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वेदेतिहासपुराणशास्त्रेषु नाट्यकलायााः प्रस्िावाः
Dr. Naveen Bhat
प्रस्तावना
“साहित्यसङ्गीतकलाहविीनः साक्षात् पशुः पुच्छहवषाणिीनः” इहत सुभाहषतं, साहित्यस्य
कलायाः च प्रामुख्यं प्रहतपादयहत । तेषु कलासु नाट्यकला स्वकीयेन मनोरञ्जकत्त्वेन,
रसोत्पादके न गुणेन च सवेषां मनः कषषहत । नाट्यकलायाः हशक्षा्थं  भरतमुनेः नाट्यशा्ं
तदनुसृत्य रहचताः बिवः ग्रन््ाश्च प्रवृत्ताश्च सहन्त । परन्तु भारते देशे नाट्यकला कदा
आरभ्य आराब्धा इहत पृष्टः चेत् तस्योत्तरं दातुं क्लेषः एव भवहत । अतः
वेदहे तिासपुराणशा्ेषु नाट्यकलायाः प्रस्तावाः ये उपलभ्यन्ते ते नाट्यस्य प्राचीनत्त्वं,
प्रमुखताञ्च प्रहतपादयहन्त । अतः अहस्मन् लेखे तान् उल्लेखान् अवलोकयाम ।
१. वेदष
े ु नाट्यस्योल्लेख
प्रपञ्चे प्रायः सवेऽहप वेदस्य प्राचीनतमत्वम् आमनहन्त । तादृशेषु वेदष्े वहप नाट्यकलायाः
उल्लेखाः ये उपलभ्यन्ते ते नाट्यकलायाः प्राचीनत्वं प्रकटीकु वषहन्त । काहनचन वेदवाक्याहन
पश्यामः यत्र नाट्यस्योल्लेखाः उपलभ्यन्ते –
 “अहधपेशांहस वपते नृतरू रवापोणुत
ष े वक्ष उस्रेव बर्षिम् ।1
उषस् सूक्ते अयं मन्त्रः वतषते । अस्या्षम् “उषो देवता नृत्यन्ती योहषददव आकषषकं रूपं
प्राप्नोहत” इहत हववृणोहत सायणाचायषः ।
 पणाष वाचमक्रतोऽप द्यव्याखरे कृ ष्णा इहषरा अनर्तषषःु ।2
अस्य मन्त्रस्य देवता ग्रावा अ्ाषत् सोमलतायाः रसान् हनष्काहसतुं उपयुज्यमानः अश्मा ।
तादृशाः ग्रावाणः कृ ष्णमृगवत् नतषनं कु वषन्तीहत व्याख्यानं सायणभाष्ये वतषते ।
 संरभ्या धीराः स्वसृहभरनर्तषषरु ाघोषयन्तः पृह्वीमुपहब्दहभः ।3
पूवेक्ते सूक्ते एव ग्रावासम्बद्धे अन्यहस्मन् मन्त्रे ग्रावाणः स्वस्य अङ्गुलीहभः सि नृत्यन्तीहत
उक्तम् ।
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प्राञ्चो अगाम नृतये िसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः
।4
अयं मन्त्रः मृत्युदव
े तासम्बद्धसूक्तात् सङ्ग्रिीतः । नृतये
अ्ाषत् नतषनाय िसाय अ्ाषत् िसनाय दीघाषयुष्यं प्राप्नुमः
इत्य्षः सायणमाधवः हववृतः ।


ब्रह्मणानुगृिीतो वाल्मीदकः रामायणं रचहयत्वा तत् क्ं
प्रसारहयतव्यहमहत हवहचन्त्य स्वाश्रमहस््तौ कु शीलवौ9



प्रहत रामायणं गातुम् आदददेश –
िास्यशृङ्गारकारुण्यरौद्रवीरभयानकः ।
भीभत्स्याददरसयुषक्तं काव्यमेतदगायताम् ॥
तौ तु गान्धवषतत्त्वज्ञौ स््ान मूछषनकोहवदौ ।
भ्रातरौ स्वरसम्पन्नौ गान्धवषहवदरूहपणौ ॥
रूपलक्षणसम्पन्नौ मधुरस्वरभाहषणौ ।10 इहत ।

