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 अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 

आध चनक शासे्त्र, ज्ञानचवज्ञाने, तांत्र आचण अचभयाांचत्रकी इत्यादी के्षत्राांत त्यािप्रमाणे भारतीय प्रािीन 
सांस्कृती, इचतहास, कला इत्यादी चवषयाांत मराठी भाषेला चवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्यािे 
सामर्थयय याव ेहा उदे्दश लक्षात घेऊन साचहत्य-सांस्कृती मांडळाने वाङ् मय चनर्ममतीिा चवचवध काययक्रम हाती 
घेतला आहे. मराठी चवश्वकोश, मराठी भाषेिा महाकोश, चवज्ञानमाला, भाषाांतरमाला, आांतरभारती-
चवश्वभारती, महाराष्ट्रेचतहास इत्यादी योजना या काययक्रमात अांतभभयत केल्या आहेत. 
 

२. मराठी भाषेला चवद्यापीठीय भाषेिे प्रगत स्वरूप व दजा देण्याकचरता मराठी चवज्ञान, तत्त्वज्ञान, 
सामाचजक शासे्त्र आचण तांत्रचवज्ञान या चवषयाांवरील सांशोधनात्मक व अद्यावत् माचहतीने य क्त अशा ग्रांथाांिी 
रिना मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी आवश्यकता आहे. चशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेिा चवकास होईल, ही 
गोष्ट तर चनर्मववादि आहे. पण मराठी भाषेिा चवकास होण्यास आणखीही एक साधन आहे आचण ते साधन 
म्हणजे मराठी भाषेत चनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ् मय हे होय. जीवनाच्या भाषेति ज्ञान व सांस्कृती याांिे 
अचधष्ठान तयार व्हाव ेलागते. जोपयंत माणसे परकीय भाषेच्याि आश्रयाने चशक्षण घेतात, कामे करतात व 
चविार व्यक्त करतात, तोपयंत चशक्षण सकस बनत नाही, सांशोधनाला परावलां चबत्व राहाते व चविाराला 
अस्सलपणा येत नाही, एवढेि नव्हे तर वगेाने वाढणाऱ्या ज्ञानचवज्ञानापासभन सवयसामान्य माणसे वांचित 
राहतात. 
 

३. सांस्कृत व अन्य भारतीय भाषाांतील आचण त्यािप्रमाणे इांग्रजी, फ्रें ि जमयन, इिंाचलयन, रचशयन, 
ग्रीक, लॅिंीन इत्यादी पचिमी भाषाांतील अचभजात ग्रांथाांिे व उच्च साचहत्यामधील चवशषे चनवडक प स्तकाांिे 
भाषाांतर ककवा साराांश-अन वाद अथवा चवचशष्ट चवस्तृत ग्रांथाांिा आवश्यक तेवढा पचरिय करून देणे हा 
भाषाांतरमालेिा उदे्दश आहे. 
 

४. भाषाांतर योजनेतील पचहला काययक्रम मांडळाने आखभन, जयाांना अग्रक्रम चदला पाचहजे अशी 
पािात्य व भारतीय भाषाांतील स मारे ३०० प स्तके चनवडली आहेत. होमर, व्हर्मजल, एस्स्कलस, 
अॅचरस्िंोफेनीस्, य चरचपचडस, प्लेिंो, अचॅरस्िंलिंल, थलमस् अॅक्वाइनस्, न्यभिंन, डार्मवन, रूसो, काँिं, हेगल, 
जलन स्िं अिंय चमल, गिें, शके्सपीअर,िंललस्िंलय्, दोस्तएवस्की, कॅचसरेर, गलडयन् व्ही. िाइल्ड इत्याचदकाांिा 
या भाषाांतरमालेत समावशे केला आहे. सांस्कृतमधील वदे, उपचनषदे, महाभारत, रामायण, भरतािे 
नाट्यशास्त्र, सांगीत रत्नाकार, ध्वन्यालोक, प्राकृतातील गाथासप्तशती, चत्रपीिंकातील चनवडक भाग 
इत्याचदकाांिाही भाषाांतरमालेत समावशे केला आहे. 
 

५. मांडळाच्या भाषाांतरयोजनेखाली मांडळाने आतापयंत अनेक अचभजात ग्रांथाांिी भाषाांतरे प्रकाचशत 
केली आहेत. जलन स्िं अिंय चमलिे ‘On Liberty’, रूसोिे ‘Social Contract’, एम्. एन्. रलयिी ‘Reason, 
Romanticism & Revolution’ व ‘Letters from Jail’, स्ताचनस्लावस्कीिे ‘An Actor Prepares’, 
त गेनेविे ‘Fatners & Sons’, ‘रायशनेबाखिे ‘Rise of Scientific Philosophy’, गन्नर चमर  दालिे 
‘Economic Theory and Underdeveloped Regions’, कै. पाां. वा. काणे याांिे ‘History of 
Dharmashastra’, कोप लँडिे ‘Music & Imagination’, बरान्ड रसेलिे ‘Religion & Science’, 
‘तेरझागीिे’ ‘Theoretical Soil Mechanics’, चवशाखादत्तिे ‘म द्राराक्षसम्’, भरतम नींिे ‘भरतनाट्यशास्त्र’ 
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(अध्याय ६ व ७ आचण अध्याय १८ व १९), चनकोलाय मन िीिे ‘Storia Do Mogor’, ए. सी. चपगभ चलचखत 
‘Socialism Vs.Capitalism’ इत्यादी प स्तकाांिी भाषाांतरे व सारान वाद प्रकाचशत झाले आहेत. 
 

६. कात्यायन श ल्बसभत्राांिे प्रस्त त मराठी भाषाांतर श्री. श्री. दा. खाचडलकर याांनी मांडळास करून 
चदले. प्रस्तावनेत त्याांनी श ल्बसभत्राांिी आजच्या भौचतकी चवज्ञानाच्या सांदभात उपय क्तता चवशद केली आहे. 
नांतर श ल्बसभते्र व त्याांच्याबद्दलिी माचहती चदली असभन कात्यायन श ल्बसभत्रात भभचमतीिे कोणते चनयम आले 
आहेत ते प्रत्येक अध्यायाप्रमाणे साांचगतले आहेत. त्यानांतर श ल्बसभत्राच्या मभळ सांस्कृत सांचहतेिे भभचमतीिी 
प्रमेये वा आकृत्या दाखवभन व िंीपा देऊन मराठी भाषाांतर केले आहे. शवेिंी पचरचशष्टाांत श ल्बसभत्राांिा काल, 
प्रमाणािे कोष्टक इत्यादी श ल्बसभत्राचवषयी इतर माचहती आचण श ल्बसभत्राांत येणाऱ्या काही चसद्धान्तािे 
चवविेन केले आहे. प्रस्त त भाषाांतर मांडळाच्या भाषाांतर मालेखाली प्रकाचशत करण्यास मांडळास आनांद होत 
आहे. 

 

 लक्ष्मिशास्त्री जोशी 

वाई: अध्यक्ष 

४ आचश्वन, १८९६, महाराष्ट्र राजय साचहत्य-सांस्कृचत मांडळ 

२६ सप्टेंबर, १९७४. सचिवालय, म ांबई ४०००३२ 
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(१) प्रस्तावना 
 

१९५९ साली वैचदक सांशोधन मांडळात मी डल. काशीकर याांस भेिंलो असता, त्याांनी श ल्बसभत्राांिा 
अभ्यास करण्यािी सभिना मला केली. अशी सभिना करण्यािे कारण त्याांनी जे साांचगतले ते असे – 
“श ल्बसभते्र” जरी बऱ्याि सांस्कृत शास्त्रज्ञाांच्या पचरियािी असली, तरी त्याांतील भभचमतीिे अज्ञान व बरेि 
चदवसापासभन यज्ञसांस्था जवळजवळ बांद असल्याम ळे, चतच्यात होणाऱ्या यज्ञचवषयक माचहतीिे अज्ञान या 
दोन गोष्टीम ळे, शास्त्री लोक या चवषयाकडे पहावयास तयार नाहीत. 
 

आतापयंत तीन श ल्बसभत्राांिी भाषाांतरे झाली व ती सवय पािात्याांनीि केल्यािे चदसभन येते. मी या 
वळेी “वीिं (Brick)” या चवषयािा अभ्यास करीत होतो. प्रथम मी आपस्तांब श ल्बसभत्रािे प स्तक आणले. 
परांत  त्याच्या वािनाने काहीि बोध होईना म्हणभन कात्यायन श ल्बसभत्रािी प स्तके वाराणशीहभन मागवभन 
घेतली व त्याांिा अभ्यास स रू केला. 
 

जसजशी मी या चवषयावरील प स्तके वािीत गेलो तसतसा, प्रत्येक लेखकाने यात आलेल्या 
प्रमेयाशी त लना करताना पायथगॅोरसच्या प्रमेयािा सांबांध जोडलेला पाहभन मी या चवषयाकडे जास्त 
आकर्मषत झालो. मी या चवषयावरील जी प स्तके वािली, त्याबद्दल कोणीही मला मागयदशयन केलेले नाही. 
प्रथम कात्यायन श ल्बसभत्रािे भाषाांतर करताना डल. बोंदे्र (बडोदे) याांिी मदत घेतली. परांत  या 
प स्तकावरील िंीकाकार श्री. चवद्याधर शमा हे अवािीन असल्याम ळे डल. काशीकर याांनी ककािायीिी 
िंीका असलेल्या प स्तकािे भाषाांतर करावयास साांचगतले व मी ते प्रो. पिंवधयन याांिेबरोबर केले व ते आज 
आपल्याला सादर करीत आहे. 
 

डल. काशीकर याांनी हे भाषाांतर वािभन बऱ्याि सभिना केल्या त्याबद्दल मी त्याांिा फार आभारी आहे. 
श्री. दीचक्षत, चनवृत्त हेडमास्तर, बडोदा हायस्कभ ल, याांिेबरोबर मी आपस्तांब श ल्बसभत्र वािले, परांत  अथय 
करताना तो जर भभचमतीला धरून नसेल तर फार पांिाईत पडते. त्याम ळे समाधानकारक अथय लागेपयंत 
मनािे समाधान होत नाही. अशा वळेी आपले क ठे ि कत नाहीना असे वािंभन हा उद्योग सोडभन द्यावा या 
चविाराने मी श्री. हचरभाऊ देसाई व श्री. पदेशास्त्री याांिेकडे जात असे. त्याांच्या प्रोत्साहनाम ळेि मी आता 
सवय श ल्बसभत्राांिी भाषाांतरे करण्यािे ठरचवले आहे. वरील सवय लोकाांिा मी फार फार आभारी आहे. 
 

हे प स्तक चलचहताना, मी आतापयंत वािलेल्या प स्तकाांतील चविाराांिा लेखकाांिा चनदेश करून 
उपयोग केला आहे व जेथे शक्य झाले तेथे माझे चविार पण स्पष्टपणे माांडले आहेत. 
 

अांकगचणत व बीजगचणत याांिा पाया भारतात घातला गेला हे सवीना माहीत आहे. तसेि भभचमतीिा 
पाया पण भारतात घातला गेला ही गोष्ट श ल्बसभत्राांच्या वािनाने मनाला तांतोतांत पिंते. पण हे सवय वैचदक 
वाङ् मय उजेडात आणण्यािा मान पािात्याांनाि द्यावा लागतो. 
 

आपल्याकडे प ष्ट्कळ गचणती आहेत. ते शाळा व कललेजे याांना लागणारी गचणतािी प स्तके 
चलचहतात. गचणत हे फार प्रगत शास्त्र ताहे. त्यात रोज रोज नवीन कल्पनाांिी भर पडत आहे. असे जरी 
असले तरी या शास्ाांिा जो मभळ पाया आहे त्यािी जाणीव प्रत्येकाने बाळगणे अवश्य आहे. या दृष्टीने 
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भारतीय गचणतकाराांना माझी एकि चवनांती आहे की त्याांनी आपल्या प स्तकाच्या प्रस्तावनेत याबद्दल दोन 
शब्द चलहभन आपल्या पभवयजाांिे ऋण फेडण्यािा प्रयत्न करावा. 
 

माझ्या चलचहण्यात, माझ्या या चवषयाच्या अज्ञानाम ळे खभप ि का झाल्या असण्यािा सांभव आहे. तरी 
त्या माझ्या जरूर नजरेस आणभन द्याव्या. म्हणजे प ढील चलखाणात मला त्या िंाळता येतील. मी या 
चवषयावर एक प स्तक इांग्रजी भाषेत पण चलचहले आहे ते लवकरि प्रचसद्ध होईल. 

 
माझे हे मराठी प स्तक साचहत्य सांस्कृचत मांडळाने छापावयािे ठरचवले या बद्दल त्याांिाही मी आभारी 

आहे. 
         

श्री. दा. खाडीलकर 
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(२) शुल्बसूते्र व त्याांच्याबद्दलची सामान्य माणहती 
 

(अ) श ल्बसभते्र हा वैचदक सभत्र वाङ् मयािा एक भाग आहे. या सभत्राांिा उपयोग यज्ञामध्ये लागणाऱ्या, 
चनरचनराळ्या आकाराांिे माांडव, वदेी व चिती हे तयार करताना होतो. त्याांच्या आकारासांबांधाने माचहती 
सांचहता, ब्राह्मण; श्रौत व कल्प इत्यादी सभत्र ग्रांथाांतभन चदलेली आहे. या माचहतीिा उपयोग चनत्य व काम्य 
यज्ञ करताना होतो. माांडव, वदेी व चिती तयार करताना भभचमतीिा उपयोग करावा लागतो, व हे भभचमतीिे 
चनयम श ल्बसभत्राांत एकचत्रत केलेले आढळतात. 
 

बौधायन, आपस्तांब व कात्यायन याांनी स्वतांत्रपणे, त्या त्या चवषयाला लागणारे सवय भभचमतीिे चनयम 
एके चठकाणी श ल्बसभत्राच्या पचहल्या प्रकरणात चदले आहेत. बौधायन व आपस्तांब याांनीि फक्त या चनयमाांिा 
उपयोग करून चनरचनराळ्या चितींिे आकार स्पष्ट करण्यािा प्रयत्न केला आहे. कात्यायनाांनी मात्र आपल्या 
शल्बसभत्राांत भभचमतीिे चनयमि फक्त साांचगतले आहेत. 
 

चितींिे वणयन करताना, बौधायन अगर आपस्तांब याांनी फारि थोड्या चठकाणी अमक्या चनयमाांनी 
चितीिा आकार तयार करण्यात आला असे साांचगतल्यािे आढळते. अभ्यासकाला मात्र पचहल्या प्रकरणात 
चदलेल्या चनयमाांचशवाय या चिती तयार करणे अशक्य असल्यािे चदसते. 
 

वरील गोष्टींिा आकार जचमनीवर तयार करताना, मापण्यासाठी दोरीिा उपयोग करीत असत. 
कधी कधी दोरी ऐवजी बाांबभिी काठी पण वापरीत. श ल्ब म्हणजे दोरी व सभत्र म्हणजे मोजक्या शब्दाांत 
साांचगतलेले चनयम. वर साांचगतलेल्या शब्दाांच्या अथावरूनि या सभत्राांना श ल्बसभते्र असे म्हणतात. 
 

अध्वयभय व त्यािे मदतनीस हे यज्ञािे वळेी, यज्ञािे जागी चदलेल्या प्रमाणाांप्रमाणे व भभचमतीच्या 
चनयमान सार वदेी, माांडव व चिती तयार करीत. अध्वयभय हा नेहमी यज वेदी व श ल्बशास्त्रात पारांगत असावा 
लागतो. यज वेदाच्या श क्ल व कृष्ट्ण अशा दोन म ख्य शाखा आहेत. या दोन शाखाांच्या उपशाखा बऱ्याि 
असभन, त्या प्रत्येक शाखेिे श्रौतसभत्र आहे, प्रत्येक शाखेच्या श्रौतसभत्राांबरोबर त्या त्या शाखेिे श ल्बसभत्र 
असावयास पाचहजे. पण तशी वस्त स्स्थती आज चदसत नाही. श ल्बसभत्र हे कल्पसभत्र ककवा श्रौतसभत्र याांिा 
एक भाग म्हणभन ककवा स्वतांत्रपणे आढळते. 
 

अशी एकां दर आठ श ल्बसभते्र उपलब्ध आहेत. त्याांिी नाव ेअशी :— (१) बौधायन, (२) आपस्तांब, 
(३) मानव, (४) मतै्रायणीय, (५) वराह, (६) सत्याषाढ व (७) वाद ल. ही सवय सभते्र कृष्ट्ण यज वेदाच्या 
उपशाखाांिी आहेत. 
 

याचशवाय (८) कात्यायन श ल्बसभत्र उपलब्ध असभन ते श क्लयज वेद शाखेिे आहे. वरील ८ 
श ल्बसभत्राांत (१) बौधायन, (२) आपस्तांब, (३) मानव व (४) कात्यायन ही अगदी स्वतांत्र आहेत. 
 

आपस्तांब, वराह व सत्याषाढ ही श ल्बसभते्र शब्दशः सारखी आहेत. त्याांपैकी सत्याषाढ श ल्बसभत्र हे 
सत्याषाढ श्रौतसभत्रािा एक भाग म्हणभन आनन्दाश्रम, प णे या सांस्थेने छापले आहे. या श ल्बसभत्राांिा 
िंीकाकार मात्र वगेळा आहे. वराह श ल्बसभत्रािे हस्तचलचखत बडोद्यास आहे. या श ल्बसभत्राांिा चविार 
आपस्तांब श ल्बसभत्रािे भाषाांतर करताना करण्यात येईल. 
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मानव व मतै्रायणीय ही दोन्ही सभते्र सारखी असावयास हवीत. त्यापैकी मानवश ल्ब सभत्र प्रचसद्ध 
झाले असभन, मतै्रायणीय श ल्ब सभत्र म्हणभन एक हस्तचलचखत, एचशआचिंक सोसायिंी, म ांबईिे वािनालयात, 
तसेि द सरे हस्तचलचखत वैचदक सांशोधन मांडळात आहे. या दोन्ही पोर्थयाांिे शवेिंी त्याांना श ल्बभाष्ट्य असे 
लेखकाने म्हिंले आहे. या पोर्थया इतक्या अश द्ध सांस्कृतमध्ये आहेत की त्या िाांगल्या श द्ध केल्याचशवाय 
त्यात काही चवशषे आहे का हे ठरचवणे कठीण आहे. 
 

वाद ल श्रौतसभत्रािे हस्तचलचखत मद्रास येथील लायब्ररीत आहे. परांत  वळेेच्या अभावी त्यात 
लेखकाला श ल्बसभत्र आहे का हे पाहता आले नाही. 
 

(अ) बौधायन शल्बसभत्रािे एकां दर तीन भाग आहेत : — 
 
(१) पचहल्या भागात ११३ सभते्र आहेत. या पचहल्या भागातील सभत्राांत भभचमतीतील बरेि महत्त्वािे 

चसद्धाांत चदले आहेत. त्याांिा उपयोग वदेी, चिती, मांडप इत्यादी तयार करताना होतो. 
 
(२) द सऱ्या भागात म ख्य तीन अग्नींच्या आयतनाांिे आकार, त्याांिी मापे तसेि त्याांिे 

एकमेकाांपासभनिे अांतर साांगभन, नांतर चधष्ट्ण्या, त्याांिे आकार व प्रकार याांिे वणयन आले आहे. 
 
(३) चतसऱ्या भागात श्येन, रथिक्र, द्रोण इत्यादी चितींिे आकार, त्याांिी मापे (लाांबी,रुां दी), त्या 

चितीसाठी लागणाऱ्या चविंाांिे आकार व प्रकार तसेि त्याांिी मापे साांगभन, त्या कशा व कोठे ठेवाव्या हे 
समजावभन साांचगतले आहे. 

 
श्री. द्वारकानाथ यजव व श्री. वेंकिेंश्वर दीचक्षत याांनी बौधायन श ल्बसभत्रावर िंीका चलचहली आहे. 

 
डल. चथबो याांनी ही सभते्र त्यावरील श्री. द्वारकानाथ यजव याांच्या िंीकेसह, सोबत इांग्रजी भाषाांतर 

जोडभन, बनारस येथभन प्रचसद्ध होणाऱ्या त्या वेळच्या ‘पांचडत’ नावाच्या माचसकात क्रमशः १८७४ ते ७६ मध्ये 
प्रचसद्ध केली. ही सभते्र अशा तऱ्हेने प्रचसद्ध करून ती सवीच्या नजरेस आणल्याबद्दल डल. चथबो याांिे 
अचभनांदन कराव े चततके थोडेि आहे. या त्याांच्या कृतीम ळे भारतीय भभचमतीिी वेदकाली झालेली प्रगती 
जगाच्या नजरेस पडली. त्यापभवी भारतीय चवद्वानाांना या चवषयािी माचहती नव्हती असे नाही परांत  येथील 
चवद्वानाांना पािात्य दृष्टी आलेली नव्हती व अद्यापही ती आलेली नाही याबद्दल फार वाईिं वािंते. 
 

या श ल्बसभत्राांतील पचहल्या भागात भभचमतीिा प ढील भाग आला आहे. पचहल्या २० सभत्राांत 
श ल्बसभत्राांत येणाऱ्या मापाांच्या व्याख्या चदल्या आहेत. त्या नांतरच्या २० सभत्राांत समिौरस कसा करावा 
याच्या ४ रीती साांचगतल्या आहेत. या नांतर ४५ व्या सभत्रात समिौरसातील कणािी व्याख्या देऊन ४८ व्या 
सभत्रात पायथगॅोरसिा चसद्धाांत व ३२ व्या सभत्रात २ िी ककमत साांचगतली आहे. 
 

(आ) आपस्तांब श ल्ब सभत्रािे ६ भाग केले आहेत व या ६ भागाांिे परत २१ उपचवभाग केले आहेत. 
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(१) पचहल्या तीन उपचवभागाांत भभचमतीिा समावशे असभन, बौधायनाांप्रमाणेि उरलेल्या सवय भागाांिा 
उपयोग, म ख्य तीन अग्नी, चधष्ट्ण्या, चिती व मांडप याांिी मापे त्याांना लागणाऱ्या चविंा याांिे वणयनात खिय 
झाली आहेत. 
 

(२) या श ल्बसभत्राांवर चतघाांनी िंीका चलचहली आहे. त्याांिीनाव ेअशी:— 
 

(१) श्री. कपर्मदस्वामी, (२) श्री. करचवन्द स्वामी आचण (३) श्री. स न्दरराज. 
 

या िंीकाकाराांनी िंीका तर उत्तम केली आहेि पण त्यािबरोबर काही चनयमाांत त्याांनी स धारणा पण 
स िचवल्या आहेत. त्याांिा चविार स्वतांत्रपणे करावयास हवा. 
 

(३) हे श ल्बसभत्र, त्यातील मभळ सभते्र व त्यावरील चतघाांच्या िंीकेसह, म्हैसभर चवद्यापीठाने १९३१ 
साली त्याांच्या सांस्कृत ग्रांथमालेिे ७३ व ेप ष्ट्प म्हणभन प्रचसद्ध केले आहे. 
 

(४) या श ल्बसभत्रािे भाषाांतर श्री. एडमांड वकय  या गृहस्थानी जमयन भाषेत, जमयनीत १९०१ साली 
प्रचसद्ध केले. 
 

बौधायनािी मभळ सभते्र, त्यावरील िंीका व त्यािे डल. चथबो याांनी केलेले इांग्रजी भाषाांतर, तसेि 
आपस्तांब श ल्बसभत्र व त्यािे इांग्रजी भाषाांतर, अशी दोनप स्तके १९६८ साली श्री. सत्यप्रकाश व श्री. 
रामस्वरूप याांनी प्रचसद्ध केली. ही भाषाांतरे बाजारात चवकत चमळत नाहीत. इतक्याति ती द र्ममळ झाली. 
 

(५) याि श ल्बसभत्रािी शब्दशः प्रचतकृती असलेले, सत्याषाढ श ल्बसभत्र, त्याच्या वरील श्री. महादेव 
दीचक्षत सोमयाजी याांच्या िंीकेसह, आनन्दाश्रमसांस्कृतग्रन्थावचल: ग्रन्थाङ् क ५३,श्रौतसभत्रािा एक भाग 
म्हणभन १९३० साली प्रचसद्ध झाले. 
 

(६) आपस्तांब सभत्राांतील सभ. ८ यात आयतातील कणािी व्याख्या (पायथगॅोरसिा चसद्धाांत) चदली 
आहे. सभ. १० मध्ये िौरसाच्या कणािी व्याख्या साांगभन लगेि वगयमभळ २ (२) िी ककमत साांचगतली आहे. 
 

(इ) मानव श ल्बसभत्र:— 
 

(१) ही सभते्र गद्यपद्य चमचश्रत आहेत. ती कै. डल. रघ वीर याांनी आपल्या शतपीचिंकेतील १७ व्या 
भागात प्रचसद्ध केली आहेत आचण त्याांिे भाषाांतर इग्रजीतभन डल. जे. एम्. व्हॅन् गेल्डर या डि चवद षीने केले. 
हे भाषाांतर १९६४ साली शतपीचिंकेच्या २७ व्या भागात प्रचसद्ध झाले आहे. 
 

(२) यािे तीन भाग पडतात. पचहल्यात पभवय पचिम रेषेसांबांधाने माचहती साांचगतली असभन द सऱ्या 
भागाला उत्तरेष्टका व चतसऱ्या भागाला वैष्ट्णव असे म्हिंले आहे. या सभत्रात फक्त िौरस व वत यळ याांिाि 
चविार केलेला असभन काही मोजक्या चितींिे वणयन पण आले आहे. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

(ई) मतै्रायणीय आचण वराह याांिी हस्तचलचखते उपलब्ध असभन त्याबद्दलिी माचहती आधी 
साांचगतली आहे. वाद ल श ल्बसभत्राबद्दल जास्त िवकशी करावयास हवी. 
 

(उ) कात्यायन श ल्बसभत्र. 
 

हे सभत्रस द्धा गद्यपद्यात्मक आहे. पचहले ६ भाग गद्यमय व ७ वा भाग पद्यमय आहे. यात एकां दर १०१ 
सभते्र असभन शवेिंच्या भागात ३९ श्लोक आहेत. हे सवय भाग भभचमतीिे चसद्धाांत, रिना, पभवय पचिम चदशा कशी 
साधावी, माांडव, उत्तरावदेी याांिे वणयन करून, एकादचशनी वदेीबद्दल माचहती साांगभन श ल्ब सभत्र समाप्त होते. 
यात वदेी, चिती वगैरेंिे वणयन अगदी त्रोिंक आहे. 

 
 (१) या श ल्बसभत्रातील सवय सभते्र त्याांच्यावरील ककय  व महीधर याांच्या िंीकेसह १९३६ साली 
हचरदास सांस्कृत ग्रांथमाला (िौखांबा सीरीज, बनारस) याांनी प्रचसद्ध केली. 
 

(२) तेि श ल्बसभत्र त्यावरील श्री. राम व श्री. चवद्याधर याांच्या िंीकेसह अच्य त ग्रांथमालेने बनारस 
येथभन १९२८ साली प्रचसद्ध केले. 
 
 (३) डल. चथबो याांनी या सभत्राच्या पचहल्या दोन अध्यायातील सभत्राांिे इांग्रजी भाषाांतर फक्त १८८२ 
साली बनारस येथभन चनघणाऱ्या ‘पांचडत’ माचसकातभन प्रचसद्ध केले. 
 
 (४) द सऱ्या अध्यायातील ११ व्या सभत्रामध्ये आयताच्या कणावरील चसद्धाांत (पायथगॅोरस चसद्धाांत) 
आला आहे. १२ व ेसभत्र िौरसावरील कणाच्या चसद्धाांतािे वणयन करते. व १३ व्या सभत्रात वगयमभळ २ (२) िी 
ककमत साांचगतली आहे. 
 
 (५) वर साांचगतलेल्या एकां दर सात श ल्बसभत्राांपैकी १ बौधायन, २ आपस्तांब व ३ कात्यायन ही फक्त 
तीनि सभते्र यज्ञाांसाठी लागणाऱ्या भभचमतीिे वणयन करतात. मानव श ल्बसभत्रात भभचमतीच्या केवळ काही 
भागाांिेि वणयन आले आहे. 
 
 (६) सवय श ल्ब सभत्राांिा चवषय एकि, त्याम ळे त्यासाठी भभचमतीिे प्रिारात असलेले चनयम पण 
सारखेि असणार. तरी कात्यायन श ल्बसभत्रात भभचमतीिे कोणते चनयम आले आहेत ते दर अध्यायाप्रमाणे 
आपण पाहभ:— 
  



 
 अनुक्रमणिका 

अध्याय पणहला 

क्रमाांक सभत्रवार येणारे चवषय सभते्र 

१ या ग्रांथात दोरीच्या सहाय्याने वदेी; चिती इत्यादी कशा तयार 
कराव्या याांिी माचहती साांगणार असल्यािी सभिना. 

१ 

२ पभवय पचिम चदशा कशी साधावी. २ 

३ उत्तर दचक्षण चदशा साधन. ३ 

४ दोरीच्या दोन्ही िंोकाांना पाश कराव.े ४ 

५ दोरीवर करावयािी चिन्हे (माप घेण्यासाठी). ५ 

६ पभवेला व पचिमेला ख ांट्या ठोकाव्या. ६ 

७ श्रोणी व अांस या कोनाांवर ख ांट्या ठोकाव्या. ७ 

८ समिौरस कसा करावा यािे चवविेन. ८ ते १० 

९ वर साांचगतलेली रीत सवय चठकाणी वापरावी. ११ 

१० चनरत्र्छन चिन्ह व त्याम ळे होणारे कािंकोनचत्रकोण. १२ ते १५ 

११ समिौरस, आयत व चत्रकोण याांिे चठकाणिी श्रोणी व अांस स्थाने. १६ ते १८ 

१२ याप्रमाणे प्राग्वांश, शाला, सदस हे मांडप कसे कराव ेहे साांगतात. १९ ते २२ 

१३ अपचरचमत शब्दािी व्याख्या. २३ 

१४ ह्रास व वृद्धी याांिे प्रमाण. २४ व २५ 

१५ दचक्षणाग्नीिे स्थान कोठे असाव.े २६ व २७ आचण २९ 

१६ उत्कर कोठे करावा. २८ व ३० 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

अध्याय दुसरा 

क्रमाांक सभत्रवार येणारे चवषय सभते्र 

१ अङ् ग ल वगैरे रथाकार वदेीिी मापे. १ ते ५ 

२ पैतृकी वदेी (उपचदशाांना कोन असलेली समिौरस एक वगय प रुष मापािी 
वदेी). 

६ 

३ पाि तऱ्हेच्या मापण्यासाठी लागणाऱ्या दोऱ्या व त्याांिी नाव.े ७ 

४ वगयमभळ १० व वगयमभळ ४० याांिी मापे ठरचवण्यासाठी कािंकोन चत्रकोणािा 
उपयोग. याम ळे चनरचनराळ्या उत्तर वदेींिी साधना. 

८ व ९ व १० 

५ आयताच्या कणािा वगय हा नेहमी इतर दोन बाजभांच्या वगीच्या बेरजेबरोबर 
असतो. (यालाि पायथगॅोरसिा चसद्धाांत म्हणतात). 

११ 

६ समिौरसािी कणय दोरी िौरसाच्या बाजभच्या द प्पिं के्षत्रफळ तयार करते ककवा 
२ िी व्याख्या. 

१२ 

७ २ िी ककमत. १३ 

८ चत्रकरणी (के्षत्र चतप्पिं कसे कराव)े िी व्याख्या. १४ 

९ १/३ के्षत्र कसे कराव ेव त्यासाठी के्षत्रािे तीन भाग करण्यािे कारण 
(सौत्रामणी वदेीच्या प्रक्रम मापाांसाठी). 

१५ ते २० 

१० सारख्या मापाांच्या िौरसाांिे एकीकरण. २१ 

११ चवषम मापाांच्या िौरसाांिे एकीकरण. २२ 

  



 
 अनुक्रमणिका 

अध्याय णतसरा 

क्रमाांक सभत्रवार येणारे चवषय सभते्र 

१ मोठ्या िौरसातभन लहान िौरस वजा करण्यािी रीत. १ 

२ आयताच्या समके्षत्र िौरस करण्यािी रीत. २ व ३ 

३ समिौरसाच्या समके्षत्रआयत तयार करणे. ४ 

४ द सरे काही साांचगतले नसल्यास, िौरसासाठी प्रमाण हेि माप घ्याव.े ५ 

५ चनरचनराळे के्षत्रफळ कसे होते; ते काढण्यािी रीत; प्रमाण अपभणीकात असेल तर 
के्षत्रफळ कसे कमी येते. ते कमी कसे कराव ेहे पभवीि साांचगतले आहे. दोरीच्या 
प्रमाणावर के्षत्रफळ कमी जास्त होण्यािे अवलांबभन आहे. 

६ ते १२ 

६ िौरसाच्या के्षत्रफळाबरोबर समके्षत्र वत यळ करण्यािी रीत. १३ 

७ वत यळाच्या के्षत्रफळाबरोबर समके्षत्र िौरस करण्यािी रीत. १४ 

 

अध्याय चवथा 

क्रमाांक सभत्रवार येणारे चवषय सभत्र 

१ चनरचनराळ्या चितींिी नाव.े १ 

२ द्रोण व रथिक्र चिती याांिेबद्दल थोडी माचहती. २ ते ४ 

३ िौरसाच्या के्षत्रफळाबरोबर समके्षत्र चत्रकोण करण्यािी रीत. ५ 

४ आयताच्या के्षत्रफळाबरोबर एका बाजभने एकमेकाला जोडलेले दोन समके्षत्र 
चत्रकोण (उभयतः प्रउग) तयार करणे.  

६ 

५ चत्रकोणाच्या के्षत्रफळाबरोबर समके्षत्र िौरस तयार करणे. ७ 

६ उभयतः प्रउगाच्या के्षत्रफळाांबरोबर समके्षत्र िौरस तयार करणे. ८ 

७ या प्रमाणे तीन चत्रकोण; पाि चत्रकोण तसेि सम व चवषम कोन असलेल्या 
चत्रकोणाांिे के्षत्रफळाांबरोबर समिौरस तयार करण्यािी रीत. 

९ ते १२ 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

अध्याय पाचवा 

क्रमाांक सभत्रवार येणारे चवषय सभते्र 

१ सप्तचवध अस्ग्नपासभन एकशतचवध अग्नीपयंत प रुष वाढ करावी. १ 

२ अश्वमेधाांसाठी चद्वग ण; चत्रग ण व एककवशती चवध चितींिा उपयोग करावा. २ व ३ 

३ प रुष वाढ कशी साधावी. ४ 

४ प रुष वाढ करण्याच्या तीन पद्धती. ५, ७, ८ व १० 

५ बृहती व पादमात्री चविंाांिी मापे. ६ 

६ प रुष व पाद मापािी व्याख्या. ९ 

७ प रुष वाढ करताना, अरत्नी व चवतस्ती वा मापाांिा प रुषमापात समावशे होत 
नाही. 

११ 

 
 

अध्याय सहावा 

क्रमाांक सभत्रवार येणारे चवषय सभते्र 

१ प रुष मापाच्या वाढीबरोबरि वदेी व चविंा याांिे मापात वाढ. १ 

२ १०१ व्या ियनासाठी प्रक्रम माप; व प रुष मापाप्रमाणेि प्रक्रम मापािी वाढ. २ ते ५ 

३ अन्तःपात्य व गाहयपत्य याांिे मापात वाढ होत नाही. ६ 

४ अनेक समिौरसाांच्या के्षत्रफळाांच्या के्षत्रफळाांबरोबर के्षत्रफळ असलेला 
समिौरस तयार करणे. 

७ 

५ यभपैकादचशनी वदेीत वाढ. चहलाि चशखस्ण्डनी वदेी म्हणतात. ८ ते १३ 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

अध्याय सातवा (श्लोक) 

क्रमाांक सभत्रवार येणारे चवषय सभते्र 

१ पौणय माचसकी वदेीिे माप घेण्यासाठी दोरीवर ख णाकोठे कराव्यात व 
चतिा वापर कसा करावा यािी माचहती. 

१ 

२ श ल्ब जाणणाऱ्याला कोणत्या गोष्टींच्या माचहतीिी आवश्यकता आहे. २ ते ५ 

३ शङ् कभ िी लक्षणे. म द गरािी लक्षणे. ६ ते १० 

४ मापावयािी दोरी कशी असावी व कशापासभन तयार करावी. ११ ते १३ 

५ सदो मांडप मापणाऱ्या दोरीवरील ख णा व मापण्यािी रीत. १४ 

६ सौचमक वदेीिे रज्ज मान. १५ 

७ सौत्रामणी वदेीिे रज्ज मान. १६ 

८ खर लक्षण. १७ ते २१ 

९ अांग ल; अरत्नी; हस्त इत्यादींिी मापे. २२ ते २५ 

१० स वणाचद नाण्याांिे प्रमाण. २६ ते २९ 

११ वीिं वाळवताना व भाजताना मापात कमी होते त्यासाठी चतिे माप 
काय असाव.े 

३० 

१२ कािंकोन चत्रकोण करण्यािी रीत. ३२ व ३३ 

१३ पभवय चदशा कशी ठरवावी.  ३५ 

१४ प्रक्रमािे माप. ३४ 

१५ तीन अग्नींच्या स्थांचडलाांिी मापे व शवेिं. ३७ व ३८ आचण ३९ 

 
श ल्ब सभत्रासांबांधी मला चमळालेली सवय माचहती पचहल्या प्रकरणात चदली आहे. द सऱ्या प्रकरणात 

कात्यायन श ल्बसभत्रात भभचमती वभभचमती चशवाय कोणते चवषय आले ते सभत्रवार दाखवले आहे. परांत  
श ल्बसभत्राांिा अभ्यास करणाऱ्यासाठी म्हणभन एक खास प्रकरण चलहभन ही माचहती प री करीत आहे. 
 

(१) वर आलेल्या िारी सभत्राांपैकी बौधायनश ल्बसभत्र अत्यांत चवस्तृत व ख लासेवार माचहती देणारे 
आहे. 
 

(२) आपस्तांब श ल्बसभत्र त्या मानाने अप रे वािंते, 
श ल्बसभत्राांिा चविार करताना प ढील गोष्टींिा अभ्यास होणे अत्यांत जरुरीिे आहे. त्या गोष्टी 

अशा:— 



 
 अनुक्रमणिका 

(१) अांग ल व त्यािे प्रमाण. 
 
(२) पायथगॅोरसिी भारत भेिं. या भेिंीसांबधाने श ल्ब सभत्रावरून काय माचहती उपलब्ध होते. 
 
(३) श ल्ब सभत्रािा चवषय तोि असल्याम ळे, त्या चवषयाला अन रूप अशी भभचमतीतील सवय सभते्र 

सारखी असणे साहचजक आहे. परांत  प्रत्येक सभत्रािा काल लक्षात घेता प ढील गोष्टी स्पष्ट होतात. 
 

(अ) प्रत्येक सभत्रात ६०% सभत्र शब्दशः एक आहेत. त्यात कोठल्याही तऱ्हेिा फेरफार नाही. 
 

(आ) बौधायनाांनी आपल्या सभत्रात, गचणताच्या दृष्टीने चदलेली अत्यांत महत्त्वािी सभते्र, आपस्तांब व 
कात्यायन याांिे सभत्राांत आढळत नाहीत. 
 

(इ) आपस्तांब श ल्बसभत्रािा कल चजतके गचणतािे सभत्र अवघड असेल चततके ते िंाळण्यािा 
चदसतो. 
 

(ई) यािे उलिं कात्यायनानी काही नवीन सभते्र (भभचमती सांबांधी) आवल्या सभत्रात दाखल केली 
आहेत. यावरून काय अन मान चनघभ शकते यािा चविार अवश्य व्हावयास हवा. 
 

(४) दोन शाखाांत मतभेद असणे शक्य आहे यािे उदाहरण म्हणभन स्मशान चितीिे देता येईल. 
 

(अ) बौधायनाांनी या चितीिा आकार समाांतर सम चद्वभ ज िौकोनी असावा असे म्हिंले आहे व 
त्याांनी त्याप्रमाणे त्या चितीच्याआकारािे वणयन केले असभन, त्या चितोला लागणाऱ्या चविंाांच्या आकाराांिे 
प्रकाराांिे पण वणयन केले आहे. 
 

(आ) यािे अगदी उलिं आपस्तांबाांनी या चितीिा आकार इतर काही चितीच्या आकाराप्रमाणे वत यळ 
व िौरस असा दाखचवला आहे. ही मतभेदािी बाब होऊ शकेल. 
 

(५) चितीना लागणाऱ्या चविंास द्धा गचणतािा आधार घऊन ठरचवलेल्या चदसतात. 
 

(६) या चितींिी मभळ कल्पना काहीही असो. त्याांिा आकार ठरचवताना प ढील गोष्टी गृहीत धरल्यािे 
स्पष्ट चदसते. 
 

(अ) सवय चितींिे के्षत्रफळ सारखे असाव.े 
 
(आ) प्रत्येक चितीत ५ थर असावते व प्रत्येक थरात भाजलेल्या २०० िंा ठेवाव्या. 
 
(इ) चविंा ठेवताना साांधमोड अवश्य साधावी. 
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(३) कात्यायन शुल्ब सूते्र 

 
अध्याय १ ते ७ 

 
मराठी भाषाांतर 
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अध्याय पणहला 
 
रजु्जसमासां वक्ष्यामः ॥१॥ 
 
रज्ज  = दोरी. समास = एकीकरण. वक्ष्यामः = साांगणार आहोत. 
 
दोरीच्या सहाय्याने (के्षत्रािे म्हणजे, के्षत्र कमी अथवा अचधक कसे कराव ेयािे) के्षत्रािे एकीकरण 

कसे कराव ेहे साांगतात. 
 
ककक  भाष्ट्यम्:– स जयत्युदयेनैषाां चतुसृष्ट्वणप णदकु्ष णनवसताां नृिाम्। 
  मेरोः प्रणतणदनमन्यामाशाां णवदधाणत यः प्राचीम् ॥१॥ 
  
जो सभयय, मेरू पवयताच्या िारी चदशाांना राहणाऱ्या, माणसाांसाठी, प्रत्येक चदवशी आपल्या उगवण्याने 

पभवय चदशा चनचित करतो, तो चवजयी होवो. 
 
णकमथकणमदमुच्यते ? यदाचायेि प्राग्वांशसदोहणवधानाद्यग्ग्नमानादीणन परामशकमाते्रिैवोक्ताणन, तेषाां 

तत्वणनिकयाथकणमदमुच्यते। 
 
“रज्ज समासां वक्ष्यामः” असे का साांचगतले? जया अथी आिायीनी म्हणजे कात्यायन वगरेै 

श्रौतसभत्रकाराांनी प्राग्वांश, सदस, हचवद्धान इत्यादी मांडप व अस्ग्नियनाांिी मापे याांिा केवळ परामशानेि 
उल्लेख केला आहे. तेव्हा त्याांच्या मोजमापाांिा चनणयय करण्यासाठीि हे साांचगतले आहे. 

 
ननु चाचायेिैव नेत्स्पष्टमणभणहतां वेदद पुरस्कृत्य “व्याममात्रीं पश्चात् ् यरत्त्न प्राचीम्” (का. श्रौ. २-

६-१) इणत। 
 
आता शांका अशी की आिायीनीि वदेीबाबत असे स्पष्ट साांचगतले आहे की – वदेी पचिमेला 

व्यामाइतकी (व्याम = ९६ अांग ले) असावी, व चतिी पभवय बाजभ ३ अरत्नी म्हणजे ७२ अांग ले असावी. (अरस्त्न 
= २४ अांग ले). 
 

तथा महावेद्याां “षट दत्रशत्प्रक्रमाां प्राचीं दत्रशतां पश्चाच्चतुर्ववशतां पुरस्तात्” इणत। 
 

प्रािी = पभवय पचिम लाांबी. पिात् = पचिम. प रस्तात् = पभवय. 
 

तसेि महावदेीसांबांधाने साांगताना, महावदेीिी पभवय पचिम लाांबी ३६ प्रक्रम, पचिम बाजभ ३० प्रक्रम व 
पभवय बाजभ २४ प्रक्रम असावी. 
 

सदसोऽप्यायामणतयकङ् माने अणभणहते अग्नावणप “उत्तरेषु पुरुषोच्चयेनैकशतणवधात्” (का. श्रौ.१६–
८–२७) इणत तत्रोच्यते। 
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तसेि प्राग्वांश, हचवधान, सदस इत्यादी मांडपाांिी लाांबी रुां दी चदली असभन, अस्ग्नियनाांचवषयी 
साांगताना, प्रथम अग्नीपासभन एकशएेक अस्ग्नस्थानाांपयंत प्रत्येक वळेी एक प रुष मापाने अस्ग्नस्थान 
वाढवाव ेअसे साांचगतले आहे. परांत  वदेी, मांडप, त्याांतील अस्ग्नस्थान याांिी जागा चनचित करण्याकचरता 
पभवय-पचिम रेषा प्रथम चनचित करणे अवश्य आहे. ही पभवय-पचिम रेषा दोरीच्या सहाय्याने कशी चनचित 
करावी हे प ढे साांगतील. 
 

अतश्चाचायेि सूत्रशेषमेवैतदुच्यते – “रजु्जसमासां वक्ष्यामः” इणत। प्रणतज्ञासूत्रमेतत्। रज्ज्वा 
यत्समस्यते सङ् णक्षप्यते स रजु्जसमासः। समासग्रहिां च व्यासोपलक्षिाथकमणप। 
 

आिायीनी श्रौतसभत्रािा शषे भाग म्हणभन श ल्बसभत्र साांचगतले आहे. “रज्ज समासां वक्ष्यामः” हे 
प्रचतज्ञासभत्र आहे. दोरीने मापलेला जो प्रदेश तो रज्ज समास. समास म्हणजे जोडणे ककवा एकत्र करण. या 
समास शब्दात व्यासािा म्हणजे चवभजनािाही अांतभाव आहे. 
 

यथाऽत्र समास उच्यते–“समचतुरस्त्रािामुक्तः समासः” (शु. सू. २–११), यथा नानाप्रमािसमासे 
(शु. सू. २–२२) इणत। एवां व्यासोणप “चतुरस्त्राच्चतुरस्त्रां णनर्वजहीषकन्” (शु. सू. ३–१) इणत। “समचतुरस्त्रम् 
दीर्कचतुरस्त्रम्” (शु. सू. ३–४) इणत च। अतः समासग्रहिेन व्यासोऽणप लक्ष्यते। 
 

“समित रस्त्राणाम क्तः समासः” आचण “नानाप्रमाणसमासे” या सभत्राांनी के्षत्रािे एकीकरण कसे कराव े
हे साांचगतले असभन “ित रस्त्राच्चत रस्त्रां चनर्मजहीषयन्” तसेि “समित रस्त्रां दीघयित रस्त्रम्” इत्यादी चठकाणी व्यास 
शब्दािा उपयोग केला आहे. म्हणभन समास शब्दाने चवभजनािाही बोध होतो. 
 

समे शङ् कुां  णनखाय शङ् कुसग्ममतया रज्ज्वा मण्डलां  पणरणलख्य यत्र लेखयोः शङ् क्वग्रच्छाया 
णनपतणत तत्र शङ् कू णनहग्न्त, सा प्राची। 
 

समे = सपािं जचमनीवर.शङ् कभ  = ख ांिंी.चनखाय = ठोकभ न. 
 

सपािं जचमनीवर ख ांिंी ठोकभ न, त्या ख ांिंीला बाांधलेल्या दोरीने वत यळ काढभन, जया चठकाणी 
ख ांिंीच्या िंोकािी छाया, सभयाच्या चकरणाांम ळे, त्या वत यळाच्या पचरघावर पडते, त्या चठकाणी दोन ख ांट्या 
ठोकाव्या. ती पभवय चदशा होय. 
 

क. भाष्ट्य :— “इह प्राञ्चमग्ग्नमुद्धरणत” इणत श्रूयते। अतो णह णदणिनरूपिायेदमाह – समग्रहिां 
णनमनोन्नताऽग्रहिाथकम्। णवषमे णह छायावैषमयां, तत्र णदगस्पष्टा भवणत। तत्र शङ् कुां  णनखाय तत्सांणमतया 
रज्ज्वा मण्डलां  पणरणलखेत्। तत्र पूवापरयोलेखयोः शङ् क्वग्रच्छाया णनपाते इतरौ शङ् कू णनखनेत् सा णदक् 
प्राची दण्डसमासाधकलक्षिम्। इतरा प्रतीची इणत। 
 

अग्नीिे उद्धरण पभवेला कराव ेअसे श्र तीत साांचगतले आहे. आचण म्हणभन चदशासाधनासाठी हे सभत्र 
साांगतात. सपािं प्रदेश घ्यावा. उांि सखल घेऊ नये. उांि सखल प्रदेश घेतल्यासछाया बरोबर न 
पडल्याम ळे चदशासाधन स्पष्ट होणार नाही. सपािं जागी ख ांिंी रोवभन, त्या ख ांिंीला बाांधलेल्या दोरीने वत यळ 
काढाव.े तेथे पभवेकडील व पचिमेकडील पचरघावर, जया चठकाणी ख ांिंीच्या िंोकािी छाया पडेल तेथे दोन 
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ख ांट्या ठोकाव्या. या ख ांट्याांना जोडणारी रेषा ही पभवय. दण्ड रज्जभिी अधी बाजभ दाखवणारी. द सरी बाजभ ती 
पचिम चदशा दाखवते. 
 

आणदत्योदयो णह प्राच्युपलक्षिम् । न च तामन्तरेिोदयः शक्यते साधणयतुमतस्तच्छायोपन्यस्ता 
णदग्ग्रहिाथकम्। 
 

सभयोदय हेि पभवेिे लक्षण आचण त्या पभवेचशवाय उदय साधणे अशक्य असल्याम ळे चदशासाधन 
करण्याकरता छायेिा आश्रय केला. 
 

ननु चाणदत्यणश्चत्रास्वात्यन्तरालेऽअन्यत्र वाऽन्यत्रोदेणत। तत्रानेकाहः साध्ये कमकणि प्राची न 
लभ्यते। दणक्षिायने तु णचत्राांयावदाणदत्य उपसपकणत, उदगयने स्वातीणमणत। णवषुवतीये त्वहणन 
णचत्रास्वात्योमकध्य एवोदयः।अतस्तन्मध्ये शङ् कुगतैव च्छाया भवणत। एवां च सणत अहरन्तरेषु सैवप्राची न 
भवतीणत अत्रोच्यते। 
 

सभयय हा चित्रा आचण स्वाती या दोन नक्षत्राांमध्ये उगवतो. परांत  तो एकाि चठकाणी उगवत नाही. 
दचक्षणायनात तो स्वाती नक्षत्राकडे झ कतो. तर उत्तरायणात तो चित्रा नक्षत्राकडे झ कतो. जया चदवशी सभयय 
चवष ववृत्तावर असतो, त्या चदवशीि तो चित्रा आचण स्वाती याांच्या बरोबर मध्ये उगवतो. २१ जभन ते २१ 
चडसेंबर या सहामाहीस दचक्षणायन व २१ चडसेंबर ते २१ जभन या सहामाहीस उत्तरायण असे म्हणतात. सभयय 
जेव्हा मेष अगर त ला राशीत प्रवशे करतो, तो चदवस २१ मािय ककवा २१ सप्टेंबर होय. त्या चदवशी सभयय चित्रा 
व स्वाती याांच्या बरोबर मध्ये उगवतो. आचण हीि खरी पभवय आचण म्हणभन याांच्या मध्ये शङ् कभ प्रमाणे छाया 
पडते, असे असल्याम ळे सभयय जया चदवशी चवष ववृत्तावर असतो त्या चदवसाखेरीज इतर चदवशी तो खऱ्या पभवय 
चदशलेा उगवत नाही म्हणभन म्हणतो. 
 

“तां प्राञ्चमुद्धरणत” इत्यनेन प्राच्युद्धरेि कृतेऽनेकाहः साध्यणप कमकणि तदेवोद्धरिणमत्यहरन्तरे दोषो 
न भवणत। अणप चाणभयुक्तोपदेशणश्चत्रास्वात्योन्तरालां  प्राचीणत न तदन्तरालामाणदत्यो जहाणत। 
तस्मादै्यवोद्धरिकाले प्राची सैव सवकते्रणत। 
 

श्र चतविनाांप्रमाणे पभवय चदशलेा अग्नीिे उद्धरण चवचहत असल्याम ळे, अनेक चदवस िालणाऱ्या 
यज्ञकमीत, चवद्वानाांनी चित्रा आचण स्वाती या मधील अांतरासि पभवय मानभन, प्रथम चदवशी जी पभवय चनचित 
केली असेल तीि पभवय तो यज्ञ सांपेपयंत मानण्यािा प्रघात आहे. याम ळे इतर चदवशी सभयाच्या उगवण्याम ळे 
जरी पभवय चदशते थोडा फार फरक पडत असला तरी त्याम ळे कोणताही दोष 
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अब = शङ्  कभ  
क, च, र, त, प = शङ् क्वग्र छाया चबन्दभ. 
क स प = जचमनीवर काढलेले वत यळ. 

 
उद भवत नाही. सभयय चित्रा आचण स्वाती या मधील अांतर कधीही ओलाांडभन जात नाही. म्हणभन अग्नीच्या 
उद्धरणकाली जी पभवय चदशा असेल तीि पभवय इतर चदवशीही मानावी. 
 

तदन्तरां रज्ज्वाऽभ्यस्य पाशौ कृत्वा शङ्  क्वोः पाशौ प्रणतमुच्य दणक्षिायमय मध्ये शङ्  कुमेवमुत्तरतः 
सोदीची ॥३॥ 
 

तदन्तरां = पभवय आचण पचिम या दोन ख ांट्याांमधील अांतर. रजजवा = त्या अांतराएवढ्या मापािी 
दोरी. अभ्यस्य = द प्पिं करून. पाश = फास. दचक्षणायम्य = दचक्षणेला खेिभन. 
 

(पभवय आचण पचिम या दोन ख ांट्याांमधील) त्या अांतराच्या द प्पिं दोरी घेऊन, त्या दोरीच्या दोन्ही 
िंोकाांना फास करून, ते फास त्या ख ांट्याांत अडकवभन, (त्या द प्पिं केलेल्या दोरीिा मध्यकबदभ) दचक्षणेकडे 
खेिभन मधोमध ख ांिंी ठोकावी. (ती दचक्षण चदशा). याि प्रमाणे उत्तरेला कराव.े ती उत्तर चदशा. 
 

रज्ज्वन्तयोः पाशौ करोणत ॥४॥ 
 
दोरीच्या दोन्ही िंोकाांना फास कराव.े 
 
श्रोण्यांसणनरञ्छनसांख्यासमासभङ्  गेषु लक्षिाणन ॥५॥ 
 
श्रोणी, असां, चनरञ्छन, सांख्यासमासभङ्  ग (या दोरीवरील चिन्हाांिे चठकाणी) ख णा कराव्या. 
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महीधर भाष्ट्य : — वेद्यादेनैऋत्यवायव्यकोिौ श्रोणिशब्दवाच्यौ, ाशानाग्ग्नकोिावांसशब्दाणभधेयौ। 
णनरञ्छनमभ्यासचतुथकभागः “प्रमािमभ्यस्याभ्यासचतुथे लक्षिां करोणत तणन्नरञ्छनम्” (शु, सू. १-१२) इणत 
वक्ष्यमाित्वात् । के्षत्रायामणमतैका रजु्जः दण्डरजु्जसांज्ञा, सा, तावती णितीयाऽभ्यासरजु्जः, तयोया सांख्या 
णित्वलक्षिा, तस्याः समास एकीकरिां, तदथं भङ्गो भञ्जनां, सांख्यासमासभङ्गः । श्रोिी च अांसौ च णनरञ्छनां 
च सांख्यासमासभङ्गश्च ते तेषु लक्षिाणन णचन्हाणन, करोत्यनुषङ्गः । श्रोण्याणदपणरच्छेदकरज्ज्वो गृह्यन्ते तत्र 
णचन्हाणन कुयात् । 
 

वदेीच्या नैऋय त्य व वायव्य कोनाांना श्रोचण व ईशान्य व आग्नेय कोनाांना अांस म्हणतात. वाढवलेल्या 
दोरीच्या िवर्थया भागावरील ख णेला चनरञ्छन म्हणतात. (हे चिन्ह हातात धरून ओढले असता कािंकोन 
चत्रकोण तयार होतो.) प्रमाण दोरी चततक्याि प्रमाणाने वाढवभन वाढवलेल्या िवर्थया भागावरील 
ख णेलाचनरञ्छन म्हणतात (श . सभ. १-१२) (या चनरञ्छनाच्या व्याख्या प ढे येणार आहेत.) के्षत्रािी रुां दी 
मापणाऱ्या दोरीला दण्डरज्जभ व चतच्या एवढ्याि लाांबीिी द सरी दोरी चतला अभ्यासरज्जभ असे म्हणतात. त्या 
दोन दोऱ्याांिा समास म्हणजे एकीकरण. त्या दोन्ही दोऱ्या (दण्डरज्जभ व अभ्यास रज्जभ) जेथे जोडल्या 
जातात, त्या कबदभला सांख्यासमासभङ्  ग असे म्हणतात. श्रोणी, अांस, इत्यादी भाग पाडलेल्या दोऱ्याांिा 
मापताना उपयोग होतो म्हणभन साांचगतलेल्या चठकाणी ख णा कराव्या. 
 

प्राच्यन्तयोः शङ्  कू णनहग्न्त ॥६॥ 
 
प्रािी = पभवय पचिम लाांबी. चजला दण्डरज्जभ ककवा प्रमाणरज्जभ असे म्हणतात. 
 
पभवेला व पचिमेला एकेक ख ांिंी ठोकावी. 
 
श्रोण्योरांसयोश्च ॥७॥ 
 
(दोन) श्रोणीवर व (दोन) अांसावर ख ांट्या ठोकाव्या. 
 
क. भा. मानोत्तरकालणमष्ट के्षत्र पणरच्छेदाय । 

 
मापल्यानांतर इस्च्छत के्षत्र चनचित करण्याकचरता त्या (ख ांट्या) आवश्यक आहेत. 
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अब= प्रमाण दोरी 
 
अब=अक=कब 
 
अक + कब=२अब 
 
क हा अकब दोरीिा मध्य कबदभ. 
 
क कबदभ उत्तरेला अगर दचक्षणेला खेिभन उत्तर दचक्षण चदशा चनचित करावी. 

