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– णनिेदन – 
 

“प्रासादमंडन” हा गं्रथ अनेक शतकापूर्वी मूळ संस्कृतमध्ये लिलहिेल्या भारतीय र्वास्तुशास्त्रासबंंधी 
आहे. आजचे युग हे रै्वज्ञालनक युग आहे. र्वास्तुरचनेत लर्विक्षण प्रगती झािेिी आहे. तरीही शास्त्र म्हणनू 
र्वास्तुरचनेचा अभ्यास करताना त्याचे मूळ आपणािा अनेक शतकापूर्वी लिलहिेल्या र्वास्तुशास्त्रासंबधंीच्या 
“प्रासादमंडन” या गं्रथात आढळते. या द्दलिने “प्रासादमंडन” या गं्रथाचे महत्र्व आहे, असे मिा र्वाटते. 
 

डॉ. श्री. र.पु. कुिकणी यानंी लिलहिेल्या या गं्रथाचे मराठी र्वाचक – लर्वशषेतः र्वास्तुशास्त्राचे 
अभ्यासक भरघोस स्र्वागत करतीि अशी मिा आशा आहे. 
 
 
मंुबई   

णद. १५ ऑर्कर्ोबर, २००१  (रा. रं. बोराडे) 
  अध्यक्ष 

  महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ 
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प्रस्तािना 
 

भारतात काश्मीरपासून तामीळनाडु पयंत र्व गुजराथ, कच्छ पासून आसाम राज्यापयंत सर्वतु्र 
प्राचीन काळापासून मध्ययुगापयंत बाधंिेिी अनेक सुंदर देर्वािये सरु्वत्र लर्वखुरिेिी आढळतात. या 
मंलदराचं्या बाधंकामाचं्या पद्धतीलर्वषयी, त्याचं्या र्वास्तुशास्त्रीय शिैीलर्वषयी तसेच त्याचं्या लनरलनराळ्या 
अर्वयर्वाचंी पूणु मालहती होण्यासाठी भारतीय र्वास् तुशास् त्रार्वरीि गं्रथाचंा अभ् यास होणे आर्वश्यक आहे. 
नागर, द्रालर्वड, उलडया र्वगरेै लनरलनराळ्या र्वास्तुकामाच्या शिैी र्वणुन करणारे अनेक गं्रथ संस् कृत भाषेत 
लिलहिेिे आढळतात. त्याचं्यापकैी सूत्रधार मंडनाने लिलहिेल्या नागर शिैीच्या प्रासादाचंी मालहती 
देणाऱ्या 'प्रासादमंडन' या र्वास् तुशास् त्रार्वरीि िहानशा गं्रथाचे मराठी भाषेत भाषातंर केिे आहे. या गं्रथाच्या 
अभ् यासाने सौराट्र, गुजराथ र्व महाराट्रातीि नागर शिैीत बाधंिेल्या मंलदराचं्या र्वास्तुशास्त्राबद्दिची 
काहंीशी सलंक्षप्त पण ठोस अशी मालहती लमळते. 
 

सूत्रधार मंडन हा प्रलसद्ध लशल्पशास् त्री राजस्थानातंीि मेर्वाड प्रातंाचा असून त्याचे र्वडीि सुप्रलसद्ध 
सूत्रधार श्रीके्षत्र (खेता) हे होत. ते मूळचे पाटण येथीि भगोरा जातीचे र्व भगुृ पंथीय होते. सूत्रधार मंडन र्व 
सूत्रधार श्रीके्षत्र हे लचत्तोडच्या महाराणा कंुभकणाकडे (इ.स. १४३३ ते इ.स. १४६८) लशल्पशास् त्री म्हणनू 
आश्रयास होते. राणा कंुभाने लचत्तोडिा ज्या अनेक र्वास्तु बाधंल्या, त्यातं लकल्ले, देर्वािये तसेच कीर्ततस्तंभ 
याचंा समार्वशे होतो. त्या श्रीके्षत्र र्व मंडन सूत्रधार यानंी बाधंिेल्या आहेत. लचत्तोडच्या लकल्यातीि राणा 
कंुभाच्या लर्वजयस् तंभाच् या सर्वात र्वरच्या मजल्यार्वरीि भभतीर्वर सूत्रधार मंडनाचे र्व इतराचें लचत्र कोरिेिे 
आहे. मंडन हा सोमपुरा ब्राह्मणापंकैी होता असे म् हणतात. सौराट्रातीि सुप्रलसद्ध सोमपुरा जातीचे 
लशल्पशास् त्री हे लर्वर्श्कम्याच्या लशल्पशास्त्राच्या शिैीप्रमाणे मंलदरे बाधंतात. लर्वर्श्कमा हा अट् टर्वसूंपैकी प्रभास 
र्वसूचा मुिगा असून त्याची आई भगुृ ऋषींची मुिगी होती. भगुृ ऋषींची महती ते अलत प्राचीन तसेच आद्य 
लशल्पाचायु म्हणून आहे. लशल्पशास्त्राच्या बाबतीत भगुृ हे लर्वर्श्कम्याचे गुरु होते असे मानतात. 

 
सूत्रधार मंडनाने लशल्पशास् त्रातीि लनरलनराळ्या लर्वषयारं्वर िहान, सूत्ररूप मात्र ठोस मालहती 

देणारी अनेक पुस्तके संस् कृत भाषेत लिलहिी आहेत. प्रासादमंडन हे पुस्तक प्रासादाचं्या (मलंदराचं्या) 
र्वास्तु संबधंी मालहती देते. राििल्लभ या पुस् तकातं  राजर्वा्ाचं्या बाधंकामासंबधंी मालहती लदिी आहे. 
िास्तुमंडन, िास्तुशास्त्र र्व िास्तुसार ही पुस्तके इमारतींच्या बाधंकामासंंबधंी आहेत. आयतत्ि या पुस्तकात 
र्वास्तुचे आय, व्यय, नक्षत्र, तारा र्वगैरेंचे गलणत लदिेिे असून र्वास्तुच्या मािकािा त्याने बाधंिेिी र्वास्तु 
त्यािा िाभकारक कशी होईि याबद्दिचा ऊहापोह केिेिा आहे. देिता मूती प्रकरिम् र्व रूपमंडन ही 
पुस्तके मूतीशास्त्रार्वर आहेत. असे म्हणतात की सूत्रधार मंडनाच्या काळी लशल्पशास् त्रार्वरीि पुस्तके, - 
त्याचं्यातीि मालहती - ही बरीच अव् यर्वत्क्स्थत स्र्वरूपात उपि् ध होती र्व लशल्पशास्त्राच्या सर्वु लर्वषयारं्वर 
उत्तम पुस्तके लिहून त्या काळी भारतीय लशल्पशास्त्रािा जी उतरती कळा िागिी होती ती नाहीशी करून 
या शास्त्राचे त्याने पुनरुज् जीर्वन केिे. याचे श्रेय सूत्रधार मंडनास लदिे जाते. 

 
'प्रासादमंडन' हा गं्रथ त्याच्या नारं्वात लदल्याप्रमाणे प्रासादाचंी - देर्वमंलदराचंी - मालहती देतो, र्व हा 

प्रासादारं्वरीि श्रेष्ठ गं्रथ आहे. दुसऱ्या पक्षी तो मंडनाने लिलहिेिा आहे - अशा अथाने या गं्रथाचे नारं्व लदिे 
आहे. यात एकूण आठ अध्याय असून पलहल्या अध्यायातं प्रासादाचें प्रकार. देर्वमंलदर बाधंण्यासाठी योग्य 
जागा प्रासाद बाधंण् यासाठी, त् याच्या आखणीसाठी योग्य काळ, तसेच प्रासादाच्या मािकािा प्रासाद 
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शुभकारक होण्यासाठी आय, व्यय इत्यादी ज्योलतषलर्वषयक मालहती लदिी आहे. प्रासाद कोणत्या 
लनरलनराळ्या द्रव्यानंी बाधंिा म् हणजे लकती पणु्याची प्राप्ती होते र्वगैरे मालहती देखीि येथे लदिी आहे. 
प्रासादाच् या पायातीि कूमुशीिेची मालहती आिी आहे. 

 
दुसऱ्या अध्यायात प्रासादाची जगती (उपपीठ), तोरण र्वगैरेंची मालहती देऊन नालभर्वधेासंबधंी चचा 

केिी आहे. लर्वट्णू, देर्वी, सूय ुइत्यादी देर्वाचं्या मंलदराभोर्वती चार उप-लदशानंा जी िहान देर्वािये बाधंतात 
त्या देर्वाियातं कोणत्या लदशचे्या मलंदरातं कोणत्या देर्वाची स्थापना करार्वी याबद्दि मालहती लदिी आहे. 
लतसऱ्या अध्यायात पीठ, भभत (मंडीर्वर) याचंी मापे र्व त्याचें लनरलनराळे थर लर्वभाग तसेच गभगुृहाच्या 
दरर्वाजाचंी लत्रशाख, पंचशाख ते नर्वशाख पयंतची मालहती लदिी आहे. चर्वथ्या अध् यायात लशखर, शुकनास, 
आमिसार, किश, ध्र्वज र्वगैरेंची मापे र्व त्याचं्या लनरलनराळ्या अर्वयर्वाचंी मालहती लदिी आहे. पाचंव्या र्व 
सहाव् या अध् यायात लनरलनराळ्या प्रकारच्या प्रासादाचें र्वणुन केिे आहे. त्र्यंग, पंचागं ते नर्वागं प्रकारचे 
प्रासाद, त्याचंी नारं्व ेर्व र्वणुन पाचंव्या अध्यायात येते. सहाव्या अध्यायात केसयालद प्रासाद तसेच लनरलनराळे 
मेरु प्रकारचे प्रासाद याचं्या लर्वषयी मालहती आिी आहे. सातव्या अध्यायात मुखमण्डप, नृत् यमण् डप, 
गूढमण्डप र्वगैर अनेक प्रकारच्या मंडपाचंी मालहती लदिी असून मंडपाचं्या लशखराचे र्व त्यार्वरीि संर्वरणेचे 
र्वणुन केिे आहे. प्रासाद संपूणु बाधूंन झाल्यार्वर जी धार्तमक कृत्ये करार्वयाची त्याचें र्वणुन आठव्या 
अध्यायाते येते. तेथेच र्वास्तुप्रलतष्ठा - लर्वधीच्या अनुषंगाने र्वास् तुपदमंडि र्व र्वास्तुपरुूष याचंीही मालहती 
लदिी आहे. 

 
प्रासाद मंडनाच्या मराठी भाषातंरात जागोजागी टीपा देऊन या गं्रथात र्वापरिेल्या शास् त्रीय 

श्दाचंा अथु लर्वशद केिा आहे. परंतु त्यातीि काहंी लर्वषयासंंबधंी ज्याचंा केर्वळ टीपा देऊन लनर्वाह िागत 
नाही, त्याचंी मालहती खािी लदिी आहे. 

 
लोकपाल भकर्वा णदर्कपाल हे लदशाचें संरक्षक असून प्रत्येक लदशकेरीता एक असे एकूण आठ आहेत. 

त्याचंी मालहती खािी सारणीत लदिी आहे. 
 

सारिी १ 
णदर्कपालािंी माणहती 

नािं णदशा शरीरािा ििष हातातंील आयुधे िाहन 

इन् द्र पूरु्व लपर्वळा र्वज्र र्व स् तन (?) ऐरार्वत नारं्वाचा हत्ती 
यम दलक्षण काळा ढण्ड र्व शूि रेडा 
र्वरुण पलिम पाढंरा नागपाश र्व शखं मकर 
कुबेर उत्तर लपर्वळा अंकुश र्व गदा मनुट्य 
अत्क्ग्न आग् नेय्य िाि सु्रक र्व कमंडिू बोकड 
लनऋुलत नैऋुत् य लनळा तिर्वार र्व खेटक शर्व 
र्वाय ू र्वायव्य - - हलरण 
ईशान ईशान् य नीळकंठ कपाि र्व लत्रशिू नन् दी 
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मत्स्यपुराणातं चार मुख्य लदशाचें संरक्षक पूरे्व कडून अनुक्रमे सुधमा, शखंपाि, केतुमान र्व 
लहरण्यरोमा हे आहेत असा उल्लेख आहे. 

 
बुद्ध धमाप्रमाणे चार मुख्य लदशापािकाचंी नारं्व े र्वगेळी आहेत. पूरु्व लदशचे्या िोकपािाचे नारं्व 

धृतराट्र असून तो र्वीणा र्वाजर्वीत आहे असा दशलुर्वतात. दलक्षणेकडीि िोकपाि लर्वरूढक असून तो 
दैत्यािा पायाखािी तुडर्वीत आहे असा दाखलर्वतात. पलिमेकडीि र्व उत्तरेकडीि लदशापािाचंी नारं्व े
अनुक्रमे लर्वरुपाक्ष र्व रै्वश्रर्वण अशी आहेत. लर्वरूपाक्षाच्या उजव्या हातात रत्न र्व डाव्या हातात सपु धारण 
केिेिे असतात. रै्वश्रर्वणाच्या उजव्या हातात ध्र्वज असून डाव्या हातात िहान स् तूप असतो.  

 
र्वज्रयान बुद्ध पंथीयाचं्या लनट् पन् नयोगार्विी या गं्रथात एकूण दहा लदशापािाचें र्वणुन लदिे आहे. हे 

सर्वु  नेहमी त्याचं्या शक्तीसह दाखलर्वतात. त्यानंा प्रत्येकी तीन मुख र्व सहा हात असतात. यापकैी दोन 
हातानंी त्यानंी त्याचं्या पत्नींना आभिगन लदिेिे असते. उरिेल्या चार हातात धारण केिेल्या आयुधाचंी 
मालहती खािी सारणीत लदिी आहे. 

 
सारिी २ 

णदशापालािंी माणहती 

नािं णदशा शरीरािा ििष  हातातीत आयुधे 

यमान् तक पूरु्व लनळा काळे र्वज्रमुद्गर, खड्ग, मणी, कमळ 
प्रज्ञान् तक दलक्षण पाढंरा र्वज्रालंकत शुभ्रदण् ड, तिर्वार, मणी, कमळ  
पद्मान् तक पलिम िाि ताबंडे कमळ, तिर्वार, मणी, चक्र 
लर्वघ् नान् तक उत् तर लहरर्वा कराि र्वज्र, तिर्वार, मणी, कमळ 
तलक्राज आग् नेय लनळा लनळा दण् ड, खड्ग, मणी, कमळ 
नीिदण् ड नैऋत् य लनळा लनळा दण् ड, खड्ग, मणी, कमळ 
महाबि र्वायव् य लनळा लत्रशिू, तिर्वार, मणी, कमळ 
अचि ईशान् य लनळा खड्ग, र्वज्र, मणी, कमळ 
उट् णीष उध् रु्व लपर्वळा लपर्वळे चक्र, खड्ग, मणी, कमळ 
सुम् भराज अधः लनळा र्वज्र, खड्ग, मणी, कमळ 

 
जैनमताप्रमाणे दहा लदशापािाचंी नारं्व ेलनराळी आहेत. पूरु्व लदशेचा िोकपाि इन् द्र, आग् नेय लदशचेा 

र्वाय,ू दलक्षणेचा यम, नैऋत्येचा लपतृ, पलिमेचा र्वरुण, र्वायव्येचा महाराज, उत् तरेचा सोम, ईशान् येचा 
लदशापाि महेन्द्र, पाताळाकडीि र्वासुकी र्व आकाशाकडीि ब्रह्मा. 

 
अि लदक् पािाचं्या मूती बादामी, गत्क्न्जगट्टी (लजल्हा धारर्वाड), नालशक लजल्यातीि लसन्नर येथीि 

ऐरेर्श्र मंलदराच्या मंडपाच्या लर्वतानार्वर र्व खजुराहो येथीि मंलदरात कोरिेल्या आढळतात. 
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लदशापािाचंी कल्पना ही रै्वलदक काळानंतरची आहे असे समजतात. भारतात, मौय,ु र्वगैरे राजानंी 
जेव्हा जर्वळ जर्वळ अलखि भारत भजकून साम्राज्ये लनमाण केिीत तेव्हा सर्वु भारतभर सर्वु लदशानंा त्याचं्या 
र्वतीने कारभार करणाऱ्या अलधकाऱ्याचंी, राज्यपािाचंी गरज लनमाण झािी. हीच कल्पना भारतीयानंी 
देर्वाचं्या संपूणु लर्वर्श्ाच्या राज्यािा िार्वनू लदशापािाचंी संकल्पना लनमाण केिी. ग्रहमखातं मुख्य ग्रहानंा 
आहुती लदल्यानंतर लदशापािानंा देलखि आहुती लदल्या जातात. िहान भकर्वा मोठ्या लर्वलहरी, तिार्व 
र्वगैरेंच् या प्रलतट् ठापनेच्या र्वळेी या लदशापािानंा बळी देतात. 

 
के्षत्रपाल हा गार्वाचा संरक्षक असतो. ऋग्र्वदेातं त्यास 'के्षत्रस् य पलत' : म्हणून सबंोलधिे आहे. 

र्वदेामंध्ये त्याने गाई, घोडे याचें संरक्षण करार्व ेम्हणून प्राथुना केिेल्या आढळतात. शतेाच्या नागंरणीपूर्वी र्व 
बीजारोपणापूर्वी के्षत्रपािािा बळी देतात, तो भरैर्वाप्रमाणे समजिा जातो, त्यामुळे त्याच्याबरोबर नेहमीच 
कुत्रा दाखलर्वतात. तो नग् न असून त्याच्या कंबरेभोर्वती सपु गंुडाळिेिा दाखलर्वतात. त्याच्या उजव् या हातात 
मुद्गर र्व डाव्या हातात नरकपाि असते. 

 
प्रासादमण्डनाच्या पलहल्या अध्यायात र्वास् तु बाधंार्वयास सुरुर्वात करताना शुभ मुहूतु, योग, लतथी, 

करण इत्यादी बघार्वयास हर्वी असा उल्लखे आहे. या ज्योलतषलर्वषयक श्दाचें अथु खािी लदिे आहेत. 
 
णतथी पाचं प्रकारच्या आहेत. १) नंदा २) भद्रा ३) जया ४) लरक्ता र्व ५) पूणा. प्रथमा, षष्ठी र्व 

एकादशी या नंदा लतथी समजतात; लितीया, सप् तमी र्व िादशी या भद्रा लतथी; तृतीया, अिमी र्व त्रयोदशी 
या जया लतथी; चतुथी, नर्वमी र्व चतुदुशी या लरक् ता लतथी; र्व पंचमी, दशमी र्व पौर्तणमा या पूणा लतथी होत. 

 
योर्- सूयु र्व चंद्राच्या गतींची बेरीज १३ अंश, २० किा म्हणजेच ८०० किा होण्यास जो र्वळे 

िागतो त्यास योग म्हणतात. सूयु चदं्राचा भ्रमणमाग ु ३६० अंशाचा आहे. त्याचं्या किा ३६० × ६० = 
२१,६०० होतात, र्व ८०० किा बेरीज झािी की एक योग होतो. तेव्हा २१६०० ÷ ८०० = २७. तेव्हा योग २७ 
आहेत. त्याचंी नारं्व ेआहेत. १) लर्वट्कम्भ २) प्रीलत ३) आयुट्मान ४) सौभाग्य ५) शोभन ६) अलतगण्ड ७) 
सुकमा ८) धृलत ९) शिू १०) गण्ड ११) रृ्वलद्ध १२) धु्रर्व १३) व्याघात १४) हषणु १५) र्वज्र १६) लसद्धी १७) 
व्यलतपात १८) र्वरीयान् १९) पलरघ २०) लशर्व २१) लसद्धी २२) साध्य २३) शुभ २४) शुक्ि २५) ब्रह्मा २६) 
ऐन् द्र र्व २७) रै्वधृलत. हे सत्तार्वीस योग आपल्या नारं्वाप्रमाणे फि देतात. ३, ४, ५, ११, १६, २१, २२ र्व २३ हे 
शुभ; २, ७, १२, २०, २४, २५ र्व २६ हे मध्यम र्व बाकीचे योग अशुभ फि देतात. 

 
करि- चंद्र र्व सूयामध्ये सहा अंश अंतर पडण्यास जो काळ िागतो त्यास करण म्हणतात. दररोज 

दोन करणे येतात. एकंदर करणे ११ आहेत. त्याचंी नारं्व ेआहेत १) बर्व २) बािर्व ३) कौिर्व ४) तैलति ५) 
गरज ६) र्वलणज ७) लर्विी भकर्वा भद्रा भकर्वा कल्याणी ८) शकुलन ९) चतुट्क १०) नाग आलण ११) लकस्तुघ्न. 

 
योर्- अमृतलसद्धी योग हस् त नक्षत्र रलर्वर्वारी असिे की होतो. तसेच सोमर्वारी मृग अथर्वा श्रर्वण 

नक्षत्र, मंगळर्वारी अलर्श्नी, बुधर्वारी अनुराधा, गुरुर्वारी पुट्य, शुक्रर्वारी रेर्वती र्व शलनर्वारी रोलहणी नक्षत्र 
आिे तर तेव्हा ंतेव् हा ंअमृत लसद्धी योग होतो. हा योग शुभ मानतात. लनरलनराळ्या योगाचंी मालहती खािी 
सारणींत लदिी आहे. 
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सारिी 3 
योर्ािंी माणहती 

योर्ािे नािं  रणििार सोमिार मंर्ळिार बुधिार रु्रुिार शुक्रिार शणनिार 

अमृतलसद्धी हस् त मृग/श्रर्वण अलर्श्नी अनुराधा पुट् य रेर्वती रोलहणी 
यमघंटा मघा लर्वशाखा आद्रा मूळ कृलतका अनुराधा हस् त 
मृत् यु अनुराधा उत् तराषाढा शततारका अलर्श्नी  मृग आश् िेषा हस् त 
चर पूर्वाभाद्रपदा आद्रा लर्वशाखा रोलहणी पुट् य मघा मूळ 
उत् पात लर्वशाखा पूर्वा धलनट् ठा रेर्वती रोलहणी पुट् य उत् तरा 
यमदंट् रा मघा  मूळ कृलतका रेर्वती उत् तराषाढा रो लहणी श्रर्वण 
 धलनट् ठा लर्वशाखा भरणी पुनर्वुसू अलर्श्नी अनुराधा  शततारका 
मुसिर्वज्र भरणी लचत्रा उत्तराषाढा धलनष्ठा उत्तरा ज्येष्ठा रेर्वती 
दग्ध िादशी एकादशी पंचमी तृतीया षष्ठी अिमी नर्वमी 
क्रकच िादशी एकादशी दशमी नर्वमी अिमी सप्तमी षष्ठी 
 
कणपला षष्ठी- भाद्रपद शुद्ध षष्ठी मंगळर्वारी अथर्वा रलर्वर्वारी येऊन त्या लदर्वशी व्यलतपात भकर्वा रोलहणी नक्षत्र 
आिे तर कलपिा षष्ठीचा योग मानतात. हा सुमारे साठ र्वषांनी येतो. 
 
णसद्धीयोर्- मंगळर्वारी तृतीया, अट् टमी भकर्वा त्रयोदशी; बुधर्वारी लितीया, सप् तमी भकर्वा िादशी; गुरुर्वारी 
पंचमी, दशमी भकर्वा पौर्तणमा; शुक्रर्वारी प्रलतपदा, षष्ठी भकर्वा एकादशी; शलनर्वारी चतुथी, नर्वमी भकर्वा 
चतुदुशी या लतथी असल्या म्हणजे लसद्धीयोग होतो. 
 
अधोदय पिष- पौष र्वद्य अमार्वस् या रलर्वर्वारी असून श्रर्वण नक्षत्र र्व व्यलतपात असेि तर अधोदय परु्व मानतात. 
यातं काही न् यून असेि तर महोदय परु्व मानतात. 
 
घबाड मुहूतष- सूयु नक्षत्रापासून चंद्र नक्षत्रापयंत नक्षते्र मोजार्वीत र्व त् या अंकाची लतप् पट करून त् यात 
शुक् ि पक्षापासून र्वतुमानकाळी जी लत थी असेि तो अंक लमळर्वार्वा र्व बेरजेस सातानी भागार्व,े बाकी तीन 
उरिी तर 'घबाड' आहे असे समजार्व.े 
 
आय ि व्यय- आय म्हणजे आर्वक र्व व्यय म्हणजे खचु. र्वास्तूचा आय, व्यय कसा काढार्वा याची थोडक्यात 
मालहती प्रासादमंडनाच्या पलहल्या अध्यायात लदिी आहे. मनुट्याच्या बाबतीत देखीि आय, व्यय काढतात. 
नक्षत्राचे भकर्वा राशीचे आय, व्यय पचंागातं लदिेिे असतात. त्यात दोन प्रकार आहेत. मनुट्याचे आयुट्य 
१०८ र्वष ेभकर्वा १२० र्वष ेकल्पून आय, व्यय काढतात, ते अथातच लभन् न असतात. 
 
राशीिा आय- र्वष ुस्र्वामी आलण रालश स् र्वामी याचं्या दशार्वष ुसंख्यांची बेरीज करून लतिा लतनाने गुणार्व ेर्व 
गुणाकारातं पाचं लमळर्वनू, बरेजेस १५ ने भागार्व,े जी बाकी राहीि ती त्या राशीचा आय. 
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राशीिा व्यय- आय काढतानंा १५ ने भागून तो भाग बसिा असेि त्यास लतनाने गुणनू पाचं लमळर्वार्व ेआलण 
त्या बेरजेस, १५ ने भागून जी बाकी उरेि ती त् या राशीचा व्यय. 
 

ज्यार्वषी व्ययापेक्षा आयाची संख्या मोठी असेि त्या र्वषी नफा पुट्कळ, सुख िाभेि. या उिट 
व्ययापेक्षा आयाची सखं्या िहान असेि त्या र्वषी कि, नुकसान, दुःख. 

 
एखादी र्वास् तू लतच्या मािकािा शुभदायक की अशुभकारक असेि हे त्या र्वास् तूचे आय, व्यय र्व 

मािकाचे आय, व्यय याचंा मेळ घािून ठरलर्वतात. 
 
जैन धमीयाचं्या मलंदरात समोसरण (समर्वसरण) र्व अिापद असतात. त्याचंा उल्लेख प्रासाद 

मंडनात केिा आहे. त्याचंी मालहती थोडक्यात देतो. 
 

समोसरि- (आकृती अ.) सूत्रधार मंडनाच्या मताने समोसरणाची रचना कैिास परु्वताप्रमाणे 
असते.ते चौरस भकर्वा र्वतुुळाकार असते. सगळ्यातं र्वरती आलदनाथ, नेमनाथ, पार्श्नुाथर्व महार्वीर याचं्या 
मूतीअनुक्रमे पूरु्व, दलक्षण, पलिम र्व उत्तर लदशाकंडे तोंड करून ठेर्विेल्या असतात. तसेच या समोसरणात 
चके्रर्श्री, अत्क्म्बका, पद्यार्वती र्व लसद्धायका या चार देर्वींच्या मतूी, भसहासनार्वर बसिेल्या, अशा ठेर्वण्यात 
येतात. या भसहासनार्वर मध्यभागी धमुचक्र कोरिेिे असून त्याच्या दोन्ही बाजंूना इंद्र (भकर्वा कउसग् ग) 
कोरिेिे असतात. सर्वात र्वरती छत्राच्या आकाराप्रमाणे लदसतीि अशी पानाचंी रचना असिेिा अशोक 
रृ्वक्ष दाखलर्वतात (आकृती पहा) समर्वसरणाबद्दि भाडंारकरानंी लर्वस् तृत मालहती लदिी आहे. (द इलंडयन  
अँलटक् र्वरेी, जून १९११) त्यातं त्यानंी समर्वसरण-स् तर्वन या हस् तलिलखतार्वरून संपूण ुमालहती लदिी आहे. 
 

 
आकृती - अ 
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अष्टापद- हा एक िहानसा मंडप असून त्यािा आठ पायऱ्या असतात. सर्वात र्वरच्या पायरीर्वर 
लजनतीथंकराचं् या मतूी ठेर्विेल्या असतात या मंडपािा पीठ असून ते गजथर, अश् र्वथर, नरथर इत्यादी 
थरानंी भषूलर्विेिे असते. राजसेनक, केलदका आसनपट्ट इत्यादी थरलर्वभाग देखीि या पीठात असतात. 
सगळ्यात र्वरती चोर्वीस लजनतीथंकराचं्या मूती असतात. त्याचंी रचना लर्वलशि प्रकारची केिेिी असते. या 
मूतींपैकी दोन मूतींची तोंडे पूरु्व लदशिेा असतात, चार मूतींची तोंडे दलक्षण लदशिेा असतात. आठ मूती 
पलिमालभमुख असून दहा मतूींचे मुख उत्तर लदशिेा असतात. सर्वात र्वरती सुंदर र्व सुशोलभत असा स् तंभ 
असतो. 
 

प्रासादमंडनाच् या आठव्या अध्यायात स्मातु यज्ञकुण्डाचंी मालहती लदिी आहे. त्यास अनुषंगून 
कंुडाचंी आखणी कशी करतात याची मालहती खािी लदिी आहे. 

 
यज्ञकुण्डासाठी माप- यजमानाची उंची मोजतात. ही उंची जलमनीपासून र्वर उभ्या केिेल्या हाताचं्या 
मधल्या बोटाच्या टोकापयंत घेतात. ही उंची एक पुरुषाइतकी मानतात. पुरुष मापाच्या एक पंचमाशंा इतके 
हाताचे प्रमाण घेतात. २४ अंगुिानंी एक हात होतो, आठ यर्वानंी एक अंगुि, आठ यकूानंी एक यर्व र्व आठ 
लिक्षानंी एक यूका होते. कंुडाचंी मापे घेताना या कोिकाप्रमाणे लमळािेल्या यूका, यर्व, अंगुि र्व हात याचं्या 
प्रमाणानंी घेतात. कंुडाची मापे लिक्षापंयंतच् या अचूकतेने घेतात. 
 

कंुडमंडपाच्या पुस्तकात अनेक आकाराच्या कंुडाचंी मालहती लदिेिी असते. येथे फक् त त्याच 
कंुडाचंी मालहती लदिी आहे ज्याचंा उल्लेख प्रासादमंडनात केिा आहे. आहुतींच्या सखं्येनुसार कंुडाचें 
के्षत्रफळ ठरते. सामान्यतः कंुड हे एक चौरस हात के्षत्रफळाचे र्व एक हात खोिीचे असते. जेव्हा अनेक 
आकाराच्या कंुडाचंा यज्ञासाठी उपयोग केिा जातो तेव्हा सर्वु कुण्डाचंी के्षत्रफळे र्व खोिी एकच असार्वयास 
हर्वी. यासाठी भलूमतीच्या ज्ञानाची गरज िागते. प्रासादमंडनात उल्लेखिेिी र्व सामान्यतः र्वापरात 
असिेिी कुण्डे ही खािी लदिेल्या आकाराची असतात. १) चौरस २) लत्रकोणी ३) पंचकोनी ४) षट्कोनी ५) 
सप् तकोनी ६) अट् टकोनी ७) र्वतुुळाकार ८) अधुर्वतुुळाकार ९) योन् याकार र्व १०) पद्माकार 

 
कंुडाचं्या आखणीसाठी र्वापरण्यात येणारी सर्वुसामान् य पद्धत म्हणजे ही कुण् डे लनरलनराळ्या 

व्यासाचं्या र्वतुुळात बसलर्विेिी असतात. र्व या र्वतुुळातंीि कंुडाचें के्षत्रफळ अचकू एक चौरस के्षत्रफळ येईि 
असे पाहतात. याबद्दिची मालहती खािी सारणीत लदिी आहे. 

 
सारिी ४ 

एक चौरस हात के्षत्रफळाच्या कंुडाचंी मालहती. 
कंुडािा आकार ितुषळािा व् यास कंुडाच् या बािूिी लाबंी 

 अरुं्ले यि यकूा अरुं्ले यि यकूा 

चौरस ३३ ७ ४ २४ ० ० 
लत्रकोणी ४२ १ ० ३६ ४ ० 
पंचकोनी ३१ १ ० १८ २ ३ 
षट्कोनी २९ ६ ० १४ ७ ० 
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सप् तकोनी २९ ० ० १२ ५ ० 
अिकोनी २८ ४ ० १० ७ ५ 
र्वतुुळाकार २७ ५ ० - - - 
अधुर्वतुुळाकार ३८ २ ३ - - - 
योन्याकार ३० २ ० - - - 
पद्माकार ३० २ ० - - - 

 
र्वतुुळासंबधंी मालहती प्रथम देऊन मग कंुडाचं्या आखणीची  मालहती देतो. सोबत दाखलर्विेल्या 

र्वतुुळाकृतीत भबदु १ र्व २ यानंा अनुक्रमे सुख र्व पुच्छ म्हणतात, भबदु ३ र्व ४  हे अनुक्रमे उत्तर र्व दलक्षण भबदु 
आहेत. भबदु ५ र्व ६ यानंा अनुक्रमे उत्तर र्व दलक्षण अंस म्हणतात र्व भबदु ७ र्व ८ यानंा अनुक्रमे उत्तर र्व दलक्षण 
श्रोणी म्हणतात. (आकृती आ) 

 

 
आकृती (आ) मूळ ितुषळ 

 
िौरस कंुड  - लदिेल्या व्यासाचे )३३ अंगुि , ७ यर्व र्व ४ यूका िाबंीचे  (र्वतुुळ आखा .भबदु ५ , ७, ८ र्व ६ 
सरळ रेषानंी जोडा चौरस प्राप् त होतो  .त्याच्या प्रत्येक बाजूची िाबंी २४ अंगुिे म्हणजे एक हात आहे.  
 
णत्रकोिी कुण्ड- लदिेल्या व्यासाचे र्वतुुळ आखा. भबदु १ पासून सुरूर्वात करून कंपासने ३६ अंगुि, ४ यर्व 
िाबंीने र्वतुुळ परीघाचे तीन भाग करा. हे लतन्ही भबदु जोडून एक चौरस हात के्षत्रफळाचा लत्रकोण लमळतो. 
 
पंिकोनी ि सप् तकोनी कुण्डे- लदिेल्या व्यासाचंी र्वतुुळे आखा, भबदु 1 पासून लदिेल्या िाबंीनी र्वतुुळाचं्या 
परीघाचे अनुक्रमे पाचं र्व सात भाग करा. हे पाचं र्व सात भबदु जोडून अनुक्रमे समभजु पंचकोन र्व सप् तकोन 
लमळतात. 
 
षट्कोनी कुण्ड- लदिेल्या व् यासाचे र्वतुुळ आखा. र्वतुुळाच्या परीघाचे त्याच्या लत्रज् येइतक् या िाबंीने सहा भाग 
करा. हे सहा भबदु जोडून षट्कोन लमळतो. 
 
अष्टकोनी कुण्ड- (पलहिी रीत) लदिेल्या व् यासाचे र्वतुुळ आखा. र्वतुुळाच्या परीघाचे लदिेल्या िाबंीने आठ 
भाग करा. भबदु १ ते ८ लमळतीि ते भबदु जोडून अट् टकोन लमळतो. 
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अष्टकोनी कुण्ड- (रीत दुसरी) - लदिेल्या व् यासाचे र्वतुुळ आखा. त्यार्वर भबदु १ ते ८ र्वर लदिेल्या रीतीने 
लनलित करा. भबदु ५, ७, ८ र्व ६ जोडा म्हणजे उपलदशाकंडे बाजू असिेिा चौरस लमळेि. भबदु १, ४, २, र्व 
३ जोडा म्हणजे मुख्य लदशाकंडे कोपरे असिेिा चौरस लमळेि. आकृतीत लदल्याप्रमाणे कोपरे आखा 
म्हणजे सुंदर अिकोन आकृती तयार होईि. लहचे के्षत्रफळ एक चौरस हात आहे. (आकृती इ) 
 

 
आकृती (इ) अिकोनी कुण्ड 

 
िृत्ताकार कुण्ड- लदिेल्या व्यासाचे र्वतुुळ आखा. याचे के्षत्रफळएक चौरस हात आहे. 
 
अधषितुषळाकार कुण्ड- कें द्रभबदु 'अ' घेऊन लदिेल्या व्यासाचेर्वतुुळ आखा. भबदु १ र्व २ लनलित करा. अंतर 
१-२ याच्या ¼ अंतरार्वर भबदु १ पासून खूण 'आ' करा. 'आ' कें द्र भबदु घेऊन लदिेल्या व्यासाचे र्वतुुळ काढा. 
या र्वतुुळाचे पलिमेकडीि अधुर्वतुुळ कंुड तयार करण्यासाठी र्वापरा. (आकृती ई) 

 
आकृती (ई) अधषितुषळाकार कुण्ड 

 
योन्याकार कुण्ड- लदिेल्या व्यासाचे र्वतुुळ आखा. भबदु १, ७ र्व ८ जोडा. भबदु २ र्व ७ र्व भबदु २ र्व ८ जोडा. 
भबदु ७ र्व २ त्याच्या अतंराइतक् याच व्यासाच्या अधुर्वतुुळाने जोडा. त्याचप्रमाणे भबदु ८ र्व २ अधु र्वतुुळाने 
जोडा. एक चौरस हात के्षत्रफळाचे योन् याकार कुण्ड लमळते. (आकृती उ) 
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आकृती (ऊ) पद्मकुण्ड 

 
पद्माकार कुण्ड- २४ अंगुिे, ४ यर्व, ३ यूका या व्यासाचे र्वतुुळ आखा. तोच कें द्रभबदु घेऊन ३१ अंगुिे, १ 
यर्व, ५ यूका व्यासाचे दुसरे र्वतुुळ पलहल्या र्वतुुळाच्या बाहेरच् या बाजूस आखा. आतल्या र्वतुुळाच्या परीघाचे 
आठ भाग करून  अिकोन लमळर्वा. हा कमळाचा मधिा भाग झािा कमळाच्या आठ पाकळ्या आखण् याची 
रीत अशी - अिकोनाच्या प्रत्येक बाजूर्वर ती बाजू पाया असिेिे र्व लशरोकोन बाहेरीि र्वतुुळार्वर असतीि 
असे लत्रकोण काढा. लत्रकोण अ, आ, इ च्या बाजू अ, आ चा मध्यभबदु ई. भबदु ई र्वर िंब टाका. र्व त्या 
िंबार्वर भबदु उ असा लमळर्वा की ई उ = अ आ. उ कें द्रभबदु घेऊन, २ ई उ िाबंीच् या लत्रज् येने र्वतुुळखण् ड अ, 
ई आखा. िंब २ ई उ इ उ बाजू अ आ च् या दुसऱ्या बाजूस र्वाढर्वा र्व र्वर लदिेल् या रीतीने र्वतुुळखंड ई आ 
लमळर्वा. हीच रीत बाजू अ इ र्वर र्वापरून कमळाच्या पाकळीचा आकार लमळर्वा. ही रीत अिकोनाच् या 
आठही बाजूर्वर असिेल् या लत्रकोणाच्या बाजंूर्वर र्वापरून आठ पाकळ्या आखा. एक चौरस हात के्षत्रफळाचा 
पद्माकार लमळतो. या सर्वु कुण्डाचंी खोिी एक हात असार्वी. (आकृती ऊ) 
 

 
आकृती (उ) योनीकुण्ड 

 
कंुडाभोितीच्या मेखला- कुण्डाच्या कडेच्या बाहेरच्या बाजूस एक अंगुि रंूदीची (चौरस कुण्डाच्या बाजूचा 
½४ भाग इतक् या रंूदीची) पट्टी मोकळी सोडा. नंतर तीन मेखिा बाधंाव्यात. सर्वात आतल्या मेखिेची 
उंची सर्वात जास्त असते. मेखिाचंी उंची जमीनीपासून अनुक्रमे ९, ६ र्व ३ अंगुिे असून त्याचंी रंूदी 
अनुक्रमे ४, ३ र्व १ अंगुिे असार्वी. मेखिाचंा आकार कंुडाचं्या आकाराप्रमाणे असतो.  
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कंुडाच्या तळापाशी कंुडाच्याच आकाराची नाभी असते. लतची रंूदी दोन अंगुिे र्व उंची एक अंगुि 
असते, भकर्वा सर्वु आकाराच्या कंुडाचंी नाभी कमळाच्या आकाराची ठेर्वतात. पद्माकार कंुडािा मात्र नाभी 
नसते. प्रत्येक कंुडाच्या मेखिे र्वरती िहानशी योनी ठेर्वतात. तीची िाबंी आठ अंगुिे, रंूदी बारा अंगुिे र्व 
उंची एक अंगुि असते. ती मेखिेच्या िाबंीच्या मध्यभागी अशी ठेर्विेिी असते की लतची अरंूद बाजू 
कंुडाकडे असून ती कंुडाच्या बाजूस थोडी झुकिेिी असते. योनी ही कंुडाच्या पलिम भकर्वा दलक्षण बाजूच्या 
मध्यार्वर ठेर्वतात. चौरस कंुडािा योनी ठेर्वत नाहीत.+ [कंुडमण्डपार्वर िेखकाचे 'Engineering Geometry of Yajn akundas 
and Yajn amandapas', पुस्तके पहार्व.े प्रकाशक - ज्ञानप्रबोधनी पुणे.]. 

 
अपराणितपृच्छा प्रमािे प्रासादािें िर्ीकरि 

 
प्रासादमंडन हा गं्रथ अपरालजतपृच्छा या भरु्वनदेर्वाचायु याचं्या गं्रथािा अनुसरून लिलहिेिा आहे 

असे मण्डनाने म्हटिे आहे. अपरालजतपृच् छा हा लशल्प शास्त्रार्वरीि गं्रथ बाराव्या शतकातंीि असून त्यात 
सूत्ररूपाने मालहती लदिी आहे. मंडनाने प्रासादाचं्या लनरलनराळ्या जातींची, नागर, द्रालर्वड, भलूमज 
इत् यादींची त्रोटक मालहती लदिी आहे. त्याबद्दिची जास्त मालहती अपरालजतपृच्छार्वरुन खािी लदिी आहे. 
 

प्रासादाचे र्वगीकरण करतानंा प्रासादाच्या (गभगुृहाच्या) लशखराचाच प्रामुख्याने लर्वचार केिा 
जातो. प्रासादािा जोडिेिे मुखमण्डप, गूढमण्डप यार्वर प्रासादाचें र्वगीकरण अर्विंबनू नसते. प्रासादाच्या 
लशखराच्या प्रकारार्वरून त्याचे र्वगीकरण ठरते. अपरालजतपृच्छात लदल्याप्रमाणे प्रासादाचे १५ प्रकार 
आहेत. त्यातीि आठ प्रकार शुद्ध (मूळ) प्रकारचे असून उरिेिे सात प्रकार हे या मूळ प्रासादार्वरुन लनमाण 
झािे आहेत. प्रासादाचे मूळ आठ प्रकार आहेत. १) नागरच्छन्द २) द्रालर्वड ३) लमश्रक ४) लर्वमान ५) भलूमज 
६) सान् धार ७) र्वराट र्व ८) िलतन. उरिेिे सात प्रकार आहेत. ९) र्विभी १०) फासंनाकार ११) 
भसहार्विोकन १२) दारुज १३) लर्वमान नागरच् छन् द १४) लर्वमान पुट्पक र्व १५) रथारुह. 

 
प्रासादािे अियि 

 
प्रासादात सहा मुख्य अर्वयर्व (षड् र्वग)ु असतात. १) पीठ २) मंडोर्वर अथर्वा जंघा म्हणजे भभत ३) 

मंच भकर्वा उत्तर ४) लशखर ५) आमिसार र्व ६) कळस. प्रासादाचं् या र्वगीकरणासाठी या षवर्गांचाही 
अंतभार्व केिा जातो. 

 
प्रासादािे आकार 

 
मुख्यतः पाचं आकाराचे प्रासाद असतात १) चौरस २) आयताकार, ३) र्वतुुळाकार ४) अंडाकृती र्व 

५) अिकोनी. 
 
नागर, लमश्रक र्व िलतन प्रकारचे प्रासाद या पाचंही आकाराचें असू शकतात. द्रालर्वड, भलूमज र्व 

फासंनाकार प्रकारचे प्रासाद चौरस, र्वतुुळाकृती भकर्वा अिकोनी असतात. ते आयताकार अथर्वा अंडाकृती 
नसतात. सान् धार, र्वराट भसहार्विोकन, दारुज, लर्वमान नागर र्व लर्वमान पुट्पक या प्रकाराचें प्रासाद फक् त 
चौरस आकाराचे असतात. र्विभी प्रासाद हा नेहमीच आयताकार असून याची मागची बाजू अधुर्वतुुळाकार 
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असते. याच्या छप्पराचा आकार गजपृष्ठाप्रमाणे असतो. या लर्वलशि आकारार्वरून र्व लशखराच्या प्रकारार्वरून 
र्विभी प्रकारचा प्रासाद सहज ओळखता येतो. 

 
प्रासादािी फालना 

 
प्रासादाच्या अधोच्छन्दातं भद्र, रथ, कणु असे लर्वभाग दाखलर्वतात. त्यानंा प्रासादाची फािना 

म्हणतात. प्रासादाचें र्वगीकरण या फािनाचं्या संख्येनुसार देखीि होते. जेव्हा अधोच्छन्दात फक्त कणु र्व 
भद्र असतात तेव्हा त्यास त्र्यगंप्रासाद म्हणतात. ज्या प्रासादािा भद्र, उपरथ र्व कण ुअसतात त्यास पंचागं 
प्रासाद म्हणतात. भद्र, दोन उपरथ र्व कणु असिेिा तो सप्तागं प्रासाद र्व भद्र, तीन उपरथ र्व कण ु
असिेल्यास नर्वागं प्रासाद म्हणतात. (आकृती ए) 

 

 
आकृती – ए : त्र्यरं् ते निारं् प्रासाद 
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आकृती – औ : भूणमि उपपीठ 
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प्रासादािे उपपीठ 
 
उपपीठाचे प्रासादाचं्या प्रकारार्वरून तीन मुख्य प्रकार होतात । (१) नागर (२) द्रालर्वड र्व (३) 

भलूमज प्रकारचे उपपीठ. नागर प्रकारचे उपपीठ नागर, िलतन, साधंार, लमश्रक, लर्वमान र्व रथारुह 
प्रासादासंाठी र्वापरतात. िलतन प्रकारच्या प्रासादािा नागर प्रकारचे उपपीठ असिे तरी त्याच्या 
थरलर्वभागाचें अंतगमुन र्व बलहगमुन असे ठेर्विेिे असतात की उपपीठाचा सगळ्यातं खािचा थर र्व 
सगळ्यातं र्वरचा थर हे एकाच िंबरेषेत येतात. लमश्रक प्रकारच्या प्रासादाच् या उपपीठाच्या थराचें अंतगमुन 
र्व बलहगमुन हे नागर उपपीठा प्रमाणे असतात. लर्वमान प्रासादाच्या उपपीठाच्या थराचें अंतगमुन भकर्वा 
बलहगमुन हे त् या थराचं्या उंचीइतकेच असते. साधंार प्रकारच्या प्रासादाच्या उपपीठाचं्या थराचें अतंगमुन र्व 
बलहगमुन हे नागर प्रासादाच्या उपपीठाच्या अंतगमुन र्व बलहगमुनापेंक्षा जास्त असतात. आकृती ऐ मध्ये 
नागर प्रकारच्या उपपीठाचा एक प्रकार दाखलर्विा आहे. 

 
द्रालर्वड प्रकारच्या उपपीठाचे थरलर्वभाग आकृती ओ मध्ये दाखलर्विे आहेत. फासंनाकार प्रकारच्या 

प्रासादाचं्या उपपीठाचें थरलर्वभाग द्रालर्वड प्रकारच्या उपपीठा प्रमाणे असतात. 
 
आकृती औ मध्ये भलूमज प्रकारच्या उपपीठाचे थरलर्वभाग लदिे आहेत. र्वराट, र्विभी, दारुज र्व 

भसहार्विोकन प्रकारच्या प्रासादानंा भलूमज प्रकारचे उपपीठ ठेर्वतात. 
 
उपपीठािी उंिी 

 
नागर प्रासादाच्या उपपीठाची उंची प्रासादाच्या रंुदीर्वर अर्विंबून असते. त्याची मालहती सारणी ५ 

मध्ये लदिी आहे. िलतन, साधंार, लमश्रक, लर्वमान र्व रथारूह या प्रकारच्या प्रासादाचं्या उपपीठाचंी उंची 
सारणीत लदल्याप्रमाणे प्रासादाच्या रंुदीच्या प्रमाणात असते. 

 
द्रालर्वड र्व फासंनाकार प्रकारच् या प्रासादाचं् या उपपीठाचंी उंची ही त्या प्रासादाचं्या रंुदीच्या लनम्मे 

असते. भलूमज प्रासादाच्या उपपीठाची उंची त्याच्या लशखराच्या उंचीच्या लनम्मे असते; भकर्वा प्रासादाची उंची 
दहा भागातं लर्वभागिी तर उपपीठाची उंची १ ½ भाग असते. उपपीठाच्या थरलर्वभागाचें एकूण लनगमुन 
प्रासादाच्या उंचीच्या १/१० असते. र्विभी र्व दारुज प्रासादाचं्या उपपीठाचंी उंची भलूमज प्रासादाच्या 
उपपीठा प्रमाणे असते. 

 
र्वराट प्रासादाच्या बाबतीत जर प्रासादाची उंची २० भाग असेि तर उपपीठाची उंची ५, ६ अथर्वा ७ 

भाग असते. र्वराट प्रासादाच्या उपपीठाची उंची भलूमज उपपीठापेक्षा जर्वळ जर्वळ दुप्पट असते. 
 
प्रासादािी कभत 

 
नागर प्रासादाच्या भभतीची उंची प्रासादाच्या रंुदीर्वर अर्विंबून असते. त्याचें प्रमाण सारणी ६ मध्ये 

लदिे आहे. लमश्रक, साधंार, िलतन, लर्वमान-नागर, लर्वमानपुट्पक, दारुज र्व रथारुह प्रकारच्या प्रासादाचंी 
भभत त्याचं्या रंुदीच्या प्रमाणात या सारणीत लदल्या प्रमाणेच असते. 
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सारिी ५ सारिी ६ 
नार्र प्रासादािी रंुदी ि उपपीठािी उंिी यािें 

प्रमाि 
नार्र प्रासादािी रंुदी ि कभतीिी उंिी यािें प्रमाि 

प्रासादािी 
रंुदी 

उपपीठािी 
उंिी 
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प्रासादािी 
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: :  : : 

१० ६० ३० + ६ (क्ष - 
५) ७ ६-५ 

११ ६३  ८ ६-१९ 
१२ ६६  ९ ७-९ 

१३ ६८ उपपीठाची उंची 
= १० ८ 

} भभतीची उंची = 
७ हा - ९अं + 
१२(क्ष -१०)अं 

: :  : : 

३६ ११४ ६६ + २ (क्ष - 
१२) १९ १२-१२ 

३७ ११५ उपपीठाची उंची 
= २० १३-७ 

} 

भभतीची उंची = 
१३ हा - ७अ + 
१२(क्ष -२०)अ 

: :  : : 

५० १२८ ११४ + (क्ष - 
३६) ३० १८-७ 

   ३१ १८-१६ 
} 

भभतीची उंची =  
१८ हा - १६अं + 

९(क्ष -३०)अं    ५० २५-१९ 

 



 

 अनुक्रमणिका 

द्रालर्वड, भलूमज, लर्वमान र्व र्वराट प्रकारच्या प्रासादाचं्या भभतीची (तळमजल्याच्या) उंची प्रासादाच्या 
रंुदीइतकी असते. र्विभी प्रासादाच्या भभतीची उंची याच लनयमाने ठरलर्विी जाते. 

 
भसहार्विोकन प्रासादाच् या भभतीची उंची त्याच्या रंुदीच्या लनम्मे असते. 

 
कभतीिरील थरणिभार् 

 
नागर प्रासादाच्या मंडोर्वरातीि थरलर्वभागाचंी र्व त्याचं्या उंचीची मापे सारणी ७ मध्ये लदिी आहेत. 

ज्या प्रकारच्या प्रासादाचं्या भभतीच्या उंचीचे प्रमाण नागर प्रासादाच्या भभती प्रमाणेच घेतिे जाते त्या 
प्रासादाचं्या भभतीचे थरलर्वभाग र्व त्याचें परस् पर प्रमाण सारणी ७ मध्ये लदल्याप्रमाणेच असते. 

 
भलूमज प्रासादाच्या भभतींच्या थरलर्वभागाचंी मालहती सारणी ८ मध्ये लदिी आहे. हे थरलर्वभाग नागर 

प्रासादाच्या भभतीच्या थर लर्वभागाप्रमाणेच असतात मात्र उद्गम र्व कपोतालि (आ) हे थरलर्वभाग येथे 
नसतात. त् यामुळे थर लर्वभागाचंी परस् पर प्रमाणे नागर प्रासादाहून र्वगेळी आहेत. 

 
द्रालर्वड र्व फासंनाकार प्रासादाचं्या भभतीर्वर असे थरलर्वभाग नसून तेथे लनरलनराळ्या देर्वदेर्वताचें 

पुतळे बसलर्विेिे असतात. 
 

सारिी ७ 
नार्र प्रासादािी कभत 

सारिी ८ 
भूणमि प्रासादािी कभत 

थरणिभार् भार् प्रमाि भार् प्रमाि 

खुरक ५  १.२५  
कुम्भक २० २०/१३९ = ०.१४४ १ १ ÷ ६·२५ =०·१६ 
किश ८ ०· ०५७ ½ ०·०८ 
अंतः पट्ट २·५ ०·०१८ ¼ 0·0४ 
कपोतालि (अ) ८ ०·०५७ ½ ०·०८ 
मलिका ९ ०·०६४ ½ ०·०८ 
जंघा ३५ ०·२५२ २ ०·३२ 
उद्गम १५ ०·१०८ - - 
भरणी ८ ०·०५७ ½ ०·०८ 
लशरार्वटी ५ ०·०३६ ½ ०·०८ 
पट्ट ५ ०·०३६ ½ ०·०८ 
कपोतालि (आ) ८ ०·०५७ - - 
पट्ट २·५ ०·०१८ ½ ०·०८ 



 

 अनुक्रमणिका 

कूटच्छाद्य १३ ०·०९३ ¾ ०·१२ 
एकूण १४४  ७·५  
 
दरिािािंी मापे 

 
लनरलनराळ्या प्रकारच्या प्रासादाचं्या दरर्वाजाचंी मापे लनरलनराळी असतात. नागर, द्रालर्वड र्व भलूमज 

प्रकारच् या प्रासादाचं्या दरर्वाजाचंी मापे प्रासादाच्या रंूदीर्वर अर्विंबून असतात. मात्र प्रासादाच्या 
प्रकाराप्रमाणे दरर्वाजाच्या उंचीचे प्रासादाच्या रंुदीशी प्रमाण लनरलनराळे असते, त्याची मालहती सारणी १ 
मध्ये लदिी आहे. दरर्वाजाची रंुदी ही सरासरी दरर्वाजाच्या उंचीच्या लनम् मे र्व जास्तीत जास्त (½ + १/१६) 
उंची इतकी असते. नागर प्रासादाच्या दरर्वाजाची मापे ही लमश्रक, िलतन, साधंार, भसहार्विोकन, 
लर्वमाननागर र्व लर्वमानपटु्पक प्रकारच्या प्रासादाचं्या दरर्वाजासंाठीही र्वापरतात. फासंनाकार प्रासादाच् या 
दरर्वाजाचे माप द्रालर्वड प्रकारच् या प्रासादाच्या दरर्वाजाच्या मापाप्रमाणे असते. लर्वमान, र्वराट आलण र्विभी 
प्रासादाचं्या दरर्वाजाचें माप भलूमज प्रासादाच्या दरर्वाजाप्रमाणे असते. 

 
सारिी ९ 

दरिािािी उंिी ि प्रासादािी रंुदी यािें प्रमाि 
दरिािािी उंिी (अरुं्ले) 

प्रासादािी रंुदी प्रासादािा प्रकार 

हात नार्र द्राणिड भूणमि 

१ १६ १० १२ 
२ ३२ २० २४ 
३ ४८ ३० ३६ 
४ ६४ ४० ४८ 
५ ६७ ५० ६० 
६ ७० ६० ७२ 
७ ७३ ६५ ८४ 
८ ७६ ७० ९० 
९ ७८ ७५ ९६ 

१० ८० ८० ९८ 
११ ८२ ८२ १०० 
१५ ९० ९० १०८ 
२० १०० १०० ११८ 
२५ ११० ११० १२८ 
३० १२० १२० १३८ 
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३५ १३० १३० १४८ 
४० १४० १४० १५८ 
४५ १५० १५० १६८ 
५० १६० १६० १७८ 

 
प्रासादािे णशखर 

 
नागर प्रासादाच्या लशखराची उंची उपपीठ र्व भभत याचं्या उंचीच्या बेरजेच्या सव्र्वापट असते. तसेच 

प्रासादाच्या उंचीचे २० भाग केिे तर भभतीची उंची ८, ८·५ भकर्वा ९ भाग ठेर्वतात. त्यार्वरुनही लशखराची 
उंची काढता येते. लमश्रक, साधंार, िलतन र्व बहुधा लर्वमान नागर र्व लर्वमान पुट्पक या प्रकाराचं्या प्रासादाचं्या 
लशखराचे माप याप्रमाणेच घेतात. 

 
द्रालर्वड प्रासादातं उपपीठ ते लशखराचे र्वरचे टोक (कळस र्वगळून) ही उंची प्रासादाच्या रंुदीच्या 

१·४ पटीत असते. हा लशखराच्या उंचीचा लनयम भलूमज, र्वराट लर्वमान तसेच र्विभी र्व फासंनाकार 
प्रकारच्या प्रासादानंाही िागू होतो. 

 
प्रासादािी घंर्ा 

 
द्रालर्वड प्रासादात मजल्याचं्या लशखराच्यार्वर जो घुमटाकार भाग असतो त्यािा घंटा म्हणतात. 

द्रालर्वड प्रासादाच् या घंटेची रंुदी १६ भाग असेि तर उंची १० भाग असते. र्वराट प्रासादाच् या घंटेची रंुदी १२ 
भाग असेि तर उंची नऊ भाग असते, र्व ही घंटा मंदारपुट् पा सारखी लदसते. भसहार्विोकन प्रासादाची घंटा 
अशीच असते मात्र घंटेच्या उंचीचे तीन भाग करून सगळ्यात खािचा भाग अिकोनी, मधिा भाग १६ 
कोनी र्व र्वरचा भाग ३२ कोनी असतो. र्विभी प्रकारच्या प्रासादाच् या छप्पराची रंुदी आठ भाग असेि तर 
उंची सहा भाग असते. 
 
आमलसार 

 
द्रालर्वड, फासंनाकार र्वराट, भसहार्विोकन र्व दारुज प्रासाद सोडून इतर सर्वु प्रकारच्या प्रासादानंा 

आमिसार असतो. आमिसाराचा व् यास लशखराच्या स्कन् धार्वरीि परस्परासंमोर असिेल् या उपरथामंधीि 
अंतराइतका असतो. त्याची उंची त्याच्या व् यासाच् या लनम् मे असते. आमिसाराचे थरलर्वभाग आहेत ग्रीर्वा,  
अण्डक, चत्क्न्द्रका र्व आमिसालरका, असे थरलर्वभाग असिेिा आमिसार नागर, िलतन, साधंार आलण 
लमश्रक प्रकारच्या प्रासादानंा असतो. लर्वमान, लर्वमानपुट्पक, भलूमज र्व लर्वमाननागर प्रासादाचं्या 
आमिसाराचंी मापे र्वर लदल्याप्रमाणेच असतात. मात्र त्याचे थरलर्वभाग आहेत कंठ, ग्रीर्वा कुड्मि, 
पद्मच् छत्र र्व उपच्छत्र. 
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कळस 
 
कळसाची मापे प्रासादाच् या रंुदीर्वर अर्विंबनू असतात. कळसाच्या अंडकाची रंुदी प्रासादाच्या 

रंुदीच्या ⅛ असते भकर्वा लशखराची पायथ्यापाशी जी रंुदी लतच्या ⅕ असते. याहून र्वगेळे माप म्हणजे 
अडंकाची रंुदी आमिसाराच् या ¼ × १·२५ व् यास इतकी असार्वी. कळसाची उंची अंडकाच्या रंुदीच् या 
दीडपट असते. या मापाचा कळस नागर, लमश्रक, साधंार, िलतन, दारुज, लर्वमाननागर, लर्वमानपुट्पक र्व 
बहुधा भसहार्विोकन तसेच रथारुह प्रासादािा असतो. 

 
द्रालर्वड प्रासादाच्या कळसाच्या अंडकाची उंची प्रासादाच्या रंुदीच्या ⅙ असते. कळसाची उंची 

बहुधा अंडकाच्या रंुदीच्या दीडपट असते. लर्वमान, भलूमज, र्वराट, र्विभी र्व बहुधा फासंनाकार प्रकारच्या 
प्रासादानंा अशा मापाचा कळस बसलर्वतात. 
 
प्रासादािी िर्ीकरिासाठी ठळक लक्षिे 
 
नार्रप्रसाद - 
 
(अ) लशखराची उंची, उपपीठ र्व भभत याचं्या उंचीच्या बेरजेपेक्षा जास्त असते. लशखर प्रहार थरापासून 

सुरु होऊन आमिसारापयंत असते. 
 
(आ) लशखरािा उरुश्रृंग, श्रृंग, लतिक प्रत्यंग, रलथका र्वगैरेंनी अिंकालरिेिे असते. नागर प्रासादाचं्या 
 लशखरातं हे सर्वु अर्वयर्व असार्वतेच असे नाही. पण एक, दोन तरी असतातच. 
 
(इ) लशखरार्वर पुढच्या भद्रार्वर शुकनालसका असते. लतची उंची लशखराच्या उंचीच्या लनम्मे अथर्वा 
 पाऊण पट असते. 
 
(ई) नागरप्रसादाचे र्वणुन करताना लदिेिे थरलर्वभाग भभतींर्वर असतात. 
 
द्राणिडप्रासाद -  
 
(अ) यात एक ते बारा मजिी र्व काहंी र्वळेेिा सोळा मजल्यापयंत मजिे असतात. 
 
(आ) सर्वात र्वरती घंटा असते. ती चौरस, अिकोनी अथर्वा र्वतुुळाकार असते. लतच्या खािी र्वदेीचा 
 थरलर्वभाग असतो. 
 
(इ) एक मजिी प्रासादाची फािना त्र्यंग प्रकारची असते. तीन मजिी प्रासादािा पचंागं प्रकारची  तर 

पाचं मजिी प्रासादािा सप् तांग प्रकारची फािना असिे. सात मजिी प्रासादािा नर्वागं प्रकारची 
फािना असते.  

