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प्रस्ताविा 
 

गेल्या काही शतकाांत श्री. भरतमुनी याांचे नाव पांडितजनात माहीत आहे ते रसडसद्ाांताचा कता 
म्हणून मम्मट, डवश्वनाथ, के्षमेन्द्र, आनांदवर्धन, अडभनवगुप्त, पांडितराज जगन्नाथ, अप्पय दीडक्षत याांनी तर 
रसडसद्ाांताांसांबांर्ी भरताचे ऋण मानलेच आहे. ही च परांपरा आरु्डनक मराठी पांडिताांनी पुढे चालडवली. 
भरताने केवळ एवढेच केले असा समज होण्याचे कारण भरताचे नाट्यशास्त्र कुणी वाचतच नसत. ते आडण 
त्यावरील अडभनवभारती हा टीकाग्रांथ कालप्रवाहात कुठेतरी लुप्त झाले होते. पुढे सुदैवाने नाट्यशास्त्राच्या 
हस्तडलडतत प्रती २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला कुठेतरी सापिल्या आडण डनणधयसागर, चौतांबा 
इत्यादींनी त्या मुरण करून प्रकाशात आणल्या. पुढे श्री. रामकृष्ण कवी याांच्या सांशोर्नामुळे 
नाट्यशास्त्रावरील अडभनवभारती हा टीकाग्रांथही उपलब्र् झाला आडण नाट्यशास्त्र आडण अडभनवभारती 
अशी एक प्रत बिोदा ओडरएण्टल सीडरजने प्रकाडशत पण केली. पां. सीताराम शास्त्री याांनी या प्रतीचे मूळ 
सांपादन केले आडण कै. पदेशास्त्री याांनी दुसऱ्या आवृत्तीकडरता डतचे सांपादन केले. कदाडचत अनेक वर्षे लुप्त 
झाल्यामुळे असेल, पण सांस्कृत आडण मराठी पांडिताांनी भरताच्या नाट्यशास्त्रातील सांकल्पनाांचा अभ्यास 
मम्मट, डवश्वनाथाांना “वाट पुसतच” केला. आडण त्यामुळे भरताच्या मूळ नाट्यशास्त्रावर कर्ी हवा तसा 
प्रकाश पिलाच नाही. रस म्हणजे आस्वाद, रस म्हणजे आनांद या कल्पनेच्या आहारी आम्ही इतके गेलो 
की, नाट्यशास्त्रात साांडगतलेल्या डनरडनराळ्या रस, भाव, डसद्ी आडद सांकल्पना, तसेच दशरूपकाच्या 
नावाताली केलेले नाटक-प्रकार-डववचेन आडण नृत्याकडरता आवश्यक असलेल्या नाट्यर्मी मुरा 
इत्याडदकाांच्याकिे आमचे दुलधक्षच झाले. नाट्यशास्त्र हे प्रयोगशील नाटकाचे Performing art चे तांत्र 
साांगणारे शास्त्र आहे याचा आम्हाला डवसर पिला. श्रीमती गोदावरीबाई केतकर याांनी आपला प्रबांर् 
नाट्यशास्त्रावर डलहून एक मोलाची कामडगरी केली होती. पण त्याकिेही आम्ही दुलधक्ष केले. जादुगाराचा 
जादूचा प्रयोग पाहताना त्यात आपण तल्लीन व्हाव ेआडण तेवढ्यात आपल्या नाकावर एतादी माशी बसावी 
म्हणजे जादुगाराच्या इच्छाशक्तीताली वाहणारा आपला सांज्ञाप्रवाह क्षणभर तुटतो पण लगेच जादुगाराच्या 
वचधस्वाताली आपण येतो. असेच काहीसे मम्मट-डवश्व-नाथाच्या साडहत्यशास्त्रातील वचधस्वामुळे आमच्यात 
घिले असाव.े भरताचे मूळ नाट्यशास्त्र हे नाटकप्रयोगाचे शास्त्र आहे हे आम्ही साफ डवसरलो. “तस्मात् 
प्रयोगः सवोSयां डसद्यथं सांप्रदर्शशतः” इत्यादी वचनाांकिे आम्ही साफ दुलधक्ष केले. भरताच्या नाट्यशास्त्रात 
नाट्यमांिप कसे उभारावते याचेही वणधन आहे. प्रयोगशील नाटक करण्याची आमची परांपरा तांडित 
झाल्यामुळे नाट्यमांिपाकडरता डनरडनराळे जे ताांडत्रक शब्द वापरण्यात आले त्याही बाबतीत आम्ही अज्ञानीच 
राडहलो आडण त्यातून भरताने साांगडतलेली नाट्यमांिपाची मोजमापडवर्षयक भार्षाही आम्हाांला कळेनाशी 
झाली. भार्षा प्रचारात न राडहली तर ती दुबोर् होते आडण हळूहळू वाक्प्प्रचारही बदलतात. यामुळेही हे 
घिले असेल. पण याचे तरे कारण आमचे सारे लक्ष काव्यशास्त्रावर केद्ररत झाले होते, प्रयोगशील 
नाटकाचा ऱ्हास होत चालला होता आडण रस म्हणजे आनांद ही गोष्ट आमच्या मनात पक्की ठसली होती हे 
होय. भरताने काव्यशास्त्रडवर्षयक सांकल्पनाांचा ऊहापोह केला नाही असे नाही ; पण त्याने तो तेवढाच केला 
की जेवढा प्रयोगशील नाटकाला आवश्यक होता. वास्तडवक मुळात प्रयोगशील नाटकाची म्हणजे 
नाट्यशास्त्राची परांपरा आडण काव्यशास्त्राची परांपरा वगेळी आढळते. या नाट्यशास्त्राच्या परांपरेत भरत, 
भट्टलोल्लट, शांकुक, भट्टनायक इत्यादी लोक आढळतात तर काव्यशास्त्राच्या परांपरेत भामह, वामन इत्यादी 
लोक आढळतात. दांिीने कदाडचत या दोन परांपराांत सांवाद सार्ण्याचा प्रयत्न केला असेल. कारण त्याने 
“रडतः शृांगारताां गता” इत्यादी वाक्प्ये घालून रसचचाही केली आहे. पण नाट्यडनर्शमतीचे मूळ शास्त्र जे 
नाट्यशास्त्र—जे नाटककार, सूत्रर्ार नट आडण पे्रक्षक याांच्यात सांवाद सार्ते— त्याचे नाटकाचे प्रयोग 
होण्याचे बांद झाल्याबरोबर प्रयोजनच उरत नाही आडण डनर्शमडतप्रडिया व आस्वादप्रडिया ह्या ज्या दोन 



 
           

प्रडिया भरताने साांडगतल्या त्याऐवजी फक्त आस्वादप्रडिया तेवढी डशल्लक उरते. काव्यशास्त्रकाराांनी 
नाट्यशास्त्राचे काव्यशास्त्रात रूपाांतर करताना असा अन्द्याय नाट्यशास्त्रकार भरत याांच्यावर केलेला आहे. 
प्रयोगशील नाटकातील सांकल्पना काव्याला लावण्यात आल्या याचा एक पुरावा आपणास रुरभटाच्या 
शृांगारडतलकात डमळतो.  
 

“प्रायोनाट्यां प्रडतप्रोक्ता भरतादै्ः रसस्स्थडतः II 
यथामडतर्मयाप्येर्षा काव्यां प्रडत डनगद्ते II 

 
नाट्यशास्त्राचे काव्यशास्त्रात कसे रूपाांतर होत गेले आडण नाट्यशास्त्रातील सांकल्पना 

काव्यशास्त्राला कशा लावण्यात आल्या याांचे ऐडतहाडसक दृडष्टकोनातून कै. डद. के. बेिेकर याांनी आडण 
ज्ञानशास्त्रीय दृडष्टकोनातून मी डववचेन केले आहे. हे सवध १९५० च्या सुमाराला घिले. आम्ही हा जो आवाज 
फोिला तो परांपरेत पुन्द्हा डवरूनच गेला. पण हळूहळू नाट्यशास्त्रातील सांकल्पनाांचे पनुरुज्जीवन होत आहे 
ही आनांदाची गोष्ट आहे. िॉ. कुलकणी याांनी “नाट्यमांिप” या शीर्षधकाताली केलेल्या भरताच्या 
नाट्यशास्त्रातील दुसऱ्या अध्यायाचे भार्षाांतर या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. िॉ. कुलकणी हे स्थापत्यशास्त्रज्ञ 
आहेत. त्याांची िॉक्प्टरेट ही स्थापत्यशास्त्रातच आहे आडण त्याांचा सांस्कृतचा व्यासांगही फार मोठा आहे. 
त्याांनी नाट्यशास्त्राच्या दुसऱ्या अध्यायाचे भार्षाांतर तर केलेच आहे, पण त्याला अनेक पडरडशषे्ट पण जोिली 
आहेत. त्याांत डदलेली माडहती ही जायसेनापती, सांगीत चांर, डवप्रदास नारद इत्यादी लेतकाांची आडण 
नृत्तरत्नावली, भावप्रकाश, सांगीत मकरांद, डवश्वकमध वास्तूशास्त्र, डशल्परत्न, डवष्णुर्मोत्तर पुराण 
इत्याडदकाांतील असल्यामुळे प्राचीन काळात नाट्यमांिप उभारण्याकडरता आमच्याकिे तांत्रडवशारदाांनी काय 
काय डलहून ठेवले होते यावरही प्रकाश पितो. डशवाय िॉ. कुलकणी याांनी या भार्षाांतराला ८० पानाांची 
अभ्यासपूणध प्रस्तावना पण डलडहली आहे. त्यात भरताच्या मनात तीन प्रकारचे नाट्यमांिप कसे होते, हे 
आकृतीसडहत डवशद केलेले आहे. या त्याांच्या अभ्यासपूणध प्रस्तावनेवरून भरतमुनींच्या काळी नाट्यमांिप 
बाांर्ण्याचे शास्त्र बरेच प्रगत झाले होते असे डदसते. नाट्यमांिपाचे पे्रक्षकगृह, रांगपीठ याांच्यात डवभागणी 
कशी करावी, या डवभागाांची मापे काय असावीत, ज्येष्ठ, मध्यम व कडनष्ठ मांिप असले तर या मापाांत काय 
फरक पिेल, ताांबाांची रचना, दरवाज्याांच्या जागा इ. कुठे कुठे असाव्यात याांच्याबद्दलची माडहती डदली 
आहे. उदाहरणाथध, नाट्यमांिपाची लाांबी २५ मीटरपेक्षा जास्त असू नये याचे कारण देताना भरतमुनी 
म्हणतात, ‘नाहीतर लाांब असलेल्या पे्रक्षकाांना नटाांच्या चेहऱ्यावरील हावभाव स्पष्ट डदसणार नाहीत तसेच 
नटाांना आपला आवाज सवधत्र ऐकू येण्यासाठी ओरिाव े लागेल. तसेच प्रडतध्वनीदेतील डनमाण होऊन 
स्वरोच्चारातील मारु्यध नाहीसे होईल.’ भरताांनी नाट्यमांिपाची उभारणी करताना डकती तोलवर डवचार 
केला होता, हे यावरून डदसते. भरताांनी नाट्यमांिपाचे वणधन करताना मत्तवाडरणी, र्षड्दारुक इत्यादी 
डशल्पडवर्षयक ताांडत्रक शब्दाांचा उपयोग केला आहे. तसेच नाट्यमांिपाची डवभागणी करताना रांगपीठ व 
रांगशीर्षधक असे शब्द वापरले आहेत. या शब्दाांच्या अथाबद्दल आडण नाट्यमांिपाची एकां दर डवभागणी काय 
असेल याबद्दल डवद्वानाांत मतभेद आहेत. िॉ. कुलकणी याांनी या सवध मतामताांची दतल घेतली आहे. 
डवशरे्षतः या डशल्पशास्त्रडवर्षयक शब्दाांचा अथध लावताना त्याांनी डशल्पशास्त्रावरील जुनी सांस्कृत पुस्तके 
अभ्यासूनच ताांडत्रक वैज्ञाडनक शब्दाांचा अथध डनडित केला ही अत्यांत अडभनांदनीय अशी गोष्ट आहे.  
 साडहत्य सांस्कृती मांिळाकिून िॉ.कुलकणी याांचा हा महत्त्वाचा व सांशोर्नपर ग्रांथ प्रडसद् होत आहे, ही 
अडभमानाची गोष्ट आहे.  
  

सुरेन्द्द्र बारकलगे  



 
           

दोि शब्द 
 

भरताच्या नाट्यशास्त्रावरील प्रडसद् ग्रांथाच्या दुसऱ्या अध्यायात नाट्यमांिपाचे सूक्ष्म वणधन डदले 
आहे. या अध्यायात आलेल्या अनेक डशल्पशास्त्रडवर्षयक शब्दाांचे अथध लेतकाने आतापयधतच्या 
नाट्यशास्त्राच्या टीकाकाराांपेक्षा वगेळे डदले आहेत. इतर टीकाकाराांनी डदलेले अथधही उद् रृ्त केले आहेत. 
प्रामुख्याने डशल्पशास्त्राच्या डनरडनराळ्या ग्रांथाांचा आर्ार घेऊन या शब्दाांचा अथध देण्याचा प्रयत्न केला आहे.  

 
नाट्यमांिपाची ही व इतर माडहती प्रास्ताडवकात देऊन नांतर दुसऱ्या अध्यायाचे मूळ सांस्कृत श्लोक 

व त्याांचे मराठी भार्षाांतर डदले आहे. 
 

पडरडशष्टाांमध्ये पडहल्या पडरडशष्टात मध्ययुगकालीन डनरडनराळ्या नाट्यडवर्षयक व काव्यडवर्षयक 
ग्रांथाांत असलेले नाट्यमांिपाबद्दल माडहती देणारे उतारे डदले आहेत. दुसऱ्या पडरडशष्टात डशल्पशास्त्राच्या 
ग्रांथाांत व पुराणग्रांथाांतही नाट्यमांिपाबद्दल जी माडहती आली आहे, त्याांचे उतारे डदले आहेत. 

 
हे पुस्तक डलडहताना लागणारी डनरडनराळी पुस्तके, मुांबई येथील भारतीय डवद्ाभवनच्या 

ग्रांथालयाचे प्रमुत ग्रांथपाल िॉ. पांड्या याांनी पुरडवलीत त्याबद्दल लेतक त्याांचा आभारी आहे.  
 
 पर्शस ब्राउन याांच्या “Indian Architecture” या पुस्तकातील चैत्यगृहाच्या दोन आकृत्या (काही 

फेरफाराने) छापावयास परवानगी डदल्याबद्दल त्या पुस्तकाचे प्रकाशक मे.िी.बी. तारापोरवाला सन्द्स ॲन्द्ि 
कां . प्रा. डल., मुांबई, याांचाही लेतक आभारी आहे.  
 
          र.  .       
२९-२-१९८४  
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प्रास्तानवक  
 

भरतमुनींनी नाट्यशास्त्रावर डलडहलेला ग्रांथ हा त्या शास्त्रावरील उपलब्र् असलेल्या ग्रांथाांत सवांत 
प्राचीन व प्रमाणभतू मानला जातो. भरतमुनींच्या अगोदर नाट्यशास्त्रावर ग्रांथ डलडहले गेले नाहीत असे 
नाही. भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्राच्या शवेटच्या अध्यायात कोहल, वात्स्य, शास्ण्िल्य व रू्र्शतल या चार 
प्राचीन नाट्याचायांचा उल्लते आला आहे. [         र           —       —        I                   र     

          II ३६. १०० II]¶ पण आज त्याांची केवळ उद् रृ्त वाक्प्ये, श्लोक डमळतात; पूणध ग्रांथ उपलब्र् नाहीत. 
भरतमुनींच्या नांतर ज्याांनी ज्याांनी नाट्यशास्त्रावर ग्रांथ डलडहलेत, त्याांनी भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रावरील या 
आद्ग्रांथाला प्रमाणभतू मानूनच नाट्याची चचा केली आहे.  

 
भरतमुनींचा नाट्यशास्त्र हा ग्रांथ मूळ स्वरूपात आपल्यापुढे नाही. त्याचे सांपादन दोनदा तरी झाले 

असाव.े श्रीशारदातनयाने ‘भावप्रकाशन’ या ग्रांथात नाट्यशास्त्र आडदभरत द्रकवा वृद्भरत याांनी प्रथम रचले 
व तो ग्रांथ बारा हजार श्लोकाांचा होता असे म्हटले आहे. या ग्रांथास ‘द्वादश – साहस्त्री सांडहता’ म्हणत. 
त्यानांतर भरतमुनींनी त्याचा सांके्षप केला. सध्या जो त्याांचा नाट्यशास्त्रावरील ग्रांथ उपलब्र् आहे, तो सहा 
हजार श्लोकाांचा आहे; म्हणून त्यास ‘र्षट्साहस्त्री सांडहता’ असेही म्हणतात. [                     र           I 
                                 II         ,     २८७.] 
 

भरतमुनींचा काळ डवद्वानाांच्या मताने इ.स. पूवध पाचव्या शतकापासून इ.स. पूवध पडहल्या 
शतकापयंत मानला जातो (डवश्वेश्वर, १९६०). भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्राचा काळ इ.स. पूवध २०० वर्ष े ते 
इ.स. २०० वर्ष ेअसाही समजतात (केतकर, १९२८). 
 
  



 
           

भरतमुिींच्या पूवी िाट्यशास्त्रािी प्रगती : 
 

भरतमुनींचा नाट्यशास्त्र हा ग्रांथच नाटकाची कला ही भरतमुनींच्या डकत्येक शतके अगोदर बरीच 
प्रगतावस्थेत असावी याचा पुरावा आहे. भरतमुनींनी डदलेले नाट्यमांिपाचे सूक्ष्म वणधन व नाट्यमांिपाची 
डदलेली लक्षणे ही नाट्यगृह बाांर्ण्याच्या शास्त्रात केवढी प्रगती झाली होती ते दशधडवतात. नाटक उत्तम 
डदसण्यासाठी व ऐकावयास येण्यासाठी तसेच सवधकाळ उपलब्र् होण्याच्या दृष्टीनेही उघड्या नाट्यगृहापेक्षा 
द्रभत व छप्पर असलेला नाट्यमांिप हा श्रेयस्कर असतो व त्याप्रमाणे तो बाांर्णे ही गोष्टच नाट्यकलेत फार 
मोठी सुर्ारणा झाल्याची द्ोतक आहे. तुद्द नाटकातील रसभावपडरपोर्ष वगैरे ज्या गुणाांची भरतमुनींनी या 
नाट्यशास्त्रात चचा केली आहे, तीसुद्ा भरतमुनींच्या काळी नाट्याची कला केवढी पडरणतावस्थेत होती हे 
साांगण्यास पुरेशी आहे.  
 

भरतमुनींच्या अगोदर नाट्यकला अस्स्तत्वात होती व डतचा डवकास होत होत भरतमुनींच्या 
अगोदरच्या काळीही डतचे शास्त्रात रूपाांतर झाले होते याबद्दलचे काही पुराव ेताली देतो.  
 

ब्रह्मदेवाने ऋग्वदेापासून पाठ्य, यजुवेदापासून अडभनय, सामवदेापासून गायन व अथवधवदेातून 
रस घेऊन नवीन नाट्यवदे तयार केला असे भरतमुनी म्हणतात.[                                च I 

               र             II   .  . १.१७ II]६ 

ऋग्वदेातील सांवादसूके्त (सरमा-पणी, यम-यमी, पुरुरवा- उवधशी) ही प्राथडमक अवस्थेतील 
नाटकेच असावीत. ऋग्वदेाच्या चवथ्या मांिलातील इांर व वामदेवाांचा सांवाद असलेली सूके्त साडभनय 
म्हणत असतील.१० 

 
वैडदक यज्ञसांस्थेत लौडकक घटनाांचे अनुकरण काही डठकाणी अडभनयपूवधक करावयाचे असते. 

यज्ञात शूरापासून ब्राह्मण सोम डवकत घेतो व नांतर त्याला काठी उगारून हाकून देतो हे नाट्यात्मक 
उदाहरण कदाडचत लोकव्यवहारातून घेतले असाव.े१० 

 

महाव्रत यज्ञामध्ये नृत्य, वाद् व पद् याांना महत्त्वाचे स्थान होते. नृत्याकडरता नटी व नटाांना 
बोलावीत.१० 

 
यजुवेदातील रुद्राध्यायाच्या चवथ्या अनुवाकात डवश्वरूप हा शब्द येतो. येथे डवश्वरूपाचा अथध आहे 

बहुरूपी . [                            च . . .                                 च        
           च          च. . .]६ 

 

 तैडत्तरीय ब्राह्मणात डतसऱ्या अष्टकाच्या चवथ्या प्रपाठकात पुरुर्षमेर्ातील बलींच्या यादीत शलूैर्ष 
शब्द आला आहे. शलूैर्ष म्हणजे नट. या यादीत शवेटला शब्द वांशनती म्हणजे कुलपरांपरागत नाचणारा 
असा आहे. तेव्हा शलूैर्ष म्हणजे नतधक नसून नट असा अथध असावा.६ 

 
ऐतरेय ब्राह्मणाच्या तेहडतसाव्या अध्यायात डदलेले शुनः- शपेाख्यान नाटक म्हणून रांग ूशकेल. १० 

 



 
           

पाडणनीच्या अष्टाध्यायीत ‘छन्द्दोगौस्क्प्थकयाडज्ञकबाह् वृच – नटाञ्यः’ (अष्टाध्यायी ४.३.१२९) या 
सूत्राने छांदोग, औस्क्प्थक, याडज्ञक, बाह् वृच व नट याांचा र्मध द्रकवा ग्रांथ ह्या अथी ञ्य प्रत्यय येतो असे 
साांडगतले आहे. यावरून नटाांचाही आम्नाय ग्रांथ असावा. अशा प्रकारचे ग्रांथ असल्याचा पुरावा पाडणनीच्या 
ग्रांथात इतरत्रही सापितो. ‘पाराशयधडशलाडलभ्याां डभक्षनुटसूत्रयोः’ (अष्टाध्यायी ४.३.११०) या सूत्राने 
डशलाडल याने डलडहलेली नटसूते्र डशकणाऱ्यास शलैाडलन् म्हणाव ेअसे साांडगतले आहे. कृशाश्वाने डदलेली 
नटसूते्र डशकणारा तो कृशाडश्वन् असे ‘कमधन्द्दकृशाश्वाडदडनः’ (पाडणनी, अष्टाध्यायी ४.३.१११) या सूत्रात 
डदलेले आहे. यावरून पाडणनीस दोन नटसूत्राांचे ग्रांथ माहीत होते. डशलालीचे नाव शतपथ ब्राह्मण 
(१३.५.३.३) व आपस्तांब श्रौतसूत्रात (६.४.३) आलेले आहे. कृशाश्वाच्या सूत्राांस काशाश्वीय म्हणतात असे 
पाडणनीच्या ‘वुञ्छण्…’ (४.२.८०) इत्यादी सूत्राांत आलेले आहे.६ 
 

पातांजल महाभाष्यात रांगमांचावर ‘कृष्णावर प्रत्यक्ष-हल्ला करतात द्रकवा बडलराजाला बाांर्तात’ असे 
म्हटले आहे.१० 

 
इसवी सनाच्या पडहल्या शतकात झालेल्या अश्वघोर्षाची नाटके सापिली आहेत. तसेच 

काडलदासाच्या पूवी होऊन गेलेल्या भासाची नाटकेही प्रडसद् झाली आहेत. काडलदास प्रडतथयशसाां 
भाससौडमल्ल कडवपुत्रादीनाां’ (मालडवकास्ग्नडमत्र) असा भासाचा आदरपूवधक उल्लेत करतो.  

 
नाट्यशास्त्रात भरतमुनींच्या शांभर मुलाांचा उल्लते आहे व त्याांची नावहेी डदली आहेत (१.२६-३२). 

याांत कोहल, दडत्तल, शाडलकणध (शातकणध ), बादरायण (बादडर), नतकुट्ट व अश्मकुट्ट याांची नाव े ३४ 
नाट्यशास्त्राचे प्रामाडणत आचायध म्हणून आलेली आहेत. 

 
कोहलाचे उल्लेत अडभनवगुप्ताच्या नाट्यशास्त्राच्या टीकेत, कुट्टनीमत, भावप्रकाश तसेच 

रसाणधवसुर्ाकर इत्यादी ग्रांथाांत डमळतात. 
 
दडत्तल (द्रकवा रू्र्शतल) याांचा उल्लेत वात्सायनाच्या कामसूत्राांत आलेला आहे. कामसूत्राांत असा 

सांकेत डदला आहे की पाटलीपुत्र येथील गडणकाांच्या डवनांतीवरून त्यातील ‘वैडसक’ भागाची रचना 
दत्तकाचायध याांनी केली. अडभनवभारतीत धु्रवा, आतोद् तसेच ताल याांच्या वळेी दडत्तलाचायांचे मत डदले 
आहे. त्याांच्या नावावर ‘गाांर्वधवदेसार’ या ग्रांथाचा उल्लेत रामकृष्ण कवीने केलेला आहे. मात्र ग्रांथ अप्राप्य 
आहे. 

 
वात्स्य व शास्ण्िल्य याांची नाव े नाट्याचायध म्हणून जरी भरतमुनींनी डदली असली, तरी त्याांची 

उद् रृ्ते अथवा त्याांची मते कोठेही साांडगतलेली नाहीत. 
 
इ.स. पूवध पडहल्या शतकाांत शाडलकणध (शातकर्शण) हा राजा होऊन गेला. सागरनन्द्दीच्या 

नाट्यलक्षणरत्नकोश (पृष्ठ ११०१-११०३) तसेच त्याच्या रुडचपडतकृत टीकेत शातकणीचे मत डदले आहे. 
 
नतकुट्ट व अश्मकुट्ट याांचे उल्लेत सागरनन्द्दीच्या नाट्यलक्षण-रत्नकोशात (पृष्ठ ८३, ४३७, २७६६, 

२७६७, २७७४, २७७५) डमळतात. तसेच साडहत्यदपधणकार डवश्वनाथाने (पृ. २९४) त्याांना नाट्याचायध मानले 
आहे. 



 
           

बादरायण (बादडर) याांचा उल्लेत सागरनन्द्दीने (पृष्ठ १९९२—१९९४ तसेच २७७० – ७१) केलेला 
आहे. 
 

वरील उल्लतेाांवरून भरतमुनींच्या पूवधकाळीही नाट्यकला प्रगतावस्थेत होती असे स्पष्ट डदसते. 
भरतमुनींनी इतके प्रगल्भ नाट्यशास्त्र डलडहले हाही एक त्यावळेच्या नाट्यकलेच्या प्रगतीचा पुरावा होऊ 
शकतो ; कारण कला अगोदर पडरणतावस्थेत येते व मग डतचे शास्त्र बनते. असो. 
 
  



 
           

भरतमुिींच्या िाट्यमंडपावर भाष्ट्य करणारे टीकाकार: 
 

भरतमुनींनी दुसऱ्या अध्यायात नाट्यमांिपाचे सूक्ष्म वणधन डदले आहे. त्यावर ज्या डनरडनराळ्या 
डवद्वानाांनी भाष्य केले आहे त्याांचा पडरचय प्रथम देतो.३४ 
 

अडभनव गुप्त याांनी भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रावर अडभनव भारती या नावाची टीका डलडहली आहे. 
त्याांचे नाव प्रथम घ्यावयास हव.े त्याांनी या टीकेत शांकुक, भट्टलोल्लट, वार्शतककार व स्वतःचे गुरू भट्टतोत 
याांचीही भरतमुनींच्या नाट्यमांिपाच्या रचनेबद्दलची मते डदली आहेत.  

अडभनवगुप्त याांचा काल, त्याांनी त्याांच्या डनरडनराळ्या ग्रांथाांच्या रचनाकालाबद्दल जी माडहती डदली 
आहे तीवरून इ.स. ९५० ते १०२५ हा असावा . 
 

श्रीशांकुकाांचा उल्लेत अडभनवगुप्ताांनी १५ वळेा केला आहे व अडभनवगुप्ताांच्या अगोदरचे भरतमुनींच्या 
नाट्यशास्त्राचे श्रीशांकुक हे टीकाकार असावते. ते काश्मीरचा राजा अडजतापीि याच्या काळी इ.स. ८१३ त 
होऊन गेले असावते. 
 

भट्टलोल्लट याांचाही उल्लते अडभनव भारतीत दहा-बारा वळेा आलेला आहे. याांचाही काल इ.स. 
आठव ेशतक असावा. 
 

वार्शतककाराांचा उल्लेत सागरनन्द्दी (नाट्यरत्नलक्षणकोश पृष्ठ ३२२५) तसेच भावप्रकाशनात 
(पृ.२३८) शारदातनय याांनी हर्षधडविम असा केला आहे. तेव्हा वार्शतककार म्हणजे हर्षध अथवा हर्षधडविम या 
नावाचे नाट्याचायध असावते. याांचा नाट्यशास्त्रावर टीकाग्रांथ नसून त्या डवर्षयावर स्वतांत्र ग्रांथ असावा असा 
डवद्वानाांचा होरा आहे.  
 

भट्टतोत हे अडभनवगुप्त याांचे गुरू होते तेव्हा समकालीन होते असे म्हणावयास हरकत नाही. 
मत्तवारणी व डद्वभमूी नाट्यमांिप याांची रचना कशी असावी याबाबत अडभनवगुप्त भट्टतोत याांच्या मताांचा 
उल्लेत करतो.  
 

रामकृष्णकवींच्या भरतकोशात नाट्यमांिपाबद्दलची माडहती देताना ज्याांची टीका डदलेली आहे 
त्याांची माडहती आता देतो.३ 
 

नृत्तरत्नावलीचा लेतक जाय सेनापडत हा दडक्षणेकिील काकतीय राजाांच्या कारकीदीत इ.स. ११ 
व्या शतकात होऊन गेला. 
 

सांगीतराज तसेच नृत्यरत्नकोशाचा कता कुां भकणध हा इ.स. १४४९ त होऊन गेला. सांगीत 
दामोदराचा लेतक शुभङ् कर हा इ.स. १५०० नांतर व सांगीतचांराचा लेतक डवप्रदास हा इ.स. १६२५ च्या 
अगोदर होऊन गेला. 
 

भरताच्या नाट्यमांिपाच्या रचनेवर ज्याांनी भाष्य केले आहे असे आरु्डनक डवद्वान म्हणजे केतकर६, 
िॉ. व्ही. राघवन २९, िॉ.ह.रा.डदवकेर ११, सुरेन्द्रनाथ दीडक्षत१२, प्रो.िी.आर.मांकि २५, आर.के. याडज्ञक२८, 



 
           

चांरभान गुप्ता ८, प्रो.सुब्बाराव४१, डवश्वशे्वर डसद्ान्द्तडशरोमडण ३४ व बापूराव नाईक १३ [             .     र      च  

         र       .     च      च    र                               .               च                       .]. 
 

प्रो. भानूांनी६ नाट्यशास्त्राचे मराठीत व प्रो मनमोहन घोर्ष ९ याांनी इांग्रजीत भार्षाांतर केले आहे. या 
सगळ्याांच्या नाट्यमांिपाच्या रचनेबद्दलच्या मताांचा योग्य त्या डठकाणी परामर्षध घेतला आहे.  
 
 
 
  



 
           

भरतमुिींच्या िाट्यशास्त्रातील िाट्यमंडप  
 

भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रातील दुसरा अध्याय हा ‘मण्िपडवर्ान’ या नावाचा आहे. भरतमुडनकालीन 
नाट्यमांिपाच्या रचनेची सूक्ष्म माडहती त्याांनी डदली आहे. साहडजकच भारतीय डशल्पशास्त्राचा अभ्यास 
करणाऱ्याच्या दृष्टीने नाट्यशास्त्रातील हा दुसरा अध्याय महत्त्वपूणध आहे. भरतकालीन नाट्यमांिप कसा असे 
हे जाणून घेण्यासाठी या अध्यायाचे मराठी भार्षाांतर केले आहे. वर डदलेल्या डनरडनराळ्या डवद्वानाांनी 
भरताच्या नाट्यमांिपाच्या रचनेबाबत काय मते डदली आहेत याचा ऊहापोह येथे केला आहे व याबाबतीत 
प्रस्तुत लेतकाची मते काय आहेत तीही डदली आहेत. 
 

नाट्यशास्त्राच्या पडहल्या अध्यायात, सांध्योपासनादी जपजाप्य पुरे झाल्यानांतर कोणा एका अनध्याय 
असलेल्या डदवशी ऋर्षींनी भरतमुनींकिे येऊन त्याांनी नाट्यवदे साांगावा अशी डवनांती केली . या ग्रांथाचा 
डवस्तार ऋर्षींचे प्रश्न व त्याांना भरतमुनींनी डदलेली उत्तरे असा झाला आहे. पडहल्या अध्यायात देवाांच्या 
करमणुकीसाठी नाट्यकलेची उत्पत्ती कशी झाली याची माडहती भरतमुनींनी डदल्यावर आता दुसऱ्या 
अध्यायात ऋर्षी त्याांना नाट्यगृहाची माडहती डवचारीत आहेत. प्रथम त्याांनी रांगमांिपाकडरता जो यज्ञडवर्ी 
करतात त्याची माडहती डवचारली. पण नांतर त्याांच्या लक्षात आले, की रांगमांिपाच्या यज्ञडवडर्अगोदर 
नाट्यगृहाच्या रचनेची माडहती असावयास हवी ; कारण अगोदर रांगमांिप बाांर्ावयाचा व नांतर त्याच्यासाठी 
यज्ञडवर्ी करावयाचा. तेव्हा अडर्क सुसांगत असे तीन प्रश्न त्याांनी नांतर केलेत कीं अगोदर नाट्यमांिपाची 
रचना, त्याची आकार पडरमाणादी लक्षणे व नांतर पूजाडवर्ी ही साांगावीत. त्यात पुन्द्हा भडवष्यकाळी मानवाांनी 
करावयाच्या नाट्यमांिपाबद्दलची माडहती साांगावी, असे स्पष्टीकरण केलेले आहे. भरतमुनींनी उत्तर देताना 
साांडगतले की, ‘ऋडर्षजनहो, मी तुम्हाला नाट्यमण्िपाची लक्षणे व पूजाडवर्ी साांगतो.’ यात नाट्यमण्िप 
कसा बाांर्ावा (डियाः) याचा वगेळा उल्लेत भरतमुनींनी केलेला नाही. याचे कारण अडभनवगुप्तच्या मताने 
चवथ्या श्लोकात डदलेले आहे. त्याांच्या मताने त्याडशवाय चवथ्या श्लोकातील मजकुराची सांगती लागत 
नाही. 