 
शङ् क्वोः पाशौ प्रणतमुच्य णनरञ्छनेन गृहीत्वा दणक्षि पूवां णदशां हरग्न्त ॥८॥ 

 
ख ांट्याांना फास अडकवभन, चनरञ्छन चिन्ह धरून ते आग्नेय चदशलेा खेिाव.े 

 
प्रमाणाइतक्या अांतरावर, पभवेला व पचिमेला ठोकलेल्या ख ांट्याांत फास अडकवभन चनरञ्छन चिन्ह 

आग्नेय चदशलेा खेिभन, अांस चिन्हाांवर ख ांिंी ठोकावी, 
 

एवमुत्तरतः ॥९॥ 
 
यािप्रमाणे उत्तरेला खेिाव.े 
 
क. भा. अनेनैव प्रकारेि णनरञ्छनेन गृहीत्वोत्तरपूवां णदशां हरग्न्त । तत्राप्यांसलक्षिशङ्  कुरेव स्यात् 

। एवां दण्डरज्ज्वा अांशपाशाच्रोणिमानाथं लक्षिम् । 
 
याि तन्हेने चनरञ्छन चिन्ह ईशान्य चदशलेा खेिाव े व त्या चठकाणी अांसासाठी ख ांिंी ठोकावी. 

यािप्रमाणे दण्डरज्जभवर अांसाच्या पाशापासभन श्रोणी मापण्यासाठी चिन्हे करावीत. 
 
पुरस्ताणत्तयकङ्  मानमांसशब्देनोक्तम् । पश्चाणत्तयकङ् मानां श्रोणिशब्देनोच्यते । 
 
पभवेकडील चतययङ्  मानीच्या प्रदेशाला अांस आचण पचिमेकडील चतययङ्  मानीच्या प्रदेशाला श्रोणी असे 

म्हणण्यािी प्रथा आहे. 
 
णवपयकस्येतरतः ॥१०॥ 
 
या प्रमाणेि फास बदलभन, पचिमेला (दचक्षण व उत्तर चदशाांकडे चनरञ्छन चिन्ह) खेिाव.े 
 
यर= प्रािी = प्रमाणरज्जभ = दण्डरज्जभ. 
 
अ व ब कबदभ = अांस. 
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क व ड कबदभ = श्रोणी. 
 

 
 

अांस व श्रोणी ही चिन्हे के्षत्राच्या आकारावर अवलांबभन आहेत. के्षत्रािा आकार जर िौरस ककवा 
आयत असेल तर अांस व श्रोणी याच्या ख णा, प्रमाणरज्जभपासभन सारख्या अांतरावर असतील. तोि के्षत्रािा 
आकार जर समाांतर चद्वभ ज िौकोनी असेल तर त्याि ख णा समाांतर भ जाांच्या कमी जास्त लाांबीवर 
अवलांबभन राहतील. चत्रकोणी आकार असेल तर अांसाांच्या ख णाांिी जरुरी नाही. 

 

 
 

यर= प्रमाणरज्जभ =रल= अभ्यासरज्जभ. रग=१/४ अभ्यासरज्जभ. ग कबदभ = चनरञ्छनािी खभण. 
 

प्रमाणरज्जभ व अभ्यासरज्जभ र या कबदभवर जोडल्या आहेत. आचण म्हणभन र या कबदभला सांख्यासमासभांग 
असे म्हणतात. 
 

यर या प्रमाणरज्जभएवढ्या अांतरावर (पभवय पचिम लाांबीवर) दोन्ही िंोकाांना ख ांट्या ठोकाव्या. नांतर 
वाढवलेल्या दोरीसकिं एकां दर दोरीच्या दोन्ही िंोकाांना फास करून, ते फास या ख ांट्याांत अडकवभन, ग हे 
चनरञ्छन चिन्ह, दचक्षणेला अगर उत्तरेला खेिल्याम ळे य ककवा र या प्रमाणदोरीच्या िंोकाांशी, कािंकोन 
चत्रकोण तयार होतो, व आपल्याला हव ेअसलेले अांस व श्रोणी हे कबदभ दोरीवर केलेल्याख णेने चनचित करता 
येतात. 
 

स समाणधः सवकत्र ॥११॥ 
 

(या प्रमाणे) सवय चठकाणी वरील रीत अन सरावी. 
 

क. भा. सवक के्षते्रष्ट्वयां प्रकारः । 
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कोठलीही जमीन मापावयािी झाल्यास हीि रीत वापरावी. 
 
म. भा. स उक्तः “रज्ज्वन्तयोः पाशौ करोणत” (का. शु. १-४) इत्याणद सूत्रोक्तः समाणधः समाधानां 

के्षत्रमानणवणधः सवकत्र समचतुरसे्त्रषु णदर्कचतुरसे्त्रष्ट्वणप जे्ञयः । 
 

“रजजवन्तयोः पाशौ करोचत” इत्यादी सभत्राांत जे साांचगतले आहे ते समिौरस असो ककवा आयत 
असो, के्षत्रमापनािे वळेी त्या सवय गोष्टी अमलात आणभन समाधान साधाव.े समाधीिा अथय समाधान असा 
भाष्ट्यकाराांनी साांचगतला आहे. 
 

प्रमािमभ्यस्याभ्यासचतुथे लक्षिां करोणत, तणत्ररञ्छनम् ॥१२॥ 
 
प्रमाणदोरी द प्पिं करून, वाढवलेल्या दोरीच्या िवर्थया भागावर खभण करावी. हे चनरञ्छन चिन्ह 

होय. 
 
क. भा. रजु्जप्रमािमभ्यस्य । अभ्यासो णह णिगुिीकरिम् । ततै्रका दण्डरजु्जरभ्यासरजु्जः । 

तत्राभ्यासप्रथमचतुथे लक्षिां णक्रयते । सांख्यासमासभङ् गाच्चतुथे लक्षिां गृह्यते नाभ्यासरज्ज्वन्ते । 
श्रोण्यांसपणरच्छेदो णह ततो भवतीणत । तस्य चतुथकलक्षिस्य णनरञ्छन सांज्ञा सांव्यवहाया । 

 
प्रमाणदोरीिा अभ्यास करून (अभ्यास करणे म्हणजे वाढचवणे) म्हणजे प्रमाणदोरीइतकीि दोरी 

वाढवभन, त्या वाढवलेल्या दोरीवरील पचहल्या िवर्थया भागावर खभण करावी. ती खभण 
सांख्यासमासभङ्  गाजवळील वाढवलेल्या दोरीच्या िवर्थया भागावर करावी. त्या दोरीच्या शवेिंाकडील 
भागावर नव्हे. याम ळे श्रोणी व अांस चनचित करणे सोपे होते. या िवर्थया भागावरील ख णेला व्यवहारासाठी 
चनरञ्छन असे म्हणतात. 

 
अक्ष्िया णतयकङ्  मानी शेषः ॥१३॥ 
 
(दोरीतभन) चतययङ् मानी वजा केली असता, उरलेली दोरी अक्ष्णया होय. 
 
क. भा. णनरञ्छनेन गृहीत्वा आकृष्ट्यते साऽक्ष्िया रजु्जरुच्यते । एवां हु्यक्तां  प्रदेशान्तरे । करिी 

तत्करिी, णतयकङ् मानी, पार्श्कमान्यक्ष्ियेणत रज्जवः । सा चाक्ष्िया रजु्जग्स्तयकङ् मान्याः शेषो भवणत । 
णतयकङ् मानी च श्रोण्यांसपणरच्छेणदका । सा णह पूवापरायमापेक्षया णतयकग् भवणत । अक्ष्िया रजु्जश्च तच्छेषः । न 
णह तया णवना णतयकङ् मानी भवणत । 

 
चनरञ्छन चिन्हाला धरून ओढल्या गेलेल्या दोरीिा जो चतरपा भाग तो अक्ष्णया. 

 
θ ही अक्ष्णया दोरी म्हणजेि प्रमाणदोरी व अभ्यासदोरी चमळभन बनलेल्या दोरीिा चतययङ् मानी वजा 

जाता उरलेला भाग. ह्या दोरीिा उपयोग कािंकोन चत्रकोणात अक्ष्णया व चतयय ङ् मानी असा होतो. 
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चतययङ् मानीम ळेि श्रोणी व अांस चनचित होतात. चतययङ् मानी ही पभवय पचिम लाांबीला चतरपी असते, आचण ती 
वजा जाता राचहलेली दोरी ती अक्ष्णया. अक्ष्णयेचशवाय चतययङ् मानी होत नाही. 

 
θ करणी, तत्करणी, चतययङ् मानी, पाश्वयमानी व अक्ष्णया ही दोरीवरील मापे होत. 
 

 
 

अब= प्रमाणरज्जभ= प्रािी =दण्डरज्जभ= अभ्यासरज्जभ. 

बक= सांख्यासमास भांगाजवळील अभ्यासरज्जभिा िवथा भाग. 

क कबदभवर चनरञ्छन चिन्ह. 

प्रमाणरज्जभ = अभ्यासरज्जभ = ४ मापे. 

प्रमाणरज्जभ + अभ्यासरज्जभ = ४+४=८ मापे. 

चतययङ् मानी = ३. अक्ष्णया = ८ – ३ = ५. 

 
म्हणभन चनरञ्छन चिन्ह दचक्षणेकडे खेिले असता, जयाांच्या बाजभ ३ व ४ मापाच्या आहेत व जयािा 

कणय अथवा बाजभ ३ व ४ मापाच्या आहेत व जयािा कणय अथवा अक्ष्णया ५ मापािी आहे असा एकि प्रकारिा 
कािंकोन चत्रकोण तयार होतो. 

 
ही झाली चनरत्र्छन शब्दािी एक व्याख्या. आता चनरत्र्छन शब्दािी द सरी व्याख्या प ढे चदली आहे. 

ती काय दशयचवते ते पहा. 
 

 
 
प्रमािाधं वाभ्यस्याभ्यासषष्ठे लक्षिां करोणत तणत्ररञ्छनम् ॥१४॥ 
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प्रमाणदोरीच्या अधी दोरी प्रमाणदोरीत चमळवभन, त्या वाढवलेल्या दोरीच्या (अध्या दोरीच्या) 
सहाव्या भागावर खभण करावी. हे चनरञ्छन चिन्ह होय. 
 

अक्ष्िया णतयकङ् मानी शेषः ॥१५॥ 
 

(प्रमाणदोरीत, प्रमाणदोरीच्या अधी दोरी चमळवभन, तयार झालेल्या दोरीतभन) चतययङ् मानी वजा 
जाता, उरलेली दोरी ती अक्ष्णया होय. 
 

प्रमाणरज्जभ = १२ मापे. अभ्यासरज्जभ = १/२ प्रमाणरज्जभ = ६ मापे. 
१/६ अभ्यासरज्जभ = १/६×६ = १. प्रमाणरज्जभ+अभ्यासरज्जभ = १२+६ = १८. 
चतययङ् मानी = ५.  अक्ष्णया = १८-५= १३. 

 
यावरून चनरञ्छन चिन्ह दचक्षणेला खेिभन, जयाच्या दोन बाजभ ५ आचण १२ मापाांच्याआहेत व अक्ष्णया 

ककवा कणय १३ मापाांिा आहे, आसा कािंकोन चत्रकोण तयार होतो. याम ळे या सभत्राप्रमाणे ५, १२ आचण १३ 
ही मापे असलेला एकाि मापािा कािंकोन चत्रकोण तयार होतो. 
 

वर आलेली दोन्ही सभते्र महावदेी तयार करताना उपयोगी पडतात. 
 

 
प्रमािादे्ध समचतुरस्त्रस्य शङ् कुः ॥१६॥ 

िौरसाच्या प्रमाणाच्या अध्यावर ख ांट्या माराव्या. 

याम ळे श्रोणी व अांस चनचित होतात. 

शास्त्रवददे्ध वीर्कचतुरस्त्रस्य ॥१७॥ 

शास्त्रात साांचगतल्याप्रमाणे आयताच्या रुां द बाजभच्या अध्यावर ख ांिंी मारावी. 

क. भा. दीर्कचतुरस्त्रस्य यच्छासे्त्रि णतयकङ् मानमुक्तां  तस्य मध्यमेन शङ् कुः । यथा सदणस 
नवणतयकणगणत । महावेदेश्चतुदवशदत पुरस्ताणदत्येतदुक्तम् । 
 

आयतािी शास्त्राने जी चतययङ् मानीिी लाांबी साांचगतली असेल त्या चतययङ् मानीच्या चनम्या लाांबीने 
प्रािीच्या दोन्ही बाजभांना ख ांिंी मारावी. जसे सदस मांडपािी चतययङ् मानी ९ अरत्नी असल्याम ळे, प्रािीच्या 
दोन्ही बाजभांना (दचक्षणेला व उत्तरेला ४ १/२ अरस्त्नवर ख ांट्या माराव्या. महावदेीिी पभवय बाजभ २४ प्रक्रमाांिी 
साांचगतली आहे. तेव्हा ती बाजभ अख्रताना, प्रािीच्या दोन्ही बाजभांना १२ प्रक्रमाांवर खभण. 
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शकटमुखस्य चैवम् ॥१८॥ 
 
शकिंम ख (चत्रकोनाकृती) चितीलाही हाि चनयम लावावा. 
 
म. शकटमुखस्य चयनादौ शकटमुखाकृतेः ्यरणत्रके्षत्रस्य शास्त्रोक्तणवस्ताराद्ध श्रोण्यथक शङ् कुदेय 

इत्यथकः । 
 
शकिंम खी ियनाच्या स रवातीला, चतकोनी के्षत्र असलेल्या शकिंम खाकृतीच्या शास्त्राने 

साांचगतलेल्या रुां दीच्या अध्या मापाने श्रोणीसाठी ख ांिंी ठोकावी. 
 
एतेन प्राग्वांशवेणदमानाणन व्याख्याताणन ॥१९॥ 
 
या रीतीने प्राग्वांश मांडप व महावदेी याांिी रिना कशी करावी हे साांचगतले. 
 
म. भा. एतेन समचतुरस्त्रदीर्कचतुरस्त्ररजु्जकथनेन प्राग्वांशस्य हणवद्धानादेः 

वेदेशै्चणष्टकसौणमक्यादेमानाणन व्याख्याताणन । समचतुरस्त्रां प्राग्वांशां भवणत, वेणदस्तु चतुमुकखा । 
 
याप्रमाणे समिौरस व आयत याांिी मापे साांगभन, प्राग्वांश व हचवद्धानादी मांडप तसेि महावदेी व 

सौचमकी वदेी याांिी रिाना कशी करावी हे साांचगतले. प्राग्वांश हा समिौरस तर वदेी समलांब िौकोनी असते. 
 
ही आखणी करताना, अध्या लाांबीिे प्रयोजन काय अशी शांका येईल, परांत  पभवय पचिम रेषा ही 

अक्षरेषा मानल्यानांतर श्रोणी व अांस हे कबदभ, अक्ष रेषेच्या दोन्ही बाजभस सारख्या अांतरावर येत असल्याम ळे, 
अधे माप घेणेि इष्ट आहे. 

 
शालामानां च ॥२०॥ 

आचण शालेिे मापही. 

तत्रोदीची प्राचीवत् ॥२१॥ 

या चठकाणी उत्तर चदशा ही पभवेप्रमाणे समजावी. 

क. भा. तत्रोदगायामत्वादुदीची प्राचीवद भवणत । उदञ्चां रजु्जन्यासां कृत्वा मानां कतकव्यणमत्यथकः । 

येथे शाला मांडपािी रुां दी ही उत्तरेकडे असल्याम ळे, उत्तर चदशा ही पभवेप्रमाणे समजावी. म्हणजे 
उत्तर दचक्षण ही अक्ष रेषा मानभन शाला मांडपािी आखणी करावी. 

 
सदसशै्चवम् ॥२२॥ 

सदसािीही (आखणी) या प्रमाणे. (उत्तर दचक्षण अक्ष रेषा मानभन). 

अपणरणमतां प्रमािाद भूयः ॥२३॥ 
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अपचरचमत म्हणजे चनयत प्रमाणापेक्षा जास्त. 

क. भा. यत्रापणरणमतशब्दः श्रूयते तत्रोक्तप्रमािादणधकां  ग्रहीतव्यम् । बहुत्वे णह रूढोऽपणरणमत शब्दः 
। बहुत्वां चापेणक्षकणमणत । यिा िादशदीक्षा अपणरणमतावेणत । 

 
जेथे अपचरचमत शब्दािा उपयोग केलेला आढळेल तेथे साांचगतलेल्या प्रमाणापेक्षा वाढते प्रमाण 

घ्याव.े अपचरचमत हा शब्द जास्त या अथाने रूढ आहे. बह त्व हे अपेचक्षत आहे. बारा चदवस दीक्षा करावी, 
ककवा अपचरचमत करावी असे सभत्रकार म्हणतात. (का. श्रौ. ७-१-२४). 

 
प्रमािे शास्त्रां प्रमािां णनर्ह्रासणववृध्योः ॥२४॥ 
 
कमी अगर अचधक प्रमाणािे बाबतीत (श ल्ब) शास्त्रोक्त प्रमाण मानाव े
 
क. भा. यत्र च प्रमािां र्ह्रासणववृद्धयोस्तत्र च प्रमािे णववृद्धौ शास्त्रतः प्रमािवशेन णववृणद्धः । यथा 

यपेूऽरग्त्नणभणरणत । र्ह्रासोणप प्रमािवशेनैव । तदेव णह श्रुतां र्ह्रासणववृध्द्योणरणत । 
 
जेथे माप कमी करणे अगर वाढवणे अचभपे्रत आहे, तेथे शास्त्रोक्त प्रमाणाने वाढ करावी. जसे यभपािी 

वाढ अरत्नीने करावी. ऱ्हासस द्धा प्रमाणान सार करावा. कमी अचधक करण्यािे बाबतीत शास्त्राला मान 
द्यावा. 

 
योगश्च ॥२५॥ 
 
योगही (य क्ती) प्रमाण मानावा. 
 
क. भा. यथा युज्यते र्टते तथा ऱ्हासवृद्धी कतकव्ये नाणतणरक्तन्यनेू । 
 
जयाप्रमाणे योजलेले असेल ककवा ऱ्हास होत असेल, त्याप्रमाणे प्रमाणात कमी जास्त कराव.े 

जास्ती अगर कमी करू नये. 
 
म. भा. योगो नाम युणक्तः । युणक्तरप्याश्रयिीया । युक्त्या ऱ्हासवृद्धी णवधेये नाणधकन्यनेू । 
 
योग म्हणजे य क्ती. य क्तीिा पण उपयोग करावा. य क्तीिा उपयोग करून ऱ्हास वृद्धी साधावी कमी 

जास्त करू नये. 
 
इतरस्य णवतृतीये दणक्षित इत्येतिक्ष्यामः ॥२६॥ 
 
“इतरस्य चवतृतीये दचक्षणतः” हे सभत्र स्पष्ट करून साांगतात. 
 
गाहकपत्याहवनीययोरन्तरालां  षढ ढा सप्तधा वाऽऽगन्तुसमां ते्रधा णवभज्यापरणवतृतीयलक्षिेन 

दणक्षिायमय तग्स्मन्नग्ग्नः ॥२७॥ 
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गाहयपत्य व आहवनीय या मधील अांतरात त्यािा सहावा ककवा सातवा भाग चमळवभन त्या एकभ ण 
दोरीिे तीन भाग करून, पचिमेकडील चतसरा भाग सोडभन, त्या जागी खभण करावी. (या चिन्हालाि 
चववृतीय असे म्हणतात). ते चिन्ह दचक्षणेला खेिभन तेथे दचक्षणाग्नी स्थापावा. 

 
आ= आहवनीय मध्य. 

गा= गाहयपत्य मध्य. 

आ गा= प्रमाणदोरी. 

आ द गा= १/६ ने अगर १/७ ने वाढवलेली प्रमाणदोरी. 

द गा= १/३ आ द गा. 

द= चवतृतीय चिन्ह. 

 
 

आ द गा ही वाढवलेली दोरी, द या चठकाणी असलेले चवतृतीय चिन्ह दचक्षणेला खेिभन द या 
चवतृतीय चिन्हािे जागी दचक्षणाग्नीिी स्थापना करावी. 
 

(या सांबांधािे चवस्तृत चवविेन एका स्वतांत्र प्रकरणात येत असल्याम ळे येथे चदले नाही.) 
 

णवपयकस्योत्तरत उत्करः ॥२८॥ 
 
फासािी अदलाबदल करून, (चवतृतीय) चिन्ह उत्तरेला खेिभन (जे स्थान येईल तेथे) उत्कर 

करावा. 
 
म. भा. णवपयकस्य पाशौ णवपयकस्य णवपरीतौ कृत्वा षढ ढा, सप्तधा वा 

 
णवभक्ताऽऽगन्तुभागसणहतवर्वद्धतणत्रभागणचग्न्हतरजु्जपाशौ णवपरीतौ कृत्वा षढ ढा, सप्तधा वा णवपरीतौ 

कृत्वा पूवकतृतीयभागणचन्हेनोदगाकृष्ट्य णचन्हस्पृष्टभूभागे उत्करः कायकः । उत्करो नाम 
पणरसमूणहतवेद्याणदतृिधूणलपुञ्जः । 
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सहाव्या अगर सातव्या भागाने वाढवलेल्या दोरीिे सारखे तीन भाग करून, त्या दोरीच्या शवेिंी 
असलेल्या फासाांिी अदलाबदल करून, आता पूवक बाजभला असलेल्या चतसऱ्या भागािे स रवातीला असलेले 
चवतृतीय चिन्ह उत्तरेला खेिभन ते चिन्ह जया चठकाणी जचमनीला स्पशय करील तेथे उत्करासाठी जागा 
करावी. 

 
आ गा= प्रमाणदोरी. 

आ उ गा= वाढवलेली दोरी. 

आ उ= १/३ आ उ गा 

उ= चवतृतीय चिन्ह. 

उ= उत्कर मध्य. 

उत्कर म्हणजे उचकरडा. या चठकाणी वदेीिी जागा साफ करताना चमळणारे गवत व माती 
साठवतात. उत्कर हा नेहमी वदेीच्या बाहेर करावा. कारण िात्वालािे बरोबरि त्यािा उल्लखे केलेला 
आढळतो. 

 

 
 

अणप वान्तरणत्रभागोनया रज्ज्वा पूवोदे्ध समचतुरस्त्रां कृत्वा श्रॊण्यामग्ग्नः ॥२९॥ 
 
अथवा गाहयपत्य व आहवनीय या मधील अांतरािा १/३ भाग प्रमाण दोरीतभन कमी केलेल्या दोरीने, 

गाहयपत्याच्या पभवेंकडील अध्या भागामध्ये िौरस करून त्याच्या श्रोणीवर दचक्षणाग्नी स्थापावा. 
 
णवपयकस्योत्तराांस उत्करः ॥३०॥ 

 
फास बदलभन िौरसािे उत्तर अांसावर उत्कर करावा. 
 
 

***** 
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अध्याय दुसरा 
 

अङ् गुलैः रथसांणमतायाः प्रमािम् ॥१॥ 
 

रथाच्या आकाराच्या (हे रथाच्या जोखडाला उदे्दशभन साांचगतले आहे) वदेीिे प्रमाण अांग लाांनी 
साांचगतले आहे. 
 

म. भा. “रथमा्युत्तरा” (का. श्रौ. ५–३–११) इणत वरुिप्रर्ासे रथमा्युत्तरा वेणदः श्रूयते, 
तणन्नरूपिायाह – (अङ् गुलैणरणत) 
 

रथसग्ममताया वेदेः प्रमािम् अङ् गुलैः कृत्वा । वक्ष्यामीणत शेषः । रथकारशासे्त्रऽङ् गुलैरेव 
रथमानस्योक्तत्वात् । 
 

“रथमात्र्य त्तरा वचेदभयवचत” (का. श्रौ. ५–३–११) अशी श्र ती आहे. वरुण प्रघास पवािे वळेी 
रथाच्या जोखडाच्या आकारािी उत्तरवदेी करावी असे शास्त्रात साांचगतले आहे. त्याच्या स्पष्टीकरणासाठी 
साांगतात. 
 

रथाकाराच्या शास्त्रात, अांग लाांनीि रथािी प्रमाणे साांचगतली असल्याम ळे, रथाच्या आकाराच्या 
उत्तरवदेीिेप्रमाण अङ् ग लाांत साांगतात. 

 
तत्राष्टाशीणतशतमीषा ॥२॥ 

ईषा १८८ अांग ले असते. 

क. भा. ाषा शब्देन पूवापरायामो लक्ष्यते । 

ईषा शब्द (उत्तरा वदेीिी) पभवय पचिम लाांबी दाखचवतो. 

म. भा. ाषा शब्देन रथांगतां पूवांपरायतां काष्ठमुच्यते । तदष्टाशीत्यणधकमुङ् गुलशतणमतां भवणत । 
चतुरङ् गुलन्यनूाष्टहस्तप्रणमतणमत्यथकः । तेन वेदेः पूवापरायाम एतावाणनणत भावः । 
 

रथामध्ये पभवेकडभन पचिमेकडे जाणाऱ्या चवचशष्ट लाकडाला ईषा म्हणतात. येथे ईषा शब्दाने वदेीिी 
पभवय पचिम लाांबी दाखचवली आहे. ती १८८ अांग ले आहे. म्हणजे ८ हाताांत ४ अांग ले कमी. 

 
चतुःशतमक्षः ॥३॥ 

 
रथािा कणा १०४ अांग लाांिा. 

 
म. भा. रथस्य पश्चाद भागे णतयकगायतां काष्ठशब्देनोच्यते । तच्चतुःशत 

चतुरणधकमांगुलशतणमतमष्टाांगुलाणधकां  हस्तचतुष्टयणमत्यथकः । तेन वेदेः श्रोणिमानां 
णतयकगायामश्चतुरणधकशताांगुलणमत इणत भावः । 
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रथाच्या पाचिमेला असलेल्या लाकडाला अक्ष म्हणतात. हे लाकभ ड १०४ अांग ले ककवा ४ हात 
अचधक ८ अांग ले लाांबीिे असते. येथे अक्ष शब्दाने वदेीिा श्रोचणप्रदेश दाखचवला जातो. या अक्षाच्या लाांबीने 
उत्तर वदेीिी दचक्षणोत्तर लाांबी स िचवली आहे, ती ४ हात अचधक ८ अांग ले ककवा १०४अांग ले असते असा 
त्यािा अथय. 
 

षडशीणतयुगम् ॥४॥ 
 
८६ अांग लाांिे य ग. 

म. भा. वृषभस्कन्धोपणर दीयमानां काष्ठां युगां । तत्षडशीणतरङ् गुलाणन दशाांगुलोनाश्चत्वारो हस्ताः । 
तेन वेदेः प्राणक्तयकगायामः षडशीत्यांगुल इणत भावः । 
 

घोड्याांच्या खाांद्यावर ठेवण्यात येणाऱ्या लाकडाला य ग म्हणतात. ते ८६ अांग ले ककवा ४ हाताांत १० 
अांग ले कमी इतक्या लाांबीिे असते. येथे य ग शब्दाने वदेीिा पभवयभाग दाखचवतात, त्याम ळे उत्तर वदेीच्या पभवय 
भागािी लाांबी ८६ अांग ले समजतात. 

 
 चत्वारोऽष्टकाः शमया ॥५॥ 
 
 ३२ अांग लाांिी शम्या. 
 

म. भा. चत्वारोऽष्टका िादत्रशदांगुलाणन शमयामानम् । युगग्च्छद्रप्रवशेाहं काष्ठां शमया । 
साऽष्टाांगुलाणधकहस्तणमता शमया चात्वालमानां लक्षयणत । 
 

िार अष्टके ककवा ३२ अांग ले हे शम्येिे माप. य ग लाकडाच्या चछद्रात प्रवशे करण्यायोग्य लाकडाला 
शम्या म्हणतात. ते एका हातात ८ अांग ले जयास्त असते. 
 

पैतृक्याां णिपुरुषां समचुरस्त्रां कृत्वा करिीमध्ये शङ् कवः स समाणधः ॥६॥ 
 

पैतृकी वचेदमध्ये दोन प रुष के्षत्रफळािा समिौरस तयार करून त्याच्या बाजभांच्या मध्यावर ख ांट्या 
माराव्या. ही के्षत्र मापनािी रीत होय. 

 
या सूत्राांवर णवद्याधर शमांनी फारच चाांगले भाष्ट्य केले आहे महिून ते णदले आहे. 
 
णव. भा. पैतृक्याां = णपतृमेधवेदौ दवशणतशताङ् गुलकपुरुषणमतसमचतुरस्त्रस्य के्षत्रस्य अक्ष्ियारज्ज्वा 

णिपुरुषके्षत्रफलकां  समचतुरस्रां णतलन्यनूसप्तणतशताङ् गुलणमतां कृत्वा तस्य पार्श्कमानीिय 
णतयकङ् मानीियरूपािाां णदक् चतुष्टयगतानाां चतसृिाां करिीनाां मध्येषु शांकुचतुष्टयां दद्यात्, सूत्रचतुष्टयां 
चपातयेत्, तणद्दगतकोिकां  पुरुषमात्रां समचतुरस्त्रां भवणत । स समाणधः = के्षत्रमापनणमत्यथकः । कथां 
णदक् स्राणक्तता स्याणदत्याके्षपे हे्यवां समाधानां भवतीत्यथकः । 
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पैतृक्यात म्हणजे चपतृमेधवदेीमध्ये १२० अांग लाच्या ककवा एक प रुष मापाच्या िौरस के्षत्राच्या 
अक्ष्णया रज्जभने, म्हणजे १ चतल कमी अशी १७० अांग ले अशी जयािी बाजभ आहे असा िौरस तयार करावा. या 
समिौरसािे के्षत्रफळ २ वगय प रुष होईल. त्या िौरसाच्या दोन पाश्वयमानीरूपी आचण दोन चतययङ् मानीरूपी, 
अशा िारी चदशाांकडे असणाऱ्या िार बाजभांच्या मध्यावर िार ख ांट्या ठोकाव्या. या ख ांट्याांना जोडणाऱ्या रेषेने 
जो समिौरस तयार होतो त्यािे के्षत्रफळ एक वगय प रुष होते व त्या िौरसािे कोन म ख्य चदशाांकडे होतात. 
ही के्षत्रमापनािी रीत. हा िौरस चदशाांकडे कोन असलेला कसा होऊ शकेल या आके्षपािे समाधान वरील 
चववरणाने होते असा त्यािा अथय. 

 
दवशणतशताङ् गुलः पुरुषः । पुरुषके्षत्रफलकां  चतुरस्त्रां १४,४०० अङ् गुलणमताणभः करिीणभर्वनष्ट्पद्यते 

। तस्य चतुरस्त्रस्य िे रेखे पार्श्कमानीशब्दाणभधेये, िे च णतयकङ् मानीशब्दाणभधेये । मध्ये एका णतयकग्दत्ता रजु्जः 
अक्ष्िया (किक) शब्दाणभधेया । तत्प्रमािया अक्ष्िया रज्ज्वा यच्चतुरस्त्रमुत्पद्यते तद णिपुरुषके्षत्रफलकां  भवणत 
। तच्च चतुरस्त्रां णदक्कोिकां  समपाद्यणमणत । 

 
१२० अांग लाांिा एक प रुष. एक प रुष (१२० अांग ले जयािी बाजभ आहे) मापाच्या बाजभच्या िौरसािे 

के्षत्रफळ १४,४०० अांग ले भरते, त्या िौरसाच्या समोरासमोरच्या दोन बाजभांना पाश्वयमानी व द सऱ्या दोन 
बाजभांना चतययङ् मानी म्हणतात. त्या िौरसाच्या मधोमध असलेल्या चतरप्या रेषेला अक्ष्णया म्हणतात. त्या 
अक्ष्णयेच्या प्रमाणानेतयार केलेल्या रज्ज म ळे जो िौरस तयारहोतो त्यािे के्षत्रफळ दोन वगय प रुष होते. अशा 
िौरसापासभन चदशाांकडे कोन असलेला िौरस तयार करावा. 

 
कट = डट =१ प रुषडक हा कडट या कािंकोन चत्रकोणािा कणय. 
 
अबकड हा २ वगय प रुष के्षत्रफळािािौरस आहे. 
 
प, य, र, स हे वर चदलेल्यािौरसाच्या बाजभांिे मध्यकबदभ. हे मध्यकबदभ एकमेकाांना जोडले असता 

पयरस हा िौरस तयार होतो व ह्या िौरसािे के्षत्रफळ १ वगय प रुष होते (असे वर चदलेल्या सभत्रात साांचगतले 
आहे) व या िौरसािे कोन चदशाांकडे होतात. 

 

 
 
रिना :पर आचण सय हे कबदभ रेषेने जोडा. याम ळे अबकड या िौरसािे िार भाग पडतील. ते िौरस 

असे:— 
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☐ अबकड= ☐ अपओस + ☐ पबयओ + ☐ ओयकर +☐ ओरडस. 
 

या प्रत्यक लहान िौरसािे पयरस या िौरसाच्या बाजभांनी दोन समचद्वभ ज चत्रकोण तयार होतात. हे 
समचद्वभ ज चत्रकोणएकमेकाांबरोबर आहेत. 

 

☐ पयरस= १/२ ☐ अबकड=१/२×२ वगय प रुष. 
 
 =१ वगय प रुष. 

 
वरील रिना तयार करताना दोन महत्त्वािे म दे्द उपस्स्थत होतात ते असे:— 
 
(१) ही रिना तयार करणाऱ्याला दोन वगय प रुष के्षत्रफळ असलेला िौरस कसा तयार करावा 

याच्या ज्ञानािी आवश्यकता. 
 
(२) हे ज्ञान, जर पभणय असेल, तरि, त्याला दोन वगय प रुष के्षत्रफळािा िौरस तयार करून, त्या 

वरून एक वगय प रुष के्षत्रफळािा िौरस तयार करता येईल. 
 
आता हे सभत्र व या सभांत्राप्रमाणे तयार झालेली आकृती ही एका महत्त्वाच्या प्रमेयािी चनदशयक आहे ते 

प्रमेय असेः (१) कोणत्याही िौरसाच्या कणावरील िौरसािेके्षत्रफळ, मभळिौरसाच्या के्षत्रफळाच्या द प्पिं 
असते. ककवा एखाद्या िौरसाच्या के्षत्रफळाच्या द प्पिं के्षत्रफळ असलेला िौरस तयार करावयािा झाल्यास, 
त्या मभळ िौरसाच्या कणाएवढी त्या नव्या िौरसािी बाजभ करावी. 
  
आता वरील आकृती पहा:— 
  

पर हा पयरस या िौरसािा कणय आहे, तसाि तो पसर ककवा पयर या समचद्वभ ज चत्रकोणाांिी 
अक्ष्णया ककवा कर्मणका आहे. 
 

 ☐ पर= ☐ अब= ☐ पस + ☐ सर. 

 = २×☐ पयरस. 
 
यावरून पर हा पयरस या िौरसािा कणय, पयरस या िौरसाच्या द प्पिं के्षत्रफळ तयार करतो. 

 
(१) या चवविेनावरून हे चदसभन येते की, हे सभत्र व त्यािी आकृती याांच्याम ळेि समभ ज 

चत्रकोणातील कर्मणकेिा महत्त्वािा चसद्धान्त, सभत्रकाराांना प्रथम स िला असावा. 
 

(२) सभत्रकाराांच्या नेहमीच्या रीतीला अन सरून–म्हणजे आकृतीिे भाग पाडभन (चवभजय) त्या 
वरून प्रमेय चसद्ध करणे–या रीतीने हे प्रमेय फारि सोप्या रीतीने चसद्ध होते. याम ळे मभळ चसद्धान्तािे ज्ञान 
या पभवीि झाले नव्हते ना अशी शांका आल्यावािभन रहात नाही. 



 
 अनुक्रमणिका 

करिी, तत्करिी, णतयकङ् मानी, पार्श्कमान्यक्ष्िया चेणत (पञ्च) रज्जवः ॥७॥ 
 

करणी, तत्करणी, चतययङ् मानी, पाश्वयमानी व अक्ष्णया या पाि प्रकारच्या दोऱ्या होत. 
 

क. भा. रज्जूनामेताः सांज्ञाः । तत्र करिी नाम यथा के्षत्रां पणरग्च्छद्यते । यथा तच्चान्यच्च के्षत्रां 
पणरग्च्छद्यते सा तत्करिी । णतयकङ् मानी या दीर्कचतुरस्यस्य ऱ्हस्वा । 
  

ही (मापावयाच्या) दोऱ्याांिी नाव ेआहेत. जया दोरीच्या योगाने के्षत्र तयार होते ती करणी. जया 
दोरीम ळे द सरे के्षत्र तयार होते ती तत्करणी. आयतािी आखभड बाजभ ती चतययङ् मानी. 
 

पार्श्कमानी तस्यवै दीर्ा । अक्ष्िया सांज्ञा किकजरजु्जः कोि णतयकक् कोिमुपगता साक्ष्िया सांज्ञा । 
 

आचण त्या आयतािी लाांब बाजभ ती पाश्वयमानी. चतरप्या कोणापासभन चनघालेली व दोन्ही कोनाांना 
जोडणारी चतला अक्ष्णया असे म्हणतात. 
 

म. भा. ग्रन्थे व्यवहाराथं पञ्चरज्जूसांज्ञा आह (करिीणत) 
  

करिी, तत्करिी, णतयकङ् मानी पार्श्कमानी अक्ष्िया, एताः पञ्च रज्जूनाां सांज्ञाः । तत्र णक्रयते 
के्षत्रपणरच्छेदोऽनयेणत करिी प्राचीसूत्ररूपा मध्यरजु्जः । तत्के्षत्रां िैगुण्याणद णक्रयतेऽनया सा तत्करिी, 
णिकरिी, णत्रकरिी, चतुःकरण्याणदः णतयकक् श्रोण्यांसस्वरूपां मीयतेऽनयेणत सा णतयकङ् मानी, 
प्राचीसूत्रान्तयोग्स्तयकग् वतकमानां रजु्जियम् । पार्श्े मीयतेऽनया सा पार्श्कमानी, पार्श्कयोवकत्तकमानां पूवापरायतां 
रजु्जियम् ।अणक्षवत् के्षत्रां नयतीत्यक्ष्िया, कोिसूत्रभूता मध्यरजु्जः । तस्याां दत्तायाां चतुरस्त्रामणक्षियसदृशां 
भवणत । तयोऽक्ष्ियेणत कोिसूत्ररजु्जः । 

 
आता ग्रांथात व्यवहारात येणाऱ्या पाि दोऱ्याांिी नाव ेसाांगतात. 

 
करणी, तत्करणी, चतययङ् मानी, पाश्वयमानी व अक्ष्णया ही त्या पाि दोऱ्याांिी नाव े आहेत. जया 

दोरीच्या योगाने के्षत्र तयार केले जाते ती करणी. पभवय पचिम बाजभ दाखवणारी मधोमध असलेली दोरी, जया 
दोरीने के्षत्रािी द प्पिं करता येते त्या दोरीला तत्करणी असे म्हणतात. चतलाि चद्वकरणी, चत्रकरणी, 
ित ःकरणी असेही म्हणतात. श्रोणींिी व अांसािी बाजभ जया दोरीने मापतात ती चतययङ् मानी. पभवय पचिम 
दोरीच्या दोन्ही िंोकाांकडे असणाऱ्या आडव्या दोऱ्या. (माप मोजणाऱ्या दोन दोऱ्या). पभवय पचिम बाजभ 
मापणाऱ्या दोन दोऱ्या त्या पाश्वयमानी; जया दोरीम ळे (िौरस) दोन डोळ्याांप्रमाणे चवभागला जातोती अक्ष्णया. 
दोन्ही कोन जोडणारी मधोमध असलेली दोरी, आचण म्हणभन कोनाांना जोडणाऱ्या दोरीला अक्ष्णया 
म्हणतात. 
 

पदां णतयकङ् मानी णत्रपदा पार्श्कमानी तस्याक्ष्िया रजु्जदकशकरिी ॥८॥ 
 

चतययङ् मानी एक पद व पाश्वयमानी तीन पदे असेल तर त्यािी अक्ष्णया दोरी दहा पदे के्षत्रफळ 
असलेल्या िौरसािी करणी (बाजभ) होते. 
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एवां णिपदा णतयकङ् मानी, षटपदा पार्श्कमानी तस्याक्ष्ियारजु्जश्चत्वादरशत्करिी ॥९॥ 
 

चतययङ् मानी दोन पदे व पाश्वयमानी सहा पदे असेल तर त्यािी अक्ष्णया दोरी िाळीस पदे के्षत्रफळ 
असलेल्या िौरसािी बाजभ होते. 
 

 
  

(अ) आकृती १ :अकब हा कािंकोन चत्रकोण आहे. 
यात अक= १ पद;बक= ३ पदे. 

 
आचण म्हणभन कािंकोन चत्रकोणािी कर्मणका अव ही १० वगय पदे के्षत्रफळ तयार करील. हे वरील 

आकृती १ वरून स्पष्ट आहे. 
 

(आ) आकृती २ : अबकड या िौरसाच्या िारी बाजभांिे िार भाग करून ते समोरासमोर 
जोडल्याम ळे, त्या अबकड िौरसात १६ लहान िौरस तयार होतात. त्या प्रत्येक लहान िौरसािे के्षत्रफळ १ 
वगय पद आहे. 
 

☐ पमरस= ∆ पमट + ∆  मठर + ∆ यरस +  ∆ पसल + ☐ टठयल. 

प्रत्येक णत्रकोिाचे के्षत्रफळ= १/२ X ३/१ X १/१ = ३/२ वगक पदे. 

आचण ☐ रठयल= ४ वगयपदे. 

 ☐ पमरस= ४ X ३/२ + ४ = ६ + ४ = १० वगय पदे. 

रडस या कािंकोन चत्रकोणाच्या रस या कर्मणकेवर पमरल हा िौरस तयार होतो. त्या चत्रकोणािी 
एक बाजभ =सड= १ पद व द सरी बाजभ रड= ३ पदे. 
 

 कािंकोन चत्रकोणाच्या दोन्ही बाजभवर तयार होणाऱ्या िौरसाांिी बेरीज त्याच्या कर्मणकेवर तयार 
होणाल्या िौरसाबरोबर होते हे चसद्ध होते. 
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आकृती ३ :पसर हा एक कािंकोन चत्रकोण आहे. 
 
त्यात पस= ब; रस= अ आचण पर=क= कर्मणका. 
 

☐ परवय हा पर या कर्मणकेवरील िौरस =क२. 
 

क२= ∆ परड + ∆ वरड + ∆ यवट + ∆ पढय +☐ टठडढ. 
 
प्रत्येक चत्रकोणािे के्षत्रफळ = १/२ अ X ब. 
 

☐ टठडढ िे के्षत्रफळ = (अ – ब)२. 
 
रप२=पस२ + रस२. क२ = ४ X१/२ अ X ब +(अ – ब)२. 
 
 २अब + अ२– २अब + ब२= अ२ + ब२. 

 
अ= ३ पदे व ब= १ पद अशी ककमत धरल्यास, 
 
क२=अ२ + ब२= ३२ + १२= ९+१ = १० वगय पदे. 
 
याप्रमाणे वरील चतन्ही आकृत्याांत कर्मणकेच्या वगाबरोबर १० वगय पदे होतात. आता याि कािंकोन 

चत्रकोणाांच्या दोन्ही बाजभांिी ककमत प ढीलप्रमाणे घेतल्यास अ = ६ पदे व ब= २ पदे (का. श . २–९ यात 
साांचगतल्याप्रमाणे) 
 

क२=अ२ + ब२= ६२ + २२= ३६+४ = ४० वगय पदे येतील. 
 

कािंकोन चत्रकोणाच्या दोन्ही बाजभांवर तयार होणाऱ्या िौरसाांिी (के्षत्रफळािी) बेरीज त्याच्या 
कर्मणकेवर तयार होणाऱ्या िौरसाांबरोबर (के्षत्रफळाांबरोबर) होते. हो या वरील चसद्धाांतािे द सरे उत्तम 
उदाहरण आहे. 

 
वरील दोन्ही उदाहरणे ही कािंकोन चत्रकोणािी असभन, त्यात आयत अगर िौरस याांिा म ळीि 

उल्लेख नाही. या दोन्ही सभत्राांत अक्ष्णया शब्दािा उल्लखे आलेला असल्याम ळे, हे दोन्ही कािंकोन चत्रकोण 
आहेत याबद्दल म ळीि शांका नाही. 

 
उपणदष्टां युगप्रमािां शमयाप्रमािां च दशकनात् ॥१०॥ 
 
य ग व शम्या ही प्रमाणे (याि अध्यायात सभत्र ४ व ५) साांचगतली आहेत. कारण त्या प्रमाणाच्या 

वदेीिा श्र तीत उल्लखे आहे. 
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क. भा. युगप्रमािशमयाप्रमािे उत्तरवेणदप्रमािदशकनात् उपणदष्टे एव । 
 

उत्तरवदेीिे प्रमाण य ग आचण शम्या असाव ेअसे श्र तीत साांचगतले आहे. 
 

णवद्याधर शमा:— सोमे चयने च युगमात्री उत्तरवेणदः श्रूयते, शमयामात्री च वरुिप्रर्ासे । 
 
सोमयागात उत्तरवदेी य ग मापािी व वरुण प्रघासात शम्या मापािी असते. 
 
उत्तरवेणदः षड णवधा–शमयामात्री, णवतृतीया, अपणरणमता, युगमात्री, दशपदा चत्वादरशत्पदा चेणत । 

तत्रान्त्ये वेदी उके्त । णवतृतीया चोत्तरवेणदवेदेः के्षत्रफल तृतीयाांशेन भवणत । अपणरणमता च “अपणरणमतां 
प्रमािाद भूयः” (का. शु. १–२३) इत्यनेनावगता । शमयामात्री युगमात्री चेत्यवणशष्टां वेणदियप्रमािां 
“षडशीणतयुकगम्, चत्वारोऽष्टका शमया” (का. शु. २-४-५) इणत सूत्राभ्याां रथमात्रीवेदीप्रसङ् ग एवोक्तम् । 

 
उत्तरवदेी ६ प्रकारच्या:— शम्यामात्री, चवतृतीया, अपचरचमता, य गमात्री, दशपदा आचण 

ित्वाकरशत्पदा. यापैकी शवेिंच्या दोन वदेींिी मापे साांचगतली. चवतृतीया उत्तरवदेी–वदेीच्या के्षत्रफळाच्या 
१/३ के्षत्रफळाबरोबर असते. अपचरचमता “अपचरचमतां प्रमाणाद भभयः” (का. श . १ –२३) या सभत्राने समजावभन 
साांचगतली. सोमियनात य गमात्री व वरुणप्रघासात शम्यामात्री वदेी साांचगतली. याांिी मापे (का. श . २–४–
५) या सभत्रात साांचगतली आहेत. 

 
दीर्कचतुरस्त्रस्याक्ष्िया रजु्जग्स्तयकङ् मानी पार्श्कमानी च यत्पृथग्भूते कुरुतस्तदुभयां करोतीणत 

के्षत्रज्ञानम् ॥११॥ 
 
आयतािी चतययङ् मानी व पाश्वयमानी याांनी पृथकपणे केलेल्या िौरसाांिे जे के्षत्रफळ, त्या दोहोंच्या 

बेरजेइतके के्षत्रफळ, त्या आयताच्या अक्ष्णया दोरीने केलेल्या िौरसाच्या के्षत्रफळाांबरोबर होते. हीि ती 
के्षत्रमापनािी रीत. 

 
क. भा. प्रमािियायामदीर्कचतुरस्त्रां यत्के्षत्रां तस्याक्ष्िया रजु्जग्स्तयकङ् मानी पार्श्कमानी च यत्पृथकु्कवीत 

तदुभयमणप सणिक्षपणत उभयां के्षत्रियां के्षत्रज्ञानां भूप्रदेशपणरच्छेदकम् । 
 
दीघय िौरसािी चतययङ् मानी व पाश्वयमानी याांच्या मापाने आखलेल्या दोन स्वतांत्र िौरसाांिे जे के्षत्र, 

त्या दोन के्षत्राांच्या बेरजेएवढे के्षत्र, अक्ष्णया दोरी (स्वतःवर आखलेल्या िौरसाच्या रूपाने) एकत्र करते. हेि 
ते के्षत्रज्ञान. 
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अबलक्ष हा एक आयत. 

अब आचण बल या त्या आयताच्या दोन असमान बाजभ. आयतािे सवय कोन कािंकोन. 

अब=क्षल= पाश्वयमानी. 

अक्ष=बल= चतययङ् मानी. 

अल= अक्ष्णया ककवा कर्मणका. 

ह्या सभत्रात असे साांचगतले आहे की:- 

अल या आयतामधील कर्मणकेम ळे जो िौरस तयार होतो, त्यािे के्षत्रफळ हे अब व बल या दोन 
बाजभांवर तयार होणाऱ्या िौरसाांच्या के्षत्रफळाांच्याबेरजेबरोबर तयार होते. 

 
थोडक्यात हीि कर्मणकेवरील चसद्धाांतािी व्याख्या होय. हा चसद्धाांत हल्ली पायथगॅोरसिे नावाने 

ओळखला जातो. 
 
तो चसद्धाांत असा आहे: कािंकोन चत्रकोणातील कर्मणकेम ळे जेवढे के्षत्र तयार होते, तेवढे के्षत्र त्या 

चत्रकोणातील उरलेल्या दोन बाजभांवर होणाऱ्या के्षत्राांच्या बेरजेबरोबर होते. (या दोन बाजभांमधील अांतगयत 
कोन हा कािंकोन असतो). 

 
समचतुरस्त्रस्याक्ष्िया रजु्जर्विकरिी ॥१२॥ 
 
समिौरसाांमधील कर्मणकेम ळे तयार होणारे के्षत्रफळ, हे नेहमी िौरसािे बाजभवरील के्षत्रफळािे 

द प्पिं असते. 
 
(१) िौरसाच्या बाजभ सारख्या व अांतगयत कोन कािंकोन असतात. 
 
अल=बफ= पाश्वयमानी = पभवयपचिम बाजभ. 

अफ=बल= चतययङ् मानी = उत्तर दचक्षण बाजभ. 

अब= कर्मणका ककवा अक्ष्णया. 

या सभत्रात असे साांचगतले आहे की :- 

अब२=अल२ + लब२=२अल२. 

∵अल=बल. 

☐ अबकड= ☐ अलवप + ☐ बयरल= २ ☐ अलवप 

∵ अब२=२ अल२
अब=२ Xअल. 
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(२) अफबल या िौरसाच्या अब या कणाम ळे, त्या िौरसािे, अफब व अलव असे दोन भाग 

पडतात. हे दोन्ही समभ ज चत्रकोण असभन ते समान आहेत. त्यािप्रमाणे अब या कणावरील, अबकड या 
िौरसािे त्याच्या अक आचण बड या कणाम ळे, िार समान समचद्वभ जचत्रकोणी भाग पडतात. 

 
हे सवय समचद्वभ ज चत्रकोण अब या कणाम ळे, ककवा अक आचण वड या कणाम ळे असोत, ते सवय 

एकमेकाांबरोबर आहेत. 
 

☐ अबकड= ४  ∆ अफब= २ ∆ अलव + २ ∆ बलर 

 = ☐ अलवप + ☐ बयरल. 

 = २ ☐ अलवप. 
 
अब या कणावर होणारेअबकड हे िौरस के्षत्र, अल या अफबल िौरसाच्या बाजभच्या के्षत्राच्या द प्पिं 

होते. 
 
हे मागील सभत्रात साांचगतलेल्या सामान्य चसद्धाांतािे द सरे स्वरूप आहे. 
 
करिीं तृतीयेन वधकयेत्तच्च स्वचतुथेंनात्मचतुदस्त्रशोनेन सणवशेष इणत णवशेषः ॥१३॥ 
 
करणी १/३ ने वाढवावी. व तो (चतसरा भाग) त्याच्या १/३४ ने कमी केलेल्या १/४ ने वाढवावा. हा 

करणी व चद्वकरणी याांतील फरक. हा चद्वकरणी ठरचवण्यािा चनराळा प्रकार. 
 
क. भा. तृतीयणवभागाणधकाां करिीं कुयात् । तच्च स्वतृतीयां स्वचतुथेन सह तच्चतुथं स्वचतुदस्त्रशोनेन 

आत्मचतुदस्त्रशणवभागोनेन वधकयेदयमपरो णवशेषो णिकरिीप्रमािे । सा तु णिकरिी । 
 
करणी म्हणजे के्षत्रािी लाांबी (िौरसािी बाजभ) चतसऱ्या भागाने वाढवावी. आचण तो चतसरा भाग, 

त्याच्याि िवर्थया भागाने, परांत  तो िवथा भाग त्याच्याि १/३४ भागाने कमी, अशा रीतीने वाढवावा. हा 
चद्वकरणीच्या मापािा द सरा प्रकार. हीि ती चद्वकरणी. 
 

उदाहरण:— एक हात समिौरसािी बाजभ २४ अांग ले. ती १/३ ने वाढवावी. 
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२४/३ = ८ अांग ले. ८ अांग लाांिा १/४ = २ अांग ले. २ अांग लाांिा १/३४. याम ळे  
 
२४ + ८ = ३२ + २ – २ X १/३४ = ३४ – १/१७ = ३४ – थोडे कमी. 
 
२ = अ + अ/३ + अ/३ X ४ – अ/३X ४ X ३४. (अ=िौरसािी बाजभ.) 

 
प्रमािां णतयकग् णिकरण्यायामस्तस्याक्ष्ियारजु्जणस्त्रकरिी ॥१४॥ 
 
प्रमाण (म्हणजे चनयत के्षत्रािी करणी ककवा बाजभ) ही चतययङ् मानी समजभन, त्यािी चद्वकरणी ही 

पाश्वयमानी केली असता, त्या के्षत्रािी कणयदोरी चत्रकरणी होते. 
 
क. भा. णिकरण्युक्ता, णत्रकरिी वक्तव्या सोच्यते । यत्प्रमािां णिगुिां कत्तुकणमच्छणत तदेव प्रमािां 

णतयकग्भवत्यायामस्तु णिकरण्याः । अस्य के्षत्रस्य साक्ष्ियारजु्जणस्त्रकरिी । त्रीणि के्षत्राणि साणिक्षपतीत्यथकः । 
 
चद्वकरणी साांचगतली आता चत्रकरणी साांगावयािी आहे म्हणभन म्हणतात. जया प्रमाणािी द प्पिं 

करावयािी ठरचवली, तेि प्रमाण चतययङ् मानी म्हणभन घ्याव.े आचण रुां दी म्हणभन ककवा पाश्वयमानी त्या 
प्रमाणािी चद्वकरणी घ्यावी. अशा के्षत्रािी अक्ष्णया दोरी चत्रकरणी होते. म्हणजे तीन के्षते्र एकत्र करणारी होते 
असा त्यािा अथय. 

 

 
 
अबकड हा एक िौरस. 

या िौरसाच्या िारी बाजभ समान व अांतगयत कोन कािंकोन. 

अड=अब=य. 

अक=२ य. 

अर=सक=य करून अकसर हा आयत तयार करा. 

अस२=अक२ + कस२ 

= (२ य) २ + य२= २य२+ य२= ३य२. 

अस=३ य. 
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कोणत्याही आयताच्या कणािे के्षत्रफळ, त्या आयताच्या भ जा य व २·य या ग णोत्तरात असतील, 
त्या वळेी, त्या आयताच्या य मापाच्या भ जेम ळे होणाऱ्या के्षत्रफळाच्या (िौरसाच्या), चतप्पिं होईल. 

 
ही चत्रकरणीिी रिना करताना कर्मणकेच्या चसद्धाांतािा आधार अगदी उघड उघड घेतलेला 

चदसतो. या चत्रकरणीिा उपयोग (१) अश्वमेध वदेी व (२) सौत्रामणी वदेी याांच्या रिनेसाठी होतो. 
 
तृतीयकरण्यतेन व्याख्याता ॥१५॥ 
 
यानेि तृतीयकरणी कशी करावी हे पण साांचगतले. 
 
क. भा. अस्याः प्रयोजनमाह – (तृतीयेणत) 
 
सौत्रामण्यामुक्तम् – “प्रक्रमतृतीयेनावृत्तने” (का. श्रौ. १९-२-२) इणत ।प्रक्रमतृतीयां च न 

प्रक्रमणत्रभागः । दक तर्वह प्रक्रमतृतीयकरिी रजु्जरुच्यते । सेयां तृतीयकरिी यया वेदेस्तृतीयो णवभागः 
सणडःक्षप्यते । एवां णह श्रूयते – “णवतृतीये यजेत्, णवतृतीयो यज्ञस्य सौत्रामणि इणत । 

 
याने म्हणजे चत्रकरणी साांगण्याने तृतीय करणीिी देखील व्याख्या साांचगतली असे साांगण्यािे कारण 

काय? 
 
सौत्रामणीमध्ये “प्रक्रमतृतीयेनावृते्तन” (का. श्रौ. १९-२-२) असे साांचगतले आहे. तेथे प्रक्रमािा 

चतसरा भाग प्रक्रमतृतीय होत नाही. परांत  जी करणी प्रक्रम के्षत्राच्या तृतीयाांशाबरोबर समिौरस करते, ती 
प्रक्रमतृतीय शब्दाने साांचगतली जाते, तीि तृतीय करणी. “चवतृतीये यजेत्” “चवतृतीयो यज्ञस्य सौत्रामणी” 
असे श्र तीत साांचगतले आहे. (तेथे प्रक्रम म्हणभन कस्ल्पलेल्या त्या तृतीय करणीने जी  
 

वदेी मापली जाईल ती के्षत्रफळाने सोमवदेीच्या १/३ एवढी होईल. 
 
प्रमाि णवभागस्तु नवधा ॥१६॥ 

प्रमाणािे ९ भाग कराव.े 

क. भा. कथां चेयां णवतृतीयकरिी भवतीणत तदाह – 

प्रक्रमप्रमािभागो नवधा । 

ती चवतृतीयकरणी कशी होते असे म्हणभन, साांगतात. 
 
प्रक्रम प्रमाणािे ९ भाग कराव.े 
 
म. भा. एवां णत्रकरिीकथनेन कथांतृतीयकरिी व्याख्यातेणत स्पष्टणयतुमाह– (प्रमािेणत) 
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प्रमािस्य प्रक्रमरूपस्य णवभागो णवभजनां नवधा णवधेयां िादशाङ् गुलपदम् । णत्रपद प्रक्रमप्रणमतया 
रज्ज्वा के्षत्रां चतुरस्त्रीकृत्य तत्र णतयकङ् मान्यौ पार्श्कमान्यौ च ते्रधा णवभज्य पूवापरायतां सूत्रियां दणक्षिोत्तरायतां 
सूत्रियां दद्यात् । एवां नवधा भागो भवणत, एकैको भागः पद पद के्षत्रफलकः स्यात् । 

 
या प्रमाणे चत्रकरणी साांचगतल्याम ळे तृतीय करणीिी पण व्याख्या साांचगतली हे कसे हे स्पष्ट 

करण्याकरता साांगतात. 
 
प्रमाणािे म्हणजे प्रक्रमािे ९ भाग कराव.े १२ अांग ल = पद आचण ३ पदे = प्रक्रम. या ३ पदाांच्या 

प्रक्रम मापाने (दोरीने) िौरस के्षत्र तयार कराव.े नांतर त्याच्या िारी भ जाांिे ३ भाग करून ते पभवय पचिम व 
दचक्षण उत्तर असे जोडाव.े याप्रमाणे या िौरसािे ९ भाग होतील व प्रत्येक भाग १ वगय पद के्षत्रफळािा 
होईल. 

