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घेतल्या.] 

त्रनरत्रनराळ्या िाळ्या 
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१९·१ प्रस्तर (१) 
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१९·१ प्रस्तर (२) 
२०·१ गलभषूि 
२१·१ त्रशखर 
२२·१ महानासी 
२२·२ िुद्रनात्रसका 
२४·१ प्रासादाची रंुदी व उंचीची मापे घेण्याच्या पद्धती 
२४·२ त्रनरत्रनराळी सूिे 
२५·१ चौकोनी त्रशखर 
२५·२ वतुचळाकार त्रशखर 
२५·३ आयताकार त्रशखर 
२६·१ गभचपाि 
२७·१ एकमिली प्रासाद 
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Kanarese District ‘-H. Cousens, New Imperial Series No. 
XLII, Archaeological Survey of India’ (1926) या पुस्तकातून 
घेतल्या.] 

दोनमिली प्रासाद 

२९·१ तीनमिली प्रासाद 
३०·१ चारमिली प्रासाद 
३०·२ [या आकृत्या ‘रौरवागम’ भाग २, श्री. एन. आर. भट्ट 
यानंी सपंात्रदत केलेल्या व Institute Francais D’indologie, 
पाँडेचरी, यानंी प्रत्रसद्ध केलेल्या पुस्तकातील आहेत.] 

चारमिली प्रासाद 

३१·१ किचकूट, कोष्ठ 
३१·२ सान्तरप्रस्तर कोष्ठ 
३१·३ कोष्ठपिंर 
३१·४ कंुभपंिर 
३२·१ पाचमिली प्रासाद 
४३·१ प्राकार, पत्ररवारदेवता व गावाची रचना 
४४·१ १६ खाबंी मंडप 
४४·२ २४ खाबंी मंडप 
४४·३ ३२ खाबंी मंडप 
४४·४ ४८ खाबंी मंडप 
४५·५ ६० खाबंी मंडप 
४४·६ ८० खाबंी मंडप 
४४·७ ११२ खाबंी मंडप 
४४·८ ३२ खाबंी आयताकार मंडप 
४४·९ ४४ खाबंी आयताकार मंडप 
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४४·१० ६० खाबंी आयताकार मंडप 
४४·११ [या आकृत्या The Chalukyan Architecture of the 
Kanarese District ‘-H. Cousens, New Imperial Series No. 
XLII, Archaeological Survey of India’ (1926) या पुस्तकातून 
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मंडपातील रंगस्थानातील त्रवतान 

४५·१ एकमिली गोपुर 
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Kanarese District ‘-H. Cousens, New Imperial Series No. 
XLII, Archaeological Survey of India’ (1926) या पुस्तकातून 
घेतल्या.] 

सप्तमातृका 

६१·१ [या आकृत्या ‘रौरवागम’ भाग २, श्री. एन. आर. भट्ट 
यानंी सपंात्रदत केलेल्या व Institute Francais D’indologie, 
पाँडेचरी, यानंी प्रत्रसद्ध केलेल्या पुस्तकातील आहेत.] 

सुखासनमतूी 

६२·१ [या आकृत्या ‘रौरवागम’ भाग २, श्री. एन. आर. भट्ट 
यानंी सपंात्रदत केलेल्या व Institute Francais D’indologie, 
पाँडेचरी, यानंी प्रत्रसद्ध केलेल्या पुस्तकातील आहेत.] 

सोमास्कन्देश्वर 

६३·[या आकृत्या ‘रौरवागम’ भाग २, श्री. एन. आर. भट्ट यानंी 
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६५·२ [या आकृत्या ‘रौरवागम’ भाग २, श्री. एन. आर. भट्ट 
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कल्यािमूती 

६९·१ [या आकृत्या ‘रौरवागम’ भाग २, श्री. एन. आर. भट्ट 
यानंी सपंात्रदत केलेल्या व Institute Francais D’indologie, 
पाँडेचरी, यानंी प्रत्रसद्ध केलेल्या पुस्तकातील आहेत.] 
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कालात्ररत्रशव 
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पाँडेचरी, यानंी प्रत्रसद्ध केलेल्या पुस्तकातील आहेत.] 
७८·१ [या आकृत्या ‘रौरवागम’ भाग २, श्री. एन. आर. भट्ट 
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पाठत्रवलेल्या फोटोंवरून घेतल्या.] 
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माती कलपून दोऱ्या बाधूंन केलेली मूती 

 
या आकृत्यासंाठी त्या त्या संस्थाकंडून ककवा व्यक्त्तींकडून योनय ती परवानगी घेण्यात आली आहे.  
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णनवेदन 
 
 अकिठा, वरेूळ, कारले इत्यादी त्रठकािची लेिी, कोिाकच , िगन्नाथपुरी, भवुनेश्वर तसेच 
दत्रििेतील श्रीरंगम्, मदुरै, रामेश्वर वगैरे त्रठकािची देवळे आत्रि त्रचदंबरम् चा नटराि, वात्रशमचा बालािी 
आत्रि वरेूळ, अकिठ्याच्या लेण्यातंील मरू्ततत्रशल्प आपि िेव्हा पाहतो, तेव्हा आपल्या मनात त्रवचार 
डोकावतो तो हा की, आपल्या पूवचिानंा मूर्ततत्रशल्प आत्रि वास्तुत्रशल्प याचें केवढेतरी ज्ञान असले पात्रहिे. 
पि मूर्ततत्रशल्प आत्रि वास्तुत्रशल्प ज्या शास्त्रामुळे साकार होऊ शकते त्या शास्त्रातील आपल्या पूवचिाचं्या 
गतीबद्दल माि आपिास िािीव नसते. या दृष्टीने डॉ. कुलकिी याचें काश्यपत्रशल्प हा संस्कृत गं्रथ 
मराठीत आिण्याचे कायच फारच मोलाचे आहे. त्यामुळे आपल्या वास्तुत्रशल्पशास्त्राची मात्रहती मराठी 
वाचकास होिार आहे. या गं्रथाच्या रूपाने डॉ. कुलकिी यानंी आपल्या प्राचीन संस्कृतीचा ििू एक ठेवाच 
मराठी मािसाला उपलब्ध करून त्रदला आहे. 
 
 डॉ. कुलकिी हे व्यवसायाने इंत्रित्रनअर असले, तरी त्याचंा ससं्कृतचा अभ्यास फार मोठा आहे. 
इंत्रित्रनअकरग आत्रि संस्कृत या दोन्ही त्रवषयाचें ज्ञान असल्यावाचनू “काश्यपत्रशल्प” सारखया गं्रथाचे 
भाषातंर करिे कोिासही अवघड झाले असते. डॉ. कुलकिी यानंी ही िी मोलाची कामत्रगरी बिावली 
आहे, त्याबद्दल ते अत्रभनंदनास पाि आहेत. आपला हा गं्रथ त्यानंी सात्रहत्य आत्रि संस्कृती मंडळास 
प्रकात्रशत करावयास त्रदला याबद्दल मंडळ त्याचें आभारी राहील. 
 
४२, यशोधन,  
मंुबई–४०० ०२० अध्यि, 
त्रदनाकं : १ मे, १९८६ सुरेन्द्द्र बारललगे 
[महाराष्ट्र त्रदन] महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य आत्रि संस्कृती मंडळ, 
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लेखकाचे दोन िब्द 
 
 भारतीय तत्त्वज्ञानातं साखंयाचंी पुरुष व प्रकृत्रत ही िोडी प्रत्रसद्ध आहे. देवमूती ही पुरुष व देवालय 
ही त्याची प्रकृत्रत. पुरुषापढेु प्रकृत्रत िशी नाचत असते व संसृतीचा कपगा चालू ठेवते तसे शकंराच्या 
मूतीसाठी देवालयाचा व देवमूतीच्या पूिेच्या सात्रहत्याच्या त्रनर्तमतीचा कपगा सुरू होतो. दत्रिि भारतात 
द्रात्रवड देवालयाचा पत्ररसर म्हििे देवाच्या षोडशोपचार पूिेकत्ररता तसेच त्याच्या नवत्रवधा भक्त्तीकत्ररता 
लागिाऱ्या सात्रहत्याकत्ररता त्रनमाि केलेले एक शहरच असते. पुरुषाप्रमािे देवमूती ही केवळ पाहिारी, 
ज्ञाती व उपभोग घेिारी असून, देवालय, त्याच्या पत्ररसरातील पत्ररवार देवता व त्याचंी लहान देवालये, 
देवासाठी लागिारे पि, पुष्ट्प, फल, तोय वगैरेंची सोय करिारे त्रनरत्रनराळे बािार, देवाच्या त्रनरत्रनराळ्या 
उत्सवासंाठी असलेले कल्याि मंडप, उत्सव मंडप, वसंत मंडप इत्यादी अनेक मंडप हे ििू त्याची 
प्रकृत्रतच होत. काश्यपत्रशल्प या गं्रथात देवमूती व देवालय, पुरुष आत्रि प्रकृत्रत याचें विचन आलेले आहे. 
ििू काही या गं्रथाच्या रूपाने काश्यपमुनींनी पुरुष व प्रकृत्रत याचंी एकप्रकारे पूिाच बाधंली आहे. 
मुखपृष्ठावर त्रदलेले त्रचि हीच कथा सागंते. देवालयाच्या पाश्वचभमूीवर कल्याि सुदंराची मतूी दाखत्रवली 
आहे. देवमूती व देवालय, त्रशव व मायास्वरूप पावचती ककवा पुरुष व प्रकृत्रत याचेंच ते त्रचिि आहे. 
 
 काश्यपत्रशल्पम् हा श्री. कृ. त्रव. वझे यानंी संपात्रदत केलेला व आनंदाश्रम संस्था, पुिे यानंी संस्कृत 
गं्रथावत्रल क्र. ९५ म्हिून १९२६ साली प्रकात्रशत केलेला गं्रथ अनुवादासाठी घेतला आहे. 
स्थापत्यशास्त्रदृष्ट्या त्यावर लहानशी प्रस्तावनाही या अनुवादाला िोडली आहे. 
 
 काश्यपत्रशल्पम् या पुस्तकाचे मराठीत भाषातंर करूनच ही प्रत्रक्रया थाबंली नाही तर ते छापून 
प्रकात्रशतही झाले ही प्रत्येक लेखकाला आपल्या हस्तत्रलत्रखताची हवीहवीशी वाटिारी पत्ररिती केवळ डॉ. 
सुरेंद्र बारकलगे, अध्यि, महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य संस्कृती मण्डळ, मंुबई याचं्या पे्ररिेमुळेच होऊ शकली व 
याबद्दल मी त्याचंा फार र्िी आहे. नुसते मण्डळाचे अध्यि, एक उच्च पदात्रधकारी म्हिूनच नव्हे तर एक 
सहृदय व्यक्त्ती म्हिनूही या त्रनत्रमिाने त्याचंा पत्ररचय झाला हे मी माझे भानय समितो. 
 
 काश्यपत्रशल्प हे पसु्तक सात्रहत्य ससं्कृती मण्डळाने प्रकात्रशत कराव ेयाबाबत अनाहूत पि अत्यतं 
िोरदार त्रशफारस कै. ग. ह. ऊफच  तात्या खरे, अध्यि, भारतीय इत्रतहास संशोधन मंडळ पुिे यानंी श्री. 
बारकलगे याचं्याकडे केलेली मला आठवते. कै. तात्या खरे हे त्रनस्वाथी, त्रनगवी व अभ्यासूस सवच प्रकारची 
मदत करण्यात अगे्रसर होते. त्रशल्पशास्त्राच्या अभ्यासासाठी त्यानंी मला अनमोल असे साहाय्य व प्रोत्साहन 
त्रदले. या त्रनत्रमिाने त्याचंा र्ित्रनदेश करावयाची संधी मला त्रमळाली आहे. कै. ग. ह. खरे याचंा मी फार 
र्िी आहे. 
 
 या पसु्तकात घातलेल्या आकृत्याचंी अनुक्रमत्रिका त्रदली आहे. त्यातंील आकृती क्रमाकं ८·६, 
१०·२–३, ११·१–४, १२·२–५, १३·१, १७·१, २८·२, २८·३, ३०·२, ४४·११ व ४६·१ या आकृत्या ‘The 
Chalukyan Architecture of the Canarese District–H. Cousens, New Imperial Series No. XLII 
Archaeological Survey of India (1926) या पुस्तकातून घेतल्या आहेत. या आकृत्या या पसु्तकात 
घालण्यासाठी Director (Publications), Archaeological Survey of India यानंी परवानगी त्रदल्याबद्दल 
लेखक त्याचंा आभारी आहे. 
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 आकृती क्र. ६१·१, ६२·१, ६३·१, ६४·१, ६५·१–२, ६७·१, ६८·१, ६९·१, ७२·१, ७४·१, ७६·१ व 
७७·१ या आकृत्या श्री. एन. आर. भट्ट यानंी संपात्रदत केलेल्या व Institut Francais Dindologie, पाडेंचरी 
यानंी प्रत्रसद्ध केलेल्या ‘रौरवागम’ भाग २ या पुस्तकातील आहेत. या आकृत्याचंा वापर काश्यपत्रशल्प या 
पुस्तकात करू देण्यासाठी या संस्थेच्या सचंालकानंी परवानगी त्रदल्याबद्दल लेखक त्याचंा आभारी आहे. 
 
 शातं्रतत्रनकेतन येथील डॉ. के. एम्. वमा हे भारतीय मूर्ततशास्त्राचा गाढा अभ्यास केलेले त्रवद्वान 
आहेत. काश्यपत्रशल्पात मूतीचा लाकडी सागंाडा करून, त्याला दोऱ्या बाधूंन व स्स्थरीकृत माती कलपून मूती 
कशी तयार करावी याची मात्रहती त्रदली आहे. डॉ. वमा यानंी त्याबरहुकूम लाकडी सागंाडा तयार करून 
त्याला दोऱ्या, कापड, मातीचा लेप वगैरे लावनू मूती तयार केली. थोडक्त्यात, ते या त्रवषयाचा नुसता 
पुस्तकी अभ्यास करून थाबंले नाहीत तर त्यानंी त्याचे प्रात्यत्रिकही करून पात्रहले. त्याचं्या ‘The Indian 
Technique of Clay Modelling’ या पुस्तकात त्यानंी यासबंंधीचे फोटो त्रदले आहेत. डॉ. वमा यानंी या 
फोटोंचे ब्लॉक्त्स करण्यायोनय फोटो माझ्या त्रवनंतीवरून पाठत्रवले व ते पुस्तकात घालण्यासाठी परवानगी 
त्रदली (आकृत्या ८०·१–३) याबद्दल मी त्याचंा आभारी आहे. 
 
 काश्यपत्रशल्पम् या पसु्तकाचे प्रकाशन आनंदाश्रम ससं्था, पुिे यानंी केलेले आहे. या संस्थेचे 
चालक श्री. मा. रा. आपटे यानंी पुस्तकाचे मराठी भाषातंर करण्यासाठी अनुमती त्रदली याबद्दल लेखक 
त्याचंा आभारी आहे. 
 
 हे पुस्तक महाराष्ट्र राज्य सात्रहत्य संस्कृती मंडळाने छापून प्रकात्रशत करावयाचे ठरल्यानंतर ते 
प्रत्यिात आिण्यात ज्याचंा महत्त्वाचा वाटा आहे त्या श्री. सू. द्वा. देशमुख, मंडळाचे सत्रचव याचेंही मी 
आभार मानतो. या पुस्तकाच्या छपाईचे काम व्यवस्स्थत व झपायाने केल्याबद्दल वाई येथील दी प्राज्ञ पे्रसचे 
व्यवस्थापक श्री. श्री. ग. दीत्रित याचंाही मी आभारी आहे. 
 
 काश्यपत्रशल्प हे द्रात्रवड त्रशल्पशलैीची मात्रहती देिारे पुस्तक आहे. नागर शलैीबद्दल मात्रहती देिारे 
‘प्रासाद मण्डन’ व ओत्ररसा त्रशल्पशलैीची मात्रहती देिारे ‘त्रशल्पप्रकाश’ या दोन्ही पुस्तकाचंा मराठी अनुवाद 
करावा असा इरादा आहे. ह्या पुस्तकियीतील शवेटची दोन पुस्तकेही प्रत्रसद्ध झाल्यास मराठी वाचकासं 
भारतीय त्रशल्पशास्त्राबंद्दल काहीशी व्यापक मात्रहती उपलब्ध होईल. ही पुढील कामाबद्दलची सूचना देऊन 
हे काहीसे लाबंलेले दोन शब्द पुरे करतो. 
 
अियतृतीया १९८६ र. पु. कुलकिी. 
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बाहेरी कमे िाळला । भीतरीं ज्ञानें उिळला । 
इहीं दोहीं परी आला । पारवाळा एका ॥ 

ककबहुना त्रययापरी । बाह्य चोख अवधारी । 
आत्रि ज्ञान-दीप अंतरी । म्हिोत्रन शुध्दु ॥ 

-ज्ञानेश्वरी 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

माझ्या मुलासं–त्रच. त्रगरीश व त्रच. योगेश यासं 
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प्रस्तावना 
 

१. प्रास्ताणवक 
 
 काश्यपत्रशल्पम् हा त्रशल्पशास्त्रावरील गं्रथ श्री. कृष्ट्िराय त्रवनायक वझे यानंी संपात्रदला व तो 
पुण्याच्या आनंदाश्रमाने त्याचंा गं्रथ क्रमाकं ९५ म्हिून १९२६ साली छापून प्रकात्रशत केला. या गं्रथाच्या 
आरंभी श्री. वझे यानंी िो उपोद घात त्रलत्रहला आहे, त्यात त्यानंी या गं्रथाची हस्तत्रलत्रखत प्रत मद्रास येथील 
संस्कृत गं्रथालयात आहे. ती व गुिराथ, सौराष्ट्र, माळवा इत्यादी प्रातंातंील त्रशल्पींकडे या त्रशल्पशास्त्राची 
िी फुटकळ प्रकरिे उपलब्ध झाली ती यावरून तयार केली असे उल्लेत्रखलेले आहे. त्यानंी संपात्रदलेल्या या 
काश्यपत्रशल्प गं्रथाचे दोन स्वतंि त्रवभाग करता येतात. पत्रहल्या भागात वास्तुत्रशल्प म्हििे द्रात्रवड 
प्रकारच्या प्रासादातं्रवषयी मात्रहती आहे व दुसऱ्या भागात मूर्ततत्रशल्पाची मात्रहती येते. आपापल्या परीने हे 
त्रवभाग पत्ररपूिच आहेत. द्रात्रवडप्रासादाची त्याच्या अंगोपागंासंह सवच मात्रहती व्यवस्स्थतरीत्या त्रदली आहे. 
तसेच मरू्ततत्रशल्पाच्या भागात मूतींची मापे, त्रनरत्रनराळ्या देवदेवताचं्या मूतींची लििे, आयुधे याचंी सागंोपागं 
मात्रहती त्रदली आहे. स्स्थरीकृत मातीच्या मूती कशा कराव्यात याचे येथे सपूंिच विचन येते. या त्रवषयावरील 
इतकी पूिच मात्रहती क्वत्रचतच इतर कुठल्याही त्रशल्पशास्त्राच्या पसु्तकात त्रमळते. थोडक्त्यात ज्या दोन प्रमुख 
त्रवभागावंर हे त्रशल्पशास्त्रावरील पुस्तक त्रलत्रहले गेले, त्याचंी संगतवार व पूिच मात्रहती या पसु्तकात आलेली 
आहे. हे पुस्तक मराठी भाषातंराकत्ररता त्रनवडण्याचे हे प्रमुख कारि आहे. 
 
 या पुस्तकातील पाठ अनेक त्रठकािी अशुद्ध आहेत. पुष्ट्कळदा त्यामुळे अथच लावण्याचे काम दुघचट 
होते. परंतु काश्यपत्रशल्पम् हे पुस्तक त्रशल्पशास्त्र म्हिनू मान्यता पावलेले असावे; कारि याचे उतारे शब्दशः 
त्रशल्परत्नामध्ये येतात. तसेच फ्रें च इंडॉलॉत्रिकल इस्न्स्टयूट, पांडेचरी, यानंी प्रत्रसद्ध केलेल्या रौरवागम 
या पसु्तकात अंशुमत् काश्यप या पुस्तकाचे भरपूर उतारे त्रदले आहेत व हे उतारे िसेच्या तसे 
काश्यपत्रशल्पम् मध्ये त्रमळतात. याचंाही उपयोग शुद्ध पाठ काय आहे ते समिण्यासाठी झाला. 
 
 काश्यपत्रशल्पम् व अंशुमद भेदागम या दोघाचंी त्रवषयानुक्रमत्रिका पात्रहली तर ती एकच आहे असे 
समिून येते. अंशुमद भेदागमाची अनुक्रमत्रिका श्री. प्र. कु. आचायच याचं्या मानसारावरील त्रलत्रहलेल्या 
प्रबंधात त्रदलेली आहे. खुद्द काश्यपत्रशल्पम् मध्ये [काश्यपत्रशल्पम् १·५] काश्यपमुत्रन महादेवाला त्रशल्पशास्त्र सागंाव े
या अथी त्रवनंती करताना म्हितात की, पूवी िे तुम्ही अंशुमत् नावाचे महातन्ि सातं्रगतले होते, 
त्याच्यातीलच मात्रहती सिेंपाने पुन्हा सागंावी. तेव्हा काश्यपत्रशल्पम् ही अंशुमत् काश्यपाची संत्रिप्त आवृिी 
असावी. यातील अंशुमद भेदागम तसेच अंशुमत् काश्यप ही पुस्तके अिूनही हस्तत्रलत्रखत स्वरूपातच दुर्तमळ 
गं्रथ म्हिून उपलब्ध आहेत; ती छापली गेलेली नाहीत. त्यामुळे ती पाहण्याचा योग आलेला नाही. या त्रतघा 
गं्रथाचंा तौलत्रनक अभ्यास येथे त्रदलेल्या काश्यपत्रशल्पम् च्या केवळ मराठी भाषातंरापेिा अत्रधक उपयोगी 
झाला असता. हा अभ्यास यदाकदात्रचत होईलही. पि आि घटकेला द्रात्रवड पद्धतीच्या देवालयाचंी 
बाधंिी तसेच त्याचं्या अंगोपागंाचंी मात्रहती होण्याच्या दृष्टीने सध्या केलेला प्रयत्न पुरेसा ठरावा. द्रात्रवड 
पद्धतीच्या मूतीत्रशल्पाची मात्रहतीही या प्रयत्नाने होईल. म्हिून सध्यातरी केवळ काश्यपत्रशल्पम् या गं्रथाचे 
भाषातंर एवढाच मयात्रदत हेतू पुढे ठेवनू काम केले आहे. 
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 काश्यपत्रशल्पम् या पुस्तकाचा लेखक हा कश्यप आहे की, काश्यप हे सागंिे अवघड आहे. 
कश्यपाचे त्रशल्पशास्त्र ते काश्यपत्रशल्प अशी उपपिी करता येते. कश्यपमुनींचेच उल्लखे वझे यानंी 
उपोद घातात त्रदले आहेत. याउलट खुद्द काश्यपत्रशल्पात [काश्यपत्रशल्पम् १·२] काश्यप असे म्हिाले असा 
उल्लेख आहे. तसेच अंशुमत् काश्यप व काश्यपत्रशल्प ही एकाच लेखकाची आहेत असे मानले तर पुन्हा 
कश्यपाचे ते अंशुमत् काश्यप असा त्रनवाह करावा लागिार व ते बरोबर वाटत नाही. तसेच िेव्हा 
लेखकाच्या नावावरून पुस्तकाला नाव त्रमळते तेव्हा लेखकाचे नावच तेथे असते. उदाहरिाथच भगंूृची ती 
भगुृसंत्रहता, मनूची ती मनुस्मृत्रत, अिींची ती अत्रिसतं्रहता; त्रतला आपि आिेय संत्रहता म्हित नाही. तेव्हा 
असे वाटते की, या गं्रथाचा लेखक कश्यप नसून काश्यप असावा. 
 
 वझे याचं्या मताने काश्यपत्रशल्पम् हा गं्रथ बराच प्राचीन असावा. वझेदेखील गं्रथकता कश्यप 
असावा असे म्हितात. माकच ण्डेय पुरािात त्रदले आहे की, ब्रह्मदेवाचा मुलगा मरीत्रच व त्याचा मुलगा 
कश्यप, तेव्हा कश्यपाची प्राचीनता िवळ िवळ िगाच्या उत्पिीइतकी ठरते. अथात प्रस्तुत गं्रथाचा कता 
इतका प्राचीन आहे असे वझेही म्हित नाहीत. कश्यपाच्या प्राचीनत्वाचे दुसरे उदाहरि म्हििे तैत्रिरीय 
संत्रहतेत कोिा रािाचे मंिी हे कश्यपा, तुझ्या मनोहर अशा त्रशल्पातं, प्राकारातं आमच्या रािाला आश्रय दे 
अशी प्राथचना करतात असे त्रदले आहे. [यिे त्रशल्पं कश्यप रोचनावद  । इस्न्द्रयावत्पुष्ट्कलं त्रचिभानु ॥ 

यस्स्मन्त्सूया अर्तपताः सप्तसाकम् । तस्स्मन् रािानमत्रधत्रवश्रयैनम् ॥] तेव्हा येथे त्रशल्पाशी त्रनगत्रडत असा कश्यपाचा तैत्रिरीय 
संत्रहतेहूनही िुना उल्लखे त्रमळतो. पढेु वझे म्हितात की, प्रस्तुत गं्रथ याच कश्यपाचा असे काही म्हिता येत 
नाही; माि कश्यपसतं्रहता भगवान कश्यपानंी स्वतःच्या नैधु्रव नावाच्या मुलाला उपदेत्रशली असेही सागंतात. 
भगुृसंत्रहतेत कश्यपाचंा आदरपूवचक उल्लेख आलेला आहे, त्याअथी भगुृसतं्रहतेच्या अगोदर काश्यपत्रशल्पम् 
त्रलत्रहले गेलेले असाव.े श्रतुीतदेखील कश्यपाच्या त्रशल्पप्रभावाने पृथ्वी झाली म्हिून त्रतला ‘काश्यपी’ 
म्हितात, तेव्हा श्रुत्रतकालीदेखील कश्यप त्रशल्पज्ञ म्हिून प्रत्रसद्ध होते. तेव्हा कश्यप हा सवांत प्राचीनतम 
त्रशल्पशास्त्री म्हिावयास हवा. ही सवच मात्रहती देताना ह्या प्राचीन कश्यपाने त्रलत्रहलेले ते प्रस्तुतचे 
काश्यपत्रशल्पम् असे स्पष्ट म्हिावयास ते टाळतात; कारि तसा पुरावा नाही असे ते स्पष्ट करतात. 
 
 मत्स्यपुरािात १८ त्रशल्पशास्त्रोपदेशकाचंी नाव ेआली आहेत. त्यातं कश्यप ककवा काश्यप याचे नाव 
नाही. त्रवश्वकमचवास्तुशास्त्र या गं्रथात काश्यपाचा [अगस्त्यो भगवान्नन्दी नारदश्च महामुत्रनः । 
बृहस्पत्रतस्स्तम्यलोकः काश्यपो लोकदशचकः ॥ १८·१ ॥ 
वास्तुशास्त्र ं महत्प्रोक्त्तं लोकरििहेतव े॥ १८·३१/२ ॥ त्रवश्वकमचवास्तुशास्त्र] वास्तुशास्त्रज्ञ म्हिनू उल्लखे आहे. वैखानस शाखेच्या 
प्रत्रतष्ठात्रवत्रधदपचि नावाच्या आगम गं्रथात आगमाचं्या एकापाठोपाठ असलेल्या गुरंूचा उल्लेख आहे. त्यात 
आगम ही नारायिाने ब्रह्मदेवाला, त्याने वैखानसाला व वैखानसापासून काश्यपमुनींना ती प्राप्त झाली असे 
म्हटले आहे. वैखानस म्हििे मरीत्रच. वैखानसागमाच्या संपादकाचं्या म्हिण्यानुसार मरीत्रच हा इ.स. पूवच ७ 
व्या शतकात झाला असावा. [वैखानसागमाची प्रस्तावना.] तेव्हा काश्यपाचा काळ याच्या िवळपास असावा. 
प्रस्तुत लेखकाला या त्रवषयात फारसे गम्य नसल्याने येथेच थाबंतो. 
 
 प्रस्तुत लेखक हा अत्रभयातं्रिकी त्रवषयाचा त्रवद्याथी असल्याने पढेु काश्यपत्रशल्पातील अत्रभयातं्रिकी 
त्रवषयाचा उहापोह केला आहे. प्रासादाची मापे, दाराची मापे, प्रासादाच्या इतर अंगोपागंाचंी मापे, तसेच 
पायासाठी वापरल्या िािाऱ्या मातीचे गुिधमच, मृत्रिकास्स्थरीकरि, लाकूड व दगड याचें गुिधमच 
इत्यादींची मात्रहती आली आहे. दरवािाची निी, अत्रधष्ठानाचे थरत्रवभाग, खाबंाचें शलैीनुसार प्रकार वगैरेंचा 
ऊहापोह फारसा केलेला नाही. त्रशवाय मूर्ततत्रशल्पाबद्दलची चचा केलेली नाही. खुद्द भाषातंरात योनय त्या 
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आकृत्या त्रदल्या असल्यामुळे त्याहून िास्त त्रनराळी चचा द्यावीशी वाटली नाही. असेही वाटते की, 
पुष्ट्कळदा त्रशल्पत्रवषयक पुस्तकात त्रशल्पाची शलैी, त्रशल्पाचा काळ इत्यादी गोष्टींनाच महत्त्व त्रदले िाते व 
ज्या अत्रभयातं्रिकी त्रवषयावर ते त्रशल्पशास्त्रावरचे पुस्तक त्रलत्रहलेले आहे त्याबाबत काहीच मात्रहती त्रदलेली 
नसते. ककवा त्रशल्पशास्त्रावरच्या पुस्तकात प्रस्तुत लेखकाने शलैी इत्यादीबाबत गोष्टींना महत्त्व त्रदलेले नाही 
ही वाटल्यास लेखकाच्या ज्ञानाची मयादा समिावी. तसेच काश्यपत्रशल्पम् हे द्रात्रवडपद्धतीच्या 
प्रासादाबद्दल मात्रहती देते. तेव्हा वरील अत्रभयातं्रिकी त्रवषयावरील चचा शक्त्यतो द्रात्रवड त्रशल्पशलैीच्या इतर 
त्रशल्पशास्त्रत्रवषयक पसु्तकातं त्रदलेल्या मात्रहतीच्या आधारे केली आहे. शक्त्यतो नागर प्रासादाचंी मात्रहती 
देिाऱ्या त्रशल्पशास्त्रत्रवषयक गं्रथातंली मात्रहती त्रदलेली नाही. प्रस्तावना आटोपशीर व्हावी व त्रवषय एकाच 
त्रशल्पशलैीला धरून चर्तचला िावा म्हिून ही मयादा घालून घेतलेली आहे. 
 

२. णदिासाधन 
 
 चार मुखय त्रदशा–पूवच, पत्रश्चम, उिर व दत्रिि या भारतीयानंा फार पूवीपासून मात्रहती होत्या. 
र्नवदे, यिुवेद, शतपथ ब्राह्मि, श्रौतसूिे, पुरािे यातं त्रदशाबंद्दल मात्रहती त्रमळते; एवढेच नव्हे तर एखाद्या 
त्रवत्रशष्ट त्रठकािी या त्रदशा अचूक रीत्या कशा त्रमळवाव्यात याबाबतचे ज्ञानही उिरोिर वाढत गेलेले त्रदसते. 
 

णदिाबंद्दलचे वैणदककालीन ज्ञान 
 
 र्नवदेात त्रदशा व उपत्रदशा याचंा उल्लखे आहे. [र्नवेद १·२·३१·१४] यिुवेदात पाच त्रदशाचंा उल्लखे 
आहे. त्या आहेत त्रदश, प्रत्रदश, आत्रदश, त्रवत्रदश आत्रि उत्रद्दश. या शब्दाचंा अथच होतो अनुक्रमे (मुखय) त्रदशा, 
पुढील त्रदशा, मागील त्रदशा, (पुढील व मागील याचं्या) मधली त्रदशा आत्रि उध्वच त्रदशा. [यिुवेद ६·१९]. 
 
 शतपथ ब्राह्मिात त्रदशाचंी सखंया चार, पाच, सहा, सात, नऊ व दहापयंत वाढलेली त्रदसते. [शतपथ 
ब्राह्मि ६·३·१·४४; २·४·४·२४, ६·७·१·१६, ९·५·२·८, ६·३·१·२१, ६·८·२·१२]  
 
 यिुवेदात [यिुवेद १५·१०–१४] तसेच शतपथ ब्राह्मिात [शतपथ ब्राह्मि ८·६·१·५–९, ८·३·१·१४] पूवच, दत्रिि, 
पत्रश्चम, उिर व बृहती (कदात्रचत ऊध्वच) अशी प्रादत्रिण्यक्रमाने त्रदशाचंी नाव ेत्रदली आहेत. 
 
 एका वषात (संवत्सर) ३६० त्रदवस असतात ही मात्रहती र्नवदेकाळीही होती [र्नवेद १·१६४·४८]; 
येवढेच नव्हे तर अत्रधकमास धरून वषच ३९० त्रदवसाचें होते हे यिुवेदकाळी [यिुवेद ३०·१५] व 
शतपथब्राह्मिकाळी [शतपथ ब्राह्मि ९·१·१·४३] तरी त्रनत्रश्चत मात्रहती होते. त्रशवाय ३० मुहूतांचा एक त्रदवस होतो व 
वषात त्याचंी संखया १०,८०० मुहूतच होते याचाही उल्लेख शतपथ ब्राह्मिात [शतपथ ब्राह्मि १०·४·२·२०] त्रमळतो. 
तेव्हा सूयच उगवतो ती पूवच त्रदशा व मावळतो ती त्रदशा पत्रश्चम याबद्दलचे ज्ञान भारतीयानंा र्नवदेकाळापासून 
असाव े याबद्दल संशय राहत नाही. माि शकूंच्या सावलीवरून पूवच व पत्रश्चम त्रदशा व त्यावरून दत्रिि व 
उिर त्रदशा कशा त्रमळत्रवता येतात याचे स्पष्ट विचन वदेातं ककवा ब्राह्मि गं्रथातंही त्रमळत नाही. 
 
 शतपथ ब्राह्मिातं [शतपथ ब्राह्मि २·१·२·१–३.] कृत्रिका निि पूवच त्रदशलेा उगवते व ते पूवच त्रदशा कधीच 
सोडीत नाही असे विचन आहे. यावरून शतपथब्राह्मिकाळी पूवच त्रदशा त्रनत्रश्चत करावयाची रीत मात्रहती 
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असावी असे अप्रत्यिरीत्या समिते. कारि अगोदर पूवच त्रदशा कोिती हे त्रनत्रश्चत केल्याखेरीि अमुक एक 
निि त्या त्रदशलेा उगवते व ती त्रदशा सोडून कधीही िात नाही असे त्रवधान करिे अशक्त्य आहे. त्रशवाय 
भारतीयानंा शतपथब्राह्मिकाळी त्रदवसा पूवच त्रदशा कशी ठरवावयाची याचे ज्ञान होतेच; पि रािीदेखील पूवच 
त्रदशा कशी त्रनत्रश्चत करावी ते मात्रहती होते असे या त्रवधानाने समिते. 
 
 यिुवेदात [यिुवेद २·१·३] यज्ञीय मंडपाचं्या बाबतीत प्राचीनवशं, दत्रििवशं असे शब्द त्रमळतात. िो 
मंडप प्राचीनवशं आहे त्याची तुळई पूवचपत्रश्चम असावी व दत्रििवशं मंडपाची तुळई दत्रििोिर असावी असा 
त्याचंा अथच होतो. यावरून अप्रत्यिरीत्या यिुवेदकाळीदेखील त्रदशात्रनत्रश्चतीबद्दलचे ज्ञान असावे असे 
अनुमात्रनता येते. 
 
 शतपथ ब्राह्मिात [शतपथ ब्राह्मि १·२·५·१४, ३·५·१·९ वगैरे.] ‘प्राची’ हा शब्द बऱ्याचदा आला आहे. प्राचीचा 
अथच आहे पूवच-पत्रश्चम िािारी रेषा. कोित्याही वदेीची अगर अस्ननत्रचतीची ककवा इतर वास्तूची आखिी 
करताना प्रथम प्राची त्रनत्रश्चत करतात. ही नुसती पूवचपत्रश्चम रेषा नसून ती त्या वदेीची मध्यरेषाही असते. 
तेव्हा िरी शतपथ ब्राह्मिात प्रत्यि त्रदशा कशा त्रनत्रश्चत कराव्यात हे त्रदलेले नसले तरी त्रदशा कशा 
ठरवाव्यात याचे ज्ञान त्या काळी त्रनत्रश्चत होते. 
 
 श्रौतसूिातं शुल्बसूिे नावाचा भतू्रमत्रतत्रवषयक व वदेी, त्रचती यांच्या आखिीसंबधंी तसेच त्रवटानंी त्या 
कशा बाधंावयाच्या या बाबतीत मात्रहती देिारा भाग येतो. त्यात पूवच त्रदशा कशी त्रनत्रश्चत करावी याचे विचन 
येते. 
 

सूयावरून णदिा णमळणवण्याची रीत 
 
 कात्यायन शुल्बसूिात [कात्यायनशुल्बसूि १·२–३] पूवच, पत्रश्चम, दत्रिि व उिर त्रदशा त्रमळवावयाची रीत 
खालीलप्रमािे त्रदली आहे. 
 
 समपातळीत असलेल्या ित्रमनीत शकूं पुरून शकूंच्या लाबंीइतकीच दोरी घेऊन शकूंचा मध्य धरून 
वतुचळ काढाव.े िेथे शकूंच्या टोकाची सावली सकाळी लहान होत असताना व संध्याकाळी पुन्हा मोठी होत 
असताना वतुचळाला स्पशच करील तेथे दोन शकूं ठोकावते. त्या दोन शकंूंना िोडिाऱ्या रेषेला ‘प्राची’ 
म्हितात. त्यानंतर पूवच व पत्रश्चम त्रदशाकंडे ठोकलेल्या शकंूंच्या मधील अंतराच्या दुप्पट लाबंीची दोरी घेऊन 
त्रतची टोके या शकंूंना बाधंावीत व दोरीचा मध्यकबदू बोटात धरून दोरी दत्रििेकडे तािावी. िेथे दोरीचा 
मध्यकबदू येईल तेथे शकूं ठोकावा. तो दत्रिि त्रदशा दाखत्रवतो. हीच रीत वापरून व दोरी उिरेकडे तािून 
उिर त्रदशा त्रमळवावी. 
 

नक्षत्ावंरून लकवा ताऱयावंरून णदिाज्ञान 
 
 मानवशुल्बसूिात [मानवशुल्बसूि १०·१·१·३] त्रचिा व स्वाती, श्रवि आत्रि प्रत्रतश्रवि, कृत्रिका आत्रि 
प्रत्रतकृत्रिका त्रतष्ट्य व पनुवचसू या ताऱ्याचं्या िोडी त्रित्रतिापासून युगप्रमाि (१६३ सें. मी.) वर आल्यावर 
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त्याचं्या मध्यावर पूवच त्रदशा असून त्या त्रदशनेे दोरीच्या गाठी ठेवाव्यात असा उल्लखे त्रमळतो. या नििावंरून 
पूवच त्रदशा कशी त्रनत्रश्चत करावी याचे त्रवज्ञान याहून अत्रधक त्रदलेले नाही. 
 

णिल्पिास्त्राच्या गं्रथातंील माणहती 
 
 त्रशल्पशास्त्रात त्रदशा त्रमळत्रवण्यासाठी शकूंच्या सावलीचा उपयोग त्रदला आहे. माि अत्रधक अचूक 
त्रदशा त्रमळत्रवण्यासाठी दुरुस्त्या सातं्रगतल्या आहेत. 
 
 शकूंची लाबंी १२ अंगुले त्रदली आहे. परंतु िास्त अचकू त्रदशा त्रमळत्रवण्यासाठी मानसारात [मानसार 

६·७] उिम शकूंची उंची २४ अंगुले (४५·६ सें. मी.) त्रदली आहे तर त्रवश्वकमचवास्तुशास्त्रात [त्रवश्वकमचवास्तुशास्त्र 
३·७–३४] देवालयासाठी, िेथे त्रदशासाधन फार अचूक करावयास हव ेतेथे शकूंची उंची ४८ अंगुले सातं्रगतली 
आहे. वतुचळाचा व्यास २४ अंगुले ककवा शकूंच्या उंचीच्या दुप्पट बहुतेक सवच गं्रथातं त्रदला आहे. त्रशल्पदीपक 
[त्रशल्पदीपक १·२०–२१], रािवल्लभ [रािवल्लभ १·१०–११] व कुण्डत्रसद्धी [कुण्डत्रसद्धी ्ोक १०] या गं्रथातं शकूंची उंची 
१२ अंगुले असताना वतुचळाचा व्यास ३२ अंगुले घ्यावा म्हिनू सातं्रगतले आहे. शकूं ित्रमनीला लंबरूप आहे हे 
अत्रधक अचूक रीत्या ठरत्रविे यामुळे शक्त्य होते. (१२२ + १६२ = २०२) 
 
 शकूं ित्रमनीत पक्का रोवतात व िमीन कमळगभाप्रमािे समतल करतात. िमीन समतल आहे की 
नाही हे पाहण्यासाठी वास्तुत्रवदे्यत [वास्तुत्रवद्या १·३१–४१/२] अवनत नावाचे उपकरि वर्तिले आहे. 
 
 शुल्बसूिात त्रदलेली रीत वापरून अचकू त्रदशा त्रमळत नाहीत. सूयाचा उदय व अस्त दररोि एकाच 
त्रठकािी होत असता तर कुठल्याही दुरुस्तीची गरि नाही. पि सूयच सहा मत्रहन्यातूंन ककच वृि ते मकरवृि 
असा ४७° त्रफरतो. त्यामुळे सकाळी व संध्याकाळी वतुचळावर शकूंची सावली आल्यावर ज्या खुिा केल्यात 
त्या बरोबर परस्पर त्रवरुद्ध त्रदशानंा नसून त्यात सूक्ष्म चूक असते. ही चूक कमीत कमी व्हावी म्हिनू 
हयशीषचपचंरािात शकूंने त्रदशासाधन करताना ते शरद ककवा वसतं र्तूत कराव े म्हिून सातं्रगतले आहे. 
याचे कारि या र्तूत सूयच त्रवषुववृिाच्या आसपास असतो व वरील दुरुस्ती कमी प्रमािात ककवा अत्रिबात 
न लावली तरी चालते हेच असाव.े 
 
 ही चूक दुरुस्त करावयाच्या रीती त्रशल्पशास्त्रगं्रथात त्रमळतात. सूयच सहा मत्रहन्यातं ४७° त्रफरतो 
म्हििे २४ तासात १/४°. वतुचळाचा व्यास २४ अंगुले असेल तर २४ तासातूंन सावली ३·८ त्रम. मी. दूर 
सरकेल. समिा, शकूंची सावली सकाळी व संध्याकाळी िेव्हा वतुचळास स्पशच करते, त्याला आठ तासाचंा 
अवधी लागतो. तेव्हा सकाळी केलेली पत्रश्चम त्रदशकेडील खूि ३·८/३ = १·२ त्रम. मी. अंतराने बदलावयास 
हवी. काही गं्रथातं या चुकीची दुरुस्ती प्रायोत्रगकरीत्या करावयाची रीत त्रदली आहे. वरीलप्रमािेच शकूंची 
छाया सकाळी व संध्याकाळी िेथे वतुचळास छेदते तेथे खुिा कराव्यात व या दोन खुिामंधील वळेेची नोंद 
ठेवावी. दुसऱ्या त्रदवशी सकाळी पुन्हा िेथे शकूंची छाया वतुचळास छेदेल तेथे खूि करावी. ही खूि आदल्या 
त्रदवशी केलेल्या खुिेहून वगेळी येईल. या दोन खुिामंधले अंतर हे सूयाचे २४ तासातंील त्याच्या पत्रहल्या 
त्रठकािाहून ढळल्यामुळे आले. आदल्या त्रदवशी केलेल्या खुिामंधली वळे मात्रहतीच असते. तेव्हा त्या 
वळेेच्या प्रमािात दुरुस्ती करून या दोन्ही खुिाचं्या मध्ये त्रतसरी खूि करावी. ही त्रतसरी खूि व पूवेकडील 
खूि यानंा िोडिारी रेषा अचूक पूवच व पत्रश्चम त्रदशा दाखत्रवते. 
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 ही दुरुस्ती त्रनरत्रनराळ्या काळी सूयाच्या स्स्थतीवरून त्रनरत्रनराळी येईल. कुण्डत्रसद्धीत ही दुरुस्ती 
खालीलप्रमािे त्रदली आहे, 
 
 सूयच कन्या राशीत असेल तर दुरुस्ती तीन यूका (तीन त्रम. मी.) करावी. असेच वृषभ– १ यूक, 
मेष– २ यकूा, मृग (कंुभ)– २ यूका, मकर– १ यूक, त्रमथुन व ककच  काही नाही, कसह– ३ यूका, तुला– ३ 
यूका, वृत्रश्चक– १ यूक, धनु– काही नाही व मीन– २ यूका. 
 
 काही त्रशल्पशास्त्रगं्रथातं आिखी एक दुरुस्ती त्रदलेली असते. पूवच–पत्रश्चम रेषा ही वतुचळाच्या 
कें द्रस्थानावरून न िाता ती दूरवर असते. तेव्हा ही रेषा वतुचळमध्यावर आिण्यासाठी ही दुरुस्ती असावी; 
कारि कोित्याही वास्तूची प्राची ही केवळ पूवच–पत्रश्चम रेषा नसून ती त्या वास्तूची मध्यरेषादेखील असते. 
ही दुरुस्ती ग्रन्थनामासंह खाली सारिीत त्रदली आहे. या सारिीवरून त्रदसून येईल की केवळ मत्रहने, ककवा 
सूयच ज्या राशीत असतो त्या राशीवरच ही दुरुस्ती अवलंबून नसून दुरुस्ती ज्या त्रठकािी करावयाची ती 
िागा ब्रह्मावतच, आयावतच व त्रवन्ध्याच्या दत्रििेकडे िशी असेल त्याप्रमािे बदलते, व त्यावरूनही या 
अनुमानाला बळकटी त्रमळते. 
 

दुरुस्ती अगुंलामंध्ये 

राशी इंग्रिी 
मत्रहने 

वास्तु-
त्रवद्या 

मयमत मानसार त्रवश्वकमचवास्तुशास्त्र 
१–
१० 

१०–
२० 
त्रदवस 

२०–
३० 

१–
१० 

१०–
२० 
त्रदवस 

२०–
३० 

कवध्याच्या 
दत्रििेस 

आया-
वतच 

ब्रह्मा-
वतच 

कन्या ऑगष्ट ते 
सप्टेंबर 

काही 
नाही 

१ २ २ – १ २ – २ ५ 

वृषभ एत्रप्रल ते 
मे 

,, १ २ २ – १ २ – ४ ३ 

मेष माचच ते 
एत्रप्रल 

२ १ ० ० २ १ ० ४ १ ३ 

कंुभ िाने. ते 
फेबु्र. 

६ ५ ४ ४ ६ ५ ४ ४ १ १ 

मकर त्रडसें. ते 
िाने. 

८ ७ ६ ६ ८ ७ ६ ८ १ १ 

त्रमथुन मे ते िून २ ३ ४ ४ २ ३ ४ ३ ६ ५ 
ककच  िून ते 

िुलै 
४ ३ २ २ ४ ३ २ ४ – – 

कसह िुलै ते 
ऑगष्ट 

२ १ ० ० २ १ ० ४ १ ४ 

तुला सप्टें. ते २ ३ ४ ४ २ ३ ४ २ १ २ 
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ऑक्त्टो. 

वृत्रश्चक ऑक्त्टो. 
ते नोव्हें. 

४ ५ ६ ६ ४ ५ ६ ४ – १ 

धनु नोव्हें. ते 
त्रडसें. 

६ ७ ८ ८ ६ ७ ८ ६ १ – 

मीन फेबु्र. ते 
माचच 

४ ३ २ १ ४ ३ २ ४ १ ५ 

 
ताऱयावंरून णदिाज्ञान 

 
 मुहूतचमातचण्ड नावाच्या १६ व्या शतकातील गं्रथात त्रदले आहे की, उज्जयनी शहराच्या दत्रििेकडे िर 
त्रदशासाधन करावयाचे असेल तर त्रचिा व स्वाती याचं्यातील अंतराच्या मध्यकबदूवरून पूवच त्रदशा त्रमळवावी 
व उज्जयनीच्या उिर त्रदशलेा पूवच त्रदशा त्रमळत्रवण्यासाठी कृत्रिका नििाचा उपयोग करावा. दोन्ही टोकानंा 
त्रछदे्र असलेल्या बाबंूच्या पोकळ नळीचा वापर करून पूवच त्रदशा नििावंरून कशी त्रमळवावी ती रीतही या 
पुस्तकात त्रदली आहे. रािवल्लभ [रािवल्लभ १·११] व त्रशल्पदीपकात [त्रशल्पदीपक १·२१] धु्रव व सप्तषींचे तारे 
यावंरून उिर त्रदशा त्रनत्रश्चत करावयाची रीत त्रदली आहे. 

 

३. भारतीय भूणमपरीक्षा 
 
 भारतीय वास्तुशास्त्रज्ञ एखादे गाव वसत्रवण्यापूवी ककवा घर बाधंण्यापूवी त्यानंा आधारभतू 
असलेल्या ित्रमनीची योनयायोनयता कशी ठरवीत असत याबद्दल बरीच मात्रहती उपलब्ध आहे. 
त्रशल्पशास्त्रावरील गं्रथ इ. स. ५ व ेशतक ते १५ व ेशतक या कालखंडात त्रलत्रहले गेलेत. बहुतेक सवच गं्रथातं 
‘भपूरीिा’ नावाचा स्वतंि अध्याय आढळतो. त्यावरून असे वाटते की, गावासाठी ककवा घरासाठी िमीन 
कशी असावी याबाबत बराच त्रवचार केला गेलेला असावा. एवढेच नव्हे तर बहुतेक त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथातं 
याबाबत त्रदलेली मात्रहती िवळ िवळ सारखीच आहे, त्यावरून वास्तूसाठी िमीन कशी असावी 
याबाबतची ठाम व त्रनत्रश्चत मते तयार झाली असावीत. 
 
 एखादे गाव िेथे वसवावयाचे असेल तेथील प्रदेशाची प्रथम पाहिी करून तेथे अनुकूल गोष्टींची 
समृद्धी आहे की नाही हे ठरवावयास हव.े यासाठी देशाचे तीन प्रमुख भाग पाडलेले आहेत. त्यानंा अनूप, 
िागंल व साधारि देश अशी नाव ेआहेत. 
 
 िेथे गोड व शुद्ध पािी भरपूर उपलब्ध आहे, ज्या प्रदेशातून पुष्ट्कळ व मोठ्या नद्या वाहतात, 
िेथील िमीन मिबूत असून शतेीकामास उिम असते, िेथे तादूंळ, गहू व ऊस याचंी त्रनपि खूप मोठ्या 
प्रमािात होऊ शकेल, िेथील िमीन कुश नावाच्या गवताने सतत झाकलेली असते व िेथील हवामान 
समशीतोष्ट्ि असते अशा प्रदेशाला ‘अनूप’ म्हितात. भारतीय वास्तुशास्त्रज्ञाचं्या मते असा प्रदेश गाव 
वसत्रवण्यास प्रशस्त असतो. 
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 ‘जागंल’ देशात काटेरी व रुि झाडे आत्रि उघडेवाघडे डोंगर असतात. या प्रदेशात पाण्याचे दुर्तभि 
असून त्रवत्रहरींना पािी थोडे व फार खोलीवर लागते. सूयाचे ऊन येथे अत्यंत प्रखर असल्याने येथील पश,ू 
पिी हे त्रनबचल व मासंरत्रहत असतात. हवते धुळीचे प्रमािही बरेच असते. 
 
 ज्या प्रदेशात अनूप व िागंल या दोन्ही त्रवभागाचें गुि संत्रमश्र रीतीने असतात त्यास ‘साधारि’ 
म्हितात. अशा प्रदेशात पािी फार कमी नसते पि त्याचप्रमािे त्याचा भरपूर पुरवठा नसतो. अन्नधान्याची 
रेलचेल नसली तरी ते पुरेसे असते. [समरागंिसूिधार ८·३–४] 
 
 कसधू नदीचे खोरे, गंगा व यमुना या नद्याचंी खोरी यानंा अनूप प्रदेशाचे विचन बरोबर लागू पडते. 
मध्यप्रदेश, गुिराथ, दखखन ही िागंल प्रदेशातं येतात तर दत्रिि कहदुस्थानचे विचन साधारिप्रदेश म्हिनू 
करता येईल. 
 
 घराकत्ररता ककवा प्रासादाकत्ररता िागा ठरत्रवताना त्रतचा आकार तसेच त्रतचा त्रदशापरत्व े उतार 
याचंा त्रवचार करतात. ित्रमनीचा आकार वतुचळाकार, अधचचदं्राकार, त्रिकोिी, पाच ककवा सहा कोनी, शलू 
अथवा सापाप्रमािे लाबंलचक, मृदंगाप्रमािे मध्यभागी रंुद व दोन्ही टोकासं अरंुद अशी, पक्ष्याचं्या 
चोचीप्रमािे दोन बािू खूप लाबं व त्रतसरी बािू एकदम लहान अशी, मासा हिी ककवा कासव याचं्या 
पाठीप्रमािे आकार असलेली, िी आयताकार आहे पि त्रिची लाबंी त्रतच्या रंुदीपेिा सवापटीने िास्त आहे 
अशी िमीन त्याज्य समिावी. [तन्िसमुच्चय १·३१, मानसार ४·१३–१४] 
 
 ित्रमनीची युक्त्तायुक्त्तता ती कोित्या त्रदशलेा उतरत गेली आहे त्यावरूनही ठरत्रवली िाते. पूवच व 
उिर त्रदशाकंडे उतार असलेली िमीन शुभ व धनदायक समितात. पत्रश्चम व दत्रििेकडे उतार असलेली 
िमीन त्याज्य समितात. ज्या ित्रमनीचा उतार पत्रश्चमेकडे आहे ती धनियकारक असते. दत्रििेकडे उतार 
असलेली िमीन मालकाला मृत्युकारक होते. [वास्तुत्रवद्या २·२–३, मानसार ३·९१/२, ११, १२१/२] पूवच व वायव्य आत्रि 
वायव्य आत्रि उिर, उिर व ईशान्य, ईशान्य व पत्रश्चम या त्रदशाकंडे िमीन उतरत गेली तर ती शुभ असते. 
पत्रश्चम व आननेय, दत्रिि आत्रि आननेय, नैर्च त्य व दत्रिि, पूवच व नैर्च त्य, पत्रश्चम आत्रि वायव्य या त्रदशानंा 
ित्रमनीचा उतार असेल तर ती िागा अशुभ समिून त्यागावी. [वास्तुत्रवद्या २·८–१५] 
 
 ित्रमनीचा त्याज्यात्याज्यता त्रतच्या त्रदशापरत्व ेउतारावरून कुठल्या शास्त्रीय तत्त्वावरून ठरत्रवली 
गेली हे कळिे अवघड आहे. पूवापार आलेल्या समिूतीवर बहुधा ित्रमनीची ही युक्त्तायुक्त्तता ठरत्रवली गेली 
असावी. शतपथब्राह्मिात [शतपथब्राह्मि ३·१·१·१–२] यज्ञशालेकत्ररता िागेची त्रनवड करताना ती कशी असावी 
याचे विचन आहे. यज्ञाचे स्थान उंच िागी असाव.े त्याचा आकार चौरस असावा. िागेचा उतार पूवच त्रदशकेडे 
असावा कारि ती देवाचंी त्रदशा आहे, ककवा िमीन उिरेकडे झुकलेली असावी कारि ती मानवाचंी त्रदशा 
आहे. ित्रमनीचा उतार दत्रििेकडे नसावा कारि ती त्रपतराचंी त्रदशा आहे. यावरून असे वाटते की 
उताऱ्याच्या त्रदशवेरून ित्रमनीची परीिा याचे मूळ िुन्या समिुतीत आहे. 
 

जणमनीची सूक्ष्म परीक्षा 
 



 अनुक्रमणिका 

 वर त्रदल्याप्रमािे गाव वसत्रवण्यासाठी ककवा घर बाधंण्यासाठी स्थूलमानाने िागा त्रनत्रश्चत 
केल्यानंतर ित्रमनीची सूक्ष्म परीिा करून ती िमीन घराच्या, प्रासादाच्या अगर कोित्याही वास्तूच्या 
पायासाठी योनय आहे की नाही हे ठरत्रवतात. सूक्ष्म परीििाचे दोन प्रकार आहेत. ित्रमनीचे दृत्रष्टत्रनरीिि 
करिे म्हििे केवळ पंचेस्न्द्रयानंी इतर कोठल्याही साधनाचंी मदत न घेता मातीची परीिा करिे हा पत्रहला 
प्रकार व मातीवर त्रनरत्रनराळे प्रयोग करून वास्तूच्या पायासाठी ती योनय तेवढी मिबूत आहे की नाही ते 
पाहिे हा दुसरा प्रकार. 
 
 दृत्रष्टत्रनरीििाने ित्रमनीचा रंग, गंध, रस, ध्वत्रन व स्पशचमान याचंा शोध करून त्रतची युक्त्तायुक्त्तता 
ठरत्रवतात. 
 
 रंग– माती सवचि एकाच रंगाची असावी. त्रनरत्रनराळ्या िागी वगेवगेळ्या रंगच्छटा असलेली अथवा 
त्रवविच नसावी. पाढंऱ्या रंगाची माती घराच्या पायासाठी सवोिम, त्यानंतर त्रपवळ्या व ताबंड्या रंगाचं्या 
मातीचा क्रम लागतो. काळ्या व त्रनळ्या रंगाची माती त्रनकृष्ट असते व शक्त्य तर अशा ित्रमनीवर घर बाधूं 
नये. [समरागंिसूिधार ८·४८–५६, त्रशल्पदीपक १·२३, रािवल्लभ १·१३, अस्ननपुराि ९२·७, मत्स्यपुराि २५३·११–१२] 
 
 गंध– माती सुगंत्रधत असावी. त्रतला कंुकू, अगरू, कापूर, चन्दन याचं्यासारखा ककवा याचं्या 
त्रमश्रिासारखा सुवास असावा. कमळ, कण्हेर, मालती, चाफा या फुलापं्रमािे माती सुवात्रसक असावी. ज्या 
मातीला गोमूि, दूध, दही, दारू अथवा आसवाप्रमािे ककवा नुकत्याच दळलेल्या त्रपठाप्रमािे वास येतो ती 
माती घराच्या पायासाठी उिम समिावी. गटारातून येतो तसा घाि वास, स्मशानातील मातीला असतो 
तसा वास, तेल, पे्रत ककवा माशापं्रमािे ज्या मातीला दुगंधी येते ती त्याज्य समिावी. [समरागंिसूिधार ८·४६–
४७, ५८, त्रशल्पदीपक १·२३, रािवल्लभ १·१३] ज्या मातीला शुद्ध तुपाप्रमािे सुगधं आहे ती सवोिम. त्रतच्या खालोखाल 
ज्या मातीला रक्त्ताप्रमािे, खाद्यान्नाप्रमािे ककवा मद्याप्रमािे वास येतो ती माती उिरोिर कमी दिाची 
समिावी. [बृहत्सतं्रहता ५२·९६, अस्ननपुराि ९२·७] ज्या मातीला िळकट वास आहे ककवा पिी, मासे अथवा पे्रत 
याचं्याप्रमािे दुगधंी येते अशी िमीन त्याज्य समिावी. [मानसार ४·११] 
 
 रस– चवीप्रमािे मातीचे तीन भेद केले आहेत. ज्या मातीचा स्वाद सुरुचीपूिच असतो ती उिम 
माती; त्रिची चव त्रतखट ककवा आबंट असते ती मध्यम प्रकारची माती व त्रिची चव कडू ककवा त्रमठाप्रमािे 
खारट आहे ती माती कत्रनष्ठ समिून तेथे घर बाधूं नये. [समरागंिसूिधार ८·४९, ६०, त्रशल्पदीपक १·२४, रािवल्लभ १·१३, 
बृहत्सतं्रहता ५३·९७, मत्स्यपुराि २५३·१२–१३] 
 
 ध्वनी– मातीला ठोकले असता िसा आवाि येईल त्यावरूनही त्रतची पायासाठी उपयुक्त्तता 
ठरत्रवली िाते. ज्या मातीचा आवाि मृदंग, बासरी, नगारा ककवा हिीच्या तुतारीसारखा अथवा घोड्याच्या 
कखकाळण्याप्रमािे खिखिीत ककवा सागरगिचनेप्रमािे गंभीर असतो ती माती उिम समिावी. उंटाच्या 
गडगडण्याप्रमािे, गाढवाच्या ओरडण्याप्रमािे ककवा ओढ्यात उथळपिे वाहिाऱ्या पाण्याप्रमािे अथवा 
मातीच्या फुटक्त्या मडक्त्याप्रमािे त्रटचका आवाि िी माती ठोकली असता येतो ती वास्तूच्या पायासाठी 
योनय नाही. [समरागंिसूिधार ८·५१, ६२, तंिसमुच्चय १·३०, ३२, त्रशल्पप्रकाश १·१३–१६] 
 



 अनुक्रमणिका 

 स्पिशमान– िी िमीन स्पशास मऊ व सुखद असून त्रहवाळ्यात उष्ट्ि व उन्हाळ्यात शीतल असते 
ती चागंली समितात. ज्या िमीनीचा स्पशच रुि आहे व त्रिचे तपमान र्तुमानाप्रमािे न बदलता उष्ट्ि 
ककवा थंडच रहाते अशी िमीन त्याज्य समिावी. [समरागंिसूिधार ८·५०, ६१] 
 
 त्याज्य जणमनीची आिखी काही लक्षिे– ज्या िागेिवळ पूवी स्मशान होते, ज्या ित्रमनीत खोल 
खडे्ड असून झाडाचं्या मुळानंी फटा पडल्या आहेत; ज्या ित्रमनीत वारुळे, मृत प्रािी, केस, हाडे ककवा 
धान्याचे तुष हे िास्त प्रमािात आहेत अशी िमीन त्याज्य समिावी. ित्रमनीत कुिक्त्या लाकडाचे तुकडे, 
अधचवट िळालेले कोळसे अगर त्याचंी राख ककवा मृत प्राण्याचंी हाडे असतील तर अशी िमीन वास्तूच्या 
पायासाठी योनय नाही. [समरागंिसूिधार ८·५३–५४, त्रवश्वकमचवास्तूशास्त्र ५·२६–२७, मानसार ४·८, तंिसमुच्चय १·३१] ही सवच 
लििे पीट (peat) मातीची आहेत. अशा मातीवर वास्तू बाधंली असता ती सतत दबत िाते व वास्तू शवेटी 
मोडकळीस येते म्हिनू आधुत्रनक भतू्रवज्ञानशास्त्राप्रमािेही अशी िमीन पायासाठी अयोनय समितात. 
[बृहत्सतं्रहता ५३·८८, महाकत्रपल पाचंराि, हयशीषच पाचंरािाच्या ८·१० ची टीका., हयत्रशषच पाचंराि ८·१०, वास्तुत्रवद्या २·३९, अपरात्रितपृच्छा 
५१·२८] 
 
 प्राचीन वास्तुशास्त्रीय गं्रथापं्रमािे मातीचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. स्स्ननध व अस्स्ननध माती. स्स्ननध 
माती त्रचकि असून तीत वाळूचे प्रमाि फार थोडे असते. अशी माती पाया खोदण्यास कठीि असते. 
अस्स्ननध मातीत वाळूचे प्रमाि िास्त असून तीत िाड वाळू तसेच दगडगोटेही असतात. ही माती 
खिावयास सोपी असते. [काश्यत्रशल्प ४·२–४, समरागंिसूिधार ८·७०] 
 
 स्स्ननध आत्रि अस्स्ननध दोन्हीही तऱ्हेची माती पायाकत्ररता चागंली समितात. माि स्स्ननध मातीत 
पािी भरपूर असेल (अत्रतपतं्रकला) व िारही पुष्ट्कळ असून त्रतला दुगंधी येत असेल तर अशी माती वास्तूच्या 
पायासाठी त्याज्य समिावी. ही सवच समुद्रकाठच्या मातीची (Marine clay) लििे आहेत. ही मातीदेखील 
वास्तूच्या विनाने फार दबली िाते म्हिून पायाकत्ररता ही माती सवचथा अयोनय आहे. अस्स्ननध मातीत 
दगड, गोटे व िाड वाळू असू नये. त्रतच्यात मिी, शखं, कशपले, अथवा प्रवाळ असतील तर ती माती ग्राह्य 
समिावी. [काश्यत्रशल्प ४·२–४, समरागंिसूिधार ८·७०] 
 

मातीवरील चाचण्या 
 
 वरील दृत्रष्टत्रनरीििाच्या परीिेतून िी िमीन वास्तूच्या पायासाठी योनय समिली िाईल त्रतच्यावर 
प्रयोग करून त्रतची अत्रधक परीिा घेतली िाते. या प्रयोगानंी मातीची घनता, त्रतचे सस्च्छद्रत्व वगैरे 
गोष्टींबद्दल मात्रहती त्रमळते. असे प्रयोग बरेच आहेत पि त्यातंले प्रमुख दोन देतो. 
 
 परीक्षा पणहली– एक हात (४५·६ सें. मी.) लाबं, रंुद व त्रततकाच खोल खड डा खिनू, िी माती 
खड डा खिताना बाहेर काढली ती पुन्हा या खड्ड्ड्यात दाबून दाबून भरावयाची. खड डा पूिच भरून िास्त 
माती वर उरली तर ती िमीन वास्तूच्या पायासाठी उिम असते. खड डा पूिच भरून मातीचा थर 
पूवीइतकाच येण्यासाठी खड्ड्ड्यातून काढलेली सवच माती लागली तर ती िमीन मध्यम प्रतीची समिावी. 
याउलट खड्ड्ड्यातून काढलेली सवच माती खड्ड्ड्यात घालूनही िर तो पूिच भरला नाही व पूवचवत 
भरण्यासाठी अत्रधक मातीची गरि लागली तर ती माती त्रनकृष्ट समिून त्रतच्यावर वास्तू बाधूं नये. [सम. सू. 
धार ८·६७–६९, मानसार ५·१७–१८, बृहत्सतं्रहता ५३·९२, अपरात्रितपृच्छा ५१·७–८, हयशीषच पंचराि ६·१०, त्रशल्पदीपक १·२६, रािवल्लभ १·१६, 
अस्ननपुराि ९२·८–९, मत्स्यपुराि २५८·१६–१७.] 
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 मातीची मिबुती (घनता) िािण्याची ही पद्धती वैत्रदककाळापासून भारतीयानंी शोधून काढली 
असावी असे म्हिण्यास िागा आहे. शतपथब्राह्मिात उल्लेख आहे, “आता तो खड्डा खोदतो आहे...; माती 
पूवचत्रदशकेडे टाकीत आहे... आता ती माती पनु्हा खड्ड्ड्यात भरत आहे.... आता मंि म्हित माती दाबून 
दाबून मिबतू करीत आहे... तो माती इतकी दाबतो की ती ित्रमनीच्या समतल होते; ककवा खड्ड्ड्यातील 
माती ित्रमनीहून थोडी उंच होते. ही उंची देवतापि आहे म्हििेच हा खड्डा असाधारि आहे.” [शतपथब्राह्मि 
३·६·१·१६–१८] 
 
 परीक्षा दुसरी– परीिा एक मध्ये त्रदल्याप्रमािे एक हात लाबंी, रंुदी व खोलीचा खड्डा तयार करून 
तो पाण्याने काठोकाठ भरावा. नंतर खड्ड्ड्यापासून शभंर पावले सावकाश दूर िाऊन पुन्हा त्याच गतीने 
खड्ड्ड्याकडे परत याव.े िर खड्ड्ड्यातील पाण्याची पातळी पूवीइतकीच असेल तर ती िमीन उिम, 
पाण्याची पातळी एक यवापेिा (तीन त्रम. मी.) कमी खाली गेली असेल तर ती िमीन मध्यम प्रतीची व 
पाण्याची पातळी एक यवापेिा अत्रधक खाली गेली असेल तर ती माती कत्रनष्ठ प्रतीची समिावी. [त्रशल्परत्न 
३·१९, ईशान त्रश. गु. देवपद्धत्रत २३·३८, हयशीषच पंचराि ६·१०, त्रशल्पदीपक १·२६, रािवल्लभ १.१६, सम. सू. धार ८·७२.] 
 
 वास्तुशास्त्राच्या इतर गं्रथातं ह्या परीिेचे विचन िरा त्रनराळे केलेले असते. अपरात्रितपृच्छात 
[अपरात्रितपृच्छा ५१·९] त्रदले आहे की, एक हात घनमानाच्या खड्ड्ड्यात पािी भरून, शभंर पावले अंतर िाऊन 
परत खड्ड्ड्यापाशी आल्यावर िर पाण्याची पातळी १/४ हातापेिा (११·६ सें. मी.) कमी खाली गेली असेल 
तर ती िमीन उिम असते. िर पाण्याची पातळी १/४ हातापेिा िास्त पि १/२ हातापेिा (२३·२ सें. मी.) 
कमी खाली गेली असेल तर ती िमीन मध्यम प्रतीची समिावी. खड्ड्ड्यातील पाण्याची पातळी िर १/२ 
हातापेिा िास्त खाली गेली असेल तर ती िमीन कत्रनष्ठ प्रतीची असते. 
 
 बृहत्सतं्रहतेप्रमािे [बृहत्सतं्रहता ५३·९३] िर शभंर पावले िाऊन परतल्यावर पाण्याची पातळी 
पूवीइतकीच रात्रहली तर ती िमीन वास्तूच्या पायासाठी उिम, पि िर पािी ६४ पल म्हििे एक आढक 
(३·५ त्रलटर) इतके कमी झाले तर ती माती कत्रनष्ठ समिावी. 
 
 मानसारात [मानसार ११·१७] याच प्रयोगाचे विचन त्रनराळे त्रदले आहे. एक हात घनमानाच्या खड्ड्ड्यात 
संध्याकाळी काठोकाठ पािी भराव े व दुसऱ्या त्रदवशी सकाळी पाण्याची पातळी पहावी. िर खड्ड्ड्यात 
थोडेफार पािी उरले असेल तर ती िमीन वास्तूच्या पायासाठी उिम मानतात. त्या खड्ड्ड्यात पािी 
अत्रिबात उरले नाही व फक्त्त तळाची िमीन ओली असेल अथवा ती कोरडी पडून त्रतला भेगा पडल्या 
असतील तर ती िमीन अयोनय समिावी. 
 
 या परीिाचें भतू्रवज्ञानशास्त्रदृष्ट्या केलेले परीिि कुलकिी [‘प्राचीन भारतीय वास्तुसात्रहत्यमें भतू्रम-परीिि’, 
िनचल ऑफ द इस्न्स्टयूशन ऑफ इंत्रित्रनयसच, कहदी त्रवभाग, त्रिल्द ५३, त्रडसेंबर.] (१९७२) या लेखात त्रिज्ञासूंनी पहाव.े 
 

४. मृणत्तका स्स्थरीकरि 
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 मृत्रिका स्स्थरीकरिाचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. एखाद्या िागी वास्तू बाधंावयाची असेल व तेथली 
पायाकत्ररता लागिारी िमीन योनय इतकी मिबूत नसेल तर त्रतचे दृढीकरि करिे हा मातीच्या 
स्स्थरीकरिाचा पत्रहला प्रकार. या रीतीत माती िेथे असेल त्रतचे दृढीकरि कराव े लागते. भारतीय 
त्रशल्पगं्रथातं या प्रकारच्या मृत्रिकास्स्थरीकरिाबद्दल फारशी मात्रहती त्रमळत नाही. पािथळ ित्रमनीतील 
पाण्याचा त्रनचरा करून ती मिबूत कशी करावी याबाबत फक्त्त उपाय त्रदला आहे. पूवीच्या काळी िनसंखया 
कमी व त्यामानाने िमीन त्रवपुल असल्याने वास्तूची उभारिी चागंल्या ित्रमनीवरच करीत असत. मातीच्या 
स्स्थरीकरिाच्या दुसऱ्या प्रकारात ित्रमनीतून माती खिून काढून त्रतच्यावर योनय त्या प्रत्रक्रया करून ककवा 
योनय त्या वस्तू मातीत त्रमसळून नंतर ही स्स्थरीकृत माती वापरिे हा भाग मोडतो. या प्रकारच्या 
मृत्रिकास्स्थरीकरिाबद्दल बरीच मात्रहती त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथातं त्रमळते. या प्रकारची स्स्थरीकृत माती कभत 
बाधंण्यासाठी, त्रवटा तयार करण्यासाठी, कभतीवर लेप (Plaster) देण्यासाठी, मातीच्या देवमूती व त्या 
देवमूतीच्या बाहेरून लेप देण्यासाठी वापरीत असत. माती स्स्थरीकरिाच्या पद्धती अथात माती कशाकत्ररता 
वापरावयाची यावर अवलंबून असत. 
 

वैणदककालीन मृणत्तका स्स्थरीकरि 
 
 वदेकाळाच्याही अगोदर असलेल्या कसधुससं्कृतीच्या शहराचं्या उत्खननातं मातीची भाडंी, कच्च्या 
व भािलेल्या त्रवटा वगैरे वस्तू त्रमळतात. ही भाडंी िरी मिबूत व कलापूिच आहेत तरी त्याचं्या त्रनर्तमतीसाठी 
माती मुद्दामहून स्स्थरीकृत करून वापरली असावी असे वाटत नाही. या मातीचे रासायत्रनक पृथक्करि 
केल्यानंतर तीत वाळू व चुना आहेत असे कळते. माि हे पदाथच मूळचेच मातीत होते. मातीच्या 
स्स्थरीकरिाकत्ररता ते मुद्दामहून घातले नसावते. अथात मातीची भाडंी भािून पक्की करिे हा 
स्स्थरीकरिाचा उपाय त्यानंी वापरला आहे. 
 
 महाराष्ट्रात ताम्रपाषात्रिक युगात तयार केलेली िी मातीची भाडंी सापडतात, त्याचं्या मातीत 
त्रतच्या दृढीकरिाथच वाळू मुद्दामहून घातली असावी असे त्रदसते. ही मातीची भाडंी आगीत भािून इतकी 
पक्की केली होती की त्यानंा ठोकले असता त्याचं्यातून खिखिीत आवाि त्रनघतो. [साखंत्रलया ह. (१९७०)] तेव्हा 
भारतीयानंा मातीच्या किाचंी पुनरचचना करून (rearrangement and addition of soil particles) त्रतच्या 
भौत्रतक स्स्थरीकरिाची (mechanical stabilization) युक्त्ती मलूऐत्रतहात्रसक काळापासून (protohistoric 
period) प्रारंत्रभक स्स्थतीत मात्रहती होती. 
 
 यिुवेद सतं्रहतेत [यिुवेद सतं्रहता ११·१०–१४, १८, २५–२८, ३३–३७, ४०–४१, ४५, ४६, ४९, ५०, ५४–६२.] त्रवटा व 
मातीचे ‘उखा’ नावाचे भाडें तयार करण्याची रीत त्रमळते. माती खिून तीत बकऱ्याचे केस, अगदी बारीक 
वाळू, लोखंडाचे चिूच व दगडाची बारीक भकुटी त्रमसळून हे सवच त्रमश्रि पुनः पुन्हा मळून व मदचन करून 
एकिीव करीत. या मातीच्या त्रवटा व उखा नावाचे भाडें तयार करीत. हे सावलीत एक त्रदवस वाळवनू नंतर 
घोड्याच्या त्रलदीच्या आगीच्या धुरात खालीवर, आतून बाहेरून धुत्रपत करीत. त्यानंतर एक खड्डा करून 
त्यात वीटा व उखा, औदंुबर, पलाल वगैरे झाडाचं्या फांद्यासंकट ठेवनू त्यानंा एक त्रदवस व राि आगीत 
भािून पके्क करीत. 
 
 शतपथब्राह्मिात [शतपथब्राह्मि– “अथैतत् ियं त्रपषं्ट भवत्रत । शकच राऽश्माऽयोरसस्तेन 
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स सिृत्रत स्थेम्ने ॥ ६·५·१·६ ॥ स्थेम्ने म्हििे मिबुतीसाठी.] बारीक वाळू, दगड व लोखंडाचे चिूचही मातीत त्रतच्या 
मिबुतीसाठी त्रमसळावीत असे स्पष्ट म्हटले आहे. 
 
 हे उखेचे भाडें िर भािताना फुटले तर या भािलेल्या मातीचे चूिच करून ते पत्रहल्या मातीत, 
म्हििे त्रिच्यात बकरीचे केस वगैरे घातले आहेत त्या मातीत, त्रमसळून पुन्हा उखापाि तयार करून 
भािाव.े ते फुटत नाही असा हवाला शतपथब्राह्मिात [शतपथब्राह्मि– “अथ मृदमाहृत्य । उखा ंचोपशया ंच त्रपष्टट वा 

स सजृ्योखा ं करोत्रत... ॥ ६·६·४·९ ॥] त्रदला आहे. भािलेल्या मातीच्या भकुीटस ‘सुखी’ म्हितात. ती मातीत 
घातल्यास माती स्स्थरीकृत होते. हे ज्ञान वैत्रदककालीही प्राथत्रमक स्वरूपात होते असे यावरून समिते. 
 
 वैत्रदककाली मातीत कोळशाची राख घालून ती स्स्थरीकृत करावयाची पद्धत मात्रहती होती. 
बौधायन शुल्बसूिात [बौधायन शुल्बसूि– “उखमभस्मना ससजृ्येष्टकाः कारयेत्रदत्रत ॥ २·७८ ॥ 

सवंत्सरभतंृ एवैतदुपपद्यते न रात्रिभतृः ॥ २·७९ ॥] त्रदले आहे की, िो यज्ञ एक वषचभर (संवत्सर) सतत चालेल त्याच्या 
वदेीच्या त्रवटा तयार करताना त्या मातीत उखमभस्म घालाव ेअसा त्रनयम त्रदला आहे. उखापािात त्रवस्तव 
ठेवीत. त्याची िी राख िमे ते उखमभस्म. बौधायनानंी असाही त्रनयम त्रदला आहे, की एका रािीपुरतीच िी 
वदेी वापरावयाची त्रतच्या त्रवटातं उखमभस्म घालू नये. तेव्हा मातीत राख घालून ती स्स्थरीकृत करावयाची 
पद्धत बौधायनानंा ज्ञात होती. 
 

णिल्पिास्त्राच्च्या गं्रथावरून मृणत्तकास्स्थरीकरि 
 
 मातीचे जेथल्या तेथेच स्स्थरीकरि– भगुृसंत्रहतेत [भगुृसतं्रहता– “अनूप ं िलपङ कमयं देश ं
पूवोिरखातात्रभत्ररष्टकोपलपूत्ररतात्रभगचतात्रभरास्त्रावयेत् ॥” 
अध्याय ८ ॥] पािथळ िागेतील पाण्याचा त्रनचरा करून ती माती मिबतू करावी असे म्हटले आहे. पािथळ 
ित्रमनीत आडव ेव उभे चर खिून ते दगडगोयानंी भरावते. हे चर िवळच असलेल्या नाल्याला आिनू 
सोडावते म्हििे त्याचं्यात िमलेले पािी नाल्यावाटे त्रनघून िाईल व माती दृढीभतू होईल. पािथळ 
मातीच्या स्स्थरीकरिाची ही पद्धत अवाचीन काळीही स्वस्त व फार प्रभावी म्हिून वापरली िाते. 
 
 स्स्थरीकृत मातीचा वापर– माती खोदून त्रतच्यात योनय ते पदाथच त्रमसळून ही स्स्थरीकृत माती 
दुसरीकडे वापरायची या पद्धतीचे वगीकरि खालीलप्रमािे करता येईल. 
 
 १) माती संपीत्रडत करून (compaction) २) मातीच्या किाचंी पुनरचचना करून, ३) मातीत 
बन्धकद्रव्य घालून, ४) मातीचे रासायत्रनक स्स्थरीकरि अ) चुना आ) िार व इ) िलाभेद्य पदाथच मातीत 
घालून. 
 
 १) माती संपीडीत करिे– गावाच्या रििाकत्ररता मातीचा तट बाधंत. ही माती हिींच्या पायानंी 
तसेच धम्मसानंी धुमसून मिबूत करीत. [समरागंिसूिधार १०·२०] या मातीच्या दोन्ही बािंूना त्रवटाचंी ककवा 
दगडाचंी कभत बाधंत. 
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 वास्तूच्या पायासाठी खंदक खित. ते वाळूच्या थरानंी भरत त्यावळेेला वाळू संतृप्त करीत व 
धुमसत. वाळूतून पािी वाहून गेल्यास वाळू मिबतू होते. हेदेखील त्रदले आहे. [त्रशल्पप्रकाश १·८०, काश्यपत्रशल्प 
४·६–७ 
हयशीषच पञ्चराि– पूरयेत् खातकं यत्नात् पादंपादं यथाक्रमम् ॥ ११·१२ ॥ 

अष्टागुंलं मृत्रिकया हस्तकं चेष्टकात्रदत्रभः । 
त्रसक्त्त्वा त्रसक्त्त्वा तु तोयेन कलसैः काञ्चनात्रदत्रभः ॥ ११·१३ ॥ 
आकोटनं ततः कुयात् मुद गरैः ब्रह्मवृििैः । 

ईशान त्रश. गु. देवपद्धत्रत. २७·४३–४४.] 
 
 २) मातीच्या किाचंी पुनरचचना करिे– मातीची कभत बाधंण्यासाठी पाढंरी, ताबंडी ककवा त्रपवळ्या 
रंगाची माती घ्यावी. या मातीत िाड वाळू, िार, लाकडाचे तुकडे, तादुंळाचे फोलकट ही असल्यास काढून 
टाकावीत. या मातीत त्रिफळाचा कषाय [त्रिफळाचा कषाय – त्रहरडा, बेहडा व आवळा याचंी भकुटी चारपट पाण्यात घेऊन ते पािी 
एकपट होईल इतके उकळावे. (अस्ननपुराि २८१·१०) घालून खूप त्रदवस ती पायानंी तुडवनू एकिीव करावी. [त्रशल्परत्न 
२१·१४–१५, त्रशल्परत्न १४·१६, वास्तुत्रवद्या १६·२–३] 
 
 त्रवटासंाठी स्स्थरीकृत माती करण्यासाठी वर त्रदलेली माती खड्ड्ड्यात घालून खूप त्रदवस तुडवावी. 
त्यातं िीरवृिाचंा (अश्वत्थ, वट इत्यादी) कडक आत्रि त्रिफळाचा कषाय घालावा व माती खूप तुडवावी व ती 
त्रवटा तयार करण्यास वापरावी. [त्रशल्परत्न १४·४५–५७, वास्तुत्रवद्या १६·१–५] माती खूप तुडत्रवल्यामुळे त्रचकिमातीची 
ढेकळे वगैरे पूिच मोडून सवच कि त्याचं्या मूळ आकारातं येतात. हा एक मातीच्या किाचंी पुनरचचना 
करण्याचाच प्रकार आहे. िीरवृिाची साल आत्रि गोंद हे बन्धकद्रव्य म्हिनू उपयोगात आितात. त्रिफळाचा 
कषाय कृत्रमत्रकटािूचंा नाश करतो. 
 
 ३) मातीत बधंकद्रव्य व चुना वगैरे घालून रासायत्रनक स्स्थरीकरि करतात. शखं, कशपले भािून 
त्याचंा चुना तयार करावा. त्यामध्ये बारीक वाळू समप्रमािात घालावी. मुद ग क्वाथाचे [मुद गक्वाथ–िीरवृि, 
कदंबवृि याचंा कडक, त्रिफळाचे पािी, माष नावाचे बी व हरबऱ्याच्या डाळीचे ककवा गव्हाचे त्रशिलेले पीठ हे सवच त्रमसळून त्यात सोळापट पािी 
घालावे. पािी एक भाग राहील इतके हे त्रमश्रि उकळावे.] पािी, गुळाचे पािी आत्रि खूप त्रपकलेल्या केळाचे चिूच हे सवच 
अलग अलग चुन्याच्या एकचतुथांश भाग घेऊन चुना व वाळूच्या त्रमश्रिात घालाव.े हे सवच त्रमश्रि एकिीव 
होईपयंत मदचन कराव.े तीन मत्रहन्यानंंतर यात पनु्हा गुळाचे पािी घालून हे त्रमश्रि लोण्याप्रमािे मऊ होईल 
इतके मदचन कराव.े हा लेप ज्या कभतीवर बहुरंगी त्रचि काढावयाचे आहे त्रतला द्यावा. [त्रशल्परत्न अ. १४] 
काश्यपत्रशल्पात त्रदलेली रीत पुस्तकात त्रदली आहे. [काश्यपत्रशल्प अ. ८३] 
 
 तंिसमुच्चयात [तंिसमुच्चय ११·११३ ची त्रवमर्तशनी] मातीची देवमूती तयार करण्यासाठी माती कशी 
स्स्थरीकृत करावी याचे विचन त्रमळते. पाढंरी माती घ्यावी, नाहीतर ताबंडी अथवा त्रपवळी माती वापरावी. 
काळी माती वापरू नये. या मातीत गाईचे दूध, दही, तूप व बेलतेल त्रमसळून, गोटे, दगड व लोखंड याचें 
समभाग चूिच मातीत घालीत. चूिच मातीच्या एकचतुथांश भाग असाव.े खैर व अिुचन याचं्या झाडाचं्या 
सालींचा कषाय या त्रमश्रिात घालून ते त्रपठाप्रमािे मऊ होईल इतके मळाव.े यात श्रीवषे्टकरस 
(turpentine), सिचरस (शाल वृिाचा कडक), कंुकू, कुष्ठ व कुन्दरू (एक प्रकारचे गवत) घालून पुन्हा 
नदीसंगमािवळील गाळ यात त्रमसळावा. हे त्रमश्रि एक मत्रहन्यापयंत मदचन कराव.े या मातीची मूती करून 
ती तीन त्रदवस सुकत ठेवावी. ही माती दगडासारखी ककवा लोखंडासारखी मिबतू होते. 
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 मूती तयार झाल्यावर त्रतच्यावर अत्रधक संस्कात्ररत मातीचा पुन्हा एक थर देतात. वरील मूतीकत्ररता 
तयार केलेल्या मातीत त्रतच्या १/२० भागाइतके त्रिकटुक चिूच टाकतात. नारळाचा काथ्या अगदी बारीक भगुा 
करून घालतात. त्यात पुन्हा नारळाचे पािी व त्रिफळाचा कषाय घालून ते त्रमश्रि एकिीव करतात. या 
मातीचे चार लेप मतूीवर एकावर एक असे क्रमशः लावतात. एक थर कोरडा झाला की, तो खरदुरा 
करतात व त्यावर दुसरा थर लावतात. चौथा शवेटचा थर असा लावावयाचा की, त्यात कोठेही त्रछद्र 
राहिार नाही. नंतर मतूीला शवेटचा लेप लावतात. यासाठी वर त्रदलेल्या मातीच्या त्रमश्रिात एक मठू 
मातीचे त्रमश्रि व एक त्रचमटी दगडाचे चूिच या मापाने त्रमश्रि करून त्यात पनु्हा त्रिफळाचा कषाय घालतात 
व माती त्रपठाप्रमािे मऊ होईल इतकी मळतात. नंतर एक मूठ वरील त्रमश्रि व एक त्रचमटी कापसाचे 
बारीक तंतू असे त्रमश्रि करून ते एकिीव करतात. हा लेप मूतीला शवेटचा थर म्हिून देतात व त्याला 
कोरडा होऊ देतात. नंतर मतूीला रंग वगैरे लावनू ती सुशोत्रभत करतात. काश्यपत्रशल्पात [काश्यपत्रशल्प अ. ८३] 
लाकडाच्या सागंाड्याला स्स्थरीकृत माती लावनू मूती बनवावी याबद्दल िे विचन आले आहे त्यात मातीच्या 
स्स्थरीकरिाकत्ररता त्रदलेली रीत वर त्रदलेल्या रीतीस पुष्ट्कळशी त्रमळती िुळती आहे. अपरात्रितपृच्छातही 
[अपरात्रितपृच्छा २३२·१–१५] आिखी एक त्रनराळी रीत त्रदली आहे. 
 
 मूळ ऐत्रतहात्रसक काळापासून मेि त्रवतळवनू व साच्याचा उपयोग करून धातूची मूती बनत्रवण्याची 
पद्धती (Cire Purdue Technique) भारतीयासं माहीत होती. [साखंत्रलया, ह. (१९७०)] यातील साच्याचा िो 
बाहेरचा मातीचा थर तो कसा करावा याची मात्रहती मानसोल्लासात त्रमळते. [मानसोल्लास १·८१·८५] 
 
 सोने, चादंी, लोखंड इत्यादी धातू शुद्ध करण्यासाठी मातीच्या मूषा बनवीत. त्यासाठी माती 
स्स्थरीकृत कशी करावी याची मात्रहती रसरत्नसमुच्चयात त्रमळते. [रसरत्नसमुच्चय १०·५–७] 
 
 वरील मात्रहतीवरून मातीच्या स्स्थरीकरिाच्या त्रवज्ञानात [‘भारतीय त्रशल्पशास्त्र और त्रमट्टीका स्स्थरीकरि’ िनचल 
ऑफ द इस्न्स्टयूशन ऑफ इंत्रित्रनयसच, एत्रप्रल.] भारतीयानंी मध्ययुगापयंत केलेल्या प्रगतीची कल्पना येते. या 
त्रवषयावरील अत्रधक मात्रहतीसाठी कुलकिी (१९७३) पहाव.े 
 

५. वास्तूकणरता लाकूड 
 
 लाकूड वृिापासून त्रमळते व त्याचे गुिधमच झाडावर अवलंबून असतात. भारतीयानंा वृिाबंद्दलची 
मात्रहती वैत्रदक काळापासून ककवा त्याही अगोदरपासून असावी. त्यानंी वृिानंा ओळखण्यासाठी म्हिून नाव े
त्रदलीत व त्यानंा त्या वृिाचं्या लाकडाचें गुिधमच व त्यानुंसार उपयोग याचेंही ज्ञान होते. याबद्दलचे पुराव े
र्नवदे, ब्राह्मिे वगैरेंत अप्रत्यि रीत्या त्रमळतात. 
 
 शाल्मली नावाच्या झाडाचे ज्ञान र्नवदेकाळीही होते. [र्नवेद १०·८·५·२०] शतपथ ब्राह्मिात बऱ्याच 
झाडाचंी नाव े त्रदली आहेत, िसे अश्मगन्धा, अध्यण्डा, पृत्रश्नपिी, अश्वत्थ, त्रवभीतक, त्रबल्वक, स्फूिचक, 
हत्ररद्र, न्यग्रोध (१३·८·१·१६), अपामागच (५·२·४·१४), अश्ववाल (३·४·१·१७), उदंुबर (३·६·१·४), कश्मरी 
(३·४·१·१६), पलाश (३·३·४·१०), प्लि (३·८·३·१२), त्रबल्व, विेू, खत्रदर (३·४·४·१०), शमी 
(९·२·३·३७). खैराचे लाकूड मिबूत असते हे मात्रहती होते (३·४·४·१०). औदंुबराचे लाकूड सभामंडपाच्या 
खाबंाकत्ररता वापरीत असत (३·६·१·४). मंडपाची तुळई बाबंूची असे (३·१·१–६, ३·६·१·२३). 
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सुतारकामाचे ज्ञान शतपथ ब्राह्मिकाळी बरेच प्रगतावस्थेत होते. लाकडाचे रथ, गाडी, आसन्दी वगैरे 
बनवीत. हे शब्द शतपथब्राह्मिात पुष्ट्कळदा येतात. यिुवेद संत्रहतेत लाकूडकाम करिाऱ्याचंी नाव ेयेतात. 
रथकार (३०·६), सुतार (३०·६), त्रवदलकारी म्हििे बाबं ूत्रचरिारी स्त्री (३०·८), पेत्रशतृ म्हििे लाकडावर 
निी करिारा त्रमस्त्री (३·१२) वगैरे वगैरे. 
 
 णिल्पगं्रथातंली माणहती– वृिाचें वगीकरि त्याचं्या वयानुसार, दोषानुंरूप व कलगावंरून करतात. 
 
 झाडाचें वयानुसार वगीकरि– वृिाचे वय १०३ वष ेसमिले िाते. १६ वषांहून कमी वयाचे वृि 
‘बाल’ समितात. ५० वषांहून िास्त वयोमयादा असलेले वृि ‘वृद्ध’ असतात. १६ ते ५० वषांपयंत ज्याचें 
वय आहे अशा झाडाचें लाकूड बाधंकामासाठी उिम समितात. [सम. सू. धार १६·८] 
 
 झाडाचें दोषानुरूप वगीकरि– लाकूड कापल्यानंतर त्याच्यावर ध्वि, छि, चामर, कंुभ, वृि 
याचं्यासारखया आकृती त्रदसल्या तर तो वृि शुभ समिावा. स्त्री, भुगंा, कावळा, साप, त्रगधाड, शीषचत्रवहीन 
पुरुष याचं्यासारखी आकृती त्रदसल्यास तो वृि अशुभ असतो. [त्रवश्वकमाप्रकाश ९·१११६–११२०.] 
 
 लाकूड सुत्रषर, लहान लहान खूप त्रछदे्र असलेले, असे नसाव.े त्रनष्ट्कुट, कोल, रानडुकरासारखे 
त्रछद्र, घृत्रष्टनेि, वत्सक व बन्धूक असे लाकडात असलेल्या त्रछद्राचें प्रकार आहेत. फार मोठ्या त्रछद्राला, 
झाडातंल्या पोकळीला, त्रनष्ट्कुट म्हितात. याहून लहान आकाराच्या त्रछद्राला कोल ककवा अधचकोल 
म्हितात. वृिाकार व बुबुळे गरगरा त्रफरिाऱ्या डोळ्यापं्रमािे असलेल्या त्रछद्राला घृत्रष्टनेि म्हितात. त्रवविच, 
लाबंट व वामावतच त्रछद्राला वत्सक व त्रकडींनी खाऊन मोठे केलेल्या त्रछद्राला बन्धूक म्हितात. मातीच्या 
मडक्त्याला असतात त्याप्रमािे अगदी बारीक बारीक पि असंखय त्रछदे्र असलेल्या लाकडाला सुत्रषर 
म्हितात. त्रछदे्र व गाठी असलेले लाकूड बाधंकामास अयोनय समितात. [त्रवश्वकमाप्रकाश (१०·११२७–११३२)] 
 
 ललगानुसार वगीकरि– मुळापासून अग्रापयंत िे गोलाकार असून ज्याचंी िाडी सवचि सारखीच 
असते. [मयमत (१५·८४), त्रशल्परत्न (१४·९६)] चागंल्या ित्रमनीत उगवलेले, ज्याचंी मुळे ित्रमनीत खूप खोलवर 
गेली आहेत, ज्याचं्या फळाफुलानंा मन्द सुगधं येतो, दृढ, घनता िास्त असलेले, ज्याचंा स्पशच समशीतोष्ट्ि 
आहे अशा वृिानंा पकुल्लगी समितात. [त्रशल्परत्न (७९·२–३)] 
 
 ज्या वृिाचे मूळ स्थूल व अग्राकडील भाग त्रनमूळता होत िातो [मयमत (१५·८५) त्रशल्परत्न (१४·७९)]. 
स्स्ननध, खूपच सुवात्रसक फुले ज्याला येतात, स्पशाला िे शीतल असते, ज्याच्यात द्रवपदाथच िास्त 
असतात असे झाड स्त्रीकलगी असते. [त्रशल्परत्न (७९·४–६)] 
 
 मुळापाशी बारीक व अग्र िाड असिारे [मयमत १५·८६] ककवा मध्यभागी िाड व मूळ आत्रि अग्र या 
दोन्हींकडे त्रनमूळते होते गेलेले [त्रशल्परत्न १४·९७] व ज्याची मुळे, फळे दुबचल आहेत असे झाड नपुंसककलगी 
असते. [त्रशल्परत्न ७९·७] 
 
 पुकल्लगी वृिाचे लाकूड बाधंकामासाठी उिम म्हिून गिले गेले आहे. स्त्रीकलगी व नपुंसककलगी 
झाडाचें लाकूड अनुक्रमे मध्यम व कत्रनष्ठ प्रतीचे समितात. [मयमत १५·८६, त्रशल्परत्न १४·९६] 
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ग्राह्य व त्याज्य वृक्ष व त्यांचा उपयोग 

 
 त्याज्य वृक्ष– अश्वत्थ, औदंुबर, प्लि, वट, सप्तपिी, बेल, पलाश, कुटि, पीलु, ्ेष्ट्मातकी, 
लोध्र, कदंब, पात्ररिातक, त्रशरीष, कोत्रवदार, त्रतस्न्ििी, त्रशलीन्ध्र, सपचमार, शाल्मली, सरल, ककशुक, 
अत्ररमेद, अभया, आमलक, कत्रपत्थ, कण्टकी, पुििीव, डुण्डुक, कारस्कर, करंि, वरि, अश्वमारी, 
बोरी, बकुल, त्रपण्डी, प क, तीळ, पाटली, अगरु, कपूचर हे वृि देवासमान पूज्य आहेत म्हिून मानवाचे 
घर बाधंण्यासाठी त्याचंा उपयोग करू नये. [मयमत १५·१०८–११३, त्रशल्परत्न १४·८१–८४, त्रवष्ट्िुधमोिर २·२९·५०–५०१/२, 
३·८९·७–१०१/२, सम. सूिधार १६·१९–२०, त्रवश्वकमचवास्तुशास्त्र ४·८] 
 
 ग्राह्य वृक्ष – खत्रदर, शाल, मधूक, स्तम्बक, कशशप, आिकिी, िीत्ररिी, प चन्दन, त्रपत्रशत, 
धन्वन, त्रपण्डी, रािादन, कसह, शमी, तीळ या झाडाचं्या लाकडाचा खाबंासाठी उपयोग करावा. [मयमत 
१५·६४–६५, त्रशल्परत्न १४·९३–९४] 
 
 खत्रदर, खात्रदर, त्रसत्रलन्द्रक, त्रतन्दुक याचें लाकूड खाबंासाठी योनय असते. [मयमत २५·१९८१/२] ताल, 
नारळी, क्रमुक, बाबंू, केतकी या झाडाचं्या लाकडाचा उपयोग झोपडीच्या खाबंासाठी करतात. [मयमत 

२५·१८६१/२] कनब, असािा, त्रशरीष, एक, काल, कट फल, त्रतत्रमस, त्रलकुच, पनस, सप्तपिी या वृिाचें 
लाकूड तुळईसाठी वापराव.े [मयमत १५·६६–६७] चन्दन, चम्पक, रक्त्तचंदन, खात्रदर, सोमशीषच, अधचनारीत्रशव, 
रािात, मयूरक, प क, कुटि, सप्तपिी, सत्वक या झाडाचें लाकूड वास्तूच्या बाधंकामासाठी उपयुक्त्त 
असते. [त्रशल्परत्न ७९·८–९] शाक, शाल, मधूक, सिच, खत्रदर, सरल, अिुचन, पनस, श्रीपिी, कशशप, हात्ररद्र, 
चंदन, आंबा, प , त्रतन्दुक या झाडाचें लाकूडदेखील बाधंकामास चागंले असते. माि सवच वास्तूत एकाच 
प्रकारच्या झाडाचे लाकूड वापराव.े दोन-तीन प्रकारच्या झाडाचें लाकूड वापरू नये. [रािवल्लभ ५·१७, मत्स्यपुराि 

२५३·९–१११/२,] आंब, नागरंग, त्रतन्दुक, खत्रदर, बाबंू, पाटल, त्रवभीतक, कर्तिकार, सरल, ककच न्धू, कश्मरी, 
पात्ररभद्र, श्रीपिच, त्रतलक, नक्त्तमाल, भद्रक, कनब या झाडाचें लाकूड त्रखडकी, तुळई, झोपाळा, छप्पर 
(ककवा छत), दरवािा, त्रिना, खाबं वगैरे सात्रहत्य करण्यास चागंले असते. याचं्यावर कोरीव कामही 
चागंले करता येते. मधूक, त्रतत्रनश, पूत्रतक व िीरवृि याचें लाकूड तुळईसाठी व कोरीव कामासाठी चागंले 
नसते म्हिनू ते यासाठी वापरू नये. [त्रवश्वकमचवास्तुशास्त्र ४·११·१८] 
 

लाकडाची णवणिष्टी 
 
 ग्राह्य वृक्ष– स्स्ननध, दृढ, ज्याचें वय फार कमी ककवा फार िास्त नाही, सरळसोट, व्रिरत्रहत, 
पत्रवि डोंगर, िंगल, तीथचस्थान इत्यादी त्रठकािी उगवलेले, त्रदसावयास मनोहर अशा झाडाचे लाकूड 
खाबंासाठी योनय असते. [मयमत १५·६२–६३] 
 
 लाकडाचा आतला भाग पाढंऱ्या रंगाचा असेल, तर ते लाकूड उिम. ताबंडा, त्रपवळा ककवा काळ्या 
रंगाचा आतला भाग असेल, तर ते लाकूड उिरोिर कमी प्रतीचे समिाव.े [त्रवष्ट्िुधमोिर ३·८९·१२] सरळ, 
मिबूत, दृढ, हवा व पािी या नैसर्तगक शक्त्तींचा ज्याचं्यावर पत्ररिाम होत नाही, ज्या प्रदेशात भरपूर पािी 
आहे अशा त्रठकािी उगवलेल्या झाडाचंी लाकडे चागंली असतात. [त्रशल्परत्न १४·८५–८६] झाड कापल्यानंतर 
त्यातून पािी ककवा दुधासारखा पाढंरा द्रवपदाथच बाहेर आला, तर त्या झाडाचे लाकूड वास्तूच्या 
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बाधंकामासाठी योनय समितात. द्रवाचा रंग ताबंडा असेल, तर अशा झाडाचे लाकूड त्याज्य समिाव.े 
[मयमत १५·९३–९३१/२, त्रशल्परत्न १४·१०४, त्रवश्वकमाप्रकाश ९·११२०–११२१] 
 
 त्याज्य वृक्ष– देवालयानिीकचे, रस्त्याच्या कडेचे, गावातील झाडे, वीि पडून िळालेले, ज्या 
झाडावंर खूप पशुपिी वसती करून आहेत व त्याचंी घरटीदेखील पुष्ट्कळ आहेत अशी झाडे, वारा, पाऊस, 
आग यामुंळे त्रछन्नत्रवत्रछन्न झालेली झाडे अशाचंी लाकडे वास्तुकामास वापरू नयेत. िेथे चाडंाळाचंी वसती 
आहे, खूप वारुळे आहेत, ज्या झाडानंा लतावलेींनी लपेटलेले आहे, ज्याचं्या फादं्यावंर दुसऱ्या वनस्पतींचे 
अंकुर उगवलेले आहेत, ज्याचं्यावर कीटक व कीटािूंची वस्ती आहे, आतून िे कृत्रमकीटकानंी पोखरल्याने 
पोकळ झाले आहेत, ज्यानंा र्तुकाळाप्रमािे फुले व फळे येत नाहीत, िे श्मशान, चैत्य वगैरेंच्या िवळ 
उगवलेले आहेत तसेच त्रवहीर ककवा तलाव याचं्या मध्यावर ककवा तीरावर िी झाडे असतात अशाचें लाकूड 
वास्तूच्या बाधंकामास चागंले नसते. [त्रशल्परत्न १४·७६–८०, मयमत १५·७१–७६, त्रवष्ट्िुधमोिर २·२९·४५–४७, त्रवश्वकमाप्रकाश 
९·१०११–१०१४, ९·१०९७–१०९९, बृहत्सतं्रहता ५३·१२०; ५९·२–३, सम. सूिधार १६·१२–१५] 
 
 त्रनबचल, ज्याचंी पाने िीिच झाली आहेत, िे मोडून पडले आहे, कोरडे पडले आहे, ज्याला फार 
गाठी आहेत अशा झाडाचें तसेच रािा ककवा शूद्र याचं्या वसतीिवळील झाडाचें लाकूड त्याज्य समिाव.े 
[त्रशल्परत्न ७९·१०–१३, मत्स्यपुराि २५७·४–७, मुहूतचमातंण्ड ्ोक १७ ची टीका] 
 
 ज्या झाडाला फार त्रशरा आहत, ज्याला फारशा फादं्या नाहीत ककवा असल्यास फार बारीक आहेत, 
हिींनी टकरा देऊन िे त्रछन्नत्रवत्रछन्न झालेले आहेत, वाकडे, ज्याचं्यावर अशुभ पक्ष्याचंी वस्ती आहे, ज्या 
झाडातं व्याध वगैरेंचे बाि रुतून बसलेले आहेत. तसेच काटेरी झाडाचंी लाकडे वास्तुकामास अग्राह्य 
समितात. [त्रवश्वकमाप्रकाश ४·१९–२०१/२] चवीला कडू, खारट, त्रतखट ककवा िारयुक्त्त ित्रमनींत उगविाऱ्या 
झाडाचें लाकूड त्याज्य समिाव.े मोडलेले, खूप त्रछदे्र असलेले, डुकराच्या डोळ्याइंतके मोठे भोक 
असलेले, खरखरीत सालींचे, वाकडे, काटेरी, ज्याचंी फळे सुरुत्रचपूिच आहेत असे, िीरवृि, ज्यानंा उिम 
सुगंध येतो अशी झाडे कृत्रमकीटकानंा आकर्तषत करतात आत्रि म्हिून बाधंकामास योनय समित नाहीत. 
[समरागंिसूिधार १६·६, १०–११, २१.] 
 
 वरील मात्रहतीवरून समिून येईल की मध्ययुगकाळी भारतीयानंा लाकडाच्या गुिधमांचे तसेच 
ग्राह्याग्राह्यतेचे चागंले ज्ञान होते. आधुत्रनक त्रवत्रशष्टीदेखील वर त्रदलेल्या त्रशल्पशास्त्रातील लाकडाच्या 
त्रवत्रशष्टींशी त्रमळत्यािुळत्या आहेत. 
 
 वर मात्रहती त्रदली आहे त्यात्रशवाय कोित्या झाडाचंी लाकडे रथ बाधंण्यासाठी, नावासंाठी एवढेच 
नव्हे तर त्रवमानासंाठीही योनय आहेत याची मात्रहती त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथातं त्रमळते. हा त्रवषय प्रासाद या 
त्रवषयाहून वगेळा असल्याने त्याचा येथे ऊहापोह केलेला नाही. त्रिज्ञासूनंी त्यासाठी मयमत, 
युस्क्त्तकल्पतरू वगैरे गं्रथ पहावते. 
 

६ बाधंकामाकणरता दगड 
 
 दगडाच्या खािीची जागा– दगड मुखयतः दोन िागी त्रमळतात. डोंगरावरती व ित्रमनीत. 
डोंगरातून काढलेले दगड ित्रमनीखालून त्रमळिाऱ्या दगडापेंिा चागंले समितात. [सनत् कुमारसतं्रहता (ब्रह्मराि) 
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७·४] ित्रमनीखालचे दगड बाहेर काढल्यावर त्याचं्यावर वारा, ऊन, पाऊस या नैसर्तगक शक्त्तींचा पत्ररिाम 
फार लवकर व िास्त प्रमािात होतो. या शक्त्तींचा पत्ररिाम त्या मानाने डोंगरावरून काढलेल्या दगडावंर 
होत नाही असे त्रदसून आलेले आहे. म्हिनू डोंगरावरील खािीतून काढलेले दगड हे भतू्रमगत दगडापेंिा 
केव्हाही चागंले समितात. 
 
 डोंगर, समुद्र ककवा नदीचा काठ, तीथचिेि तसेच िंगल आत्रि िीरवृि आत्रि देवालयाचं्या िवळ 
असलेले दगड बाधंकामासाठी चागंले असतात. यात्रशवाय इतर िागी सापडिारे दगड बाधंकामास वापरू 
नयेत. [काश्यपत्रशल्प ४९·३१–३११/२] िेथे चाण्डाळ, पलु्कस, धीवर, बबचर अशा लोकाचंी वस्ती आहे, िेथे खूप 
वारुळे आहेत, श्मशान ककवा चतै्यमतं्रदर तसेच िेथे थडगी आहेत अशा ित्रमनीत असलेले दगड त्याज्य 
समिाव.े गाव ककवा घर बाधंण्यास िी िमीन अयोनय म्हिून सातं्रगतली आहे अशा ित्रमनीतील दगड 
बाधंकामासं अग्राह्य समितात. [त्रशल्परत्न १२·२–४; १४·१४–१४१/२] 
 

दगडाचें वगीकरि 
 
 दगडाचंी ग्राह्याग्राह्यता त्याचं्या रंगावरून, त्याचं्यात असलेल्या दोषावंरून, त्याचं्या वयोमानावरून 
आत्रि त्याचं्या कलगावरून ठरत्रवतात. 
 
 रंगावंरून दगडाचें वगीकरि– दगड मुखयतः चार रंगाचें असतात. पाढंरे, ताबंडे, त्रपवळे व काळे. 
पाढंऱ्या रंगाचे दगड बाधंकामास सवोिम असतात. त्यांच्यानंतर ताबंड्या, त्रपवळ्या व काळ्या रंगाचं्या 
दगडाचंा क्रम लागतो. [काश्यपत्रशल्प ४९·३२–३८, मयमत ३३·४] त्रहरव,े काळे आत्रि त्रवशषेतः पाढंऱ्या रंगाचे दगड 
उिम असतात. [त्रवष्ट्िुधमोिरपरुाि ३·९०·२] असेही मत त्रदसते. पाढंऱ्या ककवा त्रफकट पाढंऱ्या रंगाचे, त्रनळे 
कमळ, काळे मूग ककवा भुगंा यापं्रमािे काळ्या रंगाचे दगड, कबुतराप्रमािे पारव्या रंगाचे दगड हे 
बाधंकामाकत्ररता चागंले समितात. [काश्यपत्रशल्प ४९·५०] 
 
 दगड एकरंगी असावते. त्रमश्र विांचे दगड चागंले नसतात. [त्रवष्ट्िुधमोतर पुराि ३·९०·२१–२३] वारा, ऊन, 
पाऊस इत्यादींनी दगडातंील लोखंडाचे िार बनतात व या लोहिाराचें त्याचं्या रूपातंरानुसार लाल, 
त्रपवळा, काळा असे रंग बनतात व ते अशा दगडामंध्ये त्रदसतात. तेव्हा िो दगड त्रमश्रविांचा आहे त्यावर 
नैसर्तगक शक्त्तींचा पत्ररिाम होऊन त्याचे रूपातंर व्हावयाची त्रक्रया सुरू होऊन तो दगड दृढ न राहता 
िीिचशीिच होण्याच्या पंथाला लागतो. तेव्हा त्रमश्रविाचा दगड त्याज्य ठरत्रवतात ते योनयच आहे. 
 
 दगडाचें त्याचं्या दोषानुंरूप वगीकरि– दगडावंर रेघा, डाग व कलंक असता उपयोगी नाही. 
तरीही इतर रंगाचं्या दगडावर पाढंऱ्या रंगाची रेघ असेल तर तो दगड उिम समिावा. काळ्या दगडातं 
काळ्याच रंगाच्या रेघा असलेला दगड ककवा पाढंऱ्या दगडावर काळ्या रंगाच्या रेघा असलेले दगड अयोनय 
असतात. तेव्हा सवच प्रयत्नानंी असले दगड बांधकामासं घेऊ नयेत. [काश्यपत्रशल्प ४९·४९, त्रवष्ट्िुधमोिर पुराि ३·७·२४] 
पाढंऱ्या रंगाच्या रेघा या बहुधा स्फत्रटकाच्या (Quartz) असतात. हे खत्रनि कठोर असल्याने त्याच्या रेघा 
दगडातं असल्या तरी दगड कमिोर नसतो. याउलट, काळ्या रंगाची रेघ मातीमुळे ककवा गौि खत्रनिाचंी 
(Secondary minerals) असते. ही खत्रनिे कमिोर असल्याने असे दगड या रेघापंाशी कमिोर असतात 
व म्हिून त्याज्य ठरतात. 
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 दगडावरती डाग असू नयेत [काश्यपत्रशल्प ४९·५२] हा सवचसाधारि त्रनयम झाला. परंतु येथेदेखील 
काळ्या दगडावर पाढंऱ्या रंगाचे डाग असतील तर ते दगड ग्राह्य समिावते; परंतु कोित्याही रंगाच्या 
दगडावर काळे ककवा त्रहरव े त्रठपके असतील तर तो दगड त्याज्य समिावा [त्रवष्ट्िुधमोिर परुाि ३·९०·२३–२४] 
असा त्रवकल्प त्रदला आहे. 
 
 त्रवष्ट्िुधमोिर पुरािातं [त्रवष्ट्िुधमोिर पुराि ३·९०·८–१०] त्रठपके व खुिा (कलंक) यानंा ‘त्रवमल’ ही संज्ञा 
त्रदली आहे. त्याचें तीन प्रकार आहेत. लोखंड, कासे व सोने याचं्या रंगासारखे तीन प्रकारचे त्रवमल. काळ्या 
रंगाचें त्रवमल हे गौि खत्रनिाचं्या अस्स्तत्वामुळे दगडात त्रदसतात. दगडात लोहिार िर िास्त असतील 
तर कासे व सोने याचं्या रंगाप्रमािे असलेले त्रवमल दगडात त्रदसतात. असल्या दगडाचें संपीडन सामथ्यच 
(Compressive strength) फार कमी असते म्हिून असले दगड त्याज्य समितात. ज्या दगडातं–मग ते 
कोित्याही रंगाचे असोत– रेघा, त्रठपके व कलंक िास्त असतील तर ते दगड बाधंकामास त्याज्य 
समितात. [मयमत ३३·१३–१६] महाराष्ट्रातील मािंऱ्या दगड हा अशा प्रकारचा दगड असतो व तो लवकर 
त्रठसूळ बनतो. तसेच त्याचे संपीडन सामथ्यच कमी असते हे माहीतच आहे. 
 
 दगडाचे वयानुसार वगीकरि– दगडाचें वयोमानाप्रमािे तीन प्रकार होतात. बाला, यौवना व वृद्धा 
त्रशला. 
 
 ज्या त्रशळेला ठोकले असता त्रतच्यातून बारीक व ऱ्हस्व स्वर त्रनघतो, [काश्यपत्रशल्प ४९·५३] घिाच्या 
घावाखाली मातीप्रमािे वागिारी, अध्या पक्त्क्त्या त्रवटेप्रमािे त्रवसत्रवशीत असलेली, [मयमत ३३·१३] 
द्रािवलेीप्रमािे (त्रिला रंुदी नसून नुसती केवळ लाबंलचक असते) ककवा झाडाच्या पानाप्रमािे (केवळ 
लाबं व रंुद व िाडीला एकदम कमी) अशा आकाराच्या त्रशळेला ‘बाला’ म्हितात. [त्रशल्परत्न १४·८] 
 
 आकाराने मोठी व घंटेप्रमािे खिखिीत व दीघचकाळपयंत त्रननादिारा आवाि ज्या त्रशळेतून येतो 
[काश्यपत्रशल्प ४९·५३], स्पशास िी मृदु आत्रि शीतल आहे, त्रिला उिम वास येतो व त्रिच्यात लहानमोठी त्रछदे्र 
नाहीत [मयमत ३३·१४] अशा त्रशळेला ‘युवत्रत’ म्हितात. 
 
 ज्या दगडाला ठोकले असताना त्यातून खिखिीत आवाि येत नाही [काश्यपत्रशल्प ४९·५४], ज्याला 
फोडले असता मासा ककवा बेडूक याप्रमािे दीघच (elongated) ककवा शखंाप्रमािे (conchoidal) त्रवभगं 
(fracture) त्रमळतो, िो स्पशाला रुि लागतो [मयमत ३३·१५]; सापाच्या कातीप्रमािे खूप त्रछदे्र असलेली व 
नैसर्तगक शक्त्तींनी शीिचत्रवशीिच झालेली [त्रशल्परत्न १४·८] अशी त्रशळा ‘वृद्धा’ असते. 
 
 बाला व वृद्धा त्रशळा या बाधंकामास अयोनय व युवत्रत त्रशळा ग्राह्य समितात. [मयमत ३३·१५] 
 
 दगडाचे ललगानुसार वगीकरि– आकाराने खूप मोठी, वृिाकार, दहा ककवा बारा बािू असलेली, 
त्रिला ठोकले असता घण्टीप्रमािे खिखिीत आवाि येतो [काश्यपत्रशल्प ४९·५५], आयताकृती, युवत्रत, 
सौंदयचपूिच, मुळापासून अग्रापयंत सवचि एकाच आकाराची व रंगाची [मयमत ३३·३८], विनदार, घिाचा घाव 
घातला असता त्रिच्यातून अस्ननस्फुकल्लग बाहेर पडतात अशी, न्यग्रोध ककवा वड या झाडाचं्या पानासारखा 
आकार असलेली, त्रिचे अग्र [दगड खािीतून काढताना त्याच्या वरच्या भागास अग्र व खालच्या भागास मळू म्हितात. दगडाचे अग्र पूवच 
ककवा उिरत्रदशकेडे असेल तर तो ग्राह्य समितात. दगडाचे अग्र नैर्च त्य ककवा अननेयत्रदशकेडे आत्रि मूळ ईशान्य ककवा वायव्य त्रदशकेडे असेल तर 
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तो दगड चागंला समितात. याउलट, दगडाचे अग्र वायव्य त्रदशकेडे व मळू ईशान्य त्रदशकेडे असेल तर तो दगड त्याज्य समिावा (मयमत 
३३·१७–१८१/२)] पूवच ककवा उिर त्रदशकेडे आहे अशा त्रशळेला ‘पुकल्लगी’ म्हितात [त्रशल्परत्न १४·१५, तंिसमुच्चय 

१·१३३]. 
 
 फार मोठी नाही त्याचप्रमािे फार लहानही नाही अशी मध्यम आकाराची, चार ककवा आठ बािू 
असलेली, तालवाद्याप्रमािे सुस्वर त्रिच्यातून येतो अशी [काश्यपत्रशल्प ४९·५५–५६], मुळाच्या बािूला स्थूल व 
त्यामानाने लहान रंुदीचे अग्र असलेली [मयमत ३३·८], मध्यम विनाची, स्पशाला शीतल लागिारी अशा 
त्रशळेला ‘स्त्रीकलगी’ म्हितात. [त्रशल्परत्न १४·१५, तंिसमुच्चय १·१३३] 
 
 आकाराने लहान, गोलगरगरीत, रुि, बद्द आवाि येिारा, मुळापाशी बारीक व त्यामानाने अग्राची 
िाडी िास्त असलेला [मयमत ३३·९] त्रिकोिाकार ककवा ज्याच्या एका बािूची लाबंी समोरील बािूच्या 
लाबंीपेिा फारच लहान असते असा दगड नपुंसककलगी असतो. [त्रशल्परत्न १४·१७] 
 
 पुकल्लगी दगड कभत, त्रशखर वगैरे वास्तूचे भाग बाधंताना उपयोगात आिाव,े स्त्रीकलगी दगड 
अत्रधष्ठान व उपपीठ बाधंताना वापरावते व नपुंसककलगी दगड पायासाठी योनय समितात. [काश्यपत्रशल्प 
४९·६०, मयमत ३३·१०] 
 

बाधंकामासाठी अयोग्य व योग्य दगड 
 
 अयोग्य दगड– पाऊस, ऊन इत्यादींमुळे त्रवशीिच झालेला, ककवा िारयुक्त्त पाण्याचा ज्याच्यावर 
पत्ररिाम झाला आहे, नदी ककवा समुद्राच्या काठावरील, ज्यामध्ये वाळूचे प्रमाि फार आहे (ज्यात वाळू 
िास्त व बधंकद्रव्य कमी असे वाळूचे दगड. हे दगड पाण्यात टाकल्याबरोबर त्रवरघळून िातात), ककवा िे 
मातीचे बनले आहेत (शले दगड), िे कमिोर व रुि आहेत असे दगड त्याज्य समिावते. [काश्यपत्रशल्प 
४९·४२–४३, त्रशल्परत्न १४·५] 
 
 अशुभ िागी असलेले, दुसऱ्या कुठल्यातरी कामास अगोदरच वापरलेले, रेघा, त्रठपके, कलंक 
असलेले, वृद्ध, वक्र, गौि खत्रनिे खूप असलेले, त्रफक्त्या रंगाचे व भेगा असलेले दगड अग्राह्य समितात. 
[मयमत ३३·६–७, त्रवष्ट्िुधमोिर ३·९०·६–८] 
 
 ज्या दगडाचंी लाबंी रंुदी व िाडी िवळिवळ सारखी नाही, िे त्रनमूळते होत गेले आहेत असे 
दगड वापरू नयेत. [त्रशल्परत्न १४·४] 

 
 कावळा, ससािा, ऊंट, माकड याचं्या रंगासारखा रंग असलेला दगड; मािंर, त्रगधाड, साप, 
कोल्हा, रानडुक्कर, बेडूक याचं्या आकाराप्रमािे आकार असलेले दगड, घिाच्या घावाखाली ज्याचें फार 
लहान लहान तुकडे होतात, िे एका रंगाचे नसून ज्यातं त्रनरत्रनराळ्या रंगच्छटा आहेत, वृिाकार, 
बृहादाकार ककवा अत्यंत लहान, भेगा असलेले दगड त्याज्य असतात. [त्रशल्परत्न १४·६–७] ज्या दगडातं 
लहानमोठी अनेक त्रछदे्र आहेत तो दगड बाधंकामास अयोनय समितात. [त्रवश्वकमाप्रकाश ६·७३७] 
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 बाधंकामास योग्य दगड– ज्या डोंगरातील खािीतील दगड उिम आहेत याची प्रत्रसद्धी आहे ककवा 
ित्रमनीखालचे असे दगड खूप िास्त घनता असलेले, स्स्ननध, घिाच्या घावाखाली िे सहिपिे फुटत 
नाहीत व त्याचं्यातून स्फुकल्लग बाहेर पडतात, गंभीर व खिखिीत आवाि असिारे, ज्याचें अग्र मुखय 
त्रदशाकंडे आहे असे दगड बाधंकामास योनय समिावते. [त्रशल्परत्न १४·११, तंिसमुच्चय १·१३१] ज्या त्रशळेत वाळू 
ककवा त्रचकिमाती नाही अशी त्रशळा ग्राह्य समिावी. [त्रवष्ट्िुधमोिर ३·९०·३–५] 
 
 वरील बाधंकामासाठी योनयायोनय दगडाची त्रवत्रशष्टी ही आधुत्रनक स्थापत्यशास्त्रानेदेखील ग्राह्य 
ठरत्रवली आहे. 
 

७. जमीनीतील िल्य 
 
 िमीनीची परीिा करून वास्तु बाधंावयाची िागा त्रनत्रश्चत केल्याकर वास्तुकत्ररता आखिी 
करावयास हवी. आखिी करताना ित्रमनीत काही शल्य आहे का ते पात्रहले िाते. िमीनीतील शल्य असिे 
म्हििे त्रतच्यात काहीतरी केस, हाडे वगैरे अशुभ पदाथच असिे. वास्तूचा पाया खिण्याअगोदर हे शल्य 
काढून टाकले पात्रहिे नाहीतर वास्तूच्या कत्यावर अनेक आपिी येतात असे त्रशल्पशास्त्रकाराचें मत आहे. हे 
शल्य कोठे आहे, त्रकती खोलीवर आहे हे मात्रहती होण्यासाठी शकुनाचंा उपयोग केला िातो. 
 
 हयशीषचपचंरािातं हे त्रनरत्रनराळे शकुन थोडक्त्यात त्रदले आहेत- 
 

दशचनैः कीतचनैः शब्दैः यिमानस्य चेत्रष्टतैः । 
यथावत् लियेत् शल्यं वास्तुदेहे त्रवचििः ॥ ८·१० ॥ 
लङ घनादथसूिस्य दशचनान्नामभाषिात् । 
श्रविादथशब्दस्य िानीयात् शल्यमादरात ॥ ८·११ ॥ 
दशचनं लङ घनं यस्य गत्रदतं नामकीर्तततम् । 
तस्य सत्त्वस्य तत् शल्यं िानीयाल्लङ घनात्रदत्रभ: ॥ ८·१२ ॥ 
आत्रदशदे  वास्तुतः शल्यं गृत्रहिोङ गत्रवकारतः ॥ ८·१३ ॥ 
शकुनो दृश्यते वात्रप यस्य वा श्रूयते ध्वत्रनः । 
कीत्यचते यस्य वा नाम शल्यं तस्य त्रवत्रनर्तदशते् ॥ ८·१४ ॥ 
 

 अशुभ अशा स्त्रीपुरुषात्रदकाचें तसेच पशुपक्ष्याचें दशचन आखिीच्या वळेेस झाले तर ित्रमनीत शल्य 
आहे असे समिाव.े त्या वळेी कोिी कोिाला हाक मारली तर त्या हाकेवरूनही ित्रमनीत शल्य आहे असे 
समिाव.े हिी, घोडा, कुिा याचें रडिे आखिीच्या वळेी ऐकावयास [त्रवश्वकमाप्रकाश १२·१२३९] आले, ककवा 
मािंर, कोल्हा, उंट, गाढव इत्यादींचे ओरडिे ऐकावयास आले तर ते अशुभ असते व वास्तूत शल्य आहे 
असे समिाव.े [हयशीषचपंचराि त्रदलेल्या ्ोकाचंी टीका.] 
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 यिमानाने िर आखिी करताना स्वतःच्या शरीराचा एखादा अवयव खाित्रवला तर ित्रमनीत शल्य 
असते व ते काढले पात्रहिे नाहीतर नाना आपिी त्याच्यावर येतील. हयशीषंपंचरािावरील ्ोकावंर 
त्रदलेल्या टीकेत महाकत्रपल पंचरािाचा उतारा त्रदला आहे त्यावरून याबाबतची संपूिच मात्रहती त्रमळते. 
 
 कत्याने िर डोके खाित्रवले तर पुरुषाचे डोके (कवटी) ित्रमनीत दोन हात खोलीवर असते. हे 
शल्य िर काढले नाही तर आग लागिे, रोग होिे, त्रविहानी इत्यात्रद अशुभ फळ त्रमळते. म्हिून ते शल्य 
प्रयत्नाने अवश्य खिून बाहेर काढाव.े 
 
 दंड खाित्रवले तर ित्रमनीत दोन हात खोलीवर लोखंडाची साखळी असते. ती िर खिून काढली 
नाही तर कत्याचे मरि ओढवते ककवा परदेशाचा प्रवास त्याच्या नत्रशबी येतो. 
 
 कत्याने िर माडंी खाित्रवली तर एक हात खोलीवर त्रपतळेचे (भाडें वगैंरे) शल्य असते. िर ते 
खिून काढले नाही तर पत्नी व्यत्रभचारी होते व कत्याला त्याच्या कायात अपयश येते. 
 
 हात खाित्रवले तर तीन हात खोलीवर हाडाचंा सागंाडा असतो. तो िर काढून टाकला नाही तर 
आगीचे भय, रोगाची पीडा तसेच मृत्युदेखील ओढवतो. 
 
 पाठ खाित्रवली तर एक हात खोलीवर हाताचे हाड आहे व ते खिनू काढले पात्रहिे; नाहीतर 
कत्याचा नाश होतो व पत्नी व्यत्रभचारी होते. 
 
 पाय खाित्रवल्यास दीड हात खोलीवर हाताचे हाड असते. ते खिनू बाहेर काढाव े नाहीतर 
कत्याच्या त्या अवयवाचा नाश, रािाचा दण्ड तसेच धान्याची नुकसानी सोसावी लागते. 
 
 कुशी खाित्रवल्या तर दोन हातावंर दगड लागतो. तो काढला नाही तर भिंुगाच्या दंशाने मतृ्य ू
संभवतो. गुडघे खाित्रवले तर दोन हातावंर राख असते. ती काढून टाकली नाही तर आगीचे भय, 
मनःस्ताप, िास, दुःख, भीत्रत याचें प्राबल्य मािते. 
 
 या मात्रहतीवरून यिमानावर येिाऱ्या आपिींची कल्पना येऊ शकेल. खाली त्रदलेल्या तक्त्त्यांत 
याबद्दल त्रशल्परत्न (४·१३–१७) व ईशानत्रशवगुरुदेवपद्धतीत या शल्यप्रकाराबद्दल त्रदलेली मात्रहती 
सातं्रगतली आहे. ईशानत्रशवगुरुदेवपद्धतीत तर िर खाित्रवलेले अवयव दोन ककवा तीन असतील तर शल्यें 
देखील त्रततकी असतात अशी िास्तीची मात्रहती त्रदली आहे. या तक्त्त्यात शल्य काढले नाही तर काय 
आपिी येतील त्याची मात्रहती त्रदलेली नाही. 
 

खाित्रवलेला 
अवयव 

त्रशल्परत्न ईशानत्रशवगुरुदेवपद्धती 
शल्याचे नाव त्रकती हात खोल 

आहे 
शल्याचे नाव त्रकती हात खोल 

आहे 
डोके कवटी १ कवटी १ 
मुख कवटी, लाकडे २ कवटी, लाकडे २ 
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मान – – लोखंडाची साखळी ३ 
कान लोखंडाची 

साखळी 
३ – – 

दंड ककवा खादें लोखंड कमरेइतक्त्या दंड व खादं्याची हाडे २१/२ 
प्रकोष्ठ – – कवटी गुडघ्याइतक्त्या 
माडं्या लाकूड, हाडे १ छातीची हाडे ककवा 

लाकूड 
छातीइतक्त्या 

छाती हाडे छातीइतक्त्या – – 
गुडघे खाबं १ खाबं १ 
िंघा केस १ केस ककवा िंघेची 

हाडे 
– 

पाय हिीची हाडे – हिीची हाडे – 
कंबर – – लोखंड कंबरेइतक्त्या 
आंगठा – – मडके – 
बोटे – – घोड्याचा पाय ककवा 

त्रपतळी पदाथच 
१/४ 

 
 यिमान िेव्हा ित्रमनीस प्रथम भेट देतो तेव्हा त्याने त्रवचारलेल्या पत्रहल्या प्रश्नाच्या 
आद्यािरावरूनही शुभाशुभ शकुन ठरतो व त्याप्रमािे ित्रमनीत शल्य असते. 
 
 यिमानाच्या प्रश्नाचे आद्यािर अ या अिराने ककवा अ वगातील (अ, आ, इ, ई वगैरे स्वरानंी) 
अिरानंी सुरू होत असेल तर पूवेकडे मािसाची हाडे दीड हात खोलीवर आहेत व हे शल्य काढून 
टाकावयास हव;े न काढल्यास आपिी ओढविारच. ही मात्रहती खाली आकृती व तक्त्त्यात एकि 
दाखत्रवली आहे. त्रशल्पदीपक (१·२९–३९) व रािवल्लभ (१·१९–२१) या गं्रथात ही मात्रहती एकच आहे, 
त्रवश्वकमाप्रकाशात (१२·१२२४–१२३३) थोडी त्रनराळी मात्रहती त्रदली आहे. 
 

  
त्रवश्वकमाप्रकाश रािवल्लभ व त्रशल्पदीपक 

 
रािवल्लभ, त्रशल्पदीपक त्रवश्वकमाप्रकाश 

त्रदशा आद्यािर शल्याचे नाव हात खोल आद्यािर शल्याचे नाव हात खोल 
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पूवच अ मािसाची हाडे ११/२ अ मािसाची हाडे ११/२ 
आननेय क गाढवाची हाडे २ क गाढवाची हाडे २ 
दत्रिि च मािसाची हाडे — च मािसाची हाडे कंबरेपयंत 
नैर्च त्य त कुत्र्याची हाडे ११/२ ट कुत्र्याची हाडे ११/२ 
पत्रश्चम ए — ११/२ त लहान मुलाची 

हाडे 
११/२ 

वायव्य ह मािसाची हाडे ४ प भसू, कोळसे ४ 
उिर श गाढवाची हाडे ४१/२ य माशाची हाडे कंबरेपयंत 
ईशान्य प गाईची हाडे ११/२ श गाईची हाडे ११/२ 
मध्य कोष्ठ य केस, कवटी, हाडे, 

राख, लोखंड 
छातीपयंत ॐ केस, कवटी, 

हाडे, राख, 
लोखंड 

छातीपयंत 

 
 आखिी करताना िर कोिी प्रािी दोरी ओलाडूंन गेला ककवा पक्ष्याने प्रवशे केला तर पुन्हा त्या 
िागेत शल्य आहे असा बोध होतो. आखिी करताना पक्ष्यापंकैी ससािा, कबतूर, वटवाघूळ, त्रगधाड ककवा 
पोपट यानंी िागेत प्रवशे केल्यास तेथे मािसाची हाडे आहेत असे समिाव े [त्रवश्वकमाप्रकाश १२·१२४०–४१.]; 
ककवा तेथे राख, कोळसा, भसू आहे असे समिाव.े [ईशानत्रशवगुरुदेवपद्धत्रत २६·९२.] तसेच त्रवश्वकमाप्रकाशाप्रमािे 
(१२·१२२१) कोिी प्रािी आखिीच्या दोऱ्या ओलाडूंन गेला तर तेथे शल्य असते. ते शल्य त्या प्राण्याच्या 
हाडाचे असते व ते एक पुरुष खोल असते. त्रनरत्रनराळ्या प्राण्यानंी दोरी ओलाडंली तर कुठल्या प्राण्याच्या 
हाडाचे शल्य असते याची मात्रहती ईशानत्रशवगुरुदेवपद्धत्रत (२६·९२) तसेच त्रशल्परत्न (४·१८–२१) या 
त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथातं त्रदली आहे. त्याचे कोष्टक खाली तक्त्त्यात त्रदले आहे. ज्या प्राण्याने दोरी ओलाडंली 
असेल त्याच्या उंचीइतक्त्या खोलीवर ते शल्य असते. पुढे असेही त्रदले आहे की, याचप्रमािे त्या त्या 
प्राण्याच्या दशचनाने, त्याचे ओरडिे ऐकल्याने ककवा त्याने वास्तूच्या िागेत प्रवशे केल्याने हीच शल्ये 
समिावीत. तसेच ही शल्ये त्या त्या प्राण्याइतक्त्या खोलीवर आहेत असे समिाव,े अशीही िास्त मात्रहती 
त्रदली आहे. 
 
दोरी 
ओलाडंिारा 
प्रािी 

मािंर कुिे मेंढी घोडा म्हैस कोल्हा रान 
डुक्कर 

वाघ हिी मनुष्ट्य गाढव 

कोित्या 
प्राण्याची हाडे 
शल्य म्हिून 
असतात 

गाढव गाय मेंढी 
ककवा 
कुिे 

म्हैस कोल्हा रान 
डुक्कर 

वाघ हिी मनुष्ट्य गाढव मेंढी 

 
 वर त्रदल्याप्रमािे शल्याचें बरेच प्रकार आहेत. फलज्योत्रतषाच्या पुस्तकात याबद्दल बरीच मात्रहती 
त्रमळते. असे त्रदसते, की पाया ित्रमनीत खोल खिलेला असावा याकत्ररता या शकुनाच्या युक्त्त्या आहेत. 
ियािचव या गं्रथात शल्योद्धारिासाठी िमीन गुडघ्यापयंत ककवा एक पुरुष खोल खिाची असा सवचसामान्य 
आदेश त्रदला आहे. प्रत्रतष्ठासारसमुच्चयात त्रदले आहे, की पुरुषाहून अत्रधक खोलीवर िर शल्य असेल तर ते 
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दोषास्पद नसते. थोडक्त्यात म्हििे वास्तूचा पाया कमीत कमी एक पुरुष तरी खोल घ्यावा. 
रािप्रासादाच्या बाबतीत माि ित्रमनीतील पाण्याच्या पातळीपयंत पाया खोदावा अशा सूचना आहेत. 
[रािवल्लभ १·२० ची टीका.] 
 

८. वास्तुपदमण्डल 
 
 वास्तुप्रत्रतष्ठेच्या पूिेसाठी िे मंडल वापरतात त्यास वास्तुपदमंडल म्हितात. ही मंडले ६४ तसेच 
८१ घराचंी असतात. वैखानसागमात [वैखानसागम, पटल २] ६४, ८१ व २५६ घरे असलेल्या वास्तुमण्डलाचे 
विचन त्रदले आहे. ही मण्डले गाव, शहर, घर व देवालय बाधंावयाच्या अगोदर वास्तुप्रत्रतष्ठेच्या पूिेकत्ररता 
वापरावीत असे उल्लेत्रखलेले आहे. ८१ घरे असलेले मण्डल हे देवालयप्रत्रतष्ठेसाठी योनय समित. इ. स. पूवच 
पाचव्या शतकातील बृहत्सतं्रहतेत [बृहत्सतं्रहता ५३·४२–५६] तसेच इ. स. चवथ्या शतकातील हयशीषच पंचराि 
[हयशीषच पचंराि ८·१६–३०] या गं्रथातही फक्त्त ६४ व ८१ घराचंीच वास्तुमण्डले त्रदली आहेत. येथे ६४ घरे 
असलेले मंडल प्रासादाच्या व ८१ घरे असलेले मंडल घराच्या प्रत्रतष्ठसेाठी वापराव े असे म्हटले आहे. 
मध्ययुगीन काळापयंत या मंडलाचंी संखया ३२ पयंत वाढली. ही मात्रहती या काळच्या मयमत, [मयमत ७·१–

२१] अपरात्रितपृच्छा [अपरात्रितपृच्छा ५७·१–६] (इ. स. ११ व ेते १२ व ेशतक), त्रशल्परत्न [त्रशल्परत्न ६·१–२३१/२] (इ. 
स. १६ व ेशतक) आत्रि इतर त्रशल्पशास्त्रावरील गं्रथातं त्रमळते. ही मंडले एका घरापासून २, ३, ४ ते ३२ 
आकड्याचं्या वगाइतके अशी ३२ प्रकारची त्रदली आहेत. या मंडलानंा नावहेी त्रदली आहेत ती खाली 
सारिीत त्रदली आहे. 
 

वास्तुपदमंडलाचंी नाव े[मयमत ७·१–११, त्रशल्परत्न ६·१–२३१/२, मानसार ७·९–२५] 
घराचंी संखया वास्तुमंडलाचे नाव घराचंी संखया वास्तुमंडलाचे नाव 

१ सकल ४ पेचक 
९ पीठ १६ महापीठ 

२५ उपपीठ ३६ उग्रपीठ 
४९ स्थंत्रडल ६४ मण्डूक 
८१ परमशात्रयक १०० आसन 
१२१ स्थानीय १४४ देशीय 
१६९ उभयचस्ण्डत १९६ भद्रमहासन 
२२५ पद्मगभच २५६ त्रियुत 
२८९ व्रतभोग ३२४ किाष्टक 
३६१ गत्रित ४०० सूयचत्रवशाल 
४४१ सुसंत्रहत ४८४ सुप्रत्रतकान्त 
५२९ त्रवशाल ५७६ त्रवप्रगभच 
६२५ त्रवश्वेश ६७६ त्रवपुलभोग 
७२९ त्रवप्रत्रतकान्त ७८४ त्रवशालाि 
८४१ त्रवप्रभस्क्त्त ९०० त्रवश्वेशसार 
९६१ ईश्वरकान्त १०२४ इंद्रकातं 
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 तसेच खाली त्रदलेल्या सारिीत अपरात्रितपृच्छाप्रमािे (५७·१–६) ही त्रनरत्रनराळी मंडले कोित्या 
वास्तूच्या व इतर प्रत्रतष्ठेच्या वळेेस वापरावीत त्याची मात्रहती त्रदली आहे. 
 

घराचंी संखया मंडलाचे नाव मंडलाचा उपयोग 
१ X १ = १ स्वस्स्तक त्रवद्या त्रशकावयास सुरुवात करताना 
२ X २ = ४ पुष्ट्पक यािेला िाण्यापूवी, कन्येच्या लननात 
३ X ३ = ९ नन्द िंगलात िाण्यापूवी 

४ X ४ = १६ षोडश लत्रतन, रुचक इत्यादी प्रासाद तसेच मंडपाच्या प्रत्रतष्ठसेाठी  
५ X ५ = २५ कुलत्रतलक दीिेसाठी 
६ X ६ = ३६ सुभद्रक शुभकमासाठी व प्रस्थानासाठी 
७ X ७ = ४९ मरीत्रचगि सवच प्रकारच्या िीिोद्धारासाठी 
८ X ८ = ६४ भद्रक खेट, खवचट, ग्राम, पुर, कूप, रािवाडा इत्यादी वास्तंूच्या 

प्रत्रतष्ठेसाठी 
९ X ९ = ८१ कामद घराच्या प्रत्रतष्ठसेाठी 

१० X १० = १०० भद्र प्रासाद, मंडप, िगती, कलगपीठ याचं्या प्रत्रतष्ठसेाठी 
३२ X ३२ = १०२४ सवचतोद्भव मेरु, मंदार इत्यादी प्रासादाचं्या प्रत्रतष्ठेसाठी 

 
 वास्तुपदमंडलाचा आकार हा वास्तूप्रमािे असतो. वास्तू वतुचळाकार, त्रिकोिी, आयताकार िशी 
असेल त्याप्रमािे असतो. वास्तुमंडलाच्या रेघानंा नाव े त्रदलेली आहेत. ती त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथानुंसार 
थोड्याफार फरकाने त्रनरत्रनराळी आहेत. 
 

वास्तुमंडलातील देव 
 
 वास्तुमंडलात िास्तीत िास्त ४५ देव असतात. ब्रह्मा मध्यभागी असतो. अष्टत्रदक् पाल आठ 
त्रदशानंा असतात. या देवाचंी नाव ेत्रनरत्रनराळ्या त्रशल्पशास्त्रगं्रथापं्रमािे थोड्याफार फरकाने सारखीच आहेत. 
काश्यपत्रशल्पातील दुसऱ्या अध्यायात ही मात्रहती येते. तेथे आकृतीत प्रत्येक देवाचंी स्थाने व ते त्रितक्त्या 
घराचें स्वामी (पदभोगी) आहेत ते दाखत्रवले आहे. या पददेवतातं्रशवाय वास्तुपदमंडलाच्या बाहेरच्या 
बािूला मुखय त्रदशानंा पूवेकडून सुरुवात करून अनुक्रमे स्कंद, अयचमा, िंभक व त्रपत्रलकपछ असतात. 
उपत्रदशानंा ईशान्येपासून अनुक्रमे चरकी, त्रवदारी, पूतना व पापरािसी या रािसी असतात. या देवाचं्या 
नावाचंा अथच समरागंिसूिधार (१४·१३–३०) तसेच अपरात्रित पृच्छात (५६·१–१६) त्रदला आहे. 
दोन्हीकडे अथच सारखाच आहे व तो खाली सारिीत त्रदला आहे. िेथे अथच समरागंिसूिधारात त्रदल्याहून 
वगेळा आहे तेथे तो वगेळा अथच कंसात त्रदला आहे. 
 

देवनाम अथच देवनाम अथच देवनाम अथच 
ब्रह्मा िगाचा प्रभ ू ईश शकंर पिचन्य अंबुदात्रधप 
ियन्त काश्यप महेन्द्र इंद्र आत्रदत्य सूयच 
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सत्य धमच भशृ मदन अंतत्ररि आकाश 
अस्नन अस्नन मारुत वाय ू पूषा मातृगि 
त्रवतथ कलीचा मुलगा गृहित बुध यम पे्रतात्रधप 
वैवस्वत पे्रतात्रधप गंधवच नारद भृगंराि त्रनर्च तीचा मुलगा 
मृग अनन्त त्रपतर (त्रवश्वेदेव) सुग्रीव आत्रद प्रिापत्रत मनु 
दौवात्ररक (नन्दी) पुष्ट्पदन्त गरुड वरुि सत्रललात्रधप 
असुर राहू शोष शत्रन रोग ज्वर 
पापयक्ष्मा िय नाग वासुकी मुखय त्वष्टा 
भल्लाट चंद्र सोम कुबेर त्रगरी (त्रहमवान्) 
चरक व्यवसायाखय आत्रदत्रत श्री त्रदत्रत शूलधारी वृषभारूढ शकंर 
आप त्रहमालय आपवत्स पावचती अयचमा सूयच 
सात्रवि वदेमाता सत्रवता गंगा त्रववस्वान् मृत्य ू
िय इंद्र (कालानल) त्रमि बलराम रुद्र महेश्वर 
रुद्रदास (कार्ततकेय) राियक्ष्मा गुह, कार्ततकेय महीधर अनन्त (त्रवष्ट्िू) 
 
 भत्रवष्ट्यपुरािात [भत्रवष्ट्यपुराि मध्यमपवच, भाग २, अ. १०] त्रनरत्रनराळ्या देवाचंी लििे, त्याचं्या हाताचंी 
संखया, हातात असलेली आयुधे, पोषाख, विच, त्याचें वाहन, छन्द, र्षी, त्रवत्रनयोग वगैरे अत्रधक मात्रहती 
त्रदली आहे. त्रिज्ञासूंनी ती तेथे पहावी. 
 
 भत्रवष्ट्यपुराि [भत्रवष्ट्यपुराि मध्यमपवच, भाग २, अ. १०], त्रवश्वकमाप्रकाश [त्रवश्वकमाप्रकाश ५·५१९–५४१] व 
त्रशल्परत्न [त्रशल्परत्न ७·४१–४५] यातं वास्तुमण्डलातील प्रत्येक घराला कुठला रंग द्यावा याचीही मात्रहती त्रदली 
आहे. माि त्रनरत्रनराळ्या त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथाचें रंगाचं्या बाबतीत एकमत नाही. तसेच देवाचं्या रंगावरून 
घरानंा हे रंग त्रदले िातात असेही नाही, त्यात कदात्रचत फक्त्त सौंदयचदृष्टीच अत्रभपे्रत असावी. 
 

वास्तुमंडलाचा वास्तुरचनेसाठी उपयोग 
 
 गाव वसत्रवतानंा िात्रतवार, धंद्याप्रमािे वगैरे घराचंी िी माडंिी त्रदली िाते ती पददेवतांची नाव े
देऊन सातं्रगतली िाते व पुष्ट्कळ वळेा देवाचं्या वरूनही त्या पदावर काय वास्तू असावी तेही त्रदलेले असते. 
गंधवचपदावर नायगृह, गायनशाळा असावी, रोगपदावर वैद्यशाळा असावी अशा सूचना असतात. 
शहरातील देवालयाचें स्थान व त्या देवालयातील त्रनरत्रनराळे उत्सवमण्डप वगैरेंची व्यवस्था 
वास्तुपदमंडलाचं्या साहाय्याने त्रदलेली असते. रािवाड्यातील त्रनरत्रनराळ्या दालनाचंी ककवा इमारतींची 
माडंिी वास्तुपदमंडलावरून देतात व त्याचें स्थान त्या त्या पदाच्या देवतेच्या गुिावंरून ठरत्रवले गेले 
असाव.े सत्यपदावर न्यायालय, गधंवचपदावर नायमतं्रदर, नट, नतचक याचंी रहावयाची व्यवस्था याचें स्थान 
आहे. वरुिपदावर त्रवहीर व रोगपदावर दवाखाना असावा असे म्हटले आहे. सोमपदापाशी रािाचे छि, 
चामर तसेच त्याचा राज्यात्रभषेकमंडप याचें स्थान दाखत्रवले आहे. [समरागंिसूिधार १५·१८–४९.] यावरून असेही 
वाटते की वास्तुपदमंडलाचंा उपयोग केवळ पूिेअचेसाठीच नसून वास्तूतील त्रनरत्रनराळ्या इमारती, 
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कायालये, दालने तसेच शहरातील घरे, देवालये याचं्या व्यवस्स्थतीसाठीदेखील केला िात असे, असे 
सबळ पुराव्यात्रनशी म्हिता येईल. 
 
 या त्रवषयावरची अत्रधक मात्रहती पात्रहिे असल्यास कुलकिी [िनचल ऑफ द ओत्ररएन्टल इस्न्स्टयटू, भाग २८, 
क्र. ३–४, माचच–िून १९७९] (१९७९) पहाव.े 
 

९. आयव्ययाणद 
 
 वास्तू कत्याला लाभदायक आहे की अशुभ ठरेल हे पाहण्यासाठी, ज्याप्रमािे लनन ठरत्रवतानंा 
त्रनयोत्रित वर व वधू याचें गुि बत्रघतले िातात त्याचप्रमािे वास्तू व यिमान याचं्यातील शुभाशुभ गुि 
पाहण्यासाठी वास्तूच्या आयव्ययाकदचा त्रवचार केला िातो. 
 
 कश्यपमुनींनी [काश्यपत्रशल्प अध्याय २५] वास्तूचे आय, व्यय, त्रतथी, निि इत्यादी िािण्यासाठी 
प्रत्येकी दोन त्रनरत्रनराळी सूिे त्रदली आहेत ती सूिरूपाने येथे देतो– 
 
 १) अ ८/१० X प्रासादाची उंची याचंा शषे तो आय. 
 १) ब ८/१२ X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचंा शषे तो आय. 
 २) अ ९/१० X प्रासादाची उंची याचंा शषे तो व्यय. 
 २) ब ९/१२ X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचंा शषे तो व्यय. 
 ३) अ ८/२७ X प्रासादाची उंची याचंा शषे ते निि. 
 ३) ब ८/२७ X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचंा शषे ते निि. 
 ४) अ ९/७ X प्रासादाची उंची याचंा शषे तो वार. 
 ४) ब ९/७ X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचंा शषे तो वार. 
 ५) अ ३/३० X प्रासादाची उंची याचंा शषे ती त्रतथी. 
 ५) ब ३/३० X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचंा शषे ती त्रतथी. 
 ६) अ ३/६ X ८ X प्रासादाची रंुदी याचंा शषे ती योनी. 
 ६) ब ३/८ X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचंा शषे ती योनी. 
 
 त्रवमानाचचनकल्प अथवा वैखानसागमात [त्रवमानाचचन कल्प, पटल ६] आयव्ययाकदच्या व्याखया 
खालीलप्रमािे त्रदल्या आहेत– 
 
 ८/१२ X प्रासादाची उंची याचंा शषे तो आय. 
 ९/८ X प्रासादाचा व्यास याचंा शषे तो व्यय. 
 ८/२७ X प्रासादाची उंची याचंा शषे ते निि. 
 ३/८ X प्रासादाचा व्यास याचंा शषे ती योनी. 
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 काश्यपत्रशल्पातं प्रथम (अ) िी सूिे त्रदली आहेत ती वैखानसागमातं त्रदलेल्या सूिाशंी 
त्रमळतीिुळती आहेत. आता नंतर आयव्ययाकदकत्ररता मयमतात [मयमत ९·१९–२४] त्रदलेली सूिे उद धृत केली 
आहेत. त्यानंी काश्यपत्रशल्पात आयाकदकरीता िी दुसरी सूिे त्रदली आहे त्याचंा उलगडा होतो. 
 
 ८/१२ X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचंा शषे तो आय. 
 ९/१२ X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचा शषे तो व्यय. 
 ३/८ X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचा शषे ती योत्रन (ध्वि, धूम इत्यात्रद). 
 ८/२७ X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचा शषे ते निि. 
 ८/३० X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचा शषे ती त्रतथी. 
 ८/७ X प्रासादाची पत्ररत्रमती याचंा शषे तो वार. 
 
 काश्यपत्रशल्पात पनु्हा त्रदलेली आयाकदकत्ररता सूिे (ब) मयमतातं त्रदलेल्या सूिानंा त्रमळतीिुळती 
आहेत तेव्हा कश्यपमुनींनी वैखानसागम व मयमत या दोन्हींनी त्रदलेली सूिे सातं्रगतली आहेत असे त्रदसते. 
काश्यपत्रशल्प हे पुस्तक यावरून वैखानसागम व मयमत याचं्याहून अवाचीन असाव ेअसे वाटते. आता आय, 
व्यय इत्याकदबद्दल थोडक्त्यात मात्रहती देतो. 
 
 आय आठ आहेत. १) ध्वि, २) धूम्र, ३) कसह, ४) कुिा, ५) बलै, ६) गाढव, ७) हिी व ८) 
कावळा. यातंील त्रवषम आय शुभ व सम आय अशुभ समितात. 
 
 त्रशल्पदीपकाप्रमािे (३·३) व्ययदेखील आठ आहेत. १) शातंा, २) प्रौर, ३) प्रद्योत, ४) श्रीयानंद, 
५) मनोहर, ६) श्रीवत्स, ७) त्रवभव व ८) कचतात्मक. आय व्ययाहून नेहमी िास्त असावा. 
 
 समरागंि सूिधाराप्रमािे (२६·३३–३६१/२) व्यय तीन प्रकारचे असतात (व्यय = १/८ X निि 
याचंा शषे). व्यय एक आला तर त्रपशाच, एकाहून िास्त आला तर रािस व एकाहून कमी आला तर यि. 
तेव्हा व्यय एकाहून कमी असावा. 
 
 योनी व आय याचंी काही त्रशल्पगं्रथातं उलटापालट झाली आहे. त्रशल्पदीपकाप्रमािे (३·२२–२४) 
योनी १४ आहेत. १) अश्व, २) हिी, ३) बकरी, ४) सपच, ५) कुिी, ६) मािंर, ७) उंदीर, ८) गाय, ९) 
म्हैस, १०) वाघीि, ११) हत्ररिी, १२) माकडीि, १३) मंुगुस व १४) कसहीि. 
 
 नििे २७ आहेत. त्याचें पुन्हा अधोमुख, त्रतयचङ मुख व ऊध्वचमुख नििे असे तीन प्रकार आहेत. 
 
 अधोमुख नििे– मघा, मूळ, त्रवशाखा, कृत्रिका, भरिी, पूवाफाल्गुनी, पूवाषाढा, पूवाभाद्रपदा व 
आ्ेषा. 
 
 त्रतयचङ मुख नििे– ज्येष्ठा, अत्रश्वनी, रेवती, मृग, पुनवचसू, अनुराधा, स्वाती, हस्त व त्रचिा. 
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 ऊध्वचमुख नििे – पुष्ट्य, आद्रा, श्रवि, उिराफाल्गुनी, उिराषाढा, उिराभाद्रपदा, रोत्रहिी, 
शतभीषा व धत्रनष्ठा. 
 
 यिमानाचे निि, त्रतथी, वार इत्यादी याचंा वास्तूच्या निि, त्रतथी, वार इत्यादींशी मेळ घालून 
वास्तू कत्यास शुभ आहे की अशुभ आहे ते पात्रहले िाते. खाली त्रदलेल्या सारिीत द्रात्रवड तसेच उिर 
कहदुस्थानी पद्धतीच्या त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथातं आयादींची सूिे एकत्रित त्रदली आहेत, त्याने त्याचं्यामध्ये 
तुलना करिे सोपे िाईल. या त्रवषयावर अत्रधक मात्रहती पात्रहिे असल्यास खाली त्रदलेले गं्रथ पहावते– 
 
 समरागंि सूिधार, अध्याय २६; त्रशल्पदीपक, अध्याय २ व ३; रािवल्लभ, अध्याय ३; दीपािचव, 
अध्याय १; अस्ननपुराि, अध्याय ६५ व १०५; मत्स्यपुराि, अध्याय २५७; मनुष्ट्यालयचंत्रद्रका, अध्याय ३; 
तंिसमुच्चय, २·३; वास्तुत्रवद्या, अध्याय ८; त्रवमानाचचनकल्प, पटल ६; त्रवश्वकमाप्रकाश, २·१७०–२२०; 
मयमत, अध्याय ९; ईशानत्रशवगुरुदेवपद्धत्रत (सामान्य पाद) ५·१९–२०. ‘ज्योत्रतर्तनबधं’ या 
ज्योत्रतषशास्त्रावरील गं्रथात या त्रवषयावर बरीच मात्रहती त्रमळते. 
 
 ज्याप्रमािे कत्याला वास्तू लाभेल की नाही हे पाहण्यासाठी वास्तूचे त्रतथी, निि, वार इत्यादी 
ठरत्रवतात त्याचप्रमािे कत्याला देवमतूी लाभेल की नाही हे पाहण्यासाठी मूतीच्या मापावरून त्रतचे आय, 
व्यय, योनी, वार इत्यादी कशी त्रमळवावीत याबद्दलची सूिे मयशास्त्र (२·१०–२४) या पुस्तकात त्रदली 
आहेत; ती सूिे खाली देतो– 
 
 १/१२ X मूतीची उंची याचंा शषे तो आय. 
 ९/७ X मूतीची उंची याचंा शषे तो वार. 
 ३/८ X मूतीची उंची याचंा शषे ती योनी. 

१२/२७ X मूतीची उंची याचंा शषे ते युग. 
१२ x ४/२७ X मूतीची उंची याचंा शषे ते निि. 
१२/९ x २७ X मूतीची उंची याचंा शषे तो शक. 

 
 स्थपतीला ज्योत्रतषशास्त्राची मात्रहती हवी असे स्थपतीची लििे देताना सातं्रगतले आहे. वरील 
मात्रहतीवरून याचा उलगडा होतो. 
 