 
नाट्यमण्िप कसा बाांर्ावा याचा उल्लेत भरतमुनींनी का केला नाही तर त्याचे उत्तर असे, की देव 

सांकल्पमाते्रकरून नाट्यमण्िप उभारू शकतात, तेव्हा एकदा त्याांना मण्िपाची आकार पडरमाणादी लक्षणे 
माहीत झाली की तो नाट्यमण्िप उभारण्याची डिया करावयाची गरज त्याांना वाटत नाही. म्हणून त्याचा 
उल्लेत भरतमुनी करीत नाहीत. केवळ ‘डदव्यानाां मानसी सृडष्टः….’ या श्लोकार्ाची सांगती लावण्यासाठी 
अडभनवगुप्ताांनी एवढे सूक्ष्म कारण डदले आहे. वास्तडवक त्याची गरज नाही. कारण नांतर भरतमुनींनी 
नाट्यमण्िपाची डदलेली माडहती पाहता ते त्याची केवळ लक्षणे व पूजाडवर्ी देऊन थाांबले नाहीत ; तर ताांब 
डकती, ते कोठे उभारावते, पे्रक्षकाांची बसण्याची रचना कशी असावी, दारे कोठे व डकती असावीत वगैरे 
नाट्यमण्िपाच्या रचनेची सवध माडहती ते देतात. तेव्हा लक्षणे या एका शब्दात रचनेची डिया व आकार 
पडरमाणादींची माडहती ही दोन्द्ही येतात व त्याच अथी हा शब्द भरतमुनींनी वापरला असावा. डशवाय श्लोक 
२.६ व ‘श्रूयताां तद्था यत्र कतधव्यो नाट्यमांिपः I’ असा डियेचाही स्पष्ट उल्लेत त्याांनी केला आहे. तेव्हा 
श्लोक २.५ ची सांगती जरा डनराळ्या तऱ्हेने लावावयास हवी. नाट्यगृहाबद्दलची सूक्ष्म माडहती भरतमुनी देत 
आहेत व ती देण्याचे कारण म्हणून त्याांनी श्लोक २.४ मध्ये देव सांकल्पमाते्रकरून डनर्शमती करू शकतात 
असे म्हटले आहे. नाट्यकलेची उत्पत्ती प्रथम देवलोकात झाली . ती कला मनुष्यलोकात न्द्यावयाची असेल 
तर त्यासाठी पडहली कृती म्हणजे नाट्यमांिप बाांर्णे. देवाांनी सांकल्पमाते्रकरून नाट्यमांिप उभारला तरी 
भलूोकी तो उभारण्यास मानवी प्रयत्न लागतात. त्यासाठी त्याची रचना, लक्षणे व पूजा ही सूक्ष्मपणे माहीत 



 
           

पाडहजेत. म्हणून नाट्यमांिप कसा उभारावा, त्यासाठी रव्य काय लागते व हे सवध प्रयत्न यशस्वी 
होण्यासाठी जो पूजाडवर्ी करावा लागतो तो मी यथास्स्थत साांगतो (श्लोक २.६), असे ते म्हणतात. 
मानवाांना नाट्यमण्िप उभारण्यासाठी त्याची सूक्ष्म व यथास्स्थत माडहती लागते, मानव देवाांप्रमाणे 
सांकल्पमाते्रकरून नाट्यगृह उभारू शकत नाहीत हे साांगण्यासाठी म्हणून श्लोक २.५ येथे आला आहे. 
 

या प्रास्ताडवकानांतर भरतमुनींनी नाट्यमांिपाचे आकार व मापे डदली आहेत. 
 
  



 
           

िाट्यमण्डपािा आकार व मापे  
 

नाट्यमण्िपाचे तीन प्रमुत प्रकार आहेत व ते आकारावरून ठरतात. ते म्हणजे आयताकार, चौरस 
व डत्रकोणी आकाराचे मांिप. पुन्द्हा या प्रत्येक मांिपाचे श्रषे्ठ, मध्यम व कडनष्ठ असे तीन प्रकार होतात. श्रेष्ठ 
प्रकारचा मांिप १०८ हाताांचा, मध्यम ६४ हाताांचा व कडनष्ठ मांिप ३२ हाताांचा असतो. तेव्हा नाट्यमांिपाचे 
एकूण नऊ प्रकार आकार व पडरमाण याांच्या भेदाांमुळे होतात. 
 

नृत्तरत्नावलीचा लेतक जाय         [  र   १  ] याने नृत्यमण्िप आयताकार व चौरस असतो 
असे म्हटले आहे व त्याांची मापे भरतमुनींनी डदलेच्या नाट्यमांिपाचीच आहेत. (७.२१२-२१८)  
 

श्रृांगारहाराचा लेतक     र [  र    १  ] यानेही भरतमुनींप्रमाणेच आयताकार, चौरस व डत्रकोणी 
असे ज्येष्ठ, मध्यम व कडनष्ठ मांिपाांचे आकार साांडगतले आहेत (भरतकोश पान ९१८). 
 

नृत्यरत्नकोशाचा कता         [  र    १  ] याने आकारानुसार नाट्यमांिपाचे चार प्रकार 
साांडगतले आहेत : दीघायत, आयत, चौरस व डत्रकोणी. दीघायत म्हणजे रुां दीच्या दुप्पट लाांबीचा मांिप. 
आयताकार मांिपात लाांबी-रुां दीचे प्रमाण याहून कमी असते. यातील दीघायत (डवकृष्ट) मांिप श्रेष्ठ, आयत 
व चौरस (चतुरस्त्र) मांिप मध्यम व डत्रकोणी मांिप कडनष्ठ प्रकारचा असतो. डवकृष्ट नाट्यमांिप देवाांसाठी, 
आयताकृती मांिप राजे लोकाांसाठी, चौरस मांिप ब्राह्मणवगासाठी व डत्रकोणी मांिप हीनवणांसाठी (वैश्य व 
शूराांसाठी) असावा असे मत डदले आहे. येथे चतुरस्त्र मांिपाचा आयताकार हा प्रकार भरतमुनींनी 
डदलेल्यापेक्षा डनराळा प्रकार आहे (१.१.३७-४०). 
 

सांगीतचांराचा लेतक [  र    १  ] याने नाट्यमांिपाचे आकाराांप्रमाणे वरीलप्रमाणेच चार प्रकार डदले 
आहेत (भरतकोश पान ३२० ). 
 

भावप्रकाशनाचा लेतक शारदातनय [  र    १  ] यानेही रांगमांिपाचे आकारानुसार तीन प्रकार 
डदले आहेत. मात्र त्याांच्या मताने हे आकार चौरस (चतुरस्त्र), डत्रकोणी व वतुधळाकार आहेत. हे डतन्द्ही 
प्रकारचे मांिप राजाच्या उपयोगाकडरता म्हणून साांडगतले आहेत. राजाच्या बरोबर असलेल्या 
पे्रक्षकगणाांप्रमाणे मांिपाचा आकार डनरडनराळा असतो. राजाने गावातील सभ्य व डशष्ट जनाांसमवते लहानसे 
सांगीत नाटक पाहण्यासाठी गोलाकार नाट्यमांिप बाांर्ावा. वाराांगना, वैश्य, व्यापारी, अमात्य, सेनापती 
इत्यादी अडर्कारी-वगासह, डमत्र सव मुलाांसह सांगीत नाटक पाहण्यासाठी चौरस नाट्यगृहाचा उपयोग 
करावा. वदेवतेे्त, पुरोडहत, आचायध, अांतःपुरातील स्त्रीवगध व पट्टराणी याांच्यासह नाटक बघावयाचे असेल तर 
त्यासाठी डत्रकोणी नाट्यगृहाचा उपयोग करावा(१०·८-१६). 

 
मण्िपाचा आकार ठरल्यानांतर त्याची मापे काय असतील ते पाहू. भरतमुनींनी ज्येष्ठ मांिप १०८ 

हाताांचा, मध्यम मांिप ६४ व कडनष्ठ मांिप ३२ हाताांचा असावा असे म्हटले आहे. भरतमुनींनी ‘हस्तदण्ि 
प्रमाणतः’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. तेव्हा मांिपाचे माप ‘हस्त’ प्रमाणात घ्याव ेकी ‘दण्ि’ प्रमाणात हा मुद्दा 
उपस्स्थत होतो. अडभनवगुप्त मांिपाचे आकारानुसार व मापाांनुसार नऊ प्रकार व त्याांचे पुन्द्हा हाताांच्या मापाचे 
व दण्िाांच्या मापाचे असे प्रत्येकी दोन प्रकार होऊन मांिपाांचे १८ प्रकार होतात असे साांगतात. बहुसांख्य, 
प्राचीन व अवाचीन टीकाकाराांच्या मते हस्तदण्ि म्हणजे हाताचे माप, दण्िाचे माप नव्हे.  



 
           

जाय सेनापतींनी मांिपाची मापे हाताांतच डदली आहेत व बहुर्ा त्याांच्या मताप्रमाणे १ हात = २४ 
अांगुले हेच हाताचे माप असाव.े दांि प्रमाणाबद्दल त्याांनी काहीही म्हटलेले नाही.  
 

कुां भकणध याने १.१.४३ त नाट्यगृहाचे माप चार हाताांचा एक दण्ि या मापाने घ्याव े असे म्हटले 
आहे. मात्र त्याांनी भरतमुनींनी डदलेली मापे हाताांत (१ हात = २४ अांगुले) आहेत असे समजून तीच मापे 
दण्िात (४ हात = १ दण्ि) डदली आहेत. कुां भाने देवाांचे डवकृष्ट प्रकारचे नाट्यगृह २७ दण्ि (=१०८ हात) 
लाांबीचे व त्याच्या डनम्मे रुां दीचे असते म्हटले आहे. तसेच मानवाांचे डवकृष्ट तऱ्हेचे नाट्यगृह १६ दण्ि (= ६४ 
हात) लाांबीचे व त्याच्या डनम्मे रुां दीचे असते असे म्हटले आहे. तेव्हा हे उघिच आहे की, कुां भाच्या मताने 
भरतमुनींनी नाट्यगृहाची मापे हात (१ हात =२४ अांगुले) या मापाने डदली आहेत. 

 
डवप्रदासाांच्या मताने डवकृष्ट रांगमांिपाचे माप ६४ × ३२ हात व चौरस रांगमांिपाचे माप ३२ × ३२ हात 

असते. त्याांनी येथे २४ अांगुलाांचा हात की ९६ अांगुलाांचा दण्ि याबद्दल काहीही मतप्रदशधन केलेले नाही. 
 
प्रो. सुब्बारावाांच्या मताने४१ , प्रसन्नकुमार आचायांनी त्याांच्या Dictionary of Hindu Architecture 

या ग्रांथात ‘हस्तदांि’ म्हणजे एक हात मापाचा दण्ि, पट्टी असा अथध डदला आहे. तेव्हा मांिपाची मापे फक्त 
२४ अांगुले = १ हात या हस्तप्रमाणातच डदली आहेत. याडज्ञकही१८ नाट्यमण्िपाची मापे हाताांत देतात, 
दण्िाांत नाही. 

 
डवश्वेश्वराांचे३४ मत अडभनवगुप्ताांच्या मताप्रमाणे मांिपाांचे हाताांप्रमाणे व दांिमापाांप्रमाणे प्रत्येकी नऊ 

असे १८ प्रकार होतात याला अनुकूल आहे. अडभनवगुप्ताांनी दण्िप्रमाणात मण्िपाचे माप भरतमुनींनी 
द्ावयाचे कारण काय याचे उत्तर डदले आहे. दण्िाच्या मापाचा मांिप हाताच्या मापाने केलेल्या मांिपापेक्षा 
चार पटीने लाांबी-रुां दीचा व के्षत्रफळाच्या दृष्टीने १६ पट होईल, म्हणजे फारच मोठा होईल; बाांर्णे शक्प्य 
नाही इतका मोठा होईल. मग त्याचा उल्लेतच करावयाची गरज काय? तर ‘अप्रयुते्र दीघधसत्रवत्’ या 
उक्तीप्रमाणे. १२ वर्ष ेसतत चालणाऱ्या यज्ञाला सत्र म्हणतात. परांतु ब्राह्मणग्रांथाांत शांभर द्रकवा हजार वर्षे 
चालणाऱ्या यज्ञाांचे वणधन डदलेले असते. एवढ्या लाांब कालावर्ीचे यज्ञ कोणीही करीत नाही; करणे शक्प्य 
नाही. तरीही त्याांचे वणधन ब्राह्मणग्रांथाांत डदलेले आहे. ते कशाकडरता तर असेही लाांब कालावर्ीचे यज्ञ 
असतात हे लोकाांना माडहती असाव,े त्याांचा सांप्रदाय, परांपरा पूणधतः नष्ट न व्हावी म्हणून हे उल्लेत आहेत. 
तसेच दांिप्रमाणात नाट्यगृह बाांर्त नाहीत, बाांर्णे शक्प्य नाही. तरीही त्याांची माडहती डदली आहे ते वरील 
उक्तीप्रमाणे. 

 
डवश्वेश्वराांच्या दुसऱ्या मताप्रमाणे हाताांचे दण्िाांत रूपाांतर कराव,े म्हणजे नाट्यमण्िपाचे माप ६४ × 

३२ हात आहे हेच दण्िात १६ × ८ दण्ि आहे असे भरतमुनींना म्हणावयाचे असाव.े हे मत कुां भकणांच्या 
मताशी जुळते आहे. 

 
तेव्हा ज्याांनी या डवर्षयात मत डदले आहे त्याांच्या मताप्रमाणे भरतमुनींनी डदलेली १०८, ६४ ३२ वगैरे 

मापे ही १ हात = २४ अांगुले या हाताच्या मापाांत आहेत. अडभनवगुप्त व डवश्वेश्वर याांच्या मताने ती मापे १ हात 
= २४ अांगुले व १ दण्ि = ९६ अांगुले या दोन्द्ही मापाांत डदली आहेत. पण त्यातही त्याांच्या म्हणण्याप्रमाणे 
दण्िमापाने नाट्यमण्िप बाांर्त नाहीत, तर ‘हस्त’ मापाचा उपयोग करीत. 

 



 
           

प्रस्तुत लेतकाच्या मताने नाट्यमण्िपाचे आकारानुसार तीन प्रकार व मापाांप्रमाणे प्रत्येकी तीन 
प्रकार असे एकां दर नऊ प्रकार आहेत. मात्र भरतमुनींनी नाट्यमण्िपाची जी मापे डदली आहेत ती १ हात = 
२४ अांगुले या पडरमाणाांत नसून, १ दण्ि = ४ हात या दण्िाच्या मापात डदली आहेत. याची कारणे 
तालीलप्रमाणे- 

 
दण्िप्रमाणात मापे द्ावयाची नव्हती ती हस्तप्रमाणातच द्ावयाची होती, तर ‘हस्तप्रमाणतः’ असा 

शब्दप्रयोग आला असता. ‘हस्तदण्िप्रमाणतः’ , दण्ि हे हाताचे पडरमाण र्रून मापे घ्यावीत, असे म्हटले 
नसते. 

 
पुढे श्लोक २.१३ ते १६ यात अण ूया सूक्ष्म मापापासून दण्िापयंत जे पडरमाणाांचे कोष्टक डदले आहे, 

त्यात दण्िाचे माप द्ावयाचे काहीच कारण नव्हते. जर नाट्यमण्िप २४ अांगुले = १ हात या मापाने 
बाांर्ावयाचा असेल तर पुढे ४ हात = १ दण्ि हे माप देण्याची गरज नव्हती. पण तरीही ते डदले आहे. 
भरतमुनी दण्िाच्या मापापाशी येऊन थाांबतात; तेव्हा त्याांना मांिपाचे माप दण्ि या पडरमाणात घ्याव ेअसे 
अडभपे्रत असाव ेव तसे ‘डनर्शदष्टस्तु प्रमाणतः, अनेनैव प्रमाणेन’ असे वाक्प्यप्रयोग पुढच्याच श्लोकात (२.१६) 
देऊन हा आपला अडभप्राय त्याांनी ठासून साांडगतला आहे. 

 
डशल्पशास्त्रात हाताचे माप असे देण्याची पद्तच आहे. रथाच्या मापाची माडहती देताना १ डवतस्स्त 

=१/२हात असे साांगनू रथाच्या सवध अवयवाांची मापे डवतस्तीत घ्यावीत असे उल्लेततात व नांतर रथाची मापे 
हाताांत साांगतात. तेव्हा येथे हात म्हणजे डवतस्तीचे माप    . [‘          र     ’                   र  च  
     ३             ११                              .          र  च       ३    ११                                     र  च  
    ,   च                                            र                               .                      च          घ च 
   .                      र   च                       ;           र                                      .] 

 
डवश्वकमधवास्तुशास्त्र३२ या डशल्पशास्त्राच्या पुस्तकात नाट्यमांिपाची माडहती अध्याय ४९त डदली आहे. 

तेथे नाट्यमांिपाचे माप चार दण्िाांपासून सुरुवात करून दोन दण्िाांनी वाढवीत वीस दण्िाांपयंत घ्याव ेअसे 
म्हटले आहे. (४-४ १/२) एवढेच नव्हे तर याच्या दुप्पट माप घेऊन, ४० दण्िाांपयंत (१६० हाताांपयंत), 
मांिप बाांर्ावा असे म्हटले आहे.[ च           र                   || ४||                                  | ४१/२|      

                         र   | ५१/२ |] श्लोक तीनमध्ये रांगशाला देव, गन्द्र्वध व मानुष्य या तीन भागाांत डवभागावी 
असे म्हटले आहे व या प्रत्येक भागाचे (प्रडतभागां, श्लोक ४ १/२) माप २० दण्ि घेतले तर रांगशालेचे माप 
६० × ६० दण्ि येते.तेव्हा दण्िप्रमाणात नाट्यमांिप बाांर्त नसत असे म्हणता येत नाही. 

 
तेव्हा नाट्यगृहाचे माप दण्िपडरमाणाांत घ्याव ेअसे भरतमुनींचे मत असाव.े 
 
आता आयताकार, चौरस व डत्रकोणी मांिपाांची ज्येष्ठ, मध्यम व कडनष्ठ याप्रमाणे काय मापे असावीत 

हा पुढला प्रश्न उपस्स्थत होतो. 
 

डवश्वेश्वराांनी डदलेल्या नऊ प्रकारच्या (हाताच्या मापाांच्या) मांिपाांची मापे ताली तक्ता १ मध्ये डदली 
आहेत. तक्ता २ मध्ये हात व दांि मापाने डनरडनराळ्या नाट्यमांिपाांची मापे मीटर मापाांत करून दातडवली 
आहेत. 
 



 
           

तक्ता १ 
मांिपाांची मापे 

आकार 
(श्लोक ८) 

प्रकार 
(श्लोक ८) 

पडरमाण हात 
(श्लोक ९-१०) 

उपयोग 
(श्लोक ११) 

१  डवकृष्ट १. ज्येष्ठ 
२. मध्यम 
३. कडनष्ठ 

१०८ × ६४ 
६४ × ३२ 
३२ × १६ 

देवताथध 
नृपाथध 
लोकाथध 

२  चौरस  ४.ज्येष्ठ 
५.मध्यम 
६.कडनष्ठ 

१०८ × १०८ 
६४ × ६४ 
३२ × ३२ 

देवताथध 
नृपाथध 
लोकाथध 

३  डत्रकोणी ७.ज्येष्ठ 
८.मध्यम 
९.कडनष्ठ 

१०८ समभजु  
६४ समभजु  
३२ सममुज 

देवताथध 
नृपाथध 
लोकाथध 

 
तक्ता २ 

  
 

मांिपाचा प्रकार 
माप 

हात मीटर 
(१ हात = २४ अांगुले) 

मीटर 
(१ दण्ि = ४ हात) 

श्रेष्ठ डवकृष्ट १०८ × ६४ ४९.२५ × २९.२५ १९७ × ११७ 
मध्यम डवकृष्ट ६४ × ३२ २९.२५ × १४.६२ ११७ × ५८.५ 
कडनष्ठ डवकृष्ट ३२ × १६ १४.६२ × ७.३१ ५८.५ × २९.२४ 
श्रेष्ठ चौरस १०८ × १०८ ४९.२५ × ४९.२५ १९७ × १९७ 
मध्यम चौरस ६४ × ६४ २९.२५ × २९.२५ ११७ × ११७ 
कडनष्ठ चौरस ३२ × ३२ १४.६२ × १४.६२ ५८.५ × ५८.५ 
श्रेष्ठ डत्रकोणी १०८ समभजु ४९.२५ समभजु  १९७ समभजु 
मध्यम डत्रकोणी ६४ समभजु  २९.२५ समभजु  ११७ समभजु  
कडनष्ठ डत्रकोणी ३२ समभजु  १४.६२ समभजु ५८.५ समभजु  

  
तक्ता १ मध्ये चौरस मध्यम मांिपाचे माप ६४×६४ हात असे असून तो राज्याकडरता असावा असे 

म्हटले आहे. भरतमुनींनी डवकृष्ट मध्यम मांिपाचे माप ६४ × ३२ हात डदले आहे. त्याांच्या म्हणण्याप्रमाणे 
मध्यम मापाचा मांिप हाच उत्तम मण्िप असतो. त्याहून मापाने मोठा असल्यास तो डनरडनराळ्या कारणाांमुळे 
योग्य नसतो (ना.शा. २.१७-२१) मात्र पुढे चौरस मांिपाचे माप देताना त्याांनी ते  ३२ × ३२ हात डदले आहे 
(ना.शा. २.८६). परांतु वरील तक्प्त्याप्रमाणे तो मध्यम मापाचा मण्िप नसून चौरस कडनष्ठ प्रकारचा मांिप 
असतो. 
 

जाय सेनापडत म्हणून चौरस मण्िप कडनष्ठ प्रकारचा असतो असे म्हणतात (७.२१७). 
 



 
           

डवश्वेश्वर तसेच सुब्बाराव याांच्या मताने ज्या अथी ६४   ३२ हात या मापापेक्षा मोठा मांिप नको, त्या 
अथी ६४ × ६४ हात मापाचा मण्िप मानवास अयोग्य आहे; म्हणून भरतमुनींनी जरी डवकृष्ट मांिपाच्या 
बाबतीत मध्यम मण्िप उत्तम असतो असे म्हटले असले तरीही चौरस मांिप बाांर्ताना चौरस मध्यम मांिपाचे 
माप ६४ × ६४ हात हे ६४ × ३२ हात या डवकृष्ट मांिपापेक्षा जास्त येत असल्याने चौरस कडनष्ठ मांिपच अडर्क 
योग्य आहे असे म्हटले आहे व ते योग्य वाटते. 
 

मांकि२५ याांनी ३२ × ३२ हाताांच्या मापाचा चौरस मण्िप हा मध्यम मण्िप यावा म्हणून डवकृष्ट व 
चौरस मण्िपाची ज्येष्ठ ते कडनष्ठ प्रकारची जी मापे डदली आहेत ती त्यामुळे योग्य वाटत नाहीत. मांकि 
याांनी डदलेली मापे अशी – 
 

डवकृष्ट ज्येष्ठ १०८ × ६४, डवकृष्ट मध्यम ६४ × ३२, डवकृष्टावर ३२ × १६, चतुरस्त्र ज्येष्ठ ६४ × ६४, 
चतुरस्त्र मध्यम ३२ × ३२, चतुरस्त्रावर १६ × १६. 
 

येथे हे लक्षात ठेवावयास हव,े की मांिपाांची ज्येष्ठ-कडनष्ठता त्याांच्या मापाांवरून ठरते, आकाराांवरून 
नव्हे. श्लोक २.११ नांत र कां साांत डदलेले तीन श्लोक प्रडक्षप्त आहेत. भरतनाट्यशास्त्राच्या जवळ जवळ ५० 
हस्तडलडतत प्रती उपलब्र् आहेत. त्याांतील फक्त तीन प्रतींत हे श्लोक डदलेले आहेत. याडशवाय 
अडभनवगुप्तची या तीन श्लोकाांवर वृत्ती नाही. तेव्हा हे श्लोक प्रडक्षप्त आहेत.३४. त्यातील डतसऱ्या श्लोकात 
[                   च  र                                                     डवकृष्ट मांिप ज्येष्ठ, चौरस डत्रकोणी मांिप 
अनुिमे मध्यम व कडनष्ठ प्रकारचे अशी मांिपाांच्या आकारावरून ज्येष्ठ-कडनष्ठता डदली आहे, ती लक्षात 
घ्यावयास नको. 

 
भरतमुनींनी डदलेल्या मापाांपेक्षा डनराळ्या मापाांचे मांिप मध्ययुगीन आचायांनी डदले आहेत ते येथे 

उद् रृ्त करतो. 
 
सांगीतनारायणाचा [  र    १ ऐ] लेतक शुभङ् कर याने सांगीतदामोदरात रांगभमूी २० हात रुां दीची 

असावी असा उल्लते केला आहे. 
 
  र      [  र    १ ओ] डलडहलेल्या (७ ते ११ व ेशतक) सांगीतमकरांदात चतुरस्त्र नाट्यशाला ८६ 

हात लाांबी – रुां दीची असते, असे म्हटले आहे. 
नाट्यसवधस्वदीडपका या भाण्िारकर प्राच्यसांशोर्न मांडदरातील हस्तडलडततात डवकृष्टमांिपाची 

लाांबी १०८ न देता १२८ हात डदली आहे (मांकि १९५०). 
 
श्लोक २.११ त ज्येष्ठ मांिप देवाांसाठी असावा, राजासाठी मध्यम प्रमाणाचा व इतर प्रजेसाठी कडनष्ठ 

मांिप असावा असे भरतमुनी म्हणतात. येथे अडभनवगुप्तनी असा मुद्दा काढला आहे, की देव जेथे पे्रक्षक 
म्हणून आहेत तो मांिप ज्येष्ठ प्रकारचा असावा असा वरील ‘देवानाां तु भवजेे्जष्ठां’ याचा अथध नसून ज्या 
नाटकात देवचडरत्र डदलेले असते ते नाटक ज्येष्ठ आकाराच्या मांिपात कराव,े कारण अशा नाटकात देव – 
दानवाांची युदे् दातडवतात; म्हणजेच तूप पाते्र असतात. त्या युद्ाांकडरता पाश्वधसांगीत म्हणून उपयोगात 
आणावयाची वादे् ही आकाराने मोठी व सांख्येने जास्त असतात (व ही पे्रक्षागृहातच ठेवतात). तसेच एका 
वळेेला १६ नायक असलेली ‘डिम’ प्रकारची ही नाटके असल्याने रांगमांच फारच मोठा लागतो. तेव्हा अशी 



 
           

देवचडरत्रावर आर्ारलेली नाटके मापाने ज्येष्ठ असलेल्या मांिपात करावी. याचेच पुढील स्पष्टीकरण म्हणजे 
ज्या नाटकात राजा नायक असतो तेथे मध्यम मापाचा मांिप असावा; तसेच जेथे प्रहसनादी सामान्द्य 
लोकाांडवर्षयी नाटक असते तेथे पात्राांची व वाद्ाांची सांख्या कमी असल्याने रांगमांच लहान असला तरी 
चालतो व तेथे कडनष्ठ मांिप असावा. 

 
अडभनवगुप्त याांचे वरील स्पष्टीकरण योग्य वाटत नाही. ‘देवानाां तु भवजेे्जष्ठां’ याचा अथध देव पे्रक्षक 

असतील तर नाट्यगृह मापाने ज्येष्ठ (१०८ × १०८ हाताांचा) असावा हाच योग्य वाटतो. कारण पुढे श्लोक 
२.१९ त डवकृष्ट मध्यम आकाराचा मांिप मानवाांकडरता उत्तम असतो कारण त्याने रांगमांचावर चाललेले 
नाटक स्पष्टपणे डदसते व ऐकावयास येते अशी त्याची प्रशस्ती भरतमुनींनी केली आहे. ज्येष्ठ डवकृष्ट मांिपात 
नटाांचे उच्चाडरलेले शब्द व गायन ही लाांब बसणाऱ्या पे्रक्षकाांना अस्पष्ट ऐकावयास येतील व चेहऱ्यावरील 
भावाडभव्यक्ती नीट डदसणार नाही म्हणून जो ज्येष्ठ मांिप देवाांकडरता (देव पे्रक्षक म्हणून असतात) आहे तो 
मांिप मानवाने देवाांशी स्पर्ा करून बाांरू् नये. ‘देवानाां मानसी सृडष्टः….’ इत्यादी श्लोक (ना.शा. २.२२) येथे 
या कारणासाठी परत आलेला आहे. देवाांच्या मानडसक शक्तीमुळे त्याांना ज्येष्ठ डवकृष्ट मांिपातील नाटक 
उत्तम पाहता व ऐकता येते. ती शक्ती मानवात नसल्याने जेथे मानव पे्रक्षक आहेत तेथील डवकृष्ट मांिप मध्यम 
प्रकारचा असावा असे म्हटले आहे. 

 
डशवाय अडभनवगुप्तनी केलेला अथध बरोबर म्हटला तर मध्यम डवकृष्ट मांिपात देवचडरत्र असलेली 

नाटकेच करू नयेत असा अनवस्था प्रसांग यावयाचा. तेव्हा सवध प्रकारची नाटके मध्यम डवकृष्ट मांिपात 
करता येतात. ज्येष्ठ डवकृष्ट नाट्यमांिप मात्र देव पे्रक्षकाांसाठी उत्तम व जेथे मानव पे्रक्षक आहेत तेथे मध्यम 
डवकृष्ट मांिप असावा.  

 
मानवाांकडरता आयताकृती मांिप ६४ हात लाांबी व ३२ हात रुां दीचा असावा, या मापाहून जास्त 

मापाचा बाांरू् नये असे भरतमुनींनी स्पष्ट म्हटले आहे (ना.शा. २.१७ – १७ १/२) भरतमुनींचे 
नाट्यगृहाबद्दलचे डनरीक्षण डकती सूक्ष्म आहे हे नाट्यमांिपाचे माप ठरडवताना त्याांनी जी कारणे डदली आहेत 
त्यावरून समजून येते. 

 
मांिप वर डदलेल्या मापापेक्षा मोठा केल्यास नटाांच्या गायन -सांवादामुळे, चेहऱ्यावरील 

भावाडभव्यक्ती व शरीराच्या अवयवाांच्या हालचालींनी जी रसडनष्पत्ती केली जाते ती पे्रक्षकाांपयंत नीट पोचत 
नाही. मांिप मोठ्या मापाचा केल्यास सवध मांिपभर आवाज ऐकावयास जावा म्हणून नटाांना फार मोठ्याने 
बोलाव-ेओरिाव े लागेल. त्यामुळे रांगपीठाजवळ बसलेल्या पे्रक्षकाांना नटाांचा उच्चार ककध श व कानटळ्या 
बसणारा वाटेल; याउलट, दूर बसणाऱ्याांना तो स्वर अस्पष्ट ऐकावयास येईल. तेव्हा जवळच्याांना तसेच दूर 
बसलेल्याांना नटाने उच्चारलेला शब्द मरु्र व जवळजवळ सारताच स्पष्टपणे ऐकावयास येईल, असे 
नाट्यमण्िपाचे माप असाव.े तसेच आयताकार मण्िप जर फार लाांबीचा असेल तर नटाांना उच्चारलेल्या 
शब्दाांचा प्रडतध्वनी डनमाण होऊन उच्चार स्पष्टपणे ऐकावयास येणार नाहीत (नाट्यशास्त्र २.१८ -२०).  

 
पूवीच्या काळी भावाडभव्यक्तीसाठी चेहऱ्यावरील भाव, िोळे, भवुया, ओठ याांचे डवभ्रम तसेच 

हाताांच्या डनरडनराळ्या मुरा याांच्यावर बरीच डभस्त असे. द्रकबहुना त्या काळचे नाटक चाांगले समजण्यासाठी 
पे्रक्षकाला नृत्यशास्त्राचे ज्ञान असणे आवश्यक असे. तेव्हा पे्रक्षकाांचे रांगपीठापासूनचे जास्तीत जास्त अांतर 
असे असाव ेकी तेथूनही नटाच्या चेहऱ्यावरील भाव, हाताच्या मुरा वगैरे त्यास स्पष्टपणे डदसावयास हव्या. 



 
           

नाहीतर तो नाटकात योग्य तो रस घेऊ शकणार नाही. तेव्हा या कारणासाठीही नाट्यमण्िपाचे जास्तीत 
जास्त माप ६४   ३२ हाताांपेक्षा जास्त असू नये, अशी मीमाांसा नाट्यगृहाची मापे ठरडवताना भरतमुांनीनी 
केलेली आहे. 

 
भरतमुांनीनी वर साांडगतल्याप्रमाणे कदाडचत नाट्यमण्िपाचे माप दण्िाांत (= ९६ अांगुले) डदले 

असेल; परांतु नाट्यमण्िपाचे माप हाताांतच (= २४ अांगुले) घ्यावयास हव.े त्याची कारणे येणेप्रमाणे – 
 
डवकृष्ट मध्यम नाट्यमण्िपाचे माप ६४ × ३२ हाताांचे डदले आहे. एक हात २४ अांगुलाांचा र्रला तर हे 

माप २९.६२ × १४.३१ मीटर येते; व एक हात ९६ अांगुलाांचा र्रला तर ११७ × ५८.५ मीटर येते. भरतमुनींनी 
डदलेली ताांबाची रचना आकृती ११त डदली आहे. येथे ताांबाांमर्ील जास्तीत जास्त अांतर १६ हात डदले 
आहे. ते दण्ि मापात घेतले तर २९.२५ मीटर येते. या ताांबाांवर छप्पराचे वजन तोलून र्रण्यासाठी जी 
तुळई वापरावयाची डतच्या उांचीचे लाांबीशी प्रमाण १:२० जरी घेतले तरी या तुळईची उांची १.४६ मीटर येते. 
या उांचीची तुळई करण्यासाठी एवढ्या व्यासाचे लाकूि डमळणे केवळ अशक्प्य आहे. तसेच ताांबाांमर्ील 
कमीत कमी अांतर आठ हात आहे. या ताांबावर जी तुळई ठेवावयाची डतची उांची देतील ०·७३ मीटर 
लागेल. या उांचीचे देतील लाकूि डमळणे दुरापास्त आहे. तेव्हा मांिपाच्या बाांर्णीच्या दृष्टीने 
नाट्यमण्िपाची मापे ही २४ अांगुलाांच्या हाताच्या मापाने घ्यावयास हवीत. 

