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– णनवेदन– 
 

आधुधनक शासे्त्र, ज्ञानधवज्ञाने, तंत् आधण अधभयाधंत्की इत्यादी के्षत्ातं त्याचप्रमाणे भारतीय प्राचीन 
संस्कृती, इधतहास, कला इत्यादी धवषयातं मराठी भाषेला धवद्यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान करण्याचे 
सामर्थयथ याव ेहा उदे्दश लक्षात घेऊन साधहत्य ससं्कृती मं ळाने वाङ् मयधनर्ममतीचा धवधवध कायथक्रम हाती 
घेतला आहे. मराठी धवश्वकोश, मराठी भाषेचा महाकोश, मराठी वाङ् मयकोश, धवज्ञानमाला, 
भाषातंरमाला, आंतरभारती धवश्वभारती, महाराष्ट्रधेतहास इत्यादी योजना मं ळाच्या या कायथक्रमात 
अंतभूथत केल्या आहेत. 

 
२. मराठी भाषेला धवद्यापीठीय भाषेचे प्रगत स्वरूप व दजा देण्याकधरता मराठीत धवज्ञान, 

तत्त्वज्ञान, सामाधजक शासे्त्र आधण तंत्धवज्ञान या धवषयावंरील संशोधनात्मक व अद्यावत माधहतीने युक्त 
अशा गं्रथाचंी रचना मोठ्या प्रमाणावर होण्याची आवश्यकता आहे. धशक्षणाच्या प्रसाराने मराठी भाषेचा 
धवकास होईल ही गोष्ट तर धनर्मववादच आहे. पण मराठी भाषेचा धवकास होण्यास आणखीही एक साधन 
आहे आधण ते साधन म्हणजे मराठी भाषेत धनमाण होणारे उत्कृष्ट वाङ् मय हे होय. जीवनाच्या भाषेतच ज्ञान 
व संस्कृती याचें अधधष्ठान तयार व्हाव ेलागते. जोपयंत माणसे परकीय भाषेच्याच आश्रयाने धशक्षण घेतात, 
कामे करतात व धवचार व्यक्त करतात, तोपयंत धशक्षण सकस बनत नाही, संशोधनाला परावलंधबत्व राहाते 
व धवचाराला अस्सलपणा येत नाही. एवेेच नव्हे तर वगेाने वाेणा्या ज्ञानधवज्ञानापासून सवथसामा्य 
माणसे वधंचत राहतात. 

 
३. संस्कृत व अ्य भारतीय भाषातंील आधण त्याचप्रमाणे इंग्रजी, फ्रें च, जमथन, इटाधलयन, रधशयन, 

ग्रीक, लॅधटन इत्यादी पधिमी भाषातंील अधभजातगं्रथाचें व उच्च साधहत्यामधील धवशषे धनव क पुस्तकाचें 
भाषातंर ककवा साराशं अनुवाद अथवा धवधशष्ट धवस्तृत गं्रथाचंा आवश्यक तेवेा पधरचय करून देणे हा 
मं ळाच्या भाषातंरमालेचा उदे्दश आहे. 

 
४. भाषातंर योजनेतील पधहला कायथक्रम मं ळाने आखून ज्यानंा अग्रक्रम धदला पाधहजे अशी 

पािात्य व भारतीय भाषातंील सुमारे ३०० पुस्तके धनव ली आहेत. होमर, व्हर्मजल, एस्स्कलस, 
ॲधरस्टोधिनीस, युधरधपध स, प्लेटो, ॲधरस्टॉटल, थॉमस अँक्वाइनस, ्यूटन,  ार्मवन, रूसो, काँ्ट, 
हेगल, जॉन स्टुअटथ धमल, गटे, शके्सपीअर, टॉलस्टॉय, दोस्तएवस्की, कॅधसरेर, गॉ थन व्ही. चाइल्  
इत्याधदकाचंा या भाषातंरमालेत समावशे केला आहे. ससं्कृतमधील वदे, उपधनषदे, महाभारत, रामायण, 
भरताचे नाट्यशास्त्र, संगीत रत्नाकर, प्राकृतातील गाथासप्तशती, धत्पीटकातील धनव क भाग 
इत्याधदकाचंाही भाषातंरमालेत समावशे केला आहे. 

 
५. भाषातंरयोजनेखाली मं ळाने आतापयंत ५५ अधभजात गं्रथाचंी भाषातंरे प्रकाधशत केली आहेत. 

जॉन स्टुअटथ धमलचे “On Liberty”, रूसोचे “Social Contract”, एम. एन. रॉयचे “Reason, 
Romanticism and Revolution” व “Letters from Jail”, तुर्मग्येव्हचे “Fathers & Sons”, 
रायशनेबाखचे “Rise of Scientific Philosophy” गन्नर धमर  दालचे “Economic Theory & 
Underdeveloped Regions”, कै. पा.ं वा. काणे याचें “History of Dharmashastra, कोपलँ चे “Music 
and Imagination, बराण्  रसेलचे “Religion & Science”, तेर  झागीचे “Theoretical Soil 
Mechanics”, धवशाखादत्ताचे “मुद्राराक्षसम्” भरतमुनींचे “भरतनाट्यशास्त्र” (अध्याय ६ व ७ आधण अध्याय 
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१८ व १९), धनकोलाय् मनुचीचे “Storia Do Mogor”, ऑ.से. धपगधूलधखत “Socialism Vs. 
Capitalism”, इझा ोरा  ंकनचे “My Life” स्रधव्स्कीचे “Poetics of Music”, सर धव्स्टन चर्मचलचे 
“History of the Second World War”,  ॉ. के. एम. मसानीचे “A Text-Book of the Gyanecology”, 
टॉलस्टॉयचे “War & Peace”, सी. ए. आर. क्रॉसलँ चे “Future of Socialism” बराण्  रसेलचे 
“Problems of Philosophy”, कॉनरा  लॉरे्सचे “On Aggression” इत्यादी पसु्तकाचंी भाषातंरे व 
सारानुवाद प्रकाधशत झाले आहेत. 

 
६. चार शुल्बसूत्ाचें प्रस्तुत भाषातंर  ॉ. र. पु. कुलकणी यानंी मं ळास करून धदले आहे. शुल्ब 

म्हणजे दोरी. दोरीच्या साह्याने वदेी, अस्ग्नधचधत, मं प वगैरेंची आखणी कशी करावी हे सूत्रूपाने ज्यात 
धदलेले असते ती शुल्बसूते्. प्रस्तुत पसु्तकात बौधायन, मानव, आपस्तंब व कात्यायन अशा चार 
शुल्बसूत्ाचंी माधहती आहे. शुल्बसूत्ात प्रामुख्याने यज्ञकायाकधरता लागणा्या धनरधनराळ्चा वदेींची तसेच 
अस्ग्नधचतींची मापे, त्याचंी आखणी, धवटाचंी मा ंणी याबद्दलची माधहती धदली आहे. साहधजकच 
धनरधनराळी मापे, त्याचंी परस्परातील संबधं दाखधवणारी कोष्टके, वदेी, अस्ग्नधचती वगैरेंच्या आखणीसाठी 
लागणारी धनरधनराळी साधने दोरी, कळक, शकूं याचंी माधहती आहे. भधूमतीच्या आवश्यक कृती, त्या 
कृतींना पाकठबा देणारे धनरधनराळे धसद्धा्त हेही धदले आहेत. धवटाचें आकार, त्या रचताना वदेी अगर धचती 
याचं्या मजबुतीसाठी पाळावयाचे धनयम वगैरे माधहतीही यात आहे. प्रस्तुत भाषातंर मं ळाच्या 
भाषातंरमालेत प्रकाधशत करण्यास मं ळास आनंद होत आहे. 
 
 
 
 लक्ष्मिशास्त्री िोशी 
वाई, अध्यक्ष, 

लक्ष्मीपूिन, ९ कार्तर्तक, १९०० महाराष्ट्र राज्य साणहत्य-संस्कृर्ती मंडळ. 
३१ ऑक्टोबर, १९७८ मंत्रालय, मंुबई. 
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“कस्स्मन्न ुभगवो णवज्ञारे्त सववणमदं णवज्ञारं्त भवर्तीणर्त ॥ ३ ॥ 
र्तस्म ैस होवाच । 
दे्व णवदे्य वेणदर्तव्य इणर्त ह स्म यद ब्रह्मणवदो वदस्तर्त परा चैवापरा च ॥ ४ ॥ 
र्तत्रापरा, ऋग्वेदो यिुवेदः सामवेदोऽथववेदः णशक्षा 
कल्पो व्याकरिं णनरुक्रं्त छतदो ज्योणर्तषणमणर्त ॥ 
अथ परा, यया र्तदक्षरमणधगम्यरे्त ॥ ५ ॥ 

 
—मुण् कोपधनष्, प्रथमः खण् ः । 

 
 
 

समपवि 
 
 
 

माझी आई, श्रीमती रमाबाई पुरुषोत्तम कुलकणी 
 
 

यानंा 
 
 

सादर समपथण. 
 
 
 

– गं्रथकर्ता 
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प्रस्र्तावना 
 

वैष्ट्िवे या प्रमेयाय शुल्बणवणिश्च सववशः । 
संख्यारृ्तभ्यः प्रवक्रृ्तभ्यो नमो भरतर्तो ये मसे । 

मानवशुल्बसूत्र (१०·३·१·१) 
 

 
प्राथणमक– 

 
वदे हे भारतातीलच नव्हे तर जगातंील सवथ वाङ् मयात श्रषे्ठ व त्याचं्या आद्यस्थानी आहेत. ऋग्वदे, 

यजुवेद, सामवदे व अथवथवेद असे एकंदर चार वदे आहेत. या वदेाचं्या नंतर शाखा (सधंहता) धनघाल्या. 
त्याचं्या पुेे ब्राह्मण ण गं्रथ धलधहले गेले आहेत. वदेामंधील म्त्ाचंा अथथ, अमुक एक म्त् याधज्ञक धक्रया 
करताना का म्हणावयाचा याचे स्पष्टीकरण, ते म्त् म्हणताना करावयाची धक्रया, ती धक्रया करते वळेीच्या 
धवधशष्ट गोष्टींबद्दल सूचना व यज्ञयागाची स्तुती ब्राह्मण ण ग्र्थातं धदलेली असते. वदेाचं्या प्रत्येक शाखेचे 
ब्राह्मण ण आहे. प्रत्येक शाखेच्या ब्राह्मण णाच्या शवेटी ककवा धनराळे आरण्यक असते. ही आरण्यके देखील 
यज्ञाधवषयीच माधहती देतात. काला्तराने यज्ञयागाचें तंत् इतके मोठे व जधटल झाले की ते लक्षात ठेवणे 
अवघ  होऊ लागले. तेव्हा यज्ञयागधवषयक सवथ माधहती व्यवस्स्थत व धशस्तीत आणण्यासाठी तसेच ही 
माधहती लक्षात ठेवण्यास सोपे जाव ेम्हणनू सूत्गं्रथाचंी धनर्ममती झाली. सूत् [सूत् शब्दाची व्याख्या– 

“अल्पाक्षरमसधंदग्धं सारवधिश्वतो मुखम् ।  
अस्तोभमनवद्य ंच सूतं् सूत्धवदो धवदुः ॥” याप्रमाणे करतात.] म्हणजे दोरी, धागा, याचाच अथथ पुेे लहान धनयम, 

सूचना जी शक्य धततक्या थोड्या शब्दात संकोधचत करून साधंगतली असा झाला. जसे अनेक सूत्ानंी 
(धाग्यानंी) काप  धवणले जाते तसेच अनेक सूत्ानंी यज्ञधवषयक म्त्, धक्रया वगैरे एकत् बाधंली गेली 
म्हणजे त्याला पुनः सूते्च म्हणतात. थो क्यात सूते् ही कोणतेही धवज्ञान एकधत्त व बंधदस्त करून ते शास्त्र 
लक्षातं ठेवण्यास सोपे जाव ेम्हणून केलेली आहेत. ही सूत्पद्धधत भारत सो ून जगातील कोणत्याही देशात 
धनमाण झाली नाही. ही पद्धधत हे भारतीय वैधशष्ट्ट्य आहे. 
 

वदेाचं्या ष ंगापंैकी [धशक्षा, व्याकरण, कल्प, धनरुक्त, ज्यो  ष व छ्द ही वेदागें आहेत.] कल्पसूते् या वदेागंातं 
श्रौतसूते् येतात. कल्प म्हणजे धनयम ककवा सूचना. कल्पसूत्ाचे तीन भाग आहेत; श्रौतसूते्, गृह्यसूते् व 
धमथसूते्. प्रत्येक वदेाच्या प्रत्येक शाखेचे कल्पसूत् असते. श्रौतसूते् ही यज्ञयाग कसे करावते याबद्दल सूत् 
रूपाने माधहती देतात. गृह्यसूत्ात ससं्कार येतात व धमथसूत्ात नीधत साधंगतली आहे. 
 

सारणी १ मध्ये वदे, त्याचं्या शाखा, प्रत्येक शाखेचे ब्राह्मण ण, आरण्यक व श्रौतसूते् याचंी माधहती 
धदली आहे. याच सारणीत शुल्बसूत्ांचाही उल्लखे आहे. वास्तधवक शुल्बसूते् ही वगेळी नसून त्या त्या 
श्रौतसूत्ाचंाच एक भाग आहेत. येथे शुल्बसूत्ाचंा अभ्यास धनर्मदष्ट आहे म्हणनू ती वगेळी दाखधवली आहेत 
इतकेच. शुल्बसूते् यजुवेदा्तगथत कल्पसूत्ातंच िक्त येतात; कारण वदेी, धचधत, मण् प वगैरे 
बाधंण्यासंबधंीचे काम हे यजुवेदीय ब्राह्मण ण बघतात; त्यामुळे इतर वदेाचं्या कल्पसूत्ात शुल्बसूते् नसतात. 
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सारिी—१ 

वदे ऋग्वदे यजुवेद  सामवदे अथवथवदे कृष्ट्ण शुक्ल 
शाखा १) शाकल १) तैधत्तरीय १) माध्यंधदन १) कौथुम १)शौनक 

 २) बाष्ट्कल २) मतै्ायणी २) काण्व २) राणायणीय २) धपप्पलाद 
 ३) साखं्यायन ३) काठक (वाजसनेयी) ३) जैधमनीय  
 ४) आश्वलायन ४) कधपस्थल  ककवा तलवकार  
 ५) माण् ुक्य     
 ६) कौषीतकी     

ब्राह्मण ण १) ऐतरेय १) तैधत्तरीय १) शतपथ १) ताडं्य ककवा १) गोपथ 

 ३) साखं्यायन २) मतै्ायणी २) शतपथ 
पंचकवश, 
षड  कवश, आषये, 
वगैरे 

 

 ६) कौषीतकी ३) काठक –  ३) जैधमनीय  

  
४) कधपस्थल  
कठ – [ही ब्राह्मण णे 
सधंहतेतच असून वगेळी 
नाहीत.] 

   

आरण्यक १) ऐतरेय १) तैधत्तरीय १) व २) १) आरण्यक 
संधहता – 

 ३) साखं्यायन ४) कधपस्थल-कठ बृहदारण्यक २) आरण्यक 
गान  

    ३) जैधमनीय  
श्रौतसूते् ३) साखं्यायन १) बौधायन भारिाज १) व २) १) लाट्यायन, १) वैतान 

 ४) आश्वलायन आपस्तंब, सत्याषाे कात्यायन आषयेकल्प,  
  धहरण्यकेशी, वाधूल,  धनदानसूते्  
  वैखानस    

  

२) मानव अथवा 
मतै्ायणी ककवा 
मानव-मतै्ायणी 
[हेमाधद्रच्या मताप्रमाणे मानव 
व मैत्ायणी श्रौतसूते् वगेळी 
आहेत. करणव्यूहाप्रमाणे 
मानव हा मैत्ायणीचाच एक 
भाग आहे.] 

 

२) द्राह्यायण 

 

  ३) काठक, 
(िुटकळ)  ३) जैधमनीय  

शुल्बसूते् – 
१) बौधायन, 
आपस्तंब सत्याषाे, 
वाधुल 

१) व २) 
कात्यायन –  – 
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  २) मानव, मतै्ायणी, 
वराह    

 
टीप :— आकड्यावंरून कोणत्या शाखेचे कोणते ब्राह्मण ण, आरण्यक, वगैरे आहेत ते कळून येईल. 

 
शुल्बसूत्राबंद्दल सामातय माणहर्ती 

 
शुल्ब म्हणजे दोरी. दोरीच्या साहाय्याने धनरधनराळ्या वदेी, अस्ग्नधचधत, मण् प वगैरेंची आखणी 

कशी करावी हे सूत्रूपाने ज्यात धदलेले असते ती शुल्बसूते्. 
 
आतापयंत आठ शुल्बसूते् उपलब्ध झालेली आहेत. कृष्ट्णयजुवेदा्तगथत बौधायन, आपस्तंब, 

सत्याषाे, वाधुल, मानव, मतै्ायणी व वराह ही सात शुल्बसूते् व शुक्लयजुवेदा्तगथत कात्यायन शुल्बसूत् 
हे आठव.े 

 
तैधत्तरीयसधंहतेत बौधायन श्रौतसूते् असून शुल्बसूते् हा त्यातील ३० वा प्रश्न आहे. तैधत्तरीय 

संधहतेतच आपस्तंब कल्पसूते् असून त्यातंील तीस प्रश्नापंकैी आपस्तंब शुल्बसूत् हा शवेटचा प्रश्न आहे. 
सत्याषाे शुल्बसूते् ही सत्याषाे कल्पसूत्ातं असून आपस्तंब शुल्बसूते् व या शुल्बसूत्ातं काहीच िरक 
नाही. मानव व मतै्ायणी शुल्बसूते् ही मतै्ायणी सधंहतेत मानव श्रौतसूत्ात दहाव्या प्रकरणात येतात. मानव 
व मतै्ायणी शुल्बसूते् धनरधनराळी असली तरी त्यात िारसा िरक नाही. वराहशुल्बसूते् वराह पधरधशष्टात 
येतात व ती मानवशुल्बसूत्ापं्रमाणे जशीच्या तशीच आहेत. वाधुल शुल्बसूते् सत्यप्रकाश (१९६५) याचं्या 
मताप्रमाणे आहेत तर काशीकरापं्रमाणे (१९६६) वाधुल श्रौतसूत्ात ही शुल्बसूते् धमळत नाहीत. तेव्हा या 
शुल्बसूत्ाधंवषयी अधधक माधहती नाही. कात्यायन शुल्बसूते् वाजसनेय सधंहतेत कात्यायन श्रौतसूत्ातंील 
एक पधरधशष्ट आहे. 

 
यातंील बौधायन शुल्बसूत् हे सवात मोठे, सवात व्यवस्स्थतपणे धलधहलेले व सवात प्राचीन आहे. 

मानवशुल्बसूत्ाचा धवस्ताराच्या बाबतीत दुसरा क्रम आहे; पण हे जरा धवस्कधळत व स्क्लष्ट आहे. इतर 
शुल्बसूत्ापं्रमाणे हे सूत्रूप नसून गद्यपद्य धमधश्रत आहे. आपस्तंब शुल्बसूत्ातंील पुष्ट्कळशी सूते् बौधायन 
शुल्बसूत्ापं्रमाणेच आहेत. त्यातल्या त्यात जो भधूमतीचा भाग आहे तो संपूणथ जसाचा तसा आहे. वदेींची 
रचना, त्याचप्रमाणे अस्ग्नधचतींची रचना, त्याचं्या धवटाचंी मा ंणी वगैरे भाग मात् बौधायन शुल्बसूत्ात 
धदलेल्याहून बराचसा वगेळा आहे. सत्याषाे व आपस्तंब शुल्बसूते् एकच आहेत. मानव, मतै्ायणी व वराह 
शुल्बसूते् जवळ जवळ सारखीच आहेत. कात्यायन शुल्बसूत् हे सवांत लहान व तुलनेने अवाचीन आहे. यात 
प्रामुख्याने भधूमतीबद्दलची माधहती आेळते. वदेी, अस्ग्नधचधत याचं्या मा ंणीबद्दल काहीच माधहती धदलेली 
नाही. मात् धनरधनराळ्या अस्ग्नधचधत आखण्याकधरता जे भधूमतीचे ज्ञान आवश्यक आहे ते सवथ या 
शुल्बसूत्ात धदलेले आहे. [वरील आठ शुल्बसूत्ापंैकी बौधायन, आपस्तंब, मानव व कात्यायन ही शुल्बसूते् प्रमुख असून इतर शुल्बसूते् 
थोड्यािार िरकाने (वर धदल्याप्रमाणे) याच शुल्बसूत्ापं्रमाणे आहेत; तेव्हा मराठी भाषातंरासाठी ही चार शुल्बसूते् धनव लेली आहेत.] 

 
वरील शुल्बसूत्ावंर ब्याच टीका आहेत. बौधायन, आपस्तंब व कात्यायन शुल्बसूते् ही अधधक 

महत्व पावलेली धदसतात; कारण त्याचं्यावर एकाहून जास्त टीका आहेत. त्या सारणी २ मध्ये धदल्या 
आहेत. 
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सारिी–२ 
शुल्बसूत्र टीका टीकाकार 

बौधायन 
शुल्बदीणपका द्वारकानाथ यज्व 
शुल्बमीमासंा व्यकंटेश्वर दीणक्षर्त 

आपस्रं्तब शुल्बव्याख्या कपर्तदस्वामी 
 
 

शुल्बप्रदीणपका करकवदस्वामी 
शुल्बप्रदीप संुदरराि माधव 

मानव — णशवदास 
मैत्रायिी — शंकर 
कात्यायन — ककव  

 शुल्बसूत्रवृणत्त 
शुल्बसूत्रणववरि 
— 
— 
— 

रामचतद्र वािपेयी 
महीधर 
सोमसुर्त 
गंगाधर पाठक 
णवद्याधर गौड 

 
आधुधनक टीकाकारातं बौधायन शुल्बसूत्ावंर प्रो. थीबो याचंी टीका आहे. आपस्तंबशुल्बसूत्ावंर 

 ॉ. सत्यप्रकाश याचंी व मानवशुल्बसूत्ावंर  ॉ. जे. एम्. िॉन गेल् र या  च धवदुषीची टीका आहे. 
 

शुल्बसूत्राचंा काळ 
 

शुल्बसूत्ाचंा धनधित काळ अजून कोणीही सागंू शकलेले नाही. याबाबतीत धजतके पस्ण् त 
(पािात्य व पौवात्य) धततके धनरधनराळे काळ अशी स्स्थती आहे. एक मात् धनधित की शुल्बसूते् ही 
श्रौतसूत्ातं आलेली असल्याने, श्रौतसूत्ाचंा जो काळ तोच शुल्बसूत्ाचंाही असावा. परंतु श्रौतसूत्ाचंा काळ 
ठरधवण्याइतपत त्याचंा सखोल अभ्यास अजून झालेला नाही. मात् श्रौतसूत्ातं परस्परामंध्ये तौलधनक 
दृष्ट्ट्या कोणते सवात प्राचीन, त्यानंतर कुठले झाले असाव ेयाबद्दल काही माधहती उपलब्ध आहे. 

 
श्रौतसूत्ाचंा आधण म्हणून शुल्बसूत्ाचंा काळ खाली धदल्याप्रमाणे असावा. (काशीकर. १९६६). 

 
बौधायन, वाधुल — धि. पू. ८००-५०० वष;े 
मानव, आपस्तंब — धि. पू. ६५०-३०० वष;े 

सत्याषाे, कात्यायन, वराह — धि. पू. ३०० ते इ.स.४००. 
 

ऋग्वदे धि. पू. ३००० वषापूवी धलधहला गेला असे मानून, शुल्बसूत्ाचें काळ थोड्या धनराळ्या 
रीतीने धदले आहेत (सत्यप्रकाश, १९६५) 

 
बौधायन–धि. पू. ८०० वष;े मानव–धि. पू. ७५०; आपस्तंब–धि. पू. ६०० व कात्यायन–धि. पू. 

२०० वष.े 
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शुल्बसूत्रकाराचें मूळ णठकाि  
 

या धवषयाबद्दल िारशी माधहती उपलब्ध नाही. परंतु यज्ञयागाधद कमथका ं हे आयांनी भारतात 
आणले असे म्हटल्यावर बहुतेक सूत्कार हे उत्तर-भारतीय असावते यात नवल नाही. बौधायन व आपस्तंब 
हे उत्तर भारतीय होते. मानव व आपस्तंब श्रौतसूत्ात पुष्ट्कळसा सारखेपणा आहे तेव्हा मानवशुल्बसूत्कारही 
उत्तर भारतीय असावते. वराह, मतै्ायण व कात्यायन हेही उत्तर भारतीय असावते. सत्याषाे-श्रौत 
सूत्ापं्रमाणे यज्ञ वगैरे करणारे लोक हल्ली कोंकणात व महाराष्ट्राच्या इतर भागातही आहेत. पूवी ते 
ताधमळना ु व केरळातही होते; तसेच इतर पुराव्यावरून सत्याषाे श्रौतसूत्कते दधक्षण भारतीय असावते. 
(काशीकर, १९६६) 
 

शुल्बसूत्रार्त चर्तचलेला णवषय 
 

शुल्बसूत्ातं प्रामुख्याने यज्ञकायाकधरता लागणा्या धनरधनराळ्या वदेींची, तसेच अस्ग्नधचतींची मापे, 
त्याचंी आखणी, धवटाचंी मा ंणी याबद्दलची माधहती धदली आहे. साहधजकच धनरधनराळी मापे, त्याचंी 
परस्परातंील सबंंध दाखधवणारी कोष्टके; वदेी, अस्ग्नधचती वगैरेंच्या आखणीसाठी लागणारी धनरधनराळी 
साधने, दोरी, कळक, शकूं, याचंी माधहती आहे. भधूमतीच्या आवश्यक कृती, त्या कृतींना पाकठबा देणारे 
धनरधनराळे धसद्धा्त हेही धदले आहेत. धवटाचें आकार, त्या रचताना वदेी अगर धचती याचं्या मजबुतीसाठी 
पाळावयाचे धनयम वगैरे माधहती आहे. 
 

शुल्बसूत्ात धदलेल्या भधूमतीची कल्पना एकदोन उदाहरणे देऊन स्पष्ट करतो. 
 

अस्ग्नहोत्र्याच्या घरात तीन अग्नी नेहमी असाव े लागतात. ते म्हणजे गाहथपत्य, आहवनीय व 
दधक्षणाग्नी. हे अनुक्रमे वतुथळाकृधत, चौरसाकृधत व अधथच्द्राकृधत (अधथवतुथळाकार) असतात. या तीनही 
अग्नींचे के्षत्िळ मात् सारखे असाव े लागते. यासाठी जधमनीवर चौरस, वतुथळ व अधथवतुथळ भौधमधतक 
दृष्ट्ट्या अचूक कसे आखावते याचंी माधहती असावयास हवीच, पण त्याबरोबर चौरसाचे समके्षत् वतुथळ ककवा 
अधथवतुथळ अथवा वतुथळाचा समके्षत् चौरस आखण्यासाठी चौरसाची बाजू व वतुथळाची धत्ज्या याचंा 
परस्परसंबधं याचंी माधहती पाधहजे; व ही माधहती शुल्बसूत्ातं धदलेली असते. 
 

कुठलीही वदेी आखताना, धतच्या पूवथ व पधिम बाजू परस्परास समातंर असाव्या लागतात. या 
समातंर रेषा जधमनीवर आखावयाच्या तर त्या वदेीची जी पूवथ-पधिम जाणारी मध्यरेषा धतला या रेषा 
काटकोनात पाधहजेत. तेव्हा जधमनीवर प्रत्यक्ष काटकोन कसा आखावयाचा याची माधहती हवी. त्यासाठी 
सध्या जो पायथागोरसचा धसद्धा्त म्हणनू प्रधसद्ध आहे, त्याची माधहती शुल्बसूत्ात धदलेली आहे. 
थो क्यात म्हणजे भारतीयाचंी श्रौतसूत्कालीन भधूमतीबद्दलच्या ज्ञानाची कल्पना शुल्बसूत्ाचं्या अभ्यासाने 
येते. 
 

श्रौतसूत्ात धनरधनराळे यज्ञ कसे करावते, त्या वळेेला प्रत्येक कृधत करताना कोणकोणते म्त् 
कोणी म्हणावते वगैरे माधहती आहे. यज्ञधवषयक कला श्रौतसूत्ात धदली आहे तर या यज्ञास लागणा्या 
वदेी, धचधत, मण् प वगैरे बाधंण्याचे शास्त्र हे शुल्बसूत्ातं आहे. श्रौतसूत्काराचं्या मते या शास्त्रापेक्षा यज्ञातंील 
आहुती, म्त् वगैरेंचे महत्व जास्त असल्याने शुल्ब हा शास्त्रीय भाग त्यानंी श्रौतसूत्ातं अगदी शवेटी ककवा 
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पधरधशष्ट म्हणनूच धदला आहे. मात् आजच्या धवज्ञानयुगात या शास्त्रासच महत्व आले असल्याने 
श्रौतसूत्ापेंक्षा त्याचं्यात असलेल्या शुल्बसूत्ाचंा अभ्यासच श्रौतसूत्ाचं्या इतर भागांपेक्षा अधधक आवश्यक 
आहे. भारतीय गधणताच्या व इधतहासाच्या अभ्यासकास शुल्बसूत्ाचंा अभ्यास आवश्यक आहे. 
 

प्रत्येक शुल्बसूत्रारं्त णदलेल्या णवषयाची त्रोटक माणहर्ती- बौधायन शुल्बसूते्र 
 

बौधायन शुल्बसूत्ाचें अध्याय व सूत् असे भाग आहेत. एकंदर अध्याय तीन आहेत. प्रो. थीबो यानंी 
याचे दहा अध्याय केले आहेत, व त्याप्रमाणे सूत्ाचं्या संख्याधनदेशात िरक केला आहे. हीच अध्याय व 
सूत्ाचंी संख्या प्रस्तुत भाषातंरात घेतलेली आहे. 

 
बौधायन शुल्बसूत्ाच्या पधहल्या अध्यायात लाबंीच्या धनरधनराळ्या पधरमाणाचें कोष्टक, 

भधूमधतधवषयक सपूंणथ माधहती, गाहथपत्य, आहवनीय, दधक्षणाग्नी व उत्कर याचंी मापे व परस्परामंधील 
अंतर, त्याचप्रमाणे त्याचंी आखणी ही धदलेली आहेत. धनरधनराळ्या यज्ञात लागणा्या वदेींची, मण् पाचंी 
मापे, आकार व आखणी याचंा तपशील धदलेला आहे. 

 
दुस्या अध्यायात अस्ग्नधचतीचा आकार, धतचे के्षत्िळ याधवषयी धनरधनराळ्या आचायांची मते 

देऊन नंतर त्याबद्दल धनधित धनणथय धदला आहे की प्रथम अस्ग्नधचतीचे के्षत्िळ ७½ चौरस पुरुष 
(३,९९,८८० चौरस सें. मी.) असाव.े अस्ग्नधचधत रचण्याकधरता लागणा्या धवटाचंी वैधशष्ट्टे्य व त्या 
रचावयाच्या बाबतीत पाळावयाचे धनयम धदले आहेत. गाहथपत्य अग्नी, तसेच धनरधनराळ्या धधष्ट्ण्या याचंी 
आखणी, त्या बाधंण्यासाठी लागणा्या धवटाचंी मा ंणी याबद्दलची माधहती धदली आहे. 

 
धतस्या अध्यायात दोन प्रकारच्या चौरसाकृती श्येनधचतींची मापे, त्या रचण्यासाठी लागणा्या 

धवटाचंी मापे, आकार व धनरधनराळ्या थरातं त्यांची मा ंणी कशी करावी ते तपशीलवार धदलेले आहे. 
 
चवर्थया अध्यायात श्येन पक्षाच्या आकाराच्या, शरीर,  ोके, दो्ही पखं व शपूेट असलेल्या, 

अस्ग्नधचतीचे माप, आकार, आखणी त्याचप्रमाणे ही अस्ग्नधचती रचण्यासाठी लागणा्या धनरधनराळ्या 
धवटाचंी मापे व आकार धदलेले आहेत. श्येनधचधत चौरसाकृधत धवटा वापरून दुस्या त्हेने कशी रचावी तेही 
धदले आहे. तसेच कंक व अलज पक्षाचं्या आकाराच्या धचतींची मापे, आखणी, धवटाचें प्रकार व त्या 
मा ंावयाची पद्धत हीही माधहती धदली आहे. 

 
याच अध्यायात धत्कोणाकृधत (प्रउग) धचधत व समभजु चौकोनाच्या (उभयतः प्रउग) आकाराच्या 

धचतींची मापे, आखणी व धवटा रचावयाची रीत धदली आहे. 
 
पाचव्या अध्यायातं दोन प्रकारच्या रथचक्रधचतींची आखणी व धवटाचंी रचना याचंी माधहती धदली 

आहे. पधहल्या प्रकारची रथचक्रधचधत ही भरीव असून दुस्या प्रकारची धचती नाधभ, आरे, पाटे (नेधम) 
असलेल्या रथाच्या चाकाप्रमाणे असते. 

 
सहाव्या अध्यायात चौरसाकृधत द्रोणधचधत व सातव्या अध्यायात वतुथळाकार द्रोणधचतीचे 

तपशीलवार वणथन आहे. 
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आठव्या अध्यायात श्मशानधचतीचे वणथन आहे. नवव्या व दहाव्या अध्यायातील पधहल्या भागात 
अनुक्रमे वक्र अवयव असलेली व वतुथळाकार कूमथधचतीची माधहती धदली आहे. दहाव्या अध्यायाच्या 
उरलेल्या भागात वरील काम्य धचतींत धवटा रचताना ओली माती कशी वापरावी याबद्दल काही सूचना 
आहेत. 
 
मानवशुल्बसूते्र 
 

मानवशुल्बसूत्ाचे इंग्रजी भाषातंर  ॉ. गेल् र (१९६३) यानंी केलेले असून या पसु्तकात धदलेले 
सूत्क्रमाकं मराठी भाषातंर करताना जसेच्या तसे ठेवलेले आहेत. 

 
या शुल्बसूत्ाचे तीन मुख्य भाग आहेत; शुल्ब, उत्तरेष्टक व वैष्ट्णव. या शुल्बसूत्ातं भधूमती धनराळी व 

धतच्या साहाय्याने धनरधनराळ्या वदेी, मण् प, अस्ग्नधचधत याचंी आखणी नंतर अशी मा ंणी नसून, भधूमतीची 
माधहती वदेी वगैरेंच्या आखणीस जशी लागली तसतशी धदली आहे. एकंदर धवषयाची मा ंणी काहीशी 
धवस्कधळत असल्याने साधारणपणे धवषयवार माधहती देतो. 

 
प्रथम गाहथपत्य अग्नी, धनरधनराळ्या वदेी व मं प याचंी मापे, आकार, परस्परापंासून अंतर, त्याचंी 

आखणी याबद्दल माधहती आहे. नंतर चौरसाकृधत श्येनधचतीची आखणी, ती रचण्याकधरता लागणा्या 
धवटाचंी माधहती व त्याचंी मा ंणी ही धदली आहेत. गाहथपत्य अग्नी, धधष्ट्ण्या व शाधमत्वदेी याचं्या रचनेबद्दल 
वणथन आले आहे. 

 
लाबंीच्या मापाचे कोष्टक व भधूमधत धवषयक माधहती, चौरसाचे समके्षत् वतुथळ करणे, √२ ची व्याख्या 

वगैरे भाग आलेला आहे. 
 
श्येनधचधत, कंक व अलजधचधत याचं्या आखणीबद्दल व धवटाचं्या मा ंणीबद्दल तपशील असून नंतर 

काम्यधचतींचे (प्रउग, उभयतः प्रउग, श्मशान व द्रोण) वणथन आहे. शवेटी ७½ चौरस पुरुष के्षत्िळाच्या 
रथचक्रधचतीच्या आखणीची, धवटा मा ंण्याच्या पद्धतीची व २१½ चौरस पुरुष के्षत्िळाच्या रथचक्रधचतीची 
तपशीलवार माधहती आहे. श्येनधचती आखावयाची पद्धत अत्यंत स्क्लष्ट आहे. 
 
आपस्रं्तब शुल्बसूते्र 
 

ही शुल्बसूते् पटल, खं  व सूते् यात धवभागलेली आहेत. एकूण ५ पटल व २१ खं  आहेत. 
पधहल्या पटलातं तीन खं , दुस्या पटलात चौथे व पाचव े खण् , धतस्या पटलातं ६ ते १०, चौर्थया 
पटलातं खं  ११ ते १४ व पाचव्या पटलातं खं  १५ ते २१ येतात. या शुल्बसूत्ाचे मराठी भाषातंर करताना 
म्हैसूर धवद्यापीठाच्या प्राच्य वाचनालयाची प्रकाशनमाला क्रमाकं ७३ (१९३१) यात असलेली पटल व खं  
याचंी धवभागणी वापरलेली आहे. पण या पुस्तकातं सूत्ानंा क्रमाकं धदलेले नाहीत. ते भाषातंराच्या 
सोयीसाठी येथे धदलेले आहेत. सत्यप्रकाश (१९७०) यानंीही सूत्ानंा क्रमाकं धदलेले आहेत पण त्यानंी 
धदलेले व हे क्रमाकं वगेळे आहेत. लेखकाचे मराठी भाषातंर पुरे झाल्यावर आपस्तंब शुल्बसूत्ावंरील हे 
इंग्रजी भाषातंर त्याच्या दृष्टोत्पत्तीस आले म्हणून व काही धठकाणी त्यानंी धदलेल्या सूत्क्रमाकंापेंक्षा 
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लेखकाने धदलेले सूत्क्रमाकं हे लेखकाने केलेल्या सूत्ाचं्या अथाच्या दृष्टीने अधधक योग्य वाटल्यामुळे 
लेखकाने धदलेले सूत्क्रमाकं तसेच ठेवलेले आहेत. 
 

पधहल्या तीन खं ात भधूमधतधवषयक माधहती आहे. ४ ते ६ व्या खं ात गाहथपत्य, आहवनीय, 
दधक्षणाग्नी व उत्कर याचें परस्परामंधील अंतर व आखणी, त्याचप्रमाणे धनरधनराळ्या वदेींची मापे, आकार 
व आखणी याबद्दल माधहती आहे. सातव्या खं ात गाहथपत्य अग्नी, धधष्ट्ण्या वगैरे रचताना लागणा्या धवटा व 
त्याचंी मा ंणी याचें वणथन आहे. 

 
आठव्या खं ात श्येनधचतीचा आकार, माप तसेच अग्नीच्या के्षत्िळाबद्दलची माधहती व ते के्षत्िळ 

एक चौरस पुरुषाने कसे वाेवाव ेयाची माधहती आहे. नवव्या खं ात कळकाच्या साहाय्याने चौरस कसा 
आखावा त्याच्या दोन रीती धदल्या आहेत. चौरसाकृधत श्येनधचतीकरता लागणा्या धवटाचंी मापे व आकार 
याचें वणथन आहे. 

 
खण्  १० व ११ यात चौरसाकृधत श्येनधचधत रचण्याच्या दोन पद्धधत धदल्या आहेत. 
 
बाराव्या व तेराव्या खण् ाच्या पधहल्या भागातं धत्कोणाकृधत (प्रउग) समभजु चौकोनाकृधत 

(उभयतः प्रउग) व रथचक्राच्या आकाराच्या धचतींची मापे, आखणी व धवटाचंी मा ंणी याचंा तपशील आहे. 
 
खण्  १३ व १४ यातं द्रोणधचधत व श्मशानधचधत याचें वणथन आहे. 
 
खण्  १५ ते १७ मध्ये पक्षाच्या आकाराच्या श्येनधचतीच्या पधहल्या प्रकारची आखणी, धवटाचें प्रकार 

व त्याचंी धनरधनराळ्या थरातंील मा ंणी याबद्दल माधहती आहे. 
 
खण्  १८ ते २० मध्ये दुस्या प्रकारच्या श्येनधचतीचे तपशीलवार वणथन आहे. 
 
२१ व्या खण् ात कंकधचधत व अलजधचधत याबद्दल सकें्षपाने माधहती आहे; त्याचप्रमाणे अश्वमेधीय 

अग्नीबद्दल काही सूचना आहेत. 
 
कात्यायन शुल्बसूते्र 
 

कात्यायन शुल्बसूते् ही कस्ण् का व सूते् यातं धवभागलेली असून एकंदर सहा कस्ण् का आहेत. 
मराठी भाषातंरासाठी काशीच्या अच्युतगं्रथमालेने महीधरभाष्ट्यासह प्रधसद्ध केलेली प्रत प्रमाण धरून 
कंध का व सूत्क्रमाकं या पसु्तकातं धदल्याप्रमाणे ठेवलेली आहेत. 

 
कस्ण् का १ मध्ये शकूं व सूयथप्रकाश याचं्या साहाय्याने धदशा कशा धनधित कराव्यात ते धदले आहे. 

भौधमधतक शब्दाचं्या (धनरञ्छन, अक्ष्णया, करणी वगरेै) व्याख्या देऊन, चौरस, आयत, धत्कोण या 
भौधमधतक सरळ रेखाकृधत कशा आखाव्यात याची माधहती धदली आहे. गाहथपत्य, आहवनीय, दधक्षणाग्नी व 
उत्कर याचें परस्परापंासूनचे अंतर व त्याचं्या आखणीच्या दोन रीती धदल्या आहेत. 
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दुस्या कस्ण् केत धनरधनराळ्या उत्तरवदेींची मापे व त्याचं्या आखणीसाठी लागणा्या भौधमधतक 
कृती धदल्या आहेत. सौत्ामणी वदेीचे के्षत्िळ सौधमकी वदेीच्या के्षत्िळाच्या एक तृतीयाशं असते. तेव्हा 
धदलेल्या चौरसाच्या के्षत्िळाच्या ⅓ के्षत्िळाच्या चौरसाची बाजू कशी धमळवावी त्याची रीत धदली आहे. 

 
समके्षत् तसेच असमान के्षत्िळाचं्या चौरसाचं्या बेरजेइतका ककवा वजाबाकीइतका के्षत्िळ 

असलेला चौरस करावयाच्या कृती कंध का तीनमध्ये धदल्या आहेत. चौरसाची बाजू व त्याच्या समके्षत् 
वतुथळाची धत्ज्या याचंा परस्पर संबंध धदला आहे. 

 
कस्ण् का चारमध्ये प्रउग, उभयतः प्रउग, द्रोण, रथचक्र या काम्यधचतींच्या आखणीसाठी जे 

भधूमतीचे ज्ञान आवश्यक आहे ते धदले आहे. 
 
पाचव्या कस्ण् केत प्रथम अग्नीचे के्षत्िळ (७½ चौरस पुरुष) एक चौरस पुरुष के्षत्िळाने कसे 

वाेवाव ेयाच्या चार पद्धती धदल्या आहेत. सहाव्या कस्ण् केत दोन जास्त रीतींचा तपशील धदला आहे. ११ 
यूप असलेली (एकादधशनी) वदेी व धशखस्ण् नी वदेी याचें माप व यूपाचंी मा ंणी याचें वणथन आहे. 

