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भरतमनु िः तस्य  ाट्यशास्त्रम”् एकं निमशाात्मकमध्यय म ्

 

Dr. Naveen Bhat 

 

प्रस्ताि ा  

संस्कृतभाषायां निद्यमा ेष ु सिेषु शास्त्रेषु ज्ञा गङ्गाप्रिाहिः ितात इनत निचारिः 

सिरै्िादितमेि। तत्र  ाट्यशास्त्रं पञ्चमो ििे इनत सुनिज्ञातमनस्त।   केिलं भारतीयािः दकन्तु 

पाश्चात्यािः अनप अस्माकं  ाट्यशास्त्रीयग्रन्था ् गौरिािरेण पश्यनन्त। तेषां “Theater” इनत 

यिः शब्िोऽनस्त तस्य िैज्ञान कनिष्लेषणं संस्कृतभाषायां निद्यमा ेष ु  ाट्यशास्त्रीयग्रन्थेष ु

उपलभ्यते। संस्कृत ाटका ां लक्षणाध्यय े  सिाासां भाषाणां िशृ्यकाव्या ामनभ ये 

महत्साहाय्यं भितीत्यसंशयिः। अतिः अनस्म ् लेखे भरतमु ेिः निषये, तस्य  ाट्यशास्त्रस्य 

निषये च निमषाा दियते। 

 ाट्यशास्त्रीयपरम्परायां भरतमु ेिः “ ाट्यशास्त्रम”् इनत ग्रन्थोऽद्योपलभ्यमा -ग्रन्थषे ु

प्राची तमिः। निद्ांस एिमङ्गीकुिानन्त यत् “भरतिः  ाट्यशास्त्रस्य प्रिताकिः आचायािः। सिः 

प्राची िः तथा स्िकीये   ाट्यशास्त्राख्ये  ग्रन्थे  व्यासिाल्मीदकभ्यां सह स्था महानत” इनत। 

केषाञ्च  नििषुामनभप्रायोऽन्यािशृिः। “भरत इनत व्यके्िः  ाम   दकन्त ु टशब्िस्य पयाायिः। 

 टस्य भरतस्य िा शास्त्रनमनत हतेोिः भरत ाट्यशास्त्रम”् इनत। कोशेऽनप एिमनस्त - 

 

शैलानल स्त ुशैलूषा जायाजीिािः कृशानि िः। 

भरता इत्यनप  टाश्चारणास्त ुकुशीलिािः ॥1 इनत। 

 

अन्ये केच  “िैदिकयुगे नशलानलकृशािाभ्यां नभक्षुसूत्र टसूत्रयोिः न मााण ं यिभित,् तस्य 

परम्परा भरत ाम्ना ति न्तरे काल े ख्याता अभित।् अ े  भरत इनत  ाट्यपरम्परायािः 

 ाम िताते   व्यके्िः ” इनत ििनन्त। भािप्रकाश ेऽनप- 

 

 ाट्यिेिाच्च भरतािः सारमुद्धृत्य सिातिः। 

सङ्गृह्य सप्रयोगा ह ैम ु ा प्रार्थात ंव्यधुिः ॥2इनत। 

 

                                                            
1 अमरकोशिः - शूद्रिगािः-श्लो१२ 

2 भािप्रकाश म ्१०-३५ 
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इनत भरतशब्ि ंबहुिच े  प्रयुङ्के्। 

दकन्त ु भरतशब्िस्य  टपयाायत्िे   ाट्यपरम्परापयाायत्िे  

िा अङ्गीकतुुं   शक्यते। यतिः कानलिासादिनभिः 

व्यनक्निशेषेणिै भरतस्य  ाम पररगृहीतम्। तद्यथा 

कनिकुलगुरिः स्िकीये नििमोिाशीये- 

 

“नचत्रलेख,े त्िरय त्िरयोिाशीम्। 

 मुन  ा भरते  यिः प्रयोगो भितीष्िष्टरसाश्रयो न युक्िः | 

लनलतानभ य ं तमद्य भताा मरतां द्रषु्टम ािः सलोकपालिः 

॥3” 

 इनत भरतं मुन ररनत अङ्गीकरोनत। 

 

एिमेि भिभूतेिः उत्तररामचररत े – “तं स्िहस्तनलनखतं 

मुन भागिा  ् व्यसृजि ् भगितो भरतस्य 

तौयानत्रकसूत्रधारस्य।” अनप च “स दकल भगिा ् 

भरतस्तमप्सरोनभिः प्रयोजनयष्यतीनत” 4  इनत भरत ं

व्यनक्रूपेण अङ्गीकरोनत। 

 नन्िकेिरिः अनभ यिपाण े भरतमुन  ा एि  ाट्यपरम्परा 

आगता इनत ििनत ये  भरत इनत  ाट्यपरम्परायािः  ाम 

इनत िाििः न रस्यत।े तििेम् –  

 

 ाट्यिेि ंििौ पूिुं भरताय चतुमुाखिः। 

ततश्च भरतिः साधुं गन्धिााप्सरसां गणैिः ॥5 इनत।  

 

