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तेलंगाना, भारत

सारः

हैदराबादववश्वववद्यालयः, हैदराबाद,

पत्रेऽस्स्मन् सङ्गीतरत्नाकरत्रदशा गीतेन सह रससम्बन्धः समालोवितः। तत्र ि तेषाां
वैद्यकीयशास्त्रेण सह सम्बन्धः पररकस्पपतः। येन हह कीदृ शगीतस्य कस्स्मन् दोषप्रकोपने
प्रयोगः साधुः इवत ज्ञायते। अत्र काव्यशब्दसहकृतगीतां ववहाय प्रिललतरागसम्बन्धां ि हहत्वा
केवलगीतप्रकाशकत्वां स्वराणाां विस्न्ततम्। एषा त्रकल प्राथवमकी विन्ता अस्स्मन् प्रसङ्गे ।
एतत्सूत्रमादाय अग्रेऽत्रप स्यात् गीतरसबोधप्रयत्नः इवत पत्रस्यास्य प्रमुखलक्ष्यम्।
शब्दकुलिकाः सङ्गीतरत्नाकरः, स्वरः, रसः, दोषः, रागः
उपक्रमलणका
अतलस्पर्शशत्वभावस्य गीतरत्नाकरस्य अकपपनीये आकरे कात्रन वा सस्न्त रत्नात्रन अमूपयानीवत
आबहोः कालात् प्रवततमानः यत्नः ववपलिवभः। वततमाने ि काले प्रवर्तततमस्स्त गवेषणां सङ्गीतस्य
वैद्यकीयक्षेत्रे प्रयोगस्य। पािात्ये ि कृतभूररपररश्रमाः वैज्ञात्रनकाः ववषयेऽस्स्मन्। ननु नास्स्त शास्त्रेषु
सां गीतस्य वैद्यकीये प्रयोगे मानवमवत िेत् मूढोस्स्त स जनः एवम् उच्यमानः। यतो हह रुदन्गीतामृतां
पीत्वेत्यात्रद शास्त्रविनां सङ्गीतस्य मनआवजतकत्वे मानम्। त्रकि, ज्ञानेन शृणोवत गीतवमवत वरमत्रप
अज्ञातववषयास्वादे बालेऽत्रप तत्प्रभावात् मनआवजतकत्वां स्वतःवसद्धां गीतस्येवत त्रनलितम्।

1

ननु भवतु मनसः आवजतकत्ववमवत वैद्यकीये कथां गवतः तस्य इवत िेत् पररष्क्रक्रयते यत् मनसः
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पािभौवतके शरीरे अवस्ितेः तस्योपरर प्रभावः शरीरस्य ववववधववकारां जनयतीवत प्रत्यक्षतया एव
ज्ञायते। यथा श्मशानमागत तः प्रत्यागतः जनः रात्रौ स्वत्रपतुमव
े न प्रभववत, परेद्यवु ात ज्वरोऽत्रप
आगच्छवत। भयस्य तु सवतथा मानवसकत्वात्, ततः शरीरे ज्वरादीनाम् उद्रेकात् मनःशरीरयोः योगः
1

अज्ञातववषयास्वादो बालः पयतत्रिकागतः। रुदन्गीतामृतां पीत्वा हषोत्कषं प्रपद्यते। इवत सङ्गीतरत्नाकरे, 1.1.28
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प्रत्यक्षावधारणाधीनः इवत त्रनिप्रिम्। ननु अस्तु तावत् एवां

किन यत्रद दरबारीकानिारागे ध्रुपदालापां

सम्बन्धविन्तनां , त्रकन्तु साक्षाच्छास्त्रेषु नास्स्त त्रकल अस्य

तत्र रसास्वादः भवतीवत अनुसष्क्न्धत्सायाां न भववत इवत वक्ांु न

सां केतः नास्स्त इवत न त्रकल वक्ांु कदावित् शक्यते। तत्रभववभः

सङ्गीतरत्नाकरे उक्ां षि् जादीनाां रसे ववत्रनयोगत्वां प्रस्तारेण

स्वीकृत्य जगवद्धताय शास्त्रस्य प्रवततमानां कृतवमवत अस्स्मन्नत्रप

अथ दरबारे वात्रदस्वरः भववत ऋषभः, सां वादी ि पिमः।

उपलेखः इवत िेत् सां केतो हह वरः। उपलेखाप्रयोजने अनुपलेखः,
आलोत्रितशास्त्रसुधाम्बुवधलभः