नृत्ताय सूतङ्गीताय शलूषन्धमाषय समाचरन्नररष्ठाय
भीमलन्न्वाषय... ॥5
मन्त्रोऽयं वार्सनेयसंहितायाः उद्धृतः । अत्र नृत्तं सङ्गीतं
शलूषः इहत शब्दान् पश्यामः ।


एवमेव मिाभारतेऽहप नृत्यसम्बद्धाः घटनाः दृश्यन्ते ।
अरण्यपवषहण अर्ुषनः भगवतः शङ्करात् पाशुपता्ं
प्राप्नोत् । तत्सन्दभे शक्रः स्वर्ेन अर्ुषनं स्वगषमानेतुं
मातहलम् आददशहत । मातहलना सि सर्ीवोऽर्ुषनः ददवं
गत्वा स्वहपतृणा शक्रेण सि उपहवशहत । तदा
अप्सरह्यः नृत्यमकु वषहन्नहत उक्तम् । तदेवम् -


 यस्यां गायहन्त नृत्यहन्त भूम्यां मत्याष व्ये लबाः ।6
अ्वषवेदस्य पृह्वीसूक्ते अयं मन्त्रः वतषते । पृह्व्याः स्तुतौ
“भूमावेव मत्याषः गायहन्त नृत्यहन्त” इहत वर्णषतं दृश्यते ।
यद्यहप वेदादेव नाट्यकला उद्भूता इहत भरतेनोक्ता त्ाहप
चतुष्वषहप वेदष्े वहप नृत्यसम्बद्धा हवषया नाट्यशा्स्य
रचनायाः प्रागेव प्रस्ताहपता इहत अनेन ज्ञायते । परन्तु सा
नाट्यकला शा्ीया भहवतुं भरतेन चतुवेदात् नाट्यवेदः
रहचतः इहत वक्तुं शक्नुमः।

घृताची मेनका रम्भा पूवषहचहत्तः स्वयंप्रभा ।
ऊवषशी हमश्रके शी च डु ण्डु गौरी वरूह्नी ॥
गोपली सिर्न्या च कु म्भयोहनः प्रर्ागरा ।
हचत्रसेना हचत्रलेखा सिा च मधुरस्वरा ।।
एताश्चान्याश्च ननृतुस्तत्र तत्र वराङ्गनाः ।
हचत्तप्रम्ने युक्ताः हसद्धानां पद्मलोचनाः ॥11 इहत ।

२. रामायणमिाभारतयोः नाट्यस्योल्लेखः
 रामायणेऽहप नृत्यसम्बद्धाः घटनाः बहुत्र दृश्यन्ते ।
अयोध्यकाण्डे रामस्य राज्याहभषेकसमये पौराः क्ं
सन्तोषमन्वभवहन्नहत वणषनकाले अयं श्लोकः प्रदत्तः

तत्रार्ुन
ष ः पुरन्दरेण अ्ाहण प्राप्तवान् । तदा –


नटनतषकसङ्घानां गायकानां च गायताम् ।
मनः कणषसुखावाचः शुश्रुवुश्च ततस्ततः ॥7इहत ।


ततः शक्रोऽब्रवीत्पा्थं  कृ ता्ं काल आगते ।
नृत्तं गीतं च कौन्तेय हचत्रसेनादवाप्नुहि ॥
वाददत्रं देवहवहितं नृलोके यन्न हवद्यते ।
तदर्षयस्व कौन्तेय श्रेयो व ते भहवष्यहत ॥ 12 इहत ।

बालकाण्डे द्वादशसगे उक्तो यत् दशर्ः पुत्रा्थं 
यष्टु कामो भूत्वा वहसष्ठं हवज्ञापयहत । तदा वहसष्ठः
अहस्त्वत्युक्त्वा यज्ञा्षम् एतेषां सािाय्यं याचते –

अरण्यवासादनन्तरं पाण्डवाः हवराटनगरं गतवन्तः ।
तत्र युहधहष्ठरः कङ्को नाम हद्वर्ो भूत्वा वसहत ।
भीमसेनः तत्र मिानसे बल्लव नाम्ना वसन् पाककमष कतुथं 
हनहश्चनोहत । तत्समये युहधहष्ठरेण त्वं क्ं वसहस इहत
पृष्टोऽर्ुषन एवमुत्तरं ददाहत -


गणकान् हशहल्पनश्चव त्व नटनतषकान् ।
त्ा शुचीन् शा्हवदः पुरुषान् स बहुश्रुतान् ॥8 इहत ।
अनेन ज्ञायते यत् रामायणकाले नाट्यहवदाम् अहप
श्हवत्तुल्यगोरवम् आसीददहत ।