 
(ई) नागरप्रासादाप्रमाणे तळमजल्याच्या भभतीचे थरभागातं लर्वभाग केिेिे नसतात. 
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णमश्रकप्रासाद 
 
लनरलनराळ्या प्रासादाच्या अर्वयर्वाचें लमश्रण यात केिेिे असते म्हणून यास लमश्रकप्रासाद म्हणतात. 

(सारणी १०) 
 

सारिी १० 
णमश्रकप्रासाद णनरणनराळ्या प्रासादाचं्या अियिाचं्या णमश्रिाने होतो. 

अधोच्छंद उपपीठ कभत णशखर 

नागर - नागर लर्वमान 
नागर नागर द्रालर्वड (मजिे असतात) लर्वमान 
द्रालर्वड द्रालर्वड र्वराट भलूमज 
भलूमज - भलूमज द्रालर्वड 
भलूमज - भलूमज र्वराट 

 
णिमानप्रासाद 
 
(अ) भलूमज प्रासादाप्रमाणे याच्याही लशखरार्वर अनेक 'भमूी' असतात. या भमूी लशखराच्या कणार्वर 

असतात. भलूमज प्रासादा प्रमाणे लशखराच्या सर्वु भागार्वर नसतात. 
 
(आ) लशखर जणू काही फुिाचं्या हारानंी सजलर्विेिे असते. त्यार्वर सुंदर र्विेबुट्या असतात. 
 
(इ) भलूमज प्रासादाप्रमाणे या प्रासादािा सर्वात र्वरती घण्टा नसते. या प्रकारच्या प्रासादाचे उदाहरण 

म्हणजे ओलरसा शिैीची मंलदरे. 
 
भूणमिप्रासाद- (आकृती २६) 
 
(अ) लशखरार्वरती अनेक भमूी भकर्वा कूटे एकार्वर एक कोरिेिी असतात. 
 
(आ) लशखरार्वरीि भमूींची संख्या र्व फािनांची सखं्या एक असते. एकार्वर एक असिेल्या भमूी पाचं 

असतीि तर प्रासाद पंचागं प्रकारचा असतो; सात असतीि तर प्रासाद सप्तागं प्रकारचा असतो. 
 
(इ) दोन भमूींच्या मधल्या जागी जंघेचा थरलर्वभाग असतो. 
 
साधंारप्रासाद. 
 
(अ) या प्रासादाचे प्रमुख िक्षण म्हणजे यािा प्रदलक्षणा माग ुअसतो. हा प्रामुख्याने नागर प्रासाद असतो. 
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(आ) त्याची कमीत कमी  रंुदी दहा हात असते 
 
(इ) ते परु्वताकार असतात. 
 
िरार्प्रासाद- 
 
(अ) भलूमज प्रासादाच्या लशखराप्रमाणे लशखर असते. मात्र एकमेकार्वर असिेल्या भलूमच्या मध्ये जंघेचा 

थर नसतो. 
 
(आ) लशखराचा आकार मंदार फुिाप्रमाणे असतो. 
 
(इ) भलूमज र्व र्वराटप्रासाद यातं नागर र्व द्रालर्वडप्रासादाचं्या लशखराचें लमश्रण झािेिे असते. लशखराचा 

आकार नागरप्रासादाप्रमाणे असतो. परंतु उरुश्रृंग, श्रृंग र्वगैरे लशखरार्वर नसून तेथे भमूी असतात 
आलण द्रालर्वडप्रासादातल्या प्रमाणे सर्वात र्वर घंटा असते. 

 
लणतनप्रासाद- 

 
िलतन आलण नागर प्रकारच्या प्रासादाचं् या लशखरात फरक म्हणजे या लशखरािा र्विेबुट्याचंी नक्षी 

असते. श्रृंग, लतिक र्वगैरेंनी अिंकरण केिेिे नसते. 
 

िलभीप्रासाद- 
 
हा प्रासाद आयताकार असून मागची बाजू अधुर्वतुुळाकार असते र्व लशखर हत्क्स्तपृष्ठाकृती असते. 
 

फासंनाकार अथिा नपंुसक प्रासाद- 
 
याचे लशखर पायऱ्या पायऱ्यानंी बनलर्विेिे असते. कोनाकु येथीि सूयुमंलदराच्या मंडपाचे लशखर या 

प्रकारचे आहे. 
 
कसहािलोकन प्रासाद- 
 
(अ) यार्वर अनेक भसहकणाकृती असतात. 
 
(आ) सर्वात र्वरती घंटा असते. 
 
दारूि प्रासाद- 

 
हा भसहार्विोकन प्रासादाप्रमाणे असतो, मात्र िाकडाचा तयार करतात. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

रथारुह प्रासाद- 
 
तीन चाकाच्या आधारार्वर उभा आहे असा दाखलर्विेिा नागरप्रासाद, लर्वमाननागर र्व 

लर्वमानपुट्पकप्रासाद. 
हे प्रासाद नागरप्रासादाहून कसे लभन्न प्रकारचे असतात याचा उिगडा होत नाही. 

लर्वमानपुट्पकप्रासादाचे उरुश्रृगं फुिाप्रमाणे असून त्याची घंटा अका (रुई) च्या फुिाप्रमाणे असते. 
 
 
महाणशिरात्र  र. पु. कुळकिी 
१३-२-९९   
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प्रासादमण्डनम् 
 

प्रथमोऽध्यायः । अध्याय एक 
 

मंर्लािरिम् 
 

र्िेशाय नमस्तस्म ैणनर्विघ्नं णसणद्धहेतिे । 
आणदर्ौरी समुदू्भतः तेिसं शंभिाय िै ॥१॥ 

 
मूळ गौरीपासून लनमाण झािेल्या तेज (स्र्वरूप) गणपतीिा तसेच शकंरािा (हाती घेतिेिे 

गं्रथकाय)ु लनर्तर्वघ् नपणे लसद्धीस जार्व ेम्हणनू मी नमस्कार करतो. (१) 
 

महामायेणत या र्ीता णिन्मयी मुणनसत्तमैः । 
तनोतु िाग्विलासं मे णिव्हाया ंसा सरस्िती ॥२॥ 

 
ऋलषश्रेष्ठानंी लजची महामाया र्व लचन्मयी म्हणनू स्तुती गाईिी आहे त्या सरस्र्वतीने माझ्या लजभेर्वर 

र्वात्क्ग्र्विासाची उभारणी करार्वी. (२) 
 

श्री सृष्टा सूत्रधारस्य प्रासादा णिश्वकमषिा । 
प्रासादमण् डनं ्ूते सूत्रधारेषु मण् डनः ॥३॥ 

 
सूत्रधार लर्वर्श्कम्याच्या कृपेने सृिीची (जगाची) लनर्तमती झािी. मण् डन नार्वाचा सूत्रधार (दुसऱ्या 

पक्षी सूत्रधारामंध्ये श्रेष्ठ असिेिा) प्रासादमण् डन (हा ग्रन् थ) सागंत आहे. (३) 
 

रृ्हेषु यो णिणधः पोर्कतो णिणनिशेे प्रिशेने। 
स एि णिणधना कायो देितायतनेष्ट्िणप ॥४॥ 

 
(प्रथम) गृहप्रर्वशेासाठी तसेच रहाण्यासाठी जो (धार्तमक) लर्वधी सालंगतिा आहे त्याच (पूजा-) 

लर्वधीने देर्वाियाच्या प्रर्वशेाचा र्व देर्वाच्या (देर्वमतूीच् या) स्थापनेचा लर्वधी करार्वा. (४) 
 

णहमादे्ररुत्तरे पार्श् िे िारुदारुिनं परम्। 
पािनं शंकरस्थानं तत्र सिवः णशिोऽर्वितः ॥५॥ 

 
लहमािय परु्वताच्या उत्तरेकडीि बाजूस सुंदर र्व मोठे रृ्वक्षारण्य आहे. ते महादेर्वाचे पलर्वत्र 

स् थान असून तेथीि सर्वु (र्वस्तू) महादेर्वाच्या पूजेस योग्य आहेत. (५) 
 
 
 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रासादाना ंिात्युदे्दशः । 
 

प्रासादाकार पूिाणभदेिदैत् याणभः क्रमात्। 
ितुदषश समुत् पन् नाः प्रासादाना ंि िातयः ॥६॥ 

 
प्रासादाचं्या जातींचे (लनरलनराळे प्रकार होण्याचे) कारण- 
 
प्रासादाचं्या त् याचं् या आकारानुसार, देर्व, दैत्य इत्याभदना अनुसरून तसेच त्याच्यात केल्या 

जाणाऱ्या पूजानंा अनुसरून अनुक्रमाने चौदा जाती लनमाण झाल्या आहेत. (६) 
 
[अपरालजत पृच्छात (१0६. ११-१६) प्रासादाचं्या चौदा जातींबद्दि जास्त मालहती लदिी आहे. १) 

नार्र प्रासाद देर्वाचंा असतो, २) द्राणिड प्रासाद श्रेष्ठ दानर्वाचंा, ३) लणतन प्रासाद गंधर्वांचा र्व ४) णिमान 
प्रासाद यक्षाचंा असतो. लर्वद्याधराचंा ५) णमश्रक प्रासाद, र्वसूंचा ६) िरार्क प्रासाद तसेच नागदेर्वताचंा 
साधंार प्रासाद र्व नरेन्द्राचंा ७) भूणमि प्रासाद असतो. सूयुिोकात ९) णिमाननार्रच्छन्द र्व नक्षत्राचंा मुख्य 
म्हणजे चंद्रिोकातं १0) णिमान पुष्ट्पक जातीचे प्रासाद तयार झािे. पारु्वतीपासून ११) िलभी आकाराचा 
प्रासाद र्व हरलसलद्ध इत्यादी देर्वतापंासून १२) कसहािलोकन प्रासाद तयार झािेत. व् यन् तर. स्थानी 
असिेल् या देर्वापंासून १३) फासंनाकार प्रासाद र्व इन् द्रिोकातं लनरलनराळे १४) रथ (रथारूह) प्रासाद 
तयार झािे. 
 
उत्तम िात्यष्टकम् । 

 
नार्रा द्राणिडा िैि भूणमिा लणतनास्तथा। 
सािधारा णिमानाणद नार्राः पुष्ट्पकाग्न्तता ॥७॥ 

 
उत्तम िातींिे आठ प्रकार 

 
नागर, द्रालर्वड र्व भलूमज तसेच िलतन, सार्वधार (प्रदलक्षणा माग ु असिेिे) र्व लर्वमान (जातीच्या 

प्रासादापंासून पुट्पक प्रासादापंयंत हे) नागर प्रकारचे प्रासाद आहेत. (७) 
 
[पुट्पकात्क्न्तता हा श्द घेतल्यार्वर एकंदर नागर ते लर्वमानपुट्पकापयंत दहा प्रासादाचंी नोंद होते. 

श्लोक ६ ची टीप पहा. तसेच हे सर्वु प्रासाद नागर जातीचे नव्हेत. तेव्हा पुट्य-कात्क्न्तता हा श्द 
पुट्पकात्क्न्र्वता असा सुधारून घेतल्यास खािी लदल्याप्रमाणे प्रासादाचें आठ प्रमुख प्रकार होतात. 

 
१) नागर २) द्रालर्वड ३) िलतन ४) भलूमज ५) साधंार ६) लर्वमान ७) लर्वमाननागरच् छन् द र्व ८) लर्वमान 

पुट्पक.] 
 

प्रासादणमश्रकाश्र्यिैमष्ट् र्ौ िाणतषु िोत्तमाः। 
सिषदेिेषु कतषव्यः णशिस्याणप णिशेषतः ॥८॥ 
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तसेच लमश्रक प्रासाद अशा (प्रासादाचं्या) आठ उत्तम जाती आहेत. हे प्रासाद देर्वासंाठी 
र्व त्यातल्या त्यात लर्वशषेतः शकंाराच्या (देर्वाियासाठी) योग्य आहेत. (८) 
 
[नागर, द्रालर्वड, भलूमज र्व िलतन असे प्रासादाचें चार प्रमुख प्रकार आहेत. त्यात नागर-भलूमज, नागर-
िलतन, द्रालर्वड-भलूमज र्व द्रालर्वड-िलतन असे लमश्रप्रासाद होतात.] 
 

प्रासादाना ंि सिेषा ंिातयो देशभेदतः। 
ितुदषश प्रितषन्ते जे्ञया लोकानुसारतः ॥९॥ 

 
सर्वु प्रकारच्या प्रासादाचं्या जाती या (लनरलनराळ्या) देशापं्रमाणे र्वगेर्वगेळ्या आहेत. 

िोकरीतीप्रमाणे प्रासादाचें (एकंदर) चौदा प्रकार झािे आहेत. 
 
[नागर जातीचे प्रासाद गुजराथ सौराट्र, माळर्वा इत्यालद प्रदेशात प्रामुख्याने आहेत. र्वणे्णा नदीच्या 

खािी कृट्णा कुमारी पयंत द्रालर्वड प्रासादाचें प्राबल्य आहे. िलतन प्रासाद लर्वदभ ुर्व मध् यप्रदेशातं प्रचलित 
आहेत तर लर्वमान प्रासाद ओलरसा राज्यात बाधंिे जातात. अशालरतीने प्रासादाचं्या लनरलनराळ्या जाती या 
देशपरत्र्व ेलनमाण झाल्या आहेत.] 
 

लक्ष्यलक्षितोऽभ् यासा ग रु्रुमार्ुनुसारतः। 
प्रासादभिनादीना ंसिषज्ञानमिाप्यते ॥१०॥ 

 
(देर्व-) प्रासाद र्व मनुट्यासंाठी भर्वन इत्यादी बद्दिचे पूण ुज्ञान हे त्याचं्या लर्वलशि िक्षणाचंा अभ् यास 

करुन र्व गुरुपदेश अनुसरून लमळर्वार्व ेिागते. (१०) 
 

सुलवने शुभनक्षते्र पंिग्रहबलाग्न्िते । 
मास संक्राणद ित्साणद (?) णनषेधेकालिर्विते ॥११॥ 

 
चागंल्या िग्नी, शुभ नक्षत्र असताना, पाच ग्रह बिर्वान असताना, मलहना, संक्रान्त, र्वत्स इत्यादी 

(शुभ असताना) तसेच लनलषद्ध काि र्वज्यु करून [जमीनीची पहाणी इत्यादी करार्वते). (११) 
 
अथ भूणमणनरूपिम्। 

 
सिषणदकु्षप्रिाहा ंिा प्रारु्दकशंकरप्लिम् । 
भुिं परीक्ष् य कसिेत पंिर्व्येन कोणिदः ॥१२॥ 

 
िमीनीबद्दलिी माणहती- 

 
सरु्व लदशाकंडे पाण्याचा ओघ र्वाहतो अशी (म्हणजे उंचार्वर असिेिी) भकर्वा पूरे्वकडे, उत्तरेकडे 

अथर्वा ईशान् य लदशकेडे उतार असिेिी जमीन लनर्वडून तेथीि जमीनीची परीक्षा करार्वी (र्व नंतर) 
शहाण्या- (लशल्पी-) ने तेथे पंचगव्याचा सडा घािार्वा. (१२) 



 

 अनुक्रमणिका 

[जमीनीचा उतार दलक्षण लदशकेडे भकर्वा लतच्याकडीि उप-लदशाकंडे म्हणजे आग् नेय्य र्व नैऋत्य 
लदशाकंडे असल् यास अशी जमीन शुभ मानत नाहीत कारण दलक्षण ही लपतराचंी, यमाची लदशा आहे. 

 
जमीनीची परीक्षा अनेक तऱ्हेनी करता येते. लतचा थोडक्यात पलरचय खािी करून लदिा आहे. 
 
अपरालजतपृच् छातं (५१.१३-२४) िमीनीच्या उतारािरून लतची त्याज्यात्याज्यता ठरलर्विी आहे. 

पूरु्व लदशकेडे उतार असिेिी जमीन श्रेष्ठ समजिी जाते. प्रासादासाठी अशी जमीन लनर्वडल्यास आयुट्य, 
िक्ष्मी र्व बि याचंी र्वाढ होते. आग् नेय्य लदशकेडे उतार असिेिी जमीन आगीचे भय दशलुर्वते. दलक्षण 
लदशकेडे उतार असिेिी जमीन नेहमीच धनाचा नाश करणारी र्व रोगानी पीडा देणारी असते. नैऋत् य 
लदशकेडे उतार असिेिी जमीन ही अशुभ असते कारण अशी जमीन मृत्युदायक संपत्तीची हानी करणारी र्व 
रोगदायक असते. जी जमीन पलिमेकडे उतरती असते ती मािकाची शतेी, धन र्व धान् याचा नाश करणारी 
असते. र्वायव्य लदशकेडे उतार असिेिी जमीन शत्रतु् र्व लनमाण करते, रै्वराग्य आणते र्व कुिाचा क्षय 
करणारी असते. तेव्हा अशी उतार असिेिी जमीन देखीि अशुभ मानतात. या उिट उत्तर लदशकेडे उतार 
असिेिी जमीन नेहमीच िाभदायक, पुत्र, पौत्र याचंी र्वाढ करणारी, काम, भोग र्व धन देणारी असते. 
ईशान् य लदशकेडे उतरती असिेिी जमीन शुभ मानतात कारण ती सौख्य र्व सौभाग्य देणारी, तसेच ऐर्श्यु र्व 
संपत्ती देणारी असते. 

 
जमीन प्रासादासंाठी योग्य की अयोग् य आहे हे ठरलर्वण्यासाठी लतच्यार्वर काहंी प्रयोग करतात; 

त्यातीि महत्र्वाचे दोन प्रकार खािी लदिे आहेत. 
 
(अ) एक हात खोि र्व लततक्याच िाबंी र्व रंुदीचा खड्डा खोदार्वा. खड्डा खोदतानंा बाहेर काढिेिी 

माती पुन्हा खड््ात भरार्वयाची. सर्वु माती भरून देखीि जर खड्डा भरिा नाही तर ती कलनष्ठ जमीन, 
माती घािून जर खड्डा पूणु भरिा तर ती मध्यम प्रतीची जमीन र्व खड्डा भरून माती उरिी तर ती उत्तम 
प्रकारची जमीन समजतात. थोडक्यात ज्या जमीनीतीि मातीची घनता जास्त आहे ती जमीन उत्तम 
समजतात (अपरालजत पृच् छा ५१· ७-८) या प्रयोगाची मालहती शतपथब्राह्मणातं देखीि (३·६·१·१६-१७) 
लमळते. यार्वरून हा प्रयोग रै्वलदक काळाइतका प्राचीन असार्वा असे म्हणता येते. 

 
(आ) एक हात खोि र्व लततक् याच िाबंी र्व रंुदीचा खड्डा खोदार्वा. तो पाण्याने काठोकाठं भरार्वा र्व 

खड््ापासून शभंर पार्विे अंतर चाित जाऊन परत खड््ापाशी सार्वकाश यार्व े या कािार्वधीत 
खड््ामधीि पाण्याची पातळी अलजबात कमी झािी नसेि तर ती उत्तम जमीन, जर एक-चतुथांश 
हाताने पाण्याची पातळी कमी झािी असेि तर ती मध्यम जमीन र्व अध् या हाताने पाण्याची पातळी कमी 
झािी असेि तर ती कलनट् ठ जमीन समजिी जाते. (अपरालजत पृच् छा ५१·९) 

 
अपरालजत पुच्छातं (५१·१२) भमूीची लतचा रंग, गंध, चर्व र्वगैरेनीही परीक्षा करार्वी असे सालंगतिे 

आहे. यालर्वषयीची मालहती तक्त्यात लदिी आहे. 
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तर्कता १·१ 
मातीिे िर्ीकरि 

मातीिी िाती 

रु्िधमष ्ाह्मि  
(सिोत्कृष्ट) 

क्षणत्रय 
(उत्कृष्ट) 

िैर्श् य 
(िारं्ली) 

शूद्र 
(त्याज्य) 

 
िमीन 

रंग पाढंरा ताबंडी  लपर्वळी  काळी  
गंध तुपाप्रमाणे रक् ताप्रमाणे लमठाप्रमाणे लर्वट् ठेप्रमाणे  

चर्व मधुर कषाय खारट कडू  
 

मणिना स् ििषरूप् येि णिदु्रमेि फलेन िा। 
ितुःषणष्टपदैिुस्तंु णलखेद्वाणप शताशंकैः ॥१३॥ 

 
(जमीन लनर्वडल्या नंतर) स् फटीक मण्याने, सोने, चादंी, लर्वदु्रम अथर्वा फळीने र्वास्तूचे ६४ पदामंध्ये 

भकर्वा १०० पदामंध्ये (घरामंध्ये) लर्वभाग पाडार्वते. (१३) 
 
[काडीच्या टोकािा स्फटीक मणी भकर्वा लर्वदु्रम बसर्वनू अथर्वा सोन् याच्या भकर्वा चादंीच्या काडीने, 

ज्या जागेर्वर प्रासाद बाधंार्वयाचा, लतच्यार्वर रेघा मारून ६४ अथर्वा १०० घराचें र्वास्तुपद मण्डि आखार्व.े 
अध्याय ८ श् िोक १०१ ते ११४ त र्वास्तुपद मण्डिाची जास्त मालहती लदिी आहे] 

 
णपष्टेन िाक्षतैरुध्िं ततो िास्तंु समिषयेत्। 
पूिोर्क तेन णिधानेन बणलपुष्ट्पाणद पूिनैः ॥१४॥ 

 
पीठाने भकर्वा अक्षतानंी या रेघा भरून नंतर र्वास्तूची (र्वास्तु पुरुषाची ?) पूजा करार्वी. पूर्वाचायांनी 

सालंगतिेल्या पद्धतीने (धार्तमक लर्वधीने) बिी देऊन र्व फुिे र्वाहून ही पूजा करार्वी. (१४) 
 

इन्द्रो िग्न्हः णपतृपणतनैर्ष तो िरुिो मरुत् । 
कुबेर ईशः पतयः पूिुदीना ंणदशा ंक्रमात् ॥१५॥ 

 
पूरु्व लदशपेासून सुरुर्वात करून इंद्र, अग्नी, लपतराचंा प्रमुख (यम), नैऋलत, र्वरूण, र्वाय,ू कुबेर र्व 

ईशान हे अनुक्रमे लदक्पाि आहेत. (१५) 
 

णदशा णदर्क पाल णदशा णदर्क पाल णदशा णदर्क पाल 
पूरु्व इन्द्र नैऋुत्य   लनऋुलत उत्तर कुबेर 

आग् नेय्य अत्क्ग्न पलिम र्वरूण ईशान् य ईशान 
दलक्षण यम र्वायव्य र्वायु   
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णदर्कपालाः के्षत्रपालाश्र्ि र्िेशश्वग्ण्डका तथा। 
एतेषा ंणिणधित् पूिा ंकृत्िा कमष समािरेत् ॥१६॥ 

 
लदक्पाि, के्षत्रपाि, गणपलत तसेच चण्डी याचंी लर्वलधपूरु्वक पूजा करून (मग पढुीि) कामास 

सुरुर्वात करार्वी. (१६) 
 
णनणषद्धकालकथनम् । 

 
धनुमीनग्स्थते सूये रु्रू शुके्रऽस्तरे् णिधौ। णत्र 
िैधृतौ व्यणतपाते ि दवधे नेष्टं कदािन ॥१७॥ 

 
णनणषद्ध कालािी माणहती - 

 
सूयु धनू (भकर्वा) मीन राशीत असताना, गुरु र्व शुक्र (हे ग्रह) अस् तंगत असताना, लर्वधृलत, 

व्यलतपात, दग्ध तसेच नि लतथीिा कधीही (प्रासादाच् या बाधंणीस) सुरुर्वात करू नये. (१७) 
 

कन्याणद णत्रणत्ररे् सूये द्वारं पूिुणदषु त्यिेत्। भे 
सृष्ट्या ित्स मुखं तत्र स्िाणमनो हाणनकृ ग यतः ॥१८॥ 

 
कन्यालद तीन तीन राशीत (म्हणजे कन्या, तूळ र्व रृ्वलिक राशीत) सूय ुअसतानंा (प्रासादाचे) दार 

पूरे्वकडे असू नये. (कारण) त्या र्वळेेस र्वत्साचे तोंड लनसगतुःच पूरे्वकडे असते र्व ते (पूरे्व कडीि दार) 
प्रासादाच्या मािकास हालनकारक असते. (१८) 

 
कल्पना अशी की पृथ् र्वी शषे नागाच्या डोक्यार्वर आहे र्व तो नाग र्वषारंभी ईशान्येकडून प्रदलक्षणा 

क्रमाने स्र्वतः भोर्वती लफरण्यास सुरुर्वात करतो र्व ही एक फेरी तो एका र्वषांत पुरी करतो. नागाचे तोंड र्व 
शपेटी ही लर्वरुद्ध लदशानंा असतात. प्रासाद बाधंार्वयास सुरुर्वात करतानंा त्या काळी ज्या लदशिेा नागाचे 
तोंड असेि त्या लदशिेा प्रर्वशेिार असू नये (राजर्वल्लभ १·२२-२४) 

 

 
आकृणत (१) ित्सिक्र, (नार्िास्तु) श्लोक १·१८ 
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याबाबत ठक् कुर फेरुने 'र्वास्तुसार प्रकरण'' (१·२०) या पुस्तकात चागंिी मालहती लदिी आहे. 
नाग ईशान्येकडून सुरुर्वात करून र्वषांत एक फेरी पूणु करतो. म्हणजेच हा नाग दर लदर्वशी सरासरी एक 
अंश लफरतो. पण ठक् कुर फेरुच् या मते नागाचा लफरण्याचा र्वगे हा कमी जास्त आहे. र्वर लदिेल्या 
आकृतीर्वरून हे  समजून येईि. एका चौरसात नाग मध्यभागी असतो. या चौरसाच्या बाजंूचे सात सात भाग 
करार्वयाचे. या भागात ईशान्येकडून सुरुर्वात करून  अनुक्रमे नागाचे मुख अनुक्रमे ५, १०, १५, ३०, १५, १० 
र्व ५ लदर्वस असते. याच लहशोबाने नागाचे मुख इतर मुख्य लदशाकंडे असते. र्वत्सचक्राच्या शुभाशुभाबद्दि 
ठकु्र फेरुने (१·२१) लदिेिी मालहती खािी तक्त्यातं लदिी आहे. 
 

राशी मणहना नार्ाच्या अियिािी णदशा प्रासाद बाधंाियास सुरुिात 
  तोंड पोर् पाठ शेपर्ी केल्यास णमळिारे फळ 

कन्या भाद्रपद पूरु्व उत्तर दलक्षण पलिम घर मािकाचा अपमृत्यु 
होतो. 

तूळ अलर्श्न      
रृ्वलिक कार्ततक      
धनू मागशुीष ु दलक्षण पूरु्व पलिम  उत्तर सुखदायी 
मकर पौष      
कंुभ माघ      
मीन फाल्गुन पलिम दलक्षण उत्तर पूरु्व धननाश ओढर्वतो 
मेष चैत्र      
रृ्वषभ रै्वशाख      
लमथुन ज्येष्ठ उत्तर पलिम  पूरु्व दलक्षण सुखदायी 
ककु आषाढ      
भसह श्रार्वण      
 

आयो व्ययक्षषमंशस्य णभणत्तबाहे्य सुरालये। 
ध्ििायो देिनक्षतं्र व्ययाशंौ प्रथमौ शुभौ ॥१९॥ 

 
देर्वप्रासादाचा आय, व्यय, नक्षत्र र्व अंश काढार्वयाचे असल् यास त्यासाठी घ्यार्वयाची (िाबंी, 

रंुदीची) मापे (प्रासादाच् या) भभतीच्या बाहेरून-बाहेरून घ्यार्वीत. ध्र्वज आय असार्वा, देर्व नक्षत्र असार्व,े 
व्यय र्व अंश ही पलहिी असणे शुभकारक असते (१९). 

 
[प्रासादाची भभतींबाहेरची िाबंी र्व रंुदीची मापे घ्यार्वीत, र्व खािी लदल्याप्रमाणे आय, 

व्यय इत्यालद काढार्वीत 
 
आय = ⅛ (प्रासादाची िाबंी × रंूदी) याचंा शषे, 
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व्यय = ⅛ (नक्षत्र) याचा शषे, 
अंश = ⅓ (प्रासादाचे के्षत्रफळ  प्रासादाच्या नारं्वातीि अक्षराचंी संख्या  व्यय) याचा शषे, 
नक्षत्र = ⁸/₂₇ (प्रासादाचे के्षत्रफळ) याचा शषे. 

 
आय आठ प्रकाराचें आहेत. (१) ध्र्वज (२) धूम्र (३) भसह (४) कुत्रा (५) बैि (६) गाढर्व (७) हत्ती 

र्व (८) कार्वळा. लर्वषम संख्येचे आय शुभ र्व सम संख् येचे आय अशुभ समजतात. देर्व प्रासादासाठी नेहमी 
ध्र्वज आय असार्वा. 

 
व्यय आठ आहेत (अपरालजत पृच्छा ६६·६) - (१) शान् त (२) पौर (३) प्रद्योत (४) लश्रयानन् द (५) 

मनोहर (६) श्रीर्वत्स (७) लर्वभर्व र्व (८) लचन्ता. 
 
आय व्ययापेक्षा जास्त असेि तर त्यास यक्ष म्हणतात. आय र्व व्यय याचंी संख्या सारखीच असेि 

तर त्यास राक्षस म्हणतात र्व आय व्ययाहून िहान असेि तर त्यास णपशाि म्हणतात. देर्वाियासाठी आय 
नेहमीच व्ययापेक्षा जास्त असार्वा, म्हणजेच यक्ष असार्वा. 

 
अपरालजत पृच्छा (६६·१६-२०) अनुसार कोणत्या व्ययािा कोणता आय शुभ असतो. ते खािी 

लदिे आहे. 
 

व् यय  शुभ आय 
शान् त  सर्वु आयानंा शुभ 
पौर   ध्र्वज र्व धूम्र आय सोडून इतर आयानंा शुभ 
प्रद्योत   ध्र्वज, धूम्र र्व भसह आय सोडून इतर आयानंा शुभ 
लश्रयानन् द  रृ्वष, खर, गज र्व ध्र्वाकं्ष (म्हणजे कार्वळा) यानंा शुभ 
मनोहर  खर, गज र्व ध्र्वाकं्ष यानंा शुभ 
श्रीर्वत् स  गज र्व ध्र्वाकं्ष या आयानंा शुभ 
लर्वभर्व   ध् र्वाकं्ष आयास शुभ 
लचन् ता   कोणत्याही आयािा शुभ नाही. 
 

अशं तीन असतात. इन्द्र, यम र्व राजा. शषे एक असल् यास तो इन्द्राशं, दोन असल्यास यमाशं र्व 
तीन असल् यास राजाशं. देर्वाियासाठी पलहिा म्हणजे इन् द्रांश असार्वा. 

 
देिनक्षते्र - (१) अलर्श्नी, (५) मृग, (७) पुनर्वसुु, (८) पुट्य, (१२) हस् त (१५) स् र्वाती, (१७)  

अनुराधा, (२२) श्रर्वण र्व (२७) रेर्वती. 
 
[कंसातिे आकडे नक्षत्राच्या सूत्रातीि शषेाची संख्या आहे. (१) अलर्श्नी म्हणजे शषे १ आिा तर 

नक्षत्राचे नारं्व अलर्श्नी असते. हे देर्वनक्षत्र असल्याने देर्वप्रासादािा शुभ असते.] 
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केषा ंि मरुता ंरे्हे िृषकसहर्िाः शुभाः । 
हीन आया ग व्ययः श्रेष्ठः णपशािस्तु समो ऽ णधकः ॥२०॥ 

 
काहींच्या मताने र्वायुच्या (?) प्रासादािा रृ्वषभ, भसह अथर्वा हत्ती हे आय शुभ असतात. आयापेक्षा 

व्यय िहान असणे उत्तम, सारखे असणे (शुभाशुभ कोणतेच फि देत नाहीत). व्यय आयापेक्षा जास्त 
असल्यास, त्यास लपशाच म्हणतात (२०). 

 
[अपरालजत पृच् छातं (६४·१० ½) रृ्वषभ, भसह तसेच गज आय देखीि देर्वाियासंाठी योग्य 

समजतात असे म्हटिे आहे.] 
 

देिताना ंरृ्हे णिन्त्यमायाद्यड्रं्ितुष्टयम्। 
निाड्रं् नाणडिेधाणद स्थापकामरयोर्वमथः ॥२१॥ 

 
देर्वप्रासादासाठी (र्वर लदिेल्या) आय इत्यालद चार अंगाचंाच लर्वचार करार्वयास हर्वा. नाडी, र्वधे 

इत्यालद नऊ अंगाचंा लर्वचार स्थापकाने देर्वाियासाठी करु नये. (२१) 
 

उरिेिी पाच अंगे खािीि प्रमाणे-  
१) राशी २) तारा ३) योनी ४) िग्न र्व ५) र्वणु. 
१) राशी = ३५/८ (प्रासादाचे के्षत्रफळ) याचा शषे (अपरालजत पृच्छा ६५. ९-१०) 
२) तारा = १/९ (घराचे नक्षत्र- घरमािकाचे नक्षत्र) याचा शषे. 
 

तारा नऊ आहेत १) शान्ता २) मनोहरा ३) कू्ररा ४) लर्वजया ५) कलिका ६) पलद्मनी ७) राक्षसी ८) 
र्वीरा र्व ९) आनन्दा. 

 
शान्ता तारा शात्क्न्तकारक असते. मनोहरा मनािा आल्हाद देणारी असते. कू्ररा तारा नेहमी त्यागार्वी, 
लतच्यामुळे चोरीचे भय असते. णििया जय देऊन कल्याण करणारी असते. कणलका भाडंण िार्वते. पणद्मनी 
सौख्यदायी असते, तसेच महातीथाचे पुण्य देणारी असते. राक्षसी घोरस् र्वरुप  असून भीतीदायक असते. 
िीरा सौम्य असून लनरलनराळे भोग देणारी असते र्व आनन्दा तारा आनन् द देणारी असते. (अपरालजत पृच्छा 
६६. ३२-३९) 
 
३) योनी- नक्षत्रार्वरून योनी ठरते. 
 
नक्षते्र योनी नक्षते्र योनी 
अलर्श्नी, शतलभषा अर्श् उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा फाल् गुनी गाय 
भरणी, रेर्वती हत्ती स् र्वालत, हस् त मलहषी 
कृलतका, पुट् य बकरी लचत्रा, लर्वशाखा र्वाघ 
रोलहणी, मृगंशीष ु सपु ज् येट् ठा, अनुराधा हरीण 
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मूि, आद्रा कुत्री पूर्वाषाढा, श्रर्वण र्वानर 
आश् िेषा, पुनर्वसूु माजंर  उत्तराषाढा, अलभलजत मंुगुस 
पूर्वाफाल् गुनी, मघा उंदीर पूर्वाभाद्रपदा, धलन ट् ठा भसह 
 

घराचे नक्षत्र र्व घरधन्याचें नक्षत्र यात रै्वर नसार्व.े (राजर्वल्लभ ३·१७-१८) 
 

४) लवन = ⅟₁₂ (आय + नक्षत्र + तारा + व्यय + अंशक) याचा शषे (राजर्वल्लभ ३·१९). 
५) ििष- राशीर्वर अर्विंबनू असतो (अपरालजत पृच्छा ६५·१४-१६) 
 
राशी ििष 

रृ्वलिक, ककु, मीन ब्राह्मण 

धनु, मेष, भसह क्षलत्रय 
रृ्वषभ, कन्या, मकर रै्वश्य 
लमथुन, तुिा, कुम्भ शूद्र 

 
आयाणदणिन्तनं भूणमलक्षिं िास्तुमण्डलम्। 
मासनक्षत्रलवनाणद णिन्तनं पूिषशास्त्रतः ॥२२॥ 

 
आय (व्यय) इत्यादींचा (शभूाशुभ) लर्वचार. जमीनीची िक्षणे, र्वास्तुपदमण्डि (६४ भकर्वा १०० 

घराचें मण्डि), (शुभ) मलहना, नक्षत्र, िग्न इत्यादींचा लर्वचार पूर्वापार आिेल्या शास्त्राने (म्हणजे 
ज्योलतषशास्त्रानुसार) करार्वा. (२२) 
 
णदग्ननिषयप्रकारः । 
 

रात्रौ णदर्कसाधनं कुयुत्, दीपसूत्रधुिैर्कयतः । 
समे भूणम प्रदेशे तु शड्कुना  णदिसेऽथिा ॥२३॥ 

 
णदशा णनणर्श्यतीच्या पध्दणत - 

 
रात्री धु्रर्व (तारा) र्व लदर्व े एका सूत्रात येतीि अशा रीतीने लदशा लनलिती करार्वी. भकर्वा लदर्वसा 

समति जमीनीर्वर शकुंच्या सहाय्याने (लदशा लनलित कराव्यात). (२३) 
 
[रात्रीच्या र्वळेेिा धु्रर्व र्व सप्तषीं मधीि दोन तारे यानंा जोडणाऱ्या रेषेत येतीि असे जमीनीर्वर लदर्व े

ठेर्वनू उत्तर-दलक्षण लदशा लनलित करतात. त्यार्वरुन पूरु्व-पलिम लदशा लनलित करता येतात. (आकृती २ अ) 
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आकृती २ अ: धु्रिाच्या सहाय्याने णदशाणनणिती 

 
लदर्वसा १२ अंगुिे (२२·८ सें. मी.) उंचीचा शकूं २४ अंगुिे व्यासाच्या र्वतुुळाच्या केन् द्रस् थानी ठेर्वनू 

त्याची सार्विी र्वतुुळािा सकाळी र्व संध्याकाळी जेथे स्पश ु करते ते भबन् दु अनुक्रमाने पलिम र्व पूरु्व लदशा 
दाखलर्वतात. (आकृ ती २ आ) 

 

 
आकृती (२) आ: शंकूच्या सािलीिरून णदशाणनणश्वती 

 
खातणिणधः । 

 
नार्िास्तंु समालोर्कय कुयुत् खातणिकध सुधीः। 
पाषािान्तं िलान्तं िा ततः कूमं णनिेशयेत् ॥२४॥ 

 
पाया खििे- 

 
नागर्वास्तु (र्वत्सा?) ची त्क्स्थती बघून त्याप्रमाणे शहाण्याने पाया खणण्यास सुरूर्वात करार्वी. पाया 

मजबूत दगडापयंत (पाषाणापयुन्त) भकर्वा (भगूभान्तगतु) पाण्याच्या (पातळी) पयंत खोि खणार्वा र्व तेथे 
कूमाची स्थापना करार्वी. (२४) 
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[पाया खणण् यास कुठल्या लदशकेडून सुरूर्वात करार्वी याबद्दि राजर्वल्लभातं (१·२२) लनयम लदिा 
आहे; म्हणून त्या लनयमाचा येथे केर्वळ ओझरता उल्लखे केिा आहे. 

 
कन्या राशीत सूय ु असताना र्वत्साचे मुख ईशान्य कोणाकडे, शपेटी नैऋुत्य कोणाकडे र्व शरीर 

आग्नेय कोणाकडे असते. (श्लोक १८ पहा). तेव्हा हे तीनही कोण सोडून र्वायव्य कोणापाशी पाया 
खणण्यास सुरूर्वात करार्वी. हे खात चक्र पुढे लदल्याप्रमाणे लिलहता येईि. 
 
राणश ित्साच्या मुखािी णदशा पाया खिाियािी णदशा 
कन्या, तुिा, रृ्वलिक पूरु्व र्वायव्य 
धनु, मकर, कंुभ दलक्षण ईशान् य 
मीन, मेष, रृ्वषभ पलिम आग्नेय्य 
लमथुन, ककु, भसह उत्तर नैऋुत् य.] 
 

अधांरु्लो भिेत् कूमष एक हस्ते सुरालये। 
अधांरु्ला ततो िृणद्धः कायु णतणथकरािणधः ॥२५॥ 

 
एक हात (रंुदीच्या) देर्वाियाच्या कूमाची (िाबंी र्व रंुदी) अधा अंगुि असार्वी. नंतर १५ हात रंुदी 

पयंत (देर्वाियाच्या प्रत्येक हात रंुदीच्या र्वाढीसाठी) कूमाची (िाबंी र्व रंुदी) अध्या अंगुिाने 
र्वाढते.(२५)(आकृती ३) 
 

 
आकृती ३ : कूमषणशला श्लोक १·२५ 

 
एककत्रशत्करान्तं ि तदधु िृणद्धणरष्ट्यते। 
ततोऽधुणप शताधुन्तं कूमो मन्िंरु्लोत्तमः ॥२६॥ 

 
(सोळा ते) एकतीस हाता पयंत (रंुदीच्या प्रासादाच्या प्रत्येक हात र्वाढीिा) त्याच्या लनम्मे (म्हणजे 

¼ अंगुिे) कूमाची र्वाढ करणे ईि असते. तेथून (३२ हातापासून) ५० हातापयंत र्वाढ त्याच्या लनम्मे असते. 
(म्हणजे प्रासादाच्या रंुदीच्या प्रत्येक हात र्वाढीस कूमाच्या िाबंी र्व रंुदीत ⅛ अंगुिाने र्वाढ असते.) अशा 
रीतीने ५० हात रंुदीच्या प्रासादासाठी उत्तम कूमु १४ अंगुिाचंा असार्वा. (२६) 



 

 अनुक्रमणिका 

[खािी तक्त्यातं र्वरीि मालहती गलणती सूत्रासंह लदिी आहे. 
 

प्रासादािी रंुदी कूमुिी रंुदी  
(हात) 
(१) 

(णमर्र) 
(२) 

(अरुं्ले) 
(३) 

(सें.मी.) 
(४) 

 

१ ०·४५ ०·५० ०·९५ 

} 
प्रासादाची रंुदी क्ष हात असेि तर  
कूमाची रंुदी = ½ क्ष अंगुिे २ ०·९० १·० १·९० 

३ १·३५ १·५ २·८५ 
:    

१५ ६·७५ ७·५ १४·२५ 
१६ ७·२० ७·७५ १४·७२५ 

} 
प्रासादाची रंुदी क्ष हात असेि तर  
कूमाची रंुदी = ७·५+¼ (क्ष-१५)  
समजा क्ष = ३१ हात तर 
कूमाची रंुदी =७·५ + ¼ (३१-१५) 

१७ ७·६५ ८·० १५·२० 
१८ ८·१० ८·२५ १५·६७५ 
:    

३१ १३·९५ ११·५० २१·८५ 
३२ १४·४० ११·६२५ २२·०८ 

} 
प्रासादाची रंूदी क्ष हात असेि तर  
कूमाची रंुदी =११·५ + ⅛ (क्ष-३१) 
समजा क्ष = ५० हात तर कूमाची 
रंुदी = ११·५ + ⅛ (५०-३१) 

३३ १४·८५ ११·७५ २२·३२५ 
:    

५० २२·५ १३·८७५ २६·३६ 
 
[१ हात = ४५ सें.मी., १ अंगुि = १·९ सें.मी. ] 
 

तेव्हा ५० हात रंुदीच्या प्रासादािा कूमु १३·८७ अंगुिाचंा असतो, १४ अंगुिाचंा नाही. 
 
अपरालजत पृच्छा (१५३.१-३) िा अनुसरून मण्डनाने ही मालहती लदिी आहे. मात्र अपरालजत 

पृच् छातं १ ते १६ हात रंुदीच्या प्रासादाच्या प्रत्येक हात र्वाढीसाठी कूमाची र्वाढ अध्या अंगुिाने होते असे 
सागंून १६ हातापासून ३१ हातापयंत नव्हे तर ३२ हातापयंत कूमाची रंुदी पार्व अंगुिाने र्वाढर्वार्वी म्हणनू 
सालंगतिे आहे. या दुरूस् तीमुळे ५० हात रंुदीच्या  प्रासादािा १४ अंगुिे रंुदीचा कूमु हा लहशोब बरोबर येतो. 

 
अपरालजत पृच्छा (५२·२४-२७) प्रमाणे एक हात रंुदीच्या प्रासादासाठी कूमु चार अंगुिाचा असार्वा 

असे दुसरे माप लदिे आहे. दहा हात रंुदीच्या प्रासादापयंत कूमाची रंुदी ½ अंगुिाने र्वाढते. ११ हात ते २० 
हातापयंत, प्रत्येक हात र्वाढीिा, कूमाची रंुदी ¼ अंगुिाने र्वाढते; २१ हातापासून ३० हातापयंत, प्रत्येक 
हात र्वाढीिा, कूमाची रंुदी ⅛ अंगुिाने र्वाढते र्व ३१ हातापासून ५० हातापयंत, ही र्वाढ १/१२ अंगुिे 
असते. हीच मालहती सूत्रासंह खािी लदिी आहे. 
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प्रासादािी रंुदी 
(हात) 

कूमुिी रंुदी 
(अरुं्ले) 

 

१ ४ प्रासादाची रंुदी क्ष हात असेि तर  
कूमाची रंुदी = ४ + (क्ष - १)  × ½ अंगुिे. 
क्ष = १० हात तर, कूमाची रंुदी = ४ + ४·५ = ८·५ 
अंगुिे 

२ ४·५ 
: : 

१० ८·५ 
   

११ ८·७५ प्रासादाची रंुदी क्ष हात असेि तर, कूमाची रंुदी = 
८·५ + (क्ष - १०) × ¼ अंगुिे, क्ष = २० हात तर 
कूमाची रंुदी = ८·५ + २·५ = ११ अंगुिे 
प्रासादाची रंुदी क्ष हात असेि तर कूमाची रंुदी = 
११ + (क्ष – २०) × ⅛ अंगुिे 

१२ ९ 
: : 

२० ११ 
  

२१ ११·१२५  
२२ ११·२५ क्ष = ३० हात तर, 

कूमाची रंुदी = ११ + १·२५ = १२·२५ अंगुिे 
प्रासादाची रंुदी क्ष हात असेि तर, कूमाची रंुदी = 
१२·२५ + (क्ष - ३०) × ⅟₁₂ अंगुिे, 

: : 
३० १२·२५ 
३१ १२·३७५ 
३२ १२·५०  
: : क्ष = ५० हात 

तर, कूमाची रंुदी = १२·२५ + १·६६६ = १३·९१६ 
अंगुिे = १४ अंगुिे 

: : 
५० १४·०० 

[१ हात = ४५ से.मी., १ अंगुि = १·९ से.मी.] 
 

ितुथांशाणधको ज्येष्ठः कणनष्ठो हीनयोवयतः। 
सौििो रूप्यिो िाणप स्नाप्य पंिामृतेन णह ॥२७॥ 

 
र्वर लदिेल्या मापाहून सर्वापटीच्या मापाचा कूमु ज्येष्ठ असून त्या मापाच्या पाऊणपट मापाचा कूमु 

कलनष्ठ समजतात. हा कूमु सोन्याचा अथर्वा चादंीचा करून त्यािा पंचामृताने स्नान घाितात. (२७) 
 

णतथ्ययैषिैस्तथा होमं पूिां िैि प्रदापयेत्। 
ईशानाद्वाग्वनकोिाद्वा णशलाः स्थाप्याः प्रदणक्षिाः ॥२८॥ 

 
तीळ र्व यर्वाचं्या दाण्यानंी होम करार्वा तसेच पूणाहुती अपुण करार्वी. (नंतर) ईशान्य भकर्वा आग् नेय्य 
कोणापंासून (पायाच्या) लशिा प्रदलक्षणक्रमाने बसर्वाव्यात. (२८) 
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[लतथ्यैः च्या ऐर्वजी लतिैः हा श्द घेऊन अथु केिा आहे] 
 

मध्ये कूमषणशला पश्र्वा ग र्ीतिाणदत्रमंर्लैः  
बणलदानं ि नैिेद्य ंणिणिधानं्न घृतप्लुतम्॥ 
देिताभ्यः सुधीदषद्यात् कूमषन्यासे णशलासु ि ॥२९॥ 
          इणत कूमषस्थापनम्। 

 
मध्यभागी कूमुलशिा स्थापार्वी. नंतर गायन र्वादन इत्यादी मंगि गोिींसह शहाण्या माणसाने 

देर्वानंा बिी द्यार्वा र्व तुपाने माखिेल्या लनरलनराळ्या अन्नप्रकाराचंा नैर्वदे्य. दाखर्वार्वा. हा लर्वधी कूमुलशिा र्व 
लतच्या सर्वु बाजूस बसलर्विेल्या इतर लशिाचं्या स्थापनेच्या र्वळेी करार्वा. (२९) 
 

कूमुलशिेच्या स्थापनेचा लर्वधी संपिा. 
 

अथ सूत्रारम्भकालकथनम्। 
सूत्रारम्भो रृ्हादीनामुत्तराया ंकरत्रये। 
्ाहे्म पुष्ट्ये मृरे् मैते्र पौष्ट्ि िासि िारुिे ॥३०॥ 

 
आखिी सुरू कराियासाठी शुभ कालािी माणहती- 
 

घर (प्रासाद) इत्यादी र्वास्तंूच्या आखणीसाठी लतन्ही उत्तरा नक्षते्र (उत्तरा भाद्रपदा, उत्तरा 
फाल्गुनी र्व उत्तराषाढा) हस्त, लचत्रा, स्र्वाती, ब्राम्ह (रोलहणी) पुट्य, मृग, मतै्र (अनुराधा), पौट्ण (रेर्वती), 
र्वासर्व (धलनष्ठा) र्व र्वारूण (शतलभषा) ही नक्षते्र (शुभकारक आहेत). 
 
णशलान्यासकालः । 
 

णशलान्यासस्तु रोणहण्या ंश्रििे हस्तपुष्ट्ययोः। 
मृर्शीष ेि रेित्या ंउत्तराणत्रतये शुभः ॥३१॥ 

 
णशला स्थापनेसाठी (शुभ) काल- 

 
लशिा स् थापनेसाठी रोलहणी, श्रर्वण, हस्त, पुट्य, मृगशीष,ु रेर्वती र्व तीनही उत्तरा नक्षते्र ही 

शुभकारक असतात. (३१) 
 

देिमग्न्दरस्थानणनिषिनम्। 
 

नद्या ंणसद्धाश्रमे तीथे पुरे ग्रामे ि र्व्हरे । 
िार्ी-िापी तडार्ाणद स्थाने कायं सुरालयम् ॥३२॥ 
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देिमग्न्दरासाठी (उत्तम) िारे्िी णनिड - 
 
नदी तीरार्वर, लसद्धाश्रम, तीथुके्षत्र, तटबंदीचे शहर, गारं्व र्व परु्वतार्वर, उद्यानातं, मोठ्या 

लर्वलहरीपाशी, तिार्वाजर्वळ इत्यालद जागी देर्वािय करार्व.े (३२) 
 

स्िशर्कत्या काष्ठमृत्स्नेष्टशैलधातुिरत्निम्। 
देितायतनं कुयुत् धमुथषकाममोक्षदम् ॥३३॥ 

 
जसे स्र्वतःचे (द्रव्य -) बि असेि त्याप्रमाणे िाकडी, मातीचे, लर्वटाचें दगडाचें, धातंूचे  (भकर्वा) 

रत्नमय देर्वािय करार्व.े ते धमु, अथु, काम र्व मोक्ष (या चारी पुरुषाथांचा) िाभ करुन देणारे असते. (३३) 
 

देितास्थापनं पूिा पापहृ ग दशषनाणदकम् । 
धमषिृणद्धभषिेदथषः कामो मोक्षस्ततो नृिाम् ॥३४॥ 

 
देर्वमूतीच्या स्थापनेने, लतची (लनत्य) पूजाअचा केल्याने र्व देर्वदशनुादी इतर गोिींनी पापाचंा नाश 

होतो. त् यामुळे धमुभार्वनेची र्वाढ होऊन मनुट्यानंा अथुप्राप् ती, काम र्व नंतर मोक्ष याचंा िाभ होतो. (३४) 
 

कोणर्घ्नं तृििे पुण्य ंमृन्मये दशसंरु्िम्। 
इष्टके शतकोणर्घ्नं शैलिे तु फलं  ग्रहैः ॥३५॥ 

 
गर्वताचे (देर्वािय बाधंल्यास) एक कोटी पुण्याचा िाभ होतो. मातीचे (देर्वािय बाधंल्यास) 

त्याच्या दहापट, लर्वटाचें (देर्वािय बाधंल्यास) त्याच्या शभंरपट र्व पाषाणाचें (देर्वािय बाधंल्यास) 
आकाशात लजतके तारे आहेत लततके (म्हणजे अगलणत) पुण्य (देर्वािय बाधंणाऱ्यास) लमळते. (३५) 

 
कूमषसंस्थापने द्वारे पद्माख्याया ंतु पौरुषे। 
घरे् ध्ििे प्रणतष्ठायामेिं पुण्याहसप्तकम्॥३६॥ 

 
कूमुलशिेच्या प्रलतष्ठापनेच्या र्वळेी, (प्रमुख) दार, पद्मलशिा, कनकपुरुष (अमिसारा - खािी 

ठेर्वतात तो), घट (किश), ध्र्वज र्व देर्वमूती याचं्या प्रलतष्ठापनेच्या र्वळेी असे सातर्वळेा पुण्याहर्वाचन करार्व.े 
(३६) 
 

 भूम्यारम्भे तथा कूमे णशलाया ंसूत्रपातने । 
खु पुरे द्वारोच् रये कुम्भे पटे्ट पद्मणशलासु ि ॥३७॥ 

 शुकनासे ि पुरुषे घण्र्ाया ंकलशे तथा। 
 ध्ििे च्छादे्य ि कुिीत शाग्न्तकाणन ितुदषश ॥३८॥ 

 
जमीनीची लनर्वड केल्यानंतर, कूमुलशिा (स्थापनेच्या लर्वधीच्या र्वळेी) आखणीच्या र्वळेेस, खुर 

(उपपीठाचे) स्थापनेच्या र्वळेी, दार उभे करताना, कुम् भ, पट्ट, पद्मलशिा, शुकनास, (कनक-) पुरुष 
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तसेच घण्टा, किश, ध्र्वज र्व छाद्य याचं्या स्थापनेच्या र्वळेी (अशी एकंदर) १४ र्वळेा शान्ती करार्वी. 
(३७·३८) 

[येथे घण्टा हा प्रासाद लशखराचा एक भाग आहे. नेहमीच्या देर्वळातीि घण् टेचा हा उल्लेख नाही.] 
 

एकहस्ताणद प्रासादो याि ग हस्तशताधषकम् । 
प्रमािं कुम्भके मूले नाणसके णभणत्तबाह्यतः ॥३९॥ 

 
एका हातापासून ५० हातापंयंत रंुदीच्या प्रासादाचे रंुदीचे माप (जगतीच्या) कंुभाच्या भकर्वा मिू 

नालसकाचं्या (म्हणजे कोनाचं्या) लठकाणी लभतींच्या बाहेरून बाहेरून घ्यार्व.े (३९) 
 

कंुभाणद स्थािरािा ंि णनर्षमः समसूत्रतः । 
पीठस्य णनर्षमो बाहे्य तथैि च्छाद्यकस्य ि ॥४०॥ 

 
(जगतीच्या) कंुभ इत्यालद थरलर्वभागाचें लनगमुन समसूत्रापयुन्त असते. पीठाचे (उपपीठाच्या 

लनरलनराळ्या थर लर्वभागाचें?) तसेच च्छाद्याचेही लनगमुन समसूत्राच् या बाहेर असते. (४०) 
 
[समसूत्र कोठे असते याची मालहती ३९ व्या श्लोकातं लदिी आहे] 

 
णत्रपंिसप् तनिणभः फालनाणभर्विभाियेत् । 
प्रासादमंर्संख्या ि िाणरमार्ुन्तरग्स्थता ॥४१॥ 

 
तीन, पाच, सात (अथर्वा) नऊ फािनानंी (प्रासादाचा अधोच् छंद) लर्वभागिेिा असतो. पाणी 

जाण्याचे (उभे) माग ुया अंगाचं्या आंत (लर्वभागणीपाशी) असतात. (४१) 
 
[कोन (कणु), भद्र, उपरथ इत्यालद प्रासादाच्या अंगाना फािना म्हणतात.]  
 

फालना किषतुल्या स्या ग भदं्र तु णद्वरु्िं समम् । 
सामान्योऽय ंणिणधस्तुल्यो हस्तारुं्लणिणनर्षतः ॥४२॥ 

 
प्रत्येक फािना (प्रलतरथ, उपरथ इत्यालद) कणाइतकी (रंुद) असून भद्र कणाच्या दुप्पट 

(रंुदीचा) असार्वा. या फािनाचें लनगमुन प्रासाद लजतक् या हाताचंा असेि लततक्या अंगुिानंी असते, असा 
हा फािनेच् या मापाच्या बाबतीत सामान्य लनयम आहे. (४२) 

 
इलत सूत्रधारमण् डन लर्वरलचते प्रासादमण्डने र्वास्तुशासे्त्र लमश्रक िक्षणे प्रथमोऽध्यायः । 
 
सूत्रधार मण्डनाने रचिेल्या प्रासाद मण्डन (नार्वाच्या) र्वास्तुशास्त्रार्वरीि (गं्रथाच्या) लमश्रक िक्षण 

(लमश्रक प्रकारच्या प्रासादाची िक्षणे) नार्वाचा पलहिा अध्याय संपिा. 
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णद्वतीयोऽध्यायः। अध्याय दोन 
 

अथ िर्तीस्िरुपम्। 
 

प्रासादानामणधष्ठानं िर्ती सा णनर्द्यते । 
यथा कसहासनं राज्ञा प्रासादस् य तथैि सा ॥१॥ 

 
िर्तीिे स्िरूप - 
 

प्रासादाच्या अलधष्ठानािा जगती म्हणतात. राजािा जसे भसहासन तशीच प्रासादािा जगती 
असते. (१) 
 

ितुरस्रायताष्टास्रिृत्तिृत्तायता तथा । 
िर्ती पंिधा प्रोर्कता प्रासादस्यानुरूपतः ॥२॥ 

 
चौरस, आयत, अिकोनी, र्वतुुळाकार, रृ्वत्तायत असे प्रासादाच्या आकारािा अनुरूप असे जगतीचे पाच 
प्रकार सालंगतिे आहेत. (२) 
 

[प्रासाद चौरस, आयत, र्वतुुळाकार असा ज्या आकाराचा असेि त्याच आकाराची त्याची 
जगती असार्वी.] 
 
प्रासादमानभेदेन िर्त्या मानभेदः। 

 
प्रासादपृथुमानाच्च णत्ररु्िा ि ितुरु्षिा। 
क्रमात् पंि रु्िा प्रोर्कता ज्येष्ठा मध्या कनीयसी ॥३॥ 

 
प्रासादाच्या मापाचं्या प्रकाराप्रमािे िर्तीच् या मापािें प्रकार- 
 
प्रासादाच्या रंूदीच्या लतप्पट, चौपट र्व पाचपट रंूदीची जगती अनुक्रमे ज्येष्ठ मध्यम र्व कलनष्ठ असते. (३) 
 

[हा प्रासादाच्या जगतीच्या ज्येष्ठ-कलनष्ठतेचा लनयम अपरालजत पृच्छा ११५·१० मध्ये पण लदिा 
आहे.] 
 

कन् यसे कन्यसा ज्येष्ठा ज्येष्ठे मध्ये ि मध्यमा । 
प्रासादे िर्ती कायु स्िरूपा लक्षिाग्न्िता ॥४॥ 

 
कलनष्ठ प्रासादािा कलनष्ठ, मध्यम प्रासादािा मध्यम र्व ज्येष्ठ प्रासादािा ज्येष्ठ प्रकारची सर्वु िक्षण 

संपन्न र्व स् र्वरूपर्वान अशी जगती असार्वी. (४) 
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[अपरालजत पृच्छा ११५·८ मध्ये मात्र श्रेष्ठ प्रासादािा कलनष्ठ, मध्यम प्रासादािा मध्यम र्व कलनष्ठ 
प्रासादािा श्रेष्ठ जगती असार्वी, असे म्हटिे आहे. प्रदलक्षणामागांच् या संख्येर्वरून प्रासादाची ज्येष्ठ-कलनट् ठता 
ठरते. तीन प्रदलक्षणा माग ु असिेिा प्रासाद ज्येष्ठ, दोन प्रदलक्षणा माग ु असिेिा प्रासाद मध्यम र्व एक 
प्रदलक्षणा माग ु असिेिा प्रासाद कलनष्ठ समजतात (अपरालजत पृच्छा ११५·९). ज्येष्ठ प्रासादािा तीन 
प्रदलक्षणा-मागांसाठी जास्त रंूदीची जगती पालहजे म्हणजेच कलनष्ठ प्रकारची जगती असार्वी. या उिट 
कलनष्ठ प्रासादािा कमी रंूदीची म्हणजे ज्येष्ठ प्रकारची जगती पालहजे. तेव्हा अपरालजतपृच्छातं लदिेिा 
प्रासाद र्व जगती याचं्यातीि संबंध योग्य र्वाटतो.] 
 

रससप्तरु्िाख्याता णिने पयुयसंग्स्थता। 
द्वारकाया ंि कतषव्या तथैि ि पुरुषत्रये ॥५॥ 

 
पलरर्वारासह असिेल्या लजन (मूतीच् या) प्रासादासाठी जगती (प्रासादाच्या रंुदीच्या) सहा भकर्वा 

सात पट रंूद असते. िारका र्व लत्रपुरुषाच्या (मूतीच्या) मंलदरासाठी जगती तेर्वढीच (म्हणजे प्रासादाच्या 
रंूदीच्या सहा भकर्वा सात पट) असार्वी. (५) 

 
[लजन प्रासादात जेथे २४ भकर्वा ५२ लजन मूतींची देर्वािये असतात तेथे त्या प्रासादाची जगलत सहा 

ते सातपट रंूद असते. िारका नगरी जेथे बाधंतात त्या प्रासादाच्या जगतीची रंूदी प्रासादाच्या रंूदीच्या 
सहा भकर्वा सातपट ठेर्वार्वी. ब्रह्मा, लर्वट् णु र्व महेश याचं्या लत्रमुतीिा येथे लत्रपरुूष म्हटिे आहे.] 
 

मण्डपानुक्रमेिैि सपादाशेंन साधषतः। 
णद्वरु्िा िायता कायु सहस्रायतने णिणधः ॥६॥ 

 
(चौरस) मंडपाकरीता (त्याच्या रंूदीच्या) सर्वापट भकर्वा दीडपट रंूदी असिेिी जगती असार्वी. 

आयताकार मंडपाच्या (आयताकार) जगतीची रंूदी (मण्डपाच्या) रंूदीच्या दुप्पट असार्वी. हा लनयम 
हजारो मण्डपानंा िागू केिेिा आहे. (६) 

 
[मण्डपाच्या जगतीच्या रंूदीचा हा लनयम हजारो प्रासादाचं्या बाबतीत योग्य ठरिा आहे.] 