सां केवततमेव

ववषयम्

अञ्जलौ

ववषये तदञ्जललधृतशास्त्रसुधया बुधप्रदर्शशतेनव
ै मागेण पायवयतुां
शक्नुमः त्रनहहतां तत् तत्त्वम्।

जातु शक्यते प्रत्यक्षानुभवात्। अस्य परररकरणात् प्राक्
प्रदश्यतते 4–

5

वात्रदस्वरस्य प्रािुयातत् तद्भूवयष्ठत्वात् प्रदतप्रस्तारत्रदशा वीरे अद्भुते
तस्य

काव्ये नृत्ये ि रसालभव्यवक्ः स्पष्टतया सवेषाां भववत। तत्र
ववभावादीनाां सुप्रतीयमानत्वात्। गीतेऽत्रप काव्यस्यैव सभावात्

रसत्रनरपवतः तद्वदेव बोध्यम्। नृत्ये काव्यस्य प्रदशतनत्वात्

तदनुकूलाङ्गववक्षेपात्रदलभः रसः उभववत स्फुटम्। त्रकन्तु आलापे
रसस्य प्रतीवतः कथां भवतीवत प्रश्नः।
ववभावानुभावव्यलभिाररसां योगाद्

रसत्रनरपवतररवत

भरतमुनेः

प्रवसद्धां बहुिर्तितां ि सूत्रम्। तत्र समेषामेव अवस्िवतत्वात्
रसत्रनरपवतः वा एकस्य वा द्वयस्य वा सत्त्वादेव रसत्रनरपवतः इवत
सुतराां प्रश्ने उतरवत ववश्वनाथकववराजः –
झत्रटत्यन्यसमाक्षेपे तदा दोषो न ववद्यते। इवत।

ऋषभः

वीरे अद्भुते रौद्रे ि

गान्धारः

करुणे

मध्यमः

हास्ये शृङ्गारे ि

पिमः

हास्ये शृङ्गारे ि

धैवतः

बीभत्से भयानके ि

त्रनषादः

करुणे

प्रयोगः।

6
7

प्रािुयतवशात् गाम्भीयतस्य छाया त्रनर्तववादां भववत।

ननु नैन सो ोँ नैन इत्यात्रदरिनासु गाम्भीयातभावात् कुतः शृङ्गारे
अत्रप गाम्भीयं वीरादीनाम् आां लशकानुभवः इवत िेत् सत्यम्।

मास्तु काव्ये तथाभूतत्वां , तत्र नास्स्त अस्माकम् अत्यन्ताग्रहः।
ध्रुपदस्य ग्रहणां तत्रैव आलापस्य दीर्तत्वात्। ख्याल् इत्यात्रदषु खलु