 
नाट्यमण्िपाची लाांबी अशी असावी,की नटाचे हावभाव मुराडभनय पे्रक्षकाांना नीट डदसावयास हवते 

याकिे भरतमुनींचा कटाक्ष आहे. नाट्यगृहाच्या आरु्डनक शास्त्राप्रमाणे नटाच्या चेहऱ्यावरील रांगरांगोटी 
तसेच त्याचा मुराडभनय हा पे्रक्षक व नट याांच्यामर्ले अांतर १५ मीटरपेक्षा जास्त असेल तर पे्रक्षकाला नीट 
डदसू शकणार नाही. तेव्हा नाट्यगृहाची जास्तीत जास्त लाांबी २५ मीटरपेक्षा जास्त असू नये. भरतमुनींच्या 
डवकृष्ट मध्यम नाट्यमण्िपाच्या हाताांच्या मापाशी (२९.२५ मीटर लाांबी) वरील वैज्ञाडनक मत बरोबर लाग ू
होते. म्हणूनही नाट्यमण्िपाचे माप हे २४ अांगुलाांच्या हाताच्या मापात घ्यावयास हवे. ध्वडनशास्त्रदृष्ट्याही 
नाट्यमण्िपाचे माप २५ मीटरपेक्षा जास्त असू नये.  
 
 
 
 
 
  



 
           

जनमिीिी परीिा  
 

एकदा नाट्यगृहाचा आकार, त्याची एकां दर लाांबी व रुां दी याांची मापे ठरल्यानांतर नाट्यगृहास योग्य 
अशी जागा शोर्ावयास हवी. त्यासाठी प्रथम जडमनीची परीक्षा करावयास हवी. मध्ययुगीन 
डशल्पशास्त्रावरील ग्रांथाांवरून ही माडहती ताली देत आहे. 

 
मातीची परीक्षा डतचा वणध, गांर्, रस, ध्वनी व स्पशध याांवरून करतात. 
 
वणण-माती एका रांगाची असावी. पाांढऱ्या रांगाची माती सवोत्तम, लाल व डपवळ्या रांगाची माती 

उत्तरोत्तर कमी दजाची समजतात. काळी अथवा डनळी माती डनकृष्ट अतएव त्याज्य समजतात (समराांगण 
सूत्रर्ार ८.४८ व ८.५६; डशल्पदीपक १.२३; राजवल्लम १.१३; अस्ग्नपुराण ९२.७; मत्स्यपुराण २५३.११ -
१२). 

 
भरतमुनींनादेतील पाांढरी माती उत्तम व काळी माती डनकृष्ट हे माडहती होते म्हणून त्याांनी ‘कृष्णा 

गौरी च या भवते्’ (ना.शा. २.२४१/२) असे म्हटले आहे. 
 
गंध – मातीचा गांर् चाांगला हवा. डजचा गांर् कुां कू, अगरू, कापूर, चांदन याांच्यासारता द्रकवा याांच्या 

डमश्रणासारता येतो ती माती वास्तूच्या पायासाठी उत्तम . द्रकवा मातीला गोमूत्र , गोदुग्र् , दही , तूप , दारू 
, आसव द्रकवा र्ान्द्याच्या डपठासारता गांर् येत असेल तर ती माती देतील उत्तम समजतात. मातीला 
घाणेरिा वास येत असेल , पक्षी , मासे द्रकवा पे्रत याांच्यासारता दुगंर् येणारी माती त्याज्य समजावी 
(समराांगण सूत्रर्ार ८.४६-४७ व ५८; डशल्पदीपक १. २३; राजवल्लभ १.१३; मानसार ४.११). 

 
रस-ज्या मातीची चव चाांगली आहे ती सवोत्तम. डजची चव डततट द्रकवा आांबट आहे ती मध्यम 

प्रतीची व डजची चव किू द्रकवा मीठासारती तारट असेल ती डनकृष्ट प्रतीची जमीन समजतात (समराांगण 
सूत्रर्ार ८.४९ व ६०; डशल्पदीपक १.२४; राजवल्लभ १.१३; बृहत्सांडहता ५३.९७; मत्स्य पुराण २५३.१२-
१३). 

 
ध्विी- माती ठोकली असताना मृदांग ,बासरी ,नगारा , हत्तीच्या तुतारीसारता द्रकवा घोड्याच्या 

द्रतकाळण्यासारता तणतणीत व सागराच्या गजधनेसारता गांभीर असा आवाज असलेली माती उत्तम 
असते. उांटाच्या गिगिण्यासारता, गाढवाच्या ओरिण्यासारता द्रकवा फुटक्प्या मिक्प्यासारता बद्द आवाज 
येणारी माती वास्तू उभारावयास योग्य नाही (समराांगण सूत्रर्ार ८.५१, ६२; तांत्रसमुच्चय १.३०, ३२; 
डशल्पप्रकाश १. १३-१६) 

 
स्पशण व तापमाि- उन्द्हाळ्यात थांि व डहवाळ्यात ऊष्ण लागणारी माती उत्तम. डजचा स्पशध 

तरतरीत आहे अशी जमीन योग्य नाही (समराांगण सूत्रर्ार ८.५०, ६१). 
 
जाय सेनापतींनी [           र  च                    |  
घ               र          || ७.३ ||] नृत्तरत्नावलीत जडमनीच्या तापमानावरून डतची परीक्षा कशी 

करावी याची माडहती वरीलप्रमाणेच डदली आहे. 



 
           

याडशवाय त्याज्य जडमनीची लक्षणे अशी- 
 

ज्या जडमनीत फार फटा आहेत, वारुळे, मेलेल्या प्राण्याांचे साांगािे, केस वगैरे आहेत व जमीन 
नाांगरताना डजच्यातून लाकिाचे सिके तुकिे, कोळसा व त्याची रात द्रकवा हािे डमळतील तर ती जमीत 
त्याज्य समजावी (समराांगण सूत्रर्ार ८.५३-५४; डवश्वकमधवास्तुशास्त्र ५.२६-२७; मानसार ४.८; तन्द्त्रसमुच्चय 
१. ३१). जडमनीत क्षाराांचे प्रमाण कमी असाव े (बृहत्सांडहता ५३.८८; हयशीर्षध पांचरात्र ८.१० ची टीका; 
वास्तुडवद्ा २.३९; अपराडजतपृच्छा ५१.२८). 

 
वरील माडहती ज्या सांदभधग्रांथाांवरून डदलेली आहे ते भरतमुनींच्या काळानांतर डलडहले गेलेले असले 

तरी ही माडहती फार पूवीपासून चालत आलेली असावी. शतपथब्राह्मणातदेतील यज्ञासाठी चाांगली जमीन 
शोरू्न काढावी असे साांडगतले आहे. चाांगल्या जडमनीचे गुणर्मधही तेथे डदले आहेत (३.१.१.१- २).*[आ इ म 
| देवयजनां जोर्षयन्द्ते | स यदेव       स्यात्तज्जोर्षयेरन्द्यदन्द्यद् भमेूनाडभ शयीतातो वै देवा डदवमुपोदक्रामन्द्देवान्द्वाऽएर्ष उपोत्क्रामडत यो दीक्षते स 
सदेव ेदेवयजने यजते स यद्ान्द्यद् भमेूरडभशयीतावरतर इव हेष््ट वा स्यात्तस्माद्देव       स्यात्तज्जोर्षयेरन् || ३.१.१.१ || 

 
                 |                                          …   ३.१.१.२ 

|| 
 
 र          र- 
 
              च        र   .              च             च        र   ; 

                        च       … …    ३.१.१.१ || 
 
     च      च र        . च र                र      .    र                         

  र         … … … || ३.१.१.२ || 
 
                    ,                     ऊ               घ               र    

         र                      .                       र    च              :  
 
               च   र   - 
 
           ,                    .            र                              

             र   .      र      र    र                           र    र    माती कडठण 
समजावी व अशी जमीन वास्तूच्या पायास सवोत्तम असते . तड्डा पूणध भरण्यास सवध माती लागली तर ती 
मध्यम प्रकारची माती. मात्र जर सवध माती तड्ड्यात भरूनही तड्डा पूणधपणे भरला नाही तर अशी माती 
डनकृष्ट असून पायासाठी कर्ीही वापरू नये (समराांगण सूत्रर्ार ८.६७-६९; मानसार ५.१७- १८; 
बृहत्सांडहता ५५.९२; अपराडजतपृच्छा ५१. ७-८; हयशीर्षध पांचरात्र ६.१०; डशल्पदीपक १.२६; राजवल्लभ 
१.१६). 

 
पाण्याचा जडमनीवर पडरणाम- 
 



 
           

एक हात लाांब, रुां द व तोल तड्डा तणावा. त्यात काठोकाठ पाणी भराव.े नांतर तड्ड्यापासून 
शांभर पावले सावकाश चालत जावनू परत तड्ड्याकिे याव.े जर तड्ड्यातील पाण्याची पातळी मुळीच 
ताली उतरली नसेल तर ती जमीन सवोत्तम. पाण्याची पातळी एक यवाहून (३ डम. मी.) कमी द्रकवा 
त्याहून जास्त ताली गेली असेल तर ती माती अनुिमे मध्यम व कडनष्ठ प्रकारची समजावी. (समराांगण 
सूत्रर्ार ८.७२; डशल्परत्न ३.१९; ईशानडशवगुरुदेवपद्डत २३.३९-४०; हयशीर्षध पांचरात्र ६.१०; डशल्पदीपक 
१.२६; राजवल्लभ १.१६). 

 
जडमनीची कडठणता तपासण्याची परीक्षा ब्राह्मणकालापासून प्रचडलत होती. शतपथब्राह्मणात [   

     |        र     र  …    ३.६.१.६ ||          …    ३.६.१.१६||          …    ३.६.१.१.७ || 
           …                  र                र                             || ३ ६.१.१८||/] 
डतचे वणधन डदले आहे. 

 
वरील माडहतीवरून समजून येईल की भरतमुनी प्रथम मातीची परीक्षा करावी (ना.शा.२.२४) असे 

म्हणतात ते उगीचच नव्हे. त्याांच्या काळीही मातीचे परीक्षण करावयाची रीत प्रचडलत होती. मात्र येथेच 
काळी माती असली तरी चालेल, ती कडठण, समतल व स्थैयंयुक्त असावी असे पुढे जे भरतमुनी म्हणतात 
(ना. शा. २.२४ १/२) ते मात्र वदतोव्यार्ाताचे उत्तम उदाहरण आहे. काळ्या रांगाची माती कडठण सापिणे 
अवघिच. पुढेदेतील (ना. शा. २.६९) रांगपीठ काळ्या मातीनेच (प्रयत्नतः) भरून काढाव े असा काळी 
माती वापरण्याबद्दल भरतमुनींनी आग्रह दशधडवला आहे. काळ्या मातीबद्दल त्याांची ही पसांती समजणे जरा 
अवघि आहे. याबद्दलची अडर्क चचा पुढे आली आहे. 

 
जडमनीची परीक्षा करून ती कठीण, समतल म्हणजे तडे्ड वगैरे नसलेली, तसेच वास्तू उभारल्यावर 

ती स्स्थर राहील इतकी मजबूत आहे अशी तात्री पटल्यावर नांतर ती नाांगरून तेथील गवत, गवताची मुळे, 
हािे वगैरे असल्यास काढून टाकून जमीन साफ करावयाची. नांतर पुष्यनक्षत्राचा शुभमुहूतध पाहून, वास्तूच्या 
आतणीस लागाव.े त्यासाठी पाांढऱ्या रांगाची दोरी वापरावी (ना. शा. २.२७). भरतमुनी दोरी कापूस द्रकवा 
मुांज, बल्बज अथवा झािाांच्या सालींची (वल्कलाांची) करावी असे म्हणतात. कापूस तसेच झािाची साल 
याांची दोरी तयार करून वास्तूच्या आतणीसाठी उपयोग करतात हे भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रावरूनच 
समजते. शुल्ब सूत्राांत [*                                र  |             १०•३.१.२. जेथे वदेी, यज्ञमांिप याांची 
अचूक आतणी कशी करावी याची माडहती डदली आहे तेथे मुांज , बल्बज या गवताची दोरी करावी असे 
म्हटले आहे. असो. अडभनवगुप्तला मात्र डनराळेच सांकट येथे डदसले. ते म्हणजे भरतमुनी प्रथम ‘शुक्प्लसूत्रां 
प्रसारयेत्’ असे दोरीचा रांग पाांढरा असावा असे म्हणतात, व ती मुांज वगैरे गवताची द्रकवा झािाांच्या सालीची 
करावी असेही म्हणतात. ही सांगती कशी लावावयाची? तेव्हा अतेरीस या आतणीच्या दोऱ्या पीठाने पाांढऱ्या 
कराव्यात [‘                   र       ’   .   . २.२ ७ च         र  .] व वापराव्यात असा तोिगा त्याांनी शोरू्न 
काढला आहे. लेतकापेक्षा टीकाकार कसा हुशार असतो त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. 

 
तसेच भरतमुनींनी मुांज , बल्बज, कापूस वगैरे दोरी करावयाच्या पदाथांची मुद्दाम नाव ेडदली आहेत 

कारण चामड्याची दोरी या कामासाठी वापरू नये असे भरतमुनींना म्हणावयाचे आहे, असेही अडभनवभारती 
म्हणते. चामड्याचे दोर आतणीसाठी वापरावयाची पद्त फार पुरातन आहे. शतपत ब्राह्मणात [      च      
   र   च |                      र                      र      र      र                            || १.२.५.१ ||]  

 



 
           

     च                                                        च         च                        || १.२.५.२ || 
(१.२.५.२) असुराांनी बैलाच्या चामड्याच्या साहाय्याने जडमनीची डवभागणी केली असा उल्लते आला आहे. 
जडमनीची आतणी चामड्याच्या दोरीने करावयाची प्रथा असुराांत असल्याने अशी दोरी नाट्यमांिपाच्या 
आतणीसाठी वापरू नये , असे म्हटले असाव.े 

 
नाट्यमांिपाची आतणी अचूक व्हावी म्हणून दोरी मजबतू असावी , यासाठी भरतमुनींनी आतणी 

करताना दोरी तुटली तर काय भयांकर पडरणाम होतील तेही मुद्दाम साांडगतले आहे (ना. शा. २.२९-३० ). 
मांिपाची आतणी हा मांिपाच्या उभारणीचा एक लहानसा टप्पा असल्याने भरतमुनींनी त्याचे सडवस्तर वणधन 
केलेले नाही. येथे एवढे नमूद करावयास हरकत नाही, की आयताकार द्रकवा चौरस मांिपाची आतणी 
करताना अचूक काटकोन जडमनीवर आतावयाचे ज्ञान भारतीयाांना इ.स. पूवध आठव्या शतकापासून, 
बौद्ायन शुल्बसूत्राांपासून माहीत होते. बौद्ायन शुल्बसूत्राांत ३, ४ व ५ हाताांचा द्रकवा १२, १५ व १७ हाताांचा 
डत्रकोण करून जडमनीवर काटकोन कसा आतावा याची माडहती डदली आहेच; पण कणावरील चौरसाचा 
डसद्ाांतदेतील डदला आहे. काटकोन डत्रकोणाच्या कणावरील चौरसाचे के्षत्रफळ त्याच्या इतर बाजूांवरील 
चौरसाांच्या के्षत्रफळाच्या बेरजेइतके असते, [  घ च  र        र                         च                         

 र    ||   .  .  . १.४८ ||]¶ हा तो डसद्ाांत . डत्रकोणी मांिपासाठी समभजु डत्रकोण जडमनीवर अचूक आतताना, 
काय काळजी घ्यावयास हवी व डतन्द्ही कोण सारतेच कसे येतील याचे ज्ञान भरतमुडनकाळी नक्कीच असले 
पाडहजे. 

 
  



 
           

िाट्यमंडपािे नवभाग  
 

नाट्यमांिपासाठी आतणी करताना त्याचे प्रमुत डवभाग आतावयास हवते. भरतमुनींनी 
आयताकार मांिपाचे प्रामुख्याने दोन भाग पािलेत. नेपथ्य , रांगपीठ (त्याचा पृष्टभाग म्हणजे रांगशीर्षध) हे 
डमळून पे्रक्षागृह होते व दुसरा डवभाग म्हणजे पे्रक्षक जेथे बसतात ते पे्रक्षकगृह. पे्रक्षागहृ व पे्रक्षकगृह याांनी 
नाट्यमांिपाचे दोन सारख्या मापाचे डवभाग होतात.  
 

डवकृष्ट मांिपाचे माप आहे ६४ हात लाांबी व ३२ हात रुां दी. प्रथम त्यातील ६४ हात लाांबीचे दोन 
सारख्या प्रमाणात डवभाग पािावयाचे (ना. शा. २.३३). या दोन डवभागाांपैकी मागच्या बाजूला जो ३२ 
हाताांचा डवभाग आहे, त्याचे १६ हाताांचे दोन सारते डवभाग पािावते. या दुसऱ्या डवभागाचे जे दोन भाग 
पािलेत त्यातील पाठीमागचा (पडिम डदशकेिील) १६ हात रुां दीचा व ३२ हात लाांबीचा भाग नेपथ्यगृहाचा 
असतो व उरलेल्या १६ हात रुां दीच्या व ३२ हात लाांबीच्या भागास रांगशीर्षध म्हणतात (ना. शा. २. ३४-३५ ). 
तेव्हा पे्रक्षागृह ३२ × ३२ हाताांचे. त्यातील रांगशीर्षध १६×३२ हाताांचे व त्यामागील नेपथ्यगृह १६ × ३२ हाताांचे . 
पे्रक्षकगृह हे ३२ × ३२ हात मापाचे आहे. भरतमुनींनी एवढेच डवभाग डदलेले आहेत. रांगपीठ तसेच 
मत्तवारणी याांच्यासाठी डवभाग आतून डदलेले नाहीत. 

 
डनरडनराळ्या टीकाकाराांनी नाट्यमांिपाची डवभागणी कशी केली आहे ते आता पाहू. 

 
अडभनवगुप्तच्या मताने ६४ × ३२ हात मापाच्या आयताकृती मांिपात ३२ × ३२ हाताांचे पूवेकिे 

पे्रक्षकगृह असते. नांतर पूवेकिून पडिमेकिे, ८ × ३२ हाताांचे रांगपीठ, नांतर ८ × ३२ हाताांचे रांगशीर्षध व 
त्यानांतर १६ × ३२ हाताांचे नेपथ्यगृह असते. रांगपीठ पूवधपडिम आठ हाताांचे व उत्तरदडक्षण १६ हाताांचे असते 
(आकृती १ अ ). 

 

 
आकृती १ अ 

चौरस नाट्यमांिप- अडभनवगुप्त 



 
           

अडभनवगुप्तच्या मताने मत्तवारणी म्हणजे व्हराांिे . ८ × ८ हाताांचे चौरस द्रकवा ८ × १६ हाताांचे 
आयताकृती व्हराांिे रांगपीठाबाहेर असतात (आकृती १ ब ) 

 
व्हराांिे हे नेहमी वास्तूच्या बाहेरच्या बाजूला असतात म्हणून मत्तवारणी म्हणजे व्हराांिे हे 

रांगपीठाच्या बाहेर दातडवले आहेत. या नाट्यमांिपाच्या अडभनवगुप्तनी डदलेल्या डवभागणीस डवश्वेश्वराांनी 
दुजोरा डदला आहे. 

 
आकृती १ ब 

आयताकार मांिप, चौरस मत्तवारणी- अडभनवगुप्त (     ) 
 
अडभनवगुप्तचे गुरू भट्टतोत याांच्या मताप्रमाणे नेपथ्य, रांगशीर्षध व पे्रक्षकगृह असे तीनच भाग 

नाट्यगृहाचे होतात. मात्र त्याांनी रांगशीर्षध ३२ × १६ हाताांचे आहे असे साांगून त्याच्या दोन्द्ही बाजूांना दुसऱ्या 
मजल्यावर , म्हणजेच नाट्यमांिपाच्या बाहेरच्या बाजूांना ८ हात रुां द व १६ हात लाांब अशा दोन मत्तवारणी 
साांडगतल्या आहेत. तेही मत्तवारणीचा अथध व्हराांिा असाच करतात (आकृती १ क ) 

 
मध्ययुगीन टीकाकाराांपकैी नृत्तमांिपलक्षणाच्या अध्यायात (७.२१९) जाय सेनापडत, पे्रक्षकगृहाचे 

वणधन करताना फक्त रांगशीर्षाचा उल्लते करतो . रांगपीठाकडरता वगेळी जागा त्याने डदलेली नाही. कुां भकणध 
याांनी (नृत्तरत्नकोश १.१.४८-४९) पडिमेकिून नेपथ्यगृह ३२ × १६ हाताांचे, रांगशीर्षध ३२ × ८ हाताांचे, 
रांगपीठ ३२ × ८                      ३२ × ३२                   च                 . 
 



 
           

 
आकृती १ क 

               ,                -          (     ) 
 
मत्तवारणीचा डवभाग त्याांनी डदलेला नाही. डवप्रदासदेतील (भरतकोश पृष्ट ३२०) कुां भाप्रमाणेच नाट्यगृहाचे 
नेपथ्य, रांगशीर्षध , रांगपीठ व सभास़दस्थान असे वर डदलेल्या मापाचे चार डवभाग पाितात. मत्तवारणीचा 
डवभाग त्याांनीही डदलेला नाही. 
 

पे्रक्षकगृह ३२ × ३२ हात, रांगपीठ ८ × १६ हात, रांगशीर्षध ८ × ३२ हात, नेपथ्यगृह १६ × ३२ हात व 
रांगपीठाच्या शजेारी, मात्र नाट्यमांिपाच्या आत ८ × ८ हाताांच्या दोन मत्तवारणी अशी नाट्य- 
 

 
अ 

डवप्रकृष्टमध्य नाट्यमांिप 



 
           

 
ब क 

चतुरस्त्र नाट्यमांिप डत्रकोणी नाट्यमांिप 
 

आकृती २: सुरेन्द्रनाथ दीडक्षत 
 

गृहाची डवभागणी सुब्बाराव व मनमोहन व घोर्ष सोिून इतर आरु्डनक डवद्वानाांनी केलेली आहे. ते 
डवद्वान म्हणजे केतकर, डपशारोडट राघवन्, सुरेन्द्रनाथ दीडक्षत, मांकि, याडज्ञक, चांरभान गुप्ता हे होत 
(अिुक्रमे आकृती ५, १५,२,१३, १४, १६ पहा). 

 
मनमोहन घोर्ष हे रांगपीठ व रांगशीर्षध हे दोन्द्ही शब्द एकाच अथी मानतात. त्याांनी ३२×४० हात 

पे्रक्षकगृह, १६×८ हात रांगशीर्षध, त्याच्या दोन्द्ही बाजूांना रांगमांिपात ८×८ हाताांच्या मत्तवारणी म्हणजे व्हराांिे 
व पाठीमागे ३२ × १६ हाताांचे नेपथ्यगृह अशी डवभागणी डदली आहे (आकृती ३).  

 

 
आकृती ३ अ 

आयतकार मांिप – मनमोहन घोर्ष 
 



 
           

सुब्बाराव मत्तवारणीचा अथध व्हराांिा करीत नाहीत व त्याांच्या मते रांगशीर्षध म्हणजे रांगपीठाचा 
पृष्ठभाग. तेव्हा त्याांनी ३२ × ३२      च         , ३२ × १६      च  र        ३२ × १६      च           
            च     च                 .                      च         च          
 र                र     (      ४). 
 

 

 

  
          

  
            

      ३ :            

 
      ४   :              –          

 



 
           

 
               

 

 

                   

 
इ 

      ४ 
 

मत्तवारणीबद्दलची माडहती पुढे डदली आहे. सध्याचा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे ३२ × १६ हाताांचे 
नेपथ्यगृह सोिून पे्रक्षागहृाच्या उरलेल्या ३२ × १६ हात डवभागाचे रांगपीठ व रांगशीर्षध असे प्रत्येकी आठ हात 
रुां दीचे दोन डवभाग असतात, की ३२ × १६ हात मापाचा एकच डवभाग असतो.  

 
पे्रक्षागृहाचे नेपथ्यगृह, रांगशीर्षध व रांगपीठ असे तीन भाग होतात, हे मत डवश्वेश्वराांनी व्यवस्स्थत डदले 

असल्याने ज्या टीकाकाराांच्या मते पे्रक्षागृहाची डवभागणी या तऱ्हेने होते त्याांचे मत डवश्वेश्वराांच्या पद्तीने 
माांितो: 

१) प्रथम आयताकार नाट्यमण्िप् ‘डद्वर्ा कुयात्’ असे साांगून भरतमुनींनी ६४ × ३२ हाताच्या 
जागेच्या लाांबीचे दोन भाग पािले आहेत. त्यामुळे ३२ × ३२ हाताांचे दोन चौरस डमळतात. 

 



 
           

२) यानांतर या दोन भागाांपकैी जो मागचा भाग आहे (पृष्ठतो यो भवदे् भागो) त्याचे ‘स्व्दर्ाभतूस्य 
तस्य तु’ असे साांगून भरतमुनींनी दोन डवभाग केले आहेत. तेव्हा ३२ × १६ हाताांचे दोन भाग झालेत. याांपैकी 
३२ × १६ हाताांचा जो पुढला भाग त्याचे पुन्द्हा, 

 
३) ‘सममर्ध डवभागेत’ असे साांगून भरतमुनींनी दोन सारते ८ × ३२ हाताांचे पािले आहेत. 
 
४) शवेटला १६ × ३२ हाताांचा डवभाग. 
 
तेव्हा, पूवेकिून पडिमेकिे, ३२ × ३२ हाताांचे पे्रक्षकगृह, नांतर ८ × ३२ हाताांचे रांगपीठ, ८ × ३२ 

हाताांचे रांगशीर्षध व १६ × ३२ हाताांचे नेपथ्यगृह असे चार डवभाग नाट्यगृहाचे पितात.  
 
पे्रक्षागृहाचे नेपथ्यगृह सोिून रांगपीठ व रांगशीर्षध असे दोन भाग पितात हे साांगण्यास काही अिचणी 

येतात त्या अशा - 
 
भरतमुनींनी ‘स्व्दर्ाभतूस्य तस्य तु’ असे म्हटले आहे. हे सवध शब्द नाट्यमांिपाची डवशरे्षणे आहेत. 

दोन भाग पािलेल्या त्या नाट्यमांिपाचा जो मागच्या बाजूचा (यो भागो पृष्ठतो भवते्) भाग येतो त्याचे पुन्द्हा 
दोन सारते भाग पािावते (सममर्धडवभागेन रांगशीरं्ष प्रकल्पयेत् ). त्याांतील एक भाग रांगशीर्षध व पाठीमागील 
नेपथ्यगृह असते (पडिमे च डवभागेऽच नेपथ्यगृहमाडदशते्) असा ना. शा. २.३३-३४ या सरळ अथध होतो. 

 
डवश्वेश्वर ‘स्व्दर्ाभतूस्य तस्य तु’ या शब्दाप्रयोगाने पे्रक्षागहृाचे १६ × ३२ हाताचे दोन भाग पाितात ते 

योग्य वाटत नाही. वरील शब्दप्रयोगाचा अथध ‘दोन भाग पािलेल्या नाट्यमांिपाचा’ असा होतो. 
 
डशवाय रांगपीठ व रांगशीर्षध असे दोन भाग असतील तर रांगपीठाचा येथे उल्लेत नाही व रांगशीर्षध हे 

एकवचनी आहे. डवश्वेश्वर यासाठी ‘रांगशीर्ष’े असा रांगशीर्षाचा डद्ववचनी पाठ असावयास पाडहजे असा तोिगा 
काढतात. तो अथात अप्रयुक्त आहे. 

 
मांकि याांनी रांगपीठ व रांगशीर्षध असे दोन डवभाग आहेत हे डसद् करण्यासाठी श्लोक २.१०० चा 

आर्ार घेतला आहे. 
 
समुन्नतां समां चैव रांगशीरं्ष तु कारयेत् | 
डवकृष्ट ेतून्नतां कायं चतुरसे्त्र समां तथा | ना. शा. २.१०० ||  

 
मांकिाांच्या मताप्रमाणे समुन्द्न्द्त व सम अशा दोन प्रकारच्या रांगशीर्षांची माडहती देताना डवकृष्ट 

नाट्यमांिपात अडर्क उांच रांगशीर्षध बाांर्ावयास पाडहजे. आता रांगशीर्षध कशाहून उांच बाांर्ावयाचे तर 
रांगपीठाहून असा येथे भरतमुनींचा अडभप्राय आहे असे म्हणून रांगशीर्षध व रांगपीठ असे दोन डवभाग आहेत असे 
दातडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. अथात तो लां गिा आहे. येथे कसाही प्रयत्न केला तरी रांगशीर्षध रांगपीठाहून 
उांच असते असे या श्लोकात म्हटले आहे, इांडगताने दशधडवले आहे असे डसद् करता येत नाही. िॉ. व्ही. 
राघवन् ही याच श्लोकाच्या आर्ारे रांगपीठ व रांगशीर्षध डनरडनराळे आहेत असे साांगतात. अडभनवगुप्तच्या 



 
           

टीकेचा या टीकाकाराांच्या मतावर बराच प्रभाव पिलेला डदसतो. या श्लोकाचा प्रस्तुत लेतकाला वाटणारा 
अथध पुढे योग्य डठकाणी डदला आहे.  

 
तसेच मांकि म्हणतात की श्लोक २.६८ त रांगपीठ व रांगशीर्षध याांचा डनरडनराळा उल्लेत आला आहे. 

या मताचे तांिण सुब्बारावाांनी रांगपीठ हे उपपीठाप्रमाणे व रांगशीर्षध म्हणजे त्याचा पृष्ठभाग असा अथध लावनू 
केले आहे व तो अथध योग्य वाटतो. पुढे श्लोक २.६९ - ७१ मध्ये रांगपीठ काळ्या मातीने भरून काढाव ेअसे 
म्हटले आहे व त्याचा जो पृष्ठभाग ते रांगशीर्षध व ते सपाट आरशाप्रमाणे समतल असाव ेअसा आदेश डदला 
आहे.  

मनमोहन घोर्षाांनी रांगपीठ व रांगशीर्षध हे दोन डवभाग नसून एकच आहेत यासाठी डदलेले मुदे्द असे-  
१. नाट्यशास्त्राच्या पडहल्या अध्यायात नाट्यमांिपाच्या डनरडनराळ्या डवभागाांचे रक्षण करण्याची जी 

व्यवस्था साांडगतली आहे, तेथे रांगशीर्षाचा उल्लते नाही. फक्त रांगपीठाचा उल्लते आहे. 
 
पाश्व ेच रांगपीठस्य महेन्द्रः स्स्थतवान् स्वयम् |  
स्थाडपता मत्तवारण्याां डवदु्त् दैत्यडनर्षदूनी || ना. शा. १.९० ||  
रांगपीठस्य मध्ये तु स्वयां ब्रह्मा प्रडतडष्ठतः | 
इष्ट्यथं रङ् गमध्ये तु डियते पुष्पमोक्षणम् || ना. शा. १.९५ || 

 
२. दुसऱ्या अध्यायात श्लोक २.३२-३३, जेथे नाट्यमांिपाची डवभागणी डदली आहे तेथे फक्त 

रांगशीर्षाचा उल्लेत आहे, रांगपीठाचा नाही. तेव्हा पडहल्या अध्यायात ज्याला रांगपीठ म्हटले आहे, त्यालाच 
येथे दुसऱ्या अध्यायात रांगशीर्षध म्हटले आहे.  

३. दुसऱ्या अध्यायात श्लोक ७२, ७३ व ७५ मध्ये फक्त रांगशीर्षाचा उल्लते आहे. रांगपीठाचा उल्लेत 
येथे नाही. तसेच काही हस्तडलडतताांत ‘रांगशीरं्ष प्रशस्यते’ या जागी ‘रांगपीठां प्रशस्यते’ असाही पाठभेद 
डमळतो. त्यावरून असे वाटते की रांगपीठ व रांगशीर्षध हे शब्द एकाच अथी वापरलेले आहेत.  
  

४. दुसऱ्या अध्यायात श्लोक १०२ ते १०४ मध्ये डत्रकोणी नाट्यमांिपाचे वणधन आले आहे. येथे पुन्द्हा 
रांगपीठाचा उल्लते आहे, रांगशीर्षाचा उल्लेत नाही. तेव्हा रांगशीर्षध व रांगपीठ हे वगेळे डवभाग नाहीत.  

 
५ दुसऱ्या अध्यायाच्या श्लोक ९०, ९१, ९६ व ९८ मध्ये चौरस नाट्यमांिपाचे वणधन करताना 

रांगपीठाचा उल्लेत आला आहे व श्लोक १०० मध्ये रांगशीर्षाचा उल्लेत आला आहे. मात्र तेथेही रांगपीठ हा 
पाठभेद आहे.  

 
तेव्हा या सवध पुराव्यावरून रांगपीठ व रांगशीर्षध हे दोन्द्ही शब्द समानाथी वापरलेले आहेत.  