िशरूपके ध ञ्जयिः मङ्गलश्लोके एि भरतं आचायारूपेण 

निष्णु ा सह  मस्करोनत- 

 

िशरूपा ुकारेण यस्य माद्यनन्त भािुकािः। 

 मिः सिानिि ेतस्मै निष्णि ेभरताय च ॥ इनत ॥ 

 

अनभ िगुप्तोऽनप – 

“एकस्य ग्रन्थस्या ेकिकृ्िच सन्िभामयत्िे प्रमाणाभािात्। 

स्िपरव्यिहारेण पूिापक्षोत्तरपक्षािी ा ं

श्रुनतस्मृनतव्याकरणतकाादिशास्त्रेषु एकनिरनचतेष्िनप 

िशा ात”् इत्यकु्त्िा  ाट्यशास्त्रस्य अ ेककतृात्ि ंन रासयनत। 

                                                            
3 नििमोिाशीयम् । अङ्किः-२ श्लो-१८  

4 उत्तररामचररतम् । ४-अङ्किः । लिस्य िच म् । पृ.सं-१२० । 

5 अनभ यिपाणम् श्लो-२ 

एिं िय ं भरतं व्यनक्रूपेणैि स्िीकुमािः। अमरकोशोक्स्य 

भरतािः इनत शब्िस्य प्रनसद्ािः प्राची व्याख्या कारािः 

भरतस्य नशष्यािः भरतािः इत्यङ्गीकुिानन्त।6 

 

 ाट्यशास्त्रस्य कालिः (भरतम ुिेः कालिः) 

 ाट्यशास्त्रस्य भरतमु ेिः िा कालनिषये नििषुामेकानभप्रायो 

 ानस्त। यथा निद्ांसिः अद्योपलभ्यमा  ं महाभारतं “जय-

संनहता-भारतं” इनत स्तरत्रये रनचतनमनत आम नन्त तथा 

 ाट्यशास्त्रस्यानप पररिता ं पररिधा ं च काले काले 

जातनमनत मन्यन्ते। निनभन्नहस्तप्रनतषु लभ्यमा ान  

पाठान्तरानण च इि ं पुष्टीकुिानन्त। अद्योपलभ्यमा े 

 ाट्यशास्त्रे प्रायिः ६००० श्लोकािः सनन्त। दकन्तु 

द्ािशसहस्रश्लोकात्मकिः  ाट्यिेििः आसीदिनत श्रूयते- 

 

 ाट्यिेिाच्च भरतािः सारमुद्धृत्य सिातिः। 

सङ्गृह्य सप्रयोगा ह ैम ु ा प्रार्थातं व्यधुिः ॥ 

एकं द्ािशसाहस्रैिः श्लोकैरेकं तिधातिः। 

षन्भिः श्लोकसहसै्रिाा  ाट्यिेिस्य सम्भििः ॥7 इनत। 

 

अनभज्ञा शाकुन्तलस्य अथाद्योतन का-टीकाकारिः राघिभट्टिः 

आदिभरतस्य  ामोल्लेखम् एिं करोनत- 

 

“आरम्भबीजयोलाक्षणे आदिभरते- औत्सुक्यमात्रबन्धुस्तु 

यो बीजस्य न बध्यते। महतिः फलयोगस्य स खल्िारम्भ 

इष्यते ॥ इनत” 8 

 

भरतात् पूिामेि आदिभरतिः द्ािशसाहस्रश्लोकयुतं 

 ाट्यशास्त्रं रनचतिा ्। ति ुसृत्यैि भरतमुन  ा रनचत ं

 ाट्यशास्त्रम् अद्योपलभ्यत इनत केषाञ्च  नििषुामनभप्रायिः। 

आदिभरतस्य  ानम्न उपलभ्यमा श्लोकेषु एकोऽनप अद्यत  

 ाट्यशास्त्रे  ास्तीत्यतिः  ाट्यशास्त्रं स्ितन्त्रग्रन्थ इनत 

केनचत्। भरत इनत व्यके्िः  ाम एि  ानस्त। अतिः 

 ाट्यशास्त्रम् एककतृाकं   इनत केनचत्। 

 ाट्यशास्त्रस्योपरर अ ेकािः टीका आसनन्ननत 

सङ्गीतरत्नाकरे शाङ्गाधरोके् ा े  श्लोके  अिगम्यते- 

 

व्याख्यातारो भरतीये लोल्लटोद्भटशङ्कुकािः। 

भट्टानभ िगुप्तश्च श्रीमत्कीर्ताधरोऽपरिः ॥9 इनत। 

                                                            
6 “भरतस्य मु ेिः नशष्यािः अनण, संज्ञापूिाकत्िात ्िृद्ध्यभािे च भरतािः” 

इत्यमररसालिः॥ “भरतस्य मु ेिः नशष्यािः । अण्(४-३-१२०) । संज्ञापूिाकत्िान्न 

िृनद्िः । …..पूिाव्याख्या निरोधाच्च । ” इत्यमरव्याख्यासुधा ॥ 

7 भािप्रकाश म ्१०-३४-३५ 

8 अथाद्योतन का टीका प्रथमाङ्कस्य पञ्चमश्लोकस्योपरर । 
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दकन्तु अद्य अनभ िगुप्तस्य अनभ िभारतीनत एकैि टीका 