 
णत्रद्व् येकरमसमसंयुर्कता  ज्येष्ठा मध्या कनीयसी । 
उच्रयः सणत्रभारे्न रमसमिीनां समुच्छया (?) ॥७॥ 

 
तीन, दोन र्व एक प्रदलक्षणा माग ुअसिेल्या देर्वाियािा अनुक्रमे श्रेष्ठ, मध्यम र्व कलनष्ठ प्रकारची 

जगती असार्वी. (जगतीच्या) उंचीच्या १.३३ पट प्रदलक्षणामागाची उंची असार्वी (?) (७) 
 
[अपरालजतपृच्छातं (११५·१५) प्रदलक्षणा मागाची उंची मूळ प्रासादाच्या उंचीच्या एक-तृतीयाशं 

असार्वी असे म्हटिे आहे, र्व तोच अथु येथे अलभपे्रत असार्वा.] 
 

ितुःकोिैस्तथा सूयषकोिैणिंशणतकोिकैः। 
अष्टाकिशणत-षग्रत्रशत्-कोिैः स्युः पंि फालना ॥८॥ 
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चार कोनी, १२ कोनी, २० कोनाचंी, २८ र्व ३६ कोनी असे फािनेचे पाच प्रकार आहेत. (८) 
 
[या लर्वषयी जास्त मालहती अध्याय पाचं मध्ये लदिी आहे] 

 
प्रासादाधुकष हस्तान्तं कत्रशे द्वाकिशणत ि सा । 
द्वाकत्रशती ितुथांशो भुिाशंोच्च्या शताद्धषके  ॥९॥  भूताशौिा 

 
र्वरीि श्लोक पं. भगर्वानदास जैन याचं्या प्रतीर्वरून खािीि प्रमाणे सुधारिा. 

 
प्रासादाद्धुकष हस्तान्ते त्र्यशंा द्वाकिश णत्रकरे। 
द्वाकत्रशे ितुथांशा भूताशंोच्चा शताध्दषके ॥९॥ 

 
एक हात ते १२ हात रंूदीच्या प्रासादाच्या जगतीची उंची लनम्मे असते. १३ ते २२ हातापयंत 

(रंूदीच्या प्रासादाच्या जगतीची उंची प्रासादाच्या रंूदीच्या) ⅓ असते. २३ ते ३२ हातापयंत ती ¼  र्व ३३ ते 
५० हाता ंपयंत रंूदीच्या प्रासादाच्या जगतीची उंची) ⅕ असते. (९) 

 
[लनरलनराळ्या रंूदीच्या प्रासादािा जगतीची उंची काय असार्वी याची सूते्र खािी लदल् याप्रमाणे 

येतात. प्रासादाची रंूदी क्ष समजू. 
 

प्रासादािी रंूदी िर्तीिी उंिी  
(हात) 
(१) 

(मीर्र) 
(२) 

(हात) 
(३) 

(मीर्र) 
(४) 

 

१ ०·४५ ०·५० ०·२२५ जगतीची उंची = क्ष/२ हात  
२ ०·९० १·० ०·४५  
:     

१२ ५·४ ६·० २·७  
१३ ५·८५ ६·३४ २·८५३  
१४ ६·३ ६·६७ ३·० जगतीची उंची = ६ + (क्ष - १२) × ⅓ हात = ६ 

+ ३·३३ = ९·३३ हात 
१५ ६·७५ ७·० ३·१५  
:     

२२ ९·९ ९·३४ ४·२०  
२३ १०·३५ ९·५८ ३·४१ जगतीची उंची = ९·३३ + (क्ष - २२) × ¼ हात  
२४ १०·८० ९·८३ ४·४२५  
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३२ १४·४० ११·८३ ५·३२  
३३ १४·८५ १२·३४ ५·५३  
३४ १५·३ १२·५३ ५·६४ जगतीची उंची = ११·८३३ + (क्ष -३२) × ⅕ 
:     
:     

५० २२·५ १७९·४३ ६·९४५  
 

 एकहस्ते करेिोच् िा साध्यथं सा ितुःकरे। 
 िै सूयषिेनं शताधुन्तं क्रमा ग  णद्वणत्रयुर्ाशंकैः ॥१०॥ 

 
(िर्तीच्या उंिीिे दुसरे माप) 

 
एक हात रंूदीच्या प्रासादाच्या जगतीची उंची एक हात असार्वी. चार हात रंूदी पयंतच्या 

प्रासादाच्या जगतीची उंची दीड हात असार्वी. १२, २४ र्व ५० हात रंुदीच्या प्रासादाच्या जगतीची उंची 
(प्रासादाच्या रंूदीच्या) अनुक्रमे ½, ⅓ र्व ¼ असार्वी. (१०) 

 
[अपरालजत पृच्छातं (११५·२३-२६) जगतीच्या उंचीची हीच मालहती लदिी आहे. मात्र चार हात 

रंूदीच्या प्रासादाच्या जगतीची उंची २·५ हात असते असे तेथे लदिे आहे. तेव्हा ही दुरुस्ती करून जगतीची 
उंची काढण्याची सूते्र खािी लदिी आहेत. या दुरूस्तीमुळे १ ते ४ हात र्व ५ ते १२ हात रंूदीच्या प्रासादाचं्या 
जगतीच्या उंची साठी दोन र्वगेळे लर्वभाग केिे  असिे तरी एकच सूत्र िागू पडते. 
 

प्रासादािी रंूदी िर्तीिी उंिी  
(हात) (मीर्र) (हात) (मीर्र)  

१ ०·४५ १ ०·४५ प्रासादाची रंूदी = क्ष हात  
२ ०·९० १·५ ०·६७५  
३ १·३५ २ ०·९० जगतीची उंची = १ + (क्ष - १) × ½  
४ १·८० २·५ १·१२५  
५ २·२५ ३ १·३५  
: : : :  

१२ ५·४ ६·५ २·९२५  
१३ ५·८५ ६·८३३ ३·०७५ जगतीची उंची = ६·५ + (क्ष - १२) × ⅓ 
: : : :  
: : : :  

२४ १·८० १०·५ ४·७२५  
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२५ ११·२५ १०·७५ ४·८३७ जगतीची उंची = १०·५० + (क्ष - २४) × ¼ 
: : : :  
: : : :  

५० २२·५० १७ ७·६५  
 

तदुच् राय ंभिेत् प्राज्ञस्त्िष्टाकिशणतणभः पदैः। 
णत्रपदो िाड्यकुम्भश्व णद्वपदं किकं तथा ॥११॥ 

 
(िर्तीिे थर णिभार्) 

 
बुद्धीमान (लशल्पीने) लतच्या (जगतीच्या) उंचीचे २८ लर्वभाग करार्वते. तीन भाग उंचीचा जा्कंुभ, 

तसेच दोन भाग कणी असार्वी. (११) 
 

पद्मपत्रसमायुर्क ता णत्रपदा सरपणत्रका । णत्त 
णद्वपदं खुरकं कुयुत् सप्तभारं् ि कुम्भकम् ॥१२॥ 

 
तीन भागाचंी कमळ र्व पाने याचंी (नक्षी) असिेिी सरपलत्रका असार्वी. खुर दोन भाग करार्वा र्व 

कंुभ सात भाग असार्वा. (१२) 
 

कलशणस्त्रपदा  प्रोर्क तो भारे्नान्तरपत्रकम् । 
कपोताणलणस्त्रभारे् ि पुष्ट्यकण्ठो युर्ाशंकैः  ॥१३॥ 

 
किश तीन भागाचा सागंतात, अंतरपत्र एक भाग असते. कपोतालि तीन भाग र्व पुट् पकण्ठ चार 

भाग असतो. (१३) 
 

पुष्ट्पका (त्?) िाड्यकुम्भश्व णनर्षमश्र्वाष्टणभः पदैः । 
किेषु ि णदशापालाः प्राच्याणदषु प्रदणक्षिाः ॥१४॥ 

 
पुट्पकण्ठाच्या बाहेर जा्कंुभाचे आठ भाग असार्व.े कोनापंाशी पूरु्व लदशकेडून प्रदलक्षण क्रमाने 
लदक्पािाचं्या मूती असाव् यात. (१४) 
 

[मुख्य लदशाकडीि लदक्पािाचं्या मूती भद्र मध्यार्वर म्हणजेच जगतीच्या बाजंूच्या मध्यार्वर असतात 
तर उप लदशाकंडीि लदक् पािाचं्या मतूी जगतीच्या कोणार्वर असतात.] 
 

प्राकारैमषग्ण्डता कायु ितुर्वभद्वारमण् डपैः । 
मकरैिषलणनष्ट्कासैः सोपानैस्तोरिाणदणभः ॥१५॥ 
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(चार लदशानंा) चार जगतीिार र्व जगतीमण्डप अिंकालरिेल् या प्राकारासंह करार्वते. मकरमुख 
असिेिी पाणी बाहेर नेण्याची नािी (जगतीत) असार्वी. पायऱ्या र्व तोरण यानंी ती (जगती) भषूर्वार्वी. 
(१५) 

 
[आकृलत ४ र्वरून जगती िार र्व जगती मंडपाची कल्पना येते. ही जगतीर्वर केिेिी केर्वळ नक्षी 

आहे. जगतीर्वर देर्वमूती त्याचं्या प्रासादासह (म्हणजे देर्वकुिासह) असतात र्व त्यािा प्राकार म्हणतात. 
 
प्राकाराचें अपरालजत पृच्छातं (११५.१८-२१) सहा प्रकार र्वर्तणिे आहेत. १) कणजुा २) भ्रमजा ३) 

भद्रजा ४) गभजुा ५) मध्यजा र्व ६) पार्श्ुजा. 
 
देर्वाियाच्या जगतीच्या कोनारं्वर देर्वकुिासह मूती असिी म्हणजे ती कणजुा; देर्वाियाच्या भ्रमणी 

(प्रदलक्षणा) मागार्वर असिेिी रमसमिा; जगताच्या भद्रार्वर असिेिी मूती ती भद्रिा; गभागाराच्या मापाच्या 
काही प्रमाणातं (गभमुानतः) असिेिी मूती ती र्भषिा. प्रदलक्षण मागाच्या मध्यभागी असते ती मध्यिा र्व 
मध् यजाच्या चारी बाजंूना असिेिी मूती ती पाश्वषिा; यातीि कणजुा र्व पार्श्ुजा तसेच भद्रजा र्व मध् यजा या 
मूती स्थानपरत्र्व े एकच आहेत पण त्या अनुक्रमे प्रदलक्षणा माग ु नसिेल्या र्व प्रदलक्षणा पथ असिेल्या 
देर्वाियासंाठी असतात.] 

 

 
आकृती ४ : िर्तीिे थरणिभार् श्लोक  २·११-१५ 

 
मण्डपागे्र प्रतोल्यगे्र सोपानं शुग्ण्डकायतः । 
तोरिं कारयेत् तस्य पटं्ट पट्टानुसारतः ॥१६॥ 

 
मंडपाच्या पुढे र्व प्रतोिीच्या पुढे असिेल्या पायऱ्यानंा हत्तीच्या सोंडेच्या आकाराचा कठडा असार्वा. 

(मंडोर्वराच्या) पट्टाच्या समपातळीत पट्ट असतीि असे तोरण करार्व.े (१६) 
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तोरिणिणधः। 
 

तोरिस्योभयस् तंभणिस्तरं र्भषमानतः । 
णभणत्तर्भष प्रमािेन तयोमषध्येऽथिा भिेत् ॥१७॥ 

 
तोरिािे णिधान 

 
गभागाराच्या प्रमाणातं तोरणाच्या दोन्ही खाबंामधिे अंतर असार्व.े हे अंतर गभागाराच्या भभतीइतके 

(भभतीच्या बाहेरून बाहेरून इतके) भकर्वा त्याचं्या मध्यभागा इतके असार्व.े (१७) 
 
[गभागाराच्या आतल्या रंूदीइतके तोरणाच्या खाबंामंध्ये अंतर असार्व;े भकर्वा गभागाराच्या भभतीच्या 

बाहेरून बाहेरून घेतिेल्या रंूदी इतके तोरणाच्या खाबंामध्ये अंतर असार्व;े भकर्वा हे अंतर गभागाराच्या 
भभतीच्या जाडीच्या मधोमध असार्व.े] 
 

िेणदकापीठरूपैश्व शोभाणभबषहुणभयुषता ं(?)। 
णिणित्र तोरिं कुयुत् दोला देिस्य तत्र ि ॥१८॥ 

 
नक्षी र्व अिंकार यानंी खूप सुंदर सजलर्विेिी र्वलेदका र्व पीठ याचं्यासह र्व लनरलनराळ्या आकृत्यानंी 

लचलत्रत असे तोरण करार्व.े तेथे (तोरणाच्या) दोिाभागामध् ये देर्वाची मूती असते. (१८) 
 

 
आकृती (५) तोरि (श्लोक २-१८) 

 
तोरण स्तंभाचंी मालहती दीपाणुर्वातं (३·२७-३१) लदिी आहे. त्यार्वरून तोरण स्तंभाचें थर लर्वभाग 

खािी लदल्याप्रमाणे असतात. खाबंाच्या उंचीचे तेरा लर्वभाग केिे असता- 
 
पीठ- १·७५ भाग (यात पीठ, जा्कंुभ, कणी र्व ग्रासपट्टी इतके उपथर येतात) 
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कंुभी  १ भाग  गडदी १·७५ भाग 
स्तंभ  ५ भाग  शीष ु १ भाग 
भरणी  ½ भाग  पट्ट १ भाग 
शर (शीष)ु  १ भाग    
 
तोरणाचा पट्ट र्व मंडोर्वराचा (भभतीचा) पट्ट हे समपातळीत असतात. पट्टाच्या र्वर कूटच्छाद्य करार्व.े 

कूटच्छाद्याच्यार्वर स् तंभारं्वरती लतिक असतात. या लतिकाचं्या ंअंतरातं तीन, पाच, सात भकर्वा नऊ मोड 
(इलिकार्विन) असिेिे तोरण असून, त्याच्या मध्यभागी लत्रमूती असार्वी. लत्रमूतीत सदालशर्व मध्यभागी, 
ब्रह्मा त्याच्या उजव्या बाजूिा र्व लर्वट्णू डाव्या बाजूिा असतो.] 
 

प्रासादाद्वाहनस्थानं करिीय ितुग्ष्ट्कका । 
एक-णद्व-णत्र-ितु:पञ्च-रस सप्तपदान्तरे ॥१९॥ 

 
प्रासादापासून (प्रतोिीपासून) एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा भकर्वा सात पार्विार्वर (देर्वाच्या) 

र्वाहनासाठी चौकी (चार खाबंाचंी चौरस चतुत्क्ट्कका) करार्वी. (१९) 
 
देिमग्न्दरे िाहन णनमुिणिणधः । 
 

 मे अिुयामनिाशें तु पंिषरसप्तभाणर्कः । 
 रु्ह्यनाणभस्तनान्तं िा णत्रणिधो िाहनोदयः ॥२०॥ 

 
देिालयात िाहनाच्या णनमुिािे णिधान- 

 
देर्वमूतीच्या उंचीचे नऊ भाग केिे असता पाचव्या, सहाव्या भकर्वा सातव्या भागापयंत भकर्वा 

(देर्वमूतीचा) गुयभाग, नाभी अथर्वा स्तनापंयंत अशा तीन प्रकारानंी (देर्व) र्वाहनाची उंची सालंगतिी आहे. 
(२०) 
 

पादिानुकर्ी यािदिुया िाहनस्य दृक् । 
िृषस्य णिष्ट्िुभार्ान्ते सूये व्योमस्तनान्तकम् ॥२१॥ 

 
र्वाहनाची दृिी देर्वमूतीच्या पायापाशी गुडघ्याशी भकर्वा कंबरेपयंत असार्वी. नंदीची दृिी 

(लशर्वभिगाच्या) लर्वट् णुभागाच्या (र्वरच्या) कडेपयंत असार्वी. सूयाच्या र्वाहनाची दृिी त्याच्या स्तनभागापयंत 
असार्वी. (२१) 

 
[लशर्वभिगाच्या उंचीचे ब्रह्मा, लर्वट् णु र्व शकंर असे अनुक्रमे खािून र्वर तीन समभाग असतात. ब्रह्म 

भाग पूणपुणे जमीनीत गाडिेिा असतो. लर्वट्णु भाग पाण्याच्या नािीने झाकिेिा असतो र्व फक्त लशर्व 
भाग, सर्वांत र्वरचा भाग दृग्गोचर असतो. 
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सूयु मूतीत त्याच्या शजेारी व्योमाची (आकाशाची) मूती असते. व् योम स्तनान्तक' चा अथु 
कदालचत या व्योमाच्या मूतीच्या स्तनभागा पयंत सूयाच्या र्वाहनाची, रथाच्या घो्ाचं्या, दृिीची उंची 
असार्वी असाही असू शकेि.] 
 

णिनागे्र संिरिागे्र शुकागे्र रू्ढमण्डपे । 
रू्ढस्यागे्र ितुष्ट्काद्यास्तदगे्र नृत्यमण्डपम् ॥२२॥ 

 
लजनदेर्वाच्या प्रासादापुढे समर्वसरण करार्व.े शुकनालसकेच्या पुढे गूढमण्डप, गूढमण्डपाच्या पुढे चौकी 
मण्डप र्व त्याच्या पढेु नृत्यमडंप बाधंार्वा. (२२) 
 

[पं. भगर्वानदास जैन याचं्या प्रतीत हा श्लोक खािीि प्रमाणे लदिा आहे र्व त्यािा अनुसरून र्वर 
अथु लदिा आहे. 
 

णिनागे्र समोसरिं शुकागे्र रू्ढ मण्डपः । 
रू्ढस्यागे्र ितुग्ष्ट्कका तदगे्र नृत्य मण्डपः ॥२२॥] 
 
णद्वसप्तत्या णद्वबािैिु ितुणिशंणततोऽणप िा । 
णिनालये ितुर्वद्दकु्ष सणहतं णिनमंणदरम् ॥२३॥ 

 
७२, ५२ भकर्वा २४ लजनािये लजन मंलदराच्या चारी लदशानंा (प्रमुख) लजन मंलदरासह असार्वीत.  

(२३) 
 
[मध्यभागी इि लजनतीथंकराची मूती असिेिे मुख्य देर्वािय असून त्याच्या चारी लदशानंा ७१ भकर्वा 

५१ भकर्वा २३ इतर लजनतीथंकराचं्या मूती असिेिी िहान िहान देर्वािये असतात. अशा लरतीने मधल्या 
(मुख्य) देर्वाियातीि लजनतीथंकराची मूती धरून ७२, ५२ भकर्वा २४ तीथंकराचंी देर्वािये होतात.] 

 

 
आकृती ६ : अष्ट् र्ापद श्लोक २४ 
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मण्डपा ग र्भषसूते्रि िामदणक्षियोर्वदशौः । 
अष्टापदं प्रकतषव्य ंणत्रशाला िा बलािकम् ॥२४॥ 

 
गभसूुत्राने मंडपाच्या डाव्या र्व उजव्या लदशानंा अिापद भकर्वा लत्रशािा अथर्वा बिाणक करार्व.े 

(२४) 
 
[आकृलत ६ मध्ये अिापदाचा ऊध्रु्वच्छंद दाखलर्विा आहे. बिाणकाची मालहती पुढे ७·३७-४५ मध्ये 

लदिी आहे.] 
 

अपरे रथशाला ि मठं याम्ये प्रकीर्वत्ततम्। 
उत्तरे रथरन्धं्र ि प्रोर्कतं श्रीणिश्वकमषिा ॥२५॥ 

 
मागच्या बाजूिा (पलिमेिा) रथशािा असून दलक्षणेिा (उजव्या बाजूिा) मठ असार्वा असे 

सागंतात. लर्वश् र्वकम् याने मात्र उत्तर लदशिेा (डाव्या बाजूिा) रथशािा असार्वी असे सालंगतिे आहे. (२५) 
 

िर्ती ताद्दशी कुयुत् प्रासादो याद्दशो भिेत् । 
णभन्नच्छन्दा न कतषव्या प्रासादासनसंग्स्थता ॥२६॥ 

इणत प्रासाद िर्णत। 
 

ज्या प्रकारचा (जातीचा) प्रसाद असेि त्याच प्रकारची (जातीची) जगती करार्वी. प्रासादाच्या 
आसनाप्रमाणे असिेिी जगती (प्रासादाहून) लनराळ्या जातीची करू नये. (२६) 

 
प्रासादाच्या जगतीलर्वषयीची मालहती सपंिी. 

 
अग्रतः पृष्ठतर्श्यिै िामदणक्षितोऽणप िा । 
प्रासादं कारयेदन्तनुणभिेधणििर्वितम् ॥२७॥ 

 
पुढीि बाजूस, मागीि बाजूस भकर्वा डाव् या, उजव्या बाजूस 'अंतनालभ' र्वधेाचा दोष र्वगळून 

(दुसरा) प्रासाद बाधंार्वा. (२७) 
 
[अंतनालभ र्वधेाचा अथु पढुच्या श्लोकातं लदिा आहे.] 

 
कलर्ागे्र न तु कतषव्या अिुरूपेि देिता । 
प्रभा नष्टा न भोर्ाय यथा तारा णदिाकरे ॥२८॥ 

 
लशर्वभिगाच्या समोर पूजनीय अशा देर्वतेची स्थापना करू नये. लतचा (देर्वतेचा) प्रभार्व, ज्याप्रमाणे 

सूयापुढे (इतर) ताऱ्याचें तेज नि होते त्याप्रमाणे, (लशर्वभिग समोर असल्याने) नाहीसा होतो, र्व अशी 
देर्वता पार्वत नाही. (२८) 
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णशिस्यागे्र णशिं कुयुत् ्ह्मािं ्ह्मिोऽग्रतः। 
णिष्ट्िुरगे्र भिेत् णिष्ट्िुर्विनो िैने रिे रणिः ॥२९॥ 

 
शकंराच्या समोर शकंर, ब्रह्मदेर्वाच्या समोर ब्रह्मा, लर्वट्णूच्या समोर लर्वट्ण,ू लजनाच्या समोर 

लजनतीथंकर र्व सूयापुढे सूयु अशी असल्यास (अतंनालभर्वधेाचा दोष येत नाही) (२९) 
 

्ह्मा णिष्ट् िुरेकनाणभद्वुभ् या ंदोषो न णिद्यते । 
णशिस्यागे्रऽन्यदेिस्य दृणष्टिधेे महद्भयम् ॥३०॥ 

 
ब्रह्मा र्व लर्वट् णु हे समोरासमोर असल्यास दोघानंाही एकनाभीचा दोष िागत नाही. (मात्र) 

शकंराच्या समोर दुसऱ्या देर्वाचा दृलिर्वधे झाल्यास (शकंर र्व दुसऱ्या देर्वाची मूती समोरासमोर असल्यास) 
ते महाभयकारी असते. (३०) 

 
प्रणसद्ध रािमार्षस्य प्राकारस्यान्तरेऽणप िा । 
स्थापयेदन्यदेिश्व (ञ्च ?) तत्र दोषो न णिद्यते ॥३१॥ 

 
(परंतु शकंर र्व इतर देर्वमूती याचं्यामध्ये) प्रलसद्ध राजमाग ु असल्यास अथर्वा त्याचं्यामध्ये 

प्राकाराच्या भभतीमुळे अतंर असल्यास (शकंराच्या मूतीपुढे) दुसऱ्या देर्वता मूतीची स्थापना केल्यास ते 
दोषकारक नसते. (३१) 
 
स् नानोदकणनर्षम मारे् णिशेषः। 
 

णशिस्नानोदकं रू्ढमारं् िण्डमुखे णक्षपेत् । 
दृष्ट ंन लंघयेत् तत्र हग्न्त पुण्य ंपुरा कृतम् ॥३२॥ 

 
स्नानािे पािी बाहेर िाण्यासाठी ठेिलेल्या नालीिी णिशेष माणहती- 

 
लशर्वभिगाच्या स्नानाचे पाणी गुप्त मागाने (झाकिेल्या नािीने) चण्ड (मूती-) च्या तोंडात पडेि 

असे करार्व.े हे पाणी लदसिे असता ते ओिाडूंन जाऊ नये; नाही तर पूर्वी केिेल्या पुण्याचा नाश होतो. 
(३२). 
 

एका िण्ड्या रिैः सप्त णतस्रो दद्यात् णिनायके । 
ितस्रो िासुदेिस्य णशिस् याधु प्रदणक्षिा ॥३३॥ 

 
चण्डीिा एक, सूयािा सात, गणपतीिा तीन, र्वासुदेर्वािा चार र्व शकंरािा अधी प्रदलक्षणा 

घािार्वी. (३३) 
 

अग्रतो णिनदेिस्य स्तोत्रमन् त्रािषनाणदकम् । 
कुयुत् न दशषयेत् पुष्ठं संमुखं द्वारलंघनम् ॥३४॥ 
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लजन तीथंकराची स्तोत्र, मंत्र, पूजा इत्यादी नेहमी पुढे राहून (एका बाजूिा उभे राहून नव्हे) 
करार्वी. (तसेच बाहेर जातेर्वळेी लजनमूतीिा) पाठ न दाखलर्वता संमुख राहून दार ओिाडंार्व.े (३४) 
प्रिालणिणधः । 

 
पूिुपरामुखे द्वारे प्रिालं शुभमुत्तरे । 
इणत शास्त्रणििारोऽय ं उत्तरेशान देिताः ॥३५॥ 

 
प्रिालािे णिधान- 

 
ईशान (शकंर) मूतीच्या (प्रासादाचे) दार पूरे्वकडे भकर्वा पलिमेकडे असल्यास प्रणाि उत्तर 

लदशकेडे (जाणारी करणे) शुभार्वह असते असे शास् त्राचें मत आहे. (३५) 
 
[तीथुस्थानी नदी दलक्षणामुखी र्वाहते. लतच्या पूरु्व र्व पलिम तीरार्वरीि शकंराच्या देर्वाियाचंी मुखे 

अनुक्रमे पलिम र्व पूरु्व लदशानंा असतात. मात्र या देर्वाियाचंी प्रणाि उत्तरेकडे आणिेिी असते.] 
 

मण्डपे ये ग्स्थता देिास् तेषा ंिामे ि दणक्षिे । 
प्रिालं कारये ग धीमान् िर्त्या ंि ितुर्वदशम ॥३६॥ 

 
मण्डपात (मण्डपाच्या बाहेर मंडोर्वरार्वरती ? ) ज्या देर्वमूती असतात. (त्याचें स्नानाचे पाणी बाहेर 

नेण्यासाठी) त्याचं्या उजव्या अथर्वा डाव्याबाजूिा बदु्धीमान् लशल्पीने प्रणाि करार्वी. जगतीर्वर (असिेल्या 
देर्वमतूींसाठी) चारी लदशानंा (प्रणािी) कराव्यात. (३६) 

 
[देर्वािय पूर्वालभमुख भकर्वा पलिमालभमुख असते. तेव्हा ंमण्डपाच्या मागच्या बाजूिा गभागार असून 

पुढे दुसरा मंडप भकर्वा मुखमण्डप असतो. मण्डपाच्या फक्त उत्तर र्व दलक्षण लदशाकंडीि भभतीर्वर 
देर्वतामतूी असतात. त्याचं्यासाठीची प्रणाि त्याचं्या डाव्या भकर्वा उजव्या बाजूना म्हणजेच पूरु्व भकर्वा पलिम 
लदशानंा करतात. 

 
जगतीच्या चारी बाजूर्वर मूती असतात म्हणून त्याचं्या प्रणािी चारी लदशानंा असल्या तरी चािेि 

असे र्वरीि लनयमािा (श्लोक ३५) अपर्वाद मुद्दामहून सालंगतिा आहे.] 
 
देितास्थापने णदङ् णनयमः । 

 
पूिुपरास्य ंदेिाना ंकुयुन्नो दणक्षिोत्तरम् । 
्ह्मणिष्ट्िु णशिाकेन्द्र रु्हाः पूिुपराङमुखाः ॥३७॥ 
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देिािे मुख कोित्या णदशेला स्थापािे त्याबद्दलिा णनयम- 
 
देर्व पूर्वालभमुख भकर्वा पलिमालभमुख असतात. त्याचें मुख दलक्षण र्व उत्तर लदशानंा असू नये (हा 

झािा सामान्य लनयम). ब्रह्मा, लर्वट्णू, शकंर, सूय,ु इन्द्र (र्वा) कार्ततकेय याचें मुख पूरु्व अथर्वा पलिमेकडे 
असार्व.े (३७) 
 

नर्राणभमुखाः श्रेष्ठा मध्ये बाहे्य ि देिताः । 
र्िेशो धनदो लक्ष्मीः पुरद्वारे सुखािहाः ॥३८॥ 

 
श्रेष्ठ देर्वाचं्या (मूती) शहराच्या मध्यभागी भकर्वा शहराबाहेर असोत त्या शहरालभमुख असाव्यात. 

गणपलत, कुबेर (र्व) िक्ष्मी याचंी स्थापना शहराच्या र्वशेीपाशी केल्यास ते सुख देणारे होतात. (३८) 
 

णिघ् नेशो भैरिर्श्यण् डी नकुलीशो ग्रहास्तथा । 
मातरो धनदर्श् यिै शुभा दणक्षिाणदङ मुखाः ॥३९॥ 

 
लर्वघ्नेश (गणपती), भरैर्व, चण्डी, नकुिीश तसे (शलन इत्यादी) ग्रह, मातृगण आलण कुबेर हे 

दलक्षणालभमुख असल्यास शुभार्वह असतात. (३९) 
 

नैर्ष त्याणभमुखः कायो हनुमान् िानरेश्वरः । 
अन्ये णिणदङ् मुखा देिा न कतषव्याः कदािन ॥४०॥ 
         इणत देिताना ंदृणष्टदोषणदग् णिभार्ः । 

 
र्वानरश्रेष्ठ हनुमानाचे तोंड नैऋुत्य लदशिेा करार्व.े इतर कुठल्याही देर्वाचे तोंड उपलदशकेडे 

कधीही ठेर्व ूनये. (४०) 
 

देर्वमतूींचा दृलि दोष र्व मुखाचंी लदशा या लर्वषयींची मालहती संपिी. 
 

सूयु ग र्िेशो णिष्ट्िुश्र्व िण्डी शम्भुः प्रदणक्षिे । 
भानोरृ्षहे ग्रहास्तस्य र्िा द्वादशमूतषयः ॥४१॥ 

  इणत सूयषः । 
 

सूयु मूती मध्यभागी र्व गणपलत (आग्नेय्य लदशिेा), लर्वट्णु (नैऋुत्य लदशिेा), चण्डी (र्वायव्य 
लदशिेा) र्व शकंर (ईशान्य लदशिेा) ही प्रदलक्षणक्रमाने त्याच्या भोर्वती असतात. सूय ुमूती भोर्वती (सात) 
ग्रह तसेच सूयाच्या (आलदत्य इत्यालद) बारा मूती म्हणजे त्याचे गण ते त्याच रीतीने ठेर्वतात. (४१) 

 
सूयष पंिायतनािी माणहती संपली. 
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[सूयाभोर्वती लफरणारे सात ग्रह - १) मंगळ २) बुध, ३) गुरु ४) शुक्र, ५) शलन, ६) राहू र्व ७) केतू. 
चंद्र देखीि ग्रह मानिा गेिा आहे. त्याचंी थोडक्यात मालहती खािी तक् त्यात लदिी आहे. हे ग्रह दोन भकर्वा 
चार हाताचें असतात. खािी लदिेिी मालहती दोन हात असिेल्या मूतींची आहे. 

 
 ग्रहािे नािं हातात धारि केलेले पदाथष इतर मा णहती 

१) मंगळ दण् ड आलण कमण् डिू िाि रंगाचा, मेंढा र्वाहन असतो. 
२) बुध अक्षमािा आलण कमण् डिू लपर्वळ्या रंगाचा, भसहासनार्वर बसिेिा 
३) गुरू अक्षमािा आलण पुस् तक लपर्वळ्या रंगाचा, हंसर्वाहन 
४) शुक्र अक्षमािा आलण कमण् डिू पाढंऱ्या रंगाचा, घो्ार्वर बसिेिा 
५) शलन दण् ड आलण कमण् डिू काळ्या रंगाचा, महामलहषर्वाहन 
६) राहू फक्त डोके आहे, धड नाही लनळ्या रंगाचा, त् याचे डोके भसहार्वर दाखलर्वतात. 
७) केतू डोके नाही, फक्त धड असते 

अंजिी मुदे्रत 
काळ्या रंगाचा, शरीराचा खािचा 
भाग सापासारखा दाखलर्वतात. 

८) चंद्र कमळ आलण अमृत किश पाढंऱ्या रंगाचा, पाढंरी र्वस् ते्र नेसिेिा, र्व दहा 
घो्ानंी र्वाहून नेिेिा 

९) सूय ु दोन् ही हातात पाढंरी कमळे ताबंळा रंगाचा, सात घो्ानंी र्वाहून नेिेिा. 
 

सर्वु ग्रहाचं्या मूती मुकुट र्व दालगन्यानंी भषूलर्विेल्या असतात. सूयाभोर्वती प्रदलक्षण क्रमाने, आग्नेय्य 
कोणापासून त्याचंी माडंणी अशी- मंगळ, बुध, राहू, शुक्र, केतू, गुरू, शलन र्व चंद्र. (रूपमण्डन २·२५) 

 
१२ आलदत्याचंी नार्व ेर्व त्यांच्या हातातीि पदाथु याचंी मालहती खािी लदिी आहे. दीपाणुर्व १८·१-

१४) 
 

 नािे हातातील पदाथष 

१) आलदत् य शखं आलण कमळ 
२) रलर्व शखं आलण र्वज्रदण् ड 
३) गौतम दोन् ही हातात कमळ 
४) भानुप् तान कमळ र्व सहा पाकळ्याचें कमळ (शदि ?) 
५) शालचत्त कमळ आलण शखं 
६) लदर्वाकर दोन् ही हातातं र्वज्रदण् ड 
७) धूम्रकेतु र्वज्रदण् ड आलण कमळ 
८) संभर्वदेर्व र्वज्रदण् ड आलण शखं 
९) भास् कर फळ र्व शखं 
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१०) सूय ु फळ आलण दण् ड 
११) सन् तुट् ट चक्र आलण कमळ 
१२) सुर्वणु केतु फळ आलण शखं 
१३) माकुण् ड दोन् ही हातात कमळ 

 
मण्डनाने लिलहिेल्या 'देर्वतामूतीप्रकरण'' या पुस्तकात लदिेिी मालहती काहीशी लनराळी आहे. हे 

आलदत्य चार हाताचें असून त्याचं्या प्रत्येकाच्या खािच्या दोन हातात प्रत्येकी एक कमळ धारण केिेिे 
आहे. 

 
 नािे उरलेल् या दोन हातातील पदाथष 

१) सुधाता कमळाचंी माळ आलण कमण् डिू 
२) लमत्र अमृत किश आलण शूि 
३) अयुमा चक्र आलण गदा 
४) रूद्र अक्षमािा आलण र्वज्र 
५) र्वरुण चक्र आलण पाश 
६) सूय ु कमंडिू आलण अक्षमािा 
७) भग शूि आलण चक्र 
८) लर्वर्वस् र्वान लत्रशिू आलण चक्र 
९) पूषा दोन् ही हातात कमळ 
१०) सलर्वता गदा आलण चक्र 
११) त् र्वट् र सु्रर्व आलण ? 
१२) लर्वट् ण ु चक्र आलण कमळ 
 

र्िेशस्य रृ्हे तद्वत् िण्डी शंभुहषरी रणिः । 
मूतषयो द्वादशान्येऽणप र्िाः स्थाप्या णहताश्व ये ॥४२॥ 
            इणत र्िेशायतनम् । 

 
गणपतीच्या देर्वाियाभोर्वती त्याच प्रमाणे (म्हणजे प्रदलक्षण क्रमाने) चण्डी, शकंर, लर्वट्णु र्व सूय ु

याचं्या मतूी असतात. तसेच बारा गणाचं्या मूती सभोर्वार ठेर्वणे लहतार्वह असते. (४२) 
 

र्िेश पंिायतनािी माणहती संपली. 
 

[हे बारा गण कोणते त्याची मालहती लमळत नाही. मात्र 'रूपमण्डना (५·१९-२०) मध्ये गणपती 
भोर्वती लनरलनरळ्या लदशानंा खािी लदिेल्या देर्वमूती असाव्यात अशी मालहती लदिी आहे. 
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पूरु्व लदशा- बुलद्धची मूती, आग्नेय्य- लसलद्ध, दलक्षण- सरस्र्वती. नैऋुत्य- धूम्रक, पलिम - यक्षराज 
(कुबेर), र्वायव् य- बािचदं्रमा, उत्तर - गौरी आलण ईशान्य- गजकण ु

 
गणपतीचे प्रमुख प्रकार म्हणजे गजानन अथर्वा गणेश, हेरम्ब र्व र्वक्रतुण्ड. 

 
र्िानन- दात, परशू र्व मोदक हातात धारण केिेिे असतात. उंदीर र्वाहन असते. 
 
हेरम्ब- आठ हात असतात. र्वरदमुद्रा, अंकुश, दात र्व अभय मुद्रा हे उजव्या हातात असतात. डाव्या हातात 
कपाि, बाण (?) अक्षमािा, पाश र्व कौमोदकी गदा असतात. पाच तोंडे, तीन डोळे असून मूषक (उंदीर) 
र्वाहन असतो. 
 
िक्रतुण्ड- िम्बोदर, तीन डोळ्याचंा असून र्वरीि दोन हातात पाश र्व अंकुश धारण केिेिे असतात. र्व 
खािीि हात अनुक्रमे र्वरद र्व अभय मुदे्रत असतात. (रूपमण् डन ५·१५-१८)] 
 

णिष्ट्िोः प्रदणक्षिेनैि र्िेशोऽकोऽग्म्बका णशिः । 
र्ोप्य (प्या?) स् तस् याितारस्यमूतषयोः द्वारका ंतथा ॥४३॥  ध् दा 
          इणत णिष्ट्ण्िायतनम्। 

 
लर्वट्णूच्या बाबतीत प्रदलक्षण क्रमाने गणपलत, सूयु, अत्क्म्बका र्व शकंर असतात. गोपींच्या  र्व त्याच्या 

(लर्वट्णूच्या) अर्वताराचं्या (अि) मूती र्व िारकेची मूती  (लर्वट्णू मूती भोर्वती) असतात. (४३) 
 

णिष्ट्िु पंिायतनािी माणहती संपली 
 

[लर्वट्णूचे अर्वतार- १) मत्स्य, २) कूमु, ३) र्वराह, ४) नृभसह, ५) र्वामन, ६) परशुराम ७) दाशरथी 
राम ८) कृट्ण. 

 
मंडनाच्या रूपमण्डन (३·२४-२६) म्हणून मूतीलशल् पार्वरीि पुस्तकात लर्वट्णूच्या दहा अर्वताराचंी 

थोडक्यात मालहती लदिी आहे. 
 
मत्स्य ि कूमष हे अर्वतार त्या त्या स्र्वरूपात दाखलर्वतात. नृिराह यात शरीर माणसाचे र्व तोंड 

र्वराहाचे दाखलर्वतात. र्वराहाच्या हातात गदा र्व कमळ असतात. तोंडातीि दंट्रनेे  पृथ्र्वी (स्त्री रूपी) 
धरिेिी आहे असे दाखलर्वतात. नृकसह, मुख खूप दंट्रानंी भरिेिे र्व शरीर माणसाचे असते. 
लहरण्यकलशपूचे हृदय दोन्ही हातानंी फाडत आहे असा दाखलर्वतात. िामन शेंडी राखिेिा सार्वळा (बुटका) 
र्व हातात छत्री र्व पाण्याचे पात्र असते. परशुराम परशु हातात धारण केिेिा दाखलर्वतात. जटा र्व र्वल्किे 
धारण केिेिा राम असतो. तो सार्वळा, धनुट्यबाण हाती धरिेिा असतो. 

 
लर्वट्णुचे २४ प्रकार आहेत र्व ते त्याच्या हातात असिेल्या आयुधार्वरुन ठरतात. खािी लदिेल्या 

मालहतीत आयुधे उजव्या खािच्या र्व र्वरच्या हातात र्व डाव्या र्वरच्या र्व खािच्या हातात या अनुक्रमाने 
लदिी आहेत (रूपमण्डन ३·९-२३) 



 

 अनुक्रमणिका 

१) िासुदेि - गदा, शखं, चक्र,पद्म 
२) केशि- कमि, शखं, चक्र र्व गदा 
३) नारायि - शखं, पद्म, गदा, चक्र 
४) माधि - गदा, चक्र, शखं, पद्म 
५) पुरुषोत्तम - चक्र, पद्म, शखं, गदा 
६) अधोक्षि - पद्म, गदा, शखं, चक्र 
७) संकषषि - गदा, शखं, पद्म, चक्र 
८) र्ोणिन् द - चक्र, गदा, पद्म, शखं 
९) णिष्ट् िु - गदा, पद्म, शखं, चक्र 
१०) मधुसूदन - चक्र, शखं, पद्म, गदा 
११) अच् युत - गदा, पद्म, चक्र, शखं 
१२) उपेन् द्र - शखं, गदा, चक्र, पद्म 
१३) प्रदु्यम् न - चक्र, शखं, गदा, पद्म 
१४) णत्रणिक्रम - गदा, चक्र, शखं, पद्म 
१५) नरकसह - चक्र, पद्म, गदा, शखं 
१६) िनादषन - पद्म, चक्र, शखं, गदा 
१७) िामन - शखं, चक्र, गदा, पद्म 
१८) श्रीधर - पद्म, चक्र, गदा, शखं 
१९) अणनरूद्ध - चक्र, गदा, शखं, पद्म 
२०) हृणषकेश - गदा, चक्र, पद्म, शखं 
२१) पद्मनाभ - शखं, पद्म,  चक्र, गदा 
२२) दामोदर - पद्म, शखं, गदा, चक्र 
२३) हरी - शखं, चक्र, पद्म, गदा 
२४) कृष्ट् ि - शखं, गदा, पद्म, चक्र 

 
िण्ड्याः शम्भुर्षिेशोऽको णिष्ट्िुः स्थाप्याः प्रदणक्षिाः । 
मातरो मूतषयो देिा योणर्न्यो भैरिादयः ॥४४॥ 

     इणत िग्ण्डकायतनम् । 
 

चण्डीच्या बाबतीत प्रदलक्षण क्रमाने शकंर, गणपलत, सूयु र्व लर्वट्णु याचंी स्थापना करार्वी. 
मातृगणाचं्या मूती, योलगनी, भरैर्व इत्यादींचीही स्थापना करार्वी. (४४) 

िण्डी पंिायतनािी माणहती संपली. 
 

[रूपमण्डनातं चण्डीचे मलहषासुर मर्तदनीचे स्र्वरूप र्वर्तणिे आहे. ही कात्यायनी दहा हाताचंी असून 
लतच्या हातात उजर्वी कडून अनुक्रमे लत्रशिू, खड् ग, चक्र, बाण र्व शत्क्क्त असतात. ढाि, धनुट्य, पाश, 
अंकुश र्व घण्टा डाव्या हातात असतात. ती लत्रभगं मुदे्रत असून लतचा उजर्वा पाय भसहार्वर असतो र्व डाव्या 
पायाचा आंगठा मलहषासुरार्वर असतो. मलहषासुराची छाती शूिाने लर्वदीणु केिेिी असून त्याचे शरीर 
रक्ताने भरिेिे असते. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

मातृगणातं प्रथम र्वीरेर्श्र मध्ये नऊ माता र्व शरे्वटी लर्वनायक असतो. 
 

्ाहमी- हंसार्वर बसिेिी, खािच्या दोन हातात अक्षमािा र्व कमण्डिू र्व र्वरच्या दोन हातातं सु्रर्व र्व 
पुस्तक धारण केिेिे असतात. 
 
माहेश्वरी- रृ्वषभार्वर बसिेिी असते. कपाि, शूि, खट्वाङ्ग हातात धारण केिेिी असतात. डार्वा खािचा 
हात र्वरद मुदे्रत असतो. 
 
कौमारी- कार्ततकेयाच्या स् र्वरूपाप्रमाणे र्व मोरार्वर बसिेिी असते. ताबंडी र्वसे्त्र नेसिेिी  र्व हातात शिू, 
शत्क्क्त र्व गदा धारण केिेिी असतात. 
िैष्ट्ििी- लर्वट्णू प्रमाणे रूप असिेिी र्व गरूडार्वर बसिेिी असते. उजर्वा खािचा हात र्वरद मुदे्रत असून 
इतर हातात शखं, चक्र र्व गदा धारण केिेिी असतात.  
 
िाराही- र्वराहा प्रमाणे मुख असिेिी र्व मलहषार्वर बसिेिी असते. हातात चामर (?), गदा, चक्र र्व गदा 
(?) धारण केिेिी असतात. 
 
नारकसही- रूपमण्डनातं र्वणनु लदिेिे नाही. नृभसहाच्या रूपाची असते. 
 
इन्द्रािी- इन् द्राच्या स्र्वरूपाची असते. हत्ती र्वाहन असते. र्वज्र, शूि र्व गदा हातात धारण केिेिी असतात. 
शरीरार्वर पुट् कळ डोळे दाखलर्विेिे असतात. 
 
िामुण्डा- मोठ्या मोठ्या दाढा असिेिी, कृश देहाची (बरग्ा लदसतात), खोि डोळे गेिेिी, भयंकर 
रूपाची, बारीक कंबर असिेिी र्व पे्रतार्वर बसिेिी असते. दहा हात असून मुसि, चक्र, बाण, अंकुश र्व 
खड्ग उजव्या हातात धारण केिेिी र्व डाव्या हातात ढाि, पाश, धनुट्य, दण्ड र्व कुऱ्हाड ही आयुधे असतात. 
 
णशिदूती- चामुण्डेसारखीच असते. 
 
िीरेश्वर- रृ्वषभारूढ भगर्वानाची (कार्ततकेयाची) मूती मातृगणाचं्या प्रथम असून नंतर माता र्व शरे्वटी 
लर्वनायक असतो. त्याच्या हातात धनुट्य, र्वीणा र्व लत्रशूि असतात. 
 

बहुतेक लठकाणी प्रथम र्वीरेर्श्र मग सप्त माता त्यानंतर लर्वनायकाची मूती र्व त्याच्या नंतर चामुण्डा 
र्व लशर्वदूती याचं्या मूती असतात. मण्डनाच्या मते सात माता असून त्यात नारभसही नसते र्व चामुण्डा असते. 
मात्र मातृगणाचंी अशी मूती पाहण्यात नाही.] 
 

शंभोः सूयो र्िेशश्र्व िण्डी णिष्ट्िुः प्रदणक्षिे । 
स्थाप्याः सिे णशिस्थाने दृणष्टिेधणििर्विताः ॥४५॥ 

   इणत णशिायतनम् । 
 



 

 अनुक्रमणिका 

शकंराभोर्वती प्रदलक्षण क्रमाने सूयु, गणपलत चन् डी र्व लर्वट्णू ही स्थापार्वीत. दृलिर्वधे होणार नाही 
अशा रीतीने हे सर्वु देर्व स्थापन करार्वते. (४५) 

णशिपंिायतनािी माणहती संपली 
 

रुद्रणस्त्रपुरुषो मध्ये रुद्रा ग िामर्तो हणरः । 
दणक्षिारें् भिे ग ्ह्मा णिपयुसे भयािहः ॥४६॥ 

 
रुद्र प्रमुख असिेल्या लत्रमूती मध्ये मध्यभागी शकंर, त्याच्या डाव्या बाजूिा लर्वट् णु र्व उजव्या अंगािा 

ब्रह्मदेर्व असार्वा. याच्या उिटे केिे असता ते भयकारक होते. (४६) 
 

रुद्रिर्कत्रणत्रभारे्न हणररदे्ध णपतामहः । 
तत्तलु्या पािषती देिी सुखदा सिषकामदा ॥४७॥ 

 इणत णत्रपुरुषन्यासः । 
 

शकंराच्या मुखाचे तीन भाग करून त्यातीि दोन भागापयंत लर्वट्णूच्या मुखाची उंची असते. 
लर्वट्णूच्या मुखाच्या लनम् या उंचीपयंत ब्रह्मदेर्वाच्या मुखाची उंची असते. पारु्वतीचे मुख ब्रह्मदेर्वाच्या मुखाइतके 
उंच असार्व ेम्हणजे ती मूती सुख र्व सरु्व कामनापूती करणारी असते. (४७) 

 
णत्रपुरुषािी माडंिी संपली 

[येथे रुद्रर्वक्त्रलत्रभागोने असा पाठ त्क्स्र्वकारून अथु केिा आहे.] 
 
इलत प्रासादमण्डने जगती दृलि-आयतनालधकारे लितीयोऽध्यायः ॥२॥  
प्रासाद मण्डनातीि जगती, दृलिदोष, पंचायतन या लर्वषयी मालहती देणारा दुसरा अध्याय संपिा. 

(२) 
 
 

*** 
  



 

 अनुक्रमणिका 

तृतीयोऽध्यायः । अध्याय तीन 
 

अथ आधारणशला -णभट्टाणद णनमुिोपदेशः ।  
 

अणतस्थूला सुणिस्तीिु प्रासादाधाणरिी णशला । 
अतीि सुदृढा कायु इष्टकािूिषिाणरणभः ॥१॥ 

 
आधारणशला, णभट्ट इत्याणद बाधंाियािी माणहती - 

 
प्रासादाचा आधार असणारी लशिा खूप जाड, िाबं, रंुद र्व र्वीटांच्या भकुटीने आलण (कषाय 

इत्याभदच्या) पाण्याने अत्यंत मजबूत बाधंार्वी. (१) 
 

णशलोपणर भिे ग णभट्टमेकहस्ते युर्ारुं्लम् । 
अधांरु्ला भिे ग िृणद्धयुि ग हस्त शातधषकम् ॥२॥ 

 
आधारलशिेर्वर लभट्ट असते. एक हात (रंुदीच्या प्रासादाच्या लभट्टाची उंची) चार अंगुिे  

असते. ५० हातापयंत प्रत्येक हाताच्या र्वाढीिा ( लभट्टाची उंची) अध्या अंगुिाने र्वाढते. (२) 
 

प्रासादािी रंुदी णभट्टािी उंिी  
हात णमर्र अरुं्ले सें.मी प्रासादािी रंूदी = क्ष हात 

१ ०·४५ ४ ७·६०  
लभट्टाची उंची = ४ + (क्ष - १) × ½ अंगुिे २ ०·९० ४·५ ८·५५ 

३ १·३५ ५ ९·५० 
: : : : 

५० २२·५ २८·५ ५४·१५] 
 

अरुं्लेनाशंहीनेन अधेनाधेन ि क्रमात्। 
पंि-णदक्-किशणतयुित् शताधं ि णििधषयेत् ॥३॥ 

 
(णभट्टाच्या उंिीिा दुसरा णनयम) 

 
पाच ते दहा हात रंूदीच्या तसेच ११ ते २० र्व २१ ते ५० हात रंुदीच्या प्रासादाचं्या लभट्टाची उंची 

अनुक्रमे प्रत्येक हात र्वाढीिा एक, अधा र्व पार्व अंगुिानंी र्वाढर्वार्वी. (३) 
 
 
 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रासादािी रंुदी णभट्टािी उंिी  

हात मीर्र अरुं्ले सें.मी प्रासादािी रंूदी = क्ष हात 

१ ०·४५ ४ ७·६ लभट्टाची उंची = ४ + ½ (क्ष - १) अंगुिे 
५ २·२५ ६ ११·४  
६  ७ १३·३ लभट्टाची उंची = ६ + (क्ष - ५) अंगुिे 

१० ४·५ ११ २०·९  
११ ४·९५ ११·५ २१·८५ लभट्टाची उंची = ११ + ½(क्ष - १०) अंगुिे 
२० ९·० १६ ३०·४  
२१ ९·४५ १६·२५ ३·८७५ लभट्टाची उंची = १६ + ¼ (क्ष - २०) अंगुिे 
५० २२·५ २३·५ ४४·६५  

 
एक णद्वत्रीणि णभट्टाणन हीनहीनाणत (णन?) कारयेत् । 
स्ि-स्िोदयप्रमािस्य ितुथांशेन णनर्षमः ॥४॥ इणतणभट्टः । 

 
(लभट्टाची उंची फार असेि तर) एक, दोन भकर्वा तीन लभट्ट अनुक्रमे कमी कमी उंचीचे 

(एकार्वर एक) करार्वते. त्याचें लनगमुन त्याचं्या स्र्वतःच्या उंचीच्या पार्वभागाइतके असार्व.े (४) 
 

णभट्टािी माणहती संपली 
 
अथ पीठ णनमुिोपदेशः । 

 
[श्रीः] पीठमधं णत्रपादाशंैरेकणद्वणत्रकरे रु्हे । 
ितुहषस्ते णत्रसाधांशं पादाशंं पंिहस्तके ॥५॥ 

 
पीठ बाधंाियािी माणहती- 

 
एक हात रंुदीच्या प्रासादाच्या उपपीठाची उंची अधा हात, दोन र्व तीन हात (रंुदीच्या) प्रासादाचं्या 

(उपपीठाची उंची अनुक्रमे रंुदीच्या) एक-तृतीयाशं र्व एक-चतुथांश असते. चार हात (रंुदीच्या प्रासादाच्या 
उपपीठाची उंची) साडे तीन भाग र्व पाच हात (रंुदीच्या प्रासादाच्या उपपीठाची उंची प्रासादाच्या रंुदीच्या) 
एक चतुथांश असते. (५) 

 
दश-किशणत-षग्रतं्रशत्-शताधं हस्तकािणधः । 
िृणद्ध िेदणत्रयुवमकै संख्या स्यादङु्गलेः क्रमात ॥६॥ 

 
दहा, २०, ३६ र्व ५० हातापयंत (रंुदीच्या प्रासादाच्या उपपीठाच्या उंची साठी) अनुक्रमे चार, तीन, 

दोन र्व एक अंगुिानंी (प्रत्येक हातामागे) र्वाढ करार्वी. (६) 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रासादािी रंुदी उपपीठािी उंिी  

हात 
(१) 

मीर्र 
(२) 

हात-अरुं्ले   
(३) 

मीर्र 
 (४) 

प्रासादािी रंूदी = क्ष हात 

१ ०·४५ ½ ०·२२५  
२ ०·९० ⅔ ०·३० २ × ⅓ = ⅔ 
३ १·३५ ¾ ०·३३७ ३ × ¼ = ¾ 
४ १·८० १·१४ ०·५१४ ४ × २/७ = ८/७ 
५ २¼ १¼ ०·५६२ ५ × ¼ = ५/४ 
६ २·७ (१·२५ + ४ = १·४१६)+ ०·६३७  
७ ३·१५ १·२५ + ८ = १·५८३ हात ०·७१२ उपपीठाची उंची 
८ ३·६ १·२५ + १२ = १·७५ ०·७८७ = ५/४ + (क्ष - ५) × ⅙ हात 
९ ४·०५ १·२५ + १६ = १·९१६ ०·८६२  

१० ४·५० १·२५ + २० = २·०८३ ०·९३७ उपपीठाची उंची 
११ ४·९५ २·८३ + ३  = २·२०८ हात ०·९९४ = २·०८३ + (क्ष - १०) × ⅛ हात 
: :  :  

२० ९·० = ३·३३ हात १·५०३ उपपीठाची उंची 
२१ ९·४५ ३·३३ + २= ३·४१६ हात १·५३७ = ३·३३ +(क्ष - २०) × १/१२ हात 
: :  :  

३६ १६·२ = ४·६६ हात   
३७ १६·६५ ४·६६ + १ = ४·७०८ हात २·११९ उपपीठाची उंची = ४·६६ + (क्ष - ३६) × 

½४ हात 
: :  :  

५० २२·५ =  ५·२५ हात २·३६२  
+ १·२५ हात + ४ अं = १·४१६ हात 
 

पञ्चाशहीन (?) माणधर्कयमेकैकं तु णत्रधा पुनः । 
णत्रपञ्चाशत् समुत्सेधे द्वाकिशत्यशं णनर्षमे ॥७॥ 

 
(र्वरीि लनयमाने आिेल्या उपपीठाची) उंची ⅕ ने कमी अथर्वा जास्त करून उपपीठाचे उंचीमुळे 

(उत्तम, मध्यम र्व कलनष्ठ असे) तीन प्रकार होतात, र्व त्याचें पुन् हा प्रत्येकी तीन प्रकार होतात. उपपीठाची 
उंची ५३ भागात र्व लनगमुन २२ भागात लर्वभागिे असता- (७) 

 



 

 अनुक्रमणिका 

[समजा उपपीठाची उंची, क्ष आहे तर ज्या उपपीठाची उंची क्ष + ⅕ क्ष आहे ते उत्तम उपपीठ, क्ष 
आहे ते मध्यम र्व क्ष - ⅕ क्ष आहे ते कलनष्ठ उपपीठ, असे उंचीमुळे उपपीठाचे प्रमुख तीन प्रकार होतात. 
त्याचें आणखी प्रत्येकी तीन उपप्रकार खािी लदल्याप्रमाणे होतात. 

 
प्रकार नाि उंिी 

१) उत्तमोत्तम सुभद्र क्ष +⅕क्ष + ⅕(क्ष + ⅕ क्ष)=१·४४क्ष=१·४४क्ष 
२) उत्तम सर्वुतोभद्र क्ष +⅕ क्ष = १ ⅕ क्ष =१·२क्ष 
३) उत्तमाधम पद्मक क्ष +⅕ क्ष – ⅕ (क्ष + ⅕ क्ष)=२४/२५क्ष=०·९६क्ष 
४) मध्यमोत्तम र्वसुंधर क्ष +⅕ क्ष = १ ⅕ क्ष =१·२क्ष 
५) मध्यम भसहपीठ क्ष = क्ष = क्ष 
६) मध्यमाधम व्योम क्ष - ⅕ क्ष = ⅘ क्ष = ०·८क्ष 
७) अधमोत्तम गरुड क्ष - ⅕ क्ष +⅕ (क्ष - ⅕ क्ष)=२४/२५क्ष = ०·९६क्ष 
८) अधम हंस क्ष - ⅕ क्ष = ⅘ क्ष = ०·८क्ष 
९) अधमाधम रृ्वषभ क्ष - ⅕ क्ष - ⅕ (क्ष - ⅕ क्ष)=१६/२५क्ष = ०· ६४क्ष 
 

उत्तम आलण मध्यमोत्तम (सरु्वतोभद्र आलण र्वसुंधर) याचंी उंची सारखीच म्हणजे १·२ क्ष आहे. 
उत्तमाधम आलण अधमोत्तम (पद्मक  आलण गरुड) या उपपीठाचंी उंची सारखीच म्हणजे २४/२५ क्ष आहे. र्व 
मध्यमाधम र्व अधम (व्योम आलण हंस) याचंी उंची ⅘ क्ष आहे. तेव्हा ंउपपीठाचे नऊ प्रकार न होता खरोखरी 
सहाच प्रकार होतात.] 

 
निाशंो िाड्यकंुभश्व सप्ताशंं कुम्भकं भिेत् ।  किकं? 
सातंरं सकपोताणलः सप्ताशंा ग्रासपणट्टकाः ॥८॥ 

 
जा्कंुभाची उंची नऊ भाग र्व कंुभ (कणी ?) सप् त भागाचा असार्वा. अंतराि र्व कपोतालि यासह 

ग्रासपट्टी (ची उंची) सात भाग असार्वी. (८) 
 
[अपरालजत पचृ्छा सूत्र १२४ मध्ये या प्रत्येक मुख्य थरलर्वभागाचें उपथर लदिेिे आहेत. 

जा्कंुभाची उंची = ९ भाग. तेथे किष = १·५ भाग, अतंरपणत्रका = ½ भाग, स् कंध = ५·५ भाग र्व त्याच्या 
मध्यभागी णिग्प्पका = २·५ भाग, र्व स्कंधाच्या र्वर णिग्प्पका = १·५ भाग असे जा्कंुभाचे उपथर आहे. 
याचे लनगमुन ८·५ भाग आहे. 

 
कणकाची उंची = ७ भाग र्व अंतरपत्र (अंतरपट्टी) र्व कपोतालि यासह ग्रासपट्टी = ७ भाग. याचें 

उपथर खािी लदल्याप्रमाणे आहेत. 
 
अंतरपलत्रका = ½ भाग, कणुक = २·५ भाग, लचत्क्प्पका = १ भाग, अंतरपट्टी = २ भाग, दोन 

पलदका = १·५ भाग, कणु = १ भाग, पट्टासह स्कन्ध = १ भाग, ग्रासपट्टी  = ३·५ भाग, लनर्वाण लचत्क्प्पका = 



 

 अनुक्रमणिका 

१ भाग. एकूण १४ भाग. या दोन थराचें एकूण लनगमुन ८ भाग असते त्यापैकी कपोतािीचे लनगमुन = २·५ 
भाग, कणुकाचे लनगमुन = १·५ भाग र्व लचत्क्प्पकेचे लनगमुन = २ भाग असते.] 
 

सूयषणदविसुभारै्श्व र्ििाणिनराः क्रमात् । 
िाणिस्थानेऽथिा कायं स्िं स्िं देिस्य िाहनम् ॥९॥ 

 
गजथर, अर्श्थर र्व नरथर हे अनुक्रमे १२, १० र्व ८ भाग असार्वते. भकर्वा अर्श्थराच्या जागी त्या त्या 

देर्वाच्या स्र्वतःच्या र्वाहनाचा थर असार्वा. (९). (आकृती ७) 
 
[गजथराचे उपथर आहेत- अंतर पलत्रका = ½ भाग, कणु = १ भाग, पट्टासह स्कंध = १ भाग, 

गज = ८·५ भाग, कणु= १ भाग. एकंदर लनगमुन = ४ भाग. अर्श्थराचे उपथर - अंतर पलत्रका  = ½ भाग, 
कणु = ¾  भाग, स्कंध = ¾ भाग, अर्श् = ७ भाग, ऊध्रु्व कणु = ¾ भाग 

 
नरथराचे उपथर-अंतःपत्र = ¾ भाग, कणु = ¾ भाग, नर = ५, ऊध्र्वकणु = ·७५ भाग र्व स्कन्ध 

लचत्क्प्पका = ¾ भाग. 
 
शकंराच्या मत्क्न्दरािा अर्श्थराऐर्वजी रृ्वषभ थर असार्वा.] 
 

पञ्चाशंा कणिकागे्र तु णनर्षमो िाड्यकुम्भकम् । 
णत्रसादे्ध किकं सादं्ध ितुर्वभग्रुसपणट्टका ॥१०॥ 

 
कणकाच्या पुढे जा्कंुभाचे लनगमुन पाच भाग असार्व.े कणकाचे ग्रासपट्टीबाहेर लनगमुन ३·५ भाग 

र्व ग्रासपट्टीचे गजथराबाहेर लनगमुन ४ भाग असार्व.े (१०) 
 
[दुसऱ्या चरणातीि सादु्ध श्द अथु करतानंा गाळिा आहे.] 