 
सुब्बारावाांनी जरी तसे पुराव ेडदलेले नसले, तरीही रांगपीठ म्हणजे उपपीठासारता भाग व रांगशीर्षध 

म्हणजे त्याचा पृष्ठभाग असा अनुिमे रांगपीठ व रांगशीर्षध याांचा अथध केल्यास वर उल्लेडतलेल्या श्लोकाांचा अथध 
अडर्क व्यवस्स्थत लागतो, असे प्रस्तुत लेतकाचे मत आहे. ते कसे ते आता पाहू- 

 
१. श्लोक १.९० व १.९५ येथे रांगपीठाचा उल्लेत आहे व तेथे रांगपीठ म्हणजे उपपीठ असा अथध 

घेतल्यास श्लोकाचा अथध नीट लागतो. 



 
           

२. श्लोक २.३२-३३ मध्ये डवकृष्ट नाट्यमांिपाची डवभागणी डदली आहे. येथे रांगशीर्षध म्हणजे 
रांगपीठाचा पृष्ठभाग असा अथध केला, की श्लोक २.३३ चा अथध अडर्क स्पष्ट होतो. कारण येथे डवभागणी 
जडमनीची, पृष्ठभागाची करावयाची आहे.  

 
३. श्लोक २.७२,७३ व ७५ मध्ये रांगशीर्षाची, रांगपीठाच्या पृष्ठभागाची माडहती आहे. रांगशीर्षध 

कासवाच्या पाठीप्रमाणे बडहव्रधक्र द्रकवा माशाच्या पाठीप्रमाणे अांतवधि नसाव;े तर सपाट आरशाप्रमाणे 
समतल असाव,े असे रांगपीठाच्या पृष्ठभागाचे वणधन केले आहे. म्हणून येथे रांगशीर्षध हा शब्द वापरला आहे. 
रांगपीठ हा वगेळा भाग असता तर त्याच्याही पृष्ठभागाची लक्षणे द्ावयास हवी होती. तरे म्हणजे 
नाट्यमांिपाची डवभागणी करतानाच (श्लोक २.३२-३३) रांगपीठ व रांगशीर्षध असे दोन डवभाग डदलेले नाहीत. 
तेव्हा जे रांगशीर्षध वगेळे डदलेले नाही त्याच्या पृष्ठभागाची लक्षणे कशी देणार ? 

 
४. श्लोक २.१०३ मध्ये डत्रकोणाकृती नाट्यमांिपाचे वणधन आहे व तेथे रांगपीठ हा शब्द आला आहे. 

तेथेदेतील रांगपीठ हे पीठ या अथी घेतले म्हणजे योग्य अथध लागतो. रांगपीठाच्या वर दुसरे दार कराव,े 
असे म्हटले आहे. रांगपीठ हे पुढे व रांगशीर्षध मागे असा डवभाग केल्यास रांगशीर्षध व रांगपीठ याांच्यामध्ये द्रभत 
असून तेथे दार असते, असा अथध येथे काढावा लागतो. तो अथातच भरतमुनींना अडभपे्रत नाही. 

 
५. श्लोक २.९०, ९१, ९६ व ९८ येथे रांगपीठाचा अथध पीठ या अथी आहे व श्लोक २.१०० मध्ये 

रांगशीर्षध हा शब्द आला आहे; कारण रांगपीठाचा पृष्ठभाग कसा असावा याबद्दलची माडहती या श्लोकात 
आलेली आहे. 

तेव्हा रांगपीठ म्हणजे पीठ व रांगशीर्षध म्हणजे त्या पीठाचा पृष्ठभाग असा या दोन डनरडनराळ्या 
शब्दाांचा अथध घ्यावयास हवा. ते दोन डनरडनराळे डवभाग नाहीत. 

 
यानांतर श्लोक २.३५- ४२ पयंत पायाभरणीच्या वळेच्या पूजेचे वणधन आहे. पाया तोदून झाल्यावर 

पायाच्या द्रभती बाांरू्न काढाव्यात असे श्लोक २.४३ मध्ये साांडगतले आहे. नांतर नाट्यमांिपाच्या चारी 
कोपऱ्याांवर जे ताांब रोवावयाचे त्याांचे वणधन आले आहे. आग्नेय कोपऱ्यात ब्राह्मणस्तांभ, नैर्ऋत्य कोपऱ्यात 
क्षडत्रयस्तांभ, वायव्य व ईशान्द्य कोपऱ्याांत अनुिमे वैश्य व शूरस्तांभ रोवतात (ना.शा. २.४६- ४९ ). येथे 
ताांबाांना जी जाडतवाचक नाव े डदली आहेत ती त्या त्या जातींनी त्या त्या ताांबाांचे सरांक्षण कराव ेया अथी 
डदली आहेत. श्लोक १.८६ मध्ये ताांबाांचे रक्षण करण्याचे काम चारी वणांना डदले असा उल्लेत आहे. [       
                                                        च             च   र                                       
                                       ,             .                     र  र           च            र           र   
 र      च             १.८४-९८             .       ‘     च   र                         ’   १.८५१/२|               

  र                      .] श्लोक २.४४ ते ६२ पयंत ताांब रोवताांना करावयाचा पूजाडवर्ी, बडलडवर्ी, 
ब्राह्मण, कमधचारी व इतराांना भोजनदान याांचे वणधन आहे.  

 
ताांब असा रोवावा, की तो त्याच्या स्थानापासून ढळणार नाही (अचल), स्वतःभोवती डफरणार 

नाही (अवडलत) व कम्प पावणार नाही (अकम्प्य) अशी काळजी घ्यावी व हे दोर्ष राहून गेले तर काय काय 
भांयकर आपत्ती ओढवतील याचीही माडहती डदली आहे. वास्तूचा मुख्य आर्ार ताांब असल्याने ते पके्क व 
डनदोर्ष रोवले गेले पाडहजेत म्हणून येव्हढा कटाक्षपूणध उल्लेत येथे आला आहे. एव्हढेच नव्हे, तर ताांबाांनी 
डहमालयाप्रमाणे अचल राहाव ेअशी त्याांची प्राथधनादेतील डदली आहे. (ना.शा. २.५४-६२) 

 



 
           

यानांतर ‘मत्तवारणी’ या डवर्षयावर नाट्यमांिपाचे वणधन येऊन ठेपते. ‘मत्तवारणी’ म्हणजे काय, 
यावर डनरडनराळ्या डवद्वानाांच्या कल्पना देऊन नांतर प्रस्तुत लेतकाचे त्या डवर्षयीचे मत पुढे डदले आहे.  
 
  



 
           

मत्तवारणी –  
 
अडभनवगुप्तने मत्तवारणीचा अथध व्हराांिा असा केला आहे व ते दोन आहेत असे म्हटले आहे. मात्र 

मत्तवारणी हा शब्द व डतचे वणधन करणारे शब्द पाश्व,े कतधव्या, चतुःस्तम्भसमायुक्ता हे एकवचनी आहेत. 
व्हराांिे जर रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाजूांस असतील, तर हे सवध शब्द डद्ववचनी पाडहजेत. पण एकाच प्रकारचा 
व्हराांिा दोन्द्ही बाजूांना असल्याने येथे एकवचनी प्रयोग केला आहे असा डनवाह अडभनवगुप्तनी केलेला आहे. 
डशवाय वास्तूचा व्हराांिा घराबाहेर असल्याने त्याांनी मत्तवारणींचे स्थान रांगपीठाच्या (८ × ३२ हाताांच्या) 
दोन्द्ही बाजूांना मात्र रांगमांिपाच्या बाहेर असे दातडवले आहे. डवश्वेश्वराांच्या मताने मत्तवारणीचा अडभनवगुप्तनी 
केलेला अथध व दातडवलेले स्थान बरोबर आहे.  
 

केतकरप्रभतृी आरु्डनक डवद्वानाांना मत्तवारणीचा अथध करणे अवघि गेलेले आहे व त्याांनी 
मत्तवारणी म्हणजे रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाजूांना ८ × ८ हाताांच्या तोल्या (wings) असा अथध डदला आहे. तेव्हा 
रांगपीठ ८ × १६ हाताांचे व रांगमांिपाच्या आत या मत्तवारणी आहेत (आकृती ५ ). केतकराांच्या मते 
रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाजूांना चार चार ताांबाांवर उभारलेला लहान मनोरा असा अथध मत्तवारणीचा होतो. 
‘रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाजूांस आठ चौरस हाताांचे जे दोन भाग त्याांच्या चारी कोपऱ्याांवर चार ताांब असत व 
ताांब उांच काढून हत्तीच्या अांबारीसारते लहानसे मनोरे उभारीत, यास मत्तवारणी म्हणत.’ मत्तवारणीचा 
हा अथध म्हणजे कल्पनेचा िोलारा (मनोरा) आहे. मांकि, चांरभानगुप्ता वगैरे आरु्डनक डवद्वानाांच्या मताने 
मत्तवारणी म्हणजे wings. नाट्यमांिपाच्या डवभागणीच्या वळेेला मत्तवारणींचा आकार व त्याांचे स्थान 
याबद्दल त्याांचे मत साांडगतले आहे. 

 
मत्तवारणीचा योग्य अथध लावावयास या डवद्वानाांपुढे काय समस्या आल्यात ते डवश्वेश्वराांनी 

डतच्याबद्दल जी चचा केली आहे तीवरून चाांगले कळून येते. म्हणून ती चचा येथे देतो. 
 

डवश्वेश्वर म्हणतात, मत्तवारणी हा शब्द कोशात द्रकवा साडहत्यात डमळत नाही. मत्तवारण हा शब्द 
डमळतो. कोशात त्याचा अथध व्हराांिा असा आहे. शब्दकल्परुम या कोशात ‘मत्तां वारयतीडत मत्तवारणः’ अशी 
व्युत्पत्ती देऊन ‘प्रासादवीथीनाां वरण्िः’ असा मत्तवारणाचा अथध डदला आहे. कुडट्टनीमत नावाच्या ग्रांथात 
‘डदव्यर्रार्रभडूमडरव राजडत मत्तवारणोपेता’ असा मत्तवारणाचा उल्लेत आला आहे व त्याचा टीकाकार 
दामोदर गुप्त ‘प्रासादवीथीनाां वरण्िः’ असाच मत्तवारणीचा अथध देतात. महाकवी सुबन्द्रू्च्या वासवदत्तात 
‘मत्तवारणयोवधरण्िकेण’ असा मत्तवारणाचा उल्लते आहे. 

 
मत्तवारणी हा शब्द भरताच्या नाट्यशास्त्रातेरीज इतरत्र कोठेच डमळत नाही. तेव्हा असे अनुमान 

काढाव े लागते की मत्तवारण या शब्दात ‘नामवै स्त्रीडत पेशलम्’ या डसद्ान्द्ताच्या अनुसार कदाडचत 
मत्तवारणी असा बदल केला गेला असावा ; परांतु िॉ. डमराशींच्या मताने मत्तवारण या शब्दाचे स्त्रीद्रलगी रूप 
मत्तवारणा होईल. 



 
           

 

  
             

 
 

  
            

  
            

      ५ -     र 
 
 मत्तवारण हा शब्द व त्याला अनुर्षांगून आलेले शब्द एकवचनी आहेत, डद्ववचनी नाहीत ही अिचण 

आहेच. डवश्वेश्वर तो अर्धश्लोकच ‘पाश्वधयो रांगपीठस्य कतधव्यौ मत्तवारणौ’ असा बदलावयास तयार झाले 
आहेत. ते अथातच योग्य नाही. 
 

िॉ. शहा व सांदेसर १ ७ मत्तवारणीचा अथध झरोका करतात. िॉ. डमराशींच्या १ ७ मताने मत्तवारणी 
म्हणजे बाल्कनी, बोळ, तोली, कक्ष्या. मत्तानाां राक्षसादीनाां वारणी मत्तवारणी कक्ष्या । अशी ते मत्तवारणी 
शब्दाची व्युत्पत्ती देतात. िॉ. डमराशींनी बालरामायण, उदयन सुांदरीकथा याांच्याांत जेथे मत्तवारणीचा 



 
           

(मत्तवारण म्हणून) उल्लेत आला आहे, त्याांचे उदाहरण देऊन रथाच्या पुढे आलेल्या फळ्या व मोठ्या 
तोलीच्या शजेारची लहानशी तोली असा अनुिमे अथध डदला आहे. 

 
सुब्बाराव ‘मत्तानाां वारणानाां श्रेडणः ।’ अशी मत्तवारणी शब्दाची व्युत्पत्ती देऊन मत्तवारणी म्हणजे 

माजलेल्या हत्तींची राांग रांगपीठाच्या उभ्या भागावर दातडवली असते डतला म्हणतात, असा युडक्तवाद 
करतात. ‘चतुःस्तम्भसमायुक्ता’ च्या डठकाणी ते ‘चतुःस्तम्बसमायुक्ता’ असा फरक करतात. स्तांब म्हणजे 
माजलेल्या हत्तीस ठाणबांद करण्यास ठेवलेल्या तुांट्या. तेव्हा मत्तवारणी म्हणजे चारी बाजूांस तुांट्याांना 
जेरबांद केलेल्या हत्तींची राांग असे अडर्क स्पष्टीकरण ते देतात. 

 
पुढच्या श्लोकात (ना. शा. २.६५) मत्तवारणीला उदे्दशून तयोः हा डद्ववचनी शब्द आला आहे. इतर 

टीकाकाराांप्रमाणे मत्तवारणी म्हणजे दोन व्हराांिे हा डद्ववचनी अथध न घेता रांगपीठाची जी पे्रक्षकाांसमोर बाजू 
येते डतच्यावर माजलेल्या हत्तींची राांग काढलेला पट्ट अशी एकवचनी मत्तवारणी सुब्बारावाांनी सुचडवल्याने 
त्याांना तयोः हा शब्द अिला. त्यावर त्याांनी असे म्हटले आहे, की रांगमांिप व मत्तवारणी या दोघाांची (तयोः) 
उांची एकमेकाांस शोभनू डदसावी असे भरतमुनी म्हणतात ; व त्या अथी तयोः हा डद्ववचनी शब्द आला आहे. 
श्लोक २.६४ - ६४ १

२ याचा अन्द्वय ते असा देतात. मत्तवारणी अध्यर्धहस्तोत्सेरे्न कतधव्या रांगमांिपां (अडप 
यथा) उत्सेरे्न तयोः तुल्यां (भवते्) तथा कतधव्यम् । अथात हा युडक्तवाद लां गिा आहे व त्याने तयोः या 
डद्ववचनी शब्दाचा एकवचनी मत्तवारणीशी नीटसा सांबांर् जोिता आलेला नाही. 

 
िॉ. ह. रा. डदवकेराांनी ११ सुब्बारावाांचे वरील मत तालील मुदे्द देऊन तोिावयाचा प्रयत्न केला 

आहे. 
 
सुब्बारावाांच्या मताने मत्तवारणीच्या पट्टाची उांची फक्त नऊ इांच (२२.८ सें. मी.) असते व हा पट्ट 

रांगपीठाच्या लाांबीइतका म्हणजे ४८ फूट (१४.६३ मी.) लाांब असतो. अशा अगदी अरुां द पट्टाचा 
अलां करणाच्या दृष्टीने उपयोग काहीच नाही. 

 
‘रांगपीठस्य पाश्व’े असा शब्दप्रयोग मत्तवारणीचे वणधन करताना आला आहे. पाश्वेचा अथध अगे्र असा 

होत नाही. रांगपीठाचा जो भाग पे्रक्षकगृहाकिे आहे त्या बाजूला म्हणजे पुढच्या बाजूला मत्तवारणीचा पट्ट 
येतो असे सुब्बाराव म्हणतात, त्याला उदे्दशून ही टीका आहे. 

 
डदवकेराांच्या मताने मत्तवारणी म्हणजे रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाजूांना दोन तोल्या ठेवतात त्याांना 

म्हणतात. यासाठी त्याांनी असा मुद्दा उपस्स्थत केला आहे की, पूवी राजे लोक मदैानावर हत्तींची झुांज 
लावीत. झुांजीच्या अगोदर या माजलेल्या हत्तींना मदैानाच्या दोन डवरुद् बाजूांना असलेल्या तोल्याांत 
बांदोबस्तात ठेवीत व तेथून त्याांना झुांजीकडरता पाठवीत. तेव्हा मत्तवारणी म्हणजे दोन डवरुद् बाजूांना 
असलेल्या तोल्या, मत्तः वारणः यस्याम् अशी व्युत्पत्ती त्याांनी डदली आहे. हीदेतील एक कल्पनेचीच भरारी 
आहे. 

 
प्रो. भानूांनी नाट्यशास्त्राचे मराठीत भार्षाांतर केले आहे. तेथे ६ (पान ११) मत्तलोकाांना रांगमांचावर 

येऊ न देणारा कठिा असा मत्तवारणीचा अथध डदला आहे. प्रस्तुत लेतकाच्या मते हाच अथध योग्य आहे. 
त्यासाठी पुढे योग्य ते पुराव ेडदले आहेत. 



 
           

मध्ययुगीन टीकाकाराांपैकी कुां भकणध मत्तवारणीचे वणधन देतात – 
 

……………… तत्र स्यान्द्मत्तवारणी ॥ १.१.१०२ ॥ 
 
दडक्षणोत्तरपाश्वधस्थ स्तम्भयुग्मसमाश्रया । 
सार्ारकाष्ठरुडचरा वणधकैरुपशोडभता ॥ १.१.१०३ ॥ 

 
हे वणधन लाकिी कठड्यास बरोबर लागू पिते. 
डवप्रदासाांनी मत्तवारणीची माडहती डदली आहे ती अशी – 

 
……………… तथा पीठस्् पाश्वधयोः ॥ 
 
दक्षान्द्ययो प्रकुवीत स्तांभयोमधध्यसांश्रयाम् । 
आर्ारकाष्ठसुभगाां डवडचत्राां मत्तवारणीम् ॥ 
 

 
येथे जास्त माडहती डमळते ती अशी, की मत्तवारणी हा कठिा रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाजूांना, उजव्या व 

िाव्या बाजूांना, ठेवतात. 
 
मत्तवारणी हा डशल्पशास्त्रातला शब्द आहे, तेव्हा त्याच्या अथासाठी डशल्पशास्त्राची पुस्तके 

पाहावयास हवी. या पुस्तकाांतदेतील मत्तवारण असा शब्द आलेला आहे, मत्तवारणी नाही. 
समराांगणसूत्रर्ार या पुस्तकात हा शब्द कमीतकमी वीस वळेा आलेला आहे. राजवल्लभ, 
ईशानडशवगुरुदेवपद्डत व प्रासादमांिन याांत तो प्रत्येकी डकमान एकवळे तरी आलेला आहे. पडरमाणमांजरी 
नावाच्या डशल्पशास्त्राच्या पुस्तकात मत्तवारणाची बरीच माडहती आली आहे. या सवध पुस्तकाांत मत्तवारण 
म्हणजे कठिा हाच या शब्दाचा अथध लाग ूहोतो. 

 
राजवल्लभात (९.१५) राजवाड्याचे चार प्रकार डदले आहेत. शुद्, माि, मौि व 

शतेर.राजवाड्याला अद्रलद असून त्याच्या सगळ्या मजल्याांना व्हराांिे असतील तर त्याला शुद् प्रकारचा 
राजवािा म्हणतात. राजवाड्याचे छप्पर मत्तवारणासह असेल तर तो माि प्रकारचा राजवािा. येथे 
छाद्ाच्यावर चारी बाजूांना जो कठिा असतो त्याला मत्तवारण म्हटले आहे. 

 
[               च             र          
              र                    । 
       च                             
                                        र  ॥ ९.१५ ॥] 

 
ईशान डशवगुरुदेवपद्डत, डियापाद, २९.७१ मध्ये ितुवर्धन या प्रासादाचे वणधन करताना पुढच्या 

बाजूला सभा व मागच्या बाजूला मत्तवारण असलेला मांिप असतो असे म्हटले आहे.  
[  र               र              । 



 
           

च                                    ॥ २९.७१ ॥] येथेही मत्तवारण म्हणजे कठिा. मांिप उघिा आहे, 
त्याला द्रभती नाहीत ; परांतु त्याच्या चारी बाजूांना जो कठिा असतो त्याला मत्तवारण म्हटले आहे.  

 
प्रासाद मण्िनात  
[                             । 
    र     च                 ॥ ८.३५ ॥] (८.३५) मत्तवारणाचा उल्लेत आला आहे. डद्वशाळेच्या वरच्या 

मजल्यावर जी पट्टभभूी, मोकळी जागा (गच्ची ), आहे डतच्या पुढच्या बाजूला मत्तवारण म्हणजे कठिा 
असतो. 

 
प्रासाद मण्िनात  
[                   च          । 
                              र   ॥ ७.९ ॥] (७.९) मुतमांिपाचे वणधन आले आहे. हा मांिप अर्ा 

झाकलेला असतो. त्याच्या जवळजवळ डनम्म्या उांचीइतकी द्रभत असते. त्या द्रभतीवर आसनपट्ट असतो व 
त्यावर मत्तवारण म्हणजे कठिा असतो. 

 
समराांगणसूत्रर्ाराांत  
[  र         र ३०•९, २७, १३८; ३१.१९४; ५६.२७३; ६६.२१, ३५ ; ६७.६१, ६६–७०, ७७; ६८.५२–५३    र .] मत्तवारणचा 

उल्लेत पुष्कळवळेा आलेला आहे. मत्तवारणी मांिपाच्या बाजूांना द्रकवा मुतभरापाशी असते. भर मांिप 
द्रभतींनी पूणधपणे न झाकता त्याचा वरचा भाग उघिा 

 

 
आकृती ६ 
मत्तवारण 



 
           

असतो. अडर्ष्ठानाच्यावर राजसेन, वडेदका, आसनपट्ट व मत्तवारण असे द्रभतीचे (अध्या उांचीच्या) भर 
डवभाग येतात. वरचा ताांबाचा (डनम्म्या उांचीचा) भाग उघिा असतो. आकृती ६ पाडहल्यावर मत्तवारण 
म्हणजे काय याची समजूत पटते. तसेच फोटो १ वरूनही यथायोग्य कल्पना येईल. 
 

 
फोटो १ - मत्तवारणी 

 
तेव्हा डशल्पशास्त्रातील डनरडनराळ्या ग्रांथाांवरून मत्तवारण (मत्तवारणी असा शब्द डमळत नाही) 

म्हणजे कठिा असा अथध डमळतो. भरतमुनींच्या नाट्यशास्त्रात आलेल्या मत्तवारणी शब्दाचा अथध कठिा 
असा होतो व उन्द्मत्त पे्रक्षकाांपासून नटवगाचे रक्षण करणारा लाकिी कठिा असा त्याचा प्रो. भानूांनी केलेला 
अथध योग्य आहे. 

 
मत्तवारणी ११/२हात उांच व डतची लाांबी रांगपीठाच्या लाांबीइतकी असते असे वणधन भरतमुनी 

देतात. मत्तवारणीचा अथध व्हराांिा घेतला तर फक्त ११/२हात उांचीचा व्हराांिा व तोही रांगपीठाच्या 
लाांबीइतका (३२ हात) कोठे येणार हा प्रश्नच आहे. याउलट हे वणधन कठड्याला चपतल लाग ूहोते. 

 
मत्तवारणीचा उल्लेत सवधत्र एकवचनी आहे. श्लोक २.६३-६४ याांत मत्तवारणी व डतचे वणधन करणारे 

शब्द एकवचनी आहेत. श्लोक २.६५ मध्ये मत्तवारणीची (तस्याां) पूजा करावी असा परत एकवचनी उल्लेत 
आला आहे. श्लोक १.९०-९१ मध्ये  

[      १.९०             . 
            र                र      । 
         च   च        च         ॥ १.९१ ॥] मत्तवारणीचा उल्लेत आला आहे व तेथेही तो एकवचनीच 

आहे. तेव्हा मत्तवारणी म्हणजे कठिा एकच आहे. 
 
आता प्रश्न उरतो श्लोक २.६४१/२त आलेल्या तमोः या डद्ववचनी शब्दाचा डनवाह कसा लावावयाचा 

? डवप्रदासाांनी रांगपीठाच्या उजव्या व िाव्या बाजूला दोन कठिे असतात असे साांडगतले आहे. यापेक्षा ‘तयो 
स्तुल्यां’ या ऐवजी ‘तया तुल्यम्’ असा पाठभेद डमळतो तो स्वीकारणे हा उत्तम मागध. मत्तवारणी म्हणजे 
रांगशीर्षावर पे्रक्षकगृहाच्या बाजूच्या किेवर असलेला कठिा असा अथध करावयाचा. 



 
           

केरळात डकटाांगूर व डत्रचूर येथे जे नाट्यमांिप आहेत तेथे सागवानी लाकिाचे नक्षीदार कठिे 
रांगभमूीच्या दोन्द्ही बाजूांना बसडवले आहेत. हे कठिे जडमनीशी ३० अांशाचा कोन करून बसडवले आहेत. 
त्याांचा उपयोग गाणाऱ्या नट्या (नयनार ), त्या बसून गात असल्याने, पाठीला टेकणासारता करतात. 
तेव्हा असे वाटते, की डवप्रदासाांनी मत्तवारणीचा डदलेला अथध बरोबर आहे व प्रासादमण्िन वगैरे 
डशल्पशास्त्राच्या ग्रांथाांत डदलेले मत्तवारण हे या मत्तवारणीचा तुलनेने अवाचीन आडवष्कार आहे. तेव्हा 
मत्तवारणी म्हणजे लाकिाचा नक्षीदार कठिा. फक्त तो पे्रक्षक व रांगभमूी याांच्यामध्ये नसून तो रांगभमूीच्या 
दोन्द्ही बाजूांना केरळातील नाट्यमांिपात ठेवलेला आहे ; व तसाच भरतमुनींना अडभपे्रत आहे का ? तसेच 
असेल तर ‘तयोः’ या डद्ववचनी शब्दाचे प्रयोजन समजते. 
 
  



 
           

षड्दारुक 
 

आता पुढला जडटल शब्द म्हणजे र्षड्दारुक. रांगशीर्षध र्षड्दारुकासह असाव ेअसे श्लोक २.६८ मध्ये 
भरतमुनींनी म्हटले आहे. तेव्हा र्षड्दारुक म्हणजे काय ? या प्रश्नाचे उत्तर शोर्ण्याचा अडभनवगुप्तती व 
अवाचीन डवद्वानाांनी बराच प्रयत्न केला आहे. त्याांची मते ताली देतो. 
 

अडभनवगुप्तनी र्षड्दारुकाचे तीन अथध डदले आहेत : 
 

१ नेपथ्यगहृाच्या द्रभतीत आठ हात अांतरावर दोन ताांब आहेत. त्याांच्यापासून प्रत्येकी चार हात 
अांतरावर आणती दोन ताांब आहेत (आकृती ७ अ ). या चारी ताांबाांच्यावर एक पट्टी आहे व तालच्या 
बाजूला हे चारी ताांब जोिणारी आणती एक पट्टी आहे. या लाकिाच्या सहा भागाांनी र्षड्दारुक तयार 
होते. 

 
२. दुसऱ्या अथाप्रमाणे नेपथ्यगृहाच्या द्रभतीच्या कोपऱ्याांपाशी दोन ताांब आहेत. याांच्यातील अांतर 

३२ हात आहे. आणती दोन ताांब या द्रभतीतच पण एकमेकाांपासून जवळ अांतरावर आहेत व या ताांबाच्या 
मध्ये नेपथ्यगृहातून रांगशीर्षावर येण्यासाठी दोन दरवाजे आहेत (आकृती ७ ब). या ताांबाांच्या वर आडण 
ताली दोन लाकिाच्या पट्ट्या आहेत व ते सवध डमळून र्षड्दारुक तयार होते. 
 

 

 

१ ऊ  
 
२       
 
३        
 
४         

      ७  ,  ,   
       –          

 
३. डतसरा अथध जरा अवघि आहे व त्यात ऊह प्रत्त्यूह वगैरे शब्दाांचाही अथध देण्याचा प्रयत्न केला 

आहे. 
 



 
           

‘ऊह’ म्हणजे ताांबाांच्या वर असलेले व त्याच्या बाहेर आलेले लाकूि. ‘प्रत्यूह’ हे ‘ऊह’ च्या वर 
असून त्याच्या बाहेर त्याचे डनगधमन असते. ‘डनयूधह’ म्हणजे प्रत्त्यूहमर्ील जागा भरून काढणाांरे लाकूि. 
डनयूधहच्या ताली जी फळी बसडवली जाते डतला ‘सञ्जवनफलक’ म्हणतात. हे चार लाकिाचे तुकिे झाले 
(आकृती ७ क ). अनुबांर् व कुहर हे दोन भाग राहतात. ताांबाांच्यावर द्रसह, सपध वगैरेंचे तोदून उठाव 
आणलेले पुतळे असतात त्याांना अनुबांर् म्हणतात व ताांब कोरून जे पुतळे करतात त्याांना कुहर म्हणतात. 
या सहा लाकूिकामाांस र्षड्दारुक म्हणतात. तरे पाहता र्षड्दारुकाचा हा डतसरा प्रकार म्हणजे ना. शा. 
२.७४ – ७६ ची व्याख्या आहे. त्याला र्षड्दारुक म्हणावयाचे की नाही याची शांकाच आहे. 

 
मध्ययुगीन टीकाकाराांपकैी कुां भकणध याांनी र्षड्दारुकाची व्याख्या डदली आहे. त्याांच्या मताने 

नेपथ्यगृहातून रांगशीर्षावर प्रवशे करण्यासाटी जो दरवाजा आहे, त्याच्या दोन्द्ही बाजूांना दोन दोन ताांब 
असतात. त्याांच्या वर व ताली लाकिाचे पट्ट असतात, याला र्षड्दारुक म्हणतात (१.१.९९ – १००). 
डवप्रदासाांनी र्षड्दारुकाची माडहती हीच डदली आहे (आकृती ७ ड ). 

 
मांकि, डवश्वेश्वर याांनी अडभनवगुप्तनी र्ष ड् दा रु का च्या डदलेल्या पडहल्या अथवा दुसऱ्या अथाशी 

सहमती दशधडवली आहे. 
 
सुब्बाराव र्ष ड् दा रु का ची व्याख्या डनराळ्या रीतीने देतात. रांगपीठाच्या बाजूला लाकिाची चौकट 

व डतच्या कणावर पुन्द्हा दोन लाकिे अशी र्षड्दारुकाची रचना त्याांनी साांडगतली आहे (आकृती ४ ). 
 

 
आकृती ७ ड 

र्षड्दारुक – कुां भकणध 
 

डशल्पशास्त्रावरील ग्रांथाांत र्षड्दारुकाबद्दल काय म्हटले आहे ते पाहू. ‘वस्तुसारप्रकरणम्’ या ठकु्कर 
फेरू याांनी प्राकृत भारे्षत डलडहलेल्या डशल्पशास्त्रडवर्षयक ग्रांथात र्षड्दारुक म्हणजे सहा प्रमुत डवभाग 
असलेला ताांब अशी व्याख्या केली आहे. घराच्या डनरडनराळ्या डवभागाांच्या नावाांचा अथध देताना ताांबाला 
र्षड्दारु म्हणतात, असे म्हटले आहे. 
 

जाडलयनाम मूसा थांभयनामां च हवइ तिदारां । १.६६१/२। 
 

राजवल्लभात (६.१६) र्षड्दारुकाची दुसरी व्याख्या डदली आहे -  



 
           

 
यत् र्षड्दारुकमुडदतां जे्ञया सा पट्टजा श्रेणी || ६.१६ || 
 
पट्टाांची राांग, ओळ म्हणजे र्षड्दारुक अशी ही व्याख्या आहे. 
 
प्रासाद मांिनात जेथे मत्तवारणीचा उल्लेत आला आहे, तेथे र्षड्दारुचाही उल्लते येतो. 
 
डद्वशाला मध्यर्षट्दारुपट्टाशालाग्रशोडभतम् | ८. ३४१/२| 
 
येथे सहा लाकिी पट्ट्याांनी डमळून केलेली पट्टाांची राांग, लाकिाची पिदी असा र्षड्दारुकाचा 

अथध होतो.  
 
समराांगण सूत्रर्ाराांत र्षड्दारुक हा शब्द कमीत कमी ३२ वळेा आला आहे. राजवल्लभाांतही तो १७ 

ते १८ वळेा आला आहे. समराांगण सूत्रर्ाराांत तसेच राजवल्लमाांत धु्रव, र्न्द्य इत्यादी एक-शालाांचे वणधन 
आले आहे. या शालाांमर्ील र्षड्दारुकाच्या स्थानावरून या एकशालाांची नाव ेबदलतात. 

 
राजवल्लभात धु्रव, र्न्द्य इत्यादी १६ एकशालाांची माडहती डदली आहे (६.८). या एकशालाांना 

अपवकध  (लहानशी तोली) असली म्हणजे याच शालाांचे ‘ईश्वराडद’ डनराळे प्रकार होतात (६.९-१०). या 
अपवकात र्षड्दारु असतील तर पुन्द्हा ‘सुमुताडद’ १६ डनराळी घरे होतात (६.११-१२).हीच घरे जर पुढच्या 
बाजूला अद्रलद व अपवकात दोन र्षड्दारुक असलेले असतील तर त्याांचे ‘चूिामडण’ इत्यादी १६ डनराळे 
प्रकार होतात (६.१३-१४). 

 
राजवल्ल्भ ६.२१-२२, २४-२७, २९, ३१ व ३४ येथे डद्वशालाांचे र्षड्दारुक असल्याने जे वगेळे प्रकार 

होतात त्याची माडहती डदली आहे. र्षड्दारुकाचा उल्लेत डनरडनराळ्या डद्वशाला, डत्रशाला व चतुःशालाांच्या 
वणधनाांत अध्याय ७ व्यात आला आहे. श्लोक ७.२७ त चतुःशालेत दोन र्षड्दारुक असावते असेही म्हटले 
आहे. वर डदल्याप्रमाणे श्लोक ६.१६ मध्ये (सहा) लाकिी पट्ट्याांची राांग डतला र्षड्दारुक म्हणाव ेअशी 
व्याख्याही डदली आहे. तेव्हा र्षड्दारुक म्हणजे लाकिी पिदी असा अथध असावा. 