4

सङ्गीतरत्नाकरः, 1.4.60

उतमः॥

वीरे अद्भुते रौद्रे ि

फलवत

ववत्रनयोगस्वभावात् फलवत। त्रकन्तु तत्र बोद्धव्यां यत् वात्रदनः

आगवतः फलवत।

षि् जः

वा

इत्यात्रदख्यालरिनासु यः शृङ्गारः दृ श्यते सोऽत्रप पिमस्य तस्य

5

ववत्रनयुक्रसाः

शृङ्गारे

अस्स्त सुववत्रदतां तथ्यम्। नैन सो ोँ नैन वमलाये रखो

अनेन स्पष्टां यत् एकस्यात्रप कस्यिन सत्त्वात् अन्येषाां बुद्धौ

स्वराः

हास्ये

स्वपपकाललकत्वात् ध्रुपदस्य आलापप्रसङ्गे गौरवम्।

2

प्रस्तार 1: सङ्गीतरत्नाकरत्रदशा स्वररससम्पकतः

िानात्

दरबारकानिारागस्य अस्स्त गम्भीरत्वम् इवत लक्ष्यववदाम्

3

सभाविेहद्वभावादे द्वतयोरेकस्य वा भवेत॥
्

साहहत्यदपतणः, 3.16½-17½

करोवत तर्हह कथां

रौद्रे वा प्रयोगः फलवत। पिमस्य सां वात्रदत्वात् ऋषभस्य परमेव

आलापात्रदषु रसत्रनरपवतः

2

3

आसावरीसुमल
े ाच्ि जातो रागः सुनामकः। कणातटाह्वयको लक्ष्ये प्रौढालापाहत

ऋषभः सम्मतो वादी सां वादी पिमो मतः। गानां सुत्रनलितां िास्य तृतीयप्रहरे
त्रनलश॥

अपभ्रांशस्तु कणातटशब्दस्य कानिा जने। दरबारीवत यवनैगीतत्वाद्राजसां सत्रद॥
श्रीमपलक्ष्यसङ्गीतम्, पृ. 163
6

पत्रेऽस्स्मन् बहुवारां लक्ष्यववच्छब्दस्य प्रयोगः स्यात्। तत्र कारणां

ववरणुनारायणभातखण्िेमहाभागः

स्वकीयस्य

व्यरियन्।

भावभट्टो

लक्ष्यसङ्गीतग्रन्थे

पूवतपव
ू तग्रन्थकारान् उद्धृत्य सुष्ठु प्रवतपादयवत यत् सवे एव लक्ष्यां दृ ष्ट्वा एव शास्त्रां
तथाहह

–

पुण्िरीको

लोिनो

हृदयस्तथा।

लक्ष्यमागत मनुसत्ृ य स्वस्वग्रन्थानकुवतत॥इत्यात्रदकम्। (श्रीमपलक्ष्यसङ्गीतम्,
पृः- 3-6)
7

नैन सो ोँ नैन वमलाए रखत ओ मनवा मोरा िाहत तुमी सो बालमुवा।

सगरर रतीयात तू तो प्यारे रहीले काहू सौवतन के धाम मनरांग मीले बेन सो ोँ
बेन। (ख्यालसङ्गीते बहुप्रिललता रिना)
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रागां गायावम, तत्र एताां रिनाां प्रस्तौवम इवत व्यवहारे रागस्य