 
आकृती (७ अ) उपपीठािे थरणिभार् 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आकृती (७ आ) उपपीठािे थरणिभार् 
 

कंुिरश्व (श्व?) नरा िेदा राम युव मं ि णनर्षमः । 
अतंरालमधस्तेषामूंधुधः किष युवमकम् ॥११॥ 

 
गज, अर्श् र्व नर थराचें लनगमुन (अनुक्रमे) चार, तीन र्व दोन भाग असार्व.े त्याचं्या (गज इत् यालद 

थराचं्या) खािी असिेल्या अंतरािाच्या खािी र्व र्वर दोन दोन कर्तणका असाव्यात. (११) 
 

र्िपीठं णिना स्िल्प द्रव्ये पुण्य ंमहत्तरम् । 
िाड्य कुम्भः किाली ि ग्रासपट्टी तथा भिेत् ॥१२॥ 
कामदं किपीठं ि िाड्यकुम्भः किाणलका । 
लणतने णनर्षमे हीने साधारे णनर्षमाणधकम् ॥१३॥ 

 
गजपीठा लशर्वाय (फक्त) जा् कुम् भ, कणी र्व नंतर ग्रासपट्टी असिेिे उपपीठ देलखि कमी 

खचात महान पुण्य देते. हे कामद पीठ. कणपीठातं (फक्त) जा्कुम्भ र्व कणी (हे दोनच) थर (लर्वभाग) 
असतात. िलतन प्रकारच्या प्रासादात हे थर (लदिेल्याहून) कमी लनगमुनाचे असतात. (तर) साधंार 
(प्रकारच्या) प्रासादात त्याचें लनगमुन (र्वर लदिे त्याहून) जास्त असते. (१२, १३) आकृती ८ अ र्व आ) 

 

 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ८ कामद ि किीपीठ (९·१२-१३) 

 
सिेषा ंपीठमाधारः पीठहीनं णनराश्रयम् । 
पीठहीनं णिनाशाय प्रासादभुिनाणदकम् ॥१४॥ 

 
पीठ हे सर्वांचे (सर्वु र्वास् तंूचे) आधारभतू असून पीठालशर्वाय (असिेिी र्वास् तू) लनराधार असते. 

प्रासाद, भरु्वन इत्यादी पीठालशर्वाय असल्यास त्याचंा लर्वनाश होतो. (१४) 
 

हस्ताणद पंिपयंत णिस्तारेिोदयः  समः ।  यादपः 
सक्रमान्निसप्तेषु रामिन्द्रोऽङु्गलाणधकः ॥१५॥ 

 
(कभतीच्या उंिीिा णनयम) 

 
एक हातापासून पाच हातापयंतच्या रंुदीच्या प्रासादाच्या मंडोर्वराची उंची रंुदी इतकीच असते. 

(मात्र) ती (उंची) अनुक्रमाने नऊ, सात, पाच, तीन र्व एक अंगुिानंी र्वाढर्वार्वी. (१५) 
 

पंिाणददशपयषन्तं कत्रशाद्याित्शताधषकम् । 
हस्ते हस्ते क्रमा ग िृणद्धः मनुसूयषनिाङु्गला ॥१६॥ 

 
पाच हातापासून दहा हातापयंत, तेथून ३० र्व नंतर ५० हातापयंत (प्रासादाच्या रंुदीच्या) प्रत्येक 

हाताच्या र्वाढीसाठी (मंडोर्वराची उंची) अनुक्रमे १४, १२ र्व नऊ अंगुिानंी र्वाढर्वार्वी. (१६) 
 
 
 
 
 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रासादािी रंुदी मंडोिरािी उंिी  प्रासादािी रंूदी = क्ष 

(हात) 
(१) 

(मीर्र) 
(२) 

(हात-अरुं्ले) 
(३) 

(हात) 
(४) 

(मीर्र) 
(५) 

 

१ ०·४५ १ - ९ १·३७५ ०·६१८  
२ ०·९० २ - ७ २·२९१ १·०३  
३ १·३५ ३ - ५ ३·२०८ १·४४  
४ १·८० ४ - ३ ४·१२५ १·८६  
५ २¼ ५ - १ ५·०४१ २·२७  
६ २·७ ५ -१५ ५·६२५ २·५३ मंडोर्वराची उंची 
: : : : : =५·०४१ + (क्ष-५) × ७/१२ 

हात 
१० ४·५ ५ - 71  3३·५८  

   ७ - २३ ७·९५८  
११ ४·९५ ८ - ११ ८·४५८ ३·८१ मंडोर्वराची उंची 
: :   : =७·९५८ + (क्ष-१०) × ½ 

३० १३·५   १७ 
२३/२४ 

हात 

      
३१ १३·९५ १८ ८ १८·३३३ ८¼ मंडोर्वराची उंची 
: :  : : =१७·९५८ + (क्ष-३०) × ⅜ 

५० २२·५:  २५·४५८ ११·४६ हात 
 
अपरालजत पृच्छ १२६·१ – १० मध्ये हाच लनयम थो्ा फरकाने लदिा आहे. 
 
प्रासादािी 

रंूदी 
मंडोिरािी उंिी  प्रासादािी रंूदी-क्ष 

(हात) (हात०अरुं्ले) (हात)  

१ ०·३३ १·३७५  
२ ० – ५५ २·२९१  
३ ० – ७७ ३·२०८  
४ ० - ९९ ४·१२५  
५ ० – १२१ ५·०४१  



 

 अनुक्रमणिका 

६ ५ – १५ ५·६२५  
: : : =५·०४१ + (क्ष-५) × ५८ हात 
१०  ७·९५८+  
११ ८-११ ८·४५८ मंडोर्वराची उंची 
: :   
२०  १३·६२५ ++  =८ + (क्ष - १०) × ·५८ हात 
२१  १४·१२५ मंडोर्वराची उंची = १३·२९१ + (क्ष - २०) × ½ 

हात 
: :   
: :   
३०  १८·२९१  
३१  १८·६६६ मंडोर्वराची उंची = १४·१२५ + (क्ष - ३०) × ⅜ 

हात 
: :   
: :   
५०  २५·६२५ +++  
[+८ हात घ्यार्वते. ++ १३·२९१ घ्यार्वते +++ र्व २५·५ हात घ्यार्वते.] 
 

एक हस्ताणद पंिान्तं पृथुत्िेनोदयः समाः (मः ?) । 
हस्ते सूयांरु्ला िृणद्धयुित् कत्रशत्करािणध ॥१७॥ 

 
(कभतीच्या उंिीिा दुसरा णनयम) 

 
एका पासून पाच हातापयंत (मंडोर्वराची उंची) प्रासादाच्या रंुदीइतकी असते. (६ हातापासून) ३० 

हातापयंत रंुदीच्या प्रासादाच्या (मंडोर्वराची उंची) प्रत्येक हात र्वाढीबरोबर १२ अंगुिानंी र्वाढते. (१७) 
 

निाङु्गला करे िृणद्धयुिद्हस्तशताधषकम् । 
पीठोदे्ध उदयश्वैिं च्छाद्य (द्या?) न्ते नार्राणदकम् ॥१८॥ 

 
(३१ हातापासून) ५० हातापयंत (प्रासादाच्या रंुदीच्या) प्रत्येक हात र्वाढीसाठी (मंडोर्वराची उंची) 

नऊ अंगुिानंी र्वाढते. पीठाच्या र्वर च्छाद्यापयंत नागर इत्यादी (प्रासादाचं्या मंडोर्वराची) उंची समजतात 
(१८). 

 
 
 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रासादािी उंिी मंडोिरािी उंिी प्रासादािी रंुदी = क्ष हात 

(हात) 
(१) 

(मी) 
(२) 

(हात-अरुं्ले) 
  (३) 

(हात) 
(४) 

(मी) 
(५) 

 

१ ०·४५ १-० : ०·४५  
: : : : :  
५ २·२५ ५-० : २·२५  
६ २·७ ६-१२ ६·५ २·९२५ मंडोर्वराची उंची 
: : : : : = ५ + (क्ष - ५) × ½ हात 

३० १३·५ १७·१२ १७·५ ७·८७५  
३१ १३·९५ १७-२१ १७·६७५ ८·०४ मंडोर्वराची उंची 
: : : : : =१७·५ +(क्ष - ३०) × ⅜ हात 

५० २२·५ २५-० २५·० ११·२५  
 

नागरालद म्हणजे नागर, िलतन, साधंार, लमश्रक, लर्वमाननागरच् छंद र्व लर्वमानपुट्पक प्रासाद  (अप. पृ. 
१२६.९)] 
 

एककिशत् (?) पंिशते प्रासादस्य समुच्रयः । 
पंिाणदनिभार्ान्तं पीठस्य पंिधोदयः ॥१९॥ 

 
प्रासादाच्या उंचीचे २१ भाग केिे असता पाच भागापासून नऊ भागापयंत अशी पाच प्रकाराची 

पीठाची उंची असते. (१९). 
 
[एकाभर्वशत्यंशभक्ते अशी दुरुस्ती करुन अथु लदिा आहे. प्रासादाची उंची = पीठ + मंडोर्वर याचंी 

उंची. येथे मंडोर्वराची उंची म्हणजे पीठाच्यार्वर र्व च्छाद्याच्या प्रहार थरापयंत असे अपरालजत पृच्छात 
(१२६·१०) लदिे आहे. मंडनाच्या मताने मात्र पीठाच्यार्वर च्छाद्यापयंत ही उंची धरिी जाते.] 

 
िेदिेदेन्दुभर्कते तु छाद्यन्ते (?) पीठ मस्तकात् । 
खुरकः पंिभारं् स्याणद्वशती कंुभकस्तथा ॥२०॥ 

 
पीठाच्या शीषापासून ते च्छाद्यापयंत (म्हणजे च्छाद्य धरुन) उंचीचे १४४ भाग केिे असता. खुर पाच 

भाग तसेच कंुभ २० भाग असार्वा. (२०) 
 
[अपरालजत पृच्छा १२७·३-५ मध्ये खुर र्व १२७· ६-९ मध्ये कंुभाच्या उपथराचंी मालहती लदिी आहे. 
 
खुरािी उंची पाच भाग असून लनगमुन दोन भाग असते. 
 



 

 अनुक्रमणिका 

अंतःपत्र = ½ भाग, खािी र्व र्वर दोन पट्टासंह टोकदार कणु = २ भाग, लचत्क्प्पका = १·५ भाग र्व कणुक = 
१·५ भाग असे एकूण ५·५ भाग होतात. लचत्क्प्पका १ भाग घेतल्यास एकंदर पाच भाग होतीि. पलट्टकेचे 
लनगमुन ¼ भाग र्व कणुकाचे लनगमुन १·२५ भाग असते. (½ भाग लनगमुन इतर उपथराचें असते) 
 

कंुभ २० भाग असतो. स् कंधपट्टी = ½ भाग, स्कंध रृ्वत्ताकार असतो. र्व लचत्क्प्पका = १ भाग. 
लचत्क्प्पकेर्वर पानाचंी नक्षी करार्वी. कंुभ थरार्वर पूरे्वकडीि भद्रार्वर ब्रह्मा, उत्तरे-कडीि भद्रार्वर लर्वट् णु र्व 
पलिमेकडीि भद्रार्वर महेर्श्र याचं्या मूती असाव् यात.] 

 
कलशोऽष्टौ णद्वसाधं तु कतषव्य ंमन्तरालकम् । 
कपोणतकाष्टौ मंिी स्यात् कतषव्या निभाणर्का ॥२१॥ 

 
किश आठ भाग र्व अंतराि २·५ भाग करार्वा. कपोलतका आठ भाग र्व मंची नऊ भागाचंी करार्वी. (२१) 
 

[कलश = ८ भाग उंच (अपरालजत पृच्छा १२७·११-१२). मध्यलचत्क्प्पकेसह रृ्वत्त = ६ भाग, 
मध्यलचत्क्प्पका = १ भाग, ऊध्रु्वलचत्क्प्पका= १ भाग, पलट्टका = १ भाग. एकंदर ८ भाग 

 
कपोणतका = ८ भाग, (अपरालजतपृच्छा १२७·१३-१६) ग्रासपलट्ट = ½ भाग, स् कंध = २¼ भाग, 

मुखपलट्ट (स्कंधाचा एक भाग) = १¼ भाग, कणु = २ भाग, स्कंध = २ ½ भागा, स् कंधपलट्ट = ½ भाग, 
एकंदर ७ ¾ भाग स् कंधार्वरती मुखपट्टीच्या खािी गगारकाचंी नक्षी करार्वी गगारकाची मालहती पुढे 
उंबऱ्याची मालहती लदिी आहे तेथे पहार्वी. 

 
मंिी नऊ भाग उंचीची असते (अपरालजतपृच्छा १२७·१७-२०). 
 

अंतःपट्ट =१ ¼ भाग, कामरुप =¾ भाग, पलट्टका = १ ¼ भाग, स्कंध =२ भागे, कणु = १ ¼ भाग, स्कंध 
= १ ¼ भाग, कपोतालि = १ ¼  भाग एकंदर नऊ भाग 
 

पंिकत्रशत् पदािंघा णतथ्यशंरैुद्र्मो भिेत् । 
िसुणभभषरिी कायु णशरापट्टी दशाणंशका ॥२२॥ 

 
जंघा ३५ भाग, उद्गम १५ भाग असार्वी, भरणी आठ भागाचंी करार्वी; लशरापट्टी १० भाग असार्वी. 

(२२) (आकृती ९, १० र्व ११) 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आकृती ९ सोमनाथ पार्ि येथील सूयुिे देिालय 

 
[िंघा ३५ भाग उंचीची असते (अपरालजत पृच्छा १२७· २१ - २६) जंघेर्वरती नक्षी म्हणून हत्ती, 

भसह, काळ र्व मकर याचं्या रागंा दाखर्वाव्यात. कोनापंाशी आठ लदक्पािाचं्या मतूी असतात. भद्रार्वरती 
शकंराची नटेशमूती असार्वी. गंधक मतूी दलक्षण लदशकेडीि भद्रार्वर असार्वी. तसेच जंघेर्वर ब्रह्मा, लर्वट्ण,ु 
महेश आलण इतर देर्वाचं्या मुती कोरतात. पाण्याची लनट् कास नािी उत्तरेकडे बाहेर आिेिी असते. तेथे 
चंडाची मूती असार्वी. चंडाच्या उत्तरेस जंघेर्वर दं्रट्रानंी शोभत असिेल्या देर्वीची मतूी असते. र्वीतराग र्व 
त्याचं्या शासन देर्वता याचं्या मूती देलखि जंघेर्वर असतात. उभे र्वालरमाग ुअसतात त् याचं्यापाशी समाधीत 
मग् न असिेिे ऋषी मुनी दाखर्वार्वते. 
 

उद्र्म १५ भाग असतो (अपरालजत पृच्छा १२७·२७-३०) च्छाद्य = १ भाग, कपोतालि = ½ भाग, 
अंतरपत्र = ¼ (½ ?) भाग, पलहिा उद्गम = ५ ½ भाग र्व दुसरा उद्गम = ८ ½ भाग अंतःपत्र = ½ 
भाग,  अधंालरका = ½ भाग र्व ग्रासपट्टी = ३ भाग, एकंदर १५ भाग. 
 

भरिी ८ भाग असते (अपरालजतपृच्छा १२७·३१-३७). एकंदर १३ उपथर असतात. कामरूप = ¾ 
भाग, स्कन्धपलट्ट = ¼ भाग, लचलघका = ½  भाग, कणुपालिका = १ ¼ भाग, पलट्टका = ¼ भाग, अंतरपलट्ट 
=¼ भाग, स्कन्ध = २ भाग, कणपुालिका = ½ भाग, पलट्टका = ¼ भाग, अतंरपलट्ट = ¼ भाग, स् कन् ध 
=½ भाग, कणु = ¾ भाग, अंतःपत्र = ½ भाग, एकंदर आठ भाग कामरूपार्वर अशोकाच्या पानाचंी नक्षी 
असार्वी. स् कंधपलट्ट रृ्वत्ताकार असते. 
 

पट्टयुर्कता णशरािर्ी दहा भाग असते (अपरालजत पृच् छा १२७·३८-४०) भारपुत्रभिकाचंा उपथर = ३ 
भाग, स्कंध = ¾ भाग, कणु = ¾ भाग, अंतःपत्र = ½ भाग, पट्ट =  ५ भाग. 

 
अष्टाशंोधु कपोताणलः णद्वसाधं मन्तरालकम् । 
च्छाद्य ंत्रयोदशाशंोस् तं्र दशभारै्र्विणनर्षमः ॥२३॥ 

इणत  मंडोिरः । 



 

 अनुक्रमणिका 

र्वरची कपोतालि आठ भाग र्व अंतराि २ ½ भाग असार्वा. च्छाद्याची उंची १३ भाग असून लनगमुन 
दहा भाग असते. (२३) 
 
मंडोर्वराची मालहती संपिी. 
 

[कपोतालि आठ भाग असते (अपरालजतपृच्छा १२७·४१) तेथे अतंराल हा पट्ट २ ½ भाग असतो. 
कूट च्छाद्य १३ भागाचें असते. स् कंधपलट्ट = ½ भाग, स्कंध = ३ भाग, मुखपलट्ट = ½ भाग, च्छाद्य = ४  (३ 
?) भाग दंलडका = १ भाग, अंतरपलत्रका = ½ भाग, कणु = १ ¼ भाग, स् कंध = २ भाग, स्कंधपट्टी = १ ¼ 
भाग एकंदर तेरा भाग. 

 
मेरूमण्डोिरे मञ्ची भरण्युदे्धष्ट्िभाणर्का । 
पंिकिशाणतका िंघा उद्ममश्व त्रयोदशः ॥२४॥ 

 
मेरू प्रकारच्या प्रासादाच्या मडंोर्वरातं भरणीच्या र्वर मचंी आठ भाग असते; जंघा २५ भाग र्व उद्गम 

१३ भाग असतो. (२४) 
 
[र्वर लदिेल्या १४४ भागाचं्या मंडोर्वरातं भरणीच्यार्वर जे लशरार्वटी, कपोतािी, अंतराि र्व च्छाद्य हे 

थरलर्वभाग लदिे आहेत ते मेरूमंडोर्वरातं गाळिे जातात. भरणीच्यार्वर मंची र्व मंचीर्वर दुसरी जंघा येते.] 
 

अष्टाशंा भरिी शेष ंपूिषित् कल्पयेत सुधीः । 
सप्तभार्ा अबेन्मंिी कुर्च् छाद्यस् य मस्तके ॥२५॥  कूर् 

 
भरणी आठ भाग असून उरिेिे थरलर्वभाग शहाण्या (लशल्पीने) पूर्वी प्रमाणेच ठेर्वार्वते. कूट 

च्छाद्याच्या शीषार्वर सात भागाचंी मंची करार्वी. (२५) 
 
[दुसऱ्या जंघेच्यार्वर उद्गम र्व भरणी हे थरलर्वभाग लदल्यानंतर पूर्वीचे लशरार्वटी (१० भाग), 

कपोतािी (७ भाग), अंतराि २ ½ भाग र्व कूटच्छाद्य (१३ भाग) हे १४४ थर लर्वभागातं सालंगतिेिे, 
पलहल्या जंघेर्वर लदिेिे थर लर्वभाग दुसऱ्या जंघेर्वर द्यार्वते.] 
 



 

 अनुक्रमणिका 

  
आकृती (१०) भुसािळा (णिल्हा िळर्ािं) 

ििळील िारं्देिािे देिालय, उपपीठ ि मंडोिरािे 
थरणिभार् ( श्लोक ⅜-११) 

आकृती (११) मेरू मण्डोिरािे थरणिभार्  
( श्लोक ३/२४-२७) 

 
षोडशाशं पुनिंघा भरिी सप्तभाणर्का । 
णशरािर्ी ितुभुर्ा पट्टः स्यात् पंिभाणर्कः ॥२६॥ 

 
पुन्हा १६ भागाचंी जंघा असते र्व भरणी सात भाग असते, लशरार्वटी चार भाग र्व पट्ट पाच भागाचंा 

असाते. (२६) 
 

सूयांशैः कूर्च्छाद्य ंि सिषकामकलप्रदम् । 
कंुभकस्य युर्ाशेंन स्थािरािा ंप्रिेशकः ॥२७॥ 

 
इणत मेरूमण्डोिरः । 
 

कूटच्छाद्य १२ भाग असून हे मंडोर्वर सर्वु कामनाफिदू्रप करणारे असते. स्थार्वराचें (म्हणजे 
थरलर्वभागाचें) अंतगमुन कंुभक थराच्या (उंचीच्या?) पार्वभागाइतके असते. (२७) आकृती १२ र्व १३) 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आकृती (१२) मेरू मण्डोिर, औंढ्या नार्नाथािे मंदीर (श्लोक ३/१९-२८) 

 
मेरूमण्डोिरािी माणहती संपली 
 

[मेरूमंडोर्वराचे थरलर्वभाग खािीि प्रमाणे येतात. खुरक = ५ भाग, कंुभ = २० भाग, किश = ८ 
भाग, अंतराि = २ ½ भाग, कपोलतका =८ भाग, मंची = ९ भाग, जंघा = ३५ भाग, उद्गम = १५ भाग, 
भरणी = ८ भाग, मंची = ८ भाग, जंघा = २५ भाग, उद्गम = १३  भाग, भरणी = ८ भाग, लशरार्वटी = १३ 
भाग, कपोतािी = ८ भाग, अंतराि = २ ½ भाग, च्छाद्य = १३ भाग, मंची = ७ भाग, जंघा = १३ भाग, 
भरणी = ७ भाग लशरार्वटी = ४ भाग, पट्ट = ५ भाग, कूटच्छाद्य = १२ भाग,  एकूण २४९ भाग.] 

 
णशरािर्युद्र्मो भारे् िंघारूपाणि ििषयेत् । 
अल्पद्रव्ये महत्पुण्य ंकणथतं णिश्वकमषिा ॥२८॥ 

इणत सामान्य मण् डोिरः । 
 
लशरार्वटी र्व उद्गम या थरातं र्व जंघेर्वर मूती र्वगळाव्यात. या (मंडोर्वराने) कमी खचात 

महापुण्याची प्रात्क्प्त होते असे लर्वर्श्कम् याने सालंगतिे आहे. (२८) 
 

सामान्य मंडोिरािी माणहती संपली 
 

[लशरार्वटी र्व उद्गम या थरलर्वभागातं मूती असाव् यात असे मंडन तसेच अपरालजतपृच्छाकर 
भरु्वनदेर्वाचायुही म्हणत नाहीत. तेव् हा र्वरीि श्लोकाचा अथु लशरार्वटी र्व उद्गम या थरातं फार कोरीर्व काम 
करू नये ज्याच्या मुळे खचाचे मान र्वाढते ते करू नयेत असा असार्वा.]. 

 
पीठतः च्छाद्यपयंतं सप् तकिशणतभाणिते । 
द्वादशाना ंखुरकादीना ंभार्संख्या क्रमेि तु ॥२९॥ 

 



 

 अनुक्रमणिका 

स्यादेक िेदसाधुद्धष  साधषस्या धीष्ट णभणस्त्रणभः । 
साधष स्याधुधष भारै्ः स्याणद्वसाधवद्व्यंश णनर्षमः ॥३०॥ 

 
पीठापासून छाद्यापयंत (मंडोर्वराच्या उंचीचे) २७ भाग केिे असता खुरक इत्यालद बारा 

थरलर्वभागाचंी अनुक्रमाने भागाचंी संख्या एक, चार, १ ½, ½, १ ½, १ ½, ८, ३, १ ½, (१ ½), १ ½, ½, 
र्व २ ½ भाग असून (एकूण लनगमुन) दोन भाग असते. (३०) 

[येथे लशरार्वटीचा थर नाही. जो र्वरती कंसात १ ½ भाग म्हणून दाखलर्विा आहे. तो जर धरिा 
नाही तर एकंदर १२  थरलर्वभागाचंी २७ भागातं लर्वभागणी हा लहशोब बरोबर जमतो. 

 
खुर = १ भाग, कंुभ = ४ भाग, किश = १ ½ भाग, अतंरात ½ भाग, कपोतालि = १ ½ भाग, 

मंची = १ ½ भाग, जंघा = ८ भाग, उद्गम = ३ भाग, भरणी = १ ½ भाग, कपोतालि = १ ½ भाग, 
अंतराि = ½ भाग, च्छाद्या = २ ½ भाग, एकूण २७ भाग.] 

 
पादाशेंनेष्टके पंिपंडशैः शैलदारुिे । 
(?) साधोणरष्टाशंतो णभणत्तदषशाशंैधुतुरत्निे ॥३१॥ 

 
(प्रासादाच्या रंुदीच्या) ¼ भागाइतकी र्वीटाचं्या भभतीची जाडी असते. दगडी र्व िाकडी भभतींची 

जाडी अनुक्रमे (प्रासादाच्या रंूदीच्या) ⅕  र्व ⅙ भागाइतक्या असतात, साधंार प्रासादातं भभत (प्रासादाच्या 
रंुदीच्या ⅛ भागा जाडीची असार्वी. धातूची भकर्वा रत्नमय भभत असल्यास तीची जाडी (प्रासादाच्या 
रंुदीच्या) १/१० भाग असार्वी. (३१) 

 
[साधोलरिाशंतो लभलत्तः या ऐर्वजी सान्धारे ऽिा ंशतो लभलत्तः असा पाठभेद घेऊन अथु केिा आहे.] 
 

मध्ये युर्ासं्र भद्राढय ंसुभदं्र प्रणतभद्रकम । 
फालनीय ंर्भषरृ्हं दोषदं र्भषमायतम् ॥३२॥ 

 
र्भषरृ्ह िौरस असािे ि त्याला भद्र, सुभद्र, प्रणतभद्र अशा फालना असाव्यात आयताकार र्भषरृ्ह 

दोषा स्पद आहे. (३२) 
 
[भद्र, उपरथ, प्रणतरथ िरै्रे प्रासादाच्या अरं्ानंा फालना म्हितात. 
 
अपराणित पृच्छात (१२६·२५) दारुि ि िलभी प्रकार आयताकार ठेिल्यास दोष नाही असे 

म्हर्ले आहे. ] 
 

कुम्भकेन समाकुम्भो स्तम्भप्रान्ते न तूद्र्माः।  ितु 
भरण्या भरिं शीषं कपोताल्या समं भिेत् ॥३३॥ 

 



 

 अनुक्रमणिका 

खाबंािा कुम्भ (थर) ि मंडोिरािा कुम्भ (थर) समपातळीत असतात. खाबंािा भरिीच्या 
खालिा भार् ि मंडोिरािा उ ग र्म, खाबंािी भरिी ि मंडोिरािी भरिी, खाबंािे शीषष (थर) ि 
मंडोिरािा कपोतालीिा (थर) हे सिष परस्पराचं्या समपातळीत असतात. (३३) 

 
 परे्के  परे्के कुठ (र् ?) च्छाद्यस्य कयुत् पट्टस्य पेर्कम् । 

  सषडंश - सपादस्य साधो र्भषस्य णिस्तरात् ॥३४॥ 
 

(कूटच्छाद्य असे उतरते असते की) कूटच्छाद्याचा पट्ट र्व त्याच्या खािी (पढुच्या अंगािा 
असिेिा) पट्ट ही समपातळीत असतात. प्रासादाच्या गाभाऱ्याची उंची गाभाऱ्याच्या रंुदीच्या 
१ ⅙, १ ¼ भकर्वा १ ½ इतकी असार्वी. (३४) 

 
बृह गदेिालये पटे्ट पेर्ान्त णह णत्रदोदयः ।  णत्रयोदयः 
भिेदष्टाणभरेकाशंा कंुणभस्तम्भोद्धष पंिणभः ॥३५॥ 

 
मोठ्या देर्वाियातं अशी (तळापासून) कूटच्याद्याच्या खािी असिेल्या पट्टाच्या पेटाभागापयनु्त 

तीन प्रकारची गाभाऱ्याची उंची सागंतात. या उंचीचे आठ भाग करून, कंुलभ एक भाग र्व खाबं ५ ½ भाग 
असार्वा. (३५) 
 

अधेन भरिीशीषषमेकपट्टस्तु साधषकम् । 
व्यासाधेन करार् स्याद द्वयो णिषमाश्रुता ॥३६॥ 

इणत र्भषरृ्होदय प्रमािम् । 
 

भरणी ½ भाग, शीष ु एक भाग, पट्ट १ ½ भाग असतात. करोट (म्हणजे घुमट) रंुदीच्या लनम्मे 
(उंचीचा) असून त्याचे लर्वषम संख् येने लर्वभाग होतात. (३६) 

 
[पं. भगर्वानदास जैन याचं्या प्रतीप्रमाणे 'व्यासाधेन करोटंस्थात् ददुरी लर्वषमा शुभा' असा दुसरा 

चरण आहे. र्व त्याप्रमाणे अथु केल्यास ददुरी नारं्वाचा थर लर्वषम संख्याचंा असार्वा असा होतो. 
अपरालजतपृच्छातं (१२९·७) करोट हा श्द नसून पद्मलशिा लतच्या व्यासाच्या लनम्मे उंचीची असते असे 
म्हटिे आहे र्व पाच भकर्वा सात ददुलरका कराव्यात असे लदिे आहे. 

 
तसेच गाभाऱ्याच्या तळापासून पट्टाच्या खािच्या उंचीचे आठ भाग करतात र्व त्याप्रमाणे कंुलभ, 

खाबं, भरणी र्व शीष ुअथात लशरार्वटी एकंदर आठ भागाचं्या होतात र्व त्याचं्या र्वर १ ½ भागाचंा पट्ट असतो 
असा श्लोक ३५ चा दुसरा चरण र्व श्लोक ३६ चा पलहिा चरण याचंा अथु होतो.] 
 

मूलकिवश्व सूते्रि कुम् भेनोदुम् बरः समः । 
तदधः पञ्च रत्नाणन स्थापये (त्) णशग्ल्पिनात् ॥३७॥ 
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मूळ कोनाचं्या समसूत्रातं दाराचा उंबरठा असतो र्व त्याची उंची मंडोर्वराच्या कंुभाच्या थराच्या 
समपातळीत तो येईि इतकी असार्वी. उंबरठ्याच्या खािी पाच रत्ने ठेर्वार्वीत र्व लशल्पीची पूजा करार्वी. 
(३७) 

 
[दाराचा उंबरठा हा प्रलतरथ भकर्वा उपरथ इत्यादी फािनाचं्या ओळीत न येता कोनाचं्या ओळीत 

असतो.] 
 

द्वारव् यासे णत्रभारे्न मध्ये मन्दारको भिेत् । 
िृतं मन्दारकं कुयुत् मृिालं पद्मसंयुतम् ॥३८॥ 

 
दाराच्या रंुदीचे तीन भाग करून मधल्या भागी मन्दारक असार्वा. कमिनािासालहत कमळ 

याचं्यासह र्वतुुळाकृती मन्दारक करार्वा (३८) 
 

िाडय कुम्भः किाली ि कीर्वत्तिर्कत्रद्वय ंतथा । 
उदंुबरस्य पाश्वे ि शाखाया ंस्तल रूपकम् ॥३९॥ 

 
(उंबरठ्याच्या उंचीत) जा् कंुभ र्व कणािी (म्हणजे कणपीठ) करार्व,े तसेच (उंबरठ्याच्या 

दोन्ही बाजंूना) दोन कीर्ततमुख करार्वीत. उंबरठ्याच्या दोन्ही बाजंूना (दरर्वाजाच्या चौकटीच्या) शाखाचं्या 
तळाप्रमाणे आकार घार्वा. (३९) 

 
[शाखा अधोच्छन्दामध्ये जशा लदसतीि तसा आकार उंबरठ्याच्या कीर्तत मुखाचं्या नंतरच्या र्व 

शाखाचं्या खािी येणाऱ्या भागािा द्यार्वा.] 
 

कुम्भस्थाध्दे णत्रभारे् िा पादहीन उदुम्बरः । 
तद्वय ंकंकिं मध्ये पीठके बाहयभूणमका ॥४०॥ 

इणत उदुम्बरः । 
 

(उंबरठ्याची उंची कंुभाइतकी ठेर्वार्वयाची नसल् यास ती) कंुभाच्या उंचीच्या लनम्मे भकर्वा ⅓ ने 
अथर्वा ¼ ने कमी इतकी ठेर्वार्वी. (उंबरठ्याच्या) अध्या उंची इतका कणक (थर लर्वभाग) ठेर्वार्वा. 
उंबरठ्याच्या बाहेरीि मंडपाच्या जमीनीची उंची उपपीठाच्या पृष्ठभागाच्या समपातळीत असते. 

 
उंबरठ्यािी माणहती संपली. 
 

[अपरालजतपृच्छा १२९·११ प्रमाणे गभगुृहाची जमीन कणीपीठाच्या र्वरच्या कडेच्या समपातळीत 
ठेर्वार्वी.] 
 

रिुरकेिसमं कुयुदधं िन्द्रस्य िोग्च्रतः ।  णतः 
द्वाख्याससमं दैघ्यं णनर्षमं ि तदधषतः ॥४१॥ 
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खुराच्या समपातळीत येईि इतकी उंची अधुचदं्राची असार्वी. त्याची (अधचुंद्राची) रंुदी 
दाराच्या रंुदीइतकी असून दाराच्या बाहेर त् याचे लनगमुन त्याच्या (रंुदीच्या) लनम्मे असार्व.े (४१) 
 

णद्वभार्मधषिन् दं्र ि भारे्न द्वौ र्र्ाणरकौ । र 
शंखपत्र समायुर्कतं पद्याकारैरलंकृतम् ॥४२॥ 

इणत अधषिन्द्रः । 
 

(दाराच्या रंुदीचे तीन भाग केिे असता) अधुचन् द्र दोन भागाचंा असून (त्याच्या दोन्ही बाजंूना) एक 
भागाइतके (प्रत्येकी ½ भाग) दोन गागारक असतात (गगारक र्व अधुचन्द्र याचं्या मध्ये) कमळाच्या 
आकृतींनी अिंकालरिेिे शखं र्व पाने दाखर्वलर्विेिी असतात. (४२) 

 
अधष िन् द्रािी माणहती संपली. 
 

एक हस्ते तु प्रासादे द्वारं स्थात् षोडशारुं्लम् । 
षोडशाङु्गणलका िृग्ध्दयुि ग हस्तितुष्टयम् ॥४३॥ 

 
एक हात रंुदीच्या प्रासादाच्या दाराची उंची १६ अंगुिे असार्वी. चार हात रंुदीच्या प्रासादापयंत 

प्रत्येक हाताच्या र्वाढीिा दाराची उंची १६ अंगुिानंी र्वाढते. (४३) 
 

अष्टहस्ताशंकं याित् दीधे िृणद्ध रु्षिारुं्ला । 
द्व्यरुं्ला प्रणतहस्तं ि याि ग हस्तशताधषकम् ॥४४॥ 

 
(पाच हातापंासून) आठ हातापंयंत (रंुदीच्या प्रासादासंाठी) प्रत् येक हात र्वाढीिा दाराची उंची चार 

अंगुिानंी र्वाढते. (नऊ हातापंासून) ५० हातापंयंत (रंुदीच्या प्रासादासंाठी) प्रत्येक हात र्वाढीिा दाराची 
उंची दोन अंगुिानंी र्वाढर्वार्वी. (४४) 

 
प्रासादािी रंुदी दारािंी उंिी प्रासादािी रंुदी = क्ष हात 

(हात) 
(१) 

(मी) 
(२) 

(अरुं्ले) 
(३) 

(सें.मी) 
(४) 

 

१ ०·४५ १६ ३०·४  
२ ०·९० ३२ ६०·८  
४ १·८० ६४ १२१·६  
५ २·२५ ६४ १२९·६  
६ २·७० ७२ १३६·८  
७ ३·१५ ७६ १४४·४  
८ ३·६ ८० १५२·०  



 

 अनुक्रमणिका 

९ ४·०५ ८२ १५५·८  
: : : : दाराची उंची = ८० + (क्ष - ८) × २ अंगुिे 

५० २२·५ १६४ ३११·६ = १६४ अंगुिे. 
 

यान िाहन पयंक द्वार प्रासादसद्म नाम्। 
दैघ्युधेन पृथुत्िे स्थात् शोभनं तत् कलाणधकम् ॥४५॥ 

   इणत नार्र प्रासादद्वारम् । 
 

यान (रथ, बैिगाडी इत्यादी), र्वाहन (लशलबका र्वगैरे), पिंग प्रासाद (र्व) घर याचं्या दाराची रंुदी 
उंचीच्या लनम्मे असार्वी. (रंुदी) १/१६ भागानंी जास्त असल्यास ते (दार) अलधक शोभायमान लदसते. (४५) 

नार्र प्रासादाच्या दारािी माणहती संपली. 
 
[दाराची रंुदी = ½ उंची, भकर्वा दाराची रंुदी = (½ + १/१६) उंची.] 

 
एक हस्ते सुरार्ारे द्वारं सूयांरु्लोद्यम् । 
सूयांरु्ला प्रीतकरं िृणद्धः पंिकरािणधः ॥४६॥ 

 
एक हात रंुदीच्या देर्वाियाच्या दाराची उंची १२ अंगुिे असते. पाच हातापयंत (रंुदीच्या 

प्रासादासाठी), प्रत्येक हाताच्या र्वाढीिा दाराची उंची १२ अंगुिानंी र्वाढते. (४६) 
 

पंिारुं्ला ि सप् तान् तं दृिंरु्ला तु शताधषके । 
निान्तं स्थात् युर्ारुं्लं िृणद्धः कायु करं प्रणत ॥४७॥ 

  इणत भूणमते द्वारम् । 
 

(पाच हातापंासून) सात हातापयंत (रंुदीच्या प्रासादाच्या दाराची उंची, प्रत्येक हाताच्या 
र्वाढीसाठी) पाच अंगुिानंी र्वाढर्वार्वी र्व (सात हातापंासून) नऊ हातापंयंत (प्रत्येक हात र्वाढीिा) चार 
अंगुिानंी र्वाढर्वार्वी. (नऊ हातापंासून) ५० हातापयंत (रंुदीच्या प्रासादाच्या दाराच्या उंचीत) प्रत्येक 
हाताच्या र्वाढीसाठी दोन अंगुिानंी र्वाढ करार्वी. (४७) 
 
भूणमि प्रासादाच्या दारािी माणहती संपली 
 

प्रासादािी रंुदी दारािंी उंिी प्रासादािी रंुदी = क्ष हात. 

(हात) 
(१) 

(मी) 
(२) 

(अरुं्ले) 
  (३) 

(सें.मी.) 
(४) 

 

१ ०·४५ १२ २२·८  
२ ०·९० २४ ४५·६  
५ २·२५ ६० ११४  



 

 अनुक्रमणिका 

६ २·७० ६५ १२३·५  
७ ३·१५ ७० १३३  
८ ३·६ ७४ १४०·६  
९ ४·०५ ७८ १४८·२  

१० ४·५ ८० १५२·० दाराची उंची = ७८ + (क्ष - ७) × २  
: : : :  

५० २२·५ १६० ३०४·० अंगुिे 
 

प्रासादे एक हस्ते तु द्वारं कुयु ग दशारुं्लम् । 
रसहस्तान् तकं याित् तािता िृणद्धणरष्ट् यते । 
पंिारुं्लं दशान् तं ि ध् िंरु्लं िा शताधषकम् ॥४८॥ 

 इणत द्राणिडे द्वारम् । 
 

एक हात रंुदीच्या प्रासादाच्या दाराची उंची दहा अंगुिे असार्वी. सहा हातापंयंत (प्रासादाच्या 
रंुदीच्या प्रत्येक हात र्वाढीिा दाराची उंची) तेर्वढ्याच (म्हणजे दहा) अंगुिानंी र्वाढर्वार्वी. (सात 
हातापंासून) दहा हातापंयंत पाच अंगुिानंी र्व (तेथुन म्हणजे ११ हातापंासून) पन्नास हातापंयंत 
(प्रासादाच्या रंुदीच्या प्रत्येक हात र्वाढीिा) दोन अंगुिानंी र्वाढ करार्वी. (४८) 

 
द्राणिड (प्रासादाच्या) दारािी माणहती संपली. 

 
प्रासादािी रंुदी दारािंी उंिी प्रासादािी रंुदी = क्ष हात 

(हात) 
(१) 

(मी) 
(२) 

(अरुं्ले) 
(३) 

(सें.मी.) 
(४) 

 

१ ०·४५ १० १९  
२ ०·७० २० ३८ दाराची उंची = १० × क्ष अंगुिे. 
: : : :  
६ २·७० ६० ११४  
७ ३·१५ ६५ १२३·५ दाराची उंची = (क्ष - ६) × ५ अंगुिे. 
८ ३·६ ७० १३३  
९ ४·०५ ७५ १४२·५  

१० ४·५ ८० १५२  
११ ४·९५ ८२ १५५·८  
१२ ५·४ ७४ १५९·६ दाराची उंची = (क्ष - १०) × २ अंगुिे. 
२४ १०·८ १०८ २०५·२  
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५० २२·५ १६० ३०४·०  
अपरालजतपृच्छा १३०· २४ - २५ मध्ये हीच मालहती लदिी आहे.] 
 

णिमाने भौणमिेमानं णिरारे्षु तथैि ि । 
णमश्रके लणतने िैि प्रशस् ते नार्रो द्भिम् ॥४९॥ 

 
लर्वमान र्व लर्वराट प्रकारच्या प्रासादाचं्या दाराचंी मापे भलूमज प्रकारच्या दाराचं्या मापाप्रमाणे 

असतात. लमश्रक र्व िलतन प्रकारच्या प्रासादाचं्या दाराचंी मापे नागरप्रासादाच्या दाराच्या मापाप्रामणे ठेर्वणे 
योग्य असते. (४९) 

 
णिमाननार्रच्छन्दे कुयु ग णिमानपुष्ट्पके । 
कसहािलोकने द्वारे नार्रं शोभनं मतम् ॥५०॥ 

 
लर्वमाननागरच्छन्द, लर्वमान पुट्पक (त्याच प्रमाणे) भसहार्विोकन प्रासाद याचं्या दाराचंी मापे नागर 

प्रासादाच्या दाराप्रमाणे घेतिी असता ते शोभादायक मानतात. (५०) 
 

िलभ्या ंभौमिं मानं कासाकारेषु द्राणिडः ।   फा 
धातुिे रत्निे िैि दारुिे ि रथारुहे ॥५१॥ 

     इणत द्वार प्रमािम् 
 

र्विभी प्रासादाच्या (दाराचे माप) भलूमज प्रासादाच्या (दाराप्रमाणे) असते फासाकार प्रासादाच्या 
(दाराचे माप) द्रालर्वड प्रासादाच्या (दारा प्रमाणे) असते. तसेच धातू, रत्न, दारुज र्व रथारुह प्रकारच्या 
प्रासादाचं्या (दाराचे माप) द्रालर्वड प्रासादाच्या (दारा प्रमाणे) असते. (५१) 

 
दाराचं्या मापािंी माणहती संपली. 

 
प्रासादािा प्रकार 
प्रासादािी रंुदी 

नार्र लणतन, सान्धार, 
णमश्रक, कसहािलोकन, 
णिमान नार्र 
णिमानषुष्ट्पक 

भूणमि, णिमान, िरार्, 
िलभी 

द्राणिड, फासनाकंार 

(हात) (मी) (अरुं्ले) (सें.मी.) (अरुं्ले) (सें.मी.) (अरुं्ले) (सें.मी.) 

१ ०·४५ १६ ३०·४ १२ २२·८ १० १९ 
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४ १·८० ६४ १२१·६ ४८ ९१·२ ४० ५७ 
५ २·२५ ६४ १२७·६ ६० ११४·० ५० ९५ 
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१५ ६·७५ ७० १७१ ९०  ९०  
२० ९·० १०० १९० १००  १००  
२५ ११·२५ ११० २०९ ११०  ११०  
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३५ १५·७५ १३० २४७ १३०  १३०  
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निशाखं महेशस्य देिाना ंसप् तशाणखकः । 
पंिशाखं सािषभौमे णत्रशाखं मण्डलेर्श् िरे ॥५२॥ 

 
शकंरासाठी (च्या प्रासादािा) नऊ शाखाचें, (इतर) देर्वासंाठी सातशाखाचें, सारु्वभौम राजासाठी 

पाच शाखाचें र्व मण्डिेर्श्ारासाठी (माडंिीक राजासाठी) तीन शाखाचें (दार असते). (५२) 
 

एक शाखं भिे ग द्वारं शूदे्र िैर्श्ये णद्विे सदा । 
समशाखं ि धुमाये श्वानरा सभिायसे ॥५३॥ 

 
शूद्र, रै्वश्य र्व ब्राह्मणाचं्या (घराचंी) दारे नेहमीच एक शाखेची असार्वीत. ज्या घराचें आय धूम्र, 

कुत्रा, गाढर्व र्व कार्वळा आहेत त्याचंी दारे समसंख्येच्या शाखाचंी करार्वी. (५३) 
 
[अपरालजतपृच्छा १३१·१० प्रमाणे शूद्र, रै्वश्य र्व ब्राह्मणाचं्या घरासाठी दोन शाखाचें दार करार्व.े 

मंण्डनाने केिेिी दुरुस्ती योग्य र्वाटते कारण समसंख्याच्या शाखाचें दार अशुभ असते. 
 
शाखाचं्या संख् येर्वरून त्यानंा नार्व ेलदिी आहेत. (अपरालजत पृच्छा १३१·२-१०) 
 

उत्तमा शाखा - नर्वशाखा - पणद्मनी, सप्ताशाखा - हग्स्तनी, पंचशाखा - नग्न्दनी. 
ज्येष्ठ शाखा - अिशाखा - मुकुली, षट्शाखा - माणलनी. 
मध्यम शाखा चतुःशाखा - र्ान्धारी, लत्रशाखा - सुभर्ा 



 

 अनुक्रमणिका 

कणनष्ठ शाखा - णद्वशाखा - सुप्रभा, एकशाखा - स्मरकीर्वतत 
घराच्या आयापं्रमािे शाखािंी संख्या :- 
 

शाखािंी संख् या घरािा आय घर मालक 

नऊ ध् र्वज महादेर्व 

आठ कार्वळा  पक्षी पाळणारे, पकडणारे 
सात गज देर्व 
सहा गाढर्व धोबी र्व तत् सम 
पाच रृ्वषभ सारु्वभौम राजा 
चार कुत्रा कामकरी 
तीन भसह माडंिीक राजा 
दोन धूम्र अत्क्ग्नर्वर उपलजर्वीका करणारे, िोहार,  सोनार र्वगैरे. 
एक ध्र्वज शूद्र, रै्वश् य र्व ब्राह्मण. 

 
णत्रपंिसातनन्दाये शाखाः स्युरंर्तुल्यका । 
हीनशाखं न कतषव्य ंअणधकाद्य ंसुखा िहम् ॥५४॥ 

 
तीन, पाच, सात र्व नऊ अंग (फािना) असिेल्या प्रासादानंा लततक्याच संख् येच्या शाखा असिेिे 

दार करार्व.े  कमी संख्येच्या शाखा असिेिे दार करू नये. अलधक संख्येच्या शाखा असिेिे दार केल्यास 
ते सुखदायक होते. (५४) 
 

[अपरालजतपृच्छा १३१·१४-१५ नुसार त्र्यंग प्रासादािा तीन शाखाचें दार, पंचागं प्रासादािा पाच 
शाखाचें, सप् तागं प्रासादािा सातशाखाचें र्व नर्वागं प्रासादािा नऊ शाखाचें दार असार्व ेअसे म्हटिे आहे र्व 
नंतर शाखाचंी संख्या प्रासादाच्या अंगाचं्या संख्येपेक्षा जास्त असार्वी कमी असू नये असा सामान्य लनयमही 
लदिा आहे. आलण हाच अथु मण्डनािा अलभपे्रत्र असार्वा. तेव्हा 'लत्रपंचसप्त नन्दाये' हा श्द 
'लत्रपंचसप्तनन्दाङ् गे' असा सुधारुन र्वर अथु लदिा आहे. लशर्वाय आयाची मोठ्यात मोठी संख्या आठ आहे 
तेव्हा नऊ आय हे योग्य र्वाटत नाही. असे र्वाटते की शाखाचंी संख्या प्रासादाच्या अगंापेंक्षा जास्त ठेर्वतानंा 
ती सखं्या लर्वषमच असेि याची काळजी घ्यार्वयास हर्वी. समजा प्रासाद पंचागं प्रकारचा असेि तर दाराच्या 
शाखा पाच असाव्यात जास्त शाखाचें दार करार्वयाचे असल्यास सात भकर्वा नऊ शाखाचें दार असार्व.े 
समसंख्येच्या शाखा असिेिे दार अशुभ मानतात म्हणून ही सूचना.] 
 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आकृती (१३) दरिािा, अधोच्छन्द, ऊध्िषच्छन्द ि पाश्वषच्छन्द, बलसािे (णिल्हा धुळे) (श्लोक ३ – ६१) 

 
अरुं्लं साधषमधं िा कुयुद्धीनं तथाणधकम् । 
आयदोषणिशुद्धाथं -हासो िृग्ध्दनष दूष्ट्यते ॥५५॥ 

 
आयाच्या दोष नाहीसा करण्या करीता दाराचे माप १ ½ ते ½ अंगुिापंयंत कमी जास्त करार्व.े 

(दाराचे माप इतके) जास्त भकर्वा कमी केल्यास ते दोषकारक नसते. (५५) 
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ितुभुर्ाणंकतं कुयुत् शाखाणिस्तार मानकम् । 
मध्ये णद्वभाणर्कं कुयुत् स्तम्भ ंपुरुषसंज्ञ कम् ॥५६॥ 

 
शाखेच्या रंुदीचे चार (समान) भाग करून त्याचं्या रेघा आखाव्यात. मध्यभागीि दोन भागाचंा 

'पुरुष' नार्वाचा खाबं करार्वा. (५६) 
 

णत्रसंज्ञका भिेत् शाखा पाश्वषतो भार् भाणर्का । 
णनर्षमे िैकभारे्न रूपस्तम्भः प्रशस्यते ॥५७॥ 

 
दोन्ही बाजंूना एक एक भाग (रंुदी) असिेल्या या शाखेस लत्रशाखा म्हणतात. (मधल्या) रूप 

स्तम्भाचे लनगमुन एक भागाने असणे योग्य असते. (५७) 
 
[अपरालजत पृच्छा १३२·२ मध्ये दोन्ही बाजंूच्या शाखानंा 'स् त्री' म्हणतात अशी मालहती लदिी आहे 

ती बरोबर आहे कारण मधल्या रूपस्तंभाचे नार्व पुरुष आहे र्व त्याचं्या दोन्ही बाजंूना 'स्त्री' नार्व असिेल्या 
शाखा आहेत. तेव्हा 'स्त्री सजं्ञका'च्या ऐर्वजी 'स्त्रीसंज्ञका' असा श्द पालहजे. र्व तेव्हा ंपलहल्या ओळीचा अथु 
सुधारार्वा िागतो. 
 

दोन्ही बाजंूना एक एक भाग (रंुदी) असिेल्या हा शाखानंा 'स्त्री' शाखा म्हणतात.] 
 

एकाशंं साधषभारं् ि पाशेन (?) द्वयमेि ि । 
णद्वभारं् णनर्षमं कुयुत स्तंभ द्रव्यानु सारतः ॥५८॥ 

 
(रूप-) स्तंभाचे लनगमुन एक भाग, दीड भाग, पाऊणे दोन भकर्वा दोन भाग जसे खाबंाकरीता द्रव्य 

लमळेि त्याप्रमाणे असार्व.े (५८) 
 

[पाशनेच्या ऐर्वजी पादोन अशी दुरुस्ती करून अथु केिा आहे. येथे द्रव्याचा अथु काय घ्यार्वयाचा. 
दोन अथु संभर्वतात. िाकूड जसे कमी अधीक जाडीचे लमळण्यासारखे  असेि त्याप्रमाणे मध् यल् या शाखेचे 
लनगमुन लनलित करार्व े हा अथु, भकर्वा िाकडाचा दरर्वाजा  असेि तर लनगमुन एक भाग, र्वीटाचा 
असल्यास. लनगमुन १ ½ भाग, दगडाचंा दरर्वाजा असल्यास लनगमुन दोन भाग असाही अथु असू शकेि 
अपरालजत पुच्छातं ही मालहती लदिेिी नाही.] 

 
 ठ पोठके णिस्तरं कायं प्रिेशस्य युर्ाशंकम् । 

कोणिका स्तंभमध्ये तु भूषिाथु णह पाश्वषतः ॥५९॥ 
 
शाखेच्या पट्टा जर्वळीि रंुदीच्या पार्वभाग शाखेचा प्रर्वशे (अंतगमुन) असतो. मधल्या (रूप-) 

स्तंभाच्या दोन्ही बाजंूना अिंकरणाथु कोलणका असाव् यात. (५९) 
 
[अपरालजतपृच्छा १३२·३ मध्ये 'पोटके' च्या ऐर्वजी 'पट्टके श्द आहे. उरिेिा श्लोक  थो्ा फार 

फरकाने असाच आहे.] 
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द्वारिैध् यं ितुथांशे द्वारपालो णिधीयते । 
स्तंभशाखा णद्वकं मध्ये णत्रशाखं णिणधभाियेत् (?) ॥६०॥ 

    इणत णत्रशाखम् । 
 

दाराच्या उंचीच्या ¼ भागाइतक्या (उंच) िारपािाचं्या मूती असतात. त्याचंी रंुदी (रूप-) 
स्तंभाच्या दुप्पट असते. (शाखेचा) उरिेिा (उंचीचा) भाग लत्रशाखेप्रमाणे लर्वभागार्वा (६०) 
 

णत्रशाखेिी माणहती संपली.  
 

पत्रशाखा ि रं्धिु रूपस्तंभ तृतीयके । 
ितुथी स्िल् पशाखा ि कसह शाखा ि पंिमी ॥६१॥ 

  इणत पंिशाखा । 
 

पत्रशाखा, गंधरु्वशाखा र्व तीसरा रूपस्तंभ, चर्वथी स्र्वल्पशाखा र्व पाचर्वी भसह शाखा असते. (६१) 
(आकृती १३) 

 
पंिशाखेिी माणहती संपली. 

 
दाराच्या चौकटीचे सहा भाग करून मधल्या दोन भागाचंा रूपस् तंभ असतो. उरिेल्या चार भागाचें 

एका भागाची एक अशा रूपस् तंभाच्या दोन्ही बाजंूना दोन दोन शाखा असतात. रूपशाखेचे लनगमुन एक भाग 
असून लतच्या दोन्ही बाजंूना कोलणका असतात. गंधरु्वशाखेचे लनगमुन एक भाग असून खल्र्वशाखा र्व भसह 
शाखा या समसूत्रातं असतात. (अपरालजत पृच्छा १३२·८-१०) 

 
प्रथमा पत्रशाखा ि रं्धिु रूपशाणख का । 
ितुथी स्तम्भशाखा ि रूपशाखा ि पंि मी ॥६२॥ 
षष्ठी तु खल्िशाखा ि कसह शाखा ि सप् तमी । 
स्तम्भशाखा भिने्मध्ये रूपशाखाग्रसूत्रतः ॥६३॥ 

   इणत सप्तशाखा । 
 

पलहिी पत्रशाखा, गंधरु्वशाखा, रूपशाखा, चर्वथी स् तंभशाखा र्व पाचर्वी रूपशाखा, सहार्वी 
खल्र्वशाखा र्व सातर्वी भसहशाखा असते. मध्यभागी असिेल्या स् तंभशाखेचे रूपशाखेच्या बाहेर लनगमुन 
असते. (६२, ६३) 

सप्तशाखेिी माणहती संपली. 
 

(स्तंभशाखा दोन भाग रंुद र्व इतर शाखा प्रत्येकी एका भागाच्या असतात. त्याचं्या कोलणकाचंी रंुदी 
र्व लनगमुन पार्व भाग असते. रूपशाखेचे लनगमुन ½ भाग आहे. गधंरु्व शाखा र्व स्र्वल्पशाखा याचें लनगमुन एक 
भाग र्व पत्रशाखा र्व भसहशाखा याचें लनगमुन अधा भाग असते, म्हणजेच भसहशाखा कणाच्या बाहेर अधा भाग 
असते. (अपरालजतपृच्छा १३२·१३ - १८)] 

 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आकृती (१४) दरिािा, निशाख, काशीणिश्वशे्वर, लकंु्डी येथील (श्लोक ३ – ६६) 

 
पत्ररं्धिष संज्ञा ि रूपस्तम्भ तृतीय के । 
ितुथी शल्पशाखा ि र्न्धिु त् िथ पञ्चमी ॥६४॥ 

 
रूपस्तम्भस्तथा षष्ठी रूपशाखा ततःपरा । 
शल्पशाखा ि कसहारका मूलकिेन संणमता ॥६५॥ 
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पत्रशाखा, गंधरु्वशाखा आलण तीसरा रूपस् तंभ, चर्वथी स्र्वल्पशाखा र्व पाचर्वी गंधरु्वशाखा, त्याच 
प्रमाणे सहार्वा रूपस्तंभ र्व त्यानंतर पुढची रूपशाखा असते. स्र्वल्पशाखा र्व भसहशाखा या (प्रासादाच्या) 
मूिकणाच्या समसूत्रातं असतात. (६४, ६५) 

[दाराच्या चौकटीचे ११ भाग करून दोन रूपस्तंभ त्याचं्या कोलणकासह प्रत्येकी दोन भाग 
असतात. इतर शाखाचंी रंुदी एक भाग. 

 
यस्य देिस्य या मूर्वतः सैि कायोत्तरारं्के । 
शाखाया ंि परीिारो र्िेश श्वोत्तरारं् के ॥६६॥ 

  इणत निशाखा। 
 

ज्या देर्वाची मूती (गभागारातं) असेि तीचीच मूती (दरर्वाजाच्या) उत्तरंगार्वर असार्वी. शाखारं्वरती 
(त्या मूतीच्या) परीर्वार देर्वता (दाखलर्विेल्या) असतात र्व उत्तरागंार्वर गणेश मूती असते. (६६)  (आकृती 
१४) 

 
निशाखेिी माणहती संपली 

 
[उत्तरंगाची उंची उंबरठ्याचा उंचीच्या सर्वापट असते. त्याच्या उंचीचे २१ भाग पाडार्वते. पत्रशाखा 

र्व लत्रशाखा याचंी उंची २ ½ भाग असते. मािाधर दाखलर्विेिे असतात अशी पट्टी तीन भाग उंचीची करार्वी. 
त्यार्वरून १ ¾ भाग उंचीचे छाद्यक असून त्यार्वर १ ¾ भाग उंचीची फािना असते. त्यार्वर रलथका 
(रलथकाचंी रागं ज्या थरार्वर असते तो थर) सात भाग करार्वा. त्यार्वर कण्ठ एक भाग र्व त्यार्वर सहा 
भागाचंा उद्गम असतो.] 

 
इणत प्रासादमण्डने िास्तुशासे्त्र पीठमण्डो । 
िरर्मषरृ्होदंुबर प्रमािं तृतीयो ऽ ध्यायः ॥३॥ 

 
प्रासादमण्डन या र्वास्तुशास्त्राच्या गं्रथातीि पीठ, मंडोर्वर गभगृुह र्व उंबरठा याचें प्रमाणे (मापे) 

सागंणारा लतसरा अध्याय संपिा. (३) 
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ितुथोऽध्यायः। अध्याय िार 
 

द्वारोच्रायोऽष्टनिधा भार्मेकं पणरत्यिेत्। 
 च् िा  शेषे त्र्यशें णद्वभार्ाच्चु त्र्यशंोना द्वारतोऽथिा ॥१॥   त्र्यशेंना 

 
दाराच्या उंचीचे आठ भकर्वा नऊ भाग करून (र्वरचा) एक भाग गाळार्वा. उरिेल्या भागाचें तीन 

भाग करून दोन भागाचंी उभी मूती (र्व एक भाग आसन) असार्व.े बसिेिी मूती एक भाग (र्व तीचे आसन 
दोन भाग) असार्व े(१) 

 
[दाराची उंची क्ष मानिी. 

 
दाराच्या उंचीचे आठ भाग करून एक भाग र्वगळिा, तर उंची = ⅞ क्ष 
देर्वमूती स् थानक मुदे्रत (म् हणजे उभी) असेि तर तीची उंची =⅔ × ⅞ क्ष =७/१२ क्ष 
देर्वमूतीच्या आसनाची उंची = ⅞ क्ष - ७/१२ क्ष = ७/२४ क्ष 
देर्वमूती आसनस् थ (म् हणजे बसिेिी) असेि तर लतची उंची = ⅓ × ⅞ क्ष = ७/२४ क्ष 
देर्वमूतीच्या आसनाची उंची = ⅞ क्ष - ७/२४ क्ष = ७/१२ क्ष 
दाराच्या उंचीचे नऊ भाग करून एक भाग र्वगळिा, तर उंची = ८/९ क्ष. 
स् थानक मुदे्रतीि देर्वमूतीची उंची = ⅔ × ८/९ =१६/२७ क्ष. 
देर्वमूतीच्या आसनाची उंची = ८/९ क्ष - १६/२७ क्ष = ८/२७ क्ष. 
देर्वमूती आसनस् थ असेि तर लतची उंची = ⅓ × ८/९ = ८/२७ क्ष. 
देर्वमूतीच्या आसनाची उंची = ८/९ - ८/२७ = १६/२७ क्ष.] 
 

  द्वारदैघ् यं तु णतथ् यशें णतणथशक्रकलाशंकैः । 
 अिुया  ऊंध्िुधु आसनस्था ि मुणनणिश्वाकष भार्तः ॥२॥ 

 
दाराच्या उंचीचे ३२ भाग करून १५, १४ भकर्वा १६ भाग (उंचीची) उभी मूती असते. बसिेिी 

(आसनस् थ) मूती १४, १३ भकर्वा १२ भाग उंच असार्वी. (२) 
 
[लतथ्यंशचे्या ऐर्वजी िाभत्रश े अशी दुरुस्ती करून अथु केिा आहे. दाराची उंची क्ष मानिी तर 

स्थानकमुदे्रतीि देर्वमूतीची उंची = ७/१६ क्ष, १५/३२ क्ष भकर्वा ½ क्ष, देर्वमूती आसनस्थ असेि तर लतची 
उंची = ७/१६ क्ष, १३/३२ क्ष भकर्वा ¾ क्ष असार्वी.] 

