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న్య, సంగీత శాస్రుముల గురించిన అనేక (పామాణిక (గంథములు సంస్కృత 

భాషయం దేయుండుట ఆందశెకిగిన విషయమే. వాని (పాళ నము (పతి 
(నష్టకు విదితము. జాని ఆవసళము నూ[తము చిన్న నుండి చెద్దవరకు సమా 
నమే, ఇప్పటిలో చాలకొద్దిమంది మాతమే సంస్కృతభామాజ్ఞానము కలవారగు 

టచే, ఈ [గంథములను శెబుగుఖావలోనికి అనువదింప జేసిన సర్వులకు చాల 
ఉపయోగకరముగ నుండునను సంకల్పముతో ఆం|ధ|షదేళ్ సంగీత నాటక అకా 
డమీ ఈ పనికి పూనుకొన్నది. ఈ పథకము [కింద సంగీతశ్నా స్త్ర | గంథములతో 
తలమాస్కమని వేరొొ_నబడిన శార్జ దేవుని ' గంగే తరత్నా కరమ తెలుగు అను 

a ల 
వాద [(పచురణను అకాడమీ చేపట్టి మొదటి భాగమును వెలువరించినది. మిగిలిన 

మూడుఇాగములు ర్రమముగ (పకటింపబడును. 

గాధాస_ప్పళతి, నాట్య శాస్తా 9లనుబట్టి ఆం| ధదేళంలో నృత్యకళ (పాచీన 

కాలం నుంచి విలసిల్లుతున్న దని "తెలుస్తోంది. 

“భరతముని ఆం ధులు “దాతిణాత్య (పవృత్తి” కి చెందిన వారుగా 
వర్గీకరించినారు. 

నాట్యశా(స్త్రమంత (పామాణిక (గంథంగా ఎంచబడి యావత్ భార 

తంలోనూ నిశేవ (పచారంలోఉన్న “అభినయదర్చ్పణం” రచయిత నంది కేశ్వరుడు 
ఆం|ధుడు, 

అభినయదర్పణం తరవాత అంత (వామాణిక [గంథంగానూ పరిగణింప 

బడుతున్న నృ త్రరత్నావళి రచించిన జాయసేనాని కూడా ఆం|ధుడే, 

నృత్యశా(న్హ్రుసాహిత్యమునకు తెలుగువారు సమర్పించిన అనర రమణి 

న తరత్నావళ?, దీనిని రచించిన జాయే ననాపతి, కాకతీయగణవతీి జేవుని' గజ 
నె శ్యాధిపతి. గణపతి దేవుడు క్రీ. శ 11991281 నుధ్యకాలమున కాకతీయ 
ఆాజ్యమును పరిపాలించెను. జాయసేనాపతి '“గీతరళ్నావళి' అను గంథమును 
కూడ రచించినట్లు ఐదవ అధ్యాయము తుదిని వేర్కొనినాడు. కాని అది ఇంత 

ఖివరకు లంచలేద్యు, 



నిజానికి భారతీయ నృత్యకళకు ఆం ధులుచేసిన సేవ అమోఘం, 

నృ తరత్నావళి తెలంగాణాలో రచింపబడటం ఒక విశేషం. ఇందుతో జాయప 
దేశీ నృత్యరీతులను వివరించడం మరోవి శేషం, 

“నృ త్తరత్నావళి' |గంథమును శెలుగు చేయించి సంస్క్బృుతమూల 
ముతోనవో | పచురించవలెనని అకాడమీ పది సంవత్సరములనాడు సంకల్పించినది. 
కాని ఈ [గంథమునకు (పామాణిక్మవాతప్రతి లభించలేదు, సాధ్యమైనంతవరకు ' 

నిర్దప్టముగ |ప్రచురించవలెనన్న మూఆకాందను డాక్టర్ పి. రాఘనన్ గారి పఠిష్క 
ర్హత్వమున మ దాను (పభుత్వ పాచ్య [గంధభాండా గారము వెలువరించిన 

'నృ_త్రరత్నావళి' [గలథము చాలవరకు తీర్చినది. ఈ [పతియేకాక తంజావూరు 
సరన్వతీమవాల్ |గంఛాలయమునుండి అకాడమీ తెప్పించిన [వాత పతి, తిరుపతి 
(పాచ్యపరిళోధనాలయమునం దలి (వాత పతి మున్నగు వాని సవోయముతో 
(శ్రీ రాళ్ల పల్గి అనంతకృష్ణ శర్మగారు సంస్కృత పామాణిక పతిని, తెలుగుఅను 
వాదమును సిద్ధపరచి అకాడమీకి అందించినారు. వారికి అకాడమీ పక్షమున ధన్య 
వాదములు, 

ముద్రణ| పతిని, విషయసూచికను, విశిష్టపదనూచిని  సిద్ధపరచుట 
యందు సవోయపడిన (శ్రీ సి. శేపా(ది గారికి, కోరినంతనే నుదీ ఛ్రయెన పీఠికను 
(వాసి, (గంథమునకు నిండుదనము కలిగించిన డాక్టర్ పి. ఎస్. ఆర్. అ్తప్పా?3' 
రావు గారికి, రామప్ప చేవాలయమునగల నృత్యభం గిమల చి[త్రములు తీసియిచ్చిన 

(శ్రీ వి. (శ్రీనివాస శర్మగారికి, సహకరించిన (శ్రీ మొదలి నాగభూమణశర్మగారికి, 
(శ్రీ గరిమెళ్ల రామమూర్తి గారికి, నృత్యచిత్రములకు తగిన పేర్ల నుంచిన భరత 
కళా పపూర్ణ (శ్రీ నట రాజ రామక్ళష్పగారికి ఈ |గంథ ముదణ బాధ్యత 
వహించిన (శ్రీ (శ్రీనివాస చకవర్షి గారికి మాక్ళతజ్ఞ్ఞతలు ఆలియపరుస్తు 
న్నాము, 

పనల సూర్య చం దరావు 

(చెసిడెంట్ 
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ఉపోద్దాతము 

ఛఈ్ర్యానృ_క్రరత్నావళి భారతీదేవి సన్నిధిలో తెలుగువారు వెలిగించిన నందాదిపము 
లలో మొదటిది, ఇప్పటికి; తరువాతి లాకణికుల కెందరికో మార్గదర్శకమెన 

(వామాణిక్మగంథము. దీనిని రచించిన జాయనేనాపతి “గీశరత్నా వళి" అను 
(గంధమును రచించినట్లు ఈ గంథమున చెప్పుకొన్నాడు. కాని అది యిప్పటికి 

లభించిన పుణ్యము మనకు లేదు. (శ మానవ ల్రి రామకృ్ళష్ష కవిగారు 'వాద్య 

రత్నావళి” అనుదానినిగూడ ఇతడు సంతరించినట్లు వినికి గలదన్నారు.! ఆ వినికి 
యెక్కడిదో తెలియదు, 

ఆంధపదేశ సంగీతనాటక- అకాడమీ యేర్పడిన తొలిదినాలలో నే 
దీని సంస్కృృతమూలమును పరిమ్మరించి. తెలుగు తాత్సర్యములతో [ప్రకటించు 
కోరిక గలిగినది. అప్పుడు అకాడమీ అధ్య కులుగానుండిన శ) అర్. వి. రామ 

కస్ట రాజుగారు ఆ విషయమున చాలా ఉత్కంఠ చూపిరి. అప్పటిక మదాసులో 
సుగ్భహీతనామ ధేయులగు (శ్రీ డా. వి. రాఘవన్గారు మూలమును పరిష్క 
రించి ముద్రింపించుచున్న చిత్తుకాకితములను నేను చూచియుంటిని. కనుక 
అకాడమీవారు వేరుగా పరిమ్మరించుభారము అనావళ్యకమని, మదాను ముద 
ణము వెలువడిన తర్వాత తెలుగు తాత్సర్యముతో చేర్చి ముదింపవచ్చునని, 
కార్యని ర్వాహకసమితిలో నేను నూచించితిని. సదనస్యులు దయతో నానూచన 
నంగీకరించిరి. కాని యే కారణములచేతనో ఆచ్చువని ముగిసిన తర్వాత కొన్ని 
'యేండ్హవరకును ఆ (గంథము బై లుపడలేదు, ఈ నడుమ (శ్రీ రామక్ళ "రాజు 
గారు అధ్యక్షపదవినుండి వి|శాంతి పుచ్చు కొనగా (క్రీ పసల నూర్యచం|దరావు 

1. భరతకోళము , “వాగ్యరత్నానళి” అను పదము (కింద అందే “నృ త్తరత్నావళి' 
అనుమాట [కలన ఈ [గంధమున 'ఆతృచరి[త' మను వేరి [గంధమొకటి యుచా 
వారింసబడినది” అని = విగారు (వాసిరి. లభించిన నృ త్తరశ్నావళి (౧ ౦ధములో 
“ఆత్మచరితము' నాకంటికంద లేదు, 



ii 

గారు ఆ పదవినంగీకరించిరి. [శీ రావుగారును నృ_్తరత్నా వళి పరిషృరణ-| పకట 

నల విషయమున ఎంతో ఉత్సాహోన క్తులనుచూపిరి. కాని వారును నానూచనను 

మన్నించి, మ|దాను పున్తకమునకై వేచియుండుటకంగీకరించి, అది “వెలువడిన 

వెంటనే దానికి తెలుగు తాత్సర్యమును (వాయుభారము నామీద పెట్టిరి, వాి 

విశ్వాసమును (త్రోసివేయలేక అంగీకరించితిని. 

తుదకు, ఓర్పు నుతిమించకముం దే, నుదాను (పభుత్వ (పాచ్య 

(గంథభాండాగారమువారు కడచిన నంవత్సరము [గంధమును పకటించినారు. 

ఇంతకాలము వేచియుండినది సార్థకమెనది. (శ్రీ రాఘవన్గారి (పామాణికమె 

తలస్పర్శి యైన పొండిత్యమునకు, _శమసహిస్షు శకు, ఈ పరిష్కరణము సర్వత 

సాక్షిగానున్నది. 164 పుటలు నిండిన, వివిధవిషయములను వివరించు ఇంగ్లీషు 

వీఠరికతో, 42 పుటల “నోట్సు” తో, 166 పుటల “విశిష్ట శబ్దసూచి' తో, నక్త 

రత్నావళి మూలము సర్వాంగసంపన్నమై వెలువడినది, [పతిపుటయందును 

(వాత్యపతులలోని పాఠ భేదములు అడుగున చూపబడియున్నవి. నేటి (గంధ 

పరిమృ్మరణకిది యొక మేలుమచ్చు: ముప్పది యేండ్రకు వై బడి ఈ ( గంథమును 

పరిశీలించుచుండినట్లు శ) రాఘవన్ గారు శెలిపినారు.! దానికి వింతపడవలసినది 

లేదు. ఈ పరిష్కరణకార్యమునకు తంజావూరి సరస్వతీమహలునందున్న రెండు 

"తెలుగు తాటాకుల [పతులు వారికాధార మెనవి. రెండును ఒకమూల (పతికి 

వు త్రికలేయనుకో వలసినవి. "రెండును |వాతతప్పుల కుప్పలు. ఇవిగాక “ఏషియా 

టిక్ సొనైటి ఆఫ్ బెంగాల్” వారి [వాత ప్రతి యొకటి వారికి అఖభించినది.? 

కాని దానిలో మూల[గంథము 4 వ అధ్యాయమున 11 వ శోకము మొదలు 

7వ యధ్యాయమున 12 వ శోకముదాక మాతమే యుండినది. [వాత 

పొరబాట్లును, చిక్కులును ఏమియు తక్కువగావు. ఈ మూటి యాధారముకో 

(పాచీనములగు అనేకలకణ[గంథముల సహాయముతో, పరిష్కర్త మూలమువు 

సవరించి యుద్దరించినారు. _ అప్పటికిని అందందు కొన్ని శిధిలభాగములు, 

చిన్నవి _ పెద్దవి, అశు దుష్పూరముళైై నిలిచినవి. 

1 See Preface, P. 1, 

Z. See Introduction, P, 4., 

a 



iii 
| ఇక నా మాట. ఈవల ఆనారోగ్యముతో దృష్టిబలము, భారణాబలమును 

చాలక. యళ క్రుడనుగానున్నను, నా నూచన |(వకారము ఇలతకాలము వేచి 

యున్న అకాడమీవారి సౌపహార్టవిశ్వాసములకు కానుకగా ఈ శెలుగు తాత్పర్య 

నును ఎట్లో (వాసియిచ్చినాను, నాట్య నృత్య నృ _త్తములలో చేనియందును 

నాకు (వ వేళము చాలదు. ఉన్న స్వల్ప సంశ్క్ఫతభామోపరి చయ మాధారముగా 

మాతమే యీ ెలిగింపు సాగించితిని. కనుక లత్యులతణకో విదులకు ఈ 

శెలిగింపులో కొన్నియెనను లోపములు కానరాకపొవు. ఈ కార్యమునకు 

భరతనాట్యశా(న్ర్రము, అభినవగుపాచార్యుని అభినవభారతి, ఇార్డ దేవుని సంగీత 
4 

[a 

రత్నాకరము, దాని సింగభూపాల-కల్లి నాథుల వాఖ్యలు, మానవల్లి వారి భరత 

కోళము, (శ్రీ పోణంగి (శ్రీరామ ఆప్పా రావుగారి భరతనాట్యశాస్తా9ం థాను 

వాదము--ఇవి నాకు చాలా తోడువడినవి. @) రాఘవన్ గారి నూచనలమాట 

చెప్పబని లేదు. అకాడమీ వారు నాకిచ్చిన (వాత పతికితోడు తిరుపతి (పాచ్య 
పరికోధనశాలయందలి చాక పతియొకటి చూచి పోల్చుకొనునవకాళము అధ్య 
యులు శ్రీ డొ. జీ రెడ్డి చెన్నా శెడ్డిగారు నాకు కలిగించిరి. ఇదిగాక దుర్లథ మైన 

అభినవభారతి రెండ వసపుటమును తమ సొంత'మెన దానిని నాకెరవుగా (శ్రీ రెడ్డి 

గారే యిచ్చియుండికి. వీరందరికిని నాధన్య పాదనులు, 

దీనికి తగినంతవిపులముగా పీఠిక (వాయుటకు [ప్రకృతము అనుకూలము, 

ఆరోగ్యము నాకులేక ఆ భారము వహింపుడని మతులు (శీ డా. పోణంగి 

(శ్రీరామ అపా రావుగారిని (పార్టిం చితిని, ఎంతో కార్యభారము గలవార్తెనను 

వారివల ఈ పని నిర్వహింవగల సమర్హులు ఇతరులు కాన రాక ఈబరువు వారికప్ప 

గంపక తప్పినదిగాదు. వారు దయతో నావేడికోలు మన్నించి ఈ [గంథమునకు 
నిండుదనము గలిగించినారు. దానికి నా (పతికారము అంజలి మా|త్రమే. 

మూల గంథమున అందందు కొన్ని చిన్నసవరణలు చేయదగునని తోచి 

నది. అటు చేసిన సవరణలు అక్కడక్కడ స్పష్టముగా చూపినాను. వాని య అ 

యౌచిళ్యా నౌచిత్యములకు సవ్చాదయపండితులు (వమాణము. 
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ము డణమునకై, దీనిప్రతి సిద్దపరచుట, విషయసూచిక, విశపదనే్ శి 

_ ఈ పనులను తృప్తిగా నిళ్వహించినది ఇక్కడి (శ్రీ వేంకకేశ్వరకళాశాళలో 

ఆం ధోపాధ్యాయుడై న చిరాయు చేట్లూరి శషాది, ఎం. ఏ; అతనికీ తౌ 

మంగళాశీస్సులు. 

తీరువతి 

10_4.69 రాళ్ళపల్లి అనంతకృషళ ద్య 



కృిర్రిక్ర 
శా. పోణంగి (శ్రీరామ అప్పారావు 

డై శెక్టర్ , తెలుగు అకాడమి, హపాదరాఛాడు 

1. నృత్యకళ 

వమ్రానవుడు తొలుత నుండియు సంఘజీవి. సుఖదుఃఖసమయములందు నన్నిహితు 

లైన వారందశేకమై గుమికూడి యుండుట సవాజము. అట్టి ససుయుములలో వారు 

ఆట-పొటలు నిర్వహించుట నేటికిని జరుగుచున్నది, ఆదిమమానవుల ఈ అట-పాటలలోని 

పాట-అంగవిన్యానములు - మాటలు నేటి లలితకళలకు లీజములని చెప్పవచ్చును. అనగా 

తొలిమానవులు తమకు కచ్చము కలిగినప్పుడు దానిక తట్టుకొనలేక చేసిన ఆ(క్రోశమును, ఆ 

కష్టము తొలగినప్పుడు అనందోత్సాహములతో చేసిన ఆలాపములును గాన-నృ త్త-క విశ్వ 

కళలకు తొలిరూపము అన్నమాట. 1 చిన్నపిల్లలు కోరిన వస్తువు శేతికందిన వెంటనే ఆనం 
దోత్చాహములతో కూనరాగములు తీయుచు, జిలిబిలి వలుకులతో అందముగా చిందులు 

[తొక్కుచున్నప్పుడు కూడ వై మూడింటిని అనగా గాన-న్భ త్త-కవిత్వములకు మూం 

రూపములను గుర్తింపవచ్చును. కావున ఆధునికుల చృష్ట్రిలో తొలిమాననుల చిందులే 

నృ_త్తమనకు మూలరూవ మన్నమాట. 

భరతముని |పణీతమగు నాట్యశెన్త్రమందలి [పథమ- చతుర్ణా ధ్యాయములందిలి 

కథనమునుబట్టి నృత్తము అనాది, అది వర మేశ్వర[వయు క్తము నాట్యము [బహ్మునృష్టి; 

దేవతలకోర్కె ననుసరించి, దృశ్యమును, [శన్యమును అగునట్లుగా, చతుక్వేవముల 

సారమును [గహించి (బవ్మా ఈ నాట్యమును, పంచమపవేనముగా, నిర్మించెను. [బవ్మా- 

భరతాదులు పరమేశ్వరుని నృ_్తమును చిరకాలముగా ఎరుగుదురు. పిమ్మట (బహ్మ 

సృష్టియును, భరత పయు_కమును అయిన నాట్యమును శివుడు [కొత్తగా చూచెను 

నాట్యమును చూడగనే నృత్త-నాట్యములను నమ్మిళితవఎచేనిన బాగుండునని శివునకు శ 
తోచెను. అనగా తన నృ త్తమునకు నాట్యమందళి అభినయములను జోడించిన చో గీశములు 
జహా 

1 తొలిమానవుల ఆటపాట (Ballad Dance) నుండియే సర్వకళలు ఉత్పన్నము 

లై నవని ఆర్ , బి. మౌల్చన్ సిద్ధాంతము (The Ancient Classical Drama- 

P 1898, P. 2-6). [గీకు నాటకోశ్చ త్తి వికాసములను గూర్చి వివరించువట్ల 

(పతిపాదింపబడిన సీధ్రాంతమిది. కాని, ఇది నర్వభావలకును వ_రించుననీ విమ 

కులనిర్లయము. 



లీ నృ_త్తరత్నా వళీ 

అర్థవంతములు కాగలవని ఆయన తలంపు. ముందుగా ఆ వని పూర్వరంగవిధులందు 

చేయుమని శివుడాదేశించెను. అంతట శివుని ఆచేశముననుసరిం చి తండుమవార్తి నృ_త్తమును 

భరతమునికి బోధించెను భరతుడా నృ త్తమును పూర్వరంగవిధులందు [పయోగించెను. 

ఇట్లు ఈ రెండింటి కలయికతో ఒక [కొత్త రభ నృష్టింపబడినట, అదియే నృత్యము కాగా 

కేవలము అంగవికేపాత్ళ్శకమైన నృత్తము, అర్థ పదర్శసాధనమగు అభినయముతోకలిని 
నృత్యకళగా రూపొందిన దన్నమాట ఇది ఒక [కొత్త కళయని తంశుమహర్షి కాని, 

భరతమునికాని, |బ్రహ్మకాని తలంచినట్లు కన్పట్టదు, అయినను శివుడు నృ త్తమునకును, 

(బవ్మానాట్యమునకును (పవ_ర్తకుల్రై నళ్లే భరతముని నృశ్యమునకు [ప్రవ ర్హకుడయ్యెనని 

చెప్పవచ్చును. 

“నృత్' అను ఛాతునునుండి “నృ _త్తము"అను వదమును (నర్తనము, నర్తకి, నర్త 

కుడు అను పదములు కూడను), “నట్” అను ధాతువునుండి “నాట్యము” అను సదము' 

(నటనముు, నటి నటుడు అను వదములు కూడను) ఉత్సన్నములై నవి ఈ రెండు ఛాతు 

వులలో “నట్” (పాక్ళత ధాతువనియు, “నృత్ ' సంస్కృత ధాతువనియు నేటి విమర్శకుల 

తలంపు 'నృత్' నకు “నట్ | (పొక్ళతరూపమని కొంపరు తలంవగా, “నట్ * నకు నృత్' 

సంన్కృతరూవమని కొందరు తలంచినారు “నృత్ ' అనుధాతువునకు “కప్ " ప్రత్య 

యము చేరినప్పుడు 'నృత్యముి అను పదము నిష్పన్నమగుచున్నది 

నాట్యశా(వ్ర్రమందు నృత్యపదములేదు, నృత్త - తాండవ - నాట్యవదములు 

మాత మేకలవు అందున నృత్త-తాండవ పదములుపర్యాయపదములుగాన్మేపయు క్రము 

నవి. తండుమహార్షి చేత బోధింవబడినది కాన “నృ త్రము తాండవ మనబడినదనియు, 

తాండవవిధి |పాయిగముగా “దేవ స్తుతి' నాశ్రయించి యుండుననియు, దాని నుకుమార 

(వయోగము పార్వత్మీపయు_క్షమనియు, ఇది శృంగారరసఫంథవ మగుననియు చతుర్ధా 

ధ్యాయమందు భరతిమని ేర్కొనెను ఈ సుకుమార వయోగమునే అర్వాచీనులు 

'లాన్య' మనిరి. కాగా తాండవము ఉద్ధతనృత్తమనియు, లాన్యము సుకుమార నృత్త 

మనియు రూఢి పొందినవి. తాండవమ పూర్వరంగవిధికి పరిమితముకాగా, ళృంగారరస 

సముద్భవమగు లాస్యము రూప కెతివృ త్తమునందు (పయుక్తము కాజొచ్చినది. 

భరతముని “లాన్య' వవమును వ్యష్టిగా [పయోగించకపోయినను, 19వ అధ్యా 

యమున పదిలాస్యాంగములను వేర్కొనెను. (అర్వాచీనులు కొందరు 12 చెప్పినారు). 

ఈ లాస్యాంగములు వేర్వేరు సన్ని వేళముల నవలంబముగాచేసికొని [ప త్యేక |ప్రక్యేకముగా 

(వదర్శింపబడుటకు సమర్థ ములు, ఈ ఆవకాశమును వినియోగించుకొని, తరువాతి 

కాలములో భరతముని శిష్యుడుగా తలంపబడుచున్న కోవాలుడు నృత్య పధానములైన 

ఉపరూపకములనుకల్పించియుండును, అటు పిమ్మట నృత్య మొక (పత్యేళకకళగా రూపొంది 

నప్పుడు, నంది కేశ్వరుడా కళ కొరకు “అభినయదర్చణము' అను ప్రత్యక నృత్యశా్ర 



పీధ్రిక్ర కి 

(గంధమునురచించినాడు న్కు కకకొరకు [వత్వేకముగా వెలసిన శాస్త్ర గంధములలో 

లఅభ్యమెన తెలి గంధము నంది కేళ ళరుని అభినయవర్పణ మే 

భర తాదిమునుల ననుసరించి, చతుర్వి ధాఖిన యో వేత మైన *నటనము* నాట్య- 

న _త్త-నృత్య భేదములచే [గివిధవ ముని నంది కేశురుడు చెరొనగా, నాట్య- నృత్య-నృ త్త 

'భేవములచే *నర్హసము* మువ్విధములని శాద్ద దేవుడు పేర్కొనెను (సంగీత రళ్నాకరము- 
a 

7m తి శో ఇచ్చట నటన-న_ర్లన పదములు సమా నార్జకములుగా [పయు క్షములై నవని 

చెప్పవచ్చును. నృతో్టన్చ త్తిని వివరించెడి శ్లోకము లేడెనిమిది రెండు [గంథములందును 

ఒకే విధముగా నుందుట ఈ యూహాను బలపర్చుచున్నవి ఈ శ్లోకములందలి కథనమును 
బట్టి భరతముని", పం మేశ్వరా దేళానుసారముగా తండుమహర్షి తాండవమును, పార్వతీ 

చెవి లాన్యమును ఉవడేశించిరి  లాండవమును భరతముని మవార్దులకు బోధింవగా, అది 

వారి ద్వారా మ_ర్ష్యలోళమున (పీచారమందినది. ఇంక లాన్యము పార్వతీదేవి మరల 

బాణాత్శజయెన ఉపకు నేర్పిననట; ఆమె ద్వారవతిలోని గోపికలకు, ఆగోనీకలు 

సౌరాష్ట్ర్రయోషిళలకు నేగ్చిరి పిమ్మట వారినుండి ఆయా దేశము (రాష్ట్రము) లందలి 

యోవిళలు లాన్యమును "నేర్చిరి 

న్భ_ త్త_నాటగ- -న్ఫశ గర పదముంను తులనాత్మకముగా నిర్వచించిన [పథముడు 

నందికేశ్వరుజే 

“నాట్యం తన్నాటకం చైవ సూజ్యం పూర్వకథాయుతమ్ | 

భావాభినయహీనంతు నృ _త్తమిత్యభిధియ తే |] 

రసభావవ్యంజనాదియు క్షం నృత్యమితీర్య కే” 

(పూర్వకథాయుతమై, పూజనీయమైన నాటకమే నాట్యము, భావాభినయ 
హీనమెనది నృ_క్తము; రసథావన్యంజనాది యు క'మెనది నృత్యము). 

నంది కేశ్ణరుని రిరువాత గరళరూవక క_గయగు భనంజయుడును, త చ్వారభ్యాత 

యగు ధనికుడును ఈ మూడింటి స్వరూపమును గూగ్ని వివులమగు చర్చవచేసి యున్నారు. 

(చూ తెలుగు నాటక వికాసము 1967 వుటలు 11-18) పీమ్మట సంగీతరత్నాకర 

మున శార్జ దేవుడును, నృ త్తగళ్నావళిలో జాయనంయు వీటి న్వరూవములను, నంది కేశ 
గ 

రునివలె, నూక్ళుముగా వివరించినారు. కాని ఈ నల్వురును నృత్యవిషయమున నంది కేశ్వ 

రునితో వకీథవించినట్లు [న్న్టరు. నందికేశ్వరుడు నృశ్యమును “రస-భావ న్యంజనాది 

యు క్షి మనగా వీర నల్వురును “రసి పదమును ర్యజించినారు; కాగా వీ5 దృష్టిలో 

నృత్యము ర ననగంజక “ము కాగన్నమాట శకాని, వీమ్నట నాట ంగ'ర్చ్పణక రలగు రామ 
@ a) —0 

నులు (కీ శ. 12న శశాల్ది) నృత్యమును *“రస-ఛావ వ్యంజనాది 

యుషిమునుగానే చెక్చియున్నారు _నాట్యమువలనే నృత్యము కూడ రనస్ఫోరకమె 



జ న్భ _తరత్నావళి 

యనెడి సట ష్టమంను తెలుగు కవియగు నన్నెచోడు, ఎడు (é వ 12వ శతాబ్లీ) గుర్తించి 

యుండుటస్మ్మ ఎరణీయము (కుమారసంభవము-9 ఆ లి5వ ఇదె రంఛానాట్య వర్త ర్ల నము). 

“అల(తులు నిల్షహా_స్హ సమున్క, హా నవిలాసముతో 'ఐనంగ6 జూ 

డ్కులు, బెలిచూల్కులందెలమీ గూడి రమింవమనంబు, తన్మనో 

బలమున నుల్లి నిల్ల నిజభావము, భావపీ శేషమనంపగ 

వెలయ రనంబులం, దభినవించె రనంబులు సాంగికంబుగాన్ *ే 

కావున నృత్యము కూడ, నాట్యమువలెనే, ర రసవ్యంజక మనుట స్పష్టము 

ఇప్పట్ల గుర్తింపవలనిన విషయ మొకటి కలదు నృత్తము భావాభఖినయ హీనమగుటచేత 

గా(తవికేవమా!తమె, తాళ-లయాళయ నుగుచున్నది ఈ గాాతవిచేవ నివయమున 

నృ త్త-నృత్యములు రెండును సమానములే 38 శాని న్ఫ_త్తము భావహీనముకాగా, 

నృత్యము అభినయాత్భక మెనది (ఈ అర్థమునందే “నృత్యము” ను కేవలము “అభినయముి 

అని కూడ వ్యవహరించుట కద్దు) నృళ్యమున శుప్మాతరములు |[వపయు_క్షములుకాగా, 

నృత్యమున సాహిత్యము (గేయాదులు) [వయు క్షమగుచున్నది ఇంక అభినయ విషయ 

మున నృత్య- నాట్యములు తుల్యములు కానీ నృత్యము ఆంగి కాభినయ (వథానముకాగా, 

1 రంభోర్వళుల నృత్యమును వర్ణించిన మరికొందరు కవులు- 

1. కొఅవిగోవరా*జు “నింవోనన ద్వాతింశిక” - (ప, భా 1-129-80 

2 రభునాథరాయల 'వార్మీకి చరిత! -లీవ ఆ 

బి, ఇటి పద్య ములకు మూలము [కింది అభినయదర్పణళోకములు : 
తై య 

“ఆస్యేనాలంబయేత్ గీళం వాఫ్టేనార్థం [పదర్శ యేత్ | 

చకుర్భ్య్యాం దర్శ యేత్ భావం పాదాభ్యాం తాలమాచారేత్ ॥ - 86 

“యతోహ స్ప ష్ణ తే దృృష్టిర్యతో దృష్టి స్త సత*ే మనః |; 

యతోమన సతో భావో యతో థావన్త నతేరనఃిో ॥ - 37 

ఈ శ్లోకములను మరికొంనరు తెలుగు కవులు కూడ అనునరించియున్నారు- 

1. విన్నకోట వెద్దన “కావ్యాలంకార చూడామణి? _ 2-౫౨1 

2 కొఅవిగోపరాజు “సింహానన అవర్ వప ఛా 1-138 

ల. చూ “ఆంగికాఖినయములచే (ఆంగిక- వా కసా _్రీ కాభఖినయములచే) భావము 

లను వ్యంజకముచేయు న_ర్హనము న. ఇంక సర్వాభినయవర్శితమై, వత్య 
మాణమగు అంగోపాం* | వచ్యంగ సహక గా్రనిశే అపుమా।గామగు న రొనము 

4 వాలే 

కి నో ” Sw Dry... జ ది 

నృ త్రము - సంగతరళ్నాకరము 1అ 26_29 ఫో ఖ్ 



పీథిక వ 

నాట్యము సా_ఖ్వైకాఖినయ న్గానమును, ఓ ణా 'త్శ్మకి మును అగుచున్నది నృెళ్టముని 

(ప్రతిపద మునకును భావము అభినయము చేయబడుచుండగా నాట ప్రమున వాక్యార్థము 

సూచనామాతముగ అఖిసయింవబడును కావుననే ౫ గృత్యము పతివదార్థాథినయమనియు, 

నాట్యము బాకాార్థానినయ మనియు శాత్రుకర్త రోల ని ర్రేకము 

నాట = నృత ను చ శేఎములచే ౫ రగము | వివిధమనియు, ఆాందువ-లానగ న్ శే శ 
భేదములచే నృర్త-న్నం [ సులు రెండేసి నిాంనులనియు చెన్పుటయుగాట గ్భత్తము కుం వం 

వికట, లఘుభేవములచే ముప్విధవులని శా దేవుడు చెప్పియున్నాడు కాని సోమేక్ణ 
గ్ 

రుడు (కీ శ 12వ శతాబ్ది క్ల) మానసోల్లావమున నర్తన మారు విధములని చెప్పుట గమనింవ 
దగినది -- నాట్యము, లాగాను, తాంచదవము లామవము, విపషమమ్ము, విజటము 

(తీవ భాగము- శ్ 959-60౧ 

- 

గ 

నృ త్త-నృవ్య- నాట్యము: జాయనవేనిగ నిస్ప్రచనములు అ ర్వా చీనశ్య్మా నః రోల 

మతసారమని చెప్పవచ్చును 

“పాట, వాం గానులు మొపోలగువానితోగ లిసి లయను మాతము ఆ|శయించి, 

అభినయములతేక, అంగముల నాడించుట నత్త తముగును'” (1-58) 

“భావముల నా నయించినది, పదార్థముల నఖీవయించు సిిరూవము అని 

నృత్యమగును" (1-50) 

మై “నాట్యము. సా_ క్రి: భావములలోనిండి, రసా|శ్రయమై, వాక్యార్లము 
యించున దె యుండును” (1-25) 

ఇంత స్పష్టముగా న్భ గన ల భక నాట్యములు నిర్విచింపబడినను, [గంథధములందు 

లోకవ్యవవోరి మున నివి వ్యత్య స్తములుగా [పయుక్రములగుచు వచ్చినవి కాళిదాసు 

మాళవిశాగ్నిమ్మిఛమంగు “నాట్య పపమును “నృతగ్గ' మను నర్ధమందేకాక (మాళవిక 
“గలితి మసెడి నాట్యమును [పం వర్శించెన ) నాటక" (వదర్శనమను నర్గమందు (నాటగం 

భిన్నరుచేర్ల ర్జనస్య బహుధా గర 0 నమారాభనమ్) కొడి వా జెను చేటితంజావూరు నృర్యము 
“భరత నాట్యము" అను వే” (ప్రసిద్ది 2చ్క ఒగది ఇట్టి వరత్ట ను [ప్రయోగ ములు సామాను 

లలో దురర్థములను కలిగించుచున్నని. ఇట్టి అవ్యవస్థ 15 వ శశార్షినాటికే పఏర్పడినదని 
వి పచానుని సెంగీత చం[ద మువలన జలియుచున్నది - “నాట్యము నృత్యమునకు సర్యాయ 

పదముగా కన్పట్టుచున్నది, అక్ష నృత్యళల్ద్లి ము నృ త్తమునకు పర్యాయ పదముగా క కన్పట్టు 

చున్నది.” - _ 

1“ రసాభివగ్గ్టి పర్యంతో (ఆంనికః 8) | న్భృడ కర్టమిల థి ధీయళతే | 
నృ త్యాగి ఫ౬ంగాఫిన యే నాట్యన బొ౭వివ 

లోకే హాస్వైక దేశే2.పి వాగబ్లోయ ధా యధా? | 

నృ "త్తే ర. ర గేం త్వాన్ని త్య్ధళబ్లోపి వర్తతే 1 

-భరతకోళము- పుటలు 840-41 



౬ నృ _త్తళత్నా వళి 

అయినచో జాయన రచించిన “నృ త్తరత్నావళి నృ త్తమునకు శా్తృమా? 

నృత్యమునకు శ్నాస్త్రమా ? ఇవ్పట్ల శార్డ దేవుని వాక్యములు గరణార్యయులు - “నాట్య 

వుందలి చతుర్వి ధాభినయములలో నృ.త్తమున కనుపయు క్షములగు వాచిక-సా_ట్ర్వైర- ఆవః 

ర్య్భముల నెడి (తీవి ధాఖినయములను విడిచి పెట్టి మిగిలిన ఒక్కా ఆంగి కాఖినయమును గూర్చి 

మ్మాతమే ఇప్పుడు చెప్పబడుచున్నది” (7 అ లిక శ్లో) అనుచు శార్జదేవుడు ఒక్కా ఆంగి 

కాధీనయము (గాత విజ. పమా తము) ను గూర్చియే వివరించియున్నాడు ఇంక జాయన 

కూడ ఒక్క ఆంగికాభినయము (గాత వికే పమా[త మైన నృ_క్తము) ను గూర్చి మాత మే 

అధికముగా చెప్పెను , అందుచేతనే నన |గంథముగకు “గృ త్రరశ్నానళి అని పేరు 

చెట్టినాడు 

భరతాది శాాన్తృక ర్తలందరును నృ_త్త-నృత్యములు "రెండును నాట్యమున 

కుపకారములని స్పష్టము చేసియున్నారు నృత్తము పూర్వరంగమందు | పయోగింపదగినది 

కాన నాట్యమునకుపకరించును ఇంక నృత్యము కథావళమున, శృంగారరననంభవమై, 

నాట్యమున [వవ ర్తిల్లును. కావుననే నృ _క్ర-నృత్యశాన్తు (గంథములందు నాట్య పళంన 

కూడ, సూత్య్చముగానై న, వచ్చుచుండును కావుననే జాయన కూడ (వధమాధ్యా 

యమున నాట్య (పళంనయు, చతుర్వి ఛాభినయముల [పళంసయు చేసెను 

కావ్యార్థ సాతాత్క్యారమునకు నృత్య-నాట్యము లువయు క్తములగుచున్నవి 
కదా? ఇంక భావవిహీనమెన నృత్త [వయోజనమేమి * అనెడి [పళ్నకు భరతముని 
నమాధానమిట్టున్నది-- “నృ _త్తము అర్థమును ఏ మా[తమును ఆహేతింవని నూట నిజమే 
కేవలము శోభను కలిగించుటకొరచే నృత్తము |పవ_ర్తిత మైనది |పొయికముగా సర్వలోక 
మునకును నృత్తము సవాజముగా ఇష్టము, అంగుచేతనే నృత్తము మంగళ పదమనబడినది 

వీవావాము  వ్కతజననము, ఆవావాము, (వమోపము, అభ్యుదయము మున్నగు 

సమయములందు వినోదకారణమగునట్టుగా ఈ నృత్తము [పవ ర్థితమైనది ” 

-(చూ. తెలుగు నాట్యశాన్త్రము 1959-వుట- 121) 

ఈ సందర్భమున నందికేశ్వరుని వినరణ మిట్టున్నది (12-14) — “నాట్య, 
లం 

నృ _త్తములను విశేషముగా వర్వకాలములందు చూడవలను ” ఇంక నరేందుని అభిమే 

కోత్సవము, యాత, దేవయా[త, వివాహము, [వియసంగమము, నగర పవేశము, గృహ 

(ప వేళము, వుత్రజననము మున్నగు నమయములందు నర్వకర్శలందును శుభార్జ్యుల నవారు 

మంగళ[వగమైన నృత్యమును ఏర్పాటు చేయవలెను ” శార్జదేవుడు కూడ ఇశే వీనిని 
గ 

నృత్యసమయములుగానే _ పేర్కొనినాడు. కాని బాయనమాతము వీనిని “నృత్త 
సమయములు'గాశే చెప్పియుండుట గమనింపదగినది (1-18) 



పీరిక 3 

నృ_త్తవిసయమున భరతముని చేప్పిన సనుకుమారభేదము నంది శకేశ్వరుని 

నాటికి “లాన్యము'గా రూఢిపొందినవని గుర్రించినాము ఈ ఆతాండవ-లాస్య భేదములను 

ఇార్జ దేవ-జాయనలు నృ _త్తమునశే కాక నృత్యమునకు కూడ అన్వయించినారు. జాయన 
[a 

లాస్య [వచారకధను చెప్పకపోయినను లాస్య్యాంగ ములను సంతీ ప్తముగా వీవరించి 

యున్నాడు (1-58-72) 

గీత - వాద్య-నృ త్తములు మూడును “సంగీత” మనబడుననిచెన్చుచు, మార్గ- దేశి 

భేదములశే నంగితీము శెండు విధములని శార్ద దేవుడు చెప్పెను జాయన ఈ భేదములను 
గి 

నృ త్త-న్ఫత్య - నాట్యములు మూడింటిని చెవ్వుట గమనింవదగినది (నంది శేశ్వరుడిట్లి 
న్ రు 

'భేడములను చెప్పలేదు) జాయన చెప్పిన (వకారము-నాట్యవేదము నుండి వెలువడినది, 

మహర్షులు వవకితీనీనది, స్ట నులు [సచారముచేసినది “మార్గ మనబడును (1.52); 

ఇంక ఆయా దేశముల జనులయిష్టూనుసారము చెల్లునది “దేశి” యనబడును (1-54) 

న. ఆంగికాఖినయము : నృత్తము 

* “అధి అను ఉవసర్గతో చేరిన ణీ ఛాతువునకు క_ర్తగర్ధమున *ల-చ్ [ప్రత్యయ 

మును గూర్చునవ్పుడు “అభినయ” పద మేర్పడును (ప్రయోగము అభిముఖమగునట్లు 

చేయుఏది గనుక అది అభినయమనబడును ” (1-27) అని జాయన “అభినయ” పదమును 

నిర్వచించెను. ఈ అభినయము నాలుగు విధములు- ఆంగికము, వాచికము, ఆహోర్యము, 

సా_క్తిపకము (1-29-49).  నాట్య[వరయోగసమయములో నటులు ఈ చతుర్విధాఖి 

నయముల సావోయ్యమున రూపకములందలి అర్థములను [(వేవకులకు అభిముఖమగునట్లు- 

అనగా వ్యాచయగోచరమగునట్టు-చేయుదురు నాట్యము లోకమునందలి నర్వ (సళ్ళ 

తులను, సర్వభావములను (పవర్శించుచున్నది ఈ నర్వభావములును మనః పభవములే, 

మనస్సులోని ఈ భావములను వ్య _కముచేయుటకు అంగవిజేపము లేదా అవయవ 

విన్యానము ఒక సాధనము, 

1 భరతముని నాట్య శ్యాన్త్రమున సామా న్యాఖినయము (22 వ అధ్యా ) చి తాఖిన 

యము (25 వ అధ్యా ) అను రెండు అభినయములను కూడ చెప్పెను శాని, 

ఇవి రెండును (వ రర భవములు కావని తెలియవలెను చాచిక-ఆంగిక-సా త్త్వి 

కావినియములకు సంబంధించిన విశేపూభినయ మే “సామాన్యాఖినయ' మను వేర 

ఐవరింగబడినది ఇంక చి| తాభినయము సామాన్యాభినయమునకు శవభూత మైనను 

ఇది [వధానముగా ఆంగి కాఖిసాయమునకు సంబంధించినది కావున ఆయా అభినయ 

ములను వివరించునప్పుడు చెప్పబదని విశేపాంశములే ఈ శరెండింటియందును చెప్ప 

బడిన వన్నమాట, 



రా నృ _త్తరత్నావళి 

మానవశరీరమందలి అవయవములు మూడు వర్షములుగా విభజింసబడినవి- 

అంగములు, ఉపాంగములు, |ప్రత్యంగములు (2-1-2) వీటి 3 దఠిక లతో ఛభానములను 

వ్యక్తము చేయుట లేదా భావానుగుణముగా అవయవములను విన్యసించుట “ఆంగికాఖీ 

నయిమనబమును. శిరస్సు, చేతులు, వడము, |పష్యూలు, మొల, పాదములు- ఈ ఆరును 

అంగములు (స్కంధములుకూడ అంగ ములేయని కొందతందులు)  ₹న్నులు, బొమలు, 
ముక్కు, వపెచప్పులు, చెక్కులు, గడ్డముం ఈ ఆరును ఉపాంగములు *1 మెడ, భుజములు, 

కడుపు, వెన్ను, తొడలు, వీర్యాలు- ఇవి ఆరును [వత్యంగ ములు (మశిబంధము, జాను 

వులు, భూడణములు- ఈ మూడునుకూడ (పత్యంగములేయని కొంద లందురు). 

అంగ", ఉపాంగ, (పత్యంగ సహిత మైన ఆంగికాఖినయము న్లూ లముగా మువ్విధ 

ములు- శారీరము ముఖజము, చేళ్టాక్ళఆము ఈ మూడింటియందును |క్రమముగా- 

శాఖ, అంకునమ్లు నృ_త్తిము అనునపి [పభానములు శాఖ, అంగములు, ఉపాంగములు, 

(పైత్యంగములు- వీని మూలమున చేయబడునది శారీరను  ఉపాంగిములచే మాతమే 

నిర్వ _ర్రించబడునది ముఖజము నిలుచుట, కూర్చుండుట, నడచుట మొదలగు చేష్టలతో 

కూడినది చేష్టాళ్బశము విచి తకరవ ర్హనశాఖ యనబడును. కడచిన వాక్యార్థములను 

మాత్రమే సూచించుట అంకురము, అశ్రు రాబోవు వాక్యనులను సూచించుట నూచ 

ఇంక కరణ - అంగహోల సాధితమగునది నృ_త్తము (1-80-81) 

శారీ రాఖినయమందు అవయవములన్నియును భావవ్యక్తీకరణ సమయమున 
ఏక కాల (వవ _ర్తితములగును ఇంక చేష్టార్భ తాఖినయమందు స్థన- ఆసన-ళయన-గమనాది 

చేష్టలు (పవ ర్తిల్లును ఇారీరాఖినయమందు చలనము (వధానము కాదు, కాని చేష్టాక్ళ 

తాభినయవుందు చలనమే (ప్రధానము ఈ చేష్టాక్ళ తాభినయము "రెండు విధములు- 

గిత్మ పచారము), (గతి, స్థితి న్బ్త్తము (లాన్యముకూడి చేవ్టాళ్ళతాఫినయ మె) భావ-అవస్థా 

(పవర్శక మైనది గతి పచారము- అనగా ఏ (పళ్ళలి వ అవస్థలో, ఎచ్చట ఏ విధముగా 

నడువవ లెను, నిలువవళెను, కూర్చుండవలెను, శయనించవలను అనువానికి సంబం 

దించిన వివరణ మే గత్మిపచారము ఇది నాట్యమునకు పాణము, ఇంక న్భ_్తము అర్ధ 

(పదర్శకము కాదు, కాని ఇది చారీ-మండల, కరణ-అంగవోర సంయుశమై గీత- వాద్య 

సహిత మె, శోభాకరమును, మంగళ పదమును అగుచున్నది 

1 ఇార్జ దేవుడు ఉపాంగములనిట్లు వివరించెకు-- 
a 

“జృష్టు, సుటములు, తారకలు, నపోలములు, నాసిక, ఉచ్చా ఏ౪ నిశ్ళా సములు, 
లా 

అధరము, దంతములు, జివ్వా, చిబుము, వచనము - ఈ పం చెండును శిరము 
నందలి ఉపొంగములు; పార్పులు, గుల్ఫములు, చేతి వేళ్లు, కాలి వేళ్లు, పాదతల 

zy ఇ లం 
ములు - ఇవి తక్కిన అంగములందలి ఉపాంగములు.” - అ, లెరి-42, 



వీద్ధిక్ర లా 
శ 

ఖభరతాదులందరును అంగ - ఉపొాంగ-|పత్యంగ ములకు సంబంధించిన అభినయ 

భేదములను వేర్కొని, నిర్వచించి, వినియోగములను వివరించియున్నారు 1 ఇవి యన్ని 

యును భరతముని "పేర్కొన్నట్లుగా, లోకళరణా[ శయములే, అనగా లోక ధరి ననుసరించి 

నవే భర తాదులననుసరించి, అఖినయము లోకధర్శి, నాట్యధర్భి 'భేవవులవే రెండు 

విధములు 2 అఫినయము లోశానుసారిగా ఉండుట లోక ధర్మి , ఇంక నాట్యలవణ 

లతీతమగుట నాట్యధర్మి లోకథధర్శి అనునది లోక మునందును, నృత్య- నాట్యములందును 

ఉండును , కాని నాట్యధర్శి అనునది నృ తృ-నృ్ఫత్య- నాట్యములం దే ఉండును నృ త్తి- 

నృత్యములందు నాట్యధర్శి అధికము , నాట్యమందు లోకధర్శి అధికము. ఇంక నాట్య 

మంచే-నాటకాదులలో నాట్యధర్శి అధికము , [పక రణాదు లలో లోక ధరి అధికము 

కావుననే లోః ధర్థి ఖిత్తి స్తానీయమనియు, దానిమీది దిఅ మే నాట్యధర్భియనియు అభినవ 

గువుడు వేర్కొనియున్నాడు 

ముఖజాధినయము : 

దృష్టులు- దృష్టి భేంములు ముప్పదియారు , ఇందు రసద్భష్టులెనిమిది, 
నాయిథావద్భష్టులనిమిది, సంచారి ఛావచ్చమ్టులిరువది. ఈ దృష్టులయందే నాట్యము 

(పతిష్టిత మై యున్నదని భరతముని నొక్కి చెప్పినాడు “నక్వేం| దియాణాం నయనం 

(వధానమ్” అన్నశ్లే, నాట్యముంనకు జీవగిల్ఞై అయిన అభినయమునకును దృష్టులు (పాణ 

మన్నమాట, 

తారకలు తొమ్మిది విధములు, తారక లననుసరించి యుండు దర్శన పకా 

రము. లెనిమిది విధములు , తారకలనే అనుసరించి యుండెడి కనురెప్పలు తొమ్మిది 
విధములు , తారకలను కనునెప్పలను అనునరించెడి కనుబొము లేడు విధములు. నాసిక 

ఆరు విధములు , ఓష్ట (అధరము ఆరు విధములు , ళబోలములారు విధములు, చుబుక 

మేడు విధములు, హనువు ఆరు విధములు, జిప్వా ఆరు విధములు, దంతవలై దు విధ 

ములు, ముఖరాగను నాలుగు విధములు 

1 ఆయా ఇ స్త్రక రలు సఏేర్కాన్న నంఖ్యలలో కొలది 'భేవములున్నవి, వాటినెల 
వాలి 

C3 

పట్టిక రూవములో కూర్చి చూవపినాను-చూ. శెలుగు నాటంళ్మాన్రము. పుట 890 oe 

ఇచ్చట మా(తము జాయనను అనుసరించి ేర్క్కానుచున్నాను 

ఏ లోకఢరి, నాటంధర్స్ని - ఇవీ రండును చి వవ ఎంగ, వావ 'ంవ  నుకాణి 
ర? a) —- 1 a) —2 వ 

అనెడి భీఎములనే మరల రెండేసి వదముఈని ళెర్డ దెవుడు చెప్పినాడు (సం ర్ 
nN 

7అ ౨౨-26) వీటిలో మనోధగుమును నిరూపించునది చి త్తవృ _త్త్వగ్పిళ (గర్వ 
నూచకముగా మీనములు 'మెలిపెట్టుట మొగ; ఇండి బాహ్యావ నువులను అనుఎ 

దూ. ౮ కి వాం 

రించునది చావాంవ నషనుకారిణ /(విఎమును నూచించుటకు పఇంఎకోం వం న 
లు యాం లు x ౮ ౮ — 

మును పట్టుట మొ), 



లకే నృ శ్రరత్నానశ్ 

కారీరాఖినయము : 

శిరస్సు పదుమూడు విధములు (ఇతరులు చెప్పినవి మరి పదునొకండు కలవు)” 

వా నములు అరువదియారు ; ఇందు అభినయ వా ములు ముప్పదియెడూ శ 

న త వా సములిరువది తొమ్మిది. అభినయవా స్తములు మరల రెండు నిధములాో' 

అనంయుత వా నములిరువది నాలుగు ; సంయుక వా సములు పదుమూడు. పతాకాదో 

లిరువది నాలుగును అసంయుతవా స్తములై నప్పటికిని, కార్యవశమున రెండవ హా సన్తమాే 

కూడ చేరుచుండును ; ఇంక నంయుతవా_న్రములు మాత మెల్ల ప్పుడును నంయుత వారే 

లుగానే యుండును. ఇంక నృ త్తవాస్తములు కేవలము నృత్ఫొపయోగులు మాత్రమే * 

సొ _త్తి ఏకాభినయమందు దృష్టులు |పథానములు కాగా, ఆంగి కాభినయమందు హా సములు 

[పాధాన వ్రమును వహించును. 

వత మెదు విధములు, బార్య వ్రములై దు విధములు, కటి అయిదు విధములన * 

పాదములై దు విధములు (ఇతరులు మరి పది భేదములు చెప్పిరి). 

ఇంక ఉపాంగములు- శిరఃకర్శననుసరించెడి (గీవము తొమ్మిది విధములూ, 

జఠరము మువ్విధములు, ఊరువు లై దు విధములు, జానువు లేడు విధములు, జంభఘలై డూ 

విధములు (ఇతరులు చెప్పినవి మరిమైదు), పాదాంగుళులేడు విధములు (ఇతరులు చెప్పినమి 

మరి మూడు విధములు). 

చేష్టాకృతాభఖినయము : Mo ne 

దెళ- కాల-అవస్థా-వ యోచితముగా, ఉ_త్తమ-మధ్యమ- అధమ [వకృతుల స్తా 

వోచితముగా (స్త్రీ పురుషులు రంగస్టలమును |పవేశించు విధమును, రంగస్థలమందు 

(పవ_త్తించు విధమును భరతముని “గతి ప్రచార'*మను. పేర ఒక (పత్యేకా ధ్యాయమందు 
వివరించియున్నాడు (18వ అధ్యా). అందు మొదట రోసానుసారులై న గతులు, పిమ్మట 
డేశానుసారులై న గతులు వివరింపబడినవి. అటు పిమ్ముట స్థానక-ఆనన-శయన భేదములు 
చెవ్పజడినవి. పురుషుల స్థాన(క)ములారు; (స్త్రీల స్థాన కములు మూడు (ఎనిమిదని 
జాయన). స్థాన(క్ళమనగా ఒక భావమును చూపుటకై కనుచూవులు వెన్నంటి చేయు 
ఒకానొక నిశ్చలమైన నిలుపు. (స్త్రీ పురుషుల ను పృస్థానములు (శయనవిధి) ఆరు విధములు. 
ఇంక ఉవవేశన విధి ఆయా సన్ని వేశముల కనుగుణముగా నుండవలెను. 

క_క్తియుద్ధమందు చ్యాయములనునవి (పవ ర్తిల్లును ; ఇవి నాలుగు విధములు, 
(పవిచారములనునవి ళన, వయోగమందు (పవ ర్తిల్లును (శ స్త్ర ప్రయోగము శెండు విథ Fr 
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ములు-ఒక చేతితో వేయదగినవి; రెండుచేతులతో వేయదగినవి). ఇంక ధనుర్యుద్దమునందు 

(పవర్షిల్లు ధనుఃకరణములు నాలుగు. ఇచ్చట ఒక విషయమును (గ హింపవలని యున్నది 

రంగముమీద ఆయుధములతో చీల్చుటచేత, నరకుటచేత, నెత్తురు కార్చుట, స్పష్టముగా 
గాయపరచుట,  చిత్తమునకుద్వేగము గలిగించుట, మొదలగు వనులేవియును వేయ 

గూడదు. లేచా, పగుల్చుట మొదలగు వానిని శాస్త్రీయమైన అభినయములశచేతనే చేయన 
లను ; ఎందుకనగా సామాజికులకు చూపిన జాలును, వారు శెలినికొందురు:. 

' ov ట్ట + . - 

ఇంతకుముందు కటీ_ఊరు - జాను - జంఘా-పాద-పాచాంగుళుల కోరలు 

వేర్వేరుగా "పేర్కొనబడినవి. ఇపీయన్నియ్యు ,వరస్పరసంయోజితములై_ ఏకార్థమున 

(సవర్షితములగుట “చారి” అనబడును; వీనిలోపాదము (వధానమగుటచేత పాద (వచార మే 
“చారి” అని కూడ అందురు. చారులు మొత్తము ముప్పదిరెండు-అందు భూవారులు 

పదునారు ; ఆకాళచారులు వదునారు. పాదములు శెండును ఎక్కువగా భూమియందు 

చరించునవి భూచారులన బడినవి; పాదములు ఎక్కువగా ఆకాశమందు చరించునవి 

(వై 3 _్రబడునవి) ఆకాశచారులీన "బడినవి. భూచారులు [వధానముగా నియుద్ధమందును, 

కరణములందును [పయు క్ర కృములగును. ఇంక ఆ కాళచారులు లలితములైన అంగ కియా 

ర్టూపతులు. , . "| 
5 * ow 

మా ee] ne 

మ ergy చారీ యనబడును; శెండు పాదములది కరణ మగును. మూడు 
రకములు! అ ఖండమనబడును “ఖండములు మూడో; నాలుగో చేర మండల 

[ లతో తనది: ఏమను తకాశటళ్తూవ్రారుల 1 పాచుర్యమును బట్టి మండల 

ములుకూడ ఆకాశ_ భూభేదములబే రెండువిధములు. అనగా ఆకాళచాకుల[ప్రాచుర్యమున్న 
మండలములు ఆకెశమండలములును, భూచారుల [వాచుర్యమున్న మండలములు 

భూమండలములును అగును. భౌవమమండలములు వది; ఆకాళశమండలములు నది. ఇవి 

పకజాతి చారులవలన నేర్చడినవి. పండితుడు ఆకాళ-భూచారులను కలిపి మరికొన్ని 
మండలములను కల్చింవవచ్చును. మండలములన్నియు, యుద్ధమందు. బాహుయుద్ధము 

నందు, నర్తనమునందు శా న్త్ర[పకారము (పవ రాలును. అవి 

ఇచ్చట ఒకవిషయమును గురి ర ంవవలసియున్నది - పొద వచారము ఉన్నప్పుడు 

దాని ననునరించి వా _స్త|[ పచారమును ఉండును, సందర్భమును బట్టి, జచిత్యము ననున 

రించి, వా_న్తవ్యాపారము పాద|పచారమునకు ముందుగానో, సమముగానో, చెనుకగానో 
ఉండును. అనగా ఒకప్పుడు పాదము [పధానముగా, మరొక ప్పుడు వాసము పథాన 

ముగా, ఇంకొకప్పుడు రెండును |పధానముగానుండును. పొదము ముఖ్యముగానున్న చో 
హా_న్తములు తగి యుండదగును; తమశే ముఖ్యత్వమున్న యెడల అవి ముందుగానదుచును. 

రెండును ముఖ్యములేని నమములై సాగును. ఇది అందముననుసరించి, (పయోగముచే 
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నాథుజు రోగ|గ న స్తుడె నాడని భావించి, చికిత్సలుజేసి, ఫలముకానక, శివుని (పార్టి ంస్మ 

ఆయన (ప్రత్యతమై తాండవస్వరూపము నిట్టువివరించెను (పుటలు ద్ -60) : గ్ 

mm 

ది తాండ'వా కార మెట్టులం'ేని _ ముదమున నాట్యాభిముఖుడ నై నిల్ఫి 

“హోియని డమరుకంబొగి నొక్కమాటు-వాయింపందడవ నర్వము లయంబొ 

జరణంబు దొలవిచగలనగా? “జేసి - పరగంగ నత్యత్ర పంక్తులు డ్రుల్ల 
వినుతమహోో | దేళకవీకణాటోప-మున నజాచ్యుత దెవముఖ్యులడంగ 

_ మూవలగంటల _మోతకు 'వెజచి- దేవియున్న సగంబుధృతిందన్నుం/గలయ 

ఖ్యాత మహోద్దతకర తాడనముల-నాతతది_క్షతియవలన జనంగ 
వడిమహోోచ్చా వన , నిశ్ళా పసోపనివాతి-బడ బానలంబాఅ జడనిధులింక 

గతిని మెళ్షైడుపాద ఘట్టనచేత- నతుల ఛాత్రీతలంబది ధూళిగాంగ 

నురవడి మెజిబ్బ (దిరిగి నిల్చుడును- బొరిమాలి దిగ్గ జంబులు వెడవడ(గ. 

[గక్కున జాజీటంకారంబువేత- నెక్కొన్న కులగీరుల్ సెజింబొడి గాంగ 

నొంద౦గ6 జాదా[గమూందినటింప - [గిందటి కూర్భ్మంబు గిజిగిజిగాగ 

మహిత జటాచ్చటాొ విహతినజాండ-బహులకటావాంబు వణలీయలుగా(గ 

నురుకిరీట విఘాతనోద్వ త్తి (జేసి-పొరింద_త్త్వసందోవాములు వెల్లి గిల(గ 

చాండవోద్ధతింజేసి ధరియింపంబడిన-డండి ఫణీం్యదుండుదలరి రోజంగ 

'నిటురోజుచున్న ఫణీం[దు నూర్చులకు - స్ఫటఫాలనే | తాగ్నిభుగులన నెగయ 

వడి నెగసెడినేత్రవహ్ని రోచులకు-జడలపె ( జందుండా సగమునుగరయగ6 

గలయ సుధానూతి గరంగినకతన-బలువిడి నమృతంబు దలడిగి: వణివ( 

దలడిగి వజ తెంచు తత్సుధాపూర- మలరిముంచుడు జీవనములువచ్చియంత 

నురమున శిరమున నొగిగళంబునను-గరముల భూషణోత్కరము లై వెలింగి 
పరుగు" సురాసుర బవ్మో చ్యుతాది-వరకపాలావళుల్ శరణు వేడయచును 
బొబ్బలు వొడువంగ6 బొంగియార్యంగ-నుబ్బియాళతి సేయ నొగిందాళగింప 

గ్రీడవట్రిల 'జతిగీతముల్ వాడ-నాడుదు6 |పమధులు సూడ౧దోండవము” 

తెలుగు సాహిత్యమున శివశాండవవర్గ నమింత విపులముగా మరియొక చోక్తీ 

కన్పట్టదు. అందున, కివి, శివునీనోటనే స్వేయశాండవస్వరూపమును శ్రీకి ంచుట మరిరా 
విశేషము. - 

. అధిలో నృత్తము ఏకవిధమే. కాని, తరువాతి కాలముతో అందుపెళ్టు 
భేదములు కలిగినవి. "వీనిలో ఇాస్తాంనుగుణమున్రైన వానిని “మర్ల భేదములనిథు 

ఆయౌోాబదేశములందు (వవర్తిల్లి లిన వానిని “దేశి భేదములనియు సేర్యానుచున్నా' 

“రాజులకు (పొయికముగా (కొత్తకొత్త విషయములందు [పీతియుండును. కనుక 

దీతికె, (కొ త్త|కొత్తగా-ఏ నృత్తము కల్పింపబడునో, అది ఆయాదేశముల ననుసరిం 
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నదిగనుక “దేశి యనబడు”నని జాయన దేశి నీర్వచనము (V-3). భూత కాలమందలి చేళి 

నృ త్తము శా(న్ర్రపమాణము నంపాదించియుండును కాన అది మార్గభేదములోనే చేరి 

పోవును; ఇంక భవిష్యత్తు విషయము తెలియశాదు ; అందుచేత [ప స్తుతము (తననాడు) 

నడచుచున్న దేశి భేదములను గూర్చియే తెలుపుచున్నట్టు జాయన పేర్కొనుట గమనింప 

దగియున్నది (7-4). 

మార్గపద్దతియందు పేర్కొన్న _ భేదములకు, _ చేళిపద్దతియందు “పేర్కొన్న 
భేదములకు కొన్నింట నామసామ్యము కనృట్ట గలదు; అం కేకాదు, 'దేశ భేదములు చాల 

వరకు సంస్కృత భాషానామములు కలిగియుండుట కూడ" గమనింపవచ్చును. ఈ దేశి 

భేదములు మార్గ భేదములకు పూరకములు, సవాశారకములు అని చెప్పదగును. ఇప్పుడింక 

నృ త్తరత్నావళిలో చెప్పబడిన ఆంగి కాభినయమును నంతి_ప్తముగా పట్టికలరూపమున వివ 

రింతును, 

| ఆంగికాఖినయ ము 

| 
| | 

ముఖజము శారీరము చేష్టాక్సుతము 

,ఉపాంగ -| పత్యం గాభినయము) (అంగ-| పత్యంగాభినయము) (గతి- (పచార-నృ త్తములు) 

) 

i 

| 
— TOT T 

దృష్టులు - బొమలు నాసిక ఓష్టము కపోలము _చుబుకము 

రబ mM 0 cy © గ 
ముఖజము 

(పత్యం గాభినయము) 

| | | | 
తెరలు దర్శనము రెప్పలు హానువు దంతములు ముఖరాగములు 

(2) (క) (2) (ర్స) (ర్) (ఓ) 
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శారీళము 

(అంగాభినయము) 

ల 
sah | ' | | 
శిరస్సు వా సములు వతము పార్శ్వ్వములు కటి : వాదములు , 

(1811) | (5) (5) ర్ (5-1 10) 

వ [ | 
_ వంయుత అసంయుత 

(18) (24) 

శారీరము 

( ఉపాంగాభినయము) 

| 
| hl, | | 

(గీవము జఠరము ఊరువులు జూనునవులు జంఘలు పాొదాంగుళులు 

(కా (6 (క్స్ (1 (Et) (T1398) 

చేపాకృతము 
యు 

(గత్మిపచారము) 

| 
| ల | 

గతి సతి 

| _ | 
| | 

' రసాదిగతులు స్థాన(క )మములు ఉప వేళనవిధి సు_ప్హస్థానములు 
| (స్థానము) (ఆసనము) (శయనము), 

'దేశిగతులు (6-8) (6-8-5) 

(షం. | 
'దేశిసానములు 



చేపాక్ళతము 
.€) 

(నృత్తము) 
| 

తాండవము లాన్యము 

(ఉద్దతము, (సుకుమారము) 
D | 

| ం. . | లాసారంగ ములు 

! (1042) 
చేశిలాస్వాంగ ములు 

(కర్చే 
| 
| 

| 
అంగ వారములు 

(16 10) 

| 
| 

అకాశక ' నృ _త్తకరణములు నృత్త వా_న్హములు 

ST MO. 7 (109 (81) 

Pe am hb 
వ. 6 శశి ఉత్స రికర్షణముల్లు! .. ॥ 

(82) | 

ఆకాళిక ( 

(16) 

'దేళిఆ కాళిక 

(16) 

"రేచకములు (పవిచారములు ధనుఃకరణములు  చేశి భమరులు 

(4) () (4) (8-5) 



ఎలా నృ_త్రరత్నా వళి. 

తి. దేశి 
బగు 

దేశి సం|పదాయము [గంథస్థమగుట యెప్పటినుండి జరిగినదో చెప్పుటకు తగిన 

యాధారములు లేవు... మతంగుడు “బృవార్దేశి యను [గంథమును రచించెను. కాని, 
ఇందు సంగీతమునకు' సంబంధించిన అల్పభాగము మా[తమే లభించినది. నంగీత రత్నా 

కరమునకు వ్యాఖానము రచించిన కల్లి నాథుడు కోవాలుని “సంగీత మేరువు” నుండి 

“చాలకము” లకు, సంబంధించిన భాగము నుద్దరించి యున్నాడు. ఇందులో నారదుని 

“దేశీ నృత్త నమ్ముదముి కూడ ఉదాపహృాత మైనది. ఈ రెండు [గంథములుకూడ లభ్యము 

కాలేదు. ఇంక లభ్యములై న [గంథములలో, దేశి నం[ప్రీదాయమును వివరించిన [పథాన 

[గంథము సోమేశ్వరుని మానసోల్లానము (అభిలపి శార్గ చింతామణి). అటు పిమ్మట 

పేర్కొన దగినవి శార్జబెవుని నంగీతరత్నాకరము, పార్శ్వ దేవుని నంగీతనమయసారము, 
" లి 

జాయన నృ త్తరత్నావళి. 

దేశిన్భ త్త సం ప్రదాయవివరణములో శార్డ దేవుని పద్దతికిని, జాయన పద్ధతికిని 

భేదమున్నది. శార్డ దేవుడు చెశి భేదములను ఆయౌామార్ల భేదముల వెనువెంటనే వివరిం 

సగా,- జాయన భేశిభేదముల నన్నింటిని, [వక్యేకముగా నాల్గు అధ్యాయములంచు 

వర్థించియున్నాడు. జాయన, వర్ణించిన చేశి భేదములను రెండు వర్షములుగా విభజింప . 

వచ్చును - దేశిస్థానక, ఉత్లుతికరణ, |భ్రమరి, పాద, పాట, చారి, లాస్యాంగ, గతిభీద 

ములు మొదటివర్గము ; ఇవి మార్గ భేదములకు ఆనుషంగిక ములు (additional poses). 

ఇంక "పేరణి, రాసకమ్కు చర్చరి, బహురూవము, ఖాండిక, కొల్లాటము.. మున్నగు 

(వ క్యకనృత్యవద్దతులు రెండవ వర్షము:. పే 

[పథమ వరము : 
9 

స్థానకములు య 'దెళిస్టానకములు ఇరువదిమూడు. పొర ప్రదేవుడు ప్పిన 

వకారము ఈ చేశీస్థాన కాదులు "పేరణి, | వేంఖణము, గొంద్ది, . దండరాసకము 

మున్నగు దేశి నృత్యము లంచదెక్కువగా ఉపయు కములు. ఉత్హుతికరణములు : ఇవి ఐదు 

తెరగులు - అంచిత భేదములు (14), ఆలగాదులు (4 } లోవాడి మొదలగునవి (7, 

దర్చసర ణాదులు (8), = కపాల న్పర్శనాదులు (4) - మొత్తము టి. దేశి [భమరులను 

కూడ శారీ దేవుడు ఉత్ల్చులికరణములం దే కలిపిచేవి నాడు. _ 'ఉత్సుతి”- (గంతు) అనునది 

క చేశిక్రరథము లందలి విశేషము. | ఆ 

(భమరులు : ఇవి పదుమూడు విధములు. ఇందు శుద్ద భేదములు-8; అన్యోన్య 

సంకరముచే నేర్చడినవి-5. ఈ రెండు తెగల భమరులు ఐదో, నాలుగో కలిప్కీ వరుస 



ఫీర్రిక ౧౯ 

గాను, వరున తప్పించియు, విచిత్రముగా చతురులై నవారు చేసినచో ఏడు నూర్గువరకు 

ఏర్పడును. [భమణము వీనియందలి విశేషము. 

పాదములు:. మతంగానుసారియగు చేళిపాద భేదములు- 16. కోవాలుని (ప్రకారము 

వీటికి *వమధుపములు* అనియు జే 

పాటములు ( = పాటమణులు = పాదపాటములు): చెశీన్భ త్రసము దము నుండి 

యెత్తి , పర్య్కైన్న కొన్ని; పాటభేదములు-2రి. పరస్పర మి| శణముచే ఇంకను చాల 

భేదములను కల్పింపవచ్చును. 

చారులు : సంచార ధర్మమునుబట్టి ఇవి. రెండు విధములు: భౌమణారులు-26; 

ఆశకాశిక చారులు-16 ; ఇవికాక సంకీర్ణ చారులు-4 ; మొ త్తము-46, 

ఇచ్చట గమనింపవలసిన విషయ మొకటున్నది. 32న పేర్కొన్న పాదములు, 

పాటములు, చారులు-ఇవి యన్నియు పాద (fంంt-wంrk) 'భేదములే; అంతియేకాదు 

చారులయందుపయు క్షములగునవియే. అందుచేతనే కొందరు వీనినెల్ల చారీ భేదములు 

గానే గణించియున్నారు. 

య. లాస్య్యంగమ్లులు : ఇవి 46 .విధములు. భర శతాదులు లాస్యమును, లాస్యాంగ 

ములను నాట్యాంత ర్భాగములుగా గణించియున్నారు. ఒక్క శార్డ దెవుడు మ్యాతము 
ల య. వ. సీ Pe / మును, అాసీసరగములను చె భేదములుగానే వర్మించియుండుట గమనింపదగినది. 

We శై, వ్యర్థ nm లల ప 

గతులు : (ద్రుత-మధ్య-విలంబిత భేదములచే మువ్విధము లై న గతిభేదములు. 21; 

ఇవి శుద్ద గతులు. రెండుగాని, మూడుగాని, మి|శమమగునవి సంకీర్ల భేదములు. బారులు, 

పాటములు, లాస్య్యాంగ ములు కలిసినచో గతు లనంతములు కాగలవు. 

ద్వితీయ వర్షము : pa 
9 ఓ. 

గొండ్లి. (గోండలి) : దీనిని వేటక శ్తె నృత్య మనవచ్చును; దీనికి రూపురేఖలు 
దిద్దినవాడు సోమేశ్వరుడు. జాయన వర్ణించిన దెళిపద్ధతి దీనికి సన్ని హితముగా నున్నది. 

ఇందు పుష్పాంజలి విహిత మెనది. 

చేరణి : పంచాంగ నహ్హితమగు దీనికి ఛై_వముత సంబంధమున్న ట్లు తోచగలదు. 
అ 

_వేక్కణము :. ఇది ఉద్ధత నృత్యముగా కన్సట్టుచున్న ది. 



రో నృ _త్తరత్నావళి 

రావకము : ఇది (శ్రీల బృందనృత్యము. భరతముని వర్ణించిన పిండీబధం 

ములకిందు పాముఖ్యము కలదు. . 

చర్చరి : ఇది రానకతులన్టిమే; కాని ఇందు నర్తకులు వనంతోత్సవములందు 
మండలములు గా నేర్పుడి నాయకగుణములను కీర్తించుచు న ర్తింతురు. 

నాట్య కాసకము : దినినికూడ వసంతోత్సవసమయ నృత్య మనదగును. 

దండ రాసకము : ఇడి నాట్యరానక తుల్యమే; కాని ఇందు నర్తకులు కోఅలను 

ధరింతురు. 

శివ పియుము : ఇది శై వోత్సవసమయములందు చేయబడెడి నృత్యము. 

చింతు : జాతర్లలో జరిగెడి నృత్యమిది. | 
య 

కందుకము : చెండాటయందలి విశేవము, 

భాండికము : వోస్యగాం[డు చేయునది. 

ఘటిసణి : హుడుక్కా వాద్యమును ధరించి చాండాలికచేయు నృత్యమిది. 

చారణము : ఇది గుజరాత్ నృత్యము. 

బవురూపము : ఇది పగటి వేషములకు సంబంధించినది. ఒకే న రకుడు ఆశువుగా 

బహురూపములను ధరించుట. 

కొల్లాటము : ఇది దొొమ్మరుల ఆట, 

దేశి స్థాన శాదులను 'గూర్చీయు, 'గోండ్లి మున్నగు చేళి నృత్యములను గూర్చియు 
డా॥ వి. రాఘవన్ నృ_త్లరశ్నావలళికి తాము రచించిన విపులమైన ఉపో మతమున వివరించి 

యున్నారు (Pp. 115- -ర్లి). ' 

చేశి నృ త్త-నృత్యముల (ప్రశంస తెలుగు కావ్యములందధికముగా కలదు. కొన్ని: 
ma oe యో అ లే ళా ఉదాపారణము లొసగుచున్నాను: 

"సోమనాధుని". వండిశాశాధ్యచరి త్ర ఈ సందర్భమున (ప్రధానముగా: "పేర్కొన 

దగియున్న ది. పండి తారాధ్యచరి[తలోని పర్వత పక రణమున శివర్మాత్రి ' ఉత్సవసమయ ' 
ములో జరిగెడి ఆటపాటలననేకము సోమన విపులముగా వర్ణించియున్నాడు.' “(వస్తుతోవ 
'యోగియగుటచేతను, పండితా రాధ్యచర్మిత ముదిత! ప్రతులు - అలభ్యములగుటచేశను ఈ 

వర్గన నుదీర్భ మైనను పూర్తిగా ఉదాహరించుచున్నాను (పుటలు -4తిక్-6ల): | 



యి ధిక 

“చన్పట్లు వెట్టంగ( జక్కనలేచి-యఫ్పాట వెడయాట లాడెడువారు 

"వేడుకతో. జిందువాడంగనుబ్ని=కోడంగియాటలం గునిసెడుభారు( 
[బన్నని నిజదేశ భాషల జతుల-కన్ని కోడంగాటలా డెడువారు 

[భమరముల్ సాశెముల్ బయకముల్ -రమణంబంచాంసి పేరణి యాడువారు 

[వమథ పురాతన పటు చరి తములు(-[గమ మొంద బహుునాటకము లాడుచారు 

లలితాంగ రసకళాలంకారరేఖ-లలవడ బహుకూవ మాడెడువారు( 

గరణముల్ మెళవణుల్ గతులు, జి[తములు-నరుదుగ వెడ్డంగమాడెడు వారు 

నమఠాంగనలు దివినా జడుమాడ్కి-నమరంగ గడల వె నాడెడువారు 

నావియద్ద తిం బకులా డెడునట్ట- భావన మోకుల్నవ నాడువారు 

భారశతాది కథల జీరమజంగుల-నారంగబొమ్మ్భల నాడించువారు 

గడునద్భుత౦బుగ ( గంబనూ]| తంబు - అడరంగ బొమ్యృులనాడించువారు 

(వుట, 4లిర్) 

నాదట గంధర్వ యవ విద్యాధ రాదు లై పాడెడు నాజెడువారు 

విధమున |బచ్చన్న వేప ముల్ దాల్చి. యధికోత్సవము దులుకాడనట్టాడు 

ఆటపాటలు 

శిరమున మురమున6 జెవులం గంఠమున=గరములం గూకటంగాళ్ళం జిల్వార.( 

నవథధండలును గనుగవగరకోకలు- సవఠంఖులును గలశంబు దండలును 

భనసితంబుపూత వె 6 బరుగుబచ్చెనలు-నసలారు చిరుగ జ్లియలు నందియలును 

సరిఠత్న పంక్తుల జలపోగనములు(-గరమొస్ఫ్పు తొంగళ్ళుగల చల్ల డములు( 

బొభల్బుదంతానళుల్ వున్పతాలికలు- వాల్చి యత్యద్భుతోత్సవలీల దనళ 

జనుల్లు వారి ౦వ నాస్టానముల్ సొచ్చి-యనుకూలవిధణాద్యన మేశనమున 

en (శ్వఖ. 488) 
నార్భృటంబెచ్చి యొయ్యన జవనికల-గ ర్భంబు వెడలి యక్కజము వటిల్ల 

నాడకముందటి నభినయం బొలయం-జూడకముంద అం జోద్యంబుదనర 

నిక్కుచును (దిభంగీ నిలుచుచునట్ల - చొక్కుచు సభంజూచి యొక్కింతనగుచు 

నలినంగనస9 చలనము నంద గతులు-ఐలిగాని [(భూలతలన నర నందు 

'మైనయుచు ఛితోల్లానమునను రంజక త-దనభం గటాతంబునను గుళలంబు ' 

ఖలరి, శిత ప మాచరించుచున్తు-నళినంగుళిస్ఫోటనంబు సియుచును 



కు 
తా 
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లాగు, వంజళము, థాళము, వళి, దిరువు-బాగు, వాహిణి, సాళి, బయగతి, నుగతి, 

బహుగతి, 'గతియునాః బరిపాటిదనర-సహా జమై తనుగతి స్వరవంచనములు. 

(పుట. 487) 

బటురసాలంకార భావముల్ దనర-స్ఫుట వాద్యతాళ నంభఘటన ఘటిల్లి 

దనుపాదఘట్రన దనరునుద్ధ ట్రన-లనునయించుచు నందియల్ గదల్బుచును 

“నోహో 1!" యనుచు గతులొడ్డవించుచును- “నావా” యంచు లాన్యమనున 

యించుచును 

జతులువాడుచు. దాళగతుల కాడుచును- [శుతులం గూడుచు నేల దొక్క- 

| నోడుచును 

వీయచుం గరణికల్ వి స్తరించుచును-లో(గుచు దంతావళుల్ నటింపుచును 

జాటుచు జంగలు సా(వపుచు మంది-నూజించుచును మొగం బోజవుచ్చు చును 

జంక(జాపుచు బయల్ సప్పరించుచును - జంకలడిచికొనుచు శంకరు' వాడు 

చును, నుజుకుచు. (గళ్తునూపుచు ( బన్ని-కొనుచు గంతులు వై_చుచును మణికట్లు 

(పుట. 488) 

వెడమరించుచు, ( వెళ్లు విడికిలించుచును-నొడలడంచుచు నురంబొగ్గుచు, వీవు 

విజిచికొనుచు! బురివిచ్చుచు, మోము-బొఅడువుచ్చుచు, భుజంబులు బవియుచును . 

| మోంకాళ్లు. దొడలును ముడివరచుచును-గూంకటిం గిఅపుచు. గోకటింపుచును 

మూతులు నలుపుచు' మురుక టింపుచును= | మోంతకునుబ్బుచు మురియుచు(జను చు 

మిన్నకచూచుచు మెడవిర్బీకొనుచు(-గన్నులార్చుచు( జెవుల్ గ త్తిరించుచును 

వెన్వెటలాడుచు వెక్కిరించుచును-గవ్వదండలయందు గతులువుచ్చుచును 

బొమలె త్తివై చుచు బుగ్గ రించుచును-దమకించిదాటుచు దండ లిఛ్చు చును 

గొరికుచు వడ(కుచు గొనరుచు, మూ(డు-వంకలం బోవుచు ళంకేశచుకొనుచు. 

బరులం జే వేయుచు? బకసకనగుచుం-గరముబ్బుచును జొల్లుగాటిట్లికొనుచు 

=. - (వట. 489) 

సరనంబులాడుచు6 జప్పటవిడుచుచు - విర్ల్గనంబులాడుచు విటి వీసుశును on 

నొడ్డోలగంబులో నొజని తిర్గుచును-నడ్డంబు[దికటంబు నన్ని వాడుచును : 

మరగాళ్ళ నడచుచు మట్టిగాళ్ళగుచు-నొరు గాళ్ళ నడచుచు ధరగొంతుగొనుచు 

(మోంకాళ్ళ నడచుచు ముగి నేలంగాళ్లుుదాకుచుండ చెగసి తటుకన చనుచు? 



'లురిక ఒలి3 

గూర్చుండి నడచుచు. గుప్పించి యచట-నార్భుచు 'మెజములందంద వై చుచును 

నురమున నడచుచు నొదికిల(జనుచు-ధర(బొరలుచు సముద్దతి లేచిచనుచు 

నుగ్వి([ దిప్పటమున నొక వేలయిడి య-గుర్వుగాం దిరుగుచు గుర్వించుకొనుచు. 

(పుట. 440) 

గరతలంబాని శీ ఘుమసారియట్లు-ధరందిరుగుచు చెనల్ దన్ని నిల్చుచును 
ధర బొమ్మురమునట్లు దల కిందుసేసి- తిరుగుచు వెలిదన్ని తివుట నిల్చుచును 

నమిలియుంబోలె నున్నతి నటించుచును-|భమరంబు [క్రియను దాం బరిఘటించుచును 

బజిలుకయు.బో అం చేన్నొలయ బల్కు చును-జల చరంబులవో అ జనులకులుు- చును 

గలహంసయునుబో లె గతుల నేర్చుచును-నిలమృగ మట్టిరిమిరిమి చూచుచును 

గండుంగోయిలవో లె గడంగికూయుచును- వెండి[కోతియుంబో లె విళ్ళతిసేయుచును 

నొలజేడునుబోల నటయిటనను చు- గోలికా(డునుబో లె గోర్శేనంగొనుచు 

మదగజంబునుబో లె మాబుమలయుచు(-బొదలివ్యా[ఘుంబట్ట పొణీనులియుచును 

(వుట. 441) 

గెనరివోలె లంఘించి పట్టుచును- మాసటీండునుబో లె మడ్డి వెట్టు చును 

మహిభుజంగమువోలె మలకలుగొనుచు-వివాగంబు [కియనభోవీథిని జనుచు 

సరివిలాసినివొ లె సభమురియుచును-వరవిటునట్లు భావములరయు చును 

గవియట్లు నవరస [గాహకుండగుచు-శివ యోగియట్టులుసిలు నవ్వునగుచు. 

బగలేని నృపునట్లు వరిణమించుచును-బొగ లేని వహ్నాయుంబో లె మించుచును 

బాయలేని వెలుంగు. బాళిగప్పుచును-మాయలేని పురారిమాడ్కి. నొప్పుచును 

_ బురములుగాల్చిన పోల్కియాడుచును-మరు(జిజువుచ్చినమాడ్కి- నాడుచును 

సతి కర్టమిచ్చిన చందమాడుచును-యతులుగోల్వంగనున్న యందమాడుచును 

నంధశానురు మదంబడచు టాడు చును-గంధగ జూనురు6 గడవుటాడుచును 

(పుట. 442) 

జన్నంబుగదుంచిన చాళినాడుచును- వెన్ను ండు గన్ని చ్చువేళ నాడుచును 

_ “వ గరళంబుదాల్చిన కరణియాడుచును నరినజుతలంగొన్న నరణియాడుచును 

, ఒ చెడియుభవు బహువిధ చరి_తముల-ఖండితగతి నొటకంబు లాడుచును 

అలా . భృంగీయు' నభిమత | పీతి మ _ర్యంబు-భృంగులలో. దాను భృంగిమైయుండ 

 వీథేత్తమము, ద్రవ్మావీణ, వైలాస-వీణయు ౨.౨... (పుట-448) 
< ॥ 

స 

- చేనియుమార్షంబు! దిటుకొనంగ_ భాసురంబుగ దిశ వాణాదు లులియ 

లలిరవర్ల నాలంకారభావ- ములు మృదుమధురసముచిత్ క్తులలర 

మున్న ట్ల వార వేషములలోనంబేరు- గొన్న గాణలలోే నం గువిత వేషమున 

గంబళాశ్వతర్తాది. గాణాధిపతులు-దుంబురు నారజాదులు _దితిజాడ. 
by 
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నంగరాగంబు, గీతాంగ రేఖయును-రంగళోభయు ముఖరా/;౦బు6 దతము 

వితతంబు నిలయంబు విగతియు నంస-గతియు నావ ర్తన [గహాగతిలవణి 

చేసికోరత సభాధీరధియును గ-శానంబు సొక్కి సళావళి (భమరి 

యచధానమును సంధియను నొక విధము-న్యవ సాయమును నిజవణియు లంఘీతము( 

దాళమధినయోాపతాపనయును ను- తాళ ౦బును (బసిన్నతయు వివ _ర్లనము( 

బయ'వాటము లలిత వసయుం గ నిష్ట-_ కంయును నప్పణము బళయును గోమళక 

యుల్లానమును లలియును మనోహరము._డిల్లాయి దుజుళ లేవణిజంేె 

(పుట. 459) 

కాలళబు ఠవళి సోప్టవము వి భమముఒజాళి యొయ్యాారంబు సరసంబుందనర 

వరుస జతుర్విధ వక్త వి భమము=బొరిన_ప్తవిధని జ భూలళాటనము 

షడ్వింశతీ |[కమచము రంకితము - వడ్విధనాసాలనత్కుంచితంబు 

భునయు క్తి దశవిధ కర్లావ ధాన-మునునవవిధగళ ముఖ్యోో ల్ల సనము 

సురుచిర | తివిధథవకోవిలా సంబు-ధర౭జెప్పనొప్పు పొదద్యయ పంచ 

కంబు నూరుద్వయ కలిత పంచకము(-బంబినుగ తి సమభంగి తిభంగి 

యరుదగు వింశతి యంగవోరములు-ధర నిజువది రెండు డానకంబులును 

చ్రీసుదృష్టుం జెొవష్టీవా _స్తములు-బ _శ్రీనుచారులు [భమరులు నేడు (పుట. 460) 

నొగిగరణంబులప్టోత్త రశ తము- మొగినూజులం'కారములు రో భేద 
ములు వదుమూండును ముప్పది రెండు- -వెలుపారు దండనంబులు నొప్పవాంన 

గతియును' మోయూరగతియును -'ఫోగీగతియునునా బెక్కుగతులు వొల్పార 
రంభయాదిగ నప్పరనృమూవాంబుః- గుంభినీనతులతో గు *డియాడంగ 

నాటదటనుభయామ రాచార్యలీల- నాద ధీచ్యుపమన్యులాదిగాం గొలువ 

(వుట, 462) 

సుస్థిత్రి మల్లి కార్టున దేవ బేవు--నాస్టానమిట్లు నిన్నారంగ (వుట. 465) 
"ఖై 

(00. 

తిక్కన సోమయాజి భారత రచనలోసంస్కృత మూలమందులేని కొన్ని [కొత్త 

భావములను చేర్చి, తననాటి నృత్యనం|పదాయమును నమయోచితముగా వ్య_క్షము 

చేసినాడు. మూలమందు బృహన్నల రూపధారియైన అర్జునుడు విరాట నృపతితో తన్ను 

గూర్చి ఇట్లు చెప్పుకొ నెను (విరాటపర్వము- - వావిళ్ళ ముద్రణము- పు. 1252): 

““గాయమినృ శ్యామ్యథ వాదయామి భదోన్మికృశ్యే. పళలోేన్మినితే. 

త్వము_త్తర్మాయెై (పదిళన్వవమూాం స్వయంభజోమి - బేచ్యా నర చేనన ర్భకః + ae * 



జ 

ల 
జ + త్న 

ఇంక తిక్కన సోమయాజి వైళ్లోకమును శెనిగించిన _ విధము పరిశీలింపదగి 

యున్నది. (విరాటపర్వము--(ప. ఆ. 289-41 ప.) 

జాయ్ 8 

“గీ, ఒండు పనులకు సెలవులేకునికిం జెసి 

యభ్యసిం చితి ₹ ళవమాదిగాల 

దండలానక విధమును గుండలియును 

| బేంఖణంబు 'ఆఅంగును బేరణియును., 

క్, విశుత వాద్యములును మం 

జు ళుతి సంభావ్య గీతనుగతులు సచ్భా 

వా[శయములు( దజ్జన్య ర 
ద] 

సా|శ్రయములునై న యభినయంబు అెజుంగుదున్ . 

గీ, ఇన్ని 'దెల్రంగుల [శమము "నేయింతు.6 జతుర 

తావీపీనములై న పాతములనైన 

నట్టువెజ్జ నె మెలంగుదు నగళులందు 

నిపు దణ నై వథ్యవిధులకు "నే ర్తునధివ !“ 

వై పద్యములందు ముఖ్యముగా గమనింవవలసినది దండలానకాది దేశిన్భత్య 

భేదములు పర్కొనబడుట, నంగీతనమయసారక ర్రయగు హార చవడ చెశిన్భత్యము 

నాలుగు విధములు-పేరణము, ేక్కాణము, కుండలి,. చండ శాసక్సృము-అని చెప్పుట ఇప్పట్ల 

గమనింపదగినది. కీచకవధా ఘట్టమున మూలములో నర్తనశాల, నర్తనాగారము, న ర్గనా 

గృవాము, న_ర్తనాలయము అనెడి వదములు మాతమే [పయుక్తములై నవి. కాని 

తిక్కన- నాట్యమండ పము(2- 2/4), నాట్యశాల( 2-824, 279), నాట్యమందిరము 4-27), 

నృ త్తశాల(లి-4), నర్తనాగారము(2- లి25), న్రర్తనమండపము (8-44), సంగీతనిలయము 

(4-82), నర్తనశాల (పలుమార్లు) అను పదములను వాడెను. ఈ పయోగ వై విధ్యము 

నృత్యమున కానాడుగల |ప్రచురప్రచారమును వ్యక్తము చేయుచున్నది. _మునుమసిద్ది 

పతమున తిక్కన గణపతిదేవుని సందర్శించెననెడి చార్మితకనత్యమునిచ్చట  స్మరించుట 

సమంజసము. , 

' అనృత్యములిను కొన్ని ంటిని భంగ్భ్థంత తరముగా నాచన సోమనాథుకు వాడ 

'పేర్కొసియున్నాడు (ఉత్త త్తరహరివంళము-- 4-216) : 

“నడశు పన్నగ రాజు వడగలమీంద స 

" శకం నవోళాంత పేర్లూము నూప Wr 



న లి త్త త్నా వళీ 

నుజ్హూ6త లూగాడు నుదయా స్హ గిరులతో 

నాకాళలతకి కోలాటమాడ 

'దెరలెత్తి స్వ్పప్తసాగరములు6 బొరలంగ 

వరుణుండు గొండీలి పరిఢవింప 

మొకములచాయ వేజొకచందముగ నిల్చి 

కమలసంభవుండు పక్కణ మొనర్చ 

మంగలములోని |పేలాలమాడ్కి( జుక్కూ 

లిక్కడక్కడ వడ దిక్కు లెనిమిదియును ' 

బగుల( బాశాలతలము గుబ్బటిల( జలంగ 

శారిపూరింప నప్పాంచజన్యర వము.” 

(శ్రీనాథుడు తన రచనలందు చెక్కు చోట్ల దేశినృత్య [పళంశ చేసియున్నాడు. 

అందు కొన్ని-- 

“కుండలీదండలానక | వేరణీ |పేంఖణ సింధు కందుక ధమాళి చేల మతల్చీ 

వాల్లీ సకాది నృత్యంబులవలోకించుచు. . . _భీమేశ్వరపురాణము- 1-118. 

"ముని చూడామణియెల్ల సత్కళలకున్ మూర్చాభిపి కుండుగా 

వున జారీకరణాంగహోరముల శావుల్ మించి కీ ర్రించుచున్ 

శనివారోత్సవ వేళ గన్నానీయె నాస్థానంబునన్ రాజనం 

దనయుందానును చేశిమార్గమున గంధ ర్వాప్సరోనృ _త్తముల్”' 

- -కాశీఖండము-కి- 19. 

“కొదమ మొగుళ్ళు చెరలును, దడంబడ. బడు వలుద 

వడగండ్లు పుప్ప్బాంజలులును, నుణము చప్పుళ్ళు 

మర్చళధ్వనులుగా గగన రంగ స్థలంబునం[ గొ మె 

ఆఅుంగు మెటుంగు. బోడి గొండ్లి పరిఢవించె” 
or! 

_కాశీఖండము-లి-9క8. , 

నాయక రాజగు రఘునాధ నాయకుడు చేశిన్భత్యరమును బాగుగా అభిమానించి ' 

నట్లు కన్పట్టుచున్నది. వాల్మీకిచర్మితలో “పేరణి దండలాన్యమును బెక్కణి కుండలి నా 

జతుర్విధోదారములై న నాట్యములు” (8-42) అని రఘునాధుడు సేరొనుట గమనింప 

దగినది. ఆయన రంభోర్వళుల చేతకూడ దేశి నృత్యమునే చేయించెను. వీరి ఆస్థ్టానమున 

పెక్కురు నర్తకీమణులు కలరనింయు, వారందరు. దేశినృత్యములందు "ప్రసిద్ది కెక్కిన 

వారనియు విజయరాఘవసాయకుడును, చెంగళ్వ కాళకవియును పెళ్కౌనినారు : 



“బిరుదు పొ[తలు విజృంభించి యారాజ 

వరునిముందఅ నిల్వ వారి లోపలను 

పదఇాళి. గొని యెరూపవతీవధూటి 

కొదలేక వేరణిం గోనెం జం ద రేఖ 

మిక్కిలి కోపుల మెజవడి( జూపి 

జక్కిణి వినిపించె శశిరేఖ యపుడు 

ననంబోండియగు లోకనాయికాకా౦ంత 

వనజలోచన కీకరవాణిలతాంగి 

దురుపద శేళిక దురుసై న కోపు 

వరుస నటించిరి వన్నెమీజింగను 

కొరవంజి శివనీల గుజరాతి బేళి 

వీరిబోండ్లు కొందయి వినిపించిరపుడు 

వణీలో చన యింపుగా నొకతె 

వీణ వాయించెను వింత రాగముల 

మురళి రబాబు తంబుర దంజెచెంగు 

స్వరమండలంబు రావణపహ_వ్రమన6ంగ 

విలసిల్లు జం[తముల్ వేశ్వేజయబూని 

'వలందులు కొందు వినిపించిరపుడు 

భువి మెచ్చ నచ్యుతాభ్యుదయకావ్యంబు 

నవరసచి తంబునలచరి[ తంబు 

హరువై న పారిజాతాపహారణంబు 

'మెజవడీ(6 జూపు వాల్మీకి చరిత 

జానకికల్యాణ చాటుకావ్యంబు 

తానిర్బ్హ హించిన తక్కిన కృతులు 

కొందు వినిపింపం గొందటబు తగిన 

సందర్భముల సమన్యలు సేకరింప 

నెదుట సంగీత సాహిత్య నాట్యములు 

మొదలైన విద్యలు మూర్తీ భవించె 

ననమించు నలచంచలాముల కెల్ల 

గనకాంబరంబులు కరుణించియొసగ.” 

_రఘునాథనాయ కాభ్యుదయము- పుటలు, 21.22 
--రఘునాథాభ్యుదయము-పుటలు 15-16 



“శరత సంగీతసాహితీ (ప్రముఖ విద్య 

లాకృతులుగన్న చంచాన నద్దిముఖులు 

సరసము కాతపవ తచామరములలర 

వివిధ బిరుదాంక వాద్యముల్ వెలయనిల్వ. 

తీగ మెఖుంగులతీరున నిరుగడ 

వరుస బంగారుపావడలు మెజయ 

వజఅపుగావల గొన్న భానుమండ లముల 

పారువున నవరంజి వహారిగాలనుర 

మొగిలు మొ తంబులు మోహారించినరీతిం 

[బమ్ము సాం[చాణి ధూపమ్ములలర 

విద్యావి శేషముల్ వేజ్వేణ వివరించు 

పహొవణిక బిరున బాద కములు మొరలు 

వీరవెంకటరాయ పృధ్విమహేం[ద 

ద_్త బహువిధ బిరుదముల్ దనరుచుండ 

సముఖమున నిల్చియాముద్దు “చం ద రేఖ” 

వివిధ విద్యలు వినిసీంచె వింంతయనంగ. 

చౌపద కేలిక “రూపవతి కాంత 

శబ్ల చూడామణి “చంపి కాఖ్య 

చెలువగు జిక్కి ి  చెలువ “'మూర్రివధూటి 

కొరవు “కోమలవల్లి * గురునితంబ 

నవపదంబులు *లోకనాయికా' లోలాతి 

యల'దేళి “శశిరేఖ” కాబ్ద నయన 

దరుపదంబులు “రత్నగిరి నితంబినియును 

చేరణి విధము *“ఖాగీరధి యును 

మదనవదదూత్య నవరత్న మాలికాది- 

బహువిధాలక్య నాట్య (ప్రపంఛ మెల్ల 

ఘనతవిలసిల్ల తక్కిన కాంత లెల్ల 

నభినయించిరి తమనేర్చులతిశయి ల. 
34 

వీణవాయించెను ళో ణాధరయొక, 

కిన్న ర బలికించె కన్నె యొకతె 
చపఠలో చనరో రు డ్వివదులు చదివెను 

త|త్పసంగము చేసెతరుణి యో రు 

నృ_్తరత్నా వళి 



ముఖవీణచే నొక్కొ ముదితరాగముచేనె 

కొమ్మ యొక్క-శె పిల్లల. [గోవియూయె 

తంబురా మొరయించె ధవళాశి యొక్క ర్త 

.. న్వరమండలము మీకె నతియొక రు 

యకఈగానంబు రావణవా స ముడుకు 

దండెమీటులు చెంగులు తాళములును 

జోల నువ్యాల ధవళంబు లేల అలమర 

కొంద అతివలు వినిపించి రందముగను.*ో ' 

_చెంగలకాళకళకవి “రాజగోపాలవిలాసమంి_1-21-4& 

పీరందరును, వేరొక సందర్భమున, చేమకూర వేంకటకవి వర్ది ంచినట్లు గా- 

“చెలగి యింవుగ నగయాడం చెప్పం జదువ 

వలవ వలపింవ నేర్చినయలరు? బోండ్లు 

విపుల భరత క ఖా శాన్త్ర నిపుణులైన 

బిరుదు పాతలు..... | టంట --విజయవిలానము--1- 80. 

ఇందు కాళకవి “చం|దరేఖిను ఎక్కువగా వర్ణించెను. అమె “ముద్దుచం|ద్ర లేఖ 
అట ! వీరవేంకటవతిరాయ (కీ. శ. 1642 వరకు పాలించిన మూడవ వేంకటపతి రాయ 

పృధ్వీమహేం[దద త్త బహువిధ బిరుదములు 3లిగినదట. కావుననే కాళకవి తన కావ్యము 
నందు, ఆశ్వానాంత భాగ ములను “చం[ద రేఖా” చిహ్నితములుగా నొనర్చినాడు. ఈ 

చం|ద్రశేఖ పేరణి నృత్యమును చేసినట్లు విజయరాఘవుడు వేక్కొనెను.. ఇంక తక్కిన 
వారిలో రూపవతీ- శశిరేఖా-లోకనాయికలను కాళకవి, విజయరాఘవు లిరువురును 

చేర్కొనిరి. కీరవాణిని విజయరాఘవుడును, చంవకా=మూ ర్లివధూటీ-కోమలవల్తీ _రత్న 

గిరిఛాగీరథులను కాళకవియును అధికముగా ేర్కొనిరి. "వారు. చేసన నాట్యములు 

[్రీంది ,విధముగానున్న వి = 

సో a pf? Ea: ఇ రో 

ముద్దు చంద రేఖ-పే బురణి 

రూపవతి..వదచాళి ( “చావద కేళి యని కాళకవి) 

శశిరేఖ  కోపులతో కూడిన “జక్కిణి” (“దేశి అని కాళకవి) 
లోకనాయిక = దురుపద శ్లేళిక ('నవపదములు అని కాళకవి) 

కీరవాణి - దురునై నైనకోవు. 

చంపక శబ్ద చూడామణి 

“మూ _ర్రివధూటే —_ జక్కిణి 

కోమలవల్లి _ కొరవు (కోవు 2) 



కం నృ త్తరత్నావళి 

రత్నగిరి - ద (దు) రువదములు. 

వీశేకాక కొరవంజి, శివలీల, గుజరాతి. చే? మొదలగు నృత్యవిశేషములను 

మరి కొందరభినయించినారట; మనకు వేర్లు తెలియని వారింకెంతమందియున్నారో ? 

ఇట్లు నట్టువరాం[డు సంఖ్యాతీత అగుటచేతనే చేమకూర. వేంకట కవి రఘునాథనాయ 

కుని “భరత విధ్యాధురంధరుండెట రంగస్భలంబు రామాలంకృతంబు చేసొ అని వర్ణించి 

యున్నాడు (విజయవిలానము- 1-21), నాయశరాజలు అస్థానన్ఫత్యములనే "కాక 

ఆరాధనా నృత్యములను కూడ పోషించినట్లు కాళకవి రచన వలన తెలియుచున్నది 

( రాజగోపాలవిలాసము- 1-45). 

శఘునాథ నాయకుని కాలమున తంజావూరులో "పెక్కు నాట్యశాల లున్న ట్లు 

విజయవిలాసము (1-28) ను బట్టి ఇెలియుచున్నది. రఘునాథుని నగరులో నవరత్నమయ 

మైన నాటకశాల కలదట (రఘునాథనాయ కాభ్యుదయము-పుట 17). 

కామరసు వేంకటపతి సోమయాజి రచించిన “విజయరాఘవచం।దికావిహోర' 

మందలి నాయిక “బిటి నాటకశాల పడుచు అట! నాడు ఇట్టి “బెటి నాటకళాలలు 

శృరగాటశము (నాలుగు వీథులు కలియుచోటు) అందు ఎన్నికలవో! 

4. ఆంధదేశము నృత్యకళ 

(పొచీన తెలుగు కావ్యములందు బహుళముగా నృత్త-నోట్య-నృత్య వర్ణ నలు 

కలవు. పరిశీలించి చూచినచో అందు వర్థితముఖై న “నాట్యశాలలు, నృత్యశోలళలే అని 

శలియగలదు. ఇంచుమించుగా తెలుగు కవులందరును కొంచెముగానో, గొప్పగానో, పడో 

ఒక సందర్భమును పురస్కరించుకొని నృత్యవర్ణ నలను చేసియున్నారు (చూ. తెలుగు నాటక 

పికాసము-వుటలు 89-187). 

ఆం(ఛ్ర చేశమంగలి (పాచీననృత్యసం| పదాయము (పభానముగా. రండు శాఖ 

లుగా వరి లినది-. మొదటిది నటువ మేళ సంప్రదాయము; శెండవది నాట్యమేళ నంప 
య రల 

చాయము. ఈ రెండు సం[పదాయములకును మూల| గంథములు నాట్యశాస్త్ర, అభినయ 

దర్చణాదులే. అయినను ఇవి |పదర్శన క్రమములో భిన్నములై. రెండు వేక్వేరు శాఖలు 

గా రూపొందినబి. 
గా - 



కీసీక కద్ 

ఆం|ధ చేశమునందలి శాస్త్రీయ నృత్యము 
౫ 

అను. 
నన rr 

నటువ మేళములు | నాట్య మేళములు 
: (J) 

. | 
| | | 

దేవదాసీ రాజన _ర్డకీ కూచిపూడి భాగ ఇతర భాగ 
సం పదాయము) సంప్రదాయము వతులు వతులు 

wy || | 
| | 
| మాళ్ల వద్ధ తి చేళిపద్లతి 

అశాధన (పూజా) నృత్యము కేళి (వినోదము) 

(ఆలయములో స్వామినన్ని ధిని) (కళారణమంటవములో) 

కా 

స. | కలాపములు నృత్య నాటకములు 
శె వనంబంధి వ్వెవ్టవ సంబంధి | (క థాపభానములు) 

| ల్ | (వీథి నాటకములు) 
- భామాళలావము గొల్ల కలావము 

భగవత్సంబంధి రాజనంబంధి 

(పూర్వకథాయుతములు) 

(వీనిని [పదర్శించువారే భాగవతులు) 

"  ఛాళతదేశమున, [పాచీన కాలమునుండియు చేవాలయముళే లలితకళలన్నీంటి. 
కిని 'వట్టుగోమ్మలు. అట్ర కళలలో నృత్య ముక టి. “ఆలయములో స్వామి సన్ని ధని జరీగెడి 

ఆరాధ్ధశానృత్యములు, కల్యాణమంటపము లో జరిగెడి కళికాన్ఫత్యములు నట్టువ మేళ 

ప దాయమునకు చెందినవి; వీనిని దేవదాసీలే చేయుదురు. అందున, స్యామి “న్ని ధిని 
'బలిపీళమువై . “నృత్యముచేయు నర త. అధి కారమ్ముదలను పొందిన చేవదాసీలకే కలదు; 

అచ్చట నృత్యము చేయుటకు తకినవారి కర్హ్పత లేదు... విజయనగరరాజుల కాలములో 

'దేవచానీలు పవిత్ర జీవనమును గడ పెడి వాకనిరు, డేవచాసి కావలసిన వ్యక్తిని ఫదేంా 

పాణుమం డే చేవాలయమున క ర్పింతురనియు, అప్పుడు దేవునకును ఆ మెకును పెండ్రి, 

మహేత్సవప్పుకస్సరముగా, జరుగ్గునీనియు, ఆమె 'ేవుని సేవకు అర్బింపబడినద/టచేత 

" “దేవదాన్! ''తయనదనియు బార్చోజా అను విదేళయా తికుడు వర్శించియుం డెను. తన జీవిత 



క్రీం న్బ _త్తరత్నావళి; 

సర్వన్వమును బేవ దేవుని సేవకే అంకిత మొనర్చి, త ద్రైక్యమునకు తవాతవావడి, భగవంతుని 

లోలయించిన 'దేవచాని (గిరిక) కవిన్న్వమాట్ విశ్వనాథ నత్యనారాయణగారి “వేయి 

పడగలు”లో వర్ణిత మైనది; అట్టివాగే నిజమైనచేవచాసీలు. 1 

ఇంక ఆలయపుటావరణలో, కల్యాణమంటపమందు స్వామి వేంచేసి కొలువై. 

యున్న ప్పుడు చేవదాసీలే కాక నృత్య విద్యాపారంగత లై న వారాంగనలును నృత్యము 

చేయవచ్చును. .ఇది వినోదార్థ మేర్చడినది కనుక దీనికి “కేళిక* అని పేరు. 

దేవాలయములందు ఒళరికిమించిన చేవదాసీలుండవచ్చును. కాని, రాజాస్థాన 

ములందు, సాధారణముగా ఒక్కా తెయే “రాజన _ర్హకి' ఉండును, చాళుక్య రాజుల కాలము 

లోని చెల్ల వ్వ, చామెకాంబలు; కాకతీయులనాటి మాచల్లేవి, కర్చూరవసంతరాయబిరు 
దాంచితుడగు కుమారగిరి రెడ్డి యాస్థానమందలి లకుమాదేవి, (శ్రీక్ళవ దేవరాయల ఆస్థాన 

మందలిరంజకంకుప్పాయి, నాయక రాజుల ఆన్లే నమందలి ముద్దు చం|ద రెఖ (సభృతులు ఇట్టి 

వారే. ఈ నట్టువ మేళములందు హంగుచదారులు' కొందరుందురు; సాధారణముగా గురువు 

| బాహ్మూణుడే అయియుండును. 'దేవదాసీ-రాజన ర్తకీ నృత్యములు రెండును పకపా[త 

హోర్యములే (Solo-type dances). రాజాస్థానములందలి నృత్యములు రెండువిధములు- 

మార్గపద్దతి; దేశి పద్దతి. ఇందు మార్గపద్ధతి నాట్యశాస్తాంనుసారి; ఇంక చేశిపద్దతి ఆయా 

సీమలకు [ప్రత్యేక మైనది. తిక్కన సోమయాజి పేర్కొన్న ధండలానిక, కుండలి, | వేంఖణము, 

"పేరణి అనునవి 'దెళిపద్దతికి చెందినవే. ఈ దెళిపద్దతులను విపులముగా పడవ యభధ్యాయ 

మున జాయన వర్ణించియున్నాడు. ఈ దేశిపద్దతులు నాయకరాజుల కాలములో పరాకాష్ట 

చెందినవని చెప్పవచ్చును. 

'ఇంక భారత-భాగవత- రామాయణాదులందలి కథలను స్వీకరించి, వాటికి 

నృత్యములను మేళవించి నాటకముగా వదర్శించువారిది “నాట్య మేళము” అనబడును; ఈ 

(పదర్శనములను “నృత్య నాటకములు” (ఉపరూవకములు : dance dramas) అందురు. 

వీటిని యకతగానములనుట కూడ పరిపాటి. భగవంతుని లీలలకు సంబంధించినవె, భగవచా 

రాధనమే ధ్యేయముగా కలవి కాన ఈ నృత్య నాటక ములకు “భాగవతములు’ అనియు, 

1. దేవుని కంకితము చేయబడిన “దేవదాసీలు అస్థలిత [బవ్మాచారిణులగుటచేత 

“దేవదాసీకులము అనునది ఏర్పడుట కవకాళములేకుంజెను. కాని, [కమముగా 

అనిస్టత గ్గినది. దెవసేవ అ| పథాన్నమె మానవసేవ [వారంభ మైనది; తతృలముగా 

కుల మొకటి యేర్పడినది; అదియే చారాంగనాకులము. నాట్యశా(న్ర్ర- కామనూ[త- 

అభినయదర్చణాదులందు దేవదాసి (పళంసలేదు. కాగా ఈ దేవదాసీ వ్యవస్థ 

ఎప్పుడు [పారంభమైనదో తెలియదు. ఇట్టి వ్యవన ఇతర చేశములందును ఏదో ఒక 
రూపమున కన్సట్లగలదు (చూ, Devadasi by Sri Santosh Chatterjee). | 



పీర్ధిక కత్తి 

వీటిని [పదర్శించు న ర్తకులకు “భాగవతులు అనియు “పేర్లు వచ్చినవి. ఇవి నాలుగు వీథు 

లును కలియుచోట (శృం గాటకమునందు) (పదర్శింవబడుచుండుట చేశ వీనికి “వీథిభాగవత 

ములు”, “వీథినాటకములు' అను పేర్లు వచ్చినవి. పూర్వక ఛాయుతములగుటచేకను, బహు 

నర్తకులు, త త్తదుచిత వేష ధారణము కలిగినవగుటచేతను ఇవి నాట్యశాఖకుచెందిన వగు 

చున్నవి; వీనిని ప్రదర్శించుచారు “నాట్య మెళము” అగుచున్నారు. నాట్య మేళములవారు 

నృత్యనాటకముల స కాక “కలాపము' లను కూడ [పదర్శింతురు. ఈ కలాపములొళ 

విశిష్టనృష్టి. నాయకరాజుల కాలములో రాజనంబంధి కథలు, కల్పితసాంఘికొకథలు 

కూడ నృత్యనాటకముల కితివృ త్తములై నవి. ఈ నాట్య మేళములందు కూచిపూడి భాగ. 

వతులు న్నుపసిస్టులు. పీరిమేళములందు (స్రీలకు (పవెళములేదు. అంతేకాదు. కూచిపూడి 

“వారందరును | బాహ్మూణులే. కాని అర్వాాచీనకా లములో పిచ్చుకకుంట్లు మున్నగువారు 

నృత్యనాటకములను, వారాంగనలు కలాపములను నేర్చి |వదర్శింపసాగిని, వీరికి గురువులో 

లేదా ఆ గురువులకు గురువులో కూచిపూడి సం[పదాయములో లికణమును బడసినవాశే 

అగుట గమనింపవచ్చును. ఇట్లు కూచిపూడి సం[వదాయము తెలుగు _ దేశమందంతటను 

అల్లుకొని పోవుటయేశాదు, నాయక రాజుల కాలములో తంజావూరు |పౌంతములకును 

పొకినది. నేటి మేలట్టూరులోని నృత్యనాటకసం|[ప్రచాయము కూచిపూడి నాట్యమేళ 

నం[పదాయమే.! కూచిపూడి వారు కొందరు దతీణ దేశమున న్ని రవడినళు, మరికొందరు 

గోల్కొండ నవాబులవలన నమ్మానిత్నులె కర్నూలు జిల్లాలో న్ఫిరపడినారు; అట్టివానే 

“కోేటకొండ భాగవతులు”. 

తెలుగుదేశమున వీరశౌవమత _ విజృంభణముతో నృత్యములు, నాట్య 

ములు సాంఘీకళకళలుగా రూపొందినవి. అవి [కమముగా కీలరహితుల పాలబడి, 

నట-న్నర్తకులు నీతి జావబ్యులై సంచరించుచు నింద్యులై నారు. కళాకారుడు తన కళా 

శక్తితో (పజలను సంస్కరించి అభ్యుదయ మార్గ మున నడిపింవగలవాడే అయినను, నాట్య 

మందు కొర శే సృష్టింపబడినను, ఒక ్దశళలో [ప్రజల నై తిశపతనముతో చాటు కళలును 

1. శెలుగు దేశమున కూచిపూడి నాట్యమెట్లినో మళయాళదేశమున “కథాకళి? 

అట్టిది. ఈ కథాకళి నాట్యమునకు (5. శ. 1575-1650 నాటి వాడగు కొత్త 

రక్కరరాజు మూలపురుషుడు. |కీ.ళ. 1508-1609 పాంతముల విజయనగ రమున 

వీర నరసింవారాయల యెదుట నాట్య పదర్శన మెనంగిన కూచిపూడి నాట్య 

మేళము, ఆ [పాంతములందే మళయాళ బేశమునుకూడ సందిర్భించి, |కదర్శనము 

లొసంగినట్టు తెలియుచున్నది. కూచిపూడి వారి నాట్యకళ |శేరకముశాగా, 

కొ త్తరట్కరరాజు నాడు ఆ దేశమందున్న 'కుడియాట్లమును సంస్కరించి, నేటి 

కథాకళికి రూవులు దిర్దియుండును. నాడు కథాకళి మేళనులును, కూచిపూడి 

మేళములును (వాహ్ముణ మేళములేయగుట గమనింపద గినది . 



కళ న 9 తత్తర త్నా వేళీ " 

పతనములగుట తటస్టించుచుండును. ఇట్టి పతనిన్నతులు ఆయా కాలములందు కళలకు 

సపాజములే. 18వ శతాబ్దిలో, కాకతీయుల కాలములో, నృత కక శకు రాజాన్థా న (ప వేళ 

గౌరవములు కలిగించుటకు |పయత్నములు జరిగినట్లు కన్పట్టు చున్నది; అసలు ఈ“ ఉద్యమ 

మునకు [జాహ్ముణులు గుయపీఠమును వహించినారు; రాజులును,  శాజబంధువులును, 

మంతి) సేనానులును పట్టుగొమ్మ లై నారు. జాయపసేనాని నృత్యగురువగు గుండా 

మౌత్యుడును, నూత్నభర తాచార్యుడుగా కీ రింపబడిన వెన్నెలకంటి సూ రామొత్యుడును 

చాివ్మాణులు. కూచిపూడి నాట్యకళకు మూలపురుషుడు గా, భామాక లాపసస్ట గా 

పిసిట్టి చెందిన సిద్దేంద 9 యోగియును నాడు నాట్యక ళోర్గరణమునకు పూనుకొనిన 

బా)హ్మణులలో ఒర డై యుండును (చూ. నా వ్యానము-సి ర్ధేంద ) యోగి - భారతి 

జనవరి- 18960) 

సిచ్చేంద ) యోగిని గూర్చి పరంపరాగతముగా వినవచ్చెడి ఐతివ్యాములు పెక్కులు 

కలవే కాని చారిత)కాధారములు కన్చట్టవు. సిద్దేందు)డు 16 వ శతాబ్దికి చెందినవాడని 

కొందరు విమర్శకులు సిద్ధాంతించియున్నారు. "కాని, అది విశ్వసననీయముగా కన్పట్టరు. 

| పసిద్దమైన మాచుపల్లి క్రై ఫీయత్తునుబట్టి క. శ. 1500 నాటికే కూచిపూడి బావ్మణ 

భాగవతులు సుపిసిద్దులె నారనియు, వారి మళ మొకటి విజయనగరము మున్నగు దూర 

[పాంతములందు సంచారము చేయుచు "కేళాపదర్శనముల నొసంగెననియు స్పష్ట్రమగు 

చున్నది. కావున కూచిపూడి నాట్యకళకు మూలవురుమడగు సిద్దేం[దుడు విధిగా కీ. శ. 

1500 నాటికి పూర్వుడగును; అనగా ఏ 18 వ శశతాల్లికో చెందిన వాడగుచున్నాడు. 

కూచిపూ డి వారి (వపసక్తి |ప్ర|పధమముగా మాచుపల్లి కై ఫీయతు నందు 

గలదు. (శ్రీకృష్ణ దెవరాయల సవతి అన్నగారైన పీరనరసింహరాయల కాలము (కీ.శ. 

1906-09) లో విజయనగరమున కూచిపూడి భాగవతులు “శేళిక* ను పవర్శించినట్లు దీని, 

వలన తెలియుచున్నది. ఈ కై ఫీయతులో కొంత భాగమును డాక్టరు నేలటూరి వెంకట, 

రమణయ్యగారు రచించిన విజయనగ రసా మాజ్యపు మూడవ రాజవంశ చరి[తకు ఒక అను 

బంధముగా చేగ్చినారు. (5666169 in the History of the third Dynasty of 

Vijayanagar - 99. 462.63) దాని నీ [కించ నుదాహరించుచున్నాను--- 

“ఆయన (సంజెట గురవరాజు) చాలా దినములు జీవించి [వ్రభుత్వముచేసినందున 

ఆయనను తాతగురవరాజు అని చెప్పుకొనే వారు... ఆ గురవరాజు (సభుత్వములో 

(పజలకు అతిదారుణ శిత చేయిస్తూవుండే వారు. [పజల వద్ద ద్రవ్య ఆర ర్త చెసే యొడల 

త్వఠగా సొమ్ము యివ్వకపోతే (స్త్రీలను తీనుకవచ్చి స్తనాలకు చిరుతలు" పట్టించేవారు. 

1. -రెండుక[రలను చేర్చి, ఒకపక్క కొనలుచేర్చి కట్టి, రెండవ్యపక్క కొనలను విడ 
దీసి రెండుచేతులతో పట్టుకొని, ఆ క్యరల సందున చేతి, వేళ్ళను, _నసనాలచివరలను 

అడక _కైరలో ఒ త్తినట్టు ఒతుటనే చిరుతలు పట్టించడం అనేవారు. ' | 
~~ 
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ఆలాగంటి దినములలో వినుకొండ తట్టున కూంచిపూడి అనే (గామం నుంచి 

|తాహ్మాణులు భాగవతులనే వేషధారులు కీర్తన నిమి_త్తమె యీ _స్పళమునకు (మాచుపల్తి కి 

దక్షిణ భాగమందలి కోటకు) వచ్చివుండి సంజెట గురవరాజుగారి యొక్క దారుణ |వభుత్వం 

చూచి యిక్కడనుండి లేచిపోయి విద్యానగరమునకు పోయి, అక్కడ వీరనరసింహ ఠరాయలు 

రాజ్యపరిపాలనంచేన్తూవుండగా భాగవతులు దర్శనం అయి శేళక (ఆట) అడుగగా శలవు 

యిచ్చినారు. కూచిపూడి మేళంచాండ్లు చాలా విచ్యావంతులని (పసిద్దిగా వినికిడి వున్నందున 

రాయలవారు (స్రీలు సహో చూడవలెనని నగర వద్ద దివాణములో కీర్తనకు శలవుయిచ్చి 

నారు. అక్కడ కీర్తన వినికి చేసేటప్పుడు సంబట గురవరాజు వేసం వేసికొని వొకడు, 

యిద్దరు బం[టోతుల వేషం వేసుకొని, సంజెట గురవరాజు వలేనే ఆ వేవగాడు కూర్చుండి, 

రాయల సమవతవమందు ఆ (స్రీ యొక్క _న్తనాలకు చిరుతలు పట్టించి సొమ్ము యివ్యమని 

తవాళ్ళీలు చేసినట్లు వినికి చేసినారు. 

శ 

అప్పుడు రాయలవారు చూచి అది ఏమి అని అడుగగా ముఖన్తులయినవారు థాగ 

వతుల ముఖతా ఆ వర్తమానము శెలిని, శిద్దవటంసీమలో సంజెట గురవరాజు అనే 
ఆయన [పజలవద్దనుంచి [దవ్యాకర్ష ణ చేసేయెడల (స్రీలను తీనుకపోయి యీ |పకారము 

గనే తవాశ్ళీలు చేస్తు న్నారుగనుక యేలినవారికి శేటపడేటందుకె ఈ |పకారం వేవములు 

కట్టి వినికి చేసినారని విన్నపంశాయగా చాలా. తీళ్టంచేసి మరునాడు ఉదయమందు 

ఆ సంగతి తిరుగా జ్ఞాపకం "నేయమని ముఖసులై నవారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చినారు. ఆ రాతి కీర్తన 

సాంతమయిన వెనుక తెల్ల వారినపిమ్మట రాయలవారు కాలోచిత కృత్యములు తీర్చు 

కొని, ఆస్థానమునకు వచ్చి చేరోలగముననుండి తమవద్ద కార్యభారకులు వచ్చి సంబెట 

గురువ రాకుగారి వ రృమానం జ్ఞాపకం చేయగా విని (వధథానులను "నేనానాయకులను విలి 

పించి ముహిముకు (బక ముఖ్య కార్యమునకు) నైన్యము సిద్దము చేయించవలసినదనీ శెలవు 

యివ్వగా ఆస్థాన పంజరములో చిలుక జయం జయం జయం అని మూడుసార్లు పలికినది. 

అ పలుకులు మహారాజు వీని యిడే మనకు శకునము అనీ అపుడే చేషుఖానే బయట 

చేయించి, కోట పళ్చిమద్వారము వెలుపట భానుజండా వేయించి కిబ్బంది బట్టువాశాలుగ 

చేయించి నై నైన్యం యావత్తుకు ఖర్చు వెచ్చములకు యిప్పించి ఆ మొహిముకు, రాయల 

కొమారుడు అనీపించుకొని వున్న _యిసుమాలుఖానుడనే తురక సర్ణారుడుగా మొక 

ర[రు (నిర్ణయము) చేసి, అతనిని ' పిలిపించి ' సమక్షమందు వలసిన బుద్దిమతులు శలవు 

య్ ఈాంబూొలం యివ్యగా ఆ సరడారుడు తాంబూలం అందుకొని “సంజెట గురవ 

తల ఇస్తున్నానని [పతీజ్ఞ పలి, నిన్యమును వెంట బెట్టుక వచ్చి గురవరాజుగారు ఉన్న 

కోటకు పళ్ళ్చిమ. వై-వున వున్న బండ్ల కనమమీద లడాయిచేసి, కనమెవున్న చౌకి విరగ 

బొడిచి, కవమఫారుఅయివచ్చి కోటకు పళ్చిమభాగమందు దిగివుండి ఆ దినం రాతి 

కోటకు పక్చిమ (వైపున వున్న గుండ్లకట్ట అనే సన్నకొండమీదను దమదమాలు యె శక్తి, 

మ్రైవార్షాలు (ఫిరంగి వెళ్లు దిబ్బ) భాయంభేని, కోటమీద లడాయి షురువు చేసినంతట 
pire 

ee sap 
ను 
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శ క్తి వున్నంత మట్టుకు కోటలో నుంచిన్నీ వేటువారు జవాబుయిచ్చినారు, అంతట కోట 

లో నిభావుచెయ్యలేక కౌలుమీద (అభయం పొంది) కోట యివ్వగా అప్పుడా గురవ 

రాజును పట్టుకొని తల తీసుకొని పోయినారు. కోటలో (స్రీలు: బాలురు అందరు దేహ 

త్యాగము చేసినారు.” 

చె _కెఫీయతులో కూచిపూడివారు (బాహ్మణభాగవతులని స్పష్టముగా గలదు. 

వారు తమ నాట్యమేళముతో కీ. శ. 1506-09 [పొంతాలనాటికే దెశసంచారము చేయు 

“చున్నారు. వారు. విద్వాంసులని (పనిదిచెంది యుండుటచేత రాచనగరులో (పదర్శించుట 

కవకాళము కలిగినది. ఇందులో కీర్తన, శేళక అనెడి పదములు పర్యాయపదములుగా 

(ప్రయుక్తము అయినవి. కీర్తన వినికి చేసేటప్పుడు సంజెట గురువరాజు (పభృతుల వేషము 

లతో తహళ్ళీలు పద్దతి వినికి చేసినారట. అనగా, నాటి కీర్తన లేదా శేళకకంఠకు ఈ 

ఘట్టము భిన్న మనియు, శేశిక మధ్యలో ఈ ఘట్టము [పదర్శింపబడె ననియు తెలియగలదు. 
అర్షతి యేకాదు, ఈ ఘట్టము ముగిసిన తరువాత అసలు శేళిక ఇంకను సాగినట్లు తరువాతి 
వాక్యములు స్పష్టము చేయుచున్నవి. |[పదర్శనసనమయములో, మధ్యమధ్య, (పజల ఉబుసు 
పోకకు, నటుల విిశాంతికొజకు కూచిపూడి నర్తకులు హోన్యములను (పదర్శించుచుండుట్ట 

నంపదాయము. అందులో తత్కాలసాంఘికపరిస్టి తుల్న్వవె విమర్శలుకూడ _ సాగ్గు 

చుండును. గురవ రాజు తహాళ్ళీలు ఘట్టము అట్లు మధ్యలో | పదర్శిత మెనదే. 

గురవరాజుచరి త మధ్యలో | పదర్శింపబడిన చిన్న ఘట్ట మెనచో నాడు పూ ర్పిగా 

(సవర్శింపబడిన "కేళలిక లేదా కీర్తన ఎట్టిది! “కిళిక? అనగా ఆట అనియు, 'కీరని అ అనగా 

భగ వత్సంబంధ మెన స్తుతి అనియు నర్థములు, భగ వత్సంబంధ మైన కథను (పదర్శించువారు 

అగుటచేత నే వారు భాగవతులయిరి. నాడు వారు (పదర్శించినది నాటకముకాదు. నాట 

కమే అయినచో, ఆ పదము స్పష్టముగా [పయుక్ళమె యుండెడిది. వారా నాడు సుష: 

సీద్ద మైన భామాకలావముినే (పదర్శించినారు. 

(శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలములో నాటక పదర్శనములు .వేరుగా సాగుచున్నట్లు 
తెలియుచున్నది. (కీ.శ. 1514 నాటి ఒక శాసనము (M. E. R. No. 556 of 1916) 
లో (కేశవస్వామి. ఆలయము న స్తృంభముమీద ) నాటి నటీనటుల "పేర్లు కలవు-తిరుపతూరి 

లోని సోమరస కుమారుడైన కర్ల ంబసపరస చేగయ్యుకుమారుడె న నట్టువ నాగయ్యకు, 

పోతవరం నివాసిఅయిన నట్టువ తిమ్మయ్య కుమా_రై అయిన పాతికి “శాయికుం(కొం)డ 

నాటకము"ను | పదర్శించి నందులకు కొంత భూమిని దానముచేసిన విషయము నీ శాసనము 

వివరించు చున్నది. తిమ్మయ కుమార్తె “పరు. ఇందు పేర్కొనబడ లేదు. కాని ఆమె 

పాతి (న_ర్హక్సియట. కాగా ఈ 'ాయికొండ నాటకము నృత్యనాటకమై యుండును. 
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నటవృ త్తి వంశపారంపర్యముగా వచ్చుచుండుట ఇందు స్పష్ట మగుచున్నది. అంతేకాదు 

నాడు (స్త్రీ, పురుషులు కలిసియే (పదర్శనము లిచ్చుచున్నారు. ఈ పద్దతికి అపవాదము 

కూచిపూడి మేళము. ఇందులో అందరును పురుషులే. ఛామాకలాపమును బహుకాలము 

పదర్శించి విను _త్తిన కూచిపూడి భాగవతులు తరువాతి కాలములో నృత్యనాటకముః 

లను. చేపట్టి యుందురు. వీరి యూ నృళ్యనాటక సం|పదాయమే మేలటూరిలో కూడా 
(టు 6ఉు 

పాదుకొన్నది. ఇంక వీథినాటకములకు తంజావూరు పట్టుగొమ్మ యే అయినది. 

ఇప్పుడింక తెలుగు కావ్యములనుండి నా యా నృత్యములకు సంబంధించిన యుడదా 

వారణము తొసనంగుదును. 

ఆరాధనానృత్యములు 

నృత్య సంగీతములకు సాతవావానుల, ఇజ్యాకుల కాలములలో రాజాస్థానములు 

ఆటపట్టులు కాగా, చాళుక్య చోళుల కాలములో దేవాలయములు ఆటపట్టులెనట్లు గోచ 

రించుచున్నది. నాటి శాననములనుబట్లి ఆ కాలములలో సెక్కు. చెబాలయములందు 

నాట్యమండపములు నిర్మితము అయినట్లు తెలియుచున్నది. స్వామి అర్భననమయములో , 

ఇతరనీవలను నిర్వ ర్రించెడి సమయములో గాయక నర్తకులు శివాలయములో శైవకథ 

లను, విప్ల్వాలయములో వై వ్లవకథలను పాడుట, ఆడుట ఆచారమయినది. ఈ ఆబారము 

వలననే నాట్యమండ పని రా్యాణముతో బాటు గాయక న_రకులకు భూవసతు లేర్పర చుట 

కూడ జరిగినది. ఉదావహారణముగా శక 1172 (కీ. శ, 1250) నాటి శాననము- 

“(శ్రీ వీర నరసింహబేవ సం్యపదాయము సానులు ముప్పం|డును,!  మద్యల 

కాం|డు' ఆరువురును, నట్టువుం ఒకరుడు, మొఖరి ఆవంజకాడుు కరడ కాండు 

కాహాళశకాండుు మేలినాయకుంగా నం|పదాయమునకు మాడలపోలి భోగముగొని 

ఆచం[చార్మము గొల్వంగలారు (5. 1 1.706. v No. 1150-A. R. No. 2/2 

of 1897). అనాడు @) కూర్మాది 'దేవాలయములందలి నట నర్తకుల “పేర్దుకూడ శానన 

ములవలన తెలియు చున్నది. ఎరునటువు, వానికొడ్కు నరసింహా మండలికుండు, నట్టువ 

సోమయ్య, నట్టువపోల, గణికా విభూషిణి [పోలమ, ' [పోలనట్టువు చెల్లెలు అక్కాసాని 

1. బకే చేవాలయమున పలువురు బేవదానీలు (సానులు) ఉండవచ్చును, ఇప్పట్ల 

(శ్రీనాథుని రచనకూడ పరిశీలింపవచ్చును--- ' 

“గీతవాది[త నృత్యంబు శేవలంబు 

శంభునకు సార్వకాలంబు సం|భమింప 

నప్సరః స్త్రీల నర్చించె నాఖునూణు 

భాలలను యువతుల జంభభంజనుండు” _భీ మేళ్వరపురాణము--71--'78 



ఇరా నృ తృరత్నావళి 

"మొదలగువారు. పూర్వచాళుక్యులకాలములొ శివాలయములకు పెక్కు దానము లొసంగ 

బడినవి. అట్టి చానములకు ముఖ్యకారణములలో ఒకటి చతుర్వి ధాతోద్య--గాయక-నటీ- 

నర్తక పోషణము. కొన్ని శాసనములలో ఆ యా చైవముల అంగ-రంగ భోగములకు 

దానాదులొసంగ బడినట్లు కలదు. “ అంగభోగ”* మనగా దేవుని అలంకరణ నె వేద్యాదులకు 

నంబంధించిన సేవ; ఇంక ““రంగభోగిమనగా నృత్య సంగీత సేవ. శక. 1172 నాటి శానన 

మందు పేర్కొన్న సానులు వాద్యకాం[డు ఈ రంగభోగమునకు సంబంధించిన వారే. 

కాగా తెలుగు దేశమున పూర్ణ, మధ్య కాలములలో నర్తకులు, నాట్యమండ 

పములేని చేచాలయము ఉండెడిది కాదని [గహించవచ్చును. అంతేకాదు చదలవాడ 

మల్లన్న చోళ దేళమును గూర్చి చెప్పిన [కింది పద్యము, ఆ కాలమునాటి "తెలుగు దేశము 

నకు కూడ చక్కగా అన్వయించున్ను- 

“తిరునాళ్ళును, చేరులు, ననవరతంబును నంగరంగ వై భవములునుం 
దిళమగును బేనళంబులం బరంగలనొక కోడిగూయు పల్లి యనై నన్” 

(విిపనారాయణ చరి తము-1-60) 

పూజానమయనృత్యవర్శనము పాల్కురికి సోమనాథుని బనవవురాణమున 

కన్చట్ట: చున్నది. ముగ్గ సంగయ్య కథలో పూజా నృత్యవిధానము వర్ణిత మైనది. లం జెజిక 
మనగా నదియునొక విధమగు లింగార్చన కాబోలునని తలచిన ముగ్గసంగయ్య భక్తు 

రాలైన ఒక గణిక ఇంటిశేగినప్పుడా మె చం|దోదయానంతరము నృత్యము చేయించినది. ' 

—( పుటలు--5లీ-_ రి) +" 

“ అనయంబులింగ పూజనల నటించు - తనదు విలాసినీజనుల రావించి 

యక్కమహాబెవి ! యల్ల మగ్జెలలు - జక్కొల్చి వేగంబ సంధించుకొనుము 

న్వరమానమున బసవ్మపమథవ్వ! - కరమర్శి. బట్టుము కాహళలోలి 

సకళవ్వ ! నీవును నంగళవ్యయును - నొకరీతి నిలువుండు నుకరంబుగాంగ 

బాలరు[దమ | యొత్తు పట్టం వానే _ (గోలు (వాళకోలు ర్ట వాయింవుము. 

గుడ్డవ్వ ! నీవు 

# 

Er) wr 
# 

సిట్టి శాళమువట్టు, శివచేవి ! నీవు - సట్టన నృత్యంబు నరసం ెజింగి, 

నంగుదాసము | మహేశ్వరి ! వీరభ్మద - లింగవ్వ ! మీరు గేశికలునే నీయుండు,. 

రమణదుకూలాంబరమును గంచుకము - నమరించి కొని చల్ల డము బిగియించి 

యే తెమ్ము నీవు పురాతమ్మ ! శ్రీ ఘు - మాతతమ్ముగ నృత్వమాడుదుగాని 

తాళముల్వట్టుండు దాళగింపుండు - నాళతి వేళకు నందణి, ననుచు 

నవిరళంబుగ నంత నార్భటం విచ్చి - జవనిక రప్పించి సరసమై నిలిచి 

సొలుపగు ముఖరసంబును సౌష్టవమ్ము - లలియు భావంబు ధూకళియు రుంకళియు 



ఫీధిక - పీజు 

మజియు 'శేవయు వి భమమును చేఖయును - నెజయంగనీ రీతి నృత్యంబు సలువ 

లింగార్చనంబు సల్ల లం 'జేయుచును - మంగళారవములు సంగడినులియ”. 

ఇది ఇంటిలో జరిగిన లింగార్చనా (శివపూజా)నమయనృత్యము. ఇందు 

పేర్కొనబడిన 'వురాతమ్మి' నర్తకి; తక్కిన వారందరును వాంగుదారులు (శై వసం|ప 

దాయమున బసివిరాం[డు క కోలరు.; కాని వారు దేవచాసీలవంటివారు కాదు). 

"రెడ్డిరాజులు ఈశ్వరుని పూజించునప్పుడు నృత్యములు జరుగుచుం జెడివని 

(శ్రీనాథుడు వర్ణించి యుండెను- 

“వల్ల కి చక్కి కాహళము వంళముడక్క-హాుండుక్క రుర్హ్హరల్ 

రుల్ల రియావిగాంగలుగు శ్చాపరంవర తాళ బద్దమె 

యుల్ల నిత పబంధముల కొప్పుగనాడుదు రగ వెదినె 

బల్ల వపాణు లీశ్యరునిం బంటమహీశులు పూజ నేయగన్ ” 

— కాకీఖండము- 1-56. 

చితభారళక్భతిపతియైన ఎన్ను లపల్సి పె ద్దామాత్యునకు (వభ్నువైన చితాబు 

ఖానుడు వరిపాలించెడి పకళిలానగరమందు శివుని యెదుట నిత్యమును నృత్యములు 

జర్ గెడివట- 

“సంతతోత్సవ తోపి తళంభులింగ 

నమ్ము ఖేందు శిలానంద చారుమంట 

పనలీ న నృత్యదంగనా పాదరణిత 
@ 

నూపురంబగు నేక శిలావురంబు.”* చిత భోరతము-1- 10 

కొఆఅవి గోపరాజు సింహాసనద్వా[థింశికలో _శివాలయమందలి నృత్యమును 

వరించెను 11-72 - 
రం శ లీ 

గంగానదిలోని ఉస తీర్ధము నుండి వెలువడిన ఎనమండుగురు (స్రీలు ఒడ్డున గల 

శివుని గుడిలో ఒక నాటి ర్యాత్మీ శశిమౌళిని పామజలజముల పూజించి, నాట్య నన్నా 

హము చేసిరి. అప్పుడు- 

“తతఘన మక్చళాదినినవుంబులు నర్వదినాల్లు హాసిని 

ర్లతులును దృ్భగ్విలాసదులుం గన్నుల పండుగగాగం చాళనం 

గతులు చెలంగ6 బాదకటక్రంబులు( (మోయంగ నాట్యమాడె న సె 

కైతె తొలుకారు |క్రొ మ్మెజుంగ్నుకై వడి. ద|దసభావపుప్టీగన్ ” 

బైన చుకొన్నవి శివపూజాసమయ నృత్వ[పళంనలు. పీష్టుపు "జా సమయ 

నృృత్య[వళంనలు కూడ కొందరు చేసియు న్నారు- 



నృ_త్తరత్నా వళీ ౪6౮ 

విష్ణుచిత్తుని సాగనంపవచ్చిన పాండ్య నగరి దొరలు విల్లు వుత్తూరులో- 

“ఉలుపాల్వట్లిన యిండ్ల మజ్జన నృపా ర్లోచారభు క్రి |కియో 
రు ౧౧ శు లా — 

జ్ఞ్వలులై, రేవారి కొల్వునన్ వివిధలాన్యస్పర్థి ను భ్రూ-|భుకుం 
సులవాదుల్స్ఫరి బేర్చిపుచ్చి, మణివాసోభూషణ [గామమున్ 

జలజాతాయనకున్ సమర్పణమునిష్టం జీని, య వ్వేకువన్ ” 
పాండ్యనగరికి తరలి పోయిరట. , 

దా కిక్ళప్ల దేవరాయల ఆము క్షమాల్యద-1V-86. 

మవార్నవమి ఉత్సవనమయములలో తొమ్మిది రోజులును రాయలవారు 
(పత్యుదయమును చై వసందర్శనమునకు వచ్చెడివాడనియు, అతడు ద్రైవసందర్శనము 
చేయుచున్నంత నేపును, ఆ తరువాత చాలసేపటి వరకును న్నర్హకీమణులు నృత్యము 
చేయుచుం డెడివారనియు పేయసు అను విదేశ యా! తికుడు వర్షించియుం జెను. 

మట్టి అనంతిభూ పాల పణీతమగు కకుత్ స్థవిజయములో (శ్రీ రోంగేళుని 

కొరకు నిర్మించిన ఆలయమున “ఒక (పదథీణ నిధినుభయనాట్యంబుల "మేళంబులకు. 

జం[ద శాలలునిచి” నట్టు వర్ణింపబడినది (11-12), 

వసుచరి[త్రలోని క్రింది పద్యమునందు _111-158)  హొమసమయములందు 

నృత్యముచేయు  నం[పదాయము  నూచిత మైనది. (యజ్ఞయాగాది సమయములందు 
యువతులు నృత్యము చేసెడివారని వేస వాజ్మయమునుబట్ట తెలియుచున్నది). 

“వన జముఖుల్ గనుంగొని రవారిత వారితరంగ రంగ న 

_ర్హన సలిల|[భ్రమణ [భ్రమణ రంగదభంగ రథాంగధామమున్ 

మనసిజహోమకుండనిభమంజులక ంజగ-తాళిధూమమున్ 

ధనదనరోజధామనమఛామము నొక్క సరోలలామమున్ .” 

రాజస్థాననృత్యములు 

రన భావవ్యంజనాదియు కం నృత్యమితీర్య తే 

ఏతన్నృత్యం మవోరాజసభాయాం కల్ప రీత్ సదా ॥[ 

అని నందికేశ్వరుడు చెప్పినాడు. నృ త్తనసమయములేవియో ఇంతకుముంచే ' 
వివరింపబడినవి. ఇంక నృత్యము ఎల్ల ప్పుడును మహారాజసభలలో నే కల్పిం చబడవలయు . 

నన్నమాట. భంగ్యంతరముగా చెప్పనలయునన్న చో ఆరాధనా సమయములందు నృ_త్తము 
(పొధానర్థిము వహించినచో, రాజ నథలయందు 'అభినయము” (పాధాన్యము వహించు i 
నన్నమాట, ల | 

ఇ ఒకో | gs 

Cok] న 

పండితారాధ్యచరి త్ర (పర్వత[పకరణములో మల్లి కార్జున దేవుని ఆస్థానమందలి " 
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నృత్యములు వర్ణితములై నవి. విక్రమార్క చకి[త, వట్బ[కవర్తిచర్మిత, సింవోనని 
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పీథ్రక్ర అధి 

ద్వా తింశిక, వాల్మీకిచరి[త మున్నగు తెలుగు కావ్యములలో ఇం|దుని ఆస్థాన నర్తకి 

మణులగు రంభోర్వళుల నృత్యములు, వారి స్పర్థలు వర్శితములై నవి. పల్నాటి వీర 

చరిత్రములో రాజాస్థాననృత్యము విపులముగా వర్ణిత మైనది. 

నృత్యవిద్యలో మిన్న యగుటకు “దేవదాసి” చిన్న నాటి నుండియు ఎంత పరి శమ 

చేయవలసి యున్న దో, “రాజన ర్తకి” (రాజపా[త) యగుటకు వారాంగనయునంతి య 

పరిశమ చేయవలసియున్నది. ఈ విషయమును మల్హృణచర్మిితములో కింది పద్యము 

(1-పుట 19) నృష్టము చేయుచున్నది-- 

“ఆలోనం బుష్పగంధిని జాలకుండనునటుని యొద్ద సామునకిడినన్ 

మేలైన నాట్య విద్యయు బాలిక తగ నేర్చి రాజపా[త్రంబ యన్ ” 

చాళుక్య రాజగు గుణగవిజయాదిత్యుడు (59, థ్ 848_ 92) “గాంధర్వ విద్యా 

(పవీణ” బిరుదాంకితుడు. ఇతడు సౌందర్యపరాజిత చేవాంగనయగు చెల్లవ్వకు అత్తిలి 
[గామములో కొంత భూమిని దానముగా నొనంగనట ! ఈ చెల్లవ్వ వట్టవర్దనికులనంజాత; 

నట్టువ రార డ సెడి కలువకులమునకు సూర్య కాంతిగా వర్షితమెనది.] వేంగీ రాజ్యపాలకు 

డును, 'కవిగాయకతల్పతరు' బిరుదాంచితుడును అగు రెండవ అమ్మరాజు (కీ. శ, 

945-70) చామెకాంబయను _జెనశావకి (పోత్చాహముతో అర్హ నందియను నా 

చార్యునకు 'కలుచుంబట్టు' గామమును దానమిచ్చెను. ఈ చామెకాంబ అర్హనంది 

శిష్యురాలు, పట్టవర్దని వంశీయురాలు, అమ్ము రాజుకు |పియుశాలు, నృత్యకళలో మిన్న! 

ఈ చెల్ల వ్వయు, చా మెకాంబయు రాజన ర్లకీమణులే అయియుందచురు, 

కీడాభిరామమున మాచల్లేవి (పసక్షి కలదు. ఆమె “నర్వ జగ| త్పనిద్ద, 

సుమనోజాణాసనామ్నాయ విద్యోపా ధ్యాయిని, (పతాపరు[ ద ధరణీళో పాత్ర గోస 

(పతిష్టాపా 3ణ.” ఇచ్చట చెప్పబడిన [పతావరుదుడు రెండవ (పతాపరుదుడు. ఈ 

మాచల్లేవిని గూర్చి వేటూరి [వభాకరశా(స్త్రిగారిట్లు (వానియున్నారు?... [పతాపరు[ద 

దేవుడు 'తొర్య్యతిక [పియుడు. అయన యౌాస్థానమున( బలువురు నృ త్త-గీత వాద్య నిపుణు 

లుండెడివారు. మాచల్లేవి తద్గొషిలో గొప్ప |పతిష్థనందినదిగావచ్చును. [పతాపరుద 
(గ) No © 

నృపసార్వ ఖౌముని నాళ్ళలో "నేకళిలానగరమున మ హైశ్వర్య సంపన్ను రాశై. మాచల్లేవియని 

వేళ్ళ నిజముగానున్నదో లేదో కాని మన (శ్రీ నాథకవి సార్వఫెముని నాళ్ళలో జెజబాడ 

నగరమున మ సైళ్వర్యనంపన్ను రాలై. “మాచల్లివిి యని వేశ్యయొక్క రు గలదు. ఆమె 

క్రీం, శ, 1487 [పాంతముల బెజవాడ పాపవి నాశన దేవరకును, రు[దపొదములకును బహు 

1, 2. ఆం|ధుల సంస్కృతి: చర్మిత-పుట. 211 

లీ. క్రీడభిరామము- ఉపో ధ్ధాతము (1952) పుటలు--105-06. 



శబరీ నృ తరత్నావళీ 

[గామములందు, దనకు జెల్లి వచ్చుచున్న భూములనెన్నింటినో ధర్మము చేసినది. ఈ 

విషయమును చెప్పు బెజవాడ శిలాశాసనమున నామె నృత్యము చేయుచున్నట్టు విగవా 

చి తముగూడ( గలదు. ఆమె భాగ్యనసంపన్ను రాలు, పఖ్యాతన ర్తకి, విజయవాటీనివాసిని. 

కావున నిట్టి యామెను [శ్రీనాథ విసార్వభాముండెటి గుండును.” 

మాచల్లివి మయేకాలము నాటిదై నను, చెల్ల వ్వ, బా మెకాంబలవ లె ఆమెకూడా 

రాజన రకి అయి యుండును. 

ఫీ మేశ్వరపురాణ | పారంభముల్ రని వర్ణనను బట్టి. చెండపూండన్నయా 

మాత్యుండు గట్టించిన మొగసాల వాకిట మహోత్సవ మండ పంబునందు. 'బేరోలగంబుండి 

ఖీ మేళ్వగుండు “కుండలీ దండ లానక పేరణి (సేంఖణ సింధు కందుక ధుమాళి చేల 

మతల్లీ హోరీ న కాదినృత్యంబులవలోకించు చు, బంతంబులవధరించుచు, మేలంబు 

లాలకించుచు(.. ౪౭. నిఖ౭ లోక రక ణార్గంబుగా వివీధవిద్యా! లాజంబుల వినోదించు 

చుండు “నట (1ఆ.ప 118). నిజముగా భీమేశ్వరుండు వినోదించెనో లేదో కాని ఇది 

మాత్రము శెద్ద రాజుల ఆస్థానవర్షన మెఅయియుండును. 

పలనాటివీరచరి[ తలో రాజాస్థాననృశ్యము విపులముగా _ వర్ణిత మైనది. 

(పుటలు- 15-_ 1ల్ర్ర)- 
. 

“నాట్యమేళముచారు నవవిలాస ముల । వచ్చిన మళ మొక్కి (పక్కగా నిల్వ 

ఘన వై భవంబున కామభూవిభుడు! నవ్వుచు సెలనిచ్చె నాట్యంబుచేయ 

వరమృదంగము లెస్స వాయించుమేటి। కుడిభాగ మునయందు కుదురుగా నిలిచె 

తాళమానజ్ఞులు దాపటిదధిశను! నిలిచి రుఇణ్సాహంబు నేరుపుమీర 

ముఖవీణ వాయించు ముఖ్యుడొళండు |! శాగమాలపించు రమణులిద్దరును. 

నిండు వేడుకతో నిలిచిళి వెనుక! కంజలో చనయను ఘనమైనపాత 

మదనుపట్ట పుళంతి మంజులవాణి। భరతళ్యాస్తాచిత బహు రాగములను 

గరిమతో నేర్చిన కంతువాణంబు। వచ్చినథానదుల్ వర్ణించి చూడ 

నిలిచి నాట్యమునకు నేర్చనియైన। వేతపాణి? దగ వినయంబు జూపి 

అతడొసంగిన గజ్జ లతిభ క్రితోడ। పానములంగట్టి పంచవర్షముల 

కాశగట్లిగ గట్టి కడు జపంబడర। మ ద్ధలతాళా లమధ్య నిల్చుండి 

ఓరచూపున రాజుసెయ్యగ జాచి! గనమపాద యుత మైన న్థానక స్థితిని 

తాత్స్పర్యమున 'దేవతలకును (మొ్క! పుష్పాంజలి యొసంగి పూని నొాట్యంబు: 

సమకట్టి నాదంబు నభ యొల్ల [గమ్మ!కై_కోలు విడుదలల్ ఘనకళా క లి 

క్రైముడి కట్నముల్ కనువింప జేసి; వెలయంగ తొమ్మిది విదములయిన ట్టి 
భూవారి నొట్యంబు పొందుగా సిపి! పదునారు పిధములై. పరగినయట్టి 



ఆకాళవారియు నమరంగనాడి। అంగ హా రాఖ్యగలట్టి నాట్యంబు 

విదతమౌ తొమ్మిదివిధములనాడి? గతిచారి భేదముల్ గనుపడునట్టు 

[భమణనంయుతది [వ పటిమ మీరంగ। పాణిభేవములను జాటించి చూపి 
స్థానకసంచయసంయు కి అమర! (పేరణి రేశిని | వేంఖణ శుద్ద 

దండకా కుండలి తగుబహుచారి। స_షతాండ వములు సల్ప చ్మితముగ 

సభ వారలాళ్చర్య సంయుక్షు లె ర; తరువాత నిరుమేల దగు చెలులమళ 

సంయుతానంయుత చలన సంకుచిత । నానార్థక రములు నాట్యహ _నృములు 

శిరమును చూపులు చెక్కిళ్ళు బొమలు।; దంతోన్టకంఠముల్ తగుచుబుకంబు 

ముఖరాగవకముల్ మొదలుగానెన్న। అంగంబులారు ఉపాంగంబులారు 
_పత్యంగసనముద యంజారునుంగూడి | యెనిమిది వదియగు నెనగునంగం౦బు 

లమరంగ న భినయంబాళ్ళ్చర్యముగను। మాచెర్ల చెన్నుని మహిమంబు చెలుపు 

ఆంధ సంస్కృత వాజ్మియాది గీతముల। థావంబులెన్సగా (పకటంబుచేయ 

చూచి రంభాదులు చోద్యంబునొంది ఇిరనులువం చియు సిగ్గును జెంది 

రప్పుదు భూమీళు డాదరంజొొవ్చ! వృన్రభూవణములు వారలకిచ్చె”. 

ఇంక రెడ్డిరాజుల కాలములో _పఖ్యాతివాందిన రాజన ర్తకి “అకుమా దేవి.” 

ఈమె “కర్పూరవనంత రాయి బిరుదాంచితుడగు కుమారగిరి రెడ్డి ఆ్టానన ర్తి; [(వియు 

ాలనియు చెప్పుదురు. లకుమాదేవి కుమారగిరి ప్రభువు రచించిన నాట్యశాస్త్రమందలి 

రవాస్యములను అభినయించి వన్నె కూ రృడిదట! 

“పయతి మహిమా లో కారీతః కుమారగిరి|పభోః 

సదనీ లకుమారేవీ యస్య కియా నద్భశీ| వియా 

నవమభినయం నాట్య ర్థానాం తనోతి సహ సథా 

వితరతీి బహూరాననరి [(వజాయ సవా నళఃో 
థా €) 

-కాటయవేముని శాకుంతల వ్యాఖ్యాన |పారంభము 

శ్రీకృష్ణ చేవరాయల కాలములో, ఆయన ఆస్థానమందు “రంజకం' వంశము 
(లేదాబిరుదు) నకుఇెందిన న_ర్హకీన ర్హకులు కలరని తిరుపతిచేవస్థానము వారు [ప్రక టించిన 

శాసనముల మూశవసంపుటమువలన _ తెలియుదున్నది (Devasthanam’s Epi- 

graphical Report కూడ చూడవలెను) '“విద్వత్సథారాయ' బిరుదాంచితుడగు కృస్ణ్ర దేవ 

రాయలు కొంత తడవు విద్వదోస్టి నెరపి పిమ్మట నృత్యమును తిలకించెడివాడు. ఈ నృత్య 
మేళమునకు సాయకుడు తిరుమలనాథుని పు[తుడగు “శ్రీరంగ రాజు. ఈ మేళములో 

స్యుపపిద్ధ నర్తకి (క్రీ) రంగరాజు ప్యుతికయగు కుప్పాయి. లేదా కుప్పాసాని. [శ్రీకంగ. 

రాజు, వాని కుమార్తె కుప్పాయి-ఇరువురును 'విన్వశ్సభారాయ రంజన" వీరుదాంచితులు. 

చివరకు *రంజకం' ఆనునది ఇంటి పేరుగా మారినది. శ) రంగరాజు, కుప్పాయి కూడ 

(శ్రీ వేంక శుకుని |పీత్యర్థము చానములొనంగినట్లు శాననములున్నవి. 



౪౪ నృ త్తరత్నావళి. 

ఈ రంజకం కుప్పాయికి కుమార్తె లిరువురు కలరు- తిరుమలమ్మ, ముద్దు 

కుప్పాయి. వీరిలో ముగ్గు కుప్పాయి అచ్యుతరాయల నగరులో నర్హకిగా నుండెడిది. 
.6.6.1581 తేది నాటి శాననమును బట్టి అచ్యుతరాయ లీమెను తిరుపతిలోని (శీ గోవిం 

రాజస్వామీవారి ఆలయములో డచేవచానినిగా నియమించినట్లు తెలియుచున్నది. అంతే 

కాదు, ముద్దు కుప్పాయి వంశములోని వారెల్ల తరతరములుగా (శ వేంకశేళుని ఆలయ 

ములో నృత్యము చేయుటకు అధికారమీయబడినట్టు గూడ ఈ శాననమందు కలదు. 

తరిజాపూరు పొలకుడగు ఆచ్యుతప్పనాయకుని కాలము (|క్రీ.ళ. 1500-1614) 

లో నృత్య సంగీతములకు పట్టు గొమ్ములెన పెక్కు తెలుగు కుటుంబములు రాజా శయము 

నర్గించి తంజాపూరునకు వలనపోయెను. అచ్యుతప్పనాయకుడు వారినెల్ల ఆదరించి, తన 

"పేర “అచ్యుతావురము” ను అ|గ వోరముగా వారికొసంగెను; అదియే నేటి 'మలట్టూరు 

(మేళముల ఊరు). 

విజయనగరసా[మాజ్యమున కృష్ణ చేవరాయలెట్లు సాహితీసమరాంగణ చక్ర 
వర్సియో తంజాపూరున రఘునాథ నాయకుడట్లు రఘునాథధచాయకుడును, వాని కుమా 

రుడు విజయరాఘవ నాయకుడును స్వయముగా తాము సంగీతనాట్యవేత్తలే కాక "పెక్కు 

(గంథములను రచించి, రచింపజిసినారు. నాటి దేశినృత్యవిశేషములను గూర్చి ఇదివరకే 

పేర్కొని యున్నాను. వీరి కాలమున గు_ర్తింపవలనిన మొదటి విశేషము కవయి[తు , 
లనేకులు వీరి ఆస్థానమునందుండట; రెండవ విశేపము వీరికాలము యతగాన- వీథినాట, 

కములకు న్వర్ణయుగమగుట. 

ను| ప్రసిద్ద వాగేయ కారుడును, పదక ర్రయును అయిన కే తయ్య (1600- 

1680) విజయ రాఘువుని ఆస్థానమును సందర్శించి ఆతనివై పదములను చెప్పియుండను. 
త[తయ్య పదాలకు నాటినుండి చేటివరకును నృత్య పదర్శనములందు గల (పాముఖ్యము 

విజ్ఞులకు తెలిసిన విషయమే. 

నేటి భరతనాట్యము తంజావూరును పరిపాలించిన మహారాష్ట్ర రాజగు శర 

భేజీ కాలము (క్రీ.శ. 1786-1821) లో రూపొందిన విషయము కూడ విజ్ఞులక్షు, 
తెలిసిన దే. 