 
समराांगण सूत्रर्ाराांत अवडनशतेर प्रासादाचे वणधन डदले आहे. या राजगृहाला चारी बाजूांना 

कणधप्रासादक असतात. या कणधप्रासादाांमर्ले अांतर र्षड्दारुक या पिद्ाने (partition wall) झाकलेले 
असते (३०·७०-७२). हीच माडहती भवुनडतलक (३० ७३) व डवलासस्तबक (३०·८६) या प्रासादाांचे वणधन 
करताना डदली आहे.  
 

चतुरश्रीकृते के्षते्र दशभागरै्शवभाडजते || ३०·७०|| 
कणधप्रासादकाः काया भागडत्रतयडवस्तृताः || 
तेर्षाां र्षड्दारुकां मध्ये डभडत्तभागार्धसस्म्मता || ३०·७१ || 

 
अध्याय ४९ त रुचकादी प्रासादाांचे लक्षण देताना उष्णीर्षप्रासाद श्रीकूटप्रासादाप्रमाणेच असतो, 

फक्त त्याचे पुढील दार र्षड्दारुकासह असते असा र्षड्दारुकाने फरक होतो असे साांडगतले आहे.  



 
           

र्षड्दारुकसमायुक्तप्राग् द्वारस्त्वयमेव चेत् || ४९. ३७|| 
प्रासादस्तम्भगभधः स्यात् तदोष्णीर्षो ऽडभर्ीयते |४९. ३७१/२| 

 
र्षड्दारुकाचे असेच पिदा म्हणून उल्लते अवतांस प्रासाद (४९.५९), पृथीवीजय (४९.८२-८३), 

प्रमदाडप्रय (४९. ९६ १/२) कुबेर (४९.१०४) इत्यादी प्रासादाांच्या वणधनात आले आहेत.  
 

र्षड् दारुक ममधमध्यावर नसाव े(१३.१६) असे म्हटले आहे. 
 

र्षड्दारुकाण्यनुडसरागवाक्षालोकनाडन च | 
ममधमध्योपगान्द्येतान्द्यावहस्न्द्त र्नक्षयम् || १३.१६|| 

 
र्षड्दारुकाच्या मध्ये, तुळई, ताांब, तुांटी व गवाक्ष नसावीत असादी इशारा डदला आहे (१३.१८). 
 

द्वाररव्यतुलास्तम्भनागदन्द्तगवाक्षकैः | 
द्वारमध्यार्शदतै रोगकुलपीिार्नक्षया (: ? न्) || १३. १७ || 

 
नृपदण्िभयः पत्युः पीिनां च प्रचक्षते | 
द्वारमध्येरु्ष र्षड्दारुमध्येष्वडप च सूरयः ||१३. १८ || 
 
कणधरव्याडदडभर्शवदे्ष्वतेदेव फलां  डवदुः |१३.१८१/२ | 

 
र्षड्दारुक (लाकिी) पिदा असल्याने कुठल्याही तऱ्हेचा भार उचलण्यास तो सक्षम नसतो. तेव्हा 

र्षड्दारुकावर ताांब, तुळई इतकेच काय पण तुांटीही ठेव ू नये. वरील चचेवरून र्षड्दारुक म्हणजे 
लाकिाची पिदी असा अथध होतो असे म्हणावयास प्रत्यवाय नसावा. 
 
  



 
           

रंगपीठािी पे्रिकगृहाच्या पीठापासूि उंिी 
 

श्लोक २.६४१/२ मध्ये रांगमांिपाची उांची मत्तवारणीइतकी असावी असे भरतमुनी म्हणतात. 
अडभनवगुप्त मात्र रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाजूांना जे व्हराांिे (मत्तवारणी) आहेत त्याांची व रांगपीठाची उांची 
सारती आहे असा या श्लोकार्ाचा अथध लावतात. येथे अडभनवगुप्त रांगमांिपाचा अथध रांगपीठ करतात व 
त्याला अनुसरून डवश्वशे्वराांनी ‘रांगमांिपम्’ हा शब्द काढून टाकून तेथे ‘रांगपीठकम्’ असा शब्द टाकला आहे. 
त्याांच्या मते रांगपीठ हे पे्रक्षकाांच्या पीठापेक्षा उांच असावयास हव.े 

 
रांगमांिपाचा अथध सांपूणध नाट्यगृह द्रकवा पे्रक्षकगृह असा सामान्द्यतः होतो. रांगमांिपाचा अथध रांगपीठ 

मात्र नक्कीच होऊ शकत नाही. तेव्हा मत्तवारणीइतकी ११/२ हात उांची रांगमांिपाची असावी असे म्हटल्यावर 
पे्रक्षकगृहाची उांची ११/२ हात असावी असा अथध अडभपे्रत असावा, असे समजून घोर्ष व मांकि याांनी 
रांगपीठापेक्षा पे्रक्षकाांची बसावयाची जागा दीि हाताने उांच असावी असा अथध केला आहे. म्हणजे रांगपीठ 
ताली व पे्रक्षकाांची बसावयाची जागा तुलनेने उांचावर अशी रचना होते. 

 
या श्लोकाचा अथध जरा वगेळ्या रीतीनेही करता येईल. सांपूणध रांगमांिपाचे (पे्रक्षागृह + पे्रक्षकगहृ 

डमळून) उपपीठ ११/२ हात उांचीचे . त्यावर पुन्द्हा ११/२ हा उांचीचे (?) रांगपीठ व रांगपीठावर ११/२ हात 
उांचीचा कठिा अशी रचना असावी. डशवाय रांगपीठ व पे्रक्षकाांची बसावयाची जागा यात आठ हाताांचे अांतर 
आहे (ना. शा. २.९४) याच्यामुळे व पे्रक्षकाांची बसावयाची बैठक डजन्द्याप्रमाणे चढती असल्याने (ना. शा. 
२.९१) रांगशीर्षावरील दृश्य पे्रक्षकाांना व्यवस्स्थत डदसावयाची सोय झाली आहे. तेव्हा रांगमांिपाचे म्हणजे 
सांपूणध नाट्यगृहाचे उपपीठ ११/२ हात उांचीचे समजल्यास या श्लोकाचा शब्दाांत कुठलाही फरक न करता 
सुसांगत अथध लावता येतो. रांगपीठ व पे्रक्षकाांचे पीठ याांच्या उांचीबाबतची चचा चौरस नाट्यमांिपाांत पे्रक्षकाांची 
बसण्यासाठी पायऱ्याांच्या डजन्द्यासारती जी योजना साांडगतली आहे त्यावळेेस करू. 
 
  



 
           

रंगशीषण 
 

श्लोक २.६९ मध्ये रांगशीर्षध काळ्या मातीचे असाव ेअसे म्हटले आहे. त्यासाठी जमीन नाांगरून ती 
रांगपीठात भरावी असे भरतमुनी म्हणतात. रांगपीठाची द्रभत चारी बाजूांनी अडर्ष्ठानाच्या, उपपीठाच्या द्रकवा 
वडेदकेच्या थररचनेप्रमाणे बाांरू्न झाल्यावर ते रांगपीठ काळ्या मातीने भराव.े 

 
काळ्या मातीचा सवांत वरचा पृष्ठाभागाचा थर कासवाच्या पाठीप्रमाणे मध्यभागी उांच व बाजूांना 

उतरता असा बडहवधिही असू नये द्रकवा माशाच्या पाठीसारता मध्यभागी तोल व बाजू वर उचललेल्या 
असा अांतवधिही असू नये ; तर सपाट आरशाप्रमाणे समतल असावा असा आदेश भरतमुनी देतात (ना. शा. 
२. ७२.). 

 
रांगशीर्षध तयार करताना काळी माती प्रयत्नाने वापरावी असे भरतमुनी आग्रहाने प्रडतपादतात. 

स्थापत्यशास्त्राच्या दृष्टीने रांगपीठामध्ये भरावयाची माती ही मुरुमासारती कठीण मजबूत असावयास हवी. 
काळी माती पाण्यामुळे फुगते. पाण्याचे प्रमाण कमी झाल्यावर फार आकुां डचत पावते व डतच्यात मोठ्या भेगा 
पितात. येव्हढेच नव्हे, तर जमीन मध्यभागी तोलगट होते. काळ्या मातीचे असे गुणर्मध असताना देतील 
रांगपीठ भरण्यासाठी काळी मातीच वापरावी असा आग्रह भरतमुनी का र्रतात हे समजणे अवघि आहे.  
 

श्लोक २.२७ त पुष्यनक्षत्रीं नाट्यमण्िपाची आतणी करावी व पाया तणण्यास सुरुवात करावी असे 
म्हटले आहे. डशल्पशास्त्रात वास्तूचा पाया दगिाचा थर लागेपयंत द्रकवा जडमनीतील पाण्याच्या पातळीपयंत 
न्द्यावा असा सवधसार्ारण डनयम आहे. [                                                 |१०• ३१/२ |     र  .       
   -           ४.६,           १•२४.] 
 

नाट्यमण्िप ही फार भव्य वास्तू आहे तेव्हा डतचा पाया तोल घ्यावयास हवा. पाया तणावयाचा 
काल पावसाळ्यातील आहे. या वळेेला जडमनीतील पाण्याची पातळी इतर कालापेक्षा सवांत वर असते. 
तसेच पाया जडमनीतील पाण्याच्या पातळीपयंत न्द्यावयाचा या सवध अटी पूणध होण्यासाठी नाट्यमांिपासाठी 
अशी जागा शोर्त असतील की जेथे जास्तीत जास्त वर आलेल्या जडमनीतील पाण्याची पातळी ही 
जडमनीपासून बरीच तोल असेल. 

 
रांगपीठाच्या पायाच्या द्रभती वर येऊन अडर्ष्ठान बाांरू्न झाले की जडमनीपासून अडर्ष्ठानाच्या 

वरपयंत व त्यावर रांगपीठाच्या वरपयंत म्हणजे रांगशीर्षापयंत काळ्या मातीचा भराव टाकावयाचा द्रकवा 
रांगमांिपाच्या अडर्ष्ठानात मुरुमासारख्या मातीचा भराव टाकावयाचा व त्यावरील रांगपीठाच्या आत काळ्या 
मातीचा भराव टाकावयाचा. जडमनीतील पाण्याची पातळी पावसाळ्यात पायापयंत येणार व इतर काळी 
त्याहूनही ताली जाणार; तेव्हा काळ्या मातीच्या भरावात केशाकर्षधणाने जडमनीतील पाणी येणार नाही व 
त्यामुळे माती प्रसरण पावणार नाही. तसेच रांगपीठ छपराताली असल्याने या मातीतील पाणी बाष्पीभवनाने 
कमीही होणार नाही तेव्हा ती आकुां चन पावणार नाही. या कारणामुळे रांगपीठातील भरावासाठी काळी माती 
वापरली तरी डतच्यातील पाण्याचा अांश कमीजास्त होत नसल्याने ती प्रसरण पावनू फुगणार नाही की 
आकुां चनाने तीत फटा पिणार नाहीत. अशा डठकाणी काळी माती वापरावयास हरकत नाही. 

 



 
           

भरतमुनी काश्मीरचे असे साांगतात. तेथे काळी माती असावी का ? महाराष्र, गुजराथ, मध्यप्रदेश 
वगैरे राज्याांत काळी माती चार मीटरपयंत देतील तोल आढळते. डतच्या ताली डपवळ्या मातीचा थर 
असतो. तेव्हा अशा जागी नाट्यमांिपाचा पाया काळ्या मातीतच घालावा लागणार म्हणून बहुर्ा भरतमुनी 
म्हणतात की एकदा मातीची परीक्षा होऊन ती पायासाठी योग्य आहे असे ठरले म्हणजे मग ती काळी असो 
की डपवळी (पाांढरी) असो (कृष्णा गौरी च या भवते् |), तीवर नाट्यमांिप उभारावा (२.२५). डशवाय 
म्हणूनच कदाडचत जेथे काळी माती भरपूर आहे (तेथे अडर्ष्ठान तसेच) रांगपीठ याांतील भरावासाठी काळी 
माती वापरावी असे ते म्हणतात. तेव्हा काळ्या मातीचा गुणर्मध पाणी शोर्षनू तूप फुगणे व माती वाळल्यावर 
तूप आकुां डचत होऊन डतच्यात भेगा पिणे हे माडहती असूनही ती वापरावी असे त्याांनी म्हटले असाव.े द्रकवा 
येथे (ना. शा. २.६९) काळी माती ‘प्रयत्नतः’ वापरावी असे जे म्हटले आहे त्याचा अथध काळी मातीच 
वापरावी असा आग्रहदशधक नसून काळी माती वापरल्यास ती पाण्याचा अांश बदलल्याने फुगणार अथवा 
आकुां डचत होणार नाही याबद्दल काळजी घ्यावी अशा अथी ‘प्रयत्नतः’ हा शब्द आला असावा. 
  
  



 
           

िाट्यमंडपािी , ध्वनिशास्त्रदृष्ट्ट्या उभारणी  
 

समतल रांगशीर्षध बाांरू्न झाले की मांिपाच्या लाकूिकामास लागाव.े दाराांच्या व डतिक्प्याांच्या 
चौकटी, डतिक्प्याांच्या जाळ्या, ताांब, त्याांच्यावर आर्ारलेल्या छप्पराच्या तुळया याांच्या उभारणीस 
लागावयाचे, लाकिी भागावर करावयाचे कोरीव काम व उठावाचे काम हेही याचवळेी उरकून घ्यावयाचे 
(ना. शा. २.७५-७८). 

 
दारे, डतिक्प्या याांची योजना अशी करावी की ज्यामुळे ध्वडनशास्त्रदृष्ट्या रांगमांिप डनदोर्ष होईल व 

नटाांचा आवाज, गायन व वाद्ाांचा स्वरमेळ मरु्रपणे ऐकू येईल. याबद्दल काही महत्त्वाच्या सूचना 
भरतमुनींनी केलेल्या आहेत. 

 
दाराच्या समोर दार द्रकवा डतिकी आली तर हवा तेळती राहते येवढेच नव्हे, तर हवचेा झोत, 

प्रवाह, झुळका एका दारापासून दुसऱ्या दाराकिे द्रकवा डतिकीकिे वाहू लागतो. त्यामुळे पे्रक्षागृहातील 
नटाांनी उच्चारलेले शब्द पे्रक्षकगृहात बसलेल्या पे्रक्षकाांपयंत नीट पोचत नाहीत. वाऱ्याचा झोत जसा 
कमीजास्त् होईल त्याप्रमाणे उच्चारलेले शब्द्, गायन ही पे्रक्षकाांपयंत कमीजास्त प्रमाणात पोचतील व 
एकां दरीत पे्रक्षकाांपयंत आवाज पोचण्याच्या व्यवस्थेत डबघाि होईल. म्हणून दारासमोर दार तसेच 
दारासमोर डतिकी नसावी. येवढेच नव्हे, तर डतिक्प्याांना जाळ्या लावनू तसेच दारे बांद ठेवनू नाट्यगृहात 
वाहत्या वाऱ्याचे प्रमाण कमीत कमी राहील (डनवात) की ज्यामुळे नाट्यगृहात उच्चारलेला शब्द गांभीर 
(अनुरणनपूवधक) पे्रक्षकाांपयंत पोचेल अशी काळजी घ्यावी, असेही भरतमुनींनी (ना. शा. २.८०-८२) म्हटले 
आहे. 

 
याच कारणासाठी त्याांनी आणती दोन महत्त्वाच्या सूचना डदल्या आहेत. एक म्हणजे नाट्यगृहाची 

उांची दोन मजली असावी असा आदेश त्याांनी डदला आहे. दुसरी सूचना म्हणजे नाट्यमांिप हा पवधतातील 
गुहेप्रमाणे (शलैगुहाकारः) असावा म्हणजे त्याचे छप्पर सपाट परांतु चारी बाजूांना गुहेप्रमाणे (द्रकवा 
चैत्यगहृाच्या छपराप्रमाणे) गोलाकार असाव े (ना. शा. २.८०). या दोन सूचना आरु्डनक नाट्यमांिप 
बाांर्ताना देतील पाळल्या जातात. 
 
  



 
           

द्वारवेध 
 

दाराच्या समोर ताांब, तुांटी द्रकवा डतिकी तसेच (दुसऱ्या इमारतीचा कोपरा) द्रकवा दुसरे दार 
येऊ देऊ नयेत ; नाही तर द्वारवरे् होतो (ना. शा. २.७९). द्वारवरे्ाची कल्पना डशल्पशास्त्राच्या ग्रांथाांवरून 
अडर्क डवशद करता येते. 

 
समराांगण सूत्रर्ारात (अध्याय ३९) द्वारवरे्ाडवर्षयी माडहती डदली आहे- 

 
कुड्यकोणतरुस्तम्भभैधवनस्यन्द्दनाडदडभः ||३९ || 
यद् डवद्ां भवनद्वारां तत् शुभाय न जायते | ३९१/२| 

 
दाराच्या समोर दुसऱ्या घराची द्रभत, कोपरा, मोठा वृक्ष, ताांब, दुसरे घर द्रकवा रथ इत्यादी 

असल्यास द्वारवरे् होतो व तो अशुभ असतो. 
 

ठकु्करफेरु वास्तुसारप्रकरणम् या ग्रांथात याडवर्षयी म्हणतात की-  
 

दूम-कूव-थांभ-कोणय-डकलाडवदे् दुवार वहेो य | १.१२०१/२| 
  
 वृक्ष, डवहीर, ताांब, कोपरा, जनावरे बाांर्ावयाची तुांटी ही जर दारासमोर असतील द्वारवरे् होतो.  
 

भरतमुनींनी ज्या अथी द्वारवरे्ाबद्दल अशीच माडहती डदली आहे, त्या अथी वरे्ाची ही कल्पना बरीच 
जुनी (इ.स.पूवधकाळाइतकी) असावी असे डदसते. हा द्वारवरे्ाचा डनयम बहुर्ा सांरक्षणासाठी असावा. वृक्ष, 
ताांब, दुसऱ्या घराचा कोपरा वगैरेंच्या आि उभे राहून दारातून बाहेर येणाऱ्या अथवा आत जाणाऱ्या 
व्यक्तीवर हल्ला करता येतो म्हणूनही दाराच्या समोर या गोष्टी नकोत. दारापुढे दार अथवा डतिकी येऊ नये 
हे योग्य. त्याचे कारणही भरतमुनी देतात (ना. शा.२.८०-८१). परांतु नाट्यमांिपात दारापुढे ताांब, कोपरा 
द्रकवा तुांटी आल्याने काांही फारसे डबघिणार नाही; तरी देतील हा डनयम भरतमुनींनी डदलेला डदसतो त्या 
अथी वास्तुशास्त्रातले डनयम पाळावते असा त्याांचा कटाक्ष डदसतो. 
 
  



 
           

दोिमजली (नद्वभूनमिः) िाट्यगृह 
 

भरतमुनींनी नाट्यगृह दोन मजली असाव े असे म्हटले आहे (ना.शा.२.८०). अडभनवगुप्तनी पाच 
डनरडनराळे पयाय ‘डद्वभमूी’ कडरता डदलेले आहेत. 

 
१. डद्वभमूी म्हणजे रांगपीठ (द्रकवा नाट्यमांिप) ज्या जडमनीच्या आर्ारावर उभे आहे ती एक भमूी व 

रांगपीठ जे उांच असते ती दुसरी भमूी. 
 
२. मत्तवारणी म्हणजे व्हराांिे. हे रांगपीठाच्या बाहेर ८ × ८ चौरस द्रकवा ८ हात रुां द व १६ हात लाांब 

असे आयताकार असतात (आकृती १ क). नाट्यमांिपाच्या द्रभतीभोवती ८ हात रुां दी सोिून पुन्द्हा एक द्रभत 
बाांर्तात. देवळातल्या प्रदडक्षणामागाप्रमाणे हा डवभाग होतो. तेव्हा नाट्यमांिप ही एक भमूी व डतच्याभोवती 
हा जो बोळ ही दुसरी भमूी. 

 
३. भमूी म्हणजे मजला ; तेव्हा नाट्यमांिप ही एक भमूी व रांगभमूीवर माांिवासारता असा भाग, जेथे 

नतधकी नृत्य करते ही दुसरी भमूी ; द्रकवा पे्रक्षकगृहात पे्रक्षकाांसाठी बाल्कनी ठेवतात ती दुसरी भमूी. 
 
४. भट्टतोत याांच्या मताने पे्रक्षकागृहातील पे्रक्षकाांना बसण्यासाठी डजन्द्याच्या पायऱ्याांसारती जी 

रचना त्यातील एका पायरीपासून दुसऱ्या पायरीपयंत जो पातळीत फरक येतो त्याला डद्वभमूी म्हणावयाचे. 
 
५. व्याकरणदृष्ट्या डद्वभमूीऐवजी ‘अडद्वभडूमनाट्यमांिपः’ असे म्हणता येते व भरतमुनींच्या मताने 

नाट्यमांिप दोन मजली नसावा असाही अथध कोणी काढतात. 
 
कुां भकणध (१.१.१०५) व डवप्रदास रांगपीठावर त्याच्या मापाने वरची भमूी करावी असे म्हणतात. 

म्हणजे रांगपीठावर आणती एक मजला असावा असे त्याांचे मत डदसते. नृत्तरत्नावलीत जाय. सेनापडत 
रांगपीठार टाांगता (डवमानस्था) लहान मांिप असावा जेथे नतधकी नाच करते (८.६९) असे म्हणतात. तेव्हा 
त्याांचे मत अडभनव-गुप्तनी डदलेल्या डतसऱ्या प्रकारासारते डद्वभमूीच्या बाबतीत असाव.े ते पुन्द्हा म्हणतात 
(७.२२३-२२४), की कळीच्या बाहुल्या ज्या डनरडनराळे (मरु्र )आवाज काढतात द्रकवा गाणे म्हणतात त्या 
या दुसऱ्या मजल्यावर ठेवाव्यात. डशवाय ते नाट्यगृहाच्या छप्परालाही दुसरी भमूी म्हणतात (७.२२४). 
तेव्हा डद्वभमूीचा आणती एक डनराळा पयाय जाय सेनापतींनी डदला आहे असे म्हणावयास हव.े 

 
आरु्डनक डवद्वानाांमध्ये व्ही. राघवन् याांच्या मताने पे्रक्षकाांची जी सवांत ताली बसावयाची जागा 

(डपटाची) ती एक भमूी व दीि हात उांच अशी जी रांगभमूी तो दुसरा मजला. 
 
चांरभान गुप्ताांच्या मताने रांगपीठावर आणती एक मजला असावा. वरच्या मजल्यावर स्वगीय देव, 

अप्सरा वगैरे नाटकातील पाते्र दातडवत असतील व तालच्या मजल्यावर म्हणजे रांगपीठावर या 
भलूोकातील पाते्र काम करीत असतील. नाट्यमांच हा पुष्कळदा दोन मजली असतो हे डसद् करण्यासाठी 
चांरभानगुप्ताांनी नाटकातले काही प्रसांग डदले आहेत ; पण त्याांत स्वगातली मांिळी वरच्या मजल्यावर व या 
लोकीची पाते्र रांगपीठावर काम करतात असे एकही उदाहरण त्याांनी डदलेले नाही. 

 



 
           

प्रस्तुत लेतकाचे मत अगोदरच डदले आहे की ध्वडनशास्त्राच्या दृष्टीने नाट्यमांिपाची उांची दोन 
मजली असावी, नाट्यमांिपात दोन मजले नसावते. दुसऱ्या मजल्याची काहीच माडहती भरतमुनी देत 
नाहीत. रांगपीठ कोणत्या मातीने भराव,े ताांबाांची रचना काय असावी वगैरे बद्दलची माडहती भरतमुनी देतात 
आडण दुसऱ्या मजल्याची माडहती मात्र काहीच देत नाही हे कसे ? तेव्हा डनराळा दुसरा मजला असे काही 
नसून नाट्यमांिपाची उांची दोन मजली मांिपाइतकी असावी. मध्ययुगीन डशल्पशास्त्रातील ग्रांथाांत दोन 
मजली मांिपाच्या उांचीचे अडर्ष्ठान, स्तांभ, मांच वगैरे थरडवभाग डदलेले आहेत. त्या मापाचा शाांडतक प्रकारचा 
मांिप आकृती ८ मध्ये दातडवला आहे. 

 

 
आकृती ८ 

डद्वभमूी शलैगुहाकार चौरस नाट्यमांिप – भरतमुनी 
 

नाट्यमांिपाच्या द्रभती बाांरू्न झाल्यावर त्याांना लेप (plaster) लावावा व वरून चुन्द्याचा पाांढरा रांग 
द्ावा. त्या द्रभतींवर सुांदर डचते्र काढावीत. सुांदर डस्त्रया, पुरुर्ष तसेच राजाच्या आयुष्यातील त्याला 
आवितील त्या प्रसांगाांची डचते्र काढावीत. डनरडनराळ्या वलेबुट्या काढून द्रभती सुशोडभत कराव्यात. 
एकां दरीत या व लाकूिकामाच्या वणधनावरून त्या काळचा मांिप डकती सुांदर व कलापूणध डदसत असेल याची 
काहीशी कल्पना येऊ शकते. डचते्र काढण्यासाठी द्रभतींना जो लेप देतात त्या डवर्षयाची अडर्क माडहती 
मध्ययुगीन डशल्पशास्त्राच्या ग्रांथाांत डमळते. 

 



 
           

केरळातील सध्या अस्स्तत्वात असलेल्या नाट्यमांिपात सांपूणध नाट्यमण्िपाला छप्पर असतेच; पण 
केवळ रांगमांचालाही तूप नक्षीदार असे छप्पर असते. तेव्हा रांगभमूीपुरते छप्परावर छप्पर असते. 
भरतमुनींच्या मते डद्वभमूीचा अथध असा होत असावा का? 
 
  



 
           

िौरस िाट्यमंडप  
 

आतापयंत (ना. शा. २.८५) आयताकृती नाट्यमांिपाची लक्षणे, तो बाांर्ताना करावयाचा 
शाांडतडवर्ी व त्याची रचना याांचे वणधन झाले. यानांतर चौरसाकृती नाट्यमांिपाची माडहती भरतमुनी देत 
आहेत. येथे ‘पुनरेव डह वक्ष्याडम’ ‘मी पुन्द्हा साांगतो’ (ना. शा. २.८६) असा शब्दप्रयोग भरतमुनींनी केला 
आहे. त्याचा अथध असा, की आयताकार मांिपाची जी माडहती साांडगतली, ती चौरस मांिपाला देतील लाग ू
होते व आयताकार मांिपाचे वणधन करताना ज्याबद्दल (उदा., ताांबाांच्या माांिणीबद्दल) माडहती डदलेली 
नाही पण ती चौरस नाट्यगहृाचे वणधन करताना डदली आहे, ती आयताकार नाट्यमांिपाकडरताही उपयोगी 
आहे. 

 
चौरस कडनष्ठ प्रकारचा नाट्यमांिप ३२   ३२ हाताांचा मानवाांसाठी योग्य आहे. तेव्हा या मापाचा 

चौरस जडमनीवर आतून पायाच्या द्रभती तसेच जडमनीपासून छप्परापयंत मजबूत डवटाांच्या द्रभती बाांर्ाव्यात. 
नाट्यगृह उघिे न ठेवता त्याच्या चारी बाजू द्रभतींनी बाांरू्न काढाव्यात हे आयताकार नाट्यमांिपाचे वणधन 
करताना साांडगतलेले नाही. ही माडहती आता चौरसाकृती नाट्यमांिप कसा बाांर्ावा हे साांगताना आलेली 
आहे व ही माडहती आयताकृती मांिपाला देतील उपयोगी आहे. 

 
चौरस नाट्यमांिपाची डनरडनराळ्या भागाांत डवभागणी तालीलप्रमाणे आहे. नाट्यमांिपाची लाांबी व 

रुां दी ३२ × ३२ हात आहे. यातील पे्रक्षकगृह १६ × ३२ हाताांचे व पे्रक्षागृह १६ × ३२ हाताांचे असते. पे्रक्षागृहाचे 
आणती सारते दोन भाग होतात. रांगशीर्षध ८ × ३२ हाताांचे व नेपथ्यगृह ८ × ३२ हाताांचे . आकृती मध्ये 
चौरस मांिपाची अशी डवभागणी दातडवली आहे. 

 
कुां भकणध व डवप्रदास याांच्या मतानेही चौरस नाट्यगृहाची माांिणी काहीशी वर डदलेल्या शांकुक 

इत्यादी टीकाकाराांनी साांडगतलेल्या मांिपासारतीच आहे. येथे मत्तवारणी तेवढ्या नाहीत; कारण या 
टीकाकाराांच्या मते मत्तवारणीचा अथध लाकिी कठिा असा आहे. 

 
शांकुक, भट्टलोल्लट, वार्शतककार तसेच अडभनवगुप्तचे गुरू भट्टतोत याांनी रांगमांिपाची डवभागणी 

सारतीच केली आहे. (आकृती ९). नेपथ्यगृह ३२ × ८ हात, रांगशीर्षध ३२ × ४ हात, रांगपीठ ८ × ८ हात व 
पे्रक्षकगृह ३२ × १२ हात अशी नाट्यमांिपाची डवभागणी त्याांनी केली आहे. मत्तवारणी म्हणजे व्हराांिे 
नाट्यगृहाबाहेर आहेत. आकृती ९ मध्ये अडभनवगुप्तच्या मताने असलेली डवभागणी, जी शांकुक इत्यादींनी 
केली त्याप्रमाणेच आहे, दातडवली आहे. 

 
ज्या टीकाकाराांच्या मते (मध्ययुगीन व अवाचीन) पे्रक्षागृहाची डवभागणी रांगपीठ, रांगशीर्षध व 

नेपथ्यगृह अशा तीन भागाांत होते त्याांच्या मते रांगपीठ ४ × ३२ हाताांचे, रांगशीर्षध ४ × ३२ हाताांचे व नेपथ्यगृह 
८ × ३२ हाताांचे असते (सुरेन्द्रनाथ दीडक्षत १९७०, आकृती २). आता येथे रांगपीठ व रांगशीर्षध याांच्यात पिदा 
आला तर रांगपीठावर जेथे नाटक केले जाते ही अगदीच द्रचचोळी लाांबट जागा होते. ४ × ३२ हात हे 
रांगमांचाचे माप कोणालाही योग्य व प्रमाणाांत (proportionate) वाटणार नाही. तेव्हा रांगपीठ व रांगशीर्षध अशी 
नाट्यमांचाची दुभागणी नसावी असे या पुराव्यावरूनही वाटते. 

 



 
           

भरतमुनींनी पुढे रांगपीठाचे माप ८ × ८ हात असे चौरस असाव ेअसे म्हटले आहे (ना. शा. २.९४) 
असे समजून [         च             च   च                         .] इतर टीकाकाराांनी नाट्यमांिपाची डवभागणी 
डनरडनराळ्या प्रकारे डदली आहे. केतकराांनी रांगपीठ तसेच रांगशीर्षध देतील ८ × ८ हाताचे दातडवले आहे. 
रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाांजूना ८ × ८ हाताांच्या मत्तवारणी दातडवल्या आहेत. येथे नाकापेक्षा मोती जि अशी 
पडरस्स्थती झाली आहे. ज्या रांगमांचावर नाटक करावयाचे तो झाला अगदी लहान आडण इतर गोष्टींनाच, 
ज्या भरतमुनींच्या मताने अस्स्तत्वातही नाहीत (मत्तवारणी या तोल्या), महत्त्व येऊन त्याांनी ऐसपैस जागा 
अिडवली आहे. मत्तवारणी पुढच्या बाजूला, रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाजूांना असल्याने रांगशीर्षालाही ८   ८ 
हाताांपेक्षा जास्त जागा देता आलेली नाही. मत्तवारणी या शब्दाचा चुकीचा अथध घेतल्यामुळे टीकाकाराला 
या सवध अिचणी माहीत असूनही डनराळी रांगमांचाची रचना करता आलेली नाही. ८ हात रुां द व १६ हात 
लाांब असा पे्रक्षकाांना तोल वाटेल असा रांगमांच येथे केतकराांनी दातडवला आहे. तो स्थापत्यशास्त्रदृष्ट्या 
योग्य वाटत नाही (आकृती ५). 

 
मांकिाांनी तर नेपथ्यगृह १२ × ३२ हाताांचे, रांगशीर्षध ६ × ३२ हाताांचे, रांगपीठ ८ × ८ हाताांचे व 

मत्तवारणी १२ × १२ हाताांच्या दातडवल्या आहेत (आकृती १३). 
 
चांरभान गुप्ताांच्या मताने नेपथ्यगृह ४   ३२ हात, रांगशीर्षध ८   ८ द्रकवा ८   ३२ हात, रांगपीठ ८  ८ 

हात व रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाजूांना ८   ८ हाताांच्या चौरस मत्तवारणी अशी पे्रक्षागृहाची डवभागणी करावयास 
हवी. (आकृती १६) 

 
मनमोहन घोर्ष रांगशीर्षध व रांगपीठ हे एकाच अथाने शब्द मानत असल्याने त्याांनी पे्रक्षागहृाची माांिणी 

जरा वगेळी दातडवली आहे. मात्र मत्तवारणी म्हणजे व्हराांिे असाच अथध त्याांनीही केलेला असल्याने 
लेतकाच्या मते ही डवभागणीही योग्य नाही. मनमोहन घोर्षाांच्या मताने पे्रक्षकगृह २०   ३२ हात असते. 
पे्रक्षागृहाांत ४   ३२ नेपथ्यगृह व ८   १६ हात रांगशीर्षध असते. त्याच्या दोन्द्ही बाजूांना ८   ८ हाताांच्या 
मत्तवारणी असतात. (आकृती ३) 

 
सुब्बाराव याांनी प्रस्तुत लेतकाने नाट्यमांिपाची जशी आतणी साांडगतली आहे तशीच डदली आहे. 