 
करिीतृतीयां नवभागः ॥१७॥ 
 
करणीच्या १/३भागाने ९ भाग होतात. 
 
क. भा. करिीतृतीयेन नवमो भागः सणडःक्षप्यते । 
 
करणीच्या चतसऱ्या भागाने नववा भाग तयार होतो. 
 
म. भा. करण्याः प्रक्रमरूपायास्तृतीयां तृतीयो भागः पदरूपः करिी भूय चतुरस्त्रां कुवकन् नवभागो 

भवणत नवमां भागां पदां सणडःक्षपतीत्यथकः । 
 
प्रक्रमरूपी करणीिा चतसरा भाग हा पदमापािा होतो. ह्या प्रक्रम मापाच्या करणीच्या मापाने िौरस 

केला असता त्या िौरसािे एकां दर ९ भाग होतात व हा नववा भाग एक पद मापािा (िौरस) होतो. 
 
नव भागास्त्रयस्तृतीयकरिी ॥१८॥ 
 
नऊ भागाांतील तीन भाग (म्हणजे) तृतीय करणी (होय). 

 
क. भा. प्रक्रमके्षत्रस्य णत्रणभनकवभागैस्तृतीयो णवभागः सांणक्षप्यते । अतश्च तृतीय करिी। 
 
प्रक्रम के्षत्राच्या ९ भागाांपैकी ३ भागाांनी, त्या के्षत्रािा चतसरा भाग तयार होतो. आचण म्हणभन चतला 

(त्या तीन भागाांना) तृतीय करणी म्हणतात. 
 
म. भा. प्रक्रमरूपकरिीकृतस्य समचतुरस्त्रस्य ये त्रयो नव भागाः सा तृतीयकरिी । सा चैवां काया 

। पदणमनया करण्या समचतुरस्त्रां कृत्वा तत्किकसूत्रां पदणिकरिीरूपां पार्श्कमानीं कृत्वा पदणमतकरिीमेव 
णतयकङ् मानी णवधाय ताभ्याां दीर्कचतुरसे्त्र कृते तत्किकरजु्जः तृतीयकरिी सा च करिीभूय यत्समचतुरस्त्रां 
कुयात्तत्र त्रयो नवभागाः सांणक्षप्यन्ते । 
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प्रक्रमरूपकरणीने तयार केलेल्या समिौरसाच्या ९ भागाांपैकी जे ३ भाग तीि तृतीय करणी. ती 
अशी तयार करावी. पद मापाच्या बाजभने समिौरस तयार करावा. ह्या िौरसािी कर्मणका ती पदमापाच्या 
के्षत्राच्या द प्पिं के्षत्र तयार करणारी होते. ही कर्मणका पाश्वयमानी करून, पदमापािी बाजभ चतययङ् मानी 
करावी. याप्रमाणे तयार झालेल्या आयतािी कणय दोरी ही तृतीयकरणी होते. या तृतीयकरणीने तयार 
केलेल्या िौरसाांम ळे ९ भागाांपैकी३ भाग एकत्र होतात. 

 
सौत्रामण्याां प्रक्रमाथा ॥१९॥ 
 
सौत्रामणीयागातील प्रक्रम मापािी माचहती होण्याकचरता (तृतीय करणी) साांचगतली. 
 
तृतीयकरिी समासाथा ॥२०॥ 
 
प्रक्रमाच्या ९ भागाांपैकी३ भाग एकत्र करण्याकचरता तृतीय करणी (साांचगतली आहे). 
 
क. भा. णत्रकरिी पुननकवणवभागास्त्रयः समासाथाः । तैर्वह समासैः प्रक्रमपणरग्च्छन्न के्षत्रस्य तृतीयो 

णवभागो लभ्यते । अतश्चात्र प्रक्रमनवभागत्रयकरण्येव प्रक्रमः । 
 
९ भागाांतील३ भाग एकत्र करण्यासाठी तृतीय करणी साांचगतली. त्या एकीकरणाम ळेि प्रक्रमाने 

मापलेल्या के्षत्रािा (९ भागाांिा) चतसरा भाग चमळतो; म्हणभन ती चत्रकरणी. चत्रपद प्रक्रमािी तृतीय करणी 
पण होते. म्हणजे ९ भाग एकत्र करणारी ती चत्रकरणी व त्या ९ भागाांतील३ भाग एकत्र करणारी तीतृतीय 
करणी व हीि करणी ९ भागाांपैकी३ भागाम ळे, १/३ के्षत्रफळ तयार करते म्हणभन चत्रपद प्रक्रमािी तृतीय 
करणी होऊन सौत्रामणी यागात प्रक्रम माप बनते. 

 

 
अबकड हा एक िौरस. 
 
त्यािी एक भ जा =अब= प्रक्रम = ३ पदे. 
 
ह्या िौरसाच्या िारी भ जाांिे ३ भाग करून एकमेकाांना जोडा. याम ळे अबकडया िौरसािे ९ सारखे 

भाग होतील. 
 
अबकड या िौरसािे के्षत्रफळ = १ वगय प्रक्रम = ९ वगय पदे. 
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 लहान िौरसािे के्षत्रफळ = १/९ वगय प्रक्रम = १ वगय पद. 
 
लहान ३ िौरसाांिे (लवडक) के्षत्रफळ =कडXलक= १/३ प्रक्रम X १ प्रक्रम 
 

= १ पद X ३ पदे = ३ वगय पदे. 
 

वरील सभत्राप्रमाणे, या लहान ३ िौरसाांबरोबर तयार होणाऱ्या समिौरसािी भ जा (नवीन) 
प्रक्रमाबरोबर होते. या नवीन प्रक्रम मापािा उपयोग सौत्रामणी वदेीिी रिना करताना होतो. ह्या वदेीिा 
आकार महावदेीसारखाि असभन, या वदेीिे के्षत्रफळ महावदेीच्या क्षत्रफळाच्या १/३ भरते. 
 

प्रक्रम माप:— प्रक्रम हे प रुष मापाप्रमाणेि लाांबी मापण्यािे माप आहे. अस्ग्नहोत्र ग्रहण करण्यािे 
वळेी, या प्रक्रम मापािी लाांबी १ पद, सौचमकात २ पदे व सौत्रामणी यागािे वळेीयाि मापािी लाांबी ३ पदे 
साांचगतली आहे. 
 

तुल्य प्रमािानाां समचतुरस्त्रािामुक्तः समासः ॥२१॥ 
 

सारख्या मापाांच्या समिौरसाांिे एकीकरण साांचगतले. 
 
 अबकड व यरलव हे दोन सारख्या मापाांिे िौरस आहेत. 
 

 
  

या दोन िौरसाांबरोबर एक िौरस करावयािा झाल्यास, तो त्याांतील एका िौरसाच्या कर्मणकेने 
होतो. हे वर साांचगतलेल्या सभत्र १२ ने स्पष्ट केले आहे. थोडक्यात एका िौरसािी अक्ष्णया (चद्वकरणी) त्या 
दोन्ही िौरसाांना एकत्र करते. 

 
अबकड या िौरसािी अक ही अक्ष्णया, अबकड व यरलव ह्या समिौरसाांिे के्षत्रफळ, त्या 

अक्ष्णयेवर होणाऱ्या समिौरसािे के्षत्रफळाांबरोबर होईल. 
 

नानाप्रमािसमासे ऱ्हसीयसः करण्या वषीयसोपग्च्छन्द्यात्तस्याक्ष्िया रजु्जरुभे समस्यतीणत समासः 
॥२२॥ 
 

चनरचनराळ्या मापाांच्या (िौरसाांच्या) एकीकरणािे वळेी लहान िौरसाच्या बाजभने, मोठ्या 
िौरसाच्या समोरासमोरील बाजभ कापाव्या. व ते कबदभ एकमेकाांना जोडाव.े याम ळे जो आयत तयार होईल 
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त्या आयतािी अक्ष्णया ही िौरसािी बाजभ केली असता, त्या दोन चभन्न मापाांच्या िौरसाांिे एकीकरण होते. 
ही दोन चभन्न मापाांच्या िौरसाांच्या एकीकरणािी रीत होय. 

 

 
  

अबकड= मोठा िौरस. यरलव= लहान िौरस. 
 
या दोन िौरसाांबरोबर एक िौरस तयार करावयािा. 
 
यर या लहान िौरसाच्या (यरलव) बाजभने, अब व डक या मोठ्या िौरसाांच्या बाजभ क्ष व म या 

चठकाणी छेदा. याम ळे अम हा अक्षमड या आयतािा कणय जे के्षत्रफळ तयार करील ते अड आचण मड या 
दोन्ही बाजांवरील िौरसाांम ळे होणाऱ्या के्षत्रफळाांच्या बेरजेबरोबर होईल. (पृष्ठ ३२ वरील आकृती पहा). 

 
रीत २ री : (खालील आकृती पहा). 

 

 
 
अबकड= मोठा िौरस. 

यरलक= लहान िौरस. 

☐ अबकड आचण ☐ यरलव या दोन िौरसाांबरोबर िौरस तयार करावयािा. 

अक्ष = डह = यर = ठ 

अड२ + डह२ = अह२ = अड२ +ठ. 

अहरट हा अह या कणावरील िौरस. 



 
 अनुक्रमणिका 

☐ अबकड +☐ यरलक= ☐ अटरह. 

∆ अडह +  ∆ अक्षह + ∆ सरह + ∆ रलह + ☐ यसक्षब= ☐अटरह. 

∆ अडह = ∆ अबट = ∆ टयर =∆ रसह + ☐ यसक्षब = ☐ अटरह. 
 
अड२ + डह२  = अह२ = अड२ +ठ२. 
 
(१) दोन समिौरसाांिे एकीकरण कसे कराव ेहे चद्वकरणी कशी करावी (का. श . २-१२) या सभत्राने 

पभवीि साांचगतले आहे. 
 
(२) चभन्न प्रमाणाच्या िौरसाांिे एकीकरण कसे कराव े हे (का. श . २–११) या सभत्रात साांचगतले 

असभन, येथे ते चनराळ्या रीतीने चसद्ध केले आहे. चत्रकरणी (का. श . २–१४) हे त्यािेि उदाहरण होय. 
 
 

***** 
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अध्याय णतसरा 
 

चतुरस्त्राच्चतुरस्त्रां णनर्वजहीषकन्यावणन्नर्वजहीषते्तावदुभयतोऽपग्च्छद्य शङ् कू णनखाय पार्श्कमानीं कृत्वा 
पार्श्कमानीसग्ममतामक्ष्ियाां तत्रोपसांहरणत, स समासेऽपच्छेदः, सा करण्येष णनऱ्हासः ॥१॥ 

 
चनर्मजहीषयन् = वगेळा करावयािा झाल्यास = वजा करावयािा झाल्यास. मोठ्या िौरसातभन लहान 

िौरस वजा करावयािा झाल्यास, जो िौरस वजा करावयािा, त्याच्या बाजने मोठ्या िौरसाच्या 
(समोरासमोरील) दोन्ही बाजभ कापभन त्या चठकाणी ख ांट्या रोवाव्या. या दोन ख ांट्याांना जोडणारी रेषा, चतला 
पाश्वयमानी करून, पाश्वयमानीच्या मापाच्या अक्ष्णयेने, आयतािी बाजभ कापली असता, ती वजा करून 
उरलेल्या िौरसािी करणी (बाजभ) होते. 

 
क. भा. इदानीं ऱ्हासकरिायोपन्यासः । महत्प्रमािाच्चतुरस्त्रात्के्षत्रात्लरु्प्रमािां 

णनर्वजहीषकणन्नहकत्तुकणमच्छणन्नपतनां कतुकणमच्छणन्नत्यथकः । यावणन्नर्वजहीषणेन्नहकत्तुकणमच्छेत्तावन्महता 
के्षत्रस्योभयतोऽपग्च्छद्य शङ् कू णनखनेच्छङ् कुसग्ममताां च पार्श्कमानीं कृत्वोत्तरपार्श्े पार्श्कमानीता प्रत्यक्ष्िया 
यथा भवणत तथोपसांहरेत् समपातयेत् तत्रापच्छेदः कतकव्यः । सा करिी यावत्के्षत्रां पणरग्च्छद्यते तते्रतरद 
णनर्ह्रकतां भवणत एष णनऱ्हासः । 

 
आता के्षत्र कमी कसे कराव े ते साांगतात. मोठ्या िौरसाच्या के्षत्रातभन लहान िौरसािे के्षत्र वजा 

करावयािे झाल्यास, जेवढे िौरस के्षत्र कमी करावयािे असेल, त्या लहान िौरसाच्या बाजभने, मोठ्या 
िौरसाच्या (समोरासमोरच्या बाजभवर) मोठ्या िौरसाच्या एका बाजभवर असलेल्या दोन्ही कोनापासभन ख णा 
कराव्यात व त्या चठकाणी ख ांट्या ठोकाव्यात. या ख ांट्याांना जोडणारी रेषा पाश्वयमानी करून, एका 
कोनापासभन पाश्वयमानी एवढ्या चत्रजयेने पाश्वयमानीवर खभण करावी. याम ळे पचहली पाश्वयमानी (मोठ्या 
िौरसािी बाजभ) ही अक्ष्णया होईल व द सऱ्या पाश्वयमानीवर केलेली खभण व कोन याांना जोडणारी रेषा ही 
दोन िौरसाांमधील अांतराएवढ्या िौरसािी बाज होईल. 
 

 
 
अबकड= मोठा िौरस. 
 
यरलव= लहान िौरस. 
 
यरलव हा लहान िौरस अबकड या मोठ्या िौरसातभन वजा करावयािा. 
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अ आचण ड या कोनाांपासभन, यर या लहान िौरसाच्या बाजभने, अब व डक या मोठ्या िौरसाच्या 
बाजभवर प व फ याचठकाणी ख णा करा व प व फ जोडा. 

 
 अड=पफ=बक=डम= पाश्वयमानी. 
 
ड या कोन कबदभपासभन, अड या मोठ्या िौरसाच्या पाश्वयमानी एवढ्या चत्रजयेने, पफ ही रेषा म या 

चठकाणी छेदा. डम जोडा. याम ळे मफड हा कािंकोन चत्रकोण होईल व मफ ही नवीन िौरसािीबाजभ 
होईल. 

 
डम२=फड२ + मफ२. डम = मोठ्या िौरसािी बाजभ. 
 
मफ२=डम२ – फड२. डफ = लहान िौरसाजी बाजभ. 
 
 मफ ही बाजभ, मोठ्या िौरसातभन, लहान िौरस वजा केला असता तयार होणाऱ्या िौरसािी 

बाजभ होते. 
 
दीर्कचतुरस्त्रां समचतुरस्त्रां णचकीषकन्मध्ये णतयकगपग्च्छद्यान्यतरणिभज्येतरत्पुरस्ता 

द्दणक्षितश्चोपदध्याच्छेषमागन्तुना पूरयेत्तस्योक्तो णनऱ्हासः ॥२॥ 
 
आयतािा िौरस करण्यािी इच्छा करणाऱ्याने आयत मध्यावर कापभन त्यािे २ भाग कराव.े त्या २ 

भागाांपकैी द सऱ्या भागािे परत २ भाग करून त्यातील एक प ढिा भाग पभवेला जोडावा व १ भाग दचक्षणेला. 
उरलेला भाग नवीन िौरस तयार करून प रा करावा. “ित रस्त्राच्चत रस्त्रां चनर्मजहीषयन्” (का. श . ३–१) या 
सभत्राने वाढवलेला भाग कसा कमी करावा हे साांचगतलेि आहे. 
 

क. भा. दीर्कचतुरस्त्रां प्रमािियपणरमािां समचतुरस्त्रां कतुकणमच्छन्मध्ये णतयकगपग्च्छद्यान्यतरणिभज्य 
पुरस्ताद्दणक्षितश्चोपदध्यात् । शेषमागन्तुना पूरयेत्तस्य च णनऱ्हास उक्तः । “समचतुरस्त्रात्समचतुरस्त्रां 
णनर्वजहीषकणन्नत्यत्र” । 

 
रुां दीच्या द प्पिं लाांबी असलेल्या आयतािा िौरस करावयािाझाल्यास त्याच्या चतययङ् मानीिे 

(आडव्या बाजभिे) मधोमध कापभन दोन भाग करून एकमेकाला जोडले असता दोन िौरस तयार होतील. 
त्या दोन िौरसाांपैकी एकािे परत दोन भाग करून, त्याांपैकी एक भाग पभवेला व एक भाग दचक्षणेला 
जोडावा. राचहलेला भाग नवीन िौरसाने प रा करावा.“ित रस्त्राच्चत रस्त्रां चनर्मजहीषयन्” (का. श . ३–१) या 
सभत्राने तो िौरस कसा कमी करावा हे पभवी वरील सभत्राने साांचगतलेि आहे. 
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अबकड हा एक आयत. 
 
या आयताच्या अड व बक या लाांब बाजभ, अब या रुां द बाजभच्या द प्पिं आहेत. अड व बक या 

चतययङ् मानींिे (आडव्या बाजभांिे) व आचण प हे त्याांिे मध्यकबदभ जोडभन दोन भाग करा. अवपब व वडकप हे ते 
दोन भाग. या दोन भागाांपकैी वडकप या एका भागािे वडफल व लफकप असे परत दोन भाग करा. 
त्याांतील एक भाग वडफल हा अवपब या भागाच्या पभवेला जोडा व कपलफ हा द सरा भाग अवपब या 
भागाच्या दचक्षणेला जोडा. यात यरखव या लहान िौरसािी भर घालभन र्रगब हा िौरस प रा करा. र्रगब 
या मोठ्या िौरसातभन यरखव हा लहान िौरस कसा कमी करावा हे या पभवीि साांचगतले आहे. 

 
आयतािी लाांब बाजभ =अड=बक=अ. 
 
आयतािी आखभड बाजभ =अब=डक=ब. 
 
अड=२ अब. अव=अब=वड. 
 
 ☐ अवपब= ☐ वडकप=ब२ 

 

वड=अड – वड=अ – ब. 
 

बख 
वड 

= 
अ–ब 

२ २ 
 
आयत अबकड=⬜अवपब + आयत वलफप + आयत लडकफ. 

= ☐ अवपब + आयत वलफप + आयत अवयम. 

= ☐ यबफर – ☐ यरलव. 

 अड × अब = मब२ – यर२. 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
 
 बगरय या िौरसातभन यरखव हा िौरस वजा करून जो िौरस तयार होईल तो अबकड या 

मभळआयताबरोबर होईल. 
 

वरील समीकरणात (१) अ = न२ आचण ब = १ याांिी योजना केली असता अनेक कािंकोन 
चत्रकोण तयार होतील. 

 
अणतदीर्क चेणत्तयकङ् मान्यापग्च्छद्यापग्च्छदै्यकसमासेन समस्य शेषां यथायोगमुपसांहरेणदत्येकः समासः 

॥३॥ 
 
रुां दीच्या द पिंीहभन अचधक लाांबीिा आयत असेल तर चतययङ् मानीने त्या आयतािे भाग पाडभन, 

पाडलेला एकेक भाग (वर साांचगतलेल्या सभत्राांप्रमाणे) जोडभन, राचहलेल्या भागािा योग्य रीतीने िौरस 
तयार करावा. ही आयतािा िौरस करण्यािी रीत. 

 
क. भा. अथ यद्यणतदीर्क भवणत ततग्स्तयकङ् मान्याऽपग्च्छद्यापग्च्छद्य नाना प्रमािसमासेन समस्य 

शेषस्य च यथायोगमुपसांहारः कायकः । 
 

आता जर आयतािी लाांबी रुां दीच्या द पिंीहभन जयास्त असेल तर चतययङ् मानीने त्या आयतािे परत 
परत भाग पाडभन “नानाप्रमाणसमासेन” या सभत्रात साांचगतल्याप्रमाणे, योग्य उपाय योजभन ते भाग एकत्र 
करून िौरस तयार करावा. 

 
समचतुरस्त्रां दीर्कचतुरस्त्रां णचकीषकन् मध्येऽक्ष्ि (य) याऽपग्च्छद्य तच्च णवभज्यान्यतरत्पुरस्तात् 

उत्तरतश्चोपदध्याणिषमां चेद्यथायोगमुपसांहरेणदणत व्यासः ॥४॥ 
 
िौरसािा आयत करण्यािी इच्छा करणाऱ्याने िौरसािे कणयसभत्राने दोन भाग करून, परत 

त्याांतील एका भागािे दोन भाग करून, त्याांतील एक पभवेला व एक उत्तरेला ठेवावा. जर चवषम िौरस 
असेल तर य क्तीने ज ळतील असे भाग ज ळवाव.े हीि िौरसािा आयत करण्यािी रीत. 
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(आ. १) अबकड हा एक िौरस. या िौरसािा आयत करावयािा. बड या कणाने अबकड य 

िौरसािे दोन भाग करा. 
 
 ∆ अबड =  ∆ बकड. 
 
नांतर कर या कणाने बकड या भागािे बरक आचण डरक असे दोन भाग करा. त्यातील एक भाग ∆ बकर 
हा ∆ अबप म्हणभन पभवेला व  ∆ रकड हा ∆ अफड असा उत्तरेला ठेवा. याम ळे  
☐ अबकड= आयत पबडफ. 
 

 
 

अबकड हा चवषम िोरस. या िौरसािा आयत करावयािा. 
 
प्रथम अबफप हा िौरस तयार करा. 
 
नांतर ∆ अपड, बफक या चत्रकोणाला अशा रीतीने जोडा की बछकफ हा आयत तयार होईल. 
 
या बछकफ आयतािे बचवफ आचण चछकव असेदोन भाग करून, आयत चछकव हा अबफप या 

िौरसाला पभवेला जोडा व आयत बचवफ हा दचक्षणेला जोडभन, यलवप हा िौरस तयार करून, त्यातभन 
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फालतभ िौरस रलचब हा वजा करून, जो िौरस तयार होईल त्या िींरसाला वर चदलेल्या चनयमाप्रमाणे 
आयतािे रूप द्या. 
 

ही रिना अत्यांत महत्त्वािी आहे. यावरून सभ. २-११ व सभ. २-१२ यात कर्मणकेबद्दल साांचगतलेले 
दोन्ही चसद्धाांत चसद्ध होतात. ते कसे ते प ढील चवविेनावरून ध्यानात येईल. 
 

(१) अबकड हा िौरस. 
 
या चौरसाचे अक व बडया किकदोऱ्याांनी 
 
∆ अरब;  ∆ बरक;  ∆ करड; ∆ अरड हे ४ समचद्वभ ज कािंकोन चत्रकोन होतात.  ∆ बरक व 

∆ रकड हे ∆ अपब व  ∆ अफड वर असे ठेवा की, 
 

त्याम ळे अबकड या िौरसािा पफडब हा आयत तयार होईल. 

☐ अबकड = ☐ अपवर + ☐ अरडफ. 

 ☐ अब + ☐ अप + ☐ पब ∵ अप=पब. 

अब ही अपबर या िौरसािी कणयरेषा व अप;पब या दोन भ जा. 

 
अब या िौरसाच्या कणाच्या वगाबरोबर (के्षत्रफळ), त्या िौरसािे बाजभिे द प्पिं के्षत्रफळ होते हे 

चसद्ध होते. 
 
यावरील जयास्त चवविेन “प्रमेय आचण त्यािी चसद्धी” या लेखात पहा. 
 
प्रमािां चतुरस्त्रमादेशादन्यत् ॥५॥ 
 
तसे चवधान नसेल तर, प्रमाण िौरसािे समजाव.े 
 
क. भा. अनादेशे प्रमािां चतुरस्त्रां भवणत आदेशादन्यत् । 
 
तसे खास साांचगतले नसेल तर प्रमाण नेहमी िौरसािे घ्याव.े नाहीतर जे साांचगतले असेल ते घ्यावे. 
 
णिःप्रमािा चतुःकरिी, णत्रःप्रमािा नवकरिी, चतुःप्रमािा षोडशकरिी ॥६॥ 
 
द प्पिं प्रमाण असेल तर िौपिं; चतप्पिं प्रमाणाने नउपिं; िौपिं प्रमाणािे करणीने सोळापिं 

(के्षत्रफळ) तयार होते. 
 
यावत्प्रमािा रजु्जभकवतीणत तावन्तस्तावन्तो वगा भवग्न्त तान्समस्येत् ॥७॥ 
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जया प्रमाणािी दोरी असेल त्या प्रमाणािावगय (त्यािे के्षत्रफळ दशयचवणारा होतो). त्याांिी बेरीज 
करावी. 

 
अबर हा कािंकोन चत्रकोण आहे.त्याच्या भ जा ३, ४ आचण ५ या प्रमाणात आहेत. 

अब= ३; आचण बर= ४; 

अर= ५. 

या भ जाांच्या प्रमाणाांिे वगय ९;१६;व २५ असे होतात. 

भ जाांच्या वगीिी बेरीज= ९+१६ = २५= कणाच्या वगाबरोबर होते. 

यावरील जयास्त चवविेनालाठी “प्रमेय आचण त्यािी चसद्धी” हे प्रकरण पाहा. 

 

 
 
अधकप्रमािेनपादप्रमािां णवधीयते ॥८॥ 
 
अध्या प्रमाणदोरीने तयार झालेले के्षत्रफळ १/४ होते. 
 
तृतीयेन नवमोंऽशः ॥९॥ 
 
प्रमाणदोरीच्या १/३ प्रमाणाने के्षत्रफळािे प्रमाण १/९ होते. 
 
चतुथेन षोडशी कला॥१०॥ 
 
करणीच्या १/४ प्रमाणाने के्षत्रफळािे प्रमाण १/१६ होते. 
 
एष णनऱ्हासस्तस्य पुरस्तादुक्तां  शास्त्रम् ॥११॥ 
 
याप्रमाणे के्षत्र कमी होते. ते कमी कसे कराव ेहे पभवीि साांचगतले. 
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क. भा .तस्य ऱ्हासस्य शास्त्रां पुरस्तादुक्तम् । “चतुरस्त्राच्चतुरस्रां णनर्वजहीषकन्” (का. शु. ३-१) 
इत्यत्र। 

 
के्षत्र कमी कसे कराव ेयािा चनयम या पभवीि“मोठ्या िौरसातभन लहान िौरस” कसा कमी करावा 

(का. श . ३-१) या चनयमाने स्पष्ट केले. 
 
यावत्प्रमािा रजु्जभकवतीणत णववृदे्धऱ्हासो भवणत ॥१२॥ 
 
“यावत्प्रमाणा रज्ज भयवतीचत” इत्याचद (का. श . ३-७) असे जे सभत्र आहे त्यात साांचगतलेल्या 

वाढीऐवजी (के्षत्रफळ) कमी होते. 
 
चतुरस्रां मण्डलां  णचकीषकन्मध्यादांसे णनपात्य पार्श्कतः पणरणलख्य तत्र यदणतणरक्तां  भवणत, तस्य 

तृतीयेन सह मण्डलां  पणरणलखेत्स समाणधः ॥१३॥ 
 
िौरसािे वत यळ करण्यािी इच्छा करणाऱ्याने, िौरसाच्या मध्य कबदभपासभन अांसापयंतच्या लाांबीच्या 

चत्रजयेने (अध्या अक्ष्णयेने) बाजभला वत यळ काढाव.े या वत यळािा पाश्वयमानीच्या (िौरसाच्या) बाहेर असलेला 
जो भाग, त्या भागािा तृतीयाांश (१/३), िौरसाच्या अध्या बाजभत चमळवभन, येणाऱ्या लाांबीने वत यळ काढाव.े 
ह्या वत यळािे के्षत्रफळ िौरसाच्या के्षत्रफळाबरोबर होईल. 
 

अबकड हा एक िौरस. 
 
ओअ या चत्रजयने अपड हा वत यळािा भाग काढा. पर हा वत यळािा भाग िौरसाच्या बाहेर राहतो. वर 

= १/३ पर. 
 

 ओर = १/२ कड (िौरसािी भ जा). 
 
 ओव = ओर+वर. 
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ओव या चत्रजयेने काढलेल्या वत यळािे के्षत्रफळ िौरसािे के्षत्रफळाबरोवर होईल. 
  

मण्डलां  चतुरस्त्रां णचकीषकन् णवष्ट्कमभां पञ्चदशभागान्कृत्वा िावुद्धरेच्छेषः करिी ॥१४॥ 
वत यळािा िौरस करण्यािी इच्छा करणाऱ्याने, त्याच्या व्यासािे १५ भाग कराव.े त्या १५ भागाांतील 

२ भाग वजा करून राचहलेल्या भागाच्या लाांबीइतकी िौरसािी बाजभ होते. 
 
िंीप : वरील दोन्ही सभत्राांत साांचगतलेल्या (िौरसािे वत यळ व वत यळािा िौरस) या भभचमतीतील 

चसद्धाांतािे चवस्तृत चवविेन व त्यावरील िंीका यासाठी “वत यळािा िौरस व िौरसािे वत यळ” हा लेख पहा. 
 
 

***** 
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अध्याय चवथा 
 

द्रोिणचद्रथचक्रणचत्कां कणचत्प्रउगणचदुभयतः प्रउगः समुह्यपुरीष इत्यग्नयः ॥१॥ 
 
द्रोण; रथिक्र; कां क; प्रउग; उभयतः प्रउग, सम ह्यप री हे चितींिे प्रकार आहेत. 
 
या प्रमाणे िौरस व वत यळ या के्षत्राांबद्दल माचहती साांगभग, कात्यायन श ल्बसभत्रकाराांनी वरील सभत्राने 

चितींिी नाव ेसाांचगतली. स पणयचितीिे वणयन, कात्यायन श्रौतसभत्राच्या १६ व्या अध्यायात आलेले आहे. त्या 
सभत्रात न साांचगतलेले असे ६ अग्नी व त्याांिी रिना, साराांशरूपाने या अध्यायात वणयन करून साांचगतली 
आहे. हे एकां दर ६ प्रकारिे अग्नी आहेत. अग्नी म्हणजे पक्क्या भाजलेल्या चविंाांनी रिभन चनरचनराळ्या 
आकारािा, अग्नीला आधारभभत असलेला ओिंा ककवा स्थांचडल. अग्नी शब्द हेि स िचवतो. चिती; ियन; 
अस्ग्नियन हे त्यािेि पयाय होत. या चिती शतपथ ब्राह्मणात साांचगतलेल्या आचण इतर श्रौतसभत्राांत स्पष्ट 
केलेल्या आहेत. येथे त्यातील चनरचनराळ्या के्षत्राांिे एकीकरण कसे कराव ेहे साांगतात. 

 
(१) द्रोण हा िौरस, म्हणभन त्या आकारािी चिती ती द्रोणचिती. 
 
(२)रथिक्र वत यळाकार म्हणभन त्या आकारािी चिती ती रथिक्र. (३) कां क हा आकाशात उडणारा 

एक पक्षी, म्हणभन पक्षाकार कां क चिती. (४) प्रउग म्हणजे रथाच्या जोखडाांशी साम्य असलेली चत्रकोनी 
चिती, (५) दोन्ही बाजभांना चत्रकोन व मध्ये पाया अशा चितीला उभयतः प्रउग. (६) वदेीच्या बाहेरून माती 
खणभन आणभन तयार केलेल्या मातीच्या चढगाला समभह्यप रीष असे म्हणतात. या प्रमाणे एकां दर चितीिे ६ 
प्रकार साांचगतले, 

 
द्रोिे यावानग्ग्नः सपक्षपुच्छणवशेषस्तावच्चतुरस्त्रां कृत्वा द्रोिदशमणवभागो वृन्तणमत्येके ॥२॥ 
 
द्रोणचितीत, जेवढे पक्ष व प च्छासचहत अस्ग्नके्षत्र, तेवढ्या मापािा िौरस करून त्याच्या दहाव्या 

भागािा देठ करावा असे काही आिायय स िचवतात. 
 
म. भा. एवमग्नीनुणद्दश्य क्रमेि तेषाां के्षत्रसमासमाह – (द्रोिे इणत) 
 
एके आचाया इणत वदग्न्त यद द्रोिे द्रोि णचतौ सपक्षपुच्छणवशेषः पक्षौ च  
 

पुच्छां च पक्षपुच्छां, तदेव णवशेषस्तत्सणहतो यावानग्ग्नयावदग्ग्नके्षत्रां साद्धकसप्तपुरुषाणद तावत्समचतुरस्त्रां कृत्वा 
नानाप्रमािसमासणवणधना पक्षौ पुच्छां च समस्य समचतुरस्त्रां कृत्वा द्रोिस्य दशमो भागो वृन्तां वृन्ताकारां 
स्वल्पचतुरस्त्रां योजनीयणमणत । 
 

या प्रमाणे अग्नींना उदे्दशभन त्याांच्या क्रमान सार त्याांच्या के्षत्राांच्या एकीकरणाबद्दल साांगतात. काही 
आिायय प ढीलप्रमाणे स िचवतात द्रोणचितीत पांख व प च्छ व त्याांिी वाढ याांनी य क्त असा जो पक्षप च्छचवशषे 
त्याच्यासह द्रोणाच्या आकाराच्या करावयाच्या िौकोनी अस्ग्नके्षत्राांिा, म्हणजे एकां दर ७॥वगय प रुष 
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अस्ग्नके्षत्रािा िौरस, “नानाप्रमाण समासे” या सभत्राांप्रमाणे तयार करून, त्या िौरसािा ककवा द्रोणािा दहावा 
भाग, वृन्त (देठ) म्हणभन, त्या आकारािा लहानसा िौरस तयार करून, त्याला जोडावा . 
 

तद्दशमेनापग्च्छद्यापग्च्छदै्यकसमासेन समस्य णनर्ह्रकत्य सवकमत्ग्न तथाकृदत कृत्वा 
पुरस्तात्पश्चािोपदध्यात् ॥३॥ 
 

त्यािे १० भाग पाडभन, एक समास पद्धतीने, त्याांिे िौरस तयार करून, त्याांतभन १ िौरस वजा 
करावा. उरलेल्या ९ भागाांिा िौरस करून, त्याच्या पभवेला अगर पचिमेला, पचहला (उरलेला) िौरस 
जोडावा. 
 

मण्डलेऽमयेवम् ॥४॥ 
 

मण्डलाकार चितीतही यािप्रमाणे कराव.े 
 

म. भा. मण्डले वृत्त े रथचक्रणचतौ कां कणचतावप्येवमेव पूवकवत्पक्षपुच्छसमासेन चतुरस्त्रां कृत्वा 
तद्दशमाांशमपर्ह्रत्य चतुरस्त्रां मण्डलां  पूवोक्तणवणर्ना कृत्वा वृन्तमणप वृत्तां णवधाय पुरः पश्चािा योजयेणदत्यथकः । 
 

वत यळाच्या आकाराच्या रथिक्रचितीत ककवा कां क चितीत, देठ (वृन्त) जोडण्यािा पक्ष मानला 
असता, पभवीप्रमाणेि पक्ष आचण प च्छ याांनी य क्त असे ७॥ वगय प रुष के्षत्र एकत्र करून, त्यातील दहावा भाग 
वगेळा करून उरलेल्या के्षत्रािा िौरस करून, त्या िौरसािे वत यळ कराव े व त्याला दहाव्या वगेळ्या 
केलेल्या भागाच्या िौरसािे वत यळ देठ म्हणभन जोडाव.े 
 

प्रउगे यावानग्ग्नः सपक्षपुच्छणवशेषस्तावद णिगुिां चतुरस्त्रां कृत्वा यः पुरस्तात्करिीमध्ये शङ् कुयो च 
श्रोण्योः सोऽग्ग्नः ॥५॥ 
 

प्रउग चितीत, पक्षप च्छासह जे चितीिे ७॥ वगय प रुष के्षत्र, त्या के्षत्राच्या द प्पिं के्षत्र असलेल्या 
िौरसाच्या पभवय बाजभच्या चतययङ् मानीच्या मध्य भागी वदोन्ही श्रोण्याांवर ख ांट्या ठोकाव्या. ते या चितीिे के्षत्र. 
(या चतन्ही ख ांट्या एकमेकाांना जोडल्याम ळे जे चत्रकोणी के्षत्र तयार होते त्याला प्रउग असे म्हणतात.) 
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अबकड हा एक समिौरस. 
 
ह्या समिौरसािे के्षत्रफळ, अस्ग्नके्षत्राच्या (७॥ वगय प रुष के्षत्र) द प्पिं म्हणजे १५ वगय प रुष आहे. 
 
अब या चतययङ् मानीच्या मध्यभागी प या चठकाणी तसेि क व ड या श्रोणींवर ख ांट्या ठोका. 
 
पड, डक आचण कप जोडा. 
 
∆ अपड= ∆ परड = ∆ परक = ∆ पबक. 
 
 ∆ पकड= १/२ ☐ अबकड = प्रउग. 

 
उभयतः प्रउगे तावदेव दीर्कचतुस्त्रां कृत्वा करिीमध्येषु शङ् कवः स समाणधः ॥६॥ 
 
उभयतः प्रउग चितीमध्ये, त्या चितीएवढ्या के्षत्रािा आयत करून, त्याच्या प्रत्येक बाजभच्या मध्यावर 

खांट्या ठोकाव्या. ही उभयतः प्रउग चिती होय. हे सभत्र अप रे आहे. यात िौरसाच्या द प्पिंीिा उल्लखे 
आढळत नाही. 
 

आयत यरखर् यािे के्षत्रफळ =७ १/२ वगय प रुष आहे. 
 
आयत यरखर् हा प्रउग के्षत्राच्या (∆ कखर्) द प्पिं के्षत्र तयार करतो. 
 
यरखर् या आयताला त्याच्या एवढेि के्षत्र असलेला खलवर् हा आयत खर् बाजभच्या पचिमेला 

जोडा. 
 
क, ख, ग, र् हेयर, रल लव, आचण वय या (यरलव या आयताच्या) िार भ जाांिे मध्य कबदभ आहेत. 

 

 
 

हे मध्य कबदभ एकमेकाांना जोडल्याम ळे कखगर् हा उभयतः प्रउग तयार होतो. 
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खर् हा प्रउग कखर् व प्रउग गखर् या दोन प्रउगाांना जोडणारा पाया होय. 
 
प्रउग कखर्=१/२ आयत यरखर्. तसेि 
 
प्रउग गखर्= १/२ आयत खलवर्. 
 
  प्रउल कखर् + प्रउग गखर् = १/२ आयत यरखर् + १/२ आयत खलवर् 
   

= १/२ आयत यरलव 
 
 = ७ १/२ वगय प रुष के्षत्र 
 
=कखगर्=उभयतः प्रउग. 

 
प्रउगां चतुरस्त्रां णचकीषकन्मध्ये प्राञ्चमपग्च्छद्य णवपयकस्येतरत उपधाय दीर्कचतुरस्त्रसमासेन समस्येत्स 

समाणधः ॥ ७ ॥ 
 
प्रउगािा िौरस करण्यािी इच्छा करणाऱ्याने (प्राञ्चम = पभवय पचिम बाजभ ), पभवय पचिम बाजभने 

प्रउगाकार के्षत्र मधोमध चवभागभन, त्या पैकी एक भाग उलिंभन द सऱ्या भागाला जोडावा. अशा रीतीने तयार 
झालेल्या आयतािा िौरस करण्याच्या रीतीने, िौरस करावा. ही प्रउगािा िौरस करण्यािी रीत. 

 

 
 
अवल हा एक प्रउग (चत्रकोण), यािा िौरस करावयािा. 
 
प्रथम अप या पभवय पचिम रेषेने अवल हा प्रउग मधोमध कापा. 
 
त्याम ळे ∆ अवप = ∆अपल. 
 
नांतर ∆ अपल हा ∆ अवप ला अशा रीतीने जोडा की अल व अव या दोन्ही रेषा एक होऊन आयत 

अयवप तयार होईल. 
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आयत अयवप िा (का. श . ३–२)या सभत्रात साांचगतलेल्या रीतीने िौरस तयार करा. ही 
चत्रकोणािी िौरस करण्यािी रीत. 
 

या प्रउगात (चत्रकोणात)  अवप =  अलप. हे दोन्ही कोन समप्रमाण आहेत. 
 
उभयतः प्रउगां चेन्मध्ये णतयकगपग्च्छद्य पूवकवत्समस्येत् ॥ ८ ॥ 
 
उभयतः प्रउग असेल तर (त्यािा िौरस करण्याकरता) मधोमध आडवा छेद घेऊन (त्या उभयतः 

प्रउगािे दोन साध्या प्रउगाांत भाग पाडभन) वर साांचगतल्याप्रमाणे (त्या दोन भागाांिे) िौरसात रूपाांतर 
कराव.े 

 
म. भा. उभयतणस्त्रकोिां चेत्समचतुरस्त्रां कतंुणमच्छणत, तदा मध्ये स्थलभागे णतयकगपग्च्छद्य णवभज्य 

पूवकवत्समस्येत् “मध्ये प्राञ्चमपग्च्छद्य” (का. शु. ४–७)इत्यादु्यक्तणवणधना दीर्कचतुरस्त्रां णवधाय 
पुनरुक्तप्रकारेि समचतुरस्त्रां कुयात् । इणत किकियसमासः । 

 
या सभत्राने दोन सारख्या िौरसाांबरोबर िौरस कसा करावा हे दाखचवले आहे. वरील (का. श . ४७ ) 

या सभत्राला “एवमेककणयसमास उक्तः” असेम्हिंले आहे. (४–८) या सभत्राला “कणयद्वयसमासः” असे म्हिंले 
आहे. यािा अथय असा : एकि चत्रकोण असेल तर त्यािा सरळ समिौरस करता येईल. दोन चत्रकोण 
असतील तर त्याांिे वगेवगेळे िौरस करून, त्या िौरसाांिे एकीकरण करता येईल. ही रीत सभत्रकाराांनी 
समभ ज चत्रकोणाप रतीि दाखचवली आहे. 
 

अकडइ हा एक उभयतः प्रउग. 
 
कइ हा त्यािा पाया 
 
अड या रेषेने त्या उभयतः प्रउगािे िार चत्रकोण तयार होतील. त्याांतील दोन चत्रकोण, एक पभवेला 

व एक पचिमेला जोडभन, पअडग हा आयत तयार होतो. त्या आयतािा (का. श . ३ –२) या सभत्रात 
साांचगतल्याप्रमाणे समिौरस करावा. 
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एतेनैव णत्रकिकसमासो व्याख्यातः ॥ ९ ॥ 
 
या प्रमाणे तीन चत्रकोण असलेल्या के्षत्रािा समिौरस कसा करावा यािी रीत साांचगतली. 

 
म. भा. एतेनैव प्रकारेि अणस्त्रियसमासकथनेन णत्रकिकसमासः णत्रकिानाां त्रयािाम् अस्त्रीिाां 

समास एकीकरिां व्याख्यातम् कणथतम्, एकैकां  दीर्कचतुरस्त्रां णवधाय तत उक्तणवणधना समस्येत् इत्यथकः । 
 
याि रीतीने दोन चत्रकोणाांिे एकीकरण कसे कराव ेहे साांगभन तीन चत्रकोणाांिे एकीकरण कसे कराव े

ते साांगतात. प्रत्येक चत्रकोणािा आयत करून त्याला िौरसािे रूप द्याव.े आचण नांतर हे सवय िौरस एकत्र 
कराव.े 

 
ध्यानात येण्याकरता चत्रकणय आचण पांिकणय याांच्या आकृत्या प ढे चदल्या आहेत. 
 

 
 
पञ्चकिानाां च ॥ १0॥ 
 
या प्रमाणेि (पाि कोन ककवा पाि बाजभ अथवा) पाि चत्रकोण असलेल्या के्षत्रािे उभयतः प्रउगात 

रूपाांतर करून, उभयतः प्रउगाच्या रीतीने दोन दोन के्षते्र एकत्र करून, त्या िार के्षत्राांिा िौरस तयार 
करावा व त्यात “नाना प्रमाण समास चवचधना” या सभत्रातील रीतीने पािव्या चत्रकोणी के्षत्रािा केलेला िौरस 
चमळवावा. 

 
प्रउगेऽपग्च्छदै्यककिानाां ॥ ११ ॥ 
 
एककणानाम् = त ल्य कणानाम् = सारखे कोन असलेले; ककवा चत्रकोणी के्षत्र असेल तर, सारखे 

चत्रकोनी के्षत्र असलेल्या के्षत्रािे एकीकरण, प्रत्येक के्षत्रािे प्रउगात रूपाांतर करून कराव.े 
 
णिकिानाां समचतुरसे्त्रऽपग्च्छद्य ॥ १२ ॥ 

 
चद्वकणानाां = नानचवधकणानाां = चनरचनराळे कोन ककवा चनरचनराळे चत्रकोण असलेले के्षत्र 

चनरचनराळे कोन ककवा चत्रकोण असलेले के्षत्र असेल तर वर साांचगतल्याप्रमाणे िौरस करून एकत्र कराव.े 
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िंीप: वरील सभत्रात, सभते्र ११ व १२ चजतकी स्पष्ट असावयास पाचहजेत चततकी नाहीत. कणय या 
शब्दािा अथय (hypotenuse)ककवा कर्मणका असा आहे. परांत  तोि कणय शब्द, चत्रकणयःपञ्चकणय असा 
जोडशब्द आल्याबरोबर, त्याि कणय शब्दािा अथय भ जा ककवा कोन असल्यािे चदसभन येते. तसेि एककणय व 
चद्वकणय या शब्दाांिा अथय भाष्ट्यकार महीधर समान कोन असलेला ककवा असमान कोन असलेला असे 
करताना आढळतात. ही सभते्र इतर सभत्राांत आढळत नाहीत. 
 
 

***** 
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अध्याय पाचवा 
 

उत्तरेषु पुरुषोच्चयेनैकशतणवधाणदत्येतिक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
 
हे सभत्र कात्यायन श्रौत सभत्राांतभन (का. श्रौ. सभ. १६-८-२७) शब्दशः घेतले आहे. त्यािे स्पष्टीकरण 

आता करणार आहेत. 
 
म.भा. (चयने “णिपुरुषाां रजु्जां णमत्वा”“उभयतः पाशाां मध्ये लक्षिम्” (१६–८–१२) इत्याणद सूतै्रः 

प्रथमाग्ग्नसाधनां कल्पे एवोक्तां  स सप्तणवध इत्युच्यते । इदानीमष्टणवधाद्यग्ग्नके्षते्रषु पुरुषाभ्युच्चयां वकु्तां  
प्रणतजानीते (उत्तरेग्ष्ट्वणत) । 

 
ियनािे वणयन करताना, तसेि पचहल्या अस्ग्नके्षत्रािी साधने साांगताना “चद्वप रुषाां रज्ज ां चमत्वा” व 

“उभयतः पाशाां मध्ये लक्षणम्”इत्यादी सभते्र साांगभन, पचहला अग्नी७॥ वगय प रुष के्षत्रफळ असलेला असतो 
असे म्हणभन अष्टचवध इत्यादी अस्ग्नके्षत्रात प रुषवाढ कशी करावी हे “उत्तरेस्ष्ट्वचत” या सभत्राने साांगतात. 

 
“उत्तरेषु पुरुषोच्चयेनैकशतणवधात्” (का. श्रौ. १६– ८– २७)इणत यत्कात्यायनेन कल्पे उक्तम्, 

एतत्पुरुषोच्चयणवधानां वक्ष्यामः कथणयष्ट्यामः “उत्तरेषु” इणत कल्पसूत्रस्यायमथक:- उत्तरेषु णितीयाणदचयनेषु 
पुरुषोच्चयेन पुरुषस्योच्चयेन वृद्धध्या एकैक पुरुषवृद्धध्याऽग्ग्नमानां भवणत णकयत्पयकन्तमत आह:- 

 
आ एकशतणवधात् । एकशतणवधपुरुषपयकन्तम् । आद्योग्ग्नः साधकसप्तपुरुषके्षत्रफलकः सप्तणवधः; 

णितीयोऽष्टणवधः;तृतीयो नवणवध इत्यादे्यकशतणवधपुरुषपयकन्तां पञ्च नवणतः । अर्श्मेधे च िावन्यौ णिगुि 
णत्रगुिसांज्ञौ वक्ष्यमािौ एवां सप्तनव णतरग्ग्नचयनभेद इत्यथकः । एवां पुरुषोच्चयो य उक्तस्तां वक्ष्यामः । 

 
श्रौतसभत्राांत, ७॥ वगय प रुष के्षत्र असलेली वदेी साांगभन “उत्तरेष ...” असे जे साांचगतले, त्या 

प रुषवाढीिी रीत स्पष्ट करून साांगतो. प ढच्या म्हणजे द सऱ्या ियनापासभन एकशएेक प्रकारच्या 
(एकशतचवध) शवेिंच्या ियनापयंत एकेक प रुषवाढीने अस्ग्नके्षत्र चनमाण कराव.े त्यातील पचहले अस्ग्नके्षत्र 
सप्तचवध म्हणजे ७॥ वगय प रुष के्षत्रफळािे; द सरे ियन अष्टचवध, चतसरे नवचवध; याप्रमाणे एकशतचवध 
अग्नीपयंत ९५ ियने होतात. अश्वमेधात चद्वग ण, चत्रग ण अशी ियनेसाांचगतली आहेत. याप्रमाणे एकां दर 
ियनािे प्रकार ९७ होतात. (यात अश्वमेधािा एककवशचतचवध हा चतसरा प्रकार घेतलेला नाही). या वरील 
ियनात जी प रुषवाढ साांचगतली ती आता समजावभन साांगतात. अधय प रुषप्रमाण सवय चठकाणी जयास्त 
आहेि. अस्ग्नके्षत्राप्रमाणे वदेीिेही के्षत्रफळ वाढवाव े व त्याला अन सरून सवय चविंाांच्या आकाराांतही वाढ 
करावी. चविंाांिी सांख्या वाढवभन चितीिी ककवा अग्नीच्या वाढलेल्या के्षत्रफळािी जागा भरून काढभ  नये. 

 
आद्योऽग्ग्नणिगुिणस्त्रगुिो भवतीणत सवकसमासः ॥ २ ॥ 
 
आद्य अग्नीिे के्षत्रफळ (पक्षप च्छासह) ७ १/२ वगय प रुषािे, या के्षत्रािी द प्पिं चद्वकरणीने व चतप्पिं 

चत्रकरणोने होते. आचण म्हणभन प्रथम चितीच्या पक्षप च्छासह असलेल्या सांपभणय के्षत्रािे एकीकरण कराव.े 
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क. भा. आद्यमत्ग्न चतुरस्त्रीकृत्य णिकरिीसमासेन समस्येत् । णत्रपुरुषेऽप्येवां णत्रकरिीसमासेनेणत 
शेषः । उभयत्राग्ग्नमानाय णिपुरुषारजु्जरुत्पादणयत्वा । 

 
वर साांचगतल्याप्रमाणे आद्य अग्नीिा पक्षप च्छासह असलेल्या के्षत्रािा िौरस करून, त्यािी 

अश्वमेधासाठी चद्वग ण व चत्रग ण चिती तयार करताना, दोन प रुष लाांबीच्या दोरीिा मापे घेताना उपयोग 
करावा. 

 
म. भा. तत्रादावार्श्मेणधकां  चयनियमाह–(आद्योग्ग्नणरणत)। आद्यः प्रथमोग्ग्नः 

साधकसप्तपुरुषके्षत्रफलकः; स णिगुिो भवणत; णत्रगिश्च भवणत इत्येवां सवकसमासः सवकस्य पक्षपुच्छसणहतस्य 
के्षत्रस्य समासः कायकः । अयमथकः – साधकसप्तपुरुषके्षत्रफलकम् आद्याग्ग्नके्षत्रां पक्षपुच्छसणहतां 
“नानाप्रमािसमासे” (का. शु. २–२२) इत्यादु्यक्तोपायेन समचतुरस्त्रां कायं, तस्य करिी तृतीयाांशयुताणन 
सप्तदवशणतपदाणन पञ्चयवोपेताणन च स्युः “तस्याक्ष्िया रजु्जणिकरिी” (का. शु. २ – १२) इत्यादु्यक्तरीत्या 
तस्य साधकसप्तपुरुषके्षत्रफलकस्य समचतुरस्रस्याक्ष्िया रजु्जरूपया करण्या कृतां चतुरस्रां 
प्चदशपुरुषके्षत्रफलकां  भवणत, स णिगुिः । तन्मानां च यवियन्यनूनवाङ् गुलाणधकान्यष्टदत्रशत्पदाणन । एवां 
तग्त्त्रकरण्योक्तणवणधना साणधतया कृतां चतुरस्त्रां साधकिादवशणतपुरुषके्षत्रफलकां  णियवाणधकपञ्चाांगुलोपेतसप्त. 
चत्वादरशत् पदकरिीकां  णत्रगुिमग्ग्नके्षत्रां णत्रगुिनामकां  भवणत । तत्र च तत्र च 
णिगुिणत्रगुिाग्ग्नके्षत्रयोरात्मनः करिी णिपुरुषारजु्जणरणत व्यवहाया । तया“णिपुरुषाां रजु्जां णमत्वा” (का. श्रौ. 
१६–८–१) इत्याणद कल्पोक्तप्रकारेि पक्षपुच्छसणहतआत्मा साधनीयः । इदां चाग्ग्नियां 
पञ्चनवतेणभन्नमेवार्श्मेणधकम् । वेणदश्चानयोश्चतुदकशणवधैकदवशणतणवधयोणरव क्रमात् जे्ञयः । अन्यानुपदेशात् । 
 

अश्वमेधातील दोन ियनप्रकार साांगतो:– 
 
एका अश्वमेध चितीला चद्वग ण व द सऱ्याला चत्रग ण असे म्हणतात. आद्य अग्नी ७॥ वगय प रुष 

के्षत्रफळािा. याआद्य अग्नीच्या आत्मा, पक्ष आचण प च्छ या सवय के्षत्राांिे एकीकरण करून, त्यािा िौरस 
तयार करावा. या िौरसािी कर्मणका ही आद्य अग्नीच्या द प्पिं के्षत्र तयार करते. त्यािप्रमाणे (का. श . २–
१४) या सभत्राने चतप्पिं के्षत्र तयार कराव.े या द प्पिं के्षत्राच्या अग्नीला चद्वग ण आचण चतप्पिं के्षत्राच्या अग्नीला 
चत्रग ण म्हणतात. हा चद्वग ण अग्नी १५ वगय प रुष के्षत्रफळािा व चत्रग ण २२ १/२ वगय प रुष के्षत्रफळािा. या 
दोन्ही चितींच्या मापासाठी दोन प रुष लाांबीिी दोरी वापरावी. ७ १/२ वगय प रुष के्षत्रफळ असलेल्या आद्य 
अग्नीच्या समिौरसािी बाजभ २७ १/३ पदे व ५ यव इतकी भरते. या समिौरसाच्या अक्ष्णया दोरीने केलेल्या 
समिौरसािे के्षत्रफळ १५ वगय प रुष होते. हीि ती चद्वग ण, अश्वमेधातील चिती. चहच्या करणीिी लाांबी ३८ 
पदे अचधक ९ अांग ले उणे २ यव. याप्रमाणेि चत्रकरणी तयार करून त्याने चत्रग ण चिती तयार करावी. या 
चितीिे के्षत्रफळ २२ १/२ वगय प रुषािे होते. व त्याच्या समिौरसािी करणी ४७ पदे + ५ अांग ले + २ यव 
इतकी होते. या करणीने तयार केलेल्या समिौरसािे के्षत्रफळ आद्य अग्नीच्या के्षत्रफळाच्या चतप्पिं होते. 

 
एकदवशणतणवधो भवतीणत पुरुषाभ्यासः ॥३॥ 
 
२१ वगय प रुष के्षत्रफळािी चिती करावी असे जेथे साांचगतले आहे तेथे प रुष मापात वाढ करावी. 
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म. भा. सप्तणवधाग्ग्नके्षते्र एकैकपुरुषाभ्यासेनाष्टणवधाणदषु जायमानेषु चतुदकशपुरुषाभ्यासे 
एकदवशणतणवधो भवतीत्यथकः । 

 
७ १/२ वगय प रुष प्रमाण असलेल्या अग्नीमध्ये, १ प रुष वाढीने ८ १/२ वगय प रुष; २ वगय प रुष वाढीने 

९ १/२; याप्रमाणे एकेक प रुष वाढीने,१४ वगय प रुष के्षत्र वाढचवले असता, २१ १/२ वगय प रुष के्षत्रफळािा 
अग्नी तयार होतो. 

 
पुरुषाभ्यासे यावानग्ग्नः सपक्षपुच्छणवशेषस्तावत्समचतुरस्त्रां कृत्वा तग्स्मन् पुरुषप्रमािमवदध्यात् 

॥४॥ 
 
प रुष वाढ करावयािी असेल तेव्हा, पक्ष, प च्छ व आत्मा चमळभन सवयके्षत्र एकत्र करून, त्या सवय 

के्षत्रािा समिौरस करून, त्यात प रुष प्रमाणाने वाढ करावी. 
 

िंीप : ७ १/२ वगय प रुष के्षत्रफळ असलेल्या अस्ग्नके्षत्रामध्ये, दोन प रुष लाांबीच्या प्रमाण दोरीने 
तयार केलेल्या ४ प रुष के्षत्रफळाच्या समिौरसाला आत्मा म्हणतात. ६ अरत्नी लाांब व ५ अरत्नी रुां द अशा 
दोन के्षत्राांना पांख म्हणतात. ५ १/२ अरत्नी लाांब व ५ अरत्नी रुां द अशा के्षत्राला प च्छ म्हणतात. या सवीिा 
समिौरस करून, त्यात १ वगय प रुष प्रमाणािा समिौरस चमळवावा. 

 
समस्तां पञ्चदशभागान् कृत्वा िावेकसमासेन समस्येत्स पुरुषः ॥ ५ ॥ 
 
या एकत्र केलेल्या के्षत्रािे १५ भाग पाडभन, त्यापैकी दोन भाग (एकत्र केले असताना) त्यािे 

के्षत्रफळ एक प रुष होते. 
 
क. भा. अत्राग्ग्नप्रमािाय पुरुषप्रिािमाह:– 
 
आद्योऽग्ग्नरधाष्टमपुरुषप्रमािः ।पञ्चदशभागियेन चाधाष्टमणवभागो भवणत । आदे्यऽणप चाग्नौ 

अधाष्टमणवभाग एव पुरुषोऽधाष्टमणवभाग एव भवणत । इहाणप पुरुषप्रमाि एव के्षते्र प्रणक्षपे्त अधाष्टमणवभागेन 
पुरुषणववृणद्धभकवणत । एवमेकशतणवधात्पुरुषाभ्यासः कायकः । 
 

आद्य चिती ७ १/२ वगय प रुष के्षत्रफळािी. या के्षत्रफळाच्या १५ भागाांतील दोन भागाांनी १/७१/२ 
एवढा भाग होतो. पचहल्या चितीत प रुष प्रमाण १/७१/२ एवढेि असते. त्यात एक प रुष प्रमाण वाढवभन 
८१/२ वगय प रुष हे प्रमाण द सऱ्या अग्नीिे होते. याप्रमाणे एकशतचवध अग्नीपयंत प रुषवाढ करावी. 
 