आयलदची सूते् 
गं्रथनाम आय व्यय निि त्रतथी वार आयुष्ट्य 

१) ई. त्रश. गु. देव 
पद्धती सामान्य पाद 
पूवाधच 

३/८ (लाबंी X 
रंुदी) 

निि /८ ८/२७ िेिफळ   ८/६० 

िेिफळ 

२) तंिसमुच्चय ३/८ (लाबंी 
+ रंुदी) 

१४/८ (लाबंी 
+ रंुदी) 

ककवा ९/१० ( 
,, ) 

८/२७ (लाबंी 
+ रंुदी) 

८/३० 
(लाबंी + 

रंुदी) 

८/७ (लाबंी 
+ रंुदी) 

८/२७ 
(लाबंी + 

रंुदी) 
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३) मयमत ८/१२ (लाबंी 
+ रंुदी) 

९/१४ (लाबंी + 
रंुदी) 

८/२७ (लाबंी 
+ रंुदी) 

८/३० 
(लाबंी + 

रंुदी) 

८/७ (लाबंी 
+ रंुदी) 

८/२७ 
(लाबंी + 

रंुदी) 
४) वैखानसागम ८/१२ (उंची) ९/८ (उंची) ८/२७ (उंची)    
५) काश्यपत्रशल्प ८/१२ (लाबंी 

+ रंुदी) 
९/१२ (लाबंी 

+ रंुदी) 
८/२७ (लाबंी 

+ रंुदी) 
३/३० 

(लाबंी + 
रंुदी) 

९/७ (लाबंी 
+ रंुदी) 

 

 ८/१० (उंची) ९/१० (उंची) ८/२७ (उंची) ३/३० 
(उंची) 

९/७ 
(उंची) 

 

६) 
मनुष्ट्यालयचंत्रद्रका 

८/१२ (लाबंी 
+ रंुदी) 

३/१४ (लाबंी 
+ रंुदी) 

ककवा ९/१० ( 
,,) 

८/२७ (लाबंी 
+ रंुदी) 

८/३० 
(लाबंी + 

रंुदी) 

  

७) 
समरागंिसूिधार 

१/८ (लाबंी X 
रंुदी) 

१/८ निि िेिफळ/८ X २७
    

८) त्रशल्पदीपक १/८ (लाबंी X 
रंुदी) 

१/८ निि ८ X िेिफळ/२७    

९) रािवल्लभ ८/१२ (लाबंी 
X रंुदी) 

१/८ निि िेिफळ/८ X २७
 १/१५ (आ 

+ न + 
ता + व्य 
+ अं)२ 

१/७ (आ + 
न + ता + 
व्य + अं) 

८/६० 

(िेिफळ) 

१०) अस्ननपुराि १/८ (लाबंी X 
रंुदी) 

१/७ X ८ (लाबंी 
X रंुदी) 

    

११) दीपािचव १/८ (लाबंी X 
रंुदी) 

१/७ X ८ (लाबंी 
X रंुदी) 

८ X िेिफळ/२७
 ८/१५ X 

(लनन)३ 
९/७(त्रतथी)  

 
सूचना : १) प्रत्येक त्रठकािी भागाकाराचा शषे घ्यावयाचा. 

२) आ = आय, न = निि, ता = तारा, व्य = व्यय, अं = अंशक 
३) लनन = १/१२ (आय + निि + तारा + व्यय + अत्रधपत्रत + िेिफळ) 
 

१०. अणधष्ठान 
 
 त्रशल्परत्नात अत्रधष्ठानाची व्याखया त्रदली आहे :– 

 प्रासादात्रद त्रनिैरङ गैर त्रधत्रतष्ठत्रत यत् सदा । 
 दृढं त्रशलात्रदघत्रटतं तदत्रधष्ठान सत्रज्ञतम् ॥ १७·१–११/२ ॥ 
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 प्रासाद इत्यादी वास्तूचा एक भाग असलेला व ज्याच्यावर त्याचंी उभारिी केलेली असते अशा 
दगड वगैरेंनी मिबूत केलेल्या भागास अत्रधष्ठान अशी संज्ञा आहे. अत्रधष्ठानाला धरातल, आधार, धरिी, 
भवुन, पृथ्वी, भमूी वगैरे पयायी शब्द आहेत [काश्यपत्रशल्प ६·१–२]. अत्रधष्ठानाला मसूरक, वस्त्वाधार, धरातल, 
तल, कुत्रट्टम, आद्यगं, िगती अशीही नाव ेआहेत. [त्रशल्परत्न १७·६, मयमत १४·४०, प्रासादमन्डन २·१, ई. त्रश. गु. दे. पद्धत्रत 
३०·६६] अत्रधष्ठान देवालय, पूवचमण्डप, अत्रभषेकमंडप, त्रवहारमण्डप, वाहनमण्डप वगरेै मण्डपानंा, गभचगृह, 
बलीपीठ, ध्विस्तंभ, गोपुरद्वार याचं्यासाठी तसेच रािा, धत्रनक याचं्या भवनानंा, नृत्यशाला, नाटकशाला, 
वैद्यशाला, पाठशाला, न्यायशाला इत्यादी शालानंा अवश्य असाव.े [त्रवश्वकमचवास्तुशास्त्र ७२·१–२] 
 

अणधष्ठानाची उंची 
 
 घराची उंची तीन ककवा चार हात असेल तर अत्रधष्ठानाची उंची एक हात असते. घराची उंची पाच 
हात असेल तर अत्रधष्ठानाची उंची ३० ककवा ३२ अंगुले असते. घराची उंची सहा हात ककवा ११ हात असेल 
तर अत्रधष्ठानाची उंची अनुक्रमे ३१ व ३२ अंगुले असते. घराची उंची ११ हातापंासून १४ हातापंयंत असेल तर 
अत्रधष्ठानाची उंची दर हाताला दोन अंगुलानंी वाढते व १४ हात उंचीच्या घराच्या अत्रधष्ठानाची उंची ३८ 
अंगुले असते. घराची उंची १५ हात असेल तर अत्रधष्ठानाची उंची ३९ अंगुले असते. [त्रशल्परत्न १७·६–९ तसेच 
मयमत १४·१५–१६ काही फरकाने] वरील मात्रहतीवरून अत्रधष्ठानाची उंची व घराची उंची याचं्यातील सबधं 
दाखत्रविारे सूि येते. 
 

अत्रधष्ठानाची उंची = ०·०५८ (घराची उंची) + १८·४ अंगुले – (१) 
(अंगुले) (अंगुल) 

 
 अनेक मिली प्रासादाच्या बाबतीत तो िर तीन मिली असेल तर अत्रधष्ठानाची उंची १३

/४ हात 
असावी व ती वाढवीत १२ मिली घराच्या अत्रधष्ठानाची उंची चार ते सहा हात असावी [त्रशल्परत्न १७·४–५] हीच 
मात्रहती मयमतात (१४·१४) त्रदली आहे. बारा मिली प्रासादाच्या अत्रधष्ठानाची उंची चार हात असावी व 
प्रत्येक मिल्यास सहा अंगुले कमी करून तीन मिल्याच्या प्रासादाच्या अत्रधष्ठानाची उंची १३/४ हात 
असावी. त्रशल्परत्नात (१७·१३) दुसरेही प्रमाि त्रदले आहे. तीन मिल्याच्या प्रासादाच्या अत्रधष्ठानाची उंची 
तीन हात असावी व प्रत्येक मिल्याला अध्या हाताने अत्रधष्ठानाची उंची वाढवावी. याप्रमािे ११ मिली 
प्रासादाच्या अत्रधष्ठानाची उंची ७ हात येते. १२ मिली प्रासादाच्या अत्रधष्ठानाची उंची ७१/२ हात न ठेवता 
आठ हात ठेवावी. 
 

अणधष्ठानाचे थरणवभाग व त्यावरील कोरीव काम 
 
 अत्रधष्ठान सुंदर त्रदसाव ेत्याच्या उंचीचे त्रवभाग पाडून त्यानंा कमळ, पट्टी वगैरेंचा आकार देतात. या 
प्रत्येक त्रवभागावर पुन्हा कोरीव काम केलेले असते. उपान, िगती, कंुभ, कन्धर व प्रस्तर ही अत्रधष्ठानाची 
पाच प्रमुख अंग आहेत. [त्रशल्परत्न १९·३, काश्यपत्रशल्प ६·२२] याचं्या त्रनरत्रनराळ्या माडंिीने मयाने अत्रधष्ठानाचे १४ 
प्रकार सातं्रगतले आहेत, पराशरानंी दोन व इतरानंी तीन प्रकारची अत्रधष्ठाने सातं्रगतली आहेत. [त्रशल्परत्न १९·१] 
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 अत्रधष्ठानाचे मंचक, पादबन्ध व प्रत्रतबन्ध हे तीन प्रकार आहेत. यापंैकी मंचक कत्रनष्ठ, पादबन्ध 
मध्यम व प्रत्रतबन्ध पद्धतीचे अत्रधष्ठान श्रेष्ठ समितात. प्रत्रतबन्धालाच प्रत्रतक्रमही म्हितात. ज्या अत्रधष्ठानाच्या 
थरत्रवभागातं कुमुद नसते त्याला मंचक म्हितात. पादबन्धातं कुमुद अष्टकोनी असते व सवचप्रकारच्या 
प्रत्रतबन्धाचें कुमुद वृिाकार असते, हा मंचक, पादबधं व प्रत्रतबन्ध यातंील मुखय फरक असतो. [त्रशल्परत्न 
१९·१–५, काश्यपत्रशल्प ६·२५–२६] 
 
 त्रशल्परत्न [त्रशल्परत्न १९·५–९४], मयमत [मयमत १४·१६–३९] व काश्यपत्रशल्प [काश्यपत्रशल्प ६·१–११९] यातं 
अत्रधष्ठानाचे वरील त्रतन्ही प्रकाराचें अनेक प्रकार त्रदले आहेत. त्यातील काश्यपत्रशल्पात त्रदलेले प्रकार 
पुस्तकात आकृती काढून दाखत्रवले आहेत. त्रशल्परत्न, मयमत व काश्यपत्रशल्प यातं अत्रधष्ठानाच्या कुमुद 
इत्यादी त्रनरत्रनराळ्या अगाचें त्रनगचमन ककवा अंतगचमन काय असाव ेयाची मात्रहती त्रदली आहे. ती एकत्रित 
खाली सारिीत त्रदली आहे. 
 

णनरणनराळ्या अंगाचें णनगशमन 
अत्रधष्ठानाचे अंग त्रशल्परत्न (१९·११६–

११९) 
मयमत (१४·४१–४३) काश्यपत्रशल्प (६·१८–

२०) 
कुमुद उंचीइतके ककवा ११/४ उंची उंचीइतके ककवा ११/४ उंची, 

११/२ उंची 
उंचीइतके 

कुमुदपट्टी शोभनू त्रदसावी – उंचीइतके 
कंप अथवा विे 

(अंतगचमन) 
उंचीच्या १/४ उंचीच्या १/४ उंचीच्या १/४ 

महावािन उंचीइतके, ३/४ उंची, १/२ 
उंची, १/४ उंची 

उंचीइतके, १/४ उंची उंचीइतके, १/२ उंची, ११/३ 
उंची 

 
 काश्यपत्रशल्पात [काश्यपत्रशल्प ६·११७] प्रतीची ककवा प्रस्तराची पट्टी हंस, मकर, व्याल, त्रवद्याधर याचं्या 
आकृती काढून भषूवावी असे एके त्रठकािी म्हटले आहे तर त्याच पटलात पि दुसऱ्या त्रठकािी [काश्यपत्रशल्प 
६·२१–२९] म्हटले आहे की, प्रत्रतबधंात प्रतीवर कोठल्याही तऱ्हेची निी काढू नये. तसेच प्रत्रतबधं व पादबंध 
प्रकारच्या अत्रधष्ठानातं पादुकेवरही निी कोरू नये; कोरल्यास त्यामुळे संकटे येतात. तेव्हा काश्यपत्रशल्पात 
दोन परस्परत्रवरुद्ध मताचें सकंलन केलेले त्रदसते. 
 
 प्रस्तर, गल व त्रवशषेतः कपोताच्या त्रठकािी दोन खाबंाचं्यामध्ये एकमेकापंासून त्रवरुद्ध त्रदशलेा तोंड 
असलेले सम वा त्रवषम संखयेचे व्याल काढावते. वलभी पट्टीवरती प्रािी, हंस वगैरे कोरून ती भषूवावी. 
[त्रशल्परत्न १९·१२२–१२४] प्रतीवर घोडे, मगराचे तोंड, कसहमुख याचंी निी कोरावी. [तंिसमुच्चय २·१३–१४] 
 
 पादबधंाच्या तळाशी कुमुद काढावयाचे असेल तर त्या कुमुदाच्या उंचीचे सहा भाग करून खालची 
पट्टी एक भाग, मधली पट्टी तीन भाग व वरची पट्टी दोन भाग असावी व कुमुद अष्टकोनी काढाव.े [वास्तुत्रवद्या 
९·१५–१६] प्रत्रतबधंात कमळाचा आकार त्रदवस पूिच भरलेल्या गर्तभिी स्त्रीच्या पोटाच्या आकाराप्रमािे असावा. 
[त्रशल्परत्न १९·९८–१००] ज्या कुमुदाच्या खाली व वर अबंुि आहे ते कुमुद वृिाकार असाव.े [काश्यपत्रशल्प ६·११८–
११९] 
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 द्रात्रवड प्रासादाचें अत्रधष्ठान पाहून वर त्रदलेले कोरीव कामात्रवषयीचे त्रनयम पाळले गेले आहेत की 
नाही हे पाहवयास हव.े पुढील संशोधनास हा त्रवषय चागंला आहे. 
 

११. उपपीठ 
 
 अत्रधष्ठानाच्या खाली उपपीठ असते. उपपीठ पाया मिबूत होण्यासाठी, प्रासादाची उंची 
वाढत्रवण्यासाठी ककवा प्रासादाची शोभा वाढावी म्हिून उपयोगात आितात. [त्रशल्परत्न १७·२५, मयमत १३·१, 
त्रवश्वकमच वास्तुशास्त्र ७७·१] 
 
 उपपीठाची रंुदी– अत्रधष्ठानाच्या पादुकेचे िेवढे त्रनगचमन असते त्रततकेच त्रनगचमन उपपीठाचे असते. 
[त्रशल्परत्न १७·२८, काश्यपत्रशल्प ५·५१/२] ककवा अत्रधष्ठानाच्या पादुकेपासून एक ते नऊ दंडापंयंत उपपीठाचें त्रनगचमन 
असते. येथे खाबंाच्या वरच्या टोकाची िी रंुदी त्रतला दंड समिून माप त्रदले आहे. [त्रशल्परत्न १७·२८–२९] 
मयमताप्रमािे [मयमत १३·४–५] अत्रधष्ठानाच्या पादुकेबाहेर उपपीठाचे त्रनगचमन १, ११/२, २ ककवा तीन दंड 
असते. 
 
 काश्यपत्रशल्प [काश्यपत्रशल्प ५·४–५] तसेच तंिसमुच्चयात [काश्यपत्रशल्प ५·४–५] उपपीठाच्या रंुदीचा 
आिखी एक त्रनयम त्रदला आहे व त्यावरून उपपीठाची रंुदी अत्रधष्ठानाच्या उंचीवरून ठरत्रवतात. उपपीठाचे 
त्रनगचमन अत्रधष्ठानाच्या पादुकेच्या बाहेर अत्रधष्ठानाच्या उंचीच्या १/१०, १/५, ३/१०, २/५, १/२, ३/४, दुप्पट ककवा 
त्रतप्पट असते. यापढेु, िाऊन तंिसमुच्चयात [तन्िसमुच्चय २·११] पुढे म्हटले आहे की उपपीठाचे अत्रधष्ठानाबाहेर 
त्रनगचमन िसे सुंदर त्रदसेल तसे कराव.े 
 
 उपपीठावरील कोरीव काम– उपपीठावरील कोरीव काम अत्रधष्ठानाप्रमािे असाव ेव त्रनरत्रनराळ्या 
थरत्रवभागाचें त्रनगमचन अत्रधष्ठानाप्रमािेच असाव े[त्रशल्परत्न १८·२०, काश्यपत्रशल्प ५·२८, मयमत १३·२१] त्रनरत्रनराळे प्रािी, 
व्याल, कसह, मकर, पानाचें प्रकार यानंी उपपीठ भषूवाव.े प्रतीवरती मकर, कमळे कोरावीत. [काश्यपत्रशल्प 
५·२८–२९, मयमत १३·१९–२०] 
 
 उपपीठाच्या थरत्रवभागाचें व त्याचं्या रचनेचे त्रनरत्रनराळे प्रकार काश्यपत्रशल्पात त्रदलेले आहेत, व 
त्याहून िास्त मात्रहती थोड्याच इतर त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथातं त्रमळते. 
 
 अत्रधष्ठान व उपपीठ यात्रवषयी अत्रधक मात्रहती पात्रहिे असल्यास कुलकिी (१९७५) पहाव.े 
 

१२. प्रासादाचे द्वार 
 
 कोित्याही वास्तूचे दार हे सवांत दशचनीय स्थान असते. प्रासादाच्या प्रमािात योनय मापाचे दार 
असले म्हििे तो प्रासाद अत्रधक शोभनू त्रदसतो. अनेक प्रकारच्या वलेबुट्ट्या, मूती, कमळे, फुले वगरेै 
कोरून व दाराच्या कवाडाचं्या उभ्या व आडव्या पट्ट्यावंर, चौफुली, त्रमटलेली कमळे वगैरे आकाराचें शीषच 
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असलेले त्रखळे ठोकून ते दार फार शोत्रभवतं करता येते. दाराच्या त्रनरत्रनराळ्या अवयवावंरील म्हििे खाबं, 
उंबरठा, उिरंग, कवाडे वगैरेंवरील निीकाम डोळ्याचं्या पातळीत येत असल्याने प्रासाद पाहिाऱ्याच्या 
मनात ही निी प्रथमदशचनीच भरते. उिरंगावरील गिेशाची अथवा गिलक्ष्मीची मूती यासाठीच फार उिम 
कोरलेली असते. याचबरोबर दाराच्या त्रठकािी कभतीत पोकळी येते व ती िागा मिबुत असावयास हवी. 
त्यासाठी दाराची मापे सौंदयचदृष्टीतूनच नव्हे तर वास्तूच्या मिबूतीच्या दृष्टीनेही ठरवावयास हवीत. 
 
 प्रत्येक त्रदशलेा प्रादत्रिण्य क्रमाने दार असाव.े [वास्तुत्रवद्या १३·२४] वास्तुपदमंडलातील कोित्या 
पदावर दार असाव े याबद्दल त्रनयम त्रदले आहेत. मयमताप्रमािे [मयमत ३०·४४–४५१/२] पूवेकडे मत्रहन्द्र व 
दत्रििेकडे रािसपदावर दार असाव.े पत्रश्चम व उिर त्रदशानंा अनुक्रमे पुष्ट्पदंत व भल्लाटपदावर दार असाव.े 
वास्तुत्रवदे्यत [वास्तुत्रवद्या ४·३–४] िातीप्रमािे दारे कुठल्या पदावर असावीत ते त्रदले आहे. ब्राह्मिाच्या घराला 
दार पूवेकडे असून ते महेन्द्र व ियन्तपदावर असाव.े ित्रियाचं्या घराला दत्रिि त्रदशकेडील गृहितपदावर 
दार असाव.े वैश्याचे दार गन्धवचपदावर म्हििे पनु्हा दत्रिि त्रदशकेडे असाव.े शूद्राच्या घराचे दार पत्रश्चमेकडे 
पुष्ट्पदन्त ककवा सुग्रीवपदावंर असाव.े सवचिातींकत्ररता उिरेकडील भल्लाटपदावर ककवा मुखय पदावर दार 
असाव,े माि भल्लाट व मुखय या दोन्ही पदावंर दारे असू नयेत; कारि ही पदे एकमेकासं त्रचकटून आहेत. 
इतर कुठल्याही पदावंर दारे असू नयेत. 
 
 कोित्या पदावर दार ठेवावयाचे त्रनत्रश्चत झाले की, त्या पदावर ते नक्की कोठे ठेवावयाचे याचा 
त्रनयम तंिसमुच्चयात [तंिसमुच्चय २·२६] त्रदला आहे. मुखय दाराच्या रंुदीचे २१ भाग करून डाव्या बािूचा एक 
अंश काढून तेथे दाराचा मध्यभाग व पदाचा मध्यभाग एकाच िागी यावते. उरलेल्या त्रदशाकंडील दाराचं्या 
बाबतीत प्रदत्रििक्रमाने दाराच्या रंुदीचे ३६, ६४ व ८१ भाग करून त्यातील एक एक भाग सोडून द्वारमध्य 
ठरवावा. 
 
 तसेच कभतीच्या िाडीमध्ये दाराची िाडी कुठे असावी त्याबद्दल त्रनयम आहे. कभतीच्या िाडीचे १२ 
त्रवभाग करून त्यातंील ५ व ७ व्या त्रवभागाचं्या रेघेपाशी दाराच्या िाडीचा मध्य यावा ककवा कभतीच्या िाडीचे 
७ ककवा ५ भाग करून त्याचं्या चवथ्या ककवा त्रतसऱ्या भागापाशी दाराच्या िाडीचा मध्य यावा. आिखी एक 
सामान्य त्रनयम म्हििे देवप्रासादापासून मनुष्ट्याच्या घरापयंत कुठल्याही वास्तूच्या कभतीच्या िाडीचे पाच 
भाग केले असता त्रतसऱ्या भागाशी दाराच्या िाडीचा मध्य यावा. [त्रशल्परत्न २२·२९–३१] 
 

दाराची मापे 
 
 दाराची उंची, रंुदी व िाडी ही मापे प्रासादाच्या मापावंरून ठरत्रवतात ककवा दाराची उंची 
प्रासादाच्या खाबंाच्या उंचीवर अवलंबून असते. काही त्रशल्पशास्त्रगं्रथातं दाराचे माप हात व अंगुले या 
मापानंी त्रदले आहे. 
 
 प्रासादाच्या प्रमािात दाराचे माप– त्रवष्ट्िुमंत्रदराच्या गभागाराच्या रंुदीचे १४ ककवा १२ भाग केले 
असता दाराची उंची अनुक्रमे ११ व १० भाग असावी. [त्रशल्परत्न २२·९–९१/२] त्रशवालयाच्या गभागाराच्या दाराचे 
माप त्रनरत्रनराळ्या प्रमािात त्रदले आहे. गभागाराच्या रंुदीचे १२ भाग करून ८ भाग दाराची उंची असते. 
रंुदी उंचीच्या त्रनम्मी असावी. गभागाराच्या रंुदीच्या ४/७ दाराची उंची असून, रंुदी उंचीच्या ६/१३ असावी. 
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दाराची उंची गभागाराच्या रंुदीच्या ५
/९ असून त्याची रंुदी उंचीच्या ५/११ असते. गभागाराच्या रंुदीच्या ५/८ 

दाराची उंची असावी व त्याच्या त्रनम्मे दाराची रंुदी असते. गभागाराच्या रंुदीच्या ३/५ ककवा ७/१२ दाराची 
उंची असून रंुदी अनुक्रमे ९/१७ व ९/१५ असते [त्रशल्परत्न २२·१०–१६] 
 
 गभचगृहाच्या रंुदीच्या १/४ रंुदी दाराची असावी व उंची रंुदीच्या दुप्पट असावी. [त्रवश्वकमाप्रकाश ७·९३८] 
गभागाराच्या रंुदीचे ११, ८, १२, ७ ककवा १५ भाग करुन अनुक्रमाने ७, ५, ७, ४, व ८ भाग गभागाराच्या 
दाराची उंची असते. गभागाराच्या रंुदीचे २१, १९, १५, १३ ककवा ९ भाग करून अनुक्रमाने १०, ९, ७, ६ व ४ 
भाग गभागाराच्या दाराची रंुदी असते. त्रशवालयाच्या गभागाराच्या रंुदीचे ३, ५, ९ ककवा २ भाग केले तर 
अनुक्रमे २, ३, ५, व १ भाग दाराची उंची असते. त्या दाराच्या उंचीचे २, १७, ११ ककवा ७ भाग केले असता 
अनुक्रमे १, ८, ५ व ३ भाग दाराची रंुदी असते. [तंिसमुच्चय (२·२७ व त्यावरील टीका)] 
 
 खाबंाच्या उंचीवरून दाराचे माप– प्रासादाची उंची खाबंाच्या उंचीवरून ठरते. तेव्हा एक प्रकारे 
खाबंाच्या उंचीवरून त्रदलेले दाराचे माप प्रासादाच्या उंचीच्या प्रमािात असते. प्रासाद १ ते १६ मिल्यापंयंत 
उंच असतो व प्रत्येक मिल्याच्या खाबंाची उंची त्रदलेली असते. तेव्हा प्रत्येक मिल्याला असलेल्या दाराची 
उंची खाबंाच्या उंचीच्या त्रवत्रशष्ट प्रमािात असते. 
 
 दाराच्या खाबंाची उंची अत्रधष्ठानाच्या वरपासून ते उिरापयंत असते. [वास्तुत्रवद्या १३·२४] खाबंाच्या 
उंचीइतकी दाराची उंची असावी. रंुदी उंचीच्या त्रनम्मे असावी. रंुदीत १ ते ८ अंगुले (१·२ ते १५·२ सें. मी.) 
त्रमळवनू दाराची रंुदी नऊ प्रकारची असते. दाराच्या उंचीचे १६ भाग करून १३ भाग ककवा ७ भाग 
शुद्धद्वाराची (दाराचा मोकळा भाग) उंची असते. [त्रवमानाचचनकल्प} द्वारलिि] खाबंाच्या उंचीचे ७, ८, ९ ककवा १० 
भाग करून अनुक्रमे ६, ७, ८ व ९ भाग दाराची उंची असते. दाराची रंुदी उंचीच्या त्रनम्मी असावी. 
[त्रवमानाचचनकल्प} द्वारलिि, त्रशल्परत्न २२·३, ४, तंिसमुच्चय २·२९, मयमत ३०·१०] खाबंाच्या उंचीच्या ८/१० उंची दाराची 
असते. दाराच्या उंचीच्या ५/९ त्याची रंुदी असते ककवा उंचीचे १०, ९, ८ व ७ भाग करून अनुक्रमे ७, ६, ५ व 
४ भाग दाराची रंुदी असते. [त्रशल्परत्न २२·४–६] दाराच्या रंुदीच्या त्रतप्पट त्याची उंची असावी [त्रशल्परत्न २२·७, 

त्रवश्वकमाप्रकाश २·२९१, वास्तुत्रवद्या १३·२४–२५] असेही एक मत त्रदसते. 
 
 दाराचे हातात व अगुंलात माप– अपरात्रितपृच्छात [अपरात्रितपृच्छा १३०·१–३०] १ हातापासून ५० 
हातापंयंत (०·४५६ मीटर ते २२·८० मीटर) लाबंी असलेल्या नागर, भतू्रमि व द्रात्रवड प्रासादाचं्या दाराचें 
माप अंगुलामंध्ये खालील सारिीत त्रदल्याप्रमािे सातं्रगतले आहे. त्यावरून त्रदसून येते की द्रात्रवड 
प्रासादाच्या दाराची उंची नागरप्रासादाच्या दाराच्या उंचीहून कमी असते. हा उंचीतला फरक प्रासादाची 
रंुदी िसिशी वाढत िाते तसतसा कमी होत िातो. 
 
प्रासादाची रंुदी दाराचंी उंची 

हात मी. 
नागर प्रासाद भतु्रमि प्रासाद द्रात्रवड प्रासाद 

अंगुले मीटर अंगुले मीटर अंगुले मीटर 
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 दाराचे खाबं – दाराच्या खाबंाचें कभतीच्या बाहेर त्रनगचमन असे त्रदसते की, खाबंाचंी िाडी दाराच्या 
िाडीच्या २१/४, २ ककवा १३/४ पट होईल. [त्रवमानाचचनकल्प, द्वारलिि] दाराच्या खाबंाचें त्रित्रशख, पंचत्रशख, 
सप्तत्रशख व नवत्रशख असे प्रकार आहेत. खाबंाच्या रंुदीचे तीन त्रवभाग करून मधला त्रवभाग खाबंाच्या 
रंुदीच्या त्रनम्मे व बािूचे दोन त्रवभाग खाबंाच्या रंुदीच्या १/४ असतात. मधला त्रवभाग बािंूच्या भागाचं्या बाहेर 
आलेला असतो. या खाबंास त्रित्रशख खाबं म्हितात. याचप्रमािे खाबंाच्या रंुदीचे ५, ७, ९ त्रवभाग करून 
त्यानंा अनुक्रमे पंच, सप्त व नवत्रशख खाबं म्हितात. 
 
 दुसऱ्या मताने दाराच्या उंचीच्या पावपट रंुदी खाबंाची असते; शाखाचंी िाडी रंुदीच्या पावपट 
असते. तीन, पाच, सात ककवा नऊ ककवा नऊ शाखाचें दार असते [त्रवश्वकमाप्रकाश ७·९३८–९४०, बृहत्सतं्रहता ५६·१३–
१३१/२]. दोन्ही बािंूच्या शाखाचंी िाडी दाराच्या िाडीच्यात्रनम्मे असते [बृहत्सतं्रहता ५३·२६]. द्वारशाखेची रंुदी 
खाबंाच्या रंुदीइतकी, त्याच्या सवापट ककवा दीडपट असते. [बृहत्सतं्रहता ५३·२६] 
 
 दाराचा उंबरठा व उत्तरंग – दाराच्या खाबंाच्या उंचीच्या १/५ भागाचे १२ भाग करून उिरंग सात 
भाग व उंबरठा पाच भाग करावा. ककवा दाराच्या खाबंाच्या उंचीच्या १/८ भागाचे ९ भाग करून उिरंग पाच 
भाग व उंबरठा चार भाग करावा. [तंिसमुच्चय २·२९] 
 
 दाराची कवाडे – दोन्ही कवाडाचंी रंुदी व उंची शुद्धद्वाराइतकी असून त्याचंी िाडी दाराच्या 
िाडीच्या पाऊिपट, त्रनम्मे ककवा पावपट असावी. दाराच्या पट्टीची लाबंी दाराच्या लाबंीइतकी असून त्रतची 
रंुदी दाराच्या रंुदीच्या १/८ व िाडी रंुदीच्या त्रनम्मे ककवा पावपट असावी. द्वारपत्रट्टका डाव्या कवाडाला 
लावावी. [घरातून बाहेर पडताना िे कवाड डाव्या हाताला येते त्याला डाव े कवाड म्हितात. (त्रशल्परत्न २२·९४)]. कवाडाच्या 
रंुदीइतकी लाबंी असलेल्या पाश्वचपत्रट्टका असतात. त्यानंा तीन गाठी असून त्या पट्ट्या ५, ७ व ९ इत्यादी 
त्रवषम संखयाचं्या असाव्यात. या पट्ट्यानंा वरून लोखंडी पट्ट्या ठोकाव्यात. लोखंडी पट्ट्या घट्ट 
बसण्यासाठी चौफुली, अधचचंद्र, वज्र, आबंा ककवा त्रमटलेले कमळ असे वरच्या बािूला आकार असलेले 
त्रखळे वापरावते. याने दार सुदंर त्रदसते व मिबूतही होते. [त्रवमानाचचनकल्प–द्वारलिि] 
 
 दाराच्या उिव्या कवाडाला पुत्रिका व डाव्या कवाडाला माता म्हितात. कवाडाची िाडी दाराच्या 
रंुदीच्या १/८ ते १/२४ असावी. दाराच्या रंुदीचे ४, ५, ६, ७ ककवा ८ भाग केले असता एक भाग सूिपट्टीची 
रंुदी असते. सूिपट्टी डाव्या कवाडाला असून दोन कवाडे ज्या अंगाला त्रमळतात तेथे असते. त्रतची िाडी 
त्रतच्या रंुदीइतकी, पाऊिपट ककवा त्रनम्मे असते. कवाडाच्या रंुदीइतकी लाबंी असलेल्या पट्टीला पंक्त्ती 
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म्हितात. त्याचंी सखंया सम असते. त्याचंी संखया दोनापासून १६ पयंत असते. पंक्त्तीच्या अग्रसधंीपाशी 
(पंक्त्ती व सूिपट्टी याचं्या संधीपाशी) तीनापासून १७ कमळे असतात. त्याचंी उंची सूिपट्टीच्या रंुदीच्या 
त्रनम्मे ककवा १/३ असते. ककवा त्याचंी उंची सूिपट्टीच्या िाडीच्या त्रनम्मे असते. पंक्त्तीवरील व सूिपट्टीवरील 
(धातूचा) पट्ट सूिपट्टीच्या रंुदीच्या १/३ रंुदीचा असतो. 
 
 मातृकवाडाची रंूदी ही सूिपट्टीच्या रंुदीचा १/४ भाग, दाराच्या रंुदीचा त्रनम्मा भाग व कवाडाची 
िाडी याचं्या बेरिेइतकी असते. दाराच्या रंुदीतून मातृकवाडाची रंुदी काढून टाकल्यावर 
पुत्रिकाकवाडाची रंुदी त्रमळते. [वास्तुत्रवद्या १४·१–९१/२] 
 
 सूिपट्टी मातृकवाडाला बसवायची रीत अशी – सूिपट्टीच्या रंुदीचे चार भाग करून त्यातंील एक 
भाग सोडून तीन भाग मातृकवाडाला लावावते. त्रनगचमन एक भाग येते. सूिपट्टीची लाबंी कवाडाच्या 
लाबंीतून उिरंग व उंबरठा याचं्या उंचीच्या बेरिेहून काहीसा अत्रधक भाग विा करून िी लाबंी येईल 
तेवढी असते. सूिपट्टी मातृकवाडाला पक्की बसत्रवण्याकत्ररता चौफुली ककवा कमळाच्या आकारासारखे डोके 
असलेले त्रखळे वापरावते. [वास्तुत्रवद्या १४·२२–२३.] 
 
 कवाडे बसत्रवण्यासाठी त्याचं्या एका बािूला वरती व खाली त्रशखा व रंगपाद असतात. या त्रशखा 
वतुचळाकार असून त्यानंा लोखंडी वलये लावनू मिबूत केलेले असते. खालच्या (मूळ) त्रशखेची िाडी 
कवाडाच्या िाडीइतकी, ककवा त्याच्या दीडपट असते. वरच्या (अग्र) त्रशखेची िाडी कवाडाच्या 
िाडीइतकी, त्रतच्या दीडपट ककवा दुप्पट अथवा िसे सुंदर त्रदसेल व मिबतू होईल तसे असाव.े 
मूलत्रशखेची लाबंी उंबरठ्याच्या उंचीच्या त्रनम्मे असावी. [वास्तुत्रवद्या १४·१०–१११/२, १४·२०१/२] 
 
 मूलत्रशखा व अग्रत्रशखा ज्या खोबिीत बसवतात त्यानंा अनुक्रमे भवुगं व पतंग म्हितात. दाराच्या 
खाबंाच्या उंचीचे ७, ८, ९ ककवा १० भाग करून त्यापंैकी अधा भाग उंचीचे भवुगं व पतंग करावते. 
[त्रवमानाचचनकल्प, द्वारलिि] 
 
 त्रशल्परत्न, अध्याय २२; मयमत, अध्याय ३० वगैरे गं्रथातंही कवाडाबंद्दल हीच मात्रहती त्रदली आहे. 
 

दाराचें गुिदोष 
 
 दार योनय त्या िागी, आयताकार म्हििे चारी कोन काटकोन असलेले, त्रदसावयास सुंदर व 
योनय त्या पदाथांनी केलेले असाव.े दार सरळ, फार उंच नाही, फार ठेंगिेही नाही, फार अरंुद तसेच 
वाकडे नाही, कभतीच्या बाहेर आलेले नाही असे असाव.े खाली व वरती िास्त रंुदी व मध्यभागी कमी रंुदी 
ककवा वरच्या भागाची खालच्या भागापेिा रंुदी िास्त ककवा खालच्या भागाची रंुदी वरच्या भागापेिा िास्त 
असे दार असू नये. दारे नेहमी आतल्या बािूनेच उघडावी. [बृहसतं्रहता ५३·७९–८०] 
 
 दार घराच्या कोपऱ्यापाशी असू नये, घराचे पुढचे व मागचे दार एका सरळ रेषेत असू नये. 
[त्रवश्वकमाप्रकाश ७·९४७] दार आपोआप उघडू ककवा बंद होऊ नये. [मत्स्यपरुाि २५५·७५, त्रवश्वकमाप्रकाश ७·९४८, बृहत्सत्रहता 
५३·७९, रािवल्लभ ५·२६] 
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 दारासाठी नेहमी पुकल्लगी झाडाचे लाकूड वापराव.े संपूिच दार िर लाकडाचे असेल तर खाबं, 
कवाडे, उंबरठा व उिरंग ही सवच एकाच प्रकारच्या झाडाच्या लाकडाचे करावते. असे लाकूड त्रमळत 
नसल्यास, खाबं दगडाचे करावते व दाराचे इतर भाग लाकडाचे करावते. [त्रवमानाचचनकल्प, द्वारलिि] 
 
 खाली सारिीत चालुक्त्य कालीन देवालयामंधील [हेन्री कसेन्स (१९२६)] दाराचंी मापे उदाहरिाथच 
त्रदली आहेत. 
 
 यात्रवषयावरील अत्रधक मात्रहतीसाठी कुलकिी (१९७५) पहा. 
 

चालुक्यकालीन वास्तुकला – हेन्री कसेन्द्स (१९२६) 
त्रचि 
क्रमां
क 

देवळाचे 
नाव 

दाराची 
िागा 

शाखां
ची 

संखया 

मोकळ्या दाराचे माप दाराचे 
बाहेरून 

माप 

कभती
ची 

िाडी 

उिरंगावरी
ल मूती 

उंची रंुदी िाडी उंची रंुदी 
XVI ऐहोल, 

देवालय 
क्र. ९ 

गभागार शाखा 
नाहीत 

५' २'–
३/८'' 

१'–
५/१६'' 

८'–
५/१६'

' 

६'  गरुड 

XXIV ऐहोल, 
देवालय 
क्र. ११ 

– – ५·०
५' 

२·३६
' 

०·९२
' 

७·०
८' 

५·५
२' 

 पूिचकलश 

LIV पट्टडकल िैन 
देवालया
चा मंडप 

७ ७' ३·६२
५' 

१·६२
५' 

९' ८१/२

' 
२१/२' – 

LIV पट्टडकल िैन 
देवालया

चे 
गभागार 

७ ७' ३·६२
५' 

१/२' ९' ८१/२

' 
 मकरतोरि 

LXIV लकु्कस्ण्ड िैन 
देवालया

चे 
गभागार 

५ ६' ३' १०'' ८' ८' ११/२' त्रिन 

LXX लकु्कस्ण्ड, 
काशीत्रवश्वे

श्वर 

गभागार ५ ५'–
७'' 

२'–
९'' 

– ७'–
७'' 

६'–
९'' 

 गिलक्ष्मी 

XCII बाकंापूर, 
अवचिुकुभडं 

देवालया
चे  

५ ७'–
६'' 

३'–
९'' 

– ९'–
६'' 

९'–
९'' 

 गिलक्ष्मी 

CVI इट्टगी, 
महादेवाचे 

उिरेक
डील 

७ ६'– ३'– ७'' ८'– ९'– २'– गिलक्ष्मी 
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देवालय दरवािा ९'' ४'' ३'' २'' २'' 
CXV बालगाम्व,े 

त्रिपुरान्तक 
– – ६' ३'–

१'' 
१०'' ७'–

३'' 
४'–
१'' 

१'–
३'' 

मत्रहषासुरम
र्तदनी 

CXLV
III 

भटकळ, 
नारायिेश्व

र 

– – ५' २१/२' – ६' ४' – – 

 

१३. प्रासादाची लभत 
 
 कभतीला पयायी शब्द आहेत कुड्य, िंघा, बाड, मंडोवर वगैरे. कुड्य व त्रभिी हे शब्द दत्रिि 
भारतीय त्रशल्पगं्रथातं त्रमळतात. [त्रशल्परत्न २१·१, वास्तुत्रवद्या १५·१, मयमत १६·६३–६५] मंडोवर हा शब्द रािस्थानी 
त्रशल्पगं्रथातं [प्रासादमण्डन ३·२४, दीपािचव ५·१] तसेच अपरात्रितपृच्छात [अपरात्रितपृच्छा, सूि १२८] त्रमळतो. 
ओत्ररसाकडील त्रशल्पपद्धतीत िंघा व बाड हे शब्द कभतीसाठी वापरतात. [त्रशल्पप्रकाश १·२३५, १·२४६] 
 
 कभती दगडाचं्या, त्रवटांच्या, मातीच्या व लाकडाच्या फळ्याचं्या बनत्रवतात. [वास्तुत्रवद्या १५·१, त्रशल्परत्न 
२१·१०, तंिसमुच्चय २·३६ च्या टीकेतील ्ोक– 
त्रशलामयं चैष्टकंच िालकामयत्रमत्यत्रप । 
फलकामयत्रमत्यन्यत् मृण्मय ं चापरं क्रमात् ॥] मातीत कषाय वगैरे घालून व त्रतचे खूप मदचन करून मातीची कभत 
बाधंतात. [त्रशल्परत्न २१·१४] लाकडाच्या त्रनरत्रनराळ्या तऱ्हेच्या िाळ्या वापरून िी कभत करतात त्रतला 
िालकामय [त्रशल्परत्न २१·१२] कभत म्हितात. लाकडाच्या फळ्यानंी व खाबं यानंी िी कभत बाधंतात त्रतला 
फालक [मयमत १६·६६] म्हितात. फालकेच्या बाबतीत खाबंातील अंतराच्या तीन चतुथांश भाग लाकडी 
फळ्यानंी बनत्रवलेला असतो ककवा त्रशत्रबकेप्रमािे सवच कभत लाकडी फळ्याचंी करतात. [मयमत १६·६६] तेव्हा 
फळ्यानंी बनत्रवलेली कभत म्हििे हल्लीची लाकडी पडदी. 
 
 कभतीकत्ररता वापरण्यात येिाऱ्या द्रव्याप्रमािे घरानंा त्रनरत्रनराळी नाव ेत्रदली आहेत. दगडाचे घर ते 
मस्न्द्दर, भािलेल्या त्रवटाचें घर ते भवन व कच्च्या त्रवटाचं्या घराला सुमन्द्त म्हितात. मातीने बाधंलेल्या 
घराला सुधार म्हितात. लाकडाच्या घराला वर्धधत व बाबंूच्या घराला नन्द्दन म्हितात. कापडाने 
बाधंलेल्या घराला णवजय व गवताने तयार केलेल्या घराला काणलम म्हितात. सोन्याच्या घराला पुष्ट्कर, 
चादंीच्या श्रीभव, ताबं्याच्या सूत्मन्द्त व लोखंडाच्या घराला चण्ड म्हितात. यापंकैी पत्रहली चार घरे 
गृहस्थाला राहण्यास योनय व शवेटची चार घरे ही देव, दानव, गन्धवच, यि, रािस आत्रि त्रकन्नरासंाठी 
असतात. [वास्तुत्रवद्या सव्याखया १५·१–२ ची टीका] 
 
 कभतीची मयादा सातं्रगतली आहे की अत्रधष्ठानाच्या प्रत्रतपासून उिरापयंत कभत असते. कभतीच्या 
खालच्या बािूस वते्रदका असून ती पिंर वगैरेंनी भषूवावी. [त्रशल्परत्न २१·१६] 
 

लभतीची जाडी 
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 भींतीची िाडी ती िे द्रव्य वापरून करतात त्यावरून ठरते. तसेच घराच्या प्रकारावरून प्रासाद, 
गृहस्थाचे घर इत्यादींवरूनही ठरते. दगडी व त्रवटाचं्या कभतींची िाडी बहुधा सारखी असते. [त्रशल्परत्न २१·११] 
मातीच्या कभतीच्या िाडीबद्दल मात्रहती आढळत नाही. मातीचे घर अल्पमोली व बैठे असल्याने तेथे कभतीची 
िाडी अनुमानाने ठरवीत असतील. प्रासादास वापरावयाची कभत त्रवशषे िाड असते. या उलट गृहस्थाला 
वापरावयाच्या घराच्या कभतींची िाडी बरीच कमी असते. प्रासाद हा अनेक मिल्याचंा व देवालयासाठी 
बाधंत असल्याने कभतींवर येिारे विन बरेच असते. प्रासाद दीघचकाळ त्रटकावा म्हिूनही त्याच्या कभती 
अत्रधक िाड ठेवीत असतील. कभतीची िाडी, खाबंाच्या रंुदीवरून, गभचगहृाच्या रंुदीवरून वगैरे ठरत्रवली 
िाते. खाली सारिीत त्रनरत्रनराळ्या त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथावंरून प्रासादाची रंुदी व कभतीची िाडी याचें प्रमाि 
त्रदले आहे. त्यानंतरच्या सारिीत पल्लव तसेच चालुक्त्यकालीन प्रासादाचं्या कभतींच्या िाडीची मात्रहती हेच 
प्रमाि (ratio) देऊन सातं्रगतले आहे. 
 

संदभच कभतीची िाडी 
प्रासादाची रंुदी 

तंिसमुच्चय (२·१८) १/६, १/५, ३/१४, २/९, ५/२२, ३/१३, ७/३०, ३/१६, १/४ (०·१६७, ०·२०, 
०·२१४, ०·२२, ०·२२७, ०·२३, ०·२२३, ०·१८७, ०·२५) 

त्रशल्परत्न २१·३ } १/४ (०·२५) 
तंिसमुच्चय २·१९ 
त्रशल्परत्न २१·४ } १/५ (०·२०) 

तंिसमुच्चय २·२० 
त्रशल्परत्न } १/३ (०·३३) } काश्यपमत 

त्रवश्वकमाप्रकाश ६·७८९ ३/१४ (०·२१४) 
 

 पल्लव वास्तुत्रशल्प [कन्सेस, हेन्री (१९०९)] (काचंीपुरम्)  

देवालयाचे नावं बाहेरील मापे फूट आतील मापे फूट 
कभतीची िाडी 

प्रासादाची रंुदी 
 
 

कैलासनाथ २१ X २१ ९ X ९ ०·२८५  
वैकंुठपेरुमल २० X २० ७ X ७ ०·३२५  

मंतगेश्वर २५१/२ X २५१/२ ९ X ९ ०·३२२  
मुक्त्तेश्वर २१३/४ X २१३/४ ७ X ७ ०·३३७  

त्रिपुरातंकेश्वर १५१/४ X १५१/४ ७ X ७ ०·२७  
ऐरावतेश्वर १४३/४ X १४३/४ ६३/४ X ६३/४ ०·२७  

 
चालुक्त्य वास्तुत्रशल्प [हेन्री कसेन्स (१९२६)] 

गावं देवालयाचे नावं बाहेरील मापे फूट आतील मापे फूट 
कभतीची िाडी 

प्रासादाची रंुदी 
बदामी मालेत्रगट्टी त्रशवालय १४१/२ ८ ०·२२ 



 अनुक्रमणिका 

बदामी भतूनाथ १२१/२ ८ ०·१८ 
पट्टडकल संगमेश्वर २३ ११ ०·२६ 
पट्टडकल मत्रल्लकािुचन २२ १२ ०·२२७ 
पट्टडकल पापनाथ १५ १२ ०·१ 
पट्टडकल िैन १४ ९ ०·१८ 

कुक्त्नूर महामाया २४ १८ ०·१२५ 
कुक्त्नूर कल्लेश्वर १९ ११ ०·२१ 
लकंु्कत्रड मोठे िैन १७१/२ ९१/२ ०·२२८ 
लकंु्कत्रड नने्नश्वर १२ ६ ०·२५ 
लकंु्कत्रड काशीत्रवश्वेश्वर १४ ७ ०·२५ 
त्रनरागी त्रसद्धरामेश्वर १७ ११ ०·१४७ 
हवरेी त्रसदे्धश्वर १५ ८१/२ ०·२१६ 

हरलहल्ली सोमेश्वर १३१/२ ८ ०·२० 
हरलहल्ली गल्गेश्वर २४ १४ ०·२० 

 
 वर प्रासादाच्या कभतींची िाडी त्रदली आहे. मनुष्ट्याच्या रहावयाच्या घराच्या कभतीबाबत मात्रहती 
अशी– दगडाच्या कभतीची िाडी घराच्या रंुदीच्या १/१६ त्रवटेची कभत असल्यास त्रतची िाडी घराच्या रंुदीच्या 
१/१६, १/२०, १/२४, १/२८ ककवा १/३२ अशी पाच प्रकारची असू शकते. शालेच्या बाबतीत माि कभतीची िाडी 
शालेच्या रंुदीच्या १/४ असावी. [सम. सूिधार २४·२१–२४] 
 

लभतीवरील कोरीव काम 
 
 कभतीवरील कोरीव कामाच्या बऱ्याच पद्धती आहेत व त्या त्रनरत्रनराळ्या प्रदेशाचं्या शलैीनुसार 
वगेवगेळ्या आहेत. त्यातील फक्त्त द्रात्रवड प्रासादाचं्या कभतीवरील कोरीव कामाची मात्रहती पाहू. ती मी 
द्रात्रवड पद्धतीच्या प्रासादाचे विचन ज्या त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथातं त्रमळते त्याचंा आधार देवनू अलग अलग 
देतो. 
 
 तंिसमुच्चय (२·३६) मध्ये त्रदले आहे की, स्तंभाच्या खालच्या भागात कभत वदेीने भषूवावी. 
त्यावरील भागातं ती पंिर वगैरेनी अलंकारावी. प्रतीच्या उंचीइतकी, खाबंाच्या उंचीच्या १/८, १/७ ककवा १/६ 

भागाने, ककवा स्तंभाच्या रंुदीच्या दीडपट, दुप्पट ककवा त्रतप्पट वते्रदकेची उंची असते. वते्रदकेच्या उंचीचे 
दोन भाग करुन तीन मेखला व एक अतरी असावी. वते्रदकेच्या उंचीचे ८, ७, ककवा ६ भाग करुन एक अंश 
कंप, दोन अंश अब्ि व पुन्हा एक अंश कंप असतो; उरलेला भाग खालच्या बािूस गल असतो. 
 
 काश्यपत्रशल्पातंील मात्रहती (अध्याय १०) पसु्तकात आलीच आहे तेव्हा ती मात्रहती तेथेच पहावी. 
 



 अनुक्रमणिका 

 त्रशल्परत्न (२१·१८–२४, २१·३४–३८) भषूिापं्रमािे वते्रदकेचे चार प्रकार होतात. (१) पुष्ट्पखण्डा 
२) त्रचिखण्डा ३) शवैला व ४) त्रचिशवैला. कंप व त्रनद्राकंप (?) असलेली व फुले कोरून िी सुशोत्रभत 
केलेली आहे व त्रिच्या मुळापाशी पादुका असते त्या वते्रदकेला पुष्ट्पखण्डा म्हितात. 
 
 वरीलप्रमािेच वदेी असते. त्रतच्या त्रनद्राकंपाच्या पट्टावरती कमळे त्रचत्रित केलेली असली व प्रत्येक 
पाव भागावर त्रचि कोरलेले असले तर त्रतला त्रचिखण्डा वदेी म्हितात. 
 
 स्तंभ, कंप व पट्ट असून पट्टावरती शवैल त्रचिीत केलेले असते, पट्टाच्या वर व खाली प्रत्येक पाव 
भागावर कमलपिे काढलेली असतात, पुरुष व त्रस्त्रया रेखलेल्या असतात त्रतला शवैला वदेी म्हितात. 
 
 पुरुष व त्रस्त्रया याचंी युगुले हातात कमळ ककवा छडी (विे) धरलेली व त्रचित्रवत्रचि वशे धारि 
केलेली अशी त्रचिे ज्या वदेीवर कोरतात त्रतला त्रचिशवैला म्हितात. या वदेीच्या खाली दीड ककवा दोन 
भाग प  असते. 
 
 ही मात्रहती मयमतातही (१६·५१–५३) त्रमळते. 
 

१४. नागर, द्राणवड व वेसर प्रासाद 
 
 प्रासादाचें तीन प्रमुख प्रकार सागंतात, नागर, द्रात्रवड व वसेर प्रकाराचे प्रासाद. काश्यपत्रशल्पात या 
त्रवषयावर एक संपूिच पटल (२५ व)े वात्रहलेले आहे. स्टेला कॅ्रमत्ररश [त्रहन्दु टेम्पल, भाग १] यानंी नागर, द्रात्रवड व 
वसेर या शद्ाचें कोशापं्रमािे त्रनरत्रनराळे अथच त्रदले आहेत, पि प्रासादाचें हे वगीकरि कोित्या पायाभतू 
तत्त्वावंर केलेले आहे याचा त्रनिचय त्रदलेला नाही. त्या त्रलत्रहतात की, वराहत्रमत्रहराच्या बृहत्संत्रहतेत फक्त्त 
नागर प्रासादाचें वीस प्रकार त्रदले आहेत व यावरून त्याकाळी प्रासादाचें नागर द्रात्रवडादी वगीकरि नव्हते 
व ते त्यानंतरच्या त्रशल्पशास्त्रगं्रथातं त्रमळते. परंतु केवळ बृहत्संत्रहतेत, िी त्रशल्पावरील संत्रहता नाही, 
प्रासादाचं्या वगीकरिाचंा उल्लेख नाही यावरून त्याअगोदर असे वगीकरि करतच नसत असे म्हििे 
धाष्ट्याचे ठरेल. नागर प्रासाद उिर कहदुस्थानात त्रहमालय ते कवध्य पवचतापयंतच्या प्रदेशातं व द्रात्रवड 
प्रासाद दत्रिि कहदुस्थानात, अगस्त्य (नात्रशक) ककवा कृष्ट्िा ते कन्याकुमारीपयंतच्या प्रदेशात असतात. 
तसेच वसेर याचा अथच आहे खेचर म्हििे त्रमश्रसतंती. तेव्हा उिरेकडील प्रासादाचंी शलैी व दत्रििेकडील 
प्रासादाचंी शलैी याचें त्रमश्रि असलेल्या शलैीचे प्रासाद हे या दोन्ही प्रदेशाचं्या मध्यभागी असलेल्या 
प्रदेशात, कवध्याद्री ते कृष्ट्िा नदीपयंत असतात, असे हे वगीकरि असाव ेअसे त्यानंा वाटते. माि त्यानंी हेही 
दाखवनू त्रदले आहे की, त्रतन्ही प्रकारचे प्रासाद कहदुस्थानात सवचि आढळतात. तेव्हा प्रासादाचें प्रदेशांवरून 
केलेले वगीकरि योनय नाही. 
 
 गॅ्रव्हली व रामचंद्रन [सदंभचसूची पहा.] याचं्या मते मुळापासून त्रशखरापयंत िे चौकोनी ते नागर प्रासाद. 
तेव्हा गोल आमलसार असलेले त्रशखर हे नागर पद्धतीच्या प्रासादाचे लिि नव्हे तर वसेर प्रकारच्या 
प्रासादाचे लिि आहे. कारि वसेर प्रासाद खालच्या बािूला चौकोनी असला तरी त्याचे शीषच गोल असते. 
तेव्हा सध्या ज्याला नागर प्रासाद म्हितात तो वस्तुतः वसेरप्रासाद आहे. 
 



 अनुक्रमणिका 

 खालच्या बािूला चौकोनी पि शीषच षट कोनी ककवा अष्टकोनी असलेला प्रासाद हा द्रात्रवड प्रासाद 
असतो व तो द्रात्रवड प्रदेशातं असतो. त्याचं्या म्हिण्याप्रमािे पल्लव शलैीचे प्रासाद हे द्रात्रवड पद्धतीचे आहेत. 
 
 कवध्याद्री ते कृष्ट्िा नदीचा प्रदेश हा द्रात्रवड प्रदेशाच्या उिरेकडील भाग आहे. नागर शलैीचा प्रासाद 
या प्रदेशातं असतो. चालुक्त्य शलैीचे प्रासाद िे पल्लव रािाचं्या प्रदेशाचं्या उिरेकडील प्रदेशात आहेत ते 
नागर प्रासाद होत. 
 
 शीषावरील आमलसाराचंा आकार गोल आहे म्हिून ज्यानंा सध्या नागरपद्धतीचे प्रासाद म्हितात, 
ते खरोखर वसेरपद्धतीचे आहेत हे म्हििे योनय वाटत नाही. अपरात्रितपृच्छात [अपरात्रितपृच्छा १०६] 
नागरप्रासादाचे एक व्यवच्छेदक लिि म्हिून आमलसाराचा उल्लेख आहे. 
 
 आता इतर आिखी त्रनरत्रनराळ्या पंत्रडताचें या बाबतीत काय म्हििे आहे ते न पाहता त्रनरत्रनराळ्या 
त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथातं प्रासादाचें वगीकरि कसे केले आहे ते पाहू. वर या त्रवषयावरील अत्रधकारी त्रवद्वानाचंी 
मते त्रदली आहेत त्यावरूनही खुद्द त्रशल्पशास्त्रगं्रथकते काय म्हितात हे पात्रहलेले अत्रधक उिम. 
 
 माकंडेय सतं्रहतेत [माकंडेय सतं्रहता ४·१–५] प्रासादाचें पाच प्रकार त्रदले आहेत. १) नागर, २) द्रात्रवड, 
३) वृि, ४) वृिायत व ५) वसेर. त्याचें थोडक्त्यात विचन त्रदले आहे. नागरप्रासाद नात्रसकेच्या आकाराचा 
असतो. त्याला कूट व शाला असतात. नात्रसकेचा आकार म्हििे दोन बािू परस्परानंा समान्तर, एक बािू 
त्या समान्तर बािंूना लंबरूप व उरलेली बािू अधचवतुचळाकार. थोडक्त्यात ‘व्द्यश्र’ आकार. पुढे असेही विचन 
त्रदले आहे की (प्रासाद) पुढच्या बािूला गोल (वृिायत) असून मागे चतुरश्र असतो. माि हा ्ोक कूट व 
शाला याचं्या उल्लेखानंतर आलेला असल्याने त्याचा अथच पत्रहल्या मिल्यावरील कूट व शाला चौरस असून 
वरच्या उल्लखेानंतर आलेला असल्याने त्याचा अथच पत्रहल्या मिल्यावरील कूट व शाला चौरस असून 
वरच्या मिल्याच्या कूट व शाला वृिायत आकाराच्या असतात असाही करता येईल. अशा प्रासादाला 
नागर म्हितात. 
 
 खाबंापासून स्तूत्रपपयंत सवांचे आकार चौरस ककवा षट कोनी असले म्हििे तो द्रात्रवडप्रासाद 
होतो. 
 
 खाबंापासून त्रशखरापयंत गोल (वृि) व वृिायत आकार असल्यास त्या त्या प्रकारचे ते प्रासाद 
होतात. 
 
 वसेरप्रासादाला कूट व शाला असतातच; परंतु सवच त्रदशानंा नात्रसका असतात. खाबंापासून 
त्रशखरापयंत सवच अष्टकोनी ककवा बाराकोनी असतात. वसेर प्रकारात कूट व शाला याचं्यात्रशवाय असलेल्या 
प्रासादाला त्रनगम म्हितात. 
 
 तंिसमुच्चयकाराचं्या मताने [तंिसमुच्चय २·७१] नागर प्रासाद मुळापासून त्रशखरापयंत चौकोनी असतो. 
खाली चौकोनी व ग्रीवपेासून त्रशखरापयंत षटकोनी आकार असेल तर ती प्रासादाचंी द्रात्रवड पद्धती. 
मुळापासून ककवा गलापासून वरचा भाग वतुचळाकृती असेल तर तो वसेर प्रकारचा प्रासाद होय. 
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तंिसमुच्चयकाराचं्या त्रशष्ट्याने या पसु्तकावर त्रववरि म्हिून टीका त्रलत्रहली आहे. त्यात त्रहमालय ते 
कवध्यपवचत या प्रदेशातं नागर प्रासाद, कवध्याद्री ते अगस्त्यपयंतच्या प्रदेशातं वसेर प्रासाद व तेथून 
कन्याकुमारीपयंत असलेल्या द्रात्रवड प्रदेशातं द्रात्रवड पद्धतीचे प्रासाद बाधंतात अशी िास्तीची मात्रहती 
त्रदली आहे. 
 
 ईशानत्रशवगुरुदेवपद्धतीप्रमािे [ई. त्रश. गु. देवपद्धती (३०·४२–४८)] चौरस ककवा आयताकार प्रासाद 
नागरपद्धतीचा असतो. द्रात्रवड प्रासादाचे दोन त्रनरत्रनराळ्या लििानंी दोन प्रकार सातं्रगतले आहेत. 
सम(भिु) षटकोनी ककवा सम अष्टकोनी ककवा त्रवषम(भिु) षटकोनी अथवा अष्टकोनी प्रासाद हा द्रात्रवड 
पद्धतीचा असतो. दुसरा प्रकार म्हििे गलाच्या खाली चौकोनी व गलाच्या वर सम अथवा त्रवषम षटकोनी 
ककवा अष्टकोनी असलेला प्रासाद. वसेर प्रासादाचेंही दोन प्रकार त्रदले आहेत. वृि, वृिायत ककवा व्द्यश्र 
आकाराचा प्रासाद वसेर प्रकारचा असतो. दुसऱ्या प्रकाराने कण्ठाच्या खाली चौकोनी व वरती वतुचळाकार 
हा देखील वसेरप्रासाद असतो. 
 
 त्रहमालय ते कवध्य हा नागर प्रासादाचंा प्रदेश, कवध्य ते अगस्त्य हा वसेर प्रासादाचंा व अगस्त्य ते 
कन्याकुमारी हा द्रात्रवड प्रासादाचंा प्रदेश आहे. माि पुढे असेही म्हटले आहे की, सवच प्रकारचे प्रासाद 
सगळीकडे आहेत असेही काही म्हितात. 
 
 अपरात्रितपृच्छाच्या सूि १०४ व १०५ यातं नागर व द्रात्रवड प्रासादाचंा उल्लखे आहे; पि वसेर 
प्रासादाचंा नाही. येथे प्रासादाचें प्रकार त्रदले आहेत ते असे– १) नागर, २) द्रात्रवड, ३) लत्रतन, ४) वराट, 
५) त्रवमान, ६) सान्धार, ७) त्रमश्रक, ८) भतू्रमि, ९) वलत्रभ, १०) फासंनाकार, ११) कसहावलोकन, १२) 
दारुि व १३) त्रवमानपुष्ट्पक. यातंले पत्रहले आठ प्रकार शुद्ध छन्द प्रकारचे आहेत असे उल्लेत्रखलेले आहे. या 
आठ प्रकाराचें िे पुन्हा उपप्रकार त्रदले आहेत ते आकारावरून केले आहेत. त्यापंैकी फक्त्त नागर व लत्रतन 
प्रकारच्या प्रासादाचें उपप्रकार तक्त्त्यातं त्रदले आहेत. या तक्त्त्यावरून त्रदसेल की, अपरात्रितपृच्छेप्रमािे 
नागर पद्धतीचा प्रासाद वतुचळाकार, वृिायत व अष्टाश्र असू शकतो. हे मत तंिसमुच्चय तसेच 
ईशानत्रशवगुरुदेवपद्धती या पुस्तकातं त्रदल्यापेिा त्रनराळे आहे. द्रात्रवड प्रासादाचें उपप्रकार त्रदले आहेत ते 
म्हििे १) स्वस्स्तक, २) सवचतोभद्र, ३) वधचमान, ४) सूिप  व ५) महाप . तेव्हा द्रात्रवड प्रासाद 
आकाराने चौरस तसेच अष्टाश्र असू शकतात. 
 

प्रासादाचा आकार नागर लत्रतन 
चौरस वैराज्य रुचकात्रद 
आयत पुष्ट्पक भवात्रद 
वृि कैलास पद्मात्रद 

वृिायत मत्रिपुष्ट्पक मलयात्रद 
अष्टाश्र त्रित्रवष्टप वज्रकात्रद 

 
 सूि १०६ मध्ये नागर व द्रात्रवड प्रासादामंध्ये काय फरक असतो ते त्रदले आहे. नागर प्रासादातं 
अनेक शृगं, उरुशृगं, प्रत्यंग, तवगं इत्यादी भषूिे असतात. ही शृगें अनेक आकाराचंी असतात असेही 
सातं्रगतले आहे. रेखा गभचगृहाच्या वरपासून सुरू होतात. शुकनासी असतात, अमलसार असतो. 
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 द्रात्रवड प्रासादाच्या बाबतीत रेखा अत्रधष्ठानाच्या वरपासून सुरू होतात. मेष, मकर, कूट, कण्टक 
इत्यादींनी हा प्रासाद भषूत्रवलेला असतो. यालाही वदेी, नात्रसका, घण्टा असतात. स्पष्ट म्हटलेले नसले 
तरी समिू शकते की, याला अमलसार नसतो. 
 
 वरील मात्रहतीवरून असे म्हिता येईल की, अपरात्रितपचृ्छाप्रमािे आकारामुळे नागर, द्रात्रवड असे 
प्रासादाचें प्रकार पडत नाहीत. तसेच कोित्या प्रदेशात कोित्या प्रकारचे प्रासाद बाधंतात याची मात्रहती 
सूि ११२ त त्रदली आहे. तेथे प्रासादाचें आठही प्रकार कोिकोित्या प्रदेशातं असतात ते त्रदले आहे. 
त्यावरूनही असे समिते कीं प्रासादाचें सवच प्रकार, काही अपवाद वगळता, सवच प्रदेशातं असतात. 
 
 आता खुद्द काश्यपत्रशल्पातं [काश्यपत्रशल्प, अध्याय २५.] काय मात्रहती त्रदली आहे ते पाहू. येथे प्रासादाचें 
नागर, द्रात्रवड व वसेर याचें वगीकरि कुठल्या पायाभतू तत्त्वावंर केले आहे ते त्रदले आहे. काश्यपमुनींच्या 
मताने प्रासादाचें वगीकरि कसे केले िाते याचा बोध खाली त्रदलेल्या तक्त्त्यावरून होईल. 
 
 त्रशल्परत्नातं [त्रशल्परत्न, १६·४०–८०.] त्रदलेली मात्रहती काश्यपत्रशल्पात त्रदल्याप्रमािेच आहे. वसेर व 
द्रात्रवड याचं्या प्रदेशात काश्यपत्रशल्पात िशी उलटापालट केली आहे, तशीच उलटापालट त्रशल्परत्नातही 
झालेली आहे. 
 
 थोडक्त्यात असे म्हिता येईल की, रािस्थानी ककवा ओत्ररसा शलैीची देवालये त्याचं्या त्रशखरावर 
आमलसार असतो म्हिनू वसेर पद्धतीची ककवा ती देवालये अत्रधष्ठानापासून त्रशखरापयंत चौकोनी असतात 
म्हिून नागर पद्धतीची अशी आकारावरून प्रासादाचंी वगचवारी करिे बरोबर नाही. अपरात्रितपृच्छाप्रमािे 
नागरप्रासादातही वतुचळाकार, वृिायत इत्यादी आकाराचें उपप्रकार आहेत. कूट, कोष्ठ असलेला प्रासाद 
द्रात्रवड असेही नव्हे. कूट, कोष्ठ याचें त्रनगचमन मानसूिाच्या बाहेर नसले की झाला तो नागर प्रासाद. तेव्हा 
असे वाटते की, त्रनरत्रनराळ्या त्रशल्पशास्त्रींच्या मते नागर, द्रात्रवड व वसेर हे प्रासादाचें वगीकरि 
त्रनरत्रनराळ्या तत्त्वानुंसार केले गेलेले आहे, त्याचं्यात देखील या संबधंी एकवाक्त्यता नाही. 
 

वगीकरिाचा त्रवषय नागर द्रात्रवड वसेर 
१) गुि सास्त्वक रािस तामस 
२) देश त्रहमालय ते कवध्याद्री कवध्यात्रद्र ते कृष्ट्िा, वणे्िा 

नद्या 
कृष्ट्िा, वणे्िा नद्या ते 

कन्याकुमारी 
३) कलग पु ं स्त्री नपुंसक 
४) देव त्रवष्ट्ि ु ब्रह्मा महेश्वर 
५) िात्रत ब्राह्मि नृप वैश्य 
६) भषूि काही नाही भोग, वीर, नृत्य वाहने, सैन्य 
७) कूटकोष्ठाचें त्रनगचमन मानसूिाच्या बाहेर नाही मानसूिाच्या बाहेर समसूिातं (?) 
८) कूट वर खाली वर 
कोष्ठ खाली वर खाली 
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९) कूटाचा आकार चौकोनी चौकोनी, अष्टकोनी, 
गोल, त्रनरत्रनराळ्या 

मिल्यानंा 

गोल 

१०) अत्रधष्ठान, खाबं, 
कंठ, शीषच 

एक आकाराचे चौकोनी त्रनरत्रनराळ्या आकाराचे, 
चौकोनी, अष्टकोनी, 

गोल 

वतुचळाकार, गभचगृह 
आतून, बाहेरून ककवा 
केवळ बाहेरून गोल, 
वृिायत अथवा ध्वश्र 

 
 प्रस्तुत लेखकाच्या मताने प्रासादाकडे पात्रहले असता ज्याच्यात उभ्या रेषा प्रामुखयाने त्रदसतात तो 
नागर प्रासाद. रािस्थानी, ओत्ररसा शलैीची देवालये या पद्धतीचे उिम उदाहरि आहे. िेथे आडव्या रेघाचें 
प्राबल्य आहे, मग प्रासाद त्रकतीही उंच असू दे, तो प्रासाद द्रात्रवड पद्धतीचा. गोपरेु देखील त्रकतीही उंच 
असली तरी त्याच्या आडव्या रेषा मनात भरतात तेव्हा गोपुरे हा प्रकार द्रात्रवड शलैीचा. या दोन्ही शलैींचा 
िेथे त्रमलाफ झाला आहे, िेथे उभ्या व आडव्या रेघा यानंा समप्रमािात ककवा एकीला दुसरीपेिा कमी 
अथवा अत्रधक प्राधान्य त्रदलेले असते परंतु दोन्हींचे अस्स्तत्व िािवते असा प्रासाद म्हििे वेसर प्रासाद. 
तेव्हा पल्लव व चालुक्त्य शलैीचे प्रासाद हे द्रात्रवड प्रासाद आहेत. त्रसन्नरचे गोंडेश्वर व त्याप्रकारचे त्रशखर 
असलेली दखखनमधील [Mediaeval Temples of Dekhan by H. Cousens. Archaeological Survey to India, Imperial Series No. 
XLII.] देवालये ही वसेर प्रकारची म्हिावयाची. कशगिापूर येथील शभंमूहादेवाचे देऊळ हा देखील वसेर 
पद्धतीचा प्रासाद (?) म्हिावयाचा व ते त्याचे उत्कृष्ट उदाहरि आहे. 
 

१५. द्राणवड णवमानाची मापे 
 
 काश्यपत्रशल्पात अनेकमिली त्रवमानाचें विचन आहे. एक मिली ते १२ मिली त्रवमानापयंत तसेच 
तेरा व सोळा मिली त्रवमानाचं्या मापाचंी मात्रहती त्रदली आहे. अत्रधष्ठान, खाबं, मंच, वते्रदका, त्रशखर वगैरे 
प्रत्येक अवयवाची मापे त्रदली आहेत. 
 
 त्रवमानाचें चार मुखय प्रकार आहेत : आभास, त्रवकल्प, छन्द व िात्रत. यातंील आभास प्रकारचे 
त्रवमान अल्पप्रासादात मोडते. ते चार मिल्यांहून अत्रधक मिल्याचें नसते. या उलट त्रवकल्प ते िाती या 
प्रकारची त्रवमाने चार मिल्यापंासून बारा मिल्यापंयंत उंच असतात. आभास प्रकारच्या त्रवमानाचे पनु्हा 
पाच उपप्रकार आहेत. ते म्हििे शास्न्तक, पौत्रष्टक, ियंत, अद भतु व सावचकात्रमक. सारिी ‘अ’ मध्ये 
आभास ते िाती त्रवमानाचंी मिल्यानुंसार कमीत कमी, मध्यम व िास्तीत िास्त रंुदी काय असावी ते त्रदले 
आहे. आभास प्रकारच्या त्रवमानाचंी उंची पाच उपप्रकारानुंसार वगेळी आहे ती अशी : 
 

आभास प्रासादाचा प्रकार प्रासादाची उंची / रंुदी 
शास्न्तक १३/७ 
पौत्रष्टक ११/६ 
ियंत ९/५ 

अद भतु २ 
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सावचकात्रमक २१/८ 
 
 त्रवकल्प प्रकारच्या प्रासादाची उंची काय असावी ते काश्यपत्रशल्पात त्रदलेली नाही 
अंशुमतकाश्यपात (२२·४५–४८१/२) [रौरवागम, भाग २, पान १४३.] ही मात्रहती आहे. त्रवकल्प, छन्द व िाती 
तऱ्हेच्या प्रासादाची उंची त्याचं्या मिल्याचं्या सखंयेनुसार त्रदली आहे ती मात्रहती सारिी ‘आ’ मध्ये त्रदली 
आहे त्यानुसार प्रासादाची उंची व रंुदी याचें गुिोिर येते ते असे. 
 

मिल्याचंी संखया 
प्रासादाची उंची / रंुदी 

छन्द िाती 
६ ३१/२९ ४६/५१ 
७ ४०/३५ ५५/५७ 
८ ४९/४१ ६४/६३ 
९ ५८/४७ ७३/६९ 

१० ६७/५३ ८२/७५ 
११ ७६/५९ ९१/८१ 
१२ ८५/६५ १००/८७ 

 
 त्रनरत्रनराळ्या त्रशल्पशास्त्राचं्या गं्रथापं्रमािे आभास त्रवमानाचं्या उपप्रकाराचें उंची व रंुदी याचें गुिोिर 
खालील सारिीत त्रदले आहे. 
 
आभास प्रासादाचा 
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 काश्यपत्रशल्पाप्रमािे एक ते बारा मिली प्रासादाचं्या प्रत्येक अंगाच्या त्रवभागाचंी मात्रहती खाली 
सारिावलीत देतो. त्यावरून या त्रवषयाची ित्रटलता कळून येते. तसेच ही मात्रहती फक्त्त काश्यपत्रशल्पातून 
घेतलेली आहे. इतर त्रशल्पशास्त्रींची मते पुन्हा देऊन त्याचं्या बाबतीत तौलत्रनक अभ्यास करिे हे त्याहून 
अवघड आहे. पि हा त्रवषय अभ्यासावयास हवा. त्याच्याही पुढचा अभ्यास म्हििे दत्रििेतील िी 
त्रनरत्रनराळ्या मिल्याचंी देवळे आहेत त्याचंी मापे घेऊन ती मापे कोित्या त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथाला अनुसरून 
आहेत हे पडताळून पाहिे. हे अथात खचाचे काम आहे पि ते करावयास हव.े िेव्हा हा अभ्यास हाती 
घेतला िाईल तो सुत्रदन. 
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१६. काश्यपणिल्पातील मूर्धतकला 
 
 काश्यपत्रशल्पातं पटल ४६ पासून ८५ पयचन्त मूर्ततकलेसंबधंी मात्रहती त्रमळते. पटल ४६ ते ४८ पयचन्त 
मुखयतः प्रमुख देवतेच्या मंत्रदराच्या चोहोबािूस ज्या पत्ररवारदेवता असतात, त्याचं्या मूतींची लििे त्रदलेली 
आहेत. मुखय मतं्रदर मध्यभागी असून त्या त्या पत्ररवारदेवतेचे स्थान कुठल्या त्रदशलेा असाव ेएवढेच नव्हे तर 
पत्ररवारदेवताचं्या संखयेनुसार त्याचंी स्थापना तीन ककवा पाच प्राकारामंध्ये कोठे कोठे असावी त्याचीही 
मात्रहती त्रदली आहे. 
 
 त्यानंतर पटल ४९ व्यात त्रशवकलगात्रवषयी सागंोपागं मात्रहती त्रदली आहे. त्यात त्रशवकलग िर 
पाषािाचे करावयाचे असेल तर त्यासाठी पाषािाची त्रनवड कशी करावी, त्या पाषािात कोठले दोष असू 
नयेत याचीही सत्रवस्तर मात्रहती त्रदली आहे. कलगपीठात्रवषयी मात्रहती पटल ५८ मध्ये त्रदली आहे. त्रशवकलग 
व कलगपीठ याचं्यात काही दोष असेलच ककवा दोष नसले तरी ते चुकून रात्रहल्यास मंत्रदर बाधंिाऱ्या 
त्रशल्पीला व त्याच्या मालकाला त्यामुळे काही भय असू नये म्हिून कलग व कलगपीठ याचंा लििोद्धार कसा 
करावा याची मात्रहती अनुक्रमे पटल ४९ व ५९ यामंध्ये त्रदली आहे. 
 
 शकंराच्या प्रत्रतमा तयार करावयाच्या असतील तर प्रत्रतमेच्या तालमानाची व त्या तालमानाला 
अनुसरून त्रनरत्रनराळ्या अवयवाचंी मापे याचंी मात्रहती असावयास हवी. उिम दशताल ते सात 
तालापयंतच्या मूतींच्या बाबतची ही मात्रहती पटल ५० ते ५७ पयंत त्रदली आहे. तालमान हे प्रत्रतमेची उंची 
देते. एक ताल म्हििे बारा अंगुलाचें माप. तेव्हा दहा तालाचंी मूती १२० अंगुले उंचीची असते. प्रत्रतमा ज्या 
आसनावर उभी असेल त्याच्या वरपासून ते प्रत्रतमेच्या डोक्त्याच्या केसाचं्या हद्दीपयंत ही उंची धरतात. 
डोक्त्यावरील मुकुट, िटाभार वगैरेंची उंची या तालमानात येत नाही. काहींच्या मते एक ताल म्हििे 
मनगटाच्या मुळापासून पसरलेल्या तळव्याच्या मधल्या बोटाच्या टोकापयंत अंतर (आकृती १). 
साधारिपिे कोित्याही तालमानाचे तीन प्रकार होतात : उिम, मध्यम व अधम ताल. हे प्रत्येक 
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तालमानाचे तीन प्रकार दहा ते पाच तालांपयंत होतात. त्याहून प्रत्रतमेची उंची लहान असेल तर त्या मापाचे 
आिखी तीन प्रकार करीत नाहीत. दहा ताल प्रत्रतमेची उंची १२० अंगुले असते, पि हे झाले मध्यम 
दशतालाचे माप. उिम दशताल प्रत्रतमेची उंची असते १२४ अंगुले. तर अधम दशताल म्हििे ११६ अंगुले 
उंचीची मूती. तेव्हा तक्त्ता १ मध्ये त्रदल्याप्रमािे १२ अंगुलाचं्या पट्टीने येिारी उंची ही मध्यम तालाची असते. 
त्याहून उंची चार अंगुलानंी वाढत्रवली म्हििे ते उिम तालाचे माप होते. याउलट, उंची चार अंगुलानंी 
कमी केली तर ते अधम तालाचे माप होते. या तक्त्त्यातच कोठल्या देवतेची मूती त्रकती ताल मापात करतात 
त्याचीही मात्रहती काश्यपत्रशल्पावरून त्रदली आहे. तेथेच कंसामध्ये ज्या देवताचं्या उंचीची ही मात्रहती 
काश्यपत्रशल्पात त्रदलेली नाही पि इतर आगम गं्रथातं आहे त्याचंी नाव ेत्रदली आहेत. 
 

 
 

आकृती १ :तालाचे मापे 
 
 अगुंल हे माप– मूतींची उंची अंगुलातं आहे तेव्हा अंगुलाच्या मापाची मात्रहती असिे आवश्यक 
आहे. अंगुलाचे तीन प्रमुख प्रकार आहेत : मानागुंल, मािागुंल व देहलब्धागुंल. 
 
 यातंील मानागुंल हे माप अपत्ररवतचनीय आहे. अि ुनावाच्या धान्याचे ककवा त्रतळाचे अथवा तादंळाचे 
दािे याचं्या मापापासून मानागुंलाचे माप त्रमळत्रवता येते. हे माप अशा रीतीने त्रमळवावयाच्या बऱ्याच पद्धती 
पूवापारपासून चालत आल्या आहेत. बौधायन शुल्बसूिातं ३४ अि ुककवा १४ त्रतळाचे दािे त्याचं्या रंुदीला 
एकमेकास त्रचकटून ठेवले म्हििे िे लाबंीचे माप येते त्याला अंगुल म्हिाव ेअसे सातं्रगतले आहे (१·३– 
५). मानव शुल्बसूिातं (१०·१·४·१–४) सहा कमल परागाचं्या अग्राचंी एकच िाडी ही एक वासरू 
झालेल्या तीन वषांच्या गाईच्या केसाच्या िाडीइतकी असते असे त्रदले आहे. पुढे गाईच्या सहा केसाचं्या 
िाडीइतकी िाडी मोहरीच्या दाण्याची असते. सहा मोहरीचे दािे एकमेकासं लागनू ठेवले म्हििे एका 
यवाच्या िाडीइतके माप त्रमळते व असे सहा यव त्याचं्या िाडीला लागून ठेवले म्हििे येिारी लाबंी एक 
अंगुल इतकी असते. अशी अगदी सूक्ष्म पत्ररमािापासून अंगुलाचे माप त्रमळत्रवण्याची पद्धत त्रदली आहे. 
त्रशल्पशास्त्राच्या गं्रथातं अंगुलाचे माप हे उन्हाच्या कवडशात त्रदसिाऱ्या परमािूंपासून सुरुवात करून 
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त्रदलेले असते. माि येथे सहा यवानंी त्रमळिारे अंगुलाचे माप हे कत्रनष्ठ अंगुलाचे असून अनुक्रमे सात व आठ 
यवमध्यानंी मध्यम व उिम अंगुलाचें माप त्रमळते असे म्हटलेले आहे. काश्यपत्रशल्पात तादुंळाच्या दाण्याच्या 
मापाने अंगुलाचे माप त्रदले आहे. तादुंळाचे पाढंरा, मोठा, ताबंडा, सुगन्धी व सोनेरी रंगाचा असे पाच प्रकार 
सागंून दोन ताबंड्या तादुंळानंी एक अंगुलाचे माप त्रमळते असे सातं्रगतले आहे. 
 
 अंगुलाचा दुसरा प्रकार म्हििे मािागुंल. यिमानाच्या उिव्या हाताच्या मधल्या बोटाच्या मधल्या 
पवाची िाडी ककवा लाबंी हे माप अंगुलाइतके असते. यिमानाच्या देहावरून अंगुलाचे माप ठरवावयाची ही 
रीत फार पूवीपासून प्रचत्रलत आहे. मानव शुल्बसूिातं (१०·१·४·५) यिमानाची उंची ित्रमनीपासून त्याच्या 
वर केलेल्या हाताच्या (मधल्या बोटाच्या अग्रा) इतकी घेऊन ती १२० अंगुले आहे असे समिून एक 
अंगुलाचे माप घ्याव.े ककवा यिमानाच्या बोटाच्या पवांमधील अंतर एक अंगुल समिाव ेअसे सातं्रगतले आहे. 
 
 शरीराच्या त्रनरत्रनराळ्या अवयवाचंी मापे व त्याचें परस्पराशंी प्रमाि ही मात्रहतीदेखील 
श्रौतसूिकालाइतकी (इ. स. पूवच ८०० वष े ककवा त्या अगोदर) िुनी आहे असे म्हिण्यास हरकत नाही. 
शुल्बसूिातं, िी श्रौतसूिाचंा एक भाग आहेत, शरीराच्या त्रनरत्रनराळ्या अवयवाचंी िी मापे त्रदली आहेत 
त्यावरून हे समिून येते व तालमानातं िी मूतीच्या शरीराच्या अवयवाचंी मापे त्रदली आहेत त्याचें मूळ 
शुल्बसूिातं त्रदलेल्या मापातं त्रदसून येते. बौधायन शुल्बसूिातं एक िानु म्हििे ३२ अंगुले हे माप त्रदले 
आहे; म्हििे ित्रमनीपासून गुडघ्यापंयंतचे अंतर ३२ अंगुले असते. आपस्तंब शुल्बसूिातं नाभीपयंत अंतर 
६४ अंगुले व एक आस्य म्हििे मुखापयंतचे अंतर ९६ अंगुले असते असे त्रदले आहे. याचाच अथच मानवी 
शरीराच्या उंचीचे तीन समान त्रवभाग पाडलेले आहेत व ते प्रत्येकी ३२ अंगुलाचें आहेत. त्रनरत्रनराळ्या 
तालमानातंील मूतींच्या या मापाचंा अभ्यास केल्यास हे िमीन ते गुडघा, गुडघा ते नाभी व नाभी ते मुख याचें 
प्रमाि थोड्याफार फरकाने तसेच ठेवण्यात आले असे त्रदसेल. इतर मापासंंबधंीची तसेच म्हिता येईल. 
ककबहुना मापे घेण्यासाठी मनुष्ट्याच्या हाताच्या मापापासून सुरुवात केली गेली असे म्हटले तरी चालेल, व 
त्याचीच पत्ररिती म्हििे एक ताल म्हििे मनगटापासून पसरलेल्या तळहाताच्या मधल्या बोटाच्या 
अग्राइतके अंतर हे शवेठी शरीराच्या मापाचे प्रमािमाप घेतले गेले. एक प्रादेश ककवा एक त्रवतस्स्त ककवा 
एक अवच ही सवच मापे १२ अगुंलाचंी लाबंी दाखत्रवतात. हे अंतर म्हििे पसरलेल्या हातातील अंगठ्याच्या 
अग्रापासून करंगळीच्या अग्रापयंतचे अंतर. हल्लीदेखील आपल्याला एखाद्या वस्तूची साधारि लाबंी पात्रहिे 
असेल तर आपि आपल्या हाताने अशा रीतीने माप घेतो इतके हे माप सोईस्कर आहे. म्हिूनच ते अगदी 
पत्रहल्यापासून प्रचारात आले असाव;े नंतर त्याचा व अंगुलमापाचा संबंध िोडण्यात आला असावा. १४ 
त्रतळाचें दािे ककवा सहा कमल परागापंासून अथवा पत्ररमािूंपासून सुरुवात करून अंगुलाचे माप ठरत्रविे ही 
नंतरची गोष्ट झाली. अंगुलाचे अपत्ररवतचनीय असे शास्त्रशुद्ध माप असाव ेया दृष्टीने हे पत्ररितावस्थेतील माप 
झाले. एक व्यायाम ककवा व्याम म्हििे दोन्ही हात ित्रमनीशी समातंर व परस्परत्रवरुद्ध त्रदशानंा पसरले 
म्हििे त्या हाताचं्या पसरलेल्या मधल्या बोटाचं्या टोकामंधील अंतर. हे मापदेखील ९६ अंगुलेच असते व ते 
श्रौतसूि काळापासून त्रनत्रश्चत झाले आहे. तेव्हा मानवी शरीराच्या अवयवाचं्या मापावरून अंगुलाचे माप 
त्रमळत्रविे व मानवी शरीराच्या त्रनरत्रनराळ्या अवयवाचंी अंगुल पत्ररमािात मापे सागंिे ही मूर्ततकलेतील 
मापाबंद्दलची स्स्थती फार पूवीपासून प्रचत्रलत असावी असे त्रदसते. 
 
 या मापाबंद्दलचे त्रशलालेखातंील उल्लखेही देता येतील. हात हे माप राज्यव्यवहारात रािाच्या 
हाताच्या मापाने ठरत्रवले िाई. वैल्लभट्टस्वामी देवालयातील त्रशलालेखात ित्रमनीची मोििी रािाच्या 
हाताच्या मापाने (परमेश्वरीय हस्त) केली असा उल्लेख आहे. तसेच त्रशवचदं्रहस्त म्हििे त्रशवचंद्र रािाच्या 
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हाताचे माप अशा अथी उल्लेख त्रशलालेखात त्रमळतो. एवढेच नव्हे, तर काही बंगाली त्रशलालेखातं 
सुतारकामाचा हात (दवीकमचहस्त) असेही उल्लेख त्रमळतात. आताआतापयंत उिर आकोट त्रिल्ह्यात 
नारायिवनम् या गावािवळील कंपलुपात्रलयम् या देवळातील देवीच्या पायाचे माप वापरीत असत. देवीच्या 
पायाचंी लाबंी आहे २६ सें. मी. (श्रीत्रनवासन् १९७९). 
 
 मूतीची उंची वर त्रदलेल्या अंगुलाचं्या मापाने ठरत्रवता येते, त्याप्रमािे अंगुलाच्या त्रतसऱ्या प्रकारच्या 
मापाने ठरत्रवता येते. हा अंगुलाचा त्रतसरा प्रकार माि गमतीचा आहे. देहलब्धागुंल हे अंगुलाचे माप मूतीच्या 
मधल्या बोटाच्या मधल्या पवाच्या लाबंीचे माप. हे माप मूती तयार करावयाच्या अगोदर ठरवावयास हव.े हे 
माप कसेही बदलू शकते. दहा ताल मूतीची उंची असते १२० अंगुले. आता मूतीचे देहलब्धागुंलाचे माप 
समिा दोन सें. मी. आहे तर त्या मूतीची उंची असेल २४० सें.मी.; पि िर मूतीच्या देहलब्धागुंलाचे माप 
समिा १/२ सें. मी. असेल तर पुन्हा दहा तालच उंचीच्या मूतीची उंची माि ६० सें. मी. माि मूतीच्या 
त्रनरत्रनराळ्या अवयवाचंी लाबंी ही देहलब्धागुंलावरूनच घेतलेली असल्याने मूतीची उंची २४० सें. मी. असो 
की ६० सें. मी. असो; या दोन मूतींच्या अवयवाचं्या लाबंी, रंुदी वगैरेंचे परस्परप्रमाि सारखेच असिार व 
दोन्ही मूती दहा ताली आहेत असेच त्याचें माप सातं्रगतले िाईल. तेव्हा शकंराची मूती उिम दहा ताल 
(१२४ अंगुले) मापाची असली व गिपतीची एकटी मूती िर असेल व ती तालमानाप्रमािे पाच ताल (६० 
अंगुले) उंचीची असेल तरीही गिपतीची मूती शकंराच्या मूतीपेिा त्रकतीतरी पट मोठी असू शकेल व तरीही 
तालमानाप्रमािे सवच अवयवाचंी मापे अचूक असतील. याउलट शकंर, उमा व स्कंद अशी त्रतघाचंी 
‘सोमास्कंद’ एकि मूती असेल तर त्याचंी उंची शकंराच्या देहलब्धागुंलाच्या प्रमािात असल्याने, उमा, 
शकंराच्या मुखाइतक्त्या ककवा त्याच्या स्तनसूिाच्या इतक्त्या उंचीची असेल तर स्कंद शकंराच्या गुडघ्याच्या 
उंचीचा असेल व त्याचें परस्परप्रमाि योनय असेल. तेव्हा देहलब्धागुंल हे माप मूतीच्या मापासाठी तरी 
फारच सोयीस्कर आहे व त्याबाबतीत भारतीय मूतीकाराचं्या मापाचं्या सिचनशीलतेबद्दल कौतुकच 
करावयास हव.े 
 
 काश्यपत्रशल्पात त्रनरत्रनराळ्या मूतींची लििे काय त्रदली आहेत याचा संत्रिप्त आढावा तक्त्ता क्र. २ 
मध्ये त्रदला आहे. मूतीच्या हाताचंी संखया, त्या हातातं धारिा केलेली आयुधे, वाहन अथवा पीठाचे नाव 
याचंी मात्रहती या तक्त्त्यात त्रदली आहे. आयुधे देताना प्रथम उिव्या हातातील व नंतर डाव्या हातातील 
त्रदली आहेत. तसेच ती उिव्या हाताची खालून वर व डाव्या हातातील वरून खाली या क्रमाने त्रदली 
आहेत. या तक्त्त्यात शकंराच्या सोमास्कंद, त्रभिाटन, चंद्रशखेर वगैरे त्रवत्रवध प्रकारच्या मूतींच्या मात्रहतीचा 
माि अंतभाव नाही. काश्यपत्रशल्पात त्याचें विचन फारच उत्कृष्ट केलेले असून त्या प्रत्येक मूतीची आकृती 
त्रदली आहे. तेव्हा पुन्हा तक्त्त्यात ही मात्रहती देिे अनावश्यक वाटले. 
 
 शकंराची मूती उिम दशताल मापाची असते. त्यामुळे या मापाच्या मूतीच्या सवच अवयवाचंी लाबंी, 
रंुदी, िाडी, पत्ररत्रमती, पुढले व मागले माप इत्यादी सागंोपागं व सूक्ष्म मात्रहती काश्यपत्रशल्पात त्रदलेली 
आहे. ती व इतर आगम गं्रथातं त्रदलेली एकत्रित मात्रहती तक्त्ता क्र. ३ मध्ये त्रदली आहे. ही मात्रहती माि 
प्रमुख अवयवाचं्या लाबंी-रंुदीइतकीच सीत्रमत करून त्रदली आहे. अत्रधक संपूिच मात्रहती पात्रहिे असल्यास 
टी. गोत्रपनाथराव (१९७७) याचंा मूळ लेख पहावा. वरील मात्रहतीही त्याच संदभचलेखातून घेतली आहे. या 
मात्रहतीमुळे शरीराच्या वगेवगेळ्या अवयवाचंी मापे त्रकती सूक्ष्मपिे त्रदली आहेत व त्याच्यावर त्रकती खोलवर 
त्रवचार झाला होता याची झलक त्रमळेल. 
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 मातीची मूती कशी करावी, उिम चुन्याचा लेप तीवर कसा लावावा व नंतर रंगकाम कसे कराव े
याचीही मात्रहती पुढील पटलात त्रदली आहे. मूतीसाठी वापरावयाची माती कोठून आिावी, त्रतचे 
स्स्थरीकरि कसे कराव,े तसेच ही माती ज्या लाकडी सागंाड्यावर थापून मूती तयार करावयाची त्या 
लाकडी सागंाड्याचे (शूलाचे) संपूिच मापासंह विचन त्रदले आहे. शातं्रतत्रनकेतनातील प्रो. त्रमि यानंी या 
त्रवषयाचा सखोल अभ्यास करून हा सागंाडा तयार केला. त्याला माती थापून, मिबतुीसाठी दोऱ्या बाधूंन 
काश्यपत्रशल्पात त्रदल्याप्रमािे मातीची मूती त्यानंी तयार केली. या सागंाड्याच्या त्रनरत्रनराळ्या लाकडी 
अवयवाचें, तो संपूिच सागंाडा व त्यावर माती थापून तयार केलेली पि प्राथत्रमक स्वरूपाची मूती याचंी 
छायात्रचिे त्याचं्या अनुमतीने त्रमळवनू या पुस्तकात घातली आहेत. त्यामुळे वाचकासं हा भाग समिण्यास 
मदत होईल. 
 
 मूतींचे प्रकार — मूतींचे चार प्रमुख प्रकार आहेत. ते म्हििे— 
 

१) त्रचििा — कागदावर, कापडावर, कभतीवर ककवा भाडं्यावंर काढलेले त्रचि. 
 
 २) लेपिा – मातीची मूती ककवा मूती आतून कागदाची, कापडाची कशाचीही केलेली असो, त्रतला 
बाहेरून मातीचा ककवा चुन्याचा लेप त्रदलेली. 
 
 ३) पाकिा – मातीची मूती पि भािलेली ककवा धातू त्रवतळवनू तयार केलेली मूती; मेिाच्या 
ठशावरून तयार केलेली– Cire purdue method – धातूची मूती. 
 
 ४) शस्त्रोत्कीिा – लाकूड, दगड, रत्न अशा कठीि पदाथांमधून कोरून काढलेली मूती. ज्या 
पदाथापासून मूती तयार केली असेल त्यावरून मूतीचे सात प्रकार होतात : 
 
 १. मृण्मयी – मातीची कच्ची ककवा पक्की, हाताने घडत्रवलेली ककवा साच्यातील. 
 २. दारुघत्रटता – लाकडाची मूती. उदाहरिाथच पुरी येथील पुरुषोिम, बलराम व सुभद्रा याचं्या 
लाकडाच्या मूती. 
 ३. लोहिा – धातूची बनत्रवलेली, त्रिला वर पाकिा म्हटले आहे अशी. 
 ४. रत्निा – रत्नावर कोरीव काम करून बनत्रवलेली मूती. 
 ५. शलैिा – दगडाची, वाळूच्या दगडाची वगैरे. 
 ६. गन्धिा – चंदन उगाळून त्याच्या गन्धापासून तयार केलेली मूती. 
 ७. कौसुमी – त्रनरत्रनराळ्या फुलाचं्या माडंिीने तयार केलेली मूती. 
 
 शुक्रनीत्रतसारात (४·४-७२) पुन्हा ज्या पदाथांपासून मूती तयार केली त्यावरून त्रतचे आठ प्रकार 
त्रदले आहेत. यातील उिरोिर पदाथांच्या मूती या अत्रधकात्रधक त्रटकाव ूअसतात. 
 
 १) सैकती – ओल्या वाळूची, त्रशवकलग वगैरे ििभगुंर मूती. 
 २) पैष्टी – त्रपठापासून केलेली मूती. 
 ३) लेखया – आलेखलेली (?). 
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 ४) लेप्या – वर सातं्रगतलेली लेपिा. 
 ५) मृण्मयी – मातीची. 
 ६) वािी – वृिापासून म्हििे लाकडापासून बनत्रवलेली. 
 ७) पाषाि – अखंड दगडाची. 
 ८) धातू – सोने, चादंी, ताबं,े त्रपतळ, लोखंड, पंचधातू याचं्यापासून बनत्रवलेल्या मूती. 
 
 काश्यपत्रशल्पात (५०·१—९) मूतीचे तीन प्रकार त्रदले आहेत. 

१) अधचत्रचि, २) त्रचि व ३) त्रचिाभास. 
 
 केवळ पुढचा भाग उठावाने दाखत्रवलेला असतो ते अधचत्रचि. सवच अवयव पुढून, पाठीमागून 
संपूिचपिे दाखत्रवलेले असतात ते त्रचि. कापडावर, कभतीवर, उठाव खोली वगैरे दाखवनू िे त्रचि काढतात 
त्याला म्हितात त्रचिाभास. 
 
 द्रव्याच्या वापराप्रमािे मूतीचे प्रकार होतात. त्रवटा, माती, लाकूड, दगड, लोखंड, ताबं,े चादंी व 
सोने. उिरोिर द्रव्ये ही उिम द्रव्ये होते. 
 
 याचप्रमािे मूतीचे त्रतच्या भावात्रभव्यक्त्तीप्रमािे तीन प्रकार होतात. ते म्हििे सात्रत्त्वक, रािस व 
तामस. एकाच देवतेच्या अशा त्रनरत्रनराळ्या मूती असू शकतात. तामस ककवा उग्रमूतीत पुन्हा अत्रभचारमूती 
म्हििे िादूटोिा करताना पूिावयाच्या मूतींचाही उपप्रकार असतो. सात्रत्त्वक मुदे्रतील मूतीचे हात योग, 
अभय व वरदमुदे्रत असतात. पुष्ट्कळदा त्या मूतीची इंद्र व इतर िदु्रदेवता पूिा करीत आहेत असे 
दाखत्रवलेले असते. रािसी मुदे्रच्या मूतीच्या हातात शसे्त्र धारि केलेली असतात. दोन हात अभय व वरद 
मुदे्रत असतात. ही मूती पीठावर ककवा त्रतच्या वाहनावर बसलेली दाखत्रवतात. भरपूर दात्रगने व वसे्त्र 
घातलेली अशी ही मूती असते. असुरानंा मारीत असलेली मूती तामस समितात. 
 
 आकृती २ मध्ये मूतींच्या हातातं धारि केलेली त्रनरत्रनराळी शसे्त्र दाखत्रवली आहेत. 
 

 
 

 
     

त्रिशळू खङ ग खेटक खटवाग धनुष्ट्य बाि पाश अंकुश 
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दंड शखं चक्र परश ू गदा वज्र शस्क्त्त 
        

 
  

  
पुस्तक अिमाला कमंडळू स्त्रकु स्त्रवु 

 

 
भाला 

 
आकृती २ : त्रनरत्रनराळी शसे्त्र 

 
तक्त्ता क्र. १ 

मूतींचे तालमान 
तालाचा प्रकार  उंची (अंगुले) मूतींची नाव े
उिम दशताल  १२४ ब्रह्मा, त्रवष्ट्ि,ू महेश्वर. 
मध्यम दशताल  १२० उमा, सरस्वती, उषा, भतू्रम, दुगा, लक्ष्मी, सप्तमाता, 

ज्येष्ठा. 
अधम दशताल  ११६ चंद्र, सूयच, अत्रश्वनी, र्षी, ग्रह, शवच, षण्मुख, चण्डेश, 

िेिपाल (इंद्र, लोकपाल, शषे, दुगा, सप्तर्तष, गुरु). 
उिम नवताल  ११२ अष्टवसू, त्रवदे्यश, लोकपाल, इतर देवता (दैत्येश, यिेश, 

नागेश, त्रसद्ध, गंधवच, चारि व त्रशवाच्या अष्टमूती). 
मध्यम नवताल  १०८ यि, अप्सरा, अस्त्रमूर्तत, मरुद गि, त्रवद्याधर. 
कत्रनष्ठ नवताल  १०४ असुर, त्रसद्ध, गधंवच, त्रपतर. 
उिम आठताल  १००  
मध्यम आठताल  ९६ त्रपशाच (मािसे). 
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कत्रनष्ठ आठताल  ९२  
सात ताल  ८४ त्रपशाच (वतेाळ, पे्रत). 
सहा ताल  ७२ कुबडी मािसे (पे्रत). 
पाच ताल 

} ६० कुबेर (कुबडा, त्रवघ्नेश्वर), त्रनरत्रनराळे प्रािी मध्यम व अधम 
पाच ताल 
चार ताल  ४८ बालक (वामन, खुिी मािसे). 
तीन ताल  ३६ बालक (भतू, त्रकन्नर). 
दोन ताल  २४ त्रकन्नर (कूष्ट्माडं). 
एक ताल  १२ कासव. 

 
तक्त्ता क्र. २ 

काश्यपणिल्पात वर्धिलेल्या मूतींची लक्षिे 
 नाव हात आयुधे बैठक 
१) अनल ७ शस्क्त्त, अस्नन, स्त्रकु, स्त्रवु / तोमर, व्यिन, घृतपाि. मेष 
२) ब्राह्मी ४ अभय, शलू / अिमाला, वरद. हंस 
३) माहेश्वरी ४ अभय, शलू / िपमाला, वरद. वृषभ 
४) कौमारी ४ वरद, शस्क्त्त / कोंबडा, अभय. मोर 
५) वैष्ट्िवी ४ वरद, शखं / चक्र, अभय. गरुड 
६) वाराही ४ –– रेडा 
७) इन्द्रािी ४ अभय, अकुंश / शस्क्त्त, वरद. गि 
८) चामुण्डा ४ वरद, कपाल / शूल, अभय. पे्रत 
९) त्रवनायक २ स्वतःचा दात / कत्रपण्डक प पीठ 

  ४ अभय?, अंकुश / पाश ककवा नाग, अिमाला  
१०) षण्मुख १२ शस्क्त्त, बाि, खङ ग, चक्र, प्रास, पसरलेला / पीस, 

खङ ग, खेटक, धनुष्ट्य, दण्ड, हल 
 

  ६ दोन तलवारी, शस्क्त्त / खेटक, अिमाला, कोंबडा  
  ४ अभय, शस्क्त्त / कोंबडा, अिमाला  
  २ शस्क्त्त / कोंबडा  

११) ज्येष्ठादेवी २ उत्पल / कटक भद्रपीठ 
  २ दण्ड / सूत्रच  

१२) दुगा ४ अभय, चक्र / कटक, शखं प पीठ 
१३) त्रवष्ट्ि ू ४ अभय / कटक  

   शखं, चक्र / गढा, पद्म प पीठ 
१४) इंद्र २ शस्क्त्त / अंकुश कसहासन/गि 
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१५) अत्रश्वन २ कमंडलू  
  २ अभय / पुस्तक  

१६) वैवस्वत २ खङ ग / खेटक महामत्रहष / 
कसहासन 

१७) रोत्रहिी २ नाग  
१८) त्रनर्च त्रत २ खङ ग / खेटक शवारूढ 
१९) वरुि २ पाश मकर 
२०) र्षी २ दण्ड / छिी  

  २ ज्ञानमुद्रा / डावा गुडघ्यावर  
२१) मरुत्  २ ध्वि / दण्ड कसहासन 
२२) रुद्र ४ अभय, परशू / लोखंड, वरद प पीठ 
२३) चंद्र २ कुमुद / उत्पल कसहासन 
२४) िेिपाल 

सात्रत्त्वक 
४ अभय, खट वाङ ग / खङ ग, वरद 

} 
 

प पीठ 
 रािस ६ शूल खड ग, घंटा / खेटक, कपाल, नाग भद्रपीठ 
 तामस ८ शूल, खड ग, धनुष्ट्य, बाि / खेटक, 

कपाल, नाग, पाश 
 

२५) ईश २ शूल / कपाल  पाढंरे कमळ 
२६) अनन्त ४ अभय, कटक / शूल, वरद   
२७) सूयच ४ अभय, खड ग / खेटक, वरद  प पीठ 
२८) भव ४ अभय, शलू / पाश, वरद   
२९) गौरी ४ अभय, टंक /शूल, वरद  प पीठ 
३०) शवच ४ अभय, खड ग / खेटक, वरद  प पीठ 
३१) ब्रह्मा ४ अिमाला, कूचच / कमण्डलू, कुश   

   स्त्रकु्, स्त्रवु / घृतपाि, कुश   
   अभय, घृतपाि / कुश, वरद   
   अिमाला / कमण्डलू, उरलेले दोन हात एकमेकांवर 

ठेवलेे– ही बसलेली मूती असते. 
 

३२) त्रशव ४ अभय, शलू / पाश, वरद प पीठ 
३३) भगूृ / 

अगस्ती 
२ अभय / वरद प पीठ 

३४) एकाि ४ अभय, टंक / शूल, वरद  
३५) सरस्वती ४ व्याखयान मुद्रा, अिसूि / पुस्तक, कंुत्रडका श्वेतप  
३६) लक्ष्मी २ कमळ / श्रीफळ  

  ४ शखं, चक्र / गदा, प   
३७) वसू २ खड ग / खेटक  
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३८) कुबेर २ वरद / अभय ककवा गदा प पीठ, मेघ 
३९) शखंत्रनत्रध प

त्रनधी 
२ कमळ / कमळ प पीठ 

४०) कालास्ननरुद्र ४ अभय?, खड ग / खेटक, वरद?  
४१) श्रीकण्ठ ४ अभय, टंक / शूल, वरद  
४२) नागदेव ४ अभय, शलू / नाग, वरद प पीठ 
४३) भीम ४ अभय, शलू / पाश, वरद  
४४) त्रशखण्ड ४ प , खङ ग / खेटक, उत्पल प पीठ 
४५) मरुद गि ४ मुद गर, टंक / मुद गर, शूल  
४६) उग्र ४ अभय, टंक / शूल, वरद प पीठ 
४७) शनैश्चर २ दण्ड / वरद प पीठ 

 
तक्त्ता क्र. ३ 

उत्तम दितालमान 
अवयवाचें नाव त्रशल्परत्न काश्यपत्रशल्प करिागम कात्रमकागम वैखानसागम 

उंचीचे माप अं–यव अं–यव अं–यव अं–यव अं–यव 
पगडीची उंची १–३ १–३ १–० १–० १–३ 
पगडी व केसाचंी हद्द यातील अंतर ३–० ३–० ३–० ३–० ३–० 
केसाचंी हद्द ते अत्रिसूि ४–३ –– ४–४ ४–४ ४–३ 
अत्रिसूि ते नासाग्र ४–३ –– ४–४ ४–४ ४–३ 
नासाग्र ते हनुवटीचा शवेट ४–३ ४–३ ४–४ ४–४ ४–३ 
हनुवटीखालील वळकटी ०–४ –– ०–४ ०–४ ०–४ 
मानेची उंची ३–७ –– ४–० ४–० ३–७ 
त्रहक्कासूि ते छातीचा मध्य १३–३ १३–३ १३–४ १३–४ १३–३ 
छातीचा मध्य ते नात्रभ १३–३ १३–३ १३–४ १३–४ १३–३ 
नात्रभ ते मेढ्रमलू १३–३ १३–३ १३–० १३–० १३–३ 
मेढ्रमूल ते माडंीचा शवेट २७–० २७–० २७–० २७–० २६–५ 
गुडघ्याची लाबंी ४–० ४–० ४–० ४–० ४–३ 
पोटरीची लाबंी  २७–० २७–० २७–० २७–० २६–५ 
घोयापासून ित्रमनीपयंत  ४–० ४–० ४–० ४–० ४–३ 
चवड्याच्या सवात पढुचा 
भाग ते टाचेचा मागचा भाग 

} १७–० १७–० –– –– १७–० 

घोयाच्या हाडापासून बोटाचं्या 
मुळापयंत 

–– –– ९–४ –– –– 

खादंा ते कोपर  २७–० २७–० २७–० –– २७–० 
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कोपराची लाबंी  २–० २–० २–० –– २–९ 
कोपरा ते मनगट  २१–० २१–० २१–० –– २१–० 
मनगट ते मधल्या बोटाचे अग्र १३–४ १३–४ १३–४ –– –– 
रंुदीचे माप      
चेहऱ्याची रंुदी १२–४ १२–४ –– –– १४–० 
चेहऱ्याची हनुवटीिवळची रंुदी १३–४ १३–४ –– –– –– 
मानेची वरच्या भागाची रंुदी ९–४ ९–४ ८–४ –– ९–४ 
मानेची खालच्या भागाची रंुदी १०–० १०–० ९–६ –– –– 
त्रहक्का सूिािवळ खादं्यामंधील 
अंतर 

४०–० २७–० –– –– ४४–० 

बगलामधील अंतर २२–४ २२–४ २४–० –– २४–० 
दंडाच्या शवेटापाशी रंुदी ९–४ –– ९–२ –– –– 
स्तनाग्रामंधील अतंर २१–० –– –– –– २०–० 
छाती व पोट याचं्या सीमेपारची 
रंुदी }१९–

० 
१९–० १८–४ –– –– 

मध्यप्रदेशाची रंुदी 
नात्रभपाशी रंुदी ३–४(?) १६–० –– –– –– 
श्रोिीदेशाची रंुदी २०–४ २०–४ –– –– २०–० 
मेढ्राची रंुदी १–२ –– –– –– –– 
माडंीची सुरुवातीची रंुदी –– –– १३–४ –– १३–३ 
माडंीच्या मधली रंुदी १३–६ १४–२ ––  ––  ११–० 
माडंीच्या खालच्या भागाची रंुदी –– –– ९–४ –– –– 
गुडघ्याची रंुदी ८–६ ९–६ ८–४ –– ९–० 
गुडघ्याच्या खाली पोटरी सुरू होते 
तेथली रंुदी 

५–२ –– ८–१ –– –– 

पोटरीची मध्यभागाची रंुदी ६–६ ६–६ –– –– ७–० 
पोटरीची (नळीची) रंुदी ४–६ ४–६ –– –– ४–४ 
घोयाच्या हाडाची रंुदी ५–३ ५–३ ५–० –– ५–० 
टाचेची रंुदी ४–४ ४–४ –– –– ३–४ 
टाचेची ित्रमनीपासून घोयापयंत 
उंची 

४–४ ४–४ –– –– ४–४ 

तळव्याच्या मधल्या भागाची रंुदी ६–२ ६–२ ५–२ –– ५–४ 
चवड्याची रंुदी ७–० ७–० ६–० –– –– 
आंगठ्याची लाबंी ४–२ ४–२ ४–० –– ४–० 
आंगठ्याची रंुदी २–१ २–१ ६–०? –– २–० 
आंगठ्याच्या नखाची रंुदी १–१/२ १–१/२ १–२ –– –– 
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आंगठ्याच्या नखाची लाबंी ०–
६३/५(?) 

६–३/५ १–२ –– –– 

दुसऱ्या बोटाची लाबंी ४–३ ४–३ ४–३ –– ४–१ 
मधल्या बोटाची लाबंी ३–६ ३–६ ३–४ –– ३–७ 
त्याच्यानंतरच्या बोटाची लाबंी ३–१ ३–१ –– १–४(?) ३–४ 
करंगळीची लाबंी २–४ २–४ –– २–० ३–० 
दुसऱ्या बोटाची रंुदी –– –– १–१ –– १–१ 
मधल्या बोटाची रंुदी –– –– १–० –– १–० 
त्याच्यानंतरच्या बोटाची रंुदी –– –– १–० –– १–० 
करंगळीची रंुदी –– –– १–० –– १–० 
 
 प्रत्यके बोटातील नखाचा भाग नखाचं्या भोवती असलेला मासंल भाग पाव भाग आहे असे समिून 
घ्यावा. 
 
दण्डमध्यापाशी दण्डाची रंुदी ७–३ ८–३ ८–४ –– ९–० 
कोपराची रंुदी ७–२ ७–२ ७–४ –– ७–४ 
कोपर ते मनगट याचं्या मधल्या 
भागाची रंुदी 

५–६ ५–६ ५–३ –– ७–० 

मनगटाची रंुदी ३–६ ३–६ ४–० –– ४–० 
बोटे सोडून उरलेल्या 
तळहाताची लाबंी 

७–० ७–० ७–० –– ७–० 

मधल्या बोटाची लाबंी ६–४ ६–४ ६–४ –– ६–४ 
अनात्रमकेची लाबंी ५–२ ५–२ ५–२ –– ५–२ 
तिचनीची लाबंी ५–१ ५–१ ५–२ –– ५–१ 
करंगळीची लाबंी ४–२ ४–२ ४–१ –– ४–२ 
आंगठ्याची लाबंी ४–२ ४–२ ४–१ –– ४–१ 
आंगठ्याची मुळािवळ रंुदी १–२ १–२ १–४ –– –– 
मधल्या बोटाची मुळािवळ रंुदी १–१ १–१ १–१ –– १–१ 
तिचनीची मुळािवळ रंुदी १–० १–० १–० –– १–० 
अनात्रमकेची मुळािवळ रंुदी १–० १–० १–० –– १–० 
करंगळीची मुळािवळ रंुदी ०–६ ०–६ ०–६ –– ०–६ 
 
 बोटाचंी त्याचं्या अग्रािवळची रंुदी मुळाच्या रंुदीपेिा १/१६ ने कमी असते 
 
 प्रत्येक बोटाच्या अग्राच्या रंुदीच्या ५/६ रंुदी त्याचं्या नखाचंी असते. नखाचंी लाबंी त्याचं्या रंुदीच्या 
५/४ असते. 
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१७. उपसंहार 
 
 वर त्रदलेल्या मात्रहतीवरून भारतीय त्रशल्पशास्त्राबद्दल, त्रवशषेतः द्रात्रवड पद्धतीच्या प्रासादाच्या 
बाधंिीबद्दल तसेच मूर्ततत्रशल्पाबद्दल काहीशी कल्पना येऊ शकेल. त्रशल्पशास्त्रामध्ये फल ज्योत्रतष्ट्याचा िो 
भाग येतो त्याची ओझरती मात्रहती त्रदली आहे. पायातील शल्य, आयव्ययात्रद भाग याच्यात मोडतो. 
त्रनरत्रनराळ्या प्रसंगीच्या पूिात्रवधींची मात्रहती काश्यपत्रशल्पशास्त्रात त्रदली आहे. परंतु वास्तुप्रत्रतष्ठकेत्ररता 
वापरात येिाऱ्या वास्तुपदमंडलात्रशवाय इतर पूिात्रवधींची दखल येथे घेतलेली नाही. एक तर पूिात्रवधी हा 
स्थापत्यशास्त्राचा आधुत्रनक त्रवचारसरिीप्रमािे भाग नाही व दुसरे म्हििे त्यात्रवषयी इतर गं्रथातं पात्रहिे 
तेवढी मात्रहती त्रमळू शकते म्हिून या त्रवषयाची मात्रहती येथे त्रदलेली नाही. 
 
 येथे त्रदलेल्या मात्रहतीवरून व पुढे आलेल्या काश्यपत्रशल्पम् या संस्कृत पुस्तकाच्या मराठी 
भाषातंरावरून भारतीय त्रशल्पशास्त्राचा आवाका केवढा मोठा आहे व ते एक शास्त्र आहे येवढी िरी खािी 
पटली तरी या पुस्तकाचे काम झाले असे म्हिावयास हरकत नाही. यापुढील पायरी म्हििे िी देवालये 
आि चागंल्या स्स्थतीत उभी आहेत त्याचें आधुत्रनक सरंचनात्मक शास्त्राच्या (Structural Engineering) 
दृष्टीने पृथःकरि करिे व ह्या वास्तू त्या शास्त्राच्या दृष्टीनेदेखील कशा पायाशुद्ध बाधंल्या आहेत ते अभ्यासिे 
ही होय. 
 
नारळीपौर्तिमा र. पु. कुलकिी 
२५–८–८०  
 

संदभशगं्रथसूची 
 
 १) अस्ननपुराि (१९००), आनंदाश्रमसंस्कृतगं्रथावत्रल क्र. ४१, पुिे. 
 २) अपरात्रितपृच्छा (१९५०) भवुनदेवाचायच, स.ं बी. भट्टाचायच, प्र. गायकवाड ओत्ररएण्टल त्रसरीि 
क्र. ११५. 
 ३) ईशानत्रशवगुरुदेवपद्धत्रत (१९२२), ईशानत्रशवगुरुदेवत्रमश्र, स.ं त. गिपत्रतशास्त्री, त्रिवने्द्रम 
संस्कृत त्रसरीि क्र. ७७. 
 ४) काश्यपत्रशल्पम् (१९२६), काश्यपमुनी, स.ं कृ. त्रव. वझे. आनंदाश्रम संस्कृत गं्रथावत्रल क्र. ९५. 
 ५) कुण्डत्रसद्धी (१६१९) त्रवठ्ठल दीत्रित.  
 ६) कुलकिी र. पु. (१९७२) “प्राचीन भारतीय वास्तुत्रशल्पमें भतू्रमपरीिि” िनचल ऑफ द 
इस्न्स्टयूशन ऑफ इंत्रित्रनअसच, कहदी त्रवभाग, खण्ड ५३, त्रडसेंबर, पान ३७–४२. 
 ७) कुलकिी र. पु. (१९७३), “भारतीय त्रशल्पशास्त्र और त्रमत्रट्टका स्स्थरीकरि” िनचल ऑफ द 
इस्न्स्टयूशन ऑफ इंत्रित्रनअसच, कहदी त्रवभाग, खण्ड ५३, एत्रप्रल, पान ९९–१०२. 
 ८) कुलकिी र. प.ु (१९७४), प्राचीन भारतीय वास्तु और पत्थर तथा लकडी” िनचल ऑफ द 
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ॐ तत्सद् । ब्रह्माला नमस्कार असो । 
 

काश्यपणिल्प 
 

काश्यप–महादेव संवाद 
 
 सवच देवातं श्रेष्ठ, मस्तकी चन्द्र धारि केलेला, सवच लोकाचंा एकच एक अत्रधपती, शान्त मुदे्रचा, िो 
परमपुरुष पावचतीसह माहेन्द्र पवचताच्या मध्यभागी राहतो; देव, दानव व त्रसद्ध ज्याची सेवा करतात व देवानंा 
पूज्य अशा त्या महादेव देवाच्या पाया पडून तो काश्यप म्हिाला की– (१, २)  
 
 पत्रवि, अत्यतं सद भाव त्रनमाि करिारे, प्रसंगोपाि सृत्रष्टत्रनर्तमतीस कारि होिारे, िगाचं्या 
अत्रभवृद्धीसाठी, योनयानंा उपकारक ठरिारे आत्रि देवाचं्या त्रहतासाठी असलेले अत्यंत मोठे व पर 
(पलीकडील) असे त्रशवज्ञान ज्या अथचगौरवयुक्त्त, लहानशा गं्रथात आहे, िे नागंरिीच्या विचनाने सुरू 
होऊन (वास्तूच्या) पूिेच्या विचनाने संपते असे अंशुमत नावाचे खूप पूवी सातं्रगतलेले िे महातन्ि, ते 
देवाकंत्ररता, अत्रधकारी रुद्राकंत्ररता, िे त्रनसगचतःच अल्पायुषी माि अत्रधकारी आहेत अशा मनुष्ट्याकंत्ररता, 
याचं्यावर अनुग्रह करण्यासाठी, हे प्रभो, ते तन्ि मला पुन्हा संिेपाने सागंा. (३–६) 
 
 छान ! उिम ! हे महाब्राह्मिा, िी दुलचभ अशी मात्रहती तू त्रवचारली आहेस ती मी तुला सागंतो, 
तेव्हा एकाग्र त्रचिाने ऐक. (७) 
 

भूणम नागंरण्यासाठी िुभािुभ काल 
 
 दत्रििायनातील पौष वगैरे सहा मत्रहने, माघ मत्रहना सोडून, शुभ असतात; तसेच 
(उिरायिातील) चैि, आत्रश्वन, श्रावि आत्रि कार्ततक हे (ित्रमनीच्या) नागंरिी इत्यादींसाठी पूज्य 
आहेत; इतर मत्रहने वज्यच समिावते. (८, ८१/२) 
 
 घर बाधंण्यास सुरुवात करण्यासाठी पुष्ट्य, आत्रदत्य, मघा, स्वाती, सात्रवि, त्वाष्ट्र व अनुराधा ही 
नििे योनय होत. श्रवि नििावर (घर बाधंिीस सुरुवात केल्यास ती) प्रिेस शुभकारक असते. अत्रश्वनी 
निि ित्रमनीच्या मालकास शुभदायक असते.  
 
 (घर बाधंण्यास सुरुवात करण्यासाठी) प्रत्रतपदा, षष्ठी, सप्तमी, तृतीया, पंचमी त्याचप्रमािे 
त्रद्वतीया आत्रि ियोदशी व दशमी या त्रतथी, त्रवशषेेकरून शुक्त्लपिातील, शुभदायक असतात. (९–११) 
 
 प्रत्रतपदा, पौर्तिमा, त्रद्वतीया, पंचमी तसेच त्रवशषेतः कृष्ट्िपिातील त्रद्वतीया त्रतथी या मध्यम 
(शुभदायक) समिल्या िातात. (१२) 
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 कृष्ट्िपिातील षष्ठी व दशमी या त्रतथी कत्रनष्ठ इत्यादी समिल्या िातात. शुक्त्ल पि, बुध, चंद्र व 
पुष्ट्य निि ही सवांत अत्यंत श्रेष्ठ शुभ (वळे) समितात. (१३)  
 
 त्याचं्या बाबतीत, त्याचं्या उदयाच्या वळेेचा थोडा देखील अंश असताना, होरा व दे्रक्काि दशचवीत 
असताना, त्या त्या राशींचा उदय झालेला नसला तरी ती वळे शुभदायक समितात. (१४) 
 
 [होरा–नििाच्या उदयाची वळे ककवा नििाचा थोडासा वळे. दे्रक्काि–रािीचा एक तृतीयाशं 
भाग.] 
 
 मेष, ककच टक, तूळ, मकर व धनु यात्रशवाय इतर राशींचा उदय लाभकारक व सवच प्रकारची 
भरभराट करिारा असतो. (१५)  
 
 उच्चस्थानातील त्याचप्रमािे धनस्थानातील चन्द्र सौखयदायक असतो. शिुिेिातील चन्द्र नीची 
असला तरी त्रविहात्रनकारक असतो. (१६)  
 
 गुरू, सूयच, बुध, राहू ककवा शत्रन लननस्थानी असतील तर कत्याच्या आयुष्ट्याचा, धनधान्याचा नाश 
होतो याबद्दल संशय नाही. (१७)  
 
 [त्रबन्दु हा शब्द चुकीचा असून तेथे त्रवद म्हििे बुध या अथी शब्द पात्रहिे.] 
 
 धनस्थानी कू्ररग्रह असतील तर त्यामुळे धन व धान्य याचंा त्रवनाश होईल; परंतु िर तेथे कू्ररग्रह 
चंद्रासह असतील तर धनधान्य याचंी भरभराट होईल. (१८)  
 
 भ्रातृस्थानात असलेले सवच ग्रह सवच प्रकारची संपिी देिारे असतात. (परंतु) बंधुस्थानातील 
पापग्रह सवच प्रकारची भयानक दुःखे देिारे असतात. (१९)  
 
 पुिस्थानात िर कू्ररग्रह असतील तर मृत्युपीडा संभवते. शिुस्थानातील सवच ग्रह सवचप्रकारची 
भयानक दुःखे देिारे असतात. (२०)  
 
 भायास्थानातील पुष्ट्य निि व त्याचप्रमािे भावयुक्त्त चंद्र आयुष्ट्य आत्रि धनधान्य याचं्या 
भरभराटीस नेहमीच कारि होतात. (२१)  
 
 त्रनधनस्थानातील सवच (ग्रह) कत्याचा मृत्य ू दशचत्रवतात. नऊ (ककवा नवव्या) स्थानी िर शुभग्रह 
असतील तर ते सवच प्रकारच्या सुखास व धनलाभास कारिीभतू होतात. (२२) 
 
 कमचस्थानातील कू्ररग्रह धनासकट आयुष्ट्याचा नाश करिारे असतात. (याउलट) कमचस्थानी िर 
शुभग्रह असतील तर ते सवच प्रकारच्या त्रविवृद्धीस कारि ठरतात. (२३)  
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 अशुभ आत्रि शुभ याचं्यापैकी लाभस्थानात शुभ ग्रह असले व द्वादशस्थानी बुध आत्रि पुष्ट्य निि हे 
असतील तर धनाची वाढ होण्यास सुरुवात होते. (२४)  
 
 नििाच्या अस्तकाली, मत्रहन्याच्या शवेटी, पंधरवड्याच्या शवेटी, दत्रििायनात व्यत्रतपात, शूल, 
धृत्रत ककवा कालकण्टकाच्या वळेी, गण्डक, पत्ररवषे आत्रि अशुभ त्रदवशी (ककवा पावसाळ्यात), उल्कापात 
झाला असताना, प्रवशे, त्रवष्टी, त्रवषनात्रडका आत्रि षडाष्टकाच्या वळेेस व त्याचप्रमािे शून्यमास असताना, 
नागंरिी ते घरभरिीपयंत कोठलेही काम करू नये. (२५–२७)  
 
 [व्यत्रतपात, शूल, धृत्रत, गण्डक हे अशुभ योग आहेत. चंद्र आत्रि सूयच याचं्या भ्रमिाच्या बेरिेला 
‘योग’ म्हितात. सूयाची मध्यम गती दररोि ५९ कला ८ त्रवकला आहे व चंद्राची मध्यम गती ७९० कला ३५ 
त्रवकला आहे. ही बेरीि ८०० कला झाली की एक योग होतो. असे सिावीस योग आहेत.  
 
 पत्ररवषे म्हििे सूयच चंद्राचे खळे.  
 
 प्रवशे, त्रवषनात्रडका आत्रि षडाष्टक या सगळ्या अशुभ वळेा समितात.] 
  
 मत्यच मानवाचे आयुष्ट्य कृष्ट्िपिातील चंद्राप्रमािे (िीि होत िािारे) असते. तेव्हा त्याने धमचसंग्रह 
प्रयत्नाने व त्वरेने करावयास हवा. (२८)  
 
 (तेव्हा) िो त्रदवस ककवा िे लनन कमी दोष व िास्त गुि असलेले असेल त्या त्रदवशी (घराबद्दलची 
कामे) करावीत. एखादा त्रदवस ककवा लनन िरी त्रकत्येक कोटी दोषानंी पत्ररपूिच असेल तरी ते सवच दोष, हे 
ब्राह्मिश्रेष्ठा, पुष्ट्य नििाच्या दृष्टीने अत्यंत कमी होतात. अनेक कोटी दोष एक पुष्ट्य निि असल्यास नाहीसे 
होतात. (२९, ३०) 
 
 रािी गडद असलेला अंधार एका सूयामुळे नाहीसा होतो त्याचप्रमािे एका पुष्ट्य नििामुळे सवच 
दोषाचें समूह नाहीसे होतात. (३१)  
 

प्रासादाचे स्थान 
 
 अशा पुष्ट्कळ रीतींनी (शुभाशुभ कालाची) परीिा करून त्रितक्त्या िागेवर घर बाधंावयाचे असेल 
तेवढ्याच िागेची नागंरिी करावी. (३२) 
 
 गाव वगैरे त्रठकािी आठही त्रदशानंा त्रशवमस्न्दर असाव.े पैशात्रचक पदावर असलेल्या (त्रशव) 
मंत्रदराचे मुख (गावाकडे नसून) बाहेरच्या त्रदशलेा असाव.े (३३)  
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 ककवा (गावाच्या) भोवती (अथवा दोन खन्दकामंधील) तीन दण्डापंासून (५·४८मीटर) तीस 
दण्डापंयंत (५४·८६ मीटर) अंतरावर इष्ट त्रदशलेा व स्थानापाशी शकंराचे मंत्रदर असाव.े (३४)  
 
 [‘पत्ररवास्तु’पेिा ‘पत्ररखास्तु’ हा शब्द योनय असावा असे ्ोक ३५ वरून वाटते.] 
  
 ककवा दोन खंदकामंधील अतंरात पैशात्रचक पदावर ककवा मानुषपदावर शकंराचे मंत्रदर असाव.े 
(३५) 
 
 [वास्तूच्या िेिाचे चार त्रवभाग केले असता ईशान्य त्रदशकेडील चवथा भाग मानुषपदाचा व 
वायव्येकडील चवथा भाग आसुर अथवा पैशाच पदाचा असतो.] 
 

 
आकृती १·१ : वास्तुिेिाचे चार त्रवभाग 

 
 ब्राह्मि, ित्रिय, वैश्य, शूद्र व त्याचप्रमािे अनुलोम संततीसाठी तसेच सवच मानवप्राण्याचं्या 
त्रहतासाठी त्रशवमंत्रदर (बाधंाव)े. (३६) 
 
 [अनुलोम संतती–वडील वरच्या िातीचे व आई खालच्या िातीची अशा दंपतीच्या संततीस 
अनुलोम संतती म्हितात.] 
 

भूणमपरीक्षा 
 
 त्या ित्रमनीच्या मध्यभागी एक हाताचा (४५·७२ सें. मी.) (लाबंी, रंुदी व खोलीचा) खड्डा खिनू, 
काढलेल्या मातीने तो पुन्हा भरावा; माती िास्त झाली तर ती िमीन उिम मानली िाते. (३७)  
 
 (खड्डा पूिच भरून िमीन) समतल झाली तर ती मध्यम प्रतीची, व खड्डा भरला नाही तर ती िमीन 
कत्रनष्ठ समिावी. उिम िमीन सवचप्रथम (नाहीतर) मध्यम िमीन त्रनवडावी. कत्रनष्ठ प्रकारची िमीन 
दुसऱ्या घरासाठी वापरावी. (शकंराच्या मंत्रदरासाठी वापरू नये.) (३८) 
 
 पाढंरी, ताबंडी, त्रपवळी व काळी (अशी चार प्रकारची िमीन) अनुक्रमे त्या त्या िातीला शुभ आत्रि 
अशुभ सातं्रगतली आहे. (३९)  
 



 अनुक्रमणिका 

 [काळी ते पाढंरी िमीन शूद्रास, त्रपवळी ते पाढंरी वैश्यास, ताबंडी व पाढंरी ित्रियास व पाढंरी 
िमीन ब्राह्मिास शुभ समितात. ित्रियाने त्रपवळ्या ित्रमनीवर घर बाधूं नये. ्ोक ४० पहा.] 
 
 कत्रनष्ठ विास चागंल्या प्रकारची िमीन चालेल, पि श्रषे्ठ विास कत्रनष्ठ प्रकारची िमीन प्रशस्त 
नाही. मत्यच मानवाचंी घरे याप्रकारे त्या त्या ज्ञातीस ग्राह्य अशा ित्रमनीवर बाधंावीत. (४०)  
 
 सवांच्या अत्रभवृद्ध्यथच (व त्यातल्या त्यात) त्रवशषेतः देव (मंत्रदरा) साठी भतूपे्रतत्रपशाच याचं्यासाठी 
अननीत बळी द्यावा (४१)  
 
 अस्त्राने उच्चाटि करून त्यानंतर (नागंरिीच्या) कामास सुरुवात करावी. पाढंरी, ताबंडी, त्रपवळी 
व काळी अशी िातीप्रमािे अनुक्रमाने िमीन (योनय) असते. (४२)  
 
 [अस्त्राने भतूपे्रतत्रपशाचात्रदकाचें उच्चाटि करिे म्हििे ‘अस्त्राय फट’ हा मन्ि म्हितात. या 
्ोकाची दुसरी ओळ येथे चुकीने आली आहे.] 
 

जणमनीची नागंरिी व पूजा 
 
 तरुि, पूवी नागंरिीसाठी न वापरलेले, कुठलाही डाग नसलेले, बलवान, ज्याचंी कशगे व खूर 
सोन्याने मढत्रवलेली आहेत व गळ्यात अलंकार आहेत अशा बैलिोडीला पूवेकडे तोंड करून उभे कराव ेव 
नंतर शहाण्या मािसाने, र्षी व गायिी याचंी गन्ध, फुले व अिता यानंी पूिा करून त्यानंा प्रथम (हाती 
घेतलेल्या) कामाचे त्रनवदेन कराव.े (४३, ४४) 
 
 याज्ञीय वृिाचं्या लाकडाचे, (सवच) लििानंी युक्त्त असे िोखड व नागंर असावते. तो ित्रमनीत एक 
हात (४५·६ सें. मी.) खोल व सात अंगुले (१३·३ सें. मी.) रंुदीची फि तयार करिारा असावा. (४५)  
 
 [याज्ञीय वृि–अश्वत्थ, वट, बेल, कपपळ व अशोक.] 
 
 नागंर डोक्त्याच्या मुळापाशी अष्टकोनी व उरलेल्या त्रठकािी वतुचळाकार असतो. रुम्िाची उंची तीन 
ताल (३६ अंगुले = ६८·४ सें. मी.) असून त्याची िाडी तीन अंगुले (५·७ सें. मी.) असावी. (४६) 
 
 डोके व (ित्रमनीत िािारे) अग्र त्रनरंुद असून मधला भाग (माि) बारीक नसावा. नागंराच्या 
डोक्त्याच्या मुळापाशी चवथ्या बािूला रुम्ि नऊ अंगुले (१७·१ सें. मी.) आत घातलेले असाव.े (४७) 
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आकृती १·२ नागंर (सवच मापे सेंटीमीटरमध्ये) 

 
 (रुम्ि िेथे डोक्त्यात घातलेले असते तेथे ते) एक अंगुल (१·९ सें. मी.) रंुद व दीड अंगुले (२·८५ 
सें. मी.) िाड असाव.े हे काश्यपा, दात्याची लाबंी २४ अगुंले (४५·६ सें. मी.) असावी. (४८) 
 
 दाडं्याच्या वरती दात्याची उंची पाच अंगुले (९·५ सें. मी.) सातं्रगतली आहे. दात्याच्या पुढील 
भागाची (अग्राची) िाडी एक अंगुष्ठ व रंुदी १४ अंगुले (२६·६ सें. मी.) असावी. (४९) 
 
 दाडंा व रुम्ि याचं्या िोडिीिवळच्या उरलेल्या भागाला चन्द्र असे म्हितात. (येथे) दात्याची 
रंुदी ६ अंगुले (११·४ सें. मी.) व िाडी १ अंगुल (१·९ सें. मी.) असावी, व (दाता) क्रमशः त्रनमूळता करीत 
िात (त्याचे) पुढील टोक सुईप्रमािे टोकदार असाव.े दाडंा व दात्याचे पुढील टोक याचं्यामधील अंतर १५ 
अंगुले (२८·५ सें. मी.) सातं्रगतले आहे. (५०, ५१) 
 
 शहाण्या मािसाने, दात्याच्या टोकापाशी लोखंडाची िीभ (फाळ) बसवावी. िोखडाची लाबंी, 
त्याच्या दोन्ही बािंूच्या त्रछद्रासंत्रहत, दाडं्याच्या लाबंीइतकी ठेवावी. (५२) 
 
 करंगळीइतके परीघ असलेले व दोन हात (९१·२ सें. मी.) लाबंीपयंत गाईच्या चामड्यानंी 
मढत्रवलेले (असे दोर असावते) शहाण्या मािसाने, हृदय मन्ि म्हिून, दोन्ही बलै िोखडाला बाधूंन व 
िोखडाच्या मध्यभागी, परंतु ककत्रचत उिव्या हाताच्या बािूला नागंर बाधूंन, पूवात्रभमुख ककवा उिरात्रभमुख 
उभे राहून त्रशवमन्ि म्हिून नागंरिीस सुरुवात करावी. त्या वळेेस ब्राह्मि, त्रस्त्रया यानंा दूर ठेवाव.े तीळ, 
मोहरी व मूग नेिमन्ि म्हिून पेरावते. (५३–५५) 
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 त्या वळेेला आचायांची पूिा करून नागंराच्या दोन फिामंध्ये औषधी पेराव्यात. तीन रािीत त्यानंा 
अंकुर आलेत तर ती िागा श्रेष्ठ, चार रािीत आलेत तर मध्यम व पाच रािी (अंकुरण्यास) लागल्यात तर 
(ती िागा) अधम समिून वज्यच करावी. ज्याचें डोळे अपूफळाप्रमािे (?) मोठे आहेत असा गाईंचा समूह 
एक, दोन ककवा तीन रािी त्या िागेवर राहण्यास ठेवनू तेथेच त्याचंी वसे्त्र देऊन पूिा करावी. 
गोतन्िाप्रमािे गोमयाने व प्रश्नावंरून (त्या ित्रमनीची परीिा करावी). (५६–५८) 
 
 [गाय, हिी वगैरेंचा पूिेच्या वळेी ओरडण्याचा आवाि ऐकू आला तर त्यावरून ित्रमनीची 
शुभाशुभता पात्रहली िाते. तसेच ित्रमनीची पूिा करण्यासाठी ित्रमनीस भेट त्रदली असता त्रतचा मालक 
त्रतच्यात्रवषयी िो पत्रहला प्रश्न त्रवचारतो त्याच्या आद्यािरावरून ित्रमनीत असलेल्या शल्याचा प्रकार, त्याचे 
स्थान व तो त्रकती खोलीवर आहे ते कळते. तेथील िमीन त्रततकी खिून ते शल्य काढून टाकाव ेअसे त्रनयम 
वास्तुशास्त्राच्या तसेच ज्योत्रतषशास्त्राच्या गं्रथातं त्रमळतात व त्याचंाच उल्लखे ्ोक ५८ च्या दुसऱ्या ओळीत 
आहे.] 
 
 वरील मिल्याचा प्रस्तर व ित्रमनीखाली िेथे पाया येईल याचं्यामध्ये ित्रमनीत दगड रचून ती 
समतल करावी. (त्या दगडाच्या ित्रमनीला) गाईच्या शिेाने सारवनू त्रदशासाधन कराव.े (५९) 
 
 [ित्रमनीतील पायाची बाहेरची बािू व प्रस्तराची बाहेरील बािू एका रेषेत असाव्यात. आकृती 
१९·१ पहा.] 
 

णदिासाधन 
 
 शकूं १५ अंगुले (२८·५ सें.मी.) लाबंीचा (व) त्रततक्त्याच रंुदीचा (व्यासाचा) असावा असे सागंतात. 
मूळाच्या िाडीच्या १/८ भागाने कमी इतकी त्याच्या अग्राची रंुदी असावी. (६०) 
 
 [या अथाने अग्राची रंुदी १३ अंगुले (२४·७ सें. मी.) होईल व त्यास टोक म्हिता येिार नाही. 
बहुधा मूळाच्या रंुदीच्या १/८ अग्राची रंुदी (२ अंगुले = ३·८ सें. मी.) असावी असा त्रनयम असावा.] 
 
 ज्याचे लाकूड मिबूत आहे अशा झाडापासून बनत्रवलेला व संपूिचपिे वृिाकार असा शकूं ित्रमनीत 
पक्का रोवावा. शकूंच्या (लाबंीच्या) दुप्पटीच्या त्रिज्येचे वतुचळ कें द्रस्थानी ठेवनू आखाव.े (६१) 
 
 त्या (वतुचळाच्या) चारी त्रदशाचं्या मध्यभागी (म्हििे वतुचळाच्या कें द्रापाशी) शकूं स्थापन करावा. 
सकाळी व दुपारी िेव्हा त्याची छाया वतुचळाला दोन त्रठकािी स्पशच करते तेव्हा (शकूंच्या) अग्राच्या 
सावलीच्या मध्यभागी (वतुचळाकार) खूि करावी; असेच दुपारीही कराव.े या दोन कबदंूना िोडिारी दोरी 
पूवचपत्रश्चम त्रदशा दाखत्रविारी असते. (६२, ६३) 
 
 त्या दोन कबदंूमधील अंतरावरून (माशाचे) मुख व पुच्छ काढून त्याचं्या मध्यभागी दत्रििोिर 
त्रदशानंा िािारी दोरी पसरावी. (६४) 
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 (पूवच–पत्रश्चम व उिर–दत्रिि िािाऱ्या या) रेषा वतुचळमध्यातून िाण्यासाठी अपच्छायेइतकी 
अंगुले (अंतर) त्या दोऱ्या सरकवाव्यात. वतुचळाचे कुब्ितालाइतके (म्हििे ६) भाग करून त्या एका 
त्रवभागाला अंगुल म्हिाव.े (६५) 
 
 सूयच िेव्हा मीन राशीत उिरेकडे २८ ककवा २७ अंश असतो तेथून त्याचा वगे कन्या राशीत येईपयंत 
कमी होत िातो. (६६) 
 
 मीनेच्या २८ व्या अंशापासून त्रमथुन राशीच्या २७ अंशापयंत प्रत्येक राशीला अधा अंगुले या प्रमािात 
अपच्छाया त्रमळवीत िावी. (६७) 
 
 तेथून (त्रमथुन राशीच्या २८ व्या अंशापासून) कन्येपयंत (त्रतच्या २७ अंशापंयंत) प्रत्येक राशीला 
अधा अंगुले याप्रमािात अपच्छाया कमी करीत िावी. कन्येच्या २८ व्या अंशापंासून अपच्छाया (दर राशीला 
अध्या अंगुलानंी वाढवीत) धनु राशीत सूयच येतो तोपयंत (त्या राशीच्या २७ अंशापंयंत) अपच्छाया वाढवीत 
िावी व तेथून ती पुन्हा मीन राशीपयंत कमी करीत आिावी. (६८, ६८१/२) 
 
 कृत्रिका नििावरून पूवच त्रदशा काढून त्याप्रमािे अपच्छायेची दुरुस्ती कमी अथवा िास्त 
करावयाची ते पहाव.े (६९) 
 
 वरीलप्रमािे अपच्छायेची दुरुस्ती करून (वतुचळमध्यातून िािारे) ब्रह्मसूि टाकाव.े वरील 
अपच्छायेची दुरुस्ती ही सकाळी तसेच संध्याकाळी (िेथे शकूंची छाया वतुचळाला स्पशच करते तेथे लावावी. 
(७०) 
 
 [्ोक ६६ ते ७० फार अशुद्ध आहेत तरी शब्दशः अथच केलेला नाही. अपच्छायेची दुरुस्ती 
राशींप्रमािे करावयाची ती अशी : मीन – काही नाही, मेष– १/२ अंगुले, वृषभ– १, त्रमथुन – ११/२, ककच  – 
१, कसह– १/२, कन्या– काही नाही, तूळ - १/२, वृत्रश्चक – १, धनु – ११/२, मकर – १, कंुभ– १/२ अंगुले] 
 

वास्तुपूजा 
 

[प्रासादवास्तु (मूती)] 
 
 पूवच–पत्रश्चम इत्यादी त्रदशानंा (प्रासादाच्या मापाप्रमािे) योनय त्या मापाच्या दोऱ्या टाकाव्यात. 
पुण्याहवाचन करून नंतर प्रासादाच्या आकारमानाप्रमािे िमीन खिावी. (७१) 
 
 प्रासाद िर फार मोठ्या आकाराचा असेल तर ‘एकाशीत्रतपद’ (८१ घरे असलेले मण्डल) कराव ेव 
त्यातील प्रत्येक पदातील (घरातील) वास्तुदेवताचंी सारखीच पूिा करून मध, तूप, व गूळ याचं्या 



 अनुक्रमणिका 

त्रमश्रिाचा बली देवानंा द्यावा. बली देताना मध्ये प्रिवोच्चार करावा व शवेटी स्वाहाकाराचा उच्चार करावा. 
(७२, ७३) 
 
 [ब्रह्मम्याला बली देताना ॐ ब्रह्मिे स्वाहा असा प्रथम प्रिवोच्चार व शवेटी स्वाहाकाराचा उच्चार 
करावा. 
 
 एकाशीत्रतपद मंडलाची मात्रहती पटल दोनमध्ये त्रदली आहे.] 
 
 (वास्तुिेिाच्या) मध्यभागी ककवा उिरत्रदशलेा अशा रीतीने वास्तुहोम करावा. वास्तुहोम न केल्यास 
ती वास्तू नाश पावते. (७४) 
 
 पयचस्ननकरि करून पंचगव्य कशपडाव.े असा नागंरिीचा त्रवधी सातं्रगतला. आता ‘आष्टवास्तंू’ची 
(मात्रहती) ऐक. (७५) 
 
 [अस्ननपत्ररतः करि ं पयचस्ननकरिम् । अननीभोवती पािी त्रफरत्रविे याला पयचस्ननकरिाची त्रक्रया 
म्हितात. 
 
 पंचगव्य – गाईपासून त्रमळत्रवलेले पाच पदाथच एकि करून पंचगव्य तयार करतात. गाईचे दूध, 
दही, तूप, मूि व शिे हे ते पाच पदाथच. 
 
 आष्टवास्तू – आठ आठ रेघानंी ६४ पदानंी होिारे मण्डूक नावाचे मण्डल. माि दुसऱ्या पटलात 
मण्डूकाऐविी एकाशीत्रतपदाची (८१ पदे असलेल्या मण्डलाची) मात्रहती त्रदली आहे.] 
 
 काश्यपणिल्पातील नागंरिीबद्दलचे पणहले पटल संपले. 
 

पददेवता  
 
 आता त्रवशषेतः लिियुक्त्त प्रासाद सागंतो. प्रासादाच्या रंुदीचे नऊ भाग करावते. (१) 
 
 पूवेकडे अग्र असलेली (पूवच–पत्रश्चम िािारी) दोरी व त्याचप्रमािे उिरेकडे अग्र असलेली 
(उिर–दत्रिि िािारी) दोरी, त्रिला ‘देशसूि’ म्हितात, याचें नऊ भाग करावते (म्हििे िेिफळाचे 
एकंदर ८१ भाग करतात). मधील नऊ भाग ब्रह्मयाचे असतात. (२) 
 
 पूवचभागी समरी, तसेच दत्रििेस त्रववस्वान्, पत्रश्चमभागी त्रमि आत्रि उिरेस पृत्रथवीधर असतात. (३) 
 
 ब्रह्मम्याकडे पाहत असलेले हे (प्रत्येकी) सहा पदाचें (घराचें) भागीदार असतात. आप व आपवत्स 
ईशान्य त्रदशलेा स्थात्रपतात. (४) 
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 सत्रवि व सात्रवि आननेय त्रदशलेा असतात, त्याचप्रमािे इन्द्र व इन्द्रिय नैर्च त्य त्रदशकेडे स्स्थत 
असतात. (५) 
 
 तसेच रुद्र व रुद्रिय हे वायव्य त्रदशलेा असतात. हे (प्रत्येकी) दोन पद भोगिारे आहेत. 
त्याचप्रमािे अडीच पदे (भोगिारे आहेत?) (६) 
 
 ईशान्येला पिचन्य, ियंत, महेन्द्र, आत्रदत्य, सत्य, भ्रम आत्रि अंतत्ररि असतात. (७) 
 
 अस्नन, पूषा, त्रवधत (त्रवतथ?) रािस आत्रि तसेच यम, गंधवच, भृगंराि आत्रि मृष हे दत्रििेला 
असतात. (८) 
 
 त्रनर्च ती, दौवात्ररक आत्रि सुग्रीव, पुष्ट्पदन्तक, वरुि, अशषे (शोष?) रोग व, पापिय पत्रश्चमेकडे 
असतात. (९) 
 

 
 

आकृती २·१ : ८१ घराचें वास्तुपदमंडल 
 
 वायु, नाग त्याचप्रमािे मुखय, भल्लाट तसेच सोम आत्रि र्क्, अत्रदत्रत आत्रि त्रदत्रत हे बाहेरील 
(प्रत्येकी) एक पद भोगिारे असतात. (१०) 
 
 चक्रवीरा (चरकी?), त्रवदारी, पूतना आत्रि पापरािसी या अनुक्रमे ईशान्य इत्यादी कोिापंाशी 
(वास्तुपदमण्डलाच्या) बाहेर असून त्यानंा कोठलेही पद त्रदलेले नसते. (११) 
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 या ४९ देवता विचन करून सातं्रगतल्यात. वीस दोऱ्यानंी (पूवच–पत्रश्चम दहा दोऱ्या व उिर–दत्रिि 
दहा दोऱ्या यानंी) खाली तोंड करून त्रनिलेल्या व ित्रमनीकडे नाक असलेल्या वास्तूमूतीला बाधूंन ठेवले 
आहे. (१२, १२१/२) 
 

वास्तुपुरुष व देव याचं्यातील लढाई 
 

[वास्तुहोम] 
 
 (काश्यप म्हिाले) हे देवा, आपि वास्तुमूती (दोरानंी) बाधूंन कशी त्रनित्रवलीत तसेच देव व असुर 
याचं्यात झालेले महायुद्ध यथातथ्य असे विचन करून सागंा. तसेच त्यावळेी झालेले अत्यंत उग्र असे (युद्ध) 
कायच सागंा. (१३, १४) 
 
 त्यानंतर महािलातून त्रनघालेला, अत्यतं मोठे शरीर असलेला व भतूाप्रमािे भयंकर असलेल्या 
त्या असुराशी देवानंी केलेले युद्ध (शकंरानंी) सातं्रगतले. (१५) 
 
 देवानंा सवच आयुधातं्रनशी त्या रािसाला किकिे अशक्त्य झाले तेव्हा सवच देवानंी त्या प्राण्याला 
ित्रमनीकडे तोंड करून त्रनित्रवले (आडव ेपाडले,) (१६) 
 
 त्या प्राण्यास वीस दोऱ्यानंी बाधूंन एका िागी िखडून टाकले. तोच हा वास्तुपुरुष, त्याला 
वास्तुमूतीही म्हितात. (१७) 
 
 त्या हीन भतूाला िर अधोमुख ठेवले नाही तर सवांच्या दुःखानंा तो कारिीभतू होतो. तेव्हा िेथे 
वास्तू स्थापन करावयाची ती सवच वास्तुमूतीप्रमािे असावी. (१८) 
 
 त्यास काढून टाकून त्याचे पात्ररपत्य करण्यासाठी, सवच दुःखाचें त्रनवारि करण्यासाठी सवच त्रसद्धी 
देिारा वास्तुहोम व बलीत्रवधी करावा (१९) 
 
 हे ब्राह्मिा, ब्रह्मादी देवानंा तृप्त करिारा होम व बलीत्रवधी करावा. त्यानंा संतुष्ट केले असताना 
वास्तुपुरुषाचा नाश होतो. (२०) 
 
 त्यासाठी सवच प्रयत्नानंी ब्रह्मादी (देवतानंा) बली द्यावा. ब्रह्मा इत्यादी देवाचंी नाव ेघेऊन वास्तुहोम 
करावा. (२१) 
 
 [ॐ ब्रह्मिे नमः स्वाहा । असे प्रत्येक देवतेचे नाव घेऊन हत्रव द्यावा] 
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आकृती २·२ : वास्तुपुरुष 
 

वास्तुपुरुषाचे विशन 
 
 (वास्तुपुरुषाचे शीषच ईशान्य त्रदशकेडे असते व नैर्च त्य त्रदशलेा (ककवा त्रनर्च त्रतस्थानी) नसते (?) 
आननेय व वायव्य त्रदशानंा (अननी व वायू पदावर) गुडघ्यावंर ठेवलेले कोपरे असतात. (२२) 
 
 त्या वास्तुमूतीवरील देवाचंी स्थाने (सागंतो). त्रतचे शीषच ईशान स्थानी असते. त्रदती व पिचन्य 
डोळ्याचं्या त्रठकािी असतात. ियन्त व अत्रदती कानाचं्या स्थानी असतात. (२३) 
 
 पाठीच्या कण्याचा वरचा भाग आपस्थानी असून खादंा आपवत्स स्थानी असतो. नाभी सूिावर ब्रह्मा 
असून बीिावंर इन्द्र व इन्द्रिय असतात. (२४) 
 
 कलगावर इन्द्रिय असून दोन्ही पाय त्रनर्च त्रतस्थानी असतात. समरी व पृत्रथवीधर हे स्तनसूिावर 
बसलेले असतात. (२५) 
 
 (वास्तुमूतीच्या) कुशींच्या बािंूना त्रववस्वान व त्रमि असतात. हात व माडं्या त्याचप्रमािे तळव ेहे 
सात्रविाच्या त्रठकािी समिावते. (२६) 
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 माडं्या व प्रकोष्ठ याचं्यामधील भाग सात्रविापाशी ठेवावा. डावीकडील भागात (हात व माडं्या) 
पूवीप्रमािेच (वर सातं्रगतल्याप्रमािे) रुद्र व रुद्रिय याचं्यापाशी ठेवावते. (२७) 
 
 महेन्द्रापाशी सुरुवात होऊन अंतत्ररिापयंत डावा हात असतो व त्याचा गुडघा व कोपर, हे ब्राह्मिा, 
अस्ननपदावर ठेवावते. (२८) 
 
 उिवीकडील िाघं पूषापासून नृपापयंत (भृगंरािापयंत) ठेवावी व डावी िाघं दौवात्ररकापासून 
पापयक्ष्म्यापयंत असावी. (२९) 
 
 डाव े कोपर व गुडघा याचं्यावरती वायुमूतीची स्थापना करावी. नागापासून हिीपयंत 
(अत्रदतीपयंत?) डावा भाग स्थात्रपलेला असतो. (३०) 
 
 चारी कोपऱ्यापंासून त्रनघालेल्या चार किचसूिाचं्या अग्रावर ठेवलेली व अधोमुख झोपलेली अशी, हे 
श्रेष्ठ ब्राह्मिा, वास्तुमूती असते. (३१) 
 
 पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे बली देऊन वास्तुबद्दलचा संकल्प सोडावा. अशी प्रासादवास्तू (मतूी) 
सातं्रगतली; त्यानंतर वास्तुहोम (सागंतो.) (३२) 
 
 काश्यपणिल्पातील प्रासादवास्तु (नावाचे) दुसरे पटल संपले. 
 

वास्तुहोम 
 

 
 हम्यच (बाधंावयाच्या वळेेस) ककवा प्रथमेष्टका (पायातील दगड ककवा त्रवटा) ठेवावयाच्या वळेी आत्रि 
त्याचप्रमािे सकलाच्या (मूतीच्या) स्थापनेच्या वळेी कलग स्थापन करून त्याचे पाण्याने प्रोिि कराव.े (१) 
 
 नृत्य अथवा रंगमंडपात बािकलगाची प्रत्रतष्ठापना करून सभेत ककवा यज्ञशाळेत वास्तुहोम 
आचरावा. (२) 
 
 सुलििसंपन्न आचायांकरवी, स्वतःच्या आचायांकरवी, होम करावा. समरीच्या पूवेकडील बािूवर, 
उिरेकडे ककवा ब्रह्मपदावर वाळूचे एक हात (४५·६ सें. मी.) (लाबंी) रंुदीचे स्थस्ण्डल कराव.े त्याची उंची 
दोन अंगुले (३·८ सें. मी.) िािून ते समतल व चौरस कराव.े (३, ४) 
 
 इन्द्रपदावरती तादुंळामंध्ये पाण्याने पूिच भरलेला कंुभ गंधिलाने पिूुन त्यात सोने व रत्ने ठेवावीत. 
(५) 
 
 [हेमतन्िे या ऐविी हेमरत्ने हा शब्द पात्रहिे.] 
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 त्या पाण्यात पळसाची पाने व दूवा ठेवावीत. त्या पाण्यातील द्वारदेवताचंी गन्धफुले इत्यादींनी पूिा 
करावी. (६) 
 
 अस्ननकायात सातं्रगतल्याप्रमािे अनन्याधानादी (त्रक्रया) आचरून ब्रह्मा इत्यादी वास्तुदेवताचें 
अस्ननमध्ये आवाहन कराव े(७) 
 
 [अनन्याधान म्हििे अननीची स्थापना करिे.] 
 
 त्या त्या देवतेचे नाव घेऊन त्याचंी गन्ध, फुले, धूप इत्याकदनी पूिा करावी. प्रिवाने सुरुवात करून 
स्वाहाकाराने संपिारा होम करावा. (८) 
 
 प्रत्येक होम हा ब्रह्मम्याला प्रसन्न करून घेण्यासाठी करावा. त्यासाठी शभंर, त्याच्या त्रनम्मे (म्हििे 
५०) ककवा त्याच्याही त्रनम्मे (२५) इतक्त्या वळेा गाईच्या तुपाचा हवी द्यावा. (९) 
 
 पायस तसेच चरु या प्रत्येकाच्या शभंर आहुती द्याव्यात. ियात्रद, अभ्यातान आत्रि राष्ट्रभचृ्च (या 
मन्िानंी) अनुक्रमे हवन कराव.े (१०) 
 
 [ियात्रद, अभ्यातान व राष्ट्रभचृ्च हे पारस्कर सूिात त्रववाह प्रकरिात आलेले मन्ि आहेत. 
कोित्याही हवनकृत्याची समाप्ती या मन्िानंी करतात.] 
 