ती म्हणजे ३२   १६ हाताांचे पे्रक्षकगृह, ३२   ८ हाताांचे रांगशीर्षध व ३२   ८ हाताांचे नेपथ्यगृह (आकृती ४ ). 
सुब्बारावाांच्या मताने मत्तवारणी ही अलां करणाथध असलेली माजलेल्या जेरबांद हत्तींची राांग रांगपीठाच्या 
उांचीवर दातडवतात तर प्रस्तुत लेतकाच्या मताने मत्तवारण हा रांगपीठाच्या किेवर असलेला कठिा आहे. 
येवढाच या दोन्द्ही मताांत भेद आहे; त्याने नाट्यमांिपाच्या डवभागणीत काही फरक पित नाही. 
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िाट्यमंडपातील खाबंािंी माडंणी  
 

आता पुढला नाट्यमांिपाच्या बाांर्णीचा प्रमुत भाग म्हणजे त्यातील ताांबाांची रचना. प्रथम 
नाट्यमांिपाच्या चारी कोपऱ्याांना चार ताांब रोवतात. आग्नेय कोणात ब्राह्मणस्तांभ, नैऋध त्य कोपऱ्यात 
क्षडत्रयस्तांभ, वायव्य व ईशान्द्य कोणाांत अनुिमे वैश्य व शूर स्तांभ असतात. 

 
येथे एक गोष्ट स्पष्ट करावीशी वाटते, की नाट्यगृहाच्या चारी बाजूांना द्रभत असूनही, द्रभतींत 

असलेले असे चार ताांब चारी कोपऱ्याांत साांडगतले आहेत त्याअथी मांिपाच्या छप्पराचा भार ताांब तोलून 
र्रतात, द्रभती नव्हेत.ताांब ‘र्ाडरणीर्ारणाः’ असे असावते असेही भरतमुनी म्हणतात. तेव्हा भरतमुनींनी 
साांडगतलेल्या ताांबाांपैकी काही ताांब द्रभतीतही असू शकतात. भरतमुनींनी डदलेली ताांबाांची रचना व कायध 
यावरून त्या वळेी नाट्यमण्िप चौकटीच्या (frame structure) पद्तीने बाांर्त असे डदसते. आरु्डनक 
काळी जसे काँिीटचे ताांब व तुळया याांनी वास्तूचे वजन तोलून र्रले जाते, तशाच पद्तीने लाकिी ताांब 
व तुळया वापरून भरतमुडनकाळी वास्तू बाांर्त असतील. हीच घरे बाांर्ावयाची पद्त मध्ययुगीन 
डशल्पशास्त्राच्या ग्रांथाांत डदलेली आहे. 

 
मत्तवारणी हा कठिा पे्रक्षकगृह व पे्रक्षागृह याांच्या बरोबर, लाांबीच्या दृष्टीने, मध्यभागी येतो. 

मत्तवारणीला चार ताांब असतात. याांतील दोन ताांब द्रभतीत असून,उरलेले दोन ताांब या ताांबाांपासून आठ 
हात अांतरावर असतात. या दोन ताांबाांमर्ील अांतर १६ हात असते. तेव्हा ताांबाांच्या अिथळ्याडशवाय १६ 
हात लाांब व ८ हात रुां द येवढी रांगशीर्षाला जागा डमळते. भरतमुनींनी रांगपीठावर आणती दहा ताांब 
असावते असे म्हटले आहे (ना.शा. २.८९-८९१/२). नांतर पे्रक्षकागृहातील पे्रक्षकाांच्या बसण्याची व्यवस्था 
कशी असावी ते साांगून येथे सहा ताांब असावते असे ते म्हणतात (ना.शा.२.९२) पुन्द्हा त्याांच्या बाहेर 
(तेर्षामुपडर) आणती आठ ताांबाांची योजना करावी असा आदेश डदला आहे. (ना.शा. २.९३). चौरस 
नाट्यगृहात याप्रमाणे केलेली ताांबाांची माांिणी आकृती १० ब मध्ये डदली आहे. 

 



 
           

 

      १०-  र                     च        
 
येथे एकां दर ३२ ताांब दातडवले आहेत. लाकिी बाांर्कामाच्या दृष्टीने इतके ताांब कमीत कमी 

आवश्यक आहेत. येथे पे्रक्षागृहातील ताांबाांमर्ील कमीत कमी अांतर आठ हात व जास्तीत जास्त १६ हात 
आहे. पे्रक्षकगृहातील ताांबाांमर्ील कमीत कमी अांतर चार हात व जास्तीत जास्त १६ हात आहे. पे्रक्षागृहात 
अ आ इ आडण ई हे चार ताांब जास्त डदल्यास तेथील व पे्रक्षकगृहातील ताांबाांची सांख्या सारतीच होते. ही 
ताांबाांची रचना समडमती अक्षाचा डनयम पाळणारी, तकध शुद् व स्थापत्यशास्त्रानुसारी आहे. भरतमुडनकाळी 
असेच नाट्यमांिप बाांर्त असतील. द्रकबहुना भरतमुनींनी नाट्यगृह पाहून त्या प्रमाणे वणधन केले असाव े
असेही म्हणता येण्याइतपत ही ताांबाांची माांिणी शास्त्रशुद् आहे. 

 
ताांबाांची अशीच रचना आयताकार व त्र्यश्र मांिपाांत असणार. ती माांिणी आकृती १० अ व क मध्ये 

डदली आहे.  
 



 
           

  
१         २ (         )       
      ११-          ,                 

 

  
३        र   ४         

      ११-          ,                 
 

शांकुक, भट्टलोल्लट, वार्शतककार व भट्टतोत याांच्या मताने असलेली ताांबाांची रचना आकृती ११ मध्ये 
डदली आहे. (३४)  
 

येथे एक लक्षात घ्यावयास पाडहजे, कीं शांकुकादी टीकाकाराांनी चारी बाजूच्या द्रभतीत कोठेच ताांब 
दातडवले नाहीत. ह्यामुळे त्याांनी डदलेल्या ताांबाांची रांगपीठावर व पे्रक्षकगृहात नुसती गदी उिून गेली आहे. 
नाटक पे्रक्षकाांपेक्षा ताांबच बघत असावते असे वाटण्याइतकी त्याांची गदी झाली आहे. डशवाय ताांबाांची ही 
माांिणी स्थापत्यशास्त्रदृष्ट्या योग्य नाही. 
 

मध्ययुगीन टीकाकाराांत कुां भकणध व डवप्रदास याांनी डदलेली ताांबाांची माांिणी सारतीच आहे व ती 
अशी (आकृती १२)- 

 
 



 
           

 

      १२ 
                        

 
ताांब १ ते ४ हे ब्राह्मणादी चार ताांब उपडदशाांना आहेत. ताांब १ व २ म्हणजे ब्राह्मण व क्षडत्रय स्तांभ 

याांच्या ६४ हात लाांबीत (येथे वणधन डवकृष्ट मांिपातील ताांबाांचे आहे) आठ हात अांतरावर ताांब ५ ते ११ असे 
सात ताांब आहेत. तसेच वैश्य व शूर या ताांबाांच्या मध्ये आठ हात अांतरावर सात ताांब ठेवावते (१२ ते १८). 
नांतर पूवध व पडिम बाांजूना (अनुिमे शूर व ब्राह्मण स्तांभाांच्या मध्ये व क्षडत्रय आडण वैश्य स्तांभाांच्या मध्ये) 
प्रत्येकी चार ताांब ठेवावते (१९ ते २२ व २३ ते २६). त्याांच्यातील अांतर पुन्द्हा आठच हात ठेवाव.े अथात हा 
डहशबे चूक आहे. चार ताांबाांनी पडिमेकिील (तसेच पूवेकिील) भागाचे पाच भाग होतात हे भान 
टीकाकाराला राडहलेले नाही. तेव्हा पूवध व पडिम बाजू डमळून एकूण आठ ताांब आहेत. नाट्यमांिपाच्या 
द्रभतीतील हे २६ ताांब आहेत. नाट्यमांिपाच्या मर्ल्या भागात प्रत्येकी चार ताांबाांच्या सात राांगा असाव्यात. 
हे २८ ताांब (२७ ते ५४) होतात. एकूण ताांबाांची सांख्या ५४ होते. चौरस नाट्यमांिपात ताांबाांची माांिणी 
अशीच असून सांख्या ३८ असते. 

 
ताांबाांची वर डदलेली माांिणी भरतमतापेक्षा वगेळी आहे. येथे हे लक्षात घ्यावयास हव,े की ताांबाांची 

सांख्या भरतमुनींनी डदलेल्या ३२ या सांख्येवरून ५४ वर, जवळ जवळ दुप्पटीवर गेल्याने रांगमांचावर तसेच 
पे्रक्षकगहृात ताांबाांचे अिथळे जास्त झालेत. पे्रक्षकाांना पे्रक्षकगृहातील बहुसांख्य ताांब आिव े येणार व 
रांगमांचावरील नाटक व्यवस्स्थत डदसणार नाही. रांगमांचावरील ताांबाांमर्ील अांतर फक्त ६ व ४ हात आहे. 
भरतमुांनीनी मात्र वास्तूच्या स्थैयास जेवढे ताांब आवश्यक आहेत तेवढेच डदले आहेत. टीकाकाराांस हा पोच 
राडहलेला डदसत नाही. कदाडचत ते कवी, पांडित असावते. नाट्यमांिपाचे सांपूणध ज्ञान असणारे डशल्पशास्त्री 
नसावते. 

 
केतकराांनी चौरस नाट्यगृहाच्या ताांबाांची रचना डदली आहे ती योग्य वाटत नाही (आकृती ५). 

मांकि व याडज्ञक याांनी डदलेली ताांबाांची माांिणी आकृती १३ व १४त डदली आहे. ती काहीशी केतकराांनी 



 
           

डदल्याप्रमाणेच आहे. सुब्बाराव (आकृती ४) याांनी डदलेली माांिणी यथायोग्य आहे व ती प्रस्तुत लेतकाने 
डदलेल्या  
 

 
        र         

  

  
  : च र           :                
      १३ –                           

 
ताांबाांच्या रचनेशी डमळतीजुळती आहे. केतकर वगैरे आरु्डनक डवद्वानाांच्या बाबतीतही ते डशल्पशास्त्री नसून 
केवळ डवद्वान असल्याने   
 



 
           

 
आयताकार मांिप 

आकृती १४ – याडज्ञक 
 
त्याांना ताांबाांची माांिणी नीट समजली नसावी द्रकवा नाट्यमांिपाचा हा भाग तेवढासा महत्त्वाचा वाटला 
नसावा; द्रकवा असेही वाटते की त्याांनी या बाबतीत स्वतांत्रपणे डवचार न करता अडभनवगुप्तच्या टीकेवरून 
त्याांची माांिणी डदलेली डदसते.  
 
  



 
           

िाट्यमंडपातील दरवाजािंी सखं्या व स्थाि  
 

दरवाजाांची सांख्या व स्थान याबाबतीत भरतमुनी काय म्हणतात ते पाहू. आयताकृती नाट्यमांिपाचे 
वणधन करताना रांगशीर्षध व नेपथ्यगृह याांना डवभागणाऱ्या द्रभतीत (लाकिी पिद्ास) दोन दारे असावीत असे 
म्हटले आहे (ना. शा. २.६९). येथे याहून जास्त माडहती डदली नसली तरी नेपथ्यगृहात बाहेरून प्रवशे 
करण्यासाठी नाट्यगृहाच्या पडिमेकिील द्रभतीत एक दार असाव.े डत्रकोणी मांिपाच्या वणधनात या दाराचा 
उल्लेत आला आहे (ना. शा. २. १०३). एक दार पे्रक्षकाांना पे्रक्षकगृहात प्रवशे करण्याकडरता पूवेकिील 
द्रभतीत असाव.े चौरस मांिपाच्या बाबतीत या दाराची योजना पूवेकिील द्रभतीत केलेली 
आहे(ना.शा.२.९७). तेव्हा आयताकार मांिपात अशी चार दरवाजाांची योजना असते.  
 

चौरस नाट्यमांिपाच्या बाबतीत नेपथ्यगृहातून रांगशीर्षावर प्रवशे करण्यासाठी एक दार असाव े
(ना.शा.२.९६) असे म्हटले आहे. तेव्हा आयताकार मांिपाप्रमाणे येथे नेपथ्यगृहातून रांगशीर्षावर प्रवशे 
करण्यासाठी दोन दार नसून एकच दार आहे. कदाडचत आयताकार मांिपात होणाऱ्या नाटकातील पात्राांची 
सांख्या जास्त असल्याने (१६ नायकाांचे ‘डिम’ नाटक) तेथे दोन दाराांची योजना केली असावी. दुसरे दार 
रांगपीठाकिे तोंि केलेले असे पे्रक्षकगृहात पे्रक्षकाांना येण्यासाठी पूवेकिील द्रभतीत ठेवाव.े उत्तर व 
दडक्षणेकिील द्रभतीत दारे नाहीत, तेथे कदाडचत डतिक्प्या ठेवीत असतील. एक दार बाहेरून नेपथ्यगृहात 
येण्यासाठीही असेल. अशा रीतीने चौरसाकृती मांिपात फक्त तीनच दारे ठेवावयास साांडगतली आहेत. 
डत्रकोणी मांिपातही तीनच दारे व ती चौरस मांिपात डदलेल्या स्थानी ठेवावीत असे म्हटले आहे. 

 
पे्रक्षकाांना पे्रक्षकगृहात प्रवशे करण्यासाठी पूवधडदशकेिील द्रभतीत असलेले दार हे नाट्यमांिपाच्या 

अडर्ष्ठानाच्या वर आठ हात उांचीवर आहे (आकृती ८ पहा). तेव्हा नाट्यमांिपाच्या बाहेरच्या बाजूस पुन्द्हा 
एक डजना असावयास हवा. पण त्याबद्दल भरतमुनी काही बोलत नाहीत. हा दरवाजा अडर्ष्ठानावर असणार 
नाही हे नक्की. यापेक्षा रांगपीठ व पे्रक्षकाांची बसावयाची बैठक याांच्यामध्ये जी आठ हाताांची जागा सोिलेली 
आहे तेथे, उत्तरेकिील द्रभतीत हे दार असणे अडर्क सोयीचे झाले असते. 

 
अडभनवगुप्तच्या मताने नेपथ्यगृहातून रांगशीर्षावर येण्यासाठी नाट्यगृहाचा आकार कसाही असला 

तरी दोन दारे असावीत. चौरस व डत्रकोणी नाट्यमांिपात साांडगतल्याप्रमाणे येथे एकच दार नसते (आकृती 
१०). 

 
कुां भकणध (१.१.९७ — ९८) व डवप्रदास याांच्या मताने बाहेरून नेपथ्यगृहात, नेपथ्यगृहातून 

रांगशीर्षावर येण्यासाठी व पे्रक्षकगृहात प्रवशे करण्यासाठी अशी तीनच दारे असावीत. ही सवध दारे आठ हात 
रुां दीची असावीत असी जास्त माडहती डवप्रदास देतात. 

 
केतकराांच्या मताने नाट्यमांिपाला एकां दर पाच दारे असतात. दोन दारे नेपथ्यगृहातून रांगशीर्षावर 

यावयास व आणती दोन दारे रांगशीर्षाच्या उत्तर व दडक्षण बाजूांस, मत्तवारणींच्या मनोऱ्याांतून रांगशीर्षावर 
येण्यासाठी अशी चार दारे पे्रक्षागृहात असतात. पाचव े दार पूवेकिील द्रभतीत पे्रक्षकाांना पे्रक्षकगृहात 
येण्यासाठी असते. केतकराांनी रांगशीर्षाच्या उत्तर-दडक्षण बाजूांना प्रत्येकी एक अशी दोन दारे असतात याला 
अध्याय १३ व्यातील तालील श्लोकाांचा पुरावा डदला आहे- 
 



 
           

डद्वर्ा डिया भवत्यासाां रङ् गपीठ पडरिमे I 
प्रदडक्षण प्रवशेा च तथा चैवाप्रदडक्षणा II ५२ II 
आवन्द्ती दाडक्षणात्या च प्रदडक्षणा पीठिमे I 
अपसव्य प्रवशेा तु पाञ्चाली चौड्रमागर्ी II ५३ II 
आवन्द्त्याां दाडक्षणात्यायाां पाश्वधद्वारमथोत्तरम् I 
पाञ्चाल्याां औड्रमागध्याां योग्यां द्वारां तु दडक्षणम् II ५४ II 

 
केतकर वरील श्लोकाांचा अथध लावतात, ‘पात्राने प्रथम नेपथ्यगृहात वरे्षभरू्षा करावयाची नांतर 

नेपथ्यगृहाच्या दारातून बाहेर पिावयाचे व रांगशीर्षाच्या िाव्याउजव्या बाजूांस असलेल्या दाराांनी प्रवशे 
करावयाचा. आवस्न्द्त व दाडक्षणात्य लोकाांनी उत्तर दाराने प्रवशे करावा व दडक्षणद्वाराने बाहेर जाव.े पाांचाली 
व औड्र मागर्ी लोकाांनी दडक्षण दाराने प्रवशे करावा व उत्तर दाराने बाहेर पिाव.े’ 

 
या श्लोकाांचा अथध डवश्वेश्वर असा करतात, की आवन्द्ती तसेच दाडक्षणात्य लोकाांनी उत्तरद्वाराने प्रवशे 

करून उत्तर द्वारानेच बाहेर जाव.े पाञ्चाली तसेच औड्र मागर्ी लोकाांनी दडक्षण द्वाराने प्रवशे करून दडक्षण 
दारानेच बाहेर जाव.े हे साांगनू पुढे ते म्हणतात की नेपथ्यगृहातून रांगपीठावर प्रवशे करण्यासाठी पात्राांसाठी 
दोन दारे असतात. असे वाटते की नेपथ्यगृह व रांगशीर्षध याांना डवभागणाऱ्या द्रभतीत (लाकिी पिद्ाला) 
दोन दारे आहेत. ती दारे उजवी-िावीकिे द्रकवा उत्तर व दडक्षण डदशकेिे आहेत असे म्हणावयाचे. या दोन 
दाराांहून जास्त दारे रांगशीर्षावर येण्यासाठी भरतमुनींच्या मताने नाहीत. 

 

 
आयताकार नाट्यगृह 

आकृती १५ – डपशारोटी 
 



 
           

डपशारोटी नेपथ्यगृहातून रांगशीर्षावर येण्यासाठी दोन दारे दारे दातडवतात, व पे्रक्षकगृहाला एक 
नसून तीन दारे, पूवध, उत्तर व दडक्षण डदशाांना दातडवतात (आकृती १५ ). मांकि व याडज्ञक याांनी दाराांची 
योजना पेशारोटी याांनी दातडवली त्याप्रमाणे डदली आहे (आकृती १३ व १४ ). चांरभानगुप्ताांनी नेपथ्यगृह व 
रांगशीर्षध याांना दुभागणाऱ्या द्रभतीत तीन दरवाजे दातडवले आहेत. मत्तवारणीतून रांगपीठावर येण्यासाठी 
दोन दरवाजे व पे्रक्षकगृहात येण्यासाठी पूवेकिील द्रभतीत एक दार अशी एकूण सहा दारे दातडवली आहेत 
(आकृती १६). आरु्डनक डवद्वानाांनी डदलेली दाराांची सांख्या व स्थाने ही भरतमुडनमतानुसारी नाहीत हे 
उघि आहे.  

 

 
अ : आयताकार नाट्यमांिप 
आकृती १६ – चांरभान गुप्ता 

 
  



 
           

पे्रिकािंी बैठक  
 

पे्रक्षकगृहात पे्रक्षकाांना बसावयाची योजना भरतमुनी तालीलप्रमाणे साांगतात. पे्रक्षकगृह डवटा व 
लाकिी फळ्या याांनी कराव े (ना.शा, २.९० १/२). पे्रक्षकाांना बसावयाची आसने एक हात उांचीची व एक 
हात रुां दीची अशी डजन्द्याच्या पायऱ्याांप्रमाणे वर वर चढत जातील अशी असावीत. पे्रक्षकाांची तोंिे 
रांगपीठाकिे येतील अशी आसनाांची माांिणी करावी (ना.शा. २.९१-९१ १/२). पे्रक्षकाांची आसनव्यवस्था व 
रांगपीठ याांत आठ हाताांचे अांतर असाव ेव पे्रक्षकाांच्या पीठाची उांची आठ हात असावी (ना.शा. २.९०). चौरस 
नाट्यमांिपात पे्रक्षकगृह ३२ हात लाांब व १६ हात रुां द आहे. पे्रक्षकाांची आसने रांगपीठापासून आठ हात 
सोिून सुरू होतात. तेव्हा पे्रक्षकाांची बसावयाची जागा ३२ हात लाांब व ८ हात रुां द झाली. आसनाची उांची 
एक हात व रुां दीही एक हात आहे ; तेव्हा या जागेत या मापाच्या आठ पायऱ्या बसतात व त्याांची उांची आठ 
हात होते.  
  

 
 

                                    
      १  –             

 

 
      १  –                            

 
रांगपीठ हे जडमनीलगत (अडर्ष्ठानाच्या) द्रकवा काहींच्या मताने ११/२ हात उांच आहे असे कसेही असले तरी 
पे्रक्षकाांच्या आसनाांच्या मानाने ते तालीच असणार (आकृती ८). भटाांनी रांगपीठ ११/२हात उांच असते व 
पे्रक्षकगृहाांतील आसने जडमनीपासून सुरू होऊन डजन्द्याच्या पायऱ्याांप्रमाणे त्याांतील शवेटच्या आसनाची 
उांची रांगपीठाच्या उांचीइतकीच असते असे म्हटले आहे व तशी आकृतीही दातडवली आहे (आकृती १७). ही 
माांिणी योग्य वाटत नाही. दीि हात म्हणजे ३६ अांगुले. या उांचीची आठ पायऱ्याांत डवभागणी केल्यास 
प्रत्येक पायरी फक्त ४१/२अांगुले द्रकवा ८१/२ सें.मी. उांचीची होईल. अशी पायरी बसण्यास सुडवर्ाजनक 
होणार नाही हे स्पष्ट आहे.  



 
           

वेनदकेसारखे रंगपीठ 
 

रांगपीठ आठ हात रुां द असते व त्याचे थरडवभाग वडेदकेप्रमाणे असतात(ना. शा. २.९८). बहुतेक 
आरु्डनक डवद्वान वडेदकेचा अथध व्हराांिा असा करतात असे भट (१७) म्हणतात. त्याांच्या मताने रांगपीठाच्या 
भोवती जर व्हराांिा बाांर्ला तर मग रांगपीठाच्या दोन्द्ही बाजूांना असलेल्या मत्तवारणी ह्या व्हराांड्याांचे काय? 
त्याांच्या मते रांगपीठाच्या सभोवताली पायरीप्रमाणे रांगपीठापेक्षा कमी उांचीचा असा भाग बाांर्तात व त्यास 
वडेदका म्हणतात. द्रकवा रांगपीठ हे सुांदर वदेीप्रमाणे, डजच्यावर होमहवन करतात त्या वदेीप्रमाणे, बाांर्ाव.े 
त्याांनी डदलेला डतसरा पयाय म्हणजे वडेदकेचा अथध कठिा (railing) असा करून तो रांगपीठाच्या दोन द्रकवा 
तीन बाजूांभोवती असतो व त्याच्या पलीकिे मत्तवारणी हे व्हराांिे असतात. 

 
वदेीप्रमाणे रांगपीठाचे थरडवभाग असावते असा येथे वदेीप्रमाणे रांगपीठ अलां काराव ेयाचा तरा अथध 

आहे. काश्यपडशल्पम् या डशल्पशास्त्राच्या पुस्तकात वडेदकेचे थरडवभाग डदले आहेत. (आकृती १८). 
रांगपीठाचे थरडवभाग त्याप्रमाणे असावते.  
 
  



 
           

समुन्नत व समतल रंगशीषण  
 

श्लोक २.१०० मध्ये आयताकार मांिपाांतील रांगशीर्षध समुन्नत व चौरसमांिपातील रांगशीर्षध समतल 
असाव े असे म्हटले आहे. मांकि, डवश्वशे्वर इत्यादी आरु्डनक डवद्वानाांनी रांगमांचाचे रांगशीर्षध व रांगपीठ असे 
दोन भाग का पितात हे दातडवण्यासाठी या श्लोकाचा आर्ार घेतला आहे. त्याांचे म्हणणे थोिक्प्यात असे, 
की डवकृष्ट मांिपाचे रांगशीर्षध समुन्नत, उांच व चौरस मांिपातील रांगशीर्षध समतल असते ; पण उांच अथवा 
समतल हे कशाच्या तुलनेने तर त्याांच्या म्हणण्याप्रमाणे रांगपीठाच्या तुलनेने आडण म्हणून रांगमांचाचे रांगपीठ 
व रांगशीर्षध असे दोन भाग होतात. हा मुद्दा योग्य वाटत नाही. आपटे याांच्या सांस्कृत – इांस्ग्लश कोशात 
समुन्नत, उन्नत याचा याचा एक अथध चढता (rising, ascending)असाही डदला आहे. प्रस्तुत लेतकाला 
असे वाटते, की रांगशीर्षध हा रांगपीठाचा पृष्ठभाग असून आयताकृती नाट्यमांिपातील रांगशीर्षध पे्रक्षकगृहाकिून 
नेपथ्यगृहाकिे चढते बाांर्ाव ेव चौरसाकृती नाट्यमांिपातील रांगशीर्षध समतल बाांर्ाव ेअसा या श्लोकाचा अथध 
आहे. आयताकृती नाट्यमांिपात पात्राांची सांख्या फार असते. देवदानवाांची युदे्, ‘डिम’ प्रकारची १६ नायक 
असलेली नाटके इत्यादी या रांगशीर्षावर दातडवतात. सरासरी रांगमांचावर नटाांची एकच राांग असते. नट 
एका पाठीमागे एक असे क्वडचतच उभे राहतात; कारण मागचा नट पुढच्या नटामागे झाकला जाईल. पण 
पात्राांची सांख्या जास्त झाल्यास काही नटाांना पुढे उभे असलेल्या नटाांच्या मागे उभे राहणे अपडरहायध होते. 
अशा वळेेला पे्रक्षकाांना सवध नट डदसण्यासाठी रांगमांचाची मागील बाजू पुढल्या बाजूपेक्षा उांच पाडहजे व त्या 
अथी भरतमुनी डवकृष्ट नाट्यमांिपात रांगशीर्षध चढते असाव ेव चौरस नाट्यमांिपात जेथे नाटकात पात्राांची 
येवढी गदी नसते तेथे रांगशीर्षध समतल असाव ेअसे म्हणतात.  

 

 
      १८ -                            १० ८-१० 

 
  



 
           

िाट्यमंडपािे छप्पर 
 

भरतमुनी नाट्यमांिपाच्या छप्पराबद्दल फारशी माडहती देत नाहीत. पाव श्लोकात त्याांनी हा भाग 
आटोपला आहे. कायधःशलैगु-हाकारो (ना.शा. २.७९१/२) असे छप्पराचे वणधन त्याांनी केले आहे. 
िोंगरातील गुहेत आवाज घुमतो, त्या आवाजाला ‘अनुरणन’ असते व तसा आवाज नटाांच्या बोलण्याने, 
स्वरमेळाने, डनमाण व्हावयास हवा व त्यासाठी िोंगरातील गुहेच्या आकाराप्रमाणे म्हणजे मध्यभागी सपाट व 
किाांना (चारी बाजूांना) उतरता गोलाकार असा आकार नाट्यमांिपाच्या छप्पराला द्ावा. नाट्यमांिपाची 
उांची दोन मजली मांिपाइतकी असावी असेही भरतमुनी म्हणतात. वणधनावरून बौद् लेण्याांतील चैत्यगृहाांची 
आठवण येते. त्याांची उांची तूप असते व छप्पर िोंगरातील गुहेसारतेच असते. नाट्यमांिप आतून 
डदसावयास या चैत्यगृहाप्रमाणे असावा. 

 
या डवर्ानास काहीसा बळकटी आणणारा पुरावा म्हणजे ताांबाांची रचना देतील चैत्यगृहातील 

ताांबाांप्रमाणेच साांडगतली आहे. द्रभत व ताांबाांची राांग याांत थोिे अांतर व ताांबाांच्या दोन राांगाांत जास्त अांतर ; 
डशवाय ताांबाांचे वणधन करताना ते ‘र्ारणीर्ारणाः’ (ना.शा. २.९५) असे आिव्या तुळईचे वजन तोलून र्रू 
शकतील असे असावते असे म्हटले आहे. ताांबाांच्यावर येणारी (दडक्षणोत्तर) तुळई ती र्ारणी. या तुळयाांवर 
(पूवधपडिम) तुळया (तुला) असतात. त्याांवर पुन्द्हा दडक्षणोत्तर लाकिे जवळजवळ ठेवलेली असतात. 
त्याांच्या मर्ले अांतर लाकिी फळ्या टाकून डनस्च्छर किीपाटाचे छप्पर करतात. 

 
डवप्रदासाांच्या मताने छप्पर करण्यासाठी ताांबावरती आिव्या व उभ्या तुळया अशा बसडवतात, की 

त्याच्यामुळे ४० कोष्ठ तयार होतात. त्यावर पुन्द्हा आिवी लाकिे कमी अांतरावर ठेवतात व या लाकिाांमध्ये 
फळ्या टाकून डनस्च्छर छप्पर करतात. त्यावर डनम्बाची पाने, डवटा व त्यावर माती टाकून ती तूप रु्मसून 
मजबूत करावी व असे तालून किीपाटाचे व वरून र्ाब्याचे छप्पर तयार कराव.े  
 

 
सभाकार मांिप 

आकृती १९ 
 

वरील वणधनावरून नाट्यगहृाचे छप्पर कसे असाव े याची कल्पना येते. छप्पराची दुसरी रचना 
आकृती १९ मध्ये डदली आहे. या मांिपास सभाकारमांिप म्हणतात. फोटो २ वरून या प्रकारच्या छप्पराची 
अडर्क चाांगली कल्पना येईल. भरतमतानुसार बाांर्लेले नाट्यगृह कसे डदसत असेल याची कल्पना आकृती 
२० व २१ वरून येऊ शकेल. 
  



 
           

साराशं  
 

भरताच्या नाट्यमांिपाची रचना प्रस्तुत लेतकाच्या मताने कशी आहे ते येथे साराांशाने साांगतो.  
१ . नाट्यमांिपाचे आकाराप्रमाणे आयताकार, चौरस व डत्रकोणाकृती असे तीन प्रकार होतात. 

त्याांचे प्रत्येकी मापाांप्रमाणे ज्येष्ठ, मध्यम व कडनष्ठ असे तीन प्रकार आहेत. ज्येष्ठ मांिपाचे माप १०८ हात, 
मध्यम मांिपाांचे ६४ हात व कडनष्ठ मांिपाचे माप ३२ हात असते. मांिपाचे असे एकूण नऊ प्रकार आहेत.  
 

२ . मांिपाची मापे हातात साांडगतली असली तरी ते माप दण्ि प्रमाणात (१ दण्ि = ४ हात) आहे.  
 

 
फोटो २ – सभाकार नाट्यमांिप 



 
           

 
आकृती २० : नाट्यमांिपाच्या छप्पराचा आतून देतावा 

(पसी ब्राउन याांच्या ‘Indian Architecture’ मर्ील आकृत्याांवरून , प्रकाशकाांच्या परवानगीने.) 
 



 
           

  



 
           

३. नाट्यमांिपाचे पे्रक्षकगृह व पे्रक्षागृह हे दोन समान आकाराचे, मापाचे प्रमुत भाग आहेत. 
पे्रक्षागृहाचे नेपथ्यगृह व रांगशीर्षध असे पुन्द्हा दोन समान आकाराचे व मापाचे दोन उपडवभाग होतात. 
रांगपीठाचा पृष्ठभाग म्हणजे रांगशीर्षध. रांगशीर्षास रांगपीठाहून डनराळी जागा लागत नाही.  
 

४ . मत्तवारण (णी) हा व्हराांिा द्रकवा बाजूच्या लहान तोल्या (wings) नसून रांगपीठाच्या वर 
पे्रक्षकाांच्या बाजूकिील रांगशीर्षाच्या किेला दीि हाताांचा चार ताांब असलेला लाकिी कठिा असतो. 

 
५ . र्षड्दारुक म्हणजे लाकिी पिदा (partition wall). 
 
६. सवध नाट्यमांिप अडर्ष्ठानावर उभा असतो. रांगपीठ अडर्ष्ठानाहून उांच असते. रांगपीठापासून 

आठ हात अांतर सोिून पे्रक्षकाांचे आसनपीठ सुरू होते. चौरस नाट्यमांिपात ते ३२ हात लाांब व आठ हात 
रुां द असते. शवेटची पायरी अडर्ष्ठानापासून आठ हात उांचीवर असते. 

 
७. नाट्यगृहाची उांची दोन मजली मांिपाइतकी असते. त्यात कोठेही पे्रक्षागृहात अथवा पे्रक्षकगृहात 

दुसरा मजला नसतो. 
 
८ . चौरस नाट्यगृहात रांगशीर्षध आयताकृती ३२ हात लाांब व आठ हात रुां द असते. आठ हात 

लाांबीरुां दीचे चौरस नसते. 
 
९. ताांबाांची रचना आकृती १० मध्ये दातडवल्याप्रमाणे असते. काही ताांब द्रभतीत देतील असतात. 

द्रभती नाट्यगृहाच्या छप्पराचे वजन तोलून र्रीत नाहीत. ते काम ताांब व त्याांच्यावर असलेल्या तुळया 
याांच्या चौकटींनी (frame structure) केले जाते. 

 
१० . दाराांची सांख्या आयताकृती नाट्यमांिपात चार व चौरस आडण डत्रकोणी मांिपाांत तीन असते. 
 
११. आयताकृती नाट्यमांिपात रांगशीर्षध नेपथ्यगृहाकिून पे्रक्षकगृहाकिे उतरते बाांर्लेले असते. 

चौरस नाट्यगृहात रांगशीर्षध समतल असते. चौरस नाट्यगृहातील रांगपीठाचे थरडवभाग वडेदकेच्या 
थरडवभागाप्रमाणे असावते. 