म. भा. तत्र णितीयचयने णकयान् पुरुषभाग प्रके्षप्तव्य इत्याशङ् कायाां तत्र णक्षप्तां पुरुषमानां पृथक् 
दशकयणत (समस्तणमणत) । 
 

आता द सऱ्या ियनामध्ये केवढा प रुषभाग वाढवावा या शांकेच्या समाधानासाठी वाढवावयािे 
प रुषप्रमाण“समस्तचमचत” या सभत्राने चनराळे दाखचवतात. 
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समस्तां कृतपुरुषप्रमािसमासां साधाष्टपुरुषके्षत्रफलकां  समचतुरस्त्रां पञ्चदशभागान् कृत्वा 
पार्श्कमान्योग्स्तयकङ् मान्योवा समां पञ्चदशधा णवभज्य िौ भागौ पञ्चदशौ दीर्कचतुरस्त्ररूपौ एकसमासेन 
समस्येत् नानाप्रमािसमासणवणधना समचतुरस्त्रां कुयात् । स पुरुषः तत्पुरुषप्रमािणमत्यथकः । अत्र 
पञ्चदशाांगुलणवस्तारां दवशत्यणधकशताांगुलदीर्क के्षत्रां दीर्कचतुरस्त्रात्मकां  भवणत । तद ियां समचतुरस्त्रीकृतां 
पुरुषप्रमािां तावद णितीयचयने वद्धकत इत्यथकः । आएकशतणवधादेवमेव पञ्चदशभागियेन वृणद्धभकवणत । 
तद णितीयचयनादौ पांचदशभागियमद्धणष्टमणवभागरूपां भवणत । 
 

पक्ष प च्छासचहत एकत्र केलेल्या सवय ७१/२ वगय प रुष के्षत्राच्या समिौरसािे सारखे १५ भाग पाडभन 
म्हणजे पाश्वयमानीिे ककवा चतययङ् मानीिे सारखे १५ भाग करून, त्या १५ भागाांतीललांब िौरसरूपी दोन भाग 
एकत्र करूनत्यािा समिौरस करावा. हेि प रुषमापािे प्रमाण जे १६ अांग ले रुां द व १२० अांग ले लाांब असे 
लां बिौरस के्षत्र तयार होते. या दोघाांिा समिौरस करून, आलेल्या प्रमाणाएवढी वाढ द सऱ्या ियनात 
करावी, असा त्यािा अथय. याप्रमाणेि एकशतचवध अग्नीपयंत १५ भागाांतील दोन भागाांनी वाढ होते. 
 

प रुषवाढीच्या एकां दर तीन रीती साांचगतल्या असभन त्याांपकैी वर साांचगतलेली ही पचहली रीत आहे. 
ती अशी:– 

 
  

अबकड हा एक िौरस. 

यािी प्रत्येक बाजभ एक प रुष मापािी. 

या िौरसाच्या समोरासमोरील बाजभांिे १५ भाग करून ते एकमेकाांना जोडा. 

हा प्रत्येक भाग १२० अांग ले लाांब व ८ अांग ले रुां दीिाआयत होतो. 

 
असे दोन भाग एकत्र केले असता १२० अांग ले लाांबीिा व १६ अांग ले रुां दीिा आयत होतो. या 

आयताबरोबर िौरस तयार करून, तो िौरस हे प रुष प्रमाण समजभन, नव्या ियनािे वळेी तो िौरस, 
पभवीच्या ियनाच्या सांपभणय के्षत्राच्या िौरसात चमळवावा. 
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मभळ िौरस ७ १/२ वगय प रुषािा. 
 

 
 

= हे नव्या ियनातील प रुषप्रमाणािे माप ... ... (अ) 
 

पञ्च णवभागेन बृहती तस्य दशमणवभागेन पादमात्री भवणत ॥६॥ 
 
प रुष मापाच्या पािव्या भागाने तयार होणाऱ्या चविेंला बहृती म्हणतात व दहाव्या भागाने होणाऱ्या 

चविेंला पादमात्री म्हणतात. 
 
बृहती वीिं = २४ अांग ले X२४ अांग ले. व 

पादमात्री (पाद मापािी) = १२ अांग ले X१२ अांग ले. 

या दोन्ही चविंा समिौरस आकाराच्या आहेत. 

प रुषवाढीच्या प्रमाणािी द सरी रीत:– 

 
पुरुषां वा पञ्चमेनोभयतोऽपग्च्छद्य पञ्चणवभागान्समस्य तृतीयां णनर्ह्रकत्य 

तग्स्मन्पुरुषप्रमािेऽवदध्याणदत्परम् ॥७॥ 
 

अथवा प रुष प्रमाणाच्या िौरस के्षत्रािे दोन्ही बाजभांनी ५, ५ भाग करून, (त्या एकभ ण २५ भागाांपैकी) 
५ भाग एकत्रकरून, त्यािा जो आयत होईल, त्यातभन त्यािा चतसरा भाग काढभन िंाकभ न, उरलेला भाग 
प रुष प्रमाणात चमळवावा. ही प रुष प्रमाण वाढीिी द सरी रीत. २५ भागाांत चवभागलेल्या, एक प रुष मापाच्या 
िौरसातील, ५ भाग एकत्र करून, त्यातभन त्यािा चतसरा भाग वजा केला असता १६ X१२० एवढा भाग 
राहतो. तोप रुष प्रमाणात चमळवावा. हा प रुष वाढीच्या प्रमाणािा द सरा प्रकार. 
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अबकड हा १२०X१२० अांग लाांिा िौरस. 
 
अब व अड या दोन्ही बाजभांिे ५ सारखे भाग करून, एकां दर िौरसािे २५ भाग होतील. 
 
त्यातील यरलव या ५ भागाांबरोबर = २४ X १२० अांग ले. 
या भागािे ३ भाग केले असता प्रत्येक भाग ८ X१२० िा होईल. 
हा एक भाग तीन भागातभन वजा केला असता, 
२४ X १२० – ८ X १२० = १६ X १२०. 
 
हा राचहलेला १६ X १२० िा भाग प रुष प्रमाणात वाढचवला म्हणजे प ढील ियनािे प रुष प्रमाण 

तयार होईल. 
 

∵ 
१६० X १२० 

= 
२ 

∴ १ + 
२ 

हे नव ेप रुष प्रमाण . . .(ब) 
१२० X १२० १५ १५ 

 
पञ्चदशभागोऽष्टा ङ् गुलम् ॥८॥ 

 
(प रुष प्रमाणािा) पांधरावा भाग म्हणजे ८ अांग ले. 
 
पञ्चारग्त्नदकशणवतग्स्तर्ववशणतशताङ् गुलः पुरुष इत्येतस्माद िादशाांगुलां  पदणमणत च ॥९॥ 
 
पाि अरत्नी, ककवा दहा चवतस्ती ककवा १२० अांग ले म्हणजे एक प रुष आचण १२ अांग ले म्हणजे एक 

पद. 
 
क. भा. एतदुक्तां  भवणत । अस्य दवशणतशततमो भागोऽङ् गुलम् । पञ्चमोभागश्चारग्त्नः । स च 

चतुर्ववशत्यङ् गुलो भवणत । दशमो भागश्च णवतग्स्तः । स च िादशाङ् गुलो भवणत । एवां नवणवधाणदष्ट्वणप 
जे्ञयम् । 

 
यािा अथय असा. प रुष प्रमाणािा १२० वा भाग म्हणजे अांग ल. पािवा भाग अरत्नी, आचण तो २४ 

अांग लाांिा होतो. आचण दहावा भाग चवतस्ती, तो १२ अांग लाांिा होतो. तसेि १२ अांग ले म्हणजे एक पद. हे 
प्रमाण नवचवध अग्नीमध्ये स द्धा वापराव.े 

 
अरत्नी, चवतस्ती, पद आचण अांग ल ही प्रमाणे प्रत्येक वळेेच्या प रुष प्रमाणावर अवलांबभन आहेत. 

प्रत्येक नव्या ियनात प रुषवाढीबरोबर हे प्रमाणही बदलत जाईल. 
 
पुरुषां वा सप्तमेनोभयतोऽपग्च्छद्य सप्तभागान्तमस्य ससप्तमभागमङ् गुलां  णनर्ह्रकत्य 

पुरुषप्रमािेऽवदध्याणदत्यपरम् ॥१०॥ 
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अथवा प रुषप्रमाण िौरसाच्या भ जाांिे सात भाग करून (त्या िौरसािे एकां दर ४९ भाग होतील). या 
भागाांपकैी ७ भाग घेऊन, त्यातभन अांग ल व अांग लािा सातवा भाग वजा करून, राचहलेला भाग प रुष 
प्रमाणात चमळवावा. असा द सरा प्रकार. 

 

 
अबकड हा प रुष प्रमाणािा (१२०X१२०) समिौरस. या समिौरसाांच्या भ जाांिे सारखे ७ भाग 

करून, ते एकमेकाांना जोडले असता, त्या िौरसािे एकभ ण ४९ भाग होतात व त्या ७ भागाांतील एक भाग 
(यरलव) 

 

 
 
याप्रमाणे वर साांचगतलेल्या चतन्ही रीतीनी प्रत्येक वळेी २/१५ ने प रुषप्रमाणात वाढ करावी हेि 

दाखचवले आहे. 
 
नारग्त्नणवतस्तीनाां समासो णवद्यते सङ् ख्यायोगात् ॥११॥ 
 
अरत्नी ककवा चवतस्ती याांिी बेरीज करत नाहीत. (कारण ही दोन्ही मापे नेहमी ९ अरत्नी अगर १० 

चवतस्ती अशी सांख्येत साांगण्यािी पद्धत आहे.) याचशवाय श्रौतकाराांनी, त्याांिी वाढ अलग अलग साांचगतली 
आहे. 

 
अरत्नी य चवतस्ती याांिी मापे प रुष प्रमाणात चमळवीत नाहीत. अष्टानवचतचवध (९८वाव्या ियनािे 

वळेी) ियनात “ित दयशारत्नीन् दचक्षणे पक्ष उपदधाचत ित दयशोत्तरे ित दयश चवतस्स्त प च्छ उपदधाचत” या 
श्र त्यन सार अरत्नी व चवतस्तीयाांिी वाढ सांख्येत साांगतात. याम ळे अस्ग्नियनाांमध्ये फक्त प रुषवाढ होते. 
अरत्नी इत्यादीिी नाही. 
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प ढील सभत्र अच्य त ग्रांथमालेत चदले आहे. 
 
अथ णत्रपुरुषाां रजु्जां णममीते ताां सप्तधा समस्यणत तस्य ै चतुरोभागानात्मन्नुपदधाणत 

त्रीन्पक्षपुच्छेषु॥१३॥ 
 
तीन प रुषप्रमाण रज्जभ मापभन, त्या दोरीने तयार केलेल्या िौरसािे ७ भाग कराव,े त्या सात भागाांपैकी 

४भाग आत्म्यात व तीन भाग पक्ष व प च्छ यात ठेवाव.े 
 
(भाष्ट्य अच्य त ग्रांथमाला – कात्यायन श ल्ब सभत्र – पृ. ४१). 
 
णत्रपुरुषाां= णत्रपुरुषणमत्तफलसाधनकाां रजु्जां णमत्वा तया रज्ज्वा णत्रपुरुषफलकां  चतुरस्त्रां णवधाय तत् 

सप्तधा णवभज्य चत्वारो भागा अष्टनवणतणवधाग्नेरात्मणन षट पञ्चाशत्पुरुषात्मके प्रके्षप्याः । एकैको भागः 
अरग्त्नणवतग्स्तरणहते चतुदकशपुरुषात्मके अष्टानवणतणवधाग्नेः पक्षपुच्छे के्षप्यः । एवां सणत पुरुषसप्तमाांशेन 
पञ्चगुिेनसणहतः सप्तपांचाशत्पुरुषा एकशतणवधाग्नेरात्मा भवणत । पुरुषसत्पमाांशेन णत्रगुिेन 
सणहतश्चतुदकशपुरुषः प्रत्येकां  पक्षौ पुच्छस्य भवणत । एवां सवकयोगेन एकशतपुरुषात्मक एकशतणवधोग्ग्नः । 
ततः पक्षपुच्छेषु स्वकीयारग्त्नणवतग्स्तवद्धकनेन अष्टोत्तरशतपुरुषात्मक एकशतणवधोग्ग्नभकवतीणत 
अरग्त्नणवतग्स्तवद्धकनम् पृथगुक्तम् । 

 
तीन प रुष प्रमाणाने के्षत्रफळ तयार करणारी दोरी मापभन, त्या दोरीने तीन प रुष के्षत्रफळािा 

समिौरस करावा व त्यािे ७ भाग करून, त्याांतील ४ भाग ९८ वाव्या ियनातील आत्म्यासाठी ठेवाव.े व 
राचहलेल्या ३ भागाांतील एकेक भाग,२ पांख व १ शपेभिं यासाठी वापरावा. याप्रमाणे १०१ चवध अग्नीमध्ये ५७ 
५/७ वगय प रुष के्षत्रफळ असलेला आत्मा व २ पक्ष व १ प च्छ हे प्रत्येकी १४ ३/७ वगय प रुष के्षत्रफळािे होतात. 
याप्रमाणे सवय चमळभन १०१ वगय प रुष के्षत्रफळ असलेला (५७ ५/७ + ३ X १४ ३/७ = ५७ ५/७ + ४३ २/७ = 
१०१) एकशतचवध अस्ग्नके्षत्र तयार होते. पक्ष व प च्छ स्वतःच्या (प रुष मापाच्या) अरत्नी व चवतस्ती या 
मापाने वाढचवले असता १०८ वगय प रुष के्षत्रफळ असलेला एकशतचवध अग्नी तयार होतो. म्हणभन अरत्नी व 
चवतस्ती याांच्या वाढीिी रीत चनराळी साांचगतली. 

 
 

***** 
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अध्याय सहावा 
 

यथाग्ग्न वेदीष्टकाप्रमािां वद्धकत इत्येतिक्ष्यामः ॥१॥ 
 
चितीला अन सरून वदेी व चविंा याांच्या प्रमाणात वाढ करा असे श्रौतसभत्राांत साांचगतले आहे. त्यािे 

स्पष्टीकरण करतात. 
 
क. भा. यथा पुरुषोच्चयादग्ग्नमानां वद्धकते एवां वेदीष्टकाप्रमािणप वद्धकते न णह वेणदणववृणद्धमन्तरेि 

पुरुषोच्चयादग्ग्नमानां भवणत । न चेष्टकाणववृध्या णवना पुरुषोच्चयके्षत्रां पूयकते इणत । तेन यथा पुरुषोच्चयस्तथा 
वृणद्धः । प्रणतपुरुषां प्रक्रमसप्तमभागणववृणद्धस्तणददां ग्रन्थकारेिोच्यते । 

 
जया प्रमाणे प रुषवाढीम ळे अग्नीिे प्रमाण वाढते, त्या प्रमाणाति वदेीिे व चविंाांिे प्रमाण वाढते. 

प रुष वाढीम ळे, वदेीिी वाढ झाल्याखेरीज, अग्नीच्या प्रमाणात वाढ करणे शक्य नाही. आचण चविंाांच्या 
आकारात वाढ केल्याचशवाय प रुषवाढीम ळे तयार व्हावयािे (वाढलेले) के्षत्र, चविंाांनी पभणयपणे भरले जाणार 
नाही. याम ळेि प रुवाढीबरोबरि वदेीिी व चविंाांिी वािं होते. प रुष वाढीप्रमाणेि प्रक्रमाच्या मापात, 
प्रक्रमाच्या सातव्या भागाने वाढ करावी असे साांगभन, ग्रांथकार ती कशी करावी हे साांगतात. 

 
अग्नीला अन सरून वदेी व चविंा याांिे प्रमाण असते. जया प्रमाणात अस्ग्नके्षत्र वाढते, त्याि प्रमाणात 

वदेीिे व चविंाांिेही प्रमाण वाढते. वदेीच्या वाढीचशवाय, वाढलेले अस्ग्नके्षत्र त्यात मावणे शक्य नाही. चविंाांिा 
आकार वाढवल्याचशवाय, वाढचवलेले अस्ग्नके्षत्र पभणयपणे चविंाांनी भरणार नाही. (कारण २०० ही चविंाांिी 
सांख्या चनयचमत आहे). ठरलेल्या आकाराच्या व सांख्येच्याि चविंा वापरावयाच्या असा चनबधं असल्याम ळे 
वाढचवलेले अस्ग्नके्षत्र चविंाांनी पभणयपणे भरून जाण्यासाठी चविंाांिा आकार वाढचवला पाचहजे. तसेि 
वाढवलेले अस्ग्नके्षत्र सामावभन घेण्याकरता वदेीिा आकार पण वाढवला पाचहजे आचण म्हणभन अस्ग्नके्षत्राच्या 
वाढीबरोबर वदेी व चविंा याांिी वाढ साांचगतली. 

 
प रुष आचण प्रक्रम ही दोन चनरचनराळी मापे वेदी मापनासाठी वापरतात. (प रुष = १२० अांग ले. 

प्रक्रम =१पद; ककवा २ पदे; ककवा ३ पदे. १ पद = १२ अांग ले. ही चनरचनराळी मापे चनरचनराळ्या वळेी 
वापरतात. यािी माचहती प ढेयेणार आहे). प रुषवाढ कशी करावी हे साांचगतले. आता प्रक्रमवाढ कशी 
करावी हे साांगतात. 
 

या करिी चतुदकशप्रक्रमान्सांणक्षपणत त्रींश्च प्रक्रमसप्तमभागान्त्स एकशतणवधे प्रक्रमः ॥ २ ॥ 
 
जी करणी (बाजभ) १४ ३/७ प्रक्रम के्षत्रफळािा समिौरस करते ती एक शतचवध (१०१) ियनाांत 

प्रक्रम होते. 
 
म. भा. या. करिी चतुदकशप्रक्रमान् तथा प्रक्रमस्य त्रीन् सप्तमभागान् सांणक्षपणत समचतुरस्त्री करोणत, 

स एकशतणवधचयने प्रक्रमो भवणत । 
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जी बाजभ १४ प्रक्रम तसेि प्रक्रमािा ३/७ भाग एकत्र करते म्हणजे त्यािा समिौरस करते, ती बाजभ 
एकशतचवध ियनात प्रक्रम होते. 

 
अयमथक:— णत्रपदकरिीकसमचतुरस्त्रस्य यः सप्तमोंऽशः षट दत्रशदङ् गुलायामोऽङ् गुल 

सप्तमाांशसणहतपञ्चाङ् गुलणवस्तारो भूभागः, स णत्रगुिः कृतः पञ्चदशाङ् गुलाणन णत्रसप्तमभागयुताणन णवस्तारे, 
षट दत्रशदङ् गुलान्यायामे च भवणत, तां चतुरस्त्रीकृत्य या करिी चतुदकशगुिां णत्रपदकरिीकां  सांणक्षपणत, 
तत्करिीके चतुरस्त्रां नानाप्रमािसमासणवणधना सांणक्षपेत्, तत्के्षत्रस्य करिी एकशतणवधचयने प्रक्रमवाच्या । 
तेन प्रक्रमेि प्रकृणतविेणदः साध्या । स चाग्न्तमचयनप्रक्रमः णकणञ्चदूनसप्तदत्रशदणधकशताङ् गुलप्रणमतो 
भवणत । 

 
चत्रपद करणीने (प्रक्रम =३ पद) केलेल्या समिौरसािा जो १/७ तो ३६ अांगले लाांब व ५ १/७ 

अांग ले रुां द असा भभप्रदेश होतो. त्यािी चतप्पिं केली असता, ते के्षत्र, ३६ अांग ले लाांब व १५ ३/७ अांग ले रुां द 
असे होते. त्या के्षत्रािा िौरस करून, तो िौरस, जया करणीम ळे, चत्रपद प्रक्रमाच्या करणीच्या १४ पिं के्षत्र 
एकत्र होते, त्या करणीच्या िौरसात “नानाप्रमाणसमासचवचधना” या सभत्रात साांचगतल्याप्रमाणे चमळवावा, 
म्हणजे त्या के्षत्रािी करणी “एकशतचवध” ियनात प्रक्रमहोते. या प्रक्रमाने मभळ वदेीच्या आकारािी वदेी 
करावी. तो शवेिंच्या ियनािा प्रक्रम, १३७ अांग ले लाांब ककचित् कमी इतका होतो. 
 

णितीये वा सप्तसु प्रक्रमेषु प्रक्रममवधाय तस्य सप्तमभागेन प्रक्रमाथकः ॥ ३ ॥ 
 
अथवा द सऱ्या ियनात सात प्रक्रमाांमध्ये (प्रक्रम करणीने केलेल्या सात िौरसाांत) एक प्रक्रम 

के्षत्रफळ असलेला िौरस चमळवभन, त्यािा सातवा भाग प्रक्रम म्हणभन घ्यावा. 
 
म. भा. णत्रपदप्रक्रप्रमािाणन सप्त समचतुरस्त्राणि समस्यैकां  चतुरस्त्रां कृत्वा तत्र 

णत्रपदप्रक्रमचतुरस्त्रमावपेत । ततस्तस्य वर्वधत के्षत्रस्य यः सप्तमो भागस्तां चतुरस्त्रीकृत्य तस्य करण्या 
प्रक्रमकायक णितीय चयने णवधेयम् । 

 
तीन पदे म्हणजे एक प्रक्रम. या प्रक्रम प्रमाणाने सात समिौरस एकत्र करून, त्यात तीन पदे अथवा 

एक प्रक्रम मापािा िौरस चमळवावा. या वाढलेल्या के्षत्रािा जो सातवा भाग, त्याच्या िौरसािी जी बाजभ ती 
चद्वतीय ियनात प्रक्रम होते. 

 
प्रक्रमेि वा सप्तमभागेन प्रक्रमाथकः ॥ ४ ॥ 
 
अथवा (प्रक्रमाच्या) स्वसप्तमाांश अचधक प्रक्रमाने, प्रक्रम मापािे कायय कराव.े 
 
एवमेवैकशतणवधात् ॥ ५ ॥ 
 
या प्रमाणे एकशतचवध अग्नीपयंत क्रमशः १/७ प्रक्रम अचधक चमळवभन येणारे प्रक्रमािे माप घ्याव.े 
 



 
 अनुक्रमणिका 

नान्तःपात्यगाहकपत्ययोवृकणद्धभकवणत तावदेव योणनभकवणत न वै जातां गभक योणनरनुवधकत इणत 
श्रुतेवृकदे्धरत्यन्तां प्रणतषेधः ॥ ६ ॥ 

 
अन्तःपात्य व गाहयपत्य याांच्या आयतनात वृद्धी होत नाही. या भागासि योनी म्हणतात.“न वै जातां 

गभं योचनरन वद्धयते” याश्र त्यन सार योनीच्या वृद्धीिा कडकडीत चनषेध केला आहे. 
 
म. भा. व्याममात्र रुां दीच्या वत ंळाकार आयतनाला गाहयपत्य म्हणतात. गाहयपत्याच्या पभवेकडील व 

वदेीच्या शवेिंापयंतच्या ३ प्रक्रम भभ भागाला अन्त:- पात्य म्हणतात. येथे ियनात प्रक्रम ३ पदी, द सऱ्या 
ियनापासभन अस्ग्नके्षत्र, वदेीव चविंा याांिे वाढीबरोबर अन्तःपात्य व गाहयपत्य याच्याांतही वाढ करावयास 
हवी. परांत  अशी वाढ करणे हे चनचषद्ध मानले आहे. अन्तःपात्यसचहत गाहयपत्य वदेीला श्र तीमध्ये अग्नीिी 
योनी समजतात. गभाच्या उत्पत्तीनांतर गभािी वाढ होते, योनीिी होत नाही असे श्र तीत साांचगतले आहे. 
याम ळे अन्तःपात्य व गाहयपत्य याांच्या आयतनात वाढ करणे चनचषद्ध मानले आहे. 
 

यावत्प्रमािाणन समचतुरस्त्राण्येकीकतुक णचकीषदेेकोनाणन ताणन भवग्न्त णतयकग्ग्िगुिान्येकत 
एकाणधकाणन ्यणस्त्रभकवणत तस्येषुस्तत्करोणत ॥ ७ ॥ 

 
जया प्रमाणाच्या िौरसाांिे एकीकरण करण्यािी इच्छा असेल त्या सवय िौरसाांच्या सांख्येतभन, एक 

िौरस वजा करून, राचहलेल्या िौरसाांच्या लाांबीच्या द प्पिं चतययङ् मानी घेऊन, व त्या िौरसाांच्या लाांबीत 
अचधक एक िौरसािी लाांबी चमळवभन, त्या लाांबीच्या दोन भ जा कराव्या. या प्रमाणे चत्रकोणी के्षत्रािा लां ब हे 
साधतो. 

 
(भाष्ट्य अच्य तग्रांथमाला “कात्यायन श ल्बसभत्र” पृष्ठ ४७). 
 
यावत्प्रमािाणन यावत्सङ् ख्याकाणन समचतुरस्त्राणि समानाणन चतुरस्त्राणि = एकीकतुकणमष्टाणन 

एकोनाणन एकरणहतसांख्याकाणन, ताणन णिगुिाणन कृत्वा एकपङ् क्तौ तथा स्थापयेत् यथासवेषाां आधाररेखा 
एकरेखायाां स्युः । ततस्ताां सवाधारयोगरूपरेखाां णतयकङ् मानीं कुयात् । एवां एकाणधकानाणमष्ट 
सांख्याकचतुभुकजानाां च एकपङ् क्तौ स्थापनेन या योगरूपाऽऽधाररेखा तत्प्रमािौ भुजौ कुयात् । एवमाभ्याां 
भुजाभ्याां तस्याां णतयकङ् मानीरूपाधाररेखायाां यत् ्यणस्त्रके्षत्रां भवणत तस्य इषुः 
भुजिययोगजातशीषककोिणबन्दोः आधाराद्धक  यावत् लमबसूत्रस्यादं्ध, सा करिी भवणत, तया करण्याकृतां 
समचतुरस्त्रमभीष्ट चतुरस्त्राणि समस्यणत । 

 
जया प्रमाणाच्या िौरसाांिा एक िौरस करावयािा असेल, त्या प्रमाणाांच्या िौरसाांच्या सांख्येतभन, एक 

िौरस वजा करून, राचहलेल्या िौरसाांच्या लाांबीच्या द प्पिं चतययङ् मानी करावी. त्या िौरसाांच्या सांख्येत 
एकािी वाढ करून, होणाऱ्या िौरसाांच्या लाांबीबरोबर दोन भ जा कराव्या. त्याांनी जो चत्रकोण होतो, त्याच्या 
लां बावरील िौरसाम ळे होणारे के्षत्र मभळ िौरसाच्या के्षत्राइतके होते. 
 

 

 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 
 
अड= र·य. 

 
या वरून अड हा चत्रकोणािा लां ब िौरसाांच्या बेरजे इतक्या िौरसािी भ जा करतो हे चसद्ध होते. 
 
यथा यपूां वेणदवधकनणमत्येतिक्ष्यामः ॥८॥ 
 
यभपाांना अन सरून वदेी वाढवावी असे का. श्रौ. ८–८–२१ ) साांचगतले आहे. त्यािे स्पष्टीकरण 

करतो. 
 
क. भा. एतच्च रथाक्षप्रमािान्तरालपके्ष भवणत । 
 
ही साांचगतलेली वदेीिी वाढ, रथाच्या आसाच्या प्रमाणाइतक्या अांतरावर यभप प रावते, असे 

साांगणाऱ्या पक्षािे वळेी होते. 
 
यभप = पशभ बाांधण्यासाठी उभा केलेला खाांब. 

 
म. भा. यपैूकादणशन्याां वेणदवद्धकनां वकु्तां  प्रणतजानीते – (यथेणत) । 
 
११ खाांब प रावते असे म्हणणाऱ्या पक्षात वदेीिी वाढ कशी होते ते“यथा यभपां ...” या सभत्राने साांगतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

“यथा यपूां वेणदवद्धकनम्” (का. श्रौ. ८–८–२१) इणत यत्कल्पकारेिोक्तां  तिक्ष्यामः वणेदवद्धकनणवदध 
कथणयष्ट्यामः । यथायपूां यथायपूान्तरालाणन रथाक्षमात्राणि तथा वेणदवधकनां णवधेयां यपैूकादणशनी 
चेद्रथाक्षमात्राण्यन्तराणि पूवादं्ध वा समां णवभज्येणत यत्कल्पकारेि ज्योणतष्टोमे यपैूकादणशनीपके्ष उक्तः । 
ततै्रकादशयपूस्थापने पक्षियमुक्तम् । यपूानामेकादणशनी चेत्प्रणतयपूां रथाक्षमात्राणि अन्तरालाणन मुक्त्वा 
यपूान्तर स्थापनम्, इत्येकः पक्षः । यद्धा पूवादं्ध प्राकृतप्रमािवेदेरेव पूवकभागां एकादशधा 
णवभज्यकैादशयपूाणन्नखनेणदत्यपरः पक्षः । तत्रपूवाधकसमणवभागपके्ष वेणदवृणद्धनक स्यात् । यपूानाां 
रथाक्षमात्रान्तरालपके्ष वेणदवृणद्धरवश्यमपेणक्षता । अन्यथा अन्तरवेणद णमनोत्ययमथो णवणहतो न स्यात् । 

 
कल्प सभत्रकाराांनी “यथा यभपां वचेदवद्धयनम्” (का. श्रौ. सभ. ८–८–२१) असे जे साांचगतले, ती वदेीिी 

वाढ कशी होते ते साांगणार आहोत. जयोचतष्टोमात १ ककवा ११ पशभ खाांबाला बाांधावते असे साांचगतले आहे. 
यात दोन पक्ष आहेत. पचहला पक्ष (२४ अरत्नी मापािा) पभवय भागािे सारखे ११ भाग करून तेथे ११ खाांब 
प रावते. द सरा पक्ष प्रत्येक दोन खाांबातील अांतर रथाच्या आसाएवढे म्हणजे १०४ अांग ले ठेवभन ११ खाांब 
प रावते. येथे पभवेंकडील अध्या भागािे सारखे भाग पाडणाऱ्या पक्षात वदेीिी वाढ होत नाही. परांत  रथाच्या 
आसाएवढ्या अांतरावर खाांब प रावते असे म्हणणाऱ्या पक्षात वदेीच्या वाढीिी जरुरी आहे. म्हणजे ही वदेीिी 
वाढ ११ खाांबाांना पशभ बाांधावयािे असताना व ते खाांब १०४ अांग ले अांतरावर प रावयािे असताना करावी. 

 
या रजु्जरेकादशोपरवान् सांणक्षपणत दश च रथाक्षाांस्तस्या यश्चतुर्ववशो भागः स प्रक्रमः ॥९॥ 
 
जी दोरी ११ खड्डड्याांना आचण १० आसाांना (माप घेण्याकरता) प रते चतच्या लाांबीिा िोचवसावा 

भाग तो प्रक्रम. 
 
म. भा. एवां प्रणतज्ञाय वेणदवृणद्धमाह :— (या रजु्जणरणत) 
 
अशी प्रचतज्ञा करून “या रज्ज चरचत”सभत्राने ती वाढ कशी होते ते साांगतात. 

 
या रजु्जरेकादशसांख्याकानुपरवान् यपूखननाथ गत्तान् िादशाङ् गुलप्रमािान् तथा दशरथाक्षान् 

दशसांख्याकाणन रथाक्षमात्राणि चतुरणधकशताङ् गुलणमतान्यन्तरालाणन च सांणक्षपणत णमनोणत एतावदायता 
रजु्जः सा च दवशत्यङ् गुलाणधकष्टचत्वादरशदरग्त्नणमता भवणत तस्या यश्चतुदवशो भागः 
तृतीयभागसणहतमेकमधाङ् गुलां  िावरत्नो च स प्रक्रमः यपैूकादणशन्यामेतावत्प्रक्रमिणमत्यथकः । 

 
खाांबाांच्या खड्डड्याांिी रुां दी १२ अांग ले चदली आहे. जी दोरी १० आसाांिे माप तसेि ११ खाड्याांना 

प रते ती ४८ अरत्नी अचधक २० अांग ले भरते. चतिा जो २४ वा भाग तो प्रक्रम जाणावा. 
 
यभपैकादचशनीवदेीमध्ये हे प्रक्रम प्रमाण समजाव.े जसे :— 
(१०X१०४+११X१२=१०४०+१३२ = ११७२ अांग ले = ४८ अरस्त्न + १ पद + ८ अांग ले (२० 

अांग ले). ह्या मापािा २४ वा भाग 
 
= ११७२ = ४८ ५ 

अांग ले = १ प्रक्रम. 
२४  ६ 
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तेन वेदद णनमाय िादशाङ् गुलां  पुरस्तादपग्च्छद्य तद्यपूावट्याच्छङ् कोः पुरस्तात्प्राञ्चमवधाय 
तग्स्मन्यपूाग्न्मनोणत ॥१०॥ 

 
त्या प्रक्रम मापाने (आलेल्या) वदेी मापभन, वदेीच्या पभवय भागाकडभन १२ अांग ले सोडभन तो भाग 

यभपासाठी करावयाच्या खाड्यासाठी ठोकलेल्या ख ांट्याांच्या पभवय पचिम बाजभला येईल असे कराव ेआचण या 
ओळीत यभप प रावते. 

 
वर साांचगतलेल्या प्रक्रम प्रमाणाने, जया वदेीिी पभवय बाजभ (प्रािी) ३६ प्रक्रम आहे, अशी वदेी तयार 

करून, त्यातभन १२ अांग ले रुां द व ११७२ अांग ले लाांबीिा दचक्षणोत्तर त कडा, यभपासाठी ठोकलेल्या ख ांिंीच्या 
पभवय पचिम असा जोडावा व पभवय बाजभिे आसापासभन १२ अांग ले माप सोडभन, उरलेल्या पभवय पचिम बाजभला 
जोडलेल्या वदेीच्या भागात यभप बसवाव.े हे यभप रथाच्या आसाच्या अांतरावर म्हणजे १०४ अांग ले 
एकमेकाांपासभन दभर व १२ अांग ले व्यासािे असाव.े 

 
पार्श्कयोवाऽद्धकमन्तवेदीणत श्रतेुरधककान् ॥११॥ 
 
असे न करता, खाांबाांिा अधा भाग वदेीत व अधा भाग बाहेर राहील असे ते प राव े असे श्र तीत 

साांचगतले आहे. 
 
प्रथम मधला खाांब प रून, त्या खाांबािे उत्तरेला ५ व दचक्षणेकडील भागात ५ असे ११ खाांब 

प रावकेकवा “अन्तवेचद चमनोचत अदं्ध बचहवेंचदः” या श्र चतविनाप्रमाणे, १२ अांग ले मापाांिे खाडे अधा भाग वदेीत 
व अधा भाग वदेीच्या बाहेर राहील याप्रमाणे कराव.े असे केल्याने खाांब वदेीला चिकिंभन रहातील आचण 
त्याम ळे वदेीिी वाढ साथय होईल. 
 

तीव्रस त नावािा एक याग आहे. त्यात ११ खाांबाांिी राांग दचक्षणोत्तर असत नाही. ती पभवय पचिम 
असते. त्याि प्रमाणे खाांबाांिी राांग अन्तरवदेीच्या अधी आत राहते परांत  श्र ती चनयमाप्रमाणे (खाांबाांच्या 
ओळीिा अधा भाग) वदेी बाहेर करतात. 

 
एके प्रथमौ प्रकृणतवत् ॥१२॥ 
 
काही आिायय पचहला व शवेिंिा खाांब वदेीमध्ये असावा असे म्हणतात. 
 
म. भा. मतान्तरमाह – (एक इणत) 
 
एके आचायाः प्रथमोत्तमौ आद्यान्तौ यपूौ प्रकृणतवणदच्छग्न्त। प्रकृतौ स्तोमायने यथैक एव यपूो 

वेणदमध्यगताधकःतथा यपैूकादणशन्याम् आद्यान्तौ यपूौ वेणदगतौिावेवान्ये बणहवेदीणत तस्माणिकल्पः । 
 
आता मतभेद साांगतात. 
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काही आिायय पचहला व शवेिंिा खाांब श्र तीत साांचगतल्याप्रमाणे प राव ेअसे म्हणतात. स्तोमायनात 
एकाि खाांबािा अधा भाग वदेीत असला पाचहजे असे म्हणतात. त्याप्रमाणे यभपकैादचशनीत पचहला व 
शवेिंिा असे दोन खाांब वदेीत असले पाचहजेत म्हणभन येथे चवकल्प आहे. 

 
सैषा णशखग्ण्डनी वेणदभकवणत ॥१३॥ 
 
या ११ खाांब असलेल्या वदेीला चशखस्ण्डनी म्हणतात. 
 
 

***** 
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अध्याय सातवा 
 

भवग्न्त चात्र श्लोकाः :– 
 
येथे (श ल्बातील आशय समजावभन साांगणारे) काही श्लोक देत आहे. 
 
णिहस्ते लक्षिां कुयाग्न्त्रहस्तो मध्यमः णशरः । 
णशरः पश्चाणितग्स्तः स्यात्पूवाधे हस्त एव च ॥१॥ 
साधकहस्ते च पाशः स्याद वेणदः स्यात्पौिकमाणसकी । 
 
दोन हातावर (४८ अांग लावर) पचहली खभण, त्यानांतर तीन हातावर (स रवातीपासभन) दोरीिा मध्य. 
 
त्यानांतर (एक हात + एक चवतस्ती = २४ अांग ले + १२ अांग ले = ३६ अांग ले) ३६ अांग लावर खभण व 

तेथभन दीड हातावर (३६ अांग लावर) पाश, अशा दोरीने पौणयमाचसकी वदेी मापतात. 
 
ह्याि अथािा आणखी एक श्लोक द सरीकडे चदला आहे तो असा :– 
 
षडरग्त्नर्विपाशा च मध्ये पञ्चसु णचग्न्हता । 
णिहस्तेऽङ् गुलषटके च णत्रष्ट्वष्टादशकेषु च । 
साधकहस्ते च पाशः स्यािेणदः स्यात्पौिकमाणसकी । 
 

 
 
जया प्रमाण दोरीिी लाांबी ६ अरत्नी; म्हणजे १४४ अांग ले आहे व चजच्या दोन्ही िंोकाांना फास केलेले 

आहेत, अशा दोरीवर प ढे साांचगतलेल्या ५ चठकाणी ख णा कराव्या. पचहली खभण ४८ अांग लावर, या चिन्हािा 
उपयोग (उत्तर-दचक्षण) श्रोणी चिन्हाांसाठी. त्यानांतर ६ अांग लावर चनरञ्छन, तेथभन १८ अांग लावर मध्य. 
याप्रमाणे मध्यापयंत प्रमाणदोरीिी लाांबी ७२ अांग ले भरते आचण हीि लाांबीप्रािीिी अथवा प्रमाण दोरीिी 
असते. मध्यापासभन १८ अांग लावर चनरञ्छन तेथभन १८ अांग लावर चतययङ् मानी आचण तेथभन ३६ अांग लावर, त्या 
दोरीिे फासासचहत द सरे िंोक. 
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ही समाांतरभ ज िौकोनाकृती वदेी आहे. 
 
अल= प्रमाण दोरी =७२ अांग ले. 
प्रमाण दोरी + अभ्यास दोरी = १४४ अांग ले. 
चनरञ्छन खभण = १/४ अभ्यास दोरी = ७२/४ = १८ अांग ले मध्यापासभन. 
या कािंकोन चत्रकोणाच्या भ जा ५४, ७२ आचण ९० अशा होतात. 
या ३, ४ व ५ या कािंकोन चत्रकोणाच्या पिंीत आहे. 
 
उत्तम शुल्बकाराची लक्षिे. 
सांख्याज्ञः पणरमािज्ञः समसूत्रणनरञ्छकः ॥२॥ 
समभूमौभवेणििाञ्छुल्बणवत्पणरपृच्छकः । 
 
सांख्याशास्त्रज्ञ, मोजणी तजज्ञ; सारखी दोरी ओढणारा, भभमी सपािं आहे काय हे जाणणारा; चवद्वान् 

श ल्बशास्त्र जाणणारा व िौकस असा असावा. 
 
सांख्या साांगणारे जे गचणतशास्त्र त्यात पारांगत; मापे कशी घ्यावीत यािे िाांगले ज्ञान असलेला, 

सरळ रेषेत दोरी खेिणारा; मापावयािी जमीन िाांगलीसपािं आहे का हे समजणारा; श ल्बातील चनयमाांिी 
पभणय माचहती असलेला; चवद्वान व िाांगला चिचकत्सक असावा. 

 
न जलात्सममन्यत्स्यान्नान्यिातात्प्रमा भवेत् ॥ ३ ॥ 
नान्यद दूरां भ्रमादूध्वं नान्यत्सूत्रादृजुभकवेत् । 
 
पाण्यासारखा एका पातळीत राहणारा द सरा पदाथय नाही; वायभप्रमाणे जयाला मयादा आहे; अशा 

ग णी माणसाला कोठलीही गोष्ट दभर नाही; त्यािप्रमाणे दोरीसारखी द सरी सरळ वस्तभ नाही. 
 
णतयकङ् मान्याश्च सवाथेः पार्श्कमान्याश्च योगणवत् ॥ ४ ॥ 
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चतययङ् मानी व पाश्वयमानी याांिे सांपभणय ज्ञान श ल्ब जाणणाऱ्याला अवश्य हव.े 
 
करिीनाां णवभागज्ञो णनत्योदु्यक्तश्च कमकसु । 
शास्त्रबुद्धध्या णवभागज्ञः परशास्त्रकुतूहलः ॥ ५ ॥ 
णशग्ल्पभ्यः स्थपणतभ्यश्च आददीत मतीः सदा । 
 
करणी; तत्करणी; अक्ष्णया इत्यादी रज्जभांिे चवभाग जाणणारा; सदैव कमामध्ये गढलेला; नेहमी 

शास्त्रीय ब द्धीने िालणारा; पोिंभेद जाणणारा; जो परशास्त्रा बद्दल चजज्ञासभ; अशा श ल्ब शास्त्रज्ञाने चशल्पी 
आचण स्थपती याांिा सल्ला घ्यावा. 

 
शङ् कुलक्षिम्:– षडङ् गुलपरीिाहां िादशाङ् गुलमुग्च्रतम् ॥ ६ ॥ 
जरठां चाव्रिां चैव शङ् कुां  कुयाणिशेषतः । 
 
ब चद्धवान् माणसाने ६ अांग ले पचरघािा; १२ अांग ले लाांबीिा; जभन पण गाठाळ नसलेल्या लाकडािा 

शङ् कभ  करावा. 
 
णिणवतग्स्तप्रमािस्तु खाणदरो मुद गरस्तथा ॥ ७ ॥ 
शङ् कुस्तेन णनखातव्यस्तस्मात्तस्य पणरग्रहः । 
एकतस्तु ऋजुस्तीक्ष्िः खाणदरः सममायतः ॥ ८॥ 
 
२४ अांग ले लाांबीच्या, खैराच्या लाकडािा मोगर करून, त्याने ख ांिंी ठोकावी. म्हणभन तो जरूर 

पाचहजे. 
 
श ल्बज्ञाने एकाि बाजभने तासलेल्या, अणक िीदार, सरळ खैराच्या लाकडािा शङ् कभ  करावा. 
 
शडकुः कायकस्तु शुल्बजै्ञस्तस्याधक गमयेन्महीम् । 
प्रादेशमात्रो हणवयकजे्ञ पूवकलक्षिलणक्षतः ॥ ९ ॥ 
शङ् कुरामणशराः कायकस्तस्याप्यधक णनखापयेत् । 
चतुरस्त्रां मुद गरां स्यात् षोडशाङ् गुलमायतम् ॥ १० ॥ 
अणवद्धां रमिीयां च दारुमध्याच्च णनर्वमतम् । 
 
व त्यािाही अधा भाग जचमनीत प रावा. लहान मोठे के्षत्र साधण्यासाठी ६ ककवा १२ अांग ले मापािा 

शङ् कभ  करावा. पचरणाह = खालिे डोके ककवा रुां दी. ज न्या लाकडािा म्हणजे घट्ट ककवा मजबभत. 
एकीकडभन तासभन बारीक केलेला. खचदरािा म्हणजे उत्तम लाकडािा. अधा जचमनीत घालावा असे पक्का 
बसवावा या अथाने म्हिंले आहे. आमचशरा = ओल्या मार्थयािा. हचवययज्ञात वर साांचगतलेल्या लक्षणाांनी 
य क्त, िंीिभर लाांबीिा, ओल्या लाकडािा शङ् कभ  करावा व त्यािाही अधा भाग जचमनीत प रावा. 

 
१६ अांग ले लाांब, िौरस, एकसांधी शङ् कभ  िाांगल्या तऱ्हेने ठोकील असा लाकडाच्या गाभ्यापासभन 

मोगरा करावा. 
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रजु्जलक्षिम् :– 
 
अजीिाऽग्रग्न्थनी सूक्ष्मा समा श्लक्ष्िा त्वरोमशा ॥ ११॥ 
रजु्जमानाणधका काया अध्वरे योगणमच्छता । 
शािी व बाल्वजी चैव वैिवी वा णवधीयते ॥ १२ ॥ 
रजु्जस्तूभयतः पाशा णत्रवृता यज्ञकमकणि । 
रजु्जमुकञ्जमयी काया शिैस्तु पणरणमणश्रता ॥ १३ ॥ 
कात्यायनो वदत्येवमखण्डा कुशबल्वजैः । 
 
यज्ञामध्ये दोरीिा उपयोग करणाऱ्याने दोरी मापाांपेक्षा जयास्त लाांब करावी. ती नवी, गाठी 

नसलेली; बारीक; सारखी ग ळग ळीत; केसाळ नसलेली अशी असावी. 
 
यज्ञकमामध्ये तीन पदरी; दोन्ही िंोकाांना फास असलेली; प्रमाणाांपेक्षा जयास्त लाांबीिी दोरी ताग, 

गवत अगर बाांबभ यापासभन केलेली असावी. 
 
कात्यायन म्हणतात, दोरी म ांज नावाच्या गवतापासभन तसेि तागचमचश्रत दभय अथवा बल्वज 

यापासभन तयार केलेली पण अखांड असावी. 
 
नवके लक्षिां कुयात्त्रीणि कुयाग्त्त्रषुणत्रषु ॥ १४ ॥ 
उत्तमो नवकः पाशःसदसो मानमुच्यते । 
 
प्रथम नवावर, तसेि प्रत्येक चतसऱ्या मापावर खभण करावी. शवेिंिा नवक पाश. ही सवयमापे 

सदसािी आहेत. (सदस नावािा मांडप आहे). 
 
भा. पृ. ४१ (हणरदास ग्रांथमाला) नवारग्त्नषु श्रोण्यथे, ततणस्त्रषु श्रोणिणनरञ्छनाय, 

पुनणस्त्रष्ट्वांसणनरञ्छनाय, ततणस्त्रष्ट्वांसाय, ततो नवसु पाश एवेणत सदसो मानम् । 
 
प्रथम श्रोणी मापण्याकरता ९ अरत्नीवर खभण; तेथभन ३ अरत्नीवर श्रोणी बाजभवरील 

चनरञ्छनाकचरता, त्यानांतर ३ अरत्नीवर अांसाकडील चनरञ्छनाकचरता; तेथभन ३ अरत्नीवर अांसाकरता खभण 
व या ख णेनांतर ९ अरत्नीवर दोरीला फास करावा. 

 
सदस मांडपावरील भाष्ट्य पान ९ अच्युत ग्रांथमाला:– 
 
सोमयागे सदोणभधानो मण्डपोऽष्टादशारग्त्नदीर्ो नवारग्त्नणवस्तृतो दीर्कचतुरस्त्र उदग्वांशोणवणहतः 

(का. श्रौ. ९–६–३). 
 
सोमयागामध्ये सद नावाच्या मांडपािा आकार आयताकार असतो व त्यािी लाांबी १८ अरत्नी व रुां दी 

९ अरत्नी असते व त्यािे तोंड उत्तरेला असते. 
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तत्राणप शालावत् उदीची प्राचीत्वेन व्यवहतकव्या । सदो मण्डपस्य दैर्घ्ये णवस्तारे चान्येऽणप 
पक्षाःसग्न्त ते तत एवावगन्तव्याः । (का. श्रौ. सू. ९–६–६). 

 
तरी पण शाला मांडपाप्रमाणेि, उत्तर ही पभवय समजभन व्यवहार करावा. सद मांडपािे लाांबी व रुां दीिे 

बाबतीत आणखीही पक्ष आहेत. ते प ढे साांचगतले आहेत. 
 
सदो मण्डपः दैर्घ्ये अष्टादशारग्त्नः; णवस्तारे नवारग्त्नः तथा च मुख्यमण्डपस्याभ्यन्तर एव पूवक भागे 

भवणत । 
 
सद मांडप १८ अरत्नी लाांब व ९ अरत्नी रुां द असतो, त्यािप्रमाणे तो म ख्य मांडपाच्या आत पभवयभागी 

असतो. 
 
समचतुरस्त्रां प्राग्वांशां भवणत । 

प्राग्वांश हा समिौरस असतो. 

दवशत्यरग्त्नः शाला स्यात्तधेन तु णवस्तृता । 

 
शाला मांडपािा आकार दीघयित रस्त्र (आयत), त्यािी लाांबी २० अरत्नी व रुां दी १० अरत्नी. 

 
णवणमतां चतुरस्त्रां स्याद्दशारग्त्न प्रमाितः । 
णवणमतां इणत मण्डपणवशेषः सोमयागे प्रणसद्धः। 
 
सोमयागात चवचमत नावािा मांडप उभा करतात. तो आकाराने िौरस असभन, त्यािी प्रत्येक बाजभ १० 

अरत्नीिी असते. 
 
पञ्चदशमथेकदवशणतकमपरां परतणस्त्रकां  च ॥१५॥ 
िादशसु पाश उत्तम इणत सोमे रजु्जमानमेतत् । 
 
(एकां दर दोरीिी लाांबी ५४ प्रक्रम) त्यातील १५; २१; ३ आचण त्यानांतर त्याच्याप ढे ३ (एवढ्यावर) 

ख णा करून, त्यानांतर १२ वर शवेिंी फास, असे सोमयागात रज्जभिे प्रमाण. 
 
भाष्ट्य (अच्युत ग्रांथमाला) पृ. ५१ :– 
 
पञ्चदशसु श्रोणिणनरञ्छनाथक णचन्हम्, ततणश्चन्हादेकदवशणतप्रक्रमेष्ट्वायाममानायनाथक 

सांख्यासमासभङ् गणचन्हम्, ततणस्त्रषु प्रक्रमेषु णनरञ्छनणचन्हम्; ततोणप दत्रष्ट्वांसमानाय णचन्हम्, (चतुदवशणत 
प्रक्रमाणह प्राची) ततो िादशसु पाश एवेणत चतुष्ट्पञ्चाशत्प्रक्रमा रजु्जः प्रमािाधक वाऽभ्यस्येणत कणथता । 

 
१५ वर श्रोणी चनरञ्छनाांसाठी चिन्ह;त्या चिन्हापासभन २१ प्रक्रमावर सांख्यासमासभांग, तेथभन ३ 

प्रक्रमाांवर चनरञ्छन, त्याप ढे ३ प्रक्रमाांवर अांस (२४ प्रक्रम पभवय बाजभ) आचण तेथभन १२ प्रक्रमावर पाश; 
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याप्रमाणे एकां दर दोरीिी लाांबी ५४ प्रक्रम. ही लाांबी “प्रमाणाधंवाऽभ्यस्य” (का. श . १–१४) या सभत्राप्रमाणे 
साांचगतली. 

 
पदस्याक्ष्िया णतरश्ची तयोरक्ष्िया भवेत् ॥ १६ ॥ 
सौत्रामण्याां णवमातव्या वेणदःस्यात्सोमवत्तथा । 
 
पद के्षत्रािी अक्ष्णया व चतययङ् मानी (पद प्रमाण) या दोहोंम ळे होणाऱ्या आयतािी जी अक्ष्णया ती 

सौत्रामणी यागामध्ये प्रक्रम होते आचण याि प्रक्रमाने सोमयागाप्रमाणे सौत्रामणी वदेी मापली जाते. 
 
भाष्ट्य (अच्युत ग्रांथमाल पान ५१) :– 
 
पदके्षत्रस्याक्ष्िया पार्श्कमानी, णतरश्ची=णतयकङ् मानी, तयोरक्ष्िया तृतीयकरिी सौत्रामण्याां प्रक्रम 

इत्यथकः । एवां च पणरणशष्ट कृतोऽणप णत्रपदप्रक्रमतृतीयाांश एव सौत्रामण्याां प्रक्रमके्षत्रणमष्टणमणत गमयते । 
केणचत्त ु “सोमे तु णिपदो भवेत्” इणतयः पणरणशष्ट े णिपदः सौणमकः उक्तः, तत्ततृीयभागसांके्षणपकाां 
तृतीयकरिीमाहुः तन्न । पदस्याक्ष्ियेत्याणदपणरणशष्ट वाक्यान्तर णवरोधापातात् । तेन चयनवेणदरणप 
सोमवेणदरेव । अग्ग्नः सोमाङ् गणमत्युक्तत्वात् । तन्न यः प्रक्रमणस्त्रपदस्तस्य तृतीयभागसांके्षणपका या करिी 
सैव सौत्रामण्याां प्रक्रमः । चयनानन्तरां च तदङ् गत्वेनाणप श्रुतौ सौत्रामणि पणठतेणत सैव वेणदः प्रस्तुता । 
णिपदप्रक्रमस्त्वनग्ग्नक सोमवेदेणवषय इणत । 
 

(पद चतययङ् मानी व पद पाश्वयमानी) याांिी जी अक्ष्णया, ती द सऱ्या के्षत्रािी पाश्वयमानी व पद 
चतययङ् मानी याांच्या आयताम ळे जी अक्ष्णया होते ती मभळ पद प्रमाणािी चत्रकरणी होते व जया प्रक्रमािे माप 
चत्रपद आहे अशा प्रक्रमािी तृतीय करणी होते व ही तृतीय करणी सौत्रामणी यागामध्ये प्रक्रम प्रमाण मानली 
जाते. सौत्रामणी यागामध्ये तीन पद मापाच्या प्रक्रमािा तृतीयाांश इतके प्रक्रम के्षत्र योग्य असे समजतात. 
काही आिायय सोमयागामध्ये दोन पदाांिा प्रक्रम मानतात. त्या दोन पद प्रक्रमािा तृतीय भाग करणारी ती 
तृतीय करणी असे म्हणतात. तसे नाही. पदािी अक्ष्णया इत्यादी वर साांचगतलेल्या वाक्याशी चवरोध येत 
असल्याम ळे, तेथे जो चत्रपदी प्रक्रम त्यािा तृतीयाांश एकत्र करणारी अशी जी बाजभ तीि सौत्रामणीमध्ये प्रक्रम 
होय. ियनानांतर त्याला अांगभभत अशी सौत्रामणी वदेी श्र तीमध्ये साांचगतली. म्हणभन येथे त्या वदेीिे वणयन 
केले. चद्वपद प्रक्रम हा चनरग्नी वदेीिा चवषय आहे. 

 
नीहारेि र्नैवाणप ज्योणतषामभ्रदशकने ॥ १७ ॥ 
अप्सु दीपां प्रगृहिीयाद्यावत्तमणस दशकने । 
 
तारे ध क्याम ळे अथवा ढगाम ळे चदसत नसल्यास, अांधारात असेतोपयंत पाण्यात पहाण्याकचरता 

चदवा धरावा. 
 
प्रमािां च प्रमेयां च यच्चान्यिस्तुसांज्ञकम् ॥ १८ ॥ 
सवक तच्छास्त्रतो ज्ञात्वा यजे्ञ णसध्यग्न्त याणज्ञकाः । 
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जे मोजावयािे आहे ते आचण त्यािे प्रमाण, जे अन्यवस्त वािक ते सवय शास्त्राप्रमाणे जाणभन, याचज्ञक 
यज्ञप्रसांगी आपले कायय साधीत असतात. 

 
यथा न क्षीयते मानम् यथा च न णववद्धकते ॥ १९ ॥ 
यथा च रमते दृणष्टस्तथा योगां समाचरेत् । 
 
जेणेकरून प्रमाण कमी होणार नाही, ककवा वाढणार नाही, आचण जयाप्रमाणे योग्य चदसेल, 

त्याप्रमाणे जोडणी करावी. 
 

अरग्त्नश्चतुरस्त्रस्तु पूवकस्याग्नेः खरो भवेत् ॥ २० ॥ 
रथचक्राकृणतः पश्चाच्चन्द्राधक इव दणक्षिः । 
 
अरत्नी मापािा िौरस हा पभवेकडील अग्नीिा खर होतो. (आवहनीयािा). दचक्षणाग्नी 

अधयिांद्राप्रमाणे; पचिमेला (गाहयपत्यायतन)“रथिक्राकृती” वत यळाकार कराव.े 
 
अग्नीनाां तु खरः कायो मेखलात्रयसांयुतः ॥२१॥ 
िादशाांगुल उच्राये णवस्तारे चतुरङ् गुलः । 
 
तीन मेखलाांनी य क्त असा अग्नीिा उांिविंा करावा. त्यािी रुां दी ४ अांग ले व उांिी १२ अांग ले 

असावी. 
 

अङ् गुलाणदमानमाह :– 
 
तन्तुः पुष्ट्करनालस्य षङ् गुिः पणरवेणष्टतः ॥२२॥ 
वत्सतयाणस्त्रहायण्या बालेन सदृशो भवेत् । 
त्रयणस्त्रहायिी बालाः सषकपाधं प्रचक्षते ॥२३॥ 
णिगुिां सषकपां णवद्याद्यवः पञ्च तु सषकपाः । 
अङ् गुलस्य प्रमािां तु षड यवाः पार्श्कसांणहताः ॥२४॥ 
चतुर्ववशाङ् गुलोऽरग्त्नणवतग्स्तिादशाङ् गुलाः । 
व्यामस्यात्र प्रमािां तु चतुन्यूकनां शतां भवेत् ॥२५॥ 
पुरुषस्य प्रमािां वै दवशणतस्तु शताणधका । 
 
कमलाच्या देठाच्या तांतभिी सहापिं, तीन वष ेवयाच्या लहान कालवडीच्या केसाएवडी असते. ३ 

वष ेवयाच्या कालवडीिे ३ केस अध्या मोहरीबरोबर. म्हमजे मोहरी त्यािे द प्पिं. ५ मोहऱ्या म्हणजे एक यव. 
 
एकाला एक रुां दीने जोडलेल्या ६ यवाांच्या रुां दीबरोबर एक अांग ल. २४ अांग ले = १ अरत्नी (हात). 

व १२ अांग ले = १ चवतस्ती (िंीि). 
 