 
कात्यायन शुल्बसूत्ाचें इतर शुल्बसूत्ापेंक्षा धनराळे वैधशष्ट्ट्य म्हणजे हा सूत्कार कोणत्याही 

धनयमाला व्यापक स्वरूप देतो. उदाहरणाथथ, प्रमाण चौरसाच्या बाजंूची लाबंी दुप्पट, धतप्पट केली तर 
चौरसाचे के्षत्िळ चौपट, नऊपट वाेते. तसेच चौरसाच्या बाजंूची लाबंी धनम्मे अथवा एक तृतीयाशं केली 
तर के्षत्िळ अनुक्रमे ¼, ककवा ⅑ होते अशी उदाहरणे देऊन सूत्कार सामा्य धनयम देतात की 
ज्याप्रमाणातं चौरसाच्या बाजंूची लाबंी जास्त अगर कमी होते त्याच्या वगाने चौरसाचे के्षत्िळ जास्त अथवा 
कमी होते. (सूते् ३·६–१२) 

 
त्याचप्रमाणे धत्कोणाचा समके्षत् चौरस कसा करावयाचा हे साधंगतल्यावर या रीतीने तीन धत्कोण 

ज्या आकृतीत बसतात (सूते् ४·७) ककवा जी आकृती पचंकोनी आहे (सूत् ४·१०), ककवा धकतीही लाबंीचा 
समधि भजु समलंब चौकोन असला (सूत् ४·११) तरी त्याचंा समके्षत् चौरस या रीतीने करता येतो असा 
सामा्य धनयम सूत्कार देतात. 

 
कात्यायन शुल्बसूत्ाचे दुसरे वैधशष्ट्ट्य असे की प्रथम अस्ग्नधचतीचे के्षत्िळ (७½ चौरस पुरुष) 

एका चौरसपुरुष के्षत्िळाने कसे वाेवाव ेयाच्या धदलेल्या पाच रीती (सूते् ५·४, ५·५, ५·७, ५·१० व ६·३). 
एवेेच नव्हे तर १०१½ चौरसपुरुष के्षत्िळाच्या चौरसाच्या बाजूची लाबंी कशी धमळवावी याचीही रीत 
सूत्कारानंी धदली आहे. 

 
सूत् ६·३ मध्ये धकतीही सखं्येचे समके्षत् चौरस असतील तर त्याचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजेइतके 

के्षत्िळ असलेल्या चौरसाच्या बाजूची लाबंी कशी धमळवावी याबद्दल धदलेली रीत इतर कुठल्याही 
शुल्बसूत्ातं धदलेली नाही. 
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शुल्बसूत्रारं्त णदलेली अस्ग्न, वेदी, अस्ग्नणचणर्त व मण्डप याबद्दल माणहर्ती 
 

अग्नी– यज्ञातील हव्यद्रव्ये अग्नीत टाकतात. अस्ग्नहोत्र्याच्या घरातं तीन अग्नी असतात; 
गाहथपत्य, आहवनीय व दधक्षणाग्नी. कुठल्याही यज्ञातं हे तीन अग्नी असतातच. त्यातं पु्हा धनरधनराळ्या 
यज्ञातं लागणा्या ऋस्त्वजापं्रमाणे त्याचं्या सखं्येत वाे होते. या अग्नींना धधष्ट्ण्या म्हणतात. खुद्द त्या त्या 
यज्ञाचा म्हणनू अग्नी असतो. त्यानंा वदेी म्हणतात. (आकृधत १) 

 
गाहवपत्य अग्नी– चौरसाकृधत ककवा वतुथळाकृधत असतो. मुख्यतः वतुथळाकृधत असतो. प्राग्वशं 

मण् पाच्या पधिमेक ील दारापाशी याचे स्थान असते. हा चौरसाकृधत असल्यास याच्या बाजूची लाबंी ९६ 
अंगुले असते. (आ. शु. सू. ७·७; मा. शु. सू. १०·२·५·४). तो वतृथळाकृधत असेल तेव्हा त्याचा व्यास ९६ अंगुले 
(१८२·४ सें. मी.) असतो (आ. शु. सू. ७·१३). मानवशुल्बसूत्ापं्रमाणे (१०·१·१·७) गाहथपत्य अग्नीच्या 
बाजूची लाबंी २४ अंगुले (४५·६ सें मी.) देखील असू शकते. गाहथपत्य अग्नीच्या रचनेकधरता धवटाचं्या 
मा ंणीच्या तीन पद्धती आहेत. (बौ. शु. सू. २·६२–६७; आ. शु. सू. ७·१२–१७). एक रचना आयताकार 
धवटा वापरून, दुसरी चौरसाकार धवटा वापरून चौरसाकृधत अग्नी कसा रचावा याबद्दल आहे. धतसरी पद्धत 
वतुथळाकार अग्नी कसा रचावा याबाबत आहे. रचनेचा तपशील शुल्बसूत्ातं त्या त्या धठकाणी पहावा. 

 
आहवनीय अग्नी– हा चौरसाकृधत असून प्राग्वशं-मण् पाच्या पूवेक ील दारापाशी याचे स्थान 

असते (आकृधत १). या अग्नीच्या चौरसाच्या बाजूची लाबंी ९६ अंगुले (१८२·४ सें. मी.) असते (आ. शु. सू. 
७·७; मा. शु. सू. १०·२·५·४). हा अग्नी २४ अंगुलाचंा (४५·६ सें. मी.) देखील असतो (मा. शु. सू. 
१०·१·१·७). याच्या धवटाचं्या रचनेबद्दल माधहती धदलेली नाही; पण बहुधा चौरसाकृधत गाहथपत्य 
अग्नीसारखी धवटाचंी मा ंणी येथेही असावी. 

 
दणक्षिाग्नी– हा अग्नी त्याच्या नावंाप्रमाणे वदेीच्या दधक्षणेस असतो. हा अधथचदं्राकृधत असून याचे 

के्षत्िळ गाहथपत्य अग्नीइतकेच असते. याची धत्ज्या ७७·८२ अंगुले (१४७·८६ सें. मी.) असते (मा. शु. सू. 
१०·१·१·८). याच्याही धवटाचं्या मा ंणीबद्दल कुठल्याही शुल्बसूत्ातं माधहती नाही. कदाधचत वतुथळाकार 
गाहथपत्य अग्नीप्रमाणे याच्या धवटाचंी रचना असावी. 

 
उत्कर– वदेीच्या उत्तरेला केरकचरा टाकण्याकधरता केलेली जागा. हा वतुथळाकृधत असून त्याचा 

व्यास ६ अंगुले (११·४ सें. मी) व खोली १ अंगुल (१·९ सें. मी.) असते. 
 
आहवनीय, गाहवपत्य, दणक्षिाग्नी व उत्कर याचें परस्परापंासून अरं्तर व त्याचंी आखिी 
 

आकृधत १ मध्ये दाखधवल्याप्रमाणे प्राग्वशं मण् पात वदेीच्या पूवेक े आहवनीय, पधिमेक े गाहथपत्य 
व दधक्षणेक े दधक्षणाग्नी असतो. यज्ञाचा यजमान ब्राह्मण ण असेल तर आहवनीय व गाहथपत्य अग्नी यामधील 
अंतर ८ प्रक्रम (२४० अंगुले = ४५६ सें. मी.) असते; क्षधत्य असेल तर १० प्रक्रम (३०० अंगुले = ५७० सें. 
मी.) असते. (बौ. शु. सू. १·६६; आ. शु. सू. ४·२–४) आपस्तंब शुल्बसूत्ापं्रमाणे हे अ्तर २४ ते २५ 
प्रक्रमापंयंत (१३६८ ते १३९८ सें. मी.) वाेधवता येते. जोपयंत  ोळ्यानंा सुखकारक वाटते त्याच्याहून हे 
अंतर अधधक असू नये असाही धवकल्प धदला आहे. यावरून आहवनीय व गाहथपत्य अग्नी याचं्यामधील अतंर 
धनधित नसते असे म्हणता येईल. (४·५). मानव शुल्बसूत्ाचा टीकाकार हे अंतर ४ अरस्त्न (१८२-४ सें. 
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मी.) असते असे म्हणतो (१०·१·१·९). दधक्षणाग्नी हा बरोबर या दोघाचं्या मध्ये दधक्षणेला नसून तो गाहथपत्य 
अग्नीपासून एक तृतीयाशंास थोड्या कमी इतक्या अतंरावर असतो. (का. शु. सू. १·२६; आ. शु. सू. ४·६). 
 

हे तीन अग्नी परस्परापंासून धवधशष्ट अंतरावर असतात; व याचं्या आखणीच्या चार पद्धधत बौधायन 
शुल्बसूत्ात धदल्या आहेत. (१-६७-७०). इतर शुल्बसूत्ातं या पद्धतींपैकी काही पद्धधत धदल्या आहेत. (आ. 
शु. सू. ४·२-८ का. शु. सू. १·२७-३०). मानव शुल्बसूत्ातं धदलेली पद्धत व कात्यायन शुल्बसूत्ातंील दुसरी 
रीत (१०·१·१·९·१·२९) ह्या बौधायन शुल्बसूत्ाहूंन धदलेल्या पद्धतींपेक्षा वगेळ्या आहेत. एकदंर सहा पद्धती 
झाल्या आहेत; या प्रत्येक पद्धतीप्रमाणे आखणीची रीत व या तीनही अग्नींमधील या पद्धतींनी येणारे, 
परस्परामंधील अंतर याचंी माधहती शुल्बसुत्ातं त्या त्या धठकाणी धदली आहे. 
 

वरील दधक्षणाग्नीच्या आखणीची रीत उलट धरतीने उत्तर धदशके े करून उत्कराचे स्थान 
धमळधवतात. वरील प्रमाणेच याच्याही आखणीच्या सहा पद्धतींचा तपशील शुल्बसूत्ातं तेथेच धदलेला आहे. 
 
णधष्ट्ण्या 
 

यज्ञातील ऋस्त्वजाचं्या होमहवनासाठी जे अग्नी असतात त्याचं्यासाठी लहानशा चौरस ककवा 
वतुथळाकृधत ज्या लहान वदेी त्यानंा धधष्ट्ण्या म्हणतात. धधष्ट्ण्याचंी संख्या सातपासून सोळापयथत, यज्ञाच्या 
प्रकारावरून असते. शुल्बसूत्ातं आग्नीध्रीय, होतृ, माजालीय व इतर ऋस्त्वजाचं्या धधष्ट्ण्यांचा उल्लखे आहे. 
इतर ऋस्त्वजाचं्या म्हणजे अच्छावाक, नेष्टा, पोता, ब्राह्मण णछंसौ व मतै्ावरुधण या पाच धधष्ट्ण्याचंा समावशे 
होतो. धधष्ट्ण्या धवटाचं्या एकाच थराच्या रचतात. कधष्ट्ण्यामंधील धवटाचंी मा ंणी बौ. शु. सू. २·७४-७७ व मा 
शु. सू. १०·३·४·२३-२९ मध्ये धदलेली आहे. धवटाचंी मा ंणी शुल्बसूत्ातं जेथे उल्लेख आला आहे तेथे 
दाखधवली आहे. 
 

सदसाच्या पूवाधापासून दोन प्रक्रम अंतर (६० अंगुले = ११४ सें. मी.) सो ून दोन प्रादेश 
व्यासाच्या (२४ अंगुले = ४५·६ सें. मी.) व परस्परामंध्ये दोन प्रादेश अंतर ठेवनू धधष्ट्ण्याचंी मा ंणी करतात. 
(बौ. शु. सू. १·१०२; तसेच आकृधत १ पहा). आपस्तंब शुल्बसूत्ापं्रमाणे धधष्ट्ण्या ‘धपधशल’ (२२·८ सें. मी.) 
रंुदीच्या चौरस ककवा वतुथळाकार असतात. (७·१९-२०) 
 

मानव शुल्बसूत्ातं रत्नींचा धधष्ट्ण्या म्हणून उल्लखे आला आहे. ही धधष्ट्ण्या राजघराण्यातंील 
माणसाचं्या उपयोगी असून ती वतुथळाकृधत अथवा चौरसाकृधत असते. धतचे घनिळ १ घन अरस्त्न असते 
(१०·३·१·६). 
 
वेदी 
 

वदेींचे तीन मुख्य प्रकार आहेत. यजमानाची वदेी ही प्राग्वशं मण् पातं असते. दुसरी उत्तरवदेी ही 
यज्ञगृहाच्या पूवेस असते व धतसरी महावदेी. (सारणी ३ मध्ये सवथ वदेींची मापे धदली आहेत.) 
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यिमानाची वेदी  
 

धहचा आकार यज्ञाच्या प्रकाराप्रमाणे धनरधनराळा असतो. दशथपौणथमासाच्या यज्ञातील यजमानाच्या 
वदेीची प्राची ९६ अंगुले (१८२·४ सें. मी.) पधिमेक ील बाजू ६४ अंगुले (१२१·६ सें. मी.) व पूवेक ील 
बाजू ४८ अंगुले (९१·२ सें. मी.) असते (बौ. शु. सू. १·७२; मा. शु. सू. १०·१·१·४; आ. शु सू. ५·१-५; 
सारणी ३ पहा) ही वदेी समधिभजु समलंब चौकोनाप्रमाणे आखून नंतर धहच्या बाजू सरळ रेघानंी न जो ता 
वतुथळ खण् ानंी जो तात. त्यामुळे धहचा पूवेक ील भाग पधिमेक ील भागाच्या मानाने लहान व मधील 
भाग सवात धनरंुद असतो तेव्हा ही वदेी स्त्रीसारखी धदसते. 
 

पशुबंध यज्ञातं जी वदेी वापरतात धतची मापे रथाच्या मापाप्रमाणे असतात (बौ शु. सू. १·७७; मा. शु. 
सू. १०·१·२·२; आ. शु. सू. ६·६); म्हणून धहला चारक्य वदेी देखील म्हणतात. (मा. शु. सू. १०·१·२·२). 
चारक्य हे रथाचे नाव आहे. धहची प्राची १८८ अंगुले (३५७·२ सें. मी.) पधिमेक ील बाजू १०४ अंगुले 
(१९७·६ सें. मी.) व पूवेक ील बाजू ८६ अंगुले (१६३·४ सें. मी.) असते. पूवेक ील बाजू ८० अंगुले (१५२ 
सें. मी.) देखील असू शकते. (आ. शु. सू. ६·९). या वदेीचे दुसरेही माप सागंतात, बौधायन 
शुल्बसूत्ापं्रमाणे (१·७९) धहची प्राची १४४ अंगुले (२७३·६ सें. मी.), पधिमेक ील बाजू १२० अंगुले (२२८ 
सें. मी.) व पूवेक ील बाजू ९६ अंगुले (१८२·४ सें. मी.) असते. दुस्या शुल्बसूत्ापं्रमाणे प्राची तेवेीच 
(१४४ अंगुले) असते; परंतु पधिमेक ील बाजू ९६ अंगुले व पूवेक ील बाजू ७२ अगुंले असते (मा. शु. सू. 
१०·१·२·४; आ. शु. सू. ६·१५) 
 

धपतृमेध यज्ञातील यजमानवदेी चौरस असून धतचे कोपरे मुख्य धदशानंा असतात. (बौ. शू. सू. 
१·८३-८४ मा. शु. सू. १०·१·२·६; आ. शु. सू. ६·१८). धतच्या बाजूची लाबंी १२० अंगुले असते. (का. शु. सू. 
२·६; मा. शु. सू. १०·१·२·६) ककवा ८२ अंगुले (१५५·८ सें. मी.) असते. (मा. शु. सू. १०·१·२·७). 
 
उत्तरवेदी 
 

उत्तरवदेी सहा प्रकारची असते. धनरधनराळ्या यज्ञातं वगेवगेळ्या उत्तरवदेी वापरतात. 
सवथप्रकारच्या उत्तरवदेी चौरस असतात. व त्याचं्या मापावरून हे सहा प्रकार होतात. (१) शम्यामात्ी 
(३२×३२ अंगुले); (२) धवतृतीया (महावदेीच्या एकतृतीयाशं के्षत्िळाची); (३) अपधरधमता (४) युगमात्ी 
(८६×८६ अंगुले; १६३·४×१६३·४ सें. मी.) (५) दशपदा (१० चौरसपद के्षत्िळाची ) व (६) चाळीस 
चौरसपद के्षत्िळाची. 
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सारिी – ३ 
वदेी व मं प याचंी मापे 
वदेींची माधहती 

 बौधायन शुल्बसूते् आपस्तम्ब शुल्बसूते् मानव शुल्बसूते्  

वेदीचे नाव प्राची पूवथ पधिम सूत् प्राची पूवथ पधिम सूत् प्राची पूवथ पधिम सूत्  

दशथपूणथ मासातील 
यजमानाची वेदी 

९६ 
अं 

४८ 
अं 

६४ अं १·७२ १४४ 
अं 

७२ 
अं 

९६ अं ५·१-५ ९६ अं ४८ अं ४६ अं १०·१·१·४ वेदीचे माप 
नक्की नसते. 

पशुबंध वेदी १८० 
अं 

१२० 
अं 

१५० 
अं 

१·७६ १४४ 
अं 

७२ 
अं 

९६ अं ६·१५ १४४ अं ७२ अं १२० अं १०·१·२·४ 

रथाच्या 
आकाराची वेदी 

१८८ 
अं 

८६ 
अं 

१०४ 
अं 

१·७७ १८८ 
अं 

८६ 
अं 

१०४ 
अं 

६·७-८ १८८ 
अं 

८६ अं १०४ अं १०·१·२·१ 

पैतृकी वेदी १० पद. ५, अं ३१ धतल 
= १५५ अं, ३१ धत. 

१·८२ १२० अं बाजूचा चौरस ६·१९ १२० अं बाजूचा चौरस १०·१·२·६ कोन मुख्य 
धदशांक े 
असतात. 

दशपदोत्तरा वेदी √१० पद बाजूचा चौरस १·९८ √१० पद बाजूचा चौरस ६·२० √१० पद बाजूचा चौरस १०·१·३·५  

महावेदी 
(सौधमकी) 

३६ पद २४ 
पद 

३० 
पद 

१·९० ३६ 
पद 

२४ 
पद 

३० 
पद 

६·१-३ ३६ 
प्रक्रम 

२४ 
प्रक्रम 

३० प्रक्रम १०·१·३·४ बौ. व आ. 
शु. सूत्ांत 
पद ककवा 
प्रक्रम असे 
लांबीचे माप 
धदले आहे. 
के्षत्िळ ९७२ 
चौ. प्रक्रम 
असते. 
महावेदीच्या 
१/३ के्षत्िळ 
असते. 

महावेदी 
(धपतृयज्ञातील) 

३१ पद, २ अं, २६ धतल 
चौरस 

१·८२ ३६ पद × २७ पद 
आयत 

५·१८   

सौत्ामधण वेदी १८ पद चौरस १·८६ १८ पद चौरस ५·२६   

मरु् वेदी     ६ अरस्त्म ३ 
अरस्त्न 

४ 
अरस्त्न 

१०·१·२·५  

वरुण वेदी     ६ अरस्त्न १ १/२ 
अरस्त्न 

२ 
अरस्त्न 

१०·१·२·५  

 
मण् पाचंी माधहती 

प्राग्वंश मण् प १६ प्रक्रम लाबं, १२ प्रक्रम रंुद 
आयताकृधत. (१-८८) 

 १० अरस्त्न चौरस 
(१०·१·३·१) 

१ ) सदसापासून हधवधानमं प 
पूवेक े ४ प्रक्रमावंर असतो (बौ. 

१·९६, मा. १०·१·३·२) 
सदसमण् प १० पद (पू. प.), २७ अरस्त्न (उ. 

द.) (१·९३-९४) ककवा १० 
प्रक्रम, १८ अरस्त्न (१·९५) 

९ अरस्त्न (पू. प.), 
२७ अरस्त्न (उ. 
द.) (७·१-३) 

९ अरस्त्न (पू. प.) 
(१०·१·३·२) २७ अ. 

(द. उ.) 
(१०·१·३·६) 

२ ) आहवनीय अग्नीपासून महावेदी ६ 
प्रक्रम अंतरावर असते (बौ. १·९१) 

हधवधानमण् प १० ककवा १२ प्रक्रम चौरस 
(१·९६) 

 १२ प्रक्रम चौरस 
(१०·१·३·२) ३) महावेदी व सदस याचं्या मधील 

अंतर १ प्रक्रम असते (बौ. १·९२) आग्नी ध्रीयमण् प ५ अरस्त्न चौरस (१·१०३)  ६ अरस्त्न चौरस 
(१०·१·३·३) 

माजालीयमण् प ५ अरस्त्न चौरस (१·१०४-१०५)   ४) सदसाच्या पूवाधापासून २ प्रक्रम 
अंतर सो ून २ प्रादेश व्यासाच्या व २ 
प्रादेश अंतर असलेल्या धधष्ट्ण्या 

असतात. 

—कात्यायन शुल्बसूत्ातं ही माधहती धदलेली नाही. 
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(१) शम्यामात्ी (३२ × ३२ अंगुले); (२) धवतृतीया (महावदेीच्या एकतृतीयाशं के्षत्िळाची); (३) 
अपधरधमता (४) युगमात्ी (८६×८६ अंगुले; १६३·४×१६३·४ सें. मी.) (५) दशपदा (१० चौरसपद 
के्षत्िळाची) व (६) चाळीस चौरसपद के्षत्िळाची. 

 
बहुतेक यज्ञातं उत्तरवदेी ३२×३२ अंगुलाचंी (६०·८×६०·८ सें. मी.) असते (बौ. सु. सू. ३१·७९). 

धपतृमेध यज्ञातील उत्तरवदेी ही धवतृतीया असते. (बौ. शु. सू. १·८१). सोमयज्ञातील उत्तरवदेी दशपदा 
असते. (आ. शु. सू. ६·२०) 
 
महावेदी 
 

सौधमकी यज्ञातं महावदेीची प्राची ३६ पद (ककवा प्रक्रम अनुक्रमे १०२६ सें. मी. ककवा २०५२ सें. 
मी.), पधिमेक ील बाजू ३० पद (ककवा प्रक्रम अनुक्रमे ८५५ सें. मी. ककवा १७१० सें. मी.), व पूवेक ील 
बाजू २४ पद (ककवा प्रक्रम अनुक्रमे ६८४ सें. मी. ककवा १३६८ सें. मी.) असते (बौ. शु. सू, १·९०; मा. शु. सू. 
१०·१·३·४; आ. शु. सू. ५·१-५). पूवेक े यूपाचं्या खड्याड्यापंासून महावदेीचे अतंर १ पद (१५ अंगुले) 
असते. (मा. शु सू. १०·१·३·३). पधिमेक े आहवनीय अग्नीपासून महावदेी ६ प्रक्रम (१८० अंगुले = ३४२ 
सें. मी.) अतंरावर असते. (बौ. शु. सू. १·९१). महावदेीची प्राची, प्राग वशं मं पाची प्राची व आहवनीय 
आधण गाहथपत्य अग्नी याचें मध्य जो णारी रेषा एका सरळ रेषेत असतात. (आकृधत १) 

 
धशखंध नी वदेी (बौ. शु. सू. १·१०८-१०९; मा. शु सू. १०·१·३·८) हा महावदेीचाच प्रकार असून 

धहची रचना जेव्हा यज्ञासाठी ११ यूप लागतात तेव्हा करतात. ही वदेी एकादधशनी वदेी सारखी (११ यपू 
असलेली) असते. िक्त एकादधशनी वदेी व यूप यातं वर साधंगतल्याप्रमाणे १५ अगुंलाचें अंतर असते; तर 
धशखंध नी वदेीत यपू धतच्या पूवेक ील बाजूत अधे घुसलेले असतात. मात् ११ यूप, ज्याचं्या प्रत्येकामधील 
अंतर १०४ अंगुले असते असे, वदेीच्या बाहेर न जाण्यासाठी वदेीचे माप वाेवाव ेलागते. यासाठी प्रक्रमाचे 
माप जे नेहमीच्या वदेींसाठी ३० अंगुलाबंरोबर असते ते ५० अंगुले, १८ धतल (९५·९५ सें. मी) (बौ. शु. सू. 
१·१०७); ककवा ५० अंगुले ७ धतल (९५·४७५ सें. मी.) (मा. शु. सू. १०·१·३·७), ककवा ४८ अंगुले २९ धतल 
(९२·७२ सें. मी.) (का. शु. सू. ६·९) इतके असाव ेअशा सूचना शुल्बसूत्ातं धमळतात. 
 
आिखी काही वेदी 
 

सौत्रामिी वेदी :— या वदेीचे के्षत्िळ महावदेीच्या के्षत्िळाच्या एकतृतीयाशं असते; ३२४ चौरस 
पद (बौ. शु. सू. १·८५, आ. शु. सू. ५·२२) व धतच्या के्षत्िळाच्या एकतृतीयाशं के्षत्िळात आहुती देतात. 
धहची प्राची १२ पद (३४२ सें. मी.), पधिमेक ील बाजू १० पद (२८५ सें. मी.) व पूवेक ील बाजू ८ पद 
(२२८ सें. मी.) अशी समधिभजु समलंब चौकोनाकृधत ककवा १८ पद (५१३ सें. मी.) बाजू असलेल्या 
चौरसाप्रमाणे असते. (आ. शु. सू. ५·२४-२७). 
 

मरुत् वेदी:— धहची प्राची ६ अरस्त्न (१४४ अंगुले = २७३·६ सें. मी.), पधिमेक ील बाजू ४ अरस्त्न 
(९६ अंगुले = १८२·४ सें. मी.) व पूवेक ील बाजू ३ अरस्त्न (७२ अंगुले = १३६·८ सें. मी.) असते. ही वदेी 
पशुबंध यज्ञातील यजमानवदेी सारखीच मापाने व आकाराने असते. (मा. शु. सू. १०·१·२·५). 



 अनुक्रमणिका 

वरुिवेदी– वरुणप्रघास यज्ञाची वदेी, धहची प्राची ६ अरस्त्न (१४४ अंगुले = २७३·६ सें. मी.), 
पधिमेक ील बाजू २ अरस्त्न (४८ अंगुले = ९१·२ सें. मी.) व पूवेक ील बाजू १½ अरस्त्न (३६ अंगुले = 
६८·४ सें. मी.) असते. (मा. शु. सू. १०·१·२·५) 
 

शाणमत्र वेदी– पशुश्रपकाचा (खाटकाचा) अग्नी. ही वदेी चात्वालापासून १ प्रक्रम (५७ सें. मी) 
अंतरावर उत्तरेक े असते. ती पशूचंी संख्या जास्त असल्यामुळे मोठी करावयाची असल्यास धतचे माप 
उत्तरेक े वाेवाव,े ककवा ती चात्वालाच्या दधक्षण बाजूक े असते. (मा. शु. सू. १०·३·१·८; १०·३·४·२९) ही 
वदेी चौरसाकृधत असून १ बाहू (४२ अंगुले = ७९·८ सें. मी.) लाबं, १ बाहू रंुद व १½ बाहू (६३ अंगुले = 
११९·७ सें. मी.) उंच असते. (मा. शु. सू. १०·३·१·९). 
 

वासुवेदी– प्राची ५ अरस्त्न (१२० अंगुले = २२८ सें. मी.), पधिमेक ील बाजू ८० अंगुले (१५२ सें. 
मी.) व पूवेक ील बाजू ६० अंगुले (११४ सें. मी.) असते. उत्तर व दधक्षण बाजू वतुथळ खण् ाने आखलेल्या 
असतात. जर वदेी मातीची बनधवली असेल तर पूवथ पधिम बाजू देखील वतुथळखण् ाने आखाव्या लागतात. 
वदेी धवटानंी रचलेली असेल तर पूवथ पधिम बाजू सरळ असतात (मा. शु. सू. १०·३·२·२१-२५). 
 
अस्ग्नणचर्ती 
 

धनरधनराळ्या यज्ञातं कामनेप्रमाणे ज्या प्रमुख वदेीवरती हव्यकव्य केले जाते धतला अस्ग्नधचधत 
म्हणतात. या अस्ग्नधचधत धनरधनराळ्या आकाराच्या असतात. यातील तीन प्रमुख धचधत या पक्षाच्या 
आकाराच्या असून त्यानंा श्येनधचधत, कंकधचधत व अलजधचधत म्हणतात. श्येन म्हणजे ससाणा. कंक व 
अलज हे ससाण्याच्याच जातीचे पक्षी आहेत. स्वगथप्राप्तीची ज्याला इच्छा आहे. त्याने या धचधत रचून यज्ञ 
करावा असे म्हटले आहे. (बौ. शु. सू. ३·१; आ. शु. सू. १५·१, १८ १). इतर धचधत या धत्कोणाकार 
(प्रउग); समभजु चौकोनाकार (उभयतः प्रउग), द्रोणाप्रमाणे, रथाच्या चाकाप्रमाणे वतुथळाकार, 
श्मशानधचती व कासंवाच्या आकाराची (कूमथ) धचधत अशा धदलेल्या आहेत. 
 

प्रउग व उभयतः प्रउग या धचती त्याचं्या नावंाप्रमाणे अनुक्रमे धत्कोणाकार व समभजु चौकोनाकार 
असतात. सध्या असलेल्या व यापुे े ज्माला येणा्या भाऊबंदाचंा नाश व्हावा अशी ज्याची इच्छा असेल 
त्याने या धचती रचाव्यात असे सागंतात (आ. शु. सू. १२ ७,१२·१२). 
 

द्रोणधचधत ही चौरसाकृधत ककवा वतुथळाकृधत असते. द्रोण धरण्यासाठी जशी दा ंी असते तशी येथेही 
चौरसाकृधत दा ंी असते. दा ंीचे के्षत्िळ द्रोणाच्या के्षत्िळाच्या ⅒ असते. (मा. शु. सू. १०·३·६·७, आ. 
शु. सू. १३·१३) बौधायन शुल्बसूत्ाप्रमाणे दा ंीचे के्षत्िळ द्रोणाच्या के्षत्िळाच्या ⅟२५ इतके असते (६·८) 
ज्याला भरपूर अन्नप्राप्तीची इच्छा आहे त्याने द्रोणधचधत रचावी (आ. शु. सू. १३·६) 
 

रथाच्या चाकाप्रमाणे असलेली धचती भरीव अथवा नाधभ, आरे, नेधम असे अवयव असलेली व 
आराचं्या मधला भाग पोकळ असलेली अशा दोन प्रकारची असते. ज्याला शत्ूंप्रमाणे असलेल्या भाऊबंदाचंा 
नाश व्हावा अशी इच्छा असते त्याने ऱथचक्रधचधत रचावी. (आ. शु. सू. १२·१६). 
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श्मशानधचधत ही चौरसाकृधत असून धवटाचंी मा ंणी अशी करतात की ती सूधचस्तंभधछन्नकाप्रमाणे 
(Frustrum of a Pyramid) धदसते. आपस्तंबशुल्बसूत्ाप्रमाणे स्मशानधचती वतुथळाकृधतदेखील असते. 
(१४·१०-११), परंतु तेथे वतुथळाकृधत स्मशानधचतीची आखणी धदलेली नाही. तसे पाहता कोठल्याही 
शुल्बसूत्ातं धदलेली नाही. मानवशुल्बसूत्ातं िक्त स्मशानधचतीच्या भोवती वतुथळ अथवा चौरस आखतात 
एव्हेाच उल्लेख आहे (१०·३·३·६). ज्यानंा धपतृलोकातं आपली वृद्धी, भरभराट व्हावी अशी इच्छा आहे 
त्यानंी स्मशानधचधत रचावी. (आ. शु. सू. १४·९). 
 

कूमथधचधत ही कासंवाच्या आकाराची असून ती दोन प्रकारची असते; वक्र अवयव असलेली व 
वतुथळाकार. ब्रह्मण लोकावर जय धमळवावयाची ज्याला इच्छा आहे त्याने कूमथधचधत बाधंावी (बौ शु. सू. ९·१-
२). बौधायन शुल्बसूत्ाखेरीज इतर शुल्बसूत्ातं ह्या धचतीची माधहती नाही, उल्लेखसुद्धा नाही, यावरून ही 
धचधत रचून यज्ञ करण्याची प्रथा पुेे नष्ट झाली असावी. 
 

छ्दधचधत नावाची एक धचती आहे. हा वास्तधवक धचतींचा प्रकार नसून धचती रचण्याचा प्रकार 
आहे. काम्य अस्ग्नधचती (प्रउग, उभयतः प्रउग, द्रोण, रथचक्र, श्मशान व कूमथ) या प्रत्यक्ष धवटानंी न रचता 
धवटा रचताना जे मंत् म्हणतात ते म्हणनू व त्या त्या धठकाणी ती ती वीट ठेवली असे केवळ हाताने दाखवनू 
धचती रचतात. या धचती रचण्याच्या प्रकाराला छंदधचती म्हणतात. (आ. शु. सू. १४·१६-१८) 
 

धचतींमध्ये धवटा रचावयाचे आणखी प्रकार आहेत. धवटा रचताना त्याचं्या थरामंध्ये ओली माती अशी 
ठेवावी की धचतीचा आतील भाग उंच व जसजेसे क ाकं े जाऊ तसतशी अस्ग्नधचधत उतरती होत जाईल. 
यास ‘समूह्य’ पद्धतीची रचना म्हणतात (आ. शु. सू. १४·१-२) कूमथधचतीत मध्यभागी ओली माती जास्त व 
क ाशंी थो ी ठेवतात यामुळे कासंवाची पाठ उंच धदसते (बौ. शु. सू. १०·१३-१४). ज्यानंा खूप जनावराचंी 
इच्छा असेल त्यानंी धवटाचंी रचना समूह्य पद्धतीने करावी. या उलट द्रोणधचधत रचताना क ानंा ओली 
माती जास्त ठेवावी व मध्यभागी कमी ठेवावी म्हणजे आतील भाग खोलगट धदसेल. (बौ. शु. सू. १०·१५) 
 

धवटाचंी मा ंणी प्रादधक्षण्य धरतीने केली म्हणजे धतला ‘पधरचाय्य’ पद्धधत म्हणतात. अप्रादधक्षण्य 
रीतीने (उजवीक ून  ावीक े) अशी धवटाचंी जी मा ंणी धतला ‘उपचाय्य’ पद्धधत म्हणतात. ज्यानंा 
गावाच्या मालकीची इच्छा असते त्यानंी धवटाचंी मा ंणी पधरचाय्य अथवा उपचाय्य पद्धतीने करावी (आ. शु. 
स. १४·५-८). 
 
पक्षाचं्या आकाराच्या णचर्ती 
 

श्येन, कंक, व अलज या पक्षाचं्या आकाराप्रमाणे असलेल्या तीन अस्ग्नधचधत आहेत. श्येनधचधत ही 
महत्वाची व रचावयास काहीशी अवघ  आहे. 
 

श्येनधचतीचे दोन प्रमुख प्रकार आहेत. पधहल्या प्रकाराला चतुरस्त्र (चौरसाकार) श्येनधचधत 
म्हणतात तर दुस्या प्रकारच्या श्येनधचतीचा आकार उ त्या पक्षाच्या सावलीसारखा असतो (बौ. शु. सू. 
३·२-६, ३·९) 
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चरु्तरस्त्र श्येनणचणर्त- या श्येनधचतीला शरीर (आत्मा), पंख व पुच्छ असतात पण ते सवथ चौरसाकृधत 
असतात. या श्येनधचतीला शीषथ नसते. या धचतीचे के्षत्िळ ७½ चौरस पुरुष असते (बौ. शु. सू. ३·१७-२२; 
आ. शु. सू. ८·४-८). मानव शुल्बसूत्ातं ही धचती ७¾ चौरस पुरुष के्षत्िळाची असते. ¼ चौरस पुरुष 
के्षत्िळाचे शीषथ असते (मा. शु. सू. १०·२·५ ६-७). इतर अवयव, शरीर, पंख व पुच्छ ही इतर 
शुल्बसूत्ातंील धचतींप्रमाणेच चौरसाकृधत व त्याच मापाच्या असतात. शीषथदेखील चौरसाकृधत असते. इतर 
शुल्बसूत्ातंील शीषथधवरधहत चौरसाकृधत श्येनधचधत व मानवशुल्बसूत्ातंील शीषासह चतुरस्त्र श्येनधचधत हा 
दोघातंील महत्वाचा िरक आहे. 
 

सवथ शुल्बसूत्ापं्रमाणे आत्म्याचे के्षत्िळ ४ चौरस पुरुष (२ पुरुष लाबंी व २ पुरुष रंुदी), एका 
पंखाचे के्षत्िळ १⅕ चौरस पुरुष (१⅕ पुरुष लाबंी व १ पुरुष रंुदी) व पुच्छाचे के्षत्िळ १⅒ चौरस पुरुष 
(१⅒ पुरुष लाबंी व १ पुरुष रंुदी) असते. एकंदर के्षत्िळ ४ + २⅖ + १⅒) ७½ चौरस पुरुष येते. 
मानवशुल्बसूत्ातंील धचतीत शीषाचे ¼ चौरस पुरुष (½ पुरुष लाबंी व ½ पुरुष रंुदी) के्षत्िळ जास्त 
असते. येथे एकंदर के्षत्िळ ७¾ चौरस पुरुष होते. 
 

बौधायन तसेच आपस्तंब शुल्बसूत्ातं चौरस धवटानंी श्येनधचधत रचावयाची एक पद्धत व आयताकार 
धवटानंी रचावयाची दुसरी पद्धत अशा दोन रीती धदल्या आहेत. (बौ. शु. सू. ३·१-४०, ३·४१-६१; आ. शु. 
सू. १०·१-८, १०·१-१९). मानवशुल्बसूत्ातं धवटाचं्या आकारानुसार तीन पद्धधत धदल्या आहेत. यातील 
धचतीचे पधहले दोन प्रकार आयताकार धवटानंी रचतात व धतस्या पद्धतीची चौरसाकार श्येनधचती चौरस 
धवटानंी रचतात. (मा. शु. सू. १०·२·१·१-८, १०·२·२·११-१२, १०·३·४·१८-२२). 
 

बौधायन शुल्बसूत्ातं धदलेल्या चौरसाकृधत श्येनधचतीतील धवटाचंी मा ंणी ही अधधक रुधचपूणथ 
आहे. धवटाचं्या मा ंणीबद्दल सूत्कारानंी धदलेले सवथ धनयम त्यांत पाळलेले आहेत. मुख्यतः धवटा या 
प्राचीच्या दो्ही बाजूस समधमत आहेत. आपस्तंब शुल्बसूत्ातील चौरस धवटाचं्या साहाय्याने बाधंावयाच्या 
श्येनधचतीत धवटा समधमत रीतीने रचता येत नाहीत. या दो्ही शुल्बसूत्ातंील धवटाचंी संख्या प्रत्येत थरांत 
२०० असून पाचं थरामंध्ये एकंदर १००० धवटा लागतात. मानवशुल्बसूत्ातं धदलेल्या धचतीत प्रत्येक 
थरातंील धवटाचंी संख्या धनरधनराळी असून एकंदर धवटाचंी संख्या एक हजाराहून जास्त येते. धवटाचं्या 
मा ंणीबद्दल असे म्हणता येईल की, बौधायनानंी प्रत्येक धचतीकधरता जे धवटाचें आकार व मा ंणी 
साधंगतली आहे ती सौंदयथदृष्ट्ट्या उत्तम व धवटाचं्या मा ंणीचे संपूणथ धनयम तंतोतंत पाळणारी अशी आहे. 
त्याचं्यानंतर ज्या सूत्कारानंी धनराळी पद्धत साधंगतली आहे त्यामुळे बौधायनाचं्या मा ंणीहून सुधारणा न 
होता उलट त्या तुलनेने असुंदर व धवटाचं्या मा ंणीचे सवथ धनयम न पाळणा्या अशा आहेत. बौधायनावंर 
इतर सूत्कारानंा काहीच सुधारणा करण्यास जागा नाही इतकी उत्तम धवटाचंी मा ंणी प्रथमतःच त्यानंी 
धदली आहे. 
 
पक्षाच्या आकाराप्रमािे असलेल्या णचर्ती 
 

श्येनधचधत, कंकधचधत व अलजधचधत याचंी धनरधनराळ्या शुल्बसूत्ातं धदलेली मापे सारणी ४ मध्ये 
एकधत्त केली आहेत. कंकधचधत व इतर धचती यामधील मुख्य िरक म्हणजे कंकधचतीत पचु्छाच्या खाली 
पक्षाचे पाय दाखधवतात, व इतर धचतीत ते नसतात. श्येन, कंक व अलजधचतीत आत्म्याचे माप एकच 
असाव ेअसे आपस्तंब शुल्बसूत्ातं म्हटले आहे (२१·८) परंतु हा धनयम इतर शुल्बसूत्कारानंी पाळलेला 
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नाही. इतर शुल्बसूत्ातं आत्मा, पंख, पुच्छ व शीषथ याचंी मापे धनरधनराळी आहेत येवेेच नव्हे तर एकाच 
शुल्बसूत्ातं त्या धचतींच्या दोन पद्धधत धदल्या असतील तर तेथेदेखील ते माप धनराळे असते. 
 

या धचतींची आखणी बौधायन शुल्बसूत्ातं नेहमीच्या भौधमधतक पद्धतीने धदली आहे. धचतींची िक्त 
मापे धदली आहेत व आयत, चौरस कसे आखावते याचे भधूमतीच्या भागातं जे धववचेन केलेले आहे त्याचा 
उपयोग करून धचती आखावी अशी अपेक्षा आहे. आपस्तंब शुल्बसूत्ातं तर तसे स्पष्ट म्हटले आहे (२१·१३). 
आपस्तंब शुल्बसूत्ातं चौरस आकाराच्या (३०×३० अंगुलाचं्या ५७×५७ सें. मी.) धवटा मा ूंन या धचतींच्या 
आखणीची धनराळी रीत धदली आहे. मानवशुल्बसूत्ातं दोरीच्या मदतीने श्येनधचधत कशी आखावी याचे 
सागंोपागं वणथन आहे. ही पद्धधत ऋस्त्वजाने पाठ करून व त्याप्रमाणे श्येनधचतीच्या आखणीची कवायतही 
अंगवळणी पा ून घ्यावी ह्या अपेके्षने ही रीत धदलेली धदसते. असे वाटते की बौधायनसूत्काळी धचती का व 
कशी आखावी याचे तत्व धतची आखणी करणा्यास माधहती हव ेअशी अपेक्षा असावी. मानवशुल्बसूत्काळी 
आखणीची रीत इतकी सामा्य झाली की त्यामुळे सूत्कारानंी अशी रीत धदली आहे की श्येनधचतीची 
भधूमधत, धतचे के्षत्िळ याची जरी धतची आखणी करणारास कल्पना नसली तरीही त्याने शुल्बसूत्ातं 
धदलेली रीत जर तंतोतंत अमलात आणली तर आपोआपच श्येनधचधत अचकूधरत्या आखली जाईल. 
आपस्तंब शुल्बसूत्ातं या दो्ही रीतींचा सम्वय साधला आहे. 
 