गीतं नृत्तं हवहचत्रं च वाददत्रं हवहवधं त्ा ।
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हशक्षहयष्याम्यिं रार्न् हवराटभवने ह्यः ॥ 13 इहत ।

देवीभागवते प्र्मस्कन्धे ब्रह्मा देव्याः स्तुततं करोहत ।
तत्सन्दभे सः देवीं प्रहत त्वं हवहवधप्रकारं नाट्यं तनोहष



इत््ं नृत्यसम्बद्धाः बिवः प्रसङ्गाः मिाभारते रामायणे च
उपलभ्यन्ते ।
३. पुराणेष ु नाट्यस्योल्लेखः
 पुराणेषु अप्सरसां नतषनस्य प्रस्तावः बहुत्र दृश्यते ।
उदािरणा्थं 
भागवतपुराणे
समुद्रम्नसन्दभे
उच्ःश्रवसः,
ऐरावतस्य,
कौस्तुभमणेश्च
हवहनगषमनादनन्तरं लक्ष्मीदेव्या आहवभाषव उक्तः । तदा
गन्धवाषणां गायनस्य अप्सरसां नतषनस्य हवषय उक्तः ।

इहत तस्याः लीलां वणषयहत । तदेवम् –
नाट्यं तनोहष सुगुणा हत्रगुणा हवहवधप्रकारम् ।
नो वेहत्त कोऽहप तव कृ त्यहवधानयोगम् ॥18 इहत ॥
अत्र नाट्यशब्दो भगवत्याः लीलानाटकम् इहत भावे उक्तः।


गरुडपुराणे आचाराध्याये प्रासादलक्षणहववरणसन्दभे
देवताप्रासादे नाट्यशालायाः हनमाषणस्यावश्यकता उक्ता
। तदेवम् –

तदेवम् –
नाट्यशाला च कतषव्या द्वारदेश समाश्रया ।
प्रासादे देवतानाञ्च कायाष ददक्षु हवददक्ष्वहप ॥19 इहत ।

ऋषयः कल्पयाञ्चक्रुरहभषेकं य्ाहवहध ।
र्गुबषध्राहण गन्धवाष नट्यश्च ननृतुर्षगुः ॥14 इहत ।


पुनः
गरुडपुराणे
प्रमाणवणषनसन्दभे,

आचारकाण्डे
सूयाषस्तमनकाले

सूयाषदीनां
अप्सरसः



नृत्यन्तीत्युक्तः । तदेवम् –

उक्तः । तदेवम् –

नृत्यन्त्यप्सरसो याहन्त सूयषस्यानुहनशाचराः ।
विहन्त पन्नगा यक्षः दक्रयतेऽभीषु15 सङ्ग्रिः ॥16 इहत ।


नरनारायणयोः तपोभङ्गं कतुषम् अप्सरसः वसन्तश्च
इन्द्रेण प्रेहषताः । तत्र ताः अप्सरसः गीतवाद्यनतषनः
मुन्योस्तपोभङ्गं कतुथं  प्रयत्नमकु वषहन्नहत स्कन्धपुराणे

भागवतपुराणस्यव दशमस्कन्धे कृ ष्णस्य लीलानां
वणषनसन्दभे प्रहसद्धः काहलयमदषनप्रसङ्गः उक्तः । तत्र
कृ ष्णः मिोरगस्य फणानामुपरर नृत्यं करोहत । गन्धवाषः
हसद्धाः चारणाः सुराः सुरनायषश्च गीतं वाद्यञ्चाकु वषहन्नहत
हववृतम् ।

र्गौ मनोिरं काहचन्ननतष तत्र चाप्सराः ।
अवदयत्त्वान्या मनोिरतरं नृप ॥
िावभाषवः नृत्तिाषस्यस्त्ान्या वल्गुभाहषतः ।
तयोः क्षोभाय तन्वङ्ग्यश्चक्रुरुद्यममङ्गनाः ॥20इहत ।
हवश्वाहमत्रस्य तपोभङ्गाय मेनका नतषनञ्चकारेहत क्ा
अत्र स्मरणीया ।