व्यामािे प्रमाण, १०० त ४ कमी = ९६ अांग ले व प रुषािे प्रमाण (शांभर अचधक वीस)= १२० अांग ले. 
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प्रपदोग्च्रत ऊध्वकबाहुः पुरुषः, तत्पञ्चमोंशोऽरग्त्नः । अन्न शासे्त्रऽरग्त्नहस्तौ पर्य्यायौ 
अरग्त्नश्चतुदवशाङ् गुलम्, अरत्न्यधं णवतग्स्तः, अांगुलषष्ठोंऽशो यवोदरां, पांचमोंऽशःसषकपः, 
सषकपाद्धकतृतीयोंऽशणस्त्रहायिी बालः, तत्षष्ठोंऽशः पुष्ट्करतन्तुणरत्यथकः । 
 

िवड्यावर उभे राहभन उांि हात केले असता, िवड्यापासभन हातािे शवेिंापयंत जे माप येते तो एक 
प रुष. ह्या प रुषािा पािवा भाग म्हणजे एक अरत्नी. येथे शास्त्रामध्ये अरत्नीलाि हस्त म्हणतात. एक 
अरत्नी म्हणजे २४ अांग ले.  

 
१/२ अरत्नी = १ चवतस्ती = १२ अांग ले. 
 
अांग लािा सहावा भाग यवािी रुां दी. यवािा पािवा भाग म्हणजे मोहरी. अध्या मोहरीच्या चतसऱ्या 

भागाबरोबर ३ वष ेवयाच्या कालवडीिा केस. त्यािा ६ वाभाग कमलाच्या देठािा तांतभ. 
 
णहरण्यशकलाथे तु णहरण्यां यस्य नोच्यते ॥२६॥ 
कृष्ट्िलेनैव तद्धव्याख्या यजे्ञ णसध्यणत याणज्ञकी । 
 
सोन्याच्या त कड्यासाठी म्हणभन जयाला सोने म्हिंले जात नाही, अशा ग ांजनेि यज्ञचवषयक कामे 

साधतात. (कृष्ट्णल = ग ांज). 
 
कृष्ट्िलां  णत्रयवां मानां ताम्रायसमतः परम् ॥२७॥ 
सुविाद धंच माषािाां सुविाश्च णत्रसप्तणतः । 
त्रीणि चैव सहस्त्राणि दद्याद बहुसुविकके ॥२८॥ 
 
३ यवाबरोबर एक ग ांज. त्याच्या प ढिे वजन ताांब्यािे. बह स वणयकाांमध्ये ३७७३ स वणय व माषाांच्या 

अधे स वणय द्याव.े 
 
भूयः स्थपणततो ज्ञात्वा सांज्ञास्वन्यासु मानणवत् । 
स्विककारो यथाऽभ्यासात्तथा भूयो णववद्धकते ॥२९॥ 
 
याहभन अचधक मोठी मापे जाणभ इस्च्छणाऱ्याने चशल्पी आचण सोनार याांिेकडभन ती समजभन घ्यावी. 

सोनार जसा (स्वतःिा चवकास) अभ्यासाने साधतो तसा त्याने आपला चवकास साधवा. 
 
हसते शोषपाकाभ्याां िादत्रशत् भागणमष्टका । 
तस्मादाद्रक प्रमािां तु कुयान्मानाणधकां  बुधः ॥ ३०॥ 
 
चविंा वाळवताना व भाजताना १/३२ भागाने आक ां िन पावतात, म्हणभन ओल्या चविंाांिे प्रमाण अचधक 

ठेवाव.े 
 
अज्ञात्वा शुल्बसद भावां यजे्ञ सौत्रामिीसुते । 
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वेदद ये कतकणमच्छग्न्त णगदर णभन्दग्न्त ते नखैः ॥ ३१ ॥  
 

सौत्रामणी यज्ञामध्ये श ल्बािी सत्यता न जाणता, जे वदेी करण्यािी इच्छा करतील, ते त्याांिे 
कृत्यनखाांनी पवयत तोडण्यासारखे होईल. 

 
दण्डरज्ज्वधकमभ्यस्य षष्ठ ेत्वधकस्य लक्षिम् । 
तथैवचेतरत्राणप णतयकङ् मानां यदृच्छया ॥ ३२॥ 
 
दण्ड रज्ज इतकी रज्जभ घेऊन, ती अध्याने वाढवभन, त्या अध्या भागाच्या १/६ वर (चनरञ्छन) चिन्ह 

कराव.े तसेि द सऱ्या बाजभनेही (चनरञ्छन) चिन्ह कराव.े चतययङ् मानी आपल्या इच्छेप्रमाणे लहान मोठी 
करावी. 

 
यावत्प्रमािा रजु्जः स्यात्तावानेवागमो भवेत् । 
आगमाधे भवेच्छङ् कुस्तदधे च णनरञ्छनम् ॥ ३३॥ 
 
जया प्रमाणािी दोरी असेल तेवढीि दोरी वाढवावी. या वाढचवलेल्या दोरीच्या अध्यावर शङ् कभ  व 

त्याच्या अध्यावर चनरञ्छन चिन्ह कराव.े 
 
आगम = वाढचवलेला भाग. 
 
आधाने पणदकां  कुयात् णिपदः सौणमको भवेत् । 
अग्नौ च णत्रपदां कुयात् प्रक्रमां याणज्ञको बुधः॥ ३४॥ 
 
आधानात एक पदी, सौचमकात दोन पदी आचण अग्नीत तीन पदी प्रक्रम शहाण्या याचज्ञकाांनी 

करावा. 
 
कृणत्तका श्रविः पुष्ट्यणश्चत्रास्वात्योयकदन्तरम् । 
एतत्प्राच्या णदशोरूपां युगमात्रोणदते पुरः ॥ ३५॥ 
 
कृचत्तका, श्रवण व प ष्ट्य ही नक्षते्र नेहमी पभवेला उगवतात तसेि चित्रा व स्वाती याांमधील अांतरािा 

मध्य हा पण पभवय चदशा दाखवतो, म्हणभन ही सवय नक्षते्र िार हात वर येईपयंत पभवय चदशा चनचित करावी. 
 
षडशीत्यङ् गुलां  युगमात्रां यदोणदतां कृणत्तकाणदनक्षत्रमाकाशमारोहणत, तदा तदुपलणक्षता प्राची जे्ञया। 
 
८६ अांग ले म्हणजे एक य ग. इतक्या उांिीवर कृचत्तकादी नक्षते्र आकाशात येतात त्यावळेी जया 

बाजभस ती नक्षते्र चदसतात ती पभवय. 
 
पञ्चाशच्छकक राः पश्चात्पूवे देयाणस्त्रसप्तणतः । 
दणक्षिे तु प्रदातव्या दशा पञ्च च सप्त च ॥ ३६ ॥ 
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कठक ियनात ५० वाळभिे खडे पचिमेला; ७३ पभवेला; १०, ५ व ७ दचक्षणेला ठेवाव.े 
 
तैचत्तरीय ब्राह्मण व तैत्तरीय आरण्यकात, काठक ियनाांबद्दल चवस्तृत चवविेन आले आहे. ह्या 

ियनाांिी नाव ेअशी :– साचवत्र; नचिकेत; ित होत्र; चवश्वसृज; आचण िरणकेतभ. प्रत्येक ियनाच्या पद्धतीत 
फरक आहे, सोम यज्ञािे वळे ही ियने करतात. चविंाांिे ऐवजी लहान लहान खडे याांिा उपयोग या ियनात 
करतात. खड्याऐवजी अांगठ्याएवढे सोन्यािे त कडे वापरले तरी िालतात. ह्या सवय ियनाांिा आकार 
वत यळाकार असतो. 

 
साचवत्र ियनामध्ये रथाांच्या िाकाच्या आकाराएवढे एक वत यळ काढभन त्या वत यळाच्या आत 

चनरचनराळी एकाला एकन चिकिंणारी व चनरचनराळ्या चत्रजयेिी ९ वत यळे काढभन त्यावर लहान लहान खडे 
ठेवतात. 

 
अरण केतभ ियन साचवत्र ियनासारखेि असते. परांत  या ियनात चविंाांिे ऐवजी पाणी वापरतात. हे 

पाणी चनरचनराळ्या पचवत्र चठकाणाांहभन अगर नद्याांतभन आणतात. हे थांड अगर गरम वापरण्यािी िाल आहे. 
 
शांस्यश्चतुर्ववशणत पार्श्कभागश्चतुदकशणभः पणरलेख्यस्तुनर्य्यकम् । 
तथैव चाष्टणिगुिैरथर्य्यकदस्त्रशद णभरायमय हरेत्ततृीयम् ॥ ३८॥ 
 
शस्य = आहवनीय. नय्यय=गाहयपत्य. रथय्यय=दचक्षणाग्नी. 
 
२४ भागाांिा आहवनीय त्याच्या पचिमेला १४ भागाांिा गाहयपत्य; तसेि १६ भागाांिा दचक्षणाग्नी. नांतर 

३० मापभन चतसरा भाग सोडावा. 
 
अग्नेरुदक्साधकनवाङ् गुले मध्यां ततो णलखेत् । 
वृत्तमेकोनदवशत्या प्राची ज्या मध्यगा भवेत् ॥ ३९ ॥ 
उदगधं णवहायावाक् खराग्नेदकणक्षिस्य तु । 
 
दचक्षण अग्नीच्या उत्तरेला ९॥ अांग लाांवर मध्य करावा. १९ अांग लाांिे वत यळ काढभन, त्या वत यळामधभन 

पभवेकडे जाणारी रेषात्या वत यळािे २ भाग करील. त्यापैकी उत्तरेकडील अधा भाग सोडभन देऊन, दचक्षणेला 
राचहलेल्या (अधयिांद्राकृती) भागात दचक्षणाग्नीसाठी खर (उांिविंा) करावा. 

 
दणक्षिाग्ग्नस्थानादुत्तरतः सादे्धषु नवाङ् गुलेषु मध्यां प्रकल्प तत एकोनदवशत्यङ् गुलणमतव्यासादे्धन 

वृतां कृत्वा तन्मध्ये प्राची रेखारूपा काया, तथा वृत्तां णिधा णवभक्तां भवणत, तत उत्तरभागमपहाय 
दणक्षिभागऽरग्त्नणमतो दणक्षिाग्ग्न खरो णवधेयः । 

 
दचक्षणाग्नीच्या स्थानापासभन उत्तरेला ९॥ अांग लावर मध्यकबदभ कल्पभन, तेथभन १९ अांग ल व्यासाच्या 

अध्याने वत यळ काढभन,त्यात पभवय पचिम रेषा काढावी. या रेषेम ळे त्यािे दोन भाग होतील. त्यातील उत्तरेिा 
भाग सोडभन देऊन एक वगय अरत्नी मापािे (अधयिांद्राकृती) दचक्षणायतन होते. 
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सूत्रदोषदणरद्रस्य गूढ मन्त्रस्य धीमतः । 
समापे्तय णक्रया शौल  बी कात्यायन महात्मनः॥४०॥ 
 
जयाांच्या सभत्राांत दोष नाहीत व जयाांिा आशय गभढ आहे, अशा ब चद्धमान् महात्मा कात्यायनाांिी ही 

श ल्बचक्रया समाप्त झाली. 
 
 

***** 
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पणरणशष्ट : १ 
 
शुल्ब सूत्राणवषयीची इतर माणहती  

(४) शुल्ब सूत्राांचा काळ 
 

(अ) प ढील माचहती, श्री.धमयदेव मेहता याांच्या “वदेाांतील काही वैज्ञाचनक माचहती” या १९५९ साली 
प्रचसद्ध झालेल्या प स्तकातभन घेतली आहे. ते चलचहतात:– (पािात्त्य चवद्वानाांना सांमत असलेली) ज न्या 
भारतीय व ग्रीक गचणतज्ञाांच्या काळािी यादी प ढीलप्रमाणे:– 

 
भारतीय गणित 

 
अ. नां. गचणतज्ञािे नाव. त्याांनी चलचहलेल्या प स्तकािे नाव. काळ 

(१) बौधायन श ल्बसभत्र चख्र. पभ. ८०० 

(२) आपस्तांब श ल्बसभत्र चख्र. पभ. ४०० 

(३) आययभिं आययभिंीय इ.स. ४९९ 

(४) वराहचमहीर पांिचसद्धाांचतका ” ५०५ 

(५) भास्कर पचहला लघ  भास्करीय ” ५२२ 

(६) ब्रह्मग प्त खण्डखाद्य ” ६२८ 

(७) भास्कर द सरा बीजगचणत ” १३५० 

 
ग्रीक गणिती 

 
(१) पायथगॅोरस चख्र. पभ. ५८० 

(२) होरास्क्लडस ” ३८८ 

(३) अचरस्िंलिंल ” ३८४ 

(४) स्प्लनी इ.स. २ रे शतक. 

 
(आ) “जयोचतष शास्त्रािा इचतहास” या आपल्या प स्तकात श्री. दीचक्षत चलचहतात. मकॅ्सम ल्लरने 

वैचदक ग्रांथाांिा काल प ढीलप्रमाणे चदला आहे. 
 

वैचदक सांचहता चख्र. पभ. ३,००० ते १,००० 

सभत्र वाङ् मय ” ८०० ते ६०० 

 
ब द्धाच्या आगमनापभवी सवय वैचदक वाङ् मय तयार झाले होते. 

 
(इ) कै. सी. व्ही. वैद्य हे आपल्या “सांस्कृत वाङ् मय” या ग्रांथात चलचहतात. 
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ऋग्वदे चख्र. पभ. ४,००० 

शतपथ ब्राह्मण ” ३,००० 

 
(ा) कै. डल. म. म. पाां. वा. काणे याांनी “धमयशास्त्रािा इचतहास” भाग ३ या आपल्या ग्रांथात चदलेला 

काल. 
 

वैचदक सांचहता काल चख्र. पभ. ४,००० ते चख्र. पभ. १,००० 

चनरुक्त ”८०० ते”४०० 

श्रौतसभते्र ”८०० ते”४०० 

पाचणनी ”६०० ते”३०० 

 
(५) कात्यायन शुल्बसूत्राांत येिाऱ्या प्रमािाांचे कोष्टक 

 
अांग ल = ६ यवाांिे दाणे रुां दीने एकमेकाांना जोडले असता येणारे माप. 
प रुष =  १२० अांग ले=५ अरत्नी = १० चवतस्ती ककवा १० पदे. 
अरत्नी  = २४ अांग ले=हस्त. चवतस्ती = पद = १२ अांग ले. 
ईषा = १८८ अांग ले.  अक्ष = १०४ अांग ले. 
य ग = ८६ अांग ले.  शम्या = ३२ अांग ले. 
व्याम = ९६ अांग ले. 
 

प्रक्रम हे प्रमाण, पद या प्रमाणािे मापात साांचगतले असभन, ते एक पद; दोन पद ककवा ३ पद असे 
चनरचनराळ्या यज्ञाांत बदलत असते. (पद = १२ अांग ले). 

 
*वर चदलेल्या मापाचशवाय (का. श . ७–२२ ते २४) प ढील मापे चदली आहेत. 
६ कमलािे तांतभ = ३ वष ेवयाच्या कालवडीिा केस. 
 ३ केस = १/२ मोहरी. 
५ मोहऱ्या= १ यव. 
 ६ यव= १ अांग ल. 
२४ अांग ले = १ अरत्नी. 
१२ अांग ले = १ चवतस्ती. 
९६ अांग ले = १ व्याम. 
१२० अांग ले = १ प रुष. 
 

(६) किावरील प्रमेयाची अन्य देशाांतील प्रगती 
 

कािंकोन चत्रकोणातील कणावरील वगाच्या प्रमेयािी, त्या वळेच्या, िीन, इचजप्त इत्यादी प्रगत 
देशात कोठवर प्रगती झाली होती, यािा चविार या लेखात केला आहे. 
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“िीन आचण जपान या देशाांतील गचणतािी प्रगती” या श्री. योचशओ चमकामी याांच्या प स्तकातभन 
प ढील माचहती घेतली आहे. 
 

(१) िीन:– प्रािीन चिनी लोकाांनी चलचहलेले व सध्या उपलब्ध असलेले, ज न्यात ज ने व 
गचणतावर चलचहलेले “िौ पाय” नावािे प स्तक प्रचसद्ध आहे. या प स्तकाच्या लेखकािे नाव माहीत नाही, 
एवढेि नव्हे तर, त्या प स्तकािा कालही अज्ञात आहे. 
  

या प स्तकाच्या पचहल्या भागात, सांत असलेला य वराज िौ काँग ब त्यािा चवद्वान् सचिव शगँ काओ 
या दोघाांमध्ये झालेला सांवाद चदला आहे. ह्या प्रचसद्ध असलेल्या सांवादावरून त्या वळेच्या चिनी लोकाांनी 
केलेली गचणतातील प्रगती चदसभन येते. हा सांवाद चख्र. पभ. १२ व्या शतकात झाला असावा. कारण य वराज 
िौ काँग हा चख्र. पभ. ११०५ मध्ये मरण पावला. तो सांवाद प ढीलप्रमाणे आहे :– 

 
िौ काँगने, शगँ काओला प ढील प्रश्न चविारला. – फार वषीपभवी श्री. फभ  ही ने वर िढण्यास 

अशक्य असलेल्या स्वगािे माप घेतले. आपणाांजवळ असलेल्या साधनाांनी पृर्थवीिे माप घेणे अशक्य 
असताना, जर वरील माप घेता आले, तर ते माप त्याने कशा तऱ्हेने घेतले असेल. 
  

शगँ काओ म्हणाला:– मापण्यािे ज्ञान हे वत यळ व िौरस याांच्या ज्ञानापासभन होते. वत यळाच्या मापािे 
ज्ञान िौरसापासभन आचण िौरसािे “ख यी” अथवा कािंकोनािे कणापासभन. हे माप असे येते. ९X९=८१. 
आता या मापािे भाग पाडभन, काऊ ककवा रुां दी ३ घ्या. व क  अथवा लाांबी ४ घ्या, म्हणजे त्या दोन बाजभांच्या 
िंोकाांना जोडणारी लाांबी ५ होईल. िौरसाांच्या िारी बाजभांच्या वगािी बेरीज घेऊन, त्याला दोहोंनी भाचगले 
असता, कणािे माप येते. यािा अथय थोडक्यात असा. कािंकोन चत्रकोणाच्या दोन्ही बाजभांच्या वगािी बेरीज 
करून येणाऱ्या सांख्येिे जे वगयमभळ ते ह्या कािंकोन चत्रकोणाच्या कणाबरोबर होते. 
 

वर चदलेल्या सांवादावरून िौ काँगिे वळेेला चिनी लोकाांना, पायथगॅोरसच्या प्रमेयािे ज्ञान होते 
असे चदसते, एवढेि नव्हे तर, ते कािंकोन चत्रकोण आचण त्याांिे दोन्ही बाजभांिा वगय याांिा स्पष्ट उल्लखे 
करतात. पांरत  त्याांनी य स्क्लडमध्ये चदल्याप्रमाणे या प्रमेयािी थोडक्यात व स्पष्ट शब्दाांत आचण तीही 
भभचमतीच्या भाषेत व्याख्या केलेली चदसत नाही. तरीस द्धा या प्रमेयािे ज्ञान, त्याांना यापभवीि झाल्यािे स्पष्ट 
चदसते. 

 
चिनी व पभवीिे बचॅबलोचनयातील लोक हे रक्ताने एकमेकाांजवळ असल्यािे मानण्यात येते. चिनी 

लोकाांनी वरील प्रमेयािे ज्ञान बॅचबलोचनअन बाांधवापासभन घेतले असाव ेअसे मानण्यात येते. परांत  लेखक 
असे म्हणतो की हे ज्ञान बचॅबलोचनअन लोकाांनी चिनी लोकाांपासभन घेतले असाव े असे का म्हणभ नये? 
पायथगॅोरस हा िौ काँग नांतर ६०० वषीनी उदयास आला.पायथगॅोरसने पभवेकडे प्रवास केला. ह्या प्रवासात 
तो प्रथम बॅचबलोचनआ व नांतर भारतात पण आला असावा असा समज आहे. ह्या त्याच्या प्रवासात त्याने या 
प्रमेयािा अभ्यास केला नसेलि असे साांगता येत नाही. जे प्रमेय आज त्यािे नावाने प्रचसद्ध आहे, त्या 
प्रमेयािे ज्ञान, प्रवासात असताना, त्याला चिनी लोकाांपासभन स द्धा झाले असण्यािी शक्यता आहे. कारण 
िौ काँग व पायथगॅोरस याांिेमधील ६०० वषीिे अांतर व पायथगॅोरसच्या पभवी हे ज्ञान िौ काँगिे वळेी चिनी 
लोकाांस माहीत होते ही गोष्ट वरील म्हणण्यास द जोरा देते. 
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(२) इचजप्त:– श्री. डी. इ. स्स्मथ याांच्या “गचणतािा इचतहास” भाग २ या प स्तकात प ढील माचहती 
चदली आहे. 

 
(अ) िीनबद्दल साांचगतल्याप्रमाणेि इचजप्तमधील लोकाांनास द्धा या प्रमेयािे ज्ञान असल्यािे चदसभन 

येते. क हान येथे १२ व्या वांशातील (चख्र. पभ. २,०००) एक ज ना लेख सापडला आहे. त्यात या प्रमेयावर 
आधारलेली ४ उदाहरणे चदली आहेत, त्यातील एक उदाहरण असे आहे:– 

 

 
 
या लोकात प्रथमि, दोरी ओढभन, त्या दोरीच्या सहाय्याने, जमीन मोजण्यािी रीत असल्यािे 

चदसभन येते. हे दोरी ओढणारे लोक, या प्रमेयािे मदतीने, दोरीने प्रथम एक रेषा काढभन, त्या रेषेला 
कािंकोन करणारी द सरी रेषा काढीत असत. 

 
(ब) श्री. फ्लोचरअन कजोरी हे आपल्या “गचणतािा इचतहास” या प स्तकात प ढील माचहती देतात. 
 
चख्र. पभ. १७०० िे स मारास एम्स या गृहस्थाने एक पत्रक (पेचपरस) प्रचसद्ध केले. हे पत्रक चब्रचिंश 

म्य चझअममध्ये होते. या ऐचतहाचसक पत्रकािे भाषाांतर १८७७ साली एसेन लोर याांनी केले. या पत्रकावरून 
इचजस्प्शअन लोकाांना भभचमतीतील काही रिना व के्षत्रफळ काढण्यािी रीत माहीत असल्यािे चदसभन येते. या 
पत्रात जचमनीवर कािंकोन चत्रकोण व समाांतर चद्वभ ज िौकोन याांिी रिना कशी करावी हे दाखचवले आहे. 

 
इचजस्प्शअन चपरॅचमड्डसिी रिना पभवय-पचिम तसेि दचक्षण-उत्तर या चदशा दाखचवणाऱ्या रेषाांवर 

केली आहे. परांत  उत्तर-दचक्षण चदशा, ताऱ्याांच्या सहाय्याने, त्याांनी चनचित केल्या असाव्या असे वािंते. 
इचजप्तमधील लोकाांना, कहदभ व चिनी लोकाांना दोऱ्या खेिभन काढलेल्या रेषेवर, कािंकोन चत्रकोण करण्यािीं 
माचहती होती. तसेि चख्र. पभ. २००० वषापभवी इचजप्तमधील लोकाांना ३ व ४ या बाजभिा कािंकोन व त्या 
कािंकोन चत्रकोणािा कणयहा नेहमी ५ येतोएवढे ज्ञान होते. 
 

चख्र. पभ. ७ व्या शतकात, ग्रीस व इचजप्त याांिेमधील व्यापार वाढभ  लागला. ग्रीक लोक ज्ञानािे भोके्त 
असल्याम ळे, इचजप्तमधील त्या वळेच्या धमयग रूजवळ ते चवद्या चशकभ  लागले. याम ळे इचजप्तमधील त्या 
वळेच्या मतप्रवाहािे प्राबल्य ग्रीस वगैरे देशात चदसभ लागले. याम ळे ग्रीसमधील ज्ञानािा प्रभाव हा चनभळे 
नाही. भभचमतीतील प्राथचमक ज्ञानािा वारसा ग्रीक लोकाांनी इचजप्तपासभनि घेतला. इचजप्तमधील लोकाांनी 
आपले भभचमतीिे ज्ञान रोज लागणाऱ्या प्रायोचगक गोष्टीप रतेि वाढचवले. ग्रीक लोकाांिे या बाबतीतील चविार 
अत्यांत प्रगत असे होते. 
 

(क) श्री. हीथ हे “ग्रीक गचणत” या प स्तकात चलचहतात. 
 
इचजप्तमधील लोकाांना या प्रमेयाबद्दल काही माचहती असावी असे चदसत नाही. त्याांना ३२+४२= ५२ 

हेसमीकरण माहीत होते. पांरत  त्याांच्या गचणताच्या अभ्यासावरून, ३, ४ व ५ या बाजभांम ळे एक कािंकोन 
चत्रकोण तयार होतो ही कल्पना त्यास असल्यािे चदसभन येत नाही. 
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(३) बॅचबलोचनआ:–प्रथमि १९२८–२९ साली, २००० वषीपभवीच्या, गचणतावर असलेल्या पण 
दगडावर कोरलेल्या काही लेखाांिे भाषाांतर करण्यात आले. त्याांतील २ लेखाांना कािंकोन चत्रकोणािा 
आधार आहे. त्यात चदलेले एक उदाहरण १२,१६ व २० यािे म्हणजे थोडक्यात (३,४ व ५) यािेि आहे. 
श्री. हीथ याांिे मते हे लेख २००० वषापभवीिे असावते. ह्यावरून ते अन मान काढतात की, कािंकोन 
चत्रकोणाच्या कणािा वगय आचण त्या कणािे इतर दोन भ जाांबरोबर असलेले सांबांध, यािे नाते चनदान ३,४ व 
५ या बाबतीत तरी त्याांना माहीत होते यात शांका नाही. 

 
(४) भारत:– कजोरी म्हणतात:– श ल्बसभते्र म्हणजे दोरीच्या सहाय्याने भभचमतीच्या रिना तयार 

करावयािे चनयम. ह्या श ल्ब सभत्राांिा काल चख्र. पभ. ८०० ते इ. स. २०० पयंत असा असावा. हल्लीच्या 
चवद्वानाांना, त्यािा पचरिय न कताि तीन ज न्या पोर्थयावरून झाला. िौरस व आयत याांिी रिना कशी 
करावी हे याि श ल्बसभत्राांत साांचगतले आहे. चवशषे असे की, या रिनाांिा उपयोग प ढील कोठल्याही ग्रांथात 
केलेला आढळत नाही. 
 

स्स्मथ चलचहतात:– या चवषयािे ज्ञान कहदभांना चख्र. पभ. असल्यािे चदसते. या प्रमेयािी माचहती 
श ल्बसभत्राांत आली आहे. या सभत्राांिा काल मात्र चनचित नाही. भारतात या प्रमेयािी माचहती फार पभवीपासभन 
होती, यात म ळीि शांका नाही. 
 

वरील आलेल्या चनवदेनािा गोषवारा प ढीलप्रमाणे:– 
 

(१) पािात्य पांचडताांिे मताप्रमाणे:— (१) िीन, (२) इचजप्त, (३) बचॅबलोचनआ व (४) भारत या 
देशाांतील लोकाांना या प्रमेयािे प्राथचमक ज्ञान जरूर होते. 
 

(२) या प्रमेयािी वाढ फार प्रािीन असल्यािे चदसभन येते. इचजप्त, िीन व बॅचबलोचनआ चख्र. पभ. 
१५०० ते २००० आचण त्याांिेि मते भारतात चख्र. पभ. ८००. 
 

(३) इचजप्त व भारत या दोन देशाांत दोरीने मापण्यािी समान पद्धती होती. 
  

(४) या कालात ग्रीसने काहीि केल्यािे चदसभन येत नाही. 
 

(७) पायथॅगोरसचा सांणक्षप्त इणतहास 
 

पायथगॅोरस कोठे व कधी जन्मला यािी माचहती उपलब्ध नाही. त्यािा जन्म (चख्र. पभ. ५८० ते 
५६८) िे दरम्यान झाला असावा. इ. स. २०० िे स मारास स्प्लनी होऊन गेला. तो चलचहतो की पायथगॅोरस 
अभ्यासासाठी बचॅबलोचनआत गेला होता. काही लोकाांिे म्हणणे असे आहे की तो भारतात येऊन गेला. जया 
प्रमेयाबरोबर त्यािे नाव जोडलेले आहे, त्या भभचमतीतील प्रमेयािी माचहती िीन, इचजप्त व भारत या 
देशाांतील त्या वळेच्या लोकाांना होती. त्याने कदाचित् कािंकोन चत्रकोणातील कणाच्या वगाबद्दलिे प्रमेय 
चसद्ध केले असेल. तो चख्र. पभ. ५०० मध्ये मरण पावला. 
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पायथगॅोरसिे गचणतावरील कोणतेही ग्रांथ आज उपलब्ध नाहीत. त्यािे सांबांधाने काहीि माचहती 
चमळत नाही. इचजप्तमधील भभचमतीप्रमाणे त्याने के्षत्रफळािाि चविार जयास्त केलेला चदसतो. या प्रमेयािी 
मभळ कल्पना त्याला इचजप्तमधभन चमळाली असावी; व हे प्रमेय त्याने कोणत्या रीतोने चसद्ध केले असाव,े हे 
ििेिे चवषय झाले आहेत. 

 
चवशषे महत्त्वािी गोष्ट म्हणजे त्याने अगर त्याच्या अन यायाांनी वत यळावर आधाचरत एकही महत्त्वािा 

चसद्धाांन्त प्रस्थाचपत केला नाही. 
 

पायथगॅोरसच्या अन यायाांनी, स्वतः लावलेले शोध स्वतःिे नावावर प्रचसद्ध न करता, ते त्यािे 
नावाने प्रचसद्ध केले. याम ळे, त्याने स्वतः काय केले व त्याच्या अन यायाांनी त्यात कोणतीभर घातली हे 
समजणे कठीण असल्याम ळे, त्या वळेिी भभचमती, ही पायथगॅोचरअन पांथािी भभचमती असे मानणे जयास्त 
उचित होईल. 
 

बरेिसे लेखक पायथगॅोरसने या प्रमेयािी चसद्धता केली असे मानतात. परांत  हे सवय लेखक त्यािे 
मृत्यभनांतर ५०० वषीनी हे साांगावयासाठी प ढे आले आहेत. तसेि हे प्रमेय त्याने चसद्ध केले या म्हणण्याला 
एका दांतकथेचशवाय द सरा कोठलाही आधार नाही. 
 

पायथगॅोरसने अकलय सांख्येिाही शोध लावला असे म्हणतात. 
 

आता त्यािे तत्त्वज्ञानासांबांधाने इतर काही लेखक काय म्हणतात ते पाहभ:– 
  

(१) जभन १९५६ मध्ये, चथऑसलचफस्िं या माचसकात श्री. जे. एल . डेस्व्हज याांिा एक लेख (२५०० 
वषीपभवीिा पायथगॅोरस आचण त्यानांतर) १८० ते १८६ या पृष्ठाांवर प्रचसद्ध झाला आहे. त्यात ते चलचहतात, 
“प्रािीन शास्त्रज्ञाांमध्ये पायथगॅोरसिे स्थान फार मोठे आहे. तो गाढा पांचडत होता. त्याने एक चशक्षणसांस्था 
स्थापन केली, जी प ढे ध्येयवादी सांस्थेिी जनक बनली. त्याने पभवेकडे प्रवास केला. तो बरीि वष े
इचजप्तमध्ये होता. तेथभन त्याला बांचदवान म्हणभन बचॅबलोनला नेण्यात आले. खास्ल्डयन व पर्मशअन खगोल 
शास्त्रवते्त्याांबरोबर १२ वष ेकाढभन तो भारतात आला. काही भारतीय प स्तकाांत यवनािायय या नावाने त्यािा 
उल्लेख आलेला आहे. बरीि वष ेभारतात राहभन, येथील ज्ञान त्याने चमळचवले व मायदेशी परत गेल्यावर तेथे 
त्याने त्या ज्ञानािा प्रसार केला.” 

 
श्री. एच्. पी. ब्लॅव्हॅिंस्की साांगतात, “त्याने आपल्या तत्त्वज्ञानािा पाया, ब द्धाच्या अध्यात्मचवदे्यच्या 

चवविेनावर आधारलेला असभन, त्या वळेच्या त्यािे पांथातील लोकाांना हे तत्वज्ञान समजले होते,” त्या या 
बाबतीत, प्लेिंो याांच्या तत्त्वज्ञानािा अभ्यास करणाऱ्या सांस्थेिे सांस्थापक श्री. अमोचनअस याांिा 
आधारदेतात. प्लेिंोप्रमाणे पायथगॅोरसने आपले बरेिसे ज्ञान थलय (हमयस) याांच्या प स्तकावरून चमळवले. 
या प स्तकातील तत्त्वज्ञान हे भारतीय तत्त्वज्ञानासारखे आहे. आचण त्यातील ज्ञानािा सांबांध ओरॅफस याच्या 
चशकवण कीशी जोडण्यात येतो. प्रोक्लस म्हणतो ओरॅफस हा ग्रीसमध्ये भारतातभन आला व तो मभळिा 
भारतीय होता. (यावळेी चख्रच्छन धमािा उदयही झालेला नव्हता, ही गोष्ट येथे लक्षात ठेवावयास हवी ). 
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गाणे व गाण्यातील सभर याांिा अन्योन्य सांबांध असल्यािे पायथगॅोरसला मान्य होते. गचणतज्ञाांनी, 
भभचमती, गचणत आचण गायन याांिा अन्योन्य सांबांध असल्यािे आता चसद्ध केले आहे. 
 

आता ओरॅफसच्यातत्त्वज्ञानाबद्दल लोक काय म्हणतात ते पहा:– 
 

भारत सरकारच्या चशक्षण खात्याने प रस्कृत केलेल्या, १९५२ मध्ये लांडन येथे छापलेल्या “पौवात्य 
आचण पाचिमात्य तत्त्वज्ञानािा इचतहास” या प स्तकातील प्रस्तावना पृष्ठे २३–२४ मध्ये प ढील मजकभ र आला 
आहे. 
  

ओरॅचफक लोकाांच्या तत्त्वज्ञानािा म ख्य चवषय मोक्षअथवा म क्ती हा असभन, ही म क्ती मानव देहाहभन 
चभन्न अशा आत्म्याशी जोडलेली आहे. या कल्पनेिा उदय भारतात झाल्यािे श्री. झेलर मान्य करतो. तरी 
पण ही कल्पना ग्रीक लोकाांनी पर्मशअन लोकाांपासभन घेतली असावी असे त्यािे म्हणणे आहे. अलीकडील 
सांशोधनात, झरत ष्ट्र धमात मोक्षािी कल्पना ही आवश्यक असल्यािे चदसभन येत नाही, आचण म्हणभन ही 
कल्पना भारतातभनि ग्रीसमध्ये गेली असे म्हणणे गैरवाजवी होणार नाही. ह्याकल्पनेिा प्रभाव प्रत्यक्ष अगर 
अप्रत्यक्ष रीतीने त्या कालच्या ग्रीक पांथीयावर झाला असण्यािा सांभव आहे. 

 
त्या वळेच्या ग्रीक लोकाांना ज्ञान चमळचवण्याकरता पभवेकडे प्रवास करणे अगत्यािे वािंत होते. 

सोलोन आचण प्लेिंो याांनी पभवेकडे प्रवास केल्यािे सवीना माहीत आहेि. आचण म्हणभन त्याांिे पभवी 
पायथगॅोरस ककवा इतर तत्त्वज्ञाांनी भारताला भेिं चदली नसेलि असे म्हणता येत नाही. परांत  अशा तऱ्हेिी 
भेिं झाल्यािे इचतहासात नमभद नाही. पायथगॅोरसिे तत्त्वज्ञानात भारतीय तत्त्वज्ञानािी बीजे असल्यािे 
सवयसाधारणपणे मानण्यात येते. 
 

अचरस्िंलिंल याने त्यािा चशष्ट्य जो अलेक्झाांडर यास भारतातील ज्ञान व िात यय याांिी माचहती 
चमळवण्यास साांचगतले होते. अलेक्झाांडरच्या स्वारीपभवी भारतीय ज्ञानािी कीती, ग्रीक लोकाांिे कानी 
गेल्यािे या हकीगतीवरून स्पष्ट चदसते. 
 

श्री. ए. ए. मकॅ्डोनल याांनी आपल्या “सांस्कृत वाङ् मयािा इचतहास” या प स्तकात प ढील माचहती 
चदली आहे. 
 

तत्वज्ञानचवषयक वाङ् मयािा चविार करताना असे चदसभन येते की, भारतीय तत्त्वज्ञान आचण त्या 
वळेिे ग्रीक तत्त्वज्ञान यात खभपि साम्य आहे. ईश्वर आचण चनर्ममलेली सृष्टी ही एकि आहेत, या बह रूपी 
जगात सत्यता नाही वगैरे. 
 

एम्फेडोक्लस म्हणतो:– जे पभवी अस्स्तत्वात नव्हते, त्यािा उदय नव्याने या चवश्वात होणार नाही, 
एवढेि नव्हे तर चवश्वात असलेली कोठलीही गोष्ट नाहीशी होणे शक्य नाही. भारतात साांख्याांनी पदाथीच्या 
शाश्वतीबद्दल आचण त्याांच्या अचवनाशी तत्त्वाबद्दल अगदी हेि चविार प्रगिं केले आहेत. 
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ग्रीक दांतकथाांवरून थेल्स, एम्फेडोक्लस, अनॅग्झागोरस, डेमलचक्रिंस वगैरे लोकाांनी भारताला 
त्याच्या खास तत्त्वज्ञानािा अभ्यास करण्याकरता भेिंी चदल्यािे साांगण्यात येते आचण म्हणभन पर्मशयामधभन 
भारतीय चविाराांिा पगडा ग्रीक वाङ् मयावर होणे हे ऐचतहाचसक दृष्ट्ट्या शक्य आहे. 
 

वर दाखचवलेल्या गोष्टीत काहीही तर्थय असो एवढी गोष्ट मात्र खरी की भारतीय तत्त्वज्ञान आचण 
चवज्ञान याांिेवर पायथगॅोरस बराि अवलांबभन असल्यािे स्पष्ट चदसते. जया जया म्हणभन धार्ममक, 
तत्त्वज्ञानचवषयक ककवा गचणत चवषयाच्या चशकवण कीशी त्यािा सांबांध जोडला जातो, ती सवय चशकवण, 
भारतात चख्र. पभ. ६०० या काली ज्ञात होती. त्या सवय चशकवण कीिा प्रभाव त्या काली ग्रीक समाजात फार 
खोलवर पोिल्यािे चदसभन येते. प नजयन्म; पांिमहाभभते; चद्वदल धान्य खाणे चनचषद्ध मानणे; धमय व तत्त्वज्ञान 
यावर आधारलेले बांध पे्रम; भभचमतीत पायथगॅोरसिे नावावर असलेले प्रमेय; त्याच्या अन यायाांनी 
तत्त्वज्ञानचवषयक केलेले गभढ गहन तकय , या सवय गोष्टी प्रािीन भारतातील चविाराशी अगदी तांतोतांत 
ज ळतात. पांरत  कदाचित् तो स्वतः भारतात न येता, त्यािी व भारतीयाांिी गाठ पर्मशआत पडली असणे 
जयास्त शक्य आहे. 
  

(८) यज्ञातील काही प्रयोगाांची माणहती व शब्दाांचा अथक. 
  

अग्ग्न:— मराठीत “अग्नी” हा शब्द चवस्तव या अथी वापरतात. श ल्बसभत्रात हाि “अग्नी” शब्द, 
वदेी, चिती या अथाने वापरला आहे. ७ १/२ वगय प रुष के्षत्रफळ असलेल्या वदेीला “आद्य अग्नी”म्हणण्यािी 
िाल आहे. “एक चवध” अग्नीपासभन “एकशतचवध”अग्नीपयंत, अग्नीिे चनरचनराळे प्रकार साांचगतले आहेत. 
चविंाला लागणाऱ्या मातीला पण अग्नी म्हणतात. 
 

अग्ग्न चयन:– सोम यागात, वदेीच्या पभवयभागी “उत्तर वदेी” नावािा एक ओिंा तयार करतात. 
त्यावर भाजलेल्या चविंाांनी चनरचनराळ्या आकारािे ओिें तयार करतात. ह्यालाि “ियन” असे नाव आहे. 
ियनािे श्येन; कां क; अलज; रथिक्र; द्रोण;स पणय; प्रउग; उभयतः प्रउग; समभह्य;पचरिाय्य; स्मशान; कभ मय 
वगैरे चनरचनराळे प्रकार साांचगतले आहेत. या प्रत्येक प्रकारच्या चितीत चकती चविंा प्रत्येक थरात असाव्या; 
त्या कोठे व कशा ठेवाव्या; त्यािे आकार व मापे काय असावीत यािा तपशील, त्या प्रत्येक चितीिे वणयन 
करताना साांचगतला आहे. श्येन ककवा स पणय याांस गरुड ियन असेही म्हणतात. पचहल्या सोमयागात ियन 
करीत नाहीत. “वाजपेय” आचण “सारस्वत सत्र” यात ियन करू नये असे सत्याषाढ श्रौतसभत्राांत साांचगतले 
आहे. 
  

यज वेदकाली अस्ग्नियनाला सोमयागाच्या बरोबरीने महत्त्व प्राप्त झाले होते. यज्ञधमाच्या 
इचतहासात ियनसांस्था हा एक महत्त्वािा िंप्पा आहे. ईश्वरािी परमप रुष ककवा चवश्वप रुषरूपाने उपासना व 
मभर्मतपभजा यािा उगम याति आहे. मांचदर सांस्थेिा ककवा धार्ममक स्थापत्यािा प्रारांभ येथभनि होतो. शवै व 
वैष्ट्णव धमािा उगमही अस्ग्नियनात झाला आहे. अस्ग्नियनात वैश्वानर इष्टी साांचगतली आहे. या वैश्वानरािे 
स्वरूप तै्रलोक्यव्यापी असल्यािे शतपथ ब्राह्मणात साांचगतले आहे. अस्ग्नियनाशी उपचनषदाांिा चनकिंिा 
सांबांध आहे. छाांदोग्य उपचनषदातील “वैश्वानर चवद्या” व “शाांचडल्य चवद्या” ही उपचनषदातील आत्मचवदे्यिे 
सभत्ररूप सारि होय. सोमयागाच्या साहियाने होणारा ियन हा एक चवचधचवशषे आहे. चवचशष्ट मापाने चवचशष्ट 
लाांबीरुां दीच्या मोजभन घेतलेल्या स्थळात २००–२०० चविंाांिे ठराचवक आकृतीिे असे एकावर एक पाि थर 
रिभन केलेल्या ओट्यास “चिती” अगर “ियन” असे म्हणतात. या सवय ियनात “श्येनाकृती ियन” श्रषे्ठ 
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गणला जातो. हल्ली श्येन चितीि करण्यािा प्रघात आहे. या ियनात उपयोगात आणावयाच्या चविंाांिा 
आकार – िौकोन, चत्रकोण, आयत अशा अनेक तऱ्हेिा असतो. ५ थर चमळभन एक हजार चविंा लागतात. 
पचहल्या खेपेस हजार; द सऱ्या खेपेस दोन हजार; व चतसऱ्या खेपेस तीन हजार याप्रमाणे चविंा माांडतात. 
पचहल्या ियनािी उांिी ग डघ्याइतकी; द सऱ्यािी बेंबीइतकी; व चतसऱ्यािी म खाइतकी असते. यात शवेिंी 
एकां दर १५ थर होतात. या ियन सांज्ञक ओट्यावरि म ख्य अग्नीिी स्थापना होत असल्याम ळे त्यास अग्नी 
असे म्हणतात. या ियनावरि स्थापन केलेल्या अग्नीवर, सोमरसािे, पशभांच्या अांगाांिे व चनरचनराळ्या 
हचवद्रयव्याांिे हवन होते. 

 
अग्ग्नष्टोम:– हा सोमयागािा एक प्रकार आहे. हा यज्ञ फक्त एक चदवसािा आहे. या यागात 

अग्नीिा स्तोम म्हणजे स्त ती असल्याम ळे याला हेनाव चमळाले आहे. हा याग वसांतऋतभत करतात. 
सोमयागामध्ये हा याग प्रथम करतात. ७ सोमसांस्थाांपकैी “अस्ग्नष्टोम”नामक सोमयाग ही पचहली सांस्था 
होय.त्या सोमसांस्था अशा:–अस्ग्नष्टोम; अत्यस्ग्नष्टोम; उकर्थय; षोडशी; अचतरात्र; आप्तोयाम व वाजपेय. 
 

अग्ग्नहोत्र:– जया कमात रोज अग्नीला उदे्दशभन होम केला जातो, त्या कायाला अस्ग्नहोत्र असे 
म्हणतात. अस्ग्नहोत्र घेणे म्हणजे गाहयपत्य; आहवनीय व दचक्षणाग्नी या तीन अग्नींिे आधान करणे. जयाने 
अग्न्याधान केले असेल त्याला आचहताग्नी म्हणतात. आचहताग्नीला रोज सकाळ सांध्याकाळ होम करावा 
लागतो. 

 
अर्श्मेध:– एक महान् सोमयाग. सवयत्र चवजय व सवय प्रकारिी समदृ्धी प्राप्त करून घेऊ 

इस्च्छणाऱ्याने अश्वमेधािे यजन कराव े असे अश्वलायन श्रौतसभत्रात म्हिंले आहें (१०– ६ –१). प्रािीन 
काळी साम्राजय वाढचवण्यािा तो एक वैध मागय होता.“श्रीवैराष्ट्रमश्वमेधः” अश्वमेध म्हणजे समदृ्धी व राष्ट्र होय 
असे म्हणभन त्याला राष्ट्रािे व समृद्धीिे प्रतीकि मानले आहे.“राजा वा एष यज्ञानाां यदश्वमेधः”अश्वमेध हा 
सवय यज्ञाांिा राजा असेही म्हिंले आहे.(श. ब्रा. १३–२–२–१; १३–२–९–२; तै. ब्रा. ३–९–७–१). हा 
यज्ञ ऋग्वदे कालापभवी बरीि वष ेप्रिारात येऊन रूढ झाला होना. 
 

आग्नीध्र:— अध्वयभयच्या हाताखालिा एक ऋस्त्वज. अध्वयभयच्या सगळ्या कामािी माचहती याला 
असावी लागते. यज्ञािे रक्षण करणे हे त्यािे प्रम ख काम आहे. प्रत्यक यागािे पभवी अध्वयभय त्याला सवय ठीक 
आहे ना असे चविारतो व हातात ‘स्फ्य’ (लाकडी तलवार) घेऊन तो सवय ठीक आहे असे साांगतो. याला 
“प्रत्याश्रावण” असे म्हणतात. दशयपभणयमास; पश याग, सोमयाग इत्यादी सवय यागाांत आग्नीध्र असावा लागतो. 
सोमयागात याला चवशषे महत्त्व आहे. त्याच्यासाठी स्वतांत्र आग्नीचध्रय मांडप असतो. जो याजया मांत्र म्हणतो 
त्याला या यागात सवीच्या आधी दचक्षणा चमळते. ब्रह्मगणाांत त्यािे चतसरे स्थान आहे. 
 

आधान:— आपल्या घरात सदैव अग्नी रहावा या हेतभने केलेले धार्ममक कायय. जो माणभस आपल्या 
घरात नेहमी अग्नी रहावा अशी इच्छा करतो व त्याप्रमाणे रहाण्यािा प्रयत्न करतो त्याला अस्ग्नहोत्री 
म्हणतात. अस्ग्नहोत्रािा स्वीकार करतेवळेी करावयािा “अग्न्याधान” हा एक चवधी आहे. शमीच्या वृक्षात 
वाढलेल्या कपपळाच्या झाडाच्या लाकडाच्या “अरणी” करून, त्याांच्या घषयणाने उत्पन्न झालेला अग्नी, तीन 
ककवा पाि चठकाणी स्थापन करावयािा.गाहयपत्य; आहवनीय व दचक्षणाग्नी ही त्यातील तीन अग्नींिी नाव े
होत. कोणी तीन अग्नींिी स्थापना करतात तर कोणी पाि. राचहलेल्या दोन अग्नींिी नाव े “सभ्य” आचण 
“आवसर्थय” अशी आहेत. 
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आहवनीय:—“आहभयते आजयाचदचभरस्स्मन्” आजयाचद हवनीय द्रव्याांनी जयात आह ती चदल्या 
जातात तो आहवनीय अग्नी होय. अस्ग्नहोत्र्याच्या तीन अग्नीपकैी हा एक असतो. अस्ग्नशाळेत 
गाहयपत्याच्या मध्य कबदभपासभन पभवेला ८,१२ ककवा अचधक प्रक्रमाांवर आहवनीयािे स्थान (आयतन) असते. हे 
समिौरस असभन त्याला दोन मेखला असतात. गाहयपत्यातभन अग्नी आणभन आहवनीय चसद्ध करतात. 
 

उतरा वेणद:— यज्ञािे जागी, पभवय भागी पण उत्तरेला जी वदेी तयार करण्यात येते चतला उत्तरावदेी 
म्हणतात. 
 

उत्कर:— वदेीच्या उत्तरेला, किरा िंाकण्याकरता जी जागा केलेली असते, त्या चठकाणाला 
उत्कर म्हणतात. ही जागा नेहमी वदेीच्या बाहेर असते. 
 

उदगयन:— २१ चडसेंबर ते २१ जभन या सहा मचहन्याांत,उत्तरेला सभयय ककवा स्वाती नक्षत्राकडे जास्त 
झ कतो म्हणभन या कालाला उदगयन असे म्हणतात. 
 

गाहकपत्य:— एक म ख्य अग्नी. अस्ग्नहोत्र शाळेत २७ अांग ले व्यासािे एक वत यळाकार क ां ड तयार 
करतात. याला दोन मेखला असतात. ६ बोिें रुां द व सहा बोिें उांि असा वत यळाकार ओिंा हीपचहली 
मेखला. त्याच्यावर ४ बोिें रुां द व ६ बोिें उांि असा द सरा ओिंा असतो. ही द सरी मेखला. दोन मेखलाांनी 
य क्त असे जे हे वत यळाकार क ां ड बनते त्याला गाहयपत्यायतन म्हणतात, व याति अग्नी ठेवलेला असतो. 
 

अस्ग्नहोत्रािे वळेी अरणीिे मांथन करून हा अग्नी चवचधपभवयक उत्पन्न करतात. हा अग्नी 
गाहयपत्यायतनात ठेवणे म्हणजेि अग्न्याधान होय. हे अग्न्याधानकरणाऱ्या यजमानाला गृहपती म्हणतात. 
यावरूनि या अग्नीला गाहयपत्य हे नाव चमळाले आहे. या तीन अग्नीमध्ये हा अग्नी म ख्य असतो. त्यािे 
अहोरात्र सांरक्षण करावयािे असते. त्यातभनि प्रत्येक कमािे वळेी आहवनीयािे व दचक्षणाग्नीिे उद्धरण 
ककवा प्रणयन करतात. त्याला चपता व दचक्षणाग्नी ही माता मानतात. गाहयपत्य, आहवनीय व दचक्षणाग्नी हे 
चतन्ही अग्नी चनत्य धारण कराव े असा एक पक्ष आहे. त्यािप्रमाणे गाहयपत्यािे आयतन िौकोनी असाव े
असाही एक पक्ष आहे. 
 

चतुष्ट्कोि:— भारतातील चशल्पािे ित ष्ट्कोण हे अत्यांत आवश्यक व पचरपभणय असे रूप आहे, असे 
स्िेंला कामचरश म्हणतो. ित ष्ट्कोणािा उगम वत यळापासभन होतो. बाहेर पडणारी शक्ती कें द्रकबदभपासभन चनघभन 
वत यळािे रूप धारण करते, व ित ष्ट्कोणाच्या रूपात स्स्थरता पावते. ित ष्ट्कोण हा चनयमबद्धता, पचरपभणय 
जीवन व मृत्यभनांतरिी पचरपभणयता याांिे प्रतीक मानतात. 
 

चातुमास:—आषाढ श . ११ पासभन कार्मतक श . ११ पयंत; ककवा आषाढ श . १५ पासभन ते कार्मतक श . 
१५ पयंत होणाऱ्या िार मचहन्याांच्या काळाला िात मास असे म्हणतात. दचक्षणायन ही देवाांिी रात्र व 
उत्तरायण हा त्याांिा चदवस. ककय  सांक्रातीला उत्तरायण पभणय होते व दचक्षणायनाला स रवात होते. ककय  
सांक्राांत आषाढाति असते, म्हणभन त्या एकादशीस शयनी असे म्हणतात, कारण त्या वळेेसि देवाांिी रात्र 
स रू होते. 
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चातुमास्य याग:— या यागात वैश्वदेव; वरुणप्रघास; साकमेघ व श नाचसरीय अशी िार पवे आहेत. 
दर ४ मचहन्याांनी यातील एकेक पवय करायिे असते; म्हणभन याला िात मास्य याग असे म्हणतात. साांप्रत 
िारी पवे एकदम करण्यािी पद्धत आहे. वैश्वदेव पवय िैत्री पौर्मणमेला केल्यास, वरुण प्रघास व साकमेध ही 
पवे अन क्रमे श्रावण व मागयशीषय याांच्या पौर्मणमेला येतात. श नाचसरीय केव्हाही केले तरी िालते. 
 

वैर्श्देव पवक:— ही एक इष्टी आहे. या पवातील म ख्य देवता चवश्वदेव ही आहे, आचण याम ळे त्याला 
वैश्वदेव असे म्हणतात. गाहयपत्य, आहवीय व दचक्षणाग्नी यातीन अग्नीवर ही इष्टी होते. या पवात एकां दर 
आठ देवता असभन त्याांना चनराळे हचवद्रयव्य लागते. 
 

वरुि प्रर्ास:—यात दोन इष्टी असतात. यातली पचहली इष्टी फार मोठी असते. चतच्यात मरुत व 
वरुण या देवता प्रम ख असतात. अन्य देवता वैश्वदेव पवाप्रमाणेि. या पवात यव वापरतात. या यवावर 
वरुणािी मालकी असते. त्याम ळे या पवाला वरुण प्रघास पवय असे म्हणतात. या पवात आहवनीयाच्या 
पभवेला दोन वदेी तयार करतात. उत्तरेकडील वदेी अध्वयभयच्या व दचक्षणे कडील वदेी प्रचतपस्थात्याच्या 
जचधकारात असते. अध्वयभय जया चक्रया करील त्याांिे प्रचतपस्थाता अन करण करतो. 
 

साकमेध:— यािा शब्दशः अथय बरोबर ककवा एकाि वळेी अग्नी प्रजवचलत करणे असा आहे. हे पवय 
दोन चदवस िालते. 
 

शुनाणसरीय:— या पवािी म ख्य देवता इांद्र ही आहे. श नासीरौ हा शब्द ऋग्वदेात आढळतो. (४–
५७–५)शभन = वायभ व सीर = आचदत्य. शत. ब्रा. (२–६–३–२) या चठकाणी श न=वैभव व सीर=सार 
असा अथय घेतला असावा असे वािंते. ही इप्टी केल्याने धनधान्य व पशभ याांिी समदृ्धी लाभते. 
 

णचणत:— चिचत हा शब्द “चि” ह्या धातभपासभन झाला आहे. ह्या धातभिा थय माांडणे ककवा रक्षण करणे 
असा होतो. भाजलेल्या चविंा माांडभन जी आकृतीतयार होते चतला चिती म्हणतात. चविंाांच्या चवचशष्ट 
आकृतींच्या स्थांचडलावर अग्नी स्थापभन त्यािे रक्षण करावयािे असल्याम ळे रक्षणाथाने स द्धा चिती शब्द साथय 
होऊ शकेल. पण श्रौत प्रकरणात चविंा माांडभन तयार होणाऱ्या आकृतीला अन सरून “चिती” शब्द 
वापरण्यािा प्रघात आहे. 
 

चितीच्या एका प्रकाराला “श्येन चिती” असे नाव आहे. श्रौतात या चितीला इतर चितीहभन अचधक 
मान आहे. ह्या चितीिे एकावर एक असे प्रत्येकी २०० चविंाांिे पाि प्रस्तर (थर) असतात. पाि थर चमळभन 
एक हजार चविंा होतात. चविंाही चनरचनराळ्या आकाराच्या असतात. 
 

श्येनचिती खेरीज आणखी १७ प्रकारिे ियन म्हणजे चिती आहेत. त्याांिी नावे:– (१) छांदचश्रती, 
(२) कां क, (३) अलज, (४) प्रउग, (५) उभयतः प्रउग, (६) रथिक्र, (७) द्रोण, (८) समभह्य, (९) 
पचरिाय्य, (१०) कभ मय व (११) स्मशान. या चशवाय ७ प्रकारच्या चवहव्य चिती. या चवहव्य चितीना “चधष्ट्ण्या” 
असेही म्हणतात. 
 

या १७ प्रकारच्या चितीखेरीज पाि प्रकारच्या “काठक सांज्ञक” चिती आहेत. या चिती काठक 
म नींनी प्रिारात आणल्या. त्याांिी नावे:— (१)साचवत्र;(२) नचिकेत; (३) िात होम; (४) वैश्वसृज व (५) 
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वरुण केतभ. या चितीत चविंा माांडीत नाहीत. एकाला एक वषे्टणारी ९ मांडले काढभन या नऊही मांडलावर 
चविंाांिे ऐवजी ि नखडीिे खडे माांडतात. 
 

चात्वाल:— पश यागात ककवा सोमयागात यज्ञमांडपाच्या पभवय बाजभस उत्तरवदेी नावािा एक ओिंा 
तयार करावयािा असतो. त्यासाठी महावदेीपासभन िार पावलावर एक खड्डा खणभन त्यातील माती मांत्रपभवयक 
आणभन तो ओिंा तयार करतात. या खड्डड्यालाि िात्वाल असे म्हणतात. अग्नी ियनाांसाठी लागणाऱ्या 
चविंा िात्वालातभन चनघालेल्या मातीच्या कराव्या असे साांचगतले आहे. यज्ञातील चनरुपयोगी वस्तभ 
िात्वालात िंाकतात. 
 

ज्योणतष्टोम:— एक सोमयाग. अस्ग्नहोत्री यजमानाने हाि सोमयाग प्रथम करावयािा असतो. 
सोमयागात सामगानाच्या वळेी ऋिाांिी आवृत्ती करून त्याांिी सांख्या वाढचवली जाते. त्याला स्तोम 
म्हणतात. चत्रवृत्; पांिदश; सप्तदश आचण एककवश या िार स्तोमाांना तैचत्तरीय ब्राह्मणात जयोती असे म्हिंले 
आहे. (१–५–११–१). पचहल्या सोमयागातील सामगानामध्ये या िारही स्तोमाांिा समावशे होत 
असल्याम ळे यासोमयागाला जयोचतष्टोम म्हणतात. या यागािी समाप्ती अस्ग्नष्टोम स्तोत्र गाऊन करतात. 
यािा सवय चवधीही अस्ग्नष्टोमाप्रमाणेि करावा असे साांचगतले आहे. 
 