उपलभ्यते। अनभ िगुप्तस्य कालिः दिस्ताब्ििः १३ शतकम्। 

यद्यपीयं टीका  ानतप्राची ा तथानप  ात्यिााची ा इत्यतिः 

अनभ िभारनतरेि प्रमाणनमनत मत्िा  ाट्यशास्त्रस्य 

अध्यय ं िरनमनत नििषुामनभप्रायिः मयानप अङ्गीकृतिः।  

 ाट्यशास्त्रम ् एककतृाकं, भरतमुन निरनचतम ् इनत 

मन्यमा ेष्िनप भरतस्य कालनिषये एकानभप्रायिः  ानस्त। 

“िाचस्पनत गैरेला ” महोियिः 10  ाट्यशास्त्रस्य कालनिषये 

नििषुामनभप्रायं सङ्ग्रह्य एि ंनलखनत – 

 

श्री कन्हयैालाल-पोद्दारिः – िैदिककालािारभ्य 

पौरानणककालपयान्तम्। 

म.म. हरप्रसािशानस्त्रणिः – दिस्तोिः पूिाम् २००। 

म.म.नप.नि.काणे – दिस्तपूिाािारभ्य कानलिासस्य 

कालपयान्तम्।  

डा. म मोह घोषिः – दिस्तशकािारभ्य २००। 

प्रो.बे.कीथिः – दिस्तशकािारभ्य ३००। 

प्रो.मेक्-डो लिः – दिस्तशकािारभ्य ६००। 

सुशीलकुमार ि े– दिस्तशकािारभ्य ८००। 

 

भास ाटकचिस्य अिलोक े  निद्ांसिः अनभप्रयनन्त यत् 

भासिः  ाट्यशास्त्रस्य न यमा ाम् उल्लङ्घ ं कृतिा ्। अतिः 

सिः भरतपूिीयिः समकाली ो िा स्यादिनत। सिः स्िकीयेषु 

त्रयोिश ाटकेषु एकत्रानप भरतमु ेिः  ामोल्लेखं   करोनत। 

कानलिासिः भासभरतयोिः  ाम गृह्णानत। अतिः भरतमु ेिः 

कालिः भासकानलिासयोिः कालयोिः मध्य ेअन्तभानितुमहातीनत 

िकंु् शकु्नमिः। दकन्तु अ  ेानप भरतम ुेिः कालन धाारणं 

िसु्साध्यं यतिः भासकानलिासयोिः कालिः   न धााररतिः। 

 

 ाट्यशास्त्रस्य प्रकाश म1्1 

 H.H.Wilson महोियिः ऐिम्प्राथम्ये  दिस्ताब्िस्य 

१८२६तम ेिषे  ाट्यशास्त्रस्य कांश्च  भागा ् स्िकीये 

“Select Specimens of the Theatre of 

Hindus ” इत्यनस्म ् ग्रन्थे नललेख। दकन्त्िधु ा तत्सिुं 

 ष्टनमनत J.Grosset महोियिः(दिस्ताब्ििः.१८८८) 