इवत त्रनणतयः, तद्वदत्रात्रप सत्त्वरे वत्रप समेषु स्वरेषु समेषाां समापाते

मुख्यत्वात् रिनायाः गौणत्वात् क्ववित् रिनागताभावादीन् अत्रप

बाधकाः

ननु रिना गौणा इवत कक मौख्यतमक्
ु ां त्वया इवत िेत् तस्मादेव

सङ्गीतपरम्परायाः लक्ष्यैकनयनत्ववशात् आप्तानाां लक्ष्यववदाम्

लािला

तेन गायकात्रदवितगतशोकः दरबारस्वरः त्रनगत तः श्रोतृवितां

रागप्रभावः परररकरोवत।

क्ववित्रदवत पदप्रयोगः। तेन स्पष्टतः रिनारागप्रयोगस्तु अनोखा
8

इत्यात्रदरिनायाम् अन्वेषणीयः। रिनायाः प्राधान्यां

भजनात्रदषु बोद्धव्यम्। तत्र कृरणभजनां गायावम इत्यादय एव

मुख्यतः

गायकवादकवितवृवतः,

त्रत्रववधा

भवस्न्त।

तथा

हह

–

वात्रदसां वात्रदस्वरव्यविा,

अनुभवि।

व्याकुलीकुवतन् करुणरसतया भासते। वात्रदसां वात्रदनाां

व्यवहाराः। कस्स्मन् रागे करररयवत इवत आकाङ्क्षायामेव रागां

अन्येभ्यः

ननु आलापे उच्यमाने रिनात्रदषु गवतः कथम् इवत िेत् कृपया

ववत्रनयोगत्वां वततते। अस्स्मन्नेव ववषये लक्ष्यां दृ ष्ट्वा स्पष्टीकरणां

रिनात्रदषु एवां ववधा स्वरस्य गवतः नूनां स्वरगताां कामत्रप शक्तक्

गुरुसकाशादेव अवगन्तव्यम्। तेन सधत्रनप इत्यात्रदववलशष्टिलने

वदवत, नोिेत् तदत्रप न वदतीवत दरीदृ श्यते।

प्रािुयातत्

तवन्नष्ठरसमयत्वस्य

खलु

अवधकववकासः

सामान्यमेव। तथा हह दरबारीरागे ऋषभस्य वात्रदत्वात् वीरात्रदरसे

धैयं सेवताम्। अत्रैव अस्मालभः मूलस्रोतां प्रवत गम्यते। एवि

त्रनर्ददशवत यदाधारेण शास्त्रकाराः अस्य स्वरस्य एवां ववधरसे
ववत्रनयोगः इवत त्रनियां कुवतस्न्त। सा शवक्रत्रप नैसर्तगकीवत

जायते। लक्ष्यैकनयनत्वात् स्वराणाां

ववलशष्टिलनात्रदकां तु

स्वरत्रनष्ठरसालभव्यवक्ः स्यात् इवत तत्त्वम्।
ननु त्रकवमदां स्वकपोलकस्पपतां हह बहुधा ववस्तायतते इवत िेत्

अवश्यां ज्ञेयम्।

िैयतमािर। अस्स्त तावत् नाट्यशास्त्रे षाि् ज्यादीनाां जातीनाां रसे

ववराजते। त्रनयमत्वेन रागस्य वैलशष्ट्यमेव लसवत। तदाधारेण

स्वरयोः प्राधान्यां तत्र तवन्नष्ठरसोद्रेकता वततते इवत त्रनियः। यथा

आलापे तु नास्स्त काव्यभावबाधा। तत्र समुद्र इव स्वरसमूहः एव
रागस्य मूलां यत् िाररत्रत्रकवैलशष्ट्यां तत् आदाय स्वस्य उपिापनां

प्रस्तौवत। स्वरान् सुरताां प्रवत गमयवत गायकत्रनष्ठवितवृवतरेव।
यत्रद लौत्रककतापतप्तः किन गातुम् उद्यतः तस्य वितवृतेः
शोकमयत्त्वात् कारुण्यां प्रस्तुतौ स्यादेव। एवि उत्साहप्रािुयण
े

ववत्रनयोगत्वम्। तत्रात्रप यस्याां जातौ यस्य ययोः वा स्वरस्य
ि तत्र भरतोवक्ः –

षाि् जी त्वथाषतभी िैव स्वस्वराां शपररग्रहात्। वीररौद्राद्भूतेरवेते
प्रयोज्ये गानयोक्ृलभः॥ 9
ननु उक्ां त्वया रागमालश्रत्य अधुना त्रकवमदां जात्यात्रदकां