ఇతర నృత్యములు 

ఆరాధ నేతరనృత్యములను పలువిధములుగా విభజంపవచ్చును - రాజాస్థాన, 
నృత్యములు, రాచనగరులోని రాజపు| తికలనృత్యములు, వసంతోత్సవాదులందలి నృత్య 

ములు, వారాంగనానృత్యములు, "కేళికలు, కలావములు, నృశ్యనాటకములు మొదలై నవ్షి,, 

ఇంతకుముందు రాజానాననృత్యములనుగూర్చియు, కొలాపాదులను గూగ్చియు వివరించి 

యున్నాను. ఇప్పుడింక తక్కిన నృృత్యములను గూర్చి కొంత వివరింతును. 



పీఠిక BX 

రాజపొ [తలు కాదలచినబారు మా|తనే కాక రాజపు|తికలు కూడ్ నృ త్యాది 

అలితళలు నేర్చుకొనెడివారు.  రాజూంళఠపురములందలి నాట్యశాల లన్నియు నృత్య 

శాలఖే కాదగునని యింతకుముం దే పేర్కొనియున్నాను. రాజపు[తీకలకు నృత్యము 

జేత్పుటకు (పకే్యేకముగా ఆచార్వుులుండెడి వారు; వారు పురుషులు కావచ్చును ; లేడా 

త్రీలు కావచ్చును. మహోరాజు, రాజు తికను నాట్యాచార్యునకప్పగించు విధమును 

తిక్కన సోమయాజి వర్థించియుం డెను  (విరాటపర్వము - 1247-58). 

Fi, ' i 

| “ఇవ్విధంబున గాదిలికూ(తు నువలాలింధి, బృహన్నల దెనగనుంగొని సాదర 

దర్శస్మితరుచిరాననుండై యిమ్మగువ నీకు నాట గఅపంవగు ప్యాతంబగునే యని 

యడిగి, త త్పతివచనంబులయందలి నాగరకొత్వాంబునకు6. జిత్తంబు రంజిల్ల మధురనల్లా 

పంబుచేస్తి కర్పూరనహితంబగు తాంబూలంబు వెట్టి చితంబులగు చీనాంబరము లిచ్చి 

ముణిమయంబులగు నాభరణంబు లొెనంగి సంభావించి యవ్విభుండు ...... 

“ జాల శెలిమీందిభరము (కమంబున 

- విడువ గళలయందు వేడ్కసొనిపి 

1“ 'నయముతోడ న _రనంబుల శికింస్తు 

“ఇంత శేడుగడయు నీవకాదె”, 

విరాటనృపతి ఉత్తరను బృహన్నల కప్పగించిన ఘట్టమిది. 

గ్రీకృవ్పదేవరాయల రాచనగరులోని నృత్యశాలను స్వయముగా దర్శించిన 

“ఫేయనస్” అను యా|తికుడు దానిని కిందివిధముగా 'వర్షి ౦చినాడు (చూ. Sewell 

Eorgotten Empire-pp 288-9.) 

hore 

“Thence we went up by a little staircase, and entered by a 

little door into a building which is in this manner. This hall is 

where the king sends his women to be taught to dance., It isa 

long hall and not very wide, all of stone sculpture on pillars, 

which are at a distance of quite an arm’s length from the wall; 

between, one and amother is an arm's length and a half, pérhaps a 

little .more.: ‘These “pillars stand in that manner all around the: 

building: they ase half-pillars (?) made with other. hollows (2) all: 

gile:-In.. the sSapports (or pedestals) on the top are many great 

కకం like é¢lephants, and of other shapes; it is open 90 that the 

imteriorisiseeg,, and there are on the inner side of these beasts: 

other. images, 680%, placed: according te its character; there are also 



౪౬ నృ_త్తరత్నా వళీ 

figures of men turned back to back and other beasts of different 

sorts. In each case from pillar to pillar is a cross-bar (the archi= 

trave) which is like a panel, and from pillar to pillar are many 

such panels; there are images of old men, too, gilded and of the 

size of a cubit. Each of the panels has one placed in this way. 

These images are over all the buildIng. And on the pillars aré 

other images, smaller, with other images yet more subordinate, and 

other figures again, in such a way that ప్ saw this work gradually 

diminishing in size on these’ pillars with their designs, from pillar 

to pillar, and each time smaller by the size of a span and it went 

on, becoming lost; s0 it went dwindling gradually away till there 

remained of all the sculptured work only the dome, the most 

beautiful 1 ever 827." Between these images and pillars runs a 

design of foliage, like plats (a maneyra de lamines', all gilt, with 

the reverses of the leaves in red and blue, the images that are on 

the pillars are stags and other animals, they are painted in colours 

with the pink on their faces; but the other images seated on the 

elephants, as well as those on the panels, are all dancing women 

having little drums (tom-toms). 
ఛౌ 

“The designs of these panels show the positions at the 

ends of dances in such a way that on each panel there is a dancer! 

in the proper position at the end of the dance; this is to teach 

the women, so that if they forget the position in which they have 

to remain when the dance is done, they may look at one of the 

panels where is at the end of that dance. By that they keep ia 

mind what thay have to do. oy 
1: ‘ ME ' “4 " ఎ RY 

; “Atthe end of this house on'theileft hand is a painted 

recess where the women cling on with their hands in order better! 

to stretch and loosen their bodies and legs; there they teach లతే 

to make the whole body supple, in order to make their danciftlés 

more graceful. At the otherend on the right, in the place ‘where 

the king places himself to watch them dancing, all the. floorsiandi 

walls where he sits are covered with gold, and in the middleséf 



కీ థ్రిక్ల ఆస్తీ 

the wall is a golden image of a woman of the size of a girl of 

twelve years, with her arms in the position which she occupies in 

the end of a dance.” 

ఇంత వర్థించియు ఈ నృత్యశాల చేశేదియో పేయన్ పేర్కొనలేదు. ఈ 
నృత్యశాల శిథిలములై నను నేటికి నిలిచియుండళపోవుట దురదృష్టము. కాని శేటికిని 

నిలిచియున్న శిథిలములలో విభ్ధలస్వామి ఆలయకల్యాణమండపమునకు ఎదురుగా ఉన్న 

ఒక మండపమే ఈ నృశ్యశాల కావచ్చునని ఒక పరిశోధకుడు అభి పాయపడినాడు (చూ. 

Social and political life in Vijayanagar Empire-by R. N. Saletore- 

Vol. Il-p. 411). 

మననీజుని పునరవత రణోత్సవసనమయమునందలి వనంతోత్సవమును, అందలి వివిధ 

కా ర్యకలాపములను వర్ణించిన తొలి తెలుగు కవి నన్నెచోడుడని చెప్పవచ్చును (కుమార 

సంభవము = 9వ. ఆ, ప, 51-188). ఇందు నృత్యము లొకభాగము; ఈ నృశ్యములలో 

అధికముగా రాచనగరులలోనివారే పాల్గొందురు. నన్నెచోడుడు రంభానృత్యమును 

వర్షించిన విధమును ఇంతకుముందే పేర్కొనియున్నాను (9 ఆ. 88 స. నన్నెచోడుడు 

రతిలీలావ్యాజమున లాన్యనృత్యమును వర్ణించిన ఘట్టముకూడ గమనింపదగియున్నది 

(8 ఆ. 180 ప. )-- 

గళనాదంబులు మంజుగానములుగా( గాంచీలసత్కింకిణీ 

కలనాదంబులు హృద్య వాద్యములుగా. గాంతోరువీఠోన్న త 

స్థలరంగమ్ముల( గాము(డన్న టికు(డో జంగూడ నాడింపంగా 

అలనాపాతములాడి రొప్పరతిలీలాలాన్యలోలావ్యలై .” 

ఈ వసంతోత్సవము బహు[పాచీన కాలమునుండియు భారత దేశమున (ప్రచార 

ములోనున్నది (చూ. తెలుగునాటక వికాసము-పుటలు 108). ఇది రెడ్డిరాజుల కాల 

ములో, ముఖ్యముగా కుమారగిరి రెడ్డి కాలములో పరాకాస్థనందుకొన్నది. వనంతోత్సవ 
పీయుడగుటచేతనే కుమారగిరి రెడ్డి, కర్చూరవసంత రాయలుగా (పసిద్దినందినాడు. 

శెడ్డి రాజుల రాజ్యములో వసంతొత్సములు [పాధాన్యము ' వహించినట్లుగా, 

విజయనగరరాజుల రాజ్యములో మహర్నవమి ఉత్సవములు |పఖ్యాతి వహించినవి. ఈ 

మహార్నవమి ఉత్సవములు తొమ్మిది రోజులు జరుగుటచేక,. వీనికి నవనరా[త్యుత్సవములు 
అని కూడ "వేరు. ఇవి వసంతోత్సవముల కంచు భిన్నములై నవి. ఇందు పీఠ త్వాది (ప్రదర్శన 

ములు కూడ జరుగును: ఈ, ఉత్సవములలోకూడ నృత్యములకు [పాధాన్యమున్నది. 

ఇమ్మడి దేవరాయల (రెండవ దేవరాయల) కాలము (|క్రీ.శళ. 1421-45) లో విజయనగర 
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సా[మాజ్యమును సందర్శించిన అబ్టుల్ రజాక్ అను పర్షి యా రాయజణారి వర్షన పరి శీలింవ 

దగియున్నది (భావరాజు వేంకటక్ళష్లొరావుగారి అనువావము- విదేశ యా |తికులు- 

పాచీనాం|[ధ దేశము-పుటలు 188-90) : 

ఆ నంవత్సరము రజాబ్ మానమున పూర్ణ మనాడు (అనగా 6 ప్ర శో . 1444 వన 

ఆక్వీయుబము) విశాలమైన యొక మెచానము మీవ రాయలు “డేరాలు _ వేయించి; 

కొలువు దీరి యుండెను. అత డేర్పరచిన ముహూ_ర్తమునకు సా[మాజ్యమునందలి. మనో 
మండ లేళ్వరులు, [వథానులు, దళవాయిలు, ధస్నాయకుడు, మంద లేళశ్వరులు, (బాహూ 

ణుల్సు, వండితులు, కవులు ఉచితాననమ.ల గూర్చుండి రాయల నమతమున కొలువుదీక్తి 

యుండిరి. ఆ విశాల్వమైదానమున నున్వుగింజలు చల్లిన రాలని యా జననమూహమ్ము, 
నడుమ నడుమ మహోన్నతములయిన ఏనుగులు, వింతరంగుల కనులు మిరుమిట్ట గొల్పు 

చి|తవిచి|త పతొకములు, సుందరమైన అంబారీలుగల ౫ జనమూహములు అన్వములు 

అన్నియునొక్ష మహానము(ద్రమును దలపునకు దెచ్చుచుం డెను. 

ట్ర పచేశమందు రమణీయమైన మందిరములు అయిబేసి అంతన్లులు ఎత్తుగ లవి 

అనేకములు నిర్మింపబడియున్న వి. ఆ యంత న్గులయందు అత్యద్భుత ములగు నానావిధరూష 

ములతో సొంపుమీజీన చితములు, చితపటములు | వేలాడగట్టబడియున్నవి. ఆ చిత్తరువు 

లలో వశులు, జంతువులు, మృగములు, భటులు, పురుషులు, (స్త్రీలు మున్నగునవి య నేక 

ములు చిత్క్రింపబడియున్నవి. అవి యన్నియు నత్యద్భుతమెన కళా చాతుర్యముతో చితి)ంప 

బడినవి. ఇచ్చటి మందిరములలో కొన్ని పాంచాలికాయంతినిర్శితములు గలవు. అవి 
యూరక యప్పుడప్పుడు [పదతణము చేయుచుండును. అవి, యుకొక్క- |[పదక్షణ 
మందు ఒక్కొక్క వింతరూపమును చాల్ఫుచుండును. మరియు (పతితణమందును ఆ 

మందిరములు [కొ త్త [కొత్త శృంగారములతో చునోవారముగ గన్పట్టుచుందును.. ఒక 
మారు చూచి తనివినొందుటకు వీలులేని యందములు, వింతలు, వర్షింపనలవిగాని 

శృంగారములు, ఆ [వదెళమందెచ్చట చూచినను గానవచ్చుచుండెను. 

“ఆ బయలున కెదురుగా సోపానమంఓప మొకటి. స్పంభములనవై . నిర్మింప, 

బడెను. ఆ సోపానమంటపమునకు తొమ్మిది విశాలములై న అం ంతన్గులుగ లవు. తొమ్మిదవ 

* సోపానమంటపముమీద 
సేడవ యంత్ర స్టునందు నుఖానన మొసగబడెను. అచ్చట నా పరివారమును, (పాణమితు' 

లును మా[తము కూర్చుంటిమి. ఈ సోపానమంటపమునకును మైదానములో నిర్మింపబడిన 
మందిరములకును నడుమగల విశాలమయిన బయలునందు వీంతవింతవిషయములు చూపరు! 

లకు గన్పట్టుచుం డెను. అందు పెక్కుమంది గాయకులును, వీరకథల పాటకులునుండిరి." 
గాయకులలో చాలమంది జవ్వనులగు నుందఠులుకలరు. ఆ తాటంకినుల తళుకు చెక్కులు 
చంద్రుని సోయగమును అపపాసించుచుండెను యౌవన పొదుర్భావముతో వికసించుప్తోమా 

దాన్నిపె రాయలు సింవోననన్గుడై కొలువుదిరియుంజెను. సా 
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నెమోగ్టములు వసంళతాగమనమున నన లెత్తుకెంచామరపూవులవ లె మనోజైములై యుం 
ఉను. సర్వాలంకా రభూపిత లె. శృంగారపు కణిక లె. జంతగా[తముల. రఛరాగమాల 

పించుచు నృత్యముచేయుచున్న యాజవ్యనులరూపము, సౌందర్యము, విలానము, 

హాోెయలుు శృంగారము, వెయేల, వారిచూపులు మా హృదయములను గులావిపుప్పము 

లను చూచినపుడువోలె, తహాతహాలాడించుచుండెను. ఆ సౌందగ్యవతులు రాయల శదు 

రుగా ఒక అందమైన తెరవెనుక కూర్చుండిరి. అంతలో తటాలున నాతెర రెంతువై వుల 

నుండి లాగివేయబడెను. తెరతీసీనవుడా మందరులు పాడుచు నృత్యముచేయనారంభించిరి. 

ఆవో పమినృత్యవిలాసములు! సర్వసంగ వరి త్యాగ్నులై న మునులనుగూడ మతిచలింప జేసెడి 

వారి నృత్యములు, హా_స్సవిన్యానములు, భావ|పకటనలు, కడగంటిచూపులు, ఆహో! 

మాయాత్మలా నృత్య పదర్శనముచే సంతుష్టి చెందెను. మేనులు సరవళములయ్యెొను. “ 

ఆనాడు సంగీతనృత్యక ళా పారీణలగు వారాంగనలకు ఎనలేని గౌరవముకలదు; 

వారు రాయలయెదుట తాంబూల సేవనము చేయవచ్చునట! (ఇట్టి మవాగారవము [ప్రధాన 

మం|తికి కూడలేదు!). టంకసాలకు వెనుక భాగమున మహ్రాక్వర్యాసంపన్నమగు వేశ్య వాటిక 

కలదు, అందలి వెలయాం|డవలన [గహింపబడిన పన్నెండు వేలవణములపన్నుతో నగరస్ప 

కావలివాం[డ జీతబ తెములు చెల్లి పోవుచుంజనట ! నాటి వారారగనల కెంత గౌరవము 

కలదో, వారి భోగభాగ్యములెట్టివో (శ్రీకృష్ణ దేవరాయ లే వివరించియున్నాడు--= 

“ వీడెంపుంబలు కెంపు విరిసి వెన్నెలగాయ 

వరిగింజనొక (టబ ల్వరుసందోమ 

నొరసియొ త్తిన మణుంగొందకమెనేె ని 

' గ్గులు దేరంబసువిడి జలక మాడ 

ముదుక గాకుండంబయ్యెదలొ నె గేలార్చి 

కలయ(జంటనునో ట్రంగ లపమల(ద 

రతిరయచ్చిన్న సూ|తమున(జిక్కకము త్త 

ములురాల గరగరికలు వహింవ 

బొలసీననె యెట్టినర్నునై నంగులముం దెలియ. 

|వభుతసెడి పల్ల వుండు పేదవడిన సేద, 

నృపతి వెలియంతిపురముగా నెన్న మెలంగ, 

బానంగ్భతి నసెప్పవలంతులప్పగస్టముఖులు .” 

_-ఆము_క్షమాల్యద- le, 60 వ. 

; ఆనాటి. వారాంగనలు “నృపతి వెలియంతిపురము గానేన్నద గిన వారట! 



సం నృ త్తరత్నావళీ 

రజాక్ వర్ణ నలలో ముఖ్యముగా _గమనింపదగిన రెండు విశేషములు కలవు, 

మొదటిది నర్తకీమణులు పొడుచు నృత్యముచేయుట; పాడుచు నృత్యముచేయుట తెలుగు 

దేశపు (వత్యేకత. ఈ సర్యపదాయము నేటికిని, కూచిపూడివారిలో కన్పట్టగలదు. 

ఈ సంపదాయమునకుమూలము కింది భర ళార్షవళ్లోకమనవచ్చును- 

"అంగ (కం) నాలంబయేత్ గీతంహా న్నే నార [పవర్శనమ్ 

చతుర్శ్యాం భావ యేద్భావం పాదాభ్యాం తాలనిర్భయః .” 

తెలుగు కవులుకూడ ఈ సం|పదాయమును |గంథస్థము చేనియున్నారు- 

“శనువున గీశాలంబనమును, చేతుల నద్ధవ్యుషిత మును, నే తయుగం 

. బునభావము6 బవముల దాళనిర్ణ యమ్మును 'మెజయ6గ లాస్యము నెజ వెన్ . 

ఊర్వశీనృ త్యవర్శనము - సింహాననచద్వా| తింశిక 1 -_. 1 ఆ. 188. 

“కనుగొన నొప్పుకంఠమున గానముంబాణుల మంజులార్గ క 

ల్పనమును, దృగ్విశేషమున భావములుం, జరణ[కమంబులన్ 4 
దనరు లయ[ప పూర్తమగు తాళము, గాల బా|తయోరు రం 

జనముగనాడె నింపువెద జల్లు చు విశ్వన్భబాలు సన్ని ధిన్. 

—'లలిత' మనెడి (స్త్రీల నైసర్గి కాలం కారమునకులక రము 
కా వ్యాలంకార చూడామణ్గి- 2 ఆ. 21] వః 

ఇంక రజాక్ వర్ణ నలోని రెండవవిశేషము నర్తకిముందు _ పట్టిన తెర రెండు 

పేక్కలకును లాగి వేయబడుట ఈ తెరనుగూర్చి తెలుగు కావ్యములందలి కొన్ని వర్గ నల 

నిచటయుదాహరించుచున్నాను-- 

“ కామసుఖములతోంబూర్వ కామశేఖి 

కామచిహ్నాలు మెయిసురంగ ౦బుగొల 

'నెజయంగ్రై సేసిజవనిక చెఅచివచ్చు 

చెలువుగోడ రతి|మోలనిలిచె మరుండు.” 

ల-మననిజుని పునరవతరణవర్ణ నము, నన్నెచోడుని కుమారసంభవము-- 9 ఆ. 46 ప. 

“సురుచిర తార శకాకునుమళోభి నభోంగణభూమి(గాలను 

నరువపు నూత ధారి జతనంబున దిక్పాతికోటి ముందటన్ 
సరసముగా నటింపంగ నిశానతి కెత్తిన (కో త్తతోంపుంబెం 
చెరయన నొ ప్పెసాంధ్యనవదీధితి పళ్చిమది క్తటంబునన్ ” 

--నసూ ర్యా సృమయవర్ణ్మ నము- ఎజ్టా వెగడనృసింవాపురాణము —-లఆ, (8 ప, 



“ చరమదిక్సతి లాస్యావనరమునందు 

బయలు గాకుండ నిడుతోరపులగేబ చ్చడంపు 

చెజయొకోయన( బళ్చిమదిశను మిగుల 

భునతరస్ఫూ ర్తి సాంధ్యరాగంబుదో(చె.” 

సూర్యా న్ల స్తమయవర్ణ నము షట్బ[ కవ _ర్షిచరి[ తము. S8౪. 48. 

వాఠిదంభోరుహలో చనల్ గగనరంగాభోగరంగ త్తమో 
రు నొయ్యనొయ్య సడలింపన్ రా|తిశై లూషికిన్ 
వరునన్ మౌక్తిక వట్టమున్ నిటలమున్ వ _కృంంబునుందో (చెనా 
హరిళాంకాక్ళతి వెల్చెరేకయి, నసగంబై, బింబమై, తూర్పునన్ .” 

—చం|[ దోదయవర్ల నము-- వసుచరి[తము- 4ఆ. 17వ, 

నరకిముందరి తెరను (ప్రక్కలకు కాక [క్రమముగా |క్రిందికిదించినప్పుడు ఈ 
దృశ్యము దృగోచరము కాగలదు. ఛామాకలాసమందు భామ తొలుత తెరనై జడవేని, 
కార్యకలాపము నడపినపిమ్మట, తెరను [క్రమముగా కిందికిదించినప్పుడిక్తే భామాముఖను 
దృగ్గో చరమగును. 

5, నృత్యసాహిత్యము : ఆంధుల కృషి 

నంస్క్బృు తరచనలు 

భరతముని (పణీతమగు నాట్యశా(న్త్రమందలి 19వ అధ్యాయమునుబట్టి కీస్తుళక 
[పారంభము నాటికే దజిణభారత దేశమునందును, మధ్య భారత దేళమందును చక్కని నాట్య 
వ్యవస్థ యేర్పడియున్న దని చెప్పగలము. “పవృ త్తి* వివరణములో, అంధులు చాక్షి 
par wa 

1. _ఎజ్జనయును “తోపు” తెర యనినాడు. సూర్యా న్తమయారుణకాంతికి నరిపోవు ' 
నట్టుగా ఈ కవులు వ క్రించినారో, లేదా ఆనాడు ఎట్టని తెరలనే పళ్లైడివారో? 

2: సమీపసరోవరస్నాత యి, గట్టు ఎక్కివచ్చుచున్న దమయంతి రూపమును నన్న 
పార్యుడు వర్ణి ంచిన ఘట్టమప్పట్ల సర ణార్భ్యము : 

-“"రజనికళాననం వీనవయోధర రాజితరాజనుతన్ విలన. . 

ద జపతిగామినిం జందనగంధి/[బకాళిత కాంతిసమన్విత(బం 

కజదళలో చనం జూచి కిరాతుడు కామనిశాతశరావాతు(డై. 
నిజహృదయం బెటి(గించె లతాంగి క నింద్యచరి[తకు వేడుకతోన్. 

--అరణ్యపర్వము-- వత. 00వ, 



9 నృ_త్తరత్నా వఖీ 

ాత్య పవృ త్తికి చెందినవారనియు, దాకమిణాత్యులు బహు-నృ త్త-గీత- వాద్య-లలిళా 

భినయ్మ పియులనియు భరతముని పేర్కొనెను. కాగా నాటికే అంధులు లలితకళలలో, 

ముఖ్యముగా నృత్యములో ఎంతయో అభివృద్ధిని సాధించియున్నారన్నమాట. 

నందికేశ్వరుడు 

నాట్యశా(స్త్రము తరువాత పేర్కొనదగిన [గంధము అభినయద ర్పణము. ఇది 

నంది కేశ్వర్మపణీతముగా |వసిద్ధము (కాని ఈ విషయము [గంథమం దెచ్చటను లేదు), 

ఇది వై శాల్యమున చాలచిన్నది; అయినప్పటికిని నేటి కూచిపూడి -భరత నాట్యములకిదియే 

[పమాణ[గంథము. ఇది కీ. శ, లెవ శతాబ్ది తరువాత రచింపబడియుండును. దేశమందు 

లభించిన అభినయదర్పణపు వాత |సతులన్ని యును తెలుగులిపిలో నే ఉన్నవి. దీనిని బట్టి, 

అభీనయదర్వణము తెలుగుగడ్డ మీద నే రచింపబడి యుండుననుట స్పష్టము. 

అభినయద ర్పుణమందు ల్ర24, శ్లోకములున్నవి; అంతయును ఏకాధ్యాయమే; 

3 లొచాలసరళము. ఇందు ఆంగికాభినయమే వర్గిత మైనది. భరతుని నిర్వ చనముతీక్సు' 
ఇందలినిర్వ చనములకు కొన్ని ంటథేదమున్న ది. నంది కేశ్వర! పణీతమగు భరతార్జ వము ఇటీ 

వలనే |పకటితమైనది. ఇది అసంపూర్ణ ము. _అభినయదర్చణమునకిది మూల గంథమ్థు 

కాదగునేమో ? 

జాయన ౬ 

ఆం(ధుడుర చించినశాాన్త్రమని అనందిగ్ధముగా చెప్పదగిన తొలి గంథము జ్ఞాయ్యన్య 
కృతమగు నృ త్తరత్నావళి. ఈ జాయననుగూర్చి తరువాతి |ప్రకరణములో వివరింతును, 

సింహభూపాలుడు (క. జ 1800 పౌంతాలు) | 

“డ్ 
ఇతడు 'రేచరవంళన్థుడు; రాజుకొండ|పభువు. సర్వజ్ఞ బిరుదాంచితుడు. సుప్రసిద్ధ 

మైన “రసార్డ వసుభాకరము” ను రచించుటయేకాక శార్డ దేవుని సంగీళలఆ్నా కరమునకు, 

“పంగితనుధానిధి” అను పేర | బామాణిక్యమెన వ్యాఖ్యరచించినాడు. ఇటీవల మెనూరు 

విశ్వవిదాస్టలయమువారు సింవాభూపాలవిరచితమగు కన్నడ | గంథమునొక టి (ప్రకటింభి 

యున్నారు. ఇది సంగీతరత్నాకరమందలి నృత్యాధ్యాయమునకు కన్నడీకరణము. ఈ 

సింహభూపాలుడెవ్వరో లాస్యరంజననంపాకులు నిర్ణయించలేదు ; కాని, కొండవీడు 

[(పాంతపు సామంతుడై. యుండునని యూహించినారు. సంగీతరత్నాకరమునకు “సంగీత 

సుధానిధి పేర [పామాణిక మగు వ్యాఖ్యర చించిన సింహభూపాలు జే (రెండవ సింగమ . 

నాయకుడే! ఈ లాన్యరంజనమును కూడ రచించియుండునీని తలంచుట అసమంజసము 

కానేరదు. ఈ [గంథము సంచాదరూసమున నున్నది. తన రాణి [వళ్నలు అడుగుచుండగా. 

తాను సమాధానము లొోనంగినట్టు నింహభూపాలుడు రచనను సాగించినాడు, 



పీర్రిక్ర ౫౭ 

కుమారగిరిరెడ్డి (క్రీశ. 1886-1402) 

లలితక కళా పియుడగు కుమారగిరిశెడ్డి “కర్పూరవనంతరాయ'ి బిరుచాంచితుడు. 

ఇతని బావమణకతియగు కాటయవెముడు మం కియె రాజ్యభారమును వహించి, శత్రువు 

లను చక్క కేసి, కుమారగిరిని నిక్చింతునిజేనెను. కావుననే కుమారగిరి రెడ్డి విలాసపురుషు 

దనియు, అతని బావమరదియును, మంతియును నగు కాటయ వేముడు ఆశాజ్యపాలనా 

భారమును వహించెననియు చరిత్ర తెలుపుచున్నది. కుమారగిరిర చించిన వసంత రాజీయము 

ననుసరించి కాళిదాసనాటక [తయమునేకు వ్యాఖ్యరచంచిన కాటయ వెముడు వ్యాఖ్యాన 

[పొరంభములో చెప్పినవివ యముకూడ దీనిని బలపర్చుచున్నదే.. 

“ భాగ్యంనామ సము| గమీద్భళ మతిస్నే హైకపాతంయతో 

పీరంకాటయ వేమముద్ద త రిపు ధ్వం నెనియుజ్య స్వయమ్ 

నిత్యంనందతి నర్తనై రభి నవై॥,.ాంతై ర్వసంతోత్సవై 8 

సంతానాభ్యుద యెః కుమారగిరి భూపాలో నృపాలో త్తమః'' 

కుమారగిరి విలాన పియు డే కాక నాట నొొత్రువేత్తీ తకూడను. అతడు తన బికు 

తము పేర రచించిన నాట్యశాన్ర్రుము - వసంతరాజీయము - లంభింవక పోవుట దుర 

దృష్టము. ఆయా వ్యాఖ్యాతలు ధావారించిన శ్లీ కోక ములను బట్టి! వసంత రాజీయము, 

రసార్ల వసుభాకరమువంటి "నాట్యశాస్త్ర గ ంథమని తోవగలదు. ' కాని కాటయ వేముడు 

లకుమాచేవిని గూర్చి చెప్పిన్న శ్లళమ్మున్ను బట్టి, అందు | న్ఫృ త్య ధ్యాయము కూడ కలదని 

స్పష్టమగుచున్నది. ఇ 
rt న. శే ఖై 

పెదకోమటి వేమారెడ్డి (క్రీ.శ. 1402. 1420) 

సంవాభూపాలుని వలెనే ఇతఢును సర్వజ్ఞ భిరుచాచింతుడు; కుమారగిరి తరు 

వాత రాజ్యమునకు వచ్చిన వేమారెడ్డి ' అతనివలనే నాట్యశా స్ర్రఫారంగతుడు. ఇతడు 

రచించిన సాహిత్య చింతామణి, సంగీత చింతామణి అను |గంథములింకను ముదణ భాగ్య 

మును పొందలేదు. నంగీత చింతామణి (వాత[పతులు రెండు తిరువనంతపురం పాలెస్ 

లై. [ఉరీలో మొత మేజిన్న ని. వీనిలో ఒక దానీయందు ' 16 అ థాన్టాయములున్నవి. 

"రెండును: అశమ[గముతే. ఇందులో తతవిభాగము, వాద్యవిభాగము, మార్గ శాళములు? 

చేశీతాళ్లములు, "సుషిర- అవనద్ధ- ఘన ఖశాద్యలతణములు, గీతవిభాగమ్సు నృత విభాగశు' 

(ఇచే “పెద్ద అధ్యాయము) కలవు. - వేమాలెడ్డి చేశీభేదములను :కూడ వివరించుట 

గమనింప దగినది. 

1. చూ. నా వ్యానము. “ వనంత రాజీయమనుంో భారతి-సెస్టంబరు- 1940. 



నృ _త్తరత్నా వళి 

త్తే 
fil చతుర కల్లి నాథుడు 

ఇతడు ఇమ్మడి దేవరాయల (|కీ.శ, 1448-65) ఆస్టానవిద్వాంసుడు; శార్డ 
Ca 

దేవుని నంగీతరత్నాకరమునకు 'కలానిధి అనడు వ్యాఖ్యను రచించెను. ఇది సంగీత 

సుధానిధి కంచె మే_లరము. క ల్లినాథుడు అభినవభర తా చార్య, రాయబయ కార, కోడ 

రమల్ల బిరుదాంచితుడు. 

౪ 
అత ౯ 

భండారు విఠలుడు 

ఇతడు లత్మీనారాయణుని తండి; శార్జ దేవుని సంగీత రశ్నాకరమునకు తెలు 

గులో వాంఖ6రచించెను (అము| దితము). ఇతడు “సజరాక్ సులాన్ అయిన గియా 

జుద్దీన్ చేత శీ000 ల తులముల బంగారమును బహుమతిగా పొంెనని లత్నీనారాయ 

ణుడు ేర్కొనెను. 

భండారు లష్మీనొరాయణ 

ఇతడు భండారు విఠలుని వు[తుడు; శ్రీ) కృష్ణ దేవరాయల ఆస్థానమున 

రాయబయశారుడు. ఇతడు “సంగీత నూర్యోదయి మనెడి శాస్త్రమును రచించెను; దీనికి 

'లకణభరతి మనెడి నామాంతరము కలదు. ఇందు 5 అధ్యాయములున్నవి. ఇందలి 

రెండవ అధ్యాయము నృత్యాధ్యాయము. నృ త్తకరణముల వివరణములో 'గంగావ 

తరణి కరణము నితడు “కృష్ట్ణావతరణ” మనివ్యవహరించుట గమనింపదగినది.. 

చెరుకూరి లక్ష్మీ ధరుడు (16వ శతాబ్ది) 

గుంటూరుజిల్లా చెరుకూరి నివాసియగు నీతడు రామరాయలతమ్ము డైన ఆరవీటి 

తిరుమల రాయల క్మాక్తిత్శ్సుడు'.;! .ఇక్రడు. 'భరతశా(స్త్రము' అను" [గంథమును రచించెను 

(Bhandarkar Institute Manuscript library - No. 40 of 1916-_ 18). 

ఇందు నాట్యనంగీతములు "రండును వివరింపబడినవి. ఇతడు “శుతిరంజని” యను పేర 

జయదేవుని గీతగోవిందమునకు వ్యాఖ్యర చించెను. 

రఘునాథభూపాలుడు 

సోహితీసమరాంగణచ[కవర్హియగు రఘునాథుడు 'సంగీతనుధి యశగెడ్డూ 

శ్యాస్ర్రమును రచించెను. * ఇతడు తన పేర “రఘునాథ మేళవీణ” అను [కొత్త వీణను :కసో 
పెట్టి అన్నిరాగములను 'పాడుటకు వీలుకల్పించెను. సంగీతసుధయందు 7 అ ధ్యాయములు 

న్నవి. ఇందలి వ అధ్యాయము నర్త నాధ్యాయము. $ 

తెలుగు రచనలు 

ఇంతవరకును ఆం|ధుల సంస్కృత రచనలను గూర్చి వివరించినాను; కేప్పుడిరక' 

ఆం|ధుల తెలుగు రచనలను కొన్నింటిని గూర్చి పీవరింతును. - 



ఫీఫ్రిక్ట ' Nx 

ఫోలూరి గోవిందకవి 

ఇతడు తాలదళ | పాణదీపిక, రాగతాళచింతామణి అను రెండు పద్య[గంథము 

లను నాట్యశాన్త్రము ననునరించి రచించెను. తాలదశళ| పాణదీపిక నాట్యశా, స్ర్రమందలి 

తళా ధ్యాయమునకు అనుసరణ. ఇంక రాగతాళచింతామణి యందు 5 అశ్వాసములు 

కలవు. ఇందలి [పథమాశ్వానము నాట్యశాస్త్రమందలి | పథమద్వితీయాళశ్వానములకు 

'స్వేచ్భానువాదము. ద్వితీయాళ్వానమున స్వరలతణమును, తృ తీయళశ్వానమున (గామ 

మూర్చ నాలక్షణములును, నాల్గవయాశ్వాసమున రాగ భేదములును (పధానముగా వివ 

రింపబడినవి. ఇంక 5 వఆశ్వాసమున నృత్త వాద్య స్వరూపములు వివరింపబడెను. 

రాగశాళచింకామణి కృతిభ_ర్తతయిన కట్టమూరి. బుస్సభూపతి చెప్పినట్లు 
“సంగీత శ్యాన్త్ర మంధో_క్రి విస్తారముగమ బూర్వు లెవ్వరు” ను ఇంతకు ముందు (వాయ 

లేదు. నాట్యశాన్త్రృభాగముల నాం (ధిక రించుటకును తెలుగులో నిట్టిలక్షణ[ గంథ ములను 

రచించుటకును ఈ గోవిందక వియే [వథముకు. గోవిందకవి తాలదశళ।| పాణదీపికలో పావు 

లూరి మల్లన్నను, ఛరతమువీరరాఘవయ్యాను స్తుతించి యున్నాడు. వీరరాఘవయ్య 

మీదచెప్పిన పద్యము [ప్రకే్యేకముగా గమనింపదగినది. 

“సరసుడు లాస్యదర్శనవిశారద శారద, ఆాళ లక్షణం 

బరసితదీయ లక్షణమునంద ఖు మెచ్చగ. దద్గుణంబుల | 

బృురముగ(నదెల్నుు వెఖరికి. బోల్ప(గ రెండవ మెరుధ్వనిన, యీ 
భరతము వీరరాఘవయపాొటి మవోనటమౌళి కల్లునే. 99 

ఈ మహానటమౌళిని - సరన వివరములు -కేలియటళేదు. 
సె 

లింగముగుంట మాతృభూతయ్య (16లేదా 17వ శతాబ్ది) 

ఇతడు “అభినయదర్పణ” మనెడు మూడాశ్వాసముల పద్య[గంథమును రచిం 
చెను. దీనికి సంస్కృత “అభినయద రృణము” మూల మెనను, వలుతావులందు భేదములు 

కన్చట్టు చున్నవి; ఇవి సం|పదాయామును బట్టి వచ్చిన మార్పులని చెప్పదగును. మాతృ 
భూత్రయ్య “అభినయము' ను నిర్వచించిన విధానము గమనింప దగియున్నది.. 

“చెలువొంద గీతంబు చెన్నుమీఅంగాడి 

యర్థ౦భి( గరముల నమర. బట్టి 

పరగ౦(గన్నులయందు భావంబుందగనుంచి 

పదములందాళంబుంబరలగ దీర్చి 

హన్తంబు పొడచూపునచట దృష్టయునుం చి 

మటిీ ద్యష్టి గలచోట మనను నిల్చి 



సలు నృ_త్తరత్నావళీ, 
మనను నిల్చిన యొడనె నయభావముంచి 
భావంబుతో రసంబలరంజేసీ 

. యెలమి నివియెల్ల నొక్కుకు మెలగు మండ 

' నట్టిదె నూడనిల లోన నభినయంబు (1-19). 

కంరీరవరాజు (కీ.శ, 170418) 

మైనూరు రాజగు నితడు “నాట్యవి ద్యావిలానము అనెడి [గంధమును రచిం 

చెను; ఇడి సంస్కృతాం[ధమి[శమగు రచన. ఇందు నర్తకీమణులు తమ తమ సామర్థ్య 
ములను వివరింతురు. 

మతుకుమల్తి నృసింహకవి (19 వశతాబ్ది పథమధాగము) 

ఇతడు “భరతళానన్హ్ర సర్వస్వము", “సంగీతసారసం[ గ వాము” అనెడి [గ్రంథ 
ములను ఠచించెను (ఇవి అము దితములు), ఇతడు ఇనాలినీ వాసి; భరతాచార్య్యు జె. 

యుండవచ్చును. వీరి భార్య జానకమ్మగారు కూడ నిదుషీమణి; ఆమె చెన్పిన వద్య 
ములలో నోకటి నుధునావంతులవారి ఆం ధర చయితలులో ఉదాహృాత మైనది (పుట 21).- 

“వనుధలోవల మంచెళ్ళవారి యిల్లు 

శారదాదేవి నాటకశాల అం|డు 

వాసుదేవుని కవితావిలానమచట 

మొలకబంగరు గ జైల (మాతగా దొ, 

లేపాకీ వేంకట నారాయణ కని (1900 _పాంతము) 

ఇతడు “నాట్య[వదీవనము' అను భరత శాస్త్రమును రచించెను (అము దితము). 
ఇతడు పెక్కు యతగాననాటకములను రచించినవాడు; నాట్యాచార్యుడు; నాట్య 
(పదీనమునందు లీల అడవులను సిర్వుచించిన అల్బ భాగము మాతమె లభ్యమెనది ; 
(వాత(పతిలో నున్నవానిని ఉన్నట్లు - 15 అడవుల నిర్వచనములను ఉదాహరించు 
చున్నాను : 

50, అడవులు ముప్పది రెండన 

తడు వెడుకగలవు దాని క మమురచింతున్ 

పడుచుదనంబున సాధక 

ముడుగక సేయగను సిద్ది నొందగవచ్చున్. 
ఉ 8 ఏ వ 8 ౬ 6 8 62 ఆ అద 46 9 తిది ధి 46 6 66 $06446 0664 

1. లేపాఠీ ,గామకరణము , శీ వెంకటనారాయణ గారి యొుద వాల పతియును ది. ( (©) వై. క్ 0. 
ఈ (వాత పతిని థోధింవవలసి యున్నది 



వగలుమిగుల పతాకంబు పరగ బట్ట 

ముదముతో కాహువులు భుజములకు సమము 

గాను నీరువార్శ్వముల నిల్సిగళము గుల్కు 

అడుగులను తట్టుత ట్ల జంపఢవ యగును. 

ఏ. తటుజగడవా 
ట్ nN 

గీ. చక్కూగాత గి మోకాళ్ళు | పక్క్ణాలకును 
NN LL 

(తిప్పి రెండడుగుల మధ్య దేశమందు 

జానడర వెళ్చు బయలుండగా నడుగుల 

నూనితటగ తటుజగ*ిను మెరయ, 
లు 0 nN 

పట్టి వామవా ము ముస్టిహ_న్తమువోగాని, అర్జ్దచం[ దవా _నృముతోగాని 
“రెంటిమీవనుంచి నట్టించవలెను. 

ఇందుకు కుడిహాస్తము. శిరస్సునకు కించిదెక్కువగా నెత్తి అలపల్లవహా స్తం 

లి. జగుజారడవ 
౧ 

గ, చెలగు నీ జగుయడవలో శిరమునకును 

కరము వెళ్ళుగచె ౩ త్తి గళముగుల్క 

ఒళ్ళునూపుచు నడుగుల నొక్కమాఅ 

జరువుగా నౌనునీది జగ్గుజారయడచవ, 2 

డీ, జగ్గుజార్రిరుగుడడవ 

కం. ఈ జగుజారుతో (నే) 
౧ \ 

వి. 

రాజసమున చుట్టుతిరుగ రయమున భారం 

బోజతయడమను బూనిన 

తెజంబుగ జగ్గుజారుతిరుగుడుయడ వౌ. 

ఇందుకు వా నములు తటుజగడవకు వటినటుల వటవ లెను. 
ఆది 0 ౧ లు ర 

రి, అర్హ తిరుగుడు జగ్గుజార డవా 

గీ. కలయగా జగుజారలో [కనుముగాను 

[పక్కలకు దిరుగుచు నొక్కాపాదమందు 
భారమిడుచును దిరిగిన భవ్యమైన 

అర్హ తిరుగుడు జగ్గు జారడవయగును. 



౫౮ న్భ తరత్నోా వళి 

వ. ఇందులో తిరుగునపుడు వామపాదము మీద భారముమోపి కుడి పక్కకు 

దిరుగవలెను. కుడిపొదముమీద భారముమోపి, ఎడమ పక్కాకు తిరుగవలెను. 

ఏవైపు దిరిగిన శావై పు యా పల్ల వహ _స్హమును సరిగాబట్టి నటించవలెను. = 

6. చిన్ని జారి రుగుడడవా 

గీ. ఎడమపాదంబు మిడిమివై కెత్తిదాని 

మీద గుర్చుండియును ఛారమూది వెళుపు 

దోప కుడిపాదమును నిండుదోప చుట్టి 

బరువుచును తిరుగ చిన్ని జా_ర్తిరుగుడడ వౌ. 

వ. ఇందుకు వా సములు జగ్గడవకు పట్టినటులనే మోకాళ్ళు శెండువై పులకు 

వెడల్పుగా, చక్కగా, | తిప్పి చుట్టును తిరుగవ లను. 
| 6 

7. మేటడ-వా 
శు 

రోం. జగ్గడవశకాళ్ళు మీడి మెలు 

నిగ్గున రెండొక్కమాఅె నేలనుమోటన్ 

తగ్గుచు సమముగ బట్టిన (2) 

దిగ్గన మెట్ట డవయగును తేజంబలరన్. 

వ. ఇందుకు |తిపతాకవా _నృముతో, కుడివా నము ఎదకుమూజెడు ముందుగా 

బట్టి, ఎడమచేయి పతాకహ స్తముచేసి, ఒకటి కొకటి యొదుజలు ముఖ 

ములుగా నిలిపి నటించవలను. 

రి. ఒంటి మెటడ వా 
రు 

గీ. సమముగా పాదములు నతి కమముగాను 

వార్శ్వ భాగంబులకు మునిపాద మె శి 

మిడిమెతో నొక్కటొక్కటి మీటు వెలయ 

మీటుచును రాగనది యొంటి మెట్టయడవా. 

9 జంట మెట్టడవా 

కం. ఇటనొంటి మెట్ట బట్టన 

నటువలె శెండేశి మాట్లు రూఢిగ వెలయన్ 

న్ఫుటముగ తాటింపుచు నా 

మిటినెదు రెక్కగను జంట మెట్టడవయగున్ . 

వ. మెట్టడవ వలె వా_స్తములుండవ లెను. 



పీఠిక 

10. తిరుగుడు మెట్టడవా 

కం. తిరుగుడు మెట్టడవవలెన్ 

పరువడి మునిపాదములను వె కెత్తుచు యా 

తెరగున మెట్టుచు చుట్టును 

కురుకుచును తిరుగంగనగు. 

11. తటుచవెన్నడ చా 
లు 

గీ. నిండు కుడిపాదనును ధరనుండ జేసి 

యించుకంతను యడమకాలుంచిపెనయు 
గాన వనుకకునిడి, తగ్గి, కాళ్ళుతటై 

నడవగానిది తట్టుపెన్నడవయగును. 

౫౯ 

వ, తొమ్ముకుసరిగా అర్ధపతాకవా _స్పముబట్టి చక్కగాచూచి, ఎడమచేయి అర్ద 

చం[ద్రవా_స నముతో ెండి మీదఉంచి, భక పాదమయిన మీదటనొకపారము 

తట్టుచు నటించవ లెను. ' 

12; జారు వెన్న డా 

గీ. దనరయీ పెన్నయడవలో వెనుకకిడిన 

పాద మె_త్తియు ముని వేళ్ళమీద భార 
మూనితక్కిన కుడీిపాదమునునయంబు 

తోనునడపగ జారుపెన్నడవ యగును. 

వ. పహాస్తాఖినయము జగ్గడవవలనే యుండవలెను. 

18. చాొటుపెన్నడవా 

కం. జారువినడవయు బట్టుచు 

సారెకు నంతంతజరిపి చెయ్యన కుడికాల్ 

దూరమున తగ్గి చాటిగ 

నారయ నిది రాటు వనయు నన విలకిల్లున్. 

వ. సాఖినయనము వె వ |పకారమే. 

14. ఉబుకుపెన్నడనవా. 

కం. వనర పెనడవందునుగ ల 

పెన విడువక మిడిమెయె_తి బింముతోడన్ 



ఆరి నృ తరత్నా వళి 

మునికాళ్ళతో నటింపన్ 

గను నుబుకు పెనడవయగును శాతుకిమలరన్. 

వ. హస్తములు, ఎడమచేయి. అర్దచంద్రహా_స్తముతో రొండిమీదబెట్టి, కుడి 
చేయి యొదకుముందుగా అలపల్ల వపా వ్రముబట్టి .శరిరము నూవుచు' 

నటించవ లను. 

15. ఉబుకడ వా 

కం. ఈ యుబుకు యడవయందును" 

కాయముబింళముగ, వోెయలుగానూవుచు, 

బాయక కుడిమునిపాదం 

బున్ యె _త్తినటింవగా నుబుకడవయగున్. 
"oe 

ఇతడు *భరతము' ను రచించినట్లు చెదపాటి జగ న్నాథకవి కూర్చిన “ప్రబంధ 

రత్నావళి” ని బట్టి తెలియుచున్నది. ఇది నృత్యకళకు సంబంధించిన గంథమె యుండును! 

ఇత డెప్పటివాడో కలిసి కొనుటకు తగిన ఆధారములు.లేవు; కాని, “1560 [బూర్వుండని" 

శ్రీ బులుసు వేంళటరమణయ్య గారు (వాస్యున్నాారు. (పబ౨ధర త్నా వళిలో [కింది ఐదు 

పద్యము లుదాహృతములయ్యెను I (శ్రీ వేటూరివారు నంపాదించినది. 1915. వుటలు- 

149-48 |— 

ట్ అంబరసీమందారబలు జటాటవి మళల్లివిరుల్ , భుజాంత రా 

ళంబున హోరనంతతు లిలాస్థలిబూలవర్ష ముల్, (వసూ 

నంబులు సత్య తాంజలి ననందగి మౌ" క్తి రతుల్యమె "ళిగం 

గాంబు కణంబులుట్టిపడ నా డెడుళంభుండు మిమ్ము. బోవుతన్ 

చ॥ అడుగుల్ ముప్పదియాజిటన్ వెడలువై వాన్హతివట్కంబువే 

నిడువై యున్నత మై సమస్థలమునైై నిర్మోకహస్తాంకమై 
మృడమిత |[?]| వులందు వాకిలొక మైమించం గవాకుంబు లిం 

పడరన్ శాలను రాజు వడ్విడ్రము నాట్యంబిట్టు "సీయించుటన్ . 

&i నందిమృద౦గ రావము ఘన నస్తనితంబని (మోలనున్నయా 

స్కందుని వాహనంబగుళిఖండి యఖండితనృత్యమాడ థీ 

తిం నవా _స్థరం|ధము గతింజొరు నాభరణాహిరాజివో 

నం దలయూచు విఘ్నపతి భాసుళపూత్క్యతీ మిమ్ము. బోవుతన్ 



౬౧ 

సీ (పా కారములయందు( బటుగోపురంబుల 

దామరమ్యచ్వారసీమలందు, 

విపణిగ్భ హూంబుల వెలయు నాయుధవా స్హ 

భటులను హి(తము)గాం | బెఢినిల్చి, 

రక్షితం బొనరించి రాజబింబద్యుతుల్ 

మీంచికాయుచు నున్నమంచి వేళ, 

మహిమ నా _ప్రసుబంధుమధ్యస్థ్ర లమునందు( 

జెలగిరత్నా సనాసీను(డగుచు, 

న _ర్వన కేళిలాన్య నటనాగతులచేత 

శా స్త్రనమ్మతముగ జనుల కల్ల 

వేడనూవి మఘవవిభవుండై కొలువుండ 
వలయువిభు(డు నిఖిలకలలునెణి(గి. 

సీ! మొదలివుప్పాంజలి ముదమున గావించి 

కరభాళి మొగచాళి నరవులెత్తి, 

'యురువృథుబాళములొగి. బిల్ల మురువును 

హ్హ పకణము వేననువుచబచి, 

కడకట్టు శబ్దంబు కడంగి దర్వును బిందు 

బాగైన గీత పబంధములును, 

కుండలి బహురూప దండలాన్యవిలాస 

చేశిమార్గంబుల తెరువు లెజింగి, 

నయము బిజునును, న(సఫిరిగతుల్ కడిందిగాను 

తిరువుమురువును నిలకడ తిన్ననగుచు, 

పొ[త(గొనిపించగొనణను బౌఢియైిన 

వాంజె నటుండనంబరంగు నీవనుధయందు. 

చిల్లకూరి దివాకరకవి 

ఇతడు “భరతసారనంగహా మను [గంథమును రచించెను. భరతముని నాట్య 

ఇ“ స్ర్రముమొదలు సంగీతరత్నాకరము వరకును గల నాట్యశా స్త్రగంథముల సారమిది. 

ఇది (శ్రీరామునక ంకితము. హాస్తాధ్యాయ - మృదంగాధ్యాయములు సమ[గముగా గలవు. 

సీ " “భరతముధరలోనం బదియోలు విధముల 

వీలసిల్లునందు. గోహాళమతంబు 

నందికేళ్వర వాయునందన నారద 

ఫల్లున శ కుల భరతములును 



లమ నృ _త్తరత్నా వళి 

యాజ్ఞ వల్కియు గురు డల భరత చారు 

లరుదార జెప్పిన భరతములును 

నమరసనంగితరత్నాకరమును పది 

విధములు, మణీయాబు ఏవిధములీను 

"తలవియజాలను బరిపాటిందెలియగాను 

'నళయువిధము లొక్కటిగాను నీదుకృపను 

పద్య కావ్యం బొనరును వృాద్యముగను". 

అని అతడు శానువదిభరతముల నెటిగినట్లు చెప్పుకొనెను. ఈ భరత ములలో 

చెక్కులు తెలుగు టీకలతో తంజావూరు సరస్వతీమహాల్ |గంథాలయములో నున్నవి. 

6. జాయన : నృత్తరత్నావళి 

కాక తీయ పభువులు సంగీత--సా హిత్యములను అత్యధికముగా ఆదరించినట్లు 

చరితవలన తెలియుచున్నది. [_పథమ్మపతాపరుదుడు (కీ. శ. 1158-95) విద్యాభూషణ 

బిరుదాంచితుడు; నీతిసారాది |గంథక _ర్హ. కాకతీయచ।క్రవ ర్తులలో సు|పవసిణ్ష్వడు గణపతి 
'దేవుడు. ఇతడరువది సంవత్సరములు (|కీ. శ్ 1199-1261) శెగా రాజ్యమునుపాలించి, 

దేశమును సుభితమొనరించెను. ఇంక లెండన[పతాపరు[దుడు (క. శ, 1290-1826) 

పండితులలో పండితుడు, కవులలోకవి, సంగీతరహాస్య మెరి గిన గాయక శిరోమణి, చితకళా 

"వేత్త. కావుననే ఈ కాలము లలితకళలకు, ముఖ్యముగా నృత్యమునకు, నవవసంతోదయ 

'మెనది. రాజులు,* రాజబంధువులు, మహోమాశత్యులు, సేనానులు స్య్తయముగా వివిధక ళా 

వేత్త లై నారు. 

కాక తీయులనాటి నృత్యక ళా చరిత మువ్విధములుగా 'వెలుగులొనికి వచ్చినది- 
శాసనములు, శిల్పములు, సాహిత్యము. 

"రేచెరువుల నామిరెడ్డి పిల్ల లమ|రీ శాసనమునందు దెవాలయ గాయకులకు, 

మార్షంగికులకు, న_ర్తకులకు గృహాములను చానముచేసినట్లు కలదు (Corpus of Inscri- 

ptions No. 37). మెలాంబ పొనగల్లు శాననములోకూడ నృతరసంగీత కళాకారుల కిట్టి 

దానము లొసంగబడీనట్లు కలదు (Corpus of Inscriptions No. 36). ధర్భసాగర 

శాసనమునుబట్టి గాయకులకు, పదిమంది చేవదాసీలకు భూదానములొనంగబడినట్లు ఇలీయు 

చున్నది (000౪9 of Ins. No. 1). గణపతిదేవుడు జాయనేనావతికి చే| బోలునోసంగి 
నట్లు తెలియజేసెడి శాననములో 16 మంది చేనచాసీలను దానముచేసినట్టున్నది (Ep. 

Ind. Vol. VIL. 3810), రు దమబేవి మల్యా-పురశాననములో 10 మంది వేశ్యలు దేవో 

లమమునొద్ల నాడుటకు, 14 మంది గాయకులు పాడుటకు ఏర్పాటు జరిగినది. ఇట్టి అంశ 

ములు ఆయాళాసనములందు అనేక ములుక'లవు. 



పీఠిక... ౬౩ 

శిల్పములుకూడ ముఖ్యముగా "'దేవాలయములకు సంబంధించియున్న వి. ఈ 

చేశ్తాలయములలో [పథాన మెనవి వరంగల్లులోని వేయి _నంభాలగుడి, పాలం పేటలోని 

శామప్పగుడి. రామప్పగుడి అనునది రు దేశ్వరాలయము. గణపతిదేవుని సేనానియును, 

'మం|కియునునగు "రేచెర్ల రుద దేవుడు కీ. శ, 1218లో ఈ దేవాలయమును నిర్మించెను. 

ఇందలి (పతిభాగమును ఒక అపరూప శిల్చ్పక ళాఖండము. కాకతీయుల నృత్యక ళా భిమాన 

మునకిది పరాకాష్ట (ఇందలి నృతరచి తము లీ గంథమున ము[దితము లై లైనవి). వరంగల్లు 

కోటలోని స్వయంభూలిం చేశ్వరస్వామి దేవాలయ నుండపమునందు శివ తాండవమునకు 

సంబంధించిన 'పక్కుశిల్పములుక లవు. 
గ 

ఇంక సాహిత్యమునకు సంబంధించిన సాక్యుములలో తిక్కన్న పాల్కురికి సోమ 

నాథుల రచనలనుగూర్చి ఇంతకుముందే వేర్కొనియున్నాను. ఇవి తెలుగు రచనలు. ఇంక 

సంస్కృతమున వెలసిన ఉత్త మో _త్తమ[గంథము (వ స్తుతమగుచున్న నృ త్తరత్నావళియె. 

జాయన అయ్యకుల నంజాతుడు; పిన్న చోడనపు[ తుడు. ఇతని తాతముత్తాతలది 

చెలనాడులోని [కొయ్యూరు ఈతని తం|డితాతలు, చంనవోలు రాజధానిగా తెలుగు 

'జేళమును పాలించిన వెలనాటి చోళమహీపతులను సేవించిరి. జాయన తాతయైన నారా 

యణ నాయకుడు వెలనాటి రెండవచోళుని కాలములో కృష్టానదిసము[ దమున గలియు 

“చోటనున్న దీవియందు గొప్పనగరమునిర్మించెను (ఈ దీవి ఇంతకుపూర్వము జననివాన 

'మున కయోగ్యమెనది). నాటినుండి వీరచ్చటనే నివసింపసాగిరి. (కీ. శ. 1808లో కాకతి 

భణవతిదేవచ(కవర్తి ఈ దీవివై దండెత్తి, అయ్యకులజుడై న పిన్న చోడ నాయకుని (జాయన 

తర్మడీన్సి ఓడించి, దీవిని వశవరచుకొనెను. కాని, ఆతడు అయ్యకులజుల పఠా క మాదులను 

“మెచ్చుకొని, వారితోనఖ్యముచేసికొ నెను; అంతేకాదు జాయన అక్కల నిరువురను-నారమ 

-పీరమలను వారిని _- వివాహమాడెను (Epi. Ind. Vol. I- P. 84). అప్పటికి 

,జాయన చాలచిన్న వాడు. ఆతని సౌమ్యా కారమును, సయవినయ 'శెర్యగాంథీర్యములను 

'గభునించిన గణపతిదేవుడు, వానికి ఆందోళి కాతవతాది గౌరవములను [పసాదించి, గజ 

నై న్యాధిపతినికావించి, డీ. శ. 1218లో “తామవురి' ని (గుంటూరుజిల్లాలోని చేబో 

లును)పరిపాలింపనిచ్చెను (Epi. Ind. Vol. V-PP 142-_ 43). అంతేకాదు, కౌమార 

దశనుండియు జాయన | పజ్జాతళయముల నెరింగిన గణపతిదేవుడు, స్వయముగా (శద్దవహించి,; 

గుండామాత్యులవారిచే జాయనకు కళలను 'నేర్చించెను. (1- 18) 

“సేత గ్ర దుజ్ఞామతిళయవతీం స్వామిభ క్రించవార్తాత్ 

ఆ'కామా రాత్. గణపతిన్భపోజాయనం సమర్చ్య్య 

, గుంజామా తే సెక లసుమన స్సేవ్యమా నే జయంతం 

వాచాంపత్యొ హారిరివ కలాం శాఘునీయాం వ్యనై_ పీత్ 

3. ౨ వీమ్మట పొట్హడె జన జాయన గణపతిదేవుని యాజ్ఞ చే, ఆయనకు మిగుల |పియ 

మగు నృ _త్తలీలకు రత్నదిర్పణమువంటి “నృ త్రరత్నావళి”ని TE. 125లిం ర్క _లియుగ 
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ఓలిరర్) లో రచించెను. అనగా, అప్పటికి జాయన సుమారు 60 ఏండ్ల వయస్సువాడు అయి 

యుండును. ఈ [గంథరచనలో జాయనకు నాటికి వెలువడిన శాన్త్రృ[గంథములు, లోక 

మందు ,పసిద్ది వహించిన చేశిన్భత్యములు మాత మేకాక రామప్పగుడివంటి దేవాలయము 

లందలి నృత్యశిల్పములుకూడ తోడ్చడియుండును / 

. నృ త్తరత్నావళి యందలి విశేషములను ఆయా సందర్భములందు కొంత వివ 

రించియున్నాను : ఇప్పుడిందలి విషయములను [కమముగా వివరింతును ( విషయనూచిక్క 

విశిష్ట పదసూచిక కూడ విషయ [గహణమునకు తోడ్చడగలవు) : నృత్తరత్నావళి యందు 

8 అధ్యాయములు గలవు. దీనినంతటిని రెండు వర్గములుగా విభజింపవచ్చును- మొదటి 

నాలుగు అధ్యాయములు మొదటివర్గము; ఇందు భరతమళానుసారముగా “మార్గ నృత్త తము 

వివరింపబడినది. ఇంక తరువాతి నాలుగు అ ధ్యాయములును రెండవవర్గము ; “ఇందు “దేశ” 

సంప్రదాయము వర్షితమెనది. 

నృ త్తరఆశన్నెవళి యందలి [పథ మాధ్యాయము “పరిచయము వంటిది. ఇందు 

కృతి పారంభము, నృ త్త-నృత్య- నాట్యముల విశేషములు, లాస్యాంగవివరములు కలవు. 

రెండవ అ ధ్యాయమున, నృ త్తము దృష్టిలో [పధాన్నమెన ఆంగి కాభినయము- అంగోపాంగ 

[పత్యంగ నహితముగా-వర్లితమైనది. మూడవ అ ఛధ్యాయమున చారీ-మండలములు, 

స్థానక _ఆసన-శయ నాది విధులు, వ్యాయామ వోప్ట నము వర్జితము లై నవి. నాలుగవ 

అధ్యాయను కరణాంగ హారములకు, రేచకములకు పరిమితమైనది. ఈ నాలుగు అధ్యా 

యములందునుచెస్పిన విషయములన్నియు భరళతాదులు చెప్పిన “మార్గ భేదమునకు సంబం 

థించియున్న వి. ఇవి గతానుగతికములే అయినస్పటికిని, వీని నిర్వ చనములలో జాయన 

మౌెలికతను చూవినాడు. 

ఇంక ఐదవ అధ్యాయమునుంచి చేశి విధానము వర్ణిత మైనది. ఇందు దేశి స్థాన 

కములు, ఉత్తుతీకరణములు, (భ్రమరులు చెప్పబడినవి. అరవ యధ్యాయమున చేశిపొద 
ములు, పాటమణుళు, చారులు, లాస్యాంగములు, గతిభిదములు చెప్పబడినవి. ఏడవ 

య ఛ్యాయమున [పధానముగా "పేరణి మున్నగు 15 నృత్యభేదములు వర్ణితములై నవ్, 
అంతేకాక శికూపద్ధతి, వాద్యవద్దతి, నర్హకీ-న ర్లక-ముఖరి-| పతిముఖరి- వార్యబ్బంద- 

బృండ-ముఖ్యగాయక-సం|పదాయల కణములు చెప్పబడినవి. మరియు న్భ_త్త- నృత్యము 

లను (పదర్శించెడి మండపలతణము, వీనిని తిలకించెడి సభాపతి-నభ్యుల లకణములుకూడ 

చెప్పబడినవి. ఎనిమిదవ అధ్యాయమున |పేజ్తాగారమున నభాపతి-సభ్యుల విన్యానము, 
(పథాన నర్తకి - నై పథ్యవిధానము, బృందవిన్యానము, -"వాద్యముల మేళవింపు, నృత్య. 
(పారంభము, నర్తకిని బహూకరించు విధానము వర్తి రి తములై నవి. 

ఇప్పుడింక జాయన "వేర్కొన్న శాస్త్ర క ర్లలనుగూ°ర్భ్చియు, జాయనను అనున 

రించిన శా స్త్రక ర్త రలను గురించియు సంతి _వముగా వివరింతును. a 



ఫీశిక ౬ 

భరతముని 

గ్ర. జాయన నాట్యశా(న్ర్రమును తుణ్ణముగా చదువుకొని, ఎన్నో వ్యాభ్యానములను 

శ్షరిశీలించినాడు (1-12) ; అందుచేతనే భరతముని ఆశయములను [గ్రహించిన వాడై, 

క్లీన్టమై న నాట్యశాస్త్ర నిర్వచనాదుల నచ్చటచ్చట న్వయముగా వాఖ్యానింప గలిగి 

నాడు-“[పో_క్షం జాయచమూ సేన మునేరాశళయ వేదినా”(2-487). ఇట్టివ నేకములుకలవు. 

“కాగా జాయన భరఆాభినవగు ప్లులను బాగుగా అనునరించుటయేకాక వారికి వ్యాఖ్యాత 

"కూడ అయినాడు. భరతముని ఆశయములను పూర్ణముగా తెలిసిన వాడనను ఆత్మ 

(పత్యయము జాయన కెంతగలదో [పథమాధ్యాయ మందలి 16వ శోకమును పరిశీలిం 

చిన స్పష్టముకాగలదు. 

4 నాట్యశాస్త్ర (పథమాధ్యాయమందు కేహాలుడు భరతవుతునిగా “పేర్కొన 

“బడినాడు. ఇంక చివరి అధ్యాయమందు కోవాలుడు, తక్కిన భరతసుతులతోకలిసి, కొంత 

కాలము భూలోకమున మర్త ్రభావముతోవనించి, నాట్య శాస్త్రమును భూలోకమున [వవ 

_ర్హింప జేనినట్లుకలదు. అంతేకాదు. నాట్య శాస్త్రా ంతమున వ... ము త్తరతం। తెణకేవాలః 

కథయిష్యతి” అనికూడ కలదు. కావున, కోవాలుడు భరతముని తరువాత (ప్రధానముగా 

=నిన్నదగినవాడు. అంతేకాదు, అభినవగుపాదుల ననుశరించి కోవాలుడు ఉపరూపకి 

నిర్మాత యనికూడ సృష్టమగుచున్నది. కాని, కోవాల విరచితమైన |గంథమేదియు 

లభ్యముకా లేదు. అభినవ భారతి ననునరించి, నికుట్టక నిర్యచనములో జాయన కోవాలుని 

చేర్కొనినాడు (4-48). శెండవ అధ్యాయమున 19 వ శ్లోకములో జాయన “అనుతంత 

విధాయిభిః' అని పేర్కొనినాడు. ఈ అనుతం| తవిధాయులలో ఉత్తరతం[త క_ర్హయగు 

కోవాలుడుకూడ ఉండియుండును. 

తుంబురుడు 
న. జాయన తుంబురుని ఒక్కసారి వేర్కొనినాడు (4-869). 

Mm 

“ముతంగుడు (కీ.శ. 9వ శతాబ్ది) 

చ్. జాయన మతంగుని నాలుగుసార్లు ఊేర్కొనినాడు (6-1, 6-54, 7-21, 
7_81)- ఇవి అన్నియు చెశిన్భ త్తపద్దతులకు సంబంధించిన |వస్తావనలు. మతంగుడు 
'బృవాదైశి” కర్తగా నుపసిద్దుడు. 

భట్ట తండువు 

( జాయన భట్రతండువును సెక్కు (19) సార్లు పేర్కొనెను. ఇవియన్నియు 
.కరణనిర్వ చనములకు నంబంధించియున్నవి. పరమేశ్వరాచేశము ననుసరించి భరతమనునికి 

నృ త్తము నేర్చిన తండుమహార్షి కంచు ఇతడు భిన్నుడు కావచ్చును. - 



౬౬ నృ_త్తరత్నా వశీ 

కి రిధరుడు 
నృ _త్తరత్నాకరమున కీ రిధరుడు చెక్కుసార్లు ఉ ధంహారింపబడెను. కీ ర్రిధరుని 

రచన నేడు లభ్యముకాకున్నను, అభినవగు వ్లునకు, జాయనకు ఆ |గంథము లభించియుండు 

నని చెప్పవచ్చును. 

జాయన  కరణనిర్వ చనములలో భట్టతండువు అభ్మిపాయములను పేర్కొనిన 

వెంటనే కీర్తి ధరుని అభి పాయములనుకూడ 'వేరొనుటనుబట్టి కీర్తిధరుడు భట్టతండువు 

కంచు అర్వాచీనుడు అయియుండునని తలంపవచ్చును. 

శంకుకుడు 

జాయన శంకుకుని ఒక్కసారి మ్మాతమే పేర్కొనెను (4-28/)- అర్జనికుట్టక 

కరణ నిర్వచనమునకు సంబంధించిన ఘట్టమున, శంకుకుణదు నాట్య శాస్త్ర) వ్యాఖ్యాత, 

అభినవగు పునకు పూర్వుడు. 

అభధినవగుపుడు 

జాయన అభినవగు స్తుని "పేరుపెట్టి ఒక్కసారిమాతమే పేర్కొనెను (2-27 

నిషధవా_స్త నిర్వచనమున. కాని, జాయన అభినవభారతిని అనుసరించిన ఘట్టములు బహుళ 

ములుగా కలవు. అంతియేకాదు. అభినపగు స్తు ని వ్యాఖ్యాన మును అనుసరించియే జాయన 

నాట్యశా(స్త్రమును ఉపయోగించుకొనెననీకూశ చెప్పవచ్చును. 

సోమేశ్వరుడు 

జాయన సోమేశ్వరుని పేరుపెట్టి రెండుసార్లు పేర్కొనెను (2-177, 7_162); 

ఇందు మొదటిది పా_న్తముల సంఖ్యకు సంబంధించిన |ప్రళంస్క, ఇంక రెండవది గోండలి 

నృత్యమునకు సంబంధించిన |ప్రళంస. కాని, జాయన పేరు చెప్పకయే పెక్కుసార్లు సోమే 

శ్యరుని అనుకరించియున్నాడు. సోమెళ్వరుడు పశ్నిమ చాళుక్య రాజు; అభిలపి. తార్థ చింతా 

మణి యను నామాంతరముగల “మానసోల్లాస” కర్త (ఇది కీ.శ, 1181 లో రచింపబడి 

నట్లు ఆ [గంథమం దేకలదు). 

ఇతరులు 

-వేరుచెప్పక “అన్య, అపరే, పకే, మశతాంత రే, కేచిత్, ౩ శ్చిత్” అనుచు 

జాయన పెక్కుసార్లు చెప్పినాడు. ఇవి బహుళముగా అభినవగు వ్ర-సో మేళ్వరులను, శార్ధ 
గ 

జేవుని సూచించుచున్న వి. 



శీరిక ౬౭ 

కార దేవుడు 
(౧ 

సంగీతరత్నాకర క_ర్తయగు కార్డ దేవుడు దేవగిరిని( నేటి దొలళాబాదును, (కీ.శ. 
NN 

1210 నుండి 1247 వరకు పరిపాలించిన యాదవరాజగు సింఘణదేవుని ఆస్థానమందు 

[పధానరాజగణక పదవిని నిర్వహించెను. సింఘణ దేవుడు కీ.శ, 1247 లో చనిపోవుటచేత 

సంగీతరత్నాకరము అంతకుముందే రచింపబడియుండవలెను. కాగా, |కీ. శ. 125లి-54 

లో |వాయబడిన నృ త్తరశ్నావళికంకు సంగీశరత్నాకరము, అవ్యవహిత పూర్వర చన 
'యగుచున్నది. సంగీతరళ్నా కరమునందలి పడవయ ధ్యాయము నృ త్యాధ్యాయము. దీనికిని, 

నృ తత్తర త్నాకరమునకును చాలపోలికలున్నవి. కాగా, నృ త్తరత్నావ? కాల|కమమున 

అర్వాచీనర చనయగుచున్నదికాన జాయన, శార్జచేవుని అనునరించెనని చెప్పుటకు అవ 
a 

కాళము కలుగుచున్నది. కాని, సంగీతరత్నాకరము నృ త్తరత్నావళికి అత్యవహిత పూర్వ 

మునందున్నదగుటచేత జాయన ఇార్డ దేవుని అనునరించెననుటకం౦ ళు, ఇరువురును వేరొక 
| ఓ 

మూల |గంథమును ( నేడు లభ్యముశానిచానిని) అనునరించియున్నారనుట సమంజసమే మో? 

పొర్భ్వు దేవుడు 

ఇతడు 'నంగీతసమయసారి కర్త. పార్శ్వ దేవుడు సోమేశ్వరుని -ేర్కొనెను. 
ఇంక పార్శ్వ దెవుని సేర్కొన్న తొలిశాస్త్రృుకారుడు సింహాభూపాలుడు (కీ. శ, 1280 

-(పౌ౭తములు ) సంగీతనమయసారమునకును, నృ త్తరత్నావళికిని చేశివిషయములందు చాల 

పోలికలు కలవు. ఒక ్డచావారణము; శార్హ దేవుడు పది దెశిలాస్యాంగముల 'పేర్కొనెను. 

పార్శ్వ చవుడు “అ|తపూ కై ఏరనుకాని చేశ్యాంగాని వచామ్యవామ్” అనుచు 20 బే? 
లాస్య్యాంగ ములను "పేర్కొనగా, జాయన 46 భీదములను సేరొనెను. ఈ భేదములు 

“దసిద్దము' లని జాయన "వేర్కొనుటచేక, పార్శ్వ దేవుడు చెప్పినవిందుండుటచేశ జాయన 
పార్థ దేవునికం"లు అర్వాచీనుడగుచున్నాడు. 

నారదుడు 

నారదుడు “దేశీన్స త్తనము[దము' నందు 700 చాలక (బాహు పళార) భేద 

ములను పేర్కొన్నట్లు నంగీతరత్నాకరవ్యాఖ్యలో కల్లినాథుడు చేర్కొనినాడు. “దేశీ 

న్భ త్తసము దము” నుండి కొన్ని “పాటమణులుి [గహించినట్లు జాయన వేర్కొనినాడు వం 
C౧ 

(6-18). 

గితరోతా వళి 

జాయన తన్నుగూర్చి పెక్కుసార్ల పేర్కొనియున్నాడు; ఇవియన్నియు 
స్వీయాభి పాయములకు నంబంధించియున్నవి. "తన్న మన్యామ హే వయమ్” (1-72); 



కలో న త్రరత్నా వళి 

“తదాహంసరుతం [బూశేపాదం జాయచమూపతిః” (6-12) మొ॥ అన్నింటికంచు [పధాన 

మైన [ప్రన క్తి స్వీయరచనయగు “గీతరత్నావళి' కి సంబంధించియున్నది (5-109. 

కేవలము గానమునకు సంబంధించిన గంథము; అలభ్యము. 

el 

జాయనను అనుసరించినవారు 

మేవాడు రాజగు 'కుంభకర్దుడు (కీ. శ, 1488-68) తన నంగీతరాజమందలి 

నృత్యరత్న కోశమున నాలుగ దుచోట్ల జాయనను అనునరించియున్నాడు. కోమటి వేమా 

రెడ్డి (కీ. శ. 140220) తన సంగీత చింతామణియందలి నృత్యాధ్యాయమున జాయన 
నృ త్తరత్నావళిని బహుళముగా అనుసరించినాడు. ఇంక తంజావూరును పాలించిన మహో 

రాష్ట్రరాజగు తులజుడు తన' సంగీతసారామృతమునందు శకెండుసార్లు నృ త్తరత్నావళ 

నుండి భాగములనుద్దరించియున్నాడు. కాగా నృ త్తరత్నావళ దూర దచేశములందుకూడ 

(వసిద్ధినందినదని చెప్పగలము. 

| కృతజతలు 
హ్ 

నేను మ్మదానసు (వెసిజెన్సీ కాలేజీలో పనిచేసిన రోజులలో (1952-40) 

డా. వి. రాఘవన్ గారితోనన్ని హితవరిచయ మేర్చడినది. డా. రాఘవన్ గారు నృ త్తరత్నా 

'వళికి రచించిన పీఠిక ము[దణలో ఉన్ననమయము (1956) లో పాల్కురికి సోమనాథుని 

1ండి తా రాధ్య చరిత్రలోని భాగములను ఎత్తి వారికి (వాసియిచ్చినాను. అప్పుడే నృత్త 

'త్నావళిని చూచెడి అవకాశము నాకులభీంచినది. నేను ఆంధధ్యవదేశ్ సంగీత నాటక 

అకాడమీకి కార్యదర్శిగా పనిచేసిన రోజులలో( 1964-65) దీని నాం|ధీక రించెడి భారమును 

పూజ్యులు (శ్రీమాన్ రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణళర్మగారికి అప్పగించుట జరిగీనది. ఇట్లీవిధముగా 
నృ త్తరళ్న్నావళితో నాకు ఆత్మీయశ ఏర్పడినది. ఇట్టి స్థితితో, దీనికి విపులమైన పీఠిక (వాసెడి 
భారమును నాకే అప్పగించినారు (శ్రీమాన్ అనంతకృషప్ణళశర్శగారు. నృ త్తరళ్చావళియెడ 

యేర్పడిన ఆత్మీయత, పూజ్యులై నళర్మగారి ఆదేశము -- ఈ నెండును నాచే ఈ పీఠికను 

రచింప జేసినవి. ఈ కృషిలో ఎంతవరకు కృతక్ళత్యుడ నైతినో సవృాదయులే, (ప్రమా 

ణము. నన్ను పెద్ద జేసి, నాచే ఈ కార్యమును నిర్వహింప జేసిన పూజ్యులు శ్రీమాన్ శర్మ 

గారికి కృతజ్ఞతలు. ఆం|ధసేనాని రచించిన (పామాణికశా, స్త్ర గంథమును, [శమకోర్చి 

పరిష్కరించి, సర్వాంగసుందరముగా “వెలువరించిన. డా, వి. రాఘవన్ గారికి ఆం(ధు 

లెల్లరును కృతజ్ఞులే. ' 

రైమాడేకశాత్రు [గంధ పచురణకు ఆం|ధ|[ప దేశ్ నంగిత నాటక అకాడమి 

కార్యకలాపములలో [పా ధాన్యముకల్పించిన సవ్భాదయులు, ఆత్మీయులు లప పసల 

సూర్య చం[ద రావుగారు - వారికి నా నమోవాకములు. 



విషయసూచిక . 

మొదటి అధ్యాయము. 

ఆశీన్ఫులు' 

గడ ంభక ర ర్ప|పశంన 

నృశ్హ సమయము 

నాట్యావతరణము 

శ్లాట్యల కణము. 1 

చతుర్వి శ్ఞాభినయము 18 

గాః 17 

నృత్యర్భ తృ నాట్యముల మార్గచేశీ 

భేదముల లతణము > 

లాస్య -తొ౦డవముల లతణము . 19 

లాస్త్యాంగములు (సది) ఖి 

గేయపదము, స్థితపాఠ్యము, 

ఆసీనము, పువ్చగంధిక, [వచ్చే 

దకము,: ఉ_త్తమో త్తమకము, ” 

ద్విమూఢకము, [తిమూఢకమ్ము 

నై ౦ధవము,, 

ఉక్క[పత్యుక ము, 21 

చ్యితపదము,' భావికము 28 

ఉద్దతము : క 

రెండవ అధ్యాయము 

అంగ్మషత్యంగోపాంగములు . 25 

శిరోలతణము (18) 73 

ఆధంఫితము, క్షంఫితము, 

ధుతము, విధుతము, ఆంచి 

తము, పరివాహితము, 

ఆధథూతము, అవధూతము, 

. నిపోరచితము, అధోగతము, 

పరావ్యత 'ము, ఉతి వము, 
అలి మై 0 

లోలితము 

మరికొన్ని శిరో భేదములు (11) 
సమము, 'నై_రాజితము, 

తిర్య కృతము, తిర్యబ్నతోన్న 

తము, ప*ర్భా వ్రఖి ముఖము, 

ఉన్నతము, సకంప పరివాపహిా 

తము, సకంపధుతము, 

ఉద్గుతము, వార్శ్వక౦పీతము, 
ధి 
పా ర్యా్వాకంపితము 

దృష్టిలవణము 
అట 

రసద్భష్టులు 

న్ధాయిభావదృష్టులు 

వ్యభిచారి ఖావద్భృష్టులు 
రసద్భష్టులు(ర) 

కాంత్తము, హాస్యము, 

రెౌ"ద్రమ్ము కరుణము, 

వీరము, _ అద్భుతము, 

వీభత్సము, 

భయానకము. 

స్థాయిదృష్టు లు (8) 

స్నిగ్గము, హృష్టము, 

we 

షీ గా క్ 

27 

29 

29 

29 

(కుద్ధము, దీనము, దృపృము, శ 

విస్మితము, జుగుప్పితము, 

భయాన్విత్తము శిరి 



సంచారిద్భషులు (2 0) 

శూన్యము, లజ్జాన్వీతము, 

(శాంతము, నిషాదిన్ని .. ౫] 

మలినము, శంకితము, 

ముక్టుళము, గానము, 
కుంచితమ్ము 

లలితమ్సు, -అభితప్రము, 

అర్ధముకుళము, వి భాంతము, 

_ వితర్కితము, ఆశేకఠము, 

వికోళము, జిహ్మాము, *,' 

త్రస్మము, వివ్లుతము . 

మదిరము 

ఈద్భష్టుల వినియోగము 

శ్రాశోకర్శ (9 ) 

_శభమణము, వలనము, పాతము, 

చలనము, సం ప వేశనమ్ము, 

వివర్తనము, నముద్వ్య్భృత్త ము, 

ని ష్కామమ్వు (పాొక్ళతము 

ఈరాకర్శల వినియోగ ములు 

అర్భన|[ వకారములు (8) 

ఆ సమము, సాచి, అనువృత్ష్మము, 

అ ఆలోకితము, విలోకీతము, 

(వలోకితమ), దెల్లోకితము, 

అవలోకితము 

శెప్పలపని (99) 
ఉన్మేషము, _ నీమేషము, 

(వన్ఫతము, కుంచితము, , 

సమము, వివ_ర్తితము, 

స్ఫరితము, పిహితము, | 

వితాడితము 

వీనిరనభావవిని రేకౌగము 

బొమ్లవని (7) 

ఉత్ శేపము, పాతనము, 

(భుకుటి, చతుళము, 

3 

లక్ 

87 

89 

41 

41 

43 

43 

49 

45 

శీర్ 

45 

45 

47 

కుంచితము, శేచితము, 

స్వాభావికము 4&7 

మ వసేరశళానవిని యోగము 49 
నాసాకర్శ (6) £9 

వికృష్టము, సోచ్చాాసమ్క ' *” 

ఏకూణితము, స్వాభావికము 

వీని వినియోగము 

ఓష్టలతణము (6-4) 

వివర్శ నము, వినర్లము, 

వేసనము, వినిగూవానము, 

సందషము, “నముదము 
లు ల ౧ 

ఆయతము, శేచితము, 

వృత్తము, వికాసి 

'కపోలలత్షణము (6) 

కుంచితము, కంపితము, ఫుల్ల ము 

అాూమము, పూర్ణము, సమము 

క 
జే 

ప్ర 
చుబుక లక్షణము (7) క్రి 

కుట్టనము, లేవానము, ఛిన్నము, శకి 
wr) 

ఖండనము, చుక్కితము, సమమ్ము 
గస 

దష్ట్రము ప్స్ర్ 

వహానుకళు (కటమర) లక్షణము (కీ) క్ 

లోలము, శ్లథము, చల 

నంహాతము, నంహతము, 

స్ఫురితము, వ[కము ర్క్ 

స్ జివ్ళోకర్మలు (6) థ్ర్ 

బుజ్యి, స్ఫక్యానుగ ము 

వ|కము, నతము, లోతలము, 

లేవాని క్? 

దంతకర్శములు (5 FE ర్రి 

 చర్యణము, శేదనీము, పీ 9 

నము, (గ్రహణము, [ 
నిష్కార్జ ౯ జయ.  . ఫ్. 
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ఆశిష 

మెౌెలిం స్వేదజలార్దర కుంతలమురః పూ ర్వాధికోప్ల స్తనం 

(శోణ ముచ్చ్వసదంశుకాం పులకిత పార్శ్వ (పకంపౌ కఠా 

సస్సంభం చరణద్వయంచ ముదితో గొర్యాః శివః కౌతుకాత్ 
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దేవ్యా వీలాలలితమధురం లాస్య ముల్లాసయంత్యా 

యః శృంగారో రవాసి పురతః పత్ఫ్యురావిమ్మ్భృత న్నమ్ 

ఏీర్యాత్ నృశ్తె ర్వికట గతిభిర్వరంజయన్ కుంజరాస్యః 

సదాళ వాద్యాకృతి "భేదయా "గ 

య త్క్కాతుకం కారణామాహు 'రాపూః 

న్భ_త్తం న తత్ కస్య భవెత్సుఖాయ. .4 

1. పాగభాగము | వాత పతులలో లు ప్రము. 

ఏ. [గంథలోపము. భామనోపి--' భాత్శనోపి' అని యుండు నేమో యని పరిమ్మ ర. 
ఊహా. 

వై లెంటి:ని వారి యూహ ననునరించినచే తెనుగు తాత్పర్యము. 



- వ. య“ అకేస్సులు 

శివుడు, గౌరియొక్క చెమటనీట తడిసిన వెంట్రుకలు గల శిరమును, 
మొదటికం శు వేడియెక్కిన స్త స్తృనములుగల_వతమును, మీదికుబికిన చీరతోడి కటి 

భాగమును, పులకరించిన పొర్గ్వములను? చ్రణకుచున్న చేతులను, గోన డిన 
ee 

చరణద్వయమును, _ఆయాన్ఫత్త శృరశకుచితముతై-న యంగములను "చెప్పు నెపషము 

లచే, కుతూవాలముతో తాకుచు సంతుష్టుడె మిమ్మ రకిరచును గాక! [7 1 

కాంతతో కూడిన చేవాముగలకశినుడు, ఎడమ సా మేనియందు భావాభినయ 

ముల శోభాతిశయముచే అలంకరింపబడిన లాస్యరీతిని, కుడిసగమునండోడమరు 

వాద్యము (మోయుచున్న తాండ వమును నెరవేర్చుచు, "తః సందర్భములం 

దుపయోగించిన  వాస్తములను ఏకా గోచి శ క్రముతో చూచు శ్లేమాపులు 

మిమ్ము కాపాడును గాక! - - . wd 

లీలచే! లలితముచే2 ఇంతైన లాస్యము చేయుచు దేవి రవాస్యమున భర 

ముందు వెలువరిచిన "శృంగారమును, వెడనడకలు గల నృత తముతో . .వీరముగా 

వ్యంజింప జేయు గజాననుడు శీవనికి (నవ్వు పుట్టించుచు మమ్ము 'భోచ్చునుగాక) 
“ల్ల వలే + bu opp ” . On “బ్లో వి 

' 1 ర్ట 

FAR 
డ్ 

సో గో గ శ w ణా 
- శి 

r చ కారల్ 

న శ్రపేళంన 

_(నిరాకార స్వరూపుడై న శివునికి" సదాశివమూ ర్తి మొదలగు ఆకార భేదము 

లను జెండ్లుటకు నృ_త్తమందలి కుతూహల మే కారణమని = పెద్దలు చెప్పుదురు, 

అట్టి నృత్త త్రము ఎవరికి సుఖము గలిగింవదు ర లా 4 

జ డా. గా ఎ Pa స వదిన - న వ. ' - క తంత ఎ | 

1. ' వియస్యానుకృృ ్ర లా శ్లి పా వార్త 8 (అమర వ్యాఖ్యలో శీర 

ఆంద | కాబ్వ్వామి.' అజిశాట్యవర్ల.' కలి" టి. మాట వ మాట్ల వేషము, వెహలిగిదే (శ్రయుని 

ర ్యడరిధలశ్రిక్రరిం (ల er By ఆం వరా కాప గి = కారా దరి" CUR TE 

క్క ర్య్తూజంఖలితము-న్య త్తకరణము- (చూ. నాలుగవిఅ ధ్యాయము): 2. 

లి, ల్పువ్ల గఠథ తాత్పర్యము సందర్భమును బట్టి పరిస ర భ్యూట్లిం శ్రివద్రి. 



(పథ మా ఒభ్యాయః 

. 00000 స్వ|ుయసీభి సమం 

గోేపాలో2పి, పితామవో౭పి చ గిరాం దేవ్యా యదభ్యస్యతి 

తస ర్రతన్య సమ స్త స్త లో కనయనానందామృతస్యందినో 

'నృ_్తసా్యద్భుతనంపదో నుధురిమ1స్పందో నవర్శోో గిరా]: ర్ 

_కజ్హావె రనవ్నా, పచం (దకిరణాన్హావె. రలన్టాంబు దై 3 

rere .అలికులై ర|పాప్ప పుప్పాసవై. 8 

సామ్యాలాపదశానుమూని దధతే నేశాణి' యేషాం పురః 

శశ్వన్నా వతరంత్యుదారసుషమాః నృ త్తపయోగ కమాః 8 

ఉవ్యణా్యవనసౌరభాం మృదుతనుం పస్నిగ్ధగీతన్వనాం 

శావాభావఠనసా ఢ్యలాస్యనిపుణాం వింబాధరాం నర్హ కీమ్ 

ఖా రాజపురందరస్య సతతం నిర్విష్టస ర్వేం [దియాం* 

voces .ఇవాస్వ్యాదో వినోదాంత-రై 8. 7 

శే శ్లేశాన్యకలావిలాన కుతుకపాగ్భా ర విచావణ _ 

1పౌళాహంకృతి నాంతరాహి(నా కరంభి?)త ముదో ధన్యాః ధర్మితీశ్వరాః ' 

శృంగారే. విరతిం నయాంతి, లఘుతాం భె థె 3s, వినోదే క్షమం, 

మానే న్లూని, మనాదరం వితరణో, కీర్తావనాస్టామపి. 8 

1. ఈ లుష్హగంథపూరణము సందర్భమునుబట్టి పరిష్కర్త సూచించినది. 

8. “యా [గామ్యానంద మనోదక' ౬ '[గాహ్యానంద మహోదకళి” _ (వాత 
(వకుల పాళములు రెండును అస్పన్టములే. తాత్పర్య మూహించినది. 

ల్సి నృతోళాట నై - విదావన '-_ నాతరళథిత _ చాకళహిక' = ఎ శాత ప్రతుల 
పాఠములు. “నిత్యం నాట్య -- విశాణన _ నా తరోంగితో" ము? ఈసీ ఎపరిష్కు ర్త ర 

(గ్రహించిన పాళములు. 'మీది నవళణ శా సూచన _ తెలుగు "జాత్చక ము 

“జాని ననునరిQచినడి. 



మైళటి. అధ్యాయము ర్స్ 

(పరమశివుడును - గారితో"), గోపాలకృష్ణుడును తన పియురాండతో, 
చతుర్ముఖుడును వాగ్రైవితో గూడి యీ నృత్తము నిత్యమును ఆడుచుందురు;అట్లి 

లు 

లోకు లందరి కన్నులయండును ఆనందామృతమును జిలుకునదై , అమృృతమెన 

సక్ఫుద్దిగల యీ నృ _త్తకళయందలి మాధుర్యశీ స్పందము మాటలచే వరి ంచుట ౦ జో 
౮ 

యసాధ్యము 2. ర్ 

ఏ కన్నులముందు, ఎడతెగక్క అసొఢాశణమెన శోభాతిశయముణుల .. నృత్త 

పయోగరీతులు అవతరింవవో ఆ _కన్నులు,. చం దకిరణముఅ -శౌగిలిలేని 

సౌగంధిక పుష్పములతో, మేభోదయము దొరకొనని (ఇమిళ్ళతో?), పూబేనియ 

లభింపని తు మ్మెదలతో... పోల్పదగినవని చెప్పవలసిన దశకు వచ్చును. 6 

మీదిక త్రీిన |్వొయపు గుబాళింపులు గలది, మృదువైన చవహాముగలది, 

స్నిగ్ధమైన స్వరముతో పాడగలిగినది, అనేకథావరసములు నిండిన లాస్యమున 

నేర్పరియెనది, దొండపండువంటి మోవిగలదియు నగు న్నర్తకిని సంపాదించుకొన 

గలిగిన రా జేందునకు సక్వేం[దియములును సుఖంపగా ఇతర వినోదములందలి 

రుచి | మందగించును |. 7 

ఇతర కళల _మెరుగులమీద గలుగు కుతూపహాలాతిశయమును పొరదోలుట 

యందు పరిణత మైన అపహాంకారము నాముందు ఏ కళలును ఎందుకు పనికి 

వచ్చునను పొగరు __ గల నృ_శ్తము-ఎవకి యంతరంగముఅందు సుఖమునించునో 

ఆకే రాజులు ధన్యులు; వారికి శృంగారము ఛాలుననీషిం డదు; ఛై ళ్యము పలుచ 

బడదు; వినోదములందు విసుగుపుట్టదు; చిత్తాన్నత్యము కృశింపదు; ఈవియందు 

అనాదరముండదు; కీ శ్తియందాస్థ తగ్గదు. 8 
గా 

జూల 

1. గ 

. (లు క్ర గ్రంగ శాశ్చరస్టయులు సందర్భమును బట్టి పరిష్కర్త సూచిం చినవి. 

గే 1 

అనే ఫీ 



[పథ మో౬ధ్యాయః 

సంసానే భవతి 1పధాన మమితైర్శ భ్యం శుఖై ర్యానుషం! 
జన్మాస్మిన్ తీతిపాలతా నిరవధిః (శ్రీర[తకాంతం వపుః 

ఏతస్మిన్ ముఖమిందుసుందరమివా స్నిగ్గా విశాలాయళతా 

దృష్టిస్తాం సఫలీకరోతి రమణీలాసారవలో కోత్సవః. లి 
సూ 

= &ఊళా రత్నచ్భాయాఫలనముదశే వీచిలలితం 
శిఖన్యర్చిః (పేంఖా, సవాజగతి వై చిత్య మనిలే, .: 

తటి త్కిడా వో్యోమ్నీ త్యకృతేసుభగః పంచను పరః 

(పవిష్టో భూతేషు [పభవతి హి నృ త్తస్య మహిమా. 10. 

' ధర్మందెవాః ధరణిపత యో" దద్యురర్థం [పసన్నాః 

తన్వీవర్గః స్పృహాయతి కలా (పౌఢిభంగీవి ధేయః 

విద్వద్గో షో బహువిధగుణ ప కియా వర్ణ నాభిః 

కీర్తిం తనె నై దధతి విధివతో యేన నృత్తం [పయుకమ్.. ll 

గంధథకృత్పి)శ సః 

_అభ్యాసాత్ భరతో కి భంగిషు, బహువ్యాభ్యావకేషు (శమాత్, 

సంవాదాత్ గురునం|పడాయసుహృదాం, శంభో; (పసాదాదపి, 

'జ్ఞుత్వా శా(స్త్రరహోంసి నిర్చితమిదం వ్యక్తం మహార్గాన్వితం 

నస్యాత్ కన్యహితాయ శాశ్వతయశస్సంరకణం లతణమ్. . 12. 

_పేత్యు [పజ్ఞామతిశయవతీం స్వామిభక్తించ హార్దాత్.. 
ఆకౌమారాత్ గణపతిన్భపో జాయనం యం సమర్చ్యీ 
గుండామాశ్య సకలసుమనస్సేవ్యమానే జయంతం " 
వాచాం పత్యా పారిరివ కలాం శాఘ నీయాంి వ్యనై పీత్. 18 

| మాను మెర్జన్మా' ము[ దితపాఠము - అనన్వితము. ఈ సవరణ నా నూచన. 

వ. “అకటనుభగః' (వా. (వ. పాఠము. ఈ సవరణ పరిష్కర్త సూచన. 

8. “వివిధాం' అనుటకంచు ఈ పాఠాంతర మే యుక్తముగా తోచినది. 

4. 'సమర్భ్య' అను పాఠము, సంగతి చాలనిది. వైపాఠము నా సూచన. 

ర్. 'కలాళ్లాఘనీయం' అను పాఠమును అట్టి చే. 'శాఘనీయాం' అను ఒక [వాత 
(పతి పాఠమున కనుగుణముగా మీది సవరణ నాది. 



మొదటి అధ్యాయము 7 

అమితములై న శుభకర్మలు చేసి పొందదగిన మనుమవ్యజన్న్మము  |పపంచమున 

(వధానమైనది; దానియందు దొరతనము, అందు మేరలేని సంపద, దానిలో అంద 

మెన దేహము, దానియందు చందునివలె సుందరమైన ముఖము, దానియందు 

'నిద్దమై దీర్భమెన విశాలనేత్రములు, (పధానములు. ఆ కన్ను లచూపును సఫలము 

చేయునది రమణీలాస్యమును చూచు నుత్సవము. 9 

రత్నకాంతుల తళతళలు భూమియందు, తరంగముల' లొలిత్యము నీటియందు, 

దీగయాట ఆకాశమందు--ఇట్టు అకృ|తిమసుందరమైన నృ_త్తకళమహిమ పంచ 
భూతములందు |పవేశించి వెలయును. 10 

ఎవడు శాస్త్రము మీరక నృ_్తమును (ప్రయోగించునో అతనికి దేవతలు 

ధర్మము కలిగింతురు; (పసన్నుులె రాజులు ధనము నిత్తురు; కళయందరలి పోడ 

శతనమునకు లోగి (స్త్రీలు వలతురు ; గోమ్టలందు విద్వాంసులు బహువిధములుగా 

గుణములను, (పకారములను వర్షించి కీర్తిని చెకూ ర్తురు. 11 

(గంథకర్త పశంన 

|! భరతుని వాక్యరీతులను పలుమారు చదువుకొని, ఎన్నో వ్యాఖా్యానముల 

గుంతలలో (శమచేసి, గురుసం పదాయమునకు చెందిన మితులతో సంవదించి, 
శివుని యను|గవాము గూడ గలిగి, శా(స్త్రరవాన్యములు, తెలిసికొని రచించిన 

యీ స్పష్టమైన లక్షణము, గొప్ప యర్లములు కలిగి శాశ్వతమైన కీర్తిని గడిం 
చుచు ఎవరికి హితము గాదు? ns . 12 

గొప్ప (పజ ను; స్వామిభ కిని గమనించి సంతోషముతో గణపతిభూపాలుడు, 
=విన్నవయను  మొదలుకొనియే ఎవనిని విబుధులందరిచేతను కొలువుగొన్న 

| గుండామాత్యునికి, ఇం|దుడు బృహస్పతికి జయంతునీవలె, అప్ప జెప్పి, శాఘ 

నీయమైన కళను నేర్చించెనో, 18 



[వథ మో౬ఒధ్యాయః 

జిత్వా శార్వేణ సృ థ్వీం జలనిధిరళనాం, సుస్థిరకృత్య లోకమ్, 

నంగీతసోగపభో గే సకుతుకమనసః స్వామినః శాసనేన, 

తస్యాళీష్టన్య భాస్వన్మృణిముకురనిభం న్భ_త్త లీలాయిత స్య 

_(ద్రాజ్లో౭సౌ శాన్త మేత దచయతి చతురం నృ త్రరత్నావకీతి 14 

గం. శ (వ శ సి 

నృ_త్తరత్నా వలీ రాజ్ఞాం చిత్త క రవకౌముది. B55 

ఆగత్య [బిహ్మలోకాదివా భరతముని? శాస్ర) మేతన్మదీయం 

దృష్ట్వా భూయః కృతా దె” (వసృృమళఠపులకవ్యంజితాంతః [పమోదః 

చరి పళ్య లేదం కథమధిగతవానాశయం మే నమ్మగం 

న శ్రీమాన్ జాయసేనావతిరికి నియతం వత్యు లేఒ(7 మునీనామ్. #6 

మమ వాజ్న _ర్హకీ నూనం వర్షకాం_గైర్మనో వారై 8 

కరోతి శా|స్త్రరం7౭స్మిన్ లక్ళునృ_త్త మతిన్ఫుటమ్. 17 

నృ త కాల: 

2ెంూగోద్వావా మహాభిషేక నగరీవేళ్ళ పవే శోదక _ 

[కీడాసు పియనంగమ [వత మహాదా నాత్మజోత్స త్తి త్రిషు 

రకా ఆతా పర్వ పరీతణకోత్సవ జయానంద (పతిప్పహిత 

(పా ప్రి వ్వభ్యుదయాయ నృ త్త ముచితం స్వాద్దెవ పూ జాదిషు: £8 

నాట్యావతార।; 

పూర్వరంగ | పయోజ్యత్వాత్ నృ త్తం నాట్యోపకారకమ్ 

తతో నాట్యస్య వజ్యామి సం జేపాదిహ లక్షణమ్. 19 
నను 

1. వాతలో అక్షరములు చెడినవి. తెలుగు తాత్పర్యమూపహించినది. 

లి. '"త్యాగో' ము దితపాఠము, ముందు మవోదాన' మున్నది, కనుక ఈ సవరణ. 

సూచించితిని. 
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త నుఖిత దుఃఖకే 

వళ్యన్నేథ మనుష్యాణాం చాతర్ మాంగికాదిము 

* శికయామోసచ మనిన భరతం మొనసాత్మజమ్, 

.శేదనాభ్యాపికాః ప్యుతాః శాండిల్య ప్రముఖాశ్ళతమ్. 
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£, పాళము సందిగ్ధము. 
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ఇం|దుడు మున్నగు 'దేవతలు' [జహ్మాను పార్థిం చిరట - “అందరును చోడదగిన, 
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సారమును 'వేదములనుండి శ్రీసి. నాట్య వెదమలును క్ట్రీతంచెను. “వలి 

ఆ వె ఆంగికాద్యభినయములందు మనుష్యులకు గల చాతుర్యమును గమనించి 

తనమాననపుత్రుడై న భరతమునికి-ఆ నాట్యకళను నేశ్చిను. తః 

భరతుడును తన నూర్గురు కుమారులు శాండిల్యుడు ౩ మొదలై నవారికి దానీని 

నేర్చెను, నారిత్ డను, “అన్నరనలవోడన ముని యీ వాట్ట వేదమో. (వయో 

గించి (పవర్తి ంపజీసె 24 

* 
శ మో 2 ఆటే 3 ॥ 

న (౯ 
౧ 

సుఖదుః$ఖములచే మి ళమైనది లోకస్వభావము. నాట్యమనగా దాని ననుక 

రించుట * అది నాలుగు విధములగు. అభి Sey నః SO. తరలిన ట్. 25 

తు లూ 

“నటి ధాతువునకు స్పందించుట - అంతరంగములను కంపింపోజేయుట- 

అర్థము; కనుక నాట్యము సాత్వికభావములతో నిండి, రసా శయ్మమైై (భూశ్యార్థము 

నభినయించునదై యుండునని తెలియదగును. 26 

“అధి” అను ఉన పసర్గతో జేరిన ణి ఢాతువునకు: sv ' 

యమును గూర్చునపుడు “అభినయ' పదమేర్చడును. (వయోగము అభిముఖ 

మగునట్లు చేయునది గనుక అది అభినయ మనబడును. ప్ర 
॥ 

hee hh 

శాఖ, అంగములు, ఉపాంగములు----వీని తోడ్చాటుతో. బహువిభము.లై వ్ 

యగ్ధములను స్పష్టము భా sal జభననేపి చూపుట అభినయమని “పండ్తురు. గ . 28 
గా 

ba 



లు 

చతు ర్వధా వినయ ౨౧౦. 
అంగికో చాచిక్రావోర్యో స్తా _్విక శ్చే్యసా. పునః: 

చతుర్ణాకలితో యత సర్వం నాట్యం, (పతీప్పికమ్. 

ఆంగికః ॥ 
" | 

mk Gree = 
త| తాంగికో భవేదంగై. 8 "నిర్వ త్త ఈ న సపున(స్త్రిధా 

శారీరో ముఖసంజాతః చెష్టయా చ వినిర్యితః, 

శే స్మ ర్గుపాంగే శ్చ (వత్యంచై శ్చ (పదర్శితః' 
శారీరస్త సత, ముఖజః కేవలోపాంగ నీర్మితః. 

' శేష్టాకృతస్తు చేష్టా? స్టానాసనగళాదిలి; 
- శాఖా౬ంకురశ్చ, న్ఫ్త్త తంచ ప్రధానం తేవ్వను క్రమాత్, 

శ ఢాఖ్రా సూ ్, నృత్త తవాపానాం టె చి త్యాత్మ వివ రనా 

అంకురః సూచనారూపో  భూతవానై వ్వాఫ్రీకగ గోచరః 8, 
on 

భవిమ్యద్య్యాక వివ?! నతు నూచేతి క్ర థ్యతే 

నృత్త త్తం నాధ మ్య పశ్చాద్ (వంనాలికాస్యత్నే 

శ 
స 

॥ 
ag fe mi కళతో on గ్ Soke wg చ a శ్ శ ఫో 

ల | ళ్ ప. | Senne wr 
ye re ny a 

" 

"జ శ్ర జ్ర 2 i న్న ఈ 3 Wu 1 om . ’ [a ce] ఖ్ అ ఇల సే 
( ఇ 
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గ ల కి 

వాగాత్యా వాచికో ద్వేధా. సంస్కృత. ప్రాకృకాగ్రయ 

నామాఖ్యాశారిలి రేదై దై రయల వ్విస్తకమళ్ను తే ..... 
14 7 ల . ig | 

> 

ఆ హా ర్యః 

Te ar 

వె వై పళ్యన్య విశామ స్యాదావోర్యః;. 'నచకుర్విధు' 2 
_న్హథూమోంగరచనా సజీవా!॥ పరిక ల్సితః. 

1. “నజీవః' అనుట ము[దణ దోవమగును. 



చతుర్విధాఖీినయము 

ఆంగికము, వాచికము, ఆవహోర్యము, సాత్వికము:అని అభినయము. నాలుగు 
నాట్యకళ : అంతయు దీనియందే నెలకొని యుండును. ... 29 

ఆంగికము 
ఇ A OE 

శే, ముఖజము, శేస్తాక్కతము అ అని." . $0 

శాఖ, అంగములు, ఉపాంగములు, [పత్యంగములు - పీని మూలమున చూప 

బ్లథ్డునది శారీరము; ఉపాంగములచే మా|తము నిర్మించునది. ముఖజము; నిలుచు 

కొనుట, కూర్చుండుట, నడచుట మొదలగు చేష్టలతో చేయునది చేష్టాకృతము, 

శ మూటియందును అను [క్రమముగా శాఖ అంకురము, 'నృత్తము-- అనునవి 

1ప్రథానములు. i ce మా TN 81.982 

'నృ_త్తవాస్తములను విచిత్రముగా మలచుట 'శాఖ' యనబడును; కడచిన 
వాక్యార్థములను మాతమే సూచించుట అంకురము; రాబోవు వాక్యమును 

-కైనిపుదానికి 'నూచి అని చేరు నృత్త శ్రనబుదు ఇక్కడ వివరింపముు . ముందు 

వాచి క ము 

పను సు అగ్రయించి న్ా ఇెండువిధములగును. టు డ్రియోవరము * ుదలగు 

లర్ 

ఒక స్ప ర్య ము 
స్తై ణల? G3 స్త 

ua వస్త 

అట ఇక్ ark: 
జ 96 
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చభత్రతై అవిషానార్వినాళే యద్యత్ (వదృళ్యతే 

త శక్ పు స్ట ఇతి శ్రాయః (92) సచ| శేధా విధియేే 

ఆదిమస్సజగిమ ప్రత నుథ్వమో వ్యాజిమం. బృ సతః. 

అంమ శ్చష్టిమస్తే షాం (కమాల్లి కణముచ్యశే. 

కిళింజ చర్మ వస్తాళద్య సంధానాః త తసంధినుః 

సూ తాకర్పాదిభి ర్వ్యా జై: నిర్వ త్తం వ్యాజిమం విదుః, 

య. సెక్టోది సంబంధాత్ ఇ కే యస్సశేష్టిమః 

యేనాలంకియేకే “'చేవూః ' సో౬అంకారః (పకీర్తి రితః. 

సణాథరణా. మా ల్యాత్మా. చతుళ్చా (గదితో) ! బుధై 8. 

ఆ వేధ్య బంధనీయాఖ్య పశేప్యారోప్య భేదతః 

కర్ణఖభూూమణమా నేధ్యం కుండలాభరణాదికమ్ 
బంధనీయంతు విజ్రేయం [(శోణినూ| తాంగదాదికమ్, 

నూపుర పముఖం తెప్యం వో రాడ్యారోప్యమిమ్యతే, 

సై వేదంగరచనా యద్రంగైై రంగవ ర్తనమ్. 

శవ వర్ణా సితశ్యామ ర _క్షపీతాః స్వభావజాః 

వతేషూం సంకరాక్ భేదం. జాయంతే బహావః వునః 
ఇక్ ళా 

న. 

సజీవః |పాణినాం రంగే (వచేళః పరికీ ర్రితః . 
క్వ శకుళ్చరణా పాదరపిత శృతి స తిధా, 

0 కేవమానువ పక్షి ణః 

చరుష్బూరాస్తు 'వళవః పాదహీనాః భుజంగమా?" 
॥ 

లా నాలా 

1. “చతుర్థాభరణం బుక అను వా. వ. పాఠమున నాగా 1 

“అభరణము' పునరుక్తి, కనుక ఈ సవరణ నా సూచన. 



nd i GN. Cy అక కు గి ర్ 

1 
న 

an 

అందు నాట్యమున చూడబడు కొండలు, . వికాశములో మొదకగున వెల్ల 

పు నమని యెరుగనగును- అదియు వమూడు విధములు. ల 

“ఇ, మొదటిది 'సంధిమముి'; నడిమిదీ 'వ్యాజమము*: క్ష ' కడవటిది  “చేష్టిమము', 

వీని లక్షణము [కమముగో' 'చెప్పజడుకు. : 88 

ల బాప, చర్మము, గుడ్డ మొదలగు వానీచే "కేయబడిన వస్తువులు ంధిమము. 

మరదు. అయస్కా ంతము (న్యూతముతో' ఈడ్చుట?) మొడలగు: కవట సాధ 
నములతో నెర వేర ఎబడినదొ జ్యూజోమము, ల్ 

లక్క, మైనము మొదలగుజూని సంబంధముచే. ఆడింజేబడునదీ చేస్టిమము. 
చేనిచే చేహామలంకకంపబడు నో అదో యలకకోఠళము. 40 

= 

mer: 

- అలంకారము, సొమ్ములుగా, నూల్యములుగా నుండును. విద్వాంసులు 

కాని నాలుగు విధములుగా వచింతురు. ఆవేధ్యము (రం ధముచేసీ “పెట్టుకొను 

కది), బంధనీయము (ముడి 'వేసుకొనవలసినది), (పతువ్యము (తొడుగుకొనదగి 

క, ఆరోప్యము (మీద వెనుకొను నద్సి అని. 41 

" . కుండలాభరణములు (2? 2 ) "మొదలగు కర్ణ భూవణము ఆ పధ్యము; మొల 

నా బాహుపురి మొదలగునది - బంధసీయమాా. జా a re ల 49 

' కాలందియ మొదలై నది "శేవ. కము: హారము మొదలై నది 'ఆరోహ్యము. 

జా జ్నాలనే చవామును పూయుటి: అఆగరచన.. 48 

స i 

* ఆ రంగులు తెలుపు, నలుపు ఎకువు, వనుసు అనునేవి,..  న్వశావన్యములు, 

తాని కలపమువలన మరి యెన్నో భేదముఆగున్ను. 44 
| 

ఫో 

wa 

" శొంగస్టలమునందు [వవేశించిన (పాణముగల జంతువు సజీవమనబడును. అది 

శెండుకాళ్ళది, నొక్లుకాళ్ళదే, కాళ్ళూ లేనిది అసో మ "డుబీధనులు . 45 
BA bra 

'చేవతలు, మసలు పతులును రెండుకాళ్ళు గల తెగ; పశువులు నాల్లు 

ఖు వ... పాదుంలు- కాళు తనివి: - 48 
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జతా క్వి కఅత్రణమ్ ౫. | 
3 పరస్య సుఖదుఃఖాది భోవె 8 యచద్భావనం భవేత్ న్ 

బ్రాం రుణాస్త్తి కిరతంం ంతా సత్తమిష్య లే. ఉత 

ఓల 

me: 
EE) 

(J 

wa oa Ty 

ae సా త్రిక స శ్వనిష్పాద్యైళ్ళావై క్రాతః నచాష్ట్రధా- | Wy ల 

_స్తంభ్యపన్వేద. రోమాంచాః స్వర భేద న్స వేపధుః. 
సథ 
య. 

..వివర్ణ ర కాత్రు[వలయా ఇత్యేతే సా_త్ధ్వికాః స్మ తాః 
ని వ 
/| పషామభినయానాం న |వపంచో౭. [త [పదర్శితః. 49 

.,నృత్యనృత్థ శాట్యానాం మార్గ దేళ్యోశ్ళ లక్షణమ్ 
క meh) 

గక “ఇదానీం [వక తం న త్యం యథాలకణముచ్య'తే 

భవేత్ భావా శ్రయం నృత్యం పదా ర్థాభినయాత్మకమ్. 50 

. గీ న. ఖ్ | 
హి. . + 

+ | 

గా గాత్రవిజేవణార్భ శ్వాక్ నృ శే బహుళ మాంగికమ్ " 

muse వివిధేన్సవిలా సేవ. తపో విశేవ ఇవ్యశే. Bh. 
me. wy 

క శా శే నం. ం 

జా ee .? u arg | 

_. నాట్యవేద ప్రవృత్తళ్వాత్ మాగ్గితళ్వాత్ మవార్షి భిః . 
pu సద్యః సంచారికళ్వాచ్చ మౌర్గమొాహు 6దఠ 'బుధాః న . 

తః. న్నత్వం (శీగదితాదిస్వాత్ క. నాట ౦ తన్నా టకాదికమ్. "ఈ." 

: 
: గా fe x కడ 

" గీతవాద్యా ద్ మీఖితం: 'అయచ్లూ; త్ర సమా శయం . ew ల్లో 
ఆకా r J 

( 
. న. 

కం. fis iy me సా! dtd యఖ /| వను. “క అం నచేపణ 'నృ త్రం భవే దశన జా. en apg షయం (ర. యు! ts x Kk ణా ' Crs rr Tr hea yn Yi rf 

“ హశ్యు వ్యా ఫనయే ఇర చదన వ ఫలం హి తత్ ౧వ ల్లీ 
క వతర్దేశీతి విఖ్యాతం త త _క్తద్దేశ జనేచ నచ్చయా | ప 0 గారీ 

షో 

౯ , న ta ॥ శ ల gil 
bok కై “a Bh a TT ros te గ ఖో న ణి wt : | శవా 

తా pe యం. hoy rh చస 1 Nn Pot te fr, ge Se ge gd స A mw mw 1 fim శ he ట టో ను =. ॥ 
tut gi TY pr Ay Er: శా 4 

eh a a దం న కం నృత్త 2 మ్య ఇ కం  చంద్రమౌలినా. 55: 
' + 

॥ “ే i జై +. ౯ 3 at ౯. / 
KE: % | ఇం 
గా శీ i | ల 

Cr మను. వ . 

* 1. నాచ్యవ్యభి అని పాఠముండును. ఒకో చాకళ్టిమందు రెండు హో Yo. కు 3 

అుండవు. 3: . . చ న్ | Ree 
* heh ad a me yt 

2. భరతనాట్యశాన్రము. అధ్యా. ౪. లో ౧౩ శాళీ ' మ్యుద్రణము. . న. ల a స. 
అ సళ rl యం. 

wrt లే 
|. ul Eat] {| 

స [1 ag 
Fee స్మి HET కన 
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సాత్విక లక్షణము 

ఇతరుల నుఖదుఃఖాది భావములను చూచి వానిని థావించునప్పుడు ఆ భావన 

యందు మనస్సునకు కలుగు అత్యంతాస క్తి సత్వమనబడును. 47 

సత్వముచే నెరవేర్పదగిన భావములమూలమున కలుగు అభినయము సాత్వి 
కము. అది యెనిమిది తెగలు: స్తంభము, [ప స్వేదము, రోమాంచము, స్వర 

భేదము, వణకు, వివర్షత, కన్నీరు, [ప్రళయము - అని. వీని వివరణ ఇక్కడ 
చేయబడదు. 48_49 

నృత్య నృ త నాట్యముల మార చేశీభేదముల లక్షణము 
మాటి ౧ 

ఇప్పుడు (పకృతమైన నృత్యము లఅతణానుసారముగా చెప్పబడును: భావముల 

నా|శయించీనది, పదార్థముల నభినయించు స్వరూపముగలది నృత్యమగును. 50 

.. శరీరమును విశేపించుటయే దాని (ప్రయోజనము గనుక నృత్తమందు ఆంగి 
కాఖినయము ఎక్కువగా నుండును. వివిధములైన అందచందములతో ఆడించుట 
వికేపమనబడును. 51 

. నాట్య వేదమునుండి వెలువడినది గనుక, మహర్షులు వెదకి తీసినది గాన, 
సజ్జనులు |పచారముచేనినది గావున దీనిని బుధులు “మార్గము ' అని “పేర్టాందురు. 

శ్రీ గదితము' మున్న గునది నృత్యము; “నాటకము మొదలైనది నాట్యము, 52 

పాట, వాద్యములు మొదలగు వానితో గలిసి, లయను మా(తము అశ 
యించి, అభఖినయములేక, అంగముల నాడించుట నృ త్తము. ర్లి 

నాట్యమునందు అభినయమునందును గలుగు కొరతలను గప్పిపుచ్చుట దాని 

ఫలము గదా! ఇది ఆయా చేశముల జనుల యిష్టానుసారము చెల్లునది గనుక 

“'దేళి యని (ప్రసిద్ఞమైనది. ర్ర్తీ 

దీనికి గౌొరీశుఢడు ఆచార్యుడు; ఎట్లనగా “సంధ్యాకాలములలొ నృత్యము 

చేయునప్పుడు నాకీ నృ త్తముగూడ స్మృతికి వచ్చినది" అని చం[దమౌళి వచించి 
నాడు గనుక, వి CN 
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“౨ 'లాస్యతాళలడవ లక్షణమ్ 

లాస్య తాండవ 'భేదేన ద్వయమేతత్ ద్విధా పునః 

సుకుమూరం త యోరాద్యం భ వేదపరముద్దతమ్ . 

జ 

భావః (స్త్రేపుంసయోర్హాసః తదర్థః (ర్థం 2) తత సాధు వా 

లాస్యం మనసిజోల్లాస హేతు మ ్ రద్వంగహారవత్ 

దెవై్య దెవొ పదిస్ట త్వాత్ [పాయః (స్రైవిః [పయుజ్య త, 

లా స్యాం గాని 

అగ 98 ం 5 అర్ము ఆధ జాం గెయపదం స్థీతఐ ఠ్య మాననం పుష్పుగంధిః 

(ప్రచ్చేదకః [తిమూఢాఖ్యం నై ంధవాఖ్యం ద్విమూఢకమ్. 

ఉత్త మోత్తమకాభిఖ్యం ఉ కృ (పత్యు క కాభిధమ్ 

లాస్యాంగాని దృశె వా[త తేషాం లవ్బాభిధియ తే. 

. య|తాసన సుఖా సీనాః తం [త్యాద్యాతోద్యసంయుతమ్ 

గాయంతి గాయనాళ్ళు పుం త గాయపదమిమ్యతే. 
గ 

ఆసనస్టా వదెద్య త్ర |పాక్ళతం విరహే వధూః 

మన్మథానలతప్తాంగ స్థితపాఠ్యం తదుచ్యతే. 

చింళతాళశోకాన్వితం స్వర ఏ8 వాద్ర్యైరభిన మైరపి 

హీనం య (తాస్యతే తస్మాత్ (తత్ స్యాత్ 2 

భా్యాతమా సీనసంజ్ఞ యా. 

నృ త్తం గీతంచ వాద్యంచ య।|త నానావిధం భవేత్ 
పుంవచ్చ వివిధా శ్చష్టాః నార్యాన్సా పుష్ప గంధికా, 

(పచ్చేదకో భవేద్య [త జ్యోత్స్నా సంతావవిహ్యాలాః 

కామినో్య యాంతి నిర్వ్యలాః సాపరాధానపి సియాన్. 

56 

ర్? 

ల్ 

59 

60 

61 

62 

68 

64 



మొదటి అధ్యాయము 19. 

లాస్య తాండవముల లక్షణము 

ఈ "రెండును (నృత్య నృత్తములు) లాస్యమని, తాండవమని మరల రెండు 
విధములగును. అందు మొదటిది _ లాన్యము - సుకుమారముగా నుండును ; 

శెండవది -- తాండవము _ ఉద్దతమైనది. 56 

(స్రీ పురుషుల పరస్పరవిషయమైన భావము లాసము; దానికొర,కె నది, 
లేదా దానికి తగినది అను నర్థము గలది లాస్యము; అది కా మోల్లానమునకు 

హేతువులగు మృదువైన ' అంగవిజేపములు గలది. . చేవికి శివుడుపదేశించినది 

గనుక | పాయికముగా దినిని స్త్రీలే (పయోగింతురు. 57 

లాస్యాంగములు 

" లాస్యమునకు పదియే అంగములు : "గేయవదము, స్థితపాఠ్యము, ఆసీనము, 

పుష్చగంధిక, [పచ్చేదకము, [తిమూఢము, నైంధవము, ద్విమూఢము, ఉత్త 

మో త్తమకము, ఉక్ప [(పత్యుక్తము, అని; వాని లతణమును తెల్పుదుము. 

558._59 

ఆసనములందు నెమ్మదిగా కూర్చొని గాయకులు వీణ మొదలగు వాద్య 

ములు తోడుగా శుష్కుముగా పొడుట గేయపదము. 60 

విరహమునందు (స్త్రీ, కామాగ్నిచే దేహము తపింపగా, ఆసనమందుండి 

(పాకృతభాపషతో వ్యవవారించునది స్థితపాఠ్యము. 61 

వ వాద్యములును, అభినయములును లేక చింతాళోకములతో కూర్చుండు 

టకు ఆసీనమని పేరు, 69 

నానావిధనులై న నృ_క్త త్రగిత శాధ్యముల్లతో మగవానివలె స్ర్త్రీ వివిధచేష్టలు 

చేయుట పుష్పుగంధిక. న. ల 6లి 
mem he ఉర ల rl త్రో -_ జ ~*~ ~~ hm కే జు 

వా 
చేలో లాలో 

.ఎవెన్నెలివేడికి తాళలేక కామినులు సిగ్గువదలి, తప్పుచేసిన [పియుల్నానె నను 
వెన్నాడుట [పచ్చేదకము. . 0 64 
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నాట్యం పుంఖావభూయిష్టం నమవృ త్రవిభూపి.తమ్ 

అనిష్టురళ్లత్షపదం యతస్యాత్ తత్ [తిమూఢకమ్, 
+ అ mE 

పాతం వంచిత సం కేతం వాట్యం పాఠ్య నచోర్జితమ్! 

భామషోాచ నె ంధవీయ త తజ్జాన్తత్ నై ంధవం విదుః. 
లూ 

ముఖ (వతిముఖో పేతం చతుర శ్రపద [క్రమమ్ 

శ్లిష్తభావ రసం య శ్తత్ వై చిత్యార్ధం ద్విమూఢకమ్. 

విఛిత శ్లోకబంధం యత్ నానారస సమా |శయమ్ 

ఉత్త మో_త్తమకం తత్ స్యాత్ లీలాభావమనోహరమ్. 

సాధితేవై! వద్రైర్యు క్షం చితగీళార్థ యోజితమ 

కోప పసాదసంజాత ము కృ [పత్యు కృకం విదుః. 

యత (పియాక్ళతిం దృష్ట్వా వినోదయతి మానసమ్ 

మదనానలతప్తాంగ్ తచ్చి|తవదముచ్య'తే. 

దృష్ట్వా స్వప్నే (ప్రియం యత్ర మదనానలతాపితా 

కరోతి వివిధాన్ ఫాచాం స్త భావిక్రముచ్య'తె. 

కేచిదేత ద్వయం |పాహుః తన్నమన్యామ హవయమ్ 
0 

అంగాని దశ చె వేతి మునినా యత్ |పకీ ర్మితమ్, 

G4 ద్ద తమ్ 

ఉద్దతం త్తు మ హేశన్య శాసనాత్ తండునోదితమ్ 

భరతాయ తత; ఖాతం లో క తాండవసంజ్ఞ్ఞయా. 

రల 

66 

67 

68 

69 

{0 

71 

72 

78 

1. “పాకే నచోజ్షీతం"' అని దొరకీన్ పాఠము. ఇది పరిష్కర్త మంచి సవరణ. 
(వివరములకు చూ. Notes P. 3) 
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పురుషస్వభావమే యెక్కువగా గలిగి, సమవృ త్తములచె అందమై, మృదు 

వైన, |పియమైన మాటలుగల నాట్య మెందుండునో అది [తిమూఢకము. 65 

సంశేతస్థానమునకు (పియుడు రాక వంచితుర్శాలెన పాత, ఉ_త్తమృమెన 

పాఠ్యమును లేని నాట్యము, నైంధవి భాష - ఇవి గలది నై ౦ంధవమని శెలిసిన 

వాారందురు. - - 66 

ముఖ (పతిము ఖములు గలది, చతుర |శ్యమెన నడక గలది, భావరనములు శిష్ట 

ముగా నుండునది, వీచి తమ్నులె న అర్థములు గలది (విచి తత [పయోజనముగా 

గలది ?) ద్విమూఢకము. 67 

విచి [తము _లెన శ్లోకముల రచన గలిగి, నానారసముల కా[శయమై లీల యను 

భావముచే మనోవారమెనది ఉత్త మో త్త్సమకము. 68 

ఎత్తిపొడుపు మాటలు గలది, వింతవింతలగు పాటలును అర్హములును 

గలది, కోవ |ప్రసాదములచే గలుగునది ఉక్త పత్యుకృకమందురు. (మాట 

కెదురుమాట). 69 

మన్శథాగ్నిచే తపించెడి యంగములుగల స్రీ, పియుని చి|తపటమును 

బూాూచుచు మనస్సు నెమ్మదిపరుచుకొ"నుట చ|తపదము. 70 

స్వ్వవ్నమున (పియుని జూచి, మదనానలమున (కాగుచు, నాయిక వివిధభావము 

లను చూపుట భావికమనబడును. Tl 

ఈ రెండంగములనుగూడ - చి|తవదము, భావికము-కొందరు చెప్పుదురు. 

కానీ మేమది యంగికరింసము; “అంగములు పదిణయే” యని భరతముని 

చెప్పెను గావున. {2 

ఉ ద్ద తము 

ఉద్దతము మ పాశ్వరుని యాజ్ఞ చే తండును భరతమునికి చెప్పినది గావున 

లోకమున తాండవము అనుపేర వెలసినది. 78 



పూ శ్తాలో 

- [పాయో నిర్వర్త్య "తే పుంభిరంగహారై సృదుద్దతే ః 

(పయోగస్తూచ్యతే తబెః తసోోత్సాహాదిగో చరః. RIE | స్తూ క్ష్! 

ఇతి శ్రీమన్మవోరాజాధిరాజ గణపతిదేవ గజసొధనిక 

జాయసేనాపతి విరచితాయాం నృ త్స రక్నా వల్యాం 

నర్పనవివేకోనామ |పథ మో౭ధ్యాయః.. | 
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అది |పాయికముగా జఉద్ద్ధతమైన అంగవోరములతో పురుషులు నెరవేర్తురు. 

ఉత్సాహము మొదలగు భావములందు దానిని పయోగింపదగునని తెలిసిన 

వారు చెప్పుదురు. on 

ఇది (శీ; మన్మవారాజాధిరాజ గణపతిదేవుని గజసాధనీకుడగు 

జాయ సేనాపతి రచించిన నృ _త్తరత్నావళియందు 

నర్హనవివెకమను మొదటి యధ్యాయము, 



అథ ద్వితీయోఒధ్యాయః 

అంగ [పత్యంగోపాంగాని 

స నాట్య యోర థాంగాసి వత్యుంశే నృత్య నృ_త్తయోః 

శిరో వాస్తా వురః పార్శ్వే కటీ పాదెచ షట్ [కమాతి. 

(గ్వా దోః కుతి పృష్టోరు జంమాః (పతరంగకాని షట్ 

విలోచన [భూ నాసోస్ట్ర కపోల చుబుకాని మట్ 

ఉపాంగాన్యథవై "తేపూం ీదాన్ వక్యే సలతణాన్ . 

కిరోలక్ష్షణమ్ 

ఆకంపితం కంపితాఖ్యం ధుతం విధుత మంచితమ్ 

వరివాహిత మాధూత మవధూతం నిహాంచితమ్. 

అధోముఖం పరావృత్త ముత్తి పం లోలితం శిరః 

(త యోదశవిధం వృత్తం [నృ త్తే? |] మునినా సముదిరితమ్. 

సకృ చాకంపనాదూ ర్వమధశ్చాకం పితం శనెః 

|పశ్నో పదేళ నిశ సంజ్ఞాదా వేతదివ్య తె, 
/(ఆకంపితమ్--1) 

తదేవ బహుళస్తూర్హం కంపనాత్ కంపితం విదుః 

వితర్క రోమ. విజ్ఞాన |ప్రతిజ్ఞా తర్జనాదిషు. 
(కంపితమ్-2) 

మందం సంచారితం తిర్యక్ నిరో రుత ముదిరితమ్ 

పార్శ్వావలో కనాళ్చర్య ని పేధానిప్సితాదిషు. 
(ధుతమ్-శి) 

తదేవ కీ ఘతాం నీతం శిరో విధుత మీప్పితమ్ 

పీతమా |తాసవ త్త భీత్రా ర్త! జ్వరితాదిషు. 

(విధుతమ్--4) 
(Tr 

1. 'శీచార్క' ము[దితపా; సూర్యుని విషయమున గాని, యెండ విషయమున 

గాని యిది సరివణడదని తోచి వె సవరణ సూచించినాను, 
[ఏవ 



ఇక రెండవ "అధ్యాయము 

అంగపత్యంగో పొంగములు 

ఇక్ నాట్య ._న్భత్య_న్భ త్రముల యంగములు చప్పబడును. అవి [కమముగా 

శిరస్సు, చేతులు, వక్షము, (పక్కలు, మొల, పాదములు--ఇట్లు ఆరు. 1 

మెడ, భుజములు, కడుపు, వెన్ను, తొడలు, పిక్కలు--ఇవి ఆరు [(వత్యంగ 

ములు. కన్నులు, బొమలు, ముక్కు, పెదవులు, చెక్కులు, గడ్డము యా 

ఈ యారును ఉపాంగములు. వీని భఖేదములను అతణములను వచింతును. 9 

రిరోలక ణము 

ఆకంపితము, కంపితము, ధుతము, విధుతము, అంచితము, పరివాహితము, 

ఆధూతము, అవధూతము, నివాంచితము, అధోముఖము, పరావృ త్తము 

ఉ త్రి పృము, లోలితము _ ఇట్లు వృశ్తియందున్న |[నృత్తము నందలి ?] శిరస్సు 

వదుమూడు విధములగునని ముని వచించెను. లక్షీ 

ఒకమారు తిన్నగా మీదికిని (కిండికిని కదలించు శిరస్సు ఆకంపితము; (పళ్న 

చేయుట, ఉపదేశము, ని'ర్రేశించుట (అదిగో అని చూపుట), సన్న చెయుట 

మొదలగు సందర్భములందిది (పయోగింపనగును. (ఆకంపితము--1) ర్ 

అదేరీతిగా పలుమారు వేగముగా ఆడించిన తల కంపితమందురు: ఊహించుట, 

రోషము, తెలియుట, ప్రతిజ్ఞ, 'బెదరించుట మున్నగువానియందు ఉపయో 

గించును. (కంపితము2) 6 

నెమ్మదిగా అడ్డముగా ఆడించు తల ధుతమనబడును; [పక్కకు చూచుట, 

ఆశ్చర్యము, కూడదనుట, "ఇష్టము లేకుండుట--ఇత్యాదులందిది ఉవయుక్కము. 7 
(ధుతము--8) 

అదే, వేగముతో ఆడించినప్పుడు విధుతమగును; మద్యమును (తాగిన 

వెంటనే, భయపడినప్పుడు, చలికి తట్టుకో లేనప్పుడు, జ్వరముపడియున్న ప్పృడు-- 

ఇత్యాది సందర్భములందు (పయోగింపదగినది, (విధుతము--4) 8 
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ఈషదానమితం పార్శ్వే శిరో జ్ఞాతవ్యమంచితమ్ 
మత్తమూర్చిత రోగా ర్హ- చింతా వర్యాకులాదిషు. 
టి వ. (అంచితమ్--5) 

పార్శ్వాత్ పార్శ్వం శిరోనీతం పర్యాయైః పరివాహితమ్ 
విచార విస్టయామర్హ వార్ష లీలాదిషు స్మతమ్. 

(పరివాహితమ్-_6) 

ఏకవారం సము షి పం తిర్యగాధూత ముచ్యతే 
ఆత్మసంభావనా గర్వ పార్భ్యు స్టో ళ్వైవలోకనె. 

(ఆధూతమ్--'7) 

అధస్తాత్ సకృదాతి. ప్త మవధూతం నిగద్య్భ 
తదావాపాన సందేళ సంజ్ఞాలాపాదిషు స్మృతమ్. 

(అవధూతమ్--8) 

1గీవాంచితా సముల్టి ప్రా యతాంసౌ తన్ని హంచిళమ్ 

తదేతక్ ను|భువాం గర్వ బిబోక లలితాదిషు. 

(నిహంచితమ్--9) 

అధోగత మవాశీన స్టితానన ముదాహృాతమ్ 

అభివందన 'మందాకు విపాద పముఖేషు తక్. 

(అధోగతమ్10) 

య|తాననం పరాచీనం తక్ పరావృ త్తమిఘ్య తే 
పళ్చాద్విలొ కనానిష్టో ద్విగ్నా స్యాపనయాదిషు ం 

(పరావృ త్తృమ్--] 1) 

ఉచైరున్యుఖము శ్రి పం భవే దంచితకంధరన్ 

(పాంళు న్యోమా।|గ నూర్యేందు తా రాద్యుల్లోక నేము తత్. 

| (ఉశీ ప్రమ-_12) 
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కొంచెముగా [పక్కకు వాలిన తల అంచితము; మదించినవారు, మూర్చ 

పోయినవారు, రోగబాధగలవారు, చింతచే కలతచెందినవారు -_ మొదలగు వారి 

విషయమునందుపయోగించునది. (అంచితము--5) 9 

ఒక పక్కనుండి వేరొక ప్రక్కకు మార్చి మార్చి తలనాడించుట పరివాహిత ము; 

ఆలోచించుట, ఆశ్చర్యము, రోషము, సంతోవము, లీల మొదలగు వానియందు 

(పయోగింపదగు ను. (పరివాహితము-6) 10 

MN 

ఒకమారు అడ్డముగా తలమీదికెత్తుట ఆధూతమనబడును; స్వాభిమానము, 

గర్వము, ప్రక్కనున్న వానిని, మీదివానిని చూచుట_వీనికుపయోగించును. 11 

(ఆధూతము- 7) 

ఒకనారి కిందికి తలదించుట అవధూతము; అది పిలుపు, చెప్పిపంపుట, సన్న 

చేయుట, సల్లాపము మొదలగు విషయములందు వచ్చును. 12 

(అవధూతము--6) 

మెడ ఇంచుక పక్కకు వాల్చి, మూపులను మిదికెత్తిన శిరస్సు నివాంచితము; 

ఇది (ప్ర్రీల గర్వము, బిబ్చోకము, లలితము మొదలగువానియందు [పయో 

ఇంపదగినది. (నివాంచితము-9) 18 

మొగము. [కిందికి వాల్చుట అధోగతము ; ఇది నమస్కరించుట, సిగ్గు, 

దము మున్నగు సందర్భములం దుపయోగించును. (అధోగతము-10) 14 

ముఖమును వెనుకకు (కిప్పుట పరావృశ్త తము; వెనుకదిక్కు చూచుట, 

ష్టములేమి, వెరపుగొనుట, ముఖము తప్పించుట మున్నగుచోట్ల నుపయో 

౦చును. (పరావృ తృము--11) 15 

మెడనీంచుక (పక్కకు వాలి యెదురుగా ముఖమును మిక్కిలి మీదిె త్తి 

పుడు ఉలి ప్రమగును ; ఎత్తులో నున్న వానిని, ఆకాశము తుది, సూర్య చంద 

క తాదులను నిక్కిచూచుటయందు దీని యుపయోగము. 16 

(కక ప్రము-_1=) 



బిర్ర ది పతీ యో౬ధా వ్రయఃణ 

విరో లోలితమాఖా వతం సర్వతః పరిలోలనాత్ 

పుదమూర్భాగద స్వప్న [గహ గస్తాదిషు స్మ్భతము. 

(లోలితమ్--18 

““వభ్యో౬ నే బవాదో భేదాః లోకాభినయసం | శయాః 

తే చ లోకస్వభావేన పయో కృవ్యాః (పయో కృృభిః'' 

ఇత్ఫు క్షం మునినా అత్త దనుతం [తవిధాయిభిః 

కల్సి తాః కతిచిద్భేదాః [బూమస్తానపరానపి. 

సమం నె రాజితం తిర్య కృతం తిర్వజ్న తోన్న తమ్ 

పాొర్భా్యాభథిముఖమున్నీ తం నకంపపరివాహితమ్. 

సకంపధుతనామాన్యత్ ఉద్దుతం పార్ళ్వకంపితమ్ 

పార్శ్వాకంపిత మి త్యేకాదళ భేదాః (పకి ర్తి తాః. 

వకొతినం సమం |పో కం యతోఖేదాః వినిన తాః (అరికద్ధి Ges నిల్రి 
తత్స్యాత్ సమనఖ ధ్యాన సభా వాఖినయాదిషు . (సమమ్--1) 

(పదక్తిణ|కమేకా వ య తారా త్రికవత్ [(భమః 

నె రాజితం నృపాధీనాం తత్. స్యాసన్నీ రాజనావిఢా 

(నె రాజితమ్-2) 

తిర్య కృతం యథార్థాఖ్యం చింతా పడాదిషు స్మృతమ్. 

(తిర్య క తమ్-శి) 

తిర్యజ్న తోన్నతం తద్వత్ సుభువాం వి భమాదిషు. 

(తిర్యజ్న తోన్నతమ్--4€) 

వార్భ్వాథిముఖ మన్వర్థసంజ్ఞం పార్భ్య|పలోకికే. 

(పారా 3 వ్రఖీముఖమ్--5) 

17 

19 

20 

24 

1. ఈ శోకము భరత వాట్యశాస్త్రము రివ అ ధ్యాయమున లిర్రివది. 



రెండవ అధ్యాయము 29 

అన్ని[పక్కలను శిరన్సును వణకించుట లోలితమనబడును ; మ త్తెక్కుట, 

మూర్భరోగము, స్వప్నము, దయ్యముపట్టుట ఇత్యాదులందిది చెప్పబడినది. 17 

(లోలితము--12) 

“ఇవిగాక ఇంకను "పెక్కు శిరో భేదములు, లోకాఖినయమున గలవు. లోక 

స్వభావము దెలిసి వానిని [పయోక్షలు [ప్రయోగింపదగును.' 15 

అని భరతముని చెప్బ్పియయున్న ౦దువ. తరుతాతి.శా( స్త్రకర్హలు: కొన్ని భేదములు 

కల్పించినారు. వానిని, మరఠికొన్నిటిని గూడ తెల్పుదుము. 19 

సమము, _న్తెరాజితము, తిర్యకృతము, తిర్యజ్నతోన్నతము, పార్శాాఖి 

ముఖము, ఉన్నీతము, సకంపపరివాహితము, సకంపధుతము, ఉద్దుతము, పార్శ్వ 

కంపితము, పార్శ్వాకంపితము-ఇట్లు వదునొకండు కిరోభిదములు గలవు. 20_21 

స్వాభావీకముగా నుండు శిరస్సు సమమనబడును ; తక్కిన 'భీదములన్ని యు 

దీనినుండి వెలువడును; సమనఖమను కరణమునందు, ధ్యానమును, స్వభావమును 

అభినయించుట మొదలగు సందర్భములందు దీని ప్రయోగము. 22 

ఆరతియె త్తి నట్టు |పదకిణముగానే తల తిరుగుట నె రాజితము; అది రాజులు 
మున్న గువారికి ఆరతియెత్తుటయందుపయోగింవదగు ను. 28 

(నె రాజితము2) 

చేరు సార్థకముగా, [పక్కకు చాచబడినది తిర్య కృతము ; చింత, నొప్పి 

మొదలగు వానియందిది వచ్చును. (తిర్వ_క తము_కి) 
అశు (పక్కకువంచి యెత్తబడినది తిర్యజ్నతోన్నతము: ఇది [ విభ 

మము మొదలగు ఖావములందు తగినది. _ (తిర్యబ్నతోన్న తము--4) 24 

మొగము [పక్కకు (తిప్పుట పార్య్వాఖిముఖము ; సాస్థ్రకసంజ్ఞ్ఞ గలది; ఇది 

[పక్కు-చూపునందుపయు క్ష ము (పార్మ్యాథివఖము_క) 



ద్వితీ యో2భ్యాయః 

(వాతలో చెడిన పాఠములు. చాలా అస్పష్ట్రము. 

లి "చాదర్ధం' (వాత. “స్యాత్ సార్టం' అని యుండునేమో ? 

ఉన్నీతం సకృదున్నీ తే వృచ్యాడా నముదిరితమ్. 2ిల్ 

(ఉన్నీతమ్-6) ' 

కంపిళేన సమా యోగం సం|పాస్తు పరివాహిసే 

లాస్వే తాలలయే [పో కృం సకంపపరివాహితమ్. 26 

(సకంపవరివాహితమ్-_/) 

సకంపధుతమ మ్యేవం! 66600 44444 టెనె 8 కృతమ్ 

(సకంపధుతమ్-రి) 

ధుత మవోద్దుతం కించిదుతానితముఖం భవేత్. వ్ర 

కందుకో ల్లాలనాందోల సంచా రాది[పలోచనె. (ఉద్దుతమ్-9) 

కంపితాభరంచి తాభ్యాం స్యాదర్గం* పార్భ్వముఖం యదా 28 

స్యాత్సార్భ్య కంపితం పార్భ్యాకంపితంచ [కమాత్తదా 

(పశ్నతాలల యో ల్లాన హాన్యాది త ద్వయం మతమ్. 29 

(పార్శ్వకంపిత-10, పార్భ్యాకంపితె-11) 

దృ షి లక్షణమ్ 

కాంతా హాస్యాంచితాచై వ 'రౌదిచ కరుణాం చితా 

తథా వీరాద్భుశే స్యాతాం వీభత్యా సభయానకా. వ్ర్0 

రసోత్స త్తి కమేణాష్టై మయోకాః రసదృష్టయః 

స్నిగ్ధా హృష్టా తతః (కుకా దీనా దృప్తా సవిస్మయా. లి] 

జాగుపిత భయాంచిశే స్టాయిష్వేవం దృగష్ట్రధా 

శూనా న్ లజ్జాన్వితో [శాంతా విషళ్ణకా మలినాభిధా. ఫ్ 

శంకితా ముకులా గ్ధానా కుంచితొ అలితా తథా 

అభితప్తార్హముకులే విభాంతా సవితర్కితా. 89 
ఆకేకరాో విక ళాఖ్యా జిహ్మో (తస్తా౭థ విప్పుతా 

మదిరాచేతి దృష్టీనాం వింశతిర్వ్యభిచారిషు. 84 

1. “-మ్యేకవం చత్సురె ర్షనైై 8 కృతం" ॥ 'వ్యకవం చతురై_రజకే 8 కృతం" అని. 



. రెండవ అధ్యాయము శ్రీ] 

ఒకసారి మొగము మీది శెత్తునది ఉన్నీతము ; |ప్రశ్నించుట మున్నగు వాని 

యందు దీని వినియోగము. . (ఉన్నీతము--ర) 25 

పరివాహితము కంపితముతో కలిసినప్పుడు సకంవపరివాహితము ; లాస్యమున, 
తాళలయము ననుభవించునప్పుడు ఇది వచ్చును. 26 

(సకంపపరివాహిత ము--) 

ఇశు సకంపధుతమును ; కంపితముతో ధుతము చేరినప్పుడు. 
(సకంపధుతము--8) 

మొగము కొంచెముగా మీదికెత్తిన ధుతమే ఉద్దుతమగును. బంతి పుట 

మెగురుట, ఉయ్యాలయూపు మొదలగువానిని చూచునప్పుడు దీని యుప 

యోగము. (ఉద్దుతము--9) . 

పార్భ్వముఖము  కంపితముతోగూడి పార్య్వకంపితమగును ; అంచిత 

ముతో గూడినపుడు పార్య్వాకంపితమగును ; |ప్రశ్నించుట, తాళలయము, 

ఉల్లాసము, హాస్యము మున్న గువానియందు ఈ రెండును వనికివచ్చును. 

(పార్భ్వకంపితము-10, పార్ఫ్యాకంపితము-11) 27 - 29 

దృషిలకణము 
లు 

కాంత, హాస్య, రౌది, కరుణ, వీర, అద్భుత, వీభత్స, భయానక __ ఇట్లు 

ఎనిమిది దృష్టులు, రసోత్స త్తి కమము ననుసరించి నేను చెప్పునవి. స్నిగ్గము, 
రు —0 (గ) 

హృష్షము, [కుద్రము, దినము, ద్భ ప్ర ము, సవిస్మయము, జుగుప్పితము, 
(s) (ల —0 

భయాంచితము_ఇట్లు స్థాయిభావములందు దృష్టి ఎనిమిది తెరగులు. లి0-లి1 

శూన్యము, లజ్ఞాన్వితము, |శ్రాంతము, విషజ్ఞము, మలినము, శంకితము, 

ముకుళము, గ్లానము, కుంచితము, లలితము, అభిత పము, అర్హముకుళము, 

విభాంతము, వితర్కితము, ఆశేకరము, వికోశము, జివ్మాము, [తన్నము, 

వివ్లుతము, మదిరము __ అని యిరువది దృష్టులు వ్యభి చారిభావములందలిపి. 

లివి - 84 
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రన డృ.ష్ష.య : 

హార్హోత్సన్నా [పసాదోత్తా కామం కామదశా'వశా 
యి థి 

"ఖు రగారే౭._భిమాళా కాంతా [థూ తపాపాం గసం గతా. ల్ల్ 

(కాంతాద్భష్టిః-1) 

చిత భాంతాల్పతారా దృగాకుంచితపుటా [కమాత్ 

కతాదిస్సర్భపాతాదాె హాస్య వోస్యా హి2 ౪౪ 96 

(అ [త మజోన్ [గంథపాతః) 

| కూరా రూజారుణోద్వృతా ని వ్రవ్రిపుట తారకా 
(భ్రుకుటి కుటిలా దృష్టిః రౌదీ రౌ దరసే స్మృతా. వి 

(రౌదికి 
పతితో ర్వపుటా సా|సా మన్యుమంథరతారకా 

నాసా |గానుగతా దృష్టిః కరుణా కరుణోరసే. (కరుణా__ ) 88 

దీపా వికసితా2. మచ్చా గంఫఖీరా సమతారకా 

- ఉతుల్లనుధ్యా దృష్టిన్తు వీరా వీరరసా [శయా. (బీరా-ర్) 99 

యా త్వాకుంచితపమ్మూ [గా సాళ్చర్యోద్వ్భృ త్త తారకా 

సౌమ్యా వికసితాంతాచ సా౭ద్భుతా దృష్టి. రద్భుతే. 40 

(అద్భుతా--6) 

నికుంచితపుటాపాంగా ఘూర్జొాపప్తుతతారకా 

సంక్లిష్ట స్థిరపణ్యాచ బీభళ్సా దృష్టిరిష్యతే. (బీభత్సా-7) టి 

2. ఇక్కడనుండి | వాత పతులలో వెద్దగంథపాతము, విషయ వై చకణ్యమున_కై 

1. “కామవశావశా” (వా, ముది. పాఠము. మీది పాఠము నా నూచన. 

భరత నాట్యశా(న్త్రమునుండి | ఈ గుర్తులలోని శ్లోకముల నెత్తి పరిష్మ ర్త 
చేర్చినారు. 
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ర సృ షులు 

సంతోషముచే, |[వనన్నతచే జనించినది, కామావస్థకు లోగినది, బొమ 

లాడించుచు [కేగంట చూచునదియ్హునె న చూపు కాంత యగును. ఇది శృంగార 

మందు తగును. “ాంతము-1) , లిక్ 

నల్ల గుడ్డును వింతగా కొంచెముగా |తిప్పుచు (క్రమముగా శెప్పలనించుక 
ముడుచుచు చూచుదృష్టి హాస్య; చక్కిలిగింత, జూరిపడుట మొదలగు హాస్య 

సందర్భములందిది చేయదగినది. (హాన్యము--2) 86 

|కూరము, కనికరములేనిది, మీదికి కిందికి రాచుకొనునది, రెప్పలును 

గుడును కదలకుండునది, వంకర బొమలు గలదియు నగు దృపి కాది; ఇది (రూడి లపై  C 
తౌ దరసమునకు తగినది, (రౌ దము--8) 97 

మిదిరెప్ప జారి, కన్నీరు గలిగి, శోకముచే నల్ల [గుడ్డు మెత్తబడగా, ముక్కు 
తుదికి సాగిన దృష్టి కరుణ; ఇది కరుణరనమున చేయదగినది. (కరుణము--4) వ్ర్ర 

దీప్తి గలిగి, విరివిమై, కలత లేక, గంభీరమై, నల్ల గుడ్డులు సరివరునలోనుండి, 
నడిమి భాగము విచ్చుకొనిన దృష్టి. వీర; ఇది వీరరనము నాళయించినది. 89 

(వీరము--5) 

తుదిరెస్ప 'వెం్యడుకలు కొంచెముగా ముడుచుకొని, ఆశ్చర్యముచె నల్ల గుడ్లు 

[క్రిందికి మీదికి కదలగా, సౌమ్యమై, కనుగొనలు విచ్చుకొన్న చూపు అద్భుత ; 

ఇది అద్భుతరనమునందు చేయదగినది. (అద్భుతము--6) 40 

కను రెప్పలును, కనుగొనలును ముడుచుకొని. గుడ్డు నొచ్చి . తిరుగు డువడి, 

చెప్ప వెం|డుకలు కలిసి కదలక యుండు దృష్ట బీభత్స... +. 41 
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[పోద్వత్త నిష్టబ్రపుటా స్ఫురదుద్వ త్తృతారకా 

దృష్టి రృ్యయానకా2త్యర్థం ఖ్తా కైయా భయానశే. 42 

(భయానకా_రి) 

స్థాయిదృషయః 

వ్యాకో శమధ్యా మధురా స్ఫితతారా౬భిలాపి.ణీ 

సానంద భూలతా దృష్టిః స్నీగ్రయం రతిభావజా. _. (స్నీగ్గా-1) 48 

చలా హాసితగర్భాచ వితారా విమెపిణీ 

అల్ల అ లే « అల్ల కించిదాకుంచిణా హృష్టా దృష్టిర్హ్హాసే పకీర్శితా. (హృష్టా_2) 44 

రూజూ స్టిరోద్వ్భృ త్తపుటా నిష్షబ్రోద్వ్భ త తారకా 
థి — రు వాలి 

కుటిల భుకుటి దృష్టిః కుద్దా కోఛె విధీయతే. (|కుద్దా-శి) 45 

అవ సస్తా త్త రపుటా రుద్దతారా జలావీలా 

మందసంవారిణీ దీనా సా శోశే దృష్టిరిష్య తే. (దినా--4) 46 

సంస్థితె తారకే యస్యాః స్ట్రా వికసితా తథా 

సత్వ ముద్దిరతీ దృప్తా దృష్టి రుళ్సాహసంభవా. _ (దృషప్తా-ళ్ 47 

విమలోద్వ్భృ త్త తారా౭ [త హృాష్టోభయపుటాంచితా 

సమా చికళసితా దృష్టిః విస్మితా విన్మయే స్మృతా (విస్మితా6) 48 

నంకో'చితపుటా "భారమా దృష్టి ర్మీలితతారకా 

పత్మోర్దేశాత్ సముద్విగ్నా జగుప్సాయాం జుగుప్పితా. శకి 
| (జుగుప్పితా-7) 

విష్బారి తోభయపుటా భయకంపితతారకా 

నిష్కా))౦తమధ్యా దృష్టిస్తు భయభా వే భయాన్వితా. 50 

(భయాన్వితా-) 
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రప్పలు చాలా విరివియై కదలకుండి, [గుడ్డు అదరుచు రాచుకోనగా, మిగుల 

భయపడిన చూపు భయానక; ఇది భయానక రసమందగును. 42 

(భయానకము=-8); 

ఫాయిదృష్టులు 

నడికన్ను విరివియె, తియ్యనోై., కను గ్రుడ్లు నవ్వుచుండగా, అభిల్లొపగలిగి, 
ఆనందించు కనుజేమలు గలది సన్ని గ్రదృష్టిః క ఇద్ రతీస్తాయాయందగును. లే) 48 

(స్నీద్దముక్రైర్మ్య్య 

చంచలమై, లోపల నవ్వు గలిగి, తారలు శెప్పలలో చొచ్చోమేలడగో, శెప్ప 
లార్ఫుచు, కొంచెముగా ముడుచ్చుకొను చూపు హృష్ట సకం హాస 

స్థాయిలో. ' . (వా ఎవీమాతిం: కీ 

కనికరములేనిది, స్థిరమై మీదికె త్తిన "రెప్పలు గలది, కనుపాప _న్తబ్రముగా 
యా ౨న ద౦ (నే 

మిది'కె త్రినది, బొమలు ముడివడినది యగు దృష్టీ |కుద్దము: గే కో కోధ 
నశ 26 S50 GUE 

సాయిది. (|కుద్దము-లి) 45 
థి 

డడంకీ వైశెవ జా జారి, కను [గుడ్డు నలబడి, కన్నీటిచే కలగి, we నీంచరించు 
ఆ ల 

తారకలు చక్కగా నిలబడి, స్థరమె, విప్పొరి, సత్తువను మేష చూపు 

దృప్తముః ఇది ఉత్సాహమున పుట్టునది. (దృప్త ప్రమ లో 47 

నిర్మలమై, మీదతిరుగు నల్ల (గుడ్డుతో, రెప్పలు శెండును విపా రగా సమమె 

వికసించిన దృష్టి విస్మితము; ఇది విన్మయమునందు. rye dK 1 

"రప్పలు ముడుచుకొని తారకలను మూయగా, స్పష్టత లేక శం తుదల 

నుండి కంపించు దృష్ట జుగుప్పితము; ఇది జుగుప్పయందు. 49 

(జగుప్సితము-7) “* 
అలీ కల న కే hp - శా గ్గ 

విచ్చుకొన్న రెండు శెప్పలతో, నల్లగుడ్డు భయముతో వణకుచుండగా, 
నడికన్ను. ముందుకువచ్చిన దృష్టి భయాన్వితము; ఇది భయభావమునందు. _50 

వదల న _ (భయాన్వీతము-రి) 
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సంచారిదృషయః 
' © 

నమళారా సమపుటా నిష్కంపా శూన్యదర్శనా 
జాహ్యార్థా|గాహిణీ ధ్యామా శూన్యా దృష్టిః (పకీ ర్రితా, 

(శూన్యా-1) 
కించిదంచితపజ్మా గా పతితోర్ట్వపుటా హియా 

. . క 
జి 

[తపాధోగతతారాచ దృప్టిర్ల జ్ఞా న్వితా తుసా, (లజ్ఞాన్వితా-2) 

[కమాత్ [పమాపితపుటా తామాంతాంచితలోచనా 

నన్నా పతితతారాచ (శాంతా దృష్టిః పకిర్తితా. ((శాంతా-8) 

విషాదవి స్తీ రపుటా పర్యస్తాంతాని మేషిణీ 
కించిన్నిష్టబ్బతారాచ కార్యా దృష్టిర్విషాదినీ. (విషాదినీ-4) 

[పస్సందమానవజ్యూ యా నాత్యర్థముకులై 8 పులు 
శ. 

8 

మలినాంతాచ మలినా దృష్టిర్వి భాంతళారకా, (మలినా-ల్స్ 

కించిచ్చలా స్టా కించిదుద్దతా తిర్యగాయ త్రా 

గూఢా చకితతారాచ శంకితా దృష్టిరిష్య క. (శంకికా_6) 

స్పృురదాళ్షిషవ మ్బార్లా ముకులో గ్వవుటాంచిళా ఖీ ౧6 య థి 
సుఖో న్మీలితతారాచ ముకులా దృష్టి రిష్య తే. (ముకులా._7) 

మాన భూపుటప జ్యా యా శిథిలా మందచారిణీ 

ల్ 

ర్లి 

ల4 

(కమ (పవిష్టతారాచ గానా దృప్పిన్తు సా స్మృతా. (గ్ధానా-8) ర్రి 

ఆనికుంచితపజ్మూ (గా పుకు రాకుంచితై నృథా 

సన్నికుంచితతొరాచ కుంచితా దృష్టిరిమ్య త. (కుంఛితా_9) 59 

షల ॥ఖజే 

~ సం ee 

1. 'క్రమి భ, నా. శ్రా. పాఠము, ఇది ము[చోదోవము గాబోలు.. 
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నందచదారి దృష్టు లు 

తారకలు లెప్పలును సమముగానుండి, కదలికలెక, వమియు చూచునట్లు 

తోపక, _బెటి పదార్థము లేవియు [గహింవక, పొగగప్పినట్లుండు చూపు 

శూన్యము. (ళూన్యము--1) 51 

శెప్పతుదలు ఇంచుక ముడుచుకొని, మీది రెప్ప సిగుచెజారి, నల్ల (గుడ్డు 

క్రిందికి దిగియుండు దృష్టి లజ్ఞాన్వితము . (లజ్ఞాన్వితము_2) 52 

అలపుచే రెప్పలు వాడియుండి, కొనగన్నులు కృశించి వాలి, జారినతారకలు 

గలిగిన నన్న చూపు |శాంతము. (|శాంతము-లి) వలి 

వగపుచే రెప్పలు విరివియై, కనుగొనలు సాగి, శెప్పలార్చుచు, కొంచెము 

తారకలు నిలబడిన దృష్టి విషాదిని. (విషోదిని_వివణ్ణము_4) 54 
రు ౬9 

రెప్ప వెం్యడుకలు వణకుచుండగా, ఇంచుకంత రెప్పలు ముడుచుకొని, కను 

గౌనలు మాసి, తారకలు చెదరినది మలినము. (మలినము-5) 55 

కొంచెము కదలి, కొంచెము నెలకొని, మీదికెత్తుకొని, అడ్డముగా సాగి, 
గూఢమై, తారకలు బెదరిన దృష్టి శంకితమనబడును. (శంకిశము6) క్రి 

సగము రెప్పలతుదలు అదరుచు కొంచెముగా కలసీకొనగా, మీది రెప్ప ముడిగి 

వంగియుండగా, నుఖముచే విచ్చిన తారకలు గలది ముకుళము. ర్ 

(ముకుళశము--') 

బొమలు, రెప్పలు, ెప్పల తుదలును వాడి, సడలి మందముగా సాగుచు 
(శమచె ఆ రకలు రెప్పలలో చొచ్చుకొనియున్న దృష్టి గానము. దర 

(గానము-రీ) 
కొంచెము ముడిచిన పజ్మూ (గములు, రెప్పలును గలిగి తారకలు బాగుగా 

ముడిచిన చూపు కుంచితము. (కుంచితము--9) 59 
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మధురా౭కుంచితాంతాచ సూ కేపాచ సస్ట్రిఆా 

సమన్మథవికారాచ దృష్టి స్పా లలితా మతా. (లలితా- 10) 

 మందాయమాన తారా యా పుశుః [వచల్నిత్తె స్తథా 

సంతాపోపప్పుళా దృష్టిరభితప్తాతు సవ్యథా. (అభితప్రా_ 11) 

అర్ధవ్యాకో శప జ్ఞాచ వాదారముకు ల 8 పుకు 8 
థి య థి యా ర్ల 

స్మృతా౭ర్హముకులా దృష్టిః కించిల్లులిత తారకా. 