तद्य्ा –
एवं पररभ्रमितौर्समुन्नतांसमानम्य तत्पृ्ुहशरः स्वहधरूढ आद्यः।
तन्मूधषरत्नहनकरस्पशाषहतताम्रपादाम्बुर्ोऽहखलकलाददगुरुनषनतष ॥
तं नतुषमुद्यतमवेक्ष्य तदा तदीयगन्धवषहसद्धसुरचारणदेववध्वः ।
प्रीत्या मृदङ्गपणवानकवाद्यगीतपुष्पोपिारनुहतहभः सिसोपसेदुः
॥17 इहत ।

स्कन्धपुराणे
रेवाखण्डे
सत्यनारायणवृतस्य
हवहधक्नसन्दभे, वृतस्य समाप्त्यनन्तरं प्रसादं
भक्षहयत्वा
नृत्यगीताददहभः
कालयापनं
करणीयहमत्युक्तम् । तदेवम् –
ततश्च बन्धुहभः साद्धथं  हवप्रेभ्यः प्रहतपादयन् ।
प्रसादं भक्षयेद्भक्त्या नृत्यगीताददकं चरेत् ॥21इहत ।



गरुडपुराणे तु मािेश्वरीपूर्ाहवधेः हववरणसन्दभे नृत्यम्
उपचारेषु अन्यतमम् इत्युक्तम् ।
तदेवम् –

13
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14

भागवतपुराणम्,स्कन्धः-८, अध्या-८, श्लो-१२ ।

18

देवीभागवतम् -१-७-३०

15

अभीषु - अहभ+इष+कु , दकरणे, प्रग्रिे । इहत वाचस्पत्ये ।

19

गरुडपुराणम् - आचाराध्यायः अ-४७ श्लो-४५ ।

16

गरुडपुराणम्. आचारकाण्डः अ-५८ श्लो-२१ । अभीषु -दकरणाहन ।

20

स्कन्धपुराणम् रे वाखण्डः अ-१६२ श्लो २९,३० ।

17

भागवतपुराणम्. १० स्कन्धः, १६ अध्यायः, २६,२७ श्लोकौ ।

21

स्कन्धपुराणम् रे वाखण्डे अ-२३३ श्लो-२१ ।
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पाद्यार्घयाषचमनं गन्धं ताम्बूलं गीतवादनम् ।
नृत्यं छत्राददकरणं मुद्राणां दशषनं त्ा ॥22इहत ।

गूढपुरुषप्रहणहधप्रकरणे एवमुक्तम् –

एवं नृत्यनाट्यसम्बद्धाः बिवः प्रसङ्गाः पुराणोपपुराणेषु
उपलभ्यन्ते ।
४. शा्ेषु नाट्यस्योल्लेखः
 व्याकरणस्यादावेव मािेश्वरसूत्रारम्भे प्रहसद्धः श्लोकः
पठ्यते ।
नृत्तावसाने नटरार्रार्ो ननाद ढक्ां नवपञ्चवारम् ।
उद्धतुषकामः सनकाददहसद्धान् एतहद्वमशे हशवसूत्रर्ालम्
॥23 इहत॥
अयं श्लोकः पुराणेषूक्तस्य हशवस्य ताण्डवस्य उल्लेखं करोहत ।

आष्टाध्याय्यामहप

नटसूत्रस्योल्लेखः

एवं

“पाराशयषहशलाहलभ्यां हभक्षुनटसूत्रयोः”

24

दृश्यते

कौरटलीये अ्षशा्े हवनयाहधकरणाख्ये प्र्माहधकरणे



–

अस्या्षः –

तृतीयासम्ाषभ्यां पाराशयषहशलाहलभ्यां प्राहतपददकाभ्यां
य्ासङ्ख्यं हभक्षुनटसूत्रयोः प्रोक्तयोर्णषहनः प्रत्ययः भवहत ।
पाराशयेण प्रोक्तमधीयते – पाराशररणो हभक्षवः ।