सारिी — ४ 
श्येनधचधत 

(सवथ आक े अंगुलात आहेत. १ अंगुल = १·९ सें. मी.) 
शुल्बसूत्  आत्मा   शीषथ   पंख   पुच्छ  

 लाबंी रंुदी कोपरे लाबंी रंुदी कोपरे लाबंी रंुदी बाकं पधिम 
बाजू 

पूवथ 
बाजू 

रंुदी 

बौ.शु.सू. 
४·२६ ३६ 

२४० १५० ४५ ८२½ ६० ३० २१० १५० ९० २४० ६० ९० 

बौ.शु.सू. 
४·४४ -६७  

२४० १४४ ४८ ५४ ४८ २४ २५२ १६२ ७२ १९२ ४८ ७२ 

मा.शु.सू 
१०·३·५·१-६ 

२१० १२० ३० ७५ ६० ३० २४० १५० १०८ २४० ६० ९० 

आ.शु .सू. 
१५·१-२५ 

२४० १८० ६० ६० ६० ३० १८७ १२०  १८० ६० १२० 

आ.शु.सू. 
१८·१- २४ 

२४० १८० ६० ६० ६० ३० २४७½ १२० ५०·७३ २४० ६० ९० 

             
कंकधचधत 

शुल्बसूत्  आत्मा   शीषथ   पंख   पुच्छ  
 लाबंी रंुदी कोपरे लाबंी रंुदी कोपरे लाबंी रंुदी बाकं पधिम 

बाजू 
पुवथ 
बाजू 

रंुदी 

बौ.शु.सू. 
४·७५-९१ 

२४० १४४ ४८ ७२ ४८ २४ २४६ १४४ १०८ १९२ ४८ ७२ 

मा.शु.सू 
१०·३·५·१-६ 

२१० १२० ३० १२० ६० ३० २४० १५० १०८ १८० ६० ६० 
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अलजधचधत 

शुल्बसूत्  आत्मा   शीषथ   पंख   पुच्छ  
 लाबंी रंुदी कोपरे लाबंी रंुदी कोपरे लाबंी रंुदी बाकं पधिम 

बाजू 
पूवथ 
बाजू 

रंुदी 

बौ.शु.सू. 
४·९२-९९ 

२४० १४४ ४८ ७२ ४८ २४ २६४ १४४ १२० १९२ ४८ ७२ 

मा.शु.सू २१० १२० ३० ४५ ६० ३० २४० १५० १०८    
 

अस्ग्नणचर्ती रचण्याचा काळ 
 
चौरसाकृधत श्येनधचधत धवटाचं्या पाच थरानंी व मातीच्या सहा थरानंी रचतात. जर तीन उपसद 

धदवस असतील तर पधहल्या धदवशी धवटाचें दोन थर रचावते, दुस्या धदवशी तीन थर रचावते. जर उपसद 
सहा धदवस असेल तर प्रत्येक धदवशी एक थर रचावा (५ धदवसातं धवटाचें पाच थर व सहाव्या धदवशी 
मातीचा सहावा थर) जर उपसद बारा धदवस असेल तर एक धदवस ओल्या मातीचा थर तर दुस्या धदवशी 
धवटाचंा थर अशी धचतीची रचना करावी (मा. शु. सू. १०·२·२·१४) या धनयमाप्रमाणे वषथभरात सारखे धवभाग 
करून गु घ्यापयथत (३० ककवा ३२ अंगुले, ५७ ककवा ६०·८ सें. मी. उंच) ककवा त्याच्या दुप्पट अथवा धतप्पट 
उंचीची धचती रचावी. प्रथमवषी गु घ्यापयथतची धचती, नंतरच्या वषी त्याच्या दुप्पट उंचीची म्हणजे 
नाभीपयथ् त (६४ अंगुले, १२१·६ सें. मी. उंच) व धतस्या वषी धतप्पट उंचीची (९६ अंगुले, १८२·४ सें. मी. 
उंच) धचती बाधंावी (मा. शु. सू. १०·२ २·१५; आ. शु. सू. १०·१८-२१). प्रथम अस्ग्नधचती एक हजार 
धवटाचंी, दुसरी दोन हजार धवटाचंी व धतसरी तीन हजार धवटाचंी याप्रमाणे उत्तरोत्तर उंच उंच अस्ग्नधचधत 
रचावी (आ. शु. सू. १०·१८-२१). 
 
अस्ग्नणचर्तींणवषयी काही सामातय माणहर्ती— 
 

प्रथम अस्ग्नधचतीचे (पधहल्यादंाच रचण्यात येणा्या) के्षत्िळ ७½ चौरस पुरुष असते. काहींच्या 
मते प्रथम अग्नी हा १½ चौरस पुरुष के्षत्िळाचा असून पंख, पुच्छ व शीषथ या धशवाय तो रचावा. परंतु 
बौधायन व त्याचप्रमाणे आपस्तंब शुल्बसूत्ापं्रमाणे प्रथम अस्ग्नधचधत श्येनाच्या आकाराची म्हणजे शरीर, 
पंख, पुच्छ याचं्यासह करावी. धशवाय आणखी एका धनयमाप्रमाणे मोठा अग्नी रचल्यावर लहान के्षत्िळाचा 
अग्नी रचू नये (बौ. शु. सू. २·१८; आ. शु. सू. १०·२५). श्येन हा पक्षी आहे. व अस्ग्नधचतीचा आकार उ त्या 
श्येनपक्षाच्या सावलीसारखा असतो. या उ त्या पक्षाला जर पंख नसतील तर तो खाली प ेल. तेव्हा 
ज्याअथी पंख-पुच्छाधशवाय श्येन पक्षी नसतो. व ७½ चौरस पुरुष के्षत्िळाहून कमी के्षत्िळ असलेल्या 
श्येनधचतीत पखं व पुच्छ नसतात, त्या अथी प्रथम अग्नीचे के्षत्िळ ७½ चौरस पुरुष असते. (बौ. शु. सू. २ 
१४-२२). 
 

काहंीच्या मते प्रउग वगैरे काम्यधचधत १½ चौरस परुुष — के्षत्िळापासून रचतात. याला 
बौधायनाचंी मा्यता धदसते कारण अशा काम्यधचती रचण्याकधरता ज्या धवटा तयार करावयाच्या त्या 
अस्ग्नके्षत्ाच्या बाजंूच्या बाराव्या भागाने कराव्यात असा धनयम त्यानंी धदला आहे. (बौ. शु. सू. १०·१६-१८). 
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प्रथम अग्नीचे के्षत्िळ याप्रमाणे ७½ चौरस पुरुष ठरल्यानंतर धितीय, तृतीय अग्नींचे के्षत्िळ एक 
चौरस पुरुषाने वाेवनू अनुक्रमे ८½ व ९½ चौरस पुरुष असाव.े याप्रमाणे अस्ग्नधचतीचे के्षत्िळ एक चौरस 
पुरुषाने उत्तरोत्तर वाेवीत १०१½ चौरस पुरुष के्षत्िळापयथत ्याव.े हे शवेटच्या अग्नीचे के्षत्िळ आहे. 
यापुे ेही जर अधधक क्रमाकंाचें यज्ञ कले तर १०१½ चौरस पुरुष के्षत्िळाचा अग्नी पनुः पु् हा करावा ककवा 
यापुे े अस्ग्नधचधत न रचता यज्ञ करावते (बौ. शु. सू. २·१-७). 
 

अश्वमेध यज्ञाच्या अस्ग्नधचतीचे के्षत्िळ २१½ चौरस पुरुष असते व अस्ग्नधचती रचलीच पाधहजे 
असा धनयम आहे. बौधायन शुल्बसूत्ापं्रमाणे अश्वमेधाच्या अग्नीचे के्षत्िळ नेहमीच्या अग्नीइतके (७½ 
चौरस पुरुष) ककवा त्याच्या धतप्पटीने असते (१०·२०). परंतु अश्वमेधाच्या अग्नीचे के्षत्िळ नेहमीच्या 
अग्नीच्या धतप्पट असते, २१½ चौरस पुरुष असते असा आग्रह दाखधवला आहे. (बौ. शु. सू. १०·२१; आ. 
शु. सू. २१·१४). 
 
मण्डप 
 

मण् प हे पके्क बाधंकाम नसून, तो बाबं ूव काप  यानंी तयार केलेला असतो. मण् पाचे प्रकार— 
१) प्राग्वशं मण् प, २) उदग वशं मण् प ककवा सदस, ३) हधवधान मण् प, ४) आग्नीध्रीय मण् प व ५) 
माजालीय मण् प. 
 

प्राग्वशं मण्डप– यज्ञगहृाच्या पधिम धदशलेा हा मण् प असतो. याचा आढ्याच्या बाबंूचा शें ा 
पूवथधदशके े असतो, म्हणजेच याची लाबंी पूवथपधिम असते म्हणून यास प्राग्वशं मण् प म्हणतात. याची 
पूवथ–पधिम लाबंी १६ प्रक्रम (४८० अंगुले, ९१२ सें.मी.) व दधक्षणोत्तर रंुदी १२ प्रक्रम (३६० अंगुले, ६८४ 
सें. मी.) असते. ककवा लाबंी १२ प्रक्रम (३६० अंगुले, ६८४ सें. मी.) व रंुदी १० प्रक्रम (३०० अंगुले, ५७० 
सें. मी.) असते. (बौ. शु. सू. १·८८). मानवशुल्बसूत्ापं्रमाणे प्राग्वशं मण् प १० अरस्त्न (२४० अंगुले, ४५६ 
सें. मी.) चौरस असतो. प्राग्वशं मण् पाची पूवेक ील बाजू व वदेीची पधिमेक ील बाजू यातं ९० अंगुलाचें 
(१७१ सें. मी) अंतर असते (१०·१·३·१). हा मण् प चारी धदशानंी झाकंलेला असतो व चारी धदशानंा एक 
अरस्त्न (२४ अंगुले, ४५·६ सें. मी.) रंुदीची चार व ईशा्य कोप्यात एक अशी पाच दारे असतात. या 
मण् पातं १२ प्रक्रमाचंी (चौरस प्रक्रमाचंी?) जागा मोकळी असते (बौ. शु. सू. १·८९). 
 

उदग् वंश मण्डप ककवा सदस— सदस म्हणजे सभास्थान. यज्ञ चालधवणा्या ऋस्त्वजाचें हे मुख्य 
कायथस्थान असून येथेच त्याचं्या धधष्ट्ण्या असतात, ज्यावर त्याचें होमहवन चालते. हा मण् प महावदेीच्या 
पधिम अंगास व प्राग वशं मण् पाच्या पूवेक े असतो. याचा आढ्याच्या बाबंूचा शें ा उत्तरेक े असल्याने 
याला उदग वशं मण् प म्हणतात. याची दधक्षणोत्तर लाबंी २७ अरस्त्न (६४८ अंगुले १२३१·२ सें. मी.) व 
पूवथपधिम रंुदी १० पद ककवा १० प्रक्रम (१५० ककवा ३०० अंगुले, २८५ ककवा ५७० सें. मी.) असते. लाबंी १८ 
अरस्त्न (४३२ अंगुले, ८२०·८ सें. मी.) देखील असू शकते (बौ. शु. सू. १·९३-९५). आपस्तंब 
शुल्बसूत्ाप्रमाणे सदसाची दधक्षणोत्तर लाबंी २७ ककवा १८ अरस्त्न व पूवथ-पधिम रंुदी ९ अरस्त्न (२१६ अंगुले, 
४१०·४ सें. मी.) असते (७·१-२). मानव शुल्बसूत्ातं हेच माप धदलेले आहे (१०·१·३·६). सदस व वदेी 
यामधील अतंर १ प्रक्रम (३० अंगुले, ५७ सें. मी.) असते (बौ. शु. सू. १·९२; मा. शु. सू. १०·१·३·१). याच्या 
पूवथ व पधिम बाजूस दोन दारे असतात. उत्तरेक े शें े करून नऊ वासे घालतात. पूवथ व पधिम या 
दोहोंबाजूचे खाबं ठेंगणे असतात त्यामुळे मण् प दुपाखी धदसतो. 
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हणवधान मण्डप– सोमवल्ली व इतर हव्यद्रव्य ज्या दोन गाड्यातून आणतात त्या गाड्या या 
मण् पात ठेवतात (मा. शु. सू. १०·३·१·५). या गाड्यानंा हधवधान म्हणतात म्हणनू त्याचं्यासाठी असलेल्या 
मण् पास हधवधान मण् प म्हणतात. या मण् पात गाड्या दधक्षणोत्तर ठेवतात. सदसापासून हा मण् प 
पूवेक े ४ प्रक्रम (१२० अंगुले, २२८ सें. मी.) अंतरावर असतो. हा मण् प १० ककवा १२ प्रक्रम (३०० ककवा 
३६० अंगुले, ५७० ककवा ६८४ सें.मी.) लाबंीचा चौरसाकृधत असतो (बौ. शु. सू. १·९६: मा. शु. सू. 
१०·१·३·२). हधवधान मण् प व उत्तरवदेी या मधील अंतर ६½ प्रक्रम (१९५ अंगुले, ३७०·५ सें. मी.) असते 
(मा. शु. सू. १०·१·३·२). 
 
आग्नीध्रीय व मािालीय मण्डप (आकृती १) 
 

हधवधान मण् पाच्या उत्तरेस आग्नीध्रीय मण् प व दधक्षणेस माजालीय मण् प असतो. या मण् पातं 
त्या त्या ऋस्त्वजाची धधष्ट्ण्या असते. दार आग्नीध्रीय मण् पाच्या दधक्षणेस व माजालीय मण् पाच्या उत्तरेस 
असते (बौ. श. सू. १·१०५). दो्ही मण् प चौरसाकृधत असून त्याचंी बाजू ५ अरस्त्न (१२० अंगुले, २२८ सें. 
मी.) असते (बौ. शु. सू. १·१०३-१०४). मानवशुल्बसूत्ापं्रमाणे आग्नीध्रीय मण् पाची बाजू ६ अरस्त्न (१४४ 
अंगुले, २७३·६ सें. मी.) असून तो चौरसाकृधत असतो. (मा. शु. सू. १०·१·३·३). 
 

यज्ञस्थानातंील काही इतर गोष्टींची माधहती आता देतो. 
 

चात्वाल– उत्तरवदेीपासून काही अंतरावर एक खड  ा खणतात. तो चौरस असून त्याच्या बाजूची 
लाबंी १ शम्या (३२ अंगुले ६०·८ सें. मी.) ककवा ३६ अंगुले (६८·४ सें. मी.) असते (बौ. शु. सू. १-९९). 
उत्तरवदेी बाधंण्याकधरता जी माती वापरतात ती या खड्याड्यातून घेतात. 
 

उपरव– यज्ञगृहाच्या प्राचीच्या उजव्या बाजूला, प्राचीपासून एक प्रक्रम (३० अंगुले, ५७ सें. मी.). 
अंतरावर, हधवधान मण् पात, उजव्या बाजूच्या गा ीच्या आंसापुेे, जोख ापाशी उपरव असतात. हा २४ 
अंगुले (४५-६ सें. मी). लाबंीचा चौरसाकृधत दग  असून त्याच्या चारी कोप्यानंा चार, १२ अंगुले व्यासाचे 
खड  े असतात. येथे सोमवल्ली वाटून धतचा रस काेतात. जेथे दग ाचंा आवाज होतो ते उपरव (एषा ं
समीपे ग्रावाणा ं रव ं कुवथस््त इधत उपरवाः।) (बौ. शु. सू. १·१००-१०१, आ. शु. सू ७·४-६; मा. शु. सू. 
१०·३·२·२८). मानव शुल्बसूत्ातं (१०·३·२·२८) उपरवाचं्या खड्याड्याचंा व्यास १२ अंगुले नसून ९ अंगुले 
(१७·१ सें. मी.) धदलेला आहे. 
 

शुल्बसूत्रारं्तील भूणमणर्त 
 

आखिीसाठी लागिारी उपकरिे 
 

शुल्बसूत्ातं भधूमधत ही वदेी, अस्ग्नधचधत, मं प याचं्या जधमनीवरील आखणीच्या अनुषगंाने आलेली 
आहे. तेव्हा आखणी करताना जी उपकरणे वापरत असत त्याचंी माधहती प्रथम देतो. 
 

दोरी, कळक व खंुट्या ही मुख्य उपकरणे वदेी, अस्ग्नधचती तसेच धनरधनराळ्या मं पाचं्या 
आखणीसाठी धदलेली आहेत. 
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दोरी शण, बाल्व, कुश ककवा मंुज या गवताचंी तयार करतात. धतला तीन पदर असतात. दोरी 
नेहमी नव्याने तयार केलेली, बारीक, घट्ट पीळ असलेली, गवताची टोके बाहेर धदसत नाहीत, धजची जा ी 
सवथत् सारखी आहे, गाठंी नसलेली, अशी असावी. धतची लाबंी कमी अधधक ताणामुळे लहान अगर मोठी 
होऊ नये. (मा. शु. सू. १०·१·१·१). दोरीच्या दो्ही टोकानंा गाठंी असाव्यात (का. शु. सू. १·४). दोरीची 
लाबंी जी आकृधत आखावयाची धतच्यावर अवलंबनू असते. वदेीच्या आखणीकधरता धतची लाबंी २१४ 
अंगुलापंयंत (४०६ सें. मी.). असू शकते. (आ. शु. सू. ६·१७). मण् पासाठी १८ अरत्नींपयंत (४३२ अंगुले 
= ८२० सें. मी.). दोरी लागते. दोरीला शुल्ब हा संस्कृत शब्द आहे. दोरीने अस्ग्नधचतींची अचूक आखणी 
करणा्यास शुल्बधवद् म्हणतात. (मा. शु. सू. १०·२·१·१). 
 

अस्ग्नधचतीत श्येनधचधत िार महत्वाची आहे; म्हणून ती आखताना अचूकतेक े अधधक लक्ष धदलेले 
आहे. तेव्हा दोरीऐवजी कळक आखणीसाठी वापरात आणलेला आहे; कारण कळकाची लाबंी कमी जास्त 
होण्याचे कारण नाही. कळक कसा असावा याची माधहती कोणत्याही शुल्बसूत्ातं धदलेली नाही. कळक व 
दोरी यानंी धमळूनही श्येनधचतीच्या आखणीची रीत धदली आहे. (मा. शु. सू. १०·२·१·१–१४). 
 

कोणत्याही आखणीसाठी खंुटी (शकूं) आवश्यक आहे. पण ती कशी असावी याचे वणथन कोठे 
आेळत नाही. परंतु धदशा धनधितीसाठी जो शकूं वापरतात त्याच्या वणथनावरून खंुट्या कशा असाव्यात 
याचा काहीसा उलग ा होतो. 
 

णदशा णनणश्चर्ती 
 

कोणतीही अस्ग्नधचधत ही पूवाधभमुख रचावी असा धनयम आहे. (बौ. शु. सू. २·३८; मा. शु. सू. 
१०·३·१·३). तसेच कुठलीही वदेी, अगर धचती रचताना प्रथम ‘प्राची’ म्हणजे आकृतीच्या मध्यभागातूंन 
जाणारी (समधमधत अक्ष असलेली) पूवथ-पधिम रेषा धनधित करावी लागते. एव्हेेच नव्हे तर मण् प देखील 
पूवाधभमुख (प्राग्वशं), उत्तराधभमुख (उदग वशं) असे आखतात. तेव्हा धदशा ज्ञान व त्याचें धनधित स्थान 
धमळधवण्याची माधहती असणे आवश्यक आहे. 
 

बौधायन व आपस्तंब शुल्बसूत्ातं धदशा कशा धनधित कराव्यात याचे ज्ञान अध्याहृत धरलेले आहे, 
त्यामुळे येथे या धवषयाची काहीच माधहती धमळत नाही. मात् मानव व कात्यायन शुल्बसूत्ातं काहीशी 
माधहती धदलेली आहे. धदशा, धदवसा सूयाच्या साहाय्याने व रात्ी नक्षत्ाचं्या साहाय्याने ठरवीत असत. 
 
सूयावरून णदशा णमळवावयाची रीर्त 
 

जमीन प्रथम पाण्याच्या पृष्ठभागाइतकी समपातळीत आणावी (मा. शु. सू. १०·३·१·२). या जधमनीत 
शकूं अधा परुून, शकूंच्या लाबंी इतकीच दोरी घेऊन व शकूं मध्यस्थानी घेऊन वतुथळ आखाव.े शकूंचे अग्र 
अणीदार असाव.े सूयोदयापासून मध्या्हकाळापयंत शकूंच्या सावलीची लाबंी कमी होत जाते. त्याच्या 
टोकाची सावली वतुथळास जेथे स्पशथ करते तेथे एक खंुटी ठोकावी, ही पधिम धदशा दाखधवते. तसेच 
मध्या्हापासून सायकंाळपयंत सावलीची लाबंी वाेत पु्हा वतुथळास जेथे स्पशथ करते तेथे खंुटी ठोकावी, ही 
पूवथ धदशा दाखधवते. 
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वरील कामाकधरता वापरावयाच्या दोरीचे वणथन वर धदले आहे. वतुथळाच्या के्द्रस्थानी असलेला 
शकूं हा एकसारखा तासलेला, सरळ, वरच्या बाजूला तीक्ष्ण टोक असलेला असा खैराच्या लाक ाचा 
बनवावा. लाक ाच्या आतल्या भागाने तो तयार करावा (दारु मध्या्) त्याला धशरा व गाठंी असू नयेत. 
शकूंची लाबंी २४ अंगुले (४५·६ सें. मी.) असून लाबंीचा अधा भाग जधमनीत पुरलेला असावा; म्हणजेच 
जधमनीवर असलेला भाग १ २ अंगुले (२२·८ सें. मी.) पाधहजे. शकूंची तळाची पधरधी ६ अंगुले (११·४ सें. 
मी.) असावी. ककथ भाष्ट्यात शकूं हा हस्स्तदंताचा बनवावा व तो पुरताना शकूंचा तलमध्य व वरील टोक एका 
रेषेत असावते अशी जास्त माधहती धदली आहे (का. शु. सू. १·२). 
 

सूयथ सहा मधह्यातं ४७° धिरतो. तेव्हा वरील रीतीने धमळालेली प्राची सूक्ष्म नाही. (०°-५' चा 
िरक येतो.) थो ी दुरुस्ती लावावयास हवी. ती शुल्बसूत्कारानंी धदलेली नाही. कदाधचत ही दुरुस्ती 
अत्यंत थो ी असून जधमनीवर धदशा धनधिती करताना लावणे अवघ  म्हणनू धदली नसावी. सूयथ एके 
धठकाणी उगवत नाही याची माधहती शुल्बसूत्कालाच्याही अगोदर होती (सत्यप्रकाश, १९६५). 
 

नक्षत्रावंरून णदशा णनणश्चर्ती– कृधत्तका, श्रवण व पुष्ट्य नक्षते् पूवथ धदशलेा उगवतात. धक्षधतजापासून 
एक युग (८६ अंगुले = १६३·४ सें. मी.) अंतर वर आल्यावर त्याचं्या साहाय्याने पूवथ धदशा ठरवावी. ककवा 
धचत्ा व स्वाती या नक्षत्ाचं्या अंतराचा मध्यकबदू हा बरोबर पूवेस असतो. (मा. शु. सू. १०·१·१·३; 
१०·३·१·११). ही नक्षते् शुल्बसूत्काळी अचकू पूवेक े उगवत असतील. आता अथा् सूक्ष्म पूवेधदशपेासून 
ती थो ी ेळलेली आहेत. 
 

शुल्बसूत्रारं्तील मापे  
 

शुल्बसूत्ातं अंगुल हे ‘प्रमाण माप’ मानले आहे, व त्यावरून इतर मापे ठरधवली आहेत. अंगुल हे 
मापही धनधित लाबंी दाखवीत नाही. १४ अणू नावाच्या धा्याचे दाणे याचं्या जा ीइतके ककवा ३४ धतळाचें 
दाणे याचं्या जा ी इतके ते माप साधंगतले आहे. (बौ. शु. सू. १·४-५). ककवा यजमान अथवा अध्वयूथ याचं्या 
शरीरमानाप्रमाणे अंगुलाचे माप बदलू शकते. पुरुष जधमनीवर हात वर करून उभा राधहल्यावर मधल्या 
बोटाच्या टोकापंासून जधमनीपयंत जे अंतर ते एक पुरुष माप धरून व एक पुरुष लाबंी १२० अंगुलाइंतकी 
असते या कोष्टकाने अंगुलीचे माप काेाव.े (बौ. शु. सू. १·१९; मा. शु. सू. १०·१·४·५; आ. शु. सू. १५·१०; 
का. शु. सू. ५·९). मानवशुल्बसूत्ातं मात् यजमान रोगामुळे ककवा काही इतर कारणामुळे जर सवथसाधारण 
उंचीपेक्षा कमी उंचीची असेल तर अंगुलाचे माप कसे ठरवाव ेअसा प्रश्न उपस्स्थत करून त्याचे उत्तरही 
धदले आहे. सहा कमलपरागाचंी एकत् जा ी ही वासरू असलेल्या तीन वषांच्या गाईच्या केसाचं्या 
जा ीइतकी असते. अशा सहा केसाचं्या जा ीइतकी जा ी अळशीच्या बीची असते. सहा अळशीच्या धबया 
परस्परासं धचकटून ठेवनू जी लाबंी येईल ते अतंर एका जवसाच्या दाण्याच्या जा ीइतके असते असे 
जवसाचे सहा दाणे त्याचं्या जा ीला लागून ठेवले म्हणजे एक अंगुलाइतके अंतर धमळते. असे 
अधतसूक्ष्मपधरमाणापासून अंगुलाचे पधरमाण धवकधसत केलेले आहे. (मा. शु. सू. १०·१·४·१-४; १०·३·२·२). 
बौधायन व आपस्तंब शुल्बसूत्ातं ही माधहती धदलेली नाही. 
 

प्रत्येक शुल्बसूत्ाचं्या भाषातंराच्या शवेटी त्यातंील पधरमाणाचें कोष्टक धदले आहे. बौधायन 
शुल्बसूत्ातंील पधरमाणें प्रमाण धरली तर असे धदसते कीं बौधायन व आपस्तंब शुल्बसूत्ातं धवतस्स्त हे माप 
नाही. मानव व कात्यायन शुल्बसूत्ापं्रमाणे १ धवतस्स्त = १२ अंगुले (२२·८ सें. मी.) (अनुक्रमे १०·१·४·४ व 
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५·९). आपस्तंब शुल्बसूत्ाच्या कपर्मदस्वामींच्या भाष्ट्यातं १ धवतस्स्त = १३ अंगुले हे माप धदले आहे. (आ. शु. 
सू. ६·२३ वरील भाष्ट्य). मानवशुल्बसूत्ातं चवड्यावर उभे राहून हात वर करून आलेले माप १२५ अंगुले 
(२३७·५ सें. मी.) असते (१०·१·४·५) असे धदले आहे. या मापाचा उल्लेख इतर कुठल्याही शुल्बसूत्ातं 
नाही. मानव शुल्बसूत्ातं १ प्रादेश = १० अंगुले (१९ सें. मी.) (१०·१·४·४) तर आपस्तंब व बौधायन 
शुल्बसूत्ातं ते १२ अंगुले (२२·८ सें. मी.) धदले आहे. कात्यायन शुल्बसूत्ातं या पधरमाणाचा उल्लखे नाही. 
बौधायन शुल्बसूत्ातं नसलेली पण आपस्तंब शुल्बसूत्ातं असलेली पधरमाणे –१ अणूक = ३० अंगुले (५७ 
सें. मी.) (११·४); १ ऊवथस्थ = २० अंगुले (३८ सें. मी.) (११·६); १ नाधभ = ६४ अगंुले (१२१·६ सें. मी.) 
(१०·१९); १ आस्य = ९६ अंगुले (१८२·४ सें. मी.) (१०·२०); व १ धपधशल = १२ अंगुले (२२·८ सें. मी.) 
(७·१८). जी इतर शुल्बसूत्ातं नाहीत पण मानवशुल्बसूत्ातं आहेत ती मापे. १ कृष्ट्णल = ३ यव; १ मान = 
३ कृष्ट्णल, १ धनष्ट्क = ४ कृष्ट्णल (१०·१·४·६). ही कदाधचत लाबंीची मापे नसून वजनाची असावीत. तसेच 
१ अवथ = ६ अंगुले (११·४ सें. मी.) (१०·३·१·३). इतर सवथ पधरमाणे व त्याचें परस्परातंील संबधं सवथ 
शुल्बसूत्ातं एकच आहेत. 
 

 
चारि रथ 

 
शुल्बसूत्ातं धदलेल्या मापावंरून त्या काळी रथाच्या धनरधनराळ्या भागाचें माप काय होते, याचा 

बोध होतो. ह्या मापाचं्या बाबतीत सवथ शुल्बसूत्ातं एकवाक्यता आहे. चारण अथवा चारक्य रथाचे आंस, 
उभा दा ंा (ईषा) व जोख  याचंी मापे स्थूलमानाने आकृतीत दाखधवल्याप्रमाणे येतात. हा रथ खराब 
रस्त्यावर हाकंण्याकधरता वापरीत (बौ. शु. सू. १·१०–१२). शुल्बसूत्ातंील जानु, नाधभ, आस्य, ऊवथस्स्थ, 
अंगुल, धवतस्स्त, पद, पुरुष या मापाचं्या नावंावरून असे धदसते की मापे ही मनुष्ट्याच्या शरीराच्या 
अवयवावंरून प्रथम धेऊ लागले. तसेच कमलपराग, गाईचे केस, अळशीचे बी, जवसाचे बी व त्यावरून 
अंगुलाचे माप ठरधवलेले आहे, हे त्यावळेच्या लोकाचें शतेीशी व धनसगाशी असलेले दृे संबंधच दशथधवतात. 
 

शुल्बसूत्रारं्तील भूणमणर्तणवषयक ज्ञानाच्या मयादा 
 

शुल्बसूते् ही भधूमतीची पसु्तके नव्हेत. धनरधनराळ्या वदेी, अस्ग्नधचधत, मं प वगैरेंच्या 
आखणीकधरता जे भधूमतीचे ज्ञान आवश्यक आहे तेव्हेेच त्यात धदलेले आहे. भधूमतीतील काहंीं धसद्धातं 
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त्यातं धदलेले आहेत ते केवळ आखणीसाठी ज्या कृती धदल्यात त्यानंा कोणत्या धसद्धा्ताचा आधार आहे ते 
दशथधवण्याकरीता त्याचंा उल्लेख आहे. आधुधनक भू-सवेक्षणाच्या पुस्तकातंदेखील जधमनीची वा गावंाची 
आखणी करतानंा ककवा मोजणी करतानंा त्या कशा कराव्यात याची माधहती धदलेली असते. त्या 
रीतींकधरता ज्या सवथमा्य भौधमधतक धसद्धा्ताचंा उपयोग केलेला असतो ते धसद्धांत धदलेले असतात. पण 
याहून अधधक भधूमधतधवषयक माधहती त्या पुस्तकातं नसते व असावी अशी अपेक्षाही नसते. एकंदर 
भधूमतीच्या तत्कालीन ज्ञानाच्या माधहतीसाठी व त्यातं धदलेल्या धसद्धा्ताचं्या उपपत्तींसाठी तत्कालीन 
भधूमतीचे पसु्तकच पहावयास हव.े तेव्हा शुल्बसूत्ातं अमुक धसद्धा्त धदलेला नाही ककवा त्यांत धदलेल्या 
धसद्धा्ताचंी धसद्धता धदलेली नाही येवढ्याच कारणावरून तो धसद्धा्त त्याकाळी माधहती नव्हता अथवा त्या 
धसद्धा्ताची उपपधत्त माधहती नव्हती असे म्हणता येत नाही. बहुतेक भारतीय गधणताच्या पुस्तकातं देखील 
धसद्धा्त व त्यावरील आधाधरत उदाहरणे येवेीच धदलेली असतात, धसद्धा्ताची उपपधत्त धदलेली नसते. 
याचे प्रमुख उदाहरण भास्कराचायांच्या लीलावतीचे देता येईल. हा प्रामुख्याने गधणत शास्त्रावरील ग्र्थ, 
परंतु “स्वतः भास्कराचायाने आपल्या सूत्ाचं्या उपपधत्त कोठेही धदल्या नाहीत” (ि के, १९७१). ही 
शुल्बसूत्ाचंी भधूमधतधवषयक प्रमुख मयादा साधंगतल्यावर आता त्यातील भधूमधतधवषयक माधहतीक े वळू. 
 

शुल्बसूत्रारं्त णदलेल्या कृर्ती 
 

बौधायन, मानव, आपस्तंब व कात्यायन शुल्बसूत्ातं धदलेल्या के्षत्िळाचं्या सरळ भौधमधतक 
आकृधत काेण्याकधरता ज्या धनरधनराळ्या कृधत धदल्या आहेत त्या सवथ सारणी ५ (प्रस्तावनेनंतर गं्रथारंभी) 
मध्ये धदल्या आहेत. यात कृतीचा संके्षपाने उल्लेख व त्या त्या शुल्बसूत्ातंील कोणत्या सूत्ाने ती कृधत धदली 
आहे याची माधहती आहे. या सारणीमुळे शुल्बसूत्ातंील एकंदर सवथ कृती एका दृधष्टके्षपात लक्षात येतात. 
कोणती कृती कोणत्या शुल्बसूत्ातं कोणत्या सूत्ाने धदली आहे ते चटकन कळून येईल, तसेच कोणत्या 
कृतीबद्दल सवात जास्त रीती कोणत्या शुल्बसूत्ातं आहेत. कोणत्या कृती िक्त एक ककवा दोन शुल्बसूत्ातं 
असून इतर कोणत्या शुल्बसूत्ातं नाहीत याचाही शोध घेता येतो. उदाहरणच द्यावयाचे तर प्रथम क्रमाकंाची 
कृती-चौरसाच्या आखणीची रीत-याचे प्रकार आपस्तंब शुल्बसूत्ातं सवांत जास्त म्हणजे सात असून मानव 
व कात्यायन शुल्बसूत्ातं तीन तर बौधायनात िक्त दोन रीती धदल्या आहेत. या रीती कोणत्या ते नमदू 
केलेली सूते् पाधहली म्हणजे समजून येईल. तसेच १६ व्या क्रमाकंाच्या कृतीच्या-चौरसाचे समके्षत् वतुथळ 
करणे-मानव शुल्बसूत्ातं तीन पद्धती व इतरात िक्त एकएकच रीत धदली आहे. या उलट बौधायनात 
क्रमाकं ८ ची कृधत-चौरसाचा समके्षत् समलंब समधिभजु चौकोन करणे-धदली आहे तर इतर शुल्बसूत्ातं 
याबद्दलची कृती धदलेली नाही. 
 

भौणमणर्तक गृहीरे्त 
 

१) धदलेल्या पधरधमत लाबंीचे पाधहजे धततके सारख्या लाबंीचे भाग करता येतात. 
 

आपस्तंब शुल्बसूत्ातं (१·१३) ही रीत कशी करते ते धदलेले आहे. धदलेल्या लाबंीची दोरी घेऊन, 
धतची दो्ही टोके एकत् करावीत व त्या दोरीचा मध्यकबदू धमळवावा. दोरीचे एक टोक मध्यकबदूवर आणले 
असता, दोरीचा मध्य व टोक याचं्यामधील अंतराचा मध्य धमळतो. ही रीत पुनः पु् हा वापरून दोरीचे पाधहजे 
धततके सम ककवा धवषम परंतु सारख्या लाबंीचे धवभाग करता येतात. दोरीचे धनरधनराळे सम लाबंीचे भाग 
करावते अशा अथी पुष्ट्कळ सूते् चारी शुल्बसूत्ातं धमळतात. (बौ. शु. सू. १·३०, १·३२, १·३८, १·५८-६०, 
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१·६८-६९, २·६४, २·६७; मा. शु. सू. १०·१·१·११, १०·१·२·४, १०·१·४·७, १०·३·३·२; आ. शु. सू. १·३, 
१·७, १·१२, २·२, ४·७, ७·१०, १२·११, १२·१५; का. शु. सू. १·१२-१४, १·२७, १·२९, ३·१४.) 
 

दोरीचे समान लाबंीचे धवषम धवभाग कसे करावयाचे ते शुल्बसूत्ातं स्पष्ट धदलेले नाही. पण असे 
समलाबंीचे धवषमधवभाग कराव ेलागण्याची जरूरी भासत असली पाधहजे. बौ. शु. सू. १·४७, आ .शु. सू. 
२·८, का. शु. सू. २·१८ यात तृतीयकरणी धमळधवण्यासाठी चौरसाच्या बाजंूचे समान लाबंीचे तीन धवभाग 
करून नऊ चौरस आखावते असे साधंगतले आहे. तसेच बौधायन शुल्बसूत्ातं (१·४९) (व इतरही 
शुल्बसूत्ातं) काटकोन करण्यासाठी दोरीचे तीन आधण चार, बारा आधण पाच, पंधरा आधण आठ वगैरे वगैरे 
समलाबंीचे धवभाग वापराव ेअसे म्हटले आहे. 
 

दोरीचे समान लाबंीचे समधवभाग करण्याच्या पद्धतीवरून समान लाबंीचे धवषम धवभाग कसे करीत 
हे अनुमाधनता येते. एखाद्या दोरीचे समलाबंीचे तीन धवभाग करावयाचे असतील तर धतचे सहा समलाबंीचे 
धवभाग करून, दोन धवभागाचंा एक धवभाग मानून तीन समलाबंीचे धवभाग करता येतील. 
 

२) वतुथळाचे व्यास काेून त्याचे समके्षत् व समरूप धकतीही भाग करता येतात. 
 

वतुथळाकार धधष्ट्ण्याचं्या रचनेकधरता त्याचें ६, ८, १२ समभाग करावते याअथी सूते् आहेत. मात् 
व्यासानंी वतुथळाचे िक्त समधवभाग करता येतात. धवषमभाग करताना मध्यभागी वतुथळाकार एक धवभाग 
करून मग उरलेल्या भागाचे समधवभाग करावयाची युक्ती धदली आहे. (बौ. शु. सू. २·७४-७७). 
 

बौ. शु. सू. १·२२-२८; मा. शु. सू. १०·१·३·६; आ. शु. सू. ९·८-१० यावरून १८०° चा कोन 
धवभागनू ९०° ते दोन समान कोन कसे धमळवावते ते धदले आहे. याच पद्धतीचा उपयोग करून धदलेल्या 
कोनाचे दोन समधवभाग शुल्बसूत्कार करीत असले पाधहजेत. 
 

३) धदलेल्या चौरसाच्या समके्षत् चौरस धवभागाचंी सखं्या त्या चौरसाच्या बाजंूच्या धवभागाचं्या 
संख्येच्या वगांबरोबर असते. 
 

बौधायन शुल्बसूत्ातं तृतीयकरणी व धत्करणी (धदलेल्या चौरसाच्या के्षत्िळाच्या अनुक्रमे ⅓ व 
धतप्पट के्षत्िळ करणा्या चौरसाचं्या बाजू) धमळधवण्यासाठी बौधायन धसद्धा्ता [सध्या पायथागोरसाचा धसद्धा्त 
ज्याला म्हणतात त्याला येथे बौधायन धसद्धा्त म्हटले आहे.] बरोबरच याही गृहीताचा उपयोग केला आहे. (१·४६-४७) 
कात्यायन व आपस्तंब शुल्बसूत्ातं हे गृहीत स्पष्टपणे उदाहरणासहीत धदलेले आहे. (आ. शु. सू. ३·११-१२, 
३·१५-१६, ३·१९-२१; का. शु. सू. ३·६, ३·८-१०). 
 

४) आयताचा ककवा चौरसाचा कणथ त्याचे समान भाग करतो. 
 

चौरसाचा समके्षत् आयत करताना या गृहीताचा उपयोग केलेला आहे (बौ. शु. सू. १·५२, ४·४; आ. 
शु. सू. ३·१; का. शु. सू. ३·४). 
 

५) चौरसाचे कणाने चार भाग केल्यास ते चारी भाग समरूप व समके्षत् असतात. 
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बौधायन शुल्बसूत्ातं पंचमी धवटेचे (२४×२४ अंगुलाचं्या, ४५·६×४५·६ सें. मी.) कणाने चार भाग 
करून पाद धवटा (¼ के्षत्िळाच्या) कराव्यात अशी सूचना आहे. (४·४ व ४·५९) तसेच मा. शु. सू. 
१०·१·२·६-७ पहा. 
 

६) आयताचे कणाने चार भाग केल्यास समोरासमोरील भाग समरूप व समके्षत् असतात. 
 

बौधायन शुल्बसूत्ातंील सूत् ४·४ मधील धनयम, धवटाचें भाग कणाने करावते, या गृहीताचा उपयोग 
करून धदलेला आहे. बौधायन शुल्बसूते् ५·६० मध्ये आयताचे (प्रमाण धवटेच्या धद पट के्षत्िळ असलेल्या 
धवटेचे) कणान चार भाग करून समोरासमोरील भाग समरूप व समके्षत् असतात हे जाणनू त्यानंा अनुक्रमे 
शूलपाद व दीघथपाद अशी नाव ेधदली आहेत. (बौ. शु. सू. ४·६०, ४·११६-११७, ५·१०२-१०३, ५·१०८). 
 

७) समभजु चौकोनाचे कणथ परस्परासं काटकोनात छेदतात. 
 
या गृहीताचा उपयोग करून उभयतः प्रउगधचतीची आखणी केली आहे. (बौ. शु. सू. ४·१११-११२; 

आ. शु. सू १२·१३-१४; का. शु. सू. ४·६). 
 
८) चौरसाचे कणथ परस्परासं काटकोनात छेदतात. 
 
पैतृकी वदेीचे कोपरे मुख्य धदशानंा यावते म्हणून जी कृती धदली आहे त्यात या गृहीताचा उपयोग 

केला आहे. (मा. शु. सू. १०·१·२·६-७; आ. शु. सू. ६·१८-१९; का. शु. सू. २·६). 
 
९) धत्कोणाचे पाधहजे धततके समरूप व समके्षत् धवभाग त्याच्या बाजंूचे समान भागातं धवभागणी 

करून ते जो ल्यास धमळतात. 
 
बौधायन शुल्बसूत्ातं श्मशानधचतीच्या धवटाचं्या मा ंणीच्या पद्धतीवरून (८·४) या गृहीताची 

माधहती सूत्कारासं असावी असे धदसते. तसेच आपस्तंब शुल्बसूत्ातं प्रउगधचतीच्या रचनेसाठी 
धत्कोणाकार धवटाचंी मा ंणी याच गृहीताच्या माधहतीवरून धदली असावी (१२·६-९). 

 
१०) समधिभजु धत्कोणाचे त्याच्या शीषथकबदूपासून पायावर टाकलेल्या लंबरूप रेषेने दोन समरूप 

समके्षत् धवभाग होतात. 
 
अष्टमी म्हणजे २४×२४ अंगुले के्षत्िळाच्या ⅛ के्षत्िळ असणारी वीट आखताना या गृहीताचा 

उपयोग केला आहे. (बौ. शु. सू. ४·६२). तसेच चौरसाचा समके्षत् आयत करतानाही (बौ. शु. सू. १·५२; 
का. शु. सू. ३·४) व धत्कोणाकृतीचा समके्षत् चौरस करण्यासाठी जी कृधत धदली आहे. धतलाही आधार याच 
गृहीताचा आहे. (का. शु. सू. ४·७). 