 
१२ . बौद् लेण्याांतील चैत्यगृहाप्रमाणे नाट्यमांिपाची उांची दोन मजली असते व छप्पर मध्यभागी 

किीपाटाचे व बाजूांना गोलाकार उतरते असे असाव.े ताांबाांची रचना चैत्यगृहाांतील ताांबाांच्या 
माांिणीसारतीच असावी.  
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भरतमुनिप्रणीतं िाट्यशास्त्रम्  
 

श्रीः 
अथ डद्वतीयोऽध्यायः 

अध्याय दुसरा 
 

 र     च                       | 
                       र       || १ || 

 
भरत (मुनीं) चे बोलणे ऐकल्यानांतर ऋर्षींनी डवचारले, “भगवन् , नाट्यमण्िपाच्या (पूजेसाठी) 

करावयाच्या यज्ञाची माडहती आम्ही ऐकू इस्च्छतो. (१) 
 
                                | 
         र                        || २ || 

 
द्रकबहुना नाट्यगृह कसे बाांर्ाव,े त्याची लक्षणे व त्याची पूजा ही भावी मानवाांनी कशी करावी (ते 

आम्ही ऐकू इस्च्छतो.) (२)  
 

इ                           | 
                              || ३ || 

 
(या भलूोकी) येथे नाट्यशास्त्राची तसेच नाट्यगृहाची प्रथम उत्पत्ती झाली असल्याने त्याांचीच 

लक्षणे तुम्ही साांगावीत.” (३ ) 
 

          च                  र        | 
           च                     || ४ || 

 
त्या ऋर्षींचे (वरील) बोलणे ऐकून भरत (मुनी) म्हणाले, “नाट्यगृहाचे लक्षण व पूजा (डवर्ी) तुम्ही 
ऐकावीत. (४) 
 

                                 च | 
 र                                || ५ || 

 
देवाांची सृष्टी (जग) तसेच त्याांची घरे व उद्ाने ही मनानेच डनमाण होतात. (याउलट) मानवाला 

(प्रत्येक गोष्ट) प्रयत्नाने घिवावी लागते व त्यासाठी जी डिया करावयाची अडभपे्रत असेल डतची लक्षणे 
माडहती असणे आवश्यक असते. (५) 
 

                               | 
          च      च                  || ६ || 



 
           

तेव्हाां नाट्यगृह कोठे व कसे बाांर्ावयाचे, त्याची वास्तू (त्यासाठी लागणारे रव्य) व पूजा ही 
प्रयत्नपूवधक कशी करावीत ते ऐका . (६ ) 
 

इ                                  | 
               च         र       || ७ || 

 
बुडद्मान डवश्वकम्याने पे्रक्षागहृ व पे्रक्षकगृह याांचे (इतर मांिपाांपेक्षा डनराळे) कायध लक्षात घेऊन त्याांचे 

शास्त्रपूत असे तीन प्रकार साांडगतले आहेत. (७ ) 
 

[पे्रक्षागृह नेपथ्य व रगमांच डमळून होते. सडन्नवशे म्हणजे जेथे पे्रक्षक बसतात ते स्थळ. 
येथल्याप्रमाणेच श्लोक २.६६ मध्ये ‘पे्रक्षकाणाां डनवशेनम्’ असा पे्रक्षकाांच्या बसण्याच्या जागेचा रांग-मांचाहून 
वगेळा उल्लते आहे. येथेही पे्रक्षागृह व सडन्नवशे असे नाट्यमण्िपाचे दोन प्रमुत भाग साांडगतले आहेत. 
भरताने इतरत्र पे्रक्षागृह म्हणजे सांपूणध नाट्यमांिप अशा अथीही हा शब्द वापरला आहे (श्लोक २.१२, 
२.२१).] 

 
       च  र   च      च           | 
                                   र  || ८ || 

 
मांिप आयताकार, चौरस व (डत्रकोणी) तीन बाजूांचा (या आकाराांचा) असतो. त्याांचे (प्रत्येकी) 

तीन (डनरडनराळ्या) मापाांप्रमाणे ज्येष्ठ, मध्यम व कडनष्ठ असे प्रकार होतात. (८ ) 
 
[चतुरश्र याचा अथध चौकोन असा होतो येथे ‘समचतुरश्र’ म्हणजे चौरस असा अथध केला आहे. श्लोक २.८६ 
तसेच २.८८ पाहावते.] 
 

                              || 
    च    च                     च || ९ || 

 
त्याांची (मण्िपाांची) डदलेलीमापे ही दण्ि हा हात समजून डदलेली आहेत. १०८, ६४ व ३२ हात ही 

ती मापे होत. (९ ) 
 

                  च                | 
                                   || १० || 

 
१०८ हाताांचा मांिप ज्येष्ठ ६४ हाताांचा मध्यम व कडनष्ठ प्रकारचा मांिप ३२ हाताांचा असावा. (१०) 

[येथे हात म्हणजे दण्िाचे माप.] 
 

                                      | 
                                    || ११ || 
 



 
           

देवाांकडरता ज्येष्ठ प्रकारचा (मांिप) असावा. राजाांसाठी मध्यम (मापाचा मांिप) असावा. इतर 
सामान्द्य प्रजाजनाांसाठी कडनष्ठ प्रकारचा (मांिप) साांडगतला जातो. (११ ) 
 

                                |  
                                  || १२ || 

 
डवश्वकम्याने सवध प्रकारच्या नाट्यगृहाांसाठी जी मापे डनदेडशली आहेत, त्या मापाांची लक्षणे व 

परस्पर प्रमाण ऐकाव.े (१२ ) 
 

    र   च      च                  | 
       च               च           || १३ || 

 
अण ू , रज , वाल , डलक्षा, यूका (ऊ) तसेच यव, अांगुल, आडण त्याचप्रमाणे हात व दण्ि ही मापे 

साांडगतली आहेत. (१३ ) 
 

        र                         | 
                                    || १४ || 

 
आठ अणूांचा एक रज साांगतात. आठ रज डमळून एक वाल होतो. आठ वालाांनी डलक्षा होते व आठ 

डलक्षाांनी यूका होते. (१४ ) 
 
[रज म्हणजे रु्ळीचा कण. वाल म्हणजे केस (केसाचे अग्र). डलके्षला मराठीत लीता म्हणतात व 

यूका म्हणजे ऊ. असे अणू या सूक्ष्म मापापासून ऊच्या मापापयंत परस्पर प्रमाण डदले आहे.] 
 

                                     | 
                  च              || १५ || 

 
आठ यूकाांचा यव जाणावा तसेच आठ यवाांनी एक अांगुल होतो. २४ अांगुलाांचा एक हात साांगतात. 

(१५) 
 

च                               | 
                                 || १६ || 

 
चार हाताांचा दण्ि होतो. हे माप प्रमाण म्हणून डदले आहे. याच पडरमाणाने याांची (डनरडनराळ्या 

मांिपाांची) मापे मी साांगणार आहे. (१६) 
 
[या श्लोकात मण्िपाची मापे दण्िप्रमाणात आहेत हे स्पष्ट केले आहे. दण्ि या मापानेच (अनेन 

एव) मापे देत आहे असे स्पष्ट म्हटले आहे. तसेच हाताच्या मापाने (१ हात=२४ अां. या मापाने) जर मांिपाचे 



 
           

माप घ्यावयाचे तर दण्िाचे माप द्ावयाचे काहीच कारण नव्हते. तेव्हा श्लोक २.९ मध्ये डदलेल्या 
हस्तदण्िप्रमाणत: याचा अथध दांि या हाताच्या मापाने मांिपाचे माप घ्याव ेअसाच होतो.] 
 

च       र        घ               | 
        च      र                    || १७ || 

 
येथील मत्यध मानवाांसाठी असलेल्या मांिपाची लाांबी ६४ हात व रुां दी ३२ हात असावी. (१७)  
 
[हे आयताकृती श्रेष्ठ मध्यम मांिपाचे माप साांडगतले.] 

 
   ऊ                            | 
                                || १८ || 

 
नाट्यमांिप बाांर्णाऱ्याने याहून मोठ्या (मापाचा) मांिप करू नये, कारण (तसे केल्यास) 

नाट्यातील भावाडभव्यक्ती अस्पष्ट होत जाते. (१८) 
 

                         र   र  | 
     र           र              || १९ || 

 
(वर डदलेल्या मापापेक्षा) जास्त लाांबीचा मांिप असल्यास उच्चाडरलेल्या शब्दाच्या स्वराचा प्रडतध्वनी 

डनमाण झाल्याने स्वर तत्काळ डवकृत होतो. (१९ ) 
 

   च                             | 
                             र   || २० || 

 
डनरडनराळ्या दृष्डटके्षपाांपह (नटाच्या) चेहऱ्यावर जे (बदलते) भाव असतात, ते नाट्यमांिप जास्त 

लाांबीचा असल्यास पूणधपणे डदसतनासे होतात. (२०) 
 

                                   | 
         च      च        र       || २१ || 

 
तेव्हा सवध आकाराांच्या नाट्यमांिपाांचे मध्यम प्रमाणाचे माप योग्य असते. त्यामुळे जे जे म्हटले आहे 

व गायले गेले आहे, ते ते चाांगले ऐकावयास डमळते. (२१ ) 
 
[आयत, चौरस व डत्रकोणी या डतन्द्ही आकाराांच्या मांिपाांचे मध्यम माप योग्य समजतात. यावरूनही 

या डतन्द्ही आकाराांच्या मांिपाांचे मापाांच्या दृष्टीने उत्तम, मध्यम व कडनष्ठ असे तीन प्रकार होतात. 
नाट्यमांिपाचे असे एकां दर आकाराांमुळे व मापाांमुळे नऊ प्रकार होतात.] 
 
 



 
           

                                च |  
                                     || २२ || 

 
देवाांची सृष्टी (जग) म्हणजेच त्याांची घरे व उद्ाने ही मनानेच (मनोमाते्रकरून) डनमाण होतात. 

(याउलट) मानवाच्या सवध भावाांची अडभव्यक्ती प्रयत्नानेच डनमाण होऊ शकते. (२२ ).  
 
[देव जि सृष्टी देतील मनोबलाने तयार करू शकतात. उलट, मानवाला डनरडनराळ्या भावना, 

ज्या मनाच्याच स्स्थती असतात त्यादेतील व्यक्त करताना प्रयत्न करावा लागतो.] 
 

                                 | 
                                || २३ || 

 
तेव्हा मानवाने देवाांनी जे केवळ मनानेच डनमाण केले आहे तसे डनमाण करण्याची स्पर्ा करू नये. 

मानवाांसाठी असणाऱ्या घराची (नाट्यगृहाची) लक्षणे मी आता साांगतो. (२३ ). 
 

                    र            | 
                  र             || २४ || 

 
नाट्यमांिप बाांर्णाऱ्याने प्रथम जडमनीच्या त्या भागाची (जेथे नाट्यमांिप बाांर्ावयाचा आहे तेथील) 

परीक्षा करावी. नांतर शुभ व्हाव ेअशा इच्छेने (योग्य) त्या मापाची वास्तू उभारावयास आरांभ करावा (२४ ) 
 

       र                   र  च         | 
                                || २५ || 

 
(जडमनीची परीक्षा करून ती) समतल, स्थैयधयुक्त, मजबतू अशी असल्यास ती काळी द्रकवा पाांढरी 

जशी असेल तशी ती जागा नाट्यमांिपासाठी बाांर्णाऱ्याने डनविावी. (२५) 
 

                                  | 
                          च        || २६ || 

 
पडहल्याांदा जडमनीचे शुद्ीकरण कराव.े (नांतर) ती नाांगराने तणून काढावी. डतच्यावरील हािे, 

लाकिाचे तुकिे, कवट्या तसेच गवत व मुळे ही काढून जमीन शुद् करावी. (२६ ) 
 

[कोठलीही वास्तू उभारावयाची तर अगोदर डतची आतणी करावयास हवी. आतणीच्या अगोदर 
ती जमीन नाांगरून तेथे सात डदवस गाईांचा वास असतो. जमीन नाांगरावयाच्या अगोदर भतू पे्रत डपशाच 
याांना बळी डदली जातो. ‘अस्त्राय फट्’ या मांत्राने उच्चाटन केले जाते व नांतर डशवमन्द्त्र म्हणून नाांगरावयास 
सुरुवात करतात.नाांगरणीच्या अगोदर जो हा डवर्ी केला जातो, त्यास जडमनीच्या शुद्ीकरणाचा डवर्ी 
म्हणतात.] 
 



 
           

                                | 
                           र    || २७ || 

 
जडमनीचे शुद्ीकरण करून नांतर (वास्तूची) साांडगतलेल्या मापाप्रमाणे आतणी पुष्यनक्षत्री करावी. 

त्यासाठी पाांढरी दोरी वापरावी. (२७) 
 

                                 च | 
                                      || २८ || 

 
शहाण्या (सूत्रर्ाराने) कापसाची, बल्बज द्रकवा मुांज नावाच्या गवताची आडण वल्कलाांची 

(झािाांच्या सालींची) दोरी वापरावी. (वापरताांना ताणल्यावर) ती तुटता कामा नये. (२८) 
 

                           र        | 
            र     र                || २९ || 

 
दोरी मध्यभागी तुटली तर (नाट्यमांिपाच्या) मालकाचा नक्कीच मृत्य ूओढवतो. दोरी तीन भागाांत 

तुटली तर राष्राचा (राजाचा) राग ओढवतो. (२९ ) 
 
[राष्रकोप याचा अथध राज्यात, प्रजेत उपरव होईल असाही करता येईल.]  

 
           च                     | 
                    च   च        || ३० || 

 
चार भागाांत दोरी तुटली तर (नाट्यमांिप) बाांर्णाऱ्याचा नाश होतो असे साांगतात. (दोरी) 

हातातून डनसटली तर (वास्तूची) काहीतरी पिझि होईल. (३० ) 
 

                 र            | 
     च                           || ३१ || 

 
तेव्हा दोरी नेहमीच प्रयत्नपूवधक हाताळावी ; तसेच नाट्यमांिपाचे मापदेतील प्रयत्नाने अचूक 

घ्याव.े (३१) 
 

                         र    च | 
                             च      || ३२ || 

 
(नाट्यमांिपाच्या कत्यास) अनुकूल अशी डतथी असलेल्या डदवशी व (त्या डदवसाच्या) शुभ 

करणाच्या मुहूताला ब्राह्मणाांना तृप्त करून नांतर पुण्याहवाचन कराव.े (३२)  
 



 
           

[डदवसाचे ११ भाग करून त्याांतील प्रत्येक भागाला करण म्हणतात. तेव्हा डदवसाांच्या या ११ 
करणाांत जे करण शुभ असेल त्यावळेचा मुहूतध र्रावा.] 
 

                               र    | 
च       र                         च     || ३३ || 

 
शास्न्द्तकारक पाणी त्यानांतर द्रशपिून नांतर (आतणीसाठी) दोरी ताणावी. ६४ हात माप घेऊन 

त्याचे पुन्द्हा दोन भाग करावते. (३३) 
 

[६४ हात हे आयताकृती मांिपाचे लाांबीचे माप. डतचे प्रत्येकी ३२ हाताांचे दोन भाग करावते.] 
 

                                   | 
             र               || ३४ || 

 
(या दोन भागाांपैकी) मागच्या बाजूचा जो भाग त्याचे दोन डवभाग करावते. त्याांतील डनम्या भागाने 

रांगशीर्षाची कल्पना करावी. (३४) 
 
[नाट्यमांिपाची लाांबी पूवधपडिम असेल तर पडिमेकिील ३२ हाताांचा जो भाग त्याचे प्रत्येकी १६ 

हाताांचे पुन्द्हा दोन डवभाग करावयाचे. या दोन भागाांपैकी पूवेकिील जो भाग, त्याला रांगशीर्षध म्हणतात.] 
 

    च   च                          | 
                              || ३५ || 

 
पडिमेकिील (पाठीमागील) डवभाग हा नेपथ्यगृहासाठी ठेवावा असा डनयम आहे. पूवेकिून 

सुरुवात करून यथायोग्य डवर्ीने (नाट्यमांिपाची) डनरडनराळ्या भागाांत डवभागणी करावी. (३५) 
 
[नाट्यमांिपाचे ३२ × ३२ मापाचे दोन भाग करावयाचे. त्याांतील पूवेकिील भाग पे्रक्षकगृह व 

पडिमेकिील भाग पे्रक्षागृहासाठी असतो. पे्रक्षागृहाचे पुन्द्हा दोन डवभाग पािावयाचे ३२ × १६ हाताांचे. 
त्याांतील पडिमेकिील भागाांत नेपथ्यगृह असाव ेव पूवेकिील भागात रांगशीर्षाची योजना करावी.] 
 

             च                | 
            घ                  || ३६||  
                                    |३६१/२ | 

 
शुभ नक्षत्रीं व योगकाली मण्िपाची पायाभरणी करावी. शांत, नगारे, मृदांग, पणव इत्यादी सवध 

प्रकाराच्या वाद्ाांच्या घोर्षात व त्याांचा आवाज डननादत असताना स्थापनाचे कायध कराव.े (३६,३६ १/२) 
 



 
           

[चांर व सूयध याांच्या भ्रमणाांची बेरीज ८०० कला झाली की एक योग होतो. असे एकां दर २७ योग 
आहेत. सूयाची मध्यमगती दररोज ५९ कला ८ डवकला आहे व चांराची मध्यमगती दररोज ७९० कला ३५ 
डवकला आहे. या योगाांची नाव ेडदली आहेत.त्याांच्या नावासारतीच त्याांची फळे असतात. 
 

            र                         | 
              च                च || 
               च      घ             | 
                   र       रघ       || 
                                        | ] 
                                 || ३७ ||  
           च          च       र   | ३७१/२| 

 
त्यावळेेला पातण्िी , जैन सारू्, भगवी वसे्त्र र्ारण केलेले (सांन्द्यासी) व रोगजजधर अशा अडनष्टप्रद 

माणसाांना तेथून हाकून द्ाव े. (३७, ३७ १/२) 
 

        च                          || ३८ || 
                               | ३८१/२| 

 
रात्रीच्या वळेी डनरडनराळ्या ताद्पदाथांनी युक्त असा व गन्द्र्, फुले व फळे याांच्यासह असलेला 

बळी दाही डदशाांना द्ावा. (३८, ३८१/२) 
 

                               च || ३९ || 
    च              र   च    र      |३९१/२| 

 
पूवध डदशकेिे (द्ावयाचा बळी) पाांढऱ्या रांगाच्या अन्नाचा व दडक्षणेकिे (द्ावयाचा बळी) डनळ्या 

रांगाच्या अन्नाचा असावा. पडिमेकिे डपवळ्या रांगाच्या व उत्तरेकिे ताांबड्या रांगाच्या (अन्नाचा) बळी द्ावा. 
(३९, ३९ १/२)  
 

                            र       || ४० || 
                        र      | ४०१/२| 

 
ज्या डदशलेा ज्या दैवताची कल्पना केली असेल तेथे (त्या डदशलेा) त्या (दैवताप्रमाणे) मन्द्त्रपूत 

बली द्ावा. (४०, ४०१/२) 
 
[उरलेल्या उपडदशा व ऊध्वध आडण अर्ः या सहा डदशाांना द्ावयाच्या बलींची माडहती डदलेली नाही, 

ती वरील सामान्द्य कल्पना देऊन पुरी केली आहे.]  
 
                च        घ        || ४१ || 
           र            च         | ४१ १/२| 



 
           

स्थापनडियेच्या वळेी ब्राह्मणाांना तूप व पायस तावयास द्ाव े ; राजाला मरु्पकध  द्ावा व 
काराडगराांना गूळ घातलेला भात तावयास द्ावा. (४१, ४११/२) 
 

                                   || ४२ || 
                         र    च | 
                                    || ४३ || 

 
शहाण्या माणसाांनी स्थापनडिया (पायाभरणी) मूळ नक्षत्री करावी. (नाट्यमांिपाच्या मालकाला) 

अनुकूल अशा डतथीला व चाांगले करण असलेल्या मुहूताला अशा डरतीने स्थापना केल्यावर (पायाची) द्रभत 
बाांर्ावयास सुरुवात करावी. (४२, ४३ १/२) 
 

                                      | 
                    र    च || ४४ || 

 
(पायाची) द्रभत बाांरू्न झाल्यानांतर शुभकारक करण असेल अशा डतथीला, नक्षत्राला व योगकाली 

ताांबाांची स्थापना करावी. (४४) 
 

                     र               | 
 च               र           च || ४५ || 
                                       | ४५ १/२| 

 
रोडहणी द्रकवा श्रवण नक्षत्री ताांबाांची स्थापना करावी. तीन रात्री उपोर्षण केले आहे अशा अडर्कारी 

आचायाकरवी शुभ अशा सूयोदयाच्या वळेेला ताांबाांच्या स्थापनेचे काम कराव े(४५, ४५१/२ ). 
 

                               || ४६ || 
                                च | ४६१/२| 

 
पडहल्या ब्राह्मणस्तांभाच्या (स्थापनेच्या वळेी) तुपात डमसळलेल्या (पाांढऱ्या) मोहरीचा (नैवदे्) 

दातवावा. येथील सवध डवर्ी (गांर्,उटणी, वस्त्र व नैवदे् ही) पाांढऱ्या रांगाचा असावा. त्या वळेेला 
(ब्राह्मणाांना) पायस (तावयास) द्ावते. (४६, ४६ १/२).  

 
    च                          || ४७||  
    र                   च         || ४७ १/२|| 

 
त्यानांतर क्षडत्रयस्तांभाला वस्त्र लेववनू, गांर् व उटणी लावावीत. ही सवध (व नैवदे्देतील) ताांबड्या 

रांगाची असावीत. (त्या वळेेस) ब्राह्मणाांना गूळभात द्ावा. (४७, ४७ १/२).  
 

                                  च   र  ||४८|| 
                         च घ       |४९१/२|. 



 
           

पडिमोत्तर डदशलेा (वायव्य कोपऱ्यात) वैश्यस्तांभ (रोवताना) करावयाचा डवर्ी पूणधपणे डपवळ्या 
रांगात करावा. (वस्त्र, गांर्, उटणी, नैवदे् ही डपवळ्या रांगाची द्ावीत.) ब्राह्मणाांना तूपभात (तावयास) 
द्ावा.(४८, ४८१/२). 

 
                              र     || ४९ || 
                   र च         | ४९१/२ | 

 
पूवोतर (ईशान्द्य) डदशकेिील शूरस्तांभ (रोवताना) करावयाचा डवर्ी (वस्त्र, गांर्, उटणी व नैवदे् 

ही सवध) प्रयत्नपूवधक डनळ्या रांगाचा करावा. ब्राह्मणाांना (डनळया रांगाचा) तीळभात द्ावा. (४९, ४९१/२ ). 
 

                                 || ५० ||  
                     र       | ५०१/२ | 

 
वर उल्लेडतलेल्या ब्राह्मणस्तांभास पाांढऱ्या रांगाचे गांर् व उटणी लावावी. त्याच्या मुळापाशी सोन्द्याचे 

कणधफूल ठेवाव.े (५०, ५०१/२ ).  
 

     च                            || ५१ || 
                    र              | 
                             च || ५२ || 
                                  च  (      )       . 

 
वैश्यस्तांभाच्या मूळाताली चाांदीचे (कणधफूल) ठेवाव.े शूरस्तांभाच्या मूळाताली लोतांिाचे 

(कणधफूल) ठेवाव.े (५१, ५२)  
 
                                    | 
           घ             च      ||५३|| 
                               र      |५३१/२| 
 
या सवध ताांबाांच्या मुळापाशी सोनेदेतील ठेवाव.े फुलाांच्या माळा घालून नांतर शुभाडशवाचक 

पुण्याहवाचनाच्या व जयजयकाराच्या घोर्षात ताांबाांची स्थापना करावी. (५३, ५३१/२).  
 
र                      र       || ५४ || 
                                      |५४१/२| 
 
भरपूर रत्ने व गाईांसह वसे्त्र याांचे दान करून ब्राह्मणाांना सांतुष्ट कराव े व नांतर ताांब उचलून 

रोवावते. (५४, ५४१/२).  
 
 च   च        च                 || ५५ || 
                                     |५५ १/२| 



 
           

ताांब त्याांच्या स्थानाांपासून ढळणार नाहीत, कां प पावणार नाहीत तसेच स्वतःभोवती डफरणार 
नाहीत (अशी काळजी घेऊन ताांब रोवावते ). कारण ताांबाांच्या स्थापनेचे हे सवध दोर्ष साांडगतले आहेत. 
(५५, ५५१/२) 

 
         च                     || ५६ ||  
       रच                    |  
    र                               ||५७ || 
 
ताांबाच्या स्वस्थानापासून ढळण्याने दुष्काळाची आपत्ती ओढवते व स्वतःभोवती डफरण्याने 

(मालकाच्या) मृत्यूचे भय असते. ताांब जर कां प पावला, तय भयांकर अशा परराजाच्या स्वारीचे भय असते. 
तेव्हा हे दोर्ष टाळून शुभ अशा ताांबाांची स्थापना करावी. (५६, ५७)  

 
                             च     |  
                                    ||५८|| 
 
पडवत्र ब्राह्मणस्तांभाकडरता दडक्षणा व गाय दान म्हणून द्ावी. इतर (ताांबाां-) साठी त्याांच्या 

स्थापनेकरीता काम करणाऱ्या सगळ्याांना जेवण घालाव े(५८). 
 
        च           च           |  
  र           च                   ||५९|| 
 
बुडद्मान नाट्याचायाने हे जेवण मन्द्त्र म्हणून पडवत्र कराव.े पुरोडहत व राजा याांनाही मर् व पायस 

ह्याांचे भोजन घालाव.े (५९)  
 
                   र        र   | 
                                     ||६०|| 
                                  च  | 
‘    च      र           च        ||६१|| 
        र             च     ’  ६११/२| 
 
तसेच सवध कामकऱ्याांना तीळ व मीठ घातलेल्या भाताचे जेवण घालाव.े असा हा सवध डवर्ी 

केल्यावर सवध वादे् वाजत असताना ‘जसे मेरू व महाबलवान डहमालय (पवधत) अचल आहेत, तसा तू 
राजाला जय देणारा व अचल हो’ असे ताबाांना यथायोग्य रीतीने अडभमन्द्त्रून पडवत्र करून उचलून रोवाव.े 
(६०, ६११/२).  

 
      र  च      च             च ||६२|| 
                             |६२१/२| 
 



 
           

तज्ञ (डशल्पीने) ताांब, दारे, द्रभती व नेपथ्यगृह ही डवश्वकम्याने साांडगतलेला असा (हा) सवध डवर्ी 
पार पािूनच स्थापावीत. (६२, ६२ १/२). 

 
र                              र   ||६३|| 
च               र            |  
   घ                       र   ||६४|| 
 
रांगपीठाच्या (पे्रक्षकगृहाकिील) बाजूला मत्तवारणी करावी. रांगपीठाच्या (लाांबीच्या) प्रमाणात चार 

ताांबाांसडहत असलेली ही मत्तवारणी ११/२हात उांचीची असावी. (६३,६४) 
 
[रांगपीठाची जी पे्रक्षककाांकिली बाजू डतच्या किेवर मत्तवारणी हा कठिा ठेवलेला असतो. त्याची 

लाांबी रांगपीठाच्या लाांबीइतकी व उांची १ १/२ हात म्हणजे ०·६८४ मीटर असते. या कठड्याला चार ताांब 
असतात.] 

 
    घ                    र       |  
            च      च               च ||६५|| 
                                 |६५ १/२| 
 
रांगमांिपाची (रांगपीठाची ?) उांची डतच्या (मत्तवारणी) इतकीच ठेवावी. मत्तवारणीला उटणी, रू्प, 

गन्द्र् तसेच वस्त्र ही डनरडनराळ्या रांगाांची द्ावीत व तेथील भतूास आविता असा बळी द्ावा. (६५, ६५ 
१/२). 

 
[मत्तवारणीचा डद्ववचनी उल्लेत येथे आला आहे ‘तयोः’ या शब्दाने. श्लोक २.६३, ६४ मध्ये 

मत्तवारणीचा उल्लेत एकवचनी आहे. तसेच नांतर श्लोक २.६५ मध्येही एकवचनीच उल्लते आहे. तेव्हा 
च.ब.व म. या भरताच्या नाट्यशास्त्राच्या आवृत्तीत जे ‘तया’ तुल्यां असे म्हटले आहे ते बरोबर वाटते व 
येथील ‘तयोः’ हा मत्तवारणीचा डद्ववचनी उल्लेत लेतकाची कदाडचत चूक असावी.  

 
रांगमांिपाची उांची मत्तवारणीइतकी असावी असेही पुन्द्हा म्हटले आहे. येथे रांगमांिप म्हणजे 

नृत्तरत्नावलीत ८.६७-६८ मध्ये वर्शणलेला दोन हात लाांबीरुां दीचा व एक हात उांचीचा लहानसा मांिप 
साांडगतला आहे तो असावा. या लहानशा मांिपात स्वगीय अप्सरेप्रमाणे सुांदर डदसणारी नतधकी नाच करते 
असेही साांडगतले आहे. भरतमुनी मात्र असे काही साांगत नाहीत.] 

 
                             र   ||६६|| 
         र   च                   |  
          र   र              र   ||६७|| 
 
कुशल (डशल्पीने) ताांबाांच्या लोतांि (लोतांिाचे कणधफूल?) ठेवाव.े त्याांच्या स्थापनेच्या वळेी 

ब्राह्मणाांना तीळडमडश्रत भाताचे भोजन घालाव.े अशा रीतीने डवडर्पुरस्सर मत्तवारणी बाांर्ावी. (६७)    
 



 
           

[येथे पुन्द्हा ताांबाांच्या मुळापाशी लोतांि ठेवाव,े त्याच्या स्थापनेच्या वळेी ब्राह्मणाांना भोजन घालाव े
वगैरे सवध डवर्ी ब्राह्मणस्तांभ वगैरे ताांबाांकडरता जसा डदला आहे तसाच आहे. तेव्हा मत्तवारणीचे ताांब हे 
कठड्याच्याच उांचीचे नसून थेट छपरापयंत गेलेले आहेत. मत्तवारणीचे स्थान प्रो. सुब्बाराव म्हणतात 
त्याप्रमाणे अडर्ष्ठानापाशीच (रांगपीठापाशीच) असते तर तेथील ताांब छपरापयंत जाणारे नसते. तेव्हा पुन्द्हा 
मत्तवारणी हा रांगपीठावरील कठिा असून रांगपीठाचा थरडवभाग नाही.]  

 
र                              |  
र                              ||६८|| 
 
(मत्तवारणीच्या स्थापने) नांतर रांगपीठ डवश्वकम्याने साांडगतलेल्या रीतीने कराव.े रांगशीर्षध मात्र 

र्षड्दारुकासह कराव.े (६८) 
 
[र्षड्दारुक म्हणजे लाकिी पिदी (Partition wall)] 
 
       र    च                  | 
  र          च                     ||६९|| 
 
येथे (र्षड्दारुकापाशी नेपथ्यगृहाला दोन दारे करावीत. (रांगपीठ) भरण्यासाठी येथे काळी माती 

प्रयत्नपूवधक वापरावी. (६९)  
 
                           र  | 
                                  ||७०|| 
 
नाांगराने जमीन तणनू डतच्यातील ढेकळे, गवत व दगिगोटे काढून टाकावते. नाांगराला पाांढऱ्या 

रांगाचे बलवान बैल प्रयत्नाांनी (डमळवनू) जोिावते. (७०)  
 
   र         च                   | 
         च                          ||७१|| 
 
ज्याांच्याांत शारीडरक दोर्ष काहीही नाहीत व सवध अवयव जेथल्या तेथे आहेत अशा पुरुर्षाांनी 

(नाांगरणीचे) व माती वाहून नेण्याचे काम कराव.े माती वाहून नेण्यासाठी नव्या टोपल्याांचा उपयोग करावा. 
(७१) 

 
[काळी माती भरून रांगपीठ तयार केले. आता रांगमांचाचा पृष्ठभाग कसा असावा त्याचे वणधन 

देतात.] 
 
                 र             |  
                                च ||७२|| 
            र  र              |७२१/२| 



 
           

अशा रीतीने रांगशीर्षध बाांर्ाव.े ते कासवाच्या पाठीप्रमाणे बडहवधि (मध्यभागी उांच) द्रकवा (माशाच्या 
पाठीप्रमाणे) अांतवधिही (मध्यभागी तोलगट) नसेल असे प्रयत्नपूवधक पाहाव.े रांगशीर्षध तऱ्या आरशाप्रमाणे 
सपाट (समतल) असणे योग्य असते. (७२, ७२ १/२). 

 
र      च                     च     ||७३|| 
                                च       | 
       र  च                     ||७४|| 
 
चाणाक्ष (डशल्पीने) रांगशीर्षावर रत्ने ठेवावीत. पूवध डदशलेा डहरा ठेवावा. दडक्षणेच्या बाजूला वैिूयध व 

पडिम बाजूला स्फडटक ठेवाव.े उत्तरेच्या बाजूला प्रवाळ व मध्यभागी सोने ठेवाव.े (७३,७४)  
 
    र   र                       |  
ऊ                             ||७५|| 
 
असे रांगशीर्षध बाांरू्न (नांतर) लाकिी काम करावयास सुरुवात करावी. (हे लाकिी काम) त्याच्या 

एकां दर माांिणीच्या दृष्टीने बरीच भवडत न भवडत अशी चचा करून डनरडनराळ्या सुांदर कलाकृतींची योजना 
केलेले असे असाव.े (७५) 

 
                              | 
             च                ||७६|| 
 
डनरडनराळ्या चौरस (आयत) आकाराांचे डवतान असलेले, पुष्कळ (तऱ्हेच्या) व्याल आकृतींनी 

सुशोडभत तसेच सवध आसमन्द्त भाग डनरडनराळ्या सुांदर पुतळ्याांनी सुशोडभत केलेला असावा. (७६) 
 
[व्याल म्हणजे तोंि एका प्राण्याचे व शरीर दुसऱ्या प्राण्याचे असा प्राणी.] 