दणक्षिायन:— २१ जभन ते २१ चडसेंबर या ६ मचहन्याांत सभयय दचक्षणेकडे झ कत असतो. या कालात तो 
चित्रा नक्षत्राकडे सरकतो. त्या वळेी तो दचक्षणेकडे झ कतो म्हणभन त्याला दचक्षणायन असे म्हणतात. 
 

प्रक्रम :— जमीन मोजण्यािे माप. 
 

“आधाने पचदकां  क यात्सोमे त  चद्वपदो भवते् । 
अग्नौ ि चत्रपदां क यात्प्रक्रमां याचज्ञको ब धः ॥” 
 
प्रक्रमािे माप आधानात एक पदािे, सोमयागात दोन पदाांिे व मोठ्या यज्ञात तीन पदाांिे कराव.े 

 
मांडप:— सोमयागात प्राग्वांश; सदस; हचवद्धान व माजालीय वगैरे मांडप बाांधावयािे असतात. त्याांिे 

वणयन प ढे चदले आहे. 
 

प्राग्वांश:— जया मांडपाच्या आढ्याला, पभवेला शेंडा करून बाांबभ लावतात त्याला प्राग्वांश असे 
म्हणतात. यज्ञािे जागी प्रथम ह्यािी उभारणी करतात. या मांडपािी (पभवय–पचिम) लाांबी १६ प्रक्रम व 
दचक्षणोत्तर रुां दी १२ प्रक्रमअसते. िारी चदशाांना मधोमध एक अरत्नी रुां दीिी िार व ईशान्य कोपऱ्यात एक 
अशी पाि दारे असतात. पभवय बाजभिे खाांब ककचित् उांि असतात. िारी बाजभांनी कभ ड घालभन मांडप बांद 
करतात. 
 

सदस्:— सदस् म्हणजे सभास्थान. हा मांडप महावदेीच्या पचिमेला असतो. त्यािी लाांबी १८ 
अरत्नी व रुां दी ९ अरत्नी असते. “सदो मण्डपः दैध्ये अष्टादशारस्त्नः । चवस्तारे नवारस्त्नः तथा ि 
म ख्यमण्डपस्याभ्यान्तर एव पभवयभागे भवचत ।”म ख्य मांडपाच्या आत पभवयभागी हा मांडप असावा व तो १८ 
अरत्नी लाांब व ९ अरस्त्न रुां द असावा असे साांचगतले आहे. या मांडपाच्या पभवय व पचिम बाजभस दोन दारे 
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ठेवतात. उत्तरेकडे शेंडे करून ९ वासे घालतात. पभवय व पचिम या दोन्ही बाजभांिे खाांबठेंगणे असतात. याम ळे 
हा मांडप द पाखी व स ांदर चदसतो. 
 

हणवद्धान:— हचवद्रयव्ये ठेवण्यासाठी तयार केलेला मांडप. “हचवद्धान मांडपो दशहस्तः समित रस्त्रि” 
हा मांडप िौरस व १० हात लाांबी रुां दीिा असतो. ह्याला पभवेकडे एक व पचिमेकडे एक अशी दोन दारे 
असतात. पभवय दाराजवळच्या खाांबाला दभय ग ांडाळतात. 
 

आग्नीध्रीय व माजालीय:— हे दोन मांडप महावदेीच्या दचक्षणोत्तर असतात. आग्नीध् रीय उत्तरेला व 
माजालीय दचक्षणेला. या मांडपाांिा अधा अधा भाग महावदेीच्या आत व अधा अधा भाग बाहेर असतो. हे 
दोन्ही मांडप १२० अांग लेमापाांिे िौरस असतात. आग्नीध् रीय मांडपास दचक्षणेकडे तोंड करून एक दार 
असते. व माजालीय मांडपास उत्तरेकडे तोंड करून एक दार असते. 

 
णवणमत:– चवचमतां ित रस्त्रां स्याद्दशारस्त्नः प्रमाणतः । 

 
“चवचमतां” इचत मांडप चवशषेः सोमयागे प्रचसद्धः ॥ 
सोमयागात चवचमत नावािा मांडप प्रचसद्ध आहे. तो १० अरग्नी मापािा समिौरस असतो. 

 
शाला:— “कवशचत करायामा दशकर चवस्तृनायतः शाला प्रोक्ता । उदगायता त  शाला सभते्रषभक्ताः । 

तामेवात्र सभत्रकारो ब्रवीचत । सैव सोमे प्रागायता ग्राह्यः । 
 

शाला मांडप २० हात लाांब व १० हात रुां द असतो. त्यािे तोंड उत्तरेकडे असाव,े असे सभत्रात 
साांचगतले आहे. पांरत  सोमयागात मात्र त्यािे तोंड पभवेला कराव ेअसे सभत्रकार साांगतात. 
 

णवषुवत्:— जया चदवशी सभयय चनचित पभवेला उगवतो तो चदवस. वषातभन दोन वळेा २१ मािय व २१ 
सप्टेंबर या चदवशी चनचित पभवेला उगवतो. त्या चदवशी तो मेष व त ला या राशीत असतो. यज्ञकालातील जो 
चदवस त्या कालाच्या मधोमध येईल तो चवष वत् समजला जातो. 
  

वचेद:— यज्ञाकरता तयार केलेली जागा. 
 
दार्वशक वेणद:— दशयपभणयमासेष्टीच्या वळेी जया वदेीिे काम लागते ती दार्मशक वदेी. चहिी पभवय पचिम 

लाांबी ९६ अांग ले असते. चहिी रुां दी चनयचमत नाही. यज्ञपाते्र मावतील एवढी रुां दी ठेवावयािी. मात्र दोन्ही 
बाजभस बाक हा पाचहजेि. पभवेला व पचिमेला बाक पाचहजेि असा चनयम नाही. ही वदेी ४ अांग ले खोल 
खणावी असे साांचगतले आहे. नांतर तो खड्डा बारीक कोरड्या मातीने भरून काढावा असा चवधी साांचगतला 
आहे. 

 
पाशुक वेणद:— ऐांद्राग्न इत्यादी पश यागाांसाठी जी वदेी तयार करावयािी असते चतिी पभवय पचिम 

लाांबी १८८ अांग ले असावी लागते. ही वदेी पचिमेला १०४ अांग ले व पभवेला ८६ अांग ले रुां द असते. या वदेीिी 
द सरी मापे अशी आहेत:— 
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पभवय पचिम लाांबी = ६ अरत्नी (हात)  = १४४ अांग ले. 

पचिम बाजभ  = ४ अरत्नी = ९६ अांग ले. 

पभवय बाजभ = ३ अरत्नी = ७२ अांग ले. 

 
या वदेीति एक ित ष्ट्कोणी उत्तरवदेी असते. ही ३६ अांग ले उांि व त्या मानाने रुां द अशी 

ओट्यासारखी असते. ही उत्तरवदेी िात्वालातभन माती आणभन तयार करावी. ती माती अध्वयभयने काढावयािी 
व त्यािा ओिंा ३६ अांग ले उांिीिा व उांिीच्या मानाने रुां दी घेऊन करावयािा. या उत्तरवदेीवर“नाभी” या 
नावािा गाईच्या पावला एवढा लहान िौरस ओिंा असतो. 

 
सौणमक वेणद:– अस्ग्नष्टोम वगैरे सोमयागात ही वदेी करतात. चतिी आकृती पाश कवदेीसारखीि 

असते, पण लाांबी, रुां दी जास्त असते. 
 

पभवय पचिम लाांबी  = ३६ प्रक्रम. (प्रक्रम = २ पदे). 

पचिम बाजभ = ३० प्रक्रम 

पभवय बाजभ  = २४ प्रक्रम. 

 
या वदेीतही १० पद मापािा उत्तर वदेीिा िौरस ओिंा असतो. चकत्येक वळेा पभवय बाजभ = ८ पदे 

आचण पचिम बाजभ = १२ पदे असा उत्तर वदेीिा ओिंा तयार करतात. या वदेीला महावदेी असेही म्हणतात. 
 
शुल्ब:— दोरी ककवा मोजण्यािी काठी. दोरी वळण्यािा चवधी यज्ञकामात इष्ट आहे. दशयपभणयमास 

यागाांमध्ये वदेीत अांथरण्यासाठी दभय कापभन आणतात. त्यािप्रमाणे अग्नी प्रजवलनासाठी सचमधा तोडभन 
आणतात. त्या दभीिा व सचमधाांिा भारा बाांधण्यासाठी अध्वयभयला दोऱ्या वळाव्या लागतात. त्या दोऱ्या 
दभाच्याि वळतात. यादोऱ्याांना तीन साांधे असतात. प्रथम दोन पेढ घेऊन वळावयािे व शवेिंास दोन पेढ 
जोडभन वळावयािे या प्रमाणे तीन साांध्याांिी दोरी होते. या चत्रसांधी दोरीस “श ल्ब” ककवा “चत्रसन्नहन” 
म्हणतात. तीन साांधे जोडभन चनयचमत लाांबीिी वळलेली दोरी ती “श ल्ब” व वािेंल चततकी व कमी जास्त 
वळलेली व अचनयचमत साांधे असलेली ती “रज्ज ” ककवा “रशना” होय. 

 
सौत्रामणि:— स राद्रव्यप्रधान असा हा एक स्वतांत्र याग आहे. ियनाच्या अन ष्ठानानांतर तदांगभभत 

म्हणभनही शवेिंी सौत्रामणी याग करण्यािा चवधी आहे. या चशवाय राजसभय, अश्वमेध, प रुषमेध, वाजपेय, 
अचतरात्र अशा प्रकारिे चनरचनराळे याग आहेत. 

 
दशकपूिकमास:— अमावास्या व पौर्मणमा या दोन पवीिे चदवशी सांकल्प करून द सऱ्या चदवशी जी इष्टी 

करावी लागते चतला अन क्रमे “दशचेष्ट” व “पौर्मणसासेचष्ट” म्हणतात. या दोन्ही इष्टींना अन लक्षभन 
“दशयपभणयमास” असे म्हणतात. अमावास्येच्या इष्टीत अग्नी व इांद्राग्नी व पौर्मणमेच्या इष्टीत अग्नी व अस्ग्नष्टोम 
या देवाांना हचवभाग द्यावयािा असतो. अस्ग्नहोत्री सोमयाजी असेल तर तो आमावास्येच्या इष्टीत एक वषय 
इांद्राग्नीिे जागी इांद्रािे व प ढे नेहमी महेंद्रदेवतेिे यजन करतो. त्याि प्रमाणे पौर्मणमेच्या इष्टीत कोणािे मते 
प्रजापती अगर चवष्ट्णभ याांना त पािा हवी अपयण करावयािा व“इांद्रावै मृध” या देवतेिाही एक प रोडाश करून 
यजन करण्यािा साांप्रदाय सभत्रभेदान रूप असतो. हवीिे अग्नीत समपयण झाले म्हणजे िारी ऋस्त्वज व 
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यजमान उरलेल्या हचवद्रयव्यािे भक्षण करतात. या इष्टीिी दक्षणा म्हणभन िारी ऋस्त्वजाांना भाति चशजवभन 
द्यावयािा असतो. 

 
काही शब्दाांचे अथक व स्पष्टीकरि 

 
अक्ष= १०४ अांग ले लाांबीिे रथाच्या मागील 
बाजभच्याआसािे माप. चशखस्ण्डनी ककवा एकादचशनी 
वदेीला लागणारे प्रक्रम माप ठरचवण्याकचरता या 
मापािा उपयोग करतात. 
अक्ष्िया= कणय ककवा कर्मणका. 
अभ्यास दकवा अभ्यस्य= द प्पिं करून. 
अपणरणमत= जे मापलेले नाही ते. सभत्रात या 
शब्दािा वापर जया जया चठकाणी आला असेल,त्या 
त्या चठकाणी साांचगतलेल्या मापाांपेक्षा थोडे जास्त 
असा त्यािा अथय करावा असे साांचगतले आहे. 
अणतणरक्त= उरलेला. 
अन्नःपात्य= दचक्षणाग्नी. 
अवट= गतय = खड्डा. 
अव्रि= गाठाळ नसलेले. 
अणस्त्र= बाजभ ककवा कोन. 
अांगुल= लाांबी मोजण्यािे सवीत लहान माप. 
(१) ६ यव एकमेकाला रुां द बाजभने जोडले असता जे 
माप येईल ते. 
(२) ककवा प रुष मापािा १२० वा भाग. 
आगन्तु= मभळ प्रमाण मापात केलेली वाढ. 
इष्टका= भाजलेली वीिं. 
णछद=तोडणे; भाग पाडणे. 
जरठ=ज ने. 
णतयकच=समाांतर; चतरकी; आडवी. 
णतयकङ् मानी=दचक्षणोत्तर लाांबी. 
णत्र=तीन; चतप्पिं के्षत्र करणारी बाजभ. (३). 
चत्रकरणी. 
तृतीय= एक तृतीयाांश. 
तृतीय करिी= १/३ के्षत्र करणारी बाजभ =१/३. 
णत्रगुि= चतप्पिं. जया वळेेला अश्वमेध यज्ञािे के्षत्र 
मभळ अग्नीच्या चतप्पिं असते त्या वळेेस त्याला 
चत्रग ण असे म्हणतात. 
णत्रवृता= चतपेढी. जया वळेी तीन दोऱ्या एकत्र करून 
दोरी वळली जाते, त्या दोरींला चतपेढी दोरी असे 

इषु= बाण. चत्रकोणाच्या वरच्या कोन कबदभपासभन 
चतययङ् मानीच्या मध्य कबदभला जोडणारी रेषा. 
ाषा= १८८ अांग ले लाांबीिे एक माप. रथामध्ये 
पभवेकडभन पचिमेकडे जाणारे लाकभ ड. हे माप वदेीिी 
पभवय पचिम लाांबी दाखवते. 
उच्चय= वाढ. 
उपन्यास= स्पष्ट करून साांगणे. 
उपख= खड्डा. 
उभय= दोन्ही. 
उत्तर=नांतरिा; प ढे येणारा. 
ऋजु= सरळ. 
कां क= एक पक्षी. पक्ष्याच्या आकारािी चिती. 
किक= अक्ष्णया;कर्मणका. 
करिी=िौरस अगर तत्सम िौकोनी के्षत्रािी बाजभ, 
चजच्याम ळे त्या आकारािे के्षत्र तयार होते ती. ककवा 
अपभणय आकड्याला करणी म्हणतात. जसे : 
चद्वकरणी= २ चत्रकरणी = ३; 
तृतीय करणी = १/३. दश करणी = १० 
ित्वाकरशत्करणी= ४०. 
कृष्ट्िल= ग ांज. 
च्यु= ठरलेल्या चठकाणापासभन ढळणे. 
बाजभस सरकणे. 
णनरञ्छन= कािंकोन चत्रकोन करण्यासाठी प्रमाण 
दोरीवर करावयािी खभण. ही खभण हातात धरून, 
पभवेला व पचिमेला असलेल्या ख ांट्यात दोरीिे फास 
अडकवभन, हे चिन्ह दचक्षणेला अगर उत्तरेला खेिले 
असता, कािंकोन चत्रकोण तयार होतो. 
णनगद= भाषण. 
नीहार= दािं ध के. 
पद= लाांबी मोजण्यािे माप. हे माप दोन प्रकारिे 
आहे. (१) क्ष द्रपद = १२ अांग ले. (२) दीघयपद = १५ 
अांग ले. 
पद्या= १२X१२ अांग ले मापाच्या िौरस चविेंिे नाव. 
पणरग्रहः= धरणे; ताब्यात ठेवणे. 
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म्हणतात, 
दा= देणे. 
दारु= लाकभ ड. 
दीक्षा= एक धार्ममक चवधी. 
णि= दोन. 
णिकरिी= द प्पिं के्षत्र करणारी बाजभ. (२). 
णितीय= अधा. 
णितीय करिी= १/२ के्षत्र करणारी बाजभ. 
णिगुि= द प्पिं, जया वळेेला अश्वमेध यज्ञािे के्षत्र 
मभळ यज्ञ के्षत्राच्या द प्पिं असते, त्या वळेेस त्याला 
चद्वग ण असे म्हणतात. 
द्रोि= एका चितीिे नाव. ती िौरस ककवा 
वत यळाकार असते. 
णिकिक= वषम कोन असलेली आकृती. 
एककिक = सारखे कोन असलेली आकृती. 
दीर्कचतुरस्त्र = आयत. 
प्राची = पभवय पचिम लाांबी. 
बृहती= २४ X २४ अांग लाांिी वीिं. 
भूयः= जयास्त. 
मुद गर= ख ांट्या ठोकण्यािा लाकडी हातोडा. 
युग= दोन. गाडीिे जोखड. 
यपू=खाांब. ब्रळी द्यावयाच्या पशभला यज्ञात जया 
खाांबाला बाांधतात तो खाांब. 
रज्ज=ू दोरी, 
रथचक्र= रथाच्या िाकाच्या आकारािी वािंोळी 
चिती. 
लक्षि= चिन्ह. 
वषीयस= मोठी ककवा लाांब बाजभ. 
णवतग्स्त= वीत ककवा १२ अांग ले. 
णवष्ट्कां भ= वत यळािा व्यास. 
वेणद= यज्ञाकरता तयार केलेली जागा. 
व्याम= दोन्ही हात जचमनीशी समाांतर वर केले 
असता, त्या दोन हाताच्या बोिंामधील अांतर. ह्यािे 
माप येथे ९६ अांग ले चदले आहे. 
व्यायाम – एक लाांबी दशयचवणारे माप  
= १२० अांग ले. = १ प रुष. 
व्यास= चवष्ट्कां भ. चवभाजन. 
वृन्त= डेख. 
वृत्त= वत यळ. 

पणरभाषा= सवकंश व्याख्या. 
पाद= एक ित थीश. 
पाश= प्रमाण दोरी ख ांिंीत अडकवता यावी यासाठी 
चतच्या दोन्ही िंोकाांना केलेला फास. 
पार्श्कमानी= पभवय पचिम बाजभ. 
णपतृमेध= मृत चपतराांसाठी केलेला यज्ञ. 
पुरस्तात्= अगोदर; पभवी. 
पुरीष= मातीिा ढीग. ओल्या मातीिा राडा. 
पुष्ट्कर= कमळ. 
प्रउग= चत्रकोण. 
प्रमा= पचरचमत; मयाचदत. 
प्रमाि= चनचित केलेले माप. 
प्रणतज्ञा= चनिय करून साांगणे, 
प्रणतषेधः= चनषेध. 
पृथक्= चनरचनराळे. 
पृथु= रुां द. 
अां.) एक वगय प रुष के्षत्रफळ  
= १२० X १२० 
=१४,४०० वगय अांग ले. 
१४,४०० 

= ९०० व. अां. १६ 
= ३० X ३० अांग ले. 
सम= सारखा. एका पातळीत असलेला. 
समचतुरस्त्र= समिौरस. (जयािे सवय कोन 
कािंकोन आहेत व िारी बाजभ सारख्या आहेत 
असा). 
समास= एकीकरण. 
समाणध= जवळ आणणे; एकत्र करणे, समाधान. 
समुह्य= एके चठकाणी एकत्र केलेले. 
सषकप= मोहरी. 
सौणमक= सोम वदेीला उदे्दशभन. 
सूत्र= थोडक्या शब्दाांत बराि आशय प्रगिं करणारे 
वाङ् मय. दोरी. 
स्थपणत= चशल्पकार. 
सांख्यासमासभगङ् = दोन दोऱ्या जया चठकाणी 
जोडल्या जातात, त्या दोन दोऱ्याांना एके चठकाणी 
जोडणाऱ्या साांध्याला “सांख्यासमासभङ् ग” असे 
म्हणतात. 
ऱ्हास= कमी करणे. 
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वृद्ध करिी= लाांब बाजभ. 
शमया= ३२ अांग लाांिे एक माप. 
शिकू= ख ांिंी. 
णशग्ल्पन्= चशल्पशास्त्र जाणणारा. 
षोडशी= एक वगय प रुष के्षत्रफळािा १/१६ 
भागाएवढे के्षत्रफळ असलेली समिौरस आकारािी 
वीिं. ( ३० X३० 
 

ऱ्हसीयस= आखभड बाजभ. 
ऱ्हास्वकरिी= आखभड बाजभ. 
ऱ्हा= वगळणे. 
र्ह्र= जबरदस्तीने घेऊन जाणे. कमी करणे . 
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पणरणशष्ट : २ 
  

शुल्ब सूत्रात येिाऱ्या काही णसद्धान्ताांचे णववेचन 
 

(९) किावरील प्रमेय, त्याची भारतात झालेली वाढ व प्रगती. 
 

कणाच्या वगाबरोबर (कािंकोन चत्रकोणातील) त्याच्या दोन्ही बाजभांच्या वगीिी बेरीज असतेया 
चसद्धाांतािा शोध लावण्यािी गरज कोणत्या कारणाने उत्पन्न झाली व त्यासाठी त्याांनी काय प्रयत्न केले हे 
श ल्बसभत्राांवरून ठरचवण्यािा प्रयत्न या लेखात केला आहे. त्यावरून भारतात झालेली या चसद्धाांतािी वाढ व 
प्रगती या गोष्टीिी माचहती चमळेल. 

 
ही प्रगती प ढील तीन कारणाने झाली असावी:— 

 
(१) पभवय पचिम चदशा ठरचवणारी रेषा, तसेि श्रोणी व अांस दशयचवणारी कबद स्थाने. 

 
(२) फार प रातन कालापासभन ३, ४ व ५ आचण ५, १२ व १३ अशी भ जाांिी लाांबी असलेले दोन 

कािंकोन चत्रकोण. 
 

ह्या नांतर या कािंकोन चत्रकोणात आणखी काही कािंकोन चत्रकोणाांिी भर पडली. 
 

(३) परांत  जया वळेेला वरील दोन्ही रीतींनी, वदेींिी रिना करताना अडिणी येऊ लागल्या व 
वरील सवय रीती अप ऱ्या पडभ  लागल्या, त्या वळेी वरील चसद्धाांतािा शोध आवश्यक झाला. 
 

आता वरील चवधानाांिा चविार आपण कमशः करू:— 
 
(अ) कात्यायनाांनी पचहल्या रीतीिे वणयन अध्याय १ सभते्र ६ ते १० याांत सचवस्तर केले आहे, त्यािा 

साराांश असा:— 
 

प्रथम पभवेला व पचिमेला प्रमाणाांइतक्या अांतरावर एकेक ख ांिंी ठोकभ न, त्या ख ांट्याांत फास 
अडकवभन, चनरञ्छन चिन्ह आग्नेय चदशलेा खेिभन अांस चिन्हाांवर ख ांिंी ठोकावी. अशाि रीतीने चनरञ्छन 
चिन्ह ईशान्य चदशलेा खेिभन तेथेही अांसािी ख ांिंी ठोकावी. नांतर फास बदलभन वर साांचगतल्याप्रमाणेि 
पचिमेला (उत्तर व दचक्षण) या चदशाांकडे चनरञ्छन चिन्ह खेिाव ेव श्रोचणकबदभवर ख ांट्या ठोकाव्या. 
का. ४. 
 

हे अांस व श्रोचणकबदभ कसे चनचित कराव े हे सभते्र १६ ते २० मध्ये साांचगतले आहे. श्रोणी व अांस ही 
श्र तीत साांचगतलेल्या मापाप्रमाणे करावी. जर चदलेले माप िौरसािे असेल तर िौरसाच्या प्रमाणदोरीच्या 
अधे माप ख णेसाठी घ्याव.े जर आयतािे माप चदले असेल तर आयताच्या चतययङ् मानीच्या (उत्तर दचक्षण 
रेषा) अध्या मापाने ख णा कराव्या. चत्रकोण (साधावयािा) असेल तर अांस चिन्हािी जरूरी भासणार नाही. 
परांत  श्रोणीच्या चिन्हाांकरता चतययङ् मानीच्या अध्या मापाने ख णा कराव्या. थोडक्यात प्रािी अथवा पभवय-पचिम 
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रेषा ही अक्षरेषा मानभन श्रोणी व अांस चिन्हे चतययङ् मानीच्या अध्या मापाने चनचित करावी व यासाठी हव े
असलेले कािंकोन चनरञ्छन चिन्हाने साधाव.े वरील सवय चविार ध्यानात येण्यासाठी आपण महावेदीिे 
उदाहरण घेऊ. महावदेीिा आकार समाांतर चद्वभ ज िौकोन आहे. या वदेीिी पभवय-पचिम लाांबी ३६ व दोन 
समाांतर भ जाांिी मापे २४ व ३० अशी आहेत. आता ही आकृती वरील चनयमाने कशी करता येते ते पाहा. 
 

प्रथम अबही ३६ मापािी पभवय-पचिम रेषा काढा. नांतर पभवेला बअर हा कािंकोन चनरञ्छन चिन्हािा 
उपयोग करून तयार करा. 
 

अ या कबदभपासभन, उत्तरेला व दचक्षणेला, पभवय बाजभच्या अध्या मापाने, १२ मापाांिे अांतरावर, य व र हे 
अांसकबदभ चनचित करा. 

 
याि प्रमाणे ब कबदभपासभन पचिमबाजभच्या अध्या मापाांने, १५ मापाांिे अांतरावर, चनरञ्छन चिन्हाने 

अबल हा कािंकोन तयार करून ब या कबदभपासभन उत्तरेला व दचक्षणेला व व ल हे श्रोचणकबदभ चनचित करा. 
 

असे केल्याने यरलव हा महावदेीिा बाह्य आकार तयार होतो. 
अशा रीतीने कोठलीही सरळ रेखाकृती तयार करणे अगदी सोपे आहे. 
या साठी प ढील दोन गोष्टींिा उपयोग करावा लागला. त्या दोन गोष्टी अशा:– 

  
(१) प्रािी चदशा चनचित करणे. 
(२) प्रािी चदशचे्या दोन्ही िंोकाांवर, चनरञ्छन चिन्हािा उपयोग करून; श्रोणी व अांस-कबदभ चनचित 

करणे. 
 

(१) यापैकी प्रािी चदशा चनचित कशी करावी यािी माचहती येथे साांचगतली नाही. ती सवीना माहीत 
असल्यािे गृहीत धरले आहे. 
 

(२) कात्यायन श ल्ब सभत्राच्या पचहल्या अध्यायाला “पचरभाषा प्रकरण” असे म्हिंले आहे. 
यापचरभाषा प्रकरणात भभचमतीला लागणाऱ्या काही शब्दाांच्या व्याख्या चदल्या आहेत.त्याांपकैी“चनरञ्छन” व 
“अक्ष्णया” या दोन व्याख्याांिा चविार येथे करावयािा आहे. 
 

यापकैी चनरञ्छन शब्दािी व्याख्या दोन रीतीने केलेली आहे. चनरञ्छन हे नाव दोरीवरील ख णेला 
चदले असभन, या ख णेम ळे दोन चनरचनराळे कािंकोन चत्रकोण तयार होतात. या दोन्ही रीतींत अक्ष्णया 
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शब्दािी व्याख्या आली असभन, त्या दोन्ही चठकाणिी अक्ष्णया शब्दािी व्याख्या मात्र एकि आहे. प्रथम या 
दोन व्याख्या काय साांगतात ते पहा:— 
 

पचहली व्याख्या:— प्रमाणदोरी एवढ्याि लाांबीच्या दोरीिी प्रमाणदोरीत वाढ करून, 
सांख्यासमासभांगाजवळील िवर्थया भागावर खभण करावी. वाढवलेल्या दोरीच्या शवेिंाकडील िवर्थया 
भागावर नव्हे. या ख णेला चनरञ्छन असे म्हणतात. 
 

प्रमाणदोरी व अभ्यासदोरी या दोन्ही दोऱ्या चमळभन तयार झालेल्या दोरीतभन, चतययङ् मानी एवढी 
लाांबी कमी केलीअसता, उरलेली दोरी, त्या कािंकोन चत्रकोणाच्या कर्मणकेच्या लाांबीएवढी भरते. यालाि 
श ल्बसभत्रात अक्ष्णया असे म्हणतात. 
 

याप्रमाणे चनरञ्छन चिन्हाम ळे त्या दोरीिे दोनभाग होतात. एक भाग चतययङ् मानीएवढा व द सरा 
अक्ष्णयेएवढा. या पचहल्या व्याख्येम ळे ३, ४ व ५या बाजभ असलेला कािंकोन चत्रकोण तयार होतो. 
 

आपस्तांबाांनी या सभत्रािा उपयोग सोमवदेी तयार करण्याकरता केला आहे:— 
ते म्हणतात:— 

  
“तदेक रज्वा णवहरिम् । णत्रकचतुष्ट्कयोः पणञ्चकाऽक्ष्िया रजु्जः। 
नाणभणस्त्ररभ्यस्ताणभरांसौ । चतुरभ्यस्ताणभश्श्रोणि । आप. शु. पृ. ७६. 
 
जया कािंकोन चत्रकोणािी अक्ष्णया ५ आहे व त्याच्या द सऱ्या दोन भ जा ३ व ४ आहेत, त्या 

चत्रकोणाच्या भ जेिी िौपिं करून अांस चनचित करा म्हणजेपभवय बाजभ चनचित होईल व पािपिं करून 
श्रोचणकबदभ चनचित होऊन पचिम बाजभ चनचित होईल.अशा रीतीने सोमवदेी तयार होईल. 

 
(२) (अ) आता आपण चनरञ्छन शब्दाच्या द सऱ्या व्याख्येकडे वळभ. ती व्याख्या अशी:– 
 
प्रमाणदोरीच्या लाांबीच्या अध्या लाांबीिी दोरी प्रमाणदोरीत चमळवभन, त्या वाढवलेल्या (अध्या 

दोरीच्या) सहाव्या भागावर खभण करावी. या चिन्हाला चनरञ्छन असे म्हणतात. 
 
प्रमाणदोरी व त्यात अधी दोरी वाढवभन तयार झालेल्या दोरीतभन, चतययङ् मानी वजा जाता, उरलेली 

दोरी अक्ष्णया (अक्ष्णयेच्या लाांबीिी) होते. 
 
चनरञ्छन हे एक चिन्ह असभन ते प्रमाणदोरी व चतच्यात वाढ करणारी दोरी या दोहोंच्या साांध्याजवळ 

असते. या ख णेम ळे ही दोरी जयाच्या भ जा ५ व १२ आहेत व जयािी अक्ष्णया १३ आहे, अशा मापािा 
कािंकोन चत्रकोण तयार करते. 

 
ह्या कािंकोन चत्रकोणािा उपयोग महावदेी तयार करण्याकडे होतो. या महावदेीिी मापे शत. ब्रा. 

व तै. सांचहतेत चदली आहेत. ती अशी:— 
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“स वेद्यन्तात् षट दत्रशत्प्रक्रमान्प्राचीं वेदद णवणममीते, दत्रशत् पश्चाणत्तरश्ची चतुदवशदत पुरस्तात्तन्नवणतः 
। सैषा नवणतप्रक्रमावेणदस्तस्याां सप्तणवधमत्ग्न णवधताणत । शत. ब्रा. १०–२–३–४. 

 
वदेीच्या पचिमेकडील िंोकापासभन पभवेिे िंोक ३६ प्रक्रम अांतरावर मापभन चनचित करतो. म्हणजे या 

वदेीिी पभवय पचिम लाांबी ३६ प्रक्रम. या वदेीिी पचिम बाजभिी रुां दी ३० व पभवेिी २४ प्रक्रम आहे. या सवय 
मापाांिी बेरीज (३६ + ३० + २४ = ९० ) ९० प्रक्रम भरते. या वदेीवर सप्तचवध अग्नीिी स्थापना करावी. 

 
अगदी याि अथािे वणयन तै. सां. ६–२–४–५ येथे चदले आहे. 
 
यावरून भारतीय लोक वर चदलेल्या कािंकोन चत्रकोणािा उपयोग फार पभवीपासभन करीत आले 

असल्यािे स्पष्ट चदसभन येते. 
 
ही महावदेीिी मापे मापण्यास आणखी सोपे जाव े म्हणभन श्री. बौधायन व श्री. आपस्तांब याांनी 

आणखी काही कािंकोन चत्रकोणाांिी भर घातली:— 
 
(अ) िादणशकापणञ्चकयोस्त्रयोदणशकाऽक्ष्ियारजु्जः । ताणभरांसौ णिरभ्यस्ताणभश्श्रोणि । आप. शु. पृ. 

८१. 
 

जया चत्रकोणाच्या (कािंकोन) दोन भ जाांिी लाांबी ५ व १२ व अक्ष्णया १३ आहे त्याांनी अांस, व चतप्पिं 
करून श्रोणी चनचित कराव्या. 
 

(आ) पञ्चदणशकाऽणष्टकयोः सप्तदणशकाऽक्ष्ियारजु्जः । ताणभश्श्रोिी । आप. शु. पृ. ८१. 
 
जया कािंकोन चत्रकोणाांच्या भ जाांिी लाांबी ८ आचण १५ आहे व कणािी लाांबी १७ आहे, त्या 

कािंकोन चत्रकोणािा उपयोग पचिमेकडील श्रोणी चनचित करण्याकचरता करावा. 
 
(इ) िादणशकापञ्चदत्रणशकयोस्सप्तदत्रणशकाऽक्ष्ियारजु्जः । ताणभरांसौ । आप. शु. पृ. ८२. 
 
जया कािंकोन चत्रकोणाच्या कणािी लाांबी ३७ आहे आचण जयाच्या दोन भ जाांिी लाांबी १२ व ३५ 

आहे, त्या कािंकोन चत्रकोणािा उपयोग अांस चनचित करण्याकचरता करावा. 
 

याप्रमाणेि बौधायनानीस द्धा चत्रकोणाच्या भ जाांिी लाांबी चदली आहे पांरत  त्याांनी कणािी लाांबी 
साांचगतलेली नाही एवढेि नव्हे तर त्यािा उपयोग कसा करावा हे स्पष्ट केले नाही. परांत  त्याांनी प्रथम म ख्य 
चसद्धाांत साांगभन, हे सवय कािंकोन त्याांनी म ख्य चसद्धाांतावरील उदाहरणे म्हणभन साांचगतले असल्यािे 
िंीकाकार म्हणतो:— 

 
टीका:—दीर्कचतुरस्त्रपार्श्कमान्या समचतुरसे्त्र कृते यत् के्षत्रां सांपद्यते यच्च णतयकङ् मान्या 

तदुभयमक्ष्िया रज्ज्वा समचतुरसे्त्र कृते सांपद्यते । णत्रकचतुष्ट्कयोः पणञ्चकाऽक्ष्ियारजु्जणरत्यादु्यदाहरिम् । 
तासाां णत्रकरिेऽप्ययमेव प्रकारः । 
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आयताच्या चतययङ् मानी व पाश्वयमानी याांनी पृथक पणे केलेल्या िौरसाांच्या के्षत्रफळाांच्या बेरजेएवढे 
के्षत्रफळ त्या आयताच्या कर्मणकेने तयार केलेल्या िौरसाने चमळते.“चत्रकित ष्ट्कयो इत्यादी” ही त्या म ख्य 
सभत्रािी उदाहरणे आहेत. चत्रकरणी मध्ये स द्धा हाि प्रकार आढळतो. 
 

बौधायनाांनी साांचगतलेल्या कािंकोन चत्रकोणाच्या भ जा प ढीलप्रमाणे:— 
 
णत्रकचतुष्ट्कयोिादणशकपणञ्चकयोः पञ्चदणशकाणष्टकयोः सणप्तकचतुदवणशकयोः िादणशकपञ्चत्रत्र 

णशकयोः पञ्चदणशकषट दत्रणशकयोणरत्येतासूपलग्ब्धः । बौ. शु. १–४९. 
 
त्याांच्या भ जा प ढील प्रमाणे:– (१) ३ आचण ४ (२) ५ आचण १२ (३) १५ आचण ८ (४) ७ व २४ (५) 

१२ आचण ३५ (६) १५ आचण ३६. 
 
याचशवाय कात्यायनाांनी उत्तरवदेीबद्दल माचहती साांगताना कािंकोन चत्रकोणािी दोन उदाहरणे 

साांचगतली आहेत:— 
 

(१) चतययङ्  मानी एक पद व पाश्वयमानी ३ पदे असेल तर त्या कािंकोन चत्रकोणािी अक्ष्णया दहा पदे 
के्षत्रफळ असलेल्या ित रस्त्रािी करणी होते (का. श . २–८). 

 
(२) तसेि चतययङ् मानी २ पदे व पाश्वयमानी ६ पदे असेल तर त्यािी अक्ष्णया ४० पदे के्षत्रफळ 

असलेल्या िौरसािी बाजभ होते. या दोन्ही उदाहरणाांत अक्ष्णयेिी ककमत अकलय सांख्येत येते. 
 
वरील चवविेनावरून आपण प ढील चनष्ट्कषय काढभ  शकतो. 
 
(अ) वर साांचगतलेल्या कािंकोन चत्रकोणाांपैकी फक्त दोनि कािंकोन चत्रकोणाांसाठी प्रमाणदोरीवर 

चनरञ्छनािी खभण करा असे श ल्बसभत्रकार साांगतात. इतर कािंकोन चत्रकोणाांिे बाबतीत अशा तऱ्हेिी 
काहीि सभिना नाही. भारतीयाांना हे दोन कािंकोन चत्रकोण फार पभवीपासभन माहीत होते हेि त्यािे कारण 
असाव.े हे दोन कािंकोन चत्रकोण ३,४ व ५ आचण ५,१२ व १३ असे आहेत. 

 
(आ) सभत्रकाराांना प्रत्येक नव्या कािंकोन चत्रकोणासाठी चनरञ्छन चिन्ह कोठे कराव े हे ठरचवणे 

अशक्य नव्हते. परांत  सभत्रकाराांनी तसे का केले नाही याला प ढील कारणे सांभवतात. 
 
(१) प्रत्येक कािंकोन चत्रकोणािे बाबतीत चनरञ्छन चिन्ह ठरवणे ही गोष्ट अव्यवहायय होती. 
 
(२) त्यािप्रमाणे प्रत्येक यज्ञप्रसांगी, चवचशष्ट चनरञ्छन चिन्ह हे कोठल्या कािंकोन चत्रकोणाकचरता 

आहे व त्यािा उपयोग कोठे व कसा करावयािा हे लक्षात ठेवणे फार कठीण झाले असते. कारण प्रत्येक 
कािंकोन चत्रकोणासाठी प्रत्येक वळेी नव्या चनरञ्छन चिन्हािी जरूर भासली असती. 

 
(३) जोपयंत कािंकोन चत्रकोणाच्या सवय भ जा कलय सांख्येत साांगता येत होत्या तोपयंत अक्ष्णया 

शब्दाच्या व्याख्येने त्यािा पडताळा पाहणे फार सोपे होते. पांरत  भ जाांिी लाांबी जया वळेी अकलय शब्दाांत 
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येऊ लागली त्या वळेी हा पडताळा पाहणे आचण त्या बरोबरि चनरञ्छन शब्दािी व्याख्या करणे कठीण 
झाले. 
 

(४) या बाबतीत आपस्तांब श ल्बसभत्राांवरील िंीकाकार श्री. करचवन्द याांनी एक सामान्य चनयम 
करण्यािा प्रयत्न केला परांत  तो चकतपत साध्य झाला याबद्दल त्या श ल्बसभत्रािे भाषाांतर करताना जयास्त 
चलहभ. 
 

(५) ककवा अशीही शक्यता असणे जयास्त शक्य आहे की भभचमतीच्या चसद्धाांतान सार, जी वर 
उदाहरणे चदली आहेत त्या वरून, नवीन सामान्य चसद्धाांत तयार करणे शक्य झाल्याम ळे, या अक्ष्णया व 
चनरच्छन शब्दाांच्या नव्या व्याख्याांिी जरूरी भासली नाही. 
 

वर चदलेल्या उदाहरणाांवरून एक गोष्ट लक्षात येते ती अशी:— 
 
(१) त्या वळेच्या भारतीयाांना, दोन भ जा चदल्या असताना, कािंकोन चत्रकोण कसा साधावा यािे 

पभणय ज्ञान झालेले होते. 
 
(२) कािंकोन चत्रकोणात असलेल्या अक्ष्णया व इतर दोन भ जा याांिा के्षत्रफळािे दृष्टीने परस्पर 

असलेला सांबांध याांिी माचहती झाली होती. 
 
(३) आता याप ढे, श ल्बकाराांना कणावरील वगाने तयार होणारे के्षत्रफळ (कािंकोन चत्रकोणातील) 

हे उरलेल्या दोन भ जाांच्या वगीच्या बेरजेबरोबर होते हा चसद्धाांत शोधभन काढण्यािी जरुरी का भासली व 
त्या प्रयत्नात त्याांना चकतपत यश आले हे पाहणे योग्य ठरेल. 

 
(अ) यज्ञासाठी तयार करण्यात यावयाच्या पचहल्या चितीिे के्षत्रफळ हे नेहमी ७ १/२ वगय प रुष 

असते. 
 
“उत्तरेषु पुरुषोच्चयेनैकशतणवधात्” (का. श्रौ. सभ. १६–८–२८) या कात्यायन श्रौत सभत्रािे 

स्पष्टीकरण करतो. (का. श . ५–१). 
 
श्रौतसभत्रात ७ १/२ वगय प रुष के्षत्रफळािा अग्नी साांगभन “उत्तरेष  प रुषोच्चयेनैकशतचवधात्” असे जे 

साांचगतले त्या प रुषवाढीिी रीत स्पष्ट करून साांगतो. प ढच्या म्हणजे द सऱ्या ियनापासभन १०१ प्रकारच्या 
शवेिंच्या ियनापयंत एकेक प रुषवाढीने अस्ग्नके्षत्र चनमाण करावे. 

 
वरील चवधानावरून असे स्पष्ट ध्यानात येईल की प्रत्येक नव्या यज्ञािे वळेी पभवीच्या यज्ञािे वळेी, जे 

वदेीिे के्षत्र असेल त्या वदेीच्या के्षत्रात १ वगय प रुष वाढवावा. ही प रुषवाढ कशी करावी या सांबांधीिे चनयम 
थोड्याफार फरकाने बौधायन, आपस्तांब व कात्यायन याांनीसाांचगतले आहेत. 

 
ही प रुषवाढ साधताना ७ १/२ वगय प रुषाच्या समिौरसात १ वगय प रुषािासमिौरस चमळवावा 

लागतो. याम ळे दोन असमान के्षत्रफळाांिे समिौरस एकत्र कराव ेलागतात. 
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(आ) यािप्रमाणे ७ १/२ वगय प रुष के्षत्रफळािे, आत्मा, पक्ष व प च्छ असे चनरचनराळे भाग पाडाव े
लागतात. याम ळे एका िौरसातभन द सरा िौरस कसा वजा करावा व वजा करून आलेल्या के्षत्रफळाबरोबर 
नवा िौरस कसा तयार करावा यािे ज्ञान असणे अवश्य आहे. 
 

ही दोन िौरसाांिी बेरीज अथवा वजाबाकी, ही कणावरील वगाच्या चसद्धाांताच्या आधारेि, सवय 
सभत्रकाराांनी, कशी करावी हे साांचगतले आहे. 
 

(इ) अश्वमेध यज्ञािे वळेी, अश्वमेध वदेी, पचहल्या सप्तचवध यज्ञाच्या वदेीच्या के्षत्रफळाच्या द प्पिं 
ककवा चतप्पिं के्षत्रफळािी असावी असे सवय श ल्बसभत्रकार तसेि श्रौतसभत्रकारही साांगतात. 
 

(उ) दचक्षणाग्नी हा अधयवत यळाकार आहे. त्या अधयवत यळािे के्षत्रफळ, गाहयपत्याच्या वत यळाकार 
चितीच्या के्षत्रफळाएवढे येण्याकचरता, वत यळाकार गाहयपत्य चितीच्या द प्पिं के्षत्रफळ असणारे वत यळ प्रथम 
तयार कराव ेलागते. 
 

अश्वमेध चितीिे म ख्य प्रकार दोन:— 
 
(क) आद्योऽग्ग्नणिगुिणस्त्रगुिो भवतीणत सवकसमासः । का.शु. ५–२. 
(ख) णिस्तावा वेणदभकवतीत्यर्श्मेधे णवज्ञायते । आप. शु. पृ. ८६ 
(ग) णत्रस्तावोऽग्ग्नभकवतीत्यर्श्मेधे णवज्ञायते । 
(र्) वेणदकाले णिस्तावा वेणदः । णत्रस्तावोऽग्ग्नरेकदवशो वा । आप. श्रौ. सू. ९ मी कां णडका. 
(च) तावपरेि मध्यतो देवयजनां जोषयते णिस्तावद्यथाग्नेणवधायाां । बौ. श्रौ. सू. १५–१. 

 
प्रथम चितीच्या के्षत्रफळाच्या द प्पिं के्षत्र (चद्वकरणीने) आचण चतप्पिं के्षत्र चत्रकरणीने होते. हे दोन 

ककवा तीन समिौरस एकत्र करण्यािे उदाहरण आहे. 
 

िौरसािी बाजभ ककवा वत यळािा व्यास, हा जर मभळ िौरसाच्या द प्पिं ककवा चतप्पिं के्षत्रफळ तयार 
करणारा असेल तर मभळ िौरसािी भ जा ककवा मभळ वत यळािा व्यास याांिा नव्या िौरसािी भ जा ककवानव्या 
वत यळािा व्यास याांिा अन्योन्य सांबांध असला पाचहजे. 
 

(१) नव्या िौरसािी भ जा ककवा नव्या वत यळािा व्यास हा मभळ िौरसाच्या भ जेच्या ककवा मभळ 
वत यळाच्या व्यासाच्या बरोबर द प्पिं ककवा चतप्पिं असणे शक्य नाही. 
 

(२) याला लागणाऱ्या प्रमेयािी चसद्धी आतापयंत चमळालेल्या कािंकोन चत्रकोणाच्या सहाय्याने 
होणे अशक्य आहे. 
 

म्हणभन याला लागणाऱ्या प्रमेयािी सांपभणय माचहतीप्राप्त करून घ्यावयािी असेल तर, कािंकोन 
चत्रकोणातील कणाच्या वगाच्या चसद्धाांतािी पचरपभणय माचहती चजज्ञासभला असणे अवश्य आहे. या कणावरील 
वगाच्या चसद्धाांताखेरीज वरील मभळ िौरसाच्या अगर वत यळाच्या द प्पिं ककवा चतप्पिं के्षत्र तयार करणे 
शअक्य आहे. 
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(अ) “णवतृतीयां वै सौत्रामणि;”“णवतृतीये यजेत्;”“प्रक्रमतृतीयेनावृत्तने” इणत सौत्रामण्यामुक्तः । 
का. श्रौ. सू. १९–२–२. 
 

(आ) सौणमक्या वेदेर्ववतृतीयदेशे यजेतेणत सौत्रामण्यावेदेर्ववज्ञायते । आप. शु. पृ. ८५. 
 
(इ) वेणदतृतीये यजेतेणत सौत्रामणिकीं वेणदमभ्युपणदशग्न्त । बौ. शु. १–८१. 

 
सौत्रामणी वदेीिे के्षत्रफळ महावदेीच्या १/३ असाव ेअसे श्रौतात साांचगतले आहे. 

 
(२) त्यािप्रमाणे चपतृयज्ञाच्या वदेीसाठी तयार करण्यात यावयाच्या वदेीिे के्षत्रफळ महावदेीच्या 

१/९ असाव ेअसे श्र तीत म्हिंले आहे. 
 

(क) णवतृतीया वेणदभकवतीणत पैतृक्या वेदेणवज्ञायते । बौ. शु. १–८१. 
 

(ख) महावेदेस्तृतीयेन समचतुरस्त्रकृतायास्तृतीयकरिी भवतीणत नवमस्तु भूमेभागो भवणत । बौ. 
शु. १–८२. 

 
(ग) अष्टादवशत्यनूां पदसहस्त्रां महावेणदः । आप. शु. पृ. ८३. 
 
(र्) त्रीणि चतुदवशाणधकाणन पदशताणन वेणदतृतीयम् । बौ. शु. १–८६. 
 
(च) त्रीणि चतुणवशाणन पदशताणन सौत्रामणिकी वेणदः । आप. शु. पृ. ८६. 
 
(छ) महावेदेस्तृतीयेन समचतुरस्त्रकृताया अष्टादशपदा पार्श्कमानी भवणत । बौ. शु. १–८६. 
 
चपतृयज्ञािीवदेी ही महावदेीच्या िौरसाच्या भ जेच्या चतसऱ्या भागाने तयार करतात. 
 
या म्हणण्यािा थोडक्यात आशय असा:— चपतृयज्ञासाठी तयार करण्यात यावयाच्या 

समिौरसाच्या भ जेिे माप महावदेीच्या समिौरसाच्या१/३ असाव.ेयाम ळे चपतृयज्ञाच्या वदेीिे के्षत्रफळ 
महावदेीच्या १/९ होईल. 

 
महावदेीिे के्षत्रफळ ९७२ वगय पदे असते. 

 
सौत्रामणी वदेीिे के्षत्रफळ हेमहावदेीच्या १/३ असते. (९७२ X १/३ = ३२४) ३२४ वगय पदे. या 

सांख्येिे वगयमभळ १८; आचण म्हणभन सौत्रामणी यज्ञवदेीच्या िौरसािी बाजभ बौधायन आचण आपस्तांब या 
सभत्रकाराांनी सभत्रात साांचगतल्याप्रमाणे १८ होते. 
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चपतृयज्ञातील वदेीिे के्षत्रफळ महावदेीच्या १/९ म्हणजे (९७२ X १/९ = १०८) १०८ वगय पदे होते. 
१०८ वगय पदे असलेल्या िौरसािीभ जा,त्या वळेच्या भारतीयाांना सरळ गचणताने कशी काढावी हे माहीत 
असाव ेअसे चदसत नाही. त्याम ळे त्यािे वगयमभळ कसे काढाव ेयािी द सरी रीत त्यास शोधावी लागली. 
 

(ज) चपतृयज्ञाांसाठी लागणाऱ्या वदेीिा प्रकार द सरा. 
 

पैतृकी वदेीमध्ये (िात मास्यात शाकमेधपवीत महाचपतृयज्ञािे वळेी) एक दोन वगयप रुष के्षत्रफळ 
असलेला िौरस तयार करावा व त्या िौरसाच्या प्रत्येक भ जेच्या मध्यकबदभवर ख ांिंी ठोकभ न, त्या ख ांट्या रेषेने 
एकमेकाांना जोडाव्या. या ख ांट्या जोडभन जो िौरस तयार होतो,त्या िौरसािे के्षत्रफळ एक वगय प रुष होते. हे 
का. श . सभत्र २–६ मध्ये साांचगतले आहे. ह्या िौरसािे कोन िारी चदशाांना होतात. 
 

(१) दोन वगय प रुष के्षत्रफळ असलेला िौरस करणेअसल्यास त्याला कािंकोन चत्रकोणाच्या 
कणावरील चसद्धाांतािी जरुरी लागते. कारण या िौरसािी भ जा प्रमाण मापािी (िौरसाच्या) चद्वकरणी 
( २) असावी लागते. 
 

(२) या चशवाय चपतृयज्ञासाठी तयार करण्यात आलेल्या नव्या वदेीिा आकार जो िौरस चदला आहे 
व जया िौरसािे के्षत्रफळ एक वगय प रुष आहे आचण जो २ वगय प रुष के्षत्रफळ असलेल्या िौरसाच्या मदतीने 
तयार करण्यात येतो ती रीति अप्रत्यक्षपणे प ढील चसद्धाांतािी चसद्धता करण्यास प रेशी आहे. तो चसद्धाांत 
असा:— “कोठल्याही िौरस के्षत्रािा कणय, हा त्या िौरसाच्या भ जेम ळे तयार होणाऱ्या के्षत्रफळाच्या द प्पिं 
के्षत्र तयार करतो.” 
 

(३) गाहयपत्य अग्नीिे आयतन वत ळाकार; आहवनीयिे िौरस आचण दचक्षणाग्नीिे अधयवत यळाकार 
असते. या प्रत्येकािे के्षत्रफळ सारखे म्हणजे १ वगय अरत्नी असाव ेअसे साांगतात. (पृ. ९९४–ग्रांथ २–भाग 
२. धमयशास्त्रािा इचतहास. लेखक कै. डल. पाां. वा. काणे तळ िंीप. २२४९). 
 

जर वत यळािे के्षत्रफळ, अधयवत यळािे के्षत्रफळाबरोबर व्हावयास पाचहजे असेल, तर वत यळािा व्यास व 
अधयवत यळािा व्यास याांिे ग णोत्तर १ :२ या प्रमाणात असणे आवश्यक आहे. आचण २ ही सांख्या कणावरील 
वगाच्या चसद्धाांताच्या मदतीचशवाय चमळणे अशक्य आहे. 
 

तात्पयय : वरील सवय चवविेनािा साराांश थोडक्यात असा:— 
 

(अ) महावदेी, चनरचनराळे मांडप याांिी रिना करणे हे प ढे चदलेल्या कृतीम ळे फारि सोपे जाते. त्या 
पद्धती अशा :— 
 

(१) पभवय-पचिम चदशा चनचित करणे. 

(२) चनरञ्छन चिन्हािा उपयोग करून कािंकोन चत्रकोण तयार करणे. 

(३) द सरे कािंकोन चत्रकोण (जयाांिी पभवी माचहती नव्हती) त्याांिा उपयोग. 

(४) अांस व श्रोणी चनचित करणे. 
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(५) परांत  (१) अश्वमेध (२) सौत्रामणी (३) चपतृयज्ञासाठी लागणाऱ्या दोन तऱ्हेच्या वदेी, तसेि 
गाहयपत्य व दचक्षणाग्नी याांिी आयतने ह्या सवीिी रिना कािंकोन चत्रकोणातील कणावरील वगाच्या 
चसद्धाांतािा उपयोग केल्याचशवाय चसद्ध करणे अशक्य आहे. 
  

हे सवय चसद्ध व्हाव ेया हेतभने, त्याांनी प ढील दोन चसद्धाांतािा उपयोग केला. ते दोन चसद्धाांत प ढे चदले 
आहेत. 

 
(१) आयतािी चतययङ् मानी व पाश्वयमानी याांच्या मापाने पृथक पणे तयार होणाऱ्या िौरसाांिे जे 

के्षत्रफळ येते, त्या दोहोंच्या बरेजेइतके के्षत्रफळ, त्या मभळ आयताच्या अक्ष्णयेने (कणयदोरीने) तयार होणाऱ्या 
िौरसाने चमळते. हीि ती के्षत्रमापनािी रीत. (का. श  २–११) 
 

(२) समिौरसातील कणाम ळे तयार होणारे के्षत्रफळ, हे समिौरसाच्या बाजभच्या िौरसाने होणाऱ्या 
के्षत्रफळािे द प्पिं होते. (का. श . २–१२). 
 

या प्रमाणे कणावरील वगाच्या चसद्धाांतासाठी कसकसे प्रयत्न होत गेले व त्याांिी वाढ कशी झाली हे 
आपण सचवस्तर व थोडक्यात पाचहले. 
 

परांत  या चवविेनावरून तीन नवीन म दे्द उपस्स्थत होतात, त्याांिे सांशोधन होणे जरूर आहे. ते तीन 
म दे्द असे :— प ढील गोष्टींिी स रुवात केव्हा झाली? 
 

(१) अश्वमेध व इतर यज्ञ याांिी स रुवात केव्हा झाली? यातील काही वदेींिी रिना महावदेीच्या 
के्षत्रफळाांवर अवलांबभन असल्याम ळे, महावदेीला स रुवात प्रथम झाली असण्यािा सांभव जयास्त आहे. 
 

(२) ७ १/२ वगय प रुष के्षत्रफळ असलेल्या पचहल्या चितीत, पचहल्या यज्ञाच्या समाप्तीनांतर द सऱ्या 
यज्ञािे वळेी, पचहल्या चितीिे के्षत्रफळ १ वगय प रुषाने वाढवाव े असे सभत्रात साांचगतले आहे. याम ळे दोन 
असमान िौरसाांिी बेरीज करावी लागते. आचण शवेिंी :— 
 

(३) तीन अग्नींिा इचतहास. 
 

या वरील सवय घिंनाांना प्रारांभ केव्हा झाला, त्या साठी काय कारणे घडली यािे जर अन मान 
ठरचवता आले तर आज, बौधायन श ल्बसभत्राला प्रथमि भारतात भभचमतीला स रुवात केल्याबद्दल, तसेि 
कािंकोन चत्रकोणाच्या कणावरील वगाच्या चसद्धाांताबद्दल जे महत्त्व चदले जाते, त्यािा काळ चनचितपणे 
मागे जाईल. आज काल जगात प्रचसद्ध असलेल्या सवय वाङ् मयाांत बौधायन श ल्ब सभत्र हेि सवीत ज ने व 
थोडीफार भभचमतीिी ओळख करून देणारे असे पचहले प स्तक आहे व या बौधायन श ल्बसभत्रािा काल चख्र. पभ. 
८०० वष ेअसावा असे सवय चवद्वान् लोक मानतात. 
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(१०) अग्ग्न स्थापनेचा सांणक्षप्त इणतहास आणि त्यामुळे भूणमतीच्या णवकासाचे पुढे पडलेले पाऊल. 
 

प्रािीन भारतीय लोक आपल्या घरात पाि अग्नींिी स्थापना करीत. त्याांपैकी तीन अग्नींिा उपयोग 
धार्ममक व पभजय कामाांसाठी व राचहलेले दोन गृहकृत्यासाठी वापरीत. 
 

त्या तीन धार्ममक व पभजय गणलेल्या अग्नींिी नाव े :— (१) गाहयपत्य; (२) आहवनीय व (३) 
दचक्षणाग्नी. तसेि गृहकृत्याांसाठी वापरण्यात यावयाच्या दोन अग्नींिी नाव े :— (१) आवसर्थय व (२) 
सभ्य. 
 

या तीन अग्नींच्या आयतनाांिा आकार, त्याांिी स्थाने व त्या अग्नींिा उपयोग यािा चविार प्रथम न 
करता, गृहकृत्याांसाठी लागशाऱ्या अग्नींिा प्रथम चविार करू. 

 
गायकवाड याांच्या प्राच्यप स्तकमाला नां. ७१ सन १९५५ मधील आपस्तांब श्रौतसभत्रात प ढील अथािे 

वाक्य आहे :— 
 

(१) अगे्रिाऽऽहवनीयां सभायाां सभ्यः । तांपूवेिावसथ आवसथ्यः । खां. सू. ७–८–४. 
 
 आहवनीयाच्या एका िंोकाला सभेमध्ये वापरण्यात येणारा“सभ्य” अग्नी व त्याच्या पभवेला 
“आवसथ”. 
 
 कै. म. म. डल. पाां. वा. काणे हे आपल्या धमयशास्त्रािा इचतहास या ग्रांथाच्या द सऱ्या प स्तकाच्या 
द सऱ्या भागात पृ. ६७९ वर चलचहतात. मेधाचतथी याांनी मनभबद्दल चलचहताना चलचहले आहे :— 
 
 (१) सभ्यो नाम यो महासाधनस्य शीतापनोदाथंमेव बहुषु देशेषु व्यवग्ऱ्हयते । मेधाणतथी on मनु 
३–१७५. 
 