 
अप. पृच्छात (२०९·११) दाराच्या उंचीचे २५ भाग करार्वते म्हणून सालंगतिे आहे. यामानाने मूतीची 

उंची = १५/२५ क्ष, १४/२५ क्ष भकर्वा १६/२५ क्ष (स्थानक) र्व आसनस्थ मूतीची उंची १४/२५ क्ष, १३/२५ क्ष 
भकर्वा १२/२५ क्ष असते. 
 

ितुरस्रीकृते के्षते्र दशभार्णिभाणिते । 
णभणतर्वद्धभार्ा कतषव्या षड्भारं् र्भषमग्न्दरम् ॥३॥ 
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चौरस आकाराच्या जागेचे (गभगुृहाचे) दहा लर्वभाग केिे असता भभत दोन भाग करार्वी र्व गभागार 
सहा भाग असार्व.े (३) 

 
तृतीयाशेंन र्भषस्य प्रासादे प्रणत्तमोत्तमा । 
मध्यमा स्िदशाशंोना पंिाशंोना कनीयसी ॥४॥ 

 
प्रासादाच्या गभगुृहाच्या एक-तृतीयाशं मापाची मूती उत्तम समजतात. या मापातून त्याच्या १/१० ने 

मान कमी केिे तर ती मध्यम मूती र्व ⅕  ने मान कमी केिे तर ती कलनष्ठ मूती समजार्वी. (४) 
 
[गभगुृहाची रंूदी = प्रासादाच्या भभती मधीि आतिी आतिी रंूदी = क्ष समजू. 
उत्तम मूतीची उंची = ⅓ क्ष मध्यम मूतीची उंची = ⅓ क्ष - ⅓ × १/१० क्ष = ९/३० क्ष.  
कलनष्ठ मूतीची उंची =⅓ क्ष - ⅓ × ⅕  क्ष = ४/१५ क्ष.] 
 
अपरालजतपृच्छामध्ये (सूत्र २०९) प्रासादाची सीमा, गभ ुर्व दाराच्या मापाचं्या प्रमाणात असे मूतीच्या 

मापाचें तीन प्रकार लदिे आहेत. तसेच अंगुिातही हे माप लदिे जाते. मूतीच्या मापाचा हा चौथा प्रकार. 
 
सीमेच्या मापाच्या खािी लदिेल्या प्रमाणातं मूतीचे माप असार्व.े 
 

प्रासादािी रंूदी मूतीिी उंिी प्रासादािी रंूदी = क्ष हात 

१ ते ४ हात क्ष(½ – १/१२) = ५/१२ क्ष हात. 
५ ते ७ हात  ⅓ क्ष हात. 
८ ते १० हात क्ष(¼– ½४) = ५/२४ क्ष हात. 
११ ते २० हात क्ष(⅕ – ½०) = ३/२० क्ष हात. 
२१ ते ३० हात क्ष(⅙ – १/१८) = १/९ क्ष हात. 
३१ ते ४० हात क्ष(१/७ – १/१४) = १/१४ क्ष हात. 
४१ ते ५० हात क्ष(⅛ – ½४) = १/१२ क्ष हात. 

 
सीमा म्हणजे प्रासादाच्या भभतीच्या बाहेरून बाहेरून माप. गभगुृहाच्या मानाने मतूीचे माप या 

श्लोकातं (४·४) लदिे आहे. दाराच्या मानाने मूतीचे माप (४·३) मध्ये लदिे आहे. तेथीि लटपेत 
अपरालजतपृच्छाकाराचें मत लदिे आहे. अंगुिाचं्या मानाकरीता २०९·१३-१५ पहार्व.े] 
 

 आयभारै्भषिेत् द्वारं अष्टमं तूध्िषतस्त्यिेत् । 
 दृष्टी सप्तमा सप् तमे षष्ट् ठी िृषे कसहे ध्ििे शुभा ॥५॥ 

 
दाराच्या उंचीचे आयाइतके (म्हणजे आठ) भाग करार्वते; र्वरचा आठर्वा भाग र्वगळार्वा, र्वरच्या 

सातव्या भागाचे पुन्हा आठ भाग करून त्याच्या सातव्या भागार्वर (देर्वमूतीची) दृिी असार्वी. तसेच (सातव्या 
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भागाचे जे आठ भाग केिे आहेत) त्यात रृ्वषभ भसह अथर्वा ध्र्वज आयाचं्या रथानी (म्हणजे र्वरून पाचव्या, 
लतसऱ्या भकर्वा पलहल्या भागार्वर) देर्वाची दृिी ठेर्वणे शुभकारक असते. (५) 
 

 
आकृती (१५) णनरणनराळया 

देिमूतीिे दृष्ट् र्ीस् थान (श्लोक ⅘-६) 
 

षष्ठभार्स्य पंिाशें लक्ष्मीनारायिाणददृक् । 
शयनािांशकलर्ाणन द्वाराधेन व्यणतक्रमात् ॥६॥ 

 
(दाराच्या उंचीचे आठ भाग केिे असता) सहाव्या भागाच्या (आठ भागंापैकी) पाचव्या भागी िक्ष्मी, 

नारायण इत्यादी देर्वताचंी दृिी असार्वी. शषेशायी लर्वट्णूच्या मूतीची तसेच लशर्वभिग याचंी दृिी दाराच्या 
लनम्म्या उंचीर्वर असते. ती दृिी याहून जास्त उंचीर्वर असू नये. (६) 

 
[ठकु्र फेरुच्या 'र्वास्तुसारप्रकरण'' या िहानशा गं्रथात लनरलनराळ्या देर्वमूतींची दृिी दाराच्या 

कोठल्या स्थानी असार्वी या बाबत स्पि सूचना लदल्या आहेत; त्या आकृती १५ त दाखलर्वल्या आहेत. 
 
मूतीची उंची अशी असार्वी की ती गभागाराच्या दारातून, गूढ मंडपातं उभे रालहिे असता ती संपूण ु

लदसेि, तसेच लत्रकमंडप, नृत्यमंडप मुखमंडप र्व प्रतोिीपाशी उभे रालहिे असता देखीि तो देर्वमूती संपूण ु
लदसार्वयास हर्वी. एर्वढेच नव्हे तर देर्वाियाभोर्वती प्राकार असेि तर प्राकारात असिेल्या महािारापाशी 
उभे असतानंा सपूणु देर्वमूती नीट लदसार्वयास पालहजे. देर्वमूतीची दृिी गभागाराच्या दरर्वाजाच्या उंचीत 
कोठल्या स्थानी असार्वी हे सागंण्याचा उदे्दश हा आहे. 

 
गभगृुहाच्या उंचीच्या मापातं मूती लकती उंच असार्वी ते र्वर ४·४ मध्ये लदिे आहे र्व लतचे दृिीस्थान 

गभागाराच्या दरर्वाजाच्या उंचीर्वरुन ठरते; कीं मग उरिेल्या उंचीचे देर्वासाठी आसन करार्व.े] 
 

यदाधे यक्षभूताद्या प (य ?) दागे्र सिषदेिताः । 
तदगे्र (तदागे्र ?) िैष्ट्ििं ्ह्मा मध्ये णलङं्ग णशिस्य ि ॥७॥ 
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इणत प्रणतमाप्रमािदृणष्टपदस्थापनम्।  पट्टाधोणपक्षभूताद्याः 
 

या श्लोकाचे शुद्ध स्र्वरूप दीपाणुर्व (पान १००) येथे पादटीपेत लदिे आहे. 
 

पट्टाधो यक्षभूताद्याः पट्टागे्र सिषदेिताः । 
तदगे्र िैष्ट्ििं ्ह्मा मध्ये णलङं्ग णशिस्य ि ॥७॥ 

 
गभगुृहाच्या पाठीमागीि भभतीपाशी यक्ष, भतू इत्यादींच्या मतूींचे स् थान असते; त्याच्यापुढे सर्व ु

देर्वतामूती स्थापन करतात. त्याच्या पुढे लर्वट्ण,ू त्यापुढे ब्रहमाचे स्थान र्व शकंराचे भिग मध्यभागी असते. 
(७) 

 
[गभगुृहाचे उत्तर दलक्षण रेघेने दोन भाग पाडार्वते. गभगुहृाच्या मागच्या अध्या भागाचे तीन रेघानंी 

चार लर्वभाग पाडार्वते. गभगुृहाच्या मागच्या भभती जर्वळ असिेल्या रेघेर्वर यक्ष, भतू इत्यादींच्या मूती स्थापन 
कराव्यात. दुसऱ्या रेघेर्वर लर्वट्णु मूती, लतसऱ्या रेघेर्वर ब्रह्मदेर्वाची मूती असते र्व मध्यभागी शकंराचे भिग 
स्थापन करतात. 

 
दीपाणुर्व (८·९-२२) प्रमाणे गभगुृहाची मागची भभत र्व लनम्मे खोिी याचं्या मधीि अंतराचे २८ भाग 

करतात. गभगुृहाच्या मध्यभागी भकलचत् ईशान्य लदशिेा लशर्वभिगाची स्थापना करार्वी. देर्वी िक्ष्मीची मूती 
या अंतरात कोठेही स्थापन करतात. लनरलनराळ्या र्वास्तूशास्त्र गं्रथकाराचं्या मताने लनरलनराळ्या देर्वाचें 
स्थान लनरलनराळे लदिे आहे. त्यात एकर्वाक्यता नाही. 
 
भार् देिमूती  भार् देिमूती  

१ (मध् य) लशर्वभिग १६ मातृगण  
२ ब्रह्मा, शाळीग्राम १७ गण (गणेश)  
३ नकुिीश  १८ भरैर्व 
४ सालर्वत्री १९ के्षत्रपाि  
५ रुद्र, अधुनारीर्श्र २० कुबेर  
६ कार्ततक स् र्वामी  २१ हनुमान  
७ ब्रह्मा, सालर्वत्री, सरस् र्वती २२ भगुृ  
८ लर्वट् णूचे दशार्वतार, सोमास् कन् द, उमा २३ घोर, अघोर  
९ जनादुन, लर्वट् णूचे दशार्वतार २४ दैत् य  
१० लर्वर्श्रूप २५ राक्षस  
११ अत्क्ग्न २६ लपशाच  
१२ भास् कर २७ भतू 
१३ दुगा २८ कुठिीही मूती नाही. 
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१४ गणपती, सालर्वत्री, लजन तीथंकराच्या मूती   
१५ शलन इत् यादी नर्वग्रह   
 

च्छाद्यस्योदे्ध प्रहारः (?) स्थात् श्रृंरे् श्रृंरे् तथैि ि । 
प्रासादा (?) श्रृंर्श्रृंरे्षु अधोभारे् तु च्छाद्यकम् ॥८॥ 

 
च्छाद्याच्या र्वर प्रहार थर असतो र्व तो तसेच प्रत्येक श्रृंगाच्या खािंी देखीि असतो. प्रत्येक 

श्रृंगापाशी प्रहार थर असतो र्व त्याच्या खािी च्छाद्य उरार्व.े (८) 
 

मूलकिे रथादौ िा एकणद्वणत्रक्रमान्न्यसेत् । 
णनराधारे मूलणभत्तौ साधारे रमसमणभणत्तषु ॥९॥ 

 
मूि कणापाशी तसेच रथा (उपरथा -) दींर्वर अनुक्रमाने एक, दोन (अथर्वा) तीन श्रृगें ठेर्वार्वीत. 

(ही श्रृंगे) लनराधार (प्रदलक्षणामाग ु नसिेल्या) देर्वाियाच्या मूिभभतीर्वर भकर्वा साधार (प्रदलक्षणामाग ु
असिेल्या) देर्वाियाच्या प्रदलक्षणामागासाठी असिेल्या भभतीर्वर असतात. (९) 
 

उरुश्रृंर्ाणि भदे्रषुरेकाणदग्रहसंख् यया । 
त्रयोदशादे्ध सप्तादे्ध लुप्ताणन िोरुश्रृरं्के ॥१०॥ 

 
भद्रारं्वरती एकापासून नऊ संख्यापंयंत उरुश्रृंग असतात. (एका उरुश्रृंगार्वर दुसरे उरुश्रृंग येत 

असल्याने पलहल्या उरुश्रृंगाच्या) साडेतेरा भागापंैकी साडेसात भाग झाकिे गेिेिे असतात. (१०) 
 

रेखाभारे् ि णदवभारे् कुयुदगे्रषडंशकम् ।  रं् 
षड्बाह्यं दोषदं प्रोर्कतं पंि मध्ये न शोभनम् ॥११॥ 

 
रेखामिूापाशी (लशखराच्या पायथ् याशी) दहा भाग केिे असता र्वरच्या बाजूिा (लशखराच्या  

स् कन्धापाशी) सहा भाग (रंुदी) असार्वी. (ही रंुदी) सहाभागाहून जास्त ठेर्वल्यास ते दोषकारक होते असे 
सागंतात र्व पाच भागाहून कमी ठेर्वल्यास ते सुंदर लदसत नाही. (११) 
 
णशखरणनमुिोपदेशः । 
 

सपादं णशखरं कायं सकिं णशखरोदयम् ।   र् 
सपादकिषयोमषध्ये रेखाः स्युः पंिकिशाणतः ॥१२॥ 

 
णशखर बाधंाियासाठी माणहती - 

 
(गभगुृहाच्या रंूदीच्या) सर्वापट लशखराची उंची असार्वी र्व लशखराची उंची कणाइतकी (√२× 

गभगुृहाची रंुदी) असार्वी. लशखराचा सर्वापट भाग र्व कणा इतका भाग याचं्यात २५ रेखा असतात. (१२) 
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[लशल्पशास् त्राच्या बहुतेक गं्रथातं लशखराची उंची गभगृुहाच्या रंुदीच्या (भभतींच्या बाहेरून बाहेरून 
अंतर) १ ¼, १ ⅓ भकर्वा १ ½ पट सालंगतिी आहे. येथे सकणु म्हणजे लशखराची उंची लकती घ्यार्वयाची ? 
या श्दाचे दोन अथु होऊ शकतात. सकणु म्हणजे दोन कोनामंधीि अंतराइतकी म्हणजे गभगुृहाच्या 
रंुदीइतकी लशखराची उंची असार्वी. दुसरा अथु म्हणजे चौरसाच्या कणाची िाबंी चौरसाच्या बाजूच्या २ पट 
असते. तेव्हा ं लशखराची उंची प्रासादाच्या रंूदीच्या √२×पट घ् यार्वी हा अथु. लशर्वाय दुसऱ्या ओळीचा अथु 
समजत नाही.] 

 
प्रोर्कता रेखाः कलाभेदैिषलनैः पंिकिशणतः । 
पंिाणदनियुवमान्तं खण्डाणन तेष्ट्िनुक्रमात् । 
अशंिृद्ध्या कला कायु देघ्ये स्कन्धेऽणप तत् समाः ॥१३॥ 

 
किेच्या प्रकारानुसार र्विना मध्ये २५ रेखा सागंतात (र्व) त्याचें पायापासून २९ पयंत अनुक्रमे 

खण्ड होतात. एक एक अशंाने र्वाढर्वीत किा कराव्यात. स् कन् धापाशी िाबंीने त्या लततक्याच (लजतक्या 
लशखराच्या पायथ् यापाशी असतात लततक्याच) असतात. (१३) 

 
[पलहल्या पाच खण्डात एक ते पाच किा, सहाव् यात सहा किा, सातव्यात सात या प्रमाणे एक 

एक किा प्रत्येक खंडात र्वाढर्वीत २९ खण्डात २९ किा होतात.] 
 

अष्टादािसुषष्ट्ठ्यन्तं ितुिृषद्ध्या तु षोडशम्। 
दैघ्यषतुल्याः कलाः स्कन्धे एकाहीनास् तु षोडश ॥१४॥ 

 
आठापंासून, चारानंी र्वाढर्वीत, ६८ पयंत सोळा लर्वभाग होतात. किा िाबंीने स् कंधापाशी सारख्याच 

(पायथ्याशी असतात लततक्याच असतात) मात्र एक एक अंश कमी करीत त्या सोळा होतात. (१४) 
 
[एक जरी किा कमी केिी तर ते असुंदर लदसते असा अथु एकही नास्तु अशोभन' असा पाठभेद 

असल् याने करता येतो.] 
 

ऊध्िु अष्टादशाशंाः स्युग्स्तयषक् षोडश एि ि । 
िके्रऽग्स्मन् संभित्येि रेखा  षरशतद्वयम् ॥१५॥  र 

 
उभ्या १८ रेखा असून आडव्या १६ रेखा असतात; (तेव्हा)ं या रेखाचक्रातं २५६ रेखा होतात. (१५) 
 

 षष्ट् ठात्  णत्रखण्डात् खण्डिृणद्धश्र्व यािदष्टादशिै णह । 
  एकैकाशें कलाष्टौ ि समािु यस्य षोडश ॥१६॥ 
 

तीन खण्डापंासून एका एका खण्डाने १८ खंडापयंत र्वाढ करार्वी प्रत्येक खंडात पलहल्या 
समचाराच्या आठ आठ किा असतात,  याप्रमाणे १६ समचार होतात. (.१६) (आकृती १६) 
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[लत्रखण्डा रेखा ही पलहिी रेखा र्व एका एका संख्येने र्वाढर्वीत १६ रेखा लमळर्वनू १८ खंडापयंत र्वाढ 
होते. प्रत्येक रेखा खण्डातं आठ किा असतात. प्रत्येक खण्डातीि किाचंी (आडव्या रेखाचंी) संख्या तीच 
(आठ) असते म्हणून यास समचार रेखा म्हणतात. 
 

 णद्वतीय प्रथमे खण्डे कालाष्टौ णद्वतये नि । 
 तु  तृतीये दशखण्डेषु  शेषेषधू्िेष्ट्िय ंक्रमात् ॥१७॥ 

 
दुसऱ्या (प्रकाराच्या) प्रथम खण्डात आठ किा तर दुसऱ्या खण्डात नऊ (किा) असतात. 

लतसऱ्या खण्डातं दहा, अशा क्रमाने पुढल्या खंडात (किाचंी) र्वाढ होते. (१७) 
 

 
आकृती (१६) णशखराचं्या रेखा (श्लोक ४/१६-१८) 

 
[या प्रकारच्या रेखा चक्रात पलहल्या खंडात आठ किा, दुसऱ्या खंडात, र्वर लदल्याप्रमाणे आठच 

किा नसून एक किा जास्त म्हणजे एकूण नऊ किा असतात. अशा रीतीने लशखराच्या पायथ्यापासून 
स्कंधाकडे जसजसे र्वर जाऊ तसतसे प्रत्येक खंडातं किेची संख्या एकाने र्वाढत जाते. १८ व्या खण्डातं 
(१५ + ८ =) २३ किा असतात.]  

 
अष्टणदक् सूयषभारै्श्र्व णत्रखंडा तृतीया भिेत्।  
अनेक क्रमयोरे्न कोष्ठानंकैः प्रपूरयेत् ॥१८॥ 

 
लतसऱ्या लत्रखण्डातं आठ, दहा र्व बारा भाग (किा) असतात. (येथे प्रत्येक खंडािा किाचंी र्वाढ 

दोनानंी आहे.) अशाच क्रमाने सर्वु कोष्ठ किानंी भरून काढार्वते. (१८) 
 
[पलहल्या लत्रखंडातं नेहमीप्रमाणे आठ किा असतात, मात्र दुसऱ्या खण्डात नऊ नसून दहा किा 

असतात. या लहशोबाने १८ व्या खण्डात (८ + १५ × २) = ३८ किा असतात.) 
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रेखा  िायते संख्या षरपंिाशत् शतद्वयम् ।  
दैघ्ये भिणत याित्यः कलाः स्कन्धेऽणप तत्समाः ॥१९॥ 

 
रेखाचंी संख्या २५६ होते. (लशखराच्या) उंचीत रेखाचंी लजतकी (म्हणजे १६) संख्या असते 

लततकीच (म्हणजे १६ किा) ती स्कंधापाशी देखीि असते. (१९) 
 

सव्यासं णशखरं कायं सक णशखरोदयम् । 
व्यासस्य क 'योमषध्ये रेखाः स्युः पंिकिशणतः ॥२०॥ 

 
लशखर व्यासाइतके (रंुद) र्व लशखराची उंची कणाइतकी (२ × लशखराची रंुदी) करार्वी. व्यास र्व 

कणु याचं्यामध् ये २५ रेखा असतात. (२०) 
 

किशणद्भर्विभिे ग भारै्ः णशलान्तः कलशान्तकम् । 
    णशलातः कलशान्तकम् । 
मण्डोिरेऽष्टसाधुष्टनिाशंैः णशखरोदयम् ॥२९॥   णख 
 

(मण्डोर्वराच्या खुर-) लशिेपासून कळसापयंत (च्या उंचीचे) २० भाग करार्वते. मंडोर्वराची (उंची) 
आठ, ८·५ भकर्वा नऊ भाग असून उरिेिे भाग (अनुक्रमे १२, ११·५ भकर्वा ११ भाग) लशखराची उंची असते. 
(२१) 
 

रेखामूलस्य णिस्तारे पद्मकोशं समाणलखेत् । 
ितुरु्ष    सूते्र सपादः णशखरोदयः ॥२२॥ 

 
रेखामिूाच्या (लशखराच्या पायथ्याच्या) रंुदी प्रमाणे (रंुदीच्या प्रमाणात) पद्मकोश आखार्वा. 

(त्यासाठी त्या रंुदीच्या) चारपट िाबंीच्या दोरीने (रंुदीच्या) सर्वापट लशखराची उंची काढार्वी. (२२) ( 
आकृती १७) 

 
[रेखा, किाचंा उपयोग लशखराच्या र्विनासाठी (म्हणजे लशखराचा पायथा ते स् कंध या उंचीमध्ये 

लशखराची रंुदी कमी होत जाते) त्यासाठी न करता या श्लोकात त्यासाठी सोपी युक्ती लदिी आहे. लतचाच 
सर्वुत्र उपयोग करतात. पण यामुळे रेखा र्व किा याचं्या सहाय्याने लशखराचे र्विन कसे ठरर्वार्वयाचे ते 
आता मालहती नाही. मध्ययुगकािीन गं्रथात जी याबाबत मालहती लदिी आहे ती अधुलनक लशल्पशास् त्र्यािा 
त्यामुळे समजत नाही.] 
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आकृती (१७) णशखराचं्या पद्मकोशािी आखिी (श्लोक ४-२२) 

 
स्कन्धकोशान्तरे सप्त भर्कते ग्रीिा तु भारतः । र् 
साधष मामलसारं ि पद्मपतं्र तु साधषकम् ॥२३॥ 

 
स्कन्ध र्व कोशाच्या रेखा जेथे लमळतात त्या अंतराचे सात भाग केिे असता, ग्रीर्वा (ग्रीर्वचेी उंची) 

एक भाग असार्वी, आमिसार दीड भाग र्व पद्मपत्र देखीि दीड भाग असार्व.े (२३) 
 
[श्लोक २० प्रमाणे लशखराची उंची त्याच्या पायथ्याच्या रंुदीच्या सर्वापट घेतिी. श्लोक २१ ने 

लशखराची कळसासह उंची समजते. मंडोर्वराची उंची क्ष असेि तर लशखराची उंची २०/८ क्ष म्हणजेच २·५ 
क्ष इतकी असते. तेव्हा कळसासकट लशखराची उंची - स्कन्धापयंत लशखराची उंची = ग्रीर्वा + आमिसार 
+ कळस र्वगैरेंची एकंदर उंची. उदाहरण द्यार्वयाचे झािे तर समजा प्रासादाची रंुदी १० हात आहे. तर 
श्लोक ३·१६ प्रमाणे मंडोर्वराची उंची ८ हात येते. लशखराची, पायथा ते स्कंध, उंची प्रासादाच्या रंुदीच्या 
समजा १·२५ पट घेतिी तर ती येते १२·५ हात. लशखराची कळसापयंत उंची येते ८ × २·५ = २० हात. तर 
लशखराच्या स् कन् धाच्या र्वर कळसापयंत उंची २० - १२·५ = ७·५ हात येते.] 

 
कलश प्रमािम्। 
 

णत्रभार् उच्च कलशो णद्वभारं् तस्य णिस्तरम् । 
पासादस्याष्टमाशेंन पृथुत्िं कलशान्तकम् ॥२४॥ 

 
कळसािे माप। 
 

कळसाची उंची तीन भाग असेि तर रंुदी (बीजपूरकाची रंुदी) दोन भाग असार्वी. प्रासादाच्या 
रंुदीच्या ⅛ रंुदी कळसाच्या अंडकाची असते. (२४) 

 
[किशान्तकं या श्दाऐर्वजी किशाण्डक' ही दुरुस्ती करुन अथु केिा आहे. अपरालजतपृच्छा 

१४३·१० मध्ये दुसरी ओळ र्व येथीि दुसरी ओळ एकच आहेत र्व तेथे किशाण्डके हा श्द किशान् तकं च्या 
स् थानी आहे म्हणून तशी दुरुस्ती केिी आहे] 
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च्छाद्यतंः स्कन्धपयषन्तं एककिशणतभाणिते। 
अकं-णदक्-रूद्र-सूयांशैर्विश्वाशंैस्तस्य िोच्रयः २५॥  िो 

 
च्छाद्याच्या र्वरपासून (लशखराच्या) स् कंधापयंत (ची उंची) २१ भागातं लर्वभागिी असता  

(शुकनासीची सुरुर्वात) नऊ, दहा, ११, १२ भकर्वा १३ व्या भागापासूनच्या उंचीपाशी असते. (२५) 
 
[शुकनासी ९, १०, ११, १२ भकर्वा १३ व्या भागापासून सुरु होते.] 

 
शुकनासस्य संस् थानं च्छाद्योध् िे पंिधा मतम् । 
एक-णत्र-पंि-सप्ताकं कसहमानाणन कल्पयेत् ॥२६॥ 

 
- अशी च्छाद्याच्या र्वर शुकनासीची जागा पाच प्रकारची मानिी गेिी आहे. (शुकनासीच्या या 

उंचीचे नऊ भाग करार्वते) एक, तीन, पाच, सात र्व नर्वव् या भागी अशी भसहाची मापे ठरर्वार्वीत. (२६) 
 
(याबाबत ठक् कुर फेरुने (३·२९, ३१) स् पि मत लदिे आहे. च्छाद्य र्व लशखराचा स्कंध याचं्या मधीि 

उंचीचे २१ भाग करार्वते. शुकनासाची सुरर्वात नर्वव्या भागापासून होते र्व लतची उंची ९ ते ११ भाग भकर्वा ९ ते 
१३ भाग इतकी असार्वी र्व तेथे भसहस्थान असते र्व हाच अथु मंडनािा लर्वलहत आहे. त्याने एर्वढेच अलधक 
म्हटिे आहे की ९ ते १३ भाग यात शुकनासी असार्वी र्व या पाच भागाचं्या उंचीचे नऊ भाग पाडून त्यातीि 
एक, तीन, पाच, सात भकर्वा नर्वव्या भागी (या पैकी एका उंचीर्वर) भसहाचे स्थान असार्व.े] 
 

द्वारस्य दणक्षिे िामे कणपणलः षणिधा मता । 
तदूध्िे शुकनासा स्यात् सैि प्रासादनाणसका ॥२७॥ 

 
(गभगुाराच्या) दाराच्या उजव्या र्व डाव्या बाजंूना कलपिी सहा प्रकारची असते असे मानतात. 

लतच्यार्वर शुकनासी असते. तीच प्रासादाचे नाक असते. (२७) 
 

प्रासादो दशभार्श्र्य णद्वणत्रिेदाशंसग्म्मताः । 
प्रासादेनाधषपादेन णत्रभारे्नाथ णनर्वमता ॥२८॥ 

 
प्रासादाचे दहा भाग केिे असता (कलपिी) दोन, तीन भकर्वा चार भाग असते. भकर्वा 

प्रासादाच्या ½, ¼ भकर्वा ⅓ भाग (अशी सहा प्रकारची असते. (२८) 
 

शंृर्ोरुशंृर्प्रत्यरैं्ः खण्डकात् र्ियेत् सुधीः । 
तिंरं् णतलकं किं कुयुत् प्रासादभूषिम् ॥२९॥ 
 सूयांशं णशखरं कुयुत् प्रासादभूषिम् ॥ 

 
शृगं, उरुशृगं र्व प्रत्यंग ही शहाण्या लशल्पीने अंडक म्हणून मोजार्वीत. तर्वगं, लतिक, कणु यानंी 

प्रासादाचे अिंकरण करार्व.े (२९) (आकृती १८ र्व १९.) 
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[सूयांश ं- - - - ही ओळ संदभरुलहत आहे त्यामुळे लतचा अथु लदिा नाही.] 
 

 

 

आकृती – १८ : नार्र प्रासादाच्या णशखरािे अियि आकृती १९  :  णतलक ि किषकूर् (४·२०) 
 

दशाशें णशखरे मूले अग्र (?) तत्र निाशंकैः । 
साधांशकौ रथौ कोिौ द्रौ शेष ंभद्रणमष्ट्यते ॥३०॥ 
 

लशखराच्या पायथ्याचे दहा भाग र्व अग्राचे (म्हणजे स्कंधापाशी) नऊ भाग करार्वते. तेथे दोन रथ 
प्रत्येकी दीड भागाचे, दोन कोन प्रत्येकी दोन भागाचें असतात. उरिेल्या भागाचें (म्हणजे पायथ याशी तीन 
भागाचें र्व स्कंधापाशी दोन भागाचें) भद्र असणे इि असते. (३०) 
 

रधयोरूभयोमषध्ये िृत्तमामलसारकम् । 
उत्सेधो णिस्तराधेन ितुभुरै्र्विभाियेत् ॥३१॥ 

 
(स्कंधाच्या) दोन रथाचं्या मध्ये र्वतुुळाकार आमिसार असार्वा. (आमिसाराची) उंची त्याच्या रंूदीच्या 
लनम्मे असून लतचे (उंचीचे)चार भाग करार्वते. (३१) (आकृती २०) 
 

 
आकृती २० : स्कंधाच्या रथानंा स्पशष करिारा आमलसार ( श्लोक ४·३१) 
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ग्रीिा िामलसारश्र्य पादोनं ि सपादकम्। 
िग्न्द्रका भार्मानेन भारे्ना मलसाणरका ॥३२॥ 

 
आमिसाराची ग्रीर्वा (ग्रीर्वचेी उंची) ¾ भाग, आमिसार १ ¼ भाग,चत्क्न्द्रका एक भाग र्व 

आमिसालरका एक भाग असार्वी. (३२) (आकृती २१) 
 

 
आकृती २१ : आमलसार ि कळस यािें थर णिभार् 

 
घृतपातं्र न् यसेन् मध्ये ता्रपपातं्र सुििषिम्। 
सौििं पुरुषं तत्र तुलीपयंकशाणयनम् ॥३३॥ 

 
(आमिसाराच्या) मध्यभागी तुपाने भरिेिे ता्ं याचे (भकर्वा) सोन् याचे भाडें ठेर्वार्व.े तेथेच पाढंरे 

रेशमी र्वस्त्र घातिेल्या पिंगार्वर लनजिेिा असा सुर्वणपुुरुष ठेर्वार्वा. (३३) 
 

प्रमािं पुरुष ंसाधांरु्लं कुयुत् करं प्रणत । 
णत्रपताकं करे िामे हृणदस्थं दणक्षिं करम् ॥३४॥ 

 
प्रासादाच्या प्रत्येक हाताच्या रंुदीिा १ ½ अंगुि िाबंी या प्रमाणातं हा पुरुष असार्वा. डाव्या हातातं 

तीन लशखा असिेिा ध्र्वज असतो र्व उजर्वा हात छातीर्वर ठेर्विेिा असतो. (३४) 
  
[अपरालजतपृच्छा (१५३·२४) प्रमाणे उजव्या हातात पद्म असते र्व डाव्या हातातं तीन लशखा 

असिेिा ध्र्वज असून तो हात हृदयार्वर ठेर्विेिा असतो.] 
 

प्रासादपृष्ठदेशे तु दणक्षिे प्रणतरथषके । 
ध् ििाधारस्तु कतषव्य ईशाने नैर्ष तेऽथिा ॥३५॥ 
  इणत प्रासादस्योद्धषलक्षिम् । 
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प्रासादाच्या पाठीमागच्या बाजूिा दलक्षणेकडीि प्रलतरथापाशी भकर्वा ईशान्य अथर्वा नैऋुत्य 
लदशकेडे ध्र्वजाच्या आधाराची योजना करार्वी. (३५) 
 

प्रासादाच्या िरच्या भार्ाच्या लक्षिािंी माणहती संपली 
 

क्षीरािषिसमुत्पनं्न प्रासादस्याग्रिातकम्। 
मंर्लेषु ि सिेषु कलशं स्थापये ग बुधः ॥३६॥ 

 
दुग्ध सागरातून उत्पन्न झािेिा, प्रासादाच्या सर्वोच्च स्थानी असिेिा र्व सर्वुमंगि असा कळस 

शहाण्या लशल्पीने स्थापन करार्वा. (३६) 
 

पूिोर्कतमानतो ज्येष्ठः षोडंशाशंाणधको भिेत् । 
ग्रीिापीठं भिेत् भारं् णत्रभारे्नाण्डकं तथा ॥३७॥ 

 
अगोदर सालंगतिेल्या मापापेक्षा १/१६ मापाने जास् त असिेिा कळस ज्येष्ठ असतो. ग्रीर्वा र्व पीठ 

(प्रत्येकी) एक भाग उंच असून तसेच अण्डक तीन भाग असार्वा. (३७) 
 
[अगोदर म्हणजे श्लोक २४ त सालंगतिेल्या मापापेक्षा. अपरालजतपृच्छा १४३·१० प्रमाणे अगोदर 

सालंगतिेल्या मापापेक्षा ⅓२ मापाने मोठा असिेिा किश मध्यम प्रलतचा असतो र्व प्रथम लदिेल्या मापाचा 
कळस कलनष्ठ असतो.] 
 

कर्विका भार् तुल्ये ि णत्रभारं् बीिपूरकम् । 
एकाशंमगे्र द्वौ मूले िग्न्हिेदाशंकर्विका।  के 
ग्रीिा द्वौ पीठमधं द्वौ षडभारं् णिस्तराण्डकम् ॥३८॥ 
     इणत कलशः । 

 
कर्तणका एका भागाइतकी असून, बीजपूरक तीन भाग असतो. बीजपूरक टोकापाशी एक भाग र्व 

मूळापाशी दोन भाग (रंुद) असार्वा. कर्तणका तीन भकर्वा चार भाग असार्वी. कंठ दोन भाग, पीठ २ ½ भाग र्व 
अंडक सहा भाग रंुदीचा असतो. (३८) 

 
कळसािी माणहती संपली. 

 
[अपरालजत पृच्छा १४३·१८ - २२ प्रमाणे कळसाच्या लनरलनराळ्या थरभागाचंी मापे र्वर लदल्याप्रमाणे 

आहेत पण तेथे ही मालहती अलधक सुस्पि लदिी आहे. कळसाच्या उंचीचे नऊ समान भाग करार्वते र्व रंुदीचे 
सहा समान भाग करार्व.े उंची/रंुदी = १ ½. उंिीिी मापे - अण्डक १ ¼ भाग, पद्मपलत्रका ¾, ग्रीर्वा ¾, 
दोन कर्तणका प्रत्येकी १ ¼ भागाचं्या र्व मातुभिग तीन भाग. येथे पादग्रही या थरलर्वभागाचे माप लदिे नाही. 
ते ¾ भाग घेतिे म्हणजे एकूण नऊ भागाचंा लहशोब जमतो. रंुदीिी मापे - पद्मपत्र तीन भाग र्व त्याचा 
कन् द दोन भाग. अण्डक मडक्याच्या आकाराचे असून ते सहा भाग रंुद असते. मध्यभागीि ग्रीर्वा दोन 
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भागाचंी र्व कर्तणका चार भाग असते. बीजपूर मुळापाशी २ ½  भाग र्व र्वर अग्राकडे लनमूळते होत जाते. हे 
नागर प्रासादाच्या कळसाचे माप सालंगतिे.] 
 

दण्डः सूत्रीयाशेंन णशलान्तः कलशान्तकम् । 
मध्येऽष्टाशेंन हीनोऽसौ ज्येष्ठ पादोन्यकनसः ॥३९॥ 
[दण्डः स्थात् णत्रतयाशेंन णशलातः कलशान्तकम् । 
मध्योऽष्टाशेंन हीनोऽसौ ज्येष्ठ पादेन कन्यसः ॥३९॥ 

 
(खुर) लशिा ते कळसापयंतच्या अतंराच्या ⅓ िाबंीचा ध्र्वजदण्ड ज्येष्ठ प्रकारचा असतो. ही िाबंी 

⅛ भागाने कमी केिी तर तो मध्यम ध्र्वजदण्ड र्व ज्येष्ठ ध्र्वजाची िाबंी ¼ भागाने कमी केिी तर तो कलनष्ठ 
प्रकारचा ध्र्वजदण्ड होतो. (३९) (आकृती २३) 

 
[खुरलशिा ते कळसापयंत अतंर = क्ष (समजू) 
ज्येष्ठ ध्र्वजदण्डाची िाबंी = ⅓ क्ष 
मध्यम ध्र्वजदण्डाची िाबंी = ⅓ क्ष - ⅓ × ⅛ क्ष = ७/२४ क्ष 
कलनष्ठ ध्र्वजदण्डाची िाबंी = ⅓ क्ष - ⅓ × ¼ क्ष = ३/१२ क्ष = ¼ क्ष] 
 
अथ दण्ड प्रमािभेदे मतान्तरम् । 

 
प्रासादपृथुमानेन दण्डो ज्येष्ठः प्रकीर्वततः । 
मध्ये हीने दशाशेंन पंिमाशेंन कन्यसः ॥४०॥ 

 
दण्डाच्या मापासंबंधीिे णनराळे मत - 

 
प्रासादाच्या रंूदीइतका िाबं ध् र्वजदण् ड ज्येष्ठ प्रकारचा सागंतात. त्याच्याहून १/१० ने कमी िाबंीचा 

मध्यम र्व ⅕ ने कमी िाबंीचा कलनष्ठ ध्र्वजदण्ड असतो. (४०) 
 

एकहस्ते तु प्रासादे दण्डः पादोनमंरु्लम् । 
कुयुदधांरु्ला िृणद्धयुित् पंिदशाहतम् ॥४१॥  पंिाशदहस्तकम् 

 
एक हात रंुदीच्या प्रासादाचा ध्र्वजदण्ड ¾  अंगुि (जाडीचा) करार्वा. (प्रासादाच्या रंुदीच्या) 

प्रत्येक हात र्वाढीिा, ५० हातापंयंत ध्र्वजदण्डाची जाडी अध्या अंगुिाने र्वाढर्वार्वी. (४१) 
 
[प्रासादाची रंुदी = क्ष हात तर ध्र्वज दंडाची जाडी = ¾ + (क्ष - १) × ½ अंगुिे. ५० हात 

रंुदीच्या प्रासादाच्या ध्र्वजदण्डाची जाडी = ¾ + ४९ × ½ = २५·२५ अंगुिे.] 
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दण्ड प्रकारः । 
 

सुिृत्तः सारदारुश्व ग्रग्न्थकण् र्किर्वितः । 
पिषणभर्विषमैः कायषः समग्रग्न्थः (?) सुखािहः ॥४२॥ 

 
(ध्िि -) दण्डािे प्रकार - 

 
पूणु र्वतुुळाकार, मजबूत िाकडाचा, गाठंी र्व काटे याचं्यालशर्वाय असिेिा, लर्वषम संख्येचे परु्व 

(गाठंी मधीि अंतराचंी संख्या) असिेिा र्व समसंख् येच्या गाठंी असिेिा (ध् र्वजदण् ड) सुखदायक असतो. 
(४२) 
 

दीघषदण्डषडंशेन मकष प् यधेन णिस्तरः । 
अधषिन्द्राकृणतः पाश्र्वव घण्रे् दे्व कलशस्तथा ॥४३॥ 

 
(ध् र्वज-) दण्डाच्या िाबंीच्या ⅙ िाबं र्व त्याच्या लनम्मे (१/१२) रंुदीची मकुलटका असून (लतच्या 

दोन्ही बाजू) अधुचन्द्राकार असतात. लतच्या दोन्ही बाजंूना दोन (क्षदु्र -) घंटा असून (र्वर मध्यभागी) कळस 
असतो. (४३) 
 

ध्ििो दण्डप्रमािेन दैघ्येऽष्टाशेंन णिस्तरे । 
नानािस्त्रणिणित्राणि (?) णत्रपंिाग्रणशखोपमा ॥४४॥ 

 
ध्र्वजाची िाबंी दंडाच्या िाबंी इतकी र्व रंुदी िाबंीच्या १/८ असार्वी. लनरलनराळ्या लचत्रलर्वलचत्र 

रंगाचं्या र्वस् त्राचंा (हा ध्र्वज) असार्वा. त्यास तीन भकर्वा पाच लशखा असतात. (४४) (आकृती २२) 
 

 
आकृती २२ : ध् िि ि ध् ििदंड (श्लोक ४·३९-४४) 

 
 प पुरे ि नर्रे कोरे् रथे रािरृ्हे तथा । 

 िापीकूपतडारे्षु ध्ििाः कायुः सुशोभनाः ॥४५॥ 
 



 

 अनुक्रमणिका 

तटबंदीयुक्त शहर र्व नगर, कोट, रथ त्याचप्रमाणे राजर्वाडा, मोठ्या र्व िहान लर्वहीरी, तिार्व येथे 
सुदंर लदसणारे ध्र्वज उभारार्वते. (४५) 
 
ध्ििारोपिणिलम्बे दोषः । 
 

णनष्ट्पनं्न णशखरं दृष्ट्वा ध्ििहीनं न कारयेत् । 
असुरा िासणमच्छग्न्त ध्ििहीने सुरालये ॥४६॥ 

 
ध्िि उभाराियास उशीर केल्यास होिारा दोष – 
 

ध्र्वज नसिेल्या देर्वाियातं रहार्वयाची असुर इच्छा करतात. तेव्हा (प्रासादाचे) लशखर बाधंिेिे 
लदसिे की त् यानंतर ते ध्र्वजालशर्वाय कधीही ठेर्व ूनये. (४६) 
 

ध्ििोच्रायेि तुष्ट्यग्न्त देिाश्र्य णपतरस् तथा। 
दशाश्वमेणधकं पुण्य ंसिषतीथषधराणदकम् ॥४७॥ 

 
(देर्वमंलदरार्वर) ध्र्वज िार्विा असतानंा देर्व तसेच लपतर संतुि होतात. (तसेच) पृथ्र्वीर्वरीि सर्वु 

तीथे करून आल्याचे र्व दहा अर्श्मेध यज्ञ केल्याचे पुण्य लमळते. (४७) 
 

पञ्चाशत् पूिषतः प्रर्श्यात् आत्मानं ि तथाणधकम् । 
शतमेकोत्तरं सोऽणप तारयेन्नरकािषिात् ॥४८॥ 
  इणत ध्ििलक्षिं पुण्याणधकारः । 

 
(ध्र्वज िार्वणाऱ्याच्या) पूरु्वजाचं्या र्व र्वशंजाचं्या (प्रत् येकी) ५० लपढ्या र्व स्र्वतःची जास्तीची लपढी 

अशा १०१ लपढ्या नरक सागरातून तरून जातात. (४८) 
 

ध्ििािी लक्षिे ि त्यामुळे णमळिारे पुण्य यािंी माणहती संपली. 
 

इलत श्री प्रलतमा दृलिपदस्थान लशखर ध्र्वज किश िक्षणालधकारः चतुथोऽध्यायः ॥४॥ 
 

श्रीमूतीच्या दृिीचे स्थान, मूतीचे गाभाऱ्यातीि स्थान, लशखर, ध्र्वज, कळस याचं्या 
िक्षणाचंी मालहती देणारा अध्याय चार संपिा. (४) 

 
 
 

*** 
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पञ्चमोऽध्याय । अध्याय पाच 
 

नानाणिधणमदं णिश्वं णिणितं्र येन सूणत्रतम् । 
सूत्रधारःस एि स्यात् सिेषा ंपालनक्षमः ॥१॥ 

 
लनरलनराळ्या प्रकारच्या (पदाथांना) र्व लचत्रलर्वलचत्र (र्वस्तंुना) या जगातं ज्याने एका सूत्रांत आणिे 

(लशस्त िार्विी) तोच परमेर्श्र खरा सूत्रधार आहे. तोच सर्वांचा पािनकता असतो. (१).  
 
ग्रन्थस्य मान्यता यािनम् । 
 

न्यनूाणधकं प्रणसदं्ध ि यत् ककणित् मण्डनोणदतम् । 
णिश्वकमषप्रसादेन णशग्ल्पणभमुन्यता ंििः ॥२॥ 

 
ग्रन्थाला मान्यता द्यािी ही णिनंती – 
 

सुप्रलसद्ध (असे र्वास्तुशास्त्र) लर्वर्श्कम्याच्या कुपेने जे काही थोडेफार मंडनाने सालंगतिे आहे त्यािा 
लशल्पींनी मान्यता द्यार्वी. (२) 
 

 ितुभुरं् समारभ्य याित् सूयोत्तरं शतम् । 
 भो भार्संख्येणत णिख्याता फालना किषबाह्यतः ॥३॥ 

 
कणाच्या (कोनाच्या) बाहेर फािना चार भागापंासून सुरू होऊन ११२ भागापंयंत असते असे 

प्रलसद्ध  आहे. (३) 
 

अष्टोत्तरशतं भेदा अशंिृद्ध्या भिग्न्त ते । 
समाशंैर्विषमं कायुनन्तभेदैश्व फालना ॥४॥ 

 
एक एक अंशाच्या र्वाढीने (फािनेचे) १०८ प्रकार होतात. या समसखं्ये प्रमाणे लर्वषमसंख् येच्या 

देखीि फािना असतात. अशा रीतीने फािनेचे अनंत प्रकार आहेत. (४) 
 

एकस्याणप तलस्योदे्ध णशखराणि बहून्यणप । 
नामाणन िातयस् तेषा ंमूद्धषभार्ानुसारतः ॥५॥ 

 
एकाच प्रकारच्या तळाच्या (अधोच्छंद असिेल्या प्रासादाच्या) र्वर खूप (प्रकारची, संख्याचंी) 

लशखरे असतात. प्रासादाचंी नारं्व ेर्व प्रकार (जाती) शीषभुागार्वरून (लशखराचं्या प्रकारार्वरून र्व संख्येर्वरून) 
ठरलर्विी जातात. (५). 
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[प्रासादाचा अधोच्छन्द पंचागं प्रकारचा असिा तरी जर केर्वळ एकच लशखर (मूिमलंजरी) असेि 
तर तो िलतन प्रकारचा प्रासाद. अधोच्छंद तोच (पंचागं प्रकारचा) पण मूळ लशखर, त्याच्यार्वर अनेक श्रृंगे र्व 
उरुश्रृंगे असतीि तर तो नागर प्रासाद, अनेक मजिी प्रासाद असेि तर तो द्रालर्वड प्रासाद भकर्वा 
लशखरार्वरती अनेकशृगें एकार्वर एक रचिी असतीि तर तो भलूमज प्रासाद असे केर्वळ र्वरच्या लशखरामुंळे, 
प्रासादाचा अधोच्छंद तोच असिा, तरी प्रकार (जाती) बदितात. तसेच नागर प्रकारचा प्रासाद असेि तर 
त्याची जाती तीच पण नारं्व ेत्याच्यार्वर असिेल्या शृगंाचं्या संख्येर्वरून बदितात. याचंी मालहती पुढे आिीच 
आहे.] 
 

दशहस्तादधो नाग्स्त प्रासादो रमसमसंयुतः । 
निाष्टदशभारे्न रमसमो णभत्तर्विधीयते ॥६॥ 

 
प्रदलक्षणामाग ु असिेिा प्रासाद दहा हातापेक्षा कमी (रंुदीचा) नसतो. प्रदलक्षणामागासाठी 

असिेिी भभत (प्रासादाच्या रंुदीच्या) १/९, ⅛ भकर्वा १/१० भागाचंी असार्वी. (६). 
 
्ह्मिो मग्न्दरमाणश्रत्य णिश्वकमषमतम् । 
 

िैराज्य ितुरस्रस्तु ितुद्वुर ितुग्ष्ट्कका । 
प्रासादो ्ह्मिः प्रोर्कतो धीमता णिश्वकमषिा ॥७॥ 

 
्ह्मदेिाने साणंर्तलेल्या मंणदराबद्दल णिश्वकम्युिे मत – 
 

ब्रह्मदेर्वाने सालंगतिेल्या र्व बुद्धीमान लर्वर्श्कम्याच्या मताने रै्वराज्य प्रकारचा प्रासाद चौरस 
आकाराचा, चार दरर्वाजाचंा र्व त्याचं्यापाशी (चार) चतुत्क्ट्कका ं(चौकीमंडपा-ं) सह असतो. (७). 

 
[अपरालजतपृच् छा (१५४·२-३) मध्ये रै्वराज्य प्रासादाची मालहती ब्रह्मदेर्वाने सालंगतिी असा उल्लेख 

आहे. ज्याअथी श्लोक ६ मध्ये प्रदलक्षणामागाची मालहती लदिी आहे त् याअथी  या प्रासादािा प्रदलक्षणामाग ु
असार्वा. अपरालजतपृच्छाच्या सूत्र १५५ मध्ये रै्वराज्य प्रासादाची सर्वुसाधारण िक्षणे लदिी आहेत. तेथे 
(१५५·३-४) प्रासादाच्या चौरसाकृती के्षत्राचे १६ लर्वभाग पाडार्वते त्यापैकी मध्यभागीि चार भाग गभगुृह 
असून उरिेल्या १२ लर्वभागातं भभती असतात अशी मालहती लदिी आहे. अप.पृच्छा (१५७·९) मध्ये रै्वराज्य 
प्रासादािा प्रदलक्षणा माग ुअसार्वा असे म्हटिे आहे.] 
 

सपादं णशखरं कायं घण्र्ाकलशभूणषतम्। 
ितुर्वभः शुकनासैस् तु कसहकिवर्विराणितम् ॥८॥ 

 
लशखर (प्रासादाच्या रंूदीच्या) सर्वापट (उंचीचे) असून ते घण्टा र्व कळस यानंी भषूलर्विेिे 

असते. चार शुकनासी अमूि कोनापंाशी भसह लर्वराजमान झािेिे असतात. (८). 
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एकद्वारादौ णदग्ननयमः । 
 

एक द्वारं भिेत् पूिं णद्वद्वारं पूिषपणिमम्। 
णत्रद्वारे मध्यिं द्वारं दणक्षिास्य ंणिििषयेत् ॥९॥  

 
(प्रासादािा एक दार असेि तर ते पूरु्व लदशकेडे असार्व.े दोन दारे असल् यास पूरु्व र्व पलिम लदशानंा 

असार्वीत. तीन दारे असतीि तर (तीसरे दार) उत्तरे कडे असार्वे. दलक्षणालभमुख देर्वािय करू नये (९). 
 
[अपरालजतपृच्छा (१५७·२-७) मध्ये दारे कोणत्या लदशिेा असार्वी त्याची मालहती लदिी आहे. तीन 

दारे असिेल्या प्रासादािा ही दारे खािी लदिेल्या लदशाकंडे असार्वीत. 
 
पूरु्व, उत्तर र्व दलक्षण, पूरु्व, पलिम आलण उत्तर, दलक्षण, पलिम र्व उत्तर या लदशानंा तीन दारे 

असार्वीत. येथे दलक्षण लदशकेडे दार लदिे आहे त्याअथी भरु्वनदेर्वाचायांच्या मताने प्रासादािा तीन दारे 
असतानंा त्यापैकी एक दार दलक्षण लदशकेडे असल्यास दोष नाही. 

 
प्रासादािा दोन दारे असतीि तर ती पूरु्व र्व पलिम लदशानंा असार्वीत. उत्तर र्व दलक्षण लदशानंा असू 

नयेत. आलण तसे स्पि म्हटिेिे नसिे तर दोन दारे असिेल्या प्रासादािा िंबरूप दारे नसून, म्हणजे पूरु्व 
र्व दलक्षण भकर्वा पूरु्व र्व उत्तर अशी दारे नसून, ती फक्त पूरु्व र्व पलिम लदशानंा म्हणजे समोरा समोर असार्वीत. 
प्रासादािा जर एकच दार असेि तर ते फक्त पूरु्व लदशिेा असार्व;े र्व चार दारे असतीि तर ती चारी 
लदशानंा असार्वीत. याचा आणखी अथु म् हणजे एकाच लदशिेा दोन दारे नसार्वीत. शकंराच्या प्रासादािा जर 
एकच दार असेि तर ते पूरु्वलदशिेाच असार्व,े त्याहून लनराळ्या लदशानंा असल्यास ते दोषकारक आहे. हा 
लनयम योग्य र्वाटत नाही. तीथुस्थानी म्हणजे जेथे नदी दलक्षण र्वालहनी असते तेथे शकंराची देर्वािये दोन्ही 
तीरारं्वर असतात. र्व त्यानंा एकच दार असेि तरी पूरे्व कडीि लकनाऱ्या र्वरीि देर्वाियािा पलिमेकडे दार 
असते तर पलिमे कडीि लकनाऱ्यार्वरीि देर्वाियािा पूरे्वकडे दार ठेर्वतात. 

 
ब्रह्मा, लर्वट्णू र्व सूयु या देर्वाचं्या प्रासादािा दाराचं्या लदशाबाबत र्वर लदिेिे लनयम उपयुक्त आहेत. 

लजनतीथंकर असिेल्या देर्वाियातं जर समोसरण असेि तर मात्र पालहजे त्या लदशकेडे दार ठेर्वता येते.] 
 

ितुद्वुरं ितुर्वदकु्ष णशि ्ह्मणिनालये । 
होमशाला ितुद्वुरा कणश्वत रािरृ्हे तथा ॥१०॥ 

 
चारी लदशानंा चार दारे असिेिा प्रासाद लशर्व, ब्रह्मा भकर्वा लजनतीथंकरासंाठी असार्वा. होमशािा 

चार दाराचंी असते र्व क्वलचत् राजर्वाडा चार दाराचंा बाधंतात. (१०). 
 
[राजाच्या संरक्षणाच्या दृिीतून राजर्वा्ािा चार दारे असणे योग्य नाही. तेव्हा शरे्वटल्या 

ओळीचा अथु राजर्वा्ािा क्वलचत चार दारे असतात असा करणे अलधक सयुत्क्क्तक लदसते.] 
 

िैराज्याणद समुत्पन्नाः प्रासादा बाह्मिार्विता । 
एकणत्रपंिसप्ताकं शाखातैंः पंिकिशणतः ॥११॥   खा 
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ब्रह्मदेर्वािा पूज्य असे जे रै्वराज्य इत्यादी प्रासाद लनमाण केिे गेिे आहेत त्याचें एक, तीन, पाच, 
सात, नऊ अंगापं्रमाणे २५ प्रकार होतात. (११) 

 
ितुभषर्कते भिेत् कोिो भोर्ो भदं्र णद्वभाणर्कम् । 
भार्ाधं णनर्षमं भदे्र प्रकुयुन्मुखभद्रकम् ॥१२॥ 

 
(प्रासादाच्या तळाचे) चार भाग केिे असता कोण एक भागाचंा र्व भद्र दोन भागाचें असते, भद्राचे 

लनगमुन अधा भाग, असा हा मुखभद्र प्रासाद करार्वा. (१२). 
 
[मध्ये भद्र र्व त्याच्या दोन्ही बाजंूना कणु असिेल्या प्रासादािा त्र्यंग प्रकारचा प्रासाद म्हणतात. 

मुखभद्र हा त्र्यंग प्रकारचा पलहिा प्रासाद. रै्वराज्य प्रासादाच्या त्र्यंग प्रकारचे र्वणुन अपरालजतपृच्छा 
१५७·८-१३ त लदिे आहे. प्रासादाच्या रंुदीचे १६ भाग कल्पार्वते. मध्यभागीि गभगुृह चार भाग र्व भभती 
प्रत्येकी एक भाग जाडीच्या कराव्यात; भभतीची उंची चार भाग असते र्व लशखराची उंची प्रासादाच्या रंुदीच्या 
१·२५ पट असते. लशखराचा पद्मकोश प्रासादाच्या रंुदीच्या चार पट लत्रज्या घेऊन आखार्वा. जेथे 
पद्मकोशाच्या रेखा एकमेकास छेदतात ती लशखराची कळसासह उंची असते. लशखराचा स्कंध ते कळस या 
अंतराचे सात भाग करार्वते. त्यात ग्रीर्वा एक भाग, आमिसारक दीड भाग, पद्मच्छत्र दीड भाग र्व कळस 
तीन भाग उंचीचा असतो.] 

 
श्रृंर्मेकं भिेत् किे दे्व दे्व भदे्र ि नन्दनम् । इणत नन्दनम् । 

 
कणार्वर एक श्रृंग असून भद्रार्वर दोन दोन उरुशृगं असतात, असा नंदन प्रासाद असतो. 

 
नन्दन प्रासादािी माणहती संपली. 

 
तथािोर्कतं 
 

मुखभदे्र प्रणतभद्रमुद्र्मो रणथकोपणर । 
किषश्रृंरे् कसहकिे कसहनामा स उच्चते ॥१३॥  किं 

 
तसेि साणंर्तले आहे की – 
 

मुखभद्र प्रासादािा प्रलतभद्र असून रलथकेर्वर उद्गम असल्यास (र्व) कणार्वर दोन शृगं (तसेच) 
कणार्वर भसह असल्यास त्यािा भसह (प्रासाद) म्हणतात. (१३) 
 

देिानान्तु प्रकतषव्य ंकसहस् ततै्रि शाश्वतः । 
तुष्ट्यन्तु णर्णरिा तुष्ट्य ं(?) सौभावयधनपुत्रकैः ॥१४॥ 

 
(महा -) देर्वाच्या मलंदराकरीता शार्श्त असा भसहप्रासाद करार्वा. त्याने पारु्वती प्रसन्न होते र्व 

(प्रासाद बाधंणाऱ्यािा) सौभाग्य, संपलत्त र्व संतती ही तुिी इतकी लमळतात. (१४) 
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रणथका कसह किे ि भदे्र श्रृंरे् ि कसहकः । इणत कसहः । 
 

रलथका असून कणार्वर श्रृंग र्व भद्रार्वर दोन उरुश्रृंगे असल्यास तो भसह प्रासाद होतो. 
 

कसह प्रासादािी माणहती संपली. 
 

किे (िष ?) शंृर्न्तु पञ्चाण्डक श्रीनन्दन उच्चते । 
त्र्यरं्ा इणत ि षड़भारै्श्वतुरश्रं णिभाियेत् ॥१५॥ 

 
कणार्वरती असिेिे शृगं जर पाच अण्डकाचें (लशखराचें) असेि तर त्यास श्रीनंदन म्हणतात. येथे 

त्र्यंग प्रासादाची मालहती संपिी. प्रासादाच्या चौरसाचे सहा भाग करार्वते. - (१५) 
 

 किं प्रणतरथं कुयुत् भद्राधं भार्भाणर्कम् । 
 य समणनर्षममस्माच्च भदं्र भार्ाधषणनर्षमः ॥१६॥ 

 
कण,ु प्रलतरथ र्व लनम्मा भद्र प्रत्येकी एक भागाचे करार्वते. त्याचें (कणु र्व प्रलतरथाचें) लनगमुन 

तेव्हढेच (म्हणजे एक भाग) असून भद्राचे लनगमुन अधा भाग असार्व.े (१६). 
 

 दे्व दे्व किे तथा भदे्र िैकं ि प्रणतरथषकम् । 
न्द मग्न्दरं तृतीय ंभदं्र मलयोभषद्रिं त्यिेत् ॥१७॥ 

 
कणार्वर दोन दोन शृगं तसेच भद्रार्वरती दोन उरुशृगं र्व प्रलतरथार्वर एक (अशी शृगें असल्यास) 

मन्दर प्रासाद होतो. भद्रार्वरती लतसरे उरुशृगं असल्यास तो मलय प्रासाद होतो. भद्रार्वरीि एक उरुशृगं 
कमी करून - (१७). 
 

प्रत्येकं णतलकं कुयुत् प्रणतरथे णिमानकः । 
भद्रोरुशंृर्िैशाल प्रणतरथे सुभूषिः ॥१८॥ इणत पंिारं्ाः पंि । 

 
प्रलतरथार्वर लतिक केल्यास तो णिमान प्रासाद होतो. भद्रार्वरती एक उरुशृगं र्वाढलर्विे म्हणजे तो 

णिशाल प्रासाद होतो. प्रलतरथार्वर एक शृगं र्वाढलर्विे तर तो सुभूषि प्रासाद होतो. (१८) (आकृती २३). 
 

पाि अरं् असलेल्या पाि प्रासादािंी माणहती संपली. 
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आकृती २३ : प्रासादािी फालना 

 
ितुरस्रोऽष्टणभभषर्कते किे प्रणतरथं रथम् । 
भद्राधषभार्भारं् ि भार्ाधेन णिणनर्षमम् ॥१९॥ 

 
(प्रासादाचा) चौरस आठ भागात लर्वभागिा असता कणु, प्रलतरथ, रथ र्व लनम्मा भद्र एक एक भाग 

असतात. भद्राचे लनगमुन अधा भाग असते. (१९). 
 

िाणरमार्ुन्तरयुता रथाश्र्व तुल्यणनर्षमाः । 
श्रृंर्युवमं ि णतलकं किे तु प्रणतरथषकः ॥२०॥ 

 
(उभ्या) जिमागांसह रथाचे लनगमुन त्याच्या रंूदी इतकेच असते. कणार्वर दोन श्रृंग र्व लतिक 

असून प्रलतरथार्वर दोन श्रृंग असतात. (२०). 
 
[अपरालजतपृच्छा १५७·३० ची मदत या श्लोकाचा अथु िार्वताना घेतिी आहे.] 
 

त्िेकं िोपरथे भदे्र त्रीणि णत्र-णत्र-ितुदषशः । 
णशखरं पञ्चणिस्तारं महेन्द्रो राज्यदो नृिाम् ॥२१॥ 

 
उपरथार्वर एक र्व चारी लदशानंा भद्रार्वर तीन तीन उरुश्रृंग असतात. लशखर पाच भाग 

रंुद असते, असा महेन्द्र प्रासाद (बाधंणाऱ्या) मनुट्यािा राज्याची प्राप्ती करून देतो. (२१). 
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[पं. भगर्वानदास जैन याचं्या प्रतीत पलहिी ओळ अशी लदिी आहे. 'एकं चोपरथे भदे्र त्रीणी त्रीणी 
चतुर्तदलश।' र्व त्याप्रमाणे अथु केिा आहे. अपरालजतपृच्छा १५७·३१ प्रमाणे मूळ लशखर पाच भाग असते; 
म्हणजे प्रासादाच्या रंूदीच्या ⅝ रंूदी मूळ लशखराची असते.] 