(అర్హముకులా_12) : 

అనవస్థిత తారాచ వి|భాంతాకులదర్శనా 

క్ 9 అం విస్వర్జోత్చుల్ల నే|తాచ వి భాంతా దృష్టిరిష్య తే. (వి భాంతా-_]18) 

వితర్కోద్వ ర్తి తపుటా త్వౌ వోత్సుల్ల తారకా 
అధ్ ముఖవికారాచ దృష్టి రేషా వితర్కితా. (వితరితా_14) 

ఆకుంచితపుటాపాంగా సంగతార్దని మెపిణీ 

ముహుర్వ్యావృ త్త తారాచ దృష్టి రా కేకరా స్మృతా. 

(ఆ కకరా.--15) 

వికోళితోభయపుటా (పోతుల్లాచాని మెషిణీ | 

అనవస్థితతా రాచ' వికో ఖా దృష్టిరిష్యతే. (వికోశా__16) 
న. - 

లంబితా కుంచితపుటా శనె స్తిర్యజ్ని రీతిణీ 
నిగూఖథా గూఢతారాచ జివో దృ ష్టిరుదాహృ తా. (జిహ్మా_17) - 

(తానోద్వ్యు త్తవుటా యా తు తథోత్కంపితతా రకా 
సం తాసోత్సు ల్లమధ్యాచ (తస్తా దృష్టరుదావ్చూతా. 

((తస్తా-18 
టా (పన్ఫురితా యస్య (స్యా శి నిష్ట బై పతితా పునః 

విప్పతోద్వ్భ త్త తారాచ దృష్టి రెపాతు విప్టుతా. విస్రతా19) 

60 

él 

62 

66. 

“67 

69 



నడవ అధ్యాయము 2p 
మధురముగా కనుగొనలు ఇంచుక ముడిచి, బొమలు దాటించుచు, నవ్వుచు, 

మన్మథవికారముతో గూడిన దృష్టి అలితము. (లలితము--10) 60 

తారకలు మందముగానుండి, రప్పలు కదలుచుండగా, వెతపడుచు సంతాపమున 

మునిగిన దృష్టి అభిత పము. (అభిత ప్పము_11) 61 

"రెప్పల వెం్యడుకలు సగము విప్పారి, రెప్పలు ఆహ్లాదముతో సగము మొగుడ్చు 

కొనియుండ, తారకలు కొంచెముగా చెదరియున్న దృష్టి అర్హముకుళము. 62 

( అర్హముకుళము--] 2) 

తారకలు నిలుకడలేక, విరివిగా తెరచుకొన్న కన్నులతో చెదరి, కలగిన 

చూపు వి భాంతము. (విభాంతము.1 లి) 683 
8 " 

నంశయముచే “రెప్పలు క్రిందుమీదాడగా, నల్లి గుడ్లు ముందుకు తోచి, ముఖ 

వికారము కింది దిక్కు గలిగిన దృష్టి వితర్కితము . (వితర్కితము--] 4) 64 

శెప్పలను, కనుగొనలను ఇంచుక కుంచించి, సగము కలిసిన రెప్పపాట్లును, 

పలుమారు తిరుగు తారకలును గలది ఆకేకరము. (ఆ కకరము--15) 6 

"రెండు రెప్పలను తెరచుకొని వికసించి, రెప్పపాటు లేక, నిలుకడలేని తారలు 

గలది వికోశమనబడును. (వికోళము--16) 66 

ఇంచుక ముడుచుకొని | వేలుచున్న రెప్నలతో తిన్నని యడ్డచూపులు గలిగి, 
| 

తారకలు గూఢములై భావము తెలియని ద్భష్టి జిహ్మము. 67 

' (జివ్మాము-17) 

_= వెరపుతో ెప్పలు [కిందుమీదాడుచుండగా, తారకలు వణకుచుండగా, నడిమి 

భాగముబికిన దృష్టి. (తస్తము. ((తన్తము-18) 68 

- శెప్పలు మిక్కిలి యదరి, . నిశ్చలముశై , జారుచుండగా, | క్రిందుమీదుగా 
కలగిన తారకలు గలది విప్పుతము. (విప్థుతము_10) 69 

ల వి 
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ఆఘూర్హ మానమధ్యా యా తామాంచితాంచితలో చనా 

దృష్టిర్వికసితాపాంగా మదిరా తరుణి మదే. 70 

' కించిదాకుంచితపుటా కించిల్లులిత తారకా 

అనవస్థితసంచా రా దృష్టి ర్మధ్యమచే భవేక్. 7i 

సని మేషో౬ని మేపూచ కించి ద్రర్శితతారకా 

అధోభాగచరీ దృష్టి రధమేతు మదే స లా. (మదిరా-20) 72 

ఏతాసాం దృష్టినాం వినియోగః 

ఇత్యేవం ల&ితా ప్యాతాః పట్టి ంళద్దృష్ట యో మయా 

రసజాః భావజాశ్చాసాం వినియోగం నిబోధత. 78 

రసజాన్తు రసేష్వేవ స్థాయిషు సాయిదృష్టయః 
పాటి థి @ ) 

శ్నణుత వంభిచారిణం8 సంచారిషు యభథానితాః, 74 లి లీ ధీ థి 

వాం 

నిర్వేదే చాపి మలినా _వె వర్ణ్యేచ విధీయతే. 75 

శూన్యాద్భష్టి స్తు చింతాయోామభితపా౭ పి కీరితా 

(శాంతా (శమారఢే 'స్వేచేచ, లజ్ఞాయాం లలితా తథా 

అపస్ఫారే తథా వ్యాధా గ్ధాన్యాం గ్లానా విధీయతే, 76 

శంకాయాం శంకితా కైయా, విషాదాగై విపాదినీ 

నిదా స్వస్న సుఖా గ్టైషు ముకులా దృష్టిరిష్యశే. 77 

కుంచితాఒసూయితానిష్టదు ప్పె ) వాతీవ్యథాసు చ 

అభితప్తా చ నిక్వేదే వ్యాభిఘా తాభితాపయోః, 78 

జిహ్మో దృష్టిరనూయోాయాం జడ తా౭లస్వ్టయో స్త ఛా 

ధృతా వారే సలలితా, స్మృతా తన్కే వితర్కితా. 79 
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నడికన్ను తిరుగుడువడగా, తుదలకృళించిన కన్నులు వాలి, కడగంటిచూపులు 
విచ్చిన చూపు మదిరము;ః ఇది తొలిమత్తునందు. - {0 

కొంచెము “రెప్పలు ముడీగి, కొంచెము తారకలు కలకగొని, నిలుకడలేని 

నడక దీనికి నడిమత్తునందు 'గలుగును. ' -. 71 

" శివ్పపాటు కఠిగియు శేకయు, తారకలు కొంచెము కనుపట్టునట్లు (కిందికి 
పారునది చెడుమత్తునందగును. (మదిరము--20) 72 

ఈ దృష్టుల వినియోగము 

ఇట్లు రసములందును, భావములందును గలుగు ఈ ముప్పదియారు దృష్టులు 

నేను నిరూపించితిని. వీని వినియోగము శెలిసికొనుడు. 78 

రసములందు జనించిన దృష్టులు రసములందే, న్థాయిభావజనిత ములు స్థాయు 

లందే వినియో జరములు. వ్యభిచా రిదృష్టులు సంచారిభావములందు 'వివియోగ 
ఫడు రీతిని వినుడు : . 74 

చింతయందు శూన్యద్భష్టి,  అభీత ప్తదృష్టియు' నగును. 'వీనుగునందు, వన్నె 
మారుటయందు మలినదృష్టి విహితము. 75 

(మచే అలసినప్పుడు, చెమరించునపుడు, డ్రాంతద్భృష్టిః నతి తప్పినపుడు, 

వ్యాధియందు, అలపునందును  గ్రానదృష్టికి వినియోగము. ( "6 
అలో 

శంకించుచోట శంకితము; .వగవునందు విషాదిని: నిద, కల, సుఖానుభవము- 
వీనియందు ముకులదృష్టి రావ్రలయును. nn 77 

ర 

అనూయ, ఇష్ట ములేని స్థితి, కష్టముతో చూడ్డవన్తినవోటు, కంటి పోటు 
ఈ సందర్భములందు కుంచితము; విసుగుకొనుట' చెబ్బతినుట, తాపము ఆవ : 
రించుట-_వీనియందు అభిత వ ప్రము. 78 

fF 

ఓర్వ'లేమి, జడత్వము, చేతగాని శనము_వీని యందు జిహ్మాద్భష్టి; నిబ్బరమున, 
సంతో షమున లఅలితదృష్టి. ; జ్ఞప్తికి చెచ్చుకొనుట, ఊహించుట _ వీని యెడ 
వీతర్కితము. ee | న్ 79 

జగ 
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ద్వితీ యోఇధ్యాయః 

ఆహ్లాది ప్వర్ణముకులా గంధన్పర్శ సుఖాదిషు, 

విభాంతాదృష్టి రావే” సంభ మె వి|భమే తథా. 80 

విప్పుతా చవలో న్మాద దుఃఖా ర్హి మరణాదిషు; 

ఆకేకరా దురాలోశే విచ్చేద చేత తషుచ. 81 

విబోధ గర్వామర్తాగ్యమతిషు స్యాద్వికో తా 

|తస్తా [కాసే భవెతిదృష్టీః, మదిరాచ మదేప్వితి. 82 

వట్టి ంళత్ దృష్టయో ప్యాతా యథావ తృముదాహృూతా; 

రసజానాంతు దృష్టినాం భావజానాం తథె వచ డి 

తారాపుట భువాంకర్శ గదతోమే నిబోధత. 

తారాకర్శ్మ 

(భమణం వలనం పాతశ్చలనం సం పవేశనమ్. Er 
వివర్తనం సముద్వ్భ త్తం ని|బూాూ-మః [పాక్ళతం తథా 

పుటాంతర్శండ లానృ త్తి తారయో ర్భృమణం స్మ తమ్ 85 

వలనం గమనం. (త్య|శ్రం పొతనం [సస్సతా తథా = 

చలనం కంపనం క్లేయం [పవేళోంతః (వవేశనమ్ 86 

వివర్త నం కటాతుస్తు సముద్వ తృం సమున్నతిః 

నిష్కామో నిర్గమః పోక్కః |పాక్ళతంతు స్వభావజమ్. 87 

కర్మ వినియో గా 8 

అశై పాం రనభావేషు వినియోగం నిబోధత, =. 

(భ్రమణం వలనోద్వ్భృ త్తే నిష్కామో వీరరౌె దయోః 88 

ని|బూ్మ-మణం స్తచలనం క రృవ్యంహి భయాన శే, లో 

వోన్య బీభత్స యోళ్ళ్చాపి (పవేశనమిహేవ్యశే. 89 
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ఆవ్రకిదము గలిగించు సుగంధన్సర్భాది సుఖములందు అర్హముకులము; 

తొటుపాటు, సం|భమము, శృంగారమువలన చిత్తము నిలుకడలేమి __ వీనికి 

వి భాంతదృష్టి. 80 

చపలత్వము, పిచ్చి, దుఃఖము, నొప్పి, మరణము, మొదలగుచోట్ల వివ్లుత 
య 

దృష్టీ; మిరుమిట్టుగొలుపుదానిని, చూడరానిదానిని చూచుట, వులుకుపులుకని 

చూపులు -_ వీనియందు ఆకేకరము. 81 
iene 

- అ 

తెలియుట, గర్వము, రోషము, (శౌర్యము _ వీనియెడ వికోశితదృష్టి ; 
జెదరుగొన్నపుడు [తస్తము; మదములందు మదిరము. ఇట్లు ముపష్పదియారు 
దృష్టులు స్పష్టముగా చెప్పబడినవి. రసములందు, భావములందును గలుగు 
దృష్టులందలి తారా-పుట..[భూకర్మములు చెప్పుదును, వినుడు. 82, 88 

తారాకర్శ్మ 

x 
చో [భమణము, వలనము, పాతము, చలనము, సం|పవేశనము, వివర్తనము, 
సముద్వ్య్భృత్తము, ని|ప్రా్యామము, |ప్రాకృతము _ (అని తారకల నడక తొమ్మిది 
విభములు). ny ణ్ 84 

న ప 
a స స 

చెప్పలో పలి నల్ల (గుడ్లు గుం డముగా తిరుగుట (భ్రమణము; ముమ్మూలగా 

నడచుట వలనము; దిగజారుటపాతము;ః వడకుటచలనము ; చెప్పలో పలికి చొచ్చుట 

కానరాకపోవుట నిష్కామము; సహజమైన నడక |ప్రాకృతము. 85, 86, 87 
౧. 

oe wy 

తారాశర్కల విని యోగములు 

ఇక వీనికి రస_భావములందు వినియోగము శెలిసికొనుడు : | 

భ్రమణము, వలనము, ఉద్య్వ్శా_త్తము, ని ష్కూమము --ఇవి విరరౌ దములందు; 

భయానకమండు'  నిప్కోమణము; చలనమును ; [వవేశనము వోస్య బీభత్స 

ములలో; 
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పాతనం కరుణోకార్యం, ని ప్కామణమ థాద్భుతే, 

[పాక్ళతం శేషభావేషు, శృంగాశేచ వివ ర్తితమ్. 9 

=a 

స్వభావసిద్ధ మృువెతత్ కర్మలోక'కియా|శయమ్ = 
ఏవం రసేషు భావేషు తారాకర్శాణి యోజ యేత్. 91 

ద్ ర్శ న (పకారా 8 

అథ్యాతె వ [పవజ్యూమి [వకారాన్ దర్శనస్యతు 

సమం సాచ్యనువృ త్త చవ్యోలోకిత విలోకితే, 92 

[పలో కితోల్లోకితే చాప్యవలోకిత మేవచ 

నమతారాంచ సౌమ్యుంచ యద్ర ఎకి తత్ సమంస్థ తమ్. 98 

పజ్యాంతర్గత్ర తారం యత్ [త్య శం సాచీకృతంతు తత్ 

రూపనిర్వర్ష నాయుక్త మనువృ త్త మితిస్ట్రతమ్. _ 94 

సవాసాదర్శనం యళత్సా ర త్త దాలోకిత ముచ్యతే 

విలోకితం పృష్టతస్తు పార్ళ్వాభ్యాంతు [పలోకితమ్ . 95 

' ఊర్థ్వముల్లోకితం శ్రేయ మవలోకితమప్యధః 
© ౧ ల్ల 

ఇ'త్యషదర్శనవిధిః సర్వభావ రసా శయః 

ఆారాగతకి, 44౪ 96 

పుటకర్మ య 

అస్యానుగతం పుటకర్మ నిబోధత; 

ఉన్నేషశ్చ 'నిమేషళ్ళ్చ 'వన్ఫతం కుంచితం సమమ్ 97 

వివర్శితం సన్ఫురితం పిహితం సవితాడితమి ... -- - 

విశేష? పుట యోర్యన్తున ఉన్మేషః. (పక్రీర్తి త్రణబ . -౩ండ. 98 

సమాగ మో. నిమేమ స్యాదాయామః |వస్ఫృతం భవేత్ :.- 

ఆకుంచితం కుంచితం స్యాత్ సమం స్యాభావికం స్మ ఎమి 99 
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కరుణమున పాతనము, -అద్భుతమున ని[ష్కామణము చేయదగును. శృంగా 
రమున వివర్తితము; తక్కినభావములలో [పాకృతము (స్వాభావికము) ఉపయోగ 
పడును. 88, 89, 90 

ళ్ 
స్స 

, న్వభావసిద్దముగనే యీ, 1 ఛార్తావ్యాపారము లోకులనడతలో నుంథును. ఇట్లు 
రస_భావములందు తారాకర్శములు- చేర్చదగును. - 91 

TTT వాం వాయ 
మా వ. దర్శన. వ్రకారములు 

ఇక ఇక్కడనే దర్శించురీతులను తెల్పెదను : సమము, సాచి, అనువృత్తము, 

ఆలో కితము, విలోకితము. (పలోకితము, ఉల్లోకితము, అవలొకితము (అని 

యెనిమిది). తారకలు సమముగాచూచుట సమమనబడును. 

_ _తారకలు నెప్పలలోనుండి ముక్రో ,ణముగా నడచుట సాచీకృతము' (సాచి; 

రూపమును చక్కగా నిలిచిచూచునది అనువృత్తము; 92,98, 94 

తటాలునచూచుట ఆలోకితము; వెనుకకుచూచుట విలోకితము; (పక్కలందు 
చూచుట (పలోకితము. ఎ... లు 95 న్య శ 

స ee Wa జ సాతి + తా క్ | షో fr త్ ళ్ క 7 
| 

న్ bie ఇట జా నో ల కల తోలే అటి dr Ne a /| 
bes 

''వెకిచూచుట. ఉల్లోకితము, |క్రిందికిచూచుట అవలోకితము; "ఇది అన్ని 
భావములను, రనములను ఆ|శయించిన తారకల దర్శనవిధి. 96 

wed 
రెప్పల పని 

దీని వెన్నంటివచ్చు రెప్పలనడక శెలినికొనుడు. వ్ పస్మేషము,. నిమేషము, 

(పన్పతము. కుంచితము, సమము, వివర్శితము,. స్ఫురితము, పిహిత్రము, 

వితాడితము: (ఇట్టిది తొమ్మిదివిధములు). "రెప్పలు విడిగానుండుట ఉ న్ఫెషము; 

టై పస ఎఎ 97,98 
లా rte 

అవి కలియుట ని మేషము; 'నిడివిగాసాగుట | ప్రసృతమగున్వు ఇంచుకవంచుట 

కుంచితము, నసహసస్టితి సమము; _ ౨౨ mr 99 
ల 
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వివ ర్తితం సముద్య త్తం: స్ఫురితం స్పందితం తథా 

స్టగితం పిహితం, [పోక్తమావాతంతు వితాలి(డి)తమ్. 100 

అహా పొం రనభావేషు వినియోగం నిబోధత. 

కో ఛేవివ ర్రితం కార్యం నిమేపోన్మేప్వడా ః నవా. : 101 

విస్మయా గ్టేచ హరేచ కిరేచ |వసృతం స్మ తమ్ 

. అనిష్టదర్శనే గంధే రసే స్పశ్శేచ కుంచితమ్. 102 

శృంగారేచ సమం కార్య, మిక్ష్యాను స్ఫురితం తథా 

సుప్త మూర్చిత వాతోోష్ప ధూమ వరాంజనార్తి మ. 108 

నేత్రరోగేచ పిహితమభిఘా తే వితాలితమ్ 

ఇత్యేష రనభావేషు తారకాపుటయోర్విధిః. 104 

భూకర్మ 

కార్యానుగతమనే రవ|భువోః కర్మనిబోధత, 

ఉశైపః పాతనంచెవ (భుకుటీ చతురం తథా. 105 

కుంచితం రేచితం చె వ సవాజంచేతి సప్పధా. 

(భువోరున్నతిరుశైపః సమమేకె కళో౭_పివా. 106 
హె a 

| అనేనె వ |కమకౌవ (2) పాతనం స్యాదధోముఖమ్. 

(భువోర్మూలసము శైపాత్ |భుకుటీ పరికిర్తితా. 107 

చతురం కించిదుచ్చా ్వసాత్ మధురాయతతా[భువోః 

_ .పకస్యాహి ద్వయోర్వాపి మృదుభంగ స్తు కుంచితమ్, 108 

(Cre పేళస్యా వచ లఖొతాదుశేపా | దేచితం (భువః 

సవాజాతం తు సహజం కర్మస్వాభావికం న్మతమ్.. _ 108 
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మీదికి త్రి అడ్డముగాక దలుట వివ రితము; కంపించుట స్ఫురితము; మూయుట 

పిపాతము; రెప్పలార్చుట వితాడితము. 100 

ఇక వీనికి రసభావములందు వినియోగము తెలిసికొనుడు : [కో ధమున 

ని మేషోన్నేషములతో వివరితము చేయవలను. 101 

.. ఆశ్చర్యము, సంతోషము, వీరరనము _ వీనియందు |పనృతము. ఇష్టము లేని 

గంధ, రస, న్పర్శములందు కుంచితము. 102 

శృంగారమందు సమపుటము; ఓర్వలేమికి స్ఫురితము; నిద, మూర్చ, గాలి, 

వేడి, పొగ. వాన, కాటుకవలని వ్యథ, నెతరోగము _ పీనియందు పిహితము; 

ెద్దదెబ్బ తగిలినప్పుడు వితాడితము. ఇట్లు ఇది రసభావములందు తారాపుటముల 

యేశ్చాటు. "108, 104 

బొమలపని 

ఈ తారాపుటకర్మ నె 'వెన్నంటినది బొమలనడక; దాని నెరుంగుడు. 

' ఉ శ్లేపము, పాతనము, |భుకుటి, చతురము, కుంచితము, శేచితము, సహజము 

అని బొమలు ఏడుతెగలు. జతగాగాని,' వేరువేరుగాగాని, బొమలు మీదికెత్తుట 

ఉకైపము; అదేరీతిగా [కిందికిజార్చుట పాతనము; బొమల మొదళ్ళను వై కెత్తుట 

(భుకుటి. 105, 106, 107 

ఇంచుక ఉబ్బించి అందముగా నిగిడించుట చతురము; ఒకటిగాని రెండును 

గాన్ని మెల్లి గావిరుచుట కుంచితము; 108 

ఒకబొమసె లలిశముగా వె కెత్తుట రేచితము; స్వభావముగా కలుగు కర్మ 

స్వాఖభావీకమనబడును. _.. 109 
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ద్వితీ యో౬ధ్యాంయయః 1 

'“అృర్తెపోం సం పవజ్యామి రసభావపయోజనమ్ 

కో పే వితర్కే హేలాయాం లీలాడా నవాశే తథా.-.. 

దర్శనే (వణ చై చెవ (భువమేకాం నము ఖీ సెక్ 

| ఉశ్లేపో విస్సయే వారె రోష్నేచెవ ద్వయోరవి. 

అనూయితే జుగుప్పాయాం హోసే [భఘాణోచ పాతనమ్ 

__ క్రోధస్టానేషు దీస్తెషు, యోజయేత్ (భ్రుకుటిం బుధః. | 

శృంగా రే లలితే సౌమ్యె నుఖస్ప ర్ఫే [పబోధనే 

. _ ఏవం విధథేషు భావేషు చతురంతు [వయోజయేత్ . 

(స్రీపురు షమయోళ్చ సల్లా పే నానావస్థాంతరాత్మ కే 

- మోట్టాయితే కుట్టమితే తథాచ కిలికించితే. 
‘Ti 

నికుంచితంచ కర్తవ్యం నృ శ్రే యోజ్యంతు శేచితమ్ 
అనావిర్దెషు భ*వేషు కుర్యాత్ స్వాభావికం తథా. 

నాసాకర్మ 

ఇత్యేవంతు [భువోః [పో కం, నాసాకర్శనిబో ధత. 

_ నతా మందా వికృష్టా చ సోచ్య్వాసాథ వికూణిళతా. 

_“- స్వాథావికా (క?) చేతిబ్బుధె 8 వడ్విధా నాసికా స్ట్రా 

| నతా ముహుః శీష్టపుటా, మందాతు నిభృ తాస్మ్భతా. 
mn 

FH) _ వికృష్ణా ఫుల్లి తపుటా, సోచ్భ్వాసాకృన్ణనూరుతా, 
వికూణితా సంకుచితా, సమా స్వాభావికీ స్మృతా. 

నాసికాలకణం హతద్వినియోగం నిబోధత; 
మదోత్కంపసమాయుశ్తే నారీశామనురోధననే 

'నిశ్వాసేచ నతాకార్యా నాసికా నాట్యయో కృథిః . 

నిర్వేదాత్సుక్య చింతాను మందాం శోశేచ యోజయేత్. 

+ 

అ వ. 

క్ “1 tH: Qg త్రో 



ఇక వీని రనభావములందలి [పళయోజనము వివరింతును : 

కోపము, ఊహించుట, పేల, సహజము లైన లీలాదిభావములు, చూచుట, 
వినుట -- వీనియందు ఒకబొమను మీదికెత్తవలయును; విన్మయము, వహార్షము, 

రోషము -- వీనియందు శెండుజొములును ఎత్తనగును. అనూయ, అసహ్యము, 

నవ్వు, మూర్కొనుట' _ వీనీయందు పాతనము; ఎక్కువకోపము గల్షినపుడు, 

పెద్దవెలుతురు చూచునపుడు, (భుకుటి | ప్రయోగింపదగును, 110, 111, 112 
లో 

శృంగారమున, సౌమ్య మైన లలితమునందు, నుఖముగా తాకి మేలుకొల్సుట 

యందు, ఇంకను ఇట్టిభావములందు చతురమును [పయోగింపదగును. 118 

_ వివిధములగు అవస్థా భెదములుగల ఆలుమగల సల్లాపము, మోట్టాయితము, 

కుట్టమితము, కిలికిం చితము వీనియందు నికుంచితము కయవలయును. "రేచితము 

నృ త్త మందు చెర్చదగును. సంకీర్ణ ములుకొనీ భావములందు స్వాభావికము 

చేయదగినది. ఎ. 114, 115 

'నాసాకర్మ 

“ఇట్లు బొమలపని చెప్పబడినది. ఇక ముక్కుపని శభ్రసీకొనుడు ; నతము, 

మందము, వికృష్టము, సోచ్చా వనము, వికూణితము, స్వాభావికము __ ఇట్లు 

ముక్కు. ఆరువిధములు. ముకుుపుటములు మాటిమాటికిని ఒండొంటితో ఒరయు 

నాసిక నతము; నిశ్చలముగానున్న ది మందము;విప్పారిన దొప్పలుగలది వికృష్ణము; 
గాలిపీల్చునది సోచ్చా సము; అడచుకొన్నది వికూణితము; సమముగానున్నది 

స్థ్వాభావికము. 16, 117, 118 

“తది నాసాలకణము. దీని విని యోగమునెరుగుడు: మత్తులో వడకునప్పుడు, 

త్ర్రీలను సమదాయించుచోట, నిట్టూర్పు విడుచు నెడ - నాట్యము చూపువారు 

నతసాోసీక్షిను (వళమోగీంపవలయును.. విసుగు, కష్టార్ధమునుసాధించు ఆత్రము, 

చీరత, శోకము __ ఈ స్థితులందు మందమును యోజింపనగును. 119, 



ర్వితీయోా2ధ్యాయః 

త్మీవగం ధే వికృష్ణాం తాం రౌదదే వీశే తథైవచ + 

ఇష్ట ఘాణ తథోచ్చా పే నె దీరి చ్భా వం (వయోజయేక్.. 121 

- వికూణితాచ కర ర్తవ్యా జుగుప్సాసూయితాదిషు . 

కార్యా శేమేషు భావేషు తైః స్వాభావికా తథా, 1] మ . 122 mp 

లా ae ఆాడీల్నొలీ 

ఓష్టలకణమ్ 

వివ ర్హనం విసర్శశ్చ 'వేపనం వినిగూవానమ్ 

నందష్టకం సముద్గంచ కర్మ పోఢణా౭ధశే స్మ తమ్. 198 

క్రియతే య త్తిరక్చీనం తద్వివర్త నముచ్యతే _ 

వేదనానాదరాసూయా వాసిత 'ప్రముఖే మతమ్. 124 

విసర్లః స్యాద్వినిష్కా ఏంతిర్యాజ లక్త్రాదికరంబనే య 

బిబ్చోకే చంచలాకీణాం సంభోగే వల్లభార్పణే. 125 

వేపనం' కంపనం శీత ఖీరోషో ర్తి జపాదిషు 

_ వినిగూవాన మాస్యాంతర్షతిః (పాణగలేషు తత్, . 126 

- బలాచ్చుంబతి' కాంళేచ్' [కో చే బాలమృగీ దృశామ్ ం | 

సందష్ట్రం దశనె ర్షష్టం కథ్యతే కో ధకర్మసు, ] 12 

ఉ తృ రేణ సహోోద్గక్య సముద్గనుభిదీయ శే 
శా 

' పూత్మతావనుకంపాయాం "రుంబనే లాలవే౭పిచ. ట్ట 

చతురో౭_న్యానపి (బూమో భేదానుకాన్ మతాంత శే 

ఆయతో - కేచితో నృత్త వికాసీ స తుఠ్య ఉచ్యతే. 128 

wong న్య భో Mn ౯ ” ws 
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లి. ఈ అర్హళ్లోకముగూడ" కువ్లమే. తరువాతి లక్షణ[కమము ననుసరించి ..జ్ఞడి 

పరిష్కుర పూరణమ్ము, ' 

క్ ఇంతవరక్ష లు శ్రే గ్రంశమ్లును పరవ. ర పూరించిన భరతనాట్యశాన్తు. [గ ంథ్రన ళా 



డవ 'అధ్యోయము 51 

కట్టువె న గంధమును మూచూచుట, కౌ(దము, వీరము--వీనియందు వికృష్ణ 

సిక; ఇష్ట్టమెనవానన మూర్కొనుట, గాలిపీల్చుట __ ఇందు దీర మైన 

చ్చా్వాసనాసికను [ప్రయోగింపవలయును. క్షి] 

అసవ్యాము, అనసూయ, మొదలగువానియందు వికూణితము; తక్కినభావ 

లలో స్వాభావికమును (పాజ్ఞులు వాడుదురు. 122 

రీ ష్ష లకణము 

వివర్శనము, విసర్గము, వేవనము, వినిగూవానము, సందష్టము, సముద్గము-- 

మై అధర [కియలు ఆరు. 128 

చెదవులను అడ్డముగా [పక్కలకు [తోయుట వివర్తనము; ఇది నొప్పి, 

గాదరము, అసూయ, నవ్వు మొదలగుచోట్ల వచ్చును. 124 

చెదవులు తెరచుకొొనుట విసర్గము ; ఇది లత్తుక మొదలగువాని పూతయందు, 

ోకమునందు, (స్త్రీలు సంభోగమున |పియుని కాత్మార్పణము చేయుట 

)ందును తగినది. 125 

వణకుట వేపనము ; చలి, భయము, రోవము, నొప్పి, జపము మొదలగువాని 

తగును ; పెదవులు నోటిలోనికి పోవుట వినిగూపహానము ; అది |పాణాపొ 

ుములందు, కాంతుడు బలాత్కారమున ముద్దుగొన్న బాలవనితల అలుక 

ుందును [పయో కృవ్యము. పండ్లతో "పెదవి కొరకుట సందష్టము ; ఇది 

*ధకార్యములందు తగినది, 126, 127 

డ్రిందిసెదవి మీదిదానితోగూడ = ఇ కిలేచుట సముద్గమనబడును ; “ఫూ యని 

దుట, కనికరించుటి, ముద్దుగొనుట, బుజ్జగించుట_వీనియందిది వర్తించును. 1286 

ఇతరులు చెప్పిన మరినాలుగు భేదములుగూడ సేరొ్మందుము : ఆయత ము, 

బీతము, వృత్త తము, వికాసి_అనునప్. . 129 
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ఉత్త రేణాన్వితో దీర్చ ఆయతః కథితః సితే 
చలనాత్ నృక్క- దేళశస్య -రేచితః స్టిరవి భమే. 

యదా ముకులితావేో ఫా నాసికో పాంతగామినా 

శథోన్ఫ తః ష్మ్యత స్వర్ ఇేరవక్షా పఠరివోన యో. 

వికాసీ వాసితే యోజ్యః కించిల య్యా తృ రద్విజః 
య వాని 

కపోల లక్షణమ్ 

కుంచితః కంపితః ఫుల్లః తామః పూర్హ_స్రతస్పమః. 

ఇతి భేదాః కషోలన్య మునినా వడ్వినిర్మితాః 
కుంచితః కృతసంకోచః శీత [తాన జ్వరాదిషు.. 

స్ఫురితః కంపిత8 కో పే [పమోదేచ విధీయతే 

ఫుల్లో వికసితో వానే, తతః కామో రుజి స్మృతః. ap 0౫ 

పూ ర్రస్సమున్నతో గర్వే పోత్సాహేచ (పయుజ్యతే 
నమః స్వాభావికః శేవభావేషు వినియుజ్యతే. 

చు బ్లుకలకణ మ్ 

చుబుకం నప ప్పథ్ ద్లిష్టం జిహ్వా దంతోష్ట కర్మభిః 

కుట్టనం ౧ లేహనం భిన్నం ఖండ నం _చుక్కితం సఫమమ్.. 

దుష్టంచ, లతణం తేషాం విని యోగళ్చ కథ్యతే 

కుట్టనం ద్విజసంఘృష్టిః కుద్భిశీతజ్వరాధిషు.. 

జివ్వాయా లేవానం లేహో లేహే లౌల్వేచ తద్విదుః 
ద్విజానాం గాఢ సం శ్లేమం ఛిన్నం వ్యాధా భయే మృతో, 

184 

18 

188 



కంఢవ. అధ్యాయము కలి 
వ్ లే 

వై పెదవిని గలిని. నిడివిగా సాగినది ఆయతము; ఇది నన్న నవ్వునందు. 
సెలవులను కదలించుట శేచితము ; ఇది స్థీరమైన వి|భమమందు; 180 

"మోవులు ముడుచుకొని ముక్కుదగ్గరకు చేరుట వృత్త తమందురు ; ఇది తిర 
స్రారమున, _పరివోసమున  |ప్రయోజ్యము. మీడి వలువరున ఇంచుక తోచు 
నట్టుండుట వికాసి ; ఇది నవ్వునప్పుడు చూపదగినది. 181 

Ww mw 
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శ re 

సా “కపోల ఠ(€కణము 

కుంచితము, కంపితము, పుల్లము, జామను, పూ ర్హము, సమము __ ఇట్లు 

భరతముని ఆరు చెక్కి ళుల భేదములు కల్పించెను. చలి, భయము, జ్వరము 

మొదలె నవానియందు బిగబట్టుకొాన్న కపోలము కుంచితము. 182, 188 

_ చెక్కులు అదరుట కంపితము ; ఇది కోవమున, సంతోవమున చూపదగినది. 
విప్పారినది ఫుల్లము ; ఇదె హర్ష మందు. [పక్కకు లాగినది కామము; ఇది 

రోగమందు. 184 

ఉబ్బిన చెక్కు పూర్ణము ; ఇది గరర్థిమున, _ ఎక్కువై న యుత్సావామున 
చూపబడును. స్వాభావికమైనది' సన సమము 3 ఇది తక్కిన భావములందు. వినియో 

జ్యో 

సిరవబడును. on 185 

చు బు కలత ణ ము 
wo 

ి 

నాలుక, దంతములు, పెదవులు-వీని వ్యాపారములచేత చుబుకము-గడ్డము- 

ఏడు తెగలగును ; కుట్టనము, లేహానము, ఛిన్నము, ఖండనము, చుక్కితము, 
సమము, దస్ట్రము--అని; వాని లకణమును, విని యోగమును తెల్పు దుము : 

కోధము, భంరుము, చలిజ్యరము మున్న గువానియందు పండ్లు రఠాచుకొనుట 

కుట్టనము. | or 4896, 187 
hat 

* 

ఓ! ~ | టపా తడవ్చట్ట, శేహానము; " దానిని నాకవలసీనప్పుడు, .చాపల్యమందు 
(పయోగింతురు. గట్టిగా పండ్లు కరచికొనుట ఛిన్నము ; ఇది వ్యాధి, భయము, 



వ్యాయామే రోదనే శీతే తన్మతం నాట న వేదినామ్ ; En 
అసకృత్ ఖండనం దంతసంస్కోటో జవభతయోాః , శే వర్రీ 

సల్లా వేఒధ్యయనె _చె తద్విజానంతి విచమణాః 

దంతపంక్ష్యాః స్థితిర్దూరం జృంభాయాం చుక్కితమ్ మతమ్., ee 140 

మనాక్ సంశ్లేషణం దంతపంక్షోః స్వాభావికే సమమ్ . 
వ ఎనందష్టం దశ్శనె ర్రష్టం స్యాదేతత్ [కో ధకర్మసు. 141 

హనులక్షణమ్ 1 . 

("లోలా శ్లథా చాపి చలసంవాతా సంవాతా తథా చ న. 

. స్ఫురితాచ వానుర్వక్తా మోఢా, లకణముచ్య తే) . 2: 

వ్యాదీర్ణా చలితా లోలా రోమంగే [గానలోలనే 

శ్వసితాద్భుత వీ కాయో మేకాంగులమధః తథా, 

చలా శ్రీషాధరా యోషిదాహారే చలసంవాతా 

నిళ్చలాస్యా యదా _నెవ సంవాతా మౌ 'నతత్చరా, 

క్ష క్ష్ క ఆము 

ఓ అన్ఫుఠితా వేపిళా పోక్తా శీత శీతజ్వరాదిషు 

య్ | న్ లో ల... 

“ల iets at 

న తిరక్చీనగతా వకా (గవోవేశే=రి తా౭మయే. 144. 
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ఇతిపోఢా భ వేజ్టిహ్వా, [కమా న్లితణముచ్యశే. 

లే .విభేదముఅన్నిటిని సంగహించి చూపు ఇట్టి శ్లోకము తక్కిన సుక వొట్లము. 
గలదు. కీక్కూడ లేదు. లక్షణ క్రమమునుబట్టి ీదీ కోకము నూ హహ "mn 
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రెండవ అధ్యాయ ము ర్క్ 

మృతి, వ్యాయామము, పడుట, చలి . వీనియందు నాట్య వేదు లుపయో 

గింతురు. 

పలుమారు పండ్లుకొట్టుకొనుట ఖండనము ; దీనిని విజ్ఞులు జపము, నమలుట, 

సల్ద్టాపము, అధ్యయనము--వీనియందు వినియోగింతురు. పలువరుసలు మిక్కిలి 
ఎడముగానుండుట చుక్కితము ; ఇది ఆవులింతయందు. 188, 189, 140 

పలు వరుసలు కొంచెముగా కూడుకొనుట సమము; ఇది స్వాభావిక కర్తగ్భలందు. 

పంద్లతో గడ్డమును కొరుకుట దష్ట్రము ; ఇది కోధకర్శలందు. 141 

హనువు (కటమర) ౪ లశతణము 

(లోలము, శోథము, చలసంపహాతము, నంహాతము, స్ఫురితము, వ[క్రము-- 

ఇట్లు పానువు-కటమర-__ఆరు విధములు ; లతణమిట్టు :) 

తెరచుకొన్న నోటితో కదలునది లోలము ; ఇది నెమరువేయుట, నోటికడిని 

ఇటునటు కదలించుట __ వీనియందుపయోగించునది. ఒక అంగు మంత (కిందికి 

ఫడలినది శ్లథము ; ఊపిరి విడుచుటయందు, ఆశ్చర్యకర మైనదానిని చూచుట 

యందును ఇది కలుగును. 142 
/ దా 
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.- జ్పదవులు మూసికొని -కదలించునది చలసంవాతము ; - ఇది (స్త్రీల ఆవోరమున 
తగును. అదే నోరు మెదలింపకున్న సంహాతమగును ; మౌనమునందుపయో 

గించును. : 148 

అదశెడు కటమర స్ఫురితము ; చలి, చలిజ్వరము 'మొదలగు చోటులందు. 
[పక్కకీడ్చుకొనునది వక్రము ; (గ్రవామువట్టుట, రోగము, బాధ; వీనియందిది 

[పయోగింపనగును. స ం వ... + 144 చ 

జిహ్వాక ర్మ.ములు 

| ళ్ 

బుజువు, నృక్కానుగము, వ|క్రము, నతము, లోలము, లేహిని _ ఇట్లు 
నాలుక ఆరు తెరగులు., [కమముగా లతణము చెప్పబడును. ' 145 
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ద్వితీయో ఒఛ్యా+ళఈః తక్ 

ముట్వీ |పసారితా |పోకా వివృతే వదనే సతి 
శాపదాసనాం పిపాసాయాం [మే చెవా విధీయతే. 

లీపహోనా సృక్కణీ సృకా్యనుగా మృష్థాదన కుధోః 

ఉచ్చా[గా వివృ తాస్యస్థా వ|కా నృవారి దర్శనే. 

నతా|గా స్వాన్న కా జృంభా వదనాంతరవీక్షయోః 

దంతానోప్టాచ లిహతీ లేవానీ లేవానే మతా, 

దంతకర్మాణి 

చర్వణ చ్చేదనే స్యాతాం పీడన |గవాణే దతామ్' 
అంత్యం నిష్కర్హ ణం వయం తత్క_ర్మాణి చ పంచధా 

పతాన్యన్వర్థ సంజ్ఞాని ; చర్వణం చణకాదిషు క 

తాంబూల వీటికాచ్చే దే చేదనం, పీడనం" కునః. 

స్ఫోటనే [కముకాదీనాం కోపేచ పరికీ ర్రితం 

భీయాంగుళిీ తృణాదీనాం [గహణం [(గవాణే రకా. 

మతం నిష్కర్ష ణం కీశరోదనాభినయం పతి. 

గ్రీవాలక కాని 

సమాంచితా నతా (త్య [శా [ 'రేచితా కుంచితోన్న తా 

వలిళతాచ నివృత్తాచ [వా నవవిధా స్మృతా. ] 

[సమూ స్వాభావికీ ధ్యాన స్వభావ జపకర్శను 
ఆంచితాపన్ఫతోడృద్ధ(ంధ?) కేళశకర్షోర్వుదర్శనే. 

146 

148 

Er 

149 

156 

151 

198 

“తతః ము జితపాఠను. ఉద్ది ష్ట మేదో తెలియకపోవును గనుక ఈ. భిక్షు 
మార్పు నూచించితిని. దశాం- = దంతానామ్. 

ఈ ళోక | తిభాగము (వాతలో నష్టము. పరిష్కర్త యూహించి పూరించినది. 
ఈ భాగమును [వాతలో నష్టము. భరతనాట్య శ్యాన్ర్రమునుండి పరిష్క ర్ల 
యెత్తి త్తి చేర్చినదిది. 



ర్? 

ఆరచుకొన్న నోటితో వాచిన సాలుక బుజ్వి 3 ఇది హిం సజంతువుల దప్పి 

ఉయందు, [శమగలిగి నప్పుడును (పయోగింపవలను. 146 

సలవులునాకు నాలుక సృక్కానుగము; ఇది రుచిగల తిండి తినునప్పుడు, 

[కోధమందు, వాడదగును. తెరచిననోట కొన మీదికె త్తినది వ్మకము 3 ఇది 

నరసింవామూ ర్తి ని చూపునప్పుడు. 147 

కొనవంగినది నతము ; ఇది ఆవులింతకు, నోటి లోపలిభాగమును చూచుటకు 

ఉపయు కము. పండ్లను, పెదవులను తడవునది లేహాని; ఇది నాకుటకు తగును. 146 

దంతకర్మములు 

_ చర్వణము, శేదనము, పీడనము, |గవాణము, నిష్కర్ష ణము _ అని దంత 
కర్ణములు ఐదు విధములు. 149 

ఇవన్నియు సార్థకమైన పేళ్లు గలవి. చర్వణము (నమలుట) సెనగలు మొద 

లగు వానియందు ; దనము (తుంచుట). తమలపాకు మడుపు మొదలగు వానిని 

కొరుకుటయందు ; పీడనము (ఒత్తుట) పోక వక్క మొదలె నవాని విషయమున, 

కోపమందును చూపదగును. [గహణము (కరచుట) యుద్ధమున, భయముచే 

పూరి, (వెలు మొదలగువానిని నోటకరచునప్పుడు; నిమ్మర్ష ణము (ఇగీలించుట) 

కొ తులను, పడ్పును అభ్లినయించునప్పుడు [పయ్లోగింపనగును. 150, 151 

గీవాలక్షణములు 

సమము, అంచితము, నతము, త్య శము, శేచితము, కుం చితము, ఉన్న తము, 

వలితము, నివృత్తము--ఇట్లు కుత్తుక నవవిధము. 152 

స్వాభావికమైనది సమము ; ధ్యానము, సవాజరీతి, జపము_వీనియందుండును. 
8, a ॥ ఎ 

వెనుకకు వంగినది అంచితము ; వెంటుకలెత్హి గంటువెయుట, పట్టియీడ్చుట, 
= 



56 

నతా నతాస్వే౭.లంకారబంధే కంఠావలంబి నే] ౮ 

(త్వా పార్శ్వగతా స్కంధభఖారేణ పరిపీడి తే. 

శేచితా విధుతా (భాంతా భవేన్మథన నృత్తయోః 
ఊర్వం సంకుచితే మూరి కుంచితా గలరతణి, 

0 0 | 

ఉన్న తాఒభ్యుద్గతా సా స్యాత్ 7, వేయాలో కనాదిషు, 

- _ వలోకీతే స్వభంగేచ వలితా పార్భ్వతోముఖీ 

స్వజ్ఞానం పునరానితా నివృత్తాణ-భిముఖాదిషు . 

శిర౭కర్మానుగామిత్వం [గవాయాః కర్శ్మణో యతః 

యత్కించిద న్ని తత్కర్మ తదస్యామ ఖిలం స్మృతము. 

ముఖరాగకః 

 నూచనే చ మనోవృ ల్తెః ముఖరాగన్య ముఖ్యతా 

. శరీరాభిన యే యస్మాత్ కార్య స్త స్మాదిహాదరః. 

స్వాభావిక [పసన్నాభో్యు రక్తః శ్యామళ్చతుర్ధకః 
మధ్యస్థాదిషు థా'వేమ స్వభావాభిన యేషుచ. 

సాభావికః; (పనన్నన్తు శృంగారాద్భుతహాస్య యోః 
_ రక్షో మదేషు కరుణ వీరే కౌ దేచ జాయతే. 

శ్యామో భవతి బీభత్స భయానక సమా శ్రయః 
నాంగికాఖిన యో భాతి ముఖరాగవి నాక్ళతః, 

కిము ధ_్తె (శ్రియం జాతు మధు పుష్పాయుధం వినా 

సూర్యోదయం వినా పద్మం విభమా యౌవనం వినా, 

155 

156 

" pa ఖో +o 

జో wr 
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159 

“160 

161 
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శెండవ అధ్యాయము ర్ి 

"వె కిచూచుట _ వీనియందు వర్తించును. ముఖము ముందుకు వంగినప్పుడు 
నతము ; నామ్ములు తొొడుగుట, కంఠము కౌగిలించుట_వీనికుపషయోగించును. 

[పక్కకు వాల్చినది [త్య [శము ; మూపుమీది బరువుచే నొచ్చినవ్వుడు ఇది 

గలుగును. 158, 154 

అదరుచు తిరుగునది శేచితము ; |తచ్చుట, నృ త్తము--వీనికుప యోగించును. 
మీదినుండి శిరస్సును ఒత్తినప్పుడు కుంచితము ; ఇది కుత్తుకను రతించుకొను 
టకు వచ్చును. . | 155 

మీదికె_త్తిన మెడ ఉన్నతము ; ఇది కంఠాభరణములు ధరించుటకు, తటాలున 
చూచుటకు తగును. మొగము ప్రక్కకు తిరిగినప్పుడు వలితము ; [గీవాభంగము 
(మెడమురిపెము) నందు, [పక్కకు చూచుటయందును పనికివచ్చును. మరల 
తన చోటికి తెబడిన (గీవ నివృత్తము; ఇది ఎదురుపడుట మొదలగు చోట్ల 
గలుగును. 156 

మెడనడక తలనడక ననుసరించి యుండును ; గనుక దాని నడకలన్నియు 
దీనియందును ఉండును. ప 157 

“| ముఖరాగము 

శరీరాభినయమందు మనోవృత్తిని ని నూచించు ముఖరాగము_ మొగము వన్నె- 
ముఖ్యము. కనుక దీనియందు శ్రద్ద వహింపవలయును. 158 

స్వాభావికము, (పసన్నము, రకము, శారమము: ఒ అని ముఖరాగము నలు 

దెరగులు ; మధ్యస్థత మొదలగు భావములందు, . స్వభావము నభినయించునప్పుడు 

స్వాభావికము; శృంగారాద్భుతహాసన్యములందు (పసన్నము; మదములందు, కరుణ 
వీర రౌ[దములందు రక్తము; వీభత్స భయానకములందు శ్యామము గలుగును, 
ముఖరాగము లేనిది ఆంగికాభినయము రాణింపదు. 159, 160, 161 

అజో ఎటు 

అ ల . 
on టౌ ణి 

“షో శ "శ 
Cc =. శ 

a 

కామము లేక మద్యము, సూర్యోదయము "లేక పద్మము, తారుణ్యము లేని 
శీ రిశార చేష్టలును ఎప్పుడె డెనను అందగించునా? or . 162 

crs 



ర్త ద్వితీ యో2. ధ్యాలస్లుఖి 

ముఖరాగం వినా భిఖ్యాం భజతే౭భినయో న హి 

ఆంగికాభినయస్యాన్య ముఖరాగో హి జీవితమ్ 

వినాతేన విభ _ర్హ్యవ. సాదృశ్యం పుస్త చేష్టితై ః. 

హా సలతష కారని 

చతురమకరరాజి (పోల్ల సత్పద్భుకో శమ్ 

[భమరలలిత లీలం పాంసవజాభిరామమ్ 

(వవిచలదలవద్భ్మం కర్కటాదె రు పేతమ్ 

జలధిజలమి వేదం [బూమహా హ_స్తలమ్మ. 

అస౦ యుత హసాః 

పతాకా (తిపతాకాఖ్యా భుజంగ మృగశీర్ష కౌ 

కర్తరీ కటకా నూచీ శుక వాంన ముఖాభిధాః. 

కపిత్ఞ శిఖర పద్భకోళ కాంగుల ముష్టయః 

చతుర [భమ రారాల హూంసవ మార్ధచం దకాః, 

సందంళ ముకులాభిఖ స్యా ఊర్జ్యనా భాలపల్ల వ" 

తా మచూడళ్ళ్చ వియుళాః చతుర్వింళతిరిత్య మీ. 

సంయుతహ సా శి 

ఆంబలిః కటకావర్ణ్గ మాన స్వస్తీక కర్క_టాః 

కపోత నిష ధోత్సంగ గజదం తావహిళ్చకాః. 

డోలః పువ్నపుటో వర్గమానో మకర ఇత్యమీ 

[త యోదళవిధాః యుగ్మహస్తాః న్యుర్మునిసంమతాః, 

నృత్త హ సా 8 

చతుర [శా వథో దక త్య తథా శలముఖాభిధా 

స్వ సి కౌ వి(పకీర్తాఖ్యా అరాల కటకాముఖౌ ? 

168 

._ 164 

165 

166 



ముఖరాగము లేక యేయభినయమును [పకాళశింపదు. ఈ ఆంగికాభినయము 
నకు ముఖరాగమే ప్రాణము. ఇది, అది లేకున్నచో, బొమ్ములాటవంటి 
దగును. | 168 

En Cn PR హా స్ రత. ములు 

వాస్తలకణము సము [దజలమువంట్టిది; సము దజలము నేర్ఫుగల. మొసళ్ళచే 
వెలయునది; మీది కెత్తిన తామరమొగ్గలు గలది; లలితముగా చకించు తుమ్మెదలు 
గలది ; హంసల శెక్కలచే అందమైనది ; అల్లాడు తామరశేకులు గలది ; ఎం|డ 
కాయలు మొదలగు జంతువులతో గూడినది. | 

హస్తలకణము-చతురము, మకరము, పద్భకోశము, [భమరము, లలితము, 
హాంసపతము, అలపద్భము, కర్కటము మున్నగు భేదములు గలది.. 

ఇట్టి దీనిని వివరింతుము. er 164 

అస౦యు.శ్త హా స్త ములు 

పతాకము, తిపతాకము, భుజంగము, మృగశీర్ల ము, కర్తరి, కటకాముఖము, 
సూచీముఖము, శుకముఖము చాంసముఖము, కపిత్లము, “శిఖరము, వద్ముకో ళము, 
కోంగులము, ముష్టి, చళ్ళుత్రతరు ₹(భ్రమరము, ఆరాళము, వాంసపతము, అర్హ 
చం దము, సందంశము, ముకుళము, _ఉఊర్హనాభము, . అలవల్హవము, తామ 
చూడము -- ఈ యిరువదినాల్లు విడిగానున్న (అసంయుత) 'వాస్తములు. 

165, 166, 167 

సంయుళతపహ సములు 
అంజలి, కటకావర్ధమానము, స్వ న్షికము, కర్క_టకము, కపోతము, నివధము, 

ఉత్సంగము, గజదంతము, అవహిత్లము, డోలము, పుష్పపుటము, వర్గమానము, 
మకరము--అని కూడినచేతులు (సంయుతవా స్తములు) పదుమూడనీ భరతముని 
మతము. - 168, 169 

నృత్త హ సములు 

చతుర (నములు, ఉద్వ్య్భృ త్తములు.. తలముఖములు, స్వ స్మి కములు, వి పక్రీర్ణ 
ములు, అరాళకటకాముఖములు, 'ఆవిద్ధష కములు, * సూచ్యా్యాశ ములు, “రేచిత 



ద్వితీ యో౬ధ్యాయః 

ఆవిద్దవ కౌ నూచ్యాస్యా "రేచితా వర్షనేచితా 
(a అ 

ఉత్రానవం చిళాభిఖ్యా పల్ల వౌ సనితంబ కె. గ్షే"గ1 

కిశబంధా లలితాసంజ్ఞై కరివాస్తాభిధా తతః 

' పతవంచిత కా పమపద్యో త తార్జ్యవతకా. 172 
య ఇ (య 

_ దండప వాహ్వూయా వూర్ణ్వమండ లౌ పార్భ్వమండ ల" 

ఉరోమండల నామానౌ ఉరః పార్భ్వార్ణమండ లౌ, 178 

ముష్టిక న్వన్సికావన్యా నలినీపద్మకో శకె 
ళల 2 

అలవల్ల వ నిష్పన్నావుల్బణొ లలిత తథా. 174 

వలితొచ కరాః నృ త్తె వింళతిః న్యుర్ను వాధికాః 

యద్యేవం మిలితాస్సర్వే వట్ షష్టి(స్త్రివిధా అపి. 175 

“'చతుష్ప ష్టికరాహ్యశే నామతో౬భిహితాః మయా” 

ఇత్యు కృం (బహ్ముపు[కేణ భరశేనాపి తత్కథమ్. 176 

'అయు _క్తేషు చ నూచ్యాన్యః స్వ స్తికస్సంయు లేప్వుపి 

తాపవా[త సమానాఖ్యా నృత్తహస్తా |పకీ ర్రి శౌ. 17 

యత్తు “నామతి ఇత్యాహా మునిః సత్యం నచాన్యథా 

ప్యల్టవావేవ లలితా లతాఖ్యౌా వలిళావితి. 178 

Ss «<< అ అగ నిశ్చిత్య నృ త్తహన్నషు హిత్వా తద్ద్వితయం పునః 

సోమేశ్వరాదయః కేచిత్ నప్తవింశతిమూచి గే. 179 

న్వన్తికా వి పకిర్థా*చ 'రెచితావర్ధ శేచితా 

నామ భేదానిథో భిన్నా తద్వదతాపి మన్యతామ్. 180. 

మ భః నా. క: 917. కాశి ము[దణము. ' .._. చానా 

బ్ర. 'విపకీర్ణేచ' అను. పాఠము అచ్చు పొరణాటు కాబోలును. 
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ములు, అర్హరేచితములు, _ ఉత్తానవంచితములు, పవల్టవములు, నితంబములు, శకేళ 

బంధములు, లతలు, కరివాస్తములు, పతవంచితములు, పక్మపదో్యోతములు, 

తార ర వ్రపతములు, దండవపతములు, ఊర్ల మండలములు, పార్శ్వమండలములు, 

ఉరోమండలములు, ఉరఃపార్భ్యార్హమండలములు, ముష్టిక స స్వస్తి సి కములు, నళినీ 

పద్మకోళములు, అలవల ల్ల వో(వద్భో)ల్పణములు, అలితములు, వలితములు -- ఇట్లు 

నృ త్తవా_స్తములు ఇరువదితొమ్మిది. అప్పటికి అన్నిహ స్తములును యా (అసంయుత 

సంయుత, నృత్తహా స్తములు ము_త్తెగలును) వేరసి అరువదియారు కాగలవు. 

170, 171, 112, 178, 1/4, 175 

“ఈ అరువదినాల్లు హస్తములు పేర్లతో నేను వచించితిని” అని |బహ్మా 
కుమారుడైన భరతముని చెప్పినాడుగదా, అది యెట్టు ? 176 

అసంయుతవా స్వములలోని నూచ్యాస్యము, సంయుతవా స్తములందలి స్వస్తి 

కము అను శెండే ఆ పేర్లతోనే ఇక్కడ పేర్కొనబడినవి. భరతముని “పేర్లతో” 

అని వచించినది సరియే; అందు పొరభాశుమియు లేదు. 

మరి సోమేశ్వరుడు మొదలగు కొందరు, న్ఫ తృహ స్తములందలి పల్టవములే 

లలితములని, లతలే వలితములని నిశ్చయించి ఆ లలిత - వలితములను వదలి ఇరువది 
యేడు వా స్వములన్నారు, 177, 178, 179 

స్వ స్తీ కములు, వి|వకీ రములు, "రేచితములు, అర్హేచితములును నామ భేదము 

చేత పరస్పరభిన్నమ్నుల్నె యున్నవి. వానివలెనే యిక్కొడను  [గహింవ 

దగును. ' 180 



ద్వి తీరా ధా క్రయ? 

'స్వాతాం యేషాం మే .థిన్నా వుల్బణావలవల్ల వౌ 

' మండలానాంచ సామాన్య(0) మండలత్వ మితి (ధువమ్. 

సంత్యజ్య తే [త్రయం "తేషు నృ త్తవిద్యావిశార దై; 

. ఏవంచెన్న పృథక్ నా్యతాం చేచితావరశేచికా ; 
) ధి 

ఉల్బణావలసచ్మాచ భి న్నాయది ము నెర : 

బహుత్వం |పావ్నుత్యశెతా వలపద్మోల్బణా వితి(ణాఇతి 2) " 160 

అంజల్యాదేః కరద్యంద్య [పయోజ్యస్య కథం మునిః 

ఉక్ష్యైకవచనం నృ తృహ స్తే ద్వివచనం వ్యధాత్. 184 

న్భ త్య సంయు క్త యోస్సిద్దిః వాన్త శ్వ సతతం భవేత్ 
వాజ్ 

నృ త్తవాస్తేషు వాస్తాభ్యాం వొ_స్మైనె కేనవా భవేత్. |; 

వా స్త త్వసిద్దిరితరస్మాత్ కారణాత్ ఉభయోరపి 
జాలి 0 

(పాధాన్యం వక్తుకామో౭సౌొ మునిర్జ్వైవచనాజ్జ గ”. 186 

అసనం౦ంయుతహనాః లట 

[పకృతిళ్వాత్ -పళాకస్య పవృ త్తి స్పర్వకర్శను 

జాయ తేహి స్వభావేన వినియోగ ౭స్య తన్సహోన్.. AB 

(పనూతిర్భహుహాస్తానాం అత ఏవాన్యముఖ్యతా | మల్ 

తర్ణ నీ మూలగోంగుస్టః కుంచితః కుంచితాం ఘివత్. 188 

_ అంగుల్యో యత జాయంతే నమక్లిష్ట |పసారితాః 
ఖ్ 

సపతాక ఇతి ఖా సతః పతాకాకారధారణాత్. | 

హర్ష గర్వ[పవహారాడౌ ఫాలదేళస్థితో భవేత్ 

చపేశు తాలికాయాంచ స్యాద్వరాభయదానయో:ః, 190 . 

1. ఈ 181, 182 శోకముల పాఠము సరిగా తోవదు. వీని తెలుగు ాత్సర్యము 

చూచాయగా నే చేసినది, 
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కొందరి మతమున జేళ్ళణములు, అలపల్లవేములును భీన్నములు 3 మరియు 
మండలములన్ని టియందును మండలత్వము.సమానమే గనుక వానితో నృత్త 
విద్యావిశారదులచ మూడు విధములు త్యజింపబడును. అ మైనపక్షమున రేచిత 

ములు, అర్షరేచితములును "వేరు కాజాలవు, 181, 182 

ఉల్పణములు, అలపద్మములును భరతముని మతమున ఖిన్నములె యుండెనేని 

'అలపద్భోల్బణాః' అని బహువచనముండియుండునుగాని “అలపద్మోల్బణా” అని 

ద్వీవచనముండియుండదు. 188 

అంజలి 'మొదలగు సంయుతహా స్త ములు శెండుచేతులతో (పయోగింపవలసినవి, 

భరతముని వానిని పకవచనముతో నిగ్టేశించి న్యత్తవా గ్ర స్తములందు ద్వివచనను 

చేరి [పయోగించెను ? 2 184 

రా 

సియే వాన్తములగును. నృత్తవా స్తములందు రెండుచేతులుగాని, ఒకచేయిగాని 

హా స్తమనుటకు చాలును. కనుక క్షక్క-డ శరెంటికిని [పాముఖ్యమును తెలువదలచి 
భోరోతముని ద్వివచనము చెప్పెను. " 185, 186 

(వై శంకకు సమాధానము :) నృత్యమునంచెప్పుడును రెండుచెతులును గల 

Wa _ శ! 3 ఖీ 

అసాంయుత హస్తములు 

పతాకము మూలభూతము . గనుక స్వాభావికముగా అన్నికర్శములందును 
ప్రవర్తించును. కావున దీనీ వినియోగము గొప్పది. 187 

అనేకవా స్తములు దీనినుండి పుట్టును. కనుకనే దీని [పాముఖ్యము., 

వంచిన యడుగువలె, బొటన వేలు వంగి చూపుడు శేలిమోలమును తాక 

వలెను; తక్కిన |వేళ్ళన్నియు సమముగా కూర్చో చోచబడవలెను. అప్పుడాచేయి 
సతాకవలె- జంఢావలె - కానవచ్చును గాన వతాకమనబడును. 188, 189 

వారము, గర్వము, ఎప ట్టుట మున్నగు పోనియందీహన్వము నొసటి 
న. 

యందుండదగును; అరచేతిే వరమునిచ్చుట, అభయ పదోనము _ వీని 
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పుష్పాదే సృంయుతో వై], విశిష్ట, చలితాంగులిః 

లలాటోర్థ్వగతో౭ ధస్తాత్ వర్ష ధారా నిరూపణే. 191. 

షీ 

' పుష్పోపహోర శష్పాదౌ స్వ సి కభూయవిచ్యుతః 

మిథోమథు ఎప్టతలో మృష్ట పివ్ష థాళాదిషము స్మృతః. 192 

మిథస్సంముఖవి శి నిష్ట 8 శిలావ్యుత్చాటనాదిషు 

పకతో తెపే కశుశే శార్ గచ్చన్న విరలాంగులిః, 198 
హె a 

ఉత్సాహన బహు [పాంళు పముఖేషు సరేచకః 

"పీ థే చలితః పారె స్యాదధః పుష్కరావహా తొ, "19% 

తిర్భగ|గోచ్చ సర్సీ స్యా చ్చలాంగులిరధ స్త లః 

నమీరే లహరీ వేగే వేలాకోఛీ2ప ప్యయం[ కమాత్ , కవత 

సవవోత్తానితో వాస్తో భవేదోఘ[పదర్శనే. (పతాకః-1) 

"  ఆన్మమానామికస్సోయం |త్రిపతాకః కరోభవేశ్. 196. 

యతో౭_ [తాంగులయ స్రీ (సః పతాకాకార సంస్థితాః 

ఆవావానావతరణ [పణామోన్నామనేష్వయమ్. . 197 

మాంగల్యవస్తు సంస్సర్భ|వ వెళాదౌచ కస్య లే 

అనుకృత్యా య థార్థాఖ్యాః భవెయుః [పాయశః కరా, 198. 

(| తిసతాకః..2ి 

పతాక స్య యదానిమ్నం తలం సర్చశిరా స్త నదా. 

(పతిగా (పధానే౭థ తోయధారణసేకయో:ః. 199 

1. ‘వారే అను ముది. పా. వాత[పతిలోని పొరజాటుగాదగును. 
య 
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యందును ఇది [పయు క్త కము; హూవులు మొదలగునవి వరి ర్లి ంచునప్పుడు సంయుత 

'మెన దీని (వెళ్లు విడివిడిగా కదలుచుండవలెను; వర్ష భారలను నిరూపించుచోట 

ఇది నొసటిమీద"అధోముఖముగా నుండవలెను. 190, 191 

పువులు, గరిక మొదలే నవి సమర్పించుట యందిది స్వ స్పిక్నృమె విడివడి 

(పయోగింపబడును ; కుద్ది చేయుటకు, "పిండి చయుటకు, కడుగుటకు ఈపహాన స్ప 

ములను ఒండొంటితో శాచుచు చూవనగును. ._ గ 199 

రాతిని ె రికీయెత్తుట మున్నగుచోట్ల ఎదురుబదురుగా ఎడమై ఈ వా స్తము 

(పయోజ్యము ; శెక్కలు మీదికాడించుట యందిది కదిసిన| వేళ్ళతో కటి వచేశము 
నుండి సాగును. 198 

పురికొల్పుట, అనేకములు, పొడు నవి మున్నగువానియందు ఇది రేచ 

కముతోగూడి వచ్చును. పార్భ్వమునందు అల్లాడుచు ని షేధమును-కాదు, లేదు. 

వలదు అను నర్భమును- తెలుపును ; మృదంగాది వాద్యముల ముఖమును తల్టు 

నపుడు [కింది మొగమై యుండును. 194 

కిందిమొగమై, కదలెడు వేళ్ళతో, కొనలడ్డముగా మీదికిసాగు చు-ఇది [క్రమ 

ముగా గాలి, తరంగవేగము, సము| దపునీటిపోటు--పీనిని చెలుపును. 195 

ఇదేవాస్తము మీదిమొగమై జల|[పవావామును చెలుపును. _(పతాకము-_1) 

అనామిక-ఉంగరప్వు ేలు-పూ రీ రి గా వంగినపుడు ' ఈ పహాన్తము (తిపతాక 

మగును ; దీనియందు తక్కిన మూడు వేళ్లును పతాకారూపముతో నిలుచును 

గనుక ; దేవతావావానము, దిగుట, |మొక్కుట, వె కెత్తుట, మంగళ దవ్యము 

లను తాకుట, (ప్రవేశించుట మున్నగు సందర్భములందిది చెప్పబడినది. 

'పాయికముగా ఆయాపదార్గములను 'అనుకరీంచుట చేత హా స్తముల పేళ్లు 

అర్థము గల్నవె యుండును. _ ((త్రిపతాకము-2) 196, 197, 198 

సతాకవా స్తముయొక్క- అడుగుభాగము గుంతగానున్న చో. అది సర్పశిర 

మగును ; పుచ్చుకొనుట;" కచ్చట_ సీళ్ళుపట్టుకొనుట. తడపుట, పొము [పాకుట, 
అ గారా డాం ల్లా న కాడా. ఇక న Th ne 

pm వాళ్ 

సే అ న్న . + య ~ 



మీక్తీరూాజ తళ
 స 

గళ్ల సర్హృన్య మళ్ళ రుబాహుస్క్పోటన్నయోర్భ ఎక్ . 
కుంభఖికుంభ ద్వంయయన్కంధబంధురాస్ప్సోటనాదిషు . . 200 

(సద్బశిర్యాలుల్ని.... 
ఆధ = నం అమ్ష్యాంగ్సుష్థు కల్యా .చెద్ధూర్వ్య కే మృ గశీక్ష ళ్ళ ః. 

| ద్ర్యూత్ఞాశ్లషా శష్లాత నే ing ఉల్లానే! గరకసాక్టన్ కాలి 

ఇవా సాం పతమ తా స్తీ ళ్యారా శై వ వయుఖ్యశే 2H 
(మృగశిర్ట కః-డీ) 

(తిపతాకస్య మధ్యాయా స్త ర్జని వృష్థ దర్భి నీ _ 

యదాభవే త్తదా విద్భిః శ్రేయో౭ సౌ కర్త రీముఖః. 20 

అల కకాదినా పాదరంజనాదావథోముఖః 

ఉత్తైనో దృష్టి శృంగార తథా 'లేఖాదివాచనే. 208 

(క ర రిముఖ్న-ల్ల్) స 

తల్లస్థా సమిళ? భుధ్యా ముఖేంగుద్భ నిపీడితా 
వశ్రాప్రదేనీ శేషే వక్రోశ్ట్వే కటకాముఖే.. ౨ మ్ల 
(సర్టామ [పదవా చృత వ్యజనాదర్శ ధారణ a 

శరవస్తా ంచలాక 2222210000 205 

(కటకాముఖః.-6) = 
ల" “లంత 

ల కన నః తర్జన్యస్యా యళ్రాయది న 

ఊరా ర్త త న ర్ష్వాననా నళ్లూ లాలా కంపితా జృంభితా బా. తి 

ఉద్వాహితా చలేత్యస్మిన్ తరనీ సపధా మళా. - 206. 
+ త జ లా . 

జర్దా రాన్లనా భవేదూూర్హ్వా, క్రియశే౭.ధోముఖీ నక్ష... 

లోలా పారా్య్వాంతరం యాతా, "కంపితా స్పందితా స్మృతా. విగ్ర” 

_ ఉద్యాహ్థిత్తా ప్రజ్ఞంత్యూర్డ్వం, గచ్ళంత కానుకళ్చల్తల 

జృృంభి తావ భివ్చుళ్ళ్లూ, కించిత్ కుంచయిశ్యా ప సార్గిజ్ఞ్యా. - lS 

1. 

2, ఇక్కడ శోకపాదము పోయినది. 

శక్యా ఉల్లా నే" అనుటకు అర్థము అన్పష్టము. 



& 
జెట్టులు తొడలను, భుజమ్ములను తృట్టుట్ల పనుగుల క్లుంభమ్లులన్లు, ఘూపును 

ల్లన్సశించుట_ఇ త్యాదులందు దీని యుపయ్రాగము, 199. 200 
నలో షి (సర్పశిరము--ల) 

దీని బొటన వేలును మీదికెత్తినచో మృగశీర్ష కమగును. జూదమున పాచికలు 

పడ వేయుట, శక్తిని పోత్సప్లాంచుట, చెమటను త్రుడుచుట, “ఇక్కడ-ఇప్పుడు- 

శిందున్నది' మున్నగు మాట్రలం= -న్లీనియరదు వచ్చును. (మ్భుగకీర్ణ కము) 201 
గ ఇన్ కాల ట్ [> 

ఆజా 

[తిపతాక వా స్తమునందు చూపుడు] చేలు నడి వేలి వీపును చూచుచున్న చో 

అది కర్త రీముఖమని తెలియవలయును. 202 

ఇది [కింది మొద్మమై లత్తుక మ్రైదలగ్రుశ్రానిచే పాదముల స్తూత్త మున్నగు వాని 
కుపయోగించును; ఛెలిమొగ్యమై డృష్ట్రి, కొమ్ములు మ్రైధలధు షూన్నిన్లి సూచిం 

చును ; జాబులు మొదలగువానిని చదువుటయందుసయోగింపదగును. ౨08 

(కర్త ర రముఖము--ల్స్ 

లోనికి వంగిన నడిమి  వేల్తికొనను జ్లొటనశేలొ త్తి తిపట్టగా, చూపుడు వేలు 

వంగి, తక్కిన రెండు | వెళ్తును వ కమ్ముల మీదికి నిలుచు హస్తము కటకా 

ముఖము ; ఇది, పూలసరమును,: పగ్గమును,' గొడుగును, విననక|రను, ,అద్దమును 

వట్టుకొనుట, బాణమును, వస్తో' ంచలమును వట్టిలాగుట-బ్లీనియుంద నచ్చును. 

(కటకాముఖము-6) 204, 205 

హా స్తమునందు = తర్దన్మివేల్లు. దీర ముగా నున్నచో. న్తూచీమ్రుఖవా స్త 

మగును ; దినియందలి తర్జని హర్చ్వాననము, నతము, లోలము, కంపితము, 

జృంభితము, ఉద్వాహితము, చలము. అని యెత్తు వీత్రులగున్ను:.. _ 206 

మీదికె త్రి నది ఉర్హ్వాననము ; మొగము వంగినది 'నతమేు ; ప్రక్కకు పోయి 

నది లోలము ; కదలుచున్నది కంపితము ; కొంచెముగా వంచి చాచినది 

జృంభితము ; మీదికి పోవున్నర్షి ఉ్ఞధ్య్వాహితము. | ఇచ్యాశుబ్లారముగ్షా? -సోవునది 

ఛల్లము. = లర 208 
_ 



ది వతీయోా౭ ధ్యాయే; 

పృథ జ్యిథః (పభేదాయ వినియో శేషు యుజ్యలే ; 

- ఊ ర్ద్వాస్యా తర్ష నెకత్వ యష్షి ఘోణ |గహాదిషు. 204 
ధ పలా ట్ 

ఊర్వ్వావలోలాచ భవేత్ వామమండలవ ర్తి నీ 

చే తథాభిదే శన్ర్ర కులాల రథ చేహినామ్. 210. 

(గవాణ సర్వలోకస్య వృ త్తమండలయోరపి 
గండే౭నుకుండలే సౌదామన్యాం స్ఫురితకంపిశా. 211 

ఉత్మ్భఫ్టూతు పతాకాయాం, మంజర్య్యాం కంపితా మతా 

కీనాది వకసంచా రే పార్య్వాత్ పార్వాంతరం గతా. 219 

అంగుష్టోపహిళా ధూపదీపయోః కాకవతశే 
.. అలాజ్వాదిషు వల్రీషు |దాజాదిషు లతాస్వపి. 2198 

పల్ల వే పతనే వ|కభావే బాలభుజంగమే ; 

వినతా సృక్క-సంపన్నా వరాహాదిము దం ఫ్ట్రిషు - £09 
& 

వామతో దథిణం యావత్ [పోన్న తా వినతా క్రమాత్ 

ఉదయా స్తముయోా దీర్చ గమనాత్ నూచయత్యసౌ. ౨15 
అజో 

వాక్యం నిాపయత్యాస్యాభ్య కుం చితజృంభిితా. . 

కుండలాంగదయోః స్ప్ర్శే కుంచలానాం (పసాధనె.. 216 

ఏత yy we 

oo 

స్వేదస్యమార్జ న వ(తభంగాడా చ (పసారితా! 

ఉత్కంపసహితా నై వ భామిళా రోవదర్శనే. బాలలు 

1, “వసారితః' అనునది అపపాఠము. 



"రండవ అధ్యాయము 71 
నో 

పరస్పర భేద మేర్ప్చడుట కై వినియోగములందు దీనిని. [పత్యేకముగా చూప 

దగును. 

ఊ ర్వ్వాననతర్జని... బెదరించుట, ఒక సంఖ్యను దెలుపుట, చెతికరను, ముక్కును 

పట్టుకొనుట మున్నగువాని కుపయోగించును. 209 

ఎడమళుండి కుడికి వలయాకారముతో కదలుచు సాగి యీ (వేలు, చకా 

యుధము, కుమ్మరినా ర, బండిచ| కము, 'దేహామందలి. చకోములు(? ); అన్నీ 

లోకములను నూచించుట, వటువతనము, గుం|డన -- వీనియందు వచ్చును. 

కుండలములతో గూడిన చెక్కిలి, మెరుపు-వీనియందు అదరు, వణకులతో దీనిని 

చూపదగును. 210, 211 

జెండాను సూచించుటకు తర్జని చక్కగా మీదికెత్తదగును ; పొటమరించిన 

చిగురు మొలకయందు ఇది కంపితము గావలయును; చేపలు మున్న గువాని వంకర 

నడకకు దినిని ఒక[పక్కొనుండి వేరొక పక్కకు సాగింపవలెను. వైప 

బొటన వేలిమీద ఒరగియున్న యీ (వేలు ధూపదీవములిచ్చుట, కాకి లెక్కల 
వంటి జులుపాలు, స్మార మొదలగు అలములు, (దాత మొదలగు తీగలు, చిగు 

రాకు, |క్రిందపడుట, వంకరతనము, పాముపిల్ల --వీనికి తగును; పంది మొదలై న 

కోరలుగల జంతువులకు సెలవివద్గ వంగిన యీ |వేలువయోగింపదగును. 

218, 214 

మీదికి లేచిన, వంగిన తర్జని ఎడమనుండి కుడి [పక్కకు [కమముగా దీర్భముగా 
పోవుచు ఉదయాస్తమయములు శెల్సును. - 215 

ముఖసమీపమున వంగిసాగిన యిది మాటను నిరూపించును. కుండలములను, 
భుజకీర్తులను తాకుట,  తలవెం[డుకలను సవరించుట _ వీనియందుపయో 
గించును. 216 

ఇది చాచబడినచో చెమటతుడుపుసకు, ప తభంగములు మొదలగునవి [వాయు 
టకు తగును; దీనినే వడకించుచు (తిప్పినపుడు రోషమును నూచించును. 217 
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ఆ వర ప్ర న్ తక 
ద్వి తీరాక ౩ ఛధ్య్యాయయకక. 

L; స్ ఇక్యదౌ నై చె వోతఈన్ కృతా పున! 

క్ రిపునిన్రేశే కో౭.సావితి నిరూపణో. 

అగగా కథితా తత్ర వస్తునళ్ళ దవీయనః, 

తిరళ్య కర్తకండూ తౌ, సంగమే సంగతా౭న్యయా. 
cn 

విశ్లేపేళో వియోగే స్యాత్ కలహే స్వ స్పికీ కృతో; 
'మిథః శంకులితా బం భే ఈతలమా శాంత రోలయోః, 

స్వసంముఖ పరోజ్యుఖ్యోః వక్షిణరి గత యోర్ష్వ యాః 

*సూర్యస్యా స్తనుయ స్ఫూర్యో భాగన్తన్య హి దతిణః, 

వవం వామే శశాంకస్య భాగ న్తస్య హా సమ్య్మాతః 

(పొంతా(గోధోముఖి యత కూపోవర్త శలోదేషు, 

శంగళాధోముఖీ ఫొలే (తస్ట్రంబకస్య నిరూపణే 
త క్రైవ తిర్యగుత్తానా సహ సామన్య సూచనే. 

అ 

జ 
Co 

(సూచ్7' 

శి 
చే 

ఎంజే 

జక 

'ఊలొత్ర 

( 3 

గే. 

ho 

ఇది న్భ_త తవా _నుపిని యో గమగును గాని న్భత తనాన్త 

పరిష్కర్త ర యభిపాయము. వి _నరమునకు మూలమున వారి సూచిక చూడుడు . 

డక 

సాన "సమయే నూశ్య 8 తస్యహి సవ్యత_' 

సూచన, 

విని యోగముగా - తోవపదడో. 

క. 

ఈ ల్లోకార్థము స్పష్టమే కాని వాక్షన్టిరచన ఒడుదుడుకుగా నున్నది. 'సూర్వోు . 

అనీ యుండదగునని పరిష్క ఆ 
అశం 
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అదే మీదికె త్రి నపుడు, 'కానీ-అప్పుడు--వాడు" ఇత్యాదులందు, [కోధముతో 
క్యతువును చూపునపుడు, “ఎవడునాడు?' అని నిరూపించుటకును |ఫయోగింన 
దగును. | 218 

ముందరికి సాగినది దూరముననున్న వస్తువును, అడ్డముగానుండినది చెవి గోకి 
కొనుటకు తెలుపును; ఇంకొక చూపుడువేలితో కలిసినప్పుడు కూడికను నూచిం 
చును; వేరుపడినపుడు వియోగమును, ' ఒకొడాని సై ఇంకొొకతర్గ ని స్య స్పికమువలె 

నిలచినపుడు కలహామును చెలువును; నెండు హస్తముల నడిమి కొలత ఒక తాల 

మంతగలిగి (అంగుష్ట మధ్యమాంగుళులు చా చిపట్టినప్పటి నిడివి తాలము) 

చూపుడు వేళ్లు రండును సంశకెలవలె ఒకదానినొకటి పల్టుకొనినప్పుడు బంధమును 

వెలువరుచును. 219, 220 

నర్హకుల కెదురుగా వెనుదిరిగిన రెండు తర్ణని|వేళ్లును కుడి పక్కకు తార్చినచో 
సూర్యునిని, అతని య సమయమును 'దెలువును, కుడిభాగము సూర్వ్యునిదిగనుక; 

ఇట్లు ఎడమ (పక్కకు చెర్చినపుడు. చం[దునిని, అతని య సమయమును సూచిం 

చను; అది .అత విభాగముగనుక 

(వేలితుది తిరుగుచు [కిందిమొగమైనపుడు నూయి, సుడిగుండము, బండ 
మున్నగువాని కుపయోగించును. లవ ల ఎ. 2A, 229 

రెండు వేళ్లును కలిసి |కిందుమొగమెనప్పుడు ఫాలమును, ముక్కంటిని 
సూచించును; అశు అడ్డముగా మీదికి తిరిగినచో _సహాసావకుని దెలుపును. 22కి 
RF (నూరి నూచీముఖము--7) 
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అంచితా౭_ంగుష్టనంఅగ్నా చం [దలేఖేవ తర్ష నీ 

నిమితా౭_ నామికా, మధ్యాకని షు వలితొర్హ్వ గె, బై2ళ 

య తాసా శుకతుండః స్యాత్ యథాన్రాఖ్యొ, విసర్జన 

ఆవాహానే ధిగిత్యుక్తా నాహమిత్యాది దర్శనే. వివిల్ 

(శుకతుండః-5) 

అంగుష్టతర్ణ నీమధ్యాః సంగతా|గాః పరస్పరమ్ 

విరలో రే నరేయత మతో హంసాన్య ఇత్యసౌ. Dog 
ఢం 4 

శ్ల క్షత్వం మృదుతా౭ల్పత్వం మరన చేవణాదిషు 
౧౯ 2 a 

కించిత్ (పస్పందమానాదొా యథాయోగం విధీయతే. D7 

! వాంసాస 38-9) 
\ ఖీ 

కటకాముఖమధ్యాది కనిష్ణాంతాః అధో యదా 

తలమధ్యస్థితా[గాః స్యుః కపిత్సో౭_సౌ నిగద్యతే. 228 

తోమరాసి గదా చక కుంత సాయక శక్తిషు 

'చురికాస్సోట న సత్యే పథ (శయసి వష్యతే. (కపిళ్హః..10) 999 

తర్చన్యపి తలస్థా గా కపిళ్హస్య సముచ్చి "తః 

అభ్య అంగుషను యదా హూనః లిఖరః కీరిత నద, aT 
అలాని — 0 లలి వావ 

గవాణే కుశపాళశాదా* శక్తి తోమరమోచనే 

కాంతానాం కుంతలో తైపే చరణాధర రంజనే. (శిఖరః..] 1) 281 

అంగుల్య యత్ర సాంగుష్టాః విరలా కుంచితోర్ట్వగాః 

ఆనన్నా గ్య పదెళాః స్యుర్దరవహోస సరోజవత్ . విలి2 

1. 'ఛదికాస్ఫోటనే' అని ఒర (వాత పతి; వస్త్రమును విదిలించుట అను నరము 
థి + 

వచ్చును. ఇచే సరియైనది గాబోలు, 

2. “కాళపాశాదాి ము[దితపా. “కాశ అన్పష్ట్రము. “రళ్శికుశాంకుశధనుమోం" అని 

భరతనాట్యశా స్త్ర పాఠము. (కాశీము. 116-51). కనుక నాయీవమార్చు సూఛన, 
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బొటన వేలితో చందలేఖవలె వంకరగానున్న తర్జని చేరుకొని, అనామిక 

వంగి, నడిమి-చిటిశెన వేళ్లు వలితములై మీదికి సాగియున్నచో అది శుక 

తుండము -- చిలుకముక్కు -- అను సార్థక నామము గల వాస్తము; ఇది విడిచి 

పుచ్చుట, ఆవాహించుట్న ఛిగొట్టుట, "చేను గాననుట--ఇ త్యాదులన్ను చూపుట 

కుషయోగించును, | (శుకతుండము-రి) 294, 225 

బొటన-చూపుడు-నడిమి | వేళ్లు తుదలం దొండొకటితో కూడియుండి, తక్కిన 

శెండును విడిగా సె శెత్తుకొనియున్న హస్తము హంసాస్యము ; క 

ఇది నన్నదనము, మెదువు, కొంచెము, పినుకుట, తీసివేయుట, ఇంచుక 

కదలు వస్తువులు- మొదలగు వానిని సూచించుటకు యథాసంభవముగా విధింప 

బడును. - (హంసాస్యము-క) 226, 227 

కటకాముఖ వాస్తమందు నడిమి, అనామిక, చిటికెన- _వళ్ళకొనలు అడుగు 

భాగము నడిమిదాక వంగియుండిన ఆది కోపిత్తమనబిడును ; _ ఇది ఇనుపగుదియ, 

కొత్తి, గద, చక్రాయుధము, ఈు, బాణము. పొడూగైన బల్లెము-వీనియందు, 

చురక త్రితో పగులగొట్టటయందు (+) సత్యము, పథ్యము, శేయన్సు _ వీని 

యందును తగును. | Ee .(కప్తిత్తము_10) 228, 229 
ఖః క 

న! 

కవిళ్థహ న్న్వమందల్ తర్జనిగూడ కొన |క్రిందికివకగియున్న, అంగుష్టము వె శె త్తి 
యుండిన, అది శిఖరవా, నము; దర్భలు, (తాడు ్హమొదలగువానిని పిడికిలించు 

టకు, శ కిని, తోమరమును విసరుటకు, (స్త్రీల కుకులను చిదిలించుటకు, పాదము 

లకు, అధరములకు వన్నెవూయుటకు ఇది తగినది. (శిఖరము--1 1) ౨౨0౮, 281 

' అంగుష్టముతోడ అన్ని వేళ్లును విడివడి, కొంచెము వంగి, మీదిమొగమె, 
క "నలొండొంటికి చేరువగా, ఇంచుక విచ్చిన తామరపూవు వలె, ఉంజెనేఫ్ అది 
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(వవోశే గాతసంవాహే రసనిష్పీడనాదిషు 

లగ్నా_గ” మధ్యమాంగుష్టై తర్జనీ కుంచితా మనాక్ 

ద్వితీ యో2ధ్యాయ! 

పద్భకో శః స విజయో జబాలికాకుచదర్శ నే 

కపిత శీఫలాదీనాం (గవాణాచాగుమివ్యుశే, (పద్భకోశః-12) వల్రిల్లి 

వాంసొస్యస్య 'నతా౭నామా వికి కిప్లా[గా (స్ర్రికాగ్నివత్" 

య] తాంగుష్టాదయ స్రీ సః న కాంగూలో౭ భిధీయతే. వష 

కిశూనాం చిబుకన్న ర్ఫే స్వల్ప కే తరుణొఫలే స 
స్యాద్వధూరోషవా క్యేమ సో౭౬౦గులి షేపకా 8 పునః, - విలిల్ 

(కాంభూలః-_ | 8) 

శిఖరస్య యదాంగుస్థో మధ్యమాం పీడయన్ స్టితః . 

తదా ముపష్టిరితి ఖ్యాత8, ఖడ్గకుంతాది ధారణే, 36 

నిప్పీడే దోవాచే౭ంగుష్టః తాసాం గర్భస్టితో౭_పి చ. లై 

(ముఫి? =... 
: 0) 

శిష్ట పసారితా స్త్రి సు కనీయన్ఫున్నతా తథా 

మధ్యమా మూలగోంగుష్దో యద్యేవం చతుర స్తదా, . 288 

స్యాదే కేనాల్బమధ్యాది ద్వాభ్యాం పద్మదలాతిణి wih 

కించిన్మండలగత్యాతు తాభ్యాం త త్వ తపాదికమ్. “బిలో 
' -శేద్దా 

ఊర్హ్వగేన నీతం, రకం మండలేన కలేణ తు 
డ్ అగ పీతం నీలం తథావ రం మృదితేన (పదర్శ యేత్. (చతురః_! 5) _ 240 

విరలో శ్ర్వే ప రేయ్యత (భ్రమరసోోఇ భిధీయ తే. 241 

దీర నాలాబ్ది కవ్లోర కుముదోత్సల ధారణే 

(పసాధనే నృుగాతీణాం కర్గ్ణప తవ రణే. (|భమరః-16) 949 
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వద్భ్యకోశము ; ఇది బాలికల స్పృనమొలను చూపుట, వెలగ, మాశేడు మున్నగు 

పండ్లను పట్టుకొనుట -_ వినియందుపయోగించును. 2892, 288 

(పద్యకోశము-_12) 

' వాంసాస్యవా స్తమందలి ఉంగరపు[వేలు వాలి, అంగువ్నము మొదలై న 

మూడు | వేళ్లును, మూడగ్నులవలె, కొనలు విడివడియుండినచో అది కాంగూల 

వాస్తమనబడును ; ఇది చిన్న బిడ్డల, గడ్డము, _ పుడుకుటకును, _న్వల్పపిషయము 

లకును, [కొత్త తఫలములకును, ఉవళయోగించును ; (స్త్రీల రో షవాక్యములందు 

(వెళ్లు విదిలించుచు దీనిని [పయోగింపవలయును. 284, 285 

(కాంగూలము--] ల) 

శిఖరహ స్తమందఠలి బొటన్మ వేలు నడిమి పలి నొత్తిపట్టిన వాన్తము ముప్టి 

యనబడును ; కతి, యీ", మున్నగువానిని పట్టుకొనుట, |గుద్దుట, ఒడలు 

పినుకుట, రసమును పిండుట, మొదలగునవి, ఒత్తుట, పాలు పితుకుట - వీని 

యందుపయోగించును ; ఈ వా స్పమున అంగుష్టము |వేళ్ళలోనికి చెచ్చుటయు 

కలదు. (ముష్టి-14) 486, 287 

మూడు 'శేళ్లు చేరికగానుండి చాచబడి, చిటికెన వేలు వె కొలేచి, అంగుప్ప మ 

నడిమి వేలి మొదటిని చేరియున్న వాన్తమఘు చతురము. 

ఒకచేత చిన్ననడుము మొదలగునవి, "రెండు చేతులతో తామర రేకులను, 
కన్నులను నూచింపదగును ; శెండు చేతులను ఇంచుక గుం|డముగా |తిప్పుచు 

తత్వము, సిగ్గు మొదలగునవి చూపనగును ; వాస్తమును మీదికెత్తి తెల్లవన్నె, 

(తిప్పి ఎరుపు వసవులను, రెండు చేతులను రాచి నీలవర్షమును (పదర్శింపనగును. 

(చతురము--15) 288, 289, 240 

మధ్యమాంగుష్టముల కొనలు తగులుకొనియుండి, తర్జని ఇంచుక వంగి, 

తక్కిన రెండు | వేళ్లును విరళములై ఎగుమొగముగా నుండెనేని అది | భమర 

వాసము; పొడువైన కాడగల కమలము, . -సౌగంధిక్రము, తెల్ల -నల్డి కలువ 

పూవులను పట్టుకొనుట, స్త్రీల తి తిలకము. వంటి యలంకారము, ,చెవికమ్మలను 

ధరించుట - సీని కుపయోగించును. | _(భ్రమరము-. CO 241, 242 
ఖు కా 

కత్తులు 
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విరలే వలితోర్ద్వాశ్చేక్ మధ్యాద్యాః ఫణిమ న్లకే 

_ అరాలః సత్వ శాండీర్య ధై_ర్యగాం భీర్య కాంతిషు. 

వారణ సౌరఖా!భూణా స్వేదాపనయనాదిషు 

కేశసం గవాణేత్కర్శ లీలయోళ్చే నత[భ్రువామ్. 
(అరాల౬_17/) 

పతాకాంగులయ ని సో మూలేవ్వవనతా మనాక్ 

కనీయున్యూర్ల్యగా యత న కరో హంనపవకః,. 
Sa 

స్పశ్మే౭నులేపనే గండసం శయ స్యాత్ (పతీ గహ 

ఆవామే గా|తనంవా హా రోమాంచ |వముఖవ్వుసా, 

(హొంసవవకః య] 6) 

భుజంగశిరసోంగుప్లో యదాస్వ్యా ద్ధూర విచ్యుతః 

ఖ్యాతోజర్డ చం (దనామాసా బలనిరాట నే తదా. 
ధి యె 

. కలశేందుకలా కాంచీ మధ్య కుండల కంబుము 

యథాయోాగం కృశాంగీనాం వీలాడాచ విధీయతే. 

(అర్హచం[ దః_19) 

అరాలస్య యదాంగుష్ట తర్జన్యోస్సంగతి న్వదా 
© జ శాల 

. సందంక స్త్రి విధ సోపి స్యా ద|గముఖపార్శ్వజః. 

అన్యోన్య నఖసం శేషా ద| గసందంశకో భవేత్ 

శగథ నెఒపచయ సూత రపుబ్యాణాం, (గహణ పునః. 

“నూ త కళ తృణాదినాం, శల్యాద్యుత్చాటనాదిషు, 

ఆగ అట అన గ “8 
ముఖసందంశక సృద్వత్ సంశ్లైపూద| గపర్వణ 8 

. “= వితన్కేఒసౌ ధిగిత్యుక్తా వృంతాత్ |వనవమోచనే, 
(పవాలరచనావ ర్తి శభాకాలేఖ్య కఠ్యను, 

” లాతానిప్సీడనే నే తరంజనారౌ పజాయశే _ 

ము కాది వేధన బాదే (దహ్మనూ| తస్య మార్దనే. 

ద్వితీ యోజ 2. ధం 

249 

శ 
= Fy ge 
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247 

248 

249 
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సర్పశీర్ణ హస్తము విరళముగానుండి, నడిమి వేలు మొదలగునపీ వంగి ఊర్గ్వ 

ముగానుండిన అది అరాళము ; ఇది సత్తువ, గర్వము, ధైర్యము, గాంభీర్యము, 

కాంతి, నివారించుట, సుగంధము, మూర్మ్కొనుట, చెమట తుడుచుట మున్నగు 

వానియందు, (స్త్రీల కురులు లీలగా పట్టుకొనుట, మీది కెత్తుటలయందు. తగినది. 

(అరాళము._[7) 248, 244 

పతాకహా న్తమునందలి మూడు. వేళ్ళు కొంచెముగా మొదళ్ళయందు వంగి 

యుండి, చిటికనవెలు మీదికె త్తియుండిన అది హాంసపకహా నము $; తాకుట, 

చెళ్కులపూతపూయుట, పుచ్చుకొనుట, చెట్లపాది, ఒడలు పట్టుట, పులకరించుట 

మున్నగువానికిది పయు కృము. (హంసపతము--] 8) 245, 246 

సర్పశీర్ష హస్తపు బొటనవేలు దూరముగా విడివడినచో అది అర్జ్దచం దమన 

బడును ; ఇది బలవంతముగా వెిడలగోట్టుట, కలశము, చం|[దకల, మొలనూలు, 

మొల, కుండలములు, శంఖను _ వీనియందును, యథాయోగముగా (స్ర్రీల లీల 

మొదలగు భావములందును _పయోజ్యము. (అర్హ చం దము--1 ౪) D4T, 248 

అరాళవా న్వమందలి అంగువ్టతర్జనులు కలిసినచో  నందంశమగును. అది 

మూడు తెరగులు ; అ|గ-ముఖ-పార్భ్వసందంకములని. 

"రండు (వేళ్ళ గోళ్లు ఒకటొకటితో చేరినది అ|గసందంశము; చిన్న పువ్వులను 

కూర్చుట, చిదుముట, దారము, వెం|టుక, కనవు మొదలగువానిని పట్టుకొనుట, 

ములికి మొదలగువానిని సెరుకుట మున్నగు పనులు _ వీనియందిది [వయో 

గింవదగును. ల 

అశు కడవటి గనుపులు శెండును గలిసినది ముఖనందంశము ; ' ఇది సంశ 
౧ 7 

యించుట, చీగొట్టుట, తొడిమనుండి పూవు మొదలగువానిని' ' విడిపించుట, 

చిగుళ్ళ వనితనము, కుంచె-భాగరలచ చిత్తరువు _వాయుట, లత్తుకరసము 

పిండుట, నేతరంజనము మున్నగుచోట్ల సంభవించును ; ముత్యము మున్నగు 

వానికి తూటు వెయుట, పాణ[పయోగము, జందెమును తుడుచుట, గురి 
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లకే ధ్యాసే గుణాదెిచ సద్వితీయో భవేద సౌ 

'తథె వ పార్ళ్య సంశేపాతీ సనందంళ; పార్గ్వజో మతః, 

సదోవవచనం కుత్చామనూయా సేలవాదిచ 

వాస్త|పయోగనిపుణో వామేనానేన దర్శ యేత్. 
(సందంశః.20) 

పంచాహ్యంగులయో యత్ర సంగతా|గాః సముచ్చి తాః 

ముకులో౭ సౌ సరోజాది ముకులానాం నిరూవణే. 

అర్చనే చెవతాదీనాం బలౌ కాముక చుంబనే 

వలయామో దనే పంచనంఖాకాయాంచాయ మిష్యశే. 

' (ముకులః-2 1) 

అంగుల్యః వద్మకో ళస్య నితాంతావనతా యది 
ఊర్షనాభో భవేదేపాం (చేవ?) శిరః కండూయనే కరః. 

కషాళ్ళ చౌర్య కేశాదిగహే కువ్ఫన్య దర్శనే 

చిబుకే, స్వ స్పికీభూ తౌ శ్యావదానాం నిరూపణే. 

(ఊర్లనాభః_22) 

ఆవ ర్హిన్యః కనిష్టూద్యాః విరలాః పృవ్టగాః [కమాత్ 

యసిన్న ంగులయః సో౭ యం నముదిపో 2లవల వః, 
శ ఏ 6 ౧౧ 

_ కన్యత్వమితి నాస్తీతి పతిషేధాయ భావణే 
శూన్య చ వదనే స్ర్రామాత్శ్మ సంభావనే౭పి చ; 

అలపద్భమమురా[పాహుళ్చల పద్మానుకారతః . (అలపల్ల వః-2లి) . 

(భమరస్య యదా౬నామ కనీ, రుస్యా తలే స్టితె 

తామ మాడ స్తదాజ్ఞియః కుక్కుకేఒల్ప నిరాకృళా. 

సళద్ద విచ్యుతస్తా ల aE విశ్వాసనే తణే 

ఆహ్వాన చాలకాదీనాం భర్సనే నృపజృంభరో, 

(తా[మచూడః_24) 

బిరిజ్లీ 

బిక్స్ 

బిర్ర 

257 

259 

260 

264 

202 
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చూచుట, ధ్యానము, దారము _ మున్నగుచోట్ల శెండవచెేతితో గూడుకొని 

వచ్చును 3 

అశు (వేళ్ళ పక్కలు కలిసినది పార్భ్వసందంశము ; తప్పు చూపిచెప్పుట, 

గ ర్ర్రీంచుట, అనూయ, పనికిరానివనువు మున్నగువానిని, హాన్తపయోగమున 

నై పుణ్యముగలవాడు, ఎడమచేత దీనితో చూపవలెను. 

(సందంశము-- 20) 249, 250, 251, 252, 252, 204, 255 

ఐదు వేళ్లును కొనలు కలిసి 'యెగు మొగముగా నున్నది ముకులహ సము ; 

ఇది తామర మొదలగు మొగ్గలను చూపుట, దేవతాదులను అర్చించుట, పూజా 

[దవ్యములర్నించుట, కాముకుల ముద్దు, గాజులు తొడుగుట, ఐదను లెక్క_- 

వీనియందుపయోగించును. (ముకులము--21) 256, 257 

పద్యకోశవాస్తాంగుళులు చాల వంగియున్న చో అది ఊర్లనాభము ; ఇది తల 

గోకుకొనుట, సానరాయి, దొంగలించుట, వెం|డుకలు మొదలగువానిని పట్టు 

కొనుట, కువ్పరోగము సూచించుట, గడ్డము - వీనికుపయోగించును ; హింస 

జంతువులను చూపునపుడు రెండుచేతులను న్వ స్తికము చేయవలెను. 258, 259 

(ఊర్హనాభము--22) 

చిటికన మొదలుగా (వెళు విడివిడిగా, [కమముగా లోనికి ముడుచుకొను 

చున్న చో అది అలపల్టివము ; “సీవెవరివాడవు ?' అను (సళ్న, “లదు, “వలదు” 

అనుమాట, శూన్య వాక్యము, (స్రీలు తము్ముగూర్చి గొప్పగా చెస్పుకొనుట-- 

వీనికి ఇది వచ్చును. కదలుచున్న కమలమువల నుండును గనుక దీనిని 

“అలపద్మము'” అనియు నందురు. (అలవల్లవము-2కి) 260, 261 

|భమరవహా న్రముయొక్క_ ఉంగరపు-చిటికెన | వేళ్లు అరచేతి నంటియున్న చో 

తా(నుచూడహస్తము ; ఇది కోడి, అల్బజంతువులనదలించుట, చిటిశెవేసి విడి 

వడినప్పుడు ఆఅాళము, త్వర, నమ్మించుట, క్షణము, జబాలకులు మొదలై నవారిని 

పిలుచుట, దొరగారి ఆవులింత-వీనికి తగును. 262, 268 

(తా(మచూడము_2శ 
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నంయు కహనసా 

పతాకతల యా; శైపాదంజలిః [వణ తె [కమాత్ 

భూదేవ గురుదేవానాం వకోవ Ey శిరః స్థితః. 264 

కోఛేచ వరిహిసేచ నాన్త్యయం నియమః పునః. _ (అంజలిః-1) 

స్వ స్పికాకారతాళి షై థవేతాం కటకాముఖౌ. 
— ౧6 

మణిబంధ|పదేశ చేత్ కటకావర్గమానకః 

అనో్యోన్యాభిముఖం చైనం కేచిదాహుర్శ నీషి ణః. 

అసౌ శృంగారకార్యేషు తాంబూల।| గవాణాదిషు 

రుష్ట్ర| పాణోశ్వరీపాద[ పణామేవ్వపి చెవ్యతే. 

(కటకావర్ణ మానః-2) 

స్యాదరాలీకృతసో్సో ౬యం వామపార్శ్వ గతో యదా 

ఉత్తానళ్చ తదా జ్ఞైయః స్వ నికో మునిసమ్మతః 

దీర్భవస్తు వనోత్తుంగ భూవి స్వీరాంబుదావ్యయాః 

విచ్యులెన నృణాం యోజ్యాః పతా కేన తు యోపీతాహమ్. 

' (స్వస్తి కః-లి) 

కరయోః కరశాఖాః స్యురన్యన్యాంతర నిర్గతాః 

య|తాసౌ కర్కటో,జైయో, జృంభిే పానుధారణే 

నూ లాం (గహ కోంబో ఆలస్యాచ్చాంగ మోట సె. 

(కర్కటః_4) 

అన్యోన్య పార్శ్వ సం శ్హేషాత్ కపోతస్సర్ప ర్ట యోః 

వృతుఃన్థశక్చావగంతవోో గురుసంభాషణే తు సః, 

వినయే |పాజుగఖః 'స్ర్రీథిః కంపీతోభయశీితయో;ః 

కూర్మకం కథయం త్యెనమపశే కూర్భకాక్ళతిమ్. (కపోతః-ర్) 

D5 

2€6 

267 

268 

269 
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స౦ యు తహ స్ ములు 

పతాకహ నసృమునందలి అరచేతులు కలిపిన చో అంజలి; ఇది పణామమునందు_ 

(బాహ్మణుల విషయమున పకన్సునను, గురువువిషయమున ముఖమునను, 

దేవతల విషయమున తలమీదను_ చూవదగును ; కాని కోపమున, పరిహోసమున 

ఈ నియమము లేదు. (అంజలి_1) 264; 

కటకాముఖవా స్తములు మనికట్టుమీద ఒకటె నొకటి స్వసన్ని కాకారముతో 

నుండిన అది కటకావర్ల మానము ; "రెండుచేతులు ఎదురుబదురుగా ఉండవలెనని 

కొందరు పండితులు చెప్పుదురు ; ఇది తాంబూలము పుచ్చుకొనుట, మొదలగు 

శృం గార కార్యములందు, అలిగిన (పియురాం[డ పాదములకు (మొక్కుటలందును 

(పయోగింపదగినది. (కటకావర్టమానము--2) 265, 266, 267 

ఇదే అరాళనుగా చేసి, వెలికిలిగా ఎడను పక్కకు తీసికొనిపోయినచో 

స్వ న్నికహ స్త్వమగునని భరతముని మతము ; పురుషులు దీనితో పొడునవై న వస్తు 

వులు, అడవి, ఎ శ్రానవి, భూమి, వెడలువై నవి, మేఘములు, ఆకాశము - పీనిని, 

చేతులు విడదీసి చూపవలెను ; (స్త్రీలు వతాకవా స్తములతో నూచింపనగును. 

(స్వ _స్తికము--లి) £68, 269 

రెండుచేతుల (వేళ్ళు ఒండొంటి సందులలో దూరి లై టికి వెడలియున్న 

హ_న్థను కర్కటము ; ఇది ఆవులింత, కటమరను పట్టి నిలుపుట, స్థూలాంగము, 

శంఖమును పట్టుకొనుట, సోమరితనముతో ఒడలు విరుచుకొనుట - వీనియందు 

వర్తించును, (కర్కటము--4ఉ) 270 

సర్పశీర్ల వా న్తములు రెండును ఒండొంటి (పక్కలను చెరియుండిన అది 

కపోతము ; గురువులతో మాటలాడునప్పుడు, వినయమునందు, ఇది 'యెదమీవ 

ముందుమొగముగా నుండదగును ; భయమందు, చలీయందు (స్రీలు దీనిని 

వడకించుచు |వయోగింపనగును. ఇది తాబేటివలె నుండును గాన ఇతరులు దినిని 

కూర్ముకమని పెర్కొనిరి. (కపోతము-ల్) 271, 272 ౯ 

జ 
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కూర్చు రాభ్యంత ర ధృత్వా భుజం వామన దఠఖిణమ్ 

అన్యం ముష్టిశ్ళతం వామే కూర్చ రాభ్యంత రె న్య సెత్ | 

యద్యెతన్ని షధః సోయం న్వంభాశై షే భయే భవేత్ 

జొత్సుక్య సొష్టవాటోప న్; గర్వమదాదిషు. 

భట్టాభినవగుప్తఒన్య లక దూరాంతరం జగ 

ద © అన ఠి 1 వెష్టీతః స్యాత్కపిఫ్టన ముకులో నివధ సతి, 

నిరు క్తి విని యోగాభ్యాం వ్యాఖ్యాయాం వ్య క్షమ (బవీత్. 

అనేన వర్త ానా యాతా స్వ్వన్యతం [తవిధాయినః 

పూర్వలతణమేవాస్య మేనే కీ ర్రిధరః పునః. (నిషధః-6) 

అరాలె సర్పశిరాౌవా వ త్యాసాద్భుజయోాః సత బు ఫీ థి 
(ప్రకోష్టు న్వన్తికౌ తావదుర్చంగః స్వాత్ స్వసమ్ముఖా. 

నిష్పీడామర్ష రోషెషు పరొతస్పర్శశీత యో; 

కంఠా శమ. వరోరూణాం ఈర్ర్యాయాం కుచగోపనే. 

(ఉత్సంగః__/7) 

అంనకూర్చుర యోర్య థ్యె ధారయేశే పరస్పరం 

భుజంగ శిరసీ యత గజదంత స్సకీ ర్రితః 

భార స్తంభ|గహాచై వ శై లాద్యుత్చాటనే మతః. 

(గజదంతః_8) 

అధివకోంచికా స్యాతాం శుకతుండె పరాబజ్ముఖా 

శనై ర్వ రనయా౭ఒధసాత్ నీతౌ యస్మిన్న ధోముఖౌ 

సో౭_వహిత్లోో భవేత్ కార్భర్థ శ్వాసోత)_ం౦ఠాదితానవే, 

(అవహిత్హః-9) 
థి 

ఆస్కం౦ధాభ్యామధ: స్యాతాం పతా కా పార్భ్వులంబి నౌ” 

యస్మిన్నష భవెద్దోలో విషాదే సం|భమే మదే 

అధిఘాతామయా వేగ మూర్భాశళ( స్త్ర కతాదిషు, (దోలః.10) 

పల 

274 

275 

276 

277 

278 

219 

280 

281 

lL. భ. నా. శా. అధి. భా., నం. 2. వు. 60. 
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ఎడమచేతితో కుడిభుజమును మోచేతివద్ద పట్టుకొని, కుడిచేతిని ముష్టిగా 

చేసికొని యెడమ మోచేతీలోపల నిలుపవలెను ; అప్పుడది నిషధము ; ఇది భయ 

పడి కంబమును తబ్బుకొనుట, విళంబమునోర్వలేమి, నిండుటందము, పెద్దరికము, 

దిట్టతనము, పొగరు, మదము మొదలగువాని కుపయోగింపదగును. 278, 274 

“కపిళ్లవా స్త్వముచే ముకులవా స్తమును చుట్టిపట్టుట నిషధవాస్తము' అని అభి 

నవగు ప్తృభట్టాచార్యుడు దీనిలతణమును చాల భిన్నముగ వచించెను ; టీకలో 

దీనిపేరు నిర్వచనముచేసి వినియోగమును తెలిపి స్పష్ట పరచినాడు. బి75 

ఈ |తోవనే యితర|గంథకర్శలును నడిచినారు ; కాని కిర్తిధరాచార్యుడు 

"మొదటిలతణ మే దీనికంగీకరించెను. (నిషధము--రీ) 2' 

అరాళహ సములు గాని, సర్పశీర్ష ములు గాని, మనికట్టుల మీద స్వ స్పికమ.గా 

నుండి అభినేతశదురుగా, తారుమారుగా భుజములందు నిలిచినచో అది 

ఉత్సంగము ; ఇది గట్టిగా ఒతుట, అక్కను, రోషము, పరోతమందు తాకుట, 

చలి, (స్త్రీల కంఠాలింగనము, ఈర్ష్య, స్తనములను మరుగుపరుచుట--వీనియందు 

వచ్చును. (ఉత్సంగము--ర6) 277, 278 

సర్పశీర్ల హస్తములు రెండును తారుమారుగా మూపు- మోచేతుల మధ్యమును 

పట్టుకొన్నచో అది గజదంతవా న్తము; భారము మోయుట, కంబమును పట్టు 

కొనుట, కొండ మొదలగువానిని "పెరికి యెతుట_వీనికుపయోగించును. 279 

(గజదంతము--ర) 

శుకతుండహా స్త్వములు రండును ఎదమీద కొంచెమేటవాలుగా, . వెనుకమొగ 

ముగా నిలిపి, తిన్నగా కిందికి దించుట అవహిళ్ధము ; ఇది చొర్చల్యము 

నిట్టూర్పు, ఉత్కంఠ మున్నగువానివలన కలుగు కృశళత్వము - వీని కుప 

యు కృము. (అవహిత్టము--9) 280 

మూపులనుండి పతాకవాస్తములు పొర్భ్వములందు దిగబడియుండునది 

దోలము ; ఇది విసుగు, నంథమము, మదము, దెబ్బ, రోగములవలన కలిగిన 

తొందర, మూర్చ ఆయుధపుపెట్టు మున్నగుచోట్ల నగును. (దోలము--10) 281 
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మిథః కరభ యో? రిప భుజంగ శిరసౌ యదా 

తదా పుష్పపుటః (పోక్షో యాల్లా యాం 'దేవతార్పు ణే 

పువ్చపానీయ ధాన్య్యానాం భ భ్యూణామపిధారళా. 282 

పరాబ్ముఖ" పహాంసప జి వర్హమానః స ఉచ్య శే; 

ద్వారవాతాయనోద్దాశు స్వస్తికీ భూయ విచ్యుతః. 288 

రిపూరఃపాటనాద్యేషు నై కట్యాతి విచ్యుతస్సమః 

భుజంగశిరసాచై నం కి _ర్హయంత్యపలే బుధాః. (వర్గమానః_12) 284 

పతాకావున్న తాంగు హై న్యాదిర్షా [గావధఃస్ట నృ) లా 

మణిబంధా[గ విన్యాసౌ సతాం చేన్మకరః స్మృతః 285 

తరతువ్యాలసిం హానాం న|కాద్యంబుని వాసి నాం 

[కవ్యాదానాం నదీపూర్మ పభృతినాం చ దర్శ నె. (మకరః_18).. 266 

హసానామన౦తత్వమ్ 

అభి నేయం జగత్సర్వమనంతో ౬భిన యో ఒప్యయమ్ 

య ఏవ యుజ్యతే హాస్తో!.. .త తెపామహ్యనంతశతా. 287 

మ త్వేతి [పొయికం యద్య[ దూపం తత్తత్ జగె మునిః 

అభి నేయపదార్థానామా భిముఖ్యస్య సిద్దయే. 288 

అభీమోనాంతు దృష్టార్థం(?) యస్మాదేళ కరాసతః 
(a) 06౨) అటి 

అన్యెఒపి బపావో లోకవిదితాస్సంతి తాన్ నుధీః. .289 

. ఇక్కడ రెండు పాదములంత లోపించియుండునని పరిష్కర్త యభి పాయము. 

ఉన్న'క్లే అన్వయించుట కష్టము. వారూహించిన లు ప్ప గంఛార్భము తెలుగులో 

నీయ్యబడినది. 



"రండవ అధా ప్రయము ర్ 

చిటికెన వేళ్ళ కింది అరచేతియంచులు_కరభములు._.ఒండొంటిని చేరిన సర్ప 

శీర్ష హస్తములు పువపుటము ; ఇది యాచించుట, దేవతలకు సమర్నించుట, 

పూలు, నీళు, ధాన్యములు, తినుబండములు _ వీనిని పట్లుకొనుట __ ఇట్లిచొట్ల ౧౧ ల A) లు 

వర్తించును. (పువ్పపుటము._1 1) 282 

హాంసవపతములు పరాజ్య్ముఖములు (చూచువారి మొగము ర గా నుండినచో 

అది వర్దమానము. ఇది స్వ నీ కాకారముగా విడివడియున్న చో తలుపులు, కిటికీలు 

తరచుటకుపయోగించును. సమముగా, చేరువగా విడివడియున్నప్పుడు, ళు 
వులయెదలను చిల్చుట మున్నగుచోట్ల పనికివచ్చును. 

సర్ప శీర్ల హాన్నమును దినికుపయోగింపవలెనని ఇతరపండితులు వచింతురు. 

(వర్ణమానము.--]12) 289.284 

పతాకహా స్తములు ఒకద 'నివై నొకటి బోర్లబడి మనికట్టు మొదటనుండి, 
బొటన వెళ్లు మీదికెత్తుకొని, తక్కిన వేళ్ళకొనలు విడివడియుండినచో మకర 
హూన్తము; సివంగి, సర్పము, సింహము, మొసలి మొదలగు జలజంతువులు, 

రాతుసుడు, నద్మిపవాహము--మున్నగువానిని దెల్బును. 265, 286 

(మకరము. 1కి) 

హ సములనంతములు 

జగత్తునంతటిని అభినయింపవచ్చును. ఆ యభినయరీతియు అనంతమే. 

ఏ వాస్తము చేనికితగునో | దానినే దానికుపషయోగింపదగును. ఎన్నో వాస్త 
అవే జ్జ అవల 

ములు తగినవై యుండును]. కనుక ఆ వొ న ములును అనంతము లే. 287 

ఇది గమనించి భరతముని అభినయింపదగిన పదార్థములు అభిముఖములగు 

టకె (పాయికముగానున్న ఆయాహా స్త రూపములను 'పేరుకొనెనుు ఈ హన్స 

ములు ఇష్టమువచ్చిన వస్తువులను చూపుట కే యుపయోగించునవి గనుక. లోక 

మున ఇంకను కొన్నిరూపములు తెలిసినవి గలవు ; వానిని దేశము, కాలము, 

(వయోగము, [ప్రయోజనము _ వీనినెరిగిన బుద్ధిమంతుడు, అనుకూలములై_ 
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దేశకాల పయోగార్థ వెదీ నే తాదిచేప్టితై 

అనుకూలె 8 సయుంజీత స్థాయినంచారినూచ కై 8, 

క్వాపి నామ్నః క్వచిల్లోకాత్ కుతచిత్ ద్వి తయో గతః 

లత్యుం క్వచన నిశ్చయం సం పదాయవళాదిహా. 

పళాకా _తీపతాకాద్యాః క; జయా నామతో బుధై 8 

ముఫ్రీ | పభ్భత యో లోకాత్, కాంగూల చతు రాదయః 

ద్వియోగాత్, నిషధారాల[ పముఖాః సం|పదాయతః. 

శేష మధ్యక నీచానాం విదధీత [పయోగవిత్ 

[క్రమేణ ఫాల వక 95 తత చారిణః కరాన్, 
“8-5 అ అన యథావల్ల కణో పతాః (పయోజ్యాః (శష్టమధ్యమెః 

అధ మై ర "కికా హాస్తా అవస్థావళత; పునః. 

ఉ_త్తమెరపి దర్చాది దర్శనే నీచపా|తవక్ 
పావ్యకాలం [ప్రయోగంచ న్నీచెరుత్తమ మధ్యవత్ , 

పహాస్తాః కార్యా న వా కార్యాః ము నేరాశయవేదిఖిః. 

హ సక ర్కా ణీ 

వికర్షాకర్త ణొత్కర్తాః నిగహో౬థ పరి|గవాః 

మోకరకుణ వికేపాొః విసర్ల శృద భేదనే. 

సంశేపాహ్మాన విశేషాః తోదసాడన తర చే 
౧౧ య ఎర జి 

ధూననామోాటన స్ఫ్పోటా ఇత్యాఖ్యాతాని వింశతి: 

కోవిదె ౩ కరక ద సంజ దె 8 రాణి ధత్యన్వర్థ సంజ్ఞ తామ్. 

290 

291 

292 

వరిప్ర 

294 

295 

296 
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స్థాయి-సంచారిభావములను సూచించు. న్నేతాది చేష్టలతోగూడ (పయోగింప 

దగును. 288, 289, 290 

ఒకచో పేరు, ఇంకొకచో లోకవ్యవహోారము, మరొక్క చో ఆండో మూడో 

కలియుట, వేరొక్కచో సం పద 'యము-వీని మూలమున ఇందు లక్ష్యుమును 

నిశ్చయింపవలయును. 291 

పతాకము, |తిపతాకము మున్నగునవి 'శురునుబట్టి, ముష్టి మొదలై. నవి లోక 

వ్యవవోరమునుండి, కాంగూలము చతురము మున్నగునవి ఆంటి చేరికచెత, 

నిషధము అరాళము ఇత్యాదుల సంపదాయమువలన-- తెలియదగినవి, 299 

[పయోగ మెరిగిన వాడు వహా_స్తములను, ఉ_త్తములకు ఖాలము, మధ్యములకు 

నోరు, అధములకు ఎద __ ఈ కే తములందు సంచరించునట్లు చేయదగును. 

ఉ_త్తములును మధ్యములును లవణము (పకారమే హాన్తములను (పయో 
గింపవలయును ; అధములు లౌకికహ_న్తములను ఆయా యనస్థల ననుసరించి 

చూపవలెను. - _ 2998 

దర్పము మొదలగువానిని చూప్పునప్పుడు ఉ_త్రములును నీచులవత్నె నీచులును 

ఉ త్తమ మధ్యములవ లె, కాలమును [ప్రయోగమును గమనించి, హో ' స్రములను 

[వయోగింపవచ్చును, లేక మానవచ్చును. ఇది భరతముని యఖి ప్రాయము. 294 

'హస్రకర్మములు 

విక ర్హము (అడ్డముగా ఈడ్చుట), - ఆక క్రణము (తన-వద్దికి తాగుకొనుట, 

ఉత్కర్హము (లేవనెత్తుట), ని|గహము (పట్టినిలుపుట్స, వర్మిగహము (స్వ్రీక 

రించుట), మోతుము (పట్టువిడుపు), రక్షణము (కాపాడుట), వికేవము (విసరి 

వేయుట), వినర్గము (క్రిందికి విడుచుట), ఛేదము “(నరుకుట్స,: --శ్రేదనము 

(వగుల్చుట), సంశ్లేషము (కూడుట), ఆహ్వానము (పిలుచుట, విశేషము 

(విడివడుట), తోదము ((కుచ్చుట), తాడనము ( దెబ్బ వేయుట), తర్ష్ణనము 

(వెరపించుట), ధూననము (విదిలించుట), ఆమోటనము (నలచుట), స్ఫ్పోటము 

(చీల్చుట) - ఇట్లు సారకసంజ లుకల యిరువది హా స్తకర్మములు కోవిదులు 
౧ థి రై ప 

పేర్కొూందురు.  విలికి 296 
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హ సక ర ణాని 

యేన క్రియావిశేషేణ విశేపో౭ భినయా | శయః 

 స్వసిద్దావనచుణాయాం అంగులీ చాలనాత్మనా, 

కియశే కరణం తస్మాత్, తచ్చతుర్విధ ముచ్యత. 

'అపవేషన ముద్వెష్లో వ్యావ ర పరివ రనే 
రు జు జాని —0 

హసానాం కరణా స్యేవం జన్యాని జనకానిచ. 

తర్దన్యాద్యంగులీనాం తు పూర్వమా వేష్టన కమాత్ 
టు ర 

అంతః పాణిర్నిజాత్ పార్ఫ్యాత్ వో గచ్చత్వధ స్తలః 

"యత తత్కరణం 1 పోక్తం నృత జైరపవేషితమ్ 
వాం. ba ఠి 

తరై వోద్వేష్టనం తాసాం కుర్వున్ను తానితో బహిః 

వతసః పార్భ్వమాయాతి యస్మిన్ను ద్వే్టితం తు తత్. 

కనిఘ్రాద్యంగులీనాం చేదంతరావర్తనం [కమాళ్ 

ఉత్తానితస్య వాన్తన్య వక్షః (పాప్తస్య పార్శ్వకః (తః?) 

వ్యావర్తితం తదాఖ్యాతం నృ త్తవిద్యావిశారదై 8. 

తథైవ బాహ్యూతస్తాసాం య తస్యాత్ పరివర్త నమ్ 

అధన్త(స్థ్రన్యతు హ_న్తస్య వక్షసా పార్భ్వ్టగామినః. 

నృ_్రవిద్యా రహస్య జైః తదుక్తం పరివర్తితమ్ ; 

ఏతచ్చతుష్షయం హూనం (హ 
“ “ల =—— 0 barb ) (పయోజ్యం నాట్యవృ త్తయోః, 

యు,కం ' భూముఖరాగాదై రః కరణం కుర్వుత; క్వచిత్ - : 

= వా స్వృస్యానుచరీ భూత్వా దృష్టి ర్రావతి ధావతః, 
i 

ఓ 

297 

80కి 

904 

1. 'యుక్తా' (వా. ప. పాఠము. అప్పుడది దృష్టికి విశేషణమగును. అదే యుచిత 
తరముగా నున్నది. 

i 



రెండవ అధ్యాయము 91 

-“నకరణ ములు 

పతాకాది హాన్తములకు ఇతరాసేకలేక లక్షణముచేతనే స్వథూపమేర్పడు 
చుండగా, అభినయమున కొక విశేషమును -- మేల్మిని _ చేకూర్చుటకై 

[వేళ్ళను కదలించు |క్రియావిశేషము చేయుట కరణమనబడును ; అది నాలుగు 

తెరగులు. . + 297 

అపవేష్ట్రనము, ఉద్వేష్టనము, వ్యావర్శము, పఠివర్తనము - ఇట్లు వాస్తకర 

ణములు ; ఇవి వా న్హములనుండి పుట్టునవి, వానిని పుట్టించునవియును. 

అరచేయి అభఖినేత కెదురుగా, తన పార్శ్వమునుండి యెదవరకు సాగునప్పుడు, 

'మొదలు [క్రమముగా తర్జని మొదలైన |వేళ్ళసు కొంచెముగా వ।|క్రీకరించుచు 

సాగినచో దానిని నృ త్త మెరిగినవారు అప వష్టనమందురు. 

అన్తే. ఆ వేళ్ళను చక్కనచేయుచు వెలికిలిగా హస్తము ఎదనుండి తన 
పక్కకు వచ్చుట ఉద్వెష్టితమగును. 2౨98, 299, 800 

బోరలుగా హస్తము పొక్ళ్వమునుండి వకస్సును చేరునపుడు | వేళ్లు చిటికెన 

మొదల:'గా తర్జనిదాక లోనికి క్రమముగా వ|క్రించుట, _వ్యావర్తనమని నృత్త 

విద్యయందు చేర్పరులందురు. - 801 

అశ్లు వత్షస్సునుండి పార్శ్వమునకు పోవునపుడు [క్రింది మొగమైన వేతి వేళ్లు, 

చిటికెనవేలు మొదలు తర్జని వరకు వ్యకత్వమును వదలుట పరివర్శనమని నృత్త 

విద్యారహస్యజ్ఞులందురు ; హ స్తమునందలి యీ “నార్లు శతెరరులును " "నాట్య. 

నృ త్తములందు (పయోగింపదగును. mw లం 802, 808 
గో 

4 ల జీ 
- 

ws ఇయ - జ - జ re 

ఒకప్పుడు కరణమును చేయుచున్న 'హో కము త్వరగా 'నఢదినచో దృష్టిగూడ 

భొమల నడకతో, మ్రుఖరాగముతోగూడి త్వరగానే వెన్నంటుచు నడచును. 804 
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అల హ న1పచారాః ౮ అ | 

ఉతానో౬ధ_స్త్పలః తిర్యక్ తథోన్ర్వాధ్ ముఖా ఇ(వి)తి 

(పచారాః వంచహన్తన్య య థార్రాః మునిసంమళతాః. 

ఊర్వాధ స్పిర్యగ|గ న్వసమ్ముఖో పపదా న్తలాః 

స్యుః పంచోపవద్రై రేభి రేవం పంచముఖా అపి, 

పవం దళవిధం చారం కరస్యాభిదధుః పరే, 

ఊర్హ్వాధోముఖయో ర్లీనౌ సముగ్రఖా గతలావు భే" 

తల ఖిచేషు సంసృష్టమవళిష్టం ముఖ్యతయమ్ 

ఇతాశ్యయపరో భేదాన్ పంచె ర మునిర| బవీత్ . 

ఊర్ట్వగో౬ధోగత సిర్యగ్గతో౭ న్య స్త్వ గతో గతః 

సంముఖాగత ఇత్య నే పంచవా స్త గతీర్ణ గుః 

ఇత్యేవం గతిభేదాత్ తత్సంచధా హా స్తపంచకమ్. 

ఉత్త మెః స త్వభూయస్త్వాత్ హాసాః స్వల్ప | పచారిణః 

మధ్య పచారిణః కారారః మధ్య మెర్మధ్యమత్వ( సత్త్వ? తః 

నీచై రత్యంత వితిస్తాః సత్త్వహనోఒధమో యతః. 

బాహు (పకారాః 

ఊర్ల గః పృషగ ని ర్యగ్గతః స్వ ని రకవుండ లె 
@ అ —2ి "ఓ నావలె 

అపవిద్దాం చిళావిద్ధ కుంచితాధోముఖా. ఇతి, 

ఆహుర్దశవిధం బాహుం నాళ నృ శెచ తద్విదః 

౬ (| | EE uy 3 అద అర ఊర్హ్వగః శిరసో౬ పూర్ణర్ల్వం గచ్చని, స్వనై్యైవ పృవ్టతః 

పృష్టగః, పార్గ్వగ స్తిర్యగ్గతో బాహుః, పరేణచేత్. 

స్వ నీకః స్వ స్తికీభూతో, మండల; పరితో భమన్ 

తతో మండలవన్నిర్యన్ అపవిద్దస్తు వక్షసః, 

లీ0్ 

806 

807 

808 

809 

2810 

811 

వ్రేలి 



రెండవ అధ్యాయము 99 

హా చ పచారములు 

ఉత్తానము (వెలికిలినది), అధ స్తలము (బోరగిలినది), తిర్యక్కు (అడ్డము), 
ర్ల ముఖము (మీదిమొగమైనది), అధోముఖము (|క్రిందిమొగమెనది), ఇట్లు 

దు సార్థకములెన వాస్త ప్రచారములు భరతముని సమ్మతములు. 805 

ఊర్హ్వతలము, అధ స్తలము, తిర్య కలము, 'అ|గతలము, స్వనముగ్రిఖతలము, 

శై ఊర్వ్వముఖము, అధోముఖము, తిర్యజ్ముఖము, అ|గముఖము, న్వసమ్ముఖ 
ఎఖము--అని కర| పచారములు పది తెరగులని ఇతరులు చెప్పుదురు. 906 

సముగిఖతలము, అ| గతలము రెండును ఊర్గ్యముఖము, అధోముఖము అను 

)ంటిలో కలిసిపోవును ; తక్కిన మూడు “తలము'లలో అణగినవి-ఇట్లు భావించి 

రతముని ఐదు భీదములే చెప్పెను. ల్రీ07 

ఊర్హ్వగతము, అధోగతము, తిర్యగతము, అ గగతము, సమ్ఫ్భుఖా గతము-_ 

ని మరికొందరు ఐదు హా స్తగతులు చెప్పిరి. ఇట్టు గతిభిదవ..చేత ఆ యొదు 

౭ స్తములు ఐదు విధములగును. 808 

సత్తషము -_- ఆతగ్రసంరయమనళ క్రి -- ఎక్కువగా గలవారు గనుక ఉత్తముల 

న్తగతి స్వల్పముగా నుండదగును ; సత్వము తక్కువగాగలవారు గావున 

కితరమువారు హన్తచారములను నడితరముగా చేయదగును ; సత్తువలేనివారు 

కుక నీచుల చేతి నడకలు చాలా విసురుగా నుండవలయును. 809 

బాహు[పకారములు 

ఊర్గ్వగతము, వృష్టగతము, తిర్యగ్గతము, న్వ స్తిక్రము, మండలము, అప 
ము, అంచితము, ఆవిద్దము, కుంచితము, అధోముఖము - ఇట్లు నాట్య 
తములందు, తెలిసినవారు, బాహువు పది విధములందురు. §10 

శిరస్సుకం బె మీదికి పోవునది ఊర్వగతను ; తన 'వనుకకే పోవునది పృష్ట 

ము ; (పక్కకు సాగినది తిర్యగ్గత్రము ; ఇతరబాహువుతో స్వ స్పికముగా చేరి 

స్వన్శికము ; ఇరుప్రక్కలును తిరుగునది మండలము : వక్షమునుండి వెడలి 

ుడలముగా సాగునది- అపవిద్దము. వ. వ. i112 
ఇ కా 

గ 7] Ww 
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. . పాప్యోరన్తః శిరః కే|తమురః (పత్యాహృతో౬ంచిత; 

స్యాదావిద్దో౭.౦ంతరాశేపాత్, కుంచిత తీళ్సకూర్పురమ్ 

భవేత్ ద్విగుణతాం నీతో ధోముఖ: తితిసనము్యుఖ:ః. 818 

సరలాందోలి కా నమో ద్వేష్టితోత్సారితా స్ప థా 

(పసారిత ఇతి పాహుః బాహుమ స్య తు పషడ్విధమ్. 814 

[పస్ఫతః పార్భ్వయోరూర్ద్వ మధో వా సరలః సతః 

షవేదాందోలితో౭. న్వర్గః, నమః స్యాద్వ|కితో మనాత్. 815 

భవెదుద్వేష్టిత స్తిర్యక్ మణిబంధవివ ర్హితః 

స్య న్య పార్య్వాంత రాత్ పార్శ్వం గచ్చన్ను తారితో మతః 816 

అనుధావన్ పురో దేశం సమాఖ్యాతః | పసారితః 

సోకావాంతరభదత్యాదిమాన్ మునిరముంచత. 917 

(దుత మధ్యాధి వైచిత్యాళ సమన వ్య _న్తయోజనాత్ 

పర్యాయశో హి బహూనాం కరణము చతుర్ష్వ్వపి, 

వర్తనాః [కియనూణాన్తు సంభవంతు పరశ్ళతమ్. 813 

యచ్చత్వారింశతం "కేచిత్ శతం కేచిదిమాన్ జగుః 

సంఖ్యాయాః నియమ న్తస్మాదితి క ర్హుమసాం|పతము. 819 

“=. చింతా కోక జరారోగ శీత (పాలయ వృష్టిఖిః 

_ _ _తంద్తామూర్చా జగుప్ఫాఖిః పీడితేము విపాదిని. 820 

1« జావ ప్ల వొదన్వ త్తపఃస్థైషు [పొతే గానె నభశళ్చుు తే 

సం|గామ।త_స్హ నిశ్చేష్ట వాస్తహీనేషు వార్షి తే. "821 

స్వప్నే స్వప్నాయిళే మ శే (పమత్ఫొన్మ తయోర్డడే 

నాభినేయాః కరా; బావ్యోన్ దవ్యాదీన్ గమయంతియే. ల్రీ2ి2ి 

యథా సర్పశిరాజ సర్పం యథాచ మకరో రుషం 

ఉం మూచయత్యాంతరీం చి_త్తవృ త్తిం సొ_త్సికభావవతీ. dE 

న 
| 

“Tf, “ప్రపౌద' అను పాఠము ము దాదోపను. | 
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వక్షమునుండి శిరస్సుభాగముదాక పోయి మరల ఎదకు వచ్చునది అంచితము : 

వాహువులనడుమ ఆడించినది ఆవిద్దము ; మోచేతిని బిగబట్టి. మడిచినది కుంచి 

తము ; నేలను దించినది అధోముఖము. 918 

సరళము, ఆందోళితము, న|మము, ఉద్వెస్టితము, ఉత్సారితము, | పసారితము-_ 

ఇట్లు బాహువు ఆరువిధములని మరికొందరు వచించిరి. 914 

(పక్కలలోగాని, వెకిగాని, |కిందికిగాని సాగినది సరళము ; తూగునది 
ఆందో ళితము ; కొంచెము వుకరైనది న మము ; అడ్డముగా మనికట్టుమీదుగా 
వెడలిం చినది ఉద్వేష్టితము ; తన పక్కనుండి ఇంకొక పార్శ్వమునకు పోవునది 

ఉత్సారితము ; చక్కగా ఎదురుగా చాచినది (వసారితము. తాను చెపి నవానికే 

యివి చిల్లరభదములు గనుక భరతముని వీనిని వదలెను. లి|5, 816, 817 

నాలుగు వా స్తకరణములందును, (దుతము, మధ్యము మొదలగు కాల భేదము 

చేత, చేర్చి-విడదీసి | పయోగించుటచేత, బాహువులను మార్చి మార్చి నడపుట 

చేత_చేయబడు వర్తనలు నూర్ల కొలదిగావచ్చును. కనుక ఈ భేదములు కొందరు 

నలువది యని, మరికొందరు నూరని చెప్పినట్టు సంఖ్యను “నియమించుట 

తగదు. 818, 819 

చింత, శోకము, ముదిమి, రోగము, చలి, మంచు, వాన, తూగడింపు, 

మూర్చ, అసవ్యాము _ వీనిచే పీడింపబడినవారియెడల ; తెప్ప, సముద్రము, 
తపస్సు--వీనియందున్న వారియెడ ; సిగ్గువడిన,. | శమించియలసిన, ఆకాశమునుండి 

జారిన_వారి విషయమున ; యుద్దమందుభయపడిన, చేష్టలుడిగిన, మొండిచేయి 

గల-వారియందు ; నిద, కలవరింపు, మత్తు, లాహిరి, పిచ్చి, జడత్వము -- వీని 

విషయమునను, వెలువలివస్తువులను నూచించు వా'స్తములతో అభినయింప రాదు. 
8£0, 821, 822 

సర్పకశీర్ష హస్తము పామును, మకరవా స్తము చేసను నూచించినట్లు ఏయే 
భావము సహజమై సాత్వికభావములవలె లోపలి చిత్తవృ త్మిని నూచించునో అట్టి 

దాని నభినయింపదగును, 
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యో యోభావః స్వభావత్వాత్ తేపామభినయో మతః 

శుకాస్యన్య య థిర్త్యాయాం పతాకన్య యథా ముది. వివ 

యథాతా నే కపోతస్య శోశే డోలస్యవా యథా 

పవంభావ విశేషే౭_ పి కార్యం హాస్తానుకూల్యతః., “925 

నృ త్ర హా నొ =. 

. చతురశ్రత్వ మంగన్య నృ త్తే జీవితముచ్యశే 

తదాకరతయా పూర్వం చతుర శావుదావహృ తౌ, 

[పాయణ నృ త్తవాస్తానాం |పభవత్వాచ్చ నూరిభిః. లిడిడ్డి 

1 బహ్మ?] బింబసూ[ త సమస్కంధ కూర్చ రొ కటకాముఖొ 

పరాజ్ముఖ" యదాస్యాతా వపరసో౭ష్టైాంగులాంత రౌ, లవి 

చతుర శె తదా క్ష యౌ సౌష్ట వేనాపి సంయు తె 

ఆకర్ష ౫ (సగాదినాం విష్టోరభినయే పునః. (చతుర శా-1) లి2ర్ర 

చతుర శె క రావూర్వం కృత్వా ద్వేష్టి తకర్మణా 

హాంసపథీకృ తొ వక్షః కే కే_వె చిత్యతన్తయోః. - ప్రద 

ఏకో వ్యావ ర్త నే2న్యశ్చ యుగపత్పరివర్తనే 

యదోద్వ క్త తదాస్వాతామూర్ల్వవ రయాత్విమౌ. _ 880 

తాలవృంతస్య తుల్యళ్వాత్ తాలవృంతాపరాభి ధి 

అతవవ మతావేతౌ తాలవృంత నిరూపణే. (ఉద్వ్భృ తంది) 881 

చతుర శా కరా హంనపకా కృతైైవ పూర్యవతి ' 

అన్నోన్యాభిముఖౌ (త్య సమాపా న్వస్వపార్శ్వ గ" 

కార్యా తలముఖా వేవం హృద్యమర్దల వాదనే. (తలముఖె--9) , 989 

ల 

1. 'బహ్మానూ[త' అని పాఠమున్నచో మేలని వరిష్య ర్త సూచన. (Nores | గై Ty 

ఇక్కడ ఇచ్చిన యర్థము వారి సూచన మే; [బహ్మునూ తము జంచెము. - 
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ఈర ర యందు శుకతుండమువలె, సంతోవమందు వణాకీమువకె, భయమందు 

కపోతమునళలె, కోకమందు డోలవా స్తమువలె, హా స్త్వముల ఆనుకూల్యమునుబట్టి 

భావవిశేషమును సూచించ్చునపుడును చేయనగును.. . నికి 824, 825 

నృత్తహ సములు 

శరీరము చతుర శముగా-చదరముగా-ఉండుట నృ త్తమునకు 1పాణమువంటి 

దందురు; కనుక నృ త్తమునకు గనివంటిదని, [పాయికముగా న్నత్తహ_స్తము 

అందుండి పుట్టునని, పండితులు చతుర శహా స్త నములను మొదలు (గ్రహింతురు. 826 

మూపులును, మోచేతులును బింబ (బ్రవ్మా! 2) సూ త్రమువలె -- చిత్రకారులు 

మొదలగువారు వేసికొను చక్కనీగీతలవలె, ' సమముగా తీర్చిన కటకాముఖ 

హస్తములు, సౌష్టవము గలిగి, యెడనుండి యెనిమిదంగుళముల యంతరముతో, 
చూచువారి మొగమెయున్న చో అవి చత్తుర[శములినబడును ; పూఅసరములు 

మున్న గువాని నీడ్చి సవరించుటకును, విమ్టుమూ ర్తి వథఖినయించుటకును తగినది. 

“(చతుర శములు-1) 92'7, 828 

చతుర శములై న వా స్తములను హంసవతముల్లగా- మొదలుతీర్చి, వతః |వచెళ 
మందు ఉద్వేస్టితకర్శముచేత నిలిషి,” ఒకటి వ్యాక _ర్తశ్లమును ఇంకొకళ్ళకి పరివర్తన 

మును వకకాలముననే విచ్మితముగా ఊర్జ్వవ_త్తనతో చేయునట్లు. నడపినని 
ఉద్వ్బృ త్రములు. ; తాళవృంతము __ తాటాకువీవన-తో సమానముగానుండుటచే 

తాళ వృంతములని వీనికింకొక చేరు; కావుననే తాళవృంతమును చూపుటకివి 

తగినవి. ల్ (ఉద్వ ఎ _శ్రములు-2ి) 128, శిలల, తివి] 
జా 

పూర్వమువలె నే + చతుర శకరములను వాం సఫతములుగాచెని, . శమొతురుబదు 

రుగా ముమ్మూూలగా నడపి, 'ముగింపునంధు తమ తమ పొర్ళ్వములకు చేర్చినచో 

అవి తలముఖఘులు ; ఇవీ యింపుగా మద్దెల వాయించుటయందుపయోగించును. 

(తలముఖములు-లీ) లిలిలి 
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న్వు స్తికో౭ధ స్తథావా౭ళు విశ్యుతా మివ్రకీ రకా 

ద్వితీయో ఒధ్యాయః 

స్వ_స్తికా మణిబంధాంతే భూతై్వ వె ళా స్వలకణా 

(స్వస్తి కె--4) 

(వి,పకర్ణకా-5) 

పూర్ణసూర్యోపజీవిత్య మేతేపాం విద్యతే (కమాత్ . 

పతాకస్వ సి కౌ పూర్వమలపద్మవిధానతః 
వ్యావృత్త పరివృ త్తాచ కృత్వోన్ట్వా పద్మకోళకా, 

వ్యావృదత్త పరివృ తృ చ తతః కృత్వా తయోః పునః 

అరాల మేక మన్యంతు విదధ్యాత్క_ టకాముఖమ్. 

చతుర శేణచేక్ సా రతా మరాలకటకాముఖా! 

' ఆచార్యాః స్వ స్త్రి కేనెతి కేచిక్ |పొహురిమౌ పునః 

(పాగరాలౌ వరే|పాహుః కటకాస్యావతః పరమ్. . 

( అరాలక టకాముఖె-_6) 

అంసాభ్యాం కూర్చు రాభ్యాంచ భుజాభ్యాంచ [కమాద్య థా 

- కుటిలాభ్యాం విలాసేన వతాకా వరి ఇ యదా 

అవాబుఖత లౌ జయో బు ధై రావిద్ద వకకా, 

(ఆవిద్దవ| కా-7) 

వ్యావృ త్త పరివృ తాభ్యాం పథమం చతుర శ గొ 

పతాకా భవతః పళశ్చాత తథా స్తః ఫణిమ_సకా, 

తతస్త్థై వ నూచ్య్యాస్య్యా పారే తిర్యక్. పసారితా 

'పర్యా యణచ- సూచ్యాస్యా జయా నృ _త్తపయో కృృభిః. 

(నూచ్యాస్యా- ర) 

ల్లిలి 

896: 

వలి? 

988 

889 

' అరాలం కటకాముఖం ' అను పాఠము అనన్వితము. కనుక ఈ మార్చు. 
నూచించినాను, 
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మీదిహస్తములే స్వ స్తికాకారముతో మనికట్టుమీద నిలిచినచో స్వ_స్తికము 
లగును. . (స్వ స్పికములు--4) 

స్వ స్తికము అధోముఖముగాగాని ఉన్నట్లుగానేకాని తటాలున విడివడి 

పోయిన విప్రకీర్ణములగును. (వి|పకీర్ణ ములు-ర్) 

[ఈ వాస్తములు |కమముగా తొలి తొలి హస్తముల ననుసరించియే తరు 

వాతివి రూపొందును. | 838 

మొదలు అలపదగ్టరూపమున పతాక-స్వ న్రీకవా స్వములను వ్యావ_ర్హనము, 

పరివ_ర్తనమునుచెని, తరువాత ఊర్హ్వముఖములై న పద్మకో శములనుగా వానినే 

మలచి, వ్యావర్తన పరివర్తనములుచెసి, ఆమీద ఒక వా_స్హమును అరాళముగా, 

రెండవదానీని కటకాముఖముగా, చతుర శముచేత తీర్చుట అరాళకటకాముఖము 

లగును; న్వన్తికముచేతనే వీనిని తీర్పవలెనని కొందరాజార్యులందురు ; మరి 

కొందరు మొదలు అరాళములుగా, తరువాత కటకాముఖములుగా చూపదగు 

నన్నారు. ( అరాళకటకాముఖములు--6) 884, 885, 886 

mn 

వ|కములై న మూపులు, మోచేతులు, భుజములు __ వీనినుండీ | కమముగొో 

పతాకవా న్థములను అరచేతులు తనదిక్కుగా నడపినచో అవి ఆవిద్ధవక్రములు . 
'(ఆవిద్దవకములు7) 98% 

(ణి 

మొదలు పతాకవా_స్టేములు వ్యావర్తన పరీవర్తనములచే చతుర శ్రోములందు 
నిలుచును; తర్వాత అశ్లే సర్పకశీ ర్ణములగును ; ఆనె ని అశ్లే సూచీముఖము 

లుగా, అడముగా (పక్కకు మార్చ్ సాగింపబడును ; అవి సూచ్యాసస్టములని 
6 * ల 

నృత్త (పయో క లెరుగదగును. (నూచ్యాన్యములు6) 988, 8899 



100 ద్వితీ యో౬భధ్యాయః 

(భమతో చేచితా సంతొ హంనవళజా (దుతం యది 

(వస్ఫృతోచ్చతఅత్వేన విఖ్యాతావితి రేచిళా, 

: ఉక్త నరభాశేశేతొ దై త్యాఠ న్తటపాటచే. (ఇచితా_9) 840 

యద్యేకో జేచిత స్తద్వదపరశ్చతుర్యశగః 
వర్యాయేణ కరా వేవమర్ద రే చిత సంజ్ఞ కౌ. (అర్జిశేచికా_10) 841 

అంసగండకఖా లానాం సమశే| త క్వచిత్ వ 

(తీపతా కౌ మనాక్ తిర్యగుతా నౌ సమ్ముఖౌ తథా 

కూర్చురాంసం చలత్కిం చిత్ స్యాతాముత్తానవంచి తా. | లి 42 

(ఉత్తానవంచితౌ__1 1) 

చ్యావ_ర్రేన' భుజాదూర్ణ్వం [పసార్య వరివర్తనాత్ 
పతా కౌ మణిబంధస్థౌ శిథిలౌ స్వన్తికీ కృతా. 848 

సంపద్యే త యదావిద్భ్బిః కథితె పల్ల వె తదా ; 

కేచిత్ వతాకయోః స్థానే (తిపతాకావిహో| బువన్ . 844 

(పల్ల వౌ_12) 

ఉత్తాని ఈ ముఖా స్టన విచి తొ స్కంధ దేశతః 

నిష్కారింతా పూర్వవమై ఎత కళబంధావుదాహృ తౌ. 8245 

(కేశబం'ధౌా?_ 18) 

.l. వ్యాన రేతి అనునది అపబ్యాఠ.మని, నా నూచన యూ మార్చు. 

"అ. ఇక్కుడ' నితంబములను నృ త్తవా _న్తముల లక్షణము మూలమున తప్పిపోయి 

_'నట్టుక్నడి. వరిమ్మ_ర్తయు అ విషయముల నూచింపలేదు. సంగీత రత్నాళకరమున 
,నిశ౭బలతణమిట్టున్నచది , (అధ్యా. వ ల్లో. 298). 

న్న 

అనో య మల 

“ఉతానాధోముఖ త్వాభ్యాం [5 మెణ స్కంధ దేశతః 

పతాకౌ యది నిష్క మ్య నితంబ జే [తవర్షినౌ 
"లేచకం కురుతో వాసొ నితంచావుదితౌ తదా.” 

చ 
oe 

(పతాకవా_స్పములు [కమముగా వెలికిలబడి, అధోముఖముకై. మూపులనుండి 
వెడలి, విరుదులద గరకు చేర, విదిలించు నేని అవి నితంబహ _స్తములనబడును.) 
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అరచేతులు వెలికిలిగా సాగిన హాంసపకహా_స్హములు విడివడి వేగముగా తిరుగు 

చున్నచో శేచితములగును ; ఇవి నరసించుడు డై తుని వతన్సు చీల్చుటకు 

కెన్స బడినవి, (కిచితములు-9) 840 

ఒకపహా_స్తము శేచితమై, ఇంకొకటి చతుర శగతముగా మార్చిమార్చి నడచుట 

అర్ధ రేచితములు. ' (అర్హ “రేచితముట..10) 841 

మూపులు, చెక్కులు, నుదురు - వీనిలో ఏదోయొకదానికి నమమెన [పదేశ 

మందు నిలిచి (తిపతాకహ _స్పములు, అడ్డముగా ఇంచుక వఐలికిలబడి యెదురు 

బదురుగానుండి, కొంచెముగా మూపులును, మోచేతులును కదలుచున్న చో 

ఉత్తానవంచితములగును. (ఉత్తానవంచితములు-11) 842 

వ్యావ_ర్రనకరణముచె పతాకహా_న్హములను భుజములమీదికి చాచి, పరివర్తన 

ముతో మనికట్టుమీద శిథిలస్వ_స్తికములుగా నిలుపుట పల్రవములు అని పండితు 

లందురు ; ఇక్కడ కొందరు పతాకములకు [పతిగా | తిపతాకములుండవలె 

నందురు. (వల్రవములు--12) శీ48, 844 

గ rene స > prim 
es అటో “ "oe ఎ జ ౬ wa 

శే సె 

ఈ వాస్తములు ముఖమునకు సగ మెత్తున మూపులనుండి వెలికిలిగా సాగి 

మరల మొదటివలె దిగుట కిశబంధములు. ( కళబంధములు-- 8) 845 
ల రజక 
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(వలంబవితభుజౌ తిర్యక్ పతా కాచెత్ (పసారితా 

లతాఖ్యావితి విజ్రేయా నృత్తాభినయగోచరా 

నితంబ పభృతిప్వేషు తిపతాకా జగుః పరే. (లతాఖ్యా-14) , 846 

లతావాస్రో భవెత్ పార్య్వాత్ పార్శ్వం దోలావదున్నతః _ 

కశ్ష౭-న్యః (తిపతాక శ్చేత్ కరివాస్తం విదుర్చుధాః. 847 

కటకాముఖమ తా స్య కేచిత్చూర్వం లలాటకమ్. 

(కరివాస్తా--1 5) 

(తిపతాకౌ కటీమూర్శ్ని దత్తా గౌ పథవంచితా. ల్రిశ్మీర్రి 

(వపతవంచితౌ_16) 

కోటీ వరాజు్యఖా గణ పథ పదోోతకావిమౌ 

ఏతా కోభావవౌె నిత్యం పక్షవం చితీపూర్వ కౌ. . 849 

(పవ పదో్య్టోతకా_17) 

తె” పతాకీకృ ళా సంతా అధ స్తలమధోగ ఆ 

ఉత్సతం తొ చ తరసా తార్హ్య్యపజావుదాహ్యూ తౌ. _ ల్టిల్0 

(తార్త ప్రవ తా_18) 
థు. 

aa 

దిని సంపూర్ణ వివరమునకు కల్లి నాథుని వ్యాఖ్య చూచునది. భరతనాట్య శాస్త్ర 

మున ఈ హా_న్రముల లక్షణ మిట్లు సం|గవాముగా నుగ్నది. 

“బాహుశీక్తాది (ద్వి?) నిషా 9౦ కౌ నితంబావితి కీర్తి తా' 

(కాళి. ము. ర__1 84) 

మూపులనుండి వెడలిన వ తాకములు నితంబములనబడును. 

. “వత(పదో్యోతపూర్వకా' అని ము[దితము ; నా కర్థముకాని పాఠము. “ పాగ్భ్యా 

మనంతరమ్” అను సంగీతర త్నాకరలక్షణమునకు (7-225) కల్లి నాథుని వివరణ, 

ననుసరించి యీ సవరణ నా నూచన. 
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పతాకహ సములు అడ్డముగా సాగిన భుజములతో |వేలుచుండుచో లత 

లగును ; ఇవి నృత్త తమునందును, అభినయమునందును వచ్చును : నితంబములు 

మొదలగు ఈ పాస్త్వములందు ఇతరులు (త్రిపతాకహా_న్హ సములను వచించినారు. ౪46 

(లతాఖ్యములు--14) 

ఒక పార్శ్వమునుండి 'వరొకపార్శ వ్రమునకు ఉయ్యాలవలె ఉన్నతమైన ఒక 

వాము వర్తింపగా, ఇంకోకటి 'చెవివద్ద (తిపతాకముగా నుండుట కరివా స్తమని 

బుధులందురు ; శీవతాకముచోట కటకాముఖమును కొందరు చెప్పిరి; మరి 

కొందరు (తీపతాకమునశే లలాటకమని మొదటిపేరన్నారు. 847 

(కరివా_స్తములు1ర) 

ఒక |తిపతాకము కటిని, ఇంకొక్కటి - శిరమును, కొనలతో తాకియుండిన 

పక్షవంచితహా న ములగును. -. (పథవంచితములు--16) 848 

(వేళ్ళకొనలు దీనివి కటి పచెేళమునకు వెనుదిరిగియున్నచో పత పద్యోతక 

ములు. మొదలు పత్షవంచితములు చూపి, పిదప వీనిని | వదర్శించుట యొప్పుడును 

శోభాకరములగును. (పథ పద్యోతక ములు. 17) 949 

_ వాన్నములు పతాకముల్తై బోరగిల్లీ, వేగముగా కిందికి దూకి మీది"కెగురు 
చుండిన అవి తార్ష్య్యపథములు, (తార్జ్యపక్షములు.-16) 850 

రై (యె 
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వతః కే తం |శ్రయశక్యకో యేనకాలేన పొర్భ్వతః 

వ్యావృత్వ్యా హంసపజాఖ్యః తేనె వ పరివర్తి తం], 951, 

పసారిత భుజో౭న్యన్లు తిర్యక్ , పర్యాయశః పునః 

వవమంగాంత-రేణాపి [కియా స్యాద్దండపక్ష యోః. లీల్లి 

ఉభయో ర్యాగపద్యేన (పాహుర్చాహో్వోః (ససారణమ్ 

వ్యావ్య త్త పరివృత్తంచ [కమేణ్యాత | క్రియావిదః. కిల్ 
(దండప తా__19) 

వ్యావృత్త వత్చ సౌ ఫాలవర్హ్మనా పార్భ్వమాగ తొ 

తతో మండలవద్ [భాం తె (పసారిత కఠౌ భుజౌ, 854 

పతాకౌ చేన్మతావూర్ణ్యమండలా నృత్తకోవిదై 8; 

చ్మకవర్తని కేత్యన్యత్ [పథితం నామ లోకతః 

(పాహ కీర్తి ధరాచార్యః కరయారనయోరితీ. లీరర్, 

(ఊర్హ్వమండ లా_20) 

తి మిథస్సంముఖౌ పార్శ్వ విన్యస్తై షార్భ్వమండలా 
స్కంధ త తాదధః స్వ స్వ పార్శ్వ యార్భ9మణం పరే. 856 

ఆవిద్దభుజ యో రూచుః త యోరన్వర్థ వాదినః 

కత్షవ_ర్తనిక త్యన్య దనయోర్నామ కల్సితమ్. 857 
(పార్భ్వ్యమండల.21) 

ఉ ద్వెష్ట శ్చాపవేష్టశ్చ స్యాతాం చేదేకకాలతః 

వాన్తయోగురసః స్థానాత్ పార్భ్వ యోర్మాంతయః(యోః?) [కమాత్ 
ఉరో మండలినౌ, అన్య| పాహుర్వతఃస్థయోరితి. కిరి 

పత ద్భెదద్వయం కేచిదురోవ ర్తనికాం విదుః ; 

ఊర్హ్వదిజశ్రండ లే మ్వేషు హూంసప కా విదుః పే. లిర్9 

(ఉరోమండ లౌ_2కి) 

1. “పరికీ ర్రితః' అను పొఠము అనన్వితము, అనావళ్యళము. కనుక లతణసౌవవము ' 
నక్త యీ నా సవరణ, 0 
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ఎప్పుడు హంసపతహా_స్తము పార్శ్వమునుండి వ్యావర్తింపబడి -- (లోమొగ 

ముగా కొని రాబడి)--వకః పదేళము చేరునో, అదేనమయమందే పరివర్తితమైన 

మరొకవా_స్తముతో భుజమును అడ్డముగా చాచినచో దండపతములగును ; ఇట్లు 

చేతులు మార్చి మార్చి |కియ నడపదగును. 851, 852 

ఇచట ఆరెండుబాహువులును జతగా పకకాలమందే చా చవలెననియు, 

వ్యావృ త్తి, పరివృత్తులు [క్రమముగా ఒకదానితర్వాత మరొకటిగా చేయవలె 

ననియు [కియావిదులు చెప్పుదురు. (దండపతములు-! 9). _ 858 

పతాకములు వ్యావృ త్తితో వతమునుచేరి, ఫాలమార్గముగా పార్శ్వమునకు 
వచ్చి, ఆపె భుజములు సాగినవా _స్తములతో మండలాకారముగా తిరిగినచో, 

నృత్త త్రకోవిదులు ఊర్జ్వమండలములందురు ; ఈ వా_స్తములకు లోకమున “చక 

వర్తనిక* అని ఇంకొకపేరు |పసిద్దముగా గలదని కీ చ్రిధరాచార్యుడు చెప్పినాడు. 