ििनत।  

                                                                                                       
9 सङ्गीतरत्नाकरिः - अ -१ (स्िरगताध्यायिः)। श्लो-१९ । 

10 “भारतीय ाट्यपरम्परा और् अनभ यिपाण” इनत ग्रन्थस्य २९तमे पृष्ठ े। 

11 म मोह घोषस्य मतम् अनप च पररमलप्रकाश स्य के.एल्.जोनष-

महाभागस्य मतम ुसृत्य नििरीतम् । 

 F.Hall महोियिः दिस्ताब्िस्य १८६५तमे िष े

िशरूपकस्य प्रकाश ािसरे तत्सम्बद्- ाट्यशास्त्रस्य 

अध्याया नप पररनषष्टभागे स्थानपतिा ्। 

एषोऽस्या न्तरं  ाट्यशास्त्रस्य ग्रन्थसम्पाि ाथुं प्रयतत 

दकन्तु सामग्र्यभाित् तत्पूणुं कतुुं   शशाक। 

 दिस्ताब्िस्य १८७४तमे िषे Heymann इत्याख्यिः 

जमा -्िशेीयिः निद्ा ् तत्काले लभ्यमा ािः सिाािः 

हस्तप्रतीिः सङ्ग्रह्य  ाट्यशास्त्रमुदद्दश्य अमूल्य ं लेख ं 

प्राकाशयत्।  

 फ्रान्स्-िशेीयिः संस्कृतज्ञिः P.Regnaud महोियिः 

दिस्ताब्िस्य १८८०तमे िषे अष्टािशतमम् अध्यायं 

तथा दिस्ताब्िस्य १८८४तमे िष े पञ्चिशतम ं

षोडशतमं चाध्यायौ भागशिः मुद्रापयत्। अस्य 

अन्तेिासी J.Grosset इत्याख्यिः फ्रान्स-्निद्ा ् 

दिस्ताब्िस्य १८८८तमे िष े अष्टािशतमं 

 ाट्यशास्त्राध्यायं मुद्रापयत्। 

 दिस्ताब्िस्य १८९०तमे िषे Sylavain Levi 

महाभागिः  ाट्यशास्त्रस्य नतस्त्रिः सम्पूणाािः हस्तप्रतीिः 

प्रापयत्। दकन्तु तस्य सम्पणूास्य  ाट्यशास्त्रस्य प्रकाश े 

आसनक् ाासीत्। सिः  ाट्यशास्त्रमधीत्य िशरूपक-

सानहत्यिपाणादिनभिः सह तलु ात्मकमध्यय ं कृतिा ्। 

यद्यनप Levi महाशये  समग्रं- ाट्यशास्त्रं   प्रकानशतं 

तथानप अस्य अध्यय े   ाट्यशास्त्राध्यय े अन्येषां 

नििषुाम् आसनक्िः अिधायत।् 

 दिस्ताब्िस्य १८९४ तम े िषे पनडडतनशिित्तमहोियिः 

तथा काशी ाथपाडडुरङ्गमहोियिः च मुम्बई- गरे 

काव्यमालाप्रकाश े  ाट्यशास्त्रस्य मूलश्लोका ां सम्पूणा-

ग्रन्थसम्पाि  ंकृतिन्तौ। 

 पु िः २०तमस्य शताब्िस्य आिौ काश्मीर-पनडडतस्य 

अनभ िगुप्तस्य अनभ िभारतीनत व्याख्या लब्धा। 

ति ुसृत्य बहििः  ाट्यशास्त्रग्रन्थािः प्रकानशतािः। तेष ु

“Gaekwad’s Orietal Series” इत्यनस्म ् प्रकाश े, 

दिस्ताब्िस्य १९४३ तमे िषे, एम.् रामकृष्णकनिियेण 

अनभ िभारत्या सह सम्पादिता  ाट्यशास्त्रग्रन्थिः 

प्रनसद्िः समग्रश्च िताते। अधु ानप अयं ग्रन्थिः प्रकानशतिः 

लभ्यते च। 

 

 ाट्यशास्त्रस्य सार 

1. प्रथमाध्यायस्य प्रधा निषयिः  ाट्योत्पनत्तिः 12 । 

अनस्मन्नध्याय ेििेा ां प्राथा ा, ब्रह्मणा कृत ं ाट्यिेिस्य 

न मााणं, ब्रह्माज्ञया भरते  स्िशतपुत्राणां 

                                                            
12 इमे प्रधा निषयािः उक्ािः अध्यायेषु ितामा प्रधा निषया ् द्योतयनत । तत्तु 

 ाट्यशास्त्रस्य अनभ िभारत्या च पुनष्पकाम ुसृत्य प्रित्तम् । 
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 ाट्यस्याध्याप म्, भरतस्य शतपुत्राणां  ामान , 