 जो अग्नी सभेमध्ये प्रजवचलत ठेवतात आचण जयािी स्थापना एखाद्या श्रीमांत माणसाच्या 
सभागृहातील थांडी दभर करण्यासाठी व अांगात ऊब येण्यासाठी केलेली असते त्या अग्नीला “सभ्य” 
म्हणतात. 
 

अग्नीला पभजय मानभन त्यािी पभजा करण्यािा म ख्य हेतभ प ढे साांचगतल्याप्रमाणे होता. त्या अग्नीत 
हवन केलेले पदाथय, जो पृर्थवीवर पाऊस पाडतो व जयािी धान्योत्पादनाला मदत होते आचण जयाम ळे सवय 
जीवाांना खावयास चमळते, त्या सभयाला प्राप्त होतात. 
 

प्रािीन भारतीयाांिे लक्ष ऋग्वदे (चख्र. पभ. ३००० वष)े कालापासभन या गोष्टीकडे लागले होते. 
 

(२) चतुःस्त्रणक्त देवाश्च ....। पणरमण्डलाणन असुराश्च ....। 
शत. ब्रा. १३–८–५. 
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(आ) स्मशानणचतां णचन्वीत यः कामयेत् णपतृलोक ऋध्नुयाणमणत चतुरस्त्रः पणरमण्डलो वा । (यथा 
महापैतृकी वेणदणरत्येकेषाम्) । ्यणश्रणरत्येकेषाम् । सत्याषाढ श्रौ. सू. १३–८–५. 

 
(इ) द्रोिणचतां णचन्वीतान्नकाम इणत ियाणन तु खलु द्रोिाणन, चतुरस्त्राणि पणरमण्डलाणन च तत्र 

यथाकामी । सत्या. श्रौ. सू. १२–८–९. 
 

देवाांसाठी तयार करण्यात यावयाच्या वदेींिा आकार िौरस आचण अस राांसाठी वत यळाकार असावा 
असे शतपथ ब्राह्मणात साांचगतले असभन, स्मशानचितीिा आकार:— िौरस, वत यळाकार ककवा चत्रकोणी 
असावा असे सत्याषाढ श्रौ. सभत्रात साांचगतले आहे. तसेि द्रोणचितीिा आकार दोन प्रकारिा. एक िौरस, 
द सरा वत यळाकार. 
 

आता गाहयपत्य चिचतसांबांधाने काय म्हणतात ते पहा :— 
 
(अ) व्याममात्री भवणत । ....पणरमण्डला भवणत । .... गाहकपत्यः पणरमण्डलां  । शत. ब्रा. ७–१–

१–३७. 
 

गाहयपत्य वत यळाकार व त्या वत यळािा व्यास १ व्यामाइतका म्हणजे ९६ अांग ले असावा. 
 

(आ) गाहकपत्यणचतेरायतनां व्यायाममात्रां चतुरस्त्रां पणरमण्डलां  वा । आप. श्रौ. सू. १६–१४–१. 
 

गाहयपत्य चितीिे आयतन हे िौरस ककवा वत यळाकार असाव े व त्यािे माप एक व्यायाम असाव.े 
(व्यायाम = १२० अांग ले). 
 

(इ) अपरेिाहवनीयां यजमानमात्रीं वेदद करोणत । सत्या. श्रौ. सू. ३–३. 
 

पभवेला तयार करण्यात यावयाच्या आहवनीय आयतनािा आकार एक प रुष मापािा असावा. 
 

(३) चिन्न स्वामी आपल्या यज्ञतत्त्व नावािे प स्तकात चलचहतात:— 
 

गाहकपत्याग्नेरायतनां वृत्ताकारम् । आहवनीयस्य चतुरश्रम् । दणक्षिाग्नेरधकचन्द्राकृणत । 
गाहकपत्यायतनमध्यात् प्राच्याांणदणश षण्िवत्यङ् गुलणमतायाां भूमावहनीयमध्यां स्यात् । गाहकपत्यायतनस्य 
आग्नेयाां णदणश तत् सांलग्नपायमेव दणक्षिाग्नेरायतनां भवणत । 
 

गाहयपत्यािे आयतनािा आकार वत यळाकार, आहवनीयािा िौरस आचण दचक्षणाग्नीिे आयतनािा 
आकार अधयवत यळाकार. आहवनीय आयतनािा मध्यकबदभ, गाहयपत्य आयतनािे मध्यकबदभपासभन पभवेला ९६ 
अांग ले अांतरावर असतो. तसेि गाहयपत्य आयतनािे मध्य कबदभपासभन, दचक्षणाग्नी हा गाहयपत्यािे आग्नेय 
चदशलेा असतो. 
 

ह्या म्हणण्याला प ढीलप्रमाणे द जोरा चमळतो :— 
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कै. म. म. डल. काणे आपल्या “धमयशास्त्रािा इचतहास” खांड २ रा, भाग १ पृ. ६७९ तळ िंीप १६१८ 
यात प ढील माचहती देतात:— जीवानन्दाांनी िंीकात्मक स्पष्टीकरण केलेल्या वृद्धगौतम या प स्तकात ६०४ 
पानावर प ढीलप्रमाणे उतारा चमळतो.:—“आहवनीय अग्नीिे आयतन िौरस; गाहयपत्यािे वत यळाकार; व 
दचक्षणाग्नीिे अधयिन्द्राकृती.” 
 

या नांतर कै. डल. काणे आपल्या प स्तकात खांड २, भाग २, पृष्ठ ९९४ वर प ढील माचहती देतात. 
“गाहयपत्यािे आयतन वत यळाकार, आहवनीयािे िौरस व दचक्षणाग्नीिे अधयवत यळाकार असाव ेएवढेि नव्हे 
तर त्या प्रत्येकािे के्षत्रफळ सवीिे सारखे म्हणजे १ वगय अरत्नी असाव.े” वरील माचहती ही अांत्यत महत्त्वािी 
आहे. कारण त्यात प्रत्येक आयतनािा आकार वगेळा साांचगतला असभन, त्या प्रत्येकािे के्षत्रफळ सवीिे 
सारखे म्हणजे एक वगय अरत्नी असाव े असे साांचगतले आहे. थोडक्यात वत यळ, िौरस व अधयवत यळ याांिे 
के्षत्रफळ काढण्यािी रीत व त्याजबरोबर ते समान येण्यासाठी काय करावयास हव ेयािा चविार अवश्य 
करावा लागतो व त्याति भभचमतीच्या बऱ्याि प्रमेयाांिी मभळ बीजे साठचवली आहेत. 
 

वरील अवतरण कोठभन घेतले यािा उल्लखे डल. काणे याांनी आपल्या प स्तकात चदलेला नाही. परांत  
आपस्तांब श ल्ब सभत्रात पान ७० वर श्री. स ांदरराज याांिे िंीकेत उल्लखे आढळला तो असा:— 
 

“सवाण्येवाग्रयायतनाणन णपशील मात्राणि चतुरश्राणि पणरमण्डलाणन वा णधग्ष्ट्ियान् वा मण्डलां  
गाहकपत्यस्प । अधकमण्डतां दणक्षिाग्नेश्चतुरश्रमाहवनीयस्येत्यणैतहाणसकास्सवाणि चायतनाणन 
के्षत्रतुल्यानीत्याहुः । आप. शु. सू. पृ. ७०. 
 

वर चदलेल्या सांस्कृत उताऱ्यािा अथय स्पष्ट आहे. श्री.स ांदरराज हा प रावा ऐचतहाचसक असल्यािे 
साांगतात. 
 

चनरचनराळ्या श ल्बसभत्राांत, तसेि त्याांच्या िंीकाकाराांनी ह्या आयतनाांिी मापे चदली असभन, त्यावरून 
त्या आयतनाांिे के्षत्रफळ काढता येते आचण ते चनरचनराळ्या आकाराांिे के्षत्रफळ जवळ जवळ सारखे 
असल्यािे चदसभन येते. 
 

प ढे चदलेला तक्ता पहा:— 
 
(१) बौधायनाच्या िंीकाकाराांनी चदलेली मापे. 
(२) आपस्तांब िंीकाकार करचवन्दस्वामी याांनी चदलेली मापे. 
(३) कात्यायन िंीकाकार चवद्याधर शमा याांनी चदलेली मापे. 
(४)कात्यायन श्लोक ३७ व ३८. 
(५) मानव. श्री. एन्, के. म ज मदार याांनी चदलेली मापे. 

 

श ल्बसभत्र गाहयपत्य(वत यळ) आहवनीय (िौरस) दचक्षणाग्नी अधयवत यळ 

चत्रजया 
अांग ले 

के्षत्रफल 
वगय अांग ले 

भ जा 
अांग ले 

के्षत्रफल वगय 
अांग ले 

व्यास 
अांग ले 

के्षत्रफल 
वगय अांग ले 
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(१) बौधायन १२ ४५२·३८ २१ ९/३४ ४५२·१८ ३४ ५/१७ ४६१·८ 

(२) आपस्तांब — — २४ ५७६ — — 

(३) कात्यायन १३ १/२ ५७२·५६ २४ ५७६ — — 

(४) कात्यायन १४ ६१६·७३ २४ ५७६ ३२ ककवा 
३८ 

४०२·१२ 

५६७·०६ 

(५) मानव १४ अां. व 

१ यव  

६२८·३० २४ ५७६ १९ १/२ 
(चत्रजया) 

५९७·०० 

 
वरील के्षत्रफल काढताना  = ३·१४१५९ अशी घेतली आहे. 

 
गाहयपत्य अग्नीिा उल्लखे ऋग्वदेात आढळतो.  
वरील चवषयावर चलचहताना “श ल्ब चवज्ञान” या प स्तकात श्री. चवभचृतभभषण चलचहतात:– 
 
(१) वत यळाच्या के्षत्रफळाबरोबर, के्षत्रफळ असणारा िौरस कसा करावा, व  
 
(२) कणाच्या वगावरील प्रमेय, याांिे ज्ञानप्रािीन भारतीयाांना ऋग्वदेकालीस द्धा असाव.े 
 
(३) बकय  (आपस्तांब श ल्बसभत्रािे भाषाांतरकार सन १९०२, जमयनी ) हे चलचहतात:— “मी स्पष्टपणे 

असे म्हणभ शकतो की प्रािीन भारतीयाांना तैचत्तरीय सांचहताकाली एखाद्या िौरस के्षत्रफळाबरोबर चततक्याि 
के्षत्रफळािे वत यळ कसे कराव ेयािे ज्ञान (अत्यांत साध्या पद्धतीत) होते.” 

 
महावदेीमध्ये या तीन अग्नींिे स्थान “प्राग्वांश” मांडपात असाव ेअसे साांचगतले आहे. 
 
या प्रमाणेि ७ १/२ वगय प रुष के्षत्रफळािा िौरस तयार करून त्यािे वत यळात रूपाांतर करण्यािे 

स िचवले आहे. चधष्ट्ण्या या िौरस अगर वत यळाकार असाव्या. तसेि स्मशान चितीिा आकार िौरस अगर 
वत यळाकार असावा. 

 
यावरून असे चदसभन येईल की (१) वत यळ (२) अधयवत यळ व (३) िौरस याांिे के्षत्रफळ कसे काढाव,े 

तसेि ते के्षत्रफळ एकमेकाांबरोबर येण्याकरता(अधयवत यळ = वत यळ) कणावरील वगाच्या प्रमेयािी जरुरी 
लागते. त्याम ळे या प्रमेयािे ज्ञान व के्षत्रफळ काढण्याच्या रीती याांिी सांपभणय माचहती त्याांस होती असे स्पष्ट 
होते. 

 
आचण म्हणभनि या तीन पचवत्र अग्नींच्या आयतनाांिे चनरचनराळे आकार व त्याांिे के्षत्रफळ समान 

असाव ेया दोन म ख्य गोष्टींम ळे प्रािीन भारतात भभचमतीिा पाया घातला गेला असे म्हणाव ेलागते. 
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(११) वतुकळाच्या के्षत्रफळाांबरोबर चौरस व चौरसाचे के्षत्रफळाबरोबर वतुकळ. 
 
सवय श ल्बसभते्र जया चवषयािे चवविेन करतात, तो महत्त्वािा चवषय ‘वत यळािे जे के्षत्रफळ असेल, त्या 

के्षत्रफळाएवढे के्षत्रफळ जयािे आहे असा िौरस ककवा िौरसािे के्षत्रफळाबरोबर के्षत्रफळ असणारे वत यळ कसे 
तयार करता येईल,’ हा आहे. 

या महत्त्वाच्या प्रश्नाकडे फार पभवीपासभन जगातील गचणतज्ञाांिे लक्ष लागलेले होते परांत  तो प्रश्न 
अद्यापपयंत कोणालाही स िंलेला नाही. प्रचसद्ध भारतीय गचणती श्री. रामान जन् याांनी हा प्रश्न सोडवण्यािा 
खभप प्रयत्न केला परांत  तो पभणयपणे स िंला नाही. तो न स िंण्यािी म ख्य कारणे दोन आहेत. 

 

(१) = 
वत यळािा पचरघ 

याांिे ग णोत्तर दशयचवणारे चिन्ह. या चिन्हािी येणारी अप री ककमत. 
वत यळािा व्यास 

  
(२) २ ककवा वगयमभळ २ िी ककमत पण अप री आहे. 

 
वरील दोन्ही चकमतींिा उपयोग मभळ उदाहरण सोडवताना करावा लागतो. 
 
त्या कालच्या ग्रीक गचणतज्ञाांनी वत यळाबद्दल कोणतेि सांशोधन केलेले आढळत नाही. ही गोष्ट 

अत्यांत महत्त्वािी आहे. 
 
१७ व्या शतकात, त्या वळेच्या ग्रीक गचणतज्ञाांच्या मदतीने, जया लोकाांिा गचणताशी कोठल्याही 

तऱ्हेिा सांबांध नाही, अशा फ्रान्समधल्या लोकाांनी, िौरस व वत यळ याांिे के्षत्रफळ कसे काढाव े हे समजभन 
घेऊन, हा वादग्रस्त प्रश्न सोडवण्यािा खभप प्रयत्न केला. परांत  वर चदलेल्या दोन म ख्य प्रमाणाांच्या अप ऱ्या 
ककमतीम ळे तो अचनर्मणत राचहला, व त्यािम ळे या प ढेही तो अचनचित राहणार असल्यािे गचणतज्ञाांनी आता 
चनचित केले आहे. 

 
१७७५ साली पॅचरस येथील चवद्यापीठाने, आपल्या चवद्यापीठातील गचणतज्ञाांिा वळे व उत्साह याांिा 

अपव्यय थाांबवण्यासाठी, त्याांच्याकडे येणाऱ्या वरील प्रश्नाांिी उत्तरे याप ढेतपासावयािी नाहीत असा ठराव 
केला. 

 
प्रथम पाचिमात्याांना या प्रश्नाांिी उत्तरे शोधभन काढण्यास फार प्रयास पडले. त्या काली पािात्य 

लोक गचणतात फारि मागसलेले होते. त्याांना हल्ली रूढ असलेली, व जया पद्धतीिा शोध भारतीयाांनी 
लावला ती दशमान पद्धती माहीत नव्हती. 

 
आत आपण पचहला प्रश्न सोडवण्यािा प्रयत्न करू. तो प्रश्न असा:— 
 
(१) िौरसािे वत यळात रूपाांतर. 
 
(अ) चतुरस्त्रां मण्डलां  णचकीषकन्मध्यादांसे णनपात्य पार्श्कतः पणरणलख्य तत्र यदणतणरक्तां  भवणत तस्य 

तृतीयेन सह मण्डलां  पणरणलखेत्स समाणधः । का. शु. सू. ३–१३. 
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(आ) चतुरस्त्रां मण्डलां  णचकीषकन् मध्यात्कोट्याां णनपातयेत् । पार्श्कतः पणरकृश्याणतशयतृतीयेन सह 
मण्डलां  पणरणलखेत् साऽणनत्या मण्डलम् । 

 
यावद्धीयते (यावत् हीयते) तावदागन्तु । आप. शु. सू. पृ. ४९–५०.  
(इ) चतुरस्त्रां मण्डलां  णचकीषकन्नक्ष्ियाधं मध्यात्प्राचीमभ्यापातयेद्यदणतणशष्ट्यते तस्य सह तृतीयेन 

मण्डलां  पणरणलखेत् । बौ. शु. १–५८. 
 
िौरसािे वत यळात जर रूपाांतर करावयािे असेल तर िौरसाच्या मध्यकबदभपासभन अांसापयंत एक अधय 

कर्मणका काढा. हीि अधय कर्मणका ही चत्रजया समजभन, त्या िौरसाच्या कोनाांना छेदणारे वत यळ काढा. नांतर 
िौरसाच्या मध्यकबदभतभन, िौरसाच्या बाजभच्या मध्य कबदभतभन जाणारी व वत यळाला चमळणारी रेषा (चत्रजया) 
काढा. या चत्रजयेिा िौरसाच्या बाहेर असलेल्या भागािा तृतीयाांश (बाहेर असलेल्या भागािा चतसरा भाग) 
िौरसाच्या बाजभच्या चनम्या भागात चमळवभन येणारी लाांबी ही चत्रजया समजभन, त्या चत्रजयेने िौरसािा 
मध्यकबदभ हाि वत यळािा मध्यकबदभ समजभन वत यळ काढले असता, ह्या वत यळािे के्षत्रफळ, चदलेल्या िौरसाच्या 
के्षत्रफळाबरोबर येईल. 
 

 
 
अबकड हा एक िौरस. 
 
या िौरसाच्या के्षत्रफळाबरोबर, समके्षत्र असणारे वत यळ करावयािे. 
 
ओअ या चत्रजयेने अपड हा वत यळािा भाग तयार करा. 
 
अड या िौरसाच्या भ जेिे दोन सारखे भाग करा. त्या भ जेच्या मध्यकबदभला र नाव द्या. ओर ही रेषा 

वाढवभन, अपड ह्या वत यळाच्या भागावर प या चठकाणी ख ण करा. रप हा जो चत्रजयेिा भाग िौरसाच्या बाहेर 
राहतो त्यािे तीन समानभाग करा. या तीन भागाांपैकी एक भाग िौरसाच्या बाजभच्या अध्या भागात चमळवभन 
जी लाांबी येईल त्या लाांबीच्या चत्रजयेने वत यळ तयार करा. ह्या नव्या वत यळािे के्षत्रफळ मभळ िौरसाच्या 
के्षत्रफळाबरोबर होईल. (वरील सभत्राप्रमाणे). 

 
 िौरसािी बाजभ अब =२अ. आचण वत यळािी चत्रजया =र 
 
 ह्या वत यळािे के्षत्रफळ जर िौरसाच्या बरोबर असेल तर 
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अड =अब= २अ. फर= १/३ पर. 

अर=रड=अ आचण ओफ=र. 

ओअ२=ओर२+अर२=अ२+अ२=२अ२ 

ओअ=२·अ. 

ओप=ओअ=२·अ आचण ओफ=र. 

पर=ओप–ओर=२·अ(२–१) 

ओफ=ओर+रफ. 

 
र=अ+१/३ अ·(२–१) ... ... ... (१) 
 
वर आलेली र िी ककमत पभणयपणे ठरचवणे अशक्य आहे कारण २ िी ककमत पभणयपणे चमळणे शक्य 

नाही. 
 
या २ िी ककमत भारतीयाांनी कशा रीतीने ठरचवली असावी हे एका चनराळ्या लेखात दाखचवले 

आहे. त्याांनी ती ककमत प ढे चदल्याप्रमाणे चदली आहे. 
 

 

 
 
 वत यळािे के्षत्रफळ हे िौरसाच्या के्षत्रफळापेक्षा ०·०५ एवढ्या सांख्येने जयास्त आहे. ही सांख्या 

जवळजवळ १·२५% जयास्त आहे. 
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वरील समीकरण सोडचवताना = ३·१४१५९ आचण 
 
२ = १·४१४२१५६ अशा ककमती घेतल्या आहेत. 
 
आता वर चदलेल्या ककमती लक्षात घेऊन  िी ककमत काय येते ते पहा:— 
वत यळािे के्षत्रफळ =r२=·अ२X १·१३८२ 

 
= ४अ२=िौरसािे के्षत्रफळ 
 

 
 
द सरा प्रश्न :— वत यळाच्या के्षत्रफळािे िौरसात रूपाांतर. 
 
(१) (अ) मण्डलां  चतुरस्त्रां णचकीषकन् णवष्ट्कमभां पञ्चदशभागान्कृत्वा िावुद्धरेच्छेषः करिी । का. शु. 

३–१४. 
 
(आ) मण्डलां  चतुरस्त्रां णचकीषकन् णवष्ट्कमभां पञ्चदशभागान्कृत्वा िावुद्धरेत् । त्रयोदशावणशष्ट्यन्ते 

साणनत्या चतुरस्त्रां । आप शु. पृ. ५१. 
 
(इ) (मण्डलां  चतुरस्त्रां णचकीषकन्) अणप वा पांचदशभागान्कृत्वा िावुद्धरेत्सैषाणनत्या चतुरस्त्रकरिी । 

बौधा. शु. १–६०. 
 
वत यळाच्या के्षत्रफळािे रूपाांतर करावयािे झाल्यास, वत यळाच्या व्यासािे १५ भाग करून, त्यातील 

दोन भाग कमी करून, राचहलेल्या १३ भागाइतकी िौरसािी भ जा करावी. याप्रमाणे तयार झालेल्या 
िौरसािे के्षत्रफळ, मभळ वत यळाच्या के्षत्रफळाबरोबर होईल. 

 
जर िौरसािी भ जा= २अ आचण वत यळािा व्यास=ड. 
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वरील प्रश्न सोडचवण्यािी आणखी एक रीत बौधायनाांनी श ल्ब सभत्रात चदली आहे. ती अशी – 
 
(३) (१) मण्डलां  चतुरस्त्रां णचकीषकग्न्वष्ट्कमभमष्टौ भागान्कृत्वा भागमेकोनणत्रशधँा 

णवभज्याष्टाणवशणँतभागानुद्धरेद भागस्य च षष्ठमष्टमभागोनम् । बौ. शु. १–५९. 
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(४) (अ) इदां स्थूलमानेनोक्तां  । सूक्ष्मन्तु अष्टादशभागान् कृत्वा िौ त्यजेत् ।  
  तदुक्तां  वार्वत्तकेः वृत्त व्यासां नवाांशे वा पणरर्ह्रत्याय ताां वदेत् । 
   करिी चतुरस्त्राधकमल्पमेवान्तरां भवेत् ॥इणत॥ 
 
(आधी साांचगतल्याप्रमाणे व्यासािे १५ भाग न करता) जर वत यळाच्या व्यासािे १८ भाग केले तर  

िी ककमत बरीि बरोबर येऊन, वत यळ व िौरस याांिे के्षत्रफळाांतील फरक प ष्ट्कळि कमी होईल. 
 
मानव श ल्ब सभत्रात हीि रीत साांचगतली आहे. 
 
 
श ल्बसभत्रावरील प्रचसद्ध िंीकाकार श्री. द्वारकानाथ यजव याांना जेव्हा असे आढळभन आले की 

श ल्बकाराांनी वर साांचगतल्याप्रमाणे जी  िी ककमत (= ३·०९ ते ३·१६०४) आली ती फार अांदाजी 
असल्याम ळे ती स धारणे अवश्य आहे आचण म्हणभन ती त्याांनी स धारण्यािा प्रयत्नकेला आचण ती ककमत 
त्याांनी = ३·१५७९९१ अशी आणली. 

 
वर वार्मतकात साांचगतलेली ककवा मानवसभत्राप्रमाणे येणारी (= ३·१६०४)व श्री. द्वारकानाथ यजव 

याांनी चदलेली (=३·१५७९९१), िी ककमत आजकाल जवळजवळ बरोबर असे समजल्या जाणाऱ्या = 
३·१४१५९ ह्या ककमतीच्या प ष्ट्कळि जवळ आहे. श ल्बकाराांनी त्या वळेी हीि ककमत = ३·०९ अशी 
काढली. फक्त मानव श ल्बसभत्र याला अपवाद आहे. 

 
आययभिंाने हीि  िी ककमत आपल्या “आययभिंीय” या ग्रांथात प ढील प्रमाणे साांचगतली आहे. 
 
“चतुरणधकां  शतमष्टगुिां िाषणष्टस्तथा सहस्त्रािाम् । 
अयुतियणवष्ट्कां भस्यासन्नो वृत्तपणरिाह” ॥आयकभट. आप. शु. 
 

श्री. आययभिं म्हणतात = 
६२८३२  

=३·१४१६. ही आलेली  िी २०,००० 
 
ककमत ४ दशाांश स्थळाांपयंत बरोबरअसभन, तीस द्धा अांदाजानेि, आजकाल गचणतात वापरण्यात येणाऱ्या ( 
= ३·१४१५९) ककमतीबरोबर आहे. 
 

१९१३ साली, कें चब्रज चवद्यापीठाने प्रचसद्ध केलेल्या, श्री. ई.डब्ल्यभ. हलबसन याांनी चलचहलेल्या 
“Squaring the circle”या नावाच्या आपल्या प स्तकात ते चलचहतात की जरी  िी ककमत ३ पेक्षा जयास्त व 
चनरचनराळी येत असल्यािे त्या वळेी आढळभन आले तरी =३ अशी सवयसाधारण ककमति, सवय जगात 
चकत्येक शतके िालभ  असल्यािे चदसभन येते. पेशवकेालीही =३ अशी ककमत धरीत असल्यािे चदसभन आले. 

 
आता सभत्रात चदलेल्या काही चवधानाांिा चविार करून हे प्रकरण प रे करू. ही चवधाने िौरसािे 

वत यळ ककवा वत यळािा िौरस कसा तयार करावा हे साांगताना श ल्बकाराांनी केल्यािे चदसभन येते. 
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बौधायन आचण आपस्तांब आपल्या सभत्राांतभन प ढील शब्द वापरतात. ते शब्द “साऽचनत्या” आचण 
“साचनत्या” असे आहेत. या दोन्ही शब्दाांिा अथय “अांदाजी बरोबर” असा होतो. परांत  हाि शब्द जर 
चलचहताना “सा चनत्या” असा वगेवगेळा चलचहला तर त्यािा अथय “अिभक” ककवा “तांतोतांत बरोबर” असा 
होईल. 

 
डल. चथबो आपल्या श ल्बसभत्राांवरील चनबांधात म्हणतात की सभत्रात चदलेल्या चनयमान सार वत यळािे 

िौरसाबरोबर होणारे के्षत्रफळ हे बरोबर न येता अांदाजी येते यात म ळीि शांका नाही. परांत आपस्तांबाच्या 
सभत्राप्रमाणे वत यळ व िौरस समके्षत्र यावयास पचहजेत. परांत  तीि ककमत त्याि बौधायन सभत्राांवरील 
िंीकाकाराांनी म्हिंल्याप्रमाणे अांदाजी यावयास पाचहजे. 

 
परांत  यािे उलिं िौरसािे के्षत्रफळ वत यळािे के्षत्रफळाबरोबर दाखवताना बौधायन तसेि आपस्तांब 

दोघेही सभत्रात दाखवलेल्या चनयमाप्रमाणे येणारे उत्तर अांदाजी असल्यािे साांगतात. 
 

याि सांबांधाने श्री. िंी. एल . हीथ काय म्हणतात ते पहा:— 
 

 
 
सांख्येने कमी आहे. आता उदाहरण सोडचवताना जर ही  २ िी ककमत धरून उत्तर काढले तर ते बरोबर न 
येता ि कीिे येईल. परांत  असे ि कीिे उत्तर येत असल्यािे सभत्रकाराांनी कोठेि साांचगतले नाही. 
 

(२) काही चनयमाांनी येणारी उत्तरे, अगदी अिभक येतात तर काही अांदाजी येतात असे सभत्रकार 
स्वतःि साांगतात. त्याम ळे बरोबर उत्तरे येणाऱ्या सभत्रात स धारणा करण्यािी जरूरी आहे असे वािंणे अशक्य 
आहे. त्याम ळे हे चनयम परांपरागत तसेि िालभ  रहाणे शक्य आहे. आपस्तांब वत यळािे के्षत्रफळ िौरसािे 
के्षत्रफळाबरोबर कसे कराव े हा चनयम साांगभन, त्या चनयमाने उत्तर अिभक येते असे साांगतात. त्या 
चनयमाप्रमाणे  िी ककमत केवळ ३·०८ येते व उत्तरही बरोबर येत नाही. 

 
बौधायनाांनी व आपस्तांबाांनी साांचगतलेली सभते्र सारखी असताना असा फरक का पडावा ? जो चनयम 

बौधायनाांना अिभक वािंत नाही तो चनयम आपस्तांबाांना अिभक का वािंावा? तसेि बौधायनाांनी व 
मानवश ल्बसभत्रकाराांनी हेि चनयम बदलण्यािा प्रयत्न का केला. बौधायनाांिा काल चख्र. पभ. ८०० ब 
आपस्तांबाांिा चख्र. पभ. ५०० असा साांगण्यात येतो. त्याम ळे आपस्तांबाांनी खरोखरीि असे चवधान केले असेल 
का? अशी शांका येते व त्यािे उत्तर देण्यािा प्रयत्न प ढे केला आहे. 

 
(१) आपस्तांबाांनी ‘सा चनत्या’ असा शब्द वापरला आहे. हा शब्द चलचहताना “साऽचनत्या” 

(अांदाजी=approximate)ककवा “सा चनत्या” (अिभक=exact)असा चलचहणे शक्य आहे. मभळ पोर्थया 
चलचहताना ही िभक अजाणता झाली असण्यािाि सांभव जयास्त आहे, असे नसते तर 

 
(२) मानव श ल्ब सभत्रात ही िभक स धारण्यािा प्रयत्न झाला नसता. मानव श ल्ब सभत्रकाराांनी 

वत यळाच्या व्यासािा १३/१५ एवढा भाग घेऊन, तो भाग ही िौरसािी एक बाजभ समजभन, िौरस करावा असे 
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न म्हणता, िौरसािी बाजभ, व्यासाच्या ८/९ एवढी घ्या असे साांचगतले आहे. त्याम ळे  िी ककमत बरीि 
अिभक येत असल्यािे चदसभन येते. 

 
(३) आययभिंानेिी ककमत स धारण्यािा प्रयत्न केला व ती 
 

= 
६२८३२ =३·१४१६ इतकी अिभक साांचगतली व ती साांगताना स द्धा तो स्वतः 

अिभक नसल्यािे साांगतो, हे त्यािे वैचशष्ट्ट्य आहे. २००००, 
 
वरील चवविेनावरून प ढील रिनाांिी माचहती असल्यािे चदसभन येते. 
 
(१) वत यळािे के्षत्रफळाबरोबर (अांदाजी) समके्षत्र करणारा िौरस तयार करणे. 

(२) िौरसािे के्षत्रफळाबरोबर (अांदाजी) समके्षत्र करणारे वत यळ. 

(३) पचरघ आचण व्यास याांच्या ग णोत्तराला  म्हणतात, त्यािी अांदाजी ककमत. 

(४) करणी (िौरसािी बाजभ) २ िी ककमत. 

यापकैी २ िी ककमत कशी काढली असेल यािी माचहती द सऱ्या लेखात पहावयास चमळेल. 

प ढील चवविेन श्री. बी. बी. दत्त याांिे प स्तकारूनघेतले आहे. 
 
(अ) बौधायनाांनी वत यळािे के्षत्रफळाबरोबर, समके्षत्र िौरस करावयािा झाल्यास, त्या वत यळाच्या 

व्यासािे ८ भाग कराव ेव त्या ८ भागाांपैकी एका भागािे २९ भाग करून, त्या एका भागातभन २९ भागाांपकैी 
२८ भाग वजाकरा व उरलेल्या एका भागाच्या ६ व्या भागातभन त्यािाि १/८ वजा वरून त्या वत यळाच्या 
व्यासािी जी लाांबी उरेल ती िौरसािी बाजभ ककवा भ जा होते. बौ. श . १–५९. 

 
जर िौरसािी बाजभ = २अ व वत यळािा व्यास =ड तर वरील सभत्राप्रमाणे:— 
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(१) प्रो. चथबो याांच्या मते वर चदलेले उत्तर प ढे चदलेल्या रीतीने आले असण्यािा सांभव आहे. 
 

बौधायनाांनी िौरसािी बाजभ अ=२४ अांग ले घेतली असावी. 
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अधी भ जा = ४०८ चतल लाांबीिी व वत यळािी चत्रजया = ४६४ १/३ चतल. 
 
आता वरील सांख्येतील अपभणीक सोडभन चदल्यास:— चत्रजया = १३९३ आचण अधी भ जा = १२२४ 

चतल. 
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अपभणीक सोडभन देऊन जर १७४ ला २९ नी भागले असता ६ येतात. 
६ मधभन त्यािा ६ वा भाग वजा केला तर ५ उरतील. याांत त्यािा 
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वरील रीतीने खाली चदलेली श्रेणी तयार होते, 
 

 
 
शवेिंिी सांख्या अांत्यत अल्प म्हणभन सोडभन चदल्यास. 
 

 
 
(४) आता या सांबांधाने प्रो. ग जयर काय म्हणतात ते पहा:— 
 
त्याांच्या मते  िी ककमत दोन्ही रीतीने तीि येते यावरून बौधायनाने वरील रीतीने ही २अ िी 

ककमत ककवा िौरसाच्या बाजभिी लाांबी ठरचवली असेल असे वािंत नाही. 
 
तकाला धरून खालील रीत वापरली असावी. 
त्याांच्या मते २४ अांग ले लाांब भ जा असलेला िौरस गृहीत धरण्यािी जरुरी नाही. 
 
वर आलेले समीकरण प ढे देत आहे ते असे:— 
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आता हे उत्तर सभत्रात तयार करावयािे झाल्यास १२२४ व १३९३ या दोन सांख्याांिा अन्योन्य सांबांध 

असावयास पाचहजे. म्हणभन बौधायनाांनी प्रथम दोन्ही सांख्याांना भाग देऊन कमीत कमी बाकी राहीलअशी 
सांख्या शोधभन काढली. ती रीत अशी:— 

 

 
 
१३९३ या पचहल्या सांख्येस ८ िा भाग लागला व बाकी १ राचहली व १२२४ या द सऱ्या सांख्येस ७ िा 

भाग लागला व बाकी ६ राचहली. या प्रमाणे बौधायनाांनी वरील सांख्याांना १६९ या सांख्येपासभन भागावयास 
स रवात करून, १७०; १७१; १७२; १७३ व १७४ या सांख्याांनी भागभन वरील उत्तर काढले असले पाचहजे व 
कमी बाकी व ८ व ७ हे भाग कायम ठेवणारी अशी १७४ ही सांख्या सापडताि तो येथेि थाांबला, कारण 
त्याला १२२४ ही सांख्या १३९३ या सांख्येशी सांबचधत कशी राहील एवढेि पहावयािे होते. आचण यावरून 
त्याने प ढील समीकरण तयार केले ते असे:— 
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वर चदलेल्या अचत लहान सांख्या सोडभन चदल्यास आपणास चदसभन येईल की, साधा भागाकार व 
चद्वपद चसद्धाांत (Binomial Theorem)ऋण घाताांक असलेला –Ve Index वापरून सभत्रकाराांनी हे सभत्र 
अथवा चनयम तयार केला.  

 
 

ही येणारी सांख्या केव्हाही १ या सांख्येपेक्षा कमीि आहे. तसेि ही रीत साध्या भागाकारावर 
आधारलेली असभन, ती एकदम लक्षात येण्यासारखी आहे. 
 

आतापयंत या सांबांधात बौधायनाांनी हा चनयम कसा शोधभन काढला असेल या चवषयी िार 
चनरचनराळ्या चवद्वानाांिी मते पाचहली, 

 
हा चवषय आता पभणय करण्यापभवी डल. चथबो याांनी काही चवधाने केलेली आहेत त्याांिा चविारकरणे 

जरूर आहे. 
 

(१) वत यळाच्या के्षत्रफळाांबरोबर समके्षत्र िौरस तयार करताना आपस्तांब म्हणतात “यावत् हीयते 
तावदामन्त ” (आप. श . पृ. ४९–५०) जेवढे के्षत्र आपण गमावतो तेवढे आपणपरत चमळवतो. हे आपस्तांबाांिे 
शब्द पभणयपणे दाखवभन देतात की वत यळािे के्षत्रफळाांबरोबर समके्षत्र िौरस तयार होतो आचण म्हणभन हे सभत्र 
अिभक असल्यािा ते चनवाळा देतात. आचण म्हणभन त्याांिा हा प्रयत्न डल. चथबोंना सतराव्या शतकात या 
चवषयी झालेल्या प्रयत्नापेक्षा अचधक मोलािा वािंत नाही. 

 
डल. चथबो याांनी वरील गोष्टीिा चविार करताना प ढील दोन गोष्टी अचजबात लक्षात घेतल्या नाहीत. 
 
(१) सतराव्या शतकातील गचणतज्ञाांना  

 
या ग णोत्तरािी पभणय कल्पना व त्यािी अांदाजी ककमत ही माहीत होती. 

 
(२) चद्वमल २ यािीही अांदाजी ककमत त्यास माहीत होती. 
 
(३) वत यळ व िौरस याांिे के्षत्रफळ कसे काढाव ेह्यािी त्याांस िाांगली माचहती होती. 
 
श ल्बसभत्रकाली वरील सवयि गोष्टी अज्ञात होत्या. त्या त्याांनी प्रथम स्वतः चसद्ध करून, त्या 

जगासमोर ठेवण्यािा प्रयत्न केला या गोष्टीला महत्त्व देणे हेि जास्त योग्य आहे. 
 
(आ) आता “िौरसािी बाजभ चकती घेतली असताना, त्या िौरसािे के्षत्रफळ वत यळािे 

के्षत्रफळाबरोबर होईल”हा जो चनयम बौधायनाांनी साांचगतला त्या चनयमाबद्दल डल. चथबो म्हणतात “हा 
बौधायनाांनी साांचगतलेला चनयम िौरसािे के्षत्रफळाबरोबर के्षत्रफळ असलेले वत यळ कसे करता येईल” या 
चनयमाच्या अगदी उलिं आहे. त्यात कर्मणका २ (२) ह्यािे ककमतीवर तो आधारलेला आहे. चद्वमभल २ िी 
ककमत ५ दशाांश स्थानाांपयंत बरोबर असल्याम ळे यािे येणारे उत्तर, अांदाजी पण बरोबर येणे शक्य आहे. 
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१७ व्या शतकानांतर  व २ याांच्या ककमती त्या असांमेय असल्याम ळे अिभक चमळणे शक्य नाही व 
म्हणभन िौरस व वत यळ हे समके्षत्र असणारे तयार करता येणार नाहीत ही गोष्ट पािात्य गचणतज्ञाांच्या, 
ध्यानात येण्यास सवय प्रकारिी साधने उपलब्ध असभन स द्धा दीड शतक लागले एवढे येथे साांचगतले म्हणजे 
प रे. 

 
३,००० वषापभवी, िौरस व वत यळ हे समके्षत्र करावयािे झाल्यास  व २ह्याांच्या ककमती माहीत 

असण्यािी आवश्यकता त्याांिे ध्यानात आली व त्याांच्या ककमती काढण्यािा प्रयत्न त्याांनी केला हेि जास्त 
महत्त्वािे आहे. 
 

त्याांच्या प्रयत्नात ते चकतपत यशस्वी झाले हे आपण वर पाचहले. या त्याांच्या कृतीिे योग्य 
मभल्यमापन करून, त्याांस या बद्दल धन्यवाद देणे अवश्य आहे. 

 
आता =३·०९ ही ककमत श ल्बसभत्राप्रमाणे आली ती स धारण्यािे प्रयत्न कसे झाले हे श्री. बी. बी. 

दत्त याांिे शब्दात थोडक्यात साांगतो:— 
 
(१) आययभिं पचहला याने =३·१४१६ अशी ककमत काढल्यािे वर साांचगतले आहे. 
 
(२) श ल्बसभत्रावरील िंीकाकार द्वारकानाथ यजव याांनी ही ककमत स धारण्याच्या प्रयत्न केला. तो 

असा:— 
 
िौरसािी बाजभ–२अ व वत यळािी चत्रजया = र. 
 

 
 
याम ळे =३·१४११०९ ककवा =३·१५७९०१ अशा ककमती येतात. 
 
यावरून असे स्पष्ट चदसभन येते की  िी ककमत अिभक नसल्याम ळेि ती वळेोवळेी स धारण्यािा 

प्रयत्न झाला. 
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या नांतर श्री. अचवनाशकसग याांनी “History of Philosophy”या प स्तकात भभचमती सांबांधाने प ढील 
माचहती चदली आहे. 

 
 िी ककमत: ग्रीक लोकाांत प ष्ट्कळ गचणती झाले परांत  त्याांना  िी योग्य ककमत काढता आली 

नाही. ते =२२/७ या ककमतीवरि खभष होते. कहदभनी या बाबतीत बरीि प्रगती केली. आययभिंाने ही ककमत 
=३·१४१६ अशी साांचगतली. इतकी अिभक ककमत साांगणारा पचहला गचणती तोि होय. 

 
२२ 

ककवा 
३५५ 

अशा  च्या चकमतीिा वापर भारतीयाांनी केलेला 
७ ११३ 

 
आढळतो. काही लोक  = १० ही वापरण्यास सोपी अशी ककमत उपयोगात आणीत. 
 
ढवल नावाच्या ग्रांथात  = ३५५/११३ या ककमतीिा वापर केलेला आहे. भारतीयाांनी ९ ते अचधक 

दशाांश स्थळापयंत ही ककमत काढण्यािा प्रयत्न केलेला चदसतो. 
 
स रुवातीला वत यळात बह भ ज आकृतीच्या भ जाांिी सांख्या वाढवभन त्या आकृतीिे अांतलेखन करून 

ही ककमत काढण्यािा प्रयत्न करण्यात आला. कहदभांच्याि प्रभावाांम ळे ह्या ककमतीिा प्रसार िायनात झाला. 
ह्या नांतर १६ व्या व १७ व्या शतकात ही ककमत ठरचवण्यासाठी अपचरचमत श्रणेीिा उपयोग केला. 

 
वरील दोन्ही रीतींिा उपयोग पािात्याांनी फारि उशीरा केला आहे. 
 

(१२) दणक्षिाग्नीचे स्थान ठरणवण्याच्या णनणमत्ताने २ व ५ ह्याांच्या दकमती ठरणवण्याचा केलेला प्रयत्न. 
 
गाहयपत्य, आहवनीय व दचक्षणाग्नी हे तीन, कहदभांनी पचवत्र व पभजय मानलेले अग्नी आहेत. 
 
या अग्नींिे वणयन करताना, दचक्षणाग्नीिे स्थान चनचित करण्याकरता, ३ चनरचनराळे चनयम 

बौधायनानी व कात्यायन आचण आपस्तांब याांनी प्रत्येकी दोन चनयम साांचगतले आहेत. 
 
(१) या पैकी बौधायनाांनी साांचगतलेल्या ३ चनयमाांिे आधारे या प्रश्नाांिा चविार करू:— 
 
(अ) आयामतृतीयेन त्रीणि चतुरस्त्राण्यनुवीनाणत कारयेदपरस्योत्तरस्याां श्रोन्याां गाहकपत्यः तस्यवै 

दणक्षिेऽसेऽन्वाहायकपचनः पूवेस्योत्तरेऽसे आहवनीय इणत । बौ. शु. १–६७. 
 
“(आहवनीय व गाहयपत्य या मधील अांतर) या अांतरािा १/३ भाग घेऊन, त्या भागाने तयार होणारे 

३ िौरस (पभवय-पचिम असे) एकमेकाांना जोडाव.े या पकैी गाहयपत्यािे स्थान पचिमेकडील िौरसाच्या उत्तर 
श्रोणीवर, दचक्षणाग्नीिे स्थान, त्याि िौरसातील दचक्षण बाजभिे अांसावर व आहवनीयािे स्थान पभवय बाजभच्या 
िौरसातील उत्तर अांसावर.” 
 

आता याि अथािा परांत  जरा चभन्न असा चनयम कात्यायनाांनी चदला आहे तो असा:— 
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(आ) अणप वान्तरणत्रभागोनया रज्ज्वा पूवाधे समचतुरस्त्रां कृत्वा श्रोण्यामग्ग्नः । का. शु. १–२९ 
 
अथवा गाहयपत्य व आहवनीय या कधील अांतरािा १/३ भाग त्या दोरीतभन कमी केलेल्या दोरीने 

गाहयपत्याच्या पभवेकडील अध्या भागामध्ये िौरस करून, त्याच्या श्रोणीवर दचक्षणाग्नी स्थापावा. 
 
याि अथािा पण जरा चनराळ्या शब्दात हाि चनयम आपस्तांबाांनी साांचगतला आहे:— 
 
(इ) दणक्षितः पुरस्ताणितृतीय देशे गाहकपत्यस्य नेदीयणस दणक्षिाग्नेणवज्ञायते । आ. शु. पृ. ६५. 
 
गाहयपत्यािे जवळ पभवयबाजभच्या दचक्षणेला चवतृतीय अांतरावर दचक्षणाग्नीिे स्थान. 

 

 
 
आकृती १ ही बौधायन व आपस्तांब याांिे चनयमाप्रमाणे व आकृती २ ही कात्यायनाांनी साांचगतलेल्या 

चनयमाप्रमाणे. आकृती १ ही एकासारखे एक असे तीन िौरस जोडभन तयार केली आहे. त्यात अ = 
आहवनीयािे स्थान. ग=गाहयपत्यािे स्थान. ड = दचक्षणाग्नीिे स्थान. 

 
आकृती २ मध्ये अग या मधील अांतरािे तीन सारखे भाग करून, त्यातील २ भागाच्या मोठ्या 

िौरसाला लहान भागािा िौरस जोडभन तयार झाली. 
 
यातील अबकड या आयतािा अड हा कणय आहे. 
 
(१)  अड२ = अक२+कड२ 

∵ अक = २कड आचण कड=१/३ अग. 
 =(२कड) २ + कड२. 
 =४कड२+कड२ 
 =५कड२ 
 कणय अड = ५·कड 
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(२) यािप्रमाणे गड हा कडइग या िौरसािा कणय आहे. 
गड२=कग२+गइ२ 
=कग२+कड२=२कड२ 
गड–२·कड. 

 
  

यावरून जर वर काढलेल्या आकृतीतील िौरसाच्या बाजभिी लाांबीमाहीत असेल तर ५ 
व२याांच्याककमती काढणे शक्य होईल. 
 

(चनरञ्छन चिन्हाांप्रमाणे) चवतृतीय चिन्हािा दोरीवर उपयोग करून व ते चवतृतीय चिन्ह दचक्षणेला 
खेिभन दचक्षणाग्नीिे स्थान चनचित करताना ५ व २ याांच्या ककमती काढण्यािा श ल्बकाराांनी प्रयत्न केला 
आहे. 
 

चनरचनराळ्या सभत्रकाराांनी गाहयपत्य व आहवनीय या मधील अांतर प ढीलप्रमाणे चदले आहे. 
 

(१) आहवनीयोथ ... ...गाहकपत्यस्तस्मादेतां ... ... गाहकपत्यात्प्राञ्चमुद्धरग्न्त। २२. तां वा अष्टासु 
णवक्रमेषु आदधीत । २३. एकादशस्वादधीत ... । २४ िादशस्वादधीत् । २५. ब्रा. १–७–३–२२–२५. 
 

(२) पुरस्तादाहवनीयस्याष्टासु प्रक्रमेष्ट्वेकादशसु िादशसु मत्या वा । का. श्रौ. सू. ४–८–११. 
 
(३) अष्टासु ब्राह्मिस्यकैादशसु राजन्यस्य िादशसु वैश्यस्य । मत्याषाढ श्रौ. सू. ३–५–३. 

  
(५) तस्मात्प्राचीनमष्टासु प्रक्रमेषु ब्राह्मिस्याहवनीयायतनम् । एकादशसु राजन्यस्य । 

िादशसुवैश्यस्य । आप. श्रौ. सू. ४–२–२३. 
 
(६) अष्टासु प्रक्रमेषु ब्राह्मिोऽग्ग्नमादधीतैकादशसु राजन्यो िादशसु वैश्यः बौ. शु. १–६६. 
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आहवनीय व गाहयपत्य याांच्या स्थानातील अांतर ८, ११ ककवा १२ प्रक्रम असाव े असे वर 
साांचगतल्याप्रमाणे चनरचनराळ्या सभत्रकाराांनी साांचगतले आहे. अशाि तऱ्हेिे चविार बौधायन श ल्बातही 
आहेत. आता दचक्षणाग्नीिे स्थान चनचित करताना चवतृतीय चिन्हािा उपयोग कसाकेला ते पाहभ:— 
 

(अ) पणहली रीत:— 
  

(१) अणप वा गाहंपत्याहवनीययोरन्तरालां  पञ्चधा षोढा व सांभुज्य षष्ठां सप्तमां वा 
भागमागन्तुकमुपसमस्य समां तै्रधां णवभज्य पूवकस्मादन्त्याद ियोभागयोलकक्षिां करोणत । 
गाहकपत्याहवनीययोरन्तौ णनयमय लक्षिेन दणक्षिापायमय लक्षिे शिकुां  णनहग्न्त तद्दणक्षिाग्नेरायतनां भवणत । 
बौ. शु. १–६८. 

 
बौधायन साांगतात:— आहवनीय व गाहयपत्य याांिेमधील अांतराएवढ्या दोरीिे ५ ककवा ६ सारखे 

भाग करून, त्या अांतरात ६ वा ककवा ७ वा भाग चमळवावा. (जया प्रमाणे त्या अांतरािे भाग पाडावयािे चनचित 
केले असेल त्या प्रमाणे ) व अशा वाढवलेल्या दोरीिे सारखे तीन भाग कराव.े नांतर पभवेकडभन द सऱ्या 
भागािे शवेिंी खभण करावी. त्यानांतर गाहयपत्य व आहवनीय याांच्या स्थानाांच्या मध्यभागी असलेल्या ख ांट्यात 
त्या दोरीिे पाश अडकवभन, त्या दोरीवर केलेली (द सऱ्याभागािे शवेिंी) चवतृतीय खभण हातात घेऊन 
दचक्षणेला खेिावी. व ह्या ख णेिे जागी ख ांिंी ठोकावी. हेि दचक्षणाग्नीिे स्थान. 
 

अशाि तऱ्हेिे चविार आपस्तांब व कात्यायन याांनी थोड्या फार फरकाने स िचवले आहेत. आपस्तांब 
व बौधायन या दोघाांिा चनयम एकाि अथािा आहे. कात्यायनाांनी चनयम साांगताना दोरीिे ५ ककवा ६ भाग न 
करता चतिे ६ व ७ भाग करून मगि दोरीत वाढ केली आहे. ह्या सभत्रावरूनि ५ व २ याांच्या ककमती 
काढावयाच्या असल्याम ळे ती सभते्र प ढे देत आहे. 
 

(२) गाहकपत्यहवनीययोरन्तरालां  पञ्चधा षङ् धावा सांणवभज्य षष्ठां सप्तमां वा भागमागन्तुमुपससस्य 
समां तै्रधां णवभज्यापरग्स्मस्तृतीये लक्षिां कृत्वा गाहकपत्याहवनीययोरन्तौ णनयमप लक्षिेनदणक्षिापायमय 
णनणमत्तां करोणत । तद्दणक्षिाग्नेरायतनम् । श्रुणतसामथ्यात् । आप. शु. पृ. ६६. 
 

आपस्तांबाांनी साांचगतलेल्या सभत्रािा अथय बौधायनाांनी साांचगतलेल्या सभत्राांप्रमाणेि आहे. 
 

आता कात्यायन काय म्हणतात ते पहा:— 
 

(३) गाहकपत्याहवनीययोरन्तरालां  षङ् धा सप्तधा वाऽऽगन्तुसमां ते्रधा णवभज्यापरणवतृतीय लक्षिेन 
दणक्षिायमय तग्स्मत्रग्ग्न । का. शु. १–२७. 
 

गाहयपत्य व आहवनीय या मधील अांतरात ६ वा ककवा ७ वा भाग वाढवभन, त्या वाढलेल्या दोरीिे 
सारखे तीन तीन भाग करून, त्या (वाढवलेल्या) दोरीच्या द सऱ्या भागािे शवेिंी चवतृतीय चिन्ह कराव.े ते 
चिन्ह दचक्षणेला खेिभन, त्या चठकाणी खभण करावी. आचण त्या जागी अग्नी (दचक्षणाग्नी) स्थापावा. 
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आता प्रथम गाहयपत्य व आहवनीय या मधील अांतर वर साांचगतल्याप्रमाणे ८, ११ ककवा १२ प्रक्रम 
घेऊन, त्यात त्या अांतरािा १/६ अगर १/७ भाग वाढवभन त्यािे सारखे ३ भाग करा व त्यानांतर चद्वमभल (२) 
ककवा पांिमभल (५) याांच्या ककमती काय येतात ते पहा. 
  
प्रकार १ ला : आकृती १ वरून असे चदसभन येते की – 
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णतसरा प्रकार :— 
 

यानांतर बौधायनाांनी आणखी एक चनयम साांचगतला तो असा:— 
 
(१) अणप वा प्रमािां पञ्चमेन वधकयेत्तत्सवं पञ्चधा सांभज्यापरस्मात् अन्त्यात् ियोभागयोलकक्षिां 

करोणत । पृष्ठयान्तयोः पाशौ प्रणतमुच्य लक्षिेन. दणक्षिापायमय लक्षिे शङ् कुां  णनहग्न्त । तद्दणक्षिाग्नेरायतनां 
भवणत । बौ. शु. १–६९ 
 

मापण्यािी दोरी चतच्या ५ व्या भागाने वाढवभन त्या वाढवलेल्या दोरीिे ५ भाग करा आचण एका 
शवेिंाकडभन दोरीिे दोन भाग सोडभन देऊन त्या चठकाणी चवतृतीय चिन्हकरा.दोरीिे पाश पभवेला व पचिमेला 
असलेल्या ख ांट्यात अडकवभन चवतृतीय चिन्हदचक्षणेला खेिाव.े जया चठकाणी हे चिन्ह जचमनीला स्पशय 
करीलत्या चठकाणी ख ांिंी ठोका. हेि ते दचक्षणाग्नीिे स्थान. 
 

गाहयपत्य व आहवनीय या मधील अांतरा एवढ्या दोरीिे पाि भाग करून व ती दोरी पािव्या भागाने 
वाढवभन त्या एकां दर वाढवलेल्या दोरीिे पाि भागकरा या मधील एक भाग तीन भागाांिा व द सरा दोन 
भागाांिा करून, तीन भागाांच्या शवेिंी चवतृतीय चिन्ह करा. 
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वर दाखचवल्या प्रमाणे ५ आचण २ याांच्या ककमती प ढील प्रमाणे येतात. 
५ = २·३३३३; २·२८५७; २·१६ 
२ =१·६६६६; १·१४२८५; १४४. 
हल्ली प्रिारात असलेल्या त्याांच्या ककमती प ढील प्रमाणे आहेत. 
५ = २·२३६०७ आचण २ =१·४१४२१३ अशा आहेत. 
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 या सवय असांमेय आचण म्हणभनज अांदाजी आहेत. ह्या सभत्राांप्रमाणे आलेल्या ककमती चकती अांदाजी 
आहेत यािी कल्पना, सभत्रकाराांनी त्याांिा वगय करून पाचहली असेलि. जसे:– 
 

५=(२·३३३३)२; (२·२८५७)२;ककवा (२·१६)२. 

= ५·४४४२८८८९; ५·३४१६८०९; ४·६६८८५६. 
 

वरील आलेल्या उत्तराांशी ५ = २·२३६०७ ही प्रिचलत ककमत ताडभन पहा. 
 

 (२·२३६०७)२= ५·०००००९०४४९. 
आता २ = (१·१६६६)२=; (१·१४२८५)२; व (१·४४)२. 
= १·३६०१५५५७; १·३०६१९६१२२५; २·०७३६. 
 
आता आलेल्या उत्तराशी प्रिचलत २ = १·४१४२१३ ही ककमत २ = (१·४१४२१३)२= 

१·९९९९९८४०९३६९. 
 

प्रिचलत ककमती जरी अप ऱ्या असल्या तरी त्या बऱ्याि अिभक आहेत. परांत  सभत्राांप्रमाणे आलेल्या 
ककमती फारि अांदाजी आहेत, त्यातले त्यात बौधायन सभत्रकाराांच्या द सऱ्या चनयमाप्रमाणे येणाऱ्या ककमती 
५=२·१६ व २=१·४४ या ककमती बऱ्याि अिभक आहेत. 
 

वरील सवय रीती तपासभन पाहता एक अत्यांत महत्त्वािी गोष्ट नजरेस पडते ती अशी:— 
  

(अ) कािंकोन चत्रकोण करण्यासाठी दोरीवर करण्यात यावयािी “चनरञ्छन” ही खभण, तसेि ५ 
व२ ह्याांच्या ककमती काढण्यासाठी करण्यात यावयािी “चवतृतीय” ही खभण व ह्या दोन्ही पद्धतीत असलेला 
सारखेपणा. ते साम्य असे:– 

 
(१) दोन्ही पद्धतीत प्रमाण दोरीिी वाढ केली जाते. 
 
(२) चनरञ्छन चिन्हाने, त्या एकां दर वाढवलेल्या दोरीिे दोन भाग पडतात एक भाग अक्ष्णये एवढा 

व द सरा चतययङ् मानी एवढा. थोडक्यात दोरी (अक्ष्णया + चतययङ् मानी) या दोहोच्या बेरजेबरोबर असते. 
 
(३) चवतृतीय ख णेने पण त्या एकां दर दोरीिे दोन भाग पडतात (१) ५ एवढा व द सरा २ एवढा. 

 
(४) चनरञ्छनाने कािंकोन चत्रकोण साध्य होतो. परांत  

 
(५) चवतृतीय चिन्हाांसाठी मभळ प्रमाणािे (गाहयपत्य व आहवनीय या मघील अांतर) तीन भाग करून, 

चतसऱ्या भागाच्या मापाने तीन िौरस तयार करून ते पभवय पचिम असे जोडभन ठेवतात. चवतृतीय चिन्हािी 
जागा ठरवावयािी झाल्यास, सभत्रकाराांना प ढील दोन गोष्टींिे ज्ञान असल्यािे चदसभन येते. 
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(१) िौरसातील कणाम ळे तयार होणारे के्षत्र हे िौरसाच्या भ जेम ळे होणाऱ्या के्षत्रािे नेहमी द प्पिं 
असते. 
 

(२) आयतािी एक बाजभ जर द सऱ्या बाजभच्या द प्पिं असेल तर त्या आयतािा कणय, हा त्या 
आयताच्या लहान बाजभच्या ५ पिं के्षत्र तयार करणारा होईल. 
 