 
किे शंृर्त्रय ंशेष ंपूिषि ग रत्नशीषषकम् । 
त्यर्कत्िैकशंृर्भद्रस्य मत्तालम्बन्तु कारयेत् ॥२२॥ 

 
कणार्वर तीन श्रृंगे असून उरिेिे पूर्वी - (महेन्द्रप्रासादा -) प्रमाणे असल्यास तो रत्नशीषषक प्रासाद 

होतो. भद्रार्वरीि एक श्रृंग कमी करार्व ेर्व तेथे मत्तािम्ब (गर्वाक्ष) करार्व.े (२२). 
 

मस्तके तस्य च्छाद्यस्य शंृर्युवमं प्रदापयेत् । 
णसतशंृर्स्तदा नाम ईश्वरस्य सदा णप्रयः ॥२३॥ 

 
त्याच्या (प्रासादाच्या) च्छाद्याच्या शीषार्वर श्रृंगाची जोडी ठेर्वार्वी. तेव्हां णसतश्रृंर् नार्वाचा प्रासाद 

होतो र्व तो महादेर्वािा नेहमीच आर्वडणारा असतो. (२३). 
 

 तु णतलकं िोपरथेषु भूधरो नाम नामतः । 
 छाद्यश्रृंरे् तु णतलकं नाम् ना भुिनमण्डनः ॥२४॥ 

 
उपरथार्वर लतिक असल्यास नार्वाप्रमाणे असिेिा भूधर प्रासाद होतो. छाद्य र्व श्रृंगार्वरती लतिक 

असल्यास भुिनमंडन  नार्वाचा प्रासाद होतो. (२४). 
 

श्रृंर्द्वय ंिोपरथे णतलकं कारयेत् सुधीः । 
तै्रलोर्कयणिियो भदं्र शंृरे्ि णक्षणतिल्लभः ॥२५॥  इणत समारं्ः ।   (प्ता ं?) 

 
उपरथार्वरती दोन श्रृंग र्व शहण्या (लशल्पीने) लतिक करार्वा. त्यािा तै्रलोर्क यणििय (प्रासाद) 

म्हणतात. भद्रार्वरती एक श्रृगं असल्यास त्यािा णक्षणतिल्लभ (प्रासाद) म्हणतात. (२५). 
 

सप्तारं् प्रसादािंी माणहती संपली. 
 

दशभार्कृते के्षते्र भद्राधषभार्मानतः।  धं 
त्रय ंप्रणतरथा किे (?) भार् भार् समो भिेत् ॥२६॥ 

 
(प्रासादाच्या चौरस) जागेचे दहा भाग केिे असता लनम् मा भद्र एक भाग करार्वा. तीन प्रलतरथ र्व 

कणु एक एक भागाइतके असतात (२६). 
 

किे प्रणतरथे भदे्र दे्व दे्व शंृरे् प्रकारयेत् । 
रथोपरथे णतलकं प्रत्यरंं् ि रथोपणर ॥२७॥ 
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कण,ु प्रलतरथ र्व भद्र याचं्यार्वर (प्रत्येकी) दोन दोन शृगें बाधंार्वीत. रथ र्व उपरथार्वर लतिक असार्वा 
र्व रथाच्या र्वर प्रत्यंग असार्वा. (२७). 
 
 

मतालम्बयुतं भदं्र प्रासादोऽय ंमहीधरः। 
भदे्र शंृरं् तृतीय ंि कैलाशो नाम नामतः ॥२८॥ 

 
भद्र जर मतािंबासह (गर्वाक्षा सह) असेि तर (या प्रासादािा) महीधर म्हणतात. भद्रार्वरती तीन 

श्रृंग असल्यास नार्वाप्रमाणे असिेिा कैलास नार्वाचा प्रासाद होतो. (२८). 
 

भदं्र त्यर्क त् िा रथे शंृरं् निमंर्ल उच्चते। 
तथा भदे्र पुनदषद्यात् तदासौ रं्धमादनः ॥२९॥ 

 
भद्रार्वरीि शृगं काढून रथार्वर श्रृंग असल्यास त्यािा निमंर्ल म्हणतात. भद्रार्वरती पुन्हा श्रृंग 

ठेर्वल्यास तो रं्धमादन (प्रासाद) होतो. (२९) 
 

भदं्र त्यर्क त् िा िोपरथे शंृर्ः सिषसुर्न्धरः । 
भदे्र दद्यात् पुनः शंृरं् णिियानन्द उच्चते ॥३०॥ 

 
भद्रार्वरीि श्रृंग काढून टाकून र्व उपरथार्वर श्रृंगर असल्यास त्यािा सिषसुरं्धर म्हणतात. 

भद्रार्वरती पुन्हा श्रृंग ठेर्वल्यास त्यास णिियानन्द म्हणतात. (३०). 
 

मतालम्बयुतं भदं्र उरुशंृरं् पणरत्यिेत् । 
शंृर्द्वय ंि छाद्योधे सिांर् (?) णतलकस्तदा ॥३१॥ 

 
भद्र मतािम्बासह (गर्वाक्षासह) असून त्यार्वरीि उरुश्रृंग काढून टाकार्वा. च् छाद्याच्यार्वर शृगंाचंी 

जोडी असते, तेव्हा सर्वांगलतिक (प्रासाद) होतो. (३१). 
 

उरुशंृरं् ततो दद्यान्मतालम्बसमग्न्ितम् । 
महाभार्स् तदा नाम सिषकामफलप्रदः ॥३२॥ 

 
भद्रार्वर/मतािम् बासह उरुशृगं असार्व,े तेव्हा सर्वु कामना फिदू्रप करणारा महाभार् नार्वाचा 

(प्रासाद) होतो. (३२). 
 

 थे किेप्रणतरथेरथे िैकं तूपरथाणदषु।   धा 
 मेरुष्ट्िणप समाख्यातः सिष देिषुे पूणितः ॥३३॥ 

 
कण,ु प्रलतरथ, रथ तसेच उपरथ यार्वर (श्रृंग) असल्यास सर्वु देर्वाचंी पूजा करण्यास योग्य असा 

प्रलसद्ध मेरू (प्रासाद) होतो. (३३). 
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प्रदणक्षिात्रये स्ििषमैरौ पंुसाञ्च यत् फलम् । 
इष्टकाशैलिे मेरु (मेरौ ?) तत् फलं प्रदणक्षिीकृते ॥३४॥ 

 
सुर्वणुमेरुिा तीन प्रदलक्षणा घातल्याने जे फि माणसािा लमळते लततकेच फि लर्वटा भकर्वा दगड 

यानंी बाधंिेल्या मेरु प्रासादाच्या एका प्रदलक्षणेने लमळते. (३४). 
 

िैराि प्रमुखाः येऽत्र नार्रा ्ह्मिोणदताः । 
िल्लभाः सिषदेिाना ंणशिस्याणप णिशेषतः ॥३५॥ 
 

ब्रह्मदेर्वाने सालंगतिेिे रै्वराज प्रासाद प्रमुख असिेिे जे नागर (प्रासाद) येथे सालंगतिे ते सर्व ु
देर्वानंा त्यातल्या त्यात लर्वशषेत्र्वाने महादेर्वािा फार आर्वडते आहेत. (३५). 
 

इणतश्री िैराज्याणद प्रासाद पंिकिशत्यणधकारे पंिमो ऽ ध्यायः ॥५॥ 
 

श्री रै्वराज इत्यालद पंचर्वीस प्रासादाचंी मालहती असिेिा अध्याय पाच संपिा. (५). 
 

तर्कता ५·१ 
पंििीस प्रासादािंी माणहती 

त्र्यरं् प्रासाद 
 
प्रासादािे नािं कोि यािरील शंृर् भद्र  एकंदर श्रृरें् 
१) मुखभद्र - - १  
२) नन्दन ४ ८ १३  
३) कसह ४ ८ १३ किुिर कसह असतात. 
४) श्री नंदन ४ ८ १३ कोिािरील श्रृंर् पाि अडंकािें असते. या 

श्रृंर्ािे मूळणशखर  उरुश्रृंर् = ५ अडक. 
     

पंिारं् प्रासाद 
प्रासादािे नािं कोि भद्र उपरथ एकंदर 

शंृरे् 
णतलक 

५) मंदर ८ ८ ८ २५ - 
६) मलय ८ १२ ८ २९ - 
७) णिमान १६ ८ ८ ३३ ८ (प्रणतरथािर) 
८) णिशाल १६ १२ ८ ३७ ८ (प्रणतरथािर) 
९) सुभूषि १६ ८ १६ ४१ ८ (प्रणतरथािर) 
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सप्तारं् प्रासाद 
प्रासादािे नािं कोि भद्र प्रणतरथ उपरथ च्छाद्य एकंदर 

श्रृंरे् 
णतलक 

१०) महेन्द्र ८ १२ १६ ८ - ४५ ४ (कोणार्वर) 
११) रत्नशीष ु १२ १२ १६ ८ - ४९ ४ (कोणार्वर) 
१२) लसतशृगं १२ ८ १६ ८ ८ ५३ ४ (कोणार्वर) 

(भद्रार्वर गर्वाक्ष) 
१३) भधूर १२ ८ १६ ८ ८ ५३ ४ (कोणार्वर) ८ 

उपरथार्वर 
१४) 
तै्रिोक्यतलर्वजय 

१२ ८ १६ ८ ८ ५३ ४ (कोणार्वर) ८ 
उपरथार्वर, ४ 
च्छाद्यार्वर 

१५) भरु्वनमड १२ ८ १६ १६ ८ ६१ ४ (कोणार्वर) ८ 
उपरथार्वर 

१६) लक्षलतर्वल्लभ १२ १२ १६ १६ ८ ६४ ४ (कोणार्वर) ८ 
उपरथार्वर, ४ 
च्छाद्यार्वर 

        
निारं् प्रासाद 

प्रासादाचे नारं्व कोण 
श्रृंग 

भद्र 
शृगं 

प्रलतरथ 
शृगं 

उपरथ 
शृगं/लतिक 

रथ 
शृगं/लतिक 

एकंदर 
श्रृंगे 

शरे 

१७) महीधर ८ ८ १६ -/८ -/८ ३३ भद्रार्वर गर्वाक्ष 
असते. 

१८) केिास ८ १२ १६ /८ -/८ ३७  
१९) नर्वमंगि ८ ८ १६ ८/८ -/८ ४१  
२०) गंधमादन ८ १२ १६ ८/८ -/८ ४५  
२१) सर्वुसुगंधर 
(सर्वांग सुंदर) 

८ ८ १६ ८/८ ८/८ ४९  

२२) लर्वजयानंद ८ १२ १६ ८/८ ८/८ ५३  
२३) 
सर्वांगलतिक 

८ ८ १६ ८/८ ८/८ ५७ गर्वाक्षाच्या 
च्छाद्यार्वर ८ श्रृंगे 

२४) महाभाग ८ १२ १६ ८/८ ८/८ ६१ गर्वाक्षाच्या 
च्छाद्यार्वर ८ श्रृंगे 

२५) मेरु १२ १६ २४ १६/८ १६/८ १०१ गर्वाक्षाच्या 
च्छाद्यार्वर ८ श्रृंगे 

 
*** 
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षष्ठोऽध्यायः। अध्याय सहा 
 

केसयुणद पंिकिशणतः प्रासादाः। 
 

केसरी, सिषतोभद्रो नन्दनो नन् दशालकः । 
नन्दीशो मन्दरश्वैि श्रीिृक्षश्र्वामृतोद्भिः ॥१॥ 

 
केसरी प्रथम असलेले २५ प्रासाद 
 

केसरी, सर्वुतोभद्र, नन्दन, नन्दशािक, नन्दीश, मन्दर, श्रीरृ्वक्ष र्व अमृतोद्भर्व - (१) 
 

हे  णहमिान् हेमकूर्श्व कैलाशः पृणथिीियः । 
 इन्द्रनीलौ महानीलौ भूधरो रत्नकूर्कः ॥२॥ 

 
लह (हे)म र्वान, हेमकूट, कैिास, पृथ्र्वीजय, इन्द्रनीि, महानीि, भधूर, रत्नकूट-(२) 

 
िैदूयषः पद्मरार्श्व िज्रको मुकुर्ोज्ज्िलः । 
ऐराितो रािहंसो र्रुडो िृषभध्ििः ॥३॥ 

 
रै्वदूयु, पद्मराग र्व र्वज्रक, मुकुटोज्ज्र्वि, ऐरार्वत, राजहंस, गरुड, रृ्वषभध्र्वज - (३) 

 
मेरुः प्रासादरािश्व देिानामालयो णह सः । 
्ह्मणिष्ट्िुणशिाकुिामन्येषा ंन कदािन ॥४॥ 

 
र्व प्रासादाचंा (जणू) राजा असा मेरु, तो देर्वानंा रहाण्यास योग्य आहे. मात्र ब्रह्मा, लर्वट्णु, शकंर र्व 

सूयु या लशर्वाय इतर देर्वासंाठी कधीही बाधूं नये. (४) 
 

आद्यः पंिाण्डको देयः केसरी नाम नामतः । 
ितुिां क्रमतो िृणद्धयुिदेकोत्तरं शतम् ॥५॥ 

 
नार्वाप्रमाणे असिेल्या पलहल्या केसरी नार्वाच्या प्रासादािा पाच अण् डक द्यार्वते. (अण्डकाचंी) 

क्रमाक्रमाने चारानंी र्वाढ करीत (त्याचंी सखं्या मेरु प्रासादासाठी) १०१ होते. (५) 
 
[अपरालजतपृच्छा १५९·१ प्रमाणे केसरी इत्यालद प्रासाद साधंार प्रकारचे, म्हणजे प्रदलक्षणा माग ु

असिेिे, असतात. पण त्याचें र्वणुन देतानंा ते साधंार तसे लनरंधार प्रकारचे असतीि तर तिलर्वभत्क्क्त कशी 
असते असे दोघाचें र्वणुन लदिे आहे. उदा. केसरी प्रासादाच्या चौरसाकृलत तळाचे आठ लर्वभाग पाडार्वयाचे. 
प्रासाद साधंार प्रकारचा असेि तर मध्यभागीि गभगुहृ दोन लर्वभागाचें, प्रत्येक बाजूिा दोन दोन भभती 
प्रत्येकी एक लर्वभागाच्या र्व त्याचं्यामधिा प्रदलक्षणा माग ुदेखीि एक भाग रंुदीचा असतो. प्रासाद लनरंधार 
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प्रकारचा असेि तर गभगुृह चार लर्वभागाचें र्व भभतीची जाडी दोन लर्वभाग असते. येथे मात्र श्लोक ६·२२ 
र्वरून लनरंधार प्रकारच्या प्रासादाचे र्वणंन लदिे आहे असे र्वाटते.] 
 

के्षते्र अष्टाशें णिभर्कते तु किे भार्द्वय ंभिेत् । 
भद्राधष किष तुल्यिं भारे्नैकेन णनर्षमः ॥६॥ 

 
(प्रासादाच्या चौरस) जागेचे आठ लर्वभाग केिे असता कणु दोन भाग असार्वते (त्याचें 

लनगमुनही दोन भाग असते.) लनम्मा भद्र कणाइतका असून त्याचें लनगमुन एका भागाने असार्व.े(६) 
 
(हा त्र्यंग प्रकारचा प्रासाद आहे. अपरालजत पृच्छा १५९·१२ मध्ये या प्रासादाच्या चारी कणांर्वर 

प्रत्येकी एक, श्रीर्वत्स प्रकारचे शृगं असार्व ेअशी जास्त मालहती लदिी आहे. श्रीर्वत्स प्रकारच्या प्रासादािा 
फक्त एकच लशखर असते.] 
 

दशाशें साधषभारं् ि भद्राधं ि प्रणतरथे । 
   (भद्राधे ि प्रणतक्रमात् रथे ।) 
 िे  किो णद्वभार्ः सुयांशे भद्राधं प्रणतरथषके ॥७॥ 

 
(प्रासादाच्या चौरस जागेचे) दहा लर्वभाग केिे असता कणु दीड भाग र्व लनम्म्या भद्राइतका 

प्रलतरथ असार्वा. (प्रासादाच्या चौरस जागेचे) बारा लर्वभाग केिे असता कणु दोन भाग र्व लनम्म्या भद्राइतका 
प्रलतरथ असार्वा. (७) 

 
[अपरालजतपृच्छा १५९·१३ - १५ मध्ये खािी लदल्याप्रमाणे तिलर्वभाग लदिे आहेत. कण ु

दोन भाग रंुद, लनगमुन दोन भाग, क्षोभणा (प्रलतरथ) एक भाग, लनगमुन एक भाग, भद्र तीन भाग रंुद, 
लनगमुन ½ भाग, भद्राच्या दोन्ही बाजंूना ½ भाग रंूद र्व ½ भाग लनगमुन असिेल्या कर्तणका असतात. 

 
अपरालजतपृच्छा (१५९·२० - २२) मध्ये तळभागाचे १२ लर्वभाग केिे असता फािनेची मापे अशी - 
कण,ु प्रलतरथ र्व अधे भद्र दोन दोन भागाचें असतात कणु र्व प्रलतरथाचें लनगमुन दोन भाग असून 

भद्राचे लनगमुन एक भाग असते. 
 
अपरालजतपृच्छा (१५९·१३ र्व २०) मध्ये तळाचे लर्वभाग, प्रासाद साधंार प्रकारचा आहे असे लदिे 

आहेत. तळाचा चौरस जेथे दहा भागातं लर्वभागिा आहे तेथे गभगुृह चार लर्वभागाचें र्व दोन्ही भभती र्व 
प्रदलक्षणा माग ुप्रत्येकी एक भागाच्या असतात. जेथे तळाचा चौरस बारा भागातं लर्वभागिा आहे तेथे गभगुृह 
सहा भागाचें र्व दोन्ही भभती र्व प्रदलक्षणामाग ुप्रत्येकी एक भागाच्या असतात. जर हे प्रासाद लनरंधार प्रकारचे 
असतीि तर दहा लर्वभाग पाडिेल्या तळाच्या चौरसात गभगुृह चार भागाचें र्व भभती प्रत्येकी तीन भागाचं्या 
(३/१० प्रासादाच्या रंूदीच्या) असतीि. बारा लर्वभाग पाडिेल्या तळाच्या चौरसात गभगुृह सहा भागांचे र्व 
भभती प्रत्येकी तीन भागाचं्या (¼ प्रासादाच्या रंूदीच्या) असतीि. आकृती २४.)] 
 

ितुदषशणिभर्कते तु किुद्य ंद्वादशािंत् । 
भद्रपाश्वषद्वयो कायु भार्भारे्न नग्न्दका ॥८॥ 
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(प्रासादाच्या चौरस जागेचे) १४ लर्वभाग केिे असता कणु इत्यादी लर्वभाग १२ भाग केिेत 
त्याप्रमाणेच असतात. (मात्र) भद्राच्या दोन्ही बाजूस एक एक भागाने नंलदका असार्वी.(८) (आकृलत २४) 

 
[प्रासादाच्या चौरसाचे १४ लर्वभाग केिे असता गभगुृह आठ भाग रंूदीचे र्व दोन भभती र्व प्रदलक्षणा 

माग ुप्रत्येकी एक भागाच्या असतात. येथे कण,ु प्रलतरथ र्व अधेभद्र प्रत्येकी दोन दोन भागाचें असतात. या 
लशर्वाय एक भाग रंूदीच्या दोन नंलदका भद्राच्या दोन्ही बाजंूना असतात. भद्राखेरीज इतर फािनाचें लनगमुन 
त्याचं्या रंूदीइतके  असते र्व भद्राचे लनगमुन एक भाग असते. अप.पृच्छा १५९·२३.] 

 

 
आकृती २४: अ) सिषतोभद्र प्रासाद (६·७)(अप.पृच्छा १५९·१३-१५) 

 
षोडशाशें प्रकतषव्यः किष प्रणतरथेऽन्तरे ।  रथेतरे 
कोणिका भार्तुल्या ि शेषं ितुदषशाशंित्॥९॥ 

 
(प्रासादाच्या चौरस जागेचे) १६ लर्वभाग केिे असता कणु र्व प्रलतरथ याचं्यामध्ये एका भागाइतकी 

कोलणका असार्वी र्व उरिेिे (फािनेचे लर्वभाग) १४ भाग केिेत त्याप्रमाणे असतात. (९) 
 
[प्रासादाच्या चौरसाचे १६ लर्वभाग केिे असता गभगुृह आठ लर्वभागाचे असते. दोन्ही भभतींची जाडी 

एक भाग असून प्रदलक्षणा माग ुदोन भाग असतो. (अपरालजत पृच्छा १५९·३३)] 
 

ितुरस्रीकृते के्षते्र किशत्यशंणििर्विते ।   णिभाियेत् 
िे  किो णद्वभार्ः कोिी ि साधांशा पृथुणिस्तरैः ॥१०॥ 

णद्वभार्स्तु प्रणतरथो नग्न्दका साधषभाणर्नः । 
 न्दी भद्र नन्दा भिे ग भार्ा भद्राधं युवमभाणर्कम् ॥११॥ 

 
(प्रासादाच्या) चौरस जागेचे २० भाग केिे असता कणु दोन भाग, कोणीची रंूदी र्व लनगमुन १ ½ 

भाग, दोन भागाचंा प्रलतरथ, नत्क्न्दका १½ भाग, भद्राजर्वळीि नन्दी एक भाग असून, लनम्मा भद्र दोन 
भागाचंा असार्वा. (१०, ११) 
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[प्रत्येक फािनेचे लनगमुन लतच्या रंूदीइतके असते; भद्राचे लनगमुन मात्र एक भाग असते. गभगुृह 
आठ भाग रंूदीचे, दोन भभतींची प्रत्येकी जाडी दोन भाग र्व त्याचं्यामधिा प्रदलक्षणामाग ुदोन भाग रंूदीचा 
असतो. (अप. पृच्छा १५९·५१)] 
 

द्वाकिशशत्यके (?) नन्दी भारै्का भद्रपाश्वषयोः । 
त्रयः प्रणतरथाः किे भद्राधं ि णद्वभाणर्कम् ॥१२॥ 

 
(प्रासादाच्या चौरस जागेचे) २२ भाग केिे असता, भद्राच्या दोन्ही बाजंूना असिेिे 

नन्दी एक भाग असार्वते. तीन प्रलतरथ, कणु र्व लनम्मा भद्र प्रत्येकी दोन भागाचें असतात. (१२) 
 
[प्रत्येक फािनेचे लनगमुन लतच्या रंूदीइतके असते; भद्राचे लनगमुन एक भाग असते. गभगुृह १० 

भागाचें असून दोन्ही भभतींची जाडी र्व प्रदलक्षणा मागाची रंूदी प्रत्येकी दोन भाग असार्वी. (अप.पृच्छा 
१५९·५९ - ६०)] 
 

एकणद्वणत्रणत्रकं त्रीिी िेदािात्िाणर पञ्च ि । 
तलेषु क्रमतोऽष्टासु के प्याहुः णशखराणि णह ॥१३॥ 

 
काहंींच्या मताने प्रासादाच्या तळाचे जे (आठ ते २२ पयंत) आठ प्रकारानंी भाग पडतात ते 

अनुक्रमाने एक, दोन, तीन, तीन, तीन, चार र्व पाच असे असतात. (१३) 
 
[पलहिा केसरी प्रासाद आठ तिलर्वभागाचा, त्यापुढीि दोन, सर्वुतोभद्र र्व नन्दन प्रासाद हे १० 

तिलर्वभागाचें, त्यापढुीि तीन प्रासाद १२ तिलर्वभागाचें असे २५ प्रासादाचें तिलर्वभाग लकती असतात त्याची 
मालहती तक्त्यात लदिी आहे.] 
 

अष्टादशाशं भद्रस्य पाशे्व दे्व दे्व ि नग्न्दके । 
कतषव्यभैुर्भारै्ि शेषं स्यात् षोडशाशंित् ॥१४॥ 

 
(प्रासादाच्या चौरस जागेचे) १८ भाग केिे असता भद्राच्या दोन्ही बाजंूना प्रत्येकी एका एका 

भागाच्या दोन दोन नत्क्न्दका कराव्यात. उरिेिे (अंग) १६ लर्वभागाप्रमाणे असार्वते. (१४) 
 
[हा श्लोक आठव्या श्लोकानंतर यार्वयास हर्वा. गभगुृह आठ भाग, आतल्या भभतीची जाडी एक 

भाग, बाहेरच्या भभतीची जाडी र्व प्रदलक्षणा - मागाची रंूदी प्रत्येकी दोन भाग असते. (अप. पृच्छा १५९·४० - 
४१)] 
 

णशखरं त्िेक -िेदैक - षष्ट - णत्र - िेद - युर्द्वयम् । 
तलेषु क्रमतः प्रोर्कतो मूलसूते्र पराणिते ॥१५॥ 

 
(प्रासादाच्या चौरस) तळभागाचे अनुक्रमाने एक, चार, एक, सहा, तीन, चार, तीन, तीन असे 

लर्वभाग अपरालजतातंीि मिूसूत्रात सालंगतिे आहेत. (१५) 
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[केसरी प्रासादाच्या तळाचे लर्वभाग आठ पढुीि चार प्रासादाचें तळाचे लर्वभाग १० इत्यालद. 
अपरालजतपृच्छातीि सूत्र १५९ त ही मालहती लदिी आहे. त्यात अनुक्रमाने एक, चार, एक, सहा, तीन, 
चार, चार र्व दोन असे लर्वभाग सालंगतिे आहेत. या श्लोकात तसेच १३ व्या श्लोकातं लशखर हा श्द आिा 
आहे; त्याचा अथु येथे र्व १३ व्या श्लोकाच्या अथातही गाळिा आहे.] 
 

तलेष्ट्िष्टासु णिणहताः प्रासादाः पंिकिशणतः । 
त्रयस्त्रयः क्रमेिैि ित्िारिाष्टमे तले ॥१६॥ 

 
तळाचे आठ प्रकारानंी लर्वभागणी होत असिेल्या २५ प्रासादासंाठी क्रमाने तीन तीन र्व शरे्वटचे चार 

प्रासाद अशी लर्वभागणी असते. (१६) (तक्ता क्र. ६·१) 
 

त्रीणि त्रीणि स्िकीयाणन (याणन ?) दे्व दे्व परः परस्य ि । 
णशखराणि णिधेयाणन णिश्वकमषििो यथा ॥१७॥ 

 
र्वरीि क्रमाने तीन तीन प्रासादाचंी तळलर्वभत्क्क्त (८ पासून २२ पयंत सालंगतिेिी) हे स्र्वतःचे 

(मण्डनाचे) मत आहे. र्व दोन दोन इत्यालद (श्लोक १८ पहा) हे लर्वर्श्कम्याचे मत आहे. (१७) 
 
[येथे पुन्हा लशखर श्द आिा आहे पण त्याचा संदभ ु िागत नाही. लर्वर्श्कम्याचे मत 

अपरालजतपृच्छाकारापेक्षा लनराळे आहे, असे येथे लदिे आहे. कारण अपरालजतपृच्छातीि मत श्लोक १५ 
मध्ये लनराळे नमूद केिे आहे. तेव्हा मण्डन सूत्रधार अपरालजतपृच्छा लशर्वाय लर्वर्श्कम्याचे म्हणून आणखी 
एकादे पुस्तक आधारासाठी र्वापरत असार्व ेअसे लदसते.] 
 

णद्वत्र्यकैषट्त्रयोष्टाणद तलेषु पञ्चसु क्रमात् । 
सप्तैि सप्तमे षष्ठे णशराणंस त्रीणि िाष्टमे ॥१८॥ 

 
दोन, तीन, एक, सहा, तीन असे आठ इत्यालद तिलर्वभागापासून (प्रासादाच्या तळाचे) 

अनुक्रमाने पाच प्रकार होतात. सहार्वा तिलर्वभाग एका प्रासादासाठी. सातर्वा सात प्रासादासंाठी 
र्व आठव्या (प्रकारचा तिलर्वभाग शरे्वटच्या) तीन प्रासादासंाठी असतो. (१८) 

 
[येथे एकंदर २६ प्रासादाचंा लहशोब येतो. पं. भगर्वानदास जैन याचं्या प्रतीप्रमाणे लिद्व्यैक 

असा पाठ भेद घेतल्यास दोन, दोन, एक असा अथु िार्वता येतो. र्व मग एकंदर २५ प्रासादाचंा लहशोब 
बरोबर येतो.] 
 

भेदाः पिदशेकैकं प्रोर्कताः श्रीणिश्वकमषिा । 
तेनैकग्स्मंस्तलेऽणप स्युः णशखराणि बहून्यणप ॥१९॥ 

 
श्रीलर्वर्श्कम्याने प्रासादाचें एकेकाचे १५, १५ प्रकार सालंगतिे असून त्यानुसार तिलर्वभत्क्क्त 

एकाच प्रकारची असिी तरी प्रासादािा असिेल्या अनेक लशखरामुंळे ३ प्रकार होतात. (१९) 
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[पं. भगर्वानदास जैन याचं्या प्रतीत भेदाः पिाशदेकैकं असा पाठ आहे. तो स्र्वीकारिा तर प्रत्येक 
प्रासादाचे (केसरी) इत्यादी ५० प्रकार होतात असा अथु होईि. पुढे श्लोक ३१ - ४५ मध्ये केसरी प्रासादाचे 
मेरु प्रकारचे अण्डकाचंी संख्या बदिून दहा प्रकार लदिे आहेत. 

 
तक्ता क्र. ६·१ यात अपरालजतपृच्छा सूत्र १५९ प्रमाणे केसरी इत्यादी २५ प्रासादाचं्या अण्डकाचंी 

मालहती एकलत्रत करून लदिी आहे.] 
 

रणथका कसहकिं ि भदे्र कुयुत् र्िाक्षकान् । 
प्रत्यरैं्ः णतलकाऽढै्यि शोणभतं सुरमग्न्दरम् ॥२०॥ 

 
रलथका भसहकणु र्व भद्रार्वरती गर्वाके्ष करार्वीत. प्रत्यंग, लतिक यानंी देर्व मत्क्न्दर सुशोलभत करार्व े

(२०). 
 

प्रासादाः केसरीमुखाः सिषदेिेषु पूणिताः । 
पूर राज्ञो प्रिादीना ंकत्तुषः कल्यािकारकाः ॥२१॥ 
      इणत केसयुणद प्रासादाः पंिकिशणतः । 

 
केसरी (प्रासादापासून) सुरु झािेिे हे (पंचर्वीस) प्रासाद सर्वु देर्वाचं्या पूजेसाठी योग्य आहेत. 

तटबंदीचे शहर, राजा, प्रजा इत्यादींचे तसेच (प्रासाद) बाधंणाऱ्याचे (ते) कल्याण करणारे आहेत. (२१) 
(तक्ता ६·२) 

केसरी इत्यादी २५ प्रासादािंी माणहती संपली. 
 

 षट्कत्रशत् करतोऽधस्तात् याि ग हस्तितुष्टयम् । 
रमस णिना श्रमैर्वनराधाराः कतषव्याः शाग्न्तणमच्छता ॥२२॥ 

 
ज्यािा शान्ती लमळर्वार्वयाची इच्छा आहे त्याने प्रदलक्षणा माग ुनसिेिा लनराधार प्रासाद चार हाता ं

पासून ३६ हातापेक्षा िहान (इतक्या रंूदीचा) बाधंार्वा (२२) 
 
पंिणिधके्षत्राणि । 
 

िास्तोः पंिणिधं के्षतं्र ितुरस्रमथायतम् । 
िृत्त ंिृत्तायतं िैि अष्टाश्रं देिालयाणदषु ॥२३॥ 

 
पाि प्रकारच्या (आकाराच्या) िार्ा – 
 

देर्वािय इत्यादी र्वास्तंूच्या जागेचे (आकारानुसार) पाच प्रकार होतात. चौरस, आयत, 
र्वतुुळाकार, रृ्वत्तायताकार तसेच अिकोनी. (२३) 
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णिस्तारे तु ितुभुर्मायामे पंिभाणर्कम् । 
ऊध्िंणत्रकलशं कुयुत् पृष्ठागे्र कसहकिषकम् ॥२४॥ 

 
(आयताकार प्रासादाच्या जागेची) रंूदी चार भाग असल्यास िाबंी पाच भाग करार्वी. र्वरती (लशखरार्वर) 



 

 अनुक्रमणिका 

तीन कळस असून पुढे र्व मागे भसहकणु असार्वते. (२४) 
 

िृत्तायतं प्रकतषव्य ंव्यासाधे िामदणक्षिे ।   धें 
किषये (?) रमसामते िृत्त ंभद्राणि िाष्ट णह ॥२५॥ 

 
रृ्वत्तायत प्रासादासाठी उजव्या र्व डाव्या बाजंूना लनम्म्या व्यासाइतके र्वतुुळाकार भाग असार्वते. 

र्वतुुळाकार प्रासादासाठी चौरसाच्या कणा इतक्या (व्यासाने) र्वतुुळ आखार्व.े र्वतुुळाकृतीत आठ भद्र 
असार्वते (याने अि कोनी प्रासाद होतो.) (२५) 
 

प्रासादो ित्तुषलाष्टास्रः प्रयेिैकाण्डकः शुभः। 
किे िा श्रोि इडंाना ं(?) मण्डपं तत् स्िरूपकम् ॥२६॥ 
         इणत पंिके्षत्राणि । 

 
र्वतुुळाकार र्व अिकोनी प्रासादासाठी प्रायशः एक एक अण्डक (म्हणजे फक्त मूळलशखर) 

असल्यास ते शुभदायक असते; भकर्वा कणापाशी शृगंाचंी रागं असार्वी. या प्रासादाचें मण्डप प्रासादाप्रमाणेच 
(त्याचं्या आकाराप्रमाणेच) करार्वते. (२६) 

 
पाि (आकाराचं्या) प्रकारच्या िार्ािंी माणहती संपली. 

 
णिणितै्र रूपसंघातैभषदै्रर्षिाक्षभूणषतैः । 
णितना फालना श्रृंरै्रनेकैनुर्रा मताः ॥२७॥ 

 
लचत्रलर्वलचत्र नक्षींचा जेथे सगंम झािा आहे, जे भद्रानंी र्व त्यार्वरीि गर्वाक्षानंी भषूलर्विेिे आहे; 

लर्वतान, फािना र्व पुट्कळ शृगें असिेिे असे प्रासाद नागर (जातीचे) समजतात. (२७) 
 

पीठोपणर भिे ग िेदी पीठाणन त्रीणि पंि ि । 
पीठतो द्राणिडे रेखा लताश्रृंर्ाणद संयुता ॥२८॥ 

 
पीठार्वर र्वदेी असते, पीठाचें तीन (भकर्वा) पाच प्रकार असतात. रेखा पीठापासून (नागर 

प्रासादाप्रमाणे लशखरापासून नव्हे) सुरु होतात र्व िता आलण श्रृंग इत्यादींसह असिेिा असा द्राणिड प्रासाद 
असतो. (२८) 

 
[अपरालजतपृच्छेच्या १७३ व्या सूत्रातं द्रालर्वड पीठासंंबधंी जास्त मालहती लदिी आहे ती तेथेच 

पहार्वी. पाच पीठाचंी नारं्व ेर्व एका पीठाच्या थरलर्वभागाचंी मालहती येथे देतो. 
 
पीठाचंी नारं्व े- (१) पादबन्धन (२) श्रीबन्ध (३) र्वदेबन्ध (४) प्रलतक्रम (५) खुरकबन्ध. 
 
पादबन्धन पीठाच्या उंचीचे २० भाग पाडार्वते. त्यात खुरक ५ भाग, पद्मपलत्रका २ भाग, कपोत ३ 

भाग, छेद १ भाग, कण्ठ २ भाग, पद्मपलत्रका ३ भाग, कपोत ३ भाग र्व पट्टी १ भाग असते.] 



 

 अनुक्रमणिका 

भूणमका पणरभूणमि ऱ्हस्िािकष निान्तकम् । 
णिभग्र्कतदलसंयुर्कता मूग्ध्नष श्रृरें्ि भूणमिाः ॥२९॥ 

 
भलूमकेर्वर भलूमका असे नऊ मजल्यापयंत भलूमका असतात र्व जसजसेर्वर (लशखराच्या 

पायथ्यापासून स्कंधाकडे) जाऊ तसतशी त्याचंी उंची कमी होत जाते. (या भलूमकाचंी सखं्या प्रासादाच्या) 
फािनेच्या संख्येप्रमाणे असून सर्वात र्वरती, शीषसु्थानी (एक) श्रृंग असते. अशा प्रासादास भूणमि 
म्हणतात. (२९) (आकृती २५) 
 

 
आकृती (२५) भूणमि प्रासाद (श्लोक ६-२९) 

 
[अपरालजतपृच्छाच्या सूत्र १७१ प्रमाणे भलूमजप्रासाद तीन आकाराचें असतात; (१) चौरस (२) 

र्वतुुळाकार र्व (३) अिकोनी. त्र्यंग प्रासादाच्या लशखरार्वर चार भलूमका असतात, पंचागं प्रासादार्वर पाच 
भलूमका, सप्तागं प्रासादाच्या लशखरार्वर सात भलूमका र्व नर्वागं प्रासादाच्या लशखरार्वर नऊ भलूमका असतात 
(अपरालजत पृच्छा १७१·२८, २९); असा फािना र्व लशखरारं्वरीि भलूमकाचंा एकमेकाशंी संबधं आहे.] 
 

शंृरे्िैकेन लणतनाः श्रीित्साः िाणरसंयुताः । 
नार्राः रमसमसंयुर्कताः साधारास्ते प्रकीर्वतताः ॥३०॥ 
   इणत प्रासादाना ंिातयः । 

 
एक शृगं असेि तर ते िलतन प्रकारचे, जिर्वाट असल्यास ते श्रीर्वत्स र्व प्रदलक्षणामाग ुअसिेिे जे 

नागर प्रासाद असतात त्यानंा साधार असे म्हणतात. (३०) 
 

प्रासादाचं्या िातींिी माणहती संपली. (३०) 
 

[अपरालजतपृच्छातं प्रासादाचे १४ प्रमुख प्रकार सालंगतिे आहेत आलण त्या प्रत्येक जातीच्या 
प्रासादाचें पुन्हा उपप्रकार त्याचं्या िक्षणासंह र्वर्तणिे आहेत. येथे फक्त त्याचंी नारं्व ेदेतो -(१) नागर, (२) 



 

 अनुक्रमणिका 

द्रालर्वड, (३) लमश्रक, (४) लर्वमान, (५) भलूमज, (६) सान्धार, (७) र्वराट, (८) िलतन, (९) र्विभी, (१०) 
फासंनाकार, (११) भसहार्विोकन, (१२) दारुज, (१३) लर्वमाननागर (१४) लर्वमानपुट्पक] 
 

पंिहस्ते भिेन्मेरुरेकोत्तरं शताण्डकः । 
भेदाः पंिोनपंिाशत् करिृध्द्या भिग्न्त ते ॥३१॥ 

 
(कमीत कमी) पाच हात (रंूदीचा) मेरु प्रासाद असून त्यािा १०१ अण्डक असतात; एक एक 

हाताने (रंूदी) र्वाढर्वीत त्याचे (५० हातापयंत) पन्नासािा पाच कमी (म्हणजे ४५) प्रकार होतात. (३१) 
 

हस्ते हस्ते भिे ग िृणद्धहयषण्डकाना ंकिशणतः। 
एकोत्तरससहसं्त्र स्यात् शंृर्ा  (िा)ञ्च शताद्धषके ॥३२॥ 

 
(रंूदीच्या) प्रत्येक हाताच्या र्वाढीस अंडकाचंी संख्या २० नी र्वाढते. या क्रमाने ५० हात रंूदीच्या 

मेरु प्रासादािा १००१ शृगें असतात. (३२) 
 

[प्रासादाची रंूदी (हात) ५ ६ ७ १० ५०  
अंडकाचंी संख्या १०१ १२१ १४१ २०१ १००१  
प्रासादाची रंूदी क्ष समजू तर अंडकाचंी संख्या = १०१ + (क्ष - ५)  ×  २०] 
 

केसरी प्रमुखाः किे णिमानं िोरुशंृर्कम् । 
तथैि मूलणशखरं पंिभूणमणिमानकम् ॥३३॥ 

 
(णिमान प्रासादातं भलूमज प्रासादापं्रमाणे) पाच भूलम असतात. भद्रार्वर उरुश्रृंग असतात र्व कणार्वर 

केसरी प्रमुख असिेल्या प्रकाराचंी श्रृंगे असतात र्व लशर्वाय मूि लशखर असते - (३३) 
 

णिमानं नार्रं िाणतस्तदा प्राजै्ञरुदाहृता । 
एक शंृरे्षु शंृर्ाणि सम्भिग्न्त बहून्यणप ॥३४॥ 

 
तेव्हा ं तो णिमान नार्र जातीचा प्रासाद असे बलुद्धमतानंी सालंगतिे आहे. एका श्रृंगार्वरती 

(मूळलशखरार्वरती) अनेक लशखरे (श्रृंगे) या प्रासादात असतात. (३४) 
 

श्रीमेरुरष्टभार्ः स्यादेकोत्तरशताण्डकः । 
णहमशीष ेणदशाशंः स्यात् युर्शाधष (?) शताण्डके ॥३५॥ 

 
श्री मेरुच्या (तळभागाचे) आठ लर्वभाग (फािनेसाठी) असून त्यार्वर १०१ अण्डक असतात. 

लहमशीष ु(नार्वाच्या मेरु प्रासादाच्या तळ भागाचे) दहा लर्वभाग असून त्यार्वर १२१ अण्डक असतात. (३५) 
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[अपरालजतपृच्छ १८०·२४ - २७ मध्ये लहमशीष ु प्रासादाची मालहती लदिी आहे र्व तेथे शरे्वटी 
लहमशीष ुप्रासादाची मालहती संपिी असे सागंतानंा तो १२० (सपाद शताण्डकः) म्हणजेच मूळ लशखर धरून 
१२१ लशखराचंा असतो असे र्वणुन केिे आहे र्व ते योग्य र्वाटते. र्वरती श्लोक ३२ त लनरलनराळ्या रंूदीच्या 
मेरु प्रासादार्वर लकती अण्डक असतात ते लदिे आहे र्व श्रीमेरु ५ हात रंूदीचा तर लहमशीष ुप्रासाद सहा हात 
रंूदीचा असून त्यािा १२१ अंडक असतात अशी मालहती लदिी आहे त्याशी हे संयुक्तीत आहे.] 
 

भारै्द्वादशणभयुषर्कतः साधषणद्वशतसंयुतः । 
सुरिल्लभनामा नाम तं (?) प्रोर्कतं श्रीणिश्वकमषिा ॥३६॥ 

 
(प्रासादाच्या तळभागाचे) १२ लर्वभाग असिेिा, २५० अण्डक असिेिा र्व नार्वाप्रमाणे असिेिा 

सुरर्वल्लभ नारं्वाचा प्रासाद श्रीलर्वर्श्कम्याने सालंगतिा आहे. (३६) 
 

कोिे णद्वभार् एकाशंा कोिी साधषप्रतीरथः । 
अधांशा नग्न्दका भद्रमधषभारे्न संयुतम् ॥३७॥ 
णत्रशतं पंिसप्तत्याणधकं यस्याण्डकाणन णह । 
भर्कतितुदषशाशंैस्तु नाम्ना भुिन मण्डनः ॥३८॥ 

 
(प्रासादाच्या तळ भागाचे १२ लर्वभाग केिे असून) कोण दोन भाग, कोणी एक भाग, प्रलतरथ १ ½ 

भाग, नंलदका ½ भाग र्व लनम्मे भद्र एक भागाचें असते. (३७) 
 
(प्रासादाच्या तळभागाचे) १४ लर्वभाग असून ३७५ अंडक असिेल्या (त्या प्रासादाचे) नार्व 

भुिनमण्डन आहे. (३८) 
 

कोि [:?] कोिी प्रणतरथो नन्दी भद्राधषमेि ि । 
द्व्येकद्वन्द्वाशैः साधांशैितुदषशणिभाणिते ॥३९॥ 

 
(प्रासादाच्या तळभागाचे) १४ लर्वभाग केिे असता, कोण, कोणी, प्रलतरथ, नंदी र्व लनम्मे भद्र ही 

अनुक्रमे दोन, एक, दोन, दोन (की ½ ?) र्व १ ½ भाग असतात. (३९) 
 

बािैकिेदयुवमाशंा िेदाः किुणदभार्तः । 
रत्नशीषो भिने्मेरुः पंिशतैकशंृर्कैः ॥४०॥ 

 
(प्रासादाच्या तळभागाचे ३२ भाग केिे असता) पाच, एक, चार, दोन (र्व) चार हे कणु इत्यालदचे 

भाग असिेिा, ५०१ शृगें असिेिा असा रत्नशीषष नार्वाचा प्रासाद होतो (४०) 
 

रु्िैकयुवमिन्द्राद्वौ (?) पुरािा ंकिशभाणिते । 
णकरिो गभिमेरुि सपादषट्शताण्डकः ॥४१॥ 
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(प्रासादाच्या तळभागाचे) र्वीस (की १८?) लर्वभाग करुन तीन, एक, दोन, एक, दोन असे 
(कणादींचे) लर्वभाग असिेिा र्व ६२५ अंडक असिेिा (असा प्रासाद) णकरिोद्भि मेरु (नार्वाचा) असतो. 
(४१) 
 

राम-िंद्र णद्वयुवमाशंैः नेतै्रणिशंणतभाणिते । 
नाम्ना कमलहंसः स्यात् साधष सप्तशताण्डकः ॥४२॥ 

 
(प्रासादाच्या जागेचे) २० भाग केिे असून तीन, एक, दोन, दोन, दोन असे (कणादींचे) लर्वभाग 

असिेिा, र्व ७५० अंडक असिेिा प्रासाद कमलहंस नार्वाचा असतो. (४२) 
 

भारै्क णनर्षमाणभणत्तिेद साध्दषणत्रसाधषकैः । 
द्वाभ्या ंिै स्ििषकेतुि पंि सप्तष्ट शंृर्कैः ॥४३॥ 

 
(प्रासादाच्या जागेचे २४ भाग केिे असता) भभतीचे लनगमुन एक भाग असते, चार, दीड, तीन, दीड 

र्व दोन भाग (कणु र्वगैरे फािना) असते र्व ८७५ अंडक असतात. तर तो स्ििषकेतू (नार्वाचा मेरु प्रासाद) 
होतो. (४३) 

 
संरमसमो रमसमहीनि महामेरुरमसषमद्वयम् । 
साधारेषु प्रकतषव्य ंभदे्र भद्राणिलोकनम् ॥४४॥ 

 
(र्वर लदिेिे मेरु प्रासादाचें प्रकार) प्रदलक्षणा मागांसह भकर्वा प्रदलक्षणामागा लशर्वाय असतात. 

साधार प्रकारच्या महामेरु प्रासादािा दोन प्रदलक्षणा माग ु असतात; भद्रापाशी भद्रालर्विोकन (गर्वाके्ष) 
असार्वीत. (४४) 
 

िदैेकरामयुवमाशें नेते्र िनणिभाणिते । 
िृषभध्ििमेरुि सैकाण्डकसहस्त्रिान् ॥४५॥ 

 
(प्रासादाच्या जागेचे) २४ लर्वभाग करून चार, एक, तीन, दोन र्व दोन भाग (कणु इत्यादी फािना) 

असिेल्या र्व १००१ अंडक असिेल्या (या प्रासादािा) िृषभध्ििमेरु म्हणतात. (४५) 
 
[जनलर्वभाजते हा श्द लजनलर्वभालजते असा दुरुस्त करून मग अथु केिा आहे.] 
 
श्लोक ४६ र्व ४७ अनुक्रमे श्लोक ४४ र्व ४५ याचंी पुनरुत्क्क्त आहेत. (४६, ४७). 

 
राज्ञि प्रथमो मेरुस्ततो हीनोऽन्यििषिः । 
णिना राज्ञोऽन्यििेन कृतो मेरुमषहाभयम् ॥४९॥ 

 
मेरुप्रासाद फक्त राजाने बाधंार्वा, त्याहून कमी प्रतीचे प्रासाद इतर जातींनी बाधंार्वते. राजाने न 

बाधंता इतर जातींनी मेरु (प्रासाद) बाधंिा असता तो भयकारी होतो. (४९) 
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[र्वर लदिेल्या मेरु प्रासादाचं्या मालहतीचा गोषर्वारा खािी लदिा आहे. 
 

फालनािंी माणहती. 

 प्रासादािे नािं कोि भद्र उपरथ णिभार् अण्डकािंी 
संख्या 

१) श्री मेरु २/२ ४/२ उपरथ ८×८ १०१ 
२) हेमशीष ु २ ३ १·५ १०×१० १२१ 
       
  कोण नंलदका भद्र कोणी प्रलतरथ लर्वभाग अण्डकाचंी 

संख्या 
३) सुखल्लभ २ ½ २ १ १·५ १२ ×१२ २५१ 
४) भरु्वनमण्डन २ ½ ३ १ २ १४ ×१४ ३७५ 
५) रत्नशीष ु ५ २ ८ १ ४ ३२ ×३२ ५०१ 
६) लकरणोदभर्व ३ १ ४ १ २ १८ ×१८ ६२५ 
७) कमिहंस ३ २ ४ १ २ २0 ×२0 ७५१ 
८) स्र्वमुकेतू ४ १ ४ ½ ३ २२ ×२२ ८७५ 
९) रृ्वषभध्र्वज ४ २ ४ १ ३ २४ ×२४ १००१ 
 
इलत श्री सूत्रधार केसयालद प्रासादजालत िक्षणं पचंचत्र्वाभरशन्मेरूिक्षणे षिोऽध्यायः । 
 

श्री सूत्रधार (मंडनाने लिलहिेल्या प्रासादमण्डनातंीि) केसरी इत्यादी प्रासाद, त्याचं्या 
लनरलनराळ्या प्रकाराचंी िक्षणे र्व ४५ मेरंूच्या िक्षणाचंी मालहती हा सहार्वा अध्याय सपंिा (६) 
 

*** 
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सप्तमोऽध्यायः । अध्याय सात 
 

रत्नर्भुकिं (?)  सूयषिन्द्रताराणितानकम् । 
णिणित्रमण्डपं येन कृतं तस्मै नमः सदा ॥१॥ 

 
सूय,ु चन्द्र (र्व) तारे यानंी रत्नजडीत असे लर्वतान असिेिा लचत्रलर्वलचत्र असा मण्डप ज्याने केिा 

त्यािा (परमेर्श्रािा) सर्वुदा नमस्कार असो. (१) 
 
[येथे लर्वतान या श्दार्वर श्लेष आहे. सूय,ु चन्द्र र्व तारे यानंी जणू रत्नजडीत असे आकाशरूपी 

जगाचे लर्वतान लनर्तमणाऱ्या परमेर्श्रािा नमस्कार असो. दुसऱ्या अथी सूय,ु चन्द्र र्व तारे याचंी योजना 
लर्वतानार्वर करून शोभायमान मंडप तयार करणाऱ्या लशल्पीिा नमस्कार असो, असा लशल्पी नमस्काराच्या 
आदरास पात्र असतो. असे सूत्रधार मण्डनाने म्हणून लशल्पीची स्तुती केिी आहे.] 
 
मग्न्दरागे्र मंडपणिणधः । 
 

किषरू्ढो णिलोर्कय (?) स्योदेकणत्रद्वारसंयुताः । 
प्रासादागे्र प्रकतषव्याः सिष देिषुे मण्डपाः ॥२॥ 

 
मंणदराच्या पुढ्यातील मंडपािंी माणहती –  
 

सर्वु देर्वमंलदराचं्या पुढे कणापाशी भभतीनी झाकिेिे  र्व (चदं्र -) अर्विकोन असिेिे, तसेच एक 
भकर्वा तीन दारे असिेिे (गढू) मंडप करार्वते. (२) 
 
णिन मण्डपे णिशेष – 
 

रू्ढस्त्रीकणथता नृत्यक्रमेि मण्डपास्त्रयः । 
णिनस्यागे्र प्रकतषव्याः सिेषान्तु बलािकम् ॥३॥ 

 
णिनमण्डपािा णिशेष –  
 

लजन (प्रासादापुढे अनुक्रमाने गूढ, चौकी र्व नृत्यमण्डप असे तीन मण्डप असार्वते. इतर देर्वाचं्या 
(प्रासादािा) बिाणक असार्वा परीच्छेद पाडार्वा. 

 
[बिाणक हा मुखमण्डप असून त्यािा कक्षासन असतो. या मण्डपाची मालहती पुढे श्लोक ३७ - ४५ 

त लदिी आहे.] 
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पंिणिधमण्डपकथनम् । 
 

समं सपादं प्रासादं [:] साधषपादोनतद्वयम् । 
णद्वरु्िं िा प्रकतषव्या मण्डपाः पञ्चधा मताः ॥४॥ 

 
पाि प्रकारच्या मंडपािी माणहती-  
 

प्रासादाच्या रंूदीइतका, सर्वापट, दीडपट, पाऊणेदोन पट, भकर्वा दुप्पट रंूदीचे असे पाच प्रकारचे 
मण्डप करार्वते असे मत आहे. (१) 

 
[अप.पृच्छा १८५·२ - ३ प्रमाणे मण्डपाची रंूदी प्रासादाच्या रंूदीच्या २ ¼ भकर्वा २ ½ देखीि असू 

शकते. येथे मण्डपाची सात मापे लदिी आहेत.] 
 
मण्डपमान कथनम् – 
 

समं सपादः पञ्चाशत् पयषन्त - दशहस्तकम् । 
दशान्तं पंितः साधं णद्वपादोनं ितुःकरे ॥५॥ 

 
मण्डपाच्या मापािंी माणहती –  
 

पन्नास हातापासून दहा हातापयंत (रंूदीच्या प्रासादाचा मंडप प्रासादाच्या रंूदीच्या) इतक्याच 
(रंूदीचा) भकर्वा सर्वापट रंूदीचा असार्वा. नऊ हातापासून पाच हातापयंत दीडपट र्व चार हाताच्या 
(रंूदीच्या प्रासादाच्या मण्डपाची रंूदी त्याच्या) पाउणे दोनपट असार्वी. (५) 

 
[अप. पचृ्छा १८५·४ प्रमाणे ५० ते ११ हातापयंत रंूदीच्या प्रासादािा त्याच रंूदीचा भकर्वा सर्वापट 

रंूदीचा मंडप असार्वा र्व दहा ते पाच हातापयंत रंूदीच्या प्रसादािा दीडपट रंूदीचा मडंप सालंगतिा आहे.] 
 

णत्रहस्ते णद्वरु्िं द्व्येक हस्ते कुयुत् ितुग्ष्ट्ककाम् । 
प्रायेि मण्डपं साधं णद्वरु्िं प्रत्यणलन्दकैः ॥६॥ 

 
तीन हात (रंूदीच्या प्रासादाच्या मंडपाची रंूदी त्याच्या रंूदीच्या) दुप्पट असते. दोन र्व एक हात 

(रंूदीच्या प्रासादािा) चौकी (चतुत्क्ट्कका दोन भकर्वा चार खाबंाचा मंडप) करतात. (हा) मण्डप पुट्कळदा 
(प्रासादाच्या रंूदीच्या) दीडपट भकर्वा दुप्पट (रंूदीचा) करतात र्व तो अभिदा ंसारखा (व्हरां् ा सारखा) 
मानतात. (६)  

 
[अपरालजतपृच्छा १८५·८ मध्ये, मण्डपाच्या नंतर दुप्पट रंूदीचे दोन भकर्वा तीन भकर्वा चार अलिन्द 

असतात अशी मालहती लदिी आहे. तेव्हा या श्लोकात अलिन्दाचें अनेकर्वचन लदिे आहे ते बरोबर आहे.] 
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घष्टामानम् 
 

मण्डपे स्तंभपट्टाथं मध्यपट्टानुसारतः । 
शुकनासासमा घण्र्ा न्यनूा श्रेष्ठा न िाणधका ॥७॥ 

 
घण्रे्िे माप – 
 

मण्डपाच्या खाबंाचा पट्ट (भभतीच्या र्वरच्या बाजूिा असिेल्या) गभगुृहाच्या पट्टभागाच्या समसूत्रात 
असतो. (ही मण्डपाच्या लशखराची, घण्टेची, खािची मयादा झािी). घण्टा (म्हणजे मण्डपाचे लशखर) 
गभागाराच्या लशखरार्वरीि शुकनालसके इतकी उंच असार्वी. (ही घण्टेची र्वरची मयादा) याहून कमी असेि 
तर उत्तम परंतु जास्त असू नये. (७) 

 
[प्रासादाच्या लशखराचे (पायथा ते स्कंध) २१ भाग पाडिे असता शुकनास ९ ते १३ भागापयंत 

असते असे श्लोक ४·२५ मध्ये लदिे आहे. तेव्हा मण्डपाचे लशखर (गोिाकार घुमट) प्रासादाच्या लशखराच्या 
९/२१, १०/२१.... भकर्वा १३/२१, जशी शुकनासीची उंची असेि त्याप्रमाणे, इतक्या उंचीचे असते. 
 

मुखमण्डपसंघातैयषदा णभत्यन्तरे भिेत् । 
न दोषः स्तंभपट्टादै्यः समं ि णिषमं तलम् ॥८॥ 

 
मुखमण्डप (र्व गभगुृह) याचं्या लमिन स्थिी जर एका भभतीचे अंतर असेि तर खाबंार्वरीि 

पट्टभाग र्व मण्डपाचा मध्यपट्ट हे समति भकर्वा लनरलनराळ्या पातळीत असिेत तरी तो दोष (समजिा 
जात) नाही. (८) 
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निाष्ट दशभारे्षु णत्रणभिन्द्रािलोकनम् । 
हस्तकं अरुं्लोनं िा तदूध्िं मत््तिारिम् ॥९॥ 

 
(मण्डपाच्या भभतीच्या उंचीच्या) नऊ, आठ भकर्वा दहा भागापंकैी तीन भाग चन्द्रार्विोकन (उघडा 

भाग) असार्व.े (आसन पट्टाच्या) र्वर एक हात भकर्वा त्यास एक अंगुि कमी (२४ भकर्वा २३ अंगुिाचें) 
मत्तर्वारण (बाजूचा कठडा) असार्वा. (९) 

 
[अपरालजतपृच्छा १८४·६ प्रमाणे मतर्वारणाची उंची २१ अंगुिे असते.] 

 
साधषपञ्चाशकैभषर्कतेः सपादं रािसेनकम् । 
सपादं (?) त्र्यशंको िेणद-भुरे्नासनपेर्कम् ॥१०॥ 

 
(मंडपाच्या उघ्ा भागालशर्वाय तळापासून जे अतंर त्याचे) ५·५ भाग केिे असता १·२५ भाग 

(उंचीचा) राजसेनक असतो. ३·२५ भाग र्वदेी र्व एक भाग आसनपट्ट असतो. (१०) 
 

तदूध्िं सप्तसाधांशे याित् पट्टस्य पेर्कम् । 
साधं पंिाशकैः स्तम्भः पादोनं भरिं भिेत् ॥११॥ 

 
त्याच्या (आसनपट्टाच्या) र्वरपासून च्छाद्याच्या पाटापयंतच्या उंचीचे ७·५ भाग करार्वते. ५·५ भाग 

खाबं असून, पाऊण भाग भरण असार्व.े (११) 
 

भार्ाधं भरिं िाणप सपादं साधषतः शरः । 
पट्टोणद्वभार् स्तस्योध्िे कतषव्या (?) छद्यकोदयः ॥१२॥ 

 
भकर्वा भरण अधा भाग र्व शीष ु (लशरार्वटी त्याप्रमाणे) सर्वा भकर्वा दीड भाग घ्यार्व.े (भरण र्व शीष ु

लमळून उंची दोन भाग असते.) त्याच्यार्वर दोन भागाचंा पट्ट र्व त्यार्वर च्छाद्याची उंची असार्वी. (१२) 
 

णत्रभारे् तलतछाद्य ंतत् पेरं् पट्टपेर्कैः । 
अधांशोध्िु कपोताणल णद्वभारे् पट्टणिस्तरे ॥१३॥ 

 
पाटाच्या पेटाभागापयंत च्छाद्याची उंची तीन भाग असून तेथपयंत (पेटाभागापयंत) ते (च्छाद्य) 

उतरते असार्व.े र्वरच्या कपोतािीची उंची अधा भाग र्व पट्टाची उंची दोन भाग असार्वी. (१३) (आकृती २६) 
 

प्रासाद -दश -रुद्राक्ष - भारे्न स्तंभणिस्तरः । 
िदेाष्ट - रणि -  किशत्या किे िृत्तस्तु पञ्चधा ॥१४॥ 

 
प्रासादाच्या (रंुदीच्या) दहाव्या, अकराव्या भकर्वा बाराव्या भागाइतकी खाबंाची रंूदी (जाडी) 

असार्वी. चार आठ, बारा र्व र्वीस कोनी, र्व र्वतुुळाकार असे खाबंाचें पाच प्रकार आहेत. (१४) (आकृती २७) 
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आकृती २७ : खाबंािें प्रकार (७·१४) 

 
[रुद्राक्ष या श्दाऐर्वजी रुद्राकु अशी दुरुस्ती करून अथु लदिा आहे. अपरालजतपृच्छा (१८४·३१ - 

३५) मध्ये खाबंाचंी मालहती लदिी आहे. चार कोनी म्हणजे चौरस खाबंानंा रुिक म्हणतात. ज्यािा आठ 
कोन (सर्वु बाजू समान िाबंीच्या) असतात त्यािा अष्टाश्र खाबं म्हणतात. ज्या खाबंािा आठ कणु असतात 
(२४ कोनी) त्यािा स्िग्स्तक स्तंभ म्हणतात. भद्र असिेल्या (म्हणजेच आठ कोनी) खाबंािा भद्रक 
म्हणतात. ज्या खाबंािा भद्र र्व उपरथ असतात (म्हणजेच बारा कोनी खाबंािा) िधषमान स्तंभ म्हितात. 

 
खाबंाची जाडी प्रासादाच्या रंुदीच्या १/१०, १/११× भकर्वा १/१२ असार्वी; र्व यालशर्वाय १/१३ भकर्वा 

१/१४ असू शकते असे खाबंाच्या जाडीचे तीन नव्हे तर पाच प्रकार अपरालजतपृच्छातं लदिे आहेत. सूत्रधार 
मण्डनाने त्यातीि जास्त जाडीच्या खाबंाचंीच मालहती लदिी आहे.] 
 