(ఊర్వమండల ములు..20) ' శిరశ, లిర్క్ 

ఆ హస్తములను పార్భ్వములంద్రు పరస్పరము. ఎదురుగా నిలుపుట బార్భ్వ 

మండలములు ; ఈ వా సములపరు సార్థకము -గావలయునని ఇతరులు మూపుల 

కింద ఆవిద్దములై న భుజములతో తమ తమ (పక్కలందు వా _న్హములు తిరుగవలె 

నని చెప్పిరి. పీనికి 'కక్షవర్శనికి అని మరొక పేరును కల్సించిరి. _ 856, 85? 

(పార్ళ పమండలములు.22) 

హా స్తములు ఏకకాలమంథు ఉద్వేష్టనమును, అప వేష్టనమును చేసి వక్షస్సు 

- నుండి (పక్కలలో [కమముగా తిరుగుచున్నచో అవి ఉరోమండలములగును ; 

ఇతరులు వీనిని వక్షస్సునందే నిలుపవలెననిరి. ఈ రెండురీతులకును “ఉరోవ ర్రనిక 

అని కొందరు పేర్కొన్నారు ; మరికొందరు మీదిదిక్కుగా తిరుగు ఈ హస్త 
ములు పాంసపతములుగా ఉండవలెనందురు: " . 858, 859 

(ఉరోమండలములు.2కి) 
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వ్యావ ర్తి కేన హ_స్తశ్చేదలపల్ల వశంసినా 

పార్ళ వంచ వతనః |పాష్య [పసారితభుజో భమన్ . 960 

అరాలం దధదా వేష్టకరణోన [(శయత్యురః 

తదానీ మేవ పార్శ్వం న్వమతో(న్యో?)'గచ్చతి పూర్వవత్, 

మండలేన తత్ ౬ ప్యేవ మురః పార్య్వార్టమండ లౌ. 

(ఉరఠః పార్యార్లమండ లౌ24) 

కరణేనావవె ష్లేన స్యా దేకః కుంచితోయదా 

తదా౭ న్యోఇప్యం చితో భూతో ద్వేష్టి తేన ముప; [కమాత్. 

స్వ_్థికా కటకాస్య్యాచేత్ ముష్టికస్వ స్తికా మతా; 

యత్ పరంపరయొా ముక్హైర్దాత తి మునినా తతః. 

తథో క్షా? ముష్టి శిఖరక పిత్లకట కేప్వపి 

స్యాతామన్యతమా వేతావి త్యాశయవళా2. మునా, 

ఏకః స్యాత్ కుంచితా ముష్టి కటకా స్వే౭_ (సో్య?)?ం చితః పరః 

ఇతి కీ రి ధరః (వాహ ముస్ట్రక న్వ_స్టి కె కరా 

ఖడ్గవ రని కేత్యన్యత్ నామ ధేయంచ కల్పితమ్. 

(ముష్టికన్వ నీ కౌ--పవ్ి 
రు ర / 

పధ్యకో శాళిధా భాసా వ్యావర్తాది | కియాకృ తె 
“8 జ్ ల న! "దం అశ్లీ ప్రై స్వస్తిక మ కే వ వవ త్తపరివ ర్తి తె 

మిథః పరాజ్ముఖ స్యాతాం నలినీపద్భకోళ్లకా, 

861 

862 

865 

.966 

Was 

1. వినియోగము భిన్నవా_న్రములకు గనుళ “అతో గచ్చతి' అను పొఠమిటుండునని 
షి 

2, 

లి, 

నా నూచన. 'మనోగచ్చతి' అను (వా. వ. పాఠఘు ఈ నూచన కాఛారము. 

ఈ వా_స్తముల విశేష వివరణమునకు నంగీతరత్నాకలఠ టీకలను చూచునది. er సడ 

a 

/ 2.౨౬౭, ౬౮, ౬౯) 

“తయోకా' అనునది ము చాదోషము కాగలదు. 

“కట కాస్తో అంచితః' అని సవరించుట మేలు, 
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అలపల్లవహా స్త మొకటి యెదనుండి పా*ర్భ్వమునకు వ్యావర్తితకరణముచే 

చేరగా, ఇంకొకటి అరాళ మె, చాచినభుజముతో తిరుగుచు ఆ వేష్టితకరణముచే 

మండలాకారముగా ఎదకుచేరి, వెంటనే మునుపటివలె తన పక్కకు పోయినచో 

ఉర; పార్మ్వార్థ మండలము అగును. 860, 861 

(ఉరః పా ర్య్వార్థ మండలములు=బి4) 

ఒకహ_స్తము అపవెష్టనకరణముచే కుంచితమై, మరొక్కటి ఉ ద్వేష్టితకరణముచే 

అంచితమై [కమముగా పలుమారు కటకాముఖముతో న్వ న్నీకములుగా ఏర్పడు 

నవి ముస్టిక స్వ _న్తికములు. ముష్టి, రిఖరము, కపిళ్హము, కటకాముఖము __ 

ఈ నాలుగింటిలో ఏ హాస్తమెనను ఇందు [పయోగింపనగును, వరంపరగా ముష్టి 

నుండియే తక్కినమూడును జనించినవి గనుక. ఈ యభి|పాయముతోనే భరత 

ముని ఈ హా_న్తములను ముష్టికస్వ స్తికములని ఇర్కొనెను. _ 862, 868, 864 

ఒకవా_స్ప్హము కుంచిత్మమె ముష్టి గా నుండి, ఇంకొకటి అంచిత మె కటళాముఖ 

ముగా నుండినచో ముష్టికన్వ స్తికహా స్తములగునని కీర్మిధరాచార్యుడు వచించెను. 

“ఖడ్లవర్తనిక* అని వీనికింకొక నామభేయమును కల్సింపబడినది. 865 

(ముష్టికస్వ స్తీ కములు--25్) 

పద్మకోళపా_న్తములు వ్యావర్త వరివర్తనములు చేయునపుడు ఇంచుక చేరువగా 
నుండీ స్వ స్పిక్మపదేశమందు వ్యావర్తితముళు, పరీవర్శితములు శై- పరస్పరము 
చెడమొగముగా నున్నచో నలినీపద్మకో శములగును. . _ 866 
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మణిబంధసమాళ్షి హై కనిమైంగుష్ట సంముఖా 

వివ! (శిష?) లక్షణ సంయుకా వేతావనె వ్రరుదిరి త. 967 
౧662 6 అలి యా 

ఏతావన్యతమ టే లే స్కంధ వక్షోజ జానుషు 

(పోక్తా వివర్తితా 3 శ్చిన్నలినీ పద్మకోళకా 

పత కీర్తిధరాద్యాస్తు పద్మవ_ర్తనికాం జగు?. ౨66 

(నలినీిపద్మకోశకా--26) 

ఉద్వేష్టి లేన నిష్పన్నౌ స్యాతాం చేదలపల్ల వౌ 

వక్షసః స్కంధ యో రూర్జ్వం (పసారితభుజా విమౌ. వి69 

స్కృంధాభిముఖమావి థె చలితా చాంగులీదలై ః 

అలపదోగ్టల్బణా బాహుః వాతవర్తనికాం పరే. 970 

(అలపద్భోల్బణా-27) 

పతావేవ కరా వూర్చ్వ (క రొమూర్ద?) కే| తగా? లలితా మతా; 

కటకాస్యా శిరో దేశలగ్నా |? శౌ వరేజగుః. (లలితా_26) 

లతాఖ్యా వలితా (పోక కూర్చర స్వస్తికీ కృతా. 871 
(వలి ఆ--29) 

(పోకృం హృస్తద్వయం కై శిదసంయుకో నికుంచకః | 

యుకో ద్విశిఖరో, నృత్తవాన్తకా వరదాభయా. _ * 872, 

అనామా పార్భ్వసంలగ్నా చతురస్య కనీయసీ | _ 

యస్మిన్ నికుంచకో, వెదభాపణో స్వల్పదర్శ నే. (నికుంచక౩-లి0) ల్రీ78 

1. “శివ' అను పాఠము అనన్వితము. 
౧౧౯౬ 

వి, "వాచలామూర్ణ ' అని (వాత పతి. “వాచ లౌమూర్థ అని యుండబోలును ; 

'కరాదూర్ణ " అని తిరుపతి (పతి. సంగీతరత్నాకరలవణము నా యీ సవరణ 

సూచించుచున్నది. (2౭-౨౭౮, ౨౭౯) 
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శై హస్తములు కనిష్థూంగుష్టముల కెదురెదుర మనికట్టువద్ద కలిసి ఇతర 

లకణములతో గూడవలెనని కొందరు చెప్పుదురు. 867 

అవే, మూపులు, స్తనములు, మోకాళ్లు - ఈ మూటిలో ఏచోటనై నను 

వివర్తితములై నచో నలినీపద్మకోళములని మరికొందరందురు ; కీర్తిధర్మ పముఖులు 

వీనిని “పద్మవ ర్తనికిగా పేర్కొన్నారు. ". (నలినీ పద్భకోశములు26) 868 

అలపల్ల వహ స్తములు వక్షన్సునుండి ఉద్వేష్టితకరణముచే ఏర్పడి, మూపులవైన 

భుజనులు సాచి, (వేళు ఎ కదలుచుండగా, మూపులకెదురుగా లోపలికివంగినచో 

అలపదోగ్రల్బణములగును. వీనిని “వాతవర్తనికి యని ఇతరులందురు. 869, 8/0 

( అలపదో్శోల్బణములు--2'/) 

ఇవే పాస్తములు శిరోభెగమున నుండినచో లలితములగును. కొనలు శిరో 

దేశమున లగ్నములై న కటకాముఖములుగా నుండదగునని ఇతరులందురు. 

(లభలితములు--2 =) 

లతాపహా_స్తములు మోచేతిపె స్వ న్తీకముగా నుంచినచో వలితములగును. 8/1 

. (వలితములు--2€) 

కొందరు నికుంచకమను అసంయుతహా స్తము, ద్విశిఖరమను సంయుతవా స్తము 
అను రెంటిని, వరదాభయములు అను నృ_త్తవాస్తములను చెప్పినారు.  శి72 

చతురహా స్తపు చిటికెన వేలు అనామిక పక్కకు చేరినచో _నికుంచకము. 
ఇది వేదాధ్యయనమున, స్వల్పమని చూపుటకు, తగును. .. ౨ త/8 

వ. (నికుంచకము-లీ0) 
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సమం శిఖరయోర్యోగాత్ భవేత్ ద్విశిఖరాభిధః 

శాపార్గమంగులీ స్ఫో శు భామినీ కోపకర్శ్మణి. 

అస్య విశ్లేషణాదిష్టా! నా స్తీత్యభినయే బుధైె 8. 874 

(ద్విశిఖరః-కీ ) 

పరాజ్నుఖత లౌ భిన్న పళాకా కటిపార్భ్వగా 

అధ ఊర్హ్వముఖె" స్యాతాం [క్రమేణ వరదాభయా. 875 

(వరదాభయా-_82) 

వవోలళకణ మ్ 

సమముద్యాహితాభుగ్న నిర్భుగ్నాని |పకంపితమ్ . 

ఇత్యు క్షం వంచధా వతో లక్షణాని (పచతశ్చ హే. 876 

చతుర శక్ళతం, సరె షరంగై ౩ సౌవ్షవశాలిఖిః 

సమం సమత మేతస్య స్వభావే౭ థినయో? భవేత్. (సమమ్1) 877 

ఉత్తుంగత్వంతు బ| భాణముద్వాహితముదీరితమ్ 

జృంభాయా మాయతా ఘాణ దీర్హై చ్యా్వాసాది కేషుచ. 9/8 

( ఉద్వాహితమ్--2) 

అధః పతదివ స్మ_౦ధద్వితయం దధదానతమ్ 

మధ్యే మధ్యే శ థీభావం భజత్ పృ సనమున్న తమ్. 879 

ఆభుగ్నం; నంభమే భీత విషాదగదయోః శుచి, 

మూర్భా హృచ్చల్య మందాకు శీతస్పర్శన వృష్టిషు. 880. 

(ఆభుగ్నమ్-లి) 

లి, 

‘ దిఫ్టా' అనునది అపపాఠము. 

'స్వథావాభినయే' ముది. అన్వయము చాలదు. ' స్వభావోభినవే ' (వా. (ప. 

ఇక్కాడిది నా నవరణ. 

ఇది (వా. ప. పాఠము ; “ఉత్తుంగ త్వే" ముది. 
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9ిఖరహా స్తములు రెండు నమముగా కలిసినచో ద్విశిఖరమగును. ఇది శపించు 
నపుడు, నెటిక విరుచుటకు, అలిగిన (స్త్రీల విషయమున, |పయోజ్యము. “లేదు” 

అనుటకు ఈ వా న్చ్వమును విడదిసి చూపవలెనని బుధులందురు. 874 

(ద్విశిఖరము-81) 

పతాకవా సములు వేరువేరుగా, కటి పార్భ్వములంద్లు బోరగిల్లి, ఒకటి క్రింది 

మొగము, మరొకటి మీది మొగముగా నిలిచినచో, మొదటిది వరదము, రెండవది 

అభయమును అగును. (వరదాభయములు-లి2) 875 

వక్షోలక్షణము 

సమము, ఉద్వాహితము, ఆభుగ్నము, నిర్భుగ్నము, (పక౦పితము — ఇట్లు 

ఎద మొదు విధములు; వీని లక్షణము చెప్పుదుము. 876 

అంగములన్నియు సౌష్టవముతోనుండి చతుర[శముగా తీర్పబడినది సమము; 

స్యభావమునందు దీని నభినయింపదగును. (సమము-1) 877 

మీదికి లేచిన యెద ఉద్వాహితము ; ఆవలింత, దీర్గ ముగా వాసనచూచుట, 

చెద్దగా ఊపిరి పీల్చుట మొదలగు చానియందిది వచ్చును. 878 

(ఉద్వాహితము--పో 

|కిందపడిపోవునట్టు వంగిన మూపులు గలిగి, నడుమ నడుమ సడలుచు, 

ఎత్తిన వీపుగలది ఆభుగ్నము; సంబరము, భయము, చె దైన్యము, రోగము, 

దుఃఖము, మూర్చ, వాదయశల్యము, సిగ్గు, చలితాకు, వాన -- వీనియం 

దుపయోగించును. (ఆభుగ్నము-8) 8/9, 880 
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నిర్భుగ్నాంసం నమత్స్భృష్టం స్తంభళోభి ధృతోన్నతి 

నిర్భుగ్నం కథ్యతే మాన గవాణే సత్యభావణో 

విస్మయాలోకితే స్పంభే దర్భోక్తావవా మిత్యదః. 881 

ం (నిర్భుగ్నమ్--4) 

[పకంపితం కృతం జేయ మూర్గోతైనై * నిరంత్నరె: 
. ఖా ౧ అతు ఎ 

హాసిత |కందిత |తాస |శమ శ్వాసామయాదిషు, 882 

(|పకంపితమ్-ల్) 

పార్శ్వ లక్షణమ్ 

ఉరోలత్యాభిధా యేతి [బూమహేా పార్గ్వలతణమ్ 

వివర్తితాపస్ఫ జే తద్వత్ (పసారిత నమున్న శే. 888 
w ef 

నతంచేతి మతం వొర్శ్వక ర్మ పంచవిధం బుధై 8; 

(తికస్య పరివర్తన పరావర్తో వివ ర్హనమ్. (వివర్తితమ్--1) , 884 

వివర్శిత పరిత్యాగాత్ నివృ_త్తేఒపసృతమ్ స్మృతమ్ 

(అపస్ఫ తమ్-2) 

ఆయామాత్ పార్గ్వ యో; (వోక్తం (పక(హృర్హాదౌ [పసారితమ్. 

((పసారితమ్--8) ౨85 
ణి 

కటీ పార్భ్వ భుజస్కం భే దధత్యున్నతిమున్నతమ్ 

అభ్యధాయి బృుధెరన్య విని యోగోఇఒపసర్పతే. 888. 
(సమున్నతమ్--4) 

ఉన్నతాదపరం పార్గ్వముపసర్చే నతం మతమ్ (నతమి-ర) 

ఇత్యు క్షం పార్శ్వ యోర్లక్ళు వినియో 7 సృమన్వితమ్. 887 

వక్షసః పార్వ యోః పృష్టలమ్మణో ౬౦తర్ష లేర్మునిః 

నోవాచేతిమయాప్యు కృంన పృథక్ పృష్టలవణమ్. 988 
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మూపులు అంగ్, వీపులోపలికి వంగి, కదలక నిటారుగా ఎత్తుగా శోభిల్లు ఎద 

నిర్భుగ్నము; (స్త్రీల యీర్జ్యాకోపము, నిజముచెప్పుట, ఆశ్చర్యముతో చూచుట, 
శమానుపాటు, "నేను "అని దర్చముతో చెప్పుట _. వీనియందిది చూపదగును. 

_ (నీర్భుగ్నము-4) 881 
స్స - a 

ఎడతెగక యగవేయుట (ప్రకంితమగును 3 ఇది నవ్వు; ఏడ్చు, భయము 
అలపు, ఉబ్బసము - మున్న గువానికి తగును, (|పకంపితము-_ర్) లీరివి 

మఖా 

పార్శ్వ లక్షణము 

ఇట్లు వతస్సులవణము వచించి యిక పార్శ్వలకత్షణము చెప్పుదుము ; వివర్తి 

తము, అపసృతము, [ప్రసారితము, సమున్నతము, నతము __ అని ఫార్ట్వకర్య 
ఐదువిధములుగా పండితులు పేర్కొనిరి. వెన్నెముక క్రిందిభాగమును వెనుకకు 
(తిప్పుట వివర్తనము, (వివర్తితము--1) 888, 884 

వివ ర్తితమును వదలి .మరలినచో అపసృతమగ్గున. " (అపనృతమూఖి) 

చెరిగి (గొప్పసంతోషము) మొదలగు భావములందు (పక్కలు మీదికీడ్చుట, 
(పసారితము. ల పలా ఇ(పసారితమ్లు-.కి) లిరిర్ 

కటి, పార్భ్వములు, భుజములు, మూపులు __ ఉన్నతములై నచో_ ఉన్న తము; 

= తొ లగిపోవునప్పుడు దీని వినియోగమని బుధ్గులందురు.. w 986 

'(సమున్నతము..4) 

మీదియంగములు |క్రుంగియున్న చో నతము; వినంషమృత్రో ఒకరిని, ప్రమీపించుట 
కిది యుపయు క్ష ము. (నతము--్) 

ఇట్లు విని యోగములతోగూడ పార్థ్వలక్షణము' చెప్పబడినదీ లో 887 
mw rr Ha 

వక్ష; పార్శ్వముల లక ణములలో చేశిపోయునది గనుక, వృష్టలక్షణము వేరుగా 

భరతముని చెప్పలేదు; అందుచే "నేనును శేన్ఫలేదు. '' = “వన... 988 యంత EF 

AAs 
గ్ 
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జఠరకర్మాణి 

ఇఅామం ఖల్వం తతః పూర్లమిత్ఫ్యు_క్రం జఠరం (తిధా; 

తను శామం స్థృతం హాన్య జృంభా నిశ్వాస రోదనే. 

నతం ఖల్వం మతం (శాంతే కుధి రోగే తపస్యపి 

పూర్ణ మాధ్మాతముచ్చా్వాసాత్యశన స్థూలభోగిషు. 

కటిలశకణ మ్ 

కేచితా'కంపిళా చిన్నా నివృతోద్వాహితా తతః 
_పంచధెతి కటిర్నా శ్యు నృ-తెచ పరికీ రి శా. 

శేచితా పరితో [భాంతా [భమణేషు విధీయతే ; 

యాతాయాత్రె స్పిరళ్చీనై * వేగితె * కంపితా మతా. 

నీచవామనకుళ్లానాం గతానుకరణేష్వియమ్ 

మధ్యన్య వలనాత్ ఛిన్నా |శ్రమే పృష్టవిలోకితే. 

పృవ్టతో వలనాత్ పూర్వుకాయే సతి పరాజ్ముఖి 

నరస్యాభిముఖీ యా సా నివృత్తావర్తనే మశా. 

సమకోలం శనై 8 పార్భ్వకటోోరుద్వాహనాద్భ వేల్ 

ఉద్వాహితా, పృథుశ్రోణ్యా గమనేఒపి పరస్యవా. ' 

ఊరుకర్మాశణి 

కంపనం, వలనం _స్తంభః ఉద్వ ర రన నివర్శనే | 

ఇత్యూర్యోః పంచధాకర్మ వి జ్ఞేయం నటన రక్ 8 

పతనోత్పతనె 8 పాచ్షేః కంపనం వేపశం విదుః 

స్యాద్గతే" కాందికీకాసాం నీచపా[త పరి క్రమ, 

891 

892 

898 

995 
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జఠరకర్మములు 

తామము, ఖల్వము, పూర్ణము = అని కడుపు మూడువిధములు ; పలచనిడి 

'జామము; ఇది నవ్వు, ఆవలింత, నిట్టూర్చు, ఏడ్పు--వీనికి తగినది. 889 

అక్కళించినది ఖల్వము ; శ్రమ, ఆకలి, రోగము, తపస్సు -- వీనియందు 

తగినది. ఉబ్బినది పూర్ణము; తెలియూర్చు, అతిభోజనము, స్టూలవ్య క్రై , భోగి 

వీనియందిది వచ్చును. 890 

కటిలవకణ ము 

రెచితము, కంపితము, ఛిన్నము, నివృ_్తము, ఉద్వాహితము - ఇట్లు కటి- 

మొల._ఐదు తెగలుగా నాట్య-నృ త్తములందు చెప్పబడినది. 891 

చుట్టును తిరుగునది శేచితము; ఇది [భమణములందు విహితము ; వేగముతో 

అడ్డముగా రాకపోకలు చేయునది కంపితము. “ 892 

నీచుల, పొట్టవారి, గూని వారి-నడక ననుకరించుటయందు ఇది (పయోాజ్యము. 

నడుమును (తిస్పుట ఛిన్నము 3 కది [శమ పడుటకు, వెనుదిరిగి చూచుటకు 

తగినది. ఉల నన లన లం నా. లి9ిలి 
శో తు ఆ ష్ (ఎత 

ల ని hr శ శీ Our న. శ 3 ళే 
య... మేటి ha స న. ’ 

వెనుకకు తిరిగినప్పుడు చేవాపూర్వభాగము పెడమొగముకాగా, చూచు నరుని 
కెదునై న కటి నివృత్తము; ఇది వర్తనమున(?) ఉపయో గించునది. 994 

పార్శ్వమును, కటిని. సమకాలమందు తిన్నగా మీది'కెత్తుట, ఉద్వాహితము; 

ఇది గొప్పపిరుదులుగల 'స్రీనడకయందు, పురుషుని: ' నడకయందై నను, 

వచ్చును. 895 

హ్య్కకికు క క్ట జ మూ లు 
దో అలి దః Re పాలక 

. కంపనము, వలనమ్ము, స్తంళ్తము, ఉద్వ ర్త ర్రనము, నివ ర్లనము, అని తొడల 

నడక ఐదు విధములని నట--న ర్హ్తకులెరుగదగును. - 896 
ళో శె ఇత్వ న వ a] _ 

ల hw జ hw అ ఖా 

Raat శ ల గ : క + షల wel జీ భో a wa 

౧ 1మడమ పడుచు, ల్లేచ్చుచు, - వ్ణకుట. వ్రవనమందురు ౩ ఎచిక్కు.డోవక్ల పారి 

పోవునపుడు, నీచపా త్రముల పారాడుటయందు దీనిని -చూపదగును,: .: 897 
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నున్ ఇభ్యంతరగ త వలనం సముదిరితమ్; 

స్వేచ్చాసం క్రమణే (స్త్రీ జాం కరణే వలితోరు శే. 

పరిత్య క్త[కియం 'పోక్తం స్తంభనం ఫీవిషపాదళయోః, 

యద్యూరుః వలితావిద్దో భవేదుద్వర్హనం తదా, 

వ్యాయా మే: కాండే, పార్టావళ్యంతరగభేపునః 

నివర్తనం సముద్దిష్టం సంభమాది పరి|కమే. 

జానుకర్మాణి 

ఉన్నతం వివృళథం న్మమం అర్జకుం చితకుం చిత 

సంవాతం సమమిత్యేవం న ప్పధాజానుకథ్యశే. 

౫ లాద్యారోవాణో నృ క్రేచోన్నతం _న్తనసంమితమ్ _ 
జానునో౬ళి వతో! పహాస్త్యారోవాణ వివృతం మతమ్. 

భూమౌ చేచ్చుంబనం నమం నమస్కృతినిపాతయోః 
భవెత్ నృ శే నితంబస్య నమనాదర్దకుంచితమ్. 

ఊరుజంఘన్య సంశ్లేపాత్ కుంచితం మనుజాననే 
a, § ay 

షంవాతం జానునోః శ్లేమోత్ స్త్రీణామీర్యాతపాదిషు, 

స్వభావస్థం' సమం. స్థానే సమపాొాదే (పయుజ్య తె. 

జం ఘా క్త ర్మ్యాణీ 
పరి పరవ “కం నతం తవైవ _ర్రీత్ ద్వాహి తాన్యథ 

ఇతి ' పం'చపిధుం ౨. కర్మ ఉం ఘూంగూః కథ్యతే స్ఫుటమ్, 

పరివ్భ త్త తం గతం [పోక కం వృష్టతస్తాండ వాదిషు, 

స్థానోసనగతా ద్యేషు కుంవనాత్ జూనునోో' ర్నతమ్.' 

898 

1. ఈ. పాఠము పొచాళ్యము. “జూనువిశేవతో అని యుండునా శే 
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మోకాలు తొడ క్రిందికి చేరుట వలనము ; ఇది (స్త్రీలు స్వేచ్చగా నంచరించు 
నపుడు, వలితోరుకమను కరణమునందును చేయునది. 898 

కదలక నిలుచుట _స్ప్వంభము;. ఇది భయవిషూదములందు “రాదగును ; 

వలితముచేసి దాటించినచో ఉద్య-ర్హనము. - 899 

ఇది వ్యాయామమందు, ఆోండవమందును, వచ్చును? మడమ .లోనికి 
పోవుట నివర్తనము; ఇది సం|భమముమున్నుగువానితో  తిరుగాడుచో 
వచ్చును. 400 

జానుకర్మ ములు 

ఉన్నతము, వివృతము, నమము, అర్ధకుంచితము, కుంచితము, సంవాతము, 
సమము, __ ఇట్లు జానువు- మోకాలు _ పడు తెగలు. 401 

_స్తనముదాక్ష ఎ_త్తినది ఉన్నతము ; ఇది కొండలు మొదలగు వాని యెక్కుట 
యందు, నృ_త్తమునందును వచ్చును. చేరికలేక వేరుగానున్నది. వివృ_త్తము, 
ఇది గజారోహణమందుండును. 402 

నేలను సోకిన జానువు న్యమము ;. .ఇది. _నమస్కాారమున, . పడినప్పుడు, 
వచ్చునది ; నితంబమును వంచుట్రచే _ . అర్జక్తుంచితమగును _ ఇది, నృ _త్తమున 

వచ్చును. 408 

తొడ విక్కతో చేరినచో కుంచితము ; ఇది మనుష్యులు కూర్చున్న వుడు 
వచ్చును, మోకాళ్లు రెండును కలిసినది సంవాతము ; ; ఇది(స్త్రీల యీర్త రః సిగ్గు 
మున్న గువానియందగును. సహాజముగా నిలిచినది సమము ; "ఇది సమపహాదమను 

స్థానమున వయో గింపదగును., | | | |. ల క్ష (| [|| . ల 404 

పరివృ త్త తము, నతము, థీ. _ప్రము, ఆవ _రితము, ఉద్వాహితము, ఎ ఇట్లు 

జంఘ, -- పిక్క -- పని 'యెదువిధములు. అవి స్ఫుటీకరింపబడుమ. Pr 405 

తాండవము 'మున్నగువానియండు ' . వెనుకకు ' ” పోయినది -పరివ్యత్తము:. 

నిలుచుట, కూర్చుండుటు నడక 'మొడలగువానిలో మోకాళ్లు వంచినప్పుడు: 

ఖేల్ 
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పాదవి కెపణాత్ తప్తం వ్యాయా మోద్దతన్ఫ _త్తయోః 

పర్యాయాదన్యపార్భా్వాభ్యాం గచ్చతళ్చరణాయది. 40; 

ఆవర్తితం తదా (పోక్తం విదూ షకగతాగతే 

ఆవిద్దగమనాదౌ స్యాదుద్వాహితముదంచితమ్. 

(భామితం నిన్సృతం కంపః తిరశ్చీనం బహిర్గతమ్ 

ఇ త్యేతదపి జంఘాయాః కరో _క్షపంచధా పరైః 409; 

|భామితం మండల భాంత్యా వాద్యెడమరుకాభి భే 

ఛతభమరికాద్యెషు ; నిస్సృతం (నిర్ణతం)*పురః వ 410 

కంపః స్యాద్దూననం (ఆానె ఘర్గ్ష రిణాంచవాదనే ; 

వార్భ్వగామి తిరశ్సీనము క్షం పద్మాసననాదిషు 

బహిర్గతం తతః? పార్శ్వనిర్ల్ణతం ఖండనూచ కే. 41] 

పాదలకశకణ మ్ 

సమా [గతలసంచార కుంచితోద్ధ ట్టితాంచితాః 

ఇతి పాదభిదాః పంచభవేయు ర్మునిసంమతాః. 412 

సమస్థానే స్వభావేచ భూమి సంస్థః నమోమతః ; 
య। తోతిప్రో భవేత్ పార్షిః అంగు ఫాంగులయో౭౦ చితా. 418 

63 
స్యాద[గతల సంచారీ సవికేపే నికుట్లనే, | : లు 

_ అతి కాంత [క మోదార గత్యుద్వర్హిత వ_ర్తితే. 414 

మానను 

1. ఈలు ప్ర పూరణము పరిష్క రదీ. * ' 
అలాల 

2, “తత, అను (వావ. పాఠమును పరిమ్మ ర యిటు నవరించిరి, ॥ : — ౧ 

1. ఇక్కడ అ|గతలసంచాశి పాదమునకు వినియోగములు - తోదనము, స్పితము , పీడనము 

మున్నగునవి తెలిచెడు ళోకభాగము లొకటిరెండును, కుంచితపాదమును ' -వీవళింతో 
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వ్యాయామమందు, _ ఉద్ధతనృ _త్తమునందును, పాదమును విసిరినవ్పుడు 

వీ_ప్తము. ఒకపక్కనుండి మరొక్కటికి పాదములు మార్చిమార్చి వేసినది 

ఆవర్ష్హితము ఏ; ఇది విదూషకుని రాకపోకలలో. మీదికెత్తినది ఉద్వాహితము ; 

ఇది చెబ్బతిన్ననడక మున్న గువానియందు. 407408 

భామితము, నిస్సృతము, కంపము,_ తిరక్చీనము, బహిర్గతము, - ఇట్లు 
~™ a ౧ 

మరియెదు జం ఘాకర్మలు ఇతరులు చెప్పినారు. | : 409 

మండల భమణముచే తిరుగునది [భామితము ; డమరుకవాద్యమందు, ఛత 

(భమరియనుక రణమందు ఇది వచ్చును. ముందుకు చాచినది నిస్టృతము, 410 

విదిలించుట కంపము; ఇది భయమందు, చిరుగ జైలను వాయించుటయందును 

తగును. పిక్క (పక్కకు పోవుట తిరశ్చీనము ; ఇది పద్యాసనాదులందు క్తము. 

నేల విడిచి (పక్కకు సాగినది బహిర్గతము ; ఇది ఖండసూచకమను స్థానము 

నందుపయోజ్యము. - 411 

పాదలశకణ ము 

సమము, అ గతలసంచారము,  "కుంచితము, ' ఉద్ధృట్టిశము, తఆంచితము, 

అని పాదభేదములై దు భరతముని సమ్మతములు.. ' *. ౫ 412 
క అలో 

నేలమీద చక్కగా ఊనినయడుగు సమము ; ఇది సమస్త్థానమను కరణమున, 

స్వభావస్థితియందు వచ్చును. 2 

మడమను మీదిశకెత్తి వేళ్లు ఇంచుక వంచిన పాదము అగళల సంచారి ; ఇది 

పక్కకు తొయుచు దంచుటకు ఉపయోగించును. . 

(మడమ మీది" త్తి, | వెళ్ళును, నడిమిభాగమును .కుంచించినద్ది కుం చిత 

పాదము.) ఇది. అత్ని కాంతభును_ చారియందు, ఉదా_త్తమెన నడకయందు, 

ఉద్వ _ర్హితవ_ర్రితములందు ( కిందుమీదులుచేయుటలందు) '-_వ ర్హించును. 418 

1. ఇది (శ్రీ పోణంగి @) రామఅప్పారావుగారు నూచించిన , యర్థము. (వారి 

నాట్యశా(న్త్రము - నుట 821] 

————_ 

“ 

శ 
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స్థిత్వా యత తలా గణ పార్టీతో ఘట్ట తె తితి 

ఉద్దట్టితః , తదాఖ్యేషు కరణేషు సకీర్తతః. 

_(పయోగానుకృళతా చారీ ప్రసారేచానకృత్ సకృత్ 

ఊర్హ్వమ[ గతలం భూమి పారి రంగులయో౭ం౦చితాః. 
. త దా 

యస్మిన్ పాదేఒ౦చితః సస్యాత్ ; పదా(గక్షత చం[కమే 
వర్తితోద్వ ర్తితే పాదాహతా భమరకే౭పిచ. 

తాడితో ఘట్టితో త్సేధో ఘట్టితో మర్చితో౭౬ | గగః 

పారి గః పార్భ్వగః నూచీసంబ కో౭_౦గులిపృష్షగః. 
జ జ © 

తలాహాతిరితి (పాహురన్య భేదాన్ పరే దశ 

పార్తి నా భువమాలంబ్య తలస్యా గణ తాడయన్, 
! లం 

తాడిత; కోపగర్వా చౌ ఘర్గ్షరాణాం చ వాదనే 

ఫారి నా తాడయన్న | గతలేనాపి ముహురుుహుః. 
సా నూ 

ఘట్టితోక్సేధ సంజ్ఞ ః స్యాత్ ఘర్హ రీవాదనాదిషు. 
అర జగ l ఘట్టితః పార్టి నా విఘ్నన్ కరభాశ్వాది నోదనే. 

ఘృ మ్యన్ “తిర్యక్ తలేనోర్వీం మర్షితః కింకిణీవిధా 

పురతః స్టలితః శ్రీ ఘమ గగః పథిపిచ్చి లే. 

కుంచిత లక్షణము భరతమునిది, ఇది :- 

“ ఉత్ణిప్తా యస్యపార్షి 8 స్యాత్ అంగుల్యః కుంచితా న్లథా 
లా 

తథా కుంచిత మధ్యళ్ళ్చ నపాదః కుంచిత: న్శ తః 

415 

416 

417 

418 

= 1 a 

w pr 

" 

420 

[గ్రంథమును పడిపోయినవని పరిమ్మ_ర్త నూచన (Note below). వారుద్ధరిరబిన 

(భరతనా. శా. ౧౦-౫౦. కాళి ము దణము.) 

1. ఇది పరిష్కర్త సవరించిన పాఠము. 'కరపార్ళా్యా దినే దినే, కరపాళర్ళాాడి 

నోదనే” అని (వా. ప. 

బి, “ఘృష్య_తిర్యక్ ' ఈ ముదిత వాఠను సరికాదు. సవరణ నాది, 
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కొనయడుగుమీద నిలచి మడమచేత నేలను తట్టుట ఉద్ ఘట్టితము ; ఇది 

ఆ పేరుగల కరణములందు, [పయోగముననుకరించుటయందు, చార్మీ పసారము 

నందు, ఒకమారుగాని పలుమార్లుగాని వచ్చును, 

పాదాగమును వె కెత్తి, నెలవై మడమనూని, |'చేళ్ళువంగియున్నది 

అంచితము ; "ఇది గాయపడిన తుదికాలితో నడచునపుడు, వర్తితో ద్వ_ర్తితము 
నందు, కాలితో తన్నునపుడు, |భమరకమను మండలమునందు, వచ్చును. 

- 416, 417 

తాడితము, ఘట్టితో క్సేధము, ఘట్టితము, మర్షితము, అ గగము, పార్టి 

గము,”" పార్శ్వగము, సూచి, అంగుళివృష్ణ్టగము,. తలావాతి _ ఇట్లు ఇతరులు 

పదిపాదభేదములు చెప్పుదురు. 

మడమచెేత నేలను పట్టుకొని తుది యడుగును తట్టుట తాడితము ; ఇది 

కోపము, గర్వము, మొదలగువానియందు, 'చిరుగళ్లెలను వాయించుటకును, 
ఉపయోగించును. 418, 419, 420 

మడమను తుదియడుగును పలుమారు తట్టుచున్నది " ఘట్టితోశ్సేధము ; ఇది 
ఘర్గరుల వాదనమున వచ్చును. మడమచేకొట్టుట భట్టితము ; ఇది గాడిద, 

గుురము, మున్నగువానినదలించుటయందు. త్తం] 

అరకాలితో అడ్డముగా రాచుట మర్చితము; ఇది గజ్జెలనాడించుటకు ; 

త్వరగా ముందుకు జారునది .అ|గగము; ఇది నున్నని నేలమీది నడక 

యందు. | 422 
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పృష్షతః పార్తి నా గచ్చన్'పారి గ్య కింకిణీవిధా 
© Es క్రి 

తిష్టన్ పార్చ్వేన గచ్చన్ వా పార్ళ్వగః కంటకోద్దృ తా. 428 

.అనశేచ భవేన్నృ తె సన్ఫురో బహుభంగిభిః 

పార్టి ముత్టి వ్య యో భూమావంగుమూ | గణ లిషతి. 424 
ప్లై ఈ అ అ . J 

సనూశీతి ' మతో నృ'త్వే విలాసావస్థితావపి 

తిష్టన్ సర్వాంగు లీషృమై.రంగులీవృష్టగో భవేత్ 

స్ఫురితాయాం తథాస్థా'నే బుధిర్న ఎకో విధియతే. 425 

సశబ్దిం తాడనం భూ మేః తలేనస్యాత్ తలావాతిః, 

తాండవే ధావనే కోసే ఘర్గరీణాంచ వాదనే. 426 

పాదాంగురలీలక్షణమ్ 

[బూమః పాదాంగు లీలత్మ పాొదలతకు (పసంగతః > 

ఉరి పాః కుంచితాః నబాః అవకిపాః న్వభావజాః. 4297 
థా —00) — 0 

అనంగుష్టయుళాంగుష్ట సంయుక్తా శ్చతి స_ష్టధా. ; 

ఉత్తి ప్లా ముహురున్నీ తాః |తపాయాం ముగయోషితః. 428 
ఠా 6 

వ. (ఉత్తి పా-1) 

యదా సంకోచరూపేణ నామితాః కుంచితా నచా 

మూర్చిత (త్త నీతా ర్త [గహోవిస్పైము కీ ర్రితాః. 429 

(కుంచితాః-2) 

.కాష్ట్రవన్నిశ్చలాః _న్తట్టాః , మృకౌ _స్తంభేఒంగమోటనే ( న్తక్హాః-$) 

అవక్షిపాః సమాఖ్యాతాః అధో నీతా; పునః పునః, 480 

పృష్టతస్సరణ్నే స్త్రీణాం బిబ్బోశే కిలికించితే. (అవతిప్తాః5) 

(పకృతె రవ స్థితాః భూమౌ (పకృతొ స్యుః స్వభావజాః. 481 

(స్వ్రభావజాః_6) 

1. “గచ్చత్ " ఈ ముదిత పాఠము సరికాదు. సవరణ నాది. 
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మడమ వెనువెనుకకు నడుచుట పార్తి గము; ఇది గ జైలనాడించుటకు. 

_వక్కవాటుగా నిలిచినగాని, నడిచినగాని్ పార్గ్వగము ; ఇది ముల్టుదీయుట 
యందు వచ్చును; నృ_త్తమున కూర్చున్నప్పుడు ఇది పలురీతులుగా అదరు 
చుండును. 

మడమ మీదికెత్తి బొటన వేరి తుదిమీద నిలిచిన పాదము నూచియనబడును; 
ఇది నృత్యమందు, సవిలాస్వమెన నిలుకడయందును, వచ్చును. అన్ని వేళ్ళ 
వీపులమీద నిలుచునది అంగుళీవ పృష్థగము ;' ' ఇది ' *స్పురితా'' -అను చేశీపాద 
భదమునందును, నృత్యమున నిలుచుటయందును వండితులు నిధింతురు. 

| '428, 424, 425 

చప్పుడగునట్టు అరకాలితో నేలను మెట్టుట తలావాతి ; ఇది తాండవమున, 
పరు వెత్తుటకు, కో వమునందు, ఘర రుల వాయించుటకు వినియోాగింపదగును. 426 

పాదాంగుశీలక్షణము 

పాదలక్షణము చేప్పిన | పసం గవశమున పాదాంగుళుల . లత్ష౯ణమును చెప్పు 

దుము,.-_ ఉత్జి ప్రములు, మలికములు, _స్లష్ది ములు, .అవక్షి వ్రముల్సు, స్వభావ 

జములు, అనంగుస్టయుతములు, అంగుష్టనంయు క్తములు ా ఇట్లు కాలి వేళ్ళు 

పడువిధములు. మాటిమాటికిని మీది కెత్తిన వేళ్ళు ఉత్టి_ప్రములు ; ఇవి ముగ్గ 
(స్రీలు సిగుపడినప్పుడు చూపదగినవి. (ఉత్తి ప్త్రములు--1) 427, 428 

ముడిగినట్టు వంచబడినవి కుంచితములు ;- మూర్భ్చపోయినవారు, "భయపడిన 
వారు, _చలికోర్వనివారు, దయ్వముపట్టినవారు, _ వీరి విషయమున ఇవి 
[పయో గింపదగినవి. oe (కుంచితములు-2) 429 

కట్టేవలె కదలకుండునవి ద్రేబిములు ; ఇవి మృతి, మోనుపోటం, ఒడలి 

విరుపు-వీనియందువచ్చును. _. (కములు) 
మరిమరి కిందికి దించినవి అవజి ప్రములు ; - ఇవి నెనుకకు జరుగుట యందు, 

స్త్రీల బిబ్బోక కిలికించితములందును వచ్చును. (అవకి _ప్పములు_4) 

సవాజముగా ఉన్న శ్లే నేలమీదనుండునవి స్వభావజములు..... ~- ఉరి... ఉలి! 
“(ప ఏభోవజ ములు-5్' J. 
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అనంగుష్పయుశతాః (పోకాః త్యకాంగు పామిథః (శితాః 

పాద(తారోవాణే పూగదండాది[గవాణే డి లేం, 482 

(అనంగుష్పయుతాః-6) 

అంగుష్టసంయు తాః [పోకాః సహోంగుష్టూః మిథః [(శితాః 

అం(ఘేః _న్హం బేరమ స్యేవ, రజ్జుగర్భ ప వేళనే, 488 

ఆనుకౌ నూపురాదీనాం దూరస్థాకర్ణ ణె౭_పిచ. 

(అంగుష్టసంయుతాః__) 

అంగువమః సర్వసం యోగాదంగులీత్వం క్వచిద్భ జిత్. 4894 
ఠి 

ఉత్టిపో ౭. వనతో౭_౦గుష్టః సహజ శ్చేతి స|త్రిధా ; 
ఉన్నుఖికృతముత్షి _ప్పం!' (ప్రాహుర్న ఖముఖాదిమ. 485 

(ఉత్ &ి_ప్పః-రి) 

నామితో౭_వనతో౭_ ధస్తాత్ (పియా భూవమ్య్యాదిలేఖ నె. (అవనతః-9) 

సవాజస్తు స్వభావస్థః |పస్థితా పరికీ_ర్షితః. (సవాజః-10) 486 

అంగానాం లక్షణం సర్వం వినియో గసమన్వితమ్ 

(పోక్తం జాయచమూ వెన మునెరాశయవేదినా, 487. 

ఇతి 

(శ్రీ మన్మవోరాజాధిరాజ గణవతిదేవ గజసాధనిక జాయ సేనాపతి 

విరచితాయాం నృ త్తరత్నావల్యాం అంగనిరూపణం నామ 

ద్వితీ యో౬ధ్యాయ; 
వహతాకోలు. 

l.. “ఉత్ వీ_ప్తః' 

పాఠమే నరనము. 

అను ముదిత పాఠముకన్న 'ఉత్త_వ్షం' అను (వా. (ప. 
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బొటన వేలిని విడిచి తక్కినవి ఒండొంటి చేరికతోనున్నవి అనంగుష్టయుత 

ములు ; ఇవి పాదరకలు తొడుగుకొనుట, _తీసికొనుట_వీనియందువచ్చును. 

(అనంగుష్టయుతములు_6) 482 

పనుగుకాలివలె బొటన వేలితోగూడ ఒండొంటి చేరువగానున్నవి అంగువ్ట 
యుతములు ; తలుగులోవల దూర్చుట, అందెలు మున్నగువానిని తొడుగుట, 

దూరమందున్న వస్తువు నీడ్చుకొనుట, వీనికివి యుపయు కములు. 

(అంగుష్ట సనంయుతములు-7) 

అంగుష్టము తక్కినయన్ని | వేళ్ళతోను గలసి ఒక్కప్పుడు వానిలో నొకటిగా 

[గహింపబడును (అంగుళి అక్షణములన్నియు దినికిని చెల్లునన్న మాట). 

488, 484 

ఉతొఊ&_ప్పము, అవనతము, నవాజము, - అని అంగుస్టము, మూడు తెగలు ; 

మీది మొగమెనది ఉత్ తీ_ప్త్రము ; ఇది నఖముఖాదులందు (2) 485 

(ఉత్ ఉ_ప్తము-రి) 

కిందికివంచినది అవనతము ; సిగ్గుచె నేల మున్నగువానిని గోకుటయందిది 

వచ్చును. (అవనతము.9) 
స్వభావముతోనుండునది సవాజము ; ఇది నడుచునవుడు. _ 436 

(నహజము--]10) 

భరతమునియాశయ మెరిగిన జాయసేనావతి విని యూగముతోడి అంగలక్ష్షణము 

లన్నియు స్నషముగా ఇట్లు వచించెను. 487 ఎట సె 

ఇ ద్ 

(శ్రీమన్మవోరాజాధిరాజ గణపతిదేవుని గజసాధనికుడగు - 

జాయసేనాపతి రచించిన నృ _త్తరత్నూవళియందు 

అంగనీరూపణ మను రెండవ యధ్యాయము.. 



అథ తృతీయోఒధ్యాయః 

లీలోల్పసచ్చాషగతి |పబంధమృ గీఫ్లుతోద్య దృమరీమ నోజ్జ్ఞామ్ 

సస్యందిళాజ్టాం జనితోరుళోభాం వత్యామి బూారీం వనరాజితుల్యాం. 

చారీలతణమ్ 

భపదౌణాదికత్వాది౭్ చౌరేః కరణభావయో:; 

కృదికారాత్ కృతే జీషి సిదం చారిత్యతః పదము. 2 
థు 

చార్యః కట్యాది పాదాంత చేస్ట మైవ భవంతి యత్ 

విని యోగ; పృథక్తానాం నపత్యేకం భవే త్తతః. 9 

(ధువం పాదస్య యత్కర్మతత జంఘోరుకృతం యతః 

పాద జంఘోరుకరణం తతః కుర్వుర్ణు వం సమమ్. 

1(వవర్త యేశే చరణావూరుజం ఘే యత _స్థతః 

తుల్యత్వకరణాదేపాం పాదచారీ [పళనస్య తె. ర్ 

పాదసై కన్య యశ్చారః స చాలరీతి నిగద్యే 

కరణం పాదయోశ్చారః ఖండస్తుకరణై (స్త్రిభిః. 6 

ఖండై 8 (తిభిశ్చతుర్భి ర్వా మండలం మిలితై రృతమ్ 

గ తొయుర్దె నియుశ్హేచ చ| కళక్యాదిమోచ'ే 

నృత్త నాశ్యేచ చారీభిర్వినా కించిత్ [నవర్తశే]. 7 

1. ఇది లు ప్రపూరణము. “[వవ_ర్హశే' వంటి చేదో యుండదగునని పరిష్కర్త 

(Notes P. 19). “చరణా అనుదానికి తగినట్టు ఈ చితుమార్చు నా సూచన 

సూచన. 
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లీలతో ఎగురాడు పాలపక్షులు, గుంపుగట్టిన లేళ్ళు, లేచి తిరుగు తుమ్మె 

దలు-_వీనిచే మనోపారమెనది, నదులు, తామరల.ను గలది, గొప్పళోభగలదియు 

నగు వన ేణివలెనుండు _ (అదియు ఛావగతి, మృగప్పుతము, (భమరి _ 
, 0౧ 

సీనితో అందమైనది ; స్యందిత, జనిత అనువానిచే కోథాజనక మైనది) చారిని 

వివరింతును, 1 

బారుల ల క్ష ణము 

'చరిధాతువుచె ఉణాదిసూ|తముచే “ఇజ్ '(ఇ) (ప్రత్యయము, కరణము __ 

భావము--అనునర్థ ముఅందు వచ్చి, ఆశు 'కృదికారాద_క్రినః' అను పాణిని 

సూతముచె జీమ్ (ఈ) (పత్యయముచేరి “చారి” అను పదము సిద్దించినది. 9 

చారులు కటిమొదలు పాదములవరకుగల యంగముల చేష్ట చేతనే యేర్చ 

డును గనుక వానికి (వ త్యేకముగా వినియోగము గలుగదు. ల్రి 

పాదము చేయువనియంతయు నిజముగా జంఘలును తొడలును చేయునడే. 

కనుక పాదజంఘోరువుల వ్యాపారమును దిట్టముగా సమముగా చేయదగును. 4 

చరణములు పిక్కలను, తొడలను, నడపును. కనుక ఈ మూటిని సమాన 

ముగా నడపుటచే పాదచారి (పళ_స్తమగును. ల్ 

ఒకకాలిపని చారి యనబడును ; అండుపాదములది కరణమగును; మూడు 

కోేరణముల పారము ఖండవున పడును. “ గ్ర 

ఖండములు మూడో. నాలుగో చేరి చేయుట, మండలమగును. నడకయందు, 

''అుద్దమున, బాహుయుద్ధమున, చ్మకము, శక్తి మున్నగు వానిని (ప్రయోగిం 

చుటయందును చారులులేక, నృ_త్తమందుగాని, నాట్యనుందుగాని యేమియు 

సాగదు. 7 
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షోడశ భూబార్యః 

సమపాదా స్టితావర్తా జనితా స్యందితా మతా, 8 

తథా౭ వస్యందితా బద్దాశకటాస్యాా౭_థ వీచ్యవా 

పలకా | కీడితా బాషగతి రుత్స్యందితా౭_డ్లతా. 
శ ల లం 

సమో సరితమ_త్తల్రీ మ_త్తల్ల గధ్యర్షికా తతః 

ఊరూద్వ్భృ _ేతి భూచార్యః పోడ శ తాః పకీర్తితాః, [గ్జీ 

వాశిడశ ఆకాశ చార్యః 

క. 3 

అతిపార్భా్వాపసూర్వాః స్యుః (కాంతా; సూచీమృగప్లుతా! 

భుజంగ తాసితాఒలాతా౬విద్ధ్దా నూపురపాదికా, it 

ఆథిప్తా [భమర్నీదండా విద్యు ద్భాంతాభిధా తతః 

ఊర్ల్వజాను రథోద్వ్భృత్తాదోలాపాదేతి షోడళ, 12 
(గ) 

ఆకాళిక్యః స్మృతాశ్చార్యఃి ప్రాక్తనైః కరతాదిఖి; 

భూమ్యాకాశచర త్వేన [పాయళశస్తా నదాహ్వయాః,. 198 

భే మ నాక ర్య 8 

స్టి శైవ సమపాదేన భౌమిమాకాశికీమపి . 

యతః కుర్యాత్ తతశ్చారీ సమపాదా నిగద్యతే. 14 

3ేశ్టి ష్ట్ర పారి నఖం (యస్మాత్ ౫ తివృం త్యక్త కళో [వజేత్ 

సమం పొదద్వయం' తస్మాత్_సమపాదేతి సంస్మృతా. స్తే 

మునేరాశయమజ్ఞాత్వా క్రైశ్చిత్ శాస్ర్రవిధాయిభిః 

సమపాదయుగస్థానమా కేళై పా పకీర్తితా. 46 

, 2, లీ. 'వుతాఃి, చార్యాః', *“ ఇ షః" అనునవి ము దాదోపములు,. 
౧౧లు 
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పదునారు భూబారులు 

. నమపాదము, స్థ తావర్తము, _జనితము, స్యందితము, అవస్యందితము, 

బద్దము, శకోటాస్యము, విచ్యవము, ఏలకాకీడితము, చాషగతి, ఉత్ స్యంది 

తము, అడ్జితము, సమోసరితమ_త్తల్లి, మత్తల్లి, అధ్యర్థికము, ఊరూద్వ 
ళ్ జాం ౧౧ చ రిని టు 

_త్తము--ఇట్టు భూచారులు పదునారు, 8,9 10 

పదునారు ఆకాశ చారులు 

అతి కాంతము, పార్శ్వ కాంతము, అప (కాంతము, సూచి, మృ గప్లుతము, 
cn 

భుజంగ | తాసితము, అలాతము, ఆవిద్దము, నూపురపాదిక, ' ఆతి వము, [భమరి, 

చండము, విద్యు ద్భాంతము, ఊర్హ్వజానువు, ఉద్వృ _త్తము, దో లాొపాదము- 

అని పదునారు ఆకాశచారులను భరతముని మొదలగు (పాచీనులు చెప్పినారు. 

ఎక్కువగా భూమియందును, ఆకాళమందును చరించుటచేత ఆ పేళ్ళువానికి 

కలిగినవి, 11, 12, 18 

_ . భూచారులు 

సమపాదముతో నిలిచియే 'భౌమ_ఆకాశిక చారులను చవేయవలయునుగాన 
ఈచారి సమపాదమని చెప్పబడుచున్నది. 14 

ree 

మడమలును, కాలిగోళ్లు ను చేరికాగానుండునట్లు నిలుచుండి, -శిండుపాద 

ములును సమముగా ఒకొక్కటిగా నడచునది సమపాదచారి. 15 

కొందరు శాస్త్రకారులు, భరతముని యభి [ప్రోయము 'తలిసికొనక, : రెండడు 

గులును నమానముగా నిలుచుట మాతమే దీని లక్షణమనిరి. 16 
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" యద్యేవం కరణం నస్యాత్ భిన్నం నమనఖాభిధమ్ |! 

అస్యాళ్చల నశీలత్వాత్ పాదై రిత్యబపిన్మునిః. (సమపాదాం1) 17 

పాదస్యాగతలేనోర్వీం ఘర్ష న్ పాళర్ళ్వే౭న్యతః కి పేత్ 

_జానుభ్యాం స్వ_స్తికం యావత్ కు ర్యాదంతరమండలమ్. ౨ తేరో 

తదన్యముత్ కిపన్ స్వస్య పార్భ్వవవ నివేళశయేత్ 
= 2 9 g ఇ” ని శావర్రా భవేత్ [చారీ] స్థిత్వాస్థిత్వా (పవర్తనాత్, 19 

అనుకాస్తు బుధై రేవ శేయాః చారీ నిరు క్షయః (స్థితావర్తా-2) 

వతోజ[పణయో ముషిః అనో్యోఒప్యావ రితఃకరః కీ 
6) 0 

(యస్యాం సాజనితా జ్ఞెయా పాదస్తుతలసంచరః 

ఏతాం దేశీవిదః కేచిదూచుః ముసల ఘాటికామ్. (జనితా-లి) Af 

శ 

నివణోరుః సమోవామః తిర్యగం ఘః (పనారితః 
ణు 

పంచతాలాంతరం యస్యాం న్యంది శయం నిగద్య త. విపి 

తాల_గ్హ త్తత్క_రాంగుష్టమధ్యయోః తతయోర్శితిః (న్యందితా-4) 
= స్యాదవస్యందితా తద్వదస్యా పవ విపర్యయాత్ ; బిల 

యద్యపి స్ఫుటమాలీఢ (పత్యాలీఢ సమే ఇమే 

| తయోారచలతయోర్భిన్నే | తథ" ప్యేతే యతళ్చలే. 94 

(అవన్యంది తా-క్మ్ 

భవేత్ స్వ స్తికరూపేణ సంవేధో జంఘయోర్యిథః 

తతో వలనమూరుభ్యాం యస్యాం బద్దేతి సాస్మతా. 25. 

1, 2, తీ. పరిమ్క ర్ల లు వపూరణములు. 
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అక్సైనచో “సమనఖి మను కరణము దీనికంశు వేరుగా నుండకపోవును. ఈ 

చారి నిలుచునదికాక చలించునదిగనుక భరతముని “పాదాభ్యాం'అని ద్వివచనము 

చెప్పక “పాదై 8 అని బహువచనముతో ని న్టేశించెను.! (సమపాదము--]!) 17 

తుదియరకాలితో నేలను రాచుచు, మోకాళు ఎ ెండును న్వ స్తికముగా 

'నేర్పడునట్లు ఇంకొక పక్కకు కాలు సాగించవలయును; ఇట్లు లోవలి మండల 

'మేర్ప్చురుపవలెను; తరువాత శెండవకాలిని విడదీసి యె త్తి, అశ్లై తన పార్భ్వము 

నందే చేర్చవలయును. ఇది స్టితావర్తము, నిలిచి నిలిచి |పవర్తించును 

గనుక. 18, 19 

చారీ నిర్వచనములతో చెప్పనివానిని పండితులే తెలిసికొనదగును, 
(స్టితావ_ర్తము--2) 

ఒకచేయి పిడికిలిపట్టి _స్తనములకు చేరువగానుంచి, ఇంకొకవా స్తము |త్రిపుచు 

అడుగు తలసంచరముగా నడపుట జనితము; బేశిమార్గము నెరిగిన కొందరు దీనిని 

'ముసలఘాటికి అని సెరొ-నిరి. (జనితము_లి) 20, 21 

తొడలు కిందికి దించి, రెమెడమకాలి యడుగు సమముగా నుండగా, కుడి 
యడుగు ఐదుతాలముల నడిమికొలత యుండునట్లు బాచిన చారి స్యందితము; 

తాలమనగా వారి వారి చేతుల బొటన_నడిమి (వేళు ఇ బాచిన కొలత. 

(స్యందితము--4) 

అక్ష కాళ్ళు మార్చి చేసినచో ఆ చారి అవస్యందితము; _ ఇవి నిజముగా 
ఆలీఢ - (పత్యాలీఢ స్థానములతో సమానములే; కాని అవి నిశ్చలములు, ఇవి 

చలములు; గనుక భిన్నములు. (అవస్యందితము--5) ' . 2&2 2లి, 24 ఇ 

ళో 

చిరుదొడలు పరస్పరము న్వ స్తికముగా తగులుకొని, తరువాత మోకాళ్ళు 
తొడల కిందికి చేరుట బద్దము. వర్ 

Cen 

a 

1. భ. సౌ, శా, 11-14. ” మం | శ్ m= ం | శం 
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. అస్యాం న్వస్తిక విశేషం రయావత్సాదతలా| గయోః 
aw l మండల|భమణాత్ స్వన్వపార్శ పాయోర్ల [మనం. =. | ల ఎ 

ఇత్యూర్యోర్వలనం యుక్తం కేచిదూచు ర్విపళ్ళితః. (బద్దా-6) ' 28 

ఉఆద్యాహపి తముర & పూర్వ నిషళ్ణాంగః స్వపార్శ్వ్వతః 

తిర్యక్ [పసారయేదేకం చరణం తలసంచరమ్ 
. స్థిలేఒన్యసిశ్రన్ సమేపాదే శకటాస్యా౭ భిధీయశే. “2 

ఏతయా శకటం ఊేహ్యమితి ప్రాప్తా యథార్ధతా 
.*.కల్ప్యతే కై శ్చిద (ది శయం పాదన్య రె చనాత్, 28 

(శకటాస్యా-7) 

- (కమాత్ వాదతలా గాభ్యాం మహీతల నీకుట్టనై_ 8 

విచ్యులేః సమపాదాయాం విచ్య వేత్యభిధియతే. ( విచ్యవా-8) 29 

- తలసంచర యోర్యస్యాం పాదయోః [కమళో భవేత్ 
ఉత్లుత్య పతనం సేయ మేలకా [కీడితా (మతా) 80 

(ఏలకా|కీడితా-9) 

పురః (పసారితన్సవ్యం (వ్యః 2) తాలమా తం తతః పునః 

ద్వ్బొతాలం కించిదుత్లుత్య వామేన నవా పృష్షతః 
౧ అ 

శ్వీష్టి స్యా దేవమభ్యాసీ పాదశ్చాషగతిర్భ వేల్ (చావగతిః=11).. 81. క్షీ 

“కనిజ్ధాాంగుష్టభాగాభ్యాం బాహ్యాభ్యంతరత? [కమాత్ - 

. పౌదస్సర్శన్ శనై ర్య. (త కురుతేచ గతా గతమ్. లోల” 

శెచకస్యానుసా రేణ సేయముత్స్యందితామశా, 

శేచితః క్రైశ్చిదతోకో నృత్తహస్తో విచక్షకై *. తిల 
(ఉత్స్యందిళా._.1 మ 

1, 2 ఈది పరిష్కర్త లువ పూరణము. 
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ఈ చారిలో న్వ _స్తిీకమును విడదీసి అరకాళ్ళకొనలతో మండల|భమణము చేసి 

తమ తమ పార్శ్వములకు చేర్చుట ఊరువలనమనదగునని కొందరు పండితు 

అన్నారు. (బద్దము_6) 26 

పూ ర్వాంగము దిట్టముగా నిలుపుకొని, యెదను ఎ త్తి, ఒక కాలిని తల 

సంచరముగా అడ్డము బాచి, ఇంకొక కాలిని సమముగా నుంచుకొనుట 

శకటాస్యము. ప్ర 

దినితో బండిని తోలుదురు గాన ఈ వేరు సార్గకము. కొందరు దీనియందు 

పాదమును అటునిటు కదలింపవలెనని కల్సింతురు. (శకటాన్యము--/) 28 

సమప "*దచారియందు [కమముగా అరకాలికొనలతో నేలను తట్టుచు పాదము 

లకు విచ్యుతి _ విడివడుట - గలిగించినచో అది విచ్యవము అనబడును. 59 

(విచ్యవము_రి) 

తలసంచారపాదములు ' [కమముగా ఎగిగివడుట గలది పలకా కిడితము. 80 

(ఏలకా। కీడితము._ 10) 

కుడికాలొకతాలమంత ముందుకు చాచి ఆనె రెండుతాలములంత వెనుక శే త్తి 
యీడ్చి యెడమకాలితోగూడి' నిలుచుట, ' 'ఇట్టు పలుమారు చేయుట చావగతి. 

(చావగ8ి11) 7 81 

చిటికెన | వేలి మీదిభాగముతోను,' బొటన వేల్ యడుగు భాగముతోన్లు [కమ 
ముగా, ేచకానుసారముగా, పొదము సాగుచు రాకోపోకలు తన్న గా 'చేయుట 
ఉత్స్యందిత మనబడును; కొందరు పండితులు దీనియందు శేచితమను న్య త్తవాస్త 

మును |పయోగింపవలె నందురు. (ఉత్స్యందితము--12) 92, 89 
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నమన్థితస్య పాదస్య ద్వితీయ _స్తలసంచరః 

అ గప సేద నుళిషః | కమాత్ సాచాడితా మతా; | లిం ఎపి ౯ డ 
అ గఖెతి (పనిద్దెతి గురుః కీ ర్రిధరో౭| బవీత్. (అడ్డితా-18) Bh" 

తలనంచర మే కిన ఘూర్షమా నేన కుర్వతా 

అస్యెన న్వ_స్తికం యస్యాం పర్యా యేణోపనర్ప్యతే. లీ5్? 

సమో సరితమ_త్తల్రీ మకేయం మధ్య మే మదే; 

అన్వేతు స్వస్తికం హిత్వా యుగపద్దూర్ణ మానయోః 86 

పాద యోర్వ్యలనాదస్యాం కథయంత్యువసర్పణమ్; 

మ _త్తపాదేతి లొ కేఒస్యాః | పసిద్ధమభిధాంతరమ్. ల 

(నమోసరితమ_త్తల్రీ-14) 

జంఘా స్వ స్టికయోగన లగ్నాఖిలతలౌ భువి, 

ఘూర్శమా నౌ ముహుః, కించిత్ (త్య [శితా వుపసర్పతః. 88 

పాదా, వాసా తథో ద్వే స్టైరప వే పైళ్చ సంయు తొ 

భపేతాం య|తమ_శ్తల్లీ (0 శ నొమ్నా2హు న్తరుణే మదే. 

అపసర్పణమి ల్యే 1 స్టలత్వొాదాభిధాం ప్రేం. (మ_త్తల్రీ-1ల్) 89 

సవ్యన్య పృష్ట దేశే స్యాత్వా! ee woe 00 : 

ee - = =. నృత్తజ్లైరూరూద్వ్భృ త్తపదెరితా. 40 

['సవ్యస్య పృష్టతొ వామశ్చరణస్తుయదాభ వెత్ 

తస్యాపసర్పణం చైవ జైయోాసా౭ ధ్యర్దికా బుధైె_8 

తలసంచరపాదన్య పా క 8 బాహో్యన్యుఖీ యదా. 

జంఘా౭ం౦చితా తథోద్య ణా ఊరూద్వ్భ శ్తేతి సాస్థ ఎత] 

(ఊరూద్భ ఎ్రతా-16) 

ఈ [గంథపొాతమందు అధ్యర్థికచారి తరువాతి లక్షణము, ఊరూద్వ్భ_తచారి పూర్ణ 

లఅతణమును పోయినవి. కుండ లీక్సుతములు, ఆ రెంటి భరతనాట్యశా(న్త్ర లవణ 

శ్లోకములు; విషయవూరర్తికె పరిష్కర్త యుద్ధరించినవి. 
(భ. నా. బరోడా ముద. 10.17, 22). 
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ఒకపాదము సమస్థితిలో నుండగా "రెండవది తలసంచరమై [కమముగా ముందు 

వెనుకభాగములతో ఒరయుచున్నది అడ్జితచారి; దీనికి “అ[గథి' యని వేరు 

సిద్దముగా నున్నదని ఆచార్యకి_ర్రిధరుడు వచించెను. (అడ్డితము--!8) _ లీ&4 

ఒకపాదము తలసంచరమై యదరు చుండగా, ఇంకొకటి అస్తు స్వ_స్రికము 

చేయుచు చేరవలయును. ఇట్లు మార్చి మార్చి చేయునది సమోసరితమ_త్తల్లి; 

ఇది నడుమం।| తపు మత్తును సూచించుచు. 

స్వ _స్తీకమును వదలి యేకకాలమం దే అదరుచున్న పాదములు శెండును మరిమరి 
చేరుకొనుట దీనిలతణముగా మరికొందరు చెప్పుదురు. దీనికి 'మత్రపాదము' అని 

యింకొక పేరు లోకమున ప్రనిద్దముగానున్నది. కీర, 86, 8 
- (సమోసరితమ త్త ల్లి-14) 

న్వ స్తికము చేసిన చిరుదొడలును, నిండుగా నేలమోచిన అరకాళ్ళును గల 

పాదములు, కొంచెము ఎడముగా అదరుచు చేరుట, అప్పుడు వా స్తములు 

ఉద్వేష్టితములును, అపవేష్టితములునుగా సాగుచుండుట_ ఇది మక్తల్లి. నిండు 
మత్తులో దీని వినియోగము; అవసర్పణమని కొందరు, స్థ్లలత్సాదమని 

మరికొందరు దీనిని పర్కొనిరి. - (మంక్తల్లి-15) ' తిర, 89 

(ఎడమపాదము కుడికాలిమడమ వద్దికి చేరినపుడు ఆ కుడికాలు పక్కకు జరుగ 
వలయును. అది అధ్యర్షికమని బుధుల! దురు. | (అధ్యర్థికము,) 

తలసంచరముగానున్న ఒక కాలిమడమ ఇంకొకకాలి మీది భాగమును చూచు 

చుండగా, దాని చిగుదొడ వంకరగా నండి రెండవకాలి చిరుదొడ వంకకు సాగి 

యుండునది' ఊరూద్వ్భృత్తము.) (ఊరూద్య_త్రము-1 6) 40 
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ఆకీశీకా వా ర్య కి 

[వసార్య పురతః కించిత్ పా త పకృతి భేదతః 

యతోత్రిప్తం | చతుస్తాలాద్యంతరం e000 + 

అ|గణ పాత యేత్ భూమా] వతిక్రాంలేతి తాం విదుః. 41 

అను క్తత్వాద్వి శషన్య మునినా తస్య చి త్తవిత్ . 

పాదస్య పార్గ్వవవేతి న్యాయాత్ క్షీర్తిధరో౭ బవీత్. 42 
(అతి కాంతా--1) 

కుంచితం చరణం తిర్యక్ గత్వా పాశ్ళే్వే సముశ్లితమ్ 

యదాచోద్దట్టితం న్యస్యేత్ [పార్శ్వాద్యే]] యమితి [కుతా. 48 

ఊరు తే. లే ద్వితీయస్య యావదుల్లి వ్య పాతయేత్ 

పాదముద్ [ఘాటి (ఘట్టి తే] నాస్య (స్యా ?) లక్షు కీర్తి 
ధరో భ్యధాత్,. 

త తా బవీత్ పార్టి చండఘాశేతి కిల లోకతః (పార్శ్వ [కాంతా-చ) 44 
ఓం 

ot 

4 . బద్దాం బారీం [ విధాయాడా | పాదముద్ద లోవ కుం -చితమ్ 

స్వపా ర్య్వే నిథి. పద్య స్యామవ కాం లెతి నాస్ట్ట్ర్రతా, జర్ 

eee wee ఉత్తి వ్యపాదం తత్ పార్భ్వతో న్యసేత్ 

ఇతికీ_క్రిధరస్త్య్వావా వి కేపవలనాభిధామ్. (అప|కాంతా-శి) 46 

పాదం కుంచితముత్ క్షివ్య వురోజంఘాం [పసారితామ్ 

జాన్వంతా మథవోర్వంతాం అ|గయో7న పాతయేత్. (నూచీ-4 47 

అతి [కాంతోదితం పాదముత్ తి పో్యోత్లు త్యపాతయన్ 

పృష్ట దేశే పరాం జంఘా మంచిళాం ఘి[0 2) సముత్ థీ. పేత్ 

యస్యామేవం భవేక్సేయం వృద్దెః జయా మృగప్టుతా. 48 
న్ (మృ గప్టతా-ర) 

. ఈలు ప్రపూరణము “అభినవ భారతి* ననుసరించి పరిష్కర్త చేసినది. వారు వదలిన 

ఐదక్షరములు “చరణం తతః అనిచేర్చి శోకము పూర్తి చేయవచ్చును. 
ల, 8, 4. పరిమ్మ ర పూరించినవి. 
ర. ఇక్కడ శో కాగ్గము లు_వ్రము. లకణమున చారి పేరును లేదు. 
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ఆకాశ చారులు 

పాదమును కొంచెముగా ముందుకు చాచి, పా|తన్వభావభేదమును గమనించి 

నాలుగు తాలములు మొదలుకొని అంతరముండునట్లు మీదికె త్తి, తుది కాలితో 

'నేలవై పడవేయవలెను, దానిని అతి కాంతమందురు. 41 

భరతముని విశిష్టముగా చెప్పలేదు గాన ఆతని చి_త్తమెరిగిన కీ_ర్తిధరుడు, 
పాదమును పార్భ్వమునందే పడవేయవలనని చెప్పెను. (అతి|కాంతము1) 42 

| 

ముడిచిన పాదమును అడ్డముగా |పక్కలో మీదికె_త్తి, ఉద్ద ట్లితముగా 
6 —0 లు 

మోపుట పార్శ్వ కాంతము. 48 

రెండవకాలితొడ సరిగా పాదమె_క్తి ఉద్దట్టితముచే పడవేయవలెనని కీ_ర్తిధరుడు 

దీని లక్షణము చెప్పెను; మ రి యు లోకవ్యవహారమందు దీ ని కి “పార్తి చండ 
లం 

ఘాతము” అను పేరు గలదనెను. (పార్శ్వ కాంతము_2) . h4 

మొదలు బద్దచారిని చేసి ముడిచిన పాదము మీదికె త్రి దాని (పక్కలో సెట్టు 

'నది అప కాంతము.,. . _ 45 

Fares 

అ 000 పాదము మీదికెత్తి దాని [పక్కలో న్యాసము చేయవలను. దీని 

“పేరు వితేపవలనము - అని కీర్తిధరుడు చెప్పినాడు. - (అవ/కాంతము-లి) 46 

పాదమును ముడిచి, మోకాలివరకుగాని, తొడవరకుగాని, జంఘను ముందరికి , 

చాచి పాదా| గముతో 'నేలవై పడ వేయవలయును (అది నూచియగును). 47 

(సూచి--4) 

అతి[కాంతచారికి చెప్పిన పాదమునెత్తి యెగిరి పడ పయవలయును; ఇంకొక 

కాలి పిక్కను వంకరయెన యడుగుతో వెనుకకెత్తి వేయవలెను; ఇట్టిది మృగ 

ప్లుతమని "పెద్దలందురు. (మృగవ్హుతము-క్ . 48 
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: ఉతఉపహ్య క్యుంచితం పొదం న్వపా]'ర్భ్వ గత జానుకమ్ 
_త్యశ మేవోరు మూలన్య సమతే తే వివర్తయేత్,. 49 

యస్యా మషా సమాఖ్యాతా భుజంగ తాసితా మళా, 

పాదోపాంత భుజంగార్గ[తాన నిష్పాది తాయతః. 50 

(భుజంగ తాసితా-6) 

పృష్ష[వసారితం పాదం వలనాభ్యంతరీకృ తమ్ 

తలస్య సంముఖా న్యోరుం న్వపానర్మ్వే వారి నా తే పక్; 

యస్యాం సేయమలాశేతి కీరితా నృత్త 'కోవిదై. క. (అలాతాఎ[) 51 

పాదో విశ్లిష్ట జంఘస్య స్వ _స్తికనే సరన కుంచితః 

అగ (వసారితో యత్ర విద్దః పార్భ్వేనిషే పునః, ర్ర్లి 

అన్యపార్షి నిజేశే(తే పార్షినా పాఠితో భవేత్ 
ఆవిద్ధా సా భవేక్ కేచిదాడిప్తా వూర్వికాం విదుః. (ఆవిద్దా-6) ' కీకి 

స్ఫిక్చార్షి శేష పర్యంత మంచితం పృష్షతో నయన్ 

పాద (మంచిత)* జంఘంచ పార్శ్వ ఏవ భువి క్షి పేత్. స్తేట 

తరసాయ (త విజ్ఞేయా సేయం నూపురపాదికా 
యథాళోభం స్సిజ (చ న స్ఫ్వర్యాక్ స్యయం మన్యామహే | పునః. ' శీర్ 

“ (నూపురపొదికా-9 ) 

[తితాలంతర ముత్ &ివ్య కుంచితం చరణం పునః | 
స జంఘా న్వ_స్టికం భూమౌ వామతః వారి నా క్షీ పేత్ 

యస్యా మెషా మశా2కిపా ఖండే చింతా వరాభిధా (7 ) 56 

(ఆకిప్తా- 10) ఆ 

భుజంగ్యశాసీళాం. కుర్వన్ ద్వితీ యేన తలేన చెక్ స 
శరీరం (భామ్య లె వేగాక్ (భమరీసా పకీ ర్రితా. (భమకి-] 1) ల7 

1. ఇది పరిష్కర్త పూరించిశది. 

2. 'పాదమిన్విత'* అనునది ము[దాదోషము గాబోలు. *అంచఛిత' అనియే ఇతర లాక్షణిలు- 
అభినవగు ప్ప, శార్డ దేవులు. చెప్పినారు. (అభి. భార. ౧౦-౪౫ నం. రళ్నా. 2.౯౫8) 
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ముడిచిన పాదమును దాని పొర్భ్వమున మోకాలుండునట్లుగా ఎత్తి |త్య|ళ 

నుగానే తొడ మొదటి (పదెళమునకు తిప్పవలయును; అది భుజంగ | తాసితచారి; 

కాలిదగ్గర చేరిన పామువలని భయమును ఇది చూపును గనుక. 49, 50 

(భుజంగ| తాసితము-8) 

వెనుకకు చాచిన పాదము తిప్పి లోపలికి దార్చి దాని యరకాలికి ఇంకొక 

కాలి తొడ ఎదురగునట్లు చేసి, మడమతో తన [పక్కలో నేలకు చేయవలెను; 

దినిని నృ ్తజ్ఞులు అలాత మందురు. (అలాతము--'/) ర్] 

ముడిచిన పాదమును చిరుదొడలు విడివడిన స్వ స్పికమువల చేసి, ముందుకు 

చాచి, దాని (పక్కకు మరల తోసి, ఇంకొకకాలి మడమ చెంతకు తన మడమతో 

వేయుట అవిద్దమనబడును; కొందరు దీనిని ఆక్షిప్తావిద్దమని పెర్కొనిరి. శల, 58 

(ఆవిద్దము-రి) 

వంచిన పాదమును మడమ పిరుదు దిన్నెను తాకువరకును వెనుకకు తీసికొని 

పోయి, దాని పొర్ళ ప్రమునంచే వంచిన పిక్కతో వేగముగా నేలబడ వేయవలెను, 

ఇది నూపురపాదిక; అందము ననుసరించి, పొదము పిరుదు ధిన్నె కీవలనే యుండ 

దగునని మా యభిప్రాయము. (నూపురపాదిక-9) 54, రర 

మూడు తాలముల యెత్తు ముడిచిన కాలెత్తి మరల జంఘా స్వ స్తికముచేసి 

మడమతో ఎడమ (పక్కకు వేయవలయునుు ఇది ఆడి_ప్తము. దీని కి “ఖండే 

చింతి (1) అను మారు పేరు గలదు. (ఆతి ప్పము-10) 56 

ఒక పాదముచే భుజంగ తాసితము చేయుచు రెండవ యరకాలితో వేగముగా 
శరీరమును |తివుట |భమరి. ((భమరి--1 1) 57 
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కుర్వన్ నూపురపాదో క్తం కుంచితం చరణం వునః - .- 

చేవానమ్ముఖ జాన్వ్మగ|కియం వేగాత్ [పసారయేత్ ‘2 

యత సా దండపోదెేతి పండి తెః పరికీ_ర్తితా. “(దండపాదాఒు122 33 గన 1 
5 

పృష్టతో వలితాళ్టి వ పృష్టః పాదః (పసార్యతే 
ఊర్ట్వాధః పార్శ్వ దెశేషు [భాంతో మండల వదందా 

కీ ర్రి కేయం తదా విద్యుద్భా తా, లతే ౭ తి దుమ్మ_రా.! 

(విద్యుద్భాంతా_18) 

జానుస్తన నమం యావత్ కుంచిత పాద ముదశేక్ 
అగ్గి VE 8 భె య త_న్లవ్దీకృత 2నోో్య౭ం0|ఘీః ఊర్హ్వ్రజానురియం మతా 

(ఊర్థ్వజానుః_14) 
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నూపురపాదమున చెప్పిన [కియచెసి మరల ముడిగిన కాలిని, తన దేవామున 

కెదురుగా మోకాలి మొదలు [క్రియసాగునట్టు, వేగముగా చా చవలయును. దీనిని 

పండితులు దండపాద మందురు. (దండపాదము--12) 58 

అడ్డము తిరిగి వీపును దాకిన పాదము వెనుకకు చాచి; మీది [కింది ప్రక్క 
లతో మండలాకారముగా- (తిప్పినచో అది విద్భుద్భా )౦తము; ఇది చేసి చూపుట 

చాలా కష్టము. (విద్యుద్భా )౦తము--] కై 59 

ముడిగిన పాదము, మోకాలును, _సనములును సశికొలతలో నుండునట్లు ఎత్త 

వలెను; అప్పుడు రెండవపాదము కదలకుండవలిన ; ఇది ఊర్హ్వజానువు. 60 

( ఊర్హ్వజానువు--14) 

ఇంకొక తొడ మీదికి మడమ చేరునట్లు ఆవిద్దపాదమును వెట్టి, యెగిరి, 

బాహ్యా[భమరి చేసి నేలమీద వేయవలయును; ఇది ఉద్వ్యృ_త్తము. ఇది వ్యవవోర 

మున 'భూచార మనోవ రి అనబడుచున్నది (2) ( ఉద్వ్భృ _త్తము--15) 61 

కుంచితపాదమును మీది'కె_క్తి | పక్క_లలో ఊచుచు, మడమతో తన (పక్కన 
నేలపై పెట్టుట డోలాపాదము. (డోలాపాదము--16) __ 62 

వ్ 

_ ఓకప్పుడు పాదము [(పధానముగా, మరొకప్పుడు హా్తము (వధానముగా, 

ఇంకొకప్పుడు “ిండును |పధానముగా నుండును. ఇది అందము ననుసరించి, 

(పయోగముచే తెలిసికొనవలయును. ee 6 

పాదము ముఖ్యముగా నున్నచో వా_్హములు తగ్గియుండ దగును .త మ కే 
ముఖ్యత్వమున్న యెడల అపి ముందుగా నడుచును; _శెండును ముఖ్యములేని 

సమమ్ములె సాగును. . | 68 
U 



యతశశ్సారీ వయో గేఒంఘీ తతో హాస్తో, యతః కరః 

తత స్త్రికం, యత సత్ స్యాత్ నే తాద్యం యోజయే తతః, ల్ 

పాదచా ర్యాం కృతార్జావా పాదో యాతి భువం యథా 

వా_స్హః న్వకార్య నివ్వ తా కటిమాళయతే తథా. 

వాన్తః స్యాదర్ధచం|దో౭[త నాశ, నృత్త విధా పునః 

పత వంచితకొ పత పద్యో తె వా మకౌ నతామ్, 

ఏతత్ |తయమపి [జూ మో నృత్య లక్యు నిరీకణాత్ . 87 

అనంకేషు విభేదేషు గతీనాం లలితాతి గైకొః 

చార్యో ద్వా|తింశదెవోక్తాః మునినా౭న్వర్థ సంజ్హ్హకాః. 68 

చరితమివ సురాజ్ఞాం యు క్తదండాఖి రామం, 

గిరిళమివ భుజంగ (తాసితాలోక నీయమ్, 

జలదమివ సవిద్యుద్భా)ంతమ|శ్రాంతలజి 

వ్యరచయది వా చారీలకణం జాయనార్యః. 69 

సానాని 
య 

ఆసామాద్యంత భావార్థమధునా స్థానముచ్య తే 

కరణాధారభా వేషు స్థానళబ్దో నిరుచ్యతే. “70 

భావిగత్యనుకూ లేన నై సానశ్రేనేహ శేనచిక్ 

స్థిత్వా గచ్చేత్ తదంతే౭పి తి థైదిత్య త కశ్చన, 

'వయోగో నవినో కేన తస్మాచేతన్ని రూపయేత్ 7 

శరీరస్య్యాంగవిన్యాసవిశేషో భావ | యోగవత్ ]' . 

నేతయోః సవాగః కోపి నిశ్చలః స్థానముచ్యతే. 72 

1. 'యోర్వివత్' అని |వా.[ప; నా వా. ప. లో 'పోవిపత్”. ఈ సవరణ పరిమ్మ ర్ల 

నూచితము. “భావపోవక్ళక్ ' అని తిరువతి (పతిలో సవరణ నూచన ; మా. రా. కవి 

గాతివి గాబోలు. 
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చా రి ని పయోగించునపుడు అడుగులున్న దిక్కులో హా స్త్వముండవలెను; 

హ_స్తమున్న దిక్కు (తీకము వెన్నెముక [కింది భాగము _ తిరుగ వలయును; 

అది తిగిగిన దిక్కుననే కన్ను మొదలగువానిని దార్వవలయును. 65 

పాదచారియందు తన పని ముగించి పాదము నేలవై నిలుచునశ్లే వాము 

గూడ తన పని ముగియగానే కటినా శయించును. 66 

ఇక్కడ నాట్యమందు అర్ధచం [దహా_న్తము; నృ_త్తమందు పక్షవంచితములో, 

పక్ష [పదో్యోతములో హ_స్తములుండును; లత్యుమును గమనించి మేము న్యత్య 

మందు ఈ మూడును గలవందుము. 67 

గతుల భేదములనంతములై యుండగా వానిలో లలితన్వరూపముగల ముప్పది 

రెండు చారులు మా|తమే భరతముని చెప్పెను. 68 

చారీలక్షణము మంచిరాజుల నడవడివలె యుక్తమైన దండనీతిగలిగి రమ్యమై 

నది (దండపాదచారిచే అందమైనది); శివునివలె పాములకు వెరచి చూడదగినది 

(భుజంగ తాసితచారిచె దర్శనీయమైనది); మేఘమువతె మెబుపుల సంచారము 

గలది (విద్యుద్భా9ంతచారి గలది); తరుగని ళోభగలది; అట్టి దానిని జాయ 

నార్యుడిక్కడ విరచించిను, | 69 

నానములు 

ఈ చారుల ఆద్యంతములెరుగుటకు ఇప్పుడు స్థానము చెప్పబడును. కరణము, 

ఆధారము, భావము అను మూడర్ధ ములందు స్థానశబ్దము నిర్వ చింవబడినది. _ '/0 

చేయబోవు చారికనుకూలమైన ఏదో యొక స్థానమందు నిలిచిపోవలయును; 

పోయి నిలువవలయును; కనుక స్థానము కేనిది యే [ప్రయోగముమ ఉండదు, 

కావున దానిని నిరూపింపవలయును. 7] 

ఒక భావమును చూపుటకై కనుచూపులు వెన్నంటి చేయు శరీరాంగముల 

నిశ్వళ్నమెన జకానొక 'న్లువు స్థానమనబడును. 72 



సో 

FHA తృతీరయయో౭.ధ్యాయః 

పురు ష "స్థా నాని 

వై స్తవం సమపాదాఖ్యం వై. వె శెఖం మండలాభిధమ్ ' 

ఆలీఢసండి తం పళ్యాలీథాఖ్యంచేతి షట్ నృణామ్. ' 78 

వకోక పాదన్నమో యత్ర. త్య ఈ పార్భ్వముఖో౭_ పరః _ 

అనయోరంతరం సార్థతాలద్వితయసంజ్ఞ కమ్. 74 

జంఘాయామంచితం కించిత్ సౌవ్షవేనోపశోభితమ్ 5 

వె వవం సానకం; యస్మాద్విష్షుర తాధిదై వతమ్. 75 
౬... బం @ £3 a ల 

అ నేనాభినయో విష్ణోః నరయోః (శేవ్టమధ్య యో: 

క్ర _త్తవ్యః సూతధారాళా (చః 2) సంలాపో౭పి స్వభావజః,. (6 

(వె స్వవమ్ - ఆ 
(ps న. 

,శ్రాలమాతాంతరా స్యాతాం న్వభావాళ్ చరణొ నమౌ 

సౌష్టవం సహజం యత సమపాదం తదుచ్య తె. 717 

విమాన స్యందనాకాళ వశలింగస్థి తేష్యోతత్ 

వివావా (పూ) పతినిర్రేశి వి పమంగలవాచనే 

_అధిరై,వత మేతస్య కీర్తితః కమలాననః. ( సమపాదమ్-2) 78 

'సార్త తొల|కీతయవేత్ త వ్ పక నపాద యోః 

"అంతరం ' స్యాద్వ్యవస్టేయం ఊర్వోరపి నిషద్ద యోః 79 
థి రద 

యస్మిన్ "వై శాఖమాఖ్యాతం తద్విశాఖాధిదై వతమ్ 
వ్యాయామే నిర్గమే న్థూలభం గ (ఖగే a వాహనవాహానే.  '4$0 

| ( వై శాఖమ్--) ‘3 

1. "ష్టూలకంచే అను ము[దితపాఠము' అన్నష్టము. ఈ స్థానము వినియోగములర్లదు 
స్తూలపతీ నిరీక్షణం' అని భ. నా. శా.; 'పకిణో౭. త 'గరుడాదయో మంత వ్యాః' 
అని అభినవ రతి (౧౦-౬౪) ; సం. రశ్నాకరమునను 'స్టూలపఠతీత ణే' అనియే 
(౭-౧౦౪౫) ; కనుక ఈ సవరణ నా సూచక. 

ఛి 
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పురుషుల సాన ములు 

చె_వ్షవము, సమవాదము, వె శాఖము, మండలము, ఆలీఢము, (పత్యా 
వీశ్రము, -- అని మగ వారి! స్థానములు ఆరు, 79 

. ఒక పాదము. సమముగానుండి, “రెండవది [పక్క మొగముగా, వట వాలుగా 

నుండవలెను ఈ రెంటి నడుము రెండున్నర తాలముల యంతరముండదగును. 

చిరుదొడ కొంచెము వంకరగావలయునుు; సాష్టవముతో శోభిల్ల వలెను, ఇది 
వై వ్షవస్థానకము -- దీనికి విష్ణువు అధిదేవత గనుక. ' 74, 75 

దీనిచే విష్ణువును, ఉత్తమ, మధ్యమ పురుషులను, సూ తధారుడు మొదలగు 
వారిని, స్వాభావికమైన నల్లాపమును అభినయింపదగును. 76 

(చెన్లవము...1) వీ 
స్ 

ఒక తాలమంతయంతరముతో స్వభావముగా* సమముతక్రాన పాదములు గలిగి 
సపొజ్యమెన సౌష్టవముగల నిలుక డ సముపాదమనబడును; ఇది: విమానము, రథము, 
ఆకాశము,  నీని యందున్న వారికి, _వతముపట్టిన - శై వాది చివ్నాములు 
ధరెంచిన_ వారికి, "పెండ్లియందు,. పక్షులను చూపునప్టుడు,. [(జాహ్మూణాశీర్వాదము 
నందు, |పయోగింవనగును; దీని అధిదేవత (బహ. 11, 78 

(సమపాదము-2) 

ఏటవాలుగా, (పక్క మొగముగా, తిరిగిన పాదముల నడుమ మూడున్నర 
తాలములంత సందుండవలయును, ఇశ్లు దిగబడిన తొడల విషయమునను వ్యవస్థ; 
అది వై శాఖమన బడును; దానికి 'దెవతా కుమారస్వామి. వ్యాయామమునందు, 
వెలువడునప్పుడు, ెద్దపతులను నిరూపించునప్పుడు, గుజ్జము మొదఅగువాని 
స్యారియందు _ ఉపయోగించునది. (వై శాఖము_కి) 79, 80 



tAG తృ తీయో౭_ధాారఆు 

fs 
క శ 

/ 

భాస: 

దష వీరరొ|దక్ళ తే _మల్లాస్ఫోశే రివునిరూపణేి, ee 
- -తధఖి (్రవణే శ న్ర్రమోచనే చేడముచ్యశే. (ఆలీ ఢమ్-ర) .. 85 

3 (త్య ఫార్భ్వముఖై" పాడె చతుసొ లాంత రాన్ని తా 

నిషణ్ణోరూ, కటీయ శ్ర జాయతే జానునోస్సమా 8 
శు 

. బుక థై ర్శండలమా ఖ్యాతం తదాఖం డల ఒదెవతమ్; _ | = ‘ 

[ప్రయోగ చాపవజాచేః స్కంధ GN సింధుర వావానే, 

_ గటేడాదీ 'మవోస్టూల పక్షిణాంచ నిరూపణే. (మండలమ్--4 ) వ 

“వామళ “పూద్రో నిష జత కుంచితో జానునా పునః వ. 

“తేన తుల్యే కటీప్ఫ సే త్య[ళః సవ్యః [పసారితః, Fs; 

.. పంచతాలమిత స్తిష్టన్ అనయోః పార్షి గుల్ఫ్బ యో! 
- వ 
ఆలీఢ మిదమాభ్యాతం, రుద _న్టన్యాధి దై. వతమ్. 84 

శ 

న. 
వ! 

చే 

ఉ “త్రరో త్తరతో, జలే రోపూమర్ష సముద్భ వే 

అనై రహాంగో పరీవ శ్రే (వళ్యాలీఢం 'పకీ ర్తితమ్; 
' 'విముంచేచమునా శనం సర్వమాలీఢసంహితమ్ .. 
అలీఢన' నవ శేరక్వాక్ రుదో౭స్యావ్యధిదై వతమ్. 86 

సత్యాలు స. en were ((వతా లీఢమ్--6 
న్యా యా 8. ల ) 

న తాం మోచనే న్యాయాః చళ్వారో కథితా బుధైః; 4 
రణే స్వపరళస్తా౦ంణాం కర్తుం పాతనసారణే *" న 

౪. ఉచిళా వర్తనా౬౦గానాం న్యాయోషళ వ మురికీ 8 రతః - త్త! 

భారతః సాత్వతో వార్ల ర్త గణ్యః కై కె శిక్ష ఇత్యమీ 

క్రమాత్ న్యాయా, కటీ పాద వవ్లో మూర్ల్నాం విఖేదనే. 88 

1, “అంగః పరీ" అనునది ము దాదోషము, nm 
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(పక బ్రా మొగములుగా (త్య (శములుగానున్న పాదములు; నడుమ నాలుగు తాల 

ముఅయంతరము; కదలని తొడలు, కటిభఖాగము, మోకాళ్ళకు సరిగా నిలిచినది. 

ఇవిగల స్థానము మండలమని |పాజ్జ్యలందురు; దీనికి ఇం|దుడు దేవత. ఇది, విల్లు, 
వ|జము మొదలగువానిని |పయోగించుటయందు, స్కంధమున (2), ఏనుగు 

నెక్కి. నడపు నపుడు, గరుత్మంతుడు మొదలై న చాలా "వెద్దపతులను చూపు 

నపుడు - వచ్చును. . (మండలము-4) 81, 82 

ఎడమకాలు కదలని మోకాలితో ముడుగబడి యుండవలెను; దానితో సమా 

నముగా పిరుదులు, వీపును ఉండవలెను; ఈ పిక్క మడమల నుండి ఐదుతాలము 

లలత అంతరమున ఓరగా కుడికాలు చాచుకొని యుండదగును; ఇది ఆలీఢ 

స్థానము; దీనికి రు[దుడు దేవత. - 68, 84 

రోషము, అక్కను - వీనిచే గలిగి, వీరరా [దభావములచే ఏర్పడి, ఉ_త్తరో త్త 
రముగా సాగునట్టి చెడును మాటలాడు నప్పుడు, జెట్టిలు పరస్పరము తార్కొ 
న్నప్పుడు, శృతువును నిరూపించునప్పుడు, శతువును ఎదుర్కొ నునపుడు, శస్త్ర 

మును వదలునపుడు _ దిని వినియోగము. (ఆలీఢము--ల్ 85 

. దినినే అవయవములు మార్చుకొని చేయుట .ద్రక్యాలీ ఢమనబడును; ఆలీఢ 

స్థానములో సంధించిన ఆయుధము లన్నియు దీనితో విడువదగును. ఇది ఆలీఢ 
మునశే మార్పు గనుక దీనికిని రుుదుడే దేవత, (|పత్యాలీథము-6) 86 

w 

న్యాయములు 

శ స్త్రములను [పయోగించుటయందు నాలుగు న్యాయములు బుధులు 

వచిం -చినారు. యుద్ధమున తమ శస్త్రములు గురితాకుటకును, ఎదుటివారి శస్త్ర 

ములను తప్పించుటకును తగీన అంగవ్యాపారము న్యాయమని ఇక్కడ “పే ఎర్కొన 

బడును, ' . 87 
mo 

చ ' శ్ర? 

భారతము, సాత్వతము, వార్ష గణ్యము, కై శికము, = అని న్యాయములు 
నాలుగు; ఇవి (క్రమముగా కటి, పాదములు, వక్షన్స్ను, తల - వీనిని భేదించుట 
కుపషరోగించును. రికి 



a) aa శృతీఈూ 2-ఢ్వార ఇక్షు 

యటం శానుమేన కూ కేన ఎవరళన్త్ర నివారోరాం 
త్వా శత్రు, ఇమన్యేన 1పసానై వే మనః చున. 

అవ్య ఛ్రామయేక్ హూక్ బార్యా వత్ వార్శ్వ్వం తతః పరమ్ 
ద్నతళ్నె స్త్. వా స్తేన మ _న్హకం పరివేష్ట యేల్. 

మణిబంథనిన ్ రేనళపోల[ పాంతయో! పునః 
కుర్యాదుద్వేష్టనం భూయో మస్తకం వరివేష్టయేత్. 
లలిశే వేష్టనే ద్వాభ్యాం య[తాసా భారతః స్మృతా, 

_(థారతః1) 

సాత్వతే 'సర్వమేతవ్ స్యాత్ కరళ న్ర్రంతు వ్యృష్ణతః 

(సాత్వతః_2) 

జార గణే తదా. (థా) కుల్యాత్ర్ (హ్యక్రియాం సాత్యతే యథా - 
ఉద్వేక్టనరకు శ్ర శ్ర) వక్షస్యంగోషంవ న్మ్భృతమ్. 

-. 
(వార్ష గణాః) 

క్. "భి (పవిచారన్తు సరో భారతవన్మతః 

(గ్రామయిళ్యా శ 'చ్వివన్యూర్థ్ని శ న్న (స్ర్రం తావన్నీపాత యేక. 

' 
( వైశికః-_క) 

[ప వివారా ॥ 

వదన యన అత్తా 
నానా "చోరీభ వా; న్యాయె రమీభిరువలకితాః 

ద్రవిళానాకుక్షమత్య శై శత్రు, మోచవగోదరాః - 

న్మాడ్షేసై శే శన హాస్తాఖ్యాం (వయోజ్యమితి తత్ద్విధ్యా. 
"తశాద్యం ఖర్లళకా్యాది, ధనుఃకుర తాదికం పరమ్, 
(పకృష్టత్వాత్ విశిష్ట్రత్వాత అన్వర్థా తద్గతా౬భిధా, 

క ళా గర య సు | 

94 

95 



ఎడమ చేతితో ఎదుటివాని శ(న్ర్రమును తొలగించు కేణముక్లు, ఇంకొకచేత 

శ స్త్రమును ధరించి, వానిని మరి మరి చాచవలయును; తరువాత "త్రము 

శఈడ్చియె్తి ఒక (పక్కనుండి యింకొక పక్కకు (తిహృవలయును; ఆ వె వై శస్త్ర 

ముతోడి చేతిని తలచుట్టును (తిప్పవలెనుు తర్వాత మనికట్టును 'ఆడించును 

చెక్కిళ్ళ (పాంతమున (త్రిప్పి మరల తలచుట్టును (శీన్పవలను శెండు చేతుల 
(తిప్పులును లలితముగా నుండదగుమ, కిది. భారతము. . 89, 90, 91 

.,(థభారతము..1) 

సాత్వతమందు వై వ్యాపార మంతయు జరుగవలెను; మరి చేతి శన్ర్రము 
(మూ తము పృష్టభాగమందుండవలను. - (సాత్వతము--2) 92 

వార్ష గణ్యమందు సాత్వతమందెట్లో అన్హై [ప్రక్రియ శ్వన్ర్రముకు. త్రిపుట 
మా తము వతస్ఫ్సునందు, అంగములందు (2) చేయవలెను. 92 

(వార్ల గణ్యము-కి) 
యి 

క్షైశీకనున భారతము వలెనే |ప్రవిచారమంతయు జరుగవలెను; శ్యన్త్రమును 
(తిప్పి శ[తువు తలమీద పడ వేయవలెనంతే. (కై శికమా_శీ) 94 

పవిచారములు 
r + Pra ఇ ళా ఇ ణా లా కో we 

పలువిధముల చారులనుండి కలిగి, రయా న్యాయములచే ఏర్చడునట్టి 

(పవిచారము విందుండును; అవి శ(న్మ్రములను [పయోగించుటకు తగ్గనటి. 95 

శస్త్రములు రెండు. తెగలు; "ఒక చేతితో వేయదగనవి, రెండు వేతులతోను 
వేయదగినవి; కత్తి శక్తి, మున్నగునవి మొదటి రకము; విల్లు, "ఈటె మున్నగు 
నబి ౭ండవవీపమ్. ' [పవిచారములను పేరు _పకృష్టముగా, విశిష్ట ముగా నుండు 

నవి గనుక సార్థకము. 96 
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తంగనిషిద్దాని 

రంగే [(పవారలై: భేద శ్ళేదః శోణితవి సుతిః, 

వ్య_క్రఘాతశ్చ నో కార్యః చిత్రోద్వేగకరం చ యత్. 

కార్యంవా2 భినయెరేన భేదనాద్యం విధానతః . 

దర్శనా'చేవ జానాతి యేన సామాజికోజనః. 

వ్యాయామః 

వ్యాయామం సొష్టవో పెతై రంగహారె ర్మనోవారమ్ 

లయ-ఆాల సమాయు క్షం కారయేత యఢథాబలమ్. 

సౌషవమ్ 
© 

నుతరాం సౌస్ట్ర వే యత్నః కార్యో వా్యయామకారిభిః 

సాధక స్తేన హీనాంగో నాళ్యే నృశ్తే న ళోభతే. 

యత నాంగమతీవోచ్చం నాతిఖర్వమచంచలమ్ 

పి| శాంతావయవం లోలపాదం వక్షః సమున్న తమ్. 

సమ, కళఠ్ర కోటీ శీర్ష కూర్చురాంసం (పయుజ్య ఆ 
య. 

" పౌష్టవం తక్ న నమాఖ్యాకం బుధైః వ్యాయామగోచరమ్. 
వ. ' ఈ Ch శ్ 

“జ్ఞ, ర్వ తా స 2 

శ ల. | వ హూ స్ప . 

. వతర్శిరథ్రవాం స్ట్రిరళ ద్వాదశ భిర్మతా (రితః 2 

| కక. గా నన్నామ్నా ఎన్టీ వ్రంగు లః (మః స్వాంగులై. క్ర 2) 

* 

ACE: శ oa 
| ళు ౪ tr ౮ క్ | 

ఇచ్చయా భూమిపాలానాం త _త్తర్రేశానుసారతః 
అతః పరం నఖర్వత్వం, పరం నృ శే న ళోభతే 

ఖర్వతామతా,. 

1 

iO: 
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రంగని షి ద్ద ములు 

రంగముమీద ఆయుధములతో చీల్చుటచేత, నరకుట చేత, నెత్తురు కార్చుట, 

స్పష్టముగా గాయ పరచుట, చిత్తమున కుద్వేగము గలిగించు ఏ పనిగాని చేయ 
వి 

వాలి 

లేదా, పగుల్చుట మొదలగు వానిని శాస్త్రీయమైన అభినయమ్ములచేతనే 

చేయవలెను; ఎందుకనగా సామాజికులకు చూపినజాలును, తెలినికొందురు. 96 

వ్యాయామము 

సాష్టవముతోగూడిన- అంగవి జే పములచే మనోపారముగా నుండునట్లు, లయ 

తాళములు చేర్చి, బలమునకు తగినంత వ్యాయామము. చెయింపదగును. 99 

జ ™ సౌ ష్టవము 
వ్యాయామము చేయువారు సౌష్టవమున కై చాల [ప్రయత్న పడవలెను; అదిలేని 

యంగములుగల సాధకుడు నాట్యమందును, నృ _త్తమందును థోభింపడు. 100 

'చేవాము మిక్కిలి నిగిడియుండక, అన్తే |కుంగియుండక, వణకులేక, అంగము 
లన్నియు నెమ్మదిగా నుండి, అడుగులు కదలుచు, ఎదయెత్తుగా, కంఠము, కటి, 

తల, మోచేయి, మూపులు _ ఇవి నమశేఖలో నుండునట్లు 'వయోగించుట 

సౌస్ట్రవమని పండితులందరు; ఇది వ్యాయామమున గమనింపదగినది. 101, 102. 

దోరల యిష్టముననుసరించి, ఆయా చేళపద్దతుల (ప్రకారము, మోకాళ్ళను, 

తొడ నందిని, నాలుగుగాని, ఎనిమీదిగాని, పం డెండుగాని తన అంగుళములంత 

క్రిందికి దించవచ్చును; అంతకుమించి చేయరాదు. చేసినచో నృ_త్తమున మా|తము 
శోభింపదు. 5 

108, 104 
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“చ తుఃర శ మ్ - 

we వె హవ స్థానకం యత నమున్నత మురః న్థలమ్, 
ps . ॥ frat కద, నాభి ళా వాసా 'యుగవత్ | కముకో౭ థవా, లత ప 
ళ్ 

| “చతుర శ్రమిదం | పో_కమంగం నె తనుఖావవామ్. "FOE! 
a 

మ తో fa = ఛో ను రోరకాని 

Wh? ¥ Ez] 
1p 

1అసియుచ్ణే యథాన్యాయా ధనువః కరణం కథా 

-- పరయార్షనమాదానం | సంధానం మాకతణం తథా] 106 

శి లి టం న » 0:9 6 6 ాడైత్యట ముదాహృతమ్ 
a 

సా 

ఖే 

it -'చేవాదితర్చళే నంధ్యాజసహోమాదిష్ను. స్మ తమి. 107 

(ఉత్కటమ్-1) . 

E 

“చిబుకం కర్కశ న్యస్య హస్తే స్తే స్కంధా శితం లిర్రః | 

, యేం ద్రీయాణి ఖర్వాణి న్యు _స్తద్ గగకృతంేస్మృతమ్. 1 08 

4 గ 

+ G ఇ 

1. ఇది అభినవభారతి ననుసరించి (సం. నివు. 115) పరిష్మ_ర నవరించినది. 
ఏ."ఇక్కడ [గంథము లు వము; ధనుఃకరణములు కడపటి రెంటిని పర్కొను శ్లోక 

_ భాగము, వానిని వివరించు (గ్రంథము, తర్గువాత [గంథకర్త స్వీకరించినట్లు త్ 
"'ఉపలిష్టాన సనములు వేర్కొను భాగము, “ఉత్కటము” అనుచాని నిరు క్తి కాక నల 

ఉన ాదమున్యు పోయినవి. వరము. ర. 
షు య్ క; aS "5 wns —- బార జ . 
ఖం? ః టోసన 'అతత్ము' భ్ నా. ఇ లో. ఇట్టున్నది. (బరోడా ము, | 

ss పు, 170; వ. 208) (వర) 
అహోవోజ్యుటిసాస్తునం. స్ఫీక్ పార్టీ నాం సమాగమః” (మడమలు విరుదుల ' 

జ అంచులను తాకునట్టు లోనికి మడిచి కూర్పు ండుట ఉత్క-టికా స్థానము.) 
£7 'శోకక్ళతం' అని యుండబోలునని పరిష్కర్త ర్త నూచన. (చూ. Notes P. 200) 
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చతుర (శము 

వె పవ స్థానమున వక్షఃస్థల మున్నతముగానుండి, రెండు హా స్తములు ఏకకాల 

మందుగాని, మార్చి మార్చికాని, కటినాభులందు చేరుచుండినచో ఆయంగము 

చతుర శమనబడును. ఇది చూచుటకు అందమెనది. 105 

గ్ ధనుః కరణములు 
kz జ 

క_త్తితోడి యుద్దమునందు న్యాయములెట్లో, అనే ధనుర్యుద్దమునందు కరణ 

ములు (నాలుగు); పరఠిమార్షనము, ఆదానము, సంభఛానము, మోక్షణము. 106 

(పరిమార్జనము వింటిని తడవి చూచుట; ఆదానము తీసియెత్తు కొనుట; 

సంధానము అమ్ము తొడుగుట; మోక్షణము ఈడ్చి విడుచుట) 

ee లట టం. ఉత్కట మనబడును. అది దేవతలు మొదలగు 

వారికి తర్పణములిచ్చునపుడు, సంభ్యాజపవళ మాదులందు, తగినది. 10 

- (ఉత్కటమూ- 

గడ్డము కర్కటకపహా_స్తమందు -పెట్టుకోని, ఇం దియములన్ని యు - దుర్భల 

ముల యుండగా, మూప్పుపె. తలని డుకొ నియు9డునది యో గకృతముః యుడ 



154 తీ యో ఒధాన్రయః 

రణరంగపరాభూ తే శోకవ్యాకుల తాదిషు 

(కాంతమిత్యభిధామస్య కథయంత్యపరే పునః. 109 

(యో గక్ళతమ్.2) 

ఆననే ద్విగుణః పాదోమనాగన్యః |పసారితః 

శిరో౭.ం౦చితతయా యత కించిత్ పార్భ్వముపాగతమ్. 110 

తత్స్యాత్ చింళాక్ళతం, చింతావిపలంభమదాదిషు 

అనై్యైః పునస్పమాఖ్యాతం మదాలససమాఖ్యయా. 111 

(చింతాకృతమ్--8) 

భుజాలింగితయోః న్యస్య జానునోళ్చిబుకం యదా 

పిండికృత్య స్థితో చేహమవహిత్ధం మతం తదా 

అవహిశ్టామయ వీడా ధ్యాన ని దాదికేషు తత్... 112 

(అవహిత్లమ్-ర) 
1 

ను పసానాని 
ఆతి ఈ 

సమం (పసారితాభిఖ్యముద్వాహిత వివర్తిలే 
నత [మాకుంచితం'] చేతి స్థానం సు_ప్పన్య షడ్విధమ్. 118 

కృత్వా వదనముత్తానం పాణిపాదం |వసార్య చేత్ 

శయీత సమమామ్నాతం స్వస్య నంవేశనే తదా. (సమమ్-1) 114 

ఉపధానం భుజం కృత్వా (పసార్యయది జానునీ 

సుప్యాత్ (పసారిళాభిఖ్యం తదాన్యా త్చుఖనిర్వ్భృ తె. 115 

(| వసారితమ్ 2) 

స్కంభే మూర్చానమాధాయ సుప్యాత్ భూవి.స్థ కూర్చరః 

యస్మిన్నుద్వాహితం తత్ స్యాత్ లీలయా (శితమాస్థి తౌ. 116 

(ఉద్వాహితమ్--$) 

1. [గంథపాతము. తక్కిన యాననముల వివరణము పోయినది. విశేషము లకు 
సరిమ్మ ర్గ (క్రింది సూచనలు చూడుడు, 
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మున ఓడినవానికి, శోకము, వ్యాకులత మున్నగు భావములందు, దీని నువయో 

గింవదగును. దినిని “|కాంతముి అని ఇతరులు సేరొ_నిరి. 108, 109 

(యోగక్ళతము.2) 

ఒకకాలు మడిచి, ెండవబానిని కొంచెము చాచి, శిరస్సును కొంచెము 
వంకరగా: పార్శ్వమునకు దాల్చి కూర్చున్నది చింతాకృతమగును; ఇడి చింత, 

వియోగము, మత్తు మున్నగువాని యందు వాడనలయును. ఇతరులు దీనిని 

“వమదాలసముి అనుపేర విలిచిరి. ( చింతాకృతము--8) 110, 111 

భుజములచే మోకాళ్ళను కౌగిలించుకొని వానిమీద గడ్డమునానించి, దేహా 

నును ముద్దగించుకొని యున్నది, అవహిత్తమనబడును. ఇది ఆకారగోవనము, 

సిగు, ధ్యానము, నిద, మొదలగుచోట వ రించును. (అవహిత్హము--4€) 112 
ff ౧౧ అవని థి 

ను పన్గానములు 
) 

సమము, (పనారితము, ఉద్వాహితము, వివ ర్శితము, నతము, ఆకుంచితము, 

అని పరున్న వాని స్థానములు ఆరు, 118 

ముఖము వెలికిలిగా కాలునేతులు చక్కగా చాచి పరుండునటి సమము. (దిని 

వినియోగము స్పష్టముగా లేదు) (సమము-1) 114 

భుజమును తలదిండుగా చేసికొని మోకాళ్ళను చాచి శయనించునది (పసారి 

తము; ఇది సుఖముచే నెమ్యుదిగలవాని యందు వచ్చును. 115 

((వసారితము--2) 

మూపున శిరస్సును చేర్చుకొని, మోచేతిని నేలమీద నిలుపుకొని పరున్నది, 

ఉద్వాహితము; ఇది. ఆస్థానమందు లీలగా చేయబడును. 116 

(ఉద్వాహితము--8) 
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“అధోవదనమాభాయ సంవి శెద్య త తత్ స్మ తమ్ 

వివర్తితాభిధం తత్ | స్యాత్ ?] రోగళస్తాంది పీడితే. 117 
(వివ _ర్తితమ్4) 

{స_స్త వా =స్టద్వ యో: జంఘే ఖు (పసార్యచ మసాగ్యదా 

నిదాయెన్నతముద్దిష్టం తదాలస్య (శమాదిషు. * (నతమ్-6) 

ఆవిద్దే' జానునీ బి భత్ వపుశ్చాకుంచితం యదా 
సుప్యాదాకుంచితం (పోక్కం తదాళీళేన వీడితే. 119 

(ఆకుంచితమ్-6) 

స్రీణాం న్హానాని. | 

అయతాఖ్యావహిత్చాశ్వ|కాంతాని త్రీణి. యోషితామ్ 

స్థానాని మునినోక్తాని, తేనై వాథాపి చేతి తు. 120 

(బువతా౬న్యాని కతిచిత్ నూచితాని, గతాగతమ్ 

-వలితం మో టిశ్తాభిఖ్యం ఏనివరి రి తనామకమ్, 

(పోన్నతం చేతి సంభూయ న్యురష్టా తాని చక్షు హే. 121 

య త్రపాదస్సమన్సవ్యః, వామన్త్యు శోన్నతో భవేత్ 
గుల్ఫపార్ట ర్థ్ః స్థితో మధ్య తా లేనోరః సమున్న తమ్. 122 

(హా సన్న్నా. _.మ్ముఖారోగః స్యాత్, నితంబ పాణిరున్న తే 

అర్గచం దో, లతాహాసో వామః, తన్నతమాయతమ్. 128 
hm iret rr 1 ' . శ 

కాయస్యాయమనాత్ ; అస్య దై వతం కమలాలయా; 

నిర్యర్ల నేషు చింతాయో మా వాహన విసర యో: 124 

(ఆవేశ అతగకుధకస్య 'పుష్పాంజలె పమోచనే, 

గాంభీఠ్య]పభ వే మౌ సే ర్షనాదావీదం భవేక్, (ఆయతమ్....1)  19కో 
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ముఖము బోరగిల బెట్టి, శయనించునది వివ రి తము; ఇది రోగము, గాయము 

ఇత్యాదులచే నొప్పిదిన్న వారికి వచ్చునది. (వివ ర్శితము_4) 117 

బిగువుదప్పి జారిన చేతులతో ఇంచుక చిరుదొడలను చాచుకొని ని|దించుట 

నతము; అది ఆలస్యము, [శమ మున్నగువాని యందు. (నతము-ర్) 118 

మోకాళ్ళు కరచుకొని, 'దేహూము ముడుచుకొని నిదించునది ఆకుంచితము; 

ఇది -చలిచే పీడితుడై. నవాని విషయమున. (ఆకుంచితము--6) 119 

స్త్రీ ల గానములు 

ఆయతము, అవహిళ్చము, అశ్వ కాంతము, అని ప్రల స్రానములు మూడు 

భరతముని వచించెను; కాని అతడే “అథాపిచి (ఇంకను) అని (భ.నా.శా, బరోడా 

ము. అధ్యా. 12 _ ఖో. 160) మరికొన్ని సూచించెను అవి గతాగతము, వలి 

తము, మోటితము, వినివర్తి తము, |పోన్నతము, _ అనునవి; మొత్తము ఎనిమిది 

స్థానములు; వానిని వివరింతుము. . 120, 121 

కుడిపాదము సమముగా, ఎడమపాదము ఏటవాలుగా మీదికెత్తుకొని యుండ 
వలెను చీలమండ _ మడమలసందు ఒకతాలమంత యుండదగును. ఎదయెత్తుగా 

నుండవలెను; ముఖరాగము (పసన్నము; ఉన్నతమైన నితంబముమీద 'అర్షచం ద 

ముగా కుడిచేయి, ఎడమచేయి లతాహా స్తము -__ ఇట్టున్నది ఆయితమనబడును - 

శరీరము నిట్రనిలువుగానుం డును గనుక. దీనికి చేవత కమలవాసిని లక్ష్మి. ఇది _ 

చక్కగా చూచుటలందు, చింతించునపుడు, . ఆవాహానవిసర్దనములందు, రంగ 

మధ్యమును ప వెళించుపట్టున, పుష్పూంజిలి సమర్పించునపుడు, గాంభీర్య మువలన 

కలిగిన మౌనమున, జెదరించుట మున్నగు సందర్భములందు వచ్చును. 

(ఆయతము-1) 122,.128, 124, 125 

ఇటా తో 
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క 
+t 

అన్య పాదకటీ హా. స్త వ్య క్యాసాదవహిత్తకమ్ 

అన్వర్థ మవహిళ్రాఖ్యం (ఖ్యభా ఫి భావ సంనూచనాద్భవెత్. 126 

అధిద వత మేతస్య దేవీ మహిషమర్ద ని 

నల్లావే నవాశే తర్కే పరితోషే వినిశ్చయే. 127 

లజ్ఞాయాం సాం|దసౌభాగ్యగర్వాదాత్శనిరూపచణే 
వరస్యాగమనోత్కం ఠా వీచాదావిదమి ష్య తే. (అవహిళ్ళమ-2) 128 

అంచింత దక&ిణం పాదం యదానూచీన మాహ్యయమ్ 

సమస్థితస్య పాదస్య పార్థిభాగే వినివీ పత్. 129 

యద్వా సమాఖ్య మేవాత్మ పార్శ్వే తా లేన సమ్మికె 

య | తాశ్వ[కాంత మేతత్ స్యాదెకేనాశ్వా ధిరోహణాత్ 180 

పాదో౬ | తానియతః (పోక్షః కె శ్చిత్ సంశయితాత్మభిః 

అంచితో౭.|తాథవా సూచీ మతో దక్షిణ ఏవ నః. 181 

యతో౭.శ్వారోవాణారం భే మంగలస్యాభివృద్ధ యే, 

దఠి.ణేనాం ఘిణా పాదకటకా [కమణం పరమ్. 192 

అధిదైవత మేతస్య స్మృతా దేవీ సరస్వతీ. 

ప్పుష్ప_్తబక సంగా పా విటపస్యావలంబనె 

నీజూనాం విశమవై తన్నరాణాం వినియోజ్యతే. 1838 

(అశ వ [కాంతమ్--లి) 

గంతుం చరణముత్ తివ్య మధ్యెగీతాదిపాతునా 

హాస్తాద్యభినయం యత నర్తకి |వ్రవితన్వతీ. 184 

గతిస్టితి నిరుద్దాత్లా శ్ర తీత తత్సారద్గతాగతమ్, 

సం(భమ [(పభృళావన్య వినియోగః [పకీ రితః, 185 

(గతాగతమ్ఓ) 

న “హిళ్ళాఖ్యం" అను ముదితపాఠళముకంక నావద్ది వా. (ప. లోని యీ పాఠము 

సుగనుము. 
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ఆయతమందలి పాద-కటి_వహా_నముల కుడి యెడమలు మార్చినది అవహిత్తము, 

అవహితమను భావమును సూచించుట చే దీనిపేరు సార్థకము. దీనికి దేవత మహిష 

మర్షనీ దేవి. చవాజసల్లాపము, ఊహించుట, సంతోషము, నిశ్చయము, లజ్జ, మిక్కిలి 

సౌభాగ్య గర్వముచే తన్నుతాను చూచుకొనుట, వరునిరాకకై ఉత్కంఠతో 

చూచుట, _ ఇత్యాదులందిది (పయోజ్యము. 126, 127, 128 

(అవహిళ్థము-ల్సి 

అంచితమైన కుడియడుగు నూచిగాచెసి, సమస్థితిలో నున్న యెడమ కాలి 
మడమ |కక్కలో సెట్టవలయును; లేదా కుడికాలు సమముగానే యుంచుకొని, 
ఒకతాలమంత విడదీసి, దాని పక్కలో నిలుపవలయును. దీనితో గు రమునెక్కు 

దురుగనుక ఇది అళ్వ కాంతమనబడును. 129, 180 

ఇక్కడ కొందరు సంళయస్వభావముగల వారు, అంచితనూచీపాదముల విషయ 

మున కుడి _ 'యెడమలను నియయము లేదన్నారు; కాని మాయభి| పాయమున 

కుడికాలే తగినది. ఎందుకనగా, గు|రము నెక్కునపుడు ముందుగా మంగళాఖి 

వృద్దికై కుడియడుగుతో కాలి కడియమును _ "అంకవన్నెను - మెట్టుట మంచిది 

గనుక. 181, 182 

దీనికి సరస్వతీదేవి యధిదేవత. పూగుత్తిని గహించుట, చెట్టుకొమ్మను పట్టు 

కొనుట, నీచులగు నరులు వి|శమించుట _ ఈ సందర్భము లందిది |పమోగింప 

దగినది. (అశ్వ! కాంతము.=లి ) ~~» 188 

గమనమునశై పాదమె త్తి, పాట మొదలగు కారణముల చే, నర్తకి 'హాస్తాద్య 

భినయము చేయుమనే, గతి, స్టితి- రెండును గాకుండునట్లు నిలుచుట గతాగతమన 

బడును; సం భమము మున్నగువానియందు దీనిని [పరో గింవనగును. 

(గతాగతము--4) 184, 185 
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కురీత వలితం | పో కం సాభిలావవిలోకితే. వలితమ్-__5 “వ అ 

తృతీయో౭ ధ్యాయే 

కించిదివలమానాంగం పదం వలన పార్భ్యగమ్ 

భూమిస్పృ్టక నిష్టంచ భూమిగాంగువకం పరమ్ 
లప“ ర 

అన్హాంగులితలః పాదః కుంచితో౭న్యః సముళ్థితః (సమస్థితః 2! 

ఊరో, కుంచితపాదన్య పురతః కర్కట; కరః 

యత తన్మ్న్నోటిళాభిఖ్యం కామావస్థాసు కీ రితమ్. 187 

(మోటితమ్-6) 

అసిన్నంగపరావృతాం పృవతో వినివర్తనమ్ కారి పృష్ట ర్త | 
తద్భేదః స్యాదముష్యూపి వినియోగస్తు పూర్వవత్ 188 

(వినివ_ర్తనమ్-1) 

సమపాదతలా |గాభ్యామంగు లీనాం తలె రపి 

ఆయతీకృత్య. గాతంచే త్తి స్పేత్ స్యాత్ (పోన్నతం తదా  . 189 

నాసికాద్వయ సే తోయే [ హూన్చ్వానా 2 మంతరీక్ష ణే 

(పాంళు (పాహ్య|వమాణ [స్ప] ఫలాది | గవాణాదిషు. 140 

(|పోన్న తమ్-రి) 

మం డ లా ని 

విచి|తభూ షూ లలితాంగయప్టి _ 

కా (రా 2) వర్తనాల (భిః (4 [భమరాలకాభా 

. సంకాంతకాంతిః విహృ తాభి రామా 

నిరూప్య'శే మండలరాజిరామా. i 

MG 
"nd 

i! 

1 క! 

———_ 

“ఏకః సమో౭౦(ఘిరన్టన్తు కుంచితోర్టతలాంగులిః' అని సం, రత్నా. (౭౧౦౭౧) 
“సముళితః" అను ముది. పా. సరిగా తోవదు. కనుక నా యీ సవరణ సూచన. 

వి “చేదూర్ధ్వాతా' (వా. (వ. పరిష్కర్త సూచన యిది. 

ల, 4. సవరింపు నూచన నాద్ది. 
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దేవాము కొంచెము (పక్కకు తిరిగియుండి, తిరిగిన |పక్కశకే కాలు మొగమై 

చిటికన (వెలు నేల సోకునట్లుండగా, ఇంకొకళాలు బొటన వేలు 'నేెలకాకునట్లుం 

డుట, వలితము; ఇది అభిలావతో చూచునపుడు (పయోజ్యము. 1836 

వలితము--ర్ ల (వలితము-క్) 
ఒకపాదము వంగి | వేళు సగమ్రూనిన ఆరళాలితోనుండి, ఇంకొకటి సమస్థితిలో 

నుండి, వంగిన పాదము తొడముందు కర్కట వా _స్తమున్నచో అది మోటితము; 
కమా నస్థలందు దీని (ప్రయోగము. (మోటితము--6) 187 

_ ,ఈ స్థానమందు అంగములను వెనుకకు |తిప్పినచో వినివర్తనము. ఇది దాని 

£జ్జేదమగును; వినియోగము దానివలెనే. (వినీవ _రృనము--) 188 

LF 

'- 'నమపాదముల అరకాళ్ళ తుదలందు, (వేళ్ళయడుగు భాగములమీద, దేహా 

మును పొడిగించి నిలుచుట, [పోన్నతమగును; ముక్కుదాక వచ్చిన నీటియందు, 

ఎత్తైన పాత్రల లోపలిభాగము చూచునపుడు, పొడుగరికి దొరకదగిన యెత్తులో 

శున్న పండు, మొదలగు వానిని తీసికొనుట్క ;మున్నధుచోట్ట, దిఫి వినిధయోాగము., 

(|పోన్నతము-ర) 189, 140 

మండలములు 

, వింతసామ్ములు గలిగి. సుకుమారమైన శరీరము గిన, | సుడివంటి నాభియు, 

తు మ్మెదలవంటి అలకలును గలిగి, నడకసొంపులుగల, 'విహారముచే అభిరామ -ెన 

రమణివంటి మండలపం కిని (విచిి తము, అనితకు, ఆవ.ర్హము, [భమరము, 

[కాంతము, విహృతము  అనుఖేదములణే రమ్యమైనది మండలపం క్రి) నిరూ 

పింతుము. 141 
"a శి 



LED 

పాఠంవ ర్యెణ చారీకకోం మండలం ఊోరు గుంఫితమ్ ... 

"దా చేవ పువ్చజాతీనాం న కన్య నయనోత్సవః, 

హేత్రోశ్చారీ వీయాగన్య పాచుర్యాక్ మండలాన్య పి 

ఛౌమాన్యాకాళగానీతి “వ్రనిద్ధాని కదాఖ్యయా. 

ae 
au 

'యళఛాయోగం యథాళోభం సర్వళస్తువిమోచనే 

సర్వాణ్యపి, గదాయుట్టే (పయోజ్యాని యథో చితమ్. 

భమరాన ందికై పిష్టకుట్టం చావగతాడ్డితే le గ్రా 
. ఏక కీడిళార్యనై | ఆవర్త రం శకటాన్యకమ్, 

శ్ 

mF + 

సమోసరితమిత్యేవం భామాని (బూమహే దళ; 

నూనేవిద్ధ మతి కాంతం ద్యడపాదభలాతకమ్. 

“విచిత్రం వివ్భతం వామబంధం ' లలితసంచరమ్ 

(కాంతం లలిత మేఠతాని' దశాకాశభవాన్యపీ. 

ఏఅంఘేర్వీశేషం న్ళృకా! [2] చార్యః పుంస్య త సమ్యళతాః. 

a 

దశభామ మండలాన్ని 
Ta a చ ఇ 

, దతీణం జనీతం, వామం స్యందితం, దకిరాం పునః 

"శటాస్యం తతో * వామమవస్యందిత _ మాచళేశ్. 

- చతిణాం గ్రమక్షిం తత్ర ద్విః (క్షికం- సరిిర్హ యేల్ 

వ్లామంతు స్యందిత9,; సవ్యం. కకటాస్యాభిధం తతః, 

నామం చాషగతిం సవ్యం (భమరీం స్యందితామపి 

ఆదధ్యాచ్చరణం యత భమరం తదుదావాతమ్. 

(| థమరమ్-1) 

148 

144 

145 

146 

ఆ r yA 

i గః షి 
4" + 

148 

4 

150 

tf. ఈ శోకపాదము (వా. ప. లో బాలా చెడినది. పరిష్క ర్ల ఊహించి స్లూచిం ఛిన 

అర్థమే యిక్కడ తెలిగింపబడినది, 
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పరంపరగా చారులను అందముగా కూర్చిన మండలము, వేరు వేళు జాతుల 

పూవులతో కూర్చిన సరమువలె, ఎవరికన్ను. తనియింపదు. ? 142 

(పయోాగించిన చారియొక్క |పాచుర్యమునుబట్టి మండలములుగూడ భౌమ 

ములని, ఆకాళగములని, ఆపేరితో ,ప్రసిద్ధికెక్కినవి.. _.... ౨౨౨ కలీ 
స్నో 

Ca 
ఖ్. 

అన్ని శస్త్రములు (వేయుటయందును, సందీర్భము ననుసరించి, అందముగా 

నుండునట్లు వీనిని (పరో గింపదగును; గదాయుద్ధమందు అన్నిటిని జొచిత్యము 

కొలది వాడవచ్చును. mi l4hA 

.. భ్రమరము, ఆస్కందితము, పిష్టకుట్టము, చాషగచము, అడ్జితము, ఏలకాక్రీడి 

తము, అధ్యర్థము, ఆవ_ర్తము, శకటాస్యము, నమోసరితము, —_ ఇట్లు పది భామ 

మఠిడలములను చెప్పుదురు. 

పగ. సూలీవిద్దము, అతిక్రాంతము, దండపాదము, అలాతకము, విచి|తము, విహృ 

తము, వీమబంధము, లలితసం-చరము, (కాంతము, లలితము-ఈ పదియు ఆకాశగ 

మండలములు. 

“అడుగుల (పశ్యేకతను లకణములందు నిశ్థేశింపవలసియుండుట చేత చారీనామ 

ములు ఇందు పుంలింగములుగా అడుగులకు వాడ్రబడినవి,_ 145, 146, 147 

బా వది భొమమండలములు 
1 

wih 

కుడికాలు జనితముగా, ఎడమది స్యందితము : చేసి, మరల కుడిపొదము శకటా 

స్యముగా, ఎడమది అపస్యందితముగా చేసి, కుడీ,పక్క |భమరి చేయుచు, రెండు 

మారులు [(తికమును (తిప్పి, వామపాదమును” సక్టందితముగా, ద&ిణ పాదమును 

శకటాన్యముగా, వామమును చాషగతి కలదిగ్యా ఇతరమును (భమరిగాను, 

స్యందితముగాను చేయుట [భమరమనబడును. 148, 149, 150 

(|భమరము లా 1) 
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' దకణే (భ్రమకీ, వామే మతం (మే౭డ్డితం ?) | భమ6 

మండలం పూర౭ద్య త్ర, . పిష్టకుట్టం తదీరితమ్. (పిష్టకుట్టమ్-క) _ 1కి 

దతీణం శకటాస్యోోఖ్య మూరూద్వ్భ త్తం తమేవచ. ' ౨. ౨. కక 

'మమభ్యర్థకం. తంచ (ఛమరీం, దజిణం పునః . 

స్యందితం, దకిణాదన్యళశకటాననమేవతు -- ' .. 

ఆసా లిత మహీపృష్టం పాదమాస్మంందితం విదుః. 152. 
ర్య ఖ్ ర్ . స యా ఆం గట on " Ne లో 

త్య టా 

' అ క. ే 2. 

ఆస్కందితమి=డ, 
గై ట్య థ్ జౌ | యూ. 

శ జ్య WE DEI తో 

నూచీ (చీం 2 సవ్యమప|కాంతం వామం, తదనుదకిణమ్ ౨ = ౨౫ 

భుజంగ తాసితం,. వామవుపి తం రచయన్ ముహుః 

సృర్వ్వెశ్చామగ తెః పాడై 8 మండలం పరిపూరయేత్ . rus 

.(ఛాన్యుం. తత. చతుర్దిక మిదం చాషగతం .మమ.2 si ldh 

(చామగతము.ట్ర As 

పొర్భ్వకాంతక్రమం సవ్యమావర్తం స్యందితంచ తమ్ + “క 
.శకటాన్యం, తతోవామం, సవ్యం చా షగతిం తతిః. పై 155 

'హామమేడ్డిత, మన్యత్తు (0తు ?) కుర్వాదధ్యర్షికం తతః | త్ 
Jin) 

వామంకు, త్యతభుక్తం చాన్యత్ (న్యం ?) స్యందితం తేన భూతలమ్ 
యన్మిన్నాస్ఫాల యే దెతత్ పరికిర్హిత మడ్డితమ్. (అడ్డితమి-5) 156 

నూ ీవబైర్మహసం స్టే సె స నరాకిడతై రపి. .. a 

వూశైః "తిక వివరెళ న్తైళ్చ చూచీవిద్దాపవిద్దకై * ng 
మండలం తక్ శ్రమాశ్యూ ర్య మేం్రడికా భరమ so fT 
ers: ఎ 2 వలక్ళ కీడితమ్-ర) 
iw IG 

l. 

1 

“వామే ౫ ఎవాడ్డితో భవేత్ కారక స్త్రీక వివ ర్రళ్ళ' అని భ, నా.శా, (౧౦-౪౭); . 

సం. రత్నా. కూడ ఇమే (౭౧౧౫౧). మా. రా. కవిగారి భరతకోశముదచాపా 

రించిన పమభూపాలుని 'సంగీత చిం శామణ్ యందును లవణమిశ్లు. కనుక ఈ సవరణ 
సూచించితిని. 

“గతమ్ మతమ్" అని నావది (వా. (పు అదే కము. 
రు క్ష అలీ 
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కుడిపాదమున |భమరి, వామపాదమున అడ్డితమును, (భమరమును, ఆె 

ఈడి ది శకటాస్యముగాను, ఊరూద్య త్త తముగాను, ఎడమది అధ్యర్హముగాను, 

(భమరిగాను నడిపి, మరల కుడికాలు స్యందితముగా, ఎడమది శక టాస్యముగా, 

ఆ  కాలితోనే నేలను స్ఫుటముగా అప్పళించుట ఆన్క_ందిత మందురు, 

య (ఆస్కందితము-2) - 151, 162 
ణ్ 3a 

వలకాలు సూచిగా, డాకాలు అప కాంతముగా చేసి, ఆమీద కుడి యొడమ 

పాదములు రెండును భుజంగ తాసితములుగా నడపి, ఇట్లు పలుమారు చేయుచు, 
లా 

ముగింసవలెను. అది పిషకుటము, (పిష్టకుట్టము--9) 158 
బట బల 

అడుగులన్నియు చాషగతములుగానే నడపి, మండలములను ముగింపవలెను. 

ఇందు నోల్లు దిక్కులను తిరుగవలను. ఇది చాషగతమని (నా) మతము. ]54 

(చాషగతము-4) 

“ దకిణపాదము పార్శ్వ [కాంతముగా, అవర్తముగాను స్యందితముగాను చేసి, 
ఆ.వె వామము శకటాస్యముగా, దడిణము బ్రాషగతిగా తీర్చి, తరువాత వామము 

ఖ్నడ్డితముగా ఇతరము అధ్యర్థి కముగా సాగించి, అందుమీద వామము భమర 

ముగా, దతిణాము స్యందితముగా నడపి దానితో నేల నప్పళింపవలయును; ఇది 

అడ్డితమనదగును. ( అడ్డితము--5) 155, 156 
Wa ॥. గా హాజీ 

ww 
a ల శ్ # అ) wm 

“నేల నంటుకొన్న పాదములతో క్రమముగా సూనీ 'విద్దములు,.. పలీకా| కీడిత 
ములు, పూర్ణ ముగా (భ్రమరములు, మరల మూచీవిద్ధములు,  అపనిద్దములును 

నడిపి, మండలము తీర్భవలయును, కది ఏలకా క్రీడితము. 157 

(పలక్మాకీడితము.8) 



d 66 

౬ 
యు ఓ క్షే xq a 

i rr whe nH foe 

విధాయ చరణం సవ్యం జనితం స్యందితం. క్రమాత్; _ 

వామమధ్య ్థికల్క సవ్యం. శకటాస్యమనంతరమ్. «8 

' వీదధీత చతక్టిక్ర కైమండల| భ్రమణం క్రమాత్ "7 ఓ 

యశ్రాధ్యర్థమిదం ప్రావ్వూ యుర్దే పాయేణ కీర్తితమ్. “1659 

. (అధ్యర్షమ్-7) 

(పథమం జనితం వామమూరూద్వ త్తమ థితరమ్ 

శకటాస్యం త మేవోరూద్వ్భృ త్తం చావగతిం పరమ్. 160 

దతిణం స్యందితం వామం శకటాస్యం త థేతరమ్ 
(భమరీం చరణం కుర్యాత్ కృత త్రికవివ_ర్తనమ్, 

' వామం చాపగతిం యత, తదావ _రృముదాహృతమ్. 161 

| సగ ఇ స | (ఆవర్తమ్-6) 

దవీణం' జనితం కుర్యాదూరూద్వ తం త మేవచ 

శకటాస్యం (క మేణాథ వామ స్యందితసంజ్షి తము. gal 

"శక్షోట్రోని వేస్ట్ సతః పాచె చె రండలం పరిపూర యేత్ nD 

_యన్మిన్నేతతృమాఖ్యాతం శకటాస్యా భీధం బుధ 8, . 168 

(శకటాసన్యమ్-9 ) ఆ 

త అన 9 ఆ { న - wd 

8 స్థితస్టా నే (సమపాటెస్టి సీత; స్థాన శి సంపనార్య తథాక రె సమపొద్రై 

ఆశీ( శ 22. స్టమూర్దతలావేళావా వేష్టో ష్ట్యాచ్వేస్టితా. &ిపేత్. «164 
he saad MO కు 3 - ఇ కే ఆశే 

Ey మో A 
"క్ల వహ్ త్ర తతస్సక్య వామాఫ్యాం (కమళోభ కేక్ స 

చరణా ణ్యం స్థి ఈావరోంపొమంత్వ (గే (పసా
రయేత్' వవ వన టిచీగ 

చతురీ కర శటిట్రామ్యత్ స మోసరితసంజ్షి తః. 165 

" (నమోసరితమ్-10) 
FIORE 

. మ్ముదితపాఠము అనన్వితము. సవరణ నా సూచన. 

'శిష్ట” అర్థము లేనిది. ఇతర| గంథములందలి “నిరంతర” ళబ్దమునుబట్టి యీ సవరణ 

నూచించినాను. (భ. నా. శా. ౧౧౬౫౪; సం. రత్నా. ౭౧౧౬౪; భర. కో, వేమ 

భూపతి సంగీతచింశామణి లక్షణము, 'సమోశ్సారితం-మండలం' కింద.) 
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కుడిపొదమును జనితముగా, స్యందితముగా [కమముత్రో చేసి," తరుచోొత వామ 

పాదమును అధ్యర్థికముగా, కుడిపాదమును శకటాస్యముగా నడిపి, కమముగా 

నల్రుదిక్కులను మండల భమణము చేయుట అధ్యర్జ్ణమగును; ఇది [పాయికముగా 

యుద్ధమున [పయో గింపదగినదందురు. ( అధ్యర్థము--/) 158, 159 

మొదట. ఎడమకాలిని జనితముగా ఊ రూద్వ _త్తముగా, తరువాత కుడీకాలిని 

కకటాస్యముగా, ఊ రూద్వ ఎ_త్తీముగా, మరి యెడమకాలిని చాషగతిగా, కుడి 

కాలిని స్యందితముగా, అవై ఎడమకాలిని శకటాస్యముగా, కుడికాలిని | తికోము 

(తిప్పుచు (భమరిగా, ఎడమకాలిని చాషగతిగా, నడపవలయును; అది ఆవ ర్హము. 

(ఆవ _ర్హము-6) 160, 161 
శ r 

'':దకిణపాదమును. | క్రమముగా జనితము ఊరూద్వ త్రము, శకటాస్యమునుగా 

చెసి ఆను వామపాదము స్యందితము చేసి, శక టాస్యపాదములతో మండలము 

ముగింపవలయును; ఇది శకటాస్యము, (శకటాస్యము- క్కి 109, 168 

సమపాదస్థానమందు నిలిచి, అరచేతులు మీదుగా 'వా_స్హములను ' చేరికగా 

కూర్చి, ఆవేష్టితమును, ఉచ్వేష్టితమును చేసి, కటితటములందు పెట్టవలెను ఆ.వె 

కమముగా _ కుడి యెడమ పాదములే స్థతావర్షచారిని చేయదగును; ఆపె 

ఎడమ కాలిని ముందుకు చాచి, నలుదికు)-లను చుట్టవలయును; ఇది నమో 

సరీతము. (సమోసరితము...!0) 164 165 



168 తృతి యోఒధ్యాయ్య 

- దశ -.ఆఇకాశ మండ లాని 

వామం నూచీం |పకుర్వీత తదేవ భమరీమపి . 

'దక్షీణం పార్భ్వత్రః కాంత మతి కాంతం తత్రో౭ పరమ్. 186 

అన్యతూచీ, నష కాంతం వామం, వామేతరంపునః 

పార్ళ వడ్రాంతాభిధం యక నూచీవిద్దం తదుచ్య తే. 167 

(సూ చీవిద్దమ్-! ) 

జనితం చరణం కృత్వా శకటాస్యంచ దతిణమ్, eg 

 అలాతమపరం, పార్శ్వ (కాంతం ద&ణ .మాచరేత్. . 468 

వామం సమాచశేత్సూచీం,' పార్వ క్రాంతంతు దతిణమ్, 

వామపాదం తతన్ఫూచీం, అప కాంతంతు దకిణమ్. 169 

నూచీం వామే౭ను'కుర్వీత, సవ్యేన (భమరిమపి 

శేగోద్వ_శ్త, మలాతంతు వామేన కరణం తతః, 170 

.చిన్నం సవ్యేన వామన చాహ్యతో (భమరీం భ జెక్ 

అతి కాంతం తమేవాంఘిం దండపాదంతు దజిణమ్ 

యస్మిన్నిదమతి [కాంతం వ్యాయా మె పరికీర్తితమ్. 171 

(అతి|కాంతమ్-2) 

'దతటిణి 'జనితరా కుర్యుః దండపొదం “త మీవచ, 

వామ నూభిం 'త్రమర్యాత, సవ్యముద్వ్భ త్త త్త సంజ్ఞ కమ్. 172 

అలాతం వానుతః పాదం, పార్వ క్రాంతంతు సవ్యతః 
ర్థుజంగ శ్రాసిక్రం తద్వదతి క్రాంతం త థేతరమ్. 178 

జ్ TA 

దహిణం దండపాదంతు, వామం నూచీమనంతరమ్ 

,.తమేవ |భ్రమరీం కుర్యుః, దండపాదం తదీరితమ్. 174 

(దరడపాదమ్-లి) 

1. “వామేని అను నావద్ది (వా. [వ. పాఠము మేలైనది. 
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పది ఆకాశమండలములు 

ఎడమకాలు నూచిగా, |భమరిగా చేసి, కుడికాలిని పార్శ వ్రకాంతముగా, 

ఎడమకాలిని అతి కాంతముగా, కుడిది నూచిగా, ఎడమది అప కాంతముగ, కుడిది 

'సుఠల పార్శ్వ కాంతముగ చేయుట సూ చీవిద్దమనబ డును, 166, 167 

(నూచీవిద్ధము--1) 

దకిణచరణము జనితమును, శక టాస్యమునుగా జెసి, వామము అలాతముగ,, 

దతీణము పార్శ్వ[కాంతముగ చేయవలను; ఆపై వామము నూచి, దథిణము 

పార్ళ్వ(కాంతము, మరల వామము నూచి, దక్షిణము అపకాంతము, వామము 

సూచి, దతిణము |భమరి చేసి, దానిచే ఉద్వ _త్రకరణమును, వామముచే 

అలాతకరణమును, దత్రిణము చేత ఛిన్నకరణమును చేసి, వామమున బాహ్య 

[భమరి చేయవలెను; వామమును అతి|కాంతముగా, ద&ిణమును దండపాదముగా 

తీర్పవలెను; ఇది అతి|కాంతము. వ్యాయామమున ఉపయోజ్యము. 

౧. (అతి కాంతము-) _ 168, 169, 170, 171 

వలకాలు జనితమును, దండపాదమునుగా చేసి, డొకాలు సూచియు, [భమరి 

యుగా చేసి, వలకాలు -ఉద్వ ఎ్రత్తము, డాకాలు అలాతమునుగ. చేసి, వలకాలు 

ఫార్గ్వ(కాంతముగను, భుజంగ తాసితముగను సాగించి, డాకాలు అతి కాంతముగ 

వలకాలు దండబెాదముగ నడిపి దానితోనే తరువాత | భమరి చేయవలయును. ఇది 

దండపాదము. (దండపాదము-కీ) ‘172, 178, 174 
| 
జక 



తను ిదడ్య్యాడ్డక్షి ణం స్తా చి, మతి| కాంతం తథేతరమ్ 

పార్భ్వు(క్రాంతం తతస్సవ్యం, తన్యాదన్య మలాతకమ్. 175 

వట్కృత్వః స్పప్పక్ళత్యోవా చారీరావ ర్హయన్నిమాః! 

చతుర్చిక్కం పరి భమ్యు లలి తె తె ౪౯ పాదవి[కమైః. 176 

అవ కార్గతం పునస్స వ్యమతి [కాంతం తథా౭_ పరమ్ 

" (భమర్యాఖ్యంచ కుర్వీత య।తాలాతముళంతి తత్, (అలాతమ్--4) 177 

“స దక్రిణం బనితం కుర్యాదూరూద్వ ల్ తం తమేవచ, 

"అవరం స్యందితం, పౌర్భ్వక్రాంతం తదనుదడీణమ్. 178 

Cu 

స 

ore 
Ks 

భె చామం.. నూచీమవ|క్రొంతం ( దకిణం చరణం పునః, 

. - భుజంగ[తాసితం ౩ వామ ,మతి [కాంతం . -తతో౭ పరమ్. 179 

ఉద్య _శమముమేవాంఘి, మలాతం" వామమాచశేత్ . 

'పోర్భ్వకాంత| క్రమం సవ్యం సూచీమన్యమనంతరమ్. 180 

నితిప్య దదిణం వామమప కాంతో క్ర కమాచరేక్ 

యత తత్సా్యాత్ విచితాఖ్యం యోగ్యాయాం వినియుజ్యతే. 181 

(విచిత్రమ-ర్) 
కుర్వీత జసితం సవ్యమూరూద్వ త్తం తమేవచ 

. స్యళదితర్య వామ, ముద్వ్య త్తం. సవ్యం, వామమలాతకమ్. 182 

శే 

“సవ్యం సూీం, పునర్వామం, పార్థ [క్రాంతమనంతరమ్, 

ఆతి పం (్రమర్ (రిం !) దండపాదం సవ్యం ర్రమా్య్త త్తతః. "188 

నామం. నూలీం భమర్యాచ, భుజంగ్యతానిళా ఖిధమ్ 
/ (| సే శ స్నా i /. 

“సవ్యం, వామమతి | కాంతం, యస్మిన్ తద్విహృతం మతము. 184 

(విహృతము6) 

Ct *యంతిమాళి అని ముది. పా; మీదిది “విద ధ్యాత్ _కుర్వీత' అను ఇందలి 

యేకవ చన |కీయలకు తగినది; నావద్ది వా. ప. లోనిది. 

2. 'నవ్యవామమతి కాంతా” అను ముది. పా. అన్వయింపదు. లఇశతరలాత ణికుళ 

నన్లుసరిం చి యీ సవరణ నూభఛించితిన్లి. 
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కుడిపాదమును నూచిగా, ఇతరమును అతి|కాంతముగా చేయవలయును; ఆె 

కుడికాలిని పార్గ్వ[కాంతముగా, జఇంకొకకాలిని అలాతముగా చేయదగును; ఈ 

చారులను ఆరు మారులో, పడు మారులో ఆవర్తించుచు, లలితములె న పాద 

గ్గతులచే నాల్లుదిక్కులను చుట్టివచ్చి, మరల 'కుడిపాదమును అప క్రాంతముగా, 
ఎడమదానిని అతి[కాంతముగా చేసి దానితోనే |భమరి చేయవలయును; ఇది 

అలాతమందురు. (అలాతము-4) 175, 1/6, 177 

దకిణపొదము జనితము, ఊరూద్వ _త్తీమును, వామము స్యందితము, దథీ. 

ణము పార్భ్వ|కాంతము, వామము సూచి, దతిణము అప[కాంతము, వామము 

భుజంగ | తాసితము, దతీణము అతి |కాంతము, ఉద్య _త్తమును, వామము అలా 

తము, ద&ిణము, పార్శ్వ కాంతము, వామము సూచి--ఇట్లు నడపి దతీణపాదము 

మెట్టి, వామము అప కాంతముగా చేయవలెను; ఇది విచి తమనబడును; వ్యాయా 

మమున దీని వినియోగము. (విచ్శితము-5) 178, 179, 180, 181 

కుడిపాదము జనితము, ఊరూద్వ్భృ _త్తమును, ఎడమది స్యందితము, కుడిది 

ఉతథ్య _త్తము, ఎడమది అలాతము, కుడిది సూచి, ఎడమది పార్ళ వ్ర కోంతము, 

ఆె కుడిది క్రమముగా ఆతీపము, (భమరి, నూచియు, ఎడమది సూచి, [భమ 

రియు, కుడిది భుజంగ తాసితము, ఎడమది అతి కాంతము యా ఇట్లు నడుపుట 

విహ్ఫాతమగును. (విహృాతము--6) 152. 188, 184 



.నూచీం వామేతరం కుర్యురప[కాంతమ థాపర రమ్ 

దండపాదం తతస్సవ్యం, నూచీపాదంతు వామ ఈ. 485 

"తమేవ (భ్రమరీం, పాఠ్ళ్య కాంతం వా మేతరం తతః 
ఆక్. £7 దండపాదం'చ' వామం స సవ్యం యథా (కమమ్. 186 
గ జా dart . వ. 

ఉఊరూద్వ్భ శ్ర త్తం తతస్సవ్యం నూచీంచ భమరీ మపి 

అలాతంచ తఛావామం పార్భ్యు (కాంతంచ దతిణము, 

అతి కాంతం పరం యత వామబంధం తదిరితమ్. 187 

(వామబంధమ్-7) 

_ఊద్ధ్వజానుకృతం కుర్యాత్ పాదనూశీంచ దతీణమ్ 

అపక్రాంతం తతో ఒవ్యన్యం పార్శ్వ కాంతంతు. దకిణప్ం. 188 

అతి కాంతం 'తతోజప్యన్యం పాదనూీంచ దకీణమ్ 

అతి కాంతం తతోవామం పార్వ [కాంతంతు దశిణన్. 189 

వామం పునరతి [కాంతం ఛిన్నాఖ్యం కరణం తతః 

బాహ్య భమరకం వామమస్మిన్ లలితనం చరి. 190 

(లభితసంచఠమ్-6) ' 

దజీణారా చరణం. సూచీమళికారతం తథా౭. పరమ్ 

కుర్యాత్ .సవ్యంచ వామంచ పషార్ళ్వు|క్రాంత క్రమం తతః 4 

eS EM, WT eg 
పర్యాయేణాథ 'చారీభీ రేతాభీ॥ పరితో [భమన్ 
సూచిం వామమప। కాంతం కు ర్యాత్స వ్యమనంతరమ్. "199 

తతః నసపాజయా గతా మండలాకారతో (భ మెత్ 

య తకాంతతరం (కాంతం వ్యాయా మె నృ త్తకోవిదై 8. 198 

(|కాంతమ్-9ి) 
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దఠిణము నూచి, ఎడమకాలు అపక్రాంతము, ఆపె కుడికాలు దండపాదము, 

పాకమది నూచియు, (భమరియు, తరువాత కుడిపాదము పార్శ్వ] కాంతము, 

ఎడమది ఆథిప్తము, కుడిది దండపాదము ఊరూద్వ్భ _త్తమును, వామపాదము 

మచి, (భమరి, అలాతమును,, దతిణము' పార్శ్వ కాంతము, వామము అతి[కాం 

తము __ ఇట్లు నిర్వహించుట వామబంధమనబడును. 185, 186, 187 

(వామబంధము-రి) 

కుడికాలు ఊర్దరజానువై పాదనూచి చేయదగును; ఆపె ఎడమది అప్మక్రాం 

తము, కుడిది పార్భ్వకాంతము, ఎడమది అతికాంతము, దషిణము పాదనూచి, 

తరువాత వామము అతి కాంతము, ద&ణము పార్శ్వ కాంతము, మరల వామము 

అతి కాంతము, తరువాత ఛిన్నమను కరణము చేసి, యెడమపాదముతో బాహ్యా 

(భమరి చేయవలయును; ఇది లలితసంచరము. 188, 189, 190 

(అలితసంచరము-రి) 

దకిణపొదము సూచి, వామపాదము 'అతి|కొంతము, తరువాత దతీణవాద 

మును, వామపాదమును మార్చి మార్చి పార్గ్వ(కాంతము చేయవలయును; ఈ 

చారులతో చుట్టును దిరుగుచు ఎడమపాదము నూచిగా, కుడిది అప|కాంతముగా 

తీర్పవలయును; ఆపె పె స్వాభావికమగు గతితో మండలాకారముగా మనోహార 

ముగా చుట్టవలయును; ఇది [కాంతము; నృత్త కోవిదులు దీనిని వ్యాయామము 

నందు వినియోగింతురు. (|కాంతము-9) 191, 192, 198 
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చరణం దతిణం సూచీమప[కాంతం తతో౭_పరమ్ 

పార్ళ్వ|కాంతం తతః: పూర్వం భుజంగ తాసితంచ తత్, 194 

అతి[కాంతం తతో వామమాకి పం ద&ిణం పునః + 

అలాతం వామకం. పార్శ్వ కాంతం వామేతరం తతః, 195 

అతి కోంతం తథాచోరూద్వ త్తం నూశీంచ వామకమ్ - 

అప కారతం పునర్వామం యత తల్ల లితం భవేత్, 196 

(లలితమ్-10) 

ఏతాని మండ లానీహా! దర్శి తాని సమాసతః 

అన్యోన్య యోజనాదో్యోగ్యచారిణాం చతు రాశయెః. 197 

అతః పరమపి నై పరం కల్పనీయాని కాన్యపి 

తాని; పూర్వో క లవ్యాణి"చారీఖి స్త్వేకజాతిభిః.. 198 

ఏతాని ఖండనహితాన్యపి మండలాని - 
లీలాంగయప్టి మధురాణి మనోవారాణి 

వాద్యానుగాని' వివిధాని బుధోనియుర్డే 

యుద్ధే. థ నర్తనవిధా విధివద్విదధ్యాత్. 199 

ఆవ _ర్తకాంతం లలితం విచి[త 

మాస్కందితం కాంత (కాంత 2) విధిం దధానమ్, 
ఇత్యబవీన్మండల లవ స్సు శ్రీః 

తురంగతుల్యం గః గజసె నైన్యతాథః. . “9౦0 

| ఇతి గ 

. (శ్రీ మన్మృహా రాజాధిరాజ గ్ ణపత్రి. "దే; వ గజస్తాధనిక 

న సా జాయే ననాపతి వ్చిరచీళోయాం న్భ త్తరత్నావల్య్యాం 
వ షా 

చారీ స్థానక మండల అతణం నామ 

తృతీయో౭ధ్యాయః. 

ద్యారా 

1. మ్యుదితపాఠమున ఒక యతరము చాలకున్నది. కాని మీది పూర్ణపాఠము 
నావద్ది (వా. (ప. లోనిది. 

౨. "పూర్వోక్త లజ్భాణి?' అని పరిష్కర్త పాఠసంబేహమును సూచించిరి. ఉన్నదానిని 

ఇట్టు అన్యయింపవచ్చునని నా సూచన. 
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దకిణపాదము నూచి, వామపాదము అప కాంతము, దఠిణపాదము పార్ళ్య్వ 

(కాంతము భుజంగ | తాసితమును, ఆమీద వామము, అతి[కాంతము, దతిణము 

ఆవీ_స్త్రము, వామము అలాతము, దతిణము పొర వ్రకాంతము, వామము అతి 

(కాంతము, ఊరూద్వ్భ_త్తము, సూచియుగా చేసి, మరల వామపాదము అప 

(కాంతము చేయుట లలితమగును. (లలితము-10) 194, 195, 196 

! 

ఇట్లీ మండలములు ఇక్కడ సం|గవాముగా చూపబడినవి; బుద్దిచాతుర్యము 

గలవారు యోగ్యములై న దారులను పరస్పరముగా (భామాకాశచారులను) 

కలిపి మరికొన్ని మండలములను స్వతం | తముగా కల్పింపవచ్చును. ఇ౦దాక 

చెప్పిన లక్ష్యములు ఒక జాతి చారులు గూర్చినవి మా|త్రమే. 197, 198 

ఈ మండలములు ఖండము ( కరణములు మూడు ) గలిగినవియు, నీలతోడి 

అంగయప్టిగలిగి ఇం, మనోవారముతై యుండునట్లు, వాద్యముల పొందికతో, 

వివిధములుగా యుద్ధమందు, చాహుయుద్ధమున, న్ _రనమున, శా(స్త్ర|పకొరము 

పండితుడు చేయనగును. 199 

అందమైన నుడులు గలిగి, విలాసముతో విచిత్రమైన రవగాలి నడక గలిగిన 

గు|రమువలె, ఆవ ర్తము, అలితము, విచితము, ఆస్మందితము, | కాంతము, అను 

భీేదములుగల మండలముల .లక్షణమును (శ్రీమంతుడగు గజ సేనానాథు డిట్లు 

వచించెను. 200 

ఇది 

(శ్రీ మన్మహోారాజాధిరాజ గణపతిదేవుని గజసాధనికుడగు 

జాయ సేనావతి రచించిన నృ తరత్నావళియందు 

చారీ స్థానక మండలముల లతణమను 

మూడవ యధ్య్యాయము. 