 
११) समधिभजु धत्कोणाचा शीषथकबदू व पायाचा मध्य जो णारी रेषा पायाला लंबरूप असते. वरील 

गृहीत १० पहा. 
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१२) चौरसाच्या एका बाजूचा मध्य व धतच्या समोरील बाजूचे कोपरे जो ून होणा्या धत्कोणाचे 
के्षत्िळ त्या चौरसाच्या के्षत्िळाच्या धनम्मे असते. 
 

 

 
 
बौधायनशुल्बसूते् १·५६, मानव शु. सू. १०·३·६·३, आपस्तंब 

शुल्बसूते् १२·८, कात्यायन शु. सू. ४·५ व शजेारील आकृती पहा. 
 
 
१३) चौरसाचं्या बाजंूचे मध्य जो ून होणा्या चौरसाचे के्षत्िळ 

प्रथम चौरसाच्या के्षत्िळाच्या धनम्मे असते. 
 
बौधायन शुल्बसूते् १·५७; मानव शु. सू. १०·३·६·४; आपस्तंब शु. 

स. १२·१२–१४, कात्यायन शुल्बसूते् २·६ व शजेारील आकृती पहा. 

 

 
 
१४) आयताच्या बाजंूचे मध्य जो ून होणा्या समभजु चौकोनाचे 

के्षत्िळ आयताच्या के्षत्िळाच्या धनम्मे असते. 
 
समभजु चौकोनी आकाराच्या उभयतः प्रउग धचतीच्या 

आखणीकधरता या गृहीताचा उपयोग केला आहे. बौधायन शुल्बसूत्, 
१·५७; मानव शु. सू. १०·३·६·४; आपस्तंब शु. सू. १२·१३–१४; कात्यायन 
शुल्बसूत् ४·६; व आकृधत पहा. 

 

१५) समधिभजु समलंब चौकोन व आयत याचंा पाया व 
लंबरूप उंची एकत् असल्यास ते समके्षत् असतात. 

 
समधिभजु समलंब चौकोनाकार सौधमकी वदेीचे 

समके्षत् आयताकार महावदेीत रूपातंर करण्यासाठी या 
गृहीताचा उपयोग केलेला आहे. बौ. शु. सू. ४·८९; गृहीत १७ 
बघा; आ. शु. सू. ५·१८–२१; का. शु. सू. ३·४; व आकृधत पहा. 

 
१६) धदलेल्या आयताचे दोन समरूप समके्षत् धवभाग त्या आयताच्या समोरासमोरील कोप्यापंासून 

समान अतंरावरील कबदू जो ले असता धमळतात. 
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बौधायन शुल्बसूत्ातं (४·६) चौकोनी पाद 
धवटेची मापे धदली आहेत. पादधवटेचे के्षत्िळ 
प्रथम धवटेच्या के्षत्िळाच्या एक चतुथांश असते. 
प्रथम वीट ही ३०×३० अगुंले (५७ सें. मी.) 
बाजंूची चौरसाकार आहे. या चौरसाचे आकृतीत 
दाखधवल्याप्रमाणे मध्यरेषेने दोन समान 
आयताकार धवभाग होतात. म्हणजेच ३०×१५ 
अंगुले मापाचंी अधी वीट झाली. या आयताच्या 
समोरासमोरील कोप्यापंासून ७½ अंगुलावंर 
(१४·२५ सें. मी.) खुणा करून त्या सरळ रेषेने 
जो ल्या तर दोन समरूप, समके्षत् धवभाग 
धमळतात. या प्रत्येक धवभागाचे के्षत्िळ मूळ 
चौरसाच्या के्षत्िळाच्या एक चतुथांश असते. 

 
१७) दोन काटकोन धत्कोणातं काटकोनाला सलंग्न असलेल्या बाजू सारख्या लाबंीच्या असतील 

तर ते धत्कोण समरूप व समके्षत् असतात. 
 

 
 

बौधायन शुल्बसूत्ातं (४·८९) चौकोनी अध्यधा (प्रमाण धवटेच्या दी पट के्षत्िळाच्या) धवटेची मापे 
धदली आहेत. प्रथम वीट २४×२४ अंगुलाचंी (४५·६ सें. मी.) चौरस असते. धहच्या दी पट वीट २४×३६ 
अंगुलाचंी (४५·६×६८·४ सें. मी.) आयताकार असते. धहची धदलेल्या मापाची चौकोनी दी पट वीट 
करण्यासाठी या आयताची एक बाजू १२ अंगुलानंी (२२·८ सें. मी.) वाेधवली व धतच्या समोरील बाजू 
धततक्याच लाबंीने कमी केली; व हे दोन कबदू धतरप्या रेघेने जो ले (आकृधत पहा) यातं कग = खघ, तसेच 
कम = खम. कोन गकम व कोन घखम काटकोन आहेत. तेव्हा धत्कोण गकम व धत्कोण घखम समके्षत् व 
समरूप आहेत म्हणनू चौकोनी धवटेचे के्षत्िळ आयताकार दी पट धवटेइतकेच आहे. 
 

१८) वतुथळात मोठ्यातं मोठ्या मावणा्या चौकोनाचे कोनकबदू वतुथळाच्या पधरघावर असतात. 
 

वतुथळाकार गाहथपत्यधचधत रचताना वतुथळात मोठ्यात मोठा मावणारा चौरस आखावा अशा सूचना 
आहेत (बौ. शु. सू. २·७०; आ. शु. सू. ७·१४). अशाच सूचना भरीव रथचक्रधचती व वतुथळाकृधत द्रोणधचती 
आखताना धदलेल्या आहेत. (बौ. शु. सू. ५·५, ७·४; आ. शु. सू. १२·१७) शुल्बसूत्ाचं्या टीकेमध्ये मुख्य धदशा 
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दाखधवणारी धच्हे वतुथळपरीघावर काेून ती धच्हे जो ली असता वतुथळातं मावणारा मोठ्यातं मोठा चौरस 
धमळतो अशी माधहती धदली आहे. 
 

१९) धदलेल्या चौरसाच्या पधरगत वतुथळाच्या पधरगत चौरसाच्या कणाच्या इतका व्यास असलेल्या 
वतुथळाचे के्षत्िळ धदलेल्या चौरसाच्या के्षत्िळाच्या दुप्पट असते. 
 

या धसद्धा्ताचा उपयोग करून गाहथपत्य अग्नीच्या समके्षत् अधथवतुथळाकृती दधक्षणाग्नी काेावयाची 
रीत मानव शुल्बसूत्ातं धदलेली आहे. (१०·१·१·८). 
 

के्षत्रफळ काढण्याचे णनयम 
 

१) चौरसाचे अथवा आयताचे के्षत्िळ लाबंी व रंुदी याचं्या गुणाकाराने धमळते (मा. शु. सू. 
१०·२·५·५, १०·३·२·११). 

 
२) काटकोन धत्कोणाचे के्षत्िळ त्याचा पाया व लंबरूप बाजू याचं्या गुणाकाराच्या धनम्मे असते 

(मा. शु. सू. १०·३·२·१२). 
 
३) घनाकृतीचे घनिळ त्याच्या के्षत्िळासं जा ीने गुणनू येणा्या गुणाकाराबरोबर असते. (मा. 

शु. सू. १०·३·१·६; १०·३·१·९) 
 
४) श्मशानधचधत सूधचस्तंभ धछन्नकाप्रमाणे असते. धतचे घनिळ इतर काम्यधचतींच्या घनिळाइतके 

असाव ेलागते, त्यावरून सूधचस्तंभ धछन्नकाचे घनिळ काेावयाची रीत माधहती असावी. 
 
५) π ची ककमत. 

 
अ) बौधायनशुल्बसूत्ात एक पद व्यासाच्या यूपाचं्या खड्याड्याचंी पधरधमधत तीन पाद असते असे 

म्हटले आहे. (१·११३) त्यावरून π ची स्थूलमानाने ककमत तीन धरीत असत असे धदसते. 
 
आ) वतुथळाच्या व्यासाच्या १३/१५ भागाइतकी लाबंी असलेला चौरस (स्थूलमानाने) त्या वतुथळाचा 

समके्षत् असतो (बौ. शु. सू. १·६०; मा. शु. सू. १०·३·२·१३; आ. शु. सू. ३·६-८, का. शु. सू. ३·१४) 
 

वतुथळाची धत्ज्या क्ष समजू. 
वतुथळाचे के्षत्िळ = π क्ष². 

चौरसाच्या बाजूची लाबंी = १३/१५ × २ क्ष 
चौरसाचे के्षत्िळ = (२६/१५ क्ष)² 

 
ही दो्ही के्षत्िळे सारखी आहेत, असे समजून, 
π क्ष२ = (२६/१५)² क्ष² ∴π = (२६/१५)² = २·९९२९ 
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इ) वतुथळाची धत्ज्या = चौरसाची अधी बाजू 
 

 + ⅓ (चौरसाचा अधथकणथ–चौरसाची अधी बाजू) 
 
(बौ. शु. सू. १·५८; मा. शु. सू. १०·१·१·८, १०·३·२·१०; आ. शु. सू. ३·२–५; का. शु. सू. ३·१३). 
 
चौरसाची अधी बाजू क्ष मानू 

 
∴ वतुथळाची धत्ज्या = क्ष + ⅓ (√२ क्ष–क्ष). 

 = (१ + √⅔ - ⅓) = क्ष (⅔ + √⅔) 
 = क्ष (०·६७ + ०·४७) = १·१४ क्ष 

वतुथळाचे के्षत्िळ = π × (१·१४)२ क्ष२ 
चौरसाचे के्षत्िळ = ४क्ष२ 
दो्ही के्षत्िळे वरील समीकरणाप्रमाणे सारखी आहेत असे समजून, 
π (१·१४)२ क्ष२ = ४ क्ष२ ∴ π = ४/(१·१४)२ = ४/१·२९९६ 

 = ३·०७८ 
 

(ई) चौरसाची बाजू = क्ष ( 
७  
+
  

१ 
- 

१  
+  

१ 
) ८ ८ × २९ ८ × २९ × ६ ८ × २९ × ६ × ८ 

 
क्ष = वतुथळाचा व्यास. (बौ. शु. सू. १·५९). 

 

चौरसाची बाजू = क्ष ( ७ × २९ × ६ × ८ + ६ × ८ - ८ + १ )  ८× २९ × ६ × ८ 
 

 = 
क्ष ( 

९७८५ )  =  ०·८७८७ क्ष १११३६ 
 

 चौरसाचे के्षत्िळ = ०·७७२११३६९ क्ष² 
वतुथळाचे के्षत्िळ = π क्ष²/४ 
ही दो्ही के्षत्िळे वरील समीकरणाप्रमाणे सारखी आहेत, असे समजून, 
π क्ष²/४ = ०·७७२११३६९ क्ष² = ०·७७२ क्ष² 
 π = ०·७७२ × ४ = ३·०८८ 

 
उ) धदलेल्या चौरसाच्या समके्षत् वतुथळाच्या पधरगत चौरसाच्या कणाच्या इतका व्यास असलेल्या 

वतुथळाचे के्षत्िळ धदलेल्या चौरसाच्या के्षत्िळाच्या दुप्पट असते (मा. शु. सू. १०·१·१·८) 
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चौरसाची अधी बाजू क्ष मानू. 
या चौरसाच्या समके्षत् वतुथळाची धत्ज्या = क्ष + ⅓ (२ क्ष- क्ष) या वतुथळाच्या पधरगत चौरसाची 

अधी बाजू = क्ष + ⅓ (२ क्ष- क्ष) = १·१४ क्ष या चौरसाचा अधथकणथ = (१·१४ क्ष)२ + (१·१४ क्ष)२ = 
२·५९९२ क्ष२ = वतुथळाची धत्ज्या. 

 वतुथळाचे के्षत्िळ = π × (२·५९९२ क्ष२) 
प्रथम चौरसाचें के्षत्िळ = ४ क्ष२ 

 ८ क्ष२ = π × (२·५९९२ क्ष२)  π =  ८  
=  ३·११६३.  २·५९९२ 

 
वर दशथधवल्याप्रमाणे π ची ककमत सूत्काराचं्या मते काय असावी ते समजते. सूत्कारानंी π ची 

ककमत, जशी त्यानंी  २ ची धदली आहे तशी, धदलेली नाही. वर धदलेल्या π च्या ककमती या सूत्कारानंी 
धदलेल्या रचनावंरून काेलेल्या आहेत. येव्हेे म्हणता येईल की वतुथळाचा परीघ व व्यास यांचा परस्पर 
संबंध असतो आधण त्याचंा भागाकार एक ठराधवक मूल्य दाखधवतो हे सूत्कारासं माधहती होते. 
 

शूल्बसूत्रारं्तील णवटाचंी माणहर्ती 
 

कात्यायन शूल्बसूते् सो ून इतर धत्ही शूल्बसूत्ातं अस्ग्नधचतींची आखणी, त्या रचावयास 
लागणा्या धवटा व धवटाचंी मा ंणी याबद्दल माधहती धमळते. धवटाचंा आकार व मापे ही प्रत्येक शूल्बसूत्ाच्या 
भाषातंरात जेथे जेथे या बाबतीत माधहती आली आहे तेथे ती आकृतींसह धदली आहे. 

 
धवटा मातीच्या करीत असत. मातीधशवाय इतर द्रव्यानंी केलेल्या धवटा वापरू नयेत असा स्पष्ट 

धनयम आहे. (बौ. शु. सू. २·३९) 
 
धवटा या धवधशष्ट आकाराच्याच पाधहजेत. प्रत्येक अस्ग्नधचतीकधरता कोणत्या आकाराच्या व 

कोणत्या मापाच्या धवटा वापरावयाच्या याच्या स्पष्ट सूचना शूल्बसूत्ातं धदलेल्या असतात. प्रत्येक थरातंील 
धवटाचंी संख्यादेखील नक्की ठरलेली असते. 

 
धवटा (लाकं ाच्या) साचं्याचा उपयोग करून तयार करीत असत; कारण धवटाचंी मापे देताना 

त्याचं्या साचं्याची (करण) मापे धदलेली आहेत. (आ. शु. सू. ७·१०, ९·१३, १६·३; मा. शु. सू. १०·२·२·१, 
१०·३·५·२१) तसेच पंखाच्या बाकाकंधरता साचं्याच्या िळ्या धतरप्या ठेवाव्यात असा स्पष्ट उल्लेख आपस्तंब 
शुल्बसूत्ातं (१९·१३) आहे. 

 
बौधायन शुल्बसूत्ातं चौकोनी पाद धवटा (४·५, ४·८८) पंचकोनी अध्या धवटा (४·७) व चौकोनी 

दी पट अध्या धवटा (४·८९) कराव्यात असे सागंून बाजंूची मापेही धदली आहेत. तसेच आपस्तंब 
शुल्बसूत्ातं धत्कोणाकार व समभजु चौकोनाकार धचतीत धत्कोणाकार व समभजु चौकोनाकार धवटा, त्या 
धचतींच्या १२ व्या व १३ व्या भागाइतक्या बाजू असलेल्या करावयास साधंगतल्या आहेत (१२·१०-११, 
१२·१५). बौधायन व मानवशुल्बसूत्ातं वतुथळाकार रथचक्रधचती रचण्याकधरता धनरधनराळ्या आकाराच्या व 
धनरधनराळ्या धत्ज्येचे वतुथळखण्  असलेल्या धवटा लागतात (बौ. शु. सू. ५·२२-३८; मा. शु. सू. 
१०·३·६·१३-१७, १०·३ ७·१-७). त्याचप्रमाणे वतुथळाकार धधष्ट्ण्या रचतानंाही समधिभजु धत्कोणाकार पण 
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पाया वतुथळखण् ाने केलेला अशा धवटा लागतात (बौ. शु. सू. २·७१, २·७४-७७). अशा धनरधनराळ्या 
आकाराचं्या शकेड्यानंी लागणा्या व समके्षत् व समरूप असलेल्या धवटा साचं्याधशवाय बनधवणे शक्य नाही; 
यावरूनही धवटा साचंा वापरून तयार करीत असत. 
 

ओल्या मातीच्या धवटा तयार केल्यानंतर त्या वाळवनू नंतर भाजतात. या धक्रयामुंळे धवटाचंी मापे 
कमी होतात. धवटा तयार करताना प्रथमच त्या थोड्या मोठ्या आकाराच्या कराव्यात म्हणजे त्या वाळून 
भाजल्यानंतर त्याचंी मापे योग्य तेव्हेी होतील अशी काळजी घ्यावी असे उल्लेख शुल्बसूत्ातं धमळतात. (बौ. 
शु. सू २·६०; मा. शु. सू. १०·२·५·१). येव्हेेच नव्हे तर धवटा धकती प्रमाणातं लहान होतात ते धदलेले आहे. 
मानवशुल्बसूत्ापं्रमाणे धवटाचंा ⅟₃₀ भाग कमी होतो (१०·२·५·२, १०·३·४·१७). त्या कधरता १२×१२ 
अंगुलाचं्या (२२·८×२२·८ सें. मी.) म्हणजे के्षत्िळ १४४ अंगुले असलेल्या धवटा करावयाच्या असल्यास त्या 
ओल्या मातीच्या करताना त्याचें के्षत्िळ १५० चौरस अंगुले असाव;े म्हणजे वाळल्यानंतर व भाजल्यानंतर 
त्या १४४ चौरस अंगुले के्षत्िळाच्या होतील (मा. शु. सू. १०·२·५·३). याचा अथथ असा की धवटाचं्या बाजू 
नसून के्षत्िळ ⅟₃₀ ने वाेवाव.े 
 

णवटाचें वगीकरि – िुटलेली, मध्ये चीर असलेली, जुनी, अधधक भाजल्यामुळे काळी झालेली 
अशा धवटा वापरू नयेत. धवटा वाळताना त्याचं्यावर लाकू , दग , पशुपक्षी याचें पाय वगैरे प ले असता 
त्याचंा ठसा धवटावंर उमटतो अशा धवटा देखील वापरू नयेत (बौ. शु. सू. २·५२–५६). 

 
णवटाचंा आकार — धवटा चौरस आकाराच्या असत व आयताकृधत धवटापेंक्षा चौरस धवटा श्रषे्ठ 

समजत असत (बौ. शु. सू. ३·१०). परंतु जेथे ज्या आकाराची व मापाची वीट पाधहजे तशा आकाराच्या 
धवटा करावयाची पद्धत होती. वतुथळाकार धधष्ट्ण्याकंधरता धनरधनराळ्या आकाराच्या धवटा करीत असत. 
आरासंधहत असलेल्या रथचक्रधचधतसाठी सोळा प्रकारच्या धवटा धदलेल्या आहेत. धवटाचें लहानात लहान 
माप ८×८ अंगुलाचें (१५·२ सें. मी. × १५·२ सें. मी.) (बौ. शु. सू. २·७५) व मोठ्यात मोठे माप ३६×२४ 
अंगुले (६८·४×४५·६ सें. मी.) आहे. द्रोणधचतीच्या वतुथळाकार भागात बसणा्या एका धवटेची बाजू तर ५० 
अंगुले (९५ सें. मी.) येव्हेी धदलेली आहे. धवटा चौरस, आयताकार, धत्कोणी, समधिभजु समलंब 
चौकोनी, पंचकोनी अशा आवश्यकतेनुसार आकाराच्या आहेत. रथचक्रधचतीत व वतुथळाकार द्रोणधचतीत 
काही धवटाचं्या क ा वतुथळ खण् ापं्रमाणे आहेत. (बौ. शु. सू. ७·५-७) 

 
धवटाचं्या लाबंी-रंुदीच्या बाबतीत काही धवधशष्ट धनयम नाही. धवटा आयताकार असल्यास लाबंी 

रंुदीच्या दी पट, सवापट व इतरही पटीने असलेल्या धवटा आहेत. सवथ धवटाचंी उंची मात् ६·४ अंगुले 
(१२·१६ सें. मी.) अशी सवथत् सारखी आहे. नाकसद, पंचचो ा व धचतीच्या मधल्या थरात असलेल्या 
ऋतव्य धवटाचंी उंची याच्या धनम्मे म्हणजे ३·२ अंगुले (६·०८ सें. मी.) धदलेली आहे (बौ. शु. सू. २·५८-५९; 
मा. शु. सू. १०·३·१·४). 

 
णवटा रचण्याची पद्धणर्त:– धवटा रचताना पाळावयाचा एक महत्त्वाचा धनयम बौधायन शुल्बसूत्ातं 

धदलेला आहे व तो आजतागायत पाळला जातो. तो धनयम म्हणजे “भेदान् वजथये्” ॥ २·२ ॥ भेद टाळले 
पाधहजेत. ‘भेदा’ ची व्याख्या पुेेच धदली आहे. खालच्या व वरच्या थरातंील धवटाचं्या क ाचें सधंी त्यानंा 
भेद म्हणतात (२·२२-२३). थो क्यात म्हणजे धवटाचं्या मधील चीर एकसधं न ठेवता प्रत्येक थराला 
मो ली पाधहजे. श्येनधचधत रचताना हा धनयम पाळला नाही तर दो्ही पखं, पुच्छ व शीषथ आत्म्यापासून 



 अनुक्रमणिका 

वगेळी होतील; आधण हे जाणूनच सूत्कारानंी हा धनयम धदला आहे व तसे स्पष्ट साधंगतले आहे. अग्नीच्या 
शरीराच्या बाहेरचा भाग (पखं, पुच्छ वगैरे) बाधंताना त्याचा भाग आत्म्याने व आत्म्याचा भाग बाहेरच्या 
भागानंी झाकंावा. एका थरात आत्म्याचा भाग पखं, पुच्छ यात धशरलेला असतो तर दुस्या थरात पखं व 
पुच्छ याचें भाग आत्म्यात धशरलेले असतात. (बौ. शु. सू. २·३७) 

 
अस्ग्नधचतीत कुठली वीट कोठे ठेवावयाची हे अगोदरच धनधित केलेले असते, व त्याप्रमाणे धवटांवर 

खुणा केलेल्या असतात. ज्या धवटावंरील रेघा उजवीक े वळलेल्या आहेत त्या दधक्षण धदशके े ठेवाव्यात. 
ज्या धवटावंरील रेघा  ावीक े वळलेल्या आहेत त्या उत्तरेक े ठेवाव्यात. ज्या धवटावंर सरळ रेघ आहे त्या 
पूवेक े व पधिमेक े ठेवाव्यात. ज्या धवटावंर तीन सरळ रेघा आखलेल्या आहेत त्या मध्यभागी ठेवाव्यात. 
(बौ. शु. सू. २·३०-३३). धवटा रचताना प्राची (पूवथ-पधिम जाणारी रेघ) ही आकृतीचा समधमधत अक्ष धरून 
प्राचीच्या दधक्षणेक े धजतक्या, जशा व जेथे धवटा ठेवलेल्या असतात तशाच उत्तरेक े ठेवाव्यात असा स्पष्ट 
धनयम आहे (बौ. शु. सू. २·२९, २·३५). 

 
धवटाचं्या बाधंकामात धवटा अपु्या प त असतील तर धवटाचं्या आकाराच्या पण मातीच्या नाहीत 

अशा वस्तू ठेव ूनयेत. तसेच मातीच्या धवटा जर योग्य त्या आकाराच्या नसतील तर त्याही वापरू नयेत. 
(बौ. शु. सू. २·३९-४०) धवटा रचताना त्या सरळरेषेत व लंबरूप असाव्यात अशी स्पष्ट सूचना आहे (बौ. शु. 
सू. २·४८). 

 
धवटा रचताना ओली माती (पुरीष) वापरीत असत. ह्या मातीधवषयी काहीच माधहती धदलेली 

आेळत नाही. ओल्या मातीत गाईचे शणे अथवा राख वगैरे वस्तू मजबुतीकधरता घालत असत की नाही 
याची कल्पना नाही. धवटा ज्या मातीच्या करतात धतच्या स्स्थरीकरणाचा मात् एक उल्लखे आेळतो. 
बौधायन शुल्बसूत्ात धदले आहे की (२·७८-७९) यज्ञदीके्षचा काळ वषथभर (अथवा मधहनाभर) असला तर 
धवटा तयार करण्याच्या मातीत उख्यभस्म (उखा नांवाच्या कमं लूच्या आकाराच्या भाडं्यात धवस्तव 
ठेवतात. त्यात जी राख जमते ती) घालाव.े जर यज्ञदीके्षचा काळ िक्त एक रात्च असेल तर मातीत राख 
धमसळू नये असेही धदले आहे. आधुधनक भधूवज्ञानाप्रमाणे मातीत राख धमसळून मातीचे दृेीकरण करता 
येते. कदाधचत उख्यभस्म घातलेल्या मातीच्या धवटा नुसत्या मातीच्या धवटापेंक्षा मजबतू होतात हे 
सूत्कारानंा अनुभवाने माधहत असाव.े 

 
उपसंहार 

 
शूल्बसूत्ाधंवषयी व त्यात चर्मचलेल्या धवषयासंबधंी थो क्यात माधहती वर धदली आहे. मूळ संस्कृत 

व तेही सूत्रूप असलेल्या या चार महत्त्वाच्या शुल्बसूत्ाचं्या भाषातंराचं्या वाचनाने त्याचं्या अधधक खोल 
अभ्यासास जर चालना धमळाली तर ती िारच समाधानाची बाब होईल. असो. 

 
हे पुस्तक महाराष्ट्र राज्य, साधहत्य ससं्कृधत मण् ळ याचं्या वतीने प्रकाधशत होत आहे; या 

प्रोत्साहनाबद्दल लेखक मण् ळाचा ऋणी आहे. 
 
मण् ळाचे अध्यक्ष तकथ तीथथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी व सधचव श्री. द. य. राजाध्यक्ष यानंी लेखकाला 

वळेोवळेी धदलेल्या प्रोत्साहनाबद्दल लेखक त्याचंाही िार आभारी आहे. 
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बौधायन शुल्बसुते्र 
 

अध्याय पणहला 
 

अथेमेऽस्ग्नचयाः ॥ १ ॥ 
धनरधनराळे अग्नी (वदेी) कसे रचतात (ते सांगतो) (१) 
 
रे्तषा ंभूमेः पणरमािणवहारातव्याख्यास्यामः ॥ २ ॥ 

(तेव्हढ्यासाठी) त्याचं्या जधमनीचे मोजमाप व (चौरस वगैरे) धवहार करावयाची कृती सागंतो. (२) 
 
अथाङ् गुलप्रमािम् ॥ ३ ॥ 
आता अंगुलाचे माप (सागंतो) (३) 
[अंगुल हे प्रमाण माप (Standard unit) आहे.] 
 
चरु्तदवशािवः ॥ ४ ॥ 
१४ अणू नावाच्या धा्याचे दाणे (परस्परानंा जो ून ठेवले) म्हणजे एक अंगुल होते. (४) 
[अणूचे लॅधटन नाव panicum miliaceum आहे.] 
 
चरु्तणस्त्र ᳫ शत् णर्तलाः पृथुस ᳫ णिष्टा इत्यपरम् ॥ ५ ॥ 
३४ धतळाचे दाणे त्याचं्या जा ीला लागून ठेवले म्हणजे एक अंगुल होते, असे अंगुलाचे दुस्या 

रीतीने माप आहे. (५) 
[इधत अपरम् याचा अथथ दुस्या काहींच्या मताप्रमाणे असाही होऊ शकेल.] 
 
दशाङ् गुलं कु्षद्रपदम् ॥ ६ ॥ 
दहा अंगुलाचंा एक ‘क्षुद्रपद’ होतो. (६) 
 
द्वादश प्रादेशः ॥ ७ ॥ 
बारा अंगुलाचंा ‘प्रादेश’ होतो. (७) 
 
पृथोत्तरयुगे त्रयोदणशके ॥ ८ ॥ 
‘पृथ’ आधण ‘उत्तरयुग’ ही दोन मापे १३ अंगुलानंी होतात. (८) 
 
पदं पञ्चदश ॥ ९ ॥ 
‘पद’ पंधरा अंगुलानंी होतो. (९) 
 
अष्टाशीणर्तशर्तमीषा ॥ १० ॥ 
१८८ अंगुलानंी ‘ईषा’ होते. (१०) 
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चरु्तःशर्तमक्षः ॥ ११ ॥ 
१०४ अंगुलाचंा ‘अक्ष’ होतो. (११) 
 
षडशीणर्तयुवगम् ॥ १२ ॥ 
८६ अंगुलानंी ‘युग’ होतो. (१२) 
 
बौ. शु. सू. १ 
 
बौ, शू. सू. (१·१३-२५) 
 
द्वाणत्र ᳫ शज्जानुः ॥ १३ ॥ 
३२ अंगुलाचा ‘जानु’ होतो. (१३) 
 
षट कत्र ᳫ शच्छम्याबाहू ॥ १४ ॥ 
‘शम्या’ व ‘बाहू’ ही दोन मापे ३३ अंगुलानंी होतात. (१४) 
 
णद्वपदः प्रक्रमः ॥ १५ ॥ 
दोन पदानंी (३० अंगुले) एक प्रक्रम होतो. (१५) 
 
द्वौ प्रादेशावरस्त्नः ॥ १६ ॥ 
दोन प्रादेशानंी (२४ अंगुले) ‘अरस्त्न’ होते. (१६) 
 
अथाप्युदाहरस्तर्त ॥ १७ ॥ 
(मापाचं्या बाबतीत) आता असेही सागंतात की– (१७) 
 
पदे युगे प्रक्रमेऽरत्नाणवयणर्त शम्याया ंच मानाथेषु याथाकामीणर्त ॥ १८ ॥ 
पद, युग, प्रक्रम अरस्त्न आधण शम्या याचें माप यदृच्छया घेता येते. (१८) 
[उदा.– कात्यायनमते १२ अंगुलानंी पद व ३२ अंगुलानंी शम्या होते. आपस्तंब मताप्रमाणे दोन 

ककवा तीन पदानंी प्रक्रम होतो. याचा अथथ पद, युग वगैरेंची मापे वर धदल्याप्रमाणे ठराधवक नसून ती 
धनरधनराळी असू शकतात.] 
 

पञ्चारस्त्नः पुरुषः ॥ १९ ॥ 
पाचं अरत्नींनी एक ‘पुरुष’ होतो (१९) 
 
व्यामश्च ॥ २० ॥ 
आधण ‘व्याम’ होतो. (२०) 
 
चरु्तररस्त्नव्यायामः ॥ २१ ॥ 
चार अरत्नींनी (९६ अंगुले) एक व्यायाम होतो. (२१). 
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चरु्तरसं्त्र णचकीषवतयावणिकीषते्तावर्ती ᳫ रजु्जमुभयर्तः पाशा ंकृत्वा मध्ये लक्षिं करोणर्त लेखामाणलख्य 
॥ २२ ॥ 

 
चौरस काेावयाचा असेल तर ज्या लाबंीच्या बाजूचा चौरस करावयाचा असेल त्या मापाची दोरी 

घेऊन, धतची दो्ही टोकें  एकत् बाधूंन धतच्या मध्यभागी खूण करावी. (पूवथ–पधिम) रेघ काेून– (२२) 
[आकृतीत १–१ धदलेली रेघ] 

 
र्तस्या मध्ये शङ कंु णनहतयात् र्तस्स्मन् पाशौ प्रणर्तमुच्य लक्षिेन मण्डलं पणरणलखेत् णवष्ट्कम्भातर्तयोः 

शङ् कू णनहतयात् ॥ २३ ॥ 
 
–धतच्या मध्यभागी शकूं ठोकावा. त्याला दोरीची दो्ही टोकें  बाधूंन (दोरीच्या मध्यभागी केलेल्या) 

खुणेने वतुथळ काेाव.े वतुथळ जेथे (पूवथ–पधिम) रेषेला छेदते येथे दोन शकूं ठोकावते. (२३) 
 
[अ हा वतुथळमध्य. रेषा १–१ ला हे वतुथळ आ व इ येथे छेदते. तेथे शकूं ठोकावते] 
 
पूवथस्स्म्पाश ंप्रधतमुच्य पाशने मण् लं पधरधलखे् ॥ २४ ॥ 
 
पूवेक ील शकूंला दोरीचे एक टोक बाधूंन दुस्या टोकाने वतुथळ आखाव.े (२४) 
[शकूं आ वतुथळमध्य धरून वतुथळ ३ आखाव]े 
 
एवमपरस्स्म ᳫस्रे्त यत्र समेयार्ता ंरे्तन णद्वर्तीय ंणवष्ट्कम्भमायच्छेत् ॥ २५ ॥ 
 
अशीच रीत पधिमेक े करून दो्ही वतुथळे जेथे छेदतात त्यानंा (जो ून) दुसरा (उत्तर-दधक्षण) 

व्यास (रंुदी) धमळवावा. (२५) 
 
बौ. शु. सू. (१·२६-२८) अध्याय पणहला 
 

[पधिमेक ील शकूंला इ दोरीचे एक टोक बाधूंन दुस्या टोकाने वतुथळ ४ काेाव ेही दो्ही वतुथळे 
(आकृतीतील ३ व ४ ) जेथे छेदतात त्यानंा जो णारी रेषा उत्तर-दधक्षण असते. पधहल्या वतुथळाला 
(आकृतीत २ क्रमाकंाचे) (सूत् २३) जेथे ही रेषा छेदते त्याने या वतुथळाचा उत्तर–दधक्षण व्यास धमळतो.] 
 

णवष्ट्कम्भातर्तयोः शंकू णनहतयात् ॥ २६ ॥ 
पधहल्या (सूत् २३) वतुथळाला जेथे ही रेषा छेदते तेथे दोन शकूं ठोकावते. (२६) 
[अनुक्रमे ई व उ येथे शकूं ठोकावते] 

 
पूववस्स्मतपाशौ प्रणर्तमुच्य लक्षिेन मण्डलं पणरणलखेत् ॥ २७ ॥ 
पूवेक ील शकूंला दोरीची दो्ही टोके बांधून (दोरीच्या मध्यावरील) खुणेने वतुथळ आखाव.े (२७) 
[शकूं आ कें द्र कल्पून वतुथळ ६ आखाव]े 

 



 अनुक्रमणिका 

एवं दणक्षिर्त एवं पश्चादेवमुत्तरर्तस्रे्तषा ंयेऽतत्याः संसगास्र्तिरु्तरस्त्र ᳫसंपद्यरे्त ॥ २८ ॥ 
अशाच रीतीने दधक्षण, पधिम आधण उत्तर धदशलेा जे शकूं आहेत ते मध्य धरून खुणेने वतुथळे 

काेावीत. ती जेथे एकमेकासं छेदतात ती जो ली असता ंचौरस धमळतो. (२८) 
 

 
चौरस आखावयाची कृणर्त (पणहली) (सूते्र १·२२–२८) 

 
चार शुल्बसूते्र बौ. शु. सू. (१·२९-३५) 

 
अथापरम् ॥२९ ॥ 
आता (चौरस आखावयाची) दुसरी (रीत सागंतो.). (२९) 

 
प्रमािाद णद्वगुिा ᳫरजु्जमुभयर्तः पाशा ंकृत्वा मध्ये लक्षिं करोणर्त ॥ ३० ॥ 
चौरसाच्या बाजूच्या लाबंीच्या दुप्पट लाबंीची दोरी घेऊन धतची दो्ही टोकें  एकत् करून मध्यभागी 

खूण करावी. (३०) 
 

स प्राच्यथवः ॥ ३१ ॥ 
ही प्राचीच्या (पूवथ-पधिम जाणारी व चौरसाचे दोन सारखे भाग करणारी रेषा लाबंीकधरता. (३१)  
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अपरस्स्मन्नधे चरु्तभागोने लक्षिं करोणर्त ॥ ३२ ॥ 
(दोरीच्या) पधिमेक ील अध्या भागाच्या एक चतुथांश कमी अशा अंतरावर खूण करावी. (३२) 

 
र्तततयञ्छनम् ॥ ३३ ॥ 
या (खुणेला) ्यञ्छन (म्हणतात) (३३) 

 
अधेऽᳫसाथवम् ॥ ३४ ॥ 
अंस काेण्यासाठी (दोरीच्या पधिमेक ील अध्याभागाच्या) अध्या भागावर खूण करावी. (३४) 

 
पृष्ट्यातर्तयोः पाशौ प्रणर्तमुच्य तयञ्छनेन दणक्षिापायम्याधेन श्रोण्यᳫसाणन्नहवरेत् ॥ ३५ ॥ 

 

 
 
बौ. शु. सू. (१·३५-३९) 
 

पृष्ट्ठ्याच्या टोकानंा दोरीची टोके बाधूंन ्यञ्छनापाशी धरून ती दधक्षणेक े ताणावी, जेथे अध्याची 
खूण येते (म्हणजे पृष्ट्ठ्यापासून अंतर क्ष/₂ येते) तेथे श्रोणी असते. याच रीतीने श्रोणी व अंस धमळवावते (व 
चौरस आखावा) (३५) 
 

दीघवचरु्तरसं्त्र णचकीषवतयावणिकीषते् र्तावत्या ंभूमौ द्वौ शङ कंु णनहतयात् ॥ ३६ ॥ 
 आयत आखावयाचा असेल तर जेव्हेा आखावयाचा असेल तेवढ्या जधमनीवर (त्याच्या बाजूच्या 

लाबंीच्या अतंरावर) दोन शकूं ठोकावते (३६). 
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द्वौ द्वौ एकैकमणभर्तः समौ ॥ ३७ ॥  
वरील शकंूंच्या दो्ही बाजंूना (पूवेक े व पधिमेक े) समान अंतरावर दोन दोन शकूं ठोकावते 

(३७) 
 

यावर्ती णर्तयवङ्  मानी र्तावर्ती ᳫरजु्जमुभयर्तः पाशा ं कृत्वा मध्ये लक्षिं करोणर्त। पूवेषामतत्ययोः पाशौ 
प्रणर्तमुच्य लक्षिेन दणक्षिापायम्य लक्षिे लक्षिं करोणर्त ॥ ३८ ॥ 

जव्हेी धतयंङ् मानीची लाबंी त्या लाबंीची दोरी घेऊन धतची टोके एकमेकानंा जुळवनू मध्यभागी 
खूण करावी. पूवेक ील टोकाच्या दोन शकंूंना (३ व ४) दोरीची टोके बाधूंन व लक्षणापाशी दोरी धरून ती 
दधक्षणेक े ताणावी व लक्षणाच्या धठकाणी (जधमनीवर) खूण करावी. (५) (३८) 
 

मध्यमे पाशौ प्रणर्तमुच्य लक्षिस्योपणरष्टाद्दणक्षिापायम्य लक्षिे शङ कंु णनहतयात् ॥ ३९ ॥ 
 

 
आयर्त आखावयाची रीर्त (पणहली) 

 
चार शुल्बसूते्र बौ. शु. सू. (१·३९-४८) 
 

मधल्या शकूंला (१) दोरीची दो्ही टोके बाधूंन लक्षणाला धरून दोरी दधक्षणेक े ताणावी व 
लक्षणाच्या धठकाणी शकूं ठोकावा (६) (३९). 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

सोऽᳫस एरे्तनोत्तरोऽᳫसो व्याख्यार्तस्र्तथा श्रोिी ॥ ४० ॥ 
हा (दधक्षणेक ील) अंस. याच रीतीने उत्तरेक ील असं धमळवावा त्याचप्रमाणे (वरील रीतीने) 

श्रोणी कशा धमळवाव्यात ते साधंगतले (४०). 
 

यत्र पुरस्र्तादᳫहीयसी णमनुयात् र्तत्र र्तदधे लक्षिं करोणर्त ॥ ४१ ॥ 
जर पूवेक ील बाजूची लाबंी कमी पाधहजे असेल तर (धतयथङमानीच्या) अध्या लाबंीवर खूण करावी 

(४१). 
 

अथापरं प्रमािादध्यधाᳫरजु्जमुभयर्तः पाशा ं कृत्वा परस्स्म ᳫस्रृ्तर्तीये षड्भागोने लक्षिं करोणर्त ॥ 
४२ ॥ 

आणखी धनराळ्या कृतीप्रमाणे–ज्या लाबंीच्या बाजूचा आयत (चौरस) काेावयाचा त्याच्या 
दी पट लाबंीची दोरी घेऊन धतची दो्ही टोके एकत् जुळवनू त्यातंील पधिमेक ील बाजूच्या अध्या भागाचे 
तीन भाग करून त्यातूंन सहावा (धतस्या भागाचा) भाग काेून टाकावा; व तेथे लक्षण करावे ) .४२.(  
 

र्तततयञ्छनम् ॥ ४३ ॥  
ही ्यञ्छनाची खूण (४३). 

 
इष्टेऽᳫसाथवम् । पृष्ट्यातर्तयोः पाशौ प्रणर्तमुच्य तयञ्छनेन दणक्षिापायम्येष्टेन श्रोण्यᳫ साणन्नहवरेत् ॥ 

४४ ॥ 
इष्ट अंसासाठी (आयताच्या बाजूच्या लाबंीच्या धनम्मे इतकी दोरीची लाबंी मोजून तेथे खूण 

करावी). पृष्ट्ठ्याच्या दो्ही टोकानंा दोरीची टोके बाधूंन ्यञ्छन दधक्षणेक े ओेून इष्टेच्या खुणेने (दो्ही) 
श्रोणी व (दो्ही) अंस धमळवावते (४४) 
 

समचरु्तरस्त्रस्याक्ष्ियारजु्जर्तद्वस्र्तावर्ती भकम करोणर्त ॥ ४५ ॥  
चौरसाच्या अक्ष्णयारज्जवूरील चौरसाचे के्षत्िळ त्याच्या (पधहल्या चौरसाच्या के्षत्िळाच्या दुप्पट 

असते. (४५) 
[चौरसाच्या अक्ष्णयारज्जसू म्हणून धिकरणी म्हणतात.] 

 
प्रमािं णर्तयवग् णद्वकरण्यायामः र्तस्याक्ष्ियारजु्जणस्त्रकरिी ॥ ४६ ॥  
(आयताच्या) धतयथङमानीची लाबंी धिकरणी इतकी (म्हणजेच प्रमाण चौरसाच्या अक्ष्णयाइतकी) व 

दुस्या बाजूची लाबंी चौरसाइतकी तर (या आयताची) अक्ष्णयारज्ज ू धत्करणी असते (या आयताच्या 
अक्ष्णयावरील चौरसाचे के्षत्िळ प्रमाण चौरसाच्या के्षत्िळाच्या धतप्पट असते.) (४६) 
 

रृ्तर्तीय करण्येरे्तन व्याख्यार्ता नवमस्रु्त भमेभागो भवर्तीणर्त ॥ ४७ ॥ 
अशा रीतीने तृतीय करणी कशी धमळवावी ते साधंगतले. प्रमाण चौरसाच्या के्षत्िळाच्या ⅑ के्षत्िळ 

असलेल्या (तीन) चौरसाच्या (समके्षत् चौरसाच्या) बाजूच्या लाबंीला तृतीयकरणी म्हणतात. (४७) 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

दीघवचरु्तरस्त्रस्याक्ष्ियारजु्जः पाश्ववमानी णर्तयवङमानी च यत् पृथग् भूरे्त कुरुर्तस्र्तदुभय ंकरोणर्त ॥ ४८ ॥ 
 

बौ. शु. सू. (१·४८-५०) अध्याय पणहला 
 

 
 

आयताच्या अक्ष्णयारज्जवूरील चौरसाचे के्षत्िळ पाश्वथमानी व धतयथङ् मानी याचं्यावरील वगेवगेळ्या 
चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजेइतके असते.(४८). 
 