 
          र                     |  
                  च           ||७७|| 
 
डनरडनराळ्या तऱ्हेचे सुांदर कोनािे असावते. थरडवभागाांच्या डनरडनराळया रचना असलेल्या वडेदका 

कराव्यात. वगेवगेळ्या डठकाणी ठेवलेल्या डचत्रडवडचत्र नक्षीच्या जाळ्या असलेल्या डतिक्प्या ठेवाव्यात. 
(७७)  

 
        र                      | 
                        च            ||७८|| 
 
उत्तम पीठ व आिव्या तुळया असाव्यात. पीठात कपोतालीचा थरडवभाग असावा. जडमनीवर 

डनरडनराळ्या तऱ्हेची नक्षी (mosaic) काढलेली असावी व (रांगमांच) सुांदर ताांबाांनी सुशोडभत डदसेल असे 
पहाव.े (७८) 



 
           

                                  |  
                                   ||७९|| 
             र    र         र    |७९ १/२| 
 
असे लाकूिकाम केल्यानांतर द्रभती बाांर्ावयास सुरुवात करावी. ताांब, तुांटी द्रकवा डतिकी तसेच 

कोपरा द्रकवा दुसरे दार याांनी द्वारवरे् होणार नाही (अशी त्याांची माांिणी असावी.) (७९, ७९ १/२ ) 
 
[दारापढेु जवळच ताांब, तुांटी द्रकवा डतिकी अथवा दुसरे दार येऊ नये असा डशल्पशास्त्राचा डनयम 

आहे व तसे झाल्यास द्वारवरे् झाला असे म्हणतात.] 
 
              र                 ||८०|| 
                        र       | 
                                 ||८१|| 
    र  र                      |८१ १/२| 
 
नाट्यमांिप िोंगरातील गुहेच्या आकाराचा असून तो (उांचीला) दोन मजल्याांचा असावा. वाऱ्याच्या 

झुळका (द्रकवा वातप्रवाह) डनमाण होणार नाहीत अशासाठी डतिक्प्याांना जाळ्या व दारे बसडवलेली 
असतात. यामुळे वाऱ्याचे प्रवाह नाट्यमांिपात डनमाण होणार नाहीत व (नटाच्या तोंिून उच्चारलेले) शब्द 
(वाऱ्यामुळे डनसटून न जाता) स्पष्ट ऐकू येतील. तेव्हा नाट्यगृह बाांर्णाऱ्याने त्यात वाऱ्याचे प्रवाह डनमाण 
होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. याच्यामुळे वाद्मेळावा गांभीर स्वर (अडवकृत असा) राहील. (८०, 
८११/२) 

 
                                   ||८२ || 
                                |८२ १/२| 
 
द्रभती बाांर्ल्यावर द्रभतीनाां लेप (plaster) द्ावा. त्याच्या बाहेरून (लेपावरून) प्रयत्नपूवधक चुन्द्याचा 

रांग द्ावा. (८२, ८२ १/२ ) 
 
                   र             ||८३|| 
                 च             |८३ १/२| 
 
सगळीकिे लेप लावलेल्या, रांग काढलेल्या, गुळगुळीत व प्रयत्नपूवधक सुशोडभत केलेल्या द्रभतींवर 

डचते्र काढावीत. (८३, ८३ १/२ ) 
 
 च       च                         ||८४|| 
         च         च र   च         |८४ १/२| 
 



 
           

डचत्रडवर्षय म्हणून पुरुर्ष व स्त्रीसमुदाय ही रेताटावीत. वलेींची (डनरडनराळ्या तऱ्हेची) नक्षी काढावी 
व स्वतःला (राजाला) आवितील असे (रामायण, महाभारत द्रकवा तुद्द राजाच्या आयुष्यातील) प्रसांगाांची 
डचते्र द्रभतीवर काढावीत. (८४, ८४ १/२ ) 

 
                                   ||८५|| 
 
नाट्यगृह बाांर्णाऱ्याांनी असे आयताकार (नाट्यगृह) बाांर्ाव.े (८५) 
 
   र             च  र         | 
       च                         ||८६|| 
 
चौरस आकाराच्या (नाट्यगहृाचे) लक्षण पुन्द्हा साांगतो. (त्याच्या) चारी बाजूांची लाांबी ३२ हात 

घ्यावी. (८६)  
 

[आयताकार मांिपाची लक्षणे साांडगतल्यावर त्यावरून चौरसाकृती मांिपाची लक्षणे 
समजण्यासारती आहेत. तरीही त्याहून जास्तीची जी लक्षणे ती साांगतो या अथी पुनरेव हा शब्द आला 
आहे.] 

 
                               | 
                                च ||८७|| 
                  च  र        र    |८७ १/२| 
 
नाट्य जाणणाऱ्याांनी जडमनीच्या शुभ भागी नाट्यमांिप स्थापावा. आयताकार मांिपासाठी जो डवर्ी, 

जी शुभलक्षणे व जी मांगलदायक काये करावयास साांडगतली आहेत ती एकही राहू न देता चौरसाकृती 
मांिपासाठी करावीत. (८७, ८७ १/२ ) 

 
च  र                          च ||८८|| 
                                     |८८ १/२| 
 
सवध बाजू सारख्या लाांबीच्या आहेत असा चौकोन दोरीने आतावा व त्याचे (पे्रक्षकगहृ, रांगशीर्षध व 

नेपथ्यगृह असे तीन) डवभाग करावते. बाहेरच्या बाजूला उत्तम डवटाांची मजबूत द्रभत बाांर्ावी. (८८, ८८ 
१/२) 

 
       र        र       र        ||८९|| 
                             र   |८९ १/२| 
 
तेथे आतमध्ये, रांगपीठावर उभे आहेत व मांिपाचे वजन तोलून र्रतील असे दहा ताांब (नाट्यगृह) 

बाांर्णाऱ्याांनी रचावते. (८९, ८९ १/२ ) 
 



 
           

               च                   ||९०|| 
इ                                |९० १/२| 
 
ताांबाांच्या बाहेर (पे्रक्षकगहृ) डजन्द्याप्रमाणे (पायरी पायरीचे) असणारे पीठ (बसावयाची जागा) 

बाांर्ाव.े पे्रक्षकगृह डवटा व लाकिे याांनी तयार कराव.े (९०, ९० १/२ ) 
 
                                ||९१|| 
र                               |९१ १/२| 
 
जडमनीपासून एक एक हात उांचीने वरवर वाढत जाणारी व रांगपीठाकिे पे्रक्षकाांचे तोंि येईल अशी 

(पे्रक्षकाांच्या) बैठकीची योजना करावी. (९१, ९१ १/२) 
 
[भडूम म्हणजे एक] 
 
        र  च                      ||९२|| 
                           र   | 
                च           र        ||९३|| 
 
जाणकार (डशल्पीने) मांिपाचे वजन तोलू शकतील असे मजबूत आणती सहा ताांब 

(पे्रक्षकगृहाच्या) आत योग्य त्या डठकाणी डवडर्पूवधक स्थापावते. डशवाय याांच्या (या सहा ताांबाांच्या) 
बाहेरील बाजूांना आठ ताांब उभारावते. (९२,९३) 

 
       च                       | 
             च                     ||९४|| 
 
नांतर आठ हात (उांचीचे) मापाचे, डवरुद् डदशकेिे (रांगपीठाकिे) तोंि असलेले व रांगपीठापासून 

आठ हात अांतरावर असे (पे्रक्षकाांना बसावयाचे) पीठ स्थापन कराव.े (९४)  
 
[सपाट रांगपीठ व डजन्द्याप्रमाणे असलेले पे्रक्षकाांचे पीठ याांत आठ हाताांचे अांतर असाव.े पे्रक्षकाांच्या 

आसनाच्या पायरीची उांची एक हात असते. पे्रक्षकगृहाची रुां दी १६ हात आहे. त्यातील आठ हात अांतर 
रांगपीठापासून सोिले म्हणजे आठ हात उरतात. तेव्हा एक हात उांच व एक हात रुां द अशा आठ पायऱ्या 
येथे बसतात व पे्रक्षकाांच्या पीठाची जास्तीत जास्त उांची आठ हात होते त्या अथी अष्टहस्तप्रमाणतः पीठम् | 
असे म्हटले आहे.] 

 
                            र   |  
  र    र      च        र        ||९५|| 
 



 
           

येथे (आवश्यकता वाटल्यास) तज्ञ डशल्पीने मांिपाचे वजन तोलून र्रण्याकडरता व तुळयाांचा भार 
वाहण्याकडरता (डदलेल्याहून जास्त) ताांबाांची योजना करावी. हे ताांब डस्त्रयाांच्या आकृत्या कोरून सुांदर 
डदसतील असे करावते. (९५)  

 
[ताांबाांची सांख्या वाटल्यास पे्रक्षकगृहात वाढवावी, पे्रक्षागृहात वाढव ू नये या अथी ‘तत्र’ हा शब्द 

आला असावा. रांगमांचावरील ताांबाांची सांख्या नेहमीच कमी पाडहजे.]. 
 

           च                   । 
  र  च          र           ॥ ९६ ॥ 

 
त्यानांतर प्रयत्नपूवधक नेपथ्यगृह बाांर्ाव.े रांगपीठावर प्रवशे देणारे एक दार तेथे असाव.े (९६ ) 
 
[श्लोक २.६९ मध्ये आयताकृती नाट्यगृहाचे वणधन देताना लाकिी पिद्ापाशी नेपथ्यगृहाला दोन 

दारे असावीत असे म्हटले आहे. येथे फक्त एकच दार साांडगतले आहे. हा आयताकृती व चौरसाकृती 
मांिपाांतील महत्त्वाचा फरक आहे. ]. 

 
         च                र    । 
र                         र       ॥ ९७ ॥ 

 
पे्रक्षकाांना (पे्रक्षकगहृात) प्रवशे देणारे दुसरे दार या (नेपथ्यगृहातून रांगशीर्षात जाण्याकडरता 

ठेवलेल्या दाराच्या) समोर येईल असे ठेवाव.े हे दुसरे दार रांगपीठाच्या समोर (मध्यभागी) येईल असे 
ठेवाव.े (९७ ) 

 
[नेपथ्यगृहातून रांगपीठावर जाण्यासाठी एक दार असते. ते कोणडवद् असू नये. तसेच त्याच्या 

समोर ताांब येऊ नयेत म्हणून रांगपीठाच्या लाांबीच्या मध्यभागी हे दार येईल. हाच मुद्दा दुसरे दार, पे्रक्षकाांना 
प्रवशे देणारे दार, नेपथ्यगृहातील दाराच्या समोर असाव े व ते रांगपीठाच्या समोर मध्यभागी असाव े असे 
साांगून पक्का केला आहे. तेव्हा ही दोन्द्ही दारे नाट्यगृहाच्या रुां दीच्या मध्यभागी असतात.] 
 

                 र             । 
च  र                        ॥ ९८ ॥ 

 
रांगपीठ आठ हात मापाचे (रुां दीचे) कराव.े ते चौकोनी (आयताकार १६ हात लाांबी व ८ हात 

रुां दीचे), सपाट व वडेदकेप्रमाणे (थरडवभाग करून) अलां काराव.े (९८ ) 
 

                          र   । 
च                                    ॥ ९९ ॥ 

 
वडेदकेच्या एका बाजूवर (पे्रक्षकाांकिे येणाऱ्या) चार ताांबाांसह अगोदर साांडगतलेल्या मापाची 

मत्तवारणी (कठिा) बाांर्ावी. (९९ ) 



 
           

 
[मत्तवारणीची लाांबी रांगपीठाच्या लाांबीइतकी व उांची १ १२ हात असावी असे श्लोक २.६४ मध्ये डतचे 

माप डदले आहे.] 
 

           च   र           र    । 
                  च  र           ॥ १०० ॥ 

 
रांगशीर्षध चढते तसेच समतल करतात. आयताकृती नाट्यमांिपातील रांगशीर्षध चढते असते तर 

चौरस नाट्यमांिपातील रांगशीर्षध समतल असते. (१००) 
 
[समुन्नत म्हणजे पे्रक्षकगृहाकिून नेपथ्यगृहाकिे वर वर जाणारे, चढ असणारे ; यामुळे एका 

नटामागे दुसरा नट असला तरी तो देतील स्पष्ट डदसेल. कारण रांगशीर्षाचा मागचा भाग पुढच्या भागापेक्षा 
चढावर असतो.] 
 

               च  र             । 
     र                        ॥ १०१ ॥ 

 
अशा प्रकारचे चौरस नाट्यगहृ असाव.े यानांतर तीन बाजू असलेल्या (डत्रकोणाकृती) नाट्यगृहाचे 

लक्षण साांगतो. (१०१ ) 
 

                                     । 
                 र           र    ॥ १०२ ॥ 

 
नाट्यगृह बाांर्णाऱ्याांनी तीन बाजू असलेले म्हणजे डत्रकोणी (नाट्यगृह) बाांर्ाव.े त्याच्या मध्यभागी 

(पुढे पे्रक्षकगृह व मागे नेपथ्यगृह याांच्यामध्ये) डत्रकोणीच रांगपीठ कराव.े (१०२) 
 

  र                                 । 
       च          र              ॥ १०३ ॥ 

 
त्या नाट्यगृहाच्या त्याच कोणापाशी एक दार ठेवाव.े दुसरे दार रांगपीठाच्या पाठीमागे कराव.े 

(१०३) 
 
[बाहेरून नेपथ्यगृहात येण्यासाठी असलेले दार डत्रकोणाच्या एका कोणापाशी असते. दुसरे दार 

नेपथ्यगृहातून रांगशीर्षावर येण्यासाठी असते.] 
 

        च  र                   । 
                                   ॥ १०४ ॥ 
 



 
           

चौरस नाट्यगृहाच्या बाबतीत द्रभत, ताांब इत्यादींसाठी जो डवर्ी साांडगतला आहे, तो सवध डत्रकोणी 
मांिपाच्या बाबतीतदेतील (तो मांिप) बाांर्णाऱ्याांनी अांमलात आणावा. (१०४) 
 

                                  । 
   र                              ॥ १०५ ॥ 

 
शहाण्या (डशल्पीने) या अशा रीतीने नाट्यगृहे बाांर्ावीत. या (नाट्यमांिपाांचा) यथायोग्य पूजाडवर्ी 

मी परत साांगतो. (१०५ ) 
 

॥ इडत भारतीये नाट्यशासे्त्र मण्िपडवर्ानो नाम डद्वतीयोऽध्यायः ॥ 
 

भरत (मुनीं) च्या नाट्यशास्त्रातील ‘मण्िपडवर्ान’ नावाचा दुसरा अध्याय सांपला. 
 
 
 
  



 
           

पनरनशष्ट १ 
 

  िृत्तरत्िावली । जाय सेिापनत 
 
(मरास गव्हनधमेंट ओडरएन्द्टल डसडरज िमाांक CVII (1965)  
 

पाि २०२ अध्याय ७ 
 
सौधे केनलविे रम्ये शाद्वलेऽन्द्यि वा शुभे । 
स्थािे योनया नवधातव्या नवतािानदनवनिनिता । 
ग्स्थरा श्लक्ष्णा समा गौरी कृष्ट्णा वा रङ्गभूमणता ॥ २ ॥ 
 
हेमन्द्ते नशनशरे िोष्ट्णा वसन्द्तग्रीष्ट्मयोर्हहमा 
घिागमपगमयोिः साधारणगुणा तथा ॥ ३ ॥ 
 

पाि २३७ अध्याय ७ 
 

िृत्तमण्डपलिणम् । 
 
शतमष्टोत्तरं षनष्टिः ितुर्हभरनधका ततिः । 
द्वाकिशानदनत हस्तािां पृथक् तेषु भवेग्न्द्मनतिः ॥ २१२ ॥ 
 
ज्येष्ठे रंगस्य दूरत्वान् मन्द्द्रतातोद्यगीतयोिः । 
पे्रिणीयस्य ि व्यनक्तिः नह सम्यक् नवभाव्यते ॥ २१३ ॥ 
 
दूरस्थास्तु जिािः श्राव्या इनत तारतरो ध्वनििः । 
क्लेशसंपानदतो िूिं वैस्वयणमवलम्बते ॥ २१४ ॥ 
 
ध्वनििः मुञ्चनत माधुयं मण्डपेऽनतकिीयनस । 
त्यक्त्वा ज्येष्ठकनिष्ठे दे्व ततो मध्यिः प्रशस्यते ॥ २१५ ॥ 
 
यि िृत्यध्विी पे्रक्ष्यश्रव्ये ते भवतिः सुखम् । 
ितुष्ट्षनष्टकरायामो द्वाग्त्िंशत्  करनवस्तृनतिः ॥ २१६ ॥ 
 
नवकृष्टो मण्डपो राज्ञा ितुरश्रोऽथवावरिः । 
समन्द्ताच्चतुरश्रस्य द्वाकिशत् कीर्हततािः करािः ॥ २१७ ॥ 
 
आयामस्तु नवकृष्टस्य पूवणपश्निमतो मतिः । 
पूवणतस्ति संत्यज्य करािष्टौ प्रकल्पयेत् ॥ २१८ ॥ 



 
           

ितुरश्र ंकरै रंगशीषं सग्म्मतमष्टनभिः । 
रासकादौ ततोऽप्यधं नद्वगुणो वा यथोनितम् ॥ २१९ ॥ 
 
ततोऽप्यष्टौ करान्द्मुक्त्वा स्थािं कुयात् सभापतेिः । 
शुद्धादशणतलाकार रंगशीषोपशोनभतिः ॥ २२० ॥ 
 
स्तम्भैरुत्कीणणकसहादै्यिः नवलसत्सालभनञ्जकैिः । 
प्रत्युप्तािेकरत्िाशंुियध्वस्ततभोभरैिः ॥ २२१ ॥ 
 
नवनििनििभङ्गीकैिः पे्रिणीयरैलंकृतिः । 
हेमािलगुहाकारस्वणणकंुभैिः नवरानजतिः ॥ २२२ ॥ 
 
यन्द्ििारीजिालापसंगीतानद नविेष्टिैिः । 
संपानदत िमत्कारिः कपूणरी (?) शोनभतान्द्य (द्या ?) भूिः ॥ २२३ ॥ 
 
िीरन्द्रछादिोपेत पे्रिणीयनद्वतीयभूिः । 
िािाद्वीपान्द्तरािीतैिः देवाशंानदनभरम्बरैिः । 
नवनििेण नवतािेि ियिािन्द्ददायकिः ॥ २२४ ॥ 
 
िािापिलताबन्द्धैिः इनतहासानदनभश्शुभैिः । 
नवक्रमैिः केनलनभिः (?) . . . . . . त्याग (?) मुख्यसै्सभापतेिः ॥ २२५ ॥ 
 
गीतातोद्यध्विेिः स्थैयणसुस्वरत्वानदहेतव े। 
गवािैिानतनववृतैभूणनषतो िानतसंवृतैिः ॥ २२६ ॥ 
 
. . . . . . सुषमैद्वारैवेनदका मत्तवारणैिः । 
संगीतावसरेस्सान्द्द्रिः पुष्ट्पतारनकतानिनतिः ॥ २२७ ॥ 
 
नवसानरनवनवधामोदपुष्ट्पमाल्योपशोनभतिः । 
समन्द्ताद धूनपतोऽजस्त्रधूपैिः कृष्ट्णागरूत्करैिः ॥ २२८ ॥ 
 
निवास इव भारत्या क्रीडागारनमव नश्रयिः । 
कतणव्यो िाट्यिृत्ताथणिः मण्डपो लिणाग्न्द्वतिः ॥ २२९ ॥ 

 
 
 
 
 
 



 
           

॥ इनत िृत्तमण्डपलिणम् ॥ 
 

पाि २५२ अध्याय ८ 
 

ितुरश्रा ितुस्तम्भा रंगे रत्िरानजता । 
. . . िग्ण्डग्त्वका (मण्डनपका ?)स्थाप्य हस्तनद्वतयसग्म्मता ॥ ६७ ॥ 
 
हस्तमािानधकोत्सेधा तत्तप्राणान्द्त . . . (?) । 
नवनििमनणसन्द्दोहद्योतमािप्रभावनलिः ॥ ६८ ॥ 
 
नतष्ठेत्ति नवमािस्था िाकिारीव ितणकी 
वन्द्द्यमािानभतिः स्त्रीनभश्िामरव्यजिानदनभिः ॥ ६९ ॥ 
 

पनरनशष्ट १ आ  
 

आ शृङ्गारहार – हम्मीर,  
 

भरतकोश पृ. ९१८ 
 
पे्रिाथं ग्स्िग्घरम्यायां भूमौ श्रीरंगमंडपम् । 
प्रकृष्ट ंितुरश्र ंि शस्तं ि पनरकल्पयेत् । 
प्रमाणियमेतस्य श्रेष्ठ ंमध्य ंतथाऽधमम् ॥ 
 

पनरनशष्ट १ इ 
 

इ िृत्तरत्िकोश – कंुभकणण,  
 

उल्लास १ परीिण १ 
- (राजस्थाि पुरातत्त्वान्द्वेषण मंनदर) 

 
िाट्यवेश्म ततिः कुयाद्वास्तुलिणलनितम् ॥ ३० ॥ 
 
दोषैरदूनषता भूनमिः सामागेरश्नमरादृढा । 
अिूषरा भूनमदोषैिः कीलकादै्यरदूनषता ॥ ३१ ॥ 
 
लाङ्गलोनल्लनखता शस्ता तििानण समासतिः । 
हस्तपुष्ट्यािुराधान्द्त्यसौम्यनििोत्तरासु ि ॥ ३२ ॥ 
 



 
           

नद्वदैवत्ये नदगीशस्ते नवष्ट्ट्यादैरपनरप्लुते । 
पुण्याहवाििादे्यि िाट्यवेशम् समारभेत् ॥ ३३ ॥ 
 
समा ंकृत्वा भुवं ति नसतं तन्द्तु प्रयत्ितिः । 
कापासाद्यन्द्यतरजं दृढं सूिं प्रसारयेत् ॥ ३४ ॥ 
 
यथाकृष्टं बलात् पंुनभिण तृट्यनत कदािि । 
मध्यनिभागतुयांशे तृनटते क्रमतो भवेत् ॥ ३५ ॥ 
 
नवभुराष्ट्रप्रयोकृ्तणा ंफलं दोषावहं तथा । 
हस्तात् प्रसायणमाणेऽग्स्मन् भ्रष्टेऽप्यपियो भवेत् ॥ ३६ ॥ 
 
ततिः सूिं दृढं कायं िाट्यवेशम्नवनिर्हमतौ । 
तत् निधा गनदतं वेश्म नवकृष्टं ितुरश्रकम् ॥ ३७ ॥ 
 
त्र्यश्रं िेनत पुिमणध्य ंदीघं समनमनत नद्वधा । 
तिाद्य ंदेवतागारमनतदीघणमिुत्तमम् ॥ ३८ ॥ 
 
ितुरश्र ंतु यद दीघ भूपतीिा ंतदीनरतम् । 
ब्राह्मणादेगृणहं प्रोकं्त ितुरश्र ंसमं बुधैिः ॥ ३९ ॥ 
 
शूद्रानदहीिवणािा ंवशे्म त्र्यश्रनमहोनदतम् । 
पे्रिागृहाणा ंनिमाणे प्रमाणं नवश्वकमणणा ॥ ४० ॥ 
 
तनिष्ट ंतत्प्रबोद्धव्यमणुशिै्व रजस्तथा । 
वालो नलिा ि यकूा ि यमाश्िैवाङ् गुलं तथा ॥ ४१ ॥ 
 
एकैकोत्तरवृद्धया ि क्रमादष्टगुणं ग्त्वदम् । 
हस्ताङ् गुलािंा कवशत्या ितुरग्न्द्वतया नमतिः ॥ ४२ ॥ 
 
ितुहणस्तो भवेिण्डो िाट्यवेशम्गतो सदा । 
ति स्यान्नानकिां वेश्म सप्तकवशनतदण्डकम् ॥ ४३ ॥ 
 
दैर्घयणनवस्तरतिः तत्स्यात्तदधेि नमतं पुििः । 
िृणा ंषोडशनभदणण्डैर्हमतमायामतो मतम् ॥ ४४ ॥ 
 
निरष्टनभस्तु नवस्तारे ति सूिं प्रसारयेत् । 
िाट्यवेश्म ि कतणव्यमतथोध्वं कदािि ॥ ४५ ॥ 
 



 
           

पे्रिागृहाणा ंसवेषा ंमध्यमं मािनमष्ट्यते । 
यतस्तग्स्मन् कृतं पाठं्य गेय ंि श्रव्यता ंव्रजेत् ॥ ४६ ॥ 
 
संसाध्या भूनमरायामे पूवणपश्निमयोर्हदशोिः । 
दनिणोत्तरनवस्तारो प्रतीच्या नवभजेच्च ताम् ॥ ४७ ॥ 
 
दण्डैश्ितुनभद्वाभया ंि द्वाभयामष्टानभरेव ि । 
ित्वारिः स्युिः क्रमाद भागास्तेषु पश्निमतो भवेत् ॥ ४८ ॥ 
 
िेपथ्यस्य गृहीतस्य पुरतो रंगशीषणभूिः । 
तदग्रतो रंगपीठं तत् पुरस्तात् सभास्पदम् ॥ ४९ ॥ 
 
भुवनमत्थं नवभज्याथ बकल दद्यानन्नशामुखे । 
ब्राह्मणासं्तपणनयत्वा ि िािारत्िैरलंकृतान् ॥ ५० ॥ 
 
मृदंगपटवादै्यश्ि शंखदंुदुनभगोमुखैिः । 
सवणतोदै्यिः प्रणुनदतैरुलूलध्वनिपेशलैिः ॥ ५१ ॥ 
 
काषायवसिादीिा ंपाषण्याश्रनमणा ंतथा । 
उत्सारणमनिष्टािा ंकृत्वा नदिु दशस्वनप । 
पुष्ट्पाितानदनभमणन्द्िैस्तकल्लगैिः शुनिमािसिः ॥ ५२ ॥ 
 
यादृश ंनदनश यस्यां स्याद दैवतं निगमोनदतम् । 
तादृशस्ति दातव्यो बनलमणन्द्िपुरस्कृतिः ॥ ५३ ॥ 
 
नसतरक्तिीलकृष्ट्णपीतधूम्रारुणामलम् 
प्रागानदनदक्पनतभयोऽनं्न कल्पयेत् प्रयतात्मवान् ॥ ५४ ॥ 
 
मुहूतेिािुकूलेि मूलेि श्रवणेि वा । 
 रोनहण्या ंवोपोनषतिः सन्नुपाध्यायिः समानहतिः ॥ ५५ ॥ 
 
स्तम्भािा ंस्थापिं कुयाल्लनिे सद ग्रहवीनिते । 
सुनशग्ल्पघनटतािः स्थाप्यािः कुग्म्भकापूवणमेव तािः ॥ ५६ ॥ 
 
अतंबणनहमािसूिादधेि स्युिः ग्स्थरं ग्स्थतािः । 
अग्निकोणं पुरस्कृत्य स्तम्भािः स्युब्राह्मणादयिः ॥ ५७ ॥ 
 
स्वणणताम्ररूप्यलोहस्तन्द्मूलेऽिुक्रमात् निपेत् । 
स्तम्भान् संपूजयेत् पश्िाद वस्त्रमाल्यािुलेपिैिः ॥ ५८ ॥ 



 
           

पीतैरकै्तस्तथा श्वेतैिीलेश्िैव यथाक्रमम् । 
पायसं गुडोदिं ि कृतानं्न कृशरा ंतथा ॥ ५९ ॥ 
 
नद्वजेभयो भोजिं दद्यात् स्तम्भािुक्रमतिः सुधीिः । 
तािुत्थाप्य शिैर्हवद्वाशं्िल-कम्पनववर्हजतान् ॥ ६० ॥ 
 
स्थापयेत् कंुनभकाशीष ेशाग्न्द्तपाठपुरस्सरम् । 
यतस्तच्चलिे राष्ट्रऽिावृनष्टिः कम्पिे तथा ॥ ६१ ॥ 
 
परिक्रभय ंतस्मात् ति यत्िो नवधीयते । 
स्तम्भस्थापिमन्द्िोऽय ंप्रणवानदिमोन्द्तकिः ॥ ६२ ॥ 
 
यथािलो नगनरमेरुर्हहमवाशं्ि महािलिः । 
जयावहो िरेन्द्दरस्य तथा त्वमि [लो भव] ॥ ६३ ॥ 
 
अिेि स्थानपतान् स्तंभान् पश्येद दनिणतो िगान् । 
नवप्रराजन्द्ययोभणध्ये भुवा स्वाक्रान्द्तया सह ॥ ६४ ॥ 
 
सौम्ये सप्तापरासं्तद्वन्द्मध्यतो वैश्यशूद्रयोिः । 
एवमष्टादशैते स्युिः स्तम्भािः साष्टकरान्द्तरािः ॥ ६५ ॥ 
 
भुवा स्वाक्रान्द्तया साकं दनिणेतरपाश्णवयोिः । 
पूवणपशन्िमयोस्तद्वद हस्तषोडशकान्द्तरौ ॥ ६६ ॥ 
 
द्वौद्वौ स्तंभौ समारोप्यौ स्वाधाक्रान्द्तभुवौ पृथक् । 
तयोमणध्ये तथा स्तम्भौ साष्टहस्तान्द्तरौ पृथक् ॥ ६७ ॥ 
 
स्वाधाक्रान्द्तभुवौ स्थाप्यौ द्वौ द्वौ पश्निमपूवणयोिः । 
एव ंस्युवणसवस्तम्भाश्िाथ मध्यभुनव क्रमात् ॥ ६८ ॥ 
 
ग्स्थतस्तंभािुसारेण सप्त सप्तापरान् सुधीिः । 
नवस्तरेत् सूिमास्फाल्य ितसृष्ट्वनप पङ् नक्तषु ॥ ६९ ॥ 
 
पञ्चहस्तनमतायामान् नवस्तारे हस्तमािकान् । 
ितुिःपञ्चाशदुनदतान् सहपूवैमणिोरमान् ॥ ७० ॥ 
 
यत्पङ् नक्तनद्वतय ंपाश्णव ेपङ् नक्तया मध्यतिः ग्स्थता । 
तासु कोष्ठाष्टकं कायं समन्द्तादष्टहस्तकम् ॥ ७१ ॥ 
 



 
           

मध्यपङ् के्तस्तु ये पङ् क्ती पाश्णवतिः समवग्स्थते । 
तन्द्मध्ये तु ग्स्थते पङ् क्ती ये ते पूवेऽष्टकोष्ठकैिः ॥ ७२ ॥ 
  
दैर्घयेऽष्टहस्तकैव्यासे ितुहणस्तनवभूनषतैिः । 
नवस्तारायामयोयणद्वा ता ंभूकम नवभजेद बुधिः ॥ ७३ ॥ 
 
द्वाकिशता तथा हस्तैश्ितुिःषष्ट्ट्या यथानवनध । 
द्वाकिशदेव ंकोष्ठािः स्युश्ितुरस्त्रा मिोहरािः ॥ ७४ ॥ 
 
आयामे पनरणाहे ि करैिः षोडशनभर्हमतम् । 
मध्यकोष्ठितुष्ट्कं तु रङ् गपीठं प्रकल्पयेत् ॥ ७५ ॥ 
 
पूवणवद रङ्गपीठस्य वग्न्द्हकोणानदकोणगान् । 
ब्राह्मणादु्यपनधस्तम्भान् स्थापयेत् नशग्ल्पसत्तमिः ॥ ७६ ॥ 
 
करैिः षोडशनभिः सम्यगन्द्तरालनवभूनषतान् । 
ितुकस्त्रशत् पुििः स्तम्भािन्द्यान् वेधनववर्हजतान् ॥ ७७ ॥ 
 
साष्टहस्तान्द्तरान् नवद्वान् यथाभागमवग्स्थतान् । 
स्थापयेदेवमेतग्स्मन्नष्टकिशन्द्मिोहरान् ॥ ७८ ॥ 
 
यद्वा द्वाकिशता हस्तैरायामपनरणाहयोिः । 
ितुरस्त्रा ंभुवं कृत्वा स ितुिःषनष्टकोष्ठकम् ॥ ७९ ॥ 
 
मध्ये कोष्ठितुष्ट्केऽस्या ंरङ्गपीठं प्रकल्पयेत् । 
रङ्गपीठात् पृष्ठभागे रङ्गशीषं प्रकल्पयेत् ॥ ८० ॥ 
 
तत्पूवणभागे िेपथ्यभविं साधु कारयेत् । 
अग्निकोणानदषु ततिः क्रमेण स्तम्भवेशिम् ॥ ८१ ॥ 
 
ब्राह्मणादु्यपनधच्छनं्न पीठिेपथ्यवेश्मिोिः । 
स्वाधाक्रान्द्तं भुवा साकं ितुहणस्तान्द्तरालतिः ॥ ८२ ॥ 
 
प्रनतकोणं यथाकोणस्तम्भाभया ंसह सवणतिः । 
तथा षोडश संस्थाप्यािः स्तम्भािः सूिािुरोधतिः ॥ ८३ ॥ 
 
आयामे तेऽष्टहस्तािः स्युर्हवस्तारे स्सुश्ितुिः करािः । 
ितसृष्ट्वनप काष्ठासु रङ्गपीठस्य कोष्ठकािः ॥ ८४ ॥ 
 



 
           

[ते] ियस्त्रयोऽसंभूय स्युश्ितुिःषनष्टसंख्यकािः । 
स्तम्भा एकोिपञ्चाशन्नाट्यवशे्मनि कोष्ठकािः ॥ ८५ ॥ 
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ई संगीतिन्द्द्र- नवप्रदास 
 
नाट्यशालाडनमाणडवडर्ः I (भरतकोश पृ. ३२०) 
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ए भावप्रकाशि I -शारदातिय 
 
गायकवाि ओडटएन्द्टल डसरीज ×LV (1930). 
 
पान २९५  दशमोऽडर्कारः । 
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ऐ संगीत िारायण  
 

नाट्यशाला (भरतकोश, पान ८६९) 
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  र    १ ओ 

 
ओ संगीतमकरन्द्दिः | िारद 

 
(गायकवाि ओडरएन्द्टल डसरीज ×VI, पान २७) 
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