 नवाहुती, कूष्ट्माडं व प्रायत्रश्चिाहुती द्यावी. ‘हव्यवाह .........’ वगैरे मन्िानंी ‘स्स्वष्टमस्नन.........’ 
म्हिून हत्रव द्यावा (११) 
 
 [‘त्रमन्दाहुती’ हा शब्द चुकीचा असून तेथे ‘नवाहुती’ हा शब्द पात्रहिे.] 
 
 आत्रि ‘यदस्य....’ वगैरे मन्िाने तुपाचा हत्रव द्यावा. त्यानंतर प्रासादात मन्िपूवचक प्रोिि कराव.े 
(१२) 
 
 क्रमाने (प्रथम) पत्ररस्तरि करून (नंतर) तूप उडवाव.े परम ब्रह्मम्याला सूयचमण्डलाचे दशचन द्याव.े 
(?) (१३) 
 
 [पत्ररस्तरि म्हििे वस्त्र नेसत्रविे. अस्नन हा ननन समिला िातो. त्याला दभाच्या काड्या 
नेसवतात. म्हििे अननीच्या चारी त्रदशानंा दभाच्या िुड्या ठेवतात. या त्रक्रयेला पत्ररस्तरि म्हितात. 
 
 आज्यस्योत्पवन म्हििे दभाच्या काड्या तुपात घालून तूप उडत्रविे ही त्रक्रया.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 स्वतःचे त्रप्रय होण्यासाठी पवमानाने प्रोिि करून (व) अशा रीतीने होम समाप्त करून, साष्टागं 
प्रत्रिपात घालून (चकुल्यामाकल्याची) िमा मागावी. (१४) 
 
 दभच व पळसाची कोरडी पाने यानंा क्रमाक्रमाने अननीत टाकून व अस्नन फुलवनू, प्रासाद, मण्डप, 
प्राकार आत्रि गोपुर स्थानापाशी (िेथे ते बाधंावयाचे आहेत त्या त्या त्रठकािी) पयचस्ननकरि कराव.े 
ब्रह्मस्थानी त्या अननीचे त्रवसिचन कराव.े त्रवद्वान मािसाने तेथे ठेवलेल्या पाण्याने सवचि प्रोिि करून नंतर 
हव्यमन्िाने वास्तुदेव िाण्यासाठी पयचस्ननकरि कराव.े (१५–१७). 
 
 वास्तुहोम सातं्रगतला. आता प्रथमेष्टकाच्या (पायातील त्रवटाचं्या) स्थापनेचा त्रवधी ऐक. (१८). 
 
 काश्यपणिल्पातील वास्तुहोम (नावाचे) णतसरे पटल संपले. 
 

पाया खोदिे व भारिे 
 

[प्रथमेष्टकेची (पायातील दगडाची) माणहती] 
 
 आता त्रवशषेतः प्रथमेष्टकेबद्दलची मात्रहती सागंतो ती ऐक. प्रासाद, मंडप, प्राकाराची कभत व 
त्याचप्रमािे गोपूर व पत्ररवार देवताचं्या सदनासंाठी प्रथमेष्टकाचंी स्थापना करावी. (१, ११/२) 
 
 [प्रथमेष्टका म्हििे घराच्या ककवा कोठल्याही वास्तूच्या पायात पत्रहल्यादंा ज्या त्रवटा ककवा दगड 
ठेवतात त्यानंा म्हितात; व त्या इष्टका ठेवावयाचा त्रवधी तो प्रथमेष्टकात्रवधी. इष्टकेची लाबंी, रंुदी व िाडी 
परस्पराचं्या त्रनम्मे असून ती त्रवटेची ककवा त्या आकाराच्या घडत्रवलेल्या दगडाची असावी]. 
 
 स्स्ननध व अस्स्ननध असे ित्रमनीचे दोन प्रकार आहेत. त्रचक्कि, दगडगोटे असलेली, खिण्यास 
अवघड अशी व वाळूचे प्रमाि िीत कमी आहे अशी माती सुस्स्ननध म्हिून प्रत्रसद्ध आहे. (२, ३) 
 
 पुरुषाच्या ओिंळीइतके खिले असता त्रिला पािी लागते व खिण्यास िी सोपी अशी िमीन 
अस्स्ननध म्हिून सातं्रगतली िाते. (४) 
 
 हे ब्राह्मिा, िर िमीन सुस्स्ननध प्रकारची असेल तर प्रासादाच्या रंुदीच्या प्रत्येक दोन हातासंाठी 
एक हात खोल िमीन (पायासाठी) खोदावी. (५) 
 
 [प्रासाद ५० हात रंुदीचा असेल तर पाया २५ हात खोल असावा]. 
 
 (अस्स्ननध तसेच स्स्ननध ित्रमनीच्या बाबतीत) ज्या खोलीला पािी लागेल तोपयंत िमीन 
(पायासाठी) खिावी. हा खड्डा पाण्यासत्रहत असलेल्या िाड वाळूने भरून काढावा. (६) 
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 श्वसल (?) व हिीच्या पायाचं्या आकारासारखे मोठे शीषच असलेल्या (धुम्मसानंी) ती वाळू खूप 
पािी टाकून धुमसावी. नंतर ती पाण्याच्या साहाय्याने समपातळीत आिावी. (७) 
 
 [श्वसल या शब्दाचा अथच लागत नाही. बहुधा गाईच्या खुरासारखा आकार असलेल्या धुम्मसाला हे 
नाव असाव.े 
 
 वाळू मिबूत दाबनू मग तेथे पािी भराव.े नंतर पाण्याच्या पातळीपासून खालील वाळूची पातळी 
सवचि सारखी आहे याची खािी केली म्हििे वाळूचा वरचा थर समपातळीत आहे असे समितात]. 
 

वास्तूची आखिी 
 
 अशा रीतीने (प्रासादाचा) आधार असलेला खड्डा पूिच भरून काढावा व त्यानंतर आचायाने 
मानसूिादी त्रनरत्रनराळी सूिे (दोऱ्या) टाकावीत. (८) 
 
 पत्रहले व दुसरे मानसूि ठेवाव.े त्रतसरे मानसूि अत्रधष्ठानाची बाहेरील मयादा दाखत्रविारे व चवथे 
(मानसूि) उपपीठाची सीमा दाखत्रविारे ठेवाव.े (९) 
 
 पाचव ेहोमसूि असून सहाव ेप्रत्रतसूि असते. अशा रीतीने हे उिम ब्राह्मिा, सहा सूिे ठेवावीत. 
(१०) 
 
 [पत्रहले मानसूि पायाची मयादा दाखत्रविारे व दुसरे प्रकृतीची मयादा दाखत्रविारे असते. ्ोक 
६·४–६ व तेथील आकृती पहा.] 
 

प्रपामंडपाची उभारिी 
 
 त्याचं्या (या सूिाचं्या) उिरेस नऊ हात मापाचा, सोळा खाबंाचंा व ब्राह्मिानंी शोभत्रवलेला असा 
प्रपा मण्डप करावा. (११) 
 
 तोरि, दभचमाला, मोत्याचं्या माळा यानंी अलंकात्ररलेल्या मंडपाच्या तीन भागापंकैी एक भाग 
वते्रदकेची रंुदी असते. (१२) 
 
 त्रतची (वदेीची) उंची एक हात असून आरशाप्रमािे ती पूिचपिे समतल केलेली असावी. सभोवती 
अस्ननकंुडे आहेत अशी महाशाला तेथे कल्पावी. (१३) 
 
 चौरस, वतुचळाकार, प कार, इन्द्राप्रमािे (ध्विाकार) अशी क्रमाने अस्ननकंुडे असून त्याचंी रंुदी 
व खोली एक हात (२४ अंगुले = ४५·६ सें. मी.) असावीत आत्रि त्रशवाय त्यानंा मेखला असाव्यात. (१४) 
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 (वदेी) गाईच्या शिेाने सारवनू (त्रतच्यावर) पंचगव्य कशपडावे. रागंोळीने (ती वदेी) भषूवनू नंतर 
ब्राह्मिभोिन घालाव.े (१५) 
 
 उस्च्छष्ट गोळा करून त्यानंतर वास्तुहोम करावा. पयचस्ननकरि करून प्रोिि कराव े ककवा (तेथे) 
कुश (नावाचे गवत) अंथराव.े (१६) 
 
 वते्रदकेवरील स्थस्ण्डल आठ द्रोि साळ, त्याच्या त्रनम्मे तादूंळ व त्याच्या त्रनम्मे तीळ घेऊन कराव.े 
बुत्रद्धमान मािसाने स्थस्ण्डलाभोवती दभच व फुले ठेवावीत. (१७, १७१/२) 
 
 दगडी प्रासादासाठी दगडाच्या व लाकडाच्या प्रासादासाठी लाकडाच्या आद्य इष्टका असाव्यात; 
याच्या उलट असू नये. दगडाच्या इष्टका या पुकल्लगी दगडानंी कराव्यात. (१८, १९) 
 
 [पुकल्लगी त्रशलाचं्या मात्रहतीसाठी ्ोक ४९·५८ पहा.] 
 
 दाराच्या खाली (ज्या प्रथमेष्टका ठेवावयाच्या त्या) त्रवशषेेकरून स्त्रीकलगी त्रशला असाव्यात. हे श्रषे्ठ 
ब्राह्मिा, नपुसंक दगडानंी त्रशखर कधीच बाधूं नये. (२०) 
 

लभत व स्तंभ याचंी माणहती 
 
 ककवा िशा त्रशला त्रमळतील (पकुल्लगी, स्त्रीकलगी वगैरे) त्यानंी कभत, खाबं वगैरे बाधंावते. एक 
मिल्यापासून सोळा मिल्यांपयंत (असलेल्या प्रासादासंाठी) नऊ अंगुले (१७·१ सें. मी.) लाबंी-रंुदीच्या 
दगडानंी सुरुवात करून प्रत्येक मिल्याकत्ररता त्याचंी लाबंी रंुदी दोन दोन अंगुलानंी (३·८ सें. मी.) 
वाढवनू ३९ अंगुलापंयंत (७४·१ सें. मी.) असे दगडाचें (प्रासादाच्या मिल्यावंरून) सोळा प्रकार होतात. 
(२१–२२१/२) 
 
 [एक मिल्याच्या प्रासादासाठी ९ X ९ अंगुले आकाराचे दगड वापरावते व त्यात प्रत्येक 
मिल्यासाठी दोन दोन अंगुलानंी वाढ करून सोळा मिली प्रासादासाठी ३९ X ३९ अंगुले आकाराचे दगड 
वापरावते. यात सोळा मिली प्रासादासाठी तळमिल्यापासून ३९ X ३९ अंगुलाचंी वीट सोळाही 
मिल्यासंाठी वापरावी की त्रवटाचंा आकार प्रत्येक मिल्याला लहान करीत सोळाव्या मिल्याला ती ९ X ९ 
अंगुलाचंी वापरावी हे स्पष्ट केलेले नाही. प्रासादाची उंची िसिशी वाढत िाईल तसतसा त्रवटेचा आकार 
कमी केला तर त्याचें ओझे कमी होऊन वर नेण्यास सोप्या पडतील. तसेच कभतीची रंुदी प्रत्येक मिल्याला 
कमी होत िाते तेव्हा त्रवटाचंा (ककवा दगडाचंा) आकार प्रासादाच्या मिल्यापं्रमािे िसिसे उंच िाऊ तसा 
लहान होत असावा.] 
 

दगडाचंी माणहती व वगीकरि 
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 इष्टाकाचंी (त्रवटा ककवा दगड) त्याचं्यात असलेल्या मातीवरून, पुकल्लग वगैरे कलगावंरून (व) 
त्यावर असलेल्या रेघावंरून परीिा करावी. (२३) 
 
 [अत्रधक मात्रहतीसाठी पटल ४९ पहा.] 
 
 त्रवषम व सरळ रेघा असलेला दगड पुकल्लगी समितात. समसंखयेच्या व समसंखयेमुळे कंठाप्रमािे 
त्रदसिाऱ्या रेघा असलेला दगड नपुंसककलगी असतो. (२४) 
 
 त्रनरत्रनराळ्या प्रकारच्या गोल आकाराची तसेच चन्द्राप्रमािे लाबंट आकाराची त्रछदे्र असलेले दगड 
तसेच लोकपाल (त्रवमल?) वगैरे असलेले दगड वज्यच करावते. व प्रयत्नानंी (फक्त्त) दोषत्रवहीन दगडाचंा 
संग्रह करावा. (२५) 
 
 ककत्रचत वर अग्र असलेले व ककत्रचत खाली अग्र असलेले दगडाचें (प्रकार) आहेत. पत्रहल्या 
प्रकारचे दगड ऊध्वचभागमुख व दुसऱ्या (प्रकारचे दगड) भतूदाशंक म्हिनू प्रत्रसद्ध आहेत. (२६) 
 
 ज्या दगडाचें ककत्रचत वर आलेले अग्र पूवांत्रभमुख असते ते ब्राह्मिासंाठी व पूवच–उिरेकडे अग्र 
असलेले (दगड) वैश्याकंत्ररता सातं्रगतले आहेत. (२७) 
 

पायाभरिीची पूजा 
 
 एकाच्या मुळापाशी (शवेटापाशी) दुसऱ्या (त्रवटेचे) अग्र येईल अशा रीतीने त्रवटा ठेवाव्यात. पचंगव्य 
व गंधोदक यानंी (दगडानंा) स्नान घालून आदल्या रािी तेथेच राहाव.े (२८) 
 
 [प्रथमेष्टका ठेवावयाचा त्रवधी ज्या त्रदवशी करावयाचा त्याच्या आदल्या रािी. 
 
 ्ोक २६ ते २८ फार अशुद्ध आहेत व अंदािाने अथच लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.] 
 
 पत्रवि, ब्राह्मि कुलात िन्मलेल्या, पत्रवि दीिा घेतलेल्या, सवचलििसपंन्न व वदेाध्ययनात नेहमीच 
रुची असिाऱ्या, शुद्ध अशा आचायांनी पाण्यात अवगाहन करून स्नान कराव े(व नंतर) भस्मस्नान कराव.े 
नवीन कोरे वस्त्र नेसून, (डोक्त्यावर) पगडी घालून, सवच प्रकारची सुगधंी उटिे व अिरे लावनू, (असे) 
सकलीकृतत्रवग्रह करून, तसेच पाची अंगभषूिे लेवनू नंतर वमच नावाचा (कवच) मन्ि म्हिून इष्टका स्वच्छ 
कराव्यात. (२९–३१) 
 
 [सकलीकृतत्रवग्रह– आचायांनी वर िे िे कराव े म्हिून विचन केले आहे उदा., उटिे लाविे, 
पगडी घालिे वगैरे कमचसमुच्चयास उदे्दशून हा शब्द आहे. 
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 पाच अंगभषूिे– १) गळ्यातील हार, २) मनगटावरील वलये, ३) बोटातंील अंगठ्या, ४) 
दंडावरील दात्रगने व ५) कमरेवरील दात्रगने यानंा पाच अंगभषूिे म्हितात.] 
 
 सोन्याच्या ककवा कापसाच्या धानयानंी त्या इष्टका नेहमी बाधूंन स्थस्ण्डलाच्या कर्तिकेबाहेर त्यानंा 
ठेवाव.े (३२) 
 
 [स्थस्ण्डल कमळाच्या आकाराचे समिून त्याच्या मध्यभागाला कर्तिका म्हिाव.े इष्टका या 
कर्तिकेच्या बाहेर ठेवाव्यात.] 
 
 (इष्टकेच्या) प्रत्येक बािूवर ‘ल’ हे अिर (त्रलहाव)े. दत्रििेकडील भागावंर ‘ल’ हे अिर (त्रलहाव)े 
त्याचप्रमािे पत्रश्चमेकडील बािूवर ‘ल’ हे अिर (त्रलहाव)े व उिरेकडील बािूवर ‘य’ हे अिर साळीच्या 
पीठाने त्रलहून, वस्त्राने लपेटलेली प्रत्येक त्रशळा अनुक्रमे पूवेकडे, पत्रश्चमेकडे, दत्रििेकडे व शवेटल्या दोन 
उिरेकडे अग्र असलेल्या अशा ठेवाव्यात. त्याचंी पूिा करून पृत्रथवी आदी नऊ इष्टका क्रमाने स्थापन 
कराव्यात. (३४, ३४१/२) 
 
 [ल हे अिर पृथ्वीतत्त्व व य अिर वायुबीि म्हिून मानतात.] 
 
 संखयेने नऊ असलेले, सूि व वस्त्र यानंी भषूत्रवलेले, कुश गवताच्या िुड्या (आत) ठेवलेले, 
त्रवत्रधपूवचक स्नान घातलेले, गन्धमाल्यानंी सुपूत्रित केलेले, सोन्याच्या कमळासंत्रहत असलेले असे नऊ कंुभ 
मध्यापासून क्रमाने माडंावते. (३५, ३६) 
 
 [कंुभ एक ते अध्या द्रोि मापाचा असतो.] 
 
 सादाखय नावाच्या मधल्या कंुभाच्या भोवती (अष्ट) लोकपालानंा त्याचं्या त्याचं्या मन्िानंी ध्यान 
करून (इतर) कंुभातं (त्याचंी) स्थापना करावी व त्याचंी गन्ध इत्यादींनी पूिा करावी. (३७) 
 
 बुत्रद्धमान पुरुषाने नैवदे्य अपचि करून त्यानंतर होम करावा. अस्ननकायात सातं्रगतल्याप्रमािे 
अनन्याध्यान वगैरे करावते. (३८) 
 
 पळस, औदंुबर व त्याचप्रमािे अश्वत्थ, वड व इन्दु (अशोक?) याचं्या सत्रमधानंी सम्य मन्िानंी व 
मूल मन्िानंी आहुती द्यावी. (३९) 
 
 अधोर मन्िाने चरूहोम, त्याचप्रमािे नेिमन्िाने तीळ व कवचाने मोहरी याचं्या प्रत्येकी १०८ 
आहुती द्याव्यात. (४०) 
 
 अशा रीतीने त्रवशषे द्रव्यानंी व्याहृतींसह आहुती द्याव्यात. रािी िागरि करून सकाळच्या वळेेला 
आचायाने पाण्यात अवगाहन करून प्रात्रिनैव कराव.े नंतर इष्टका, कलश व अस्नन यानंा ित्रमनीत पुराव.े 
(४१, ४२) 
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 ियात्रद, अभ्यातान व राष्ट्रभचृ्च या मन्िानंी होम करावा. ‘स्स्वष्टमस्नन....’ वगैरे मन्िाने पूिाहुती 
द्यावी. (४३) 
 
 स्थापकाने (प्रासाद बाधंिाऱ्याने) स्थपतीची वसे्त्र, सोन्याच्या अंगठ्या वगैरे देऊन पूिा करावी. 
नंतर सुमुहूतच प्राप्त झाल्यावर सभेच्या दाराची िागा त्रनत्रश्चत करून दाराच्या दत्रििेस (उिव्या बािूस) 
ककवा खाबंाच्या मुळापाशी ककवा (दोन) खाबंाचं्या अंतराच्या मध्यभागी वीटा ककवा दगड स्थपतीने क्रमाने 
ठेवाव्यात. (४४, ४५) 
 
 [येथे खाबं म्हििे दरवािाचे खाबं.] 
 
 (प्रथमेष्टका ठेवताना त्या) प्रासाद व मण्डपाच्या त्रनगचमनाच्या प्रदत्रििक्रमाने व प्राकाराच्या कभती 
आत्रि गोपुरे याचं्या प्रवशेद्वाराच्या अप्रादत्रिण्यक्रमाने तसेच गोपुराचं्या कभतींच्या आत ठेवाव्यात. (४६, 
४६१/२) 
 
 ईशान्य त्रदशलेा (वीटाचें) अग्राला अग्र व त्याचप्रमािे (नैर्च त्येला) मुळाला मुळ लागेल (अशी 
त्रवटाचंी रचना करावी.) आननेय व वायव्य त्रदशानंा (एका त्रवटेचे) अग्र (दुसऱ्या त्रवटेच्या) मूळाशी िोडले 
िाईल (अशी त्रवटाचंी रचना असावी). पाच ब्रह्माचंा उच्चार करून, पूवचत्रदशपेासून सुरुवात करून 
(प्रथमेष्टका) ठेवाव्यात. (४७, ४८) 
 
 त्याचं्यामध्ये सुविचकमळासंत्रहत सुंदर त्रदसिारे व पाच मातींनी लेप त्रदलेले असे कंुभ पाण्यासह 
पुरावते. (४९) 
 
 [पाच प्रकारची माती–नदीचा गाळ, वारुळाची माती, बलैाच्या कशगावरची, हिीच्या दातावरची व 
नागंराच्या फाळावरील माती.] 
 
 (ते कंुभ पुरताना त्यातले पािी) प्रदत्रिि क्रमाने त्रफरले तर ते शुभदायक होय. िर ते अप्रादत्रिण्य 
रीतीने त्रफरले तर ते चागंले नाही. अप्रादत्रिण्य रीतीने पािी त्रफरले तर योनय तो शास्न्तहोम करावा. (५०) 
 
 [्ोक ५१ अशुद्ध असल्याने अथच त्रदलेला नाही]. 
 
 काश्यपणिल्पातील प्रथमेष्टकाणवधी (नावाचे) चवथे पटल संपले. 
 

उपपीठाची माणहती व प्रकार 
 

[उपपीठाचे माप] 
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 आता त्रवशषेेकरून उपपीठाचा संपूिच त्रवधी सागंतो. उपपीठाची उंची अत्रधष्ठानाच्या उंचीइतकी 
ककवा त्याच्या तीनचतुथांश ककवा त्रनम्मी असते; ककवा तीन पंचमाशं भाग ककवा सवा ककवा दीडपट अथवा 
पाविेदोन ककवा त्रवशषे त्रठकािी दुप्पट असते. हे ब्राह्मिा, उपपीठाची उंची (याप्रमािे) आठ प्रकारची 
सागंतात. (१–२१/२) 
 
 अत्रधष्ठानाचे (उंचीचे) दहा भाग करून त्यातील एक, दोन, तीन, चार ककवा पाच भाग 
अत्रधष्ठानाच्या पादुकेचे त्रनगचमन असते. उपपीठाचे त्रनगचमन देखील पाच प्रकारानंी सातं्रगतले आहे. (३, ४) 
 
 उपपीठाचे त्रनगचमन खाबंाच्या बाहेर आहे असे समिाव.े ते त्रनगचमन खाबंाइतके (खाबंाच्या 
रंुदीइतके), त्याच्या दुप्पट ककवा त्रतप्पट असते, ककवा िगतीच्या त्रनगचमनाइतके अथवा (अत्रधष्ठानाच्या) 
उपानाच्या (पादुकेच्या) त्रनगचमनाइतके असते; असे उपपीठाच्या त्रनगचमनाचे पाच प्रकार आहेत. (५, ६) 
 
 आता सभा वगैरेंच्या उपपीठाचे त्रनगचमन सागंतो. सभा वगैरेंच्या (उपपीठाचे) खाबंाच्या बाहेर 
त्रनगचमन एक दंड असते असे सागंतात. (७) 
 
 [येथे एक दंड म्हििे खाबंाच्या वरच्या टोकाच्या रंुदीइतके माप. ्ोक ६·१५ पहा] 
 
 (उपपीठाचे त्रनगचमन खाबंाच्या बाहेर) एक दंडाने आरंभ करून नऊ दंडापंयंत असते. पादुकेचे 
त्रनगचमन तीन तीन दंडानंी वाढवीत असे पत्रहल्यापासून तीन प्रकारानंी असते. (८) 
 
 [पादुकेचे त्रनगचमन तीन, सहा ककवा नऊ दंड असाव.े] 
 
 त्याच्या (उपपीठाच्या) उंचीचे बारा उपत्रवभाग करून एक भागाने (त्रततक्त्या उंचीचे) उपान कराव.े 
प  एक अंश (उंचीचे) कराव ेव कंप एक अंश (उंचीचा) असावा. (९) 
 

पंचागं उपपीठ 

 

षडागं उपपीठ 

 

अष्टागं उपपीठ 

 

भद्र उपपीठ 

 
आकृती ५•१ : उपपीठाचें प्रकार 
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 कंठाची उंची पाच भाग असून कंप व अब्ि पूवीइतकेच (म्हििे प्रत्येकी एक अंश उंचीचे) असावते. 
एकाने (अंश उंचीचे) वािन करून कंप एकाने करावा. (१०) 
 
 अशा प्रकारे अष्टागं (उपपीठ) सातं्रगतले. (ते िर) दोन्ही प त्रशवाय केले तर त्यास षडागं 
(उपपीठ) म्हितात. प च्या मापाने कंप ठेवलेत (म्हििे प  काढून तेथे कंप ठेवलेत) तर ते भद्र 
उपपीठ होते. (११) 
 
 (दोन्ही प  व) वरचा कंप काढून टाकलेत तर त्यास पंचागं उपपीठ म्हितात. (१११/२) 
 
 उपपीठाच्या उंचीचे २७ भाग करून, पादुकाचंी उंची दोन भाग (व) पंकि त्रततकेच (म्हििे दोन 
भाग उंचीचे) असाव.े कंप एक अंश सागंतात, गलाची उंची बारा अंश असते. (१२, १३) 
 
 उिर एक भाग असून त्रततकेच (एक भाग) वरील कमळ असते. कपोताची उंची तीन भाग असून 
आकलग एक भाग सागंतात. (१४) 
 
 उरलेल्या तीन त्रवभागातं प्रतीचे माप दोन भाग असते व पान (वािन?) एक त्रवभागाचे असते. याचे 
नाव ‘प्रत्रतभद्रक’ (उपपीठ) आहे. (१५) 
 
 [त्रशल्परत्नात (१८·५–६) कंठ दोन भाग व प्रत्रत दोन भाग असे अकलगानंतर त्रवभाग त्रदलेले आहेत. 
ते बरोबर समिून त्याप्रमािे प्रत्रतभद्रक उपपीठाची आकृत्रत काढली आहे.] 
 
 पादुकेची उंची दोन भाग, कमळाची उंची दोन भाग, एक भागाचा कंप करावा, एक भाग अंतत्ररत 
असाव.े (१६) 
 
 प्रतीची उंची दोन भाग व वािन एक भाग, गलाचे माप आठ अंश आत्रि कंप एक भागाने करावते. 
(१७) 
 



 अनुक्रमणिका 

  
प्रत्रतभद्रक उपपीठ प्रत्रतसुंदर उपपीठ 

आकृती ५·२ 
 
 कमळ एक (भागाने) कराव ेव कपोताची उंची तीन अंश असते. एक भागाने (आ) कलग व एकाने 
अंतत्ररताची कल्पना करावी. (१८) 
 
 प्रतीची उंची दोन भागाचंी व वािन एक भागाचे असाव.े २७ त्रवभाग असलेल्या (या उपपीठाचे) नाव 
‘प्रत्रतसुंदर’ आहे. (१९) 
 
 उपपीठाच्या उंचीचे २१ त्रवभाग करून, उपान दोन भाग व त्रततकीच (दोन भाग) अंबुिाची उंची 
असते. (२०) 
 
 कंठ एक अंशाने करावा व प  एक अंशाने कराव.े महापट्टी दोन त्रवभागानंी व प  एक अंशाने 
कराव.े (२१) 
 
 कंप एका अंशाने व कंठ आठ भाग उंचीचा (असावा). एक भागाने कंप व दुसऱ्याने प  आत्रि कंप 
करावते. (२२) 
 
 कंप एका अंशाने करावा. या (उपपीठाला) ‘सौभद्र’ म्हितात. (२२१/२) 
 
 उपान दोन अंश, कंधर कमळाइतके (दोन अंश) कराव.े अब्ि दोन भागानंी कराव.े पत्रट्टका 
त्रततकीच (दोन भाग) करावी. वतुचळ दोन भाग व कंप एक अंशाने करावा. (२३, २४) 
 



 अनुक्रमणिका 

 

 

कल्यात्रिका उपपीठ सौभद्र उपपीठ 
आकृती ५·३ 

 
 गलाची उंची सात भाग व कंप एक अंशाने करावा. अंबुि दोन भाग व महापट्टी दोन भागाचंी, अब्ि 
एक अंशाने (व) कंप एका अंशाने करावा. उपपीठाचे २५ समान त्रवभाग केले असता ‘कल्यात्रिका’ नावाचे 
उपपीठ होते. हे सवच घरानंा पूिनीय (योनय) आहे. हे श्रेष्ठ ब्राह्मिा, असा उपपीठाचा त्रवधी सागंोपागं 
सातं्रगतला (२५–२७). 
 
 (त्रनरत्रनराळ्या) अंगाचें (कंप, अब्ि, प्रती इत्यात्रदकाचें) त्रनगचमन व प्रवशे हे अत्रधष्ठानाच्या 
त्रवधानाप्रमािे असतात. त्रनरत्रनराळे प्रािी, व्याल, कसह, मकर आत्रि (त्रनरत्रनराळ्या) पानाचं्या प्रकारानंी 
उपपीठाच्या गलाचा भाग सुलिि रीतीने भषूवावा. प्रतीवर मकर ककवा खूप कमळे ककवा रुद्धमस्तक 
(बाधंलेले मुख) कोरावीत. (२८, २९) 
 
 कमळावर कोठलेही कोरीव काम करू नये व त्याबाबतीत अत्रधष्ठानात सातं्रगतल्याप्रमािे आचार 
असावा. उपपीठ सपूंिच सातं्रगतले. आता अत्रधष्ठानत्रवधी ऐक. (३०) 
 
 काश्यपणिल्पातील उपपीठणवधान (हे) पाचवे पटल संपले. 
 

अणधष्ठानाची माणहती 
 

[अणधष्ठान] 
 
 आता त्रवशषेाने अत्रधष्ठानत्रवधी सागंतो तो ऐक. धरातल, अत्रधष्ठान, आधार, त्याचप्रमािे धरिी, 
भवुन, पतृ्रथवी, भमूी हे त्याचे पयायशब्द आहेत. (१, ११/२) 
 
 [अत्रधष्ठानाला तल (२७·१४) तसेच रमिी (३२·२६) म्हितात.] 



 अनुक्रमणिका 

 
 हम्याच्या रंुदीच्या बाहेर कूटाच्या त्रनगचमनाइतके अत्रधष्ठानाचे त्रनगचमन असते. (२) 
 
 त्या पीठावर असलेल्या (अत्रधष्ठानाचे) त्रनगचमन (पीठाच्या खाली असलेल्या) होमाच्या 
त्रनगचमनाइतके असते. त्याच्यापासून प्रकृतीचे त्रनगचमन दाखत्रविारी दोरी टाकावी. (३) 
 
 [अत्रधष्ठानाच्या (ककवा त्याच्याखाली उपपीठ असेल तर त्याच्या) पादुकेच्या खालच्या भागास होम 
म्हितात व त्याच्या खालच्या पायाच्या भागाच्या वरील भागास प्रकृत्रत म्हितात.] 
 
 ककवा प्रथमेष्टकेचे माप तेथे ध्यानात घ्याव.े त्या (प्रथमेष्टके) पासून प्रकृतीपयंत पायाची (घनत्रभिी) 
कल्पना करावी. (४) 
 
 प्रकृतीची उंची एक हात (४५·६ सें. मी.), दोन हात (९१·२ सें. मी.) ककवा तीन हात (१३६·८ सें. 
मी.) असते, व त्रतच्यावर कसलीही आकृती काढलेली नसते. (५) 
 
 ककवा (प्रकृत्रत) सहा अंगुले (११·४ सें. मी.) उंच असून सहा सहा अंगुलानंी (त्रतची उंची) वाढत्रवली 
असता उिम, मध्यम आत्रि त्याचप्रमािे कत्रनष्ठ असे त्रतचे तीन प्रकार होतात. (६) 
 
 [सहा अंगुले (११·४ सें. मी.) उंचीची प्रकृत्रत उिम, १२ अंगुलाचंी (२२·८ सें. मी.) मध्यम व १८ 
अंगुलाचंी (३४·२ सें. मी.) कत्रनष्ठ समितात.] 
 
 प्रकृतीचा शवेट अंतमंडल म्हिून प्रत्रसद्ध आहे (?). हे ब्राह्मिा, अशा रीतीने प्रकृत्रत बाधूंन त्रतच्यावर 
होम असावा. (७) 
 
 कभतीतील खाबंाच्या रंुदीच्या दुप्पट ककवा त्रतप्पट होमाचे (प्रकृतीच्या आत) त्रनगचमन असते असे 
माहीत आहे ककवा ते (होमाचे त्रनगचमन) त्याच्या (वर त्रदलेल्या प्रमािाच्या) त्रनम्मे असते ककवा त्याहून कमी 
(त्रनगचमन) असाव.े (८) 
 
 ककवा त्या होमाचे व प्रकृतीचे त्रनगचमन दोन ककवा तीन दण्ड असाव.े.. (्ोकाधाचा अथच समित 
नाही.) (९) 
 



 अनुक्रमणिका 

 
होमाचे उपपीठापासून त्रनगचमन = उपपीठाचे अत्रधष्ठानापासून त्रनगचमन 

= ि 
आकृती ६•१ : प्रासादाची आखिी 

 
 होमाचे त्रनगचमन त्याच्या उंचीइतके ककवा हे ब्राह्मिा, त्याच्या दुप्पट असते. होम....... होमाच्यावर 
अब्िाची कल्पना करावी. (१०) 
 
 कमळाचा आत प्रवशे त्याच्या उंचीइतका असतो. कमळाच्या (उंचीच्या) त्रनम्मे उपान असते. 
त्याच्या (उपानाच्या) वर अत्रधष्ठान उपपीठासत्रहत (ककवा उपपीठात्रशवाय) असते. (११) 
 
 [अत्रधष्ठानाच्या अंगाचं्या त्रवभागातं उपानाची उंची सातं्रगतली असते. त्याच्या दुप्पट उंची उपानाच्या 
खाली असलेल्या कमळाची (अब्िाची) असते. या उंचीइतका कमळाचा आत प्रवशे असतो व कदात्रचत 
त्याच्या त्रनम्मे उपानाचा आत प्रवशे असतो. म्हििेच उपानाचा प्रवशे त्याच्या उंचीइतका असतो.] 
 
 त्रिन्याकत्ररता प्रकृतीच्यावर होमाची कल्पना करावी. त्याच्यावर तरताल (अत्रधष्ठान?) 
उपपीठासत्रहत (ककवा उपपीठात्रशवाय) असावा. (१२) 
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 होमाच्या वरती (अब्ि न ठेवता) कोित्याही आधारात्रशवाय कमळाच्या पाकळीप्रमािे पादुकेची 
कल्पना करावी. हे ब्राह्मि श्रषे्ठा, प्रकृत्रत समसूिातं कल्पावी. (१३) 
 
 प्रासादाचे होम, उपान वगैरेंचे त्रनगचमन अथवा अंतप्रचवशे या सूिाला धरून असाव.े (१३१/२)  
 
 अत्रधष्ठानाची उंची खाबंाच्या उंचीच्या त्रनम्मे ककवा खाबंाच्या उंचीइतकी ककवा (खाबंाच्या उंचीच्या) 
आठ भागाच्या सहा भाग (तीन चतुथांश उंची) इतकी असावी. (१४, १४१/२) 
 
 खाबंाच्या वरील टोकाच्या रंुदीस ‘दण्ड’ असे म्हितात. (१५) 
 
 एका दण्डापासून सुरुवात करून अध्या दण्डाने वाढवीत तीन दण्डापंयंत (त्रनगचमनाचे) पाच प्रकार 
होतात. खाबंाच्या बाहेर असलेल्या या त्रनगचमनाचे तीन भाग करून त्यातंील एका भागाइतकी उपानाची रंुदी 
(त्रनगचमन) असते, व उरलेल्या भागाइतकी िगतीची रंुदी असते. (१६, १७) 
 
 आमुदावशं (वलेबुट्टी काढलेली पट्टी) एक अंश असून त्याचे त्रनगचमन िगतीइतके असते. कुमुदातं 
पट्ट एक अंश असतो व त्रततकेच त्याच्या किाचे अतंगचमन असते. (१८)  
 
 [किच व कंठ हे समानाथी शब्द आहेत.] 
 
 सवच कमळाचें त्रनगचमन त्याचं्या उंचीइतके असते. कंपाचे व इतर भागाचें त्रनगचमन त्याचं्या उंचीच्या 
पावपट असते. (१९) 
 
 महावािनाचे त्रनगचमन त्याच्या उंची इतके, त्याच्या दुप्पट ककवा (उंचीच्या) पाऊिपट िसे पात्रहिे 
असेल तसे असाव.े (२०) 
 
 िन्म (पादुका) इत्यादी पाच वगांच्या त्या त्या अंगाचं्या शवेटापयंत, दारापयंत ककवा स्थळापयंत 
अत्रधष्ठानाची उंची असावी. (२१)  
 
 उपान, िगती, कंप, खण्ड आत्रि त्याचप्रमािे पत्रट्टका असे अत्रधष्ठानाचे पाच वगच प्रत्रसद्ध आहेत. 
शहाण्या मािसाने त्याचं्या वरती दार, िलधारा (नात्रलका) आत्रि िमीन हे सवच अप्रत्रतबन्धपिे प्रतीच्यावर 
ठेवावते. त्याचं्यासाठी (उपानापासून) प्रतीपयंतच्या अंगामंध्ये खण्ड पाडू नये. (२२, २३)  
 
 प्रतीत खण्ड पाडला असता ते सवच दुःखास नेहमीच कारिीभतू होते; तेव्हा सवच प्रयत्नानंी प्रतीच्या 
अंगातं कधीही छेद पाडू नये. (२४) 
 
 अत्रधष्ठानाचे प्रत्रतबन्ध व पादबन्ध असे दोन प्रकार िािावते. हे श्रेष्ठ ब्राह्मिा, प्रत्येकामधील फरक 
आता सागंतो. (२५) 
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प्रणतबन्द्ध व पादबन्द्ध याचंी तुलना 
 
 सवच प्रत्रतबधंातील कुमुद वृिाकार असते असे सागंतात. पादबन्धप्रकारच्या अत्रधष्ठानाचे कुमुद 
अष्टकोनी असते. (२६) 
 
 त्या दोघाचंा (प्रत्रतबद्ध व पादबन्ध याचंा) संकर केल्यास ते कत्याच्या नाशास कारिीभतू होते. 
प्रासाद िर प्रत्रतबद्ध (प्रकारच्या अत्रधष्ठाना) वर असेल तर अनेक प्रकाराने संकर होऊ शकतो, आत्रि 
कूटकोष्ठात्रदकाचेंही (अत्रधष्ठान) प्रत्रतबद्ध प्रकारचे असाव े म्हििे ते शुभावह होते. त्याचप्रमािे (प्रासादाचे 
अत्रधष्ठान) पादबन्ध प्रकारचे असेल तर (कूटकोष्ठात्रदकाचें अत्रधष्ठान) त्याच प्रकारचे असाव,े त्यात संकर 
झाल्यास ते चागंले नाही. (२७, २८) 
 
 या उलट केल्यास त्या वास्तूचा, राष्ट्राचा आत्रि रािाचा नाश होतो. तेव्हा सवच प्रयत्नानंी या तऱ्हेचा 
संकर होऊ देऊ नये. (२९) 
 

प्रणतबन्द्ध 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीचे २१ भाग करून उपान एक भाग व िगती सात भाग असावी. (३०)  
 

 

 
िगत् पादबन्ध 

आकृती ६·२ 
 
 कुमुदाची उंची सहा भाग असून आकलग एक भाग असतो. त्रिपट्ट एक भाग व प्रतीची उंची दोन भाग 
असते. (३१)  
 
 वात्रिन एक भाग असते असे िगत् नावाचे प्रत्रतबन्ध होते. ककवा हे अत्रधष्ठान उपानात्रशवाय असून 
उरलेली अंगे पूवचवत असतात, त्यातील एक अंश कमी होतो. (३२) 
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पादबन्द्ध 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीचे २५ भाग करून पादुकाची उंची एक भाग व िगती आठ भाग असते. (३३) 
 
 कुमुदाची उंची सात भाग व कंपाचे माप एक भाग असते. गलाची उंची तीन भाग व ऊध्वचकंप एक 
भाग असतो. (३४) 
 
 महापट्टी तीन भाग व त्रतच्यावरील कंप एक भाग असतो. हे पादबन्ध म्हिून प्रत्रसद्ध आहे. 
त्याचप्रमािे उपानात्रशवायही (या प्रकारचे अत्रधष्ठान) असते. (३५) 
 
 आत्रि या पादबधंाचे त्रनरत्रनराळे प्रकार विचन केले आहेत. (३५१/२) 
 

प्रणतवक्त् 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीचे २१ भाग करून पादुका एक अंश असते, अंबुि दीड भाग व कंप अधा भाग 
असतो असे सागंतात. िगतीची उंची सात भाग व कुमुदाचा उदय सहा भाग असतो. (३६, ३७) 
 
 आकलग एक भागाचे असून त्रिपट्ट एक भागाचा असतो, प्रतीची उंची दोन भाग व एक भागाचे वािन 
असते. (३८) 
 

प्रणतक्रम 
 
 प्रत्रतबद्धाचा हा ‘प्रत्रतवक्त्ि’ नावाचा प्रकार आहे. वरीलप्रमािेच परंतु उपान (एक भाग नसून) दोन 
भाग असते व आकलग (एक भाग नसून) दोन भाग असते व उरलेले भाग वरीलप्रमािेच असतात. 
उपानावरील प  व एक कंप काढून टाकावते तेव्हा सवच देवालयानंा योनय असे प्रत्रसद्ध ‘प्रत्रतक्रम’ होते. 
(३९–४०१/२) 
 



 अनुक्रमणिका 

 

 
प्रत्रतवक्त्ि अंभोिकेसर 

आकृती ६·३ 
 

अंभोजकेसर (पादबन्द्ध) 
 
 (अत्रधष्ठानाच्या) उंचीचे २६ भाग करून एक भाग उपान असाव.े दोन भागानंी दल कराव.े कंप एक 
भागाने करावा. िगतीची उंची सहा भाग, दलाचे माप एक अंश असाव.े (४१–४२) 
 
 खण्ड एका भागाने कराव ेव एकाने अब्ि कराव.े कुमुदाची उंची तीन भागाचंी व प  एक भागाने 
कराव.े (४३) 
 
 कंप एकाने करावा व कंठाची उंची दोन भाग असावी. कंठतंुग एक अंश व त्रततकीच दलाची 
(कमलपाकळीची) उंची असावी. (४४) 
 
 महापट्टी दोन भागाचंी, दल एक मापाचे व कंप एक भाग करावते. कुमुद (तीन भागाचें, ्ोक ४३) 
अष्टकोनी असाव.े (४५) 
 
 या (अत्रधष्ठानाच्या प्रकाराला) ‘अंभोिकेसर’ म्हितात व हा पादबन्धाचा प्रकार आहे. (४५१/२) 
 

पुष्ट्पपुष्ट्कल (पादबन्द्ध) 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीचे १९ भागात त्रवभाग करून, उपान एक भागाने, कमळाची उंची तीन अंश, 
कंपाची उंची अधा भाग, िगतीची उंची चार भाग, (४६, ४७) 
 
 अंबुि अध्या भागाने, दल अध्या अंश मापाचे, प ची उंची अधा अंश व पट्टाचे माप तीन अंश, (४८)  



 अनुक्रमणिका 

 
 प  अध्या अंश मापाचे व त्रततकाच (अधा अंश) कंप असतो. खण्डाची उंची दीड भाग व कंप एक 
भागाने करावते. (४९) 
 
 प  एक भागाने कराव ेव पत्रट्टका दीड भाग, अंबुि दीड भागानंी (व) कंप अध्या भागाने करावते. 
(५०) 
 
 [एकंदर १९ भाग न होता २१ भाग होतात. ्ोक ५० मधील पत्रट्टका व अंबुि िर प्रत्येकी अधा 
भाग घेतलेत तर १९ भागाचंा त्रहशोब बरोबर लागतो व त्याप्रमािे आकृतीत त्याचें माप घेतले आहे.] 
 
 हा ‘पुष्ट्पपुष्ट्कल’ नावाचा पादबन्धाचा प्रकार आहे. (५०१/२) 
 

 

 
पुष्ट्पपुष्ट्कल श्रीबद्धान्त 

आकृती ६·४ 
 

श्रीबन्द्ध–१ 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीचे ३२ भाग केले असता उपोपान दोन भाग, उपान तेवढेच भाग असाव.े 
कमळाची उंची सात अंश व कंठ एकाने करावते. प  एकाने कराव.े (५१, ५२) 
 
 कुमुदाची उंची चार भाग (व) दल एक भाग असते. कंप एक भागाने कराव,े गलाचे माप तीन अंश, 
(५३) 
 



 अनुक्रमणिका 

 कंप एकाने करावते. हा ऊध्वचकंप कल्पावा. कपोताची उंची तीन अंश व आकलग एक भाग असाव.े 
(५४)  
 
 एकाने अंतत्ररत कराव,े प्रतीची उंची दोन भाग व वािन दोन भागाचें क्रमशः कल्पाव.े (५५) 
 
 हा ‘श्रीबद्धान्त’ नावाचा प्रत्रतबन्धाचा प्रकार सातं्रगतला. (५५१/२) 
 

श्रीबन्द्ध–२ 
 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीच्या २८ भागातं उपान एक भागाने, िगतीची उंची सहा भाग, कुमुद पाच 
भागानंी (व) कंप एक भागाने करावा. (५६, ५७) 
 
 गलाचे माप तीन अंश असून कंप एकाने कल्पावा. प  एकाने करून कपोताची उंची तीन अंश 
असावी. (५८) 
 
 आकलग एक भागाने व अंतत्ररत एक भागाने कल्पाव.े प्रती दोन भागानंी व वािनाची उंची दोन 
भागाचंी असावी. (५९) 
 

श्रीकान्द्त 
 
 प्रत्रतबधंाचा ‘मंचमन्थ’ (मचंबन्ध?) म्हिून प्रकार वर्तिला आहे. वरीलप्रमािेच पि आकलगाच्या 
वरील मागाचे २० त्रवभाग करून श्रीकान्ताप्रमािे त्याच्या अंगाचंी रचना केली असता प्रत्रतबन्धाचा वगेळा 
प्रकार त्रमळतो. (६०, ६०१/२) 
 
 [श्रीकान्त प्रकारच्या प्रत्रतबन्धाचे विचन ६·८७–८९१/२ येथे पहाव.े] 
 



 अनुक्रमणिका 

  
मंचमंथ श्रेिीबद्ध 

आकृती ६·५ 
 

श्रेिीबद्ध 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीचे २६ त्रवभाग केले असता एक अंशाची पादुका असावी, दलाचे माप दोन भाग 
असाव ेव कंपाची उंची एक भाग असावी, िगतीची उंची सहा अंश व घटाची उंची चार भाग असावी. (६१, 
६२) 
 
 कंप एकाने करावा व प ची उंची दोन भाग असावी आत्रि वरील कंप एक अंश असून गलाचे माप 
दोन भाग असते. (६३)  
 
 वािन एक भागाने, कमळाची उंची दीड अंश व कंप एकाने करावते, याला ‘श्रेिीबद्ध’ म्हितात. 
(६४) 
 
 [२६ भाग न होता २३१/२ भाग होतात. मयमतातं (१४·३३) अत्रधक अचकू मात्रहती या पादबन्धाबद्दल 
त्रदली आहे.] 
 
 कसह, हिी इत्यादींनी भषूत्रवण्याच्या प्रकारानंी या पादबधंाचे भेद होतात. (६४१/२) 
 

अब्जबन्द्ध 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीचे १८ भाग करून पादुका दीड भाग (व) कंप अधा भाग सागंतात. कमळाची 
उंची पाच भाग, गल एक भागाने करावा. प  एकाने कराव.े (६५, ६६) 



 अनुक्रमणिका 

 
 कुमुदाची उंची तीन भाग, दल एकाने कराव.े आकलग एक भागाने व त्वत्ररत (अंतत्ररत?) त्याच्या 
इतकेच (एक भाग) असाव.े (६७) 
 
 प्रतीची उंची दोन भागाने व वािन एक भागाने (कराव)े. ‘अब्िबन्ध’ नावाचा हा प्रत्रतबंधाचा प्रकार 
आहे. (६८) 
 

 
 

 
अब्िबन्ध वप्रबन्ध प्रत्रतसुंदर 

आकृती ६·६ 
 

वप्रबन्द्ध–१ 
 
 अत्रधष्ठानाची उंची २२ अंश असून पादुकेची उंची दोन भाग, अब्ि एकाने व कंप देखील एका अंशाने 
कल्पावा. (६९) 
 
 िगती पाच भागाचंी, कुमुद चार अंशाचें, प  एकाने कराव,े कंप एकाने करावा. (७०) 
 
 कंठाची उंची दोन भागानंी, कंप एकाने कराव;े दलाची उंची एक अंश व महापट्टी दोन भाग असते. 
(७१) 
 
 कंप एकाने करावा. (याला) ‘वप्रबन्ध’ म्हितात. हा पादबन्धाचा प्रकार असून सवच प्रकारच्या 
घरानंा योनय असतो. (७२) 
 

वप्रबन्द्ध–२ 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 याच्या (वप्रबन्धाच्या) महापत्रट्टकेच्या मापाने कपोत असला व कपोतच्या वर कंप (व) त्याच्यावर 
एक भागाचा त्रिपट्ट असला व प्रतीची उंची दोन भागानंी व वािन एक भागाचें असेल तर उंचीचे २६ त्रवभाग 
असलेल्या याला (अत्रधष्ठानाला) ‘प्रत्रतसुंदर’ म्हितात. (७३, ७४)  
 

प्रणतसुन्द्दर 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीचे २३ त्रवभाग करून उपान एक भागाने, प  एक भागाने, कंप एक भागाने, 
(७५) 
 
 पत्रट्टका एक अंशाने करावीत. कंप एकाने कल्पावा. प  एकाने, कंठ एक अशंाने कल्पावते. (७६) 
 
 एका अंशाने अंबुि कराव.े कुमुदाची उंची तीन अंश, प  एकाने कराव;े आकलग एक भाग कराव.े 
(७७) 
 
 त्रिपट्ट एक भाग व प्रतीचे माप दोन भाग असाव,े वािन एक भागाने असे क्रमाने कल्पाव.े (७८)  
 
 हा प्रत्रतबन्धाचा ‘श्रीकण्ठान्त’ नावाचा प्रकार सातं्रगतला (७८१/२) 
 
 [त्रवभाग एकंदर १७ आहेत, त्रदल्याप्रमािे २३ होत नाहीत.] 
 

  
श्रीकण्ठान्त करीरबन्ध 

आकृती ६·७ 
 

श्रीकण्ठान्द्त 
 
 उपान एक भागाने, प  एक, कंप एक, दोन अंशानंी पत्रट्टका, कंप एका अंशाने कल्पावते. गल 
एकाने करावा, प  एकाने कराव.े (७९, ८०) 



 अनुक्रमणिका 

 
 कुमुद तीन अंशानंी, प  एक अंश मापाने, आकलग एक भागाने व त्वत्ररत (अतंत्ररत) एक भागाने 
(असावीत). (८१) 
 
 अत्रधष्ठानाची उंची २२ भागातं त्रवभागली असून हा प्रत्रतबन्धाचा ‘करीरबन्ध’ (नावाचा) प्रकार आहे. 
(८११/२) 
 
 [यात एकंदर २२ त्रवभाग नसून १४ भागाचंाच फक्त्त त्रहशोब त्रदला आहे. आकृतीत तीन भाग िास्त 
त्रदले आहेत, एकूि १७ भाग.] 
 

करीरबन्द्ध 
 
 पादुका एक भागाने आत्रि एका भागाने प  व कंप (एका भागाने), कंप एकाने करावा. कण्ठाचे 
माप दोन भाग. (८३)  
 
 कंप एका भागाने, पत्रट्टका एक अंशाने, कंपक (एक भागाने), दल दोन भाग व गल एक अशं 
मापाचा (असतो) (८४) 
 
 अंबुि एक भाग, कुम्भाचे माप तीन भाग, एक अंश दलाचे माप व दोन अंशानंी आकलग होतो. (८५) 
 
 एक भागाचा त्रिपट्ट, प्रतीचे माप दोन भाग, वािन एक भागाने असे २२ त्रवभाग (असलेला) हा 
‘कलशबन्ध’ म्हिून प्रत्रतबन्धाचा प्रकार आहे. (८६, ८६१/२) 
 
 [त्रवभाग एकूि २२ नसून २३ आहेत.] 
 

कलिबन्द्ध 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीचे २४ (१४?) त्रवभाग करून, पादुका एका त्रवभागाने, कमळ तेवढ्याच (एक 
भाग) उंचीचे, अब्ि एकाने कराव.े िगतीची उंची सहा भाग, (८७, ८८) 
 



 अनुक्रमणिका 

 

 

कलशबन्ध श्रीकान्त 
आकृती ६·८ 

 
 प  एक भागाने, कंठ व प  प्रत्येकी एक भागाने, कलशाची उंची एक अंश व कमल एक भागाने 
(असते). (८९) 
 
 ‘श्रीकार’ (श्रीकान्त?) नावाचा हा प्रत्रतबन्धाचा प्रकार सातं्रगतला िातो. (८९१/२) 
 
 [त्रवभाग अपुरे त्रदले आहेत. प्रत्रतबन्धाचा प्रकार असूनही प्रतीच्या अंगाचा उल्लेख नाही. त्रशल्परत्न 
(१९·३३–३४१/२) यात २१ त्रवभागाचें ‘श्रीकान्त’ नावाचे अत्रधष्ठान त्रदले आहे. त्याचे थर त्रवभाग येथे 
त्रदल्याहून वगेळे आहेत व तेथेही प्रतीचा उल्लखे नाही. मयमतात (१४–३२) या नावाचा पादबन्धाचा प्रकार 
त्रदला आहे.] 
 

श्रीकार 
 
 अत्रधष्ठानाच्या उंचीचे २२ भाग करून पादुकेचा उदय दोन भाग, उपोपान एक भाग, दलाचे माप 
सहा भाग, कंठ एका अंशाने करावा. अब्ि एक अंशाचे कराव.े (९०, ९१) 
 
 खंडाचे माप तीन अंश व वृिाकार दल एकाने, कंप एकाने, कंठ तीन अंश, दलाचे माप एक अंश व 
दोन भाग पत्रट्टका असावी. एक अंश दलाचे माप व कंप एकाने करावा. (९२, ९३) 
 
 पादबन्धाचा ‘सुंदरअंबुि’ नावाचा हा प्रकार आहे. (९३१/२) 
 

नणलनकान्द्त 
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 अत्रधष्ठानाचे २८ भागात त्रवभाग करावते. पादुका दोन भाग असतात असे सागंतात. दलाचे माप तीन 
अंश, गल एकाने करावा. अबंुि तीन भागानंी कराव.े (९४, ९५)  
 
 पत्रट्टकेचे माप दोन भाग, पादुका एक अंश असते असे सागंतात. हे उिम ब्राह्मिा, िगती चार भाग 
व प  एक अंश असते. (९६)  
 

  
सुंदरअम्बुि नत्रलनकान्त 

आकृती ६·९ 
 
 कंठ एक भाग व पि एक भाग असावते. कुमुदाची उंची तीन अंश व प  एक अंशाने कल्पाव.े (९७) 
 
 कंप एक अंशाने करावा, त्रिप  (त्रिपट्ट?) एक भागाने (व) प्रतीचे माप दोन भाग असाव.े वािन 
एक अंश असावा. (९८) 
 
 अशा प्रकारचे ‘नत्रलनकान्त’ सवच देवानंा त्रप्रयकर आहे. (९८१/२) 
 

श्रीसौंदयश 
 
 अत्रधष्ठानाची उंची २३ भागातं त्रवभागून पादुकेची उंची दीड भाग, उपोपान साडेतीन भाग (?) (व) 
खालील प  एक भाग असावते, व कण्ठ एक अंश असतो असे सागंतात. (९९, १००) 
 
 तसेच उदे्वपन (?) एक अंश, कुमुदाची उंची तीन अंश, त्याच्यावर प  एक अंश व एक अंश 
अपमानाक (?) असते. (१०१) 
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 कंठ दोन अंशाचंा असावा व पत्रट्टका एक अंश असावी. प ची उंची एक अंश व आकलग एक 
त्रवभागाचा (असावा) (१०२) 
 
 त्रिपट्ट त्रततक्त्याच अंशाचंा (एक अंश), प्रतीचे माप तीन भाग व वािन एक भाग कराव े त्यास 
श्रीसौंदयच म्हितात. (१०३) 
 
 हा प्रत्रतबद्धाचा प्रकार आहे व त्याच्या पुढील प्रकार म्हििे– (१०३१/२) 
 

स्कन्द्दकान्द्त 
 
 अत्रधष्ठानाची उंची २४ भागातं त्रवभागून, उपान एक भागाने, दलाची उंची दोन भाग, त्याच्यावर एक 
अंश कंप, िगत्रत सहा अशंानंी, (१०४, १०५) 
 

   
श्रीसौन्दयच स्कन्दकान्त अम्बुिकान्त 

आकृती ६·१० 
 
 कुमुदाची उंची तीन भाग, (व) प  एक अंशाने कल्पाव.े कंठ एक अंश असतो असे सागंतात. 
ऊध्वचप  एक अंश, वािनाची उंची दोन भागानंी व प ची उंची एक अंश, आकलग एक भागाने, व त्रिपट्ट 
तेवढाच (एक भाग) असावा. (१०६, १०७) 
 
 प्रतीचे माप दोन भाग असाव,े वािन एक भाग (असावा). ‘स्कन्दस्कन्द’ (स्कंदकान्त?) नावाचा 
हा प्रत्रतबन्धाचा प्रकार आहे. (१०८) 
 

अंबुजकान्द्त 
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 अत्रधष्ठानाची उंची २३ भागातं त्रवभागून उपानाची उंची एक अंश, अंबिुाचा उदय सहा अंश, (१०९)  
 
 कण्ठाचे माप एक अंश, त्यावरील प  एक अंश, घटाची उंची तीन अंश, एक अंश प  (व एक 
अंश) कंप (असतो). (११०) 
 
 कंप एकाने करावा, कंधराचा उदय दोन भाग असावा. कंपाचे माप एक अंश असून त्यावर तेवढेच 
(एक अंश) प  (असाव.े) (१११) 
 
 कपोताची उंची तीन अंश व अत्रलन्द्र (आकलग?) एक भाग असते. हा ‘अंबुिकातं’ नावाचा 
पादबन्धाचा प्रकार आहे. (११२) 
 

अणधष्ठानावरील भूषिाचंी माणहती 
 
 असे अत्रधष्ठानाचे अनेक प्रकार सातं्रगतले आहेत. अत्रधष्ठानाची उंची थोडीफार कमीिास्त झाली तरी 
ते दोषास्पद असत नाही. एक, अधा ककवा पाऊि अंश अंगाचं्या मापात कमीिास्त झाले तरी चालते . 
(११३, ११३१/२) 
 
 त्रिपट्टाच्या रंुदीचे दोन प्रकार आहेत. खाबंाच्या मुळाच्या व्यासाइतकी रंुदी असलेले त्रिपट्टक 
खाबंाच्या मुळापाशी असते. खाबंाचं्या मधील अतंरात असलेल्या त्रिपट्टाची रंुदी पाऊि दण्ड असते. (११४, 
११५) 
 
 (त्रिपट्टाचे) खाबंाच्या बाहेर त्रनगचमन अथवा अंतप्रचवशे सारखाच असतो. पट्टाची संखया, खाबंाचं्या 
मधील अंतरात सम (दोन) अथवा त्रवषम (एक ककवा तीन) असावी. (११६) 
 
 हंस, मकर, व्याल, भतू यानंी अलंकात्ररलेल्या प्रतीच्या अग्रावर व्याल, त्रवद्याधर कोरलेले असतात. 
त्रिपट्टाच्या वर िर प्रती असेल तरच हे कोरीव काम प्रतीवर कराव.े (११७, ११७१/२)  
 
 ज्या कुमुदाच्या वर व खाली अंबुि असते ते कुमुद वृिाकार असाव.े (११८) 
 
 इतर सवच कुमुदाचंा आकार प्रत्रतबन्ध व पादबन्ध िसे असेल त्याप्रमािे क्रमशः वतुचळाकार व 
अष्टकोनी असावा. (११९) 
 
 काश्यपणिल्पातील अणधष्ठानणवधी हे सहावे पटल संपले. 

 

नाली 
 



 अनुक्रमणिका 

[नालीची स्थापना] 
 
 आता त्रवशषेतः त्रनमाल्यद्वाराचे लिि सागंतो. प्रत्रतबन्धात प्रतीच्या वर व इतरि (इतर प्रकारच्या 
अत्रधष्ठानाचं्या बाबतीत) पत्रट्टकेच्या वर, त्याचप्रमािे गलाच्या वर, कुमुदाच्या त्रठकािी, वप्राच्यावर ककवा 
पादुकाचं्या वर त्रछद्र कराव.े त्याचप्रमािे त्याच्यावरती गलाची योिना करावी. (१, २) 
 
 १२ अंगुलानंी (२२·८ सें. मी.) सुरुवात करून तीन तीन अंगुलानंी (५·७ सें. मी.) वाढवीत २४ 
अंगुलापंयंत (४५·६ सें. मी.) (नालीच्या उंचीचे) पाच प्रकार होतात. (३)  
 
 (नालीच्या उंचीचे) हे माप कभतीच्या बाहेरील भागाचे आहे. गभचगृहातील (नालीची उंची) याच्या 
त्रनम्मे असते; ककवा कभतीतील भाग सोडून (नालीची उंची कभतीच्या) आत (गभचगृहात) व बाहेर सारखीच 
असते (४) 
 
 आठ अंगुलानंी (१५·२ सें. मी.) सुरुवात करून दोन दोन अंगुलानंी (३·८ सें. मी.) सोळा 
अंगुलापंयंत (३०·२ सें. मी.) (नालीची रंुदी) पाच प्रकारची असते. (५) 
 

[नालीचे माप–      
उंची (अं.) १२ १५ १८ २१ २४ 
रंुदी (अं.) ८ १० १२ १४ १६] 

 
 त्रतच्या (नालीच्या) मुळापाशी िेवढी रंुदी असते त्रतच्या एकपंचमाशं ककवा एकतृतीयाशं अग्राची 
रंुदी असते ककवा त्या (मुळाच्या) रंुदीइतकीच ककवा पाऊिपट त्रतची (नालीची) रंुदी असते. (६) 
 
 नालीच्या रंुदीच्या तीन भागापंैकी एक भाग त्रछद्राचे अग्र त्याच्या मुळाहून उंच असाव े व त्रतच्या 
लाबंीत कोठेही उंचसखलपिा नसावा. (७)  
 
 मुळापेिा अग्र ककत्रचत उंच पात्रहिे. मुळापाशी हंसाची आकृती असावी ककवा हिीच्या ओठाप्रमािे 
ती (खालच्या बािूला) लाबंट करावी; ते (मूळ) ज्यामुळे सुंदर त्रदसेल तसे कराव.े (८)  
 
 व्याल, कसह ककवा भतू यानंी नाली धरून ठेवली आहे (असे दाखवाव)े. हे सौम्य, अशी नाली 
प्रासादाच्या मध्यभागी करावी. (९)  
 
 या रीतीने (वर त्रदलेल्या मापाच्या) नालीची रचना करून त्रदव्य अशा गधंोदकाने व आनंदाने 
नालीची स्थापना करावी. (१०) 
 
 स्थापकाने (प्रासादाच्या मालकाने) प्रसन्न मनोवृिीने, चागंल्या मुहूतावर, शुभ लननावर वारुि 
सूक्त्त म्हिून शातं्रतहोम करावा. (११)  
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 स्थापकासह बुत्रद्धमान स्थपतीने गवच अलंकारानंी व सवच प्रकारच्या पाण्याने युक्त्त अशा नालीची 
स्थापना करावी. (१२) 
 
 चुना व गुळाचे पािी यानंी (नाली) मिबूत बाधंावी. नालीसाठी दोन दलापं्रमािे (कमळाच्या 
पातळीप्रमािे आकार असलेले) घडत्रवलेले पकुल्लगी दगड वापरावते. (१३) 
 
 अशा रीतीने नालीची स्थापना (सातं्रगतली), आता खाबंाचे लिि सागंतो. (१४) 
 
 काश्यपणिल्पातील नाललक्षि हे सातवे पटल संपले. 
 

खाबं 
 

[खाबं] 
 

 हे सुव्रता, आता त्रवशषेतः खाबंाचंी उंची, रंुदी, आकार त्याचप्रमािे अलंकार (वगैरे) संिेपाने 
(सागंतो) ते ऐक. (१) 
 
 स्तंभ, तत्रलप तसेच चर, िंगम ककवा स्थाि,ू स्थूि, पाद ही खाबंाची पयायी नाव ेआहेत. (२) 
 
 सातं्रगतलेल्या उंचीच्या मापाची खाबंाची उंची असावी ककवा खाबंाची उंची अत्रधष्ठानाच्या उंचीच्या 
दुप्पट असते. (३) 
 
 [प्रासादाच्या उंचीवर खाबंाची उंची अवलंबनू असते ककवा धोपट त्रनयम म्हििे अत्रधष्ठानाच्या 
उंचीच्या दुप्पट उंची खाबंाची असावी.] 
 
 खाबंाच्या तळाची रंुदी खाबंाच्या उंचीच्या एकषष्ठाशं ककवा अत्रधक असते. खाबंाची रंुदी खाबंाच्या 
उंचीच्या दहा, नऊ (ककवा) आठ भागापंैकी एक भाग असावी. (४) 
 
 वरील मात्रहती लाकडाच्या खाबंाच्या तळाची (खाबंाच्या खालच्या भागाच्या रंुदीची) आहे. 
कुड्यस्तंभाचे (कभतीतील खाबंाचे माप) आता सागंतो. त्याच्या ं(कुड्यस्तंभाची रंुदी लाकडाच्या खाबंाच्या 
रंुदीच्या) त्रनम्मे, तीन भागापंैकी एक भाग ककवा चवथा भाग कमी इतकी असते. या सवच (मापापं्रमािे) 
चागंल्या (सुलििी) घरातील कुड्यस्तंभाची रंुदी असावी. (५, ५१/२) 
 
 प्रतीपासून उिरापयंत असलेल्या खाबंाला त्रवशाल स्तंभ म्हितात. उपानापासून उिरापयंत 
असलेल्या खाबंाला त्रनखात स्तंभ म्हितात. (६, ६१/२) 
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 (खाबंाची) रंुदी उंचीच्या १/७ वा १/९, १/१० ककवा १/११ ककवा १/१२ असते. खाबंाच्या मुळापासची रंुदी 
सातं्रगतली. वर सातं्रगतल्याप्रमािे खाबंाच्या उंचीला भागून (म्हििेच खाबंाच्या उंचीचे ७, ९, १०, ११ ककवा 
१२ भाग करून) खाबंाच्या वरच्या टोकाची रंुदी याच्या एक भागाने (मुळाच्या रंुदीपेिा) लहान असते. एक 
ते सोळा मिल्यापंयंत असेच कराव.े (७–९) 
 
 [खाबंाची उंची ि अंगुले असेल तर त्याच्या मुळाची रंुदी समिा ि/७ असेल. खाबंाच्या वरच्या 
टोकाची रंुदी ि (१/७−१/७ X १/७) इतकी येईल.] 
 

मुळापासून अग्रापयंत चौकोनी व कंुभ, मण्ड इत्यादींसह असलेला खाबं ‘ब्रह्मकान्त’ म्हिून प्रत्रसद्ध 
आहे; अष्टकोनी खाबंास ‘त्रवष्ट्िुकान्त’ म्हितात. (१०) 
 

  
आकृत्रत ८·१ : चौकोनी खाबं आकृती ८·२ : ब्रह्मकान्त 
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त्रवष्ट्िुकान्त त्रशवच्छन्द व्यालपाद 

आकृती ८·२ 
 
 [मण्ड म्हििे खाबंावरील अलंकार, निी वगैरे. त्रवष्ट्िुकान्त नावाचा खाबं खालपासून वरपयंत 
अष्टकोनी असून कंुभ, मण्ड इत्यादींसह असतो. हाच अथच खाली आलेल्या खाबंासंाठी घ्यावयाचा.] 
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आकृती ८·३ : अष्टकोनी खाबं आकृती ८·४ : वतुचळाकार खाबं 

 
 षट कोनी खाबंास ‘इन्द्रकान्त’ (व) सोळा कोनी खाबंास ‘चंद्रकान्त’ (म्हितात). कण्ठाच्या मापाने 
त्याचे (खाबंाचे) मूळ व तसेच अग्र कल्पाव.े (११) 
 
 [खाबंाचा तळ व वरचा भाग सोडल्यावर रात्रहलेल्या मधल्या भागास कण्ठ म्हितात.] 
 
 खाबंाच्या अग्रापाशी (व मुळापाशी) त्या प्रमािात (्ोक ९ मध्ये त्रदलेल्या मापात) चौकोनी व 
त्याच्या मध्यभागी अष्टकोनी, सोळाकोनी ककवा वृिाकार व कंुभ व मण्ड असलेला (ककवा) कंुभ व मण्ड 
याचं्यात्रशवाय असलेल्या त्याला (अशा खाबंास) ‘रुद्रकान्त’ असे म्हितात. (१२, १३) 
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रुद्रकान्त त्रशवच्छन्द 

आकृती ८·५ 
 
 मुळापेिा अग्र (लाबंीने) मोठे असलेला, मध्यभागी अष्टकोनी व दोन मण्डक असलेल्या खाबंास 
‘रुद्रकान्त’ म्हितात. मुळापासून अग्रापयंत वतुचळाकृती (गोल) कंुभ, मण्ड इत्यादी असून त्याचं्यामध्ये 
(कंुभ व मण्ड याचं्यामध्ये) अष्टकोनी (अशा खाबंासही) तेच (‘रुद्रकान्त’) म्हितात. (१४, १४१/२) 
 
 [मध्यभागाच्या अष्टकोनी आकाराच्या खाली व वर दोन्ही त्रठकािी भषूत्रवलेला असा दोन मण्डक 
असलेला या शब्दाचा अथच होतो.] 
 
 खालच्या भागास चौकोनी, मध्यभागी अष्टकोनी, त्याच्या वरचा भाग गोल असे असतात की त्यानंी 
खाबंाचे तीन (समान?) भाग होतात. (अशा खाबंास) त्रशवच्छन्द म्हितात व त्रशवालयात त्याची स्थापना 
करावी. (१५, १६) 
 
 (खाबंाच्या) मुळािवळील प सनाची उंची एक, दीड ककवा दोन दण्ड असते. त्याच्या दुप्पट 
(उंचीचा) कमळाच्या आकाराप्रमािे पाकळ्याचंा त्रवस्तार करावा. (१७) 
 
 [दण्डाची व्याखया ्ोक ६·१५ मध्ये त्रदली आहे.] 
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 त्याच्या मध्ये पायापाशी कर्तिकेची (कमळाच्या मधल्या भागाची) स्थापना करावी. िी आवडेल ती 
आकृती असलेला (व) कंुभमण्डासंह असावा. (१८) 
 
 प पादुकातं (मुळापाशी कोरलेल्या कमळाच्या) तळाशी चक्रवाक दाखत्रवतात. वर असलेल्या 
पित्रवस्ताराच्या (पाकळ्याचं्या त्रवस्ताराच्या) खाली व्याल असेल तर त्याला ‘व्यालपादुक’ (खाबं) 
म्हितात. (१९). 
 
 (खाबंाचे) मूळ िर हिीच्या पायासारखे असेल तर त्याला ‘गिपाद’ म्हितात. (अशा खाबंाच्या) 
मुळापाशी कबब (मतूी) वगैरे कोराव्यात व त्याला (खाबंाला) िसा आवडेल तसा आकार द्यावा. (२०) 
 
 कंुभमण्ड इत्यादींसह असलेले व त्या त्या नावानंी माहीत असलेले (खाबं सागंतो). लाबंीत 
वृिाकार (गोल), हिीच्या सोंडेप्रमािे (उंचीबरोबर व्यास कमी होत गेलेले), कंुभमण्ड इत्यादी असलेल्या 
(खाबंास) ‘शुण्डुपाद’ म्हितात. (वरीलप्रमािेच पि) मोत्याचं्या हारानंी अलंकात्ररलेल्या (खाबंास) 
त्रपस्ण्डपाद म्हितात. (२१, २२) 
 
 खाबंाच्या अग्रापाशी त्याच्या रंुदीच्या किाच्या मापाचा चौरस असतो (चौरसाची लाबंी व रंुदी √२ 
दण्ड असते.) त्याच्या खाली अधा दण्ड उंचीचे अष्टकोनी कमळ, त्याच्या खाली निी केलेला (मण्ड) 
अष्टकोनी भाग, त्याच्या खाली पूवीप्रमािेच (अधा दण्ड उंचीचे) प  व त्याच्या खाली मुळापाशी एक दण्ड 
मापाच्या चौरसासह ज्याला पूवीप्रमािे ज्याला पूवीप्रमािेच (?) छि असते; उरलेला भाग चौकोनी असतो 
त्यास ‘छिखण्ड’ म्हितात. (२३–२५) 
 
 (वरील खाबंास) अष्टकोनी मध्यपट्ट असल्यास (त्या खाबंास) ‘श्रीकण्ठ’ म्हितात. मध्यपट्ट िर 
सोळाकोनी असेल तर त्याला ‘श्रीवज्रस्तंभ’ असे म्हितात. (२६) 
 
 मुळापासून अग्रापयंत चौकोनी असून िेपि केलेले (निी काढलेले) त्रिपट्ट असतील व पट्ट पानानंी 
भषूत्रवलेले असतील (तर अशा खाबंास) िेपि स्तंभ म्हितात. (२७) 
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आकृती ८·६ : खाबंाचें प्रकार 
 

 खाबंाच्या आकाराच्या तीन ककवा चार भागापंकैी एक भाग खाबंाच्या मध्यभागी त्रशखा करावी. हा 
खाबं त्रवशषे (प्रकारचा) समितात. (२८) 
 
 खाबंाच्या मुळापाशी खाबंाच्या (मापाच्या) प्रमािात कमळे असावीत. खाबंाची लििे सातं्रगतली; 
बोत्रधकेची लििे ऐक. (२९) 
 
 काश्यपणिल्पातील खाबंाची माणहती हे आठवे पटल संपले. 
 

बोणधका 
 

[बोणधका] 
 

 आता त्रवशषेतः बोत्रधकेचे पूिच लिि सागंतो. खाबंाच्या मुळाच्या (रंुदीहून) सवापट रंुदीची बोत्रधका 
श्रेष्ठ, त्रततक्त्याच रंुदीची (बोत्रधका) मध्यम व खाबंाच्या अग्राइतक्त्या रंुदीची कत्रनष्ठ बोत्रधका असते. त्रिची 
उंची रंुदीइतकी व लाबंी पाच दंड असते ती उिम बोत्रधका म्हिून प्रत्रसद्ध आहे. त्रिची उंची रंुदीच्या 
दोनतृतीयाशं असते व लाबंी चार दंड असते ती मध्यम (बोत्रधका) सातं्रगतली िाते. त्रिची उंची अध्या 
रंुदीइतकी व लाबंी तीन दंड असते ती कत्रनष्ठ बोत्रधका म्हिून प्रत्रसद्ध आहे. बोत्रधका असलेल्या खांबाच्या 
(बोत्रधकेचे हे विचन आहे.) (१–४) 
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 बोत्रधकेच्या तीन भागापंकैी एक अंशाने अधचपत्रट्टक (ऊध्वचपट्टी?) असतो. मधल्या अंशात तरंग 
असतो ककवा (तो भाग) लतात्रदकानंी भषूत्रवलेला असतो. त्याच्या खाली एक भाग मुत्रष्टबंध असतो. या 
अंशात (खालच्या त्रतसऱ्या) एक ककवा तीनचतुथांश ककवा अधा दंड मापाची छाया असते. (५, ६) 
 
 [छाया– मुत्रष्टबंध म्हििे मुठीसारखा आकार. हा स्वरूपतः कोरून न काढता मुठीची सावली िशी 
त्रदसेल तसा आकार कोरल्यास त्यास छाया म्हितात.] 
 
 वरती व खाली (तसेच) पत्रट्टकेच्या खाली छायेचा आकार द्यावा. खालच्या बािूला बोत्रधकेच्या 
आकाराचे अलंकार मी सागंतो. (७) 
 
 मध्यभागी रंुदीच्या एकतृतीयाशं ककवा एकत्रद्वतीयाशं (रंुदीचा) पट्ट असून त्याच्या दोन्ही बािंूना 
उरलेल्या िागानंा तरंगस्थान म्हितात. (८) 
 
 मधल्या पट्टावर अगदी बारीक कोरीव काम असून तो पाने इत्यादींनी अलंकृत केलेला असतो. 
त्याच्या दोन्ही बािंूना तरंग असून ते परस्परासं पूरक असतात. (९) 
 
 बोत्रधकेच्या अग्राची (टोकाची) रंुदी बोत्रधकेच्या (वर सातं्रगतलेल्या) रंुदीच्या ९/१० (?) ककवा 
तीनचतुथांश ककवा बोत्रधकेच्या मुळाच्या रंुदीइतकीच असावी. (१०) 
 
 बोत्रधकेचे सहा भाग करून त्यातंील एका भागाइतक्त्या पत्रट्टकेसत्रहत उध्वचप  (बोत्रधकेच्या) 
कंठाच्या मध्यभागी एक अंशाने कराव.े (११) 
 

 
आकृती ९·१ : श्रेष्ठ बोत्रधका 
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 अधोप  (कमळाचा दाडंा वर व पाकळ्या खाली आलेल्या) दोन भाग असून वरती पट्ट एक अशं 
असतो असे सागंतात. खाली असलेले कमळ मधल्या अंशात कल्पाव,े असे क्रमाने कराव.े (१२) 
 
 कमळाचा मुकुलाकार (त्रमटलेल्या पाकळ्याचं्या आकाराच्या) भागाचे अग्र खाली िाईल असे 
कराव.े (कमळाचे) अग्र बाहेर आहे असे ककवा कमळाच्या छायेप्रमािे फक्त्त बाहेरील आकार त्रदसेल असे 
कराव.े (१३) 
 
 [कमळ कोरून काढाव ेककवा त्याची फक्त्त बाह्यरेषा दाखवावी.] 
 
 मुत्रष्टबधंाच्या अग्राच्या दोन्ही बािंूना व्याल आदींच्या हाताची (हाताने आधार त्रदला आहे अशी) 
कल्पना करावी. ककवा मकर, व्याल, पत्रट्टका इत्यादींनी त्यानंा (दोन्ही बािंूना) भषूवाव.े (१४) 
 
 रत्नाचें त्रनरत्रनराळे बधं, वलेी ककवा (त्रनरत्रनराळी) त्रचिे यानंी भरलेली पत्रट्टका असून ज्या 
बोत्रधकेच्या मध्ये एक दंड मापाचे (रंुदीचे) तरंग असतात, चारी कोनापंाशी पट्ट असून लाबंी व उंची 
(कोनापाशी) वतुचळाकार असते, िी त्रनरत्रनराळ्या त्रचिानंी अलंकृत केलेली आहे अशा बोत्रधकेला 
‘त्रचिबोत्रधका’ म्हितात. (१५, १६) 
 
 पानानंी िी त्रचत्रित केलेली आहे त्रतला पिबोत्रधका म्हितात. महासागराच्या लाटापं्रमािे त्रदसिारा 
तरंग कल्पावा. (१७) 
 
 (कभतीतील) चौकोनी, अष्टकोनी व गोल खाबंाचं्या बाबतीत त्याचं्या बोत्रधकेचे त्रनगचमन कभतीच्या 
बाहेर अनुक्रमे (खाबंाच्या रंुदीच्या) पाव, अधा व पाऊि भाग असते. (१८) 
 
 तसेच बोत्रधकेच्या अग्राच्या वर चौकोनी वीरकण्ठ असतो, त्याची लाबंी-रंुदी खाबंाच्या अग्राइतकी 
असून उंची (लाबंी-रंुदीच्या) पाऊिपट असते. (१९) 
 
 सवच तऱ्हेच्या खाबंाचं्या वीरकण्ठ चौकोनी असतो. खाली वीरकण्ठ असतो. (आता) फत्रलकेचे 
लिि ऐक. (२०) 
 

फणलका 
 

 आता त्रवशषेतः फत्रलकेचे लिि सागंतो. फत्रलकेची रंुदी तीन दण्ड असल्यास ती कत्रनष्ठ, अध्या 
दण्डाने िास्त असल्यास (साडेतीन दण्ड) ती मध्यम फत्रलका. (२१) 
 
 चार दण्ड रंुदीची लम्भका (फत्रलका) उिम असते; ककवा फत्रलकेची रंुदी कंुभाच्या किाइतकी 
असावी. (२२) 
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 [कंुभकिच– घटाच्या रंुदीच्या किाइतकी म्हििे √२ X घटाची रंुदी इतकी फत्रलकेची रंुदी 
असावी असा अथच असावा. कुभच असा शब्द नसून कंुभ असा शब्द असावा. ्ोक २५ त फत्रलकेच्या खाली 
असलेल्या घटाचा उल्लेख आहे.] 
 
 सवच प्रकारच्या (उिम ते कत्रनष्ठ) फत्रलकाचंी उंची पाऊि दण्ड असते. त्रतच्या उंचीचे तीन भाग 
केले असता वरच्या भागाला ‘फत्रलकासधंी’ म्हितात. (२३) 
 
 त्याखाली एक भाग असून त्याच्या खाली असलेला एक अंश कमळ असते ककवा त्याचा आकार 
नागपिाप्रमािे (नागवलेीच्या पानाप्रमािे) असतो. (२४) 
 
 सवच फत्रलकाचं्या उंचीचा अधा भाग चौकोनी असतो. अशी फत्रलका करून त्याच्या खाली घट 
करावा. (२५) 
 
 दोन दण्ड, पाविेदोन ककवा दीड दण्ड अथवा सवा दण्ड असे घटाच्या उंचीचे चार प्रकार आहेत. 
(२६) 
 
 त्रप्रयदशचन, सौम्य, चन्द्रकान्त आत्रि श्रीकर अशी अनुक्रमाने या कलशाचंी नाव ेआहेत. (आत्रि) ते 
अनुक्रमाने (विचन करून सागंतो). (२७) 
 
 हृदयाच्या भागापाशी घटाच्या उंचीचे नऊ अंश कल्पावते. कलशाची उंची चार अंश, कंठ एक अशं 
मापाचा, तोंडाची उंची एक भागाने, प  एक भागाने कराव.े खालची अध्याहून कमी बािू वतुचळाकार नाही 
अशी शहाण्या मािसाने (घटाची) कल्पना करावी. (२८, २९) 
 
 वरच्या बािूला अत्रधक उंची असलेला अशा क्रमाने (घट) करावा. ही घटाची उंची सातं्रगतली, 
आता रंुदी ऐक. (३०) 
 

खाबंाच्या अवयवाचंी माणहती 
 

(घटाची) रंुदी 
 
 त्या (घटाच्या) कंठाची रंुदी खाबंाच्या रंुदीइतकी कमी असावी. (कंठाची व खाबंाची रंुदी सारखी 
असावी.) घटाच्यावरील कंठाचे तोंड त्रवशषेतः (खाबंापेिा अत्रधक) रंुद असाव.े (३१) 
 
 [अस्य शब्द नसून आस्य हा शब्द असावा.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

आकृती ९·२ : त्रप्रयदशचन घट 
 
 खाबंाच्या रंुदीच्या किाइतकी (√२ X खाबंाची रंुदी) घटाची रंुदी सातं्रगतली आहे. हे कल्प 
िाििाऱ्या काश्यपा, त्याच्या खाली (खाबंाच्या) मुळापाशी लसूिाची कल्पना करावी. (३२) 
 
 [कल्प– यज्ञयागात्रवषयी मात्रहती ज्यात सूिरूपाने त्रदलेली असते त्यास कल्पसूिे म्हितात.] 
 
 ककवा (त्रनराळ्या रीतीने) बोत्रधका वगैरेंची उंची मी सागंतो. खाबंाच्या उंचीचे ४५ भाग करून 
खालचा भाग (मूळ) दोन अशं असावा. (३३) 
 
 (खाबंाचा) वरील भाग एकि २२ अंश असतो. बोत्रधकेची उंची चार अंश व वीरकण्ठ त्रततकेच (चार 
अंश उंचीचे) असाव.े (३४) 
 
 फत्रलकेची उंची पाच अंश व मध्यमूळ एक अंश असाव.े घटाची (?) उंची चार अंश व कंठाचे माप 
एक अंश असाव.े (३५) 
 
 त्याच्या तोंडाची उंची एक अंश व प  एकाने कराव.े (घटाचा खालचा भाग) वतुचळाकार अध्याने 
कमी करावा असे सागंतात. (३६) 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

आकृती ९·३ : खाबंाचे अवयव 
 
 [२२ भाग न होता २१ भाग होतात. त्यातं खाबंाचे २४ भाग, दोन भाग मूळ व २२ भाग वरचा भाग हे 
त्रमळत्रवले असता एकूि ४५ भाग होतात. खाबंाचे मूळ –दोन भाग, वरचा भाग – २२ भाग, बोत्रधका –४ 
भाग, वीरकण्ठ –४ भाग, फत्रलका –५ भाग, मध्यमूळ –१ भाग, कलश –४ भाग, कंठ –१ भाग, तोंड– १ 
भाग प  –१ भाग असे एकंदर ४५ भाग होतात.] 
 
 लसूि, कमळ, लता, मोती, माळा वगैरे पूवीप्रमािेच करावते. अशी खाबंाचंी भषूिे असावीत. 
त्यानंतर वते्रदकेचे लिि (ऐक.) (३७) 
 
 काश्यपणिल्पातील फलकलक्षिणवधान हे नववे पटल संपले. 
 

वेणदका 
 

[वेणदकेचे लक्षि] 
 



 अनुक्रमणिका 

 आता त्रवशषेतः वते्रदकेची सवच लििे सागंतो. वते्रदका अत्रधष्ठानाच्या वरती व खाबंाच्या मुळापाशी 
असते. (१) 
 
 [वते्रदका हा कभतीचा खालचा भाग असतो व त्रतची उंची खाबंाच्या मुळाच्या उंचीइतकी असते.] 
 
 हे ब्राह्मिा, (मिल्याच्या घराला) प्रस्तराच्या वरतीदेखील वते्रदका करावयास हवी. (११/२) 
 
 दीड दण्ड मापाची वते्रदका कत्रनष्ठ समिली िाते. दोन दंड उंचीची मध्यम व श्रेष्ठ (वते्रदकेची) उंची 
तीन दण्ड असते. (२, २१/२) 
 
 ककवा दुसऱ्या प्रकाराने वते्रदकेची उंची सागंतात. खाबंाची उंची सहा, सात व आठ भागातं त्रवभागून 
एक भाग वते्रदका असावी व त्याप्रमािे (वते्रदकेचे) श्रेष्ठ, मध्यम व कत्रनष्ठ प्रकार होतात. (३, ४) 
 
 [श्रेष्ठ वते्रदकेची उंची = १/६ खाबंाची उंची; 
  
 मध्यम वते्रदकेची उंची = १/७ खाबंाची उंची; कत्रनष्ठ वते्रदकेची उंची = १/८ खाबंाची उंची.] 
 
 अशी खाबंाच्या मुळापाशी वते्रदकेची उंची असते. मिल्याचं्या घराबाबतची वरील मिल्याच्या 
खाबंाच्या उंचीचे सात भाग केले असता एक भाग वते्रदकेचा उदय असतो. (५, ५१/२) 
 
 गलाच्या (खाबंाच्या) उंचीच्या त्रनम्मे (उंचीचे) तीन, चार (ककवा) पाच भाग केले असता त्यातंील 
एक भाग वते्रदकेची उंची असेल तर त्रतचे (अनुक्रमे) श्रेष्ठ, मध्यम व कत्रनष्ठ असे प्रकार होतात. (६, ७) 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

आकृती १०·१ : वते्रदका 
 
 [वरच्या मिल्यावर प्रस्तराचं्या वर िी वते्रदका असते त्रतचे उिम, मध्यम व कत्रनष्ठमान त्रदले आहे. 
त्या त्या मिल्याच्या खाबंाचं्या उंचीच्या १/६ उंचीइतकी वते्रदका श्रेष्ठ, १/८ उंचीइतकी वते्रदका मध्यम व १/१० 
उंचीइतकी वते्रदका कत्रनष्ठ समिली िाते. नंतर वते्रदकेचे अंगत्रवभाग देतात.] 
 
 वते्रदकेची उंची सहा वशं असेल तर गलाचे माप तीन अंश, गलाच्या वरील कंप एक अंश व एक 
अंशाने कमळ कल्पाव.े हे श्रषे्ठ ब्राह्मिा, त्याच्यावर एक अंश कंप असावा. (८, ८१/२) 
 
 वते्रदकेची उंची सात ककवा आठ भागातं त्रवभागून गल अनुक्रमे चार व पाच भाग असतो. कंप, प  
आत्रि कंप पूवीप्रमािेच कल्पावते, ककवा कंठाच्या मानाने त्याच्या मुळापाशी एकच कंप कल्पावा. (९, १०) 
 
 उरलेली उंची कंठाची सातं्रगतली आहे, ककवा वते्रदका कंपात्रशवायच असावी, ककवा कमळाची उंची 
अडीच अंश अथवा दोन अंश असावी. (११) 
 

[वते्रदकेचा प्रकार कंप 
(भाग) 

कंठ  
(भाग) 

ककवा गल 
(भाग) 

कमळ 
(भाग) 
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श्रेष्ठ वते्रदका ३ ३  ३१/२ २१/२ 
मध्यम वते्रदका ३१/२ ३१/२  ४१/२ २१/२ 
कत्रनष्ठ वते्रदका ४ ४  ५१/२ २१/२] 

 
 ककवा कमळ, डोंगर, उिम पाने यानंी वते्रदका त्रचत्रित करावी. सवच वते्रदकाचंा कंठ खाबंानंी 
भषूत्रवलेला असावा. (१२) 
 
 कभतीतील खाबंाचं्या रंुदीइतके वदेीच्या स्तंभाचे त्रनगचमन असाव.े (शवेटल्या मिल्याच्या) 
प्रस्तरावर (व त्रशखराच्या खाली असलेल्या) वते्रदकेचा प्रवशे हे सुव्रता, ऐक. 
 
 [कभतीतील खाबंाचें कभतीबाहेर त्रितके त्रनगचमन असते त्रततकेच त्रनगचमन वते्रदकेच्या गलावर 
कोरलेल्या खाबंाचे असाव.े मिल्याचं्या प्रासादाच्या बाबतीत शवेटल्या मिल्याचा प्रस्तर व त्रशखर 
याचं्यामध्ये िो भाग असतो त्यालाही वते्रदकाच म्हितात. त्रतचे विचन खाली ्ोक १५–१६१/२ मध्ये केले 
आहे.] 
 
 गभचकभतीच्या (पायातील कभतीच्या रंुदीच्या) तीन भागापंैकी एक भाग ककवा चार भागापंैकी एक 
भाग अथवा पाच भागापंकैी एक भाग वते्रदकेच्या खाबंाचा प्रवशे असतो. एक भाग कमी करून उरलेली 
वते्रदकेची रंुदी असते. (१४, १४१/२) 
 
 प्रस्तरावर वते्रदकेचा आकार नागरपद्धतीत चौकोनी असतो. द्रात्रवड व वसेर पद्धतीच्या हम्यात 
(प्रासादात) वते्रदकेचा आकार अष्टकोनी असतो ककवा वसेर पद्धतीच्या हम्यातील वते्रदकेच्या अग्रावरील भाग 
अष्टकोनी असतो. वते्रदकेच्या बािंूच्या मानाने कंठ हा अनेक कोनी (बािंूचा) असतो. (१५–१६१/२) 
 
 वते्रदकालिि सातं्रगतले, त्यानंतर िालकलिि (सागंतो.) 
 
 काश्यपणिल्पातील वेणदकालक्षि हे दहावे पटल संपले. 
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आकृती १०·२ : वते्रदकेवरील निी 
 

 
 

आकृती १०·३ : वते्रदकेवरील निी 
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आकृती ११·१ : त्रनरत्रनराळ्या िाळ्या 
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आकृती ११·२ : त्रनरत्रनराळ्या िाळ्या 
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आकृती ११·३ : त्रनरत्रनराळ्या िाळ्या 
 

 
 

आकृती ११·४ : त्रनरत्रनराळ्या िाळ्या 
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त्रचितोरि पितोरि 

आकृती १२·२ 
 

 
आकृती १२·३ : मकर तोरि 
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आकृती १२·४ : मकर तोरि 

 

 
आकृती १२·५ : मकर तोरि 

 

 
आकृती १३·१ : वृिस्फुटीत 
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आकृती १७·१ : दरवािा 
 

 

जाळी 
 
 आता त्रवशषेतः िाळीचे लिि सागंतो (ते) ऐक. खाबंाचं्या कंठापाशी िाळीचे स्थान असते असे 
सागंतात. (१) 
 
 प्रासादात ककवा मोठ्या वास्तूत अंतराळाच्या मध्यभागी फक्त्त (िाळी असते) (एका) खाबंापासून 
(दुसऱ्या) खाबंापयंत अशी (िाळी) शहाण्या मािसाने करू नये. (२) 
 
 हे त्रद्विोिमा, वते्रदकेच्या वर िाळीची योिना करावी. िाळीसाठी वते्रदकेत कधीही त्रछदे्र पाडू 
नयेत. ती सवच त्रवनाशास कारि होते तेव्हा ज्यामुळे िाळीसाठी वते्रदकेत त्रछदे्र पडिार नाहीत असे कराव.े 
(३, ३१/२) 
 
 कत्रनष्ठ िाळीची रंुदी दोन दण्ड, तीन दण्डाचंी िाळी मध्यम (व) उिम िाळीची रंुदी चार दण्ड 
सातं्रगतली आहे. (४, ४१/२) 
 
 िाळीची उंची त्रतच्या रंुदीइतकी ककवा एक एक दण्डाने वाढवीत रंुदीच्या दुप्पट असली तर ती 
िाळी उिम समितात ककवा िाळीची रंुदी व उंची िी योनय वाटेल ती घ्यावी. (५, ६) 
 



 अनुक्रमणिका 

 [वरील ्ोकद्वयाचंा अथच खाली त्रदल्याप्रमािेही लावता येईल. 
 

िाळीचा प्रकार रंुदी (दण्ड) उंची (दण्ड) 
कत्रनष्ठ २ ३ 
मध्यम ३ ५ 
उिम ४ ७ ककवा ८] 

 
 खाबंाच्या रंुदीच्या अध्या मापाने (िाळीचा) खाबं व कंप याचंी िाडी असावी व रंुदी (िाडीच्या) 
त्रनम्मे ककवा पाऊिपट असावी. (७) 
 
 िाळी करताना मधल्या भागी रन्धे्र टाळावीत. खाबं समसंखयाचें व कंप त्रवषमसंखयाचें असावते. 
(८) 
 
 िाळीचे सहा प्रकार आहेत. गोनेि, हस्स्तनेि, नन्द्यावतच, र्िुत्रक्रया, पुष्ट्पकिच आत्रि सकिच. (९) 
 
 लाबंट असून कंठापाशी त्रछद्र असते त्याला गोनेि म्हितात, चौकोनी असून किापाशी त्रछद्र असते 
त्याला हस्स्तनेि म्हितात. (१०) 
 
 िीत त्रछदे्र पंचकोनी असून प्रदत्रििक्रमाने नन्द्यावताप्रमािे फुलाचंी रचना केल्यासारखी माडंलेली 
असतात अशा (िाळीस) नन्द्यावतच म्हितात. (११) 
 
 दोन्ही खाबं व कंप सरळ असून िाळीदेखील सरळ असते (म्हििे उभ्या व आडव्या पट्ट्यानंी 
चौरस त्रछदे्र करतात) त्याला र्िुत्रक्रया (म्हितात). नन्द्यावतासारखी आकृती असून त्रछदे्र 
पुष्ट्पकण्ठाप्रमािे ककवा देठाप्रमािे असली (म्हििे पुष्ट्पकिच व सकिच प्रकारची िाळी होते). (१२) 
 
 (िाळीचे) दोन्ही खाबं व दारे कभतीच्या मध्यभागाच्या बाहेर असतात. दारे एक ककवा दोन असून ती 
उघडता ककवा बंद करता येण्यासारखी असतात. (१३) 
 
 सभा वगैरेंची िाळी खाबंाच्या अध्या उंचीवर असावी. लोखंड, लाकूड याचंी ककवा त्रवटाचंी कभतीत 
िाळी असावी. िेथे िे द्रव्य योनय वाटेल तेथे त्या द्रव्याची िाळी करावी. (१४, १४१/२) 
 
 अशी िाळी (ची मात्रहती) सातं्रगतली. त्यानंतर तोरिाचे लिि (सागंतो). (१५) 
 
 काश्यपणिप्लातील जाळीची माणहती हे अकरावे पटल संपले. 
 

तोरि 
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[तोरिाची माणहती] 
 
 आता त्रवशषेतः तोरिाचें लिि सागंतो. खाबंाच्या उंचीचे दहा भाग केले असता त्यातंील सात भाग 
चरिोदय असतो. (१) 
 
 उरलेल्या तीन भागानंा ‘झषभाग’ म्हितात. खाबंाच्या उंचीचे नऊ भाग केले तर सहा भाग 
चरिोदय व उरलेले (भाग) झषाची उंची सागंतात. खाबंाच्या उंचीचे आठ भाग केले तर पाच भाग खाबंाचंी 
उंची (चरिोदय) व तीन भाग कंपाची उंची असते. (२, ३) 
 
 खाबंाच्या उंचीचे ककवा रंुदीचे चार, पाच, सहा (ककवा) सात भाग खाबंाच्या बाहेर अशी तोरिाची 
रंुदी चार प्रकारची असते. (४) 
 
 [देव शब्द वदे असावा असे समिून अथच केला आहे.] 
 
 प्रासाद, मण्डप वगैरेंच्या मध्यभागी तोरि असते. हे ब्राह्मिा, अशा रीतीने कभतीच्या बाहेर तोरि 
असाव.े (५) 
 
 पि या नावाचे एक तोरि आहे, दुसरे मकरतोरि, त्रतसऱ्यास त्रचि ही संज्ञा आहे. (असे) 
तोरिाच्या आकाराचे तीन प्रकार आहेत. (६) 
 
 अधचचदं्रासारखा आकार असलेले, पानाच्या हारानंी भषूत्रवलेले हे पितोरि म्हिनू सागंतात. नंतर 
मकरतोरि सागंतो. (७) 
 
 पाच तोंडे असलेले, दोन्ही बािंूना मगराचे तोंड असलेले, मध्यभागी तळे (ककवा नदी) असून 
त्रनरत्रनराळ्या फळानंी व वलेींनी ते वढेलेले असते. (८) 
 
 त्रनरत्रनराळे अलंकार असलेले, वतुचळाकृती असे मकरतोरि असते. (८१/२)  
 
 वरीलप्रमािेच (परंतु) मध्यभागी तळे (ककवा नदी) असून त्याच्या दोन्ही बािंूना नक्राचे तोंड 
कराव.े तसेच भतू, त्रवद्याधर, कसह, व्याल, हंस इत्यादींनी (व) मोत्याचं्या माळानंी, इतर त्रनरत्रनराळ्या 
छिानंी, रत्नाचं्या समूहानंी भषूत्रवलेले असे त्रचितोरि असते. ही तीनही तोरिे सातं्रगतलीत. (९–११) 
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आकृती १२·१ : तोरि 

 
 चािाि मािसे अंतराळाच्या खाली तोरिाची योिना करतात. ......त्याचं्या दोन्ही बािंूना 
करण्डक पिी असतात. (१२) 
 
 [्ोक १३ येथे संदभचहीन आलेला आहे. तो पुन्हा पटल १५ त ्ोक व ७ व ८ म्हिून आला 
आहे.] 
 
 काश्यपणिल्पातील तोरि (व) कंुभलतालक्षि हे बारावे पटल संपले. 
 

वृत्तस्काणटत 
 

[वृत्तस्फाणटताचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः वृिस्फत्रटताचे लिि सागंतो. सहा अंगुलानंी (११·४ सें. मी.) सुरुवात करून दोन 
दोन अंगुलानंी (३·८ सें. मी.) वाढ करीत १६ अंगुलापंयंत (३०·४ सें. मी.) त्याच्या रंुदीचे (व्यासाचे) सहा 
प्रकार होतात. (१, ११/२) 
 
 त्याचे त्रनगचमन त्याच्या अध्या रंुदीच्या २/३२ ककवा ३/३२ भाग असते. ते वतुचळाकार असून 
तोरिस्तंभाइतकी त्याची रंुदी असते. (२, २१/२) 
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 त्याच्या (तोरिस्तंभाच्या) वर (वृिस्फात्रटत) कंधरासत्रहत ककवा शुकनासीसह असते; ककवा ते 
वतुचळाकार किचकूटाच्या आकृतीप्रमािे कल्पाव.े (३, ३१/२) 
 
 [शुकनासीसाठी पटल २२ पहा व किचकूटाच्या मात्रहतीसाठी पटल ३१ पहा.] 
 
 खाबंाची उंची चार भाग इतकी असेल तर दोन भाग चरिोदय असतो. प्रस्तराची उंची एक भाग 
(व) शुकनासीची उंची एक अंश असते. तसेच कूटाचे माप असून ते िसे सातं्रगतले असेल त्याप्रमािे कराव.े 
(४, ५) 
 
 ककवा सातं्रगतल्याप्रमािे आंतरमंच करावा. वतुचळाकार लतेने भषूत्रवलेले हे वृिस्फात्रटत असते. (६) 
 
 [आंतरमंचाची मात्रहती पटल २५ त त्रदलेली आहे.] 
 
 हे ब्राह्मिा, खाबंाचे तोरि आत्रि त्याचप्रमािे कंुभलता तसेच वतुचळाकार स्फत्रटत हे हाराच्या 
रंुदीवर योिावते. त्रवशषेाने हम्यच (मिल्याचं्या प्रासादाचं्या) इत्यादींच्या खाबंाचं्या मधील अंतरावर (ते) 
करावते. (७, ८) 
 
 काश्यपणिल्पातील वृत्तस्फाणटतलक्षि हे तेरावे पटल संपले. 
 

स्तंभतोरि 
 

[स्तंभतोरि] 
 
 आता त्रवशषेतः स्तंभतोरिाचे लिि सागंतो. खाबंाच्या उंचीचे दहा भाग केले तर नऊ भाग शुद्धद्वार 
होते. (१) 
 
 [शुद्धद्वार– दाराची मोकळी चौकट.] 
 
 खाबंाचे नऊ भाग केले तर आठ भाग दार असते. ककवा खाबंाच्या उंचीचे आठ भाग केले असता 
दार सात भाग असते. ककवा (खाबंाच्या उंचीचे) सहा भाग केले तर ५१/२ भाग दार असाव.े भवगंाचंी उंची, 
खाली व वर, खाबंाच्या उंचीच्या २१/२ भाग सागंतात. (२–३१/२) 
  
 [दार वर व खाली ज्या खोबिींत बसत्रवतात त्यानंा भवगं म्हितात.] 
 
 शुद्धद्वाराची रंुदी शुद्धद्वाराच्या उंचीच्या त्रनम्मे असते. (शुद्धद्वाराच्या) उंचीच्या त्रनम्मे भागात एक, 
दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ व नऊ अंगुले त्रमळवनू ककवा कमी करून दाराच्या रंुदीचे असे १९ 
प्रकार होतात. (४, ५) 
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 असे (दाराचे) प्रकार सातं्रगतले. दाराची उंची तीन प्रकारची असते. सवच प्रकारच्या हम्यांची 
(मिल्याचं्या प्रासादाचंी) दारे मध्यभागी योिावीत. (६) 
 
 [्ोक १ व २ मध्ये त्रदल्याप्रमािे दाराचे उंचीनुसार चार प्रकार होतात.] 
 
 (दाराच्या) खाबंाच्या रंुदीइतके ककवा त्याच्या सवापट अथवा दीडपट द्वारयोगाची रंुदी असते व 
त्याच्या त्रनम्मे िाडी असते. (७) 
 
 [द्वारयोग–दाराची कवाडे िेथे येऊन त्रमळतात त्यास द्वारयोग म्हितात.] 
 
 ककवा त्याची (द्वारयोगाची) िाडी ११/८, ११/२ ककवा ३/४ असते. (द्वार) योगाच्या उंचीचे चार भाग 
करून उिम अग्र एक भाग असते. (८) 
 
 बाहेरच्या बािूला कमळे कोरलेला वरील भाग तीन भाग सागंतात. बाहेरील बािूला कमळे 
कोरलेला भतूार त्याच्या खाली असतो. (९) 
 
 (द्वार) योगाइतकी पतंगाची रंुदी असते. माि तो (कोरलेल्या) कमळात्रशवाय असतो. भवुन 
(भवुगं) व पतंग हे मध्यभागी वलयासह (त्रछद्रासह) असतात. (१०) 
 
 (भवुगं व पतंग यानंा) ताबंे ककवा लोखंड याचंी वळी त्रखळ्यानंी पक्की ठोकलेली असतात. त्याचं्या 
(वळ्याचं्या) व्यासाचा एकतृतीयाशं भागाचा शेंडा िोडिीत (खोबिीत) प्रवशे केलेला असतो. (११) 
 
 भवुगं इत्यादी िोडिीचे (खोबिीचे) भाग दगडाचे असतील तर भवुगं व पतंगाचं्या त्रशखा त्या 
त्रछद्रात िातील इतपत असाव्यात. (१२) 
 
 याप्रमािे चागंले मिबतू (दाराची कवाडे) केल्यानंतर, चागंल्या नििावर, शुभ वारी, शुभ होरा व 
मुहूतावर योग (दाराची कवाडे खोबिीत) बसत्रवण्याचे काम कराव.े (१३) 
 
 हे ब्राह्मिा, योग स्थात्रपल्यानंतर पूिच शास्न्तहोम करावा. (१३१/२) 
 
 कभतीच्या रंुदीचे बारा भाग करून (योग असा बसवावा की) बाहेर पाच भाग राहतील व आतील 
सात भागाचं्या सीमेपाशी योगाचा मध्य येईल. योगाची रंुदी त्याच्या आत व बाहेर अशी सारखी असावी. 
(१४–१५१/२)  
 
 [कभतीच्या पाच भाग व सात भाग त्याचं्या सीमारेषेवर योगाची, दरवािाच्या चौकटीच्या िाडीची 
मध्यरेषा यावी. ्ोक १ ते १५१/२ हे पटलाच्या त्रवषयाला धरून नाहीत. पटलाचा त्रवषय आहे स्तंभतोरि 
हा; पि येथे आला आहे दाराचा त्रवषय. हे ्ोक येथे चुकून आले आहेत. ते वास्तत्रवक सतराव्या 
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पटलातील आहेत. त्यामुळे हे ्ोक व सतराव्या पटलातील पत्रहले पधंरा ्ोक तेच आहेत. तेव्हा दाराची 
अत्रधक मात्रहती सतराव्या पटलात पाहावी.] 
 
 सवच अंलकारासंत्रहत..... ककवा पाच, सहा अगर सातव्या भागात दोन तोरिागे्र असावीत. (१६) 
 
 उरलेला (भाग) पादोदय (चरिोदय) म्हिनू सागंतात. चौकोनी, अष्टकोनी ककवा वतुचळाकृती अशा 
तीन प्रकारची ती दोन तोरिे असावीत. (१७)  
 
 कंुभ, मण्ड याचं्यासह, पोत्रतकेने (बोत्रधकेने) युक्त्त ककवा पोत्रतकेत्रशवाय वीरकाण्ड (वीरकण्ठ) 
असलेला, कभतीतील खाबंाच्या रंुदीच्या त्रनम्मे, पाऊिपट ककवा त्रततकीच (रंुदी) असलेला असा हा, हे 
ब्राह्मिश्रेष्ठा, तोरिातं्रित्रवशाल (नावाचा खाबं) सागंतात. (१७–१९) 
 
 उिर, वािन, कोरलेल्या कमळाचंा भाग, िदु्रवािन या क्रमाने व या रीतीने, शहाण्या मािसाने, 
तोरिातं्रित्रवशाल (करावा) ककवा (त्याच्या) उिराची उंची पाऊिपट, त्याच्या त्रनम्मे वािनाची उंची (व) 
त्याच्या त्रनम्मे गलाचे माप (असाव)े. (२०, २१) 
 
 गलाच्या त्रनम्मे िेपि (कोरीव काम) सातं्रगतले आहे. त्याच्या त्रनम्मे िुद्रवािन असाव.े उिर व 
पोत्रतकेच्यावर वीरकाण्ड (वीरकण्ठ) असाव.े (२२) 
 
 त्याच्या संधीच्या त्रठकािी (उिर व वीरकण्ठ याचं्या सधंीपाशी), खाली गेलेल्या अग्रापाशी मकर 
दाखवावते. तोरिाच्या पढुील भागाची (अग्राची) रंुदी कभतीतील खाबंाच्या (रंुदीच्या) त्रनम्मे असावी. (२३) 
 
 ककवा कभतीतील खाबंाच्या रंुदीइतकी तोरिाग्राची रंुदी असावी. कुड्यस्तंभाच्या विेाच्या 
शवेटाइतकी (?) ककवा त्याच्यापेिा एक दण्डाने िास्त असे तोरिाग्राच्या रंुदीचे चार प्रकार सागंतात. 
(२४, २४१/२) 
 
 कभतीतील खाबंावरील तोरिाची (मात्रहती) सातं्रगतली, (आता) द्वारतोरि सागंतो. (२५) 
 
 दाराच्या इतकी उंची व रंुदी (द्वार) तोरिाच्या खाबंाची असते. इतर सवच (मापे) वरीलप्रमािेच 
असतात. (म्हििे) उिर, वािन ककवा कोरलेली कमळे आत्रि अष्टमंगल, पाच तोंडे असलेले फलक (हे 
सवच) पूवी सातं्रगतलेल्या रीतीने करावते. (द्वारतोरि) वक्त्िाखय, मकराखय ककवा त्रचितोरिाप्रमािे 
करावते. (२६, २७) 
 
 [वक्त्िाखयच्या त्रठकािी पितोरि या अथी पिाखय हा शब्द असावयास हवा. ्ोक १२·६ पहा.] 
 
 मध्यभागी, वरच्या बािूला, दोन्ही पाश्वच बािंूना असलेल्या शूलासंह आरसा, (पाण्याने) पूिच 
भरलेला कंुभ, बैल, चामराची िोडी, श्रीवत्स, स्वस्स्तक, शखं (व) दीप हे देव अष्टमंगल असाव.े श्रीवत्स 
मध्यभागी ठेवनू उरलेले भाग त्याच्या आिूबािंूना असतात. (२८, २९) 



 अनुक्रमणिका 

 
 लोखंड, लाकूड ककवा दगड यानंी द्वारतोरि कराव.े असे द्वारतोरि असते, (आता) स्तंभतोरि 
सागंतो. (३०) 
 
 खाबंाची उंची त्रतनाने त्रवभागून दोन भाग चरिोदय असतो. खाबं सवच अंगासंह पि पोत्रतकेत्रशवाय 
करावा. (३१) 
 
 उिर, वािन, अब्ि, िेपि व खालचे (त्रनम्न) वािन, त्याच्यावर त्रनरत्रनराळी पाने त्रचत्रिलेले असे 
झषकिच असते. (३२) 
 
 [झषकिच ्ोक १२·२ पहा.] 
 
 हे तोरि मकरतोरि असून त्याच्या कंठावर कमळ असाव.े सवच अलंकारानंी भषूत्रवलेले असे हे 
स्तंभतोरि असते. (३३) 
 
 खाबंामंधील अंतरातं, हारान्तरातं ककवा किचप्रासादाच्या मध्यभागी, शालेच्या अंतराळाच्या 
मध्यभागी ककवा सवच घरानंा (स्तंभतोरि) असाव.े (३४) 
 
 स्तंभतोरि सातं्रगतले, कंुभलतेचा त्रवधी ऐक. (३५) 
 
 काश्यपणिल्पातील स्तंभतोरिणवधी हे चवदावे पटल संपले. 
 

खाबंावरील कंुभ 
 

[कंुभस्थललक्षि] 
 
 खाबंाच्या मुळापाशी पि वते्रदकेच्या वर प सनाची कल्पना करावी. खाबंाच्या रंुदीइतकी (त्याची) 
उंची असते व कमळाची रंुदी खाबंाच्या रंुदीच्या सवापट असते. (१) 
 
 प च्या उंचीचे आठ भाग करून कंप एक अंश असावा. खालील प  तीन अंश व गल एक अंश 
सागंतात. (२) 
 
 वरचे प  दोन भाग व कंप एकाने करावा. त्याच्यावर कमळाच्या उंचीइतकीच उंची असलेला कंुभ 
असावा. (३) 
 
 कंुभाची रंुदी त्याच्या उंचीच्या दुप्पट सागंतात. कंुभाच्या तोंडाच्या वर वत्रलमण्डलानंी युक्त्त असा 
खाबंाचा वरचा भाग असतो. (४) 



 अनुक्रमणिका 

 
 (खाबं) कंुभ, मंड याचं्यासह (माि) वीरकाडंात्रशवाय असतो. फलकावर कंुभाच्या मापाचे प  
कल्पाव.े (५) 
 
 असे कंुभ व कंुभलता (सातं्रगतल्यात) त्याचंा त्रनराळा प्रकार पुन्हा सागंतो. वरीलप्रमािेच परंतु 
संत्रधकेच्या वर (फत्रलकासंधी ्ोक ९·२३) प्रयत्नाने बोत्रधका न ठेवलेल्या (पि) वीरकाण्ड असलेल्या 
खाबंाची कंुभलता (ककवा कंुभ व कंुभलता) सातं्रगतली आहे. स्तंभतोरिाप्रमािे वरती तोरिालय कराव.े 
(७) 
 
 [स्तंभ कंुभलता या शब्दाऐविी कंुभ कंुभलता असा शब्द असल्यास त्याचा अथच कंसात त्रदला 
आहे.] 
 

 
आकृती १५·१ : कंुभस्थललिि 

 
 हे ब्राह्मिा, कंुभलतेची अशी तीन प्रकारची रचना सागंतात. (८) 
 
 [वस्तुतः तीन नसून फक्त्त दोन प्रकार सातं्रगतले आहेत. पत्रहल्या प्रकारात बोत्रधका असते परंतु 
वीरकण्ठ नसतो, तर दुसऱ्या प्रकारात बोत्रधका नसून वीरकण्ठ असतो.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 काश्यपणिल्पातील कंुभस्थललक्षि हे पंधरावे पटल संपले. 
 

वृत्तस्फुणटत 
 

[वृत्तस्फुणटत] 
 
 आता त्रवशषेतः वृिस्फुत्रटताचे लिि सागंतो. सहा अंगुलानंी (११·४ सें. मी.) सुरुवात करून दोन 
दोन अंगुलानंी (३·८ सें. मी.) वाढ करीत सोळा अंगुलापंयंत (३०·४ सें. मी.) त्याच्या रंुदीचे (व्यासाचे) 
सहा प्रकार होतात. (१, ११/२) 
 
 त्याचे त्रनगचमन त्याच्या रंुदीच्या त्रनम्मे (ककवा) दोनतृतीयाशं असते. (२) 
 
 आतल्या वतुचळाचा व्यास तोरिस्तंभाच्या रंुदीइतका असतो. त्याच्यावर डुकराच्या तोंडासत्रहत 
अथवा त्यात्रशवाय कंधर असतो. (३) 
 
 ककवा तेथे वतुचळाकार किचकूटाची आकृती कल्पावी. खाबंाच्या उंचीचे चार भाग केले तर दोन भाग 
चरिोदय असतो. (४) 
 
 प्रस्तराची उंची एक अंश व शुकनासीची उंची एक अंश असते. त्याच मापाने कूट असते. ते िसे 
(शास्त्रात) सातं्रगतले आहे त्याप्रमािे कराव.े (५) 
 
 ककवा (शास्त्रात) सातं्रगतल्याप्रमािे आतंरमंच करावा. वतुचळाकार लतेने भषूत्रवलेले असे वृिस्फुत्रटत 
असते. (६) 
 
 हे ब्राह्मिा, खाबंाचे तोरि (स्तंभ नावाचे तोरि) आत्रि त्याचप्रमािे कंुभलता तसेच वतुचळाकार 
स्फुत्रटत हे हाराच्या रंुदीवर योिावते. त्रवशषेतः हम्यच इत्यादींच्या खाबंाचं्या मधील अंतरावर (ते) कराव.े 
(७, ८) 
 
 काश्यपणिल्पातील वृत्तस्फुणटताचे लक्षि हे सोळावे पटल संपले. 
 

दार 
 

[दाराची स्थापना] 
 
 [या व चवदाव्या पटलातील ्ोक १ ते १५ सारखेच आहेत. तेव्हा १ ते १५ ्ोकाचंा अथच १४·१–
१५ तेथे बघावा.] 



 अनुक्रमणिका 

 
 दत्रििेकडील (उिव्या हाताच्या) कवाडाला द्वारपत्रट्टका असावी. द्वारपत्रट्टकेची रंुदी तीन, चार 
ककवा पाच अंगुले (५·७, ७·६ ककवा ९·५ सें. मी.) असावी. (१६) 
 
 [घरातून बाहेर पडताना उिव्या हाताकडे िे कवाड येते त्याला द्वारपत्रट्टका असावी. त्रशल्परत्न 
२२·९४ पहा.] 
 
 त्रतच्या (द्वारपत्रट्टकेच्या) तीन भागापंैकी एक भाग त्रनगचमन असते; ककवा या कवाडाचें त्रनगचमन या 
त्रनगचमनाच्या दुप्पट सागंतात. (१७) 
 
 द्वारपत्रट्टकेच्या दोन्ही बािंूस त्रनगचमनाच्या आत (त्रनगचमन सोडून उरलेल्या भागात) परंतु मध्यभागी 
लोखंडी वतुचळाकृती कड्या असाव्यात व त्या त्रखळ्यानंी पक्त्क्त्या बसत्रवलेल्या असाव्यात. (१८) 
 
 कवाडाच्या बाहेरील व तसेच आतील बािंूना लोखंडाचे ककवा लाकडाचे त्रिमंगल असाव.े त्याचे 
त्रनगचमन त्याच्या उंचीच्या त्रनम्मे असाव.े (१९) 
 
 कवाडे िेथे एकमेकासं त्रमळतात तो भाग लोखंडाने व लाकडाने मिबतू करावा. (साखळीप्रमािे 
असलेल्या) कडीसह ती कवाडे (सहि) उघडता व बंद करता येण्यासारखी असावीत. (२०) 
 
 तेथे सवच अवयव मिबूत असून दार मध्यसूिात असाव.े प्रासादात, मण्डपात त्याचप्रमािे 
गोपुरातदेखील अशीच (दाराची) योिना करावी. (२१) 
 
 [्ोक २०१/२ सवेषा ं घटयन् ति मध्यसूित्रक्रया चरेत् । असा घेऊन अथच लावला आहे. मळू 
पुस्तकातील ्ोकाधच अशुद्ध आहे.] 
 
 असे दार सातं्रगतले, आता कंपद्वार ऐक. (२२) 
 
 काश्यपणिल्पातील दाराच्या स्थापनेबद्दलचे सतरावे पटल संपले. 
 

कंपव्दार 
 

[कंपद्वाराचे (णखडकीचे) लक्षि] 
 
 आता कंपद्वाराचा संपूिच त्रवधी सागंतो. (कंपद्वार) प्रासाद, मण्डप याचं्या चारी त्रदशानंा ककवा 
उपत्रदशानंा असते. (१) 
 



 अनुक्रमणिका 

 त्याचं्यामधील (प्रासाद, मंडप याचं्यामधील) अंतराळात ककवा आकाशाकडे िेथे मुख येईल अशा 
त्रठकािी, हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, चागंल्या कंपद्वाराची योिना करतात. (२) 
 
 दोन कवाडे असलेले, पाच हात (२·२८ मीटर) इतकी मोठी रंुदी असलेले, ित्रमनीपासून 
उिराच्या कडेपयंत उंची असलेले कंपद्वार असाव.े (३) 
 
 [येथे वस्त्रद्वीतकृतं हा शब्द पिद्वीतकृतं असा घेतलेला आहे तसेच पत्रिव्यासयुक्त्तं हा शब्द 
पंस्क्त्तव्यासयुक्त्त असा घेऊन वरील ्ोकाचा अथच लावण्याचा प्रयत्न केला आहे.] 
 
 भवुगं, पतंग, आत्रि योग मागे सातं्रगतलेल्या िाडीचे करून आतमध्ये (त्रखडकीच्या आत) मिबूत 
बसवावते. (४) 
 
 योगाच्या व्यासाइतकी िाडी असलेला, खाबंाच्या इतकी उंची असलेला, मूळ व अग्र याचं्यासह 
तरंग खाबं असावा. (५) 
 

 
आकृती १८·१ : कंपद्वार 

 
 भवुगं व पतंग याचं्या त्रछद्रात तरंग खाबं मिबूत बसवावा. (५१/२) 
 
 आतंर खाबंाचंी संखया चार, सहा, आठ ककवा दहा, बारा ककवा १४ अथवा १६ असते. 
आंतरखाबंातंील अंतर असे असाव ेकी, कोिीही त्याचं्यामधील अंतरातून आत ककवा बाहेर िाऊ शकिार 
नाही. (६, ७) 
 



 अनुक्रमणिका 

 कवाडाच्या योगाप्रमािे (खोबिीत) आतंरखाबं स्थापावते. प्रत्येक कंपद्वाराला कवाड वगैरेंची 
झरोक्त्यासह योिना करावी. (८) 
 
 कवाडात दोन ककवा तीन झरोके (झडपा) असाव्यात. हिीनेदेखील हलिार नाही असे भरभक्कम 
दार बाधंाव.े (९) 
 
 [व्योमग्रास–आकाशाचा लहानसा तुकडा असा अथच करून त्या अथी झरोका हा शब्द वापरला 
आहे.] 
 
 कंपद्वार सातं्रगतले, त्यानंतर प्रस्तर ऐक. (१०) 
 
 काश्यपणिल्पातील कंपद्वाराचे (णखडकीचे) लक्षि हे अठरावे पटल संपले. 
 

प्रस्तर 
 

[प्रस्तरलक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः प्रस्तराचे लिि सागंतो. खाबंाच्या त्रनम्म्याने ककवा खाबंाच्या उंचीच्या त्रनम्म्याने 
मंचकाचे (प्रस्तराचे उंचीचे) माप असते. (१) 
 
 (हस्तत्रलत्रखतातं चकू असल्याने त्रद्वरुक्त्ती झाली आहे.) 
 
 प्रस्तराच्या उंचीचे २१ भाग करून त्यातं तीन भाग उिर असतो. वािन एक भागाने, भतूमाला तीन 
भाग असते. (२) 
 
 भतूमालेच्यावर वािन एक भागाने, कपोताची उंची सात अंश, आकलग एक भागाने (असतो.) (३) 
 

 
आकृती १९·१ : प्रस्तर (१) 

 



 अनुक्रमणिका 

 अंतत्ररत एक अंशाने कराव,े प्रतीची उंची तीन अंश, वािन एक भागाने कराव े आत्रि दुसऱ्या 
प्रकाराने–(४) 
 
 उंचीचे १९ भाग करून उिर तीन भाग, एक भागाने वािन कराव,े तीन अंशाचंी वलभी (वलेबटु्टी 
काढलेली पट्टी) असावी. (५) 
 
 वािन एक भागाने (व) कपोताची उंची सहा अंश असावी. आकलग एक अंश व एक अंशाने अंतत्ररत 
असाव.े (६) 
 
 प्रतीची उंची दोन भाग व वािन एक भागाने असते. अशी (त्रनरत्रनराळ्या थरत्रवभागाचंी) उंची 
सातं्रगतली, आता अंगिात (प्रस्तराचे त्रनरत्रनराळे थर, त्रवभाग व त्याचें त्रनगचमन) सागंतो. (७) 
 
 खाबंापासून पोत्रतकेचे िेवढे त्रनगचमन तेवढे बोत्रधकेपासून उिराचे त्रनगचमन असते. वािनाचे 
उिरापासून त्रनगचमन वािनाच्या उंचीइतके असते. (८) 
 

 
आकृती १९·१ : प्रस्तर (२) 

 



 अनुक्रमणिका 

 वािनाच्या बाहेर वलभीचे त्रनगचमन वलभीच्या उंचीइतके असते, ककवा उंचीच्या पाऊिपट अथवा 
त्रतच्या त्रनम्मे ककवा खालील वािनाच्या रंुदीइतके त्रनगचमन असते. (९) 
 
 वािनानंतरच्या कपोताचे त्रनगचमन होमाच्या त्रनगचमनाइतके असते, ककवा (कपोताचे त्रनगचमन 
अत्रधष्ठानाच्या) उपानाच्या कडेपयंत अथवा िगतीच्या अतंापयंत असते. (१०) 
 
 [येथे कपोताची कडा व होम ककवा अत्रधष्ठानाचे उपान अथवा िगती याचंी कडा समसूिातं असतात 
असे सातं्रगतले आहे.] 
 
 वािनापेिा कपोताचे त्रनगचमन अधा दण्ड अथवा एक दण्ड ककवा दीड दण्ड असते. वािनापासून 
कपोताचे त्रनगचमन व आलंबन सारखे असते. (११) 
 
 [आलंबन म्हििे आधार. कपोतासाठी िो आधार (आधारपट्टी) असतो त्याचे त्रनगचमन कपोताच्या 
त्रनगचमनाइतकेच असते.] 
 
 कपोत गोपानासह ककवा गोपानात्रशवाय असतो. बाहेरील खाबंाप्रमािे असून त्यास कुकलगप्रत्रत 
(?). म्हितात (?). (१२) 
 
 आकलग व अतंत्ररत याचें प्रवशे ककवा अंतगचमन त्याचं्या उंचीइतके असतात. वािनाच्या उंचीइतकेच 
वािनाचे त्रनगचमन सातं्रगतले आहे. (१३) 
 
 उिराच्या अग्राचे त्रनगचमन एक, पाऊि ककवा अधा दण्ड असते. उिराला शोभेल असे वािनाचे 
अंतगचमन असते. (१४) 
 
 [हे बहुधा दुसऱ्या प्रकारच्या उिराचे व वािनाचे त्रनगचमन सातं्रगतले असाव े ककवा उिर व वािन 
याचं्या त्रनगचमनाचा हा दुसरा प्रकार असावा. कपोताच्या त्रनगचमनाचेही असेच प्रकार सातं्रगतले आहेत. ्ोक 
१० व ११ पहा.] 
 
 उिरावरील भाग वलभी (वलेबुट्टी काढलेली पट्टी) तसेच वतुचळाकार (वतुचळात बसत्रवलेले) हंस 
इत्यादींनी भषूवाव.े त्रनरत्रनराळ्या पानानंी व लतानंी कपोत आत्रि किचपात्रलका (अलंकाराव्यात.) (१५) 
 
 प्रतीचे अग्र (वरील भाग) मकरीबधं (मगराचें त्रनरत्रनराळे आकृत्रतबधं), प्रत्रतकसह वगैरेंनी भषूत्रवलेले 
असते. हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, अशी ज्याला प्रस्तरवगच म्हितात त्याची (मात्रहती) सातं्रगतली. (१६) 
 
 काश्यपणिल्पातील प्रस्तरलक्षि हे एकोणिसावे पटल संपले. 
 



 अनुक्रमणिका 

गल 
 

[गलभूषि] 
 
 आता त्रवशषेतः गलाच्या अलंकाराचें लिि सागंतो. वरील भागाची िी उंची ते गलाचे माप असते 
असे सागंतात. (१) 
 
 [सगळ्यातं वरच्या मिल्याच्या वर वते्रदका व तीवर गल (कण्ठ) असतो व त्यावर त्रशखर असते.] 
 
 ककवा त्या उंचीच्या त्रनम्मे (उंची) गलाचे माप सातं्रगतले िाते. त्याच्या उंचीच्या त्रतसरा, चवथा 
ककवा पाचवा भाग ककवा उरलेला सवच भाग (म्हििे अधा) वते्रदकेची उंची असते. उरलेला गलाचा उदय 
म्हििे ती (वते्रदका) सोडून उरलेली गलाची उंची सागंतात. (२, २१/२) 
 
 वते्रदकेच्या रंुदीचे चार, पाच ककवा सहा अंश केले असता गलाची रंुदी अनुक्रमे तीन, चार व पाच 
भाग असते. (३, ३१/२) 
 
 [गलाची रंुदी = ३/४ ककवा ४/५ ककवा वते्रदकेची रंुदी.] 
 
 खाबंाचा वते्रदकेत िेवढा प्रवशे असतो तेवढाच खाबंाचा प्रवशे गलामध्ये असतो; ककवा त्याच्या 
पाऊिपट अथवा त्रनम्मे गलामध्ये खाबंाचंा प्रवशे असतो. असे त्रनरत्रनराळ्या पद्धतींनी कत्याच्या (घराच्या 
मालकाच्या) इच्छेप्रमािे (गल) करावा. (४, ५) 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती २०·१ : गलभषूि 

 
 नागरपद्धतीत कण्ठ (गल) चौकोनी (व) द्रात्रवड पद्धतीत गल अष्टकोनी असतो व वसेरपद्धतीत 
गल वतुचळाकार असतो. गलाचे माप (आकार) त्या त्या पद्धतीप्रमािे कराव.े (६) 
 
 प्रत्येक त्रदशलेा भद्रासत्रहत नात्रसका व नकुलखाबं असावा. गलाची उंची २४ अंश असेल तर 
गलोदय १६ अंश असतो. (७) 
 
 उिराची उंची ३ अंश व वािन गलाच्या एक भागाइतके असते ककवा दोन भाग ककवा त्रनरत्रनराळ्या 
मापाचा असतो (ककवा) वािनाची उंची एक भाग (फक्त्त) असते. (८) 
 
 [्ोक फार अशुद्ध आहे आदं्वश या त्रठकािी त्रद्वव्द्यशं असा शब्द धरून अथच त्रदला आहे.] 
 
 उिराचे गलापासून त्रनगचमन (त्याच्या उंचीच्या) अधे असाव.े वािन वगैरेंचे (त्रनगचमन) पूवीप्रमािेच 
असते. (८१/२)  
 
 [वािन वगैरेंची मात्रहती पटल १९ मध्ये त्रदली आहे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 ककवा, गलाच्या उंचीचे बारा भाग सागंतात. उिराची उंची तीन अंश, वािनाची उंची एक अंश, 
त्याच्या त्रनम्मे (अधा अंश) मुत्रष्टबंध असून मध्यभाग दीड अशं सागंतात. (९, १०) 
 
 कमळिीची उंची तीन अंश (व) पत्रट्टका एक अंश असावी. दण्डकेची उंची दीड अंश व विचपत्रट्टका 
एक अंश असते. (११) 
 
 त्याच्यावर गोपान ककवा लुपारोहि कल्पाव.े वािन वगैरेंचे त्रनगचमन त्याचं्या उंचीइतके असाव.े 
(१२) 
 
 गलाच्या वरच्या भागापासून त्रशखरावर असलेल्या प भागापयंत िो भाग त्याला गोपान म्हितात. 
 
 याप्रमािे गलाची उंची व रंुदी अलंकारासंत्रहत सातं्रगतली. (१३) 
 
 काश्यपणिल्पातील गलणवधान हे णवसावे पटल संपले. 
 

णिखर 
 

[णिखराचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेाने त्रशखराचे लिि सागंतो. वरील मिल्याच्या खाबंाच्या उंचीइतकी त्रशखराची उंची 
असते. (१) 
 
 ककवा अध्या (की सव्वापट?) उंचीइतकी त्रशखराची उंची असते. ककवा िर रंुदीइतकीच 
(त्रशखराची उंची असेल) तर त्याचे त्रनगचमन, वलभी व वािन याचं्या त्रनगचमनाहून एक, दीड ककवा दोन दण्ड 
(िास्त) असते. आधाराचे त्रनगचमन त्रततकेच असते. (२, ३) 
 



 अनुक्रमणिका 

 
आकृती २१·१ : त्रशखर 

 
 त्याच्या त्रनगचमनाइतकीच वलभीपासून कपोताची उंची असते. कपोताच्या वरती शीषाची उंची 
वलभी व वािन याचं्या (उंची) इतकी असते. (४) 
 
 त्रशखराच्या मध्याची रंुदी कंपाच्या त्रनगचमनाइतकी असते, ककवा (रंुदी) तेवढीच (कंपाइतकीच), 
त्याच्या पाऊिपट ककवा त्रनम्मे अशी चार प्रकारची असते. (५) 
 
 तेथे (त्रशखराच्या) रंुदीच्या पाच भागापंैकी फत्रलकेची रंुदी तीन भाग असते. त्रशखरावरील 
वत्रलकस्थान उंचीच्या पाचवा भाग असते. (६) 
 
 (त्रशखराच्या उंचीचे) चार भाग संपल्यानंतर फत्रलका वतुचळाकृती करावी. तीन, चार, ककवा पाच 
अंगुले (५·७ सें. मी., ७·६ सें. मी. ककवा ९·५ सें. मी.) बत्रलक (आत्रि) तसेच मण्डल असते. (७) 
 
 त्याच्या रंुदीच्या एकचतुथांश आतील वतुचळाची िाडी असते. दोन ककवा समसंखयाचंी 
त्रशखराभोवती ही वतुचळे कल्पावीत. (८) 
 



 अनुक्रमणिका 

 वत्रलकेच्या खाली व वर त्रतच्या उंचीच्या त्रनम्मे उंची असलेले विे असते. वत्रलकेच्या व्यासाचे पाच 
भाग केले तर प ची रंुदी दोन अंश असते. (९) 
 
 त्रशखराच्या मापाच्या शवेटापयंत (शीषाच्या टोकापयंत) प ची उंची सातं्रगतली आहे. प च्या 
उंचीचे तीन भाग केले असता एक भाग कंुभाच्या खालचा अवलननक (बारीक भाग) असतो. (१०) 
 
 (अ)वलननाच्या तीन भागापंकैी एक भाग कंुभाच्या वर कन्धर (गल) असतो. कन्धराच्या त्रतप्पट 
कंुभ व त्याच्या एकतृतीयाशं कूश्मल असते. (११) 
 
 कंधरापेिा कंुभाच्या मधल्या भागाची रंुदी खूपच िास्त असते. बत्रलकाच्या नंतर शीषाच्या 
मध्यापासून रंुदी क्रमाक्रमाने कमी कमी करावी. (१२) 
 
 मध्यापासून वािनापयंत क्रमाक्रमाने रंुदी कमी करावी व (म्हििेच) त्यापासून (वािनापासून) 
कपोताच्या कडेपयंत क्रमाक्रमाने रंुदी खूप वाढवीत िावी. (१३) 
 
 त्रशखराच्या उंचीच्या त्रनम्मे ककवा प च्या उंचीच्या त्रनम्मे स्तूपीची उंची असते. स्तूपीच्या उंचीचे २२ 
भाग केले तर प  दीड भागाने व कंप अधा भाग सागंतात. गल अधा भाग मापाचा (व) त्रततकाच (अधा 
भाग) वरचा कंप असतो. प  एक अंशाने कराव.े (१४, १५) 
 
 पाच भाग घटाची उंची, कंप अधा अंश मापाचा (व) प  एक अंशाने कराव.े कंप अधा अंश मापाचा 
(असावा.) (१६) 
 
 कंुभ पाच अंश (व) कंप दोन अंश सागंतात. प  एक अंशाने कराव.े पात्रलकेची (लहान कंुभाची) 
उंची एक भागाने, प  अध्या भागाने, प  अध्या भागाने व उरलेले (म्हििे एक भाग) कूश्मल असते. 
त्रशखराच्या आकाराप्रमािे कंुभ, फत्रलका (?) त्याचप्रमािे कूश्मल असाव.े (१७, १८) 
 
 नागर (पद्धतीत) शीषच चौकोनी, द्रात्रवड (पद्धतीत) अष्टकोनी व वसेर (पद्धतीत) गोल असते. 
याप्रमािे अनुक्रमाने त्रशखराचा आकार असतो. (१९) 
 
 त्रनरत्रनराळ्या पानानंी, लतानंी त्रशखर भषूवाव.े असे त्रशखराचे लिि (सातं्रगतले), नात्रसकेचे लिि 
ऐक. (२०) 
 
 काश्यपणिल्पातील णिखरलक्षि हे एकणवसावे पटल संपले. 
 

नाणसका 
 

[नाणसका लक्षि] 



 अनुक्रमणिका 

 
 आता त्रवशषेतः नात्रसकेचे संपूिच लिि सागंतो. त्रशखरावरती (त्याच्या) रंुदीइतकी (रंुदीची) 
ललाटनात्रसका सागंतात. (१) 
 
 त्रशखराच्या रंुदीच्या त्रतसऱ्या, चवथ्या व पाचव्या भागाइतकी रंुदी असलेल्या नात्रसका क्रमाने 
उिम, अधम व (मध्यम प्रकारच्या असतात.) (२) 
 
 [बहुधा क्रम उिम, मध्यम व अधम असावा.] 
 
 प्रत्रसद्ध महानासी तीन प्रकारची सागंतात. नासीचे त्रनगचमन त्रशखराइतके ककवा (त्याच्या) पाऊिपट 
अथवा त्रनम्मे असते. (३) 

 
आकृती २२•१ : महानासी 

 
 त्या (त्रशखराच्या) उंचीच्या एकतृतीयाशं ककवा एकचतुथांश उंची कमी करून उरलेल्या उंचीइतकी 
(म्हििेच त्रशखराच्या उंचीच्या दोनतृतीयाशं ककवा तीनचतुथांश) उंची नासीची असते. सातं्रगतलेल्या 
उंचीच्या त्रनम्मेदेखील (नासीची उंची) सागंतात. (४) 
 
 नासीच्या उंचीच्या त्रनम्मे त्रतच्या (नासीच्या) वरील शस्क्त्तध्विाची उंची असते. ककवा तीनचतुथांश 
अथवा तीन भागापंैकी एक भाग त्याची (शस्क्त्तध्विाची) उंची असते. (५) 
 
 त्या शस्क्त्तध्विाची उंची तीन भागातं त्रवभागनू दोन भाग ककनरीवृि (वक्त्ि?) असते व त्यातून 
उरलेले (एक भाग) गलाचे माप असते. (६) 
 
 (शस्क्त्तध्विाच्या) दण्डाची (?) रंुदी गलाच्याइतकी (एक भागाइतकी) असते व ककनरीमुखाची 
(रंुदी) त्याच्या दुप्पट (दोन भाग) असते. शस्क्त्तध्विाच्या वरती पि (खङ ग) ककवा शलू असतो. (७) 
 
 शूलाची उंची ककनरीमुखाच्या उंचीइतकी असावी. पि (खङ ग) सातं्रगतलेल्या प्रमािात िसे सुंदर 
त्रदसेल तसे असाव.े (८) 



 अनुक्रमणिका 

 
 मुखपट्टीची रंुदी एक दण्ड ककवा नासीच्या (रंुदीच्या) अधी असते. (ककवा अधा दण्ड असते.) 
मुखपत्रट्टका वलेी, मण्डल, छि वगैरेंनी भषूवावी. (९) 
 
 मुखपट्टी सोडून उरलेल्या भागाला गाढ (अवगाढ?) म्हितात. त्याच्याखाली दोन पट्ट असतात व 
तीन नाली (अतंत्ररत) असलेल्या प्रतीने भषूत्रवलेले असते. (१०) 
 
 (अवगाढ) शलूाप्रमािे, स्थलाप्रमािे (ित्रमनीप्रमािे), व्यालासह ककवा नाटकातील दृश्यासत्रहत, 
लहान माळा, कूटकोष्ठ इत्यादींनी भषूत्रवलेले असाव.े ककवा त्रवमानाप्रमािे (त्रवमान पद्धतीच्या 
प्रासादाप्रमािे) दाखवाव.े (११) 
 
 ककवा पि अथवा त्रचितोरि आत्रि मकरतोरि असावते. तोरिाच्या मध्ये (हिीच्या सोंडेने) 
पाण्याचा अत्रभषेक होत असलेली लक्ष्मी दाखवावी. (१२) 
 
 त्रनरत्रनराळ्या प्रकारानंी ककवा इतर पद्धतींनी नात्रसकेचे अवगाढ सुशोत्रभत कराव.े महानासी भद्रासह 
व सवांगयुक्त्त खाबं असलेली करावी. (१३) 
 
 [नात्रसकाधाच्या ऐविी नात्रसगाढं असा शब्द असावा असे समिून त्याप्रमािे अथच केला आहे. 
 
 सवांग–खाबंाचे कंुभ, निीचा भाग (मण्ड), कमळ वगैरे िे अलंकार व अवयव असतात त्यानंा 
सवांग म्हितात.] 
 
 उिर, वािन, अब्ि आत्रि िेपि नात्रसकेत कल्पावते. त्रवशषेतः नात्रसकेच्या कण्ठाच्या भागी (ते) 
त्रतच्या रंुदीच्या प्रमािात असावते. (१४) 
 
 नात्रसकेच्या खाबंाची रंुदी वरील मिल्याच्या खाबंाच्या रंुदीइतकी ककवा त्याच्या त्रनम्याइतकी 
असावी. त्याची (खाबंाची) उंची कंठाच्या उंचीइतकी असते. (१५) 
 
 [ऊध्वचस्तंभ या शब्दाऐविी ऊध्वचभसू्तंभ असा शब्द धरून अथच केला आहे.] 
 
 खाबं अष्टकोनी, गोल, चौकोनी ककवा त्याच्या (ऊध्वचभसू्तंभाच्या) आकाराचा असावा. नात्रसकेची 
रंुदी दोन ककवा तीन दंड असते. (१६) 
 
 नात्रसकेच्या खाबंाची बाहेरची कडा सोडून उरलेली नात्रसकेची रंुदी असावी. नात्रसकेच्या खाबंाच्या 
मध्ये त्रतच्या मूतीची स्थापना करावी. (१७) 
 
 [येथे नात्रसकेची रंुदी दोन ककवा तीन दण्ड असते, ती नात्रसकेच्या खाबंाचंी रंुदी सोडून 
सातं्रगतलेली आहे. 
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 नात्रसका ज्या देवाच्या मस्न्दराच्या त्रशखरावर असेल त्यावर नात्रसकेत बसत्रवलेल्या मतूींचा प्रकार 
अवलंबून असतो. त्रशवालयाच्या त्रशखरावर शकंराच्या अनेक प्रकारच्या मूतींपैकी एक मूती नात्रसकेत 
बसत्रवलेली असते.] 
 
 ही महानासी सातं्रगतली, िदु्रनासीचा त्रवधी ऐक. िुद्रनासीची रंुदी दीड, दोन ककवा तीन दण्ड 
असते. (१८) 
 त्रतच्या (िुद्रनासीच्या) रंुदीच्या एकतृतीयाशं ककवा एकचतुथांश भाग कमी करून उरलेली त्रतची 
उंची असते. कपोताच्या आधारापासून िुद्रनासीची उंची कल्पावी. (१९) 
 

 
आकृती २२·२ : िुद्रनात्रसका 

 
 [नागोचं्च याऐविी नासोचं्च हा शब्द घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 प्रत्रतवािनाच्या सीमेपयंत त्रतच्या (िदु्रनासीच्या) शस्क्त्तध्विाची उंची असते. त्रतच्या उंचीचे तीन 
भाग करून एक भाग कंठाचे माप असते. (२१) 
 
 नासी ताल वगैरेंनी भषूवनू ती त्रनरत्रनराळ्या अलंकारासंह असावी. कपोताच्या प्रत्येक चवथ्या 
भागावर स्वस्स्तकाची आकृती असावी. (२२) 
 
 [व्यासं च्याऐविी नासी हा शब्द घेऊन अथच केला आंहे. प्रत्येक मिल्याच्या कपोतावर 
स्वस्स्तकाकृती असावी असाही अथच होऊ शकेल.] 
 
 कूट, शाला व पंिर (याचं्यातील अंतराच्या) मध्यभागी अल्पनात्रसका (िुद्रनासी) असावी. 
‘भद्र’नात्रसका त्रवशषेतः त्रशखरावर कल्पावी. (२३) 
 
 शालेच्या पुढच्या बािूला ‘ललाट’ नावाची नात्रसका असावी. (२४) 
 
 नात्रसकालिि सातं्रगतले, त्यानंतर प्रासादाचे माप (सागंतो.) (२५) 
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 काश्यपणिल्पातील नाणसकालक्षि हे बाणवसावे पटल संपले. 
 

प्रासादाचें प्रकार 
 

[प्रासादाची मापे] 
 
 आता त्रवशषेाने प्रासादाचे माप सागंतो. प्रासाद, सदन, स , हम्यच, धाम, त्रनकेतन, मस्न्दर, भवन, 
वास, गेह, त्रदव्यत्रवमान, आश्रय, आस्पद आत्रि तसेच आधार, प्रत्रतत्रधष्ट्ण्य हे सवच प्रासादाचे पयायशब्द 
आहेत. तेव्हा येथे दुसरी काही (मात्रहती) न सागंता (प्रासादाची) मापे सागंतो. (१–३) 
 

लाबंीची मापे 
 
 आठ धरानंी (यूका) एक यव होतो व आठ कपपींनी (ऊ) एक धर होतो. आठ त्रपशुनानंी (उवा) 
(त्रमळून) वालाग्र संजे्ञचे माप होते. (४) 
 
 लहान मुलाच्या डोक्त्यावर केस असतात त्याचं्या अग्राच्या मापाइतक्त्या (वालाग्राच्या) एकअष्टमाशं 
िे माप त्रमळते ते मूळमाप समिले िाते. (५) 
 
 [सायं हा शब्द न घेता तो साष्टं असा घेतला आहे. ्ोक ४ व ५ अशुद्ध आहे. आठ यूका = १ ऊ, ८ 
उवा = १ वालाग्र, ८ वालाग्र = १ यव अशी मापे सवचसाधारितः त्रशल्पशास्त्रात त्रदलेली असतात.] 
 
 सात संखयेच्या यवाचं्या रंुदीला मध्यम अंगुल म्हितात. सहा संखयेच्या यवाचं्या रंुदीला अधम 
अंगुल म्हितात. (६) 
 
 तादुंळाच्या चार दाण्याचं्या लाबंींनी उिमसंज्ञक अंगुली होते. तीन तादुंळानंी (लाबंींनी) अधम 
अंगुली होते असे सागंतात. (७) 
 
 श्वेतशाली (पाढंरा तादूंळ), महाशाली (लाबंट तादूंळ), त्याचप्रमािे रक्त्तशाली (ताबंडा तादुंळ), 
सौगन्धी (सुगन्ध असलेला तादुंळाचा प्रकार), हेमशाली (सोन्याप्रमािे त्रपवळा तादूंळ) असे शालीचे 
(तादुंळाचे) पाच प्रकार आहेत. (८) 
 
 त्यामंधील रक्त्तशालीची लाबंी अध्या अंगुलाइतकी असते. हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, असे एकंदर सहा 
प्रकारानंी अंगुलाचे माप सागंतात. (९) 
 

[१) ७ यव = १ मध्यम अंगुल २) ६ यव = १ अधम अंगुल 
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३) ४ शाली = १ उिम अंगुल ४) ३ शाली = १ अधम अंगुल 
५) २ रक्त्तशाली = १ अंगुल ६) ८ यव = १ उिम अंगुल हा सहावा प्रकार असावा.] 

 

१ ते १०० संख्यानंा पयशवाचक िब्द 
 
 एका अंगुलाला चन्द्र, िीव, त्रशवाशं, व्योम वगैरे म्हितात. आत्रि तसेच वृि, पंख, अत्रश्वनौ हे दोन 
अंगुलींचे संज्ञक (शब्द) आहेत. (१०) 
 
 तीन अंगुलानंा काल, अनल, रुद्राि, शूल, आलेखन, गुि अशा संज्ञा आहेत. वदे, अस्ब्ध, युग, 
कोलक या चार अंगुलाचं्या संज्ञा होत. बाि, भतू, इस्न्द्रय अशा पाच अंगुलाचं्या संज्ञा आहेत.... (११, १२) 
 
 सहा अंगुलानंा सार, चारमक, र्तू, कौत्रशक म्हितात. सात अंगुलाचें त्रवधान पाताळ, र्षी, धाता 
ककवा.... (१३) 
 
 [सार नसून सम शब्द पात्रहिे. सम म्हििे सहा ताऱ्याचें कृत्रिका निि. 
 
 धातं असा शब्द नसून धातू असा शब्द पात्रहिे. सप्तधातू हा सात या आकड्याला पयायशब्द आहे.] 
 
 माता, लेक आत्रि तसेच स्मर हे सात अंगुलाकंत्ररता (पयायशब्द) आहेत. आठ अंगुलाचं्या संज्ञा 
हिी, पवचत, वसू, मूती अशा आहेत. नऊ अंगुलानंा शस्क्त्तद्वार ककवा गृहद्वार, सूि, अनन्तघन, आद्य, त्रद्वि 
असे म्हितात. (१४, १५) 
 
 [लेक शब्द नसून तो लोक, सप्तलोक हा असावा. स्मर म्हििे नऊ कामस्थाने.] 
 
 दहा अंगुलानंा आठासह नात्रडका, धमच अशा संज्ञा आहेत. ११ अंगुलानंा कंशात तसेच रुद्र असे 
म्हितात. (१६) 
 
 [कंशात हा शब्द अशुद्ध असून, त्रिष्टुप्, ११ अिराचंा छन्द, हा शब्द पात्रहिे.] 
 
 बारा अंगुलाचंा अब्द, भास्कर, भानू अशी संज्ञा आहे. १३ अंगुलानंा चदं्र, आत्रदत्यत्रशवाशं असे 
म्हितात. (१७) 
 
 [आत्रदत्य + त्रशवाशं = १२ + १ = १३] 
 
 १५ अंगुलानंा पि, त्रतथी म्हितात व १६ अंगुलानंा कला, मूतीद्वय अशी संज्ञा आहे. (१८) 
 
 पंचवीस आत्रि तीस आत्रि तसेच चाळीस, पन्नास, साठ, सिर, ऐंशी, नव्वद, शभंर. (१९) 
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 त्रतसानंा प्रत्यय, पन्नासानंा िगत्रत, सुगत्रत आत्रि तसेच सत्वत्रर, (साठानंा) सशक्व, (७० अंगुलानंा) 
तुष्टी, (८० अंगुलानंा) पुष्टी, (९० अंगुलानंा) धृत्रत व (१०० अंगुलानंा) सुत्रध्रत असे दहा इत्यादींपासून 
शभंरापयंत नाव ेआहेत. अकरा, शभंर आत्रि तसेच हिार, अयुत–(२०, २१) 
 

एकापासून पराधापयंत संख्या 
 
 त्रनयुत, प्रयुत, कोत्रट, अबुचद, ब्रतू, खवचट, त्रनखवच, शखं, प , समुद्र, मध्यम, अंतर, आद्य, पर (व) 
पराधच अशा दहानंी वाढिाऱ्या संखया आहेत. (२२, २२१/२)  
 

लाबंीची आिखी मापे 
 
 उिम बारा अंगुलानंी एक स्तम्भ (?) होतो. (२३) 
 
 २४ अंगुलाचंा (४५·६ सें. मी.) एक कृष्ट्िहस्त होतो असे शहािे सागंतात. श्रेष्ठ व मध्यम अंगुलानंी 
श्रेष्ठ व मध्यम हस्त मोिावा. (२४) 
 
 त्या चारानंी (चार हातानंी) एक दण्ड होतो. त्याने कापड मोिाव.े २५ अंगुलाचं्या (४७·५ सें. मी.) 
हाताला शहािे प्रािापत्य हात म्हितात. (२५) 
 
 २६ अंगुलानंी (४९·४ सें. मी.) धनुमुचत्रष्ट होते. २७ अंगुलानंी (५१·३ सें.मी.) धनुग्रचह होतो. २८ 
अंगुलानंी (५३·२ सें.मी.) प्राच्य व २९ अंगुलानंी (५५·१ सें. मी.) वैदेह (हात) होतो. (२६) 
 
 ३० अंगुलानंी (५७ सें. मी.) वैपुल्य होतो. ३१ अंगुलानंी (५८·१ सें. मी.) प्रकीिचक (हात) होतो. 
असे प्रत्येक (श्रेष्ठ, मध्यम व अधम) हाताचें, हे ब्राह्मिश्रेष्ठा आठ प्रकार आहेत. (२७) 
 
 २४ अंगुलाचं्या भेदानंी अधम, मध्यम व उिम असे पुन्हा या हाताचें प्रकार होतात. (२७१/२) 
 
 [्ोक २४ मध्ये २४ श्रेष्ठ अगुंलाचंा एक श्रेष्ठ हात होतो, २४ मध्यम अंगुलाचंा एक मध्यम होतो व 
२४ अधम अंगुलाचंा एक अधम हात होतो म्हिनू सातं्रगतले आहे. वर त्रदलेल्या प्रािापत्य ते प्रकीिचक या 
हाताचंी श्रेष्ठ, मध्यम व अधम प्रकीिचक ते प्रािापत्य हात असे पनु्हा श्रेष्ठ, मध्यम व अधम प्रकारच्या 
अंगुलाचं्या मापावंरून पुन्हा प्रत्येकी तीन प्रकार होतात. उदा., श्रेष्ठ अंगुलानंी श्रेष्ठ प्रकीिचक हात होतो, ३१ 
मध्यम अंगुलानंी मध्यम प्रकीिचक हात होतो वगैरे.] 
 
 धनुग्रचह, प्रकीिचक यानंी ब्राह्मिाचे घर मोिाव.े वैपुल्य व धनुमुचत्रष्ट यानंी ित्रियाच्या घराचे 
(मोिमाप) घ्याव ेव तसेच प्रािापत्य हाताने शदू्र (वगैरे) िातींची घरे मोिावीत. (२८, २९) 
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 वरच्या िातींकत्ररता सातं्रगतलेला हात हीन िातींकत्ररता वज्यच समिावा. आत्रि हीन (ककवा) 
अत्रधकारी ब्राह्मिानंा मोठा हात शुभावह असतो. (३०) 
 
 सवांकत्ररता वर सातं्रगतलेले हात घराकंत्ररता (घराचं्या मोििीकरता) योनय आहेत. इतर 
(प्रकारचे) हात सवच देवाचं्या प्रासादाकत्ररता योनय असतात. (३१) 
 
 कृष्ट्िहस्त (२४ अंगुलाचंा ४५·६ सें. मी.) सवच िातींच्या घरास योनय आहे. वाहने, शयन (पलंग 
वगैरे) इत्यादी कृष्ट्िहाताने मोिावीत. (३२) 
 
 आरामोद्याने (बाग, पुष्ट्कत्ररिी) वगैरे प्रािापत्य हातानंी मोिावीत. गाव ेवगैरे धनुमुचष्टींनी मोिावीत. 
(३३) 
 
 त्रवत्रहरी, नद्या, उद्याने वगैरे धनुग्रचहाने मोिावीत ककवा कृष्ट्िहाताने सवच वस्तू मापाव्यात. (३४) 
 
 काश्यपातील (काश्यपणिल्पातील) प्रासादाचं्या मापाचे लक्षि हे तेणवसावे पटल संपले. 
 

िास्न्द्तकादी प्रासादाचंी मापे 
 

[मानसूत् इत्यादी] 
 
 आता त्रवशषेतः मानसूिाचे लिि सागंतो. तीन ककवा चार हातानंी सुरुवात करून (१·३७ मी. ते 
१·८२४ मी.), दोन दोन हातानंी (०·९१२ मी.) वाढ करीत नऊ ककवा दहा हातापंयंत (४·१०४ ते ४·५६ 
मीटर) असे सम व त्रवषम प्रत्येकी चार चार त्रमळून आठ प्रकारचे माप (एक मिली घराच्या रंुदीचे) होते. 
(१, २) 
 
 [३, ५, ७ व ९ हात त्रवषम मापाचें व ४, ६, ८ व १० हात सम मापाचें अशी आठ त्रनरत्रनराळ्या रंुदीची 
घरे. हस्तेनाकच करं म्हििे १२ हातापंयंत हा शब्दसमूह येथे लागू होत नाही. संस्कृत ्ोक अशुद्ध आहे.] 
 
 पाच व सहा हातानंी (२·२८ मी. व २·७३६ मी.) आरंभ करून दोन दोन हातानंी (०·९१२ मी.) वाढ 
करून १५ हात (६·८४ मी.) ककवा १६ हातापंयंत (७·२९६ मी.) तीन मिल्याचं्या आभास (हम्याच्या रंुदीचे) 
माप होते. (३) 
 
 [सम व त्रवषम त्रमळून १२ प्रकार होतात. 
 
 ५, ७, ९, ११, १३ व १५ तसेच ६, ८, १०, १२, १४ व १६ हात रंुदी] 
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 सात व आठ हातानंी (३·१९२ व ३·६५८ मी.) सुरुवात करून (दोन दोन हातानंी वाढवीत) १५ व 
१६ हातापंयंत (६·८४ व ७·२९६ मी.) असे सम व त्रवषम मापाचे चार ककवा पाच मिली (आभास हम्याचे) 
दहा प्रकार होतात. (४) 
 
 हे ब्राह्मिोिमा, रंुदीचे सात, सहा, पाच भाग करून त्यातं क्रमाने सहा, पाच व चार भाग त्रमळवाव.े 
(५) 
 
 आत्रि तसेच रंुदीच्या दुप्पट व त्याचं्यात १/८ अत्रधक त्रमळवनू (म्हििे रंुदीच्या २१/८ पट) असे 
आभास सदनाच्या उंचीचे, हे ब्राह्मिा, पाच प्रकार होतात. (६) 
 
 शास्न्तक, पौत्रष्टक आत्रि तसेच ियंत, अद भतु आत्रि त्याचप्रमािे सावचकात्रमक अशी अनुक्रमाने 
त्याचंी नाव ेआहेत. (७) 
 
 [समिा प्रासादाची रंुदी ‘ि’ आहे तर, 
 शास्न्तक प्रासादाची उंची = ि (१+६/७) = १३ /७ ि, 
 पौत्रष्टक प्रासादाची उची = ि (१+५/६) = ११/६ ि; 
 ियंत प्रासादाची उंची = ि (१+४/५) = ९/५ ि 
 अद भतु प्रासादाची उंची = २ ि; 
 सावचकात्रमक प्रासादाची उंची = २१/८ ि = १७/८ ि. 
 आभास हम्यच चौरस असल्याने लाबंी व रंुदी सारखीच असते.] 
 