णत्रकचरु्तष्ट्कयोः द्वादणशकपस्ञ् चकयोः पञ् चदणशकाणष्टकयोः सस्प्र्तकचरु्तर्तव ᳫशकयोः 
द्वादणशकपञ् चणत्र ᳫणशकयोः पञ् चदणशकषट णत्रᳫणशकयोणरत्येर्तासु उपलस््धः ॥ ४९ ॥ 

(वरील सूत्ाचे) प्रत्यक्षप्रमाण त्या आयतावंरून धदसते ज्याचं्या बाजंूची लाबंी तीन आधण चार, बारा 
आधण पाच, पंधरा आधण आठ, सात आधण २४, १२ आधण ३५ व १५ आधण ३६ असते (४९). 
 

नाना चरु्तरसे्त्र समस्यतकनीयसः करण्या वषीयसो वृ ध्रमुणिखेद वृध्रस्याक्ष्ियारजु्जः समस्र्तयोः 
पाश्ववमानी भवणर्त ॥ ५० ॥ 

धनरधनराळ्या के्षत्िळाचं्या दोन चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजेइतके के्षत्िळ असलेला चौरस 
काेावयाचा असेल तर लहान चौरसाच्या बाजू मोठ्या चौरसाच्या बाजंूवर ठेवनू खुणा कराव्यात. येणा्या 
आयताची अक्ष्णयारज्ज ू धदलेल्या चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजेइतके के्षत्िळ असलेल्या चौरसाची 
पाश्वथमानी असते. (५०). 



 अनुक्रमणिका 

[अआइउ व कखगघ हे दोन चौरस याचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजेइतके के्षत्िळ असलेला चौरस 
आखावयाचा–] 
 

 
 

चरु्तरस्त्रािरु्तरसं्त्र णनर्तिहीषवतयावणन्नर्तिहीषेंत्तस्य करण्या वषीयसो वृध्रमुणिखेत् । वृध्रस्य 
पाश्ववमानीमक्ष्ियेर्तर-त्पाश्ववमुपसᳫहरेत् सा यत्र णनपरे्तत्तदपस्च्छतद्यास्च्छन्नया णनरस्र्तम् ॥ ५१ ॥ 

मोठ्या चौरसाच्या के्षत्िळातून (लहान) चौरसाचे के्षत्िळ वजा करून (उरलेल्या के्षत्िळाचा 
चौरस करावयाचा असेल तर मोठ्या) चौरसाच्या बाजंूवर धजतके के्षत्िळ वजा करावयाचे आहे त्या 
चौरसाच्या बाजू ठेवनू तेथे खुणा कराव्यात. मोठ्या चौरसाची पाश्वथमानी अक्ष्णयासारखी दुस्या (चछ) 
पाश्वथमानीवर आणावी. ती जेथे छेदते त्याच्या बाहेरील भाग (जछ) काेून टाकावा. जो भाग उरतो (चज) 
त्यावरील चौरसाचे के्षत्िळ धदलेल्या चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या वजाबाकी इतके असते. (५१)  
 

[अआइउ व कखगघ या दोन चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या वजाबाकीइतके के्षत्िळ असलेला चौरस 
आखण्यासाठी – 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

समचरु्तरसं्त्र दीघवचरु्तरसं्त्र णचकीषवᳫस्र्तदक्ष्ियापस्च्छद्य भागं दे्वधा णवभज्य पाश्ववयोरुपदध्यात् 
यथायोगम् ॥ ५२ ॥ 

चौरसाचा समके्षत् आयत करावयाचा असेल तर चौरसाचे अक्ष्णयारज्जनेू दोन भाग करून त्यातंील 
एका भागाचे पु्हा दोन धवभाग करावेत. ते धवभाग (धत्कोण) चौरसाच्या दो्ही बाजंूवर जसे जमतील तसे 
ठेवावते. (५२). 
 

अणप चैर्तस्स्म ᳫश्चरु्तरस्त्र ᳫ समस्य र्तस्य करण्यापस्च्छद्याद्यदणर्तणशष्ट्यरे्त र्तणदर्तरत्रोदध्यात् ॥ ५३ ॥ 
[हे सूत् कशाकधरता (वदेी अथवा भौधमधतक आकृधत आखण्याकधरता) आहे, ते समजत नाही, 

त्यामुळे अथथ करणे सोपे नाही.] 
 

 

 
[चौरस अआइउचा समके्षत् आयत करणे. उ 
आ अक्ष्णया. क अक्ष्णयाचा मध्यकबदू. इ क 
साधंलेत. धत्कोण इकआ अआ वर ठेवला. 
धत्कोण इकउ अउ वर ठेवला आयत ग आ उ 
ख धमळतो. (सूत् १·५२) आयत गआउख व 
चौरस अआइउ हे समके्षत् आहेत.] 

 



 अनुक्रमणिका 

दीघवचरु्तरस्त्रᳫसमचरु्तरसं्त्र णचकीषवᳫस्स्र्तयवङ् मानीं करिीं कृत्वा शेष ं दे्वधा णवभज्य पाश्ववयोरुपदध्यात् 
खंडमावापेन र्तत्संपूरयेत् र्तस्य णनहार उक्र्तः ॥ ५४ ॥ 

आयताचा समके्षत् चौरस करावयाचा असल्यास धतयथङ् मानीइतकी चौरसाच्या बाजूची लाबंी घेऊन 
उरलेल्या भागाचे दोन (सम) धवभाग करून ते चौरसाच्या दो्ही बाजंूवर ठेवावते, जो खण्  रहातो तो 
आग्तुक चौरस घेऊन पुरा करावा. या दोन चौरसाचं्या के्षत्िळाच्या वजाबाकीइतक्या के्षत्िळाचा चौरस 
करावयाची रीत साधंगतलेली आहे. (५४). 
 

 

]कखगघ हा धदलेला आयत .  
कच = कघ = घछ. चछ साधंलेत. चख चा 
मध्यकबदू ज व छग चा मध्यकबदू झ जझ साधंलेत. 
आयत जखगझ कच वर असा ठेवला की जझ कच 
वर येईल व खग टठ वर येईल. ठ  जच हा 
आग्तुक चौरस. 
 
आयत कखगघ = चौरस ट झघ-चौरस ठ जच[.  

 
चरु्तरस्त्रमेकर्तोऽणिमणिकीषवन्नणिमर्तः करिीं णर्तयवङ्  मानीं कृत्वा शेषमक्ष्िया णवभज्य 

णवपयवस्येर्तरत्रोपदध्यात् ॥ ५५ ॥ 
चौरसाच्या एका बाजूची लाबंी जर कमी करावयाची असेल तर त्या लहान लाबंीची चौरसाची 

धतयथङ् मानी करून उरलेल्या भागाला अक्ष्णयाने धवभागनू (एक भाग तेथेच ठेवावा) दुसरा भाग उलटा 
करून इतरत् ठेवावा (म्हणजे समलंब समधिभजु चौकोन तयार होतो) (५५). 
 

 

[चौरस अआइउ. आक एवेी लहान बाजू 
असलेला समलंब चौकोन धमळवावयाचा. कख 
उइवर लंब टाकला. आक = इख. कख 
साधंलेत, कउ साधंलेत, धत्कोण कखउ तेथेच 
ठेवला व धत्कोण अकउ उचलून आइ वर 
असा ठेवला की धत्कोण आइग धमळेल. 
कआगउ हा समके्षत् समलंब सम धिभजु 
चौकोन] 
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चरु्तरसं्त्र प्रउगं णचकीषवतयावणिकीषदे णद्वस्र्तावर्ती भूणमᳫसमचरु्तरस्त्रा ं कृत्वा पूववस्याः करण्या मध्ये 
शङ कंु णनहतयात् र्तस्स्मतपाशौ प्रणर्तमुच्य दणक्षिोत्तरयोः श्रोण्योर्तनपार्तयेत् बणहःस्पतद्यमपस्च्छतद्यात् ॥ ५६ ॥ 

चौरसाचा (समके्षत्) धत्कोण करावयाचा असेल तर ज्या के्षत्िळाचा धत्कोण आखावयाचा त्याच्या 
दुप्पट के्षत्िळाचा चौरस करून त्याच्या पूवेक ील बाजूच्या मध्यभागी शकूं ठोकावा. त्या शकूंला दोरीची 
टोके बाधूंन त्या दधक्षण व उत्तरेक ील श्रोणींपयंत ठेवाव्यात. दोरीच्या बाहेरील भाग काेून टाकावा. (५६) 
 

 

[चौरस अआइउचे के्षत्िळ धदलेल्या धत्कोणाच्या 
दुप्पट आहे. क अआ चा मध्यकबदू कउ व कइ 
साधंलेत कइउ इष्ट धत्कोण.] 

 
चरु्तरस्त्रमृभयर्तः प्रउगं णचकीषवतयावणिकीषदे णद्वस्र्तावर्तीं भूकम दीघवचरु्तरस्त्रा ं कृत्वा पूववस्याः 

करण्यामध्ये शङ कंु णनहतयात् र्तस्स्मन् पाशौ प्रणर्तमुच्य दणक्षिोत्तरयोर्तनपार्तयेत् बणहःस्पतद्य ं अपस्च्छतद्यात् 
एरे्तनापरं प्रउगं व्याख्यार्तम् ॥ ५७ ॥  

 
चौरसाचा समभजु चौकोन करावयाचा असेल तर ज्या के्षत्िळाचा चौकोन करावयाचा त्याच्या 

दुप्पट के्षत्िळाचा आयत आखून पूवेक ील बाजूच्या मध्यभागी शकूं ठोकावा. त्याला दोरीची टोके बाधूंन 
त्या दधक्षण व उत्तरेक े (श्रोणींपयथत) ठेवाव्यात. (दुस्या चौरसातं हीच रीत वापरावी). दोरीच्या बाहेरील 
भाग काेून टाकावा. अशा रीतीने दुस्या प्रकारचा प्रउग (आखावयाच्या रीतीचे) व्याख्यान झाले. (५७). 
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[कखगघ व घगछच हे चौरस परस्परानंा धचकटून 
ठेवले आहेत. या प्रत्येक चौरसाचे के्षत्िळ इष्ट 
समभजु चौकोनाच्या इतके आहे. 
कखचा ट व चछचा ठ हा मध्यकबदू. टघ, टग, ठघ 
व ठग जो लेत. टगठघ हा इष्ट समभजु चौकोन] 

 
चरु्तरसं्त्र मण्डलं णचकीषवन्नक्ष्ियाधव मध्यात्प्राचीमभ्यापार्तयेद्यदणर्तणशष्ट्यरे्त र्तस्य सहरृ्तर्तीयेन मण्डलं 

पणरणलखेत् ॥ ५८ ॥ 
 

चौरसाच्या समके्षत् वतुथळ काेावयाचे असल्यास अक्ष्णयाच्या धनम्म्या लाबंीची दोरी (चौरसाच्या) 
मध्यापासून प्राची रेखेवर टाकली असता (त्या दोरीचा) जेव्हेा भाग (पाश्वथमानीच्या) बाहेर उरतो त्याच्या 
एक तृतीयाशं भागासह (या धत्ज्येने) वतुथळ आखाव.े (५८). 
 

 
पब = ⅓ पि. चौरसाचे समके्षत् वतुथळ, सूत् १·५८ 
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वतुथळाचा समके्षत् चौरस, सूत् १·६० 

 
मण्डलं चरु्तरसं्त्र णचकीषवस्तवष्ट्कम्भमष्टौ भागातकृत्वा भागमेकोनणत्रᳫशधा 

णवभज्याष्टाणवᳫशणर्तभागानुद्धरेद भागस्य च षष्ठमष्टमभागोनम् ॥ ५९ ॥ 
 

वतुथळाचा समके्षत् चौरस करावयाचा असेल तर (वतुथळाच्या) व्यासाचे आठ भाग करून, त्यातील 
एका भागाचे (८ व्या भागाचे) २९ भाग करून त्यातील २८ भाग काेून टाकावते आधण त्या भागाचे सहा भाग 
वजा करून त्यात त्याचा आठवा भाग धमळवावा (५९). 
 

[या सूत्ाप्रमाणे चौरसाची बाजू = क्ष ( 
७  
+
  

१ 
- 

१  
+
  

१ 
) ८ ८×२९ ८×२९×६ ८×२९×६×८ 

जर वतुथळाचा व्यास ‘क्ष’ असेल.] 
 

अणप वा पञ् चदशभागातकृत्वा द्वावुद्वरेषाणनत्या चरु्तरस्त्रकरिी ॥ ६० ॥ 
 

ककवा (वतुथळाच्या व्यासाचे) पंधरा भाग करून त्यातून दोन भाग वजा करावते ही स्थूलमानाने 
चौरसाची बाजू असते. (६०). 
 

प्रमािं रृ्तर्तीयेन वधवयेत्ति चरु्तथेनात्मचरु्तकस्त्रशोनेन ॥ ६१ ॥  
 

(चौरसाच्या) प्रमाण बाजूची लाबंी (धतच्या) एक तृतीयाशंाने वाेवावी, त्यातं त्याचा एक चतुथांश 
भाग धमळवावा आधण त्यातून त्याचा १/३४ वा भाग वजा करावा (६१). 
 

[वरील सूत् गधणतीधरतीने असे मा ंता येते– 
 
√२ = १ +  १  १ - १  = १·४१४२५६. 
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३ +  ३×४ ३×४×३४ 
दोन या आकड्याचे वगथमूळ या सूत्ाने धमळते. 
थो क्यातं हे सूत् चौरसाची बाजू व त्याची अक्ष्णया याचं्या लाबंीचा परस्पर संबधं देते.]. 

 
सणवशेषः ॥ ६२ ॥ 
त्याला सधवशषे म्हणतात. (६२). 
 
अथाग्तयाधेणयके णवहारः ॥ ६३ ॥ 
आता ंअभ्याधसल्या जाणा्या अग्नींची आखणी (सागंतो) (६३). 

 
गाहवपत्यादाहवनीयस्यायर्तनम् ॥ ६४ ॥ 
आहवनीय अग्नीचे स्थान गाहथपत्य अग्नीच्या स्थानाने ठरते. (६४). 
 
णवज्ञायरे्त ॥ ६५ ॥ अष्टासु प्रक्रमेषु ब्राह्मिोऽस्ग्नमादधीरै्तकादशसु राितयो द्वादशसु वैश्यः ॥ ६६ ॥ 
असे जाणले आहे की (आहवनीय व गाहथपत्य अग्नी यामधील अतंर) ब्राह्मण णाच्या बाबतीत आठ 

प्रक्रम, राजाच्या बाबतीत ११ प्रक्रम व वैश्याच्या बाबतीत १२ प्रक्रम असते. (६५,६६). 
 
आयामरृ्तर्तीयेन त्रीणि चरु्तरस्त्राणि अनूचीनाणन कारयेद अपरस्योत्तरस्या ᳫश्रोण्या ंगाहवपत्यस्र्तस्यवै 

दणक्षिे ᳫ सेऽतवाहायवपचनः पूववस्योत्तरेऽ ᳫस आहवनीय इणर्त ॥ ६७ ॥ 
आहवनीय व गाहथपत्य याचं्या मधील अंतराचे तीन भाग करून ह्या लाबंीची बाजू असलेले (व) 

परस्परानंा धचकटून असलेले तीन चौरस काेावते. पधिमेक ील चौरसाच्या उत्तरेक ील श्रोणीवर 
गाहथपत्य अग्नी. त्याच चौरसाच्या दधक्षणेक ील असंावर अ्वाहायथपचन (दधक्षणाग्नी) असतो. पूवेक ील 
चौरसाच्या उत्तर अंसावर आहवनीय अग्नी असतो. (६७). 
 

अणप वा गाहवपत्याहवनीययोरतर्तरालं पंचधा षोढा व संभुज्य षष्ठᳫ सप्र्तमं वा 
भागमागतरु्तकमुपसमस्य समं तै्रधं णवभज्य पूववस्मादतत्याद द्वयोभागयोलवक्षिं करोणर्त। 
गाहवपत्याहवनीययोरतर्तौ णनयम्य लक्षिेन दणक्षिापायम्य लक्षिे शङ कंु णनहस्तर्त र्तद दणक्षिाग्नेरायर्तनं 
भवणर्त ॥ ६८ ॥ 

ककवा गाहथपत्य व आहवनीय याचं्यामधील अतंराचे पाच ककवा सहा भाग करून त्यात सहावा ककवा 
सातवा (जसे भाग केले असतील त्याप्रमाणे) भाग धमळवनू त्याचे तीन समान भाग करावते. दोरीच्या 
पूवेक ील टोकाक ून दुस्या भागावर खूण करावी. गाहथपत्य व आहवनीय याचं्या (मध्यावरील शकंूंना) 
दोरीची टोके बाधूंन खुणेने (खूण धरून ती दोरी) दधक्षणेक े ओेावी. जेथे खूण येते तेथे शकूं ठोकावा. ती 
दधक्षणाग्नीची जागा असते (६८). 
 

अणप वा प्रमािं पंचमेन वधवयेत् र्तत्सवव पञ् चधा संभुज्यापरस्मादतत्याद द्वयोभणगयोलवक्षिं करोणर्त 
पृष्ट्यातर्तयोः पाशौ प्रणर्तमुच्य लक्षिेन दणक्षिापायम्य लक्षिे शङ कंु णनहस्तर्त र्तद दणक्षिाग्नेरायर्तनं भवणर्त ॥ 
६९ ॥  

ककवा गाहंपत्य व आहवनीय अग्नी याचं्यामधील अतंर त्याच्या पाचंव्या भागाने वाेवाव.े ते सवथ पाच 
भागातं धवभागनू (दोरीच्या) पधिमेक ील टोकापासून दुस्या भागावर खूण करावी. पृष्ट्ठ्याच्या टोकानंा 
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दोरीची टोके बाधूंन खुणेने (खूण करून ती दोरी) दधक्षणेक े ओेावी. जेथे खूण येईल तेथे शकूं ठोकावा. 
ती दधक्षणाग्नीची जागा असते (६९). 
 

णवपयवस्येरे्तनोत्करो व्याख्यार्तः ॥ ७० ॥ 
ही रीत उलटी वापरून उत्कराचे स्थान धमळवाव,े ते साधंगतले (७०).  
आहवनीय, गाहथपत्य व दधक्षणाग्नी यामधील अंतर 
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पद्धत अंतर ब्राह्मण ण क्षधत्य वैश्य 
पधहली आद ५·९६ प्र. ८·२ प्र. ९·९४ प्र. 
 गाद ३·७६ प्र. ५·१८ प्र. ५·६५ प्र. 
 
 सू. १ ·६८-६९ ब्राह्मण ण क्षधत्य वैश्य 
 गाहथपत्य व आहवनीय यामधील अंतर ८ प्र. ११ प्र. १२ प्र. 
 या अंतराचा पाचवा भाग १⅗ प्र. २⅕ प्र. २⅖ प्र. 
 या अंतराचा सहावा भाग १⅓ प्र. १⅚ प्र. २ प्र. 
 अंतर + ⅙ भाग ९⅓ प्र. १२⅚ प्र. १४ प्र. 
 

 
दुसरी गाद १/३ )अंतर  + १/६ भाग( ३ १/९ प्र. ४ ५/१८ प्र. ४ २/३ प्र. 
 आद २/३ )अंतर  + १/६ भाग( ६ २/३ प्र. ८ ५/२ प्र. ९ १/३ प्र. 
 गाहथपत्य व आहवनीय या अंतराचा सातवा 

भाग 
१ १/७ प्र. १ ४/७ प्र. १ ५/७ प्र. 

 अंतर + १/७ भाग ९ १/७ प्र. १२ ४/७ प्र. १३ ५/७ प्र. 
धतसरी गाद १/३ )अंतर  + १/७ भाग( ३ १/२१ प्र. ४ ४/२१ प्र. ४ ४/७ प्र. 
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 आद २/3 (अंतर + १/७ भाग) ६ २/२१  ८ ८/२१ प्र. ९ १/७ प्र. 
  अंतर + १/५ भाग ९ ३/५ प्र. १३ १/५ प्र. १४ २/५ प्र. 
चवथी गाद २/५ (अंतर + १/५ भाग) ३ २१/२५ प्र. ५ ७/२५ प्र. ५ १९/२५ प्र. 
 आद ३/५ (अंतर + १/५ भाग) ५ १९/२५ प्र. ७ २३/२५ प्र. ८ १६/२५ प्र. 

 
पद्धत ब्राह्मण ण क्षधत्य वैश्य 

पधहली पद्धत 
आ-द ५·९६ ८·२ ८·९४ 
गा-द ३·७६ ५·१८ ५·६५ 

दुसरी पद्धत 
आ-द ६·२२ ८·५६ ९·३४ 
गा-द ३·११ ४·२८ ४·६७ 

धतसरी पद्धत 
आ-द ६·०९ ८·३८ ९·१४ 
गा-द ३·०४५ ४·१९ ४·५७ 

चवथी पद्धत 
आ-द ५·७६ ७·९२ ८·६४ 
गा-द ३·८४ ५·२८ ५·७६ 

 
अपरेिाहवनीय ंयिमानमात्री भवर्तीणर्त दाशवपौिवमाणसकाया वेदेर्तवज्ञायरे्त ॥ ७ ॥  

 
दाशथपूणथमासाच्या वदेीवरून जाणते की यजमान मात्ी (यजमानाची वदेी ) आहवनीय अग्नीच्या 

पधिमेला असते (७१) 
 
र्तस्याणस्त्रभागोनं पश्चात् णर्तरश्ची र्तस्या एवाधं पुरस्र्तात् णर्तरश्च्येवं दीघवचरु्तरस्त्रमेकर्तोऽणिमणद्वहृत्य 

स्त्रस्क्र्तषु शङ्   कूणन्नहतयात् ॥ ७२ ॥ 
 

धतच्या बाजूपेक्षा ं (यजमानमात्ीची) पधिमेक ील बाजूची लाबंी धतस्या भागाने कमी केलेली 
असते. धतच्याच अध्या लाबंीची पूवेक ील बाजूची लाबंी असते. अशारीतीने एक बाजू दुस्या बाजूपेक्षा ं
लहान असलेला (समलंब) चौकोन आखून त्याच्या चारी कोप्यावर शकूं ठोकावते (७२). 
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प्राची = ९६ अंगुले  
पधिमेक ील बाजू  
 = ९६-⅓ (९६) 
 = ६४ अंगुले. 
 
पूवेक ील बाजू 
 = ½ (९६) 
 = ४८ अंगुले. 
 
यिमानमात्री 

सूत् १·७२ 

 
 

यावर्ती पाश्ववमानी णद्वरभ्यस्र्ता र्तावर्ती ᳫ रजु्जमुभयर्तः पाशा ं कृत्वा मध्ये लक्षिं करोणर्त दणक्षियोः 
पाशौ प्रणर्तमुच्य लक्षिेन दणक्षिापायम्य लक्षिे शङ कंु णनहतयात् । र्तस्स्मन् पाशौ प्रणर्तमुच्य लक्षिेन दणक्षिं 
पाश्वव पणरणलखेत् ॥ ७३ ॥ 
 

जेवेी पाश्वथमानीची लाबंी धतच्या दुप्पट लाबंीची दोरी घेऊन धतची दो्ही टोके एकत् जुळवनू 
मध्यभागी खूण करावी. दधक्षणेक ील (श्रोणी व अंस) यानंा दोरीची टोके बाधूंन खुणेने (दोरी) दधक्षणेक े 
ताणावी. जेथे खूण येईल तेथे शकूं ठोकावा. त्याला दोरीची दो्ही टोके बाधूंन खुणेने (ती दधक्षणेक े 
ओेून) दधक्षणेक ील बाजू आखावी. (७३). 
 

एरे्तनोत्तरं पाश्वव व्याख्यार्तम् ॥ ७४ ॥ 
या रीतीने उत्तरेक ील बाजू (कशी आखावी ते) साधंगतले (७४) 

 
पूवव पाश्वं र्तया णद्वरस्र्तया पणरणलखेदेवमपरम् ॥ ७५ ॥ 
पूवथ धदशके ील बाजू धतच्या (दोरीच्या) दुप्पट लाबंीने आखावी. तसेच पधिमेक ील बाजू 

(आखावी) (७५). 
 

[वरील सूते् वदेीच्या चारी बाजू सरळ रेघेने न जो ता वतुथळखण् ानंी कशा जो ाव्यात याचे वणथन 
करतात. (आपस्तंब शुल्ब सूते् ४·१२–१७ पहा. तसेच मानवशुल्बसूते् १०·३·२·२५ पहा]. 
 

दशपदा पश्चाणत्तरश्ची द्वादशपदा प्राच्यष्टपदा पुरस्र्तात् णर्तरश्चीणर्त पाशुबस्तधकाया वदेेर्तवज्ञायरे्त । 
मानयोगस्र्तस्या व्याख्यार्तः ॥ ७६ ॥ 
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पधिमेक ील बाजूची लाबंी १०पद, प्राची १२ पद व पूवेक ील बाजू ८ पद अशी पाशुब्ध यज्ञातं 
वदेी असते असे जाणतात. धतची मापे व जो णी साधंगतली (७६). 

 
रथसंणमरे्तत्येकेषाम् ॥ ७७ ॥ 
काहंींच्या मताने या वदेीची मापे रथाप्रमाणे असतात. (७७) 

 
णवराट संपने्नत्येकेषाम् ॥ ७८ ॥ 
काहंींच्या मते वदेीच्या बाजंूची लाबंी १० पद असते. (७८) 
[शुल्बमीमासंा–दशाक्षरा धवराध धत व्यवहारा्–धवराट् छ्दातं दहा अक्षरे असतात] 

 
शम्यामात्री चरु्तःस्त्रस्क्र्तभववर्तीत्युत्तरवेदेर्तवज्ञायरे्त ॥ ७९ ॥ 
उत्तरवदेी शम्याच्या मापाची असून धतला चार कोन असतात असे जाणतात. (७९). 

 
समचरु्तरस्त्राणवशेषात् ॥ ८० ॥ 
ज्या अथी धतच्या आकाराधवषयी धनयम धदलेला नाही त्याअथी ती चौरस असते. (८०). 
 
णवरृ्तर्तीया वेणदभववर्तीणर्त पैरृ्तक्यावेदेर्तवज्ञायरे्त ॥ ८१ ॥ 
धपतृयज्ञातंील वदेी (महावदेीपेक्षा)ं एक तृतीयाशंाच्या थो े कमी इतक्या (लाबंीची) असते असे 

जाणतात. (८१). 
 
महावेदेस्रृ्तर्तीयेन समचरु्तरस्त्रकृर्तायास्रृ्तर्तीकरिी भवर्तीणर्त । नवमस्रु्त भूमेभागो भवणर्त ॥ ८२ ॥ 
महावदेीच्या (बाजूच्या) एकतृतीयाशं बाजूचा चौरस केला तर ती बाजू तृतीयकरणी असते. व 

जधमनीचे (के्षत्िळाचे) नऊ (चौरस) भाग होतात. (८२) 
 
[महावदेीचे के्षत्िळ ९७२ चौरस पद. या के्षत्िळाचा चौरस केला तर त्याच्या बाजूची लाबंी ३१ 

पद, २ अंगुले, २६ धतल येते. याच्या एक तृतीयाशं बाजूची लाबंी १० पद, ५ अंगुले व ३१ धतल येते. या 
लाबंीच्या बाजूने चौरस काेल्यास त्याचे के्षत्िळ १०८ चौरस अंगुले येते. हे के्षत्िळ महावदेीच्या 
के्षत्िळाच्या ⅑ आहे.] 
 

यिमानमात्री चरु्तःस्त्रक्र्तीभववर्तीत्येकेषाम् ॥ ८३ ॥. 
यजमानमात्ी चार कोनाचंी (कोप्याचंी) असते असे काहंीचे मत आहे. (८३). 
 
णदकु्ष स्त्रक्र्तयो भवस्तर्त ॥ ८४ ॥ 
कोपरे मुख्य धदशाकं े असतात. (८४). 
 
वेदीरृ्तर्तीये यिेरे्तणर्त सौत्रामणिकीं वेणदमभ्युपणदशस्तर्त ॥ ८५ ॥ 
वदेीच्या धतस्या भागाहून थोड्या कमी भागातं आहुती द्याव्यात असे सौत्ामणी यज्ञाच्या वदेीबद्दल 

सागंतात (८५). 
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महावेदेस्रृ्तर्तीयेन समचरु्तरस्त्रकृर्ताया अष्टादशपदा पाश्ववमानी भवणर्त ॥ ८६ ॥ 
महावदेीच्या के्षत्िळाच्या एक तृतीयाशं के्षत्िळाच्या चौरसाच्या बाजूची लाबंी (पाश्वथमानी) १८ पद 

असते. (८६). 
 
[महावदेीचे के्षत्िळ ९७२ चौरसपद, याच्या ⅓ = ९७२/३ = ३२४ चौ. पद या के्षत्िळाच्या 

चौरसाची पाश्वथमानी = √३२४ = १८ पद]  
 
र्तस्य ैदीघवकरण्यामेकर्तोऽणिमत्करण्या ंच याथाकामीणर्त ॥ ८७ ॥ 
सौत्ामणी वदेी आयताकार ककवा धतच्या िक्त एकच बाजूची लाबंी कमी ठेवणे (समलंब समधिभजु 

चौकोन) हे जशी इच्छा असेल तसे कराव े(मात् धतचे के्षत्िळ ३२४ चौरसपद पाधहजे) (८७). 
 
प्राग्वᳫशः षोडशप्रक्रमायामो द्वादशव्यास अणप वा द्वादशप्रक्रमायामो दश व्यासः ॥ ८८ ॥ 
प्राग्वशं (मं पाची) लांबी १६ प्रक्रम व रंुदी १२ प्रक्रम असते. ककवा लाबंी १२ प्रक्रम व रंुदी १० 

प्रक्रम असते (८८). 
 
र्तस्य मध्ये द्वादणशको णवहारः ॥ ८९ ॥ 
त्याच्या (प्राग्वशं मण् पाच्या) मध्ये १२ प्रक्रमाचंी मोकळी जागा असते. (८९). 
[प्राग्वशं मण् प १६ प्रक्रम लाबंीचा असेल तेव्हा १२ प्रक्रम जागा मोकळी ठेवावी]. 
 
णत्रᳫशत्पदाणन प्रक्रमा वा पश्चाणत्तरश्ची भवणर्त षट णत्रᳫशत् प्राची चरु्तर्तवᳫशणर्तः पुरस्र्तात् णर्तरश्चीणर्त 

महावेदेर्तवज्ञायरे्त मानयोगस्र्तस्या व्याख्यार्तः ॥ ९० ॥ 
महावदेीची पधिमेक ील बाजू ३० पद ककवा (३०) प्रक्रम असते. प्राची ३६ पद (ककवा ३६ प्रक्रम), 

पूवेक ील बाजू २४ पद (ककवा २४ प्रक्रम) असते असे जाणतात. धतची मापे (आधण जो णी) साधंगतली 
(९०). 

 
आहवनीयात्षट प्रक्रमातमहावेणदः ॥ ९१ ॥. 
आहवनीय (अग्नी) पासून महावदेी सहा प्रक्रम (अतंरावर) असते (९१). 
 
र्तर्त एकस्स्मन् त्सदः ॥ ९२ ॥ 
तेथून सदस एक प्रक्रमावर असतो (९२). 
[महावदेीच्या सुरुवातीपासून सदसाच्या सुरुवातीचे अंतर एक प्रक्रम असते]. 
 
र्तद दशकम् ॥ ९३ ॥ 
तो (सदस) दहा पद (ककवा १० प्रक्रम) असतो (९३). 
[पूवथ पधिम अतंर दहा पद ककवा १० प्रक्रम असते]. 
 
उदक् सप्र्तणवᳫशत्यरत्नयः ॥ ९४ ॥ 
(सदसाची) उत्तरदधक्षण लाबंी २७ अरस्त्न असते (९४). 
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अष्टादशेत्येकेषाम् ॥ ९५ ॥ 
१८ अरस्त्न असते असे काहंींचे मत आहे (९५). 
 
र्तर्तश्चरु्तषुव हणवधानं र्तद्दशकं द्वादशकं वा समचरु्तरसं्त्र मानयोगस्र्तयोव्याख्यार्तः ॥ ९६ ॥ 
त्याच्या (सदसा) पासून हधवधान (मण् प) (पूवेक े) चार प्रक्रम अतंरावर असतो. हधवधान 

(मण् पाच्या) चौरसाची बाजू १० ककवा १२ प्रक्रम असते. या मापाची जो णी कशी करावी ते साधंगतलेले 
आहे (९६). 

 
यपूावटीयाच्छङ् कोरधवप्रक्रममवणशष्ट्योत्तरवकेद णवणममीरे्त ॥ ९७ ॥ 
यूपावटीय शकूंपासून (पधिमेक े) अधा प्रक्रम अंतर सो ून उत्तरवधेद मोजावी (९७). 
[वदेीच्या पूवेक ील बाजूच्या मध्यभागी शकूं ठोकावा. याला यूपावटीय शकूं म्हणतात.] 
 
दशपदोत्तरवेणदभववर्तीणर्त सोमे णवज्ञायरे्त । मानयोगस्र्तस्या व्याख्यार्तः ॥ ९८ ॥ 
सोमयागातं १० पदाचंी (चौरस पदाचंी) उत्तरवदेी असते असे जाणतात. धतच्या मापाचंी जो णी 

कशी करावी ते साधंगतलेले आहे (९८). 
 
[का. शु. सू. २·८ पहा] 
 

चात्वालो शम्यामात्रोऽपणरणमर्तो वा ॥ ९९ ॥ 
चात्वाल एक शम्या ककवा एक शम्या व एक पद असतो (९९). 
 
[अपधरधमत शब्दाची व्याख्या कात्या. शु. सूते् कं. १, सूत् २३ मध्ये धदली आहे]. 
 
अथोपरवाः प्रादेशमुखाः प्रादेशातर्तरालाः ॥ १०० ॥ 
उपरव एक प्रादेश मापाचे असून त्याचं्यामधील अतंर एक प्रादेश असते (१००). 
 
अरस्त्नमात्रᳫमसचरु्तरसं्त्र णवहृत्य स्त्रस्क्र्तषु शङ् कूणन्नहतयात् । अधवप्रादेशेनाधवप्रादेशेनैकैकं मण्डलं 

पणरणलखेत् ॥ १०१ ॥  
एक अरस्त्न बाजूची लाबंी असलेला चौरस आखून त्याच्या कोप्यावंर शकूं ठोकावते. (प्रत्येक शकूं 

कें द्र धरून) अध्या प्रादेशाने, अध्या प्रादेशाने वतुथळे आखावीत (१०१). 
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सदसः पूवाधाद णद्वप्रक्रममवणशष्ट्य णधष्ट्ण्याना ंणद्वप्रादेशो णवष्ट्कम्भस्र्तथातर्तरालाः ॥ १०२ ॥ 
सदसाच्या पूवाधापासून दोन प्रक्रम अंतर सो ून दोन प्रादेश व्यासाच्या व परस्परामंधील अंतर दोन 

प्रादेश असलेल्या धधष्ट्ण्या आखाव्यात (१०२). 
 

आग्नी ध्रीयागारस्य पाश्ववमानी पञ्चारस्त्नः ॥ १०३ ॥ 
आग्नी ध्रीय मण् पाची पाश्वथमानी पाच अरस्त्न असते (१०३). 

 
एरे्तन मािालीयो व्याख्यार्तः ॥ १०४ ॥ 
याने माजालीय (मण् प) देखील साधंगतला (१०४). 

 
[माजालीयाच्या मण् पाची पाश्वथमानी ५ अरस्त्न असते]. 

 
र्तस्योदीचीं द्वारं कुववस्तर्त ॥ १०५ ॥ 
त्याच्या (माजालीय मण् पाच्या) उत्तरेस दार करतात (१०५). 

 
र्तस्योदीचीं द्वारं कुववस्तर्त ॥ १०५ ॥ 
त्याच्या (माजालीय मण् पाच्या) उत्तरेस दार करतात (१०५). 

 
रथाक्षातर्तराला यपूावटा भवतर्तीत्येकादणशतया ंणवज्ञायरे्त ॥ १०६ ॥ 
एकदधशनी (वदेीच्या बाबतीत) यूपाचं्या खड्याड्यामधील अंतर एक रथाक्ष असते असे जाणतात 

(१०६) 
 

[या वदेीच्या जवळ ११ यूप गा लेले असतात म्हणनू धतला एकादधशनी म्हणतात. एक रथाक्ष = 
१०४ अंगुले] 
 

र्तस्या ं दशाना ं रथाक्षािामेकादशाना ं च पादानामष्टाङ् गुलस्य च चरु्तर्तवᳫशं भागमाददीर्त । स 
प्रक्रमः स्यात्तने वेकद णवणममीरे्त ॥ १०७ ॥ 
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या एकादधशनीकधरता १० अक्ष, ११ पाद, ८ अंगुले यानंा २४ ने भाग द्यावा. तो प्रक्रम होय; त्याने 
वदेीची मोजणी करावी (१-७). 
 

[यूपामंधील अतंर एक रथाक्ष, युपाचं्या खड्याड्याचंा व्यास १ पाद तेव्हा एकंदर लाबंी १० रथाक्ष व 
११ पाद झाली. मधल्या यूपाच्या शजेारच्या यूपाचें मधल्या यूपापंासून अंतर एक रथाक्ष नसून एक रथाक्ष चार 
अंगुले असते, तेव्हा एकंदर अंतर १० रथाक्ष, ११ पाद व ८ अंगुले येते. 

 
१ प्रक्रम = १/२४ (१०×१०४ + ११×१५ + ८) = ५० अगुंले १८ धतल. हे प्रक्रमाचे माप धरून सूत् 

१·९० प्रमाणे महावदेीची आखणी करावी]. 
 

अथाश्वमेधे णवᳫशत्याश्च रथाक्षािामेकणवᳫशत्याश्च पदानामष्टाङ् गुलस्य व चरु्तर्तवᳫशं 
भागमाददीर्त स प्रक्रमः स्यात्तने वेकद णवणममीरे्त ॥ १०८ ॥ 

आता अश्वमेधयज्ञाकधरता २० अक्ष, २१ पाद आधण ८ अंगुले यानंा २४ ने भाग द्यावा. तो प्रक्रम होय. 
त्याने वदेीची मोजणी करावी (१०८). 
 

[अश्वमेधासाठी २१ यूप लागतात. वदेीचा आकार त्या प्रमाणातं वाेतो.] 
 

अथ प्राच्यकैादणशतया ंयपूाथव वेदेः पूवाधात्पदाधंव्यासमपस्च्छद्य र्तत्पुरस्र्तात् प्राञ् चं दध्यात् ॥ १०९ ॥ 
आता ंएकादधशनी वदेीच्या पूवेक ील बाजूत यूपाकंधरता अधापाद व्यासाचे भाग सो ून ते पुे ील 

बाजूस पूवेक े ठेवावते (१०९) 
 

 
[एकादधशनी वदेीत यूपाचंी मा ंणी] 

 
नात्राष्टाङ् गुलं णवद्यरे्त ॥ ११० ॥ 
येथे आठ अंगुले घ्यावयाची नाहीत (सूत् १०७ पहा) (११०). 
 
न व्यणर्तषगंः ॥ १११ ॥ 
व्यधतषंग नसतो (१११) 
 
यपूावटाः पदणवष्ट्कम्भाः ॥ ११२ ॥ 
यूपाचें खडे्ड एक पद व्यासाचे असतात (११२) 
 
णत्रपदपणरिाहाणन यपूोपरािीणर्त ॥ ११३ ॥ 
यूपाचे मुळापाशी माप तीन पद पधरधमधत इतके असते (११३). 



 अनुक्रमणिका 

[यूपाचा व्यास एक पद असतो. तेव्हा ंस्थूलमानाने त्याची पधरधमधत ३ पद येईल. येथे π ची ककमत ३ 
घेतली आहे.] 
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अध्याय दुसरा 
 

अधाष्टमपुरुषाः प्रथमोऽस्ग्नः ॥ १ ॥ 
प्रथम अग्नी (पधहल्यादंाच रचण्यात येणारा अग्नी) ७½ चौरस पुरुष असतो (१). 

 
अधवनवमा णद्वर्तीयः ॥ २ ॥ 
धितीय अग्नी (दुस्यादंा रचण्यात येणारा अग्नी) ८½ चौरस परुुष असतो (२). 

 
अधवदशमास्रृ्तर्तीयः ॥ ३ ॥ 
धतस्या अग्नीचे के्षत्िळ ९½ चौरस पुरुष असते (३). 

 
एवमुत्तरोत्तरो णवधाभ्यास ऐकशर्तणवधात् ॥ ४ ॥ 
याचरीतीने उत्तरोत्तर एक चौरस पुरुषाने के्षत्िळ वाेवीत ते १०१ चौरस के्षत्िळापयंत 

वाेधवतात (४). 
 

र्तदेर्तत्सप्र्तणवधप्रभृत्येकशर्तणवधातर्तम् ॥ ५ ॥ 
असा ७½ चौरस पुरुष अग्नीपासून १०१ चौरस पुरुष अग्नीपयंत (५). 

 
अर्तऊध्ववमेकशर्तणवधानेव प्रत्याददीर्त ॥ ६ ॥ 
याच्यापुे े १०१ चौरस पुरुष के्षत्िळाचा अग्नी पुनःपु् हा करावा (६). 

 
अनस्ग्नकातवा यज्ञक्ररू्तनाहरेत् ॥ ७ ॥ 
ककवा अग्नीधशवाय यज्ञयाग करावते. (७). 

 
अतयत्र अश्वमेधात् ॥ ८ ॥ 
अश्वमेधाधशवाय (येथे अग्नी नेहमीच लागतो) (८) 

 
अश्वमेधमप्राप्रं्त चेदाहरेदर्त ऊध्वव णवधामभ्यस्येने्नर्तरदाणद्रयेत् ॥ ९ ॥ 
जर अश्वमेधयज्ञ केला असेल तर (अश्वमेधा) नंतरच्या यज्ञातं एक चौरस पुरुष के्षत्िळ धमळवाव.े 

दुसरा कोणताही धनयम या बाबतीत नाही. (९) 
 

[२०½ चौरस पुरुष अग्नी झाल्यावर मग अश्वमेध केला तर त्यानंतरच्या अग्नीचे के्षत्िळ २१½ 
चौरस पुरुष न घेता २२½ चौरस पुरुष घ्याव,े अश्वमेधाच्या अग्नीचे के्षत्िळ २१½ चौरस पुरुष असते]. 
 