“सूदराहलकस्नापकसंवािकास्तरककल्पकप्रसादकोधकपचार
कारसदाः
कु ब्र्वामन-दकरातमूकबहधरर्डान्धच्छद्मानो
नटनतषकगायनवादकवाग्र्ीवनकु शीलवाः ह्यश्चाभ्यन्तरं
चारं हवद्युः। ”
अनेन ज्ञायते यत् तत्काले गूढकायेष्वहप नटनतषकान्
आयोर्यहन्त स्मेहत ।
पुनः अध्यक्षप्रचारेहत हद्वतीयाहधकरणे प्र्मेऽध्याये –
“न च तत्रारामाः हविारा्ाषः शालाः स्युः ।
नटनतषनगायनवादकवाग्र्ीवन-कु शीलवाः वा कमषहवघ्नं कु युषः
। हनराश्रयत्वात् ग्रामाणां क्षेत्राहभरतत्वाच् पुरुषाणां
कोशहवहष्टद्रव्यधान्यरसवृहद्धभषवतीहत ।” इत्युक्तम् ।
पुनः सप्तमे षाड्गुण्याहधकरणे सहन्धकमषसहन्धमोक्ष-प्रकरणे
बद्धः रार्कु मारः क्ं बहिरानेतव्य इहत व्याख्याहत ।
तत्सन्दभे नटनतषकगायकाः सािाय्यं कु युषररहत वदहत ।
तदेवम् –
“नटनतषकगायकवादकवाग्र्ीवनकु शीलवप्लवकसौहभका वा
पूवषप्रहणहिताः परमुपहतष्ठेरन् । ते कु मारं परम्परयोपहतष्ठेरन्
। तेषामहनयतकाल-प्रवेशस््ानहनगषमनाहन स््ापयेत् ।
ततस्तद्व्यञ्जनो वा रात्रौ प्रहतष्ठेत ।” इहत ।

हशलाहलना प्रोक्तमधीयते – शलाहलनो नटाः । अहग्रमं सूत्रं
“कमषन्दकृ शाश्वादीहनः”

25

इहत

।

अस्या्षः

–

तृतीयासम्ाषभ्यां
कमषन्दकृ शाश्व-प्राहतपददकाभ्यां
य्ासङ्ख्यं हभक्षुनटसूत्रयोः प्रोक्तयोररहनः प्रत्ययो भवहत ।

रङ्गस्य दशषहयत्वा हनवतषते नतषकी य्ा नृत्यात् ।
पुरुषस्य त्ात्मानं प्रकाश्य हवहनवतषते प्रकृ हतः ॥28 इहत ।

तद्य्ा कमषन्देन प्रोक्तमधीयते – कमषहन्दनः हभक्षवः ।
कृ शाश्वेन प्रोक्तमधीयते कृ शाहश्वनो नटाः । अत्रेदमवगन्तव्यम्
– “छन्दोब्राह्मणाहन च तहद्वषयाहण” 26 इहत सूत्रानुसारेण
प्रोक्तप्रत्ययान्ताहन छन्दांहस ब्राह्मणाहन च तहद्वषयाण्येव
(अध्येत-ृ वेददतृहवषयाण्येव) भवन्तीत्युक्तम् । उपयुषक्तसूत्रद्वये
हभक्षुनटसूत्राभ्यां छन्दोवत् मान्यता दीयते पाहणहनना । पुनः
पाहणनीये “छन्दोगौहक््कयाहज्ञकबह्वृचनटाञ्ञञ्ञयः 27 ” इहत
सूत्रे छान्दोग्यम्, औहक््क्यं, याहज्ञकं , बाह्वृचम् इत्याददना
सि नाट्यशब्दस्य ञ्ञयः प्रत्ययः उक्तः । अतः पाहणहनमुनेः
काले नटसूत्राणां वेदतुल्यगौरवमासीददहत वक्तुं शक्नुमः ।

22

गरुडपुराणम्. आचाराध्यायः -४०, श्लो-११८ ।

23

नहन्दके श्वरकाहशका इहत व्याकरणग्रन््ः नहन्दके श्वरप्रोक्तः इहत कथ्यते

। तत्र मङ्गलश्लोकरूपेण अयमेव श्लोकः वतषते ।

साङ्ख्यकाररकायामुक्तमेवम् –



अत्र नतषक्याः उदािरणेन पुरुषप्रकृ त्योः सम्बन्धः उक्तः
ईश्वरकृ ष्णेन ।
ज्योहतषशा्े नृत्यारम्भ-नक्षत्राण्युक्ताहन-