 रंुदीमध्ये (नेहमी) दोन दोन हातानंी (०·९१२ मीटर) वाढ करावी. आभासहम्यच सातं्रगतले. आता 
त्रवकल्पहम्याचे माप ऐक. (८) 
 
 नऊ, दहा हातापंासून (४·१०४, ४·५६ मी.) ५५ व ५६ हातापंयंत (२५·०८ मी. व २५·५३६ मी.) दोन 
दोन हातानंी वाढवनू (सम व त्रवषम मापाचे त्रमळून) २४ प्रकार होतात. (९) 
 
 पाचव्या मिल्यापासून सुरुवात करून १२ व्या मिल्यापयंत अधम, मध्यम व उिम असे क्रमाने 
त्रवकल्पाचे प्रकार होतात. (१०) 
 
[मिली घराची रंुदी त्रवषम (हात) सम (हात) 

 अधम मध्यम उिम अधम मध्यम उिम 
५ ९ ११ १३ १० १२ १४ 
६ १५ १७ १९ १६ १८ २० 
७ २१ २३ २५ २२ २४ २६ 
८ २७ २९ ३१ २८ ३० ३२ 
९ ३३ ३५ ३७ ३४ ३६ ३८ 
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१० ३९ ४१ ४३ ४० ४२ ४४ 
११ ४५ ४७ ४९ ४६ ४८ ५० 
१२ ५१ ५३ ५५ ५२ ५४ ५६] 

 
 ३६ हात (१६·४१६ मी.) रंुद व ५७ हात (२५·९९२ मी.) उंच असे तेरा मिली घर कराव.े ते मला 
फार आवडते आहे. (११) 
 
 ५७ हात (२५·९९२ मी.) रंुद, नऊ हाताचंा (४·१०४ मी.) मंचक असलेले व १६ मिली त्रशवमस्न्दर 
शकंराला आवडते असते. (१२) 
 
 असे त्रवकल्प सातं्रगतले. आता छन्द (हम्याचे) माप ऐक. १३, १४ हातापंासून (५·९२८, ६·३८४ 
मी.) दोन दोन हातानंी वाढवनू ६५ व ६६ हातापंयंत (२९·६४० व ३०·०९६ मी.) रंुद असे २७ प्रकार होतात. 
चार मिल्यापंासून १२ मिल्यापंयंत त्रछन्दहम्यच असते. (१३, १४) 
 

[मिले रंुदी (हात) मिले रंुदी (हात) 
 अधम मध्यम उिम  अधम मध्यम उिम 

४ १३ १५ १७ ९ ४३ ४५ ४७ 
५ १९ २१ २३ १० ४९ ५१ ५३ 
६ २५ २७ २९ ११ ५५ ५७ ५९ 
७ ३१ ३३ ३५ १२ ६१ ६३ ६५] 
८ ३७ ३९ ४१     
        

 अधम, मध्यम व उत्कृष्ट असे चार मिल्याचें प्रमाि असते. १७ व १८ हातापंासून (७·७५ व ८·२०८ 
मी.) तीन तीन हातानंी (१·३६८ मी.) वाढ करून ९५ व ९६ हात (४३·३२ व ४३·७७६ मी.) असे उंचीचे 
पूवीइतकेच (२७) प्रकार असतात. उंचीच्या मानाने अधम, मध्यम व उत्कृष्ट असे भेद होतात. (१५, १६) 
 

[मिले रंुदी (हात) मिले रंुदी (हात) 
 अधम मध्यम उिम  अधम मध्यम उिम 

४ १७ २० २३ ९ ६२ ६५ ६८ 
५ २६ २९ ३२ १० ७१ ७४ ७७ 
६ ३५ ३८ ४१ ११ ८० ८३ ८६ 
७ ४४ ४७ ५० १२ ८९ ९२ ९५ 
८ ५३ ५६ ५९     

  
 सम हाताचंा (१८ हातापंासून) उंचीचा त्रहशोब वरीलप्रमािे काढता येईल.] 
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 त्रछन्द (छन्द?) तल असे सातं्रगतले आता िात्रतहम्याची मात्रहती ऐक. १७, १८ हातापंासून (७·७५, 
८·२०८ मी.) दोन दोन हातानंी वाढवनू ६९ व ७० हातापंयंत (३१·४६४, ३१·९२ मी.) २७ प्रकार ४ 
मिल्यापंासून १२ मिल्यापंयंत होतात. (१७, १८) 
 
 हे सुव्रता, ही रंुदी सातं्रगतली, आता उंची ऐक. २३ व २७ हातापंासून (१०·४८८ व १२·३१२ मी.) 
तीन तीन हातानंी (१·३६८ मी.) वाढवीत १०० हातापंयंत (४५·६ मी.) उंचीचे पूवीइतकेच (म्हििे २७) 
प्रकार होतात. अधम, मध्यम आत्रि उिम रंुदी व ऊंची हे क्रमाने घ्यावते. (१९, २०) 
 
 [वर त्रदलेला रंुदी-उंचीचा त्रहशोब योनय तो सुधारून पुढील तक्त्त्यात त्याचंी मापे त्रदली आहेत.] 
 

मिले रंुदी (ककवा लाबंी) हात ऊंची (हात) 
 अधम मध्यम उिम अधम मध्यम उिम 

४ १७ १९ २१ २२ २५ २८ 
५ २३ २५ २७ ३१ ३४ ३७ 
६ २९ ३१ ३३ ४० ४३ ४६ 
७ ३५ ३७ ३९ ४९ ५२ ५५ 
८ ४१ ४३ ४५ ५८ ६१ ६४ 
९ ४७ ४९ ५१ ६७ ७० ७३ 

१० ५३ ५५ ५७ ७६ ७९ ८२ 
११ ५९ ६१ ६३ ८५ ८८ ९१ 
१२ ६५ ६७ ६९ ९४ ९७ १००] 

       
 असे २७ प्रकारचे िात्रतत्रवमान सातं्रगतले. हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, िात्रत, छन्द, त्रवकल्प आत्रि आभास या 
सवचच हम्यांच्या बाबतीत– (२१) 
 
 [्ोक २२ व २३ अशुद्ध आहेत, त्यामुळे अथच लागिे दुघचट झाले आहे.] 
 
 प्रासादाची रंुदी कभतीतील खाबंाचं्या बाहेर ककवा त्या खाबंाचं्या आत ककवा त्या खाबंाचं्या 
मध्यभागातील अतंराने घ्यावी. (२४) 
 
 उंची उपानापासून स्तूपीच्या टोकापयंत ककवा त्रशखराच्या टोकापयंत (मोिावी). सभा मण्डप, 
शाला याचंी रंुदी कभतीच्या मध्यापासून (मोिावी). (२५) 
 

खाबंावरून रंुदी कभतीवरून रंुदी उंचीचे माप 
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आकृती २४·१ : प्रासादाची रंुदी व उंचीची मापे घेण्याच्या पद्धती. 
 
 कभतीच्या मध्यभागी, खाबंाच्या बाहेर ककवा मध्यभागी ककवा आतमध्ये ककवा कभतीच्या बाहेर 
असलेल्या खाबंाच्या बाहेर ककवा आतमध्ये ककवा त्या खाबंाच्या मध्यभागी, हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, मानसूि 
टाकतात. कभतीच्यामध्ये िर खाबं असतील तर खाबंाचं्या त्रठकािी कभतीची रंुदी मापासाठी घेतली िाते. 
(२६, २७) 
 
 कभतीच्या बाहेर असलेल्या खाबंाचं्या बाबतीतही वरीलप्रमािेच (मानसूिाची योिना करावी) असे 
सागंतात. प्राकाराच्या कभतीसाठी मानसूि कभतीच्या मध्यापाशी, कभतीच्या बाहेर ककवा कभतीच्या आतमध्ये 
असते. (२८) 
 
 वाहने आत्रि पलंग (वगैरे शयन) याचं्या मध्यभागी मानसूि असते. असे सवच प्रकारच्या घराबंद्दल 
मानसूि सातं्रगतले. (२९) 
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आकृती २४·२ त्रनरत्रनराळी सूिे 

 
 कूटशाळेचे त्रनगचमन मानसूिाच्या बाहेर कूटाच्या रंुदीइतके, रंुदीच्या तीनचतुथांश ककवा रंुदीच्या 
त्रनम्मे असते, ककवा १/४, ११/२ अथवा ११/४ इतके मानसूिाच्या बाहेर (कूटाचे) त्रनगचमन असते. (३०, ३०१/२) 
 
 अथवा कूटाच्या अवयवाचें त्रनगचमन दंडाच्या प्रमािात असते. एक दंड, अधा दंड, दोन दंड, दीड 
दंड, तीन दंड इतके मानसूिाच्या बाहेर (कूटाचे) त्रनगचमन असते. (३१, ३२) 
 
 मानसूिाच्या आतमध्ये (कूटाचा) प्रवशे कधी नसावा; (नाही तर) ते नेहमीच संकटासं कारिीभतू 
होते. म्हिनू सवच प्रयत्नानंी (कूटाचे त्रनगचमन) मानसूिाच्या बाहेरच असाव.े (३३) 
 
 िे त्रवन्याससूि आहे ते समसूिाप्रमािे होमाच्या आतील सूिाप्रमािे (अत्रधष्ठानाच्या खाली िे होम 
त्याची आतली कडा दाखत्रविारे सूि) असते. ककवा होमाच्या बाहेरील सूिाप्रमािे (होमाची बाहेरील कडा 
दाखत्रविारे सूि) त्रवन्यास सूि असते. (३४) 
 
 मानसूि, त्रवन्याससूि व अवसानसूि हे त्रतन्ही थोडक्त्यात सातं्रगतले. हे ब्राह्मिा, आता आयात्रदकाचें 
लिि ऐक. (३५) 
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 [खाबंाचं्या ककवा कभतीच्या बाहेरून बाहेरून ककवा आतून आतून ककवा मध्यातून टाकलेले िे सूि ते 
मानसूि. अत्रधष्ठानाच्या बाहेरून बाहेरून म्हििे होमाच्या आतून आतून टाकलेले ते त्रवन्याससूि व 
होमाच्या बाहेरून बाहेरून टाकलेले ते अवसानसूि होय ककवा प्रकृतीच्या बाहेरून बाहेरून टाकलेले ते 
अवसानसूि होय.] 
 
 काश्यपणिल्पातील मानसूत्ादंींचे लक्षि हे चोणवसावे पटल संपले. 
 

आयादी 
 

[आय इत्यादींची लक्षिे] 
 
 आता त्रवशषेतः आय इत्यादींचे प्रत्यि लिि सागंतो. प्रासादाच्या मापाच्या (हातात मोिलेली रंुदी 
त्रतच्या) सहाव्या भागाला त्रतनाने गुिाव ेव आठाने भागावे. िो शषे येईल त्याने ब्राह्मिात्रद योत्रन समिेल (१, 
११/२) 
 
 [‘तमसेधकरं’ हा अशुद्ध शब्द आहे म्हिून त्याच अथच समित नाही.] 
 
 प्रासादमानाला आठाने गुिून २७ ने भागले म्हििे िी शषे (संखया) येईल त्रतने निि त्रमळते. (२) 
 
 प्रासादाच्या पत्ररत्रमतीला (लाबंी+रंुदी याचें हाताने मोिमाप घेऊन) नवाने गुिून साताने भात्रगले 
म्हििे िी शषे (संखया) येईल त्रतने रत्रववारादी वार येतात. प्रासादाची रंुदी हाताने मोिून त्रतला त्रतनाने 
गुिून ३० ने भात्रगले म्हििे िी शषे (संखया) येईल ती प्रत्रतपदादी त्रतथी दाखत्रवते. प्रासादाची उंची हातात 
मोिून त्याला आठाने गुिून दहाने भात्रगले असता येिारी शषे (संखया) आय दशचत्रवते. (३–४१/२) 
 
 प्रासादाच्या उंचीला (उंची हातानंी मोिून येिाऱ्या मापाला) नवाने गुिून दहाने भात्रगले असता िी 
शषे (संखया) येते तीस व्यय म्हितात. आय नेहमी मोठा व व्यय (आयापेिा) लहान असावा. (५, ५१/२) 
 
 (आयामंध्ये) ध्वि, कसह, बलै व हिी हे आय (तसेच) गुरू, शुक्र, बधु, व सोम हे वार शुभ असतात. 
(६) 
 
 यिमानाचे िन्माचे निि व प्रासादाचे निि यातं त्रवरोध येता कामा नये. तसेच यिमानाची 
िन्मत्रतथी व वास्तूची त्रतथी यातं त्रवरोध येऊ नये. म्हििे ते स्वतःला (प्रासादाच्या मालकाला) शुभावह 
असते. (७) 
 
 अशा त्रनरत्रनराळ्या पुष्ट्कळ रीतींनी (शुभाशुभ पाहून प्रासादाचे) शुभ माप (रंुदीचे) घ्यावे. (७१/२) 
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 ककवा रंुदी व लाबंी हातातं मोिून त्याचंा गुिाकार करून त्याला (िेिफळाला) आठाने गुिनू 
बाराने भागाव,े िी शषे (संखया) येईल ती आय दशचत्रवते. (८, ८१/२)  
 
 (प्रासादाच्या िेिफळाला) त्रवशषेतः नवाने गुिनू १२ ने भागाव,े िी शषे (संखया) येईल त्रतला व्यय 
म्हितात. (९) 
 
 (प्रासादाच्या िेिफळाला) आठाने गुिून २७ ने भात्रगले असता ती शषे (संखया) येईल ती त्रदवस 
(निि?) दाखत्रवते. (प्रासादाच्या िेिफळाला) त्रतनाने गुिून आठाने भात्रगले असता िी शषे (सखंया) 
येईल त्याने ध्वि इत्यादी योनी त्रमळतात. (१०) 
 
 [योत्रन व आय हे एकाच अथी शब्द गं्रथकाराने वापरले आहेत.] 
 
 प्रासादाची (हाताच्या मापाने लाबंी, रंुदी मोिून) पत्ररत्रमती काढावी. त्रतला नवाने गुिून सहाने 
भागाव ेिी शषे (संखया) त्रमळते ती रत्रववार इत्यादी वार दशचत्रवते. त्याला (पत्ररत्रमतीला नवाने गुिनू) ३० ने 
भात्रगले म्हििे िी शषे (सखंया) येते त्रतने त्रतथी त्रमळते. (११) 
 
 पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे शुभाशुभ पहाव ेव शुभ (आय, त्रतथी, वार, निि इत्यादी) त्रमळत असतील 
तर ते प्रासादाचे माप ग्राह्य धराव.े तीन, पाच, दोन, चार, सहा, आठ, व नऊ ही नििे नेहमीच इष्ट त्रसद्धी 
देिारी सातं्रगतली िातात. इतर (नििे अशुभ समिून) पूिचतया वज्यच करावीत. (१२, १२१/२) 
 
 [दोन धननिि, ४ िेिनिि, ६ साधननिि, ८ त्रमिनिि, ९ हे परमत्रमिनिि. तेव्हा ही नििे 
शुभ आहेत. माि पाचव े निि हे अनोळखी निि समिले िाते. म्हिून िरी ते गं्रथकाराने शुभ म्हटले 
असले तरी अशुभ मानले िाते.] 
 
 रािाच्या (ककवा) कत्याच्या (प्रासाद बाधंिाऱ्या मालकाच्या) िन्मनििापासून प्रासादाच्या 
नििापयंत (संखया) मोिावी. हे बुत्रद्धमान ब्राह्मिा, फक्त्त शुभावह संखया (३, ५, २ वगैरे वर त्रदल्याप्रमािे) 
आल्यास तो प्रासाद लाभदायक समिावा. (१३, १३१/२) 
 
 (प्रासादाच्या कत्याची) िन्मलनन ककवा चदं्रलनन राशीपासून आठवी येिारी रास व प्रासादाची 
रास एक असल्यास तो दुष्ट योग आहे. त्याने त्रवनाश ओढवतो म्हिनू असा (अशा मापाचा) प्रासाद वज्यच 
समिावा. (१४) 
 
 शूल इत्यादी योग दोषपूिच असतात असे सागंतात (तेव्हा) तेही वज्यच करावते. 
 
 आय इत्यादींची (मात्रहती) अशी रीतीने सातं्रगतली, नागर इत्यादी (प्रासादाचें) त्रवधान ऐक. (१५) 
 
 [आयाचे आठ प्रकार आहेत. १) ध्वि, २) धुम्र, ३) कसह, ४) कुिा, ५) बैल, ६) गाढव, ७) हिी व 
८) कावळा. यातंील त्रवषम स्थानातंले आय शुभ समितात व सम स्थानातील आय अशुभ समितात. 
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 वार सात आहेत, राशी बारा व नििे २८ (अत्रभत्रित धरून) आहेत. ज्योत्रतषशास्त्राप्रमािे त्रमि व 
शिू रास, शुभाशुभ नििे व आयव्ययादींचे शुभाशुभ फळे िाितात. िसे लननाच्या वधुवराचं्या कंुडल्या 
बघून ती परस्परासं अनुरूप आहेत की नाही हे पाहतात त्याप्रमािे मालकाची कंुडली व प्रासादाची कंुडली 
यावरून परस्परानंा ते त्रकती अनुरूप आहेत हे वर त्रदलेल्या आय, व्यय, नििादी पाहून ठरत्रवले िाते.] 
 

नागर, वेसरादी देिाचे भाग 
 

नागर इत्यादी णवमाने 
 
 नागर इत्यादी त्रवमानाचंी लििे आता सागंतो. त्रहमालयापासून कन्याकुमारीपयंतच्या मधील 
(भागास) देश म्हितात. (१६) 
 
 ज्याप्रमािे देह धारि करिाऱ्याचे शरीर, वात, त्रपि व कफ याचें बनलेले असते ककवा िसे हे िग 
त्रिगुिात्मक–सात्रत्त्वक, रािस व तामस–असे तीन भागातं मानले िाते त्याप्रमािे हा देशदेखील त्यात 
उद भविाऱ्या त्रनरत्रनराळ्या गुिधमांप्रमािे तीन भागातं त्रवभागलेला आहे. (१७, १८) 
 
 त्रहमालयापासून कवध्य पवचतापयंतची िमीन ‘सात्रत्त्वक’ असून कवध्यापासून कृष्ट्िा, वणे्िा 
नद्यापंयंतची िमीन ‘रािस’ समिली िाते. (१९) 
 
 कृष्ट्िा, वणे्िापंासून कन्याकुमारीपयंतची िमीन ‘तामस’ आहे. सात्रत्त्वक प्रदेशात नागर पद्धती, 
तामस देशात वसेर पद्धती व द्रात्रवड देशात, िेथे कामदेवाची पूिा होते, रािस पद्धती आहे. 
 
 सात्रत्त्वक देशातील नागर पद्धतीचे ‘हम्यच’, तामस देशातील वसेर पद्धतीचे ‘आलय’ व रािस 
देशातील द्रात्रवड पद्धतीचे हम्यच हे अनुक्रमाने पकुल्लगी, नपुसककलगी व स्त्रीकलगी असतात. त्रवष्ट्ि,ु शकंर व 
ब्रह्मा ह्या अनुक्रमे (नागर, वसेर व द्रात्रवड पद्धतीच्या) प्रासादाचं्या देवता आहेत. (२०-२२) 
 
 [्ोक २११/२ त पणु्डत्रशयोत्रषतः हा शब्द आला आहे तो सुधारून पुषण्डयोत्रषतः असा करून अथच 
त्रदला आहे.] 
 
 नागर पद्धतीचा (प्रासाद) ब्राह्मि (विाचा) िािावा, वसेर पद्धतीच्या (प्रासादाचा) वैश्य (विच) 
असतो व द्रात्रवड पद्धतीच्या (प्रासादास) नृप (ित्रिय विाचा) म्हिून िाितात. हे सुव्रता, त्याचंी मापे ऐक. 
(२३) 
 

नागर, वेसर व द्रणवड प्रासादाचंी लक्षिे 
 

नागर णवमान 
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 कूटकोष्ठाचें त्रनगचमन मानसूिातंच सुस्स्थत असतात, कूट उंचावर व कोष्ठ अनुक्रमे खाली असते. 
पितोरि असून प्रत्येक मिल्यावर एकाच आकाराचे खाबं असतात. हे ब्राह्मिा, िुद्रकोष्ठासंत्रहत वरती 
महानासी असते. (२४, २५) 
 
 वते्रदका व िाळी याचं्यासह कूटाचे शीषच चौकोनी असते. एक ककवा अनेक मिले असतात. व्हराडंा 
(अकलद) असतो ककवा नसतो. (२६) 
 

  
आकृती २५·१ : चौकोनी त्रशखर आकृती २५·२ : वतुचळाकार त्रशखर 

 
 त्रशखर व कण्ठ चोकोनी असतात ककवा त्याचंा आकार शालेसारखा असतो. (असे) हे भवन नागर 
प्रकारचे सागंतात व त्या त्या देशातं (नागर देशातं) बाधंाव.े (२७) 
 

द्राणवड णवमान (पत्रहला प्रकार) 
 
 पूवी (सातं्रगतल्याप्रमािे मानसूिाच्या) बाहेर कूटाचे त्रनगचमन असते ककवा कोष्ठ कूटाच्याही बाहेर 
आलेले असते (ककवा कोष्ठाचे त्रनगचमन कूटाच्या त्रनगचमनापेिा िास्त असते.) कूट मानसूिाच्या बाहेर असून 
कूटाच्या कडेपाशी कोष्ठ असते. (२८) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, मध्यभागी असलेले कोष्ठ एका भद्रासह असते. ककवा (त्याला) दोन भद्र असतात. 
पंिर मानसूिात असून सवच कूट (कोष्ठ) मानसूिाच्या बाहेर असतात. (२९) 
 
 [कूट कोष्ठ मानसूिाच्या बाहेर असतात हे अगोदर ्ोक २४·३०–३२ मध्ये सातं्रगतलेले आहे.] 
 
 (त्रवमानाची) वलेा (कडा) उंचसखल असून योनय त्या क्रमाने सौत्रष्ठक असतात. सान्तरमंच उंच 
असतो व तेथे प्रस्तर नसावा. (३०) 
 
 [वले = मयादा. सौत्रष्ठक = कूट या अथी पयायी शब्द. सान्तरमंच आकृती पटल १३ त पहा.] 
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 मिल्यामिल्याला अनुक्रमे चौकोनी, अष्टकोनी व गोल कूट असतात. त्रनरत्रनराळ्या प्रकाराचंी 
अत्रधष्ठान, खाबं, वते्रदका व तोरिे असतात. (३१) 
 
 वृिाखयस्फात्ररत, हिीची तोंडे, कंुभ, वलेी वगैरे असतात ककवा हारातंरापाशी असलेल्या मंचावरती 
िुद्रकोष्ठ असतो. (३२) 
 
 तेथेच हिीचे तोंड, भद्रनासी ककवा अल्पनासी आधारासह ककवा आधारात्रशवाय एका मिल्यावर 
ककवा प्रत्येक मिल्यावर असतात. (३३) 
 
 शीषाचा आकार, (तसेच) कंठ वतुचळाकार (गोल) ककवा अष्टकोनी ककवा चौकोनी असतो ककवा 
अनेक शीष ेअसलेले असे द्रात्रवड (पद्धतीचे) त्रवमान असते. (३४) 
 

द्राणवड णवमान (दुसरा प्रकार) 
 
 वरीलप्रमािेच (परंतु) खाबं आत्रि अत्रधष्ठान (त्रनरत्रनराळ्या प्रकारचे नसून) एकाच आकाराचे 
असतात. हारान्तराच्यामध्ये त्रवशषेतः कल्पवृिस्फुट असते. (३५) 
 
 [कल्पवृिस्फुटाच्या मात्रहतीसाठी अध्याय १६ पहा.] 
 

 
आकृती २५·३ : आयताकार त्रशखर 

 
 सान्तर प्रस्तरासंह दोन कूटकोष्ठ समपातळीत असतात ककवा आतंरमंच नसून वरती मंच समसूिातं 
असतो. (३६) 
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 [सान्तरप्रस्तर, सातंरमंच, आंतरमंच, व आंतरप्रस्तर हे समानाथी शब्द आहेत. सान्तरप्रस्तर 
असताना प्रस्तर नसतो. पटल ३१ मधील आकृती पहा. तेथेच दुसऱ्या आकृतीत सातंरप्रस्तर नसताना 
प्रस्तराच्या मोडिीत काही फरक नसून कूटकोष्ठामधील प्रस्तर समपातळीत असतो असे दाखत्रवले आहे.] 
 
 हारान्तरात भद्र ककवा भद्रपञ्जर करावा. ककवा सान्तरप्रस्तरासह कपोतञ्जर असावा. (३७) 
 
 [पञ्जराची मात्रहती पटल ३१ त त्रदली आहे.] 
 
 सवच कूटकोष्ठ (प्रस्तरापासून) शीषापयंत चौकोनी असतात. वते्रदका अष्टकोनी व शीषच आत्रि गल 
(कण्ठ) गोल असतात. (३८) 
 
 ककवा शीषच व कण्ठ अष्टकोनी ककवा चौकोनी कल्पावते. होमापासून त्रमटलेल्या कमळापयंत (त्या 
आकाराच्या शीषापयंत) असे हे द्रात्रवड (त्रवमान) सागंतात. (३९) 
 

द्राणवड णवमान (त्रतसरा प्रकार) 
 
 अष्टकोनी ककवा षटकोनी (त्रवमान) असेल तर ते द्रात्रवड (पद्धतीचे) सागंतात. असा तीन प्रकारचा 
द्रात्रवड पद्धतीचा प्रासाद नेहमी सागंतात. (४०) 
 

वेसर णवमान 
 
 वसेर (पद्धतीत) कूटकोष्ठ इत्यादींचे त्रनगचमन समसूिातं असते. कोष्ठ, कूट याचें शीषच गोलाकार 
कल्पाव.े (४१) 
 
 गभचगृहाचा आकार वतुचळाकार असतो ककवा बाहेरून वतुचळाकृती असतो. त्रशखराचे कण्ठ, शीषच 
गोलाकार असतात ककवा पात्रहिे त्या आकाराचे असतात. (४२) 
 
 वऱ्हाडं्यासह ककवा भद्रासत्रहत एक ककवा अनेक मिले असतात. सवच बािू सारखयाच लाबंीच्या 
(चौरस) ककवा आयताकृती, वतुचळाकार ककवा वृिायताकार असतो. (४३) 
 
 अथवा कूटकोष्ठासंह वृिायत आकाराचे हम्यच असून कूट व कोष्ठ अनुक्रमे उंच व खाली असतात. 
(४४) 
 
 ककवा दोन्ही कूट (व) कोष्ठ समपातळीत असून ते एक ककवा अनेक मिली (हम्यच) असते. वसेर 
(पद्धतीचे) त्रवमान सातं्रगतले अथवा त्रनराळ्या प्रकारानंी (नागर, द्रात्रवड व वसेर त्रवमान सागंतो.) (४५) 
 
 िन्मापासून (अत्रधष्ठानाच्या उपानापासून) स्तूपीपयंत चौकोनी असे नागर (त्रवमान) असते. ककवा 
(फक्त्त) शीषच व कण्ठ अष्टकोनी असतील तर ते द्रात्रवड (पद्धतीचे) भवन असते. (४६) 
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 कण्ठ ब शीषच वतुचळाकृती असल्यास त्यास वसेर (पद्धतीचे) हम्यच म्हितात. (हे प्रासादाचे 
वगीकरि) मी सातं्रगतले ते कूटकोष्ठ नसलेल्या प्रासादानंा लागू होते. (४७) 
 
 त्रनरत्रनराळ्या प्रकारच्या अत्रधष्ठानासंह गल आत्रि प्रत्येक खाबं वगेळ्या तऱ्हेचा ककवा सव त्रठकािी 
गोल खाबं वसेर (पद्धतीच्या) प्रासादास असावते. (४८) 
 
 कलग व त्रपस्ण्डका याप्रमािे प्रासाद व अत्रधष्ठान असून अशी वास्तू बाधंण्यासाठी रािाने सवच 
प्रकारच्या संपिीचा (व) समदृ्धीचा उपयोग करावा. (४९) 
 
 त्रवमान बाधंण्यास त्रनरत्रनराळ्या पद्धती वापरल्यास (म्हििे एकाच प्रासादात नागर, वसेर व द्रात्रवड 
पद्धतींची भेसळ केल्यास) ते रािाला व राष्ट्राला भयकारक होते म्हिून सवच प्रयत्नानंी एकाच िातीचे 
(पद्धतीचे) हम्यच बाधंाव.े (५०) 
 
 नागर पद्धतीत सगळे शान्त असते (म्हििे निीकाम िवळिवळ नसतेच). वसेर पद्धतीत वाहने, 
सैत्रनक यानंी ते भषूत्रवलेले असते व द्रात्रवड पद्धतीच्या भवनातं भोग, शौयच व नृत्य दाखत्रवलेले असते. (५१) 
 
 याहून वगेळे केल्यास, तसे करिारा व त्याचा मालक याचं्यावर संकटे येतात. ‘नागर’ वगैरे पद्धती 
सातं्रगतल्या. (आता) गभचन्यासत्रवधी ऐक. (५२) 
 
 काश्यपणिल्पातील नागराणदणवणध हे पंचणवसावे पटल संपले. 
 

गभशणवन्द्यास–पूजा 
 

[गभशन्द्यासणवधी] 
 
 आता त्रवशषेाने सपूंिच गभचन्यासाचा त्रवधी सागंतो. प्रासादाला गेह (देह?) म्हितात व त्याचा प्रकार 
म्हििे वास्तुगभच होय. (१) 
 
 हे ब्राह्मिा, गुरू नसलेले घर थोड्या वळेासाठीदेखील राहण्यास योनय नसते. मी, इतर (देव) व 
वदे गभचन्यास न केलेल्या घरात कधीच राहत नाही. (२) 
 
 तेव्हा सवच प्रयत्नाने गभचन्यास करावा. (मानव) प्राण्याकत्ररता (असलेल्या घराकत्ररता केलेला) 
गभचन्यास श्रीप्रद म्हििे वैभव त्रमळवनू देिारा असतो आत्रि इतरानंा (देव प्रासादासाठी केलेला गभचन्यास) 
श्रीकर असतो. (३) 
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 [दुसरा अथच असा – मािसाच्या घराचा गभचन्यास श्रीप्रद नावाचा असतो व इतराकंत्ररता (म्हििे 
देवालयाकत्ररता) श्रीकर नावाचा गभचन्यास असतो.] 
 
 गभचन्यासाचा त्रवधी ब्राह्मिाचं्या त्रहतासाठी (ब्राह्मिाचं्या घरासाठी) अत्रधष्ठानाच्या प्रतीच्या वर, 
रािाकत्ररता कुमुदाच्या वर व वैश्याकत्ररता िगतीच्या वर करिे चागंले. (४) 
 
 शूद्राचं्या अत्रभवृद्धीसाठी (त्याचं्या घराबंाबत) होमाच्या वर गभचन्यास करावा. सवच िातींच्या शवेटी 
(शूद्राहूनही नीच) असलेल्याकंत्ररता ित्रमनीवर ककवा आद्यइष्टकेवर (गभन्यास करावा). (५) 
 
 प्रासाद, मण्डप आत्रि त्याचप्रमािे पुढले दार, गोपुर तसेच पत्ररवाराचं्या देवालयासाठी गभचन्यास 
करावा. ककबहुना िेथे िेथे प्रथमेष्टका ठेवतात तेथे तेथे (त्या त्या वास्तूकत्ररता) गभचन्यास करावा. (६, 
६१/२) 
 
 हे ब्राह्मिा, गभचपाि सोन्याचे, चादंीचे (व) ताबं्याचे असे क्रमाने उिम, मध्यम व अधम (प्रकारचे 
असते) अथवा (ते) काशंाचेच असाव.े (७, ७१/२) 
 
 एकापासून १६ मिले असलेल्या घराकत्ररता अनुक्रमे पाच अंगुलानंी (९·५ सें.मी.) सुरुवात करून 
एक एक अंगुलाने (१·९ सें.मी.) वाढ करीत सोळा प्रकारानंी वीस अंगुलापंयंत (३८ सें.मी.) गभचपाि 
असाव.े (८, ९) 
 
 गभचपािाची ही लाबंी झाली. गभचपािाची रंुदी खाबंाच्या मुळाहून िास्त असावी व रंुदीइतकी उंची 
असावी. (१०) 
 
 गभचपािाच्या उंचीचा एक भाग झाकिाची उंची असते. हे ब्राह्मिा, पािाच्या दोन ककवा तीन 
भागापंयंत झाकिाची कडी असते. (११) 
 
 [त्रवधान शब्द त्रपधान असा वाचून अथच केला आहे.] 
 
 एक यव (२·४ त्रममी.) रंुदीने आरंभ करून तीन अधे यव (दीड यव = ३·६ त्रममी.) कोष्ठाची रंुदी 
असते. फळीची उंची ३/४ भाग असून नंतर कोष्ठाच्या कभतींचा उदय असतो. (१२) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा प्रथमच आठ कोष्ठानंी वते्रष्टलेल्या मधल्या कोष्ठात इन्द्रनाभासह कूट ठेवाव.े (१३) 
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आकृती २६·१ : गभचपाि 

  
 अनन्तापासून सुरुवात करून त्रशखंडीच्या अंतापयंत मलूमंि ठेवावा. त्याच्या बाहेरील सोळा 
कोष्ठातं अकरापासून त्रवसगापयंत क्रमाने स्वर म्हिून रत्न, सोने, धान्य, फळे आतमध्ये ठेवावीत. (१४, १५) 
 
 माती, कन्द, धान्य, पाने गभाच्या खड्ड्ड्यात ठेवावीत. नंतर ‘गव्यदसे्त्रत्रत...’ मन्िाने फलशुद्धी 
करून कूटाची अिरे म्हित कूटात मात्रिक टाकाव.े अनन्तावर वज्र (त्रहरा) ठेवाव ेव सूक्ष्मात मोती ठेवाव.े 
(१६, १७) 
 
 त्रशलोिमावर इन्द्रनील ठेवाव.े एकनेिाला स्फत्रटक, एक रुद्राला शखं (व) त्रिमूतीला पुष्ट्पराग 
ठेवावा. (१८) 
 
 श्रीकण्ठाला सूयचकान्त ठेवावा. त्रशखंडींना वैडूयच (ठेवावा.) सोन्याची पृथ्वी करून ती शहाण्या 
मािसाने अकारावर ठेवावी. (१९) 
 
 [त्रवसूरक हा शब्द त्रवडूरक घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 चादंीची कवटी इकरावर ठेवावी. हे श्रेष्ठ ब्राह्मिा, कंुभ तन्िाने उकारावर ठेवावा. (२०) 
 
 त्याच्या दारापाशी त्रपतळ गकारावर (?) ठेवाव े व काशंाचीच शकंर (मूती) शहाण्या मािसाने 
अकारावर ठेवावी. (२१) 
 
 त्रशशाची कुऱ्हाड (परशू) करून एकारावर ठेवावी. कत्रथलाचे हरीि करून औकारावर ठेवाव.े 
(२२) 
 
 लोखंडाचा त्रिशूळ अंकारावर ठेवावा. सोन्याचा नंदी करून कूटािरावर ठेवावा. (२३) 
 
 आकारावर शम्या ठेवावी, इकारावर मनःत्रशला, उकारावर िात्रतकलग व र्कारावर गेरू ठेवावा. 
(२४) 
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 लृकारावर सौराष्ट्र (सोनबोदड नावाची सौराष्ट्रात सापडिारी त्रपवळी माती), एकारावर अंिन 
ठेवाव;े तसेच आकारावर गोरोचन व त्रवसगावर (अः वर) नीलधारक ठेवाव.े (२५) 
 
 त्या (त्या) बीिाचें स्मरि करून अनुक्रमाने िवस, नीवार, साळ, त्रप्रयंगु, तीळ, मोहरी व मूग ही 
सात बीिे गभचपािात पुरावीत. (वरील) त्रवधी करून (गभचपाि ठेवावयाची िमीन) त्रवत्रधवत् सपाट व 
मिबूत करावी. (२७) 
 
 प्रासादाच्या उिरेला (डावीकडे) ककवा समोरच्या बािूला पाच, सहा (ककवा) सात हाताचंा 
(२·२८, २·७३६ ककवा ३·१९२ मी.) १६ खाबंासंह अत्यंत सुदंर प्रपा (मंडप) करावा. (२८) 
 
 सातं्रगतलेल्या पद्धतीने (प्रपामंडपाचा) वरचा भाग तरंग व खाबंाचं्या वषे्टनानंी आच्छादून 
द्वारतोरिासह दभाच्या माळानंी (तो प्रपामंडप) भषूवावा. (२९) 
 
 मण्डपाच्या तीन भागापंैकी मधल्या भागात वदेी कल्पावी. त्रतची उंची एक हात (२४ अगुंले = ४५·६ 
सें. मी.) ककवा एक ताल (१२ अंगुले = २२·८ सें. मी.) असावी. (३०) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, या महाशालेत (वदेीच्या) चहूबािंूनी अस्ननकुण्डे असावीत. चौरस, धनुष्ट्याकार, 
वतुचळाकार, कमळाप्रमािे (अशा आकाराची अस्ननकुण्डे) पूवचत्रदशपेासून क्रमाने असावीत. (३१) 
 
 तीन मेखला, नाभी व योनी याचं्यासह कुण्ड कराव.े कुण्ड व वदेीची िागा आरशाप्रमािे 
(गुळगुळीत व सपाट) करावी. (३२) 
 
 तेथे त्रशल्पींना आिवाव ेव ती िागा गायीच्या शिेाने सारवावी. रागंोळीने (ती िागा) अलंकात्ररत 
करून पणु्याहवाचन करून प्रोिि कराव.े (३३) 
 
 [तस्च्छस्ल्पवतमुद्वास्य या ऐविी तत्सत्रशस्ल्पत्रभः समुत्पाद्य असा शब्दसमूह घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 चार द्रोि तादुंळानंी वदेीवर दोन स्थस्ण्डले करावीत. तीळ, तांदूळ, लाह्या, दभच, फुले त्याचं्यावर 
पसरून ठेवावीत. (३४) 
 
 (अष्ट) त्रदक्त्पालाचंी गन्ध, पुष्ट्प इत्यादींनी व त्याचं्या नावाच्या मन्िानंी पूिा करावी. फळाला 
(नारळाला) पचंगव्याने अत्रभषेक करून गन्धिलाने स्नान घालाव.े (३५) 
 
 दोरीने कौतुक बाधूंन नव ेवस्त्र पाघंरून कूटािर म्हिनू स्थस्ण्डलावर तो नारळ ठेवावा. (३६) 
 
 त्याच्या भोवती सूिासत्रहत त्रवत्रधवत् कलश ठेवावते. ते (कलश) कुश गवताची िुडी, वस्त्र यानंी 
लपेटलेले व गन्धासह क्रमाने ठेवावते. (३७) 
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 कंुभात स्स्थत असलेल्या (स्थापन केलेल्या) त्रवश्वेश्वराची त्याच्या मन्िाने व स्तोिाने पूिा करावी. 
कुण्डाचे पचंसंस्कार करून होम करावा. (३८) 
 
 अस्ननकायात सातं्रगतल्याप्रमािे अनन्याधानादी सवच त्रवत्रधवत् कराव.े सत्रमधा, तूप, चरु, लाह्या, 
तीळ, तादूंळ (व) मोहरी हृदयमन्िादी म्हिनू ईशान्य त्रदशपेासून क्रमाने होमावते. होम करून त्रवशषेतः 
प्रत्येकाच्या १०८ आहुती द्याव्यात. (३९, ४०) 
 
 या द्रव्याचं्या (आहुतीं) नंतर व्याहृतींनी व मूलमंिानेही शभंर आहुती द्याव्यात. ियादी, अभ्यातान 
आत्रि राष्ट्रभचृ्च या मन्िानंी होम करावा. (४१) 
 
 रािी िागरि करून सकाळी चागंल्या मुहूतावर, चागंल्या नििावर, चागंल्या लननावर, चागंल्या 
त्रतथीवर व शुभवारी – (४२) 
 
 पत्रवि ब्राह्मिकुळात िन्मलेल्या, पत्रवि दीिा घेतलेल्या, स्वतःचा (कत्याचा) आचायच असलेल्या, 
दोनदा स्नान केलेल्या, सगळे त्रवग्रह केलेल्या, पाढंरी वसे्त्र व उिरीय नेसलेल्या, पाढंऱ्या रंगाचे उटिे वगरेै 
लावलेल्या आचायांनी तेथे कापड, सोन्याच्या अंगठ्या वगैरे (देऊन) पूिा करावी. (४३, ४४) 
 
 [सत्रवग्रहाच्या अथासाठी ४·२९–३१ वरील टीप पहावी.] 
 
 तेथेच त्रशल्पींची कापड, दात्रगने इत्यादी (देऊन) पूिा करावी. नंतर कता, आचायच व त्रशल्पी यानंी 
गभचस्थानी प्रवशे करावा. कभतीचे आठ भाग करून बाहेरील चार (भाग) सोडून द्यावते आत्रि आतील तीन 
भाग सोडून उरलेल्या भागावर (गभच) पाि ठेवाव.े (४५, ४६) 
 
 तलावातील नदीतील, शतेातील धान्यातील, वारुळाची, नागंराच्या फाळापासची, अंगुलीपाशी 
असलेली, हिीच्या (दातापाशी असलेली) व बलैाच्या कशगानंा लागलेली अशी आठ प्रकारची माती 
आचायांनी घेऊन, ‘नमस्कार असो’ असे म्हिून, गभाच्या खड्ड्ड्यात ठेवावी. त्रतच्यावर (मातीवर) कन्द 
ठेवावते. मध्यभागी अंबिुाचा कंद ठेवावा, पूवेकडे कुमुदाचा कन्द, दत्रििेकडे उत्पलाचा कन्द, पत्रश्चमेकडे 
सौगन्धीचा कन्द ठेवावा. उिरेकडे उशीरकन्द ठेवावा. बी त्यावर ठेवाव.े (४७-४९) 
 
 पूवेकडे साळ ठेवावी, दत्रििेकडे तादूंळ ठेवावते, पत्रश्चमेकडे कोद्रव असाव ेव उिरेकडे माष ठेवाव.े 
(५०) 
 
 [कोद्रव – वरी, नागलीसारखे गत्ररबाचें धान्य.] 
 
 अननेयेकडे माष ठेवाव,े नैर्च त्येकडे तादूंळ, वायव्य त्रदशलेा त्रप्रयंगु व ईशान्येला कुळीथ ठेवाव.े 
(५१) 
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 अशा रीतीने हृदयमन्िपूवचक गभचपाि खड्ड्ड्यात ठेवाव.े सवच वाद्यासंत्रहत, नृत्यगायन याचं्यासह, 
िय (असो) या घोषशब्दासह,, ब्रह्मघोषासह प्रासादबीिाचा उच्चार करून गभचपािाची स्थापना करावी. 
(५२, ५३) 
 
 दगड ककवा वीट व चनुा वापरून मिबतू बाधंिी करावी. गन्ध, फुले इत्यादींनी प्रासादाची पूिा 
करावी...... गभचन्यासाचे त्रवधान सातं्रगतले. त्यानंतर एक (मिली) प्रासादाच्या त्रवधी ऐक. (५४). 
 
 काश्यपणिल्पातील गभशन्द्यासाचा णवधी हे सस्व्वसावे पटल संपले. 
 

एकमजली प्रासाद 
 

[एकमजली (प्रासाद)] 
 
 आता त्रवशषेतः एकमिली प्रासाद ऐक. त्याची रंुदी व उंची प्रासादमानात (पटलात) सातं्रगतलीच 
आहे. (१) 
 
 चौरस, वतुचळाकार, आयताकार, अष्टकोनी आत्रि षट कोनी त्रशवाय आठकोनी आकार असून 
त्रशखरही तसेच (त्याच आकाराचे) असते. (२) 
 
 [्ोक अशुद्ध असल्याने अष्टकोनीची त्रद्वरुक्त्ती झाली आहे.] 
 
 प्रासादाच्या रंुदीच्या त्रनम्मी (रंुदी) असलेला (मुखमण्डप) कत्रनष्ठ, घराच्या रंुदीइतकीच (रंुदी) 
असलेला (मुखमण्डप) श्रेष्ठ असतो. त्या दोघामंधील (रंुदीचे) आठ भाग केले असता मुखमण्डपाची लाबंी 
(रंुदी) मी नऊ प्रकारानंी सातं्रगतली आहे. (३, ३१/२) 
 
 [मुखमण्डपाची रंुदी प्रासादाच्या रंुदीच्या १/२, ९/१६, ५/८, ११/१६, ३/४,१३/१६, ७/८, १५/१६ व एकपट 
अशी नऊ प्रकाराचंी असते.] 
 
  प्रासादाइतकीच लाबंी असलेला (त्याच्या त्रनम्मी लाबंी असलेला व या अंतराच्या मधील लाबंी 
असलेला असे) मण्डपाचे उिम (वगैरे) तीन प्रकार होतात. (४) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, प्रासादातं एक प्रवशे दण्ड असलेला मण्डप श्रेष्ठ, दीड ककवा दोन दंड मानसूिाच्या 
आत (प्रासादात) प्रवशे असलेले (अनुक्रमे) मध्यम व कत्रनष्ठ मण्डप होत. (५) 
 
 सवच अवयवासंह असलेला अंतराळ असावा. त्याची मोकळी िागा (कभतींमधली, आतून घातलेले 
माप) दोन, तीन (ककवा) चार (दण्ड) लाबंीची असावी. (६) 
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 [अंतराळ – प्रासाद व मण्डप यानंा िोडिारा भाग.] 
 
 अशा (मण्डपाच्या) दोन्ही बािंूना अलंकात्ररलेले कठडे असलेले व प्रासादाच्या कभतीच्या रंुदीइतके 
ककवा त्रनम्म्या अथवा पाऊिपट रंुदी असलेले त्रिने असावते. (७) 
 
 अंतराळाच्या कभतींची रंुदी मण्डपाच्या कभतींच्या रंुदीइतकी असावी. कूटकोष्ठासंह ककवा 
त्याचं्यात्रशवाय मुखमण्डप असावा. (८) 
 
 ककवा तोरि वगैरेंनी त्रचत्रित केलेला, एक ककवा अनेक मिले असलेला त्रिवगासत्रहत असा 
मुखमण्डप करावा. (९) 
 
 [त्रिवगच – अत्रधष्ठान, खाबं व प्रस्तर हे त्रिवगच असलेला मडंप] 
 
 प्रासादाच्या रंुदीच्या तीन भागापंकैी एक भाग गाभाऱ्याची रंुदी असावी. (प्रासादाची रंुदी) पाच 
भाग तर (गाभाऱ्याची रंुदी) तीन भाग, सात भागापंैकी चार भाग, नऊ भागापंैकी पाच भाग, १२ भागापंैकी 
११ भाग (?), १३ भागापंैकी आठ भाग व (प्रासादाच्या रंुदीच्या) दहा भागापंैकी आठ भाग (गाभाऱ्याची 
रंुदी) असावी. हे ब्राह्मिश्रषे्ठा, रंुदीच्या सवापट ककवा नववा भाग अशी गाभाऱ्याची रंुदी नऊ प्रकारे 
सातं्रगतली आहे. (१०–१२) 
 
 [प्रासादाची रंुदी ३ ि असेल तर गाभाऱ्याची रंुदी ि व कभतींची रंुदी प्रत्येकी ि असेल. प्रासादाची 
रंुदी ५ ि असेल तर गाभाऱ्याची रंुदी ३ ि व कभतींची रंुदी प्रत्येकी ि असेल. हाच त्रहशोब इतरही प्रकारानंा 
लावावा.] 
 
 उरलेली (रंुदी) शहाण्या मािसाने, भोवतालच्या चारी कभतींची रंुदी (म्हिून) कल्पावी. एका 
भागात एक, दोन, तीन, चार, पाच, पंक्त्ती (?) असतात. (१३) 
 
 घराच्या उंचीचे आठ भाग करून अत्रधष्ठानाची उंची एक भाग, खाबंाचंी उंची दोन भाग, प्रस्तर एक 
भाग, गलाची उंची एक भाग, त्रशखराची उंची दोन भाग व स्तूपीची उंची एक भाग कल्पावी, अशी शास्न्तक 
(प्रासादाची मापे) आहेत. (१४, १५) 
 एक बािू सोडून इतर बािंूवर अथवा पाच पाश्वच देवता असतात. असे शास्न्तक सातं्रगतले आता 
पौत्रष्टक सागंतो. (१६) 
 
 [्ोक १५१/२ अशुद्ध असल्याने योनय अथच देता आलेला नाही.] 
 
 घराच्या उंचीचे नऊ भाग केले तर अत्रधष्ठानाची उंची एक अंश, खाबंाची उंची अध्या अंशासह दोन 
अंश (अडीच अंश), तसेच मंचाचे माप एक अंशाचे कराव.े गल एक अंश, त्रशखराची उंची दोन भाग ककवा 
अडीच भाग असते. स्तूपीची उंची एक अंश असते. हे पौत्रष्टक सदन होय. (१७–१८१/२) 
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आकृती २७·१ : एकमिली प्रासाद (शास्न्तक) 

 
 घराचे दहा भाग करून अत्रधष्ठानाची उंची एक अंश असावी. खाबंाची उंची अडीच अंश, प्रस्तराची 
उंची एक अंश, गल दीड अंश व त्रशखराची उंची तीन अंश, स्तूपी एक अंश असते. हे ियंत (ियद?) 
सातं्रगतले. (१९–२०१/२) 
 
 घराच्या उंचीचे ११ भाग करून सवा भाग अत्रधष्ठान, खाबंाची उंची अडीच अंश, प्रस्तराची उंची एक 
अंश, कंठाची उंची अडीच अंश व त्रशखराची उंची अडीच अंश असते. उरलेले अंश (सवा) स्तूपी असते. असे 
अद भतु सदन असते. (२१–२२१/२) 
 
 (घराच्या) उंचीचे सात भाग करून अत्रधष्ठान एक अंश, खाबंाची उंची दोन अंश, त्रशखराची उंची 
तीन अंश, स्तूत्रपची उंची एक अंश असे सावचकात्रमक असते. (२३, २४) 
 
 शास्न्तक इत्यादी प्रासादाचंी उंची व रंुदी क्रमाने सातं्रगतली. त्याहून त्रनराळी केली असता सकंटानंा 
बोलावल्यासारखे होते, तेव्हा कभती इत्यादींची रंुदी व उंची सातं्रगतल्याप्रमािे करावी. (२५, २५१/२) 
 
 घराच्या उंचीचे ११ भाग केले तर अत्रधष्ठानाची उंची एक अंश, खाबंाची उंची दोन अंश, प्रस्तर एक 
अंश, उपग्रीव दीड अंश, प्रस्तराची उंची पाऊि (अंश), गलाची उंची सवा अंश, त्रशखर अडीच अंश, (व) 
स्तूत्रप एक अंश (असतात.) हेदेखील अद भतूाचे प्रमाि आहे. (२६–२८) 
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 [्ोक २९ व ३० चा अथच समित नाही.] 
 
 हे सुव्रता, वरती मचंाच्या भोवती चारी कोनापंाशी ७२ अंशापंैकी सात अंश रंुदीचे त्रनरत्रनराळ्या 
प्रकारचे किचकूट (असतात असे) सागंतात. (त्रशखर) किचकूटासंह ककवा त्याचं्यात्रशवाय त्रवशषेत्वाने असते. 
(३१, ३२) 
 
 सवच अंगे आत प्रवशे करतात असा प्रग्रीव कल्पावा. तसेच वतुचळाकार कंठासत्रहत भरीव त्रशखर 
असाव.े (३३) 
 
 त्रशखरावर चौकोनी महानासी मुखय त्रदशानंा असते. (आठही) त्रदशानंा आयताकार भद्र ककवा 
मंचावरती (एकंदर) १६ लहान नात्रसका असतात, ककवा प्रस्तरावरती आठ लहान नासी असतात. याला 
‘ियदं्वद्व’ म्हितात. (३४, ३४१/२) 
 
 वरीलप्रमािेच (परंतु) किच (कण्ठ) व कूट सहा व पाच अंश असतात. नागर (पद्धतीत) अत्यतं 
योनय असे कण्ठ कूटाच्या आकाराप्रमािे कल्पाव.े कण्ठकूटाप्रमािे मध्यभागी असलेले िे भद्र  त्याला 
भद्रनात्रसका म्हितात. (३५, ३६) 
 
 अन्तराल तेव्हढेच (किचकूटाएवढ्या रंुदीचे) व िुद्र (नात्रसका?) पाच अंशासंह असते. कूट ककवा 
भद्रनात्रसका भद्रासह ककवा भद्रात्रशवाय असते. (३७) 
 
 मोठी भद्रनासी ककवा मध्यभागी मोठे भद्र असाव.े ककवा घराच्या (रंुदीचे) तीन, चार, पाच, सहा 
ककवा सात भाग करून एक ककवा दोन अंश रंुदीचे मध्यभागी मोठे भद्र असावे; ककवा भद्र तीन भाग असून 
शालेच्या मध्यभागी कराव.े (३८, ३९) 
 
 एक दण्ड, दीड दण्ड ककवा दोन दण्ड भद्राचे (भद्रनासीचे) त्रनगचमन असते. िसे पात्रहिे तसे 
त्रशखर असाव.े याला ‘कण्ठश्रीभोगान्त’ असे म्हितात. (४०) 
 
 स्वतःच्या रंुदीतील कभत व खाबं याचं्यावर आठ प्रकारचे पट्ट असलेले; ककवा स्वतःच्या रंुदीतील 
कभत व खाबं त्रनगचमनात्रशवाय असलेले असे सवच देवाचं्यासाठी योनय असलेले ‘श्रीभद्र’ प्रत्रसद्ध आहे. (४१, 
४११/२) 
 
 वरीलप्रमािेच (परंतु) घराच्या बाहेरच्या बािूने मध्यभागी भद्र असलेले, खूप तोरिे, िाळ्या 
असलेले, (चारी बािंूना) वृि कोरलेले असे ते ‘श्रीत्रवशाल’ असते. (४२, ४२१/२) 
 
 वरीलप्रमािेच (परंतु) वदेी, कण्ठ, त्रशखर, घट इत्यादी आठही अंग असलेले खाबं असून, चारी 
(मुखय) त्रदशाकंडील बािंूवर नात्रसका असलेले (तसेच) चारी उपत्रदशानंा लहान नात्रसका त्रशखरावर 
असलेले, खाबंावंरती अल्पनासी असलेले हे ‘स्वस्स्तबंध’ म्हिून (सदन) सागंतात. (४३–४४१/२) 
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 [वस्वङ ग याचा अथच अष्टागं उपपीठ असलेले, पटल ५·९–१० असादेखील असू शकेल. 
देत्रवकाकण्ठ हा शब्द वते्रदकाकण्ठ असा घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 वरीलप्रमािेच (परंतु) मध्यभद्र व किचकूट याचं्यात्रशवाय असलेले घर सवच देवाचें आवडते असून 
‘सुशोभन’ या नावाने प्रत्रसद्ध आहे. (४५, ४५१/२) 
 
 त्रशखरावरती नासी असून अष्टकोनी ककवा १६ कोनी प्रस्तर असतो. त्रशखर, कण्ठ आत्रि वते्रदका 
चौकोनी असतात. (त्यास) ‘श्रीकर’ (म्हितात.) (४६, ४६१/२) 
 
 त्याचप्रमािे (परंतु) त्रशखरावरती आठ अल्पनासींसह शीषापाशी दुसऱ्या कोष्ठासत्रहत महानासी 
असते. नात्रसकेची रंुदी दोन ककवा तीन दण्ड असते. याला ‘कोष्ठदीप’ म्हितात. नात्रसकेइतकी उंची 
असलेल्या व उपत्रदशानंा असलेल्या भद्रनासींनी शोभिारे असे त्रशखर कल्पाव.े (४७–४९) 
 
 शीषच व कण्ठ गोलाकार असते ते ‘वृिकेसर’ म्हिून सागंतात. गल व शीषच अष्टकोनी असते ते 
‘रािकेसर’ (नावाचे घर) असते. (५०) 
 
 प्रासादाच्या रंुदीचे पाच, सात ककवा आठ भाग असावते. (त्यातंील) तीन भाग ककवा दोन भाग 
ककवा पूवी त्रदल्याप्रमािे मध्यभद्र असतो. (५१) 
 
 [पूवी त्रदल्याप्रमािे म्हििे ्ोक ३८, ३९ मध्ये त्रदल्याप्रमािे.] 
 
 हम्याच्या बाहेर, इतर भद्राचं्या मानाने, मध्यभद्राचे त्रनगचमन एक, दीड, दोन ककवा तीन दण्ड 
असते. (५२) 
 
 ज्याचे त्रशखर वृिाकार असून महानासीसह असते, प्रत्येक खाबंावर अल्पनासी असलेले, कण्ठ 
शीषाच्या आकाराप्रमािे असलेले ते (घर) सवच देवानंा योनय असून ‘कल्यािसुंदर’ म्हिून प्रत्रसद्ध आहे. 
(५३, ५३१/२) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, पूवीप्रमािेच (परंतु) पूवच व पत्रश्चम त्रदशानंा भद्रनासी, दोन्ही बािंूना (असलेल्या) 
ललाटनात्रसकासंह असतात. चौरस ककवा आयताकार असे हे ‘कोशल’ होते. (५४, ५५) 
 
 प्रत्येक त्रवमानाच्या मिल्याची उंची आता सागंतो. (५५१/२) 
 
 [त्रदशापरत्व े कोित्या मतूी असाव्यात त्याची मात्रहती खाली त्रदली आहे. यावरून ्ोकाधाच्या 
अशुद्धत्वाची कल्पना येईल.] 
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 पूवच त्रदशलेा स्कंद, दत्रिि त्रदशलेा दत्रििामूती, पत्रश्चम त्रदशलेा त्रवष्ट्िू ककवा कलगोद भवाची मतूी 
असते. हे ब्राह्मिा, उिर त्रदशलेा धात्याची (ब्रह्मदेवाची) मूती असते. (या मतूी) भारस्थानापाशी असू नयेत. 
(५६, ५७) 
 
 [प्रस्तराखाली वरील त्रशखर हातावंर तोलून धरले आहेत अशा मूती िेथे दाखत्रवतात त्याला 
भारस्थान म्हितात.] 
 
 मण्डपाच्या दत्रििेकडील भद्रात त्रसत्रद्धत्रवनायकाची मूती असते. पूवेला ककवा पत्रश्चमेला त्याची 
नृिमूती (नाचिाऱ्या गिेशाची मूती) कल्पावी. (५८) 
 
 हे ब्राह्मिा, उिर त्रदशलेा दुगा ककवा िेिपाल असावा. (अशा रीतीने) स्थानाच्या व घराच्या प्रत्येक 
त्रदशलेा मूती असाव्यात. (५९) 
 
 अशा अत्रधष्ठानाच्या वर असलेल्या...... पूवच त्रदशचे्या बािूला स्कन्द पाढंऱ्या हिीवर (ऐरावतावर) 
बसलेला इन्द्र ककवा कमळासनावर बसलेला ब्रह्मा याचं्यापैकी एकासह असावा. (६०, ६०१/२) 
 
 दत्रिि त्रदशलेा दत्रििामतूी ककवा वीरभद्र, पत्रश्चम त्रदशलेा नृकसह ककवा सौम्य मूती (कुबेर) असते. 
हे त्रद्विसिमा, उिर त्रदशलेा कमळावर बसलेल्या ब्रह्मदेवाची मतूी असते. (६१, ६२) 
 
 एक, दोन व तीन मिली घराचं्या प्रस्तरावंर या मतूी असाव्यात. चार ककवा अत्रधक मिले 
असलेल्या घरावर योनय त्या वाहनावरील महेश मूती असावी. (६३) 
 
 उमा, स्कंद याचं्यासह महेशाची मतूी असावी असे सागंतात. इतर देव आत्रि गन्धवच, त्रसद्ध, दैत्य, 
मरुद गि (याचं्या मूती) असाव्यात. चार मिल्यापंासून १५ मिल्यापंयंत कंठापाशी व प्रस्तरानंतर अत्ररष्टाचंा 
नाश करण्याकत्ररता, हे कल्पत्रवत्, इष्टमूती कल्पावी. (६४, ६५) 
 
 गलाच्या त्रठकािी असलेल्या मंचाच्या (प्रस्तराच्या) वर कोनापाशी वृषभ (नंदीबैल) असावा. 
प्रत्येक कोिावर दोन ककवा एक शयनासन वृषभ असावा. (६६) 
 
 [शयनासन वृषभ – पाय दुमडून बसलेला नंदीबलै.] 
 
 ककवा चारही कोपऱ्यावंर पद्मपीठावर बसलेले, खूप मोठे (त्रधप्पाड) शरीराचे, हृदयापाशी ओिंळ 
धरलेले (छातीपाशी हात िुळवनू नमस्काराची त्रक्रया करिारे) असे दोन भूत असावते (६७) 
 
 आननेय त्रदशचे्या कोपऱ्यात आमोद, नैर्च त्य त्रदशलेा प्रमोद, वायव्य त्रदशचे्या कोपऱ्यात प्रमुख व 
ईशान्य कोिाला दुमुचख असावा. ते आननेय त्रदशपेासून अनुक्रमे पाढंऱ्या, ताबंड्या, त्रपवळ्या व काळ्या रंगाचे 
असतात. यम ही देवता असलेल्या त्याचें आवाहन कराव.े (६८, ६९) 
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 िाड, बारीक वाळू, (दगडाची) भकुटी यानंी (या मतूींचे) किलेपन कराव.े अनेक तऱ्हेच्या 
अलंकारानंी भषूत्रवलेल्या व त्रनरत्रनराळ्या लीला (क्रीडा) करीत असलेल्या (देवाचं्या) मूती चनु्याने तसेच 
धातंूनी िसे योनय वाटेल त्याप्रमािे कल्पाव्यात. मूती शलू व त्यावरील लेप अशा असाव्यात. (७०, ७१) 
 
 [किलेपन–त्रनरत्रनराळ्या िाडींची (प्रथम िाड, नंतर बारीक, नंतर दगडाची भकुटी) वाळू घेऊन 
त्याचं्या मूतीच्या शलूाभोवती लेप लावतात. त्याला किलेपन म्हितात. 
 
 लाकडाचा ककवा धातंूचा मतूीचा सागंाडा बनत्रवतात. त्याला शलू म्हितात. त्यावर चुना, वाळू, 
माती याचंा लेप लावनू मूतीचा आकार आितात. िास्त मात्रहतीसाठी पटल ८० ते ८३ पाहाव.े] 
 
 असे हे एकमिली (घर) सातं्रगतले, नंतर त्रद्वतल (दोन मिली घर) समिून घे. (७२) 
 
 काश्यपणिल्पातील एकमजली णवमानाचे लक्षि हे सत्ताणवसावे पटल संपले. 
 

दोनमजली प्रासाद 
 

[दोनमजली घर] 
 
 आता त्रवशषेतः दोनमिली (घराचे) लिि सागंतो. त्याचंी रंुदी, उंची आत्रि त्रनगचमन ही 
प्रासादमानात त्रदल्याप्रमािे करावीत. (१) 
 
 त्रवन्याससूिाच्या आतील रंुदीचे सात ककवा सहा भाग केले तर कूटाची रंुदी एक अंश व कोष्ठाची 
लाबंी त्याच्या दुप्पट (दोन अशं) असते. (२) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, कूटाच्या रंुदीइतकी कोष्ठाची रंुदी असते. उरलेले हारान्तर असते. कोष्ठाच्या 
दोन्ही बािंूना पिंर असतो. (३) 
  
 हारान्तर सोडून उरलेल्या िागेइतके ककवा त्याच्या पाऊिपट अथवा त्रनम्मे पंिराची रंुदी 
सागंतात. कूटाच्या बाहेरच्या कडेइतके मानसूिाच्या आत (पिंराचा) अंतप्रचवशे असतो. पंिर 
किचकूटाप्रमािे ककवा नात्रसकेच्या आकाराप्रमािे असतो. (४, ५) 
 
 प्रासादाची उंची २८ भागातं त्रवभागून अत्रधष्ठानाची उंची तीन अंश, खाबंाची उंची सहा अंश, (व) 
प्रस्तराची उंची तीन अंश असते. (वरच्या मिल्याच्या) खाबंाची उंची पाच अंश, प्रस्तराची उंची दोन भाग, 
वते्रदकेची उंची एक अंश, गलाची उंची दोन भाग, शीषाची उंची ४१/२ अंश, व त्रशखेचे (स्तूपीचे) माप दीड 
अंश कस्ल्पले असता ‘शास्न्तक’ होते. (६–८) 
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 सदनाच्या उंचीचे ३४ भाग करून, अत्रधष्ठानाची उंची साडेतीन अंश (व) खाबंाची उंची त्याच्या 
दुप्पट (सात अंश) असावी. प्रस्तराची उंची तीन अंश असावी. (वरच्या मिल्याचे) खाबं साडेसहा अंश 
असावते. मंचाचे माप तीन अंश, वते्रदकेची उंची एक अंश (असते.) गलाची उंची ३१/२ अंश, त्रशखराची उंची 
पाच अंश (व) त्रशखेचे माप दीड अंश असाव.े याला ‘पौत्रष्टक’ सदन म्हितात. (९–११) 
 
 उंचीचे ३३ भाग केले असता गलाचे माप अडीच अंश कल्पाव.े उरलेल्या (अंगाचंी मापे) 
पूवीप्रमािेच असतात. हे सवच देवाचें आवडते ‘ियद’ (प्रकारचे) सदन होय. (१२–१२१/२) 
 
 घराच्या उंचीचे ३६ भाग करून आठ भाग अत्रधष्ठान, खाबंाचे माप आठ अंश, प्रस्तर साडेतीन अंश, 
(वरच्या मिल्याच्या) खाबंाची उंची सात अंश, गलाची उंची तीन अंश, त्रशखराची उंची पाच अंश, स्तूपीची 
उंची दीड भाग (असावी.) हे कल्पत्रविमा, अद भतु सदन असे कल्पाव.े (१३–१५) 
 
 [येथे अत्रधष्ठानाची व खाबंाची उंची एकच, आठ अंश, आहे. अत्रधष्ठानाची उंची खाबंाच्या उंचीच्या 
अधी असावी त्रनयम पाळलेला नाही.] 
 
 सदनाच्या उंचीचे ४० भाग करून, अत्रधष्ठानाची उंची चार अंश, स्तंभाची उंची त्याच्या दुप्पट (आठ 
अंश), मंचाचे माप तीन अंश, (दुसऱ्या मिल्यावरील) खाबंाची उंची ७१/२ अंश, प्रस्तराची उंची तीन भाग, 
वते्रदकेची उंची दोन भाग, कंठाचे माप तीन भाग, त्रशखर सात भाग, उरलेले (अडीच) भाग त्रशखेची उंची 
सातं्रगतली आहे. (१६–१८) 
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आकृती २८·१ : दोनमिली प्रासाद (शास्न्तक) 

 
 [त्रशरोदय असा शब्द न घेता त्रशखोदय असा घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 होमापासून स्तूपीपयंत हे त्रवमान नेहमी चौकोनी कल्पाव.े चार कूट व चार शाला, आठ पिंरासंह 
असतात. ४८ अल्पनासी असून त्या खाबंावंर व प्रतीवरही असतात. वते्रदकेवरती त्रनरत्रनराळ्या तऱ्हेची त्रचिे 
असावीत. सवच देवानंा आवडिारे असे हे ‘स्वस्स्तक’ सातं्रगतले. (१९–२०१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु शीषाच्या अग्रभागी दोन्ही बािंूना अल्पनासी असलेले ‘स्वस्स्तभद्र’ सागंतात. ते 
मला (शकंराला) आवडते आहे. (२१, २११/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु खाली कूट व कोष्ठ असून मंचापाशी नात्रसका (असते). खाली पंिर असतो. 
शीषावरील नात्रसका (क्रमाने) स्तूपी, घट ककवा गलापयंत असते. त्याला ‘श्रीकर’ म्हितात. (२२, २३) 
 
 त्याचप्रमािे कूटकोष्ठ असून कूट शालेच्या उंचीइतके असते. तेथील पंिर खाली (खालच्या 
पातळीत) असतात, ते ‘कैलास’ (म्हिून) सागंतात. (२४) 
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 त्याचप्रमािे परंतु कूट व कोष्ठ खालीवर असे नसून सान्तरप्रस्तरासह खाली (खालच्या पातळीत) 
समसूिातं (समपातळीत व एकाच मध्यरेषेवर असतात.) त्रवशषेतः हारान्तरामध्ये दोन ककवा चार पंिर 
असतात. चार कूट व चार शाला असून सहा ककवा आठ अल्पनात्रसका असतात. वते्रदका अष्टकोनी (तर) 
शीषच व गल वतुचळाकृत्रत असतात. त्रशखरावरती चारी त्रदशानंा भद्रनासी व भद्रात्रशवाय नासी अशा आठ नासी 
असतात. वते्रदका व तोरिानंी भषूत्रवलेले असते. याला ‘रुद्रकान्त’ म्हितात. (२५–२७१/२) 
 
 कूटापासून कोष्ठाचे त्रनगचमन एक ककवा अडीच दण्ड असाव ेककवा कूटापासून कोष्ठाचे त्रनगचमन दोन 
दण्ड ककवा तीन दण्ड असाव.े त्रनरत्रनराळ्या प्रकारचे अत्रधष्ठान असलेले, खूप खाबं असलेले (व) वरती 
त्रवमानाकृती असलेले असे कोष्ठ वर सातं्रगतलेल्या सवच प्रकारच्या घरानंा असाव े अगर असू नये. (२८–
२९१/२) 
 
 त्याचप्रमािे (परंतु) त्रशखरावर चार अधचकोष्ठके असून चार कूटासंह, सहा ककवा आठ नासी 
असलेले चौकोनी शीषच असते, त्याला ‘स्वस्स्तबंध’ म्हितात. (३०, ३१) 
 
 त्याचप्रमािे (परंतु) आतंरप्रस्तरासह दोन कूटकोष्ठ असलेले, हार पंिरासंह सहा ककवा आठ 
अल्पनासी असलेले, सवच तऱ्हेच्या अलंकारानंी भषूत्रवलेले असे ‘कल्यािसुंदर’ असते. (३२, ३२१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखरावरची अधचकोष्ठके काढून टाकावीत (व) चार नात्रसका असलेले त्रशखर 
कल्पाव.े (असे) त्रनरत्रनराळे अलंकार असलेले ‘पाचंाल’ सागंतात. (३३, ३४) 
 
 त्याचप्रमािे (परंतु) कंठ व त्रशखर अष्टकोनी व भरीव असतात. शीषच आठ महानासींसह असते. 
त्याला ‘त्रवष्ट्िुकान्त’ असे म्हितात. (३५) 
 
 सान्तरप्रस्तरासह चार चार कूट व कोष्ठ, लाबंट आकाराच्या पिंरासह (असतात). कण्ठ व शीषच 
वतुचळाकृती असतात. एक, दीड, दोन ककवा तीन दण्ड किचकूटाचे कोष्ठाबाहेर त्रनगचमन कल्पाव.े हे श्रेष्ठ, 
त्रशखराच्या चारी बािंूना ४८ नासी (असतात). हे ‘त्रवश्वकर’ असून ईश्वराचे (शकंराचे) फार आवडते 
असते. (३६–३८) 
 
 त्याचप्रमािे (परंतु) त्रशखराच्या उंचीचे १२ भाग करून वदेी, कंठ व शीषच याचंी उंची (प्रत्येकाहून) 
एक भाग िास्त असते. तीन स्तूपी असलेले हे ‘मंगल’ म्हिून सागंतात. (३९, ३९१/२) 
 
 [्ोक ३९ फार अशुद्ध आहे. त्रशखराच्या उंचीचे १२ भाग करून वदेी तीन भाग, कंठ चार भाग व 
शीषच पाच भाग (एकेका भागाने िास्ती घेऊन) त्रशखराच्या उंचीच्या १२ भागाचंा त्रहशोब लागतो.] 
 
 त्याचप्रमािे पि वृिायताकृती असेल तर ते ‘गाधंार’ होते. (४०) 
 
 तीनचतुथांश उंचीपयंत आयत ककवा चौरसाकृत्रत व उपान वगैरे द व्यश्रवृि (दोन कोन व मागे 
अधचवतुचळाकृती) ककवा वर त्रदल्याप्रमािे असतात. त्याचप्रमािे बाहेरूनदेखील आयत ककवा चौरसाकृती 
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कल्पाव.े गभचगृह गोलाकार असून कूटकोष्ठासह असाव.े किचकूटाचे शीषच गोलाकार कल्पाव.े कूट, कोष्ठ व 
लहान कोनाडे (अल्पनीड म्हििे िदु्रनासी) समसूिात (एकाच मध्यरेषेवर व समपातळीत) असावते. सवच 
देवानंा योनय असलेले सुंदर असे हे सदन ‘मनोहर’ नावाचे असते. (४१–४३१/२) 
 
 (अत्रधष्ठानाच्या) उपानापासून स्तूपीपयंत बाहेरून गोल असते व इतर सवच वरीलप्रमािेच 
असलेल्या घराला त्रशवकान्त म्हितात. (४४, ४४१/२) 
 
 अत्रधष्ठान चौरस व गभचगृहदेखील चौरस असते. परंतु बाहेरून अत्रधष्ठानाच्या वरपासून स्तूत्रपपयंत 
वतुचळाकृती असून कूट, कोष्ठ वगैरे सवच अंगे असलेले गभचगृह असाव.े अत्रधष्ठान चौरस ककवा आयताकार 
असाव.े योनय त्रततक्त्या कूटकोष्ठासह त्रशखर व कण्ठ षट कोनी असतात. त्याला ‘कुबेरकान्त’ म्हितात. 
(४५, ४६) 
 
 अशा रीतीने दोनमिली घराचें १८ प्रकार असतात. होमापासून स्तूपीपयंत त्रवटानंी ककवा दगडानंी 
बाधंलेले घर पुरुषाप्रमािे मिबूत असते. (४७, ४७१/२) 
  
 [घराचें १८ प्रकार न सागंता फक्त्त १५ प्रकार सातं्रगतले आहेत. नुसत्या त्रवटानंी ककवा फक्त्त 
दगडानंी बाधंलेले घर पकुल्लगी असते असाही अथच शवेटल्या ्ोकाधाचा खालील नंतरच्या ्ोकावंरून 
करता येईल.] 
 
 दगड व त्रवटा त्रमळून घर बाधंले तर त्याला संत्रमश्र हम्यच म्हितात. (खाली) दगडाचे (बाधंकाम) 
असाव े व त्यावरती त्रवटाचें (बाधंकाम) असाव.े त्रवटा व लाकूड यानंी सतं्रमश्र असलेले घर षंढ म्हिनू 
सातं्रगतले आहे. (४८, ४९) 
 
 त्याचप्रमािे बाधंले (म्हििे खालचा भरीव भाग दगडानंी व उरलेला वरचा पोकळ भाग, खोल्या 
वगैरे असलेला, लाकडानंी बाधंला) तर ते घर घनाघन म्हििे भरीव व पोकळ सागंतात. उरलेले सवच घर 
लाकडानंी पोकळ रचले म्हििे ते स्त्रीकलगी सतं्रचत होते. असे पकुल्लगी, नपुंसककलगी व स्त्रीकलगी घर 
सागंतात. (५०, ५०१/२) 
 
 [नुसत्या दगडानंी ककवा नुसत्या त्रवटानंी घर बाधंले तर ते पुकल्लगी घर. दगड व त्रवटा यानंी त्रमळून 
घर बाधंले तर पाया, उपपीठ, अत्रधष्ठान वगैरे खालचा भरीव भाग दगडानंी बाधूंन व वरचा पोकळी 
असलेला (खोल्या वगैरे असलेला) भाग त्रवटानंी बाधंल्यास हेही पुकल्लगी घर मानाव.े त्रवटानंी खालचा भरीव 
भाग व लाकडानंी वरचा पोकळ भाग बाधंलेले घर नपुसंककलगी असते. खालचा भरीव भाग दगडानंी व 
वरचा पोकळ भाग लाकडानंी बाधंला की ते स्त्रीकलगी घर होते.] 
 
 मुखमंडपाच्या (रंुदीचे) माप गभचगृहाच्या रंुदीइतके असते. (५१) 
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 चारही कभतींची रंुदी पूवी एक मिल्याला सातं्रगतली आहे त्रततकी असावी. हे ब्राह्मिा, द्वाराच्या 
दोन्ही बािंूना खाबंाचं्यामध्ये अत्रधष्ठानापासून उिराच्या कसहापयंत द्वारपालाकत्ररता गुहा करावी. कबबाची 
(द्वारपालाच्या मूतीची) उंची दोन ताल असावी व (कभतीतील) प्रवशे फक्त्त एक दण्ड असावा. (५२, ५३) 
 
 [चारही कभतींची रंुदी ्ोक २७·१०–१३ मध्ये त्रदली आहे.] 
 
 सवच घरानंा (द्वारपालाच्या मतूीसाठी गुहा करावी. माि ती मूती) अंतप्रचवशेात्रशवायही असते. असे 
दोनमिली घर सातं्रगतले. नंतर त्रितल (तीन मिली घर) समिून घे. (५४) 
 
 काश्यपणिल्पातील दोनमजली घराचे णवधान नावाचे अठ्ठाणवसावे पटल संपले. 
 

तीनमजली प्रसाद 
 

[तीनमजली घर] 
 
 हे सुव्रता, आता त्रवशषेतः तीन मिली घराची मात्रहती सागंतो ती ऐक. त्याची रंुदी वगैरे मापे पूवीच 
प्रासादमानात सातं्रगतली आहेत. (१) 
 
 त्रवन्याससूिाच्या आतील भागाचे २८ (आठ?) भाग करून एक भाग कूट असते व शालेची लाबंी 
त्याच्या दुप्पट (दोन) भाग असते. (२) 
 
 एक अंश, पाऊि ककवा अधा अंश पंिराची रंुदी असते. उरलेले हारान्तर असते व त्याचे त्रनगचमन 
मागे त्रदल्याप्रमािेच असते. (३) 
 
 वरील मिल्याचे सहा भाग (करून?) सोडून उरलेली कूटाची रंुदी (एक भाग?) सागंतात. 
शालेची लाबंी दोन भाग असून उरलेले हारान्तर असाव.े (४) 
 
 हारान्तराच्या सवापट ककवा पाऊिपट पिंर असतो. वरील मिल्याच्या तीन भागापंकैी एक भाग 
मध्यभद्र असावा. एक, दीड ककवा दोन दण्ड मध्यभद्राचे त्रनगचमन असते. (५, ५१/२) 
 
 प्रासादाच्या उंचीचे २४ भाग करून, अत्रधष्ठानाची उंची दोन भाग, खाबंाची उंची चार अंश, मंचाचे 
माप दोन भाग, खाबं पाविेचार अंश (व) प्रस्तराची उंची अडीच अंश सागंतात. खाबंाची उंची साडेतीन 
अंश, मंचक सवा अंश, वते्रदकेचे माप अधा अंश, गलाचे माप एक अंश, त्रशखर अडीच अंश व स्तूपीची उंची 
एक भाग असते असे ‘शास्न्तक’ (सदन) कल्पाव.े (७–९१/२) 
 
 (प्रासादाच्या) उंचीचे २४ भाग करून, अत्रधष्ठानाची उंची दोन भाग, खाबंाची उंची चार अंश, मंचाचे 
माप दोन अंश, खाबंाची उंची पाविेचार अंश असावी. प्रस्तराची उंची दीड अंश, खाबंाची उंची अडीच 
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(अंश) असावी. मंचाची उंची दीड अंश, वते्रदकेची उंची दीड अंश, ग्रीवचेे माप एक अंश, त्रशखराची उंची 
तीन अंश (व) स्तूपीचे माप सवा अंश असाव.े याला पौत्रष्टक म्हितात. (१०–१३) 
 

 
आकृती २८·२ : द्व्यश्रवृिप्रासाद 
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आकृती २८·३ : दोनमिली प्रासाद 
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आकृती २९·१ : तीनमिली प्रासाद (शास्न्तक) 

 
 सदनाच्या उंचीचे २७ भाग करून, अत्रधष्ठानाची उंची दोन भाग, खाबंाची उंची चार अंश, मंचाचे 
माप दोन भाग, खाबंाची उंची चार अंश, वरचा मंच पाविेदोन अंश, खाबंाची उंची त्याच्या दुप्पट (साडेतीन 
अंश), प्रस्तराची उंची दीड अंश, वते्रदकेची उंची एक अंश, ग्रीवचेे माप दोन भाग, शीषच चार भाग, स्तूपीची 
उंची उरलेल्या भागाइंतकी (सवा भाग) असते. याला ियद म्हितात. (१४–१७१/२) 
 
 घराच्या उंचीचे ४२ भाग करून अत्रधष्ठान साडेतीन भाग, खाबं सात अंश, अत्रधष्ठानाइतकीच मंचाची 
उंची (साडेतीन भाग) असते. खाबं साडेसहा अंश, प्रस्तराची उंची तीन अंश, खाबं सहा अंश, मंचाची उंची 
अडीच अंश, वते्रदकेची उंची एक अंश, गलाचे माप दोन भाग असाव.े त्रशखराची उंची पाच अंश, स्तूपीची 
उंची दोन भाग (असते.) याला अद भतु हम्यच म्हितात. (१८–२०) 
 
 प्रासादाच्या उंचीचे ४८ भाग केले असता, अत्रधष्ठान चार अंश, खाबंाची उंची आठ अंश, मंचाचे माप 
चार अंश, खाबं साडेसात, वरचा मंच साडेतीन, खाबंाची उंची सात अंश, प्रस्तराची उंची तीन अंश, 
वते्रदकेची उंची एक अंश, गलाचे माप दोन भाग, त्रशखराची उंची सहा अंश, स्तूपीचे माप दोन भाग (असते.) 
याला सावचदेत्रशक (सावचकात्रमक) म्हितात (२१–२३१/२) 
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 आठ कूठ, आठ शाला, सोळा पंिर असलेले, १८ लहान नासी असून, िन्मापासून (उपानापासून) 
वरच्या टोकापयंत (स्तूपीपयंत) चौकोनी, त्रनरत्रनराळ्या प्रकारचे अत्रधष्ठान असलेले व त्रनरत्रनराळ्या 
प्रकारच्या खाबंानंी अलंकात्ररलेले, त्रशखरावरती बारा नासी असून, चार महानासी असतात, मोठे कूटकोष्ठ 
इत्यादी असलेले, नागर पद्धतीस योनय असे ‘स्वस्स्तक’ भवन सागंतात. 
 
 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखर, गल व वते्रदका िर गोलाकार असतील तर मला (शकंराला) अत्यतं 
आवडते (असे) ‘रुद्रकान्त’ नावाचे भवन होते. (२४–२८१/२) 
 
 [गारादादु्यत्रचतं हा शब्द नागरादु्यत्रचतं असा सुधारून अथच केला आहे.] 
 
 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखराच्या कोपरापंाशी दोन अल्पनासी असल्यास ते शकंराला अत्यंत आवडते 
‘त्रशवकान्त’ सदन होते. (२९, २९१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु िर वते्रदका, कण्ठ, शीषच तसेच घट अष्टकोनी असतील तर त्याला ‘त्रवष्ट्िुकान्त’ 
म्हितात. (३०, ३०१/२) 
 
 त्रवन्याससूिाच्या आतल्या भागाचे नऊ भाग केले असता कूटाची रंुदी एक भाग, कोष्ठाची लाबंी 
दोन भाग, प्रत्येक कोष्ठास एक त्रद्वकोष्ठ असतो व नंतर पंिर अधा भाग असतो. उरलेला भाग हारान्तर 
असतो. हे कल्पत्रविमा, याप्रमािे कल्पना करावी. (३१–३११/२) 
 
 चार कूट, आठ शाला व १२ पंिरासंह तेथेच अल्पनासी असून, शीषच व गल अष्टकोनी असते. 
त्रशखरावर आठ नासी असतात. हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, त्याला ‘शुद्धात्रभधान’ असे नाव आहे; ते धमात्रवषयी पे्रम 
वाढत्रविारे आहे (३३, ३४१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु वदेी अष्टकोनी व त्रशखर आत्रि गल वतुचळाकृती असते. सवच देवाकंत्ररता योनय 
अशा याला ‘त्रवमानाकृती’ असे नाव आहे. (३५–३५१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखर (व) कण्ठ चौकोनी असतील तर त्याला ‘ब्रह्मकान्त’ म्हितात. (३६) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु पुढील भाग आयताकृती (म्हििे लाबंी रंुदीच्या) सवापट ककवा ११/३ पट असते. 
रंुदी आठ भागातं व लाबंी १० भागातं त्रवभागून कूटाची रंुदी एक अंश, शालेची लाबंी दोन अंश (व) उरलेला 
भाग हारान्तर असे पूवीप्रमािेच कल्पाव.े (३७, ३८) 
 
 वरील मिल्यावर सहा व आठ त्रवभाग अनुक्रमे रंुदी व लाबंीचे करून, कूटाची रंुदी एक अंश, 
कोष्ठाची लाबंी तीन अंश, पिंराची रंुदी अधा अंश व उरलेले हारान्तर असते. वरील (त्रतसऱ्या) मिल्याच्या 
रंुदीचे तीन भाग करून एक भाग कण्ठभद्र असतो. (३९, ४०) 
 
 वदेी, कण्ठ व त्याचप्रमािे शीषच ध्वश्रवृि असून, चार कूट, आठ शाला व १२ पंिर असतात. (४१) 
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 पत्रहल्या मिल्यावर २४ हारान्तर असतात. चार कूट, चार शाला व आठ पिंर असतात. (४२) 
 
 हारान्तर १६ असून अल्पनासी १०० असतात. ललाटनात्रसका असून दोन्ही बािंूना भद्रनात्रसका 
असतात. प्रत्येक नात्रसकेच्या पाठीमागच्या बािूला त्रशखर असाव.े (४३, ४३१/२)  
 
 [पुढे मध्यभागी ललाटनात्रसका व त्रतच्या दोन्ही बािंूना भद्रनात्रसका असतात, ककवा समोरच्या 
बािूला ललाटनात्रसका असून उिव्या व डाव्या बािंूना मध्यभागी भद्रनात्रसका असतात असाही अथच होऊ 
शकेल. कशचोपमाचरेत् ऐविी शीषचकमाचरेत् असा शब्द घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 त्रनरत्रनराळ्या प्रकारच्या अत्रधष्ठानानंी युक्त्त, त्रनरत्रनराळ्या प्रकारच्या खाबंासंह व सवच अलंकार 
असलेले हे ‘हस्स्तपृष्ठ’ (नावाचे) घर आहे. (४४, ४४१/२) 
 
 [हस्स्तपृष्ठाच्या पंिरासाठी ्ोक ३१·२३ पहा.] 
 
 मानसूिाचं्या मधील रंुदी नऊ भागातं त्रवभागनू गभचगृह तीन अंश, कभतीची रंुदी एक अंश, 
भोवतालचा (चारही बािंूना असलेला) व्हराडंा एक अंश (व) हाराची रंुदी एक अशं असते. (४५, ४६) 
 
 अशी कल्पना करून तेथे कण्ठकूट एक अंश, मध्य भागातील कोष्ठ तीन अंश व त्यानंतर पंिर एक 
अंश असतो. (४७) 
 
 हारान्तर त्याच्या (पिंराच्या) त्रनम्मे (अधा अंश) असे (त्रवभाग) पत्रहल्या मिल्यावर कल्पावते. 
ककवा पंिर अधा भाग असावा. उरलेला भाग हारान्तर सागंतात. ते चहूबािंूनी असाव.े कोष्ठाच्या 
मध्यभागापासून महानासीचे त्रनगचमन तीन दण्ड असते. (४८, ४९) 
 
 वरील मिल्याच्या रंुदीचे सहा भाग करून कूटकोष्ठाची लाबंी दोन भाग असते. अधा भाग पिंराची 
रंुदी असते व उरलेले हारान्तर असते. (५०) 
 
 वरील मिल्याच्या रंुदीच्या बाहेर अधा दण्ड त्रनगचमन असलेले अत्रधष्ठान चौरस असून, शीषच व गल 
अष्टकोनी असतात. (५१) 
 
 पत्रहल्या मिल्याच्या चारी कोपऱ्यावंरील कूटाचे शीषच चौकोनी असाव े व वरच्या मिल्यावंरील 
कूटाचे शीषच अष्टकोनी असाव.े (५२) 
 
 आठ कूट, आठ कोष्ठ, १६ पंिरासंह १०० अल्पनासी असलेले (व) श्रेष्ठ त्रशखर असलेल्या 
(प्रासादाला) ‘भद्रकोष्ठ’ नाव आहे व तो (प्रासाद) सवच देवानंा अत्यतं योनय आहे. (५३, ५३१/२) 
 



 अनुक्रमणिका 

 त्याचप्रमािे परंतु किचकूटाचे शीषच वतुचळाकृती व प्रासादाचे शीषच (व) कण्ठ गोलाकार कल्पावते. 
त्रशखरावरती चारी त्रदशानंा भद्रनासी असाव्यात व (उप) त्रदशानंा अल्पनासी असाव्यात हे ‘वृिकूट’ सदन 
होय. (५४–५५१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखरावर कोपऱ्यापंाशी आठ िदु्रनासी (असून), किचकूटाचे शीषच चौकोनी 
कल्पाव ेव इतर वरीलप्रमािेच ठेवाव,े त्याला ‘श्रीकण्ठ’ म्हितात. (५६, ५७) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु रंुदीच्या १/८ िास्त लाबंी असलेला चौकोनी आकार असून मध्यभागी भद्रात्रशवाय 
महानासी कल्पावी. (५८) 
 
 [शवेटल्या मिल्यावर मध्यभागी िे भद्र असते ते नसून तेथे महानासी असावी.] 
 
 शीषच व कण्ठ शालेप्रमािे (लाबंट) ककवा वृिायत असून तीन स्तूपींसह ‘सुमंगल’ नावाचे सदन 
होते. (५९) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, मानसूिाच्या मधील रंुदीचे दहा भाग करून गभचगहृ चार भाग व भोवती कभत एक 
अंश, चहूबािंूना असलेला व्हराडंा एक अंश व हार एक भागाने कल्पावा. तेथे कूटाची रंुदी एक अंश, 
मध्यभागी कोष्ठाची लाबंी दोन भाग, त्याचं्यामध्ये (कूट व कोष्ठ याचं्यामध्ये) एक भाग पंिराची रंुदी असते. 
पंिराच्या दोन्ही बािंूना एक अंशाचे हारान्तर असते. (६०–६२) 
 
 वरील मिल्याचे आठ भाग करून, कूटाची रंुदी एक अंश करावी. शालेची लाबंी दोन भाग व 
त्याचं्यामध्ये पंिर एक अंशाने करावा व उरलेले हारान्तर असते. (६३, ६३१/२) 
 
 वरील त्रतसऱ्या मिल्याचे चार भाग करून दोन भाग मध्यभागी भद्र असतो. त्याचे त्रनगचमन एक, 
दोन ककवा तीन दण्ड असते. त्याचे अत्रधष्ठान चौरसाकृती असून त्याचप्रमािे (म्हििे चौरस) कंठ व शीषच 
असतात. (६४, ६५) 
 
 आठ शाला, आठ कूट, सोळा पंिर, त्रनरत्रनराळ्या प्रकारच्या अत्रधष्ठानासंह, त्रनरत्रनराळ्या खाबंानंी 
अलंकात्ररलेल्या, उंच कूटकोष्ठ व आन्तरप्रस्तर असलेल्या त्या (भवनाला) ‘गान्धार’ म्हितात. 
 
 ककवा कण्ठ व शीषच अष्टकोनी असतील तर ते ‘श्रीत्रवशाल’ म्हिून प्रत्रसद्ध आहे. वते्रदका, गल ही 
गोल व शीषच तसेच (वतुचळाकार) केलेले असून उरलेले सवच वरीलप्रमािेच असले म्हििे ते सवच देवानंा 
योनय असे श्रीभागाढ्य (श्रीभोगाढ्य?) होते. (६६–६८१/२) 
 
 वतुचळाकृती, वृिायत, द व्यश्रवृिाकृती ककवा षट कोनी असून कूट, कोष्ठ इत्यादी सवच अवयव 
पूवीप्रमािेच असावते. वषचस्थल व मण्डल असून शीषच व किच नसावते. (६९, ७०) 
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 [शीषच व कण्ठ नसलेल्या प्रासादाचे छप्पर शालेप्रमािे असते व त्यावर तीन स्तूपी असतात. ्ोक 
२८·३९–४० तसेच २९·५९ पहावते.] 
 
 वषचस्थलात्रशवाय (परंतु) कंठ आत्रि शीषासह असलेले, नागर पद्धतीस योनय (म्हििे चौकोनी 
शीषच असलेले) असे कूटकोष्ठ इत्यादी सवच अवयव असलेले– (७१) 
 
 त्रनरत्रनराळ्या अलंकारासंह नाना तऱ्हेच्या त्रचिानंी भषूत्रवलेले मोठे गभचगृह, कभती आत्रि मुखमण्डप 
ही एक मिल्याच्या घराकत्ररता िशी सातं्रगतली तशीच असतात. त्यातल्या त्यात िेथे त्रनराळा उल्लेख नाही 
त्या प्रासादाचं्या बाबतीत तरी (तशीच असतात.) तीन मिली घर असे सातं्रगतले. आता चारमिली घर 
सागंतो. (७२, ७३) 
 
 काश्यपणिल्पातील तीनमजली घराची माणहती या नावाचे एकोिणतसावे पटल संपले. 
 

चारमजली प्रासाद 
 

[चारमजली घर] 
 
 आता चार मिली घराचे लिि सागंतो. रंुदी व उंची प्रासादमानात सातं्रगतली आहेत. (१) 
 
 मानसूिाचे १२ भाग करून गभचगृह एक अंश, कभती, व्हराडंा, हार हे प्रत्येकी एक भाग असतात. 
(२) 
 
 [कभती, व्हराडंा व हार प्रत्येक एक भाग धरल्यास, गभचगहृाची रंुदी सहा भाग येते.] 
 
 त्रवन्याससूिाच्या मधील अंतराचे आठ भाग करून किचकूट एक अंश, कोष्ठाची लाबंी त्याच्या दुप्पट 
(दोन अंश), पंिराची रंुदी एक अंश व उरलेले हारान्तर असाव.े (३, ३१/२) 
 
 वरील मिल्याचे पनु्हा आठ भाग करून किचकूट, कोष्ठ आत्रि पिंर पूवीप्रमािेच असतात. (४, 
४१/२)  
 
 त्याच्या वरील मिल्याचे सहा भाग करून एक अंश कूटाची रंुदी असते, कोष्ठाची लाबंी एक अंश, 
अधा अंश पंिराची (रंुदी) असते व उरलेले हारान्तर असते. (त्रदलेल्या मापापेिा) लहान-मोठे प्रमाि करू 
नये. (५, ६) 
 
 वरील (शवेटच्या) मिल्याचे तीन भाग करून एका भागाने मध्यभागी भद्र कराव.े त्याचे त्रनगचमन 
एक, दीड ककवा दोन दण्ड असते. (७) 
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 प्रासादाच्या उंचीचे एकंदर ३० भाग (५०३/४ भाग?) केले असता अत्रधष्ठान साडेआठ अशं, खाबंाची 
उंची पाच अंश, अत्रधष्ठानाइतकेच (साडेआठ अंश) मंच असतो. खाबं पाविेपाच अंश व हे त्रद्विसिमा, 
कमचमंचाची उंची दोन अंश कल्पावी. (८, ९) 
 
 खाबं साडेचार अंश, प्रस्तराची उंची दोन अंश, खाबंाची उंची सवाचार भाग असावी. (१०) 
 
 मंचाची उंची पाविेदोन, वते्रदकेची उंची एक भाग असते. कण्ठाची उंची दोन भाग असावी, शीषच 
साडेचार भाग– (११) 
 
 स्तूपीची उंची दोन भाग असावी, म्हििे शास्न्तक भवन होते. (१११/२) 
 
 [खाबंाच्या उंचीच्या त्रनम्मे उंचीचे अत्रधष्ठान असते. तेव्हा अत्रधष्ठानाची उंची अडीच भाग तसेच 
पत्रहल्या मंचाची उंची अडीच भाग असावी. या त्रहशोबाने प्रासादाच्या उंचीचे ३८३/४ भाग होतात.] 
 
 घराच्या उंचीचे ४२ भाग केले असता अत्रधष्ठान तीन अंश, खाबंाची उंची सहा अंश, प्रस्तर तीन 
भागानंी, खाबंाची उंची पाच अंश– (१२, १३) 
 
 प्रस्तराची उंची तीन भाग, खाबंाची उंची ५३/४ अंश, मंचाची उंची २१/४ भाग, खाबंाची उंची 
साडेचार, (१४) 
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आकृती ३०·१ : चारमिली प्रासाद (पौत्रष्टक) 

 
 मंचाचे माप दोन भाग, वते्रदकेची उंची एक अंश, गलाची उंची दीड अंश, त्रशखराची उंची तीन अंश, 
स्तूपी दोन भाग (असे) हे पौत्रष्टक सातं्रगतले. (१५, १५१/२) 
 
 स्तूपीपयंतची हम्याची उंची ५० भागातं त्रवभागून अत्रधष्ठान साडेतीन अंश, खाबंाची उंची सात अंश, 
प्रस्तराची उंची साडेतीन अंश, खाबंाचंी उंची सहा अंश, (१६, १७) 
 
 मंचाचे माप तीन अंश, वरील खाबंाचे माप त्याच्या दुप्पट (सहा भाग), प्रस्तराची उंची तीन भाग, 
खाबंाची उंची साडेपाच (भाग), (१८) 
 
 प्रस्तराची उंची तीन भाग, वते्रदकेची उंची एक अंश, गलाचे माप दोन भाग, त्रशखराची उंची पाच 
अंश, स्तूपीचे माप दीड अंश (असा प्रासाद) ियद (प्रकारचा) म्हितात. (१९, १९१/२) 
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 शहाण्या मािसाने उपानापासून स्तूपीपयंत (ची उंची) ५० भागातं त्रवभागावी. अत्रधष्ठानाची उंची 
साडेतीन अंश असावी. खाबंाची उंची सात अंश, अत्रधष्ठानाच्या उंचीइतका मंच (साडेतीन अंश) असावा. 
खाबं साडेसहा (भाग), (२०, २१) 
 
 मंचाचे माप पाविेचार भाग सातं्रगतले आहे. खाबंाची उंची सहा भागानंी, प्रस्तराची उंची तीन अंश, 
(२२) 
 
 खाबंाची उंची साडेपाच अंश, मंच अडीच भाग, वते्रदकेचे माप एक अंश, गलाची उंची दोन भाग 
असावी. (२३) 
 
 त्रशखराची उंची पाच अंश, स्तूपी सवादोन अंश (असावी.) हे कल्पत्रविमा, असे अद भतूसदन 
कल्पाव.े (२४) 
 
 [एकंदर त्रवभाग ५० न होता ५१ होतात.] 
 
 त्रवशषेतः प्रासादाच्या उंचीचे ५० भाग करून अत्रधष्ठान दीड अंश, खाबं सात अंश, (२५) 
 
 प्रस्तराची उंची तीन भाग (व) खाबं साडेसहा भाग असावते. मंच सवातीन अंश असावा. खाबं 
साडेसहा (भाग), (२६) 
 
 प्रस्तराची उंची तीन भाग, खाबंाची उंची साडेपाच, मंचाची उंची पाविेतीन अंश, वते्रदकेची उंची 
एक अंश, (२७) 
 
 गलाचे माप दोन भाग, त्रशखराची उंची पाच अंश, स्तूपी एक अंश, (असे हे) सावचदेत्रशक 
(सावचकात्रमक) त्रवमान असते. (२८) 
 
 [एकंदर त्रवभाग ५० न होता ४८ होतात.] 
 
 होमापासून स्तूपीपयंत चौकोनी कल्पाव.े १२ कूट व त्रततकेच कोष्ठ (तसेच) २४ पंिर (असतात.) 
(२९) 
 
 त्रशखरावरती चारी त्रदशानंा चार भद्रनासी, प्रत्येक खाबंावरती अल्पनासी व त्रशखरावरती आठ 
अल्पनासी (असाव्यात.) (३०) 
 
 कूटकोष्ठ वगैरे सवच अवयव नागरपद्धतीस योनय असे करावते. (प्रत्येक) मिल्याचे खाबं एकाच 
आकाराचे असावते (म्हििे) ‘सुभद्र’ होते. (३१) 
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 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखर आठ अल्पनासींत्रशवाय असले म्हििे सवच देवानंा आवडते असे सुप्रत्रसद्ध 
ब्राह्म होते. (३२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखराचा कण्ठ वतुचळाकृती असल्यास त्याला ‘श्रीकण्ठ’ म्हितात. शीषच व कण्ठ 
अष्टकोनी असल्यास ‘श्रीमण्डन’ म्हितात. (३३) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखरावर आठ महानासी असल्या तर ‘श्रीभवन्त’ होते, ककवा (ते) शाला व 
भद्रासह असते. (३४) 
 
 ककवा (वरील) सवच प्रासाद भद्रत्रवरत्रहत असले तर ते ‘श्रीकान्त’ होते; व पुन्हा आठ अल्पनासी 
असल्या तर ते ‘श्रीत्रवशाल’ होते. (३५) 
 
 त्रनरत्रनराळ्या खाबंानंी व अत्रधष्ठानांसह असलेले (प्रासाद) त्या त्या नावानंी सातं्रगतले. 
 
 ......... भास्कर माि शीषात्रशवाय असते. (३६) 
 
 [्ोकाधच अशुद्ध व अपुरा त्रदला असल्याने योनय अथच लावता येत नाही.] 
 
 मानसूिाच्या आतील रंुदीचे त्रवशषेतः नऊ भाग करून गभचगृह तीन भाग, कभत एक भाग, व्हराडंा 
एक अंश व हार एक भाग असावा. (३७, ३८) 
 
 नंतर (वरच्या मिल्यावर) त्रवन्याससूिाची रंुदी नऊ भागातं त्रवभागली असता एक अंश कूटाची 
रंुदी, कोष्ठाची लाबंी तीन अशं, (३९) 
 
 पंिराची रंुदी एक अंश आत्रि हारान्तर अधा अंश (असते). शालेच्या मध्यभागापासून महानासीचे 
त्रनगचमन अधा भाग असते. (४०) 
 
 वरील मिल्याच्या रंुदीचे नऊ भाग करून कूट एक अशं असावा. शालेची लाबंी त्याच्या दुप्पट 
(दोन अंश), पंिर एक अंश असावा, (४१) 
 
 व उरलेले हारान्तर असाव.े वरील मिल्याच्या रंुदीचे सहा भाग करून कूट एक भागाने करावा. 
कोष्ठाची लाबंी त्याच्या दुप्पट (दोन भाग) असावी, (४२) 
 
 पंिराची रंुदी दीड अंश व उरलेला भाग हारान्तर असाव.े वरील मिला त्याच्या त्रनम्मे असून 
मध्यभागाचे त्रनगचमन एक दण्डाने असाव.े (४३) 
 
 चौरस, अष्टकोनी व वतुचळाकार असे क्रमाने त्रनरत्रनराळ्या मिल्यावंर (खालून वर) कूटाचें शीषच 
कराव.े ककच रीदण्डाप्रमािे कोष्ठ असाव ेव घराचे त्रशखर अष्टकोनी असाव.े (४४) 
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 [ककच री दण्ड–? 
 स्वश्र हा शब्द सुधारून वस्वश्र असा करून त्याप्रमािे अथच त्रदला आहे.] 
 
 आठ महानासी असलेले शीषच कल्पाव,े १२ कोष्ठ व १२ कूट आत्रि २४ पंिर असावते. (४५) 
 
 पूवीप्रमािेच उंचीचे माप घेऊन नंतर हे कोष्ठ (घर) कराव.े घराच्या रंुदीचे दहा भाग करून गभचगृह 
चार भाग (?) असाव.े (४६) 
 
 [वमांश ंहा शब्द सुधारून धमांश ंअसा केला आहे व त्याप्रमािे अथच त्रदला आहे. कभत, व्हराडंा व हार 
याचंी रंुदी प्रत्येकी ्ोक ४७ त त्रदल्याप्रमािे एक घेतली म्हििे गभचगृहाचे माप चार भाग येते व तसे ते वर 
उल्लेत्रखलेले आहे.] 
 कभतीचे माप एक अंश, व्हराडंा एक भाग व चहूबािंूनी असलेल्या हाराची रंुदी एक अंश असावी. 
(४७) 
 
 त्रवन्याससूिाच्या मधील अतंराचे दहा भाग केले असता, किचकूट त्यातंील एक अंश, कोष्ठाची लाबंी 
त्याच्या दुप्पट (दोन अंश) असते. (४८) 

 

 
आकृती ३०·२ : चारमिली प्रासाद 
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 अधा अंश पिंराची रंुदी व उरलेले हारान्तर असते. चार कूट, आठ कोष्ठ आत्रि त्रततक्त्याच संखयेचे 
(आठ) पिंर असावते. (४९) 
 
 [पञ्चारम्भ ंतु संखयया हा शब्दसमूह पञ्चरं तु समसंखयया असा बदलून तसा अथच त्रदला आहे.] 
 
 पत्रहल्या मिल्यावरती २४ हारान्तर असावते, प्रस्तर भरीव असून व्हराडंा िलपाद (एक भाग?) 
असावा. (५०) 
 
 वरील मिल्याचे नऊ भाग करून कूटाची रंुदी एक अंश, कोष्ठाची लाबंी त्याच्या दुप्पट (दोन अंश) 
व पंिराचे तेच माप (दोन अशं?) असते. उरलेले िदु्रपिंरासंह हारान्तर असाव.े (५१, ५११/२) 
 
 [शममानतः च्या ऐविी सममानतः असे पात्रहिे.] 
 
 वरील (शवेटल्या) मिल्याचे तीन भाग करून मधल्या भागाचे (भद्राचे) एक दण्डाने त्रनगचमन 
असते. (५२) 
 
 अत्रधष्ठान चौकोनी, शीषच व गल अष्टकोनी, त्रशखरावरती आठ महानासी असतात. प्रत्येक 
खाबंावरती अल्पनात्रसका असते. (५३) 
 
 किचकूट एक भाग असतो. कोष्ठ सोळा (?) असतात. अंतरप्रस्तरासह खाली कूट व उंच िागी 
कोष्ठ असते. (५४) 
 
 लहान कोनाडे (िदु्रनीड) २८ असावते. नासीचे तोंड डुकराच्या तोंडासारखे (वतुचळाकार) असाव.े 
त्रनरत्रनराळ्या त्रचिानंी अलंकात्ररलेले व पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे उंची असलेले असे हे सवच देवानंा योनय असे 
‘ियावह’ नावाचे सदन असते. (५५, ५५१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु कंठापासून त्रशखरापयंतचा (भाग) वतुचळाकृती असतो. (५६) 
 
 [हे नवीन प्रासादाचे विचन आहे पि त्याचे नाव त्रदलेले नाही.] 
 
 त्याचप्रमािे आंतरमंच, कूटकोष्ठ आत्रि पंिर असावते. तळमिल्यावरील कूटाचे शीषच, स्तूपी, कंुभ 
आत्रि कंठ वतुचळाकृती असतात. मधल्या मिल्यावर (कूटाचें हे भाग) अष्टकोनी असावते व मधल्या 
मिल्यावरील (त्रतसऱ्या) किचकूट चौकोनी असावते. सवच देवानंा अत्यंत योनय असे ‘सुखावह’ नावाचे 
(सदन) होते. (५७–५८१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु कूटकोष्ठ आन्तरप्रस्तरात्रशवाय असून रंुदी व उंची समसूिात असली म्हििे (ते) 
‘ियगृह’ होते. (५९–५९१/२) 
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 त्याचप्रमािे पि त्रशखर व कण्ठ चौकोनी असेल तर त्याला ‘धारकान्त’ म्हितात. (६०) 
 
 काश्यपणिल्पातील चारमजली घराचा णवधी या नावाने णतसावे पटल संपले. 
 

कूट, कोष्ठ व पञ्जर 
 

[कूट, कोष्ठ व पञ्जर] 
 
 मी आता कूट, कोष्ठ व पञ्जराची लििे सागंतो. दोन तसेच एकमिली प्रासादानंा ते एकाच प्रकारचे 
असतात. (१) 
 
 किचकूटाची उंची प्रत्येक (मिल्याच्या) प्रस्तराच्या उंचीइतकी असते. रंुदी (उंची) इतकीच असा 
समकोनाचंा किचकूट असतो. आयताकृती असून कभतीलाच चार खाबं असलेले कोष्ठ असते. (२) 
 
 [अंशुमत् काश्यपाप्रमािे ‘आयताश्रं तु कोष्ठं स्याच्चतुष्ट्पादैकत्रभत्रितः ।’ अशी दुरुस्ती करून अथच 
त्रदला आहे. पुढे उल्लेत्रखलेल्या दुरुस्ती अंशुमत् काश्यपावरून केल्या आहेत.] 
 
 कूटकोष्ठानंा त्रवशषेतः खाली लाबं, त्यावर प्रस्तर (नंतर) कंठ व त्रशखर असून (त्यावर) एक ककवा 
अनेक स्तूपी असतात. (३) 
 
 याप्रमािे पत्रहल्या मिल्यावर कराव.े ज्याच्यावरती आिखी मिला नाही (म्हििे फक्त्त तळमिला 
असलेल्या) प्रासादाला कराव.े कूट, शाला व त्याचप्रमािे पंिर असावते. (४) 
 
 [्ोकाधच ३१/२ अशुद्ध आहे.] 
 
 त्रवशषेतः वरील खाबंाचे सात भाग करून वते्रदकेची उंची एक अंश, गलाची उंची दीड अंश, शीषच 
तीन अंशाचें व उरलेला भाग (दीड अंश) स्तूपीची उंची असावी. अशा रीतीने दोन कूटकोष्ठ प्रत्येक 
मिल्याला असावते. (५, ६) 
 
 आता मी कूटकोष्ठाची उंची सागंतो. उिराच्या वरच्या सीमेपयंत (म्हििे) हंसमाला ककवा 
ऊध्वचकसहापयंत ककवा कपोताच्या सीमेपयंत (कूट व कोष्ठाची उंची असते) त्याचें (अंग) त्रवभाग पूवीप्रमािेच 
असावते. कूट, कोष्ठ सान्तरप्रस्तर असतील तर (त्याचंी उंची) प्रस्तराच्या वरच्या मयादेपयंत असते. (७, 
८) 
 
 [‘ऊध्वचसोमकम्’ च्या ऐविी ‘ऊध्वचसीमकम्’ अशी दुरुस्ती करून अथच केला आहे. उिराच्या 
अंगत्रवभागाचंी मात्रहती ्ोक १९·१५–१६ त त्रदली आहे.] 
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 ककवा वरच्या वते्रदकेइतकी सान्तरप्रस्तरासह कूटकोष्ठाची उंची असते. ही उंची ११ भागातं त्रवभागून 
एक भाग वते्रदकेची उंची असते. खाबंाची उंची तीन अंश, मंचक १३/४ अंश, स्तूपीची उंची ११/४ अंश असे 
क्रमाने कल्पाव.े (९, १०) 
 
 त्रशल्पशास्त्र िाििाऱ्याने याप्रमािे दोन कूट, कोष्ठ कल्पावते. या कूटाचे तीन भाग केले तर त्याच्या 
नासीची रंुदी एक भाग असावी. (११) 
 
 रंुदीच्या १/३, १/४, १/५ (ककवा) १/७ भागाने त्रनगचमन असते. किचकूटात कपोतापयंत नासीचे त्रनगचमन 
असाव.े (१२) 
 
 कूटाचं्या चारी त्रदशानंा चार नासी (प्रत्येकी) एका स्तूपीसह कल्पाव्यात; व त्याचें (नासींच्या 
अंगाचें) त्रनगचमन व प्रवशे त्रवमानाप्रमािे असावते. (१३) 
 

 
आकृती ३१·१ : किचकूट, कोष्ठादी 
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आकृती ३१·२ : सान्तरप्रस्तर कोष्ठ 
 
 त्रवमानाइतके कोन असलेले ककवा आठकोनी ककवा वतुचळाकार (कूटाचें) गल व शीषच असलेले असे 
नागर त्रवमानास योनय असे किचकूट असाव.े (१४) 
 
 शालेच्या दोन्ही बािंूना, हे ब्राह्मिा, ललाट नावाची नात्रसका असते. ती शालेच्या रंुदीइतकी रंुद व 
मुखपट्टीपयंत इतकी उंची असते. (१५) 
 
 स्वतःच्या स्तूपीच्या अग्राइतकी शालेच्या नासीची सीमा (उंची) असते. (१६) 
 
 कूटाच्या (की कोष्ठाच्या?) नासीचे त्रनगचमन महानासीप्रमािे असते व हे ब्राह्मिा, नागर, प्रासादात 
ती (नासी) तीन स्तूपींसह असते. (१७) 
 
 द्रात्रवड पद्धतीच्या शालेला दोन ककवा तीन स्तूपी असतात व वसेर पद्धतीच्या शालेला स्तूपी एक 
ककवा चार असतात. (१८) 
 
 कूट, कोष्ठाचं्या गलाच्या त्रठकािी देवता वगैरे असाव्यात. अशा रीतीने कूट, कोष्ठ सातं्रगतले आता 
पञ्जर सागंतो. (१९) 
 
 उपानापासून उिरापयंत नऊ भाग केले असता उपपीठ एक अंशाने, अत्रधष्ठान दोन अंशाचें, 
खाबंाची उंची चार अंश, मंच दीड भागाने, वते्रदकेचे माप अधा अंश असाव.े कपोताच्या सीमेपयंत गलोदय 
असतो. (२०, २१) 
 
 (ककवा) प्रत्रतवािनाच्या सीमेपयंत पंिराची उंची सागंतात. प्रासादाच्या बाहेर कपोताचे त्रनगचमन 
िसे शोभेल तसे असाव.े (२२) 
 
 पंिर नात्रसकेच्या आकाराचे ककवा कूट, कोष्ठाच्या आकाराचे असते; ककवा हस्स्तपषृ्ठ 
त्रवमानाप्रमािेदेखील त्याचा आकार असतो. (२३) 
 
 [्ोकाधच २३ हस्स्तपृष्ठत्रवमानस्य त्रशखराभमथात्रप वा । असा दुरुस्त करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 अशा रीतीने अनेक प्रकारानंी पिंराचा आकार सागंतात. अनेकमिली त्रवमानाला िेथे िे इष्ट 
असेल तेथे त्या आकाराचे (पिंर) कराव.े (२४) 
 
 [्ोकाथच २४ त ‘हम्यचकोष्ठषुे हम्यचकम्’ या ऐविी ‘हम्येष्ट्वनेकभतू्रमषु ’ अशी दुरुस्ती करून अथच 
केला आहे.] 
 
 एकमिली प्रासादाचं्या बाबतीत... ... अशा रीतीने पत्रहला मिला आतंरप्रस्तरासह करावा. (२५) 
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 पंिर मानसूिाच्या बाहेर येईल असे (त्याचे त्रनगचमन) ठेवाव.े प्रस्तराच्या वर त्रवशषेत. पंिर 
त्रनगचमनात्रशवाय असतो. (२६) 
 
 किचकूटाइतकी, त्याच्या दीडपट ककवा त्याच्या पाऊिपट इतकी पंिराची रंुदी असावी : त्याच्या 
रंुदीइतकीच त्याची उंची युक्त्तीने ठेवावी. (२७) 
 
 [हा ्ोक दुरुस्त केला– 
 

किचकूटसमं साधच त्रिपादं वाथ त्रवस्तृतम् । 
तद व्यास सदृश ंतुङ गं युक्त्त्या पञ्जरमाचरेत् ॥ 

 

  
आकृती ३१·३ : कोष्ठपंिर आकृती ३१·४ : कंुभपिंर 

 
 पञ्जराची रंुदी किचकूटाच्या त्रनम्मे असते. दीडपट कोठेही त्रदलेली नाही. तेव्हा या दुरुस्त 
्ोकातही ‘साधं’च्या ऐविी ‘अधं’ हा शब्द पात्रहिे.] 
 
 मिल्यावर पूवीप्रमािेच प्रतीच्यावर खाबंाचे नऊ भाग करून तीन अंश भरीव कभत असावी. त्रतचे 
छि त्रशखराप्रमािे असाव.े (२८) 
 
 [हाही एक पिंराचा प्रकार.] 
 
 खाबंाच्या उंचीचे चार भाग करून प्रस्तर अडीच भाग, वते्रदकेचे माप अधा अंश व (उिराच्या) 
कपोतापयंत गलाची उंची असते. (२९) 
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 प्रत्रतवािनाच्या सीमेपयंत पिंराची उंची सागंतात. उरलेले (अंगत्रवभाग) पूवीप्रमािेच करावते. ही 
त्रनगचमन असलेल्या पंिराची मात्रहती. (३०) 
 
 प्रस्तराच्यावर कूट, कोष्ठात ककवा खाबंावर ककवा खाबंाच्यामध्ये पिंर असेल तर तो 
त्रनगचमनात्रशवाय असावा. (३१) 
 
 गोपानाला आधार म्हिनू महापराक्रमी, हात व पाय दोन्ही असलेले, डोळे वटारलेले व िटा 
त्रफस्कारलेले, रागीट चेहरा असलेले, नृत्याची मुद्रा घेतलेले व कािळाप्रमािे काळे, तुळईला प्रयत्नाने 
हातानंी ककवा पायानंी आधार देत आहेत असे हिी, हंस, कसह ककवा वाघ दाखत्रवतात. ककवा तुळईला 
डोक्त्याने आधार त्रदलेला असतो आत्रि हातपाय िेथल्या तेथे असतात असे दाखवाव.े (३२–३४) 
 
 [मंचाचा िो कपोत हा थरत्रवभाग आहे त्याला गोपान म्हितात. तसेच कपोतावर िी त्रवत्रशष्ट निी 
काढतात त्यालाही गोपान म्हितात. आपटे याचं्या ससं्कृत–इंस्नलश कोशाप्रमािे गोपान म्हििे तुळई.] 
 
 कूट वगैरेंची लििे सातं्रगतली, आता नंतर पाचमिली प्रासादाची (लििे सागंतो.) (३५) 
 
 काश्यपणिल्पातील कूट इत्यादींचे लक्षि हे एकणतसावे पटल संपले. 
 

पाचमजली प्रासाद 
 

[पाचमजली घर] 
 
 आता त्रवशषेतः पाचमिली घराचे लिि सागंतो. त्याची रंुदी व उंची प्रासादमानात सातं्रगतली 
आहे. (१) 
 
 रंुदीचे ११ भाग करून तीन भाग गभचगृह असते, दोन भाग कभत असते व व्हराडंा एक भाग असतो. 
(२) 
 
 [हार एक भाग असतो.] 
 
 हाराच्या मापाच्या प्रमािात व्हराडंा व पायाची कभत असावी. प्रस्तराच्या वर समपातळीत वषचस्थल 
कल्पाव.े (३) 
 
 तळमिल्यावर ककवा मंचावरती दुसऱ्या ककवा त्रतसऱ्या मिल्यावर देवतेची स्थापना करावी, व 
तोपयंत सवच मिले भरीव करावते. (४) 
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 त्रवन्याससूिाच्या मधल्या (आतील आतील) भागाचे ११ भाग करून एक भाग किचकूट असावा व 
मध्यभागील कोष्ठ तीन अंश असाव.े (५) 
 
 हे कल्पत्रविमा, त्याच्या (किचकूट व कोष्ठ याचं्या) मध्यभागी एक पिंर असाव े व हारान्तर एक 
अंशाचे असाव.े (६) 
 
 त्याच्या वरच्या मिल्याच्या रंुदीचे नऊ भाग करून एक भाग सौत्रष्ठक (किचकूट) असते. मधील 
कोष्ठ तीन भाग असून पंिर एक भाग मापाचा असावा. (७) 
 
 दुसऱ्या मिल्यावर हारान्तर अधा अंश कल्पाव.े त्याच्या वरच्या (त्रतसऱ्या) मिल्यावर आठ 
अंशापंैकी एक अंश किचकूट असते. (८) 
 
 [त्रतसऱ्या मिल्याच्या रंुदीचे आठ भाग करावते.] 
 
 कोष्ठ दोन भाग कराव,े तसेच पंिर एक भाग असाव.े सवचलििसंपन्न हारान्तर अधा अंश असते. 
(९) 
 
 त्याच्या वरच्या (चवथ्या) मिल्याचे सहा भाग करून कूटाची रंुदी एक अंश असते. शालेची लाबंी 
एक भाग असते व पिंर अधा अंश असतो. (१०) 
 
 उरलेला भाग हारान्तर असते, ककवा तेथे बलकंुिर (मस्तीत आलेला हिी) असतो. त्याच्या 
वरच्या (पाचव्या) मिल्याच्या मध्यभागाचे एक दण्डाने त्रनगचमन असते. (११) 
 
 [वरच्या मिल्याच्या रंुदीचे तीन भाग करून मधला एक भाग एक दंडाने त्रनगचमन असलेला 
असावा.] 
 
 घराच्या उंचीचे ४८ भाग करून अत्रधष्ठान पाऊि अंश, खाबंाची उंची साडेपाच अंश, मंचक अडीच 
अंश, (१२) 
 
 (व) खाबंाची उंची सवापाच भाग सातं्रगतली आहे. मंचाची उंची अडीच अंश, खाबंाची उंची पाच 
अंश, (१३) 
 
 (व) मंच सवादोन भाग असावा. खाबं साडेपाच अंश, प्रस्तराची उंची दोन भाग, खाबंाची उंची 
साडेचार अंश, (१४) 
 
 [येथे खाबंाची उंची ५१/२ अंश त्रदली आहे. ती खालच्या मिल्याच्या खाबंाच्या उंचीहून (पाच भाग) 
िास्त आहे. वरच्या मिल्याच्या खाबंाची उंची खालच्या मिल्याच्या खाबंाच्या उंचीइतकी ककवा त्याहून 
कमी उंची असते. तेव्हा येथे त्रदलेली ५१/२ भाग ही खाबंाची उंची नसून ती पाच भाग असावयास हवी.] 
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 मंच पाविेदोन अंश, वते्रदकेची उंची एक अंश, त्याचा कण्ठ दोन अंश, शीषच ४१/२ भाग, (१५) 
 
 स्तूपी दोन भाग असे शास्न्तक भवन होते. (१५१/२) 
 
 [एकंदर उंचीचे एकंदर ४७ त्रवभाग त्रदले आहेत, सातं्रगतल्याप्रिािे ४८ नाहीत. िर अत्रधष्ठानाची 
उंची (पाऊि भाग) ही उरलेला एक भाग + खाबंाचा िास्त असलेला अधा भाग (्ोक १४ ची टीप पहा) 
यात त्रमळत्रवली तर ती (३/४ + १ + १/२ = २१/४) सवादोन भाग येते. ही अत्रधष्ठानाची उंची योनय वाटते. 
(खाबंाच्या उंचीच्या त्रनम्मी अत्रधष्ठानाची उंची धरल्यास ती २३/४ अंश यावयास हवी.) ्ोक १२ मध्ये 
अत्रधष्ठानाची उंची ‘पादोनाशं’ं अशी त्रदली आहे तेथे ती द्यावयास हवी ‘पादोनद व्यंश’ं अशी.] 
 
 घराच्या उंचीचे ४४ भाग केले असता अत्रधष्ठानाची उंची तीन अंश, खाबंाची उंची पाच अंश, प्रस्तर 
तीन भाग (व) खाबं साडेचार भाग असतो. (१६, १७) 
 
 मंच सवादोन भाग असतो, खाबं सवाचार भाग असतो, प्रस्तराची उंची दोन भागाने, खाबंाची 
(उंची) चार भाग, (१८) 
 
 मंचाची उंची दोन भाग, खाबंाची उंची साडेतीन भाग, मंचाचंी उंची दीड भाग, वते्रदकेची उंची एक 
भाग, (१९) 
 
 गलाचे माप दोन भाग, शीषच साडेचार अंश, स्तूपी दीड भाग. असे हे पौत्रष्टक सदन होते. (२०) 
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आकृती ३२·१ : पाचमिली प्रासाद (पौत्रष्टक) 

 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, घराच्या उंचीचे ३६ भाग करून, अत्रधष्ठान दोन भागाने, खाबंाची उंची चार भाग, 
(२१) 
 
 मंचाची उंची पाविेदोन अंश कल्पावी. खाबंाचंी उंची साडेतीन अंश, मंचाचे माप त्याच्या त्रनम्मे 
(पाविेदोन अंश) असते. (२२) 
 
 खाबं सवातीन भाग असतो, मंच दीड भाग, खाबं तीन अशं, प्रस्तर सवा अंश, (२३) 
 
 वते्रदकेचे माप एक अंश, गल पाविेदोन अंश, शीषच सवातीन (भाग) व उरलेली स्तूपीची उंची 
असते. (२४) 
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 [चवथ्या मिल्याचे माप त्रदलेले नाही. ते बहुधा खाबं सवातीन भाग, प्रस्तर दीड भाग असे असाव.े 
या त्रहशोबाने स्तूपीची उंची सवातीन भाग येते.] 
 
 हे कल्पत्रविमा, असे हे ियद भवन असाव.े (२४१/२) 
 
 त्रवमानाची उंची ३३ भागातं त्रवभागली तर अत्रधष्ठानाचे (रमिी) माप दोन भाग, खाबंाची उंची चार 
भाग, प्रस्तराची उंची दोन भागाने, खाबंाची उंची साडेतीन भाग, (२५, २६) 
 
 प्रस्तर पाविेदोन भाग असावा. खाबंाची उंची तीन भाग, मंचाची उंची त्याच्या त्रनम्मे (दीड भाग) 
असावी. (२७) 
 
 खाबंाची उंची अडीच भाग, मंच सवा अंशाने, खाबं सवादोन अंश, मंचाचे माप सवा अंश, (२८) 
 
 वते्रदकेची उंची एक भाग, (गलाचे) माप दीड भाग, त्रशखर साडेतीन भाग, स्तूपीचे माप दोन भाग 
असते. (२९) 
 
 [्ोक २८१/२ त अत्यधाङ गुलमानकम् असा अशुद्ध शब्द आहे. तो अत्यधं गलमानकम् असा 
सुधारून अथच केला आहे.] 
 
 देवतेकत्ररता योनय असे हे अद भतु (सदन) होते. (२९१/२) 
 
 सदनाच्या उंचीचे २४ भाग केले असता अत्रधष्ठानाची उंची दीड अंश, खाबंाचे माप तीन अंश, त्याच्या 
त्रनम्मे (दीड अंश) मंचाचे माप असाव.े खाबंाची उंची तीन अंश, (३०, ३१) 
 
 त्याच्या त्रनम्मे (दीड अंश) प्रस्तराची उंची, खाबंाची उंची अडीच (भाग) असावी. प्रस्तर सवा अंश, 
खाबं सवादोन अंश, (३२) 
 
 मंचाचे माप त्याच्या त्रनम्मे (११/८ अंश), खाबं २१/८ अंश, प्रस्तराची उंची एक अंश, वते्रदकेची उंची 
अधा अंश, (३३) 
 
 गलाची उंची पाऊि (अंश), शीषच पाविेदोन अंश, स्तूपीची उंची ७/८ भाग घ्यावी. हे सावचकात्रमक 
सदन असे कराव.े (३४, ३४१/२) 
 
 होमापासून स्तूपीपयंत चौकोनी असाव.े १६ शाला, १६ सौत्रष्ठक (व) ४८ पिंर, प्रत्येक खाबंावर 
अल्पनासी व हाराच्या शवेटाशी दोन नात्रसका असतात. (३५, ३६) 
 
 त्रशखरावर चार भद्रनासी असाव्यात. कोपऱ्यापाशी दोन िुद्रनासी असाव्यात, त्याला (प्रासादाला) 
‘ब्रह्मकान्त’ म्हितात. (३७) 
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 पुष्ट्कळ (?) कूट असले तर त्याला ‘प्रािापत्य’ म्हितात. तेथेच िर कूट उंच असून, मंचकासह 
अनन्त (न मोिता येण्याइतके) कोष्ठ असतील तर सवच देवानंा योनय असे ‘स्वायभंवु’ गृह होते. (३८, 
३८१/२) 
 
 [कूट उंच असून कोष्ठ खाली असतील असा अथच येथे योनय वाटतो.] 
 
 त्याचप्रमािे परंतु वते्रदका, कोष्ठ व शीषच िर अष्टकोनी असतील, शालेच्या मध्यभागी एक अंशाने 
कोष्ठाचे अंतगचमन असेल तर त्याला ‘भद्रकान्त’ म्हितात. सभोवती मंचासह ककवा मंचात्रशवाय कूटकोष्ठ 
असतील तर त्याला ‘िनादचन’ म्हितात. (३९–४०१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु कोष्ठात भद्रात्रशवाय ककवा मध्यभागी भद्र असलेले गल व शीषच वतुचळाकार 
असतील तर सवच देवानंा योनय असे ‘अत्रतभद्र’ होते. (४१, ४२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु कूटकोष्ठ, पंिर, कंठ (हे) मंचासह असतील तर धमाची आवड त्रनमाि करिारे 
‘सवचतोभद्र’ होते. (४३) 
 
 सुंदर कूटकोष्ठ आत्रि अत्रधष्ठानासह पंिर त्रनरत्रनराळ्या तऱ्हेच्या अत्रधष्ठानानंी युक्त्त, त्रनरत्रनराळ्या 
प्रकारच्या खाबंानंी अलंकृत केलेले, नाना अलंकारासंह, दोन पंिर, त्रशखरावरती आठ अल्पनासी व चार 
महानासी असलेले असे सवच देवानंा आवडते ‘वीरभद्र’ होते. (४४–४५१/२) 
 
 तेथेच तळमिल्यावर दोन भागाचें आठ सौत्रष्ठक, १२ पंिरासंह असून इतर सवच पूवीप्रमािेच असेल 
तर पूवी त्रदलेल्या नावाचेच (‘वीरभद्र’) भवन होते. त्यातील िे इष्ट वाटेल ते कल्पाव.े (४६, ४७) 
 
 [अष्टकशाड्यात्रदम् या ऐविी अष्टक सौत्रष्ठकम् असा शब्द घेऊन अथच त्रदला आहे.] 
 
 पाचमिली घर सातं्रगतले, सहामिली घराचा त्रवधी ऐक. (४८) 
 
 [युग या शब्दाऐविी त्रवत्रध हा शब्द पात्रहिे.] 
 
 काश्यपणिल्पातील पाचमजली घराची माणहती या नावाचे बणत्तसावे पटल संपले. 
 

सहामजली प्रासाद 
 

[सहामजली घर] 
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 आता त्रवशषेतः सहामिली घराचा संपूिच त्रवधी सागंतो. त्याची रंुदी व उंची प्रासादमानात 
त्रदल्याप्रमािे असावी. (१) 
 
 रंुदीचे ११ भाग करून गभचगहृ तीन भाग असते. कभत दोन भाग व व्हराडंा एक भागाने असतो. (२) 
 
 हार एक अंश मापाचा अथवा व्हराडंा ककवा (वषच–?) स्थल असाव.े दुसऱ्या ककवा त्रतसऱ्या 
मिल्यावर देवतेची स्थापना करावी व तोपयंत (त्रततके मिले) भरीव करावते. हे मिले आतमध्ये भरीव व 
बाहेरून (नेहमीप्रमािे) अलंकात्ररलेले असतात. (३, ४) 
 
 त्रवन्याससूिावरील अंतराचे बारा भाग करून सौत्रष्ठकाची रंुदी एक भाग (व) कोष्ठाची लाबंी त्याच्या 
दुप्पट (दोन भाग) असते. (५) 
 
 [भारं या ऐविी भागं असा शब्द वापरून अथच केला आहे.] 
 
 पंिराची रंुदी एक भाग व उरलेले हारान्तर असते. चार कूट, आठ कोष्ठ व १२ पिंर याचं्यासह 
तळमिल्यावर २४ हारान्तर असतात. प्रासादाच्या मध्यभागी पंिर व कण्ठापाशी सौत्रष्ठक असाव.े (६, ७) 
 
 [पञ्चारंच्या त्रठकािी पञ्चरं असा शब्द घेतला आहे. (्ोक ७) तसेच ्ोक ६१/२ त 
कल्पयेदत्रतभतूले या ऐविी कल्पयेदाद्यभतूले अशी सुधारिा करून अथच केला आहे.] 
 
 किचकूटाच्या दोन्ही बािंूना पंिर कल्पाव,े त्रवशषेतः (पिंर) कोष्ठ व पिंर याचं्यामध्ये कल्पावते. 
(८) 
 
 त्याच्या वरच्या मिल्याचे दहा भाग करून किचकूट एक भाग (असावा). मध्यभागी एक भाग पिंर 
असून त्याचा आकार कण्ठकूटासारखा असतो. (९) 
 
 कोष्ठाची लाबंी दोन भाग, पिंराची अधा भाग व उरलेले हारान्तर सातं्रगतले आहे. त्याचंी संखया 
तळमिल्याला सातं्रगतली इतकीच असते. (१०) 
 
 त्याच्या वरील मिल्याचे (त्रतसरा) नऊ भाग करून कण्ठकूट एक अंश, मध्यशाला तीन भाग, 
(११) 
 
 पंिराची रंुदी एक भाग (व) अधा भाग हारान्तर असते. त्याच्या वरच्या मिल्याचे (चवथा) आठ 
भाग करून एक भाग कूटाची रंुदी असते. (१२) 
 
 मध्यभागील कोष्ठ दोन भाग, नंतर पिंर एक भाग व हारान्तर अधा भाग, हे कल्पत्रविमा कल्पाव.े 
(१३) 
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 त्याच्या वरील मिल्याच्या (पाचवा) रंुदीचे सहा सारखे भाग करून कूट एक अंश मापाचा (व) 
कोष्ठाची लाबंी त्याच्या दुप्पट (दोन भाग) असते. (१४) 
 
 पंिराची रंुदी अधा अंश व उरलेले (भाग) हारान्तर असते. त्याच्या वरील मिल्याच्या (सहावा) 
रंुदीचा त्रनम्मा भाग मध्यभागील भद्र असतो. एक, दीड, ककवा दोन दण्ड भद्राचे त्रनगचमन असते. (१५, 
१५१/२) 
 
 हे ब्राह्मिा, (प्रासादाच्या) उंचीचे ५७ अंश करून अत्रधष्ठानाची उंची १५ अंश (२१/२ भाग?), 
खाबंाची उंची सहा भाग (व) मंचाचे माप पाविेतीन भाग सातं्रगतले आहे. (१६, १७) 
 
 खाबंाची उंची साडेपाच अंश, मंच दीड भागानंी (पाविेतीन?) (व) खाबंाची उंची सवापाच अंश 
असावी. (१८) 
 
 मंचाची उंची अडीच भाग, खाबंाची उंची पाच अंश, खाबंाच्या उंचीच्या त्रनम्मे (अडीच अंश) 
प्रस्तराची उंची सातं्रगतली आहे. (१९) 
 
 खाबंाची उंची पाविेपाच अंश असावी, प्रस्तराची उंची दोन भाग सातं्रगतली आहे. खाबंाची उंची 
साडेचार अंश सातं्रगतली आहे. मंच पाविेदोन अंश, वते्रदका एक भाग, गल पाविेदोन अंश, (२०, २१) 
 
 शीषच साडेचार अंश कल्पाव.े त्रवमान (स्तूपी) दोन अंश असावी. असे सहामिली घर असते. (२२) 
 
 [तळमिल्याच्या अत्रधष्ठानाची उंची १५ अंश सातं्रगतली आहे ती फार वाटते; तसेच दुसऱ्या 
मिल्यावरील मंचाची उंची दीड भाग सातं्रगतली आहे ती फार कमी वाटते. तेव्हा त्या त्या ्ोकाचं्या 
अनुवादातं योनय ती दुरुस्ती केली आहे. या दुरुस्तीने त्रवभागाचंा त्रहशोबही बरोबर येतो.] 
 
 २८ प्रकारची अत्रधष्ठाने, २० कूट, ४८ पिंरासंह (असतात.) प्रत्येक खाबंावरती अल्पनात्रसका 
असावी. (२३) 
 
 होमापासूत स्तूतीपयंत चौकोनी असते. त्रशखरावरती चारी बािंूना महानासी असाव्यात. हे सवच 
देवानंा आवडते असे ‘अंबुिासन’ सातं्रगतले. (२४, २४१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखर व कण्ठ अष्टकोनी असतात व सौत्रष्ठकापयंत शीषाचा उरलेला भाग 
चौकोनी असतो. वर व खाली असे भद्रकोष्ठ ककवा भद्रात्रशवाय कोष्ठ, उंच अशा दोन आंतरप्रस्तरासंह ककवा 
त्याचं्यात्रशवाय असते. असे हे (सदन) ‘सुशाकंर’ म्हिनू प्रत्रसद्ध आहे. तसेच परंतु सौत्रष्ठक व शीषच गोल 
करावते म्हििे ‘भद्रलीनक’ नावाचे (सदन) होते. (२५–२७१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखरावर आठ अल्पनासी असल्या तर ते शकंराला फार आवडिारे असे 
‘त्रशवभद्र’ होते असे सागंतात. (२८, २८१/२) 



 अनुक्रमणिका 

 
 त्याचप्रमािे परंतु ध्वश्रवृिाप्रमािे (मागे अधचवतुचळाकार व पुढे दोन कोन असलेले) गलासत्रहत शीषच 
असेल (व) पुढच्या बािूला ललाटनासी असेल तर त्याला ‘नागेन्द्र’ अशी संज्ञा आहे. (२९, २९१/२) 
 
 सहामिली घर सातं्रगतले. आता याच्यापुढे सातमिली घर. (३०) 
 
 काश्यपणिल्पातील सहामजली घराची माणहती हे तेहणतसावे पटल संपले. 

 

सातमजली प्रासाद 
 

[सातमजली घर] 
 
 आता त्रवशषेतः सातमिली घराचे लिि सागंतो. उंची व रंुदी प्रासादमानात सातं्रगतल्याप्रमािे 
करावी. (१) 
 
 प्रासादाच्या रंुदीचे १२ भाग करून चार अंश गभचगृह, कभतीची रंुदी दोन अंश (व) व्हराडंा एक भाग 
असावा. (२) 
 
 शहाण्या मािसाने चहूबािंूना असलेले हारान्तर एक अंशाचे कल्पाव.े त्रवन्याससूिाच्या आतील 
अंतराचे १२ समभाग करावते. (३) 
 
 कूटाची रंुदी एक अंश, कोष्ठाची त्याच्या दुप्पट (दोन भाग), पिंराची रंुदी एक अंश व उरलेले 
हारान्तर असते. (४) 
 
 चार कूट, आठ शाला आत्रि पंिराचंी संखया १२ असते. त्याच्या वरच्या मिल्याच्या (दुसऱ्या) 
रंुदीचे दहा भाग केले असता– (५) 
 
 किचकूट व कोष्ठ पूवीप्रमािेच कल्पाव.े पिंराची रंुदी अधा अंश (व) उरलेले हारान्तर असाव.े (६) 
 
 त्याच्या वरील मिल्याचे (त्रतसऱ्या) दहा भाग केले असता पंिर व कूटकोष्ठ पूवीप्रमािेच 
कल्पावते. (७) 
 
 वरील मिल्याचे (चवथ्या) नऊ भाग केले तर शाला तीन भाग असते, किचकूट एक भाग व 
त्यानंतर पिंर एक अंश असावा. (८) 
 
 हारान्तर अधा भाग असते. त्याच्या वरील मिल्याचे (पाचव्या) आठ भाग केले तर मधल्या 
भागातील शाला दोन भागाने व उरलेले (अवयव) पूवीप्रमािेच कराव.े (९) 



 अनुक्रमणिका 

 
 त्याच्या वरील मिल्याच्या (सहाव्या) रंुदीचे सहा भाग केले असता कूट एक अंश सागंतात. 
शालेची लाबंी त्याच्या दुप्पट (दोन अंश) असते. (१०) 
 
 पंिराची रंुदी अधा अंश व उरलेले हारान्तर असाव.े त्याच्या वरील (सातव्या) मिल्याच्या 
रंुदीच्या तीन भागापंैकी मधील एक भाग (भद्र असतो) व त्याचे त्रनगचमन एक दण्ड (असाव.े) (११) 
 
 सदनाच्या उंचीचे ६७ भाग करून अत्रधष्ठान सवातीन (व) खाबंाची उंची साडेसहा (भाग) असते. 
(१२) 
 
 त्याच्या त्रनम्मे (सवातीन भाग) मंचाची उंची, खाबंाची उंची सहा भाग, मंचाचे माप पाविेतीन भाग, 
सातं्रगतले आहे. (१३) 
 
 खाबंाची उंची साडेपाच अंश, प्रस्तर अडीच अंश, खाबंाचे माप सवापाच भाग सागंतात. (१४) 
 
 प्रस्तर अडीच, खाबंाची उंची पाच भाग, उंच सवादोन भाग असावा. खाबंाची उंची पाविेपाच 
(भाग) सातं्रगतली आहे. प्रस्तराची उंची दोन भागानंी, खाबंाची उंची साडेचार अंश, मंचक पाविेदोन अंश, 
(१५, १६) 
 
 वते्रदकेची उंची एक भाग, गल पाविेदोन अंश, त्रशखराची उंची साडेचार अंश असावी. स्तूपीची 
उंची दोन भाग, असे सातमिली घर असते. (१७, १७१/२) 
 
 पंिर व कूटकोष्ठ समसूिातं असतात. होमाच्या वरपासून ते वरील टोकापयंत चौकोनी असते. 
त्रशखरावरती चार नात्रसका असून २४ लहान कूट ३६ शालासंह (असतात.) (१८, १९) 
 
 ६० पंिरासंह प्रत्येक खाबंावर अल्पनात्रसका असलेल्या, त्रनरत्रनराळ्या प्रकारचे अत्रधष्ठान ककवा 
एकाच प्रकारचे अत्रधष्ठान असलेल्या व एकाच आकाराचे खाबं असलेल्या अशा (या प्रासादाला) 
‘समुज्ज्वल’ म्हितात. (२०, २०१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु सान्तरप्रस्तरासह आन्तरकूट असलेले (सदन) सवच देवानंा योनय असे ‘श्रीछन्द’ 
म्हिून प्रत्रसद्ध आहे. (२१, २११/२) 
 
 तेथेच मंचासह खाली कूट व वरती कोष्ठ असतील तर सवच देवानंा आवडते ‘श्रीत्रवशाल’ म्हिून 
प्रत्रसद्ध (सदन) होते. (२२, २२१/२) 
 
 [कोष्ठानान्ताः च्या ऐविी कोष्ठोन्नताः असा सुधात्ररत शब्द घेऊन अथच केला आहे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 तसेच परंतु शीषच, कंठ आत्रि वते्रदका अष्टकोनी असतात ते ‘श्रीकान्त’ म्हिून प्रत्रसद्ध आहे. 
(वरीलप्रमािेच परंतु) कूटकोष्ठ समपातळीत असतात ककवा कूट (कोष्ठाच्या मानाने) खाली असतात 
(तेव्हा) त्याला ‘श्रीत्रप्रय’ म्हितात. (२३, २४) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु त्रशखर, स्तूपी तसेच गल गोल असतील तर रुद्राला अत्रतशय आवडिारे 
‘रुद्रकान्त’ होते. (२५) 
 
 तसेच परंतु किचकूट तळमिल्यापासून वरच्या मिल्यावंर क्रमाक्रमाने चौकोनी, अष्टकोनी व 
वतुचळाकार कस्ल्पले तर ते ‘वृिभद्र’ होते. (२६) 
 
 तसेच पि कूट वर व शाला खाली असलेले, कूटाचे शीषच गोल असले तर त्याला ‘सुवृि’ म्हितात. 
(२७) 
 
 उंच कूटकोष्ठ आत्रि पंिर व उंच मंच, त्रशखराचा आकार िसा इष्ट वाटेल तसा असतो; तसेच कंठ, 
स्तूपी, घटदेखील (पात्रहिे त्या आकाराचे) असून– (२८) 
 
 चौकोनी शीषच असलेले कण्ठकूट कल्पावते. शकंराला अत्यंत आवडते असे हे प्रत्रसद्ध ‘त्रशवभद्र’ 
होते. (२९) 
 
 वरीलप्रमािेच कूटकोष्ठ असलेले परंतु एक, दीड (ककवा) दोन दण्ड त्रनगचमन असलेले भद्र ककवा 
भद्रपिंर असतो. (३०) 
 
 त्रनरत्रनराळ्या प्रकारच्या अत्रधष्ठानानंी युक्त्त, त्रनरत्रनराळ्या प्रकारच्या खाबंानंी अलंकृत केलेल्या (व) 
त्रनरत्रनराळ्या प्रकारची त्रचिे असलेल्या त्या (सदनाला) ‘त्रशवसौखय’ म्हितात. (३१) 
 
 तसेच परंतु गभचगृह (आतून) गोल ककवा चौकोनी असते, बाहेरून माि वतुचळाकारच असते. 
सौत्रष्ठकदेखील वतुचळाकार असतो. (३२) 
 
 इतर (अवयव) पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे असून त्रनरत्रनराळ्या सवच प्रकारच्या अवयवानंी भषूत्रवलेले, 
पंिर व कूटकोष्ठ अंतरप्रस्तरात्रशवाय असलेले, (३३) 
 
 त्रशखराचा आकार िसा इष्ट वाटेल तसा असलेले हे ‘त्रशवप्रीत्रतक’ असते. असे सातमिली घर 
सातं्रगतले, आता याच्यापुढे आठमिली घर. (३४) 
 
 काश्यपणिल्पातील सातमजली घराची माणहती हे चौणतसावे पटल संपले. 
 



 अनुक्रमणिका 

आठमजली प्रासाद 
 

[आठमजली घर] 
 
 आता त्रवशषेतः आठमिली घराची सपूंिच मात्रहती सागंतो. उंची व रंुदी प्रासादमानात त्रदल्याप्रमािे 
असावी. (१) 
 
 प्रासादाच्या रंुदीचे १३ भाग केले असता गभचगृह पाच अंश, कभती दोन भाग, (२) 
 
 व्हराडंा एक भागाने (व) हार एक भागाने असावा. ककवा गभचगृह तीन भाग असाव.े (३) 
 
 एक भाग कभत, व्हराडंा एक भागाने, कभत एक भाग असावी. व्हराडंा एक भाग (?), (४) 
 
 त्याच्या त्रनम्म्याने पंिराची रंुदी असावी. भद्रात्रशवाय ककवा (भद्रा) सह, १२ कोष्ठ, चार कूट व १५ 
(१६?) पंिर असलेले, (५) 
 
 ३२ हारान्तर असे तळमिल्यावर कल्पावते. वषचस्थल (व) व्हराडंा असावते. प्रस्तरापयंत भरीव 
बाधंाव.े (६) 
 
 त्याच्या वरील मिल्याची (दुसऱ्या) रंुदी तेरा भागानंी त्रवभागली असता कूटकोष्ठ आत्रि इतर सवच 
अवयव तळमिल्यासारखेच असतात. (७) 
 
 त्याच्या वरील मिल्याच्या (त्रतसऱ्या) रंुदीचे १२ भाग केले असता किचकूट एक अंश, शाला दोन 
भागानंी – (८) 
 
 अधा अंश पिंराची रंुदी व उरलेले हारान्तर असाव,े पंिर, कूटकोष्ठ याचंी सखंया 
तळमिल्याकत्ररता सातं्रगतली त्रततकीच असावी. (९) 
 
 लाबं पंिरासह हारान्तर अधा अंश. त्याच्या वरील मिल्याच्या (चवथ्या) रंुदीचे आठ भाग केले 
असता– (१०) 
 
 किचकूट त्यातंील एक भाग, मध्यभागी दोन भागानंी शाला, पिंराची रंुदी एक अंश, हार अधा 
अंश– (११) 
 
 चार कूट, चार शाला, आठ पंिर, हारान्तर असा सहावा मिला असतो. (१२)  
 



 अनुक्रमणिका 

 त्याच्या वरील मिल्याचे (सातवा) सहा सम भाग करून कूटाची रंुदी एक भाग, मध्यभागातील 
कोष्ठ दोन भागानंी, (१३) 
 
 अधा अंश पिंराची रंुदी, उरलेले हारान्तर असते. त्याच्या त्रनम्मे पंिराची रंुदी असते. तो भद्रासह 
ककवा भद्रात्रशवाय असतो. (१४) 
 
 बारा कोष्ठ, चार कूट, १६ पिंरासंह तळमिल्यावर ३२ हारान्तर कल्पाव.े (१५) 
 
 वषचस्थल, व्हराडंा, प्रस्तरापयंत भरीव असावते. त्याच्या वरील (दुसऱ्या) मिल्याचे तेरा भाग केले 
असता– (१६) 
 
 कूटकोष्ठ वगैरे सवच अवयव तळमिल्यासारखेच असतात. त्याच्या वरील मिल्याचे (त्रतसरा) १२ 
भाग केले असता– (१७) 
 
 कूटकोष्ठ इत्यादी सवच अवयवाचें प्रमाि व सखंया पूवीप्रमािेच (असावी.) त्याच्या वरील मिल्याचे 
(चवथ्या) दहा भाग करून कूटकोष्ठ पूवीप्रमािेच असतात. (१८) 
 
 लाबं पंिरासह हारान्तर अधा अंश असाव.े त्याच्या वरील मिल्याची (पाचवा) रंुदी आठ भागातं 
त्रवभागली असता– (१९) 
 
 किचकूट एक अंश, मध्यभागी शाला दोन भागानंी, पिंराची रंुदी एक अंश, हारान्तर अधा अंश, 
(२०) 
 
 आठ पंिरासंह चार कूट, चार शाला, तसेच हारान्तर पूवीप्रमािेच असा सहावा मिला असतो. 
(२१) 
 
 त्याच्या वरील मिल्याचे (सातवा) सहा सम भाग करून कूट एक भाग सागंतात, मध्यभागी कोष्ठ 
दोन भागानंी (असते). (२२) 
 
 [्ोक ६ ते १४ याचंी ्ोक १५ ते २२ मध्ये पनुरु ती झाली आहे. माि ्ोक १५ ते २२ अत्रधक 
शुद्ध आहेत.] 
 
 पंिराची रंुदी अधा अंश, उरलेले हारान्तर असते. त्याच्या वरील मिल्याच्या (आठवा) 
मध्यभागाच्या रंुदीचे त्रनगचमन एक दण्ड असाव.े (२३) 
 
 कोष्ठापासून कूटाचे बाहेर त्रनगचमन असते ककवा मध्यशाला त्रनगचमनात्रशवाय असते, ककवा कूट (व) 
कोष्ठ समसूिातं असतात. (२४) 
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 होमापासून स्तूपीचे ७७ भाग करून अत्रधष्ठान साडेतीन अंश, खाबंाची उंची सात अंश, (२५) 
 
 प्रस्तर सवातीन (भाग), खाबंाची उंची साडेसहा (भाग), मंचाची उंची अडीच भाग त्रवशषेाने 
कल्पावी. (२६) 
 
 खाबंाची उंची सवापाच भाग सातं्रगतली आहे, प्रस्तर अडीच अंश, खाबंाची उंची पाच अंश, (२७) 
 
 मंच सवादोन भाग, खाबं पाविेपाच (भाग), मचंाचे माप दोन भाग, खाबं साडेचार अंश, (२८) 
 
 मंचाची उंची पाऊि (अंश), वते्रदकेची उंची एक अंश, कण्ठ सवादोन अंश, शीषच साडेचार अंश, 
(२९) 
 
 स्तूपीची उंची कंठाइतकीच येथे असते असे सागंतात (सवादोन अंश) (२९१/२) 
 
 [एकंदर ६० भाग होतात व विचन फक्त्त सहा मिल्याचें आहे. ्ोक २६ त दुसऱ्या मिल्याच्या 
खाबंाची उंची ६१/२ भाग त्रदली आहे व ्ोक २७ त खाबंाची उंची ५१/४ भाग त्रदली आहे. त्या अथी त्रतसऱ्या 
व चवथ्या मिल्याचं्या खाबंाचंी व मंचाचंी उंची त्रदलेली नाही. ती खाली त्रदल्याप्रमािे घेतली म्हििे ७७ 
त्रवभागाचंा त्रहशोब पूिच होतो. 
 
 त्रतसऱ्या मिल्याच्या खाबंाची उंची ६ भाग व मंचाची उंची २१/२ भाग; चवथ्या मिल्याच्या खाबंाची 
उंची ५१/२ भाग व मंचाची उंची २१/२ भाग.] 
 
 त्याच्या उपानापासून स्तूपीपयंत (आकार) चौकोनी कल्पावा. स्तंभ अष्टकोनी ककवा चौकोनी असून 
प्रत्येकातं अल्पनासी असावी, त्रशखरावरती चार नासी असाव्यात. (३०, ३१) 
 
 प्रत्येक मिल्यावरील सवच खाबंाचंा आकार एकच असतो, त्याला ‘त्रशवच्छन्द’ म्हितात. (३११/२) 
 
 तेथेच खाली कोष्ठ (व) मंचक असावते, उंच सौत्रष्ठक असाव े(म्हििे) सवच देवानंा आवडते असे 
प्रत्रसद्ध ‘वागीश’ होते. (३२, ३२१/२) 
 
 सौत्रष्ठक पुनःपनु्हा चौकोनी, अष्टकोनी व गोल (कल्पाव)े. (या क्रमाने त्रनरत्रनराळ्या मिल्यावंर ते 
पुनःपुन्हा यावते.) त्रवमानाचे त्रशखर व कण्ठ अष्टकोनी कल्पाव.े ते अत्यतं धमचप्रीत्रतकर असे प्रत्रसद्ध ‘अष्टभाग’ 
होते. (३३, ३४) 
 
 तसेच परंतु कूटकोष्ठ मंचासह ककवा मंचात्रशवाय असून समपातळीत असतात. त्रनरत्रनराळ्या 
प्रकारानंी अलंकात्ररलेले खाबं असतात. त्रनरत्रनराळ्या प्रकारची त्रचिे असतात. त्याला ‘पवचत’ म्हितात. 
(३५, ३५१/२). 
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 त्याचप्रमािे पि त्रशखर, कण्ठ, वतुचळाकार कल्पावते. (म्हििे) मला आवडते ‘कैलास’ नावाचे 
सदन होते. (३६, ३६१/२) 
 
 असे आठमिली घर सातं्रगतले. आता नंतर नऊमिली घर. (३७) 
 
 काश्यपणिल्पातील आठमजली घराची माणहती हे पस्स्तसावे पटल संपले. 
 

नऊमजली प्रासाद 
 

[नऊमजली घर] 
 
 आता त्रवशषेतः नऊमिली घराची सपूंिच मात्रहती सागंतो. घराची उंची व रंुदी प्रासादमानाप्रमािे 
करावी. (१) 
 
 रंुदीचे १५ भाग करून गभचगहृ तीन भाग, गृहत्रपण्डी दोन भाग असावी, व्हरांडा एक भागाने, (२) 
 
 कभतीची रंुदी एक अंश, व्हराडंा त्रततकाच (एक अंश) असतो. हे कल्पत्रविमा, हाराची रंुदी एक 
अंश कल्पावी. (३) 
 
 ककवा प्रासादाचे १६ सारखे भाग करावते. गभचगृह चार अंश, गृहत्रपण्डी दोन भाग, (४) 
 
 व्हराडंा एक अंशाने, कभतीची रंुदी एक अंश, व्हराडंा एक भागाने व हाराची रंुदी त्याच्या इतकीच 
(एक भाग) असते. (५) 
 
 त्रवन्याससूिाच्या आतील अतंराचे १५ सारखे भाग करावते, सौत्रष्ठकाची रंुदी एक अंश, कोष्ठाची 
लाबंी त्याच्या दुप्पट (दोन अशं) असावी. (६) 
 
 पंिराची रंुदी एक अंश, कूटाचे माप एक अंश, तळमिल्यावर ३२ हारान्तर असावते. (७) 
 
 याप्रमािेच दुसऱ्या मिल्याची कल्पना करावी. त्रतसऱ्या मिल्याच्या लाबंीचे १४ भाग केले असता– 
(८) 
 
 पंिराची रंुदी अधा अंश व इतर (अवयव) पूवीप्रमािेच असतात. हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, याचप्रमािे चवथा 
मिसा असतो. (९) 
 
 पाचव्या मिल्याची (रंुदी) १२ भागातं त्रवभागनू कूटाची रंुदी एक अंश, शालेची लाबंी त्याच्या 
दुप्पट (दोन भाग), (१०) 
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 अधा भाग पिंकाची रंुदी, त्याच्या त्रनम्मे भाग (१/४ भाग) हाराची रंुदी (असते.) १२ शाला व 
कूटाप्रमािे १६ पिंर असतात. (११) 
 
 त्याच्या वरच्या (सहाव्या) मिल्याच्या रंुदीचे आठ भाग करून, सौत्रष्ठकाची रंुदी एक अंश, 
मध्यभागी असलेली शाला दोन भागाचंी, पिंराची रंुदी एक अंश व अधा अंश हारान्तर असते. (१२, १२१/२) 
 
 त्याच्या वरच्या (सातव्या) मिल्याचे सहा भाग करून एक अंश कूटाची रंुदी, कोष्ठाची लाबंी 
त्याच्या दुप्पट (दोन भाग), पंिराची रंुदी अधा अंश व उरलेले हारान्तर असाव.े (१३, १४) 
 
 त्याच्या वरच्या (नवव्या) मिल्याचे तीन भाग केले असता मधल्या भागाचे त्रनगचमन एका दण्डाने 
कल्पाव.े (१५) 
 
 [आठव्या मिल्याचे त्रवभाग त्रदलेले नाहीत.] 
 