द्वारागे्र स्तम्भिेधाद्या प्रा (ग् ?) ग्रीिो मण्डपो भिेत् । 
णद्व णद्व स्तम्भणििृद्धयाि षोडशा ि प्रकीर्वत्तता ॥१५॥ 

 
(प्रासादाच्या) दाराच्या पढेु (दोन) खाबंाचंी पलहल्या प्रकारची चौकी असते लतिा प्रागग्रीर्व मंडप 

म्हणतात. दोन दोन खाबंानंी र्वाढ करीत त्याचे सोळा प्रकार सालंगतिे आहेत. (१५) 
 

 
आकृती २८ : प्राग्ग्रीि मंडपािे प्रकार (श्लोक ७·१५) 
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[अपरालजतपृच्छा १८८·१ - ११ मध्ये प्रागग्रीर्व मंडपाची मालहती लदिी आहे. त्याचंी नार्वे आहेत (१) 
प्रागग्रीर्व, (२) चतुट्क, (३) सन्मुख, (४) लत्रजग, (५) श्रीधर, (६) पुट्पक, (७) श्रीपद (८) लश्रयानन्दक, 
(९) संर्वर, (१०) पृथ्र्वीधर, (११) पुण्यभद्र, (१२) जयन्तक, (१३) शकुंपणु (१४) गोलर्वन्द, (१५) महाभोगी 
र्व (१६) लदर्वौकस. 

 
प्रसादाच्या पुढे (केर्वळ) दोन खाबंानंी प्राग्ग्रीि मण्डप होतो चार र्व सहा खाबंाचें अनुक्रमें ितुष्ट्क र्व 

सन्मुख असतात; आठ खाबंाचा त्रीिर् र्व दहा खाबंाचा श्रीधर असतो. यात तीन चौकी मागे असून एक 
पूरे्वकडे (पढेु) असते. १२ खाबंाचा पुष्ट्पक मंडप असतो. त्याच्या पुढे एक चतुत्क्ट्कका असिी म्हणजे तो 
श्रीपद मंडप. १६ स्तंभाचंा णश्रयानन्द र्व त्याच्या पुढे चतुत्क्ट्कका असिी म्हणजे संर्वर मण्डप होतो. पुढची 
चतुत्क्ट्कका नसून दोन्ही बाजंूना दोन (प्रत्येकी एक) चतुत्क्ट्कका असतात तो पृथ्िीधर. पुढची चतुत्क्ट्कका 
नसून बाजंूना पण मध्यभागी चतुत्क्ट्कका असल्यास तो पुण्यभद्र मंडप. त्याच्या पुढच्या बाजूिा चतुत्क्ट्कका 
असिी म्हणजे ियन्त मण्डप होतो. पढुच्या बाजूिा तीन चतुत्क्ट्कका असल्या म्हणजे तो शंकुपिष मंडप. 
त्याच्या पुढे एक चौकी (चतुत्क्ट्कका) असिी म्हणजे र्ोणिन्द मंडप होतो; र्व तीन चौक्या असतीि तर तो 
महाभोर्ी मंडप. त्याच्यापढेु एक चतुत्क्ट्कका असिी म्हणजे तो णदिौकस मण्डप.] 

 
णभणतः प्रासादि ग रे्हे मण्डपेऽष्टणिधेषु ि । 
ितुरस्रशुभस्तस्य तथा प्रणतरथाग्न्ितः ॥१६॥ 

 
प्रासादाप्रमाणे भभत असिेल्या मंडपाचे आठ प्रकार आहेत. चौरस, उत्तम भद्र असिेिा, तसेच 

प्रलतरथासंह असिेिा. (१६) 
 

[शुभस्तस्यच्या ऐर्वजी सुभद्रि अशी दुरुस्ती करून अथु केिा आहे.] 
 

मुखभद्रयुतो िाणप णद्वणत्रप्रणतरथैयुषतः । 
किोदकान्तरे नाथ (रेिाथ ?) भद्रोदक णिभूणषतः ॥१७॥ 

 
मुखभद्र असिेिा भकर्वा दोन (अथर्वा) तीन प्रतीरथासंह असिेिा, कोणापंाशी भकर्वा भद्रापंाशी 

जिान्तराने लर्वभलूषत केिेिा (असे मण्डपाचे आठ प्रकार आहेत.) 
 
[या श्लोकाच्या र्व याच्या पढुच्या श्लोकाच्या मध्ये अपरालजतपृच्छा १८७·५ प्रमाणे लदिेिा श्लोक 

पालहजे. त्यात फािनाचंी मालहती लदिी आहे.] 
 

पादोन किषः प्ररथः प्रभद्रो णद्वरु्ि स्ततः । 
भद्राधे मुखभदं्र ि शेषािैि षडंशकाः ॥ 

 
कणाच्या पाऊणपट प्रलतरथ र्व भद्र कणाच्या दुप्पट असतो. भद्राच्या लनम्मे मुखभद्र असून इतर 

(नंलदका र्वगैरे) भाग (कणाच्या सदंीच्या) सहार्वा भाग असतात.] 
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दलेनाधेन पादेन दारस्य णनर्षमो भिेत् । 
मूलप्रासादि ग बाहे्य पीठं िंघाणद मेखला ॥१८॥ 

 
(मंडपाच्या) फािनाचें लनगमुन स्र्वतःच्या (रंूदीच्या) लनम्मे भकर्वा पार्व भाग असार्वे. बाहेरच्या 

बाजूिा मूळ प्रासादाप्रमाणे पीठ, जंघा (भभत), मेखिा आदी असाव्यात. (१८) 
 

र्िाके्षिाग्न्ितं भद्रमथ िालकसंयुतम् । 
रु्हि किषरू्हे (हो ?) िा भद्रिन्द्रािलोकनम् ॥१९॥ 

 
(गूढमंडपाच्या) भद्रामंध्ये जाळीसह गर्वाक्ष असार्व.े मंडप गूढ (भभतीनी पूणु झाकिेिा) भकर्वा 

कणुगूढ (म्हणजे कोणापाशी फक्त भभतीनी झाकिेिा) र्व भद्रापंाशी चन्द्रार्विोकन (उघडा, भभतीलशर्वाय) 
असिेिा असतो. (१९) 
 

णत्रद्वारे िैकिर्कते्रऽथ मुखे कायु ितुग्ष्ट्कका । 
रु्हे प्रकाशको िृणद्धमषधोदय करोर्कम् (?) ॥२०॥ 
        इत्यष्ट रू्ढमण्डपाः । 

 
गूढ मंडपािा तीन दारे भकर्वा एकच दार असून त्याच्या पुढच्या भागी चौकी (चतुत्क्ट्कका) असार्वी. 

भभतीनी झाकिेल्या भकर्वा उघ्ा मंडपात र्वतुुळाकार र्व व्यासाच्या लनम्मे उंचीचे करोटक (घुमट) असते. 
(२०) 

आठ रू्ढमंडपािंी माणहती संपली. 
 

[अपरालजतपृच्छा १८७·११४ मध्ये लदिेिी आठ गढूमंडपाचंी मालहती खािी लदिी आहे. या आठ 
गूढमंडपाचंी नार्व ेआहेत - (१) र्वधुमान, (२) स्र्वत्क्स्तक, (३) गरुड, (४) सुरनन्दन, (५) सर्वुतोभद्र, (६) 
कैिास, (७) इन्द्रनीि र्व (८) रत्नसंभर्व. र्वधुमान मंडप चौरस असतो, स्र्वत्क्स्तक मंडपािा भद्र असतात 
त्र्यंग प्रकारचा मंडप. रु्रुड मंडपािा प्रलतरथ असतात (पंचागं मंडप), सुरानन्द मण्डपािा प्रभद्र असतात 
(सप्तागं मंडप). सिषतोभद्र मंडप नर्वागं प्रकारचा (?) असतो. कैलास मंडपातं भद्रापाशी जिान्तर 
असतात. प्रलतरथापाशी जिान्तर असल्यास तो इन्द्रनील नार्वाचा मण्डप होतो; र्व तीनही फािनापंाशी 
(भद्र, प्रलतरथ, उपरथ) जिान्तर असल्यास तो रत्नसंभि मंडप होतो. (आकृती २९) 
 

मूळप्रासादािा लजतक्या फािना असतात लततक्याच फािना मंडपािा असाव्यात. तेव्हा 
मूळप्रासाद त्र्यंग, पंचागं.... नर्वागं इत्यालद फािनाचंा असेि तर त्याच्या गूढमंडपाच्या फािना देखीि 
अनुक्रमाने त्र्यंग, पंचागं.... नर्वागं अशा असाव्यात.] 
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आकृती २९ : रू्ढमंडप (अपराणितपृच्छा १८७·१ - १४) 

 
एक - णत्र - िेद - सप्ताकं - ितुष्ट्काश्व णत्रकत्रये । 
अधषभदं्र णिभारे्न पाश्वषयो रग्रतस्तथा ॥२१॥ 
[एक-णत्र-िेद-षट् सप्ताकं ितुष्ट्र्कयाणस्त्रक त्रये । 
अगे्र भदं्र णिना प्राशे्व- पाश्वषयोरग्रतस्तथा ॥ 
         पं. भर्िानदास िैन प्रत] 

 
(गूढ मंडपाच्या पढेु) एक, तीन, चार, सहा, सात र्व नऊ चौकी असिेिे, तीन चौक्या तीन रागंात 

असिेिे मंडप असतात. पुढच्या बाजूिा एक चौकी असिेिा, पुढच्या बाजूिा चौकी नसून, दोन्ही बाजंूना 
दोन चौकी असिेिा, तसेच पुढच्या बाजूिा र्व दोन्ही बाजंूना दोन चौकी असिेिा- (२१) 
 

[पं. भगर्वानदास जैन प्रतीतीि सुधालरत श्लोकाचा अथु लदिा आहे.] 
 

अग्रतणस्त्रितुष्ट्कस्य तथा पाश्वे (श्व ?) द्वये ऽणप ि। 
मुर्कतकोिे ितुष्ट्के दे्व इणत द्वादशमण्डपाः ॥२२॥ 

 
पुढे तीन चौकी असिेिा, तसेच दोन्ही बाजंूना दोन चौक्या असिेिा र्व पढुल्या बाजूिा दोन चौकी 

असिेिा असे मण्डपाचें बारा प्रकार आहेत. (२२) 
 

रृ्हस्यागे्र प्रकतषव्या तथा नाना ितुग्ष्ट्कका । 
ितुरस्राणद भेदेन णितानैबषहुणभयुषता ॥२३॥ 

 
गूढमंडपाच्या पुढे लनरलनराळ्या चौरसाचं्या प्रकारानंी चतुत्क्ट्कका कराव्यात; त्यानंा पुट्कळ प्रकारची 

लर्वताने असार्वीत. (२३) 
 
[अपरालजतपृच्छा १८७·१५ - २६ मध्ये या बारा मंडपाचंी मालहती लदिी आहे. त्याचंी नार्व ेआहेत - 

(१) सुभद्र, (२) लकरीटी, (३) दुन्दुभी, (४) प्रान्त, (५) मनोहर, (६) शान्त, (७) नन्द, (८) सुदशनु, (९) 
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रम्यक, (१०) सुनाभ, (११) भसह, र्व (१२) सूयात्मक. गूढमंडपाच्या पुढे हे लत्रकमंडप असतात. एक चौकी 
असिेिा सुभद्र मंडप; त्याच्या दोन्ही पार्श्ु बाजंूना एक एक चौकी असिी म्हणजे तो णकरीर्ी मंडप असतो. 
त्याच्या पढेु, पूरे्वकडे, एक आणखी चौकी असिी म्हणजे तो दंुदुभी मंडप; त्याच्या दोन्ही बाजंूना चौकी 
असल्या म्हणजे प्रातं नार्वाचा मंडप होतो. त्याच्या पूरे्विा पुन्हा चौकी आिी म्हणजे मनोहर मंडप होतो. 
त्याच्या या चौकीच्या दोन्ही बाजंूना चौकी असल्या म्हणजे शान्त मंडप, यािा सोळा खाबं असतात. या 
मंडपाची रंुदी तसेच िाबंी देखीि प्रत्येकी तीन चौकींनी होते. हा चौरस मंडप असतो. या तीन चौकी रंुद 
असिेल्या मंडपाची रंूदी प्रासादाच्या रंूदीच्या दुप्पट असते. या सहाव्या मंडपाच्या पुढ्यात, पूरे्वकडे, एक 
चौकी असिी म्हणजे तो नन्द मंडप होतो. पढुची चौकी नसून मधल्या चौकीच्या दोन्ही बाजंूना प्रत्येकी एक 
चौकी असिी म्हणजे सुदशषन मंडप र्व त्याच्या पढु्यात एक चौकी असेि तर तो रम्यक मंडप असतो. 
त्याच्या दोन्ही बाजंूना चौकी असल्यास तो सुनाभ मंडप होतो. याच्या दोन्ही बाजंूना दोन अभिद (ओसऱ्या) 
असतीि तर तो कसह मंडप र्व त्याच्या पूरे्वच्या बाजूस जर चौकी असतीि तर तो सूयुत्मक नार्वाचा लत्रक 
मंडप होतो. (आकृती ३०)] 
 

 
आकृती ३० : सुभद्राणद मुखमंडप (अपराणितपृच्छा १८७·१५ – २६) 

 
णत्रकागे्र रंर्भूमाथ तत्र िै नृत्यमण्डपान् । 
प्रासादागे्रऽि सिषत्र न प्रकुयु ग णिधानतः  ॥२४॥ 
      इणत द्वादशमण्डपाः । 
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चौकी मंडपाच्या पढेु जेथे रंगभमूी असार्वयास हर्वी तेथे नृत्यमण्डप करार्वा. हा मण्डप नेहमीच 
प्रासादाच्या पढु्यात करार्वा, इतरत्र (दोन्ही बाजूस र्वगैरे) करू नये असा लनयम आहे. (२४) 

 
बारा मंडपािंी माणहती संपली. 

 
सप्तकिशणतरुर्कता ये मण्डपा णिश्वकमषिा । 
तलैस्तु णिषमैस्तुल्यःै क्षिैः स्तम्भैः समैस्तथा ॥२५॥ 

 
लर्वर्श्कम्याने जे २७ प्रकारचे मंडप सालंगतिे आहेत त्याचें तिलर्वभाग लर्वषम भकर्वा सम सखं्येचे 

असून खाबं र्व तुळ्या समसंख्येच्या असतात. (२५) 
 
स्तंभसंख्याभेदेन सप्तकिशणतमषण्डपभेदाः । 

 
प्रथमो द्वादशस्तम्भो णद्व णद्व स्तंभणििधषनात । 
याित् षणष्टितुयुषर्कता सप्तकिशणत मण्डपाः ॥२६॥ 

 
खाबंाचं्या संख्याचं्या भेदाने मण्डपािे २७ प्रकार - 

 
पलहिा मंडप १२ खाबंाचंा असतो. दोन दोन खाबंानी र्वाढ करीत ६४ खाबंापंयंत २७ प्रकारचे मंडप 

होतात. (२६) (आकृती ३१) 
 

[अपरालजतपृच्छा सूत्र १८६ त या नृत्यमंडपाचंी मालहती लदिी आहे. या मंडपाचंी नार्व ेआहेत - (१) 
पुट्पक, (२) पुट्पभद्र, (३) सुभद्र, (४) मृगनन्दन, (५) कौशल्य, (६) बुद्धीसंकीण,ु (७) गजभद्र, (८) 
जयार्वह, (९) श्रीर्वत्स, (१०) लर्वजय, (११) र्वस्तुकीण,ु (१२) श्रीधर, (१३) यज्ञभद्र (१४) लर्वशाि, (१५) 
सुश्रेष्ठ, (१६) शतु्रमदुन, (१७) भजूय, (१८) नन्दन, (१९) लर्वमानभद्रक, (२०) सुग्रीर्व, (२१) हषणु, (२२) 
कर्तणकार, (२३) पदालधक, (२४) भसहक, (२५) भसहभद्र (२६) समसूत्र. 

 

 
आकृती ३१ : पुष्ट्पक नृत्यमंडप (७·२६) 
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ज्ञानप्रकाश दीपाणुर्वातं (१०·२९) नन्दन र्व लर्वमानभद्रक मडंप याचं्यामध्ये मानर्व नार्वाचा मंडप 
लदिा आहे, र्व तो धरिा म्हणजे २७ मंडपाचंी संख्या पुरी होते.] 
 

के्षत्राधषस्य षडंशोना िैका स्राष्टास्रमुच्यते । 
कलासे्र के्षत्रषड्भार्ास्तत् षडंशेन संयुता ॥२७॥ 

 
जागेचे दोन भाग करून, (अध्या भागातून) एक षष्ठाशं भाग कमी केल्यास ती अिकोनाचं्या 

बाजूची िाबंी असते. जागेच्या सहाव्या भागातं त्याचा (सहाव्या भागाचा) सहार्वा भाग लमळलर्विा म्हणजे 
सोळा कोनी आकृतीच्या बाजूची िाबंी लमळते. (२७) 

 
[चौरस मंडपाच्या बाजूची िाबंी क्ष असेि तर त्यार्वरीि अिकोनाच्या बाजूची िाबंी = क्ष/२ – 

क्ष/१२ = ५/१२ क्ष; र्व १६ कोनी आकृतीच्या बाजूची िाबंी = क्ष/६ + क्ष/३६ = ७/३६ क्ष.] 
  

अष्टाश्रं षोडशाश्रं ि िृत्त ंकुयुत् तदूद्ध्िषतः । 
उदय ंणिस्तराधेन तं षष्ठिंाशं भाियेत् ॥२८॥ 

 
(चौरस मंडपाच्या र्वर घुमटाकृलत लशखर करण्यासाठी) प्रथम अिकोन त्यार्वर १६ कोन र्व त्यार्वर 

र्वतुुळाकार असे आकार द्यार्वते. (मंडपाच्या) रंूदीच्या लनम्मे (लशखराची) उंची असून लतचे सहा भाग 
करार्वते. (२८) 

 
[कणुददुलरका, रूपकंठ, त्यार्वर एकमेकारं्वर रचिेिे तीन गजतािंूचे थर र्व त्यार्वर कोिाचा 

थर असे सहा थर घुमटाकार लशखराचे असतात.] 
 

किषददषणरका सप्तभारे्न णनर्षमोच्चता । 
रूपकंठं तु पंिाशंं णद्वभारे्नात्र णनर्षमम् ॥२९॥ 

 
कणुददुलरकेचा थर सात भाग उंच र्व लनगमुन सात भाग असार्व.े रूपकंठाचा थर पाच भाग (उंच) र्व 

त्याचे लनगमुन दोन भाग असार्व.े (२९) 
 
[अपरालजतपृच्छा १८४·१५ - १८ मध्ये कणुददुलरकेचे उपलर्वभाग लदिे आहेत. ग्रासपट्टी =  २ भाग, 

अंतरपत्र = ¼ भाग, लिपलट्टका = ¼ भाग, लचत्क्प्पका = ½ भाग, स्कंध = १·५ भाग, अंतः पट्टी = ½ भाग, 
कणुक = १ भाग, लचत्क्प्पका = ½ भाग, कामरूलपका = ½ भाग असे एकूण सात भाग. या थरलर्वभागाचं्या 
लनगमुनाचा लहशोबही लदिा आहे. कामरूलपकेचे लनगमुन ½ भाग, लचत्क्प्पका – १·२५ भाग, कणकु १·२५ 
भाग, लिपलट्टका – ½ भाग र्व स्कंध - तीन भाग लनगमुन असते. 

 
रूपकंठाचे थरलर्वभाग खािीिप्रमाणे – (अप.पृच्छा १८४·१९ - २०) अंतरपलट्टका = ½ भाग, 

लचत्क्प्पका = ½ भाग, कणु = १ भाग, रूप = २·७५ भाग, कणु ½ भाग, अंतपत्र ¼ भाग, एकूण ५·५ भाग. 
मात्र अपरालजत पृच्छातं रूप कण्ठाची उंची पाच भाग लदिी आहे; लनगमुन १·५ भाग असते.] 
 



 

 अनुक्रमणिका 

णिद्याधरैः समायुर्कतं षोडशाष्टणदिाकरैः। 
णिनसंख्याणमतैिुणप दंततुल्योणि (ल्यरै्वि) राणितम् ॥३०॥ 

 
येथे (रूपकंठापाशी) आठ, बारा, सोळा, २४ भकर्वा ३२ (या सखं्यानंी) लर्वद्याधर लर्वराजमान झािेिे 

दाखलर्वतात. (३०) 
 

णिद्याधरः पृथुत्िेन सप्ताशंो णनर्षमोदयः ।(दश ?) 
तदूध्िे णित्ररूपाि नतषर्कयो नृत्यशोणभताः ॥३१॥ 

 
लर्वद्याधराचंी रंूदी (की उंची ?) र्व लनगमुन दहा भाग असते त्याचं्यार्वरती नृत्याच्या सुदंर मुद्रामंध्ये 

असिेल्या स्र्वरूपर्वान नतुकी दाखलर्वतात. ( ३१) 
 

र्ितालस्तु षट्साधु प्रथमा णद्वतीया तु षट् । 
तृतीया साधषपञ्चाशा कोलाणन त्रीणि पञ्च ि ॥३२॥ 

 
पलहिा गजतािा (िू ?) चा थर ६·५ भाग, दुसरा सहा भाग र्व लतसरा ५·५ भाग उंच असार्वा. 

कोिीचे तीन भकर्वा पाच थर असार्वते. (३२) (आकृती ३२) 
 

 
आकृती ३२ : णशखर (श्लोक ७, २८ – ३२) 

 
[गजतािु तीन असतात, त्याचंी उंची खािून र्वर अनुक्रमे ६·५, ६ र्व ५·५ भाग असते. गजतािु 

लर्वभागाचे उपथरलर्वभाग अपरालजतपृच्छा १८४·२२ – २३ त लदिे आहेत. लचत्क्प्पका = ½ भाग, िूमा = ४ 
भाग, कामरूप = ½ भाग, अंतःपत्र = ¼ भाग, एकूण ५·२५ भाग. कोिीचे थरलर्वभाग (अपरालजतपृच्छा 
१८४·२४ – २६) आहेत. र्वलिका (उंची) = १ भाग, लनगमुन – १·२५ भाग, लचत्क्प्पका = ½ भाग, पद्म = 
१·५ भाग र्व र्वलिका - २ भाग. 
 

मध्ये णितानं कतषव्य ंणित्रििषणिराणितम्। 
नार्काणद कथारूपैन्नुनाकारैर्विराणितम्॥३३॥ 
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रंगीत लचत्रानंी शोभणारे लर्वतान मध्यभागी करार्व.े लनरलनराळ्या प्रसंगाचें, कथाचें तेथे लचत्रण 
असार्व;े र्व लनरलनराळ्या आकारानंी ते शोभायमान करार्व.े (३३) 

 
एकादशशतान्येि णितानाना ंत्रयोदश । 
शुध्द संप्या (?) र् णमश्राणि णक्षप्ताणक्षप्ताणन याणन ि ॥३४॥ 

 
लर्वतानाचें शुद्ध, संघाट इत्यालद लमश्र तसेच लक्षप्त (िटकते) र्व अलक्षप्त (खोदिेिे) इत्यालद लमळून 

१,११३ प्रकार आहेत. (३४) (आकृती ३३, ३४ र्व ३५) 
 
[अपरालजतपृच्छा १८९·५ अनुसार लर्वतानाचंी संख्या त्रयोदशालधकशतं सहस्र ं इतकी सालंगतिी 

आहे र्व तीच र्वर अनुर्वादात लदिी आहे. तसेच १८९·४ मध्ये लर्वतानाचें तीन प्रकार लदिे आहेत. ते म्हणजे 
(१) समति, (२) लक्षप्त र्व (३) उत्क्त्क्षप्त. जेथे नक्षीिा उठार्वदार पणा नसतो ते समति प्रकारचे लर्वतान. 
जेथे नक्षीिा बाहेर उठार्व असतो पद्म र्वगैरे नक्षी िटकती असते ते उत्क्त्क्षप्त लर्वतान र्व जेथे नक्षी खोदून 
केिेिी असते ते लक्षप्त लर्वतान. लर्वतानाच्या या लशर्वाय चार प्रमुख जाती सालंगतल्या आहेत - (१) पद्मक 
(२) नालभच्छन्द (३) सभामाग ुर्व (४) मन्दारक. त्याचं्या जाती अनुक्रमे ब्राह्मण, क्षलत्रय, रै्वश्य र्व शदू्र अशा 
आहेत र्व त्याचें र्वणु अनुक्रमे पाढंरा, िाि, लपर्वळा र्व सरु्व रंग हे असतात. या लर्वतानाचें पनु्हा र्वरीि शुद्ध 
जातींच्या लमश्रणाने लनरलनराळे प्रकार होतात. ते असे - (१) शुद्ध (२) छन्दसंघाट (३) लभन्न (४) उदलभन्न. 
र्वर लर्वतानाचें पद्मक इत्यालद चार प्रकार लदिे आहेत. या चार प्रकारापंैकी कोणत्याही फक्त एकाच 
प्रकारचे लर्वतान असल्यास त्यास शुद्ध लर्वतान म्हणतात. लर्वतानाचं्या दोन प्रकाराचें लमश्रण असल्यास त्या 
लर्वतानािा संघार् म्हणतात. तीन प्रकाराचें लमश्रण असल्यास त्यास णभन्न म्हणतात र्व चारही प्रकारच्या 
लर्वतानाचें लमश्रण असल्यास त्या लर्वतानािा उणद्भन्न म्हणतात. 
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आकृती (३३) समतल णितान- रं्णिर्ट्टी येथील देिालयािे णितान (श्लोक ७ – ३४) 
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आकृती (३४) अणधप्तप्रकारािे णितान, िाघळी (णिल्हा िळर्ािं) मुधाई देिीिे देिालय (श्लोक ७ – ३४) 

 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आकृती (३५) उग्त्क्षप्त णितानािा प्रकार (श्लोक ७ – ३४) 

 
दोन प्रकारच्या लर्वतानाचं्या लमश्रणाचे म्हणजे संघार् प्रकारच्या लर्वतानाचंी उदाहरणे लदिी आहेत. 
 
पद्मक  नालभच्छंद = पद्मनाभ; पद्मक  सभामाग ु = सभापद्म; सभामाग ु  मन्दारक =  

सभामन्दारक; पद्मक  नालभच्छंद = कमिोद्भर्व. घुमटाच्या खािच्या बाजूिा पद्मक लर्वतान र्व त्याच्या 
र्वरच्या बाजूिा नालभच्छंद लर्वतान असिे तर या लमश्र प्रकारच्या लर्वतानािा पद्यनाभ म्हणतात. 

 
खािच्या बाजूिा सभामाग ु र्व त्याच्या र्वरच्या बाजूिा पद्मक लर्वतान असिे तर त्यास 

सभापद्म म्हणतात. खािच्या बाजूिा सभामाग ु र्व त्याच्या र्वरच्या बाजूिा मन्दारक लर्वतान 
असेि तर त्यास सभामन्दारक म्हणतात. नालभच्छंद खािच्या बाजूिा र्व पद्माची आकृलत िाबंलर्विेिी 
(िोंबती) अशा लर्वतानािा कमलोद्भि म्हणतात. 
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लर्वतानाचं्या १,११३ सखं्येचा लहशोब खािी लदल्याप्रमाणे आहे. 
 

णितानािंी संख्या 

णितानािें प्रकार शुध्द छन्दसंघार् णभन्न उणद्भन्न एकूि संख्या 

 ६४ ३६ २०० २०० पद्मक प्रकारच्या लर्वतानाचंी संख्या = ५०० 
 २४ ४० १०० १३६ नाणभच्छंद प्रकारच्या लर्वतानाचंी संख्या = ३०० 
 १६ ३६ ४८ १०० सभामार्ष प्रकारच्या लर्वतानाचंी संख्या = २०० 
 १० १५ ४० ४८ मन्दारक प्रकारच्या लर्वतानाचंी संख्या = ११३ 
     एकूि १११३. 
 

कुठल्या प्रकारचे लर्वतान कुठल्या देर्वाियािा असार्व े त्याचीही मालहती देतात. (अपरालजत 
पृच्छा १८९·१७ - २६ र्व १९०·१ - ११) पद्मक प्रकारचे लर्वतान शकंराच्या मलंदराच्या मंडपासाठी योग्य 
असते; नालभच्छंद लर्वट्णूच्या मंलदरासाठी, सभामाग ु ब्रह्मदेर्वाच्या मंलदरासाठी, मन्दारक सूयाच्या 
मंलदरासाठी, पद्मनाभ पारु्वती इत्यादी देर्वींच्या मंलदरासाठी, सभापद्म गणपतीच्या मंलदरासाठी र्व 
सभामन्दारक लजनतीथंकराच्या मंलदराच्या मंडपासंाठी असार्व.े 

 
मात्र पद्मक, नालभच्छंद, सभामाग ु र्व मन्दारक या शुद्ध जातींच्या लर्वतानाचंी मालहती, ते कसे 

ओळखार्वते अगर त्याचंी िक्षणे इत्यादी मालहती भरु्वनदेर्वाचायांनी लदिेिी नाही. कदालचत लर्वतानाचंी नक्षी 
इतकी जलटि आहे की ती र्वणुन करून सागंता येणार नाही हेही त्याचे कारण असार्व.े] 

 
णितानाणन णिणित्राणि िस्त्रणित्राणद भेदतः । 
ताणन लोके प्रितषन्ते तस्मादूह्याणन लोकतः ॥३५॥ 

 
लनरलनराळ्या लचत्रामुंळे र्वस्त्राचें अनेक प्रकार होतात त्याप्रमाणे लचत्रलर्वलचत्र नक्षीने लर्वतानाचें प्रकार 

होतात. ते (प्रकार लशल्पी -) जनामंध्ये प्रलसद्ध आहेत तेव्हा त्याचं्यापासून त्याचंी लर्वतानाचंी) मालहती करून 
घ्यार्वी. (३५) 

 
[लर्वतानाचंी नक्षी श्दालंकत करणे अर्वद्यड असल्याने हा उपाय गं्रथकार देतो.] 

 
मण्डपेषु ि सिेषु पीठान्ते रंर्भूणमका (म्) । 
कुयुदुत्तने परे् (टे्ट) न णित्रपाषाििेन ि ॥३६॥ 
    इणत मण्डपाः । 

 
सर्वु मण्डपाचं्या पीठाचा जो पृष्ठ भाग त्यािा रंगभलूम म्हणतात. ती िाबं िाबं दगडाचं्या रागंानंी 

तसेच रंगीबेरंगी दगडानंी सुशोलभत करार्वी. (३६) 
 

मण्डपािंी माणहती संपली. 
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बलािे देिरे्हागे्र रािद्वारे रृ्हे तथा । 
िलाशये ऽथ कतषव्य ंसिेषा ंमुखमण्डपम् ॥३७॥ 

 
देर्वाियाच्या पढुच्या बाजूिा, राजर्वा्ाच्या तसेच घराच्या दारापाशी र्व जिाशयापाशी या सर्वु 

लठकाणी बिाणक प्रकारचा मुखमण्डप करार्वा. (३७) 
 

िर्तीपादणिस्तीिं पादपादेन िर्वितम् । 
शालाणलन्देन र्भेि प्रासादेन समं भिेत् ॥३८॥ 

 
जगतीच्या रंूदीच्या एक चतुथांश भकर्वा जगतीच्या रंूदीतून एकचतुथांशाचा एक चतुथांश (म्हणजे 

१/१६ र्वा भाग) कमी करून अथर्वा शािा, ओसरी, गभगुृह अथर्वा प्रासाद याचं्या इतकी मुखमण्डपाची रंूदी 
असार्वी. (३८) 
 

उत्तमं कन्यसं मध्ये मध्य ंज्येष्ठे तु कन्यसम् । 
एक-णद्व-णत्र-ितुःपंि-रस-सप्त पदान्तरे ॥३९॥ 

 
ज्येष्ठ प्रासादािा कलनष्ठ मुखमण्डप, मध्यम प्रासादािा मध्यम प्रकारचा र्व कलनष्ठ प्रासादािा ज्येष्ठ 

प्रकारचा मुखमण्डप (बिाणक) असार्वा. त्याचे (बिाणक मण्डपाचे) प्रासादापासून अंतर एक, दोन, तीन, 
चार, पाच, सहा भकर्वा सात पद अंतरार्वर असार्व.े (३९) 
 

मूलप्रासादि ग द्वारं मण्डपे ि बलािके । 
न्यनूाणधकं न कतषव्य ंदैघ्ये हस्ताड्गुलाणधकम् ॥४०॥ 

 
बिाणकमण्डपाचे दार मूळ प्रासादाच्या दाराइतकेच (मापाने) असार्व.े ते त्याहून कमी अथर्वा 

जास्त मापाचे करू नये (माप र्वाढर्वार्वयाचे असल्यास बिाणकाचे दार प्रासादाच्या दाराहून) उंचीने एका 
हातािा एक अंगुि या प्रमाणातं र्वाढलर्वता येते. (४०) 
 

पेर्कं िोत्तरंर्ािा ंसिेषा ंसमसूत्रतः । 
अरं्िातु (?) समं पेरं् िर्त्यािा ंतरारं्नम् ॥४१॥ 

 
सर्वु (दाराचं्या) उत्तरंगाचें पेटाभाग समसूत्रातं (समपातळीत) असार्वते. जगतीच्या दाराच्या 

उत्तरंगाचा पेटा भाग अंगणाच्या बरोबर असार्वा (?) ( ४१) 
 

िर्त्यगे्र ितुष्ट्की या िामनं त ग बलािकम्। 
िामेऽथ दणक्षिाद्वारा द्वौकामा (?) मत्तिारिम् ॥४२॥ 

 
जगतीच्या पुढे जी चौकी असते त्या बिाणकास िामन म्हणतात. त्याच्या (बिाणकाचं्या) दाराच्या 

उजव्या र्व डाव्या बाजूच्या लठकाणी र्वलेदका र्व मत्तर्वारण (कठडा) असार्वते. (४२) 
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[अपरालजतपृच्छा १२२·२१ - २२ च्या सहाय्याने र्वरीि अनुर्वाद केिा आहे.] 
 

ऊध्िु भूणमः प्रकतषव्या नृत्यमण्डपसूत्रतः । 
मत्तिारिकं िेदी णितानतोरिैयुषता ॥४३॥ 

 
बिाणकाचा र्वरचा मजिा नृत्यमंडपाच्या समसूत्रातं असार्वा. (हा मजिा) मत्तर्वारण, र्वदेी, लर्वतान 

र्व तोरण याचं्यासह असार्वा. (४३) 
 

रािद्वारे बलािे ि पञ्च िा सप्तभूणमका । 
तणद्वमानं बुधैः प्रोर्कतं पुष्ट्करं िाणर मध्यतः ॥४४॥ 

 
राजर्वा्च्या दाराच्या पढु्यातीि जो बिाणक (मंडप) तो पाच भकर्वा सात मजिी करतात र्व 

त्यािा शहाणे (लशल्पी) लर्वमान म्हणतात. सरोर्वराच्या मध्ये जो बिाणक (मंडप) त्यािा पुट्कर म्हणतात. 
 

हम्यष रािरृ्हे िाणप कतषव्य ंर्ोपुराणश्रतः । 
एकभूमौ णत्रभूम्यन्तंरृ्हा (?) द्वारस्य मस्तके ॥४५॥ 
   इणत पञ्च णिधबलािकम् 

 
हम्यु (प्रकारचा) राजर्वा्ाच्या दाराच्या पढु्यात असिेिा बिाणक (मडंप) गोपुराच्या 

आकाराचा असार्वा. घराच्या दाराच्या पुढे असिेिा बिाणक (मंडप) एक ते तीन मजल्याचंा असार्वा. 
(४५) 
 

पाि प्रकारच्या बलािक मंडपािंी माणहती संपली. 
 

[अपरालजतपृच्छा सूत्र १२२ प्रमाणे - बिाणक मंडप पाच प्रकारचे असतात. (१) र्वामन, (२) 
लर्वमान, (३) हम्यशुाि, (४) पुट्कर र्व ( ५) उतंु्तग. प्रासाद, तटबंदीची भभत (प्राकार) म्हणजे लतच्या 
दारासमोर मत्क्न्दर तसेच सरोर्वराच्या मध्यभागी, जगती मध्ये ज्याचा काहींसा भाग आहे (जगती ग्रस्त) तर 
त्यास िामन बलािक म्हणतात. लर्वमान, हम्युशाि र्व पुट्कर प्रकारच्या बिाणकाचंी मालहती र्वर आिीच 
आहे. लर्वमान प्रकारचा बिाणक जास्तीत जास्त आठ मजल्याचंा करतात. सरोर्वरच्या मध्यभागी असिेिा 
बिाणक मंडप, पुट्कर प्रकारचा, नऊ मजल्याहून जास्त मजल्याचंा करू नये अशी जास्त मालहती अनुक्रमे 
श्लोक १० र्व ८ मध्ये लदिी आहे. उत्तुंग नार्वाच्या बिाणकाबद्दि काही मालहती लदिेिी नाही; फक्त असा 
बिाणक राजर्वा्ाच्या प्रर्वशेिारापुढे करतात एर्वढेच सालंगतिे आहे. या मंडपाची जमीन, कंुलभ, पट्ट, 
स्तंभ, लशरार्वटी र्वगैरे थरलर्वभाग नृत्यमण्डपाच्या (भकर्वा ज्या मण्डपािा िागून हा मुखमण्डप केिा असेि 
त्या मण्डपाच्या) त्या त्या थराचं्या समपातळीत असतात. (१८, १९)] 
 
संििोपदेशः । 

 
संििुि प्रकतषव्या प्रथमा पञ्च घग्ण्र्का । 
ितुघषण्र्ाणभिृद्ध्या ि यािेदेकोत्तरं शतम् ॥४६॥ 
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पञ्चकिशणतणरत्यरु्कता प्रथमा िसुभाणर्का । 
िदेोत्तरशतं याित् िेदाशंा िृणद्धणरष्ट्यते ॥४७॥ 

 
संिरिािी माणहती 
 

(मंडपाच्या लशखरार्वरीि) पलहिी (पलहल्या प्रकारची) संर्वरणा पाच घंलटका असिेिी असार्वी. 
चार चार घत्क्ण्टकानंी र्वाढ करीत १०१ घंलटकापयंत २५ प्रकारच्या संर्वरणा होतात. पलहल्या संर्वरणात आठ 
भाग असतात; ते चार चार भागातं र्वाढर्वीत १०४ भागापंयंत र्वाढतात. (४६, ४७) 
 

भद्राधे रणथकाधेन तिंरं् (?) िामदणक्षिे । 
अधोदयेन रणथका घण्र्ाकूरं् तिंर्कम् ॥४८॥ 

 
भद्राच्या अध्या मापाने र्व रलथकेच्या अध्या मापाने डाव्या र्व उजव्या बाजंूना तर्वगं करार्वते. रलथका, 

घंटा, कूट र्व तर्वगं हे त्याचं्या रंूदीच्या लनम्मे उंचीचे असार्वते. (४८) 
 

कलाकूर्ाग्न्ितापूिु पञ्चणभः कलशैयुषता । 
भार्स्तुल्य ैस्तथा कसहैरेिमन्याि लणक्षताः ॥४९॥ 
      इणत मण्डपस्य ऊध्िषसंििषः । 

 
पलहल्या संर्वरणात सोळा कूट र्व पाच किश (घत्क्ण्टका) असतात. लतचे लजतके भाग असतात 

(पलहल्या संर्वरणाच्या बाबतीत आठ) लततकेच भसह असतात. याच प्रकारची माडंणी इतर संर्वरणातं 
करार्वी. (४९) (आकृती ३६) 

 

 
आकृती ३६ (श्लोक ७·४६ – ४९) लशखरार्वरीि संर्वरणा 

मंडपाच्या (णशखरा-) िरील संिरिािी माणहती संपली. 
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[अपरालजतपृच्छा सूत्र १९३ मध्ये संर्वरणाची मालहती लदिी आहे. संर्वरणाचे एकूण २५ प्रकार आहेत. त्याचंी 
नार्व ेआहेत – 
 
(१) पुत्क्ट्पका, (२) नत्क्न्दनी, (३) दशाक्षा, (४) देर्वसुन्दरी, (५) कुिलतिका, (६) रम्या, (७) उलद्भन्ना, 
(८) नारायणी, (९) नलिका, (१०) चम्पका, (११) पद्मा, (१२) समुदभर्वा, (१३) लत्रदशा, (१४) 
देर्वगान्धारी, (१५) रत्नगभा, (१६) चूडामणी, (१७) हेमकूटा, (१८) लचत्रकूटा, (१९) लहमा, (२०) 
गन्धमादनी, (२१) मन्दरा, (२२) मेलदनी, (२३) कैिास, (२४) रत्नसंभर्वा, (२५) मेरुकूटोदभर्वा. 
 

पुत्क्ट्पका प्रकारची संर्वरणा सगळ्यात िहान आकाराची असून तीत पाच घंटा, १६ कूट ८ भसह 
असतात. पुढच्या पुढच्या सरं्वरणेत या प्रत्येक अंगाची संख्या अनुक्रमे चार, ? र्व चार यानंी र्वाढत जाते. 
दुसऱ्या नत्क्न्दनी, प्रकारच्या संर्वरणेत ४८ कूट असतात; पण पुढीि प्रकारच्या संर्वरणात कूटाचंी संख्या 
कशी र्वाढत जाते ते लदिेिे नाही.  

 
पुत्क्ट्पका प्रकारच्या, पलहल्या, संर्वरणेची मालहती लदिी आहे. मंडपाच्या र्वरच्या भागातीि 

चौरसाचे आठ भाग पाडार्वते. संर्वरणेची एकूण उंची चार भाग म्हणजे रंूदीच्या लनम्मे असते. आकृतीत 
दाखलर्वल्याप्रमाणे एका बाजूच्या मधल्या दोन भागा ं इतकी रंूदीची रलथका असते. अशा रलथका चारी 
लदशानंा असतात.  

 
प्रत्येक कोनापाशी एक अशा चार कोनापंाशी चार घत्क्ण्टका असतात. त्या प्रत्येकी दोन भाग 

रंूदीच्या असतात; र्व त्याचं्या खािी त्याचं्या चारी बाजंूना एक एक भाग रंूदीचे प्रत्येकी एक कूट असते. 
तेव्हा ंघंलटका चार र्व कूट १६ असतात. मध्यभागी असिेिी मूळ घण्टा तीन भाग रंूदीची असते. (कूटासंह 
चार भाग रंूदीची असते.) मूिघंटेच्या र्वर कळस एक भाग रंूदीचा असतो. ही तिलर्वभत्क्क्त झािी. आता 
उंचीची लर्वभत्क्क्त कूट, घंलटका इत्यादींची जेर्वढी रंूदी लदिी आहे त्याच्या लनम्मे त्याचंी उंची असते हा 
उंचीबाबत सामान्य लनयम. रलथकेच्या दोन्ही बाजंूना तर्वगं असतात. या तर्वगंारं्वर च्छाद्याचा थर असतो. 
च्छाद्याच्यार्वर कूटाच्या पायथ्याशी उदगम असून तो ½ भाग असतो. त्याच्यार्वर ½ भाग उंच कूट असतात. 
कूटाचं्यार्वर घंलटका एक भाग उंचीच्या असतात. घंलटकेच्यार्वर पुन्हा ½ भाग उंच कूट असतात. हे कूट 
मूळघंटेच्या जर्वळ चारी उपलदशानंा असतात. या कुटाचं्यार्वर १·५ भाग उंचीची मूळ घंटा असते. येथे घंटेची 
उंची (तसेच घंलटकाचंी उंची) पायथ्यापासून आमिसारापयंत असते. कळसाची उंची त्याच्यार्वर असते. 
कळसाची उंची घंटेच्या उंचीत धरिी जात नाही. 

 
रलथकाचं्यार्वर भसह असतात. प्रत्येक लदशिेा दोन भसह, एकार्वर दुसरा असे चारी लदशानंा आठ 

भसह असतात.] 
 

इलत. श्री मण्डपबिाणकसंर्वणालधकारः सप्तमो ऽ ध्यायः ॥७॥ 
मण्डप, बिाणक, संर्वरणा याचंी मालहती देणारा सातर्वा अध्याय संपिा. (७) 

 
***  
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अष्टमोऽध्यायः । अध्याय आठ 
 

अथ साधारिोऽध्यायः सिषलक्षि संयुतः । 
णिश्वकमषप्रसादेन णिशेषेि प्रकर्श्यते ॥१॥ 

 
सर्वु िक्षणाचंी मालहती देणारा हा साधारण अध्याय आहे. लर्वर्श्कम्याच्या कृपेने तो लर्वशषेे करून 

सागंतो. (१) 
 
[लर्वर्श्कम्याच्या कृपेने म्हणजे त्याच्या र्वास्तुशास्त्रािा अनुसरून ही मालहती देतो.] 

 
मानं न्यनूाणधकं िाणप स्ियभूं बािरात्निे । 
घणर्तेषु णिधातव्य ंअिुकलरे्षु शास्त्रतः ॥२॥ 
 

स्र्वयंभ,ू बाण र्व रत्नाचे भिग याचें माप (आय व्ययाच्या दृिीने) कमी अलधक असिे तरी चािते मात्र 
पूजेसाठी घडलर्विेिे भिग शास्त्राप्रमाणे योग्य मापात पालहजे. (२) 
 

बहुले िाल्पलेपे िा समं संणधः णशरोरु्रुः । 
सशल्य ंपाद हीनं तु तच्च िास्तु णिनर्श्यणत ॥३॥ 

 
जास्त भकर्वा कमी िेप (plaster) असिेिी, सारखे (एकार्वर एक) सधंी असिेिी र्व र्वरचा भाग 

(खािच्या पेक्षा) र्वजनदार असिेिी, (जलमनीत) शल्य असिेिी, खाबंालशर्वाय असिेिी र्वास्तु नाश 
पार्वते. (३) 
 

अन्य िास्तूणिते द्रव्ये अन्यिस्तुणनिेणशते । 
प्रासादे न भिेत् पूिा रृ्हे तु न िसेत् पणतः ॥४॥ 

 
दुसऱ्या र्वास्तूसाठी र्वापरिेिे (दगड, र्वीटा, िाकूड र्वगैरे) पदाथु तसेच दुसऱ्या र्वास्तूत रालहिेिे 

(दारे, लखडक्या, खाबं इत्यालद) पदाथु ज्या प्रासादाकरीता र्वापरिे जातात तेथे पूजा होत नाही र्व अशा 
घरात मािक राहू शकत नाही. (४) 
 

[अशा र्वास्तूच्या बाबतीत लनरलनराळी लर्वघ्ने येऊन त्या देर्वाियातीि देर्वांची पूजा होत नाही तसेच 
असल्या घरात मािक राहू शकत नाही.] 
 

स्िस्थाने संग्स्थतं यच्च णिप्रिास्तुणशिालयम्। 
अिाल्य ंसिष देशेषु िाणलते राष्ट्रणिरमसमः ॥५॥ 

 
ब्राह्मणाचे घर तसेच शकंराचे मंलदर जेथे आहेत तेथेच असू द्यार्वी. सर्वु प्रदेशातं या र्वास्तु अचि 

असतात; स्थानभ्रि केिी असता राट्रच्युलत होते. (५) 
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िापी-कूप-तडार्ाणन प्रासादभिनाणन ि । 
िीिुन्यदु्धरते यस्तु पुण्यमष्टरु्िं लभेत् ॥६॥ 

 
िहान र्व मोठ्या लर्वहीरी, तिार्व, प्रासाद (देर्वमलंदर) तसेच भर्वन (सभाभर्वन इत्यादी) याचंा 

जीणोद्धार करणाऱ्यािा (नर्वीन र्वास्तु बाधंिी असता लमळणाऱ्या पुण्याच्या) आठ पट पणु्य लमळते. (६) 
 
िीिोद्धारणिणधः । 
 

त गरूपं तत् प्रमािं स्यात् पूिष सूतं्र न िालये त् । 
हीने तु िायते हाणनरणधके तु धनक्षयः ॥७॥ 

 
िीिोद्धारािी णिधी –  
 

पूर्वी जसे स्र्वरूप होते र्व पूर्वीचे जे माप होते त्याप्रमाणेच पूर्वीचे (सम -) सूत्र न हािलर्वता (र्वास्तूचा 
जीणोद्धार करार्वा). (पूर्वीच्या मापापेक्षा) िहान केिे असता ते हालनकारक होते र्व जास्त (मापाने) केिे 
असता धननाश होतो. (७) 
 

िास्तुद्रव्याणधकं कुयुत् मृत्काष्ठे शैलिेऽणप िा । 
शैलिे धातुिे िैि धातुिे रत्निे ऽ थिा ॥८॥ 

 
(देर्वाची मूती) ज्या पदाथाची (पूर्वी) केिी असेि त्याहून मातीची, िाकडाची अथर्वा दगडाची 

अशी (उत्तरोत्तर) चागंल्या द्रव्याची मूती करार्वी. (पूर्वीची मूती) दगडाची असेि तर ती धातूची करार्वी, 
धातूची असेि तर रत्नाची करार्वी (८). 
 

पूिोत्तरणदशामूढं मूढं पणिमदणक्षिे । 
तत्र मूढममूढं िा यत्र तीथं समाणहतम् ॥९॥ 

 
जेथे तीथुके्षत्र आहे तेथे पूर्वोत्तर (ईशान्य लदशकेडे) भकर्वा पलिम - दलक्षण (नैऋत्य) लदशकेडे असे 

अचूक (पूरु्व पलिम) लदशाकंडे नसिेिे देऊळ असेि तरी ते लदशाहीन आहे असे समजू नये. (९) 
 

णसद्धायतनतीथेषु नंदीना ंसंर्मेषु ि । 
स्ियभूंबािकलरे्षु तत्र दोषो न णिद्यते ॥१०॥ 

 
लदशाहीन देर्वािय तीथुके्षत्रापाशी, लसद्धाश्रमापाशी, नद्याचं्या सगंमापाशी असेि अथर्वा (देर्वमतूी) 

स्र्वयंभ ूभकर्वा बाणभिग प्रकारची असेि तर तेथे लदशामूढतेचा दोष िागत नाही. (१०) 
 

अव्यर्कतं मृन्मय ंिाल्पं णत्रहस्तान्तं तु शैलिम् । 
दारूिं पुरुषाधं ि अत ऊध्िं न िालयेत् ॥११॥ 
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अव्यक्त भकर्वा मातीची मूती (लतच्या पूर्वीच्या स्थळापासून) थो्ा अंतरापेक्षा जास्त, पाषाणाची 
मूती तीन हाताहून जास्त र्व िाकडाची मूती लनम्म्या परुूष अंतराहून जास्त इतकी हिर्व ूनये. (११) 
 

णिषमस्थानमाणश्रत्य भवनं यत् स्थाणपतं सुरैः । 
तत्र स्थानग्स्थता देिा भवनाः पूिाफलप्रदाः ॥१२॥ 

 
अर्वघड जागी (डोंगराच्या माथ्यार्वर, तळ्याच्या मध्यभागी र्वगैरे) देर्वानंी (म्हणजे इतके जुने) जे 

देर्वािय बाधंिेिे असते ते मोडकळीस आिे असिे तरी र्व तेथीि देर्वमूती भगंिेिी असिी तरी लतची पूजा 
फिदायी असते. (१२) 
 

यद्यथा स्थाणपता िास्तु तत् तथैि णह कारयेत् । 
अव्यर्कतं िणलतं नृिा ंदारूिं कुरुते भयम् ॥१३॥ 

 
जशी र्व जेथे (पूर्वीची) र्वास्तु असेि ती तेथेच र्व तशीच करार्वी. न कळेि इतके जरी लतिा 

स्थानभ्रि केल्यास त्या माणसानंा फार मोठे भय असते. (१३) 
 

अथातः िालतः प्राज्ञो िीिं व्यरंं् ि दूणषतम् । 
आिायषः णशग्ल्पणभः प्राजै्ञः शास्त्रदृष्टय्ा समुद्धरेत् ॥१४॥ 

 
भकर्वा मूती जर जुनी, (मूतीशास्त्रदृि्या) व्यंग लनमाण झािेिी तसेच अपलर्वत्र असेि तर आचायांनी 

बुलद्धमान लशल्पींच्या सहाय्याने शास्त्रदृट्ट्या लतचा उद्धार करार्वा. (१४) 
 

स्ििषिं रौप्यिं िाणप कुयुत् नार्मथोिृषम् । 
तस्य श्रृंरे्ि दन्तेन पणततं पातयेत् सुधीः ॥१५॥ 
          इणत िीिोद्धार णिणधः । 

 
सोन्याचा अथर्वा चादंीचा हत्ती भकर्वा बिै तयार करार्वा; र्व त्याच्या दाताने (भकर्वा) भशगाने ती 

अपलर्वत्र मूती शहाण्या (लशल्पीने) हिर्वार्वी. (१५) 
 

िीिोद्धारािी माणहती संपली. 
 

मण्डलं िातकं िैि कणलकं सुणशरस्तथा । 
णछद्रसग्न्धि कारि (?) महादोषा इणत स्मृताः ॥१६॥ 

 
र्वतुुळाकार भोक, बाधंताना भकर्वा लखळ्यानंी सत्क्च्छद्रता येणे तसेच सन्धीच्या लठकाणी लछद्र राहणे हे 

(र्वास्तूमधीि) फार मोठे दोष समजिे जातात. (१६) 
 
[दाराचं्या फळ्याचं्या जोडापाशी, भभतीत भकर्वा र्वास्तूच्या इतर जागी लछदे्र, फटी असणे हे 

दोषकारक समजिे जाते.] 



 

 अनुक्रमणिका 

णभन्नदोषकरं यस्मात् प्रासादमठमग्न्दरम् । 
मुखाणभिुतके (?) द्वारे रणर्श्मिातप्रभेणदतम् ॥१७॥ 

 
ज्या प्रासादात, मठात र्व देर्वमंलदरातं पढुच्या बाजूिा असिेल्या दरर्वाजातून सूयलुकरण भकर्वा र्वारा 

येत असेि तर ती (र्वास्तू) लनरलनराळ्या (प्रकारानंी) लभन्न दोषी असते. (१७) 
 

्ह्मणिष्ट्िुणशिाकुिा ंणभनं्न दोषकरं न णह । 
णिनर्ौरी र्िेशाना ंरृ्हं णभनं्न णिििषयेत् ॥१८॥ 

 
ब्रह्मा, लर्वट्ण,ु शकंर र्व सूयु याचंी देर्वािये लभन्नदोष असिेिी दोषकारक नाही. मात्र लजन तीथंकर, 

पारु्वती (र्व) गणपती याचंी लभन्नदोष असिेिी देर्वािये असू नयेत. (१८). 
 

व्यर्कताव्यर्कतं रृ्हं कुयुत् णभनं्न णभन्ना (न्दा) न मूर्वतकम् । 
अ (य ?) था स्िाणमशरीरं स्यात् प्रासादमणप तादृशम् ॥१९॥ 
     इणत णभन्नदोषाः । 

 
ज्याप्रमाणे स्र्वामी र्व शरीर ही र्वगेर्वगेळी नसतात त्याचप्रमाणे प्रासादाच्या बाबतीत देखीि अव्यक्त 

देर्व र्व व्यक्त मूती ही लनरलनराळी नसतात. (१९) 
 

णनरणनराळ्या दोषािंी माणहती संपली. 
 

णभनं्न ितुर्विधं जे्ञयमष्टधा णमश्रकं मतम् । 
णमश्रकं पूणितं तत्र णभनं्न िै दोष कारिम् ॥२०॥ 

 
लभन्न (प्रासाद) चार प्रकारचे असतात तर लमश्रक प्रासाद आठ प्रकारचे असतात. त्याचं्यामध्ये 

लमश्रक (प्रासाद) पूजनीय (देर्व प्रासादािा योग्य) असतात. लभन्न (प्रासाद) मात्र दोषकारक असतात. 
(२०) 
 

छन्दभेदो न कतषव्यो िाणतभेदस्तथा पुनः । 
उत्पद्यते महाममष िाणतभेदे कृतं सणत ॥२१॥ 

 
(प्रासाद बाधंताना) छन्दभेद तसेच जातीभेद करू नये. जातीभेद केिा असताना महाममाचा 

(दोष) लनमाण होतो. (२१) 
 
[जगलत, मंडोर्वराचे माप एक प्रकारच्या (उदा. भलूमज प्रकारच्या) प्रासादाचे र्व लशखर लनराळ्याच 

मापाचे (उदा. द्रलर्वड प्रासादाचे) असे करू नये.] 
 

द्वारहीने हनेच्चकु्षनुलहीने धनक्षयम् । 
अपदस्थाणपत स्तंभो महारोरं् णिणनर्वद्दशेत् ॥२२॥ 
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(प्रासादािा) दार नसल्यास डोळ्याचं्या नाश होतो, प्रणाि नसल्यास धनाचा नाश होतो. 
पदभागालशर्वाय खाबं स्थालपल्यास महारोग व्हायचा संभर्व असतो. (२२) 
 

स्तंभ व्यासोदये हीने कत्तु तत्र णिनर्श्यणत । 
प्रासादे पीठहीने तु नर्श्यग्न्त र्ििाणिनः ॥२३॥ 

 
खाबंाची उंची र्व व्यास ( शास्त्रातं सालंगतल्यापेक्षा) कमी असल्यास (मंलदर) बाधंलर्वणाऱ्याचा नाश 

होतो. पीठालशर्वाय जर प्रासाद बाधंिा तर (मािकाचे) हत्ती र्व घोडे याचंा नाश होतो. (२३) 
 

रथोपरथहीने तु कतु तत्र णिनर्श्यणत । 
प्रासादे पीठहीने तु नर्श्यग्न्त र्ििाणिनः ॥२४॥ 

 
(प्रासादािा) रथ र्व उपरथ (ही मोडणी) नसल्यास (मंलदर) बाधंलर्वणाऱ्याचा नाश होतो. 

पीठालशर्वाय जर प्रासाद बाधंिा तर (मािकाचे) हत्ती र्व घोडे याचंा नाश होतो. (२४) 
 

रथोपरथहीने तु प्रिापीडा ंणिणनर्वदशेत् । 
किषहीने सुरार्ारे फलं क्वाणप न णिद्यते ॥२५॥ 

 
रथ र्व उपरथ याचं्यालशर्वाय (प्रासाद बाधंल्यास) प्रजेिा त्रासदायक होण्याची शक्यता असते. 

कणालशर्वाय देर्वमलंदर असल्यास (तेथीि देर्वपूजा) कधीही फिदायक होत नाही. (२५) 
 

िंघाहीने हरे ग बंधुः कतृषकान् करकाणदकान्। 
णशखरे हीनमाने तु पुत्रपौत्रधनक्षयः ॥२६॥ 

 
जंघेलशर्वाय (प्रासाद बाधंल्यास ते) बाधंलर्वणाऱ्याचा, त्याच्या भाऊबंदाचंा र्वा लशल्पींचा नाश होतो. 

लशखर जर (शास्त्रात लदल्यापेक्षा) कमी मापाचे असेि तर मुिे, नातू र्व धन याचंा नाश होतो. (२६) 
 

अणतदीघे कुलच्छेदो ऱ्हस्िेणधव्याणधसंभिः । 
तस्मात् शासै्त्रस्तु मानेन सुखदं सिषकामदम् ॥२७॥ 

 
(शास्त्रात लदिेल्या मापापेक्षा) जास्त िाबंीचे असेि तर (कत्याच्या) कुटंुबाचा उच्छेद होतो; कमी 

मापाचे असेि तर रोगराईची लभती असते. तेव्हा प्रासाद शास्त्रात लदिेल्या मापाने बाधंार्वा म्हणजे तो 
सुखदायक र्व सर्व ुइच्छाचंी पूती करणारा होतो. (२७) 
 

िर्त्या ंरोपयेत् शाला ंशालाया ंिैि मण्डपम् । 
मण्डपेन ि प्रासादो ग्रस्तो िै दोषकारकः ॥२८॥ 
    इणत दोषाः । 

 



 

 अनुक्रमणिका 

जगतीर्वरती शािा असार्वी र्व शािेच्या पढेु मंडप असार्वा. मण्डप ( येव्हढा मोठा की त्याने) प्रासाद 
झाकिा जाईि (मंडपापुढे क्षूद्र भासू िागेि) तर (ती बाधंणी) दोषदायक असते. (२८) 

 
[जगतीमुळे शािा, शािेमुळे मंडप र्व मंडपामुळे प्रासाद जर झाकिा जाईि (क्षुद्र भासू िागतीि 

तर ती बाधंणी) दोषदायक असते.] 
 

(प्रासादाचं्या) दोषािंी माणहती संपली. 
 

प्रासादोच्रायणिस्ताराज्जर्ती िामदणक्षिे । 
छायाभेदेन कतषव्या तथा कलर्ि (?) णपण्डका ॥२९॥ 

 
प्रासादाच्या उंची र्व रंूदीप्रमाणे त्याच्या डाव्या र्व उजव्या बाजूना जगती प्रमाण मापाने करार्वी 

नाहीतर छायाभेदाचा (?) दोष िागतो. त्याचप्रमाणे लशर्वभिगािा लपण्डीका त्याप्रमाणे प्रासादािा जगती 
असते. 
 

िर्त्या ंणत्रितुःपंिरु्िं देिपुरं णत्रधा । 
एक - णद्व - िेद - साहस्रहस्ते स्यात् रािमग्न्दरम् ॥३०॥ 

 
राजाचे मत्क्न्दर (राजर्वाडा) एक, दोन भकर्वा चार हजार हाताचें असल्यास देर्वपुराची जगती 

त्याच्या तीन, चार भकर्वा पाच पटीने अशी तीन प्रकारची असार्वी. (३०) 
 

कलाष्टिेदसाहसे्र ऱ्हस्िे रािपुरं समम् । 
दैघ्यषतुल्य ंसपा [दा] ष्टं (?) साधांशेनाणधकं समम् ॥३१॥ 

 
 १६, आठ (भकर्वा) चार हजार हाताचें (रंूदीचे) राजमलंदर असल्यास देर्वपुर त्याच मापाचे करार्व.े 

देर्वपुर राजपुराइतक्या िाबंीचे भकर्वा त्याच्या िाबंीहून १ ¼, १ ⅛ भकर्वा १ ½ पट िाबंीचे करार्व.े (३१) 
 

द्वादश णत्रपुराणि स्युदेिस्थानाणन िोत्तरे । 
षट्कत्रशत् षड् णििृद्ध्या ि यािदे कोत्तरं शतम् ॥३२॥ 

 
उत्तर लदशिेा असिेल्या देर्वस्थानातं १२ लत्रपुरे असार्वीत. ती ३६ देर्वािये सहानंी र्वाढर्वीत १०१ 

सखं्याचंी करार्वीत. (३२) 
 

 
पुरं प्रासादरे्हे स्यात् सौधैिुलर्िक्षकैः । 
कीर्वतस्तंभैिषलारामरेै्हैभुण्डैः सुशोणभतम् ॥३३॥ 
      इणत - देिपुर - रािपुराणि । 
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देर्वपुर र्व राजमंलदर ही चुनेगच्ची, जाळ्या र्व लखडक्या, कीर्ततस्तंभ, तिार्व, आरामगृहे र्व मौल्यर्वान 
र्वस्तू यानंी सुशोलभत केिेिी असार्वीत. (३३) 
 

देिपुरे ि रािपुरे यािंी माणहती संपली. 
 