गानावसरे तभावः प्रस्फुत्रटतः भववत। एवमेव अपरासु वितवृवतषु

यष्क्त्कमत्रप ब्रूषे इवत िेत् अवधकत्वरा तव, उच्यते सवतम।् अत्र

अत्रप अवधेयम्।

जातीनाां लक्षणां कुवतस्न्त तत्रभवन्तः अलभनवगुप्तपादाः जावतनातम

ननु दरबारीरागे सररगमपधत्रन इवत सप्तानामेव स्वराणाां सत्त्वात्

स्वरसमूहमात्रम्

आलापे कस्यिन एव रसस्य उद्रेकः स्यात् इवत िेत् बाढमुक्ां

अलभनवगुप्तपादै रुक्ां – स्वरा एव ववलशष्टसवन्नवेशभाजो रवक्म्

त्रकन्तु परररकारः अत्र ववधेयः। काव्यस्य रसानुभत
ू ौ वस्तुनः

अदृष्टाभ्युदयां

स्पष्टत्वां

त्रकन्तु

षाि् ज्यादीनाम् अष्टादशजातीनाां स्वीकरः यत् मुत्रनना कृतां तदत्र

वतष्ठवत। अत्र एवमवधेयां यत् यथा वाक्यानाां समूहे महावाक्यत्वां

अनुसन्धीयते। न तु षाि् ज्यात्रद। जातीनाम् इदानीीं लक्ष्याप्राप्तेः।

भववत, तेन ि भहाभारतादौ अखण्ितया शान्तात्रदरसस्िवतः

ननु रागम् एव स्वीकरोतु, तत्रैव स्वरसमूहः अस्त्येव इवत िेत्

व्यक्त्वां

मूततत्वां

वा

स्वतः

भववत।

केवलस्वरालापस्य ववमूततता तत्र तत्त्वतः रसवसद्धौ प्रािीरकपपा

8

अनोखा लािला खेलन को माां गे िां दा।

ख्यालसङ्गीतस्य)

10

ववलशष्टतया

तु

ि जनयन्तो जावतररक्युक्ाः इवत।

तैरव
े
11

ननु

कथां साधवयरयसीवत िेत् युक्म्। षाि् जादीनाां वैलशष्ट्यमात्रम् अत्र

9

हाथत िां दन और रारर करत है मन में भयो रर आनां द। (प्रिललतरिना

इवत।

10
11

~ 187 ~

नाट्यशास्त्रम्, खण्िः-4, 29.2
तदेव, खण्िः-4, पृः-76

तदेव, खण्िः-4, पृः-42
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रागाणाम् आनन्त्यात् केवलस्वरस्वीकारे वक्ष्यमाणस्य इष्टस्य

त्रपतेन 13 ि सह अस्य सम्बन्धः।

साधने ि लार्वात्। तत्र इष्टां प्रवत लजगवमषायामेव पूवतस्य

अद्भुतरसस्य

आलापे त्रकल व्यलभिाररभावस्य रोमािाश्रुपातस्तम्भीभावादे ः

रौद्ररसस्य क्रोधिावयभावत्वात्, तस्य ि शरीरे क्रोधोद्रेकात्

उभवात् रसत्रनरपवतः। ननु अलीकां हह उक्ां, कक तावत्

करुणस्य अनुभवे त्रकल अश्रुपातादीनाां बाहुपयात्, तेन ि

आलापप्रसङ्गस्य त्रनरकषतवमदानीीं कथ्यते।

अनुभवात्, तदा ि श्रोतृविते आगतस्य तदनुकूलानुभावादीनाम्
स्वकपोलकस्पपतां वस्तुजातां विन्तवयत्वा रसास्वादां करोवत जनः

ववस्मयिावयभावत्वात् ववस्मयस्य

मानवसकव्यापारात् अत्र अस्य वातेन सहैव सम्बन्धः।

ि

सवतथा

तेजस्तत्त्वोद्रेकात् त्रपतेन सह अस्य सम्बन्धः।

क्ववित् श्लेरमाश्श्लषकण्ठनावसकभूतत्वात् शरीरे जलतत्त्वां वधतते

इवत िेत् उच्यते, विन्तवयत्वेवत न, अनुभय
ू इवत वदतु।

इवत कफेन सहैव सम्बन्धः। कफस्य तु पृवथवीजलमयत्वम् 14।

वस्तुतः इदमत्र त्रनलितां वक्व्यां यत् आलापात् रसास्वादनां

सम्बन्धः विन्त्यते। व्यक्कमतत्वात् वातस्य। 15

एव। त्रकन्तु तत्रैव यत्रद श्रवणिानां गानस्य अनुकूलां भववत तदा

जायते। ववप्रलम्भस्य करुणाां शसां योगात् आस्वादने अश्रुपातादीनाां

स्वकपोलकस्पपतां न, विते उभावसतां वस्तु स्वतः आगच्छवत।

प्रौढस्य एव भववत। श्रोतॄन् ि आस्वादयवत रसां प्रौढः गायक
रसास्वादः अवतसामान्यस्यात्रप द्राक् जायते। यथा यमनरागः
सायां तैलदीपालोके गीयते िेत् तत्र भावप्रकषतः रसप्रकषतः ि
अलभवधतते इवत लक्ष्यववदाां समयः।
एवम् आलापववषयः