 शहाण्या मािसाने घराच्या उंचीचे २८ (८७१/२?) भाग करून, अत्रधष्ठान पाविेचार अंश समिावे, 
(१६). 
 
 [साष्टकवशत्रतभागं हा शब्द बदलून साधाष्टाशीत्रतभागं अशी दुरुस्ती करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 खाबंाची उंची साडेसात अंश, प्रस्तर साडेतीन अंश, खाबंाची उंची सात अंश, मंचक सवातीन अंश, 
(१७) 
 
 खाबंाची उंची साडेसहा (भाग), मंच तीन अंश, खाबंाचे माप सहा भाग, मंच पाविेतीन अंश, (१८) 
 
 खाबंाची उंची साडेपाच अंश, मंच अडीच अंश (व) खाबंाची उंची सवापाच भाग सागंतात. (१९) 
 
 प्रस्तर अडीच अंश, खाबंाची उंची पाच भाग, प्रस्तराची उंची सवादोन भाग असावी. (२०) 
  
 खाबं पाविेपाच (भाग), प्रस्तराची उंची दोन भागाचंी, खाबं साडेचार अंश, मंच पाविेदोन अंश. 
(२१) 
 
 वते्रदकेची उंची एक भाग, कण्ठ अध्या भागाने, शीषच साडेचार अंश, स्तूपी पाविेदोन भाग असते. 
(२२) 
 
 [एकूि त्रवभाग ८७१/२ होतात.] 
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 प्रत्येक खाबंावर अल्पनासी, त्रशखरावर चार नासी, समतल ककवा (कोष्ठाच्या मानाने) खाली 
चौकोनी कूट असते. (२३) 
 
 होमापासून स्तूपीपयंत चौकोनी (असून) मध्यशालेपासून बािंूच्या कोष्ठाचें त्रनगचमन एक ककवा दीड 
दण्ड असते (असा) ‘लत्रलतभद्रक’ नावाचा (प्रासाद आहे.) (२४, २४१/२) 
 
 तसेच परंतु कोष्ठ उंच व समपातळीत (ककवा) खाली लहान भद्र असतो, ते सवच देवानंा आवडते 
ब्रह्मकान्त नावाचे (हम्यच) असते. (२५, २५१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु मंचासह ककवा मंचात्रशवाय दोन कूटकोष्ठ असतात (तेव्हा) सवच देवानंा आवडते 
प्रत्रसद्ध ‘प्रादेश’ होते. (२६, २६१/२) 
 
 तसेच पि त्रशखर व कण्ठ अष्टकोनी (असून) आठ नात्रसका व पुनःपनु्हा चौकोनी, अष्टकोनी व गोल 
(आकाराचे) सौत्रष्ठक असते. इतर भाग चौकोनी असतात. याला ‘श्रीवधचन’ म्हितात (२७, २८) 
 
 मंचासह ककवा मंचात्रशवाय समपातळीत असलेले दोन कूटकोष्ठ असतात. त्रशखर वतुचळाकार व 
चारी त्रदशानंा भद्रनात्रसका असतात. (२९) 
 
 उपत्रदशानंा दोन दोन नासी असतात ककवा त्या (नासी) दोन पिंरासंह दोन ककवा एकच असतात; 
असे ‘सुप ’ होते. (३०) 
 
 तसेच पि सौत्रष्ठकाचे त्रशखर वतुचळाकार असेल तर त्याला ‘कृतवधचन’ म्हितात. त्याचप्रमािे परंतु 
गभचगृह िर वतुचळाकार असेल तर ‘वृिगेह’ होते. (३१) 
 
 असे नऊमिली घर सातं्रगतले. आता त्याच्यापुढे दहामिली घर. (३२) 
 
 काश्यपणिल्पातील नऊमजली घराची माणहती हे छणत्तसावे पटल संपले. 
 

दहामजली प्रासाद 
 

[दहामजली घराचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः दहामिली घराचे लिि सागंतो. त्याची उंची व लाबंी प्रासादमानात 
सातं्रगतल्याप्रमािे असते. (१) 
 
 त्याच्या रंुदीचे १४ भाग केले असता गभचगृह चार अंश, कभत दोन अंशाचंी, (२) 
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 व्हराडंा एक भाग, हारान्तर एक भाग. त्रवन्याससूिाच्या मधील अंतर १४ भागातं त्रवभागले असता, 
(३) 
 
 त्याच कूटाची रंुदी एक अंश, शालेची लाबंी त्याच्या दुप्पट (दोन अंश), पिंराची रंुदी एक अंश, 
हारान्तर पाव अंश असाव.े (४) 
 
 चार कूट, चार शाला व १६ पंिरासंह ३२ हारान्तर तळमिल्यावर असतात. (५) 
 
 त्याच्या वरील मिल्याच्या (दुसरा) रंुदीचे १३ भाग करून कण्ठकूट एक अंश व शाला त्याच्या 
दुप्पट लाबंीची (दोन अंश), (६) 
 
 पंिराची रंुदी एक अंश व उरलेले हारान्तर असाव.े वरील मिल्याच्या (त्रतसरा) रंुदीचे १२ भाग 
करून एक अंश सौत्रष्ठक, (७) 
 
 कोष्ठाची लाबंी दुप्पट (दोन अंश) व नंतर अधा अंश पिंर असतो. पाव अंश हारान्तर व त्याचंी 
संखया तळमिल्यावर त्रदली आहे त्रततकीच असावी. (८) 
 
 त्याच्या वरच्या मिल्याच्या (चवथा) रंुदीचे ११ भाग करून पाव अंश पिंर व इतर (अवयव) 
पूवीप्रमािेच असावते. (९) 
 
 त्याच्या वरील मिल्याचे (पाचवा) दहा भाग करून कूटाची रंुदी एक अंश, कोष्ठाची लाबंी त्याच्या 
दुप्पट (दोन अंश) व उरलेले हारान्तर असाव.े (१०) 
 
 हारान्तराचे तीन भाग करून एक भाग पिंराची रंुदी असावी. त्याच्या वरील मिल्याचे (सहावा) 
नऊ भाग केले तर सौत्रष्ठक एक अंश असाव.े (११) 
 
 हारान्तर दोन भाग असून त्यापकैी पिंराची रंुदी एक भाग सागंतात. त्याच्या वरील मिल्याचे 
(सहावा) नऊ भाग केले तर सौत्रष्ठक एक अंश असाव.े (१२) 
 
 कोष्ठ दीड अंश व उरलेले हारान्तर असाव.े हारान्तर दोन भाग असून त्यापैकी पंिराची रंुदी एक 
भाग सागंतात. (१३) 
 
 ११ संखयेसह पूवीइतकीच संखया मिल्याचंी असावी (?). सातव्या मिल्याची रंुदी आठ भागातं 
त्रवभागावी. (१४) 
 
 [्ोकाधच १३१/२ येथे संदभचरत्रहत आला आहे.] 
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 कूट एक अंश, मध्यभागी असलेली शाला दोन भागाचंी, पंिराची रंुदी एक अंश व हारान्तर त्याच्या 
त्रनम्मे असते. (१५) 
 
 आठ पिंरासंह चार कूट, चार शाला व १५ (१६?) हारान्तर असतात. असा हा सातवा मिला 
कल्पावा. (१६) 
 
 आठव्या मिल्याच्या रंुदीचे सात भाग करून वरीलप्रमािे कूट, कोष्ठ व उरलेले हारान्तर असते. 
(१७) 
 
 ... ... ... ... तीन भागापंकैी एक भाग रंुदी असते. नवव्या मिल्याची रंुदी सारखया सहा भागातं 
त्रवभागावी. (१८) 
 
 [िो भाग त्रदला नाही ‘तो’ हारे तु पंिरव्यासमस्ननभागैक त्रवस्तृतम् । असा घेतला असता 
हारामधील पिंराची रंुदी तीन भागांपैकी एक भाग असावी असा होईल.] 
 
 वरीलप्रमािे कूट, कोष्ठ व पिंर असाव.े त्याच्या वरील मिल्याच्या (दहावा) रंुदीचे तीन भाग केले 
असता मध्यभागी असलेले भद्र एक अंश व त्याचे त्रनगचमन एक दण्ड असते. (१९, १९१/२) 
 
 प्रासादाच्या उंचीचे १०० भाग केले असता अत्रधष्ठान चार अंश, खाबंाची उंची आठ अंश, मंचाचे माप 
पाविेचार भाग सागंतात. (२०, २१) 
 
 खाबंाची उंची साडेसात अंश, प्रस्तर साडेतीन, खाबंाची उंची सात भाग, मंच सवातीन अंश, (२२) 
 
 खाबंाची उंची साडेसहा (भाग), प्रस्तर तीन भागानंी, खाबंाची उंची सहा भाग, मंचक पाविेतीन 
अंश, (२३) 
 
 खाबंाची उंची साडेपाच अंश, मंचक अडीच अंश, खाबंाची उंची सवापाच अंश सागंतात. (२४) 
 
 मंचाची उंची अडीच भाग, खाबंाची उंची पाच अंश, मंचाची उंची सवादोन (भाग) सागंतात. (२५) 
 
 खाबंाची उंची पाविेपाच अंश सागंतात. प्रस्तराची उंची दोन भाग, खाबंाची उंची साडेचार अंश, 
(२६) 
 
 मंच पाविेतीन अंश असावा, वते्रदका एक भाग व कूट वगैरेंची तेवढीच उंची असते. याला 
‘नरकान्त’ म्हितात. (२७) 
 
 [या ्ोकाची दुसरी ओळ सदंभचरत्रहत आहे.] 
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 कण्ठ दीड भाग, त्रशखर साडेचार (भाग), स्तूपीची उंची पाविेदोन भाग सागंतात. (२८) 
 
 त्रशखर चौकोनी असून त्यावर चार नात्रसका (असतात.) प्रत्येक खाबंावर अल्पनासी (व) 
तळमिल्यावर त्रनरत्रनराळ्या प्रकारचे खाबं असतात; सवच देवानंा आवडते असे ‘अत्यन्तकान्त’ होते. (२९, 
२९१/२) 
 
 त्याचप्रमािे परंतु कोष्ठ वर व सौत्रष्ठक वर ककवा खाली असलेले, (३०) 
 
 [कोष्ठ व सौत्रष्ठक समपातळीत ककवा अनुक्रमे वर व खाली असतात.] 
 
 मध्यभागी दोन शाला असून त्याचें त्रनगचमन एक दण्डाने असते. त्रशखर व कण्ठ अष्टकोनी (असून) 
त्रशखरावर आठ नात्रसका (असतात.) त्रनरत्रनराळ्या प्रकारानंी भषूत्रवलेले (असे हे) ‘चतुष्ट्कूट’ होते. (३१, 
३११/२) 
 
 तसेच पि कूटकोष्ठ व सान्तरप्रस्तर असते ककवा कूटकोष्ठ वगैरे सवच अवयव समसूिातं असतात. हे 
‘मन्िपूत’ म्हिून सावचकात्रमक िातीचे त्रवमान प्रत्रसद्ध आहे. (३२, ३३) 
 
 त्याचप्रमािे पि त्रशखर व कण्ठ गोलाकार कल्पावते (तेव्हा) सवच देवानंा योनय असे ‘कान्त’ नावाचे 
प्रत्रसद्ध घर होते. (३४) 
 
 तसेच पि त्रशखर, किचकण्ठ (किचकूट) त्याचप्रमािे गल वतुचळाकार केले तर ‘ईश्वरकान्त’ होते. 
(३५) 
 
 दहामिली घर सातं्रगतलेनंतर ११ मिली घर. (३६) 
 
 काश्यपणिल्पातील दहामजली घराची माणहती हे सदणतसावे पटल संपले. 
 

११ मजली प्रासाद 
 

[११ मजली घर] 
 
 आता त्रवशषेतः ११ मिली घराची मात्रहती सागंतो. प्रासादमानाप्रमािे त्याची उंची असावी. (१) 
 
 रंुदीचे १५ भाग करून गभचगहृ तीन अंश, कभत दोन अंश व व्हराडंा एक भागाने असावा. (२) 
 
 कभतीची रंुदी एक भाग, व्हराडंा एक भाग, हारान्तर एक अंशाने, असे क्रमाने असाव.े (३) 
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 व्हराडंा व कभत भरीव असावी ककवा प्रस्तरापयंत भरीव कराव े ककवा त्याच्यावरील (मिल्याच्या) 
व्हराडं्यापयंत (प्रासाद) भरीव बाधंावा. (४) 
 
 त्रवन्याससूिाच्या आतील रंुदीचे १५ भाग केले असता किचकूट एक अंश असावा, पिशाला 
(बािंूच्या दोन शाला) दोन भागानंी, (५) 
 
 मध्यशाला तीन भाग असावी. पिंर अधा अंश असावा. हारान्तर त्रततकेच (अधा अंश), असा 
तळमिला असावा. (६) 
 
 त्याच्यावरील मिल्याच्या (दुसरा) रंुदीचे १४ भाग करून कूटाची रंुदी एक अंश, कोष्ठाची लाबंी 
त्याच्या दुप्पट (दोन अंश), (७) 
 
 उरलेले हारान्तर असते. (हारान्तराच्या) तीन भागापंैकी एक भाग पंिर असतो. पंिर, कूट, कोष्ठ 
याचंी संखया पूवीइतकीच असते. (८) 
 
 [पंिर, कूट कोष्ठ याचंी सखंया सातं्रगतलेली नाही. दहामिली घराला िी त्याचंी संखया त्रदली 
आहे, त्याला उदे्दशून ही पूवीइतकीच संखया असे म्हटले असाव.े] 
 
 त्याच्यावरील मिल्याच्या (त्रतसरा) रंुदीचे ११ भाग करून पिंर आत्रि कूटकोष्ठ पूवीइतकेच 
असावते. (९) 
 
 त्याच्यावरील मिल्याची (चवथा) रंुदी दहा भागातं त्रवभागनू कूट तसेच कोष्ठ याचंी संखया 
पूवीप्रमािेच असावी. (१०) 
 
 त्याच्यावरील मिल्याच्या (पाचवा) रंुदीचे नऊ भाग करून कूटाची रंुदी एक भाग, कोष्ठ दीड भाग 
व उरलेले हारान्तर असाव.े (११) 
 
 हारान्तराच्या तीन भागापंैकी एक भाग पंिराची रंुदी सागंतात. हे कल्पत्रविमा, पूवीप्रमािेच कूट 
वगैरेंची संखया असावी. (१२) 
 
 आठव्या मिल्याच्या रंुदीचे आठ भाग करून कूटाची रंुदी एक भाग, मध्यभागी असलेली शाला 
दोन भागाचंी, (१३) 
 
 पंिराची रंुदी एक अंश व हारान्तर त्याच्याहून त्रनम्मे (अधा भाग) असाव.े आठ पिंरासंह चार कूट 
(व) चार शाला असाव्यात. (१४) 
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 आठव्या मिल्यावर हारान्तराची संखया १५ सागंतात. नवव्या मिल्याच्या रंुदीचे सात सारखे भाग 
करून कूटाची रंुदी एक अशंाने, कोष्ठाची लाबंी दोन भाग, उरलेले हारान्तर व त्याच्या त्रतसऱ्या भागाने 
पंिर असाव.े (१५, १६) 
 
 दहाव्या मिल्याची रंुदी सहा भागातं त्रवभागनू वरीलप्रमािेच कूट, कोष्ठ व पंिर असावते. (१७) 
 
 पत्रहल्या मिल्यापासून पाचव्या मिल्यापयंत भद्रपंिर असावा. मिल्याच्या चहूबािंूनी पंिर ककवा 
भद्र ककवा भद्रपंिर असावा. (१८) 
 
 वरील मिल्याच्या (११ व्या) (रंुदीचे) तीन भाग करून मध्यभागी एक अंश भद्र असाव.े त्याचे 
त्रनगचमन एक दण्डाने असाव.े (१९) 
 
 प्रासादाच्या उंचीचे ११३ भाग केले असता अत्रधष्ठानाची उंची साडेचार अंश सागंतात. (२०) 
 
 खाबंाची उंची साडेआठ अंश, मंचाचे माप चार अंश, खाबंाची उंची आठ अंश, (मंच) पाविेचार 
अंश, (२१) 
 
 खाबं साडेसात अंश, प्रस्तर साडेतीन, खाबंाची उंची सात अंश, मंचक सवातीन, (२२) 
 
 खाबंाची उंची साडेसहा अंश, मंचक तीन, खाबंाची उंची सहा अंश, मंचक पाविेतीन अंश, (२३) 
 
 खाबंाची उंची पाविेसहा अंश सागंतात, प्रस्तराची उंची अडीच भाग असावी. (२४) 
 
 खाबंाची उंची सवापाच भाग सागंतात. मंचाची उंची अडीच अंश, खाबंाची उंची पाच अंश, (२५) 
 
 मंचाचे माप सवादोन भाग सागंतात; खाबंाची उंची पाविेपाच भाग सागंतात. (२६) 
  
 मंचाची उंची दोन भाग, खाबं साडेचार, प्रस्तराची उंची पाविेदोन अंश, (२७) 
 
 वते्रदका आठ अंश, कण्ठाची उंची दीडभागाने, त्रशखराची उंची साडेचार अंश असावी. स्तूपीची उंची 
पाविेदोन भाग असावी. (२८, २८१/२) 
 
 [एकंदर त्रवभाग १२०१/४ होतात. ्ोक २८ मध्ये िी वते्रदकेची उंची त्रदली आहे (आठ अंश) ती 
फार िास्त वाटते. ती उंची ३/४ भाग घेतली तर ११३ भागाचंा त्रहशोब बरोबर लागतो.] 
 
 होमापासून स्तूपीपयंत चौकोनी (आकार) कल्पावा. त्रशखरावरती चारी त्रदशानंा महानासी 
असाव्यात. प्रत्येक खाबंावर अल्पनासी असावी. त्याला ‘ब्रह्मकान्त’ म्हितात. (२९, ३०) 
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 सौत्रष्ठक (व) आंतरमंच ही असली तर त्याला ‘त्रविय’ म्हितात. (३०१/२) 
 
 तसेच परंतु कूट खाली व मंचासह कोष्ठ वर असेल तर सवच देवानंा योनय असे ‘सवाहचक’ होते, (३१, 
३११/२) 
 
 त्याचप्रमािे पि त्रशखर, कण्ठ वतुचळाकार व वते्रदका अष्टकोनी असेल तर सवच देवानंा योनय असे 
‘इन्द्रकान्त’ होते. (३२, ३२१/२) 
 
 तसेच परंतु मध्यभद्र असून तेथे समपातळीत असलेले कूटकोष्ठ, मंचासह ककवा (मंचा-) त्रशवाय 
कूटशाला आत्रि पंिर असलेले (असे) ब्रह्मा, त्रवष्ट्िू व शकंर यानंा योनय असे ‘गत्रिकाशालक’ होते. (३३, 
३४) 
 
 [गत्रिकाशालक हे नाव ब्रह्मा, त्रवष्ट्िू व शकंर याचं्या देवालयासाठी योनय वाटत नाही.] 
 
 वरीलप्रमािेच पि त्रशखर व कण्ठ वतुचळाकार व वते्रदका अष्टकोनी असेल तर सवच देवींकत्ररता 
(योनय) असलेल्या या त्रवमानाला ‘इन्द्रकान्त’ म्हितात. (३५) 
 
 [इन्द्रकान्त प्रासादाचे विचन ्ोक ३२, ३२१/२ यातही आले आहे. ्ोक ३५ ही पनुरुक्त्ती आहे.] 
 
 तसेच परंतु किचकूट ककवा भद्रासह किचकूट असून तेथील सौत्रष्ठकाचे त्रशखर वतुचळाकार असते 
(तेव्हा) सवच देवानंा आवडते असे ‘किचत्रवशाल’ होते. (३६, ३६१/२) 
 
 असे ११ मिली घराचे लिि सातं्रगतले. (३७) 
 
 काश्यपणिल्पातील ११ मजली घराची माणहती हे अडणतसावे पटल संपले. 
 

१२ मजली प्रासाद 
 

[१२ मजली घर] 
 
 आता त्रवशषेतः १२ मिली घराचे संपूिच लिि सागंतो. घराची उंची व रंुदी प्रासादमानात 
सातं्रगतली आहे. (१) 
 
 प्रासादाच्या रंुदीचे १७ भाग करून तेथील सौत्रष्ठकाचें त्रशखर कुण्डलाकृती असते. (२) 
 
 [नंतरचा ्ोकाधच येथे संदभचत्रवरत्रहत आला आहे.] 
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 गभचगृह पाच भाग, गृहकपडी दोन अंश, व्हराडंा एक अंश, कभत अधा अंश मापाची, (३) 
 
 व्हराडंा एक अंश असावा ककवा (प्रासादाच्या रंुदीचे) नऊ भाग कल्पून गभचगृह तीन भागाने कराव.े 
(४) 
 
 गभचगृहाच्या रंुदीइतकीच रंुदी गृहकपडीची असावी. उरलेले व्हराडंा, कभत, हार पूवीप्रमािेच 
करावते. (५) 
 
 त्रवन्याससूिाच्या आतील अतंर १७ भागातं त्रवभागून मध्यशाला तीन अंश असावी, किचकूट एक 
अंश, (६) 
 
 त्याचं्या (किचकूटाचं्या) मध्ये सुंदर शाला दोन अंश सातं्रगतली आहे. कूटकोष्ठाचं्या मधल्या अतंरात 
आत्रि कोष्ठाचं्या मधल्या अंतरातदेखील किचकूटाप्रमािे आकार असलेल्या पिंराची रंुदी एक भाग असून, 
त्याहून िास्त उरलेले भाग िुद्रपिंर असलेले हारान्तर असाव.े (७, ८) 
 
 याप्रमािे तळमिल्यावर कराव ेव वरील मिले ११ मिली घराप्रमािे असावते. हे ब्राह्मिा, घराच्या 
उंचीचे १२७ भाग करून अत्रधष्ठानाची उंची पाच अंश, खाबंाची उंची नऊ अंश व मंचाची उंची साडेचार अंश 
(असून) उरलेल्या (मिल्याचें माप) ११ मिली घराला सातं्रगतल्याप्रमािे असाव.े (९, १०) 
 
 असे बारामिली घर सातं्रगतले, १३ मिली घर ऐक. (११) 
 
 काश्यपणिल्पातील १२ मजली घराची माणहती हे एकोिचाणळसावे पटल संपले 
 

१३ मजली प्रासाद 
 

[१३ मजली घर] 
 
 आता त्रवशषेतः १३ मिली घर संपूिच सागंतो. त्याची रंुदी वगैरे मापे प्रासादमानाप्रमािे असावीत. 
(१) 
 
 घराच्या रंुदीचे १९ भाग करावते. गभचगृह तीन अंश, गृहत्रपस्ण्ड दोन अंश, (२) 
 
 व्हराण्डा एक अंश असावा. कभतीची रंुदी त्रततकीच असावी. व्हराण्डा एक भाग व कभतीची रंुदी एक 
अंश, (३) 
 
 व्हराडंा एक भाग व कभतीची रंुदी त्रततकीच एक भाग असते. (३१/२) 
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 [हा ्ोकाधच, ्ोकाधच तीनची पुनरुक्त्ती आहे.] 
 
 त्रवन्याससूिाच्या आतील अतंराचे १९ भाग केले असता, किचकूट एक अंश, मध्यभागी असलेली 
शाला तीन भाग, (मध्यशालेच्या) दोन्ही बािंूना असलेल्या शाला त्रततक्त्याच रंुदीच्या (तीन भाग) व पंिर 
एक अंश असतो. (४, ५) 
 
 िुद्रपिंर असलेले हारान्तर अधा अंश, पंिराचा आकार किचकूटाप्रमािे व तसेच िुद्रपंिर असाव.े 
(६) 
 
 असा तळमिला सातं्रगतला. वरील मिले १२ मिली घराप्रमािे असावते. सदनाच्या उंचीचे १४२ 
भाग केले असता अत्रधष्ठान पाच अंश, खाबंाची उंची दहा अंश, मंचाचे माप पाच अंश व उरलेले (मिले) १२ 
मिली घराप्रमािे असतात. (७, ८) 
 
 १३ मिली घर सातं्रगतले. आता याच्यानंतर १६ मिली घर. (९) 
 
 काश्यपणिल्पातील १३ मजली घराची माणहती हे चाणळसावे पटल संपले. 
 

१६ मजली प्रासाद 
 

[१६ मजली घर] 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, आता सोळा मिली घर सागंतो. असे क्रमाक्रमाने कल्पना करून पाच व्हराडं्यांसह, 
सारखे माप असलेल्या पाच हारासंह गृहत्रपस्ण्ड असावी. गभचगृह पाच अंश व गृहत्रपस्ण्ड चार अंश (असून) हे 
ब्राह्मिश्रेष्ठा, उरलेले पूवीप्रमािेच व्हराडंा वगैरे असतात. (१–११/२) 
 
 [्ोक २–२१/२ संदभचरत्रहत आहेत.] 
 
 सोळा मिले असलेल्या घरातं तळमिल्यावर ककवा पत्रहल्या, दुसऱ्या, त्रतसऱ्या, चवथ्या ककवा 
पाचव्या मिल्यावर देवतेची स्थापना करावी. (३, ३१/२) 
 
 ज्या मिल्यावर देवतेची प्रत्रतष्ठापना केलेली असते त्या मिल्यापयंत खालचे मिले भरीव 
असावते. (४) 
 
 बाहेरच्या बािूस भषूत्रवलेल्या व्हराडं्यापयंत भरीव (बाधंकाम) कराव.े ककवा व्हराडं्यातील 
खाबंापंयंत ककवा खाबंाचं्यावरील तुळयापंयंत ककवा प्रस्तरापयंत भरीव (बाधंकाम) कराव.े (५, ५१/२) 
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 [ज्या मिल्यापयंत देवालय भरीव बाधंावयाचे त्या मिल्याच्या कुठल्या भागापयंत भरीव बाधंकाम 
करावयाचे ते येथे स्पष्ट केले आहे.] 
 
 रंुदीचे ३४ भाग केले असता किचकूट एक अंश, घराच्या मध्यभागी असलेल्या शालेची लाबंी चार 
अंश सातं्रगतली आहे. त्याचं्यामध्ये (असलेल्या शालाचंी लाबंी?) दोन भाग असावी. (६, ७) 
 
 [्ोकाधच ६१/२ अशुद्ध असल्याने त्याचा अथच अंदािाने केला आहे.] 
 
 त्याचं्यामध्ये किचकूटाप्रमािे असलेले पिंर एक अंश, त्याचं्यामध्ये अध्या अंशाचेच हारान्तर असाव.े 
(८) 
 
 याप्रमािे तळमिल्यावर २८ शाला, ४ किचकूट (व) ३२ पिंर असावते. (९) 
 
 हे ब्राह्मिा, हारान्तराची संखया ६४ असावी. याप्रमािे तळमिला सातं्रगतला. (दुसऱ्या मिल्याच्या 
रंुदीचे) ३२ भाग केले असता– (१०) 
 
 मध्यशाला दोन भाग असावी व उरलेले (अवयव) पूवीप्रमािेच असावते. दुसऱ्या (मिल्याचे) हे 
विचन झाले. आता त्रतसऱ्याचे सागंतो. (११) 
 
 त्रतसऱ्या मिल्याच्या रंुदीचे ३२ भाग करून किचकूटाच्या बािूला असलेले पिंर साडेतीन भागाने, 
(१२) 
 
 हारान्तर त्याच्या त्रनम्मे (१३/४ भाग) असाव,े व उरलेले अवयव त्रतसऱ्या (दुसऱ्या?) मिल्याप्रमािे 
असावते. चवथ्या मिल्याच्या रंुदीचे २८ भाग करून– (१३) 
 
 किचकूटािवळच्या दोन शालाचं्या दोन्ही बािंूना एक अंश रंुदीचे पंिर असून उरलेले (अवयव) 
पूवीप्रमािेच कल्पाव.े (१४) 
 
 पाचव्या मिल्याच्या रंुदीचे २६ अंशात भाग करून मध्यशाला चार अंश, किचकूट एक अंश, (१५) 
 
 त्याचं्या (दोन किचकूटाचं्या) मध्यभागी शाला व त्याचं्यामध्ये (शाला व किचकूट याचं्यामध्ये प्रत्येकी 
एक) लहान कोष्ठ असून हे कल्पत्रविमा, ते प्रत्येकी दोन भाग कल्पावते. (१६) 
 
 कोष्ठाचं्यामध्ये अध्या भागाने पंिर व किचकूट असते. त्याच्या त्रनम्मे (पाव भाग) हारान्तर असते. 
त्याचंी संखया तळमिल्याच्या हारान्तराचं्या संखयेइतकी (६४) असते. (१७) 
 
 सहाव्या मिल्याच्या रंुदीचे २४ भाग केले तर मध्यभागी असलेले कोष्ठ दोन भाग व उरलेले 
(अवयव) पूवीप्रमािेच असावते. (१८) 



 अनुक्रमणिका 

 
 सातव्या मिल्याच्या रंुदीचे २२ भाग करावते. किचकूट एक अंश व मध्यशाला दोन भागाचंी, (१९) 
 
 त्याचं्यामध्ये एक अंश िदु्रकोष्ठ असाव.े त्याचं्यामध्ये कोष्ठाची लाबंी दोन भाग सागंतात. (२०) 
 
 पंिराची रंुदी अधा अंश व हाराची रंुदी त्याच्या त्रनम्मे (पाव अंश असून) पंिर (व) कूटकोष्ठ याचंी 
संखया पूवीप्रमािेच असावी. (२१) 
 
 आठव्या मिल्याच्या रंुदीचे २० अंशातं त्रवभाग केले तर किचकूट एक अंश, मध्यभागी असलेले कोष्ठ 
दोन भाग असाव.े (२२) 
 
 त्याचं्यामध्ये कोष्ठाची लाबंी दोन भाग सातं्रगतली आहे. पंिराची रंुदी अधा अंश, हाराची रंुदी 
त्याच्या त्रनम्मे (पाव अंश असून) पंिर कूटकोष्ठ याचंी सखंया पूवीप्रमािेच असते. (२३, २३१/२) 
 
 [्ोक २४–२६ ्ोक २२–२३१/२ प्रमािेच आहेत. पनुरुक्त्ती आहे.] 
 
 नवव्या मिल्याच्या रंुदीचे १८ अंशातं त्रवभाग केले असता, किचकूट एक अंश असाव,े मध्यशाला 
दोन भाग, (२७) 
 
 त्याचं्यामध्ये अधा भाग पिंर असाव.े त्याचं्या दोन्ही बािंूना त्याच्या त्रनम्मे (पाव भाग) हारान्तर 
असाव.े (२८) 
 
 त्याचं्या दोन्ही बािंूना दोन भाग त्रवशषेतः कोष्ठ कराव.े हे सुव्रता, बुत्रद्धमान मािसाने, 
कूटकोष्ठाचं्यामध्ये व कोष्ठाचं्यामध्येदेखील अधा अंश पंिर कल्पाव.े हे कल्पत्रविमा, हारान्तर त्याच्या त्रनम्मे 
असाव.े (२९, ३०) 
 
 २० कोष्ठ, चार कूट, २४ पंिर नवव्या मिल्यावर असावते. आता दहावा मिला सागंतो. (३१) 
 
 दहाव्या मिल्याच्या रंुदीचे १६ अंशातं त्रवभाग केले असता किचकूट एक भाग व पंिराची रंुदी 
त्रततकीच (एक भाग) असावी. (३२) 
 
 शालेची रंुदी दोन भाग असावी. अधा भाग हाराची रंुदी असावी. १२ शाला, ४ कूट व १६ पंिरासंह 
३२ हारान्तर दहाव्या मिल्यावर असावीत. (३३, ३३१/२) 
 
 ११ व्या मिल्याची रंुदी १४ भागातं त्रवभागनू किचकूट एक भाग, मध्यभागी असलेली शाला दोन 
भागानंी व त्याचं्या (किचकूट व मध्यशाला याचं्या) मध्ये असलेल्या शाला तीन अंश असाव्यात. (३४, ३५) 
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 अधा भाग पंिराची रंुदी व त्याच्या त्रनम्मे (पाव भाग) हाराची रंुदी असते. चार कूट, १२ शाला, १६ 
पंिरासंह, ३२ हारान्तर ११ व्या मिल्यावर असाव.े (३६, ३६१/२) 
 
 १२ व्या मिल्याच्या (रंुदीचे) १२ भाग केले असता पंिर, कूट, कोष्ठ याचंी सखंया ११ व्या 
मिल्याइतकीच असते. सवच कोष्ठाचंी रंुदी दोन भाग ठेवावी. (३७, ३८) 
 
 तेराव्या मिल्याच्या रंुदीचे १० भाग करून किचकूट एक अंश (व) मध्यशाला दोन भागानंी असावी. 
(३९) 
 
 त्याचं्यामध्ये अध्या भागाने किचकूटाप्रमािे पंिर (असून) हारान्तर त्याच्या त्रनम्मे (पाव भाग) 
असाव.े त्याचंी सखंया १२ व्या मिल्याप्रमािे असते. (४०) 
 
 १४ व्या मिल्याच्या रंुदीचे आठ भाग केले असता किचकूट एक अशं (व) मध्यशाला दोन भागानंी 
असावी. (४१) 
 
 पंिराची रंुदी अधा अंश, त्याच्या त्रनम्मे हारान्तर (असते.) चार कूट, चार शाला (व) १६ पंिरासंह 
अत्यंत सुंदर असे २४ हारान्तर असावते. १५ व्या मिल्याची रंुदी सहा सारखया भागातं त्रवभागावी. (४२, 
४३) 
 
 किचकूट एक भाग, मध्यशाला दोन भागानंी, दोन पिंर असलेले हारान्तर एक भाग. (४४) 
 
 उरलेल्या (१६ व्या) मिल्याची रंुदी चार भागातं त्रवभागून मधील दोन भागाइंतक्त्या रंुदीचा व 
त्रनगचमन एक दण्ड मापाचे असलेला (मध्यभद्र असावा.) (४५) 
 
 प्रासादाच्या उंचीचे २०२ भाग करून अत्रधष्ठान सात अंश आत्रि खाबं १३ अंश, (४६) 
   
 मंचाची उंची साडेपाच अंश, खाबंाची उंची १२ अंश, प्रस्तराची उंची सहा भाग, खाबंाची उंची ११ 
अंश, (४७) 
 
 मंच साडेपाच अंश असतो. खाबंाची उंची दहा अंश, मंचाचे माप पाच अंश, खाबंाची उंची नऊ अंश, 
(४८) 
 
 हे कल्पत्रविमा, मंचाची उंची साडेचार अंश कल्पावी. खाबंाची उंची साडेआठ अंश, मंचाचे माप चार 
अंश, (४९) 
 
 खाबंाची उंची आठ अंश, मंचाचे माप चार अंश सातं्रगतले आहे. खाबं साडेसात अंश, प्रस्तर 
साडेतीन अंश, (५०) 
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 खाबंाची उंची सात अंश, मंच सवातीन, खाबंाची उंची साडेसहा, मंचक तीन असावा. (५१) 
 
 खाबंाचे माप सहा अंश, मंचक पाविेतीन अंश, खाबंाची उंची साडेपाच अंश सातं्रगतली आहे. (५२) 
 
 प्रस्तराची उंची अडीच भाग असावी, खाबंाची उंची सवापाच सातं्रगतली आहे. (५३) 
 
 मंचाची उंची अडीच अंश, खाबंाची उंची पाच अंश, मंचाचे माप सवादोन भाग सागंतात. (५४) 
 
 खाबंाची उंची पाविेपाच भाग सागंतात. मंचाचे माप दोन भाग असाव.े खाबं साडेचार भाग, (५५) 
 
 मंचाचे माप पाविेदोन अंश, वते्रदकेचे माप एक अंश, कंठ त्याच्या दोन भागानंी, (५६) 
 
 त्रशखराची उंची साडेचार भाग सातं्रगतली आहे. स्तूपीचे माप सवा अंश क्रमाने कल्पावते. (५७) 
 
 [१९९ भाग होतात. २०२ नव्हेत.] 
 
 (प्रासाद) होमापासून स्तूपीपयंत चौकोनी असावा. त्रशखरावरती चारी त्रदशानंा महानासी 
असाव्यात. प्रत्येक खाबंावर अल्पनासी असावी, याला ‘ब्रह्मकान्त’ म्हितात. (५८, ५८१/२) 
 
 तसेच पि उंच मंच, सौत्रष्ठक व कोष्ठ असलेले असे शकंराला आवडते ‘सारस्वत’ गृह सागंतात. 
(५९, ५९१/२) 
 
 वरीलप्रमािेच पि कूट खाली व मंचासत्रहत कोष्ठ वर असलेले, सवच प्रकारच्या भरभराटीस 
कारिीभतू होिारे, असे प्रत्रसद्ध ‘प्रादेश’ होते. (६०, ६०१/२) 
 
 तसेच पि त्रशखर व कण्ठ अष्टकोनी असून त्रशखरावरती आठ महानासी असतील तर ते ‘श्रीकर’ 
होते. (६१, ६११/२) 
 
 तेथेच मध्यभागी भद्र असलेले, दोन सारखेच उंच असलेले (समपातळीत असलेले) कूटकोष्ठ 
असावते. (तसेच) हे ब्राह्मिा, मंचासह ककवा मंचात्रशवाय कूटशाला असतील तर मला आवडिारे प्रत्रसद्ध 
असे ‘पवचतीक’ होते. (६२, ६३) 
 
 तसेच पि त्रशखर व कण्ठ वतुचळाकार व वते्रदका अष्टकोनी ककवा वते्रदकादेखील वतुचळाकार ककवा 
घटाप्रमािे गोल असते. तेव्हा शकंराला आवडते असे ‘सुशाभंव’ होते. (६४, ६४१/२) 
 
 पंिर, कूटकोष्ठ आत्रि त्रशखर व तसेच इतर सवच (अवयव) नागरपद्धतीला योनय अशी करावीत. 
याप्रमािे एक ककवा अनेक मिले असलेले (सदन) कराव.े (६५, ६६) 
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 प्रत्येक मिल्याला प्रयत्नानंी िसे िमेल तसे मंचक असाव.े त्या त्या मिल्याला योनय अशा रंुदी व 
उंचीच्या कभती आत्रि गभचगृह असाव.े (६७) 
 
 (अशा रीतीने) त्रवत्रधपूवचक (शास्त्रात सातं्रगतल्याप्रमािे बाधंलेले) घंटा वगैरे अलंकारासंह व 
व्हराण्ड्यासह घर असाव.े तसेच वर िाण्याकत्ररता त्रिना असावा. (६८) 
 
 िेथे तेथे योनय असा शाला? ? कराव्यात. त्याच्या (प्रासादाच्या) पुढ्यात एक ककवा अनेक 
मिल्याचंा मंडप करावा. (६९) 
 
 [्ोकाधच ६८१/२ फार अशुद्ध आहे.] 
 
 पूवी सातं्रगतलेल्या त्रवधीप्रमािे सवच अलंकारासंह, कराल, मुद गी, गुल्मास कल्क (व) त्रचक्कि यानंी 
त्रचिाकषचक काम करावीत व शास्त्रात सातं्रगतल्याप्रमािे त्रनरत्रनराळी मनोहर त्रचिे काढावीत. (७०) 
 
 [करालमुत्रदगगुल्मासकल्कत्रचक्किकमचकृत् असा ्ोकाधच ७० सुधारून त्याप्रमािे अथच त्रदला 
आहे.] 
 
 [कराल, मुद गी, गुल्मास व कल्क हे सवच चुन्याचे प्रकार आहेत. त्यात वापरलेल्या वाळूच्या 
आकारावरून ते ठरत्रवले आहेत. कराल प्रकारच्या चनु्यात िाड वाळू (कचचोक्त्याएवढी) असते तर मुगाच्या 
डाळीइतकी िाड वाळू वापरलेल्या चुन्याला मुद गी म्हितात. बारीक वाळू व शखंकशपल्यापंासून 
बनत्रवलेल्या चनु्याला गुल्मास म्हितात. कल्कत्रवधान, पटल ८४ त ही मात्रहती त्रदली आहे. अत्रधक 
मात्रहतीसाठी त्रशल्परत्न अध्याय १४ पाहावा.] 
 
 वर सातं्रगतल्याप्रमािे यथाशक्त्ती िो देवालय बाधेंल तो या लोकीच धनवान, श्रीमान, मुले, नातू, 
त्रस्त्रया, दासी, दास, व इतरासंह इस्च्छल ती सतंती त्रमळवनू आनंदाने नादेंल; त्याच्या अनेक त्रपढ्या 
पापापासून मुक्त्त होतील. (७१–७३) 
 
 काश्यपातील (काश्यपणिल्पातील) सोळामजली घराची माणहती हे एकेचाणळसावे पटल संपले. 
 

मूधेष्टका 
 

[मूधा इष्टकेबद्दलची माणहती] 
 
 त्रशखराच्या त्रनम्म्या उंचीवर िेथे महानासी संपते तेथील मूधेष्टकेच्या (स्थापनेचा) सपूंिच त्रवधी आता 
त्रवशषेतः सागंतो. (१) 
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 ककवा शस्क्त्तध्विाच्या नंतरही मूधेष्टका ठेवावी. हे ब्राह्मिा, तेथून त्रशखराच्या समाप्तीपयंत मूधेष्टका 
असतात. (२) 
 
 एक ककवा त्रवशषेतः अनेकमिली घराकत्ररता त्रवटाचंी (त्रवटा ककवा त्या आकाराचे दगड याचंी) 
लाबंी, रंुदी, िाडी ही प्रथमेष्टकेप्रमािेच असतात. (३) 
 

पूजाणवधी 
 
 प्रासादाच्या पुढच्या बािूला, उिर व वायव्य त्रदशानंा व गोपुरापाशी नऊ, आठ, सात, सहा ककवा 
पाच हाताचंा मण्डप (बाधंावा.) (४) 
 
 त्याची लाबंी व रंुदी सारखी ठेवनू चौरस (आकाराचा) सोळा खाबंी मण्डप अथवा प्रपा करावी. 
(५) 
 
 चार दारे (व) चार तोरिे असून सहा, आठ ककवा नऊ त्रवतानध्विासंह (प्रपामंडप) करावा. (६) 
 
 मोत्याचें हार, दभाच्या माळा यानंी (तो मण्डप) त्रवशषेेकरून अलंकारावा. मण्डपाच्या तीन 
भागापंैकी मधल्या एका भागाइतकी वते्रदका करून, (७) 
 
 त्रतच्या पृष्ठभागावर चार अंगुले उंचीच्या तीन उपवदेी असाव्यात. उरलेली रंुदी वदेीची असून त्रतची 
उंची १२ अंगुले (२२·८ सें. मी.) असावी. (८) 
 
 बारा अंगुले उंचीच्या (व) आरशाप्रमािे समपातळीत असलेल्या वदेीवर चौरस अस्ननस्थस्ण्डले 
रचावीत. (९) 
 
 ककवा िाड वाळूने ........, आठ द्रोि साळींनी, त्याच्या त्रनम्मे (चार द्रोि) तादुंळानंी व त्याच्या 
त्रनम्मे (दोन द्रोि) त्रतळानंी आत्रि त्याचप्रमािे लाह्यानंी, त्या पसरून पाढंरे कमळ रेखाव.े (१०, ११) 
 
 चािाि मािसाने त्रनरत्रनराळी फुले, कुश, दभच ही पसरून कमळाची मत्रिकर्तिका (मध्यभागील 
भाग) व पाकळ्या िमेल त्याप्रमािे काढावीत. (१२) 
 
 गन्ध, फुले इत्यादींनी व त्रवशषेतः धान्याचंी आहुती द्यावी. लोखंडी ककवा लाकडी स्तूत्रपदण्ड 
करावा. (१३) 
 
 (स्तूत्रपदण्ड) असािा, खैर ककवा मिबतू कतत्रतिीचा करावा. ककवा मयूर अथवा प कण्डूर या 
उिम लाकडाचंा (दण्ड) करावा. (१४) 
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 [त्रतस्न्तिीसारम् याचा अथच मिबूत कतत्रतिी केला आहे. त्याऐविी कतत्रतिीच्या लाकडाच्या आतील 
भागाचा असाही करता येईल.] 
 
 सोने, लोखंड व ताबंे याचंा ककवा या त्रतघाचं्या त्रमश्रिाने वरील मिल्याच्या तीनपट उंचीचा 
स्तूत्रपदंड करावा. (१५) 
 
 ककवा शीषावरील दगडाच्या (मूध्नेष्टकेच्या) वरपासून स्तूपीपयंत (स्तूत्रपदण्डाची) लाबंी असावी. 
वरील मिल्याच्या रंुदीइतकी (दण्डाच्या) मुळाची रंुदी असावी. (१६) 
 
 त्याच्या अग्राची रंुदी (व्यास) एक अंगुल (१·९ सें. मी.) असावी. (मुळापासून अग्रापयंतची 
स्तूत्रपदण्डाच्या) उंचीची रंुदी लाकडाप्रमािे क्रमाक्रमाने कमी केलेली असावी. मुळापाशी (स्तूत्रपदण्ड) 
चौकोनी करावा. (१७) 
 
 उंचीच्या मध्यभागाचा (मधील १/३ उंचीचा) भाग अष्टकोनी व अग्रापाशी वतुचळाकार असावा. ककवा 
चौकोनी भागाच्या वरील सवच भाग (२/३ उंची) गोल असावा. (१८) 
 
 [मुळाचा १/३ लाबंीचा भाग चौकोनी, मधला १/३ भाग अष्टकोनी व अग्राचा १/३ भाग गोल असावा 
ककवा मुळाचा १/३ लाबंीचा भाग चौकोनी व उरलेल्या २/३ लाबंीचा भाग गोल असावा.] 
 
 त्याच्या (स्तूत्रपदण्डाच्या) मुळापाशी त्रशखा (आडवा दाडंा) योिावा. त्याच्या मुळाची रंुदी एक 
दण्ड व अग्रापाशीही ती एक दण्ड असावी. (१९) 
 
 ... ... ... शहाण्या मािसाने (आडवा दाडंा) लोखंडाचा करावा. (स्तूत्रप) दण्ड तसेच 
मूध्नेष्टकादेखील पंचगव्याने प्रिालून, (२०) 
 
 कर्तिकेपाशी (वदेीवरील कमळाचा मध्यभाग) दण्ड ठेवावा व क्रमाने चारी मुखय त्रदशानंा चार 
इष्टका ठेवाव्यात. (२१) 
 
 दण्डावरती वतुचळाकार पृथ्वी इत्यादी शहाण्या मािसाने रेखावी. पूवच त्रदशपेासून आठही त्रदशानंा 
क्रमाने गन्ध, फुले यानंी याग करावा. (२२) 
 
 हे ब्राह्मिा, सोने, चादंी ककवा ताबंे (याचं्या) ककवा कापसाच्या दोरीने स्वतःच्या बीि (मन्िा)चे 
स्मरि करून कौतुक बाधंाव.े (२३) 
 
 ब्रह्मा, त्रवष्ट्िू, रुद्र, शकंर (ईश्वर) व सदात्रशव या अत्रधदैवतानंा क्रमाने इष्टकावंरती व दण्डाच्या 
शवेटाशी ठेवाव.े (२४) 
 त्यानंा नैवदे्य आत्रि त्रवडा अपचि करावा. प्रत्येकाला कुश गवताच्या िुडीसह नव्या कापडानंी 
आच्छादन घालाव.े (२५) 
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 कुश गवताच्या िुडींनी झाकलेले, सुगस्न्धत पाण्याने भरलेले, कापड, सोने व फुले तसेच फळे, 
पाने याचं्यासह असलेल्या (आठ कलशरूप) आठ त्रवदे्यश्वराचं्या अत्रधपाचंी (प्रमुखाचंी) प्रत्रतष्ठापना करून 
त्याचं्या त्याचं्या मंिानंी नैवदे्यत्रवधीपयंत त्याचंी पूिा करावी. (२६, २७) 
 
 नंतर होम करावा, अनन्याधानात्रद (त्रक्रया) करावी. शहाण्या मािसाने, सत्रमधा, तूप, चरु, लाह्या, 
यव इत्यादींच्या प्रत्येकी शभंर ककवा त्याच्या त्रनम्मे (५०) आहुती क्रमाने द्याव्यात. (२८, २८१/२) 
 
 बुत्रद्धमान मािसाने परब्रह्म, षडंग, ितु्ररका (?) यानंा मुखय बीिे (तीळ, तादूंळ, मोहरी वगैरे) व 
तूप या प्रत्येकाच्या २५ आहुती द्याव्यात. ियात्रद, अभ्यातान व राष्ट्रभचृ्च या मंिानंी होम करावा. (२९, ३०) 
 
 ब्रह्मा इत्यादी बीिमन्िानंी तूप वगैरेंनी आहुती द्यावी. असे रािी िागरि करून चागंल्या 
शुभप्रभाती, (३१) 
 
 आचायांनी मूतीसह (?) त्रवत्रधपूवचक स्नान करून नवीन कपडे, पागोटे, भस्म, रुद्राि धारि 
करावीत. असेच यज्ञोपवीत घातलेल्या, पाढंरे उटिे ल्यालेल्या, सोन्याची अंगठी, कटक (वलये), कुण्डल 
असे अलंकार धारि केलेल्या त्रशल्पीला यज्ञसूिासह दात्रगन्यानंी भषूवाव.े (३२–३३१/२) 
 
 आचायाने मण्डपात िाऊन? ? दण्डाची गधं, फुले यानंी पूिा करून, ियात्रद वगरेै मन्िानंी होम 
करून ‘स्स्वष्टमस्नन...’ पयंत मन्ि म्हिून पूिाहुती द्यावी. (३४, ३५) 
 
 स्स्थर ककवा उभय राशींच्या उदयाच्या वळेेस ककवा मीन रास व शुक्र त्रदसत असताना, (३६) 
 
 आचायच आत्रि त्रशल्पी यानंी अनुग्रहाच्या शवेटी पुण्याहवाचन करून मूध्नेष्टकेची स्थापना करावी. 
(३७) 
 
 इष्टका आत्रि स्तूत्रपदण्ड यानंा तसेच सवच प्रासादाला प्रदत्रििा घालून त्रनरत्रनराळे अलंकार 
घातलेल्या (आचायांनी व त्रशल्पींनी) त्या प्रासादाची आराधना करावी. (३८) 
 
 [लेप् धातूचा अथच आपटे याचं्या शब्दकोशात आराधना करिे असा त्रदला आहे.] 
 
 आचायाने उिरात्रभमुख होऊन अनन्य भावाने ब्रह्मा, त्रवष्ट्िु, रुद्र, ईश्वर व सदात्रशव यानंा त्याचं्या 
त्याचं्या मन्िानंी स्मरून चारही इष्टका ठेवाव्यात. (३९, ३९१/२) 
 
 पृथ्वीरूप इष्टका क्रमाने ईशान्य त्रदशपेासून (ही शकंराची त्रदशा) उिरेकडे अग्र येईल अशी 
(ठेवावी.) सपाट िागी अननेयेकडून पूवेकडे अग्र येईल अशी िलात्मक (इष्टका ठेवावी.) सपाट िागी 
नैर्च त्य त्रदशकेडून उिरेकडे अग्र असिारी िलात्मक (इष्टका ठेवावी.) सपाट िागी वायव्येकडून पूवेकडे 
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अग्र असलेली वायुरूप (मारुतात्मक इष्टका ठेवावी.) अशा क्रमाने (त्याचं्यात) एवढेही त्रछद्र राहिार नाही 
याप्रमािे ठेवाव्यात. (४०–४२) 
 
 मात्रिक, मरकत तसेच वैडूयच, इंद्रनील, मोती, स्फत्रटक त्याचप्रमािे प राग आत्रि प्रवाळ, (४३) 
 
 त्रहरा मध्यभागी ठेवनू इतर रत्ने (त्रनरत्रनराळ्या) त्रदशानंा शस्क्त्तबीिाचे स्मरि करून ठेवावीत. 
त्याचं्यावरती ईशान मन्िाने स्तूत्रपदण्डाची स्थापना करावी. (४४) 
 
 कलशातील पाण्याने दण्ड व पाच मोठे दगड यानंा प्रोिि करून त्याचं्या त्याचं्या मूतींची (ब्रह्मा, 
त्रवष्ट्िू वगैरे) गन्ध, फुले, धूप यानंी पूिा करून, (४५) 
 

मूधेष्टका व स्तूणप 
 
 ते (दण्ड व दगड) गुळाच्या पाण्याने मुळीच हलिार नाहीत असे मिबतू बाधंावते. त्यानंतर 
उरलेल्या त्रशखराचा भाग सातं्रगतल्याप्रमािे बाधंावा. (४६) 
 
 त्रशखराच्या वरती वर सातं्रगतलेल्या रीतीने कराल इत्यादी (प्रकारच्या) चनु्याने मिबूत व मुळीच 
हलिार नाही अशी स्तूपी बाधंावी. (४७) 
 
 सोने, चादंी ककवा ताबंे यानंी घर आच्छादाव.े घर बाधंल्यावर आचायाला गाय दान करावी. 
(गोप्रदान कराव.े) (४८) 
 
 त्यास सोन्याचे दहा त्रनष्ट्क दत्रििा द्यावी. यज्ञाचे सवच सात्रहत्य आचायांस दान कराव.े (४९) 
 
 नंतर त्रशल्पीची गाय, िमीन, सोने इत्यादी देऊन पूिा करावी. असे िो मनुष्ट्य करतो त्यास शुभ 
फल त्रमळते. (५०) 
 
 काश्यपणिल्पातील मूध्नेष्टकेची माणहती हे बेचाणळसावे पटल संपले. 
 

प्राकाराचें प्रकार, मापे व माणहती 
 

[प्राकार] 
 
 आता त्रवशषेतः प्राकाराचे लिि सागंतो. प्राकार हा शालेच्या आत्रि प्रासादाच्या रििाकत्ररता ककवा 
शोभेकत्ररता असतो. (१) 
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 अंतमचण्डलाची रंुदी प्रासादाच्या रंुदीच्या त्रनम्मे, तीन भागाचं्या एक भागाइतकी (१/३) ककवा चार 
भागापंैकी एक भाग (१/४) असते. (२) 
 
 [अंतमचण्डल म्हििे सगळ्यात आतला मागच. प्रासाद व पत्रहली कभत यामंधील मोकळा भाग.] 
 
 त्याच्या बाहेर अंतहाराची रंुदी त्रतच्या (अंतमचण्डलाच्या) दुप्पट असते, व मध्यहाराची रंुदी 
(अंतमचण्डलाच्या त्रतप्पट असते) असे बाहेरपयंत तीन प्राकार असताना (त्याचं्यामधली रंुदी असते.) (३) 
 
 त्याच्या (मध्यहाराच्या) बाहेर मयादा (त्रतसऱ्या व चवथ्या प्राकारातंील भाग) असून त्रतची रंुदी 
(अंतमचण्डलाच्या) चौपट असते. पाच प्राकारातं महामयादेची (चवथ्या व पाचव्या प्राकारातील अंतर 
अंतमचण्डलाच्या) पाचपट असते. (४) 
 
 प्रासादाच्या पादुकेपासून ककवा होमापासून पत्रहल्या प्राकाराचे अंतर असते. पत्रहल्या 
(प्राकारापासून) दुसऱ्या (प्राकारापयंत) अंतर, दुसऱ्यापासून त्रतसऱ्यापयंत, त्रतसऱ्यापासून चवथ्यापयंत व 
तेथून पाचव्यापयंत अंतर मोिाव.े वरील अंतर कभतींच्या आतून आतून, मध्यापासून ककवा बाहेरून बाहेरून 
असे घ्याव,े ककवा प्रत्येकाच्या पादुकामंधील अतंर मोिाव.े (५–७) 
 
 (दुसऱ्या रीतीने) पत्रहल्या मण्डलाची रंुदी (प्रासादाच्या) प्रकृतीइतकी (प्रकृतीच्या रंुदीइतकी) 
असून दुसऱ्या ते पाचव्या (मडंलाचंी रंुदी) तीन तीन अंगुलानंी (५·७ सें. मी.) क्रमाने कमी होत िाते. (८) 
 
 असे सदनाच्या मापाने प्राकाराचे माप सातं्रगतले. आता हातानंी माप सागंतो. तीन, पाच ककवा सात 
हात (१·३६८, २·२८ ककवा ३·१९२ मी.) अशी पत्रहल्या (मंडलाची = अंतमचण्डलाची) रंुदी तीन प्रकारानंी 
असते. (९) 
 
 नऊ, ११ आत्रि १३ हात (४·१०४, ५·०१६ व ५·९२८ मी.) दुसऱ्याची (अतंहाराची रंुदी) असते. 
१५, १७ तसेच १९ हात (६·७९, ७·७०२ व ८·६१४ मी.) (रंुदीचा) मध्यहार तीन प्रकारचा सागंतात. 
त्यानंतर मयादा ऐक. ती २१, २३ (व) २५ हात (९·५७६, १०·४८८ व ११·४ मीटर) असावी. (१०, ११) 
 
 २७, २९ ककवा ३१ हात (१२·३१२, १३·२२४ ककवा १४·१३६ मीटर) अशी तीन प्रकारची 
महामयादेची रंुदी सागंतात. (१२) 
 
 असे प्राकार आभास हम्यासाठी आत्रि त्रवकल्प (हम्यां–) साठी कल्पावते. सात हातानंी (३·१९२ 
मी.) सुरुवात करून ३५ हातापंयंत (१५·९६ मी.) प्रत्येक पत्रहल्या कभतीपासून कभतींच्यामधील रंुदीचे 
(मंडलाचं्या रंुदीचे) तीन तीन प्रकार (दोन दोन हातानंी वाढवनू) तीन ककवा पाच प्राकारामुंळे घराचे १५ 
प्रकार होतात. (१३, १४) 
 

[अंतमचण्डलाची रंुदी ७, ९, ११ हात; 
अंतहाराची रंुदी १३, १५, १७ हात; 
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बाह्यहाराची रंुदी १९, २१, २३ हात; 
मयादेची रंुदी २५, २७, २९ हात; 
महामयादेची रंुदी ३१, ३३, ३५ हात; असे १५ प्रकार] 

 
 िात्रत नावाच्या घराच्या बाबतीत ९ हातापंासून (४·१०४ मी.) ३० (३७?) हातापंयंत (१३·६०८ 
मी.) वरीलप्रमािेच कभती असतात. (१५) 
 
 [येथे ‘हस्तकिशावसानकम्’ या शब्दाऐंविी ‘सप्तकिशावसानकम्’ असा शब्द घेतला तर रंुदी दोन 
दोन हातानंी वाढवनू वर त्रदल्याप्रमािे त्रहशोब िमतो.] 
 
 घराच्या मापाने कभतींमधील अंतर िसे पूवी घ्यावयास सातं्रगतले तसेच (वर हातानंी त्रदलेले 
कभतींमधील अंतर मोिाव.े) (१५१/२) 
 
 [वर ्ोक ५–७ पहा.] 
 
 पाच प्राकार असतानाची ही (मात्रहती) सातं्रगतली. आता तीन प्राकार असताना (त्याचंी मात्रहती) 
सागंतो. (१६) 
 
 दुसऱ्या, त्रतसऱ्या कभतीवर आत्रि चवथ्या (कभतीवर) ककवा िी कभत योनय वाटेल त्रतच्यावर हम्यचवृि 
योिाव.े (१७) 
 
 त्याच्या तोंडाशी (वतुचळापाशी), हे कल्पत्रविमा, तोंडाची (वतुचळाची) रंुदी कल्पावी. बीिापासून 
पादबीि हे (त्याच्या) त्रनम्मे, पाऊिपट ककवा त्याच्याइतकेच असाव.े (१८) 
 
 [्ोक १६ ते १९ याचंा सरळ अथच असा की प्राकाराचंी संखया तीन असताना अंतमचण्डल ते 
मध्यहार याचंी रंुदी मूळ प्रासादाच्या रंुदीच्या कमीत कमी अनुक्रमे १/२, ३/४ व १ व िास्तीत िास्त २, ३, ४ 
पट असावी.] 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, बीिाच्या वर तोंडाची (वतुचळाची) रंुदी दुप्पट, त्रतप्पट, चौपट ककवा पाचपट 
असावी. (१९) 
 
 अंतमचण्डलाच्या कभतीची रंुदी एक हात (०·४५६ मी.) असते. त्याहून त्रतप्पट (१·३६८ मी.) ककवा 
सहापट (२·७३६ मी.) त्रतची रंुदी वाढवावी. (२०) 
 
 महामध्यमेपयंत (त्रतसरा प्राकार की महामयादेपयंत, पाचव्या प्राकारापयंत?) त्रतची (कभतीची) 
िाडी दीड ककवा दोन हात (०·६८४ ककवा ०·९१२ मी.) असते. (त्रतच्या त्रतप्पट ककवा सहापटही असू 
शकते.) हे सुव्रता, कभतीची रंुदी सातं्रगतली, त्रतची उंची सागंतो. (२१) 
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 कभतीच्या रंुदीच्या त्रतप्पट, चारपट, ककवा पाचपट त्रतची उंची असते, ककवा ही उंची (मूळ 
प्रासादाच्या) उिराच्या सीमेपयंत (उिर धरून) ककवा (त्याच्या) त्रनगचमनापयंत ककवा वािनावरपयंत 
असते. (२२) 
 
 ककवा प्रस्तरापासून गलापयंत कभतीची उंची सागंतात. कभतीची बाहेरची बािू सरळ असून आतील 
बािू त्रतरपी असते. (२३) 
 
 कभतीच्या मुळाच्या रंुदीपेिा टोकाची रंुदी १/८ अंशाने कमी असते. हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, मुळापासून 
टोकापयंत कभतीची रंुदी एक अष्टमाशंाने क्रमाक्रमाने कमी करावी. (२४) 
 
 ककवा हाताच्या मापाने कभतीची उंची मी सागंतो. पत्रहल्या (कभतीची उंची) कलशापयंत, दुसरी कभत 
फलकेच्या वरपयंत, (२५) 
 
 त्रतसरी बोत्रधकेपयंत (बोत्रधका धरून) असावी. चवथी मचंकाच्या वरपयंत (व) पाचवी कपोताच्या 
वरपयंत अशी पाच कभतींची उंची अनुक्रमे असावी. (२६) 
 
 [्ोक २५ त िरी म्हटले आहे तरी उंची हातातं त्रदलेली नाही.] 
 

प्राकाराची लभत, उत्तर, प्रस्तर वगैरे 
 
 ही अशी पाच प्राकाराचंी मात्रहती सातं्रगतली. कभतीच्या वरच्या भागाचा आकार मात्रलकेप्रमािे ककवा 
सभेप्रमािे असावा. (२७) 
 
 मण्डपाप्रमािे आकार ककवा सरळ (काहीही निी नसलेला कभतींचा) मध्यभाग असावा. पाच, चार, 
तीन, दोन (व) एकमिली कभत आता सागंतो. (२८) 
 
 कभतीवर कभत (रचावी) व खाबंावंर खाबं ठेवावते. प्रत्येक मिल्याच्या खाबंावर अल्पनासी असावी. 
(२९) 
 
 आता मी खाबंाचें व पंक्त्तीचे (त्याचं्या रागंाचें) प्रमाि सागंतो. मूळ हम्याची होमापासून उिरापयंत 
िी उंची, (३०) 
 
 ती उंची सातदा त्रवभागून, २ अंश अत्रधष्ठान व खाबंाची उंची पाच अंश असावी. खाबं सवच अवयवासंह 
असावा. (३१)  
 
 अत्रधष्ठान तसे सातं्रगतले ककवा अत्रधक उंच (?) कल्पाव.े मूळ हम्याची होमापासून उिरापयंत (ची 
उंची) नऊ अंश करून (३२) 
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 [्ोकाधच ३११/२ अशुद्ध आहे त्यामुळे अथच लावता आलेला नाही.] 
  
 अत्रधष्ठान दोन भाग असाव े(व) खाबंाची उंची सात भाग असावी. होमापासून उिरापयंत ११ त्रवभाग 
केले असता, (३३) 
 
 अत्रधष्ठान तीन अंश व उरलेले (आठ भाग) खाबंाची उंची असते. ककवा मूळ प्रासादाइतके खाबं व 
अत्रधष्ठान असतात. (३४) 
 
 खाबं िर लाकडाचा ककवा दगडाचा असेल तर खाबंाच्या उंचीचे सहा, सात ककवा आठ भाग करून 
एक अंश खाबंाची रंुदी असते. (३५) 
 
 कभतीतील खाबंाची रंुदी सगळीकडे त्याच्या (खाबंाच्या उंचीच्या १/६, १/७ ककवा १/८ भागाच्या) 
पाऊिपट ककवा त्रनम्मे असावी. (३६)  
 
 तीन, चार ककवा पाच हात (१·३६८, १·८२४ ककवा २·२८० मी.) सभोवती हाराची आकृती असावी. 
दोन हातानंी (०·९१२ मी.) सुरूवात करून पाच हातापंयंत (२·२८० मी.), तीन अगुंलानंी (५·७ सें. मी.) 
वाढ करून हे ब्राह्मिा, खाबंाचं्या रागंाचें २५ प्रकार सातं्रगतले आहेत. सगळीकडे रागंा समसंखयेत 
असाव्यात. (३७, ३८)  
 
 सम ककवा त्रवषम (संखयेच्या खाबंाचं्या) रागंा सगळीकडे असाव्यात. मूळ भागाच्या रंुदीचे दहा, 
नऊ, आठ भाग करून मुळापासून एक अंशाने अग्र क्रमाक्रमाने कमी कराव.े खाबंाच्या अग्राच्या रंुदीला 
दण्ड असे म्हितात. (३९, ४०) 
 
 उिराची उंची एक दण्ड, पाऊि दण्ड ककवा अधा दण्ड असल्यास क्रमाने उिम, मध्यम व अधम 
उंचीचे उिर सागंतात. रंुदी खाबंाच्या मुळाइतकी असते, (४१) 
 
 ककवा खाबंाच्या मध्याच्या रंुदीइतकी अथवा खाबंाच्या अग्राच्या (रंुदी) इतकी असली तर अनुक्रमे 
उिम, मध्यम व अधम रंुदी होते. (४२) 
 
 उिराच्या उंचीच्या तीन भागापंैकी एक भाग वािनाची उंची व त्रनगचमन असते. उिराच्या उंचीइतके 
तुळईचे त्रनगचमन सागंतात. (४३) 
 
 त्याच्या (उिराच्या उंचीच्या त्रनम्मे ककवा पाऊिपट ककवा त्याच्या रंुदीइतके तुळईचे त्रनगचमन 
असते. तुळई वािन ककवा गुल्मक याचं्यावरती ठेवतात. (४४) 
 
 तुळईच्या त्रनगचमनाच्या त्रनम्मी रंुदी तुळईच्यावरील ियन्ताची असते. ियन्ताच्या त्रनम्मे रंुदी व उंची 
अनुमागाची (मनुमागाची?) सातं्रगतली आहे. (४५) 
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 [ियन्त– तुळईला लंबरूप. अनुमागच– ियन्तला लंबरूप असे परस्परावंर ठेवनू कडीपाटाचे 
छप्पर करतात.] 
 
 तुळयामंधील अंतर तुळईच्या उंचीइतके व नंतर ियन्तामंधील अतंर ियन्ताच्या उंचीइतके असते. 
मनुमागातील अतंर असे असाव ेकी इष्टकामंधील (त्रवटा ककवा दगड) अंतर एक दण्ड येईल. (४६) 
 
 [येथे दण्डाचे माप खाबंाच्या अग्राच्या रंुदीने ठरते.] 
 
 कपोत वगैरेंचे त्रनगचमन वर सातं्रगतलेल्या प्रस्तराप्रमािे असते. ककवा तुळईच्यावर त्रवटाचंा थर 
करावा. (४७) 
 
 चुना व गुळाचे पािी यानंी त्रवटाचंा थर रचावा. नंतर कराल, मुद ग, गुल्म आत्रि कल्कासह त्रचक्कि 
(अशा क्रमाने चनु्याचे थर खालून वर) टाकावते व वरती अगदी गुळगुळीत कराव.े (४८)  
 
 असा त्रवटाचंा थर देतात. दगड असतील तर (दगडाचंा थर द्यावयाचा असेल तर) त्रवशषेतः 
पत्रहल्या मिल्यावर फलकाप्रमािे असलेल्या दगडानंी (शहाबाद फरशी) आच्छादाव.े(४९) 
 
 ककवा वािनाच्या वर सुधाकमच (चुन्याचा थर देण्याचे) कराव.े असा तळमिला सातं्रगतला. वरील 
मिल्याचंी मात्रहती मी सागंतो. (५०) 
 
 मुळापासून अग्रापयंतच्या खाबंाच्या उंचीचे आठ भाग करून वरच्या वरच्या मिल्याचं्या खाबंाचंी 
उंची एक एक अंशाने कमी कमी करावी. (५१)  
 
 एक ककवा अनेक मिल्याचं्या (बाबतीत) प्रस्तर (त्याची उंची खाबंाच्या उंचीच्या) त्रनम्मा असावा. 
प्रस्तराच्या वर कभतीची उंची असावी. (५२)  
 
 (कभतीचे) शीषच छिाकार ककवा सदाकाराप्रमािे (सभाकाराप्रमािे?) गोपान ककवा वाि(ना) प्रमािे 
कभतीच्या वरील भागाचा आकार असावा. (५३) 
 
 मातीच्या गोळ्यानंी ककवा तसेच मिबूत लाकडानंी गोपान व छादन कराव े व त्याच्यावरती लुपा 
(छप्पराच्या कैच्या) असाव्यात. (५४) 
 
 याला सभाकार (छप्पर) म्हितात. (छप्पर) िसे योनय वाटेल तसे कराव.े (५५) 
 

वस्त्रालय इत्यादींचे स्थान 
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 िात्रत (प्रकारचा प्राकार) पाचमिली व छन्द (प्रकारचा प्राकार) चारमिली असावा. (५६) 
 
 त्रितक्त्या मिल्याचें आभास हम्यच असते त्रततक्त्याच मिल्याचें त्रवकल्प हम्यच असते. िात्रत इत्यादी 
(अनेकमिली) घराच्या कभतींचा (प्राकाराचंा) पाया योनय (मिबतू) करावा. (५७) 
 
 मयादा प्राकारातं अस्ननपदाच्या त्रठकािी स्वयपंाकघर असाव.े नैर्च त्यकोनात शस्त्रागार व 
वायव्यकोनात झोपावयाची खोली (शयनस्थान) असते. (५८) 
 
 शाकंरस्थानात (ईशान्य कोपऱ्यात) योगशाला असावी ककवा भशृभागातं पुन्हा योगशाला असावी. 
आननेय व दत्रिि या त्रदशामंध्ये बाळंत्रतिीची खोली असावी. (५९) 
 
 [पदाचं्या स्थानासंाठी पटल दोन पाहा.] 
 
 इन्द्र व ईशान याचं्यामध्ये स्नानघर असाव.े धान्याचे कोठार त्याच्या बािूला ककवा भृगंरािपदावर 
असाव.े (६०) 
 
 नैर्च त्य आत्रि पत्रश्चम या त्रदशामंध्ये गं्रथालय असाव.े त्याच्या दोन्ही बािंूना उिम व्यंिनालय 
असाव.े (६१) 
 
 [व्यंिनालय– देवाची पालखी व इतर असेच वाहन, अलंकार ठेवावयाची िागा.] 
 
 सोम व वायव्य याचं्यामध्ये वस्त्रागार असाव.े सोम व ईशान याचं्यामध्ये देवीचे (गौरी) देऊळ असाव.े 
(६२) 
 
 त्याच्या शिेारी पलंगासत्रहत शयनस्थान असाव.े पुष्ट्पदन्त ककवा महेन्द्रपदावर पुष्ट्पमण्डप असावा. 
(६३) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, गृहितपदावर धान्याचे कोठार असाव.े मण्डलाच्या चारी बािंूना अशी अशी 
(रचना) असावी. (६४) 
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आकृत्रत ४३·१ : प्राकार, पत्ररवारदेवता व गावाची रचना 

 
 मात्रलकेनंतर (मंडलानंतर) सोमापाशी त्रवहीर असावी असे सागंतात ककवा दुसऱ्या प्रकारची 
व्यवस्था सागंतो. (६५) 
 
 इंद्र व शकंरस्थान (ईशान) याचं्यामध्ये त्रवद्यास्थान (पाठशाला) सागंतात. शकंर व श्री (?) 
याचं्यामध्ये धनस्थान (त्रतिोरी) असाव.े (६६) 
 
 दत्रिि (यम) व आननेयत्रदशा (अस्ननपद) याचं्यामध्ये पुष्ट्पमण्डप सागंतात. दत्रिि व नैर्च त्य 
याचं्यामध्ये स्नानाकत्ररता पािी साठत्रवण्याची खोली असावी. (६७) 
 
 त्रनर्च त्रत आत्रि वारुत्रि (पद) यामंध्ये पुराि ऐकावयाचा मण्डप असावा. वायव्य व वारुत्रि (पत्रश्चम) 
यामंध्ये शस्त्रागार असाव.े (६८) 
 
 वायव्य व उिर याचं्यामध्ये शयनस्थान असाव.े ईशान्य व उिर याचं्यामध्ये यज्ञमण्डप असावा. 
(६९) 
 
 ियन्तपदावर न्हािीघर, आननेयपदावर भोिनगृह असाव.े मात्रलकेच्या चहूबािंूस असलेल्या 
शकंराच्या (वगेवगेळ्या) मूतींच्या िागा सागंतो. (७०) 
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 ईशानपदावर नृत्यमूती (शकंराची), आननेयेला वृषवाहन (शकंर), नैर्च त्येला पावचती व स्कंद 
याचं्यासह शकंर (अशी मूती) असावी. (७१) 
 
 वायव्य त्रदशलेा कंकाल व ियन्तपदावर त्रभिाटनी त्रशव असावा. सत्यपदावर सुखासन (त्रशव) व 
त्रवतथपदावर त्रिपुरान्तक (शकंरमूती) असावा. (७२) 
 
 सुग्रीवपदावर हत्रर अधचहर व गन्धवचपदावर चंद्रशखेर (मूती) असावा.  शोषावर कामदहन व 
मुखयपदावर कालात्रर–मूती असावी. (७३) 
 
 [हत्ररर्द्ध व अशुद्ध शब्द असून हयचधचहर हा शुद्ध शब्द आहे.] 
 
 उत्रदत्रत (अत्रदत्रत) पदावर अधचनारीश्वर मूती व महेन्द्रपदावर कल्यािसुंदराची मूती, 
पिचन्यस्थानावर िेिपाल व दत्रििेला (त्रदशलेा) दत्रििेश्वराची मरू्तत असावी. (७४) 
 
 वरुिस्थानावर कलग (अद भतु कलग) व उिरत्रदशलेा गिहात्रर (त्रशवमूती) असावा. या ईश्वराच्या 
मूती प्रासादाच्या अंतराळात कल्पाव्यात. (७५) 
 

प्राकाराचंी सामान्द्य माणहती 
 
 मूलप्रासाद अशी रीतीने पाहून तेथे सकलस्थापना (शकंराच्या मूतींची स्थापना) करावी. 
प्राकाराच्या चारी त्रदशानंा द्वारशोभा वगैरे (गोपुरे) करावीत. (७६) 
 
 [द्वारशोभा व इतर प्रकारच्या गोपुराचं्या मात्रहतीसाठी पटल ४५ पहा.] 
 
 प्राकाराच्या रागंामंध्ये लाबंीच्या मध्यभागी ककवा मलूप्रासादाच्या मध्यसूिावर दारे असावीत. (७७) 
 
 मुखय दारे एक ककवा दोन असावीत व इतर (दाराचं्या) त्रठकािी िाळ्या असाव्यात. असे प्राकाराचे 
विचन केले. आता (प्राकारा) बाहेरील व्यवस्था सागंतो. (७८) 
 

प्राकाराच्या बाहेर गावाची रचना 
 
 एक, दोन, तीन, चार (ककवा) पाच दण्ड (१·८२४, ३·६४८, ५·४७२, ७·२९६ ककवा ९·१२० मी.) 
रंुद रस्ते असावते व त्याचं्या बाहेर तीन रागंा (गल्ल्या) अशाच असाव्यात. (७९) 
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 पूवेकडील आवारात शवै (शकंराचे भक्त्त) व त्याचें पत्ररवार असतात. पूवेला ककवा उिर त्रदशलेा 
(ब्राह्मि) पिुारी याचंी राहावयाची िागा असते. (८०) 
 
 दत्रिि त्रदशलेा दैवज्ञ, अंबष्ठ, वैद्य याचंी राहण्याची त्रठकािे असतात. देवपूिेला लागिारे सात्रहत्य 
त्रवकून िगिारे (लोक) पत्रश्चम त्रदशलेा राहतात. (८१) 
 
 सवच प्रकारच्या भक्त्ताचंी राहण्याची िागा उिरेच्या बािूला असते. आननेय त्रदशलेा महाव्रतस्थान व 
दत्रििेला पाशुपाताचे देवालय असते. (८२) 
 
 नैर्च त्य त्रदशलेा कलामुख (नृत्यशालादी) व पत्रश्चम त्रदशलेा ऊध्वालय (?) असते. वायव्य त्रदशलेा 
िैनाकंत्ररता िागा व उिर त्रदशलेा ब्राह्मिाचें स्थान (ब्राह्मि आळी) असते. (८३) 
 
 पाठशालेच्या मागे वैश्याचंी घरे असतात. त्याच्या बाहेर ईशान्य त्रदशलेा मोठा तलाव करावा. (८४) 
 
 [्ोक ६६ त त्रवद्यास्थान इदं्र व ईशानपद याचं्यामध्ये सातं्रगतले आहे. तेव्हा प्राकाराच्या बाहेर या 
पाठशालेच्या मागे वैश्याचंी घरे असतात.] 
 
 दत्रिि व आननेय त्रदशा यामंध्ये गोशाळा असाव्यात. पत्रश्चम व नैर्च त्य त्रदशा यामंध्ये सूत्रतकागहृ 
असाव.े (८५) 
 
 [्ोक ५९ त हीच मात्रहती त्रदली आहे.] 
 
 पत्रश्चम व वायव्य या त्रदशामंध्ये रोगपीत्रडताचंी राहण्याची व्यवस्था असते. उिर व वायव्य याचं्यामध्ये 
लहान मुलानंा त्रशकत्रवण्याकत्ररता मण्डप असतो. (८६) 
 
 सोम व शकंर (पद) याचं्यामध्ये धान्याचे कोठार असाव.े हे ब्राह्मिा, त्याच्या बाहेरील वतुचळात दासी 
व गत्रिका याचंी राहण्याची िागा असते. (८७) 
 
 नृत्य व गायन याचंा अभ्यास करिारे, बािार करिारे वािी, तसेच सुतार, कंुभार, माळी याचंी 
घरे, (८८) 
 
 मासे, मासं (त्रवकून) त्याचं्यावर उपिीत्रवका करिारे, नाचिाऱ्या गत्रिका, त्रपताश्म (?), शूद्र व 
गुराखी आत्रि त्रशल्पींना मदत करिारे मिूर, (८९) 
 
 संकराने िन्मलेल्या वगैरेंच्या घराचं्या रागंा पूवच त्रदशपेासून सुरू होऊन ईशान्य त्रदशपेयंत क्रमाने 
योिाव्यात. (९०) 
 



 अनुक्रमणिका 

 [्ोक ८७ त त्रदल्याप्रमािे दासी, गत्रिका पूवेकडे राहतात व नंतर क्रमाने सुतार, माळी याचंी घरे 
प्रादत्रिण्य क्रमाने वतुचळाकार असून सकंत्ररत लोकाचंी घरे ईशान्येकडे येतात.] 
 
 त्याच्या बाहेर ईशान्य भागी स्मशान असाव ेककवा दत्रिि अथवा उिर त्रदशकेडे असाव.े (९१) 
 
 त्याच्या बाहेर धोब्याचंी घरे असावीत व त्याच्या बाहेर एक कोसावर चाण्डाळाचंी वस्ती असावी. 
(९२) 
 
 हे त्रद्विसिमा, अशी प्राकाराचंी लििे सागंतात. (९३) 
 
 काश्यपणिल्पातील प्राकारलक्षि हे ते्चाणळसावे पटल संपले. 
 

मण्डप 
 

[मण्डप] 
 
 आता त्रवशषेतः मण्डपाचे लिि सागंतो. प्रासादाला एकमिली मण्डप असेल तर त्याला 
मुखमण्डप म्हितात. (१) 
 
 िात्रत, छन्द, त्रवकल्प इत्यादी प्रासादाचं्या बाबतीतही तसेच आहे. (म्हििे त्याचं्या एकमिली 
मण्डपाला मुखमण्डप म्हितात.) प्रासादाच्या समोर व मुखय ककवा उपत्रदशानंा, गावाच्या मध्यभागी ककवा 
(गावात) मुखय अथवा उपत्रदशानंा, उद्यानात नदीच्या काठी ककवा पनु्हा तलावाच्या काठी मण्डप असतो. 
(२, ३) 
 
 देवाकत्ररता (देवप्रासादाकरीता) आठही त्रदशानंा मुखमण्डप असतो. प्रसादाच्या पुढ्यात चार 
मण्डप करावते. (४) 
 
 [देवाकत्ररता िो मण्डप तो आठ त्रदशानंा तोंडे असलेला असा मुखमण्डप असावा असाही अथच 
्ोकाधच ३१/२ चा करता येईल.] 
 
 पत्रहल्यादंा मुखमण्डप, नंतर प्रत्रतमामण्डप, स्नानाकत्ररता त्रतसरा (स्नानमण्डप) व नृत्याकत्ररता 
(नृत्यमण्डप) चौथा (मण्डप असतो.) (५) 
 
 यातंील पत्रहला मण्डप (मुखमण्डप) पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे व दुसरा इत्यादी मंडप तसेच असतात. 
हे मण्डप अंतहार, मध्यहार इत्यादी त्रठकािीही करावते. (६) 
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अंतराळ 
 
 मण्डपाला िोडून मण्डप असावा. ककवा प्रत्येक मण्डपाच्या मध्ये शाला असावी. त्रतला अंतराल 
म्हितात. प्रथम त्रतचे लिि सागंतो. (७) 
 
 एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात, आठ, नऊ, दहा ककवा ११ हातदेखील असे अंतरालाचे 
रंुदीनुसार ११ प्रकार होतात. िेथे िो मण्डप करावयाचा त्याच्या त्रवशषेतः (खाबंाचं्या) रागंाचं्या, (८, ९) 
 
 एक, दोन, तीन, चार, ककवा पाच भागानंी आतील अंतराल म्हििे अतंरालाचा आतला आतला 
(मोकळा) (सावकाशान्तराल) म्हििेच कभतीमधील अतंराल होतो. (१०) 
 
 कभतींमधील अंतराल असेल तर त्याच्या दोन्ही बािंूना प्रवशे असतात. एक, दोन, तीन दण्ड 
(खाबंाच्या अग्राची रंुदी) ककवा एक भाग हा प्रवशे असतो. (११) 
 
 दोघा(ंप्रवशेा)ं च्यामध्ये दार ककवा िाळी असावी. उिर त्रदशलेा स्नानासाठी िलधारा असावी. 
(१२) 
 
 हे त्रद्विोिमा, अभ्यन्तराल (मण्डपाच्या) सम ककवा त्रवषम त्रवभागाइंतके असाव.े अभ्यन्तराला 
मण्डपाप्रमािेच अत्रधष्ठान वगैरे सवच अंगे असावीत. (१३) 
 

आभास मण्डप 
 
 अंतराल सातं्रगतले आता मण्डप लिि ऐक. तीन हातानंी (१·३९८ मी.) सुरुवात करून दोन दोन 
हातानंी (०·९१२ मी.) १९ हातापयंत (८·६६४ मी.) आभासमण्डप नऊ प्रकारे होतो. आभास प्रासादानंा 
आभासमण्डप असावा. (१४, १५) 
 

छन्द्द मण्डप 
 
 २१ हातापंासून (९·५७६ मी.) सुरुवात करून दोन दोन हातानंी वाढ करून ३७ हातापयंत 
(१६·८७२ मी.) त्रवकल्पमण्डपाचे नऊ प्रकार होतात. (१६) 
 
 आभास सदनाकत्ररता (सातं्रगतलेले मण्डप) त्यानंा (त्रवकल्प सदनाला) योनय असतो व स्वतःला 
(आभास सदनाकत्ररता) देखील योनय असतो. ३९ हातानंी (१७·७८४ मी.) सुरुवात करून दोन दोन 
हातानंी (०·९१२ मी.) वाढवनू ५५ हातापंयंत (२५·०८० मी.) छन्दमण्डप होतो. (तो छन्द प्रकारच्या 
प्रासादाचा मंडप असतो.) (१७, १७१/२) 
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जाणतमण्डप 
 
 ५७ हातानंी (२५·९९२ मी.) आरंभ करून दोन दोन हात वाढवनू ७३ हातापंयंत (३३·२८८ मी.) 
िात्रतमण्डप असतो. त्याच्या रंुदीइतकीच लाबंी असलेला व समकोन असलेला मण्डप असावा. (१८, १९) 
 
 [वरील मण्डप चौरस असावते.] 
 

मण्डपाच्या खाबंाचंी माडंिी 
 
 दीड हातानंी (०·६७८ मी.) सुरुवात करून सहा सहा अगुंलानंी (११·४ सें. मी.) वाढ करून पाच 
हातापंयंत (२·२८ मीटर) खाबंाचं्या रागंातंील अतंर कल्पाव.े (२१) 
 
 अडीच हातानंी (१·१४ मी.) आरंभ करून सहा अंगुलानंी (११·४ सें. मी.) वाढ करावी. खाबंाची 
उंची अशी असून (मण्डपाच्या) खाबंाची रंुदी आता सागंतो. (२२) 
 
 ८ अंगुलानंी (१६·२ सें. मी.) सुरुवात करून अध्या अंगुलाने (०·९५ सें. मी) वाढ करून १९ 
अंगुलापंयंत (३६·१ सें. मी.) २३ प्रकारानंी (मण्डपाच्या) खाबंाची रंुदी असते. (२३) 
 
 खाबंाच्या उंचीचे १२, ११, १० ककवा आठ भाग करून मुळाची रंुदी त्याचा एक भाग व त्याच्या १/३२ 
भाग कमी अग्राची रंुदी असावी. (२४) 
 
 सामान्यतः सवच मण्डपाकंत्ररता अत्रधष्ठानाची उंची खाबंाच्या उंचीच्या त्रनम्मे असते (ककवा) खाबंाच्या 
उंचीचे पाच भाग करून दोन भाग अत्रधष्ठानाची उंची असते. (२५) 
 

मंडपाचे उपपीठ, अणधष्ठानादी अवयव व प्रकार 
 
 ककवा खाबंाच्या उंचीच्या १/३ ककवा १/४ उंची अत्रधष्ठानाची असते. ही उंची केवळ अत्रधष्ठानाची ककवा 
उपपीठ व अत्रधष्ठान अशी दोघाचंी त्रमळून असते. (२६) 
 
 उपपीठाची उंची अत्रधष्ठानाच्या उंचीइतकी, त्याच्या दुप्पट ककवा त्रतप्पट सागंतात. ककवा 
उपपीठाची उंची अत्रधष्ठानाच्या उंचीच्या त्रनम्मे असते. (२७) 
 
 उपपीठ, अत्रधष्ठान, खाबं, प्रस्तर (याचें) प्रवशे, त्रनगचमन, अलंकार हे पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे 
असतात. (२८) 
 
 [याचंी मात्रहती अनुक्रमे पटल क्रमाकं ५, ६, ८ व १९ मध्ये त्रदली आहे.] 
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 खाबंाचं्या तीन रागंा असलेला, १६ खाबं, १६ अल्पनासी व मध्यभागी कूट असलेला ककवा 
नसलेला, अथवा सगळीकडे अलंकात्ररलेला, चार दारे असलेला ककवा आठही त्रदशानंा आठ दारे 
असलेला; प्रत्येक त्रदशलेा एक ककवा दोन िालकोष्ठ (िाळीची त्रखडकी?) असलेला, बाहेरच्या बािूस 
त्रिना असलेला, तोरिानंी वगैरे त्रचत्रित केलेला ककवा तोरिात्रशवाय हा प्रथम मण्डप असतो. (२९–३१) 
 
 रंुदीचे चार भाग केल्यानंतर, पूवच व पत्रश्चमेकडे दोन भाग केले असता एक भाग रंुद त्रनगचमन असते. 
इष्ट त्रदशलेा दार असलेला, मध्यभागी असलेला खाबं टाकून देऊन वर दोन भागाचें कट ज्याला असते (व) 
आठ पिंर असलेला (असा) दुसरा मण्डप असतो. (३२, ३३) 
 

  
आकृती ४४·१ : १६ खाबंी मडंप आकृती ४४·२ : २४ खाबंी मडंप 

 

 
आकृती ४४·३ : ३२ खाबंी मडंप 

 
 चौरस असून रंुदीचे पाच भाग करून मध्यभागी दोन भागाचें कूट असावे; मंडपाच्या सभोवती एक 
भागाने ३२ खाबं असतात. २४ नासी, आठ पिंरासंह असतात. इष्ट त्रदशलेा दार असते व तेथेच कभत असते. 
दाराच्या त्रठकािी सवच अलंकारानंी युक्त्त असा त्रिना असतो. कुम्भलता वगैरेंनी व कभती भषूत्रवलेल्या आहेत 
असा त्रतसरा मण्डप असतो. (३४–३६) 
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 [्ोक ३३१/२ त त्रवभाश्रं हा शब्द आहे तो युगाश्रं असा घेतला. ्ोक ३४१/२ भानुत्रद्वगुिसंराष्ट्र ं
असा शब्द आहे तो भानुत्रद्वगुिनासाढयं असा घेतला. ्ोक ३५ त द्वारन्य(म)िैक कुड्यकम् याऐविी 
द्वारमिैवकुड्यकम् असा शब्द घेऊन वर अथच त्रदला आहे.] 
 
 चौकोनी (चौरस) असून सहा भाग केले असता मध्यभागी कूट एक भागाने (असते.) ते कूट आठ 
खाबंासंह असून मध्यभागी रंग असावा. (३७) 
 
 चार दारे ककवा इष्ट त्रदशलेा एकच दार असते. (ते दार) दोन भाग रंुद असून त्याचे त्रनगचमन एका 
भागाने असते. (३८) 
 
 [्ोकाधच ३८ ‘त्रद्वभक्त्त्याऽत्रप हृतंचैव भक्त्त्यात्रदप्रथमायुतम्’ हा ‘त्रद्वभस्क्त्त त्रवस्तृतं चैव भक्त्त्यानीव्र ं
समायुतम्’ असा सुधारून अथच त्रदला आहे.] 
 

 
आकृती ४४·४ : ४८ खाबंी मडंप 

 
 इष्ट त्रदशलेा ककवा चार त्रदशानंा भद्र असून ४८ खाबं, २४ अल्पनासी व कंुभलता इत्यादींसह 
(भषूत्रवलेल्या) कभती असलेला, आठ तोरिे असलेला हा त्रतसरा (चवथा?) मण्डप असतो. (३९, ४०) 
 
 [्ोकाधच ३८१/२ त ‘अष्टत्रदग भद्रसयुंक्त्तं’ च्या ऐविी ‘इष्टत्रदनभद्रसंयुक्त्तं’ असा बदल करून अथच 
त्रदला आहे. ्ोकाधच ३९ त ‘चाष्ट्रातं्रियुक्त्तं’ च्या ऐविी ‘चाष्टातं्रियुक्त्तं’ असा बदल केला. तसेच ‘वा ति 
योत्रदतम्’ च्या ऐविी ‘वा ति योियेत्’ अशी सुधारिा करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 चौरस असून सात भागाचंा, ६० खाबं असलेला, त्याच्या मध्ये नऊ भाग (?) कूट ककवा 
अलंकात्ररलेले अंगि असते. (४१) 



 अनुक्रमणिका 

 

 
आकृती ४४·५ : ६० खाबंी मडंप 

 
 [नऊ भाग कूट यासाठी ्ोक ४७ पहा] 
 
 ३२ अल्पनासी (व) चार त्रदशानंा भद्र असून मुखभद्राचे त्रनगचमन रंुदीच्या १/३ असते. (४२) 
 
 मध्यभागी रंगासह व इष्ट त्रदशलेा (ज्या त्रदशलेा दार आहे त्या त्रदशलेा) कभत असलेला, सवच 
अलंकारानंी युक्त्त असा पाचवा मंडप सागंतात. (४३) 
 
 [्ोकाथच ४२१/२ मध्यरंगसमोपेतं इष्टत्रदक् कुड्यसंयुतम् । असा दुरुस्त करून अथच त्रदला आहे.) 
 
 चौकोनी व आठ भागातं त्रवभागलेला, ८० खाबं असून, त्याचं्यामध्ये चार भागानंी ऊध्वचकूट कल्पाव.े 
(४४) 
 
 [या ्ोकानंतर अंशुमत् काश्यपात दोन ्ोक िास्त त्रदले आहेत. त्यातं सहाव्या मंडपाचे पूिच व 
सातव्या मंडपाचे थोडेसे विचन येते. ते ्ोक असे– 
 

चतुर्तदग द्वारसंयुक्त्तं मध्यैकाशंने कूटकम् । 
सवालङ कारसंयुक्त्तं षष्ठमं मण्डपं भवते्  ॥ 
नवभक्त्त्या युगाश्रं तु शतपादसमस्न्वतम् । 
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गुिाशंकाशंकवशाश ंतु नीव्रभदं्र चतुश्चतुः ॥ 
 

 
आकृती ४४·६ : ८० खाबंी मडंप 

 
 चार दारे असलेला, मध्यभागी एक अंशाने कूट असलेला, सवच अलंकारासंह असा सहावा मण्डप 
असावा. 
 
 चौरस व नऊ भागातं त्रवभागलेला, १०० खाबंाचंा (चारी त्रदशानंा) चार १/२० त्रनगचमन असलेले भद्र 
असलेला– ] 
 
 चारी त्रदशानंा ककवा इष्ट त्रदशलेा दार असून तीन भाग रंुदीचा ककवा त्रततकेच (मण्डपाच्या बाहेर) 
त्रनगचमन असलेला मुखसोपान (पढुच्या बािूच्या पायऱ्या) असावा. (४५) 
 
 [‘वासनीव्रसमस्न्वतम्’ च्या ऐविी ‘व्यासदीघचसमस्न्वतम्’ अशी दुरुस्ती करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 चौकोनी व दहा भागातं त्रवभागलेला असून ११२ खाबं असतात. मध्यभागी एक कूट व त्रदशानंा आठ 
असे नऊ कूट असतात. (४७) 
 
 [‘भान्वात्रधकशतात्रङिकम्’ अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
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आकृती ४४·७ : ११२ खाबंी मडंप 
 
 कूटाच्या वरती एक अंश त्रनगचमनाचे अतंराल असाव े (?). मुखाच्या बािंूना (उिवी, डावीकडे) 
पायऱ्या व प्रत्येक त्रदशलेा भद्रासह सवच अलंकारानंी भषूत्रवलेला असा आठवा मंडप असावा. (४८, ४८१/२)  
 
 चौरस असून ११ भाग केलेला, मध्यभागी कूट दोन भाग, मुखापाशी पायऱ्या, इष्ट त्रदशानंा भद्रासह 
व तेथेच कभतीत पात्रहिे त्रततक्त्या भागाचें दार असून सवच अलंकारासंह असा नववा मंडप असावा. (४९, 
५०१/२) 
 
 चौरस असून १२ भाग केलेला, मध्यभागी कूट दोन अंशाचे, मण्डपाच्या बाहेर एक भाग व्हराडंा 
असावा. व्हराडं्याच्या रंुदीच्या १/२० भाग चारी त्रदशानंा त्रनगचमन असते. (५१, ५२) 
 
 [्ोकाधच ५२ तील स्याच्चतुदचशी हा शब्द स्याच्चतुर्तदशी असा घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 ६८ (?) खाबं अत्रधष्ठानावर असून सवालंकारानंी युक्त्त दहावा मंडप असावा. (५३) 
 
 [अंशुमत् काश्यपत्रशल्पात ‘आद्यङ गे’ च्या ऐविी ‘मध्यरङ गे’ शब्द आला आहे. व ६८ च्या ऐविी 
१६८ खाबंाचंा मंडप असतो असे म्हटले आहे. तेव्हा दोन्हीही पाठापं्रमािे सुसंगत अथच लागत नाही.] 
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 –––––– मंडपाच्या लाबंीचे योनय त्रततके भाग करावते ककवा मण्डप गोलाकार करावा. (५४) 
 
 रंुदी तीन भाग व लाबंी पाच भाग असावी. एका बािूला ककवा पढुच्या बािूला एक अंशाने दार 
असाव.े (५५) 
 
 [येथे चौरस मण्डपाची मात्रहती अपुरी ठेवनू मध्येच आयताकार मंडपाची मात्रहती सुरू झाली आहे. 
चौरस मण्डपाची मात्रहती पुन्हा ्ोक ६७ पासून सुरू झाली आहे.] 
 
 बािंूना तीस खाबंासंह दोन रागंा असाव्यात. वरीलप्रमािेच खाबं एक त्रवभाग सोडून (सवच 
मण्डपाच्या) चारी बािंूना आतमध्ये असतात. (५६) 
 
 [‘मण्डपाभ्यन्तरेरसः’च्या ऐविी ‘मण्डपाभ्यन्तरस्य च’ अशी दुरुस्ती करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 २८ खाबंावंर लुपा असतात. पुढच्या बािूला २८ खाबं एका रागेंत असावते. (५७) 
 
 [लुपारोहिकं अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
 
 ककवा २४ खाबं असून ते एका रागेंत नसतात. प्रत्येक खाबंावर अल्पनासी असावी. वदेी, िालक, 
तोरि ही (ही) असावीत. त्रनरत्रनराळ्या कंुभलता वगैरेंनी युक्त्त असा प्रथम मण्डप असावा. (५८, ५८१/२) 
 
 [्ोक ५६ ते ५८१/२ अंदािाने गोळाबेरीि अथच लावला आहे.] 
 
 चार भाग रंुदी व सहा भाग लाबंी असलेल्या मंडपाला एका त्रवभागाने सवच बािंूनी कूट असते. 
मध्यभागी कूट नसते. (रंुदीच्या) दोन भागापंकैी एक भाग मुखभद्र असतो. (५९, ६०) 
 
 ३२ खाबं असलेला हा दुसरा मंडप. पाच भाग रंुद व सात भाग लाबं असून मध्यभागी तीन व पाच 
भागाचंी सभा असते. खाबंाचं्या पलीकडे सभोवार एक भाग मोकळा असतो. इष्ट त्रदशलेा भद्र असते. (६२) 
 
 सवच अलंकारासंह ४० खाबं असलेला तसेच वते्रदका वगैरे असलेला असा त्रतसरा मंडप असतो. 
(६३) 
 
 सहा भाग रंुद व आठ भाग लाबं मंडप असून दोन भाग रंुद व चार भाग लाबं असा मध्यभागी 
महोदय (सभा) असतो. (६४) 
 
 [महोदयाच्या ऐविी सभोदय असा शब्द अंशुमत् काश्यपात आहे.] 
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 मण्डपाच्या भोवती दोन भाग मोकळा असून इष्ट त्रदशलेा मुखभद्र असावा. ६० खाबं असलेला हा 
चवथा मण्डप. (६५) 
 
 [्ोकाधच ६४१/२ त ‘अष्टाशंत्रमष्टदीघचभद्रकम्’ या ऐविी ‘अिाशंत्रमष्टत्रदग मुखभद्रकम्’ अशी दुरुस्ती 
करून अथच केला आहे.] 
 

 
आकृती ४४·८ : ३२ खाबंी आयताकार मंडप 

 
 रंुदी सात भाग व लाबंी नऊ भाग अशा मण्डपात तीन भाग रंुद व पाच भाग लाबं सभागंि असते. 
(६६) 
 
 [‘भक्त्त्यायमसमं करम्’ या ऐविी ‘भक्त्त्यायामं सभाङ किाम्’ असा शब्दसमूह घेऊन अथच केला 
आहे. येथून आयताकार मंडपाची मात्रहती अपुरीच सोडून परत चौरस मंडपाची मात्रहती द्यावयास सुरुवात 
केली आहे.] 
 
 (चौरस) मण्डपाचे १३ त्रवभाग असतात व एक भागाने कूट असते. इष्ट त्रदशलेा कभत व चारी त्रदशानंा 
भद्र असावा. पुढचा भद्र (मुखभद्र १३ भागापंैकी) नऊ भाग रंुदीचा असावा. १९२ खाबंाचंा सवालंकारानंी 
युक्त्त असा १२ वा मंडप असावा. (६७–६८१/२) 
 
 चौरस मंडपाचे १५ त्रवभाग असून वरच्या बािूला व मध्यभागी कूट तीन त्रवभागाचें असतात. मुखभद्र 
तीन त्रवभागाचंा असतो. (६९, ७०) 
 
 इष्ट त्रदशलेा कभत असून इतर त्रदशानंा खाबं असतात. २२४ खाबंाचंा व सवच अलंकारासंह असलेला 
तेरावा मण्डप असतो. (७१, ७११/२) 
 
 [्ोकाधच ७१ पञ्चाशद द्वयं चात्रधक्त्यं त्रद्वशतं चरिास्न्वतम् असा घेऊन अथच केला आहे.] 
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 चौरस असून १६ त्रवभाग केले असता मध्यभागी कूट दोन त्रवभागाचंा असतो. खाबं २५२ असतात. 
मुखभद्र समसंखयेच्या त्रवभागाइंतका (रंुद) असून इतर त्रदशाकंडील भद्र त्याच्या त्रनम्मे (त्रवभाग) रंुदीचे 
असतात. (७२, ७३) 
 

 
आकृती ४४·९ : ४४ खाबंी आयताकार मंडप 

 
 सवच अलंकारानंी युक्त्त असा हा १४ वा मण्डप होय. अशा रीतीने चौरस मण्डपाचें १४ प्रकार 
सातं्रगतले. (७४) 
 
 सवच अलंकारानंी युक्त्त असा चौरस मण्डप मोठ्यातं मोठा ३४ त्रवभागाचंा असतो. कभत ककवा खाबं 
यानंी वढेलेला असा िशी मालकाची इच्छा असेल तसा करावा. सारखया (लाबंीच्या) बािू असलेले 
(चौरस) मण्डप सातं्रगतले. आता असमान लाबंीच्या बािू असलेले (आयताकार) मण्डप सागंतो. (७५, 
७६) 
 
 मंडपाच्या रंुदीहून लाबंी एक त्रवभागाने िास्त असावी. रंुदीचे िेवढे भाग होतात त्यात तीन तीन 
अंगुले त्रमळवनू २७ अंगुलापंयंत (रंुदीपेिा लाबंी िास्त) असे (आयताकार मण्डपाचे) नऊ प्रकार होतात. 
याहून (लाबंी व रंुदीच्या परस्पर मापाचं्याहून) कमी अथवा िास्त असा मण्डप करू नये असे सागंतात. 
(७७, ७८) 
 
 [्ोक ७९ चा अथच लागत नाही.] 
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आकृती ४४·१० : ६० खाबंी आयताकार मंडप 

 
 पात्रहिे त्रततक्त्या त्रवभागांनी मण्डप (कभतींनी ककवा खाबंानंी) वते्रष्टलेला असून इष्ट त्रदशलेा भद्र 
असाव.े रंुदीचे तीन भाग करून एक भाग त्या (मण्डपाचा) मुखभद्र असावा. (८०) 
 
 ७२ खाबं असून सवच अलंकारासंह पाचवा मण्डप असतो. (८१) 
 
 [एक ते चार मण्डपाचंी मात्रहती ्ोक ५८ ते ६५ पयंत आली आहे. ‘सप्तात्रधक्त्यद्वयात्रधक्त्य’ं 
च्याऐविी सप्तत्रतः स्याद द्वयात्रधक्त्यं अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
 
 रंुदी आठ भाग व लाबंी दहा भाग (असलेल्या मण्डपाच्या) मध्यभागी दोन व चार भाग (अनुक्रमे 
रंुद व लाबं) उंचवटा (महोदय) असतो. (८२) 
 
 एक अंशाने मण्डप (कभतींनी ककवा खाबंानंी) वते्रष्टलेला असून मध्यभागी खाबं नसावा. हे सुव्रता, इष्ट 
त्रदशलेा चार त्रवभागापंैकी दोन भाग (रंुदीचे) मुखभद्र असाव.े (८३) 
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 [इष्टत्रदग मुखभद्राशं ंअसा शब्दसमूह घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 ९६ खाबं असलेला व सवच अलंकारानंी युक्त्त असा हा सहावा मण्डप शकंरास (त्रशवालयास) योनय 
असतो असे सागंतात. (८४) 
 
 नऊ भाग रंुदी व ११ भाग लाबंी (असलेल्या मण्डपाच्या) मध्यभागी एक भाग रंुद व तीन भाग लाबं 
अशी सभा असावी. (८५)  
 
 [्ोकाथच ८४१/२ त नवभक्त्त्यात्रवशालं तु रुद्रभक्त्त्यायतास्न्वतम् अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
 
 चार भागानंी वते्रष्टलेला असा मण्डप कल्पावा. चार भागापंैकी तीन भाग रंुद मुखभद्र असावा. सवच 
अलंकारानंी युक्त्त आठवा (सातवा?) मण्डप असावा. (८६, ८६१/२) 
 
 पात्रहिे त्या त्रदशलेा सुंदर अंगि असाव.े (मण्डप पात्रहिे असल्यास कभतींनी) वते्रष्टलेला असावा. 
(८७) 
 
 [रङ कु हा शब्द अङ किं असा बदलून अथच केला आहे.] 
 
 असे हे आयताकृती मण्डपाचे १४ प्रकार िािावते. (८७१/२) 
 
 [सातच प्रकार त्रदले आहेत. अंशुमत् काश्यपाप्रमािे खालीलप्रमािे १४ प्रकार होतात. 
 

क्रमाकं त्रवभाग (रंुदी x लाबंी) मधल्या सभेचे त्रवभाग खाबंाचंी संखया 
१ ३ X ५ –– २४ 
२ ४ X ६ –– ३२ 
३ ५ X ७ ३ X ५ ४० 
४ ६ X ८ २ X ४ ६० 
५ ७ X ९ ३ X ५ ७२ 
६ ८ X १० २ X ४ ९६ 
७ ९ X ११ १ X ३ –– 
८ १० X १२ २ X ४ –– 
९ ११ X १३ ३ X ५ –– 

१० १२ X १४ ४ X ६ –– 
११ १३ X १५ ३ X ५ –– 
१२ १४ X १६ २ X ४ –– 
१३ १५ X १७ ३ X ५ –– 
१४ १६ X १८ ४ X ६ –– 
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 सवच प्रकारच्या कभतींची रंुदी अंगिाच्या तीन, चार, पाच, सहा ककवा सात (भाग?) अशी पाच 
प्रकारची असते. ककवा ती खाबंाच्या लाबंीइतकी (रंुदीइतकी?) ककवा लाकडी खाबंाइतकी असावी. (८८, 
८९) 
 
 सवच (मंडपाचे) मुखभद्र मण्डपाच्या आकाराचे असाव.े त्याचं्या बािंूना हिीच्या सोंडेनी भषूत्रवलेल्या 
पायऱ्या असाव्यात. (पायऱ्याचंी) रंुदी पाच, सहा, सात, आठ ककवा नऊ दण्ड असावी. हिीच्या सोंडेची 
(कठड्याचंी) उंची सवा ककवा दीड दण्ड असावी. (९१) 
 
 [्ोक ९२ फार अशुद्ध असल्याने अथच केला नाही.] 
 
 मुळापासून अग्रापयंत रंुदी १/८ भागाने क्रमाक्रमाने कमी करावी. हे त्रवप्रा, हिीच्या सोंडामंधील 
अंतर सम ककवा त्रवषम मापाने आठ प्रकारचे असते. (९३) 
 
 (हिीच्या सोंडेची) रंुदी एक दण्ड, सवा दण्ड ककवा दीड दण्ड ककवा दोन अथवा तीन दण्ड 
असते. (९४) 
 
 [्ोक ९५ अशुद्ध असल्याने अथच लागत नाही.] 
 
 प्रथम (दोन्ही पाय) एकाच पातळीवर आहेत असे उभे राहून पत्रहल्यादंा डावा पाय पुढे करून 
पायऱ्या चढाव्यात असा मानवाचं्या बाबतीत त्रवधी आहे. (९६) 
 
 असा मण्डप सातं्रगतला, हे सुव्रता, गोपुर ऐक. (९७) 
 
 काश्यपणिल्पातील मण्डपलक्षि हे चव्वेचाणळसावे पटल संपले. 
 

गोपुर 
 

[गोपुराचें लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः गोपुराचें लिि सागंतो. अतंमचण्डल, शाला इत्यादींची मात्रहती अनुक्रमे सागंतो. (१) 
 
 द्वारशोभा, द्वारशाला, द्वारप्रासाद, द्वारहम्यच (व) द्वारगोपरु अशी क्रमाने त्याचंी नाव ेआहेत. (२) 
 
 [अंतमचण्डलापाशी, सवांत आतली कभत (प्राकार) द्वारशोभा नावाचे गोपुर बाधंतात व तसेच 
अनुक्रमाने अंतहारापाशी द्वारशाला, मध्यहारापाशी द्वारप्रासाद, मयादेपाशी द्वारहम्यच व महामयादेपाशी 
असलेल्या गोपुराला द्वारगोपरु म्हितात.] 
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 द्वारशोभा एक, दोन ककवा तीनमिली कल्पावी. दुसऱ्या प्राकारातील द्वारशाला दोन, तीन ककवा 
चारमिली असावी. तीन, चार, ककवा पाच मिल्याचंा द्वारप्रासाद बाधंावा. (३, ४) 
 
 चार, पाचमिली ककवा सहामिली द्वारहम्यचक असाव.े पाच, सहा ककवा सातमिली द्वारगोपरु 
असाव.े (५) 
 
 ककवा सवच प्राकारानंा एक, दोन ककवा तीनमिली गोपुर असाव.े गोपुरानंा उपपीठासह ककवा 
उपपीठात्रशवाय अत्रधष्ठान असाव.े (६)  
 
 त्या गोपुराचें एकंदर ४५ प्रकार आहेत. ते मी तुला सागंतो.  
 
 मूळ प्रासादाच्या रंुदीचे सात, आठ, नऊ, दहा (आत्रि) ११ भाग केले असता त्यातील एक अंश 
कमी इतकी अनुक्रमे द्वारशोभा इत्यादी गोपुराचंी रंुदी सागंतात. (७, ८)  
 

 
आकृती ४५·१ : गोपुर 
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 (मूळ देवालयाची रंुदी ‘ि’ असल्यास, देवालयाच्या िवळच्या प्राकारातील द्वारशोभा प्रकारच्या 
गोपुराची रंुदी ६/७ ि असते. त्याचप्रमािे द्वारशाला, द्वारप्रासाद, द्वारहम्यच व द्वारगोपरु याचंी रंुदी अनुक्रमे 
७/८ ि, ८/९ ि, ९/१० ि व १०/११ ि असते.) 
 
 त्रवकल्प व आभास (प्रकारच्या मूळ) प्रासादाचं्या गोपुराचें हे (माप) सातं्रगतले. (८१/२) 
 
 मूळ प्रासादाच्या रंुदीचे चार, पाच, सहा, सात (व) आठ (भाग करून) एक अंशाने कमी इतकी 
छन्दहम्याच्या द्वारशोभा (इत्यादींची अनुक्रमे) रंुदी असावी. (९१/२, १०१/२) 
 
 मूळ प्रासादाच्या (रंुदीच्या) तीन भागापंकैी एक भाग, एक भागापैकी अधा अंश, तीन भागापंकैी 
दोन भाग, चार अंशापंैकी तीन अंश आत्रि त्याचप्रमािे पाच भागापंैकी चार अशं (रंुदी द्वारशोभा इत्यादींची 
अनुक्रमे) िात्रतहम्याच्या बाबतीत असते. (१०-१११/२) 
 
 अशा रीतीने मूळ प्रासादाच्या मापाने (द्वारशोभा ते द्वारगोपुर याचें माप) कल्पावे; आता त्याचें माप 
(हाताचं्या मापाने) सागंतो. (१२)  
 
 दोन हातापंासून १६ हातापंयंत, एक हाताने वाढवनू (द्वार) शोभेपासून गोपुरापयंत प्रत्येकाची तीन 
तीन मापे होतात. (१३) 
 
 त्रवकल्प व आभासासंाठी (या प्रकारच्या प्रासादासंाठी) हे माप आहे. छन्दहम्यासाठी तीन हातानंी 
सुरुवात करून एक हातानी वाढवीत १७ हातापंयंत शोभादी (गोपुराचें) तीन तीन मापे होतात. (१४, 
१४१/२) 
 
 िात्रतहम्यासाठी चार हातापंासून सुरुवात करून (एक हाताने वाढवीत) १८ हातापंयंत शोभादींची 
अनुक्रमे रंुदी असावी. (१५, १५१/२) 
 

मूळ प्रासादाचा प्रकार त्रवकल्प व आभास छन्द िात्रत 
प्रकार १ २ ३ १ २ ३ १ २ ३ 

 गोपुराची रंुदी (हात)    
द्वारशोभा २ ३ ४ ३ ४ ५ ४ ५ ६ 
द्वारशाला ५ ६ ७ ६ ७ ८ ७ ८ ९ 
द्वारप्रासाद ८ ९ १० ९ १० ११ १० ११ १२ 
द्वारहम्यच ११ १२ १३ १२ १३ १४ १३ १४ १५ 
द्वारगोपुर १४ १५ १६ १५ १६ १७ १६ १७ १८ 

 
 प्रत्येकी तीन तीन प्रकार पाच तऱ्हेच्या गोपुराचें असे ४५ प्रकार असतात. (१६)  
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 लहान हम्याच्या (द्वारशोभेपासून द्वारगोपुरापयंत) क्रमाने हाताचं्या (मापाने) रंुदी (सातं्रगतली). 
त्या त्या प्रकारच्या (त्रवकल्प ते िात्रतप्रकारच्या मूळ प्रासादाच्या द्वारशोभा ते द्वारगोपुर याचें माप) 
सातं्रगतल्याप्रमािे घ्याव,े त्याहून त्रनराळे घेतल्यास ते त्रवपत्रिकारक होते. (१७)  
 
 ककवा तीन, चार (व) पाच; सहा, सात व (आठ,); नऊ हात, १० (व) ११ हात असे कत्रनष्ठ प्रकारचे 
तीन तीन प्रकार होतात. (१८) 
 
 सवच हम्यांसाठी (प्रासादासंाठी) त्याचप्रमािे प्राकारासंाठी िशी इच्छा असेल तशी (गोपुराचंी) रंुदी 
कल्पावी. श्रेष्ठ प्रासादाला श्रेष्ठ प्रकारची व मध्यम प्रासादाला (श्रेष्ठ व कत्रनष्ठ) यामंधील प्रकारची गोपुरे 
असावीत. (१९) 
 
 िुद्र व लहान प्रासादासंाठी िे कत्रनष्ठ तीन प्रकार सातं्रगतले आहेत ते सवच (प्रकारच्या) प्राकारासंाठी 
असावते ककवा िशी तेथली प्रथा असेल तसे करावते. (२०)  
 
 ककवा दुसऱ्या प्रकारची द्वारशोभादींची रंुदी सागंतो. पाच हातानंी सुरुवात करून दोन दोन हातानंी 
वाढ केली असता तेरा हातापंयंत (द्वार) शोभेची रंुदी कल्पावी. (२१, २११/२) 
 
 २५ हातापंासून सुरुवात करून (दोन दोन हातानंी वाढ करून) ३३ हातापंयंत द्वारप्रासादाच्या 
रंुदीचे पाच प्रकार सागंत्रतले आहेत. (२२, २२१/२) 
 
 ३५ हातापंासून सुरुवात करून (दोन हातानंी वाढ करून) ४३ हातापंयंत द्वारहम्याच्या रंुदीचे पाच 
प्रकार सातं्रगतले आहेत. (२३, २३१/२) 
 
 ४५ हातापंासून, दोन हातानंी वाढ करून, ५३ हातापंयंत शवेटच्या गोपुराचे पाच प्रकार होतात. 
(२४, २४१/२) 
 
 [द्वारशालेचे माप त्रदलेले नाही. ते बहुधा १५ हातानंी सुरुवात करून दोन हातानंी वाढ करून, २३ 
हातापंयंत असाव.े] 
 
 दाराची रंुदी सातं्रगतली. नंतर (त्याची) लाबंी ऐक. (रंुदीच्या) सवा, दीड,पाविेदोन, दोन ककवा 
११/३ ककवा १२/३ (इतकी) लाबंी असावी. (२५, २६) 
 
 द्वारशोभेपासून द्वारगोपुरापयंत (वर त्रदल्यापैकी) योनय त्या (प्रमािात) लाबंी ठेवावी. त्यामध्ये िे 
त्रवशषे आहे त्याचे नव ेवैत्रशष्ट्य ऐक. (२७) 
 
 त्रवशषेतः दोन हात मापाची रंुदी धरून, लाबंी पूवी सातं्रगतली आहे त्या प्रमािात घेऊन योनय ती 
लाबंी त्रमळवावी. (२८)  
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 [्ोक १५१/२ खालील तक्त्ता पहा. त्यात िुद्रहम्याच्या द्वारशोभादींचे रंुदीचे िे माप त्रदले आहे 
त्यापासून ्ोक २६ त त्रदल्याप्रमािे पात्रहिे त्या मापाने लाबंी त्रमळवावी.] 
 
 वर त्रदलेल्या हाताच्या ककवा छन्द इत्यादी (प्रकारच्या) मळू प्रासादाच्या रंुदीच्या मापाच्या प्रमािाने 
(द्वार) शोभा इत्यादींची लाबंी ठरवावी. (२९) 
 
 रंुदी व लाबंी सातं्रगतली (आता) त्याचंी उंची सागंतो. (३०) 
 
 रंुदी सात भागातं त्रवभागून (द्वार) शोभेची उंची ११ भाग (असावी). रंुदीच्या दीडपट द्वारशालेची 
उंची असावी. (३१) 
 
 (रंुदी) सात भाग (असताना) ११ अंश ककवा १२ अंश त्रतसऱ्याची (द्वारप्रासादाची) उंची असावी. 
रंुदीचे नऊ भाग करून १४ भाग चवथ्याची (द्वारहम्याची) उंची असावी. (३२)  
 
 महागोपुराची उंची रंुदीच्या दुप्पट सागंतात. उंचीचे माप होमापासून स्तूपीपयंत धरतात. (३३) 
 
 (गोपुराची) रंुदी व लाबंी याचें माप दाखत्रविाऱ्या सूिास ‘प्रानबाह्य’ म्हितात. त्या (सूिा) च्या 
बाहेर कूट, कोष्ठ वगैरेंचे त्रनगचमन प्रासादाप्रमािे असाव.े (३४) 
 
 रंुदीच्या तीन भागापंकैी एक भाग ककवा चार भागापंैकी एक भाग ककवा पाच भागापंकैी तीन भाग 
प्रानबाह्याच्या बाहेर (कूटकोष्ठाचें) त्रनगचमन असाव.े (३५) 
 
 ११/२ हातापंासून सुरुवात करून सहा सहा अंगुलानंी वाढवीत, पाच हातापंयंत िुद्र (हम्याच्या 
द्वारशोभादींच्या) दाराची रंुदी असते. (३६) 
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आकृती ४४·११ : मंडपातील रंगस्थानातील त्रवतान 

 
 लहान (प्रासादासंाठी दाराचे) असे (माप) सातं्रगतले. नंतर मानवासंाठी (माप सागंतो ते) ऐक. 
तीन हातानंी सुरुवात करून, सहा अंगुलानंी वाढवीत सात हातापंयंत दाराची रंुदी सातं्रगतली आहे. (३७, 
३७१/२) 
 
 चार हातानंी सुरुवात करून, सहा अंगुलानंी वाढवीत, १५ हातापंयंत मोठ्या दाराची रंुदी असावी. 
(३८, ३८१/२) 
 
 (दाराची) रंुदी सात अंश (१७ अंश?) असेल तर (दाराची उंची) २० अंश ककवा (रंुदी) सात अशं 
तर उंची १० अंश ककवा (दाराची उंची त्याच्या रंुदीच्या) दीडपट, पाविेदोनपट, दुप्पट, ११/८ पट ककवा 
सवापट असे दाराच्या उंचीचे (त्याच्या रंुदीच्या मानाने) सात प्रकार आहेत. (३९, ४०) 
 
 कलगाचे मधले मध्यम उंचीचे दार सागंतो. १३ आत्रि पाच यामध्ये त्रवशषेतः नऊ अंश असते. (४१) 
 
 कलगमध्याच्या डाव्या बािूला (वर त्रदलेल्या प्रमािात) दाराचा मध्य ठेवावा. द्वारशोभेपासून 
गोपुरापयंत दाराच्या मध्याचे (स्थान) अनुक्रमाने सातं्रगतले. (४२) 
 
 [कलगमध्याच्या डावीकडे द्वारशोभेच्या दाराचा मध्य पाच भाग, द्वारशालेचा सात भाग, 
द्वारप्रासादाचा, मधल्या दाराचा, मध्य ९ भाग व हम्यच आत्रि गोपुर याचं्या दाराचा मध्यभाग अनुक्रमे ११ व १३ 
असावा. ्ोक ४४ मूळ त्रवभागासंाठी पहावा.] 
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 गोपुराच्या लाबंीच्या मध्यापासून दोन्ही बािंूना सारखे खाबं असावते. दाराची िोडिी व कवाडे, 
दाराची िी लििे सातं्रगतली आहेत त्याप्रमािे करावीत. (४३) 
 
 [दाराची मात्रहती पटल १७ मध्ये त्रदली आहे.] 
 
 १५ पासून सुरुवात करून १९ पयंत इतके त्रवभाग रंुदीचे करावते. अशा ३ त्रवभाग पाडलेल्या 
रंुदीची अशी अशी रचना कल्पावी. (४४) 
 
 [द्वारशोभेच्या रंुदीचे १५ भाग करून त्यातंील पाच भाग, म्हििेच दहा व पाच भाग याचंा मध्य, 
कलगमध्याच्या डाव्या बािूला येईल असा द्वारशोभेचा मध्य योिावा. याचप्रमािे अनुक्रमाने द्वारगोपुराच्या 
दाराचा मध्य ठरवावा.] 
 
 .....................................(गोपुराच्या) रंुदीच्या पाच भागापैंकी तीन अंश गभचगृह असते. 
(४५) 
 
 [्ोकाधच ४४१/२ अशुद्ध असल्याने त्याचा अथच लागत नाही.] 
 
 हे श्रेष्ठ ब्राह्मिा, एकमिली (द्वारशोभेच्या) कभतींची रंुदी उरलेल्या अंशाइंतकी (एक अंश) असावी. 
कभतीची (ही) रंुदी या मापाने चहूबािंूना असावी. (४६) 
 

दोन मजली ते सात मजली गोपुराची लाबंी, रंुदी व उंचीची मापे 
 
 असे एकमिली (गोपुर) सातं्रगतले, तसेच दोनमिली (गोपुर) सागंतो. रंुदीचे पाच भाग करावते 
व लाबंीचेही तेवढेच भाग करावते. (४७) 
 
 दोन अंश गभचगृह व दीड अंश कभतीची रंुदी असावी. किचकूट एक अंश व शालेची रंुदी व लाबंी व 
हारान्तराची रंुदी (प्रत्येकी) एक अंश असावी. पाच त्रवभाग केलेल्या लाबंीत शालेची लाबंी एक अंश 
असावी. (४८, ४९) 
 
 [गोपुर आयताकृती असल्याने लाबंी व रंुदीचे प्रत्येकी पाच त्रवभाग केल्यावर लाबंीच्या व रंुदीच्या 
त्रवभागाचें माप वगेळे असेल म्हिून शालेची रंुदी रंुदीच्या पाच त्रवभागापंैकी एक भाग व लाबंी लाबंीच्या पाच 
भागापंैकी एक भाग असे स्पष्ट केले आहे.] 
 
 हारान्तर व कूट (प्रत्येकी) एक अंशाचे असाव.े कूटाच्या लाबंीइतकीच हारान्तराची लाबंी असते. 
(५०) 
 
 [वरील ्ोक ४८, ४९ वरील टीका पाहा.] 
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 हारान्तराच्या त्रनम्म्या प्रमािात भद्र ककवा भद्रपिंर असावा. असे दोनमिली (गोपुर) सातं्रगतले. 
आता तीनमिली गोपुर सागंतो. (५१) 
 
 तळमिल्याच्या रंुदीचे व लाबंीचे नऊ भाग असावते. गभचगृह तीन अंशानंी असाव े व कभत एक 
अंशाची असावी. (५२) 
 
 अत्रलन्द्र एक भागाने व हाराची रंुदी एक अंश, किचकूट एक अंशाने, शालेची रंुदी तीन अशं 
(असावी.) (५३) 
 
 पंिर एक अंश सागंतात. हारान्तर अधा अंश असा पत्रहला मिला कल्पावा व दुसरा मिला 
पूवीप्रमािेच असावा. (५४) 
 
 ककवा, हे सुव्रता, त्रनराळ्या प्रकाराने तीनमिली (गोपुर) ऐक. रंुदीचे नऊ भाग व लाबंीचे ११ अशं 
करावते. (५५) 
 
 गभचगृह तीन अंश व कभत एक अंश सागंतात. त्रतसऱ्या मिल्याची ही मात्रहती. हार एका भागाने 
कल्पावा. (५६) 
 
 गभचगृहाभोवती अत्रलन्द्र ककवा कभत एक अंशाची (असावी). लाबंीच्या १/५ कोष्ठाची लाबंी असावी. 
(५७) 
 
 उरलेले पूवीप्रमािेच असाव.े दुसरा (मिला) दुसरा मिला सातं्रगतला त्याप्रमािे (असावा). 
तीनमिली गोपुर असे सातं्रगतले, चारमिली (गोपुर) आता सागंतो. (५८) 
 
 रंुदीचे १० भाग केले असता व लाबंीचे तेवढेच त्रवभाग केले असता, गभचगृह तीन भाग व कभतीची 
रंुदी दीड अंश असावी. (५९) 
 
 अत्रलन्द्र एक भागाने आत्रि हाराची रंुदी त्रततकीच (एक भाग असावी.) पिंर व किचकूट एकेका 
अंशाने कल्पावते. (६०) 
 
 कूटाची रंुदीइतकीच लाबंी असते. उरलेली लाबंी हारान्तर असते. शालेची लाबंी चार अंश व अधा 
अंश हारान्तर (असाव.े) (६१) 
 

तळमिला असा सातं्रगतला, वरील मिले (दुसरा व त्रतसरा) पूवीप्रमािेच (असावते.)(चौथ्या 
मिल्याच्या) रंुदीचे १० भाग व लाबंीचे १२ भाग करावते. पूवच-पत्रश्चम बािंूना शाला पाच भागानंी कल्पावी. 
उरलेले पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे असाव.े हा चवथा मिला (सातं्रगतला.) (६२, ६३) 
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रंुदीचे ११ भाग करावते व लाबंीचेही तेवढेच त्रवभाग पाडावते. पूवेकडे, पत्रश्चमेकडे व दोन्ही बािंूना 
पाच अंश लाबंीची शाला (असावी). (६४) 
 
 पंिराची रंुदी एक अंश, कूटाची रंुदी एक अंश, त्याचप्रमािे हारान्तर अधा अंश अशा रीतीने 
पत्रहला मिला कल्पावा. (६५) 
 
 त्याच्या वरील सवच मिले पूवीप्रमािेच करावते. रंुदीचे ११ भाग व लाबंीचे १३ भाग करून– (६६) 
 
 गभचगृह तीन अंश आत्रि (त्याची) रंुदी दोन भाग असावी. अत्रलन्द्र एक भाग कल्पून हार एक 
भागाचा असावा. (६७) 
 
 दोन्ही बािंूना चार अंश शाला व पुढे व मागच्या बािंूना सहा अंश (शाला असाव्यात.) हारान्तर एक 
अंश, व्योमपिंर, कूट ही (एक अंश असावीत.) उरलेले पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे कराव.े असे हे सहामिली 
गोपुर असते. (६८, ६८१/२) 
 
 रंुदी १३ भागातं व लाबंी त्रततक्त्याच भागातं त्रवभागनू, गभचगृह पाच अंश, कभत दोन भागाने, अत्रलन्द्र 
एक अंशाने, खण्डहम्यच एक अंश (असावा.) (६९, ७०) 
 
 कोष्ठाची लाबंी तीन अंश, पिंर सहा अंश (व) कूट एक अंशाने करावा. हारान्तर त्रततकेच (एक 
अंश) असाव.े (७१) 
 
 ककवा रंुदी १० भाग व लाबंी १५ अंशातं त्रवभगावी. प्रत्येक मुखापाशी सात अशंाचंी महाशाला 
योिावी. (७२)  
 
 दोन्ही बािंूना असलेल्या दोन कोष्ठाचंी लाबंी पाच भागाचंी असते. उरलेले पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे 
सवच अलंकारासंह कराव.े (७३) 
 
 सात मिल्याचें (गोपुर) सातं्रगतले. हे महागोपुर असाव.े अत्रलन्द्रासह ककवा अत्रलन्द्रात्रशवाय, हे 
कल्पत्रविमा, गोपुर असाव.े (७४) 
 
 िर अत्रलन्द्रात्रशवाय गोपुर असेल तर गमचगृहाभोवती िी कभत असते तीत हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, 
अत्रलन्द्राचा भाग सामावनू घ्यावा. (७५) 
 
 तळमिला असा सातं्रगतला. वरील (मिले) सहामिली (गोपुरा–) प्रमािे असावते सातमिली 
(गोपुर) सातं्रगतले. आता त्याचंी मोिदाद (त्याचें अवयवाचें त्रवभाग) सागंतो. (७६) 
 
 मूळ प्रासादाच्या मुळापाशी (तळमिल्याचा) खाबं व अत्रधष्ठान याचंी िी उंची त्रतचे चार, पाच, सहा 
अंश ककवा सात, आठ, नऊ ककवा १० अथवा ११ भागापंैकी एक अंश (उंचीचे) उपपीठ कराव.े (७७, ७७१/२) 
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 ककवा हाताच्या मापाने िे दाराचे योनय माप सातं्रगतले आहे त्याच्या उंचीचे चार, पाच,सहा, सात, 
आठ ककवा नऊ ककवा ११ भाग करून, त्रवशषेतः एका भागाने (उपपीठाची उंची असावी). (७८, ७९) 
 
 उपपीठाची उंची सातं्रगतली. त्यातून उरलेल्या उंचीचे तीन भाग करून त्याच्या एक अंशाने 
अत्रधष्ठानाची व दोन भागानंी खाबंाचंी उंची असते. (८०) 
 
 होमापासून उिरेच्या सीमेपयंत दाराचे माप असते. द्वारशोभा इत्यादींसाठी पादबन्ध (प्रकारचे) 
अत्रधष्ठान कराव.े (८१) 
 
 उिराच्या वरपासून स्तूपीपयंतची (उंची) सहा भागातं त्रवभागून प्रस्तराची उंची सवा अंश, गलाचे 
माप एक अंश, (८२) 
 
 २३/४ भाग शीषच व उरलेले (एक अंश) स्तूपीची उंची असावी. असे एकमिली (गोपुराचे माप) 
सातं्रगतले. हे सुव्रता, दोनमिली (गोपुर) ऐक. (८३) 
 
 उिरापासून स्तूपीपयंत (उंची) नऊ भागातं त्रवभागून प्रस्तर सवा अंश, खाबंाची उंची दोन भाग, 
(८४) 
 
 मंचाचे माप एक अंश, कंधराची उंची त्रततकीच असावी. त्रशखर ५१/२ अंश व स्तूपीची उंची ११/४ अंश 
असावी. (८५) 
 
 [एकंदर १२ त्रवभाग होतात. त्रशखराची उंची २१/२ अंश घेतली तर नऊ भागाचंा त्रहशोब बरोबर 
लागतो.] 
 
 दोनमिली (गोपुर) असे सातं्रगतले. आता तीनमिली (गोपुर) ऐक. उिर ते स्तूपीपयंत (उंची) 
१२ भागातं त्रवभागली असता, (८६) 
 
 प्रस्तराची उंची सवा (अंश), खाबंाची उंची २१/२ अंश , प्रस्तर एक भागाने, खाबंाची उंची दोन भाग, 
(८७) 
 
 मंचाचे माप एक अंश असाव.े एक अंश ग्रीवचेी (कंठाची) उंची असावी. त्रशखर दोन अंश िािाव.े 
स्तूपीचे माप एक अंश (असाव)े. (८८) 
 
 [एकंदर त्रवभाग ११३/४ होतात. त्रशखराची उंची २१/४ भाग घेतल्यास बारा त्रवभाग होतात.] 
 
 तीन मिली (गोपुर) असे सातं्रगतले. चार मिली (गोपुर) आता सागंतो. उिरापासून स्तूपीपयंत 
१८ अंशातं त्रवभाग केले असता, (८९) 
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 मंचाची उंची १३/४ अंश, खाबंाची उंची तीन अंश, त्याच्या त्रनम्मे प्रस्तराची उंची (११/२ अंश), 
खाबंाची उंची २१/२ अंश, (९०) 
 
 त्याच्या त्रनम्मे प्रस्तराची उंची (११/४ अंश), खाबंाची उंची दोन अंश, त्याच्या त्रनम्मे (एक अंश) 
मंचाचे माप असाव.े गलाचे माप दीड अंश, (९१) 
 
 त्रशखराची उंची २१/२ अंश, स्तूपीचे माप एक अंश (असाव.े) चारमिली (गोपुर) सातं्रगतले, आता 
पाचमिली (गोपुर) ऐक. (९२) 
 
 स्तूपीच्या अग्रापासून उिरापयंत २३ भाग केले असता प्रस्तराची उंची दोन भाग, खाबंाची उंची 
२१/२ अंश, त्याच्या त्रनम्मे मंचाचे माप (११/४ अंश) असाव.े खाबंाची उंची तीन अंश, त्याच्या त्रनम्मे (११/२ 
अंश) प्रस्तराची उंची. खाबंाची उंची २१/२ भाग, (९३, ९४) 
 
 त्याच्या त्रनम्मे (११/४ अंश) मंचाचे माप, खाबंाची उंची दोन भाग, प्रस्तराची उंची एक अंशाची व 
कंधराची उंची तेवढीच (एक भाग) असावी. (९५) 
 
 त्रशखराची उंची २१/२ (तीन?) अंश, स्तूपीचे माप एक अशं (असाव)े. पाचमिली गोपुर सातं्रगतले. 
आता सहामिली (गोपुर) ऐक. (९६) 
 
 [२११/२ त्रवभाग होतात. ्ोक ९३ मधील खाबंाचंी उंची ३१/२ व मंचाची उंची १३/४ भाग घेतली तर 
२३ भागाचंा त्रहशोब पुरा होतो.] 
 
 उिरापासून स्तूपीपयंत २९ अंश केले असता दोन भाग प्रस्तराचंी उंची, खाबंाची उंची चार अंश 
(९७)  
 
 मंच १३/४ भाग, (उरलेल्या) मिल्याचें माप सामान्यतः एकच (वर त्रदल्याप्रमािे असते.) खाबंाची 
उंची साडेतीन अंश व त्याच्या त्रनम्मे प्रस्तराची उंची असते. (९८) 
 
 स्तूपीचे माप एक अंश असाव.े सहामिली (गोपुर) सातं्रगतले. आता सातमिली (गोपुर) ऐक. 
उिरापासून स्तूपीचे ३६ अंश केले असता (९९) 
 
 मंचाची उंची २१/२ भाग, खाबं ४१/२ अंश, दोन भाग प्रस्तराची उंची, खाबंाची उंची चार अंश, (१००) 
 
 मंच १३/४ अंश असावा. खाबंाचे माप ३१/२ अंश, मंचाची उंची १३/४ अंश, खाबंाचे माप तीन अंश, 
(१०१) 
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 त्याच्या त्रनम्मे प्रस्तराची उंची (११/२ अंश), खाबंाची उंची २१/२ (भाग), त्याच्या त्रनम्मे (११/४ भाग) 
मंचाचे माप, खाबंाची उंची दोन भाग, (१०२) 
 
 प्रस्तर एक भागाने, गलाचे माप एक अशं, त्रशखर २३/४ भाग व उरलेले भाग (एक अंश) स्तूपीची 
उंची असते. (१०३) 
 

गोपुराचे अलंकरि 
 
 सातमिली (गोपुर) सातं्रगतले. आता अलंकार सागंतो. मण्डपाप्रमािे हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, द्वारशोभा 
करावी. (१०४) 
 
 दण्डाप्रमािे द्वारशाला असावी. द्वारप्रासाद सदनाच्या आकाराप्रमािे असावा. हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, 
द्वारहम्यच मात्रलकाकार कराव.े (१०५) 
 
 द्वारगोपुर शालेच्या आकाराप्रमािे कराव.े ककवा हे कल्पत्रविमा, (द्वारशालेपासून) द्वारगोपुरापयंत 
(सवच गोपुरे) शालेच्या आकाराप्रमािे कल्पावीत. (१०६) 
 
 त्याचं्यामध्ये प्रथम, ब्राह्मिश्रषे्ठा, मी द्वारशोभा सागंतो. (द्वारशोभा) एक, दोन ककवा तीनमिली व 
सवच अलंकारासंह असते. (१०७) 
 
 प्रत्येक मुखापाशी महानासी असून दोन्ही बािंूना वशंनासीका असतात. स्वस्स्तकाकृती लहान 
नात्रसका वर सातं्रगतलेल्या रीतीप्रमािे, हे ब्राह्मिा, खूप असाव्यात. (१०८) 
 
 दोन स्तूपींसह ककवा लुपाकार (छप्पराप्रमािे) त्रशखर असाव.े ककवा मण्डपाप्रमािे (त्रशखर 
असाव.े) त्या (गोपुराला) ‘श्रीकान्त’ म्हितात. (१०९) 
 
 शीषच शालेच्या आकाराप्रमािे असून तेथे पुढे मुखापाशी व मागील बािूस सहा नासी असाव्यात. 
दोन्ही बािंूना पुष्ट्कळ वशंनासी असून दोन स्तूपी असाव्यात. (११०) 
 
 आतमध्ये खाबं व उिर असलेल्या त्याला (द्वारशोभा गोपुराला) ‘अत्रतक्रान्त’ म्हितात. (११०१/२) 
 
 प्रत्येक मुखापाशी सहा नासी व दोन्ही बािंूना पाश्वचनात्रसका असतात. त्रशखर सभाकार असते. 
त्याला ‘स्कन्दकान्त’ ककवा ‘त्रविय’ म्हितात. (१११, ११११/२) 
 
 अशी नेहमी तीन प्रकारानंी द्वारशोभेची कल्पना करावी. (११२) 
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 प्रत्येक मुखापाशी चौरस व अधचकोत्रट आकाराच्या महानासी असतात. त्याचप्रमािे दोन्ही 
बािंूनादेखील (महानासी असतात.) त्रतच्या (महानासीच्या) आकाराचा पिंर असावा. (११३) 
 
 [कोत्रट म्हििे धनुष्ट्य, अधचकोत्रट म्हििे अध्या धनुष्ट्याप्रमािे वक्र आकार.] 
 
 शीषच शालाकार असून त्रवषम (तीन) संखयाचं्या स्तूपींसह त्रवशाल असलेल्या या द्वारशालेला 
‘त्रवशालालय’ म्हितात. (११४) 
 
 अधचकोत्रट व हिार अंगे असलेल्या भद्रनात्रसका दोन्ही बािंूना (असाव्यात.) दोन्ही बािंूना वशंनासी 
असून त्रवषम (तीन) स्तूपींसह असाव.े अल्पनासी प्रत्येक खाबंावर असते. सवच अवयवानंी युक्त्त अशा (या 
द्वारशालेला) त्रवशषेतः ‘त्रवप्रतीकान्तालंकार’ म्हितात. (११५, ११६) 
 
 पूवीप्रमािे (परंतु) मिल्यावंर चारी त्रदशानंा भद्र असावते. चार महानासी असलेले, शीषापाशी 
भद्रासह, आतमध्ये खाबं व उिर याचं्यासह असलेले व त्रवषम (तीन) स्तूत्रपकासंह असा द्वारशालेचा हा 
त्रतसरा प्रकार सातं्रगतला. द्वारप्रासाद सागंतो. (११७, ११८) 
 
 आतमध्ये खाबं व उिर असलेले, मंडप इत्यादींनी अलंकारलेले असून दाराच्या त्रठकािी दाराच्या 
सवच अंगासंत्रहत भद्रासह दार असते. (११९) 
 
 शालेच्या पूवेकडे व पत्रश्चमेकडे भद्रासह भद्रनात्रसका (असावी). त्रनरत्रनराळ्या प्रकाराचें अत्रधष्ठान, 
खाबं, वते्रदका, िालतोरि (असावीत.) (१२०) 
 
 आतमध्ये खाबं व उिर असून मध्यभागी तोरि असते. दोन्ही बािंूना दण्डाप्रमािे मुख असून 
िुद्रनासींनी अलंकात्ररलेला असतो. (१२१) 
 
 त्रशखर शालाकार असून िाळी वगैरेंनी भषूत्रवलेला असा हा ‘केशात्रवशालालंकार’ होतो. मिल्यावंर 
वर त्रदल्याप्रमािे, दोन्ही बािंूना (तसेच) पुढच्या व मागच्या मुखापंाशी चार महानासी असतात. त्रवषम 
(तीन) स्तूपींसह द्वारप्रासाद असतो. (१२२, १२३) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, मी द्वारहम्याचे लिि सागंतो. मिल्यावंरती पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे (अलंकार) 
करावते. (१२४) 
 
 सभेप्रमािे शीषच असून स्वस्स्तकाच्या आकृतीप्रमािे नात्रसका असतात. खाबं व उिर याचं्यासह सम 
(ककवा त्रवषम) स्तूपी असतात. (१२५) 
 
 कूटाचे त्रशखर नासीसह असून त्या नासीला त्रवषम संखयेच्या स्तूपी असतात. कूट वगैरे मिल्याचें 
(अलंकार) पूवीप्रमािेच कल्पावते. (१२६) 
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 पुढे व मागे नासी असून रंुदीच्या दोन अंश त्याचें त्रनगचमन असाव.े त्रशखर शालाकार असून स्तूत्रपका 
अष्टकोनी असावी. (१२७) 
 
 शालेच्या त्रनगचमनासह, त्रनरत्रनराळ्या अलंकारासंत्रहत, त्रनरत्रनराळ्या प्रकारचे अत्रधष्ठान, खाबं तसेच 
उपपीठ असावते. (१२८) 
 
 द्वारहम्याचे तीन प्रकार सातं्रगतले. (आता द्वार–) गोपुराचे लिि ऐक. चारी त्रदशानंा भद्र असलेले, 
आतमध्ये खाबं व उिर याचं्यासह– (१२९) 
 
 शालेच्या आकाराप्रमािे त्रशखर असलेले, प्रत्येक मुखापाशी महानासी असलेले, दोन्ही बािंूना 
महानासी असून प्रत्येक खाबंाला अल्पनासी असलेले– (१३०) 
 
 (द्वारगोपुर) ‘मािादण्ड’ म्हिून प्रत्रसद्ध आहे. आता ‘श्रीत्रवशाल’ ऐक. पूवीप्रमािेच मिल्याचें 
त्रवभाग असून तळापासून वरपयंत कमी कमी होत गेलेले (?)– (१३१) 
 
 सभेच्या आकाराप्रमािे ककवा शालेच्या आकाराप्रमािे त्रशखर असलेले, त्रनरत्रनराळ्या प्रकारचे 
अत्रधष्ठान, खाबं, वते्रदका इत्यादींनी अलंकात्ररलेले– (१३२) 
 
 चारी त्रदशानंा महानासी असून उपत्रदशानंा िुद्रनात्रसका असलेले (असे ‘श्रीत्रवशाल’ असते.) 
(१३२१/२) 
 
 त्यानंतर ‘चतुभुचि’ सागंतो. मिल्याचें त्रवभाग पूवीप्रमािेच असून मध्यभागी हिी असलेल्या एका 
भद्रासह, त्रनरत्रनराळ्या प्रकारचे अत्रधष्ठान, खाबं, वते्रदका इत्यादींनी अलंकात्ररलेले– (१३३, १३४) 
 
 सभेच्या आकाराप्रमािे ककवा शालेच्या आकाराप्रमािे त्रशखर असलेले, प्रत्येक मुखापाशी महानासी 
असून दोन्ही बािंूना दोन दोन नात्रसका असलेले, (१३५) 
 
 आतमध्ये खाबं व उिर यासंह, प्रत्येक मिल्याला प्रस्तर असून, आतमध्ये त्रिना असतो व 
त्याच्यामध्ये हिीची मतूी असलेले (असे हे ‘चतुमुचख’ असते.) (१३६) 
 
 असे द्वारगोपुराचे तीन प्रकार असतात. अत्रलन्द्र आत्रि कभत ही तळमिल्यावर सारखयाच भागाचंी 
असतात. योनय प्रस्तर आत्रि सवच अवयवासंह अत्रलन्द्र याचं्यासत्रहत शालेच्या आकाराप्रमािे (ककवा) सभा 
अथवा मात्रलकेच्या आकाराप्रमािे ज्या ज्या दारापाशी (गोपुरापाशी) िो िो (आकार) योनय असेल तो तो 
(आकार) तेथे योिावा. (१३७–१३८१/२) 
 
 [्ोक १०५ पहा] 
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 बाहेरील बाहेरील खाबं ककवा कभतीतील खाबं तसेच गभचगृह, कभती या पूवीप्रमािेच योिाव्यात. 
अत्रलन्द्र, हारान्तर ककवा कभतीत नसलेले स्तम्भ व प्रस्तर याचं्यावर पात्रहिे त्रततक्त्या मिल्यापंयंत गोपान 
इत्यादी निी करावी. कूटकोष्ठादींचे अलंकारदेखील (पात्रहिे त्रततक्त्या) वरच्या मिल्यापयंत करावते 
(१३९–१४१) 
 
 मिल्याचें अलंकार गलापयंत असावते. त्रशखर दण्डाप्रमािे व शालेच्या आकाराप्रमािे असेल तर 
त्या (त्रशखराला) शालाकार म्हितात. (१४२) 
 
 लुपा वापरून आयताकार त्रशखर केले तर त्यास सभाकार (त्रशखर) म्हितात. त्रित्रवत्रष्टने (?) 
मण्डपाने प्रस्तर झाकलेले असतील तर त्या मण्डपाला व (त्रशखराला) मात्रलकाकृत्रत म्हितात. असे गोपुर 
सातं्रगतले, पत्ररवाराचा त्रवधी ऐक. (१४३–१४४) 
 
 काश्यपणिल्पातील गोपुरलक्षि हे पंचेचाणळसावे पटल संपले. 
 

पणरवार देवता 
 

 आता त्रवशषेतः संपूिच पत्ररवारत्रवधी, आठ, १६ आत्रि ३२ (पत्ररवार देवताचंा) अनुक्रमाने सागंतो. 
(१) 
 
 अंतमचण्डलात सवच पत्ररवार योिू नये. हे ब्राह्मिा, अतंहारात आठ पत्ररवार (देवता) असाव्यात. (२) 
 
 १६ पत्ररवार (देवता) असतील तर मध्यहारापयंत त्याचंी योिना करावी. ३२ पत्ररवार (देवता) 
असतील तर चवथ्या प्राकारापयचत (त्या देवताचंी योिना) असावी. (३)  
 
 त्या त्या प्राकाराच्या मध्ये ककवा प्राकाराच्या कभतीच्या आश्रयाने (या देवता असतात.) मलू 
प्रासादासह सवच ित्रमनीचे लाबंी व रंुदीने आयत करून त्याचे नऊ भाग करावते व त्यातील मध्यभागी 
मूलप्रासाद असतो. असे केल्यावर (मलू प्रासादाच्या देवतेच्या) अध्या दृष्टीच्या भागापासून पूवेकडे क्रमाने 
(पत्ररवार देवता) असाव्यात. (४, ५) 
 
 पूवेला नंदीची स्थापना करावी. आननेय त्रदशलेा अस्नन असावा. दत्रिि त्रदशलेा अस्ननदुनध (?) 
ककवा दत्रििेला सात माता असतात. (६) 
 
 दत्रिि त्रदशलेा वीरभद्र ककवा गिपती असावा. एकच मूती असेल तर दत्रिि ककवा नैर्च त्य त्रदशलेा 
त्रवघ्न त्रवनायक (गिपती) असतो. (७) 
 
 कुमार (कार्ततकेय) पत्रश्चम त्रदशलेा व वायव्य त्रदशलेा ज्येष्ठा (गौरीची मतूी स्थापावी.) उिरेला 
केशवाचे स्थान असते ककवा तेथे कात्यायनी असावी. (८) 
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 ईशान्य त्रदशलेा सूयाची (मतूी) असावी ककवा त्याची प्रत्रतमा अथवा पीठ असाव.े प्रत्रतमा घरासह 
करावी व पीठ असल्यास ते घरात्रशवाय असाव.े (९) 
 
 पत्रश्चम (इदं्राची त्रदशा), आननेय व ईशान्य या त्रदशानंा असलेल्या मूती पत्रश्चमात्रभमुख असतात. 
दत्रिि, पूवच व वायव्य या त्रदशानंा असलेल्या मूती पूवात्रभमुख असतात. (१०) 
 
 त्रवष्ट्िूचे मुख पूवच त्रदशलेा असून उिरेकडे दुगा असल्यास त्रतचे तोंड दत्रििेकडे असते. सौम्यमुद्रा 
असलेल्या सप्तमाता िर उपत्रदशानंा असतील तर त्याचें तोंड पत्रश्चमेकडे असाव.े (११) 
 
 सप्तमातृकाचं्या डाव्या बािूला स्थात्रपलेल्या त्रवघ्नहत्याचे (गिपतीचे) तोंड पूवेकडे असाव े असे 
सागंतात. पत्रहल्या ककवा दुसऱ्या ककवा त्रतसऱ्या (प्राकाराच्या) कभतीत चण्डेश्वराचे देवालय असते. (१२) 
 
 [त्रशल्परत्न ४२·२७ त चण्डेश्वराचे मुख दत्रिि ककवा पत्रश्चम त्रदशकेडे असते अशी अत्रधक मात्रहती 
त्रदली आहे.] 
 
 बत्रलपीठाच्या पढु्यात तीन दण्ड अंतरावर नंदीचे स्थान असते. ककवा ३१/२ दंड (अंतरावर) असते. 
या दोघामंधील (३ व ३१/२ दण्डामंधील) अंतराचे आठ भाग केले असता (नंदीचे) स्थान (बत्रलपीठाच्या) 
पुढच्या बािूला नऊ प्रकारचे असते. (१३, १४) 
 
 [येथे दण्ड याचा अथच मूल प्रासादाची रंुदी असा आहे. कारिागमात दण्डाची व्याखया त्रदली आहे, 
‘मूलप्रासाद त्रवस्तारं यिद्दण्डत्रमहोच्यते ।’ वृिपीठ हा शब्द बत्रलपीठ असा घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 असे हे आठ पत्ररवार (देवताचें विचन) झाले. आता १६ (पत्ररवारदेवताचें विचन) ऐक. िेिाचे २५ 
भाग करून इंद्रभागाकडून (पूवचत्रदशकेडून) अनुक्रमाने इन्द्र, अत्रश्वनौ, अस्नन, त्रपतर आत्रि त्याचप्रमािे यम, 
रोत्रहिी आत्रि त्रनर्च त्रत तसेच आप्सरागि, (१५, १६) 
 
 वरुि, र्त्रष, वायू आत्रि त्याचप्रमािे रुद्र, चदं्र, िेिपाल आत्रि शकंर व सूयच मूलप्रासादाकडे पाहत 
आहेत अशा रीतीने प्रदत्रििक्रमाने स्थापावते. कोनाकडे (उपत्रदशानंा) असलेल्या देवाचंी तोंडे पूवेकडे 
आत्रि पत्रश्चमेकडे असावीत. (१७, १८) 
 
 पत्रश्चमेकडील (देव) पूवात्रभमुख व दत्रििेकडील (देव) उिरात्रभमुख हे कल्पत्रविमा, योिावते. १६ 
(पत्ररवारदेवता) अशा सातं्रगतल्या. आता ३२ (पत्ररवारदेवता) सागंतो. (१९)  
 
 चवथ्या प्राकारापयंत िेिाचे ८१ त्रवभाग करून बाहेरील ६४ भागातं पूवेकडून अनुक्रमाने, (२०) 
 
 अनन्त, अभय, भय आत्रि त्याचप्रमािे मोत्रटसूक्ष्म, गौरी, त्रवष्ट्ि,ू ब्रह्मा, शकंर आत्रि तसेच भगूृ, 
(२१) 
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 शकंर, कौत्रशक, एकाि तसेच गिेश, सरस्वती त्याचप्रमािे लक्ष्मी आत्रि तसेच एकरुद्र, (२२) 
 
 पशुपत्रत, (अष्ट–) वसू, महादेव व त्रिमूती, कुबेर, रुद्र, कालास्नन, श्रीकण्ठ, नागदेवता, (२३) 
 
 भीम, पृथ्वी तसेच त्रशखण्डी आत्रि मरुत्, अत्रि व शनैश्चर असे ३२ पत्ररवार (देव) असतात. (२४) 
 
 ककवा पृथ्वीच्या िागी गौरीची स्थापना करावी व गौरीच्या िागी पृथ्वी ठेवावी, उरलेले (देवाचंी 
स्थाने) पूवीप्रमािेच असावते. (२५) 
 
 सवच देवाचंी तोंडे त्रवशषेतः आतमध्ये (मलू प्रासादाकडे) वळलेली असावीत. गौरीसाठी मात्रलका 
ककवा त्रवमानाची कल्पना करावी. (२६) 
 
 इतर देवासंाठीदेखील त्रवमान ककवा मंडप असावा. मूल प्रासादाच्या पाऊिपट ककवा त्रनम्मे ककवा 
पावपट, (२७) 
 
 गभचगृहाइतके, गभचगृहाच्या त्रनम्मे ककवा पाऊिपट मापाचे ककवा तीन, चार, अथवा पाच हात 
पत्ररवार (देवतेचे) देवालय असाव.े (२८) 
 
 आभास (प्रकारच्या) प्रासादात या मापानेच (पत्ररवारदेवालय) बाधंाव.े शास्न्तक इत्यादी 
(प्रकारातं) मूल प्रासादाप्रमािे (पत्ररवार) देवालयासाठी सुंदर असे सदन कराव,े याहून वगेळे केल्यास ते 
(सदन) त्रवपत्रिकारक होते. (२९, २९१/२) 
 
 [त्रशल्परत्न ४२·६३ त शास्न्तकादी प्रकारच्या मलू प्रासादाचं्या बाबतीत आभास सदनाकत्ररता 
त्रदलेला पत्ररवारदेवालयासबंधंीचा त्रनयम त्यानंाही लागू होतो असे त्रदले आहे.] 
 
 तीनमिली मण्डपाच्या आकाराचे, चार दारे असलेले नंदीचे घर कराव.े उरलेल्या 
(पत्ररवारदेवतानंा) त्यानंा योनय असे घर कराव.े पत्ररवार (देवतासंाठी) घराची मात्रहती सांत्रगतली. (आता) 
प्रत्रतमेची लििे ऐक. (३०, ३१)  
 
 सकलमतूीसाठी (मलू प्रासादातील मूतीसाठी) िे दार व गभचगृह याचें माप घेतले त्याच मापाने 
पत्ररवार (देवताचं्या) देवालयाकंत्ररता माप घ्याव.े (३२) 
 
 सवच (पत्ररवारदेवता) उभ्या ककवा बसलेल्या असतात. िात्रत (प्रकारच्या) प्रासादात ३२ 
पत्ररवारदेवताचंी योिना करावी. (३३) 
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 छन्द (प्रकारच्या प्रासादात) १६ (पत्ररवारदेवता असाव्यात) व उरलेल्या (आभास वगैरेंच्या 
प्रासादात) आठ (पत्ररवारदेवता असाव्यात.) ककवा सवच प्रकारच्या देवालयातं सवच प्रकारच्या (आठ, १६ 
ककवा ३२ पत्ररवारदेवताचंी) कल्पना करावी. (३४) 
 
 िाती वगैरे प्रकारच्या प्रासादातंील पत्ररवारदेवताचंी मापे प्रत्रतमालििात सातं्रगतल्याप्रमािे 
असावीत. पत्ररवार (देवतामंध्ये) पत्रहल्यादंा नंदीचे लिि सागंतो. (३५) 
 
 उंचीचे १५ त्रवभाग केले असता एक अंशाचे अंगुल होते. (अशा) ४० अंगुलानंी मुखापासून 
पाठीमागील भागापयंत (नंदीची) लाबंी होते. (३६) 
 
 [नंदीची उंची १५ अंगुले व लाबंी ४० अंगुले आहे. त्रशल्परत्न २१·१ मध्ये गल शब्दाऐविी मुख शब्द 
आहे व तो बरोबर समिून भाषातंर केले आहे कारि त्याने नंदीचे लाबंी, उंचीचे माप त्रमळते.] 
 