प्रासादस्योत्तरे याम्ये तथावनौ पणिमेऽणपि । 
यणद नामाश्रमं कुयुत् सततं णद्वणत्रभूणमकाम् ॥३४॥ 

 
प्रासादाच्या उत्तरेकडे, दलक्षणेकडे तसेच आग्नेय लदशकेडे र्व पलिमेकडे जर नामाश्रम (मठ) केिेत 

तर ते नेहमीच दोन - तीन मजल्याचें करार्वते. (३४) 
 

णद्वशाला मध्यषड्दारुपट्टा शालाग्रशोणभतम्। 
मत्तिारिमगे्र ि तदूध्िं पट्टभूणमषु ॥३५॥ 

 
(हा मठ) दोन शािाचंा असार्वा. या शािाचं्या पढेु मध्यभागी षड़दारुचा पट्ट (रागं) ठेर्वनू (ती 

शािा) सुशोलभत करार्वी. त्याच्या पुढ्यात ओसरी असार्वी र्व तेथे मत्तर्वारण (कठडा) असार्वा. (३५) 
 

कोष्ठार्ारं ि िायव्ये िग्न्हभारे् महानसम् । 
पुण्यरे्हं तथेशाने नैर्षत्ये पात्रमायुधम् ॥३६॥ 

 
र्वायव्य लदशिेा कोठीघर, आग्नेय लदशिेा स्र्वयंपाकघर, दानागृह ईशान्य लदशिेा र्व नैऋुत्येिा 

(देर्वाची) भाडंी ठेर्वायची जागा र्व आयुधागार असार्व.े (३६) 
 

छत्रार्ारं ि पुरतो िारुण्या ंि िलाश्रयम् । 
मठस्योपणरतः कुयुणद्वद्यािा (व्या ?) ख्यानमण्डपम् ॥३७॥ 
           इणत मठः । 

 
पुढच्या बाजूिा छत्र (चामरे र्वगैरे) ठेर्वार्वयाची कोठी असार्वी, पलिमेिा जिाशय (तिार्व, लर्वहीर 

र्वगैरे) असार्वीत. मठाच्या र्वरच्या मजल्यार्वर पाठशाळेसाठी (लर्विानाचं्या व्याख्यानासंाठी मण्डप असार्वा. 
(३७) 
 

मठािी माणहती संपली. 
 

पूिोर्कता सप्तपुण्याहप्रणतष्ठा सिष णसणद्धदा । 
रिेः सौम्यायने कुयु ग देिाना ंस्थापनाणदकम् ॥३८॥ 

पूर्वी सालंगतिेल्या सर्वलुसद्धीकारक अशा सात पुण्याहप्रलतष्ठा केल्यानंतर र्व सूयु उत्तरायणात 
असतानंा देर्व (मूतींची) स्थापना र्वगैरे कराव्यात. (३८) 
 

[श्लोक १·३६ मध्ये या सात पुण्याहप्रलतष्ठा केव्हा केव्हा करतात ते लदिे आहे.] 
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प्रणतष्ठा िोत्तरामूल आद्राया ंि पुनिषसौ । 
पुष्ट्ये हस्ते मृरे् स्िाती रोणहण्या ंश्रणत (?) मैत्रभे ॥३९॥ 

 
(देर्वमतूी) प्रलतष्ठा उत्तरा, मूि, आदा, पुनर्वुसू, पुट्य, हस्तं, मृग, स्र्वाती, रोलहणी, श्रर्वण र्व अनुराधा 

या नक्षत्रीं सूयु असताना करार्वी. (३९) 
 

णतणथरर्कता ंकुिं णधष्ट्ण्यमंं कू्ररं णिध्ययुतं तथा । 
दवधा ंणतकथ ि र्ण्डान्तं िारभोपरृ्हं त्यिेत् ॥४०॥ 

 
लरक्ता लतथी, मंगळर्वार, कू्रर अथर्वा लर्वध्ययुत नक्षत्र असतानंा तसेच दग्धा लतथी, गण्डान्त चररालश 

र्व उपग्रह र्वगैरे काळ (देर्वमतूी प्रलतष्ठेसाठी) र्वज्यु असतात. (४०) 
 

सुणदने सुमुहूते ि लवने सौम्ययुते णक्षतौ । 
अणभषेकः प्रणतष्ठा ि प्रिशेाणदकमुच्यते ॥४१॥ 

 
(देर्वासाठी) अलभषेक, प्रलतष्ठा र्व (प्रासाद) प्रर्वशे इत्यादी चागंल्या लदर्वशी, शुभमुहूतार्वर र्व िग्नार्वर 

र्व आकाशात (सूयु) उत्तरायणात असताना करार्वीत. (४१) 
 
मंडपस्य णदग्ननदेशः । 
 

प्रासादागे्र तथैशाने उत्तरे मण्डपं शुभम् । 
णत्र - पंि - सप्त - नन्दैकादशणिश्वकरान्तकम् ॥४२॥ 

 
मंडप कुठल्या णदशेला असािा –  
 

प्रासादाच्या पढु्यात तसेच ईशान्य र्व उत्तर लदशानंा मण्डप शुभदायक असतो. हा मण्डप तीन, पाच, 
सात, नऊ, ११ ते १३ हाता पयंत (िाबंी रंूदीचा) असार्वा. (४२) 

 
मण्डपः स्यात् करैरष्टादशसूयषकलाणमतैः । 
षोडशहस्ततः कुण्डिशादणधक इष्ट्यते ॥४३॥ 

 
(यज्ञ) मण्डप सहा हातापासून ८, १०, १२ भकर्वा १६ हातापयंत (िाबंी रंूदीचा) करार्वा. कुण्डाचं्या 

आकाराप्रमाणे र्व संख्येप्रमाणे सोळा हाताहून मोठा करणे योग्य असते. (४३) 
 

स्तम्भैः षोडशणभयुषर्कतं तोरिाणदणिराणितम् । 
मण्डपं िेणदकामध्ये पंिाष्टनिकुण्डकम् ॥४४॥ 

 
पाच, आठ (भकर्वा) नऊ कुण्डासंाठी मध्ये र्वेदी असिेिा मंडप सोळा खाबंासंह र्व तोरण इत्यादींनी 

सुशोलभत केिेिा असार्वा. ( ४४) 
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कुण्डमानम् । 
 

हस्तमातं्र भिेत् कुण्डं मेखलायोणनसंयुतम् । 
आर्मैिेदमन्तै्रि होमं कुयु ग णिधानतः ॥४५॥ 

 
कुण्डािे माप –  
 

कुण्ड एक हाताचे (िाबंी, रंूदी र्व खोिी) असार्व.े मेखिा र्व योनी यासह असार्व.े आगमातीि र्व 
र्वदेातंीि मन्त्र म्हणून लर्वलधपूरु्वक होम करार्वा. (४५) 
 

अयुते हस्तमातं्र ि लक्षाधषन्तु णद्वहस्तकम्। 
णत्रहस्तं लक्षहोमे तु दशलके्ष ितुःकरम् ॥४६॥ 

 
अतुत (दहा हजार) संख्याचंा होम करार्वयाचा असेि तर कंुड एक हाताचे, अधािक्ष होमासाठी 

दोन हाताचे, िक्ष होमासाठी तीन हाताचे र्व दहा िक्ष होमासाठी चार हाताचें (रंूदी, िाबंी र्व खोिी) कंुड 
करार्व े(४६) 
 

किशलके्ष पंिहस्तं कोयधे षट् करं मतम्। 
अशीणतलके्षणद्ध (ग्न्ध) करं कोणर्होमेऽष्टहस्तकम् ॥४७॥ 

 
२० िक्ष होमासाठी पाच हाताचे, अध्या कोटीसाठी सहा हाताचे, ८० िक्षासंाठी सात हाताचे र्व 

कोटी होमासाठी आठ हाताचे कंुड करार्व.े (४७) 
 

ग्रहपूिाणिधानेन कुण्डमेककरं भिेत् । 
मेखला तृतीय ंिेद-राम-युवना (वमा)ं रु्लैः क्रमात् ॥४८॥ 

 
ग्रहपूजेसाठी एका हाताचे कंुड असार्व ेअसा लनयम आहे. लतसरी मेखिा चार अंगुिाचंी (उंची र्व 

रंूदी) र्व अनुक्रमाने (दुसरी र्व पलहिी मेखिा) तीन र्व दोन अंगुिाचंी असार्वी. (४८) 
 

एकणद्वणत्रकरं कुयुत् िेणदकोपणर मण्डलम् । 
्ह्मणिष्ट्िुरिीिान्तु सिषतोभद्रणमष्ट्यते ॥४९॥ 

 
र्वदेीच्यार्वर एक दोन (भकर्वा) तीन हाताचें मंडि आखार्व.े ब्रह्मा, लर्वट्णु र्व सूयु (याचं्या 

मूतीप्रलतषे्ठसाठी) सरु्वतोभद्र (मण्डि) योग्य असते. (४९) 
 

भद्र तु सिषदेिाना ंनिा नाणभस्तथा त्रयम् । 
कलर्ोद्भिं णशिस्याणप लताकलर्ोद्भिं तथा ॥५०॥ 
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सर्वु देर्वासंाठी (सर्वुतो -) भद्र (मण्डि) र्व तीन नाभी असाव्यात. भिगोद्भर्व र्व िताभिगोद्भर्व 
लशर्वमतूीसाठी देखीि (असेच मण्डि असार्व)े. (५०) 
 

[लिगोंद्भर्व मतूीचे िक्षण लशल्परत्न (उत्तरभाग) २२·१७६ - १७९ मधे लदिे आहे.] 
 

अथ कलर्ोद्भिं िक्ष्ये कलर्ाकारस्य मध्यतः ॥१७६॥ 
नलकात् पादस्य तलं कलरे् शूल समायुतम् । 
 िन्द्रशेखरित् सि ंकारयेत् संुदराकृणतम् ॥१७७॥ 
्ह्मा तु हंसरूपेि ऊध्िषर्ो िामपाश्वषतः । 
णिष्ट्िूिषराहरूपेि दणक्षिाशें त्िधो र्तः ॥१७८॥ 
हृदयेऽञ्जणल संयुर्कतौ रर्कतर्श्यामणनभौ परम् । 
िीक्षमािौ परं कलरं् कलर्ोद्भि ंस्मृतम् ॥१७९॥ 

 
लशर्वभिग असून त्याच्या मध्यभागी चंद्रशखेर मूती असते. हंसाच्या रूपाने ब्रह्मा र्व र्वराहाच्या 

रूपाने लर्वट्णु तेथे दाखलर्वतात.] 
 

भदं्र र्ौरीणतलकं ि देिीना ंपूिने णहतम् । 
अधषिन्दं्र तडारे्षु िाप्राकारं तथैि ि ॥५१॥ 

 
(सर्वुतो -) भद्र र्व गौरीलतिक हे देर्वींच्या पूजेसाठी लहतार्वह असतात. तिार्वाच्या प्रलतष्ठसेाठी 

अधुचदं्राकार तसेच पद्माकार (कमळाच्या आकाराचे) मडंि असार्व.े (५१) 
 

रं्काभं स्िग्स्तकं िैि िापीकूपेषु पूियेत् । 
पीणठका िलपीठेषु योन्याकारं तु कामदम् ॥५२॥ 

 
िहान मोठ्या लर्वहीरीसाठी टंक भकर्वा स्र्वत्क्स्तक याचं्या आकाराचे (मंडि)? पूजेसाठी र्वापरार्व.े 

हीच मंडिे पाण्याच्या साठी (स्थापनेसाठी) र्वापरार्वी. कामनापूतीसाठी (होम करार्वयाचा असल्यास) 
योनीच्या आकाराचे मण्डि करार्व.े (५२) 
 

(म्बं?) िर्दन्तं(+) महादुरे् प्रशस्तं मण्डलं भिेत् । 
  रं्काभं ितुरसं्र ि र्िदन्तणमहायतम् ॥५३॥ 

 
महादुगा जगदम्बसेाठी उत्तम असे टंकाच्या आकाराचे चौरस र्व हत्तीच्या दातासारखे, आयताकार 

असे मंडि करार्व.े (५३) 
 

णिख्यातं सिषतोभदं्र जे्ञयान्यन्याणन लोकतः । 
पूिुणदतोरिं प्लक्ष – यज्ञाङं्ग  िर्णपप्पलैः ॥५४॥ 
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सर्वुतोभद्र मंडि प्रलसद्ध आहे. इतर प्रकारची मंडिे िोकांकडून जाणनू घ्यार्वीत (तेव्हा त्याचंी 
मालहती देत नाही.) पूरु्व लदशपेासून (उत्तरे पयंत अनुक्रमे) प्िक्ष, यज्ञागं (औदंुबर) र्वड र्व भपपळ याचं्या 
पानाचंी तोरणे करार्वीत. (५४) 
 

द्वाकत्रशत् षोडशाष्टौ ि (?) रुत्तमान् िदेपारर्ान् । 
कुणलनोऽनंर्सिषज्ञान्यज्ञाथषमणभमन्त्रयेत् ॥५५॥ 

 
३२, १६ भकर्वा आठ उत्तम, र्वदेातं पारंगत, कुिशीिर्वान्, सर्वसुंगपलरत्यागी र्व सर्वुज्ञ अशा 

(ब्राह्मणानंा) यज्ञासाठी आमतं्रण द्यार्व.े (५५) 
 

मण्डपस्य णत्रभारे्न उत्तरे स्तानमण्डपम् । 
स्थग्ण्डलं िालुकं कृत्िा शय्याया ंस्थापयेत् सुरम् ॥५६॥ 

 
मण्डपाचं्या उत्तरेस त्याच्या एक तृतीयाशं इतका स्नानमण्डप असार्वा. तेथे र्वाळूचे स्थत्क्ण्डि करून 

शय्येर्वरती देर्वमतूीिा स्नान घािार्व.े (५६) 
 

पंिर्व्यःै कषायिै िल्कलैः क्षीरिृक्षिैः । 
स्नापयेत् पंिकलशैः शतिारं िलेन ि ॥५७॥ 

 
पंचगव्य र्व क्षीररृ्वक्षाचं्या सािींचा कषाय याचं्या पाच कळशांनी र्व पाण्याच्या शभंर किशानंी 

(देर्वमूतीिा) स्नान घािार्व.े (५७) 
 

िेदमन्त्राणद - िाणदत्र - र्ीतमंर्लणनःस्िनैः । 
िसे्त्रिाच्छादयेदे्दिं िदे्या ंतं मण्डपं नयेत् ॥५८॥ 

 
र्वदेमन्त्र, र्वाजंत्री, मंगि गीते याचं्या घोषात त्या देर्वमतूीिा कप्ाने आच्छादून मंडपातीि 

र्वदेीर्वर न्यार्व.े (५८) 
 

तल्पमारोपयेदे्वद्यामुत्तराग्न्ह न्यसेत्ततः । 
कलशं तु णशरोदेशे पाद्स्थाने कमण्डलुम् ॥५९॥ 

 
तेथे मध्यान्हानंतर र्वदेीर्वरती दभ ु ठेर्वार्वते (र्व त्यार्वर मूती ठेर्वार्वी.) मूतीच्या डोक्याच्या बाजूिा 

किश र्व पायापाशी कमण्डिू ठेर्वार्वा. ( ५९) 
िज्रिैदूयषकं मुर्कताणमन्द्रनीलं सुनीलकम् । 
पुष्ट्परारं् ि र्ोमेदं िन्दं्र पूिुणदतो न्यसेत् ॥६०॥ 

 
र्वज्र, रै्वदूय,ु मोती, इन्द्रनीि, उत्तम नीि, पुट्पराग, गोमेद र्व सोमकान्त ही (रत्ने अनुक्रमाने) पूरु्व 

लदशपेासून ठेर्वार्वीत. (६०) 
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व्यिनं दणक्षिे देशे दपषिं िामतः शुभम् । 
रत्नन्यासं ततः कुयुत् णदर्कपालाणदकपूिनम् ॥६१॥ 

 
देर्वमूतीच्या उजव्या हातािा पंखा र्व डाव्या बाजूिा शुभदायक आरसा ठेर्वार्वा. नंतर (र्वर लदिेिी) 

रत्ने लदक्पािाचंी पूजा करून (त्या लदशांना) ठेर्वार्वीत. (६१) 
 

सुििं रितं ता्ंरप कासं्य ंरीकत ि सीसकम् । 
बंरं् लोहं ि पूिुणद सृष्ट्या धातूणनह न्यसेत् ॥६२॥ 

 
सोने, चादंी, ताबंे, कासें, लपतळ, लशसे, बंग (कलथि), िोखंड हे धातू पूरु्वलदशकेडून सृिीक्रमाते 

(प्रदलक्षण क्रमाने) ठेर्वार्वते. (६२) 
 

िज्र िग्न्हसहदेिी णिष्ट्िुक्रान्तेन्द्रिारूिी । 
शंणखनी ज्योणतष्ट्मती िैि स्िणरर्कतानी क्रमान् न्यसेत्  ॥६३॥ 

 
र्वज्र, अग्नी, सहदेर्वी, रै्वट्णर्वी, क्रान्ता, इन्द्राणी, र्वारुणी, शलंखनी, ज्योलतट्मती याचं्या (मूती पूर्वादी 

लदशापंासून) प्रदलक्षण क्रमाने जागा असेि त्याप्रमाणे ठेर्वाव्यात. (६३) 
 

यिो व्रीणहस्तथा कङु्ग िुिुव्हा ि णतलैयुषता । 
शाणलमु गर्ा समाख्याता र्ोधूमाि क्रमेि तु ॥६४॥ 

 
यर्व, तादूंळ, कङ्गु, जुण,ु लति, साळी, मूग र्व गहू ही अनुक्रमाने (पूरु्वलदशकेडून) ठेर्वार्वीत. (६४) 
 
[कङ्गु - आपटे याचं्या श्दकोषात अथु लदिा आहे; A kind of panic seed, 4 kinds of it are 

mentioned.] 
 

य ग देिाभरिं पूिािस्त्रालंकारभूषिम् । 
तत् सि ंणशग्ल्पने देय ंआिायुय तु याणज्ञकम् ॥६५॥ 

 
जे देर्वाचे र्वस्त्र, पूजेचे र्वस्त्र, अिंकार र्व भषूण (पूजेच्या र्वळेी मूतीर्वर घातिेिी असतात) ते सर्व ु

लशल्पीिा द्यार्व.े यज्ञातीि पदाथु आचायािा द्यार्वते. (६५) 
 

ततो महोत्सिं कुयुत् नृत्यर्ीतैरनेकशः । 
नैिेदै्यरार्वतकं पूिामंर्न्यासाणदकं तथा ॥६६॥ 

 
नंतर नाच, गाणी आलण इतर अनेक प्रकारानंी महोत्सर्व करार्वा. तसेच नैर्वदे्य, देर्वाची करुणा 

भाकणे, अंगन्यास इत्यालद पूजा भाग करार्वते. (६६) 
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क्षीरं क्षौदं घृतं खण्डं पक्वान्नाणन बहून्यणप । 
षड्रसा स्िादुभक्ष्याणि समन्तात् पणरकल्पयेत् ॥६७॥ 

 
दूध, मध, तूप, साखर र्व खूप प्रकारची षड्रसपूणु र्व गोड अशी पक्वाने्न र्व खादे्य (देर्वमंलदराच्या) 

आसमंतातच तयार करार्वीत. (६७)  
 

णिप्रािा ंसंप्रदायाच्च िेदमन्तै्रस्तथार्मैः । 
संकलीकरिं देिं न्यासं कृत्िा प्रणतष्ठयेत् ॥६८॥ 

 
ब्राह्मणाचं्या समुदायाने र्वदे र्व आगमातीि मन्त्रानंी, सकिीकरण र्व न्यास करून, देर्व (मूती) ची 

प्रलतष्ठापना करार्वी. (६८) 
 
[सकिीकरण - स्नान करून उटणे िार्वणे, अत्तर िार्वणे, र्वस्त्रािंकार धारण करणे र्वगैरे लक्रयेिा 

सकिीकरण म्हणतात.] 
 

प्रासादे देितान्यासं स्थािरेषु पृथक् पृथक् । 
खरणशलाया ंि िाराहं पौत्र्या ंि (?) नार्कुलाणन ि ॥६९॥ 

 
(प्रासादाच्या लनरलनराळ्या भागी कोणाच्या मूती असाव्यात ते देतात -) 
 

प्रासादाच्या (लनरलनराळ्या) भागापंाशी र्वगेर्वगेळ्या देर्व (मूतीं) चा न्यास करार्वा. खर (खुर ?) 
लशिेपाशी र्वराह र्व पौिीपाशी (?) नागकुटंुबाचा न्यास करार्वा. (६९) 
 

प्रकंुभे िलदेिािं पुष्ट्पके ककसुरासं्तथा । 
नग्न्दनीं िाड्यकुम्भे ि किाल्पाल्या ं(?) स्थापये ग हणरम् ॥७०॥ 

 
कंुभापाशी जिदेर्वतेची, तसेच पुट्पकंठापाशी भकपरुूषाची, जा्कंुभापाशी नत्क्न्दनी (गाईची) 

र्व कणीपाशी हरीची स्थापना करार्वी. (७०) 
 
[लर्वट्णुमूतीच्या उजव्या खािच्या हातात शखं, र्वरच्या हातात चक्र, डाव्या र्वरच्या हातात गदा र्व 

खािच्या हातात कमळ असिे म्हणते ती हरीची मूती होते.] 
 

र्िेशं र्िपीठे ि अश्वपीठे तथाणश्वनौ । 
नरपीठे नरािैंि क्षमािं कु्षरके यिेत् ॥७१॥ 

 
गजपीठापाशी गणपतीची, अर्श्पीठापाशी (अर्श्थरापाशी) अलर्श्नीकुमाराचंी, नरपीठार्वरती 

मनुट्याकृतीची र्व क्षुरका - (खुरा -) पाशी पृथ्र्वीचा न्यास करार्वा. (७१) 
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भदे्र संध्यातंरं कंुभे पािषतीं कलशे ग्स्थताम् । 
कपोताल्या ंि रं्धिुन्मंणिकाया ंसरस्ितीम् ॥७२॥ 

 
भद्रापाशी, (तेथीि थरामंधीि) अंतलरतापाशी, कंुभापाशी र्व किशार्वर उभ्या पारु्वतीची, 

कपोतािीर्वर गंधर्वांची र्व मंलचकेर्वर सरस्र्वतीची स्थापना करार्वी. (७२)  
 

िंघाया ंि णदशापालाणनन्द्रमुद्र्मसंग्स्थतम् । 
साणित्रीं भरिे देशे णशरािया ंि िेणदकाम् ॥७३॥ 

 
जंघेर्वरती लदक्पािाचंी उदगमार्वरती इदं्र (- मूती) ची स्थापना करार्वी. सालर्वत्रीची भरणीपाशी, 

लशरार्वटीर्वर र्व र्वलेदकेर्वर स्थापना करार्वी. ( ७३) 
 

णिद्याधरान् कपोताल्यामन्तराले सुरासं्तथा । 
पिषन्य ंकूर्छादे्य ि ततो मध्ये प्रणतष्ठयेत् ॥७४॥ 

 
कपोतािीपाशी लर्वद्याधराचंी र्व अंतलरतातं देर्वाचंी कूटच्छाद्याच्या मध्यभागी पजुन्यदेर्वतेची 

(र्वरूणाची) स्थापना करार्वी. ( ७४) 
 

शाखयोिन्द्रसूयौ ि णत्रमूर्वतिोत्तरारं्के । 
उदुम्बरे ग्स्थतं यक्षमणश्वनािधषिादं्रके ॥७५॥ 

 
(दरर्वाजाच्या) शाखारं्वर चदं्र र्व सूयांची र्व उत्तरंगार्वर लत्रमूतीची, उंबरठ्यार्वर यक्ष र्व अधचुदं्रार्वर 

अलर्श्नीकुमाराचंी (मतूींची) स्थापना करार्वी. (७५) 
 

कौणलकाया ंधराधारं णक्षकत िोत्तानपट्टके । 
स्तंभेषु पिषतािैंिमाकाशं ि करोर्के ॥७६॥ 

 
कौिीर्वर पृथ्र्वीधारण करणारा शषे (नाग) र्व र्वरच्या पट्टार्वर पृथ्र्वीची स्थापना करार्वी. खाबंारं्वरती 

परु्वत र्व करोटकार्वर आकाश दाखर्वार्वते. (७६) 
 

मध्ये प्रणतष्ठयेदे्दिं मकरे िान्हिीं तथा । 
णशखरस्योरूशंृरे्षु पंि पंि प्रणतष्ठयेत् ॥७७॥ 

 
मध्यभागी देर्वाची प्रलतष्ठा करार्वी र्व (प्रणािीर्वरीि) मकरापाशी गंगादेर्वीची स्थापना करार्वी. 

लशखरार्वरीि उरूश्रृंगारं्वर पाच पाच देर्वाचंी प्रलतष्ठापना करार्वी. (७७) 
 

्ह्मा णिष्ट्िुस्तथा रुद्र ईश्वरि सदाणशिः । 
णशखरे िेश्वरं देिं णशखाया ंतु सुराणधपम् ॥७८॥ 
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(लशखरार्वरीि उरुश्रृंगार्वरती) ब्रह्मा, लर्वट्णु तसेच रुद्र, ईर्श्र, सदालशर्व या देर्वमूती असाव्यात. 
लशखरार्वरती ईर्श्राची मूती असून लशखेर्वरती देर्वाचं्या राजाची (इंद्राची) मूती असार्वी. (७८) 
 

ग्रीिायाममरं देिं मण्डपे ि णनशाकरम् । 
पद्माकं्ष पद्मपतं्र ि कलशे ि सदाणशिम् ॥७९॥ 

 
ग्रीर्वरे्वरती अमर देर्वाचा, मडंपार्वरती चंद्र, पद्मपत्रार्वर पद्माक्षाचा - लर्वट्णुचा - न्यास करार्वा र्व 

(मण्डपाच्या) कळसार्वर सदलशर्वाची मूती असार्वी. (७९) 
 

सद्योिाम अघोरस्तत् पुरुष ईश एि ि । 
किुणदभद्रपयंतं पंिारें् तान् प्रणतष्ठयेत् ॥८०॥ 
    इणत स्थािर प्रणतष्ठा 

 
कणापासून भद्रापयंत सद्योजात, र्वामदेर्व, अघोर, तत्पुरुष र्व ईश (या शकंराच्या लनरलनराळ्या 

मूती) कणापासून भद्रापयंत पाचही अंगार्वर (कण,ु कोलणका, रथ, प्रलतरथ, भद्र) स्थापाव्यात. (८०) 
 

स्थािर मूतींच्या स्थापनेिी माणहती संपली. 
 

[र्वर आिेल्या लनरलनराळ्या देर्वमूतींची िक्षणे देतो. 
 
्ह्मा - आषाढदण्ड स्फलटकाक्षमािा सुर्वणकुुण्डी सरसीरुहालण । 
लबभ्राणमारक्तजटाकिापं चतुमुुखं पीतरुचं नमालम ॥२५·३६॥ (लशल्परत्न) 
 

णिष्ट्िु - चतुभुजंु लिनेतं्र च प्रशान्तं कृट्णसलंनभ' ॥३॥ 
लकरीटमुकुटं लदव्यं राजभषूणभलूषत' ।  
संपातस्थातकं पद्मपीठस्योपलर संत्क्स्थत' ॥४॥ 

 
अभयं दलक्षणे पूरु्वहस्ते र्वामे तु दण्डधृक् । 
दलक्षणे परहस्ते च चक्र र्वामे तु शखंधृक ॥५॥ 
 
पीताम्बरधरं नानालचत्रर्वस्त्रलर्वभलूषत' । 
दलक्षणेऽदलक्षणे श्रीभूःु सतं्क्स्थते हलरदीलक्षते ॥६॥ 

 
तथोरङ्घ्री हरेः  प्रारे्श् सुत्क्स्थतार्वन्यकुलितौ ॥ ६ ½ ॥ 

 
रौखागम भाग २, पटि ३६ 

 
रुद्र-चतुभुजुालस्त्रनेत्राि जटामुकुटमत्क्ण्डताः । 

श्यामर्वस्त्रधराः सरे्व शुक्िर्वणाः 
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प्रकीर्ततताः ॥४८·६२॥ 
 

समपादस्थानकाि पद्मपीठोपलर त्क्स्थताः । 
सर्वाभरणसयुंक्ताः सरु्वपुट्पैरिंकृताः ॥४८·६३॥ 
 
अभयं परशु ंसव्ये कृट्णं र्वरद र्वामके । 
महादेर्वो लशर्वो रुद्रः शकंरो नीििोलहतः ॥४८·६४॥ 
 
ईशानो लर्वजयिेशो देर्वदेर्वो भर्वोद्भर्वः । 
कपािीशत्क्स्त्र्वलत जे्ञया रुद्रास्त्र्वकेादशः स्मृतः ॥४८·६५॥ 

काश्यप लशल्प' 
 

सदाणशि-बहुरुपो दधत् दके्ष डमरंु च सुदशनु' । 
सप ंशूिाकुंशौ कुम्भ ंकौमुदीं जपमालिका' ॥४·२३॥ 
घण्टा कपाि खट्वाङ्ग तजुनी कुत्क्ण्डका ंधनुः । 
परशु ंपलट्टश ंचेलत र्वामोध्र्वालद क्रमेण लह ॥४·२४॥ रूपमण्डन 
 
इन्द्र-र्वरं र्वज्राकुंशौ चैर्व कुण्डीं धते्त करेस्तु यः । 
गजारुढः सहस्राक्ष इन्द्रः पूरु्वलदशालधपः ॥२·३१॥ रूपमण्डन 
 
िन्द्र - चंद्र रे्श्तर्वपःु कायःु तथा र्श्ेताम्बरःप्रभःु । 
चतुबाहुः महातेजाः सर्वाभरणर्वात् तथा ॥१॥ 

 
अध्याय ६८, लतसरा भाग लर्वट्णुधमोतर पुराण. 

 
सद्योिात – शुक्िाम्बरधरं देर्व ंशुक्िमाल्यानुिेपन' ।  
जटाभारयुतं कुयाद बािेन्दुकृतशखेर' ॥४·१॥ 
 
लत्रिोचनं सौम्यमुखं कुण्डिाभ्यामिंकृत' । 
सद्योजातं महोत्साहं र्वरदाभयपालणन' ॥४·२॥ रूपमण्डन 
 
िामदेि - रक्ताम्बरधरं देर्व ंरक्तयज्ञोपर्वीलतन' । 
रक्तोट्णीषं रक्तनेतं्र रक्तमाल्यानुिेपन' ॥४·३॥ 
जटाचदं्रधरं कुयात् लत्रनेतं्र तंुगनालसक' । 
र्वामदेर्व महाबाहंु खड् ग खेटक धालरण' ॥४·४॥ रूपमण्डन 
 
अघोर - दंट्राकरािर्वदनं सपुशीषं लत्रिोचन' । 
रुण्डमािाधरं देर्व ंसपुकुण्डिमत्क्ण्डत' ॥४·५॥ 
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भजंुगकेयरूधरं सपुहारोपर्वीलतन' । 
योनसं कलटसूते्रण गिे रृ्वलिकमालिक' ॥४·६॥ 
 
नीिोत्पिदिश्याममतसीपुट्पसलन्नभ' । 
भपगभभूपगजलटिं शशाकंकृतशखेर' ॥४·७॥ 
 
तक्षकं मुलिकं पादयोस्तस्य नूपुरौ । 
अघोररूपकं कुयात् कािरूपलमर्वापर' ॥४·८॥ रूपमण्डन 
 
तत्पुरूष - पीताबंरस्ततत्पुरुषः पीतयज्ञोपर्वीतर्वान् । 
मातुभिगं करे र्वामेऽक्षमािा दलक्षणे तथा ॥४·१२॥ रूप मण्डन 
 
ईश - शुद्धः स्फलटकसकंाशो जटाचदं्रलर्वभलूषतः । 
अक्षालस्त्रशिूहस्तौच कपािं र्वामतः शुभ' ॥४·१३॥ रूपमण्डन] 
 
प्रथमं देितादृष्टेदषशषयेदन्तपिषतम् । 
णिप्र ंकुमाणरका ंिस्तु ततो लोकान् प्रदशषयेत् ॥८१॥ 

 
देर्वमतूीिा दृिी आल्यानंतर प्रथम दूरच्या परु्वताचें दशनु लतिा करर्वार्व.े नंतर ब्राह्मण, कुमारी (र्व 

शुभ) र्वस्तंूचे दशनु देऊन नंतर ती मूती सामान्य जनानंा दाखर्वार्वी. (८१) 
 

ईज्यानन्तरतः कुयुत् सूत्रधारस्य पूिनम् । 
िस्त्रालंकार-भू-णित्त-र्ो-मणहष्ट्यि िाहनैः ॥८२॥ 

 
यज्ञलर्वधी झाल्यानंतर सूत्रधाराची पूजा करार्वी. त्यािा र्वसे्त्र, अिंकार, जमीन, धन गाई, म्हशी र्व 

र्वाहने द्यार्वीत. (८२) 
 

अन्यषा ंणशग्ल्पना ंपूिा कतषव्या कमषकाणरिाम् । 
स्िाणधकारानुसारेि िस्त्रताम्बूलभोिनैः ॥८३॥ 

 
इतर लशल्पींची र्व काम करणाऱ्याचंी पूजा करार्वयास हर्वी. त्याचं्या त्याचं्या अलधकारानुसार 

(लशल्पलर्वदे्यतीि पारंगतेनुसार) त्याचंी कापड, लर्वडा र्व जेर्वण देऊन संभार्वना करार्वी. (८३) 
 

काष्ठपाषाि णनमुिकाणरिो यत्र मग्न्दरे । 
भुञ्जते तत्र भर्कतासौ शंकरणस्त्रदशैः सह ॥८४॥ 

 
ज्या मलंदरातं (-साठी) िाकूड र्व दगडार्वर काम करणारे यानंा जेर्वण लदिे जाते तेथे शकंर 

देर्वासह भोजन केल्यासारखे होते. ( ८४) 
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पुण्य ंप्रसादिं स्िामी प्राथषयेत् सूत्रधारतः । 
सूत्रधारो िदेत् स्िाणमन्नक्षय ंभितात्ति ॥८५॥ 
   इणत सूत्रधार पूिा । 

 
सूत्रधारापाशी (प्रासादाच्या) मािकाने प्रासाद बाधंल्यामुळे लमळणाऱ्या पणु्याची प्राथुना 

करार्वी र्व सूत्रधाराने हा प्रासाद अक्षय तुमचाच राहीि असे मािकािा सागंार्व े(८५) 
 

सूत्रधाराच्या पूिेिी माणहती संपली. 
 

आिायषपूिनं कृत्िा िस्त्रस्ििषधनैः सह । 
दानं दद्या ग णद्विाणतभ्यो दीनान्ध दुबषलेषु ि ॥८६॥ 

 
र्वस्त्र, सोने र्व धन ही देऊन आचायाची पूजा करार्वी. ब्राह्मणानंा, गरीब दुबळ्यानंा र्व आधंळ्यानंा 

दान करार्व.े (८६) 
 

सिेषा ंधनमाधारः प्राणिना ंिीिनं परम् । 
णित्त ेदत्त ेप्रतुष्ट्यग्न्त मानुषाः  णपतरः सुराः ॥८७॥ 
       इणत प्रणतष्ठाणिणधः । 

 
धन हे सगळ्याचंा आधार आहे. (मनुट्य -) प्राण्याचें ते केर्वळ प्राण आहेत. पैसा दान केिा असता, 

मनुट्य, लपतर र्व देर्व हे फार संतुि होतात. 
 

प्रणतष्ठाणिधीिी माणहती संपली. 
 

प्रणतष्ठा िीतरार्स्य िीनशासन मार्षतः । 
निकारैः सूरमन्तै्रि णसणद्धके नलभाणषतम् ॥८८॥ 

 
र्वीतराग देर्वाची (सर्वसुंगपलरत्याग केिेल्या महार्वीराची) प्रलतष्ठा जैनपद्धती प्रमाणे करार्वी. 

लसद्ध र्व केर्वळ ज्ञानी िोकानंी सालंगतिेिा नर्वकार मंत्र र्व सूलरमतं्र यानंी स्थापना करार्वी. (८८) 
 

ग्रहाः सिषज्ञदेिाश्व पादपीठे प्रणतणष्ठताः । 
येतानन्तणिभेदेन मुग्र्कतमार्ष उदाहृतः ॥८९॥ 

 
ज्याने लनरलनराळ्या अनंत मागांनी मुक्तीचा रस्ता सालंगतिा अशा (लजनलतथंकराच्या मूतीच्या) 

पादपीठापाशी ग्रह र्व सर्वुज्ञानी देर्व याचंी उपत्क्स्थती असते. (८९) 
 

णिनाना ंमातरो यत्र यणक्षिी र्ौतमी तथा । 
णसद्धाः कालत्रयो िाताितुणिंशणतमूतषयः ॥९०॥ 
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मातृगण, गौतमी यलक्षणी तसेच काित्रय लसद्ध यासह लजनाचं्या २४ प्रकारच्या मूती असतात. (९०) 
 

इणत स्थाय णिनािारे णत्रप्राकारं रृ्हं तथा । 
सािन्तणशणखरं मग्न्दरसर त्िष्टा पदाणदकम् (?) ॥९१॥ 
प्रासादो िीतरार्स्य पुरमध्ये सुखािहः । 
कल्यािकाणर रृ्हस्य ितुर्वदकु्ष प्रकल्पयेत् ॥९२॥ 
      इणत णिन प्रणतष्ठा । 

 
र्वीतरागाचा प्रासाद गार्वाच्या मध्यभागी असणे सुखदायक असते. घराच्या चारी लदशानंा 

असल्यास ते घराचे कल्याण करणारे असते (९२)  
 

णिन प्रणतष्ठिेी माणहती संपली. 
 

माघाणद पंिमासेषु िापीकूपाणद संस्मृतम् । 
तडार्स्य ितुमुसं कुयुदाषाढमार्षयोः ॥९३॥ 

 
माघ इत्यालद पाच मलहन्यात (माघ ते रै्वशाख) िहान मोठ्या लर्वहीरींचा प्रलतष्ठालर्वलध करार्वा असे 

सागंतात. आषाढ इत्यालद चार मलहन्यात (आषाढ ते अलर्श्न) तिार्वाचा प्रलतष्ठालर्वलध करार्वा. (९३) 
 

असंस्कृतं िलं देिाः णपतरो न णपबग्न्त ते । 
संस्कृते तृग्प्तमायाग्न्त तस्मात् संस्कारमािरेत् ॥९४॥ 

 
(प्रलतष्ठालर्वधीचा) ससं्कार न झािेिे पाणी देर्व र्व लपतर पीत नाहीत. संस्कालरत पाणी लपऊन त्याचंी 

तृप्ती होते म्हणून प्रलतष्ठालर्वधीचा संस्कार करार्वा. (९४) 
 

िीिनं िृक्षिन्तूना ंयः करोणत िलाशयम् । 
दत्त ेिा स लभेत् सौख्यमुव्यां स्िरे् ि मानिः ॥९५॥ 

 
रृ्वक्ष र्व प्राणी याचें पाणी हे प्राण आहेत तेव्हा जो तिार्व बाधंीि भकर्वा पाणी देईि त्या माणसािा या 

पृथ्र्वीर्वर र्व स्र्वगात देखीि सुखाचा िाभ होईि. (९५) 
 

पुरान्धकिधे रुद्रललार्ात् पणततः णक्षतौ । 
स्िेद स्तस्मात् समुदू्भतं भूतमत्यन्त दुःसहम् ॥९६॥ 
 

पूर्वी अन्धक राक्षसािा ठार मारताना शकंराच्या कपाळार्वरीि घाम जलमनीर्वर पडिा, त्यापासून 
अत्यंत भयंकर असे (कोणी एक) भतू तयार झािे. (९६) 
 

रृ्हीत्िा सहसा देिैन्यषस्तं भूमािधोमुखम् । 
िानुनी कोियोः पादौ रक्षोणदणश णशिे णशरः ॥९७॥ 
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देर्वानंी त्यािा एकदम पकडून जलमनीर्वर खािी तोंड करून (आडर्व)े पाडिे र्व गुडघ्यार्वर, 
कोपरारं्वर र्व पायारं्वर ते बसिेत र्व ईशान्य लदशिेा शकंर त्याच्या डोक्यार्वर बसिा. (९७) 
 

ित्िाकरश ग युताः पंि िास्तुदेहे ग्स्मताः सुराः । 
देव्योष्टौ बाह्यर्ास्तेषा ंिसनाद्वास्तुरूच्यते ॥९८॥ 

 
या र्वास्तु (पुरुष) देहार्वर ४५ देर्व बसिेत र्व त्याच्या बाहेर आठ देर्वी बसल्यात. (देर्व येथे) र्वास 

करतात म्हणनू (प्रासाद, भर्वन इत्याभदना) र्वास्तु म्हणार्वयाचे. (९८) 
 

अधोमुखेन णिज्ञप्तैणस्त्रदशैर्विणहतो बणलः । 
तेनैि बणलना शाग्न्त  कुरुते हाणनमन्यथा ॥९९॥ 

 
खािी तोंड असिेल्या त्या भतूािा बिी लमळार्वा अशी मान्यता देर्वानंी लदिी तेव्हा त्यािा बिी 

देऊन त्याची शातंी करार्वी; न केल्यास हानी होते. (९९) 
 

प्रासाद भिनादीना ंप्रारंभे पणरितषने । 
िास्तुकमषसु सिेषु पूणितः सौख्यदो भिेत् ॥१००॥ 

 
प्रासाद, भर्वन इत्यालद र्वास्तू बाधंार्वयास सुरुर्वात करताना भकर्वा त्यात बदि करार्वयाच्या 

अगोदर अशा सर्वुर्वळेी त्याची पूजा केल्यास ती (र्वास्तू) सौख्यदायक होते. ( १००) 
 

एकपदाणदतो िास्तुयुित् पदसहस्रकम् । 
द्वाणत्रन्मंडलाणन स्युः के्षत्रतुल्याकृतीणन ि ॥१०१॥ 

 
एका पदा (कोष्ठा -) पासून हजार पदा ं– (कोष्ठा ं-) पयंत अशी ३२ मंडिे असून त्याचंा आकार 

र्वास्तूच्या आकाराप्रमाणे असतो. (१०१) 
 

[र्वास्तु चौरस, आयताकार, र्वतुुळाकार र्वगैरे ज्या आकाराची असेि त्याच आकाराचे मंडिे 
आखार्व.े 
 
लशल्परत्न (६·१ – २३ ½), मयमत (७·१ - २१), मानसार (७·९ - २५). 
 

या गं्रथात ३२ मंडिाचंी नार्व ेलदिी आहेत ती अशी :-- 
 
पदािंी संख्या मंडलािे नाि पदािंी संख्या मंडलािे नाि पदािंी संख्या मंडलािे नाि 

१×१=१ सकि ११×११=१२१ स्थानीय २१×२१=४४१ सुसंलहत 
२×२=४ पेचक १२×१२=१४४ देशीय २२×२२=४८४ सुप्रलतकान्त 
३×३=९ पीठ १३×१३=१६९ उभयचत्क्ण्डत २३×२३=५२९ लर्वशाि 



 

 अनुक्रमणिका 

४×४=१६ महापीठ १४×१४=१९६ भद्रमहासन २४×२४=५७६ लर्वप्रगभ ु
५×५=२५ उपपीठ १५×१५=२२५ पद्मगभ ु २५×२५=६२५ लर्वर्श्शे 
६×६=३६ उग्रपीठ १६×१६=२५६ लत्रयुत २६×२६=६७६ लर्वपुिभोग 
७×७=४९ स्थत्क्ण्डि १७×१७=२८९ व्रतभोग २७×२७=७२९ लर्वप्रलतकान्त 
८×८=६४ मंडूक १८×१८=३२४ कणािक २८×२८=७८४ लर्वशािाक्ष 
९×९=८१ परमशालमक १९×१९=३६१ गलणत २९×२९=८४१ लर्वप्रभत्क्क्त 
१०×१०=१०० आसन २०×२०=४०० सूयुलर्वशाि ३०×३०=९०० लर्वर्श्ेशसार 
३१×३१=९६१ ईर्श्रकान्त ३२×३२=१०२४ इन्द्रकान्त   
 

एका शीणतपदो िास्तुितुःषणष्ट पदोऽथिा । 
सिषिास्तुणिभारे्षु पूियेन्मण्डलद्वयम् ॥१०२॥ 

 
र्वास्तुमण्डि ८१ भकर्वा ६४ पदाचें असार्व.े र्वास्तंूच्या सर्वु प्रकारात या दोन्ही मण्डिाचंी पूजा 

करतात. (१०२) 
 

ईशो मूधषणन पिषन्यो दणक्षिं किषमाणश्रतः । 
ियस्कन्धे महेन्द्राद्याः पंिलक्षिबाहुर्ाः ॥१०३॥ 

 
(र्वास्तुपरुुषाच्या) डोक्यापाशी (असिेल्या कोष्ठात) शकंर र्व (त्याच्या) उजव्या कानापाशी पजुन्य 

असतो. (उजव्या) खादं्यापाशी जय असून महेन्द्र इत्यालद पाच देर्व हातार्वर असतात. (१०३) 
 

महेन्द्रः सूयषसत्यि भृश आकाशमेि ि । 
िग्न्हिुनुणनपूषाद्याः सप्त पादनली ग्स्थताः ॥१०४॥ 

 
महेन्द्र, सूयु, सत्य, भशृ र्व आकाश (हे ते पाच देर्व). (उजव्या) गुडघ्यापाशी अग्नी असून 

(उजव्या) पायाच्या जळीर्वर पूषा इत्यालद सात (देर्व) असतात. (१०४) 
 

पूषा ि णितथिैि रृ्हक्षतयमािुभौ । 
रं्धिो भंृर्रािि मृर्ः सप्त सुरा इणत ॥१०५॥ 

 
पूषा, लर्वतथ, गृहक्षत, यम, गंधरु्व, भृगंराज र्व मृग हे ते सात देर्व आहेत. (१०५) 

पादयोः णपतरस्तस्मात् सप्तपादतलग्स्थताः। 
दौिाणरको ऽ थ सुग्रीिः पुष्ट्पदन्तो िलाणधपः ॥१०६॥ 

 
पायापंाशी लपतर असून तेथून (डाव्या) पायाच्या नळीर्वर सात देर्व असतात. ते दौर्वालरक, सुग्रीर्व, 

पुट्पदन्त, जिालधप (र्वरुण) - (१०६) 
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असुरः शोषयक्ष्मा ि रोर्ो िानुणन संग्स्थतः। 
नार्ो मुख्यि भल्लार्ः सोमोऽणङर्राि बाहुर्ाः ॥१०७॥ 

 
असुर, शोष (र्व राज -) यक्ष्मा असून (डाव्या) गुडघ्यार्वर रोग (देर्व) स्थालपत असतो. नाग, मुख्य, 

भल्लाट, सोम र्व अलंगरा हे (डाव्या) हातार्वर असतात. (१०७) 
 

अणदणतस्त्िधदेशे (?) ि िामे किे णदणतः ग्स्थता। 
द्वाकत्रशत् बाह्यर्ा देिा नाणभपृष्ठे ग्स्थतो णिणधः ॥१०८॥ 

 
डाव्या कानार्वर लदती असून लतच्या खािच्या पदातं अलदलत असते. बाहेरच्या कोष्ठातं ३२ देर्व असून 

नाभीच्या पाठीमागच्या बाजूिा ब्रह्मदेर्व असतो. (१०८) 
 

अयषमा दणक्षिे िामे स्तने तु पृणथिीधरः । 
णििस्िानथ णमत्रि दक्षिामोरूर्ािुभौ ॥१०९॥ 

 
उजव्या स्तनापाशी अयुमा र्व डाव्या स्तनापाशी पृलथर्वीधर असतो. लर्वर्वस्र्वान र्व लमत्र हे अनुक्रमे 

उजव्या र्व डाव्या माडंीर्वर असतात. (१०९) 
 

आपस्तुमलकािास्तु (?) राय (प?) ित्सो हृणद ग्स्थतः । 
साणित्रः सणिता तद्वत् करं दणक्षिमाणश्रतौ ॥११०॥ 

 
आप र्वास्तुपुरुषाच्या (डाव्या, तळ -) हातार्वर र्व आपर्वत्स हृदयार्वर असतो. त्याचप्रमाणे सालर्वत्र र्व 

सलर्वता उजव्या हातार्वर असतात. (११०) 
 

इन्द्र इन्द्रियो मेढे्र रुद्रोऽसौ िामहस्तके । 
रुद्रदासोऽणप ततै्रि इणत िेदमय ंिपुः ॥१११॥ 

 
इन्द्र र्व इन्द्रजय मेढ्रार्वर असून रुद्र त्याच्या डाव्या हातार्वर असतो. रुद्रदास तेथेच असतो. अशा 

लरतीने (त्या र्वास्तुपुरुषाचे) शरीर र्वदे - (देर्व ?) मय झािेिे आहे. (१११) 
 

ईशान्ये िरकी बाहे्य णपणलणपच्छस्तु पूिषतः । 
णिदाणरकाग्वनकोिे ि णििुम्भािा ंणदर्ाणमता ॥११२॥ 

 
(र्वास्तुपदमण्डिाच्या) बाहेर ईशान्येिा चरकी, पूरु्व लदशिेा लपलिलपच्छ, आग्नेय कोणी लर्वदालरका 

र्व दलक्षण लदशिेा लर्वजृम्भा असते. (११२) 
 

नैर्ष त्ये पूतना स्कन्धे पणिमे िायुकोिके । 
पाप राक्षणसका सौम्येयषमं िै सिषतो ऽ च्चषयेत् ॥११३॥ 
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नैऋुत्य लदशिेा पूतना, पलिमेिा स्कन्ध(न्द) र्व र्वायव्य कोनापाशी पापराक्षसी असते. उत्तरेिा 
अयुमा असून सर्वांची पूजा करार्वी. (११३). (आकृती ३७, ३८) 
 

देणि क्ररान्ममन्दीि माषानै्नः सुरयाणमषैः । 
अपरात् िृकानैि (?) सिुन् स्ििषसुर्ग्न्धणभः ॥११४॥ 
         इणत िास्तुपुरुषन्यासः । 

 
देर्वी र्व यम इत्यादी कू्रर देर्वानंा उडदाचे पदाथु, दारु र्व मासं द्यार्वते. इतर सर्व ुदेर्वानंा तूप र्व पक्वाने्न 

तसेच सोने र्व सुगधंी पदाथु देऊन त्याचंी पूजा करार्वी. (११४) 
 

िास्तुपुरुषाच्या स्थापनेिी माणहती संपली. 
 

एकेन शासे्त्रि रु्िाणधकेन णिना णद्वतीयेन पदाथषणसणद्धः । 
तत् प्राकारान्तरतो णिलोर्कय ंमिी रु्िाढ्योणप सहायकाकं्षी ॥११५॥ 

 
खूप गुण असिेिे हे लशल्पशास्त्रार्वरीि पुस्तक लशल्पशास्त्राचे इतर गं्रथ पाहून त्याचं्या सहाय्याने 

तयार केिे आहे. त्याचं्या मदती लशर्वाय हे पुस्तक पुरे होऊ शकिे नसते. दोऱ्यात ओर्विेिा मणी देखीि 
(त्याचे सौंदयु खुिलर्वण्यासाठी) इतर पदाथांच्या सहाय्याची अपेक्षा करतोच. (११५) 
 

श्रीणिश्वकमष र्िनाथ महेश िण्डी श्रीणिश्वरूप िर्दीश्वर सुप्रसादात् । 
प्रासादमण्डनणमदं रूणिरं िकार श्रीमण्डनो रु्ििता ंभुणि सूत्रधारः ॥११६॥ 

 
श्रीलर्वर्श्कमा, गणपती, शकंर, पारु्वती, श्रीलर्वर्श्रूप जगदीर्श्र याचं्या कृपेमुळे या पृथ्र्वीर्वरीि गुणी 

सूत्रधार श्रीमण्डन याने हे सुदंर प्रासादमण्डन (नार्वाचे पसु्तक) रलचिे. (११६) 
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आकृती ३७ िास्तुपुरुष (८·१०५-११३) 

 

 
आकृती ३८ िास्तुपुरुष (८·१०५-११४) 

 
इलत श्रीसूत्रधार मण्डन लर्वरलचते र्वास्तु शासे्त्र प्रासादमण्डने अिमोऽध्यायः समाप्तः ॥८॥ 
 

श्रीसूत्रधार मणडनाने रलचिेल्या प्रासादमण्डन या र्वास्तुशास्त्रातीि अध्याय आठ संपिा (८). 
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त्क्स्थतीर्वरून देर्वाियाच्या दाराची लदशा समजते. 
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पूरु्वसूत्र (८·७) - जुन्या देर्वाियाची आखणीची प्रमुख रेखा 
(ब) 
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लभट्ट (३·१) - जोत्याचंी उंची र्वाढलर्वण्यासाठी त्याचंा सर्वात खािचा थर लर्वभाग 
भ्रम (२·७) - प्रदलक्षणा माग ु
भद्र (३·३२) - भभतीच्या िाबंीच्या मध्यभागी पुढे आिेिा भाग 
(म) 
मकर (२·१५) - मगर मात्र शरीर माशा प्रमाणे असते 
मंची (३·२१) - भभतीचा एक थरलर्वभाग 
मंडप ( २·६) - मंडप 
मंदारक (३·३४) - उंबरठ्या जर्वळीि अधचुंद्राची नक्षी 
मंडोर्वर (३·२३) - नक्षीदार भभत 
मत्तर्वारण (७·४३) - कठडा 
मुखमण्डप - सर्वात पुढीि मडंप 
(य) 
यान (३·४५) - र्वाहन 
(र) 
रंगभलूमका (७·३६) - रंगभलूम 



 

 अनुक्रमणिका 

राजपुर (८·३१) - राजधानी 
राजसेनक (७·१०) - मुखमडंपाच्या भभतीतीि एक थरलर्वभाग 
रथशािा भकर्वा रथरंध्र (२·२५) - रथशािा 
रलथका (५·१३) - कोनाडा 
रूपस्तंभ (३·६१) - दरर्वाजाच्या चौकटीतीि नक्षीदार खाबं 
(ि) 
र्विन (४·१३) - लशखराचे अतंगमुन 
र्वास्तुपदमंडि (१·१३) - र्वास्तुच्या आकारातीि मंडिात असिेिी लनरलनराळ्या देर्वाचंी स्थाने  
र्वलेद (७·४३), र्वलेदका (२·१८) - पीठ 
लर्वतान (५·४७) - लर्वतान 
र्वीतराग - जैन मुनी 
(श) 
शुद्ध - भेसळ नसिेिे 
शयनाचा - आडव्या पडिेल्या त्क्स्थतीतीि मूती. उदा. शषेशयन लर्वट्ण ू
शाखा - दरर्वाजाच्या चौकटीतीि उभे पट्ट 
लशखर - लशखर 
लशिान्यास - पायात पलहिी लशिा ठेर्वार्वयाची लक्रया 
(ष) 
षड्दारुक - पडदी 
(स) 
समसूत्र (१·४०) - एकाच पातळीत, आखणीची प्रमुख रेखा 
सरपलत्रका (२·१२), लशरापट्टी (३·२२), लशरार्वटी (३·२६) - भभतीच्या र्वरच्या भागातीि थर लर्वभाग 
संर्वरणा (२·२२) - मंडपाच्या घुमटाच्या बाहेरीि बाजूर्वरीि नक्षी 
संधार (७·८) - संलध 
संधाऱ (७·३४) - लर्वतानाचा एक प्रकार 
साधंार (३·१३) - प्रदलक्षणा माग ुअसिेिा प्रासाद 
भसहशाखा (३·६१) - दरर्वाजाच्या चौकटीतीि एक भसहाच्या नक्षीची पट्टी 
सौध - चुनेगच्ची - घर 
सोपान (२·१५) - लजना 
सूत्र (१·३०) - दोरी, आखणी करताना र्वापरार्वयाची दोरी 
सूत्रधार (१·३) - स्थपलत 
स्कन्ध (४·१३) - खादंा, लशखराची र्वरची बाजू 
स्तंभ (२·१७) - खाबं 
स्थापन (१·२०) - स्थापना 
स्थार्वर (१·४०) - कंुभ, च्छाद्य र्वगैरे थरलर्वभाग 
(ह) 
हस्त (१·२५) - एक हाताचे माप (२४ अंगुिे) 
हम्यु (७·४५) - अनेक मजिी घर 
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प्रासादमण्डन – सूिी 
 
आमिसार ४·३१ – ३४ देर्वतान्यास ८·६९ – ८०  
आय, व्ययादी १·१९ – २२ देर्वर्वाहन, चौकी २·१९ – २०  
कलपिी ४·२८ - दृलिस्थान २·२१ 
कळस ४·२४४, ३६ – ३८ लदशासाधन १·२३ 
काळ, शुभ-आखणीस, १·३० ध्र्वज ४·४४ – ४८ 
बाधंार्वयास १·३१ ध्र्वजाधार ४·३५ 
गभगुृह ३·३२ - ३६ ध्र्वजदण्ड ४·३९ – ४३ 
  नालभर्वधे २·२७ – ३१ 
जगलत २·१ – १५२·२६ नािी २·३२२·३४ - ३६ 
जमीन, पाहणीस शुभकाि, १·११ पिायतन - गणेश, २·४२ 
जमीन, पाहणीस - परीक्षा, १·१२ - चण्डी, २·४४ 
जमीन, पाहणीस - पूजालर्वलध १·१३ – १६ - लर्वट्णु २·४३ 
जागा - प्रासादासाठी १·३२ - लशर्व २·४५ 
लजनािये ७२,५२ भकर्वा २४ २·२३ - सूय ु २·४१ 
जीणोद्धारलर्वलध ८·७ – १५ पाया, लकती खोि खणार्वा १·२४ 
तोरण २·१६ – १८ पीठ - उंची ३·५ – ७३·१९ 
लत्रमूती २·४६ - ४७ - थरलर्वभाग, ३·८ – १४ 
  पूजा – आचायांची ८·८६ – ८७ 
दार - उत्तरंग, ३·६६ - लशल्पींची ८·८२ – ८५ 
- उंबरठा, अधचुन्द्र ३·३७ – ४२ प्रासाद - बाधंार्वयास 

लनलषध्दकाि 
१·१७ – १८ 

- इतर प्रासादाचें ३·४९ – ५१ - द्रव्य १·३३ 
- द्रालर्वड प्रासादाचें ३·४८ - बाधंल्याचे पुण्य १·३४ – ३५ 
- लदशा ५·९ – १० प्रासाद - प्रकार, - १४ १·६ 
- नागर प्रासादाचें ३·४३ – ४५  - मूळ ८ १·७ – ९ 
- भलूमज प्रासादाचें ३·४३ – ४७ - त्र्यंग ५·११ – १५ 
- शाखा ३·५२ – ६५ - पिाङ्ग ५·१६ – १८ 
  - सप्ताङ्ग ५·१९ – २५ 
देर्वमतूी, दृलि देणे ८·८१ - लनरंधार ६·२२ 
- दृलि स्थान ४·१ – ७  - आकार ६·२३ – २६ 
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- प्रलतष्ठाकाि ८·३८ – ४१  - जाती कैिास ६·२७-३०५, २६-
२८ 

प्रलतष्ठालर्वलध ८·५६ – ६८    गंधमादन ५·२९ 
मुखाची लदशा २·३७ – ४०  - लक्षलतर्वल्लभ ५·२५ 
  - नन्दन ५·१२ ½ 
  - नर्वमंगि ५·२९ 
  - भरु्वन ५·२४ 
- महाभाग ५·३२ घण्टेचे माप  ७·३ 
- महीधर ५·२६ – २८ लजन २·२२ 
- महेन्द्र ५·१९ – २१ प्रकार र्व स्थाने  ७·२५ – २६ 
- मुखभद्र ५·११ – १२ प्रकार, खाबंाचं्या सखं्येर्वरुन ७·१६ – २०  
- मेरू ५·३३ गूढ ७·२१ – २४ 
- लर्वजयानन्द ५·३० चौकींच्या संख्येने ७·३९ – ४५ 
- सर्वुसुगन्धर ५·३० बिाणक ७·८ – १५ 
- सर्वांगलतिक ५·३१ मण्डोर्वर इत्यालद ७·४ – ६ 
- लसतश्रृंग ५·२२ – २३ मापे ७·२८ – ३६ 
- भसह ५·१३ – १५ लशखर ७·४६ – ४९ 
- केसरी इत्यालद २५ नार्व े ६·१ – ४ संर्वरणा ३·१५ – १८ 
- मालहती ६·६ – २१ मंडोर्वर, प्रासाद, उंची ३·२० – ३० 
- मेरू ६·३१ – ३४ प्रकार र्व थरलर्वभाग ३·३१ 
- कमिहंसमेरू ६·४२ जाडी ८·४२ – ४४ 
- लकरणोदभर्वमेरू ६·४१ यज्ञमण्डप ८·४५ – ५५ 
- भरु्वनमण्डन मेरू ६·३७ – ३८ यज्ञकुण्ड ८·२९ – ३३ 
- महामेरू ६·४४ राजपुर ८·१६ – २८ 
- रत्नशीषमेुरू ६·३९ – ४० र्वास्तुदोष १·१३ – १६  
- रृ्वषभध्र्वजमेरू ६·४५ र्वास्तुपदमण्डि ८·१०१ – ११४ 
- सुरर्वल्लभ ६·३६ र्वास्तुपुरुष ८·९६ – १०० 
- स्र्वणुकेतू ६·४३ शात्क्न्त, लर्वलध १·३६ – ३८  
- लहमशीष ु ६·३५ लशखर, रेखा इत्यालद ४·५४ – ५७  
- प्रलतष्ठालर्वधी, देर्वमूती ८·५६ – ६८ लशिा, आधार ३·१ – २ 
- लजनमतूी ८·८८ – ९२ कूमु, माप १·२५ - २७ 
  - स्थापना १·२८ – २९ 
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- लर्वहीर, तिार्व ८·९३ – १५   
फालना १·४१ – ४२ शुकनास ४·२५ – २७ 
बलािक २·२४ षड्दारूक ८·३५ 
लभट्ट ३·३ – ४   
मत्तर्वारणी ७·९ स्थापना १·२५ – २९ 
मठ ८·३५८·३४-३७·   
मापे – प्रासादाच्या 
थरलर्वभागाचंी कशीघ्यार्वीत 

१·३९ - ४०   

मंडप ७·२   
 
 
 