हमत्राकष ध्रुववासवाम्बुपमघातोयान्त्यपुष्येन्दुहभः ।
पापिीनबलस्तनौ सुरगुरौ ज्ञे वा भृगौ खे हवधौ ॥
आप्ये सवषर्लाशयस्य खननं व्यम्भो मघः सेन्द्रभः ।
तनृषत्यं हिबुके शुभे तनुगृिे ज्ञेऽब्र्े ज्ञराशौ शुभम् ॥29इहत ।
अहस्मन् श्लोके र्लाशयस्य हनमाषणस्य त्ा नृत्यारम्भस्य च
मुहूतषमुक्तम् । “अनुराधा, िस्ता, ध्रुवा, धहनष्ठा, शतहभषा,
ज्येष्ठा, पूवाषषाढ, रेवती, पुष्य, मृगहशरा एतेषु नक्षत्रेषु, त्ा
लग्नात् चतु्े शुभग्रिे, लग्ने वतषमाने बुधे, बुधस्य राश्योः

24

पाहणनीयसूत्रम् -४-३-११॥

25

पाहणनीयसूत्रम् -४-३-१११।

26

पाहणनीयसूत्रम् -४-२-६६ ।

28

साङ्ख्यकाररका. श्लो-५९

27

पाहणनीयसूत्रम् -४-३-१२८

29

मु.हच.-नक्षत्रप्रकरणम् -श्लो२५
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वतषमाने

नृत्यारम्भः

प्रशस्तः”

वात्सायनप्रणीते कामसूत्रे वहशकनाम्नः षष्ठे अहधकरणे
प्र्मे अध्याये वश्याङ्गनानां पुरुषाहधगमहवचारे
रहतक्रीडा्थं  पुरुषाणाम् आह्वानकरणा्थं  कलागोष्ठीः
योर्येददत्युक्तम् । तदेवम् –

ताम्बूलाहन स्रर्श्चव संस्कृ तं चानुलेपनम् ।
आगतस्यािरेत्प्रीत्या कलागोष्ठीश्च31 योर्येत् ॥32 इहत ।
एवं प्राचीनानाम् अवाषचीनानाञ्च शा्काराणां प्रवृहत्तः
प्रसहक्तश्च नाट्यकलासु आस्ताहमहत वक्तुं शक्नुमः ।
ग्रन््सूची
१. अ्वषवेदसंहिता - चौकाम्बा संस्कृ त प्रहतष्ठानम् –
२००९
२. ऋग्वेदसंहिता - चौकाम्बा संस्कृ त प्रहतष्ठानम् – २००९

३. गरुडपुराणम् - सं- पहण्डतरामतेर्पाण्डेयः - चौकाम्बा
हवद्याभवनं वारणसी – १९८६

४. देवीभागवतम् – रामतेर्पाण्डेयः – अज्ञातप्रकाशनम् १९८६
५. मुहूतषहचन्तामहणः – रामदवज्ञः - चौकाम्बासुरभारती
प्रकशन वारणसी – २०००
६. वार्सनेहय माध्यहन्दन शुक्लयर्ुवेद संहिता - संपहण्डत र्गदीशलाल शा्ी - मोतीलाल बनारसीदास
पहब्लके शन्स् -१९९९
७. अष्टाध्यायी-भाष्य-प्र्वृहत्तः ४-भागाः - सं - ब्रह्मदत्त
हर् हर्ज्ञासु - रामलाल कपूर ट्रस्ट – २०११

८. कामसूत्रम्

र्यमङ्गलाटीकायुतम्

-

वात्सायनः,

यशोधरः - हनणषयसागरमुद्रणालयः मुम्बयी – १९००
९. मिाभारतम्,

हिन्दी-अनुवादयुतम्

६-खण्डाः

-

पहण्डतरामनारायणदत्त शा्ी पाण्डेय - गीता प्रेस् –
१९६४

१०. रामयाणम् - गीता प्रेस् – २०००

30

शब्दकल्पद्रुमेऽहप अनुराधा धहनष्ठा पुष्यः िस्ता हचत्रा स्वाती ज्येष्ठा

शतहभषा रे वतीहत नवनक्षत्राहण नाट्यारम्भनक्षत्राणीत्यु क्ताहन ।
31

अत्र

कलागोष्ठीन्

इत्यत्र

नृत्यगीताददकमेव

यतो

हि

र्यमङ्गलाटीकाकारः च शब्देन काव्यगोष्ठीन् इहत व्याख्याहत ।
हचत्रलेखनादीहन अत्र न युज्यते इत्यतः कलागोष्ठीन् इहत शब्देन
गीतवाद्यनृत्याददकमेव इहत ममाहभप्रायः ।
32

कामसूत्रम् – ६/१/३१ ।
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