 कपाळापासून मानेपयंत सात अंगुले (अंतर) सांगतात. तेथून मानेची उंची आठ अंश असून 
छातीच्या शवेटापयंतचे अंतर १६ अंगुले होते. (३७)  
 
 [त्रशल्परत्न २३·२ मध्ये पूवोक्त्तच्या ऐविी उरोन्तं हा शब्द आहे व तो योनय वाटतो.]  
 
 चारी पायाचं्या माडंीची लाबंी सहा अंगुले सातं्रगतली आहे. गुडघ्याचे माप दोन अंगुले व िाघेंचे माप 
सहा अंगुले असाव.े (३८)  
 
 खुराचे माप दोन अंगुले व त्याची उंची तेवढीच (दोन अंगुले) असावी. कशगामंधील अंतर आठ अंश 
व कशगाचंी उंची चार अंश असावी. (३९) 
 
 कशगाचं्या मुळाची रंुदी चार अंगुले सागंतात. (कशगाचंी) रंुदी मुळापासून क्रमाक्रमाने कमी करीत 
अग्रापाशी पाव अंगुल असावी. (४०)  
 
 शहाण्या मािसाने कशगाचंा मध्यभाग थोडासा वक्र ठेवावा. कपाळाची रंुदी नऊ अंश व तोंडाची रंुदी 
पाच अंगुले असावी. (४१) 
 
 (तोंडाची) िाडी तेव्हढीच (पाच अंगुले) सागंतात. डोळा एक अंगुलाचा असावा. दोन 
डोळ्यामंधली कपाळाची उंची चार अंश सातं्रगतली आहे. (४२) 
 
 डोळ्यापंासून कानाचं्या सीमेपयंत म्हििे कानाचंी लाबंी पाच अंश असावी. कानाचं्या मुळाची रंुदी 
दोन अंगुले असावी. (४३) 
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 (कानाच्या) मधल्या भागाची रंुदी चार अंगुले व अग्राची रंुदी एक अंगुल असावी. (कानाची) िाडी 
अधा अंगुल सागंतात. नाकाची लाबंी दीड अंगुले (व) रंुदी एक अंगुल सागंतात. खोली त्रततकीच (एक 
अंगुल) सागंतात. नाकाची उंची एक अंगुल असावी. (४५) 
 
 तोंडाची लाबंी पाच अंगुले, खालचा ओठ दोन अंगुले, वरील ओठ तीन अंगुले असे युक्त्तीने 
अनुक्रमाने माप घ्याव.े (४६) 
 
 त्रिभेची लाबंी, रंुदी व िाडी (अनुक्रमे) तीन, दोन व एक अंगुले सागंतात. मानेची (खालच्या 
भागाची) रंुदी दहा अंश असावी. त्रतच्या मुळाची (रंुदी) १२ अंगुले असावी. (४७) 
 
 मानेच्या (वरच्या भागाच्या) मुळाच्या मागील (भागाची) रंुदी आठ अंगुले असावी. मानेच्या पुढील 
भागाची रंुदी सहा अंगुले सातं्रगतली आहे. (४८) 
 
 वकशडाची उंची चार अंगुले व रंुदी सहा अंगुले, मानेच्या अग्राची िाडी २१/२ अंगुले सागंतात. (४९) 
 
 शरीराच्या मध्यभागाची रंुदी २४ अंगुले असावी. पाठीमागील रंुदी १२ अंश, िसे िमेल तसे 
युक्त्तीने कराव.े (५०) 
 
 पूवेकडच्या (म्हििे पुढच्या) पायाच्या माडंीच्या मुळाची रंुदी पाच अंगुले असावी. त्याच्या पढुच्या 
अग्राचा भाग चार अंगुले व िाघेंचे मूळदेखील तेवढेच (चार अंगुले) असाव.े (५१) 
 
 िंघेच्या अग्राची (रंुदी) तीन अंगुले असावी, खुराची रंुदी ३१/२ अंश, पत्रश्चमेकडील (म्हििे 
मागच्या पायाच्या) माडंीची मुळापासून रंुदी चार अंगुलापंासून क्रमाने बारीक करावी. (५२)  
 
 अग्राची रंुदी आठ अंगुले, मुळाची रंुदी सहा अंगुले, िाघेंच्या अग्राची रंुदी चार अंगुले (व) खुराची 
रंुदी चार अंश असावी. (५३) 
 
 माडंीची लाबंी पाच अंगुले व गुडघ्याची लाबंी दोन अंगुले असते. िंघा पाच अंगुले लाबं व खुराची 
लाबंी तीन अंगुले असते. (५४) 
 
 [्ोक ३८ त िंघा सहा अंगुले लाबं त्रदली आहे.] 
 
 शपेटीची मुळापासची रंुदी तीन अंगुले व अग्रापाशी (रंुदी) ११/२ अंगुले असते. शपेटीची लाबंी 
िाघेंच्या पढुच्या बािूच्या सीमेपयंत असून त्रवशषे म्हििे (शवेटी) केसाचंा गोंडा असावा. (५५) 
 
 शपेटीच्या टोकापाशी केसासंह रंुदी चार अंगुले असावी. केसाच्या भागाची मूळ व अग्र याचंी रंुदी 
एक अंश असून केसाचंी लाबंी चार अंगुले असावी. (५६) 
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 वृषाण्डाची लाबंी व रंुदी सवच बािंूनी तीन अंगुले असावी, व त्याची िाडी दोन अगुंले, उरलेल्या 
भागाची लाबंी चार अंगुले असावी. (५७) 
 
 उंचीत एक अंगुलाइतके िाड असते असे सागंतात. प  ककवा भद्रपीठावर बसलेला (उभा?) 
ककवा त्रनिलेला (बसलेला?) दाखत्रवतात. (५८) 
 
 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...(?) सोन्याचा, ताबं्याचा ककवा लोखंडाचा नंदी 
करावा. (५९) 
 
 [्ोक ५८१/२ अशुद्ध आहे.] 
 
 लाबंी, रंुदी, िाडी, खोली वगैरेत थोडादेखील कमी असू नये–म्हिून कत्याने लिियुक्त्त(नंदी) 
करावा. (६०) 
 
 याउलट केले तर वाईट फले त्रमळतात. नंदीचे लिि सातं्रगतले, अननीचे लिि ऐक. (६१) 
 

अनलेश्वर 
 

अनलेश्वराचे (अग्नीचे) लक्षि 
 
 अनलेश्वर उिम दशताल (उंचीचा) करावा. दोन तोंडे, एक छाती, दोन नाक आत्रि सहा पोट 
(पोकळ्या) असतात. (६२) 
 
 तीन साखळ्या, तीन पाय आत्रि सात त्रिभा असतात. उिव्या तोंडात चार त्रिभा व डाव्या तोंडात 
तीन त्रिभा असतात. (६३) 
 

मेंढरावरती बसलेला, चार कशगे असलेला (व) िटामुकुट यानंी अलंकात्ररलेला असतो. उिव्या 
बािूला चार हात व डाव्या बािूला तीन हात असतात. (६४) 
 
 उषा (?), शस्क्त्त, अस्नन त्याचप्रमािे स्त्रकु् व स्त्रवु उिव्या हातातं (खालून वर) असतात. (शस्क्त्त, 
अन्न, स्त्रकु् व स्त्रवु उिवीकडील चार हातातं धारि केलेली असतात.) डाव्या हातातं त्रवशषेतः तोमर, पंखा 
व तुपाचे भाडें असते. (६५) 
 
 शरीर सोन्यासारखे (लखलखते) सागंतात व डोळे कपगट रंगाचे असतात. (डोक्त्याच्या पाठीमागे) 
प्रभामण्डल असून प पीठावर उभा असतो. रेशमी वस्त्र घातलेले असते. अशी अनलेश्वराची कल्पना 
करावी. (६६, ६६१/२) 
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सप्तमातृकाचंी नावे 
 

सप्तमातृकाचें लक्षि 
 
 ब्राह्मी, माहेश्वरी आत्रि तसेच कौमारी व वैष्ट्िवी, वाराही आत्रि त्याचप्रमािे इन्द्रािी व चामुण्डा या 
सात माता आहेत. (६७, ६७१/२) 
 

वीरभद्र–णवनायक 
 

[णवनायकाचे लक्षि] 
 
 (त्याचं्या) उिव्या व डाव्या बािंूना (अनुक्रमे) वीरभद्र व त्रवनायक असावते. (६८) 
 
 (वीरभद्र व गिपती यानंा) चार हात, तीन डोळे असून ते िटामुकुटाने सुशोत्रभत असतात. सवच 
दात्रगने घातलेले असून पाढंऱ्या रंगाचा बलै काढलेला ध्वि असतो. (६९) 
 
 शुल (धारि केलेला) व अभय (मुदे्रत असलेला) असे उिवीकडील दोन हात असतात. गदा 
(धारि केलेला) व वरद (मुद्रा असलेला) असे डावीकडील दोन हात असतात. (७०) 
 
 वडाच्या झाडाखाली पाढंऱ्या कमळावर बसलेले, चार तोंडे व चार हात असून (त्याचंा रंग) 
सोन्यासारखा असतो. (७१) 
 
 [्ोक ६९–७१ यातं वीरभद्र व त्रवनायक याचें विचन त्रदले आहे.] 
 

ब्राह्मी 
 
 उिवीकडील (हातात) शलू (धरलेली) व अभय (मुदे्रत) असलेली, (डावीकडील हात) वरद 
(मुदे्रत) असलेली व अिमात्रलका (धारि केलेली), शभंर पाकळ्याचं्या कमळाच्या आसनावर बसलेली, 
हंस वाहनामुळे सुशोत्रभत त्रदसिारी, (७२) 
 

माहेश्वरी 
 
 िटामुकुट असलेली, त्रपवळे रेशमी वस्त्र नेसलेली, सुंदर व ब्रह्मवृिापाशी असलेली, ब्रह्मािी 
याप्रमािे सागंतात. (७३) 
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 चार हात, तीन डोळे आत्रि खूपच गडद ताबंडा रंग असलेली, उिव्या हातातं शूल व अभय (मुद्रा) 
असलेली व डाव े हात वरद (मुदे्रत) आत्रि िपमाळ (धारि केलेले) असतात. िटामुकुट असलेली, 
शकंराप्रमािे त्रदसिाऱ्या हीस ईश्वरी असे म्हितात. (७४, ७५) 
 

कौमारी 
 
 चार हात, तीन डोळे व ताबंडी वसे्त्र नेसलेली, सवच दात्रगने घातलेली, रत्नानंी सुशोत्रभत केलेली, 
(७६) 
 
 शस्क्त्त व कोंबडा हातात धारि केलेली व वरद व अभयमुदे्रत (असलेल्या) हाताचंी, मोर काढलेला 
ध्वि घेतलेली व औदंुबर वृिाखाली असलेली (ही कौमारी असते.) (७७) 
 
 शखं, चक्र धारि केलेली, वरद व अभय मुदे्रत (असलेल्या) हाताचंी, सुस्तनी, सुंदर चेहऱ्याची, 
सावळ्या रंगाची, सुंदर डोळे असलेली, (७८) 
 

वैष्ट्िवी 
 
 त्रपवळे रेशमी वस्त्र नेसलेली, त्रकरीटमुकुट धारि केलेली, रािवृिाच्या आश्रयाखाली व गरुड 
काढलेला ध्वि असलेली, त्रवष्ट्िूच्या अलंकारानंी अलंकृत केलेली अशी वैष्ट्िवी देवी करावी. (७९, ७९१/२) 
 

वाराही 
 
 करंिवृिापाशी, रेडा काढलेला ध्वि असलेली, चार हात, तीन डोळे आत्रि सवच दात्रगन्यानंी 
सुशोत्रभत असलेली, त्रकरीटमुकुट धारि केलेली, पोवळ्याप्रमािे (ताबंडे) मुख असलेली, उिवीकडील 
(एका) हातात अंकुश व (दुसरा हात) अभयमुदे्रत असतो. डावीकडील हात वरदमुदे्रत असून, शस्क्त्त 
(दुसऱ्या हातात धारि केलेली) असते. (अशी ही वाराही असते.) (८०–८११/२) 
 

इन्द्द्रािी 
 
 कल्पवृिाखाली असून, हिी काढलेला ध्वि असतो, व मेंढ्यावर (हिीवर?) बसलेली (अशी 
इदं्रािी असते.) (८२) 
 
 [इंद्रािीचे विचन अपुरे आहे. 
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 येथे प्रत्येक मूतीपाशी त्रनरत्रनराळे प्रािी असलेले वगेळेवगेळे ध्वि सातं्रगतले आहेत. येथे ध्वि याचा 
अथच झेंडा असा नसून ओळखत्रचन्ह असा आहे. मूतीच्या आसनापाशी हे प्रािी दाखत्रवतात व त्याचं्यावरून ती 
माता ओळखता येते.] 
 

चामुण्डा 
 
 चार हात, तीन डोळे व ताबंड्या रंगाची, वर नेलेले केस असलेली, कपाल व शूल धारि केलेली, 
वरद व अभय (मुदे्रत) हात असलेली, (८३) 
 
 (नर) मुण्डाचंी माला धारि करून प पीठावर बसलेली, वाघाचे कातडे वस्त्र म्हिून नेसलेली, 
स्तनभाग नागेन्द्राने आच्छात्रदलेली, (८४) 
 
 मोठ्या व बाहेर दाढा आलेली, भयंकर चेहऱ्याची, वडाच्या झाडासमीप असलेली अशी चामंुडेची 
लििे आहेत. एकटी मतूी असताना याच लििाचंी (चामुण्डा) करावी. (८५) 
 
 सवच (माता) उिवा पाय मुडपलेला व डावा पाय (खाली) लाबंत्रवलेला अशा (बसलेल्या) 
असतात. असे हे सात माताचें लिि मी सातं्रगतले. (८६) 
 
 काश्यपणिल्पातील सात माताचें लक्षि हे िेहेचाणळसावे पटल संपले. 
 

णवनायक 
 
 आता त्रवशषेाने त्रवनायकाचे लिि सागंतो. पायापासून पगडीपयंत (पगडी धरून) ६४ अंश (उंची) 
असावी. (१) 
 
 कपाळ व मस्तकाची सीमा यातंील अंतर दोन अंगुले सागंतात. ककवा तेथून (मस्तकापासून) 
(अत्रि–) सूिाच्या अंतापयंत चार अंगुले (अंतर) असते. (२) 
 
 माडंी ६१/२ अंश असावी. गुडघ्याची लाबंी तीन अंगुले असावी. िंघा माडंीइतकीच (६१/२ अंश) 
लाबं असून, पायाच्या तळव्याची उंची तीन अंश असते. (३) 
 
 आंगठ्याच्या टोकापयंत (पायाच्या तळव्याची) लाबंी सात अंगुले असावी. आंगठ्याची लाबंी दोन 
अंश व करंगळी ११/२ अंश असावी. तिचनीपासून करंगळीपयंत प्रत्येक (बोट) उंच करीत िाव.े (४, ४१/२) 
 
 [पाय आडवा ठेवल्याने पाऊल उभे येते त्यामुळे करंगळी सवांत खाली व तिचनी सवांत वर येते 
असे म्हिता येईल. पि मग आंगठा सवांत वर येतो व तसा उल्लखे पात्रहिे, तेव्हा या ्ोकाधाचा अथच 
तिचनीपासून करंगळीपयंत बोटाचंी लाबी कमी कमी करीत िावी असा करावयास हवा.] 
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 हाताची लाबंी १३ अंगुले, प्रकोष्ठाची (कोपर ते मनगट) लाबंी नऊ अंगुले, हाताच्या तळव्याची 
लाबंी चार अंगुले, मधल्या बोटाची लाबंी तीन अंश, तिचनी व अनात्रमका दोघाचंी लाबंी (प्रत्येकी) २१ यव 
असावी. करंगळी व आंगठा याचंी लाबंी १७ यव असावी. (५–६१/२) 
 
 आंगठ्यापासून करंगळीपयंत त्याचंी रंुदी बारा, आठ, नऊ, आठ व सात यव सागंतात. त्याचं्या 
त्याचं्या रंुदीच्या पाऊिपट नखाचंी रंुदी सातं्रगतली आहे. (७, ८) 
 
 (नखाग्र) नखाच्या रंुदीच्या पाऊिपट व्यासाच्या दीघच वृिायताप्रमािे असतात. (८१/२) 
 
 [्ोकाधच ९ फार अशुद्ध असल्याने अथच लागत नाही.] 
 
 प्रकोष्ठाची रंुदी चार अंगुले, हाताची रंुदी ६१/२ अंगुले. हाताच्या मुळाची रंुदी हस्तकोष्ठाच्या 
(बगलेच्या) खाली एक अंगुल अंतरावर आठ अंश असावी. (१०) 
 
 त्याच्या खाली हाताची (रंुदी) सात अंगुले व दण्डाच्या मध्यभागी (रंुदी) दहा अंगुले असावी. 
हाताच्या मूळाची (कोपरापाशी रंुदी) सहा अंगुले असून त्याची लाबंी २२ अंश असावी. (११) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, हाताची (रंुदी) त्याच्या अग्रापयंत क्रमाक्रमाने दीड अंगुलाने कमी करीत िावी 
(म्हििे मनगटाची रंुदी ४१/२ अंगुले येईल.) हाताचं्या मध्ये दोन त्रछदे्र असावीत. (१२) 
 
 [बहुधा हात आत्रि कूस याच्या मधले अतंर दाखत्रवण्यासाठी प्रत्येकी एक त्रछद्र असाव ेअसा अथच 
असावा.] 
 
 डाव्या दाताची लाबंी चार अंगुले असते असे सागंतात. उिवीकडे दाताचे केवळ मूळ असते व 
डाव्या दाताचे मूळ दाखवीत नाहीत. (१३) 
 
 खालचा ओठ दोन अंगुले लाबंीने बाहेर आलेला असावा. डोळ्याचंी लाबंी व रंुदी सहा यव 
सातं्रगतली आहे. (१४) 
 
 मानेची रंुदी पाच अंगुले व त्रतची तेवढीच असावी. कानाची (लाबंी) मुळापाशी दोन अंगुले असते व 
त्याची (मुळापाशी) िाडी अधा अंगुले असते. (१५) 
 
 हिीच्या तोंडासारखे त्रदसेल तसे, हे ब्राह्मिा, (गिपतीचे) मुख असाव.े दोन हातामंधील अतंर ३२ 
अंगुले असाव.े (१६) 
 
 कुशींमधले अतंर १९ अंगुले असते. स्तनामंधील अतंर १० अंगुले असून त्रहक्कामंधील (बगलामंधील) 
अंतर त्याच्या दुप्पट (२० अगुंले) असते. (१७) 



 अनुक्रमणिका 

 
 स्तनाचा मध्यभाग दोन यव रंुदीचा व स्तनाच्या वतुचळाचा व्यास दोन अंगुले असावा. स्तनाच्या 
खालच्या भागाची रंुदी १५ अगुंले सागंतात. (१८) 
 
 उदरमध्याची रंुदी २२ अंगुले मात्रहती आहे. बेंबीची खोली व रंुदी २१/२ अंगुले सागंतात. (१९) 
 
 कलगाची लाबंी तीन अंगुले व त्याच्या त्रनम्मे (११/२ अंगुले) त्याची रंुदी असावी. अण्डाची लाबंी व 
रंुदी तीन अंगुले सातं्रगतली आहे. (२०) 
 
 माडंीची रंुदी १२ अंश, गुडघ्याची रंुदी नऊ अंश, (व) िंघेच्या मुळाची रंुदी सात अंगुले सागंतात. 
(२१) 
 
 आत्रि िंघेच्या (अग्राची) रंुदी २१/२ अंगुले सागंतात. त्रतची (िंघेची) अग्रापयंच लाबंी ६१/२ अंगुले 
असावी. (२२) 
 
 गुडघ्याची लाबंी व रंुदी तीन अंगुले सातं्रगतली आहे. आंगठ्यापासून करंगळीपयंत बोटाचंी लाबंी 
अनुक्रमे १२१/२, सहा, आठ, पाच आत्रि सहा यव असते; व त्याचंी रंुदी पाव अंगुले (दोन यव) असावी. 
(२३, २३१/२) 
 
 नखाची रंुदी (बोटाच्या रंुदीच्या) पाऊिपट असून त्याच्या त्रनम्मे व्यासाची वृिायत आकाराची 
नखागे्र असावीत. (२४) 
 
 दोन्ही पायावंर उभा ककवा त्रवशषेतः प पीठावर बसलेला, उिव्या हातात स्वतःचा दात, डाव्या 
हातात कत्रपण्डक (पाश?), सोंडेने मोदक धरलेला व उिवीकडील हातात अंकुश असतो. डाव्या हातात 
पाश, नाग ककवा लहान अिमाला असावी. (२५, २६) 
 
 तीन डोळे असतात, सोन्यासारखा रंग असतो व रेशमी वस्त्र नेसलेला असतो. उभा गिपती असेल 
तर तो अभगं (आभगं?) ककवा समभगं कल्पावा. (२७) 
 
 आसनावर बसलेला असेल तर डावा पाय मुडपलेला असून उिवा पाय (खाली) लाबंत्रवलेला 
असतो. (२७१/२) 
 
 [्ोकाधच २८ वा फार अशुद्ध आहे त्यामुळे अथच लागत नाही.] 
 
 त्रवशषेतः शरीर डाव्या बािूला ककत्रचत वाकलेले (झुकलेले) कराव.े नागाचे (ककवा व्यालाग्र 
नावाच्या गवताचे?) िानव ेअसाव.े त्रकरीटमुकुट घातलेला असतो. (२९) 
 



 अनुक्रमणिका 

 ककवा करंडमुकुट अथवा िटामुकुट धारि केलेला, सवच दात्रगने घातलेला, भव्य शरीराचा व 
मोठ्या पोटाचा असावा. (३०) 
 
 असा त्रवनायक सातं्रगतला, षण्मुखाचे लिि ऐक. (३१) 
 
 काश्यप (णिल्पा)तील णवनायकाचे लक्षि हे सत्तचेाणळसावे पटल संपले. 
 

षण्मुख 
 

[पणरवारदेवताचें लक्षि] 
 

षण्मुख लक्षि 
 

 लििसंपन्न (अशी) स्कन्दाची (मूती) पाच तालाच्या मापाने करावी. स्कन्दाचे लिि यात त्याच्या 
मापाची तसेच खोली, िाडी वगैरेंची सवच मात्रहती त्रदली आहे. (१) 
 
 [वस्तुतः अिूनपयंत पाच तालाच्या प्रत्रतमेच्या अंगोपागंाचं्या मापाची मात्रहती त्रदलेली नाही व ती 
पुढेही त्रदलेली नाही.] 
 
 दोन हात, चार हात, सहा हात ककवा १२ हात असावते. उिवीकडील हातातं शस्क्त्त, बाि, खड ग, 
चक्र आत्रि प्रास व डावीकडील हातातं पीस, खड ग, काकूटक (खेटक?) त्याचप्रमािे धनुष्ट्य, दण्ड आत्रि 
नागंर (हे) बारा हात असलेल्या (स्कन्द) मूतीने धारि केलेले असावते. (२, ३) 
 
 सहा हात असलेल्या मूतीत उिव्या बािूकडील दोन हातातं खड ग व शस्क्त्त आत्रि डाव्या (तीन) 
हातातं (अनुक्रमे खालून वर) खेटक, अिमाला आत्रि कोंबडा असावते. (४) 
 
 [उिवा एक हात अभयमुदे्रत असावा.] 
 
 चार हात असलेल्या स्कन्दमतूीत उिवीकडील दोन हातापंैकी (एक हात) अभयमुदे्रत (व दुसऱ्या 
हातात) शस्क्त्त धरलेली असावी व डाव्या हातातं कोंबडा व अिमाला धरलेली असावीत. (५) 
 
 दोन हात असलेल्या मूतीत डाव्या हातात कोंबडा व उिव्या हातात शस्क्त्त धारि केलेली असते. 
िी मात्रहती (येथे) सातं्रगतली नाही ती उमा व स्कंद याचं्यासह असलेल्या शकंराच्या मूतीच्या (विचनात) 
त्रदलेली आहे त्याप्रमािे असावी. (६) 
 
 स्कन्द (मूती) चे लिि सातं्रगतले आता ज्येष्ठा (देवीचा) संपूिच त्रवधी सागंतो. (६१/२) 
 



 अनुक्रमणिका 

जेष्ठा देवी 
 

जेष्ठादेवीचे लक्षि 
 

 दोन हात असून अननीप्रमािे विच असावा. ओठ लाबं, नाक मोठे व उंच असते. (७) 
 
 स्तनभाग लाबंट असून कंबरेचे वस्त्र त्रनळ्या ककवा ताबंड्या रंगाचे असते. उिव्या हातात कमळ 
(उत्पल) व डावा हात कटक (मुदे्रत) असावा. (८) 
 
 भद्रपीठावर सुखासीन बसलेली (अशी) व दोन्ही पाय खाली लाबं सोडलेले असतात. सवच प्रकारचे 
दात्रगने घातलेली व रत्नानंी सुशोत्रभत केलेली असावी. (९) 
 
 कावळा काढलेला ध्वि (त्रचन्ह) व अनुचरासंह असून (कपाळावर) त्रटळा असावा. त्रतच्या उिव्या 
बािूला नंदी ककवा वृषवाहन (शकंरमूती) असावा. (१०) 
 
 दोन हात असलेल्या मूतीत उिव्या हातात दण्ड व डावा हात सूत्रच (मुदे्रत) असावा. उिवा पाय 
लाबंत्रवलेला व डावा पाय आसनावर मुडपलेला असतो. (११) 
 
 पाढंऱ्या रंगाचा, भव्य शरीराचा, सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला, करण्डमुकुट घातलेला, रेशमी वस्त्र 
नेसलेला असा वृषवाहन (शकंर) (देवीच्या) उिव्या बािूस व अस्नन (त्रतच्या) डाव्या बािूस असावते असे 
सागंतात, (१२, १२१/२) 
 
 उिम स्तन असलेली, युवतीप्रमािे अंगोपागं असलेली आत्रि सवच प्रकारच्या दात्रगन्यानंी 
भषूत्रवलेली, कािळाप्रमािे काळा रंग असलेली, ताबंड्या वस्त्राने भषूत्रवलेली अशी ज्येष्ठा सातं्रगतली; 
(आता) दुगेचे लिि सागंतो. (१३, १४) 
 
 चार हात, दोन डोळे असून सावळ्या रंगाची, सौम्य (दशचन), पीताम्बर नेसलेली, मोठे स्तन व 
पाश्वचभाग असलेली, (१५) 
 
 करण्डमुकुट घातलेली, सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेली, उिव्या हाताने अभय (मुद्रा) दशचत्रविारी व 
डाव्या हातात कटक धारि केलेली, (१६) 
 
 वरच्या उिव्या हातात चक्र व (वरच्या) डाव्या हातात शखं धारि केलेली, प पीठावर 
समपादस्थानात (उभी) असलेली, (१७) 
 
 [शरीर दण्डाप्रमािे सरळ ताठ असून दोन्ही पावलावंर समान भार असलेल्या मूतीला 
समपादस्थानातील मूती म्हितात.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 नागेन्द्राने स्तन बाधंलेले असून ताबंडी काचोळी नेसलेली अशी दुगा सातं्रगतली, (आता) त्रवष्ट्िचेू 
लिि सागंतो. (१८) 
 

णवष्ट्िु 
 

णवष्ट्िूचे लक्षि 
 
 त्रकरीटमुकुट, कडदोरा इत्यादींनी अलंकात्ररलेला, पीताम्बर नेसलेला सौम्य (मुदे्रचा) व चार 
हातासंह (अशी) त्रवष्ट्िु (मतूी) असते. (१९) 
 
 (दोन हाताचंी मूती असेल तर) उिवा हात अभय (मुद्रा दशचत्रवतो), डाव्या हातात कटक असते. 
(चार हाताचंी मूती असेल तर) डाव्या हातातं (खालून वर) गदा व प  व उिव्या हातातं शखं व चक्र 
असतात. (२०) 
 
 प पीठावर स्थात्रपलेली असून धान्याप्रमािे श्यामविाची असते. बसलेली ककवा उभी (त्रवष्ट्िुमूती) 
असून उिव्या, डाव्या बािंूना श्रीसह ककवा केवळ (एकटी) अशी त्रवष्ट्िुमतूी सागंतात. (२१, २११/२) 
 
 एक मुख, दोन हात, िात्रतकलगाप्रमािे विच असतो. ककत्रचत उमललेली दोन कमळे वर 
उचललेल्या हातातं धरलेली असतात. करण्डमुकुट घातलेला व सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला असतो. (२२, 
२३) 
 
 उिव्या हातात शस्क्त्त व डाव्या हातात अंकुश असतो. पोट व मान मोठे असतात. डाव्या बािूला 
चंद्र असावा. (२४) 
 
 दोन डोळे असून सौम्य मुद्रा असलेला, कसहासनावर बसलेला ककवा हिीवर बसलेला असतो. 
(२५) 
 
 असा इन्द्र सातं्रगतला. आता अत्रश्वनौंची (मात्रहती) सागंतो. (२५१/२) 
 
 [्ोक २२ ते २५१/२ इन्द्रमतूीची लििे त्रदली आहेत.] 
 

अणश्वनौ 
 
 भद्रकसहासनावर बसलेले, त्रवश्वात सुंदर रूपाचें दोन अत्रश्वनौ असतात. (२६) 
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 दोघेही डाकळबाच्या फुलाप्रमािे (ताबंडाभडक) विच असलेले व उपपीठावर बसलेले, पूिच 
उमललेल्या ताबंड्या कमळाप्रमािे डोळे असून (हातातं) कमंडलू धारि केलेले असतात. (२७) 
 
 नासत्य व दस्त्र ही नाव ेअसलेले, िटामुकुट धारि केलेले, प्रत्येकी दोन हात असलेले, मालाचं्या 
दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेले, (२८) 
 
 उिवा हात अभय (मुद्रा दशचत्रविारा), डाव्या हातात पुस्तक असून दोघाचें उिव ेपाय लाबंत्रवलेले 
असतात. डाव ेपाय आसनावर मुडपलेले असतात. (२९) 
 
 हे दोघे त्रवधायक (शल्य) त्रचत्रकत्सक असून देवाचें वैद्य आहेत. हे ब्राह्मिा, त्याचं्या अनुक्रमे डाव्या 
व उिव्या बािंूना चामरधारी धृत्रत व संिीवनी उभ्या असतात. पाठीमागच्या बािंूना त्रपवळ्या व कपगट 
विाच्या त्रवशल्यकरिी (नावाच्या) दोन त्रस्त्रया (उभ्या) असतात. (३०, ३१) 
 
 डाव्या बािूला धन्वतंरी व त्याचप्रमािे डाव्या बािूला आिेय (र्षी) असावते. ते (अनुक्रमे) 
त्रपवळ्या व ताबंड्या विाचे असून काळे वस्त्र नेसलेले असतात. (३२) 
 
 खड ग व खेटक याचं्यासह सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेले असे अत्रश्वनौ सातं्रगतले. अस्नन पूवी 
(सातं्रगतला) तसाच असावा. (३३) 
 

णपतर 
 
 त्रपतर त्रपवळ्या रंगाचे, म्हातारे, केस बाधंलेले, यज्ञोपवीत घातलेले, दोन हाताचें व पाढंरे वस्त्र 
नेसलेले असतात. (३४) 
 
 नागाचं्या अलंकारासत्रहत, चंद्राप्रमािे त्रफकट चेहऱ्याचे, मोठ्या मनाचे (त्रपतर) फळीच्या 
भद्रपीठावर बसलेले असतात. डावा हात डाव्या गुडघ्यावर असून, उिवा हात सूत्रच (मुद्रा दशचत्रवतो) असे 
त्रपतराचें रूप सागंतात. (३५–३६१/२) 
 
 त्रपतराचें लिि सातं्रगतले. त्यानंतर ववस्वत (यमाचे) लिि ऐक. (३७) 
 

वैवस्वत 
 
 दोन हाताचंा, काळ्या रंगाचा, खड ग व खेटक धारि केलेला असतो. मोठ्या दाढा असलेले तोंड 
असून, ताबंड्या रंगाची उटिी ल्यालेला असतो. (३८) 
 
 ताबंडे वस्त्र नेसलेला उग्र (मुदे्रचा) त्रकरीटमुकुट धारि केलेला, फुललेल्या अंगाराप्रमािे लाल 
डोळे असलेला, भव्य रेड्यावर बसलेला यम असतो. (३९) 



 अनुक्रमणिका 

 
 वैवस्वताच्या दोन्ही बािंूना तसेच िवळच दाराच्या दोन्ही बािंूना उग्र मुदे्रचे त्रचिगुप्त व ककनर उभे 
असतात. (४०) 
 
 ते अनुक्रमाने काळ्या व सावळ्या रंगाचे असून दोघेही ताबंडे वस्त्र नेसलेले असतात. उग्रतेि अशा 
या दोघाचं्या पाठीमागच्या बािूला मृत्यू उभा असतो. (४१) 
 
 त्रनळ्या व रक्त्ताप्रमािे ताबंड्या रंगाच्या दोन चामरधारी त्रस्त्रया पुढे असून, हे ब्राह्मिा, त्याचंी शमच व 
धमच अशी नाव ेआहेत. (४२) 
 
 यम कसहासनावर बसलेला ककवा रेड्यावर बसलेला (दाखत्रवतात.) यमाचे लिि सातं्रगतले, 
रोत्रहिीचे लिि ऐक. (४३) 
 

रोणहिी 
 

रोणहिीचे लक्षि 
 
 दोन हाताचंी, करण्डमुकुट घातलेली, लाल विाची, सुदंर, (व) सवच दात्रगने ल्यालेली, हातात 
नाग असून शुभ्र वस्त्र नेसलेली, (४४) 
 
 बसलेली ककवा उभी अशी सात संखयाचंी रोत्रहिी असावी. अशी रोत्रहिी सातं्रगतली, नंतर नैर्च तीचे 
लिि (सागंतो.) (४५) 

णनर्श णत 
 

णनर्श तीचे लक्षि 
 
 त्रनर्च ती त्रनळ्या रंगाचा, दोन हाताचंा व महाकाय असतो. उिव्या हातात खड ग व डाव्या हातात 
खेटक असते. (४६) 
 
 त्रपवळे वस्त्र नेसलेला, रुद्ररूपी, भयंकर, मुखात लाबं दाढा असलेला, सवच दात्रगने घातलेला, 
पे्रतावर बसलेला, िगत्पत्रत, (४७) 
 
 ताबंड्या रंगाचे केस असलेला, उभा ककवा बसलेला हा त्रनर्च ती सातं्रगतला. त्यानंतर अप्सराचें 
(लिि) ऐक. (४८) 
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आप्सरा 
 

अप्सराचें लक्षि 
 
 रसरशीत कातं्रत असलेल्या, ताबंड्या रंगाच्या, लाबंसडक व पुढे कुरळे केस असलेल्या, 
त्रनरत्रनराळ्या बंधातं (poses) असून त्रनरत्रनराळ्या फुलानंी अलंकृत केलेल्या असतात. (४९) 
 
 सवच (अप्सरा) रेशमी वस्त्र नेसलेल्या, माडं्या, स्तन व पाश्वचभाग मोठा असलेल्या, मध्यभागी बारीक 
(कृशकटी), सौम्य व ककत्रचत हसरे मुख असलेल्या, (५०) 
 
 त्रनरत्रनराळी उटिी अंगोपागंावंर ल्यालेल्या, भद्रपीठावर उभ्या असलेल्या, समभगंात असलेल्या 
अशा सात अप्सराचंा समुदाय असतो. (५१) 
 
 अप्सरा अशा सातं्रगतल्या. आता वरुि (लिि) सागंतो. (५११/२) 
 

वरुि 
  

वरुिाचे लक्षि 
 

वरुि पाढंऱ्या रंगाचा, दोन हाताचंा व हातातं पाश असलेला, सवच दात्रगन्यासंह करंडमुकुट 
घातलेला, त्रपवळे वसे्त्र नेसलेला, शान्त मुदे्रचा व अत्यतं बलवान दाखत्रवतात. (५३) 
 
 यज्ञोपवीत घातलेला व मगरावर बसलेला असतो. (५३१/२) 
 

र्षींचे लक्षि 
 
 र्षी त्रपवळ्या विाचे, त्रनरत्रनराळ्या रंगाचंी वसे्त्र नेसलेले, वृद्ध, दोन हाताचें, शातं मुदे्रचे, िटािूट 
धारि केलेले असून हृदयाच्या सीमेपाशी हाताचंी ओिंळ केलेले व यज्ञोपवीतासह असतात. (५४, ५५) 
 
 भस्माचा त्रिपुंड असून उभे असतात. उिव्या हातात दण्ड व डाव्या हातात छि धरलेले असते. 
(५६) 
 
 ककवा दण्ड व छि याचं्यात्रशवाय असलेले, डावा हात ज्ञानमुद्रा दशचत्रवत असलेले (व) डाव्या 
गुडघ्यावर डावा हात ठेवलेले (असे र्षींचे लिि असते. (५७) 
 
 भगुृ, अगस्स्त, वत्रसष्ठ, गौतम तसेच अंत्रगरस, त्रवश्वात्रमि (व) भारद्वाि असे सात र्षी सागंतात. 
(५८) 
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मरुत् 
 

मरुताचे लक्षि 
 
 दोन हाताचंा, महा बलवान, धुरकट डोळ्याचंा व धुराप्रमािे (त्रनळसर) रंगाचा, उिव्या हातात 
ध्वि व डाव्या हातात दण्ड धरलेला, (५९) 
 
 वाकलेला हात असलेले, त्रठपक्त्याचं्या वस्त्रांनी भषूत्रवलेला, त्रनरत्रनराळे दात्रगने घातलेला असा वाय ू
(असतो.) त्याचे केस पसरलेले (त्रवस्कटलेले?) असतात. (६०) 
 
 लवकरच यािेला त्रनघण्यास उत्सुक असा कसहासनावर बसलेला असतो. असा वायू सातं्रगतला, 
रुद्राचे लिि ऐक. (६१) 
 

रुद्र 
 

रुद्राचे लक्षि 
 
 चार हात, तीन डोळे आत्रि िटामुकुटाने भषूत्रवलेले, काळसर वस्त्र नेसलेले व सवचिि शुभ्र विाचे 
असतात असे सागंतात. (६२) 
 
 प पीठावर, सरळ असलेल्या दोन्ही पायावंर उभे असलेले (समस्थानक), सवच दात्रगन्यासंह सवच 
(प्रकारच्या) फुलानंी अलंकात्ररलेले, (६३) 
 
 उिवीकडील (दोन हातापंकैी) एक हात अभय (मुद्रा दशचत्रविारा) व दुसरा परशू धारि केलेला व 
डावीकडील हात वरद (मुदे्रचा) व कृष्ट्िमृग धारि केलेला असतो. (६३१/२) 
 
 महादेव, त्रशव, रुद्र, शकंर, नीललोत्रहत, ईशान, त्रविय आत्रि ईश, देवदेव, भवोद भव (व) 
कपालीश असे ११ रुद्र सागंतात. (६५) 
 

(चंद्र) 
 
 चंद्र कसहासनावर बसलेला, कुन्दाच्या फुलाप्रमािे (ककवा) शखंाप्रमािे पाढंरा शुभ्र विच असलेला, 
(डोक्त्याच्या मागे) प्रभामंडल असून, दोन हात व सौम्य मुदे्रचा असतो. (६६) 
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  बसलेला ककवा उभा, हातात कुमुद व उत्पल (ही कमळे) धरलेली आहेत, अगंात सोन्याचे 
यज्ञोपवीत घातलेला (व) सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला (असतो.) (६७) 
 
 पाढंरे वस्त्र नेसलेला, शान्त मुदे्रचा, सवच प्रकारच्या फुलानंी अलंकात्ररलेला (असा चंद्र असतो.) 
(६७१/२) 
 

(के्षत्पाल) 
 

िेिपाल, सात्रत्त्वक, रािस व तामस असे तीन प्रकारचे असतात. (६८) 
 
 पाढंरा, लाल आत्रि काळा असे सात्रत्त्वकादी (िेिपालाचें अनुक्रमे) रंग असतात. दोन ककवा चार 
हाताचंा सात्रत्त्वक, रािस सहा हाताचंा आत्रि तामस आठ हाताचंा असून (ते) तीन डोळ्याचें व दोन्ही पाय 
सरळ (समस्थानक) असे प पीठावर ककवा भद्रपीठावर उभे असतात. (६९, ७०) 
 
 उिव्या हातात शलू व दुसऱ्या हातात कवटी असते. दोन हात असे सातं्रगतले. आता चार हात 
सागंतो. (७१) 
 
 उिवीकडील व डावीकडील वरच्या हातातं (अनुक्रमे) खट वागं व खड ग असते व खालचे हात 
(अनुक्रमे) अभय व वरद मुदे्रत असतात. (७२) 
 
 पूवीप्रमािेच वरील हात असून (खालच्या) डाव्या हातात दोन लहान घंटा असतात. सात्रत्त्वक 
(िेिपालाचे लिि) असे सातं्रगतले. हे सुव्रता, रािस (िेिपालाचे लिि) ऐक. (७३) 
 
 उिवीकडील तीन हातातं शूल, खड ग व घंटा असतात व उिव्या (डाव्या?) हातातं खेटक, 
कवटी आत्रि नागपाश असतात. (७४) 
 
 तामस (िेिपालाच्या) उिव्या हातात धनुष्ट्यबाि धरलेले असतात. उरलेल्या (हातातं) रािस 
(िेिपालाप्रमािे आयुधे) असावीत. केस ताबंडे असून वर बाधंलेले असतात. (७५) 
 
 [येथे उिव्या हातात धनुष्ट्य व डाव्या हातात बाि असे विचन पात्रहिे.] 
 
 उग्र दृष्टीचे, त्रनरत्रनराळ्या नागानंी भषूत्रवलेले, तीन डोळ्याचें (व) अननीप्रमािे रूप असलेले (असे) 
िेिपाल कल्पावते. (७६) 
 

ईि 
 
 ईश दोन हाताचंा, शान्त मुदे्रचा, सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला, िटामुकुटासह, पाढंरीशुभ्र वसे्त्र 
नेसलेला व उभा असतो. (७७) 
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 पाढंरे यज्ञोपवीत घातलेला, पाढंऱ्या कमळावर उभा असून उिव्या हातात व शूल व डाव्या हातात 
कवटी असते. (७८) 
 
 ईश (लिि) असे सातं्रगतले. त्यानंतर क्रमाने (येिाऱ्या) भास्कराचे (लिि) सागंतो. (७८१/२) 
 

भास्कर 
 

सूयाचे लक्षि 
 
 दोन हात असलेले, (दोन्ही) हातातं कमळ धरलेले, ताबंड्या प सनावर उभे असलेले, ताबंडे 
(प्रभा) मण्डल असलेले, करंडमुकुटासह, लाल वसे्त्र नेसलेले, छन्नवीरासंह सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेले 
असे १२ सूयच मात्रहती आहेत. (७९–८०१/२) 
 
 त्रवकतचन, त्रववस्वान्, मातचण्ड, भास्कर, रत्रव, लोकपाल, प्रकाश, लोकसािी त्रित्रवक्रम, आत्रदत्य 
आत्रि तसेच सूयच, अंशुमाली, त्रदवाकर असे बारा आत्रदत्य उिर त्रदशपेासून क्रमाने असतात. (८१–८२१/२)  
 
 असे १६ संखयाचें (पत्ररवार देव) सातं्रगतले. आता ३२ (सखंयाचें पत्ररवारदेव) सागंतो. (८३) 
 

(अनन्द्त) 
 
 सौम्य मुदे्रचा, चार हाताचंा, सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला अनन्द्त असतो. िपाफुलाप्रमािे लाल रंग 
असलेला, करण्डमुकुटासह पाढंरे वस्त्र नेसलेला, शान्त (मुदे्रचा), तीन डोळ्याचंा, कमळावर स्थात्रपलेला, 
अभय व वरदमुदे्रत (दोन हात असून वरच्या दोन हातातं) कटक व शलू धारि केलेले असतात. असा 
पत्रवि (अनन्त असतो.) (८४, ८५) 
 
 सूयश चार हाताचंा, शान्त (मुदे्रचा), सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला, सोन्याप्रमािे विच असलेला, रेशमी 
वस्त्र नेसलेला असतो. (८६) 
 
 अभय (व) वरद मुदे्रत (हात असिारा, वरच्या हातातं) खड ग व खेटक धारि करिारा, पि (प
?) पीठावर उभा असा सूयच कल्पावा. (८७) 
 
 अभय चार हाताचंा, शान्त (मुदे्रचा), िटामुकुटाने अलंकात्ररलेला, गडद ताबंड्या रंगाचा (व) सवच 
दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला असतो. (८८) 
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 भव सोन्याप्रमािे रंग असलेला, रेशमी वस्त्र नेसलेला, अभय व वरद (मुद्रा दशचत्रविारा) व शलू 
आत्रि पाश धारि करिारा, दोन्ही हातावंर नाग असलेला, सौम्य मुदे्रचा आत्रि दोन डोळ्याचंा असतो. 
(८९, ८९१/२) 
 

गौरी 
 

(गौरी) 
 

 अत्यंत सुंदर, शान्त (मुदे्रची), सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेली, त्रनरत्रनराळे गन्ध (उटिी) ल्यालेली, 
त्रपवळ्या फुलानंी शोभायमान त्रदसिारी करण्डमुकुट घातलेली (व) प पीठावर उभी, (९०, ९१) 
 
 कंबरेत ककत्रचत वळलेली, मोठ्या माडं्या, पाश्वचभाग व स्तन असलेली, रेशमी पट्टा अगंावर असून, 
त्रनरत्रनराळी वसे्त्र नेसलेली अशी सुंदर, (९२) 
 
 धान्याप्रमािे श्यामलविाची, दोन्ही हातातं ताबंडे कमळ धारि केलेली, गुडघ्यापयंत लाबं हात 
असलेली व सगळीकडे समभागात (समभगंात?) असलेली, (९३) 
 
 त्रफक्त्या त्रनळ्या रंगाची, शान्त मुदे्रची, सोनेरी वस्त्र नेसलेली, चार हात, तीन डोळे (व) सवच 
दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेली, (९४) 
 
 अभय, वरद (मुदे्रत) तसेच टंक व शूल धारि केलेली असे सकल (शकंरमूतीच्या) लििात िसे 
(सातं्रगतले आहे) तसे गौरीचे लिि सातं्रगतले. (९५) 
 
 या केवळ (एकया गौरीच्या) मूतीला शहाण्या मािसाने, या प्रमािेच, (वर त्रदलेली लििे 
असलेलीच) स्थापावी. (९५१/२) 
 

िवश 
 

(िवश) 
 
 शवच, चार हात, शान्त (मुदे्रचा), सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला (व) िटामुकुटासंह (असतो.) शखं 
(ककवा) कंुदाच्या फुलाप्रमािे (पाढंऱ्या) रंगाचा, अभय व वरद (हाताचं्या मुद्रा असलेला), खड ग, खेटक 
धारि केलेला, प पीठावर उभा असलेला असा हा शवच असतो. (९६–९७१/२) 
 

(ब्रह्मा) 
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चार तोंडे, चार हात, हत्ररतालाप्रमािे (त्रहरवा) विच असलेला, िटामुकुटासंह असलेला, कपगट 
डोळे व सापाचंी भषूिे असलेला, कृष्ट्िात्रिन उिरीय (वस्त्र) म्हिून नेसलेला (व) यज्ञोपवीतासह, (९८, 
९९) 
 
 पाढंरे वस्त्र नेसलेला, शान्त मुदे्रचा, साखळीसह कडदोरा असलेला, पाढंऱ्या रंगाचे उटिे 
ल्यालेला, कुण्डलानंी सुशोत्रभत कान असलेला, (१००) 
 
 उिव्या (हातातं) अिमाला आत्रि तसेच कूचच धारि केलेला, डाव्या (हातातं) कमण्डलू व कुश 
त्याचप्रमािे उिव्या हातातं स्त्रकु, स्त्रवु असलेला, (१०१) 
 
 तुपाची थाळी व व कुश डाव्या हातातं धरलेला ककवा अभय व वरद (मुदे्रत असलेले) खालचे हात 
असलेला, हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, बसलेला असताना दोन्ही पायाचें आंगठे परस्परानंा त्रचकटून असतात व 
मेढ्रमुळाच्यावरती तळवा वर करून डावा हात ठेवलेला असा, (१०२, १०३) 
 
 उिवा हात त्याच्यावर सारखा ठेवावा. उिव्या हातात अिमाला व डाव्या (हातात) कमण्डलू 
असावा. (१०४) 
 
 [डाव्या हाताचा तळवा वर केलेला असून त्याच्यावर उिव्या हाताचा तळवा पालथा ठेवलेला 
असतो.] 
 
 उिव्या बािूला सरस्वती व डाव्या बािूला सात्रविी असाव्यात. हे ब्राह्मिा, त्या प पीठावर 
बसलेल्या ककवा उभ्या दाखवाव्यात. (१०५) 
 

णिव 
 

(णिव) 
 
 त्रशव, ज्याला तुलना नाही अशा पाढंऱ्या रंगाचा व चार हाताचंा असून सवच दात्रगन्यानंी युक्त्त, पाढंरे 
वस्त्र व यज्ञोपवीत धारि केलेला असतो. (१०६) 
 
 दोन डोळे असून करण्डमुकुट घातलेला असतो. अभय व वरद (मुदे्रत खालचे दोन हात) असून 
(वरच्या दोन हातातं) शलू व पाश धारि केलेले असतात. पत्रवि (दशचन) असून प पीठावर दोन्ही पाय 
सरळ ठेवनू उभा असतो. (१०७, १०७१/२) 
 

भृगु 
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(भृगु) 
 

 भगुृ, पोपटाच्या रंगाचा, शान्त (मुदे्रचा) त्याचप्रमािे पाढंरे वस्त्र नेसलेला, करण्डमुकुट घातलेला, 
अभय व वरद (मुदे्रत असलेल्या) दोन हाताचंा, सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला असतो. (१०८, १०९) 
 
 शुभदायक भगुृ प पीठावर उभा ककवा बसलेला असतो. पूवीच सातं्रगतल्याप्रमािे ईश व 
त्याचप्रमािे अगस्तीची कल्पना करावी. (११०) 
 

अगस्त्य 
 
 मूतीत्रवज्ञान िाििाऱ्यातं श्रेष्ठ (काश्यपा), अगस्तीप्रमािेच कौत्रशकाची मूती करावी. (११०१/२) 
 

कौणिक 
 

(एकाक्ष) 
 

 एक डोळा, चार हात, तीन डोळ्यासंह (?), (१११) 
 
 सुती वस्त्र धारि केलेला, शान्त मुदे्रचा, बन्धूक (वलेीच्या) फुलापं्रमािे लाल रंगाचा, 
िटामुकुटासह सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला, (११२) 
 
 अभय व वरद (मुदे्रत खालचे दोन हात असून, वरच्या दोन हातातं) टंक व शलू असतात. त्रवघ्नेश 
(गिपती) पूवी (सातं्रगतल्या) प्रमािे करून, हे ब्राह्मिा, त्याची स्थापना करावी. (११३) 
 

[गिपतीसाठी पटल सिेचात्रळसाव ेपहाव.े] 
 

सरस्वती 
 

 सरस्वती चार हाताचंी असून पाढंऱ्या कमळावर बसलेली असते. िटामुकुट धारि केलेली, गोऱ्या 
रंगाची व पाढंरे वस्त्र नेसलेली असते. (११४) 
 
 यज्ञोपवीतासह लाल कुण्डलानंी सुशोत्रभत त्रदसिारी, सवच दात्रगने घातलेली, मोत्याचंी माळ 
(गळ्यात असून) सुंदर डोळ्याचंी असते. (११५) 
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 व्याखयान (मुद्रा) आत्रि अिसूि उिवीकडील दोन हातातं (व) (डाव्या हातातं) पुस्तक व 
कुस्ण्डका असतात. तीन डोळे असून मनोहर रूपाची असते. र्नवदे, यिुवेद व सामदेव यांनी मुनी त्रिची 
सेवा करीत आहेत व सुंदर लिियुक्त्त अशी वानदेवी सातं्रगतली आहे. (११६, ११६१/२) 
 

लक्ष्मी 
 

 लक्ष्मी, प सनावर बसलेली, दोन हात असून सोन्याप्रमािे कातंी असलेली, कानातंील 
रत्नित्रडत सोन्याच्या बहुमोल कुण्डलानंी सुशोत्रभत, अत्यंत तरुि, मनोहर अंगोपागं असलेली, वाकड्या 
भुवंया असून चंचल नेिाचंी, (११७, ११८) 
 
 ताबंडे डोळे असून मोठ्या चेहऱ्याची, स्तनद्वयावंर काचोळी घातलेली, डोक्त्याच्या (मागे) 
प्रभामण्डल असून शखं, चक्र, गदा व कमळ धारि केलेली, (?) (११९) 
 
 उिव्या हातात कमळ (व) डाव्या हातात श्रीफळ असाव.े सुंदर कत्रटभाग असून पाश्वचभाग मोठा 
असतो, शोभेल असे वस्त्र नेसलेली, (१२०) 
 
 कडदोरा व साखळी ल्यालेली, सवच प्रकारच्या दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेली (अशी लक्ष्मी असावी.) 
(१२०१/२) 
 

पिुपती 
 
 एकरुद्र त्रवशषेतः एकािाप्रमािे करावा. (१२१) 
 
 पूवीप्रमािेच हे ब्राह्मिा, पिुपतीची मूती स्थापावी. (१२११/२) 
 
 धर, धु्रव, सोम, आप, अनल त्याचप्रमािे अत्रनल, प्रत्युष आत्रि तसेच प्रभाव असे आठ वसू आहेत. 
(ते) ताबंड्या रंगाचे असून (१२२, १२३) 
 
 पीताम्बर नेसलेले, सवचिि बसलेले ककवा उभे, खड ग, खेटक हातातं असून ते सवच दात्रगन्यानंी 
भषूत्रवलेले असतात. करण्डमुकुट घातलेले, रागीट (मुदे्रचे) असे त्याचें विचन आहे. (१२४, १२४१/२) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, महादेव पशुपतीप्रमािे करावा. (१२५) 
 
 णत्मूती, हे त्रद्विसिमा, एकरुद्राप्रमािे करावी. (१२५१/२) 
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कुबेर 
 

(कुबेर) 
 
 कुबेर सवच यिाचंा प्रमुख असून सवच प्रकारच्या दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला असतो. (१२६) 
 
 तापलेल्या सोन्याप्रमािे (लखलखीत) विच असलेला, दोन हातासंह, वरद (व) अभय (मुद्रा 
असलेल्या) दोन हातासंह ककवा डाव्या हातात गदा असावी. (१२७) 
 
 प पीठावर मेघ हेच वाहन असलेला, दोन डोळ्याचंा ताबंडे वस्त्र नेसलेला, सौम्य (मुदे्रचा) 
शखंत्रनधी व प त्रनधी याचं्यासह असतो. (१२८) 
 
 हे त्रद्विोिमा, शखंत्रनधी व प त्रनधी हे दोघेही भतूाचं्या आकाराचे व महाबलवान असून प पीठावर 
बसलेले व दोन्ही हातातं कमळ धारि केलेले असतात. (१२९) 
 
 करण्डमुकुट घातलेले, पाढंऱ्या वस्त्राचे उिरीय घेतलेले असे (कुबेराच्या) उिवीकडे व डावीकडे 
शखंत्रनधी व प त्रनधी असावते. (१३०) 
 
 कुबेराच्या डाव्या बािूला सवचलििसंपन्न देवी करावी. असा कुबेर सातं्रगतला. पूवीप्रमािेच इदं्राची 
कल्पना करावी. (१३१) 
 

कालास्ग्नरुद्र 
 

(कालास्ग्नरुद्र) 
 
 आता कालास्ननरुद्रमूतीचे लिि सागंतो. चार हात, तीन डोळे आत्रि ज्वाळेप्रमािे झळकिाऱ्या 
माळेने सुशोत्रभत असतो. (१३२) 
 
 खङ ग, खेटक याचं्यासह सुंदर अधचचदं्र (भाळी) धारि केलेला असतो. ताबंडे वस्त्र नेसलेला, 
रागीट (मुदे्रचा), सवच प्रकारच्या दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला, ताबंडे व वर गेलेले केस असून कसहासनावर 
बसलेला (असा कालास्ननरुद्र असतो.) (१३३, १३३१/२) 
 

(श्रीकण्ठ) 
 
 चार हात, तीन डोळे आत्रि त्रनळ्या कमळाप्रमािे रंग असतो. करण्डमुकुटासह सवच दात्रगन्यानंी 
भषूत्रवलेला, अभय (व) वरद (मुदे्रत खालचे हात व वरच्या दोन हातातं) टंक व शूल धारि केलेले 
असतात. (१३४, १३५) 
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 ताबंडे वस्त्र नेसलेला, प पीठावर बसलेला असा हा श्रीकंठ सातं्रगतला, नंतर नागदेव सागंतो. 
(१३६) 
 

नागदेव 
 

(नागदेव) 
 
 तीन डोळे, चार हात, सौम्य (मुदे्रचा), ताबंडा विच व पाढंरे वस्त्र नेसलेला, अभय व वरद (मुदे्रत 
खालचे हात) व वरील (दोन्ही) हातातं नाग धरलेले असतात. (१३७) 
 
 नागाला करण्डमुकुटासह पाच फिा असतात. सवच दात्रगने घातलेला (व) प पीठावर बसलेला 
असतो. (१३८) 
 

भीम 
 

(भीम) 
 
 भीम, चार हात असून रागीट (मुदे्रचा), सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला, अभय, वरद (मुद्रा) तसेच 
शूल व पाश धारि केलेला असावा. (१३९) 
 
 पाढंरे वस्त्र नेसलेला तसेच उग्र डोळ्याचंा आत्रि मोठ्या दाढा असलेला, धान्याचे अकुंर आलेल्या 
ित्रमनीप्रमािे त्रनळ्या रंगाचं्या कुरळ्या केसासंह (भीम असावा.) (१४०) 
 

णिखण्ड 
 

(णिखण्ड) 
 
 करण्डमुकुट घातलेला, सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला, पीताम्बर नेसलेला, तसेच प्रसन्न मुदे्रचा, 
(१४१) 
 
 प  ककवा उत्पल दोन्ही हातातं धारि केलेला, प पीठावर बसलेला ककवा उभा, (१४२) 
 
 (असा) त्रशखण्ड कािळाप्रमािे काळ्याकत्रभन्न विाचा, चार हात असून खड ग व खेटक धारि 
केलेला व प पीठावर स्थात्रपत केलेला असतो. (१४३) 
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मरुद्गि 
 

(मरुद्गि) 
 
 मरुद गि, धुराच्या (त्रनळसर) रंगाचे, मुद गरासंत्रहत दोन हात असलेले, केसाचंा सभंार वागवीत 
असलेले (व) सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेले असतात. (१४४) 
 
 रेशमी वस्त्र नेसलेले, सवचिि त्रनरत्रनराळ्या फुलानंी अलंकृत केलेले, टंक, व शूल (हातातं) धारि 
केलेले, मोठ्या माडं्या, पाश्वचभाग, विभाग असलेले, पादपीठावर (उभे असलेले?) असे हे आठ मरुद गि 
असतात. (१४५, १४५१/२) 
 
 

उग्र 
 

(उग्र) 
 
 उग्र, चार हाताचंा, रागीट मुदे्रचा, ताबंडे वस्त्र नेसलेला, करण्डमुकुटासह सवच दात्रगन्यानंी 
भषूत्रवलेला, अभय, वरद (मुद्रा)ंसह वरील (हातातं) टंक (व) शूल धारि केलेला, (१४६, १४७) 
 
 प पीठावर उभा असलेला, पत्रवि व पाढंरे वस्त्र नेसलेला (?) असतो. (१४७१/२) 
 
 [्ोक १४६ त ताबंडे वस्त्र नेसलेला असे विचन आहे.] 
 

िनैश्चर 
 

(िनैश्चर) 
 
 शनैश्चर, काळ्या रंगाचा, दोन हाताचंा, पाढंरे वस्त्र नेसलेला, करण्डमुकुटासह सवच दात्रगन्यानंी 
भषूत्रवलेला, उिव्या हातात दण्ड व डावा हात वरद (मुदे्रत असलेला) असा सागंतात. (१४८, १४९) 
 
 प पीठावर उभा ककवा त्रवशषेतः बसलेला करावा. ककत्रचत आखडून बसलेला व ककत्रचत लहान 
शरीराचा (शनैश्चर) सागंतात. (१५०) 
 
 पत्रहल्यादंा (मूती) अशा प्रकारे सातं्रगतल्या. (आता) पीठाचे लिि ऐक. िी प्रासादाची रंुदी त्रतला 
येथे दण्ड म्हटले आहे. (१५१) 
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मूर्धतपीठ 
 
 २४ अंगुले रंुदी व उंची बारा अंगुले असून त्यातं प ची उंची तीन अंगुले असते. (१५२) 
 
 [प स्त्सक्त्तगुिायलयम् या ऐविी प चं्च तु गुिाङ गुलम् असा बदल करून अथच त्रदला आहे. 
प्रासादाची रंुदी म्हििे एक दण्ड म्हििे ९६ अंगुलाइंतकी. तेव्हा प्रासादाच्या रंुदीला ९६ ने भात्रगतले 
म्हििे अंगुलाचे माप येते. अशा १२ अंगुले रंुदी व उंचीचे पीठ असते.] 
 
 प ची रंुदी (उंची?) सहा अंगुले असून उरलेला वरचा भाग कंप असून तो प च्या बाहेर 
आलेला असतो. दगड, त्रवटा ककवा चनुा यानंी हे (प पीठ) बाधंाव.े (१५३) 
 
 [अंशुमत् काश्यपाप्रमािे २४ अंगुले रंुद, १२ अंगुले उंच प पीठ असून त्याला ४ अंगुले रंुदीच्या 
तीन मेखला असतात. त्याचंी उंची तीन अंगुले असून, प ची उंची तीन अंगुले असावी. प ची रंुदी सहा 
अंगुले असून त्याच्यावर बाहेर त्रनगचमन असलेला कंप असतो.] 
 
 पत्ररवार (देवतासंाठी) ही बैठक सातं्रगतली आहे. महापीठाचे त्रवधान ऐक. िी प्रासादाची रंुदी त्रतला 
येथे दण्ड म्हटले आहे. (१५४) 
 
 मूळ हम्याच्या आिूबािूला सहा ककवा आठ दण्ड, दहा, बारा दण्ड ककवा १५ दण्डापंयंत, १६ ककवा 
१८ (दण्डाइंतक्त्या) अतंरावर महापीठ कल्पाव.े (१५५, १५५१/२) 
 
 ककवा (महा) पीठाच्या िागेचा दुसरा पयाय सागंतो. त्रतसऱ्या, चवथ्या ककवा पाचव्या प्राकाराच्या 
कभतीच्या लाबंी-रंुदीच्या मध्यभागी महापीठ कराव.े त्याचे लिि सागंतात. (१५६, १५७) 
 
 मूळ प्रासादाच्या (गभागाराच्या) दाराच्या उंचीइतकी उिम पीठाची रंुदी असावी. (दाराच्या 
उंचीच्या) पाऊिपट (रंुदीचे) मध्यम (पीठ) सागंतात. दाराच्या उंचीच्या त्रनम्मे (रंुदीचे) कत्रनष्ठ (पीठ) 
असते. (१५८) 
 
 दाराच्या मोकळ्या रंुदीइतकी रंुदी असलेले पीठ मध्यम (कत्रनष्ठ? असते असे) सागंतात. त्याच्या 
दुप्पट (रंुदीचे पीठ) मध्यम सागंतात (व) त्रतप्पट (रंुदीचे) श्रेष्ठ (पीठ) सातं्रगतले िाते. (१५९) 
 
 ककवा एक हात रंुदीचे पीठ अधम, दोन हाताचें मध्यम व तीन हाताचें (पीठ) श्रेष्ठ समितात. 
(१६०) 
 
 [‘त्रिहस्तं वृिमात्मकम्’ या ऐविी ‘त्रिहस्तं श्रेष्ठमुच्यते’ असे शब्द घेऊन अधच त्रदला आहे.] 
 
 [पीठाचे थरत्रवभागाचें विचन त्रदलेले नाही. ते अंशुमत् काश्यपत्रशल्पाप्रमािे, त्याच्या रंुदीइतकी 
(पीठाची) उंची करावी, व उंचीचे २८ भाग करावते. उपानाची उंची दोन भाग असावी. िगती सहा अंश 
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असावी. कुमुदाची उंची पाच अंश व कंप एक अंशाचा सागंतात. कण्ठाची उंची चार अंश व वरचा कंप एक 
अंशाचा असतो. महापट्टी तीन अंशाचंी ककवा त्रवशषेतः दोन भागाचंी असते. प ची उंची चार अंश व दोन 
भाग कर्तिकेची उंची असते. ककवा हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, कर्तिकेची उंची तीन अंश असावी. प ची उंची पाच भाग 
व महापट्टी दोन भाग असते. (अथवा) उपानाची उंची एक अंश असून उरलेले त्रवभाग वरीलप्रमािेच 
असतात. ककवा पीठाची उंची अत्रधष्ठानाइतकी असावी. त्यावरील प ची उंची पीठाच्या उंचीच्या 
एकतृतीयाशं असावी. अत्रधष्ठानात सातं्रगतल्याप्रमािे अतंप्रचवशे व त्रनगचमन कराव.े ककवा प ची उंची तीन 
अंश व कर्तिका पाच अंश असावी. पीठाचा आकार चौकोनी, गोल ककवा अष्टकोनी असावा. ककवा १६ कोनी 
कराव.े त्याच्या दुप्पट गोलाकार कमळ कराव े(?). लोखंडाचे, दगडाचे ककवा त्रवटाचें पीठ कराव.े त्रवटा 
आत असून वरून चनु्याची त्रनरत्रनराळी सुंदर त्रचिे असावीत. प्रािी, मगर, सपच, बलै यानंी ते भषूवाव.े ककवा 
त्रनरत्रनराळ्या रंगानंी सोनेरी, चंदेरी (इत्यादी) भषूवाव.े महापीठाची रंुदी (उंची?) सहा, सात, आठ ककवा 
नऊ भागातं त्रवभागून एक भाग उपपीठाची उंची समिून तो भाग उपपीठाप्रमािे करावा. त्याच्यावरती वरील 
मापाचे महापीठ कराव ेककवा हे त्रद्विोिमा, उपपीठात्रशवाय महापीठ कराव.े] 
 
 (महापीठाच्या) उिर त्रदशकेडील भागात दुमुचख, वायू हे भतू असावते. कर्तिकेच्या वर अत्रवघ्नाची 
(गिपतीची) मूती असावी. यानंा व्योमात्मक म्हितात. (१६१) 
 
 आननेय त्रदशलेा प वरती तामस (व) नैर्च त्य त्रदशलेा पानावरती (कमळ पिावरती) रािस व 
वायव्य त्रदशचे्या भागात सात्रत्त्वक (िेिपाल) असावते. ईशान्य त्रदशलेा त्रवघ्नकता असावा. (१६२) 
 
 त्रवघ्नकते असे सातं्रगतले, (आता) आत्मनत्व सागंतो. पंचभतूात्मक भमूी, अतंत्ररि व स्वगच या 
सवांना, हे ब्राह्मिा, महापीठाचे आत्म असे म्हितात. (१६३, १६३१/२) 
 
 तामस वगैरेंच्या (िेिपालाचं्या) शातंीसाठी पूिेच्या शवेटी बळी द्यावा. (१६४) 
 
 तामस आत्रि आत्मा याचं्या संतुष्टतेसाठी त्रनत्योत्सवाचं्या वळेेला प्रदत्रििा घालाव्यात. पत्रहली 
प्रदत्रििा भतू्रमप्रदत्रििा असून, दुसरी अंतत्ररि (प्रदत्रििा) त्यानंतर (त्रतसरी) स्वगचप्रदत्रििा घालावी. त्या 
त्या लोकातं त्रनवास करिाऱ्याचं्या त्रहतासाठी (व) िगाच्या संकट त्रनवारिाथच, हे साधकोिमा, असे कराव.े 
(१६५, १६६) 
 
 प्रासादाचे तोंड पत्रश्चमेकडे असेल तर लहानशी दुरुस्ती मी सागंतो. नंदीच्या त्रठकािी कुमार व 
कुमाराच्या त्रठकािी नंदी असावा. (१६७) 
 
 पत्रश्चमेकडे महापीठ असाव े (व) इतर सवच पूवीप्रमािेच कराव.े पत्ररवारत्रवधी सातं्रगतला, नंतर 
कलगाचे लिि सागंतो. (१६८) 
 
 काश्यपणिल्पातील पणरवारणवधी हे अठे्ठचाणळसावे पटल संपले 
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णिवललगाची उत्पणत 
 

[ललगाचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः त्रशवकलगाचे लिि सागंतो. संसार, त्रवषय, प्रािी व सृष्टी संपूिचपिे ज्यात लय 
पावतात व त्यातूनच (पनु्हा) सृष्टी त्रनमाि होते म्हिनू त्यास कलग म्हितात. ससंारात त्रनष्ट्कल, शान्त, 
वाचामनानेच दृष्टीस पडिारे, सवच प्रात्रिमािासं मुस्क्त्तदायक, स्वतःच्या आत्म्याहूनही िे श्रेष्ठ, सवांना ज्याने 
व्यात्रपले आहे, गूढ, असा सवच लोकाचंा एकच प्रमुख आहे. (१–३) 
 
 त्याच्यापासून सृष्टीिन्माच्यावळेी शास्न्त तत्त्वाचा उद भव झाला. त्या शातंीपासून शक्त्तीचा िन्म 
झाला (व) त्रतच्यापासून नाद िन्मास आला. (४) 
 
 त्याच्यापासून कबदू उत्पन्न झाला. नादाला सादाखय म्हितात व ते कबदूच्या मापाचे (असते हे) 
प्रत्रसद्ध आहे. त्या (त्रबन्दू) पासून ईश्वराचा िन्म झाला. (५) 
 
 ईश्वरापासून महेश्वर, त्यापासून सषृ्टी (व) त्यापासून त्रवष्ट्िू झाला. त्याच्यापासून सद भाव हा 
प्रासाद (प्रादेश?) व प्रादेशापासून त्रवशषेाने तीन देवता, तीस र्षी, तीनश ेदानव व सहा (प्रकारच्या) तीन 
हिार योनी त्रनमाि झाल्या. (६, ७) 
 
 हे ब्राह्मिा, सृत्रष्टिन्म सातं्रगतला. त्याच्या (सृष्टीच्या) अगोदर तीन त्रनष्ट्कल (ईश्वर, महेश्वर व 
नाद) आहेत. त्या सगळ्यानंा व नाद आत्रि कबदू याचं्या त्रमश्रिाला त्रशव म्हितात. (८)  
 
 कलगाची आकृती (म्हििे) नाद असे िािाव.े कबदू पीठाप्रमािे सागंतात. कलग त्रशवमय असून पीठ 
त्याच्या आत्म्याप्रमािे आहे. (९) 
 
 तेव्हा (कलग व पीठ) त्रशव व आत्मा याचं्याप्रमािे अत्रभन्न आहेत. िगाच्या संकटत्रनवारिाथच तसेच 
सवच प्राण्याचं्या त्रहतासाठी– (१०) 
 
 देवादींच्या त्रहतासाठी, धान्य, पूिा याचें त्रनत्रमि (कारि) म्हिून कलग व योनी यानंी सादाखय या 
तत्त्वाचा उदय झाला. त्याचप्रमािे सवांच्या उत्पिीस कारि झालेल्या कलगाचे लिि सागंतो. (११, १११/२) 
 

ललगाचे तीन प्रकार 
 
 ते कलग तीन प्रकारचे प्रत्रसद्ध आहे. चल आत्रि तसेच अचल आत्रि चलाचल म्हिून क्रमाने त्रवशषेतः 
प्रत्रसद्ध आहे. (१२, १२१/२) 
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चलललग 
 
 रत्नाचे ककवा धातूचे योनीसह कलग करून (ककवा) कलगाच्या द्रव्याहून त्रनराळ्या द्रव्याने सुलििी 
योत्रन करून, वतचनासह शीषच कराव ेव ते कलग लििोद्धारात्रशवाय असाव.े (१३, १४) 
 
 [त्रशरोवतचन म्हििे वतुचळाकार, वृिायताकार वगैरे कलगाच्या वरच्या भागाचा आकार. लििोद्धार 
म्हििे पािी िाण्यासाठी िी नाली वगैरे करतात त्याला म्हितात.] 
 
 कलगाच्या उंचीचा त्रनम्मा भाग वतुचळाकार असावा ककवा उंचीचा एकतृतीयाशं अथवा एकचतुथांश 
भाग (वतुचळाकर असावा.) (१५) 
 
 उरलेला भाग (त्रनम्मा, २/३ ककवा ३/४ भाग) पीठात त्रशरलेला असावा. इष्ट त्रठकािी िे नेिे, आििे 
शक्त्य नाही (ते अचलकलग), उचलून नेता येिारे असे िे कलग ते चल (व) कलगाचा भाग (कपडी) हलत्रवता 
येण्यासारखी व पीठ न हलत्रवता येण्यासारखे त्याला चलाचल कलग म्हितात. दगडाचे, सूिासह बािकलग 
ही त्याची उदाहरिे आहेत. (१६, १७) 
 

अचलललग 
 
 त्याचं्यामध्ये प्रथम अचलकलगाचे लिि आता सागंतो. चागंला मत्रहना, त्रतथी, निि, लनन व वार 
(पाहून) त्रशला घ्यावी. (१८) 
 

ललगासाठी दगड आितानाचे िकुन 
 
 आचायाने त्रशल्पीसह त्रशलाग्रहि कराव.े स्वगच, अंतत्ररि व पृथ्वीवरील त्रनत्रमिाकंडे (शकुनाकंडे) 
लि द्याव.े (१९) 
 
 डावीकडून उिवीकडे चाललेला कावळा, त्याचप्रमािे ससािा आत्रि डावीकडे, दत्रििेकडे 
मासंासह त्रगधाड असले, (२०) 
 
 कुमारी (मुलगी), गाय याचें दशचन, त्याचप्रमािे गाईला मारलेली हाक (ऐकिे), दह्याने पूिच 
भरलेला कंुभ आत्रि त्याचप्रमािे दुधाचा कंुभ, (२१) 
 
 फुले (नेिाऱ्या) ककवा पुिासह फुले माळलेल्या तरुि त्रस्त्रया, अन्न आत्रि मासं (नेिारे), त्रशवभक्त्त 
परायि (मािूस), (२२) 
 
 मशाल आत्रि त्रदवा आत्रि पाण्याने भरलेला माठ, डुक्कर, हिी त्याचप्रमािे विेी घातलेली व अत्यतं 
सुंदर स्त्री (त्रदसिे) हे पृथ्वीवरील शुभशकुन आहेत व त्याहूंन उलटे असल्यास अशुभ समिाव े(२३, २३१/२) 
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 उल्कापात, त्रदशादाह, सोसायाचा वारा सुटिे हे अंतत्ररिातील अशुभ शकुन होत. (आता) 
पृथ्वीवरील अशुभ (शकुन) सागंतो. (२४, २४१/२) 
 
 केस मोकळे सोडलेला त्याचप्रमािे त्रवखुरलेला (अस्ताव्यस्त) केस असलेला मनुष्ट्य, तेल 
माखलेला, नंगा आत्रि भगव ेवस्त्र धारि केलेला याचें दशचन तसेच मातीचे (त्ररकामे) भाडें, तेलाचे भाडें, 
(२५, २६) 
 
 नकया नाकाची कुमारी, कमी-अत्रधक अवयव असलेली वधं्या (स्त्री) त्याचप्रमािे त्रवधवा स्त्री, 
(२७) 
 
 खूप खािारी स्त्री (याचें दशचन) हे पृथ्वीवरील अशुभ (शकुन आहेत.) शुभ कृत्यास ते वज्यच आहेत. 
शकुन शुभ असल्यास (त्रशलासंग्रहिाकत्ररता) िाव ेव अशुभ (असल्यास) िािे रत्रहत कराव.े (२८) 
 
 अशुभ (शकुन) झाल्यास अननी पसरून शकंरालाच १०० आहुती द्याव्यात. सत्रमधा, तूप व भात 
यानंी नाग व नागभषूिे करावीत. शकंराला नमस्कार करून आचायच व त्रशल्पी यानंी पवचत, सागर, तीथच, शते 
आत्रि वनात िाव.े (२९, ३०) 
 
 िीरवृिाच्या िवळील, देवप्रासादाच्या िवळ ककवा नदीच्या काठावरील त्रशला त्रशल्पीने घ्यावी. 
दुसऱ्या त्रठकािची (त्रशला) घेऊ नये; घेतल्यास नाश होतो. (३१, ३११/२) 
 

ललगासाठी लागिाऱया दगडाची लक्षिे 
 
 पाढंरी, ताबंडी, त्रपवळी आत्रि काळी अशी चार प्रकारची त्रशला असते. (३२) 
 
 गाईचे दूध, शखं, कंुदाचे फूल, चदं्र, मोती (व) स्फत्रटकाप्रमािे, मत्रल्लकेच्या फुलाप्रमािे असे 
पाढंऱ्या रंगाचे सात प्रकार मात्रहती आहेत. (३३) 
 
 िपा, ककशुक याचं्या फुलाचं्या रंगाप्रमािे, इन्द्रगोपाप्रमािे, िात्रतकलगाच्या रंगाप्रमािे, सशाच्या 
रक्त्ताप्रमािे, डाकळबाच्या फुलाच्या रंगाप्रमािे, बन्धूकाच्या फुलाप्रमािे, कोरण्डीच्या फुलासारखा असे 
त्रपवळ्या रंगाच्या दगडाचे सात प्रकार होतात. (३४, ३५) 
 
 [कोरण्डीचे फूल त्रपवळ्या रंगाचे असते. तेव्हा ्ोक ३४१/२ नंतर एक संपूिच ्ोक त्रपवळ्या रंगाचे 
त्रनरत्रनराळे प्रकार सागंिारा यात आलेला नाही.] 
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 रेडा, डोळा, कािळाप्रमािे, त्रनळ्या कमळाच्या रंगासारखा, भुगंा, मोराची मान याचं्याप्रमािे, 
मषीपिाप्रमािे, रािावताच्या रंगाप्रमािे, काळ्या मुगाच्या रंगासारखा, लहान मुगासारखा असे काळ्या 
दगडाचे (रंगाचे) दहा प्रकार आहेत. (३६, ३७) 
 
 पाढंरी, ताबंडी, त्रपवळी (व काळी त्रशला) क्रमाने ब्राह्मिादींना धमच, अथच, काम व मोि नेहमीच 
देिारी असते. (३८) 
 
 श्रेष्ठ विाकत्ररता श्रेष्ठ रंग योनय, त्याहून वगेळे करू नये. प्रत्रतलोम व अनुलोम यानंा त्रनरत्रनराळी 
त्रशला असू नये. (३९) 
 
 [ब्राह्मिानंी पाढंऱ्या ते काळ्या त्रशलेचे कलग वापरावे; ित्रियानंी ताबंड्या ते काळ्या, वैश्यानंी 
त्रपवळ्या व काळ्या व शदू्रानंी फक्त्त काळ्या दगडाचे कलग वापराव.े शदू्रानंी पाढंऱ्या ते त्रपवळ्या, वैश्यानंी 
पाढंऱ्या व ताबंड्या तसेच ित्रियानंी पाढंऱ्या त्रशलेचे कलग करून वापरू नये.] 
 
 पाढंरे वस्त्र धारि केलेले, पाढंरी उटिी वगैरे ल्यालेले, पाच अंगभषूिे घातलेले अशा आचायच व 
त्रशल्पी या दोघानंी कुऱ्हाड वगैरे (हत्यारे) घेऊन त्रशलासगं्रहिासाठी िाव.े (४०, ४०१/२) 
 
 (दगडाचा) त्रवशषेतः तुकडा तोडून ती (सवच) दोषत्रवरहीत आहे असे पाहून ज्या त्रठकािी त्रशला 
पडलेली असेल (तेथे) त्रतला प्रदत्रििा घालावी. (४१, ४११/२) 
 

वज्यश दगड 
 
 पाऊस, सूयाचे ऊन, अननी (इत्यादींनी) भनन झालेली, खारट पाण्याने त्रवशीिच झालेली, वाईट 
त्रठकािी व (अगदी नदी अथवा सागर) काठाशी असलेली त्रशला दुसऱ्या कामासाठी वापरावी. (कलग 
करण्याकत्ररता वापरू नये.) (४२, ४२१/२) 
 
 [‘वम्रातपास्ननगन्धा’ं या ऐविी ‘वषातपास्ननभनना’ं असे शब्द घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 खूप वाळू ककवा माती असलेली, िीिचशीिच झालेली, खडबडीत, रेघा, त्रठपके, कलंक याचं्यासह 
असलेली त्रशला वज्यच समिावी. (४३, ४३१/२) 
 
 दोरीप्रमािे व दोरीच्या आकाराची, सूयाच्या त्रकरिापं्रमािे, पावसाच्या धारेप्रमािे असे 
(दगडावंरील) रेघेचे तीन प्रकार मात्रहती आहेत. (४४, ४४१/२) 
 
 [दोरीप्रमािे पीळ असलेली व त्रनरंुद आत्रि लाबंचलाबं, सूयाच्या त्रकरिापं्रमािे सरळ व मध्ये 
बारीक कि असलेली व पावसाच्या धारेप्रमािे (सरळ व एकरंगी) असे दगडावंर ज्या रेषा (Veins) 
असतात त्याचें तीन प्रकार त्रदले आहेत.] 
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 िाभंळाच्या आकाराइतके ककवा द्रािाच्या आकाराइतके ककवा इतर (त्याचं्याहून लहान ककवा 
मोठ्या आकाराइतके) वतुचळाकार असे त्रठपक्त्याचें तीन प्रकार आहेत. (४५, ४५१/२) 
 
 [ज्यानंा Porphyry म्हितात त्याचें हे आकाराप्रमािे प्रकार केले आहेत.] 
 
 काळ्या लोखंडाप्रमािे आकार असलेला, काळ्या भुनंयासारखा, मोराच्या त्रपसाऱ्यासारखा आकार 
असे कलंकाचे चार (तीन?) प्रकार आहेत. (४६, ४६१/२) 
 
 [हे Amygdule चे प्रकार असावते का?] 
 
 खिुरीच्या पानापं्रमािे, दुवांच्या काड्यापं्रमािे, बाबंूच्या अकुंरापं्रमािे, कोळ्याच्या पायापं्रमािे ककवा 
इतर प्रकारच्या पाढंऱ्या रेघा (त्रशलेवर) असतील तर ती सवच प्रकारची सपंिी व समृद्धी देिारी असते. (४७, 
४८) 
 
 काळ्या दगडात काळी (ककवा) पाढंऱ्या त्रशलेत काळी रेघ असल्यास ती त्रवनाशकारक असते 
म्हिून सवच प्रयत्नानंी दुसऱ्या त्रशला घ्याव्यात. (अशा त्रशला घेऊ नयेत.) 
 
 [दगडात काळी रेघ असेल तर त्या रेघेत असलेले धातू त्रठसूळ असतात व दगड त्या रेघेवर 
भगंण्याची शक्त्यता असते म्हिून वरील सूचना.] 
 
 त्रहरव्या, काळ्या रंगाच्या त्रशला व त्रवशषेतः पाढंऱ्या रंगाच्या त्रशला ग्राह्य असतात. खिुरीच्या 
पानापं्रमािे, दुवांच्या काड्यापं्रमािे आकाराच्या (रेघा) असलेली (काळी) त्रशला शुभ असते. इतर 
प्रकारच्या काळ्या त्रशला अशुभ सातं्रगतल्या आहेत. त्या (त्रशला कलगाकत्ररता वापरल्यास) गाई, धान्य व धन 
याचंा नाश करतात. (त्या) सगळे रोग देिाऱ्या आत्रि रािा व राष्ट्र यानंा त्रवनाशकारक अशा िािाव्यात. 
(५०, ५१) 
 
 (त्रशलेवर) त्रठपके असतील तर मुलाचंा नाश होतो, संपिीचा पूिचतः नाश होऊन द्रात्ररद्र्य येते. अशा 
त्रनरत्रनराळ्या रीतींनी परीिा घेऊन सुलििी (त्रशला) त्रनवडावी. (५२) 
 

बाला णिला 
 
 बाला, युवती व वृद्धा तसेच पुकल्लगी, स्त्रीकलगी व नंपसुककलगी असे स्वर, आकृती वगैरेंनी (त्रशलेचे) 
प्रकार होतात. ते ओळखण्याचा त्रवधी ऐक. (५३) 
 

युवणत णिला 
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 लहानशी, बारीक आवाि असलेली त्रशला ‘बाला’ असते. लाबंट व घंटेप्रमािे (खिखिीत) 
आवाि असलेली त्रशला ‘युवत्रत’ म्हिून सागंतात. (५४) 
 

पंु, स्त्री व नपुसकललगी णिला 
 
 बद्द आवाि असलेली िी (त्रशला) ती वृद्धा म्हिनू सागंतात. घंटेप्रमािे (खिखिीत) आवाि 
असलेली (व) लाबं ती ‘पु’ं त्रशला. (५५) 
 
 तालवाद्याप्रमािे (मिूंळ) आवािाची, आकाराने लाबं ती ‘स्त्री’ कलगी (त्रशला). (स्पशाला) 
खरखरीत, झझचरी (वाद्या)प्रमािे रुि, हीन (त्रटचका) स्वर असलेली नपुंसक (त्रशला) असते. (५६) 
 
 [झझचरी हे चामड्याचे चौघड्यासारखे वाद्य असते.] 
 
 असे आवािाप्रमािे (त्रशलेचे) प्रकार सातं्रगतले. आता आकाराप्रमािे त्याचें प्रकार सागंतो. स्त्रीत्रशला 
चौकोनी आत्रि अष्टकोनी सागंतात. (५७) 
 
 आयताकृती, वतुचळाकार आत्रि दहा, बारा कोन असलेली ती पुकल्लगी त्रशला सागंतात. संपूिच 
वतुचळाकार ती नपुसंक (त्रशला.) (५८) 
 
 दहा, बारा कोपरे असलेली आत्रि बाला व वृद्धा (या त्रशला कलगाकत्ररता) वज्यच समिाव्या. पु.ं 
त्रशलानंी कलग कराव ेव स्त्री त्रशलानंी त्रपस्ण्डका करावी. (५९) 
 
 नपुंसक त्रशला पायाच्या आधारासाठी (पायाच्या सवांत खालच्या थरासाठी) वापराव्यात. याहून 
त्रनराळे केल्यास ते नेहमीच कत्याचा नाश करते. (६०) 
 
 पूवेकडे व उिरेकडे अग्र असलेली (म्हििे) पूवेकडे अग्र व पत्रश्चमेकडे मूळ तसेच उिरेकडे अग्र व 
पत्रश्चमेकडे (?) मूळ असलेली त्रशला आचायाने ग्रहि करावी. (६१) 
 
 पूवेकडे ककवा उिरेकडे िो (त्रशलेचा अग्रभाग असतो) तोच कलगाचाही अग्रभाग असावा असे 
सागंतात. खालचा भाग मुख सागंतात व बािूचा भाग वर गेलेला (?) असावा. (६२) 
 
 [‘शङ क सौम्यगतं’ या ऐविी ‘पूवचसौम्यगतं’ असे शब्द घेऊन अथच केला आहे.] 
 

णिला पूजा 
 
 अशा रीतीने (त्रशलेची) परीिा करून (पंच) गव्याने धुवनू, शहाण्या मािसाने मनात सत्यमन्ि 
म्हित, गन्ध, फुले वगैरे वाहून (त्या त्रशलेची) स्थापना करावी. (६३) 
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 त्रतच्या (त्रशलेच्या) ईशान्य त्रदशलेा शास्न्तहोम करावा. अस्ननकायात सातं्रगतल्याप्रमािे 
अनन्याधानादी सवच आचराव े(६४) 
 
 हृदयमन्िाने सत्रमधाचंा, मूलमन्िाने तुपाचा, अघोरमन्िाने चरुचा व पुरुषमन्िाने तादुंळाचा हवी 
द्यावा. (६५) 
 
 ईशान मन्िाने तीळ व कवचाने मोहरी हवन करावी. वरील (हत्रवद्रव्ये) अनुक्रमाने प्रत्येकी शभंर, 
पन्नास ककवा त्याच्या त्रनम्मे (इतक्त्या) वळेा हवन कराव.े (६६) 
 
 ‘स्स्वष्टकृत्रतमनने....’ या मन्िानंी पूिाहुती द्यावी. त्यानंतर अस्नन गोळा करून पूिेचे उरलेले द्रव्य 
टाकून द्याव.े (६७) 
 
 त्रशला तोडण्याच्या शस्त्राची अस्त्रमंिाने पूिा करावी. अपसपचिाचा उच्चार करून त्रशला फोडण्यास 
लागाव.े (६८) 
 

ललगाची मापे 
 
 गभागाराच्या पाच भागापंैकी तीन भागाचें (कलग) श्रेष्ठ सागंतात. गभागाराच्या मापाने, स्तंभाच्या, 
तालाच्या, हाताच्या आत्रि अंगुलाच्या मापाने कलगाचे माप सात प्रकारानंी सांगतात व त्याचें पुन्हा (श्रेष्ठ, 
मध्यम, अधम असे) प्रकार होतात. (६९, ७०) 
 
 गभागाराचे पाच भाग केले असता तीन अंशाचें कलग श्रेष्ठ सागंतात, व गभाच्या त्रनम्मे मध्यम 
(अधम?) कलग सागंतात. याचं्या मधल्या अंतराचे आठ भाग केले असता श्रेष्ठ, मध्यम व अधम कलगाचें 
प्रत्येकी तीन प्रकार (एकूि नऊ प्रकार) होतात. (७१, ७११/२) 
 
 [गभागाराच्या १/२, ४१/८० , २१/४० अधम कलगाचे माप, ४३/८०, ११/२० व ९/१६ मध्यम कलगाचे माप व 
२३/४०, ४७/८० व ३/५ श्रेष्ठ कलगाचे माप.] 
 
 ककवा गभागाराचे नऊ भागातं त्रवभािन करून, गभागाराच्या त्रनम्मे (कलग) श्रेष्ठ व गभागाराच्या १/९ 
कत्रनष्ठ असे उिमादी तीन तीन प्रकार होतात. (७२, ७२१/२) 
 
 शुद्धद्वाराइतके श्रेष्ठ (व) त्याचं्या २/३ कत्रनष्ठ कलग असते. त्याचं्यामध्ये आठ भाग पाडले असता, हे 
ब्राह्मिश्रेष्ठा, नऊ प्रकार होतात. (७३, ७३१/२) 
 
 खाबंाची लाबंी नऊ भागातं त्रवभागली असता श्रेष्ठ ते अधम असे हे त्रद्विसिमा, (कलगाचे) नऊ 
प्रकार सागंतात. (७४, ७४१/२) 
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 प्रासादाच्या तळमिल्यावरील स्तंभाच्या उंचीइतके असते ते मध्यम (श्रेष्ठ?) कलग म्हिून प्रत्रसद्ध 
आहे. त्याच्या त्रनम्मे (उंचीचे कलग) अधम असते. त्याचं्यामध्ये आठ त्रवभाग केले असता हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, नऊ 
प्रकार होतात. (७५, ७६) 
 
 तेथीलच (तळमिल्यावरील) खाबंाची लाबंी नऊ भागातं त्रवभागली असता खाबंाच्या मापाने 
कलगाचे नऊ प्रकारचे माप येते. (७७) 
 
 हे ब्राह्मिा, अत्रधष्ठानाची उंची खाबंाच्या मापाप्रमािे असावी. (७७१/२) 
 
 [हा संदभचरत्रहत ्ोकाधच त्रदसतो.] 
 
 एक हाताने सुरुवात करून स्वतःच्या एकअष्टमाशं अंशाने वाढवीत नऊ हातापंयंत ६५ संखयाचें 
(कलगाचे प्रकार होतात.) दहा हात (रंुदीच्या) प्रासादात कलग हाताच्या मापाने कराव.े (७८, ७९) 
 
 [स्वतःचा एकअष्टमाशं म्हििे १/८ X १/८ = १/६४ तेव्हा एकंदर ६५ प्रकार होतात.] 
 
 पाच हातापंयंतच्या प्रासादात कलग खाबंाच्या मापाने कराव.े त्रवकल्प व आभास प्रकारच्या 
(प्रासादातील) कलगाचे माप एक हातापासून तीन हातापंयंत असाव.े (८०) 
 
 तीन हातापंासून सहा हातापंयंतचे कलग छंद त्रवमानात असते. सहा हातापंासून नऊ हातापंयंतचे 
(कलग) िात्रत (प्रकारच्या) घरास योनय असते. (८१) 
 
 असे हाताच्या मापाने (कलगाचे माप) सातं्रगतले. आता तालाच्या मानाने (कलगाचे माप) सागंतो. 
एका तालापासून नऊ तालापंयंत, एक एक तालाने वाढवीत, कलगाचे नऊ प्रकार होतात. िात्रत 
(प्रकारच्या) घरात्रशवाय इतर प्रकारच्या घरातं (तालाच्या मापाचे कलग) योनय असते. (८२, ८२१/२) 
 
 तेरा अंगुलानंी सुरुवात करून, (दोन अंगुलानंी वाढ करीत) १०९ अंगुलापंयंत असे कलगाचे ४९ 
प्रकार अंगुलाचं्या मापाने होतात. (८३, ८३१/२) 
 
 तीन भागासंह असलेले कलग एक हातापेिा लहान करू नये. एक हातापेिा लहान असलेले कलग 
संपूिच वतुचळाकृती असते. (तीन भागासंह असलेले कलग सगळ्यातं खालच्या भागी) चौरस (मधल्या भागी) 
अष्टकोनी व उरलेले (वरचा त्रतसरा भाग) वतुचळाकृती शहाण्या मािसाने कराव.े (८४, ८५) 
 
 त्रवकल्प ते आभास प्रासादाचं्या बाबतीत वरील तीन भागाचें कलग असाव ेव त्यातंील वतुचळाकार भाग 
त्रदसिारा (योनीच्या वर) असावा. (खालचे अष्टकोनी व चौकोनी भाग योनीत व ित्रमनीत गेलेले 
असल्यामुळे त्रदसत नाहीत.) त्रवकल्पादी लहान घरातं असे त्रशवकलग असू नये. (८६) 
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 [्ोकाधच ८४ ते ८६ अत्यंत अशुद्ध असल्याने अंदािाने अथच केला आहे.] 
 
 एक अंगुलापासून सुरुवात करून सात अंगुलापंयंत धातूचे ककवा रत्नाचे कलग असाव,े व त्याहून 
मोठे कलग दगडाचे असाव ेअसे सागंतात. (८७) 
 
 १३ अंगुलाचें कलग दगडाचे करू नये. अशा रीतीने अनेक प्रकारानंी कलगाचे माप सागंतात. (८८) 
 
 नागर, द्रात्रवड आत्रि वसेर (प्रकारच्या) कलगाची मात्रहती मी सागंतो. कलगाच्या उंचीचे चार अंश 
करून एक अंश रंुदीचे कलग कत्रनष्ठ असते. (८९) 
 
 [यावरून ८८ ्ोकापंयंत त्रदलेले कलगाचे माप त्याच्या उंचीचे होते व आता यानंतर कलगाच्या 
रंुदीची त्रनरत्रनराळी मापे देत आहेत.] 
 
 (कलगाच्या) उंचीचे तीन अंश करून एक अंश रंुदीचे कलग श्रेष्ठ समितात. या दोन मापाचं्यामध्ये 
आठ भाग करून त्याचंी रंुदी नऊ प्रकारची सागंतात. (९०) 
 
 उंचीचे १६ अंश करून पाच अंश (रंुदीचे कलग) शातं्रतक (प्रकारचे) असते. चार अंश (रंुदीचे कलग) 
पौत्रष्टक म्हिून सागंतात. तीन अंश (रंुदीचे कलग) ियद असते. (९१) 
 
 ककवा लाबंीच्या त्रनम्मे (रंुदी) असे (कलगाचे) रंुदीने चार प्रकार होतात. अशा रीतीने नागर 
पद्धतीच्या कलगाचे रंुदीने १३ प्रकार होतात. (९२) 
 
 कलगाच्या उंचीचे १८ भाग करून सहा, पाच, चार, व तीन अंश रंुदीचे (अनुक्रमे) शातं्रतकादी 
द्रात्रवड कलगाचे चार प्रकार होतात. (९३) 
 
 वसेर कलगाची उंची २० भागातं त्रवभागून आठ, सात, सहा आत्रि पाच भाग रंुदी कस्ल्पली असता 
अनुक्रमाने शास्न्तक, पौत्रष्टक आत्रि तसेच ियद (व अद भतु) असे वसेर हम्याच्या कलगाचे आत्रि त्रपस्ण्डकेचे 
चार प्रकार होतात. (९४, ९५) 
 
 पायातील आधारत्रशला एकाच िातीची असावी. त्यात भेसळ (संकर) असू नये. (९६) 
 
 येथे िे कलगाचे माप त्रदले आहे ते (सुखसंपिीच्या) वाढीसाठी त्रदले आहे. परस्परभेसळ केली 
असता ते रािास दुःख देिारे व भयकारक असते. (९७) 
 
 [वसेर पद्धतीच्या देवळात वसेर पद्धतीच्या मापाचे कलग असाव.े द्रात्रवड ककवा नागर पद्धतीच्या 
मापाचे कलग असू नये. तसेच द्रात्रवड व नागर पद्धतींसाठी. या अथी भेसळ असू नये असे वर म्हटले आहे.] 
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 तेव्हा, सवच प्रयत्नानंी संकर होऊ देऊ नये. कलगाचे वगैरे प्रकार सातं्रगतले. (आता कलगाची) आय 
वगैरेंची (मात्रहती) ऐक. (९८) 
 
 कलगाच्या उंचीला मानागुंलाने भागाव.े अंगुलाचा िो भाग उरेल तो पुरा करावा ककवा काढून 
टाकावा. (९९) 
 
 श्रेष्ठ (ते अधम) यातंील अंतर पूिच अंगुलानंी घ्याव.े (आलेल्या अंगुलाचं्या) उंचीच्या (संखयेला) 
आठाने गुिून २७ ने भागाव ेम्हििे (िो शषे येईल त्याने) हे श्रेष्ठ ब्राह्मिा, अत्रश्वनी इत्यादी नििे त्रमळतात. 
(१००) 
 
 उंचीला नवाने गुिून साताने भात्रगतले असता (िो) एक वगैरे (शषे येईल त्याने) वार त्रमळतात. 
(१०१) 
 
 (उंचीला) त्रतनाने गुिून आठाने भागले असता (िो शषे उरतो) त्याला योनी म्हितात. उंचीत 
आठ त्रमळवनू (गुिून?) १२ ने भागले असता (िो शषे उरतो) त्याला आय म्हितात. (१०२) 
 
 (उंचीला) नवाने गुिून २४ ने भागले असता िो शषे येईल तो र्ि असतो. (उंचीला) चाराने 
गुिून नवाने भागले असता (िो शषे येईल त्याने) तस्कर वगैरे अंश त्रमळतात. (१०३) 
 
 आय िास्त असून व्यय कमी असेल तर ते नेहमीच संपत्रिकारक असते. ध्वि, कसह, बैल, हिी या 
शुभ योनी सातं्रगतल्या आहेत. (१०४) 
 
 रािा व कता (मंत्रदर बाधंिारा) याचं्या िन्माचे निि, कलगाच्या िन्माचे निि व त्याचप्रमािे 
वास्तूच्या िन्माचे निि ही मोिून शुभ करावीत. (शुभ मत्रहने असे पहाव.े) (१०५) 
 
 तीन्ही िन्म (नििे) आत्रि ४, ६, ८ व ९ हे शुभ असतात, उरलेले अशुभकारक असतात. (१०६) 
 
 ... ... ... ... ... यातील अशुभ (दशचक) गोष्टी प्रयत्नपूवचक टाळाव्यात. (१०७) 
 
 रत्रववार आदी चार (कू्रर) वार, सूयच (?) इत्यादी चार नििे असताना अनुक्रमे शिुत्व, मृत्यु, नाश 
व अमृत याचंी प्राप्ती होते. (१०८) 
 
 तस्कर, चर्तमि, षण्ढ मशक हे (अंश) विावते. उरलेले अंक (अंश?) ग्राह्य असतात; शुभमानाचंा 
संग्रह करावा. (१०९) 
 
 समकलग, वधचमान, शवैात्रधक व स्वस्स्तक, सवचतोभद्रकलग आत्रि सावचदेत्रशक, धाराकलग व मुखकलग 
असे आठ प्रकारचे कलग असतात. (११०, ११०१/२) 
 



 अनुक्रमणिका 

 समकलग ब्राह्मिासंाठी, वधचमानक रािासंाठी, शवैात्रधक वैश्यासंाठी (व) शूद्रासंाठी स्वस्स्तक 
(कलग) असाव.े सवांकत्ररता इतर प्रकारचे कलग सवच इच्छाचें फल देिारे असतात. (१११, ११२) 
 

ललगाचे णवभाग 
 
 महादेव एकच आहे पि मानवाच्या त्रहताकत्ररता कलगाचे प्रकार झालेत. प्रथम योनय त्या लाबंी-
रंुदीचा चौरस करून नंतर या (खाली त्रदलेल्या) त्रवधीने त्याचे तीन भाग करावते. (सवांत) खालचा भाग 
चौरस असून त्याला ब्रह्मभाग म्हितात. (११३, ११४) 
 
 मधला भाग अष्टकोनी असावा. त्याला त्रवष्ट्िूचा अंश म्हितात. (सवांत) वरचा भाग वतुचळाकार 
असून तो शकंराचा अंश असतो. (११५) 
 
 प्रत्येक अंगाला नाव त्रदले असले तरी सवच त्रशवात्मकच असते... ..... ..... ...... (११६) 
 
 पूिाभागाचे तीन भाग करून वरचा भाग मुख होतो ... ... ... .... (११७) 
 
 [त्रशवाचा म्हिून सातं्रगतलेला िो वतुचळाकार भाग तो पूिाभाग. त्यातील वरच्या १/३ भागास मुख 
म्हितात.] 
 
 आठ कान, १२ डोळे व सवच लििानंी युक्त्त व आयताकार कलगाची लाबंी त्रपस्ण्डकेने वते्रष्टलेली 
असते. (११८) 
 
 ... ... ... ककवा िास्त, नेिसूिापासून नाकपुडीपयंत व नाकपुडीच्या त्रनम्मे वधचमानक कलग असते. 
(११९) 
 
 चार भाग केले असता प्रत्येक भाग एक भागाने िास्त असतो व त्यानंी गुिून चार प्रकारचे गलमान 
सागंतात. (१२०) 
 
 १९ यव कण्ठाची उंची असावी. उरलेला भाग सुलििी कलगाकृती असावा. (१२१) 
 
 [येथे वधचमान ते मुखकलग याचें प्रकार त्रदले आहेत. पि हस्तत्रलत्रखतातंील िटुींमुळे समित 
नाहीत. मयमताप्रमािे (३३·७२–७९) वधचमान ते स्वस्स्तक कलगाचें माप खाली त्रदल्याप्रमािे असते. 
 
 वधचमान कलगात ब्रह्मा, त्रवष्ट्ि ू व त्रशवभाग अनुक्रमे ४, ५, ६; ५, ६, ७; ६, ७, ८ व ७, ८, ९ भाग 
असतात. हे वधचमान कलगाचे चार प्रकार. त्रशवात्रधक कलगाचे चार प्रकारे याच क्रमाने (ब्रह्मा, त्रवष्ट्ि ू व 
त्रशवभाग) ७, ७, ८; ५, ५, ६; ४, ४, ५ व ३, ३, ४ भाग असतात. स्वस्स्तक कलगात त्रवष्ट्िभुाग दोन अंश, ब्रह्मा 
तीन अंश व त्रशवभाग चार अशं असतो.] 
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ललगाचे प्रकार 
 
 चारमुखी ककवा एकमुखी, चार हाताचें ककवा दोन हाताचें स्तनसूिाच्या वरील भाग असलेले 
सुलििी कबब असते. (१२२) 
 
 (स्तन) सूिाच्या वरील भाग सोडून उरलेला भाग (खालचा भाग) कलगाच्या आकाराचा असावा. 
रािाचीदेखील भरभराट करिारे असे हे मुखकलग सागंतात. (१२३) 
 
 रंुदीचे आठ भाग करून मुळापाशी, मध्यभागी व अग्रापाशी एक भागाने कमी केलेले असेल तर त्या 
(कलगास) स्थूलमूल म्हितात. (१२४) 
 
 (याउलट) त्रशवभागापासून (ब्रह्मभागापयंत एक एक भाग) कमी केल्यास त्यास त्रशरःस्थूल (कलग) 
म्हितात. या (कलगानंा) आषच म्हितात. ते श्रेष्ठ कलग र्षींनादेखील पूज्य असते. (१२५) 
 
 तीन अग्र असलेले, पचंकोनी, सहा, सात, दहा (ककवा) १२ कोनी ककवा कोपरे नसलेले ककवा 
इतर संखयाचें कोपरे असलेले, मनोहर, फळी, आरसा याचं्या आकाराप्रमािे, एक रेघ ककवा रेघ नसलेले, 
त्रशरोवतचनात्रशवाय (आकारत्रवहीन शीषच असलेले), कोित्याही मापात्रशवाय असलेले (असे) स्वयंभू कलग 
सेवा करण्यास योनय असून देवानंादेखील पूज्य असते. (१२६–१२७१/२) 
 
 पूिाभागापाशी बाि असतो त्याला बािकलग म्हितात. (१२८) 
 
 स्थूल व सूक्ष्म अनुक्रमे शीषच व मूळ असते, मधासारखा रंग असून आनन्ददायी असे (कलग) 
उिममुख म्हिून प्रत्रसद्ध आहे. (१२९) 
 
 पीठातील प्रवशेाचा भाग सवचदेत्रशक कलगाप्रमािे असतो. धातंूचे तसेच रत्नाचे (कलग) सावचदेत्रशक 
कलगाप्रमािे असाव.े (१३०) 
 

ललगाच्या िीषाचे प्रकार 
 
 कलगाचे प्रकार सातं्रगतलेत, त्याचं्या शीषांचे आकार ऐक. कलगाच्या कपाळापासून केसाचं्या 
कडेपयंत त्रशरोवतचन असाव.े (१३१) 
 
 कलगाच्या उदयापासून हे ब्राह्मिा, त्रशरोवतचन कराव.े पत्रहल्या प्रकारचे शीषच छिाकार असते, दुसरे 
कोंबडीच्या अंड्याप्रमािे व त्रतसऱ्या (प्रकारचे त्रशरोवतचन) त्रिपुराकार असून डोक्त्यावर अधचचदं्र असतो. 
(१३२, १३२१/२) 
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 शहाण्या मािसाने कलगाची रंुदी आठ भागातं त्रवभागली असता वरील (गोल भागाची उंची) २१/२ 
अंश असते असा (छिाकाराचा) पत्रहला प्रकार, रंुदीचे ३२ भाग करून ५१/२ अंश उंचीचे शीषच असा 
छिाकाराचा दुसरा प्रकार व सात अंश उंच हा त्रतसरा प्रकार व नऊ अंश (उंच) छिाकार हा चवथा प्रकार 
असतो. (१३३–१३५) 
  
 ब्राह्मि व रािे यानंा छिाकार कलग सवच इच्छा पुरत्रविारे असते. सवच कलगामंध्ये छिासारखे कलग 
प्रशस्त होय. (१३६) 
 
 रंुदीच्या ३२ भागापंैकी अनुक्रमे १४, १५, १६ व १७ अंश (रंुदी) कमी करून (ती उंची घेतली) तर 
कोंबडीच्या अंड्याप्रमािे आकार असलेल्या कलगाचे चार प्रकार होतात. (१३७) 
 
 वधचमान (प्रकारचे) कलग ित्रियाकंत्ररता प्रशस्त व योनय असते. शीषाच्या रंुदीचे ३२ भाग केले 
असता १०, ११, १२ व १३ अंश (उंची) असे त्रिपुराकार कलगाचे चार प्रकार होतात. (१३८, १३८१/२) 
 
 त्रशवात्रधक हे कलग वैश्याकंत्ररता योनय व कल्यािकारक मानले आहे. शीषाच्या उंचीचे ३३ भाग केले 
असता २२, २१, २० व १९ अंशानंी अधचचंद्राकार केले असता चार प्रकारचे कलग होते. (१३९, १४०) 
 
 स्वस्स्तक नावाचे कलग शूद्रानंा प्रशस्त व (त्याचंी) भरभराट करिारे आहे. सावचदेत्रशक कलग इतरानंा 
त्रवशषेतः (प्रशस्त) असतात. (१४१) 
 
 छिादी शीषांत्रशवाय असलेले कलग कत्याच्या त्रवनाशास कारि होते. दैत्रवक, आषचि कलगानंा त्याचें 
असेल तसे शीषच असू द्याव.े (१४२) 
 
 त्रशरोवतचनच्या उंचीचे तीन भागातं त्रवभाग केले असता (१४२१/२) 
 
 [संदभचरत्रहत ्ोकाधच.] 
 

ललगपूजा 
 
 शुद्ध होऊन व यज्ञोपवीत घालून स्थपतीने पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे अननीची पूिा करून स्स्वष्ट 
पूिाहुती द्यावी. हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, कलगपीठाला तेव्हा दोरा बाधंावा. (१४३, १४४) 
 
 [्ोक ६३ ते ६७ त पूिाहुतीचे विचन आहे.] 
 
 सोने, चादंी ककवा कापसाचा दोरा गंुडाळून, सकाळी चांगल्या मुहूतावर लििोद्धार करावा. 
(१४५) 
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ललगाचे उत्तमादी प्रकार 
 
 (कलगाच्या) शीषचस्थानी तुपासह पायसाचा बळी द्यावा. रक्त्तकशगी सोडून इतर गन्ध इत्यादींनी पूिा 
करावी (१४६) 
 
 रक्त्तकशगीने (त्रतच्या गन्धाने) कलगाच्या मध्यभागी सूि टाकाव.े मुखभागाच्या मध्यभागी सुलििी 
नाली करावी. (१४७) 
 
 हे बुत्रद्धमंता, कलगाच्या मापाने (नाली) सूिाची रंुदी सागंतात. त्रशरोवतचनासह कलगाची उंची ११ 
भाग समिून त्याचे चार भाग (नालीची) रंुदी असते, व एक भाग म्हििे अंगुलाचे माप असते. अंगुलाचे 
आठ भाग करून एका अशंाला यव म्हितात. (१४८, १४९) 
 
 उिमोिम कलगाचे (नाली) सूि पाच अंगुले लाबं असते. सवच प्रकारच्या कलगाचं्या (नालीसूिाची 
लाबंी) १/२ यवाने कमी करावी. (१५०) 
 
 अधमाधम कलगाच्या सूिाची रंुदी एक यव असावी (एक यवाने कमी असावी?) सूिाची रंुदी अशा 
रीतीने घ्यावी; ती त्याचप्रमािे सातं्रगतली आहे. (१५१) 
 

ललगाचा लक्षिोद्धार 
 
 वरील एक अंश व स्तनाच्या वरील एक अंश (हे) वज्यच करून उरलेल्या भागातं हे ब्राह्मिा, 
लििोद्धार करावा. (१५२) 
 
 शीषावर लिि असेल तर रोग होतो. कपाळावर (लिि असेल) तर मृत्यू होतो. डोळ्यावर 
केल्यास अपस्मार होतो, तोंडावर (लिि) केल्यास धान्याचा नाश. (१५३) 
 
 हनुवटीवर (लिि असेल) तर भावाचा नाश होतो. मानेवर असेल तर स्कन्धाचा (?) नाश होतो. 
स्तनप्रदेशावर (लिि असेल) तर मुलाचा नाश होतो. तेव्हा या त्रठकािी लििोद्धार वज्यच समिावा. 
(१५४) 
 
 शीषाच्या रंुदीचे ११ समभाग करून तीन भाग मुकुलाकार कमळाप्रमािे कलगाचा आकार असल्यास 
ते ब्राह्मिाचं्या आत्यंत्रतक भरभराटीला व रािाच्या त्रवियाला कारिीभतू होते. दोन एकमेकासं छेदिाऱ्या 
तलवारी, हिीच्या डोळ्यापं्रमािे आकृती असून शखंाप्रमािे पाढंरे शुभ्र व छिाकाराच्या प्रकारापंैकी असलेले 
कलग रािाचीदेखील भरभराट घडवनू आिते. (१५५–१५६१/२) 
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 हाताच्या ओिंळीसारखा आकार असलेले, गोकिाच्या आकाराप्रमािे असलेले ते (कलग) 
वैश्याचं्या व त्रिकोिी ककवा शूलाप्रमािे व वृिायत असेल तर ते शूद्राचं्या भरभराटीस कारिीभतू होते. आता 
तीन सूिाचें लिि (सागंतो). (१५७, १५८) 
 
 लििोद्धाराच्या भागाचे ११ त्रवभाग केले असता, मुकुलाची उंची एक अंश, त्याची रंुदीदेखील 
तेवढीच (एक अंश) असावी. (१५९) 
 
 [लििोद्धाराच्या भागासाठी ्ोक १५२ पहावा.] 
 
 त्याच्या मुळाची रंुदी नऊ भाग सातं्रगतली आहे. त्याची नाली एका सूिाइतकी ककवा दोन अथवा 
तीन सूिाइंतकी असावी. (१६०) 
 
 एक सूि लाबंी असेल तर त्या सूिामंधील अंतर तीन यव ककवा हे त्रद्विोिमा, देठाची रंुदी दोन यव 
असावी. (१६१) 
 
 देठाच्या वरती व (त्याच्या) अग्रापाशी सीमासूि आखाव.े तो कंठ िर एक सूिाचा असेल तर 
त्रवशषेतः कलगमध्यापाशी (सीमासूि आखाव)े. (१६२) 
 
 सूिाबंद्दल सातं्रगतल्याप्रमािे देठाची रंुदी, खोली व लाबंी कल्पावी. देठाच्याखाली एक अंश व 
वरती एक अंश काढून टाकावते. (१६३) 
 
 मुकुलाच्या (कमळकळीच्या) आतमध्ये िािाऱ्या दोन मत्रिरेखा तेथे कराव्यात. मत्रिरेखेतील भाग 
हे ब्राह्मिा, कमळाच्या मुळाइतका असावा. ककवा कमळाच्या रंुदीच्या तीन भागापंैकी एक भाग ककवा चार 
अंशापंैकी तीन अंश ककवा पाच अंशापंकैी तीन अंश ककवा कमळाच्या रंुदीइतका असावा. (१६४, १६५) 
 
 मुकुलाच्या मुळापाशी हे अतंर असाव.े देठाच्या मुळापासचे अंतर ऐक. देठाच्या लाबंीइतके ककवा 
१/८ ककवा ३/४ ककवा तीन भाग, पाच भाग ककवा चार भाग ककवा देठाच्या मुळाइतके दोन मत्रिरेघामंधील 
अंतर असाव.े (१६६, १६७) 
 
 मत्रिरेघामंधील अतंर मुळापासून अग्रापयंत क्रमाने कमी कराव.े मुकुलाच्या मुळापाशी सारखे अंतर 
असून नंतर आडव ेनेऊन दोन्ही बािंूना (मत्रिरेखा) त्रमळवाव्यात. (१६८) 
 
 मत्रिरेघेच्या रंुदीच्या त्रतप्पट कलगाच्या उंचीचे सूि असाव.े मत्रिरेघेचा आधार देठाएवढाच ककवा 
त्याच्या दीडपट असावा. (१६९) 
 
 त्यापासून मुळापयंत आठ भागातं त्रवभाग केले असता मत्रिरेघेचे आधाराप्रमािे नऊ प्रकार 
सागंतात. (१७०) 
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 सवच लििोद्धारात आठ मत्रिरेघातं हे प्रथम लिि सातं्रगतले; दुसरे लिि ऐक. (१७१) 
 
 लििोद्धाराच्या भागाचे दहा त्रवभाग करून मुकुलाची उंची एक अंश व आठ अंश देठाची लाबंी 
असावी. (१७२) 
 
 देठाच्या खाली एक अंश नेऊन, उरलेले पूवीप्रमािेच कराव.े दुसरे लिि सातं्रगतले; त्रतसरे लिि 
ऐक. (१७३) 
 
 लििोद्धाराच्या भागाचे १० भाग करून मुकुलाची उंची एक अंश व नऊ अंश देठाची लाबंी असावी. 
(१७४) 
 
 उरलेले पूवीप्रमािेच असाव;े चवथे लिि ऐक. लििोद्धाराच्या भागाचे नऊ त्रवभाग करून एक 
अंश मुकुल (कळी) करावी, देठाचंी लाबंी सात अंश असून उरलेले पूवीप्रमािेच कराव.े चवथे लिि 
सातं्रगतले, पाचव े(लिि) हे सुव्रता, ऐक. (१७५, १७६) 
 
 लििोद्धाराच्या भागाचे आठ त्रवभाग करून, मुकुलाची उंची एक अंश असावी. देठाची लाबंी सहा 
अंश असून देठाच्या खाली एक अंश असावा. (१७७) 
 
 तेथेच (लििोद्धाराचे आठ भाग केले असता) सात भाग देठाची लांबी असावी. उरलेले 
पूवीप्रमािेच कराव.े (हे सहाव ेलिि झाले) सातव ेलिि ऐक. (१७८) 
 
 लििोद्धाराच्या भागाच्या ७१/२ अंशातं मुकुलाची उंची एक अंश (व) देठाची लाबंी पाच अंश, 
उरलेले पूवीप्रमािेच कराव.े (१७९) 
 
 (लििोद्धाराच्या ७१/२ भागाचे) सहा अंश ककवा ६१/२ अंश त्याच्या देठाची लाबंी असून उरलेले 
पूवीप्रमािेच कराव.े अशा रीतीने हे ब्राह्मिाश्रेष्ठा, देठाच्या लाबंीचे आठ प्रकार सागंतात. (१८०) 
 
 पुढच्या भागी मुकुलाकार कमळ असून, हे सुव्रता, (लििोद्धाराच्या भागाचे) १२ भाग करून 
पात्रहिे त्रततकी देठाची लाबंी घ्यावी. हे ब्राह्मिा, हे नवव्या संखयेचे लिि झाले. (१८१) 
 
 वर सातं्रगतल्याप्रमािे कलगाचे सूि असाव.े नंतर कलगाचे अग्र पुढे घेऊन लाकडाच्या पीठात 
स्थापाव.े (१८२) 
 
 कलग पीठातं ठेवनू ते उिरात्रभमुख ठेवाव.े शहाण्या मािसाने, हृदयमन्िाने अनेक कलश तेथे 
ठेवावते. (१८३) 
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 (पंच) गव्य, गधंोदक यानंी स्थापना करून, गंधफुले इत्यादी वहावीत. लाबं कुशासंत्रहत व सवच 
अलंकारासंह रथात ककवा त्रशत्रबकेत घालून गावप्रदत्रििा घालावी (व नंतर) सरोवरापाशी आिनू 
िलात्रधवास करावा. (१८४, १८५) 
 
 लििोद्धार सातं्रगतले, प्रत्रतमालिि ऐक. 
 
 काश्यपणिल्पातील ललगलक्षिोद्धार हे एकोिपन्नासावे पटल संपले. 
 

णिवललगाच्या प्रणतमा 
 

[प्रणतमेचे लक्षि] 
 
 प्रत्रतमेचे लिि सागंतो. (ते) एकाग्र त्रचिाने ऐक. अचल, चल (व) चलाचल असे (प्रत्रतमेचे) तीन 
(प्रकार आहेत.) (१) 
 
 माती, वाळू आत्रि त्याचप्रमािे चुना याचं्या अचल प्रत्रतमा असतात. दगड, लाकूड आत्रि तसेच धातू 
व रत्न याचंी प्रत्रतमा चलाचल सागंतात. लोखंडाची प्रत्रतमा चल असते. (२, २१/२) 
 
 [सौयिं हा शब्द सौधिं असा दुरुस्त करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 अधचत्रचि, त्रचि आत्रि त्रचिाभास असे (प्रत्रतमेचे) तीन प्रकार आहेत. शरीराचा अधा भाग (फक्त्त 
पुढचा ककवा मागचा अध्या रंुदीपयंत) दाखत्रविारे िे कबब त्याला अधचत्रचि म्हितात. सवच अवयव संपूिचपिे 
िेथे दाखत्रवलेले असतात त्याला त्रचि असे म्हिाव.े कापडावर, कभतीवर, उठाव, खोली वगैरे दाखवनू िे 
कबब करतात त्याला त्रचिाभास म्हितात. (३–४१/२) 
 
 चुना ककवा िे पदाथच त्रचिासाठी वापरतात त्यानंी अधचत्रचि (ही) करतात. (५) 
 
 धातंूनी आभास, त्रचि ककवा त्रचिाधच (तीनही) करतात. देवाचंी प्रत्रतमा त्रचिाभासाप्रमािे असली तर 
श्रेष्ठ फळ त्रमळते. त्रचि असेल तर मध्यम व अधचत्रचि असेल तर कत्रनष्ठ फळ त्रमळते. (६) 
 
 त्रवटाचें त्रचि (प्रकारचे कबब) श्रेष्ठ, त्रचिापेिा (त्रवटाचें त्रचि–) आभास श्रेष्ठ व त्या दोघाहूंन 
आभासाधच (अधचत्रचि) श्रेष्ठ असते. मातीची मूती सवांत श्रषे्ठ असते. (७) 
 
 [येथे पीठ या शब्दाऐविी त्रचि हा शब्द वापरून अथच त्रदला आहे.] 
 
 मातीच्या (त्रचिापेिा) लाकडी (त्रचि) श्रेष्ठ, लाकडापेिा दगडाचे (कबब) श्रेष्ठ व दगडाच्या 
(प्रत्रतमेपेिा) लोखंडाची (प्रत्रतमा) श्रेष्ठ असते, व कत्याला त्याच प्रमािात फल त्रमळते. (८) 
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 लोखंडाच्या (प्रत्रतमेपेिा) सोन्याची (प्रत्रतमा) उिम व चादंीची मध्यम असते. ताबं्याची 
(त्रचिप्रत्रतमा) कत्रनष्ठ म्हिून सागंतात, व त्या त्या प्रमािात फल त्रमळते. (९) 
 
 प्रत्रतमेचे माप (प्रकार त्रचि, त्रचिाधच, आभास वगैरे) व ती ज्या द्रव्याची केली यावरून श्रेष्ठ, मध्यम 
(व) कत्रनष्ठ प्रत्रतमा होते. सवच प्रकारच्या द्रव्याचं्या (प्रत्रतमेत) देवत्व माि सारखेच असते. (१०) 
 
 काश्यप म्हितात, “हे देवशे, देवत्व िर सारखे असेल तर श्रेष्ठ इत्यादी फल कसे? (फलामंध्ये 
फरक का बरे?)” 
 
 (शकंर म्हितात,) स्थलाच्या भेदाने िमीन एकच असली तरी वृिाचें िसे प्रकार होतात, (११) 
 
 त्याचप्रमािे देवत्व सारखे असले तरी द्रव्याप्रमािे त्याचे फल त्रनरत्रनराळे त्रमळते, म्हिनू िसे िमेल 
तसे (यावच्छक्त्य) त्या द्रव्याची देवमूती करावी. (१२) 
 
 िो मनुष्ट्य या पृथ्वीवर पुि, त्रमि (व) त्रस्त्रयासंह असून कता आहे, त्रवषयाचंी गोडी ज्याने यथेच्छ 
चाखली आहे व इस्च्छलेल्या त्रवषयातं ज्याला सुख त्रमळाले आहे (असा मनुष्ट्य) हे ब्राह्मिा, सालोक्त्यादी 
फले भोगिारा होतो. (१३, १३१/२) 
 
 [सलोकता, समीपता व सायुज्यता ही परमेश्वरप्राप्तीची तीन फले आहेत.] 
 
 मनाने, वाचेने व कमाने िो मनुष्ट्य संयत्रमत असेल त्या मनुष्ट्यालादेखील त्याच्या कमाप्रमािे 
चागंल्या फलाचंी प्राप्ती तत्काल होते तेव्हा काहीही (कमच) न करता सवच (कमे) त्रशवात्मक मानावी. (१४, 
१५) 
 
 [कायावाचामनाने ही िी कामे केली िातात त्याचं्यामुळे तत्काल मनुष्ट्याला फलभागी व्हाव ेलागते 
तेव्हा शकंराला सवच कमे अपचि करून फलापासून मनुष्ट्याने दूर असाव.े] 
 
 हे ब्राह्मिा, सुखासनात असलेली (आत्रि) उमा व स्कंद याचं्यासह शकंरमूती असते. त्रतसरी 
चंद्रशखेरमूती व चवथी वृषवाहन (शकंराची) मूती असते. (१६) 
 
 पाचवी नृिमूती नंतर (सहावी) गंगाधर (मूती), सातवी त्रिपुरारीची आत्रि त्याचप्रमािे आठवी 
कल्यािसुंदराची (मूती असते.) (१७) 
 
 नववी अधचनारीनटेश्वराची व दहावी गिहारीची मूती (असते); तसेच पाशुपतमूती असावी. बारावी 
कंकाल (मतूी) असते. (१८) 
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 तेरावी हरी (अधचहरा)ची (मूती) असावी, चौदावी त्रभिाटनमूती (व) चण्डेश्वरप्रसाद त्रमळून ह्या 
पंधरा (शकंराच्या मतूी) सागंतात. (१९) 
 

मूती 
 
 सोळावी दत्रििामूती व नंतर कालारुि (कालात्रर?) मूती असावी. (या) सवच प्रत्रतमाचें माप अगोदर 
सागंतो. (२०) 
 

ललगाची मापे 
 
 सवच प्रकारच्या कलगाचं्या शीषाचे माप सागंतो. त्यात त्रशरोवतचनही त्रदले आहे. (शीषाचे माप वरील 
वतचनासह त्रदले आहे.) (२१) 
 
 (कलगाच्या) स्थूल भागाची रंुदी, लाबंी (सागंतात.) पूिाभागाचे (वरच्या वतुचळाकार त्रशवभागाचे) 
दोन भाग करून त्याचें (प्रत्येकी) ३२ सारखे भाग करावते. त्यातंील २७, २५, २३, २१ ककवा १९ अंश ककवा 
१६ अंश ककवा १३,११,९,७ ककवा पाच भाग (त्रशरोवतचन?) असाव.े (२२–२४) 
 
 अथवा त्रशवभागाच्या (दोन भागापंकैी) शवेटल्या भागाचे नऊ त्रवभाग करावते. त्यातंील एक अंशाने 
सुरुवात करून, एक एक अंशाने वाढ करून, २७ अंशापंयंत (पूिाभागाचे) २७ प्रकार होतात. 
(त्रशवकलगाच्या) प्रत्रतमेच्या पूिाभागाचे उंचीच्या (प्रकारानंी ३८ प्रकार होतात. (२५, २६) 
 
 [वर त्रदलेले २७ प्रकार व ्ोक २२–२४त त्रदलेले ११ प्रकार असे एकंदर ३८ प्रकार होतात.] 
 
 त्याचप्रमािे (वरीलप्रमािेच) कलगाच्या रंुदी व पत्ररघाचे (प्रत्येकी ३८ प्रकार) कल्पावते. कलगाच्या 
मापाप्रमािे कबबाचे (कलगप्रत्रतमेचे) १०३ (११४?) प्रकार होतात. (२७) 
 
 [तत्त्व म्हििे सत्त्व, तामस व रािस हे तीन गुि तेव्हा तत्त्वात्रधकशत म्हििे १०३ असा अथच होतो 
माि त्रहशोबाने ११४ प्रकार होतात.] 
 
 गभागाराचे नऊ भाग केले असता (कलगाचे उंचीने) नऊ प्रकार होतात. ककवा गभागाराचे २७ भाग 
केले असता त्याच्या एक अशंापासून, एक एक अंशाने वाढ करून २७ प्रकारच्या (कलगप्रत्रतमा) होतात. 
(२८, २८१/२) 
 
 [गभागाराच्या रंुदीच्या १/९, २/९ ते ९/९ असे कलगाचे नऊ प्रकार. तसेच गभागाराच्या रंुदीच्या १/२७ , 
२/२७ ते २७/२७ असे कलगाचे उंचीने २७ प्रकार होतात.] 
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 (दाराच्या उंचीचे नऊ भाग? केले असता) पाच अंश उंचीचे (कलग) उिम, चार अंशाचें मध्यम 
आत्रि तीन अंशाचें अधम (कलग) असते; असे दाराच्या मापाने (कलगाचे) तीन प्रकार होतात. (२९, २९१/२) 
 
 [्ोक ४९·७३-७३१/२ पहावा.] 
 
 अधम व उिम याचं्या मधल्या अतंराचे आठ त्रवभाग केले असता त्रशवकलगांचे उंचीप्रमािे दाराच्या 
मापावरून नऊ प्रकार होतात. (३०, ३०१/२) 
 
 ककवा दाराची उंची २७ भागातं त्रवभागून, एक अंश कमी करीत कबबाच्या उंचीचे २७ प्रकार होतात. 
अशा रीतीने दाराच्या मापाने (शकंराच्या) प्रत्रतमेच्या उंचीचे ३६ प्रकार होतात. (३१, ३२) 
 
 त्याचप्रमािे अत्रधष्ठानाच्या व खाबंाच्या मापाने कबबाची (उंचीची) कल्पना करावी ककवा प्रासादाच्या 
बाहेरील रंुदीच्या मानाने (कबब) कल्पाव.े (३३) 
 
 एक ते नऊ हातापंयंत हाताच्या मापाने (कलगाचे) नऊ प्रकार होतात. एक तालापासून नऊ 
तालापंयंत (कलगाचे) नऊ प्रकार होतात. (३४) 
 
 कत्याच्या उंचीइतकी ककवा यिमानाच्या उंचीइतकीच त्याची (कलगाची) उंची असावी, अथवा 
कत्याची उंची नऊ भागातं त्रवभागून एक एक अंशाने कमी करीत (नऊ प्रकारानंी) कलगाची उंची त्रमळते. 
(३५, ३५१/२) 
 
 (त्रशवकलगाच्या) पूिाभागाचे ९६ भाग करून त्यातंील एक अंश अंगुल (मापाचे) समिाव,े व मूळ 
कलगाच्या अंगुलाइतके ते िािाव.े ककवा शहर, प्रासाद याचं्या मापासाठी ते मानागुंल घेतात तेच अंगुलाचे 
माप घ्याव.े (३६, ३७) 
 
 कत्याच्या उिव्या हाताच्या मधल्या बोटाच्या मधल्या पेराच्या लाबंीइतके ककवा रंुदीइतके असे 
मानागुंलाचे दोन प्रकार मात्रहती आहेत. (३८) 
 
 सात अंगुलानंी सुरुवात करून, दोन दोन अंगुलानंी वाढ करीत १२६ अंगुलापंयंत (कलगाच्या 
प्रत्रतमेचे) माप असाव.े माि पत्रहल्या कलगाचे माप तीन अंगुलाचें असाव े व दोनानंी वाढवनू त्याचे प्रकार 
होतात. (३९, ३९१/२) 
 
 घरातील ककवा स्वतःसाठी िे कलग (पूिेस घ्यावयाचे) त्याचे माप माि एक अंगुलाचे असाव.े 
याहून वगेळे (माप घेतले) असता तसे करिाऱ्या कत्याचा नाश होतो. अंगुलाचं्या मापाने त्रनमाि केलेली 
(त्रशव) प्रत्रतमा सवच िातींना योनय असते. (४०, ४१) 
 
 (प्रत्रतमेचे) आय इत्यादी सहा (गुि) शुभ यावते म्हिनू त्रतची उंची अंगुलाने वाढत्रवण्यास हरकत 
नाही. माि तीन व सहा अंगुलापेंिा ते माप आयादीकत्ररता वाढव ूनये. (४२) 
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 [आय, व्यय, निि, वार, योत्रन व अंशक हे िसे वास्तूचे शुभ पात्रहिेत, तसेच प्रत्रतमेचेदेखील शुभ 
असावयास हवते. ते शुभ येण्यासाठी प्रत्रतमेची उंची काहीशी कमीिास्त करण्यास हरकत नाही असा या 
्ोकाचा अथच आहे. ्ोक फार अशुद्ध असल्याने अथच अंदािाने लावला आहे. अंगुलापेंिा कलगाचे माप 
त्रनराळे असेल, हाताच्या, दाराच्या, गभचगृहाच्या वगैरे तर आयादी शुभ येण्यासाठी प्रत्रतमेच्या मापात 
िातीनुसार त्रकती बदल करता येतो ते खाली त्रदले आहे.] 
 
 कलगाचे माप अंगुलातं्रशवाय असेल तर त्याचे ८४ भाग करून त्यातंील एक भाग (प्रत्रतमेच्या मापात) 
त्रमळवनू िे अंश होतात ते ब्राह्मिाचं्या (प्रत्रतमेचे आयादी काढण्यास) योनय असतात. (४३) 
 
 [्ोकाधच ४२१/२ ‘अङ गुलादन्यय(द्य)न्मानं स(ंस)वदेात्रश(शी)त्रत या भवते् ।’ असा आहे. तो 
‘अङ गुलादन्यद्यन्मानं वदेाशीत्रत त्रवभज्य च । असा दुरुस्त करून अथच त्रदला आहे. पढेु आलेले ्ोक फार 
अशुद्ध आहेत. त्यात दुरुस्ती करून अथच त्रदला आहे. काय दुरुस्ती केली ते त्या त्या त्रठकािी त्रदले आहे. 
रौरवागम नावाच्या पुस्तकात अंशुमत् काश्यप या पुस्तकातील उतारे त्रदले आहेत. त्याचंी मदत या 
दुरुस्तीकत्ररता घेतली आहे. रौरवागम (भाग २) हे एन्. आर. भट्ट यानंी संपात्रदत केलेले व इस्न्स्टयूट 
फ्रास्न्सस द इन्डॉलॉिी या पाँत्रडचेरी येथील ससं्थेने प्रत्रसद्ध केलेले पसु्तक आहे.] 
 
 तसेच (कलगाच्या मापाचे) दोन अत्रधक साठ (एकूि ६२) अंश केले असता त्यातंील एक भागाने 
(प्रत्रतमेचे माप) वाढत्रवल्यास ते रािासाठी योनय िािाव.े रािाच्या भरभराटीस ते कारि होते. (४४) 
 
 (प्रत्रतमेच्या मापाचे) २४ भाग करून त्यातंील एक भाग (प्रत्रतमेच्या मापात) त्रमळत्रवल्यास ते (कलग) 
वैश्य िातीकत्ररता योनय असते असे सागंतात; व ते वैश्याचंी भरभराट करिारे आहे. (४५) 
 
 (प्रत्रतमेच्या मापाचे) १६ भाग करून त्यातंील एक भाग (प्रत्रतमेच्या मापात) त्रमळत्रवल्यास (ते कलग) 
शुद्राचंी भरभराट करते. (४५१/२) 
 
 [वरील मात्रहतीने असे त्रदसून येईल की कलगाचे िे माप घेतले त्यात फारच थोडा फरक 
आयादींकत्ररता ते कलग ब्राह्मिाकंत्ररता असेल तर करता येतो. कलगाच्या मापात कलग िसिसे खालच्या 
िातींकत्ररता असते तसतसा अत्रधक फरक करता येतो.] 
 
 अशा रीतीने िातींप्रमािे अंशाचंी वाढ केल्यानंतर त्या अंशाचं्या (सखंयेला) आठाने गुिून २७ ने 
भागले असता िो शषे उरतो त्याने अत्रश्वनी वगैरे नििे त्रमळतात. (४६, ४६१/२) 
 
 [्ोकाधच ४६१/२ सप्तकवशत्रत संखया तु हृते शषेात्रद्दनं भवते् याचंी दुरुस्ती ‘सप्तकवशत्रतत्रभऱ्हासे 
शषेमश्वात्रदभ ंभवते्’ अशी करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 त्या (प्रत्रतमेच्या) आलेल्या िन्मनििाचे रािा व कता याचं्या िन्मनििावंरील अतंर मोिून ते 
(प्रत्रतमेच्या िन्मनिि) शुभ यावयास हव.े िर शुभ (निि) आले नाही तर प्रत्रतमेच्या उंचीचे १३० भाग 
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करून एक एक भाग त्यात त्रमळवीत िोपयंत शुभ आयादी येत नाहीत तोपयंत करावते. अशा रीतीने िे माप 
येईल ते पायापासून पगडीपयंत प्रत्रतमेचे माप समिाव.े (४७–४९) 
 
 [्ोकाधच ४७ ‘तत्रद्दनं िात्रतर्िं स्याित्रद्दनं सुखसंपदे’ हा ‘तत्रद्दनं िात्रतर्िं 
स्यान्नृपवास्तुत्रदनास्न्वतम्’ असा घेऊन अथच त्रदला आहे. ्ोकाधच ४७१/२ त ‘नृपात्रदताम्’ हा शब्द 
‘नृपात्रदनाम्’ असा केला आहे. ्ोकाधच ४८१/२ त ‘शबरं’ हा शब्द ‘शश्यंश’ं असा घेतला आहे.] 
 
 आयाकत्ररता अंश (कसे घ्यावते) ते सातं्रगतले व अंशक, आय इत्यादी त्यावरून कल्पाव.े अंशानंा 
आठानंी गुिून १२ ने भागले असता हे ब्राह्मिा, िो शषे उरतो त्याला आय म्हितात. अंशानंा आठानंी गुिून 
२७ ने भागून िो शषे उरतो त्याने अत्रश्वनी इत्यादी (नििे) त्रमळतात. (५०, ५१) 
 
 [्ोक ५० “कतृचवाशंकत्रमदं खयातमंशरैायात्रद कल्पयेत् । 

अष्टात्रभवृचत्रद्धदेशाशंभानुत्रभस्तुस्तुहृते त्रद्वि ॥” हा 
“आयाशंकत्रमदं खयातं चैकाशंायात्रद कल्पयेत् । 
अष्टात्रभवचधचयेदंश ंभानुत्रभऱ्हासयेत्रद्वि ॥” असा घेऊन अथच त्रदला आहे.] 

 
 नवानंी गुिून नंतर २७ ने भागाव ेिो शषे उरेल त्याला व्यय म्हितात. अशानंा तीनाने गुिून आठानंी 
भात्रगतले असता िो शषे उरतो त्याने ध्वि इत्यादी योनी त्रमळतात. नवाने गुिून साताने भात्रगतले असता 
(िो शषे उरतो त्याने) रत्रववार इत्यादी वार त्रमळतात. (५२, ५३) 
 
 [्ोकाधच ५११/२ ‘त्वशंरात्रशत्रभऱ्हासयेितः’ च्याऐविी ‘त्वशे ंनात्रडत्रभऱ्हासयेितः’ असा दुरुस्त केला 
आहे. ्ोकाधच ५२ ‘खयातमशंशषेानलेन तु’च्या ऐविी ‘खयातमंश ंवै त्वनलेन तु’ असा दुरुस्त केला आहे. 
्ोकाथच ५२१/२ त ‘पोक्त्तं’च्या त्रठकािी ‘ऱ्हासे’ हा शब्द घेतला आहे व वरील अथच त्रदला आहे.] 
 
 चाराने गुिून नवाने भात्रगतले असता िो शषे त्रमळतो त्याला अंशक म्हितात. असे आयादी सहा 
(गुि) त्रमळतात. (५४) 
 
 [१) आय २) निि ३) व्यय ४) योनी ५) वार व ६) अंशक. 
 
 ्ोकाधच ५३१/२ त ‘ऱ्हसयचे्चदसंज्ञया’ याऐविी ‘ऱ्हासयेन्नवसंखयाया’ अशी दुरुस्ती करून अथच 
केला आहे.] 
 

आयादी 
 
 आय िास्त व व्यय कमी, तसेच आय खूप मोठा असल्यास ते शोभनू त्रदसते. ध्वि, धूम, कसह, 
कुिा, बैल, गाढव, हिी व कावळा अशा आठ योनी आहेत. त्यापंैकी ध्वि, कसह, बलै (व) हिी या योनी 
(कलगाकत्ररता) शुभ िािाव्यात. इतर (योनी) अशुभ िािाव्यात. (५५, ५६) 
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 [्ोकाधच ५४१/२ त ‘पुष्ट्कलाभ’ंच्या ऐविी ‘पुष्ट्कलाय’ं असा शब्द घेतला. ्ोकाधच ५५ ‘ध्विधूमं च 
कसहं च श्वानवृिादहस्स्त च ।’ हा 
 
 ‘ध्विो धूमश्च कसहश्च श्ववृषौ खरहस्स्तनौ ।’ असा घेतला. ्ोकाधच ५५१/२ ‘काकश्चयोनयश्चाष्टौ तेषु 
हात्ररवृषंगिं’ हा 
 
 ‘काकश्चयोनयश्चाष्ट तेषु केतुहत्ररवृषः’ असा घेतला. ्ोकाधच ५६ मध्ये ‘योनयः’ या शब्दाऐविी 
‘गिश्च’ हा शब्द घेतला.] 
 
 (धुमामुळे) त्रवपिी, (कुत्र्यामुळे) शिुत्व, (गाढवयोनी असल्यास) मृत्य ू व (कावळा आल्यास) 
सवचनाश ओढवतो. सहाव,े आठव ेव १२ व ेनिि ही नििे सोडून इतर नििे शुभ असतात. (५७) 
 
 [्ोक ५७ अपुरा व अशुद्ध आहे तो खालीलप्रमािे सुधारून अथच त्रदला आहे. 

त्रवपत्रिः प्रत्यरं चैव वधो वैनात्रशकस्तथा । 
षष्ठाष्टद्वादशलंननं वज्यच शषेाः शुभवाहाः ॥] 

 
 कत्याचे िन्मनिि, रािाचे व वास्तूचे िन्मनिि या त्रतघापंासून कबबाच्या नििापयंत मोिावे. िर 
ते शुभ असेल तर त्याचा स्वीकार करावा. (५८) 
 
 [कता, रािा व वास्तू याचं्या िन्मनििापासून वर त्रदल्याप्रमािे कबबाचे निि काढून याचं्यामधील 
अंतर ६, ८ ककवा १२ असे येऊ नये. याहून वगेळे असल्यास त्या कबबाचे निि शुभावह असते.] 
 
 सोमवार इत्यादी वार शुभ असतात. मंगळवार वज्यच समिावा. रत्रववार व शत्रनवार मध्यम असून 
इतर वार उिम समिावते. (५९) 
 
 रत्रववारसह त्रवशाखादी चार चार नििे अनुक्रमे त्रवरह, मतृ्यू, त्रवनाश व अमृत असे फळ देतात. (?) 
(६०) 
 
 रािा, तस्कर, भसु्क्त्त, शस्क्त्त आत्रि धन, षण्ढ, अभय, त्रनधचन, (र्ि) व पे्रष्ट्य असे नऊ अंशक 
सागंतात. (६१) 
 
 त्यामंध्ये तस्कर, षण्ढ आत्रि तसेच र्ि त्यागावते. गिामंध्ये देव व मनुष्ट्यगि (कबब व कता याचें) 
यातं्रशवाय इतर गि येत असल्यास ते वज्यच समिाव.े (६२) 
 
 [्ोकाधच ६२ ‘गिेव्यस्मुरमानुषं योगमािं त्रववधचयेत्’ याऐविी ‘गिेषु सुरमानुष्ट्यं योगमन्य ं
त्रवविचयेत्’ अशी दुरुस्ती केली.] 
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 अशा रीतीने परीिा करून शुभ पूिच फल देिारे (कबब) कराव.े चारी विांच्या भरभराटीसाठी 
िात्यंशकाची योिना करावी. (६३) 
 
 [्ोकाधच ६२१/२ ‘शोभाढ्यं माधुयं तु सुशोभयेत्’ याऐविी ‘शोभाढ्यमायामं तु सुयोियेत्’ अशी 
दुरुस्ती करून अथच त्रदला आहे. िात्यंशकासाठी ्ोक ४३ ते ४६ पहावते.] 
 
 उिम दशताल इत्यादी (मतूीच्या मापाचंी) मात्रहती आता सागंतो. (६४) 
 
 [्ोकाधच ६३१/२ अत्यंत अशुद्ध आहे. त्याचा अथच लावता येत नाही. ्ोक ६४ येथे संदभचरत्रहत 
आला आहे.] 
 

ललगाचा पूजाणवधी 
 
 मातीची प्रत्रतमा (करावयाची) असेल तर शलूाची (आतल्या लाकडी सागंाड्याची प्रथम) स्थापना 
करावी. दगडाची प्रत्रतमा (करावयाची) असेल तर कलगासाठी सातं्रगतलेल्या लििापं्रमािे असलेली त्रशला 
ग्राह्य समिावी. लोखंडाची प्रत्रतमा (करावयाची) असेल तर मेिाने ती तयार करावी. (६५, ६५१/२) 
 
 [मातीच्या प्रत्रतमेसाठी लाकडी सागंाडा अगोदर करावा लागतो. त्याची मात्रहती पटल ८०त त्रदली 
आहे. धातूच्या प्रत्रतमेसाठी Cire Purdue method वापरावी असा उल्लखे येथे आला आहे व नको तो 
महत्त्वाचा आहे.] 
 
 सोळा खाबंी मंडपात साळींनी स्थंत्रडल करून कमळ, दभच व फुले (त्यावर) पसरावीत. त्याच्यावर 
लाकडी फळी (वगैरे सवच) पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे कराव.े (६६, ६७) 
 
 आचायच, त्रशल्पी व कता यानंी (प्रत्रतमेचे) शुभ माप ठरवाव.े त्या मापाने वर आलेले अवयव वाळूनेच 
करावते. (६८) 
 
 (प्रत्रतमेचे) मुख वरच्या त्रदशलेा येईल त्याप्रमािे शीषच फळीवर ठेवावे. गन्ध, फुले, धूप, दीप आत्रि 
अध्याने पूिा करावी. (६९) 
 
 (स्थंत्रडलाच्या) उिव्या बािूस पत्रवि अननी असावा. सत्रमधा, तूप, चरू इत्यादी द्रव्याचें हवन 
करून १०८ हवी द्याव्यात. (७०) 
 
 द्रव्य सपेंपयंत आहुती देऊन नंतर पूिाहुती द्यावी. मध्यमूलामध्ये प्रत्रतमेचे व अननीचे ध्यान कराव.े 
(७१) 
 
 [्ोक ७२ अशुद्ध व अपुरा असल्याने अथच लावलेला नाही.] 
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 शीषाचा संधी ईशाने, मुकुटाचा कवचाने करावा. अस्त्राने अस्त्रसधंी करून पायापंाशी ते समर्तपत 
कराव.े (७३) 
 
 प्रथम व नंतर संधान करून क्रमाने संपूिच आचराव.े त्यानंतर उपागें करावीत व नंतर प्रत्यगें 
करावीत. (७४) 
 
 त्या त्या अंगापाशी एकूि ३८ कलान्यास करावते. वस्त्र, दात्रगने व सूि यानंा उपागं म्हितात. (७५) 
 

दितालादी लक्षि 
 
 प्रत्येक अंगाला स्पशूचन मंि म्हिून शुद्धीकरि करिे याला प्रत्यंग म्हितात. दहा तालापंासून तीन 
तालापंयंत (प्रत्येक तालाचे) श्रेष्ठ, मध्यम व अधम असे तीन प्रकार असतात. (७६) 
 
 [्ोक ६७ ते ७६ हे फार अशुद्ध आहेत. व ते पूिात्रवधी सागंतात. त्याचंा अथच अदंािाने त्रदला 
आहे.] 
 
 उिम दशतालाचे (माप) १२४ अंगुले सागंतात, मध्यम दशताल (मतूी) १२० अंगुलाचंी असते. 
(७७) 
 
 ११६ अंगुल अधम दशतालाचे (माप) असते. ११२ अंगुले उिम नवतालाचे (माप) आहे. (७८) 
 
 १०८ अंगुले मध्यम नवताल असते. १०२ (१०४?) अंगुले कत्रनष्ठ नवताल असते. (७९) 
 

देव, राक्षस, गंधवश, इत्यादींचे तालप्रमाि 
 
 प्रत्येक ताल या रीतीने चार अंगुलानंी लहान असतो. उिम दशतालात ब्रह्मा, त्रवष्ट्िू, महेश्वर 
(याचं्या मूती) असाव्यात. (८०) 
 
 मध्यम दशतालात उमा तसेच सरस्वती, उषा, भमूी, दुगा, लक्ष्मी आत्रि तसेच माता असतात. 
(८१) 
 
 त्याचप्रमािे (मध्यम दशतालाने) ज्येष्ठा (गौरी) सवच अगंासंह करावी. चंद्र, सूयच, अत्रश्वनी, र्षी 
तसेच ग्रह (गुह?), अथच (आयच?), षण्मुख तसेच चण्डेश, िेिपाल हे, हे त्रद्विसिमा, कत्रनष्ठ दशतालात 
करावते. (८२, ८३) 
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 वसूंच्या आठ मतूी, त्रवदे्यश, लोकपालक आत्रि इतर देवता या नवतालात कराव्यात. (८४) 
 
 यि, अप्सरागि, अस्त्रमतूी, मरुद गि तसेच त्रवद्याधरगि हे मध्यम नवतालात (करावते) (८५) 
 
 असुर, त्रसद्ध, गन्धवच तसेच त्रपतर, हे त्रवचिि मािसाने, कत्रनष्ठ, नवतालातं करावते. (८६) 
 
 मध्यम आठ तालात तसेच सात तालात त्रपशाच कराव.े सहा तालात कुबडी मािसे, ब्राह्मिश्रेष्ठाने 
करावीत. (८७) 
 
 शहाण्या मािसाने, पाच ताल मापाने कुबेर करावा, त्याच्या (पाच तालाचं्या) मध्यम व अधम मापाने 
सवच प्राण्याचंा समुदाय करावा. (८८) 
 
 बालक चार ककवा तीन तालातं कराव,े तसेच दोन तालातं त्रकन्नर व एक तालाने कासव कराव.े 
(८९) 
 

अंगुल व यवाची व्याख्या 
 
 असे देवीमूतींना अनुकूल (योनय असे) तालाचे माप सातं्रगतले. प्रत्रतमेची उंची १२४ अंश करावी. 
(प्रत्रतमेच्या उंचीचे १२४ भाग करावते) (९०) 
 

उत्तम दिताल 
 
 तेल तालाचे अंगुलात माप असून त्या अंगुलाचे आठ भाग केले असता (त्याच्या) एका अंशाला यव 
म्हितात. यवानंी व अंगुलानंी पगडीपासून पायापयंत (प्रत्येक) अवयवाचे माप घेतात. एक अंगुले तीन यव 
ही पगडीची उंची सातं्रगतली आहे. (९१, ९२) 
 
 त्या पगडीपासून केसाचं्या कडेपयंतचा (भाग) सहा अंश सागंतात. केसाचं्या कडेपासून 
नेिसूिापयंत दोन अंश तीन यव अंतर असते. (९३) 
 
 नेिसूिापासून नाकपुडीपयंत व नाकपुडीपासून हनुवटीपयंत प्रत्येकी तीन अंश तीन यव उंची 
सागंतात. (९४) 
 
 हनुवटीपासून गळ्यापयंत (अंतर) चार यव सागंतात. गळ्याची उंची तीन अंगुले सात यव असते. 
(९५) 
 
 [‘यवैकोनमुदाशं’ं च्या ऐविी ‘यवैकोन युगाशं ं’ अशी दुरुस्ती केला आहे.] 
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 केसाचं्या मुळापासून हनुवटीच्या सूिापयंतच्या भागाला त्रहक्कासूि (?) म्हितात. त्रहक्कापासून 
हृदयापयंत व हृदयापासून नाभीपयंत (व) नाभीपासून मेढ्रमूलापयंत, हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, सारखे अतंर असून ते 
प्रत्येकी १३ अंश तीन यव असते. (९६, ९७) 
 
 [्ोकाथच ९५१/२ ‘केशमूलाद्धनुसूिं त्रहक् कासूिमुदाहृतम्’ याऐविी त्रशल्परत्न (भाग २) अध्याय ५ 
मध्ये ओळ आहे. ‘कण्ठान्तत्रतयचक् सूिं तु तालुसूिमुदाहृतम्’. 
 
 दोन्ही खादं्यानंा िोडिाऱ्या रेषेला त्रहक्कासूि म्हितात. 
 
 ्ोकाथच ९६१/२ ‘नाभेस्तुमे अग्रमुलं तु ....’ हा ‘नाभेस्तु मेढ्रमूलं तु .....’ असा सुधारून अथच त्रदला 
आहे.] 
 
 मेढ्रमूलाच्या मध्यभागी िे सूि असते (मध्यभागातून िे सूि िाते) त्याला मध्यसूि म्हितात. 
मध्यसूिाच्या खाली माडंीची लाबंी नऊ भाग असते. (९८) 
 
 [्ोक ९७१/२ खाली त्रदल्याप्रमािे सुधारून अथच केला आहे.] 
 
 ‘मेढ्रमूलात्सूिमध्यं मध्यसूिं तदुच्यते ।’ ्ोक ९८ तील पत्रहला शब्द ‘अधचसूिाद’ च्या ऐविी 
‘मध्यसूिाद’ असा सुधारून अथच त्रदला आहे.]  
 
 त्रतच्या (माडंी) पासून चार अंगुलाचंा गुडघा (व) िंघेची लाबंी माडंीइतकीच (नऊ भाग) असते. 
पायाच्या तळव्याचंी उंची तीन भाग असते; अशी त्रनरत्रनराळ्या अवयवाचंी उंची सागंतात. (९९) 
 
 आंगठ्याच्या अग्रापासून हाताच्या मुळापयंत हाताचा तळवा १७ अंगुले असतो. त्रहक्कासूिाच्या खाली 
हाताची (कोपऱ्यापयंत) लाबंी सात अंगुले असावी. (१००) 
 
 कोपराची उंची दोन भाग असावी, प्रकोष्ठ (कोपर ते मनगट हे अतंर) २१ अंगुले असतो. मधल्या 
बोटाच्या अग्रापासून मनगटापयंत लाबंी १३१/२ अंगुले असते. (१०१) 
 
 मुखाच्या (चेहऱ्याच्या) पुढील भागाची लाबंी १३१/२ अंगुले असावी. मुखापासून कानाच्या कडेपयंत 
रंुदी १३ अंगुले मानतात. (१०२) 
 
 [्ोकाधच १०११/२ साधचभाराङ गुलं हा शब्द साधचभान्वाङ गुलं असा घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 कंठाच्या अग्राची रंुदी ९१/२ अंगुले व कंठाच्या मुळाची रंुदी दहा अंगुले असते. हृदयापासून 
हाताच्या कडेपयंत (अतंर) २४ ककवा २४१/२ अंगुले असते. (१०३) 
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 कुशींमधील अंतर २२१/२ अंगुले असते. हाताच्या मुळाची रंुदी नऊ अंश चार यव असावी. (१०४) 
 
 हाताची लाबंी २१ अंगुले असानी. हृदयािवळच्या स्तनभागाची रंुदी (हाताचं्या रंुदीसह) २९ 
अंगुले असावी. (१०५) 
 
 मध्यभागाची रंुदी (कंबरेची) १६ अंश चार यव सागंतात. पाश्वचभागाची रंुदी १९ अंश सागंतात. 
(१०६) 
 
 कंबरेच्या वरच्या भागाची रंुदी १८ अंगुले सागंतात. त्याच्याखाली कंबरेची पाठीमागची रंुदी २०१/२ 
अंश असावी. (१०७) 
 
 माडंीच्या मुळाची रंुदी १३३/४ भाग असावी. माडंीच्या मधल्या भागाची रंुदी १२१/४ अंश असावी. 
(१०८) 
 
 गुडघ्याची रंुदी ९३/४ (अंगुले) सागंतात. नत्रलकेची (पोटरीची) रंुदी ८१/४ भाग असावी. (१०९) 
 
 घोयाची रंुदी दोन अशं व एक यव असते. त्याची तळापासून वरपयंतची िाडी साडेचार अंगुले 
सातं्रगतली आहे. (११०) 
 
 [्ोक ११० खाली त्रदल्याप्रमािे सुधारून वरील अथच केला आहे. 

‘यवोपेतद्वयाश ंतु गुल्फत्रवस्तारमुच्यते । 
अिादातलतंुगं तु साधचवदेागुंलं स्मृतम् ॥’] 

 
 नखाची रंुदी लाबंीच्या त्रनम्मे असावी व (नखाग्र) पाव भागाने कमी रंुदीचे असून वृिायत असते. 
(पायाच्या) तिचनीची लाबंी चार अंश तीन यव सागंतात. (१११) 
 
 मधल्या बोटाची लाबंी ३३/४ भाग असावी. अनात्रमकेची लाबंी तीन भाग एक यव असावी. (११२) 
 
 करंगळीची लाबंी २१/२ अंश मापाची असावी. तिचनी इत्यादी नऊ आत्रि ७१/२ ...... (११३) 
 
 [्ोकाधच ११३ अशुद्ध व अपूिच आहे.] 
 