अर्तीरं्त चेदाहरेदाहृत्य कृत्यातर्तादेव प्रत्याददीत् ॥ १० ॥ 
अग्नीचे के्षत्िळ (अश्वमेध अग्नीच्या के्षत्िळाहून) जास्त असेल तर शवेटी केलेल्या अग्नीच्या 

के्षत्िळात एक चौरस पुरुष के्षत्िळ धमळवाव े(व पुेील यज्ञ करावा) (१०). 
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[अश्वमेध यज्ञ करावयाच्या अगोदर २१½ चौरस पुरुषाऐवजी ३०½ चौरस पुरुष के्षत्िळाचा अग्नी 
असलेला यज्ञ केला असेल तर अश्वमेध झाल्यावरचा अग्नी ३१½ चौरस पुरुषाचंा करतात.] 
 

कथमु खलु णवधामभ्यस्येत् ॥ ११ ॥ 
एक चौरस पुरुषाने के्षत्िळात कशी वाे करावयाची बरे (११). 

 
यदतयत्प्रकृरे्तस्र्तत्पञ्चदश भागातकृत्वा णवधाया ं णवधाया ं द्वौ द्वौ भागौ समस्येत्ताणभरधणष्टमाणभरस्ग्नं 

णचनुयात् ॥ १२ ॥ 
जे एक चौरसपुरुष के्षत्िळ धमळावयाचे त्याचे १५ भाग करून प्रत्येक दोन दोन भागाचंा (गट) ७½ 

चौरस पुरुष के्षत्िळाच्या प्रत्येक चौरस पुरुषात धमळधवला असता ८½ चौरस पुरुष अग्नी रचता येतो 
(१२). 

 
[कात्यायन शुल्बसूत् ५·५ पहा] 

 
ऊध्ववप्रमािं िानोः पञ्चमस्य चरु्तर्तवᳫशेनैवैके समामनस्तर्त ॥ १३ ॥ 
(काहींच्या मते) वदेीची उंची जानूच्या पाचव्या भागाच्या ⅟२४ भागाने वाेवावी. (१३) 
[जानु = ३२ अंगुले. तेव्हा ९ धतलानंी उंची वाेवावी.] 

 
अथ हैक एकणवधप्रभृर्तीनपक्षपुच्छाᳫणश्चतवरे्त ॥ १४ ॥ 
आता कोणी एक १½ चौरस पुरुष (ते ६½ चौरस पुरुषापयंत) वगैरे (के्षत्िळाचंा) अग्नी पखं व 

पुच्छ याचं्याधशवाय रचतात (१४). 
 

र्तन्नोपपद्यरे्त पूवोत्तरणवरोधात् ॥ १५ ॥ 
हे पूवोत्तर रीतीच्या धवरुद्ध असल्याने योग्य नव्हे (१५). 

 
अथ हैकेषा ंब्राह्मिं भवणर्त श्येनणचदग्नीना ंपूवार्तणर्तणरणर्त ॥ १६ ॥ 
आता एक ब्राह्मण ण आहे कीं श्येनाच्या आकाराची धचती सवथप्रथम करतात (१६). 

 
अथापरेषाम् ॥ १७ ॥ 
दुसरे ब्राह्मण ण असे म्हणते की (१७). 

 
न ज्यायाᳫसं णचत्वा कणनयाᳫसं णचतवीरे्तणर्त ॥ १८ ॥ 
मोठी (धचधत) बाधंल्यावर लहान (धचधत) रचू नये (१८). 

 
अथास्माकम् ॥ १९ ॥ 
आता आमच्या ब्राह्मण णाप्रमाणे (१९). 

 
पक्षी भवणर्त न ह्मपक्षः पणर्तरु्तमहवणर्त अरस्त्नना पक्षौ द्राघीयाᳫसौ भवर्तस्र्तस्मात् पक्षप्रवयाᳫणस 

वयाᳫणस व्याममात्रौ पक्षौ च पुच्छं च भवणर्त ॥ २० ॥ 
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तो पक्षी (पखं असलेला) आहे. पंख नसतील तर तो खाली प ेल. त्याचे पंख एक अरत्नीने 
वाेवावते की ज्यामुळे त्याचे बळकट पंख अधधक बलवान् होतील. दो्ही पंख व पुच्छ याचें माप व्याम हे 
आहे (२०). 
 

ना पक्षपुच्छः श्येनो णवद्यरे्त न चासप्र्तणवधस्य पक्षपुच्छाणन णवद्यतरे्त न च सप्र्तणवधं 
णचत्वैकणवधप्रसङ् ग-स्र्तस्मात्सप्र्तणवध एव प्रथमोऽस्ग्नः ॥ २१ ॥ 

पंख व पुच्छ याधशवाय श्येन असत नाही (धवद्यमान नसतो) व ७½ चौरस पुरुषापयथ्त त्याला पखं व 
पुच्छ नसतात, तसेच सप्तधवध अग्नी केल्यानंतर एकधवध अग्नी रचण्याचा प्रसंग येत नाही म्हणून पधहला 
अग्नी हा ७½ चौरस पुरुष (के्षत्िळाचा) च असतो (२१). 
 

भेदातविवयेत् ॥ २२ ॥ 
भेद टाळले पाधहजेत (२२) 

 
अधरोत्तरयोः पाश्ववसंधानं भेदा इणर्त उपणदशस्तर्त ॥ २३ ॥ 
खालील व वरील थरातंील (धवटाचं्या) क ाचें सधंी यानंा भेद म्हणतात (२३). 
[धवटाचं्या मधली चीर सवथ थरातं एकसंध न ठेवता ंप्रत्येक थराला ती मो ली पाधहजे]. 

 
र्तदग्तयतरे्तषु न णवद्यरे्त ॥ २४ ॥ 
ते (भेद) अग्नीच्या क ापंाशी नसतात (२४). 

 
न स्त्रस्क्र्तपाश्ववयोः ॥ २५ ॥ 
कोनाचं्या (कोप्याचं्या) बाजंूनाही (भेद) नसतात (२५) 

 
साहसं्त्र णचतवीर्त प्रथमं णचतवान इणर्त ॥ २६ ॥ 
प्रथम रचलेला अग्नी हजार (धवटानंी) रचावा (२६). 

 
पञ्चमाया ंवा णचर्तौ संख्या ंपूरयेत् ॥ २७ ॥ 
ककवा धचतीच्या पाचव्या थरावर (ही) संख्या पुरी करावी (२७). 

 
णद्वशर्ताशे्चणिकीषते्पञ्चचोडाणभनाकसदः समानसंख्य ंप्रर्तीयात् ॥ २८ ॥ 
प्रत्येक थर दोनश ेधवटाचंा असण्याची इच्छा असेल तर पचंचो ा व नाकसद ह्या धवटा दोन धमळून 

एक अशा मोजाव्यात (२८). 
 

[पञ्चचो ा व नाकसद धवटाचंी उंची इतर धवटाचं्या उंचीच्या धनम्मी असते म्हणून हा धनयम, सूत् 
२·५९ पहा] 
 

पशुधमो ह वा अस्ग्नयवथा ह वै पशोदवणक्षिवामस्थना ं यद दणक्षिं पाश्वव र्तदुत्तरेषामुत्तरं यदुत्तरेषां 
दणक्षि र्तद दणक्षिेषामुत्तरं यदवाक् चोध्वव च र्तत्समानमेवणमष्टकानाᳫरूपाण्युपदध्यात् ॥ २९ ॥ 
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अग्नीचे गुणधमथ जनावराच्या गुणधमाप्रमाणे असतात, कारण जनावराच्या दधक्षणेक ील 
(उजवीक ील) बाजूक े असलेली उजवीक ील हा े ही त्याच्या उत्तरेक ील ( ावीक ील) बाजूक े 
असलेली  ावीक ील हा े, व दधक्षणेक ील  ावीक ील हा े व उत्तरेक े असलेली उजवीक ील हा े, 
त्याचप्रमाणे खालच्या व वरच्या बाजूची हा े एकमेकासंारखी असतात म्हणनू त्याच रीतीने अग्नी बाधंताना 
(धनरधनराळ्या) धवटा त्याचप्रमाणे धदसतील अशा (समधमत) ठेवाव्यात (२९). 

 
[सूत्र, २·३४ पहा] 
 
या दणक्षिावृर्तो लेखास्र्ता दणक्षिर्त उपदध्यात् ॥ ३० ॥ 
ज्या धवटावंरील रेषा दधक्षणेक े वळलेल्या आहेत त्या (धचतीच्या) दधक्षण बाजूला (उजव्या 

बाजूला) ठेवाव्यात (३०). 
 

सव्यावृर्त उत्तरर्तः ॥ ३१ ॥ 
ज्या धवटावंरील रेषा  ावीक े वळलेल्या आहेत त्या (धचतीच्या) उत्तरेक े ( ाव्या बाजूला) 

ठेवाव्यात (३१). 
 
ऋिुलेखाः पश्चात्पुरस्र्ताि भवस्तर्त ॥ ३२ ॥  
ज्या धवटावंर सरळ रेघा आहेत त्या पूवेक े आधण पधिमेक े ठेवाव्यात (३२). 

 
त्र्याणलणखर्ता मध्ये ॥ ३३ ॥ 
ज्या धवटावंर तीन रेघा आहेत त्या मध्यभागी ठेवाव्यात (३३). 

 
अथ या णवशयस्था यथा ह वै पशोः पृष्ठव ᳫशो नैवैकस्स्मन् पाश्वव व्यणर्तरेकेि वर्तवरे्त नैवापरस्स्मने्नव ं

र्तासा ंउपधानं प्रर्तीयात् ॥ ३४ ॥ 
ज्या धवटा अग्नीच्या मध्यभागी (पूवथ-पधिम सम अक्षावर) ठेवलेल्या असतात त्या ज्याप्रमाणे 

जनावराचा पाठीचा कणा एका बाजूला झुकलेला नसतो ककवा दुस्या बाजूला झुकलेला नसतो (तर 
समअक्षावर असतो) त्याप्रमाणे (समअक्षावरील) धवटा ठेवाव्यात हे लक्षात आणाव े(३४). 

 
अथाणप ब्राह्मिं भवणर्त ॥ ३५ ॥ 
या बाबतीत देखील ब्राह्मण ण आहे (३५). 
 
प्रिापणर्तवा अथवास्ग्नरेव दध्यङ् आथवविस्र्तस्येष्टका अस्थीनीणर्त ॥ ३६ ॥ 
ककवा प्रजापधत हाच अस्ग्न आधण अग्नी हा दध्यङ् अथवथणाचा मुलगा असून धवटा त्याच्या 

हा ासारख्या असतात (३६). 
 
बणहस्र्ततवं चेत् णचनुयात् र्ततवोपप्लवमध्यरैात्मोपप्लवमध्यात् संदध्यात् ॥ ३७ ॥ 
अग्नीच्या शरीराच्या बाहेरचा (पंख, पुच्छ) भाग बाधंावयाचा असेल तेव्हा ंबाहेरचा भाग आत्म्याने व 

आत्म्याचा भाग बाहेरच्या भागाने जो ावा. (३७). 
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[धचतीच्या एका थरातं आत्म्याचा भाग पंखाच्या भागातं (बाहेरच्या भागातं) धशरलेला असतो, 
दुस्या थरातं बाहेरचा भाग (पखं, पुच्छ, शीषथ) आत्म्यातं धशरलेला असतो]. 

 
प्राञ्चमेनं णचनुर्त इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ ३८ ॥  
ह्याला (अग्नी) पूवाधभमुख रचावा असे जाणतात (३८). 
 
अमृतमयीणभरणनष्टकाणभनव संख्या ंपूरयेत् ॥ ३९ ॥ 
ज्या धवटा मातीच्या बनधवलेल्या नाहीत ककवा धवटा नाहीत अशा पदाथानी (धचतीच्या धवटाचंी 

धवधशष्ट) संख्या पुरी करू नये (३९). 
 
इष्टकणचद्वा अतयोऽस्ग्नः पशुणचदतय इत्येर्तस्माद ब्राह्मिात् ॥ ४० ॥ 
आमच्या ब्राह्मण णाप्रमाणे एक अग्नी धवटानंी बाधंतात तर दुसरा अग्नी पशूनंी बाधंतात, म्हणून (४०). 
 
पशुवा एष यदस्ग्नयोणनः खलु वा एषा पशोर्तवणक्रयरे्त यत्प्राचीनमैष्टकाद्यिुः णक्रयर्त इणर्त च ॥ ४१ ॥ 
ककवा हा अग्नी पशचू आहे आधण (पशूच्या) योनीप्रमाणे तो धवधवध रीतीने (धवधक्रयते-धवधवधं 

धक्रयते) करतात आधण पूवाधभमुख (ककवा पूवेक े असलेल्या) धवटा ठेवताना यजुमथ्त् म्हणावते म्हणनूही 
(४१). 

 
लोकबाधीणन द्रव्याण्यवटेषपूदध्यात् ॥ ४२ ॥ 
जागा लागणा्या वस्तंूना खड्याड्यात ठेवाव े(४२). 
 
[दभथ, स्तंब (एक प्रकारचे गवत), कमळाचे पान, सो्याची थाळी वगैरे वगैरे (मानव शुल्बसूते् 

१०·२·३·१ पहा) वस्तू अग्नीच्या मध्यभागी खड  ा करून त्यात ठेवतात]. 
 
मण्डलमृषभं णवकिीमर्तीष्टकासु लक्ष्माणि प्रर्तीयात् ॥ ४३ ॥ 
वतुथळ, बैल, कणथधवहीन स्त्री ही धवटावंरील धच्हे समजावीत (धवटा त्या आकाराच्या नसतात) 

(४३). 
 
इष्टकामतत्रयोणरष्टकाव्यणर्तरेके लोकंपृिाः संपद्यरे्त पणरमािाभावात् ॥ ४४ ॥ 
धवटा व त्या मा ंतानाचे मंत् यातं जर धवटाचंी संख्या जास्त असेल तर त्या (जास्त) धवटानंा 

लोकंपृणा म्हणतात. (या धवटा मा ंताना लोकंपणृा धवटाचंा मंत् म्हणावा) या लोकंपृणा धवटाचंी संख्या 
धनधित नाही. (४४). 

 
अर्तीर्तानेवेष्टकागिानेर्तदत्रोपदध्यात् ॥ ४५ ॥ 
पूवींच्याच धवटा येथे (लोकंपणृा म्हणून) ठेवाव्यात. (४५). 
[लोकंपृणा व इतर धवटा याचं्यात आकार व माप यात भेद नसतो. भेद िक्त धवटा ठेवतानंाच्या 

म्त्ाचंा असतो] 
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पञ्च लोकंपृिाः ॥ ४६ ॥ 
पाचं लोकंपृणा असतात (४६). 
 
मंत्रव्यणर्तरेकेऽक्र्ताः शकव राः संणधषपूदध्यात् ॥ ४७ ॥ 
धवटापेंक्षा म्त्ाचंी संख्या जास्त असेल तर तुपात धभजधवलेले दग ाचे गोटे धवटाचं्या सधंीत 

ठेवावते (४७). 
 
प्राचीरूपदधाणर्त प्रर्तीचीरुपदधाणर्त गिेषु रीर्तीवादः ॥ ४८ ॥ 
धवटा पूवेक े ठेवतो, धवटा पधिमेक े ठेवतो (याचा अथथ असा कीं) धवटा त्या त्या धदशानंा सरळ 

रेषेंत ठेवतो (४८). 
 
प्राचीमुपदधाणर्त प्रर्तीचीमुपदधाणर्त इणर्त करु्तवमुवखवादः ॥ ४९ ॥ 
धवटा पूवेक े ठेवतो, पधिमेक े ठेवतो (येथे धदशा धवटा) ठेवणा्याच्या मुखाच्या धदशवेर अवलंबून 

आहेत (४९). 
 
पुरस्र्तादतयाः प्रर्तीचीरुपदधाणर्त पश्चादतयाः प्राचीणरत्यपवगववादः ॥ ५० ॥ 
चरु्तरस्त्रास्ववैेर्तदुपपद्यरे्त ॥ ५१ ॥ 
पुेील इतर (धवटा) पधिमाधभमुख ठेवतो, पाठीमागील (धवटा) पूवाधभमुख ठेवतो याला अपवगथवाद 

म्हणतात (५०) चौरस धवटानंाच हा (अपवगथवाद) लागू असतो (५१). 
 
न खण्डामुपदध्यात् ॥ ५२ ॥ 
िुटकी वीट वापरू नये (५२). 
 
न णभन्नामुपदध्यात् ॥ ५३ ॥ 
मध्ये चीर असलेली (ककवा दोन तुक े झालेली) वीट वापरू नये (५३). 
 
न िीिामुपदध्यात् ॥ ५४ ॥ 
जुनी (झालेली) वीट वापरू नये. (५४). 
 
न कृष्ट्िामुपदध्यात् ॥ ५५ ॥ 
काळ्या रंगाची (जास्त भाजलेली) वीट वापरू नये (५५). 
 
न लक्ष्मािमुपदध्यात् ॥ ५६ ॥ 
ज्या धवटावंर खुणा आहेत ती वापरू नये (५६). 
[वीट वाळतानंा लाकूं , दग  वगैरेंचे छाप धवटेवर प ले असल्यास अशा धवटा वापरू नयेत] 
 
न स्वयमारृ्तण्िाᳫस्वयणंचर्तावुपदध्यात् ॥ ५७ ॥ 
स्वयमातृण्णा धवटेला इतर धवटानंी झाकूं नये (५७). 
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ऊध्ववप्रमािणमष्टकाना ंिानोः पञ्चमेन कारयेत् ॥ ५८ ॥ 
जानूच्या (३२ अंगुले) पाचंव्या भागाइतकी (६⅖ अंगुले) धवटाचंी जा ी असावी (५८). 
 
अधेन नाकसदा ंपञ्चचोडाना ंच ॥ ५९ ॥ 
नाकसद व पंचचो ा या धवटाचंी जा ी धनम्मे (३⅕अंगुले) असते (५९). 
 
यच्छोषपाकाभ्या ंप्रणर्तऱ्हसेत् पुरीषेि र्तत्संपूरयेत् पुरीषस्याणनयर्तपणरमाित्वात् ॥ ६० ॥ 
वाळल्यामुळे व भाजल्यामुळे धवटेचे माप धजतक्या प्रमाणातं कमी होईल ते ओल्या मातीने पुरे कराव.े 

ओल्या मातीला धनधित आकार नाही म्हणून (६०). 
 
व्यायाममात्री भवर्तीणर्त गाहवपत्यणचरे्तर्तवज्ञायरे्त ॥ ६१ ॥ 
गाहथपत्य अग्नीचे माप एक व्यायाम (९६ अंगुले) असते असे जाणतात (६१). 
 
चरु्तरसे्त्रत्येकेषाम् ॥ ६२ ॥ 
काहंीच्या मते (गाहथपत्य अग्नी) चौरस असतो (६२). 
 
पणरमण्डलेत्येकेषाम् ॥ ६३ ॥ 
काहींच्या मताने (गाहथपत्य अग्नी) वतुथळाकार असतो (६३). 
 
चरु्तरस्त्र ᳫसप्र्तधा णवभज्य णर्तरश्चीं ते्रधा णवभिेत् ॥ ६४ ॥ 
चौरसाला (पूवथ पधिम धदशाकं ील बाजंूना) सात भागातं धवभागून रंुदीचे तीन भाग करावते (६४). 
 
[धवटाचंी लाबंी ⁹⁶/₃ = ३२ अंगुले व रंुदी ⁹⁶/₇ = १३⁵/₇ अंगुले = १३ अंगुले २४ धतल येते.] 
 
अपणरस्स्मतप्रस्र्तारे उदीचीरुपदधाणर्त ॥ ६५ ॥ 
दुस्या थरातं धवटा उत्तराधभमुक ठेवतात (६५). 
[अशा रीतीने भेद टळतो.] 

 
 गाहथपत्य धचती  

   
पधहला थर दुसरा थर धतसरा थर 

 
समचरु्तरस्त्राशे्चदुपदध्यात् ॥ ६६ ॥ 
जर चौरस (धवटा) वापरावयाच्या असतील तर – (६६). 
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व्यायामषष्ठेनेष्टकाः कारयेिरु्तथेन रृ्तर्तीयेनेणर्त ॥ ६७ ॥ 
व्यायामाच्या सहाव्या, चवर्थया व धतस्या भागाने चौरस धवटा कराव्यात (६७). 
[धवटाचं्या बाजू अनुक्रमे, १६ अंगुले, २४ अंगुले व ३२ अगुंलाच्या असलेल्या तीन प्रकारच्या धवटा 

होतात.] 
 
र्तासा ंनव प्रथमा द्वादश णद्वर्तीया इणर्त पूववस्स्मतप्रस्र्तार उपदधाणर्त ॥ ६८ ॥ 
या (धवटा)ं मधील नऊ प्रथमा व बारा धितीया पधहल्या थरात ठेवतात. (६८). 
[प्रथमा वीट १६×१६ अंगुले, धितीया वीट २४×२४ अंगुले] 

 
गाहथपत्य धचधत 

(चौरस धवटानंी रचलेला) (सूते् २·६६-७१) 
पधहला थर दुसरा थर 

  
प्रथमा धवटा, १६×१६ अंगुले ९ 
धितीया वीटा, २४×२४ अंगुले, १२ = २१ 

प्रथमा धवटा – १६ तृतीया धवटा – ५ = २१ 
(३०×३० अं.) 

चौरस गाहथपत्य धचधत 

  
पधहला थर दुसरा थर 

वरु्तवळाकार गाहवपत्य णचणर्त 

चौरस धवटा – २२ अं, २३ धतल×२२ अं, २३ धतल – ९ 



 अनुक्रमणिका 

प्रधीमधील वीट १ – २२ अं, २३ धतल×१२ अं, २४ धतल – ४  
प्रधीमधील वीट २ – २२ अं, २३ धतल×१२ अं, २४ धतल×२५ अं, ३२ धतल – ८ एकंदर २१ धवटा 
 

पञ्च रृ्तर्तीयाः षोडशप्रथमा इत्यपरस्स्मन् ॥ ६९ ॥ 
दुस्या थरात पाच तृतीया व सोळा प्रथमा धवटा (ठेवतात) (६९). 
 
पणरमण्डलाया ंयावत्सभंवेत्तावत्समचरु्तरसं्त्र कृत्वा र्तन्नवधा णवभिेत् ॥ ७० ॥ 
वतुथळाकार (गाहथपत्य अग्नी कधरता) मोठ्यात मोठ्या (वतुथळात) बसणारा चौरस आखून त्याचे नऊ 

भाग करावते (७०). 
 
प्रधी ᳫणस्त्रधा णत्रधेणर्त ॥ ७१ ॥ 
प्रधींचे प्रत्येकीचे तीन तीन भाग करावते (७१). 
 
अपरं प्रस्र्तारं र्तथोपदध्याद्यथा प्रध्यनीकेषु स्त्रक्र्तयो भवस्तर्त ॥ ७२ ॥ 
दुसरा थर असा रचावयाचा कीं चौरसाचे कोपरे प्रधींच्या मध्यभागी येतील (७२). 
 
णधष्ट्ण्या एकणचर्तीकाश्चरु्तरस्त्राः पणरमण्डला वा ॥ ७३ ॥ 
धधष्ट्ण्या एका थराच्या असून चौरस ककवा वतुथळाकार असतात (७३). 
 
रे्तषामाग्नीध्रीय ंनवधा णवभज्यकैस्याः स्थानेऽश्मानमुपदध्यात् ॥ ७४ ॥ 
त्याचं्यातील आग्नीध्रीय नऊ भागातं धवभागून त्यातंील एका (धवटेच्या) स्थानी दग  ठेवावा (७४). 
 
[मधल्या चौरसातं, आग्नीध्रीय चौरस असेल तर, हा दग  ठेवतात. आग्नीध्रीय वतुथळाकार असेल 

तर ८ अंगुले व्यासाचा वतुथळाकार दग  मध्यभागी ठेऊन उरलेल्या जागेचे वतंुळाच्या  व्यासानंी आठ समान 
भाग करतात]. 

 
अथ होरु्तर्तधष्ट्ण्य ंनवधा णवभज्य पूवाᳫणस्त्रभागानेकैकं दे्वधा णवभिेत् ॥ ७५ ॥  
होतुच्या धधष्ट्ण्येचे (चौरसाकृधत असेल तर) नऊ भाग करून पूवेक ील तीन भागाचें प्रत्येकी दोन 

भाग करावते (७५). 
 
[या एकंदर बारा धवटा असतात. होतुची धधष्ट्ण्या वतुथळाकार असेल तर धतचे सारखे बारा भाग 

पा ावते. जधमनीवर धहची आकृती काेून त्यावरून धवटा तयार कराव्यात]. 
 
अथेर्तरान्नवधा नवधा णवभज्य मध्यमपूवौ द्वौ भागौ समस्येत् ॥ ७६ ॥ 
इतर धधष्ट्ण्या (चौरसाकृधत असल्यास) नऊ भागांत धवभागून मधील पूवेक ील दोन भाग एकत् 

करावते (७६). 
 
[एकंदर आठ धवटा झाल्यात. धधष्ट्ण्या वतुथळाकार असतील तर आठ समान भाग करावते.] 
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अथ मािालीय ंते्रधा णवभज्य पूवापरौ भागौ पञ्चधा णवभिेत् ॥ ७७ ॥ 
माजालीयाचे (उत्तर दधक्षण) तीन भाग करून पूवेक ील भागाचे (दोन भाग) व पधिमेक ील 

भागाचे (तीन भाग) पाच भाग करावते (७७). 
 
[माजालीय वतुथळाकार असेल तर त्याचे सहा समधवभाग करावते]. 
 
उख्यभस्मना स ᳫसृज्येष्टकाः कारयेणदणर्त ॥ ७८ ॥ 
उख्यभस्म (ओल्या मातीत) धमसळवनू धवटा कराव्यात (हा धनयम) (७८). 
 
[उखा-हे मातीचे भा ें असून एक धवतस्स्त (१३ अंगुले) उंच व धततकेच रंुद असते. आकाराने गोल 

भाडं्यासारखे असून मध्यभागी रंुदी कमी असते (कमं लू प्रमाणे). वरती काठं असून त्याच्या खाली 
खोलवट भाग असतो. त्याला दोरी बाधूंन हे भा ें नेता येते. या भाडं्यातं अग्नी ठेवतात]. 
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संवत्सरभृर्त एवैर्तदुपपद्यरे्त न राणत्रभृर्तः ॥ ७९ ॥ 
यज्ञदीके्षचा काल वषथभराचा (ककवा मधह्याचा) असेल तर हा धनयम लागू होतो, दीक्षाकाळ 

रात्ीपुरताच असेल तर नाही (७९). 
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एवमस्या मतत्रवर्ती णचणर्तक्लृस्प्र्तः ॥ ८० ॥ 
अशी ही धचधत म्त्पूत करावयाची युक्ती आहे (८०). 
[कारण उखा म्त् म्हणत करतात]. 
 
छतदणश्चरं्त णत्रषाहस्त्रस्य पुरस्र्तात् णचतवीर्त ॥ ८१ ॥ 
तीन हजार धवटाचं्या पुेचा (म्हणजे धतसरा) अग्नी केवळ म्त्ानंींच रचावा. (धवटानंी रचू नये) 

(८१). 
 
[म्त्ानंीच केवळ जो रचतात त्याला छंदधचती म्हणतात.] 
 
कामणववेकात् ॥ ८२ ॥ 
कारण तो कामनेसहीत असतो (८२). 
 
र्तस्य रूप ᳫश्येनाकृणर्तभववर्तीणर्त प्रकृणर्तत्वात् ॥ ८३ ॥ 
त्या (धचतीचा) आकार धनसगथतःच श्येनाच्या आकाराप्रमाणे असतो (८३). 
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अध्याय णर्तसरा 
 

अथ वै भवणर्त श्येनणचरं्त णचतवीर्त स्वगवकाम इणर्त ॥ १ ॥ 
ज्याला स्वगथप्राप्तीची इच्छा आहे त्याने श्येनधचधत रचावी असा धनयम आहे (१). 
 
आकृणर्तदै्वणवध्यम् ॥ २ ॥ 
(श्येनाच्या) आकृधत दोन प्रकारच्या आहेत (२) 
 
चरु्तरस्त्रात्मा ॥ ३ ॥ 
(एका प्रकारातं) आत्मा चौरस असतो (३). 
 
श्येनाकृणर्तश्च ॥ ४ ॥ 
(दुस्या प्रकारातं आत्मा) श्येनाच्या आकाराप्रमाणे असतो (४). 
 
णवज्ञायरे्त ॥ ५ ॥  
असे जाणतात कीं – (५). 
 
उभय ंब्राह्मिम् ॥ ६ ॥  
दो्ही ब्राह्मण ण आहेत (६). 
 
पञ्च दणक्षिायाᳫश्रोण्यामुपदधाणर्त पञ्चोत्तरस्या ंवस्र्तो वय इणर्त दणक्षिेᳫस उपदधाणर्त वृस्ष्ट्िववय इणर्त 

उत्तरे व्याघ्रो वय इणर्त दणक्षिे पक्ष उपदधाणर्त णस ᳫहो वय इत्युत्तरे पुरुषो वय इणर्त मध्य इणर्त च ॥ ७ ॥  
 
(चतुरस्त्र श्येनधचतीत) पाच दधक्षणेक ील श्रोणीवर ठेवाव्यात, पाच उत्तरेक ील श्रोणीवर 

ठेवाव्यात. दधक्षणेक ील असंावर “वस्तो वय ...” हा म्त् म्हणनू पाच धवटा ठेवाव्यात. हा मंत् म्हणनू 
उत्तरेक ील असंावर “वृस्ष्ट्णवथय ...” हा म्त् म्हणून उत्तरेक ील अंसावर (पाच धवटा) ठेवाव्यात. “व्याघ्रो 
वय ... ” हा म्त् म्हणून (पाच धवटा) दधक्षणेक ील पखंात ठेवाव्यात. “कसहो वय ... ” हा म्त् म्हणनू 
(पाच धवटा) उत्तरेक ील पखंात ठेवाव्यात; व “पुरुषो वय ... ” हा मंत् म्हणून (पाच धवटा) आत्म्याच्या 
मध्यभागी ठेवाव्यात (७). 

 
अथापरं वयसा ंवा एष प्रणर्तमया चीयरे्त यदस्ग्नणरणर्त ॥ ८ ॥  
आता दुस्या ब्राह्मण णाप्रमाणे जो अग्नी आहे तो या पक्षाच्या आकाराप्रमाणे रचतात (८). 
 
उत्पर्तर्ता ंछाययेत्यथवः ॥ ९ ॥  
उ णा्या (श्येनाच्या) सावलीप्रमाणे असा त्याचा अथथ होतो (९). 
 
समचरु्तरस्त्राणभरस्ग्नं णचतवीर्त दैव्यस्य च मानुषस्य च व्यावृत्त्या इणर्त मैत्रायिीय ब्राह्मिम् ॥ १० ॥  
चौरस धवटानंी अग्नी रचावा. (धवटा) देवाचे ककवा मनुष्ट्याचे (घर बाधंताना आयताकार अगर इतर 

कोणत्याही आकाराच्या धवटा चालतात) उलट रीतीने असाव्यात असे मतै्ायणीय ब्राह्मण ण आहे (१०). 
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र्तस्येष्टकाः कारयेत् चरु्तथेन पञ्चमेन षष्ठेन दशमेनेणर्त ॥ ११ ॥  
या (धचती) करता (पुरुषाच्या) चवर्थया, पाचव्या, सहाव्या आधण दहाव्या भागाचं्या धवटा कराव्यात 

(११) 
 
[धवटा ३०×३० अंगुले, २४×२४ अंगुले, २०×२० अंगुले व १२×१२ अंगुले अशा चौरस आकाराच्या 

असतात]. 
 
अथास्ग्नं णवणममीरे्त ॥ १२ ॥ 
आता अग्नीच्या मोजणीची रीत सागंतो (१२). 
 
यावान् पुरुष ऊध्ववबाहुस्र्तावदतर्तराले वेिोणश्छदे्र करोणर्त ॥ १३ ॥  
कळकावरती हात वर केलेल्या पुरुषाच्या लाबंीइतक्या लाबंीवर दोन धछदे्र पा ावीत (१३). 
 
मध्ये रृ्तर्तीयम् ॥ १४ ॥ 
मध्यभागी धतसरे (धछद्र पा ाव)े (१४). 
 
यदमुत्र स्पतद्यया करोणर्त र्तणदह वेिुना करोणर्त ॥ १५ ॥  
जे दुसरीक े दोरीने केले ते येथे कळकाने करतात (१५). 
[दोरीपेक्षा कळकाने केलेली आखणी अधधक अचकू असते म्हणून]  
 
र्तस्यात्मा ॥ १६ ॥ समचरु्तरस्त्रश्चत्वारः पुरुषाः ॥ १७ ॥ 
त्याचा (धचतीचा) आत्मा चार चौरस पुरुषाचंा चौरसाकृधत असतो (१६, १७). 
 
पक्षः समचरु्तरस्त्रः पुरुषः ॥ १८ ॥ 
पंख एक चौरस पुरुषाचा, चौरसाकृधत असतो (१८). 
 
स रु्त दणक्षिर्तोऽरस्त्नना द्राघीयान् ॥ १९ ॥ 
पण तो पखं दधक्षण धदशलेा एका अरत्नीने वाेवावा (१९). 
 
एरे्तनोत्तरपक्षो व्याख्यार्तः ॥ २० ॥ 
या पद्धतीने उत्तरेक ील पंखाची (आखणी) साधंगतली (२०). 
 
पुच्छᳫ समचरु्तरस्त्रः पुरुषः ॥ २१ ॥ 
पुच्छ एक चौरस पुरुषाचे, चौरसाकृधत असते (२१). 
 
र्तमवस्र्तात्प्रादेशेन वधवयेत् ॥ २२ ॥ 
ते पाठीमागे एका प्रादेशाने वाेवाव े(२२). 
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एवं सारस्त्नप्रादेशः सप्र्तणवधः संपद्यरे्त ॥ २३ ॥ 
याने अरस्त्न व प्रादेश सधहत सात चौरस पुरुष (के्षत्िळ) धमळते (२३). 
 
[आत्मा = ४ चौरस पुरुष, पंख २⅖ चौरस पुरुष व पुच्छ १⅒ चौरस पुरुष. एकंदर के्षत्िळ ७½ 

चौरस पुरुष होते.]  
 
उपधाने पक्षाग्रादुत्तरर्तः पुरुषरृ्तर्तीयवेलायाम् ॥ २४ ॥ चर्तस्त्रः पञ्चम्यः र्तासामणभर्तो दे्व दे्व पादेष्टके ॥ 

२५ ॥ 
धवटा रचताना (उजवीक ील) पखंाच्या अग्रापासून उत्तरेक े पुरुषाच्या धतस्या (१/३ पुरुष) 

अंतरावर चार पंचमी (२४×२४ अंगुले) धवटा व त्याचं्या दो्ही बाजंूना दोन दोन पाद (१२×१२ अं.) धवटा 
ठेवाव्यात (२४, २५). 

 
र्तत्राऽष्टौ चरु्तथयवः ॥ २६ ॥ 
तेथे (च) आठ चतुथी धवटा (३०×३० अंगुले) ठेवाव्यात (२६). 
 
पक्षशेष ᳫषड भागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ २७ ॥ 
पंखाचा उरलेला भाग षड भागीया धवटानंी (२०×२० अंगुले) झाकंावा (२७). 
 
एरे्तनोत्तरः पक्षो व्याख्यार्तः ॥ २८ ॥ 
या पद्धतीने उत्तरेक ील पंखातंील (धवटाचंी मा ंणी) साधंगतली (२८). 
 
पूवापरयोः पुच्छपाश्ववयोश्चरु्तभागीया उपदध्यात् ॥ २९ ॥ 
पुच्छाच्या पूवथ व पधिम बाजंूवर चतुथीं धवटा (३०×३० अंगुले) ठेवाव्यात. (२९). 
 
दणक्षिोत्तरयोः पादेष्टकाः ॥ ३० ॥ 
दधक्षण व उत्तर बाजंूवर पाद धवटा (१२×१२ अंगुले) ठेवाव्यात (३०). 
 
शेषमस्ग्नं पञ्चमभागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ ३१ ॥ 
अग्नीचा उरलेला भाग पंचमी धवटानंी (२४×२४ अंगुले) झाकंावा (३१). 
 
एष णद्वशर्तः प्रस्र्तारः ॥ ३२ ॥ 
हा दोनश ेधवटाचंा एक थर (३२). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारे ॥ ३३ ॥ 
दुस्या थरातं – (३३). 
 
पक्षाग्रादुत्तरर्तोऽधवव्यायामवलेाया ंणर्तस्त्रस्स्र्तस्त्रः षष्ट्यो दे्व दे्व णद्वपदे इणर्त णवपयासमुपदध्यात् ॥ ३४ ॥ 
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(उजवीक ील) पंखाच्या अग्रापासून उत्तरेक े धनम्म्या व्यायाम अतंरावर तीन तीन षष्ठी (२०×२० 
अंगुले) व दोन दोन चतुथी (३०×३० अंगुले) धवटा ठेवाव्यात. नंतर याच धवटा उलट धरतीने ठेवाव्यात 
(३४). 

 
[२०×२० अंगुलाच्या तीन धवटा ठेवल्यात नंतर त्याचं्यापुेे ३०×३० अंगुलाचं्या दोन धवटा नंतर 

२०×२० अंगुलाचं्या तीन धवटा, परत ३०×३० अंगुलाचं्या दोन धवटा व पु्हा २०×२० अंगुलाचं्या तीन धवटा 
ठेवाव्यात]. 

 
र्तथोत्तरे ॥ ३५ ॥ 
याचप्रमाणे उत्तरेक ील (पखंात धवटा रचाव्यात) (३५). 
 
दणक्षिस्या ᳫश्रोण्या ंनव षष्ट्यश्चरु्तरस्त्रकृर्ताः ॥ ३६ ॥ 
(आत्म्याच्या) दधक्षणेक ील श्रोणीवर नऊ षष्ठी धवटा (२०×२० अंगुले) चौरसाकृती रचाव्यात 

(३६). 
 
र्तथोत्तरस्याम् ॥ ३७ ॥ 
तशीच (धवटाचंी मा ंणी) उत्तरेक ील श्रोणीवर करावी (३७). 
 
नव नव षष्ट्यो दे्व दे्व णद्वपदे इणर्त दणक्षिाद ᳫसाणद्वपयांसमुपदध्यात् ॥ ३८ ॥ 
दधक्षणेक ील अंसापासून नऊ नऊ षष्ठी (२०×२० अंगुले) धवटा, नंतर दोन दोन चतुथी धवटा 

(३०×३० अंगुले) ठेवाव्यात. उत्तरेक ील असंापासून (या धवटा) उलट क्रमाने ठेवाव्यात (३८). 
 

चरु्तरस्त्र श्येनणचणर्त 
(पणहला प्रकार) 

 
पणहला थर (अ. ३; सू. २४-३२) दुसरा थर (अ. ३; सूते्र. ३३-३८) 
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धवटा चतुथी 
३० × ३० अं. 

पंचमी 
२४ × २४ अं. 

पष्ठी 
२० × २० अं. 

दशमी 
१२ × १२ अं. 

पणहला थर 

आत्मा - १०० - - 
पंख १६ ८ ३६ ८ 
पुच्छ ८ १२ - १२ 
बेरीज २४ १२० ३६ २० – २०० 

दुसरा थर 

आत्मा ४ ६० ४५ - 
पंख ८ ४० १८ - 
पुच्छ -- २५ -- -- 
बेरीज १२ १२५ ६३ - = २०० 

 
शेषमस्ग्नं पञ्चमभागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ ३९ ॥ 
उरलेला अग्नी पंचमी धवटानंी (२४×२४ अंगुले) झाकंावा (३९). 
 
एष णद्वशर्तः प्रस्र्तारो व्यत्यासं णचनुयाद्यावर्तः प्रस्र्ताराᳫणश्चकीषते् ॥ ४० ॥ 
हा दोनश े(धवटाचंा) दुसरा थर. धजतके थर रचावयाचे असतील धततके एकमेकावंर उलट सुलट 

रचावते. (४०). 
 
अथापरः ॥ ४१ ॥ 
आता ं(श्येन धचती रचावयाची) दुसरी रीत (सागंतो) (४१). 
 
पुरुषस्य पञ्चम्यः ॥ ४२ ॥ 
पुरुषाच्या पाचव्या भागाने पचंमी धवटा (२४×२४ अंगुले) कराव्यात (४२). 
 
र्ता एवैकर्तोऽध्यधाः ॥ ४३ ॥ 
त्याचं्या (पचंमी धवटाचं्या) च दी पट एक बाजू असलेल्या अध्यधा धवटा (३६×२४ अं॰) कराव्यात 

(४३). 
 
र्तासामध्याः ॥ ४४ ॥ 
त्याचं्या (पचंमीच्या) धनम्मे (अध्या धवटा २४×१२ अंगुले) (४४). 
 
पाद्याश्च ॥ ४५ ॥ 
आधण पावपट (पाद धवटा १२×१२ अंगुले) (४५). 
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[याचें के्षत्िळ पचंमी धवटेच्या के्षत्िळाच्या ¼ असते म्हणनू या पाद धवटा]. 
 
उपधाने ॥ ४६ ॥ पूवापरयोः पक्षपाश्ववयोः अधेष्टका उदीचीरुपदध्यात् ॥ ४७ ॥ 
धवटा रचतानंा (४६) पंखाच्या पूवेक ील व पधिमेक ील बाजंूवर अध्या धवटा (२४×१२ अंगुले) 

उत्तराधभमुख ठेवाव्यात (४७). 
 
र्तथोत्तरे ॥ ४८ ॥ 
त्याचप्रमाणे उत्तरेक ील (पखंातं) (४८). 
 
दणक्षिोत्तरयोः पुच्छपाश्ववयोश्चर्तस्त्रश्चर्तस्त्र अध्यध्या उदीचीः ॥ ४९ ॥ 
पुच्छाच्या दधक्षण व उत्तर बाजंूवर चार चार अध्यधा धवटा (३६×२४ अंगुले) उत्तराधभमुख ठेवाव्यात 

(४९). 
 
पुच्छस्यावस्र्तािर्तस्त्रोऽधेष्टका उदीचीः ॥ ५० ॥ 
पुच्छाच्या पधिम धदशलेा चार अध्या धवटा (२४×१२ अंगुले) उत्तराधभमुख ठेवाव्यात (५०). 
 
र्तासामणभर्तो दे्व पादेष्टके ॥ ५१ ॥ 
त्याचं्या दो्ही बाजूला (पुच्छाच्या दो्ही पधिमेक ील कोनापंाशी) दोन पाद धवटा (१२×१२ 

अंगुले) ठेवाव्यात (५१). 
 
िघनेन पुच्छाप्यययोरेकैकामधेष्टका ंप्राचीम् ॥ ५२ ॥ 
पुच्छ व आत्मा याचं्या सधंीपाशी दो्ही टोकानंा पूवाधभमुख अध्या (२४×१२ अंगुले) धवटा ठेवाव्यात 

(५२). 
 

श्येनणचणर्त 
(दुसरा प्रकार) 

 
पणहला थर (अ. ३, सू. ४७-५४) दुसरा थर (अ. ३, सूते्र ५५-६०) 
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धवटा चतुथी 
२४ × २४ अं. 

पंचमी 
३६ × २४ अं. 