 ाट्यप्रयोगारम्भिः, तत्र ितै्यभे्यिः निघ्निः, जजारसमुद्भििः, 

नििकमाणा ब्रह्माज्ञया  ाट्यमडडपन मााणम्, ब्रह्मणा 

मडडपरक्षणनिधौ ििेा ां न योज म् इत्यादिनिषयािः 

चर्चातािः। 

2. नद्तीयाध्यायस्य प्रधा निषयिः मडडपनिधा म्। 

अनस्मन्नध्याय े  ाट्यग्रहलक्षणम्,  ाट्यग्रहस्य नत्रनिधिः 

सनन्निेशिः (निकृष्टिः चतुरश्रिः त्यश्रिः चेनत), तेषां त्रीनण 

प्रमाणान  (ज्येष्ठ ं मध्य ं अिरं चनेत), रङ्गगृह,ं 

 ेपथ्यगृह,ं नभनत्तकमा, ब्राह्मणक्षनत्रयिैश्यशूद्रनेत 

चतुष्प्रकारकस्थम्भा ां स्थाप म्, तषेां स्थम्भा ामधिः 

प्रधातव्यिस्तून , मत्तिारणी, रङ्गशीषुं, काष्ठनिनधिः, 

नभनत्तकमा, नचत्रकमा इत्यादिनिषयािः चर्चातािः। 

3. तृतीयस्य अध्यायस्य प्रधा निषयिः रङ्गििैतपूज म्। 

अनस्मन्नध्याय े गोन िास -पूिाकरङ्गगृहशुनद्िः, 

ििेतास्तुनतिः, जजारपूज म्, 

ििेतान िेश पूिाकपूजानिनधिः, बनलकमा, हि निनधिः, 

रङ्गपूज फलम् इत्याियिः निषयािः चर्चातािः। 

4. चतुथााध्यायस्य प्रधा निषयिः ताडडिनिधा म् िताते। 

अत्र अमृतमथ समिकारस्य प्रयोगिः, नत्रपरुिाहनडमस्य 

प्रयोगिः, शदु्नश्चत्रश्चेनत पूिारङ्गद्नैिध्यम्, नशिे  

भरतोपिशेाय तडडोिः न िशेिः, द्ात्त्रंशत ् अङ्गहारािः, 

करणलक्षणम्, अष्टोत्तरशतकरणान , रेचकािः, ताडडििः, 

 ृत्तप्रयोगनिषयािः इत्यादिनिषयािः चर्चातािः। 

5. पञ्चमेऽध्याय े प्रधा निषयिः पूिारङ्गनिधा म्। 

अनस्मन्नध्याय े पूिारङ्गलक्षणम्, तस्य अङ्गान , 

प्रत्याहारािः, तेषां लक्षणान , ितै्या ां क्षोभिः, 

तनन्निारणम् इत्यादिनिषयािः चर्चातािः। 

6. षष्ठोऽध्यायस्तु रसाध्यायिः इनत निश्रुतिः। अत्र त ु  ाट्ये 

रसभािादिसङ्ग्रहिः, अष्टौ रसािः, स्थानयभािािः, 

सञ्चाररभािािः, सानविकभािािः, चतुर्िाधानभ यिः, 

नद्निधो धर्मािः, चतुर्िाधािः िृत्तयिः, चतुर्िाधािः प्रिृत्तयिः, 

नद्निधा नसनद्िः, नद्निधौ स्िरौ, चतुर्िाधम् अतोद्यं, 

पञ्चनिधं गा ,ं नत्रनिधो रङ्गिः,  ाट्यरसव्याख्या म्, 

रसन ष्पनत्तसूत्रम्, अष्टरसा ां नििरणम् इत्यादिनिषयािः 

उक्ािः। 

7. सप्तमस्याध्यायस्य  ाम िताते भािव्यञ्जकविम् इनत। 

अनस्मन्नध्याय े भाििः, निभाििः, अ ुभाििः, अष्टौ 

स्थानयभािािः, द्ात्त्रंशत ् व्यनभचाररभािािः, अष्टौ 

सानविकभािािः, एतेषा ं निन योगिः इत्यादिनिषयािः 

चर्चातािः। 

8. अष्टमोऽध्यायिः आनङ्गकानभ यसम्बद्िः िताते। 

अनभ यशब्िस्य न रनक्िः, अनभ यस्य चातुर्िाध्यम,् 

आनङ्गकानभ यस्य त्रैनिध्यम्,  ाट्ये षडङ्गान , 

उपाङ्गान , नशरोनभ यस्य त्रयोिशभिेािः, िषृ्टयिः, तेषां 

भेिािः निन योगाश्च, ताराकमाानण, िशा स्य अष्टौ 