(६) यज्ञवदेी तयार करताना वगयमभळ ५ (५) िा उपयोग कोठेि केलेला आढळला नाही. यािे 
उलिं वगयमभळ २, (२) िा उपयोग प ष्ट्कळ चठकाणी केलेला आढळतो. 
 

(७) चनरञ्छनािी व्याख्या करताना, सभत्रकारासमोर २ कािंकोन चत्रकोण होते. (१) जयाांच्या बाजभ 
३,४ आचण ५ ह्या प्रमाणात आहेत. व (२) जयाांच्या बाजभ ५, १२ आचण १३ या प्रमाणात आहेत. 
 

(८) वरील चनयम करण्यासाठी जया रीतीने चनयम करण्यात आले ती रीति भारतीयाांना 
कणावरील चसद्धाांतािी पभणय कल्पना असल्यािे दशयचवते. 
 

(९) कािंकोन चत्रकोणाांसाठी चनयम करणे त्यातले त्यात सोपे होते परांत  चवतृतीयािे बाबतीत तशी 
स्स्थतीनाही. 
 

(१०) चवतृतीय चनयमाने येणाऱ्या ककमती या पभणयपणे अांदाजी आहेतयािी िाांगली कल्पना 
झाल्याम ळेि, त्याांनी २ िी ककमत प न्हा काढण्यािा प्रयत्न केला. यात ते िाांगलेि यशस्वी झाले हे प ढील 
लेखावरून ध्यानात येईल. 
 

भाष्ट्यकार राम हा नैचमशा (लखनौ जवळ) येथील राहणारा होता. त्याने कात्यायन श ल्बसभत्रावर 
िंीका चलचहली असभन, शारदाचतलक या नावािा ग्रांथ चलचहला आहे. त्याच्या “क ां डाकृती” नावाच्या ग्रांथात 
(हा ग्रांथ सांवत् चवक्रम १५०६– चख्र. नां. १४४९) चलचहण्यात आला. त्यात त्याने हीि श ल्बाप्रमाणे येणारी २ 
िी अांदाजी ककमत स धारण्यािा प्रयत्न केला. 

 

 
 

वरील समीकरणास दशाांश रूप देऊन ते सोडवल्यास त्यािी ककमत प ढील प्रमाणे येते. 
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(१) २= १·४१४२१५६८६३ .. श ल्ब सभत्राांप्रमाणे. 

(२) २= १·४१४२१३५०२ .. राम याांच्याप्रमाणे. 

(३) २= १·४१४२१३५६ .. प्रिचलत. 

 
रामाांनी काढलेली २ िी अांदाजी ककमत ७ दशाांश श्थळाांपयंत बरोबर आहे. 
 
(३) ३ िी ककमत (चत्रकरणी) ही कणावरील चसद्धाांतािा उपयोग करून काढावी असे स्पष्ट म्हिंले 

आहे. त्या चनयमात आयतािी एक बाजभ २ व द सरी बाजभ १ घेतली असता त्या आयतािा कणय ३ येतो. 
 

(४) द्वारकानाथ यजव साांगतात:— 
 

 
 
वरील चवविेनावरून असे स्पष्ट चदसभन येते की ह्या ककमती स धारण्यािा प्रयत्न नांतर पण िालभ 

होता. 
 

(१३) भारतीयाांनी २ ची दकमत कशी काढली असावी ? 
 

गेल्या प्रकरणात वगयमभल २ िी अांदाजी ककमत काढण्यािा कसा प्रयत्न झाला ते पाचहले आता या 
प्रकरणात तीि अांदाजी परांत  त्यातले त्यात जास्त अिभक कशी काढली असेल ते पाहभ. 
 

ही रीत शोधभन काढण्यािी काही खास जरूरी होती का? खालील कारणाम ळे ती जरूरी खास 
भासली आचण म्हणभन ही रीत शोधभन काढण्यािा प्रयत्न झाला. ती कारणे अशी. 
 

(१) वत यळाच्या के्षत्राबरोबर, अधयवत यळािे के्षत्र तयार करणे. 
 
(२) सप्तचवध अग्नीच्या के्षत्रफळािे द प्पिं अगर चतप्पिं के्षत्र तयार करणे 
 
(३) जया िौरसािे के्षत्रफळ २ वगय प रुष आहे असा िौरस तयार करणे. 
सवय सभत्रकार वगयमभळ २ िी एकि व्याख्या देतात. ती व्याख्या अशी:— 
 
(अ) समचतुरस्त्रस्याक्ष्ियारजु्जर्विकरिी । का. शु. २–१२. 
 
समिौरसातील कणाम ळे होणारे के्षत्रफळ हे नेहमी समिौरसािे बाजभवरील के्षत्रफळािे द प्पिं 

असते. यालाि चद्वकरणी असे म्हणतात. 
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परांत  सभत्रकाराांनी प्रथम जया वळेी २ िी ककमत फारि अांदाजी येतअसल्यािे पाचहले त्या वळेी तीि 
२ िी ककमत द सऱ्या रीतीने काढभन ती अांदाजी व बरीि अिभक अशी काढली. ही ककमत सवय सभत्रकाराांनी 
सारखीि चदली आहे. ती अशी:– 
 

(आ) करिीं तृतीयेय वधकयेत्तच्च स्वचतुथेनात्मचतुदस्त्रशोनेन सणवशेष इणत णवशेषः । का,शु. २–१३. 
 

करणी १/३ ने वाढवावी व तो (चतसरा भाग) त्याच्या १/४ ने वाढवावा वत्यातभनि त्यािा १/३४ कमी 
करावा हा करणी व चद्वकरणी यातील फरक. हा चद्वकरणी ठरचवण्यािा चनराळा प्रकार. 
 

वरील सभत्रािा अथय असा:– (जया बाजभच्या प्रमाणाच्या िौरसािी द प्पिं के्षत्रफळ देणारी बाजभ 
पाचहजे असेल) त्या बाजभिी लाांबी प्रथम १/३ ने व नांतर १/३ च्या १/४ ने वाढवा परांत  हा १/३ िा १/४ 
त्याच्या १/३४ ने कमी असा असावा:– 

 
 
सध्या प्रिारात असलेली २=१·४१४२१३ ही स द्धा अांदाजी ककमत आहे. 
 
वर चदलेली श ल्ब सभत्राप्रमाणे आलेली अांदाजी २ िी ककमत ही ५ दशाांश स्थळाांपयंत बरोबर आहे. 

 
वरील चनयमावर प ढील चवद्वानाांनी िंीका केली आहे. त्याांिी नाव ेअशी:– 
 
(१) डल. चथबो, (२) श्री. िंी. एल . हीथ आचण (३) श्री. जी. आर. केयी. 

 
वरील िंीकेला आपल्याकडील दोघा चवद्वानाांनी उत्तरे चदलेली आहेत त्याांिी नाव:े–(१) श्री. बी. 

बी. दत्त व (२) प्रो. एल  व्ही. ग जयर. 
 
(अ) प्रथम आपण डल. चथबो याांनी काय िंीका केली ते पाहभ:– 

 
डल. चथबो याांनी १८७५ साली “श ल्ब शास्त्र” या चवषयावर एक चनबांध चलचहला. हा चनबांध त्या वषी 

एचशअ चॅिंक सोसायिंी ऑफ बेंगाल याांच्या माचसकात प स्तक ४४ भाग २ मध्ये प्रचसद्ध झाला आहे. त्यात ते 
चलचहतात. 

 
(१) सभत्रात साांचगतलेला चनयम हा फारि थोडक्या व मोजक्या शब्दात साांचगतला असभन, त्यात 

नेमकी कोणिी बाजभ वाढवावी हे साांचगतलेले नाही. 
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(अ) सभत्र वाङ् मय स्पष्ट नाही ह्यािी जाणीव डल. चथबो याांना होती हे त्याांनीि मान्य केले आहे. 
आचण म्हणभनि वळेोवळेी भाष्ट्यकाराांिी जरुरी भासते. 
 

डल. चथबो जया सभत्राबद्दल चलचहत आहेत ते सभत्र चद्वमल २ िी व्याख्या नसभन ते २ िी ककमत 
साांगणारे सभत्र आहे. ह्याच्या स रुवातीला सभत्रकाराांनी “करणी” शब्द वापरला आहे. परांत  त्यािे आधीिे 
सभत्रात (जया सभत्रात २ िी व्याख्या चदली आहे) करणी हा शब्द स्पष्टपणे आला असभन तेथे करणी म्हणजे 
िौरसािी बाजभ असा अथय घ्यावा लागतो व तोि येथे अचभपे्रत आहे. 
 

प ष्ट्कळ लोकाांिा “आयतावरील” कणाच्या व्याख्येच्या पाठोपाठ “समिौरसातील” कणािी व्याख्या 
आल्याम ळे त्या दोन्ही व्याख्या एकमेकाांना पभरक आहेत असे वािंते परांत  तसे नसभन समिौरसातील कणािी 
व्याख्या ही २ (चद्वकरणी) िी व्याख्या आहे व त्यानांतर येणारे सभत्र हे २ च्या ककमतीिे आहे. ही गोष्ट 
लक्षात आली म्हणजे कोठलाि गैरसमज रहात नाही. 
 

श ल्बावरील िंीकाकार या सभत्रातील करणी शब्दािा अथय िौरसािी बाजभ असाि घेतात. 
 

(२) ह्या २ च्या ककमतीिा उपयोग सभत्रकाराांना डल. चथबो याांच्या मते “वत यळािा िौरस करतानाि 
फक्त करावा लागतो.” 
 

ह्या सांबांधािे चवविेन प ढे आले आहे. 
 
(आ) श्री. िंी. एल . हीथ हे आपल्या “य स्क्लांडिी १३ प स्तके” या १९०८ साली इांग्लांडहभन प्रचसद्ध 

केलेल्या प स्तकात प ढील दोन प स्तके वािभन चलचहतात. (१) डल. चथबो याांनी प्रचसद्ध केलेला चनबांध. (२) 
एडमांड बकय  याांनी १९०१ साली, आपस्तांब श ल्बसभत्रािे जमयनीत प्रचसद्ध केलेले भाषाांतर. ते चलचहतात:— 
 

(१) श्री. बकय  याांिा दावा असा आहे की “भारतीयाांनी अकलय सांख्याांिा (Irrational)शोध लावला. 
ह्या शोधािे मभळ श ल्बकाराांनी चदलेल्या २ च्या ककमतीत आहे. ही ककमत कशा रीतीने शोधभन काढली हे 
कोठेि साांचगतलेले नाही. डल. चथबो याांनी स िचवलेली रीतियासांबांधात जास्त सय चक्तक वािंते. ती रीत 
अशी:– १७ या सांख्येच्या वगातभन १ ही सांख्या वजा केली असता जी सांख्या येते ती १२ या सांख्येच्या वगाच्या 
द प्पिं होते. या चनयमाप्रमाणे २ िी ककमत काढता येते. 
 

वगय १ ही सांख्या चजतकी कमी असेल चततकी २ िी ककमत जास्त अिभक येईल. 
 

वर चदलेले उदाहरण प ढे जास्त स्पष्ट करून साांचगतले आहे. वगय १ िी बाजभ १/३४ अशी घेतली व 
१७ या सांख्येस १२ ने भागले तर:– 
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परांत  वरील रीतीने अांदाजी ककमत काढता आली म्हणभन ह्या सांख्येस असांमेय कसे म्हणता येईल. 
या चवषयी श्री. हीथ प ढील प्रश्न चविारतात:– 

 
(१) श ल्बकाराांनी २ िी जी ककमत काढली ती अांदाजी असल्यािे कोठे साांचगतले आहे का? 

 
(२) २ िी अांदाजी ककमत साांगणारा चनयम, हा ससिौरसािे कणािा वगय हा त्या िौरसाच्या 

बाजभच्या द प्पिं के्षत्र तयार करतो या चनयमाच्या नांतर लगेि साांगण्यात आला आहे. 
 

डल. चथबो याांिे म्हणण्याप्रमाणे हा सवय व्यवहार चनव्वळ प्रायोचगक होता. व या चनयमाांना प्रायोचगक 
महत्त्व चकती देता येईल या बद्दल शांका आहे. कारण हेि चनयम परांपरागत वापरण्यात आले. यािे उदाहरण 
म्हणजे आपस्तांबाांनी िौरस के्षत्रािे वत यळात रूपाांतर करताना चदलेला चनयम हा अिभक असल्यािा चदलेला 
चनवाळा हे होय. या चठकाणी =३·०९ अशी ककमत येत असतानास द्धा ते तो चनयम अिभक असल्यािे 
साांगतात. 
 

(इ) श्री. जी. आर केयी याांनी “कहदभांिे गचणत” या नावािे प स्तक चलचहले असभन त्यात ते चलचहतात 
“२ िी जी ककमत ठरचवण्यात आली ती केवळ त्यािे आकृतीवरून येणाऱ्या लाांबीिे आधारे मापभन ठरचवली 
व चतच्या ६ फभ िं लाांबीच्या िौरसाच्या बाजभने येणाऱ्या ककमतीत फक्त १”/७ एवढाि फरक होतो एवढे ते माप 
अिभक आहे. 
 

वरील चवधानािा थोडक्यात परामशय घेणे जरूर आहे या चवषयाांवर अचधक चविार करण्यापभवी 
गचणतात २ च्या ककमतीला इतके महत्त्व का आ ते पहा:– 

 

िौरसािी बाजभ िौरसाच्या बाजभिा वगय िौरसाच्या कणािी ककमत 

१ १ २=२·१ 

२ ४ ८=२२ 

३ ९ १८=३·२ 

४ १६ ३२=४·२ 

५ २५ ५०=५·२ 

७ ४९ ९८=७·२ 

१२ १४४ २८८=१२·२ 

१७ १८९ ५७८=१७·२ 

१/२ १/४ १/२=१/४·२ 

१/३ १/९ २/९=१/३·२ 

 
वरील उदाहरणाांवरून प ढील दोन गोष्टी स्पष्ट होतात:– 
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(१) कोठल्याही िौरसात, त्या िौरसािी बाजभ चकतीही लाांबीिी असो, त्या िौरसािा कणय हा 
नेहमी, त्या िौरसािी बाजभX२ इतका असतो. मग ही बाजभ पभणीकात असो ककवा अपभणीकात असो. 

 
(२) वरील प्रत्येक उदाहरणात असे चदसभन येईल की, २ िी ककमत माहीत असल्याचशवाय 

िौरसाच्या कणािी ककमत ठरचवणे अशक्य आहे 
 

(अ) वरील उदाहरणात (७२=४९) ही सांख्या, जया िौरसािी बाजभ आहे, त्या िौरसाच्या कणाच्या 
वगाच्या ककमतीपेक्षा (५०) ही १ या सांख्येने कमी आहे. 
 

(आ) याि रीतीने १७२=२८९ ही सांख्या, १२ ही िौरसािी बाजभ असताना, त्या िौरसाच्या कणाच्या 
वगापेक्षा १ ने जास्त आहे. जसे:– 

 
१७२–२ X (१२)२= २८९–२८८=१ 
ककवा ७२–२ X (५)२=४९–५०=–१. 

 
चकत्येक चवद्वानाांच्या मते, वर दशयचवलेल्या दोन चनरचनराळ्या सांख्येमधील येणारा हा कमीत कमी 

फरकि २ िी ककमत शोधभन काढण्यासाठी उपयोगात आणला असावा. 
 

हीि रीत श ल्बसभत्रावरील िंीकाकाराांनी साांचगतली असभन चतिाि उल्लेख डल. चथबोंनी केला आहे. 
 
 २ िी ककमत आणखी दोन रीतींनी काढता आली असती. त्या दोन रीती अशा:– 
 
 (१) दोन िौरसाांिी बेरीज; ककवा दोन िौरसाांिी वजाबाकी.(का. श . ३–१). 
 
 (२) प ष्ट्कळ समिौरसाांिी बरेीज. (का. श . ६–७). 
 

वर साांचगतलेल्या १ व २ रीतींनी, प्रयोगादाखल आकृत्या काढभन त्याने येणारी िौरसाच्या कणािी 
लाांबी मापणे शक्य आहे, परांत  २ िी ककमत दाखचवणारा जो चनयम चदला आहे व जया २ िी ककमत प्रथम 
काढण्यािा प्रयत्न झाला, त्या प्रयत्नात त्याांनी िौरसाच्या अांग लात साांचगतलेल्या बाजभला, चनरचनराळी 
ककमत देऊन वरील चनयमाांप्रमाणे शक्यतोवर अांदाजी, पण जास्तीत जास्त अिभक ककमत काढण्यािा प्रयत्न 
जरूर झाला असला पाचहजे. ते कसे ते आपण पाहभ:– 
 

जर िौरसािी बाजभ १२ अांग ले असेलतर त्यािा कणय हा १७ अांग लाांपेक्षा जरा कमी असतो हे आपण 
वर पाचहले. 
 

(अ) आता १ अांग ल=१६ चतल. 
१७ अां=१७X१६=२७२ चतल. 
 २७२–१=२७१ २७१२=७३४४१ वगय चतल. 
आता १२ अां=१२ X १६=१९२ चतल. 
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 २ X १९२२=२ X ३६८६४=७३७२८ वगय चतल. 
 याने येणारे उत्तर (७३७२८–७३४४१=२८७) हे २८७ व. चतल जास्त आहे. 
 
(आ) १ अांग ल=२० चतल. 
 १७ X २०=३४० चतल.  ३४०–१=३३९ चतल. 
 ३३९२=११४९२१ व. चतल. 
आचण १२ X २०=२४० 
 २ X २४०२=२ X ५७६००=११५२००. 
 ११५२००–११४९२१=२७९ व. चतल जास्त. 
 
(इ) १ अांग ल = २४ चतल. 

  १७X२४=४०८ ४०८–१=४०७ 
 ४०७२=१,६५,६४९ व. चतल. 
 १२X२४=२८८  २X२८८२=२X८२९४३ 
 =१६५८८६ 
  १६५८८६–१६५६४९=२३७ व. चतल जास्त. 
 

(ए) १ अांग ल = ३० चतल. 
  १७ X ३०=५१०. 
 ५१०–१=५०९ ५०९२=२५९०६१. 
 आचण १२ X ३०=३६० 
  २ X ३६०=२ X १२९६००=२५९२००. 
  २५९२००–२५९०६१=११९ व. चतल जास्त. 
 

(ऐ) १ अांग ल = ३४ चतल. 
 १७ X ३४=५७८ ५७८–१=५७७. 
 ५७७२=३३२९२९. 
आचण १२ X ३४=४०८ 
 २ X ४०८२=२ X १६६४६४=३३२९२८. 
 ३३२९२८–३३२९२९=–१. हे उत्तर बरोबर १ नेि कमी आहे. 
 
(ओ) १ अांग ल = ३६ चतल. 
 
 १७ X ३६=६१२. ६१२–१=६११ 
६११२=३७३३२१. 
१२ X ३६=४३२ 
२ X ४३२२=२ X १८६६२४=३७३२४८. 
 ३७३२४८–३७३३२१=–७३. 
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हे उत्तर ७३ व. चतल या सांख्येने जास्त येते. 
 
आचण म्हणभन १ अां=३४ चतल असे गृहीत धरल्यास येणाऱ्या उत्तरात केवळ १िाि फरक येतो. व 

त्याम ळे १ अां=३४ चतल या ककमतीम ळे, हवी असलेली अांदाजी ककमत बरीि अिभक येण्यािा जास्त सांभव 
आहे. 
 

आता आपण श्री. िंी. एल . हीथ याांच्या शांकाांिा चविार करू:– 
 

(१) पचहली शांका:– कहदभांना २ िी सभत्राप्रमाणे येणारी ककमत ही अांदाजी असल्यािे माहीत होते 
का? 
 

(अ) वर चदलेली रीत ही ककमत स्पष्टपणे अांदाजी असल्यािे दशयचवते. 
 

(आ) आता या प्रश्नाबद्दल श्री. बी. बी. दत्त व प्रो. एल . व्ही. ग जयर काय म्हणतात ते पहा:– 
 

श्री. बी. बी. दत्त यानी “The Science of Sulb or the Ancient Indiann Geometry” हे प स्तक 
१९३२ साली चलचहले व ते कलकत्ता चवद्या पीठाने प्रचसद्ध केले. त्यात ते चलचहतात:–“प्रािीन भारतीयाांना 
२ ही सांख्या अकलय असल्यािे माहीत होते का? या प्रश्वावद्दल डल. चथबो याांिे मनात जरास द्धा शांका 
आली नाही. कारण हा प्रश्न त्याांनी कोठेि प ढे आणण्यािा प्रयत्न केला नाही अगर त्यास उत्तरही चदलेले 
आढळत नाही. एवढेि नव्हे तर त्याांच्या चलचहण्यावरून कहदभांना २ ही सांख्या अकलय असल्यािे ज्ञान होते 
ही गोष्ट ते मानीत असल्यािे स्पष्ट चदसते. खरोखरीि जया रीतीने २ या सांख्येिी ककमत शोधभन काढण्यािा 
प्रयत्न झाला ती रीति २ ही सांख्या अकलय तसेि असांमेय असल्याच्या ज्ञानािे द्योतक आहे; आचण ही 
रीत िौरसाच्या कणावर आधाचरत आहे. डल. चथबो असे मानतात की कहदभांनी प्रथम असा िौरस शोधभन 
काढण्यािा प्रयत्न केला की त्या िौरसािी बाजभ कणय ही दोन्ही पभणीकात साांगता येतील.” 

 
“परांत  या दोन्ही गोष्टी पभणीकात साांगण्यािे अशक्य आहे असे चनचितपणे प्रत्ययास आल्याम ळेि, 

त्याांनी शक्य तो अिभक परांत  अखेर अांदाजीि उत्तर शोधण्यािा प्रयत्न केला.” 
 

“या प्रश्नाांसांबांधी श्री. व्हॅन् श्रोडर व श्री. बकय  याांिे चविार जास्त स्पष्ट आहेत. प्रािीन कहदभांनी, 
अकलय व असांमेय सांख्याांिा शोध प्रथम लावला व त्या बद्दल योग्य ते श्रेय त्याांना चदलेि पाचहजे असे ते 
म्हणतात. आचण वरील चनणययाला श्री. गाबय, श्री. हलपचकन्स, व श्री. मकॅडोनाल्ड हे आपली सांपभणय सांमती 
देतात. या वरील चनणययावर काही अलीकडील गचणताच्या इचतहासकाराांनी िंीका केली असभन या 
चवधानाला चवरोध दशयचवला आहे.” 
 

डल. चथबो याांच्या मते २ िी ककमत ही १/११५६ एवढ्या अपभणीकाने कमी आहे तर तीि 
श ल्बसभत्राांप्रमाणे येणारी ककमत श्री. केली याांच्या मते िौरसािी बाजभ ६ फभ िं असणाऱ्या िौरसाच्या कणािी 
ककमत ही केवळ १/७ इांिाने कमी भरते. ही दोन्ही चवधाने ही ककमत अिभक नसभन अांदाजीि असल्यािेि 
दशयचवतात. 
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या नांतर या सभत्रात येणाऱ्या “सचवशषे” आचण “चवशषे” या शब्दाांिा अथय लावण्यात डल. चथबो तसेि 
श्री. बकय  हे कसे ि कले आहेत हे स्पष्ट करून साांचगतले आहे. त्यािा साराांश असा. 
 

(अ) डल. चथयो याांच्या मते “सचवशषे” ही सांज्ञा सभत्राप्रमाणे येणाऱ्या उत्तराला चदली आहे. जसे:– 
 

अ ही बाजभ असलेल्या िौरसािा सचवशषे 

 
  
(आ) श्री. बकय  याांिे मते, िौरसािी अ ही जी प्रमाण बाजभ, त्या बाजभपेक्षा कणािी होणारी जी जास्त 

वाढ, त्या वाढीला “सचवशषे” म्हणाव.े 
 
(इ) श्री. कपर्मदस्वामी आपस्तांब सभत्रावर िंीका करताना साांगतात की “सचवशषे” ही सांज्ञा 

उत्तराप्रमाणेयेणाऱ्या वाढीव सांख्येला चदली असभन, ही वाढ केवळ १ वगय चतल एवढ्या सांख्येनेि जास्त आहे. 
आचण हे अल्प प्रमाणाने जास्त असणे हेि त्यािे “चवशषे” अथवा वैचशष्ट्ट्य होय. 
 

या नांतर “चवशषे” आचण “सचवशषे” याांिा उपयोग श ल्बसभत्रात इतरत्र कसा केला आहेते दाखवभन, 
श्री. करचवन्दस्वामी आचण आपस्तांब श ल्बसभत्रािे इतर िंीकाकार काय म्हणतात ते साांचगतले आहे. ते 
म्हणतात, या चनयमाप्रमाण येणारे उत्तर हे अिभक येणाऱ्या उत्तरापेक्षा ककचित् जास्त येते हेि त्या चनयमािे 
“चवशषे”आहे आचण म्हणभन “सचवशषे”दाखवणारा हा चनयम श ल्बकाराांनी साांचगतला. 
 

िंीकाकार स ांदरराजही वरील चवधानािेि समथयन करतात. 
 
या नांतर त्या वळेिे इतर ग्रांथकार या सांबांधाने काय म्हणतात ते पहा:— 
 
(१) “सभयय प्रज्ञचप्त” या नावाच्या ग्रांथात (इ. स. पभवय ५००) “जया वत यळािा व्यास ९९६४० योजने आहे 

त्यािा पचरघ ३१५०८९ एवढी योजने आचण थोडा अचधक भरतो.” (ककचित् चवशषेाचधका). 
 

(२) जया वत यळािा व्यास १००६६० योजने आहे. त्यािा पचरघ ३१८३१३ आचण थोडा कमी. 
(ककचित् चवशषेेण). 
 

या प्रमाणेि आणखी दोन उदाहरणे देऊन ते म्हणनात. 
 

(अ) वर चदलेल्या उदाहरणावरून असे चदसभन येते की “चवशषे”ही सांज्ञा थोड्या कमी अगर जास्त 
ककमतीला चदली आहे. ककमत चकती कमी अगर चकती जास्त आहे हे यावरून साांगणे कठीण आहे 
 



 
 अनुक्रमणिका 

(आ) त्याि प्रमाणे वर चदलेल्या सांस्कृत प स्तकातभन योजलेला “ककिी-चद्वशषेाचधका” या शब्दाने 
जो अथय ध्वचनत होतो तोि अथय श्री. कपर्मदस्वामीव श्री. करचवन्दस्वामी या िंीकाकाराांिे म्हणण्याप्रमाणे येतो 
आचण म्हणभन “सचवशषे” शब्दािा अथय वर साांचगतल्याप्रमाणे घेणे जास्त सय चक्तक चदसते. 
 

वर आलेल्या आतापयंतच्या सवय चववेिनावरून प ढील साराांश चनघभ शकतो:– 
 

(१) डल. चथबो याांच्या म्हणण्याप्रमाणे “सचवशषे” ही सांज्ञा चनयमाने येणाऱ्या वाढीव ककमतीला चदली 
आहे. हे त्याांिे म्हणणे िभक आहे. 
 

(२) सभत्रकाराांना सभत्राांप्रमाणे येणारी २ िी ककमति जर उपयोगात आणावयािी असती तर 
सभत्रकाराांना चनयम साांगताना “सचवशषे” शब्दािा उपयोग त्या सभत्रात करण्यािी जरूरि नव्हती. 
 

(३) “चवशषे” व “सचवशषे” हे शब्द सभत्रात इतर चठकाणी वापरले आहेत. परांत  त्याप्रत्येक चठकाणी 
त्याांिा अथय वगेळा आहे. 
 

(४) त्या वळेच्या सांस्कृत ग्रांथाांत “सचवशषे” शब्दािा अथय थोडेसे अचधक ककवा थोडेसे कमी असा 
केलेला आढळतो. 
 

(५) आपस्तांब श ल्ब सभत्रावरील सवय िंीकाकाराांिे मते “सचवशषे” यािा अथय ककचित् अचधक असाि 
केलेला आढळतो. आचण म्हणभन 
 

(६) २िी ककमत साांगताना “सचवशषे” हा शब्द, सभत्रकाराांनी त्या चनयमाने येणारी २ िी ककमत ही 
केवळ अांदाजी असभन अिभक ककमतीपेक्षा थोडी जास्त येते हे दाखचवण्यासाठी वापरला आचण ही येणारी 
ककमत अांदाजी आहे, अिभक नाही हे दशयचवले. 
 

त्यािप्रमाणे िंीकाकाराांच्या मताप्रमाणे “सचवशषे” शब्दाने खालील गोष्टी सभचित होतात :– 
 

(१) सभत्राप्रमाणे येणारी िौरसाच्या कणािी ककमत ही अांदाजी ककमत आहे. 

(२) आचण ही ककमत (कणािी) अिभक ककमतीपेक्षा थोडी जास्त आहे. 

(३) वर दशयचवलेली वाढ ही गचणताने कमी करणे अशक्य आहे, 

वरील चतन्ही चवधाने सत्य असल्यािे जर गृहीत धरले तर प्रािीन भारतीयाांना िौरसाच्या कणािी 
ककमत (२) ही असांमेय असल्यािे माहीत होते हे चसद्ध होते. 
 

आतापयंत श ल्बाप्रमाणे येणारी २ िी ककमत ही अिभक न येता अांदाजी येते हे दाखचवण्यािा प्रयत्न 
झाला. 
 

याि प्रश्नासांबांधी प्रो. ग जयर आपल्या प स्तकात (Ancient Indian Mathematics and the 
Vedha)प ढील चविार प्रकिं करतात. ते अत्यांत महत्त्वािे वािंल्याम ळे प ढे चदले आहेत. 
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२ िी ककमत ५ दशाांश स्थळाांपयंत बरोबर येत असल्यािे आपण पहातो. यावरून प्रश्न असा उत्पन्न 
होतो की हेप्रािीन गचणतज्ञाांना कसे काय साध्य झाले असाव?े या बद्दल डल. चथबो याांनी, सभत्रकाराांनी हे कसे 
शोधभन काढले असेल, या चवषयी केलेल्या अन मानाांनी आमिे समाधान होत नाही. 
 

त्याांच्या म्हणण्याप्रमाणे, वरील गचणतािे उत्तर हे िौरसाच्या कणािा वगय हा द सऱ्या वगय सांख्येपेक्षा 
केवळ १ या सांख्येने जास्त आहे. जया िौरसािी बाजभ १२ आहे, अशा िौरसाच्या कणािी वगय सांख्या २८८ 
येते. १७ या सांख्येिा वगय २८९ येतो. ही २८९ सांख्या २८८ पेक्षा बरोबर १ ने जास्त आहे. आचण म्हणभन 
कणािी लाांबी ही १७ या सांख्येच्या जवळ जवळ असभ शकेल. 
 

आता जया िौरसाम ळे कशािा वगय हा २८९ येतो, त्या िौरसािी भ जा जी १७ आहे, ती अल्प 
प्रयाणात कमी केली असता, त्या िौरसात २८९ लहान िौरस मावण्यािे ऐवजी जर २८८ लहान िौरस मावभ 
शकेल तर येणारी त्या िौरसािी भ जा ही आपल्याला इस्च्छत असलेल्या कणाबरोबर येईल व असा कमी 
असलेल्या (२८८ लहान िौरस) सांख्येच्या कणाम ळे जो िौरस तयार होईल त्या िौरसािी भ जा १२ येईल. 
(१२२+१२२= २८८). 
 

जया वळेेला आपण अशा तऱ्हेने िौरसािी एक बाजभ कमी करतो, त्या वळेी साहचजकि िौरसािी 
द सरी बाजभ देखील तेवढ्याि प्रमाणात कमी होते. आचण या प्रमाणाने दोन्ही बाजभने कापलेल्या या दोन 
पट्टट्याांिे के्षत्रफळ हे त्या २८९ लहान िौरसाांपैकी एका लहान िौरसाांबरोबर व्हावयास पाचहजे हे उघड 
आहे, 
 

आता हा मोठा िौरस १७ X १७=२८९ असा आहे. या िौरसाच्या १७ लाांबीच्या दोन्ही भ जा अल्पशा 
प्रमाणात कापावयाच्या झाल्यास (१७ + १७ = ३४) असे लहान त कडे कापाव ेलागतात. या ३४ लहान 
त कड्याांिे के्षत्रफळ अत्यांत अल्प अशा लहान िौरसाबरोबर व्हावयास पाचहजे. यािा अथय असा की, त्या 
मोठ्या िौरसाच्या दोन्ही भ जाांवरीलिौरसािी बाजभ १/३४ नेकमी होईल.आचण या प्रमाणे मोठ्यािौरसाच्या 
दोन्ही भ जावरील प्रत्येक लहान िौरस १/३४ जे कमी करून त्या मोठ्या िौरसािे के्षत्रफळ २८८ लहान 
िौरसाबरोबर करण्यात आले. परांत  असे करताना कोपऱ्यातील लहान िौरस हा दोन्ही बाजभांनी कापला 
जातो व त्याम ळे कोपऱ्यातील लहान िौरसािे के्षत्रफळ जे २/३४  

ते कमी व्हावयास हव,े तसे न होता ते  
२ 

- 
१ 

एवढेि कापले जाते आचण  
३४ ३४ X ३४ 

म्हणभन वरील सचवशषेात िभक येते. 
 

 वर चदलेली उपपत्ती योग्य असल्यािे दशयचवण्याकचरता डल. चथबो म्हणतात जर िौरसािी 
बाजभ १२ असेल आचण त्याच्या कणािी लाांबी १६ ३३/३४ असेल तर कणाबरोबर प ढील समीकरण माांडता 
येईल:— 

 

समिौरसािा कणय = १२+ 
१२ 

+ 
१२ 

- 
१२ 

... अांदाजी. 
३ ३ × ४ ३ × ४ × ३४ 
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पांरत  नांतर आलेले भाष्ट्यकार ककवा डल. चथबो हे द सरी ककवा चतसरी सांख्या पभणीकाति का, ककवा 
या सांख्या आणण्यात १/३ आचण १/१२ ह्या अपभणीकािाि का उपयोग केला, तसेि ३४ ही सांख्या कोठभन 
आणली याबद्दल काहीि कसे स िवभ शकत नाहीत याबद्दल आियय वािंते. 

 
याबइल श्री. जी. आर . केयी आपल्या “Indian Mathematics”या प स्तकात चलचहतात : कहदभांनी 

प्रमाणािी माचपका ३, ४ व ३४ या ग णोत्तरात घेऊन वरील उत्तर शोधभन काढले असले पाचहजे. १ अांग ल= 
३४ चतल हे माप त्याांिेजवळ आगाऊ होतेि. या वरून हे उत्तर चनव्वळ मापभन काढले असले पाचहजे असे ते 
ठोकभ न देतात. परांत  प्रश्न असा उत्पन्न होतो की, ही ३,४ व ३४ अशी प्रमाणािी माचपकाि का घेतली व ती 
माचपका घेण्यास काय कारण घडले. 
 

डल. चथबो आणखी म्हणतात की, “सभत्रावरून त्या वळेच्या कहदभ गचणतज्ञाांना मोठमोठ्या गणनाांिा 
पचरिय असावा असे चदसत नाही. त्याांनी िौरसाच्या कणािी ककमत ५ दशाांश स्थळाांपयंत अिभक पण 
अांदाजी काढली हे अत्यांत महत्त्वािे आहे. श ल्बसभते्र हा काही गचणतािा ग्रांथ नव्हे की जया ग्रांथात त्याांनी कशा 
तऱ्हेने गणना केली हे दाखवावयािी जरूरी भासावी. तो काल लक्षात घेता वर चदलेल्या असांमेय सांख्येिी 
ककमत काढण्यािे श्रेय त्याांना देऊन त्याांिे कौत कि करावयास हव.े” 
 

आता १ अांग ल= ३४ चतल आचण १२ अांग ल = प्रादेश हे कोष्टक बौधायनाांना कसे स िले असाव ेते 
आपण पाहभ. बौधायनाना २ िी ककमत काढताना, जया िौरसाच्या बाजभवरून ही ककमत काढावी लागते, 
त्या बाजभिा १/१२ तसेि १/१२ X १/३४ एवढ्या गोष्टी लक्षात घेणे अवश्य आहे असे वािंल्यावरून १२ व ३४ 
हे भाग असलेले कोष्टक तयार केले. आचण हे त्याांिे करणे अत्यांत महत्त्वािे असल्याम ळे त्याबद्दलिे योग्य ते 
श्रेय त्याांना देणे क्रमप्राप्ति आहे. 
 

आता ही ककमत त्याांनी “आसन्न चक्रया” (method of approximations) या रीतीने काढली 
असावी. या रीतीत वाढत्या क्रमाने कमी होणाऱ्या ककमती उपेक्षणीय समजभन सोडभन चदल्या जातात. ह्या 
रीतीला सध्या ि कीने “िॅंनरीज आर  प्रोसेस” असे म्हणतात. 
 

या सांबांधात प ढील सभत्र लक्षात घ्यावयास हव,े ते असे:— 
 
“प्रमाणदोरीिी लाांबी जर १ १/२ प रुष असेल तर चतच्याम ळे तयार होणारे  
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वर चदलेली ही एक रीत झाली. या चशवाय द सरीही एक रीत असण्यािी शक्यता आहे. या रीतीत 

करणी चिन्हातील सांख्यिे दोन भाग पाडभन हे उदाहरण सोडचवता येते. ते असे:– एक पभणय वगय असलेली 
सांख्या व चदलेल्या सांख्येतील उरलेला भाग. जसे:— 
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हीि अांदाजी ककमत त्याांनी खरी मानली. आणखी या प ढे स ध्दायाि रीतीने त्याांना जाता आले 

असते. 
 

वर चदलेली द सरी रीत ही पचहल्या रीतीत थोडा फरक करून आलेली आहे आचण याि रीतीिा 
अवलांब सभत्रकाराांनी २ िी ककमत काढण्यासाठी केला असावा असे “सचवशषे” या शब्दावरून वािंते. 
 
 स चवशषे = स+चव+शषे. 
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यात शषे=बाकी ककवा जयात साांगण्यासारखे काही चशल्लक आहे. 
 

चव=हे उपपद शब्दाांना जोडले असता ते ऋण अथय दशयचवते, आचण म्हणभन येथे “चवशषे” शब्दािा 
अथय ‘साांगावयािे काही राहीले नाही.’ ककवा ‘जे पभणय आहे म्हणजे पभणय िौरस’ असा घ्यावा. 
 

स=यािा अथय तेि. 
 
आचण म्हणभन“सचवशषे” म्हणजे ते पाचहजे असलेले महत्त्वािे असे पभणय उत्तर. चवशचेषतः शषेः तेन 

य क्तां —सचवशचेषतः शषेः अथवा सचवशषेः शषेः ककवा थोडक्यात सचवशषेः । 
 

 
 
ही प्रचक्रया. 
 

ही प्रचक्रया “सचवशषे प्रचक्रया” या नावानेि सांबोधावयास हवी कारण ती “िॅंनरीज आर  प्रोसेस” या 
पेक्षा चकतीतरी आधी प्रिारात होती. या “स चवशषे” प्रचक्रयेिा शोध हा चख्र. पभ. ७५० वषािा असभन, त्या 
कालात गचणतामध्ये भारतीयाांनी चकती प्रगती केली होती हे यावरून चदसते. 
 

आचण या वरूनि जो चनयम चख्र. पभ. ७५० मध्ये प्रथम उपयोगात आला त्यािा उपयोग बकशाली 
येथे सापडलेल्या प्रािीन हस्तचलचखतात मोठ्या प्रमाणात केलेला आढळतो आत आियय वािंण्यासारखे 
काही नाही. हा ग्रांथ चख्र. पभ. २०० ककवा चख्र. नां. २०० एवढ्या कालखांडात झाला असावा. 
 

सभत्रकाराांनी “सचवशषे” या नावाने २ िी ककमत काढण्याकचरता जी ही “आसन्न प्रचक्रया” उपयोगात 
आणली त्या प्रचक्रयेिा उपयोगमोठ्या प्रमाणावर केला एवढेि नव्हे तर तीि प्रचक्रया बकशाली या ग्रांथात 
उपयोगात आणभन कोठल्याही सांख्येिे अिभक वगयमभळ काढण्याकचरता ही प्रचक्रया प्रत्येक वळेी नवनवी आसन्न 
सांख्या घेऊन उपयोगात आणली. 
 

आता वरील चवविेनािे सार थोडक्यात प ढीलप्रमाणे:— 
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(१) चवभभती भभषण दत्ताांनी २ च्या ककमती बद्दल साांगताना “सचवशषे”आचण “चवशषे”यादोन 
शब्दाांच्या अथावर बराि भर चदला आहे. 
 

(अ) प्रथम आपस्तांब श ल्बसभत्रािे िंीकाकार या दोन शब्दाांिा अथय काय लावतात ते पाचहले. 
 
(आ) त्या वळेच्या सांस्कृत भाषेतील जैन ग्रांथाांत याि शब्दाांिा अथय व िंीकाकाराांनी केलेला हे 

एकमेकाांशी कसे ज ळतात हे दाखवभन त्याांनी साराांश असासाांचगतला की “सचवशषे” या शब्दाला चनचित अथय 
आहे तो असा “सभत्रात साांचगतलेल्या चनयमाप्रमाणे २ िे जे उत्तर येते ते अिभक नसभन अांदाजी आहे व तो 
अांदाज अत्यांत अल्प प्रमाणात जास्त आहे.” 

 
परांत  प्रो. ग जयर यािे उत्तर चनराळ्या शब्दात साांगतात. 
 
(१) प्रथम ते डल. चथबो याांच्या चवविेनात आलेली िभक दाखचवतात. 

(२) १२ व ३४ हे आकडे सभत्रात का आले यािा उलगडा कोणीि केला नसल्यािे त्याांनी साांचगतले. 

(३) आसन्न प्रचक्रयेने २ ककमत कशी काढता येते सोदाहरण दाखचवले आहे. 

(४) तीि चक्रया पांरत  त्यात अल्पसा बदल करून, २ िे उत्तर कसे काढता येते, जया रीतीला हल्ली 
“िॅंनरीज आर  प्रोसेस”असे म्हणतात, त्या रीतीने २ िी ककमत काढभन दाखवभन या दोन्ही रीती एक कशा 
आहेत हे साांगभन, या रीतीला “सचवशषे” रीत असे म्हणण्याबद्दल स िचवले आहे. आचण हे स िचवताना त्याांनी 
या रीतीिा:— 
 

(५) बकशाली या ग्रांथात, बऱ्याि मोठ्या प्रमाणावर, कोठल्याही सांख्येिे अिभक वगयमभळ 
काढण्याकचरता कसा उपयोग करण्यात आला हे साांचगतले आहे. 
 

आता श्री. िंी. एल . हीथ याांच्या चवधानािा चविार करू. त्याांिे चवधान असे:— 
 

प्रािीन कहदभ लोकाांना सभत्राांप्रमाणे येणारी २ िी ककमत ही अिभक नसभन, अांदाजी असल्यािे माहीत 
होते का? यािे उत्तर असे:— 
 

(१) त्या वळेच्या भारतीयाांना साध्या रीतीने वगयमभळ काढण्यािी रीत माहीत नसावी असे चदसते. 
 
(२) “सचवशषे” शब्दािा अथयि स्पष्ट दशयचवतो की, श ल्ब सभत्राप्रमाणे येणारी २ िी ककमत ही अल्प 

प्रमाणात जास्त येते, व ती अिभक नसभन केवळ अांदाजी आहे. 
 
(३) ही ककमत काढण्यासाठी जया गचणताच्या चनरचनराळ्या रीती वर पाचहल्या त्या सवयि “आसन्न 

चक्रयेवर” अवलांबभन असल्याम ळे, यारीतीने २ िी येणारी ककमत ही कधीहीअिभक येणे शक्य नाही. ती 
अांदाजीि येणार. 
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(४) सभत्रकाराांना सभत्राांप्रमाणे २ िी जी ककमत येते ती अिभक असल्यािे माहीत असते तर त्याांनी 
त्या सभत्रात “सचवशषे” शब्दािा उपयोग केला नसता. 
 

आता वरील चवविेनािा शवेिंश्री. िंी. एल . हीथ याांिे याि सांबांधात आलेले त्याांिेि ग्रांथातील 
उतारे देऊन हे चवविेन प रे करू:— 

 
“य चक्कड याांिी १३ प स्तके” या ग्रांथात ते चलचहतात:— 
 
(अ) प्रोक्लस याने य डेचमअनिा साराांश काढताना तो चलचहतो “अकल्य सांख्याांिा शोध” 

पायथगॅोरस याांनी लावला. याबद्दल चलचहताना ते चलचहतात:— 
 

“अकल्य सांख्येिा शोध” हा २ च्या ककमतीशी चनगचडत आहे. ही ककमत िौरसािा कणय व त्यािी 
बाजभ याांच्या ग णोत्तराने चमळते. या वरून असे स्पष्ट चदसते की हे पायथगँोरसिे प्रमेय हे समचद्वभ ज कािंकोन 
चत्रकोणात बरोबर असल्यािे चदसभन येते. 
 

वर केलेले हे चवधान त्याांनी चलचहलेल्या आपल्या “ग्रीक गचणतावरील प स्तकात नाकारले आहे. ते 
म्हणतात:— 
 

अकल्य सांख्येिा शोध प्रथम आकड्यािा चविार करतानाि लागला असला पाचहजे. आचण तो 
चनणयय स द्धा साध्या गचणतानेि प्राप्त झाला असावा. आचण हेही चततकेि खरे की त्या शोधािे मभळ कारण 
िौरसािा कणय व िौरसािी बाजभ याांिे ग णोत्तर हे होय. आचण यािा शोध पायथगॅोरसने लावला असेल असे 
वािंत नाही. तो त्याच्या अन यायाांनी लावला असावा व त्या शोधािा चनचित काल साांगणे अशक्य आहे. 
 

(१४) किाच्या वगावरील प्रमेय व त्याची णसद्धी. 
 

कणाच्या वगावरील प्रमेय प्रािीन भारतीयाांनी वैज्ञाचनक दृष्ट्ट्या चसद्ध केले होते का? 
 
भारतात या प्रमेयािी वाढ क्रमशः कसकशी होत गेली असावी, तसेि या प्रमेयािी जरूरी का 

भासली या बद्दलिे चवविेन एका चनराळ्या प्रकरणात सचवस्तर केले आहे. त्या वणयनावरून केवळ माहीत 
असलेल्या कािंकोन चत्रकोणाांच्या सहाय्याने हे प्रमेय चसद्ध करून, त्यािी चसद्धता केली असेल असे वािंत 
नाही. 
 

सभत्रकाराांनी केलेली प्रमेयािी व्याख्या, तसेि पायथगॅोरसने केलेली प्रमेयािी व्याख्या या जवळ 
जवळ सारख्याि आहेत. 
 

आता या प्रकरणात हे चसद्ध करण्यािा कसा प्रयत्न झाला असावा यािा चविार करू. 
 

आज जया रीतीने, हे प्रमेय चसद्ध केले जाते, त्याि प्रमाणात ते प्रमेय चसद्ध करण्यािा प्रयत्न २७०० 
वषापभवी व्हावयास हवा, असे मानणे अगदी ि कीिे आहे. 
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हे प्रमेय चसद्ध करण्यािा प्रयत्न तीन रीतीने झाला असावा. त्या तीन रीती अशा:— 
  

(१)  आकृतीिे चवभाजन आचण प नरजना. 

(२)  सामान्य चनयमाांवर (व्याख्येवर) आधारलेली उदाहरणे. 

(३)  कािंकोन चत्रकोणाांच्या प्रत्येक बाजभवर तयार होणारी प्रमाचणत मापाांच्या िौरसाांिी सांख्या. 

(१)  आकृतीिे भाग पाडभन, त्याांिी प नरयिना करूनि प ढील सभते्र चसद्ध केली आहेत:— 

(अ) दोन असम िौरसाांिे एकीकरण ... का.श . २–१२ 

(आ) एका िौरसातभन द सरा िौरस वजा करणे ... का. श . ३–१ 

(इ) आयतािे िौरसात रूपाांतर ... का. श . ३–२ 

(ई) िौरसािे आयतात रूपाांतर ... का. श . ३–३ 

(ए) चत्रकोणािा िौरस ... का. श . ४–७ 

(ऐ) एकमेकाांस एका बाजभने जोडलेल्याचत्रकोणािा िौरस ... का. श . ४–८ 

 
वर चदलेल्या उदाहरणाांत प ढील शब्दाांिा उपयोग केलेला आढळतो. अपच्छेद्य; चवभाजय; 

यथायोगम् उपदधानम् आचण उपदध्यात् वगैरे. वरील शब्दाांिा अथय, आकृतीिे भाग पाडभन त्या आकृतीिी 
प नरयिना करा असे स्पष्ट दशयचवतो. 

 
आता या सांबांधात कै. प्रो. व्ही. बी. नाईक काय म्हणतात ते पहा:– 
 
कािंकोन चत्रकोणाच्या कणावरील प्रमेय हे कसे चसद्ध केले असेल याबद्दल सभत्रात काही साांचगतले 

आहे का हे आपण प्रथम पाहभ. श ल्बसभत्रामध्ये जया काही रिना चदल्या आहेत त्या प्रत्येक सभत्रात ती रिना 
कशी तयार झाली यािे स्पष्ट चवविेन त्याजबरोबर चदले असभन त्याने ती रिना चसद्ध होते. कोठल्याही एका 
आकृतीिे रूपाांतर द सऱ्या आकृतीत करणे ककवा दोन समान अगर असमान आकृतींिी बेरीज अगर 
वजाबाकी करणे या गोष्टी त्याांनी आकृतीिे भाग पाडभन व नांतर त्या हव्या तशा जोडभन करून दाखचवले आहे. 
 

एखाद्या सभत्रात अशा तऱ्हेने भाग पाडभन ते सभत्र चसद्ध करण्यािा प्रयत्न केला नसल्यास वर 
साांचगतलेल्या भाग पाडभन प नरयिना करण्याच्या पद्धतीनेि ते चसद्ध करण्यािा त्याांिा मानस असल्यािे गृहीत 
धरण्यास म ळीि हरकत नाही. 
 

ही अत्यांत सोपी रीति या प्रमेयाच्या चसद्धीसाठी त्याांनी वापरली असली पाचहजे. याला आणखी 
एक सबळ कारण आहे, आचण ते म्हणजे याि रीतीने 

 
चसद्धता करण्यािी प्रथा भास्करािायीच्या कालापयंत अांमलात होती हे त्याांच्या चलचहण्यावरून 

चदसते. 
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श्री. अचवनाशकसग याांनी “History of Philosophy, Eastern and Western” या प स्तकात एक 
प्रकरण भभचमतीवर चलचहले आहे. हे प स्तक १९५२ साली लांडन येथभन जलजय अ लॅन आचण अरचवन या कां पनीने 
प्रचसद्ध केले. त्यात ते प ढील माचहती देतात. 
 

वैचदक कहदभांना, चत्रकोण, समाांतर भ ज िौकोन, आयत, वत यळ, इत्यादी आकृत्याांच्या के्षत्रमापनािी 
उत्तम माचहती होती. त्याांना वत यळािा पचरघ व त्यािा व्यास याांिे ग णोत्तर अिल असल्यािे माहीत होते. 
त्याांनी आपल्या प्रश्नाांिी उत्तरे ग्रीक लोकाांना माहीत नसलेल्या अशा अगदी स्वतांत्र रीतींनी काढली 
असल्यािा चनचित प रावा उपलब्ध आहे. भारतींय गचणतज्ञाांनी उपयोगात आणलेली अत्यांत प्रभावी रीत, 
चजिा उपयोग के्षत्रमापनात केलेला आढळतो ती रीत म्हणजे “के्षत्रफल अगर घनफल याांच्यात, कोठल्याही 
तऱ्हेने बदल न होता आकृतीत आमभलाग्र बदल करणे.” 
 

एखादी प्रतल ककवा घन आकृती घेऊन,त्या आकृतीिे अपचरचमत भाग पाडभन त्या सवय भागाांच्या 
के्षत्रफळाांिी बेरीज अथवाघनाांिी बेरीज करण्यािे व त्यावरून त्या प्रतल अथवा घन आकृतीिे के्षत्रफळ 
अथवा घनता ते ठरवीत असत. ही बेरीज ते अपचरचमत श्रणेीने काढीत असत. 

 

२) सभत्रकाराांनी चदलेल्या या प्रमेयावर आधारलेल्या इतर व्याख्या:– 

(अ) पैतृकी वदेीिी रिना ... का. श . २–६ 

(आ) दोन समिौरसाांिी बेरीज ... का. श . २–१२ 

(इ) दोन असम िौरसाांिी बेरीज ... का. श . २–२१ 

(ई) दोन िौरसाांिी वजाबाकी ... का. श . ३–१ 

(ए) चदलेल्या के्षत्रफळाच्या चतप्पिं के्षत्र तयार करणे ... का. श . २–१४ 

(ऐ) आयतािा िौरस व िौरसािा आयततयार करणे ... का. श . ३–२ व ३–३ 

 
(ओ) दोहोपेक्षा जास्त समान िौरसाांिी बेरीज  ... का. श . ६–७ 
 
वर चदलेले सामान्य चनयम असभन, याचशवाय त्या प्रमेयािी व्याख्या स्पष्ट करून साांगणारी दोन 

उदाहरणे चदली आहेत. ती अशी:– 
 

(औ)१० व ४० या असांमेय सांख्याांिी ककमत काढणे 
 
    ... का. श . २ – ८ व २ – ९ 
 
(३) कािंकोन चत्रकोणाच्या प्रत्येक बाजभवर तयार होणाऱ्या प्रमाचणत िौरसाांिी सांख्या. हा चनयम 

कात्यायन आपस्तांब या दोघाांनी साांचगतला आहे. तो चनयम असा:–जया प्रमाणािी दोरी असेल त्या 
प्रमाणािा वगय (त्यािे के्षत्रफळ दाखचवणारा होतो) त्याांिी बेरीज करावी. का. श . ३–७ आप.श . पृ. ५७. 
 

येथे जे प्रत्येक बाजभिे माप चदलेले असेल, त्या मापािे सारखे भाग करून, त्याांिा वगय करावा. 
म्हणजे कणाच्या भागाांच्या वगािी बेरीज, ही द सऱ्या दोन बाजभांवरील भागाांच्या वगीच्या बेरजेबरोबर होईल. 
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वर केलेले चवधान हे आकृती काढभन पाचहली असता, बरोबर असल्यािे चदसभन येते. ही आकृती त्या 
सभत्रािे भाषाांतर करताना चदली आहे. 
 

परांत  हे चवधान कणावरील प्रमेयाच्या चसद्धीसाठी देणे हे ि कीिे आहे. कारण कािंकोन 
चत्रकोणातील कणय व त्या चत्रकोणाच्या दोन बाजभ याांिा असलेला अन्योन्य सांबांध हा गहृीत धरावा लागतो. 
खरे पाहभ गेले तर हा सांबांधि आपल्याला चनचित करावयािा आहे. परांत  हे चवधान हेि त्या प्रमेयाच्या 
चसद्धीिी कल्पना देणारे आहे. ते कसे:– 
 

(१) वर चदलेल्या चवधानाांम ळे कािंकोन चत्रकोणािा कणय व त्या चत्रकोणाच्या उरलेल्या दोन बाजभ 
यािे ज्ञान पभणयपणे माहीत असल्यािे स्पष्ट होते. 
 

(२) हे चवधान उदाहरण म्हणभन साांचगतलेले नसभन, जया चनयमाांम ळे कणय व इतर दोन बाजभ याांिा 
सांबांध चनचित होतो. तो एक सामान्य चनयमि साांचगतला आहे. 
 

या म द्यासांबांधाने ििा करताना श्री. बी. बी. दत्त म्हणतात:– बकय  याांिे म्हणणे असे आहे की या 
प्रमेयािी चसद्धी ित रस्त्र श्येन चितीच्या आकृतीवरून प्रािीन कहदभांना झाली असण्यािा सांभव आहे. 
 

(१)तस्यात्मा । समचतुरस्त्रश्चत्वारः पुरुषाः । बौ. शु. ३– १६ – १७. 
 
(ब) स पुरुषश्चतुरस्त्रः । 
 
एवां प्रदणक्षिां चतुर आत्मणन पुरुषानवणममीते । आप. शु. पृ. १४९. 
 
“श्येन चितीिा आत्मा (त्या चितीिे पांख व शपेभिं वगळभन) िार वगयप रुषािा समिौरस होतो. 
 

 
 
समिौरस यलशब 
= श्येत चितीिा आत्मा 
= ४ वगय प रुष के्षत्रफळािा समिौरस. 

= ☐ अबकड +  ☐ डकयर + ☐ डरलव + ☐ डवशअ. 

= वरील प्रत्येक लहान ☐ हा एक वगय प रुषािा. 
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रव या रलवड िौरसाच्या कणावरील िौरस रवअक हा प ढील दोन िौरसाबरोबर (☐ रलवड + 

☐ डवशअ) आहे. 
 

श्री. बकय ने वरील चवधानाला बौधायन आचण कात्यायन याांनी साांचगतलेल्या आणखी एका चनयमाने ( 
“िौरसािे आयतात रूपाांतर”) प ष्टी चदली आहे. 

 
वरील उदाहरण “जे िौरसाच्या कणावरील िौरसािे के्षत्रफळ, हे त्या िौरसाच्या बाजभच्या 

के्षत्रफळाच्या द प्पिं असते” या प्रमेयािी चसद्धी व मभळ शोधािे कारण असाव.े या चवधानाला श्री. हीथ याांनी 
मान्यता चदली आहे. 
 

डल. चथबो म्हणतात: िौरसाच्या कणावरील प्रमेयािा शोध अथवा त्यािी चसद्धी कशा रीतीने प्राप्त 
झाली याबद्दल सभत्रकार काहीि सभिना देत नाहीत. आम्हाांला असे वािंते की सभत्रकाराांना समिौरसाच्या 
कणावरील िौरसािे त्या िौरसाच्या कणाने बरोबर िार चत्रकोणी भाग होतात व त्यातील एक चत्रकोण हा 
मभळ िौरसाच्या (एक प रुष मापाच्या) बरोबर अधा होतो. ही गोष्ट सभत्रकाराांच्या जरूर ध्यानात आली असली 
पाचहजे. आचण त्याि वळेी हे स्पष्ट केले पाचहजे की वर केलेले चवधान हे स्पष्टपणे िौरसावरील कणािे 
प्रमेयािी चसद्धी दाखचवते. यािप्रमाणे द सरे एक उदाहरण जे श्री. बकय  याांिे म्हणण्यासारखेि आहे ते म्हणजे 
पैतृकी वदेीिी रिना होय. ही वदेी आकाराने िौरस असभन चतिे के्षत्रफळ १ वगय प रुष व त्या िौरसािे कोन 
उपचदशाांकडे असतात. (का. श . २–६ भाषाांतर पहा.) ही वदेी २ वगय प रुष के्षत्रफळ असलेल्या 
समिौरसाांच्या बाजभिे मध्य कबदभ जोडभन तयार होते. 
 

 
 

या प्रमेयािी चसद्धता “आकृतीिे चवभजन व प नरयिना” या चनयमाने पण होते. 
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