सवेषु

एव

विन्तनीयः।

अत्रप

ि

ववलशष्टरागप्रस्तुवतहीने अत्रप तथैव इवत तत्त्वतः लक्ष्यतः ि
ज्ञेयम्। लक्ष्यतः इवत वमश्ररागात्रदतः इवत बोध्यम्।

तेनात्र एका प्रहक्रया त्रनगत ता। सा हह – स्वराणाां ियनां , तेषाां
ववलशष्टस्य समूहस्य जावतरूपस्य कपपना, तस्य प्रयोगे ि
ववलशष्टिानस्य विन्तनम्।

हास्यस्य अनुभवे तु अङ्गववक्षेपात्रदिेष्टाबाहुपयादस्यात्रप वातेन सह
शृङ्गाररसस्य अनुभवे रसस्यास्य द्वै ववध्यात् अनुभववैवित्र्यां
दशतनात् शरीरे जलतत्त्वस्य प्राबपयात् कफेन सह सम्बन्धः
अस्स्त। पुनस्तत्र सम्भोगे तु मनसः आवेगादीनाां बहु बाहुपयां
दृ श्यते।

रतेः

ि

पूणततया

सां स्िवतः।

अत्र

मानवसकव्यापारात् रत्यात्रदषु अङ्गववक्षेपादीनाां सत्त्वात् वातेन सह
सम्बन्धां कपपवयतुां शक्यते।

बीभत्सभयानकयोस्तु उद्वे गावेगमोहादीनाां प्राबपयात् तेषाां ि
त्रनतराां मानवसकव्यापारात् अनयोः वातेनैव सम्बन्धः।

तेन पूवततनेन प्रस्तारेण सह सां योगेन नूत्नप्रस्तारः एवां प्रस्तूयते –
प्रस्तार 2: स्वररसदोषसम्बन्धकपपनम्

त्रत्रदोषैः सम्बन्धकपपनम्
पिभूतात्मके अस्स्मन् शरीरे सस्न्त कफत्रपतवाताः त्रयः दोषाः

इवत वैद्यकसमयः। अत्र तावत् प्रत्येकां रसम् आदाय तस्य शरीरे
प्रभावां ववविन्त्य दोषेण समां सम्पकतः कपप्यते। ननु कक वा
असाधारणां दृ ष्ट्वा सम्पकतः विन्त्यते इवत िेत् कस्यिन रसस्य
आस्वादे शरीरे मुख्यतया प्राबपयेन ि या अविा जायते, यस्य
ि स्िवतः शरीरे मुख्यतया अवतप्राबपयेन ि अनुभय
ू ते, तां
शरीरगतववशेषम् आदाय सम्पकतः कपप्यते। तथाहह –

स्वराः

ववत्रनयोगरसाः

सम्बन्धप्राप्तदोषाः

षि् जः

वीरे अद्भुते रौद्रे ि

त्रपतां , वातः ि

ऋषभः

वीरे अद्भुते रौद्रे ि

त्रपतां , वातः ि

गान्धारः

करुणे

कफः

मध्यमः

हास्ये शृङ्गारे ि

कफः, वातः ि

पिमः

हास्ये शृङ्गारे ि

कफः, वातः ि

धैवतः

बीभत्से भयानके ि

वातः

त्रनषादः

करुणे

कफः

वीररसानुभवे उत्साहस्य िावयभावत्वात् तत्र ि उत्साहस्य
मानवसकव्यापारात्, क्वविच्ि दे होरमप्रवधतनत्वात् वातेन