అథ చతుర్భ్ ఒధ్యాయః 

ఆరి ప్యుద్వలితోరువర్తి త శివాకి_ప్పస్ఫురన్నూ పుర 

(కాంతాంఘి హరిణప్లుతా[శయకరం చంచద్భుజంగాం చితమ్, 

పార్శ్వ కాంతపదాపవిద్ద వృషభ | క్రీడోర్డ ృజానూత్సుకమ్ 

వ్యాచ ఫై. కరణ”ఘమ। దితనయాకాంతోపమం జాయనః, 

: నృత్త కరణాని 

స్థానానాం నృ_త్తహస్తానాం చారీణాం యస్సమాగమః 

"ఉచితానాం సమాఖ్యాళా సేయం కరణమాతృకా. 

వాస్తాం| ఘీ (పముఖానాంతు పూ ర్వాధః కాయవ ర్తి నామ్ 

అంగానాం కే[తతః తత పా_ప్తిరూపా౬ త యా [కియా 

విలాస ని | ర] రా నృ_త్తకరణం తదుదాహృతమ్. 

ఫీమశేనాభిధా యద్వత్ భీమ ఇ త్యేకచేశతః 
విజ్ఞూతవ్యం తథా నృ త్తకరణం కరణం తతి. 

తలపువ్చపుటం (కాంతం ఛిన్నం నమనఖాం చితే 

శకటాస్యం కటిఛ్భిన్నముద్ధృట్టిత నికుట్టశే. 

లలితం వలితం లీనం స్టలితం చ| కమండలమ్ 

నివేశం స్వ గ్తికం సూచివిద్దమపష్యర్ద నూచికమ్, 

వతః స్వ_స్తికమున్మ_త్తమర్ద రే చితమ గ్లలమ్ 
అర్ధస్వ _స్తికమావ_ర్తం సృష్టస్వ _స్థికవ ర్రితే. 

భుజంగాంచిత విష్క్ముంభే వికీ పం దండశే చితమ్, 

అరమత లి మత లీ మదనలితలోలి శే, 
pp  -—90౧ య : మ 
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శ్లాగిలించునపుడు తొడ మలచి గౌరి విదిలించిన కాలి యందియ మెరయుచు 

తనకాలికి తగులు కొనియుండగా, చేతిలోజింక యెొగురాడు చుండగా, కదలాడు 

పాదములు తన్నుగొలిచియుండగా, (పక్కన పాదమును తాకుచు నంది గోరాడు 

చున్న మోకాలు మీది కెత్తుకొన వేడుకపడుచున్న శివునివలె _ వలితోరువు, ఆతి. 
వము, [కాంతము, హారిణపుతము, భుజంగాంచితము, పార్మ్య! కాంతము, అప 
D0 ౧m 

విద్దము, వృషభ కీడము, ఊర్ల్వజానువు, అనుఖేదములు గలిగియుండు కరణ 

సమూవామును జాయన వివరించుచున్నాడు, 1 

|. నృత కరణములు 

స్థానక ములు, నృత్త త్త హూ_స్టములు, చారులు _ ఇవి తగినట్లు కూ డుకొనుట 

క్రరణములకు మాత్చక (మూలాధారము). ' 2 

మీది - [కింది చేవామునకు చేరిన హస్తములు, పాదములు మొదలై న అంగ 

చులు తమ తమ చోటినుండి, వేరొకచోటికి విలాషపూర్త్ణముగా చేరుట న్య త్తకరణ 

మనబడును. లి 

= ఖీమసేనుని పేరు ఏకదేశముగా భఖీముడన్నట్టు నృ_త్త కరణమును కరణమని 

చేర్కొందురని యెరుగదగును, 4 

తలపుషృపుటము, |కాంతము, ఛినృ ము, సమనఖము, అంచితము, శకటా గ శలపువ్చ వ్ర ్నము, స్మ 
స్యము, కటిచ్చిన్నము, ఉద గ్భృట్లతము, నికుట్టకము, ' 5 

లలితము, వలితము, లీనము, స్థలితము, చక్ర్షమండలము, నీవేళము, స్వస్తి 

కము, సూచి, సూ చివిద్దము, అర్జసూచి, 6 

వతస్వ స్తికము, ఉన్మత్తము, అర్దరేచితము, అర్లళము, అర్బన్వ_స్తికము, 
అణాల అవే థ ra 9 అలో 

ఆవర్తము, పృష్టన్వ _స్తికము, వ ర్హితము, 7 
శి 

ఇ! + 

భుజంగాంచితము, విష్కుంభము, విక్షివ్తము, దండలేచితము, అర్హమత్తల్లి, 

మత్త ల్లి, మదస్థలితము, ' అ లిళము, ర్ 
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(పంఖోలిత నితంబ్ోర్థ్వజాను పార్శ్వనికుట్టకమ్, 

పార్గ్వ కాంతమప [కాంత మతి కాంతం నికుంచితమ్. 

- విద్యుద్భాగింతం కటి భ్రాంత మురోమండల సన్న తే 

. వినివ్నత్త . నివృత్తా'పవిద్దాని గరుడన్లు శమి. 

' అలాటతిలకం దోలపాదం తలవిలాసితను 

తలసంస్ఫోటితం దండపక్షమాకి._స'రేచితమ్. 

జనితోపసృతోద్వృ త్తాన్యవహిత్త నిశుంభి తే 

. వితిన్రాతీ_ప్హమాతి పం భుజంగ తన్తరేచితమ్. 1 

ren గ్ సూ 

మకర 

.. మండలన్వ _స్తికం దండపాదం పాదాపవిద్దకమ్ 
భుజంగ తాసితం విష్ణు కాంతం స్వ సీకరేచితమ్. 

జా = 

"పలకా కీడ సం| భాంతే సింవోక ర్తి తసర్పి తే 

. నాగాపసర్పితం పార్భ్వజాను వృళ్చికశేచితమ్. 

లతావృళ్చిక వె శాఖరేచితే వారిణపుతమ్ 
ర్లు ౧ 

దిక్ స్వస్తిక గజ! కీడా చతుఠాణి కటీసమమ్. 

, మయూరస్థలికాలాశే సంవావిక్రీడకుంచితే 

వృశ్చికం వ్యరసితం కంపపరివృ త్ర త వివర్తితే. 

"రేచకాది నికుట్టోరూద్వృ త్తే వృశ్చికకుట్టితమ్, 
తలసంఘట్టితం గండనూ చీ [భమరనూపు రే. 

ఘూర్ష్మితం వృఘభ్మకీడం కరిహ స్తం (పనర్పితమ్ 
వలితోరుక గృ ధావలీనే అర్ధనికుట్టితమ్ 
గంగావతరణం చై వ ముక్తా్యద్టోతరం శతమ్, 

చతుర్శో౭ ధా సయ 

1. నివ శ్రమును వివృ శై తమని యే , = రళ్చాకళాభినవభారతులు పధించ్చిన ఫి. 
న. 

12 

18 

1 

15 

16 

1 [4 
బో 

Wa 

18 
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[పేంభోలితము, నితంబము, ఊర్జ్వజానువు, పార్శ్వనికుట్టకము, పార్శ్వ 

(కాంతము, అప కాంతము, అతి కాంతము, నికుం చితము. 9 

విద్యుద్భా)౦తము, కటి భాంతము, ఉరోమండలము, సన్న తము, వినివృ త్రము, 

నివృ_త్తము, అపవిద్దము, గరుడప్హుతము. 10 

లలాటతిలకము, దోలపాదము, తలవి లాసితము, _తలసంస్ఫోటితము, దండ 

పతము, ఆతీవృశేచితము.  -. గ 11 

జనితము, ఉవసృతము, ఉద్వ్భ_త్తము, అవహిత్స్లము, నిళుంభితము, విజి. 

ప్రాత్నిప్తము, ఆశ్నిస్తము, భుజంగత_న్తశేచితము 12 

మండలస్వ స్తీ సీకము, దండపాదము, పాదాపవిద్ధము, . భుజంగ త్రాసితము, విష్ణు 

(శాంతము, స్వస్తి సిక రేచితము. గ . 1g 

పలకా |క్రీడము, సం భాంతము, సింహోకర్షి తము, సర్చితము, సాగాపసర్పితము, 

పార్భ్వజానువు, వృళ్చికరేచితము. .. 14 

లళావృళ్చికము, వై శాఖకేచితము, వారున్లతమ, కక్ "స్వ ్రకము, గజ్యకీడ, 
Cra చో న. wu ఫ్ 

చతుర ము, కటినమము. os - 
క ;, | | 

న. ' జే ఖా ॥ 4 a + ” + | 
శీ శా వ్ జ ' య గ. 

మయూరస్థలితము, అలాతము, నవాని క్రీము, కుంచితము, వృశ్చికము, 

వ్యంసితము, కంసపరివృ త్త త్తము, వివర్తీతము. - మ ల 16 
క. 

శేచకనికుట్టము, ఊరూద్వ్భృ త్త త్తము, వృళ్చికజట్టిశము: శ తలనంఘుట్టితము, గండ 

సూచి, భ్రమరము, నూపురము. -  . జ 17 

ఘూర్జ్మి తము, వృషభ కీడము, కరివా. _స్తము, (వసర్సితము, 'వలితోరుకము, 

గృ ధ్రానలీనము, అర్జనికుట్టితము, . గంగావతరణము యా - ఇట్లు కరణములు నూట 

'చెనిమిది చెప్పబడినవి. D 18 
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' మళేషూా మేవ నుఖ్యత్వం వాక్యార్రాభినయే సతి; 

వదార్థాభీ నయే ఇ. స్యూకవాక్యార్ధాన్మువ వేళతః. - 19 
అల్ 

ఉతమ థ్యఒవసానే వా కుక్యాత్తాని యథోచితమ్ 
పాధాన సఖా గ్రపనాయేతి రహస్యమిధమీరితమ్. 20 

య్మతాభీవయవాస్తానాం |ఫాధావ్యం కరణే భవేత్ 

వాక్యార్టాభినయ _స్తతకార్యో, నృ త్తేన కేవలే 

' నృత్తపాన్హ్నపధానంతు కరణం తత శస్యతే. వ 

సమపాదం లతావాస్తో అంగసన్య చతుర శతా 

సాధారణమిదం నృత్య[పయోగారంభ ఇష్యుతే. "సత్త 

కఈర్రశేమూలరసి. [పాయో నాము స్యాత్ క టకాముఖ 9 

చరణస్యానువాదీతు కరో వామేతరో భవేత్. 
ఒకి 

యడా తామకరఠఖ్యా చ ప్రయోగం స్యా తదా పునః 
వక్షః తే(తే విధాతవో్యో లతావాన్తస్తు దడిణః కీ 

చతుర శత్య షాతుత్వాత్ వై వె వ్షవం "కేచిదూచిశే, 

కరణాభిన యే మే ఇమ వాసోపా చరణో౬థవా 

(పాథమ్యాత దథిణః (పోక్షో విశేషో యతనోచ్యతే. బ్ 

అష్టోత్తరశ తక రణ లక్షణాని.. 

తలప్రువ్చవుటం తత్స్యాత్ య (తాధ్యర్చికయా వదమ్ 

నిష్తూ ”) మదకిణ౦ం పార వ సమ-గౌక రా, ౮) మెద్దకిణం పార్భ్వవ్యావృత్వ్యా సమగా 29 
పర్గివ్హృ త్య తయో రామం సన్నతం వార్జ్వమాగ ఆ] 

వామ చనన సమత శే స్య్యాతాం పువ్పపుటీ కృతా, 

తలసంచరపాదళ్ళ్చ కర్ర వ్య [పోక్త క్షలత్షణః . 27 

“పతే లె అని ఒక (వా, (ప. అప్పుడు దక్షిణ లతావా న్గము పార్శ్వ భాగ 

మందుండవలయునని అన్వయము | పరిష్కర్త] (చూ. (కిందిసూ చిక) 



సృాళ్యాగణివకి 
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వాక్యార్థము నభినయించునపుడు, ఇవే ముఖ్యములై యుండదగును : పదార్థ 

ముల నభినయించునపుడును, ఒక వాళ్యార్థమున కే చెరియుండునేని, వీనిని ఉచి 

తమునెరిగి మొదటనో, నడుమనో, తుదనో చేయవలయును, (పాధాన్యమును 

(సకటించుటకు; ఇది రహస్యము. 19, 20 

ఏకరణమందు అభినయవా_స్తములకు (పాధాన్యముండునో “అక్కడ 

వాక్యార్థము నభినయింపవలెను వట్టి వృ త్తమున చేయగూడదు; అచ్చోట కరణ 
మున నృ_త్తవా_స్తము [ప్రధానముగా నుండుట మంచిది. 2|| 

నృత్యప) యోగము నారంభించునపుడు,  సమపాదము, లతావా_స్తములు, 

చతుర| శమైన చేవామును సామాన్యముగా నుండదగును. | బిల 

కరణములందు [పాయికముగ కటకాముఖ_మెన "యొడముచేయి వక్షమునం 

దుండును; కుడిచేయి పాదము ననుసరించును. |. 99 

. వామహ_స్తమును మొదట | పయోగింపవలసినప్పుడు, వక్షః వచేశమందు 

దానిని జెట్టవలయును; దతిణము లతావా_న్హముగ నుండును. 24 

ఇక్కడ కొందరు చతుర్మ శముగా.నుండునది గనుక వై_స్ట్రవస్థానక్రమును చెప్పి 
నారు. ఈ కరణముల నభినయించుటలొ వా_న్తముగాని, పాద్దముగాని, | పత్యేక 

ముగా ఇతరమును వేర్కొననిచోట్ల, మొదలు కుడివిగా. నుండవలయును. _ లక్ 

= నూటయెనిమిది. కఠణముల లక్షణములు 
క 

తలపుష్పపుటకరణ మెట్టిదనగా : కుడికాలిని అధ్య క రికచారిచే వెనుకకు జరిపి, 

సమముగా కూడిన చేతులను వ్యావ _ర్హన|కియచే మరల పరివర్తన కింకుచే సన్నత 

మైన యెడమ పక్కకు చేర్చి, పువ్వపుటముగా చేసి, బామ_స్హనమునకు సరియగు 

[ప్రదేశమున చూపవలెను. పాదము తలసంచరముగా జరుపదగును; దాని లక్షణము 

వెనుక చెప్పబడినది 26, 27 
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తలమి కేక దే శన శ్రేయో౭|త్ర తలసంచరః 

శనపుమ్పపుటం యుక్తం కలపుష్పవుటం విదుః, 28 

వ్వం సర్వత విశ్రేయాః కరణేషు నిరుక యః; 

దియశే న ర్రనారంభే దేవేళ్యః కుసుమాంజలిః. 29 

అనేన కరణేనేతి పూర్వమస్య (పకీర్తనమ్; 
అంతే మంగలరూోపళ్వాత్ గంగావతరణం స్ట్ట్రతమ్. అ౦ 

(తలపుష్పుపుటమ్=- 1 ) | 

కృత్వా చారీమషకాంతాం పాత్యమానం నికుంచితమ్ 
పృష్ట పషతః ఫ్రా పయిళ్వాంైం పురత స్తం (పసారయన్ . వః! 

వ్యావర్తి రి తేన 'నిష్కా౦ంతమ్తాడి ప్త వ పరివ ర్హితమ్ 

కరం వతసి తద్దిక్కం విదధ్యాత్ కటకాముఖమ్; 

యదా౭ంగాంతరమే ఎభ్రవం- తదా[ళొంతముదీరితమ్. ౩౧2 

(|కాంతమ్-2) . 

వె శాఖ స్థానకం యత చ్చిన్నా స్యాత్ [కమశః కటిీ 

అలపదగ్గ_స్త సథా పార్వ తే లే తస్యాః కరో భవేత్ 

తతాలభంజనే' ఛీన్నమంగస్య పతిసారణే. (ఛన్నమ్-శీ) "లికి 

(పాదా సమ్షనఖశ్లిష్లా స్యాళాం, యత లతాకరెె 
we me tet hur nr య 

స్వభావావస్థితః కాయః స స స్యాత్ సమనఖాభిధ౩. ల్ర్క్వ 

నృత్య ప్రవేశనారంణే వినియోగోజన్య సమ్మతః 

*'బజపాది విషయే పోక్కి విచాఠరపిము ఖై 8 పరె ౩. 

అ FC సు ' 

: (పలంబికావితి పోక భరకేనా|త యౌాక రె 

శా దోలావితి మన్యంతే య త్రత్ కేచిన్నసాం | పతమ్; 

శోళై క విషయావేతావితి మన్యామహే వయమ్. 86 
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తలము అను ఏక చేళపదముచే తలసంచరమును (గహింపవలయును; దానితో 

గూడిన పుష్పుపుటమును తలపుష్ప్పపుటమందురు. 28 

ఇమే అన్నికరణముల ేళ్ళకును నిర్వచనవులు శెలిసికొనునది. న_ర్తనారంభ 

మునందు చేవతలకు పుష్పూంజలి యీాకరణముతో సమర్సింతురు; కావున మొదలు 

ది ని ని పేర్కొన్నారు; ముగింపునందు  మంగళరూపముగాన గంగావతరణము 

[గహింపబడినది. (తలపుష్పుపుటము--1) విర 80 

అప|కాంతచారి చేసి నికుంచితమైన పాదమును వెనుకకు పడ వేయుచు నిలిపి 

ముందుకు చాచి, హస్తమును వ్యావ_ర్తితముగా వెలికిదిసి ఆతీ_ప్పముగా పరి 

వార్తితము చేసి, అదిక్కుననే కటకాముఖముగా ఎదమీద నిలుపవలెను; ఇంకొక 

(పక్క యంగమును ఇశ్లు తీర్పవలయును; అది (కొంతమనబ డును. 81, 82 

(|కాంతము2) 
శకి 

ha 
జ ఈ 

వై శాఖస్టానకమందుండి క్రమముగా కటిని ఛిన్నము చేసి, ఆ కటీ పొర్భ్వము 

నందే అలపద్మవా స్త నము నుంచవలయును; “అది ఛిన్నము; 'దీనిని' తాలభంజనము 

నందును, అంగ| పతిసారణమందును ఉపయో గింపదగును. (ఛిన్నము-శీ) లల 

. పొదములు సమనఖములుగా చేరకగానుండి లతాకరములతో చేవాము స్వాభా 

వికరీతిగా నిలుచుట సమనఖము; నృత్యమునశకై మొదలు (పవేశించునపుడు దీనిని 

విని యోగింపదగును. కొందరు విచారింపక జపము మొదలగువాని విషయమున 

దీని వినియోగమనిరి. లీ, లర్ 
ళ్లు 

': ఈ కరణమునందు భరతుడు '|పవిలంబితి' కరములని చెప్పగా కొందరు దోలా 

కరములని ఆ పవమున కర్ణము భావించిరి; అది యు క్రముగాదుః; దొలావా_స్తనులు 

శోకమునరదు మా| తము విని యూగింపదగునని మా యభి|పాయము. 86 

(సమనఖము.-4& ) 
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ఉకో౭ర్టస్వ న్తికే వాస్తో దదిణా యస్సవవచేత్ 

వ్యావృత్త్యా పరివృత్యాచ నాసాబేశేఒల పద్మవత్. ఖా 

అంచితాం (ఘ్యునుసారీస్యాత్ తదం చితముదాహృతమ్; 

ఏతన్య సమ్ముఖీ నాత్మవిష యే భృశ కౌతుకాత్ 

వాక్యాన్హే వినియోగః స్యాన తో నిర్వర్ణ నాత్మ కే. 88 

(అంచితమ్--5) 

పాదేన శకటాస్యాయాం సమం వా_స్తం [(పసారయ 

తదిక్క_మపరం కుర్యాత్ వకఃసం కటకాముఖమ్. 99 
© @ 

యత స్యాత్ శకటాస్యం తత్ | [క్రీడాదా జాల ఖీలనే! 

అభ్యధ_త్త కరావ్యత భట్టతండుస్తు శిచికా, 4&0 

పాదావాదాయ వాస్తాభ్యాం ద్వి స్త్రీః కుర్య్యాద్గతాగతమ్ 

శకటాకారతాం బి[భదితి కీ ౩] ర్మిధరం మతమ్. 41 

(శకటాస్యమ్-6) 

పా ల్య్వ్వాభ్యాం (భమరీం కృత్వా, మండలస్థానకం భజన్, 

దధత్ ఛిన్నాం కటిం, ఛాయా మలపద్య్శు పతాక యోః (నౌ 

స్కంధేచ విదధత్ హస్తం కుర్యాదంగాంత కేణచ 

ద్విశ్చతుర్యా [కియా యత తత్కటిచ్చిన్న మిష్య లే, 

విస్మ్యయాత్మని వాక్యారై విద్భి రేతద్విధీయ శే, 49 

(కటిచ్చిన్నమ్-శి) 

యన్మిన్నుద్హృట్టితావం, ఘీ (క్రమాత్ పాశ్ళ్వేచ నన్నతే 

ద త్తతాలతలౌ హాస్తావేతదుద్దట్టితం మతమ్, 

ఉక్సవానంచనృ త్తే౭స్య [పయోగః పరికీర్తితః. 44 
(ఉద్దట్లితమి-రి) 

౧౨టిు' 

1. 'క్రీడాగోపాలఖేలనే' అను (వా. (వ. పాఠమునకు ఇటు నవరణ పరీన్ము శ 
౧ ణా 

సూచించినది. 
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అర్హస్వస్తి సికకరణమున ఏదతిణహ స్తము. చెప్పబడినదో అదే, .వ్యావృ త్తి వరి 

వృత్తులు చేసి ముక్కుదగ్గర అలపద్మముగా, అంచితపాదముననుసరించి నిలిచిన చో 

అది అంచితకరణమగును. దీనికి సమ్ముఖినాత్మ విషయమున (1 ) ఎక్కువ కుతూ 

వాలముతో వరికించు వాళ్యార్థమున () వినియోగము. శ, 98 

ల! ' ర ల _ వ(అంచికము-5) 

౨. ల కనీ లి 
యా 
ఖు] 

' (గని 
7 ' aol |. 

శకటాస్య చా రియందలి పాదముతో సరిగా వా _స్తమును ఆదికు ననే చాచవల 

యును; ఇంకొక వా న్నమును కటకాముఖము చేసి వక్ష స్ఫునందుం చవలేను; ఇది 

శకటాస్యము; ఆటలాడు బాలకుల డడ మొదలగువానియందు వీనీవి నీళయో గము. 

దీసియందు. తండు భట్టాచార్యుడు " శీదితపా స్తము 'లుండదగునని, చ్చ పెను. 

"రెండు చేతులతో _' రెండు కాళ్ళును పట్టుకొని రెండు మూడు మార్జు ముందు 

వెనుకలుగా ఊగవలెనని కీ ర్రిధరుని మతము... ._, ॥ 99 40, 41 

బ్ శం . . (శకటాన్యమ్ల-థి) 

art 

జ 

రెండు |పక్కలను (థ్రేమరీచేసి, "ముండల స్థానకమండు'నిలిటీ; కటినీ 'ఛన్నము 

చేసి, అలపద్మ పతాకల భాయగల్సో స్త నమును' [హా హాలవ హో _స్తమును]! 'మూపున 

"పెట్టుకోవలెను; ఇట్లు ఇంకొక యంగముచేగూడ చేయదగును; ఇట్లు రెండునారులు 

గాని, నాలుగుసార్గుగాని చేయుట కటిచ్చిన్నము; ఆశ్చర్య ప్రధానమైన వాక్యార్థ 

ములందు విజ్ఞులు దీనిని పర్చరచిరి, ౫” (కటిచ్చిన్నము-?) _ 1. 42, ఉలి 
ఈ గో 

| ఖో ‘om 77 లు ళ్లు వ వా ఈ 

పాదములు [క్రమముగా ఉద్ధ ట్టితములై , పార్శ్వములు సన్న తముల్లై అరచేతులు 

తట్టబడుట ఉద ట్టిశము. పండుగలలో ఆనందముతో, చేయు నృత్త తున దిని 

(పయోగము. / (ఉర్లు ట్టితము-ర) శ్రీ 

శ ళ్ 

1. ఈ తాత్పర్య సూచన పరిష్కర్తది (చూ. (క్రింది సూచిక 

యనా. og 
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మరడతస్థానోో స్ట్ఆగ్య చాతుర (శోర్జిదనోంతతము 

త్త సముటి టో్తల సవ్యం స్కంథోచ్లే శే నికుటయేత్ . 
ఆలి ఇంటు క లు 

త మేవోద్దట్టితం పాదం కుఠ్యావ్వానముం యథాస్టితమ్, 
యట ® 

పాణిఫాదవాథాసిద్ద వక్ర వర్తనయాకరమ్. 

తమేవ చతుర్మశంచ తసె నరవ సమకాలతః 

అంగం నికుట్ట యేదన్యత్ పూర్వవద్యత తత్ స్మృతమ్. 

నికుట్టకం, .ముహుర్వాశ్యే స్వస్య జ్ఞామా |ప్రధానశే; 

| అలనద్మకనీయస్యాః పతనోత్పతనాత్మకమ్ 

ల్ నికుజ్జక మివా జయం సంక కోవాల సమ్మతమ్. 

ల 
(నికుట్టకమ్-9) 

“శ్ర బంధ నితంబాఖ్య హా _స్తయోారనుసారతః = 

అసక్ఫోద్దతణం పో. - సమపవర్తిత మాచశరేత్. 

పాదం చోద్దృట్టితం కుర్యాద్వామం కరికరం పరమ్! 

నువారంగత్యయేనై ప యత తల్లలితం మతష్ 

నాష్రయతోల్ న్య _తయోరన్య | పయోగన్సవిలాసయోః. 

EF a (లలితమ్=10) 

అప(కామతి కేవాస్య శ తాత్ సూచీముఖే కశే 

' మూచీపాదో=.వ్యవకోమేతో త తద్దికో్కభమరీ తత?" 

పునరంగాంత కళై వ (నం 2) య (త తద్వలితం మతమ్, 

(వలితమ్--1 1) 

ఊర్జ్వమండలినౌ కృళ్యా.తతో వ_్తనయా౭నయోః. 
వవః స్థభేఒంజలిం కుర్యాత్ శిరోయ।త నిహంచితమ్ | . mL | 

త ల్రీనమితి విక్టేయేం పియాయాః |పార్ణనం ప్రతి. (లీనమ్-12) రల 

అను న! 

జలా 

ర్తీ'/ 

ot 

ర్] 

1. "వానుః కరికరః పరః' ముది. మీదిది నావద్ది వా. (ప. లోనిది. సుగమము. 
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చతుర ళపూర్వకముగా మండలస్థానకమందు నిలిచి, ఉక్జట్టిశమైన క్లుడిచేతిని 
మూపు దగ్గర నికుట్టనము చేంునలంకును, కుడి పాదమునే ఉద్ధట్టితము చేసి 

శ్రఖుడముక్లాలు ఇ్లేత్తులను ఉన్నట్టుగా మంచవలెను; ఆమీధ అదే వాస్తమునే ఆవిర్ధ 

వ్యకవ _రనచే చతుర శపరచవలెను; దానితో సమకాలముగా ఇతరాంగమును 

పూర్వమువలె నికుట్టనము తేఖుఢగునుః అది కుకుట్టకమ్యు ఛమ్బృ తాను శ్లాఘించు 
మాటయందు దాని షినిళయోగము. ఇక్కడ .మఘూపునంత్తు అలపథ్మహ_స్తపు 
చిటికెన | వేలు క్రిందికి మీదికి పడుళ్తుండుట నిళుట్టవమని కోళూంక్రుతమ్తు. 

(నికుట్టకము--9) 45, 46, 47, 48 

"కీశబంధ నితంబవా_గ్లముల ననుసర్తింశి చత్లిణమవా _స్పమును చలు మూళ్ళు అపవ ర్తి 

తకు చేయవలెను; ఎడమపాదమును ఉర్హృట్టితముగా, ఎడమవా_స్త్రమును ఈరిహా_స్త 

ముగా చేయవలెను; ఇట్లు అంగద్వయమునను పలుమారు చేయనగును; ఇది లలి 

తము; దీనిని నవిలాసముగా చేయు నృత్య నృత తములందు వ్రయోగిభుదగును. 

_ (లక్రితము-10) 49, 50 

సూచీముఖహా_స్టము చేహ శ తమునుండి అవ్మకమింపగా సూచీపాధముగూడ 

ఆదిక్కున కే అపష్మకమింపవలెను; ఆ_ఫై భమరి; ఇశకే మరల ఇంకొక యంగమునం 
దును జళుగవలను. అది వలితము. వలితము-11) 51 

హా సములు ఊర్జ్వమండ్రలములుగా చెసి ఆశని వ న ర్రనచే వక స్థలమందు 

ఆంజ - “కకాత్ర వలయును. ఇందు శిరస్సు నివాంచితముగా నుంతదగ్గును; ఇది 

లీనము; | పియురాలిని వేడుకొనుటయందు దీని “విసిశమో గము. ర్ి 

టం 'గ్రైమమువేని _ 
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'గమనాగమనే దోలాపాదపాదం నసమాచ లేక్ 

తద్వద్బాహుళ్చ తద్దికోం హపాంసపతోపలకితః, 

పవమంగాంతరం యై స్టలితం తదుదావ్బాతము: _ (ఫ్రలితమ్-19) లల 

" 2] ee! 

-అడ్డిళా?]! ఓ (పథమం' ఊరీ దోలాలంవితవాహుకః “* 

“ఎపూర్వళాయో నతోయ। త చ| క్రవద్భ్భమణరి. భవేత్. 

అభ్యంత రాప వె ధేన తద్విద్యాచ్చక మండలమ్. ' రశ 

ఇ (చ| కమండలమ్_14) 

మండల స్థానకం వక్షో నిర్భుగ్ను మవహిత్తకః 

కరో వక్ష స్టితో యత్ర నివేశో గజవాపవానే. (ని వళమ్--15) దర్ 

నిపాామయ్య కఠౌ యసిగిన్ను ద్వేష్టిత పురస్స కౌ 
వ్యావర్తని సహా క్లుత్య కరయోః పాదయోరపి. 56 

స్వస్తి సికౌం- యుగపక్ కుర్యుః తత్స స్ఫిక ముదావ్భాతమ్; 

| అపరాన్వేమణె "వేగాత్ [గే 2] నిసుభేచ (ప్రయుజ్య తె. 57 

(న్వ_స్తికమ్-16) 

ఇజ్ళాప్య స్థావ్యతే సూచీ చరణో౭స్ప ఖప్పళూః పురః 

తద్దిక 8. కటకో వతస్యన్యః శ్రీరే౭.లవ ల్లివః 

యస్మిన్నంగాంత కై వం” సూచీ తత్3,. .విర్మయే. (నూచీ-17) 58 

| 
న ఈ pen a ౯ జ జ 1 

టై లన క! అ త్ే ట్ి ము గో i un" Nr, క్ fp లే rn ఖ్ 
మును మత పల న్ మో baba చును యు 

De తభ 

1. న్థృలితా! అను - "పా. వ- పాఠము అడ్డితా' అని యురఢ్రదగునని పరిహ్ళు ర. 

సవరణ (చూ. Notes P23). | 

a త్య ల 
వ, కర్రా మగది. అచ్చు తప్పు, 

లి, “తత్కాలవి' నా వద్ది (వా. ప. 
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దోలాపాదవారితో పాదము రాకపోకలు చేయగా, ఆ (వక్కలోని' బావా 

వును వాంసపక్షవా_స్తముతో అశ్లే చేయవలను. ఇట్లు మరొక యంగముగూడ 

చేయనగును. అదిస్థలితము. rr (స్థలితము-1లి)- ౦8 

మొదట అడ్డితచారి చేసి, దోలవలె (వేలాడు బాహువులతో, వంగిన పూర్వ 

కాయముతో అభ్యంతళాపవేధము చేసి చ్మక్రములె తిరుగునది చక .మండలము. 

(చక మండలము--1 4) ర్డ్తీ 

న. 

మండల స్టానక మునందు వకస్సు నిర్భుగ్నమె, అవహిత్లక హస్తము 

వతస్సునందుండుట నివేశము; ఇది గజవాహనమునందు చేయదగును. ల్ర్ 

(ని పెళము--1ల్ళ్ 

1 _ఉద్వేష్టిత్మకియ చేసి చేతులను వెలికిదీసి వ్యావ_ర్త రనము చేయునప్పుజే మీది 

కెగిరి యేకకాలమంచే హ_స్థములను, పాదములను స్వ స్తికముగా తీర్చవలెను; అది 

స్వ_స్తికము ; ఇది ఇతరులను (2) వెదకునప్పుడు,  వెగమునందు, నిషేధించుట 

యందును పయోగింపదగును. - (న్వ_్తికము-16) _ ళ6, 5 
వ. త 

కను లలా 
న. 

సూచీ పాదము మీదికె త్తి నేలను తాకకుండునట్లు "ముందుకు నీలుపవలెను; 
ఆదిక్కు చేయియే కటకాముఖముగా ఎదమీద నుండదగును ; ఇంకొక చేయి 

అలప్రవమై శిరసునందుండును. ణకు ఇంకొక యంగమునందును చేయదగును; 

అధి సూచి. దానికి తాత్కాలికమైన (2) విస్మంము నందుపయోగము. 586 

(సూచి-17) 
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నూచీ పాదో౭న్య పా ర స్థ వతస్థ సః కటకాముఖః 

పకవంచిత కో౭_నోర్ట౭_ర్ల్గచం| డో వా కటి మా|శీతః 

వా_స్హః సాద్య త చింతాడ సూచీవిద్దం తదిష్యు శే. 

(నూచీవిద్ధమ్-18) 

అర్జాం7న కృళే సూచిన్యర్దనూచీ నిగద్య తే. (ఆర్షసూచీ-19) 

చతుర శావురః శేతే భవతో యత శేచితౌ 

వ్యావర్త |క్రియయా వకస్యాభుగ్న స్వస్తికా కరా. 

పాదొచ స్వ సిక జంఘాగుల్బస్య వలనాన్మిథః 

తద్వవ? స్వ సికం పో కం లజానుశయగో.-చరః. 
షష లాలి జ 

ఉత్ప్పుత్య ఘట యేత్ పాణిపాదేన స్వ_స్తికావితి 

ఊచే కీ ర్తిధరాచార్యః క్వచిల్ల త్య నిరికణాతీ్ . 

(వతఃస్వ_స్తికమ్-20) 

ఆవిద్దమంచితం పాదం కఠౌచ [కమశేచి కె 

య్మతకుర్యాత్ తదున్మ త్తం గశ్వే సౌభాగ్య జే మతమ్. 

(ఉన్న _్తమ--21) 

మండలస్థావ కే స్థిత్వా వతకిస్థం కటకాముఖమ్ 

_ సూఖ్యాస్య నృ త్తవా స్తేనాపసృృ క్యాగచ్భ్ళృతా యుతమ్. 

పార్శ్వంచ సన్నతం వామం బి భర్ పాదం నికుట్ట యేత్ 

య తార్ద రెచితం తత్ స్యాత్ అసమంజన చెప్టి తే, 

oe (అర్హ శేచితమ్-22) 

వామపాద కనిష్టాయాః కే తగో దతిణః పునః 

సార్ల తాలద్వ యం (స_స్తజంఘః పాదః (పసాగితః. 

తసి వ్రవౌనుగత నద్వత్ బాహుస్సన్న లప లవః 
a టీ cn 

కరో వామేతరో యత తదర్గల ముదిరితమ్. 

59 

60 

61 

62 

68 

64 

66 

67 
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వేరొకకాలి మడమవద్ద సూచీపాడముండి, కటకాముఖవా సము వతస్సునందు 

నీలీచి, ఇంకొక చేయి పశ్వవంచితముగనో, అర్ధచం[ద్రముగనో కటినా శయించెనేని 

అది నూచీవిద్దము; చింత మున్నగువానియందు దాని వినియోగము. ర్ి 

(సూచీవిద్దము--1 6) 
(గ) 

ఒక యర్జ దేహమునం దె చేసిన నూ చి అర్జసూచి _4ట్రర్బనూచి[ రి) 60 

' వతః (ప్రదేశమున వకుర్యయు గామన్న వా సములు శేచీతములుగా జేసి, 
వ్యావ_ర్తనక్రియతో, వంగినయెదమీద స్వ_స్తికముగా చేయవలెను; అశ్లు పాద 

ములను, పిక్కలను, చీలమండలను పరస్పరవలనము చేసి స్వ స్తికములుగా తీర్చ 

వలెను; అది వత్షఃస్వ_స్తీకము; లజ్జయందు, పశ్చాత్తాపమందు దాని వినియోగము. 

_ఒకొచో _ లక్ష్యమును చూచి కీ ర్తిధరాచార్యుడు, మీద-కగిరి పాణ్పొదముల 

స్వ స్రికము చేయవలెనని చె ప్పెను. (వకస్వ స్తికము-20) 61, “62, 68 

ఓ ఆవిద్దచారిచే పాదమును అంచితము చేస్తి వా _న్హములను క్రమముగా శేచిత 

ములుగా చేయుట ఉన్మ_శ్తము. ఇది సౌభాగ్యగర్వమునందు. 64 

(ఉన్న శ్రము-21). 
hrm 

మండలస్థానకమున నిలిచి, కటకాముఖవా_స్తము నెదమీద నిలుపుకొని, ఇతర 

హా_స్తము 'నూచీముఖన్న త్తవాన్తమె వెలికి సొగి, మరలి మీది వా న్హమును 

చేరుకొనగా, పార్భపము వంగిన చామపాదమును ఎత్తి మెట్టవలేను; ఇది 
అర్హ రెచితము; అసమంజస చేష్టయందు చూపషపదగినది. _ . 65, 66 

(అర్ద శే చితము- 22) 

కుడికాలు ఎడమకాలి చిటికెన వెలికి సరిగా “రెండున్నర జలముల దూరమున 

జారినజంగతో చాచి, దాని నమసరించుచు నే కుడిభుజమును అలపల్ల వవా స్తముతో 

సాగించుట అర్షలమనబడును ; -ఇది అంగదుడు మున్నగు వానరుల. నడకలో 

సః ళ్ > (ల 



192 . ఛతుర్శొ'౭.ధ్యాయ్య, 

- పతదంగదముఖ్యానాం ప్రవంగానాం వరి|కమే; 

పాదో, నూపుఠ పాదావత్ పృష్టతః (పసృృతన్తతః. 

(పసార్య పురతః కార్యావు'భౌ పాదానుగౌ కళౌ 

69 

ఇత్య త కరణే (పోక్తం వ్యాఖ్యానే భట్టతండునా, (అర్గలము-2లి) 70 

we 
Un 

చరణా స్వన్నికా వ స్ట కరిణోయ్యత దకిణః 
అపరో వత్షసః స్లానే తదర్లస్య స్తికం విదుః. 

థి @ ఈలి 

సవ్యం కీ ర్రిధరాబాక్య భట్టతండు పురోగమాః 

కటివా_స్తం పఠంత్య[త వ్యాఖ్యానం తస్య కథ్యతే. 

అర్జచం | దాభిధ$ కట్యాం పక | పద్యోతకో2థవా 

పక్షవంచిత కోవాపి యథాళోభం విధీయతే. _ (అర్జస్వన్హికమ్-24) 78. 

చా షగత్యా ( 2 పయోగణ య|త్రపాద | కియా థ వేత 

దోలా[పయోగతః కించిత్ కృతో ద్వే ష్లాపవేష్ట నౌ, 

కరాస్యాతాం తదావర్తం, సం|తాసాదుపసర్చ ణో; 

రేచనం హ_న్తపాదస్య భట్టతండు రిహోబవీత్. 

శకేచిదాహు;8 స్థితావర్తామలాతామసే విదుః 

(బూళతే కీర్తిధరాచార్యో [భమరీమేవ లత్యువిత్. (ఆవర్తమ్-25) 

చారీ కుర్వున్నప కాంతాం భుజము ద్వేష్ట్య వికి పేక్ 

అప వేష్టోల్లి పన్నేవ నూచీమేకాం [ఘీణా భ జేత్. 

తత(స్ర్రికవివ _ర్తెన వీదధీత వరాజ్ముఖః 

పృ సవ్యస్య పాదన్య వామేన స్వ స్తికం యదా., 

పృష్ట స్వ_స్తిక మాభ్యాతం, పృష్టస్థాన్వేషణో; తదా 

అన్యే స్వస్తిక మిచ్చంతః పృవ్యతః కరయోరపి. 

0! 
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ఈకరణవ్యాఖ్యానమున భట్టతండువు “పాదము నూపుర పాదచారివలె వెను 

కకు సాగించి, తరువాత పొడానుసారులుగా శెండు చేతులు ముందుకు చాచ 

వలెను” అని చెప్పినాడు. (అర్గలము.-ిలి) 67, 65, 69, 70 

{ 

పాదములు స్వ _స్థికముల యుండి, కుడివా_సము కరివా న్తముగా నురడి, ఎడ 

మది వతకస్సుమీద నుండినచో అది అర్జస్వ _స్తిక మందురు, ' Tl 

ఇక్కడ కీ ర్తిధరాచార్యుడు, భట్టతండువు మున్నగువారు కుడి చేతిని కటి 

వా స్తముగా పఠింతురు; దానిని వివరింతును : 72 

కటియందు అర్హ చం దమను దానిని గాని, పత (పదో్యోతకమునుగాని, పత 

వంచితమునుగాని, అందము మీరక, వాస్తము నిల్పవచ్చును. 78 
(అర్షస్వ స్తికము-24) 

ణి = 

' చాషగతిలో పాదములు నడవవలెను; హాస్టములు దోలాపయోగముచే 

ఇంచుక ఉద్వేష్టిశమును, అప పెష్టితమును చేయుచుండవలెను. అది ఆవ_ర్తము; భయ . 

ముతో సమీపించుచో దీని వినియోగము. ఇక్కడ పహా_స్తపాదములు రేచనము 

చేయదగునని భట్టతండువు వచించెను. 

కొందరిక్కడ స్టితావ ర్వచారిని, మరికొందరు అలాతచారిని చెప్పిరి; లత్యు 

వేత్త కీర్తిధరాచార్యుడు [భమరినే చెప్పినాడు. (ఆవర్హము--25) 74, 715, 76 

అప కాంతచారిని చేయుచు, భుజమునుద్వేష్టించి విసరవలయును; అపవేష్టించి 

చె కెత్తుచునే ఒకకాలితో సూచిని చేయవలయును; అవవై |తిశమును (త్రిప్పి వెనుక 
మొగమై కుడికాలి మీద ఎడమకాలితో స్వస్తికమును. తీర్పవలెనుు ఇది పృష్ట 
స్వ_స్తికమనబడును; వీపు (పక్కనున్న వానిని వెదకుటయందు దిని వినియోగము; 
అప్పుడు చేతులుగూడ స్వ _స్తికపరచవలెనని, యుద్ధమందలి తిరుగాటయందు దినిని 
విని యోగింపదగునని ఇతరులన్నారు, . 

.వా_న్తములు ఆవిద్దవకములుగా షాదములు న్వ నికముచేసి, ఆమీద అపకాంత 

ఛారిచేసి, అర్ధసూ చీకరణముతో తిరిగి, సభ్యులకు వీపు గానవచ్చునట్టుగా ఎగిరి 
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వినియోగం వదంత్యస్య సం|గామస్య పరిక మే 

ఆవిద్దవ|కకా హస్తా కృళ్వాంఘిం స్వ స్తికం తతః, 60 

అప|కాంతాం విధాయార్లనూ చినా పరివృత్య చ, 

సభ్యాభిముఖ పృష్టో౬ంఘి స్వ_స్తికం రచితోత్తుతిః. 81 

“హృది కుర్యాత్ కళం వామం వథవంచితకం, పరమ్ 

పరావృ త్తం శిరశ్నేశ్ఞమ।త కీర్మిధరో౭భ్యధాత్ .(పృవ్టన్వ స్తికమ్--26) 82 

. ఉన్నుఖ స్వ స్తికాకా లె అశ్లిపా మణిబంధతః 

నతః తేలే క రౌకృత్వా తతై )వ యుగపత్సునః, రితి 

వ్యావృ త్తి సరివృ_క్తిభ్యాం పతాకా య్మత పాతయత్ 

స్వోర్యోరుతానితావేవ వర్తితం తత్ (పకీర్తితమ్. 84 

ఆవిద్దవ _ర్రనాఘృష్టావధ స్తలనిపాతి తా 

ఏకె యడా తదా రోమవాక్యార్థాభినయే మతా. 85 

శుకతుండాదయో౭వ్య[త [పయో _కృవ్యాః యథో చితమ్, 

మునినాప్యత ఏవాత విశేషో న నిరూపితః, 66 

త|తాప్యనంతరో_క్షత్వాత్ తలపువ్పపుటో దితః? 

పాదో౭నుమత ఇత్యే కే మునేరాశయవేదినః. 87 

కథంరూమానురాచా ర్యాః చరణం తలసంచరమ్, 

అపశేతు విదుః పాదం హస్తాచిత్యానుసారతః. (వర్మితమ్-27) 66 

భుజంగ తాసితాం(ఘిః స్యాత్ దకిణో రేచితః కరః 

య(తవామో- లతానం క ఫ్ర 8 తద్భుజంగాం చితం భవేత్. 89 

| (భుజంగాంచితమ్...28 

1. భరతముని పట్టీలో వ_ర్తితము రెండవది... 

2, “వుటాదితః" అను మ్ముదితపాఠము అన్వయింవవిది. మీది పాఠము నా వద్ది 

[ద లోనిది... సో 
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పాదస్వ స్టీకము తీర్చి, పతువంచితముగా ఎడమచేతిని ఎదపై నిలిపి, కుడిచేతిని, 

త్రలను వెనుకకు (తిప్పవలయును; ఇట్లు కీరిధరుడు ఈ కరణమునకు లక్షణము 

చెప్పెను. (పృష్ట స్వ స్టికము-- 26) 77, ౧8, 79, 80, 81, 82 
© అటో 

మనికట్టుమీద విడివిడిగా న్వ_స్తీకాకారముగ చేతులు వెలికిల వేసి 'యెదమీద 

నిలిపి అక్క డనే ఒకమారుగా వ్యావృ త్తి పరివృత్తులతో పతాకలుగా వెలికిలిగా స 

తమ తమ తొడలవై పడవేయవలెను. అది వర్తితము 88, 84 

వె హస్తములను ఆవిద్దవ ర్రనచే రాచి, 'బోరలుగా వడవేసినవ్పుడు రోమ 

వాక్యము నర్థము అభినయించుట కుపయోగించును. ల. 85 

ఇక్కడ యథోచితముగా శుకతుండాది హ_స్హములను గూడ |వయోగింప 

దగును. కనుకనే భరతముని యిందు (పత్యేకముగా హా_స్తవిశేషమును చెప్పలేదు. 

మరియు తలపుష్పపుటము తరువాత వెంటనే ఈ కరణమును. చేర్కొనుటచే 

దాని తలసంచరపాదమే దీనికిని అనుమతింపబడ్నదసే ముని 'యభి ప్రాయము 

చెరీగిన కొందరాచార్యులు చెప్పిరి. మరీ కొందరు మొతము హూ _స్పములకు 

తగినట్లు పొదములుండదగునన్నారు. _ (వర్తితము--౭!) 86, 87, 68 

* '"కుడిపాదమున భుజంగ | తాసితచారి, కుడిచేయి. శేచేతము, ఎడమది లతా 

హస్తము - ఇది భుజంగాంచితము. (భుజంగాంచితము-28) 89 
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"సవ్యం సూచీముఖం నృ _త్తవాస్తోపగమ పూర్వకమ్ 

'వామం వత, స్టితం దధ్యాత్ తద్దిక్కాం[ ఘిర్నికుట్టితః. 90 

ఏవమంగాతరం భూయః సూచీపాదో౭_లపల్ల వః 

నికుట్టితో దతిణ౩ స్యాత్ కరో వామో యథా పురా 

ఇత్హం ముహుః (కియాయ త తద్విషమ్క్మంభం (పకీర్తి 8 తమ్. 91 

(విష్యుంభమి-29) 

' 'నవిద్యుద్భాంతయా దండపాదయా చతసృష్వపి " 

దికు పాదన్య వికేషః, కృతోద్వేషస్టాపవన్టయోః. 92 
రు ణు 

పాదానుకూలయోః పాణ్యోః రేచనా౭ ౦ చితయోరవి * 

క్రియ యత వితీ పం తదుద్దతపరి[క మే. (విత ప్రమ్--80) 99 
కా థి —_ 

దండపాదాభిధా చారీ దండపజె కరావపి_.. 

యత రేచనసంయుగక్తా . 'తద్భ వేద్దండ రెచితఈ; 

న్ను తె [పమోదయు _కేన్య (పయోగస్తాండవే యథా, 94 

(దండశేచితమ్-81) 

re వట _ న _ 

.. ఫ్టలనాపనృతి పాదౌ వాంసపత్షో దుత|భమః 

వామ్మః నవ్వ్య్యాళ్షార్థ్ చం[దస్తు య్య తక టాం విధీయతే. ర్రిల్ 

“అరమ తల్లి తత్యజైః జ్రేయంత తరుణి మదే; 

పక్షవంచితకం కట్యామ।త కీర్తి ధరో౭|బవీత్ ; 

హస్తం నితంబమృతై )వ పే పాహుర్మనీపిణః, లిం 

. (అర్హమ త్తల్రి_ల2) 
0,0౧ కేఈ 

a 
unl 

1. ఈ ముదిత పాఠము సరిగా తోవదు. అభినవ భారతి, రత్నాకరముల (ప్రకారము, 

దీని పాఠము “సవ్యః నూచీముఖో నృ శో తీవా సో౭పగమ పూర్వకమ్ - వామం 

వతః స్టీం విధ్యాత్ ' అనీ యుండ బోలున్లు. (వా. ప. లలో 0. (పతి “'ముఖో'. 

“విద్యాత్ ' అని చూపినది గాన ఈ నా సూచన. శెలుగు దాని ననుసరించినది. 

(చూ. భ. నా. శా. అభినవభారతి. ౪-౧౬౨-౬౩, సం. రత్నా. ౭-౭౩౭, ౩౮) 
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కుడిచేయి సూచీముఖన్ఫ _త్తహా_స్తముతో, _అపవిద్దముగా నడచి, 'వత్షస్సు 

మీదనుండు వామహా_స్తమును తాకవలయును. ఎడమపాదము నికుట్టితము చేయ 

దగును, ఇట్లు ఇంకొక (పక్క యంగమునను చేసి మరల సూచీపాదముతో 
అలప్ట్టవ హస్తము కుడి [పక్క నికుట్టితము చేయనగును. ఎడమ చేయి మునుపటి 

వలెనే యుండదగును; ఇట్లు పలుమారు చేయుట వివ్కంభమనబడును. 90, 91 

(విష్కంభము--2€) 

అద గ రడ గం చరత గదా ప్రై పద 6 

pr అరా చ ae | లల. 

విద్యుద్భా)౦త, దండపాదచారులతో నాలుగు దిక్కులందును పాదమును 

వీశేపించవలయును; అనశ్లే చేతులు అంచితములై ఉద్వేష్టితాప వేష్టితములతో 

పొదమువెంట శేచితములు గావలయును. ఇది విి_ప్రము; ఉద్ధతముగా తిరుగాడుట 

యందిది తగినది. (వితి_ప్తము--80) 92, 98 

దండపాదచారితో దండపక్షవా స్తములు కేచనము చేయుట దండశేచితము; 
ఇది తాండవమున | పయోగించునట్లు, సంతోషమును సూచించునృ _త్తమునందును 
(పయోజ్యము. (దండ రేచితము--81) 94 

శ 
Cal 

శ్రీశ wy 

Wah iu 

స్టలితకరణమున పాదములు వేరుపడగా, వామవా న్తము (ద్రుత భ్రమణ గలిగి 

వాంసపక్ష మెయుండి, కుడిచేయి అర్హచం[ దమె, కటియందు నిలువవ'లేను; ఇది 

అరమ త్త ల్లి; దీనిని తరుణమదమున తత్త్వ మెరిగినవారు విని యోగింతురు. ఇందు 

కటిమీది వౌ స్తము పత్షవంచితకమని కీ ర్రిధరుడు చెప్పెను; ఇతర పండితులు నితంబ 

హా_స్తమనిరి.  -యా(అర్థవ్యత్ర ల్రి-లీి2) _ ౧ 95, 96 
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ఘూర్హ్ల మానస్య పాదస్య యత స్యాదుపసర్పణమ్ 

గుల్ఫ స్వ_స్తిక పర్యంతం తనై గ్రవానుచరః కరః. ర్ట 

ఉద్వేప్టితో నితంబ; స్యాదేష పొదోప (దాప 2)! సర్పణే 

అపవేస్టితమాదధ్యా చేవమంగాంత శేణచ 

(క్రియైవం బహుశః (పోకా తన్మ తృల్లి బృథైర్భ్మదే. (మత్త ల్లి-కీశి) 98 

యత దోలౌ కరొ స్యాతాం మస్తకం పరివాహితమ్ 

పర్యా యేణ ముహుః పాదా స్వ స్టికీ భూయవిచ్యుతె. 99 

మదస్టలిత మేతత్ స్యాత్ (వయోజ్యం మధ్య మే మదే 

అత థ్రమరికావీద్దే చా ర్వా కీ రి ధరో౭. భ్యధాత్. 100 

(మదస్టలితమ--లి4) 
రి 

వె వ్లవం స్థానకం హస్తో 'రేచితొ ౬ న్యో౭లపల్టి వః 

వకఃసో లోలితం శీర ౦, వి శాంతిః పార్వ యో; [కమాత్ , 101 
@ 0 

యశ తకుర్వీత తత్ తదెః లోలితం (పతిపాదితమ్; 
క్ష్ 

అత చారీమలా తాఖ్యాం భట్టతండురమన్యత. (లోలితమ్-ల5) 102 

దోలా పాదాం[ఘిమాదాయ తద న్యేనోతళ్సుుతిం థ్ జేత్ 

చారీశ్చ |భ్రమరీః* యత తత్ (పేంఖోలిత మీరితమ్.. 108 
( (సేంభేలితమ్-38) 

చ్యావ ర్తితంే శిరోచేశమానీయాఖిముఖాంగులీ 

పతాక పరివర్య్యో శ్ట్వే నిషా) మితభుజె కరా. 104 

1. 

వి. 

“పాదోవి అను ము దితపాళఠము సరసముగా తోపదు. కనుక నా సూచన 
యా సవరణ. 

'చారీంచ|భమరీం' అను C. (వతి పాఠమే యుక్తము. అభినవభారతి, రత్నా 

కరము ఏకవచన మే చెప్పినవి, (అభి. భా. ౪-౧౪౫; రత్నా. ౭=౭౦౭) 

వి, వ్యావ లేన అను 0. (పతి పాఠము ఉచితతరము. 
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పాదము అడ్డాడుచు ఎదుటికాలి గుల్ఫమును స్వ స్తికమగునట్లు చేరుచో దాని 

ననుసరించి యే నితంబహ_స్తము ఉటద్వెష్టితముగానుండి, ఆ పాదము 'వెనుదీయుచో 

అపవేష్టితముగా నుండవలయును; ఇట్టు ఇతరాంగమునందును; ఈ పని పలుమారు 

జరుగుట మత్త ల్రియని బుధులందురు. ఇది మదమునందు చేయదగును. 97, 98 

(దుత్త ల్లి-ిక) 
దోలా హ న్హములతో, పరివాహిత శిరస్సుతో దేనియందు పాదములు 

మారి మారి, స్వ స్తికములై , పలుమారు విడిపోవునో అది మదస్థ్రలితమగును; ఇది 

నడిమత్తునందు |పయోగింపదగును. కీ ర్తిధరాచార్యుడు దీనియందు | భమరి, 
ఆవిద్దము అనుచారులను చేయవలయునని చెప్పినాడు. 99, 100 

_ (మదస్థలితము--లి4) 

చై_పవము స్థానకము; ఒక చేయి రేచితము, మరొక్కటి అలపల్ల వముగా 

వతస్సుననుండును; శిరస్సు లోలితముగా నుండి |కమముతో ఇరు | పక్కలందు 

వ శాంతి దీసుకొనును; ఇట్లు జరిపించుట, లోలితమని విజ్ఞులందురు, ఇందు 

భట్టతండవు అలాతమనుచారిని | పయోగింపదగునన్నా డు. 101, 102 

(లోలితము లిక్) 

ఒకటి దోలాపాదము చేసి, మరొక్క దానితో గంతవలయును; |భమరిచారి 
గావలయును. అది _చుంఖోేలితము. ((ేంఖోలితము -ల6) 109 

పళాకహా_స్తములను వేళ్ళు ఎదు రెదురగునట్లు వ్యావర్త హస్త కరణముతో , 

శిరః ప్రదేశమునకు తెచ్చి, ఊర్ధ్వముఖముగా పరివ_ర్తమ్యు చేసి, భుజములను చాచి, 

mn 
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యథాస్వమం నయోర్న ్యస్వేది త శేతరసమ్ముఖౌ 
తతస్తా య|త కుర్వీత నితంజా దేహసమ్ముఖె 

సహితం చార్యా నితంబం తన్నిరూపితమ్. 105 

- (నితంబమ్--87) 

ఊర్జ ్వజానుం దధచ్చారీం పక్షవం చిత మున్ముఖమ్ 

అలపద్మ మరాలం వా నిజస్యోపరిజానునః. 106 

స్తన జతే యథా యస్మిన్ అపరం కటకాముఖమ్ 

వక్షిసల సితం కుర్యాత్ ఊర్ష్వ్వజాను తదీరితమ్. 107 
అ ఇ థి 

(ఊర్హ్వజాను--8 8) 
త | 

యత్పా ర్వ స్వస్తిక వాసౌ పర్యా యేణ నికుట్టితా 

ఉన్యుఖాధో ముఖి” స్యాతాం తతాాదళశ్చ నికుట్టితమ్ (తః 2. 108 

యస్మిన్నంగాంత శై వం తత్స్యాత్ పార్శ్వనికుట్టితమ్, 
(వకాళాచరణాభ్యాస వాక్యార్థాభినయే మళమ్. 109 

(పార్ళ్వనికుట్టితమ్-ల9) 

య (తాన్యస్య పురః పొర్ళ్వకాంతయా చరణం ఊ"ేత్ 

హాస్తా పాదానుగా యద్వా [ప్రయోజ్యాభినయోచితా 
పార్భ్వ|క్రాంతమిదం రౌ దే ఖీమాదేః స్యాత్సరి[క్రమే. 110 

(పార్శ్వ కాంతమ్-40) 

యత చారీమతి[కాంతాం పయోగానుగతా కళా 
కుర్వీత తదతి కాంత మంద్దతస్య పరికమె; _ 

వాసౌ గరుడపతాఖ్య్యా భట్టతండు రిహో (బవీత్ | వ. 

(అతి (కాంతమ్--4 1) 

యత బద్దాం విధాయాప| కాంతాం చారీం సమాచరేత్ 

(పయోగానుగుణా హస్తా తదష్మకాంత మీరితమ్. 2 

(అప కాంతమ్--4ఉ2) 
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చేతులను తమ తమ మూపులందు ఎదుశెదురుగా నిలిపి, తర్వాత ఆహా_నములను 

శరీరమున కభిముఖముగా, నితంబములుగా, బద్దచారితో, చేయవలయును. ఇది 

నితంబము. (నితంబము--లి") 104, 105 

ఊర్హ్వజానుచారిని చేసి, తన కెదురు మొగమైన పత్షవంచితవా_న్హమును అలపద్భ 

ముగానో, అరాళముగానో, దాని మోకాలినై సృన|ఫచేశమునకు సరిగా నిలిపి, 

ఇంకొక చేతిని కటకాముఖముగా ఎదమీద 'పెట్టుకొనుట ఊర్జ్వజానువనబడును. 

(ఊర్ద్వజానువు-86) 106, 107 

ఏ పార్శ్వమున స్వ_స్తికహ సములు నికుట్టితములై పర్యాయముగా, ఫలికలిగా, 

బోరలుగా, జరుగునో ఆ |పక్కపాదమును నికుట్టితము చేయవలయును; ఇట్లు 

అంగాంతరమందును; అది పార్గ్వనికుట్టితము; ఇది |పకాశాచరణమున () అభ్యా 

సమున, వాక్యార్థము నభినయించుటయందు, తగును. 108, 109 

రాష్ట్ర) 

sr .' a 

పార్భ్వ|కాంతచారిచే, ఒక పాదము నింకొకదాని ముందు. వేయవల్తెను. ఆ 

పాదమునే హా _న్గము లనున రించవలెను; లీలా ప్రయోగించు] విషయమునకు తగి 

నట్లు హా_స్హములను మలచవలను; ఇది పార్భ్వ|కాంతము; కీమేే వినుడు మున్నగు 

శారి రౌ|దపు నడకకు ఇది యుక్తము. (పార్శ్వ కాంతము- 40) 110 

[పయోగము ననునరించిన వాస్తములతో అతి[కాంతచారిని చేయుట అతి 

(కాంతము; ఇది ఉద్దతుడై. నవాని తిరుగాటయందు (పయోజ్యము. దీనియందు 

గరుడపక్షహా స్తము లుండదగునని భట్టతండువు వచించేను. 111 

( అతి కాంతము--41) 

బద్దచారిని చేసి అప|కాంతచారిని చేయవలను; వాన్తములు |ప్రయోగమున 

కనుగుణముగా సాగవలెను. అది అహక్రాంతము. (అవ్మక్రాంతము42) - 112 

Hf | శ గే "శ 
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వృళ్చిశే కరణీ యో౭సౌ పాద న్లం విధి వద్దధత్ ల్ 

పతద్దిక్క-మరాలంచ శిరసః పార్భ్వతః కరమ్. 
లు . 

తె వాన్యమురః తే తే నాసికా గానుసారిణమ్ 

యత కుర్వీత తత్త్వ శైః నికుం చిత ముదాహృాతమ్. 

నాసికా గే వతాకో౭ నె నః (పో కః నూచీముఖో2౭ పరః 

అ తాలపల్ల వః కీర్తిధరాచార్యణ. కీర్తితః 

ఆకాళోత్పతనోత్కంళా వితర్కాదావిదం మతము. 

(నికుంచితమ్--48) 

విద్యుద్భాంతా భ పద్య (త చారీ తద్యశ7ి కరా 

విమ్యుద్భాగంతం తదాఖ్యాత ముద్దతస్య పరిక మే; 

అత్ర పాద(క్రియాం కేచిత్ సౌకర్యాత్ పురతోజగుః. 

- (విద్యుద్భాంతమ్--44) 

విధాయ దక్షిణం నూచీం తం జవాదపసారితమ్ 

పాదం పాళ్చే ప్రతి సేత్ పృష్టపరావృ త్త తన కర్మణా. 

కటిమా రేచ యేద్యద్యా బావ్యూతో _భమరీం దధత్, 

హస్తా వ్రయోగతః కుర్యాత్ వ్యావృత్తీ తపరివ రితా. ౧ 

య్యశాంశే చాతురశ్యంచ కటి|భాంతం వదంతి తత్; 

పరిక మే గతీనాం తత్తాలేషు యతి పూరణే. 

: (కటి భ్రాంతమ్-45) 

ఈ చారీం బద్దాం విధాయాస్యాం. స్వ నృకస్యావసారజే 

స్టికా వర్తావదాదధ్యాక్ ఉరోమండలినె కరా 

యత తత్క_రణం (పోక మురోమండల సంజ్ఞ కమ్. 

(ఉరోనండలమ్-18) _ 

హారిణ వ్లతయాళ్ల్సుశ్య పాదయా౯న న్యు స్తీ సికం పురః 

యత్ర కుర్వీత హాస్తాతు దోలా తత్సన్నతం మతము. 

1165 

116 

117 

120 
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వృశ్చికకరణమునకు చెప్పిన పాదమును యథావిధిగా నిలిపి, ఆ [పక్క చెతిని 

అశాళముగా శిరస్సు [ప్రక్క బెట్టి, ఇంకొక చేతిని అరాళముగానే ముక్కుకొన 
'ఈాకునట్లు తీర్పవలెను; ఇది నికుంచితమని తత్త్వజ్ఞులందురు; , ఇతరులు నాసాగ 

మున 'సళాకహా స్వమును, ఇంకొక వాస్తమును సూచీముఖముగాను, చెప్పిరి. 

&g ర్రిధరాచార్యుడు ఇందు అలపల్ల వహస్మము 'పేర్కొనెను. ఆకాశమున కెగురుట, 

(సత్యం, వితర్క_.ము మున్న గువానియందు, దీన్రి వియోగము. ల శ 

(నికుంచితము-కి) 18, 114, 115 
ఖో hi 

‘fo 

విద్యుద్భా”ంతచారిని చేయుచు దానివెంట నే, కరములు వడపుట, విద్యు 

ద్భాీంత మనబడును. ఉద్దతుడై నవాని ఫరి| కమమునందు దీని వినియోగము; 

ఇక్కడ కొందరు సౌకర్యము కొరకు పాద్మకియను మొదట చేయదగు నన్నారు. 
(విధ్యుద్భా్యంతము- కక) 116 

శే 

దతిణపాదమును నూచిగా చేసి, వేగముగా దానిని (పక్కకు (తోసి మెట్టి, 

పృష్టపరావృ_త్తిచే కటిని కదలింపవలెను; లేదా _ వాహ్య్య [భమరి చేయవచ్చును; 

(ప్రయోగము ననుసరించి హ_గ్త్రములు వ్యావృ త్త పరివృ, _శ్రృములుగా చేయవలెను; 

కడపట చతుర శముగా. నిలువవలెను; ఇది కటి భాంతమందురు. 'దీనీని గతుల 

పరి కమమున, తాళములందలి యతిని, .ముగిరచుటయందు (పయో గింఫదగును. 

(కటి భాంతము--45) 117, 118, 119 

కే 
క 

బద్దచారిచేసి, స్వ_స్తీకమును విడదీయుటయందు స్థితావుర్తచారి చేయవలయును; 

ఫ్లో స్తములు ఉరోమండములు గాదగును. ఇది ఉరోమండలకరణము. 120 

(ఉరోమండలము--4ర్కే 
క. . 

ల్ 

౧8 హరిణవ్లతచారిచే ఎగిరి ముందర పాదములు స్టన్టిక పరచవలెను; ' దోల వాస్త 
౧ ము | + _2 

ములు; అది'శన్న తముః”” ఇది నీచమైన స్వభావము గలవారు సమీపించుట కుప 



చతుర్శో౭ ధ్యా కః 

ఏతన్నీ చ స్వభావానాముపసర్పణ గోచరము; 

భట్టతండురితి [వా ?] |బూశే పాదవత్ స్వ స్తీకా కరా; wm 

చేనానత్యా భువనం రాకా [వతి] § 8 &ధర్ ౬భ్యధాత్. స్ 422 

ee 

"పార్టి లాగే యదన్యాం [ఘేః నూచ్యా న్వస్తికమాచశేత్ ౫ 

ర్ . , 
వివ_ర్త్య |తికమేక[త [పత్యావృ తెరవ పార తః. 158 

౩” కరా ఊరోోర్వలనమాదధ్యాల్ బద్దయా "లేచి 

వినివృ_త్తం తదామ్నాత ముద్దతస్య పరికమే. 124 
(వినివృ_త్తమ్--48) 

పాదమాకి _స్తయా౭ ఊప్య తతో వా సన సంయుతమ్, 

వ్యావృ శ తప పరివృ త్త తేన స్వదేహోదపసారితమ్. 125 

ప్రక్యావర్త్య (వకుర్వీత (భమరీం రేచయ (యన్ గ్ర కరి 

య్మతతత్ స్యాన్నివృతాఖ్య ముద్దతన్య పరి క్రమే. 126 
(నివృత్తమ్-49) =. 

చతురశ్రతయా స్థిత్వా సవ్యమావ ర్రితం కరమ్ 

ఆతి ప్రయో వినిమా-స్య శుకతుండక్ళతం పు పునః. 127 

న్వస్యోరాః పృష్టతొాన్యన్యేత్ తతన్ను కటకాముఖమ్ 

“వత+స్థలస్థితం వామఠి.వర్తనా. చాతురీవశాక్ 

కుర్యాద్య త్రాపవిద్దం తదసూయా కోపయో; స్మతమ్. 128: 

(అపవిద్దమ్--50) 

వృశ్చిక కరళే వాసో లతాఖ్యో రేచితః పరః 

వక్షః నముదతం య్మత తదుక్తం .గరుడవ్లుతమ్, ' 129 ® హాని ౧ 

ఆహురన్వర్థమేవాస్య వినియో*గం వివశి తః; 
పతాకె మణిబంధాంతే ముహురంచిత కుంచితె 

- యత లత్యానుకూల్యేన. కథితా . భట్టతంభునా. 32: .. 180 
_ వశ్యగర్తుడష్తుతమ్కట్లు త 



'యోగించును. ఇక్కడ పాదములవలె చెతులును స్వ_స్తికములుగా నుండదగునని 

భట తండువు చెప్పుచున్నాడు; శరీరమును వంచుటచే చేతులు వేలను తాకవలెనని 
వి 

కీ ర్రి ధరుడు వచించెను. -_ (సన్నతము.--4'7) 121, 122 
{ 

నూచీ పొదముచే ఇంకొక పాదము మడమవద్ద్గ స్వ, స్తీకముగా. తీర్చి, ఒకమారు 

[పక్కకు [తికము (తిప్పి మరలించి, బద్దచారిచె రేచితవా సములతో ఊరువలనము 

చేయదగును; ఇది వినివృత్తము. దీనిని ఉద్దతుల తిరుగులాట కుపయోగింప 

దగును. (వినివృ త్తము--45) 128, 124 

ఆతి _ప్పచారిచే పాదమును (తోసి, ఆనా వ్యావ్య త్తము, పరివృ_త్తమునై న 

వా_న్తముతోకూర్చి, దేహమునుండి చాచి, మరల ముడిచి, | భమర్తిచేసి, వా స్తము 
లను రేచితము చేయవలెను; ఇది నివృత్తము; ఉద్దతుని పరిక్రమణమందు 

తగినది. (నివ త్తము-_49) 125, 126 

చతురశముగా నిలిచి, కుడిచేతిని తిరుగవేసి, ఆతి _ప్పచారితో వెలికిదీసి, శుక 

తుండముగా జేసి, మరలదాని తొడ వెనుక వెట్టవలయును; తరువాత కటకాముఖ 

ముగా, ఎడమచేతిని వ _రనాచాతుఠక్యముచే ఎదమీద నిలుపవలయును; ఇది అప 

విద్దము; అనూయా కోవములలో దీని వినియోగము. (అపవిద్ధము--50) 127,128 

వృశ్చికకరణమం౭దు ఒకటి లతావా స్తము ఇంకొకటి శేచితము, ఎగదన్నిన 
వకస్సు -- ఇట్లుండుట గరుడస్ట్రతము; దీనిని సార్ధకముగనె _ గరుడపతి |పాకుట సె | 
యందే _ వినియోగింపదగునని పండితులన్నా రు. 

ఇందు లత్యుమునకనుకూలముగా, మనికట్టుకొనలో పతాకహ_స్తములను పలు 
మారు అంచితముగను, కుంచితముగను వేయదగునని భట్టతండువు వచించినాడు. 

an “ + " (గరుడప్పుతము-ర్ |) 1:29, 1£0 

౧9 
~ 
|) 



చతుర్గోశీ౭_ ధాన్రయః 

1అన్వర్థనామ యత్స్యష్టం వృచ్చికం చరణం యథా 
థి 0 

తడంగు మేన కుర్వీత య (తభాలే విశేషకమ్ ' 

అలాటతిలకం 'విద్యాత్ విద్యాధరగతావిదమ్. 1 

(లలాటతిలకమ్-_52) 

ర్హ్టటానువిధానేన పాదమాధాయ కుంచితమ్ 
“దోలాపదం భజన్ దోలా _పయోగవళగాకరా, mre 

'య్శతకుర్వీత తత్ 'తదెః దోలాపాద ముదిరితమ్. 182 
ఇ (దో లాపాదమ్--58) ' 

పార్థ్వకర్ణ సమే తే భవేత్ పాదస్సముతితః 

ఊస్ర్వాంగులితలో౭ స్యా గభాక్ పతాకాంచితస్థ లే”. . 188 

యం తోంగాంతరమ్వేవం- తతి స్యాత్ తలవిలాసితమ్ 

పాదోద్దారాభిధా నేన సూ(తధారాదిగో చరః. 184 

భట్టతండుమకే= తాం |ఘి సంగత యుగపత్క_రా, 

'రేచితావస్య పార్శ్వ స్తా కర కై _ర్రీధరే మతే. 185 

౮ (తలవిలాసితమ్-_54) 

చార్యాజతికాంతయా దండపాదయాచాం వాం?” [ఘిముద్ధృతకమ్. 
'ద్రుకం నిపాతయన్న గ్లో సళ్దిం కాడ యేన్మిథః. ఎ కేలిథ 
కరౌయ్యతవతాశా త _త్తలసంస్ఫోటితం మతమ్; 

వా స్తేన వా_్హతాలే౭ స్య వీని యోగః [పకీ_§ రితః. 187 

(కలనంస్ఫోటిశమ్-క్) 

'ఊర్థ్యజాను లతావాపా జానున్యేక్ల స్త యోర్యది | 
“స్యాదంగొంతరమ ప్యేవం దండపతుం  సమీరితమ్, _ 186 

| (దండపటిమ్-56) 

he ఈ శ్వోకపాశము సుగమముకాదు. రత్నాకర సింగభూపాల వ్యాఖ్య నమునరించి 
న. _శెబుళ్తున్వ శాత్సర్యమియ్యనై. నది. (నం, ఈ. etme) oe అంట 

శీ. ప తాకోషించికస్థతే: అని పాఠము సవరింపదగును. ఉన్నది నుగమము/గాదు. 
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వృశ్చిక కరణమందలి పాదము వెనుక మొగమె సాగినసుడు, చాని యంగుష్ట 

ుతో నుదుట తిలకమురాచుట లలాటతిలకమని సార్ధకనామముగల కరణ 

గును; ఇది విద్యాధరుల గతియందు, (అలాటతిలకము_ 2) 191 

ఊర్ణ్వజానుచారితో కుంచితపాదమునిలిపి, దోలాపాదచారితో హా _స్హములను 

పయోగవశముగా దోలములు వేయుట దోలాపాదమగును. 1892 

(దోలాపాదము-్లి) 

పాదము తన(పక్కచెవికి సరిగా, |వేళ్ళును అరకాలును ఊర్హ్వముఖములగు 

ట్లు మీదికెత్తియుండగా, దానికెదురుగా అరచేయి వంగిన పతాకవా_స్హము 

లువవలయును; ఇశ్లు మార్చి, ఇంకొకయంగమందును జరుగవలయును; అది 

లవిలాసితము; పాదోద్దారము అనుపెర సూత్రధారుడు మున్నగువారు దీనినుప 

మోగింతురు. ఇక్కడ శెండు చేతులును ఒకమాశే కాలితోకూర్చి పట్టదగునని 
ట్రతండుమతము. పార్శ్వ కేచితములు గావలెనని క్షీర్తిధరునిమతము. 

(తలవిలాసితము--5ఉ) .. 199, 184, 185 

అతి కాంతచారితో లేదా దండపాదచారితో ఎ త్రినకాలిని వేగముగా ముందు 

డ వేయుచు, వతాకవా_స్రములను శబ్ద మగునట్లు ఒండొకటితో తట్టవలంయును; 

ది తలసంస్ఫోటితము; చానికి. చేతులతో తాళము వేయుటయందు విని 

మోాగము. - (తలసంస్ఫోటితము--55) 186, 187 

శీ 

ఊర్జ్వజానుచారిః లతాసా_న్తములు; అందులోనొకటి మోకాలిమీద నిలిపినచో 

'౦డపక్షమనబడును, . (దం డపత్షము_ర6) 188 



చతుర్జో౬ భా త్రయః 

చతుఠ(శాఖ్య యో రేకో వ్యావృ _త్తకరణా శితః 

పహాంసవజో | దుత। భమ. ఊరే పార్భ్వ్యద్వయే ఉపో ౦సపత్ [దుత | 

అధ_న్తలకరో నేయో వతో దేశమథాపరః 

శేచితో జావ్యాతః కేస్యః తద్వశాచ్చరణో౬౦చితః. 

ఏకే౭_పరస్తు నూచ్యాఖభో్య యన్మిన్నా ప్తరేచితమ్; 
తారగోపాదానయోరరై తద్ కైయం బహుళ; కృతే. 

(ఆతీ_వ్రరేచితమ్-_42) 

జనితాయా్యా కరోయ్మ త లకాఖభో్య దకిణోభ వేక్ 

జనితం తత్ సమసానాం (కియాతాం జని(న?)కం యతః. 

(జనితమ్-4ర5) 

అం| ఘిరాతి_ప్రయా యుకో వామా యద్యవరం (వజేత్ 

వ్యావృ _త్తిపరివృ _తిభ్యా మ రాలత్వముపాగతః. 

తథా[థై +] వానుగతో హస్తో దక్షిణం పార్గ్వమానతమ్ 
తదొపసృృతమాఖ్యాతం వినయెునోపనర్పణే. 

అ| గతశ్చర ణా? కారో (కమాద్దోలౌ కరొ తతః 

ఇత్యంగీకురుతో భట్టతండు కీ_ర్తిధరావివా, (ఉపనృతమ్-590) 

189 

140 

141 

1 ఉని 

148 

144 

అపసార్యత పేక్ పాదం [వా _న్తం] (పాదావాస్తా?) చోద్వ ఎ త్తయానహా 
యస్కిన్న శషమంగంచ తదుద్వ్దృ త్రముదావా తమ్ ; 
భట్టతండు రిహోతిసాం చారీం వాద క్రియాం జంగా. 146 

(ఉద్వ్భృ త్తమ్60) 

కుర్వీత జనితాం చారీం కరావభిముఖాంగులీ 1 
య] తాలప ల్లవారాలా వక్ష_స్తట లలాటయోః., 147 

వ్యావృత్తా ద్వేష్టి'తా గ్రావ్యా[ + ]కరాభ్యాం[?] అవహిశ్లకమ్ 
పతర్గోవనవాక్యా నే పిద్వద్భిర్వినియుజ్య తే; 

4 
we  . 

అవహిశ్లకరంచా| త్ర భటతండురవో చత. (అవహిత్తమ్61) 14౪ (థి థి @ 
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చతుర |శ్రవా_స్హములలో ఒకటిని - వ్యావృ_త్తకరణముతో మీదను, (పక్క 

లందును విసరివై చి పాంసపత్షము చేసి, వేగముగా |త్రిప్పుచు, బోోరగిల్సిన అర 

చేతితో వతోదేశమునకు తార్చవలయును; ఇంకొ”కవా_స్తమును శేచితముగా వెలికి 

వేయవలయును; దానిననునరించి కాలు అంచితముగా నుండదగును; ఇతరపాదము 

సూచి; ఇది ఆతి _ప్రరేచితము. దీనిని పలుమారు ఇచ్చి పుచ్చుకొనుటయందు 

వినియో గింపనగును. (ఆతి. _ప్పరేచితము_ర్2) 189, 140, 141 

జనితచారియందు కుడిది లతావా _స్హముగా నున్నచో జనితకరణము; అన్ని 

(క్రియలకు ఇది ఆరంభమున నుండును గనుక. (జనితము--45) 142 

_ అతి ప్పచారిని గూడిన 'యెడమపొదము కుడికాలిని క్ట చేరునపుడు, అరాళ 

వా_స్తము వ్యావృ త్తి పరివృత్తులతో దానివెంట, వంగిన కుడి పక్కకు;,సాగవలెను. 

అది ఉపనృతము; వినయముతో చేరవచ్చునపుడు చాన వినియోగము. ఇందు 

పాద|కియ మొదటను, తరవాత దోలాహ_స్తములును 'చేయదగునని భట్టతండు 

వును, కీ_ర్తిధరుడును, అంగీకరించిరి. (ఉపసృృతము-క్కి) 148, 145, 146 

కాలుచేతులను చాచి వెనుకకు తీసి, ఉద్వ 9 త్తచారితో చేవామునంతటిని [తిప్పి 

సెట్టవలయును; అది ఉద్వ్యృ_త్తమ్సు: దీనిలో పాద్మకియ ఆతి _ప్పచారితో చేయదగు 
॥ 

నని భట్టతండువు వచించెను. (ఉద్వృ _క్రము-60) 146 

జనితచారి చేసి, అందు ఎదురుమొగమెైన | వేళ్ళుగల అలపల్ల వారాళ హా_స్ట 

ములను వ్యావర్తి తోద్వేష్టితములు చేసి, వక్షస్సున, లలాటమున చేర్పవలెను. 

ఇది అవహిత్చము:; దీనిని విద్వాంసులు గోపనవాక్యార్థము నభినయించుటకు విని 

యోాగింతురు. ఇక్కడ భట్టతండువు అవహిత్ధకరమునుగూడ చెప్పెను. 
(అవహిశ్లము-61) 



£10 చతురో౭_భానగ్రయః 

1ఆంచితం పాదమన్యాం[ఘేః పొర్షి ఖాగే వినితీ సేత్ 
సల శ ం | య్ జి ౯ | య వలో ల / ః. ef యు 

వక్షః సనున్నతం బిభత్ కటకాముఖమధ్యమౌమ్. “Hy 

కుర్యా త్తిలకవత్ సాకే య్యతతత్ స్యాన్ని శుంభితమ్, 
. అనేన కరణేన స్యాదభి నేయ స్త్రిలోచనః. . 150 

అ|తకీ ర్తి ధరస్వాపా సూచీముఖ మధోముఖమ్, 

తస్య్యాభినయ నే వాస్తో యస్మాదయముదీరిత ః 

ఏతస్మిన్ కరణే పాదం వృశ్చికం కేచిదూచిరే (నిళుంభితమ్2) 151 

వార్టవృ త్తకరణం యేన కరేణ | పవిధియతే 
తేనైవ నహో విడి పః నవవ చరణో బహిః. 182 

ఆ ఇవే (పో . వా _న్గవాదన్య తనె నె గవ పరివ _ర్లనాత్ 

అన్యాంగేచ భవేదేవం విక్షీప్తాతి. ప్రకాధీి. . 7 రీతి 

పతన్నా ట్య్యాంగవిచ్భేచే [వయోజ్యం నంధిగు ప్రయే. 

'శాలాపహామనునంధానే గతీనాం వా వరి కమే. 1 

చారీణాం వా నియుద్దాదౌ సంచా రేషు యథోశచితమ్ 

కేచిర్గతాగశేత్వన్య వినియోగం (పచతతే,?2 155 

(వికిపాతి _ప్రమ్-ర8) 

ఆకిపాయాం 'యదా చోర్యాం మాదో శ్రే పో [(దుతొ" భవేత్ 
కది క వ చతురః "పొత్తి రా జేవ్యః కటకో౭ ధవా. | 156 

యశ్ర పార్ధ ఏం నతం కించిత్ తదావీ. _ప్తం [వచక్షతే 

విహితో వినియోగో౭.స్య & నిదూపకపరిర్రమే. (ఆథి ప్రమ్-64) 167 
ష్ గ్ 

టం 

మం మహీం కుఠణిత్లం"-: అని - యుండవగ్సనని అభినవ భ+ రతి. ర శత్నాకరముల (పకా రమ్ము |. 

౨? పరిష్కర్త మాచన. (Note .below and Notes P. 26) = 
2. ఈ కరణవిని యోగము శపంయమున అధభినవగువ్తుని యభి[ పా లే ముక్తో 

జాయన వరిణా (గహింనలేదేమో యని పరిష్క_ర్ష ర్ నం'దేహూము వివరములకు 
చూ. వు. ౧౨౩, [క్రింది సూచ్చిక, 
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అంచిత [కుంచిత | పాదమును ఇతర పాదము మడమ వద్ద నిలుపవలెను; 

ఎద యుళ్బెత్తుగా చేసికొని, కటకాముఖవా స్పవు నడిమి వెలిని తిలకముగా 

నొసలివై “పెట్టవలెను; అది నిళుంభితు దానితో [తిలోచనుడగు శివు నభినయింప 

దగును. ఇందు కీ ర్రిధరుడు మా [తము అధోముఖమెన సూచీముఖవా న్హమును 

చెప్పెను - శివుని నభినయించుటకావా స్తము చెప్పబడినది గనుక. కొందరు ఈ 

కశళణమున వృళ్చికపాదము చేయదగునని వచించిరి. 149, 150, 151 

(నిశుంభితము--6€2) 

వ వాస్తముచే వ్యావృ _త్తకరణము చేయింతురో ఆ దానితోడనే, ఆ పాద 

మునే బయటికి వి ేపించవలను; ఆనె అదే పాన్తపాదములను పరివర్తనకరణ 
ముచే ఆ తేపించవలయును; ఇతర వా _స్తఫాదములందును ఇక జరుగ వలయును; 
అది వి&ిపాతి_ప్పము. దీనిని నాటారంగములకు విచ్చేదమేర్న డినపుడు, ఆ సంధిని 

తోపనీయక చేయుటకై పస యోగింవదగును; అశు భిన్న తాళముల ' కూర్చు 

నందు, గతుల తిరుగాటలందు, జాహుయుద్దము మొదలగు వానియందు. చారుల 

సంచారములందుగాని, జచిత్య "మరిగి వరో గింపనగును. కొందరు రాకపోక 

లందు దీని వినియోగము చెప్పుదురు. ” కల 158, 154, 155 
'(విడిప్తాతీ_ప్రము--రిలీ) 

ఆతి _ప్తచార్రియందు పాధ్రము వేగముతో జరిగినపుడే, చతురవా న్తము గాని, 
కృట్టకాముఖహా_స్తము గాని ఆ ఇెపించవలెను; _ పార్శము ఇంచుక వంగవలెను; 
దానిని ఆశీ _ప్రమందురు:. విదూషకుని తిరుగాట యందు దాని విని యోగము. 

(ఆతి_ప్పము-64) 156, 157 



చతుర్భాజంభ ఇయ 

_" భుజంగానితా హస్తా శేచితా వామపార్శ్వ్వ'గా 

గ , 

య్యతకుర్విత తత్|పోక్త క్షం భుజంగ |త_స్త నరేచితమ్. 

(భుజంగ్యత న్తరెచిశమ్-65). 

mre 
శల. చరి 

, వచ్యవాయాః వయోగేణ సహో ద్వేప్టితవ ర్తి తౌ. 

. కృత్యోర్ద్వమండలౌ కుర్వన్ కుర్వీత న్వ_సికౌ తతః 

బధ్నీ యాన్మండలస్థానం మండలస్వ స్తీ సికం భవేత్; 

విలాసపరినంఖ్యా నే ప్రత్య చేజ్యి భ వేదితమ్, 

. (మండలస్వ న్తీమ్-69) 

యత నూపురపాదోశ్టాం దండపాదాం సమాచరేత్ 

వా స్తం దండవదుత్ థీ. _స్తమంతర్హంఘం (ద్రుతం న యేత్. 

- దండపాదం సమాఖ్యాతం తత్సాటోపపరి కమే 

అశాడా జనిఆా భట్టతండు కీ రి ధరోదితా. 

ఏకః స్యాదూర్ణ పత! & హః పరో జంఘాముగతః 

కరోభ వేదితి పావా భట్టతండుః |పయోగవిత్. 
' (దండపాదమ్-67 

పరాబ్ముఖ" యదా నాభిమెతేస్త నః కటకాముఖాె 

“కేక 

న... 

168 

నూశనీపొదః వరః పాదో (పరంపాదం ఖః విద్ద్వా ర్రకాంతయాోన్విత శ్ 
' భవేరేవం డ్వితీయో౭. | పి యదా పాదాపవిద్ధకః (మ్) 

' పాదావవద్దకకురోగ 

భుజంగ తాసితాం కృత్యా వ్యావృ _త్తపరివృ త్తకమ్ 

ఏకం పాదవళాద్దోల మపరం కటకాముఖమ్, 
విదధీత యదా జయం భుజంగ తాసితం తదా. 

(భుజంగ త్రాసితమ్69) 

“it 
భా అభి 

“ Se: 

165 

1. స్పష్టాన్వయమున క్రై నాయీ నవరణ నూచన. 
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ఎడమ (పక్క భుజంగ|త్రాసితవా_స్హములను శేచనము చేయుట భుజంగత_న్హ 

-రేచిశమనబడును. (భుజంగ [త్ర_స్హ రేచితము--65) 158 

విచ్యవచారిని చేయుచు, వా_ములను ఉర్వేష్టిత క్రియతో ఊర్జ్వమండలము 

లుగా సాగించి, ఆవి స్వని కపరిది, మండలస్థానక మును గట్టవలెను. అది మండల 

స్వస్తి నికము; ఎదుటనున్న వస్తువును సవిలానముగా పరికించుటయందు దాని 

వినియోగము, (మండలస్వ స్తి కము- 66) 159, 160 

నూపురపాదచారి నుండి దండపాదచారి చెసి, దండమువలె వ కె త్రినవాన్మము 
త్యరతో జంగలోవలికి చేర్చవలయు; అది దండపాదము; ఆటోపముతో చుట్టుట 
యందు దిని వినియోగము. ఇక్కడమొదట జనితచారి చేయదగునని భట్టతండువు, 
కీర్తి ధరుడును చెప్పినారు. ఒకవా స్తము మీదిశె త్తి, శెండవదానిని పిక్కచెంతకు 
చేర్చవలనని ప్రయోగవేత్ర భట్టతండువు చెప్పెను. 161, 162, 168 

(దండపాదము-67 

నాఖభివద్ద కటకాముఖపహా నములు సభ్యుల ' దిక్కు మొగముగానుండ గా, ఒర 

నూచీపారము ఇంకొక పాదమును తాకి, అప కాంత చారి చేయగా, రెండవ 

పాదముగూడ అట్లుచేయుట పాదాపవిద్ధకమగును. 164 

(పాదాపవిద్దక ము--6 8) 

భుజంగ| తాసితచారిచేసి వ్యావృత్తి పరివృత్తులతో ఒకవా_న్హము కాలిననుసరించి 
దోలముగా, ఇతరము కటకానుఖముగా, తీర్చుట భుజంగ| తాసితము. 165 

(భుజంగ| తాసితము--69) 
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యదా! కుంచితః పాదః [పసృతో గమనోన్నుఖః 

చరేచితె _స్టః కరా విష్ణు[కాంతం తద్వి[కమె పహారేః, 
1 

(విష్ణుకాంతమ్-20) 

[ప్రథమం "లేచిళా పశ్చాత్ ీరాత్ వ్యావ_ర్తనాదధః 

_ నీత్వోర్ట్వం పరివ త్త నావిద్ధవ కావురస్యథ. . 167 

py re చో 

జక 

స్వ స్తికౌ వి|పకీర్ణాచ వక్షవంచితకౌ తతః 

పత పద్య|ోత కె నృ _త్సకరకషట్కమితీ కమాత్ . 16§ 

తత్క_రానుగతా చారీ స్థానమం లే౬ వహిత్ధకమ్, 

యత తత్కరణం (పో _క్షంబుధై ! న్య స్తికరేచితమ్, 

నృ_త్తక్వాథినయే ముఖ్యే [పహక్షాదా [పయుజ్యత. 169 

(న్వ_స్తికలేచితమ_71 

ఏలకా | కీడితా పాతే సన్నతం నలితం వపుః 

య తపయోగతొ వాస్తా వేలకాకీడితాభిధా “ధమ్ £) 

అధమ (ప్రకృతీనాం. తద్గమనె వినియుజ్య లే. (పలకా | కీడితము7 2 170 

సమమావిద్దయా చార్యా వ్యావ పరివ ర్తి తమ్ 

ఊరుప్ప స్టైకరం యత నిదధ్యాదలపల్ల వము. 1/7] 
© ౧ 

సం్యభొంతం కథయం త్యేతళ్ ససం భమపరి[ క మె; 

పద్యకోశో౭థవాఒ[ త స్యాడితి శీర్తిధరో౬ | బవీత్. 178 

(సం (భాతమ్-.? ల) . 

వృశ్చికం చరణం కృత్వా మణిబంధనికుంచి తౌ 
సన్తి కేన సమాయుక్రై వద్మకోశాయదాక ర. 178 

విడధాాాదూర్థ్యనాభ",.భా వ ర్రనావళత, పునః ; 

అప్రఫార్య క్రియా మేశాం కుర్వాదంగాంతరం తథా, 174 

సింవోకర్షి తమాఖ్యాతం సింవావ్యా [ఘాదిదర్శ నె; 

ఆ వేష్ట్య స్యందితాం చారీమంచి తె మకళౌకళఠా 
అతకీ ర్మిధరో భట్టతండు ర్నూపురపాదికామ్. (సింవికర్షి తమ్--74) 175 



నాలవ అధ్యాయ ము 215 

కుంచితపాదము గమనోన్ముఖముగా ముందుకుసాగి, చేతులు "రేచితములై 

యుండుట ఏష్లు| కాంతము; అది ఏమని వి కమణమున. 166 

(విష్ణు కాంతము-70) 
లం 

మొదలు శేచితములై న వాస్తనులు, పిదప శిరస్సునుండి వ్యావ ర్రీతములై 

కిందికిసాగి, పరివ్నర్తనము 1 ఆవిద్దవ్యకములుగా వక్షస్సుచేరి, స్వ స్తీకములై_ విడి 
పోయి, ఆపె పక్షవంచితములై, పక పదో్యోతములుగావలయును; ఇట్లు ఆరు 

నృ _త్తహా_న్తములు [కమగతిచె నాగవలయును; ఆహా_సములననుసరించి చారి 

నడవదగును; కడపట అవహిత్సస్థానకము గావల యును; దీనిని స్వ_స్తికరేచనమని 
బుధులందురు. ముఖ్యముగా నృ _త్తమును (పదర్శించుట యందు, ఎక్కువ సంతో 

వము మున్నగువానియందును, ఇది [వపయోగింపబడును. 167, 168, 169 

(న్వ_స్తికశిచితము_71 

పలకా కీడిత చారిచే పడినప్పుడు, దేహమువంగి వలిత మైయుండగా, [పయో 

గానుసారము వా _న్రములు నడచుట ఏలకా కీడిశమగును; ఇది అధమ | పకృతి 

గలవారి నడకకు వినియీగింతురు. (పలకా కీడితము--'/2) 170 

ఆవిద్దచారితో సమముగా వ్యావర్తనము, పరివ_ర్హనమునుచేసి, అలపల్లవ 

వామును తొడవై నిలుపవలయును; దినిని నం| భాంతమనియందురు. ఇది 

సం|భమముతోడి తిరుగులాటయందు; ఇక్కడ పదధృ్మకోశవా_స్థమెనను గానవచ్చు 

నని కీ రి ధరుడు వచించెను... (సయ భాంతము 7కి) 171, 172 

వృశ్చికపాదము చేసి, మణిబంధము వద్ద నికుంచితములై స్వస్తి కపరిచిన 

హా స్తములను, పద్మకోళములుగా గాని, ఊర్శనాభములుగా గాని తీర్చి, వర్తన 
ననుసరించి, ఆ క్రియను విడిచి ఇంకొకయంగమందును అచ్చే చేయవలయును; ఇది 

సింహాకర్షి తమగును; సింహము, పులి మొదలగువానిని చూపుటకిది వినియోగింప 

దగును, ఇక్కడ స్యందితచారిని ఆవెేస్టించి, అంచితములై న మకరహా న్త ములను 

కీర్తిధరుడును, నూపురపాదచారి భట్టకండువును చెప్పినారు (?). 

(సింహోకర్ణి తము--/ 4) 178, 174, 115 



916 చతుర్గో౭_ ధార్రంరుః 

అంచితం పాదమన్యశ్య నమీపాదపసర్న యన్ 

తద్దిక్యం ేచితం హృన్తం శిరళ్చ పరివాహితమ్. ~ 116 

కృత్వాయ త |పకుర్వీత పునరంగాంత రేణచ 
సర్పితం తద్భ వేత్సాదకృతమ_త్తగతాగ తే. (సర్పితమ్--75). 177 

రేచితాచ కలెెయ।త వాంనప కా (దుతభమౌ 

చరణ న్వ స్తికీళూయ విచ్యు తా వరివాహితమ్. 178 

శిర శ్చేత్తరుణే తత్ స్యాత్ మదే నాగాపసర్చితమ్; 

మ త్తి యోగతః పాండా స్టలితావపసర్పి ఆ 

ఉరరీకురుతో భట్టతండు కీ ర్తిధరావివా. _(నాగాపసర్చితమ్716) 179 

యక C4 ఆచి “వి 9 యస్మిన్ నమస్థితస్యాం_ఖురూరువృ బృవ్యవస్థితః 

అనో్వో2౦| ఘిరథ వక్షః సో ముషిః స్యాదపరః కరః, 180 
థి లు 

అర్ధచం దః కటీసంస్థః పార్భ్వజాను తదీరితమ్; 
బుధై ర్యుర్ధ నియుర్దేచ వినియోగో౭స్య కీ_ర్తితః. ౨ «18h 

ఊరోరభ్యంత రే పార్మే § పరపాదా గసంస్థితమ్ 

ల భట్టతండు రిహ[బు శే పాఠాంతరవిలోకనాత్. 162 

(పార్భ్వజాను77) 

వహాంసవకా |దుత|[భాంక్యా రేచితౌ భవతః కరా 
స్వస్తికా వి|పకీర్ణాచ య తపాదస్తు వృకళ్చికః, 
వో్యమయానే (పయో _కృవ్య మేతత్ వృశ్చిక రేచితమ్. 1838 

(వృశ్చిక రెచితము- ర్స్ 

లతాసంజ్ఞ కరోవామః పాదశ్చ్సయది వృళ్చికః 

తల ల్ల తావృశ్చికం [పోక కం పతనే గగనాదధః 

1వామాలతా (వయోగాత్ స్యాత్ దవతీణో౬ త హృదిస్థితః స 184 
od 

(లతావృ శ్చికమ్--/ 5) - 

ప్త 1. ఇది పరొమ్య్మ_ర్త సవరించిన పాఠము, (వా. (వ. 'వామోయతః (వయో గళం 
నీతి. 
థి 

wey 



సాలవ అధ్యాయము 
IT 

అంచితపాదమును ఇంకొకపాదము నుండి (పక్కకు (తోసి, ఆ దిక్కునందలి 

వాస్త్వము శేదితము చేసి, శిరస్సును పరివాహితము చేయవలెను; ఇశుై మరల 

అంగాంతరమునందును; అది సర్పితము; మ_కతెకి, నవారు పాదములను గతాగత 

ముగా చేయుటకిది వినియోగింపనగును. (సర్పితము-..7 5) 176, 177 

"రేచితములై వాంసపత్షవా నస్నృములు (దుతముగా తిరుగగా, పాదములు స్వస్తిక 

ములె విడివడి, శిరస్సు పరివాహిత మె యుండుట, నాగాపసర్సితము; ఇది తరుణ 

మదమందు. దీనియందు భట్టతండువును, కీర్తిధరుడును, మత్త త్రి చారితో పాద 

ములు జారి విడివడుటను అంగీకరించిరి. 178, 179 

(నాగాపసర్పితము--/ 6) 

సమముగా నిలిచిన ఒకపాదము తొడ వెనుక, ఇంకొకపాదమును బెట్టి, ఒక 

హస్తమును ముష్టిగా వకస్థ్రలమందును, ఇంకొ కటిని అర్హ చం దముగా కటి 

యందును, నిలుపుట పార్భ్వజానువు; యుద్దము నందును, కు_స్తీయందును, దీని 

విని యోగమని పండితులందురు. ఒకకాలికొనను ఇంకొక కాలితొడ లో పక్కలో 

నిలుపుకొనవలనని పాఠాంతరము చూచి, భట్టతండువు వచించెను. 

(పార్భ్వజానువు-71) 180, 181, 182 

హంసపకవా_న్హములు |దుతముగా తిరుగుచు శేచితములై , స్వ_స్తికములై 
విడివడగా, పాదము వృశ్చికము గావలయును;, ఇది వృశ్చిక రేచితము; ఆకాశ 

యానమునందు [పయోగింపదగినది. . (వృశ్చిక శేచితము- 768) 188 

ఎడమచేయి లతావహా_న్గమె,, పాదము వృశ్చిక ముగానుండుట లతావృశ్చికమన 

బడును; ఇది ఆకాశమునుండి కిందికి పడుటయందు విని యోగింపదగినది. దీనిలో 

(పయోగమునుబట్టి, వామవా_ము లతమయై యుండగా, కుడిచేయి వక్షస్సు 

నందుండతును, + వ. (లతళావృశ్చికము--/ 9) 184 
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' బై శాఖస్థానకం కుర్వన్ (గీవాపాదకటి[కమాత్ (టీకరాన్ ?)* 

శేచయేధ్య[త శబ్దీరై ః (ప్రోక్తం వై శాఖరేచితమ్ 
వై_వ్షవం స్థానమ్మఆాచౌ ప్తోక్తం కీరి ధరాదిఖిః. re 

(వై శాఖ రేచితమ్-50) 

చార్యా తదాఖ్యయా శ్రేయం కరణం హారిణప్హుతమ్ 

కరా సామాన్యతః (వోకా వక్షఃపాదానుగావివా, 

బార్యా ఏవ ద్విరావ్భ త్యా భట్టుతండురిదం జగ. . 

(వారిణప్ఫ శమ్-ర1). 

కుర్యాద| తుటీతాంగన దిజ్ముఖేషు చతుర పి . 

(ప్రత్యేకం న్వస్పికం యత తత్ దిక్స్వ స్తికముచ్యతే. 187. 

గీతన్య, పరీవ-ర్రేషు వినియోగే౭న్య కీరిత 
,న్వస్వికాంతరమప్యేతదుపజీవ్య (వవర్తతే. 

"దిక్ సర సికమ్--52) ' (దిక్ స్వ సి 

కర్ణం తే. కరివా_్హన్య |త్రిపతాకోయదాలచితః 

దోలాపాదాచ చారీ స్యా దెవమంగాంత నే తదా, | 

గబ క్రీడితమా ఖ్యాతం గజో యేనాఖిథ్మి నీ ?]యతే, 189 

(గజ కీడితము-రీకి) a * 

ha 

'అలేపేద్యాః 'కరోచోమో వథఃస్థళ్చతురః పరః 
భ వేదుద్దృట్టితః పూదోయ త" 'తచ్చతురం విదుః, 

విదూప కేణ సంనూచ్యె విస్టయాభినయాదికే. (చతురమ్-64) 190 

న్న ఆో కిప్రామప| కాంతాం చారీం కుర్వన్ క్రోమా (త్త తతః WT 

స్వస్తి '్తకథోయ బీ ప్లప్టా  కరొసోభకటీచారో, F 
హలో 

వ ET MR Hh s a 

“1. “కటిళేలాన్.' అ ము ఉండదగును. 
వా_స్తరేచనమును గూడ చెప్పినారు. 

2 'అభినీయతే' అని సవరణ పరిమ్మలర్ష నూచించినది. (చూ. |క్రింది నూచి). 



హాలవ అథ్యాయము ల్రీీఫ్ర 

వై శాఖన్టానమున నిలిచి, మెడను, పొదములను కటిని (కరములఅను 2) శేచించ 

వలయును. దానిని విచ్వారినులు వె వై శాఖ లేచితమందురు. ఇక్కడ మొదలు 

స్థానకము వెషప్టవముగా నుండదగునని కిర్తిధతాదులు వచించిరి. 185 

(వై శాఖ రెచితము-రి0) 

వారిణఇఫ్టుతఛారితో చేయుకరణము వారిణప్థుతము. సామా న్యముగ దిని వాస్త 

ములలో ఒకటి వక్షస్సును, మరొక్కుటి పాదమును, అనుసరించియుండును. ఈ 

చారినే ండుమార్లు చేయదగునని భట్టతండుమతము. “186 

(హరిణప్హతము-81) 

నాల్లు. దిక్కులందును (ప్రత్యేకముగా, అంగమును విడదీయక, న్వ నీ కకరణ 
మును చేసినచో అది దిక్స్వస్తికమనబడును; పాట మార్పులందు దీని విని 
యోగము. ఇతరకరణములందలి స్వన్నికము గూడ దీనినే యనునరించును. 

.. (దిక్స్వ స్తికము-862) 187, 168 

కదివా _స్తకరణమందలి (తిపతాకహా_స్త నము అంచిత మై చెవివద్దనుంచి, దోలా 

పాదచారి "చేయవలయును ; ఇట్లు రెండవయంగముందుకు సఠిగినచో అది 
గజ కీడితము ; దీనితో వనుగునథఖినయింపనగును.. (గజ | కీడితము-_ రికి) 189 

ఎడమచేయి అలపద్భముగా, కుడిచేయి చతురముగా వతన్సునందు నిలిపి, 
పొడము ఉద్హృట్టితము చేయుట చతురమనబడును ; విదూవకుడు నూచించు 
విస్టయాభినయము మున్నగుచొట్ల వినీ నయోజ్యము. (చతురము-ర84) 190 

“అతి. వారి చేసి, అప కాంతచారి చేయవలయును 3 తరువాత న్వ గస్తీ స్తకములై. 

విడివడిన వా _శ్రముఅతో, ఒకటి కటకాముఖముగా నాభివద్దను, రెండవది అర్థ 
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కటళాఖ్య్యార్ద చం [దాఖౌ్య, సమున్నత నతేకమాత్ 

పార్శ్వే వై ప్టవమాదధ్యాత్ స్థాన మెవం పునర్విధిః. ' PLR 

. భవేదంగాంత రేర్తాపి కీ ర్హితం తత్కటీనమమ్ ; 

స్యూతధారప్రయో “కోవే జర్హరసారథీమం |తణో. 198 

| (కటసమమ్= ఊర్ల్స్ 

యా|తాం| ఘం వృశ్చికం కృత్వా పథవ దెచితెక రా 

నికుంచ్యాథాము' మేవోరుదేశే (భమరికాం థ జీత్ 

మయూరలలితం నృత్త మయూరస్య తదివ్య లే. 194 

(భుయూరలలిశము-రర) 

దతిణేనాంఘ్రిణా౭.లాతాం కుర్వన్ శనై వపాల్తో నా 

నితంబం చతుర శంచ విధాయ (కమళః కరమ్, 195. 

వామేన చర కోనోర్ట ప్రజా నుచారీం (పకల్చ్పయేత్ 

వామాంగేనాపి కుర్వీత భూయో2లాతాదికం (కమమ్, 196 

యస్మిన్ని దమల్దాతాఖ్యం లలితే నృ _త్రఇప్యే ; ; 

హెత్వానితంబమ తావా , దోలం కీ _ర్రిధరః కరమ్. LOT 

(అలాతమ్87) 

 అల్లాకాం[ఘీం పురః కూ క్యాదూర్ష నాభమపిదుతమ్ 

యదాంగాంతరమ పే ప్యేవం సింహవి కీడితం తదా ; 

విషయో౭స్య వినిర్ణిషో శాద్యపాయః సరికమః ం. 
© తుఖ్యకాలా[తుల్యాకారా 1] కరాన క్ర స్యాతాం వై E _రీధరేమ'ే. . “199 

EIT WE 3, (సింవావి| కీడితమ్-88) . 

1. “ఛాన్యమేవో' అని ముది. “పొదం త మేవోరు దే శేనికుంచ్య' అను అభినవ 
భారతి వివరణ |పకారము (నం. ౧,పు.౧ ౨౮) నాయీ నవరణ నూచన. 

2. 'తుల్యాకారౌ' అని పరిమ్క ర్ల నూచించిన సవరణ (|కింది నూ.). 



నాలవ అథా బ్రయము లప] 

చం[ద్రముగా కటివద్దను, నిలుపవలయును ; పార వ్రములలో [క్రమముగా ఒకటి 

సమున్నతము, ఇంకొకటి నతమును గావలయును ; స్థానకము వై ప్లవము ; 

ఇట్లు మరల ఇంకొకయంగమందును చేయవలయును ; ఇది కటీసమము; సూత 

ధథారుడు జర్జరమును' అభిమం|తించుచోట దినివినియోగము. 191, 192, 198 

(క టీనమము-_రిక్) 

ఒకపాదము వృశ్చికముచేసి, వాంసపక్షవా_స్తములను శేచితములుచేసి ఆపాద 

మునే తొడవద్దికి నికుంచితముచేసి |భమరిచేయుట మయూారలలితము. ఇది 

మయూరనృ త్తమునకు తగినది. (మయూరలలితము-ర6) 194 

దతీణపాదముతో అలాతచారిచేసి, ఆకుడిచేతనే కమముగా నితంబ చతుర శ 

వా_స్తములుచేసి, వామపాదముచె ఊర్జ్వజానుచారిని కల్పింపవలెను ; 

వామాంగమునను మరల అలాతచారి మున్నగు |కమమును చేయవలెను ; ఇది 

అలాతకరణము; లలితమగున్భ _త్తమునందిది తగినది. ఇక్కడ కీ_ర్ధిధరుడు నితంబ 

పా_న్తనునువదలి, దోలహా_స్తము చెప్పినాడు. ' 195, 196, 197 

(అలాతము-57) 

. ఆలాతపాదము, ఊర్జ నాభవా_న్హమునుచేసి, వేగముతో ముందర మెట్టవల 
యును; ఇశే అంగాంతరమునుగూడ తీర్చినచో, సింవావి క్రీడితమగును ; 5 

"రొ దము నిండిన తిరుగాటకు దీనిని వినియోగింపదగును ; ఇందు హస్తములు 

“రెండును ఏకకాలమందే చేయదగునని ' [పకాకారముగా నుండదగునని?] కీర్తి 

ధరుని మతము (సింహావి కీడితము--88) 198, 199 

Mr a 

1. విఘ్ననివారణక_ నటులు పూజింపవలసిన ఇం|దధ్వజదండమ్మూ వెదురుది జు 

జర్జరము, 
టు శో 



- తలనంచరథావేన పాదశ్ళ్చేత్ దతియోనతః 

అలవధ్యుతయా సవ్య; కుంచితో వామత 8 కృతః , 

కుంచితం తత్ప రానందనిర్భరా'భినయేభ వేక్ , (కుంచితమ్-_.8౪) 200 

అతీవే నమితం పృృష్థం పాదో వృళ్చికపుచ్చవత్ 

[కమాత్కరికరోయ[త వృశ్చికం తదుదాహృతమ్ ; 
ఇదమిం|[దగజేం| దాది గకాస్యాత్ గగనాంగణే. | వృళ్చికమ్-_90) 201 

ఆలీఢం స్థానక వాస్తా స్యాతాం వకసిరేచితొ 

సహా ద్వే ష్టావ వేష్టాభ్యా మూర్హ్వాస్యాధోముఖౌ। క మాత్. 202 

విపకిర్ణత్వమాపన్నా యత తత్ వ్యంసితం మతమ్; ta 

మారుతి ప్రముఖ పౌఢసఫ్థవంగమ పరి కమే. (వ్యంసితమ్-91) 208 

ఊర్ల ప్రమండలి నె నూచి చరణే బద్దయాం చితః 
విచితక్వేన త ా న్యపాచే భవతివ శ తః, 204 

(భమర్భాథ తిక [భాంతిః పరివృ_త్తం దదీరితమ్ ; 

అతకీ ర్రిధరో బాహ్య భమరీమపి మన్యతే. (పరివృ _త్తమ్-92) 205 

హా _స్తమాతిప్యిపాదంచ [తికం యత్ర వివర్త్యయేత్ 
. ేచయేదవరం వా _న్తం కీ _ర్టితం తద్వివ_ర్రితమ్.. (వివ _ర్రికమ్-9ి8ి). 206 

- శేచితో దడిణోవా"న్షః పాదళ్ళోద్దట్టితో యది, 
'పమో 'దోలాయతే షోల, స్యారేచితనికుట్టితమ్. 207 

( శేచితనికుట్టితమ్94) 

లహ నీర్ నాలిమయే' అనియుండుబోలును. తక్కిన లాకణికులు చేవతలవే 

2 “ఆతి “వ్రపొదం"” అను నమ _సపాఠమున వాము ఆతి వము 'శాకపోవును." 
అది భర శాదుల మతముగాదు. కనుక నా యా. సవరణ, 
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దకిణపాదము తలసంచరమై, నతమైయుండగా, కుడిచేయి అలపడ్యముగా, 

ఎడమ పక్కా కుంచితమైెయుండుట, కుంచితము. ఇది పరమానందమనుభవించు 

చేవతనభినయించుట కుపయోగింపనగును, (కుంచితము--89) 200 

వీపునుమిక్కిలివంచి, పాదము వృళ్చికపుచ్చమువలె తీర్చి, కరిహా_స్థమును 

[కమముగా వయోగించుట వృశ్చికకరణము ; ఇది ఇందుని యొరావతము 

మున్నగునవి, ఆకాశమునందు చరించుటకు విని యోజ్యము. 901 

(వృళ్చికము-9ి0) 

స్థానకము ఆలీఢము; అందు వా స్టములలోనొకటి ఉద్వేష్టితమును, 

ఊర్ల ప్రముఖమునై , రెండవది అపవెష్టితమును, అధోముఖమునైె , క్రమముతో 

వత్షస్సునందు "రేచితములై , వి|వకీర్ణ ములు గావలయును ; ఇది వ్యంసితము ; 

ఆంజనేయుడు మున్నగు మహోాకపుల తిరుగాటలందు. 202, 208 

| (వ్యంసితము--9 1) 

వా_స్తములు ఊర్చ మండలములు ; బద్దచారితో వంకరగానున్న పాదము 

విచి తమండలముతో ఇంకొకవ్వందమును చేర్చునది; తర్వాత |భమరిచే | తికమును 

(త్రిపుట - ఇది పరివృ_త్తమనబడును ; ఇక్కడ కీ_రిధరుడు బాహ్య భమరియు 

చేయవలనన్నాడు. (పరివృ _త్తము--92) 204, 205 

ఒక వా స్తమును, పాదమును, ఆతి ప్రములుగాబేసి |తికమును (శ్రీష్పవల 
యును ; ఇంకొక వా స్తము' శేచితము గాపలయును. అది వివ ర్హితము. 206 

(వివ_ర్హికము-98ి) 

దతిణపా_స్తము శేచితమైె, దతిణణపాదము. ఉద్ధ్య ట్టితము చేయబడవలెను ; 

చామపహా_స్తము దోలమె యూగవలిను ; ఇది రెచితనికుట్టితము. 207 

( రే చితనికుట్టితము--94) 



పవిత్ర 

శేచికో౭న్యస్త్రికే పాశ్ళ్వే తలసంఘట్టితం తదా; . 

అత కీర్తిధరో హాస్తమూచే వక్షసి దఠిణమ్. ౨1వ 

న  త్తహాసోదితం నూచీముఖమన్వే (వచవతే. లాడి" 

చతు ర్లో2_ ధా యః 

ఊళరూద్భృతాం దధ చా ్ పరీమ రాలకటకాముఖె 

' య[తవ్యావ_ర్టితా హస్తా నికి పేచ్చోరుపృష్టయోః. 206. 

ఊరూద్వ ఎ్రై_క్తం భవేత్ [పమ కో పర్చ్యా |పార్గనాసు తత్ ; 

- అత వా_న్హః పతాకః స్యాదితి కె రిభరంమతమ్. 209 

(ఊరూద్వ ఎ త్తమ్-96) 

పదా వృళ్చికమాధాయ న్యజాహుశిరసోః కరా 

నికుట్ట తొ విధ యేతే పర్యా యేణాలప ల్లవౌ, 210 

యదాతదా సమామ్నాతం బుధైః వృశ్చికకుట్టితమ్, 
వాక్యా గ విస్మయాకాళగమ నేచ్చా| పథాన శే, 211: 

(వృశ్చిక కుట్టితమ 96) 4 

దోలాపాదసమౌ వాసౌ మిథస్సంఘట్టి తె తలే 

తతః సా౧దె వ్రవవం సానం కట్యాంచేద్ద తీణః కరః, 219 
రర ౮ టి 

(తలసంఘట్టితమ్ _92) 

పాదస్సూ-చీ కరః శేతే వతసః కటకాముఖమ్(ఖః?) 
క్షపోలాంతె కరో౭న్యః స్యాదలపద్భుతలాంచితః, ్లై4 

“1 య్శతపోఠళ్ళస్టం నతం తద్. ఖైః గండసూచి తదిష్య తే, av 

వినియోగే౭న్య మంతవ్యః కర్గగండస్య'మండనే. 215 
లం 

5 
సూచీవదం పరే పాహుః కపోల పాంతగామినమ్ . 

తమసంయుతవాసో కమపశే త్వనుమన్వ శే; 
(తిపతాకాభిధం హ_స్టం భట్టతండురభావశ, (గండసూ చి93) 217 

1. 'గండాస్య' ముది. ఆస్యమును ఇతరులెవరును చెప్పలేదు. (వా. (ప్ర, పాఠమే 
సరిగా తోచి (గహించితిని. 



క మమ సజ ఆళ్యా ద్ద ర్ 

ఊరూద్వృ _త్తచారి చేయుచు, వ్యావ_ర్థితములై న అళాళ _ కటకాముఖ 

చా సములలో ఒకటి తొడమీదను, మరొక్కటి పృష్షభాగమునందును, నిల పవల 

యును ; అది ఊరూద్వ్భ_తము ; (పణయకో వము, ఈర్ష్య, ప్రార్థన - పీని 

యందిది వినియోగింపదగును. ఇక్కడ _ పతాకహ_స్తము చేయదగునని 

కీ రిధరుని మతము. (ఊరూద్వ్భ_త్తము-శిక్) 208, 209 

వృశ్చికపాదముచేసి, అల్ల పల్ల వవా_స్థములను తమతమ మూపులందు మార్చి 

మార్చి, నికుట్టితములుగా “శ్రేయవలయును. అది వృళ్చికకుట్టితమని బుధులం 

దురు ; ఆశ్చర్యము, ఆకాశగమనేచ్చ, (పథానముగాగల, వాళ్యార్థమున దాని 

వియోగము. (వృశ్చిక కుట్టితము.97) 210, 211 

దోలాపాచచారిని చేయుచునే, శెండు హా  స్త్రములయరచేతులు పరస్పరము 

చేర్చి, వె ప్తవస్టానకమున నిలిచి, కుడిచేతిని కిచితముచేసి, కటియందును, 

ఇంకొకవా స్తము దాని (పక (తిక మునందును, నిలుపవలెను; ఇది తలసంఘట్టత 

మగును; ఇక్కడ కీ_కిధరుడు దకిణవా_స్హమును'' వక్సస్సుమీద నిలుపదగు 

నన్నాడు. (తలసంఘట్టితము92) 212, 218 

పాదమునూచి ; కటకాముఖమై, వా_్హమొకటి వతఃపచేశమునందు ; 
ఇంకొకటి అలపద్భమె, అరచేతియందు అంచితమై, కపోల్యపచేశమందు ; 

పార్శ్వము నతము._ఇట్లుండుట గండనూచియందురు ; చెవులను, చెక్కులను, 

అలంకరించుపనిలో దీని వినియోగము. 214, 215 

ఇక్కడి సూచీపాదము, కపోల|పొంతముదొోక' సాగవలెనని ఇతరులు చెప్పు 
దురు; నృ త్తహ న్వముగా చెప్పబడిన సూ చీకుఖమొను .మరీకొందరు' చెప్పుదురు. 

ఇంకను “కంద్ - “తరంఆహేతవా _ముగా నుండవలెనందురు; భట్టతండువు 
తిపశాకవా స్హమును వచించెను. __(గండనూచి-9ిర్సి 216, 217 
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2 వ్యావృ త్త తకరకోనాథ కుంచితె మణిబంధకాెే, బస్ 

.  అలపద్మతలా జాహ్యోళ్ళిరసో రంచి తె స్టి్ఆ” 
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1. వేవి; 2. “| భమర్యాం “_ెండును సంగతి లేని ము|దితపాఠ ములు. 

నా సూచన. 

ఫ్ " ఊర్ద్వాన్యః ముది. అనన్వితము. నవరణ నాది. 

4, “మణిబంధగా' అను భరతథోళమ్సు నందలి పాఠము మేలు. 



సోలవ అభా ప్రియము ల్లి? 

అతి ప్పచారిని చేయునప్పుడే, వా_న్తములను ఉద్వేష్టితములు చేయుచు, 

జంగలను స్వ_స్తికపరిచి, ఆబ (భమరి చేయవలను ; హా_స్హములు ఉల్భణములుగా 

నై నను చేయవచ్చును ; ఇట్లు ఇెండవయంగమందును [కియ సాగవలెను ; అది 

(భమరము ; ఉద్దతుని తిరుగులాటయందు చేయదగినది. £18, 219 

((భమరము-- 99) 

భమరిచేసి, నూపురపాదచారి "వేయుచు, "ఆ దిక్కునందలి' వొ_స్తమును 
[దుతముగా తిరుగు హాంనపత్షముగా చేసి, ఇతరవాము - లతగాతీర్చుట 

నూపురకరణ మందురు ; ఇక్కడ - రెండును లతాహ_స్తములుగా శేచితములు 

గావలెనని కీ ర్రిధరుని మతము. (నూపురము--100) 220, 221 

కుడివా_స్తమును మీదిమొగముగా చేసి, దాని పార్భ్వభాగమున వ్యావ ర్త 
నము చేసి, ఆ.వె క్రిందిమొగముగా పరివ్నర్తించి, నలుదిక్కులను |త్రిప్పుచు, 

ఆదిక్కుపాదమునే జంఘాస్వ_స్తికముచేసి నిలిపి, ఎడమచేతిని అపకాంతచారిచే 

దోలావా సము చేయవలయును ; 

ఇది ఘూర్చితమని విజ్ఞులందురు. ఇందు. ఎదిరి న్వన్తికము చేయవలెనని 
కీ రి ధరమతము. (మూ,ర్హితము=101) _ 222,223, 224 

br 

wa లే ట్ 

క... 

"అలాతచారిని చేయుచు, వ్యావృ త్రకరణము చేసి, వా_గ్తములను లేచితము 
లుగా చేయవలెను ; ఆవై అరచేతులు 'అలఫద్మములుగా, మనికట్టులవద్ద కుంచిత 

ములు చేసి, మూపులమీద అం చితములుగా 'నిలుపవ లెను. ఇది వృషభ కీడితము; 

కొందరు ఇందు పతాకహా_న్తములు చెప్పిరి. 225, 226 

(వృషభ క్రీడితము-102) 



విర .చత్తుర్భొజ్వద్ర్యాయ్య 

వతస్థః కటక్షోఐామః కే సోద్వేష్టనః వరః 

[తిపత్తాక ః కరః పొత్త _స్తద్రిక్కః సమమంచితః | సక 

యత్రనిష్కా9మణీయ్య స్యాత్ కరిహ_న్హం తదిరితమ్. 227 

_ (కరిఫా _న్థమ్=10కి). | 

“= యణశ్రవామో లళాసంజ్ఞ్లో రేచిత్తన్వ్వ్రపరః కరః 

_తద్దిక్కద్ధ్య్ట్న(ఘృశష్టభూః పాదః పాదాంతరయమీవతః. . కీజిరి 
మందం మందం త చ? ] ర దేవం భ వేదంగాంతనేణ చ 

[పసర్పితమిదం |పాహుః దేవదత్తం |] నిరూపణ. 229 

అ తపాదద్వయస్వా్యపి పార్ళ్టయోాః స్యాత్ (సనర్పణమ్ 

యౌగపద్యాత్ [కమాచ్చెతి భట్టతండురభాషత ; 

సమోసారితమత్తల్లీ మకీ _ర్హిధరః పునః . (|పనర్చితమ్-104) 280 

ఉరసో యౌొగపడ్యేన కృత్వా వ్యావర్తి తా కరౌ ల 

ఆనీయా2_డ&. _ప్పయకా సార్షం తత్త 9వ పరివర్హనాత్ . లిత్రిళ 

స్తాపయిళ్వా యదా సమ్యక్ శుకతుండావధ న్లలౌ 

బద్దయావా(చా?)'వతి మే వేత వలితోరు తదీరితమ్ ; 

అవ్మతపితమేతేన ముగ్దాయాః సంప్రదర్శ్యతే. (వలితోరు-10క) బిల్లిల్లో 

అంగు మేన మహీంచుంబన్ కించిదంచితజానుకః 

పకక (వ్రత పొద్గః పార్భ్య గచ లతాకరె,. _. 283 

mr శప్యుతర్యృ ట్రా లీనం. సాక్ సృథుపతి నిరూపణ . ar బి 

త్రార ర ప్రపతావివా [పోక్తావుచి తౌ భట్టతలడునా, వలిత్యీ 

(గృ ్ రాకకిజమ్-108) Bre: 

స్యాన్నికుట్టకణే. వాన్టేనాంగ నార్దనికుట్టకమ్ 

అంచితావితి శబైన క్రియావై ఇష్ట మిరితమ్. 995 

1. ఇక్కడ బద్దచారి వై.కల్పికము గాదు. "బద్ధ చూ చ అను పొతమే 'భరతకోళశము” 
చూసినది. 



న్లాలవ అధ్యాయము లిప్రీక్లీ 

ఎడమచేయి కటకాముఖమై యెదమీద నిలువగా, కుడిచేయి. [తివతాకమై 

ఉజ్వేష్టన[కియచే చెవిదగ్గరనుండగా, ఆ సమకాలమందే కుడిపాదము అంచితమై 
వెలికి తోయబడుట కరివా_స్తము. (కరిహా_స్తము-108) విది? 

వామషూ_స్ప్రము: ఇతగావులెను ; దతిణహ నము శేచితము ; దకిణపాదము, 

ఇతరపాదము సమీపమున నేలను రాయుచు మెల్ల మెల్టగాచరించవలయును ; 

ఇట్లు _అంగాంతరమునను చేయవలయును. ఇది (ప్రసర్పితమందురు. ఇది 

దేవదత్త 'నిరూపణమందుపయు కము ఇక్కడ శెండుపాదములుగూడ ఒకమారు 

గాను, [కమముగాను, పార్గ్వములందు చదింపవలనని భట్టతండువు వచించెను; 

మరి కీ ర్రిధరుడు సమోసారితమ త్తల్లి చారి చేయదగునవ్నాడు. 

(పసర్పితము--10 4) 228, 229, 280 

_ వక్షస్సునుండి ఒకసారిగా నే వా_స్తములను వ్యావ, ర్తితములు చేసి, ఆతి ప్ప 

చారిచే వెనుకకు తెచ్చి, యొదమీదనే పరివ_ర్హనముచేసి, శుకతుండములుగా బోర 

లించి పెట్టి, బద్దచారిచె నిలువవలయును ; అది వలితోరువు ; దానిని, ముగ్గ 

(స్రీయొక్క లజ్జను చూపుటకు విని యోగింపదగును. 281, 282 

(వలితోరువు-106) 

ఒక పాదము కొంచెము వంగిన మోకాలితో, నేలను భొటన్న వేలితో ఇాకుచు, 

వెనుకకు సాగియుండగా, పార్భ్వ్టములందు లతాహా_స్థములు సాగియుండుట 

గృ ధావలీనము; 'చెద్దపకులను నిరూపించుటకు తగినది. ఇక్కడ భట్టతండువు 

గఠకుడపక్షవహా_న్థములు తగినవనెను. (గృ థావలీనము-106 288, 284 

నికుట్టకకరణమునే అర్జాంగముచే చేయుట అర్జనికుట్టకము. అలపద్మవా_స్తము 
నకు ముందుచెప్పిన అతణమును స్మరించుచు, భరతముని, “అంచిళె' అని 

1. ఈ వినియోగము సుగమముగాదు గనుక 'దేవదూత నిరూపణే” అని యుండదగు 
నేమో ; లేదా, “దేవమత్త నిరూపణి అని యుండబోలునని పరిష్కర్త సూచించెను. 

(చూ. Notes వ=29) దేవతల=మత్తుల సంచారము చూపుట యని యర్థము. 
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మునిశనై వాలపద్భస్య స్మరతా పూర్యలతణమ్; 
స్వదేవోభిముఖం పృవ్లభా గ నాకర ణం మతమ్. "2946 

© యి 

Jay 
శంకుక పముఖై 8 [పో క్షమంచితం తన్న సంగతమ్, 
అపరూఢ నిజశ్లాఘారూపవా కే తదిమ్య'ే. 287 

Tr ల + (అర్లనికుట్టకమ్- 107) 
© వి | 

అంచితం వాదమత్యర్థముత కిపోరర్ద తలం తతః 

తసోరప పరి కరాకారా్య |తిపతాకావధ_నలౌ, 288 
నో 

శిరళ్చ (కవమశోయ త పాదార్దమవరోవయేత్ , గ 
గంగావతరణం విష్ణో పాదాద్గంగావతార ణే. 289 

(గంగావతరణమ్ -108) 

వినియోగో నయషూ కః కరణేషు సమానత; 

ఉదతాంగతయా సస్యాత్ తతోద్దత పరి కమః. 940 ధి ఆ ధి నలో 

వై శాఖరేచిత వశీకృత నృ _త్తలీలమ్ 3 
స సుతో | 
సచ్చ కమండలకరం గరుడన్లు త్కమ్ గ 

వికాంతకుంచితగతం మురవై. రిరమ్యమ్ 

(శీజాయనః కరణలక్ష మభ్యధ_త్త. 241 

అరగహారాః 

న. ప 

ND ఫ్లాడ్యాన్,, కరణి తై శేధిరంగవారాన్ 'వచత్మ హే . ) 
వ్ 

శ 
చతుర (శ్రేణ తాలేన కేచిత్ త్య|శణ "కేచన. ఎ బిశ్నీలి 

ఏతే పయోజనీయా; స్యుః, వ్యాకీర్ణాముని నోదితాః ; 

విభజ్య వివిధా నెతాన్ సోర్టశాన్ [బూమపే వయమ్. 248 
ott చ a ఫో 

| 

పనా తనో క. 



నాలవ అధ్యాయము 281 

చేరొనుటచేత, ఈకరణమునందలి వా_స్తములు చలన ।|కియగలిగినవని సూచిం 

చెను. 'ఇక్కడ అంచిత మనగా, స్వదేహాభిముఖముగా చేతిని వెనుక కీడ్చుకొనుట 

యని, శంకుకుడు మున్నగువారు నిర్వచించిరి కాని యది సంగతము గాదు. 

ఇది (వాఢిచాలనివారు ఆతృళ్ళాఘ చేసికొను వాక్యములందు |పయోగింవ 

దగినది. (అర్డనికుట్టకము_107) _2క8ల్, 286, 287 

అంచితపాదమును అరకాలు మీదగునట్లు, పూర్తిగా ఎత్తి, ఆవై అరచేతులు 

[కిందగునట్లు | తిపకాకవా_స్హములు నిలుపవలెన్వు శిరస్సును పాదార్లభాగమును 

(కమనుగా దించవలను; ఇది గంగావతరణము; విష్టుపాదమునుండి గంగను 

దించుటకిది |వయోగింపనగును, (గంగావతరణము--108) 288, 289 

పయేుకరణములకు వినియోగము చెస్పబడలేదో, ఆకరణములన్ని టిని ఉద్దతము 

లైన యంగములతో, ఉద్దతుల తిరుగాటలయందు వినియో గింపదగును. 240 

కవ్వమునుండి తీసినవెన్న కై న_ర్జించువాడు, చ|కముధరించినవాడు, గరుడు 

నిసై స్వారిచేయు వేడుకగలవాడు, వి|కమిం చిన గుజ్జునడక గలవాడునగు కృష్ణుని 

వలె వై శాఖరేచితము, చ|క్రమండలము, 'గరుడప్హుతము, వికాంతము, కుంచితము 
, శి యం fy [| క కా i | అనువానిని లోగొన్న కరణలకణమును (శ్రీజాయన ఇట్టుచెప్పెను' విశ్వ 

అ ౦౧గ హార ములు 

ఈ కరణములచే పర్పరుపదగిన అంగహోరములను వివరింతుము: అవికొన్ని 

చతుర శతాళముతో, కొన్ని త్య శతాళముతొ్ [పయోగింపదగినవి. భరతముని 

వానిని కలిపిచెప్పెను; వానిని వేరుపకిచి, ఉద్రేశములతోగూడ మేము తెలియ 

బరుతుము. బిశ2, 248 
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10 
1. "అంచిత  బాహుళిరనీ “హీ “న స్వభిముఖోంగులిః ' భ. నా. శా. లవణము 

ఇ, ళో. 70. ఈ శోకపొఠము నరియెనగిా. 'తోప అంత శ్లో. 70). ఈ ళ్ళ సు సరిర్హ్లో తోపదు 
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వ్యాపార సృవా జై * కాపి స్వా'దేవం [కం] కరణంసకృత్ ; 

నృత్యతీతి పరిజ్ఞానం తద్ద్వ యేన యతోభవేత్, 

కళణదసియుసలణయోాగః తతః స్యాన్న్భ _త్తమాతృకా, 

తద్ (కే?) ద్వే తి సళ్చత సో వేత్యంగవారః (పకీ _ర్థితః; 

ఇదం (వాయికమాఖ్యాతం కుతచిద్ వ్యభి చారతః 

"వాళ ్దేనో క్షవాన త్ర న్యూనతాధికశే మునిః. 

కేచిత్ ద్వితి చతుః పంచకరణై ౩ సంచయాన్ విదుః 

[కమాళ్ మాతృ -కలాపాఖ్య ఖండ సంఘాతకాభిధాన్. 

కరరానాం యథాకామం షట్కం స_ప్పక మష్షకమ్ 

నవకం యావచదేతేషూ మంగవోరో మత నడా. 

రరరకానాం. వినిష్పున్నం |వృశా 2] (పయోజ్యూనాం నలత్యుతే 

యథానసంధి న్తథా 'వా_స్హపాథశాద్యం గె: (కియా [కమః 

వర్తనాది బుధై ర్నృ_త్త మంగవిద్భిర్విధీయతామ్. 

అరగానా౭ం యోగ్యచే శేషు పారణేన నిళుచ్యశే 

అంగవోరో ఒథవా పహోరః (పయోగో వారయోగత 8 

a అంగనిర్వ _ర్హనీయత్వ్యాత్ అంగహేోరః (పకి క్రిత. 

ఒతాచ్చమున యే శంభో రాదేశాత్ తండుర। బవీక్ 

దృష్టై ప్తారృష్టభలో చే పతాన్ ' పూర్వరంగాంజనాయతాన్ . 

_ పార్గ్వచ్చేద పరావృ_త్త గతిమండలసంకులమ్ 
కురోలజ్యాంగ వో రాణామిదం కులమివద్విషామ్. నై 

షోడశచతురష[శాంగహారా 

స్థరవా _న్టః పగిచ్చిన్నః పార్భ్వచ్చేదో౭_ పరాజితః 

పర్య స్త (భ్రమరాలేఢ మత్త జావసర్శితాః, 

విర్ర 

243 

వట 
| j.* ద్యాభార్టం డథిళ్చతుర్భిర్వాప్యరోవోరస్తు మాతృఖిః' (భ.నా.శా. అ. ౪, ళ్ ఆం 
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సవాజమెన నడవడులచే ఒకకరణము ఒకమారు ఎప్పుడై నను కలుగవచ్చును. 

రెండుకరణములు చేరినప్పుడు 'న_ర్రించుచున్నాడు' అనునిశ్చంయము గలుగును, 

కనుక రెండుకరణములకూడిక నృ _త్తమాతృకయగును. 244 

అవి రెండు, మూడు, నాల్లుగాని కలియుట అంగపహోరమనబడును. ఇది 

పాయికమైనది; ఈనియమము కొన్ని యెడల తప్పుట గలదు గనుక భరతముని 

'వా” అని చెప్పి ఇందు ఎక్కువతక్కువలు గావచ్చునని సూచించెను. బి&ల్ 

కొందరు ఇండుకరణముల కూడికకు మాతృకయని, మూడిటికి కలాపమని, 

నాలుగింటికి ఖండమని, ఐదింటికి సంఘాతకమని, పేరు పెట్టిరి. 246 

కనుక ఈకరణములను ఇష్టమువచ్చినట్లు ఆరు, ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిదిదాక 

అంగహారములలో గుంపుగూర్చవచ్చును. శే 247 
Fo 

అంగహారముల నిష్పత్తికి (పయోగింపదగిన కరణము లాండొంటి నడుమ 

సందుకానరానట్లు, హ_స్తపాదాద్యంగముల (కియను--వర్తన మొదలగు వానిని, 

అంగము లెరిగిన బుధులు నిర్వహింపదగును.! 948 

అంగములను తగినచోట్లకు కీసికొనిపోవుట కావున అఆగఛోరమని దాని 

నిర్యచనము; లేదా, హాళ్ళునికి సంజంధింఛినది హారము; ప్రయోగము ; అది 

అంగములచేత నెర వేర్పుబడునది గనుక అంగహోరమనబడును. 249 

ఎట్టనగా : తండువు శివునియాజ్ఞ్ఞ చే భరతమునికి, పూర్వరంగమున (వయో 

గించినచో దృష్ట ఫలమును అద్భష్టఫలమును ఇచ్చునవియని, ఈ యంగవహోర ములను 

ఉపదేశించెను. -. 250 

(పక్కపోటు, వెనుదిరిగిపోవుట, వ్యూహము, -- గల్లి సంకులయుద్దముచేయు 

శ| తుకులమువలె, పార్భ్వచ్చేదము, పళావృ త్తము, గతిమండలము అను భేద 

ములుగల అంగహారముల లత్షణమును చెప్పుదుము. 951 

చతుర (శాంగహారములు పదునారు 

స్థిరవహా _స్తము, పరిచ్చిన్నము, పార్ళ్వ్టచ్చేదము, అపరాజితము, పక్య స్తము, 

(భమరము. ఆలిఢము , చుక్తా[కిడము, అపసర్చితము,  మదవిలసితము, విద్యు 

1. ఇక్కడ (వా. హైలో పాఠము చాల కలుసితముగా నున్నది. 
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మదాద్విలసితో విద్యు[చ్భాంత వై శాఖరేచితా 

నూచీవిద్దాతి_ప్ప పార్ళ ్వస్వ_స్తికాచ్చురితాఇతీ 
చతుర శస్య మానేన పోడశామీ |పకీ ర్తి తాః. ః విక 

శ |తర[కోంగహారా పాకి est 0 ం 

గతిమండల విష్యం భౌ పరావృత్తాపవిద్ద కౌ 

మ_త్తస్టలిత సం భాంతా తి _స్తరేచిత లేచితాః ౨54 

వివ్యంభాపసృతో౭ లాతోద్వ ఎ్రితావర్ణనికుట్టకమ్(కః?) 

ఉద్దట్టితో వృళ్చికాపన్ఫత స్వ స్టీకశరేచితె 

శేదితః పరివృత్త్యాదిః |త్య|శమానేనపోడశళశ, ల2ర్ర్ 

లక ణేష్వుంగహారాణాం భరశతేన సమాసతః 

ఏకదేశ| గపాణొ_క్తం సమ గం కరణం క్వచిత్ ; 
అలోచ్యళానవాం వ్యక్తం కథయామ్యనుపూర్వశః , విరగ 

[కమాల్లీ నం సమనఖం తతోన్యంసితమాచశేక్ 
అ|తత్వపసృతా వూర వం స్థాన పావ్తా కరావు భె, రికో 

అలీఢవ్యత్య యేనా స్య (పత్యాలీఢం సమా శోయేక్ 
ఊరూద్వ త్తం తతః కుర్యాన్ని కుట్టకపురస్సరమ్. 258 

స్వ స్తికాడి వకే పశ్చాత్ నితంబకటిహ స్తకమ్ 
కటిచ్చిన్నంచ యశై JE స్థీరవాస్తో వార పియః, 259. 

ఆదా సర్వాంగహా రాశాం కె శ్చిత్ కరణసం చయ; 

స్థిరవాస్తో క్షలీనాది [పత్యాలీఢాంత ఇవ్యుతే.. . ~~ 260 

కరళకా న్యంగవో రేషు (ప్రత్యేకం చతసృష్వుపి 
దికు కుర్యాత్ పరావృత్త్యా (భమణం (రం శ్ర కరణం భజన్. 

అంత్యంతు ర రలద్వంద్వం సభామభిముఖస్ఫక్ళత్ ; | 10. 
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ద్భాంతము, వైశాఖ రేచితము, సూచివిద్ధ్దము, ఆతి_ప్రము, పార్భ్వస్వ_స్తికము, 

ఆచ్చురితము, _ ఇవి చతుర శ్రమానముతో డి పదునారు అంగవోరములు. 

252, 2రలి 

(త్య శ్రాంగహార ములు పదునారు 

గలతిమండలము, విష్కు_ంభము, పరావృ_త్తము, అవవిద్దము, మ _్తస్థ లితము, 

సం|భాంతము, ఆకి ప్తరేచితము, రేచితము, విష్కంభాపసృతము, అలాతము, 

ఉద్ వృత్తము, అర్జనికుట్టకము, ఉద్హృట్టితము, వృళ్చికాపనృతము, స్వ స్పికలేచి 

తము, పరివృ త్రిరేచితము, -- ఈపదునారును [తళ్యమానముగలవి. 254, 255 

భరతముని అంగపహోరముల లక్షణములను సం గహముగా చెప్పునప్పుడు, 

కొన్నిచోట్ల వకటేశముగాను, కొన్నిచోట్ల సమ్మగముగాను కరణములను 

వేర్కొనెను. నేను వానిని స్పష్టముగా ఆలోచించి, మొదటినుండి అెల్పు 

చున్నాను, 256 

[కమముగా లీనము, సమనఖము, వ్యంసితమును చేయవలయును. అందు విడి 

వడినచేతులు తమస్థానమందు ఆలీఢమునుమార్చి మీది కె_త్తబడియుండవలను. 

(వత్యాలిఢస్థానము నా శయింపదగును ; తరువాత నికుట్టకముచేసి, ఊరూ 

ద్వ త్రము చేయవలెను; ఆవై న్వగ్తికము, ఆతి ప్పకము, నితంబము, కటి 

వాస్తము, కటిచ్చిన్నము - ఇవి క్రమముగా చేయవలెను. ఇది స్థిరవా_స్హము. 

శివునికి | పియమైనది. 257, 2586, 259 

కందు, అన్ని యంగహోరములకును మొట్ట మొదలు ఈస్టిరవా_స్తమునకు 

విధించిన కరణములగుంపు - లీనము మొదలు (పత్యాలీ ఢమువరకు - చెయ 

దగునని యిచ్చింతురు. ౨60 

అంగవోరములందలి .కరణములొక్కొక్కటియు. 'రెండుమారులు [భమర 

కఠణమున్నా ళయించి, : నాలుగుదికు గాలందును చేయవలయును. ' కడపటి? కెండు 

కరణములు మాతము సభ కభిముఖముగా .ఒక్కమా శే చేయవలయును”. 261 
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1-రేచితం పరివృ తాద్యమంగహోరం వదన్ మునిః 

“పరాజ్బుఖ విధిర్భూయః వవమేవభ వేదివా" 

ఇత్య త త్యేహ శబ్దే నాముమర్థం పర్యభావత. (స్థిరవా స్త్ర. 262 

క కకమాక్ నమశఖచ్చివ్న సం భాంతాని విధాయ చేత్ 
అర్య OA వా మేనాంగేన కుర్వీత (భమరాఖ్యార్ధనూచిని. 268 

అతి|కాంతాభఖిధం పళ్శాత్ భుజంగ (తాసితం తతః 

కరిహ_స్టంకటిచ్చిన్నం పరిచ్చిన_న్లదా భవేత్. (పరిచ్చిన్నః--8) 204 

కరణం య|తకుర్వీత పూర్వం వృశ్చికకుట్టి తమ్ 

ఊర్ద్వజానుకమాకి ప్పం స్వ_స్టీకం | భమణం | తి కే, 265 

ఉకోమండలకాభిఖ్యం నితంబం కరివా నృకమ్ 

కటిచ్చిన్నం తమిచ్చంతి పార్భ్వచ్చేదం విపక్సితః. 26g 
( పార్గ్వచ్చెదః--8) 

దండపాదం యదాకుర్యాత్ వ్యంసితాఖ్యం _పసర్పితమ్ 

చికుట్టార ని కుట్లాఖా న్ ఉఊపోరో మండలాన వ్రత 

కరివూ_న్త కటిచ్చి న్నే తదాస్యాదపరాజితః, (అపరాజితః--ఉ) 287 

|. తలపుష్పపుటాతీ్ పశ్చాదపవిద్దాఖ్యవ ర్తి తే 

నికుట్టకం భవేదూరూద్వ్భ_త్తమాతి ప్రకాభిధమ్, శిర 

ఉకోముండలనామాథ నితంబం కరిహా _స్టకమ్ | 
కటిచ్చిన్నం చ య్మతస్యాత్ పర్యస్తోఒయంభవ (పియః 269 

(పర్య_స్తః-5) 

. 
‘hy 

1, “రెచిశుజరివ్యతాబావ గవహోరేఇ.వదన్ యునిః అని ముది. అన్వయ'క్లేశయు శలది. 
సావద్ది (వా (తవ ఉట్టి = ేచితం వరివృశ్యాద్యరంగవోరి = "నై అిధముకేత 
పాఠమూపహింంప వీలున్న. అన్వయము నమగచాఘు. 



నాలవ అధ్యాయము 

పరివృ త్త రేచితమను అంగహాఠమునుగూర్చి చెప్పుచు భరతముని ఇక్కడ 

ఫశాబ్ముఖముగా మరల ఈకియ జరుగవలయును' అని “ఇక్కడి అనుమాటచే 

పై విషయమును పరిభాషించెను. (స్థిరవా_స్హ్తము_1) 262 

సమనఖము, ఛిన్నము, సం భాంతము, |కమముగాచేసి, శాఘాంగమున 

(భకురము, అర్జనూూచి, అతి కాంతముచెసి, ఆహై భుజంగ తాసితమం, కఠివా_స్హము, 

కటిచ్చిన్నము చేయునది పరిచ్చిన్నమగును. _(పరిచ్చిన్నము_2) 268, 264 

మొదలు వృళ్ళ్చికకుట్టితకరణము, ఆవైని ఊర్ణ్వజానుకము, ఆథి_ప్తము, 

స్వ_స్తికము, తికభమణము, ఉరోమండలము, నితంబము, కరిహ_స్తము, 

కటిచ్చిన్నము -- ఇట్లు చేయుట పార్భ్యచే ఎదమని పండితులందురు. 265, 266 

(పార్శ్వ చ్చేదము-శి) 

దండపాదము, వ్యంసితము,  (ప్రసర్చ్పితము, నికుట్టకము, _అర్డనికుట్టము, 

ఆతి ప్తము, ఉరోమండలము, కరిహ_స్తము, కటిచ్చిన్నము, ఇట్లు (క్రమముగా 

చేయుట అపరాజితమగును.. (అపరాజితము-4) 267 

తలపుష్పపుటముతర్యాత అపవిద్దము, వర్హితము, వికుట్టక ము,  ఊరూద్వ 

తృము, ఆతి ప్పకము, ఉరోమండలము, నిశంభము, కరిహ సము, కటిచ్చిన్న ము- 

ఇెట్టుచేయుట : పర్య_స్తము ; ఇది శివునికి పియము. 268, 269 
సం చదు UI) చర్య _స్తముూల్సి 
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'| కృత్వానూపురపాదంతు తథా౭ జి. _ప్పకమేవచ 

కటిచ్చిన్నంచ క్ర ర్తవ్యం నూశచీవిదం నితంబకమ్. | 2T0 
జాలి (స) 

కరివాస్తొథిధం తస్మాదురో మండల సంజ్ఞ కమ్ 

కటిచ్చిన్నం?, 4 ౬6000000020 (|భమర్గః6) - 271 

విధాయ వ్యంసితం యత (పకుర్వీత నికుట్టకమ్ 

నూపురం వామతో౭. లాతాతి ప్లే తు తతో౭న్యతః, 212 

ఉరోమండలకాభి ఖ్యం కరిపా సనమాహ్వూయమ్ 

కటిచ్చిన్నంచ య తాయమాలీ ఢః పరికీ ర్లితః. (ఆలీఢః-2) 279 

(భమరాన్నూ పురం తస్మాతొభుజంగ| తాసితాభిధమ్ 

అంగేన దథిణేనై వతతోవై శాఖశేచిశమ్ 274 

తతి _ప్రకమథాచ్చిన్నం వామన [భమ రాభిధమ్ 

య్మ తోరోమండలంకుర్యాన్ని తంబం కరిహ_న్తకమ్ 

కటిచ్చిన్నంచ నం పోక్ష్తొ మత్తా కీడో వార పియః (మత్తా[కీడః--6 ) వల్ 

(కమాత్ కుర్యాద్మపకాంతం వ్యంసితెన కర కియామ్ 

కేవలం కరివాస్తార్గసూచి వికి. _ప్పకాన్యథ, 276 

కటిచ్చిన్నో భీధానోరూద్య్వ  _త్తమాతి ప్పనామకమ్ 
కరివా న్హం కటిచ్చిన్నమపసర్పితనామశే.3 (అపసర్పితః_9) ' 277 

ps " nn 
మదస్థలిత, మ_త్తల్లి తలసంస్ఫోటితాని చేత్ 

గుంఫేన [తిచతుఃకృత్వః పంచకృతో్వ౬థవా పునః, D278 

విదధిత నికుట్టోరూద్వ ృత్తాఖ్యే కరిహా_స్తకమ్ 
కటిచ్చ్భిన్నం సమాఖ్యాతో మదాద్విలసిత_స్తదా. (మదవిలినితః--10) 279 

an 

1. (గంథలోపము. భరతలతణము ననునరించి పరిష్కర్త పూరించిన దీ శోకము. 
శై. |వా.[వ.లో ఈ భాగము చాల కలుషితము. 'చతుర్ణావ సూజ్మాఖ్యా వారతి తత, 

ద్ద య।త్రస్యాన యం [భమరనామకః” అని 'తేప వేయవచ్చును. చే 

లీ, “నామకః'. 4. కృత్వా -- రెండును (వాత పొరణజాట్లు. 



నాలవ అధ్యాయము 299 

నూపురపాదముచేసి, ఆతి _ప్పము, కటిచ్చిన్నము చేయవలెను. ఆవై సూచీ 

విద్దము, నితంబము, కరివా_స్హము, ఉరోమండలము, కటిచ్చిన్నము. (ఇది 

(భమరమనబడును.) (|భమరము-6) 270, 271 

వ్యంసితముచేసి తరువాత నికుట్టకము, ఆవై ఎడమ।|పక్కనూపురము, కుడి 

(పక్క అలాతము, ఆడి. స్పమునుచేసి, మరి ఉరోమండలము, _కరిహా_స్తము, 

కటిచ్చిన్నములు చేయుట ఆలీఢమనబడినది. (ఆలీఢము7) 272, 278 

(భమరముచేసి ఆమీద కుడి పక్కనే నూపురమును, భుజంగ తాసితమును, 

ఎడమ పక్క వై వె శాఖరేచితమును, ఆతి _ప్రమును, ఆచ్చిన్నమును దీర్చి, మరల 

(భమరము, ఉరోమండలము, నితంబము, కరిహ_స్తము -- పనిని చేసి, కటిచ్చి 

న్నముచేయుట మత్తా|కీడనమనబడును. శివునికిదిపియ మైనది. 274, 275 

(మత్త క్రీడము-ి) 

క్రమముగా అషక్రాంతముచేసి, వ్యంసితకరణమందలి వాస్త క్రియను మా|తము 

చేసి, తరువాత కరివా సము, అర్హనూచి, విఊ_ప్పకము, కటిచ్చిన్నము, ఊరూ 

ద్వృ_తము, ఆథి_ప్తము, కరివా ము, కటిచ్చిన్నము-వీనిని తీర్చుట అపసర్పిత 

మగును, (అవనర్నిళ ము--€) 576, 277 

మదస్థలితము, మ ర్తల్తి , కలసంస్ఫోటితము. 'ఈమూడుకరణములును గుంపు 

గూర్చి మూడుమార్లు, ' నాలుగుమార్డుగాని, ఐదుమా ర్లైనను చేసి, తరువాత 

నికుట్టము,. ఊరూద్వ త్రము, కరిహ నము, కటిచ్చిన్న ము - వీనిని చేయుట 

మదవిలసితము. (మదవిలసితము--10) 278, 279 



అర్హసూచచి భ వేద్వా మే పిద్యుద్|భాంతంతు దఉిణే 

వ్యళ్యా సేన పునర్జ్వరద్వ మేతత్ ఛిన్న మతఃపరమ్; 

వా మేతి కాంతమాదధ్యాత్ లతావృశ్చికసంజ్ఞ కమ్ 

కటిచ్చిన్నం చయ తాయం విద్యు ద్భాంతః (పకీ ర్రితః, 281 

(విద్యు [ద్య్భాంతః__] 1) 

'అంగద్వ యేన వై శాఖ'కేచీతం య|తనూపురమ్ 
భుజంగ తాసితోన్మ శ్రే మండలన్వ స్టికాభిధమ్, ర్రీ్రిక్ల 

నికుట్టకం తతః కుర్యాత్ ఊరూద్వ  _త్తమతఃపరమ్ 
ఆతి. పకాహ్వయం పశ్చాదురోమండల సంజ్ఞ కమ్, 

కరివా సకటిచ్చి న్నే సో౭.యం వై శాఖరెచితః, _ 288 

(వె శాఖశేచితః-12) 

కృత్వార్గసూచీ వికి ప్పమావ_ర్హంచ తతఃపరమ్ 
కుర్యాత్ నీతంజవర్యానీ పర్యాస్తోక్తాని షట్ [కమాత్ 

నికుట్లాదీనీ య|ఆాయం నూచివిద్దః (పకీ ర్రితః. (నూచివిద్దః 18) 284 
లు (4 లాల \ థఖ 

నూపురం య] తవితి _పమలాతాక్షి స్టే భవేత్ 

ఉరో మండలకాభిఖ్యం నితంబం కరిహా_స్హకమ్ 

కటిచ్చిన్నంచ కుర్వీత సోయమాక్షి ప్పకో మతః. . P88. 

య|తయ।తపునళ్ళబ్దం కర. తాభ్యధాన్నునిః 

'ద్విః|పయోాజ్యం జగు_్త త్తసారభి| పాయ వేదినః. 286 

ఇతి న్యా యేన వితిపాలాతకాథి._ప్రకాభిధమ్ 
[ ల . ఇ ఓ ©: ఆల మం ” / శ శ్ ల ఆట 4 “ Be 

కరణ తయమ తాపి ద్విః|పయాజ్యత్వమర్గతీ. (ఆతీ_ప్హకః-14) DT 

దిక్స్వ _స్తికాఖ్య మే కేన పాశ్చే ్ వనార్టనికుట్టకమ్ 

అన్యేనై తత్ ద్వయం భూయో విదధ్యాదవవిద్దకమ్, 288 
మము 

ళ్, అ అద న అగ అద 1. [వయోజ్యత్వం జగు_స్త[త ముది; సంగతి చాలని పాఠము. నావద్ది (వా. ప. 

పాఠము ఈ నా నవరణకు మూలము. 



~~ 

నాఅన అధ్యాయము 2dr 

ఎడమ పక్క అర్ధనూచి, కుడి పక్క విద్యు ద్భాంతము, మరల ఈ రెంటిని 

(పక్కలు మార్చిచేయవలయ్యును; ఆనె ఎడమ్మపక్క ఛిన్నమును, అతి కాంత 

మునుచేసి, లతావృళ్చికమును, కటిచ్చిన్నమును చేయదగును. ఇది విద్యు 
ద్భాంతము. (విద్యు|ద్యాంతము_11) 280, 281 

ep 

వె శాఖరేచితమును "రెండు పక్కాలను [కమముగా చెసి, ఆనె నూపురము, 

భుజంగ తాసితము, ఉను త్తము, ఆథీ_వ్రము, మండలస్వ స్తికము, నికుట్టకము, 

ఊరూద్వ  _త్తము, ఆడ_ప్తకము, ఉరోమండలము, కరిహా_స్తము, కటిచ్చిన్నమును 

చేయుట వె శాఖరేచితము. (వై శాఖ రేచితము--12) 282, 288 

oh 

_ అరసూచి, వికి_ప్పము, ఆవ _ర్తముచేసి, తరువాత పర్యస్తాంగహారమునకు 

చెప్పిన ఆరుకరణములు నికుట్టము మొదలుగా నితంబ మొకటివదలి-- చేయునది 

సూచివిదము . (సూచివిద్దము_! లి) 294 
(త శ ౩ (స) 

నూపురము, _ వితి_ప్తము?' "తలొతము, ' తతి ప్రకము, ' 'ఉరోమండలము, 
నితంబము, కరివా_స్టము, "కటిచ్ళిన్నము -- ఇట్టుచేయుట ఆతి_ప్రకము,. 285 

భరతముని యేయేకరణమును. ఇెప్పుకోట పున అన్తువదమును చేర్చినో! 

ఆయాకరణమును రెండుమారుళు  ద్రయోగంపవలెనని ఆయనయభి (పాయ మెరి . 

గిన వారందురు. ౨౦ 

దానినిపెట్టే ఇక్కడ వీక్నున్తము,. అలాతము, - ఆతి ప్తకము, అనుమూడు 
కరణములను రెండు రెండుసారుల్సు | పయో గిqపధగ్గును, . (ఆక్మి_ప్పకము_1 ఓ) 257 

దిక్ స్వస్తికము చేసి, తరువాత. ఒకపక్క ' అరనికుటకమును, మరల 
= | | ధట 

'దెక్ స్వ_స్తికమును: చేసీ, 'ఇంకోక పక్క ''అర్జనికుట్టకమును చేయదగును; ఆవై 
dpe అ + whl 
1 జం కో (ఫి క 

1 

1. “వితిపాలాతశే పునః- పున రాతి పకం కుర్యాత్ ” (భ.నా.శా. ౪౧౮౩, ౧౮౪ 
ఇ 1 ళీ 



దిషలి చతుర్థో౭-ధా గరుక 

ఊరూద్వ త్తాఖ్యమాకి ప్ప పం నితంబం కరివా _స్తకమ్ 

కటిచ్చిన్నంచ. యై లై మ పార్భ్వన్వ స్తీకణఇమ్యశే. 