पष्ठी 
१२ × २४ अं. 

दशमी 
१२ × १२ अं. 

पणहला थर 

आत्मा १०० -- -- -- 
पंख ४८ -- २४ -- 
पुच्छ १२ ८ ६ २ 
बेरीज १६० ८० ३० २० = २०० 

दुसरा थर 

आत्मा ९१ -- २१ ४ 
पंख ४४ ६ ४ -- 
पुच्छ ३० -- -- -- 
बेरीज १६५ ६ २५ ४ = २०० 

 
शेषमस्ग्नं पञ्चमभागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ ५३ ॥ 
उरलेला अग्नी पंचमी धवटानंी (२४×२४ अंगुले) झाकंावा (५३). 
 
एष णद्वशर्तः प्रस्र्तारः ॥ ५४ ॥ 
हा दोनश ेधवटाचंा (एक) थर (५४). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तार आत्मस्त्रस्क्र्तषु चर्तस्त्रः पादेष्टका उपदध्यात् ॥ ५५ ॥ 
दुस्या थरातं आत्म्याच्या चारी कोप्यावंर चार पाद धवटा (१२×१२ अंगुले) ठेवाव्यात (५५). 
 
र्तासामणभर्तो दे्व दे्व अधेष्टके ॥ ५६ ॥ 
त्याचं्या दो्ही बाजंूना दोन दोन अध्या धवटा ठेवाव्यात (५६). 
 
पूववस्स्मन्ननीके पञ्च ॥ ५७ ॥ 
पाच अध्या धवटा आत्म्याच्या पूवथ धदशलेा ठेवाव्यात (५७). 
 
पक्षाग्रयोस्स्र्तस्त्रस्स्र्तस्त्रोऽध्यधा उदीचीः ॥ ५८ ॥ 
पंखाच्या अग्रापाशी तीन तीन अध्यधा धवटा उत्तराधभमुख ठेवाव्यात (५८). 
 
र्तासामतर्तरालेष्ट्वेकैकामधेष्टका ंप्राचीम् ॥ ५९ ॥ 
अध्यध्यांच्या मधील अंतरातं एक एक अध्या वीट पूवाधभमुख ठेवावी. (५९). 
 
शेषमस्ग्नं पञ्चमभागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ ६० ॥ 
उरलेला अग्नी पंचमी धवटानंी झाकंावा (६०). 
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एष णद्वशर्तः प्रस्र्तारो व्यत्यासं णचनुयाद्यावर्तः प्रस्र्तारा ᳫणश्चकीषते् ॥ ६१ ॥ 
हा दोनश े(धवटाचंा दुसरा) थर. धजतके थर रचावयाचे असतील धततके एकमेकावंर उलट सुलट 

रचावते. (६१). 
 
 

*** 
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अध्याय चवथा 
 

अथ वक्रपक्षो व्यस्र्तपुच्छः ॥ १ ॥ 
आता ंबाकंदार पखं व पसरलेले पचु्छ (असलेला अग्नी) (१). 
 
र्तस्येष्टकाः कारयेत्पुरुषस्य चरु्तथयवः ॥ २ ॥ 
त्याच्या धवटा कराव्यात पुरुषाच्या चवर्थया भागाने (३०×३० अंगुले) (२). 
 
र्तासामध्याः पाद्याश्च ॥ ३ ॥ 
धतच्या (चतुथीच्या धनमपट व पावपट के्षत्िळाच्या) अध्या व पाद धवटा कराव्यात (३). 

 

 
 

णनत्यमक्ष्ियापच्छेदनमनादेशे ॥ ४ ॥ 
तसे धनराळे साधंगतले नसेल तर (धवटेचे अध्या पाद वगैरे भाग) वीट अक्ष्णयावर तो ून धतचे भाग 

करावते (४). 
 
पादेष्टकाश्चरु्तर्तभः पणरगृण्हीयात् ॥ ५ ॥ 
पाद धवटा चार बाजू असलेल्या घ्याव्यात (५). 
 
अधवपदेन पदेनाध्यधवपदेन पदसणवशेषेिेणर्त ॥ ६ ॥ 
(चौकोनी पादधवटेची एक बाजू) अधथपद (७½ अंगुले), दुसरी बाजू पद (१५ अंगुले), धतसरी बाजू 

दी  पद (२२½ अंगुले) व चौथी बाजू एक सधवशषे पद (१५ √२ अंगुले = २१ अंगुले ७ धतल) लाबंीची 
असते (६). 

 
[धवटेचे के्षत्िळ = ७½ ×१५ + ½ (१५×१५) = २२५ चौरस अंगुले.] 
[चतुथीं धवटेचे के्षत्िळ = ३०×३० = ९०० चौरस अंगुले – 
⁹⁰⁰/₂₂₅ = ४ म्हणून ही चौकोनी वीट पादवीट आहे.] 
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रे्त दे्व यथा दीघवस ᳫणिष्टे स्यार्ता ंर्तथाधेष्टका ंकारयेत् ॥ ७ ॥ 
या दोन धवटा त्याचं्या लाबं बाजू परस्पराजंवळ ठेवनू जी (वीट) तयार होईल तशी अध्या करावी 

(७). 
 

 
 

अथास्ग्नं णवणममीरे्त । आत्मा णद्वपुरुषायामो दशपदव्यासः ॥ ८ ॥ 
आता ंअग्नीची मोजणी करावी. आत्मा दोन पुरुष (२४० अगुंले) लाबं व दहा पद (१५० अंगुले) रंुद 

असतो (८). 
 

र्तस्य दणक्षिाद ᳫसादुत्तरर्तोऽध्यधवप्रक्रमे लक्षिं करोणर्त ॥ ९ ॥ 
त्याच्या (आत्म्याच्या) दधक्षण अंसापासून उत्तरेक े दी  प्रक्रमावंर (४५ अंगुले) खूण करावी (९). 

 
एवमपरर्तः ॥ १० ॥  
हीच रीत पधिमेक े करावी (१०). 
[दधक्षण अंसापासून पधिमेक े ४५ अंगुलावंरती खूण करावी]. 

 
र्तयोरुपणरष्टात्स्पतद्या ंणनयम्या ᳫसमपस्च्छतद्यात् ॥ ११ ॥ 
त्याचं्यावर (खुणावंर) दोरी ठेवनू अंस काेून टाकावा (११). 

 
एरे्तनेर्तरासा ᳫस्त्रक्र्तीनामपच्छेदा व्याख्यार्ताः ॥ १२ ॥ 
याच रीतीने (आत्म्याचे) इतर कोपरे काेून टाकावते ते साधंगतले (१२). 
 
स आत्मा ॥ १३ ॥ 
तो आत्मा (होय) (१३). 
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णशरोऽधवषष्ठपदायाममधवपुरुषव्यासम्। र्तस्या ᳫसौ प्रक्रमेि प्रक्रमेिापस्च्छतद्यात् ॥ १४ ॥ 
शीषथ ५½ पद (८२½ अंगुले) लाबं व ½ पुरुष (६० अगुंले) रंुद असते. त्याचे असं एका एका 

प्रक्रमाने (३० अंगुले) काेून टाकावते (१४). 
 
पुच्छस्य षट पदा प्राची णद्वपुरुषोदीची ॥ १५ ॥ 
पुच्छाची प्राची (पूवथ-पधिम लाबंी) सहा पद (९० अंगुले) व उत्तर-दधक्षण लाबंी दोन पुरुष (२४० 

अंगुले) असते (१५). 
 
र्तस्य पूवे स्त्रक्र्ती णत्रणभणस्त्रणभः प्रक्रमैरपस्च्छतद्यात् ॥ १६ ॥ 
त्याचे (पुच्छाचे) पूवेक ील कोपरे तीन तीन प्रक्रमानंी (९० अंगुले) काेून टाकावते (१६). 
 
पक्षो द्वादशपदायामो दशपदव्यासः ॥ १७ ॥ 
पंख बारा पद (१८० अंगुले) लाबं व दहा पद (१५० अंगुले) रंुद असतो (१७). 
 
र्तस्य मध्यात् प्राणञ्च षट पदाणन प्रक्रम्य शङ् कु णनहतयात् ॥ १८ ॥ 
त्याच्या (पखंाच्या) मध्यापासून पूवेक े सहा पद (९० अगुंले) सो ून शकूं ठोकावा (१८). 
 
श्रोण्योरेकैकम् ॥ १९ ॥ 
(पखंाच्या) दो्ही श्रोणींवर एक एक (शकूं ठोकावा) (१९). 
 
अथैना ᳫस्पतद्यया पणरणचनुयात् ॥ २० ॥ 
आता ंयानंा (या धत्ही शकंूंना) दोरीने बाधंाव े(२०). 
 
अतर्तःस्पतद्यमपस्च्छद्य र्तत्पुरस्र्तात् प्राञं्च दध्यात् ॥ २१ ॥ 
दोरीच्या आंतील भाग काेून टाकून तो पुेे पूवेक े ठेवावा (२१). 
 
स णनिामः ॥ २२ ॥ 
हा (पखंाचा) बाकं (२२). 
 
एरे्तनोत्तरस्य पक्षस्य णनिामो व्याख्यार्तः ॥ २३ ॥ 
या रीतीने उत्तरेक ील पखंाचा बाकं (कसा आखावा ते) साधंगतले (२३). 
 
पक्षाग्रयोः प्रक्रमप्रमािाणन पञ्च पञ्च चरु्तरस्त्राणि अनूचीनाणन कृत्वा 

सवाण्यवाञ्चमक्ष्ियापस्च्छतद्यादधातयुद्धरेत् ॥ २४ ॥ 
पंखाच्या अग्रापाशी प्रक्रमाच्या (३० अंगुले) प्रमाणाने एकमेकाला जो लेले पाच पाच चौरस काेून 

त्याचें खाली जाणा्या अक्ष्णयाने भाग करून त्यातंील अधे भाग काेून टाकावते (२४). 
 
एव ᳫसारस्त्नप्रादेशः सप्र्तणवधः संपद्यरे्त ॥ २५ ॥ 
अशा रीतीने अरस्त्न व प्रादेश सधहत सात चौरस पुरुष (के्षत्िळाचा अग्नी) धमळतो (२५). 
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उपधाने णशरसोऽप्यये चरु्तथीमुपदध्यात् ॥ २६ ॥ 
धवटा रचतानंा शीषथ व आत्मा याचं्या सधंीपाशी चतुथी धवटा ठेवाव्यात (२६). 
 
हᳫसमुखीं पुरस्र्तात् ॥ २७ ॥ 
पुेच्या बाजूला (पूवेला) हंसमुखी (वीट) ठेवावी (२७).  
[सूत् ४·७ पहा] 
 
पादेष्टके अणभर्तः ॥ २८ ॥ 
धतच्या दो्ही बाजंूना पाद धवटा ठेवाव्यात (२८). 
 
र्तयोरवस्र्तादणभर्तस्स्र्तस्त्रस्स्र्तस्त्रश्चरु्तरस्त्रपाद्याः ॥ २९ ॥ 
त्याचं्या पाठीमागे दो्ही बाजंूना तीन तीन चौकोनी पाद धवटा (सूत् ४·६) ठेवाव्यात (२९). 
 
शेषे पादेष्टकाः ॥ ३० ॥ 
(शीषाच्या) उरलेल्या भागातं पाद धवटा ठेवाव्यात (३०). 
 
अणप वा णशरसोऽगे्र हᳫसमुखीमुपदध्यात् र्तस्या अवस्र्तािरु्तथीमुपदध्यात् 

पादेष्टकेऽणभर्तस्र्तयोरवस्र्तादणभर्तः णर्तस्त्रस्स्र्तस्त्रश्चरु्तरस्त्रपाद्याः शेषे पादेष्टकाः ॥ ३१ ॥ 
ककवा शीषाच्या अग्रभागी हंसमुखी ठेवावी. धतच्या पाठीमागे चतुथी वीट ठेवावी. त्याचं्या (हंसमुखी 

व चतुथी याचं्या) दो्ही बाजंूना (धत्कोणी) पाद धवटा ठेवाव्यात. त्याचं्या पाठीमागे दो्ही बाजंूना तीन तीन 
चौकोनी पाद धवटा ठेवाव्यात. (शीषाच्या) उरलेल्या भागातं पाद धवटा ठेवाव्यात (३१). 

 
णशरसो ऽवस्र्तात्पञ्च पादेष्टका व्यणर्तषक्र्ता उपदध्यात् ॥ ३२ ॥ 
शीषाच्या पाठीमागे पाच पाद धवटा उलट सुलट ठेवाव्यात (३२). 
[पाच धवटापंैकीं तीन धवटाचंी टोके पूवेक े व दोन धवटाचंी टोके पधिमेक े असावीत.] 
 
र्तथा पुच्छस्य पुरस्र्तात् ॥ ३३ ॥ 
याच पद्धतीने पुच्छाच्या पुे ील बाजूस धवटा ठेवाव्यात (३३). 
 
यद्यदपस्च्छनं्न र्तस्स्मन्नधेष्टकाः पादेष्टकाश्चोपदध्यात् ॥ ३४ ॥ 
जेथे जेथे भाग काेून टाकला आहे (४·१४, ४·१६) तेथे अध्या धवटा आधण पाद धवटा ठेवाव्यात 

(३४). 
 
शेषमस्ग्नं चरु्तभागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ ३५ ॥ 
उरलेला अग्नी चतुथी धवटानंी झाकंावा (३५). 
 
पाद्याणभः साध्याणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ ३६ ॥ 
पाद आधण अध्या धवटानंी संख्या (दोनशचेी) पुरी करावी (३६). 
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अपणरस्स्मतप्रस्र्तारे हᳫसमुखीश्चर्तस्त्रश्चर्तसृणभः पादेष्टकाणभः संयोियेद्यथा दीघवचरु्तरस्त्रᳫसंपद्यरे्त 
र्तणत्तयवक् स्वयमारृ्तण्िावकाश उपदध्यात् ॥ ३७ ॥ 

दुस्या थरातं (आत्म्यातं) चार हंसमुखी धवटा चार धत्कोणी पाद धवटाबंरोबर अशा ठेवाव्यात की 
आयत तयार होईल. जेथे स्वयमातृण्णापाशी जागा असेल तेथे तो (आयत) आ वा बसवावा (३७). 

 
हᳫसमुख्यौ प्रर्तीच्यौ पुच्छाप्ययेऽधवपदेनात्मणन णवशये ॥ ३८ ॥ 
पुच्छ आधण आत्मा ह्याचं्या संधीपाशी दो्हीक े समान आहेत अशा पधिमाधभमुख दोन हंसमुखी 

धवटा अधथपद धवटासंधहत ठेवाव्यात (३८). 
 
र्तयोरवस्र्तादणभर्तस्स्र्तस्त्रः पादेष्टकाः प्राङ् मुखीरुपदध्यात् ॥ ३९ ॥ 
त्याचं्या पाठीमागे दो्ही बाजंूना तीन पाद धवटा पूवाधभमुख ठेवाव्यात (३९). 
 
पुच्छस्यावस्र्तापञ्चदश पादेष्टका व्यणर्तषक्र्ता उपदध्यात् ॥ ४० ॥ 
पुच्छाच्या पधिम धदशलेा (पाठीमागच्या बाजूला) पंधरा पाद धवटा उलट सुलट ठेवाव्यात (४०). 
 
पादेष्टके अधेष्टकेणर्त पक्षपत्रािा ंप्राचीव्यवत्यासं णचनुयात् ॥ ४१ ॥ 
पंखाच्या धपसाकंधरता (धत्कोणी) पाद व अध्या धवटा पूवाधभमुख उलट सुलट रचाव्यात (४१). 
 
णवशये यदपस्च्छनं्न र्तस्स्मन्नधेष्टकाः पादेष्टकाश्चोपदध्यात् ॥ ४२ ॥ 
संधीपाशी जेथील भाग काेून टाकला आहे तेथे पाद व अध्या धवटा ठेवाव्यात (४२). 
 
शेषमस्ग्नं चरु्तभागीयाणभः प्रच्छादयेत्पाद्याणभः साध्याणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ ४३ ॥ 
उरलेला अग्नी चतुथी धवटानंी झाकंावा. अध्या धवटासंह पाद धवटानंी (दोनश े ही) संख्या पुरी 

करावी. (४३). 
 

श्येनधचधत (प्रकार पधहला)  शीषाचा दुसरा प्रकार (अ. ४ सू. ३१) 

 
पणहला थर 



 अनुक्रमणिका 

आत्मा = १५०×१५० + ½ (६० + १५०)×४५×२ = २२५०० + ९४५० चौ. अं. 
पंख = २[१५०×१८० + ½×३०×३०×५] = २[२७००० + २२५०] चौ. अं.  
शीषथ = ६०×५२·५ + ½×६०×३० = ३१५० + ९०० = ४०५० चौ. अं. 
पुच्छ = ½ (२४० + ६०) ×९० = १३५०० चौ. अं. 
एकंदर के्षत्िळ = १०८००० चौ. अं. = ७½ चौ. पु. 

 

 
दुसरा थर  (अ. ४, सू. ३७ ते ४३) 

 
  हंसमुखी धत्कोणी अध्या धत्कोणी पाद चौकोनी पाद 

वीटा चतुथी 
३०×३०अं     

पधहला थर      
आत्मा ३० — ६ १० — 
पंख ३० — ६२ १६ — 
शीषथ १ १ — ६ ६ 
पुच्छ ८ — ४ २० — 
बेरीज ६९ १ ७२ ५२ ६ = २०० 
दुसरा थर      
आत्मा १२ ४ २८ ४ — 
पंख ४८ — २८ ३४ — 
शीषथ —  १० — — 
पुच्छ ८ २ ४ १८ — 
बेरीज ६८ ६ ७० ५६ — = २०० 

 
अथापरः ॥ ४४ ॥ 
आता ं(श्येनधचतीचा) दुसरा प्रकार (४४). 
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पुरुषस्य पञ्चमीणभः शर्तमशीणर्तः सप्र्ताधं च सारस्त्नप्रादेशः सप्र्तणवधः संपद्यरे्त ॥ ४५ ॥ 
पुरुषाच्या पाचंव्या भागाच्या १८७½ धवटानंी अरस्त्न व प्रादेशसधहत सात चौरस पुरुष (के्षत्िळ) 

धमळते (४५). 
[ १२०/५ = २४ अंगुले. धवटा २४×२४ अंगुलाचं्या. 
२४×२४×१८७½ = १०८००० चौरस अंगुले = ७½ चौरस पुरुष.]. 

 
र्तासा ंपञ्चाशद  दे्व च आत्मणन ॥ ४६ ॥ 
त्यामधील पन्नास आधण दोन धवटा आत्म्यातं असतात ( ४६ ). 
[आत्म्याचे के्षत्िळ ५२ पंचमी धवटाइंतके असते. आत्मा २४० अंगुले लाबं व १४४ अंगुले रंूद असा 

आयताकार असतो. कोन ४८ अंगुलानंी कमी करावते.] 
 

अधवचरु्तथाः णशरणस ॥ ४७ ॥ 
४½ धवटा शीषात असतात ( ४७ ). 
[शीषथ ५४ अंगुले लाबं व ४८ अंगुले रंुदीचे आयताकार असते. अंस २४ अंगुलानंी कमी करावते.]. 

 
पञ्चदश पुच्छे ॥ ४८ ॥ 
१५ धवटा पुच्छातं असतात   )४८ .(  
[७२ अंगुले रंुद व १९२ अंगुले लाबं आयत करून ७२ अंगुलानंी असं कमी करावते.] 

 
अष्टपञ्चाशत् साध्या दणक्षिे पक्ष उपदध्यात् ॥ ४९ ॥ 
५८½ धवटा दधक्षणेक ील पखंातं ठेवाव्यात (४९). 
[२१६ अंगुले लाबं व १४४ अंगुले रंुद आयत करावा. बाकं ७२ अंगुलानंी द्यावा.]. 

 
र्तथोत्तरे ॥ ५० ॥  
याचप्रमाणे उत्तरेक ील (पखं आखावा) (५०). 

 
अधवव्यायामेन स्त्रक्र्तीनामपच्छेदः ॥ ५१ ॥  
आत्म्याचे कोपरे धनम्म्या व्यायामाने (४८ अंगुलानंी) काेून टाकावते (५१). 

 
संनरं्त पुच्छम् ॥ ५२ ॥  
पुच्छ अरंुद कराव े(५२). 

 
पक्षयोणस्त्रणभणस्त्रणभररस्त्नणभरपनामः ॥ ५३ ॥  
दो्ही पंख तीन तीन अरत्नींनी (७२ अंगुलानंी) बाकंदार करावते (५३). 

 
अध्यध्याणभः षट षट पत्राणि कुयात् ॥ ५४ ॥ 
अध्यधा धवटानंी सहा सहा धपसे करावीत (५४). 
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आकृणर्तः णशरसो णनत्या ॥ ५५ ॥  
शीषाचा आकार पूवीप्रमाणेच (ठेवावा) (५५). 

 
अथेष्टकाना ंणवकाराः ॥ ५६ ॥  
आता धवटाचें प्रकार (आकारातंील बदल) सागंतो (५६). 
 
पुरुषस्य पञ्चम्यस्र्ता एवैकर्तोऽध्यधाः ॥ ५७ ॥ 
पुरुषाच्या पाचंव्या भागाइतक्या पचंमी धवटा व त्यातील एक बाजू दी पटीने वाेधवलेल्या अध्यधा 

(३६×२४ अंगुले ) धवटा ( ५७ ). 
 
र्ता एवैकर्तः सपादाः ॥ ५८ ॥  
त्याचंी (पंचमी धवटेची ) एक बाजू चवर्थया भागाने वाेधवलेली (२४×३० अंगुले) वीट (५८). 
 
पञ्चमभागीयायाः साध्याः पाद्याः ॥ ५९ ॥ 
पंचमी धवटेच्या धनम्म्या व पाव (के्षत्िळाच्या) अध्या व पाद धवटा (५९). 
 
र्तथाध्यध्यायाः ॥ ६० ॥  
त्याचप्रमाणे अध्यधा धवटेचे धनम्म्या व पाव (के्षत्िळाचं्या) अध्या व पाद धवटा (६०). 
 
र्तयोश्चाष्टमभागौ र्तथा िेषयेद्यथा णर्तस्त्रः स्त्रक्र्तयो भवस्तर्त ॥ ६१ ॥ 
पंचमी व अध्यधा याचंा आठवा भाग असा जो ावा कीं तीन कोपरे येतील (धत्कोणी उभयी वीट 

होईल). (६१). 
 
पञ्चमभागीयायाः चाष्टम्यः ॥ ६२ ॥  
पंचमीच्या आठव्या भागाच्या धवटा कराव्यात (६×६ अंगुले). (६२). 
 
र्ताणन दश ॥ ६३ ॥  
दहा प्रकारच्या त्या (धवटा) होतात (६३). 
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आत्मणन पञ्चमभागीयाः साध्या उपदध्यात् ॥ ६४ ॥ 
आत्म्यातं अध्याधवटासंह पचंमी धवटा ठेवाव्यात (६४). 
 
र्तथा पुच्छे ॥ ६५ ॥ 
तसेच पुच्छातं (अध्या व पंचमी धवटा ठेवाव्यात) (६५). 
 
पक्षयोश्चाध्यधाः साध्याः ॥ ६६ ॥ 
दो्ही पंखासंाठी अध्यधा व अध्या धवटा (वापराव्यात) (६६). 
 
णशरणस या संभवस्तर्त ॥ ६७ ॥ 
शीषात ज्या बसतील त्या ठेवाव्यात (६७). 
[दोन अध्या व दोन सपाद धवटा लागतात]. 
 
अपणरस्स्मतप्रस्र्तारे पूववयोः पक्षाप्ययोरेकैकामुभयीमुपदघ्यात् ॥ ६८ ॥ 
दुस्या थरातं आत्मा व पखं याचं्या सधंीपाशी पूवेक े एक एक उभयी वीट (सूत् ४·६१) ठेवावी 

(६८). 
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एकैकामपरयोः ॥ ६९ ॥ 
एक एक (उभयी वीट) पधिमेक े ठेवावी (६९). 
 
दे्व दे्व णशरसः पाश्ववयोः ॥ ७० ॥ 
शीषाच्या दो्ही बाजंूना दोन दोन धवटा ठेवाव्यात (७०). 
 
पुच्छस्यावस्र्तादध्यध्याः प्राचीयवथावकाशम् ॥ ७१ ॥ 
पुच्छाच्या पाठीमागे (पधिमेला ) अध्यधा धवटा पूवाधभमुख जशी जागा धमळेल तशा ठेवाव्यात. 

(७१). 
[पाच मावतात]. 
 
पाश्ववयोः पाद्याः साष्टमभागाः ॥ ७२ ॥ 
त्याचं्या (अध्यध्यांच्या) दो्ही बाजंूना पाद व पंचमीच्या एक अष्टमाशं भागाच्या (सूत् ४·६२) धवटा 

ठेवाव्यात (७२). 
 

श्येनणचणर्त (प्रकार दुसरा) 

 
पणहला थर (अ. ४ सू. ४४–६७) 
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दुसरा थर 

दुसरा थर (अ ४ सू. ६८-७४) 
 

    अध्या पाद अध्यधाची 
अध्या 

    

धवटा  पंचमी 
२४× २४ 
अ.ं 

अध्यधां 
३६×२४ 
अं. 

सपादा 
३०×२४ 
अं 

   
दीघथ 
पाद 

शूल 
पाद 

उभयी अष्टमी 

पधहला 
थर 

      —    

आत्मा ४४ — — १६ — — — — —  
पंख — ४० — — — ७६ — — — — 
शीषथ — — २ २ — — — — — — 
पुच्छ १० — — १० — — — — — — 
बेरीज ५४ ४० २ २८ — ७६ — —  = 

२०० 
 

दुसरा 
थर 

          

आत्मा ७ — २० ६ ४ ८ २ २ ४ — 
पंख — ६० — — — ३० २६ ४ — — 
शीषथ — — १ — १ — — — ४ — 
पुच्छ ४ ५ — ६ ४ — — — — २ 
 ११ ६५ २१ १२ ९ ३८ २८ ६ ८ २ = 

२०० 
 

पक्षयोश्चाध्यध्याः सावयवाः ॥ ७३ ॥ 
दो्ही पंखातं अध्यधा त्याचं्या भागासंधहत (अध्या, पाद वगैरे) ठेवाव्यात (७३). 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 
शेष ंयथायोगं यथासंख्य ंयथाधमं चोपदध्यात् ॥ ७४ ॥ 
अग्नीच्या उरलेल्या भागातं जशा जमतील, धवटाचंी योग्य संख्या जशी भरेल व ज्या त्हेचा अग्नी 

असेल त्याप्रमाणे धवटा ठेवाव्यात (७४). 
 
कङ् कणचर्त एरे्तनात्मा पुच्छं च व्याख्यार्तम् ॥ ७५ ॥ 
याने कंकधचतीचे आत्मा व पुच्छ (याचं्या रचनेचे) व्याख्यान धदले (७५). 
[कंकधचती व श्येनधचतीचा दुसरा प्रकार याचंा आत्मा व पुच्छ याचें के्षत्िळ, धवटाचें प्रकार व 

मा ंणी सारखी असते]. 
 
णशरणस पंचोपदध्यात् ॥ ७६ ॥ 
शीषांत पाच पंचमी धवटा ठेवाव्यात (७६). 
[शीषांची लाबंी ७२ अंगुले, रंुदी ४८ अंगुले असते. असं २४ अंगुलानंी कमी करावते] 
 
र्तस्याकृणर्तव्याख्यार्ता ॥ ७७ ॥ 
त्याचा आकार साधंगतला (७७). 
 
सप्र्तपञ्चाशद दणक्षिे पक्ष उपदध्यात् ॥ ७८ ॥ 
दधक्षणेक ील पंखातं ५७ पंचमी धवटा ठेवाव्यात (७८). 
[२१६ अंगुले लाबं व १४४ अंगुले रंुद आयत येतो]. 
 
र्तथोत्तरे ॥ ७९ ॥ 
तसेच उत्तरेक ील (पखंाकरीता)ं (७९). 
 
व्यायामेन सप्रादेशेन पक्षयोरपनामः ॥ ८० ॥ 
दो्ही पंखाचंा बाकं एक प्रादेशासह एका व्यायामाने (९६ + १२ = १०८ अंगुलानंी) करावा (८०). 
 
पञ्चमभागीयाध्याणभः षट षट पत्राणि कुयात् ॥ ८१ ॥ 
अध्या पंचमी धवटानंी सहा सहा धपसे करावीत (८१). 
 
अध्यधावणशष्ट्यरे्त ॥ ८२ ॥ 
एक अध्यधा वीट उरते (८२). 
[आत्म्यातं ५२ धवटा, पुच्छातं १५, पखंातं ५७×२ तर एकंदर धवटा १८६ होतात ७½ चौरस पुरुष 

के्षत्िळासाठी १८७½ पंचमी धवटा लागतात (सूत् ४·४५) तेव्हा दी  वीट (पंचमी) उरते]. 
 
र्तया पुच्छस्यावस्र्तात्पादावरस्त्नमात्रावरत्तयतर्तरालौ प्रादेशव्यासौ भवर्तः ॥ ८३ ॥ 
त्यातं (दी धवटेच्या उरलेल्या के्षत्िळातं) पुच्छाच्या पाठीमागे (पधिमेक े) एक अरस्त्न लांबीचे, 

एक प्रादेश रंुदीचे व परस्परापंासून एक अरस्त्न अंतरावर असलेले दोन पाय असतात. (८३). 



 अनुक्रमणिका 

 
 
र्तयोरवस्र्तादणभर्तो द्वौ द्वावष्टमभागौ प्राग् भेदावुपदध्यात् ॥ ८४ ॥ 
त्याचं्या पाठीमागे व दो्ही बाजंूना दोन दोन (पंचमीच्या) अष्टमभागी धवटा त्याचें कणथ वायव्य-

आग्नेय व नैऋत्य-ईशा्य धदशानंा येतील अशा ठेवाव्यात (८४). 
 
एवᳫसारस्त्नप्रादेशः सप्र्तणवधः संपद्यरे्त ॥ ८५ ॥ 
या रीतीने अरस्त्न व प्रादेश सधहत सात चौरस पुरुष (के्षत्िळ) धमळते (८५). 
[ही कंकधचतीची आखणी सपंली. पंचमी धवटाचंा उपयोग केवळ आखणीसाठी केला]. 
 
अथेष्टकाना ंणवकाराः पञ्चमभागीयाः सावयवाः ॥ ८६ ॥ 
आता धवटाचें प्रकार (आकारातंील बदल), पुरुषाच्या पाचंव्या भागाइतकी धतच्या सवथ अवयवासंह 

(अध्यधा, अध्या, पाद वगैरे धवटासंह) धवटा (८६). 
 
पादेष्टका ंचरु्तर्तभः पणरगृण्हीयात् ॥ ८७ ॥ 
पाद धवटा चार बाजू असलेल्या घ्याव्यात (८७). 
 
अधवप्रादेशेनाध्यधवप्रादेशेन प्रादेशेन प्रादेश सणवशेषेि इणर्त ॥ ८८ ॥ 
(चौकोनी पाद धवटेची एक बाजू) अधथप्रादेश (६ अंगुले), दुसरी बाजू दी  प्रादेश (१८ अंगुले), 

धतसरी बाजू एक प्रादेश (१२ अंगुले) व चौथी बाजू सधवशषे प्रादेश (१२२ = १६ अंगुले, ३३ धतल) लाबंीची 
असते. (८८). 

 
[धवटेचे के्षत्िळ = १२×६ + ½ (१२×१२) = १४४ चौरस अंगुले.  
२४×२४/१४४ = ४ म्हणून ही चौकोनी वीट पाद वीट आहे]. 
 
अध्यधेष्टका ंचरु्तर्तभः पणरगृण्हीयादधवव्यायामेन द्वाभ्यामरस्त्नभ्यां अरस्त्न सणवशेषेिेणर्त ॥ ८९ ॥ 
अध्यधा धवटा चार बाजू असलेल्या घ्याव्यात. अधथव्यायाम (४८ अंगुले), एक बाजू, दोन बाजू एक 

अरस्त्न (२४ अंगुले) आधण चवथी बाजू अरत्नीच्या सधवशषे (२४२ = ३३ अंगुले ३२ धतल) लाबंीची असते. 
(८९). 

[के्षत्िळ = २४×२४ + ½ (२४×२४) = १½ चौरस अरस्त्न] 
 

  
चौकोनी पाद वीट चौकोनी अध्यधा वीट 



 अनुक्रमणिका 

 
 

र्ताः षट ॥ ९० ॥ 
या सहा (प्रकारच्या धवटा) (९०). 
 
र्तासा ंचरु्तरस्त्रपाद्याः साष्टमभागाः पादयोरुपधाय शेष ंयथायोगं यथासंख्य ंयथाधमं चोपदध्यात् ॥ 

९१ ॥ 
यातंील (धवटामंधील) चौरस पाद धवटा अष्टमी धवटासंह दो्ही पायावंर ठेवनू उरलेला अग्नी जशा 

जमतील, धवटाचंी योग्य संख्या जशी भरेल व ज्या त्हेचा अग्नी असेल त्या प्रमाणे धवटा ठेवाव्यात (९१). 
 
अलिणचर्त एरे्तनात्मा णशरः पुच्छं च व्याख्यारं्त पादावपोदधृत्य ॥ ९२ ॥ 
याने अलजधचतीचा आत्मा, शीषथ आधण पुच्छ साधंगतले. पाय याला नसतात. (९२). 

 
कंक णचणर्त (अ. ४ सूते् ७५-९१) 

 
पणहला थर 



 अनुक्रमणिका 

 
दुसरा थर 

 

वीट पंचमी अध्यां पाद अष्टमी अध्यधां 
चौकोनी 
अध्यधा 

चौकोनी 
पाद 

पधहला थर        
आत्मा ४८ ८ –– –– –– –– –– 
पंख ४२ २८ ४ –– –– ३८ –– 
शीषथ ४ २ –– –– –– –– –– 
पुच्छ १२ ६ –– –– –– –– –– 
पाय –– –– ४ –– –– –– ४ 
बेरीज १० ६ ४४ ८   ३८ ४ = २०० 
दुसरा थर        
आत्मा ३६ ८ २ –– –– ४ –– 
पंख –– १२ २४ –– –– ७२ –– 
शीषथ –– –– ९ –– –– २ –– 
पुच्छ –– ४ १३ –– –– ६ –– 
पाय –– –– –– ४ –– –– ४ 
बेरीज ३६ २४ ४८ ४ –– ८४ ४ = २०० 

 
णत्रषणष्टदवणक्षिे पक्ष उपदध्यात् ॥ ९३ ॥ 
दधक्षणेक ील पंखातं ६३ (पंचमी धवटा) ठेवाव्यात (९३). 
[लाबंी २४० अंगुले व रंुदी १४४ अंगुले या आकाराचा आयत] 
 
र्तथोत्तरे ॥ ९४ ॥ 
याच रीतीने उत्तरेक ील (पंखाची आखणी करावी) (९४). 
 



 अनुक्रमणिका 

पुरुषेि पक्षयोरपनामः ॥ ९५ ॥ 
दो्ही पंखाचंा बाकं एक पुरुषाने (१२० अंगुले) करावा (९५). 
 
अपरस्मादपनामात्प्राञ्चमरस्त्नं णमत्वा र्तस्स्मतस्पतद्या ंणनयम्यापरं पक्षपत्रापच्छेदमतवायच्छेत् ॥ ९६ ॥ 
पक्षाच्या बाकंापासून पधिम धदशपेासून पूवेक े एक अरस्त्न अंतर मापून तेथे दोरी ठेवनू पधिमेक े 

पंखाच्या धपसाकधरता अक्ष्णयाने दोन भाग करावते (९६). 
 
एव ंपञ्च पञ्चम्यः साध्या उदधृर्ता भवस्तर्त ॥ ९७ ॥ 
याने ५½ पंचमी धवटा (पंखातून) वजा केल्या जातात (९७). 
 
पादेष्टकामपनाम उपधाय ॥ ९८ ॥ 
प्रत्येक बाकंापाशी पादवीट ठेवनू (९८). 
 
र्तासा ंचरु्तरस्त्रपाद्याः साष्टमभागा अपोदधृत्य शेषा यथायोगं यथासंख्य ंयथाधमं चोपदध्यात् ॥ ९९ ॥ 
त्याचं्यामधील चौकोनी पाद्या अष्टमभागीया धवटासंहीत काेून टाकून उरलेल्या अग्नीत जशा 

जमतील, जशी संख्या पाधहजे त्याप्रमाणे आधण ज्या त्हेने पाधहजेत त्याप्रमाणे ठेवाव्यात (९९) 
 
प्रउगणचरं्त णचतवीरे्तणर्त ॥ १०० ॥ 
प्रउगधचती बाधंावी (१००) 
 

अलिणचणर्त (अ. ४ सू. ९२-९९) 

 
पधहला थर 



 अनुक्रमणिका 

 
दुसरा थर 

 
णवटा पंचमी अध्यां पाद चौकोनी अध्यधा 

पधहला थर     
आत्मा ४८ ८ –– –– 
पंख ४८ ३० –– ४२ 
शीषथ ४ २ –– –– 
पुच्छ १२ ६ –– –– 
बेरीज ११२ ४६ –– ४२ = २०० 
दुसरा थर     
आत्मा ३७ ४ २ ४ 
पंख १४ ८ २६ ७० 
शीषथ –– –– ९ २ 
पुच्छ ३ २ १७ २ 

 ५४ १४ ५४ ७८ = २०० 
 

यावानस्ग्नः सारस्त्नप्रादेशः र्तावत्प्रउगं कृत्वा र्तस्यापरस्याः करण्या द्वादशेनेष्टकास्र्तदधवव्यासाः 
कारयेत् ॥ १०१ ॥ 

अरस्त्न व प्रादेश याचं्या सह जेव्हेा अग्नी करावयाचा तेव्हढ्या (के्षत्िळाचा) समधिभजु धत्कोण 
आखून त्याच्या पधिमेक ील बाजूच्या बाराव्या भागाइतक्या लाबंीच्या व लाबंीच्या धनम्मे रंुदीच्या धवटा 
कराव्यात (१०१). 

 
[आयताकार धवटा, लाबंी ३८ अंगुले २४ धतल व रंुदी १९ अंगुले १२ धतल यानंा बृहती धवटा 

म्हणतात. सूत् ४·१०५]. 
 



 अनुक्रमणिका 

र्तासामध्याः पाद्याश्च ॥ १०२ ॥ 
त्याचं्या अध्या व पाद धवटा (कराव्यात) (१०२). 
 
र्तासा ंदे्व अधेष्टके बाह्य सणवशेषे चुबुक उपदध्यात् ॥ १०३ ॥ 
या धवटातंील दोन अध्या धवटा त्याचंी कणाची (सधवशषे) बाजू बाहेर येईल अशा हनुवटीजवळ 

(पूवेक ील अग्रावर) ठेवाव्यात (१०३). 
 
अध्याश्चातर्तयोः ॥ १०४ ॥ 
आधण अध्यां (धवटा) क ापंाशी (ठेवाव्यात) (१०४). 
 
शेषमस्ग्नं बृहर्तीणभः प्रच्छादयेत् । अधेष्टाकाणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ १०५ ॥ 
उरलेला अग्नी बृहती धवटानंी झाकंावा. अध्या धवटानंी संख्या पुरी करावी (१०५). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारे अपरस्स्मन्ननीके सप्र्तचत्वाणरᳫशत् पादेष्टका व्यणर्तषक्र्ता उपदध्यात् ॥ १०६ ॥ 
दुस्या थरातं पधिमेक ील क ेला ४७ (शूल) पाद धवटा उलटसुलट ठेवाव्यात (१०६). 
 
चुबुक एकाम् ॥ १०७ ॥ 
हनुवटीत (प्रउगाच्या पूवेक ील टोकावर) एक (शूलपाद वीट ठेवावी) (१०७). 

 

 

प्रउग णचणर्त 

पधहला थर ( अ ४. सू. १०१-१०५) 



 अनुक्रमणिका 

 

दुसरा थर 

 ( अ ४. सू. १०६-११०) 

 
पधहला थर ८८ ११२ –– –– २०० 
दुसरा थर ११४ ३४ २ ५० २०० 

 
दीघे चेर्तरे चर्तस्त्रः स्वयमारृ्तण्िावकाश उपदध्यात् ॥ १०८ ॥ 
दोन दीघथपाद व दोन शूलपाद अशा चार धवटा स्वयमातृण्णाच्या जवळ (धचतीच्या मध्यभागी) 

ठेवाव्यात (१०८). 
 
अध्याश्चातर्तयोः ॥ १०९ ॥ 
अध्या धवटा दो्ही (उत्तर व दधक्षण) क ानंा ठेवतात. (१०९). 
 
शेषमस्ग्नं बृहर्तीणभः प्राचीणभः प्रच्छादयेदधेष्टकाणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ ११० ॥ 
उरलेला अग्नी पूवाधभमुख बृहती धवटानंी झाकंावा. अध्यां धवटानंी संख्या पुरी करावी (११०). 
 
उभयर्तः प्रउगं णचतवीरे्तणर्त ॥ १११ ॥ 
उभयतः प्रउग (समभजु चौकोनाकृधत धचती) रचावी (१११). 
 
यावानस्ग्नः सारस्त्नप्रादेशस्र्तावदुभयर्तः प्रउगं कृत्वा ॥ ११२ ॥ 
अरस्त्न व प्रादेश सधहत ज्या के्षत्िळाचा अग्नी असेल धततक्या (के्षत्िळाचा) समभजु चौकोन 

आखून (११२). 
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 उभयर्तः प्रउग णचर्ती  
 बृह्र्ती 

३६ अ.ं १७ णर्तल 
× १७ अं. ८ ½ धतल = १२४ 

 

अध्या  = ७६  
  = २००  

बृह्र्ती अ
ध्या 

शूलपाद  दीघव
पाद 

 १२
८ 

६४ ४ ४ 

    
 
 उभयर्तः प्रउग णचर्ती  

 

बृह्र्ती 
३६ अ.ं १७ णर्तल 

× १७ अं. ८ ½ धतल = १२४ 

 

अध्या  = ७६ 

  = २०० 

    

बृह्र्ती अध्या शूलपाद  दीघवपाद 

१२८ ६४ ४ ४ 
पधहला थर     दूसरा भर 

(अ. ४, सू. ११४)     (अ.ं ४, सू. ११५-११७) 
 

नवमेन णर्तयवङ् मातयाः प्रउगणचर्तोक्र्ता णवकाराः ॥ ११३ ॥ 
धतयथङ्मानीच्या नवव्या भागाने व प्रउगधचतीत साधंगतल्याप्रमाणे (धवटाचें) प्रकार होतात. (११३). 
[धतयथङ्मानीच्या ⅑ लाबंी व धतच्या धनम्मे रंुदी असलेल्या आयताकार धवटा व त्याचं्या अध्या व पाद 

धवटा.] 
 