प्रकारािः, पुटकमाणिः  िभेिािः, सप्तनिधभ्रूकमाानण, 

षडणानसककमाानण, ष्गडडकमाानण, अधरस्य 

षट्कमाानण, नचबुककमाानण, ग्रीिायािः  िकमाानण, 

एतेषां निन योगाश्च चर्चातािः। 

9.  िमोध्यायिः पुनष्पकाया ं उपाङ्गानभ यिः इत्युक्िः। 

परन्तु अत्र चर्चातािः निषयािः आनङ्गकानभ यसम्बद्ािः 

एि। असंयुतहस्तािः, संयुतहस्तािः तेषां लक्षणान  

निन योगश्च। हस्तानभ य े निनधिः, हस्ता ां कमाानण, 

 ृत्तहस्तप्रयोगिः, हस्ता ां करणान , उरसिः पञ्चकमाानण, 

पािास्य पञ्चकमाानण, त्रीनण जठरकमाानण, कटीकमाानण 

पञ्च, ऊर-कमाानण पञ्च, जङ्घा-कमाानण पञ्च, 

पािकमाानण पञ्च इत्यादिनिषयािः अत्र चर्चातािः। 

10. िशमोऽध्यायिः चारीनिधा म् इत्युक्िः अनभ िगुप्ते  

पुनष्पकायाञ्च। चारीशब्िस्य न िाच ं, 

करणखडडमडडला ां लक्षणान , भूनमचायािः षोडश, 

आकाशचायािः षोडश, स्था स्य ष्भेिािः, तेषां 

निन योगाश्च, आहारव्यायामन यमौ इत्यादिनिषयािः 

अध्यायेऽनस्म  ्चर्चातािः। 

11. एकािशाध्यायस्य  ाम मडडलनिधा म ् इनत। अत्र 

आकाशगमडडलान  िश, भौममडडलान  िश, तेषां 

लक्षणान  च चर्चातान । 

12. द्ािशाध्यायस्य प्रधा निषयिः गनतप्रचारिः। 

अनस्मन्नध्याय े पात्राणां रङ्गप्रिेशनिनधिः, गतौ लयिः, 

उत्तमा ां स्िभािगनतिः, दििौकसा ां गनतिः, राज्ञां 

ििेा ुकरणं, रसा ुगुडये  गनतिः, यती ां व्रनत ां 

पाशुपता ां गनतिः, रथनिमा  ौकािस्था ां गनतिः, 

निटस्य बालस्य िृद्स्य मत्ता ाम् उन्मत्ता ां च गनतिः, 

स्त्रीपुरषाणां गनतिः, नस्त्रयिः पुरषानभ ये परुषस्य स्त्रीिेशे 

च गनतिः अत्र नििरीतािः। नभन्ननभन्न-सन्िभेषु 

आस निनधिः चात्रोक्िः। 

13. त्रयोिशोऽध्यायिः करयुनक्धमीव्यञ्जकिः इत्युक्िः। 

स्था निभागिः, प्रिेशन ष्िमणनिनधिः, कक्ष्यानिनधिः च 

आिािुक्ािः। अग्र ेिानक्षणात्या-आिानन्तका-औढ्रमागधी-

पाञ्चालमध्यमनेत चतस्रिः प्रिृत्तयिः उक्ािः तासा ं

लक्षणान  प्रयोज ान  च। लोकधमी ाट्यधमी चेनत 

धमीद्नैिध्यं चोक्म्। 

14. चतुिाशोऽध्यायिः िागनभ यिः छन्िोनिधा म् इनत 

प्रनसद्िः। िागनभ यस्य प्राधान्यम,् अक्षरमाला, 

िणोत्पनत्तस्था ान ,  ामाख्यातोपसगान पात-

प्रत्ययतनद्तनिभनक्सनन्धसमासािः। छन्िानंस –गायत्री, 

उनष्णक्, अ षुु्टप्, बृहती, पनङ्क्िः, नत्रषु्टप्, जगती, 

अनतजगती, शक्वरी, अनतशक्वरी, अनष्टिः, धनृतिः, 

अनतधृनतिः, कृनतिः, प्रकृनतिः, आकृनतिः, निकृनतिः, 

सङ्कृनतिः, अनभकृनतिः, उत्कृनतिः , एतेषां छन्िसां 

लक्षणान , गुरलघुलक्षणम्, इत्यादिनिषयािः नििृतािः। 
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15. पञ्चिशाध्यायस्य िृत्तलक्षणम् इनत  ाम ित्तम्। 