(పార్శష్టస్వ_ 251-16) 

నూపుర (భమరాభిఖ్యే వ్యంసితాహ్వూమలాతకమ్ 

నితంబమథ్య నూచ్యానస్యం కరివానావ్యాయం తతః 
కటిచ్చిన్నంచ య్య తస్యాదయమాచ్చుకితః న్మృతః. ౨9: 

( ఆచ్చురిత్లః--18) 

(ఇతి పోతశచతుర |శాంగవో రాకు! 

మండలన్వ _స్తికం పూర్వం నివళోన త్ర తకే తతః 

ఉద్ద ట్టితక మ _కీల్యాఊీప్రోరొ మండలాన్యథ 

కటిచ్చిన్నంచ కుర్వీత య_తాయం గతిమండలః.. 291 

(గతిమండలః 17) - 
సా 

- కృఆగ్యానికుట్టితం యక్ష నికుంచితముథ్రాంచితమ్ 
ద్వంకుముందథ్వ యేకై వ, కృతో రూద్వ ఎ.త్తమాచశేత్, 

కించ్చాకకరణే వాస్తైచతుర్భిఖ్య కరళా కైర్యుకా, ఆన. 298 
శి 

, సశ్చాదర్జ నికుట్టాఖ్యం భుజంగ | తాసితం తతః ; 
or 

తదై వ |భమణినాథచ్చిన్నా ముభయత్క కటిమ్ 

_ కర్షిహాన్షం. కృటిచ్చిన్నం సవిమ్మంభః ప్రక్షీర్శిత్మ, (విష్మంళఈ 18) . 294 

నళ. సవ్యతః ' కుర్యాత్ శకటాన్యమ లాతకమ్ 
(తకురం. క్షరిఫా వ్ర ఇస్హంతు గండే కరనికుట్టితము 
కటిచ్చి క్నేన్నం (చ య్యశాయం వర్గావృ త్త త్త తీరి రతః. | 

(పరావృ త్తః-19) 



అపవిద్దము, ఊరూద్వ _త్తము, ఆతి_ప్తము నితరబము,' ' శకరీవా సము, 

కటీచ్చీన్నము, -- ఇట్లు తీర్చునది పార్శ్వన్వ స్తికము. ' ' : 288, 289 
(పార్మ్యస్వ_ప్రికము_15) 

నూప్పరము, (భమరము, వంసితము, అలాతము, నికంబము; నూచా థ్ 

స్యము, కరివా_ము, కటిచ్చిన్నము.. - ఇట్లు. తీర్చుట ఆచ్చురితము. 290 
(ఆచ్చురితము_16) .. 

(ఇవీ పదునారు చతుర శాంగపోరములు) 

మొదలు మండలస్వ స్తికము; ఆమీద నివేశము, ఉన్మ_త్తము, ఉద్ధృట్టితము, 

మృత్తల్లి, ఆథటి్న_ప్తము, ఉరోమండలము,  కటిచ్చిన్నము -. ఇట్లు . జరుపుట 
నో రం 

గతిమండలము. : (గతిమండలము_17) ౨9] 

నికుట్టితముచేసి, కుంచితమును, అంచితమును శెంటిని రెండు పక్కలనుచేసి, 

ఊరూద్వ్భ_త్తము చేయవలయును; . ఆనై,నీ అర్జీ నికుట్టము, భుజింగ తాసితము; 

ఈకరణమున వా _స్తకరణములు 'నాలుగుగావలయును (అనగా ఉ ద్వెష్టితము 

శ్వేయదగును)!. అప్పుడే (్రమణముతే. "కడు ప్రక్కలను కేటిద్భిన్నము; ఆవై 

కరివా స్తము, కటిచ్చిన్నము 3 3 ఇది విష్కుంభము. రిల ౨93, 294 

: -(వీ ష్కుంభము.1రి) 
జీ . ee 

"” ay ఫే 

\ 

శో eu om Fe ష్. 

శత్యడివక్రైజనితము, శశ ట్రాన్యము,. ' అలాతకిన్లును చేయవలను ; కరువాత 

(భమరి ; అవై ఎడమ్మ పక్క కరివా _స్తముతో గండ ప్రదేశమున నికుట్టితము, 

కట్టిచ్చిన్నము - ఇట్లు చేయునది .వళావ్మ త్తమ. వావ, శ్రమా[1), 295 

నా లే సశ Wri మాతా నా ay ety, 

పై నీ _ త్ దంతాల ప్త శి ఓ డేల్ artes ఎల్లి 0 ఆటే జ 

1. ఇది పరిమ్మ ర ర మ. తలం భలం hl 
న - 
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. అపవిద్దాభిధాత్ సూచీవిద్దం కృ త్వాతత; కరమ్ . ' 

ఉద్వేష్ట న్ బద్దయా చార్యా (తిక్రభమణమాచశేత్, 

ఊరూద్వ్య త్తమనేనై వ కృతో్వోరోమండలం తతః 

+-కటిచ్చిన్న ంచ-కుర్వీత య్నతాయమపవిద్దక . (అపవిద్దకః 20) .. 297 

కృత్వా మశ త్తి? కుర్వీత గండనూచ్యథలీనకమ్ 
అపవిద్ధం దుతం, పశ్చాత్ శలసంస్ఫోటితం తతః 

కరివా స్తం కటిచ్చిన్నం మ_తస్థలితసంజ్ఞ కే. (మ_త్తస్టలితః -21) 298 

వికి పమంచితం గండనూచి గంగావతారణమ్ 
_డమాత్మృళ్వా౭ర్గసూచారఖ్యం దండపాదంచ వామతః, 299 

చతుర ్రమరాఖిఖ్యే మూపురాకి. ప్ప ప్తనామనీ 

"అర్దస్వ స్తే స్తెకనామాథ నితంబం కరివా స్టీమ్, WE: 7: 
శు వ. 

( ప? 

ఉరోమండలకం యత కటిచ్చిన్నం సమాచశేత్ 
సంభ్రాంతం కథయం త్యతమంగవోరం వీచక్షణా?. (సంగ్రాంతః-22) 801 

వె వై చిశ్రేణ వకుర్వీత' య|తన్వ స్తి స్త్కశే-చీతమ్ 

ఉరోమండళకం' పార్భ్వనికుట్టిత కటినమే, 
fa కత లై యులు 

ఘ్యూర్జితం భ్రమరం 'నింహాకర్ష 0 వృశ్చిక శేచితమ్ 
సన్న తక్ వృవ్దదిగ్. వదఃపూర వ 0 స్వస్తి సిక ం|తిధా, 

శ్ న. 

నాగావసర్సితంచేతి కఠణ్యాం మహ నయో;ః 
ళు 

శేచితన్వ నీకా వాభ్యా (౧మంచిళానితయోదళ, 804 

ఊత కేషయంత్య (యన్న? ) ధాథి ప్రమాహార్య్రృకార్వినాళ్ళతమ్ స్ట్ 
అలాటతిలకం 'దరడవతం తలవీలాసితమ్, : ౫% జల్రి05 
ge రల Te, సెమి చనా. pag  . Se 0 గజ కీడం నిశుంభిత నితంబశే” ఆ 

వ a "AY 
ae gy. 17 2. ఫొనోరోమరటలాఖ్యే' నీతంయకకైల - 

కరివా స్తం కటిచి న్నం యథాళోభం యశారుచి , , 
విదధీత . యథా పజ్ఞం సోజ యయా. ప్రశేచితళ. చ 71807 



సొలవ అధా యము వథీక 

అపవిద్దము తర్వాత సూచీవిద్దముచేసి, కరమును ఉద్వేష్టించి, బద్దచారితో 

తిక భ్రమణము చేయవలయును; “దానిచేత ఊరూద్వ _త్త త్రమునుచేసి. ఆమీద 

ఉరోమండలమును కటిచ్చిన్నమును గూర్పవలయును. ఇది అసవిద్దకము, 

(అపవిద్దకము--20) 296, 297 

మ _త్తల్సి చేసినపిదప, గండసూచిని, లీనకమును, అపవిద్ధమును, మూటిని 

దుతముగాలేసి, తలసంస్ఫోటితము,: కరిపా సము; కటిచ్చినమును చేయుట 

మ_త్తస్టలితమనబడును. (మత్తస్టలితము--21) * 296 

వికి ప్రము, అంచితము, గండనూచి, గంగావతారణము -- పీనిని [కమముగా 

చేసి, ఎడమపక్క అర్హసూచిని దండపాదమును (పదర్శించి, చృతురము, 

(భమరము, నూపురము, “ఆతి ప్రము, అర్భన్వ_స్తిక ము, నితంబము, కరిహా_స్హము, 

ఉరోమండలము, కటిచ్చిన్నము -- ఇవి చేయవలెను, ఈ యంగహోరమును 

పండితులు సం భాంతమందురు. (సం భాంతము-22) 999, 800, 801 

uD pra 

వ సు 

' స్వస్తిక శేచితము, ఉరోమండలము, పార్శ్వనికుట్టితము, కట్రీసమము, ' ఘ్యూ్టి 

తము, [భమరము, సింవోకర్షము, వృశ్చిక రేచితమ్సు సన్న తము, .పృష్షన్వ స్తికము 

దిక్ స్వ స్తికము, వతుఃస్వ_స్తికము, ., నాగావసర్పితము, - ఇట్లు వా_న్లపాదముల 

"రేచకస్వ న్హికములతోగూడిన (2) పదుమూడు కరణములను చేసి, వా స్తపాదము 

లను ఉత్ తపించి ఆ వె 'ని ఆది. “ప్టము, —_ ఊరూద్వ తే తమును ''వదలి లలాట 

తిలకము, _ దండపతము, * తలవిలాసితము,” విద్యుద్ (భాంతము, గప కీడము, 

నిళుంభితము, నితంబకము, విష్ణ క్రారితమ్ఫు.. ఉరోమండలము,. నితంబకము, 

కరిపా_స్త్ స్తము, కటిచ్చిన్నము, లా ఈ కర్రణములను అందము చెడనట్లు, రుచికి 

తగినట్లు, బుద్దికిఅందినట్లు, చేయవలెను ; ఇది ఆతి. ప్ప్రరేచితము. 

..802, 808, 804, 805, 806, 807 
క 
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1“శేచితా స్వ స్తికాపాదాి విత్య|త వదతోమునేః . 

- “తదిష్టం కరణం యద్య|చేచితం న్వ స్తికాంచితమ్. 
రు + జార ' 

పోవునరుత్ కేపణంి చేతి వదతో౭స్య మతానితు, 

కరణాని సముత్ కేస నమాయుకాని కాన్యపి. (ఆడి ఫ్రశేచిత--౨8) OE 
ఖో 

సర * శ న 

 దండవృళ్చిక వై వె శాఖాతీపార స్వే సికాదికమ్ 

షడ్విధం రేచితం వక్షఃస్వ నికం గరుడపుతమ్. 
వాలి ౧ 

.-.. -సర్పితం. స్టలితోన్మ తే |పసర్సిత వివర్షితే 
“= ఫనివృ త్త వివృత్తార్హమ త్తల్లి వ్యంసితాన్యథ, 

ఒలోళితం వృష కీడం భుజంగాం చితనూపుళే; 
ఫ్ wn జో 

- తలన ఘట్టికాభిఖ్యం మయూరలలిళాభిధమ్, 
m 

te z ణ్ కే 

కేచికాది నికుట్టాఖ్యం భుజంగ త స్త ననేచితమ్ 

ఇత్యేతాని సకృత్కృ త్వా కరణాని' చతుర్ష వీసి. 

క! 

దిబ్ముఖేషు యథాళోభం య థాబుద్ధి యథారుచి, 

- ముధ్యమభ్య ప్రయుంఠానః కోభార్థం చ్మకమండలమ్, 
కైతే 

"ఉతోమండలకోర కుర్యాత్ ' 'య(త| పథమ దిబ్ముఖే " 

ల వ వ్నధాచ్యనకన సో సోఒయం శేచిత ఉచ్యతే. 
eh gr pe Ub 

op mr Mere % ల qe 

స 

hrreni ల. న్న 
| 

హె క ఓ సంగ 
oF 
br a 3 G9. tb “en, గ్ ల్ 

య. 

చత tins, లి ॥ 

సంది! చేచితనం బల్ తత్ర రణం "నహీ ల 
న్ రో వ ER రా గం ళ్ళ. . 

అతే న్రత్కరణర . వాచ్యంయద్యత్ శే చీతేపా_ స్తన వత్, 
వాటి 

hs ఏ. "భి it 

dha 

‘ i ఇ ti bk $$ ie / 0 మయో ఈ. "| పష వ 6-౩౭, ౨౩౮. 

ఏ. ఇది నావద్ది (వా. (ప. పా, 'ఉడ్జిష్టం" ముది. 

4. భ, నా. శా. 9౨౨౭౪. 
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“శేచితములు స్వ _స్తికములునై న పాదములు ఆని చెప్పిన భరతముని యభి 
[పాయమేమనగా, ఏయేకరణమున శేచితమును, స్వ స్తికమును గలదో అవి 

యన్నియు చేయనగునని. 808 

“మరల, ఉత్ తేపణము' అన్న ఆయన మాటకు ఉత్ కేపముతోగూడిన 

కరణములేవై. నను కోన్ని చేయనగునని భావము. (ఆథి_ప్తరేచిశము-28)1 809 

దండశేచితము, వృళ్చికరేచితము, వై శాఖశేచితము, ఆథి_ప్తరేచితము, అర్థ 

శేచితము, స్వ స్టికరేచితము, _ ఈ ఆరింటినిచేసి, వకఃస్వ_స్త్రికము, గరుడ 

ప్థుతము, సర్పితము, స్థలితము, ఉన్మ_త్తము, |పనర్పితము, వివ రితము, 

వినివృ త్త త్రము, వివృత్తము, అర్హమత్తల్లి, వ్యంసితము, లోలితము, వృషభ 

|కీడము, భుజంగాం చితము, మాపురము, తలసంఘట్టతము, మయూరలలితము, 

"లేచితనికుట్టము, భుజంగ |త_స్త నరేచితము, -__ _ శకరణములను నాల్గుదిక్కులందును 

దిక్కుకొక్కటిగా, అందమునకు బుద్దికి, రుచికి తగినట్లు, నడుమనడుమ 

అందమునకై చ| క్రమండలమును |[పయోగించుచు చేసి, (ప్రారంభించిన దిక్కు. 

నందు ఉరోమండలకమును, కటిచ్చిన్నమును చేయవలెను; ఇది రేచితము. 

ః ఎ .810, 811, 812. 818, 814, 815 

“భరతముని చెప్పని యీవివరణము నీవెట్లు చెప్పెదవు*” అని యడిగినచో, 

వినుము : “శేచితకరణమును చేయవలెను” అని కదా భరతముని చెప్పినది 2 

రేచితము అను పేరుగల కరణ మెక్కడను కానరాదుగడా ; కనుక వయొకరణము 

అందు ేచితపా నము గలదో అవన్నియు డానికర్ణముగా చెప్పదగును. ' 
. 916, 817 

1. దీర్చమైన, చికెన యీ కరణలశణమున అభినవగుప్పుని ననునరించినను 

శార్గదేవుడుగాని, జాయనగాని, నికరముగా ఆ వని చేయలేదని పరిష్కు ర 

యభిప్రాయము (కింది నూచ్చి. నా శెలిగింపుగూడ సందిగ్గముగానే 

యున్నది. 



248 చతు ర్లోజధ్యో, 

యద తాకి_ప్ప వవ వె శాఖపూర్వ కే చేచితెపునః | 
యా 

(పాహాకీ ర్హిధరాచార్యః తద్భ వేన్నాతి పేళలమ్. 

_కరగా ః పంచవింశళ్యా రచితో రేచితాభిధః 

fp విచిత్రభేద సంకీర్ణోయతో౭న్య|త విశేష్యతే.. (కేచితః-24) 

. నికుట్లార్గనికుట్లాఖ, పశ్చాదంగద్వ యేన తు 
బ ధల 

భుజంగ తాసితాభిఖ్య భుజంగ త న్తరెచితే. 

ల్ గ 

“బట్టీ a 

ఎ తత అతి ప్పకం కుర్యాదురోమండలసంజ్ఞ్ఞ కమ్ 

ఓ. ' కటిచ్చిన్న మిహత్వంగపర్యా యేణ లతాక రె” 

a యసి్మిన్నే స సమాఖ్యాతోవిష్కంభాపసృ తాభిధః. _ 

_ (విష్క_ంభాపసృతః-2ర) " 
3 

fae 

విధాయన్య సి సకం యత వ్యంసితం ద్విఃసమాచరేత్ 

ఆ _ * అనంతరమలాతాఖ్య మూర్జ్వజాను నికుంచితమ్, 

అశార్హనూచి విశి_ప్పముద్య ఎ్రతానతి_ప్పకే తతః 

కరిహ_న్తం కటిచ్చిన్నమలాతో౬సౌ నిగద్య'శే. (అలాతః.26) 

నూపురాఖ్యమథాం గాభ్యాం భుజంగ | తాసితం తతః 

.గృధావలీనకం పశ్చాత్ వితిప్తాద్వ ఎల్ యోర్హ వయమ్, . 

* “” వకేనొంగేన కృశతె తక్ పరేణాపి సమాచరేత్ వల 
+ 
|| “౮గొనూచినామ నితంచాఖ్యం లతావృశ్చికస సంబజ్ఞి తమ్ వి 

కటిష్ఫేన్నాథిధానంచ య తోద్వ ్ ఫ త్రన్సఇమ్యతే. లీ 
. లి | 

(ఉద్వడక్తః-7) 
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ఇక్కడ కీరిధరాచారుండు ఆతి ఫరేచితము, వె శాఖనేచితము రెండే ఠా చే ఫీ య పా 

(గహింపవలెనన్నాడు. కాని అదెమంతయు_క్తముగాదు. 818 

ఎట్లనగా "రేచితమను అంగహోాఠము ఇరువదిమైదు కరణములచే ఏర్పరుపబడి, 

విచ్శితములగు భేదములు గలదియని వేరొక్కచో వివరింపబడినది.! 819 

(రేచితము--2థ) 

నికుట్టము, అర్జనికుట్టమును చేసి, తర్వాత ఒకయంగముచే భుజంగ తాసిత 

మును, మరియొకదానిచే భుజంగ్మత_న్తరెచితమును రచించి, ఆవై ఆతి _ప్హమును, 

ఉరోమండలమును, కటిచ్చిన్నమును చేయదగును; కటిచ్చిన్నము చేయునపుడు, 

పర్యాయముగా లతావా_స్తములు గూర్చవలెను. ఇది విష్కుంభాపసృతమన 

బడును. (విష్కంభాపసృృతము--25) 2» 820, 821 

స్వ _స్టీకముచేసి, వ్యంసితము రెండుసార్లు చేయవలెను ; ఆశు అలాతము, 

ఊర్ద ప్రజానువు, నికుంచితము, - 'అర్హసూచి, “గతి _ప్పము, ఉదాత్త తము, 

ఆడి ప్రకము, కరిహ నసృము, కటిచ్చిన్నము —_ ఇట్లు చేయునది అలాతము. 

(అలాతము.-26) లివి, లీ2ిలి 

మొదలు నూపురముచేసి, _పిదప రెండుఅం గములందును భుజంగ త్రాసితము 

చేయవలయును ; ఆనె వికి ప్టము; ఉద్వ త త్తము “రెండును ఒక్ పక్కచేసి, 

మరల "ండవపక్కను అశ్లే చేయవలయును ; మరి సూచి, నితంబము, లతా 

వృశ్చికము, కటిచ్చిన్నము ; ఇది'ఉద్వ త్రము. 824, 225 

. క స (ద్వ శమ) : 

1. అభినవగుపు ప్పని[న్యాఖ్యలో. 'తథాచాన్య త (గూయతశే'; “పంచవింశతి విచిిత 

(మాతృకా) సేవక మేణ వివిధంవ్యరీ రచత్ రేచిశాంగవారణం మహేళ్యరో 

. .గేయమార్ష్శమివస ప్రభః. స్వర ౪ (అధి. భా. 9-౨8౪). ఇది _యెక్కడిదో 

అతడు చెప్పలేదు. 



క్వజ్యుశాఖ్య్య వవృళాళ్యే నికుట్టార్దనీకుట్టశే 
రేచకాది నికుట్టాఖ్యం పార్భ్వపూర్వ నికుట్టకక్, 

అర్జ రేచితకాభిఖ్యం పశ్చాద్ వృళ్చికకుట్టితమ్ 

అతఃపఠమురఠః చఛూర్వుం 'మండలం 'కరివా, స్థకమ్ 

కటిచ్చిన్నంచ య తస్యాదయమర్ద నికుట్టకః. _ ( అర్హనికుట్టకః--£5) 827 

కృత్వా నికుట్టకం యస్మిన్ ఉరోమండలమాచ శేత్ 

సితంబకరిహస్తాఖ్య కటిచ్చిన్నాని చ (కమాత్ 

తముద్దట్లేతనామానమంగవేోరం |పచక్షశే. (ఉద ట్రితః_29) B28 
' Doe యంఠటు 

__అతొవృశ్చకమాథాయ వివధీత 'నికుంచితమ్ 

మ త్తల్యథ 'నీకంచాఖ్యం కరనా సమతఃపరమ్, 

కటిచ్చిన్నంచ య |(తాయం వృళ్చికాపసృృతః స భత! ; 

నితంబమపహాయా త్ర వదంతి (భ్రమరం. పరే. (వృళశ్చికాపసృతః-కి0) 880 

య్మత్రకుర్వీత , వె వై శాఖచేచిశా భిఖ్య వృళ్ళికే. 

నారక్మ్యురూర్వ్యన] (4 ( ద్వి_నదూర్జ్వం?) నికుట్టాఖ్య 

1 కర్శపర్యాయళఃన్మృతమ్ 

కటిచ్చిన్నం లళావా నృయుతం స్వ న్తికరేచితే. BE 
(స్వ ్తీక రెచితఈ._ల1) 

న. అ ఆళ్ల a త 

.కృక్వ్వాయథత్ర నితంబాఖ్యం తతః స్వస్తి స్టకరేచితమ్ 

విడిప్తాడి _పకాభిఖ్యం లతావృళ్చిక సంజ్ఞ కక్, ర్రిశ్రిల్లి 

జక శ్రకరివాస్తాఖ్యే భుజంగ తానికాభిధమ్ | 

ఆత్మి క్రకకం. ఫితంబంళశ్యేతాని పరివృ _త్తచ. ఫొర్రేత్రి; 

ధభ్రమరెణచ "కుర్వీత పరాబ్యఖతయా స్థ సితః 

. తథా పార్గ్వముఖః కుర్యాత్ పార్య్య్వాంతరముఖస్త సా. 884 
ఉం 

గాకా 

[పొ వొ, (ద “పాఠము కోటేపితము.. రెరడవ సవరణ “నా సూచన, మళ్లే 
తాత్పర్యము సందిగ్గ మే. 



కిక! 

నూపురము, వివృత్తము,  నిక్షుట్టము, జరనికుట్టము, శేశక్షథిక్రుట్టము, 

సాశ్ళ్వనికుట్టకము, అర్ద కేచితకము, తృళశ్చికకుట్టితము, ఉతోదుం్రడలము, కరి 
వా స్తము, కటిచ్చిన్నశు, -- ఇవి చేయునది అర్హనికుట్టకము. ౨26, 827 

(అర్జనికుట్టకము--28) 
యణ J) 

నికుట్టకము, ఉరోమండలము; 'నితంబము, 'కరివా_స్తమ్ము ' కటిచ్చిన్న ము-ఇవి 
(కమముగాచేయుట ఉద్ధృట్టితమందురు. "(ఉద్ద ట్రితము-29) ' * 828 

ఇంటు ఇం 

లతావృశ్చికము, నికుంచితము, మత్త తల్లి, నితంబము, కశిపా_స్తము, 

కటిచ్చిన్నము -- ఇట్లుచేయ్యుట. వృశ్సికాష సృశమగుము._ ఇందు నిత్యంబమును 

ఫిడ్లి చి, భ్రమరమును ఇతరులు ఛెప్పుదుర్లు. (వృళ్చికాషస్ఫృతమ్లు-శిగ్సై. 29, 880 

వై శాఖరేచితమును, వృశ్చికమును ఆండుసార్హుచెసి, ఆప] పర్యాయ 

ముగా (?)- నికుట్టకరణము చేసి, శత్తావా_స్తమ్లుత్తో కటిచ్చిన్నమ్లు చెయ్లుట స్వస్తిక 

రేచితము. ౪ (గ్య శ్తికరేచితము-శి1) . తిలి! 
జ్ 

Ha 

 నితంబము, స్వ స్తిక రేచితమ్ము నికీ స్షము, ఇక క్షమ్లు, లత్తావృశ్టీకము, 

ఉన్మత్త తము, కరిహ స్తము, భుజంగ తానిత ము, ఆవీ._ప్రకము, నితంబము -- ఈ 

కరణములు చేసి, [భమరముతొ వెనుకకు తిరిగి అవే చేయవలయును. అశు 

పార్భ్వమునకు, ఇంకొకపార్భ్వమునకును 'మొగమె చేసి, మరల మొదటిదిక్కున 



బివీలి చ తుర్జోో౭_ ధా కాళి 

కరివాస్త కటిచ్చిన్నె తత, (పథమదిజ్ముఖః 

*అంగవో రౌఒయమాఖ్యాతః పరివృ _త్తక రేచితః. రశ 

(పరివృ _త్తక 'రేచితః-82) 

(ఇతి పోడళ త్యశాంగవోరాః) 

1, . క్రమ వ్యుత్క9మతో యోగాత్ కరణై రితరేతరమ్ : 
ఏతేషా మంగవోరాణామస్తు నూనమనంతతా, 826 

Grae) 

తథాపి జనితానేతాన్ కరణ ర్భ్మి|తసంధిభిః 

పశ్యన్ దృష్టఫలాధిక్యమూచే పరిమితాన్ ముని 8. 887 

విన్కంభావసృతోన్మ _తస్టలితాహ్వా*పసర్పి కాః 

' మదాదిితిసితాప్యాళ్స న_ప్టభిః. కరణ ర్శ్మతాః. 

సూచీవిద్దాఖ్య విష్కంభ పరిచ్చిన్నా పరాజితాః | 

. ఉద్వ త్స సహితళాశా తే నవభిః పరికీర్తి తాః, 989: 

కరణా స్తు చతుస్సంఖై రః భవేత్ స్వస్తిక రేచితః 

విద్యు[ద్భాంత పరావృ త్స వృశ్చికాపసృతాభిధా 
షట్సంఖై రః పంచవింశత్యా భవేదాటి_ప్పరేచితః. 840 

వె శాఖ రేచితాలాత పరివృ త్త తకరేచితాః 

అర్ధపూర్వనికుట్టళ్చ _సుస్ధిశేకాదశభిః పునః. 941 

ఉద్ద టి తాప విద్దాఖ్యా పంచభిః పరికీ ర్తి శా 

స్థరవాస్తాఖ్య పర్య స్తమత్తా క్రీణాభిధాన్రయ్లుః 842 
భవంతి .దశభి_స్ట ్వష్టావింళళ్యా రేచితః స్మృతః, 
సంభాంతః పంచదశళశభిః శెపా_న్త ఏష్రాభిరరితాః. 848 

1. అంగవోరా మయాఖ్యాతాః' మ్ముది. అన్వయళుద్ది లేనిది. నావద్ది (వా. పత్తి, 
అనుసరించి నా యీ సవరణ. 

వి, "నలి తాహో్వేఒపనర్పితః ' ముది. ఆపపాఠము. 
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కరిహా_స్తమును, కటిచ్చిన్నమును చేయవలెను ; ఇది పరివృ త్తకళశేచితమను 

అంగవోరము. (పరివృ _త్తక రేచితము--€0) 882, 888, 884, 885 

(ఇవి పదునారు త్య(ాంగవోర ములు) 

ఈ అంగవారములందు కరణములను పరస్పరముగా క్రమము తప్పించి 

చేర్చినచో, అవి నిజముగా అనంతసంఖ్యగలవి కావచ్చును; కాని చేరకయందలి 

మె తిని చూచి, దృష్ట(ప్టి) ఫలమెక్కువయనుట గమనించి, భరతముని మీది 

కొన్నిటినే చెప్పెను. 886, 887 

విష్కు_ంభాప సృృతము, ఉనన త్త తము, ఫలితము, అపసర్పితమ., మదవిలసిత ము 

ఈ యంగవోరములు వడుకరణములు గలవి. 988 

సూచీవిద్దము. విష్కంభము, పరిచ్చిన్నము, ఆపరాజితము, ఉద్ వృత్తము - 

ఇవీ. తొమ్మిది కరణములు గలవి. 889 

స్వ స్తికరేచితము నాలుగుకరణములు గలది ; విద్యుద్ భాంతము, పరా 

వృత్తము, వృశ్చికాపసృతము, -- ఈ మూటేకిని ఆరుకఠణములు; ఆతి _ప్టరేచి 

తమునకు ఇరువదియెదు కరణములు. 840 
వ. : mr ' ళా లా 

వె శాఖ రేచితము, అలాతము, పరివృ తరేచితము, అర్ల నికుట్టక ము — లవి 

పదునొకండుకరణములు. గలవి. 841 
నా 

ఉర్ద ద్రీతము, అపవిద్దము, = ఈ రెంటికిని- ఐదుకరణములు ; స్థిరవా _స్హము, 

పర్య_స్త సము, మత్తా[కీడము. ఈ మూడును పది కరణములు గలవి; “కచితమునకు 

ఇరువది యెనిమిది కరణములు; సం|భాంతమునకు పదునై దుక రణములు; తక్కిన 

అంగవోరములకు ఎనిమిది కరణములు. "842, 848 
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' భా 

చ Drea: Bh "WTO: 
జ్ శ న RAE 

SPY TT, నాం! 
3 ఖీ 4 

1 
1 + 

కరణధ్వితంూ వృ త్వా షడ్భిః న్య సిక రే చ్చితః 

మత్తాకీడేఒధికం చై_కం (భమరాభ్యాసతో మతమ్, 

వ్యంనిళార్థడ్వయాభ్యాసాత్ నవభిశ్చాపసర్పితః. 9 

' ద్య్ణయోరభ్యానతః పార్శ్వస్వ_స్తి స్పీక్రో దశభిః స తః: 

త యె+దళభిరుద్వ ఎ శకేద్వయాన ఫ్రా ఏ౭-ధికంద్వయమ్. 

ద్వితీయాభ్యానతో౭_ ష్టాభిః విద్యు[ద్భాంతాభిధో భవేత్; 

$9 

, వ్యంనిత్రావృ _త్తకం క్వేకమధికం స్యాదలాత శే, 847. 

ద్విగుణ ర్విగుణ 8 తద్ జైరారభ్య కరణాష్టకాత్ 

చత్తుర్నశ| పమూాాణా౬ స్యురంశహారా; (పకీ ర్రి తాః 

వషట్క్మాదారభ్య కథితాః |త్య|శమానా_గథావి(బు?)ధై 9 

న్యూనత్వం దృశ్య తయ్యత [పో కృసంఖ్యాను కుత చిత్ 

కుర్వీత పూరణం స్యా తస్య ||క్రియాఖ్యా సేన కుత్రచిత . . AA 

ఆధిక్యం దృశ్య తయ త పో క్షసంఖ్యాతిలంఘనాత్ 

తత -శాలకల్లాయక్యా. నంథ్రానాక్ నమశాం నయేత్. ఫిర్ 

అనంతతా2_౦గవోరాణాం కరణానాం వికల్పనాత్, 

కథం ర్వా గ్రీంకదుద్దిష్టా ఇతి జేత్ కృణుకథ్య. న. 

వసో క అంగాని హూర్య్యరంగన్యద్విథా భిన్నానీ "పోడకళ, 

శన (పత్యేక మేకస్య (పయోగాత్ శేచిదూచిశే. తీరిక 

అన్యే చతసృృణాం తత న ర్తకీనాం (ప వేశతః 

పిండీ రేచకనంభూతం(త?) న్యాసాపన్యాస కై 8నపా 

(పతిపయోగమప్ష్పన్యురితి ద్వా తింశకం(తం?)జగుః . కెర్లి" 
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శెండుకరణములు త్రిప్పి చేయుటచే, స్వ_స్తికరేచితమునకు కరణములు ఆరు; 

“శండుకరణముల ఆవృ త్తిచేయుటచే, 'ఆతె_ప్పరేచితమునకు ఇరువదియేడు. కిశీశ 

(భమరము మరలచేయుటవలన మశాకీడమందు ఒకకరణ'మెక్కు_వ ; 

'వ్యంసితము సగమై, రెండుకరణములు తిప్పి జేయుటమూలమున, ఆపసర్పితము 
తొమ్మిదికరణములు గలది. 845 

జంగ 

శెండుకరణముల పునఃపయోగముచే పార్శ్వన్వ_స్తికమునకు పది రెండు 

కరణముల యావృ త్తిచే శెంజెక్కువైై ()పదుమూడు కరణములు ఉద్వ్య త్రము 

.నకు గలుగును, 846 

శెండుకరణముల యావృ త్తిచే విద్యు ద్భాంతమున  ఎనిమిదికరణములగును. 
వ్యంసితము ఆవ్భృ_తమె అలాతమున ఒకకరణము ఎక్కువగును. 847 

ఎనిమిదికరణములు మొదలుకొని శెండురెండింతలుగానున్న అంగహోరములు, 
చతుర శ పమాణములని విజూలు చెప్పుదురు; అశు ఆరుకరణములు ఆండింతలె 

న్ ౧ యా 

"నవి, (త్య[ళమానము గలవన్నారు. 948 

ఈ చెప్పిన సంఖ్యలలో  పయంగహోఠమండ్రై నను 'తక్కువగానున్న చోట, 
“కొయను శెండుమారులుచేసి, దానిని 'పూరింవవలెను ;" జేప్పిన 'సంఖ్యకంకు 

ఎక్కువయున్న చో, తా ళకళల పొడుగును తగ్గించి సరిపుచ్చవలెను. 850 

కరణముల మార్పుతో అంగవోరములు అనంతములగును ; కావున ముప్పది 

“రండని యెట్టుని శ్రేశించుట ? __ అనియడిగిన 'వైచ్పుదీను 'విను. ఫిర్] 

| ౧. 'పూర్వంగమునకు అంగములు వదునాఠు,; "అవి ఒక్ కు టేయు రెండు 

చెండువిధములు; వానిలో ఒకొ,క్క._టికొకొక్క. అంగపహోరముగా [పయో 

గించుటవలన ముప్పది రెండగును -- అనీ కొందరు చెప్పిరి. ల్రీవ2 

'. “ఇతరులు కొందరు-ఆ వూర్వరంగ మున నలుగురు నట్టువక శ్తాలం [పచేశింతురు 
“వారి సిండీరేచకశమున కలుగు- న్య్యాసాపన్య్యాసములతొ శి [పతి పయోగమున్నందున్తు 

ఎనిమిది అంగహారములగును గనుక 'ముష్వుది-రెండు, అన్నారు. .. . లిర5్లి 
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1. ఇది మొదలు ఐదు శ్లోకములు భ. నా. శా. పాఠాంతరము. దీనికి అభినవగు_ప్త 

పొశాంతర విధే స్ట్వేనం (విధాత్వవం) లక్షణం పఠ్వ్యశే; యభాా శ్లో 

వింశతిర్గీతకాంగాని చతుర్భిరధికాని చ 

శం 0 IY | ఆసారితాని చత్వారి వరమ నక పౌతవః[ ?]. న్రీర్స్కీ 

వస్తు తివిధమేకై వ పాణిశేతి పరేవిదుః 

(బవ్మాణో గీతివై చి త్యాత్ ద్వా తింళచ్చెతి కేచిన. 

వయంతు శివయోరిఖూ: దృ ష్రాద్యష్టఫల | పదాః ధి పీ “లట . 
మహేాళ్వ ేణ గదితాఇయంతఇతి చత్య్ముహే. “856 

మత్తస్టలిత సం భాంత [భమరాలీ ఢశోభితమ్ 

వ్యధాత్ (ధాం?) లజ్యాంగహారణామిదముద్యానసన్ని భమ్. 

రేచకలక కాని 

+ షాదవా_స్తకటిగీవా రేచకాంశ్చతురో (బువె న 

ఉభ యోరథవై కస్య పాదస్య ధరణీత లి. 

అ|శాంతం గమనం పొ-ర్టేరంగుష్టా| గన్యచా న్వితమ్ | 
మై లం : mgm sp 

నమనోన్నమనె రంతర్భహిశ్చరణరేచకః. (పాదౌశేచకః-1). 59 

త్వరితం వాంసపతస్య (భమణం వా స్తశేచకః, 

వా_న్తస్య కేచిత్ భాషంతే విరల |పసృతాంగులేః, (వా_స్టశేచకః_2) 860 

జో 

కటా? సమంతతో | భాంతిః కథ్యతే కోటి రే చక: (కటి రేచకః-8). 

థీిరోవినమనాత్ భాంతిర్లీ ) వాయాః కంఠ లేచక:ః (కంఠ రేచకః-4) 

Fa 

'“శిచితాఖ్యః' పృథగ్భావే వలనేచాభిదియతే; 

ఉద్యాహానాత్ పృథగ్భావాత్ చలనాచ్చాపిరేచకః. 

చార్యుని వ్యాఖ్యయులేదు. రశ్నాకరముగూడ దీనిని దడచలేదు. ౮ . 
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గీతకమునకు అంగములు ఇరువదినాల్లు; ఆసారితములు నాలుగు ; ఇవి వర్గ 

మానకమునకు సాధనములు; వస్తువు మూడు విధములు; పాణిక ఒక శే; ఇట్లు 

(బవ్మా పాడిన పాటలోని విచి|తతవలన అంగహారములు ముప్పది'రెండని మరి 

కొందరు వచింతురు.! శ్రీ54, 855 

కాని, పార్వతీపర మేశ్వరులకిష్ట మైనని, దృష్టాదృష్టఫలములనిచ్చునవి, మహే 
లుకాా లు లు 

శృరుడు ని-ర్రేశిం చినవి, ఇన్నేయని మాయభి |పాయము. లివి 

మత్తుతో తొ(టువడుచు, తిరుగు తుమ్మెదలు ేనెల [గోలుచుండుటచె, 

అందమెన పూదోటవలె, మ _త్రస్టలితము, సంభాంతము, |భ్రమరము, ఆలీఢము 

అను భేదములతో శోభిల్లు, అంగహారముల లక్షణమిట్లు చెప్పితిని. లిరT 

రేచకముల లకణములు 

పాదములు, ' హోన్తములు, ' కటి, మెడ - వీని శేచకములను నాల్షింటిని 
'ఆల్పుదును. శెండుకాళ్ళవిగాని, ఒకకాలివిగాని, చేలమీది మడమ _ బొటన 

| వేలికొన _ ఈ౦టి యెత్తుదింపులతో ఎడ తెగక్ల లోపలికి, వెలుపలికి నడచుట 

షాదరేచకము. 5 (పాదశేచకము1) ల లీ5్8ి, 859 

వాంసపత్షవా స్తమును వేగముగా తిపష్పుట హా-స్తకేచకము ; కొందరు ఈ 
వా_స్తమున | వేళ్ళువిడివిడిగా చాపబడియుండవలెనందురు. 960 

(హా_స్తక రేచకము--2). 

కటిని అన్ని|పక్కలను |తిప్పుట కటిశేచకమనబడును. (కటిలేచకము-_$9) 
తల వంచి మెడ (తిప్పుట కంఠ రేచకము. (కంథ్ర చేచకము--4) 

భరత్తనాట్యశా(స్త్ర పాఠాంతరమున చె 'రేచకముల్ల . అత్షణుమిట్టు చెప్పబడి 

యున్నది; ఎట్లనగా : . వైర 

“శేచితమనగా వేరువడుట, కదలుటయు అర్ధమగును; , వై కెత్తి వేరుపరుచు 
టచే, కదలించుటచేతను రే చక మనబడును. 862 

1. ఇందలి వర్గమానకము, ఆసారితము, వస్తువు, వాణక _ వీని అకణముంకు మానవల్లి 

శామళ్ళష్ణకవిగారి 'భరతకోశము'న కొంత శెలివిడిగలదు ; కాని అస్పష్టము. 
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“పార్ఫ్యాత్ పొర్ళ్యానుగమనం స్థలిశతై ః న్ట(చ)లితై. గె ౩! 

వివిధై శౌెవ పాదస్య పాదరేచక ఉచ్యతే. 

“తికస్యోద్వ ర్రనంచై వ కటీచలన మేవచ 

దథా౭పసర్పణంచై వ కటీ నేచక ఉచ్య తె. 964 

“ఉద్వ_ర్హనం పరితేపో వికేపః పరివర్తనమ్ 

విసర్పణంచ హాస్తస్య వా _న్టరేచక ఉచ్యతే. శక్ 

““ఉద్య్వ్యావానం నన్నమనం పొర్య్వాత్ పార్భ్వంచ సంగతి; (నతిః) య 

(భమణంతేతి విజయో [గీవాయా శేచకొ బుధై ౩, ‘86g 

““3త్రత్రోయే తండునా పోకా న్వ్వ్రంగహారాః మవోత్మనా 

తాన్ వః కరణసంయుకాన్ వ్యాఖ్యాస్యామి సరేచకాన్ ”. 867 

ఇతి వ్యాహరళత్తో. నూన మేవ[వంశ)మన్యె మునెర్మతమ్ [తాః] 

. కరళై రంగహాోర్టై. శ్చ సహితాషవరేచకాః, 868 

పు కేణ చ మునేరేతత్ పోక కం తుంబురుణా యథా, 

““అంగవోరాదిమధ్యాంతకరతై 8 శేచకాన్ విదుః”. క్రిగ్రీల్లో 

“ఫా దరేచక ఫకఃస్యాత్ 09 ఇత్యాదా సంఖ్య యో_క్షయా 

అపికేవల వె వై శాఖ ప్రళ్ళతిస్థానకస్థి త్రై రి 510, 

[పయుక్తోః పుణ్యసంటే త్తిహేతవో శేచకా ఇమే 
నియమేన భవంతీతి. నూనం మునిరనూచయత్. ఛి] 

1, 9. “చలీతై ? వరైః'='నంనతి' అని భ. నా. శా. ముది. పాఠములు (చూ. బీకే. 
ఖ 

ష్ ౧. 

ముద. ౧ నం. వు. ౧౬౩, ౧౬౪), అదే నంగతము. 

లి. భ, నా. శా. క=౧౮, ౧౯ _ బరో. ము[ద. 

4. భ. నా, శా. ౪-౨౪౮ = బరో. ముద. 



శాఅవ - అధ్యాయము వక్ర 

పట్టులేక పలువిధములుగా కదలుచున్న అడుగులు ఒక|పక్కనుండి వేళొక 

[పక్కకు సాగివచ్చుట పాద కేచకమనబడును. 968 

తికము మీదికె తిరాచుట, కటిచలించుట, |పక్ళ_కొదుగుట, _ ఇది న్ _క్ (రర ట్రా 
కటథీేచకము. 864 

హా_స్తము మీదికిరాచుట, చుట్టునువీచుట ,' విసరివేయుట, లోపలికి మలచుట, 
|పాకుట -- ఇది హ_స్హరేచకమనదగును, 8665 

మీదికెత్తుట, వంచుట, [పక్కనుండి యింకొక పక్కకు వంచుట, (తిప్పుట _ 

ఇది (గ వానేచకమందురు. 866 

“తరువాత మహాత్ముడు తండువు చెప్పినవి, _కరణములతో నేచకములతో 

గూడినవియునె న అంగహోరములు వివరింతును,” / 

అని శిష్యులతో భరతముని వచించుటకు,  శేచకములు, కరణములతోను, 

అంగహారములతోను, కూడియేయుండును అని భావము. 67, 868 

భరతమునిపు తుడై న తుంబురుడును ఇళ్లు చెప్పెను; ోశేచకములను, అంగ 

పోరముల ఆదిమధ్యాంత ములందు చేయదగునందురు” అని. 969 

'పాదరేచకము ఒకటి మొదలగు వాక్యములలో, ఏకవచనము. చెప్పుటచే, 

వట్టివె శాఖాదిస్థానకములందుండి (పయోగించినను, ఈ రేచకములు తప్పక 

పుణ్యసంపదను గలిగించును అనునఖి [పాయము భరతముని సూచించెను. 

870, 871 
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“కశేచకై రంగహోలై శృ నృత్యంతం వీక్ష్యశంకరమ్” 

ఇత్యపి |బువతా స్పష్టం తదేవమునినా కృతమ్. 

ఇతి 

(శ్రీ రాజాధిరాజ గణపతిదెవ గజసాధనిక జాయ సేనాపతి 

విరచితాయాం నృ _త్తరత్నావల్య్యాం కరణాంగహోర వి వెచనంనామ . 

చతుర్గో౬ధ్యాయః. 

1. భభ. న శౌ. DF = బరో. మ్యుద. 
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“శిచక ములతోను, అంగహోరములతోను నర్తించు శంకరునిజూచి” అనియు 

చెప్పి, భరతముని ఆ విషయమునే స్వష్టపరిచెను, 

ఇది 

(శ్రీ రాజాధిరాజ గణపతిదేవుని గజసాధనికుడగు 

జాయసేనాపతి రచించిన నృ _త్తరత్నావియందు 

కరణాంగహోర వివేచనమను 

నాలవయధ్యా్యాయము 

872 



అథ పంచమోజఒధ్యాయ 

వంచే (శ్రీకంఠమందారం యత గౌరస్తనోద్గమః 

ధ శే విశ్వఫలవ్య కె |పథమ_స్హబక।| శియమ్, 

భాపా వేషభూషణై రనుగుణై 8 తె నృెర్భనో హోరిభిః 

నానా దేశరుచీన్ విదగ్గపురుపానావర్షయంతీగుకా 8 

భూపాల రుపలాలితా బహుకలె ః పౌడివవారాంగనా 

దెశినం | పతి దంత్సినె న్యపతినా సాం|దాదరం వర్ష్య లె, 

భవంతి ధరణీపాలాః [పాయేణాభినయ| వః || పియాః 

అత_స్త[త్పీతయేఒద్యాపి యద్యదుత్వాద్య'తే నవమ్ 

నృత్తం తతః సగ్భ్రతం చేశీ త_త్తద్దేశానుసారతః. 

భూతం శా స్ర్రముఖార్జేయం భవిష్యన్నా వగద్య (మ్య) శే 

భవన్ని రూపణీయం స్యాత్ నృత్తం దేశీతి సంజ్ఞి తమ్. 

ఇదానీం థారతవ-రేకాలే వై వసతాంతరే 

కలొ యాతేసు వర్టేష భూతబాణాగ్ని సాగరై 8. 

మి తేష్వూనందసం శ్ఞై౭_ జ్రే జగదానందదాయినిీ 

కళ్వత్ కువల యోల్లాసియళః పాలేయరోచిషి, 

(పతాపతపన పౌ ఢితాపితారాతిమానే, 

శతు (పాణానిలాహోార తబకా ఉషేయకోరగే, 

వి|శాణన పయఃపూర విధూతకలికల్మ చే. 

త్యాగధిక్మృత రాధేయ కామరేను సుర్యదుమే, 

రూపలావణ్యసౌభాగ్య న [వీడమక రధ NE: 

తార్య| తితయ విజ్ఞాన రవా స్త తశ్స్వవిశారచే, 



ఇక ఇదవయధ్యాయము 

(శ్రీకంఠుడు కల్పవృతమువంటివాడు; గౌరీ న్గనము అందు (వపంచమను 

పండునుగలిగించు పూలగు_త్తివంటిది _ ఆతనికి నమస్క-రింతును. | 

తగిన భాష, వేషము, అలంకారమును గలిగి, మనన్నును హరించు ఆయా 
గుణములచేత, నానాదెళముల రుచులెరిగిన విదగ్గులగు పురుషులను ఆకర్షి ంచుచు, 
అనేకక ళలెరిగిన రాజులచే లాలింవబడుచు, పౌఢయగు వారకాంతను బోలిన 
దేశి ఇప్పుడు గజ సెనాపతిచే, అత్యాదరముచే వర్ణింపబడుచున్న ది. 2 

రాజులకు పాయికముగా |క్రొ_త్తక్రొ త్రవిషయములందు | పీతియుండును ; 
కనుక హారి పీతికె , కొత్తకొత్తగా వనృ_త్తము కల్పింపబడునో, అది ఆయా 
దేశములననుసరించునది గనుక “దేశి యనబడును, లి 

దేశిన్భ త్రము, వెనుక ఏర్పడినది శా(స్త్రముఖమున శతెలియదగును ; ముందు 
రాబోవునది తెలియుట సాధ్యముగాదు; కనుక ఇప్పుడు నడుచుదానిని 
నిరూపింపవలసియున్న ది. os " 4 

ఇప్పుడు భారతవర్షమున, _ వైవస్వతమన్వంతరకాలమున, కలియుగమున, 
4355 సంవత్సరములు గడచియుండగా, జగదానందకరమగు ఆనందనామ సంవ 

త్సృరమున, 

కీర్తిచం|దునిచే భూమండలమునకు ౬ కలువలకు _ స్థిరముగా వికాసము 
గల్గించువాడు, (_పతాపమను నూర్య వభచె శళ్యతువుల మానసములనుడికించు 
వాడు, శతువుల (పాణవాయువులు [కోలి మత్తెక్కిన క త్రియను సర్పముగల 
వాడు, దానధారలచే కలికాలపు మైలనంతయు కడిగినవాడు, త్యాగమున కర్లుని, 
కామధేనువును, కల్పవృతునును తిరస్కరించినవాడు, రూపమున, లావణ్యమున 
సౌభాగ్యమున, మన్మథుని సిగ్గుపరిచినవాడు, నృత్తగీతవాడ్యమున విజ్ఞానమందలి 
రహస్యత_త్త్వములను చక్కగా నెరిగినవాడు, మార్ష=బే?ి భేదములనేర్పరచుటలో 

నేర్చరిన్హైనవాడును, అయిన గణపతిభూపాలుడు మహో రాజులకధిరాజుగా 
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' గజసాధనికేనై తత్ పరావృ త్తం (పకీ ర్మితమ్. (పరావృ_క్తమ్-2) iT. 

స వ్ 
పంచ మో౭ధారయక 

మార్షదేశీవిభాగస్య వివేచన విచకణే 

మహారాజాధిరా జేఒస్మిన్ గణపత్యవనీశ్వ ర, 1 

యారదెశీ వర్తతే లోకే సా౭స్మాభథిః కథ్యతే న్ఫుటమ్ 

నిరూప్యతేఒధునా దేశ్యాం స్థానకాని యథా[క్రమమ్ hf: 

_తయోవింశతి దేశీస్థానకాని 

సమపొాదం పరావృ త్తం స్వ_న్పికం వృషభాసనమ్ 

(భావా వె స్తవ శౌ వాని గారుడం సంవాశాభిధమ్. ja 

పృష్టో త్తానతలం వర్ణ మానం కూర్మాసనావ్వాయమ్ 

పకపార్శ వగతం నంద్యావర్తావ్వా చతుర క్రశే. 18: 

పాణిపార్భ గతా భిఖ్య మేకజానుగ(న?)కావ్వాయమ్ 
పొర్గ వ(పాక్షి శివి దైక పాదాఖ్యే నాగబంధాభిధం తతః 

సమేన వివషమేనాథ ఖండనోవ 'వదేన చ 

యుక్తం సూచ్చితయే బతి వింశతిస్త్రిఖిరుత్తరా. ష్ష్. 

స్వభావస్థితో దేహో వితస్తిమితమంతరమ్ 

అం ఘో్య్ః సరల యోర్యత సమపాదం తదుచ్య త. (సమపాదమ్--1) 115 

బావ్యోభంతర పార్మ్య్వాభ్యాం యుక్త యో స్తిర్యగ[ _స్తయోః?| గ 

పాదయోర్య।త పారి భ్యాం కనిమూంగుషకౌయు తె re 
య © © ణ్ 

పాదో పొదాంగదస్థానే స్వ_స్తికౌ జూతుకుంచితా 
మిథః కనిష్టయో;ః జా య్మత్రతత్ స్వ స్తికం భవేత్, 

న్వు న్తికమ్-శీ).: 

| MD Ww. 5 9 శి జానునీ యది సంళ్లిష్ట (ప్రై) వి తా [ సో |( వా?) మహీతలే 
ఇం త ల్సి శె వ విశ్ష్టా సుక్లిష?) సౌష్టవం... స్వాడ్ వ్వ దమహాననద్. 

(వృ షభాననమ్--కీ- 
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నుండగా, లోకమున |వచారమందున్న చేశిని మేము స్ఫుటముగా తెల్పుదుము. 

| పకృతము చేశిస్థానకములు (కమముగా వివరింతుము. 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

ఇరువదిమూడు 'దెశిన్దానకములు 

సమపాదము, పరావృ_త్తము, స్వ _స్పికము, వృ మభాసనము, (జావ్మాము, 

వై వవము, శైవము, గారుడము, సంవాతము, పృష్టోత్తానతలము, వర్ణమానము, 

కూ ర్మాసనము, ఏకపార్శ్వ గతము, నంద్యావర్త రము, చతుర |శము, పాణిపార్శ్వ 

గతము, పకజానుగ( నశ)తము, పార్శ్వ(పార్డి శవిద్దము, పకపాదము, నాగబం 

ధము, సమనూచి, విషమనూచి, 'ఖండసూలి, బా ఇటీ యిరువదిమూడు 

దెశిస్థానకములు. 12, 18, 14, 15 

చేవాము స్వాభావికముగో నిఅబడీయుండీ, అడుగులు, శెండును  జేనెడు 

అంతరముతో సరళముగా నుండునది సమపాదీము. '(సముపాదము-1) ' 16 

ఒకపాదముయొక్క వెలివక్కతో రెండవదానిలో పక్క చెరునట్టు, అడు 

గులు అడ్డముగా చాచినప్పుడు ఒకదాని చిటికెన వేలు, మరొకచానీ బొటన 

(వేలును, మడమలతో కలియుట, పళావృ ్తమని గజసొధనికుడు (జాయన) 

చెప్పెను. (పరావృ తము-£) 17 

అంచెలు ధరించుచోట్ల, స్వ_స్తికముగా కొంచెము ముడిచిన పొదములేర్చడి, 

వరస్పరము చిటికెన వేళ్ళు కలీసియుండుట న్వ_స్తికము. (స్వే_స్తికము-కి) 16 

మోకాళ్ళు రెండును కలిసికాని, విడివడికాని నేలమీద సౌష్టవముతోనుండు 

నది వృషభాసనము, ౧... -(వృషకాసనముతు . 19 
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సమస్థితస్య పాదస్య జానూత్సంగసనమో౭.పరః 
 కుంచితో గమనే తిేత్ యత తచైవముచ్యశే. (శై. వమ్-7 

ణు 
పంచ మా౭ుఖ Joes 

ళ్ 

స్థిత నై నక స్య పాదస్య సమ...జానుకో౭. పరః 

పృష్టతః కుంచితోత్ తిపోయ (త తద్ | బాహ్మముచ్యతే. వ్ర: 

(ట్రావ్మామ్-5) 
నమస్థితస్య పాదస్య పురతః కుం చితోమనాక్ 

తిర్యక్ _పసారితో౬న్య శ్చేద్ బుధా_స్త నదె చై_వ్రష్టవం వఏదు?. 

(వై వ్ష్వవమ్-6) 

“A 

i 

త లేనావస్థితో భూమౌ కుంచితళ్చరణః పురః 

జానునా పృవృతోఒన్యస్తుయ [త తద్గారుడంవిదుః. (గారుడమ్-5) 

" 2 లా 

సమపాదే యదాత్వం|[ఘో్యః గుల్ఫా౭గుపా మిథోన్విఆె 

సంహాతాఖ్యం తదా|పోక్షం పుష్పాంజలి విమోచనే. 

(నంవాతమ్9) 

సమః ఎస్యాద| గతః పొదోయదా౭న్యః పృష్టతః కి తౌ 
ఫో 

సృష్ట శ్చేదంగు లీవృష్టః పృష్టో తానతలంతదా. , 

((వృష్టోత్తానతంమ్.... 0). 
శ 

వరో బు 1 వ. బో 

పారి నా, _సంగతః పార్టి | పాదా తిర్యబ్ముఖా యదా 
బర తకు 

శో 

ర . 
క్ il he | 

. 

స్పై” . 

విధీయ(యం?)ే తదా, వర్ణమానాఖ్యం. పరిశీ ర్తి తమ్, . 

" (వర్దమానమ్-] 1). 

జా న్వభ్యంతరో గుల్ఫాభ్యాం పృష్టుతో 2౬౦ ఫి? స్పృృశేన్మహీమ్ వా 

అన్యః కుంచితఖాను శ ఎత్ పురః కార్మాసనం త తదా, వశ 

(కూ ర్యాసనమ్--] 2) 

స( న్య) పాళ్ళా్యాథిమ్హుఖ ళ్ళ స్యాదేకపార్భ్వగతం తదా. న 

(పకపార్శ్వగతమ్--1 8) 

అభక్టార్థే వమపాదస్య పురః [పరః] తిర్యజ్యనాక్ పునః | పురఃష్ణాం గడ 



నిలబడిన యొకకాఠి మోకాలికి సరిగా రెండవకాలి మోకాలుండునట్టు' ముడిచి 

వెనుక కెత్తుట | బావ్యూము. న. (|[బాహ్మాము_క) 20 

Oe 

ఒకపాదము సమస్థితిలోనుండగా, "లండవది కొంచెముగాముడిచి, ఆడ్డముగా 

ముందుసాగుట వై. ప్టవమని బుధులందురు. (వై వ్యవము-6) 2 | 

+ 
a శ 

లక 

సమస్థితియందున్న యొకపాదము 'మోకాలివద్దికి, ముడిచిన యింకోక 

పాదము సాగించి, నడచుట శ నము. (శై వము.) బలి 

ఒకపాదమును ముడిచి ముందర అరకాలివె నేలమీద మోవవలిను ; ఇంకొక 

| పాదము వెనుక, మోోకాలినీ మోపనగును ; ఇది గారుడము. ఐల 

మ గ (గాఠరుడము--రి) 

సమపాదస్థానకమున పాదముల చీలమండలును, బొట న వేళు ఎను ఒండొంటితో 

కలిసియుండుట, సంవాతము ; ఇది పుష్పాంజలి యిచ్చుటకు. 94 

Fm ణ్ (సంవాతము..9) 
Ww గరా view we + 

జ్జ, ముందర ఒకపాదము _ సమస్థితమైమేమ్సుండగా.. రెండవది. వెన్లుక వేళ్ళమీద 

నిలుచుట పృష్టో త్తానతలమగును. డ్ (పృష్టో తానతలము_ 10) విర 
al అత 

ళో 

Woe 

అడుగులు అడ్డముగా మడమతో మడమ 'చేరునట్టు చేసినచో అది వర్దమాన 

మనబ డును. . (భర్జమానము-.1) 26 
ః | ఖో ga 

శి bu pe వ ” * జ్ bl pr ళా 

Was fa శి బ్ ళో > అంత + f + 
1 

ఇ ॥ ఆ 
ఫా 

ఒకకాలి మోకాలి క్రిందిభాగము, , చీలమండతో వెనుక వక్క నేలను తాకు 

చుండగా ఇంకొకటి ముడిగిన, మోకొలితో ముందు[పక్కనుండుట కూ ర్మాసనము. 
. rs (కూర్మాసనము.12) వ 
స్మ 

ఒకనమపాదమునకు సమీపమున. ఒఇంక్రగెకయడ్తుగు. అఇంచుకయడ్డముగా తన 

(కంక కిరిగియ్య్డులడినచి, _ల్ల + ఐల ద్. పక్రప్యార్మ్యగతమ్ను “కాహ్తాదకాద జ దం 28 

“(ఏరపర్శ్యగతము..1౯) 
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సమస్థీతన్య పాదస్య జాన్సునో జావ్యాఫార్శకతః 

వర్ణమానస్య చరణా విశిషా పడ్క్ఫిరంగులై ర 
'అ ౧6 రా 

వితస్త్యై వా సమాఖ్యాతం నంద్యావర్తాభిధం తదా. గి 

(నంద్యావర్తమ్-14% 

గ్ అనే కవ యడి పార్టీ (5 స్ల్యోః )స్యాదష్టాదళభిరంగుకై 8 

: " “లి లాలా . స్ట్ అంతరాల (అం?) మితం తద్ జ్ఞైః చతుర [శం తదాస్మృతమ్. క 

(చతురక్రమ-1క) 

అంతః 'హిర్భ్యం సమస్యాం మః మ ధ్యేఒన్యః పార్షి 7 నా స్పృశేక్.. 

స్వపార్మ్యాథఖిముఖ స్త పైల్ పారి ర్ల పార్భ్వగళాఖిధమ్. క్ర! 

పారి _16 ( క్షి ఫార్ళ్వగతమ్..! 8) 

యత పొళ్ళసప్తముఖనై ౮ (ఖేనై?) వ పార్టి నాంఘిర్వి యోజితః 

" చతురంగుల మానేన కించిత్ కుంచితజానుక?. 

పకజానునళం. తశ్న్యాదితి. జేశీవిడోవిదుః. (పకజూనునతమ్3 ₹0-ఖితి 

కించిత్ పార్థ్వముఖస్యాం| ఘేః పార్టి ర మన్యస్య యోజయేత్ 

అంగు చన యదా ప్రో కం పారి రి విజ్హాఖిధమ్ తదా. స్ gg 

జ్య 

పార్టి విద్దమ్=1 ర) 

శ ఆ 
whe 

అన్యన్తు జావ్యాఫా క్మ్వేన సంలగ్నో జానుకుంచిత; అస 

స్థానకం య తతత్ తద్ జై "రేకపాదముదిరితమ్. (పకపాదమ్...19) లజ 

అసికే డి ద్విగుణసా వం యః వానుసో ఫరోర్ని వేశయేత్ = 

కన్నుల జంథఫల్తూరి నాగబంధః స్మ ఎ్రత_త్తడా. "85 

(నాగబంధః-20) 

కర్టన్ ప్రాంతా యశ సారి ue (సమసూచజ్య క 
వూ 
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వర్ణమానస్థా నక మున అడుగులు, ఆరుగాని, పం|డెండుగాని, అంగుళముల 

యంతరము గలిగి విడివడియున్న చో నంద్యావ_ర్తమగును. 29 

7 (నంద్యావ_ర్తమ్--] 4) 

నంద్యావ_ర్తస్టానమం దే మడమల నడిమియంతరము పదునెనిమిదియంగుళము 
లుండినచో, అది చతుర్మశమని బుధులందురు. (చతుర |శము... 5) 80 

ఒక సమపాదము లోపలిపక్క నడిమిభాగమును, ఇంకొకకాలు మడమతో 
తాకి, తనపక్క మొగముగానుండుట, పార్షి పార్భ్వగతము. ల] 

గ్రా 
(పార్టి పార్గ్వగతము-_]1 6) 

_ fa 

ఒకకాలి మడమ ఇంకొకకాలి | పక్క_మొగమై, నాలుగంగుళముల మొడముతో 
విడివడి, ఇంచుక ముడిచిన మోకాలితో నిలిచినప్పుడు, అది పకజానునతమగునని 
చేశిపండితులందురు. (వకజానునతము..17) లి2 

కొంచెముగా |[పక్క_మొగమైన యొకకాలి మడమతో, ఇంకొకకాలియంగుష్ప 
మును కూర్చుట పార్షి విద్దము. (పార్టి విద్దము--] 8) 88 

లె ణః _ 

. వ 

సమస్థతియం దున్న ఒకకాలి మోకాలి వెలి పక్క, రెండవకాలు. ముడిచిన 

'మోకాలివెలివక్కతో చేరుట యేకపాదమందురు. (ఫకపాదము--18) 84 

కూర్చున్నపుడు ముడుచుకొన్న యెజమకాలి. తొడమీద, ఆెండవకాలి 
పిక్క_ను 'పెట్టునది నాగజంథమగును. . . . (శాగబంథము--20) లర్ 

జ ల వ బో py ల శ లో త్ో 
ల క 

| మడమలు, జంఘలు, తొడఢీలున్ను - సందుతేక్క నేలకు, కోఠదునట్లు' అడ్డముగా 
కాళ్ళు బాచుట సమసూచియనబడును. (సమనూచి21 86 

re 
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గ us En 

we 

Taree 

Lb 

ళీ 

. సమనూ చివదేకాం। ఘిర్మ గతః స్యాత్ (పసారితః 

అవర;ః పృష్టతో జానుగుల్భాఖ్యాం స్పృష్టకుట్టమః 

. యస్మిన్ విషమనూచి తత్, 

(విషమసూచి-22) 
శ 

ప? wp గ గో 

నమన్తూచిని. .చేచేకః చరణో స్విగుణేకృత 

ఉన్ముఖీభూతజానుః స్యాత్ ఖండనూచి స్మృతం తదా, 

(ఖండసూచి.28ి) 

'ఉత్పుతికరణాని 
య | ల గ 

సం (పత్యుత్హుతిపూర్వాణి కరణాని (పచత్ము హే 

అంచితం క-ర్తరీపూర్వమంచితం ఖి రవాంచితమ్. 
Cn 

భి Ran car 2) TA 
కలా ఇంకా 

ఛో 

సఖ్య 

పకపాదాంచితం జే శ్రాంచికం 'స్కృంధాంతపూర్వకమ్ 
ce 
అంచితం లోవాడిపూర్వ మంచితం దండపూర్వకమ్. 
= (౧. |. 

పణామాం చితక 0 లంకాదాహోం చి తనమా వ్వాయమ్ 

శ క్రాంతపాదాంచిళోంగువ్టబంధపూ రా ్వంచితా భిధే, 
తె తు స్తా ఆ క 

a wae ఆ pa ఆజ హీ” ప్? _ ఆ 

బలిబంధాంచితాఖేఖ్య మలగాంచితపూర్వక క్ 

సమక ర్తరిపూర్వం బాంచితమవంచా చతుర్దశ. 

wh 

'అలగః సారా త తత్రక కూరల గమూర్థ్వాలగాభిధమ్ 

 పతహాలగమీత్యేతక్ చతుర్ధా పరికీ ర్తి తమ్. 

లోవాడీ (ప్రథమా తస్యాః క _ర్హరీ సమకర్తరీ 

గవ జు పహుబంథో మచి తాస్యాచెకపాదా,. 'చతుర్చుఖి 

లోహాజ్యః' వడ్విని ప్కాంతాః మిలితోస్స' ప్ప 'పకీ రి తాః. 

స్యాద్దర్పసరణం తస్యాదుత్పన్నం జలపూర్వకమ్ 

శయ్యన్తరంనొగబంధడన (త్రీజిగఫోక్తాని*పండి తై. 8 
ఇ 

ఎనో yr ళం పలా] a Woe ఇబ క్ cia ww + 

అ “ Te 
ఓ నేత a 4 / రంలో 

| 
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ఒకపాదము సమనూచివలె ముందుకు చాచవలయును ; ెండవది తనలోవలి 

[పక్క మోకాలు_ముడమలు నేల తాకునట్లు వెనుకకు తార్చవలయును ; ఇది 

విషమనూచి. . (విషమనూచి-22) 87 
ia 

re నాల ల లో శ 

సమసూచిస్థానమందు ఒకకాలు పూర్తి గాముడిచి, మోకాలు మీది మొగ 
మగునట్లు నిలిపినచో అది ఖండనూ చి, - . (ఖండనూచి=2లి) “లీల 

ఉత్తు తి కరణములు 

. ఇక ఉత్తుుతిక రణ ములను వివరింతుము ; అంచితము __ క_ర్తర్యంచితము, 

అ రవాంచితము, పకపాదాంచితము, . కె| తాంచితము, స్కంథాంళాం చితము, 

'లౌవాడ్యం చితము, దండాంచితము, (పణామాం చితము, అంకాదోహోంచితము, 

(భాంతపాదాంచితము, | అంగువ్షబంధాంచితము, బలిబంధాం చితము, అలగాంచి 

తము, సమక _ర్షర్యంచితము - ఇట్లు పదునాలుగు శెరగులు, 89, 40, 41, 42 
pn 

or 
గాం వ. వాతా. thm భ్ వలో అనో | తా ఎ Te ఇ అలో నో 

అ 

కో 

sh 
యై 7 Ce 

అలగము __ దానినుండే కూ ర్మాలగము, ఊ ర్ట్వాలగము, అంతరాలగము, 

ఇవి జనించును ; ఇట్టు ఇది నాల్లువిధములు. ల 48 

లోవాడి _ మొదటిది ; దానినుండి వెలువడినవి _ క ర్తరీలోవాడి, సమక ర్రరీ 
లోవాడి, బాహుబంధ లోవాడి, విచ్శితలోహడి, - వకపాదలోహాడి, చతుర్ముఖ 
లోహడి-ఇట్టు ఆరు లోహడులు మొత్తము ఏడు. 44 

దర్ప సరణము యా దానినుండి పుట్టినవి జలశయనము, నాగబంధము, ఇట్లివి 

మూడని పండితులు చెప్పినారు. ._.. — 45 



కపాలస్పర్శనం తస్మాత్ జాతం వ్యంకోలసంజ్ఞ కమ్ 

నూచ్యంతం మత్స్యకరణమాహు శేతచ్చతుష్టయమ్ ; 

[కమాల్లవణమేతెషాూం సువ్య_క్షమభిధీయశే. 

ఉత్పు తిక రణ లక్ష్షణాని 

సమపొదస్థితో' య [త కృతోత్తానోళ్లుతిగ్దివి 

వివృతః పూర్వవ_త్తిష్టేత్ తదంచితముదీరితమ. _ (అంచితమ్--1) 

క_ర్తర్యంచితము_క్తం తత్ యత్పాదః స్వ స్తికాభిధః. 

(కర్తర్యంచితమ్-_2) 

పాద[ దం ]భూమిస్థితస్యాం_ఘేః ఊరుపషృ ప్పేద్వితీయకమ్ 

నివేశ్యాంచితమొాదధ్యాక్ యత తదైరవాంచితమ్. 

: (తే రవాంచీతమ్--8) 

ఏకపాదాంచితం కుర్యా దేకపాదాంచితం తథా 

(వకపాదాంచితమ్-&) 

అంచి తాద్యంతయోర్య|త భ జేదుత్క_టికాననమ్ 

రంగే కే యతః [పో కమేతత్ తే|తాంచితంబుధై_ ః. 

పూర్వం కృ త్వాం చితం యస్మిన్నే కాంసోలింగితం. వీతీః 

పాదోలాసనయా తిర్యగు త్తి మత్ త్వరితంపునః 
య జక ౧ 

స్కంధాం తాం చిత ముద్దిష్ట మిదం నృ _త్తవ్ళశార దై. 

(స్కంధాంతాంచితమ్-8) . 

విధాయలో వాడీం యస్మిన్నంచితం రచ యేద్దుితమ్ 

లోహాడ్యంచిత సంజ౦ తత్ నరక ః పరికీ రితమ్. 
Ey షా లాం 

(లోహాడ్యంచితమ్ _7) 

(కే (తాం చితమ్-ర) 

4&7 

48 

60 

5! 

జ 

చ శీర శీ 
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కపాలస్పర్శనము - దానినుండి జనించినవి __ వ్యంకోలము, సూచ్యంతము, 

మత్స్యకరణము ; ఇట్లివి నాలుగందురు. 

పనికీ లక్షణాములు [కమముగా, స్పష్టముగా వివరింపబడును. 46 

ఉత్తుతి కరణముల లక్షణములు 
య 

సమపాదమందు నిలిచి మీదికి, చక్కగా ఎగిరి, మొదటివల తంగములను 

నవరించుకొని నిలుచుట అంచితమనబడును. (అంచితము--!) 4&7 

అంచితమందలి పాదము న్య స్థికముగా నుండినచో అది కర్తర్యం చితమన 

బడును. (క_ర్తర్యంచితము--£) 49 

చేలమీదనుండు ఒకకాలితొడమీద శెండవకాలినిమోపి, అంచీతము చేయుట 

భై రవాంచితము. (ఖై రవాంచితము-లీ) 49 

ఒకకాలితో అంచితము చేయుట, యేకపాదాంచితము. 50 

(పకపాదాంచీతము-శీ 

అంచి తకరణమునకు మొదటను, కడపటను, ఉత్కటికాననమును |గహించినచో 

అది, రంగశే[తమందు చేయబడునది గనుక, కే[తోంచితమని బుధు 
ఉం 

లందురు. . ( చే తాంచితము-ల్) 51 

మొదలు అంచితము చేసి, ఒకమూపును నేలవై మోపి, పాదములను అడ్డ 

ముగా ఆడించి, తటాలున లేచునది స్మ_ంధాంతాంచితమని నృ_త్తవిశారదు 

లందురు. (స్మ్కంధాంతాంచి తము) ర్పి 

లోవాడి చేసిన తర్వాత, (దుతముగా అంచితముచెయుట , లోహడ్యంచితమని 

నర్తకులు చెప్పుదురు, (లోహడ్యం చితము--/) ర్ల్రి 



274 పంచ మోా౭_. ధా "OI 
p భ్ స్టో తను... 

సమపాదాంచి తస్యాం" దండవత్ [పణతిర్భువి 

[క్రియతే యత తద్దండ| పణామాంచితముచ్యతే. లీక్ 

(దండ వణామాంచితమ్- ఆరి, 
క్ట 

._ అంచితం రచయన్నంగం (పత్యావృత్య (వ ర్య?) పరాజ్ముఖః 

య్యతాసీత మహీస్ళ వే భజన్నుత్కటికాసనమ్, 

అంకాదాపహోంచిశం తత్ స్యాదనై ్యారుక్త మురో౭౦చితమ్. = ఆ ల్ర్లు 

(లంకాదాహోంచితమ్--$) 

పాదమేకం పరిభామ్య, తత మేన నమా శితః 

జంఘామధ్యం ద్వితీయస్య, రచయిత్వాంచితం, మహీమ్ కశ 

ఆలింగ్య స్కంధయు గ్మెన తతః కృతవివ_ర్హనః 

పదోల్లాలనయౌో తినే స్టెత్. (తత స్యాత్ 2) [భాంతపదాంచితమ్.... శ్ 

((భాంతపదాంచితమ్-10) 

అంగుల్యంగుష్టమధ్యాభ్యాం సంయుకా [+] పాద యోర్శిథః _ 

కృ ళ్వాంచితం విధీయేళాంగుష్టబంధాం చిళాభిధమ్ (1). 

(అం గుష్టబంధాంచితమ్- 1 1) 

అరజలిం సృష్టతో బధ్వ్వా మధ్యవంశే యదోన్నుఖమ్ 

అరచితం శి (ర gy చయేత్ (పోక కం బలిబంధాంచితం తదా ; 

గజదేంచేన పురతః కృత మేతత్ పరే జగుః, (అలిబంధాం చితమ్.18) $9 

అలగాంశే కృతం వేగాదంచితంచాలగాంచి కక్, : ee 60 

(అలగాం చి తమ్... ల) 
॥ స్మా | 

Mea ౯. wig he 

ఆదావం (ఘు సమౌబద్ద్వా స్వస్స్ సికావంచితం యదా 

సంవ పద్య ఆ తడా ద్ శ్ర కం సమక ర్లరికాంచితమ్. 61: 
“| 

.. వ (నమక ర్రర్యంచితమ్-.18) 
శే 

స ఒక గ ఫశ 
Yar ఇల్ Te గ. | 

॥ * 
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నమపాదమున అంచితముచేసిన మీద, దండమువలె (పణామము ..కేయుట 

దండ| పణా మాంచితమనబ డును. (దంద[పణామాంచి తము-ర) 54 

అంచితము చేయుచు, అంగమును (తిప్పి వెనుకమొగమె, ఉత్కటికాసనమున 

నేలపై కూర్చుండవలిను ; ఇది లంకాదాహోంచితమగును ; దీనిని ఉరోంచితమని 
యితరులు "వీర్కొనిం. (లంకాదాహోంచితమ్_9) 55 

ఒకకాలిని చుట్టును తిప్పి, దానియరకాలిని ఇంకొకకాలిపిక్క_నడిమికి చేర్చి, 

అం చితముచెేసి, రెండు మూపురములతో నెలను కెగిలించి, పాదములను విడదీసి, 

మీద ఆడించుచుండుట [థాంతపదాంచితము. (|భాంతపదాం చితము--10) 56,57 

(పాఠము కశ్ళలము. తాత్సర్యమును న్ఫురింపలేదు. నాట్యశాస్త్ర - రత్నా 

కర -_ భరతకోళములలో ఈ కణరము పరి| గహింపబడ లేదు.) . ంం 58 

(అంగుష్టబంధాంచితము....! 1) 

అంజలిని వెనుక వెన్నెముక నడిమికి పట్టి, మొగమెంత్తి, అంచితము చేయు 

నది, బలిబంధాంచితమందురు ; గజదంతహా స్తమును ముందుగడ పట్టి, దీనిని 

చేయవలెనని ఇతరులన్నారు.. (బలిబంభాం చ్రితము-.. 12) 59 

అల గము. చేసీ వెటనే 4 అంచితము చెయునది అలగాంచితము. 60 

__ (అలగాంచితము--[ల్ఫి 
ల్ 

౫, సమముగానున్న. పాడములు మొదలు. ..స్వప్తి నికవరిచి _ అంచితము చేయుట 

సమక గ్రర్యంచితము. వ. (సమక _ర్తర్యంచితము--1 4) 61 

ఉ 

య wm గ ie ph శ 
wT, Fa ut fers శ ఇ 



by 

wt 
ణ్ టి 
faa 

పంచమోజ౭ఢ
ారయః 

అలగ లక్షణమ్ 

ఉత్తుత్యావాజ్ళుఫఖో వ్యోమ్ని వివృళ్యా_గేపతన్ భువి 

ఉత్క-టాసనమాదధ్యాత్ య కేదమలగం మతమ్. (అలగమ్-15) 62 

కూ ర్మాలగం తదేవ స్యాదం తే కూ ర్మాసనం యది. | | 68 

(కూర్మాలగమ్--16) 

యద్యం లే౬ సోోర్ట్వ్రపాదాభ్యాం స్థితి రూస్ర్వాలగం భవేత్. 64 

(ఊసన్హ్వాలగమ-- 17) 

ఉద్వాాపాతమురో బాఢం జంఘోపాంజేచ మ న్తకమ్ 

కుర్యా చ్చేదలగస్యాం తే తదా స్యాదంతరాలగమ్. వ్యక్ 

(అంత రాలగమ్--16) 

లోహడీలకణమ్ 

ఉత్త్చుత్య సమపాదస్థః తిర్యగావ_ర్రితతికః 
పరాబ్యుఖః పతేద్యత లోహాడీ సా పకీర్తితా. (లోవాడీ- 9) ఎల 

"సె నై వస్యాత్ స్వ వ. ర్చ తా క్ ర్లరిలోవాడీ. 67 

(క _రరిలోహడి--20) 

శ్ఞోవాడ్యాద్యంత యోః పాదె సమ స్వస్తి సికతాం గతి 

(కమాచ్చెత్ న రక 8 (పోక్తా సమక _ర్రరిలోహాడీ. 68 

(స సమక ర్లరిలోవాడీ-21) 

శుద్దా యా లోవాడీ సె సై వ గజదం తేన సంయుతా 

యజి-శ్రకీ, _క్రకా జాహుఖంధాద్యాలోహడి తదా. ' ‘69: 

(భాహుబధంలోహాడి22) 

కాయస్య చ(కవ (ద్భాంత్యా తిర్యక్ చేత్ (?) పార్భ్వతః కృతా 
లోహడీయది సా|పోక్తా న ర్రకై కై_శ్చి తలోవాడీ. 70: 

(చి| తలోవాడీ.2లి) 
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అలగ అతణము 

క్రిదిమొగమై మీదికెగిరి, విడివడిన యంగములతో ముందు[పక్క_ నేలవై 

పడుచు, ఉత్కటాసనము చేయుట, అలగము. (అలగము--15) 62 

అదె కూ ర్యాసనముతో ముగించుట కూర్మాలగమగును. 68 

(కూర్మాలగము--1€) 

అదే తుదలో మీదికె_త్తి నిలిచినచో ఊన్ట్వాలగము. 64 

(ఊర్య్వాలగము- 17) 
0 

అలగము తుదలో ఎదను దృఢముగా మీది'కె త్తి, శిరస్సును పిక్కలచెంత 
నిలుపుట, అంతరాలగము. (అంతరాలగము--1 5) 65 

లోహాడిలకణ ము 

సమపాదమందు నిలిచి, మీదిశెగసి, (తికమును అడ్డముగా (తిప్పి: వెనుక 

మొగమె పడుట లోవాడి యనబడును. (తోవాడి:19) 66 

అబే స్వ స్తికపాదములత్రో చేయుట కర్తరిలోవాడి. (క ర్లరిలోవాడి20) 67 

లోవాడికి మొదటను కడపటను, నమపాదములు |కోమముగా స్వ స్తికపరుచుట, 

సమక _ర్తరిలోహడియని నర్తకులందురు. (సమకర్తరిలోహడి_21) 68 

శుద్దమై న లోవాడిని గజధంతవా స్తములతో చేయుట. బాహుబంధలోవాడి 

యగును... | (జాహుబంధలోవహాడి22 69 

చేహామును చ|క్రమువలె త్రిప్పి, ఇడ్డముగా , [ప్రక్క్యఖోచేయు ల్లోవాడి, 

చిత్రలోవాడియని న ర్తక్లుల్లు శ్రెపుదుర్సు,, _. , (బ్రిక్రల్ వాడికి, 70 
aaa 
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.పకాం ఘిస్టానకే కాయః సా వచే  దేకాం| ఘిలోహడీ. 7k 

(వకపాదల“వాడీ-24) 

లోవాడీ చేచ్చతుక్షిక్కం స్యాత్ చతుర్ముఖలోవాడీ. 

(చతుర్ముఖలోవాడీ...౨5) 

దర్పనరణ లక్షణమ్ 

వైప్టవస్థాన కె పాద? (త్య|శ్యక పార్భ్వ్టముఖళ్చయః - హై ” 

తత్సార్భ్వదిశి కాయన్య తిర్యక్ స్యాచ్చ[కవద్భృమః. 78 

యస్మిన్నం తె పరః పాదః [త్య [శః స్వస్థా నమాచశేత్ " 

తద్దర్పసరణం నామ నృ క్! పరికీ ర్హితమ్. _ (దర్బ్చుసరణమ్-౨6).. (క్ర 

తస్యాం తే జలశాయీవ శయాన;ః స్యాన్మహీతలే 

అకుడాతదా సమాఖ్యాతం శయనం జలపూర వ్రకమ్. ర్ట, 

(జలశయనమ్.27) 

విధాయ కరణం దర్భసరణం నాగబంధవత్ a 

య శ్రాసీత తదా[పో; క్తం నాగబంధాభిధం బుధ్ర 8, (నాగబంధః-2ర) 76. 
అ 

కపాల స్పర్శ్గమాహు సత్ కురుతే య తన ర్రకః 

లోహాడీమలగం బద్ధ్వా స్పృ శేన్యూర్హ్నా మహీం మనారక్ 

కపొలచూర్ణమిత్యు క్షం యదనై్య_గన్న శోభనమ్. లు 
॥ 

కుత పే 

(క పాలస్పర నమ్-29) - 

కవాలస్పర్శనం యత కుర్వున్నలగనంభవమ్ 

అంతరాలగవాన్ త్ే షక్ వ్యంకోలర తదుదీరితమ్. చ 

నతపృమ్దన భీధానేం కు” శేదిరేతత్ (సచకతే. _ (వ్యంకోలమ్- ao" 

=. 

త. ఖండాఖ్యనూచినీచా త్ర "చన 

పరస్య మైరామేతు సోట్ష్యతః వక్ 
త క నూచ్యంయమిక్యు క్ర కం కరజణల సే సత్త 
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'దేహూము పకపాదస్థానముననుండినచో, పకపాదలోపహాడి యగును. 71 

(వకపాదలోవాడి_24) 

నాల్గుదిక్కులను లోవాడిచేయుట, . చతుర్ముఖలోవాడి.. _ ..... 72 

(చతుర్భుఖలోవాొడి _ వర్) 

దర్ప నరణలకణము 

టై_ప్యవస్థానమందుండి, ఒకపాదము త్యశ్రముగా, " (పక్కమొగముచేని, 

ఆ పక్కనే అడ్డముగా చ కమువలె చెవాము తిరుగజీసి, ముగింపున ' ఇంకొక 

పాదము (త్య|శముగా, న్వస్థానము చేరునట్లు తీర్చుట, దర్పసరణమని నృ త్తజ్ఞు 

లందురు .(దర్పసరణము-26) 78, 74 

దర్పనరణము తుదిలో,.. నీటిమీద పరున్నట్లు నేలమీద పరుండుట, . జలశయన 

మనబడును. (జలకయనము-ి1) _ 75 
న. 

. దర్చసరణముబేని, నాగబంధముతో కూర్చుండుట, "నాగబంధమనీ "బుధులు 

చెప్పుదురు. (నాగబంధములిరి) 76 

_ లోహడినిచేసి అలగమును బంధించి, కలతే. నేలను న ర్రకుడు తాకిన చే, అది 

కపాలస్సర్భమందురు ; కొందరు దీనిని కపాల నూర్లమని సేరొనిరి; అది జాగు 

గాదు, (కపాలస్వర్భము®ిలి) - 77 
az 

అ 
శ్ శ్లో ఎప, ఇ శతా వ om శ చ |. 

ఖా 

అతో 

అలగమునుండి _ పుట్టిన కపాలస్సర్శమును చేయుచు, అంతరాలగముతో 

నుండుట, వ్యంకోలము; కొందరు దీనిని నతపృష్టమని . పేర్కొంనిరి. 78 
(వ్యంకోలము--80) 

ఇక్కడ కొందరు వీషమనూచి, ఖండనూచి యను శెంటిని చెప్పుదురు. ఏరే 
కరణము ముగించునప్పుడు, నూచిని చేర్తురో, ఆయా కరణములన్నియు 
సోచ్యంతములేయని న్భ _తృకోవిదులందురు. ' (సూచ్యంతము-కి 1) 9 

wr 

- గ యో 

ఫం 
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కస్వాపి కరణస్యాంతే ఉతానః శయితఃథి. తె 

1. నితంబో న్నమనాన్మధ్యం యస్మిన్నావ_ర్య్రవామతః . 8 

[తన్మత్స్యకరణం |పోక్షం] మత్స్యవత్ పరివ_ర్హనాత్. gi 

(మత్స్యకరణమ్--లి2) 

(భమరీలకతణమ్ 

పద్రై రంతర్చహిళ్ళ [త తిరిపొతాలగోచిశై $ 

విద్యుశ్చ[క శిరోహ_న్తకుంచిళాం గై 8 విశేషితాః 
(త యోదళ (భమర్యః న్యుః తాసాం లక్షణముచ్య తె. 

సముక్తి చే “స్టే పాచేన భుజంగ తాసిళాం ఘివత్ 

వామేన దతిణావర్త వామావర్త పళేణచ, 

శరీరం (భామ్య తే "వేగాత్ [తయ[భాంత్యా పరన్యయక్[?] 

"అంత | ర్భమరికాభ్యేయం ; అస్యాపవ విపర్యయాత్ . 

వాహ్యూ భమరికా| పోక్తా ; విశేషః కింత్వయం పునః, 
“9 ల భె 2 8 స్ఫిజాందుతపార్థ్యాయం[ | ద్విగుణోనాం| ఘీణా భమః, 

యావదడిణతో | ఖాంతిర| పదకిణతశ్చయా 
తామంత|ర్భమరీం బాహ్య భమరీంచపశేవిదుః, 

(అంత ర్రృమరి, బాహ్యా భమరీచ..1, 2) 

జ 

లే 1. జకటిన్నర' “శోకము లు వేము. వేమభూపాలుని సంగీత చూడామణి లదణమే శక 
00తో * తది ససాక్యముచే ఈ [కియ పూర్తి చేయవచ్చును. 

అంతే సముత్ల్సుతిం కృత్యా పాదోల్లాలనయాకు ణాదు తి సేత్ 

(చూ మా. శా. శ. కవిగారి భరతకోశమున "మత్స ర్రికరణము' న 

ల “సి చో ద్ద ద్ద్భత ఫార్ణ్యాయం' అనీ పాఠ ముండునా గ ఈ [భ మురికి కొంత వివర క్ష 
స్ట్ 

ఇతరులు చేయలేదు. ఇక్కడ పాఠము అస్ఫష్ట్రము. 



ఉదవ అథ్యాయము . లికి! 

ఏదై నను కరణముచేసి, తుదలో వెలికిలిగా నేలవై పరుండి, నితంబమును 
వె కెత్తి, నడుము ఎడమ్మ్శపక్కకు వాల్చి, చేపవలె పరివర్తించి, కడపట 

మీదిశెగసి, పాదములసాడించి, వెంటనే లేచి నిలుచుట, మత్స్యకరణము. 

(మత్స్యక రణము_శి2) 80, 81 

(భమళశీలక్షణము 

అంత | ర్భమరి, (బహి ర్భృమరి, ఛత భమరి, తిరిపష భమరి, ఓళాభమరి, 

అలగ|భమరి, ఉచిత|భమరి, విద్యు. దృమరి, చ[క్ర[భమరి, శిరో భమరి, వాస్త 

శ్రమరి, కుంచిత భమరి, అంగ [భమరఠి, జు ఇట్లు (భమరులు పదుమూడు ; వాని 

లక్షణమును చెప్పుదుము. 82 

ఎడమకాలిని భుజంగ] తాసితచారియందువలె తీర్చి, మీదికె_త్తి, 'శుడినుండి 

యెడమకు వేగముగా చేవామును. త్రిపుట, అంత ర్భుమరి యనబడును ; దీనినే 

మూర్చిచేయుట బాహ్యా భమరి యనబడును ; కాని కొంత విశేషము గలదు ; 

జాహ్యూ[భమరియందు మడమతో పిరుదులు తాకునట్లు కాలు మడిచి, తిరుగ 

వలయును. (ఇ) re ' $8, 84, 85 

|వదకిణముగా ' తిరిగిన, అంత ర్భమరియసీ; తవదమణముగో. తిరిగిన, 
జాహ్యూ[భమరియని ఇతరులస్నాయరు, - (అంత(శృమకి, చాడ్యార భథురే=1; 2) 86 



విర్ర9 

_-“కృతోళ్సుతిర్వామపాదతలేన తు ముహుర్ముహుః 
'తాడయన్ దతిణస్యోరుం యత్ర భామ్యేత్ |వదకిణమ్, 

పం చమా౭ధా అనూ. 

'విమ్ణుకాంతవదుత్ డిప్య వామాంఘిః కుంచితః పునః 

పతనోత్పత నై రనె్యః పాదన్య [భమణం జవాత్. 

య (తా పదథిణం కుర్యాత్ సాఛ త భమరి మతా, (ఛ త భ్రమరీ-ల్ర. 87 

కుంచితం పాదముతిప్య పార్శె ప్రనాత&వ్య పృవ్టతః 

అన్య్యాంఘౌ స్వ స్తికం కృత్వా శరీరం భామయేద్యదా, 88 

తిర్యక్ చేత్ దండపతాభ్యాం యథాస్యాత్ స్వ _స్తికచ్యుతిః 

తిరిప్ట భమరిత్యషా తదా తద్ ఖ్రైర్నిగద్య శే. 89- 

ఉత్త్పుత్య్వ ఘటయిత్వాపి జానునోః స్వన్తికం భమెత 

పూర్వవద్య త స్మాపోక్తా (ప్యుక్తా) తిరిష భమరీ పునః, 

(తిరివ| భమరీ-4) ఆ 

త ఎంతా 7 

ఓతా|భమరికా సేయం నృ త్తవిద్భిరుదాహ్చూతా, (ఓతా|భమరీ--5) ' 91] 

నమనోన్నమనై * పూర్వకాయస్య ితిమస్పృళన్ 
దతిణం (పస్ఫృతం పాదం ముహుః కుర్వన్ [దుతం | భమన్ 
తిరక్సీనౌ(నో) భ వేద్యత సా౭.లగ| భమరీ మతా, (అలగభమరీ-6) 9ల్లి 

విశాఖస్థాన కే తిస్టన్ తిర్యక్ సోల్లాలనై 1 స(|క?)మైః 

యుగపద్దండపజాభ్యాం వామవహా_స్టేన కుం లిఖన్. 798, 

ముహు 8 [(పదతీణం కుర్వన్ ఛుంరితం త్యరితం యదా 

మండలేన పరి భా మ్యేదుచిత భమరీ తదా. (ఉచిత భమరీ-7) 94 

1. ఈ శ్లోకపాఠము కలుషితము, 

2. ఓతా[భమరి లక్షణము మూలగంథమున లోవించినది. అదిలేనిచో సం డెండే 
[భమరీ భఖేదములగును ; మొదలు నిర్టేశించినట్లు పమ మూడు కావు. కనుక ఈ 
లక్షణళోకము వేమభూవతి “సంగీత చింతామణి నుండి పరిమ్మ్య శ్ర 
యొ క్తిచూపినది. 
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విష్ణు కాంతమునందువలె ఎడమకాలు కుంచిత మై యుండగా, ఇంకొక్రపాదము 
పతనోత్పతనములత్తో వేగముగా,  అ|ప్రదషిణముగా, “తిరుగుట (+) ఛ|త్రభమరి 

యగును. - (ఛతభమరి-కి) 87 

కుంచిత మెన పాదమునె త్తి, (పక్కనుండి వెనుకకు వీచి, యింకెకపాదము 

మీద న్వ_స్లీకపరిచి, అడ్డముగా దండపకహ_స్తములతో స్వ స్తికము విడిపోవునట్లు 

శరీరమును | తిప్పవలయును. అది తిరిష భమరి యందురు. 68, 89 

మరియు, మీదికెగసి మోకాళ్ళను స్వ _స్తికముగాచేసి, పూర్వమువలెనే తిరుగ 

వలెను. అదియు తిరిపష భమరి యనబడును, (తిరిప| భమరి-4) %0 

[ఉళ్ల్సుతిచేసి, యెడమయరకాలిచే కుడికాలితొడను మాటిమాటికి తట్టుచు, 

.పదమిణముగా తిరుగవలయును. దానిని నత్త త్తజ్జులు ఓత|భమరి యందురు, . 91 

[ఓక థ్రమురిర్ | 
శరీరము పూర్వుభాగమును, నేలను తాకకుండ వంచుచు ఎత్తుచు, కుడికాలు 

పలుమారు చాచుచు, |దుతముగా తిరుగుచు, (పక్కకు నిలువవలెను; ఇది 

అలగ భమరి. న. (అలగ| భమరి-6) 92 

వై శాఖస్థానకమున నిలిచి, అడుగులు చక్కగా' మీదికె త్తి, అడ్డముగా 

నాడించుచు, దండపక్షహా.న్తములతో, ఏకకాలమందు ఎడమచేతితో నేలను 

తాకుచు, మాటిమాటికి _పదదిణముగా ఛురితము (1 ) చేయుచు, వేగముగా, 

మండలాకారముగా చుట్టనలయును. ఇది ఉచిత భమరి. 93, 94 

(ఉచిత శ్రమరి-7) 
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విద్యు ద్భాంతాం ముహుః కుర్వన్ దతీణినాం (ఘిణా యదా 

(పడకి.ణం పరి భా మ్యేత్ (స్యాద్ విద్యు దృమరీ తదా?). 

(విద్యు దృమరీ--ర) ... 

1(స్టానకే ఖండసూచ్యాఖ్యే వామస్యాగతలెన తు 

మహీ తలమవపష్ట భ్య ద&ిణం చరణంపునః 

చ్మకవద్, భ్రమయేద్య[త సా చ|క్ర[భమరీ భవేతి.) (చక భమరీ-ి), 9A, 

(మ_స్తకేన మహీభాగే స్థిత్వాథ చరణద్వయమ్ 

ఊ ర్టీ కృత్య యదా తిర్యక్ పరి భమణమాచశేత్. ర్ట 

తదా శిరో! భమరికా కథితా నృ_త్తకోవిదై ; ; 

అథవా నిశ్చలం తిష్టన్ [భమయేత కేవలంశిరః, 98 

త్వరితం పొాణియుగలం భ్రమితోత్సు ల్లపద్మవత్ 

వషాపి కథికా తద్ జః శిరో [భమరికేతిచ). (శిరో (భమరీ-10) 

వామహ _స్తతలెనోర్వ్య్యాం తిప్టన్ వ్యోమ ముఖ [కమః 

అపనవ్యం [భమేద్య త సా వా _స్మభమరీ భవెత్. 400, 

(హా ద్ర గ్రమురా1! 

చత (ఛ|త?) (భమరికాం కుర్యాద్ భుజంగ | తాసితాం ఘిణా . 

యదావిద్భిః సమాఖ్యాతా కుంచిత భమరీ తదా. 

(కుంచిత క్రమరీ.19: - 

సమ్లపాదే స్థితస్టానే మధ్యస్య వలనాద్ భృశమ్ 
వరిత్కోక్రామయేత్తూర్థం పూర్వ్యకాయం కరాదధత్. 102: 

ope 

(వాత [పతితో చ[క్రభమరి _ శిరో భ్రమరుల లఅతణము యు _ప్రము. అందుకై +] 

సంగీత రళ్నాకరమందలి శ్లోకములను పరిష్కర్త నూచించిరి. వేమభూపాలుని' 
సంగీతచింతామణిలోని వై శ్లోకములు, వివరములెక్కువగలవి కనుక 
ఇందుద్దరింపబడినవి. వేమభూపతి జాయ'నీనానిని [పాయికముగ అనుస సరించ్తు, 
వాడుగూడ. వీనిని భరతకోశమునుండి [(గహించితిని. 
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కుడికాలిచే పలుమారు విదు ర ద్యాంత చారి చేయుచు (పదతిణముగా తిరుగుట 

విద్యు[దృమరి యగును. (విద్యు.దృమకి-5) 95 

జ 

శే 
‘ 

eg 

(ఖండసూచి స్థానకమందుండి యొడమ యరకాఠి తుదతో నేలను పట్టుకొని, 
కుడికాలిని చ|క్రమువలె (త్రిపుట, చక భమరియగును. (చ|క|భమరి-9} 96 

(నేలమీద తలమోపి నిలిచి, ఆనె కాళ్ళు రెండును మీదిశె త్తి, అడ్డముగా 

(తిప్పుట శిరో భమరియని నృ _త్తకోవిదులందురు. 

లేదా, కదలకుండ నిలిచి, శిరస్సు మా్యాతము, నిండుగా . వికసించిన. తామర 

పూలవలె, తిరుగుచున్న చేతులతో వేగముగాతిప్పుటగూడ శిరో భమరియని 

'యెరిగినవారందురు. ) (రో భమ 10). 97, 98, 99 

ఎడమ యరచేతిని శేలమీదమోవి,. కాళ్ళు మీదికి " చాచి అవదకిణముగా 
(భమించుట వా స్పభమరియగును.  ._(వహశ్షభమక 11 - 100 

a gH yas 
> 

భుజంగ|తాసితపాదముతో చిత (ఛత్ర (భమరి చెతోకనది, కుంచిత 

(భమరియని పండితులందురు. (కుంచిత భమరి-12) 101 

సమపాదస్థానమంధుండి, నఢుము నెక్కువగా పక గాకు | తిప్పి, దండపత 

పహా_స్తములను | పయోగాన్తుస్తారముగా వ్యవస్థ లేక్ష పట్టుచు, చేవాముమీదిభాగమును 
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(వ యాగవళ 7 "దండప జాఖ్యావవ్యవస్థి ఆ" 

కేవలా గనికాళ్ళ ? |! స్యురన్యాసాం సంక రాన్మిథః . 

“శతాని స-ప్రవషిశ్చ విచి [తం చతుర 8క్ళ తాః. 
అణాల A) a 

౯. గ త 

అంతత్చాహ్యాల_ గ. ర్యుక్షాః తద్వత్ బాహ్యాంతరాలగా; 

(కము చ్యుకత్కమత శే వ తీ సః త్వన్| షన్? |నవశేః పరాః wa 
fii 

.సచాస్త్మాథిః స్ఫుటం గీతరతా ఎవల్యాం |పవంచితః, _ 

యస్యామభిహితా తద్ జ్లైరంగ| భమరి'కేతిసా. (అంగ|భమరీ-1కి) _, 

చక్రాంగెతా శిరోవా స్ట తిరిపచ్చతకుంచి తై 

_భవంత్యుపప పపదై 8 స ప్త (కష్ట) (భమర్యః కేవలా ఇమే (మాఃఖ, 10% 
వ 

om 

అంతర్భావ్యాల? రి విద్యుదుచితాభ్యాంతు సంయుతా;ః 

పంచానాం వా చతసృణాం మి|శాణాము(| శణాదు?)భయోరపి 

(భమర్యః నం|భమం (భవం?) త్యన్య్యాః కమ వ్యు[త్కమ 'భేదతః 

తథా౭౬౦ంతరాలగా జాహ్మ్వా అలగాంతర్చహిర్ష తాః. 

బాహ్యాంతరాలగా శె ఛవమలగా జాహ్యూకాంతరాః oi 

(భమర్య _్తద్వదన్యాశ్చ, కల్పనీయా (8?) పథామునా. 

ఏతాసామపి విజ్టేయః |పస్తారః కూటతానవత్ 

న. న. అ Ta లలో 0% ఖ్ ట్య Pa కలు శ Er: లలు! న... 

ఇతి 

ద క్ నల) మన్మవశిరాజా జోధిరాజ గణపతి చేవగజసాధనిక స 
సం 1 f 

“yy 
ప వేసాపట్ర్ విక చితా యాం నృ _త్తరత్న్నోవల్యార = 

బేశీస్థానక కరణ] భమరీలతణం నామ పంచమో౭. ధ్యాయః 

ఖే 

1. కై గుణితా ౩” అని సందిగ్గముగా పరిష్కర్త సూచించిన నవరణ. 
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వేగముగా చుట్టూర [తిప్పుట అంగ |భమరి. (అంగ|భమరి18) 102, 108 

చ|కభమరి, అంగ |భమరి, ఓతా|భమరి, శిరో| భమరి, పా_స్తథమరి, తీరివ 

(భ్రమరి, 3౮ రం చిత గ్రనురి-ఈ యెనిమిదిమా త్రము శుద్దమెనవి. 104 

అంత।| ర్భమరి, చావ్యా భమరి, అలగ| భమరి, విద్యుద్ (భ్రమరి ఉచిత | భమరి-- 

ఈ యెదుఇతర| భమరుల అన్య్యూన్యసంకరముచే ఏర్పడినవంతే..- ' = 105 
| “ఖగ - గ్ . - 

చె ెండుతెగల |భమరులు ఐదో, నాలుగో కలిపి, వరునగాను. వరున 

తప్పించియు, విచితముగా చతురులై నవారు చేయునవి, యేడునూర్లయరువది 

భేదములగును.! 3 106 

(10T, 108, శోకములందలి అలగ| వస్తారపద్దతి నాకు స్ఫుటముకాదు. 

మూలపాఠముగూడ సరిగానున్నట్టు తోపదు). లం, 108 

ఈ |భమరుల |పస్తారము, కూటతానముల (పసైారమువలెనే "| గహ్లొంపదగినడి; 

దానిని మేము “గీతరత్నావళియందు వివరించితిమి. 109 

ఇది 

(శ్రీ) మన్మహోరాజా ధిరాజ గణపత్తి దేవుని గజసాధనికుడగు, 

జాయ నేనాని రచించిన నృ_త్తరత్నావళియందు 
- దేశీస్థానక కరణ |భమరీలక్షణమను 

ఐదవయ ధ్యాయము 

+ 
ARM 
అ 

1. ప శతాని న ప్రవష్టిశ్చ' అనుమాటకు |. పరిష్కర్త 

' భావించినయర్థము, . (పీక వు పు. 128) . 
పః తా ల్ 



a 

మతం 7నోదితాన్ దేశీన్ఫ  తశోభావిఢాయిన § a 

1పావృతః పృష్టతః 'శేపో లతా తే.పో నికుటకిః 
|| అ రై 

= ఉల్హాసనం [కమేణాం[ఘోరః య।తోల్లాలః న స కథ్యతే. (ఉల్లాలః శీ) 

అథ షష్టోఒ ధ్యా యః 

పాదాన్ షోడ శసంఖ్యాకాన్ కథయా మో౬ధునా వయమ్, 

సరికః (కా 2) స్వ _స్తికోల్లాలౌ స్ఫురికా౭ర్టపు రా తథా 

పురాటీ వేష్టనోద్వేష్టై ఖుత్తా౭_ర్థ స్టలితాభి ధా, 

సమస్టలితకో (ఉ 2 తప ఇత్యేషూం లమ్మకథ్యతే. 

షోడశ దేశీపాదాః 

పురన్సరో ద్వయో నేక; పాద శ్చేత్ సరికా స్పృతా. ( 

స్వ స్పికః స్వ_న్తీకాకారధారిణోః పాదయోర్మతః,. (న్వ_స్టీకః=2ి) 

పద్భా్యమంగులి పృ ేన పార్గ్వ'యోః పృష్టతో౬ [గతః | 

గతిర్య|త స్థితిర్వాస్యాత్ తాం విదుః స్ఫురికాం బుధాః, (న్ఫురికొ_శీ| 
+ సో 

య్యతోద్ వృ_క్తేన పాదేన నికుశ్తున నికుట్యలే Be 

ఉద్ వృ _త్తక్చరితో [శృరణో]= నో్యజర్లపురాటీ సాభిధీయతే, “i “స్ట 

నికుట్టనం మిథః పద్భా్యాముద్వ్భ తాభ్యాం పురాటిళా. (వాటే త 

వేస్టనం తద్వదన్యస్య పదేనై కేన వేస్టనాత్. ( చేష్టనమ్ 27) FE 
న 
లే 



ఇక ఆరవయధ్యాయ ము 

'బేశిన్స త్తమునకు శోభగలిగించు పదునారు పాదములను మతంగుడు చెప్పెను. 

వానినిప్పుడు వివరింతుము. 

సరిక, స్వస్తికము, ఉల్లాలము, స్ఫురిక, అర్జపురాటి, పురాటి,  వేష్ట్రనము, 

ఉద్వేష్టము, ఖుత్త, అర్జస్థలితము, |పావృతము, పృష్టోత్ కేపము, లతా కేపము, 

నికుట్టకము, సమస్టలితము, ఉళ్లేపము - అను నీపదునారింటికిని లక్షణము చెప్ప 

బడును. 2, 

పదునోరుదేశిపాదములు 

కాళ్ళు రెంటిలో ఒకటి ముందుగానుండినచో సరిక. . ౨ (సరిక_1) 

పాదములు స్వ స్తికముగా నుశడుట న స్థికము." " -"(స్యస్తికము-ల్రు 4 

కమముతో అడుగులు మీదికెత్తి మెల్లగా నాడించ్లుట., ఉల్థాల్లమ్ము 
“(ఉల్లాలముశ) 

కాళ్ళకొన వేళ్ళమీద, (పక్కలందు, వనుక, ముందు, -నడుచుట లేక-:నీలుచుట 

స్ఫురికయందురు. 0 | న్న (వృతం 5 

rn wre 

ia ఖే 
న్ 

జో 

3 శ 
శే 

మీదిశె త్రిన అడుగును వంచి, ఇంకొక 'యడుగునే శి తి దానినై [కిందు కీదు 

లుగా ఆడించుట అర్హపురాటి యనబడును, ( -(అర్టవురాటోక్) 6 
జగ్ వో ఉల టగా 

న. |. గ 7 i 

3 
i + " అంజ 

ట్ + 

ణా జ me "yw 

ఉద్వృ_త్తములై న పాదములు శెంటను పరస్పరము పై జెప్పినట్లు నికుట్టనము 

చేయుట పురాటి. (పురాటి-6) 

అశు ఒకపాదముచే, ఇంకొకటిని చుట్టుట వేష్తనము. _ (వెష్టనము--/) 1 
(౧౧ ధి ఛి ర 
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పశ్చాద్గతేన తేనైవ పాదేనోద్వేష్టనం పునః, ( ఉద్వేన్షనమ్-ర) 
తాడనం చరణా గణ భువః ఖుతా౭_ భిధీయ తే, (ఖుత్తా-9) 

అర్థ లితికా తిర్య గకాం| ఘేః స్థలనం స్మృతా. (అక్థస్థలితికా-10) 

వీలయోాంగల తా య తవలితా చరణం భవేత్ - లస ( 

ఉద్వ్భ_త్తం (పావృతం తత్ స్యాత్ పు ప్పెషోః "కేలికాననమ్. seg 

(ద్రానృకమ్- పే E 
శి 

పృష్టకళ్చరణోక్ షేవం పృష్టోత్ క్నేవం [వచవకతే. ' (వృష్థాత చేహ త్రో షు 

పశ్చాన్ని ఉవ్య య తాం ఘీం లీలయా Pa జడ 

మహీ నికుట్యతే తేన లతా కేవన్స ఇమ్యశే. (ంజాసీజేష.18) - 

అ(గేణ కుంచితస్యాం ఘః అ గెస్టానం నికుట్టక 8 . (నికుట్టకః-__] 4) న 

అ్మగతః ష్పృష్టతః పాడా భవేతాం పార్గ్వతో2ధవా 

“"యుగివజ్ స్ట్ తె యత సా సమస్థ్రలితా మతా, (సమస్టలిళా...]15) [1 

ఆజానునకః స్టితస్యాంయి ఘః కంరిచితస్య్యా పరస్య చేత్ eee? 

ఉల్ మేహ స్యాత్ పురః పశ్చాడ్య తోక్ చేవః సఉచ్యతె. rE 

(ఉత్ కేవ 16) 

గ 
న శా శా జ ను ఖ్ బాత స జ్ శ mame ల గ. A ,* ల్ల వాలా ల ర్ లో ఇతే పళ wh 

ఆఅహాపంశతిపాటా ర . గ నన IY గ న చల 
న. శ da 

న టు ' mt 
po ¥ Deen సౌ జో 

"చేశీకృ తవరెరా రాఈే | పేతకాణాం మనోవారాః -.:. se 
'విచిశాః కతిచిత్ పాటమణయో౭.స్మాభిరుద్ద కోక 

యౌగికె ర్నా మధిస్స కే విషయా కు మనీపిభిః. 
- : wm గా | + 

జ | ల a న. we శ 

1, శారూల కో పాలసంవాదరూపమగు . “సంగీత మేరుః' అను గంఢథమున్వ. ఇ సాధ్య ' 
రచిత మైన “చేశీనృ _త్తీనము[ దము' అను[గంథము వేర్కొనబడినది. నంగీతరళ్లా - 
కర వ్యాఖ్యాత, కల్లి నాథుడుదావారించినాడు. (చూ, అడ యారుము, అధ్యా=౭.. 
ధో పు. ౧౧౨) పరిష్కర్త ర పీఠిక వు. ౮౦. 17 



తో 

ఆళడ యఛ్యాయము ఒం వైర 

ఆ చుట్టిన పాదమునే మరల వనుకకుదెచ్చి చాచుట ఉద్వేష్టనము. 

(ఉ ద్వేష్టనము--5) 

కాలికొనచే నేలను తట్టుట ఖు త్రయనబడును, (ఖు_త్త-9) 8 

ఒకపాదమును అడ్డముగా జార్చుట అర్థస్థలితము. ( అర్దన్థ లితము--10) 

లీలతో అంగలతను (తిప్పి, పాదమును ఉద్వ్య్య_త్తము చేసినది [పోవృతము ; 

ఇది మన్నథుని ఆటపూదోట వంటిది. ((పావృతము-11) 9 

వెనుకకు అడుగునుఎ త్తిచా చుటపృఫొత్ ఊపమందురు. (పృష్తోత్ తేపము--1 2) 
అడుగును వెనుక పెట్టి, వీలతో ముందరికి చాచి, నేలను తట్టుట, లతా చేప 

మనదగును. (లతా చేవము--18) 10 

కుంచితమైన కాలికొనతో ముందునిలుచుట నిక్షుట్టకము. (నికుట్టకము--! 4) 

పాదములు రెండును ఒకశుసారి ముందుకుగాని, వనుకకుగాని, (పక్కకు 

గాని, జారుట సమస్థలితము. (సమస్టలితము-- క్) 11 

కొంచెముగా ముడిగి నిలిచిన కాలిమోకాలివరకును, ఇంకొకకాలు ముందును, 

వెనుకను ఎ త్తివేయుట ఉత్ కేపమనబడును. (ఉత్ కేపము-_19) 12 

ఇరువదియెనీమిది పొటములు 

'చెశీన్ళ త్తసమ్ముదము'. నుండి చూచువారి మనసులను హరించు విచిి త్రము 

ల న మణులవంటి పాటములు! క కొన్ని యిచట మేమె త్రీ చూపుదుము. వాని 

వేర్ల ర న్నియు యౌొగికములు (సౌర్టకములు) గ్. "బుధులు గమనింపదగును. 13 

wt పాదమణి,= పాటమణి. _ పాదపషాటము - అనియు ఇప్ సవ్యాచుతట్టున్నద 
ప్తాదహాట్రమునక్తు లక్షణము వేమభూపతి సంగీత చింతామణిలో నిట్లున్నది: 

“పాటావశాణి వాచ్యానాం పాదపాజు బు(శతై ₹)ర్నిరంత్నరె. 8 సృుటముచ్చారయం 

గతీవ పూర్వకాయమ చం చలమ్, రేభ్లాసౌస్టవ న సంపన్నం, .దధానా య్మతన ర్త రకీ, 

న రనంకురు తే సోయం పాదపాట : వర్ని రిత౯” (మూ భరతకోళమ్నూ 'పు పు, sex) 

య. క్రాలితట్టులచే నారములు పాటాక్షర్ణములను ఆ తరిక్షిట ,మొదలగు 

me 
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నే శ 

rr men 

శదలంవక , నట్టువక శో న రె "చట పోటోపాటమనబడును. ) 
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ఊరుద్వితయ పార్వోరు వ్యత్యాస స్వ_స్తిక| త్రిథిః! 
తలపార్భ్వు [క్ర మెశ్చస్యాత్ పూర ్ వస్తాడితమష్టధా. 

సమ స్వస్తిక పర్యాయ సృష్ట విచ్యుత పార్శ్వతః 

పథం వమడ్విధముద్వ్భృ త్తం తత; స్వ _స్తికవిచ్యుతమ్, 

స్యాత్ తలోద టితం పాదతలోద్ల. టిత సంజ కన్ 
ఇంతలు ఖంరు డూ 

కలనూపురకం చి[తలుఠతే కుడుపాలగే, 

చతుష్కోణం. తికోణాఖ్యమథ మంజీరశింజితమ్ 
కుచుంబినీ వడ శంచ లంఘీత| పతిలంఘితమ్ 

ఇత్యష్టావింశతిః వ్ కః పాటాః వాటవిచక్ష గ్రా 8. 

తలాభ్యాం తాడయేదూరూ సముత్ల్సత్య పరస్పరమ్ 

జ వెన కమశోయ[ త తదూరుద్వయతాడితమ్. 

(ఊరుద్వయతాడితమ్--1) 

పాదమభ్యంతరావృ త్వా స్వపార్శ్వ గమీతం తతః 

తిష్టంతమంగులీ పృ స్టే తలేనోరు (రుం 2 యదావరః 

తాడయేత్ కథితం తత్ ఖై తదా పార్వోరుతాడితమ్. 

(పార్ఫ్ట్వోరుతాడితమ్2) 

వకస్యాంగులిప్ఫ షే న ద్వితీయన్య తలేన చ 

_ యృతపాదన్య ప ర్యాయాదనకృృత్ తాడ యన్మహీమ్ 

తష్టన్ఇా -దిముగచ్ళన్ వా. తత్ స్యాత్ వ్యత్యాసతాడితమ్.. 
ద్య సయం, ॥ గు 

(వ్యత్యాసకాడిశమ్_8) 
ను san టు నో న 

uy Pes | airy ones 
- 

15, 

17 

॥ 3 
fs 
| , 

| ఓ 

| లై | 

2 శ ఓ. 

“నం. చిం, లవణము. చూచునది. ఆద్రకారముగా వై వై సవరణ, సూచంచినల్ 
ఆ 

‘1, “స్వ స్ర్తిల" అను మ్ముదితపాఠమసంగతము. పరిష్కర్త ర (Notes స్ట 32) 
_ సూచించిన అన్వయమును సరిగాతోవదు. ఐదవ 'తాడితము", తి తాడితముూ" 
గొని 'వితాడ్తమూ గాదు." భర్వతకోళశమునందలి " (తి శాడికము"; నకు శేవేహవతి 
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ఊరుద్వయతాడితము, పారో్వరుతాడితము, వ్యత్యాసతాడితము , స్వస్తిక 

తాడితము, తీతాడితము, తలతాడితము, పార్శ్వ ళాడితము, (కమతాడితము య 

ఇట్లు తాడితపాటము ఎనిమిది విధములు. 14 

సమోద్వ్భ_త్తము, స్వ_స్తికోద్వ్దృ త్తము, పర్యాయోద్వృ_త్తము, పృష్టోద్వృ 
తృము, విచ్యుతొద్వ్భృ _త్తము, పార స్థ్వద్వం శ్ర త్రము, _ ఇట్లు ఉద్వ్భ శ త్తము ఆరు 

విధములు. 0 15 

ఆవె స్వ స్తికవిచ్యుతము, పాదతలోద్ధ ట్రితము, 2 వము. క! 
లుఠితము, కుడుపము, అలగము, చతుషో్కోణము, (తికోణము, మంజీరళింజితము, 

కుచుంవిని, షడ| శము, లంఘిత (పతిలంఘితము, - ఇట్లు పాటములు, ఇరువది 

యెనిమిది, పాటవిచకుణులు చెప్పినారు. రి 15, 16, 17 

Ca n 
స 

మీద్రికెగసి, అరకాళ్ళచే, వేగముగా, ఒకదాని తర్వాత మరొక్కటిగా, అన్నో 

న్యముగా, తొడలను తట్టుట, ఊరుద్యయతాడితము. 18 

_(ఊరుద్వ ప్ప్రయశాడ్లితము-1 ) 
pe చ 

 ఒకపాడమును లోమొగముగాచుట్టి, దాని|పక్కయంచే' (వేకికొనమై' నిలిపి, 

మరొక్కకాలి యరకాలిచే దానీతొడను తట్టుట, పార్య్వోరుతాడితమని అలిసిన 
వారందురు. (పార్వ రుతాడితము...2) 

ఉగ 

జరా లో సా 
న! 

గో ఎన 
సనా, వ. ళ్ + “yy gp Ff hd ఇడి 

we ' ల ఖీ wd కా 7 A rr it wT న. ళ్ళ స్క క ? 
+ 1 

es 

ఒకకాలి|వేలివీపుమీద, ఇంకొకదాని యరకాలివె , నిలీచికోన్నీ “దేక్కులు 
తిరుగుచుగాని, మార్చి మార్చి పలుమారు నేలతట్టుట, వ్యత్యాసతాడిత 

మగును. _ (వ్యక్యాసాడితము, -8) లి0 
వాట ము 



| సమస్థితస్య పాదన్య పృ. స్వ స్తీకమాచరన్ 
9 అ ళం ఆ! అగ వకాంఘిరం గులీపృ పై త్రి ప్టాదన్యన్య పార్శ్వగ8, 

తద్వత్ న్యాద్య (త పూర్వప్తు తలేనావని తాడనమ్, న 
లా / . cy Re Ta . విదదీత సమాఖ్యాతమేతత్ న్వ_స్తికతాడితమ్. (స్వస్తిక తాడితము లో ర్త; 

అంగులీపృష్ట వార్తి భ్యాం తలేనాపి మహీతలమ్ ” 
t3 

నివాత్య విరతే పాదే ర్ట్వమన్ వ జన్నిజమ్, 
_ నిఘ్నన్నుర్వీం ముహుర్య త తద్వి (త్రి da 3 తాడితముచ్యతే. భీ 

(వి (క్ర) 9) ద ) తాడితమ్--ల్ ] 2 
we > లాలి కలల్లో 

“ Rn ks గ్, . = అఇగులీపృష్టభా గేన పురః పూర్వముఖాం ఘిణా ry న 

సత్యా, పరేణ తత్చార్థిభా 7 తిర్యబ్ముఖీన చ, 

ఆ తలాభ్యాం 'శ్రమళశ్లోయ త. సశబ్ణం తాడనం భువః The 4 
స... పర్యాయేణ విధీయేత తదు-క్షం తలతోడితమ్. '(తలతాడితమ్..6):" 4 
flaw 
శ షా స్ట్ వ ఉక్ప్పుత్య పార్ధ్వ యోరం ఘ్రో!ః పర్యాయణ | దుతం మహీమ్ ప 
Re త్తాడ య్వూుత్తలపృష్టాభ్యాం. 

ంర్క తతత పార్వ తాడితమ్. a 
bay 

he నే + “ ॥ జ = Py బం a . ఫొ షి | | - + (ఇ |] "ల్శ్వ త రె స్థ 

ఖ్ ఖు. ల mu 

పాదయోరుగులి పృష్టభాగె న్తీష్టన్ ముహు; [కమాత్ 

తలాభ్యాం త[త్మమేణై వ సశబ్దం తాడనం భువః, 

_యత్తకుర్వీత తత్తద్ ్లైః నీ రితం |కమతాడితమ్.. 
స 

. 

"ut న్నా! f + శ 
(| 

శా సే ల స్ 
శి అ Pome | నా స 4 A Ut a af 

గ్ Car) జ్ఞ ‘ ౯ | er pe ఇ గే ల భ్ గ ల్ 
చొటు మ. న. క్ష లా , ల 4 J గా క్ స 1 శ | 

జ 

1» nm me 
స్వం తట్ 

బేటి (Bess పబ er 

ఉత్తుత్య యుగేపక్ పాదా తివ్యతోం గులిపృష్టతః 

ఆనోోోన్యసం ముఖీభూతతలా య తముహుర్శుహుః, 

ఆాడయంతె ధరాపృష్టం తలాభ్యామంతరాంతరా 

సమోద్వ్య్భృ_త్తమిదం [పో క్షందేశీన్న త్తవిశారదై ౪. 

(సమోద్వ్భృ_త్తమ్9) 



సమస్థితియందున్న ఒకపాదమువీప్లువై , ఇంకొకపాధము న్వ స్తికము చేయుచు, 
ఆ|| పక్కయందచెే, | పళ్ళవీపులవై నిఖువవలమ ; మొుదటిపాడము అరకాలితో 
నేలను తట్టవలయును ; అది స్వ స్తికతాడితమనబడును. (2) 21, 22 

(వేళ్ళమీదిభాగముచే, మడమచే, అరక్షాలిచే, నేలను చట్టి,. ఒకకాలు , విరమిం 
చిన పిదప, ఇంకోకకాలు నేలను తట్టుచు, తవపక్కసాగుట వి (18?) తాడిత 
మనబడును, (వి(|కి?) తాడితము_5 ) 29 

ఉగ 

గ 

మొదలు పూకత్వముఖముగానున్న యొకపాదము వేళ్ళమీద. నిలిచి, దాని 
మడమవద్ద అడ్డమొగముగా' ఇంకొకపాదమును నిలిపి, అరకాళ్ళచే మార్చి మార్చి 
చప్పుడగునట్లు చేలను తట్టుట, తలతాడితమగును. (తలతాడితము_6) 24, 25 

ఎగసి నిలిచి, కాళ్ళతల-పృష్టముఆతో పర్యాయము, వేగముగా (పక్క 

లందలి నేలను తట్టుట, పార్భ్వ్యతాడితము. (పార్భ్వతాడితము-7) 26 
ba 

ఇల hd 

wy 

[కమముగా పొదముల ముని వేళ్ళమీద నిలిచి, అరకాళ్ళచే శమముగానే 
శ్ల జమగునట్టు పలుమారు నెలను తట్టువది, . | క్రమశాడితమందురు.. " 27 

an ((కమతాడితము.5) 

పాదములు శెండును ఒకమాశే యెగసిపడి, అంగులిష్పష్ణములమీద నెలకొని, 

ఒ క్షదానికొకటి రెమెదురు' మొగముగానుండి, నడుమ నడుమ పలుమారు నేలను 

అరకాళ్ళచే తట్టుచుండునేని, అది సమోద్వృ త్తమని' . దేశీన్స త్రవిశారదు 

లందురు. _. స్ _ గ్రమోద్వ్యృళ్తము-ం9) 28, 29 LL alu 



" ఉత్త్పుత్య స్వ స్తికాకారౌ పరాజ్ముఖతలౌ మిథః 

ఇంతల! పోదావంగులిపృ సేన తిస్టతః పృథివీం ముహుః 

వ్" తలాభా న్ తాడయే [తాంచ] స్వ _స్తికోద్వ్భృ త్త త్తనామని,. 

వ. : (స్వ న్తికోద్వ్భృ త్త త్తమ్- 10) 

స్థిత యోరంగులీ పృవైరంఘ్యో రేకః పురో|వజేత్ 

ల అపరః పృష్టతశైవ పర్యాయేణముహుః [కియామ్ స లేద్య 
వ eg ఉత్ ప్లుత్యోత్ ప్లుత్య కుర్వీత పర్యాయోద్వృృ త్త సంజ్ఞ కమ్, 
శేఖ లే ఇ FE 

(వర్యాయోద్వ త్త తమ్! 1) 

కృత్వార [ముహుః ?] నసమోద్బ్టృ తా తలేనాన్ఫృష్టభూతలా 

కరౌ సమాితా (9) పృష్ణపార్మ్య్వాథిముఖపార్భ్వి (రి ₹) కా © 

wu లిష్టతో య తచరణ పృష్టోద్వృ త్తం తదిష్యతే. 

పృష్టస్వ_స్తిక విశ్రేషూదేతదేవ కృతం యది 
దేశీన _శ్రరహన్య జై విచ్యుత ద్వ _త్తముచ్యతే. 

.. (విచ్యుతోద్వృ_త్త తము. లి) ; 

సమావుక్ ఫ్లుత్య చరణా వెకపార్ళ పతలౌ ముహుః 

తిష్టతో౭.౦గులి పృ ్టేన పర్యాయాత్ పార్భ్వయోర్డ పయో: 

మధ్య మభ్య మహీపృష్టుం తాడయంతె తలేనయ (చె 2) త్... as 

పార్నోగ్పద్వ్భృ త్త త్తం తదాపాహుః పదపాటవిచకణాః 

(పార్య్య్వోద్వ్భృ _త్తమ్-14) 

u 

శు 

4 2 

తిష స్టుంత్రావంగులీపృ వ షెః తథైవ రచితోత్లుతీ 
ae: sir hari fe “క 
ట్ స్వస్తి కేన. చ్యుతిం పాదా యుగపత్కురుతో ముహుః రైళ్ల 
a ఇతడు ర యు తద్ జ్ఞ -సరాఖ్యాతం నామ్నాన్వ _ఫీకవిచ్యుత్రమ. "egg 

gE ws శ we వ్ (స్వ స్తికవిచ్యుతమ్- 15 
1. వాయు సాకు. కరములకీ పొటములభో సంబంధము శాన, 

కాత్పర్యము న్థూలముగా చేసినది. ' గ 



-*పర్షవఎయధ్యాయము వ గల్ల? 

పాదములు శెండును గెంతివచ్చి, ' స్వ సికాకారముతో, -పరస్వురము పెడ 

'మొగముగా అంగుళి పృష్టమున ' నిలిచి, అరకాళ్ళతో భూమిని - తట్టుట, 

స్వ_సి కోద్వ్దృ_త్తము, (స్వ స్తికోద్వృ త్తము-10) 80 

అ 

4 

అంగులిపృష్టముల వ నిలిచిన “రెండు పాదములలో ఒకటి ముందుకును, 

_ఇరకొకటి. వెనుకకును, మార్పులతో సగవలయును ; ఈ క్రియను ' పలుమారు 

''జేయదగును ; ఇది పర్యాయోద్వృత్త తము... (పర్యాయోద్చృ శ్రము-11) శీ! 

సమోద్వ్భ_త్రములుగా పాదములను పలుమారు చేస, అరక్షాలు' _నేలను తాక 

కుండునట్లు, ఒక మడమ వెనుకకును, ఇంకొక్కటి (పక్కకును 'సోగునట్లు నిలు 

చుట, వృష్టోద్వ్భృ_త్తమగును.. రహో. తము- 12) లలి 

| 

శ [శత తా 2 సౌ 

ఈ పృష్టోద్య్భృ త్త త్తమునే వృష్థన్య స స్పికమునుచేసి. విడదీయుచు నడ్డపనచో, అది 

విచ్యుతోర్చ్య శ త్తమని కెళ్ళే శ్రరహిన్య మన్న పాకందురు. "స రితి 
. (వు తోద్వ్యూత్త్ తము- 18) 

Prem me త శ్రర steht కా 
న న. కో క గ ఫ్లో శా జౌ wee | 1 hus a 

,నమముతై న పాదములు ఎగసివే సిటేడి, "అరగులిప సృష్టము క పద పక పార్ళ్వోమునంచే 

“అరకాళ్లు మొగమగునట్లు 'నిలిచే, నడ: మనడుమ పలుమారు అరకాలితో "నేలను 

తట్టుచు, ఇట్లు పఠ్యాయముతో, ఇరు (ప్రక్కలను చేయుట, నమ తమని 

| “పొదపోట విచక్షణులు "చేర్ఫూందురు, (పార్ఫ్వోధ్ల్వ్న త త్తము_ 14) , లీక్ 

+ 

జో జ 4 

Ct 
క్ 

లలా ॥ ' > , rr జీ 
శ్ పి గ. We ల షా 09 ON x 4 , - క్ oi 

అప సలిషృష్టములందు. నిలోచీ: అక్కే యెగసిపడి "పాదములు, స్వస్తి _్తీకమును, 

. గ చానివిడుపును, జతగా పలుమారుచేయుట న స్ట ' స్థికవిచ్యుతమనబడును., ' . 86 

(స్వ, _ోకిర్యుతము. 15) 

పాడే న | «A 
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భ్ అ 

య [తపాదౌ తల్మాగాభ్యాం తిష్టంతా |కమళోముహూుః 
అధ ఇ 3 | a పార్టి భ్యాం మేదినీవృ ఇ తాలపాతానుసాఠత,, 

గడ్డ | a '_ తాడయంళతా చతుర్జిక్కం కురుత శ్చేద్ గతాగతమ్ 
త_త్తలోద్దృట్టితం _పో_క్తం చేశీన్స త్రవిశారదై =. (తలోర్బృట్టితమ్_16) శీ 

స ! . కేరీక; స్థా(తాలా 2) ను యాయి స్యాత్ పాటానుత్చాదయేత్ పర్య 
. చారీర్వాచరణః పాదతలోద్దృ ట్టిత నామని. (పాదతలోద్ద ట్టితమ్_17) కీ 

2తిక్షన్న ంగుళి పృమేన స (స్వ కి వ్యాపారం సమాచరేత్ 
యత్ర తన్న్బృత్త త_త్త్వైః కథితం కలనూపురమ్ ; 

i ఈ... 

| , అన్య తాపి భ వెదేతదౌ చిత్యాత్ తాలవాద్యయోః. 

(కలనూపురమ్_1 జ wt > శ్ 
ఆ 3 

40 .పాద శ్చేడ్ చితపాటో౭లగే భవేత్ 
[పాదం కుంచితముద్యమ్య స్వ _సీకాకారతో భువి, 
విన్యన్య చాంగులీ పృ మై శేనాంత|ర్భమరీమపి స 

[ట్ . న్ు 

| శే 

కృత్వాచేదలగం కుర్యాత్ తచ్చి[తమితికథ్య తే] (చితమ్-19) mm 

rm య 
అననన a జ య. 

1. “ఏకో యథోచితం తాలపా కానుసారిస్త్యాత్ ' అని వేమభూవతి లక్షణము. ఈ _ మ్ ' Tras పాఠమునకు ఆయన పెట్టిన వేరుగూడ పాదశాల్ొ' ద్రట్లి తము. (చూ? భరతకోళ। / | 3 ॥ os శ mr పు, 8౬౫) 3 
శో . re re . ( ... 2 'దీనికి ముందు సగము శోకము లోపించిదననుకొందును. “తిశాడితే వా మం ౧. 

న మ స. శింజితేవా (స్థ శేయది)” అని వేమభూవతి లమణభాగము. దానికి తగినట్లు “మంజీర. 
న. 
క న? వాత పతిలోనున్న గట “0: a గ 

కా (చూ. పరిష్కర్త అధస్ఫూ చిక) 



అరకాలితుదల౫ు నిలిచి, పాదములు రెండును [కమముగా పలుమార్లు, 

తాళపుదెబ్బ ననుసరించి, నేలమీద నాల్నుదిక్కులందును మడమలచే తట్టుచు, రాక 

పోకలు చేయుట, తలోద్దట్టితమని చేశిన్భ_త్తమున నేర్చరులై నవారందురు, 

(తలోద్ద్య ట్టితము-16) 87, 88 

ఒకపాదము స్థానమువెంట (తాళమ్యువెంట ?) నడచును. ఇంకొకటి పొటము 

లన్లుగాని, చారులనుగాని కలిగించును ; అది పాదతలోద్ధృట్టితము. ., 88 
(పాదతలోద్ధట్టి టితము- -17) 

(“| తితాడితము' గాని, “మంజీరశింజితము' గాని ఒకకాలుచేయుచుండగొ 
ఇంకొకటి) అంగుళి మీద నిలిచి, తనపనిచేయుట కలనూపురమని నృ త్తత_త్త్వ 
"'మెరిగినవారందురు ; ఇది తాళ వాద్యముల యౌ చిత్యమునుబట్టి, ఇతరపాటము 

లందును చేయవచ్చును. (కలనూపురము-18) 40 

కుంచితపాదము మీదికె_త్తి, స్వ సికముగా [వేళ్ళమీద నేలవై మోపి, దాని 

చేతనే అంత|ర్భమరిచేసి, అలగమునాచరించినచో, అది చిత్రము అనబడును. 
(చి|తము--19) 4&1 
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జ తిష్టత్రో గచ్చతోవాం[ఘుః పార్ళ్వమన్యః స్వపార్శ్వ గః 

" సళజ్ఞమంగులి వృష్టతలాఖ్యాం లుఠనం| దుత
ిమ్. | 

(తకుర్వేత తత్ పో క్త కం 'బుధైె ర్లురితసంజ్ఞ యా, 
a 

సో WE 
oy ల ' Sa) భ్!" / లా జాకీ 

పార్ధ యోరున్ముఖం పార్టి ౦ వామదతీణ యోర్షధత్ 

"సకక్రత్రాంగులి వృ వైన హన్యాద్యూమిం [కమాత్ పునః 

య. అన్యః సమస్థితో య క్రకుు(డు?) వ పం తదుదిరితమ్. 

. (కులు (డు?) పమ్-21) 
+ 

| బజాను మే శై స్థతన్యాం (మే చతుషో్కోణం యదాచశేక్ . 

| “అన్యః ఖీ కుంచితోత్ తి. _ప్రఓ స్వజానువలనాద్యదా అకిల్ 
a బుధ్రై రలగమిత్యేమ. తదా పాట; (పకీ_ర్తితః, (అలగమ్.22) m 

సమస్థితస్య పాదస్య పృష్టతః పురః (కమాత్ 

, స్వ_స్తికం తచ్చ్యుత్థిం, కుర్వన్నుర్వీం వాన్యాద్విదికుచేత్ 

అన్నో౬ం ఘిరంగులీవృ సై మః చతుష్కోణం మతం తదా. 

(చతుమ్కోణమ్_ 2) 

పఏతదేవ (తికోణం స్యాద చేత్ సకృదావాతి;ః,. (|తికోణము_2శ) 46 

1ఘాతా య [తాంగులీవ్భ మః తాలపాతపురస్సరమ్ 

పార్షి నాపి తథాకు ర్యా బేకాం ఘిరపరః పునః. 47 
డ్ 

ద్విద్విఘాతాంత రాలే చేత్ తలేనావాతిమాచరన్ 

నిజపార్శ్వ (వ జేన్మంజు తదా మంజీరళింజితమ్ ; 

(తి (తిల తాడితద్వితీయాం  ఘిర్యద్వామంజీరశింజితే. 48: 

(మంజీరశింజితమ్2ల్) 

నె Mh LS rng యను య్ లంత వాక్ ఆన యా wd 

1. ఈ కోకార్గ పాఠము సంగతి ఛాలవిది. అర్హము మసకుగానున్నది, 



gOE:': 

నిలిచియున్న, తేక పోవుచున్న 'పొడముయొక , పార్యశ్రమును,” “ఇంకొక 

వీదము తన పొర్శ్వమునందేయుంటి, * అంగు శిపృష్థములతో", "ఆరకాలికో, 

వేగముగా శబ్దము -కలుగునట్టు తట్టుట లుఠితమని బుధులందురు. శ2 

(లుకితము-ిర) 

ఒకపొదము “సమస్టితీలోనుం డేగా, ఇంకోకట్టి ' శనమడమును'  ప్రడ్తయెడమ 

పార్శ్వములకు ౩ సాగించుచు, [క్రమముగా 'తంగుళిషృష్ణముతో నేలమీద తట్టుట, 

కులు (డు?) ప మనబడును, (కుల్లు (డు?) పమ్ము 21) 48 

శీ + + న జి గొ 

నిలిచిన పాదముయొక్క_ మోకాలి యొద్ద, ఇంకొకకాలిని ముడిచి, మీదకే త్తి, 

దానిమోకాలిని |తిప్పుచు, చతు పోోణము "చేసినచో, అది అలగపాటమని 5 

లందురు. | (అలగము--లిల్ర) ' 

సనమస్థితృమెన జకపాదమునక్సు, ముండును. “వనుకకును; ఇంక క్రక్లొల్ను 1[కమముగా 

స్వస్తి నికమును దాని విడుపును, చేసి నాలుగు విదిక్కులందును నేలను అర 

| వేళ్ళతో తట్టుట, చతు ష్కోణమనబడును. (చతుమ్కేణము_28ి) కల్ 
వ వ్ వ. శ 

ముండరి| వాదేశమున ఒకతగరొజేలను తృట్రినచో, చే. శీకేయనుగును. , 46 

(| తికోణము_2క) 

తాళపు దెబ్బకు సరిగా (2) అర। వేళ్ళతో ను, మడమతోను, ఒకకాలు నేలను 

మెట్టవలయును ; ఇంకొకపాదము రెండు శెండు తట్టులనడుమ ో  శ్రీక్రకాల్రిత్రో 

తట్టుచు, తన పక్కకు అందముగా జరుగవలయును ; అది ఏ వుంజీరశింజితము ; దిని 

యందు “రెండవసాదము (ఈ్రశోడిశామైనవూగవాత్యాను. ॥ న aT, Ps 

. - mmr me “(మం  రింబితము- 



. .విధీయేత (దధీత 2 తదా తద్ జై సమాఖ్యాతా కుచుంవినీ. 

4 a Ww 

"'జేశీనృ త్తన్య సం వం బృవహార్దేశ్యాం నిరూపయన్ 

మతంగో2౭కథయర్ పాటలశతణావసిశాయ థా. 54. 

_తలాభ్యామస్ప ఎన్ భూమిం పార్ళ్ట్యోద్వ్య లి _క్తం| దుతం యదా. 

(కుంచుబినీ-_26): 
Ar, 

_సనమోద్వృ_త్తం _విధాయాంఘిం ((ఘీ ?) పురత స్తిష్టతస్స మౌ 
ఠి 

" 'అంగులీవృష్టభాగేన సృబ్బ న్ముఖత ల”, పునః న. 56 

మభ్యకృత్వా సమోద్ వృ_్తం పృ పాపి పురతోయదా (థా?) 
ముహురేవం [కియా యత షడ[శంత దుదావ్భాతమ్. 51 

(వడ|శమి27) 

అ్మగతో 2.0గులి వృస్టేన [త్య] (శీభూయ భువిస్థితమ్ 

చరణం చరణా ఒన్య కృత్ లఅంఘ యుత్ (పతిలంఘ యేల్, 

+% 

వర్యాయణ 9 తదామ్నాతం లంఘీత| పతిలంఘితమ్, - ws 52; 
het 

(లంఘిత | పతిలంఘీ తమ్- 28) 

అన్యేచ సంకరాచై వం మిథ స్సౌందర్యకారిణః 

పాటా విచి| తాః ల్సా| ల్బ్యాః ] న ]చ్చేకైః (పొథఢబుడ్డితః ర్ి 

“స్వబుద్ధ్యా కల్పయి తై ప్రవమన్యానపి సమాచరేత్” 

. తతళ్చిరంతనాచా ర్యాః పాదా [టా?] నుత్చాద్య తాన్ పునః. ర్క్ 

జెకీచార్య ఇతి (పావు స్టేషపాం చరణధర్భుతః 
శామో నాభస్య ఇత్యేళాః కథ్యంతే ద్వివిధాః పునః, “కక 
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అరకాళ్ళు నేలను తాకకుండునట్టు, దుతముగా, పార్ళ్వోద్య గ త్రము నాచ 

రించుట, కుచుంబిని యనబడును. (కుచుంబిని26) 49 
ల 

ms 

న. | ఓ 
ణ్. : శ్. 

సమోద్య్థ త్తము చెసినత ర్వాత, అడుగులు సమముగా వెనుక మొగమైన 

 యరకాళ్ళతో, అర వేళ్ళమీద ముందుగిడ నిలువవలయును ; అవె మరల 

సమోద్వ్యృ _త్తము' నడుమను, వెనుకను, ముందటివలె చేసి, 'నిలబడవలయును ; 

ఇట్లు పలుమారు చేయుట, వడ|శ్రమందురు. (షడ్మశము-27) ,. 50, 51 

ఒకపాదము అర వేళ్ళమీద (త్యశముగా నిలిచియుండగా,  ,ఇంకొెకపాదము 

గథానిని పర్యాయముగా దాటి, మరలి: వచ్చినచో అది లంఘిత(పతిలంఘితము. 

(లంఘిత।| పతిలంఘితము--28) థ్2ై 

ల ‘ay 
జ 

ఇట్లు మరికొన్నియు, పరస్పర మిశణము చేసియు, అందమూ కలిగించు పాట 

'ములు, విచితములై నవి, (పొఢబుద్దులు కల్సింపవచ్చును. (2) 58 

ళో we లో 4 ‘ ౫ 
4 

Cag నా క | u §, 

డేకశిచారులు 

మతంగుడు 'బృహార్టెశి' యందు, చేశిన్భ త్త త్తమును. =ప్రరచేపముగ్గా = నిరూపిం 

చుచు, పాటముల లక్షణము కడపట ోఇశ్లే స్వబుద్ధితో మరికొన్నిటిని గూడ 

కల్పించి చేయదగును” అని "ఇప ప్పెను. కనుక, _పాచీనులై న యొచార్యులు 

“కాన్ని పాద '(ట) ములను కల్పించి, వానిని చేశిచారులనిరి; వాని సంచార ధర 

మును బట్టి, భే”మములని, ఆకాశికములని అవి రెండు తెగలు, వానిని 

సివరింతుము, we . : లకీ రక, రల 
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దేశీఖాముచారః షడ్వింశ తిః 

_ ఆదౌ సమనఖా పార్షి చేచితా తలదర్శినీ 
న 

అర్హమండలికా తిర్యక్కుం చితా భా ్యపకుంచితాః, 

ATC 
కొతరోత్సుం చితా తిర్యబుగ్టఖా నూపుర విద్దికా, 

ల మధాలస్తా పరావృత్రా తథా (_త్తతలా శి లంఘ్లితజంఘిక్సా | 

గ మరాలా ' స్పురికొ చోరు వేణీ సంఘట్టి తాభి ధా 

హరిణ | తాసితాభిఖ్యా కరిహాసా కులీరికా, 

_న్హంభ।| కీడనికా నామా రథచ।క్రోరుతాడి తా 

ఒ కసరాణా రితా*2.థ పిశ్సి పూ తలోద్వ్భృ తాథి ధే త్యమరాః 

భర దారో భ్ నికూవ్యంతే వింశతి. పడిర్పుత్త తరాః, 

ఆకాశిక దేశీచార్య' మ్రోడ్రళ 

-విద్యూ(ధ్ర్యాంతా పురః జే. పె అవశేపాం ఘితాడితే 

డమరి (భమరి,దండపాడా విద్దోర్చ్రఖానుకా 

అలాతాందోలితా సూచీ విజేపా హారిణప్ట్రతా 

జి ఘాలంఘనికా జంఘావరాచేతి [పచత్ము హే, 
జ 

వఏతాః పషోడళ సంఖ్యాళా శ్చారీ రాకాళికాః [ళగాః] (కమాత్. 

ఇ - దేశీభౌమచారీణాం లతకకాని ee | 

స్త న్ చే స్ట్రీకొస్టానే తిర శ్పైశా | పనర్పతః, | 
యుధాస్తారొ, సమ్లాభఖ్యాశాతదా సమనఖాభిధా. (సమనఖా-1), 

శ RIL 4 

*స్థోనకే యత పార్షీ న్హః పార్తి పార్భ్యగతాభిగే 
లం రం 

శెచితా సా పరిజ్లెయా నరకై_॥ పార్తి శేచితా. (పార్టి రేచితా-2) 64 
ఉమ 

భా ౯? 

వ్ 



4 
ళో త్ ల 

చె లా 
- 

'దేశిభామణారులు ఇరువదియారు 

.సమనఖము, పార్టి కేచితము, తృలదర్శిన్ని,, అర్హమండలి, తిర్యక్కుంచితము, 

అపకుంచితము, కాతరము, ఉత్కుచితము, తిర్వజుఖము, నూపుర విద్ధము, 

మదాలనము, పరావృ_త్త (తల) మ్స, ,లంఘి తజంఘమ్ము . © 

మరాళ్లము, స్సురిక, ఊరు వేణి, సంఘట్టితము, వారణ అసేతము, కరీవో _న్గము, 

క్తుల్లీరకము, _స్హంభ కీడనకము, రథచ।క్రము, ఊరుతాడితము, సంచారితము, 

నిశ్లీష్టము, ,తలోద్వ్య్భృత్త తము, ఈ యిరువదియారు భూమిచారులు. 

57, 58, 59, 60 

- ఆకాశిక దేశిచారులు పదునారు 

విద్యుద్ [భాంతము, పురః కేపము, అవకేపము, అం (ఘితాడితము, _ డమరి, 

భమరి, దంద పాదము, ఏద్ధము, 'హర్హ్యజోనుకము, అలాతమూో - “ఆందో తము, 

నూని, విచేపము, హరిణప్త్రతము' 'జంఘాలంను శకము, జంఘావే శ్ర రము! ల్ ఇట్లు 

ఆకాశికచాయలు పదునారు. వీనిని [క్రమముగా వివరింతుము. 61, రి 

. . ట్య లే ల &3 

చేశిభౌమచారుల లక్షణములు 

సమపాదస్థానమందు నిలిచిన పాదములు అడ్డముగా జరఠిగినప డు: అది 
పే | 

నమానఖచారియనబ డును ౪ డ ల ॥ Er ఖ్ | (సమన కు ము) €8 శ 

ఎర ర్లివార్ళ వ్రగతమనబడు స్థ -స్థావకముమందలి. పాదములు..-రెండుము 18. 
AT 

కథలుచుండునరి, పార్టి శేచితమని న్తర్త ర్తకులు శెలియదగును. 

ణ్ . ' పారి శేచిక్రమ్మ_2) 
అ 
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అట! '“సంహతస్థానమాన్థాయ తిర్యం చ” పృథగాయ తె 

చతుర కా బావ్యాపా ర్భా్వాభ్యాం స్వపా [భ్యాంపా] చౌ తిష్టతోయడి 
న” యదాతదా సమాఖ్యాతం (తా?) నంర్తకె & తలదర్శినీ. న ‘ugg 

(లకర) cori 

భూమి పృ [మృ] ప షతలా మందం బాహ్యతో (భామ్యుతః గా 

' 'య్మశ్రాంఫఘ్రీ గచ్చతః పశ్చాత్ సా౭ర్టమండలికా మశా. “eg: 

(అర్జమండలికా_.శీ) "టికు 

కుంచితం చరణం యస్యాం తిర్వశెతక్ ముహుః| కమాత్ సో 
స్వపార్శ్వే నిడిపేత్ తిర్యక్కుంచిళా సా విధీయతే. 67. 

(తిర్యక్కు_ంచితా-5) 

చరణౌ కుంచిత కించిత్ పృష్టతో గచ్ళతః [క్రమాత్ స్త 
యస్యామేషా సమాఖ్యాతా నృ _కజ్రైరపకుంచితా, 68 

. (అపకుం చితా-6) 

నంద్యావ_ర్తస్థితె యత చరణావపసర్పతః ర 

పశ్చాద్రేశ సమాఖ్యాతా, నర్దకె.ః సకటీతి సా. మ, 
1 = “గ | 

f . . (నకటీ (కాతరా) స 
ఉత్ డస్యకురు [కుంచి?] తౌ యత చరణౌ పురతః [కమాక్ 3 
వికి ప్యేతే పురః (పోక్తా సేయ ముత్కుంచితాభిధా. 70 

ధూల రంప. (ఉత్కుంచితా_రి 

గిజ స్థానకే వర్ణమానేతు పొద సవ్యాపనవ్యతః కరం 
స్త్ సరత. సః శా య తసేయం తిరంజ్బుుఖా స్మృతా. /తిరరజుఖాముల్లో se స్త్వ ( లింక్ స్మృతా. ( తిర్య బ్యూఖా:=క్రి) డక 

ష్టం 
క 

౮ wpe nem 

1 "మదటి వంగణనమన * రాతర ని కలదు. శార్గరేవుడును, సోమేళ్వరుకును. 
"a 

# tt 

Tas! దీనికి ఆౌేశేగహించిరి. వేమభూపతి. “సకటీ' అను వేరే గ్రహించినాడు. (పరి. గ్గ 
జాయన కెంటినిగూడ (గహించినన్వైనది. . 
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సంవాతస్థానమునందుండి, పాదములు చతుర [శములుగా, . అడ్డముగా, 

ఎడముగా, నిడుపుగా, తమ వెలిపార్భ్వములందు సాగుట తలదర్శినియని న్నర్తకు 

లందురు. (తలదర్శిని-_8) 65 

అరకాలితో మెల్లగా నేలను రాచుచు, వెలికి తిరిగి, పాదములు [కమముగా 

వెనుకకు పోవుట అర్హమండలియగును. (అర్హమండలి.--ఉ) 66 

కుంచితపాదమును పలుమారు అడ్డముగా నాడించి, దాని పార్శ్వమునందే 

చెట్టుట తిర్యక్కు.చితము. (తిర్యక్కుంచితము--లి) 67 

| 

కొంచెముగా ముడిచిన పాదములు, [కమముగా వెనుకకు సాగుట, అపకుంచిత 

మని నృత్తవే_త్తలందురు. . (అపకుంచితము-6) 68 

నంద్యోవ ర్రస్థానమందు పాదములు వెనుకకు జరుగుట, సకటి (కాతర) యని 

న _ర్హకులు''చెప్పుదురు. _(నకటి (కాతరము) 7) 69 

iL me fe 

శ 

కుంచితములై న పాదములను మీదికే త్తి, వరుసగా , ముందరికి". విసి చేయునది 

ఉత్కుంచితమనబడును, (ఉత్కు.౦ చితము--ర్) 70 
' 

శ వె rf జ “Ep 

om 4 a ‘ . ‘ 

సగ 

ఇ 

వర్షమానస్థానకమునందు పాదములు కుడియుడమలకు వేగముగా జరిగినచో, 

అది. తిర్యజణ్యుఖమనబడును, అలా అప లత re వనలులా (తిర్యబ్యుఖము--క) -. = 



“న్వు. న్తిశే స్టానకే పాడా పారి ప్ర చ 

దిశా _భవతోయతసా స్యాన్నూపు రవిద్ది 

\ క్ అన వి గా మద్యమత్తాల సత్య (స న్య 9 వగత్రిః న్యాదవ్యవస్థితా 

యస్యాం చరణయోః సేయం యథార్థాఖ్యా మదాలసా. 
ser, + =. టో శి 

పృష్టోత్తానతలం పాదో బాహ్యూత శ్చేత్ [వసారితః 

తదా దేశీరవాస్య జ్ఞైః పరావృ త్తతలా! స్శ్భృతా (పరావృ _త్తతలా-12) * 

ఖండీనూ చిని చేశ్వ్చాదం [| తతమాక్ళష్య] వేగతః . 
తజ్జంమా లంమఘస్ట కేజ నేన తదా లంఘితజంఘికా.'' గీ 

(లంఘితజంఘికా- 18) 

అవా 

- “నోద్యావన్తే స్ట గతా యుగ్మపార్శ్వా పాదాగయోరపి “= 
లి 

శిచక వూ రుత సర్వతస్సా మరాలికా. (మరాలికా- కశడ 

భూప్ఫష (స్పృష్ట 2) బావ్యాపార్భ్య్వాభ్యాం పార్శ్వ యోః 

స (+ ఇ . - . నృర్ణణం, || (మనము, గ్ల 
2) పురతో, శయ్నస్ట్వ్రసౌా] (య్మతసా?) తద్ శో స్ఫురి తాిపరిక్వర్టీతా 

(న్ఫురితా_ 15) 

un కృళోప్టచై: చక స్వస్తి నీకం పొదం కక్యత్యోర్యోోః న్వ్వస్తీకం పొట=)కే 2, 

MAR " పార్భ్వాభారం ,పుఠత్రో Cada 
చరణా ఘర్ష తో భూమిమూరువేణి భవే త్తదా. ( ఊరు వెణీ-190) 

as 

1. పరిగణన త్వం శా? న 
+ చ హాం! Hers స వ్, వరిగణనమున 'న్ఫురికాి. Ap చ 

8. శార దేవ _ వేమభూపాల రతణములననునరించీ అన్వయసంగతీకోేరకు ' కక ట్ల 
నూచించితిని. (నం. రత్నా. ౭-౯౮౨ : భరతకో, “ఊరు వేణీ) 



ఆరవ 'యభోగయము 809 

స్వ స్తికస్థానక మునందు పాదముల మడమలును, అ గతలములును!. .ఇటునటు 

గదలించుట నూపురవిద్దమగును. (నూపుఠవిద్దము--10) 72 

మద్యపానముచే మత్తుగొని మందగించిన వాని నడకవలె, పాదముల నడక 

అవ్యవస్థికముగా నున్నచో, ఆచారికి మదాలసమని యథార్థమైన జేరు... 0 

| a (మదాలసీమ్...1 1) |. 

అరకాలిని వెనుకదిక్కుగా మీది త్తి, పాదమును బయటికి చాచినచో, అది 

పరావృ_త్తతలమని చెశీరవాన్యవిదులందురు. (పరావ్భ_త్తతలము_12) 14 
| జ ఇ mm. ee ణం, 

ఖండనూచి స్థానకమున చాచినపాదమును వేగముగా వెనుక కీడ్చి, దోని చిరు 

దొడను ఇంకొకపాదము చే దాటించుట, లంఘితజంఘము. 76 
లో 

_(లంఘెతజంచుమ్లు. 18) 

నంద్యావ_ర్తమునందు పాదముల ప్రక్కలు రెండును చేరకయగునట్లుండి, తుది 

కాళ్ళను అన్నిదిక్కులనాడించుట, మరాళిక. (ముకాళిక్స 12) 76 

నేలనంటుకొన్న పాదముల వెలి పక్కలు, దుతముగా ముందరి సారము 

లకు జరుగుట, స్పురితమని (పొజి లందురు. (స స్ఫురితము_స్సురిక- 1 77 

+ 
a శ్ 

ఎ | - r a శ gy Cl a 

$ 1 " ౩4 ww శ % ఈ “ ఇకా సీ కే ™ ry Wt {nm 
ow + 

Lee 

తొడల మీద స్ట_స్టికము చేసీ, అడుగుల నో .ముండరీ నేలను 

రాచుట ఊరువేణియగును.. ౨౧ =. . (ఊరుశేణింణ్సి 78 

un వస టా జ శీ 1 

jm చీ. తు లో ఫే 
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ముహుర్విషమ నూచిస్టా పాదావుక్ ప్లత్య భూతలే 
af) 

వతన్ సంఘట్టయేద్య| తనేయం సంఘట్టితామతా. 