 नखाची रंुदी बोटाच्या रंुदीच्या त्रनम्मे, पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे िािावी. त्या त्या बोटाची रंुदी, 
शहाण्या मािसाने, चार भागातं त्रवभागावी. (११४) 
 
 (त्यातंील) तीन भाग बोटाचं्या अग्राची उंची (रंुदी?) असून उरलेले नखातंील अंतर असाव.े 
(११४१/२) 
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 हाताच्या मध्याची रंुदी आठ अंश व तीन यव असावी. कोपराची रंुदी (७१/४) भाग असावी. 
प्रकोष्ठाच्या मध्याची रंुदी ५३/४ भाग, मनगटाची रंुदी ३३/४ अंश, तळव्याची लाबंी सात अंश व मधल्या 
बोटाची लाबंी ६१/२ अंश असावी (११५–११७) 
 
 [्ोकाधच ११५त त्रियवात्रधकत्रवस्तारं या ऐविी त्रियवात्रधकवस्वशं ं अशी शब्दयोिना घेऊन अथच 
केला आहे.] 
 
 अनात्रमकेची लाबंी ५१/४ भाग सागंतात. तिचनीची लाबंी पाच अंश एक यव सागंतात. (११८) 
 
 आंगठ्याची व करंगळीची लाबंी ४१/४ भाग असावी. आंगठ्याच्या मुळाची रंुदी ११/४ अंश सागंतात. 
(११९) 
 
 तिचनीची (रंुदी) आठ यव सागंतात. मधल्या बोटाची (रंुदी) नऊ यव, अनात्रमकेची (रंुदी) आठ 
यव सागंतात. करंगळीची (रंुदी) सात यव असावी. (१२०) 
 
 आंगठ्यापासून इतर सवच बोटाचं्या मुळाचंी ही रंुदी आहे. त्या त्या (बोटाचं्या) मुळाच्या (रंुदीच्या) 
१/१६ ने कमी रंुदीचे बोटाचे अग्र असाव.े (१२१) 
 
 (बोटाच्या) अग्राची रंुदी सहा अंश असेल तर पाच अंश नखाची रंुदी असावी. (नखाच्या) दोन्ही 
बािंूना मासंल भाग असावा. नखाचा आकार वृिायत असावा. (१२२) 
 
 नखाच्या रंुदीच्या सवापट नखाची लाबंी सागंतात. नखाच्या लाबंीच्या दुप्पट खाली पेराची लांबी 
योनय समितात. (१२३) 
 
 आंगठ्याच्या मुळाच्या पेराची लाबंी १७ यव असावी. तिचनीच्या व अनात्रमकेच्या मुळाच्या पेराची 
लाबंी दोन अंगुले (१६ यव) असावी. (१२४) 
 
 मधल्या बोटाच्या मुळाच्या पेराची लाबंी १८ यव असावी. करंगळीच्या मुळाच्या पेराची लाबंी १३ यव 
असावी. (१२५) 
 
 मधल्या पेराची लाबंी मूळ आत्रि अग्राच्या पेराचं्या लाबंीच्या मध्याइतकी असते. आंगठा २१/२ पेराचंा 
व इतर बोटे तीन पेराचंी असतात. (१२६) 
 
 [मधल्या पेराची लाबंी = १/२ (मूळ + अग्र पेराचंी लाबंी] 
 
 बोटाचं्या खालच्या तळव्याच्या अग्राच्या भागाची रंुदी आठ अंगुले असावी. हाताच्या तळव्याच्या 
मध्यभागाची रंुदी सहा अंश असावी. (१२७) 
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 तळव्याच्या मुळाची रंुदी ६१/२ अंश असावी. आंगठ्याच्या मुळापासून तिचनीच्या मुळापयंतचे 
(अंतर) २१/२ अंगुले सागंतात. याला पोपटाचे पोट (शुकोदर) म्हितात. (१२८, १२८१/२) 
 
 आंगठ्याच्या मुळापासून मनगटापयंतची लाबंी चार अंगुले सागंतात. २१/२ अंश त्या भागाची िाडी 
असावी. (१२९, १२९१/२) 
 
 हाताच्या (तळव्याच्या) पाठीमागच्या भागाची िाडी तीन अंश व अग्राची िाडी आंगठ्याच्या 
िाडीइतकी असते. (१३०) 
 
 बोटाचं्या खाली (तळव्याची) उंचवयासंह िाडी २१/२ अंश असते. हाताच्या पाठीमागच्या दोन 
भागाचंी रंुदी शुकोदराच्या रंुदीइतकी असते. (१३१) 
 
 उरलेला मध्यभागातंील तळवा खोलगट, ४/५ भाग असावा. तेथे बारीक रेघानंी शखं, चक्र, शलू 
याप्रमािे आकृती काढाव्यात. (१३२) 
 
 कमळाप्रमािे ककवा कुशगवताप्रमािे तळव्यावरील रेषा कल्पाव्यात. हे ब्राह्मिा, त्या रेघाचंी खोली 
१/८ यव असावी. (१३३) 
 
 वतुचळाकृती अंग दाखवावयाचे असेल तेव्हा वतुचळाच्या व्यासाचे पाच भाग करून एक अंश घ्यावा व 
त्याच्या त्रतप्पट िो त्रवस्तार त्याला परीघ म्हितात. परीघापासून रंुदी काढता येते (?) (१३४, १३४१/२) 
 
 कानाच्या वरच्या डोक्त्याची पत्ररत्रमती ३८ अंगुले असावी. कानाच्या वर डोक्त्याची उंची ११ अंगुले 
सात यव असावी. कानामंधील पुढून अंतर (पत्ररत्रमतीने) २२ अंगुले असाव.े (१३५, १३६) 
 
 [्ोकाधच १३५१/२ ‘किोध्वे तु त्रशरस्ताि’ु हा शब्दसमूह ‘किोध्वे तु त्रशरस्तारं’ असा सुधारून अथच 
केला आहे. तसेच ्ोकाधच १३६ त ‘पूवचनालं’च्या ऐविी ‘पूवचनाहं’ असा शब्द घेतला.] 
 
 कानाचं्यामधील (डोक्त्याचे) पाठीमागील अंतर (पत्ररत्रमतीने) १२ अंगुले सागंतात. त्याचं्या 
मध्यभागी कानाचे स्थान सागंतात. (१३७) 
 
 [्ोकाधच १३६१/२ त ‘पूवचनाहं’च्या ऐविी ‘पृष्ठनाहं’ असा घेतला.] 
 
 डोक्त्यावरील मध्यभागील वतुचळाचा (घेऱ्याचा) व्यास चार अंगुले असावा. त्यापासून पुढील 
केसाचं्या कडापंयंत (अंतर) नऊ अंगुले सागंतात. (१३८) 
 
 [्ोकाधच १३७१/२ ‘मध्यमामूर्ततमंडलं’ या ऐविी ‘मध्यमान्मसू्ध्नच’ असा बदल करून अथच केला 
आहे.] 
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 त्या वतुचळापासून कान व केसाचं्या सीमापंयंत नऊ अंगुले व वतुचळापासून पाठीमागच्या केसाचं्या 
सीमेपयंत १०१/२ अंगुले अतंर असाव.े (१३९) 
 
 [्ोकाधच १३९ त ‘साधचमध्याङ् गुलं’च्या ऐविी ‘साधचधमाङ् गुलं’ असा बदल करून अथच त्रदला 
आहे.] 
 
 कपाळाच्या आडव्या भागाची लाबंी नऊ अंगुले सागंतात. केसाचं्या सीमेपासून नेिसूि या 
दोघाचं्यामध्ये भवुया असतात. (१४०) 
 
 भवुयाचंी लाबंी (एकंदर) नऊ अंगुले असून त्याचंा आकार धनुष्ट्याप्रमािे असावा. दोन्ही 
भवुयामंधील अंतर, हे ब्राह्मिा, ४१/२ यव असाव.े (१४१) 
 
 भवुईची लाबंी पाच अंगुले व (त्रतची) मध्यभागी रंुदी दोन यव असावी. त्रतच्या मध्यभागाहून भवुईची 
टोके बालचदं्राप्रमािे लहान (होत गेलेली) असावीत. (१४२) 
 
 कर्तिकेची (डोळ्यातील लोलकाची) लाबंी व रंुदी एक यवाच्या मापाची सागंतात. (डोळ्यातील) 
काळ्या वतुचळाची (बबुूळाची) रंुदी व उंची सहा यव असावी. (१४३) 
 
 [्ोकाधच १४३ ‘कृष्ट्िमण्डलत्रवस्तारं चोत्सेधं च यव ंभवते ।’ 

कृष्ट्िमण्डलत्रवस्तारं चोत्सेधं षङ यव ंभवते् । 
 
असा दुरुस्त करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 काळ्या वतुचळाच्या आिूबािूला असलेल्या पाढंऱ्या भागाची रंुदी (कवडीची रंुदी) तेवढीच असावी. 
मत्स्याकृती ककवा धनुष्ट्याकृती ककवा अधचचदं्राकृती डोळ्याचंा आकार असावा. हे ब्राह्मिा, त्याच्या 
(डोळ्याच्या) आकाराला अनुकूल असे पाढंऱ्या रंगाचे वतुचळ असाव.े (१४४, १४५) 
 
 [्ोकाधच १४३१/२ त ‘ता ंतत्समं व्यास’ं या ऐविी ‘त्रसताशं ंतत्समं व्यासं’ अशी दुरुस्ती करून अथच 
केला आहे. येथे पाढंरा भाग सहा यव, काळे वतुचळ सहा यव व त्यानंतर पनु्हा पाढंरा भाग सहा यव असा 
चारी बािंूनी पाढंरा भाग सहा यव रंुदीचा आहे.] 
 
 डोळ्याच्या कडानंा १/२ यव रंुदीचा लाल रंगाचा भाग असावा. काळ्या वतुचळाच्यामध्ये ज्योत्रतमंडल 
एक यवाचे असते. (१४६) 
 
 त्याच्यामध्ये त्याचा १/८ भाग दृष्टीमंडल असाव.े तेथे ११/२ यव मापाचा वरचा पडदा असावा. (१४७) 
 
 खालचा पडदा त्याच्या (वरच्या पडद्या–) इतकाच असून त्याची लाबंी १८ यव असावी. हे ब्राह्मिा, 
डोळ्यामंधील अंतर २१/४ अंगुले असाव.े (१४८) 
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 वरील पडदा व भवुई याचं्यामधले अंतर ६१/२ यव असाव.े खालच्या पडद्याचे स्थान त्याच सूिात 
पि ककत्रचत वगेळे असाव.े (१४९) 
 
 दृष्टी खाली असेल तर कत्याचा नाश होतो, दृष्टी वर असेल तर त्रवपत्रिकारक असते. बािंूकडे दृष्टी 
असल्यास फार नाश होतो ककवा गावाची हानी होते. (१५०) 
 
 [्ोकाधच १५० ‘बहुनाश ं भवते्पाश्वच दृत्रष्टश्चेद भावमासनम्’ या ऐविी ‘बहुनाशं भवते्पाश्वचदृत्रष्टः 
ग्रामहाकन करोतु वा’ असा घेऊन अथच त्रदला आहे.] 
 
 तेव्हा सवच प्रयत्नानंी दृष्टी सम असावी. डोळ्याचंी (मात्रहती) अशी सातं्रगतली, (आता) नाकाचे 
लिि सागंतो. (१५१) 
 
 नाकपुडीच्या बाहेरील रंुदी १८ यव असावी. त्याच्या त्रनम्मे (नऊ यव) नाकाच्या मधल्या भागाची 
रंुदी असावी व नाकाच्या मुळाची रंुदी त्याचं्या अधी (४१/२ यव) असावी. (१५२) 
 
 गोिीच्या मुळापासून नाकाच्या अग्रापयंतची उंची दोन अंगुले असावी. नाकपडु्याचंा मधला पडदा 
एक पुष्ट्कर (कमलपरागाइतका) असतो असे िािाव.े (१५३) 
 
 नाकाच्या टोकाचा भाग ११/२ यव पुढे आलेला असतो. नाकाच्या बोंडीची उंची व लाबंी ४१/२ यव व 
त्याच्या त्रनम्मे (२१/४ यव) त्रतची रंुदी असावी. (१५४) 
 
 वरच्या ओठावरील खोलगट भाग गोिी म्हिून प्रशतं्रसला आहे. गोिीची रंुदी एक यव असते. हे 
ब्राह्मिा, अशी गोिी नाकाखाली करावी. (१५५) 
 
 [्ोक १५५ ‘यवमानं तु ता ंगोिीं कृत्वैव ंनात्रसकादधः ’ अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
 
 तोंडाची आडवी लाबंी ४१/४ अंश िािावी. वरच्या ओठाची लाबंी (व) तोंडाची लाबंी सारखीच 
सागंतात. (१५६) 
 
 वरील ओठाच्या मधल्या भागाची रंुदी ३१/२ यव असावी, व प्रथमपासून तोंडाच्या सीमेपयंत ही कमी 
कमी होत िावी. (१५७) 
 
 [्ोक १५७ त ‘अपूवचकृतशान्तारमास्य’ हा शब्दसमूह ‘आनुपूव्या कृश ं तारं’ असा सुधारून अथच 
केला आहे.] 
 
 वरच्या ओठाच्या वरती पालीची (ओठ व नाक याचं्या मधला भाग) िाडी एक यव मापाची असावी. 
पालीची रंुदी तीन यव असून त्रतची लाबंी वरच्या ओठाइतकी असते. (१५८) 
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 खालच्या ओठाची लाबंी १८ यव सातं्रगतली आहे. हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, त्या (ओठाची) रंुदी एक अंगुले 
एक यव असावी. (१५९) 
 
 पात्रलकेसह ओठ एक यव खाली आलेला असावा. हनुवटीपासून खालच्या ओठापयंतची उंची ६१/२ 
अंश सागंतात. (१६०) 
 
 चेहरा ककत्रचत हंसरा व ऐटदार करावा. खालच्या ओठापासून हनुवटीचा आधार २१/२ अंगुले 
असावा. (१६१) 
 
 हनुवटीपासून हनुवटीच्या कडेचे स्थान ८१/२ सागंतात. त्या (हनुवटीच्या कडेची) रंुदी २१/२ अंगुले 
व आकार वृिायत असावा. (१६२) 
 
 हनुवटीच्या खळनयापासून कानाचे अतंर १२ अंगुले असाव.े हनुवटीच्या खळनयाच्या बाहेरून 
सुरुवात करून कंठाचा प्रवशे २३/४ अंगुले सागंतात. तेथे (प्रवशेापाशी) कान असावा. डोळा व त्याच्या 
कडील कानाची सीमा या दोघामंधील अतंर सात अंगुले असाव.े (१६३, १६४) 
 
 [्ोक १६३ त ‘भानोः’ या शब्दाऐविी ‘हतोः’ हा शब्द घेऊन अथच केला आहे. ्ोकाधच १६३१/२ त 
‘कण्ठवशेत्रमत्रतखयातं तनेतन्यं (तो नेिं) वदात्रम ते’ यात ‘कण्ठवशेत्रमत्रतखयातं ति किं प्रकल्पयेत्’ अशी 
दुरुस्ती केली. तीदेखील योनय वाटत नाही.] 
 
 कानाची रंुदी १८ यव सातं्रगतली आहे. नेिसूिाच्यावर कानाची उंची आठ यव सागंतात. (१६५) 
 
 कानाचा वरचा भाग त्याच्या त्रनम्मे (नऊ भाग) असतो. (कानाचा) उरलेला भाग वतुचळाकार 
असावा. . ... ... ... ... (१६६) 
 
 [‘तदूध्व’ं च्या त्रठकािी ‘तदधं’ व ‘तु मूधंतः’च्या ऐविी ‘उदाहृतम्’ अशा दुरुस्त्या करून ्ोकाचा 
अथच लावला आहे.] 
 
 नेिसूिाच्या खाली किचबन्ध १७ यव असावा. तेथून (नेिसूिापासून) कानाची नाली ४१/२ अंगुले 
लाबंवावी. (१६७) 
 
 पत्रहल्या (किाबन्धािवळच्या नालीच्या) भागाची खोली एक अंगुल व नंतरच्या (नालीच्या 
भागाची) खोली दीड अंगुले असते. नालीची रंुदी त्याचं्या खोलीहून अधा अंगुले िास्त असते. (१६८) 
 
 [्ोक १६८ सुधारला आहे तो याप्रमािे– 

‘पूवचभागे नतं व्योमभागं साधांशकं परम् । 
नालयोव्यासमाखयातं पनुरधांगुलं तयोः ॥’] 
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 (कानाच्या) नालींमधले अतंर ३/४ अंगुले असून त्याची लाबंी चार अंगुले असावी. उरलेल्या कानाची 
लाबंी आठ अंगुले सात यव असावी. (१६९) 
 
 [्ोक १६८१/२ त ‘ता (ना) लाकारौ त्रिपादंच वदेाशं ंत्रवस्तृतायतम्’ । 

‘नालान्तरं त्रिपादाशं ं च वदेाशं ं त्रवस्तराद घनम्’ अशी दुरुस्ती करून अथच केला 
आहे.] 

 
 त्रपप्पलीची िाडी एक अंश व लाबंी त्याच्या दुप्पट (दोन अंश) असावी. उंची अधा अंगुले असून 
मुळापासून अग्राकडे कमी कमी होत िाते. (१७०) 
 
 त्रपञ्चषीची लाबंी दोन अंश व िाडी सहा यव असावी. नेिसूिाखाली कानाचे त्रछद्र अधा अंगुले 
असाव.े (१७१) 
 
 कानाचे त्रछद्र खोल, सारखे, खाली वळलेले असे असाव.े कानाच्या पाळीची िाडी ११/२ यव व 
त्रनगचमन चार यव असाव.े (१७२) 
 
 [्ोकाधच १७११/२ त ‘नतं’ च्या त्रठकािी ‘ततो’ व ‘विलम्’ च्या त्रठकािी ‘वतुचलम्’ अशी दुरुस्ती 
करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 कानाच्या पाठीमागच्या रंुदी ११/२ अंश सागंतात. केसाचं्या कडेपासून कानाच्या पाठीमागच्या 
भागापयंत या दोघाकंडील अतंर १/२ अंश असाव.े (१७३) 
 
 पाठीमागील केसाचं्या कडेपासून कान अडीच अंश अंतरावर असावा. कानाच्या खाली मानेची 
पाठीमागची बािू तीन अंगुले तीन यव उंच असते. (१७४) 
 
 कृकात्रटकेच्या खाली (मानेचा पाठीमागील सरळ भाग, त्याच्या खाली) मानेचे पाठीमागील अग्र 
नऊ अंगुले असाव.े मानेच्या पाठीमागील भागाच्या मुळाची रंुदी १०१/२ अंगुले असावी. (१७५) 
 
 मुळापासून अग्रापयंत क्रमाक्रमाने त्रनमुळती होत िािारी गोलाकार मान सागंतात. त्रहक्कासूिाच्या 
वर खादं्याची (की खादंा व मान याचं्या िुळिीची?) उंची चार अंगुले असते. (१७६) 
 
 [्ोक १७५१/२ त ‘कषच’ या ऐविी ‘िीि’ं हा शब्द घेतला. स्कन्धतुङ गं या शब्दाऐविी त्रशल्परत्न 
(दुसरा भाग) ्ोक ५·८७ यात ‘स्कंधससं्न्धतंुग’ं असा शब्द आहे.] 
 
 तेथून (खादं्यांपासून) कमरेच्या कडेपयंत किा २७ अंश लाबं असावा. त्या कण्याची खोली व रंुदी 
(अनुक्रमे) १/२ व १६ यव असावी. (१७७) 
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 [्ोकाधच १७६१/२ ‘तस्मादाकत्रटसीमान्तं बंत्रशर् (शमृ) िातंमायतम्’ च्या ऐविी 
‘तस्मादाकत्रटसन्ध्यन्तं वशंमृिाशंमायतम्’ असा बदल करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 कण्याच्या खाली कण्याचे मुळ (माकड हाडाची िागा) तीन अंगुले असते. त्याखाली तेवढीच उंची 
असावी (?) तेथील रंुदी तुला सागंतो. (व रंुदी तेवढीच असते.) (१७८) 
 
 [माकडहाडाची रंुदी, लाबंी व उंची तीन अंगुले असते.] 
 
 कुशींमधले अतंर, हे ब्राह्मिा, २७१/२ अंगुले सागंतात. कुशींच्या खालच्या पुठ्ठठ्याचंी उंची सात 
अंगुले सागंतात. (१७९) 
 
 [‘कियोः स्वसंफकतुङ गं’ या ऐविी किाधस्यासंफलकतुङ गं अशी दुरुस्ती केली.] 
 
 कुशीच्या वर हाताच्या कडेपयंत अतंर सात अंगुले सागंतात. मध्यभागाची रंुदी १६१/२ अंगुले 
सागंतात. (१८०) 
 
 कुशींच्या पुढील भागाची रंुदी सात अंगुले सागंतात. नात्रभसूिापाशी माि रंुदी २०१/२ अंगुले 
असावी. (१८१) 
 
 [‘साधचद्यट वधांगुलं’ च्या ऐविी ‘साधचकवशागुंलं’ अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
 
 कंबरेपाशी रंुदी १८ अंश सागंतात. ९३/४ भाग स्स्फक् त्रपण्डाची रंुदी असावी. (१८२) 
 
 [‘पादोनकमचभाग’ं या ऐविी ‘पादोनधमचभाग’ं अशी दुरुस्ती करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 (स्स्फक् त्रपण्ड) संपूिच गोल असून त्याचं्यामधले अतंर चार यव असते. पुढील रंुदी अशी सातं्रगतली, 
बािंूकडून रंुदी एवढीच असते. (१८३) 
 
 [‘सत्रविौ’ च्या त्रठकािी ‘सुवृिौ’, ‘अपरेतरकबबोक्त्तं’ च्या ऐविी ‘तारमेवोक्त्तं’ अशा दुरुस्त्या करून 
अथच केला आहे.] 
 
 कुशींच्या वरच्या भागाची रंुदी सात अंगुले सागंतात. स्तनसूिापाशी १६१/४ अंगुले रंुदी असते. 
(१८४) 
 
 मध्यभागाच्या बािंूची िाडी १२१/४ अंश असावी. पाश्वचभागाच्या बािंूची िाडी १७ अगुंले असावी. 
(१८५) 
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 तेथे पाश्वचभागाची उंची, हे ब्राह्मिा, सात अंगुले सातं्रगतली आहे. नात्रभसूिाच्याखाली व वर 
(पाश्वचभाग) १२ अंगुले असावा. (१८६) 
 
 पाश्वचभागाच्या खाली कुल्ल्याचंी उंची ५१/२ अंगुले असावी. त्याचंी िाडी, हे बुत्रद्धमंता, १२१/२ अंगुले 
असावी. (१८७) 
 
 स्स्फक् त्रपण्डाचें माडं्याचं्या मुळापासून त्रनगचमन ४१/२ अंगुले असाव.े त्या त्रपण्डाचंी िाडी 
अधचसूिापासून (?) १/२ अंगुले असावी. (१८८) 
 
 कुशींपासून िठरभाग २१/२ अंगुले खाली असतो. नाभी संपूिच गोल असून तेथे गोलाकार दोन रेघा 
असतात. (१८९) 
 
 [्ोक १८९ खालीलप्रमािे सुधारून अथच केला आहे. 

‘किाज्जठरत्रनम्नं तु साधचद्यट वङ गुलकं भवते् । 
सूिं सुवृिनाभेस्तु रेखे दे्व पत्ररवते्रष्टते ॥’] 

 
 त्या रेघाचंी रंुदी (व्यास) व उंची चार यव असते. त्रहक्कापासून नेिसूिापयंत िािाऱ्या सूिास 
िानुसूि (?) म्हितात. (१९०) 
 
 [्ोकाधच १९० सुधारून असा घेतला. 

‘त्रहक्कादाश्वात्रिसूिं तज्जानुसूिामुदाहृतम्’ व अथच केला.] 
 
 कुशींच्या मध्यापासून बगलापंयंत व स्तनामंधले अंतर सारखे असाव.े दोन्ही स्तनाचं्या मध्ये 
हृदयाचा खळगा ११/२ अंगुले खोल असतो. (१९१) 
 
 कंठाच्या मुळापाशी िी नाल असते त्रतची रंुदी तीन यव मापाची व लाबंी ११/२ अंगुले कल्पावी. ती 
मन्िाप्रमािे (?) असावी. (१९२) 
 
 त्रहक्कासूिाच्या खाली कण्ठाचे मूळ कल्पाव.े त्रहक्कासूिाच्यावर (शकंरमूतीच्या बाबतीत) त्रनळा रंग 
असावा. (१९३) 
 
 हृदयापेिा स्तनपीठ दोन अंगुले उंच सातं्रगतले आहे. स्तनमण्डलाची रंुदी १७ यव सातं्रगतली आहे. 
(१९४) 
 
 त्याच्यामध्ये िी बोंडी त्रतची उंची व रंुदी दोन यव असावी. नाभीपेिा स्तनाची रंुदी एक अंगुल दोन 
यवानंी िास्त असते. (१९५) 
 
 [‘व्योमावश ंद्वयात्रधकम्’ हे ‘व्योमाशं ंत्रद्वयवात्रधकम्’ असे दुरुस्त केले.] 
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 नात्रभप्रदत्रििक्रमाने गोल असून त्रतच्या मुळाची रंुदी दोन यव असावी. हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, त्या नाभीच्या 
वतुचळाच्या केन्द्रस्थानी नात्रभसूि असते. (१९६) 
 
 नाभीच्या खाली असलेल्या पाश्वचभागाची उंची पाच अंगुले असते. त्याच्या खाली २१/२ अंगुलावंर 
कत्रटपाश्वच (कुल्ले) असतात. (१९७) 
 
 [‘पादोनस्तोच्यय’ंच्या ऐविी ‘पादोनं श्रोण्युचं्च’ अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
 
 त्या (कत्रटपाश्वा) पासून मेढ्रमुळापयंत िे मेढ्रपीठ ते चार अंगुले असाव.े कलगाची लाबंी ५१/४ अंगुले 
सातं्रगतली आहे. (१९८) 
 
 [‘पादतन्मािं’ च्या ऐविी ‘सपादमंचमािं’ अशी दुरुस्ती करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 कलगाच्या मुळापाशी रंुदी १७ यव सागंतात. कलगाच्या लाबंीच्या तीन भागापंैकी एक भाग त्याचे 
पुढचे टोक असाव.े (१९९) 
 
 तेथे कलगाच्या पुढच्या भागाच्या मुळाची रंुदी एक यवाने िास्त असते. कलगाच्या पुढच्या टोकाचा 
भाग त्रमटलेल्या ताबंड्या कमळाप्रमािे असावा असे सागंतात. (२००) 
 
 [्ोकाधच १९९१/२ ‘ति आगण्डमूले तु यवमानं दु्रह(गुदा)न्तरम्’ शुद्ध करून ‘यदग्रखस्ण्डमूलं तु 
यवमानं बृहिरम्’ अथच केला आहे.] 
 
 मुष्ट्काची लाबंी व रंुदी ४१/२ अंगुले असावी. त्याची िाडी ३१/२ अंश असून मुळापासून टोकापयंत 
िाडी वाढत िाते. (२०१) 
 
 मेढ्रपीठाच्या मुळाची रंुदी साडेसात अंगुले असावी. मेढ्रपीठाच्या मुळाचा शवेट माडंीच्या मासंल 
मुळात होतो. (२०२) 
 
 गुडघ्याच्या वतुचळाची रंुदी ४१/४ अंगुले असावी. गुडघ्याच्या वतुचळाचे त्रनगचमन २१/२ अंगुले सातं्रगतले 
आहे. (२०३) 
 
 गुडघ्याच्या पाठीमागील भाग २१/२ अंगुले खाली झुकलेला असतो. मध्यभागी, बािंूना व उरलेला 
भाग िसा सुंदर त्रदसेल तसा करावा. (२०४) 
 
 [‘पृष्ठिान्वोता’ं च्या ऐविी ‘पृष्ठिानुनतं’ अशी दुरुस्ती केली.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 अिुंमद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील उत्तम दिताल पुरुषाचे माप या नावाचे पन्नासावे पटल 
संपले. 
 

मध्यम दिताल 
 

[मध्यम दिताल णवधान] 
 
 मध्यम दशतालात स्त्रीचे माप आता सागंतो. सरस्वती, दुगा, उमा, भतू्रम, (सात) माता, लक्ष्मी आत्रि 
तसेच ज्येष्ठा या रीतीने कराव्यात. शकंर, ब्रह्मा, रथामधील त्रवष्ट्ि,ू शस्क्त्त याचं्याकत्ररताही (मध्यम दहा 
तालातं माप) घ्याव.े (१, २) 
 
 त्याचं्यातील परस्पराचें माप व त्यानंा योनय असलेले माप याप्रमािे त्याचें माप असाव.े शकंराच्या 
नाकाच्या सीमेपयंत शक्त्तीची उंची हे उिम (माप) आहे. (३) 
 
 शकंराच्या स्तनभागापयंत (शक्त्तीची उंची) हे सवात कत्रनष्ठ माप आहे. त्याचं्यामधील (मापाच्या) 
आठ भागानंी शक्त्तीचे माप नऊ प्रकारचे होते. (४) 
 
 शकंराच्या खादं्यापंयंत (शक्त्तीची उंची) हे सवांत उत्कृष्ट माप व (शकंराच्या) स्तनभागापयंत 
(शक्त्तीची उंची) हे कत्रनष्ठ माप सातं्रगतले आहे. त्याचं्यामधल्या (मापाच्या) आठ भागापंैकी प्रत्येक एक भाग 
असे शक्त्तीचे माप नऊ प्रकारचे होते. (५) 
 
 [‘शभंोर्तह खयातमुत्रद्दष्टं’ यात ‘शभंोर्तहहक्कान्तमुत्कृष्ट’ं असा बदल करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 (अशा रीतीने) पायापासून पगडीच्या कडेपयंत (शक्त्तीचे उंचीने) १८ प्रकार होतात. त्रतच्या अंशाची 
(अंगुलाचे माप) लाबंीप्रमािे योिना कशी करतात ते सागंतात. (६) 
 
 श्रीभगं, बसलेली आत्रि नृत्य करिारी (अशा) मानवी (रूपाच्या देवी) मूतीची व समपाद स्थानात 
उभ्या देवीची वर (त्रदलेली) उंची युक्त्तीने ठेवावी. (७) 
 
 ब्राह्मिाने दुगा, ज्येष्ठा, लक्ष्मी आत्रि त्रवशषेतः (सात) माता याचं्या मापाच्या बाबतीत प्रत्रतमेच्या 
मानाने (कलग इत्यादींच्या मानाने) कल्पाव.े (८) 
 
 मूळकलगाची गौरी (एकटी, शकंरात्रशवायची गौरी मूती) कलगाच्या (प्रत्रतमेच्या) मापाने कल्पावी. 
स्त्रीचे मान १२० भागातं त्रवभागून, (९) 
 
 [गौरीमूती शकंराच्या मूतीबरोबर नसून एकटी असेल तर शकंराच्या मापावरून वर त्रदल्याप्रमािे 
त्रतचे माप न घेता ती मध्यम दशताल मापात घ्यावी.] 
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 एक अंश (भाग) म्हििे एक अंगुल सागंतात व त्याच्या १/८ यवाचे (माप) होते. त्या अंगुलाने व 
यवाने अवयवाचंी मापे घ्यावीत. (१०) 
 
 उमा इत्यादी देवींकत्ररता हीच अंगुलाची लाबंी असावी. पगडीची उंची एक अंश, केसाचं्या कडेपयंत 
(उंची) तीन अंगुले असावी. (११) 
 
 केसाचं्या कडेपासून नेिसूिापयंत ४३/४ अंश (उंची), नेिसूिापासून नाकपुडीपयंत ४१/२ अंश उंची 
सागंतात. (१३) 
 
 त्रहक्कापासून (खादं्यापंासून) हृदयापयंत, हृदयापासून नाभीपयंत (व) नाभीपासून योनीपयंतचे 
(माप) सारखेच असून १३ अगुंले असते असे सागंतात. (१४) 
 
 [‘ही (त्रव) खयातं (हृ) दयान्तं’ च्या ऐविी ‘त्रहक्कात्रद हृदयान्तं’ असा शब्दप्रयोग घेऊन अथच केला 
आहे.] 
 
 माडंीची लाबंी २६ अंश व गुडघा चार अंश असतो. माडंीइतकीच िंघेची लाबंी असते व पावलाची 
उंची चार अंगुले असते. पायाच्या तळव्याची आंगठ्याच्या पाठीमागील भागापासून अग्रापयंतची लाबंी 
तेवढीच (चार अंगुले) असावी. (१५) 
 
 [्ोक फार अशुद्ध आहे तो त्रशल्परत्न ६·४१/२ वरून खाली त्रदल्याप्रमािे शुद्ध करून अथच केला 
आहे. 
 
 ‘ऊरुदीघच तु षड कवशदंश ं िानुयुगांशकम्’ तसेच ‘दीघचपान(द) तलं युगम्’ या ऐविी ‘तलोचं्च तु 
युगाशंकम्’ अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
  
 (पायाच्या) तिचनीची लाबंी चार भाग सातं्रगतली आहे. (मधल्या बोटाची लाबंी) ३१/३ अंगुले (व) 
तेथील अनात्रमकेची लाबंी तीन भाग असावी. (१६) 
 
 करंगळीची लाबंी २१/२ भाग असावी. आठ, आठ, साडे सात, सात (व) सहा यव (ही अनुक्रमे) 
आंगठ्यापासून करंगळीपयंत पायाच्या बोटाचंी रंुदी असावी. नखाची रंुदी (बोटाच्या रंुदीच्या) २/३ व 
त्याच्या १/४ भाग कमी करून वृिायताकार (नखागे्र) असावीत. (१७, १८) 
 
 बोटाचं्या पुढल्या भागाची रंुदी नखाच्या रंुदीइतकी असावी. मध्यभागी गुडघ्याची रंुदी सहा अंगुले 
असावी. (१९) 
 
 [बहुधा तळव्याची पुढच्या भागाची रंुदी सहा अंगुले असावी असे पात्रहिे.] 
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 (तळव्याची) मधल्या भागाची रंुदी पाच अंगुले व (तळपायाच्या) शवेटल्या भागाची (टाचेची) रंुदी 
चार अंगुले असावी. तळपायाचा उचललेला भाग व घोटा यामंधील अंतर पाच भाग असाव.े (२०) 
 
 नळी १२ अंश व िंघेच्या मधल्या भागाची रंुदी सहा अगुंले असावी. गुडघ्याची रंुदी सात अंश (व) 
माडंीच्या मुळाची रंुदी १२ अंश असावी. (२१) 
 
 कंबरेची रंुदी २४ अंगुले असावी, योत्रनपीठाची रंुदी सात अंगुले सागंतात. (२२) 
 
 योत्रनभाग चार अंश असून औदंुबराच्या खाली आलेल्या पानासारखा (त्रनमुळता) असतो. िेवढी 
रंुदी तेवढीच योनीची उंची असून ती बरोबर मध्यभागी असावी. (२३) 
 
 श्रोिीपाशी रंुदी २० अंगुले एक यव असावी. नाभीची खोली व रंुदी एक यव सागंतात. (२४) 
 
 मध्यभागाची (बगला ते पाश्वचभाग यामंधील सवांत अरंुद भागाची) रंुदी ११ अंगुले सागंतात. 
स्तनाचंी रंुदी १३१/२ अंगुले असावी. (२५) 
 
 स्तनामंधील अंतर नऊ अंश असून स्तनागे्र दोन अंश असावी. स्तनाचंी उंची ४१/२ अंश व स्तनाग्राचंी 
उंची एक अंश असावी. (२६) 
 
 स्तनाि व स्तन ही (दोन्ही) वतुचळाकार व अत्यंत सुंदर करावीत. स्तनामंधील अंतर आठ अंश एक 
यव असाव.े (२७) 
 
 स्तनािामंधले (दोन स्तनाग्रामंधले) अंतर, हे ब्राह्मिा, १७ अंगुले सागंतात. हातापंयंतची रंुदी ३१ 
अंगुले असावी. (२८) 
 
 त्रहक्कासूिाच्या खाली हाताची लाबंी २६ अंगुले असावी. कोपऱ्याची उंची दोन भाग असून प्रकोष्ठाची 
(लाबंी) १८ अंगुले असावी. (२९) 
 
 मनगटापासून तळव्यापयंतचे अंतर (म्हििे तळव्याची लाबंी) सात अंगुले सागंतात. तेथून मधल्या 
बोटाची लाबंी सहा अंगुले व नंतर तिचनी असावी. (तिचनीची लाबंी पाच अंगुले असावी.) (३०) 
 
 अनात्रमकेची लाबंी तिचनीइतकी असते. आंगठा व करंगळी याचंी लाबंी चार अंगुले असावी. बोटाचंी 
ही लाबंी दोन्ही हाताकंत्ररता असावी. (३१) 
 
 नऊ, सात, आठ, सात यव आंगठा इत्यादी (बोटाचंी) रंुदी असते. त्यातील सहा अंश (यव) 
येथील नखाची रंुदी सागंतात. (३२) 
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 नखाचंी लाबंी नऊ यवाहूंन िास्त असून ते त्रनमुळते होत गेलेले असावते. हाताच्या तळव्याची रंुदी 
पाच अंगुले ठेवावी. (३३) 
 
 मनगटाची रंुदी तीन अंगुले, कोपऱ्याची रंुदी पाच अंगुले, हाताची रंुदी सहा अंश व हाताच्या 
मुळापाशी रंुदी सात अंश असावी. (३४) 
 
 हाताच्या मुळापासून मनगटापयंत कोवळ्या बाबंूप्रमािे (हात) बारीक होत िातो. हाताची रंुदी 
अशी असावी. गळ्याची रंुदी सात अंश असावी. (३५) 
 
 गळ्याच्या पुढल्या भागापाशी व मुळापाशी रंुदी आठ अंश एक यव असावी. चेहऱ्याची रंुदी ११ अंश 
असून कोंबडीच्या अंड्याप्रमािे उभट आकार असावा. (३६) 
 
 भवुया व केसाचंी कडा यामंधले अंतर २१/४ अंगुले असाव.े भवुईचा मध्यभाग व नेिसूि यामंधले 
अंतर २१/२ अंगुले असाव.े (३७) 
 
 [्ोक ३८ व ३८१/२ अपुरे व अत्यतं अशुद्ध आहेत. माि अिून नाकाचे विचन आलेले नाही तेव्हा ते 
नाकाचे विचन असाव.े ५०·१५२ त उिम दशताल पुरुषाच्या नाकाचे विचन आहे. त्यावरून म्हिता येईल की 
नाकाची बाहेरील रंुदी एक अंगुल व एक यव असावी. त्याच्या त्रनम्मे (४१/२ यव) नाकाच्या मधल्या भागाची 
रंुदी असावी व नाकाच्या मुळाची रंुदी त्याच्या त्रनम्मे (२१/४ यव) असावी.] 
 
 पाय हिीच्या सोंडेच्या (आकारा) प्रमािे करावा. हात गोपञ्चाप्रमािे (गोपुच्छाप्रमािे?) करावा. 
उरलेले अवयवाचें माप (उिम दश) तालाकत्ररता सातं्रगतल्याप्रमािे घ्याव.े (३९) 
 
 त्रस्त्रयाचें माप सामान्यतः असे घ्याव.े आता त्यातील वैत्रशष्ट्य ऐक. गौरी याप्रमािे (या मापाची), 
दोन हाताचंी, शान्त मुदे्रची, दोन डोळ्याचंी (व) पसरलेल्या सहा (?), (४०) 
 
 करण्डमुकुट ककवा त्रकरीटमुकुट घातलेली असते. (ककवा) बाधंलेल्या केसाचंाच मुकुट घातल्याने 
मनोहर त्रदसिारी (अशी) करावी. (४१) 
 
 केसाचं्या कडापंासून मुकुटाची उंची १८ अगुंले असेल तर तो कत्रनष्ठ मुकुट, २१ अंगुलाचंा मध्यम व 
२४ अंगुलाचंा श्रेष्ठ मुकुट असतो. (४२) 
 
 डोक्त्याच्या घेराहून मुकुटाची रंुदी एक यवाने िास्त असावी. मुकुटाच्या मुळाचे सात (ककवा) आठ 
त्रवभाग करून एका भागाने अग्राची रंुदी कमी असावी. (४३) 
 
 त्रकरीटमुकुट व बाधंलेल्या केसाचंी रचना अशा प्रकारे करावी. मुळापासून (खालून वर) क्रमाक्रमाने 
बारीक होिारा करण्डमुकुट असतो. (४४) 
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 मुकुटाच्या अग्रापाशी त्रमटलेल्या कमळाचा आकार द्यावा. तीन, पाच, सात ककवा नऊ करण्ड 
(करण्डमुकुटावर) शोभत असतात. (४५) 
 
 चार पुरीम (?) ल्यालेली, त्रनरत्रनराळ्या फुलानंी अलंकृत केलेली, उपग्रीवासह हार (व) 
मोत्याचं्या माळा यानंी सुशोत्रभलेली, (४६) 
 
 कानातं त्याचं्या (कानाचं्या) चौपट लाबंीची कंुडले असतात. मकरकंुडले ककवा वतुचळाकार कंुडले 
(कानातं) घातलेली, (४७) 
 
 [‘मुकुटं’ च्या ऐविी ‘मकरं’ शब्द घेतला आहे.] 
 
 कटके (बागंड्या, पाटल्या वगैरे), करदोडा, उपग्रीवासह हार याचं्यासह बािुबंद व 
त्रछन्नवीरासह– (४८) 
 
 [‘सारोपग्रीव’ च्या ऐविी ‘हारोपग्रीव’ शब्द घेतला आहे.] 
 
 यज्ञोपवीत घातलेली, केयूर ल्यालेली व सुंदर चेहऱ्याची, रेशमी वस्त्र नेसलेली, सावळ्या रंगाची व 
सुंदर स्तनाचंी देवी असावी. (४९) 
 
 उिव्या हातात कमळ (उत्पल) व डावा हात लाबंत्रवलेला (सरळ) असावा. आभगं ककवा 
समभगंमुदे्रत अशी अत्यंत सुदंर असावी. (५०) 
 
 उिवा पाय सरळ ठेवलेला व डावा पाय आभगंात तीन अंश व समभगंात चार अंश आखडून 
(वाकवनू) घेतलेला असावा. (५१) 
 
 नतमान (उंचीचे माप) सातं्रगतले. आता अनुक्रमाने सूिाचंी (मात्रहती) सागंतो. कपाळाच्या 
मध्यभागाच्या डाव्या बािूने डोळ्याच्या खाली (डाव्या) नाकपुडीवरून, हनुवटीच्या डाव्या बािूने, तेथून 
स्तनाचं्या अतंराच्या मध्यातून, नाभीच्या उिवीकडून व डाव्या माडंीच्या उिव्या बािूने िाऊन, उिव्या 
पायाच्या टाचेंच्या डाव्या बािूला (आभगंसूि) लाबंवाव.े (५२–५३१/२) 
 
 [्ोक ५२१/२ त ‘हरेवारे’ च्या ऐविी ‘हनोवामे’ अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
 
 पाय व अंगठा याचं्यामधले अतंर १६ अंगुले असते. त्या (अंतराच्या) तीन भागापंकैी एक भाग (५१/३ 

अंगुले) (दोन) पायाचं्या टाचामंध्ये (अतंर) असाव े असे सागंतात. असे आभगं सातं्रगतले. आता समभगं 
ऐक. (५४, ५५) 
 
 [‘ति भागकैभाग’ं च्या ऐविी ‘तत्रिभागैकभागं ’ अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 कपाळाचा मध्य व नाकाचे अग्र यापासून पायाचं्या पाठीमागील टाचाचं्या मध्यभागापयंत ब्रह्मसूि 
पसरून, त्यापासून (खाली त्रदल्याप्रमािे त्रनरत्रनराळ्या अवयवाचें) अतंर मोिाव.े (५६) 
 
 त्या (ब्रह्म–) सूिापासून स्तनामंधला मध्यभाग उिव्या बािूला तीन अंगुले असावा. त्या सूिाच्या 
डाव्या बािूला नाभीचे त्रनगचमन दोन अंगुले असाव.े (५७) 
 
 त्या सूिाच्या डाव्या बािूला योत्रनमध्य चार अंगुले अंतरावर असावा. त्या सूिाच्या उिव्या बािूला 
गुडघ्याचे त्रनगचमन तीन अंगुले असाव.े (५८) 
 
 उरलेले पूवी सातं्रगतलेल्या गौरीच्या लििाप्रमािे असाव.े सरस्वती, शस्क्त्त इत्यादींचे (माप) पूवी 
सातं्रगतल्याप्रमािे घ्याव ेककवा घेऊ नये (?) (५९) 
 
 [्ोक ४८·९० ते ९५ यात गौरीचे लिि त्रदले आहे. ्ोक ४८·११४ ते ११६१/२ सरस्वतीचे लिि 
त्रदले आहे.] 
 
 अिुंमद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील मध्यम दितालणवधान नावाचे एकावन्नावे पटल संपले. 
 

कणनष्ट दिताल 
 

[अधम दिताल णवधान] 
 
 कत्रनष्ठ दशतालच्या (मतूीच्या अवयवाचें माप) हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, सागंतो ऐक. चदं्र, सूयच (आत्रदत्य), 
अत्रश्वनी, तसेच र्षी, गुह (कार्ततयन) त्याचप्रमािे आयच (सूयच), शतमुख (षण्मुख?), चण्डेश आत्रि 
िेिपालक हे, त्रवचिि मािसाने कत्रनष्ठ दशताल मापाने करावते. (१, २) 
 
 अधम दशताल मापाचे ११६ अंश असतात. पगडी एक अगुंले सागंतात, केसाचें माप तीन अंगुले. 
(३) 
 
 केसापंासून हनुवटीपयंत अतंर १२१/२ अंगुले असाव.े गळ्याचे माप, हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, चार अंगुले 
सागंतात. (४) 
 
 त्रहक्कापासून स्तनमुळाच्या कडेपयंत १२१/२ अंगुले (अंतर) असाव.े स्तनापासून नाभीपयंतचे अतंर 
तेवढेच (१२१/२ अंगुले) सागंतात. (५)  
 

नाभीपासून मेढ्रमुळाच्या कडेपयंत १२१/२ अंगुले (अंतर) असते. त्या मेढ्रमुळापासून गुडघ्याच्या 
अग्रापयंत (अंतर) २५ अंश असाव.े (६) 
 



 अनुक्रमणिका 

 गुडघा चार भाग, िंघा माडंीएवढी असावी. पावलाची उंची चार अंश असावी. हे उंचीचे (माप) 
झाले. (७) 
 
 पगडीपासून पाठीमागच्या केसाचं्या कडापंयंत अंतर १२१/२ अंगुले असाव.े पगडीच्या बािूकडील 
कडापंासून केसाचं्या कडापंयंतचे अंतर पाच अंगुले सागंतात. (८) 
 
 केसाचं्या (कडे) पासून हनुवटीपयंतच्या मापाचे तीन भाग करून, केसाचं्या कडापंासून 
नेिसूिापयंत, तेथून नाकपडुीच्या अध्या लाबंीपयंत व तेथून हनुवटीपयंत प्रत्येकी एक भाग अतंर असाव.े 
(९) 
 
 हे ब्राह्मिा डोळ्यामंधले अंतर दोन अंगुले एक यव असाव.े डोळ्याचंी लाबंी तेवढीच (दोन अंगुले 
एक यव) ककवा (एकूि) लाबंी पाच अंगुले असावी. (१०) 
 
 भवुईच्या मध्यापासून वर केसाचं्या कडापंयंतचे अंतर १७ यव सागंतात. भवुईच्या मध्याची रंुदी 
(मध्यभागील भवुईची रंुदी) एक यव असून, टोकानंा ती बारीक होत िाते. (११) 
 
 डोळ्याचंी रंुदी सहा यव, वरचा पडदा अधा यव व खालच्या पडद्याची रंुदी तेवढीच असावी, 
करवीर (कनीत्रनका) एक यव (व्यासाची) असावी. (१२) 
 
 डोळ्याच्या लाबंीचे तीन भाग करून एक अंश काळे वतुचळ (बुबूळ) असाव.े काळ्या रंगाच्या वतुचळात 
एक यव प्रमािात ज्योत्रतमचण्डल असाव.े (१३) 
 
 ज्योत्रतमचण्डलाच्या मध्यभागी एक यूका मापाची दृष्टी असावी. (डोळ्याच्या) खालच्या पडद्यापाशी 
त्रवशषेतः नेिसूि असाव.े (१४) 
 
 त्रतच्या (भवुईच्या) केसाचं्या टोकामंधला आकार लहान चंद्रकोरीप्रमािे असावा. कानाची िागा व 
कान उिम दशतालाप्रमािे असावते. (१५) 
 
 नाकाच्या मुळाची रंुदी एक यव सातं्रगतली आहे. नाकाच्या अग्राची रंुदी एक अंगुल सागंतात. 
(१६) 
 
 खालच्या ओठाची लाबंी दोन अंगुले सागंतात. त्याची रंुदी त्याच्या त्रनम्मे (एक अगुंले) व हनुवटी 
दोन अंगुले असावी. (१७) 
 
 त्रतची (हनुवटीची) रंुदी तेवढीच (दोन अंगुले) असून त्रतच्यातील खळगा अधा यव (व्यासाचा) 
असावा. त्याच्यापासून खालच्या ओठाचे त्रनगचमन सात यव असाव.े (१८) 
 
 गळ्याच्या मुळाची रंुदी आठ अंगुले सागंतात. गळ्याच्या अग्राची रंुदी ७१/२ अंगुले असावी. (१९) 



 अनुक्रमणिका 

 
 विस्थलाची रंुदी ३७ अंगुले, हाताची लाबंी २५ अंगुले सागंतात. (२०) 
  
 प्रकोष्ठाची लाबंी १९ अंगुले, त्याच्यापासून (मनगटापासून) मधल्या बोटाच्या टोकापयंत अतंर 
१२१/२ अंगुले असाव.े (२१) 
 
 त्याच्या त्रनम्मे (६१/४ अंगुले) तळव्याची लाबंी असून उरलेली लाबंी (६१/४ अंगुले) मधल्या बोटाची 
असावी. त्याच्या आंगठ्याची लाबंी १८ यव सागंतात. (२२) 
 
 अनात्रमकेची लाबंी ४१/२ अगुंले सातं्रगतली आहे. तिचनीची लाबंी तेवढीच (४१/२ अंगुले) असून 
करंगळीची (लाबंी) चार अंगुले असावी. (२३) 
 
 आंगठा इत्यादी बोटाचंी रंुदी (अनुक्रमे) दहा, नऊ, आठ, (नऊ) व पाच यव असावी. त्याचं्या 
मुळापेंिा टोकाचंी रंुदी १/८ ने कमी असावी. (२४) 
 
 (बोटाच्या) टोकाचंी रंुदी पाच अंश असेल तर चार अंश नखाची रंुदी असावी. रंुदीपेिा नखाची 
लाबंी १/४ ने िास्त असावी (म्हििे पाच अंश) असे सागंतात. (२५) 
 
 आंगठ्याच्या (नखाचंी लाबंी) माि (नखाच्या रंुदीच्या) त्रनम्म्याने िास्त असावी, इतर (बोटाचं्या 
नखाची लाबंी रंुदीच्या) पाऊिपट असावी. तळव्याच्या मध्यभागी रेघा असाव्यात व (तळव्याच्या) बािंूवर 
शूलापं्रमािे (रेषानंी आकृती) काढावी. (२६) 
 
 [्ोकाधच २५१/२ चा अथच आगंठ्याच्या दोन पेरे व इतर बोटानंा तीन पेरे असावते असा होऊ शकेल 
व तो अत्रधक सयुंस्क्त्तक वाटतो.] 
 
 (तळव्याच्या) मुळाकडील भागाची िाडी ..... त्याला कोलक (?) म्हितात. (तळव्याच्या) 
पुढच्या भागाची िाडी १/८ अंशाने कमी असावी. (२७) 
 
 तळव्याच्या लाबंीइतकीच तळव्याची रंुदी िािावी. मनगटाची रंुदी तीन अंगुले दोन यव असावी. 
(२८) 
 
 प्रकोष्ठाच्या मुळाची रंुदी ५१/२ अंगुले सागंतात. हाताच्या अग्राची रंुदी ६१/२ अंगुले सागंतात. (२९) 
 
 हाताच्या मध्यभागाची रंुदी सात अंगुले सातं्रगतली आहे. त्रहक्कासूिापासून कुिींपयंत आठ अंगुलाचें 
अंतर सागंतात. (३०) 
 
 कुिींमधले अंतर २२ अंगुले सागंतात. हृदयापाशी रंुदी १८ अंगुले असावी. (३१) 
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 पोटाची रंुदी १७ अंगुले असावी. श्रोत्रिप्रदेशाची रंुदी दहा (१८?) अंगुले सागंतात. (३२) 
 
 नाभीची रंुदी सहा यव व खोली अधा यव असावी. स्तनाच्या वतुचळाचा व्यास अधा अंगुले सागंतात. 
(३३) 
 
 स्तनाग्राची उंची व रंुदी सारखीच असावी. गुडघ्याच्या मध्यभागी रंुदी ६१/२ अंगुले सागंतात. (३४) 
 
 नळीची रंुदी ४१/२ अंगुले असावी. पायाच्या तळव्याची पढुच्या भागाची रंुदी नऊ (चार?) अंगुले 
सागंतात. (३५) 
 
 तळपायाच्या मध्यभागाची रंुदी पाच अंगुले सागंतात. पायाच्या आंगठ्याची लाबंी चार अंगुले 
सागंतात. (३६) 
 
 त्याच्या (तळपायाच्या आंगठ्याच्या) टोकापासून घोयाच्या उंचवयापयंत अंतर १२१/२ अंगुले 
असाव.े (पायाच्या) अनात्रमकेची लाबंी ३३ यव असावी. (३७) 
 
 मधल्या बोटाची लाबंी त्रतच्या (अनात्रमके) इतकीच (३३ यव) असून त्रतची रंुदी (लाबंीच्या) १/४ 

असावी, (?) करंगळीची लाबंी २१/२ अंगुले (२० यव) असावी. (३८) 
 
 [मधल्या बोटाची रंुदी येथे अप्रस्तुत आहे. खालच्या ्ोकात ती त्रदली आहे. तेव्हा तिचनीची लाबंी 
चार अंगुले (३२ यव) असावी अशा अथाचा हा ्ोक सुधारून घ्यावयास हवा.] 
 
 करंगळी इत्यादी बोटाचंी रंुदी अनुक्रमे सात, आठ, नऊ, दहा व १३ यव असावी. (३९) 
 
 (बोटाच्या) टोकाची (रंुदी) मुळाच्या (रंुदी) इतकीच सागंतात. (बोटाच्या) रंुदीचे तीन भाग केले 
असता नखाची रंुदी दोन भाग व त्याच्या टोकाचा आकार वृिायत असतो. (४०) 
 
 आंगठ्याचे मूळ व तळपायाचा पुढील भाग येथील िाडी दोन अंगुले असावी. करंगळीच्या मुळाची 
िाडी नऊ यव असावी. (४१) 
 
 घोयापासून टाचेपयंत अंतर एक भाग असून टाचेची उंची तेवढीच (एक अंगुले) असावी. 
पाठीमागील वतुचळाकार भागाची (टाचेची) रंुदी ८३/४ अंगुले असावी. (४२) 
 
 विस्थलाच्या वरच्या भागाची रंुदी ३५ अंगुले असावी. कुिीं (?) मधले अंतर २४ अंगुले सागंतात. 
(४३) 
 



 अनुक्रमणिका 

येथे ज्याचे (अवयवाचे माप) सातं्रगतलेले नाही त्याचे (माप) उिम दशतालाप्रमािे असाव.े ज्याचंी 
(चदं्र, आत्रदत्य वगैरे) त्याचंी आकृती (हातांची संखया, मुकुटाचा प्रकार, आयुधे वगैरे) पूवी 
सातं्रगतल्याप्रमािे असावीत. (४४) 
 
 [वरील मात्रहतीसाठी पटल ४८ पहाव.े] 
 
 काश्यपणिल्पातील दिताल नावाचे बावन्नावे पटल संपले. 
 

उत्तम नवताल 
 

[उत्तम नवताल णवधान] 
 
 आता नवताल सागंतो. एकाग्रत्रचिाने ऐक. वसूंच्या आठ मूती, कुबेर, लोकपालक (व) इतर देवता 
या उिम नवतालात कराव्यात. (१, ११/२) 
 
 मूतीची (उंची) ११२ भागातं त्रवभागली असता, पगडी एक भागाने, (तेथून) केसाचंी कडा तीन 
अंगुले, केसाचं्या कडेपासून नेिसूिापयंत चार भाग असावते. (२, ३) 
 
 तेथून (केसाचं्या कडेपासून) नाकपुडीच्या सीमेपयंत चार अंश (व तेथून) हनुवटीपयंत चार अंश. 
गळ्याचे माप (उंची) चार अशं; (गळ्यापासून) हृदयापयंत १२ अंगुले, हृदयापासून नाभीपयंत १२ अंगुले व 
नाभीपासून मेढ्रमुळापयंत १२ अंगुले (अतंर) असाव.े (४, ५) 
 
 माडंीची लाबंी २४ अंश, गुडघ्याची लाबंी चार अंगुले, िंधा माडंीइतकीच (२४ अंगुले लाबं) 
असावी. पावलाची उंची चार अंश असावी. (६) 
 
 त्रहक्का (सूिा-)च्या खाली हाताची लाबंी २४ भाग असावी. प्रकोष्ठाची (लाबंी) १८ अशं असून दहा 
अंश तळहाताची लाबंी असावी. (७) 
 
 [‘त्रद्वनवाशं’ं अशी दुरुस्ती रूपमण्डन १·३४१/२ वरून केली आहे.] 
 
 त्यापासून (तळव्यापासून) मधल्या बोटाची लाबंी सहा अंगुले सातं्रगतली आहे. उरलेल्या 
(अवयवाचंी मापे) कत्रनष्ठ दशतालात सातं्रगतल्याप्रमािे असावीत. (८) 
 
 तेव्हा प्रत्येक अवयवासाठी असे (माप) घ्याव.े असे माप सातं्रगतले. (वसू, कुबेर वगैरेंचे) लिि 
पूवीच सातं्रगतले आहे. (९) 
 
 [वसू, कुबेर याचं्या लििासंाठी पटल ४८ पहाव.े] 



 अनुक्रमणिका 

 
 काश्यपणिल्पातील उत्तम नवताल नावाचे ते्पन्नावे पटल संपले. 
 

मध्यम नवताल 
 

[मध्यम नवताल] 
 
 अनुक्रमाने मध्यम नवतालाचे (माप) संिेपाने सागंतो. यि, अप्सराचंा समुदाय आत्रि तसेच 
अस्त्राचं्या मूती, हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, मध्यम नवतालाने कराव्या. (१, ११/२) 
 
 प्रत्रतमेची उंची १०८ भागातं त्रवभागली असता, पगडी एक भागाने, केस पाऊि ताल (९ अंगुले की 
तीन अंगुले?) केसाचं्या कडेपासून नेिसूिापयंतचे अंतर तीन अंगुले सात यव असते. (२, ३) 
 
 नेिसूिापासून नाकपुडीच्या अग्रापयंत तेवढेच माप व तोंडही तेवढेच (तीन अंगुले सात यव 
अंतरावर) असाव.े गळ्याचे माप (उंची) ३३/४ अंगुले सागंतात. (४) 
 
 त्रहक्कापासून हृदयापयंत (अतंर) ११ अंगुले पाच यव असाव.े (हृदयापासून) नाभीपयंत तेवढेच व 
(नाभीपासून) मेढ्रमुळापयंत (अंतर) तेवढेच (११ अंगुले पाच यव) असाव.े (५) 
 
 माडंीची लाबंी २३१/४ अंश असावी. गुडघा गळ्याइतका (३३/४ अंगुले) लाबं व िंघा माडंीइतकी 
(२३१/४ अंश लाबं) असावी. (६) 
 
 गुडघ्याइतकी पावलाची उंची असून हात माडंीइतका (२३१/४ अंगुले) असावा. प्रकोष्ठाची लाबंी १७ 
अंगुले सातं्रगतली आहे. (७) 
 
 तळहाताची लाबंी पाच अंश सात यव असावी. मधल्या बोटाची लाबंी त्रततकीच (पाच अंश सात 
यव) असून उरलेले (अवयवाचें माप) युक्त्तीने कराव.े (८) 
 
 काश्यपणिल्पातील मध्यम नवताल नावाचे चोपन्नावे पटल संपले. 
 

अधम नवताल 
 

[अधम नवताल] 
 
 अधम नवतालाचे लिि सागंतो. त्रवद्याधराचंा समुदाय, असुर आत्रि त्याचप्रमािे त्रपतर, त्रसद्ध, 
गंधवच (हे अधम) नऊ ताल उंचीचे करावते. (१, ११/२) 



 अनुक्रमणिका 

 
 मूतीची उंची १०४ भागातं त्रवभागून पगडीची उंची ३/४ (अंश), उरलेला (केसाचं्या कडेपयंतचा) 
भाग ३१/२ अंगुले असावा. केसाचं्या कडेपासून नेिसूिापयंत (अतंर) ३३/४ अंश असाव.े (२, ३) 
 
 त्या नेिसूिापासून हनुवटीपयंत (अतंर) दुप्पट (७१/२ अंगुले) असाव ेव तोंड त्रततकेच ३१/४ अंश) 
सातं्रगतले आहे. गळ्याचे माप (उंची) चार अंगुले असाव ेअसे सागंतात. (४) 
 
 मान, पाऊल (व) गुडघा हे सारखेच (चार अंगुले उंचीचे) असावते. िंघा माडंीइतक्त्याच 
त्रदसावयास हव्यात. हात माडंीइतकेच लाबं असून प्रकोष्ठ १६ अंगुले (लाबं) असावा. (५) 
 
 [त्रशल्परत्न (दुसरा भाग) अध्याय दहात गळ्याची उंची ३१/२ अंगुले सातं्रगतली आहे. ती अत्रधक 
बरोबर वाटते. मध्यम नवतालात गळ्याची उंची ३३/४ अंगुले त्रदली आहे तेव्हा अधम नवतालात ती चार 
अंगुले बरोबर वाटत नाही. 
 
 माडंीची लाबंी येथे त्रदलेली नाही. त्रशल्परत्नाप्रमािे ती २२१/२ अंगुले आहे. इतर अवयवाचंी मापे 
त्रशल्परत्नात वरील मापाइंतकीच त्रदली आहेत.] 
 
 तळहाताची लाबंी पाच अंश व त्रततकेच मधले बोट असाव.े उरलेले सवच अवयव युक्त्तीने करावते 
असे सागंतात. (६) 
 
 [त्रहक्कापासून हृदयापयंत माप १११/४ अंगुले असाव.े तेथून नाभीपयंत व नाभीपासून मेढ्रमूलापयंत 
त्रततकेच माप. ही मात्रहती येथे त्रदलेली नाही. त्रशल्परत्न (दुसरा भाग) १०·३ वरून त्रदली आहे.] 
 
 काश्यपणिल्पातील अधम नऊताल नावाचे पंचावन्नावे पटल संपले. 
 

अष्टताल 
 

[आठताल] 
 
 आता त्रवशषेतः आठतालात (मूती) अशी असावी ते सागंतो. मूतीची उंची १०० अंश असून पगडी 
(ची उंची) एक अंश असावी. (१) 
 
 (पगडीपासून) केसाचं्या कडेचे अंतर २१/२ अंश असून केसाचं्या कडेपासून हनुवटीपयंत (अंतर) 
९३/४ भाग असाव.े (या अंतराचे) तीन भाग केले असता (केसाचं्या कडेपासून) नेिसूिापयंत एक भाग, 
तेथून नाकपुडीपयंत तेवढेच व नाकपुडीपासून (चेहऱ्याच्या) शवेटापयंत उरलेले अंतर (३१/४ अंगुले) 
असाव.े गळ्याची उंची ३१/२ अंश असावी. (२, ३) 
 



 अनुक्रमणिका 

 त्रहक्कापासून हृदयापयंत (अतंर) ११ अंगुले दोन यव असाव.े (हृदयापासून) नाभीपयंत (अतंर) व 
नाभीपासून मेढ्रमूलापयंतचे (अंतर) त्रततकेच असाव.े (४) 
 
 माडंीची लाबंी २११/२ अंश सागंतात. गुडघ्याची लाबंी गळ्याच्या उंचीइतकी (३१/२ अंश) असावी. 
िंघा माडंीइतकी असावी. (५) 
 
 पावलाची उंची गुडघ्याइतकी व हात माडंीइतके असावते. प्रकोष्ठ १६ अंश असावा. तसेच 
तळहाताची लाबंी ५१/२ अंगुले असावी. (६) 
 
 त्याच्या (तळहाता) इतकीच मधल्या बोटाची लाबंी (५१/२ अंगुले) असावी. उरलेली (बोटाचंी मापे) 
पूवी सातं्रगतल्याप्रमािे असावीत. येथे िी (मापे) सातं्रगतली नाहीत ती कत्रनष्ठ दशतालाप्रमािे घ्यावीत. (७) 
 
 काश्यपणिल्पातील आठताल नावाचे छप्पनावे पटल संपले. 
 

सप्तताल 
 

[सातताल] 
 
 आता त्रवशषेतः सात ताल (मापाच्या मूतीचा) सपूंिच त्रवधी सागंतो. त्रपशाचमूतीच्या उंचीचे ८८ भाग 
करावते. (१) 
 
 पगडी अध्या भागाने, (पगडीपासून) केसाचंी कडा एक भाग, (केसाचं्या कडेपासून) डोळ्याचं्या 
कडेपयंत २१/२ अंश, (डोळ्याचं्या कडेपासून) नाकपुडीच्या अग्रापयंत ३१/२ अंश (अंतर) असाव.े (२) 
 
 (नाकपुडीच्या अग्रापासून) हनुवटीच्या कडेपयंत त्रततकेच (३१/२ अंश अंतर) असाव.े गळ्याची उंची 
चार अंश असावी. (गळ्यापासून) स्तनाचं्या कडेपयंत सात भाग (अंतर) असून (स्तनाचं्या कडेपासून) 
नाभीपयंत (अतंर) ११ अंश असाव.े (३) 
 
 योनीच्या मलूापयंत तेवढेच (११ अंगुले अतंर नाभीपासून) असाव.े माडंीची लाबंी २० अंश, 
गुडघ्याचे माप दोन भागानंी असून िंघा माडंीइतकी (२० अंगुले) असावी. (४) 
 
 पावलाची उंची दोन भाग असून, तळपायाची उंची (लाबंी?) १४ अंश असावी. हात माडंीच्या 
लाबंीइतके (२० अंश) असून प्रकोष्ठाची (लाबंी) १५ अंश असावी. (५) 
 
 [‘मन्वशं ंतु तलोन्नतम्’ ची सुधारिा ‘मन्वशं ंतु तलायतम्’ अशी करावयास हवी.] 
 



 अनुक्रमणिका 

 तळहाताची लाबंी पाच अंश (व) त्याची रंुदी चार अंश असावी. त्या तळहाताच्या लाबंीइतकी 
मधल्या बोटाची लाबंी (पाच अंगुले) असावी. (६) 
 
 उरलेली अवयवाचंी मापे पूवी सातं्रगतल्यापेिा लहान करून घ्यावीत. सातताल सातं्रगतले. 
उरलेल्या तालाचंी मापे वर सातं्रगतल्याप्रमािे (अवयवाचंी मापे लहान करून) घ्यावीत. (७) 
 
 काश्यपणिल्पातील सातताल नावाचे सत्तावन्नावे पटल संपले. 
 

ललगपीठ 
 

[णपस्ण्डकेचे लक्षि] 
 
 आता पत्रहल्यादंा नागर इत्यादी (प्रकारच्या) कलगाच्या पीठाचं्या लििापंासून सकलाच्या 
लििापंयंत (मात्रहती) सागंतो, ती िािून घे. (१) 
 
 दगडाच्या (कलगाचे) पीठ दगडी ककवा चुना व त्रवटानंी कराव.े लाकडी (कलगाचे) पीठ लाकडाचे 
ककवा त्रवटाचें असाव.े (२) 
  
 रत्न व लोखंडाच्या कलगानंा रत्नाची (व) लोखंडाची योनी (पीठ) असावी. कलगाच्या उंचीइतकी 
पीठाची रंुदी असेल तर ते सवांत उिम पीठ असते. (३) 
 
 [येथे लोहाचे भाषातंर लोखंड म्हिून केले आहे पि त्यात सोने, चादंी, ताबंे इत्यादी धातंूचाही 
समावशे होतो.] 
 
 (कलगाच्या) पूिाभागाच्या उंचीइतकी पीठाची रंुदी असेल तर ते कत्रनष्ठ पीठ सागंतात. याचं्यामध्ये 
(उिम व कत्रनष्ठ पीठाच्या रंुदीच्या अंतराचे) आठ भाग करून उिम इत्यादी (प्रत्येकी) तीनतीन प्रकार 
होतात. (४) 
 
 पीठाची रंुदी तीन भागातं त्रवभागली असता त्याची उंची दोन भाग असेल तर ते उिम पीठ. 
(पीठाच्या) रंुदीच्या त्रनम्मे उंची असेल तर ते कत्रनष्ठ पीठ. त्याच्यामध्ये (त्या दोन रंुदींच्या अंतराचे) आठ 
भाग केले असता पीठाच्या उंचीचे नऊ प्रकार होतात. आत्रि उिम इत्यादी (प्रत्येकी) तीनतीन प्रकार 
होतात. (५, ५१/२) 
 
 हे ब्राह्मिा, अनुक्रमानुसार सातं्रगतलेले हे नागरपीठ सागंतात. (६) 
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 कलगाच्या उंचीइतकी रंुदी असलेले पीठ श्रेष्ठ असते. (व कलगाच्या पूिाभागाइतके रंुदी असलेले 
पीठ कत्रनष्ठ असते?) त्याचं्यामधल्या (अतंराचे) आठ भाग केले असता पीठाची नऊ प्रकारची रंुदी त्रमळते. 
(७) 
 
 पीठाची रंुदी नऊ प्रकाराने सागंतात. ब्रह्मा व त्रवष्ट्िू याचं्या भागाच्या उंचीला आठाने भागून, दोन 
भाग ककवा िे येतील ते भाग ककवा एक भाग अथवा स्थलाशं (िो शषे येईल तो) काढून टाकून उरलेले भाग 
पीठाची उंची असते. हे द्रात्रवड पद्धतीचे पीठ सागंतात. (८, ९) 
 
 पूिाभागाच्या परीघाच्याइतकी रंुदी असलेले पीठ श्रेष्ठ (समितात.) (पूिाभागाच्या) परीघाचे १६ 
अंश करून त्यातंील १२ अंशाइंतकी रंुदी असलेले पीठ अधम असते. (१०) 
 
 त्याचं्यामधील अंतराचे आठ भाग करून पीठाच्या रंुदीचे नऊ प्रकार होतात ककवा कलगाच्या 
व्यासाइतक्त्या लाबंीची बािू असलेला चौरस केला असता त्याच्या किाच्या दुप्पट ककवा अडीचपट ककवा 
त्रतप्पट रंुदी त्रवशषेाने पीठाची असावी. (११, १२) 
 
 गभागाराच्या तीन भागापंैकी एक भाग ककवा चार भागापंैकी एक भाग पीठाची रंुदी सागंतात, व 
त्रवष्ट्िुभागाइतकी त्याची उंची असावी. (१३) 
 
 सामान्य नागर इत्यादी सवच प्रकारच्या कलगाच्या उपानाची बाहेरील रंुदी पीठाच्या रंुदीइतकी 
ठेवावी. (१४) 
 
 (पीठाच्या) अग्राची रंुदी त्याच्या (उपानाच्या) आठ, नऊ ककवा दहा अंश कमी असावी. पीठाची 
उंची त्रवष्ट्िुभागाइतकी, त्याच्या सवापट ककवा दीडपट असावी. (१५) 
 
 सामान्य नागर इत्यादी पीत्रठकाचंी उंची (त्याचं्या) रंुदीइतकी असावी. सकल (व) कलग याचं्या 
सामान्य पीठाचे लिि (सातं्रगतले.) (१६) 
 
 सकलाच्या उंचीचे नऊ भाग करून एक भाग उंची कत्रनष्ठ पीठाची (असावी) व तीन भाग उंची श्रेष्ठ 
(पीठाची) असते. त्याचं्यामध्ये (श्रेष्ठ व कत्रनष्ठ याचं्या उंचीच्या मधील अंतराचे) आठ भाग करून पीठाची 
उंची नऊ प्रकारची होते. त्याची (पीठाची) रंुदी सागंतो. (१७, १७१/२) 
 
 पीठाच्या उंचीइतकी रंुदी असलेले पीठ अधम सागंतात. (पीठाच्या उंचीच्या) दुप्पट रंुदी असलेले 
पीठ उिम असते. त्याचं्यामध्ये आठ भाग करून (पीठाची) त्रवशषेतः सकलाच्या (पीठाची) रंुदी नऊ 
प्रकारची सागंतात. (१८, १९) 
 
 कलगाची त्रपस्ण्डका गोमुखाप्रमािे करावी. त्रवशषेतः सकलाचे पीठ गाईच्या मुखाच्या आकारासारखे 
असते. (२०) 
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 कलगाचे पीठ सारखया बािू असलेले ककवा सारखी वतुचळे असलेले असाव,े ककवा आयताकार 
(ककवा) वृिायताकार असाव.े (२१) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, प पीठ, भद्रपीठ, वते्रदका (–भद्र) (आत्रि) वदेीपीठ असे पीठाचे चार प्रकारचे 
अलंकार सागंतात. (२२) 
 
 (पीठाच्या) उंचीचे १६ भाग करून उपानाची उंची दोन भागाने (करावी.) प ची उंची पाच अंश व 
कंठ पादुकेइतकाच (दोन भाग) असावा. (२३) 
 
 वरचे प  चार अंश, पत्रट्टकेची उंची दोन भाग, (कमळाच्या) १६ पाकळ्यासंह असलेली प्रती एक 
अंश असावी. (२४) 
 
 त्याचं्यामध्ये (१६ पाकळ्याचं्यामध्ये) लहान पाकळ्या असाव्यात ककवा आठ मोठ्या पाकळ्या 
असाव्यात. पाकळ्याचं्या अग्राची उंची अधा अंगुल ककवा एक मानागुंल असावी, ककवा पाकळ्याचं्या अग्राची 
उंची कलगशरीराच्या मापाने आलेल्या एक अंगुलाइतकी असावी. (२५, २५१/२) 
 
 पीठाच्या रंुदीच्या तीन भागापंैकी एक भाग गोमुखाची लाबंी सागंतात. त्याच्या लाबंीइतकीच 
त्याच्या मुळाची रंुदी सातं्रगतली आहे. मुळाच्या रंुदीच्या तीन भागापंैकी एक (भाग) त्याच्या (गोमुखाच्या) 
पुढल्या भागाची रंुदी असावी. (२६, २७) 
 
 (गोमुखाची रंुदी) मुळापासून अग्रापयंत क्रमाक्रमाने कमी करावी. त्याची िाडी रंुदीप्रमािेच 
(मुळापासून अग्रापयंत क्रमाने कमी) करावी. पाऊिपट, त्रनम्मे, पावपट ककवा १/८, रंुदीच्या तीन भागापंैकी 
एक भाग त्रशलमागाची रंुदी असावी. (२८, २८१/२) 
 
 पत्रट्टकेचे अंतगचमन हे त्रतच्या उंचीइतके असाव े व त्याहून कमी असल्यास तो (अतंप्रचवशे) कत्रनष्ठ 
समितात. उपान वगैरे अवयवाचंादेखील प्रवशे आत्रि त्रनगचमन िसे सुंदर त्रदसेल तसे कराव,े ककवा 
अत्रधष्ठानाच्या (अवयवापं्रमािे) प्रवशे आत्रि त्रनगचमन कल्पावते. (२९, ३०) 
 
 [अत्रधष्ठानाच्या अवयवाचं्या अंतप्रचवशे व त्रनगचमन याचं्याबाबतीतले त्रनयम ६·१६ ते ६·२० मध्ये त्रदलेले 
आहेत.] 
 
 प पीठ सातं्रगतले. आता भद्रपीठ सागंतो. उंचीचे १६ भाग करून एक भागाने उपान सागंतात. 
(३१) 
 
 िगतीची उंची चार अंश (व) तीन अंश कुमुदाची उंची करावी. पत्रट्टकेचे माप एक अंश, कंठाचे माप 
तीन अंश असाव.े (३२) 
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 त्याच्यावर पट्ट एक अंश (व) पत्रट्टका दोन अंश असावी. एक अंश घृतवात्रर (?) असावी, हे संपूिच 
भद्रपीठ झाले. (३३) 
 
 पीठाच्या उंचीचे १६ भाग केले असता पादुकेची उंची दोन भाग, िगतीचे माप तीन अंश, कुमुदाची 
उंची त्रततकीच (तीन अंश), (३४) 
 
 पट्टाचे माप एक अंश, कंठाचे माप दोन भागानंी, त्याच्यावर कंप एक अशं (व) पत्रट्टका तीन अशं 
असावी. एक अंश घृतवात्रर असावी. याला वदेीभद्र म्हितात. (३५, ३५१/२) 
 
 असे (वदेी) भद्र सातं्रगतले, यापढेु वदेीपीठ (सागंतो). तेरा अंश उंचीच्या पीठात पादुकेची उंची 
दोन भाग, त्याच्यावर त्रततकेच (दोन भाग) प , कंप एक अंशाने करावा. (३६, ३७) 
 
 कंपाचे माप दोन भाग असून ऊध्वचकंप एक अंश असावा. त्याच्यावरील प  दोन अंश आत्रि पट्टक 
तेवढेच (दोन अंश) असाव.े घृतवारीची उंची एका भागाने कल्पावी. (३८, ३८१/२) 
 
 पीठाच्या उंचीचे आठ भाग करून उपानाची उंची एक अंश (व) एक अंश घृतवात्रर असावी. उरलेली 
वदेी चौरस असावी, असे वते्रदकापीठ सातं्रगतले. वरीलप्रमािेच (पि) पत्रट्टका दोन अंश करावी. असे तीन 
प्रकारचे वते्रदकापीठ सागंतात. (३९-४०१/२) 
 
 प पीठ ककवा भद्रपीठ, वृिपीठ ककवा पत्ररमण्डल (वर त्रदलेले पीठाचे चार प्रकार) याचें अवयव 
अत्रधष्ठानाप्रमािे कल्पावते. उपपीठाप्रमािे अवयवाचं्या बंधाचं्या प्रकारावरून त्या त्या बंधाचं्या नावाचे ते पीठ 
सागंतात. (४१, ४२) 
 
 चौरस पीठ िय देिारे, योनीच्या आकाराचे (पीठ) प्रिावृद्धी करिारे, धनुष्ट्याच्या आकाराचे पीठ 
शास्न्तकारक (व) त्रिकोिी पीठ शिूंचा नाश करिारे असते. (४३) 
 
 वतुचळाकार (पीठ) भरभराट करते व पंचकोनी (पीठ) पुत्रष्टतुत्रष्टकारक असते. षट्ट् कोिी (पीठ) 
रोगाचा नाश करते असे अनुक्रमाने िािाव.े (४४) 
 
 या आकाराच्या पीठाचें अग्र पूवी सातं्रगतलेल्या त्रवधीप्रमािे कराव.े िर या आठ (प्रकारच्या) पीठाचंा 
िीिोद्धार करावयाचा असेल तर, हे ब्राह्मिा, त्याचंा िीिोद्धार करताना, पूवी िसा (पीठाचा) आकार 
होतो तोच (आकार) पनुःपुन्हा (प्रत्येक िीिोद्धाराच्या वळेी) द्यावा. नंतरच्या वळेेला (पूवीच्या आकाराहून) 
त्रनराळा आकार त्रदल्यास कत्याचा नाश होतो. (४५, ४६) 
 
 तेव्हा सवच प्रयत्नानंी पूवीचाच आकार (पीठाला) द्यावा. रंुदीच्या प्रमािात, रंुदीच्या सवापट ककवा 
दीडपट (हे पीठ असाव.े) (४७) 
 
 आिय, मुखभद्र ककवा भद्र ककवा उपभद्रासह कलगाचे पीठ आयताकार कधीच करू नये. (४८) 
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 सम (संखयेचे) कोन असलेले (चौरस), समवतुचळ असलेले ककवा आयताकार ककवा इतर 
कोित्याही आकाराचे पीठ हे सवचच परंतु या अनुक्रमाने सपंत्रिकारक असतात. (४९) 
 
 त्रपस्ण्डकेचे लिि सातं्रगतले, पायाच्या दगडाच्या उंचीची (मात्रहती) ऐक. (५०) 
 
 काश्यपणिल्पातील णपस्ण्डकेचे लक्षि नावाचे अठ्ठावन्नावे पटल संपले. 
 

पीठलक्षिोद्धार 
 

[पीठाचा लक्षिोद्धार] 
 
 आता त्रवशषेतः पायाचा दगड इत्यादींचे लिि सागंतो. कलगाच्या रंुदीच्या त्रतप्पट (पायाच्या 
दगडाची) रंुदी असून त्याच्या पावपटीइतकी उंची असावी. (१) 
 
 श्रेष्ठ, मध्यम (व) कत्रनष्ठ (कलग) याचं्यामध्ये आठ भाग पाडले असता उंचीचे नऊ प्रकार होतात. 
वसेर कलगात १/४ उंची सातं्रगतली आहे. (२) 
 
 कलगाच्या रंुदीची दुप्पट करून त्रतच्यासह (कलगाच्या रंुदीच्या त्रतप्पट) आठ भाग केल्यास 
कलगाच्या मुळाप्रमािे आकार असलेला एक अंश खड्ड्ड्यात ठेवावा. (३) 
 
 (पायाच्या दगडातं) नऊ रत्नाचं्या प्रमािाने नऊ घरे करावीत ककवा आधार नावाच्या त्रशलेसह 
(पायाचा दगड) समतल करावा. (४) 
 
 त्याच्या (पायाच्या दगडापासून) पीठाच्या (खालच्या?) कडेपयंत नंद्यावतच (नावाच्या) त्रशलेची 
उंची असावी. (त्रतची रंुदी) कलगपीठासारखी ककवा एक, दोन ककवा तीन अंगुले (त्याहून) िास्त असावी. 
(५) 
 
 नागर पद्धतीच्या (कलगाच्या) पायाच्या दगडाची रंुदी वतुचळात्रशवाय इतर आकाराची असू नये. 
द्रात्रवड पद्धतीत पीठाच्या रंुदीच्या (आकाराहून) त्रनराळा आकार (पायाच्या दगडाचा) असतो व रंुदी 
पीठाच्या रंुदीहून दोन ककवा तीन अंगुले िास्त असते. (६) 
 
 वसेर पद्धतीत, कलगाच्या रंुदीचे चार भाग करून, पीठापासून एक एक भागाने वाढ करून 
नन्द्यावतच त्रशलेच्या रंुदीचे नऊ प्रकार सागंतात. (७) 
 
 कलगाच्या चारी बािंूना (वर सातं्रगतलेल्या मापाचे) चार चौरस कल्पावते. चौरसाचंी उंची, लाबंी 
याचंी मापे सातं्रगतलीत. (८) 
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 पूवेकडील भागात उिरेकडे (दगडाचे) अग्र येईल (व) दत्रििेकडील भागात पूवेकडे अग्र येईल 
(याप्रमािे चौरस दगड) ठेवावते. पत्रश्चमेकडील भागात उिरेकडे अग्र येईल व उिरेकडील भागात पूवेकडे 
अग्र येईल असे (दगड) ठेवावते. (९) 
 
 पत्रहल्या (दगडाचे) अग्र शकंराच्या भागात (ईशान्य त्रदशलेा), दुसऱ्याचे अग्र अनल भागात 
(आननेय), त्रतसऱ्याचे अग्र त्रनर्च त्रतभागात व चवथ्याचे मूळ वायुभागात (वायव्य त्रदशलेा) असाव.े या 
नन्द्यावतच त्रशलाचंी वरीलप्रमािे योिना करावी. (१०, १०१/२) 
 
 त्याचं्या (नंद्यावतच त्रशला)ंवरती अष्टबंधन करून त्यावर शहाण्या मािसाने त्रपस्ण्डका ठेवावी. चनु्याने 
ककवा वज्रबन्धाने माखून (त्याचंा लेप देऊन) त्यावर पीठ ठेवाव.े (११, १११/२) 
 
 उिम पीठ एक अंश असून दोन अंशाचें मध्यम पीठ असते. तीन, चार ककवा पाच अशंाचें (इतक्त्या 
संखयेच्या दगडाचें) पीठ कत्रनष्ठ सातं्रगतले आहे. त्याचं्यावरील पीठाचा भाग एकाच दगडाने करावा. (१२, 
१३) 
 
 पीठाचा िेथे त्याच्या गलाशी संधी करतात तो भाग त्रनरत्रनराळ्या वस्तू (वापरून केलेल्या 
अष्टबंधाने?) मिबूत करावा. गलाच्या खाली दोन कोन असलेले (व्द्यश्र) दोन मोठे दगड असतील तर एक 
पूवेकडे व दुसरा पत्रश्चमेकडे ठेवावा. (१४) 
 
 [पीठातील गलाच्या खालचा भाग दोन दगडानंी बनवावयाचा असेल तर दगड कसे ठेवावते ते 
सातं्रगतले आहे. व्द्यश्र म्हििे दगडाची एक बािू इतर बािंूना काटकोनात असून त्रतच्या समोरची बािू 
वतुचळाकार असते.] 
 
 िर (पीठ बाधंण्यासाठी) तीन दगड असतील तर एक मध्यभागी ठेवावा व इतर दोघे डाव्या व 
उिव्या बािूला ठेवावते. चार (दगडाचें पीठ) असेल तर दोन द्रोिाकृतींनी) चौरस होईल अशी त्याचंी 
रचना असावी. (१५) 
 
 ककवा पाच अथवा सहा (दगडानंी) लििासंत्रहत त्रपस्ण्डका करावी. (हे दगड) चुन्याने ककवा 
अष्टबन्धनाने मिबूत व त्रनस्च्छद्र असे रचावते. (१६) 
 
 त्रवटानंी ककवा दगडानंी चनुा वापरून मिबतू (पीठ) कराव.े लोखंड ककवा चादंी वापरून मिबतू 
होईल असे कराव.े (१७) 
 
 सवच त्रठकािचे बधंकद्रव्य अष्टबन्ध असाव े असे सागंतात. त्रवष्ट्िुभागाच्या वर कडेपयंत आत्रि 
त्रपस्ण्डकेच्या वरचा भाग समतल असावा, उंचसखल करू नये, केल्यास कत्याचा नाश होतो. (१८, १८१/२) 
 
 कलगाचे मखू तयार करिे त्यास लििोद्धार म्हितात. (१९) 
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 प्रासादाच्या पुढच्या बािूला, ईशान्य त्रदशलेा ककवा दत्रिि त्रदशलेा, एक हात उंचीचा (ओटा) 
आरशाप्रमािे गुळगुळीत व समतल करावा. तो गाईच्या शिेाने सारवनू पीठ चूिांनी (कंुकू, गुलाल वगैरे) 
अलंकृत करावा. (ते पीठ) त्रनरत्रनराळ्या धूपानंी, त्रदव्यानंी आत्रि त्रनरत्रनराळ्या फुलानंी अलंकाराव.े (२०, 
२१) 
 
 वते्रदकेवर तादूंळ, तीथच, दभच, लाह्या (व) फुले यानंी अलंकात्ररलेले साळींचे स्थस्ण्डल कराव.े (२२) 
 
 तीन अधम प्रकारच्या कलगासंाठी असा मण्डप करावा. उरलेल्या (तीन मध्यम व तीन उिम 
प्रकारच्या) कलगाचं्या लाबंीइतकी रंुदी असेल अशी वते्रदका करावी. (२३) 
 
 त्याच्या त्रतप्पट रंुदीची मण्डपाची रंुदी असावी. इतर सवच अलंकार (वते्रदकेचे) पूवीप्रमािेच 
असावते. (२४) 
 
 हा त्रवधी झाल्यावर सावध अशा स्थपतीने पूवेकडे डोके करून व तोंड करून कुशासंह आठ कलश 
(कलगाच्या) सभोवार ठेवावते. ह्या आठ लोकपालानंा दोरा व नवीन वसे्त्र (यानंी अलंकारून) गंधोदकाने (ते 
कलश) भरावते. (२५, २६) 
 
 त्या त्या लोकपालाचंी नाव े घेऊन गन्ध, फुले आत्रि धूप यानंी त्याचंी पूिा करावी. कलगमुळाच्या 
डाव्या बािूला त्रपस्ण्डकेचा दगड ठेवावा. (२७) 
 
 ताबंड्या रंगाच्या वस्त्रात्रदकानंी गंुडाळून कलगपीठाची पूिा करावा. वते्रदकेच्या सत्त्व (उिर) ककवा 
इंद्रभागी (पत्रश्चमेकडे) कुण्ड ककवा स्थसं्ण्डल कराव.े (२८) 
 
 अस्ननकायात सातं्रगतल्याप्रमािे अनन्याधानात्रदकाचंा त्रवधी करावा. ब्रह्मावृिाच्या सत्रमधानंी 
त्रवत्रधपूवचक होम करावा. (२९) 
 
 ‘आपोत्रहष्ठा ... ... ... ’ या मन्िाने, ‘इदं त्रवष्ट्िशु्च ... .... ...’ या मन्िाने (व) ‘ब्रह्मिज्ञान ... .... 
....’ मन्िाने तुपाची आहुती द्यावी. (३०) 
 
 अघोर मन्िाने चरुहोम करावा. प्रत्येक आहुती १८ (१०८?) वळेा द्यावी. अशा रीतीने रािी िागरि 
करून पहाटे चागंल्या मुहूतावर सकलीकृतत्रवग्रह केलेल्या (स्नानादींनी शूत्रचभूचत झालेल्या), पाढंऱ्या रंगाचे 
वस्त्र व उिरीय नेसलेल्या, गन्ध, उटिी, ल्यालेल्या, पाढंरे यज्ञोपवीत घातलेल्या स्थपतीने शुद्ध होऊन 
पूवीप्रमािेच अननीची पूिा करून स्स्वष्टपूिाहुती द्यावी. (३१–३३१/२) 
 
 [्ोक ३४ व्या पासून ७४ पयंत, म्हििे पटल संपेपयंतचे ्ोक पटल ४९ मध्ये असलेल्या प्रमािे 
आहेत, तेव्हा त्याचंा अथच न देता अनुक्रम देतो. 
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कोिती देवमूती कोित्या णदिेला असावी 
 

[सकल स्थापनेचा णवधी] 
 
 आता शकंराच्या (कलगाच्या) स्थापनेनंतर त्रवष्ट्िूच्या स्थापनाचा त्रवधी (सागंतो). शहराच्या 
पत्रश्चमेकडे ककवा मध्यभागी (त्रवष्ट्िूची) मूती असिे सवांत उिम असते. (१) 
 
 मत्स्य (अवतारा)पासून कत्रल (कस्ल्क अवतारा)पयंत त्रवष्ट्िूच्या मूती असाव्यात. त्याच्या 
पायापंाशी, हे त्रशल्पींमधील श्रेष्ठ (ब्राह्मिा), वास्तुदेवाचंी स्थापना करावी. (२) 
 
 त्रवष्ट्िूच्या पुढे ककवा त्रवष्ट्िूच्या िवळ (एका बािूला) पूवेकडे त्याचप्रमािे पुढे नमस्कार केल्याप्रमािे 
हात िोडलेला पिी (गरुड) असावा. (३) 
 
 देवालयात ककवा अरण्यात नदीतीरापाशी, पत्रवि तीथचिेिी, गावात ककवा वास्तूच्या मध्ये 
पूवात्रभमुख ककवा उिरात्रभमुख (त्रवष्ट्िुमूती) असावी. (४) 
 
 वरुिस्थानी (पत्रश्चमेकडे) आत्रि वैश्य िागेवर, यम आत्रि इन्द्र याचं्या पदावर (त्रवष्ट्िुमूती) स्थापन 
करावी. त्रपशाच, अस्नन, त्रनर्च त्रत व वायु या पदावंर स्थापना करून पूिा करावी. (५) 
 
 [‘वैश्य’ हा शब्द सुधारून ‘भशृ’ असा पात्रहिे.] 
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 आता त्रवशषेतः सकलाचे (शकंरमूतीकत्ररता) उिम िागा सागंतो. शाकंर (ईशान्य) त्रदशलेा 
नृिमूती असून आननेयेकडे वृषवाहन (शकंर) असावा. (६) 
 
 हे ब्राह्मि, सोमास्कन्द नैर्च त्येकडे, कंकाल (मतूी) वायव्य त्रदशकेडे (व) त्रभिाटन (मूती) 
ियन्तपदावर असावी. (७) 
 
 सत्यपदावर सुखासन (महादेव) व त्रवधी (ब्रह्मा) पदावर त्रिपुरान्तकाची (मतूी) असावी. 
सुग्रीवपदावर हत्ररहर (मूती), (व) गधंवचपदावर चदं्रशखेर (मूती) असावी. (८) 
 
 शोषपदावर ... .... .... मुखयपदावर कालात्ररमूती असावी. अत्रदतीपदावर अधचनारी (नटेश्वर) 
असून इदं्रपदावर कल्याि (मूती) असावी. (९) 
 
 पिचन्यपदावर िेिपाल (व) दत्रििेकडे दत्रििेश्वराची (मूती) असावी. पत्रश्चमेकडे अद भतुकलग 
(कलगोद् भव?) व उिरेकडे गिहात्रर (मूती) असावी. (१०) 
 
 (याप्रमािे) देवालयाच्या वरती अंतराळामध्ये (शकंराच्या मूती) कल्पाव्यात असे सागंतात. 
देवालयात गभागारात सकलाची स्थापना करावी. (११) 
 
 प्राकारात आठ ककवा चार त्रदशानंा द्वारशोभा वगैरे कराव्यात. प्राकाराच्या उंचीच्या मध्यभागी आत्रि 
लाबंीच्या मध्यभागी कोनाड्यातं या मूती असाव्यात. (१२) 
 
 ककवा, हे ब्राह्मिा, हम्याच्या (मूळ प्रासादाच्या) मध्यभागाच्या दोन भागापंकैी एका भागात (मतूी 
असाव्यात.) (१३) 
 
 [हा ्ोक फार अशुद्ध आहे तेव्हा अथच त्रदलेला नाही.] 
 
 काश्यपणिल्पातील सकलाच्या स्थापनेचा णवधी नावाचे साठावे पटल संपले. 
 

सुखासनमूती 
 

[सुखासनमूती] 
 
 आता त्रवशषेतः सुखासनाबद्दलचा संपूिच त्रवधी सागंतो. (मूती) बसलेली असून त्रतचा भाव रािस 
असावा. भद्रपीठाची बठैक असावी. (१) 
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 डाव्या पायाने पीठ आच्छादाव े(म्हििे डावा पाय मुडपून पीठावर घेतलेला असतो.) (व) उिवा 
पाय (खाली) लाबंत्रवलेला असावा. (माडंी) वरील शरीर ताठ असते. त्रवशषेतः आसनाच्या वर ४१/२ 

अंगुलापेंिा (थोडेसे) िास्त (माप) स्स्फक् त्रपण्डाचे असाव.े (२, २ १/२) 
 
 बसला असताना पुढील केसाचं्या कंडापासून गुडघ्याच्या बाहेरील कडेपयंत (डावीकडील िे सूि 
असते ते व) गुडघ्याच्यावरून पुढील केसाचं्या कडेपयंत (उिवीकडील हे सूि) गुडघा, कंठाचा बाहेरचा 
भाग व मुखाचा बाहेरचा भाग तसेच (डावीकडील सूि) वरच्या हाताच्या मनगटाचा मध्य याचं्यातून िाते. 
(३–४) 
 
 बसलेल्या (मूतीचे) हे स्वसूि असून पूवचसूि आता ऐक. िटाचंा मध्यभाग, नाकाचे अग्र, स्तनाचंा 
(मध्य) भाग, नाभीचा कें द्रकबदू (यातूंन िािारे ते पूवचसूि). (५) 
 
 डाव्या पायाच्या घोयाच्या मध्यभागातून ब्रह्मसूि टाकाव.े (या ब्रह्मसूिापासून) उिवीकडच्या 
गुडघ्याची कडा ३१ अंगुले अतंरावर असावी. (६) 
 
 [ब्रह्मसूि व पूवचसूि ही एकच आहेत.] 
 
 ककवा (हे अंतर) ३० अंगुले अथवा २९ अंगुले असाव.े सूिापासून त्याच्या (उिव्या पायाच्या) 
आंगठ्याचे व नळीचे अंतर १२ अंगुले असाव.े ककवा (ते अंतर) १३ अंगुले अथवा १० अंगुले असाव.े (७, 
७१/२) 
 
 पावलाच्या पाठीमागच्या भागाचे पीठाच्या बाहेर त्रनगचमन दोन ककवा तीन अंगुले असाव.े (८) 
 
 ते सूि व अभय (मुद्रा असलेल्या तळ–) हाताच्या मधल्या रेषेची कडा यामंधले अंतर हे 
ब्राह्मिश्रेष्ठा, १४ अंगुले सातं्रगतले आहे. माडंीच्या वर दोन्ही मनगटाचं्या कडाचें त्रनगचमन दोन ककवा तीन 
अंगुले असाव.े (९) 
 
 कटक ककवा कसहकिच (मुदे्रत) तो (दुसरा हात) असावा असे त्रवधान आहे. तिचनीपासून 
करंगळीपयंत तेथील बोटे वळलेली असतात. (१०) 
 
 तेथील आंगठा ककत्रचत वळलेला असतो. अशा रीतीने कटकाचा (मुदे्रचा) आकार होतो. मधले बोट 
तळव्याच्या मध्याकडे वळत्रवलेले व अनात्रमका अधीच वळलेली, उरलेली बोटे पूवीप्रमािेच 
(कटकमुदे्रप्रमािेच) वळलेली असतात अशी ही कसहकिच (मुद्रा) असते. (११, १११/२) 
 
 वरच्या हाताचंा पुढचा भाग (अग्र) त्रहक्कासूिाच्या समपातळीत असावा. (१२) 
 
 अनात्रमका व आंगठा वळलेले असून ते तळव्याच्या मध्यावर टेकलेले असतात. करंगळीदेखील 
थोडीशी वळलेली असावी. उरलेली दोन (तिचनी व मधले बोट) सरळ असावीत. (१३) 
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 अशी सुलििी सुंदर आकृती करावी. कोपरे श्रोिींच्या बािंूना पाच, सहा (वा) सात (अंगुलावंर) 
असावते. (१४) 
 
 कुशींचा मध्यभाग व नाकाचे अग्र पूवचसूिाला स्पशच करतील असे असावते. मेढ्रमूळ डाव्या पायाच्या 
घोयाच्या मध्यापासून सहा अंगुले ककवा सात अंगुले अथवा पाच अंगुले (अंतरावर) असाव.े (१५, १५१/२) 
 
 नाभीच्या मध्यभागापासून डाव्या पायाच्या नळीचे अग्र १४ अंगुले ककवा १३ अंगुले अथवा १२ अंगुले 
(अंतरावर) असाव.े (१६, १६१/२) 
 
 िटेच्या पुढचा भाग व मध्यसूि या दोघामंध्ये अंतर १४ अंगुले, १३१/२ अंगुले ककवा १३ अंगुले 
असाव.े (१७, १७१/२) 
 
 सरळ, सुखासीन, प्रवाळाप्रमािे ताबंडा रंग असलेला, तीन डोळे असून सुंदर चेहऱ्याचा, 
रािसगुिानंी सपंन्न, व्यािात्रिन व रेशमी वस्त्र नेसलेला असा (शकंर) असावा. (१८, १९) 
 
 वरचे दोन्ही हात कतचरी (मुदे्रत) असून त्याचें मुख (तळवा) बाहेर ककवा आत असावते. उिव्या 
हातात परशू व डाव्या हातात कृष्ट्ि असावा. (२०) 
 
 [कतचरीमुद्रा ्ोक १३ त त्रदली आहे. डाव्या हातात कृष्ट्िसारमृग असावा अशी दुरुस्ती पात्रहिे.] 
 
 उिवा हात अभय (मुदे्रत) व डावा हात कसहकिाप्रमािे कटक (मुदे्रत) असावा. त्रवशषेतः डाव्या 
कानात शखंपि असाव.े (२१) 
 
 [शखंपि– त्रस्त्रयाचं्या कंुडलाचंा प्रकार] 
 
 या (शखं)पिाची रंुदी तीन, चार ककवा पाच अंगुले असावी. कानाच्या नालीइतकी िाडी व त्रतच्या 
त्रतप्पट (शखं)पिाची रंुदी असावी. (२२) 
 
 अशी (शखं) पिाची िाडी सातं्रगतली. ते पाढंऱ्या रंगाचे व अत्यंत मादचवयुक्त्त असाव.े उिव्या 
कानात मकर अथवा कसहकंुडल असाव.े (२३) 
 
 तीन, चार (ककवा) पाच अंगुले रंुदी व उंची असलेले असे कंुडल करून कानावरून खादं्यावर 
येईल असे ठेवाव.े (२४) 
 
 ककवा हे ब्राह्मिा, कानात वतुचळाकार कंुडले घालावीत. वतुचळाकार कंुडलाचंी रंुदी १८ यव असावी. 
(२५) 
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 ककवा त्याची उंची चार अंगुले, कंुभ, त्रमटलेले कमळ याप्रमािे ककवा इतर रीतींनी सौंदयचपूिच 
वतुचळाकार कंुडल कल्पाव.े (२६) 
 
 समसंखयेच्या िटासंह िटामुकुट असावा. हे ब्राह्मिा, मुकुटाची उंची २४ अंगुले ककवा २१ अंगुले 
ककवा १८ अंगुले असावी. केसाचं्या कडापंासून मुकुटाची उंची (मोिावी). कपाळावर मुकुट पट्टासत्रहत 
असावा. (२७, २८) 
 
 चेहऱ्याच्या सीमेइतकी, हे ब्राह्मिा, मुकुटाच्या मुळाची रंुदी असावी. त्याच्या सात, आठ ककवा नऊ 
अंशानंी (मुकुटाच्या) अग्राची रंुदी कमी असावी. (२९) 
 
 चार पूत्ररम असावते. पूत्ररमाचंी उंची १२ अंश असावी. उिव्या बािूला नाग व रुईची फुले व डाव्या 
बािूला अधचचंद्र ठेवावा. (३०) 
 
 ककवा शकंराच्या उिव्या बािूला अधचचदं्र आत्रि डाव्या बािूला नाग व रुईची फुले धारि केलेली 
असावीत. कडदोरे तीन असून कडदोऱ्याचंी रंुदी एक यव असावी. (३१) 
 
 कंबरेच्या वरच्या अध्या भागापाशी कत्रटसूि बाधंाव.े पाच, सहा ककवा सात अंगुले कीर्ततमुखाची रंुदी 
असावी. (३२) 
 
 मेढ्राच्या वरती (कीर्ततमुखाची) रंुदीइतकी उंची असावी. कत्रटसूिापासून माडंीच्या १/३ भागापयंत 
माडंीवरील सूि असते. (३३) 
 
 माडंीवरील मोत्याचं्या माळातं अंतराअंतरावर रत्ने गंुफलेली असतात. (असे) कत्रटसूि सातं्रगतले. 
कटक वळ्यासंह असाव.े (३४)  
 
 प्रकोष्ठावर कटक वळ्यासंह असून, हे त्रद्विसिमा, करंगळीच्या पत्ररघाइतके (पत्ररघ असलेले) 
नािूक वळे चागंले असते. (३५) 
 
 ककवा वळ्याची िाडी दोन ककवा तीन यव असावी. वळ्याचंी िोडी खालच्या व वरच्या (हाताचं्या) 
प्रकोष्ठावंर असावी. (३६) 
 
 सौंदयचपूिच रत्नाचंा बंध वळ्यावंर करावा. हे ब्राह्मिा, केयूर कोपऱ्यावर असाव.े (त्याचा) मुकुट 
भरीव असावा. (३७) 
 
 केयूर एकाच आकाराचे असाव.े ते आठ पाकळ्याचं्या कमळासह असून त्यात त्रनरत्रनराळी रत्ने 
असावीत; ककवा नागबन्ध असावा.  
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 हाताच्या मध्यभागी (दण्डावर) हे ब्राह्मिा, पानाच्या आकाराचे पूत्ररम असाव.े पानाच्या आकाराच्या 
पूत्ररमाचा देठ केयूराप्रमािे भरीव असावा. (३९) 
 
 त्या पूत्ररमापासून खालच्या देठाचे हाताच्या भोवती दोन, तीन, ककवा चार, पाच वढेे असतात. 
पिपुत्ररमाच्या रंुदीच्या ११/२, १३/४ ककवा दोनपट त्या हाताच्या वळ्याचंी उंची असावी. (४०, ४१) 
 
 मधले बोट सोडून इतर बोटातं त्याचं्या त्याचं्या (आकाराच्या) आंगठ्या घातलेल्या दाखवाव्यात. 
आंगठ्या बोटाच्या मुळािवळच्या पेरावर असून त्या रत्नासंत्रहत असाव्यात. (४२)  
 
 पोटावरील बंधाची रंुदी एक, दोन, तीन ककवा चार यव असते ककवा (हे) उदरबंधन दोन यवाचें 
असते. (४३) 
 
 तो बन्ध त्रनरत्रनराळ्या अलंकारासंह त्रनरत्रनराळ्या रत्नानंी सुशोत्रभत केलेला असून नाभीच्या वर 
तीन अंश नेलेला ककवा अत्रधक वाढत्रवलेला असावा. (४४) 
 
 पायाच्या मधल्या बोटात्रशवाय इतर बोटातं वळी असावी. त्याचें दोन वढेे असून बोटाचं्या मध्यभागी 
ती (वळी) दाखवावीत. (४५) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, पायाच्या घोयापाशी िाळी असलेले िालकाबन्धसूि (तोरड्या) असाव.े त्याचंी 
िाडी दोन यव असावी. (४६) 
 
 त्या िालकसूिाचा देठ ३/५ यव मापाचा (िाडीचा) असावा. िाळीच्या देठाची उंची तीन यव असून 
उरलेल्या उंचीची िाळी असावी. (४७) 
 
 त्या पावलाच्या उंचीइतकीच (िालकबधंसूिाची) रंुदी असते व यवमानही (?) तेवढेच असाव.े 
तोरडीचा उरलेला भाग कमी िाड ककवा भरीव िसा योनय वाटेल तसा करावा. (४८)  
 
 (तोरडीच्या) आत खडे बसत्रवलेले असतील तर त्रतला ‘गाढावृि’ म्हितात. खड्यातं्रशवाय नुसतीच 
भरीव असेल तर त्रतला ‘गाठनीव्र’ म्हितात. (४९) 
 
 परशू व हत्ररिी याचंी लाबंी १२ अंगुले सातं्रगतली आहे. परशू व हत्ररिी (यापंकैी) िे योनय असेल ते 
ककवा दोन्ही ठेवावीत. (५०)  
 
 यज्ञोपवीताची िाडी १/८ यव असावी. उपवीत दोन दोऱ्याचें असून त्याची िाडी यज्ञोपवीताइतकीच 
असावी. (५१) 
 
 (उिरीय) वस्त्र खादं्यावर ठेवनू नाभीच्या खाली एक अंगुलापयंत असते. यज्ञोपवीताचे सूि 
नाभीच्या उिव्या बािूस असाव.े (५२) 
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 वरच्या बािूला, डाव्या भागावर (खादं्यावर) यज्ञोपवीत ठेवलेले असाव.े छातीवरील माळेचा आधार 
घेत (ते) स्तनाच्या खाली आठ अंगुले असते. अशी यज्ञोपवीताची मात्रहती झाली, आता छन्नवीर ऐक. हे 
ब्राह्मिा, ते दोन्ही खादं्यावंर असते. (५३, ५४) 
 
 गळ्यातील हार त्रहक्का (सूिाच्या) खाली सहा अंगुले लाबं असावा. त्याची रंुदी चार अंगुले व िाडी 
तीन यव असावी. त्रनरत्रनराळ्या त्रहरेमािकाचंा सुंदर हार करावा. (५५, ५६) 
 
 त्रहक्कासूिाच्या वर रुद्राि, रत्ने ककवा सोन्याची दोरी याचंा केलेला उपग्रीव बाधंावा. (५७) 
 
 उपग्रीव सातं्रगतला. त्रनरत्रनराळी फुले माळलेल्या अशा व सवच अवयव सुंदर आहेत असा देव करावा. 
उरलेले युक्त्तीने कराव.े (५८) 
 
 असे सुखासन सातं्रगतले, तसेच उमा व स्कंद यासंह (शकंराची मतूी) सागंतो. (५९) 
 
 काश्यपणिल्पातील सुखासन नावाचे एकसष्टावे पटल संपले.  
 

सोमस्कन्द्देश्वर 
 

[सोमास्कन्द्देश्वर] 
 
 हे ब्राह्मिा, आता त्रवशषेतः सोमास्कन्देश्वराची मात्रहती सागंतो. (शकंरासाठी) सुखासन िसे वर 
सातं्रगतले तसेच येथे असाव.े (१) 
 
 देवाच्या डाव्या बािूला सुखासनात (बसलेली) पावचती असावी. त्रतचा उिवा पाय (माडंी 
घातल्यासारखा) मुडपलेला व डावा पाय (खाली) लोंबता ठेवावा. (२)  
 
 आसनाच्या वर स्स्फग मान चार अंगुले असते. आसनावरील शरीर ताठ व उंच केलेले असाव.े (३) 
 
 [‘स्स्वष्टीना’ं च्या ऐविी ‘स्स्फनमानं’ असा शब्द घेतला, तसेच ‘मानसोपत्रर’ च्या ऐविी ‘आसनोपत्रर’ 
हा शब्द घेऊन अथच केलेला आहे. ही दुरुस्ती अशुंमत् काश्यप या पुस्तकावरून केलेली आहे.] 
 
 (शकंराचा) चेहरा देवीकडे थोडासा वळलेला असावा. तो (चेहरा) सुंदर व ककत्रचत लवलेला 
असावा. डावा हात वरद (मुदे्रत) व उिव्या हातात कमळ धारि केलेले असते. (४)  
 
 [‘लििं भागसंयुतम्’ च्या ऐविी ‘लत्रलतं भगंसंयुतम्’ असा बदल करून अथच त्रदला आहे. बहुधा 
हाताचें विचन देवीच्या हाताचें आहे.] 
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 डाव्या हाताच्या तळव्याकडे सवच बोटे काहीशी वाकलेली असतात माि तळवा वरच्या त्रदशलेा 
वळलेला असतो. ही वरद मुद्रा म्हिनू प्रत्रसद्ध आहे. फूल धरलेला हात कसहकिच मुदे्रत असावा. (५) 
 
 [्ोक अशुद्ध आहे तो अंशुमत् काश्यपावरून खालीलप्रमािे सुधारून अथच केला आहे. 

‘ककत्रचत् वक्राङ गुलाः सवे वामहस्ततलोध्वचगाः । 
वरदं स्त्वत्रत त्रवखयातं पुष्ट्पधृतकसहकिचवत् ॥’] 

 

देवी 
 
 सवच दात्रगन्यानंी सुशोत्रभत केलेली, ताबंडे वस्त्र नेसलेली व छन्नवीरासह देवी (देवाच्या) डाव्या 
माडंीवर ठेवावी. (६) 
 
 ककवा दुसऱ्या प्रकाराने देवीचे आसन तुला सागंतो. डावी माडंी िेथे बैठकीच्या बाहेर येते तेथे 
उिव्या हाताचा तळवा ठेवावा. (७) 
 
 (आत्रि) वर सातं्रगतल्याप्रमािे उिव्या हातात कमल धारि केलेले असते. उिवीकडील गुडघा 
बैठकीपासून थोडासा वर उचललेला असतो. (८)  
 
 [‘पाश्चाद’ ऐविी ‘प्रानवत्’ व ‘पीठं तु दत्रिि’ च्या ऐविी ‘पीठािु दत्रिि’ असा बदल करून अथच 
त्रदला आहे.] 
 
 पीठ व गुडघा याचं्यामध्ये अतंर तीन, चार ककवा पाच अगुंले असावे; अथवा सहा, सात ककवा आठ 
अंगुले पीठ व गुडघा याचं्यामध्ये अंतर असाव.े (९) 
 
 अशा दोन मुद्रा असलेली देवी सागंतात. स्त्रीकत्ररता सातं्रगतलेल्या मापाप्रमािे देवीचे माप घ्याव.े 
(१०) 
 
 [‘श्रीमाने्ननु (मता चो) क्त्तमागेि’ या ऐविी ‘स्त्रीमानस्योक्त्तमागेि’ अशी दुरुस्ती करून अथच त्रदला 
आहे.] 
 
 देवशे (शकंर) िर उभा असेल तर देवी (पावचती) देखील उभी असावी. शकंर बसलेला असल्यास 
(देवीदेखील) बसलेली असावी. याहून उलटे केल्यास ते त्रवपत्रिकारक होते. (११)  
 

स्कन्द्द 
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 देवीचे लिि असे (सातं्रगतले), स्कन्दाचे लिि सागंतात. देवी व देवशे याचं्यामध्ये स्कन्दाची 
लहान मूती स्थापावी. (१२) 
 
 उिम स्कन्दाची उंची देवीच्या त्रहक्कासूिाच्या खालपयंत असावी. (देवीच्या) स्तनसूिापयंत 
(त्याची उंची असेल) तर ते कत्रनष्ठ माप होय. त्याचं्यामध्ये (उिम व कत्रनष्ठ माप याचं्या मधल्या अंतराचे) 
आठ भाग केले असता स्कन्दाचे माप नऊ प्रकारे होते. (व उिम ते कत्रनष्ठ) असे (प्रत्येकी) तीन तीन प्रकार 
होतात. रेशमी वस्त्र नेसलेला ककवा त्यात्रशवाय असावा. (१३, १४) 
 
 [‘स्कन्दमानं तदुिरम्’ च्या ऐविी ‘स्कन्दमानं तदुिमम्’ हा बदल करून अथच त्रदला आहे. ‘िात्या 
व्यासयुतं’च्या ऐविी ‘िात्यशुंकयुतं’ असे शब्द घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 त्याचे (स्कन्दाचे) माप (उंची) ६४१/२ अंशात त्रवभागले असता, एक अंश (हे) अंगुलाचे माप 
सागंतात. त्याच्या १/८ यव होतो. (१५) 
 
 डोक्त्याचे माप एक अंगुले आत्रि तसेच तेथून केसाचं्या कडेपयंतचे अतंर तेवढेच (एक अंगुले) 
असाव.े (तेथून) डोळ्याचं्या सूिापयंतचे अंतर तीन भाग व त्याप्रमािे (नेिसूिापासून) नाकपुडीपयंतचे 
माप तेवढेच (तीन भाग) असाव.े (१६)  
 
 (नाकपुडीपासून) हनुवटीपयंत तीन अंश व गळ्याची उंची दोन अंश असावी. त्रहक्कासूिापासून 
स्तनाच्या सीमेपयंतचे अंतर नऊ भाग सागंतात. (१७) 
 
 स्तनाच्या सीमेपासून नाभीपयंतचे अंतर आठ अंगुले सागंतात. नाभीपासून मेढ्रमूळापयंत अंतर सात 
अंगुले मात्रहती आहे. (१८) 
 
 [‘तस्मात्रनस्न्म (न्नाभ्य) वसानं तु’ च्या ऐविी ‘स्तनान्तान्नात्रभसीमान्तं तु’ अशी दुरुस्ती करून अथच 
केला आहे.] 
 
 माडंीची लाबंी १२ अंश असावी, गुडघा दोन अंगुले असावा. िंघा माडंीइतकीच (१२ अंगुले) 
असते. पावलाची उंची दोन अंगुले असावी. (१९) 
 

पायाच्या तळव्याची लाबंी दहा अंश, हाताची लाबंी १४ (अंगुले), प्रकोष्ठाची लाबंी दहा अंश, 
तळहात चार अंगुलाचंा असावा. (२०)  
 
 मधले बोट चार अंगुले, अनात्रमका ३१/२ अंश, त्रतच्याइतकीच तिचनीची लाबंी असून करंगळी तीन 
अंगुले असावी. (२१) 
 
 आंगठ्याची लाबंी तीन अशं (व) तळव्याची रंुदी चार अंश (असते.) प्रकोष्ठाच्या अग्राची 
(मनगटाची रंुदी) तीन अंश व त्याच्या (प्रकोष्ठाच्या) मुळाची (रंुदी) चार अंगुले असावी. (२२) 
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 हे त्रद्विसिमा, हाताच्या मुळाची रंुदी पाच अंश असावी. तोंडाची रंुदी ८१/२ अंश व कानाची रंुदी 
सात अंश असावी. (२३) 
 
 कुिींमधल्या अतंराची लाबंी १३ अंगुले असावी. छातीची रंुदी पाच अंश (१२ अंश?) व मधल्या 
(कंबरेच्या सवांत त्रनरंुद) भागाची रंुदी ११ अंश असावी. (२४) 
 
 श्रोिींपाशी रंुदी १२ अंश व कत्रटस्थानी १३ अंश रंुदी असावी. माडंीच्या मुळाची रंुदी आठ अंगुले 
सातं्रगतली आहे. (२५)  
 
 गुडघ्याची रंुदी सहा अंगुले, िंघेच्या मुळाची रंुदी चार अगुंले, नळीची रंुदी तीन अंश व तळव्याची 
रंुदी सहा अंश असावी. (२६) 
 
 ककवा तळव्याच्या पाठीमागील भागाची (टाचेची) रंुदी तीन अशं असावी. उरलेले अवयव युक्त्तीने 
कल्पावते. केस शेंडीप्रमािे दाखवावते ककवा केसाचं्या कडेपासून करण्डमुकुट घातलेला असावा. (२७) 
 
 [‘केशान्ते नात्रसकोपेतं’ ची दुरुस्ती ‘केशान्ते वा त्रशखोपेतं’ अशी करून अथच केला आहे.] 
 
 दोन्ही हातातं फुले असावीत ककवा डावा हात वरद मुद्रा धारि केलेला ककवा कटक अथवा 
कसहकिच मुदे्रत असावा. (२८) 
 
 उिव्या हातातं फुले असतात ककवा कवठ (की बलेफळ?) व आंब्याचे फळ असते. कडदोरा 
घातलेला, नागडा व छन्नवीर घातलेला असतो. (२९) 
 
 मऊ केस असलेली व गळ्यात लहान मुलानंा शोभतील असे दात्रगने घातलेली, बसलेली ककवा 
उभी अथवा नाचत असलेली अशी स्कंन्द (मतूी) घडवावी. (३०) 
 

उमास्कन्द्द 
 
 स्कंद बसलेला असेल तर दोन्ही पाय बठैकीवर ठेवावते (दोन्ही पायानंी माडंी घातलेली असते.) 
उभा असेल तर दोन्ही पायाचें तळव ेस्थलभगंा- (स्थानक मुदे्र-) प्रमािे ठेवलेले असतात. (३१) 
 
 दोन्ही पाय ककत्रचत वाकलेले व गुडघे िरा बाहेर आलेले व पावले थोडीशी त्रतरपी व ििू काही 
थोडेसे चालतच िात आहे असा युक्त्तीने (उभा स्कंद) दाखवावा. (३२)  
 
 नाचत असेल तर पाय स्वस्स्तक (मुदे्रत) असून उिवा पाय वाकत्रवलेला व डावा पाय पीठापासून 
सात, सहा ककवा पाच अंगुले उचललेला असतो. (३३, ३३१/२) 
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 [‘पीठोत्सेधं कलावत्रध’ च्या ऐविी ‘पीठात् सप्ताङ गुलावत्रध’ अशी दुरुस्ती करून अथच केला आहे.] 
 
 उिवा हात फळासह वरद (मुदे्रत) असून दुसरा हात सूची (मुदे्रत) असतो; ककवा डाव्या हातात 
फळ ठेवाव.े (३४, ३४१/२) 
 
 त्रहक्कासूि किचबन्धाच्या वरच्या कडानंा समपातळीत असून त्या दोघामंधल्या अंतरास लंबसूि 
म्हितात, व ते नाचिाऱ्या मूतीप्रमािे असाव.े उमा व स्कंद याचं्यासह (शकंरमूती) सातं्रगतली, आता 
चंद्रशखेर मूती ऐक. (३५, ३६) 
 
 [त्रहक्कासूि म्हििे दोन्ही खादें समपातळीत असाव.े तसेच कानानंा िोडिारे सूिही समपातळीत 
असाव े म्हििे या दोन सूिामंधले लंबरूप अंतर सवचि सारखे असेल. खादं्याचंी व कानाचंी रचना 
नृिमूतीतही अशीच असते.] 
 
 काश्यपणिल्पातील (सोमास्कन्द्देश्वर मूती नावाचे) बासष्टावे पटल संपले.  
 

चन्द्द्रिेखर 
 

[चंद्रिेखरमूती] 
 
 आता त्रवशषेतः चंद्रशखेरमतूी सागंतो. एकटा (शकंर), गौरीबरोबर व गौरीला आकलगन देत 
असलेला असे (चंद्रशखेरमूतीचे) तीन प्रकार आहेत. (१) 
 
 केवल म्हििे गौरीत्रशवाय, गौरीबरोबर म्हििे सहिभावामध्ये गौरीिवळ असलेला व आकलत्रगत 
म्हििे देव व देवीने परस्परासं एका हाताने आकलगन त्रदलेल्या अशा तीन प्रकारच्या (शकंराच्या) मूती 
असतात. केवलमूती समपाद(मुदे्रत) असून बैठकीवर उभी अशी दाखवावी. (२, ३) 
 
 समभग, त्रिभगं ककवा आभगं (मुदे्रत) चदं्रशखेराची केवल मूती सागंतात. अभयमुदे्रसत्रहत समपाद 
व बैठकीसत्रहत अशी त्या (तीन प्रकारा–ं) मध्ये प्रथम मूती असून त्या प्रत्रतमेच्या उंचीचे (वगैरे) माप 
अगोदरच सातं्रगतले आहे. (४, ५) 
 
 लाबंीचे माप व उप– (रंुदीचे) माप याचंी मात्रहती अनुक्रमाने सागंतो. प्रलम्ब फळीची लाबंी १२ 
अंगुले असते. त्रतची रंुदी १८ अंगुले व िाडी ४१/२ अंगुले असते. (प्रलम्बफळीला) चार पाय असून त्याचंी 
उंची प्रत्रतमेच्या उंचीइतकी असते. ते पाय सात अंगुले (रंुदी, िाडीचे) असतात. ती फळी समपातळीत 
आिलेल्या ित्रमनीवर ठेवावी. (६–७१/२) 
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 प्रलम्बफळीच्या वर समसूिाचे स्थान त्रनत्रश्चत करून, पढेु, मागे व दोन्ही बािंूनी मानसूि (वरून 
खाली) लाबंीत टाकाव.े त्याचं्या शिेारी मानसूिाचं्या मधला भाग पोकळ आहे असे समिून सूिाचंी टोके 
तेथपयंत लाबंवावीत. (८, ९) 
 
 हे त्रद्विसिमा, त्या सूिानंा धरून प्रत्रतमा करावी. त्या प्रत्रतमेच्या पुढच्या बािूला, मागच्या बािूला 
व शरीराच्या मध्यभागातून ती सूिे लाबंीत (वरून खाली) टाकावीत. (१०)  
 
 या पाच सूिानंा ब्रह्मसूिे म्हितात. दोन्ही कुशींच्या कडावंरून (व) चेहऱ्याच्या रंुदीच्या दोन्ही 
बािंूना दोन दोन सूिे लाबंीत(वरून खाली) टाकावीत. अशी ही नऊ सूिात्मक उभी तसेच बसलेली मतूी 
असावी. (११, १११/२) 
 
 मुकुटाचा मध्यभाग तसेच कपाळाचा मध्यभाग, नाकाच्या शेंड्याचा मध्य तसेच हनुवटीचा मध्य, 
खादं्याचं्या मध्यभागी, छातीच्या मध्यभागी, नाभीचा मध्य, कलगाचा मध्य व पावलाचं्या तळव्याचं्या अतंराच्या 
मधोमध पूवचसूि लाबंीत (वरून खाली) टाकाव.े पाठीमागील सूि (अपरसूि) आता सागंतो. (१२–१४) 
 
 हे ब्राह्मिा, मुकुटाच्या मध्यभागी, पाठीच्या कण्याचा मध्य, पाश्वचभागाचा मध्य, स्स्फक् त्रपण्डातील 
अंतराच्या मध्यभागी, माडंी, िंघा आत्रि पावलाचं्या टाचाचं्या अतंराच्या मध्यभागी असे अपरसूि लाबंीत 
टाकाव.े (हे) पाठीमागील सूि येथेच (सातं्रगतल्या िागीच) असाव.े (१५, १६)  
 
 दोन्ही बािंूच्या कानाचं्या पाळींच्या कडावंरून, गळ्याच्या बािंूच्या मध्यभागावरून शरीराच्या 
बाहेरील (बािंूच्या) मध्यभागावरून, पायाचं्या घोयाचं्या मध्यावरून िािारी (सूिे टाकावीत.) (१७) 
 
 शरीराच्या आतून अशीच पाच सूिे कल्पावीत. दोन कानाचं्या आतल्या भागातून गेलेली (दोन) सूिे 
(ही) स्तनाग्राचं्या मध्यावरून व पाय आत्रि माडंी याचं्या मधल्या पि बाहेरील भागातून िातील अशी लाबंीत 
(वरून खाली) टाकावीत. (१८, १८१/२) 
 
 पूवचसूि िटेच्या अग्राच्या मध्याच्या (पुढे) १२ अंगुलावंर असते. व अपरसूि (पाठीमागील सूि) 
िटेच्या अग्राच्या मध्याच्या (मागे) सहा अंगुलावंर असते. पूवचसूि व कपाळाची कडा यामंधले अंतर दोन 
अंगुले असाव.े (१९, २०) 
 
 [्ोकाधच १९१/२ त ‘पूवचसूिं’ च्या ऐविी ‘अपर सूिं’ असा शब्द घेऊन अथच केला आहे.] 
 
 अपर सूि डोक्त्याच्या मागच्या भागापासून ३३/४ अंगुलावंर असते. पूवचसूिापासून हनुवटीची कडा 
दोन अंगुले एक यव असावी. (२१) 
 
 [‘मन्म(न्व)न्तं’ च्या ऐविी ‘हन्वन्तं’ अशी दुरुस्ती करून अथच त्रदला आहे.] 
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 पाठीचा किा व अपरसूि या दोघामंधले अंतर दोन अंगुले सात यव असाव.े त्रहक्काची सीमा व 
पूवचसूि या दोघामंधील अतंर सहा अंगुले असाव.े (२२) 
 
 [‘यवोनं व्द्यन्तरान्तरे’ ‘यवोनानन्यङ गुलान्तरं’ अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
 
 खादं्याचं्या पाठीमागील उंचवयाचंा भाग अपर सूिापासून १६ यव अंतरावर असावा. छाती व 
पूवचसूि या दोघामंधील अतंर दोन अंगुले असाव.े (२३) 
 
 खादं्याचं्या पाठीमागच्या उंचवयामंधील मध्यभाग व अपरसूि या दोघामंधले अंतर १४१/२ यव 
असाव.े पोटाचा मध्यभाग व पूवचसूि याचं्यातील अतंर त्रततकेच (१४१/२ यव) असाव.े (२४)  
 
 पाठीची पन्हळ अपरसूिापासून १३/४ अंगुले खोल असावी. पूवचसूिापासून नात्रभमध्य ११/२ अंगुले 
अंतरावर असावा. (२५) 
 
 [‘वश ं त्रनम्नपरं सूिं पादोनाष्टाहचकं परम्’ ही ओळ ‘वशंत्रनम्नापरं सूिं पादोनव्द्यङ गुलान्तरम्’ अशी 
अंशुमत् काश्यपाप्रमािे सुधारली आहे. या पटलातील सवच दुरुस्त्या या पुस्तकावरून केलेल्या आहेत.] 
 
 नाभीसूि व अपरसूि यामधले अंतर २१/२ अंगुले असाव.े पूवचसूिापासून मेढ्रमूळाची सीमा तीन 
अंगुले सातं्रगतली आहे. (२६) 
 
 अपरसूिापासून त्यापयंत (मेढ्रमुळाच्या सीमेपयंत) हे अंतर दोन अंगुले असाव.ेमाडंीचा पुढील 
भागाचा मध्य व त्याचप्रमािे गुडघ्याचा मध्य, िाघेंचा मध्य आत्रि नळीच्या पुढच्या भागाचा मध्य यामंध्ये 
आडव ेसूि कल्पून त्याचं्या मधील अंतर मोिाव.े (२७, २८) 
 
 [्ोकाधच १७ मध्ये ‘िटामध्यं’ च्या त्रठकािी ‘िानुमध्य’ं अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
 
 त्या त्या िागी पढुच्या बािूला आडव ेसूि कल्पाव.े माडंीच्या मध्यातून िािारे (सूि) व पूवचसूि 
याचं्यामधले अतंर दोन अंगुले असाव.े (२९) 
 
 तेथेच (माडंीच्या मध्यातून िािारे सूि) व अपरसूि यामंधील अंतर २६ यव असाव.े गुडघ्याच्या 
मध्यातून िािाऱ्या सूिाचे पूवचसूिापासून अंतर सहा अंगुले असाव.े (३०)  
 
 तेथेच अपरसूि ४३/४ अंगुलावंर असते. िंघेचा मध्य व पूवचसूि यामधले अंतर आठ अगुंले सागंतात. 
(३१) 
 
 तेथेच अपरसूिाच्या सीमेपयंत २६ यव (अतंर) असाव.े पूवचसूिापासून नळीच्या मध्याचे अंतर ८१/२ 
अंगुले असाव.े (३२) 
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 नळीचा मध्य व अपरसूिाची सीमा (हे अंतर) ४३/४ अंगुले असाव.े पूवचसूिापासून आगंठ्याचंी अगे्र 
२१/२ अंगुलावंर असावीत. (३३) 
 
 त्या (पूवच) सूिापासून टाचेपयंत अतंर १४१/२ अंगुले असाव.े पूवचसूिापासून शरीराच्या मध्यातून 
िािाऱ्या सूिाचे अंतर ९१/२ अंगुले असाव.े (३४) 
 
 [‘साधचमस्न्वष्ट्यत्रमष्ट्यते’च्या ऐविी ‘साधचमन्वशंत्रमष्ट्यते अशी दुरुस्ती केली आहे. 
अंशुमत् काश्यपाप्रमािे शरीरमध्य व पूवचसूि यामंधले अंतर १८ अंगुले असाव.े] 
 
 शरीराच्या मध्यातून िािारे सूि व डोक्त्याचा पाठीमागील भाग यामंधील अंतर चार अंगुले असाव.े 
त्या शरीरमध्यातून िािाऱ्या सूिापासून खादें ५१/२ अंगुले (अंतरावर) असावते. (३५)  
 
 त्या (सूिापासून) छातीच्या पाठीमागचा भाग ६१/२ अंगुले (व) पोटाच्या मध्यभागाच्या पाठीमागील 
भाग या सूिापासून ४१/२ अंगुले असावा. (३६) 
 
 (शरीराच्या मध्यभागातून िािाऱ्या सूिापासून) नाभीभागाच्या पाठीमागचा भाग ५१/२ अंगुले असून 
कंबरेचे त्रनगचमन सहा अंश असाव.े स्स्फक् त्रपण्डाच्या पुढील भागाचे अतंर ८१/२ अंश असाव.े (३७) 
 
 (त्या सूिापासून) माडंीचा मध्य चार अंशावंर (व) गुडघ्याच्या पाठीमागचा भाग तेवढ्याच 
(अंतरावर) असावा. िंघेचा मध्यभाग तीन अंशावंर व नळी (त्रतचा मध्यभाग) दोन अंगुलावंर असावा. (३८)  
 
 घोयापंासून (पायाचं्या) टाचा चार अंगुलावंर असून त्यावरून अपरसूि िाते. पाश्वचसूिाचं्या 
मध्यभागी समसूिात (एकाच पातळीत) टाचा असतात. (३९) 
 
 [संपूिच ्ोक अंशुमत् काश्यपाप्रमािे सुधारला आहे. 

‘गुल्फात् पास्ष्ट्िचयुगाङ गुल्यं परसूिे समायुतम् । 
पाश्वचसूिेच मध्यस्थं समसूिे तु संस्स्थताः ॥’] 

 
 पाश्वचसूिापंढेु हातापंयंतचे अतंर चार अंगुले असाव.े त्या सूिापंासून (पाठीमागे) हातापंयंत अंतर 
आठ अंगुले असाव े(४०) 
 
 [्ोकाधच ४० ‘बाह्यपयचन्ताव (व)ं समातृ (ि) कम्’ ची सुधारिा ‘बाहुपयचन्तं वसुमािकम्’ अशी 
करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 खालचे व वरचे हात कोपरापयंत एकि असतात. त्या हाताचें (पाश्वचसूिापंासून) अतंर चार अंगुले 
असाव.े वरील हाताचे अग्र (बोटे) कतचरी (मुदे्रत) असाव,े व ते (अग्र) त्रहक्कासूिापंयंत असाव.े दोन्ही 
हाताचं्या मधल्या बोटाचंी टोके स्तनसूिापयंत असावीत. (४१, ४२) 
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 [‘स्तनचूचुक संभवते्’ ची दुरुस्ती ‘स्तनसूिसमं भवते्’ अशी केली आहे. स्तनसूिाच्या समपातळीत 
असतात.] 
 
 उिवा हात अभय व डावा हात वरद (मुदे्रत) असावा. पूवचसूिापासून अभयमुदे्रच्या हाताचा 
मध्यभाग १५ अंगुले अतंरावर असावा. (४३) 
 
 वरदमुदे्रतील डाव्या हाताचा तळवा खालच्या बािूला कल्पावा. तळव्याचे मूळ कंबरेला स्पशच करते 
(व) त्याचे अग्र मेढ्राच्या पढेु समपातळीत असाव.े (४४) 
 
 मधल्या बोटाच्या अग्रापासून माडंीचे त्रनगचमन चार अंगुले असाव.े माडंीच्या मुखापाशी (मुळापाशी) 
वरद हाताचा पाठीमागचा भाग नाभीच्या समपातळीपयंत उचललेला असतो. (४५)  
 
 वरद (मुदे्रतील) तळहाताचा मध्य पूवचसूिापासून १६ अगुंलावंर असतो. कतचरी (मुद्रा) असताना 
मनगटापासून (तळव्याचे) तोंड हाताच्या बाहेरच्या बािूला असाव.े (४६) 
 
 ककवा (तळहाताचा मध्य पूवचसूिापासून) ११ भाग अथवा १० अंगुले असावा. पूवचसूिाच्या सीमेपासून 
कोपराचे त्रनगचमन १७ अंगुले असाव.े (४७) 
 
 (पूवचसूिापासून) िंघा १९ अगुंले, माडं्याचें मूळ दोन अंगुले आत्रि तसेच घोयाचें अंतर एक अंगुल 
सातं्रगतले आहे. (४८) 
 
 माडं्याचं्या मध्यामंधले अंतर २० अंगुले सागंतात. गुडघ्यामंधले अंतर चार अंगुले, िंघामंधील पाच 
अंगुले, नळ्यामंधले अंतर सहा अंश व घोयामंधले अंतर चार अशं असाव.े पायाचं्या दोन्ही आंगठ्यामंधले 
अंतर आठ अगुंले असाव.े (४९, ५०) 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, (चेहऱ्यावर) आिचवी रािस भाव कल्पावा. वरचे दोन्ही हात कतचरी मुदे्रत असून 
उिव्या हातात टंक असावा. डाव्या हातात हत्ररिी असून टंकाचे तोंड बाहेरच्या बािूला येईल असे असाव.े 
हत्ररिीचे तोंड बाहेरच्या ककवा आतल्या बािूला असाव.े (५१, ५२) 
 
 िटामुकुट घातलेला, (डोक्त्यावर) उिवीकडे ककवा डावीकडे चंद्र असल्याने शोभनू त्रदसिारा, 
प्रवाळाप्रमािे ताबंडा, तीन डोळ्याचंा, सौम्य मुदे्रचा, सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला, त्रपवळे रेशमी वस्त्र 
नेसलेला असतो. (महा-) देवाच्या वस्त्राची शवेटली टोके दोन्ही पायाचं्या नळीपयंत आलेली असतात. 
(५३, ५४)  
 
 दोन्ही पाश्वचभागी हे वस्त्र माडं्याचं्या मध्यभागी दाखवाव.े केवल (एकया) शकंराची (मूती) 
सातं्रगतली. डाव्या बािूला असलेल्या गौरीसह शकंराची मात्रहती सागंतो. (५५) 
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 (शकंर व पावचती) त्रनरत्रनराळ्या बठैकींवर ककवा एकाच बैठकीवर असलेले ककवा त्रनरत्रनराळ्या 
भगंासंह (आभगं इत्यादी) असतात. ककवा त्याची (शकंराची) माडंी हीच बैठक असलेल्या ककवा त्रनराळ्या 
बैठकीवर बसलेल्या गौरीसह (शकंर) असतो. (५६) 
 
 वरीलप्रमािे भगंासह देव व देवी परस्पराचं्या (आकलगनात) असतात. देवाचा एक हात वरद 
(मुदे्रत) व दुसऱ्या हाताने देवीचा स्तन व नाभी याचं्यामधल्या अतंरात डाव्या बािूने आकलगन त्रदलेले 
असते, ककवा पाश्वचसूिाच्या वर डाव्या हाताने आकलगन त्रदलेले असाव.े (५७, ५८) 
 
 देवीने उिव्या हाताने शकंराच्या उिव्या बािूला करदोड्याच्यावर आकलगन त्रदलेले असून डाव्या 
हातात फूल धरलेले असते. (५९) 
 
 ककवा शकंर (मूती) पूवीप्रमािेच असून देवीच्या उिव्या हाताने फूल धारि केलेले असते व डावा 
हात (खाली) लोंबता असावा. (६०) 
 

अशी आकलगनमूतीची तीन प्रकारे कल्पना करावी. सवच दात्रगन्यासंह व प्रभामडंल असलेल्या 
चंद्रशखेराची मात्रहती सातं्रगतली. आता नंदीवर बसलेल्या (शकंराच्या मतूीचे विचन) ऐक. (६१,६२) 
 

काश्यपणिल्पातील चंद्रिेखरमूतीचे लक्षि या नावाचे ते्सष्टावे पटल संपले. 
 

वृषवाहन (िंकर) 
 

[वृषवाहनमूतीचे लक्षि] 
 
 नंदीवर बसलेल्या शकंराच्या मूतीचे लिि आता सागंतो. समभगं ककवा अत्रतभगं मुदे्रत हे 
कल्पत्रविमा, मतूी कल्पावी. (१) 
 
 उिवा पाय सरळ (सोट) व डावा पाय वाकलेला असावा. पगडीच्या मध्याच्या डावीकडून व 
कपाळाच्या मध्याच्या डावीकडून, (२)  
 
 डाव्या डोळ्याची कडा व डाव्या नाकपुडीची कडा (याचं्यावरून), स्तनभागाच्या उिव्या बािूवरून 
व नात्रभमध्याच्या डावीकडून, (३) 
 

डाव्या माडंीच्या मध्यावरून व डाव्या टाचेच्या मध्यावरून मध्यसूि लाबंीत टाकाव,े असे समभगंाचे 
(सूि) झाले. (उंचीचे) माप चार अंगुलानंी कमी असाव.े (४) 
 
 मुख पूवी (समभगंात) सातं्रगतले त्याप्रमािे, तसेच उिवीकडील स्तनभाग तसाच (समभगंात 
सातं्रगतल्याप्रमािे) असावा. नाभीच्या डावीकडे तीन अशंावंरून तसेच डाव्या माडंीच्या मध्यावरून, सरळ 
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ठेवलेल्या पायाच्या व घोयाच्या मध्यातून (मध्य-) सूि लाबंीत टाकाव.े याला अत्रतभगं (मुद्रा) म्हितात. 
(मूतीच्या उंचीचे माप) पाच अंगुलानंी कमी असाव.े (५, ६) 
 
 नंदीच्या डोक्त्यावर (शकंराचे) डाव ेकोपर ठेवाव.े हे ब्राह्मिा, त्रहक्कासूिाखाली १५ अंगुले ककवा १८ 
अंगुले– (७) 
 
 [‘त्रहक्कासूिं तथा’ या ऐविी ‘त्रहक्कासूिादधो’ अशी दुरुस्ती केली आहे. व ‘नवाङ गुलम्’ च्या 
त्रठकािी ‘त्रद्वनवाङ गुलम्’ असा शब्द घेऊन अथच त्रदला आहे.] 
 
 सरळ खाली डाव्या हाताचे कोपर असाव,े व त्या (कोपराने) त्याच्यावर (नंदीवर) रेललेला असा 
दाखवावा. नंदीची उंची सातं्रगतली. त्याचे (पुढचे दोन्ही) पाय स्थानकमुदे्रत असतात. (८)  
 
 [्ोकाधच आठ अंशुमत् काश्यपात नाही.] 
 
 नंदीची उंची सातं्रगतली. नंदी त्याच्या लििापं्रमािे करावा. नंदीच्या डोक्त्यावरील हाताच्या मधल्या 
बोटाचे टोक नात्रभसूिाच्या समतल कराव,े ककवा (नात्रभसूिाच्या) खाली ककवा वर एक अंगुले असाव.े त्या 
हाताच्या तळव्याचा मध्यभाग पूवचसूिापासून दोन यवावंर असावा. (९, १०) 
 
 [्ोकाधच ९१/२ ‘नताङ गुलम्’ च्या ऐविी ‘नतोन्नतम्’ व ्ोकाधच १० त ‘(अध) स्तािलमध्ये तु’ 
च्या ऐविी ‘तद हस्ततलमध्यात् तु’ अशी सुधारिा केली आहे.] 
 
 तो (नंदीच्या डोक्त्यावरील) हात अधोमुख असून पसरलेला असावा. उिवीकडील खालच्या 
हाताचा मधला भाग शहाण्या मािसाने, नाभीच्या खाली १५ ककवा १६ अंगुले ठेवनू तो कसहकिाप्रमािे (त्या 
मुदे्रत) असावा. त्या हातातं वाकड्या दंडाचे आयुध असाव.े (११, १२) 
 
 सरळ पायाच्या (ज्या पायावर भार त्रदला आहे त्याच्या) गुडघ्याच्या वरच्या कडेपासून 
त्रहक्कासूिापयंत (इतका लाबं व) करंगळीइतक्त्या िाडीचा व पुढच्या बािूला तीन तोंडे असलेला लोखंडी 
ककवा लाकडी वक्रदण्ड असावा. (१३, १३१/२) 
 
 [‘अगं्र वक्त्ि ियास्न्वतं’ याऐविी अंशुमत् काश्यपात ‘वक्रास्न्वतं भवत्’ असे शब्द आहेत.] 
 
 (ज्या हातात वक्रदण्ड आहे) त्या हाताच्या मनगटापंासून माडंीच्या मुळापयंतचे अंतर पाच, सहा, 
सात अंगुले ककवा आठ अथवा नऊ अंगुले असाव.े (१४, १४१/२)  
 
 िटामुकुट असलेला ककवा िटाभार मोकळा सोडलेला ककवा िय (िटा?) बन्ध डोक्त्यावर 
असावा, कत्याची िशी इच्छा असेल तसा करावा. सवच दात्रगने घातलेली, ताबंड्या रंगाची व लाल (सर) 
मुखाची (शकंरमूती) असावी. (१५, १६) 
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 देवी उमा डाव्या ककवा त्रवशषेतः उिव्या बािूला असावी. उिवा पाय स्वस्स्तक (सुस्स्थत?) मुदे्रत 
व डावा पाय (ककत्रचत) वाकलेला असावा. (१७) 
 
 उिव्या हातात कमळ असून डावा हात पसरलेला (सरळ खाली आलेला) असतो. स्त्री (मूती-) 
च्या मापाबद्दलच्या मात्रहतीप्रमािे देवी पावचती करावी. (१८) 
 
 नंदीवर बसलेल्या शकंराच्या मूतीची (मात्रहती) सातं्रगतली. याच्यापढेु नृिमूती (नृत्य करिाऱ्या 
शकंराच्या मूतीची मात्रहती) सागंतो. (१९) 
 
 अिुंमद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील वृषवाहनमूतीचे लक्षि नावाचे चौसष्टावे पटल संपले. 
 

नृत्तमूती–१ 
 

[नृत्तमूतीचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः नाचिाऱ्या (शकंराच्या) मूतीचे लिि सागंतो. (शकंराचा) उत्साह वाढत्रवण्यासाठी 
दुगादेवी िन्माला आली. (१) 
 
 [्ोक दोन अशुद्ध असल्याने अथच त्रदलेला नाही.] 
 
 सवच लोकाचं्या त्रहताकत्ररता, देवाचें संकट नाहीसे होण्यासाठी व रािा आत्रि राष्ट्र याचं्या 
भरभराटीसाठी असे नृत्य (शकंर) करतो. (३) 
 
 [‘देवाना ंमूर्ततनाथाय’ असे नसून ‘देवाना ंआर्ततनाशाय’ असे पात्रहिे.] 
 
 नृत्याचे १८ प्रकार आहेत त्यातंील पत्रहले नऊ सागंतो. हे श्रेष्ठ ब्राह्मिा, पूवी सातं्रगतलेल्या 
रीतीप्रमािे मूतीचे माप असाव.े (४) 
 
 [‘प्रकृतौ’ नसून ‘प्रागुक्त्त’ असा शब्द पात्रहिे.] 
 
 सवच अवयव उिम दहा तालाचं्या (मापाने) कल्पावते. १२,११ ककवा १० अंगुलानंी उंची कमी 
असते. (५) 
 
 [‘नृिोन (न्न) तं’ च्या ऐविी ‘नतमानं’ हा शब्द पात्रहिे.] 
 
 पगडीच्या मध्याच्या डावीकडून, कपाळाच्या मध्यभागाच्या उिवीकडे (डावीकडे?) एक अंगुले 
(अंतरावरून), डाव्या डोळ्याच्या कडेवरून व (डाव्या) नाकपुडीच्या शवेटावरून, हनुवटीच्या डाव्या 
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बािूवरून, खादं्याचं्या मध्यभागावरून व नाभीच्या मध्यभागावरून सरळ ठेवलेल्या पायाच्या घोयाच्या 
आतमधल्या मध्यावरून ककवा डावीकडून तसेच (डोक्त्याच्या पाठीमागच्या) प्रभामडंलाच्या मध्यभागातून 
पूवचसूि टाकाव.े (६–७१/२)  
 
 कपाळापासून (पूवच) सूिाचे त्रनगचमन तीन भाग ककवा २१/२ भाग असाव.े घोटा व (पूवच) सूि यामंधले 
अंतर १२ भाग असाव.े खादं्याच्या मध्यापासून (पूवच) सूिाचे त्रनगचमन ७१/२ (ककवा) नऊ अंगुले असाव.े (८, 
९) 
 
 [्ोकाधच ८ ‘ललाटसूिनीव्रं तु युगाधाङ गुलमनन्तरम्’ हा ‘ललाटात्सूिनीव्रं तु युगाशं ं वा 
अधचहीनकम् ’असा अंशुमत् काश्यपावरून घेतला आहे. 
 
 घोटा व पूवचसूि यातंले अंतर ‘द्वादशाशं’ त्रदले आहे. अशुंमत् काश्यपाप्रमािे ‘तद्वदेव’ म्हििे तीन 
ककवा १/२ अंगुले अंतर हे अत्रधक बरोबर वाटते.] 
 
 (पूवच) सूि व मुकुट आत्रि बकपि (बािंूच्या केसाचंी झुलपे) यामंधले अतंर तेवढेच (७१/२ ककवा 
नऊ अंगुले) असाव.े कुशीच्या वरच्या बािूला स्पशच केलेले असे पूवचसूि टाकाव.े (१०) 
 
 [‘मुकुटोव्य (दे्व) कपिागं्र’ च्या त्रठकािी ‘मुकुटोबकपिागं्र’ अशी सुधारिा केली आहे.] 
 
 त्या (पूवच) सूिापासून डोल (मुदे्रतील) हाताचे टोक १६१/२ अंगुले असते. त्या (पूवचसूिा) पासून 
वरच्या हाताचे अग्र चार अंगुले सागंतात. (११) 
 
 त्या (पूवचसूिा) पासून अस्नन धारि केलेल्या हाताचे अग्र ३८ अंगुले, ४० ककवा ४३ अंगुले असाव.े 
(१२) 
 
 त्रहक्कासूिाच्या समपातळीत मधल्या (हाताच्या) मधल्या बोटाचे अग्र असाव.े त्या हाताच्या 
तळव्याच्या मध्यभागी ककवा मधल्या बोटाच्या टोकाच्या एक यव अगोदर मधल्या पेरावर पािासह ककवा 
पािात्रशवाय अस्नन (दाखवावा). त्याची रंुदी पाच अंगुले असावी. (१३, १४) 
 
 त्याची (अननीची) उंची सात, आठ ककवा नऊ अंगुले असते. तो (अस्नन) तीन, पाच ककवा सात 
त्रिभा (अस्ननत्रशखा) असलेला दाखवावा असे सागंतात. (१५) 
 
 वर सातं्रगतलेल्या (अननीच्या ज्वालात्रशखापंैकी) मधली िीभ सोडून इतर त्रिभा (ज्वालात्रशखा) 
उिवीकडे मुख केलेल्या (वळलेल्या) अशा कराव्यात. पूवचसूिाच्या उिव्या बािूला हाताचे अग्र 
(उिवीकडील मधल्या हाताचे अग्र) २० अंगुले अतंरावर असते. (१६) 
 
 [‘बाव्हगं्र कवशदंगुलम्’ अशी दुरुस्ती केली आहे.] 
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 त्या (पूवचसूिा) पासून डमरू धरलेल्या हाताच्या मनगटाची बाहेरची बािू ३८ ककवा ४० अंगुले 
असते. (१७) 
 
 ककवा डाव्या हातापासून उिवीकडे ४० अंगुले अंतरावर (डमरू धारि केलेला हात) असावा. त्या 
हाताच्या मनगटाचा वरचा भाग त्रहक्कासूिाच्या समपातळीत असावा. (१८) 
 
 डमरूचा मध्यभाग सूचीकिच (मुदे्रने) धरलेला असतो. तिचनी सरळ असावी व त्रतचे अग्र सूची 
(मुदे्र) प्रमािे असाव.े (१९) 
 
 [‘तिचनी रिनी भवते्’ च्या ऐविी ‘तिचनी र्िुका भवते्’ अशी सुधारिा पात्रहिे.] 
 
 ककवा (डमरूच्या) चामड्याच्या वाद्या मधल्या बोटाच्या वर असून अनात्रमकेच्यावर डमरू 
(धरलेला) दाखवावा. (२०) 
 
 डमरूची लाबंी व रंुदी अनुक्रमे आठ व पाच अंगुले असते. मध्यभागी त्याची रंुदी तीन अंगुले असून 
तो कमळाच्या आकाराप्रमािे असावा. (२१) 
 
 दोन वलये असलेला, गाईचे चामडे चामड्याच्या वादीने बाधंलेला (डमरू) असावा व त्या त्या 
द्रव्याने केलेला असावा. (२२) 
 
 (तिचनीच्या) सूचीप्रमािे असलेल्या अग्रापासून कानाच्या कडेपयंत ४० अंगुले अंतर असाव.े ककवा 
(ते अंतर) ४५ ककवा ५० अंगुले असाव.े (२३) 
 
 त्या सूचीप्रमािे असलेल्या मधल्या व तिचनीच्या बोटातं्रशवाय इतर बोटे पाश्वचसूिाच्या समपातळीत 
असतात. उिवीकडील खालचा हात अभय (मुदे्रचा) कल्पावा. (२४) 
 
 पूवचसूिापासून अभयमुदे्रच्या हाताचा मध्यभाग २४ अंगुले (अतंरावर) असतो. त्याच्या मधल्या 
बोटाचे अग्र त्रहक्कासूिाच्या समपातळीत असाव.े (२५) 
 
 (पूवच) सूिापासून कोपऱ्याचे त्रनगचमन ४२ अंगुले असाव.े अभयमुदे्रच्या हाताच्या प्रकोष्ठाच्या 
मध्यभागी नागवलय ठेवाव.े (२६) 
 
 त्याचा परीघ प्रकोष्ठाच्या मध्यभागाइतका असावा व त्याची रंुदी ११/४ अंगुले असावी. त्या सूिाच्या 
वर (वलयाच्या वर) नागाची फिा १२ अंगुले असावी. (२७) 
 

(नागाच्या फिेची) रंुदी सात अंगुले व िाडी एक अंगुले असावी. पढुच्या बािूला पहात असलेला 
(तोंडाच्या बाहेर) िीभ काढलेला असा असावा. (२८) 
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 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, अशा रीतीने नागवलयाची कल्पना करावी. (२८१/२) 
 
 (पूवच) सूि व कुशीची डावी बािू यामधले अंतर १२ अंगुले असते. (पूवच) सूिापासून डाव्या बािूला 
पोटाचा मध्य नऊ अंगुले सातं्रगतला आहे. (पूवच) सूिापासून डावीकडच्या वृषाण्डाचे त्रनगचमन १८ अंगुले 
असते. (२९, ३०) 
 
 [‘नवमात् त्रपण्डसूिं’ च्या ऐविी ‘वामस्स्फक् त्रपण्डनीव्र’ं अशी सुधारिा करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 (पूवच) सूिापासून वाकत्रवलेल्या गुडघ्याचे अंतर १० अगुंले असते. नऊ अंगुले आत्रि आठ अंगुले 
असे अनुक्रमाने गुडघ्याचे त्रनगचमन असते. (३१) 
 
 १२, ११ (व) १० अंगुले हे नतमान (येवढी उंची कमी) असावी. उभ्या स्स्थर (पायाच्या) गुडघ्याच्या 
बाहेर डाव्या गुडघ्याचे त्रनगचमन १६ अंगुले असते ककवा १५ अंगुले अथवा १४ अंगुले दोन्ही गुडघ्यामंधले 
अंतर असते. उभ्या पायाच्या नळीच्या मध्यापासून डाव्या पायाचा मागचा भाग यातंील अंतर शहाण्या 
मािसाने ४४ अंगुले ठेवाव ेककवा ते अंतर ४७ अथवा ४६ अंगुले असते. (३२–३४) 
 
 [्ोकाधच ३२ खालीलप्रमािे अंशुमत् काश्यपाप्रमािे सुधारला. 
 
 ‘स्स्थतात्रङििानोवामातं्रि िानुनीव्रं कलाङ गुलम् ॥ ३२ ॥’ 
 
 तसेच ्ोकाधच ३४ ‘ससप्तषट चत्वाकरशदङ गुलं वाथ तद भवते् ॥ ३४ ॥’] 
 
 उभ्या पायाच्या गुडघ्यापासून उचललेल्या पायाच्या पाठीमागचा भाग यातंील अंतर ३४ अंगुले 
असते; ककवा हे ब्राह्मिा, गुडघा व पायाचा पाठीमागचा भाग (यातंले अंतर) ३३ अंगुले असते. (३५) 
 
 उचललेल्या पायाचा गुडघा नात्रभसूिाच्या समपातळीत असावा. डोल (मुदे्रतील) हाताचे कोपर 
नात्रभसूिापासून दहा अंगुले अंतरावर असते, ककवा कोपराच्या कडेपयंत (नात्रभसूिापासून अतंर) ११ अंगुले 
कल्पाव.े (३६, ३६१/२)  
 
 [‘डोलहस्तं स्यान्नालसूिं’ या ऐविी ‘डोलहस्तस्य नात्रभसूिाद’ असा बदल करून अथच त्रदला 
आहे.] 
 
 त्या हाताचे मनगट व डाव्या पायाचा गुडघा यामंधले अंतर दहा अंगुले ककवा नऊ अंगुले सागंतात. 
(३७, ३७१/२) 
 
 डोल (मुदे्रतील) हाताच्या मधल्या बोटाच्या अग्रापासून डाव्या पायाच्या गुडघ्याचे अंतर १० अंगुले 
ककवा ९ अंगुले अथवा ११ अगुंले असाव.े (३८, ३९) 
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 [्ोकाधच ३८१/२ खालीलप्रमािे सुधारला. 
 ‘वामपादे तु िङ घान्तमन्तरं धमचमािकम्’ ।] 
 
 डोल (मुदे्रचा) हात ते अभय (मुदे्रचा) हात या दोघामंधले अंतर दहा अंगुले असते. (ककवा) 
परस्परामंधले अतंर िसे सुंदर त्रदसेल तसे ठेवाव.े (४०)  
 
 केसाचं्या कडेपासून बकपिाची उंची १८ अंगुले, १७ अंगुले ककवा १६ अंगुले असावी. (४१) 
 
 त्याच्या (बकपिाच्या उंचीचे) त्रनम्मे ककवा पाऊिपट त्याची रंुदी असावी. उिम तऱ्हेने पसरलेला 
िटाभार असून ५, ६, ७, ९ ककवा हे ब्राह्मिा, ११ संखयेपयंत दोन्ही बािंूना िटा असाव्यात. ३२ अंगुलानंी 
सुरुवात करून, एक एक अगुंलाने वाढ करीत, ६१ अंगुलापंयंत िटाचंी लाबंी सागंतात. (४२, ४४) 
 
 करंगळीच्या पत्ररघाइतका िटाचंा परीघ सातं्रगतला आहे. िटाचंा शवेट फुलाचं्या माळा, नाग तसेच 
रुईची फुले आत्रि धिुराची फुले त्याचप्रमािे हस्स्तत्रशरीषाची फुले तसेच कवटी व रत्ने याचं्या सुरेख 
बाधंिीने अलंकात्ररलेला असतो. (४५, ४६) 
 
 अशा रीतीने अलंकात्ररलेल्या मुकुटावर उिव्या बािूला सुंदर चंद्रकोर असते. शेंदूराने अलंकृत 
केलेला असतो व (गळ्यात) आठ माळा लोंबत असतात. (४७) 
 
 सवच शरीर भस्मचर्तचत असून चेहरा ककत्रचत हसरा असतो. हटसूिासह यज्ञोपवीत घातलेले असते. 
(४८) 
 
 [्ोक ४९ समित नाही.] 
 