त ुमध्या, मकरशीषाा, मानल ी, उद्ता, भ्रमरमाला, 

त्संहलेखा, मत्तचेनष्टतम्, निद्युन्माला, नचत्रनिलनसतम,् 

मधुकरी, उत्पलमाला, नशनखसाररणी, िोधकं, मोटकं, 

इन्द्रिज्रा, उपने्द्रिज्रा, रथोद्ता, स्िागता, शानल ी, 

तोटकं, कुमुिप्रभा, कुमुिन भा, चन्द्रलेखा, प्रनमताक्षरा, 

िंशस्था, हररणप्लुता, कामित्ता, अप्रमेया, पनि ी, 

पुटिृत्तं, प्रभािती, प्रहर्षाणी, मत्तमयूरकिः, 

िसन्तनतलका, असम्बाधा, शरभा इत्याियिः आयाािः 

सलक्षणािः उक्ािः। आयााणां सामान्यलक्षण ंयनतन यमश्च 

उक्ािः। 

16. षोडशाध्यायस्य  ाम काव्यलक्षणम् अथिा 

लक्षणालङ्कारिोषगुणाध्यायिः इनत। निभूषणम्, 

अक्षरसङ्घातिः, शोभा, अनभमा िः, गुणकीता ं, 

प्रोत्साह ं, उिाहरणं, न रकं्, गुणा ुिाििः, हतेुिः, 

सारूप्यं, नमथ्याध्यिसायिः, नसनद्िः, पिोच्चयिः, आिन्ििः, 

म ोरथिः, आख्या ं, याञ्चा इत्यािीन  पररििे ं 

पयान्तान  द्ात्त्रंशल्लक्षणान  उक्ान । उपमा-िीपक-

यमक-रूपकाख्यािः अलङ्कारािः तेषां भिेाश्च उक्ािः। 

काव्यिोषािः गणुलक्षणान  च नििृतान । 

17. सप्तिशोऽध्यायिः काकुस्िरव्यञ्ज म् इनत प्रनसद्िः। 

प्राकृतलक्षणं तदे्भित्रयं, भाषायािः अनतभाषा आयाभाषा 

जानतभाषा अन्यन्तरी भाषा चनेत चत्िारो भेिािः , 

संस्कृत-प्राकृतयोिः प्रयोगिः , मागधी आिन्ती शूरसे ी 

िानक्षणात्या इत्यादिभाषािः, पात्राणां सम्भोध निनधिः 

इत्यादिनिषयािः अनस्मन्नध्याये चर्चातािः। 

18. अष्टािशोऽध्यायिः िशरूपकलक्षणम् इनत निश्रुतिः।  ाटकं, 

प्रकरणम्, अङ्किः, व्यायोगिः, भाणिः, समिकारिः, िीथी, 

प्रहस ं, नडमिः, इहामगृिः इनत िशरूपकानण तेषां 

लक्षणान  च अत्र चर्चातान । 

19. एको त्िंशोऽध्यायस्तु सनन्धन रूपणम ् इनत  ाम्ना 

प्रनसद्िः। प्रासनङ्गकम ् आ षुनङ्गकं चेनत इनतिृत्तम् , 

फलारम्भिः प्रयत्निः प्रानप्तसम्भिं फलप्रानप्तिः फलयोग इनत 

पञ्चािस्थािः, बीजं नबन्ििुः पताका प्रकरी कायाम् चेनत 

अथाप्रकृतयिः, मुखं प्रनतमुखं गभािः निमशािः न िाहणं चेनत 

पञ्चसन्धयिः, निष्कम्भिः चूनलका प्रिेशकिः अङ्काितारिः 

अङ्कमुखञ्चेनत अथोपक्षेपकािः चात्र नििरीतािः। 

20. त्िंशनततमाध्यायस्य प्रनसद् ं  ाम िृनत्तनिकल्प म् इनत 

ितात।े अनस्मन्नध्याये िृत्ती ां समुत्था म् , भारती 

साविती कैनशकी आरभटी चेनत चतस्रिः िृत्तयिः 

नििरीतािः।  

21. एकत्िंशाध्यायस्य प्रधा निषयिः आहायाानभ यिः िताते। 

पुस्तिः अलङ्कारिः अङ्गरच ा तथा सज्जीिम् चेनत 

चतुर्िाधं  ैपथ्यम् अत्रोक्म्। पुस्ता ाम ्अलङ्काराणाम् 

अङ्गरच ा ा ंसज्जीिा ां प्रकाराश्च उक्ािः। 

22. द्ात्िंशोऽध्यायिः सामान्यानभ य इत्युक्िः पुनष्पकायाम्। 

सामान्यानभ यस्य सम्भिविम् , हाििः भाििः हलेा च, 

लीलादिनिहृतपयान्तं िशस्िभािजािः, शौयाादि 

औिायापयान्तं सप्त अयत्नजािः, पुरषाणामष्ट सविभेिािः, 

िाक्याियिः षट् शरीरानभ यािः, आलाप-प्रलाप-निलाप-

अ ुलाप-संलाप-अपलाप-सन्िशे-अनतिशे-न िशे-

उपिशे-अपिशे-व्यपिशेाख्यािः द्ािश िानचकानभ यािः, 

प्रत्यक्षपरोक्षाियिः सप्तप्रकारािः िानचकमागाािः, 

शब्िािी ां भािानभ यिः, स्त्रीणा ं स्िभािा ुसारं 

ििेिा िगन्धिारक्षो ागेत्याियिः प्रकारािः, 

अनभलाशनचन्त ेत्यादििशस्था गतिः कामिः, 

िासकसनज्जका निरहोत्कनडठता स्िाधी भतृाका 

कलहान्तररता खनडडता निप्रलब्धा पोनषतभतृाका 

अनभसाररका चेनत अष्टनिध ानयकािः, रङ्गे ककं   

कायानमत्यादिनिषयािः अत्र नििरीतािः। 

23. त्रयोत्िंशोऽध्यायिः िैनशकोऽध्यायिः इनत निश्रुतिः। 

धात्र्यादिस्त्रीभिेािः, स्त्रीणां स्िभाििः, स्त्रीणां नत्रनिधा 

प्रकृनतिः, पञ्चनिधपुरषािः इत्यादिनिषयािः अत्र चर्चातािः। 

24. चतुर्िुंशोऽध्यायिः पुंस्त्र्युपचारािः इनत प्रख्यातिः। स्त्रीणां 

पुरषाणा ं च उत्तमाधममध्यमेनत नत्रनिधा प्रकृनतिः , 

धीरोिात्तिः धीरलनलतिः धीरोद्तिः धीरशान्तश्चेनत 

चत्िारिः  ायकप्रकारािः,  ायकस्य लक्षणं 