(సంఘట్టి తా-17) 

గ కుంచితే చలి.తే పాదతలే స్వస్తికతాం గే 
rp ఉత్ పుత్య సంవాతెయ।|త్ర పొతితే తామిమాంజగుః i లోగ 

హరిణ తాసితాభిఖ్యాం బారీం చారీ విచక్షణాః. 
Bes es ' (వారిణ|తాసితా-18) 
& > 

సంగ(వా?ిత స్థానమాస్థాయ పార్శా వ్రశొన్రమవనీతలమ్ 
౧... ఘృమ్యళే య్మతపాచేన కరివాస్తేతి తాం విదుః. (కరివాస్తా_ 19) 

నంద్యావర్తాభిధం స్థానమా (శిత చరణెయదా 

స ''లీరశ్చీనం _పసర్చ్యేతే తదా పోక్తా కులీరికా,. (కులీరికా_20) చాయా 

Ho ID 
పార్శ్వ (పసారితస్యాం ఘేః త లేన స్యాన్ఫుహుర్యదా IT re, ష్ బ్బ శ. ఆ ॥ 

. 1 
స్థీతోం[ఘి వొర్మ్వసం శ్లేష _న్తంభకీడనికా తదా న్ 

reg wr, (_న్తంభ్య కీడనికా..లి] } క 
_ 

ey వ్ 8 . - 1 |. "చతుర కసికె పాదా పరి(పురః? ) శివా [పనర్నతః a అథ యలు వి AEE జం, ఖై 

జ్ 
పృష్టతోవా యదా (పోక్షా రథచకా తదా బుధ 8, రిషీ: 

ia 

సో లవ్ ' | oc oth పం. వ్రకపాలొ (న ఉత్వమళ 'హస్యో గద క్షి త oe | ఇవస్థ ఆఆ స్లత్య నోరు మంఘిణా . త గే ఖభూస్థి తెన సళబ్దంతత్ (శ)తదాస్యా దూరుతాడితా, : ne ద్ స 
సట | 

(ఊరుతాడితా...౨8) శ్చ 

ముహురాకుంచితం పాదముర్ ఊప్యాన్యేనయోజయన్[ యేల్ 2 స్త 
' Maes తలేన చరతా తిఠ గ్ర్రగ్యదా సంచారితా తదా. (నంచారితా..24) gga 

క ం ( క _ 
గు వ 

1. వేమభూవ_ శార్జ దేవుల లక్షణముననుసరించి యీ నవరణ సూచించితిని. తేకున్న 3 గి 
మా... 1 

/. 
కి , 

' " ' Br అతణమందలి 'వా” అనువదమును అనంగతమగును. (చూ. భరతకో, 'రథచ[ కా 
సం. ఠత్నా. ౭=౬.౭_౨) చె 
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dt: 

విషమనూచి స్థానమందలి పాదములతో,: పలుమారు పాగసివడుచు, = నేలను 

ఘట్టనచేయునది సంఘట్టితము. (సంఘట్టితము- 17) 79 

భూ Fo 

కుంచితములె కదలుచున్న అరకాళ్ళను స్వస్తి సికపరచి, యెగసి ఒండాంటితో 

చేర్చి, నేలు పడ జేయుట, హరిణ తాసితయని చారీకో విదులందురు. 80 

_. (దారిణత్రాసిక-18) 

సంహాతస్థానకముననుండి కాలియంచులచే నేలను రాచుట, కరివా _స్టమన 

బడును, (కరిహ_స్హము_19) 81 
| 

శ కాజ్ 

నంద్యావ ర్తస్టానమునా[శయించిన పాదములు, అడ్డముగా జరుగుట, కుళీరిక 
యనబడును. _(రు8క-20) 82 

సై 

 ్రవక్కకుసాగిన యొకపాదమును, _ నిలబడిన మరియొక పాదముయొక్క 
అంచుతో పలుమారు చేర్చుట, _స్తంభ్ళకీడనకము. (క క్రీడనకము-21) రితి 

అలర ట్ టర ట్ 

mE గ్ 1 లో త్ శో మ . | 

* చతుర శమునందున్న పాదములు చేరికగానుండి, ముండుకుగాని,.' “వెనుకకు 

గాని, జరుగుట రథచ।|కమని బుధులందురు. (రథచ।| కము-22) 84 
np a చ పం ॥ జ 

Ah వో సా al 

- a 

ఏకపార్శ్వగతస్థానమందుండి యొగసి, చేలమీది పొదముచే ఇంకొకళాలి 

తొడను శబ్దమగునట్లు తట్టుట, ఊరుతాడితము. _(ఊరుతాడితము.2లి) రిల్ 
ళా లో * | ల. ~ | 

13 | లో 2) 

ఆకుంచితమెన పాదమును, మాటిమాటికిని ఎ త్రి, 'తలసంచరముగానున్న 
యింకొకపాదముతో" అడ్డముగా కూర్చువలెను ; అది సంచారితము. ... . 86 

(సంచ్చారితన్లు--24) శ 
3 he ‘ me rp me Nf 
he జ + 
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Ce స్థానశే. వారి రి విస్టైఒంఘి విల్లిఖ్హావుపసర్పుతః a 

ఉహాపసరోకీో యత విశ్లిష్టా సా నిగద్యశే, (విశ్లప్లా_25) 

పాదయోరంగులీ ప పృష్టభాగేన గమనం పురః 

_Bయలే త్వరితం యత్ర తలోద్య త్త మిదం విదుః. 88 

+ (తలా ద్వ _శ్రమ-కిరీ) 

“డేశ్యాకాశికచార్యః షోడశ; , క 

' 'ఫాలసో్యపరి వై (పం పాదముత్ &ప్యకుం చితమ్ 
స్వవార్భ్వ &్రమితం న్య స్వేత విద్యు ద్భాంతాభ వత్త తదా. 89 | 

ఖం! (విద్యు గ్రాంతా1) = 

పాదం కుంచితముత్ ఊప్య (పసార్యపురతో౭ద్భు(|దు*)తమ్ 

ఆశ్వస్టనే నిడి పెద్య(క్రపు రః అ. పేతి తాం విదుః, (పుర తెపా-క్సి 90 

ఈ 

చావ్యాపాశ్య్విన సంశి శ్ప్య వృష్టమూరోకః పరస్య చెక్ 

పాదో౬| న్యః ]న్వునితంబస్య సమీపంగచ్చతి (దుతమ్ 

'..అవతేపా తదా లక్యువదిభిః పరికీర్పితా,. (అవకేపా-8) +91 
. . ' PD A 

వె శాఖస్థానశే మి పముత్ వ్లుత్య దివి పాదయోః 

కలాభ్యాం తాలికాం దద్యాద్య తోకా సాం ఘితాడితా. 99 
ga: న్ 

. (అం (ఘితాఢితా_$) 
f పి | ల్ ల " / లి ,“ |. 

జానుదఘ్న ౦ సముత్ తిపష్య కుంచితం చరణం దుతమ్ 

యదాంతగ్న హ్హా రా వ్షత్యా _భామయేత్. డమరీ తదా. (డమర్- వ. 
as DAR 

. ధ్రసౌర్య ఫ్యురత్రః “పాదం శరీరం (భామ'యేదృహిః . FE: 

₹దుతేమన్యతల భాంత్యా య్మతసా |భమరీమతా. (|భమరీ-ర) _94 

విసేష్య న్వ్తికం తిర్యగూర్జ్వమం[ ఘేః |పసారణమ్ 

య (తసా దండపారదెతి దెశీవిద్భిరుదాహృ తా. 9 



ఆరవ యధ్యాయము ఫీ1కీ 

పార్టి విద్దస్థానకమందు విడివడిన యడుగులు ఒండొంటిని చేరుకోనుట, లేదా 
లం 

తొలగుట, చేయునది విశి షము. (విక ష్షము--25) 87 
యగ య౧రు 

శిండుపాదముల అర | వేళ్ళమీద వేగముగా ముందరికి నడచుట, తలోద్వ్బృత్త 

మందురు. (తలోద్వ్యృ _త్తము._26) 86 

డేశి_ఆకాశికచారులు పదునారు 

నుదుటికి మీదుగా వేగముతో కుంచితపాదమునె త్తి, దాని పక్కనుండి 

(తిప్పి: నేలమీద పెట్టుట విద్యు ద్భాంతమగును. (విద్యు ద్భాంతము._ 1) 89 

కుంచితపాదమె_త్తి, |దుతముగా ముందుకుచాచి, _దానిచోట దానిని 

నిలుపుట, పురః తేపమనబడును. (పురః శేపము_£ీ) 90 

ఒకకాలి తొడమీదికీ 'నెలి పక్కనుండి యింకొకపాదము చేరి తన, పిరుదు 

దగ్గరకు (దుతముగా ' పోయునచో, అది అవశేపమని లత్యువేతత్త త్తలు క్రి ంతురు. 

(అవ కేపము-5) 91 

వై శాఖస్థానకమందు, వేగముతోవై కెగసి అరకాళ్ళతో కాళము వేయుట, 
అం ఘితాడిత మనీబడును. (అం (ఘి తాడితము-4) 92 

= ముడిచిన చరణమును మోకాలిదాక ఎత్తి, లోపలను, వెలువలను, (తిప్పుట 

డమరి. (డమరి-5) 98 

ఒకపాదము ముందుకుచాచి, ఇంకొకదాని యరకాలితోగూడ వెలుపలి 

శరీరమును |తిప్పుట, |భమరియనబడును. ((భమరి_6) 94 

స స్తికమును విడదీసి, పొదమును అడ్డముగా మీదికి చాచుట, దండపాదమని 

చేశీవిదులు చెప్పినారు. రి 



814 షప్టో ఒధ్యాయ్యః 

పార్శ్వ | పసారితసిశ్యీరుం స్థితః పొదః కృతాప్ప్రతిః 

తలేన తాడయేత్ సో౭పి స్థితమేనం యది స్పృశత a 

ఊరుపృష్టే స్వపాశ్ళ్వేన దండపాచేతి మన్మతమ్. (దండపాదా-7) _ 96 

య తో పరీతలః పాదః స్వ_స్తికస్యా గతో థవేత్ 

ఈహషదాందోలితః సేయం విద్దేతి'పరికీ ర్రి తా, (విద్దా_రి) రవి 

ఊర్ధ్వజానుం వినిప్పాద్య యస్యాం పాదం స పశికంపయేత్ 

ఊం రగజా నురియం దెళ్య్యాం చారీ పోకా మనీపి.ఖిః. (ఊర్ష్వజానుః-9)96 
క్ ్ర — అథ 

కించిత్ (పసారితం ప్భ మే పాదమస్యేన లంఘయేత్ ల 

త్వరితం య(తసా తద్ ఖ్లైః అలాళేతి (పకీర్తితా. (అలాళా--10) _ రల 

యస్యామాందొలితః పాొదః పృష్టతః కుంచితోమునుః 

భవేదాందోలిక శ్యేపా చతుశె 8 పరికీ ర్హితా, (ఆందోలిళా-11) 1 100 

ఊంరుపష్పృష్టం ద్వితీయస్య ముహుః పా్చ్వేన సంస్పృళన్ 

కుంచిత$' (వశితో౬|గాం ఘిః (సృళాగో౬| ఘః) యత స నూచీకీ 

సా స్మృతా. (నూలీ-12) - 18 
a 

(పసార్య పురతోయస్యాం చరణం గగసాంగణే 

ముహురాకుంచయేదేతాం (చేషా ?) వికే.-పేతి ప్రవత్యతే. . "102 
| (వికేవ18) % 

భూ యో౭భూయన్సముత్ సత్య |పసార్యచర ణా వతేత్ 

| భూతలే య( శ్రసా తద్ శైః కై 'వ్యాహృతా వారిణప్లుతా, వ్ 108 
| రో సమో 

(హారిణప్హుతా..] 4) 

"1. 'బద్దెతీ అని ముది , _నాతపొరవాటు గావచ్చును. 
_ వట 

e న. 
2 శార్జ దేవ, - చేమభూవతుల, _ అవణముననునరించి ఈ మార్పు నూచించితిని. 

« గ “ | 

(విత అనుట పాదమునకన్వయించుట సాధ్యముగాదు. : (సం, రత్నా. 

౭.౧౦౧౪ ; భరతకో. “సూచీ ) . , 
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[పక్కకు చాచిన యొకకాలితొడను, నిలిచిన ఇంకొకపాదము అరకాలితో 

తట్టవలెను; నిలిచిన కాలిని, మొదటికాలు తన|పక్క_నుండి తొడవై తాకవలెను, 

ఇది దండపాదమని నామతము. (దండపాదము- /) 96 

స్వ_స్తికపరిచిన పాదము, అరకాలు మీడి ్హమొగముగా ముందర నిలిచి, 

యించుక తూగాడుచుండినచో, అది విద్దమనబడును. (విద్డము-రి) 97 

ఊర్వజానుచారి చేసి, దానియందు పాదమునల్లాడించుట, ఊర్ద్వజానువను 

చేశిచారియని పండితులన్నారు. (ఊర్జ్వజానువు- -9) 98 

వెనుకకు కొంచెముగా చాచినపాదమును, ఇంకొకపాదముతో వేగముగా 

“దాటుట, అలాతమని ెలిసినవారందురు. (అలాతము--10) 99 

పాదమును కుంచిం చి, వెనుకదిక్కున పలుమారు తూగాడించుట, ఆందోళిత 

మని చతురులందురు. (ఆందో శితము-11) 100 

ఒకపాదమును ముడిగి, చాచిన వేళ్ళతొ తనయంచుతో రెండవపాదము 

తొడమీద పలుమారు తాకుట, సూచి యగును. ల * (నూచి-19) 101 

పాదమును ముందుకు చాచి, పలుమారు దానిని. బయట" "కోంచేముగో 

ముడుచుచుండుట, విచేపమనబడును. (విచేపము-18) 102 

పలుమారు గట్టిగా: మీది కెగసి, కోళ్లు నాలిక చేలు: దూకుట, 'హారిణపుత 
_ . | య +” గా 

మని విజ్ఞలందురు..... . “౧ ఎ 2.“ (హారిణపుతము-14) 108 
, గా యు ఈ , భః ఇ ap) 



$14 . ఫోం ద్యాళ్మ్మ్యు 

తిర్యగాకుంచిత్తస్యాం[ఘు రుథ్భ్వు_్త స్యోత్తుతా యదా 
అక్యేన లంఘయేజ్జంఘాం జంఘాలంఘనికా తదా. 

(జంఘాలంఘనికాం 16) 

అంక్లర| భ్రమణపఫ్యాం ఘః తలం పృ మేన జానునా (నః?) 
బావతో భ్రమత_న్తన్య జానుషార్మ్వే వినిక్షి పేక్ 
అసకృద్య త సాజ్టేయా జంఘావరాభిధా బుధైః. 105 

(జంఘావర్తా-16) 

'నంకిర్ణచార్యః చత నః 

పళ్యాయణా గ పాళ్చా _త్త్యభాగాభ్యాం తల యోర్డు) తమ్ 

(పసర్చేతాం చతుర్చిక్కం చరణా యృతసా బుధైః, 

తలసర్పణికాపోక్తా పె 8 నైవ కులీరికా. (తలసర్చ్బణికా_1) 106. 

ఆజంఘ్లా మధ్య ముత కిప్య స్థిశస్యాం (ఘః పురోయదా 
ఊర్హ్వాధః (పరమై: ద్వితై YE గానప్తాటానుస్తారిభిః, 

నూపురం ముఖరీకు ర్యాత్ పర్యా యేణ విహాయసి, 

కదా వాంపర్తుతం బూత పాధం జాయచమూపత్తిః. _. 198 

(వాంసరుతమ్శీ) 
ఆలంచ్యాలంబ్య భూభాగమంగుల్య గై 9౫ _పసర్పతః 

అకర్ష తా (6తౌ ?) తలే యత ఫృక్షతః పృష్టత_ స్తథా 
(పరయంతా చ చరణా సా తి త్రిరిగతి రతా. (తిత్తిరిగతిం క్కి 162: 

ఉత్ప్లుత్య గగనే పద్భ్యాం బద్ద్వా పద్మాసనం పునః ) 
విశ్లమ్య త్వరితం తిష్లేత్ బుధః పద్మాననాంత శే. 110 

1. "ఈ వైని నాలుగు దేశీచారులు, ఈ |గంథమునతప్ప ఎక్కడను చెప్పబడ లేడు; 
వీనిని సంకీర్తాచారు లనవచ్చున "ని పరిష్కర్త నూచన (చూ. అధస్ఫూచిక) 
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ఆరక అక్రుజ్ర్యాలకుము Bit 

ఎగిరిమూకుటయందు, ఇంచుకముడిచి, అడ్డముగా మీడికె_త్తిన రెఘొకకాలి 

జంగను, మరొక్కకారిచే కాటుట్న జంఘాలంఘనకము. 104 
( జంఘాలంఘనకము--15€) 

లోపల తిరిగిన కాతియరకాలు, ఇంకొకకాతి మోకాలిఘీథ చెట్టవళఇయును ; 

రెండవకాలు వెలుపల తిరిగి, తనంకుకకాలిని మొదటికాతి |వక్కన "పెట్టవలెను. 
ఇటు పలుమారు జేయుట, జంఘావ_ర్మము. (జంఘావ్నర్తము=!$168 +: 105 

య౧ 

సంకీర్ణ చారులు, నాలుగు 

'అరకాళ్ళ ముందటి, వెనుకటి భాగభులతో మార్చిమార్చి, నాలు గుదిక్కులను 

పాదములు జరుగుట తలసర్పణికథ్యని బుధులంద్రురు; దీనినే ఇతర్లులు క్షుశీర్షోోయని 

కొనిరి. . (తలసర్పణికా1) . 106 

జంగనడిమిదాక ఎ త్తి నిలిపిన పొదము, ముందరఠిభాగమున, రెండుమూడు 

మార్లు |కిందు మీదులుగా కదలుచు, గానపాటములననుసరించి, వర్యాయముగా 

నూపురమును బయట పలికింపవలెను. ఇది వాంసరుతమని జాయసేనావతి 

చెప్పును, (వాంసరుతము-2) 107, 108 

కొన వేళ్ళతో తమ భూభాగమును ఊదియూది, అరకాళ్ళను ఈడ్చుకొనుచు, 
వెనుకకు ముందుకు [తోయుచు, పొదములు జరుగుచో తీ _త్తీరిగతి 

యనబడును. [ (తి త్తిరంగతి..9) 109 

మీదికెగసి, అక్కడనే కాళ్ళతో పద్యాసనమునమర్చి, త్వరతో విడదీసి, నేల 

.. “ 110 మీద నిలుచుట అంతరపద్యాసనము. 
Jar ష్ ee AE rn 

wae ల. 



818 షషో౭_ఢో్యత (గా 

_ వ్యోమ్ని పద్మాసనం బద్ధ్వా కృత్వా తన్య [చ ?] విచ్యుతిమ్ "౧ 
త ధై వోపవిశత్యుర్వ్యాం య త సమ్యక్ సుశికితః. “Thy 

మ or - (అంతరపద్మాసనమ్-_4) 

'చారీణాం వోర్టము భూస్థానాం పొటానామివా సంకరాత్ 
వాస్తాద్యంగవిశేపాచ్చ భవేచేషామనంతతా పై 
హాస్తాద్యంగ| కియాచా[త స్యాత్ | పయోగానుసారిణీ. 

అథ దేశీలాస్యాంగాని షట్సత్వారింశత్ 

'చేశీలాన్యన్య (స్వ్యాంగ 2) భెదానాం [పసిధ్ధానాం సమాసతః 

,,}వవ్యకాని విధాసాం మో లక్షనాన౧ధునా వయమ్, L118. 

“సౌష్టవం స్థాపనా రేఖా ఉాభలిళ్చాలిళ్ళ లావలిః మండ 
చపా లలి_స్సృక నిరుల్లాసః సుకలాసమురోం౬ గణమ్, . 

భావః :థభరవారం కిత్తుః చేశీకారం నిజావణమ్ 
డిల్లాయీ లవణిః గీతవాది (ద్య ?) తాభినయాహ్యా యాః, hi 

_అయ్గః కోమల్ కౌయారః తతో౭-నీకీతి సంజ్ఞి తః 
అంగవోరమనోధ ర్మావంగానంగం (7 2) వివ ర్లనమ్, 18 

రింఖా ముఖరసః "రేవా వివాసీ థసక_న్హలమ్ 

వితలం రసవృ త్తిళ్ళ తతోమసృణతాభిధమ్, 117 

| అనుమానం వమాణాఖ్యం | లఅంఘి తకాంఛగప్రీ తథా 

సుసంధిః బూద్యరాటాఖ్యం గతిస్థం చండనాభిధమ్, 

భద్రత మో మధలడణముచ వశే: 118 

"కం సో వి స్థానం శేవారా మ్య తే | 
కింతు కస్యావగంతవ్యా ఖర్వతా (గవీధా నిజ్రైః 1109. 

చతుర్భిరథవాష్టాభిరథ ద్వాదళభిర్మతా | 
అంగులై రివా న ర్త క్యాజూను వంతణ నామనాక్ 120 



ఇందు మంచిశితగల వాడు పద్మాసనమునాకాశమున కట్టి, విడిచి నేల అశ్రు 

కూర్చుండ గలుగును. (అంతరవద్శాననము--4) 111 
Lb 

m ఆకాశచారుల, భూచారుల, పాటముల - కలయిక చేతను, హసాదులగు 

అంగముల భేదముచేతను, ఇవి లెక గాలనన్నియగును ; పీనియందు హాస్తాద్యంగ 

[కియలు [పయోగముననుసరించి నడపదగును. 112 

ఇక దేశీలాస్యాంగములు నలువదియారు 

ఇప్పుడు (పసిద్దములై న చెశీలాసారంగముల భేదములకు మొ త్తముగా లక్షణ 

ములను విధించుచున్నా ము. | 19 
శి 

సౌష్గవము, స్థాపన, రేఖ, డాలము, చాలి, చలావళి, లలి, _తృకన్తి, ఉల్లా 

సము, 'సుకలానము, ఊరోంగణము, భావము, _థరవారము, కిత్తు, కారము, 

నిజాపణము, డిల్లాయి, లవణి, గీతవాద్యత, అభినయము, లయము, కోమలిక, 

ఓయారము, అనీకి, అంగవోరము, మనోధర్శము, అంగము, అనంగము, వివర్త 

నము, రింఖ, ముఖరసము, శేవ, విహసి? థసకము, తలము, వితలమీ్, రసవృ త్తి, 

మసృణత, అనుమానము, (వమాణము, లంఘితము, అంశోగతి, సుసంధీ, పాద 

పాటము, గతిస్టము, చండనము - ఇట్లవి. నలువడియారు. ఇక పీని -ఆతణములను 

చెప్పుదుము. es 114,115, 116, 117, 118 
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 *సొష్టవమను స్థానకము వెనుక చెప్పబడినది. లచే యందును గమనింపదగినది. 

విశేష మేమనగా: ఇక్కడ నర్తకి, మోకాళ్ళను. గజ్జను నాలుగో యొనిమిదో 

వం డెండొ తన అంగుళాలంత (కుంగ జేసి పొట్టితనము చూపదగును; అది రాజుల 

యిచ్భను, ఆయా దేశముల పద్ధతిని, అనుసరించియుండును ; అంతకుమించి దేవా 



ణే 
వ - 

ఇచ్చయా భూమిపాలానాం త త్తదైళానుసారత। 

వ. పరంతు ఖర్వత్వం పరం నృ క్యేనళో భశ. 

"రఖయాలంకృతా రమ్యా స్థీతిర్యుఖర సేనచ 

. నృీత్యస్యాభినయానాం యదంతే సొ న్ధాపనా తదా. 

(స్టావనాంలి 
అంగానాం య[తనర్వేషాం మిథశ్యొభా విధాయినామ్ : 

ఒం "4 ఇగ అన అత Wr సొష్ట్రవ [నం] నివిష్టానాం న్వశే శ్రేష యదా [2] (త్రనుహితా?) స్థితః 
వాశేదఖిలచిత్తాని సా శేఖేత్యభథిధీయశే. (కేఖా-8) 120 

FE 

{i 
మందానీల చలత్సద్భదలాంతజ (ర శ్ర అబిందువత్ 

| | శా 

నిభృతో౭౦గస్య సంచారో నృ త్యె౬సా డాల ఉచ్య తే. (డాలః_4) 124% 

| మృదుమధ్యలయం తాలసామ్యరమ్యం (మ్య శి సమాగమహమ్ [1 
a (త్య [ళత్వబహులం పాదక రకటూ్యరుచాలనమ్ 

 సనమమెవ భ వెద్య త సాచాలిరభిధీయ తే. (చాలిః-ర) 

a 
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/ 

చివ సామ్ముఖ్యభూయిష్టా సొవ్వవం నవిముంచతి 

యదా దుతలయో పేళా తదా (పోక్తా చలావలిః, (చలావలిః - క్ర 126: PR 

నొరగీత| పా క్తి నంభూోత్కః త ఆస్సెందర్యనిరంతరః [. 

-ఆనందోతిళయః కోఓపి లలిరిత్యభిధీయతే. A 
తాలచ్చందానుగం తిర్యగుపాంగాదివిచాలనమ్ 

సుకుమారం విలాసాఢ్యం లలి రిత్యూచిరే౭_పశే, (లలిః_7) 126 1. 

#4 (పకారె 8 శిరసస్తాల లయచ్చందానుసారిభి; . 
గతా యద్యల్ స్థితౌ తద్వత్ తత్తద్భావ మనోవాశై 8 

త శ సి కి . జర Be eh ప, 

! 
i 

రసిక L ఎతకోనందదాయునీ తృకని ర్భ వేళ్. (తృకనీఃఒ6) - 129 

1. gs * న 

తాలాత్ ద్వి|తీగుణై 8 ఎ. (మ్యాత్ భావాభివ్యంజ కె రాదా , 
గో ఆగ అగ అగ జ ఎ 1. [ | థసంధిఖిరంగస్య న్నూూక్నె్టైరుల్ల సనం ముహుః, ( ఉల్లానః_9) | ల 



ఆరవ యభ్యాయము శిఖి 

మును పొట్టిగాచేయుట నృత్యమునందు అంచగింపదు. 119, 120, 121 

(సాష్టవము--1) 

నృత్యముయొక్క యభినయముల తుదలో, శేఖతోను, ముఖరసముతోను 

అందముగా నిలుచుట స్థాపన, (స్థాపన-_డి) 122 

ఒకటికొకటి అందము కలిగించుచుు అంగములన్నియు సౌష్టవమునందు నెల 

కొని, తమ తమ డే|తములందు తృ వ్రితోనుండి, అందరి మనష్పుఇను. హరించు 

రీతి, రేఖ యనబడును. (రఖాత్స్ - 128 

“చిరుగాలిచే కదలు తామరాకులోని నీటిబొట్టువలె, నిబ్బరముతో అంగము 

చరించుట డాలమనబడును, (జడాలము--4) 124 

పాదములు వా_న్థములు, కటి తొడలును మృదుమధ్యలయక బగ ,.తాళము 

జోడి సామ్యముచే రమ్యముగా చేరుచు తోగశ్రమే యెక్కువగా, _ సమము 

"గానే కదలుట చాళియనబడును. (చాళి-క్ 125 

క... ఆం గ్గ 

ః చాళియే, ఎక్కువగా స్పముఖమున, 'సాష్టవము చడనీక, _రుకలయముతో 

సూడియున్న చో చలావళియనబడును. (రలావా-రి) 126 

గీత నృత్త త వాడ్యములు నింపు. 'అఫిం చుటచే కలిగ, చని” రందముచే 

ఎడెగని, అపూర్యమై నయానందము లలి ; ఆాళగతిననుసరించి ఉపాంగములు 

'మొదలగువానిని సుకువారమఃగా,. నిండువిలాసముతో అల్లాడించ్చుట్టు ..లలియని 

చుతరులన్నారు. . Fr స (౪-1). 127, 128 

ఆడునప్పుడును, నిలి చినప్పుడును,” తోళలయముల' గెతీననుసరించి;' ఆయా 
భావములచే మనోహరముఆగు శరోభేదములతో 'చూచురసికులకానళదము నిచ్చు 

జేరి తృకనియనబడును. . +. 129 

 తాళమునకంచు  శెండుమూడింతలు "వేగముతో, భావములను న్యంజింప 

యును, అంగములు, . సంఢ్లుల. తగువు... ఫజలించి,. _చూతస్తమఖా చలు మారు 

ష్లుదికి కదలుట, ఉల్గానమగునుం న -. (ఉల్లావముంనీ) 180 
haps 
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1న ర్తకీ వారణం [2] గీత వాద్యానాం మధ్యే మధ్యే విధీయతే 

శోభనం [పౌఢన_ర్తక్యా సుకలాసం తదాభవేత్. 181 

[విధాయ బారీ (రం 2) లాస్య్యాంగ పాదాదీనాంతు చాలనమ్ 

మేలనం గీతవాద్యాభ్యాం విదధాత్యంతరాంతరా 

పగల్భాన _రకీయ|త సుకలాసం తదుచ్యతే.] ( (సుకలానమ్- 10) 18 

ఊ ర్హ్వాధః పురత; పశ్చాత్ స్కంధ యోః _నసనయోరపి 

(దుతం విలంబితం యద్వాలలితం తాలమానతః 

పర్యాయాత్ చాలనం యత్ర స్వాదు క్షం తదురో౭ం౦ంగణమ్. 182 

(ఉరో౭_౦గణమ్ 11) 

స్యాన్న_త్త తనహితం గీతం వాద్యంచ లయసమ్మితమ్ 

న _ర్తక్యాః (ప్రాప్య వృ ష్యంత్యాః పువ్యంత్యాః పులకాంకురాన్ 

నృ క్తస్య విర తిః మ్ప్రం ఛావ ఇత్యభిధియతే. (భావః 12) తీ 

భుజావధి యదా శ్రీ ఘుం కంపనం కుచకుంభయో:ః 

సముల్లి సతి నర్తక్యాః తదా థరవారం మతమ్. (థరవాంమ్..!8) | 1 

_సనయోః భుజయోః కటా! స్నందనం తాలనమిితమ్ . . 

సలీలం నర్తకీ కుర్యాద్యత తత్ కిత్తు కీర్తితమ్. _ (కిత్తు-14).. తిక 

నానాదేశోద్భవం నృత్యం తత్త దితి మనోవారమ్ 
అ|గామ్యం దృళ్యతే యత 'దేఠీకారం తదుచ్యతే. (చేశీకారమ్--15) 188. 

సౌష్టవం రేఖయా యుక్తం (_పేఠకేచ్చాపమాణవత్ 

వాస్తానుగత -థావార్డ )దృష్టిఖిః నుమనోవారమ్ 
—_- ' (త) ల 

అ[పయత్నకృతం నృత్య నిజాపణ ముదిరితమ్. (నిజాపణమ్ 16) E87 

1. పాఠము"కలుషము; అన్నష్టము. మొదటి ల్లోశార్టముక, రెండర్ధములభాగేము 
కఠలినియుండునని పరీమ్మ ల చక్కని యూవా, తరువాతి లతణళోకమూ రక్ 

అటి 
గా 

భూపతి నం. చింతా. నుండి యుద్దరించినది. చానిశే . తెనిగింపు, 
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చారిని చేసి, లాస్యాంగములు, పొదపాటములు మున్నగువానిని అల్లాడిం 

చుచు, నడుమనడుమ గీతవాద్యముల మేళగింపును |పౌఢయగు న_ర్హకిచెయుట, 

సుకలాసమనబడును. (సుకలాసము--10) 181 

తాళము కొలతననుసరించి [దుతముగానో, విలంబితముగానో , లలీతముగో 

మార్చి మార్చి, మూపులను, _స్తనములను కిందికి మీదికి, ముందువెనుకలకు 

కదలించుట, ఉరో౭ఒ౦గణమందురు. (ఉరో౭౬౦గణము--] 1) 182 

నృత్త తము, గీతము, వాద్యము - ఈమూటిని, లయసమ్మితముగా సాధించి, 

సంతోషించి, పులకలు నించుకొన్న నర్తకి, వేగముగా నృత్తమును ముగించుట, 

భావమనదగును. (భావము- 12) 188 

చనుగడవలను భుజములవరకును శీఘ్రముగా వ్వ ముందుకు కదలించ్చుట, థరవార 

మగును. _ (థరవారము-1కి) 184 
పో i ॥ గో 

"' స్తనములను, భుజములను, ' కటిభాగములను, తాళమునకు సరిగా లీలతో 

నర్రకి కదలించుట, కిత్తు అందురు. (కిత్తు-14) 1865 

నానాదేశములందు పుట్టిన, అ గామ్యమైన నృత్యము, ఆయారేతులచే 

అందముగా చూపుట, చేశీకారమనబడును.. (డీకాకము1క్) 186 
గే ॥ 

-శీఖతోగూడి, చూచువారి యిష్టమునకు తగిన కొలత గలిగి, భావార్డ ము 

ల న_చూపులు వా స్హముల వెంటసాగుచు, మనోవారమైయుండగా, (పయత్మ్యము 

'లేక చేయు "సోష్టవము, నిజో పణమందురు. (నిజాపణము1 6) 
. his Ws 

hw <a Ean లల లు 4 



నే 

భావాలే గన్చూద యల హేౌలానుంభరాముంద సౌన్ట వమ్ or. 

శ థం మభుఠమంగలి చేత్ డిలాంంలాకధితా తదా. (డిల్దాయా--17), tae 
కలి, య "ఇని [ 

w ల్ 
1+ sf. 

2 

య|తాంగానాం [పయో'గెషు నమనం దుష్క_ శేవ్వపి 
అ(శమేణ భవెత్ సేయం లవణిః (పణిగద్య తే. (లవణిః_18) 184 

సుగీతవర కాకుభ్యాం సద్భశస్య లయేన చ 
లా 

వాద్యష్యామగుణం వృ త్యేత్ య(తసా గతవాద్యతా .! dW 

(గీతవాద్యతా-_ 19) 

“గీతవాద్యే ౭. నుకరణాన్యంగ వోరాంశ్చ,.... 

న. + యథావద్విదధీతచేత్ |. 

| అం శ్చేతోవాకై ర్భావగవై రఖినయ_న్తదా ; 

గీశ్తార్ధాభిన్న్యమ్లో (౬ వ్ర్యైన్తుగణ్యతేఒ] థినయః వున. 1 
. (అభినయః-20) 

వవ ర్రమానే పకస్కిన్నవా య తవ'రౌలయా 
యోజయంత్యా యథాయోగ్యం న_ర్తక్యాపి (పగల్భయా 

నృత్య తే (న్నర్హ్యతే, g చ|కవచ్చారు నృ త్యే౭_సౌ లయ ఉచ్యతే. ,...148 

నియ కీడాభిరంగానాం వ రనాం వలనాదిభిః 

సజ్య తే సుకుమారోభిరార్డతా మనసో భృళమ్, | 
తన్వంగ్యా సవాజా నృత్య "సేయం కోమలికా మతా. | 144 

డు 
- (కోమలికా--క్సు సం 

క ఇంచు. రెందు. లాష్యాకళము. లున్నవని. పరహష్మ "ల నాచన. ((కొందినుణారికచుక శ 
=. కిది కకట్టిక్యాక్రాలించ్ని రాబోవు “అంగమనంగం' అక్షువది రెంథుగ్ర్లా (౧ఎఖ్యవింత్త 

వచ్చును. 

2, ఇందు [గంథలోపము. ఉన్నది కలుషితము. ఈ లాస్యాంగలవ్షణము ఇతర. 
కానరాదు. వరిమ్మ ర్త నూచన ననుసరించి స్థూలదృష్టి తో తాత్పర్యము (వాయ 
బడినది. 
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భావార్డ )మెన వ్యాదయము: గలిగి, హేల (శృంగార(పౌఢిమా? చే మందమై, 

శ్రైషవమునిండి, అంగము సడలి, మధుతవ AEN నుండుట! డఉల్లాయి. 188 

© 

(తిల్లాయి-ఏ గ) 
దుష్కురములై న |పయోగములదును |శ్రను'కేక, అవయవములు వంగ గల్లుట 

a 

చక్కగా పాడబడిన వక్లము. (పాట, తో, కాకున్న (జావము. వెలువరుచు 

ధ్వని మార్చు) తో, లయతో, సమముగా సోగివ వాద్యమానకమగుఖ్లాముగా, 

నృత్యము; చేయుట. గీత షాద్యతయగును. (గతవాద్యత--19)... 140 

గీతవాద్యమందు అనుసరించి, కరణములను, ఆంగహోరములను, ఖావగర్శ్భములై 

మనోహరములై న యంగములతో, యధావిధిగా చేయుట, అభినయమగును; 

గితముయుక్క_ అర్థము నభివయి చుట. యభినయదుని ఇతరులు. గణింతురు. 

(అభినయము--£0) మేతే 142 

ఎజ్లో 
7 అకు 

దుతమధ్యవి ళంవితములలో, పదోయొక అయ నడచుచుండగా, |ప్రౌఢురా 

లైన నర్తకి, [కొత్తగా తక్కిన రండు లయలును తగినట్టు చేర్చి, చక్రమువలె 

తిరుగుచు, అందముగా నాడుట, నృత్యమున, అయయండురు. ([అయ-24) 148 

త ల శ్లో sree 
ణి Tes 

నుకుమారముగా అంగములను జరుపుట, |తిప్పుట, మున్నగు లయ] కీడలచే, 

నర్తకియగు నుందరి మిక్కి_&ి. వాదయమునకు, సవాజమెన తంపును, నృత్యమున 

గలిగించుటి, కోమలికయనబథును. - ee (కో మలిక2 2} 144 
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' గేళావాద్యే యదా తాలలయేచ స్టలనం వినా 

“స్నరచాపలికేవాంగయపష్షి పార్థ్వద్వ యేన చేత్ '' ౫ 
టె 

నృత్యస్యావయవాః పూర్వ [ప కాంతాస్తాలయు _క్రిభిః 

గత్యా సర్వాంగళోభిన్యా వశ్రైరన్ను త్తరో త్తరమ్ | 

నర్తక్యాళ్చృతురాయా శ్చేత్ ఓయారః కీర్పితన్తచా. (ఓయారః_28) 148 

౪ తనుతే న్ఫ_త్తం తదా౭నీకీతి కీర్తితా. (అనీకీ_24) 

అ 

'సవిలాసా! మిలతాలలయా వినమతి క మాత్ 

పారణాదంతరంగాణా మంగహార స్తదామతః. (అంగవోరః-2ర) 

'ఉపదిష్టాత్ పృథగ్భృష్ట్యా మనోవృ_త్త్యనుకూలయా . 

“వాస్తాద్యంగ క్రియాయోగం వా _ప్పయావ్యంజితోగుణః ౩ 

క ఒప్యపూర్వో వ మనోహారీ మనోధర్మోని గద్య కె. “st 

॥ (మనోధర్మః--26) 

నృ త్తే యల్లాస్యముద్దిష్టం నిజై రంగై స్పదాన్వితమ్ 
జాలి ౧ a) ౬ రి ద 

. అంగమిత్యుచ్య తేఒనంగం తాండవాంగతరంగితమ్. 

(అంగం, అనంగంచ-2', £8) 

కరణ (భమరీ పాదచారీ హాన్మెర్యథోో చితమ్ 

వాద్యాతరనమం నృ త్యేద్య త తత్ సాద్వివ_ర్హనము. 

(వివర్తనమ్-2౪9) , 
ఉన్. - 

ఇఉదృత్య చాలయిత్వాంగం ఆహారంతీ సవి| భమము 

జనం *వంచయమా నేవ పొర్భ్యతః పురతో౭౬థవా 

న ర్తకీ తను జే న్భ_త్తం యదా రుంకా తదామతా,. (యుంకా-90)- 1 

ME 7 
స త_త్తన్నృతో చితాఖీష్ట నేపథ్యరచనాభువః 

| పసన్నముఖరాగస్య కాంతిర్ముఖరసః స్మృతః. _(ముఖరసః_శి1) 

ఉ త్తరంగాి యదా౭పొాం గె స్వభావాద్భావగర్శ్భి ఆ" జ, 

న ర్త వామనే తాయాః స్యాతాం "శేవా తదావముతా. (కేవా-కికి) FE 



ఆరవ యధ్యాయము లలి? 

మొదలుప[క మించిన నృ త్యావయవములు తాళముతోగూడి, ఉ_త్తరో_త్తర 

ముగా నర్వాంగసుందరమైన నడకతో, చతురురాలగు నర్తకి యాటలో, "పెరుగు 

చుండుట ఓయారమని చెప్పబడును. (ఓయారము_కిక్) 146 

గీతవాద్యములందు, తాళలయములందు, ఎక్కు డగాని తప్పులేక, న ర్తి 

నృ త్తము చేయుట అనీకి  యనదగును, . - (అనీకి-24) 146 

క"! (| ' « | on | న 

వ్రీగవంటిచెహాము, మన్మథుని ధనుర్లతవలె, విలాసము గలిగి, "కాళలయము 

లతో మేళగించుచు, [కమముగా ఇరు పక్కలందును వంగుట, చూచువారియంత 

రంగములను వారించునదిగావున, అంగహారమనబడును. (అంగహోరము--ఓి5) 147 

చెప్పిపెట్టిన దానికంు వేరుగా, మనోవృ త్తికి తగిన చూపుతో, వా_న్హములు 

మొదలై న యంగముల | కియలు చేర్చి, నర్హించినప్పుడు, అపూర్వముగా, మనో 

వ్లారముగా, వ్యంజితమైన ఒకానొక గుణము, మన్ ధర్మము. . . . 18 

(కునోధర్భము-2ీ8) 

నృ_్తమున కనయంగవసలతో గూడిన _ లాస్యము అంగము ; _శాండవాంగ 
| 

ములు గలిగినది అనంగము. £ (అంగము; “అనంగముడలో!; లప” 149 
py య. 

కరణము, |భమరి, పాదము, "చోరీ, " వే.న్తము - పీనితో పోదా క్రోరములకు 

సకగా న _ర్రించుట వివ _ర్తనమగును. ల? = (వివ _రనము-లక్ర్ | 150 

అంగమును మీదికి త్తి, _ చలింవజేసి, వి భమముతో. "ఆవాఠరించుచు'" (వెనుక 

కొదిగించుచు) జనులను వంచించుదానివలె, ఆ ముందుుగడలోగాని, 

లకి యాడుట, రుంక యనదగును. re ..(ఘుంక్ష-శి0్సి 1561 

ఆయానృ_త్తములకుచిత మైన, తనకు రుచించిన, శేవథ్యమును చేసికొనుటచే 

గఖిగిన, (నన్న మైన ముఖ రాగ్రపుకాంతి ముఖర్గసముడ్డురు. 152 

 "(మేఖరసము-కీ!) 
Us. 5 

- స్వభావముగనే, నిలకడలేనివగు నారి కనుగొనలు, న_ర్శనమున భావ 

గర్భితములగుట "శవయనబడును. , ' he sen  (శెవ=లి2) 158 
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చంచరీక నమద్గుచ్చ వల్లీ లీలానుకారిణీ 

_ననాధో దేశనమనాత్ యదా [త సేవ న ర్తకీ, £55. 

'శాదాస్టికుగం విలాసాడ్యం _సనాధోనయనం సకృత్ 

మధ్యే మభ్యే |పకుర్వీత నృ త్తస్య థనక_స్తదా.! (థసకః-84) _ 6 

పాటాద్యాః [పతిభాసంతే దుష్క_రాః సుకరా ఇవ 

(క్రమాద్యం (దం £) గ నమాయుక్తాయ[త త _త్తలముచ్యతె. IT 

{ తలమ్_లి ర్, . 

చారీపాటాదికం యత సుకుమారం నిసర్గతః సే 

క కేం బలేన 'కఠిన మేత ద్వితల మురితమ్. (వితలమ్-86) me, 

నంభో గో వి|పలంభో వా గీతస్వార్థోో౭_భినీయశే 

అంగై ర్యథోచిశై ః నృ త్తెః తద్య్భావాక్చృష్టచి తయా, a 

న_ర్తక్యా య తభావజ్జాః రసవృ త్తి మీమాంవిదుః. (రసవృ ఉ్తి-87)169. 

అభివ్యంజిత కంగా రా స్శ్నిగ్దా ద్భృష్టి ర్విరాజతే వ. 
నృ త్త్రవా_స్త నఖీయ స్యామియం మస్ఫణకా మతా. rs 

(మస్ఫణతా-88) ॥ 

న్య _శ్షవన్తుక యోర్షీ తవాడ్య యో; నదృశం దృథఢక్ 

“కృహైళ్యళూలతా తేపా వితర్కయతి నర్తకీ . 

డోలాయితమనా యసినై న్ననుమాన “కందం మతము. ee త 

"వళ 2 (అమమానమ్_క్షి9) Cn 

ప్రమాణం గతవాద్యాభ్యాం నృ_త్తన్య సమశాభ వేక్. 
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తామరవలె అందమైన, మోమునవ్వు విహసియనబడును. (విహాసి-కిలి) 154 

తుమ్మెదలు వాలుటచే వంగిన పూగుత్తులుగల రీగయందముననుకరించుచు, 

నర్తకి, చెరచినదానివలె, _స్తనముల (కిందివరకును ఒకమారు వంగి, వాద్యముల 

ననుసరించి సవిలాసముగా, అప్పుడప్పుడు న ర్రించుట థసకమనదగును. 

(థనకము=లి4) 156, 156 

దుష్కురములై న పొటములు _ మొదలై నవి, (క్రమముగా అంగములతో 

చక్కగా కలిసి, సుకరములవలె తోచుట, తలమనబడును. (తలము--లీలొ 
+ 

నుం 

॥ ( ఖా 

స్వాభావిక ముగా నుకుమారములై_ న చారులు, పాటములు, మున్నగువానిని 

భలముచే కఠినపరుచుట, వితలమని చెప్పబడినది. . __ (వితేలమ్లై చికి). 158 

గీశార్గము, సంభోగముగాని, వి|పలంభముగాని, తానిభావములచ్చే ఆకర్షి ౦వ 

ఉడిన మవస్సుగల నర్తకి, జౌచిత్యము మ్తీళని . యంధములితోే అధ్థిశలఖంచుట, 

రసవృ త్రియని భావజ్ఞులు చెప్పుదురు. ,., ఒక రసమ్మ, 8-87) 159 

'శృంగారమును తోప జేయుచు, నిద్దమైన చూపు: వ re _న్లముల తోడు 

పాటుతో ళోభిల్లుట, మస్ఫణక్ల. యనణడును. - (౩ | సత్యాలు 160 

నృ_త్తమున మొదలు పెట్టిన గీతవాద్యములకు సకిగా, దృఢముగా, ఒక్క 

కనుబొమను వె నికె_్తి, నర్తకి దోలాయితమనస్సుత్ + అలోచిరచుకు అను 

మానమని చెప్పబడును. నల . (అనుమానము-లళ్ళ . 161 
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పాదపానమైర్నిజై ౩ పూర్వకాయశేఖామముంచతీ 

యదా విశ్రమ్య విశమ్య లలఘయంతీ ముహురుహుః 

లాస్యస్యావయవాన్ నృత్యేత్ న ర్రకీ లంఘితం తదా. 

(అంఘితమ్-4) 

శస్త్ర వ్యాయామ భేదెషు నర్హ నేష్వితరేవ్వపి 

రమ్యానంశాన్ కణం న్బ నర్తకీ దర్శయొద్యదా 

ఉచితావసనరే కాంశ్చిత్ తదా౬౦శగతి రుచ్య తే. (అంశగతిః-24) 

భాండవాద్యాత్ పృథగ్భాండ వాద్య [పాపా విచతణా.. 

తాలాశ్తాలాంతర ప్రాప్తా యథా సంధిర్నలత్యు తే, 

న్ఫుటముచ్చా ఏరయంతీవ వాద్యపాటాక రాణి చేత్ 
ళా 

నర్తకీ లలితం నృత్యేక్ పొదపాట స్హదామతః., (పాదపాటః-కీక) 

మార ర (ర్గం ly 'చెశీగతం' యద్యా సమ|గం లక్షణాంచితమ్ 

వాద్యతాలయుతం నృ త్తం గతి స్థం వ్రణిగద్య జ, చగతిస్టమ్...ళ- 

గీతానుగన్య వాద్యన్య గలేన రహితన్య చ ల నాతో 

ఉచితం నర్తనం కృత్వా తదంతే |పౌఢన_ర్థక్సీ 

నృత్యన్య త్యాగమాధ శ్రే సౌష్టువేనయుకాజ థవా" చై. ఈ 
తణం నిష్పందితై రంగ! తిస్టెత్ చితార్చితా యథా 

యత చండన మిత్యేతన్నర్హకై ౩ (పక్షీర్తితఘ్._ _(చ్చండన్లమికీర్ణీ) 

అథ గఠతిలక్షణమ్ ee ణం 

న_ర్తనే గతయ_స్తాసో | దుత మధ్య విలంబితాః - యా = 

దీర్టాల్పతాలకాలేషు సంభవంత్యఖి లేష్వపి. 

ఏతాశ్యుచ్చైనః పునస్తాసాం' సంకీర్ధాః సంకరాన్స. శ్ర, సుతా 

ఆదిమధా వస్తానేషు రాజంతి స్వయమేవయే 

తాః శుద్దాః స్యుః, ద్వయోర్యోగాత్ నంకీర్షా స్తిస్ఫణామపి. 
© ౬ చా 

1. “మారచేశీ? అను ము[దితపాఠము అన్యయశుది చాలనిది, 
a న థి 
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ఆగి యాగి, మాటిమాటికి దాటుచు, నర్తకి లాస్యముయొక్క _యంగము 

లను న_ర్లించుట, లంఘితము. (లంఘితము-శ1) 168 

i యీ గ 

|. వేరువేరు శ(స్త్రవ్యాయామములందు, ఇతరన ర్హనములందును, రమ్యములై న 

యంశములను కొన్నింటిని, ఉ చితసమయములందు నర్తకి తణకాలము చూపుట, 

అంశగతియందురు. (అంశగతి-ీజీ) 164 

ఒక భాండవాద్యమునుండి యింకోర భాండవాద్యమునకు, ఒకతాళ మునుండి 

యింకొకతాళమునకు, మార్చునప్పుడు సందుకానరానీక, నేర్పరియైన నర్తకి 

ఆడుట, సుసంధియందురు. (సుసంధి-4లి) 165 

పూర్వకాయమందలి కేఖను పోనియ్యకుండ, నర్తకి, తన పాదపాటములచే 

వాద్యపటాకరములను స్పష్టముగా ఉచ్చరించుదానివలె, లలితముగా నర్తించుట, 

పాదపాటమగును. . . (పాదపాటము44) 166 

మార్షనృ త్త తమునుగాని, చేశిన్భ_త్త తమునుగాని, సమ|గమైన లకణముతో, 

వాద్యతాళయుతముగా చేయుట, గతిస్థమని చెప్పుదురు. (గతిస్టము--ఉ5) 167 

గీతముననుసకించు వాద్యమునకు, గీశములేని వాద్యమునక్తునుు తగిన 
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ధనిష్టా రేవతీ జ్యో నృళ్యారం ఖే (పళస్యతే. 

మగ. సౌధ కశేలివనే రమ్యే శాద్వలే౭.న్య|త వా శుభే 

వ. స్టానే -యోగ్యా విధాతవ్యా ; వితానాది విచితితా 
శ 

ఎం స్టేరా శా నమా గారీ కృమాావా రంగభూర్మతా, 

పామంతే శిశిరేచోప్టా వనంత(గ్రీమ్మయోర్డి మా -. 
౯a యా 

జర మవతాగమాపగమయోః సాధారణగుణా తథా. 
సనా | 

వి ఘ్నెశ్వరం సుర ఉ్యష్టం వె కుంఠ[ పముఖాన్ సురాన్ 
wey " 

ey గ? గ ఈ ( ఇ fom శ గ్ 1 “a wa జి ” క -ఖఛేరతీం చండికాం మాతృసమాజం కులదేవతామ్, 
హయ =; | 
ES ఆతోద్యమఖిలం తాలం దండికాం ఖ్రూణ యోర్ష్వ్వయమ్ 

రంగభూమిముపాధ్యాయం కన్యకాంచ యథావిధి, 

ర 

వి పేణాభ్యర్చయేత్ శుభై 98 గంధపుప్పాతుతాంబ-రె 8 oe శ 

నై_వేదై ౪ వివిధై రపి. “By: ల = al 
స్ సీంకరాం గౌరీం యద్యాతు రోహిలీమ్. i క 
Rn 7 

కనారం చార్లోళుకం: గాఢం” వసానాం “శిక్ష యేల్ | శమమ్, 2 రం చార్జి | ల 
తతః _స్తనోద్గ మే జాతే దధాశామపి 'కంచుకమ్. 

వె ణపీం దండికాం శ జాం దోవహీనాం సుఖ| గహోమ్ 
౧౧ ta 

స_ప్తభిః పర్వభిర్యుక్షాం మూలతో గాత్రవర్తనై ?; 



ఇకఏడవయధ్యాయము 

రి క్తతిథివదలి తక్కినయన్ని తిథులును, బుధ గురు శుక వారములు, హన్త, 

శతభిషము, పుష్యము, అనూరాధ, ఉత్తర, ఉత్తరాషాఢ, ఉత్తరాభ్యాద, 

ధనిష్ట, రేవతి, జ్యేష్ట, అను నకతములును, నృత్యమునారం భించుటకు 

(పశ_స్తములు. 1 

మేడయందు, శేళివనమున, రమ్యమైన పచ్చికబయట, శుభమైన 

యింకొకచోటగాని అభ్యాసము చేయవలయును ; రంగభూమి, మేల్కట్లు 

మున్నగువానిచే అలంకృత్నమె, గట్టిదై, నున్ననై , సమమై, శతెల్లుపు నలుపులలో 

ఏదేని యొకవన్నె గలిగి, పామంత-శళిశిరకాలములో వెచ్చదనము గలుగునదియు, 

వసంత. గీమ్మములలో చలువగలదియు, వర్చా-ళరత్తులందు సామాన్యగుణము 

గలదియునె యుండదగును, 2, 8 

గణపతిని, చతుర్ముఖ బవ్మాను, విష్ణువు మున్నగు చవతలను, సరస్వతిని, 

చండికను, స_ప్పమాతృకలను, ఇలుటేల్పును, అన్ని వాద్యములను, తాళమును, 

దండికను, రెండుకంబములను, రంగభూమిని, ఉపాధ్యాయుని, కన్యకను, “యథా 

విధిగా: తెల్టని గంధపుష్పాత న స్త్రములతో, ధూపములతో ఆరతి దీపములతో, 

పలువిధముల నె నై_వేద్యములతో, | బాహ్మణునిచె పూజచేయింపనలయును, 

4, 9, 6 

ఆ రే డేండ్ల[పాయముగలది, రజోదర్శ్గనములిని “గౌరి లేదా ఠజోదర్భన 

ముప కమించిన రోహిణి-అగు కన వికకు, దిట్టముగా అర్జోరుకమును- చల్ల డమును-_ 

తొడిగించి సాధన నేర్పవలయును. చనులు మొలచియున్న దానికిని, రవిక తొడి 

గించి నేర్పనగును. 7 

దండిక (చిన్నక[ర) 'వెదురిది, నున్ననై , దోషములులేనిది, సుఖముగా 

పట్టుకొనదగినదియుగా నుండదగును ; దానికి బుడమునుండి యేడు కనుప్పులుండ 
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గాత్రసౌష్టవ సిద్ధ్యర్థం కన్యానాం _సృనసమ్మితామ్ 

(పాగ్మగ ముదగ|గం వాస్టూణ యోర్విని వళయేత్.. Oe: 

-_ వాస్తాభ్యాం దండికాం ధృత్వా నర్తకి స్టైర్యసిద్దయే 

ఆచార్యస్యోపదే శేన మార్ష దేశీ విభ్రాగతః ; 

స్థాశాదీన్ సుకరఠానాజౌ (పయోగాన్ దుష్కరాన్ తతః 
అభ్య న్యేత్ శన్నకే ర్నిత్యం యథా (శాంతిర్నజాయ లే, 

భుద్ద్వా సిద్దాన్ [వయోగాంస్తాన్ తాలే 8 సంయోజయేత్ పునః .. వో 

జ 1 © : ' 4 
అరై తాన్ పక్తృవాద్యేన! గీకేనాపి కమాత్ తతః. 

గురుం సంతోవ్య బృందేన సవాస్వ ర్షాంబ రాదిల్లిః = 

శు ఖీహి (2౭౬హ్ని y పూర్వవతూూజాం విధాయాత్ ద్యవాద క్రై గ. 

-- సార్టం సర్వేణ బృంచేన శమం కుర్వీత న_ర్తకీ, ఒం 

(పౌఢాయామథ న_ర్తక్యాం గతే వా ధ్యెఒథ న_ర్హనే : 

పారంపర్యాత్ సమాయాతమభ్యాసస్యావ్యగ్. చరమ వ్ “14 

.  శ్లోేకానాం పంచ కేన్నాత సారైన | పకటీకృతమ్ - | na 

. _. రహవ్యమువదేష్టవ్య మాచాశ్య్రేణేర మాదరాత్, వ. 
గీతస్యావయవానం గః భావాన్ దృష్టివిచేప్టితై $ ఎ మం సనన 

"  వాస్తైరర్ణం లయం పద్భ్యాం వర్తాన్ పాశైః (పదర్శయేత్. 168. 
గం థి ణ యై : 

న "“కీతాక్షరనమం వాద్యమవాద్యం గీత మీవవా . 

అసోం క్ర పొద్తవాసొదై డైనో తని తై. "8 [ల yet] శృ త్తమాన * వ. 

రమేశ్. tH] 

1. వ కృ )వాద్యమనగా నోటితో 'తదిగిణ' మొదలగు వాద్యముల జతులను పలుకుట En 

(చూ. 'ముఖవాద్వేషుకోవిదఃి అనుచో నంగీత రత్నాకర కల నాథ ప 

నం. ౪ ళో, ౧.౨౪౯) 
ap) 

Ee bs Fy 
+ 

mm 



ఏడవ యధ్యాయము శ్రీశ్రీశ్రీ 

వలెను ; దేహమును మలచుటచే ఆంగసౌష్ట వము నంపాదించు కొరకు అడి కన్యకల 

_స్తనములయొత్తు గలిగినదిగాను ; కొనతూర్పునగాని, ఉ_త్తరమునగాని యుండు 

నట్లును కంబములు అంటికిని గట్టవలయును. రక 

నర్తకి, స్టైర్యము సిద్ధించుకొరకు, ఆదండికను రెండు చేతులతో పట్టుకొని, 

ఆచార్యుడుపణేశము చేసినట్లు, మార్ష_చేశి విభాగముననుసరించి, మొదలు సుక 

రములై న స్థానకములు మొదలగు [పయోగములను, తరువాత కష్టములైన 

వానిని, నెమ్మదిగా, అలపుగలుగనట్టు, దినమును అభ్యసింపవలెను. . 10, 11 

వె [ప్రయోగములు సిద్దములై నవని తెలిసికొన్న తర్వాత, వానిని తాళముతో, 
ఆవై వక్త వాద్యముతో, మరి పాటతో, [క్రమముగా కలుపవలయును. 12 

ఆవై ఒక శుభదినమున తనజట్టుతోగూడి గురువును న్వర్ణ వస్త్రములు 
మున్నగు వానిచే సంతో వపరిచి, మొదటివలె పూజనడపి, వాద్యములు' వాయించు 
వారితోడి నిండుజట్టుతో నర్తకి సాధన చేయవలెను. 18 

నర్తకి పాటయందు, వాద్యమునందు, నర్తనమందును నేర్చరియెనో తర్వాత, 

ఆచార్యుడు ఆదరపూర్వకముగా ఈకింది మొదున్నరళ్లోకములలో [వకటించిన 
రహస్యము నామెకుపబేశింపదగును ; ఇది పరంపరగా వచ్చినది ; అభ్యాసము 

చేతను నేర్వరానిది. 14 15 

స్య 

గీతముయొక్క భాగములను. అంగములతో, భావములను దృష్టి .చేష్టలతో, 

అర్థమును వా _స్త్రములతో, లయను అడుగులతో, వరములను పాటములతోను 

చూపపలయును. . 16 

గీశాక్షరములకు సరియైన వాద్యమును, వాద్యములేని గీతమునై నను, 

లాస్యాంగములై న పాదములు, వా_నములు- మున్నగువాని మి|శణముచే నృత్త 

మున తీర్పవలయును.:- (2) se 17 



[పాణిశం భావయంతీ స్వం మాననేన సభాపతిమ్ 

గీతార్టాపతితాన్ భావాన్ వ్యంజయంత్యనురంజ యేత్ . 

. యేషు యేషు (పయో గెషు | వేవకాణాం. రు చిర్భ వేత్ 

య సమ్యక్ జ్ఞా కెంగితా కామం భంగ్యాతారస్తాన్ (పదర్శ యేత్. 

- _రసానాం వినియోగెషు యతోహాతోః కరోభ వేక్ | 

దృ ష్టిర్మనళ్చ భావళ్చ తతఏవ భవత్ [కమాత్ , 

రసానాం పునరుత్స త్తిర్భావై ర్భవతి భాషకై =. 

& టీ 

అథ వాద్యపదతిః 
(ఖః 

wp 

అథ వా తస్య నృ త్వార్థం కథ్యతే వాద్యపద్దతిః 

. మతంగన్య మే పోకా బృహ దేశీవిధానతః 
ఎం ద 

నృ_త్తపకరణి ; శుద్దా విచి తాచెతి సా ద్విధా. 

= | ఓ a 

1 జు | తా 
mn 

శుద పదత్రి; 
థ 0 

4 

' * "నమవాస్తో భవేత్తత (పాక్ సర్వాతోద్యసంభవః 
' 

Pp 
w . _[పొవృడారంభ నంఠంభ గంభీ రాంభోధరధ్వనిః, 

రంగ్మపతూ్యూవా శాంత్యర్థం నాయకస్యాపి వృద్దయే. 
ol _ ul ¥ 

గ ' = 
= 

* 
క 

ఓ వోదనాత్త నమవాస్తాదై ౪8 పామైరన్వర్థ సంజ్ఞ కః . యా అ 6౬... థి ఖా 

భృశం సమ (ప్రహారాభ్యాం హాస్తాభ్యామపి వాదనాతి. + 

తదను పవిశే దంగ సమపాదేన నర్తకీ 

కృత సందంశికా కుర్యాత్ . వామపాదం నికుట్టితమ్. 
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తన |పొణనాథుని మనస్సున భావనచేయుచు, గీతార్భముచే గలుగుభావము 

లను వెలువరుచుచు, సభాపతిని రంజింపనగును. 18 

వయే [పయోగములందు చూచువారికి రుచి పుట్టునో, చక్కగా ఇంగిత 

మెరిగి, ఆయా (పయోగములను ఇచ్చవచ్చిన రీతిచే చూపదగును. 19 
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అద్గానివలన నే దృష్టి, మనస్సు, భావమును [కమముగా _(పసరించనలయును ; 
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రసములు, భావించిన భావములచే పుట్టును. _ ఎ ల0 

.ఇక. వాధ్యపద్దతి 
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ఇక పాత న్నర్హీచుటకుపయోగించు. వాద్యపద్దతిని, మతంగుడు ''బృవా 

రి యందు, నృ_త్త| పకరణమున చెప్పిన మతము (పకారము, చెప్పుదును ; అది 

శుద్దము, విచి|తము అని రెండు, విధములు... . ౬2౪ == జడలు 21 
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మొదలు అన్ని వాద్యములనుండియు సమహా_స్తము వాయింపు, వర్హాళాలము 

మొదట సంరంభించు మేఘముల గంభీరమైనయుకుమువంటి ధ్వనికలిగి,.. నడువ 

వలెను ;- అది రంగస్థలమందు విఘ్నములు కాంతించుట కై, సథానా 

యభ్యుదయముకొరకును. . 
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సమహ_న్తము మొదలగు ' పాటములతో వాయించుటశేత, -రెండువా స్తు 

లును- సమానముగా గట్టి చెప్పులు కేయుటశేతను దానిపేరు సోర్టక మైనది? వలి 
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మును చేసి, యెడమపొదము"- సీకుట్టితము చేయవలయును. * వ స జ. బత 



ముఖతయేణ కుర్వీత సాంగేన పుటిలం! తతః 

త|త పవ _ర్హయేద్గీతమశై తద్వినివ_ర్తయేత్. “D8 

కుర్యాన్ఫుఖ|తయేణాథ పదై రంగః |పవేశకమ్, 

విదథిత కియత్యా_లం గతిం మంరికయా తతః. శ £6 

(కమా_త్తదనుయో జేని ఖండయశత్యాపదేనచ 

మలేన తథాంగేన పాశుశ్చ సుమనోవాశై 8. ల 

శుమ్య వాద్యం [పయుంజీత | పవేశవదయోః పునః “దా 

శంఖకాంస్యాది సంభూ తాః మృదంగకరటోద్భ వాఃే High 

పాటా; విచి తతా పాతోర్వాద్యాః (శో|తసుఖావహోః. 28 

నిరపో౭యం విధిర్ని త్యం భావితాలచతువ యే 
ఆ లలు వి 

గీతం మశున తతాదౌ కించిత్కాలం [పవర్తయేత్ ; 29. 
లు న మ్ ధా క, 

తతః, పూర్వోక్త మేవ్యాత శుష్కవాద్యం తతః పరమ్ క్ట 
అవచ్చేదం తతః కుర్యుర వధానవ రాయణా? 3 ల్లో ఫ్ర 

స్యాత్ ద్వితీయ తృతీయాభ్యాం చతు శ్రేనాపరయం విధిః 

త్రోలేచేతి మతంగేన నిరి షా శుదపదతిః. . 81. 
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గాయకుల జట్టు నిండియుండుట కుటిలమని సం. ర త్నా. (3-౧౨౨920 వృర్ణాలం శాల్లు 

మను స్వరగానవద్ధతి యని భరతకొ ళము. 'వుటిన' మనియు ఓక గ్రా వ 
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సాంగమగు ముఖ| తయముతో, పుటిలము చేయవలను. చానియంటు పాట 

నడపదగును. ఆవై దానిని నిలుపుదల చేయవలయును. 25 
అలీ 

శ 

తరువాత ముఖత్రయముతో, పదములచే, అంగములచే, (పవేశకము చేయ 

నగును; ఆవై మంఠికతో కొంతకాలము గతి జరుసవలయును. 96 

తరువాత [కమముగా యోాజ, ఖండయతి, పదము, మలపము, అంగము _ 

మనోహరములై న పాటములు _ మరల (పవేశమందు, పదమందును, శువమ్మ 

వాద్యమును [పయోగింపవలెను ; శంఖము, కంచుతాళము, మున్న గువానిలో 

పుట్టునవియు, మృదంగము, కరట - వీనియందు గలుగునవియు, ఆగుపాటము 

లను, వినుటకింె నవానిని, వైచి (తీకొరకు వాయింపదగును. 27, 28 

రాబోవు నాలుగుతాళములందును, ఇదే నియమము తప్పగూడథు. ముదలు 

మట్టతాళమున కొంత (పొద్దు పాట నడపవలెను ; ఆమీద _వైని చెప్పిన శుష్క 

వాద్య మే జరిపి, అవధానము గలిగి అవచ్చేదము చేయనగున్లు. ఇదే యేర్పాటు 

శెండవ, మూడవ, నాల్గవ, తాళములందును సాగవలయానని, 'మతొంగుడు నిగ్టే 

శించిన శుద్దపద్దతి యిది, 29, 80, 81 
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స్వర? బద్దేన పాశమైళ్చ [క్రమేణ కరణ[తయమ్ 

గేయం వర్శస్వరో పేతం గాయనై రథ వాదకై 8, 

. వాద్యం యశథాతరం య।తసా చి|తాపద్దతిః స్మృతా 

నర్తకీ నర్తనం కుర్యాత్ త|త్ర వాద్యాతరై సృమమ్. 

. పేరణి లక్షణమ్ 

రంజకో రూపసంపన్న 8 [పఖ్యాతః ఖాన్టతవంశజః 

. భావుకో రసికసాల వేది గమకకోవిదః, 

: ధ్యనిశారీరసంపన్న్నో రాగాంగాదివి చక్షణకః 

పంచాంగకుశలో 2 వ్యంగ? సర్వభాషావిశారదః, 

సురేభో వాద్యవిత్ (పౌఢః |పస్తావో చితభావణః, 

గాతా గీత పబింధానాం లాస్యతాండవపద్ద లేః, 

విద్వానుత్తుతిపూ ర్వేషు కరణేషు సలాఘవః 
భమరీ పాదవిత్ నానాల గస్తిజ్ఞ [చేరణీమతః. 

(పేరణి నై పథ్యమ్ 

వరాటకమ మొగర్దాతరూపరత్న మయెరపి 

భూషణై ర్ఫూసితో భాస్వద్ భస్మోద్దూళితవి | గవాః, 

శిఖావాన్ ముండితశిరాః దధత్ పు_స్తఫణాధరమ్ 

పశేన రంగయసష్టింవా క రేణా న్యేన చామరమ్, 

బిభత్ ఘర్షరికాజా లే జంఘ యోర్షృ ఢసంయ లే 

పకశాద్వంద్వశోవాపి [కమాత్ పూర్వ పవేశితై 8, 

చతుర్శిరథ వా షడ్చిః అష్టైభిర్వా సహాయకై 8 

అభితస్సహితః స్వస్యదధానై స్తుల్య వేషతామ్. 

సమపాదేన వా తివ్షన్ భుజంగ |తాసితేన వా 

కృతె యవనికాకే పే సత్తి రంగభువం విశేశ్. 
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విచిత్ర పద్ధతి 

స్వరములతో బద్ద (తాళ శ ముతో, పాటములతో, (కమముగా గాయకులు 

వల స్వరసహి తముగా పాడవల యును ; వాద్యముల వారు అక్షరముల (పకారము, 

ఆనె భాయి ంపదగును ; ఇది చి తపద్దతి ఫ్. అందు, నర్తకి వాద్యాక్షరములకు 

సమముగా న ర్తింపవలయును. ' రల, ఓఏ 

| ™ పేరణి. లక్షణము 

ర_క్రిగలిగింపగల వాడు, రూపసంపన్ను డు, (పసిద్దిగలవాడు, (పఖ్యాతమెన 

వంశమున జనించినవాడు, అందమును భావింపగలవాడు, రసానుభవము గలవాడు, 

తాళజ్ఞడు, గమకములందు నేర్పరి, ధ్యనిగలశారీరము గలవాడు, రాగాంగాది 

శ్రిదమేలందు పండితుడు, పంచాంగములందు ' కుశలతగలవాడు, అంగవికారము 

లేనివాడు, అన్నిభావలందును నేక్పుగలవాడు, మంచిశేఖగలవాడు$ 'వాద్యము 

లెరిగినవాడు, (పోడ, (ప్రస్తావమునకు తగినట్లు మాటలాడగల వాడు, గీత| పబంధ 

ములు పాడగలవాడు, లాస్యతాండ జీవపద్దతి శతెలిసినపాడు,' “ఉత్ప్లుతికరణములు 

లాఘవముతో చేయగలవాడు, (భమేరులు, పాదములును శెలిన'చాడు, నానా 

విధముల. న ఆల పులు నేర్చినవాడు - ఇట్టివూడు పేరణియగునుః rey 

94, లర్, 86, 87 
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"పేరణి, గవ్వలతోగాని, బంగారు- -రత్నములతోగాని, చేసేనో “సొమ్ములు ధరింప 

దగును ; తెల్లని విభూతి చేవామున వూసికోనవలయును ; 'జుట్టునిలువుకోని, తల 

నిండుగా కారము చేసికొని, ఒకచేత Coral నారు శ్రామ్యనుగ్సాల్తి రంగ 

యష్టినిగాని, ధరించి, మరొక్క వా_స్తమునః ఇ చామర పన్లు పట్ట | కోని, :జలిగలందు 

బిగువుగా గ జ్రైలగుంపులు గట్టుకొనియుండనగును తనవలె వేషముధరించిన సవో 

యకులు నలుగురుగాని, ఆరుగురుగాని, యెనమండుగురుగాని] ఒక్కరో కురు 

గానో, జంటలుగానో, క్రమముగా మొదలు దకేశించియుండగా, వారినడుమ,
 

నమపాదముతో నిలుచుకొనికాని, సుజంగశ్రాసితపాదముతోగాని, రంగభూమిలో 

"ఇర్రయె _త్తిన తరువాత, అతడు (పవేశింపవలయును, “శిరి, లకి డీ0. ఢీకేే: 42 

జా =. 



846 

. పాదా గళ్లి ప్లభూర్ఫూమిం పారి లొ పారి రి నా౭థవా 

పంచ పేరణాంగాని 

| పరణాంగాని పంచన్యు;ః నృత్త త్త వార] ఘర్ష రాః 

వికటం గతమి త్యేషాం [కమాల్ల వ్య[పచక్భు పా. 

తన్న్బ_ళ్త తం యత్ ద్విధాచోక్త కం లాన్య తాం డవభిదతః స 

(నృత్తమ్_1) 
ఇతివృత్త (పవిఖ్యాత చ కవరర్తి రీ ధరాధిపాన్ 

గుణ 8 శ ర్యాదిభిః స్తుత్వ్యాతె యై రేవ నభాప తే అ 

స్తుతిర్వితన్యశే యస్మిన్ 3 కై వారో౭. త స స కీ _ర్తితః.( ౨ వారః_ 2) 45 

అతాలం తాలయు కంచ ఘర్భృరివాదనం (కమాత్ | 
అ|తోకే ఘర్బ్చృర_న్హస్య [పకారాః సప్పకీ ర్హితాః, జ! 

చావడః పడివాడాఖ్యోో రుంధః సిరిభిరాభిదః 

తతః ఖలుహులాలగ్నపాళూ సిరిపిటీ తతః 

కమాల్లతణ మే తేషాం కథయా మో౭ ధునా వయమ్. 

సళబ్దం చావడః పాదత లాభ్యాం తాడనం భువః. (చావడః-1) 

wa 

పర్యాయాక్ కుట్ట యేద్యస్మిన్ 4 పడివాడః స వ _ర్రితః. (వడివాడు-క. 

రుంథ+ః స్యాత్ యుగపతీ .. “సత్యా (త్వా? ) పురః పాదతాల| గయోాటి 

చుష్కురోయః (యం? ) (పయోగః స్యాత్ వీరలో హోన్యసాధకః. * వక్త 

(రుంధఒ౬క్సి.; 

స్వథఖావాక్ భూస్థ యోరంఘ్రో్యః జంఘాభ్యాం కంపనం ముహుః : 

(వనృత స్యాంబే దిక్షు యద్వా సిరిభిరోమతః.. '(సిరిఖిక-కీ) “sf 

1. దీనినే “కోవిచారకః' అని నం. రత్నా. (౭-_ ౧౩౦౩). చ్ వారము Bae స్త 

భవము. సాం కేతికవదముగనుక "కై వారి పదమును సంన్కృతముగనే |పా చీనుః ముత్తు స్ 

(గహించిరి. 



ఏడవ యథ్యాయము 
పైళ్ల? 

దు పేరణమునకంగములు 

సేరణమునకు అంగములై దు : నృత్తము, కై వారము, ఘర్ధ్టరము, వికటము, 

గీతము - అని. వాని లవణము [కమముగా. వచింతుము. 48 

లాస్యము, తాండవము అన్న చెండు భీదములు గలదిగా చెప్పబడినదే 

నృత్తము. (నృత్త తము. 1) 44 

చరి తములందు |పసిద్దులెన చక్రవర్తులు రాజులను, శౌర్యము మున్నగు 
గుణములచే పొగడి, వానిచేతనే సభాపతిని స్తుతిచేయుట కై వారమనబడును. 

(క చారము-2) ర్ 

తాళములేక, తాళముగలిగి, [కమముగా ఘర్ష్హ రిని వాయించుట, ఇక్కడ 

ఘర రమనబడినది. దానిరితులు ఏడు గలవు : ee 7 46 

చావడ, పడివాడము, రుంధము, సిధిథిరము, ఖలుహులము,  అలగ్నపాటము, 

సిరిపిటి, - ఇవి యాయేడు రీతులు; వీనిలక్షణామిప్పుడు క్రమముగా చెప్ప 

దుము. 47 
ఖో * 

be al oy ఖీ శ్లో rr , Jam స బ్ో w చేస్తాం 

011 (౯ స 

అరకాళ్ళతో సద్దుగలుగునట్లు' నేలను తట్టుట చావడం, (చావడ-]1) 48 

కాళ్ళకొనలతో చేలను మెట్టుకొని, మడమలు శెంటితోగాని, ఒకటితోగాని, 

మార్చి మార్చి భూమిని తట్టుట పడి వాడమనబడును. వడి పాడము_లి 49 

కొనగాళ్ళు శెంటితోను జకమూశే. జారుట, రుంధము. ఇదీ కష్టమెన 

[ప్రయోగము ; అప్పుడప్పుడు విరళముగా "చేసినచో పోస్య్యమును సాధించును. 

(రుంధము- 50 

rman: A 

జ బ్ ౫ 

స్వాభావికముగా పాదములను "నేల ౨ నిలిపి, జంగలను పలుమారు కదలించుట, 

లేదా, ఒకపాదమును మీదికి జాచి, దిక్కు లందు = వడకిలోచుట, సిరిభిరము. త్ర] 

| అ ర క = (సరిభీరము_కీ) 
శే 

en 
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3 గ్గ .. భూళ్ళిన్ద్యాగతలస్యాం ((ఖుః పార్ధ (రః 3 ఘట్టయతి మీతిమ్ 

పకసనం తాదళ నె 6వ పారి నా౭నంసన౧ రేచనమ్ గ్ర శాదృళ వై గవ పార్టి నాఒన్యన్య 
బాహ్యాభ్యంతరతః స్యా శ్చృత్ తదా ఖలుహులో మతః. ' ఎళరోత్త 

(ఖలుహులః-6్) 

ఊర్ల్వాధః కేపకంపాభ్యాం వ్యూమ్నిఘర్హ రవాదనమ్ 
@ యి 

[కమాచ్చరణ యోర్యత స మతో౭.లగ్న పాటక 8. శీలి 

(అలగ్నపాటకః_6) | 

పురతః పృవ్టతః పార్ధ్వద్వయేచ నరణం యదా 

భూమిలగ్నతలస్య్యాం ఘేః భవేత్ సిరిపిటీ తదా. _ (సిరిపిటీ-౧ రశ 

వార్శ్వగం ఘట్టతం నూచీం అంగులీపృష్ణ్ట గం విరా 

షడ స్యె పాద ఖిదాః స్యుర్మత ఘర్హర వాదనే, (ఘర్హరః- లీ) ర్ల్ 

పిశాచ వానరాదినాం వేషచెష్టానుకారతః 

వికృత రాననోష్టాడి. కుషిదోళ్చరణాదిభి;; 58 

వితాలం వికృతం నృ_త్తం హాస్యక్ళద్ వికటం విదుః = 

కశ్చిత్ వాగడమిత్యు క్షం భాండీకానాం |పసిద్దితః. (వికటమ్-4) 

శుదెో ఛాయాల 7 ర్యద్వా రాగె రాల ఏ సంయుతాః -ఒ శొర యల a ©: 
dw 

a 

"గా. 

యాం 

a 1 

(పబంధా య్యతగాయంతే గీతం తదభిధీయశే. (గీతమ్-ర్) ,. శరీ 

శ లో 

అథ: * శరణ పద్దతిః 
Mare a, , శే అలం 

సమహాస్తాభి భే వాడే. వాడితే, సమనంతరమ్ 

శుష్క_ వాద్యం భవెద్యత్యా, రిగవణ్యా, పదేనచ. 59 

వె సారాపరనామ్నా్య౭ థ యతోపళమనాఖ్యయా 

(విశ్వ | మరణీ నృ త్యేత్ తతః ౩3 వారమాల పేత్. 60 
ల 

బే 



వడవ యధ్యాయము ల4లి 

ఒకకాలికొన నేలనంటుకొనియుండగా. దాని మడమ నేలను' తట్టవలెను ; 
-“శెండవకాలుగూడా నశ్రాయుండి, దానీ మడమ వెలికి, లోనికి, శేచనము చేయ 
దగును ; అది ఖలుహులము. (ఖలుహులము--క్) ర్ి 

కాళ్ళు రెంటిని |కమముగా, మీదికి కిందికి |తోయుచు, వడకించుచు, ఆకాళ 
మున ఘర్థ రము వాయించుట అలగ్న పాటము. (అలగ్న పొటము-శీ) ర్వ్రీ 

అరకాలు నేలకంటుకొని యే, ముందుకు, వెనుకకు, (పక్కలకు, జరుగుట 
సిరిపిటి యగును. | (సిరిపిటి-1) 54 

ఇక్కడ ఘర్గరిని వాయించునప్పుడు, పాదమునకు గల “పది శేదములలో 
పార్భ్వగము, ఘట్టితము, నూచి, అంగుళీప ష్టగమ్హు అను నాలుగు తప్ప తక్కిన 

ఆరు భేదములును సంభవించును. (ఘర్హ రము-8) ల్ 

దయ్యములు, కోతులు, మున్నగు వాని వేషములను; చేష్టలను, అనుక్షరించుచు 
వికారముగానున్న మొగము, పెదవులు, కన్నులు, కడుపు, భుజములు, కాళ్ళు 

మొదలగువానితో, తాళములేని వికృతనృ_్తము _వికటమందురు ; కొందరు 
భాండీకుల వ్యవహారమునుబట్టి, వాగడమని దినిని చేరనిక “క, 57 

" . (వీకటముశ) 

కుద్దరాగములతోగాని, సాళగరాగములతోగాని, ఆల_ప్రిసహితముగా, (ప్రబంధ 
ములు పాడుట గీతమనబడును. ' (గీశము-కి)ి రర 

+ he 
[ 

సమవా_స్తమను వాద్యము వోయింపబిడిన తర్వాత, రిగవణి, పదము, చెసా 

రము అనుయతులతో కుష్కవాద్యమ్ము. నడవవలెన్తు; అనై ఉపశమన యతితో 
| ఆ 

gy fat or 

పేరణి పవెళించి, న _రింపవలెను ; తరువాత, కె వోరము ఆలాపి ంపదగును. 
ti మ లా తం 7 En . 

"eh "శ్వ ఖే ట్ ళీ ఇత టాన్ని , 
/ 

చే (౫ ల్, 60 

Pr + న ER 
a 1 " 
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శ 2 

చాల యేత్ చరణం తాలరహితం ఘర్గ రె స్తతః 

ద్వితియం తాలమారభ్య మార్గ దేశీగ తై రథ, 

కృత్వాంళే వాదనం తాలై శేకయాంతరయాపి చ! 

యె” జ యేత్సకలాతోద్యనారై * (పహరణ సృవా. 

లగ్న |పవారణో పాటం |భమరీకరణాన్న్వితమ్ ; 

విషమం తాండవం నృత్యేత్ వికటాంగ మతః పరమ్. 

సరాగమాలెేత్ యేన జనన్సరో్వోఒనురజ్య తే ; 

సూడస్యాద్యమథో గాయేత్ పబంధం వాదయేచ్చ తమ్. 

ముహార్జ్దు%వపదే గీత తత్తు లాం వాదయేద్యతిమ్ 

విధాయ |పేరణీ కాయాన్ సమాన్ ద్వి తిగుణానపి. 

యత్యంతే యోజయేత్ తద్వత్ ఘర్భ రీవాదనాన్యఫపి ; 

ఆభోగంర .గాపయిత్వాంతే యత్యా (పవారణోనవా. 

గ గబ రే వాద్యమానే లె! నృ త్యేద్వికటముచ్చకై 8 

తకా లేణ.సమం కుర్యాత్ ఛండనం | పేరణీపునః. 

సూడస్థిత ద్వితీయాది |పబంధానేవమేవ చేత్ 
(పయుం జీత , తదా (పోక్తా బుధైః (పేరణి పదతిః. 

గి - — a. 6 

'దేశీప దతిః | 3 

ఆతోద్య మేలనం పూర్వం సమవా_స్గమతఃపరమ్ 

మతి వవ్హారణ శూ స్య పుష్పూంజలి రతఃపరమ్. 
మా 

. యుంకారో _రిగవణ్యాఖ్యా తతః స్యాత్తుండుకాభిధమ్ 

- చమెక్యా రో ధగితొంగవాద్యము చృలికాయతి? 
తద్వత్ [వహరణం 'వై చై తత్ చేశీపద్దతిరుచ్య తే. 

ma మ 

జడే 

లాతణితుల ననోయమును  అఖింపలేదు. (పరి. (|కిందినూచి). 

87 

68 

69 

1 ఈ పాదము, తరువాతి లోకమును, కది పికరముగా నవరీంప వీలుకాలేదు; ఇతర 



గ జైలతోడి పాదమును, మొదలు తాళము లేక చలింపజేయవలయును ; తరు 

వాత రెండవతాళము నారంభించి, మార్గ _ చేకిగతులతో వాయించి, _ కడపట 

ఏక, అంతర అను | కియలతో (పహరణములు గూర్చి, లగ్న పహరణమందు, 

(భమరీకరణముతోడి పాటమును, అన్ని వాద్యముల నాదములతోను గూర్చవల 

యును ; తరువాత వికటాంగమైన విషమతాండవము చేయవలను. 61, 62, 68 

తరువాత అతడు జనులందరికిని ర_క్తిగలుగునట్టు, రాగమునాలాపింపవ లెను. 

ఆవై, సూడయెక్క మొదటి | వబంధమును పాడవలెను ; చానినే -వాయింపవల 

యును ; |ధువపదమును పలుమారు పాడుచున్నపుడు, _దానికి సరియగు యతిని 

వాయింపదగును ; పేరణి, శాయములు, సమముగాను, ఇండు మూడింతలు 

గాను చేస్తి యతి ముగింపుతో గజైల వాయింపులను 'గూడ కూర్పవలిను ; 

ఆభోగమును పాడించి, ముగింపులో యతితోగాని, |[పవారణముతోడగాని, 

గజరము వాయింపబడుచుండగా, వికటముగా, మరల ఉద్దతముగా, వారితో 

[సవానాయకులతో 2] న_ర్జింపవలెను, మరల పేరణి, తకారముతో నరిగా (2) 

ఛండనము చేయవలయును. se "1" 64h, 65, 66, 67 

నూడయందలి రెండవది, మొదలగు (బంధ ములను ఇత్ర (వయోగంచుట 

"పేరణిపద్దతియని బుధులందురు. వ. 68 

జ 
WE 

మొదలు సనమపహా_స్తముతో వాద్యముల మేళగింపు ; తర్వాత యతి (వవారణ 

మును, ఆవై శూన్యమందు వాద్యము, పాట, లేక a పుష్పాంజలి ; ఆమీది 

ుంకారము, రిగవణి, "మరీ 'తుండుకము, చమళ్యారము, ఆతారువాత గీతాంగ 

వాద్యము, ఉచ్చలితమెన యతి, అశ్డే (పవారణము ; ఇది 'దేళపద్దతి. 69, 70 

న | “ / Wu 
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4 IE 
Ta నో 
హా న్నే + చ ॥ 

_*. కవితోట్టవణీ ఖండయత్యవచ్చేదకాదయః ' ఎంత 

వికల్వేన భవేద్య త రిఘోణ్యా సమనంతరమ్. 

నైసారా వరనామ్నా సా నర్తకీ రంగమండపమ్ . 

సముదాయ పబంఛెన [వవిశేదపరేణవా, . 

కనచిచ్చితవాద్యేన ముఖవాద్యం మతం తదా; 

పుటిలం "శ్వేత దేవో క్షం దేశీవిద్యావిశారదై *. 
న! 

1 

పుప్పాంజలిరనేనై వ శప్య ఇత్యుపచారతః | 

ఏత దేవముతం లోకే పుమ్సూంజలిరితి స్ఫుటమ్. 
+ - 

ఇ శ 4 
క్ని గ్ = 

క 
/ 

హుడుక్కా, కరటా, చెశీపటవోద్యంతరా భవేత్ 
షా 
4 
ళీ 

క్ 
0 

శబ్రై (శావ్యత్వ పాతుత్వాత్ కాంస్యతాలం నివారయేత్. 
/. ఫె నె * 

al బో |. శ uf " I ళే # ఇ 
ఫే 

రిఘోణ్యా మేకతాలాడ్లతాల నిస్ఫారుక్నా స్త్రయః 

'తలాః' న్యుః [పాయళో నెతురిచ్చయా న్యేఒపి కేచన. 

అతాలాలాపవ సంయుకో "రుంకారః [(ప్రథమస్త సత; 
[. ల 

లం "వడరూవకయోర్శశ్యే ? స్యాదోతానియతాస్పదా. 
+ 

ణ్ ( Er జో త 5 - శ /. . / we 
" 

జ అనంతరంతు కవితా శతో౭.వచ్చేదనంజ్ఞ కః 
1 ఛ్ * 

' Ce . మలపో౭_థ్ల (పహారణం (ప్రబంధాః (వఎకణేమతాః. 

pa |. న. + 
నా ఇ Fe le ' wm ur hr vip 2 ల 

ఆలీ జో “ x d శ 
గ. స్ rok 

వపాం పాటాకతురె స్తు్యముత్ వ్లుతె ॥ కరణా 8 కృతమ్ he, 

(భమరీఖి_న్త నథా చారీమండలె రుద రపి 
a... (౧a 

నర్తనం _వెకణం [పోకం చమళత్కారై కకారణమ్. 



కవితము, ఉట్టవణి, ఖండయతి, అవచ్చేదకము, మొదలగునవి, రిఘోణితో 

వికల్పముగా రావచ్చును ; తరువాత నర్తకి, మై సారమను నామాంతరముగల 

సముదాయ | పబంధముతో, వేరొక్క చి తవాద్యముతోనై నను, రంగమండపమును 

(ప వేశింపవలయును ; అనంతరము, ముఖవాద్యము నడువవలను ; దీనినే 

చేశీవిద్యావిశారదులు పుటిలమని పేర్కొన్నారు. 71, 72, 18 

దీనితోనే పుష్పాంజలి వేయవలయును గనుగ, దీనికే లోకవ్యవహోరమున 

పుపూాంజలి అనుెపీరు, జొపచారికముగా వచ్చినది. ' 74 

అంతరమున హుడుక్క, కరట, చేశీపటహము, మున్నగు వాద్యములుండ 

దగును; శబ్దము డ్రావ్యముగానుండుట కంచుతాళములను. వదలవలభును. 7లీ 

రిఘోణియందు ఏకతాళము, అడ్డతాళము, నిస్సారుకము, , ఆను మూడు 

తాళములు పాయికముగానుండును ; నాయకుని 'యుష్ట్మ పకారము మరికొన్ని 

తాళములును గావచ్చును. 
ద్ర 

“hye శ ల 

మ స ఇక పేకకణ పదతి 
ళ " గ ఇ € i గ్రా (లోకి 

మొదలు తాళము లేని యాలాపముతో. గూడిన రేురకోరము ; ' దానిపై 

వదము రూపకము; ఈ రెంటి నడుము, ఓతము' తప్పక యుండడగును ; అనంత 

రము, కవితము, అవచ్చేదము, మలపము, (వహరణమును; ఇవి ''పేక్కణమందలి 

|పబంధములు.. . a we 77, 78 

ro కిక్ స్త్రకర్తూముంతో.. ఎత్రమురులలో. 
ఉద్దత మైన, చారీమండలములతో న్న _ర్హించ్తుట్లి, ఎేక్యణము కిరి? ముఖ్యముగా 

79 

వీని పాటాత్రరములతో సమముగ్య్న 

Kg . =. 

గ. ఓ ని ల + _ + by 

న్ | చమత్కారము గలిగించును., క. 



వీరి4 

క్ల 
శ Ca 

ద్వివిధః నూడః 

Ea శుద్దళ్చ సాలగ శ్చేతి నూడః స్యాన్నర్తనె ద్విధా ; . 

(పాగేలా కరణం వర్ణ సరః కై వార రకోంబ జౌ. _ “80 

a 
[తిభంగిర్వ ర్తనీ పాంతె [?] రాసకో౬ థి కతాలికా a 

ఇత్యేలే కుద్దసూదే౭స్మిన్ [(వబంధాః కీ రతాః నవ. 81. 

ఏషపోం స్వరాతరె న్ముల్యం సదృశం ఇోడతుకాకుభి 8 స 

వినిర్మితస్య వాద్యస్య సమానం నృ త్తమాచశేత్. 82" 

సంగీతన్య యదా పాతం తధా సంగీతముచ్యతే! .. 
(థువో మట్టః |పతిమటో నిస్సారుః సాటతాలక'ః hn 

రానకశ్చ్చెకతాలిచ నూడే స్యుః స_ప్పసాలగే. రతి: 

అథ రానకమ్ . 

బంధం పండ్యాదిమా [శిత్య యస్మిన్ పోడశనాయికాః 

నృత్యంతి దచ్వాదశాషైోవా రాసకం తత్ (పకీ రితమ్. 84 
లు — 0 rp 

పిండీ శృంఖలికా భేద్యలతా ణేదాత్ చతు ర్విధః 

' 7ఆభ్యధాయి. బుధై రృంధః ; తత్ర పిండీతు పిండనాత్ ; ర్ 
... గుంఫనాత్ శృంఖలా భేదో 'భేదనాత్ ; జాలవత్ లతా. 

Ex) 

(పత్యేకం బహు భేదాః స్యుః (పొౌడై సున రక 8 కాతాః. 
ఎవ" 

పోడ- వ వరం తత్ర యత్తాభిర్భంధపూర్ణ తా, 86 

చేలమర్దోరుకం యద్వా కా (కూ?) ర్చాసం కంచుకం తథా . క 

ధమ్మిల్ల ౦ వేణికాం వాపి త త్తర్ధేశానుసారతః, 87" 

దధానాః నుభగం వేషం క్వణన్మృం జీరకంకణమ్ 

 యౌవనంచే మనోవాోరి పీవరోరుకటీ సనమ్. 86 
"ఈ చాక్యమునకు అశ్వయముగాని. - అర్హముగాని నృ ప్ల ప డలేదు” [పర 

థి లు 
“తదనంగీత ముచ్యశే' అని నావరద్ది (వా. (పః అప్పటికిని అంతే. ౫ వ 



పడవ యధ్యాయము తి5్5 

రెండు తెగల సూడ 

న_ర్తనమున సూడ శుద్దమని సాళగమని శెండువిధములు : మొదలు, వల, 

కరణము, వర్శనరము, కై వారము, రఖోంబడము, | తిభంగి, వర్తని; కడపట (1) 

రాసకము, పకతాళి _ ఇవి తొమ్మిది శుద్దసూడమందలి [పబంధములు. 80, 81 

వీని స్వరాకరములతో సమముగా, ధాతు - కాకువులకు తగినట్లు, 

నిర్మించిన (?) వాద్యమునకు సరిగా నృ_త్తము. చేయవలెను. “82 

_(ధువము, మట్టము, | పతిమట్టము, నిస్సారువు, అటతాళము, రాసకము, 

పకతాళి, _ ఈ యేడును సాళగనూడయందుండును. . 88 

ఇక రాసకము 

పిండి మొదలగు బంధములను - కట్టు వాట్లను _ ఆ|శయించి, నాయికలు పదు 

నారుగురుగాని, పం డెండుగురుగాని, యెనమండుగురుగాని, చెయునృ త్రము, 

'రాసకమనబడును. 84 

పిండి, శృంఖలిక, భేద్యము, . లత - ఇట్లు బంధము నాలుగు తెగలని బుధులు 

చెప్పుదురు ; అందు పిడుచవలె గుంపుగాగూూడుట. పిండి ; సరమువ-ల కూర్చుట 

శృంఖల ; వేరుగా విడివడియుండుట భేద్యము ; వలవల ఏర్పడుట లత ; (పౌఢు 

లె న నర్తకులు, క. వానిలో నొక్క్కాక్కటినిగూడ, అనెక విధములుగా _కల్పింప 

గలరు. నట్టువక -కెలు పదునారుగుశే యుకీడదగును, ఎందుకనగా ' ఆసంఖర్హతో 
rh 

బంధము పూర్ణ మగును గనుక. . వ... 85, 56 

నట్టువక _త్తియలు రీరనుగాని, చల్ల డమునుగాని,' కుబుసముగాని, రవికగాని, 

కొప్పునుగాని, జడనుగాని, ' ఆయా దేశపద్దతిన ఏసరీంచి తాల్నవచ్చును ; వారి 

వేషము సొబగుగానుండవలయును ; చేతికే దియములును; కాలందియలును గలగల 

సద్దుచేయ గలవి గావలయును ; ఊరు - కటి - స్తనములు, లావుగాగల మనోహర 

మేన ప్రాయముననుండు వారు గోవలెను? అట్టివారు క్రమముగా, జంటలు జంట 
wr , కీ ” o 7 ge 

క |. _ a 
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స. 

_ = దవే క్ష ౌర్నిర్గమై. ర _సంధిహీనై. రఫ హ్యపసారక్రా 8 ర 

-వాబ్యేన ద్వందశన్తుల్యచారీ (పభ్భతయః కోమాత్ 

ఆది రాజ శ్రియః! (క్యు సాషనురూసం చిరాద్యరమ్ 

వాద్యేషుచ (వ , పయు గకేషు సద్భకేషు విచకుక్టా. 8, 

ఖండ మండల చారీఖిః లాస్యాంగ (ప్రముఖై రపి. 

గి Tog wm న కై (|. రో NE: 

రరిగం యవనికా గర్భాత్ విశేయుః పార్భ్వయోరిమాః. 

స్వయం వరీతుం మవాత్మ్యాత్ |పాప్తాణవ నభాపతిమ్ ; 

గోపికానాం సహా నేభ్యో మానితాః ముఖ వనాయికాః 

ఆగతా ఇవ భూపేన (కీడితుం రాసకోత్సవే 

r 

యాతాయాత [క (క్ల 2 మరి ఫ్టూః (స్రేరూపాః శళినః కలాః ' 

అ_న్తదో షోదయా? (యం 2 పాపః 'రాజానమివ సేవితుమ్. 

ధ్రువా ఇవ తటిల్లభఖాః, చలత్కల్పలతా ఇవ 

కామినీ వేవధారిణ్యః సాజాన్నృ త్తకలా ఇవ, 

శికిఆా ఇవ జార్వత్యా (పతిచ్చాయా ఇవ శియః 

బుతు పయోజ్య రాగేణ గీియమా నేషు గాయనై 8, 

చర్చర్యాది [పబంధేషు దేశీమూడస్థి తేషుచ 

జి 

* 14 

కుర్వుత్యః (పస్తుత రంగ 8 గీఠార్థాభినయం నమ్. 

a 

బంథుణె నై ర్వివిధై ర్భంధై_ 8 నృత్యయురిహ నాయికా? . 

చఛోటికాలిర్మికో పూ నృతాలికాభిః,అయానుగమ్, - 

7 న! 
a Et మే న మ, ము లాను షం Fr Feu of ' | ఆ 

gd. 

యా అనియే (వా. [పతులన్నిటను. అదే యుచితతరమని గహించితోః వ 

శ్రియం, మ్ముది...:సభథాపవతికి విశేషణముగ్య్వావరివ్యః. ర్ల డీనిని (గహించి. “నవ్షరి న 

CHRD 
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లుగా, వాద్యముతో సరిగా, సాగునట్టి చారి మొదలగువానితో, తెరలోనుండి, 

రలగస్థ్టలమునకు ఇరు పక్క లనుండియు రావలెను. 87, 88, 89 

చాలకాలమునకు తమకు తగిన మావేత్మరముగల వరుడు మరల దోరకినాడని, 

సభాపతిని తా మెవరించుటకు వచ్చినట్టి, (పొచీన పోడశమహో రాజుల లతులో 

యనునట్లు, 90 

పదారువేల గోపికలలో, మన్ననగలిగిన ముఖ్యనాయికలు పదారుగురు, శాన 
కోత్సవమందు |పభువుతో క్రీడింపవచ్చినారోయనునట్లు, 91 

Mn 

దోషముల పుట్టుక (రా|తులం. దుదయము) లేని రాజును (చర్మదుని) సేవించు 

టకె, రాకపోకలుచేసి, అలసి, కూడబడిన, చం|ద్రకళలు పదునారును, (స్ర్రీరూప 
oF 

ములు ధరించి వచ్చినవో యను నట్టు, ఎ | 92 

నిలిచిన చెరుగుదీగలవలె, కదలునట్టి కల్పలతలవలె, నృ _త్తకళలు స్ర్రీరూవ 

ములతో [పత్యత మైనవోయనురీతి, పార్వతీదేవి శిష్యురాండ్రోయనుషగిది, లకీ 

“డేవి [పతిబింబములో యనదగియుండునాయిక'లు, 

,.,అయాబుతువులందు | పయో గింపదగిన' రాగములత్రో, _గాయక్సుల్లు చర్చరి 

మున్నగు [పబంధములను, ఊసనూడయందున్నవానిని, పాడుచుండగా, నేర్ప 

రులు తగిన వాద్యములను వాయిీంవగా,' MT 9 94, 95 
గ్ vw + 

wa 

ea 

ఖండములతో, మండలములతో, చారులతో,” 'ప్రస్తావమునందలి యాంగేములచే, 

పాట యంర్ధ మును సమముగా అభఖినయిరచ్చుచు, "| వవేళంచుచు, . " "వడలిపోవుచు, 

సందులేకుండ తొలగుచు, అయకు సరిగా ఇ్నిటికెలు వేయును 2 ఒక్షరొకరిచితులవె 

అగళము తట్టుచు, పలువిధములె న నిండ్యుబంధ్రముః లతే న-జర్రింపవల్లయ్లును. 

96, 97 



858 

అథ చర్చరీ 

చర్చరీ మెతదేవాహు; వర్ణ తాలాం చితేనచెత్ 

వాద్యెన [పవి శేయుస్తాః గాయంత్య శ్చర్భరీం కలమ్, 

ద్విపదిం వాథ శృంగార పీరాభ్యామృతువర్ష నెః 
౯3a 

నాయకస్య గుణఖ్యాతి (పఖ్యాపన పదో త్తం: 

మండలేన [పనృత్యంతి కాంతా వాసంతికోత్స వే. 

అథ నాట్యరాసకమ్ 

చరితం భూపశెర్య।| త పదా ర్టైరభినీయ తే 

నాయికాభిర్వసంత రా దేశీ హిందోలగీతిఖిః 

యౌెవనాసవమత్తాభిః తదు కం నాట్య రాసకమ్. 

' "అథ దండరోసకమ్ 

పా తాణ్యష్టా సమారభ్య వర్దంలే దండరానశే 

కమాత్ చత్వారి చత్వారి నాయ కేచ్చానుసారతః. 

4 

అరత్ని సమ్మిత” దై mgs అంగుషపరిణాహి నౌ, 
ఆ. © 

దండె కనక బద్దాం తె మదనాది (దుమోద్భవా 

సువ్భ త్వ మసృృణ" నానావర క శారు చితితె, + — ౧96... 

""దధీరన్ పోణిపద్మాభ్యాం' అథవా దండచామశే 

" 'తురఠరికా దండకా యద్యా త_త్తచ్దేశీయభంగిభిః. 
ng 

ఉ_క్తేషు వాద్యమానేషు చితబంధేషు వాద ః 

లాస్యాంగ (భమరీ పాద చారీభిశ్చారుచం| కమమ్, 

జ్య సవ్యావసవ్యతశ్చ|క్రభ్రాంత్యా ఖండ పయోగశె. 8 

స శష్టం పంచభిర్భ్వాతె ? కుర్వీరన్ దండమేళనమ్. 

చతుష్షష్టి ర్భవేద్యావత్ యావత్సా ద్విగుణా వ 8; 
3 
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ఇక చర్చరి 

రాసకమందే, నాయికలు వర్ష తాళములతో గూడిన వ్తాద్యముతొ, మధుర 

ముగా చర్చరినిగాని, ద్విపదినిగాని, పాడుచు [పవేశించి, శృంగార వీరములలో, 

నాయకుని గుణములను, కీర్తిని, వెలువరుచు పదములు నిండిన బుతువర్శ నలతో, 

మండలముగా వసంతోత్సవమునందు న_ర్హించుట చర్చరియనబడును. 98, 99 

జక నాట్యరాసకము 

నాయికలు యహౌనవాసవమ_త్తలె , వసంతబుతువున, చేశియుయ్యాాలపాటలు 

పాడుచు, రాజుగారి చరి|తమును, పదార్థాభీనయముతో" చూపుట, నాట్యరాసక 

మనబడును. ల 00 

ఇక దండరాసకము 

దండరాసకమున, ఎనమండుగురు మొదలు, నాయకుని యిష్టముననుసరిం చి, 

(కమముగా నలుగురు నలుగురుగా, పా్యతముల య ఆడునట్టి వారి - సంఖ్య పెరుగ 

వచ్చును; అట్లు అరువదినలుగురవరకును' ఎక్కించ వచ్చును ; వారు రెండురెండు 

సరిజట్టుగా ఏర్పడవలెను, (2) 

రెండు చేతులందును శెండుకోలలు థరింపవలయును; అవి ఒక్కౌక్క-టి చిటి 
కెన [వేలు చాచిన మూరపొడవును, బొటన వెలి లావునుగలిగి, గుండముగా 

నుండదగును; పొగడ మున్నగు |మానితో చేయబడినవియు, వలువన్నెల చి|[త్రపు 
పనులు గలవియుగావలెను ; లేదా, ఆయాదేళరీతులననుసరించి ఒకచేతకోల, 
ఇంకొకచేత చామరమునుగాని, అళ్లు కోలను; చురక_త్తినిగాని ధరింషవచ్చును. 

“401, 102, 108, 104 

మీదచెప్పిన చి తబంధములను. ఛాదకులు వాయించుతుండగా, లాస్యాంగము 

రుళ్యు_ పనితో, “హరముగు దాట్లతో ఎడమ, 
కుడి (పక్కలందును, చ క్రమువంటి తిరుగుడులతో మ" "ఖండ(ప్రకకాగముబే గలిగి, 

సశబ్ద ములగు ఐదుఘాతములితో, 'పఠస్వరము కోలలు కలుపవళను. 105, 106 

లయిన |భమరులు, పాదములు," = 



§60 Ca శ? Ean nf. 

యి roa Fa స్తమో౭ఒధ్యాయ[ 
న_ర్తకీ నర్తనే (పోక్తాః _పబంధాస్సకలా అపి 

"కౌతుకాద్భూమిపాలానాం వాద్య తే౭ | తయథా[కమమ్. 

నర్తనంచ తథా కుర్యాత్ (పౌఢన_ర్హకశికితమ్. 

అథశివపియమ్ 

మృదంగ కరటా కాంన్యతాల కాహాలవాద కై. 8 

వాద్యమా నేషు వాద్వేషు యతి పహరణాదిషు, 

కాం స్వేన, ఘటితాన్ యద్వాలో హేన ఫణినః కర 8 

వామెః వామేతరై 3 కోగ్రాన్ బి |భాణాః తన్మయానపి, 

స్ఫురతి %-రికిటీకారం వాదయంతో లయానుగమ్ 

రు దాతాభరణాః శ్లో శ్లాః (క్ల 2) క ప్పభూతి (తిపుం| డకాః, 

లివ్ వై_కతత్స రాభకాః నరాః నారీజనో౬థవా 

[శేజీభూతాః (పమోదేన గౌయంతళ్చం (ద శేఖరమ్, 

అంగై ర్యథోచిశై ౩ పాకైర్గాస్యార్నగె గ్ల రతి సంయు.తె 8 

అనో న్యాభిముఖీ భూ తాః ద్విధాభూళతాః కదాచన, 

కదాచిన్మండ లీభూ తాః నృ త్యేయుర్భహుభంగిభిః 

శివోత్స వేషు 'క_ర్హవ్యం నృ_త్త మేతత్ శివ| పియమ్. 

_ అథ చింతు నృ తమ్ 

“౯ కొలోచ్భందానుై 8 పాశుర్యతి |పహారణాదిఖిః 

'కోరతాలలయోేశె 8 వాద్యవ క భవె వె స్సహ, 
నం. 

పొరైర్లలిత.సాల్యూఇగె 8. చారీథిళ్ల తిథి _స్టథా 

| శవై వ్వైన్టః (ద్రవిడ దేశీ మైః క్ష ప్తె స్టతా గాకురీతిభి:. 

గీతార్థాభినయో పేతై ౩ ద్విపనై  చింతునంబ్హ క 4 
శ ఆగ జ్ 9 3 2 ల ఉగ “6 NUT షు ఇయం: [ప్రయోగ శ్చాపి ల! కిత్తు పచ్చురై * సులమమొర్మువు:ః, 

— 

, | జ శాల 

108. 

19. 

న. 
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నట్టువక _త్తెల న ర్లనమందు చెప్పబడిన అన్ని (పబంధములును దీనియందు, 

దొరల కుతూహలము ననుసరించి, కమముగా, వాయింపనగును ; అయే (ఫౌఢు ను 

లగు నర్తకులు నేర్చిన నర్తనముగూడ, చేయదగును. 107 

ఇక, శివ ప్రియము 

మృదంగము, కరట, కంచుతాళము, కాహళమును వాయించువారు తమ 

తము వాద్యములలో యతి, (పహరణము మున్నగు వాద్య [పబంధములను 

వాయించుచుండగా, పురుషులుగాని, (స్ర్రీలుగాని, కంచుతోగాని తా|మముతో 

గాని చేసిన పాములను ఎడమచేతులందును, అట్టికొ డుపులను 'కుడిచేతులందును 

“ధరించి, లయానుసారముగ *కిరికిటి యను శబ్దము స్పురించునట్లు వాయించుచు, - 

రు దాతసొ మ్ములుదాల్సి, విభూతిపుం| డములు మూడు పలుచనగా. ధరించి, 

శివునినే ధ్యానించుచు, బంతులుదీరి శివునిపాటలు పాడుచు, యథోచితములై న 

అంగములతో, పాటలతో, గతితోగూడిన లాస్యాంగములతో, ఒకప్పుడు ఒకరి 

కొకరు ఎదురు "మొగముగా ఆండుగా ఏర్పడుచు, మరొకప్పుడు మండలముగా 

తీరుచు, సలుభంగులుగా న_ర్హింపవలయును ; శివునికి |దియమెన యీ నృత్తము 

శివోత్సవములందు చేయదగినది. ' 108, 109, 110, 111, 112, 118 

ఇక చిం తునృ త తము 
ఇ 

చక్కని వేషముగల శేశ్రాయపు (పమదలు, యతి, _పహరణము, మొదలగు 

పాటములను తాళచ్చందముననుసరించి, వాద్యములందును, నోటను, కరతాళ 

' అయముతో గూడ పలికించుచు, లలితములె న లాస్యాంగములతో, పాదములతో, 

చారులతో, గతులతో, [దవిడ దేశమున పుట్టినవియు, ఆ కాకురీతులతో 'నేర్పరువ 

బడినపీయు, “చింతు అను వేదలయ కోటా పండును. ఆ షాటల 

యర్హము నభినయించుచు, అందమై న లయముగల కిత్తఆను 

రముగానుండునట్టి, అయా ప్రయా గమాలతో నడుమ- (భవ మమ్ము వారింఛు 

ల్? ఎం వచ Tate LI, 1 జో 

hee oped 
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నృశక్యేయుః వమదా యత సువేషాః నవయావనాః 

కలాసం వితన్వంత్యః పత్యుర్శధ్యే మనోవారమ్, "3 
చింతున్భ త్తమితి (పో క్రమిదం | దవిడవల్ల భమ్. 1h. 

అల 4 జీ + 

“౯ = = "అథ కందుక నృ తమ్ 
ఇ జే 

పజ 

. పద్మగోమూ తికా నాగ చ[క (పభ్ళతిషు స్ఫుటమ్ 

వాద్యమా 'నేషు బంధేషు నానాపాశేషు వాదశై =, 11 
స! - జ ళీ 

బేశీయ.న్నర్హన [పో క్ష (పబంధేష్వథవా |కమాత్ న 
పార భశ 

న రకీ వెవధారిణ్యః సుమధ్యాః దీర లోచనాః, 118. టో! జుం be న గె 

| . పీవరోరు కటీభారాః పీనోన్నత పయోధరాః |. F 

౧... స్పర్థమానాః మిథః కాంతిరూవయావనవిభ్రమైః. న 
జ. ay _హమ్నారూపే ప్యణ కాం సేన రచితాన్ దారుణా౭ థవా er 

. అంతళ్చల దళయోగోల నిక్వాణ ముఖరీకృతాన్ , [| 

ఫి! | + అల్ల ఇగ అధ Ee Wye దీత్వ్వా౭_న్యాసాం నిజాన్ [తద్వత్ | గృవ్హాత్యః పరతః వరాన్ | 

మిథో వినిమయేనై తాన్ స్వీకుర్వత్యః కదాచన, 152 

కుచవ క్ర కృతాసక్తాన్ శకుంతానివ కందుకాన్ - ot 

కర రుడాషయంత్యస్తాన్ కాతుకోత్మూ_6కూజితాః, 128. 

ఉల్లి భి లత్కందుక [పారి ధావల్గోలాకిలీలయా త 

 రచయంత్య ఇవాకాశం సరో మీశాబ్దసంకులమ్. 124 

పం - చారీభిర్ల తిభిః పాదె దె ర్రాస్యాంగె రపి కోమలె g టు 

పదం --వృత్యంక వనితా యత్ర తత్ స్యాత్ కందుకనర్తనమ్. 12 
ఉంచ ఘం" స 
జ ప, గ్ ల = 

_అథ భాండిక నృత తమ్. 

అరటి వక క్రొ ద్భువేమ. వాద్యేష్తు శాద్యాశుకరకోషుచ 

వ ్ రైమాశేను తాలేన వా_నతాలయు శేనచ, గ 



పడవ యభ్యాయము 

నట్టు, సుకలాసము చేయుచు, ఆడుట చింతున్న త్తమనబడును ; ఇది తమిళులకు 

చాల (పియమెనది. 114, 115, 116, 117 

ఇక కందుక నృ శ్రము (జెండాట) 

ఇందు పదము, గోమూూ|తిక, నాగము, చక్రము, మున్నగు _ బంభములను, 

లేదా చేశిన్భ_త్తమునకు చెప్పిన (పబంధములను, నానాపాటములతో (క్రమముగా 

వాద్యాల వారు వాయించుచుండవలయును. 

నట్టువ క_క్తియల వేషముధరించి, చక్కని నడుములు, నిండైన కన్నులుగలిగి, 

బలిసినతొడల, పిరుదుల బరువుగలిగి, నిక్కిన గబ్బొగుబ్బలు గలిగి, అందమున, 

|పాయమున, వి భమమున, ఒకరితోనొకరు పోటాపోటి చేయువనితలు, 

| 118, 419, 120 

బంగారు - వెండి - కంచులతో చేసినవి, |మానితో చెసినవి ఉనను, ' లోన 

కదలునట్టి యినుపగుంగ్ల గలగలధ్వుని గలవియునగు బంతులు (గ్రహించి, తమ 

వానిని “ఎదుటివారికిచ్చుచు, వారిబంతులన్లు. తా ముషట్టుకొనుచు, అప్పుడప్పుడు 

మరల చెండ్లను మార్చుకొనుచు కుచముల వద్దికి, మొగములవద్దికి అవివచ్చినపుడు 

పమలనువలె ఎగురగొట్టుచు, వేఢుకతో గట్టిగా కూతలు చేయురు,'- 

. 12582, 128 

ఎగురుచున్న శెండ్లను పట్టుకొనుటకై షరుబెత్తు వంశలస్యేతములలీలచే, 

ఆకాశమును చేపలు, ఈమరపూ వులు నిండిన యొక కొలనివలె తీర్చుచు, కోమల 

ములగు చారులు - గతులు - పాదములు - లాస్యా్యాంగములు- వీనిక' శర్ష
ించునది 

“కందుకనృ _త్తమగును. . లం 24, 125 
తా 

ల. . | ఇక భాండికన త్తము 

ఇది భండులు _ హాస్యగాడు - “చేయునది ఫ్. హరు! న్న _రించునవుళ్లు వా
ద్య 

“గాండ్రు నోటిఖాధ్యములును, నాభ్యములను. వాయి
ంచునట్టు అకినయ్యములును, 



864 స_ప్పమో౭ ధ్యాయో 

ఖంజ వామన పోగండ వాన రాద్యనుకారిణః 

శిఖ సారస హేమాక్ష [2] శుకాది రుతకారిణః, 2 

ఖరోన్ట ) సారమేయాది వాశితానువిధాయినః 

త న్మెర్వచోభిరశ్లీలై ౩ చేష్టితై శ్చ తథావిధై ః, 128 

ఉత్సారణాయ జాడ్యస్య హాసయంతో నిరంతరమ్ 

అత్యంతం వామనీభూతాః పాకురత్యంతదుమ్మరె 8 3 

యత నృత్యంతి భంజా_స్తత్ బాండికం నర్తనం మళతమ్. +29 

'అథ ఘటినణీ నృ తమ్ 

_ పహుడుక్కాంస్కంధసంనక్ష్తాం వాదయంతీ నఖిమివ . 

గాయనై గాయనిభిశ్చ వాంళ్ కై శ్చ సమన్వితా, 180 

- చండాలీ న ర్హకీవేషా (ష?) ధ్వనిళారీర పేశలా 

చర్యా పభృ్బతిభిర్గీతై * చేశీనూడస్టితై రవి, ఒఅ ప్ర 

గాయంతీ ధన్వినం | కీడాకిరాతం పార్వతీపతిమ్ 

కావాలే రృద్దలై ౪, కాంస్య తాలై_ః కరటయాంచి తె, 182 

వాద్యేషు వాద్యమా నేమ యతి పవారణాదిషు 

గతిభిన్సుకుమా రాభిః తాలచ్చందమనోవారమ్, 188 

క 
యత నృ త్యేదిదం ఖ్యాతం నృత్తం ఘటిసణీ విధి [2]. - మ 
2 పవంవిధగుగొ నై తత్ [పయోజ్యం పురుషేణవా. 184 

1. “ఘటిని శ), “కటినణీ”, “ఘటివి[ క్రీ”, “'ఘటీవి క్రీ'- అను రూపములు (వా. (ప, 

- లలో నున్నవీ 'హుడుక్కజాతి వాద్యము, “భుటసాి అనునది గలదు గనుక, 

దానిని ధరించిన (స్ట్రా 'ఘుటసి,సీ' కాగా అదే |వాతలో టిన నా (స్రీ 'ఘటనిస్తీ' ' 'ఘటిన్మ్సీ అ 
ముండునని, ఈ' నృత్త త మింశే (గంథమునందుమ కానలాలేదు గనుక దిస్ సరి 

గటా మున శేరు సందిగ్ధమని పరిమ్మర్త సూచించినారు. (కింది సూచిక) * 57౧ 
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తాళానుసారముగా చేతులు తట్టుచు సాగింపవలెను; నర్తకులు గూనివారిని, 

పొట్టి వారిని, అంగహీనులను,! కోతులను, అనుకరించుచు, నెమలి, బెగ్గురు, వెడి 

కంటి, చిలుక మున్నగు వారివలె కూయుచు, గాడిద, ఒంబు, కుక్క మొదలగు 

జంతువుల కూతలననుసరించుచు, ఆయా బూతుమాటలతో, చేష్టలతో, చూచు 

వారి విసుగును పోగొట్టుట కై. నిరంతరముగా నవ్వించుచు, చాల పొట్టిగానిలిచి, 

"తతిదుమ్మరములై న పాటములతో, ఆడవలయును ; ఇది భాండిక నృ_త్తమగును, 

126, 127, 128, 129 

ఇక ఘటినణీ నృ తము 

మృదువైన వేషము, స్పుట్వమెన నాదముగల శారీరమును, గలిగిన మాల 

జాతీ నర్తకి మూపుమీద చెలిక_క్రైవలె హుడుక్కా వాద్యమును బెట్టుకొని 

వాయించుచు, పొాటపాడునట్టి పురుషులతో, ప్ర్రీలతోగూడి, చర్యా వబంధము” 

మొదలగు రచనలును, చేశినూడయందరలి పొటలును, (కీడాకిరాతరూపుడగు 

ధనుర్ణారిని పార్వ క్రీపతిని గూర్చి పొడుచు, కావాళములు, మద్దెలలు, కంచుతాళ 
ములు - వీనితో కరటా వాద్యమును చేర్చి వాదకులు యతి, (వవారణము మున్నగు 

తాళ | పబంధములను వాయించుచుండగా, . సుకుమారములగు గతులతో, మనో 

వారముగా తాళచ్చందముననుసరించి న్నర్తించుట ఘటిసణీ నృ_త్తమగును ; ఇట్టి 

గుణములుగల మగవాడై నను ఈ నృ_త్తము చేయవచ్చును, | 

180, 131, 182, 188, 184 

1. 'పోగండి అనగా చిన్న విఢథలనియు చెప్పవచ్చును. 
యె 

'- 2 అంత్య[పాసలు గలిగి, అ భ్యాత్మవిషయము గలిగి, యోగులు పొడునట్టి '" రచన 
చర్యా[పబంధము (చూ. భరతకోళము) 
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అథ చారణ నృ తమ్ 

నానాను|పొనమధు రాన్ దోహళాన్ రసనిర్భరాన్ 

రసోచిజేన కాగేణ గాయంతో దేఠకాకుఖిః., 

వాద్యానుకరణై ః వక్త్రభవై ః (ఖీభూ)1కృతో త్తరె ః 

ఉద్దతై_ః పాదవిన్యానెః [భమ్మర్తై రపి భూప్పితై 8., 

వాస్తాభ్యాం బహుభంగీభిస్తాలై ౩ ఛందమనోహా రై 8 

య।తభి సౌ రాష్ట్ర శ్రీయా; చారణాః లలితోదతమ్, 
లు 0 

(స్త్రియశ్శేదంతరీయాణాం పల్లవై_ రవగుంఠితాః 

.నృత్యంతి మండలావృత్త్యా తత్ స్యాత్ చారణన _ర్హ నమ్. 

అథ బహురూప నృ త్త్ 

బహురూవన్య లోకస్య తత్త దూప (పదర్శనాత్ 

వెవచేప్టిశభాపాభిః బహురూపం నిరూప్యతే. 

సర్వ (చీవ_చిది? - రవా దేదిం, ..నావగమ్, |[పకల్సకః) ?* 

రంజకో మంజువాగ్వాగ్గీకల్యః 'కె వారకోవిదః, 

* నురేభో రసికో రూపకాజనం భావకోయువా 

3(పాయ వేనాపితంవో) నాత్యుచ్చో నాతి వామనః, 

సంన్కృృతాదిషు భాషాసు నానాదేశోద్భవానుచ 

దక్షః సదస్యతాభిజ్జ ః బలవాన్ విజిత శమః, 

ఆకు వేషూంతర[గాహీ | వస్తావో చితపాఠకః 

..స్వ్రతు ల్యానుచరై ర్యుక్తొ ముండితళ్ళ శుమూర్ణజః, 

1. కుండలించినది అన్పష్ట్రమని పరిష్కర్త వదలిన పాఠము. ఇది నావద్ది 
లోనిది. అర్థము నా యూవా. 

వ, 8. సవరణ సాధ్యముగాని (వాత. 
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ఇక చారణ నృ త్రము 

సౌరాష్ట్ర) దేశము వారైన చారణులు - ఊరూరు తిరుగుచు, “గేయములు 
పాడు వృ త్రిగలవారు - పలు తెరగుల యను[పానములు గల్లి, మధురములై న 

రసమునిండిన దోవాకములను! రసములకు తగిన రాగములతో చేశకాకువులతో 
పొడుచు, ఫీ-భూ అను శబ్దములు నిండిన వాద్యధ్వనులను నోటితో పలుకుచు, 

అందమైన ఛందముగల కరతాళములు పలుభంగులతో వేయుచు [భమరములతో 
అందమైన గట్టి పాదవిన్యాసములతో, లఅలితోద్దతముగా న్నర్తిచుట చారణ 

_న్మత్తము ; (స్త్రీలై నచో కట్టుచీర కొంగులతో ముసుగు వేసికొనవలయును. 

185, 186, 187, 188 

2ఇక బహురూపనృ త్రము 

అనేకరూసములుగల లోకుల ఆయా రూపములను, వేషము, చేష్ట, భాష-బీనిజే 

(వదర్శించునదిగాన ఇది బహురూపమనబడును. దానిని నిరూపింతుము, 189 

“ ర క్తి గలిగింపగలవాడు, మంచిపలుకుగలవాడు యుక్తిగా మాటలాడు నేర్పు 

గలవాడు, ఆకోగ్యవంతుడు, కై వారమున నేర్పరి మంచిశేఖగలవాడు, 

రసీకుడు, రూపరి, భావసాళక్తి గలవాడు, | పాయముగలవాడు, మిక్కిలి 

పాడుగరియు పొట్లేయు గానివాడు, సంస్కృతము మొదలగు భామలందు, ఇతర 

- ఈభాషలందును దక్షుడు, సభ్యత నెరిగినజాడు, బలవంతుడు, (శ్రమను. గెలిచిన 

వాడు, త్వరలో వేషము మార్చ్నుకొనగలవాడు |ప్రస్తావమునకుచిత మైన వానిని 

చదువగలవాడు, తనవంటి యనుచరులతో , గూడినవాడు, గడ్డమును, తలవెంటు 

కలను క్షౌరము చేసికొన్న వాడు, మథురధ్వనిగల గాత్రము గలవాడు - ఇట్టి 

+ 
Fa >» 5 al 

er. | మాం 
లాగానో 

ole దోధకమను వృ త్త చ్చందస్సుగల రచనలు. మూడు గణములు, రెండు గురువు 
moan 

We) 

- లును పాదమునకు గలది ధకము : “నానన నానన నానన సానా” ఇల్లు. 

om వికి జీ 

ఫి Fe 

2. ఇదే యిప్పటి పగటి వేనమని వరిష్క ర్త “థావము-(IntroductionP. 152). 
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మధురధ్వని శారీరో బహురూపీ నిగద్య ల; 

గుణ “రెభిర్యుతా (స్ర్రీవా మతా ముండనవరిఆె 8. 6... యు 

(తివిధాభినయే నాఢ్యం లొకధర్మమువేయుషా 

3 సా _త్త్వి కేన పరిత్య క కం హావభావ వై రలంకృతమ్, 

౧”... ద్విచతుశ్చరణా పాదసంజీవా 'థినయాంచితమ్[.?] 
a (పథమం _వవిశత్చాతం సకలాతోద్యసంయుతమ్, 

Sn 
వాద్య ప్రవ రత: [పానైః 2] న రపి మనోవారమ్; 

వాల్ 6... రా రూ 

నృపవం శనవా లోక పసిద్దచరికేన వా, 
ః © 

2 జట్ . ' ' ' యన్నా శ్యే(వర్షితం)2 సాజాత్ తత్కు-ర్యాద (తకృ తిమమ్ ; i 
అత్యంత గామ్యభాషాఢ్య మనిష్టం యత్నభాసదామ్ Be 
క. యచ్చ బహు రూపం నతన్నతమ్. 148. 

చత = hi 
Ware 

బై 

సాలే. నం అథ కోలాట న రనమ్ జ. య we రా ది ' oe ay 

WY? 
' య నం కావాలై ర్యార్గపటహైః కాంస్యతాలసమన్వి తై 8 న. a. గ Qa. a___ | er 

| ఫ న 8 49 “మస. యర్దలై ౩ జయఘంటాథిః ఛేరీభి_సంబశైరపి, 149 mn 
a roi 

Te వాద్యమానేషు వాద్యేషు వాద్యకై ర్భావ్యమద్భుతము[ ? ] re 
సంకల? వర|తాగమనై శ్చితై 9 కరణా రంచితాదిభిః, 

వానా 

॥ (పాంశోరుపరి వంశస్య [భమై రతిదుష్కరై 8 

ప్రాణసంబెహకరతై 8 శ స్త్రధారా[గవంచనై. 8, 

మనుష్య దుర్వహపార్భా.రె ః మృద్వంగ పరివర్తనై 8 
క! 

చె ఉచె చః ఖగవదుడ్డినై ర శస్తాకణాం ఇబాలనాదిభి8 Mes న 
శ ie ఆ రాజ ప ' య[తనృత్యంతి కోల్లాటా న్తత్ స్యాత్ కోలాటన రనమ్, 

"ఇతి: అతో 

చే wn te 

1. “వాదసంజివాఖి అని (వా. (ప. 2 చిని చిన్ని సవరణతో అర్థము సూలించిలి్మ్సి 

|. . వత్సృఖభావనామి సన్వార్య సంశర్యవ్” అని టా. (వ. క్రుకరాని పాఠము, “ట్లో 
క 

ae జ. జ a 
w 
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వాడు బహురూపి యనదగును ; ఈ గుణములన్నియు =. “తోరము తప్ప _ 
గలిగిన (స్త్రీయిెనను గావచ్చును, 140, 141, 142, 143, 144 

సాత్వికాభినయము వదలి, లోకధర్మమునా|శ్రయిం చిన. తివిధాభినంయములతో, 

వోవభావముల సొగనుతో, "రెండుకాళ్ళు, నాలుగుకాళ్ళ, కాళ్ళులేసి _ సజీవ 

వస్తువుల యభినయముతో, అన్ని వాద్యములత్ ను "గూడి పాత్రము "మొదలు 

[పవెశింపవలయును ; వాద్యములందలి పాటములత్రోను, న త్తములహోను, ఆట 

మనోవారము గావలయును ; రాజవంశముగాని (ఇ లో క పసిద్దమేన “చరితను 

గాని అభినయింపదగును. 5 1A 146, 147 

ఖా అటా ల ॥ న. Ee: 

నాట్యమునందు (పత్యతముగా చూపగూడని వస్తువును ఇందు కృ తిమముగా 

చెయవలను(?1, మిక్కిలి [గామ్యమైన భాష గలిగినదియు, సభ్యులకిష్టము 
/ ౬. భీ లట 

కానిదియునగు విషయము బహు రూపమున "నుండదగదు( 1). గ్ 148 
న Cal 

“a నా 

౫ కక. కొల్లాట్ నిర్తనము 
బాకాలు, మార్గపటవాములు, కంచుతాళ ములు మర్జెలీలు; స దేళంటలు, 

"భేరులు, త ప్పెటలును భవ్యముగా, అద్భుతముగా వాద్యాలవారు వాయించు 

చుండవలెను ; అప్పుడు కొల్లాటవారు (దొమ్మరులు]! _ అంచితము మొదలగు 

కరణములతో, వింతవింతగా 'తోలువగ్గములమీద నడుచుచు," పొడువై' న వెదురు 

గడమీద చాలదుష్కురములై న | భమరులు చేయుచు, ప్రూణసంచేవాముగలిగించు 

నట్టు ఆయుధాల వాదరలనుండి తప్పుకొనుచు, మనుషులు 'చూయలేనీ'ఉరువులు 

మృదువై న యంగములమీద ెట్టుకోనుచు,. ఎత్తుగా 'పములవలె ఎగురుచు, 
కత్తులు మొదలగు శస్త్రములు ్రిప్పుటవంటి పనులు చేయుచు - న-ర్తించుట 

కొల్లాట నర్తనమగును. ns 149. 150, 151, 152 
భశ Cn £్ 
+ ui 

1. డోంబలనువారు . తక్కువజాతివారు. చాలా (పాలీనశాలమునుండియు ఫీరికి 

నాట్య-నృ త్త త_గానములు వృ త్తి. ఉపరూపళములలో *డోంవి అను - విశిష్టరచన 

పూర్వముండీనది. వీరే! దొమ్మరి పారు? 'కన్నడముస ఉరికే 'కొల్పటిగ' అను "మారు 
చేరును గలదు. కొల్ల లాడు -' కొల్లి మున్నగు “శెలుగుపదములకు ఈ “కొల్లా 

టముతో సంబంధ మేమైన గలబేమో ! 



870 సప్త 

కేటుథ్ట నర్వ కీ లక్షణమ్ 

రూపయావనలావణ్య నృ _త్తవిద్యా[ శయత్వతః 

ల 'నే|తానంద సుధాపాన భాజనత్వాచ్చన రక్, 

౧. ఉపచార [పయోగజ్లైః పా|త మిత్యభిధియ లే. 

తనీ కారుణ్య లావణ్య భాగ్యసౌభాగ్య సౌధభూ ః 

_.. కులీనా రూపవత్యాథ్యా గవాగో ధారణోతమా, 

(పగల్ళా రసభావజ్ఞా సోత్సాహో సకుతూహలా 
క లాభిజ్ఞా విభేయాంగీ సుసత్వా మధురస్వ రా, 

” స్మితపూర్వ కృతాలాపా సుమనాః శుద్దలక్షణా 

సుతారా౬ఒ నామయా శ్యామా “గారీివా లాఘవాన్వితా, 

“జిత కమా సభాధీరా చతురా త్రివిభే గహ 
4 అనధానవతీ ఖాతా గీతవాద్యవిశారదా, 

నాతిన్ధూలా నాతికృళా నాత్యుచ్చా వాతివామనీ. 

" వినయౌదార్యలజ్ఞాది గ గుణర తై చొ ఎరలంకృ్ళతా, 
wh 

a 

rr 
జ 

/ 

... పాటాంగహార లాస్యాంగ (భమరీ కరణాన్యపి, 
+. 

ad .గఈ శీర్ష ర 'గోండలీలతణమ్", లేక, “నోండలీ నర్తకి లతణమ్' 

2.7 అంగ్యపత్యంగకోపాంగ చారీ స్థానకమండలాన్ 

డే నన్న త్త శభేదముల కడపట, గోండలిని చర్కొని ౩ ముందు న ర్త సామాన్య "లత “అత 

=. ణము వెప్పుటచేత,- “దేశీవద్దకి.ఫపుష్పాంజలి'_అను శీర్షి క్మకింద _జూరయసేనానీ . కున 
౧ ..ఆట-పాటలు ఈ గోండలికీ నంబంధించినవిగా (గహింపవలసి యున్నది"?- అని. 

బడక  మృ.ర్త ర సూచన చేసినారు. -(IntrodUction ప. 135) ' లేక, “దాని” అహ 

న 3 గంభభాగము లు పమెనదేమా ! గోండలి సంపూర్ణల శణమును సంగీత - ర్య 

“ళ్లరమున (అ. 2౬, ళో ౧౨౬౮-౧8౦౪) చూడవచ్చును. 



వీడవ యభ్యాయము లి 

ఇక న ర్రకీ లకతణము 

రూపము, యశొౌవనము, _లావణ్యము, నృత్తవిద్య _ వీనికి ఆశయమై 
యుండుటచేతను, _ న్మేతానందమను అమృతము [తాగవలసిన పాతమగుట 

వలనను, జెపచారిక [వయోగమునెరిగిన వారు, న ర్తకిని పా[తము అని 

చేరొనినారు. 158 

ఉ త్రమమైన నర్తకి యెట్టిదనగా : 

చులకని చేవాము గలిగి, (పాయము, అందము, మంచి యదృష్టము, భర్తకు 

పీతిపొ శ తత _ వీనికి నెలవై యుండవలెను ; సత్కులమున పుట్టి, రూపము, 

సంపద గలిగి, గవాణ ధారణములందు సమర్థత గలదియు, ప్రతిభ గలిగి, రస. 

భావములను దెలిసి ఉత్సాహమును, కుతూవాలమును గలిగినదియు నై యుండ, 

దగును ; కళలు బెలిసినది, విభేయములగు అంగములు గలిగినది, మంచిసత్తువ 

గలది, తియ్యని కంఠస్వరము గలదియు గావలయును. 1ఫ్శీ, 15. 
We 

నవ్వుచు మాటలాడగలది, మంచఛిమనస్సు శుద్దమైన _ లక్షణములు. "గదీ, : 

చక్కని కనుపాపలు గలది, చుడు రాలు వై యుండదగును ; చేవావర్షము. 
చామనచాయగాని, బంగారువన్నె గాని కాదగును ; TIA, | శమన 

గెలుచుకొని, సభయందు థై ర్యముగలిగ్కి. (సమము అతీతము; . ' వాతము. ' 

అను) మూడు తాళ గవాములందును చతురురాలై యుండవేళను!' అకీక్రానము 

గలదియు, గీత __ వాద్యములందు 'నేర్పరియు గావలయును, నళ. 

ఎక్కువ లావుగను, బక్కుగను ఉండక, ఎక్కువ ప్రొడువును, . పొట్టియును 

గాక, వినయము బొదార్యము, లజ్జ మున్నగు గుణరత్న ములచే అలంక్బోతయె 

యుండదగుగు ; అంగములు, (ప్రత్యంగములు, ఉపాంగముల్సు, చారులు, 

న్రానకములు, మండలములు, పొటములు, అంగహారములు, ' లాస్య్యాంగములు, 

'భమరులు, కరణములు, మార్గ _ దేశి పద్ధతుల ప్రయోగములు - - ఇవన్నియు 

శ 



మార్గ దేశీవిధా నేన ప్రయోగాన్ జానతీ స్ఫుటమ్ 

నద్యొ౭ఖీష్ట (వ యోగజ్ఞా న ర్తకీ [పవరామతా, 

. సయావన యుకానాం సహా నే పి మృగీదృశామ్ | 

క కలాగుణ సమేతానాం న ర్రకీ నై వలభ్యతే 

1న ర్తకీ గాయనీ స్యాచ్చెత్ భోగినీ, పా[తమన్యథా(?). 

కల్యాణకట క పూర్వం భూతమాతృమహోత్స వే 

సో మేశః కెతుకాత్ కాం చిత్ భిల్లీ వేష ముపేయుపవీమ్. 

స్ 

. నృత్యంతిమ శ గాయంతీం స్వయం | పేక్యమనోవాఠమ్ 

=. (పీతో నిర్మిత వాన్ చితగోండలీ విధిమిత్యయమ్ 
a - + 

ఓ“. యతో భిల్రీ మహో ర్మాఫ్టే9 గోండలీత్యభిధీయ శే. 

కుండలీం నామ మృద్వంగీం సుశేశీం దివ్య యోపితమ్ 

సంగీతం కోమలం నృ త్తం శికయామాసపార్వతీ 

తన్న్భృ త్తం కుండ లీమాహసాంః తత్సంబంధాత్ పురాతనాః. 

అథ న ర్రకలక్షణమ్ 

కులీనో నృత్యశాస్త్రజ్ఞః తత్త్వ వేదీ జితేంద్రియః 

ఊవోపోవా విశేవజ్జ దతోలక్యు పదర్శ నే. 
శకట జ 

ల ఈ డ్ 

a కవిర్వాద్య [వబం ధషు స్వయం వాదనకోవిదః 

- 5 

జ్ఞాత వాద్య|శుతీః నరాః ముఖవాద్యవిశారదః. 

అ యాలకలు ల్ ర్ a 

చతుర; శిమ్యశి జా యాం నర్తనే నిపుణః స్వయమ్ 

సంగీత మేలనాభిజ్జ నానాదేశీయ నృత్యవిత్. 

క మానను ఓ ఎ 

1. ఈ చాళ్యమునకు 'పాతమునందు నర్తనము పాట్ట అందము అను మూడు 

ములును గలిగి యుండెనేని అదియొక అసాధారణ నందల్భము' అని శాన్నర్వ. 

మును. పరిష్కర్త నూచించినారు, (చూ. [కింది సూచిక) 



దండలా న్యము 
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వీడవ యధ్యాయము 819 

న్పష్లముగా ఛెరిగీనది గావలయును ; కోరిన |పయోగమునవ్బుడే చేసి చూప 

గలిగినది గావలయును ; ఇట్టిది ఉ తమన కి, 156, 159, 160 

రూపము, యౌవనము గలిగి కళలగుణములుగల మృగాతులు, వేయిమంది 

తోను ఒక నర్తకి లభింపదు. 

నర్తకి గాయనిగూడన య్య నేని భోగినియగును ; కాదేని పాత 

మగును. (9) ॥ 161 

పూర్వకాలమున, కల్యాణకటకమునందు, భూత మాతృకల యుత్సవ 
సమయ 

మున, ఒకానొక స్రీ భిల్ల జాతియాడదాని వేషము ధరించి, మనోవారముగా 

ఆడుచు, పొటపాడుకొనుచుండగా, సోమేళుడు వేడుకతో చూచి, సంతోషించి, 

ఈ చి|త్రగోండలి నృ _త్తమును తానే కల్పించినాడు ; మహో రాష్ట్ర) ములో భిల్ల 

(యి “గేండలి” యని పేరుగనుక, 162, 168 

“కుండలి యనబడు ఒక సుందరియెన చేవతా (స్త్రీకి, పార్వతీదేవి, సంగీత 

మును, కోమలమైన నృత్తమును నేక్చెను : ఆ సంబంధముచే. ఆ నృ,త్తమును 

“కుండలి యని |పాచీనులు పెర్కొందురు. 164 

ఇక నర్తక లక్షణము 

మంచికులమున జనించినవాడు, నృత్యశా(స్త్రృమునెరిగినవాడ్యు త _త్త్యజ్ఞానము 

గలవాడు, ఇం౦|దియములను జయించుకొన్న వాడు, ఊహా, _ అపోవాల, భేదము 

నచెరిగిసవాడు, లక్యుమును |పదర్శించుట యందు దకుడు, వాద్య[పబంధములు 

కవనముచేయగలవాడు, తానే వానిని వాయింపనేర్చినహొడు, - "వాద్యుముల 

[శుతులన్ని యు "తెలిసినవాడు, ముఖవాద్యమందు శేర్యం; + శిష్యులకు నర్పుట 

యందు చతురుడు, తానే నర్తించు నై పుణ్యము గలవాడు, నృ _త్తగీతవాద్యము 

అను మేళగింపనేర్చుగల వాడు, ' నానాదేశముల్ప,నృత్యరీతులైరిగినపాడు, కఖా 

విదుడు, నిరహంకారుడు, పరంపరగా విద్యోప దేశము ఫలచాడు,. “'తాళములందు 

కుశలుడు, మాటకారి, గతవాద్యుములు "తెలిసిన పాతు.” (కౌ త్త త్తగా ఆయా 
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శో 1 కలావిత్ నిరహాంకారః పారంపరో్యోపదేశవాన్ 

తాలేము కుళలో వాగీన్టి వేదితా గతవాద్య యోః, 168 

(పతికల్పయితుం భంగి తాస్తాః [వతిన వా; మయము; 

కరాభ్యాం వాదపాటాది కర్శదర్శయితుంవటుః. 169 

అవ్యంగో 2.౦తర్ముఖః కలో రూపవాన _నమత్సరః “టి 

నర్తకీ మనసా సార్ద మేకీ భావమిహోగతః. 170 

నులేఖో రంజకో, మంజువవనో న ర్రకోమతః జ 
గుణా రేవం విధై ర్యుక్తా కిం చిద్గలితయౌావనా ప 
అంతఃపుర (పుర) స్త్రీణాం క్ చూయా, న_ర్రకీపరమ్, 171 

శ జీ 

il 
అథ ముఖరిలకణమ్ 

eee , తాళమా తాణాం గణిత జ్ఞ తా ఎట్ 

మార్జనా త్రయ వెదిత్వ- | స్థి|రతా లఘుహా స్తతా 172 

వాద్య పబంధక ర భ్రతేవ్రం పా తచిత్తానువర్తితా 

బృరిదమెలన దకత్వం రంజకత్వం ను రేఖతా,. 178 

న్య్యూనాతిరిక్త క యోః సావు లకలతీ ర్వాద్యశుతిజ్జ తా 

+ సంగీత యో జసజ్జ బు త్వం గ్రహా "మో వేచపాటవమ్. ' 17 
అ 

HAE 
చి త్రాదిక చతుర్నార్ల వివేచన విదగ్గతా : న జజ 

...బభిత్వం సావధానత్వం తాలానుగగతిజ్ఞ తా, ట్ 

. ,నర్వాంగరో మరాహిత్యం ధిదావకణనై. పుణమ్ 9 
ss ర తిళు క్రీశ కద్దస సౌష్టవం వా ద౧వాది (6. ఎట్ట సశ కిళ్పళ్చన్య లృద్యవాదితా లి 

. పస్తువోచిత కై వార చతురత్వం- సభావేేః Wn 9 
గా త్రస్వరానుగామిత్వం వాజవాద్యేసుకర్ష తా. 177 

|. వాతలో రెండతరములు లు _ప్రము. “గతి ఉండునని పరిమ్మ_ర్త నూచన, చె 
నా సూచన, ఛీ 

అ ఈ. 

॥ త 



ఏడవ యధాగ్థ్యయము 875 

భంగులను కల్పింపగలవాడు, చేతులతో వాద - పొటములు మొదలగుపనులు చేసి 

చూపగలవాడు, అంగహీనతలేనివాడు, అంతరుగిఖి, ఆరోగ్యవంతుడు, రూప 

వంతుడు, మచ్చరములేనివాడు. నర్తకి మనస్సుతో పకీభావమునొందగలవాడు, 

మంచి కేఖకలవాడు, రంజనచేయగలవాడు, మధురవాక్కు-గ్గలణాడు - ఇట్టివాడు 

నర్తకుడగును. ఈ గుణములుగల నర్తకి యౌవనము కొంత సడలినదై నపుడు 

అంతఃపుర స్ర్రీలకును, (పుర(స్త్రీలకును.) నర్తనము 'నేర్నుట్లకు తగును. 

2 165, 166, 167, 166. 169,100, 171 

ఖ్ cha 
a MRE 

లా wm మ 13 

ee ఇక ముఖరి, లమణము 

తాళ మందలి మాతల శెక్క నెరిగియుండుట, మాయ్లూరి. అర్హమా యూరి, 

కార్మారవి అను మూడు మార్షనలు - ఆవనద్ధవాద్యమందు స్వరములను . పుట్టించు 

(క్రమములు - శలిసియుండుట, స్థిర తమల = వాస్త న్తల*ఘన్లము, వాద్య పబంధ 

ములు రచింపగలుగుట, పాతచి_త్త తముననుసరించుట, బృందమును ముళగించు 

నేర్చు, రంజింపజేయు శక్కి, చక్కనిరేఖ గలిగ్నియుండుట్స, ..ఎక్కువక్షక్ళువలను 

సరిపరుచుట , వాద్యముల (శుతులనెరిగియుండుట, ' నంగీతమును. కూర్చు "ఇలివి, 

పట్టు _ విడుపులందు పటుత్వము, చిత్రము మొదలగు నాలుగు తాళ్ల, మార్గము 

లను: _ చి తము, (ధువము, వార్తి కము, "దీతిణము: 'అన్నుఖానిని. ఒసర్సరురు 

జాణతనము, కాయశ కి సావధానత,  తాళముననుసరించు “గత్రినరుగుట, 

పయంగమునందును దోషము లేకుండుట; “లోపములను కప్టుచెట్టు ౫ నిపుణత, 

శబ్దమును పట్టుకొను, వదలు - శక్తి, “సోప్టవము నీ.వ్య్యుద్యాముగా వాయింప 

గలుగుట, పస్తావమునకు తగినట్లు, సబ్బాపతివిన్ర్రైవారమ్యు. చేయు; .ఇాతుర్యము, 

శారీరమందలి స్వరమును వెన్నంటి. వడవగలగుటు- ఇ్యాజవార్యమందు 4 వక్క 

వాద్యముః | మంచిచెవిగలిగియుండుట, మంచి నిలుకడగల యుళ్ళాహము, చేయి 
న re ca ఇగో శాంత 

f - 
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[సు స్టిరో త్సాహితా చర్మలగ్నహ_స్తత్వమిత్యమీ 

గుణాః ముఖరిణాః (పోక్తా వాదకస్య విచతణై 8. 178 

అథ (పతిముఖరిలక్షణమ్ 

గుణై ౩౩ శ్చిద్విహీనో౬పి భవేత్ (పతిముఖర్యపి; 
కింతు యత్య్యాది వాద్యానాం క్ర లొనాం ముఖవాదినా 

ఉ చిళాన్యనుయాయితి [?] తద్వద్వాదయితుమ్ తమః 179 

అథ వాద్యబృందలక్షణమ్ 

కృతానాం వాద్యకవిఖిః వాద్యానామాళుళికణమ్ 

(శుతిజ్ఞాన వరత్యంచ న్వవాద్య| గహ మోత యాః, 180 

కాలానుగళ్వ మైళా గ్యముభయో (1గ్రంపుట యో?) "ర్మేలనజ్ఞ ఈా 

వామదతిణ దతత్వ మన్యోన్యస్తుతికారితా 
ముఖానువృ్భ త్తి (వర్తి?) కాచేతి వాద్యబ్బంద గుణామళాః. 181 

అథ ముఖ్యగాయకలత జమ్ 

బృంద మేలన చాతుర్యం రాసిక్యమనురం జనమ్ 

(తిషుస్థా నేము గమక పాణగీతి (వవీణళా, 182 

గంభీరమధుర స్నిగ్ధ శ్రావక ధ్వనిశాలితా 

అాదృళ్ళారీర సంవ త్తిః వివిధాలప్మి నై పుణమ్, 188 

సర్వగిత వబంధానాం గాతృత్వం అాలధారిళా 

విజిత | శ్రమకా౭.య _త్తకంళళా సావధానళా, 184 

1. భావము స్పష్ట మేశాని భావ కలుపితము, 

8. 'పుటయోః' (వా, (వ. స్పష్టతరము. వార్యముల కుడి యెడమ మూతలు పుట 

ములు, (చూ. భర, కో, “వుటపరి కర్మ"). 



“2 కంటుకొని౭ే యుండుట -- ఇవి ముఖరి -- వాద్యగాం| డ మేటి.కి వలయు 

172, 178, 174, 175, 174-177, 178 
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ఇములలో కొన్ని లేనివాడైనను_|ప్రతిముఖరి - ఎదురువా 

ఇన యతి మొదలగు వాద్య! పబంధములలొో" .3ఉ చితము 

డు కావలెను. 179 

ఇక వాద్యబృంద లక్షణము 

ప 
ప రు కొ న్తుట్ర

, |శుతి 

వాద్యక వులు 
రచించిన వాద్య|పబంధ 

ములను త్వరగ
ా నేళ్ళుక్స్ సుతు (శ 

పట్లు పులందు తాళముననుస 
సఏగుటయందాస క్రి, తమ తమ వాద్యముల పట్టు-విడుపులందు మునగ 

ట్రే నడుచుట, పకాగ్రమయిన చి త్రము గలుగుట, వాడ్యమురమొక్క. రెండు 

9 ల నాదములను మెళగించు నేర్చు, కుడియిడమలండ్ తో జవాయింప ee 
క్త క శో 

ర 

వ 

గంట, ఒకరినొకరు పొగడుట, ముఖరిని అనుసరించుట -- అనునివి వాద్య 

న 

-. “80, 1 Ye 

శోదములోని వారి గుణములు, స్ 

స 

య్ 

' aoa lam HARE లేడీ 1 

| 
రసికత, రంజింప జేయగలక కీ, 

ల్ 
న్ 

గ 

అత, గంభీరమె, తియ్యనై, తనుపుగలిగి వినీ పీఠము 
శేడ్రగల (పీ నె 

ఇట, అటి శారీరము, -- గానముచేయు కంఠపాటవము, -- 

యారు “9 

తోవిధములె న ఆలపులందు నే పుణ్యము, అన్ని గీత [ప్రజలథములన జ పోడగల 

వేరు, తాళమును విడువకుండుట, |శమను 
య్ జదముగా నుండుట, అవధానము తప్పకుండుట, . 

ra 

శ ౯ 
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నరకీ నుకలాసేన సమతా (సమిత?)' స్థాయకారితా 

శుద్దసాలగరాగేషు భాపాూంగాడశాె చకాళలమ్, 185 

(గహమోశేచ దక్షత్వ్టం ధీరతా౭_పా స్తదోషతా 

సర్వరీతిము వై దగ్భ్యాపశ్చిమత్వం సురేఖశా, 186 

ఇతే తే కధీతాః ముఖ్యా (ఖర?) గాయకస్యగుణాకబురై 1; 

ఈద్భగ్గుణా ముఖరిణీ వాడ్యబ్బం దే పశస్యతే. 187 

(పకృతె. వ్రపాంగనాగానం కోమలం మధురంయతః 
వసే ks ఇ జం ఆగ ఛి శ్ర తాక్రారుపదేష్టవ్యం కన్యాభో్యగాయకై నృతః, 188 

ఆధ బృందలక్షణమ్ 

సమానన్వరతా జ్ఞాన తయే గమకచాతురీ 

అన్య్యూనాధికళౌ శ సోన (న తన్మనన్త స బ్రమ ఖీరుళా, 189 

నర్త నావనశే నాదం ధృశ్వాగాతుం విదగ్గతా 

స్థాయాంశే ముఖ (ఖ్య?)దా యిత్వం నియమస్య |పతిగవాః, 190 

(పబంథగాయిళా చేతి గాయినాం బృందలవణమ్ ; 

బృందం నారీమయం సర్వమపి కార్యంవిలాసినా, 191 

([డతష్టుం కౌతుకినా నృత్తం శుద్వాంత (స్త్రీజనె సృవా 

"లాజ్ఞాం (జ్ఞ?) విద్యావళాం చా గ వె భవఖ్యాపనాయచ. 192 

అథ సం్యపదాయలక్షణమ్ 

పా(తానుజీవినాం బృందం సముదాయ ఉదీరితమ్ 

పారంపరో్యోపదేశిత్వాత్ సంపదాయశ్చ, కథ్య తే, 198 

చతుర్భిరధికా౭_ శీతిరు త్త మో త్తమ ఉచ్యతే, 

విద్యావంతళ్చతుష్షష్టిరు త్తమః పరికీ_ర్హితః, 194 
యట -ి జారి 

1. “నమిత” (వా. (వ. ఉచితతర పాఠము, 



న్ 'ీగోయుండుట, _ ఇవి ముఖ్యగాయకుని. గుణములని సధులందురు. 

on గ 
జజ ము గుణములుగల స్రీ ముఖరిణిగా , వాద్య బృందములందుండుట (ప్రశస్త సము, 

సవాజముగానే అంగనలపాట, మృదువు, మధురము; కావున నేర్చిన మగవారు, 

. ఆడబిడ్డలకు గానము నేర్చదగును. 

1 | 182, 188, 164, 185, 186, 187, 180. 

ఇక బృందలక్షణము 

,ఇ్మకంరన్వరము ఒక్క_తీరుగా నుండుట, |త్రిస్థానము లందును గమకములు పలి 

'క్షించు నేర్పు, న స్థానమందు ఎక్కువ తక్కువలు లేకుండుట, వకాగచి_త్తము గలు 

. గుట్ట, భయముళేమి, న_ర్హించు సమయమున నాదమును వట్టుకొని పాడగల జాణ 

3“ తనము, రాయము తుదలో ముఖ్యగాయకునికి వదలు శెలివి, చేసిన యేర్చా 

ను క పరి గ్రహించుట, (పబంధములను గానముచేయుట _ ఇవి గాయకబ్బందము 

a నకు లతణములు. 

Ee నిలాసశీలుడై. న రాజు, వేడుకతో, అంతః పుర(స్త్రీలతోగూడ నృత్త తమును 

. .చూడవలనినప్పుడు, విద్యాంసులముందు, వై భవమును (పదర్శించుటకును, 

ను సయకలయ (స్రిలే యుండునట్లు చేయవచ్చును. 189,180,181, 1992 

న్ను 

ఇల 
|. wn | [ల 

సల్ల oN స కసం; ప వ. ఇక సం పడాయలకణము 
On గ. " 

J ఎ (| +హాత్రమ ను వెన్నంటి జీవించువారి జట్టు సముదాయ మనబడును; వఠల౭పరగా Fa 

కీని క్రి సం|పదాయమనియు "సరు గలదు; అది వివరింపబడును. 198 

న స "విద్యావంతులు ఎనుబదినలుగురు కలిగిన జట్టు ఉత్తమో _త్రమ మనదగును; 

.అధువదినలుగురు గలది ఉ _త్తమ మనబడును. 194 



880. స్తమో౬ధ్యాయ; 

న ళా జ | గ 0 . ద్వా తింళన్నధ్య మో ఫ్రయః, వింశతిశ్చతురు తమా (రా ) 

రశ. పొడ ళభ్యాత; కనిన శృతి పంచధా. 

Teen 

డ్ శ్రమో త్తమ సంజ్ఞా ( ఖా : !) యాః విద్యావంతో౭_ ధికా యదా 

తదా కోలావాలోఒయంతు నేష్టోరం7, నమ తి యత్; 

నే వునర్వినియోజ్యః స్యాదుత్సవాదిషు భూభుజామ్. 

ముఖరీ మద్దలీ|శేవ్షః స్వవిద్యాలక్షులత్య విక్ , 

. తస్య చిత్త కియా వృందానుగః (పతిముఖర్యపి 

తయో; మార్షంగికాః [పొౌఢాః ద్వా తీంశదను వాదకాః 

హొడుక్కికాన్తు చత్వారో దేశీపాటహికావు భె, 

కరటా వాదకెచద్యొా, తతసాలధ రావు భ", 

ఆ కాంస్య తాలధ రాశా స్టా, వాంశకాచ్వాతయోః పునః, 

ఓతుకా రాశ్ళ చత్వారః, ఇెంఖి కా, 'కాహలాధరాః 

_ చత్వారో, ముఖ్యగాయిన్యళ్చత[ నః, పోడశావరాః 

భవేయురనుగాయిన్యః బృందేఒస్మిన్ను త్తమో_త్తమే. 

య తె తై9కో ముఖరీ, తస్యసమః (పతిముఖర్యపి, 

తతో మద్దలిన" ధీరాః షోడళా నే౭.నువాదకాః, 
fe న. 

వకాడుక్కి కాస్తు చత్వారో, చేశీపాటహికద్వయమ్, 

కరటావాదశా, తాలధ రె, షట్ కాంస్య ధారిణకః, 

వాం శీకావోతుకారాళ్ళ చత్వారః శాంఖకద్వయమ్, 

' చత్యారః కొహాలావాదాః గాయి న్యోర్ముఖ్య యోర్డ యమ్ 

షోడశ నువాగామిన్యో బృందం తన్మతము _త్తమమ్, 

190 

197 

198 

199 

209 

201 

202 

203 



మ 

ae ఇదా న్ చ శ 
3 అం 

7 

డే 

Ez 

881: 

గ స్సది యిద్దరున్నది మధ్యమము; ఇరువది నలువురు గూడినది అవరము 

i ఇనది) ; పదునారుగురు గలది కనిష్టము; ఇట్లిది మమొదు తెగలు. 195 

మా తమ సంఖ్యకు పీరిన విద్యావంతులు గలది కోలాహాలము; అది 

ఏందడగదు గనుక కోరదగినది గాదు; కాని రాజుల మెరవణి మున్నగు 
'కస్టగాగ 

ములందు దాని నేర్పరుపవచ్చును. 198 

లక్షణలవ్యములు "తెలిసిన (శేమ్తుడగు మద్దెల వాయించు ముఖరి 

డు అతని చిత్తము, |కియ, దాని రీతి యొరిగిన [పతిముఖరి యొకడు; 

స్స్ వెన్నంటి వాయించు [పొథఢులె_ న మృదంగాలవారు ముప్పది యిద్దరు; 

క వాయించువారు నలుగురు; బేశిపటపాము వాయించువా రిద్దరు; 

or 

క 

క్ర వాదకు లిద్దరు; తాళము "వేయువారు ఇద్దరు; కంచు తాళాలవారు ఎన 
షట? 