12

13
14

12

त्रनयन्ता प्रणेता ि मनसः इवत िरके सूत्रिाने क्तवशवततमे अध्याये।

सवतथा

15

~ 188 ~

अविरेव शरीरे त्रपतान्तगततः इवत िरके सूत्रिाने द्वादशाध्याये।
अम्भःपृवथवीभ्याां श्लेरमा॥ अष्टाङ्गसां ग्रहः, सूत्रिानम्, 20.3

अव्यक्ो व्यक्कमात ि इवत सुश्रत
ु े त्रनदानिाने प्रथमाध्याये।
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एवि पूवततनाां विस्न्तताां प्रहक्रयाां पररवत्यत एवां प्राप्यते यत् –

जावतरूपविन्तनपरकां ियनां , तस्य प्रयोगे ि ववलशष्टिानस्य

कस्य दोषस्य प्राबपयां

विन्तनम्।

स्वरसमष्टौ इष्टां , तथैव स्वराणाां

वित्रम् 1: फललाभप्रहक्रया

ननु कफप्राबपयस्य इच्छायाां गान्धारस्य मध्यमस्य पिमस्य

“ननु स्वशास्त्रसां ज्ञाां ववहाय परशास्त्रसां ज्ञाग्रहणमन्याय्यवमवत िेत्

तदा। न्यूनतया पिस्वराः औिवजाक्तत रियन्तः िातुमहत स्न्त,

ततस्तु

त्रनषादस्य ि ियनम् इवत िेत् न, शास्त्रमयातदायाः लङ्घनां स्यात्

नैष दोषः। योगशास्त्रवेदान्तशास्त्रे अत्रप वैद्यागमबाह्ये भवतः,
िरकसुश्रत
ु ाभ्याां

ितुण्णां नास्स्त िानम्। ननु तदा अन्यस्य दोषस्य आगमनम्

योगोपसज्जतनीभूतब्रह्मत्रनवातणपिीकरणात्रदववषयाः

आभीक्ष्णण्यां विन्त्यम्। ननु तदा वात्रदस्वरत्वां तस्य, त्वया तु उक्ां

अत्रेदां बोद्धव्यां यत् पत्रवमदम् अव्यूहतया प्रस्तुतम्। अस्य प्रयोगे

इवत िेत् न तथा विन्त्यम्। यस्य स्वरस्य आकािा अस्स्त तस्य
यत् रागां न विनोवम केवलस्वरम् इवत िेत् अां शतः गृहीतां त्वया।
वात्रदस्वरः भववत इवत न हात्रनः। तस्मादेव जावतः इवत शब्दस्य
ग्रहणम्। नाट्यशास्त्रात्रदरवत्रप जात्यादीनाां वात्रदस्वरात्रदसत्त्वात्।
16

हद्वतीयतः यद् उक्ां रागां न विनोवम इवत जावतषु रागच्छाया

क्ववित् स्यादेव। तत्र रागाणाम् आनन्त्यात् िाररत्रत्रकदृष्ट्या ि
अवतववशालत्वात् स्वीकारः न हक्रयते इत्येव उक्मासीत्। सवतथा
रागां न्यक्कुमतः इवत दुराग्रहः न जातु कृतः।

इवत।" इवत।

पररगृहीताः

एव पूणतता। तस्मात् रोवगत्रनियः। तस्य ि दोषत्रनियः स्यात्
प्रश्नोतरपत्रमाध्यमेन। ततः कस्पपतस्य अस्य तत्त्वस्य प्रयोगः।
अथ ि अस्मत्सां स्कृतेः तत्त्वमूलकत्वात् स्वकीयसां स्कृत्युवभन्नस्य
ि ववषयस्यात्रप परम्परानुसाररत्वां तत्त्वमूलकत्वां स्यादेव इवत नीक्तत
मनवस त्रनधाय ववषयः अयां प्रपलित इवत त्रदक्।
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