 ानयकालक्षणञ्च, महाििेी ििेी स्िानम ी स्थानपता 

भोनग ी नशल्पकाररका  ाटकीया  ताकी अ ुचाररका 

पररचाररका सञ्चाररका प्रेषणकाररका महत्तरी प्रतीहारी 

कुमारी स्थानिरा चेनत अन्तिःपुरे राजोपचाररणिः 

इत्याियिः निषयािः नििृतािः। 

25. पञ्चत्िंशाध्यायस्य  ाम नचत्रानभ य इनत। 

अङ्गाद्यनभ येष्ि ुक्ािः केनचत् निषयािः नचत्रानभ यिः 

इत्यनस्मन्नध्याये उक्िः। उिाहरणाथुं- 

चन्द्रज्योत्नािी ामनभ यिः, निद्युिनभ यिः, त्संहािी ां 

न रूपणं, शरिादि ऋतू ामनभ यिः। िरूस्थाभाषणम्, 

आत्मगतम्, अपिाररतम्, ज ानन्तकम ् चेनत िाचिः 

प्रकारिः उक्िः। 

26. षत््िंशोऽध्यायिः प्रकृनतनिकल्पिः निकृनतनिकल्प इनत िा 

प्रनसद्िः। नत्रप्रकारा प्रकृनतिः स्त्रीनभिः प्रयोगिः कायािः। 

रम्भोिाशी ामिुाहरणम,् स्त्रीणामकताव्यािः, नडमाियिः 

पुरषप्रयोज्यािः इत्यादिनिषयािः चात्र चर्चातािः। 

27. सप्तत्िंशोऽध्यायिः नसनद्व्यञ्जक इनत प्रनसद्िः। नसद्ी ां 

लक्षणं, ििैी मा ुषी चेनत नद्निधा नसनद्िः , 

म ुष्यनसनद्िः िशाङ्गा, ििैसमुनत्थतािः घातािः , 

आत्मसमुत्था-परसमुत्थािः घातािः, प्रेक्षका ां लक्षणम् 

इत्यादिनिषयािः चर्चातािः। 

28. अष्टात्िंशोऽध्यायिः जानतनिकल्प म् इनत कनथतिः। ततम्, 

अि द्,ं घ ,ं सुनषरं चेनत चतुर्िाधमातोद्यं सलक्षणम ्
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अत्रोक्म्। स्िरािः, मूछा ािः, ता ािः, जातयश्चेनत 

गान्धिास्य लक्षणान  चोक्ान । 

29. एको त्त्रंशोऽध्यायिः आतोद्यनिधा म् इनत प्रनसद्िः। 

रससंश्रयािः जातयिः, िणाालङ्कारलक्षणं, गीतयिः, 

चत्िारिः धातििः, नतस्रो िृत्तयिः, आश्रिणा आरम्भिः 

िक्त्रपानणिः सङ्खोट ा पररघट्ट ा चेनत न गीतनिधा म् 

अध्यायेऽनस्म  ् नििरीतान । अस्याध्यायस्य 

पाठान्तरोऽनप िताते। 

30. त्त्रंशोऽध्यायिः सुनशरातोद्यनिधा म् इनत  ाम्ना प्रनसद्िः। 

िंशगता ां स्िराणां निषयनििरणाय अयमध्यायिः 

प्रिृत्तिः।  

31. एकत्त्रंशोध्यायस्तु तालाध्यायिः इनत कनथतिः। द्रतु-मध्य-

निलनम्बतािः लयािः, चच्चत्पुटिः चाचपुटश्चेनत 

तालद्नैिध्यम् , हस्ताङ्गनुलनिकल्प म्, कनडडका ा ं

प्रयोगिः, गीताङ्गान , लास्यस्य लक्षणं तत्प्रयोगिः 

इत्यादिनिषयािः अत्र नििरीतािः। 

32. द्ात्त्रंशाध्यायस्य  ाम ध्रुिाध्याय इनत। ध्रुिालक्षणं, 

ध्रुिाणां पञ्चभेिािः, ध्रुिजातयिः, श्री निद्युत् धृनतिः 

नत्रयामा प्रनतष्ठा सुप्रनतष्ठा मत्ताली जया निजया 

निस्मया इत्याद्या ां नििरणम् , पञ्चनिधं गा ं, ध्रुिाणां 

प्रयोगिः इत्यादिनिषयािः अनस्मन्नध्याये चर्चातािः। 

33. त्रयत्स्त्रंशोऽध्यायिः गुणिोषनिचार इत्युक्िः। 

अनस्मन्नध्याय े गातृिािकयोिः गुणिोषनिचार एि 

चर्चातिः। 

34. चतुत्स्त्रंशोऽध्यायिः पुनष्पकायां पुष्करिाद्याध्यायिः 

इत्युक्िः। अि द्स्य लक्षणम्, अि द्भेिािः, 

िाद्यसंश्रयािः, आतोद्यलक्षणम्, चमालक्षणं, िािकगणुािः, 

इत्यादिनिषयािः अनस्मन्नध्याय े चर्चातािः। 

अस्याध्यायस्यानप पाठान्तरम् उपलभ्यम्। 

35. पञ्चत्त्रंशोऽध्यायिः भूनमकानिकल्प इत्युक्िः। 

भूनमकानिन्यासिः अनस्मन्नध्याये चर्चातिः। 

36. षत्ट्त्रंशोऽध्यायस्तु  ाट्यशाप इनत निश्रुतिः। 

पूिारङ्गनिधा कथा,  ाट्यशास्त्रं प्रनत मु ी ां शापिः 

अस्याध्यायस्य सारिः ितात।े 

37. सप्तत्त्रंशाध्यायस्य  ाम गुह्यतविकथ म् इनत िताते। 

 हुषस्यिृत्तान्तम्,  ाट्याितारिः,  ाट्यशास्त्रस्य 

माहात्म्यम ्चात्र नििृतम्। 

 

अत्रेि ं अिगन्तव्यं यत्,  ाट्यशास्त्रस्य अद्यत  आिृनत्तषु 

बहून  पाठान्तरानण उपलभ्यन्ते।   केिलं श्लोकािः दकन्तु 

केच  अध्याया अनप पणूातया पाठान्तरेण उपलभ्यन्ते। 

कुत्रनचत् अध्यायनिभागेष्िनप नभन्नता िशृ्यते। अतिः 

अनभ िभारती टीका ुसारं  ाट्यशास्त्रस्य अध्यय  ं

िरनमनत मविा तत्प्रकारेणात्र अध्यायसारिः सङ्गृहीतिः।  
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