 वाघाचे कातडे वस्त्र म्हिून नेसलेले असून ते नृत्याच्या गत्रतवशात वर गेलेले आहे व त्याची गाठं, हे 
श्रेष्ठ ब्राह्मिा, डोलमुदे्रच्या हातापाशी असते. (५०) 
 
 हाताच्या मुळापासून (बगलेपासून) ते (उिरीय वस्त्र) ३६ अंगुले लाबं असते. त्याच्या त्रनम्मे अथवा 
पाऊिपट चक्रमण्डलाची रंुदी असते. (५१) 
 
 पायात नुपूर असून सवच प्रकारच्या दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला असतो. हाताच्या व पायाच्या सवच बोटातं 
रत्नित्रडत आंगठ्या असतात. मधले बोट सोडून सवच बोटातं आंगठ्या असतात. (५२, ५२१/२)  
 
 उिवा वाकलेला पाय अपस्मारावरती असतो. महेश्वराच्या पायाचा तळवा नृत्यामुळे त्रतरपा असतो. 
डावा पाय तेथून उचलून तो त्रतरपा उिव्या बािूला वळलेला असतो व तेथेच डोल (मुदे्रचा) हात आलेला 
असतो. आता अपस्माराची मात्रहती सागंतो. (५३–५४१/२) 
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 तीन, चार, ककवा पाच अंगुलानंी अपस्माराची लाबंी सागंतात. अपस्माराच्या उंचीचे ४८ भाग 
करावते. (५५, ५५१/२) 
 
 [्ोकाधच ५५ त्रशल्परत्नात (२२·४१) त्रदला आहे तो असा– 
 
 ‘चतुस्तालेन कतचव्यमपस्मारं प्रमाितः ।’ म्हििे अपस्माराचे माप चार तालातं घ्याव ेआत्रि हा अथच 
अत्रधक योनय वाटतो.] 
 
 अपस्माराची पगडी एक भाग, तेथून केसाचंी कडा दोन भाग, हृदय ते नाभीपयंत तेवढेच अंतर 
असते. नाभीपासून मेढ्रमूळापयंत सहा भाग माप असते. (५६, ५७) 
 
 [येथे केसाचं्या कडेपासून हनुवटीपयंत, नंतर गळ्याची उंची, खादं्यापासून हृदयापयंत हे माप 
त्रदलेले नाही. त्रशल्परत्नाप्रमािे (१५·१–२) हे अंतर केसाचंी कडा ते नेिसूि दोन अंगुले, नेिसूि ते 
नाकपुडी दोन अंगुले, नाकपुडीपासून हनुवटीपयंत तीन अंगुले, गळ्याची उंची तीन अंगुले, 
त्रहक्कासूिापासून स्तनसूिापयंत नऊ अंगुले. (सहा अंगुले?)] 
 

माडंी सात अंगुले लाबं व गुडघा दोन अंगुले लाबं असतो. िंघेची लाबंी माडंीइतकीच (सात 
अंगुले) व पावलाची उंची एक भाग असते. (५८) 
 
 खादं्यापासून हाताच्या मधल्या बोटाच्या टोकापयंतचे अतंर १४ भाग असते. उरलेले (सवच अवयव) 
युक्त्तीने करावते. अपस्मार खाली तोंड करून आडवा पडलेला असतो. (५९) 
 
 शकंराच्या डाव्या बािूला (अपस्माराचे) दोन्ही पाय असतात. अपस्माराच्या पोटाची उंची १०, ९ 
ककवा आठ भाग असते. (६०) 
 
 त्याचे मुख लहान मुलाचे खेळताना (िसे ित्रमनीवर उचललेले असते) तसे वर उचललेले असते. 
डाव्या हाताने नाग व उिवा हात मुदे्रत असावा. हे उिम ब्राह्मिा, धान्याप्रमािे काळसर रंगाचा अपस्मार 
असतो. (६१, ६११/२)  
 
 [‘दत्रििे तस्य चेस्न्द्रयम्’ या ऐविी ‘दत्रििं मुद्रयास्न्वतम्’ असा बदल करून अथच त्रदला आहे. 
दुरुस्ती त्रशल्परत्न २२·४२१/२ प्रमािे केली आहे.] 
 
 प पीठाची उंची १६ भाग असून रंुदी त्याच्या चारपट (६४ अंगुले) असते. त्याची लाबंी रंुदीच्या 
११/४, ११/२, १३/४ ककवा दुप्पट असते. वरचे व खालचे प  आत्रि त्रपस्ण्डका सातं्रगतल्याप्रमािे असावी. (६२, 
६३) 
 
 (शकंराची नृिमतूी) खाली त्रदलेल्या लििाचं्या प्रभामडंलासह करावी. तीन अंगुलानंी सुरुवात 
करून शभंर अंगुलापंयंत– (६४) 
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 (ककवा) त्रततक्त्याच (तीन) अंगुलानंी सुरुवात करून ९६ अंगुलापंयंत (प्रभामण्डलाची) उंची 
असावी. एका अंगुलाने सुरुवात करून एक एक यवाने वाढ करीत, (६५) 
 
 त्याच्या १/८ कमी अशी िसिसे वर िाव ेतसतशी रंुदी क्रमाक्रमाने कमी करत िावी. (६६) 
 
 [्ोक ६५१/२ चा अथच समित नाही.] 
 
 एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात व आठ अंगुले असे पुनःपनु्हा त्या (दण्डाचं्या) संखया 
ठरवनू कराव.े (६७) 
 
 कत्याच्या इच्छेप्रमािे तेथल्या दण्डाचंी संखया असावी. त्रनरत्रनराळ्या वृि, लता, फुले इत्यादींनी ते 
सुशोत्रभत कराव.े (६८) 
 
 त्याच्या वरती हाताच्या मापाने, शहाण्या मािसाने त्रशखर (अस्ननत्रशखा?) करावे. हे ब्राह्मिा, 
(प्रभामंडलाच्या) भोवती एक तालाहून कमी मापाची ती (त्रशखरे) करावीत. (६९) 
 
 शहाण्या मािसाने सूयचमण्डल ककवा प्रभामण्डल याप्रमािे कराव.े त्याच्या (शकंराच्या) डाव्या 
बािूला मागे सातं्रगतल्याप्रमािे देवी पावचतीची मूती असावी. (७०) 
 
 अशी सवच लोकाचें कल्याि करिारी पत्रहली नृिमूती असते. वरीलप्रमािेच (परंतु) िटाचं्या 
उिव्या बािूला ककवा एका बािूला गंगा दाखत्रवलेली असते. (७१) 
 
 शकंराच्या (मूतीच्या) अंगुलाच्या मापाने १६ अंगुले उंचीची (गंगा) असून स्त्रीच्या मापाप्रमािे त्रतचे 
सवच (अवयवाचें) माप असते. हृदयापाशी हात नमस्कार (मुदे्रत) असतात. (७२) 
 
 [त्रशल्परत्न (भाग दुसरा) २२·४६–४७१/२ प्रमािे ६५·७१–७२१/२ मध्ये खाली त्रदल्याप्रमािे सुधारिा 
करून अथच त्रदला आहे. 
  

‘एतत् स्यात् प्रथमं नृिं सवचलोकत्रहतावहम् । 
तदेव दत्रििे पाश्वे िटागे्र िान्हवी भवते् ॥ ४६ ॥ 

शभंोरचाङ गुलेनैव षोडशाङ गुलमुन्नता । 
स्त्रीमानोिुंगसपूंिा हृदयेऽञ्जत्रलसंयुता ॥ ४७ ॥ 

एव ंिान्हवीसंयुक्त्तं नृिं यिद त्रद्वतीयकम् । ४७१/२ ।’] 
 
 अशी ही िान्हवीसह असलेली दुसऱ्या प्रकारची नृिमूती (७२१/२) 
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नृत्तमूती–२ 
 
 वरीलप्रमािेच पि डावा पाय अपस्मारावर ठेवलेला असतो. उिवा पाय उचललेला असतो व 
डावा पाय सरळ असतो. कपाळाच्या मध्यभागाच्या डावीकडे व डाव्या नाकपुडीवर व उभ्या पायाच्या 
घोयावर असे ब्रह्मसूि टाकाव.े उरलेले (सवच) अगोदर सातं्रगतल्याप्रमािे कराव.े असा हा त्रतसरा 
नृिमूतीचा प्रकार. (७३–७५) 
 
 [मूतीचा भार उिव्या पायावर न ठेवता डाव्या पायावर ठेवला एवढाच फरक पत्रहल्या व या त्रतसऱ्या 
नृिमूतीत आहे.] 
 
 पसरलेला िटाभार (ककवा) िटामुकुट (अथवा) िटामण्डल यासह व त्रवशषेतः पत्रहल्या 
नृिमूतीप्रमािे अशी ही सवच प्रात्रिमािानंा त्रहतकारक अशी चवथी नृिमूती असते. (७६, ७६१/२) 
 

कानापयंत उिवा पाय वर उचललेला व डावा पाय वाकलेला असतो. आठ भतूासंह अशी ही 
पाचवी नृिमूती असते. (७७, ७७१/२) 
 
 अभय (मुद्रा), शलू, पाश व डमरू उिव्या हातातं असतात. कपाल, अस्ननपाि व घण्टा (डाव्या 
हातातं असतात. डावीकडील एक हात) हिीच्या सोंडेप्रमािे असतो. हिीच्या सोंडेप्रमािे असलेला हात 
उिवीकडे वळलेला असतो. (७८, ७९) 
 
 [‘अस्ननपाश’ं असा शब्द नसून ‘अस्ननपाि’ असा असावा तसेच ‘गण्डं’ हा शब्द नसून ‘घण्टा’ं हा 
असावा.] 
 
 सवच सूिे (पूवच, मध्य इत्यादी) पत्रहल्या नृिमूतीप्रमािे असावीत. अशी याप्रमािे ही पाचवी नृिमूती 
असते. (८०) 
 
 [अंशुमत् काश्यपात शुद्ध स्वरूपात हा ्ोक खालीलप्रमािे आहे. 

‘यद्वत् प्रथमनृिस्य पूवचसूिं प्रसारयेत् । 
त्रचन्हं पंचमनृिस्य एकमेवते्रत त्रवद्यते ॥’] 

 
 सोळा हात असतात व डाव्या बािूला गौरी असते. दोन्ही हात वर केलेले व त्यामुळे खादें वर 
उचललेले व स्तनभाग पसरट झालेला दाखवावा. (८१) 
 
 अभय (मुदे्रत), शूल, व पाश, खड ग, लहान डमरू, ध्वि, वतेाल (?) व सूत्रचहस्त (मुदे्रत) असे 
उिवीकडील आठ हात असतात. (८२) 
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 अस्नन, हिीच्या सोंडेप्रमािे, खेटक, त्रवस्मयमुदे्रत, तसेच घण्टा, कवटी, वस्तरा, सूत्रचमुदे्रत असे 
डावीकडील आठ हात असतात. उरलेले सवच पाचव्या नृिमूतीप्रमािे असते. अशी सहावी इष्ट नृिमूती 
असते. ती रािास व राष्ट्रास सुखकारक असते. (८३, ८४) 
 
 तीन डोळे, आठ हात असून मनोहर असा पसरलेला िटाभार असतो. डावा पाय वाकलेला असून 
अपस्मारावर ठेवलेला असतो. (८५) 
 
 डोक्त्याच्या डाव्या बािूला व उभ्या पायाच्या आंगठ्याच्या उिवीकडून, उिव्या पायाच्या 
आंगठ्याच्या अग्राला स्पशच करून, (८६) 
 
 तसेच आंगठ्यापासून १२ अगुंलावंर त्रनगचमन असलेले (असे) पूवचसूि असाव.े (८६१/२) 
 
 [्ोक ८६–८६१/२ चा अथच असाही असू शकेल. 
 
 डोक्त्याच्या डाव्या बािूला वर केलेल्या उिव्या पायाचा आंगठा असतो. या वर केलेल्या उिव्या 
पायाचा आंगठा कानापयंत आलेला असावा. या आंगठ्याचे पूवचसूिापासून १२ अगुंले त्रनगचमन असाव.े हा 
अथच वरच्यापेिा अत्रधक संयुस्क्त्तक वाटतो.] 
 
 अभय (मुद्रा), शूल व पाश आत्रि डमरू उिव्या हातातं असतात. कवटी, अस्ननपाि आत्रि तसेच 
त्रवस्मय (मुदे्रतील) हात व हिीच्या सोंडेप्रमािे असे डावीकडील चार हात असतात. (८७, ८८) 
 
 ककवा उिवा हात हिीच्या सोंडेप्रमािे व डावा हात नागाप्रमािे (नाग धारि केलेला?) असावा. 
कपाळाच्या मध्याच्या डावीकडून, उभ्या पायाच्या मध्यभागातून, डाव्या पायाच्या नळीच्या मध्यातून िािारे 
ब्रह्मसूि टाकाव.े त्या सूिापासून डाव्या पायाच्या गुडघ्याची कडा नऊ अंगुले बाहेर असते. (८९, ९०) 
 
 उंची दहा अंगुलानंी कमी असावी. डाव्या बािूला गौरी असते. िगाच्या दुःखाचंा नाश करिारी ही 
सातवी नृिमतूी सातं्रगतली. (९१) 
 
 वरीलप्रमािेच पि सहा हात असून अभयमुद्रा, डमरू त्याचप्रमािे शलू उिव्या बािूकडील हातातं 
असतात. कवटी, त्रवस्मयमुद्रा व हिीच्या सोंडेप्रमािे असलेला असे डावीकडचे तीन हात असतात. (९२, 
९२१/२) 
 
 [ही आठवी नृिमूती] 
 
 ककवा तीन डोळे, चार हात असून िटामुकुटाने सुंदर त्रदसिारा, अभयमुद्रा व डमरू असलेले 
उिवीकडचे (दोन हात) व अस्नन असलेला आत्रि हिीच्या सोंडेप्रमािे असलेला असे डावीकडचे दोन हात 
असतात. अपस्मार नसून पीठावर वाकलेला डावा पाय ठेवलेला असतो. (९३, ९४) 
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 डाव्या पायाची करंगळी त्या पीठाच्या पुढच्या भागी आलेली असते. असा तो पाय युक्त्तीने 
वाकत्रवलेला असतो. अशी नववी नृिमूती करावी. (९५) 
 
 [हा ्ोक त्रशल्परान २२·६५–६५१/२ प्रमािे सुधारला आहे. 

‘ततः पुरस्स्थता पीठे सव्यपाद कत्रनत्रष्ठका ॥ ६५ ॥ 
तत्पादं कुत्रञ्चतं युक्त्त्या नवमं नृिमाचरेत् ।’] 

 
अशी नववी नृिमूती सातं्रगतली, आता यापढेु गंगाधर (मतूी) सागंतो. (९६) 

 
 अिुंभद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील नृत्तमूतीचे लक्षि नावाचे पासष्टावे पटल संपले. 
 

गंगाधर 
 

[गंगाधरमूती] 
 
 मी आता गंगाधर (मतूीचे लिि) थोडक्त्यात सागंतो ते ऐक. उिवा पाय सरळ असून डावा पाय 
वाकलेला असतो. (१) 
 
 कपाळाच्या मध्यापासून नऊ यव अंतरावर, उिव्या डोळ्याची कडा व नाकपुडी याचं्यामधून, (२) 
 
 खादं्याचंा मध्य व नाभी याचं्या डावीकडे दोन अंगुले अतंरावर व मेढ्रमूळाच्या मध्याच्या उिव्या 
बािूला चार अंगुले अंतरावर व पाठीमागच्या बािूच्या मध्यभागी त्रहक्का (पूवच?) सूि टाकाव े(३, ३१/२) 
 
 उंची चार अंशानंी कमी असून, दोन्ही पायामंधले अंतर १८ अंगुले असते. पायाच्या मागच्या 
बािंूमधले (टाचामंधले) अतंर तीन अंश असते. त्रवस्कटलेला िटाबन्ध असून मुख डाव्या बािूला थोडे 
झुकलेले असते. (४, ५) 
 
 [‘वत्रसष्ठस्य’ च्या ऐविी ‘त्रवत्र्थं’ असा शब्द पात्रहिे.] 
 
 उिवीकडील खालचा हात देवीच्या स्तनावर ठेवलेला असतो व डाव्या खालच्या हाताने देवीला 
अकलत्रगलेले असते. (६) 
 
 उिवीकडचा वरचा हात िटेवरील गंगेिवळ पगडीपयंत नेलेला असतो. डाव्या (वरच्या) हातात 
कृष्ट्िमृग धारि केलेले असते. (७) 
 
 देवाच्या डाव्या बािूला त्रवरहकातर मुख असलेली देवी (पावचती) असते. त्रतचा डावा पाय स्वस्स्तक 
(मुदे्रत) असून उिवा पाय वाकलेला असतो. (८) 
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 हे कल्पत्रविमा, देवीच्या दोन्ही िंघा एकाच सूिात (समपातळीत) असतात. उिवा हात 
पसरलेला (खाली लोंबता) असून डाव्या हातात फूल असते. (९) 
 
 ककवा उिवा हात व प्रकोष्ठ तीन त्रठकािी बाधंलेले असतात. (उिवा) तळहात कंबरेवर ठेवलेला 
असतो व (तो हात) झोपलेले असताना िसा लाबंत्रवलेला असतो तसा असावा. (१०) 
 
 [या ्ोकाचा अथच झोपलेला असताना उदाहरिाथच शषेशयन मूतीत असतो त्याप्रमािे डोके ज्या 
हातावर ठेवलेले असते तो हात िसा तीन त्रठकािी मोडलेला असतो त्याप्रमािे हा कंबरेवर ठेवलेला हात 
तीन त्रठकािी मोडलेला असतो.] 
 
 सवच वस्त्रासंह व सवच अलंकारासंह असतो. भगीरथ मुत्रनश्रषे्ठासंह उिव्या बािूला असतो. (११) 
 
 [‘भागीरथी’च्या ऐविी ‘भगीरथं’ तसेच ‘मुत्रनत्रभः पठ्यतेश्वरः’च्या ऐविी ‘मुत्रनवरास्न्वतम्’ असे शब्द 
त्रशल्परत्न (दुसरा भाग) २२·७११/२ वरून बदलून अथच केला आहे.] 
 
 असा गंगाधर (सातं्रगतला) त्यानंतर त्रिपुरान्तक (मतूी ऐक). (१२) 
 
 अिुंमद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील गंगाधर मूतीचे लक्षि नावाचे सहासष्टावे पटल संपले 
 

णत्पुरान्द्तक 
 

[णत्पुरान्द्तक मूतीचे लक्षि] 
 
 आता अनुक्रमाने त्रिपुरान्तक मूतींचे लिि सागंतो. त्रतची उंची अनुक्रमाने तीन, चार व पाच 
अंगुलानंी कमी करावी. (१) 
 
 आभङ ग, समभङ ग व अत्रतभङ ग असे (मूतीच्या मुदे्रचे) तीन प्रकार आहेत, व मूतीची उंची या 
(अनुक्रमे तीन, चार व पाच अंगुलानंी) कमी करून त्रतचे माप कल्पाव.े (२) 
 
 पायाच्या दोन्ही आंगठ्यामंधले अंतर १६ अंगुले असल्यास त्यास आभगं (मुद्रा) म्हितात. 
समभगंात (हे अंतर) १८ अगुंलाइंतके असते; व ते (अंतर) २० अंगुले असल्यास त्याला अत्रतभगं म्हितात. 
(या आंगठ्यामंधल्या त्रदलेल्या अंतराच्या) तीन भागापंैकी एक भाग पायाचं्या मागच्या भागामंधील 
(टाचामंधील) अंतर असते. (३, ४) 
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 पगडीच्या डाव्या बािूला, डोळ्याच्या कडेवरून व त्या (डावीकडील) नाकपुडीच्या सीमेवरून, 
हनुवटीच्या डाव्या भागावरून, उिव्या स्तनाच्या डाव्या बािूला, नाभीच्या उिवीकडून व डाव्या माडंीच्या 
उिव्या बािूवरून तसेच उिव्या आंगठ्याच्या पाठीमागच्या बािूच्या डावीकडून पूवचसूि टाकाव.े (५, ६) 
  
 [्ोकाधच ५१/२ त ‘वामोरुसमपाश्वचके’ या ऐविी ‘वामोरीः सव्यपाश्वचके’ अशी सुधारिा करून अथच 
त्रदला आहे.] 
 
 हे आभगं (मुदे्रचे) सूि सातं्रगतले. आता समभगंाचे (पूवचसूि) ऐक. कपाळाच्या मध्यावरून, 
नाकाच्या शेंड्यावरून व पायाचं्या टाचामंधल्या अंतराच्या मध्यातून असे पूवचसूि टाकाव.े (त्रनरत्रनराळ्या 
अवयवाचें पूवचसूिापासून) अतंर सागंतो. (७, ७१/२) 
 
 त्या सूिाच्या डाव्या बािूला खादं्याचंा मध्यभाग एक अंगुले अंतरावर असतो. त्या सूिापासून डाव्या 
बािूला हृदयाचा मध्य अधे अंगुल (अंतरावर) असतो. त्या सूिापासून उिव्या बािूला नाभी व मेढ्रमूळ याचें 
मध्य चार अंगुले अतंरावर असतात. (८, ९) 
 
 [्ोकाधच ८१/२ त ‘तत्सूिं वा येन्द्रथ मे मेढ्र तु मध्यमे’ दुरुस्ती केली. ‘सूिात् वामे हृदयमध्यमम्’.] 
 
 त्या सूिापासून डावा गुडघा अध्या अंगुले अंतरावर असावा. असे समभगं सातं्रगतले, आता अत्रतभगं 
ऐक. (१०) 
 
 पगडीच्या डाव्या बािूला, डोळ्याच्या कडेवरून व नाकपडुीच्या सीमेवरून (िाऊन) स्तनमध्याच्या 
उिवीकडे ते सूि तीन अंगुले असते. (११) 
 
 नाभीच्या मध्यापासून डावीकडे त्या सूिाचे त्रनगचमन तीन अंगुले असते. ते सूि डाव्या गुडघ्याच्या 
कडेपासून अधा अंगुले अंतरावर असाव.े (१२) 
 
 डाव्या पायाच्या मागच्या बािूच्या उिव्या बािूला पाश्वचसूि (पूवचसूि?) टाकाव.े त्या पाश्वचसूिाचे 
इतर अवयवाशंी स्पशच, अंतगचमन ककवा त्रनगचमन हे समपादस्थानकाप्रमािे असाव.े (१३) 
 
 अशी त्रतन्ही भगं (मुद्राचंी) सूिे सातं्रगतली, त्याचें त्रमश्रि करू नये. अत्रतभगं (मुदे्रची) त्रिपुरान्तक 
मूती उिम, समभगंातील मध्यम व आभगंातंील अधम समितात. (१४, १४१/२) 
 
 उिवा पाय सरळ व डावा पाय वाकलेला असतो. उिवीकडील खालच्या हाताच्या वर 
नात्रभसूिापयंत वरची दोन टोके असलेला (व) कसहकिचमुदे्रने मध्यभागी धरलेला असा बाि असतो. (१५, 
१६) 
 
 [बािाचा मध्यभाग कसहकिचमुदे्रने धरलेला असून त्याची वरची टोके, नात्रभसूिापयंत असतात. 
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 ‘दत्रििे पूवचहस्तोध्वच नात्रभसूिावसानकम् ।’ असा १५१/२ वा ्ोकाधच सुधारून अथच केला आहे.] 
 
 बािाची लाबंी २१ अंगुले असावी. (तो बाि) परमेश्वराच्या हातात ठेवलेला असून त्याचा पत्ररघ 
करंगळीइतका असतो. (१७) 
 
 (बािाचे) मुख पाच अंगुले रंुदीचे व त्या (मुखा)ची उंची रंुदीइतकीच असते. मुखाची दोन्ही टोके 
सारखया उंचीची असून त्याचंी (टोकाचंी) उंची एका अंगुलाने िास्त असते. (१८) 
 
 (खालच्या) डाव्या हातात कुशीच्या कडेपासून एक हात उंचीवर धनुष्ट्य धरलेले असते. (त्या 
धनुष्ट्याचे वरचे टोक) डोळ्याचं्या वर ककवा खाली एक, दोन ककवा तीन अंगुले असते. (१९) 
 
 त्याची उंची १०० अंगुले ककवा ५, ७ (अथवा) ९ अगुंले कमी अथवा िास्त अशी धनुष्ट्याची लाबंी 
नऊ प्रकारे सातं्रगतली आहे. (२०) 
 
 त्या (धनुष्ट्याचा) परीघ पूिच आवळलेल्या मुठीइतका असून त्याची रंुदी मध्यभागी व दोन्ही टोकाशंी 
(क्रमाने) कमी करीत आिावी. त्याच्या टोकाचंी रंुदी (मूतीच्या) मधल्या बोटाच्या रंुदीइतकी असावी, व 
(त्रनरत्रनराळ्या त्रठकािी) वतुचळे आखून व रंगानंी (ते धनुष्ट्य) त्रचत्रित कराव.े (२१) 
 
 बािाच्या रंुदीच्या एकतृतीयाशं िाडी धनुष्ट्याच्या दोरीची असते. धनुष्ट्याच्या लाबंीचे आठ भाग केले 
असता दोरीची लाबंी सात भाग असते. (२२) 
 
 (दोरीच्या) या लाबंीवरून धनुष्ट्याचा बाकं सातं्रगतला आहे. धनुष्ट्य तीन त्रठकािी वाकलेले ककवा 
बालचंद्राप्रमािे (प्रत्रतपदेच्या चंद्रकोरीप्रमािे) वाकलेले असाव.े (२३) 
 
 धनुष्ट्याचा आकार असा असून ते लोखंडाचे ककवा लाकडाचे कराव.े वरचे दोन हात कतचरीमुदे्रत 
असून टंक कृष्ट्िमृग धारि केलेले असतात. (२४) 
 
 उिव्या हातात टंक असून डाव्या हातात हत्ररि धरलेले असते. िटामुकुटासह सवच अलंकारानंी 
भषूत्रवलेला असतो. (२५) 
 
 प्रवाळाप्रमािे (ताबंूस) कातंी असून डाव्या बािूला गौरी असते. पत्रहल्या प्रकारच्या त्रिपुरान्तक 
मूतीची ही लििे सातं्रगतली. (२६) 
 
 देवाचा डाव पाय अपस्मारावर ठेवलेला असतो, व उरलेले सवच पूवीप्रमािेच कराव.े असे दुसऱ्या 
(त्रिपुरान्तकमूतीचे) लिि आहे. (२७) 
 
 डावा पाय सरळ व उिवा पाय वाकलेला व (पूवच) सूिापासूनचे अंतर दुसऱ्या बािूने मोिाव े व 
इतर सवच वरीलप्रमािेच कराव.े (२८) 



 अनुक्रमणिका 

 
 (असे) त्रतसऱ्या (मूतीचे) लिि सातं्रगतले. चवथ्या (मतूीचे) लिि ऐक. वरीलप्रमािेच परंतु डावा 
पाय अपस्माराच्या डोक्त्यावर असतो. उरलेले सवच पूवीप्रमािेच असते असे चवथ्या त्रहतकारक (मूतीचे) 
लिि सातं्रगतले. (२९, २९१/२) 
 
 कंबर व बाि धरलेल्या हाताची मधली रेघ ह्या दोघामंधले अंतर १६ अंगुले ककवा १५, १४ ककवा १३ 
अंगुले, १२ अथवा ११ अंगुले असे सहा प्रकारचे असते. (३०, ३१) 
 
 तेथील (उिवीकडील) वरच्या हाताच्या कोपराचे श्रोिीच्या बािूपासूनचे अंतर तेवढेच असाव.े 
कुशीपासून धनुष्ट्यापयंत आत्रि तेथून धनुष्ट्य धारि केलेल्या हाताचे मनगट यामंधले अंतर (तेवढेच) असाव.े 
(३२) 
 
 त्या (धनुष्ट्य धारि केलेल्या) हाताचे कोपर हृदयाच्या सीमेपयंत वर आलेले सागंतात. ककवा एक, 
दोन, तीन, चार, अथवा पाच अंगुले (हाताचे कोपर हृदयाच्या सीमेच्या खाली) असते. (३३) 
 
 सवांमधले अंतर सामान्यपिे सातं्रगतलेले असते तसे घ्याव.े वरीलप्रमािेच परंतु दोन्ही खालचे हात 
हृदयापाशी कटक (मुदे्रत) असतात. (३४) 
 
 डावा व उिवा हात अनुक्रमे वर व खाली गेलेले असतात. बािाचे मूळ उिव्या हातात असून डाव्या 
हातात त्याचे टोक धरलेले असते. (३५) 
 
 [्ोकाधच ३४१/२ ‘वामंदत्रििकं हस्तं क्रमादूध्वचमधोमुखम्’ अशी दुरुस्ती त्रशल्परत्न (भाग दोन) 
२२·८० वरून करून अथच त्रदला आहे. उिवा हात वरद व डावा हात अभय मुदे्रत असतो.] 
 
 उिवीकडील वरच्या हातात टंक व डाव्या (वरच्या) हातात धनुष्ट्य असते. उिव्या बािूला भगुृ 
(र्षी) ककवा डाव्या बािूला गौरी असते. (३६) 
 
 [ककवा उिव्या हातात हरीि असते, भगुृच्या त्रठकािी मृगं करून हा अथच अत्रधक योनय वाटतो. 
त्रशल्परत्न (भाग दोन) २२·८१ प्रमािे ही दुरुस्ती आहे.] 
 
 पायाखाली अपस्मार नसतो. अशी ही पाचवी (त्रिपुरान्तकाची) मूती असते. असे चार हात 
असलेल्या (त्रिपुरान्तक मूतीचे) पाच प्रकार होतात. (३७) 
 
 [्ोकाधच ३६१/२ त्रशल्परत्न २२·८२ वरून दुरुस्त करून अथच त्रदला आहे. ‘अपस्मारं त्रवना कायच 
पंचमं समुदाहृतम् ।’] 
 
 आता अत्रतभगं (मुदे्रतील) व आठ हात असलेल्या (मूतीचे) लिि सागंतो. उिव्या हातातं बाि, 
परशू, तलवार व यज्ञ (कंुड) असते. (३८) 
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 धनुष्ट्य, त्रवस्मय (मुद्रा), खेट व हत्ररि असे डाव्या हातातं असतात. (उिवीकडील) खालच्या 
हातापासून (डावीकडच्या खालच्या) हातापयंत (अनुक्रमाने ही आयुधे धारि केलेली) असतात. (३९) 
 
 िशी सुंदर त्रदसेल इतक्त्या उंचीची पावचतीची मूती असावी. सहावी (मूती) अशी सातं्रगतली, आता 
सातवी (मतूी) सागंतो. (४०) 
 
 बाि, चक्र तसेच शलू, टंक आत्रि वज्र उिव्या हातातं असतात. धनुष्ट्य, शखं तसेच सूची (मुद्रा), 
त्रवस्मय (मुद्रा) व खेटक डावीकडच्या हातातं असतात. (४१, ४११/२) 
 
 डाव्या बािूला पाच हात सागंतात व (मतूी) अत्रतभगंात असते. तसेच परंतु उिवा गुडघा डाव्या 
गुडघ्यावर ठेवलेला असावा. त्या अगोदर डावा पाय खाली रथावर ठेवलेला असतो. रथ अधचवट त्रमटलेल्या 
कमळाप्रमािे असून ते कमळ दोरीने वढेलेले असते (?). (४२, ४३) 
 
 [त्रशल्परत्न (भाग दोन) २२·८६–८६१/२ प्रमािे उिवा आंगठा तसेच गुडघा व डाव्या पायाचा 
तळवाही पढेु असलेल्या रथाच्या वर यथायोनय रीतीने ठेवावते असा अथच होतो.] 
 
 अधचवट त्रमटलेल्या कमळाच्या आत चार तोंडाचंा व चार हाताचंा ब्रह्मा असतो. त्याच्या उिव्या दोन 
हातातं विेुदण्ड व कमण्डलू असतात. (४४) 
 
 डावीकडच्या दोन्ही हातातं लहान कंुडी व प पाश धारि केलेले असतात. या अधचवट त्रमटलेल्या 
कमळाप्रमािे असलेल्या रथाच्या खाली कातं्रतमान नंदीबलै असतो. (४५) 
 
 कल्पत्रविमा, पूवी सातं्रगतलेल्या रीतीने रथ करावा. हे उिम ब्राह्मिा, त्रिपुरान्तक (मूतीचे) आठ 
प्रकार सातं्रगतले. (४६) 
 
 प्रवाळाप्रमािे तेिस्वी, सात्रत्त्वक व रािस भाव असून, सवच अलंकार घातलेला, मेघा (?) प्रमािे 
मुख असून तीन डोळे असतात. (४७) 
 
 मागे सातं्रगतलेल्या रीतीप्रमािे केलेली देवीची मूती त्या (मूतीच्या) डाव्या बािूला असते. (वर 
त्रदलेल्या) सामान्य लििाचंी त्रिपुरान्तक मूती करावी. (४८) 
 
 अिुंमद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील णत्पुरान्द्तक मूतीचे लक्षि नावाचे सदुसष्टावे पटल संपले. 
 

कल्यािमूती 
 

[कल्यािमूतीचे लक्षि] 
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 आता कल्यािमूतीचे (शकंर-पावचती त्रववाहाच्या मतूीचे) लिि सागंतो. कपाळाच्या मध्याच्या 
डाव्या बािूवरून, डाव्या डोळ्याच्या कडेवरून, डाव्या नाकपुडीच्या सीमेवरून, खादं्याच्या मध्यावरून 
(पूवचसूि) टाकाव.े नाभीच्या मध्यापासून उिवीकडे चार ककवा तीन अंगुलावंरून सूि नेऊन, सरळ 
असलेल्या पायाच्या घोयाच्या मध्यातून (या) अनुक्रमाने सूि टाकाव.े समभगंातं दोन अंगुलानंी उंची कमी 
असावी. (१–३) 
 
 [्ोकाधच २ ‘वदेवन्ह्यगुंलं तु वा’ असा सुधारून अथच त्रदला आहे.] 
 
 डावा पाय सरळ व उिवा पाय वाकलेला असावा. उिवीकडील खालच्या हातात गौरीचा उिवा 
हात धरलेला असतो. (४) 
 
 डावीकडील (खालचा) हात वरदमुदे्रत असून दोन्हीकडच्या वरच्या हातातं उिवीकडे परशु व 
डावीकडे काळे हत्ररि असते. (५) 
 
 िटामुकुटासह सवच अलंकारानंी भषूत्रवलेला, प्रवाळाच्या कान्तीचा देव असावा. त्याच्या बािूला 
धान्याप्रमािे श्यामल त्रदसिारी, पूवी सातं्रगतलेल्या मापाचंी देवी असावी. त्रतच्या डाव्या हातात कमळ असते 
व लाित, लाबंत्रवलेल्या उिव्या हाताने शकंराचा उिवा हात धरलेला असावा. (६–७१/२) 
 
 हे ब्राह्मिा, पावचतीच्या सखया श्री व भ ू या सवच अलंकारानंी भषूत्रवलेल्या व गौरीला कंबरेिवळ 
हातानंी धरले आहे अशा (दाखवाव्यात.) (८, ८१/२) 
 
 देवाच्या समोर (पढु्यात) कुण्ड कराव ेव (तेथे) होम करीत असलेला प्रिापती दाखवावा. (९) 
 
 प्रिापतीची उंची शकंराच्या स्तनापंयंत असावी. चार हाताचंा, चार तोंडाचंा व सवच अलंकारानंी 
भषूत्रवलेला असतो. (१०) 
 
 हत्ररिाचे कातडे आत्रि रुद्रािाचंी माळ अनुक्रमे डाव्या व उिव्या वरच्या हातातं धारि केलेली 
असतात व खालच्या डाव्या व उिव्या हातातं स्त्रकु् व स्त्रवु धारि केलेली असतात. (११) 
 
 उिरात्रभमुख व प पीठावर (बसलेला) प्रिापती असतो. देवी व महादेव याचं्या पढु्यात पूवेला 
(तो असतो.) देवी शकंराच्या उिव्या बािूला असते. (१२) 
 
 दत्रििेकडे (उिवीकडे) तोंड केलेला त्रवष्ट्िू होमकंुडाच्या उिर त्रदशलेा उभा असतो. शकंराच्या 
नाकापयंत श्रेष्ठ (त्रवष्ट्िूची) उंची असते; व स्तनापयंत (कत्रनष्ठ त्रवष्ट्िूची) उंची असते. (१३) 
 
 या (अंतराच्या मधल्या अंतराचे) आठ भाग करून केशवाचे उंचीप्रमािे नऊ प्रकार होतात. श्यामल 
रंगाचा, समभगं (मुदे्रत) असून वरच्या हातातं शखं, चक्र असतात. (१४) 



 अनुक्रमणिका 

 
 खालच्या दोन हातापंकैी एकाने उिम तीथोदक असलेला सोन्याचा कमंडलू धरला असून दुसरा 
नेहमी वरदमुदे्रत असिारा हात त्यावर ठेवलेला असतो. (१५) 
 
 अनात्रद गोिात उत्पन्न झालेल्या श्रीशकंर परमेश्वराला आत्रदगोिा उमा गौरी मी तुलाच देत आहे 
असे म्हिून वरद हाताने त्रवष्ट्िूने तीथोदक द्याव.े (१६, १६१/२) 
 
 आठही लोकपाल, त्रवदे्यश (गिपती), त्रसद्ध, यिगि इत्यादी तसेच र्षी, गंधवच, आप्सरा आत्रि 
इतर देवता (असाव्यात). (१७, १८) 
 
 अिुंमदभेदातंगशत काश्यपणिल्पातील कल्यािमूतीचे लक्षि नावाचे अडुसष्टावे पटल संपले. 
 

अधशनारीश्वर 
 

[अधशनारीश्वराचे लक्षि] 
 
 अधचनारी ईश्वराच्या मूतीची लििे सागंतो, ऐक. चार, सहा आत्रि दोन हात असलेली (अशी ही 
मूती) सागंतात. (१) 
 
 समभगं व स्थानक या (मुद्रापं्रमािे) त्रतची उंची कमीिास्त असते. उिवा पाय सरळ व दुसरा पाय 
वाकलेला असतो. (२) 
 
 डावीकडचा अधा भाग पावचतीच्या रूपाप्रमािे व उिवीकडचा अधा भाग महादेवाप्रमािे असतो. 
अभयमुद्रा व परशु उिव्या हातातं असतात. वृषभाच्या मूतीवर डाव्या हाताचे कोपर टेकलेले असते. 
त्यामधले अतंर एक अंगुले असते. त्याहून त्रनराळा (वरचा) डावा हात कटक (मुदे्रत) असून फूल धारि 
केलेला असतो. (३, ४) 
 
 दोन हाताचंी (मतूी) असेल तर उिवा हात वरदमुदे्रत व डाव्या हातात फूल धरलेले असते. 
उिवीकडची वस्त्राप्रावरिे शकंराप्रमािे व डावीकडची श्री (पावचती) प्रमािे घातलेली असावीत. (५) 
 
 उिव्या बािूला पुरुषाप्रमािे स्तन व डाव्या बािूला स्त्रीप्रमािे पयोधर असावा. उिवा पाय 
वाकलेला व डावा पाय सरळ असावा. (६) 
 
 उिव्या हातात शलू धरलेला व डाव्या हातात फूल असाव.े उिवा हात वरद मुदे्रत असून दुसरा 
(डावा) हात बैलाच्या डोक्त्यावर ठेवलेला असावा. (७) 
 



 अनुक्रमणिका 

 उिव्या हातात कवटी असून डावा हात पसरलेला (खाली लोंबता) असावा. उिवीकडचा डोळा 
उग्र व डाव्या बािूचा डोळा सौम्यशीतल असावा. (८) 
 
 रेशमी वस्त्र उिवीकडे अध्या माडंीपयंत व डावीकडे घोयापयंत असाव.े असे त्रवस्ताराने पत्रवि 
अधचनारीश्वराचे (लिि) सातं्रगतले. (९) 
 
 अिुंमद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील अधशनारीश्वराचे लक्षि नावाचे एकोिसत्तरावे पटल संपले. 
 

गजहामूती 
 

[गजहामूतीचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः गिहामतूीचे लिि सागंतो. कपाळाच्या मध्यभागावरून, नाकाच्या शेंड्यावरून, 
स्तनाचं्या मध्याच्या डावीकडून, (१) 
 
 वृषाण्डाच्या मध्याच्या डावीकडून पूवचसूि टाकाव.े हे ब्राह्मिा, त्या सूिाच्या उिव्या व डाव्या 
पायाचं्या पाठीमागच्या भागामंधले (टाचामंधले) अतंर ३८ अंगुले ककवा ३६ अंगुले असते. (२, २१/२) 
 
 हे ब्राह्मिा, त्या सूिापासून डावीकडे उिव्या पायाचे अंतर २१ ककवा १९ अंगुले असते. (३, ३१/२) 
 
 चार ककवा आठ हात असतात. सवच अलंकारासंह (मूती) असते. चार हात असतील तर पाश व 
हिीचे कातडे उिव्या हातातं व डाव्या बािच्या दोन हातातं गिमुख व हिीचे कातडे असते. (४, ५) 
 
 चार हात असे सातं्रगतले, आता आठ हात सागंतो. हिीचे मस्तक, पाश, हिीचे कातडे हे उिव्या 
हातातं असतात. (६) 
  
 शकंराच्या डाव्या पायाखाली हिीचेच मस्तक असते. मुकुटाच्या वरदेखील हिीचे शपूेट दाखवाव.े 
(८) 
 
 हिीचे दात (श्रृंग), कवटी, हिीचे कातडे आत्रि त्रवस्मय (मुद्रा) असे डाव्या बािूकडील हात 
सागंतात. (८) 
 
 दोन्ही बािंूना हिीचे पाय िसे युक्त्तीने दाखत्रवता येतील तसे दाखवावते. उरलेले हिीचे कातडे 
प्रभामंडलाप्रमािे दाखवाव.े (९) 
 
 [‘पाश्वचयोगचिपादं तु’ अशी दुरुस्ती करून अथच त्रदला आहे. नृिमूतीच्या आिूबािूला वतुचळाकार 
प्रभामंडल असते तसे शकंराच्या पाठीमागे त्याच्या मूतीएवढे गिचमच दाखवाव.े] 



 अनुक्रमणिका 

 
 उिव्या हातातं शलू, तलवार, (हिीचे) कातडे व हिीचे दात धारि केलेले असतात. डाव्या 
हातातं कवटी, खेटक, तलवार आत्रि (हिीचे) कातडे असतात. (१०) 
 
 कपाळाच्या मध्यातून, नाकाच्या अग्रावरून, उिव्या स्तनाच्या मध्यातून व डाव्या स्स्फक् त्रपण्डाच्या 
मध्यातून ब्रह्मसूि टाकाव.े (११) 
 
 [‘सव्यपीठस्य’च्या त्रठकािी ‘स्स्फक् त्रपण्डस्य’ अशी दुरुस्ती करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 सरळ असलेला पाय हिीच्या मस्तकावर असतो. उिवा पाय उचललेला असून डावा पाय 
उत्कुत्रटक (मुदे्रत) असतो. (१२) 
 
 त्या पायाच्या टाचेचे स्स्फक् त्रपण्डापासून अंतर चार अंगुले असाव.े त्याच्या गुडघ्याची डावी बािू 
किसूिाइतकी (कुशीपयंत) न्यावी. (१३) 
 
 अशी दोन प्रकारची गिहामतूी सागंतात. शकंराच्या डाव्या बािूला त्याच्या कुशीपयंत येिारी व 
भ्यालेली पावचती असावी. (१४) 
 
 अशा प्रकारच्या कस्ल्पलेल्या मूतीमुळे रािाला त्रविय त्रमळतो. (१५) 
 
 अिुंमद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील गजहामूतीचे लक्षि नावाचे सत्तरावे पटल संपले. 
 

पािुपतमूती 
 

[पािुपत मूती] 
 
 आता त्रवशषेतः पाशुपत (मतूीचे) लिि सागंतो. चंद्रशखेर मूतीकरता सातं्रगतल्याप्रमािे समपाद 
स्थानक (मुद्रा) असावी. (१) 
 
 तीन डोळे, चार हात, वर वळत्रवलेले केस असतात. (हातात) मोठे धनुष्ट्य असते. (महाकाय 
असतो?) उिवीकडील दोन हातातं अभय (मुद्रा) व शूल धारि केलेले असतात. (२) 
 
 डाव्या बािूकडच्या दोन हातातं वरद (मुद्रा) व रुद्रािाचंी माळ असते. प्रवाळाप्रमािे कातंी असून, 
डोळे सौम्य व शातं असतात. (३) 
 
 सवच दात्रगन्यासंह असून ककत्रचत हसरे तोंड असते. नेहमीच्या उत्सवात वापरात आिावयाची ही 
मूती उभी ककवा बसलेली असते. (४) 



 अनुक्रमणिका 

 
 वरीलप्रमािेच परंतु अननीप्रमािे तेिस्वी कातंी असलेली, लाल डोळे व वाकड्या भवुया आत्रि टक 
लावलेली दृष्टी असून सपाचे यज्ञोपवीत घातलेले असते. (५) 
 
 अस्ननज्वालापं्रमािे केस असतात. खूप रत्ने ल्यालेला असतो. शलू अधोमुख असून वरदमुदे्रच्या 
हातात कवटी असते. (६) 
 
 ककवा हात अभयमुदे्रत नसून त्या हातात शलूाचे मूळ असते व वरदमुदे्रच्या हातात शूलाचे अग्र 
असते व असा शूल आडवा धरलेला असतो. (७) 
 
 उिव्या हातापंैकी वरदमुदे्रतील (अभयमुदे्रतील?) हातात टंक असतो. डाव्या हातात तलवार 
असते. पाशुपताच्या ह्या मूतीची बत्रलकलगापाशी पूिा करतात. (८) 
 
 ध्यान, पूिा याचं्यासाठी ही मूती मी सातं्रगतली, या मूतीचे ध्यान केले असता सवच शस्त्राचंा तत्काळ 
त्रवनाश होतो. (९) 
 
 अशी रौद्रमूती आत्रि प्रत्रतमा माि कधीही करू नये. (१०) 
 
 अिुंमद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील पािुपतमूतीचे लक्षि नावाचे एकाहत्तरावे पटल संपले. 
 

कंकाल 
 

[कंकालमूतीचे लक्षि] 
 
 आता कंकालमूतीची लििे सागंतो. पायातं पादुका असतात. हे त्रभिा मागिाऱ्या कंकाल (मतूीचे) 
लिि आहे. (१) 
 
 रििासाठी, पत्ररवारमूतीपकैी एक, तसेच मोि त्रमळत्रवण्यासाठी ही मूती करतात. उभी ककवा 
िाण्यास त्रनघालेली अशी मतूी योनय समितात. (२) 
 
 उभी मूती मूळमूती म्हिून व चालत असलेली मूती उत्सवाकत्ररता असावी. लाकडाची, लोखंडाची 
ककवा चनुा, माती व वाळू याचंी करावी. (३) 
 
 ककवा दगडावरती त्याचे त्रचि (काढाव)े ककवा सातं्रगतल्याप्रमािे प्रत्रतमा करावी. अशी ही प्रत्रतमा 
मान, उन्मान इत्यादी मापापं्रमािे करावी. (४) 
 



 अनुक्रमणिका 

 (ककवा त्या मूतीच्या) अवयवावंरून बुत्रद्धमान मािसाने माप घेऊन त्यावरून अंगुले, यव, हस्त, 
ताल, त्रवतस्स्त याचें माप घ्याव.े (५) 
 
 [मूतीच्या मधल्या बोटाच्या मधल्या पेराची लाबंी ककवा मूतीची उंची ही अगोदर ठरवनू मग अंगुले, 
यव वगैरे मापे त्यावरून कोष्टकाप्रमािे घ्यावीत.] 
 
 आय वगैरे शुभ होतील अशा रीतीने मूतीच्या शुद्धीसाठी (पात्रवत्र्यासाठी) माप घ्याव.े (मूतीची उंची) 
खाबं, अत्रधष्ठान ककवा दाराच्या उंचीइतकी असावी. (६) 
 
 ककवा मूळ कलगाच्याइतकी उंची ककवा त्याहून ६१/२ यव िास्त इतकी (उंची घ्यावी.) वरील दोन्ही 
मापाचं्या मधल्या अंतराचे आठ भाग करून (मूतीच्या) उंचीचे नऊ प्रकार होतात. 
 
 उत्सवाचा उद्योग (लहान, मोठा) त्याप्रमािे (मापाचे) सवच त्रवधी (उंचीच्या त्रनवडीबाबत) 
सागंतात. डावा पाय स्स्थर असून उिवा पाय चालिारा (दाखवावा) असे सागंतात. (८) 
 
 पायातं पादुका असतात आत्रि तसेच उिवा पाय वाकलेला असतो. (डाव्या) पायाच्या टाचेचा 
वरचा भाग त्रदसेल (असा तो पाय ठेवनू) त्यावरून ब्रह्मसूि टाकाव.े (९) 
 
 उिव्या खालच्या हातात कषचक धरलेले असते. ककवा (उिव्या) खालच्या हाताची तिचनी व 
आंगठा हरिाला स्पशच करीत आहेत (असे दाखवाव.े) (१०) 
 
 ककवा (त्या हातात धरलेले) दुवांचे अंकुर (शकंराच्या) योनीच्या सीमेपयंत आलेले दाखत्रवतात. 
डाव्या हातात नाभीच्या कडेच्या समपातळीत भाडें असते. (११) 
 
 डाव्या हातात डमरू असून तो हनुवटीच्या कडेच्या समपातळीत असतो. ककवा डाव्या हातात 
मोराच्या त्रपसासंह शलू असतो. (१२) 
 
 त्या शलूाच्या टोकापाशी कंकालाला त्याचे हात िेथे सपंतात तेथून हृदयापयंत त्याला बाधंलेले 
असते. (१३) 
 
 [तत्कन्याच्यत्रवकं भवते् चा अथच समित नाही.] 
 
 (उंचीचे) माप एक, दोन, तीन (ककवा) चार अंगुले कमीअत्रधक असाव.े स्थानकाचे पूवचसूि ककवा 
भगंाचे माप सागंतो, ते ऐक. (१४) 
 
 कपाळाच्या डाव्या बािूने, डोळ्याच्या कडेवरून, नाकपुडीच्या सीमेवरून, हनुवटीच्या डाव्या 
बािूवरून, खादं्याचं्यामधून तीन अंगुले अंतरावरून व हृदयापासून चार अंगुले अंतरावरून, (१५) 
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 (पूवच) सूि नाभीच्या डावीकडून दोन अंगुले अंतरावरून (गेलेले असते.) योनीचे त्रनगचमन 
(पूवचसूिापासून) उिव्या बािूला तीन ककवा चार अंगुले असते. (१६) 
 
 स्स्थर असलेल्या डाव्या पायातून ककवा दोन्ही पायाचं्या अंतराच्या मध्ये (पूवचसूि) टाकाव.े असे 
स्थानकमुदे्रचे (पूवचसूि) सातं्रगतले. आता चालत असलेल्या (मुदे्रतील) मूतीचे पूवचसूि सागंतो. (१७) 
 
 चालत असलेल्या (मुदे्रच्या) मूतीचे पूवचसूि कपाळाच्या डाव्या बािूवरून डाव्या पायाचा घोयाचा 
मध्य व (त्याच्या) दोन्ही बािू याचं्या मध्यावरून सूि टाकाव.े (१८) 
 
 (पूवच) सूि कपाळाच्या मध्याच्या उिव्या बािूस दोन अंगुले अंतरावरून डाव्या बािूच्या 
नाकपुडीच्या बािूवरून, खादें व हृदय याचं्या मध्यभागावरून (१९) 
 
 नाभीच्या डाव्या बािूला दोन अंगुले अतंरावर व योनीच्या डावीकडे चार अंगुलावंर व डाव्या 
पायाच्या घोयाला स्पशच करील असे चालत असलेल्या (मुदे्रच्या मूतीकत्ररता पूवचसूि) टाकाव.े (२०) 
 
 हे बुत्रद्धमंता, आभगं (मुदे्र) मध्ये सातं्रगतल्याप्रमािे उंची कमी करावी. चालत असलेल्या (मूतीचे) 
पूवचसूिापासून हाताचें त्रनगचमन (खाली त्रदल्याप्रमािे) असाव.े (२१) 
 
 [्ोक ६७·१–२ मध्ये आभगं, समभगं व अत्रतभगं मुद्रातंील मूतीचे नतमान अनुक्रमे तीन, चार व 
पाच अंगुले घ्याव ेअसे सातं्रगतले आहे.] 
 
 डाव्या हाताचे त्रनगचमन व (पूवच) सूि या दोघामंध्ये अतंर २४ ककवा २३ अंगुले असाव.े (२२) 
 
 मनगटाच्या मध्यापासून ककवा दोन्ही बािंूपासून असे हे (डाव्या हाताचे) त्रनगचमन तीन प्रकारचे 
सागंतात. डाव्या हातात भाडें असते. (२३) 
 
 त्याचे त्रनगचमन (पूवचसूिापासून) १६, १७ ककवा १८ अंगुले असते. त्याचे (डाव्या हाताचे) कोपर 
नाभीच्या कडेपयंत असून त्याचे त्रनगचमन १४, १५ ककवा १६ अंगुले असते. (२४, २४१/२) 
 
 उिव्या हातातील गवत योनीच्या सीमेपयंत आलेले असते. एक दोन, तीन, चार, अंगुले 
(अंतरावर) मृगसूि टाकाव.े (उिव्या हाताची बोटे) ज्ञानमुद्रा व कसहकिच (मुदे्र-) प्रमािे िसे सुंदर त्रदसेल 
तसे कराव.े (२५, २६) 
 
 डावीकडच्या शूल धरलेल्या हाताच्या सीमेपाशी पूवचसूि वरप्रमािेच असून िटेपासून (त्या हाताचे) 
त्रनगचमन २४ अंगुले असाव.े (२७, २७१/२) 
 
 शूलाच्या टोकाला ककवा (?) शहाण्या मािसाने कंकालाला बाधंाव े(बाधंलेले दाखवाव)े. (२८) 
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 उिवीकडील वरच्या हाताने डमरू त्याच्या मध्यभागापाशी धरलेला असतो. त्या (डमरू-) मध्याची 
रंुदी (डमरूच्या रंुदीच्या) नवव्या भागाइतकी असते. (२९) 
 
 कंबरेच्या दोन्ही बािंूना कमळाच्या आकाराचे तीन अगुंलाचें लहान मण्ड असतात. (उिव्या 
वरच्या हाताची) तिचनी सरळ असून तीत दोन वळी असतात. (३०) 
 
 अशी तिचनी हनुवटीच्या कडेपयंत असते. मनगटाचे पूवचसूिापासूनचे अंतर ४४ ककवा ४५ अंगुले 
असते. डाव्या हातात कवटीचे (त्रभिा) पाि असून त्याचे (पूवचसूिापासून) त्रनगचमन १२ अंगुले ककवा सहा 
अंगुले असते. (३१, ३२) 
 
 हे (पाि) एक अंगुले िाडीचे असून पूिचपिे गोलाकार व कसलेही व्रि नसलेले असाव.े उिव्या 
बािूच्या (कानात) मकरकुण्डल व डाव्या बािूला शखंपि (कंुडल) असते. (३३) 
 
 िटाभार पसरलेला असतो ककवा केस बाधंलेले असतात. उिव्या बािूला चदं्रकोर व डाव्या 
बािूला गंगा दाखवावी. (३४) 
 
 (त्या िटाभाराच्या) गाठीपाशी कवटी असून धिुराच्या फुलानंी बकपि वते्रष्टलेले असतात 
त्याचप्रमािे रुईची फुले व दुवा यानंी डोक्त्यावरील िटाबन्ध वते्रष्टलेला असतो व कंबरेला रुद्रािाच्या माळा 
असतात. (३५, ३५१/२) 
 
 [रुद्रािाच्या माळा िटाबधंावर असतात असे म्हििे अत्रधक संयुस्क्त्तक वाटते.] 
 
 कोठ्यापाशी नागकंकि असून ते त्रनरत्रनराळ्या रत्नानंी भषूत्रवलेले असते. (३६) 
 
 वाघाचे कातडे नेसलेला, भयंकर तोंडाचा, भस्मचर्तचत असून तेिस्वी अवयव असलेला व ककत्रचत 
हसरे मुख असलेला, (३७) 
 
 अशी कंकाल नावाची (मतूी) असते व ती खादं्यावर ठेवलेली असते. अनेक (मनुष्ट्य) प्रािी व त्रस्त्रया 
याची सेवा करतात व याला नमस्कार करतात. (३८) 
 
 सोन्याचे बत्रलपाि धरलेले भतू पुढे असून त्या पािात अन्न घालत (वाढत) असलेली स्त्री दाखवावी. 
(३९) 
 
 वस्त्र खाली आल्याने ज्याचंा योत्रनभाग काहीसा उघडा पडला आहे अशा संभ्रत्रमत मनाच्या बऱ्याच 
त्रस्त्रया दाखवाव्यात. (४०) 
 
 कंबरेच्या उिव्या बािूला लहानशी सुरी बाधंावी. सोन्यासारखा रंग असलेली लहान सुरी 
उपबन्धाने बाधंलेली असते. (४१) 
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 दोन्ही बािंूचे हात त्रनरत्रनराळ्या नागानंी भषूत्रवलेले असतात. भीत्रतयुक्त्त हृदयानंी व संभ्रत्रमत मनाने 
नेहमी अत्रनत्य व त्रनत्यानंद शकंराची र्षी, देव, गंधवच, त्रसद्ध, त्रवद्याधर इत्यादी सेवा वगैरेंनी पूिा करीत 
आहेत. (४२, ४३) 
 
 वारा रस्ता झाडतो, पाऊस सडा टाकतो, स्तोि म्हििारे र्षी व देव फुलाचंी वृष्टी करीत आहेत. 
(४४) 
 
 र्नवदे, यिुवेद, सामवदे व अथचववदे ज्याची पुनःपुन्हा स्तुती करीत आहेत. चामड्याचंी वादे्य, 
कास्याची वादे्य, वीिा तसेच त्रछद्र असलेली वादे्य तसेच शखं या (पाचही) तऱ्हेच्या वाद्याचंा आवाि येत 
आहे. तुम्बरू, नारद इत्यादी लििासंह ियवादे्य वािवीत आहेत. (४५, ४६) 
 
 चंद्र, सूयच, देव व त्याचं्या त्रस्त्रया चामरे ढाळीत आहेत अशी ही मूती सवच लोकाचं्या उपकाराकत्ररता 
घडवावी. (४७) 
 
 देवाबरोबर असलेल्या भतुाने योनीच्या (खालच्या) कडेपयंत वस्त्र नेसलेले असते. (हे) भतू पाच 
तालात असून त्याचे मान व उन्मान (लाबंी, रंुदी व िाडीची मापे) योनय त्या प्रमािात असावीत. (४८) 
 
 भतुाने डोक्त्यावर भाडें घेतलेले असून ते दोन्ही हातानंी धरलेले (ककवा) स्पर्तशलेले असते. (घट्ट 
धरलेले नसते.) पािाची रंुदी २० अंगुले असते. (४९) 
 
 त्या (पािा) ची खोली १० अंगुले असून िाडी एक अंगुले असावी. (शकंराच्या) उिव्या बािूला 
पत्रहल्या (उिव्या) पायापासून गुडघ्यापयंत डोके येईल इतक्त्या उंचीची हत्ररिी असावी. (५०, ५०१/२) 
 
 देवाच्या पूवचसूिापासून (त्रनरत्रनराळ्या अवयवाचें) स्पशचमान (अतंर) सागंतो. नाकाच्या अग्रापासून 
डाव्या (पायाच्या) आंगठ्याच्या मुळापयंत (पूवच) सूि टाकाव.े िटाचें टोक (पूवचसूिापासून) २० ककवा २३ 
अंगुले (अंतरावर) असते. (५१, ५२) 
 
 कूस व नाकाचे अग्र यानंा (पूवच) सूि स्पशच करते. या सूिाच्या डाव्या बािूला आंगठ्याच्या मुळाचे 
त्रनगचमन १३ अंगुले असाव.े (५३) 
 
 त्या सूिापासून उिवा आंगठा नऊ अंगुले, १०, ११, ककवा १२ अंगुले अंतरावर असावा. (५४) 
 
 सूिस्थानापासून डाव्या टाचेपयंतचे अतंर २२ ककवा २३ अगुंले असते. (५५) 
 
 सूिाच्या बािूला उिव्या आंगठ्याच्या कडेपयंत खाली एक, दोन, तीन, चार, पाच ककवा सहा 
अंगुले त्रनगचमन असते. (५६) 
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 पीठाच्या उिव्या बािूला माि (हे त्रनगचमन) चार, पाच (ककवा) सहा अंगुले असते. पायाच्या 
तळव्याच्या लाबंीइतकीच पादुकाचंी लाबंी असते. (५७) 
 
 [्ोक ५१ ते ५७ चा अथच अदंािाने लावला आहे.] 
 
 पादुकाचंी उंची तीन अंगुले असून तिचनी व आंगठा याचं्यामध्ये त्रमटलेल्या कमळासारखा (आंगठा) 
असावा. (५८) 
 
 [‘प कम्’ ऐविी ‘पादुकम्’ असा शब्द घेऊन अथच त्रदला आहे.] 
 
 कमळाची उंची दोन अंगुले असून ते सुंदर व पूिच वतुचळाकृती असाव.े (५८१/२) 
 
 श्रीगन्ध (नावाच्या) रम्य अशा कैलास (पवचताच्या) त्रशखरावरून भगवान परमेश्वर, र्षींना पे्रमाने 
भेटण्यासाठी, दण्डकारण्यात राहिाऱ्या मुनींच्या (त्रवघ्नाचं्या?) पूिच शातंीसाठी, (५९, ६०) 
 
 त्याचं्या कल्यािासाठी व पौरन्ध्रट याचंा (?) सहिपिे घात करण्यासाठी कडदोऱ्यात्रशवाय, ननन, 
त्रभिेकऱ्याचे रूप घेतलेला, त्रिलोकींचे रिि करिारा असा हा परमेश्वर, ‘हे ब्राह्मिहो, कंकालाच्या 
मोिासाठी, कैलासाहून मी त्रभिा मागत आहे’ असे म्हित त्रफरतो. (६१, ६२) 
 
 काश्यप म्हिाले, “तुम्ही विचन केलेल्या या कंकालाची (पूिा करून) फळ काय?” शकंर म्हिाले 
, “हे ब्राह्मिा, याच्यापुढे तेच मी सत्रवस्तरपिे सागंतो. (६३) 
 
 तेव्हा मी (त्रतन्ही) लोकातं अभय देत त्रभिा मात्रगतली. सवच लोक व त्यातं राहिारे सवच प्रािी 
(घाबरून) कापू लागले. (६४) 
 
 िगाच्या सुस्स्थतीसाठी, सवच लोकावंर उपकार करण्यासाठी व त्याचें भय त्रनवारण्यासाठी मी 
मासंाच्या त्रभिेची प्राथचना केली (६५) 
 
 (लोकाचंी) कंकालापासून सुटका केल्यानंतर, हे ब्राह्मिा, मी त्याचा हत्रव त्रदला. त्रभिेनंतर या 
कंकालाची सुटका करून सवचि भीती नाहीशी होईल.’’ (६६) 
 
 काश्यप म्हिाले–[हे संदभचहीन आहे] 
 
 अशी कंकाल (मूती) सातं्रगतली. आता हत्ररअधचहर (मतूी) ऐक. (६७) 
 
 अिुंमद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील कंकालमूतीचे लक्षि नावाचे बहात्तरावे पटल संपले.  
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हणरअधशहर 
 

[हणरहर मूतीचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः हत्ररहर (मतूीचे) लिि सागंतो. ती (मूती) आिचव, सुस्स्थत, स्थानक व 
समपादस्थानक या मुद्रामंध्ये असावी. (१)  
 
 उिवा (हात) अभय (मुदे्रत) व डाव्या (हातात) पूत्ररमासह कटक असते. उिव्या (हातात) परशु 
व डाव्या (हातातं) शखं व आयुध (गदा ककवा चक्र) धारि केलेले असतात. (२)  
 
 डावीकडे मुकुट व उिवीकडे िटामुकुट शोभत असतो. (उिवीकडचे शरीर) प्रवाळाच्या 
रंगाप्रमािे (व डावीकडचे शरीर) श्यामल रंगाचे असते. त्या त्या भागावर (शकंर व त्रवष्ट्िू याचं्या प्रत्येकी 
अध्या भागावर) यथोत्रचत अलंकार घातलेले असावते. (३) 
 
 उिवीकडचा डोळा उग्ररूप तर डावीकडचा डोळा सुशीतल (सौम्य मुदे्रचा) असतो . त्याच्या 
कपाळावर अगदी थोडासा त्रदसेल असा (शकंराचा त्रतसरा) डोळा (दाखवावा). (४) 
 
 (एक बािू) सवच वसे्त्र घातलेली तर (दुसरी) त्रदगम्बररूप असावी. डोक्त्यावर चक्र असाव,े त्याचे 
लिि सागंतो (५)  
 
 (त्या चक्राची) रंुदी ११ अशं असून त्याच्या एका भागाने त्याची िाडी असते. ते पूिच वतुचळाकृती 
ककवा कमळाकृती असाव.े (६) 
 
 डोक्त्यावरील चक्राच्या रंुदीच्या सात भागापंैकी एक भाग डोक्त्यावरील चक्राच्या देठाची, हे 
ब्राह्मिश्रेष्ठा, रंुदी असते. (७) 
 
 चक्राच्या रंुदीच्या एकतृतीयाशं भाग इतके अंतर चक्र व डोके याचं्यामध्ये असते. कपाळपट्टीच्या पढेु 
(कपाळपट्टीच्या पातळीच्या खालपयंत) डोक्त्यावरील चक्राचा देठ येतो. (८) 
 
 [चक्राच्या देठाचा शवेट मूतीच्या कंबरेच्या वर तीन अंगुलावंर होतो असे त्रशल्परत्न (भाग दोन) 
२२·१३६त त्रदले आहे.] 
 
 चक्र तिचनीने धरलेले असते. त्याच्या मध्यभागी फुलाचंी माळ असावी. सवच देव व देवी याचं्या 
(मूती) बाबत असेच कराव.े (९) 
 
 अिुंमद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील हणरअधशहर लक्षि नावाचे त्र्याहत्तरावे पटल संपले.  
 



 अनुक्रमणिका 

णभक्षाटन 
 

[णभक्षाटन मूतीचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः त्रभिा मागत त्रफरत असलेल्या महेश्वराचे लिि सागंतो. पायात पादुका असून डावा 
पाय सरळ असतो. (१) 
 
 उिवा पाय ककत्रचत उचललेला असून पावलाची उंची नऊ यव असावी. कपाळाच्या मध्याच्या 
उिव्या बािूला नऊ ककवा आठ यव अंतरावरून, (२) 
 
 नाकाच्या अग्रावरून, खालच्या ओठाच्या डावीकडून व खांद्याचं्या मध्याच्या डावीकडून, हृदयाच्या 
मध्यभागावरून व नाभीच्या उिवीकडून १६ यव अंतरावरून, (३)  
 
 सरळ ठेवलेल्या पायाच्या घोयाच्या मध्यातून पूवचसूि टाकाव.े उंची कमी करून आभगंमुद्रा ककवा 
समभगंमुदे्रत असावा. (४) 
  

पायात पादुका असतात ककवा नसतात. िटाभार पसरलेला ककवा वतुचळाकृती बाधंलेला असतो. 
(५) 
 
 िटाभार खाली आलेला (?), ननन व अधोमुख असावा. कपाळावर पट्टा असून तो अध्या कवटीने 
सुशोत्रभत केलेला असतो. (६) 
 
 सवच दात्रगने घातलेला, कडदोऱ्यात्रशवाय, पाढंऱ्याशुभ्र रंगाचा, सातं्रगतलेल्या मापाचा व नागानंी 
भषूत्रवलेला असतो. (७) 
 
 उिवीकडचा खालचा हात हत्ररिाच्या मुखाच्यािवळ असावा. डावीकडचा खालचा हात 
वरदमुदे्रत असून त्याने त्रभिापाि धरलेले असते. (८) 
 
 हे ब्राह्मिा, उिवीकडील वरच्या हातात डमरू धरलेला असतो. डाव्या (वरच्या हातात) सौम्य 
असे मोराचे पीस धरलेले असते. (९) 
 
 उिरीय वस्त्र पाढंरे असून कंबरेला नागाचा त्रवळखा असतो. पाढंरे यज्ञोपवीत असून त्रनळ्या रंगाचा 
(?) त्रिपणु्ड धारि केलेला असतो. (१०) 
 
 प पीठावर (मतूी) असावी. उरलेली (सवच लििे) कंकालमूतीसारखी असावीत. (१०) 
 
 अिुंमद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील णभक्षाटनमूतीचे लक्षि नावाचे चौऱयाहत्तरावे पटल संपले 
 



 अनुक्रमणिका 

चण्डेि 
 

[चंडेिानुग्रह मूतीचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः चण्डेशानुग्रह (मूतीचे लिि) सागंतो. उमेसह (शकंरमूतीप्रमािे) सवच असाव.े मुख 
डाव्या बािूला असून ककत्रचत खाली लवलेले असते. (१) 
 
 उिवा हात अभयमुदे्रत नसून तो वरदमुदे्रत असावा. खाली असलेल्या चंडाच्या मूतीवर बािुबदं 
घातलेला डावा हात ठेवलेला असतो. (२) 
 
 हृदयापाशी भक्त्ती पूवचक दोन्ही हात िोडून अिंली (मुद्रा) केलेला, (शकंराच्या) आसनाखाली 
सुखासन घालून बसलेला व सोन्यासारखा रंग असलेला चंडेश असतो. (३) 
 
 [चंडेशासारखा रंग असलेला असाही अथच करता येईल. त्रशल्परत्नात (भाग दोन) २२·१४५१/२ त 
‘स्विचसत्रन्नभः’ असे म्हटले आहे तेव्हा तशी सुधारिा करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 शहाण्यामािसाने देवी व महादेव याचं्यामध्ये स्कन्दमूती ठेव ू नये. चण्डेशानुग्रह (मतूीचे लिि) 
सातं्रगतले. आता दत्रििा (मतूीचे) संपूिच (लिि) सागंतो. (४) 
 
 अिुंमद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील चण्डेिानुग्रह नावाचे पंचाहत्तरावे पटल संपले. 
 

दणक्षिामूती 
 

[दणक्षिामूतीचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः दत्रििामूतीचे लिि सागंतो. उिवा पाय (खाली) लाबंत्रवलेला असून डाव्या 
पायाच्या नळीचे अग्र उिव्या पायाच्या अग्रािवळ ठेवाव;े डावा पाय मुडपलेला असावा. (१, ११/२) 
 
 कपाळाच्या उिवीकडून, उिव्या डोळ्याच्या कडेवरून व त्रतकडील नाकपुडीपासून तीन यव अतंर 
ठेवनू, नाभीच्या मध्यभागावरून, मेढ्रमूळाच्या मध्यावरून असे पूवचसूि टाकाव.े (२, ३) 
 
 काहीशी अधोमुख, चार हात असून उिवीकडील खालच्या हातात रुद्रािाचंी माळ धरलेली असते. 
(४)  
 
 (डावीकडील) खालचा हात वरदमुदे्रत असतो ककवा आठ हाताचंी (मूती) असते. डाव्या 
गुडघ्यावर वरदमुदे्रतील हाताचा तळवा (टेकलेला) असतो. (५) 
 



 अनुक्रमणिका 

 डाव्या गुडघ्यावर (डाव्या हातात) दण्ड असल्यास कोपर ठेवाव.े वरच्या डाव्या हातात अस्नन ककवा 
नाग असतो. (६) 
 
 (्ोकाधच फार अशुद्ध आहे.).... िटाभार पसरलेला ककवा िटा वतुचळाकृती बाधंलेल्या असतात. 
(७) 
 
 (िटेवर) डाव्या बािूला धिुराची फुले व नाग असून उिवीकडे चदं्रकोर असते. चेहरा हसरा 
असतो. सवच दात्रगन्यानंी भषूत्रवलेला असतो. (८) 
 
 पाढंरे उिरीय वस्त्र आत्रि पाढंरे यज्ञोपवीत असते. तीन डोळे असून गोऱ्या रंगाचा असतो. उिव्या व 
डाव्या (कानातं) मकरकुण्डले असतात. (९) 
 
 दोन्ही कानातं शखंपि असतात ककवा (वलयाकार) कंुडलानंी ते अलंकात्ररलेले असतात. 
गळ्यातील रुद्रािाचं्या माळानंी व (इतर) हारानंी (ती मतूी) भषूत्रवलेली असते. (१०) 
 
 वाघाचे कातडे नेसलेले असते. सवच दुःखांचा त्याग केला आहे अशी, (मूती) असावी. नारद, 
िमदस्नन, वत्रसष्ठ (व) भगुृ (मूतीच्या) उिव्या बािूला व भरद्वाि, शुनक आत्रि अगस्स्त (मतूीच्या) डाव्या 
बािूला दाखत्रवतात. वडाच्या झाडाखाली त्रकन्नर इत्यादी नमस्कार करताना (दाखत्रवतात). लाबंत्रवलेल्या 
पायाचा तळवा अपस्मारावर ठेवलेला असतो. (११–१२१/२)  
 
 त्या (लाबंत्रववले्या) पायाच्या टाचेपासून १४ अंगुले अंतरावरून (पूवच) सूि (टाकाव.े) त्या 
(लाबंत्रवलेल्या) पायाच्या गुडघ्यापासून (पूवच) सूिाचे अंतर १२ अंगुले असते. अपस्मार काळ्या रंगाचा 
असतो व नाग फिा काढून उभा असतो तसे तोंड वर केलेला असतो. हे कल्पत्रविमा, धमशव्याख्यान 
(मूतीची) अशी कल्पना करावी. (१३–१४१/२) 
 
 वरीलप्रमािेच पि डावा पाय कुत्रटकासन (मुदे्रत) असून हे उिम ब्राह्मिा, खालच्या दोन्ही हातातं 
युक्त्तीने वीिा धरलेली (दाखत्रवलेली) असते. इतर सवच पूवीप्रमािेच, अशा रीतीने वीिाधर (मूती) करावी. 
(१५, १६) 
 
 वरीलप्रमािेच परंतु वीिेत्रशवाय, ज्ञानमुदे्रत व अभयमुदे्रत (दोन्ही खालचे हात) असतात. 
डावीकडील हात पसरलेला असून डाव्या गुडघ्यावर कोपर (ठेवलेले) असते. (१७) 
 
  उिव्या वरच्या हातात रुद्रािाचंी माळ व डाव्या (वरच्या) हातात कमळ (अब्ि ककवा उत्पल) 
असते. पाढंराशुभ्र रंग असून इतर सवच पूवीप्रमािेच कराव.े सवच अलंकारासंत्रहत असलेली ही ज्ञानमूती 
सागंतात. (१८, १८१/२) 
 
 हे ब्राह्मिा, स्स्फस्क्त्पण्डाच्या खाली दोन्ही पायाचें तळव े(एकमेकासं त्रचकटून) ठेवावते. हृदयापाशी 
आतमध्ये वळलेला हात ज्ञानमुदे्रत असावा. डावा हात वरदमुदे्रत असून मेढ्रपीठावर ठेवावा. (१९, २०) 



 अनुक्रमणिका 

 
 उिव्या (वरच्या) हातात रुद्रािाचंी माळ असून डाव्या (वरच्या) हातात कमळ असाव.े स्वतःच्या 
नाकाच्या अग्राकडे दोन्ही डोळे लागलेले असून (नासाग्रदृष्टी असून) शरीर आिचव मुदे्रत असाव.े (२१) 
 
 लाबं िटा असलेल्या र्षींनी सेत्रवली अशी ही योगमूती सागंतात. त्रहचे ध्यान दुःखाची त्रनवृिी 
करते. (२२) 
 
 उिवा पाय लाबंत्रवलेला असून डावा पाय कुत्रटकासनाच्या मुदे्रत असावा. शरीराला व कुत्रटकमुदे्रत 
असलेल्या पायाला वढेिारा योगपट्ट असतो. हे ब्राह्मिा, डाव्या गुडघ्यावर डावा हात पसरून उरलेले सवच 
पूवीप्रमािेच असले म्हििे त्रतलादेखील योगमूती म्हितात. (२३, २४) 
 
 माडं्यावंरती परस्परत्रवरुद्ध पायाचं्या टाचा ठेवलेल्या असतात. हे ब्राह्मिोिमा, िंघाचं्या 
मध्यावरून योगपट्ट गेलेला असतो. (२५) 
 
 खालचे दोन्ही हात पसरून (दोन्ही) गुडघ्यावंर ठेवलेले असतात. उिवीकडील वरच्या हातात 
रुद्रािाचंी माळ असून डाव्या (वरच्या) हातात कमण्डलू असतो. (२६) 
 
 वतुचळाकृती िटा असून (डोक्त्यावर) कवटी व चंद्रकोर असते. मान त्रनळ्या रंगाची असून 
शखंाप्रमािे, कुन्दाच्या फुलाप्रमािे ककवा चादंण्यापं्रमािे शुभ्र विाचा असतो. (२७) 
 
 पाठीमागच्या बािूला वृि दाखवावा. त्रनरत्रनराळ्या सापानंी भषूत्रवलेला, गळ्यातील माळा, 
कानावरील माळा व छातीवरील दुवा शोभत असतात. वडाच्या झाडाच्या खाली असून ज्याची सेवा र्षी 
करीत आहेत अशी ही सवच पापाचंा नाश करिारी योगमूती प्रत्रसद्ध आहे. (२८, २९) 
 
 अशी अनेक प्रकाराचं्या दत्रििामूतींची लििे (असतात.) (३०) 
 
 अिुंमेद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील दणक्षिामूतीचे लक्षि नावाचे िहात्तरावे पटल संपले. 
 

कालहामूती 
 

[कालहामूतीचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः कालहा (कालाला मारिारी) मूतीचे लिि सागंतो. हे श्रेष्ठ ब्राह्मिा, उंची आठ, 
नऊ ककवा दहा अंगुलानंी कमी करावी. (१) 
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 ककवा ११ अथवा १२ अंगुलानंी कमी असावी. कपाळाच्या उिवीकडून, उिव्या डोळ्याच्या 
मध्यभागातून, त्रहक्कासूिाच्या डाव्या बािूला, डाव्या स्तनाच्या उिव्या बािूला, नाभीमध्याच्या डावीकडे 
आठ यव अंतरावर (पूवच) सूि टाकाव.े (२, ३) 
 
 मेढ्रमूळाच्या डाव्या बािूला सहा अंगुलावंर टाकाव.े सरळ असलेल्या पायाच्या घोयामधून पूवचसूि 
टाकाव.े (४) 
 
 पत्रहल्या नृिमूतीचा उिवीकडील पाय िसा स्स्थतमुदे्रत असतो त्याप्रमािे देवाचा उिवा पाय प  

पीठावर स्स्थतमुदे्रत असतो. (५) 
 
 त्याचप्रमािे (पत्रहल्या नृिमतूीत वर्तिल्याप्रमािे) डावा पाय वर उचललेला असून वाकलेला 
असतो व पायाचा तळवा उचललेला असून, वर उचललेल्या पायाचे अग्र कालाच्या हृदयावर ठेवलेले 
असते. (६) 
 
 दाढा बाहेर त्रदसत असून तीन डोळे व िटामुकुटाने अलंकात्ररलेला असतो. चार ककवा आठ हात 
असतात. (७) 
 
 उिवीकडील खालच्या हातात शलू व खट वागं धरलेले असते. उिवीकडील वरच्या हातात परशु 
असून तो वरदमुदे्रत असतो. (८) 
 
 डावीकडील खालचा हात अधोमुख सूचीमुदे्रत असून तो नाभीच्या कडेच्या समपातळीत असतो. 
सूचीच्या अग्रापासून पूवचसूि १६ ककवा १४ अंगुलावंर असते. (९) 
 
 शूल धरलेल्या हाताचे मनगट कानापासून तेवढ्याच अंतरावर असाव.े डावीकडील वरचा हात 
त्रवस्मयमुदे्रत असावा. (१०) 
 
 त्रहक्कासूिाच्या समपातळीत टंक धरलेला हात असून त्याचे मुखापासून अंतर तेवढेच (१६ ककवा १४ 
अंगुले) असाव.े त्रवस्मयमुदे्रच्या अनात्रमकेचे अग्र पगडीच्या कडेपयंत (समपातळीत) वर उचललेले असते. 
(११) 
 
 (मूतीच्या) मानेचा शवेट व शलू धरलेल्या हाताच्या मनगटाचा शवेट हे समपातळीत असतात. अशी 
चार हाताचंी मूती सातं्रगतली; आता आठ हाताचंी (मूती) ऐक. (१२) 
 
 उिव्या हातात शलू, परशु, वज्र आत्रि तलवार असते. (व डाव्या हातातं त्रवस्मयमुद्रा, खेटक, पाश 
आत्रि सूची मुदे्रत असतात.) दोन हात व दोन पायाचंी, मोठ्या दाढा असलेली व हातात पाश घेतलेली, 
(१३) 
 
 [कंसातील िास्त मात्रहती अशुंमत् काश्यपातून त्रदली आहे.] 
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 करण्डमुकुट घातलेली व रक्त्ताची धार लागलेली, फार घाबरलेली व छातीपाशी हातातं पाश 
घेऊन नमस्कार करीत असलेली, पाय फाकलेली व तोंड वरती करून त्रनिलेली (अशी कालाची मूती 
असते.) (१४, १४१/२) 
 
 कालहामतूी अशी सातं्रगतली तशीच कलगोद भव (मतूी सागंतो). (१५) 
 
 अिुंमद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील कालहामूतीचे लक्षि नावाचे सत्त्याहत्तरावे पटल संपले. 
 

ललगोद्भव 
 

[ललगोद् भवमूतीचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः कलगोद भवमतूी सागंतो (ती) ऐक. कलगाकाराच्या मध्यात चंद्रशखेरमूतीप्रमािे 
(शकंराची मूती) असते. (१) 
 
 नळीपासून खाली पाय कलगात सामावलेले असतात. (ते दाखत्रवत नाहीत.) डाव्या बािूला वरच्या 
अंगाला ब्रह्मा हंसरूपाने व त्रवष्ट्िू वराहाच्या रूपाने त्याच रीतीने (खालच्या अंगाला) उिव्या बािूला 
असतो. (२, २१/२) 
 
 [त्रशल्परत्न २२·१७८ प्रमािे त्रवष्ट्िू वराहरूपाने व ब्रह्मा हंसरूपाने दाखत्रवतात.] 
 
 त्रवष्ट्िू उिव्या बािूला व त्रपतामह (ब्रह्मा) डाव्या बािूला छातीपाशी हातानंी अंित्रलमुद्रा करून 
(म्हििे नमस्कार करीत) उभे असतात. याला कलग (उद भवमूती म्हितात.) (३, ३१/२) 
 
 कलग, त्रवष्ट्िू व ब्रह्मा हे अनुक्रमाने लाल, काळा व सोनेरी रंगाचे असतात. अशी कलगोद भव (मूती) 
सागंतात. (आता) वृिसंग्रहि ऐक. (४, ५) 
 
 [देवमूतीसाठी अरण्यातून लाकूड शोधून आिण्याच्या कामास वृिसगं्रहि म्हितात.] 
 
 अिुंमेद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील ललगोद् भव (मूतीचे) लक्षि नावाचे अठ्ठ्याहत्तरावे पटल 
संपले. 

 

वृक्षसंग्रहि 
 

[वृक्षसंग्रहि] 
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 आता त्रवशषेतः वृिसंग्रहि (लाकूड त्रनवडून आिण्याचा त्रवधी) संपूिचपिे सागंतो. देव व देवींच्या 
(मूतींच्या) शूलासाठी (लाकडी सागंाड्यासाठी योनय) झाड सागंतो. (१) 
 

वृक्षाचें ललगावरूम भेद 
 
 स्त्रीकलगी, पुकल्लगी व नपुसककलगी असे झाडाचें तीन प्रकार आहेत. (विनाने) हलके, 
त्रचकिमातीत उगत्रवलेले, काम करण्यास कठीि, ज्याला सुगधं कमी असलेली फळे व फुले असतात, िे 
मिबूत व भरीव असते, समशीतोष्ट्ि असे दोन्ही प्रकारचे व त्रदसावयास सुंदर असते अशा झाडास पकुल्लगी 
म्हितात. देवमूतीच्या (लाकडी सागंाड्यासाठी) ते (चागंले असते) असे सागंतात. (२–३१/२) 
 
 मृदु त्रचकिमातीत उगवलेले, काम करण्यास फार नािूक, मुळापासून टोकाकडे क्रमाक्रमाने 
बारीक होत गेलेले, आत्रि लोंबती फुले असलेले, अत्यंत नािूक (मादचवयुक्त्त) व (स्पशास) फार थंड 
असलेले, खूप तेलकट व रसयुक्त्त असे स्त्रीकलगी झाड सागंतात. व ते देवीच्या शलूासाठी (सागंाड्यासाठी) 
योनय असते. (४–६) 
 
 ज्याचंी मुळे, फळे आत्रि तसेच फुले ही (आकाराने) लहान असून अत्यतं त्रनबचल असतात असे झाड 
षण्ढ म्हिून सातं्रगतले िाते. (७) 
 

उत्तम वृक्षाचंी नावे 
 
 चन्दन, चम्पक आत्रि तसेच रक्त्तचन्दन, चाल (?), खैर आत्रि त्याचप्रमािे सोमशीषच, त्रतन्दुक, 
अधचनारीत्रशव तसेच रािात आत्रि मयूरक, प क, कुटि आत्रि सप्तपिी व सत्वक ही अनुक्रमाने 
शूलासाठी योनय सातं्रगतली आहेत. त्याचंा आतला भाग (शूलासाठी) घ्यावा. (८–९१/२) 
 

वृक्षाचें दोष 
 
 ज्याचंी पाने िीिचशीिच आहेत, ज्याचें (नैसर्तगक) वैभव सोडून गेले आहे, ज्याला शीषच नाही ककवा 
तीन त्रशखा आहेत, आपिहून मोडून पडलेले झाड, त्याचे त्याचेच (आपोआप) शुष्ट्क झालेले, दुःस्स्थतीत 
असलेले, अत्यतं कठीि, ज्याच्या आश्रयास पशू व पिी आहेत, रािवाड्यािवळील, मिुराचं्या 
वस्तीिवळील, आगीने िळालेले, दुसऱ्या कामाकत्ररता वापरून झालेले असे वृि प्रयत्नपूवचक त्यागावते. ते 
िर वापरले तर कामाचा नाश होतो. तेव्हा सवच प्रयत्नानंी दोष असलेले वृि पूिचतः टाळावते. (१०–१३) 
 

वृक्षाचंी पूजा 
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 शुभ पंधरवड्यात, नििातं व (शुभ) वारी योनय वृिाचंा संग्रह करावा. आचायच आत्रि त्रशल्पी यानंी 
झाडाच्या िागी िाव.े (१४) 
 
 वृिाखाली असलेले गवत वगैरे काढून लेपन (सारवि) कराव.े हा मन्ि म्हिून आठही त्रदशाकंडे 
बली टाकावा. (१५) 
 
 “या वृिाच्या आश्रयास राहिाऱ्या देव, दानव व त्रपशाच, नाग, गरूड, गन्धवच आत्रि (िे कोिी) 
त्रसद्ध, त्रवद्याधर असतील त्यानंी मूतीकत्ररता लागिाऱ्या या झाडाला स्वतःच्या फायद्यासाठी सोडून िाव.े” 
असे म्हिून फुलासंह (तसेच) रक्त्तचंदन व गन्धिलासंह दहीभाताचा बली द्याव्या. (१६, १७१/२) 
 
 वृिाच्या ईशान्य भागी कत्याने होम करावा. वाळूचे एक हात मापाचे स्थस्ण्डल कराव.े अस्ननकायात 
सातं्रगतल्याप्रमािे अनन्याधानादी सवच कराव.े (१८, १९) 
 
 हे ब्राह्मिा, सत्रमधा, तूप, चरु यानंी पत्रवि होम करावा. हृदयमन्िाने सत्रमधाचंा व मूलमन्िाने 
तुपाचा हत्रव द्यावा. (२०) 
 
 अघोर मन्िाने चरुचे हवन कराव.े प्रत्येकाच्या १०८ आहुती द्याव्यात. ियाने सुरुवात करून 
अभ्यातान ते राष्टभचृ्चपयंत होम करावा. (२१) 
 
 त्यानंतर अननी त्रवझवनू, पत्रवि पाण्याने झाडाला प्रोिि कराव.े ‘त्रशवात्मक....’ मन्िाचा िप 
करून वृिाला स्पशच करावा. (२२) 
 
 वृिाच्या पूवचत्रदशकेडे त्याचे मुख व पत्रश्चमेकडे पाठ असते. उिवी बािू दत्रिि (त्रदशलेा) असून 
डावी बािू उिरेकडे असते हे िािनू व लिात घेऊन त्या (वृिा-)ची तोडिी करावी. अस्त्रमन्िाचा िप 
करून, वृि दोन भाग व मूळ एक भाग असे तीन भाग करावते. (२३, २४) 
 
 झाडाचे िे दूध ते स्त्रकु्, स्त्रवु याचं्यात (िमा करावे?) ‘अस्त्रस्त्रवुः....’ या मन्िाने शस्क्त्तहोम करावा. 
(२५) 
 
 झाडाचे मूळ व उरलेला भाग याचा क्रमाने स्थपतीने िप करावा (?) पूवच ककवा उिरेकडे झाड 
पडले तर ते शुभदायक असते. (२६) 
 
 (याहून) दुसऱ्या त्रदशकेडे पडलेले झाड प्रयत्नाने त्यागाव.े त्यानंतर फादं्या तोडाव्यात. खोडाचा 
आतला भाग कमळाप्रमािे करावा. (२७) 
 
 पंचगव्य, गंधिल यानंी स्नान घालून व गंध लावनू अलंकृत कराव.े कोऱ्या कापडाने त्याला झाकून 
दभाच्या बारीक दोऱ्यानंी रथात, त्रशत्रबकेत ठेवाव,े ककवा शहाण्या मािसाने खादं्यावर धरून (वाहून न्याव.े) 
(२८, २८१/२) 
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 ..... सुतारशाळेकडे नेण्यास सागंाव.े (२९) 
 
 [्ोकाधाचा पत्रहला भाग अशुद्ध आहे.] 
 
 (कमच) मण्डपात सडा कशपडून, गायीच्या शिेाने तो सारवनू काढावा. पंचगव्य, गंधोदक यानंी 
स्नान घालून, गन्ध लावनू (िेथे लाकूड ठेवावयाचे ती िागा) अलंकृत करावी. पीठ व चूिच (रागंोळी) यानंी 
अलंकृत करून त्यामध्ये शहाण्या मािसाने लाकूड ठेवाव.े (३०, ३०१/२) 
 
 शूलाच्या लाबंीइतके, त्रवद्वान मािसाने, आयताकार स्थस्ण्डल कराव.े रंुदी (लाबंीच्या) त्रनम्मे व 
(उंची) त्याच्या त्रनम्मे ककवा चार अंगुले (उंचीचे) असे उिम (स्थस्ण्डल) कराव.े त्यावर पूवेच्या बािूला 
अग्र येईल व खाली मुख येईल असे ते शलूाकत्ररता असलेले लाकूड ठेवाव.े (३१, ३२) 
 
 त्रवद्वान मािसाने (त्या लाकडाचे) सम पंधरवडे ककवा (ते) कोरडे होईपयंत त्याचे रिि कराव.े 
सातं्रगतले त्यापेिा अत्रधक (कालावधीपयंत त्याला कोरडे) होऊ द्याव,े त्याबद्दल घाई माि करू नये. (३३) 
 
 अिुंमद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील वृक्षसगं्रहि नावाचे एकोिऐिंीव ेपटल संपले. 
 

िूलाची लक्षिे 
 

[िूलाचे लक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः उिम शलूाचे (लाकडी सागंाड्याचे) लिि सागंतो. दण्डाची लाबंी नुसत्या 
शरीराइतकी सातं्रगतली आहे. (१) 
 
 त्याच्या (दण्डाच्या) पोटाच्या त्रठकािच्या मधल्या भागाची रंुदी (मतूीच्या) चार भाग रंुदीपैकी एक 
भाग असावी. त्या (दण्डाच्या) मुळाच्या रंुदीच्या १/८ ने अग्राची रंुदी कमी असावी. (२) 
 
 दण्ड नाभीपयंत चौरस व खादं्यापंयंत अष्टकोनी असावा. त्याच्यावरील भाग गोल सातं्रगतला असून, 
उरलेला इतर भागही गोलाकार असावा. (३) 
 
 वशंदण्डाची लाबंी ३२ अंगुले असावी व रंुदी ६१/२ अंगुले ककवा ७१/२ अंगुले असावी. (४) 
 
 रंुदीच्या त्रनम्मे िाडी असते. विदण्डाच्या अग्राचंी (शवेटाचंी) रंुदी चार अंगुले सागंतात. 
मध्यापासून टोकाकंडे क्रमाक्रमाने (विदण्ड) कमी कमी होत िातो. (५) 
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 विदण्डाच्या मध्यभागी (रंुदीच्या) त्रनम्मे ककवा तीन अंगुले (व्यासाचे) त्रछद्र असाव.े त्रहक्कासूिाच्या 
उंचीच्या त्रनम्म्यापासून १४ अंगुलापंयंत विदण्डाचा वरचा भाग असून तेथे वशंदण्डाची योिना करावी. (६, 
६१/२) 
 
 हे ब्राह्मिा, कत्रटदण्डाची लाबंी १६ अंगुले असावी. त्याची रंुदी आठ अंगुले व िाडी चार अंगुले 
असावी. (कत्रटदण्डाच्या) मध्यभागी चार अंगुले रंुदीचे त्रछद्र असून ते नाभीच्या खाली पाच अंगुले असते. 
(७, ८) 
 
 कत्रटदण्डाच्या वरच्या भागी व्द्यशदण्डाची (वशंदण्डाची?) योिना करावी. हे ब्राह्मिा, (तो 
व्द्यशदण्ड) विदण्डाला व कत्रटदण्डाला बाधंलेला असावा. (९) 
 
 या त्रवधीने पात्रहिे त्याप्रमािे काशंक (दण्ड?) कराव.े एक, दोन, तीन, चार, पाच, सहा, सात 
ककवा आठ हातासंाठी आत्रि पायांसाठी वाकडे दण्ड असावते. (१०, १०१/२) 
 
 या दण्डाचंी रंुदी दोन अंगुले असून त्याचंी सखंया हाताचं्या संखयेइतकी असावी. (११) 
 
 विदण्डाच्या रंुदीला हाताचं्या सखंयेने भात्रगतले असता त्रशखाचंी रंुदी येते. (हातासाठी असलेल्या 
दण्डाचंी) रंुदी मुळाकडे व अग्राकडे कमी करीत िावी. (१२) 
 
 कत्रटदण्डाच्या त्रशखाचंी लाबंी तीन अंगुले असून त्यानंा (पायाचें) दंड बसत्रवतात. त्याचंी रंुदी ११/२ 
अंगुले असावी. ते गोलाकार असून त्याचंी िाडी त्रततकीच (११/२ अंगुले) असावी. (१३) 
 
 मूती उभी असेल तर माडंीच्या लाबंीत आठ अंगुले िास्त घालून त्रततकी माडंीच्या शूलाची लाबंी 
असावी. (१४) 
 
 माडंीच्या लाबंीत अत्रधक आठ अंगुले घालून ऊरुदण्ड करावा. माडंीकत्ररता असलेल्या दण्डाला 
गोल त्रछद्र करून, शहाण्या मािसाने, कत्रटदण्डाच्या टोकानंा असलेल्या त्रशखातं तो बसवावा. (१५, 
१५१/२) 
 
 माडंी व िंघा याचं्या सीमेपाशी गुडघ्याचे दोन भाग करून त्यात िंघेच्या दंडाची त्रशखा बसवावी. 
तेथे शहाण्या मािसाने िंघेची लाबंी, त्रशखेची लाबंी तीन अंगुले िास्त घालून, वाढवावी. (१६, १७) 
 
 [्ोक १५ ते १७ गोळाबेरीि अथच त्रदला आहे. 
 ्ोक १८ ते १८१/२ अशुद्ध पाठ असल्याने अथच त्रदलेला नाही.] 
 
 िो पाय स्थानकमुदे्रत म्हििे सरळ असेल त्याच्यासाठी (माडंी व िंघा याचंा) साधंा न करता 
(माडंी व िंघा त्रमळून लाबंीचा) पायाचा दण्ड असावा. (१९) 
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 िंघेच्या लाबंीनंतर (खालच्या) टोकाला नळीकत्ररता शलू (दण्ड) ठेवावा. (२०) 
 
 माडंीच्या मधल्या भागाच्या रंुदीच्या तीन भागापंकैी एक भाग माडंीच्या दण्डाची रंुदी असते. 
माडंीच्या दण्डाच्या टोकाची (कत्रटदण्डाच्या बािूची) रंुदी त्याच्या पाऊिपट असावी; व िंघेच्या मुळापाशी 
(दण्डाची) रंुदी तेवढीच (पाऊिपट) असावी. िंघेच्या अग्राची (पावलाकडील भागाची) रंुदी िंघेच्या 
मुळापासच्या दण्डाच्या रंुदीच्या तीन भागापंैकी एक भाग कमी (२/३) इतकी असावी. (२१, २११/२) 
 
 नळीच्या लाबंीचे तीन भाग करून त्याच्या दोन भाग लाबंीचा (पावलासाठी) दण्ड असावा. त्याच्या 
अग्राची रंुदी (दण्डाच्या मध्यभागाच्या) रंुदीच्या २/३ असावी. अशी पावलाच्या दण्डाची रंुदी असावी. 
पावलाच्या दण्डाला तो िेथे िंघादण्डाच्या टोकाला िोडावयाचा तेथे भोक पाडून तो गुळगुळीत करून 
मिबूत बसवावा. आता हाताकंत्ररता िे दण्ड वापरतात त्याचंी मात्रहती सागंतो. (२२–२४) 
 
 हाताच्या मुळापाशी (दण्डाची) रंुदी तीन अंगुले सांत्रगतली आहे. (हाताच्या) अग्राची रंुदी दोन 
अंगुले असून प्रकोष्ठाची मुळापाशी रंुदी तेवढीच असावी. (२५) 
 
 प्रकोष्ठाच्या (दण्डाच्या) मुळाची रंुदी २१/२ अंगुले असावी. प्रकोष्ठाच्या अग्राची (मनगटापासच्या 
टोकाची) रंुदी त्याच्या मुळािवळच्या रंुदीच्या त्रनम्मे असावी. (२६) 
 
 हात व प्रकोष्ठ याचं्या कोपराचा साधंा गुडघ्याच्या साधं्यासारखाच असावा. त्रशखेचे माप दोन अंगुले 
असे योिाव ेकी तो साधंा मिबूत होईल. (२७) 
 
 वशंदण्डाच्या दोन्ही बािंूना पाश्वचदण्डाचंी योिना करावी. त्याचंी लाबंी (विदण्डाच्या बािंूपासून) 
कंबरेच्या (कत्रटदण्डाच्या) बािंूपयंत असून रंुदी तीन अंगुले असावी. (२८) 
 
 [्ोकाधच २७१/२ खालीलप्रमािे सुधारून अथच त्रदला आहे.  
 
 ‘पाश्वचयोवशंदण्डस्य पाश्वचदण्डं तु योियेत्’ ही सुधारिा त्रशल्परत्न (भाग दोन) अध्याय १७ तून 
घेतली आहे. वरती बारीकसारीक सुधारिा त्रदलेल्या नाहीत. पाठापेिा अथच िरा वगेळा वाटल्यास तो 
वरील संदभाप्रमािे सुधारिा करून घेतला आहे असे समिाव.े] 
 
 (पाश्वचदण्डाचे) नगचमन वशं (वि?) दण्डाइतके असून खाली व वरती त्यानंा त्रशखा असतात. 
विदण्डाच्या अग्रापंाशी पाश्वचदण्डाचें अग्र ठेवाव.े दोन्ही पाश्वचदण्डाचें मूळ व अग्र (अनुक्रमे कत्रटदण्डात व 
विदण्डात) बसत्रवलेले असतात. (२९, २९१/२) 
 
 हात आत्रि पायाचें तळव ेताबं्याच्या पत्र्याचे करावते. ते मूतीच्या कपड्यातं बसवाव ेककवा शलूाला 
बाधंावते. (३०, ३०१/२) 
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 देवाचं्यासाठी (देवमूतींसाठी) शूल असा असावा. देवींकत्ररता असलेला लाकडी सागंाडा सागंतो. 
(३१) 
 
 मध्यभागाच्या रंुदीचे तीन भाग करून एक भाग रंुदी वशंदण्डाची असते. त्याच्या टोकाचंी रंुदी 
एकअष्टमाशंाने कमी असावी व ती (टोके) पूिच गोलाकार असावीत. (विदण्डाची लांबी) हातापंयंत असावी 
ककवा हातापंासून (त्याचं्या) अध्या अंतराइतकी असावी. उरलेला भाग विदण्डाची लाबंी असून त्याची रंुदी 
(वशंदण्डाच्या रंुदीच्या) त्रनम्मे असावी. (३२, ३३) 
 
 त्याच्या त्रनम्मे िाडी सागंतात. आता कत्रटदण्ड सागंतो. त्याची रंुदी पाच अंगुले व लाबंी तीन अंगुले 
असावी. (३४) 
 
 [‘बाहुदं’च्या त्रठकािी ‘बहलं’ पात्रहिे.] 
 
 उरलेले (दण्ड) पूवीप्रमािेच करावते. आता आसनमुदे्रतील (मतूीच्या) शूलाची मात्रहती ऐक. 
बसलेल्या (मूतीकत्ररता) वशंदण्डापासून (कत्रटदण्ड) आठ अंगुले अंतरावर असावा. पाठीचे माप चार 
अंगुले असून उरलेले वशंदण्डाच्या त्रछद्रात बसवाव.े िंघेच्या दण्डाचे टोक सहा अंगुले, शहाण्या मािसाने, 
बैठकीत ठेवाव.े (३५, ३६) 
 
 [्ोकाधच ३५१/२त ‘कतचशुपोशनम्’च्या ऐविी ‘गते तु वशेनम्’ अशी सुधारिा करून अथच त्रदला 
आहे.] 
 
 मूतीच्या गभात त्रितका दण्डाचा प्रवशे असतो त्रततकाच मूतीच्या खाली (बैठकीत) दण्डाचा भाग 
असावा. शूल असा सातं्रगतला. आता उपशलू सागंतो. (३७) 
 
 कभतीच्या (िाडीच्या) मध्यापासून सुरुवात करून विदण्डापयंत उपशूलाची लाबंी सागंतात. 
(विदण्डापेिा उपशलू) आठ अंगुलानंी कमी असतो. (३८) 
 
 उपशूलाचे त्रनगचमन चार अंगुले असून ते, शहाण्या मािसाने, समतल व शलूास योनय असे ठेवाव.े 
शूलाच्या रंुदीइतके मधले त्रछद्र असून तेथे दोन त्रशखा असतात. (३९) 
 
 [्ोकाधच ३९ खालीलप्रमािे सुधारून अथच त्रदला आहे. 
 
 ‘शूलव्याससमं मध्यास्च्छदं्र तद त्रद्वत्रशखास्न्वतम् ।’] 
 
 (उपशलूाचे) मूळ कभतीच्या मध्यभागी असून, शहाण्या मािसाने, (ते) मूळ (कभतीत) मिबतू 
बाधंाव.े विदण्ड व कत्रटदण्ड वशंदण्डाला त्रछद्रातं मिबूत बाधूंन ते संत्रध-त्रखळ्यानंी पनु्हा अत्रधक मिबतू 
करावते. विदण्डाप्रमािेच उपशूलाची लििे असतात. (४०, ४१) 
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 [्ोकाधच ३९१/२ खालीलप्रमािे सुधारला. 
‘त्रभत्रिमध्यािु शूलस्य मूलं बध्वा दृढं बुधः ।’] 

 
 उपशूलाची (शलूाशी असलेली) त्रशखा वशंदण्डाच्या अग्रापाशी केलेल्या त्रछद्रात बसवावी व तो 
साधंा लोखंडी ककवा लाकडी त्रखळ्यानंी मिबतू करावा. (४२) 
 

प्रत्रतमेसाठी शलू (लाकडी सागंाडा) सातं्रगतला. त्यात िसे सातं्रगतले तसे कराव.े शूलाचे लिि 
सातं्रगतले, शलूाच्या स्थापनेची (मात्रहती) सागंतो. (४३) 
 
 [या अध्यायातील ्ोक फार अशुद्ध आहे. अथच काही वळेा गोळाबेरीि सातं्रगतला आहे. त्रशल्परत्न 
(भाग दोन) अध्याय १७ ची दुरुस्तीसाठी बरीच मदत घेतलेली आहे. आकृत्यावंरून शूल कसा करावा ते 
अत्रधक स्पष्टपिे समिेल.] 
 

अिुंमद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील िूललक्षि नावाचे ऐिंीवे पटल संपले. 
 

िूलस्थापनेचा पूजाणवधी 
 

[िूलस्थापनेचा पूजाणवधी] 
 
 आता त्रवशषेतः शलूाच्या उिम स्थापनेत्रवषयी (मात्रहती) सागंतो. नागंरिी झाल्यानंतर चागंला 
मत्रहना, वार व लनन त्रनत्रश्चत करून (शलूाची) स्थापना करावी. त्याच्यापुढे अंकुरापचि कराव.े प्रासादाच्या 
पुढच्या बािूला चौरस मण्डप बाधंावा. (१, २) 
 
 पाच (अथवा) सात ककवा तीन पद लाबंीचा सोळा ककवा बारा खाबंी (मण्डप बाधंावा). (३) 
 
 (मण्डपाची) िमीन आठ अंगुले उंच असावी. कभतीची रंुदी व उंची िसे (द्रव्य) त्रमळेल त्याप्रमािे 
असून सवच बािंूनी, त्रतच्या त्रनगचमन वगैरेंसह (ती) मिबूत असावी. (४) 
 
 तुळई व खाबंावंर िेथे आडव े बाबंू असतात तेथे त्यानंा गोलाकार त्रछदे्र वगैरे ठेवावीत. नारळ 
इत्यादी (योनय त्या) त्रवधानाने (त्या मण्डपात) ठेवनू मोती पढेु लावलेले आहेत असे दभाचे हार असावेत. 
तरंगानंी वते्रष्टलेला व उिम तोरिानंी सित्रवलेला, चार दारासंह व खाबंानंा (कापड) गंुडाळलेला असा 
(मण्डप) असावा. (५, ६) 
 
 चारी दारातं्रशवाय (कोठेही) त्रछद्र असू नये ककवा एक लहान िाळी असावी. मण्डपाच्या तीन 
भागापंैकी एक भाग वते्रदकेची उंची (रंुदी?) सागंतात. (७) 
 



 अनुक्रमणिका 

 तीन अंगुले रंुद व उंच व मधल्या बािूला उघडता येते अशी लहान पेटी आरशाप्रमािे गुळगुळीत 
(करून) व समपातळीत ठेवनू तीवर (मतूीचा) आकार रेखावा. (८) 
 
 (खाली) त्रदलेल्या पद्धतीने त्रतच्याभोवती अस्ननकंुडे करावीत. पूवचत्रदशपेासून (अनुक्रमे) चौरस, 
धनुष्ट्याकार, वतुचळाकार व प प्रमािे (अशी कुण्डे असावीत.) (९) 
 

शकंर (ईशपद) व इंद्र (पद) याचं्या दरम्यान वतुचळाकार कुण्ड असाव.े त्रवशषेतः केवल (एकया 
शकंराच्या) मूतीसाठी ही कुण्डे सातं्रगतली. (१०) 
 
 िर (शकंर) मूती गौरीसह असेल तर त्या कोनात (गौरी ज्या बािूला आहे त्या कोनात) अध्या 
पानाप्रमािे असलेले (योत्रन) कुण्ड असाव.े उरलेली कुण्डे वर त्रदल्याप्रमािेच असावीत. (११) 
 
 ब्राह्मिाने कुण्डाचं्या लििापं्रमािे सवच कुण्डे करावीत. गोमयाने सारवनू, पीठानंी (व) चिूांनी 
(रागंोळीने) ती अलंकारावीत. (१२) 
 
 तेथे ब्राह्मिभोिन घालाव े व नंतर पुण्याहवाचन कराव.े महेंद्रपदापयंत त्रवत्रधपूवचक होम 
करावा.(१३) 
 
 वते्रदका व अस्ननकंुडापंाशी पयचस्ननकरि कराव.े (मूती स्थापनेसाठी) ठरत्रवलेल्या त्रदवसाच्या 
आदल्या रािी तेथे (मण्डपात) रहाव.े (१४) 
 

वते्रदकेवरील स्थस्ण्डल आठ द्रोि साळींनी कराव.े देठासकट असलेल्या नारळाच्या आठ पानानंी, 
तादूंळ, तीळ, दभच लाह्या व फुले यानंी (ते स्थस्ण्डल) अलंकाराव.े झोपावयाच्या त्रठकािी (शूल िेथे 
आडवा ठेवावयाचा तेथे) वसे्त्र ठेवावीत. (१५, १६) 
 
 धूपदीपासंह फुले आत्रि गंध यानंी (त्या स्थस्ण्डलाची) पूिा करावी. मण्डपाच्या उिरेकडील 
बािूला स्नानमण्डप असावा. (१७) 
 
 त्याच्या मध्यभागी लाकडाची बैठक (चौरंग) ठेवनू, ब्राह्मिाने त्याच्यावर शूल पूवात्रभमुख स्थापावा 
व त्याला पंचगव्याने अत्रभषेक करावा. (१८)  
 
 ‘शुत्रच हव्य......’ इत्यादी मन्िपूवचक गन्धोदकाने स्नान घालाव.े अशा रीतीने देव व देवी याचंी 
स्थापना करून (त्याचंी) गन्ध (व) फुले यानंी पूिा करावी. (१९) 
 
 त्यानंतर देवाचं्या (देव व देवीच्या) उिव्या हातानंा कौतुक बाधंाव.े सोने ककवा कापसाच्या दोराने 
कवच म्हिून (ते कौतुक) बाधंाव.े (२०) 
 



 अनुक्रमणिका 

 वादे्य वाित असताना, कुश गवताच्या लाबं काड्याचं्या िुडीसह शूल, डोके पूवेकडे येईल व तोंड 
वरती असेल अशा रीतीने, आडवा ठेवावा. (२१) 
 
 त्याच्या डाव्या (बािूला) उमा देवीचा शलू शहाण्या मािसाने, आडवा ठेवावा. त्याचं्या (देव व 
देवीच्या शलूाचं्या) आननेयेकडील भागात दोन वसे्त्र ठेवावीत. (२२) 
 
 कुश गवताच्या िुडीसह, सवांगाला वषे्टून, सूत व वस्त्र गंुडाळलेल्या व एक द्रोि पाण्याने पूिच 
भरलेल्या (कंुभाला) त्रशवकंुभ म्हितात. (२३) 
 
 त्याच्या त्रनम्मे (अधा द्रोि) इतक्त्या पाण्याने सपूंिच भरलेला व पूवीप्रमािेच सूत इत्यादींसह 
गौरीबीि असलेला (असा) हा गौरीकंुभ असतो. (२४) 
 
 त्याचं्या (देव व देवी याचं्या शूलाचं्या) मुळाच्या मध्यापाशी कंुभ ठेवनू त्यानंा गधं वगैरे वाहावते. 
त्रवशषेतः गौरीकंुभात त्याचा मन्ि म्हिून तो ठेवावा. (२५) 
 
 त्याचं्याभोवती सूत वगैरेंसह असलेले आठ घरे ठेवनू त्रवदे्यशाच्या (गिेशाच्या) मूलमिंानंी त्याचंी 
स्थापना करावी. (व) गन्ध वगैरे वाहावते. (२६) 
 
 वास्तुहोम इत्यादींच्या कंुडात ब्राह्मिाने अननीची स्थापना करून अस्ननकायात सातं्रगतल्याप्रमािे 
अनन्याधान इत्यादी करावते. (२७) 
 
 अननीसाठी पूवेकडील कंुडात आननेय त्रदशकेडे अननी त्रदसेल असा ठेवावा. हे ब्राह्मिा,दत्रििेकडे 
उम्बर (व) नैर्च त्येकडे खैराची लाकडे (कंुडात) रचतात. (२८)  
 
 प्रत्रतमा असेल तर पत्रश्चमेकडे, मयूर (त्रचि?) असेल तर वायव्य त्रदशकेडे, वस्त्रावर त्रचि काढले 
असेल तर उिरेकडे (कंुडात) खैराची लाकडे रचावीत. (२९) 
 
 गौरीसह शकंरमूती असेल तर प्रमुख ब्रह्मवृिाच्या सत्रमधा (त्या त्या कंुडातं) रचाव्यात. गौरीत्रशवाय 
(शकंरमूती) असेल तर त्रवद्याकंुडात (?) ब्रह्मवृिाच्या सत्रमधा रचाव्यात. (३०) 
 
 ‘हृदय’ मन्िाने सत्रमधाचंी, ‘पुरुष...’ मन्िाने तुपाची आहुती द्यावी. ‘अघोराने’ चरुचे हवन कराव.े 
प्रथम आहुती डाव्या बािूला द्यावी. (३१) 
 
 चरु ‘ईशान’ मन्िाने, तीळ ‘त्रशरस’ मन्िाने होमावते. सषचपाची (मोहरीची) कवचाने आहुती द्यावी. 
याला त्रशखामङ गल म्हितात. (३२) 
 
 ‘गलमसे्त्रि’ या मन्िाने प्रत्येकी शभंर आहुती द्याव्यात. देव व देवी याचं्या योनय व सारखयाच 
(संखयेच्या) व्याहृत्रत म्हिून आहुती द्याव्यात. (३३) 
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 ‘ियात्रद’, ‘अभ्यातान’व ‘राष्ट्रभचृ्च’ या मन्िानंी होम पुरा करावा. त्रदशानंा अनुलिून वदेातील स्तोिे 
म्हिावीत (?) (३४) 
 
 [्ोक ३४१/२ फार अशुद्ध आहे. त्याचा अथच त्रदलेला नाही.] 
 
 देव व देवी याचं्या मूलमन्िानंी तुपाच्या १८ आहुती द्याव्यात व नंतर भस्मस्नान कराव.े (३५, 
३५१/२) 
 
 पाढंरे उिरीय वस्त्र पाघंरलेल्या, पाढंरे यज्ञोपवीत धारि केलेल्या, पाढंऱ्या माळा व (गधं 
इत्यादींचा) लेप लावलेल्या, तीन पंचागंभषूिे धारि केलेल्या, पत्रवि हातानंी सकलीकृतत्रवग्रह केलेल्या, 
प्रसन्न मुदे्रच्या, पत्रवि व उिम कुळीच्या आचायाने गभागारातं प्रवशे करून एकाशीत्रतपद (८१ घरे असलेली 
आकृती) आखाव.े (३६–३८) 
 
 ककवा मण्डूक नावाचे (वास्तु) पद (मण्डल) (६४ घरे असलेले) ककवा ४९ पद असलेली आकृती 
ब्रह्माचे स्थान लिात ठेवनू गभचगृहात काढावी. (३९) 
 
 गभागाराच्या पाठीमागच्या भागात, त्या उिम ब्राह्मिाने देवीच्या (देवाच्या?) अंशात स्थानक 
(उभ्या मूतीसाठी बैठक) व मानुषपदात आसन (बसलेल्या मूतीसाठी बठैक) स्थापावी. (४०) 
 
 बसलेली मूती असल्यास भद्रपीठाची बैठक असावी, उभी मूती असेल तर बैठक वते्रदकेची असावी. 
अगोदर सातं्रगतलेल्या रीतीप्रमािे पीठाची रंुदी, उंची वगैरे असावीत. (४१) 
 
 [५८ व ेपटल पहाव.े] 
 
 सुंदर त्रदसेल अशा रीतीने पीठ करून त्यावर आधार नावाचा दगड (त्रशला) ठेवावा. पीठाच्या 
मापाच्या पाऊिपट मापाचा आधार त्रशलेचा तळ (खालचा भाग) असावा. (४२) 
 
 ककवा पीठाइतकी लाबंी व त्याच्या त्रनम्मे िाडी असावी. ईश्वराची मूती स्थानक मुदे्रत असेल तर हे 
श्रेष्ठ ब्राह्मिा, त्रतच्या पायाखाली आधारत्रशलेच्या वर रत्नित्रडत आंगठी ठेवावी. त्याची (आंगठी ठेवावयाच्या 
खोबिीची) खोली सहा अंगुले सागंतात व (रंुदी) तीन अंगुलाचंी असावी. (४३, ४४) 
 
 (या खोबिीच्या) मुळापाशी नऊ रत्ने ककवा सोन्याचे भाडें ठेवाव.े शूलाच्या पायाच्या खाली सहा 
अंगुले लाबंीच्या (खोबिीत), बुत्रद्धमान मािसाने, पूवीप्रमािे (तो शूल) पक्का मिबतू बसवावा. (४४१/२–
४५१/२) 
 
 [‘होमपाि’ या शब्दाऐविी ‘हेमपाि’ असा शब्द घेऊन अथच केला आहे.] 
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 मूलमन्िाचा उच्चार करीत गभागारात प्रवशे करावा. (वर सातं्रगतलेल्या) पदावर मिबतू अष्टबन्धाने 
त्रवशषेतः चुन्याने मलूमन्िासह शूल दृढ बसेल असे कराव.े (४६, ४७) 
 
 त्रवशषेतः त्याच्या डाव्या बािूला पावचतीचा शूल त्याच रीतीने (मिबूत) बसवावा. आधारत्रशला 
आयताकृती असून त्रतचे दोन भाग करावते. (४८) 
 
 पाच, सहा (ककवा) सात अंगुले व्यासाचा खड्डा करून तेथे गभागाराच्या त्रवभागासह गभचन्यास 
करावा. (४९) 
 
 [शकंराची एकटी मतूी असेल तर ८१ पद ककवा ६४ अथवा ४९ पदाचें मंडल आखून मूती कोठे 
स्थापावी ते त्रदले आहे. (्ोक ३९–४०) गौरीसह शकंराची मूती असेल तर त्या गभागारातील ज्या 
त्रवभागात एकटी शकंराची मतूी असेल त्याचे दोन भाग करून एका भागात देवीची स्थापना करावी.] 
 
 पूवी सातं्रगतलेल्या त्रवधीने गन्ध, फुले यानंी सपूंिच पूिा करावी. पूवीप्रमािे गभचभािन करून शूलाचे 
मूल स्थापन कराव.े (५०) 
 
 याच्यापढुचे काम त्रवशषेतः त्रशल्पीने करावयाचे असते. सवचलििसपंन्न अशा स्थपतीला त्रशल्पी 
म्हितात. (५१)  
 
 त्रशल्पाचे काम करिाऱ्या स्थपतीने योनय रीतीने (शास्त्रोक्त्त) मूती करावी. ककवा (त्याहून) त्रनराळी 
मूती पात्रहिे असल्यास मालकाच्या इच्छेप्रमािे त्याने (स्थपतीने) ती करावी. (५२) 
 
 तेथे (शलूस्थापनेच्या िागी व शूलस्थापनेनंतर) आचायाची सोन्याचे पाच त्रनष्ट्क देऊन पूिा 
करावी. शलूाच्या स्थापनेचा (त्रवधी) सातं्रगतला, रजु्जबन्धाची (मात्रहती) ऐक. (५३) 
 
 अिुंमद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील िूलपाणिलक्षि नावाचे एक्यािंीवे पटल संपले. 
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आकृती ८०·२ : मूतीकत्ररता िुळत्रवलेला लाकडी 

सागंाडा आकृती ८०·३ : माती कलपून दोऱ्या बाधूंन केलेली मूती 

 
 

िूलाला दोरीने बाधंिे–रजु्जबन्द्धन 
 

[रजु्जबन्द्धलक्षि] 
 
 आता त्रवशषेतः त्रवस्ताराने रजु्जबन्ध (शलूाला दोरी गंुडाळावयाची त्रक्रया) सागंतो. शलूाचे सवच बन्ध 
ताबं्याच्या पत्र्यानंी मढवनू काढावते. (१) 
 
 शूलाला अष्टबधंाचा लेप (प्रथम) देऊन नंतर दोरी गंुडाळावी. श्रीवषे्टक, कुन्दुरुष्ट्क, गुनगुळ आत्रि 
त्याचप्रमािे गूळ, सिचक, गेरू हे तुपात व तेलात घालून अष्टबन्ध होते. (२, २१/२) 
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 श्रीवषे्टक चार भाग, कुन्दुरुष्ट्क तीन अंश, (व) गुनगुळ पाच भाग असाव.े गूळ एक अशं सागंतात. 
सिचक आठ अंश व गेरू तीन भाग (घ्यावते.) (३, ४) 
 
 त्या सहा ििाचंी बारीक भकुटी करून ते तूप व तेलात त्रमसळाव.े मातीच्या भाडं्यात ठेवनू 
(मंदाननीवर) उिम प्रकारच्या मेिासारखे होईपयंत (त्रशिवाव.े) (५) 
 
 [्ोकाधच पाच अशुद्ध आहे. त्रशल्परत्न (भाग २) १८–१०१/२ त त्रदले आहे, ‘आत्रसच्य घृततैलाभ्या ं
मन्दाननौ पच्यतात्रमदम् ।’ व यावरून वर अथच त्रदला आहे.] 
 
 अशा रीतीने केलेल्या (अष्टबन्धाचा) शलूाला लेप देऊन नंतर रजु्जबधं (दोऱ्या गंुडाळावयाचा त्रवधी) 
करावा. दोराचंा मध्य नाभी असून मूलाधारापासून वर िािाऱ्या तीन दोऱ्या असतात. (६) 
 
 [्ोकाधच सहा त्रशल्परत्न (भाग दोन) ्ोक १८–१३१/२ प्रमािे सुधारून अथच त्रदला आहे.] 
 
 मधली (दोरी) सुषुम्ना म्हिनू प्रत्रसद्ध आहे. कपगला त्रतच्या उिव्या बािूस व इडा त्रतच्या डाव्या 
बािूस असते. या वर िािाऱ्या मुखय (तीन नाड्या) आहेत. (७) 
 
 त्याचं्या (दोऱ्याचंा) पत्ररघ दोन अंगुले असून त्या तीन पदराचं्या असाव्यात. ह्या तीनही नाड्या 
भवुयाचं्या मध्यापाशी एकि होतात. (८) 
 
 [्ोकाधच आठ मध्ये ‘मूलमेढ्रावसानकम्’ या ऐविी ‘योगं भ्रमूध्यमे भवते’ अशी दुरुस्ती करून अथच 
त्रदला आहे. ही व यापुढील सवच दुरुस्त्या त्रशल्परत्न (भाग दोन) अध्याय १८ वरून केल्या आहेत.] 
 
 तेथील (मूलाधारािवळच्या) नाडीच्या मुळापासून त्रनरत्रनराळ्या १८ नाड्या त्रनघतात. (त्याचंी 
नाव)े त्रवमला, घोत्रषिी, पृथ्वी, वात्रहनी, तेिसा, वायवी, गगनी तसेच मर्तदनी, आत्रि घोत्रषिी, रसवती, 
मृदंगी, आत्रि त्याचप्रमािे स्त्रतं्रसनी, शब्दस्पशृागंी, पूिा, सुकसही, वात्ररधात्ररिी, वात्रहनी आत्रि तामसी अशी 
सागंतात. त्या १८ सातं्रगतल्या आहेत. (९–११) 
 
 प्रत्येक नाडी तीन यव व्यासाची व तीन तीन पदराचंी (ककवा) दोन पदराचंी असते. त्याचं्यामधील 
पत्रहल्या सहा नाड्या माडंीच्या मुळापाशी असतात. (१२) 
 
 माडंीच्या मुळापासून त्रनघनू क्रमाने (पायाच्या) नळीपयंत त्या (नाड्या) लाबं गेलेल्या सागंतात. 
(या नाड्या) कपगला नाडीच्या मुळापासून त्रनघालेल्या असतात. (१३) 
 
 शब्दस्पृशागंीपासून (तामसीपयंत) ज्या सहा नाड्या आहेत त्या इडेच्या मुळापासून त्रनघून डाव्या 
पायाला गंुडाळतात. (१४) 
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 [त्रवमला ते वायवी या सहा नाड्या कपगलेपासून त्रनघून त्या उिव्या पायानंा गंुडाळतात असा स्पष्ट 
उल्लेख ्ोक १३ नंतर असावयास हवा होता. 
 
 तसेच ्ोक आठ नंतर मात्रहती पात्रहिे की, सुषुम्ना, इडा व कपगला या वशंदंडावरून येऊन 
भ्रमूध्यावर एकि होतात व नंतर त्याचें पुन्हा सात त्रनरत्रनराळ्या नाड्यातं त्रवभािन होते. या नाड्याचंी नाव े
कुहू, पुष्ट्पा, गाधंारी, हस्स्तिीवा, यशास्स्वनी, शतं्रखनी, अलंबुषा अशी असतात. गाधंारी नाडी सवच 
अवयवातं, हस्स्तत्रिव्हा हृदयापयंत, पुष्ट्पा उिव्या कानापयंत, यशस्स्वनी नाडी डाव्या कानापयंत, अलंबुषा 
मेढ्रमुळापयंत व कुहू गुदापयंत, शतं्रखनी नाभीपयंत अशा या नाड्या गेलेल्या असतात. यातंील पत्रहल्या चार 
नाड्या तीन यव व्यासाच्या व उरलेल्या तीन नाड्या चार यव व्यासाच्या असतात. ही मात्रहती त्रशल्परत्न 
(भाग दोन) १८·१८–२१ मध्ये त्रदली आहे. ती या पुस्तकात नाही. ती चुकून गाळली गेली असावी.] 
 
 (त्या सहा नाड्या) नळीच्या अग्राच्या पढेु आल्यावर सहाही (नाड्याचंी) टोके एकवटतात. 
उरलेल्या नाड्या ज्या पाठीच्या कण्यावर व त्याच्या बािंूना असतात (सुषुम्ना व इडा आत्रि कपगला) त्या 
(सवांची) मुळे सुषुम्ना नाडीपासून त्रनघालेली असतात. (१५) 
 
 विदण्डाच्या वर हाताकंडे त्रतरप्या गेलेल्यामंध्ये गगनी, मदचनी व तशीच रोत्रहिी या नाड्या उिव्या 
हातावर गंुडाळतात. (१६) 
 
 रसवती, मृदंगी व स्त्रतं्रसनी या डाव्या हातावर असतात. हाताच्या मुळापासून (त्रतघी त्रनरत्रनराळ्या 
त्रनघून) हाताच्या अग्रापाशी (कोपरापाशी) त्याचंी टोके एकि येतात. (१७) 
 
 त्याच्यापुढे त्याचं्या उिव्या व डाव्या प्रकोष्ठावंर (प्रत्येक प्रकोष्ठावर) आठ शाखा होतात. 
बाहुमुळापासून (प्रकोष्ठापासून) तळहातापयंत या आठ नाड्या नेलेल्या असतात. (१८)  
 
 [्ोक खालीलप्रमािे सुधारला आहे– 
 

‘तदग्रादष्टशाखाः स्युदचत्रििेऽदत्रििे तथा । 
बाहुमलूािलान्तं तु नाड्योऽष्टौ प्रसात्ररते ॥’] 

 
 त्याचंी अगे्र मनगटापाशी एकि करावी. अशाच रीतीने डाव्या हातालादेखील दोऱ्या गंुडाळाव्यात. 
(१९) 
 
 [्ोकाधच १८१/२ असा सुधारला, ‘एकीकृत्य तदग्रात्रि मत्रिबन्धावृतं यथा ।’] 
 अशा या मूतीच्या २८ (३४?) प्रमुख नाड्या हे तन्ित्रविमा, कल्पाव्यात. (२०) 
 
 [येथे काश्यपर्षींना मुद्दामहून तन्ित्रविम म्हटले आहे. येथे आलेले नाडीशास्त्र हे योगत्रवदे्यत येते 
म्हिून हे संबोधन.] 
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 त्याचं्यापासून हे ब्राह्मिा, त्रनरत्रनराळ्या आठ आठ नाड्या त्रनघतात, व त्याचं्यापासून अनेक 
प्रकारच्या नाड्या त्रनघतात व त्या सवच अवयवातं असतात. (२१) 
 
 ७४ हिार नाड्या सागंतात. नाडींनी (दोऱ्यानंी) वते्रष्टलेला शलू िुन्या वाळलेल्या औदंुबराच्या 
पानाप्रमािे त्रदसतो. (२२) 
 
 [औदंुबराच्या वाळलेल्या पानातं िसे त्रशराचें िाळे त्रदसते तसेच शलूाभोवती दोऱ्याचें िाळे 
त्रदसते.] 
 
 त्रपकलेल्या नारळाच्या शेंड्या तुपात घोळवनू त्यातंील उपयोगी भाग घ्यावा व त्रनरुपयोगी भाग 
टाकून द्यावा. (२३) 
 
 [्ोकपाठ अशुद्ध आहे. अथच अंदािाने केला आहे. त्रशल्परत्न (भाग दोन) १८·१२–१३ प्रमािे 
त्रपकलेल्या नारळाच्या कवया पाण्यात त्रभित ठेवाव्यात. त्यातंील उपयोगी शेंड्या तेवढ्या घ्याव्यात व 
त्यातील उरलेला नको असलेला भाग काढून टाकावा.] 
 
 नाड्या अशा रीतीने (शलूाला) लावनू नंतर त्याचं्यावर गोलाकार सहा यव पत्ररघाच्या दोऱ्या 
पक्त्क्त्या बाधंाव्यात. (२४) 
 
 त्यानंतर दोऱ्या प्रदत्रिि रीतीने दोऱ्यानंा बाधंाव्यात. हृदयावर दोरींचे आठ पाकळ्यांचे कमळ 
शहाण्या मािसाने बाधंाव.े (२५) 
 
 त्याचा (त्या कमळाचा) देठ नाभीच्या सीमेपाशी सुषुम्नेला बाधंावा. िे कमळ मी तुला आता 
सातं्रगतले ते (शलूाच्या) िीवस्थानी असते. (२६) 
 
 मूलमन्िाचे स्मरि करून त्यानंतर रजु्जबधंन कराव.े रिुबन्धन असे सातं्रगतले, आता त्यानंतर 
मातीवरील संस्कार (सागंतो). (२७) 
 
 अिुंमद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील रजु्जबन्द्धनाचे लक्षि नावाचे ब्यािंीवे पटल संपले.  
 

मृणत्तकासंस्कार 
 

[मातीच्या स्स्थरीकरिाची माणहती] 
 
 हे सुव्रता, थोडक्त्यात मातीच्या स्स्थरीकरिाची (मात्रहती) मी सागंतो. िागंल, अनूप आत्रि संत्रमश्र 
(साधारि) अशी तीन प्रकारची माती असते. (१) 
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 एक अंगुले खोलीचा (ही) खड्डा करिे िेथे शक्त्य नाही ती िागंल (प्रकारची माती) असते. वाळूचे 
प्रमाि कमी असलेली, खिण्यास सोपी, तीन हात सुंदर असिारी अशी मिबूत अनूप (प्रकारची माती) 
असते. त्याचं्या त्रमश्रिाप्रमािे गुिधमच असलेल्या मातीस संत्रमश्र म्हितात. (२, ३) 
 
 पत्रवि व सुंदर िागी पाण्याच्या वगेाने नदीकाठची ककवा तलावातील वाहून आलेली पाढंरी, 
ताबंडी, त्रपवळी ककवा काळ्या रंगाची ओली माती भाडं्यामध्ये िमा करून त्यातील पािी त्रनचरून टाकाव.े 
भाडं्यातील ओली माती त्यात अगदी थोडे पािी राहून कठीि होईल इतकी कोरडी झाल्यानंतर लाख (व) 
िीरवृिाच्या सालीपासून तयार केलेल्या क्वाथाच्या पाण्यासह, हे ब्राह्मिा, ती (माती) खूप घोटावी. फार 
थोडे पािी असलेल्या त्या मातीचे गोळे कराव.े (४, ५, ६) 
 
 [क्वाथ – िीर वृिाच्या साली त्याचं्या आठपट पाण्यात घालून ते पािी उकळाव.े पािी एकपट 
इतके रात्रहले म्हििे त्याला क्वाथ म्हितात.  
 
 त्रशल्परत्न (भाग दोन) १९·६ वरून ्ोकाधच ८३·५१/२ खालीलप्रमािे संपूिच त्रनराळा पाठ घेऊन 
अथच केला आहे. 
 

‘लािािीरत्वचोद भतूक्वाथतोयेषुमदचयेत् ।’ 
 
 त्रशल्परत्नात पुढील त्रक्रया त्रदली आहे की खैर व अिुचन (सादडा) याचंा क्वाथ मातीत त्रितका मुरेल 
त्रततका त्रमसळावा व नंतर ती माती इतकी घोटावी की त्रतचे घट्ट गोळे बनतील.त्यानंतर त्यात त्रिफळाचा 
(त्रहरडा, बेहडा व आवळा याचंा) क्वाथ त्रमसळून पुन्हा घट्ट गोळे बनतील इतकी ती माती घोटावी.] 
 
 वरील माती इतकी घोटावी की त्रतच्या गोळ्यावंर तळहाताच्या रेषा सहि उमटू शकतील. या 
मातीचे आठ यव व्यासाच्या गोळ्या कराव्यात. (७) 
 
 ११ अंगुले पत्ररघ ककवा व्यास असलेल्या (दगडगोयानंा) मुक्त्ता म्हितात. वाळू व दगड त्रततकेच 
(मातीइतकेच) शहाण्या मािसाने बारीक करावते. (८) 
 
 (वर तयार केलेल्या) मातीच्या चार भागापंैकी एक भागाइतकी दगडासह वाळू (ची भकुटी) त्यात 
घालावी व त्रिफळाचे पािी घालून ती दहा, आठ ककवा सात त्रदवस चागंली मळावी. (९) 
 
 यव, गहू, माष आत्रि अतसीची पाने याचें चूिच (मातीत) मातीच्या एकअष्टमाशं भाग घालाव.े त्यात 
नारळाचे पािी घालून त्यानंतर भाडं्यात ते दहा वगैरे (आठ ककवा सात) त्रदवस चागंले घोटाव.े श्रीवषे्टक, 
गुनगुळ आत्रि तसेच कुन्दुरुष्ट्क, सिचरसाचे चूिच (याचें समभाग त्रमश्रि) माती १५ भाग असेल तर एक भाग 
टाकावते. शहाण्या मािसाने भाडं्यात ही माती टाकून दहा वगैरे त्रदवस त्रतचे चागंले मदचन कराव.े (१०–
१२) 
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 [्ोकाधच ८१/२ ‘मृदं वदेकृतैकाशं’ं असा सुधारला. ्ोकाधच ९१/२ ‘यवगोधूममाषाशं्चाप्यतसीपिकं 
तथा ।’ असा सुधारला. ्ोकाधच १०१/२ ‘पािेषु मदचयेत् सम्यग दशाहात्रदक्रमेि तु ।’ असा सुधारला. 
्ोकाधच १२ ‘दत्रधना’ हा शब्द ‘दशाहात्रद’ असा घेतला व अथच केला आहे.] 
 
 सुंठ आत्रि त्रपप्पली तसेच त्रमरे आत्रि हळद याचें समभाग चिूच करून ते १/१० भागाने मातीत 
त्रमसळाव.े (१३) 
 
 मध, दूध व तूप याचं्यासह भाडं्यात ती माती खूप खलावी. कत्रपत्थ आत्रि बले याचंा कडक 
समप्रमािात घेऊन मातीच्या १/१५ भागाने तेलाबरोबर त्रमसळाव े व खूप घोटाव.े त्यात कुष्ठ, गेरू(व) 
हत्ररताल हे देखील त्रमसळाव.े (१४, १५) 
 
 चन्दन, अगरू, कापूर (व) गोरोचन याचें समभाग चूिच मातीच्या तीस अंशानंी त्रमसळाव.े (१६) 
 
 अतसीच्या तेलासह, हे आचायोिमा, ती माती खूप घोटावी. सोने, चादंी, मोती याचें चिूच, 
त्रनरत्रनराळ्या त्रदशाकंडच्या धान्यातील (माती), समुद्रातील, नागंराच्या फाळािवळची, हिीच्या 
दातावरची, बलैाच्या कशगावरची, त्रवशषेतः गाय व हत्ररि याचं्या कशगावरची (यापंैकी) िेथली त्रमळेल 
तेथली त्रनरत्रनराळे सुगंध असलेली माती, कत्रपत्थाच्या कडकाबरोबर ककवा मधूकाच्या कडकाबरोबर खूप 
घोटावी. (१७–१९) 
 
 पाच रािींपयंत असे करून (अशी माती खलून) नारळाच्या शेंडीचे दीड ते दोन अगुंले लाबंीचे 
तुकडे करून ते मातीच्या चवथ्या भागाइतके ककवा त्रनम्म्या भागाइतके मातीत त्रमसळावते. (२०, २१) 
 
 दोरीने बाधंलेल्या लाकडी सागंाड्यावर या मातीचा एक, दोन ककवा तीन अंगुले िाडीचा थर द्यावा 
(२२) 
 
 [्ोक अत्यंत अशुद्ध आहे. त्रशल्परत्न (भाग दोन) १९·२३ च्या साहाय्याने अंदािाने अथच त्रदला 
आहे.] 
 
 त्यानंतर, हे ब्राह्मिा, मातीचा लेप कोरडा होऊ द्यावा. मातीचा प्रत्येक नवा थर (पत्रहला लावलेला 
थर) हळूहळू कोरडा झाल्यानंतर त्रनरीिि करून लावावा. (२३) 
 
 शूलाच्या बाहेरील रंुदीचे चार भाग करून एक भागापेिा िास्त िाडीचा (मातीचा) थर लाविे 
योनय समितात. (२४) 
 
 [सागंाडा व मूतीचा बाहेरील भाग, उदाहरिाथच बाहुदण्ड व त्याच्यावर माती थापून शवेटी त्याला 
गोलाकार यथायोनय आकार आिल्यानंतरचा भाग याचं्यामधली रंुदी चार भागातं त्रवभागनू वर त्रदलेल्या 
स्स्थरीकृत मातीचे थर लावावते. प्रत्येक ओल्या थराची िाडी १/४ भागापेिा थोडी िास्त असावी म्हििे तो 
थर वाळल्यानंतर ती िाडी १/४ भागाइतकी कमी होईल.] 
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 नंतर दुसरा भाग व (तो वाळल्यानंतर) त्रतसऱ्या भागापयंत त्या त्या त्रठकािी योनय त्रततक्त्या 
िाडीचा मातीचा लेप लावावा. (२५) 
 
 [मातीच्या थराचंी िाडी कोठे िास्त तर कोठे कमी असते.] 
 
 उरलेला भाग काही काळ िाऊ देऊन, चवथ्या भागाचा काही भाग वल्कलानंी आच्छादावा व 
उरलेला भाग कापसाच्या धानयासंह िो कल्क असतो त्याने पुरा करावा. (२६) 
 
 [सवांत बाहेरचा लेप कल्काचा लावावा.] 
 
 मातीचे हे स्स्थरीकरि सातं्रगतले, (त्यानंतर) कल्कसंस्कार सागंतो. (२७) 
 

अिुमद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील मातीच्या स्स्थरीकरिाची माणहती नावाचे त्र्यािंीवे पटल 
संपले. 
 

कल्कसंस्कार 
 

[कल्कसंस्कार] 
 
 आता अनुक्रमाने कल्क तयार करण्याचा त्रवधी सागंतो. हे ब्राह्मिा, नदीतील, सरोवरातील ककवा 
मोठ्या त्रवत्रहरीतील अथवा धान्याच्या शतेातील पाण्याने वाहून आिलेली अशी कठीि, (िवळिवळ) 
भकुटीइतकी बारीक व थोडीशी िाड वाळू असलेली अशी बारीक वाळू गोळा करून, खलून ती स्वच्छ धुवनू 
काढावी. ही वाळू वाळवनू नंतर त्रतची बारीक भकुटी करावी. (१–३) 
 
 [्ोक २ व २१/२ अंशुमत् काश्यपावरून असा दुरुस्त केला– 

सदृढाश्चूिचतुल्याभाः स्थूल वालुकत्रमत्रश्रता । 
संग्राह्य शकच रा ह्यषेा ंपेष्ट्य प्रिालनं कुरु ॥] 

 
 त्रिफळ्याचे पािी घालून त्या (वाळूच्या भकुटीचे) लहान लहान गोळे करावते व ते वाळू द्यावते. 
कत्रपत्थाचा कडक तीन प्रकारानंी (प्रमािानंी) त्यात त्रमसळतात. (४) 
 
 [‘त्रतलोदकसम’ं या ऐविी ‘त्रिफलोदकेन’अशी दुरुस्ती केली. ‘अबन्धत्रनयासिलं’ या ऐविी 
‘कत्रपत्थत्रनयासिलं’ अशी दुरुस्ती केली.] 
 
 एक भाग कडकात पाच भाग, साडेपाच व सहा भाग पािी घालून केलेल्या त्रमश्रिानंा अनुक्रमे सृत, 
स्वच्छिल व सेक (िल) म्हितात. (५) 
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[शुद्ध पाठ– पत्र्चगुिं तु त्रनयासात् साधं वा पत्र्चषड गुिम् । 

सृतं स्वच्छिलं चैव सेकश्चेत्रत क्रमोत्रदतम् ॥] 
 
 (वाळूच्या भकुटीच्या) गोळ्यातं स्वच्छ व सेकिल ही क्रमाने त्रमसळून ते त्रमश्रि लोण्याइतके मऊ 
होईल इतके घोटाव.े कापसाचे तन्तूदेखील अगदी मऊ करून (कपिून) त्यात घालावते. (६) 
 

[्ोक ५१/२ त्रदल्याप्रमािे सुधारून अथच केला आहे. 
स्वच्छ सेकिलैः त्रपण्डं पेषयेन्नवनीतवत् ।] 

 
 कदचळीच्या दाडं्यामध्ये िशा रेषा त्रदसतात तशा (कापसाच्या) रेषा त्रदसतील इतके ते त्रमश्रि मदचन 
कराव.े हा पत्रहला कल्क आहे व तो पत्रहला थर म्हिून लावावा. (७) 
 

[शुद्ध पाठ– कल्कत्रभन्नं तु यिन्तु कदलीदण्डतन्तुवत् । 
एतत् कल्कं समात्रलप्य प्रथमं कल्कमेव त्रह ॥] 

 
 सृतिल घातलेला कल्क तो पत्रहला त्याने पत्रहला लेप द्यावा. दुसऱ्या व त्रतसऱ्या लेपासाठी 
अनुक्रमे स्वच्छिल व सेकिल टाकून वाळूची भकुटी घोटावी. हे अनुक्रमे दुसऱ्या व त्रतसऱ्या थरासाठी 
कल्क वापरावते.] 
 
 (कत्रपत्थाच्या) कडकात त्रतप्पट, साडेतीनपट ककवा चौपट (या प्रमािात) त्रमरी व त्रिफळा (याचंी 
भकुटी) घालावी. याला त्रियव म्हितात. (८) 
 

[शुद्धपाठ– त्रनयासात् त्रिगुि ंसाधचत्रिगुिं वा चतुगुचिम् । 
मरीत्रचत्रिफलं ह्यवे ंत्रियव ंपत्ररपठ्यते ॥] 

 
 हे त्रमश्रि वर त्रदलेल्या (अनुक्रमे सृत, स्वच्छ व सेकिल) पाण्यात घालून (पािी घातलेल्या 
कल्कात घालून) ते सवच घोटून काढाव.े त्यानंतर क्रमाक्रमाने दोन ककवा तीन यव िाडीचा कल्काचा लेप 
लावावा. (९) 
 
 [शुद्ध पाठ– तेषु चान्यिलाभ्या ंतु मदचयेिु पुनःपुनः । 

क्रमेि लेपयेत् कल्कं त्रद्वयव ंत्रियव ंघनम् ॥] 
 
 लेप कोठेही त्रछद्र वगैरे उरू न देता हळूहळू लावावा. तो दोन मत्रहने, दीड ककवा एक मत्रहना पुन्हा 
वाळू द्यावा. (१०)  
 
 [त्रिसमासं हा शब्द साधचमास ंअसा सुधारून अथच केला आहे.] 
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 हे ब्राह्मिा, नंतर नारळाच्या शेंडीच्या घासिीने त्याला घासून काढावा. (खरदुरा करावा.) नंतर 
स्वच्छ िलातला कल्क लावनू अवयवाचंी मापे पुरी करावीत. (११) 
 

[शुद्ध पाठ– कूचं न्यस्त्वा ततो त्रवप्र पेषण्या पेषयेत् क्रमात् । 
ततः स्वच्छिलैः कल्कं प्रमािान्तं तु पूरयेत् ॥] 

 
 मापापेिा हा कल्क (ककत्रचतसा) िास्त लावनू, मापे अचूक आहेत की नाहीत याचा शोध घेऊन 
अंग, उपागं व प्रत्यंग ही त्याचं्या लििाप्रमािे करावीत. (१२) 
 
 [्ोक १११/२ चा शुद्धपाठ – बहु कृत्वा प्रमािं तु शोध्यमानं समानयेत् ।] 
 
 हात, पाय, पोट इत्यादींना ‘अंग’ असे म्हितात. (अगंावरील) दात्रगन्यानंा उपागं म्हितात व 
मूतीचे त्रचन्ह िे वाहन त्याला प्रत्यंग म्हितात. (१३) 
 
 [प्रत्यङ गं चाह नाहचिा याची दुरुस्ती प्रत्यङ गं त्रचन्हवाहनम् अशी करून अथच त्रदला आहे.] 
 
 कत्रपत्थाचा कडक व पािी एकास साडेतीन या प्रमािात घेऊन त्यात त्रभित्रवलेले वस्त्र मूतीला 
गंुडाळाव.े त्यावर नंतर कल्काचा लेप द्यावा. (१४) 
 
 [शुद्ध पाठ – कत्रपत्थस्यैव त्रनयासात् तत् साधचत्रिगुिाम्भसा । 

पटच्छाद्य ंतु कतचव्यं कल्कमालेपयेितः ॥] 
 
 या कल्काचा लेप १/८ ककवा १/१० यव िाडीचा असावा. कत्रपत्थाच्या कडकाचे पािी नारळाच्या शेंडीने 
त्यावर कशपडून तो थर घासिीने घासावा. (खरदुरा करावा.) (१५) 
 
 [शुद्धपाठ– तत्कल्कं तु यवाष्टाशंदशभागपरं ततः । 

त्रनयासतोयं कूचेन सेच्य पेष्ट्या तु पेषयेत् ॥] 
 
 त्याच्यावर (कल्काच्या या लेपावर) त्रचक्किाने दात्रगन्याचंा उठाव त्याचं्या लििापं्रमािे करावा व 
त्यावर (सवच मूतीवर) पाढंऱ्या रंगाचा थर द्यावा. (१६) 
 
 [शुद्धपाठ– मण्डनात्रन तदूध्वे तु मण्डयेल्लििास्न्वतम् । 

पश्चादै्व त्रचक्किं त्रलप्य शे्वतवि ंततो त्रलपेत् ॥] 
 
 असे मूतीचे कल्क ससं्कार सागंतात. (१७) 
 
 [या पटलातील शुद्धपाठ रौरवागम, भाग २, पान ६८ यात त्रदलेल्या अंशुमत् काश्यपातील 
उताऱ्यावरून घेतलेले आहेत.] 
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 अिुंमद् भेदान्द्तगशत काश्यपणिल्पातील कल्कसंस्कारलक्षि नावाचे चौऱयािंीवे पटल संपले. 
 

विशसंस्कार 
 

[विशसंस्कार] 
 
 आता त्रवशषेतः विचसंस्काराचे लिि सागंतो. शकंरापासून परमसद्भाव त्रनमाि झाला. द्रव्यापासून 
चंद्राचा िन्म झाला (?) (१) 
 
 शकंरापासून शस्क्त्त त्रनमाि झाली, त्रतच्यापासून नाद झाला. त्याच्यापासून सवाची (अननीची?) 
उत्पिी झाली, त्याच्यापासून वायू त्रनमाि झाला. (२) 
 
 वायूपासून पािी झाले व त्यापासून (पाण्यापासून) पाढंरी, ताबंडी तसेच त्रपवळी व काळी अशी चार 
प्रकारची पृथ्वी झाली. (३) 
 
 पाण्यापासून पाढंरा, अननीपासून ताबंडा (रंग) झाला. पृथ्वीगोलापासून त्रपवळा व आकाशाच्या 
त्रनळ्या रंगापासून काळा (रंग) त्रनमाि झाला. (४) 
 
 त्रवष्ट्िू, महेश्वर, गौरी व रुद्र हे अनुक्रमाने त्या रंगाचें प्रमुख आहेत. ब्राह्मि, ित्रिय, वैश्य (व) शदू्र हे 
अनुक्रमे पाढंरा इत्यादी विाचे असतात. (५) 
 
 पाढंरा, ताबंडा, त्रपवळा व काळा हे (रंगाचें) चार (मुखय) प्रकार आहेत. श्वेत, शुक्त्ल, धवल, 
अतारक व मोत्याप्रमािे पाढंरा रंग असे पाढंऱ्या रंगाचे पाच प्रकार आहेत. (६, ६१/२) 
 
 शखंाच्या रंगाचा तो शुक्त्ल (पाढंरा) रंग हा अत्युिम समितात. चादंीप्रमािे आत्रि गायीच्या 
दुधाप्रमािे धवल (पाढंरा) रंग असतो. तारेच्या रंगाप्रमािे पाढंरा त्याला अतारक म्हितात. (७, ८) 
 
 अरुि, रक्त्त, शोि आत्रि अननीप्रमािे (ताबंड्या रंगाचे) चार प्रकार होतात. अरुि अशोकाप्रमािे व 
कमळाच्या फुलाप्रमािे रक्त्त रंग असतो. शुकपुष्ट्पाप्रमािे शोि रंग असतो व रािसाचा पाटल रंग (?) 
असतो. (९, ९१/२) 
 
 सोनेरी, कपगट, त्रपवळा व हत्ररतालाप्रमािे (असे) त्रपवळ्या रंगाचे चार प्रकार आहेत. (१०) 
 
 सोन्याप्रमािे सोनेरी, पणु्राप्रमािे कपगट व हळदीप्रमािे त्रपवळा व हत्ररतालाप्रमािे त्रपवळा रंग 
असतो. (११) 
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 [पुण्र हा कमळाचा प्रकार आहे. तसेच हळदीप्रमािे त्रपवळा हा दुरुस्तीप्रमािे अथच आहे.] 
 
 त्रनळा, सावळा, काळा व कृष्ट्ि असे (काळ्या रंगाचे) चार प्रकार आहेत. ढगाचं्याप्रमािे त्रनळा, 
सावळा त्रनळ्या कमळाप्रमािे, मोराच्या त्रपसाऱ्याप्रमािे काळा व कृष्ट्ि भगुृपिाप्रमािे असतो. असे मुखय 
रंगाचें सोळा प्रकार होतात. (१२, १३) 
 
 ित्रमनीवर साडंलेल्या रक्त्ताप्रमािे (?) व िात्रतकलगाप्रमािे असे ताबंड्या रंगाचे दोन प्रकार 
सागंतात. (१४) 
 
 गोदावरी नदीपाशी सापडिाऱ्या हत्ररतालाप्रमािे तसेच अबंाडीच्या फुलाप्रमािे असे त्रपवळ्या रंगाचे 
(दोन प्रकार होतात.) (१५) 
 
 [अथच अंदािाने लावला आहे.] 
 
 काळ्या दगडाच्या भकुटीसारखा सावळा विच असतो. त्रदव्याच्या कािळीचा कृष्ट्िविच सागंतात. 
(१६) 
 
 असे मळू रंग असून त्याचं्यापासून अनेक प्रकारचे रंग त्रमळत्रवता येतात.  
 
 [्ोकाधच १७ व ्ोक १८ चा अथच समित नाही.] 
 
 काश्यपातील विचससं्कार लिि संपले. 
 
 त्रनरत्रनराळ्या रंगच्छटा अनुक्रमाने थोडक्त्यात सागंतो. त्रपवळ्या रंगात त्रपवळा त्रमसळला म्हििे 
तसाच पूिच (गडद) त्रपवळा रंग त्रमळतो. (१९) 
 
 नारळाचे पािी (त्रपवळ्या रंगात) त्रमसळले म्हििे छातीतील रक्त्ताप्रमािे ताबंडा रंग त्रमळतो. त्यात 
चुना त्रमसळला म्हििे पे्रताचा (त्रफक्कट) पाढंरा रंग त्रमळतो. (?) (२०) 
 
 हे सुव्रता, रािावतच व काळ्या रंगाचे दगड हे चुन्याच्या कामासाठी लोक उिम समितात. (२१) 
 
 [हा संदभचत्रवहीन ्ोक त्रदसतो.] 
 
 हे ब्राह्मिश्रेष्ठा, या रंगाचं्या त्रमश्रिाने त्रमळिारे रंग सागंतो. पाढंरा व ताबंडा हे समप्रमािात 
त्रमसळले म्हििे गौर रंग त्रमळतो. (२२) 
 
 पाढंरा व त्रपवळा हे समप्रमािात त्रमसळलेत तर त्याला (गौर रंगाला) पूरक असा रंग त्रमळतो. 
पाढंरा व कृष्ट्ि हे समप्रमािात त्रमसळले तर सावळा रंग (?) त्रमळतो. (२३) 
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 पाढंरा, कृष्ट्ि व त्रपवळा समभाग त्रमसळलेत तर ‘शारच्छत्रव’ नावाचा प्रत्रसद्ध रंग त्रमळतो. (२४) 
 
 [्ोकाधच २४ त्रशल्परत्न (भाग पत्रहला) ्ोक ४६·१३५ प्रमािे दुरुस्त केला आहे. 

‘शारच्छवीत्रत त्रवखयातं विचकारसुखप्रदम् ।’] 
 
 पाढंरा, ताबंडा व त्रपवळा त्रमसळून सतं्रमश्रक (?) त्रमळतो. ताबंडा व त्रपवळा समप्रमािात त्रमसळले 
म्हििे बकुळीच्या फळाप्रमािे रंग त्रमळतो. (२५) 
 
 हा ज्वालेच्या रंगाप्रमािे असून अस्ननविच म्हिनू प्रत्रसद्ध आहे. त्रपवळ्यात त्याच्या दुप्पट ताबंडा रंग 
त्रमसळला म्हििे गडद लाल रंग त्रमळतो. (२६) 
 
 (त्रपवळा व ताबंडा) या दोघाचं्या समप्रमािातील त्रमश्रिाला ध्विच (त्रवविच?) असे म्हितात. 
ताबंड्या रंगात त्याच्या दुप्पट त्रवषाचा (काळा) रंग त्रमसळला म्हििे गुळाचा रंग त्रमळतो. (२७) 
 
 त्रपवळ्यात त्याच्या त्रनम्मे त्रवषाचा रंग त्रमसळून कत्रपल (ताबंूस) रंग त्रमळतो. पाढंरा व त्याच्या 
पावपट ताबंडा त्रमसळून खापराचा रंग त्रमळतो. (२८) 
 
 त्याच्यात (पाढंरा + १/४ ताबंडा या त्रमश्रिात) त्रनळा रंग िास्त त्रमसळल्यास धान्याच्या 
अंकुरापं्रमािे रंग त्रमळतो. श्याम रंग व कंुकवासारखा लाल रंग त्रनम्मा घेऊन ककवा लाखेत (लािारस) 
काळा (रंग) त्रमसळला असता िाभंळाप्रमािे रंग त्रमळतो. िातीफळाप्रमािे लाखेचा िो रस त्यास लोत्रहत 
(ताबंडा) रंग म्हितात. (२९–३०१/२) 
 
 कृष्ट्ि न त्रनळा रंग समप्रमािात त्रमसळल्यास केसाचंा रंग त्रमळतो. धान्याप्रमािे सावळा आत्रि 
ताबंडा याचं्या त्रमश्रिाने मतं्रिष्ठेप्रमािे रंग त्रमळतो. कृष्ट्ि व त्रपवळा रंग समप्रमािात त्रमसळल्यास मधासारखा 
रंग त्रमळतो. (३१, ३२) 
 
 कृष्ट्ि रंगात त्याच्या दुप्पट रंग त्रमसळल्यास मनुष्ट्यासारखा रंग त्रमळतो. मानुषरंगात ताबंडा रंग 
िास्त त्रमसळल्यास त्रहरवा (?) रंग त्रमळतो. (३३) 
 
 [्ोक ३४ ते ३६ पाठ अत्यतं अशुद्ध असल्याने अथच लावता आलेला नाही.] 
 

अिुंमद् भेदातंगशत काश्यपणिल्पातील विशसंस्कार लक्षि नावाचे पंच्यािंीवे पटल संपले. 
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