మండుగురు; ఇద్దరు పిల్ల గోవి వాయించువారు; వారికి ఓతుకారులు! నలుగురు; SE 

Fs On 

aie దు బారు ఇద్దరు; కాహాల వాదకులు నలుగురు, నలుగురు ముఖ్య గాయి 

ai "కరత; వెనుపాట పాడు (స్రీలు పదునార్లురు - ఉత్త మా _త్తమబ్బృందమున ఇట్లుండ 

Ai మనమును. 197, 108, 199, 200 

Pye  త్రమబృందమున. - ముఖరియొకడు, _ అతనికి సరియైన  పతిముఖరి 
మమొకడు వారి యనువాదకులు, మభైైలవాము. పదురార్గుకు హుడుక్క 
i భోజాయించువాను నలుగురు, చేశిపవాటము మా రిద్దరు, కరటావాద్యమువారిద్దరు, 

HN ' ఈాళధారు లెద్దరు, కంచుతాళాలవారు ఆరుగురు, ఇద్దరు పిల ల్ల (గోవివారు, ఓతు 

వ 

న టే న. i 
“hg E " ||| 

అ కారులు నలుగురు, శంఖమువా రిద్దరు, కావాలమువారు నల్గురు, ముఖ్యగాయిక 
న. 

a | Hay, 

వ. “శష్టరు, వెనుక పాటక తెలు పదునారుగుశే _ ఇ'క్లర్బడిన పెట్టు ఉత్తమము. 
నా 
గ్. 

ణి నట 201, 202, £08 
1. ర a - 
re Ze 

వ — _ _ 
న 1, “ఓతుకారులనగా అర్దము స్పస్టముగాదు. 'ఓతా అను వాన  |పబంధము 

స. ఈ వాయించువారు శాగలశేమో 4” అని పరిమ్యర్గ సందేహించినారు. (చూ. 
స. ఫట Notes P, 40) “ఒత్తు = నుతి యను నర్గమున తెలుగున వాడుకలోనున్నది. 
సల. ఒత్తుకాడు = నుతివేయువాడని శబ్దరత్నాకరము, సూర్యా. నిఘం. చెప్పుచున్నవి. 

“ఇది ఇంకను విఛారణీయము. . 
3 



ల్ర్రిప్రీ 

న్ షో 

+ చా 
|| 

[| ' 

సప మోఇధ్యాయః 

మధ్య మెహి ముఖ ల్యేకో బృందే (పతిముఖర్యపి 
అష్టా మార్షంగికాః పశ్చాత్ తతో వౌడుక్కి_కావు భా, 204 

కరటావాదకస్తా లీ చత్వార్క కాంస్య తాలినః 

వాంశిక కాతుధ్భత్ శంఖవాదకః కాొసాలాధ కా 

ముఖ్యగాయని కే చాష్టా భ వేయురనుగాయికాః. 25 

కెవలో ముఖరీయ త స_ష్పమార్దంగికాః పరే 

' హుడుక్కా కరటావాది (చౌ 2) తాలధాదీచ కేవలః, 206 

కాంస్యతాలధ రా ధిరాశ్చత్వారో వాంశికాః స్ట్రా; (5; సతః 22 

ఓతుకార_స్లథె కో ద్వౌ నుబర్జౌ కావాలాధరౌ, 207 

పుకె వ గాయినీ ముఖ్యా గాయిన్య స్వ్వవరాః పునః 

చత[సోయాత బృంతం స్యాదవరం పరిక్షీర్తితమ్. 208 

కని మద్దలీ బృ్భందే పతే మార్దంగికా(న్హ్ర యః 

హుడుక్కా. కరటావాదీ (చౌ ?) కాంస్య తాలధరావు భా, 209 

వాంశీక శాతుకారశళ్చ కాహాలీ ముఖ్యగాయినీ 

= తాలజాః సవాగాయిన్యః చత్మనః కథిళాః బుధ 8, 210 కా యు 

' అథ మండపలకణమ్ 

ఏ శతమజబోతరం షష్టిశ్చృతుర్భిరధికా తతః 
రి లాం లు 

ద్వా తింశదితి హస్తానాం పృథ_కేషమ భ వేని్చితిః; 
,[కమాద్దీర్వాణ భూాపాల ((పకృతీనాయే) భవంత్యమీ. 211 

(| 

ననన కనాను 

13.39 సంఖ్య సరివుచ్చుట్న కై నాయీ సవరణ. లేకున్న ౨౯ అగును. 

శీ. ఇక్కడ శుందవమును, దాని భేదములను (నస్తావించు పంక్తులు లోషించినవని 

ర్వీ, 

తోచుచున్నది. కుండలీకృతమను. తెలుగు భరతనాట్యశ్యాన్తము నన్ససరించినది. 
(చూ. అధ్యా, ద క్లో, ల) 

'వభృతీనాం' (వా. ప. ఈ సవరణ వరిష్క ర్గ నూచితము, 
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Ie ..'కుర్యోమెబ్బందమున - ఒక ముఖరి, ఒక |పతిముఖరి, మృదంగమువా లెని 

ముంది, పహుడుక్కలవా రిద్దరు, కరటావాదకు డొకడు, తాళమువా డొకడు 

గురు కంచుఆాంళ మ లవారు, వేణువుబా డొకడు, ఓతుకారు డొకడు,, 

FE ఖకుడొకడు, కావాళవా రిద్దరు, మేటి పాటక శ్తె లిద్దరు, వెనుపొటవా రెన 
మ 'మఠడుగురును వలయును. 204, 205 

ఎ నీటి ముఖి ల్ రమొకడే, మార్షంగికు లేడుగురు, హుడుక్కు కరటి వాయించువా 

ద్దు, ఒక తాళధారి, కంచుతాళాల ధీరులు నలుగురు, ఒక  వేణువాదకుడు, 

కీతుకారు డొకడు, ఇద్దరు మంచిపట్టుగల కావాలవారు, ముఖ్యగాయని ఒకతె, 

వెంట పాటక శ్తెలు నలుగురు_ ఇట్టుండునది అవరబృందము. 206, 207, 208 
0 

r 

( 

జె 

టే 7 న గా "44 OG 
ww w pe 

fae ౯ 

"సన్ను... కనిష్టబృందమునందు _ మద్దలి యొకడు, ఇతర మార్చంగికులు ముగ్గురు, 
Er పై దుక వాయించువాడు, కరట బాయించువాడు, కంచుతాళములవా 

ప :కద్దరు, ఒకో పిల్లన గోవివాడు, ఒక ఓతుకారుడు, ఒక కాహాళ పట్టువాడు, మేటి 

"పౌొటక తియ “యుకె, తాళము నెరిగిన తోడి పాటక అ్తెలు నలుగురు - ఉండ 
ఉగునని పండితులందరు. 209, 210 

ఇక మండపలకణము 

Fe \ 

న్నన... (రంగమండపము మూడు విధములు : జ్యేష్టము, మధ్యమము, కనిష్టములఅని; 

. ఇది ఒక్ ్క్కాక గటి వికృష్టము, చతుర్శళశము, (త్య(శము అను మూడు రూప 

శతు గలది యగును.) 

“=. 'జ్యేష్టమండవము కొలత నూటయెనిమిది మూరలు, మధ్యమము కొలత 
గఇగ్లువదినాల్లు మూరలు, కనిష్టనునకు ముఫ్పది రెండు మూరలును గావలయును, 

వశలవంటి పాతములకు వ్య్టమండపము రాజులతెగకు జేరిన పా (తములకు 

. "మధగమము; ఇతర (పకృతులకు (?) కనివమును కావలయును. _ 211 _మాధ్యవ (లల థి 

Me: 



§84 
స సమో 2_ధ్యాాయః 

కేసే రంగస్య దూరత్వాత్ మంద (ద 2) తా౭.తోద్యగితయోః 

© 

సేతణీయస్య చ వ్యక్తి! నహి సమ్యగ్విభావ్య తే, 

దూరస్టాస్తు జనాః శ్రావ్యా ఇతి తారతరోధ్వనిః 

శ్లేశసంపాదితో నూనం వై స్వర్య మవలంబ తే. 

ధ్వనిర్ముంచతి మాధుర్యం మండ పే౭తి (పి?) కనీ
యసి 

త్యక్వావ జ్యేవ్టకని వే చ్వేతతో మధ్యఃపళస్యతే
, 

1ేయ్మత నృత్యధ్వనీ(ేవ్య[శ వ్యేశ (|శ
వ్యాత?) భవతఃసుఖమ్. 

చతుష్షప్టికరాయా మో ద్వా త
ింశత గ్రారవి_స్తృుతీః 

వికృష్టో మండపో రాజా (జ్ఞాం?) చతుర| శో2.థవా౭.
వరః. 

లట or (a 

సమంతాచ్చతుర [శస్య ద్వా!తింళత్ కీ రితా
౭కరాః. 

ఆయామస్తు వికృష్టస్య పూర్యపక్చిమతో మతః. 

పూర్వత స్తస్య సంత్యజ్య కరానప
్రై (పకల్పయేత్ 

చ్చతుర[శం కై 8 రంగశీ గం సమ్మితమష్ట్ర భిః. 
ఖ్ మా _ ఈ... ల 

౬ 

: రోసేకాడౌ తతో ఒప్యర్థం ద్
విగుణంవా యథో చితమ్. 

"శ్రతో౭_ప్యష్టైక రాన్ ముక్కా
 స్థానం కుర్యాత్ సభాపతేః. 

శుద్దాడర్శత లాకార రంగశీర్లో
పళో భీతః 

స్పంఖై_రుతీర్ష సింహోదై రః విలస తాలభంజి,కె 8. 

' +s క ॥ f ॥ a 
శ | 
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అగో 

ఆ 

ఒ.ధ్రత్యుప్తా నేకరశ్నాంకు చయధ్వ_న్తతమోభరై 8 
“విచ్మితచిత్రభంగీవై ః (చేవణీయెరలంకృతః
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216 

కై “య[త నృత్యధ్వని (పేక్య (శవ్యతోభయతస్సుబమ్” అని పాఠము సంస్య 

రింపవచ్చునని పరిష్కర్త (సూచన. [కిందిసూచ్చి. 



థడవ తరుధ్యాయము 

“జ్యీష్టవిధమం డపమున రంగము దూరమగుటవలన వాబక్జిముల, పాూటతనాదము 

ప్రసరింపదు; చూడవలసినవానివ్య _క్రిగూడ చక్కగా గొ చళముశ్యాతుః 212 

దూరముననుండు జనులకు వినిపింపవలెనని, శక్లేశముతో గట్టిగా శేసినధ్వని_ 

త్హష్వుక వికారస్వరము గలదియగును. స 28 

మండపము కనిష్షమెనప్పుడును ధ్వనిలో మాధుర్యము శశింతుక్తః 

శ్యష్టము, కనిష్టము _ రెండునుగాని మధ్య మంథపము (తశ_క్రతై నమన 

యందు సుఖముగా నృత్యమును చూడవచ్చును; ధ్వనిని వినవచ్చును. 
CRE 

= టో 

వస పె ట్ట [ ¥ p 
గ టీ వికృష్ణ్ట మండపమునకు (దీర్చ చతుర |శమునకు) పొడువు అరు? ల 

ల్లును, వెడల్పు ముప్పది రెండు మూరలును ఉండనగుమ. శాజాలక్లు - “ఇదిగాని.. 

చతుర శముగాని, [త్య్మ్ళశముగాని కావచ్చును (?) 9 215... 

చతుర |శమునకు నలు పక్కలందును ముస్పది'కెండు మూరలుండరగును... 
2 

శ 

విళృష్ణమునకు పూర్ణ పళ్చిమములందు పాడువుండరదగును. =. mw 216 

దాని పూర్వభాగమున ఎనిమిది వా_స్హములు., వడలి, సెక yg 

కోలతగల చతుర | శమైన రంగశీర్ష మును ళ్చివమయనును... 

“'రాసకము మొదలగు నృ త్తముల్నకై, (వె 

లెండింతలు గాగాని, యథోచితముగా చేయనగును. 
వో 

॥ ॥ ( 

5 చ, సభాపతికి సానము కలి\ంపవలంక్లును; ర. 
ర వి 
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మండపమందలి రంగశీర్త ము నెలకట్టు, తుడిచిన యద్గమ్తువులె స్థక్షడనత్సతుకతకక 
Qt హం న! జు 

_స్తంభములమీద, సింహము సౌముదలగు వానిని గండరించి, అంజలి పట్టిన బొమ్మ 
రశ ఎరు 

ర్మ 

Bat 

శులను దాపియుండవ లెను; 'విలితముతై- : బాధల: - కష్ట 

నలంకరింపబడియుండవలయును. 2 లం ఏం బరాణాళ్థానా యాల దా అక 



84 స్థ మోఒధ్యాయః 

'పామాచలగువోకారన్వర్హ (శుభాకారవర్గ ?)! కుం భ్రై ర్వి రాజితః 

యం|తనారీజనాలాప సంగీతాది విచెష్టితె ః, 991 

సంపాదిత చమళ్కారః కర్బూరీ [2] శోభితాన్య [ ద్య? |'భూః 

నీరం[ధచ్చాదనో పేత | చేకణీయద్వితీయభూః. బివివి 

నాసాద్వీపాంతరానీతై 8 దెవాంశాదిభిరంబ రె 8 

విచి కణ వితానేన నయనానందదాయక 8. 229 

నానా ప|తలతాబంధ్రై_ః ఇతిహానాదిభిళ్ళు భై ఈ 

వి కమెః శేలిభిః [త్యాగః]...(భోగ?) ముఖి రః నభావేః 

విచిత సైః సమానాభిః భి త్తివిస్సుమనోహరః, 224 

గీతాతోద్యధ్వ నేః థైర్య నున్వరత్యారి హేత వే 

గవ్యాకెర్నా తివివృతై ః భూషితో నాతి సంవృశై 8, 225 

((భాతృభిః?) నుషమైర్ష్వారై? వేదికా మత్త వారణై 8 

సంగీతావసరె ః సాం|దః పువృతారకితక్షితిః, 228 

విసారి వివిధా మోద పుష్పమాల్యోపళో భితః 

సమంతాద్దూపితో౭ జ సధూవె? కృషాగరూత్క- 8. 227 
(ణి ర్ల వం ల్ల 

నివాస ఇవభారత్యా? క్రీడాగారమివ [శియః 

కరృవో్యో నాట్య నృ త్రార్థః మండపో లక్షణాన్నితః. బిలg 

+ 

సభాపతి లకణమ్ 

అభిజాతో గుణ|గాహీ పా|తాపా| తవిశేపవిత్ 

= కీఢడాశేలీగృవాం దాంతః (పియకీ_ర్షిః[ పియంవదః, 299 
pa 
are wr 
$e dm 

1. 'ుభాకారవర్ల” నావద్ది వా. (ప, గువాతో కుంభమునకు పోలికలేదు; లేచా 
'గువోకారః స్వర్గకుంఖైః' అని నవరింసవచ్చును. మేరువర్వత గువావంటిది 
మండపము. 

ని. పఠిష్క ర్త నూచించిన యీ నపరణకు (Netes 2. 41) చూచునది, 



ద్రీకవు యధ్యాయము 58? 

_' బంగారు కొండలవంటి శుభకరమైన ఆకారము, వన్నెయుగల కలశములచే 
“శ్రణీభిల్ల వలయును; యం| తపు (స్రీ వి గహములు చేయు ఆట పాటలు, మున్నగు 

చేస్టలచే వేడుకగలిగించు చుండవలయును; కర్పూరము ఆదిభాగమందు వెలిగింప- " 

బడు చుండవలయును; రెండవ భూమివై సందులక, దర్శనీయముగా, పరపులు 

శప పేరొచియుండదగును. 1 ౨91, 2992 

_* నానాద్వీపొంతరముల నుండి తెప్పించిన దేవాంశము (చేవాంగము?) మొద 

'అగు వ్యస్త్రములతో, విచి|తముగా కట్టిన మేలుకట్టు, కన్నుల కానందమిచ్చున 
ఠి లు 

దిచయై యుండవలయును, ల$ 

(ఇ పలు తెగల ఆకుల--తీగల యల్లీ కఓతో, చి త్తరువులందు (వాసీన శుభకరము 

లగు ఇతిహిసాదులతో, సభాపతయొక్క విక్రమ_త్యాగ-భో గములతో, మనో 

వారములై , చదరములై న, గోడలు గలిగి యుండవలెను. 224 

పాటల-.వాద్యాలధ్వని స్థిరముగా, సుస్వరముగా నుండుట మున్నగు కారణ 

ములచే, మండపము కిటికీలు మిక్కిలి పెద్దవిగాగాని, చిన్న విగాగానికాక, అంద 
ముగా నుండవలెను. 2255 

ఖః అశ 

రస్సరము సమానములై న (2) ద్వారములు, వేదికలు, మత్తవారణ 

ములు సంగీతావసరములు (+ /)_ వీనితో గూడి యుండదగును; నేలమీద నక్షత 

ములవళె పూవులు చల్లి యుండవలెను; వివిధములే. వ్యాపించు నుగంధముగల, 

వూలసరములుగలిగి, రమణీయమె యుండదగును; ఎడ తెగని నల్హయగరు చెక్కుల 

కమ్మనిపొగ, అంతటను రాజుచుండవలెను. 996, 297 

సరస్వతి చేవళమువలె, లక్మిలీలాగ్భవహామువలె, నాట్య -- నృ_శ్తముల్శ కే 

మండపము నిర్మింపవలెను. ఏ26 

సభాపతి లక్షణము 

మంచివంళఠమున జన్మించినవాడు, గుణము (గహించువాడుు పా(తాపాత 

ముల భేదము చెలిసినవాడు, [క్రీడలకు ఆటపట్టయినవాడు, జితెందియుడు, కీర్తి 

1. ఇది అంతః పురస్త్ర్రీలు చూచుట కనువుగా 'తెరలుకట్టిన వ్రషోముగా బోలునని, 

పరిష్క_ర్ల యఖిపాయవడినారు. (చూ. Notes P, 41) 

1. మత్తవారణముల న్వరూపాదులమీద,, వివిఛాఖిప్రాయములు,. @) పోణంగి 

(శ్రీరామ అప్పారావుగారి తెలుగు 'నాట్యశాస్ర్రము' (పు. ల్రిలి_ -89) న న వివరింప 

బడినవి చూచునది. 



స్త మో౭ ధ్యాయః 

ళృంగాలీ రసిక; నర్వశాస్తా)కూపారపారగః 
మాగ్ష్గదేశీ రవాన్య్యాని జ్ఞాతా నంగీతత త్త (విక్, NN డై నా 

అభిజ్జః సెర్వభామోను పావకః [వతిభానవాన్ 

(తుంగనాకోధిపి త్?) సత్య వనతిర్షితమత్సరః, 

కాదేషు ధృతమాధ్యస్ట్య్రః కృతకారోరనిరామయః 
ఆ నికో విగతాలన్య; వరివా రానుకూల్యవాన్ , 

వివేకీ కాతుకి వాగ్మీ తరుణోగుణదో వవిత్ 
సులకణో జితారాతిః నిపుణో. . .నర్మణి, 

స్వను తి పరనించాయామపి నిత్యం పరాజ్యుఖః 
త్యాగీ దయావర'ః శ్రీమాన్ సభాపతి రిహోచ్యతే. 

నభ్యగుణా; 

'వస్తావోచిత థాపిత్వం _తుటితా తుటితజ్ఞ తా 
మాధ్యస్థ్యం మాన్యళాకాపి (వ్య 2) నాటకాదిషుపాటవమ్, 

వ్యాయాది శాస్ర) వేదిత్వం వాగ్మితా శీలశాలితా 
- = 'ఠ్మధా రేయతా ముక్త రాగద్వే షాది (తి?) మానితా, 

గుణవత్సలతా2 శేషచేళథాపాను కాళలమ్ . 
రసభా వేంగితజ్ఞానం, థై_రగ్టం మధ్యవయస్మ శతా, 

కెొళ్యు తితయ చాతుర్యం సుమూ _ర్రిత్యం కులీనతా 
(పాగల్భ్యం [పతిభా చేతి గుగ్రాః (వోక్తాః సభ్లానదమ్, 

ఇతి 

(శీ మన్నపహా లాజాధిరాజ గణపతిచేవ గజసాధనిక 
జాయ సేనాపతి "విరచితాయాం నృ_్తరత్నావల్యాం 

284 

2లి5ి 

286 

లల్లి? 

288 



ఏడవ యధ్యాయము 869 

ప్రియుడు, (పియముగా మాటాడువాడు, శృంగారి, రసికుడు, అన్ని శాస్త్ర 

సము[ద్రముల మేర దాకినవాడు, మార్షదేశీ రహస్యములు  శెలిసికొన్న వాడు, 
సంగీత తత్వము నెరిగినవాడు, అన్ని భాషలందును నేర్పరి, భావన చేయగల 
వాడు, (పతిభాళాలి, సత్యవంతుడు, మత్సరము గెల్చినవాడు, వాదములందు 

మధ్యవర్తిగా నుండువాడు, కృతకృత్యుడు, ఆరోగ్యవంతుడు, ఆ _న్ఫీకుడు, ఆల 

స్యము లేనివాడు, అనుకూలమైన పరివారము గలవాడు, వివేకవంతుడు, వేడుక 

గలవాడు, మాటకారి, [పొయవంతుడు, గుణదోవము లఅరిగినవాడు, మంచి 

లతణములవాడు, శ తువులను గెల్బినవాడు, పరిహానమున నిపుణత గలవాడు, 

తన్ను పొగడుటయందును, పరనిందయందును, ఎప్పుడును పెడమొగము గల 

వాడు, త్యాగి, దయావంతుడు, (శ్రీమంతుడు - ఇట్టివా డిక్కడ సభాపతి 
యనబడును. 229, 280, 231, 282, 288, 224 

సభ్య గుణములు 

సందర్భమునకు తగిన మాట, అెగిన_ తెగని చొట్ట్లను గుర్తింపగలుగుట, 

మధ్యస్థునితనము, గెరవము, కావ్య నాటకాదులందు పటుత్వము, న్యాయము 

మొదలగు శాస్త్రముల తెలివి మాటకారితనము, మంచి నడత, ధగ్మము నెత్తి 
పట్టు స్వభావము, రాగము, ద్వేషము, మితిమీరిన స్వాభిమానము లేకుండుట, 
గుణముల్నవై (పీతి, అన్ని చేశభావలందును నేర్పరితనము, రనభావముల చేష్టల 

“నెరుగుట, శ్రైర్యము, నడివయస్సు, నృత్తగీత చాద్యములందు చాతుర్యము, 
మంచి రూపము, సతు్కులమందు జనించియుండుట, జంకుకొంకులు లేమ్బి (పతిభ- 

ఇవ్ సభ్యులకు వలసిన గుణములు. 25, 286, 287, 288 

ఇది 

(శ్రీమన్నహాే రాజాధిరాజ గణపతిదేవ గజసాధనికుడగు 

జాయ సేనాపతి రచించిన నృ త్తరత్నావళియందు 

ఏడవ య ధ్యాయము . 



అథ అష మో ఒధ్యాయః 

సభాపతి సభ్య విన్యాసః 

'సాయాహ్న్న కౌతుకీ నేతా నృత్యసందర్శనోర్సుకః 

“నై పథ్యనదనే రమ్యే వివి క్షే చితశాలిని, 1 

కరూూ రాగరు కస్తూరీ కాలీోర హిమ వారిభిః 

మిలితేన పరాగ్థ్యన చందనానులేపితః, 2 

మల్లికా కేతకీ జాతీ చంప'కె 8 కృత శేఖరః 

ఛీనాంబే శరచ్చం [ద చం దికా కాంఖివోరిణ్చీ, 9 

వసానః సూచి విజ్ఞాన భంగ్యాలంకృత పల్ల వే 

పాదాంగులీయ పర్యంతె 8 మకుటాదై సర్విభూషి త్ర (తః?); 4 

స్వన్వకాం తాంళరూపోర్వీపతి నీరాజ నచ్చయా 

దిగ్వధూరను కుర్వారై 8 సాం|దానందం సమాగతాః, ర్ 

మంగలై రవ సోత్కం శై$ కామినీరూప ధారిభిః, 
(న? పాా . శంభో రివ వ(న?) "రాన్ [పావై రణిమా ద్యధిదై వతైెః; గ్ర 

౫ దృష్టివేధవానై * దివై గ్రరవియుక్తాని మంగలై 
శ జ్వలత్కరూూరదీపాని పామపాతాణి లీలయా, 7 

అర ని ఇ 1 వహద్శిః పాణిపద్యాభ్యాం (థాంతి (త?) (పాంతె రణ | శియః (యా?) 

గాయద్మ్భిః పంచమం గానం (ముస్వాన?)? కోకిలాలాప వపేళలయ్. 6 

hl య్ 

1. “|కాంతి[కాంతై 8’ అనునవరణ పరిమృ్మ ర్త నూచన. 

2. కోయిఐన్వరము పంచమమని శాన్ర్రము. అనేరస్వగములు కూడిన గానము 
“ఫంచమగావ* మనుట సంగతి లేనిమాట. కనుక నా యూ నవరణ నూచన. 
కా 
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ప స 
* సగ 

RR: 
స 

ఇక ఎనిమిదవ యధ్యాయము 

. సభాపతి, సభ్యుల విన్యానము 

సాయంకాలమందు నృృత్యమును చూడ చేడుళగ్గొన్న (పథువు, కర్ఫూరము, 

3 

hoe చం|దుని 'వెన్నెలవంటి కాంతిగలవి - అంచులందు సూదికుట్టుప నితన 

అందమెనవియు నగు, చీనాంబరములు శెండు ధరించి, కిరీటము మొదలు 

కాల యుంగరములదాక గల సొమ్ములను దొడిగి, రమ్యమె |పశ్యేకముగానున్న 

ae దర్శనీయమగు, నై పథ్యభవనమునకు వచ్చి; 1, 2, 8, 4 

కొని, మల్లె మొగలి, జాజి, సంపంగి - పూవులు, శిరస్సున ముడుచుకొని, 

+ తమ తమ పతులై న దిక్చాలకుల యంశములతో రూపుగొన్న మహారాజునకు 

€ యొత్తుటకె , నిండిన సంతోవముతో వచ్చిన దిగంగ నలవలె, కామినీ వేష 
క 

mm a ల - 

a ములను ధరించి, తమకముతో వచ్చిన మంగళములవలె, శివుని వదలి నరుఅను 

nl గిన అణిమా మహిమాద్యష్టసిద్ది చేవతలవలె; 58 

pe , శరుణీజనులు, దృష్టి కిదోషములను వారించి శుభములను గలి గించునట్లు, 

BE బంగారు ప ప ళృములందు కథూ్యూరదిప పములు వెలిగించి, ప పద్మములవంటి ' “రెండుకర 

ములతో పట్టుకొని, రత్నాలకాంతి [పొంతములందు |త్రిపుచు, పంచమ నాడ 

స ంచ్చు కోకిల పలుకులవలె మృదుమధురముగా - దంతకాంతులచే పాటను పరి 
న. 

రాజం. గలనా Cra. 
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§92 అష్ట మో 2ఒధ్యాయః 

శుదాం గీతిమివ శుజ్యాం కుర్వద్భిర్దంతకాంతిభిః 

1న రాజన శిరః [పాయ రజలాస్వాం గతింయతి (2), 

యతి పహరతైై ర్వాదై్వఃనానాతోద్యసమన్వి తై. 8 

సు కృం 'కోమలం నృత్యం-* కుర్వా తై _న్తరుణీజనై 8; 

విహాతారాో। తికః (శ్రీమాన్ _పషుర్షోత్సుల్ల లోచన; 

తతః నఖాగతో నర్శసచివై. 8 నృ తమండ వే, 

ఠత్న సాను తటోత్సంగ కల్పశాఖీన భూపతి; 

సహాసనమధిష్థాయ నిపీదద్భిశ్చిత్మ పతః (?) (రిత_న్హతః (2); 

స్వర్ణ కల్పతరుం కృ త్వాపృష్టుతః పురతః పునః 

ర్నతెషరలంకృతం హైమం వా(తో*)2రణం మక రాంకితమ్, 

తలేముక్తావితానన్య వేష్టితన్య మణి నజా 

భవేత్ సింహాసనాపీనః సార్వ భెమః సభాపతి? , 

తన్యవామే మహో దేవీ భ వేదిత్యప'రే విదుః, 

చీంరుంతు నేషా నీతి; దర్శనీయాహి (పి?) కస్యచిత్ | 
అ మహ 

పతితాం (తంతీంళే వత శ్రైలాతీణాం కటాత శరసంతతీమ్ 

చామరోల్లాసనై శ్ర శళ్వద్వారయంత్య ఇవాంతరా, 

కలకం౦కరా నిక్వాణాః లీలాజాగరితస్నితాః 

పత్యుశ్చామరధారిణ్యః తి తిషయు, పృస్టభాగతః, 

ప సంభాలాపనిపుణాః నర్శజ్హాః 'రాజవల్ల భాః 

యెలా 
“లలిత రంగ ర్యుకాః భూమోణామవపి భూషణా 8, 

10 

th 

12 

18 

14 

16 

16 

18 

1, 

లి, 

ఈ పం_కి చాల కలుషితము, 

= 

“కారణం” అని [ వా. (ప, అది “తోరణంి కావచ్చును. *వారణంి “మక రాంకితి 

మెట్లో ఊహింపలేను. మకరతోరణము న్యుపసిర్ధమే. ఇవి శుభరాజ చివ్నా 
ములు [పరి]. 

ఏఓ. 'పతతీం' నావద్ద (వా, (వ. 



శుద్దముచేసి చూపుచున్నారో యనునట్లుగా - పాడుచు, నానావాద్యములందు 

వాళష్థపబడు యతి - (పవారణ (పబంధములతో గలిసిన కోమలమైన నృత్యము 

| ళ్ 8, 9,10 

సా | 

“ఆరతులె త్తగా, సంతోషముచే విప్పారిన కన్నులతో, సభ్యాపవేశముచెసి, 

వ త్తమండపముమీద ఇరుపక్కల ఆసనము అధిష్టించిన నర్మసఛివులతోగూడ, 

'మేక్రుపర్వతము తటమందు నెలకొన్న కల్ప వృతమువలె; 11, 12 

hem nl 

లే 9 

వెనుకపక్క బంగారుతో చేసిన కల్పవృతమును, ముందు(పక్క మకరచిహ్న 
"ములుగల _ తోరణమును నిలిపి, చుట్టును రత్నాలసరులు _వెలుచుండు 

| వృషణాల మెలుకట్టు | కింద, సార్వ ఫభెముడగు ఆ సభాపతి సింవోననము_పై 

'గూర్చుండదగును. 19, 14 

' ఫషేఆతని యెడమ పక్క పట్టపురాణి కూర్చుండదగునని కొందరుచెప్పుదురు;కాని 
నీతీవే_త్తలు_ఎవరికో యొక్కంరికి ఆమె చూడవచ్చునదిగా నున్నను-ఇక్కడ 

-. ద్ధానికిష్టపడరు. “ 15 

నిండు వాలుగన్నుల వనితల [కీగంటి చూపుతూపులు, (వభువును తాకకుండ 

..నడుమసనే ఎడతెగక చామరము లాడించి వారించు వారివలె, కంకణాల 

 కవ్వనముతో ఎప్పుడును సిద్దముగానున్న విలానపు చిరునవ్వుతో, చామర 

'. ఆాగాహిణులు అతని వెనుక నిలిచియుండవలయును. 16, 17 

* నమికమాట లాడుటయందు నేరారులు, మేలపుమాటలెరిగినచోర్లు, రాజుకు 
@ ఎ 

[పీతిపాత్రములు, లలితములె తొడవులకు తొడవులై న యంగములు గలవారు, 

rf 

yn 
ht 
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కామ్యాః కామకలాభి జ్ఞాః కాముకేంధనయౌవనాః 

'తొర్యతితయ వేదిన్యః సువేషూః శుభలత్షణాః 

చామతః పృష్టతళ్చ స్ఫుర్వి లాసిన్యః సభావతేః. 

అష్ట మో౭ ధ్యాయః 
6 

19 

1కర్థ పూరా మిధాక్వేణ (న?) న ర్రకీ గాయనీతి (నితి?) పారిధయాంతం 

(పర్యయాంతంచ) చంజనన నేతౌవక్తమివ (క్తు) గతం శుచిః(% 20 

శుచికే[తా (చ?) విశ్వాసభాజనం రూపశాలినీ 
సువేష మధురాలాపా కలావిత్ |పౌఢయౌావనా, 

సావధా నేంగి తాభిజ్ఞా నృపవంళ కమాగతా 

మంజూ ్వమోం దధతీ హామీం నానారత్న విభూషి తా మ్, 

భూపాలోచిత తాంబూల సామ గీపరిపూరితామ్ 

ఆసీత దకిణోపార్ళ్వే రాజ్ఞ స్తాంబూలదారు' నీ. 

వైవస్వ (*) ద&ిణ పార్శ్వే మం|తిణశ్చపురోధసః 

వే శాననే నివేశ్యాః న్యుర్న రేం దేణ సగారవమ్. 

2ముండాననేచ తన్గ్ధ'ధ్యే యువరాజం నివేశయిత్ 

తస్య దడీణతః పార్శ్వే తద్వత్ సేనాపతీ నయము. 

, అసనేషు యథా ము సేనానీపృష్షభాగతః 

os మండలేశ్వర సామంత పరమండలినః కమాత్, 

వజ్ఞ పత యో వై ద్యాయుధ శికరణాధిపాః 

_స్య్యృశ్వరథ నేతారః కోళగోేష్పగ్భవోధిపాః, 

దె 
a. 

హా 

తెర్య|తితయ తత్త ్వజ్ఞాః మల్గాద్యా రాజవల్ల భాః 

యథాస్థానం నివేళ్యాః స్యుః తదధ్యతెర్న బొబ్బ యా. 

21 

22 

298 

24 

వరి 

27 

28 

1. శోకనుంతయు చెడి, | వలు పెట్ట వీలు గాకున్న ది. 
౧౧ ర 

2, 

ము. 

వీపును, చేతులును లేని “బోడి” కాళ్ళపీట ముండాననము [వరి] 
(|కింది ౫0663 చూ.) 
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కామింపతగినవారు, కామకళయందు జాణలు, కాముకులనురగిలించు యౌవనము 

గలవారు, నృ _త్తగీతవాద్యములు మూడును ఛచెలిసినవారు, చక్కని "వేషము 
గలవారు, చేఫలకణవతులు ఎ అగువిలాసినులు సభావతికి ఎడమ పక్కను, 

వెనుకను ఉండవలెను. 18, 19 

రాజుగారి కుడి పక్క, పరిశుద్ద జన్మము గలది, నమి్టికకు తగినది, రూపవతి, 

చక్కని వేషముగలది, తియ్యనిమాటలది, కళలెరిగినది, నిండు పాయముది, 

(సావధానతగలది, ఇంగిత మెరుగగలది, రాజవంశ కమమున వచ్చినది ఎ అగు 

ఆాంబూలమిచ్చు మహిళ, రాజులకు తగిన తాంబూలసామ గి నించిన, వివిధ 

రత్నములు చెక్కిన వై వ డియడపము పట్టుకొని కూర్చుండవలయును. 

Fs 20, 21, 22, 28 

తన కుడిపక్క |పభువు, మం|తులను, పురోహితులను, సగోరవముగా 

వేతాసనము ( బెత్తముత్ నల్లి నకుర్చీ) లయందు కూర్చుండ బెట్టదగును; 'వారి 
నడుమ ముండాసనమున యువరాజును, అతని కుడి పక్క అన్తే సేనాపతులను 
కూర్చుండ జేయవలయును. 24, 25 

సేనాపతికి వెనుక తగిన యాననములవై [క్రమముగా మండలాధిపతులు, 

సామంతులు, పరమండలములవారు, జోస్యుల పెద్దలు, వై ద్యుల-ఆయుధముల-- 

కరణాల-యధిపతులు, పనుగుల--గు| రాల-రథముల నాయకులు, కోళాధివతి, 

గోష్టాధిపతి, గృహాధిపతులు, నృత్తగీత వాద్యముల తత్వమెరిగినవారు, మల్లులు 

మొదలగు రాజవల్ల భులు-_ఏరిలి, (పభువుగారి యు_త్తరువు (పకారము ఆయా 

' యధికారులు చోటుతప్పక కూర్చుండ బెట్టవలెను. 26 27, 28 



కీ06 అష్ట మో ౬ధ్యాయ! 

వాగేయకార గాంధర్వ స్వరాదీన్ గాయనాన్ నటాన్ 

న_ర్తకాన్ వాగ్మినః పుణ్యపాఠకాన్ కథకానపి 

వామతోద్వి (వి?) విధాతోద్య వాదకాంశ్చ నివేశయేత్, 29 

మాన్యామాన్య విచారజ్జ 8 స్వామిచిత్తానువ_ర్తకః 

నాతిదూ కే (పతీహార స్త్ష్వెత్ వేతధరః పురః. లి0 

కరవాలక రై రా _పైరంగ మః సమంతతః 

అన అగ జి Vt పరివృ _త్త్య సదః సయం స్వపరజ్ఞానతత్స రై 8. 81] 

రత్నా భరణ సం|కాం తే 8 (పతిబింబై రృహూకృళాః 

వూరితా గంధతై లన స్పారకర్ప్బూరవ_ర్తయః 

దీపికా: పురు షైరారారః సు వెషెర్వర్ల దండికాః. ర్ర్లి 
ఇధి రా లం 

(పధానన ర్రకీ నై పథ్యమ్ 

రాజ్ఞః (జ్ఞా) పూ ర్వెద్యురావిష్టా పొ|తః స్నా నవతీతతః 

ఇశువ్య దేవతా విస్తెః కారయిత్వా| గహాధ్వరమ్ 

(పీణయిళ్వా ద్విజా చార్యబ్బంద విద్యావతో౭.ఖ లాన్. 88 

గర్ఫ్భ్ఫోల్ల సిత సౌవర్ణ సామిదర్శిత కేతకమ్ 

ధమ్మల్ల ౦ దధతీక్ష స్తం (స్రైః?) కుంతలై ర్వకుళ|పయామ్ |?] 

(శ్రియా?) 84 

అంగ|పభానుసా రేణ త త్తత్కాలోచికేన వా 

చంద'నేన విధాయాంగోద్వ రనం కుంకు మెనవా,. 95 
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వాగేయకారులు (బయకారులు), - గః లు, స్వరాదులు, అగుగాయ 

కులను, నటులను, న_ర్హకులను, మాటకారుతో + పుణ్య! గంథములు పఠించువారిని, 

కథ చెప్పువారిని, వివిధవాద్యములు వాయించు వారిని ఎడమ పక్క కూర్చుండ 

జెట్లదగును. 29 

+, ఎవరు గారవింపదగినవారో, యొవరుకారో యెరిగినవాడు, (పభువు చి_త్త 
మేరిగి నడుచుకొనువాడునగు ద్వారపాలకుడు, బె_త్తమును ధరించి, ముందు 
(పక్క, ఇంచుక దవ్వులో, నిలిచియుండవలను, 80 

సభను చుట్టుముట్టి, విచ్చుకత్తుల చేతులతో, తమవారిని, పెరవారిని, 

గుర్తించు మెలకువగలిగి, ఆపు లగు అంగరతకులు నిలుచుండదగును, 81 

రత్నాలసొముులందు తోచు పతిబింబములచె అ నేకములుగా గానవచ్చుచు, 

నుగంధి తై లమునిండి, లావై నకర్బ్చూరపువత్తులు గలిగిన, బచ్చెనదండింయల 

దివియలు ధరించిన పురుషులు, మంచి వేవములు గలిగి యుండనగును, £2 

(ప్రధానన ర్త రకి వైపథ్యము 

"వెనుక టిదిన మే (వభువుచే ఆజ్ఞాపితురాలై న నర్తకి, (పొతుకాలమున 

స్నానముచేసి, ఆను ఇష్ట దేవతలను పూజించి, (బాహ్మణులచేత నవ[గవాయాగము 

చేయించి, పి|పులను, “గురువును, బృంద్లమును, ఎల ల విద్యల వారినీ, నంతోవ 

- పరుపవలయును. లలి 

కురులు దువ్వి, లోపల సంపంగిపూవులను (2), ఇంచుక వెలికి దోచునట్లు, 

. మొగలినేకులును ముడిచి, పొగడపూవురీతిగా (?) కొప్పు పెట్టుకొనవలెను. 984 

చేహాకాంతికి తగినట్టు-లేదా ఆయాకాలముల కుచితముగా--(శ్రీ గంధముచే 

' గాని, కుంకుమ పూవుచేగాని, మెపూత చేసికొనదగును. లిక 

. 

— 
el — 

1. సంగీత సాహిత్యములు రెండును - తెలిసి, 'రచింపగలవారు వాగ్గేయకారులు. 

మార్గ - దేశిపద్దతులు బాగుగా నెరిగినవారు గాళధర్వులు; మార్గ సంగితము 

మాత్రము నేర్చినవారు స్వరాదులు [పరి] (|క్రిందినూచి. చూ.) 



లీశ్రిర్రీ అష్ట మో౭ధాగయః 

మంజు శింజాన మంజీర మేఖలా -వలయాాదిభి; 

రత్నాలంకరణై ; హీరస్థ్రూలముక్తాఫలో త్తరె 8 

తాన్యంగ ర్ఫూషయంతీ సః తై రపష్యం గషుభూషితా,. 96 

అంకాధిరోపిత స్వాతీ శరివింబ విడంబినా 

- ఆననేన విరాజంతీ నాసామౌ క్రికళోభినా, ల్ 

కన్తూరీ తిలకాం కేన వదనేనా నుకుర్వతీ 
(పాంతస్థిత కురంగస్య పూర్ణ స్యామృత దీధిలేః, 88 

ముఖపద్భువతత్కామి నయనాలి జిఘ్ఫతయోా 

ల. "సువర్ణ వ్రు మాల్యా దై్యైః (ద్య?) భాండయు కైన రాజతా, 

స్మరణ దధతీ న్యస్తాం మేలే మౌక్తిక జాలికామ్. £89 

రూపస్య (స్యా?) (పతిరూవస్య దర్పణ [పతిమాంతదా 

దృష్ట్వైవ వామ [నామ] మందాక్ష మందస్మితముఖీతతః, 40 రు 

కనకాందోలికారూ ఢా ఛ[తచామరళో భితా 

*బ్బం దెన సహితా సాయం యాయాన్న నతి మందిరమ్. 41 

(నై వథ్య స్థానమాసాద్య "కౌతుక త్వరితం తతః 

ఊరో రాలోకనం చారికరణా ద్యేమ లక్షణమ్, 42 

కూర్చాసంగుస్తూతింత మాదీయత [?] మాన్మభూత్ 
ఇతి సూక్ష్మతరం త్వంతరర్శోరుకముపర్యథ, 48 

నూశీవిజాన సౌవర ప తరత్నా న్వితాంచలమ్ 
a ayn 

(శ క్షం?) కార్చానమథవా కామం పట్ట.  .విచితితమ్., 44 
౧౧౬9 రు 

కర్హాటిీ (పియయారీత్యా యానీతావనసితం తతప్ (+) 

రత్న సౌవర్ణ వషతాదై్యైః మండితం దధతీ లఘుమ్, 45 

1. ఈ వం్షిని (4) గుర్తుగల తలువాతి “బృందేని అనుచానికి విశేషణముగా, 
(గహించుటమేలు. తెలుగు ఆాతృర్యమన్తే చేయబడినది. ఇక్కడ దీని! 
సంగతి కానరాదు. 

జ ఎలో 

“3 
ఇటో ' లం ol 
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“వోనీమిదవ యధా వ్రయము 999 

“1 కాలందియలు, ఒడ్డాాణము, కంకణములు మొదలగు సొమ్ములు, రత్న 

శఖీవీతములు, ధరింపవలెను; వానిలో వజములు, _"ెద్దముత్యములును (పథాన 
ముగానుండదగును; వాని చప్పుడు ఇంపుగా నుండదగును; తనయంగములశే 

వానికిని, వానిచే తనయంగములకును, అందము గలుగవలిను. 96 
ఫే - | 

'ముక్కరముత్యముతో అందమైన ముఖము, స్వాతినద్యతమును తొడమీది 
"కెక్కించుకొన్న చం దబింబమువలె తోపవలయును; కస్తూరి తిలకముతోగూడివ 

ముఖము లేడితోగూడిన నిండుచం[ దునివలె ఒప్పియుండవలిను. 87, 88 

' MES 

కాముకుల చూపుతు మ్మెదలు, ముఖపద్భుము మీదికి వాలగా, వానిని 

పట్టుకొను వెడుకతో, మ నృథుడొడ్డిన వలవలెనుండు ముళ్యాలయల్లి కను, 

శికనుచె అమర్చుకొనదగును. 89 

_ అవై, సాటిలేని తనరూపునీడను అద్దమునఅప్పుడే చూచుకొన్న దోయన్నట్లు, 

చిలిపి సిగ్గుతోడి చిరునగవుగల మోముతో, బంగారు వల్టకినెక్కి., ఛ|త్రచామర 

"ములతో, బంగారువ(న్త్ర ములు, పూనులు మొదలగు (దవ్యములుగల పా|తలను 

ధరించిన బృందము వారితోగూడి, సాయంకాలము రాచనగరికి పోవలెను. 40, 41 

తరువాత, కుతూవాలముతో, త్వరగా వేషమువేసికొను గృహమునకు 

పోవలయును, చారులు, కరణములు, మున్న గువానియందు స్పష్థ్రతకడ్తము 

రాకుండుటకె, లోపల గు_త్తముగా అర్జోరుకము (చల్ల డము తొడిగి, వెలికి 

(పత్తి-నార _ పట్టు - కీనిలో చేనితోనై. నను నేసిన పలుచని వలిపెము-, 

అంచులలో చిత్రమైన సూదికుట్టు పనితనము గలిగి, బంగారుతళుకులు, రత్న 

ములును గూర్చినది_కుబుసముగా ధరింపదగును,- ముత్యాల సరమువంటివి, అంగ 



అష్ట మాజఒధ్యాయః 

ఆలోకనమిదం శతం (పేమణెతు [యథా] భవేత్ 
౧౯౦ 

“పాత (0?) ధృ ళార్జోరుకకంచుక మ్, 48 

1ముక్తాహారాది నాత్యంతమంగసంలగ్న భూషణమ్ 

. సజ్లీభూయ తతస్సృర్వం బృందం రంగభువం విశేత్. 47 

అధథబృందవిన్యానః 

పా[త్రస్య దత ణో పార్శ్వే ముఖరీ స్యాన్ముఖేస్టి తః 

(కమాన్మార్టంగికా స్తస్య తి సేయు ర్వామత_న్తతః, 48 

వహొుడుక్కీ_ శాంఖకా (కో?) చేశీపటహీ కరటాధరః 
కాపాలావాదకాః కాంస్య ళాలినళ్చయ థా[ కమమ్, 49 

తియుః పృష్టత స్తెషా మేవం |పతిముఖర్యపి 

౯ తస్య్యాను వాదకాద్యాశ్చ భ వేయుర్వామపార్శ వ్రతః 50 

తిపెతాం ముఖ్యగాయి న్యా పా[తపాశ్చా_త్తరభాగతః 

పత యోః పొర్భ్వయోస్తాలధరాః పౌఢాః కలాదిము. 51 

బృందం నాకీమయం సర్వమపి కార్యం విలాసినా 
రాజ్ఞాం (జా?) విద్యావతాంచా [7 వె భవభారపనాయచ, రీలి 

“అథ ఆతోద్య మేళనమ్ 

భావిరాగాంశ భూతేన మధ్యన_ప్తకవ_ర్తినా 

వాదయేద్యాంశికోనాదం స్వశేణాచా [పయత్నతః, ర్లి 

1, +ఈ గుర్తు నుండి ఇంతవరకుగల ఆరుళోకములు (42, 48, 44, 45, 46, 47) 

చాల చెడినవి. వై పాఠము పరిష్క_ర్షయొక విధముగా సవరించిన కూర్చు. 

కాని అస్పష్టమే. ఒక విధముగా స్థూలశాత్సర్యము మాతమే తెలుగులో 

కొంత యూహిొంచి యియ్యబడీనది. 

2. ఈ "రెండు పంక్తులును వెనుకనే (శ్ర. 161-162) వచ్చినవి. ఇక్కడ "రాజ్ఞా" 
అనియే నావద్ద (వా. |ప. పాఠళమున్నది. 



aT 

మ్లుతోబిగువుగా అతుకుకొనునవి యగుసొమ్ములు పాతము ధరింవరాదు. 

జ్ సిద్దమై బృందమంతయు రంగభూమిని |పవేశింపనగును. 

is ! 42, 48, 44, 45, 46, 47 

ఇక బృందవిన్యాసము 

పాాతమునకు కుడిపక్క, మొదలు ముఖరి నిలువదగును. అతని యెడమ 

(పక్క, మృదంగాలవారు (కమముగా నుండవలెను; వారివెనుక, (కమముగా 

హుడుక్క, శంఖము, చదేశిపటవహాము, కరట, కావాళము, కంచుతాళములు-- 

శ్రనీనిని వాయించువారుండవలెను. ఇట్లు, ఎడమ పక్క (పతిముఖరి, వానియను 

| “వాదకులు మున్నగువారును ఉండదగును. పాతము వెనుక, ముఖ్యమైన పాట 

“క -క్రౌలిద్దరును, నిలువదగును ; వారి యిరు పక్కలను, కళలు మొదలగువాని 

దు (పోడలయిన తాళమువేయువారు, వారివెనుక్క, పిల్ల ల గోవివారు, 

" కంచుతాళములు ధరించిన అనుగాయికలును, అమరియుండవలయును. 

మ్మ | 48, 49, 50, 51 

సం విలాసళీలు డై న రాజు విద్యావంతుల యెదుటగాని, తనవై భవమును వెల 

యించుటకై. కాని, బృందమంతయు ఆడువా రేయగునట్లు చేయవచ్చును: 52 

తీ 

ఇక్ వాద్యములమేళ గింపు 

మొదలు పిల ల గోవి వాయించువాడు, రాబోవురాగ మునకు అంశమైన 

స్వరముతో, మధ్యస్థాయియందు, [పయత్న పూర్వకముగా నాదము - పలికింప 

ఫణిను; అది లేకున్నచో, పాటపాడు వాడు మందస్థాయిని గాని, శ్రారస్థాయిని 



402 అషమో ఒధ్యాయ। 
ఈం 

మందం గాతా ఈమః [పాపం తారంచ న వినా౭మునా 

యోజ్య స్టేన సమం నాదః సర్వాతోద్య సముద్భవః. వశీ 

యఖథానాదమయం సర్యం జగత్ స్థావరజంగమమ్; 

స్యాదేవం నతి నాధాత్మా చేరో నేతః | 2 నేక--నంత? | (నేతుః?) 

ఫల పదః 

.. -వేప్రయోగన్సుళభగః సాంద్రః సమ్మతశ్చ సభాసదామ్, కర్ 

పూర్వో కలతణాత్ తస్మాత్ సమహసాదనంతఠమ్ 

జోడనీ[కమతో వాద్యం వాయిదత్వా హుడుక్కినా, D6 

... స్నిద్ధతారతరం (పాంతే రుంకారే తత్పవ ర్డిలే 

. చనర్త (౧) కాలపమాణేన తత_స్తద్ద్విగుణనవా, ట్ర్” 
. = _ ని) 

హుడుక్కా కరటా 'ేశీపట హోః [శో[తమంజులమ్ 

| అహార్యాం వాద్యమానాయాం లయచ్చందాన సారతః, ర్రి 

నిన్సారుకె క క్లాలాభ్యాం (క మాన్మద్దల వాదకాః 

వాదయేయుః; యతిః (శతం సుధాసా కేణ సించతీ, ర్ి 

తాలద్విమానతః పూర్వం (వారభ్యా కమవర్ణి తైః 

' యానల్ పోఢ్రశథిః గానైః (మానై ౭?) 

అమితా (సంమిళా?) తత్ |పమాణతః, 60 

“వా స్తేన మృదునా స్నిగ్దా ('పారభ్యా ముఖ వాదినా 

'పేశానినాదినీ పూర్వం, ప్చాదారభటధ్యనిః, 60] 

1. “ఈ పం_క్రి విషయమును ఆకస్మిక ముగా ముగించు నట్టున్నది గనుక ఇక్కాడ 

(గ్రంథ లొ పమున్నదేమో”' యని పరిష్కర్త సందేవాము. (|కిందినూచి). 
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గాని;. అందుకోలేడు. తక్కిన అన్నివాద్యాలనాదమును గూడ దానితో 

సమముగా కలుపవలయును, రల్రి, 54 

'నచో నాదస్వరూపుడగు భగవంతుడు నాయకునికి సత్సలములిత్చును; (ప్రయోగ 
శకీన్కు. సొబగుగలిగి, నిండుదనముతో, సభాసదులకు తృ్తికరమగును* . కల్ 

ఇక శుష్కువాద్యము 

మునుపు చెప్పిన లక్షణముగల! సమహా_స్తమునకు తరువాత, హుడుక్కవాడు 

ఉజ్లోఢని కమముతో*, వాద్యము వాయింపగా, అందుండి వెడలిన సిగ్గమైన ఘన 

' యంకారముతో గలిపి, హుడుక్క, కరట, చేశీపటహములవారు, నర (4) 

తాళపుకొలతకు సరిగాగాని, దాని రెండింతల కొలతకు సరిగాగాని, చెవికింపుగా 

లయయచ్చందముననుసరించి, లహరీ వాయించుచుండగా, మద్దెలలివారు [కమ 
ముగా నిస్సారుక - పకతాళములతో, వాయింపవలయును. 

చెవులలో అమృతధార పోయునట్టు యతి, ' తాళ సమాణమునందలి ' రెండవ 

కాలమానముతో [పొరంభింపబడి, కమముగా పదునారు మానములదాక (6 వ 

క*లమానము వరకు) "జరుగవలయును. 56, చ్ 58, క్ర, 60 

ముఖ్య వాదకుడు ఆ యతిని మెత్తని చేతి చెబ్బలచే, వీణనాదమువలె కోమల 

ముగా నుండునట్లు |పారంభింపవలెను ; ఆగై ని, గట్టి'చెబ్బలతో, "నిండిన వార్లో 

తృావహాములతో, సెద్దధ్వని గలుగ జేయవలయును ; ఆ యతి, హుడుక్క, 
శే. 

ఇతే! 

1. 7వ యధ్యాయము క్రో. 22 చూ. 

2. జోడని, హుడుక్కను వాయించు [కమములలో నొకటి (పరిమ్క ర్ల). 
Pree] re 

లి, ఉద్గా)వామను వాద్య పబంధ థాగము' లహరి, (వరి)-((కందినూ.) 
a 
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దృఢవా_స్హ వవాశరేణ [పవార్షా[దాగమేదురా, 

హుడుక్కా కరటోద్దామ వహావీభిర్మనోవారా, 

కాహాలా కాంన్యతాలోత్లనినాదై రుపబ్బంహితా. 62 

తతః | పవారణం లగ్న మేక తాలై ౫వ సమ్మితమ్ 

స్ని గ్ఞారభట భేదేన వాద యేయుర్యథో చితమ్, 6లి 

కరటాం కావాలాం కాంస్య తొ[మజామ|త భూభుజకః 

రసార్డవాదయాః కేచిత్ పారుష్యూన్నానుమన్వతే. 

_ “గీత నృ త్తవిహీనశ్వాక్ వాద్యం శుష్కమితి స్మృతమ్. 64 

ఇవా స్నీ గ్గస్య పర్యాయౌ సమానోవళమౌ బుధ 8 

తథై వారభటస్యాాపి గదితా గజరోచ్చలౌ. - 65 

అనా 

చతుర శ" చతుః _స్తభా రంగే రత్న విరాజితా 

. + చండిత్వికా [మండపికా ?] స్థాప్యా హన ద్వితయ సమ్మితా 66 

వా_మా |తాధికో క్సేధా తత్త త్చాణాంతః |?] 

(త శ్ల్షత్నా త పమాణతః)' 

rp విచిత మణిసందోవాద్యోతమాన [పభావలిః 67 

తిషేత్ తత విమానస్థా నాకనారీవ నర్తకీ 

వంద్యమానా౬భితః (స్రేఖిళ్చామరవ్యజనాదిభిః. 68 

తుల్యరూపవయోవర్ల (ప్రమాణాభ్యాం పరస్సరమ్ 

అన ఘః శోభమా నాభ్యామంబరాభణాదిభిః, 69 

వాద్యకాల [పమాణాభ్యాం [2] తృణాభ్యాం [ తూణాభ్యాం 2] 

0 పువ్పధన్వినా [నః 2] 

నారీభ్యాం చోలికాగు _ప్పకుచాభ్యాం విధ్భతాంచలా?ః, 70 

a కా గ్ా 
మొ 

1. “తత్త తృమాణతః' నావద్ది (వా. (స; దానీవై నాయీ సవరణ సూచన. 



hh .. | 

దత్ యధ్యాయము 
A405: 

ఖా 

నలో 

క యుదామమెన వవానులతో! మనోహరమె, కాహళనుండి, కంచుతాళ 
i ద యా రు 

అ నుండి పుటిన నినాదములచే బలిసి సాగదగును, 61, 62 
ఉట 

తర వాత, అన్ని వాద్యముల వారును గూడి యేకతాళితోనే, మృదుత్వ ఘన 

ముల 'భీదముచే, యథోచితముగా (పహరణమును వాయింపవలిను, 68 
3: కో 

ఇక్కడ, రసార్ద్ర మైన హృదయముగల దొరలు కౌెందరు, కంచుతో, తామ 

'ముతో చేసిన కరటోవాద్యమును, కావాళవార్యమును, ధ్వని పరుషమైనదని, 
సతుముతింపరు. గీతము, నృ త్తము, ెండును లేని కారణముచే, దీనిని శుష్క 

- రక్త 

న. ఇచ్చట, స్నిగ్గవాద్యమునకు సమానమని", ఉపశమమని, పర్యాయపదములు ; స గ 
జ్ ఆరభట వాద్యమునకు గజరమని, ఉచ్చలమనిి మారుసెళ్ళు. 65 

...... రంగన్లలమున, చతుర శమై, నాలుగు కంబములు గలిగి, రత్న కాంతులునిండిన 

శు మండపము గటవలయుిను ; అది ఆండుమూరల 'వెడల్పుగలది గావలయును. 

HU EN టె డా నుండ 
.సంటొని యెత్తు, ఆయాపా[తల కొలతకంకు ఒక మూరమా త మక్కువగా నుం 

ఎజ్రగును ; దాని (పభావళి - వెలుపలి చట్టము _ రంగురంగుల మణుల గుంపువే 
# 

1 

Cu 

Ge, 

ra ప పటుకొని, (స్త్రీలు 
స ''దానినడుమ, ఇరు పక్కలను చామరములు, వీచోపులును ప ని, (చ్చు 
wife! 
(| గ్. 

 కొలుచుచుండగా విమానమునందుండు బేవకాంత యో యనునట్లు, నర్తకి న 
మె. 

(| ౯. 
Me 
శ్వ 

7 ॥ (1 
|. టై 

న Fa 
తో ల వల ను, 

సఖా వలెను ; నిర్దుష్పమెన చీరలు, సొమ్ములు మున్నగునవి కలిగి శా భీల్ల త 

MoE ఈ కువ 
“క ఇాద్యతాళ(వమాణముగలిగి (1), మన్మథుని అమ్ముల పొదులవలె, పొట్టి కుప్ప 
aid fa 

స. సముతో కుచములను గప్పుకొని యుండవలెను. ఆతెరలు, ఎనిమిదిమూరల 

gr బా 1. “వవాని రభ్యాసవిశెష.:' అని రత్నాకర వాఖ్యలో క లి నాథుడు (నం. రఆ్నా. 

స్ట. 718064) వాద్యముల పలుకులను మరలమరల వాయించునొక పద్దతి. 

ర్, లీ., “సమము అను వాద్య[పబంధము; “సమానము గా వచ్చునని, 'ఉచ్చసితము” 

స... అను యకిప్రంధము “ఉచ్చలము” గా వచ్చునని వరిస్కర్త. (కిందిసూచి). PE Se ర జీ ల 

జా 3 

Tre షు మ 

లో ea Tr 
Fh ree 

ల 

న న్ 

జ క 3 శ్ 
= ge ex: 
a; 

wes 
చమ్మ 

| స్వే చర 
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యి 

అష్ట్రూరత్ని కృతాయామాః తదశ్చేన తు విన్ఫృతాః 
(ప) 0 అది 

పురో యవనికాళ్ళి తా; నూచీవిజ్ఞాన ఖథభంగిభి; 

తి స్తతోధికా వాస్యుర్యథా వాద్యం యథారుచి. (/ 

3 TE Da; a కే | నా ౧9 | Am, ss తతః పుష్పాంజులేక పూర్వం పఠమ్రైః _పాటబర దై: సవా[కమాత్ 

కర్తవ్యం | పతినీ రాణా మేతాభ్యామససారణమ్ 

[పథమామంశరేణై కాం వా తస్య పురతః స్టితామ్.. 72 

. కోర్వూరధూప సంకాశ పీ (శ్వే 91 తాంళుక తిరోహితా 
సద్యః వీ.రాబ్టిజా తేవ తిషేత్ లథ్నీః పతింవరా. 78. 

' తృత్రీయో ప్ఠ [పాట ?] బంధన్య శజ్దేనాం తేఒపనర్పితా 

సర్వాతోద్య నినాదేషు యుగపత్ (శత హోరిము, Ti 

'“ఊర్హ్వభూమౌ తురీమ. ...... ..తుముద్యశై 8 |?] 
' హైమైర్మణిమయొః కాంచీ మంజీర వలయాదిఖిః, 75 

అనె బు_గ్రరాభరణా. 8 కించ వసె నై) శ్చామీకరోచ్చయొః " 

(శ్రీ ఖండాగరు జై వ. కుంకుమ జె రపి, 76 

తోమయేయురిమాం బృందయుక్తామింగి తవేదినః 
మ_త్తద్విపఘటా వాజిఖై ర...దురంవరమ్ |? 
[కమెణ కుంకుళం [మం] దద్యాత్ (2) ద్వంద్యా [2] ( (యద్వా 2) 

కక్షష్రనుసారతః. 77 

49 “శాంతా, గతా వేళ్ళ విశామ్యణఆాం త్వయా 

కత్యాదిశ్య మహీపాలో హార్తాదెనాం విసర్హయేక్. FR 4 

స్వామిసంభావనాధన్యం మన్యాం లత్మీభరాలసామ్ “7B 

“వీతాంశుక” నావద్ది వా. [పు కర్పూరధూళి పీశవ గాము లుగా.  ళనుక ఈ నా 
సవరణ నూచన, 

చీ: ఇక్కడ కొంత (గోంథములోపించిన దనుటశ స్పష్టమే; వాశాత్తుగా న_గ్రకీని, సన్మా 
వింయట యెత్తుకొనబడినది గనుక. 



వెడల్పును, నాలుగుమూరల పొడవును గలిగి, సూదికుట్టు పనితనములతో, వింత 

కేపింతలుగా నుండదగును.. అవి మూడుగాని, అంత కెక్కువగాగాని, వాద్యముల 

వననుసరించి, రుచికొలది ఉండవచ్చును. 69, 70, 71 

2. 

తరువాత, పుబ్బూంజళికిముందు, ఆయిద్దరు స్ర్రలును పాటబంధములఆతో [కమ 

భీముగా, పా్యతమున కెదుటనున్న మొదటి తెరదప్ప, తక్కినవానిని తొలగింవ 
వలెను, 72 

కర్పూరపు పొడివంటి పచ్చని (శెల్లని ?) వలిపెము మరుగున నర్తకి, అప్పుడే 
స్వయంవరమున.కె. పాలసము| దమునందుండి వెడలిన మహాలత్మీవలె, నిలిచి 

. [యఘుండవలెను. 18 

మూడవ తెర, పాటబంధముల శబ్దము తుదలో, వాద్యములన్ని యు ఒకమారే 

చెవుల కింపుగా మోగుచుండగా, తొెలగ్నింపబడ వలయును. 74 

ఊర్థ్వభూమియందు eee కు ఉద్యుక్తులై నవారిచే అల ((పభువు 

- యొక్క ?) ఇంగిత మెరిగినవారు బృందముతోగూడ ఆన రకిని, సువర్ణ - రత్న 

మయములగు ఒడ్డాణము, అందియలు, కడియములు, మొదలగు సొమ్ములను, 

బంగరు సరిగల వస్త్రములు, (శ్రీగంధము, అగరు, కుంకుమపూవు, మున్నగు 

వానితోడి కలపములును, బహుమతిగా నిచ్చి, సంతోవపరుపవలయును. మదించిన 

యేనుగులు, గు|రములు మున్నగువానిని _ లేదా శ _క్యనునారముగా ఏవే నను, 

ఈయవలను, _ | EE 75, 76, T7 

బహుమానసంపదబరువుతో, |పభువుమెచ్చి, గారవించుటచే, ధన్యురాలవై తి 

నను, 'నెమ్మదితోనున్న ఆన ర్రకిని భూపాలుడు “'అలసితివి, ఇంటిీకిబో యి విశ 

మించుకొమ్ము' ' అని వీడుకొనవలెను. 6 

! 



1408 అష్ట మో౭ధ్యాయ। 

_ అపి స్వపరదేశీయాన్ నానావిధకలానిధీన్ 
(పస్తుతస్తుతివాచాలాన్ నమ్యాన్ విద్యావతో౭౬ఖిలాన్. 

పరమండలినో౭_ శేషాన్ కవీన్ కీ ర్రివిధాయినః 
అ [భ్యర్భ్యాపి 2] యథాకామం సువర్హాభరణాంబ రై 

:.కృళార్ధాన్ వారి వః కుర్యాత్, + కీ రిలంపటః. 
థు ® అల 

నూచీముఖ గతిన్య్యూత గుణా రిఖరళోథఖినీ 

జాయసేనాధి నాఖేన నృ _త్తరత్నావలీకృళా, 

ఇతి 

(శ్రీమన్మవోరాజాధిరాజ గణపతిదేవ గజసాధనిక 
౫" జూోయసేనావతి విరచితాయాం నృ_త్తరత్నావల్యాం 

అష్ట మో౭ ధ్యాయః సమా _ప్పః 

నృ త్రరత్నావలి సంపూర్ణా 

79 

60 

81 



ఎనిమిదవ యధా్యయము 409 

కీ ర్లికాసపజెడు భూపాలుడు, తనదేశము వారైనను, పరబేళము వాశై నను, 

నోరార పొగడునట్టి నానావిధకళలకు నిధులై నవారిని, నమస్కరింపదగిన విద్యా 

వంతులనందరిని, కీ రిని గలిగించు ఇతరమండలముల కవులనందరిని, చవారివారి 

కోరికకు తగినట్లు, బంగారుతో, సొమ్ములతో, వ స్త్రములతో పూజించి, కృత 

కృత్యులనుగా చేయదగును. 79, 80 

నూచీముఖము, గతి, గుణము, శిఖరము, అను నృత్వాంగముల్లు కలది (సూది 

మొనవెంట నడుచు దారముతో కూర్చబడినది, కొండెతో ఒప్పునది యగు 

నృ _త్తరత్నావళి (యను హారము) జాయ సేనాధినాథుని చే ర చింపబడెను. 81 

ఇది 

(శీ మన్మహారాజాధి రాజ గణపతిదేవుని గజసాధనికుడగు 

జాయ సేనాపతి రచించిన నృ_త్తరత్నా వళియందు 

ఎనిమిదవ యధ్యాయము 

నృ త్రరత్నావళి సంపూర్ణము 



విశిష్టపదనూచి 

అ 

అ|గథ (చారి- అడ్డితమునకు నామాంత 

రము) వీ- 984 

ఆ|గామ్యము 6-186 

' అట తాశము (సాళగనూడ (పబంధిము) 

7-88 

అడ్జతాళము 7-6 

అదితము (చారి) 8_9, 84; 4-54 

అడ్డితము (పాదము) 8_156 

అడ్డి తము (భొమమండలము 8_145, 

“157 

అణిమ 2-6 

అతి కాంతము (కరణ) 4-9, 111, 264, 

281 + 

అతి[కాంతము (చారి) 8-11, 41, 48, 
175; 4-111, 186 

అతి కాంతము (ఆకాశమండలము) 

8§_146, 171 

అతి కాంతము (పాదము) 8-166, 171, 
178, 177, 179, 184, 187, 189, 

190, 191, 192, 195, 196 

'అద్భష్ట ఫలము 4.250 | 

అధమమదము (దృష్టి) 9_72 

ఆధోగతము (శిరోలత్షణము) Ath + 

అధో ముఖము (శిరోలతణము) జాతీ. + 

అద్భుతము (దృష్టి) 2-80, 40 

అద్భుతము (రసము) 2-40 

అధ్యర్దము (భామమండలము) 

8_145.159 

_అధ్యర్షికము (పాదము) 8.156, 1503 

అధ్యర్దిక (చారి 8-10, 40; 4_26 

అనంగము (చేశిలాస్యాంగము) 

6_116,1498 

అనీకి ( దేశిలాస్యాంగము) 6-110, 148: 

అనుగాయకులు ( బృంద విన్యాసము) 

8-51 

అనుగాయనులు 7-200 

అను[పానము 7185 

అనుమానము 6-118, 161 

అనువాదకులు 8-50 £ ఇ 

అనువృ త్తము (దర్శన పకారము) 

2_92,94 ee 

అప కాంతము (పాదము) §్ర.128, 167, 

169, 177, 179, 181, 185, 188, 

194, 196 ' 

అప| కాంతము (చారి) 8-11; 4_8!, 

45, 71, 81, 112, 164, 191," 

. అహ్మ'కాంతము (కరణము). 4.9, 112 

276 

అపకుంచితము (భూచారి) 6-67, 68 



ళ్" 

415 

అపరాజితము (అంగవోరము) 4-252, 
267, 889 

అపవ_ర్తితము 4-49 
. | నా లై ఇ 

అపవిద్దము (కరణము bi, 10428 

268, 288, 296, 298 

అపవిద్దమ్మ క ప్గాధము) | లె lol : 
ర 

అపవిదము (అజవోరము) (= 954, 297, 

డీ 

శ 
Es 

2 ( 
యక + శే Fn | ' 

EL] ణు జ త వ, 
స్ 

అపసర్పణము * [కాకి | (“నము త్తల్లి' క్రి 

నామాంతరము) వ్రి_లీల్లీ' 

శ్రీష్ప్టీ పసకత్రమ (అంగవోరమ) 4-952, 

“598: 845 

అపస్యందితము (పాదము) 8-149 

అభిత పము (దృష్టి లకక, 

78 
ష్ బ్లో 1 
ఖీ ఖ ॥ జ 

61, 

ఎట్ట 

75, 

అభినయము 1-25, 27, 28, 29, 25, 

లిల్లి రజ్వీ. 62). 2.22; 8-98; 4-19, 

22, 85, 109, 151, 200; 

ra, Ol15, 122, 142, 159; 
ey 118, 145, 146 

అభినయవా స్తు 4-91 

. శఖిలామ. 8186 

ల్లభ్యంత రాక వేము : A454 

7-96, 

అలగము (పాటము) 6.16, 41, 44 

' అలగము (ఉళ్ళుకికరణము) 5-4, ₹9, 
62, 77, 78 

అలగ|భీమరి 5-82, 91, 166 స 
Ea 

అలాతము (అంగోవోరను ము) 422, 255 
ఇత = Tr ov eT 

_ అవధానము 7-80 

నృ త్తరత్నా వళీ 

అలగాంచితము (చేళి ఉత్తుతికరణము) 
5-42, 59 

_అరిగకాటము (నుర్జ ర భేదము) 

pg లలి 

అ తీపేద్మము (వా నము) 4-83, 37, 42, 

ఉరు 106, 190, 200, 214, 226, 

286 <3 

జఅలాతము ( అలాతకము) . (కరణము) _ 
9-170; 4.197 4.972, 235, 290, 

295 

928, 841, 847 

అలాతకము (ఆకాళగ మండలము) బ్ర 148 

177, 180- 182_187, 195 

అలాతము (పౌదము) 9_163, 178; 

_ 4.16, 198 

అలాతము (ఆ కాళచారి) 8-11, 51, 

175; 4-76, 102, 195, 196, నజర్; 

రి. రద 99 

అలంకారము (ఆవోర్యము) 1-లిర్కి 140 
అవచ్చేద(క)ము 7-80, 71 

అవధూతము (కిరోలతణము) ఐల, 12 
అవరము' బృందము) 7-208 

అవలోకితము (దర్శన | పకాఠము) “ఐఏ 99, 

అవఫ్యందితము (భూచారి) శి..9, '28 

అవ హితము (కరణము) 4.12, 148 

అవహితకము (స్థానము) §_112, 420, థి థి 
126; 4_169: es 

ఆవహిత్చక రము 4-5. 148: .. +. 

అవ శషపము (ఆవాళజార్తి #61," 94 



క120,180 

ఆకు (సారీ ప్రకలతణము) 1-49 

ఆనంయుత న (వశము 4_217 

7 శ 

ఆర్లచంగ్రమ ము (వా ము) 8_67, 128; 

"459, 78, 95, 181, 192 

 ఆరనికుటకము (అంగహోరము) 4-255, 
ఇ ధు లా 

పలి, 841 

ఆర్థనికుట్టకము (కరణము) 4_285, 2671 

8, 998, 820, ౨౨0 

కార్ల నికుట్టితము 4-18 

అర్హపురాటి (పాదము G_2, గ్ర 

అర్జమ తలి( 1 రణము) 4_8, 96, 911 

అర్థముకులము (దృష్టి) ౨9, 62, 60 

అర్హమండలి (భూచారి) 6-517, 66 

ఆర్ష రెచితము (కరణము) 4-7, 66, 810 

“B27 

ఆర్షసూచి (కరణము) 4_6, 60, 81, 

- . 268, 276, 280, 284 - 299, 828 

' ఆర్షస్టలిశము (పాదము) 6-2, 9 
ధిక 

అర్షస్వ సేకము (కరణము) 4_7, 87, Tl, 
ల అలల. 

800 

అర్జోరుకము 7.7, 6 

ల. "అతీవి భమము 6-187 

+ అంకురము (అంగవోరము) 1-కి2 

=. “అంగము 1-28, 80, 81, ర్, 72, 74; 
salen % 

fe 2h 887,98, 100, 105, ్ట96, 

188; 4-248, 249; 5-47, 62; 

M1 

6.112, 116, 128, 124, 180, 188 

142, 144.149, 151, 157, 159; 

116, 26, 27, 96, 112, 152, 

155; 8-18 
"a 

అంగ [కియ Gel48 “a 

బుంగ (పతీసారణము 4_వీలి నిష 

అంగ |భమరి 5_82, 104; 

అంగ యప్టి 98.198 a 

అంగరచన (ఆహార్య) 1-36, 48 

అంగలత 6-€, 

అంగుళీపృష్ణ(గ) ము 6-29, 80, 8}. 

84, 96, £0, 42, 48, 47, 50; 

7-55 

అంగుష్ట బంఛాంచితము (చేశిఉత్లుతీకరణ) 
5_41, 59 

అంగవోరము శీ-99; 4-51, 57, 67, 
68, 69, 72, 242, 247, 251, 

256, 261, 262. 269, 801, 886; 
6-116, 141, 147; 7-159, 

అం| ఘీతాడితము (ఆకాశచారి) 681, 

99 
ల్ 

అంచితము (కరణము) 45, 86 292, 

299; 5-51; 7-150. 

అంచితము (చేశిఉత్లుతికరణము) స్ 1, 

47, 48, 5-49, 50, 52, 58, Dh, 

కక్క 56, 58, 59, 61 | 

అంచితము (శిరోభేదము) B28. 

అంచితము (శీరోలతణము) వల 9 

అంచితము (వాన్తము) 4-98, 180, 1/5 
189, 214, 226, 285 
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అంచితము (పాదము) 8-129, 181; 

4-88, 64, 140, 169, 176, 227, 

287, 288 

అంజలి 4-52 

అంతర[కియ "7-62 

అంతరవచ్మాసనము (దే. ఆకా. చారి) , 

6-110 

అంత| ర్భమరి 6.41; 5-82, 84, 86, 

105 

అంత రాలగము (ఉత్తుతిక రణము) లి-శ్లీ ల్ల, 

65, 78 

అంశగతి (డేశిలాస్వాంగము 6-118, 164 

మూ 

ఆకాళికములు (చారులు) §_198, 8-14; 

6_56, 112 

ఆకాశగములు (మండలముబు) 9_148 

ఆకాశభవములు (మండలములు) 8_147 

ఆ కేకరము (సంచారదృష్టి) 2_65, 81 

8_84 

ఆచార్యుడు 7-10, 15 

ఆచ్చిన్నము (కరణము) 4_275 

ఆచ్చురితము (అంగహోరము) 4.259, 290 

ఆతోద్యము 7-5, 22, 62, 146 212, 
225; 8-54 

ఆతోద్య మేలనము 7-69 | 

ఆతోద్య వాదకులు 7-18; 9-79 

ఆదానము (ధనుః కరణము) 8-106 

ఆదితాళము 6-179 

ఆధూూతము (శిరోలతణము) 2_1] 

ఆభోగము 7-66 

ఆయతము ( స్త్రీలన్ధానము) 8-120, 123 

ఇ నృ త్తరత్నా వళీ 

ఆరభటము (బాద్యము) 8_65 స 

ఆరోప్యము (ఆహోర్యము) 1-48 

ఆలవులు 7-87 

ఆలాపము 7-77 

ఆల _ప్తీ 7-56 | 

ఆలీఢమ: (అంగహోరము) 4-252, 278; 

6-857 | 

ఆలీఢము (స్థానము) 8-24, 78, 84; 

4_202, 258 

ఆలోకితము 2-92, 95 

ఆవ_ర్తము (కరణము) 4.7, 4-75 

ఆవ_ర్తము (మండలము) 8-141, 200 

ఆవ_ర్తము (పాదము) శి-1కక5 

అవిద్ద చారి 8-11, 8-58; 4-64, 100 

171 1 

అవిభ్ధవ[కము (వాన్తము) 4-80, 167 
అనిద్దవకవ_ర్తనము 4-46 
ఆ వెధ్యము (ఆహోర్యము) 1-42, 48 

ఆ వెస్టితము 9_ 164 శ్ర 

ఆసారితము రీ- 856 ; 

ఆసనము (లాస్యాంగము) 1-58, 62 

ఆవోర్యము 1-29, 86 టి. 

ఆతీ_ప్త్మకృ్యము (కరణము) 4-157, 258, 
265, 267, 268, 270, 272, 275, 

288, 285, 297, 289, 291; 
$ 

6-821, 8253, 882, 8938 

ఆతీ_్త(క)ము (అంగవోరము) 4-258, 

285 

ఆ&ీ పము (చారి) 8-12, 8-56; 4:12, 

4_125, 127, 148, 146, 456 

191, 203, 218, 281 a 

ఆశి పము (పాదము) లి_108, 186 

195; ఉ-206 

క్ 

3 



వీశిష్టపదనూచి 

ఆతి పము (వా_స్హ) 4-82, 206 
ఆతి ప్పశేచితము (అంగహారము) 4-254, 

907; 6-840, 844 

ఆవీ_వ్రనేచితము (కరణము) 4-11, 141; 
6_188 

ఆతిప్తావిద్దము (ఆవిద్దమునకు నామాం 
తరము) లీ_రిలి 

|: 

ఆకంపితము (శిరోలతణము) వి_ల 

ఆకుంచితము (నసువ్తస్థానము) ల-118, 

119 

ఆంగికము 1-80 

ఆంగికాఖినయము 1-25, 51 

ఆందోళితము (ఆకాళికచారి) 6-62 

ఆస్క-ందితము ( భౌమమ౦డ లము) 89-152, 

200 

ఉ 

ఉచిత భమరి 5_82, 94, 105 

ఉపచార[పయోగము 7158 

ఉపశమనయతి 7-60 

ఉపసృతము (కరణము) 4_12, 148 

ఉపాంగము (లు) 1-81; 2-22, 6.128; 
“ 7_159 

ఉరోమండలము (వా_స్తము) 4120 

. ఉరోమండలము (కరణము) 4-10, 120, 

266, 4-269, 271, 278, 2858, 

285, 291,297, 801, 802, 806, 

- 815; 6-821, 827, 828 

ఉరోంగణము ( దేశిలాస్యాంగము ) 

6_114,182 

ఉరోంచితము (ఉత్తుతికరణము) 5-ల్క్ 

ఉక్త పత్యు_క్షకము (లాస్యాంగము) 

1-59, 69 

ఉత్తమో త్తమకము (లాస్యాంగము) 

415 

ఉట్లవణి 7-71 

ఉత్కటము 8_107 

ఉత టాననము 5_62 

ఉత్కటికాసనము 5-51, రధ 

ఉత్కంఠ 8-128; 4-115 

ఉత్కుచితము (చేశ భౌమణారి) 
6-58,70 . 

ఉచ్చలము (వాద్యము) 8_65 

ఉచ్చలితయతి 7-70 
ఉ_త్తమము (బృండము) 7_194, 1-208 

ఉ_త్తమో_త్తమము (బృందము) 7-194, 

196, 200 
+ 

1-59, 68 

ఉత్తరో త్తరము 6-145 

ఉద్దతము 1-78, 74; (౧-౧9 

ఉద్దుతము (శిరో భేదము) 2-27 

ఉన్న తము (శిరోభేదము) 2-20, 25 

ఉత్సుతి 5_90 - 

ఉత్తుతికరణము 5-89; 7-87, 79 

ఉన్మ_త్తము (అంగవోరము) 6-లిలిరి 

ఉన్మ_త్తము (కరణము) 4-7, 64, 282, 

291; 4-811; 6-888 

ఉన్మషము (వుటకర్భ) 2-97, 98, 101 

ఉల్లాలము (పాదము) 6_2, 6-5 

ఉల్లాసము ( దెళిలాస్యాంగ ము) 6-180 

' ఉల్లోకితము-2-9కి, ర్ 
ఉద టితము (కరణము) 4.44, 291 
ఘట 

ఉద్ధృట్టితము (వా్తము) 4-కీక్ 
ఉద్దృట్టితము (అంగ హారము) 4.255; 

6.828, 842 

ఉద్ద ట్లితము (పాదము) శి-4ీకి, 44; ' 

4-44, 4-46, 4-50, 190, 207 



ఉద్వృ_త్తము (పాటము) 6-15 
ఉద్వృ_త్తము (అంగవోరము) 4_255, 

889; 6-225, 846 

ఉద్వ్భ_త్తము (కరణము) 8-170; 6-826 

ఉద్వ్భృ త్తము (చారి) 4_146 

ఉద్వేష్టనము (పాదము) 2_88; 8-172, 

180, 152, 6-2, 8 

ఉ ద్వేష్టనము (|క్రియ) 4-227 
ఉ ద్వేష్టితము (క్రియ) 4-56, 159 

ఉ ద్వేస్టితము (వాన్తము) 4.202 4_74, 

92, 98 

ఉత్సాహము (భావము) 1-174 

ఉత్ స్యందితము (భూచారి) 8-9, 88 

ఉల్బణము (వా త్తము) 4_219 

ఉ కేపము (చేశిపొదము) 6_12 

పము (కరణము 4.809 

వము (భూ[కర్య) 2_105 

ము (శిరోలతణము) 2_4, 16 

టం 

_ఊరుళాడితము (భూచారి) 6-60, 85 
ఊరువలనము 4_124 (చారి) 8-26 

ఊరు వేణి ( దెశిభౌామచారి) ర-59, 78 
ఊరుద్యయ తాడితము (పొటము 6_14, 

18 

ఊరూద త్తము (కరణము) 4-17, 
4_209, 258, 268, 277, 2179, 288 

289, 292, 297, 805. 

ఊరూద్వ_త్తము (చార) 8-10, 40; 
4_208; 

న్భ త్రరత్నావశి 

ఊరూద్వ్భ_త్తము (పాదము) శి-151, 
160, 162, 178, 182, 187, 196 

ఊర్గ్వజానుకము (కరణము) 4-1, ర, 
107, 265, 822 

ఊర్ణ్వజానుకము ( ఆకాళికచారి) 8_60, 

188; 4-106, 182, 188, 4_196; 

6_78, 98. 

ఊ ర్ల్వనాభము (వాము) 4_174, 198 

ఊ ర్ల్వభూమి 8-75 

ఊర్ల మండలము (వా సము) 4_52, 
త) — 0 

159, 204 

ఊర్థ్యాంగ రేఖ 6-178 

ఊర్థ్వాలగము (దేశి ఉత్స్పతికరణము) 
5_48, 64 

ఊవోపోవా(లు) 7-165 

12 

ఏ 

ఏక (క్రియ) 7_62 

పక జానుగ (న?) తము (చేశిస్థానకము) 

5_14, 82 

పకళతాళము 7-76 

ఏక తాళి (శుమ్మవాద్య) 8_68 

ఏక తాళి (సాళగనసూడ|పబంధము) 7_88 

వక పాదము (చెశిస్థానకము) 5_14, 84 

పకపాదాంచితము (చేశిఉత్లుతికరణము) 

5_40, 44, 50 

ఏక పాదస్థానము 5-71 

ఏకపాదలో వాడి ( ఉత్త్పుతిక రణము) 4.54 
5-71 

పక పార్భ్వగతము (చేశిస్థానకళము) 
ర్ 18, 14 

పకరన (గతి) 6-181, 182 

డ|పబంధము) T7_80 త్న (౮ 
ఎ 
ర్త 



హోష్టవపడ సూచి 

పలకా[కీడము 4.14 

పలకా |కీడితము (కరణము) 4-170 

వలకా|కీడితము (శారి) 8_9, 80; 

4-170 

పలకా |కీడితము (పొదము) 8-157 
పలశా|కీడితము (ఫౌమమండలము) 

9§_145, 157 

ఓ 

కతా [భమరి 5_82, 91, 104 

ఓత్తు కారుడు (లు) 2-210; 7.200, 208 
205, 207 

&ఓయారము ( దెశీలాస్యాంగము) 6_116, 

145 

క్ర 

కట 'కాముఖము (హస్తము) 4-28, 89, 

5రి, 59, 65, 107, 128, 156; 

4_164, 165, 169, 208, 214, 

బల 

కటిచ్చిన్నము (కరణము) 4-5, 4కి, 259 
264, 266, 267, 269, 2/0, 271, 

978, 275, 277, 219, 291, 288, 
295, 289, 290, 291, 294, 295, 
997, 298, 807, 321, 828, 325,. 

_ 827 828, 880, 881, 886. 

కోటి [శాంతము (కరణము) 4-10, 119 
కటీసమము (శరణము) 4-15, 192, 802 

కటిహ_స్తము (గరణము) 4-71, 259 

కనిస్టము (బృందము) 7.195, 209 

కొనిష్టము (మండలము) 7-814 

కొపాలస్సర్శనము  (ఉశ్ఫుతికగణము) 

5_46, 77, 78, 

417. 

కపాలచూర్షము (ఉత్తుతికరణము) 5-77 

కఠట (వాధ్యము) 7-29, 75, 108, 

182, 206; 8-58, 62, 64. 

కరటాధర ( బృందవిన్యానము) 8_49 

కరటావాదకులు 7-199, 202, 205 - -. 

కరణము 2-44; 8-17, 70, 106, 1903 

4_1,2, 4, 21, 22, 25, 29, 80 

150, 151, 186, 240, 241, 242 

D244, 246, 24T, 248, 256, 260 

261, 265, 286, 287, 298, 804, 

808, 809, 818, 817, 819: 886, 

987, 988, 840, 844, 848, 851, 
860, 864, 868; 5-79, 80, 6-14, 

150, 187; 7-80, 150, 169;8-42, 

కరిహ_న్టము (భూచారి) 6-59, 81 
కరివాన్థము (వా _స్తము) 4-18, 50, 71 
కరిహా_స్హము (కతణము) '$-189, 201, 

227, 264, 266, 267, 269, 271 

212, 25, 2176, 277, 279, 288, 

౨95 289, 290, 294, 807, 828, 
వీ2'/, 888, 886. 

కరుణము (రసము) 2-98. 

కరుణము (దృష్టి) 2.00, 8% 

కోరుణము (రన భావము 2_90 | 

కర్కట (కర్కాటక) వాము 8-108, 
7 .  ” . - 

క ర్హరీలోవాడి (ఉత్సుతికరణము) 5-44, 
67 

కర్షర్యంచితము (ఉళ్లుతికరణము) 5-89 

48 oe 

క లనూపురము '(పాటము) 6-16, AF. 

$థలానిధి 8-79 es 

om గో 
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కలాపము (కరణములకూడిక ) 4-246 _ 

కళ 1-8," 11, 18; 5-2; 7-155, 161, 

168; 8-21, 51; 

_ కలితము 7-71, 7 

[కమశాడితము (పాటము) రి_ క్త. 27 

కాకువు 6-140; ౧-82... 

కాకురీతులు '/=115 

కాతరము (భూచారి) 6-58 

కామకళ 8-19 

కామావస్థ (లు) 8_187 

కావ్యనాటకము 7-2 కిక్ 
కాహళ (ల, లి) ము 7-108, 182 

కావాలాధరుడు 7.205 

కావాలావాదకులు 7-208; 8- 49 

క్రిత్రు (లాస్యాంగము) . 

16 
శ 

(కయాననము (వాచికము) 1- 95 

కుచింబిని (పాటము) 6-17 

కుడు (ల్తువము (పాటము) 6_48 

కుళీఠకము, కుళఖీరిక (చారి 6-59, 82, 

106 

(కుద్దము (దృష్టి) 2-81, 45 

కూటతానముల |వస్తాఠము 5-109 . 

కూర్మాలగము (ఉత్తుతిక్షరణము) క-4కి, 

68 

కార్మాసనము (చేశీస్థానకము) 5_18,' 

21, 68 

ళూర్చాసము 7-87 

కేశబంధము (వా_న్తము) 4_49 

కై వారము 7-48, 45, 60, 80 
శకము (న్యాయము) 8-88, 94 

కోణము 7-109 2 : 

నృ_్రరత్నా వళి 

కోపము 1-69 
కోమలిక (చేశీలాస్వాంగము) 6_116,144. 

కోలావాలము (బృందము) 7_196 మ 

కోల్లాట 7_152 

కోల్లాటన_ర్తనము 7-152 

[కోధము (స్థాయి) 2.45 

కంచుకము 7-7, 87 

కంఠ రేచకము 4-861 

కందుకన్ఫత్తము (న_ర్హనము) 7-128 

కంపపరివృ త్త తము 4- 16 

కంపితము (శిరోలమణము- భేదము) 2_క్ర, 

6; 2.26, 27, 28 

కాంతము (దృష్టి లక్షణము) 2_80, 85 

కాంన్య(ము) 1-28 

కాంస్యకాళము (శుష్క వాద్యము) 

7.108, 182, 149; 0-62 

కాంస్యధరులు (బృంద విన్యానము) 8_51 

(కాంతము (కరణము) 4_1,5, 82 

(కాంతము (మండలము) 9_141, 147, 

198, 200 

(కాంతము (“యోగళ్ళతమునకు 

నామాంతరము) ౨.109. 

కుంచితము (పాదము) ల-692) 4-182; 

6-11, ఉరగ 6-10, 80, 89, 90 

కుంచితము (కరణము) 4-200, 2లీక్ “ ' 
241 న. 

కుంచితము (పా్తము) 4- 200, 241 | 
కుంచితము (ధృష్టి) 1 వి_ర్0, 76 a 

కుంచిళము (పుటకర్మ) 2-91, 99, 102. 

కుంచిత భమరి 5-8, 101,, 104 =. 



అలువులము (భర్గ ర భేదము) _ 47, రిల 

ఖర్వత 3- _108 

ఖుత్త (పాదము) 6_2, 8 

తశడేము 8-6, 7; 7-96 

ఖండ[వయోగము "106 

ఇండంరుతి 7-౨7,-71 

కమా చి (స్టా నకము) ద_15, శ్రీరి,- 7 

96; 6-75 

అండేచింత (ఆ కాళిక చారి) "అదీ పము 

నకు నామాంతరము] 8_56 

"ogee ih f: నే 
ననన 
Er. సంగ 

గ 

గజరము (వావ్యము) 7-67; 8-65 
గజ్ముకీడ (డితము) (కరణము) 4-15, 

189, 806 

గజదంతము (వా_స్హము) 5-59, 69 
గతి (గతులు) 8-26, 68, 185; 6-181 
187; 7.26, 7112, 115, 125, 
188,. 175 

గళాగతము (ప్రీ లస్థానము) 8-121,1 95, 
గతిస్టము ( దెశీలాస్యాంగము) 6.118, 

167; 

గమకము 7_182, 189 

గమ్వకోవిదుడు 7-_కి4 

గొరుడవక్షవా నములు (శార్జ వా (గ్ల 
లు 4_111, 284 

శరుడప్పుత్రము (కరణము) 4_10, 129, 
: వీళ్ల, 810 . 

గాయకులు 2_29, 7_188 : చ 
గాయని "-180, 161 

గాయనులు 7-లి2, 94, 180, 191 
208, 210 | 

గారుడము ( దేశీస్థానకము) శ్-19%2్లి. + 
గ్గాన (ము) (నంచారద్భష్టి) 8.82, 58, 

76 | 
గీతము 4.188; 6_ 189-142, |. gg; : 

7-12, 14,16, 17, 25, కఫ్స్ కిక్క 
79, 157 ల. 

గీతము (శుష్కవాద్యము)' 8-కక గేల 
ణాంగము); 7-58 (లాస్యాంగము) = 
1-68 

గీత| వబంధములు 7-896, 184 

గీతరత్నావళి 5.109 

గీతవాదకులు 7-168 

గీత వాద్యత { దేశీలా ద్యూతము) కి వ 
140 

గీతవాద్యములు 6-181, 141, 148, =... 
16౬, 162. Er: 

గీశార్థము 6.159: 7-18, 116 

గీతాంగ వాద్యము 7-70 

గీతాకరములు 7-17 oN 

గీతి 4855; T1882 . . అ 

గీతికాంగము. (లు) 4-ీక్శీ | 
గీతిమండ లము (అంగవోరము) 2 

254, ఏ9 1*' - 

గురువు 18 - క. 

గృ ఛావలీన (క) ము (కరణము) :&_18 

తరీక, లచ; ie ళు విప్ప 

గేయము 7_89  . 

6 గ్ క. =. 



శ్రీవ) 

గోమూ|తికము (బంధము) 1-118 

"గర 1-7 

గంగావతరణము (కరణము) 4-18, 80 

289, 299 

గంటసూోచి- (కరణము "“&_17, 4.215, 

298, : 299 

గాంధర్వులు 8-29 
గోండలి 7- 168- 

(గ్రహము: (తాళము) 7-157 
[గ వాధ్వరము 5_౨లి 

(గైవరేచకము 4-868 

గానము (ద్యుష్టై) 2_82, 58, T6 

Yad 

మ 

ఘటసణి (నృ త్తము) T_184 

ఘట్టితము (పాద భేదము). 7_55 -... 

ఘర్ష రము 7-48, 46, 59, 61 

సర్జరి 1-46, 55, 66 

ఘర్ధ్యరిక "టీ౦0 

ఘూర్జితము (కరణము) 4_18, 802, వి 

చ 

చ[కము (బంధము) 7-118 

చ|క|భమరి 5-02, 96, 5-104" _ 

చతురము (కరణము) 4_15, 190, 800 

చశతురము ((భూకర్ము) 2-105 

చతుర[శము 98-105; 4-15, 22, 25, 

4-45, 47. 61, 119, 127, 215 

216, 217; 6-66 

చతుర|శము (వాస్తము) 4-189, 156 
190, 195 

చతుర కము (నడక-లాస్యాంగము )1=67 

చతుర్మశము ( దేశీస్తానకము;) 5-18, 80 

చతుర సము ర-65 

చతురులు 5-106 

చతుర్ముఖలోవాది (ఉత్తుతిక రణము) 

5-44, 72 

చతుమోోణము (పాటము) 6-17, 44,45 

చనుత్యారము "౧౨/0 

చర్చరి ((పబంధము) 1-95, 98 

చర్యా పబ ంధము "7-19 

చలనము 2-84, 86, 89; 

చలావళి (చెేశీలాస్వాంగము) 6-114, 

126; 7_187 

చారణులు 7-187 

చారణన _ర్లనము (నో త్తము) 7-188 

చారి లి, 2, 6.20, 65, 148; 

4_54, 62, 77, 4-94, 106, 111, 

116, 146, 147, 155, 156, 169, 

186; 6-50, 181, 150; 7-89, 129 

చారులు: లి-8, 8, 68, 95, 142, 14. 
176, 197, 198; 42 ‘6-89, 158 

186; 7-96, 105, 115, 125; 8-42 

చారీమండలము 7-79 

చారీలక్షణము 8-69 

చారీ విచతణులు 6-80 

చాలి (శ) ( చెశీలాస్యాంగము) 6_125,. 

126 

చావడ (భర్గ రభేదము) 7-47, 48 

చాషగతి 8-1; 8_150, 4-74. 

(భూచారి) 8_9, లి] . 

చాషగతము (పాదము) 8-154,. 165, 

160, 161 _™ 

బచావగతము (భొమమండలము) §_154: * 

చిత్త|కియ 7_197 ఎ లో 



త్తీశ్షపదనూచి' 
టె 

చిత్రము (తాళమార్షము) 7-179 

చితము ( బేశిపాటము) 6-41, 116 

చి[తగోండలి 7-158 

చి|తపదము (లాస్యాంగము) 1-70, 

72 

చిత పద్ధతి 7-=వలి ee 

చిత బంధము 7-106 

చిత [| ఛ|త | (భమరి 5_t01 

చి తలోవాడి 5_T70 

చేష్లాకృతము (ఆంగిళము) !-లి0,: లి2 

చేష్టిమము ( స్తుస్తము- అవోర్యము) 1-88 

89 

చండనము ( చెశీలాస్యాంగము) 6-118 

చండీళ్విళ (మండపిక ) 8_66 

చింతం (ద్విపద) 7-116 

చింతున్భ_త్సము 7-117 

ఛ 

ఛ|త|భమరి 5-08, 87 

ఛాయాలగము (సాళగ రాగము) 7-66 
ఛిన్నము (కటి) 4_42 

ఛిన్నము (కరణము) 8-171, 190; 

4-5, 88, 171, 268, 280 

ఛురితము 5-94. 

ఛందము 7-187 

ఛండనము 7-67 

ఛందనము ( దెశీలాస్యాంగము) 6169 

+ 

జ 

జనితడు (చారి) 8-1, 8, 21; 

4_142, 162, 167 

జనితము (కరణము) 4-142, $2206 

hh 

జనితము (పాదము) 8-158, 160, 162 

168, 172, 178 

జయగంట (జేగంట) 7-149 

జలశయనము ( ఉత్తుతికరణము) ర-4ర్, 

15 

జర్షరము &_198 

జిప్మూ (ము) (దృష్టి) 2-84, 67, 99 

జుగుప్ప (స్థాయి) 2_49 

జుగుపష్ఫితము (స్థాయిద ఫ్రీ) 249 

జ్యష్థము (రంగమండపము) '7_౨12, 214 

జోడని క్రమము (శుష్క వాద్యము) 8-56 

జంఘాల౦ంఘనకము (ఆశాశికచారి) 6_62 

1 04 

జంఘావర్తము (ఆశాశిక చారి) 6-62, 

105 

జంఘాస్వ ్తీకము 3-56 4-22, ' 

రూరిక. ( చేశీలాస్యూంగము,) Git 

ముంకారము 7-70, 71 

"ముంకాఠము (శుమ్మవావ్యము) 85% 

రోంబడము (శుద్దసూడ | వబంధముూ) 

7-80 

ధ్ర 

శాయము (గీతము) 7-65 

శేవ (చేశీలాస్వాంగము) 6_127, 158 

డ 

డమరి ( ఆఅవొళికచారి)' G_6t, 98 

ఉడాలము (చేశీలాస్యాంగము) 6_114,124 
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డిల్లాయి ( చెశీలాస్యోంగము, 6-115 

డోలము (హస్తము) 4-207 

తోలాపాదము .(ఆకాశికచారి) 8-19, 

862 

త్ర 

తరుణమదము 2-70; 4-98 

తలము "4-28 " 
తలము (చేశీలాస్యాంగము) 6-117 

తలతాడితము (చేశిపాటము) 6_14, 25 

తలదర్శిని (భూచారి) 6-57 

తలపుష్పపుటము (కరణము) 4-5, 26, 

28, 87, 4-268 

శో 

/ 

తలవిలాసితము (కరణము) 4-11, 184 
తలసర్పణకి (సంకీర్ణ చారి) 6_106 

తలసంచరము (పాదము) §_21, 80, 85 

40, 49; 4.27, 28; 6-06 

త లసంఘట్టి తము (కరణము) 4_17, 918 

812 

తలసంస్ఫోటితము (కరణము) &-11, 187 

278, 298 

తలోద టితము (చేశిపాటము) 6_16, 
యాకు 

6_ 25 

తలోద్వ  _త్తము (భూచారి) 6-60, 8-88 
ఆెడితము (పొటము) 6_ 14 

తార (స్థాయి-ఆతోద్య మేళనము) 8-54 

తార-కాపుటము (లు) 2_104 

తారాకర్శ 288, 91 

తాళ (లము 8_22, 28, 81, 41, 56, 

77, 79, 81, 84, 122, 180; 

4_61, 187,-189, 154; 5-517; 

6-92; 125, 128, 180,. 182, 185. 

నృ త్తరత్నావళి 

145, 165, 170, 172, 178, 1/9" 

182; 7-5, 12, 81, 46, 61, 176, 

77, 97, 126, 187, 168, 172, 

174, 115, 181, 199, 202, 20€ ' 

తాళ (చతుష్టయము, 7-29 

తాళచ్చందము 7-114, 188°, --? 

తాళ ధరులు (బృందవిన్యాసము) 8_51 * 

తాళ (పాతము) 6-లి7 

తాళ ర్రమాణము (శుష్కవాద్యము ,. 

జో 

తాళ వాద్యము 6_40 

తొళవిచతణులు 6-179 

తాళ వేది 7-84 

తిత్తిరిగీతి (చేశ. ఆకా. చారి) 6-109 

తిరిప| భమరి 5_82, 89, 90, 104 

తిర్య_క్షతము (శిరోభేదము) 2-20, 24 - 

తిర్యక్కుంచితము (భూచారి) 6-57, 16% 

తిర్యజ్నతోన్న తము (శిరో భేదము) 2-20, 

24 

తీర్యజ్బుఖము (భూచారి) 6-58, T1 

తృకని ( దేశీలాస్యాంగము) 6_114, 129 

తెర్య|తితయము 7_288 ' 

తంబట, (తప్పెట) 7-149 Fa 

తుండుకము 7-70. | చ 

(తన్హము (దృష్టి) 2-84, 68. 
(త్య[ళము 8-49, 74, 79; 81; .5-78;- 

6-52, 125 

త్య తాళము 4_242 

త్యశమానము (అంగవోరము) ఓ-255, 

848 

[తికము లి-65, 149; 4-78, 128,205; 
206, 218, 864 లా 

[తిక్కభమణమ్లు. (కరణము) 42265, 296. 



విశిష్టపదసూచచి 

|తికోణము (పాటము) 6-17, 45 

[తిళాడితము (పాటము) 6_14, 48 

[తివతాక (ము) (హ_న్త్వము) 4-189, 

217, 2217, 288 

[తినర (గతి) 6-181, 184 

తిస్థానము (లు) 7-182, 189 

థ 

థరపారము ( దేశీలాస్యాంగము,) 6_115, 

184 

ద 

దర్పనర ణము (ఉత్తుతికరణను)  క--కీర్ 
74, 5-15, 16 

దిల్లాయి (చేశీలాస్వాంగము) 6_188 

దిక్ స్వ_స్తికము (కరణము) 4.15, 187, 

288, 808 

రీనము (దృష్టీ) 2_81, 1-116 

ద్భ_ప్పము (దృష్టి) 2_91, 47 

దృష ఫలము 4_240 

దృష్టి 2_81, 84, 86, 87, 88, 89 

చేవద త్తనిరూపణము 4-229 

దేవాంశము 7-280 . = 

చెశ-కాకువు 7-1లి5్ 

“దేశి 1-54; 5-2, 8, 11, 82; 7-100 

"దేశి (విధానము) 7-160; (పద్దతి) 7-70 

(రహస్యము) 7_280 

చేశిగతి. 7. 61 

చేశిచారులు 6-56 

428 

చేశిబారి 6_98 

దేశిన్నత్తము 5-4; 6-1, 18, 88, 54, 
167 

చెశీన్ఫ త్తవిశారదులు 6-29, 868 

చెకీకారము  దెశీలాస్యాంగము) 6-118, 

186 

చేశివటవాము (శుష్క వాద్యము-బృంద 

విన్యాసము) "7/5, 8-49, 58 

చేకీపాటహికులు 7-198, 202 

'దేశీయన_ర్తనము "7119 

చేశీయభంగి 7-104 

దేశీరవాస్యజ్ఞులు 1-74 
ణు 

చేశీలాస్వాాంగ ములు 6_118 

చేశీవిదులు 8-21, 6-97 

చెశీవిద్యావిశార దులు 7-78 

చెశీనూడ 7-95, 1-81 

చేశీస్థానక ములు 5_11, 15 

దోల (హస్తము) ము 4-12, 54, 99, 

121, 182, 144, 165, 197 

దోలాకరములు 4-86 

దోలాపాదము (చారి) 4-58, 182, 189 

దో (ల) లాపాదము (కరణము) 4-11, 

144 

దోలాపాదము (పొదము) 4-108 
దోలా[సరయోగము ర్వీ. 

దోలాయితము (మనస్సు) 6-161 

దోవాకము (లు) (నృ త్త చ్చందస్సుగల 

రచనలు) 7185 

దండము (ఆశకాశికచారి) 8_12 

దండపక్షము (శరణము) 4-188, 805, 
4-11, 94 



424 

దండపతము (హస్తము) 5_89, 98, 

108 

దండపాదము (చారి) 8-12, 69; 4-11, 

18, 92, 4.94, 186, 161: 6.61, 

: 95, 96 

దండపాదము (పాదము) లి-171, 172, 

1/4, 1889, 185, 186; 

దండపాదము (కరణము) 4_126, 267 

299 

చండపాదము (ఆకాళమండ లము) వ_ 146 

174 

దండ| వణామాంచితము( ఉత్తుతిక రణము ) 

&_54 

దండ రానకము 7-101 

దండ రేచితము (కరణము) 4-8, 94, 
180 

దండాంచితము ( దేళిఉత్చుతీకరణము)5-40 

దండిక 1-5, 8, 10 

దంసితము (కరణము) 4_208 

[దవిడ దేశీయులు (ములు) 7-115 

థ 

ధసకము ( చేశీలాస్యాంగము) 6-117, 156 

ధాతువు 7-ర2 

ధుతము (శిరోలతణము) వల్క్ 7 

ధుతము (శిరో భేదము) 2_27 

[ధువము (సాళగసూడ పబంధము 7-88 

|ధువవదము (గీతము) 7_65 

న 

నటులు 8.29 

నతము (హా న్తము) 4-192, 215 

నృ _త్తరత్నావళి- 

నతము (పాదము) 4_200 

నతము (నుప్తస్థానము) 8-118, 118 
నతపృన్థము 5-0 
నర్తకు (డు)లు 5-58, 68; 6-69, 70 

71, 169; 7-86, 171; 8-29 

నర్తకి 1-7; 4-858; 6119, 120, 181" 

188, 1894, 185, 148, 145, 146 

151, 158, 155, 159, 160, 161 -. 

168, 164, 165, 166, 168, 172. 

178; 7-10, 18, 14, 24, 3889, 72, 

79, 107, 158, 170, 171, 185, 

319, 181, 160, 161; 8.88, 68 

న_ర్తనము 8-199; 6-170 
నాగము (బంధము) 7-118 

నాగబంధము ( బెళిస్ట్థానము) 5_14, 85, 

76 bp 

నాగబంధము ( ఉత్పుతికరణము) 5-45 

నాటకము 1-52 

నాట్యము 1-19, 25, 26, 87, 52, రక, 
65; 9-8, 67, 100; 7-148, 298 

నాట్యకళ 1-28, 29 

నాట్య రాసకము 7-100 

నాట్యలక్షణము 1-19 

నాట్య వేదము 1-22, 24, 52 

నాట్యాంగము 4_154 

నాదము 7-190, 8-54, కక్ . 
నామపదము (వాచికము). 1-55 . 
నాయకుడు 7-22, 99, 101; 8-కర్ . 
నాయిక 1-70, 7-84, 91, 97, 100 
న్యాయము 8-87, 88, 95, 107 
న్యాసాపన్యానము (లు) 4-లిఫ్కి. ఓ 

నికుట్టితము (పాదము) 90; 7_24 
Haug 



విశస్ట్రపదనూచి 

ట్రకము (దెశిపాదము) 6-9, 11 

నీకుట్టము (5 రణము) 4- 1 80. 826 

981; 6_7 

నికుట్టకము (కరణము) 4-5, 48, 2కిక, 
258, 268, 272, 288, 823 

నికుట్టితము (కరణము) . 4-5, 48, 285, 
258, 268, 272, 288, 823 

నికుట్టితము (కరణము) 4-292, 295 

నికుట్టితము (హా_స్హము) 4-91, 109, 
210 

నికుట్టనము 4_45, 47 6-6, 

నికుంచితము (కరణము) 4_9, 114, 

292, 822, 829 

నికుంచితము (పాదము) 4-91, 194 

నికుంచితము (హ్తము) 4_178; 

నికృష్టము (మండపము) 7-215, 216 

నిజాపణము (చెకీలాస్వాంగము) 6-115, 

187, 

నితంబ (క) ము (కరణము) 4-9, 105, 
259, 266, 269, 284, 235, 289. 
§00, 806, 8283, 829, 880, 882, 

లిలిలి 

నితంబము (హస్తము) 4-49, 96, 98, 

105, 195, 197 

నిమేపము (పుటకర్భ్మ) 2-99, 101 

నిర్భుగ్నము 4_55 

నిష్భ్రత్తము (కరణము) 4-10, 126. 
నివేళము (కరణము) 4-6, కక్, 291 

నికుంభథితము (కరణము) 4-12, 150, 06 

నిిష్కామము 2_87 

నిిష్కామణము 2-68, 89, 90 
నిస్సారుకము (సాళగనోడ। పబరధము 

17-88 

బీబర్ 
శ సో 

నిస్సారుక (శుష్కవాద్యము) 68-59 _ 
నిస్సారుక తృతీయములు 6-180 .. 

నివాంచితము (శిరస్సు) ఏ వీ, 18; |. ఖీ 

న్లూవురము (8 రణము) 4- 17, ౨21% 272 

274, 282. 285, 290, 800, 812, 
తిది . 

నూపురపాదము (చారి) శి-58; 4-69, 
161, 175, 220 

నూవురపాదము (కరణము) 4-270... 
నూవురపాదిక 8-55 

నూపురవిద్దము (చారి) 6-58, 72 

నృ_త్తము 1-38, 4, 5, 11, 17, 18,19 

ఏపి 84, 51,.52, 59, 5ర్క్ 683. - 

9_1, 4; 8-8, 67, 100, 104g - 
121, 44, 50, 94, 169, 194 
197, 241, 5-8; 6-148, 150. 
152, 156, 161,. 162, 14, 166; 
7-17, 48, 44, 57, 68, 82, 84, 
118, 184, 147, 164, 192; 8-64 

నృ త్తకరణము 4_8,4 " pe 

నృత్తకళ 1-5, 10, 15, 7-99 
నృ త్తకోవిదులు 8-198, 5-51, 19, 98 . 

నృ త్తత_త్ర్వము 6-40 ee nm * 

నృత్తసకఠళణన్ను 1-21 . * 7} 

నృ_త్త|సయోగము 1-6 

నృ త్తమాతృక 2-244 ౨౨౨. 

నృ త్తముండ పము 8.11 

నృత్తరతగ్నావళి 8281. . _. 
నృ త్లలీల 1-14 

న్భ త్త విధ్య T;158 

నృత్త త్రవాన్షము 1-88; 88; ba 

168, న్ 160 mn 

నృ _త్తజ్ఞులు 5.74, 91, 668. 

బళ్ల 



426 న్బ త్తరత్నావళి 

నృ త్తాంగ ములు 8-81 వరావృత్త తతలము (ఆకాళిక చేళఖౌమచారి) 

నృత్యము 1-50, కక; 2-1; శర, 6-58, 74 
4-85, 50, 872; 6_121, i22, పరిచ్చిన్నము (అంగహారము) 4_252, 

186, 187, 140, 148, 144, 168 బిర్ర 
164, 169; 7_1, 7-60, 69, 67, పరిమార్జనము '(ధనుఃరణము) వ 2106 

9, 99, 118, 117, 7-125, 129 పరివ_ర్తనము (కరణము) 4-158, 171," 

“) లికి 188, 152, 214; 8.1, 10 205, 225, 281 

నృత్య|పయోగము 1-8, 4-22 సరివ_ర్తసమములు (తాళములు) 6-178 
నృత్యశా(స్త్రము 7-165 పరిచాహితము (శిరస్సు) 2.89, 10, 26 

నృ త్యావయవములు 6-145 499 

నేత 776 పరివృ త్తి (త్తము) (వా_స్తము) 4-27, 
నేపథ్యము 6-152 87, 84,7118, 125," 142, 165 
నె చైపథ్యము (ఆవోర్యము 1-96; (నద 

ము 8-1; (స్థానము) 8.42 

న శాతము (శిరోభేదము) 2-20, 28 
నంచ్యావ_ర్తము (చేశిస్థానము') 2-29; 

పరివృ _త్తక శేచితము (అంగవోరము) 

4_255, 262, 841 

పర్య_న్తము (అంగహోరము) 4-8క2, 269 
284 

518; 6-69, 76, 82 
పక్ష వద్య|ోతము (హా_న్హము) 4-78, 168 

ప పక్షవంచిత (క) ము (వాసము) కి- 67; 

4-78, 82, 96, 106, 168; 5-59 
పడివాడము (ఘుర్హ రభేదము "కీ" | 

7_49 పరాజ్యుఖము 4262 

పతనోత్సనము (లు) 5-87 పాతము 2-84, రికి 
పతాక (వాన్తము) 4-4, 84, 1045 , పాతనము 2.90, 105; 

180, 188, 187, 155, 209, 226 పా|తము 1-66; 8-41; 7-101, 1486, 

పదము 7-26, 27, 77 158, 161, 178, 192, 227; 
పచార్థాభినయము 7-100 . 8-46, 67, 68, 72 
పద్మను (బంధము) 7-1 i 

పద్భకోశము (వాసము) 4- 179” 

పయోద్వ_త్తము చపల) 6 గ్ర క గ : EE re 

పశావృ త్తము (శరోలవణము) ఏ. క లం పాదకటకముకి-182 ౧౨. 

పరావృ త్త తము '(అంగహోరము) కవీళ్ళు. పొాద[కియ 4-116, ,. మం 

254, 295, 840 | పొదచారి'కి-క, 66 = ౨౨౨౦) 

పరావృ త్తము (చేశిస్థానకము) 5-12 '  పాదతలోద్ధ ట్లితము (పాటము) 6-16,89 

పాదము లి_ 68; రిం l; T- 97, 105,115. 

125 



అ$ివపదనూచి ఫ్ర 

పాచపొటము ( దెళలాస్యాంగము) 6-118 

181, 166 

పాదపాొటనిచకణులు 6-85 

పాద రేచకము ల్స్ లలల, 968, 870. 

పావనూచి 8-188, 189 డ్ 

అతా 

పాచాపవిద్దకము (కరణము) 4-18, - 

4-164 : 

పాదోద్దారకము (క్షరణము- 'తలవిలాసి 

తము నకు పేరు) 

పాటము (లు) 6-18, 17, 58, 54,55, 
112, 157, 158, 186; 7-16, 28, 
27, 28, లజ, 68, 112, 114, 118 

129, 150 

పాొటబంధము. 8-7, 74 . 

పాటవిచతణులు 6-17 

పొటాతరములు 7-79 

పాఠ్యము (లాస్యాంగము) 1-66 

పాడణిక 4-రలె5్5 

Sar 

పార్ళ [కా ంతము (కరణము) 4-9, 110 

పార్ళ | కాంతము (చారి) 8_11, ‘48, 

175; 4-110 

పౌార్ళ షు కాంతము (పాదము) లి-1క5క5, 

166, 167, 163, 169, 178, 16. 
179, 181, 184, 187, 183, 180. 

191, 194, 195 | 

పార్ధ్వ్వగము (పాద భేధము) 7-55 
షు 

పార్శ్వజానువు (కరణము) 4_14, 181 

పార్ళ ్వుతాడితము (చేశిపాటము) 6-14, 
19  ( 

బార్ళ వ్రీనికుటుకి ము నికుటితము-$ రణము) 
లు \ టు 

తీరి 100, 826 

పౌర్ళ ముఖము (శిరో భేళము) 2-25 

427 
పార్శ్వ రేచితము (లు) (వనములు) 

4.185 

పార్ళ స్వ స్తీకము (అంగ వోరము)4-2కల్కి 

289, 846 

| + 

పార్యాసళంపితము (శికోభేదము) ౨ 2.21 
28, వి 

విల్ 

> 

పారా పథిముఖము (శిరో భేదము) 2-20, 

పార్ళో ఏదవ ఎ్ర_.శ్రము (పొటము) 6_ 15, 

85, 49 

పార్ళో ్ వరుతాడితము  చేశిపాటము) 
6-14, 19 

పారిపార్శ్వగతము (స్థానకము) 6-కక 
పార్టి ర చండఘాతము (ఆకాశ చారి_ ' 

“పార్శ్వ కాంతము' నకు నామాంత 

రము) 8_44 

పారి రి పార వ్రగతము లి-శి1, 64 

పార్టి రేచితము (భూచారి) 6.57, 64 

పారి విదము (స్థానకము) క్-14, లికి. స్త్ - 
6_97 

నిష్ట కుట్టను ( భౌమమండ లము) వీ_ 148, 

15లి 

సిహితము (పుటకర్మ) 2_98, 100, 

7-104 : 

పుటక ర్శ 2_88 

పుటిలము 7-2, 7 

ఫురః సేవ పము ere) 6-61 90. 

సురాటి (పాదము 6-2, 

పుస్పగ ంధికో (లాహ్యాంాము) 1౯ టకం 

పుష్పపుటము రీ 7, 4-20 

పుప్పాంజలి 8-125, 7_74 

me 

hy. 



4డీ 

పున్తము (ఆహోర్యము) 196, 87 

పూర్ణ కాయము 6-166 

పోత్వకంగము 1-18; 8-27; 4.250, 

852 

ప్యష్టవేరావ్య' త్తి లస్సీ! 

పృష్టన్వ_స్తీకము (కరణము) 4-7, 795 
08; hE గె ల “He 

పృష్ణోకానతలము ( దెళిస్టానకము) 5:18, 

పృష్టోద్వ త్రము (పాటము) 6-25, 82, 

పృష్టో క్లే పము ( దేశిపాదము) 6-8, :6 

వె సారము 7-60, 72 
పోగండ 1-127 

పంచమము (నాదము), 8-8 
పిండి (బంధము) 7-84, రెల్లి, 

పిండిరేచకము ఓ4-లిర్లీ 

(పకాశ చరణము 4_109 

(పక్రియ 8-95 

(పచ్చేదకము (లాస్యాంగకము) 1-656,64: 

(పణామాంచితము ( దెశిఉత్స్చుతిక రణము) 

ర్_ఉ| 

(పతిళాళట్వతీయములు గ్ర 180 

(పతిమట్టన్లు (సొళగనూడ| ప్రబంధము) 

7-88 

(వతిముఖరి (బృందవిన్యాసము) 7-117, 
179, 200, 204; 8-50 

«3 
FE 

య. 

(పత్యంగము (లు) 1-81;'2-2; 71590" 

(పత్యాలీఢము (కరణము) 4-260 

(వ త్యాలీఢము (స్థానము) లి-2%, 78, 66 

(ప్రబంధము 7-55, 65, 78, 81, 95 

107, 119 

(పభావళి S67 

9 

న్ఫ త్రరిత్నావోళో 

(వమాణము ( దెశలాస్యాంగ ము) 1-58 

6_62 

సయో క్త 2- 10 

(ప్రయోగము: = 111, 112; T- 19 

(పలంబిత్రకరము. (లు 4_86 

(వళయము (సా _శ్రకలక్షణము) 1-49 

[పలోకితము 2_95 5 

[పవీచాఠము (లు) ' 8-95 గ్ 

(వ వెశనము 2.86, ౪9; 7-26, 28 

(పనర్చితము (క రణము) 4_229, DEP 

[పనౌదము- 1-69 

(వసారితము (సు _ప్రస్థానము) 8.118, 114 

(పస్ఫృతము (పుటకరగ్ర) వ-లగ 99, ‘102 

ప్రస్తావము 1-96, 1489, 177 

(పస్వేదము (సా త్తి శక లతణము) 1-49- 

(పవారణము 1-62, 66, 1, 18, 10 

114;.8-10 

(పశావ్యము (ఆవోర్యము re &] ఆక 

(పేరణి: (* బరణి). 7-81, 88, 60, 665, 

67 

(పేరణివద్దతి {-68 

(ైరణాంగములు | 7-48 

(వీక్షణము 7-15, 79 

(వేంఖోలితము (కరణము త్త ఫి 1098 

[పోన్నతము (('స్రీలస్తానము £ రి 181, 

189 

ళో 

శ 

ఖో ఖ్ 3 

ఫ్ 
పుల్లము (కపోలము) 2_192 
పూత్కృతి (ఓస్టవిన యోగము) 2_ 128 

ల | ల 

బద్దము (చారి) తక్క బిక్క 45; 4- 10% 
112, 120, 124, 204, 232, 2060 
7-82 ! న 



వీశీష్ట పదినూచి 

బలిబంధాంచితము (చేశిఉత్ల్పుతికర ణము) 

5_42, 59 

బహి ర్భమరి 5-02 
బహురూపము (నృ త్తము) 7-189, 148 
బహురూపి 7-144 

బాహు బింధలో వాడి (ఉత్తుతికరణము) 
5_44 

బావ్యా| భమరి 8-61, 4-105, 117; 

5-55, 56, 105 ' 

విబ్బోకము (శిరోవినియోగము) 2-18 
బీభత్స (ము) (దృష్టిలక్షణము) 2_80, 

241 

బీభత్స (రసము) 2-41, 89 
బృందము 7-18, 182, 191, 198, 200, 

208, 208; 8.889, 41, ఉగ 52, T7 

బృంద మెళనము 1-17కి 

బృహాద్దేళి 6_54, 1-21 

బంధము (అంగ, రాసక్క లాన్య, దేశీ 

నృ త్తము) 17-84, 86, 97, 118 

బంధనీయము (ఆవోర్యము) 1-41, 42 

(బావ్మాము (చేశీస్థానము) ర్_ 1వ 

థ్ 

భా-వార్ట్రము 8_ 190 

భావీకము (లాస్యాంగము) 1-71, 72 

భావుకుడు 7-281 

భాపాంగము (రాగ భేదము) 7.185 

భుజంగాంచితను (కరణము) 4.1, 8, 

912 

భుజంగ |త_స్హరేచితము (కరణము) $18, 

158, 818, 920 

భుజంగ (తాసితము (కరణము) ఢీ 165 

లా 

264, 274, 292, 298, 820; 6-84, 
కిలిలి 

భుజంగ తాసితము (చార్) 11, 50, 

57, 69; 4-165; 5:88 

భుజంగ |తాసితము (వాము) 4-153 

భుజీరగశానితము (పాదము) 8- 15కి; 
178, 179, 184, 194, 5-101 

భూచారులు 8-10; 6-60, 12 

భూచారమనోవ రము (ఆశకాశికచారి; 

“ఉద్వ్భ) త్తీము” నకు నామోంతరము) 
8-61 

'భేద్యము (బంధము) '7-85,. రగ 

భేరి 7-149" 

థై రవాంచితము ( దేశిఉళ్హుతికోరణము) 
ఫ్_89 _ 

భోగిని 7-161 : 

భౌమముటు (మండలములు) కి-1కక్షీ 
46 

భామచారులు, 8-14; 6-58, . 

భాంత'వాద్యమ్ము 8- 165 

భాండికన ర్తనము (నృ.త్తఘు) 7-129 _ 
భాండీకులు 7-57 

(భుకుటి 2.105 

శ్రూకర్య 2-58, 

ఆలే 

Man | 

ఇ భ్ | 
“ 

మ 

మకథహా_్తము 4-175 

మట (తాళము) 7_29 
లు 

మట్టము (సాళగసూడ (వబంధము) 7-6క్లి 

మణిజీంథము 4-178 

మ త్తల్సి (కరణము) 429, 278, 291, . 

298, 829 . "౨. 



గల్ల నృ_త్తరత్నావళీ 
హం 

మత్తల్లి (చారి) 8-10, 89; 41709 మరాళిక (దేశిభౌమచారి) 6-76 
మ త్తపాదము[ చారి-“నమోనరిశమ తల్లికి మలపము 7-27, 78 

నామాంతరము 8-8 మలిన (దృష్టి) 2-82, 55, 1క_. 
ముక్త స్టలితము (అంగవారము) 4- కశ, మస్ఫృణత .(చేశీలాస్యాంగము) 6-111... 

298, 857. 160 

మత్తా[కీడము (ప్రషువోరము) &- “లకర మత్స ్యళరణము, (ఉత్లుతికరణము) . 
275, లీర2, లిక్కర్ , . 5-46, 81 

మదవిలసితము (అంగవోరము) 4.258, మాత్ళక (కరణములకూడిక) 2-24రి _ 
885 మాతృక (4-2 -. 

మదస్థృ లితము (క రణము) 4-0 100... మాత 7-17 
978 ' మాననమములు 6- 180. 

మానసామ్యము 6_ 170 

మార్గ (విధానము) 1-52; 7-10, 160 

మార్గ (రవాస్యము) 7-280 

మార్షగతి 7-61 

మార్గ దేశివిధాగము 5_t0 

మార్గనృ త్తము 6_167- | 

మార్షపటహాము 7-169 ఆఫ 

మదాలసము (భూచారి) 6 6-58, 73 

మదిరము (దృష్టి) వి-లీ4, 55, 82 

మధ్యము (స్థాయి- _ఆతోద్య మేళనము) 

8.58 

మధ్యము (గతి) 6-170, 178 . 

మధ్యమము (బృందము) 7-195, 904 

మధ్యమము (మండపము) 7_214 

దము 9-71; 8-86 మార్గంకులు 7-198 

» 

మధ్య (మ) మ 
మధ్య[దుత విలంచితము (గతి) 6-176 మార్జ్ నా[తయము 7-172 

మధ్యవిలంబిత| దుతము (గతి) 6.176 మార్గ ంగికులు 1-204, 206; 8-48 

మధ్యవిళరిబము 6- 174 ' ముకుల (ద్భక్టి) 2-82, 57, 77 _ 

మధ్యాది (గతి) 6-175 ౨... ముఖజము (ఆంగికము) 1-80, 1-81 
మధ్యాంతము (గతి) 6-175 ముఖ|తయము 7-25, 26 

మద్దల (లి) 7-182, 149, 197, 201, 
రం ముఖ ప్రతి ముఖములు (రాహ్యాంగముబ్ప) 

అ 1-6 
మద్దల వాదకులు 5-59 

మనోధర్శము ( దేశీలాస్యోంగము) 6-116 ముఖరనము.( చేశీలాస్యాంగ ము) 6-1 17 
148 . 122, 152 

నునోవృ త్తి 6-148 : ముఖరాగము 68-152 
మయూరలలిళతము (కరణము) 4-194... ముఖరి :( బృ ంద్లవినారసము T-178, 181 

మయూరస్థ్రలిత్తము క 16 -.. 197, 201, 204; 8-49 

నురాళము (భూచాకి) 8-58. ముఖ్రరిణి.7-187, 206 



పిశిషవదనూచఛి 
ఉు 

ముఖవాన్యము (శుష్మువాద్యము) 7_78, 

166; 8-61 

ముఖచాది 1-179 ౪ 

ముఖ్య గాయకుడు. 7-187 . 

ముఖ్యగాయిని 1-208, 210 

ముఖ్యగాయనిక T-205 

ముఖ్యగాయినులు 7-200, 208 

ముఖ్యచాయిత కము 7-190 

మృగప్పుతము (ఆకాళచారి) 8_1, 11, 48 

మృదంగము 7-28, 108 

మేళనము 7-181, 182 

మోటితము (స్త్రీల స్థానము) §_121, 187. 

మోక్షణము (దనుఃక రణము) వీ=106 

మంజీరశళింజితము (పొటము) 6_17, 48 

మం|చము (స్థాయి-ఆతోగ్యమేళనము) 

8-54 

మంరఠిక (ఆాళము) 6-179; 7-26 

మండపము 7-214, 228 

మండలము: 8-7, 18, 589, 142, 154, 
157, 168, 197, 199, 200; 7-96 

99, 118, 188, 159, 168, 200 

మండలము (పురుష స్థానము) §_78 

మండల | భమణము (పాదము) 8-26, 

159 : 

ముండలరాజి. లి-141 =. 

మండలస్వ స్పికము ము (కరణము) 4-18, 

160, 282, 291 

మండలస్థానకము 4-42, 45, 55, 65, 

160 

నుండలాశారము 9-198 

481 

యతి (కుష్కవాద్యము) 8- క్రి 
యతి 4-119; 7-108, 114, 188, 119; 

_ 89 

యతులు 7-59, 65, గ 

యత్మిపహారణము 760. 

యవనిక 7-42, 89 

యోగ క్ళతము 98-108 

యోజ 7-27 

యౌగికము 6-1కి 

ర 

తి (స్థాయి) 2.48 

రథ చక్రము (భూచారి) 6-60, 84 

రనము 1-68; 2-78, 88, 91, 96; 

7-20, 185 / 
రసద్భృష్టులు వి_ ల] 

రనభావములు 2-968, 101, 104; 

7-155, 287 .. 

రసవృ త్రి ( చెశీలాస్యాంగమ్భు గ్రా గ. 

159 

రసా|శయము 1- —26 

రసోత్స త్రి కమమ. 2-91 

రాగము 7-64, 94, 185 

రాగాంగములు 7-రిక5 _ 

రాగాంశము (ఆతోద్యమేళనము) రి-5కి 

రాసనకము (కుర్మప్కంరమంధలి ప్రబంధము) 

7-81, 218 | > ' 

రాసము (నృ త్రము) 7-84 

రాసము (సాళగనూడ పబంధము) 7-88 

రాసకోత్సవము 7-9! 

రిగవణి 17-70 
రిగవణిపదము 7-59 

శ | 

Py 
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శక నో 

రిఘోణి 7-71. 76 

రూపకము 7-77 

రేఖ 6-114, 117, 188, 187, 166 3 
796, 11, 171, 178, 198 
రేచకము లి-లికి; 4-8ిర్5, 

969, 871, 872 
"రెచక నికుట్టము (కరణము) 4_ 826. 

రేచనము b. 75 

"రేచిశము (అంగవోరము) 4.254, 815 
819, 848 

శేచితము (పాదము) 4-808 

శేచితము (వా_న్తము) లి-క8క8ి; 4-40, 
61, 64, 89, 98, 101, 124, 126, 
129, 140, 158, 186, 167, 168, 
176, 118, 188, 194, 202, 207, 
218, 221, 225 

"రేచితకరణము 4-816 

శేచితనికుట్టము (కరణము). 4-19 
(నికుట్లి తము) 4_207 = 

రోగచు (శిరోలశుణామ్లు) 226, 10 
రోమాంచము (సా _ఖ్వికలవణము) 1-48 

రోహిణి 7_7 

రౌ|దము (దృష్టిలత్షణమ్లు) : 2-90 

ర్మదము (రస సమ్మ) 2._87,.88 

రౌ।ది (దృష్టి) 2_87 

రంగము 1- 17, 

196; రా C6 ల 

రంగభూమి కి_42; 7-2, క 847. 

రంగమధ్యము లి] సల్ 

రంగమండపము 7-72 

రంగయమ్లి 7_89 

రంగ శీర్ష ము 7-217, 219 

రంగే [తము 5-51 

F 

శ శ క. 

267, 888, 

1-22, 24, 89, ర 

నృ _తృరత్నా వళి 

దింఖ ( బేశీలాస్యాంగము) 6.117 

రుంధము (మఘ రర భేదము) 7-47, 50 

ల 

లగ్న పహారణము 7-68 " 

లజ్ఞాన్వితము (దృష్టి) ఓ=లీ2), ళు 
లత (బంధము) '7=ర55, 86 

లతావృశ్చికము (శరణము) ఉం15, 184, 
281, 825, 829, 89౨ 

లళావా_న్తము లి-12క8ి; 4_22, 24, 89, 
129, 188, 142, 184, 221, 228, 
2898, 881 

లతాకేవము (పాదము) 6-8, 10 

లయ 3-58; 6-188, 140; 7-16, 116 

116 -“ 

లయ (మృచుమధ్య) 6_125, 178 
లయము (చేశీలాస్యాంగము) 6_ 116, 

148 

లయ కీడ 6_144 శ 

లయ చృందము (కుష్కవాజ్యము) . ీ=58- 
లలాటతిలకము (కరణము) 4-11, 181 

లలి ( దెశీలాస్యాంగము) 6-114, 127, 

128 ఎ 

లలితమ్సు (కరణము) 1-8; 4-6 కర 
లలితము (ఆకాళగమండలము) 8_141, 

147, 176, 196, 200° : 
లలితము (శిరోవిని యోగము) 9_18 
లలితము (వ్యభిచారిదృష్టీ) ౨.89, 80, 1 
లలితము 6_ 182 ' 
లలితము 8-176 

లలితనం చరము; 

8-147, 190 
అలితోద్ధతము 7187 .. 

(ఆకాళగముండలము) wm 

SE 

«fy 



వీశప్టపదసూ చచి 

లవణి (దేశీలాస్యాంగమ:?) 6.114, 89 

లవారి (శుష్క వాద్యము,) 8-56 

లాన్యము 1-8, 8, 9, 56, 57, 58; 

౨౨6; 6_149; 7-44 

లాస్య'తాండవ (పద్దతి) 7_86 

లాస్యాంగములు 6_181, 146; 7-17, 

96, 105, 112, 115, 125, 167 

లాస్యావయ వములు 6-168 

లీన (క) ము 4-6, 252, 2517, 260,298 

లీల 1-8, 68; 2-10; 8-116, 199; 

6_9, 10, 185, 187; 7-124 

లుఠనము ( చేశీపాటము) 6_42 

లురితము (పాదము) 6_16 

లో కాభినయము 2-18 

లోలితము (కరణము) 4-102 

లోలితము (శిరస్సు) 4-101 

లోలితము (శిరోలతణము) 2_4, 17 

లోలితము (కరణము) 4-8, 102 

లోవాడి (ఉత్తుతికరణము) §_44, 58, 

66, 68, 69, 70, 72, 17 

లోవాడ్యంచితము ( ఉత్సుతికరణము) 

5_40, 58 

లంకా దావోం చితము (చేశీఉత్లుతికర 
య 

ణము) 5-41, లలి 

లంఘితము ( దేశీలాస్యాంగము) 'ర110, 

169 

ల౦ఘితజంఘము (భూచారి) 8-58, 7/5 

లంఘిత (పతిలంఘితము (పాటము) 

6-17, 52 

488 

వ 

వలనము 2-64, 585, 88; 4-౪2 

వలితము (కరణము) 4-51, 170. 

వలితము ((స్త్రీలష్టానము) 8-121, 188; 
4_6 

వలితోరుకము 4-18 

వలితోరువు (కరణము) 4_1, 282 

వహాని (శుష్క వాద్యము) 8-62 

వతుఃన్వ స్తికము (కరణము) 4-7, 62, 

808, 810 

వక )వాద్యము 7-1. 

వర్తన 4_174 

వ ర్త నీ (శుద్గనూఢ వజ న 

వర్తనాచాతురి 4-128 

వ _రితము (కరణము) &-7, -86, 268 
వర్జమానము (స్థానకము) 5_26, 2% 

6.71, 854. 

వళ్ల ములు 7.16 

వర్ష తాళము 7_98 

వర్హదండిక §.82 

వర్గ నరము (శుద్దనూడ(వబంధము). 180 

వర్ణ స్వర (ములు) 7-82 

వాశ్యార్థము 1-26; 419, 48, 48, 

109 

వాగడము (వికటన్న త్తమునకు సొమాలిత 

రము TdT 

వాగ్మి 8-29 

వాగేయశారులు g_29 

వాచికము 1.29, 38 

వాజవాద్యము "17 

వాదకులు 17-82, 105, 108, 1156150 

వాద-పాొటములు 7-169 

y 7-81 
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వాద్యము 1-60, 62, 68; 8_199; 

6-188, 140, 156, 168; 7-14, 
17, 88, 86, 80; 89, 55, 90, 
108, 114, 196, 188; 186, 147, 

"150, 157; 8-10, 56, Ti 

వాద్యకవులు 7-180 

వాద్య తాల్మపమాణము గ్ర 70 

వాద్య తాళయుతము గ్ర -167 

వాద్యవద్ధతి 7_21 
వాద్యపోటాక్షరములు 6-166 
వాద్య | వబంధములు 7-166, 178 

వాద్యబ్బందము 7_18t, 187 

వాద్య కుతి 7_166, 174 

వాద్యాకరములు 6-150, 7_88 

వికటము (నృత్తము) 7-7, 67 
వికటము ( వరణాంగము) 7.48 

విక టూఠగ ము ౫౨ 68; = ఖ్ 

వ కాంతము (కరణము) 4_241. 

వికోళ (శిత) ము (దృష్టి) 2.84, 66, 82 
విచ్యవము (చారి) 8-9, .29, 4-159 
విచ్శితము (వాద్యపద్దతి) 7-21 
మివ త ము: (ఆకాళగమండతము) 8-141, 

147, 181, 200. 

విచిత్ర !(ఘేశడతము £204 

విచ్మితలో వాడి (ఉత్తుతికరణము) ర_44 
విచ్యుతి, శ్లీ-దిలై .. 

విచ్యుతోద్వ్భృ త్తము (చేశీపాటము) 
6_15, 88 

వీతర్మము 4-115 = లం 

వితర్కితము (వ్యథి. దృష్టి) ప్ల రితి. bh 
79 ఇ . 

విశలము (చేకీలాసా రంగము) 6-117, 

158 , 

. 
శ 
"ad 

నృ _త్తర త్న్యావళ్ళి 

వితాడితము_(పుటకర 2) 2-98; 99, 

100, 104 
వి(|తి) తాడితము (చేశీపాటము) 6-28 
విద్ధము (ఆకాళచారి) 6_61, 97 

విధుతము (శిరోలకణము) 2-9, 8 
విద్యు[దృమరి 5-82, 95, 105 
విద్యు ద్భాంతము (అంగవోరము) 6_840 

847; 4_258, 281 

విద్యు ద్భాంతము (కరణము) 4_10, 

116, 250, 806 

వద్యు.ద్భాంతము_ (ఆకాళ చారి) 8-12, 
59, 69;..4-92, 116; 5§_95; 6-61 
89 

వినివ_ర్రనము ('ఊ్రీఫ్టానము) 8-121, 
188 

వినివృ త్తము (కరణము) 4-10, 124 
విపలంభము ' 8-111; 6-159 
వివ్లతము (వ్యభి. దృష్టి) 2:కక, 69, 7 

81 ,. | 

వి|భమము 2-24 

వి|భ్రాంతము (వ్యభి దృష్టి) 2-88, 68, , 
80 

తె 

విలంబమథ్య (దుతము (గతి) 6-177 

విలంభాది (గతి) 6-175 

విలంభాంతము (గతి) 68-175. 

విలంబితము (గతిలక్షణము) 6-170, 179 

వీలంబిత[దుతము 6_ 174 . 

వీలంబిత మధ్యము (గతి) గ్ర 178 

వివ ర్షనము (కోలాషాలమ. 6-116, . 
150. 

tans లె లీ నం. 
వివర్తనము (శాశాకర్మ] వ్రు రోగ తం. 



విశిషవదనూచి 
శ రు 

వివ ర్హితము _ (కరణము) 4-16, 206; 
6_811 

వివ ర్రితము (ను_ప్పస్థానము) లీ 11, 117 

290 

వివర్తితము ( పుటకకఠ్మ) 2-98, 100, 101 

వివర్ణత (సా_క్స్వికలక్షణము) 1_49 

విశ్లష్ఫము (భూచారి) 6-87, 60 

విషణ్ణము (వ్యభి. దృష్టి) వ_8వ | 

విషమ-తాండవము 7-6లి 

విషమనూచి (స్థానము) గి_'/9; 

విషమనూచి ( దేశీన్టానము) 5-15, 817,79 

విషాదిని (దృష్టి) 2.54, TT 

వివ్కంభము( అంగ హారము 4_254, 294; 

6-889 

విష్క_ంభము (కరణము) 4_9, 91 

పీష్టూంభాపన్ఫతము (అంగవోరము) 

4-255; 62821, 888 

విష్ణు కాంతము (కరణము) 4_18, 166, 
గ | 

06 

వినయము (స్థాయి) 2_48 

విస్మితము (దృష్టి) 2_48 

వివాసి ( దేశీలాస్యాంగము ) 6_117, 154 

వివ్భాతము (ఆకాశగమండలము) 8_141 

147, 174 

విశిపొకి ప్తము (కరణము) 4_12, 158 

విశపము 1-5] 

విశపము (ఆకాశచారి) 6_62, 102 

వీరము (రసము) 2_89, 88, 102; "౬99 

వీరము (దృష్టి లక్షణము) 2_80, 89 

*' వీరళొ[దములు (భావములు) రః 

వ్భ ర్తి 2_4; 6.174 - 

. వ్యుళ్సికము (కరణము).ఉ-16, 129, 181 
201, 881 

శీశిక్ల్ reed 

వృశ్చికము! (పాదము_. 4_£78,. 188, 
184, 194, 210 

వృశ్చిక కుట్టితము (కరణము) 4-17, 211 
౨65, 92 

వృళ్చిక పుచ్చము (పాదము) 4-201 

వృశ్చి కావసృతము (అ ంగవోరనల్రు) గీ ఎవర్ర్ట్ 

880, 840 

వృశ్చిక రేచితము (కరణము) 4-14, 188 

808, 810 - 

వృపభ క్రీడ (డత) ము (కరణము) 4-1, 

18, 226, 812 

వృష భాసనమ్లు  బేశీస్తానము) 512, 18 

వేపథు (సా క్తి ప్రకలకణము) 1-98 = 
వెళ్టనము (పాదము) 6_.2; 7 

వైశాఖము. (స్థానకము) 4-కికి, 187, 

870; 6-92 

(పురువస్థానము) 8-78, 80; 5-99 
వె శాఖరేచితము (అంగహోరము) 4_258 

588, 841 

వై.శాఖశేచితము (కరణము) శీ-1క్క 185 
241, 274, 282: 810, 818; 881 

వైష్ణవము. (స్థానకము) 4-85, £01," 
185, 212; 5-12, 21, 73 

(పురుషస్థానము) 3-13, 75 105 = 
వాంశికుడు (ఆతోద్యమేళనము), 8-53. ' 
వాంశికులు (బృ ందవినాన్టనము) Bf 

వత్యాస తాడి తము: (ఫ్లాటు) 4. 14,29: 

వ్యభిణాని (దృష్టి) 2-14 
వ్యభిచారి (భావము) 2-లిక 

వ్యవస్థ 5_108 en 

వ్యాజిమము (త్ల _నమ్మూఆవోర్యశు) 
1-88, 89 
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వ్యాయామము 8.99, 100, 102 

వ్యావ_ర్తనము (హస్తము) 4-56, 171 
292 

ఇ్యావ రన| క్రియ 4_6| 

వ్యావ ర్త వాస్తకరణము 4.108 
వ్యావ. ర్తితము (వా_న్లము) 4-167, ౨08 

281 

ప్యావృ త్తము (వాన్తము) 4-118, 125 
165 

వ్యావృ_త్తమూ (కరణము) 4-189, 152, 
225 

వ్యావృ త్తి 4-26, 871, 84, 143 

వ్యావృత్తొ జ్వేష్టితము 4-148 

వ్యంకోలము (ఉత్తుతికరణము ) 546,78 

వ్యంసితము (కరణము) .4-16, 257, 
౨67, 276, 290, 811, 882, 345, 
347 

స 

సకటి ( కాతరము,) (ఖౌమచారి) 6-69 
సకంపధుతము ( శిరో భేదము.) 2-21,27 

"కంపపరివాహితము ( శిరోభేదము) .. 

2_20,26 ౨ 
జీవము (ఆహార్యము 1-86,45 

సత్స్వము (సాతి ప్రకలక్షణము) 1-47,48 

సన్న తము (కరణము) 410,121,808 

సన్న తములు (పొరస్థ్వములు). 4:44 " 

సభాపతి 7-18,45,90,218,425,284; 
8-14.19 ~— 

నభానదులు 7-148,288 

నవిస్మయము (దృష్టి) బిఎల్రి] 

సమము (దర్శన పకారము) 2_92,99 

నృ_త్రరత్నావళి 

సమము (పుటకర్ణ) 2_97,99 

సమము (పాదము) 5_61 

నమము (శిరో భేదము) 2_20,22 

సమము (నసుహ్తస్థానము) 8_118,114; 

నమకర్త రీలోవాడి (ఉత్తుతిక రణము) 

5_44,68 

సమకర్శర్యంచితము (ఉత్తుతికరణము) 

5_42,61 

నమకాలము 4-47 

సమనఖము (కరణము) 2-22, 8ి- 17; 
4_5,84,86,2571,268 

సమనఖము (పాదము) &4_84 

సమనఖము ( దెశీభౌమచారి) 6-579 68 

నమపాదము (చారి) 8_15,29,141 

సమపాదము ( చేశీస్థానమ్మ్బు 5212, 16,24, 

28,81,47,54,68,68,102;7_24, 42; 

(వురువస్థానము ల్లి.78,77,189,164 

సమవుటము (శృంగారమున) 2_108 

నమవృత్తము (లాస్యాంగము) 1-65 

సమస్థలితము (పాదము) 6-లి;11 

సమస్థితము (పానము 4_180;5_25; 

6_45 

నమస్తితి (పాదము) 8-84,131:5-21, 
,.22,84;6-21,48 

నమవా న్త్హము 7-22,69; (పాటము) 
7-28; (వాద్యము)7-59;8-56 

* 

(శ్రనూనము “న్నిగ్ధ వాద్యము-నమమ్ముల్తి.... 
8-65 ... 

నముదాయము 7-198 

సముచాయ (పబంధము 772: 

సముద్వ్భ త్తీము (శారాకర్శ) b> 

సమున్న తము (హనమ 4-T9 



విశీష్ష పదసూచి 

సమ్ముఖీనాత్శవిషయము(?) 4-89 

నమోవ్వ్యు _త్తిము (పాటము) 6_15,29, 
32,50 

నమోనరితము (భౌమమండలను) 

తి_1 46,165 

నమోసరితమ త్తల్లి (చారి) 8-86;4_280 
నరిక (పాదము) 6_2, 4 

సర్చితము (కరణము) 4-14,177,811 
నలాపము లి-_76 

సొచి (దర్శన పకారము) 9-92 

పా చీకృతము 7_94 

సాతి పక భావము 1.26 

సొత్మి పకము ( చతుర్వి ధాభినయము) 

1-19,48;7—145 

సాళగము (శాగ భేదము) 780,185 

సాళగనూడ '/_08 

సిరిపిటి (ఘర రభేనము) ?-47,54 

సీరిఖిర ము (ఘర్ధృర భేదము) 4/51 

సుకలానము (చేశీలాస్యాంగము) 6-114, 
181;7-117,185 

సు న ప్రస్థానము (లు) 8-118 
నుసంధి (చేశీలాస్యాంగము) 6- 118, 165 

సూచ (ఆంగికొము) 1_84 

సూచి (చారి) 6-101 

చి (పాదము 8-181, 154, 16%, 
170 

సూచి (కరణము) 4-59, 60, 825; 
5-79 

నూచ్యంతము (ఉత్త తిక రణము) 5_46, 

"9 

నూచ్యా! కము (గ గణము) 4-290 

4817 

సూచీవిద్దము (నృ త్తాంగము) 1-51, 65, 

90, 115, 151, 216; 8_81 

నూచివిద్దము (ఆకాశమండలము) 8-146 
167 = . 

సూ చీవిద్దము (పాదము) 8-157; 
(కరణము) 4-59, 270, 296; 

( అంగవోరము) 4_258, 284, 889 

సూడ 7-64, 68, 80 

సూత ధారుడు 8_76, 4,198 

(ధారి) 4-185 

సౌష్టనము (శబ్ద) 7-176 

(స్థానము 6_119 

సౌష్ట్రవము వీ-'/5; 877, 99, 100; 

5-19, 6-128, 126, 187, 188, 

169, 187 

సంకీర్ణ ము (గతులు) 6_171 

సంగీతముూ-7-164, 174, 280 స్ట 
సంగీత మేళనము 7-167 

నంగీతవర్థ ము 6-140 రపి! 
సంగీతావసరములు 7-226 

సంఘటితము ( దెశీభౌామచారి) రిజర్ల 79 

సంఘాతకము 4.246 | . 

నంచారి (భావములు) 2_74 

సంచారితము (భూచారి) 6.60, 866... 

నందంశము (వాసము) '7_24 ల 

సంధానము (ధనుఃకరణము) 8-106 

నంధి 4-154 

లక గ 

సంధిమము (పున్తము-ఆవోర్యము) 1 -_శి8 

89 | | 

సం [పచాయము "-198 

నం[ప వేశనము 2-84 

సంభోగము 6-151 

4 fy 



సం భమము §_ 185 

సం|భాంతము (అంగవోరము) 4-254, 

901, 848, 857 

సం భాంతము (కరణము) 4—14, 172, 

268 

నంవాతో (స్థానము) 5-18, 24; 665, 
ఫ్రే... 

సాంగము 7-25 

సింహావి కీడితము. (కరణము) 4_16, 198 

సింవోక ర ముకరణము) 4-808 

సింవోక రి తము[ కరణము) 4_14, 175 

చై ౨ధవము[లాస్యాంగము) 1-55, 66 

వై 9ధవి(భావ) 1-66 

స్టలాళ్చాద్రము (చారి-“మ_త్తల్లి'కి నామాం 

తరము) 8_89 

స్టలితము(కరణము) 4-ర్సి ల్ ర్ . కి 

స్థానము 8-70, 72; 9_ 164, 425; 

7-189 

స్థానకిము(లు) 8-71, 4-2, lol, 185, 

202, 870; 6:64, 219; T_11, 159 

స్థ్రోపన(టేశీలాస్యాంగము) 6-114, 122 
స్థాయము(శాయము) 7-185, 190 
స్థాయి(భాొవము) 9_48, 74 

న్ధాయులు, HD. Th 

స్థిత పాఠ్యము లాస్వాంగము) 1-58, 61 

స్టితావ_ర్తనము(భూచారి) 8-6, 19, 185; 
4_76, 120. 

న్సితి 89-185 

స్పిరహ _న్తము(అంగవోరము) క-లికల్సి 
259; 260, 842 

నస్నిగము[ వాద్యము) 8_65 

(దృష్టి) 2-81, 498 

నృ_త్తరత్నా వళ 

స్ఫురిక(పాదము) 6-2, 5 

(భూచారి) 6_59 

స్ఫురితము(వుటకొర్మ) 2_98, 100, 108 

స్ఫురిత ము స్ఫురిక ) (భొమచారి) 6_77 

న్వస్తికము (స్థానకము) -క5-18 18; 

6_ 72 

(ఊరు) 8-25, 26, 85, 52; 
(జంఘ 9-18; 4.62, 97, 218; 

5_90, 6-73 
(కరణము) 4-6, 57, 187, 168 
259, 265, 804, 822 : 
(వాన్తము) 4-61, 68, 73, 88, 
99, 108, 122, 159, 168, 178; 
(పాదము) శి-లిక, 88; 4-62, 68, 
71, 78, 79, 80 4-128, 178,18, 

191, 808; 5-48, Gt 5-67, 85; 

6-2, 4, 21, 86, 41, 45, 6-95, 
97, 185 

క్రి 
కా 

స్టా స్తికాకారము 6=80 

స్వ స్తికోద్వ్భ్య త్తము. దెశీపాటము)8-15,80 

- స్వ_న్తికతాడితము/ దేశీపాటము) 6-14, 22 

స్వ_న్తీకపూర్వకము(లు) (గతులు) 68-155 

స్వ స్తీక రేచితము(కరణము,) 4_169, 802, 

810, 882 

న్వ స్తికలేచితము (అంగహారము) 4-12, 

బీర్, 881, 840, 844 | 

స్వ న్తిక విచ్యుతము, సాటము) 6_15, 5% 

స్కంధము లి-652 oa 

స్మంధాంచితము (చేశిఉత్తుతిక రణము) 
5.40 

స్మ్కంధాంతాంచితము (జఉత్తుతిక రణము) 

5-52 



వ... న్ లక క. 

భీశివపదనూచీ 
ళల 

సృంభము(సొ_త్తిప్రకలకణము) 1-48 
స్త ంభ | క్రీడనకోము(భూచోరి) 6.60, 88° 

స్పందము 1-5 

న్చందితీము(పొదము) 8-148, 149 150, 
152, 155, 166, 158, 161; 1&2 
178, 182 

న్యందితము(భూచారి) 5.5, 22; 4-175 

స్యందిత (చారి) 8_ 1 

1 

శకటాన్యము (పాదము) 8_148, 149 

151, 152, 155, 158, 160, 161, - 

162, 169, 168 

శక టాన్యము (చారి) 8-9, 27: ఉర, 89 

శకటాన్యము (కరణము) 4.40, 41, 

295 

శకటాన్యము (భౌమమండలము) 9-168, 

145 

శరీరాంగములు కి-_72 

శాఖ (ఆంగికము) 1-28, 80, 81, 82, 

లల 

శారీరము (ఆంగికము) 1-80 

శిఖరము 65-81 

శిరో భమరి 5-82, 98, 99, 104 

శివ పియము (నృ _త్తము) 7-118 

శుకతుండము (హస్తము) 4_86, 127, 

282 

శుద్దము (వాద్యపద్దతి) 7-81 
యణ 

శుద్దము (రాగ భేదము) 7-58, 185 

శుద్దము (గతులు) 6_171 

శుద్దము (సూడ) 80, 81 

కుద్దలమణము (నర్తకి) 7-156 

కుష్క (వాద్యము) 7-28, కీర, ' 59; 

8_64 

శూన్యము". 7-69 

శూన్య" (దృష్టి) 2.82, 51, 75 oe 

శృంగారము 1-6; బీ కిర్, 80, 90, 108 

6_160; 98౨4 1 

శ్యరిభారి ల8ి0.. | 
శృంఖల (బృందము) 780 

శృంఖలిక (బంధము) 1-185 =. 
ఇ వము ( దేశీస్థానకము) 5_12, 22 

కోకము (స్థాయి) 2.88, 2_46 

శంకిత (ము) (దృష్టి) 2-82, 56, 71 

శంఖము 7-28 

శాంఖికులు (బృంద విన్యానము) 8.49 

. శాంత(ము (నంచారద్భష్టి) 2_82, 58 

క్రిగదితము 1.52 

(కుతి '7-180 

9 వము (లాస్యాంగము) 1-67 
NES) 

జల మ 

పడ ళము ( చేశీపాటము) 6-17, 57 

పోడశగానములు (మానములు-కువ్కు 

పాద్యము) 8-60 

అల 
ఆః 

హరిణ తాసితము (భూచార్రి 6.59, 80 
వారిణప్పుతము (వరణము 4.1, 156, 186 

వోరిణప్హుతము (చారి) A121, 186; 
6_62, 108 

వా్తము లి-68 64, 65, 66; 129 
వా_స్తతాలము (7-127) 
వా_న్హ భమరి 5-82, 100, 104 
వా_స్హరేచకము 4-860, 865 



$49 
హాస్తాద్యభినయము లిీ-184 

వోస్యము 2.89; 7_50 

హోన్యము (శిరోవిని యోగము) వి_ 0 

హాస్యము (దృష్టిలతణము) బి_లీ0 

హాస్య (దృష్టి) 2-86 

హోన్య (స్థాయి) 2_44 

హుడుక్క  (శుమ్కవాద్యము) 7-77, 
150, 206, 209, 8-56. 58, 62 

(బృందవి న్యానము) 5-49 

వ్యానము (దృష్టి) 2_81, 44 

పాల 6_188 

నృ తరత్నావళీ 

హౌడుక్కకులు 7-198, 202, 204 
వాంసపక్షము (హన్షము) 4-5కి, 95, 

189, 178, 188, 194, 220, 860 
వాంసరుత్సము (ఆకాళికచేశిచారి) రి. 108 
హిందోలగీతము 7-100 

న్న 

'శ్మేతము 6_ 129 

చ తాంచితము ( ఉత్పుతిక రణము) 5_40 

51 

_ ఇఊప్యము (ఆహేర్యము) 1-48 



అ|గథ 

అపసనర్పణము 

అలపద్భ్మము 

ఉరోంచితము 

ఉరోవ ర్తనిక 

కవమవ_ర్తనిక 

కపాలచూర్లము 

[కాంతము 

ఖడ్గ వర్ద నిక 

ఖండేచింత (?) 

చ(కవ ర్తనిక 

తాలవృ౦తము 

నతవృష్ట్రము 

పద్శువ_ర్తనిక 

వార్షి చండ ఘాతము 
ల్ు 

మ _త్రపాదము 

మచదాలసము 

ముసలభఘాటిక 

లలాట (క) ము 

వాగడనృత్తము 
వాతవర్తనిక 

విచేవవలనము 

సకటి 

ఫ్రలశ్చాదను 

వర్యాయనావుసూచి 

నామాంతరము 

అదీతము 
యి 

మ తలి 
— 0౧ 

బఅలపల వము 
౧0౧ 

లంకా దావోంచితము 

ఉరో్య మండలము (లు) 

పార్భ్వమండలము (లు) 

కవాలస్పర్భము 

యోగక్ళతము 

ముషికస్టు సికము 
ర్తి == 

ఆశకి పము 

ఊర్ల ఇమండ లము 
6 

ఉద్య ఎ్రిత్రము 

వ్యంకోలము 

నలినీపద్భుకోళము 

వార్శ్వ[ కాంతము 

నమోనరితమ త్త ల్లి 

చింతాక్ళతము 

జనితము 

[తిపళాక భేదము 

వికటనృ _త్తము 
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