र्तथोपधानम् ॥ ११४ ॥ 
त्याचप्रमाणे (धवटा) ठेवतात (११४). 
[प्रउग धचती प्रमाणेच येथे धवटाचंी मा ंणी असते]. 
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अपरस्स्मतप्रस्र्तारे चुबुकयोदे्व पादेष्टके उपदध्यात् ॥ ११५ ॥ 
दुस्या थरातं दो्ही हनुवटींत (दो्ही पूवथ-पधिम कोप्यातं) दोन पादधवटा ठेवाव्यात (११५). 
 
सतध्यतर्तयोश्च दीघवपादे्य ॥ ११६ ॥ 
आधण संधींच्या क ापंाशी दीघथपाद (धवटा) ठेवाव्यात (११६). 
 
दीघे चेर्तरे चर्तस्त्रः स्वयमारृ्तण्िावकाश उपदध्यादध्याश्चातर्तयोः शेषमस्ग्नं बृहर्तीणभः 

प्रच्छादयेदधेष्टकाणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ ११७ ॥ 
स्वयमातृण्णाच्या जवळील जागेवर (धचतीच्या मध्यभागी) दोन दीघथपाद व दोन शूलपाद अशा चार 

धवटा ठेवाव्यात. आधण क ावंर अध्या धवटा ठेवाव्यात. उरलेला अग्नी बृहती धवटानंी झाकंावा. अध्यां 
धवटानंी संख्या पुरी करावी (११७). 
 
 

*** 
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अध्याय पाचवा 
 

रथचक्रणचरं्त णचतवीरे्तणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १ ॥ 
रथाच्या चाकाच्या आकाराचा अग्नी बाधंावा असे जाणतात (१). 
 
द्वयाणन रु्त खलु रथचक्राणि भवस्तर्त ॥ २ ॥ 
रथाच्या चाकाचें दोन प्रकार आहेत (२). 
 
साराणि च प्रणधयुक्र्ताणन च ॥ ३ ॥ 
आरा असलेले आधण प्रधध असलेले (३). 
[प्रधध असलेली रथचक्रधचधत ही भरीव असते. मध्यभागी चौरस असून त्याच्या बाजंूवर वतुथळाचे 

खण्  असतात. 
 
आरे असलेल्या रथचक्रधचतीला मध्यभागी नाभी व बाहेर वतुथळाकृधत पाटे असतात. यानंा 

जो ण्यासाठी आरे असतात. ही धचती याप्रमाणे पोकळ असते.]  
 
अणवशेषात्त ेमतयामहे ऽतयर्तरस्याकृणर्तणरणर्त ॥ ४ ॥ 
ज्या अथीं कोणत्या धवधशष्ट प्रकारची (रथचक्रधचधत) करावी हे धदलेले नाही त्या अथी दो्ही 

प्रकारची (धचती) करावी असे आम्ही समजतो (४). 

 
अथास्ग्नं णवणममीरे्त यावानस्ग्नः सारस्त्नप्रादेशस्र्तावर्तीं भूकम पणरमण्डला ं कृत्वा 

र्तस्स्मतयावत्संभवेत्समचरु्तरसं्त्र कृत्वा ॥ ५ ॥ 
आता अग्नीची मोजणी सागंतो, अरस्त्न व प्रादेशसधहत जेवढ्या के्षत्िळाचा अग्नी असेल धततक्या 

के्षत्िळाचे वतुथळ काेून त्यातं मोठ्यातं मोठा बसेल असा चौरस आखून (५). 

 

रथचक्रणचणर्त (प्रणधयुक्र्त) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(अ. ५, सू. ५-७) 

पणहला थर  
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र्तस्य करण्या द्वादशेनेष्टकाः कारयेत् ॥ ६ ॥ 
याच्या (चौरसाच्या) बाजूच्या बाराव्या भागाने चौरस धवटा कराव्यात (६). 
[या एकंदर १४४ धवटा झाल्यात] 

 

 
दुसरा थर 

 (अ. ५, सू. ८) 
चौरस धवटा  

२१ अं. २९ धतल×२१ अं. २९ धत.  
प्रधीतील धवटा 

१४४ ×६  + ४ = १६८ ८×४ = ३२ = २०० धवटा 
 

र्तासाᳫषट प्रधावुपधाय शेषमष्टधा णवभिेत् ॥ ७ ॥ 
त्याचं्यामधील सहा प्रधींमध्ये ठेवनू उरलेल्या प्रधीचे आठ भाग करावते (७). 
[प्रत्येक प्रधीत १४ धवटा बसतात. चार प्रधींत ५६ धवटा मावतात. एकंदर धवटाचंी संख्या १४४ + ५६ 

= २०० होते]. 
 
अपरं प्रस्र्तारं र्तथोपदध्याद्यथा प्रध्यनीकेषु स्त्रक्र्तयो भवस्तर्त ॥ ८ ॥ 
दुसरा थर असा रचावा की चौरसाचे कोपरे (खालच्या थराच्या) प्रधींच्या मध्यभागी येतील (८). 
 
अथापरः ॥ ९ ॥ 
आता ं(रथचक्र धचतीचा) दुसरा प्रकार (९). 
 
पुरुषाधात्पञ्चदशेनेष्टकाः समचरु्तरस्त्राः कारयेतमानाथाः ॥ १० ॥ 
एक चौरस पुरुषाच्या धनम्मे के्षत्िळाच्या पंधराव्या भागाने मोजणीकधरता चौरस धवटा कराव्यात 

(१०). 
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[१ चौरस पुरुष =  १४४०० चौरस अंगुले. त्याच्या धनम्मे =  ७२०० चौ. अ.ं त्याच्या ⅟₁₅ = ४८० 
चौरस अंगुले. या चौरसाची बाजू = २१ अंगुले ३१ धतल]. 

 
र्तासा ंदे्व शरे्त पञ्चणव ᳫशणर्तश्च सारस्त्नप्रादेशः सप्र्तणवधः सम्पद्यरे्त ॥ ११ ॥ 
अशा २२५ धवटानंी अरस्त्न, प्रादेशसधहत सात चौरस पुरुष (के्षत्िळ) धमळते (११). 
[४८०×२२५ = १०८००० चौ. अंगुले = ७½ चौरस पुरुष]. 
र्तास्वतयाः चरु्तःषणष्टमावपेत् ॥ १२ ॥ 
यातं आणखी ६४ धवटा घालाव्यात (१२). 
 
र्ताणभः समचरु्तरसं्त्र करोणर्त ॥ १३ ॥ 
त्यानंी (२८९ धवटानंी) चौरस करावा (१३). 
 
र्तस्य षोडशेष्टका पाश्ववमानी भवणर्त ॥ १४ ॥ 
त्या चौरसाची पाश्वथमानी १६ धवटानंी होते (१४). 
[२५६ धवटा लागतात]. 
 
त्रयणस्त्रᳫशदणर्तणशष्ट्यतरे्त ॥ १५ ॥ 
३३ (धवटा) उरतात. (१५) 
 
र्ताणभरतर्तातसववर्तः पणरणचनुयात् ॥ १६ ॥ 
याच्या (चौरसाच्या) क ापंाशी सवथ धवटा रचाव्यात (१६). 
[पूवेक ील पाश्वथमानीवर व उत्तरेक ील पाश्वथमानीवर प्रत्येकी सोळा व पूवथ-उत्तर कणावरती एक 

अशा ३३ धवटा ठेवाव्यात] 
 
नाणभः षोडशमध्यमाः ॥ १७ ॥ 
मध्यभागी असलेल्या सोळा धवटानंी नाधभ होते (१७). 
 
चरु्तष्ट्षणष्टरराश्चरु्तष्ट्षणष्टवेणदः ॥ १८ ॥ 
अरा ६४ व धरकाम्या जागा ६४ असतात (१८). 
[अराचं्या मधली जी धरकामी जागा धतला वदेी म्हणतात]. 
 
नेणमः शेषाः ॥ १९ ॥ 
उरलेल्या धवटाचंी नेमी (बाहेरील क ा) करावी (१९). 
 
नाणभमतर्तर्तः पणरणलखेत् ॥ २० ॥ 
आंतमधील नाभी वतुथळाकृधत आखावी (२०). 
 
नेणममतर्तर्तश्चातर्तरर्तश्च पणरणलख्य ॥ २१ ॥ 
नेमीचे आंतील व बाहेरील वतुथळ आखून (२१). 
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नेणमनाभ्योरतर्तरालं द्वाणत्रᳫशधाणवभज्य णवपयांसं भागानुद्धरेत् ॥ २२ ॥ 
नेमी व नाभी याचं्यामधील अंतराचे ३२ भाग करून एक सो ून एक भाग काेून टाकावा (२२). 

 

 

 

 (अ. ५, सू. १७-२८) 

 

 

 (अ. ५, सू. २९-३५) 
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एवमावाप उदधृर्तो भवणर्त ॥ २३ ॥ 
याने अधधक घातलेल्या (६४ धवटा) काेून टाकल्यात (२३). 
 
नेकम चरु्तःषकष्ट कृत्वा व्यवणलख्य मध्ये पणरकृषेत् ॥ २४ ॥ 
नेमीच्या दोन वतुथळाचं्या मधील भागाचे ६४ भाग करून ते भाग करणा्या रेघा आखून (त्या 

वतुथळाचं्या) मध्ये धतसरे वतुथळ काेाव े(२४). 
 
र्ता अष्टाणवᳫशणर्तशरं्त भवणर्त ॥ २५ ॥ 
त्या १२८ (धवटा) होतात (२५). 
 
अराᳫश्चरु्तधा णवभिेत् ॥ २६ ॥ 
अरा चार भागातं धवभागाव्यात (२६). 
 
नाणभमष्टधा णवभिेत् ॥ २७ ॥ 
नाभीचे आठ भाग करावते (२७). 
 
एष प्रथमः प्रस्र्तारः । अपरस्स्मन् प्रस्र्तारे ॥ २८ ॥ 
हा पधहला थर. दुस्या थरातं (२८). 
 
नाणभमतर्तर्तश्चरु्तथववेलाया ंपणरकृषेत् ॥ २९ ॥ 
नाधभमध्यापासून नाभीच्याक ेपयंतच्या अंतराच्या चवर्थया भागाने क ेपासून तेव्हेे अंतर ठेवनू 

वतुथळ काेाव े(२९). 
 
नेणममतर्तरर्तः ॥ ३० ॥ 
(तसेच) नेमीच्या आतल्या वतुथळापासून ¼ अंतरावर वतुथळ काेाव े(३०). 
 
नेणममतर्तरर्तश्चरु्तःषकष्ट कृत्वा व्यवणलखेत् ॥ ३१ ॥ 
नेमीचे आंतले वतुथळ ६४ भागातं धवभागनू ते भाग दाखधवणा्या रेघा आखाव्यात (३१). 
 
अरािा ंपश्चधा णवभाग आपणरकषवियोः ॥ ३२ ॥ 
वरील दोन वतुथळामंधली अराचंी लाबंी पाच भागातं धवभागावी (३२). 
 
नेम्यामतर्तरालेषु दे्व दे्व ॥ ३३ ॥ 
नेमीच्या अंतरातं (सूत् ३० मधील) दोन दोन धवटा ठेवाव्यात (३३). 
 
नाभ्यामतर्तरालेषु एकैकाम् ॥ ३४ ॥ 
नाभीच्या अंतरातं (जेथे अराचा भाग आंत आला आहे तेथे) एक एक वीट ठेवावी (३४). 
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यच्छेषं नाभेस्र्तदष्टधा णवभिेत् ॥ ३५ ॥ 
नाभीचा जो भाग उरतो त्याचे आठ धवभाग करावते (३५). 
 
स एष षोडशकरिः सारो रथचक्रणचत् ॥ ३६ ॥ 
ती ही सोळा प्रकारच्या धवटा असलेली आरासंधहत रथचक्रधचती (३६). 

 
 

*** 
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अध्याय सहावा 
 

द्रोिणचरं्त णचतवीरे्तणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १ ॥ 
द्रोणधचती रचावी असे जाणतात (१). 
 
द्वयाणन खलु द्रोिाणन भवस्तर्त ॥ २ ॥ 
द्रोण दोन प्रकारचे असतात (२). 
 
चरु्तरश्राणि च पणरमण्डलाणन च ॥ ३ ॥ 
चौरस आधण वतुथळाकार (३). 
 
अणवशेषात्त ेमतयामहे । अतयर्तरस्याकृणर्तणरणर्त ॥ ४ ॥ 
ज्या अथी धवधशष्ट आकार साधंगतलेला नाही त्या अथी दो्ही प्रकारची द्रोणधचती करावी असे आम्ही 

समजतो (४). 
 
अथास्ग्नं णवणममीरे्त । चरु्तरस्त्र आत्मा भवणर्त ॥ ५ ॥ 
आता ंअग्नीची मोजणी सागंतो. आत्मा चौरस असतो (५). 
 
र्तस्य त्रयः पुरुषाणस्त्रभागोनाः पाश्ववमानी भवणर्त ॥ ६ ॥ 
या चौरसाची पाश्वथमानी २⅔ पुरुष (३२० अंगुले) असते (६). 
 
पश्चात्सरुभववणर्त ॥ ७ ॥ 
पाठीमागे (पधिमेला) दा ंी असते (७). 
 
र्तस्याधवपुरुषो दशाङ् गुलाणन च प्राची ॥ ८ ॥ 
त्याची (दा ंीची) प्राची (पूवथ-पधिम लाबंी) अधा पुरुष व दहा अंगुले (७० अंगुले) असते (८). 
 
णत्रभागोनः पुरुष उदीचीणर्त ॥ ९ ॥ 
त्याची (दा ंीची) दधक्षणोत्तर लाबंी २३ पुरुष (८० अंगुले) असते (९). 
 
एवᳫसारस्त्नप्रादेशः सप्र्तणवधः सम्पद्यरे्त ॥ १० ॥ 
अशा रीतीने अरस्त्न व प्रादेश सधहत सात चौरस पुरुष (के्षत्िळ) धमळते (१०). 
 
र्तस्येष्टकाः कारयेत् पुरुषस्य षष्ठयस्र्ता एवैकर्तोध्यधाः । र्तासामध्यास्स्र्तयवग्भेदाः पुरुषस्य चरु्तथयव 

इणर्त ॥ ११ ॥ 
धतच्या (या धचतीच्या) कधरता पुरुषाच्या सहाव्या भागाइतक्या (२०×२० अंगुले), धतची एक बाजू 

दी पट असलेल्या अध्यधा (२०×३० अंगुले), त्याचं्या अध्या (२०×१० अंगुले) व पुरुषाच्या चवर्थया भागा 
इतक्या (३०×३० अंगुले) धवटा कराव्यात (११). 
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र्तासा ंत्सरुश्रोण्यतर्तरालयोः षट षट षष्ठीरुपधाय शेषमस्ग्नं बृहर्तीणभः प्रच्छादयेत् ॥ १२ ॥ 
दाण् ीच्या श्रोणींच्या मधील अंतरातं सहा सहा षष्ठी धवटा (२०×२० अंगुले) ठेवनू उरलेला अग्नी 

बृहती धवटानंी (२०×३० अंगुले) झाकंावा (१२). 
 
अधेष्टकाणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ १३ ॥ 
अध्यां धवटानंी संख्या (२०० ही) पुरी करावी (१३). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारे दणक्षिेऽᳫसेऽध्यधामुदीचीमुपदध्यात्  ॥ १४ ॥ 
दुस्या थरातं (आत्म्याच्या) दधक्षणेक ील अंसातं अध्यधा वीट (२०×३० अंगुले) उत्तराधभमुख 

ठेवावी (१४). 
 
र्तथोत्तरे ॥ १५ ॥ 
तसेच उत्तर अंसातं (१५). 

 
पूवेस्स्मन्ननीके षडभागीया उपदध्यात् ॥ १६ ॥ 
पूवथधदशचे्या क ेला षष्ठी (२०×२० अंगुले) धवटा ठेवाव्यात (१६). 
 
दणक्षिोत्तरयोश्चरु्तभागीयाः ॥ १७ ॥ 
दधक्षण व उत्तर क ानंा चतुथीं धवटा (३०×३० अंगुले) ठेवाव्यात (१७). 
 
त्सरोः पुरस्र्तात्पाश्ववयोदे्व चरु्तभागीये उपदध्यात् ॥ १८ ॥ 
दा ंीच्या पुेच्या भागातं दो्ही बाजंूना दोन चतुथी (३०×३० अंगुले) धवटा ठेवाव्यात (१८). 
 
र्तयोरवस्र्तादणभर्तो दे्व दे्व अध्यधे णवषचूी ॥ १९ ॥ 
त्याचं्या पाठीमागे दो्ही बाजंूना दोन दोन अध्यधा धवटा अनुक्रमे दधक्षण व उत्तर धदशाकं े ठेवाव्यात 

(१९). 
[धवषचूी – दधक्षणोत्तरायते] 
 
र्तयोरवस्र्तातमध्यदेशे दे्व षष्ट्यौ प्राच्यौ ॥ २० ॥ 
या धवटाचं्या पाठीमागे (पधिमेक े) मध्यभागी दोन षष्ठी (२०×२० अंगुले) धवटा पूवांधभमुख 

ठेवाव्यात (२०). 
 
शेषमस्ग्नं बृहर्तीणभः प्रच्छादयेत् ॥ २१ ॥ 
उरलेला अग्नी बृहती (२०×३० अंगुले) धवटानंी झाकंावा (२१). 
 
अधेष्टकाणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ २२ ॥ 
अध्यां धवटानंी (२०० ही धवटाचंी) संख्या पुरी करावी (२२). 
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द्रोि णचणर्त (चौरस) 
 

 

के्षत्रफळ 

३२०×३२० + ७०×८० 

 = १०२४०० + ५६०० 

 = १०८००० चौ. अं = ७½ चौ. 
पु. 

पधहला थर  
 (अ. ६, सू. १२-१३) 

 

 

दुसरा थर (अ. ६, सू. १४-२२) 
 

णवटा चरु्तथी  
३०×३० अं. 

षष्ठी 
 २०×२० अं. 

बृहर्ती  
२०×३० अं. 

अध्या  
२०×१० अं. 

पधहला थर     
द्रोण –– ६ १६० २० 
त्सरु –– ६ ४ ४ 
बेरीज  १२ १६४ २४ = २०० 
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दुसरा थर     
द्रोण २० १३ १२० ३६ 
त्सरु २ ६ २ १ 
बेरीज २२ १९ १२२ ३७ = २०० 

 
 

*** 
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अध्याय सार्तवा 
 

अथापरः ॥ १ ॥ 
आता ंदुसरी (द्रोण धचधत) (१). 
 
पुरुषस्य षोडशीणभर्तव ᳫ शशर्त ᳫ सारस्त्नप्रादेशः सप्र्तणवधः सम्पद्यरे्त ॥ २ ॥ 
एक चौरस पुरुषाच्या के्षत्िळाच्या १६ व्या भागाने केलेल्या १२० धवटानंी अरस्त्न व प्रादेश यासधहत 

सात चौरस पुरुष (के्षत्िळ) धमळते (२). 
[१ चौरस पुरुष = १४४०० चौरस अंगुले. त्याचा १६ वा भाग 

 = १४४००/१६ = ९०० चौरस अंगुले. ३०×३० अंगुले वीट. 
९००×१२० = १०८००० चौरस अंगुले = ७½ चौरस पुरुष] 

 
र्तासामेकामपोदृ्धत्य शेषाः पणरमण्डलं करोणर्त ॥ ३ ॥ 
त्यामधून एक वीट काेून उरलेल्या धवटानंी वतुथळ आखाव े(३). 
 
र्तत्पूवेि रथचक्रणचर्ता व्याख्यार्तम् ॥ ४ ॥ 
ते (चौरसाचे समके्षत् वतुथळ करणे) पूवीच रथचक्रधचतीच्या वळेेला साधंगतले आहे (४). 
 
षोडशीं पुरस्र्ताणद्वशय उपधाय र्तया सह मण्डलं पणरणलखेत् ॥ ५ ॥ 
षो शी वीट (जी काेून टाकली होती) ती पूवथ धदशलेा चौरसाच्या क ेला (मध्यभागी) ठेवनू 

धतच्यासह वतुथळ काेाव े(५). 
 
यदवस्र्तादपस्च्छनं्न र्तत्पुरस्र्तादुपदध्यात् ॥ ६ ॥ 
(षो शी धवटेचा) जो पाठीमागील भाग (वतुथळाने) छेदला जातो तो पुेे (पूवेक े) ठेवावा (६). 
 
प्रधीना ᳫ सप्र्तधा णवभागः ॥ ७ ॥ 
प्रत्येक प्रधी सात भागातं धवभागावी (७). 
[३०×३० अंगुले चौरस सहा धवटा प्रधीत ठेवनू उरलेल्या भागाचे सात धवभाग करावते]. 
 
प्रणधमध्यमाः प्रक्रमव्यासा भवस्तर्त ॥ ८ ॥ 
प्रधींच्या मध्यभागी ठेवावयाच्या धवटाचंी रंुदी एक प्रक्रम (३० अंगुले) असते (८). 
[प्रत्येक प्रधीत सहा धवटा (३०×३० अंगुले) असतात. रथचक्रधचतीप्रमाणे मध्ये चौरस काेून त्यातं 

१४४ धवटा ठेवाव्यात]. 
 
चरु्तरस्त्रािामध्याणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ ९ ॥ 
चौरस अध्या धवटानंी (२०० ही धवटाचंी) संख्या पुरी करावी (९). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारे ॥ १०।। 
दुस्या थरातं (१०). 
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प्रणधमध्यमामोष्ठ उपधाय यदवस्र्तात्तद दे्वधा णवभिेत् ॥ ११ ॥ 
प्रधीच्या मध्यातील वीट ओष्ठातं ठेवनू जो पाठीमागे भाग रहातो त्याचे दोन भाग करावते (११). 
 
स एष नवकरिो द्रोिणचत् पणरमण्डलः ॥ १२ ॥ 
ती ही नऊ प्रकारच्या धवटानंी रचलेली वतुथळाकृधत द्रोणधचती (१२). 
 
समूह्यपणरचाय्यौ पूवेि रथचक्रणचर्ता व्याख्यार्तौ ॥ १३ ॥ 
समूह्य व पधरचाय्य हे (धवटा रचावयाचे प्रकार) पूवी रथचक्रधचतीच्या वळेेला साधंगतलेत (१३). 
 
समूह्यस्य णदकु्ष चात्वालातखानणयत्वा रे्तभ्यः पुरीष ᳫ समूह्योपदध्यात् ॥ १४ ॥ 
समूह्य प्रकारातं चारी धदशानंा चात्वाल (नावंाचे खड े) खणून त्यातंील ओली माती समूह्य पद्धतीने 

ठेवावी (१४). 
 
पणरचाय्य इष्टकाना ंदेशभेदः ॥ १५ ॥ 
पधरचाय्य प्रकारातं धवटाचंी योजना धनराळ्या प्रकारची असते. (१५) 
 
र्ता ᳫ सवाणभः प्रदणक्षि पणरणचनुयात् ॥ १६ ॥ 
तेथे सवथ धवटा प्रदधक्षण धरतीने रचाव्यात (१६). 

 
द्रोिणचर्ती (वरु्तवळाकार) 

 
(अ. ७ सू. ७-९) 
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(अ. ७ सू. १०-१२) 

 
 चौरसातंील धवटा २१ अं. 

२५½ धव. ×२१, २५१/२ 
अध्या प्रधीतील धवटा बृहती 

३०×३० अं. इतर 

पधहला व दुसरा 
थर 

    

चौरस १४२ ४   

ओष्ठ   २  

प्रधी   ६×४ = २४ ७×४ = २८ 

बेरीज १४२ ४ २६ २८ = २०० 
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अध्याय आठवा 
 

श्मशानणचरं्त णचतवीरे्तणर्त णवज्ञायरे्त । सववमस्ग्नं चरु्तरस्त्रातपञ्चदशभागातकृत्वा ॥ १ ॥ 
श्मशानधचती रचावी असे जाणतात. अग्नीचे सवथ (के्षत्िळ) पंधरा चौरसातं धवभागून (१). 
 
रे्तषामाख्यार्तमुपधानम् ॥ २ ॥ 
त्याचंी (चौरसाचंी) मा ंणी कशी करावी ते साधंगतलेले आहे (२). 
[ही माधहती बौधायन कल्पसूत्ातं धदलेली आहे. अग्नीचे के्षत्िळ = ७½ चौरस पुरुष = १०८००० 

चौरस अंगुले. त्याचा १५ वा भाग = ७२०० चौरस अंगुले. तर चौरसाची बाजू = ८४ अगुंले, २८ धतल]. 
 
णत्रणभभागैभागाधवव्यासं दीघवचरु्तरसं्त्र णवहृत्य पूववस्याः करण्या अधाच्रोिी प्रत्याणलख्यातर्तावुद्धरेत् ॥ 

३ ॥ 
तीन भाग लाबंी (२५४ अंगुले १६ धतल) व अधा भाग (४२ अंगुले १४ धतल) रंुदी असा आयत 

आखून पूवेक ील बाजूचा मध्यकबदू व दो्ही श्रोणी जो ून बाहेरील उरलेला भाग काेून टाकावा (धत्कोण 
धमळतो) (३). 

 
र्तस्य दशधा णवभागः ॥ ४ ॥ 
त्याचे (धत्कोणाचे) दहा धवभाग करावते (४). 

 

 
 

र्ताणन णवᳫशणर्तः सवेऽस्ग्नः सम्पद्यरे्त ॥ ५ ॥ 
त्या वीस (धत्कोणानंी) सवथ अग्नी धमळतो (५). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारे ॥ ६ ॥ 
दुस्या थरातं (६). 
 
प्रउगमध्येऽनूचीनं णवभिेत्  ॥ ७ ॥ 
धत्कोण मध्यभागी उलट सुलट धवभागावा (७). 
 
र्तस्य षडधा णवभागः ॥ ८ ॥ 
त्याचे सहा धवभाग करावते (८). 
 
रे्त दे्व पाश्वववोरुपदध्यात् ॥ ९ ॥ 
हे दोन धत्कोण (ज्याचें प्रत्येकी सहा भाग केलेत ते) दो्ही बाजंूना (अग्नीच्या दधक्षण व उत्तर 

बाजंूना) ठेवावते (९). 
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भागरृ्तर्तीयायामाश्चरु्तथवव्यासाः कारयेत् ॥ १० ॥ 
भागाच्या धतस्या भागाइतकी लाबंी व चवर्थया भागाइतकी रंुदी असलेल्या धवटा कराव्यात (१०). 
[यातं अग्नीके्षत्ाचे १५ चौरसातं जे भाग केले त्या चौरसाचंी बाजू म्हणजे भाग. म्हणजेच धवटा २८ 

अंगुले ९ धतल लाबंीच्या व २१ अंगुले ७ धतल रंुदीच्या आयताकृधत होतात]. 
 
र्तासामध्यास्स्र्तयवग्भेदाः ॥ ११ ॥ 
त्याचं्या धनम्मे आकाराच्या धवटा वरील धवटेला सरळ रेषेने धवभागून कराव्यात (११). 
[ह्या धवटाचंी लाबंी २८ अंगुले ९ धतल व रंुदी १० अंगुले २० धतल होते]. 
 
र्ता अतर्तयोरुपधाय शेषमस्ग्नं बृहर्तीणभः प्राचीणभः प्रच्छादयेत् ॥ १२ ॥ 
त्या अध्या धवटा (पूवथ व पधिम) क ानंा ठेवनू उरलेला अग्नी पूवाधभमुख बृहती धवटानंी झाकंावा 

(१२). 
 
अधेष्टकाणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ १३ ॥ 
अध्या धवटानंी (२०० ही) संख्या पुरी करावी (१३). 
 
ऊध्ववप्रमािमग्नेः पञ्चमेन वधवयेत् ॥ १४ ॥ 
अग्नीची उंची पाचव्या भागाने वाेवावी (१४). 
[अग्नीची उंची ३२ अंगुले असते, त्याच्या ⅕ म्हणजे ६⅖ अंगुले, अग्नीची उंची ३८⅖ अंगुले होते.] 
 
र्तत्सवव तै्रधा णवभज्य द्वयोभागयोश्चरु्तथेन वा नवमेन वा चरु्तदवशेन वेष्टकाः कारयेत् ॥ १५ ॥ 
(ह्या वाेधवलेल्या ) उंचीचे तीन भाग करून त्यातील दोन भागाचं्या चवर्थया, नवव्या अगर 

चवदाव्या भागाने धवटाचंी उंची करावी. (१५). 
[३८ ⅖ = १९२५ अंगुले. याचा दोन तृतीयाशं भाग = १२८५ अंगुले; तेव्हा ंधवटाचंी उंची अनुक्रमे 

१२८२०, १२८४५ व १२८७० अंगुले. पधहल्या प्रकारच्या १००० धवटानंी दुस्या प्रकारच्या २००० धवटानंी व 
धतस्या प्रकारच्या ३००० धवटानंी अग्नी रचतात] 

 
र्ताणभश्चर्तस्त्रो वा नव वा चरु्तदवश वा णचर्तीरुपध्धाय शेषमवाञ्चमक्ष्ियापस्च्छतद्यात् । अद्धवमुद्धरेत् ॥ १६ 

॥ 
या धवटानंी चार, नऊ ककवा चवदा थराचंा अग्नी केल्यावर उंचीच्या उरलेल्या भागाचे (संपूणथ 

उंचीच्या एक तृतीयाशं) खाली जाणा्या कणाने दोन समान भाग करावते. त्यातंील अधा भाग काेून 
टाकला (१६). 

 
र्तस्य णनत्यो णवभागः । यथायोगणमष्टकानाᳫऱ्हासवृणद्धः ॥ १७ ॥ 
त्याचे अचूक धवभाग करावते. जसे पाधहजे त्याप्रमाणे धवटा कमी जास्त असाव्यात. (१७). 

 
 

*** 
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अध्याय नववा 
 

कूमवणचरं्त णचतवीर्त यः कामयेर्त ब्रह्मलोकमणभियेयणमणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १ ॥ 
ब्रह्मण लोकावर जय धमळवावयाची ज्याला इच्छा आहे त्याने कूमथधचती बाधंावी असे जाणतात (१). 
 
द्वयाः खलु कूमा भवस्तर्त वक्राङ् गाश्च पणरमण्डलाश्च ॥ २ ॥ 
कूमथधचधत दोन प्रकारच्या असतात, वक्र अवयव असलेली व वतुथळाकार (२). 
 
अणवशेषात्त ेमतयामहे । अतयर्तरस्याकृणर्तणरणर्त ॥ ३ ॥ 
ज्या अथी एक धवधशष्ट प्रकार साधंगतलेला नाही त्याअथी दो्ही प्रकारची आकृधत सागंतो (३). 
 
अथास्ग्नं णवणममीरे्त। चरु्तरस्त्र आत्मा भवणर्त । र्तस्य दश प्रक्रमाः पाश्ववमानी भवणर्त ॥ ४ ॥ 
आता ंअग्नीची मोजणी सागंतो. आत्मा चौरस असतो. त्याच्या बाजूची लाबंी (पाश्वथमानी) दहा 

प्रक्रम (३०० अंगुले) असते (४). 
 
र्तस्य द्वाभ्यां द्वाभ्या ंप्रक्रमाभ्याᳫस्त्रक्र्तीनामपच्छेदः ॥ ५ ॥ 
याचे (चौरसाचे) कोन (कोपरे) दोन दोन प्रक्रमानंी कमी करावते (५). 
 
पूववस्स्मन्ननीके प्रक्रमप्रमािाणन चत्वाणर चरु्तरस्त्राणि कृत्वा रे्तषा ंये अतत्ये रे्त अक्ष्ियापस्च्छतद्यात् ॥ ६ 

॥ 
(आत्म्याच्या) पूवेंक ील बाजूच्या मध्यभागी व एकमेकासं धचकटून एक प्रक्रम (३० अंगुले) बाजू 

असलेले चार चौरस करून त्यातील जे बाहेरील (चौरस) आहेत ते अक्ष्णयाने कमी करावते (आग्नेय्य व 
ईशा्येक ील धत्कोण काेून टाकावते) (६). 

 
एव ंदणक्षिर्त एव ंपश्चादेवमुत्तरर्तः ॥ ७ ॥ 
हीच (कृधत) दधक्षण, पधिम व उत्तर बाजंूना करावी (७). 
 
स आत्मा ॥ ८ ॥ 
हा आत्मा (८). 
 
णशरः पञ्चपदायाममधवपुरुषव्यासम् ॥ ९ ॥ 
शीषथ पाच पद (७५ अंगुले) लाबं व अधा पुरुष (६० अंगुले) रंुद असते (९). 
 
र्तस्याᳫसौ प्रक्रमेि प्रक्रमेिापस्च्छतद्यात् ॥ १० ॥ 
त्याचे दो्ही अंस प्रक्रमाने प्रक्रमाने (३० अंगुले) कमी करावते (१०). 
 
स्त्रक्त्यपच्छेदे पादानुन्नयेत् ॥ ११ ॥ 
कमी केलेल्या कोप्यापंाशी (सूत् ५) पाय वाेवावते (११). 
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र्तस्य णद्वपदाक्ष्िया णर्तरश्ची र्तदणद्वगुिायाममनूची ॥ १२ ॥ 
(पायाचंी) रंुदी दोन पदे (३० अंगुले) बाजू असलेल्या चौरसाच्या अक्ष्णयाच्या लाबंी इतकी 

(१८०० अंगुले) असून त्याची लाबंी याच्या दुप्पट (२१८०० अंगुले) असते (१२). 
 
र्तस्य णद्वपदाक्ष्िया पूववमᳫसमपस्च्छतद्यात् ॥ १३ ॥ 
या आयताचा पूवेक ील अंस दोन पद बाजू असलेल्या चौरसाच्या अक्ष्णयाने कमी करावते (१३). 
[ईशा्येक ील बाजूचा मध्यकबदू आयताच्या दधक्षणेक ील कोप्याला जो ावा.] 
 
एरे्तनेर्तरेषा ंपादानामपच्छेदा व्याख्यार्ताः ॥ १४ ॥ 
अशा धरतीने इतर पायाचें अपच्छेद (कमी करणे) साधंगतले (१४). 
 
अपरयोः पादयोरपरावᳫसावपस्च्छतद्यात् ॥ १५ ॥ 
पधिमेक ील पायाचें पधिमेक ील कोपरे काेून टाकावते (१५). 
 
एवᳫसारस्त्नप्रादेशः सप्र्तणवधः सम्पद्यरे्त ॥ १६ ॥ 
या धरतीने अरस्त्न व प्रादेशसधहत सात (चौरस) पुरुष (के्षत्िळाचा अग्नी) धमळतो (१६). 
 
र्तस्येष्टकाः कारयेत्पुरुषस्य चरु्तथयवः । र्तासामध्याः पाद्याश्च ॥ १७ ॥ 
त्याच्या (अग्नीच्या) कधरता पुरुषाच्या चवर्थया भागाने (३० अंगुले) (चौरस) धवटा कराव्यात. 

त्याचं्या अध्या व पाद धवटा कराव्यात (१७). 
[अध्या व पाद धवटा अक्ष्णयाने कराव्यात, अ. ४, सू. ४] 
 
अध्यधापाद्याश्चरु्तर्तभः पणरगृण्हीयात्प्रक्रमेि द्वाभ्या ंपदाभ्या ंपदसणवशेषेिेणर्त ॥ १८ ॥ 
पाद धवटेची (चौकोनी) अध्यधा वीट करण्यासाठी एक बाजू प्रक्रम लाबंीची, दुस्या दोन पद 

लाबंीच्या व (चौथी) बाजू पदाच्या सधवशषेाइतकी (१९ अंगुले ३३ धतल) असावी (१८). 
 
[पाद धवटेचे के्षत्िळ = ¼ (९००) = २२५ चौरस अंगुले. 
पाद धवटेची अध्यधां = २२५ + ½ (२२५) चौरस अंगुले. 
धदलेल्या धवटेचे के्षत्िळ = १५×१५ + ½ (१५×१५) = २२५ + ½×२२५]. 
 
रे्त दे्व यथादीघवसᳫणिष्ट ेस्यार्ता ंर्तथैका ंकारयेत् ॥ १९ ॥ 
त्या दोन धवटाचं्या दीघथबाजू एकमेकासं लागून ठेवल्यावर (जो आकार येईल त्या आकाराची) 

त्याप्रमाणे एक वीट करावी (१९). 
 
णद्वपदाक्ष्ण्याधेन समचरु्तरस्त्रामेकाम् ॥ २० ॥ 
दोन पदाचं्या बाजूच्या चौरसाच्या अक्ष्णयाच्या अध्या लाबंीच्या बाजूची एक चौरस वीट करावी 

(२०). 
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उपधाने णशरसोऽगे्र चरु्तरस्त्रामुपदध्यात्  ॥ २१ ॥ 
धवटा रचताना शीषाच्या अग्रापाशी एक चौरस वीट ठेवावी (२१). 
 
हᳫसमुख्याववस्र्तात् ॥ २२ ॥ 
दोन हंसमुखी धवटा धतच्या पाठीमागे (पधिमेक े) ठेवाव्यात (२२). 
 
पञ्च पञ्च चरु्तरस्त्रा दे्व दे्व पादेष्टके इणर्त पादेषपूदध्यात् ॥ २३ ॥ 
(प्रत्येक) पायातं पाच पाच चौरस धवटा व दोन दोन पाद धवटा ठेवाव्यात (२३). 
 
यद्यदपस्च्छनं्न र्तस्स्मन्नधेष्टका उपदध्यात् ॥ २४ ॥ 
जेथे जेथे जागा काेून टाकलेली असेल तेथे तेथे अध्या धवटा ठेवाव्यात (२४). 
 
शेषमस्ग्नं चरु्तभागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ २५ ॥ 
उरलेला अग्नी चतुथी (३०×३० अंगुले) धवटानंी झाकंावा (२५). 
 
अधेष्टकाणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ २६ ॥ 
अध्या धवटानंी (२०० ही) संख्या पुरी करावी (२६). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारे णशरसोऽगे्र हᳫसमुखीमुपदध्यात् पादेष्टके अणभर्तः ॥ २७ ॥ 
दुस्या थरातं शीषांच्या अग्रापाशी दो्ही बाजूला पाद धवटा असलेली हंसमुखी वीट ठेवावी (२७). 
 
र्तयोरवस्र्तादणभर्तो दे्व दे्व अघ्यधापादे्य णवषचूी ॥ २८ ॥ 
त्याचं्या पाठीमागे दो्ही बाजंूना दोन दोन पाद धवटेच्या अध्यधा धवटा उलट सुलट ठेवाव्यात 

(२८). 
 
र्तयोरवस्र्तादणभर्तश्छेदसᳫणहरे्त दे्व पादेष्टके ॥ २९ ॥ 
त्याचं्या पाठीमागे दो्ही बाजंूना दोन पाद धवटा अशा ठेवाव्यात कीं त्याचंी एक बाजंू अग्नीच्या 

क ेवर येईल (२९). 
[छेदसंधहते-जेथे अपच्छेद आहे तेथे] 
 
दे्व दे्व णद्वपदे णर्तस्त्रस्स्र्तस्त्रोऽधेष्टका इणर्त पारे्तषपूदध्यात् ॥ ३० ॥ 
(प्रत्येक) पायावंर दोन दोन धिपद धवटा व तीन तीन अध्या धवटा ठेवाव्यात (३०). 
 
यद्यदपस्च्छनं्न र्तस्स्मन्नधेष्टकाः पादेष्टकाश्चोपदध्यात् ॥ ३१ ॥ 
जेथे जेथे भाग काेून टाकलेला आहे तेथे तेथे अध्या आधण पाद धवटा ठेवाव्यात (३१). 
 
शेषमस्ग्नं चरु्तभागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ ३२ ॥ 
उरलेला अग्नी चतुथी धवटानंी झाकंावा (३२). 
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अधेष्टकाणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ ३३ ॥ 
अध्या धवटानंी (२०० ही) संख्या पुरी करावी (३३). 

 
वक्राङ्ग कूमवणचणर्त 

  
पधहला थर दुसरा थर 

(अ. ९, सू. १-२६) (अ. ९, सू. २७-३२) 
 

[भारत इधतहास संशोधक म ंळ, हस्तधलधखत पोथी क्रमाकं ३५, ३५२ वरून] 
 
 

*** 
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अध्याय दहावा 
 

अथापरः ॥ १ ॥ 
आता ंदुसरा (कूमथधचतीचा प्रकार) (१). 
 
पुरुषस्य षोडशीणभर्तव ᳫशशर्त ᳫ सारस्त्नप्रादेशः सप्र्तणवधः सम्पद्यरे्त ॥ २ ॥ 
पुरुषाच्या सोळाव्या भागाच्या १२० चौरस धवटानंी अरस्त्न व प्रादेश सधहत सात चौरस पुरुष 

(के्षत्िळ) धमळते (२).  
[एक चौरस पुरुष = १२०×१२० अंगुले. त्याचा १/१६ भाग = ९०० चौरस अंगुले. तेव्हा ३०×३० 

अंगुलाचं्या धवटा] 
 
र्तासा ंपञ्चषोडशीरपोद धृत्य शेषाः पणरमण्डलं करोणर्त ॥ ३ ॥ 
त्यातील पाचं षो शी धवटा काेून उरलेल्या धवटाचं्या समके्षत् वतुथळ काेाव े(३).  
[७½ चौरस पुरुष = १०८००० चौरस अंगुले. त्यातूंन ५×९०० = ४५०० चौरस अंगुले वजा केलीत 

म्हणजे १०३५०० चौरस अंगुले रहातात. या के्षत्िळाच्या चौरसाच्या बाजूची लाबंी ३२१ अंगुले २५ धतल 
येते. याच्या समके्षत् वतुथळाचंी धत्ज्या १८१½ अंगुले येते. या धत्ज्येने वतुथळ आखाव]े. 

 
र्तदुत्तरेि द्रोिणचर्ता व्याख्यार्तम् ॥ ४ ॥ 
(दुस्या प्रकारच्या) नंतरच्या द्रोणधचतीकधरता ही रीत साधंगतली आहे (४). 
 
अथ र्ताः पञ्चषोडश्यास्र्ताणभरवातर्तरणदकु्ष पादानुन्नयेत् ॥ ५ ॥ 
आता त्या पाच षो शी धवटापंकैी चार धवटा उपधदशानंा ठेवनू पाय मोठे करावते (५). 
 
णशरः पुरस्र्तात् ॥ ६ ॥ 
(पाचवी वीट) शीषाकधरता पूवेक े ठेवावी (६). 
 
र्तासा ंपणरकषविं व्याख्यार्तम् ॥ ७ ॥ 
त्याचें (धवटाचें) वतुथळाने कमी करणे साधंगतलेले आहे. (७). 
 
प्रधीनाᳫसप्र्तधा णवभागः। प्रणधमध्यमाः प्रक्रमव्यासा भवस्तर्त ॥ ८ ॥ 
प्रधींचे सात धवभाग करावते. प्रधींच्या मध्यभागी असलेल्या धवटा एक प्रक्रम रंुदीच्या असतात (८). 
 
यदणर्तणरक्र्त ᳫसंपद्यरे्त र्तिरु्तरस्त्रािामध्यधाणभः योयुज्येर्त ॥ ९ ॥ 
धजतक्या धवटा (२०० हून) जास्त येत असतील त्या चौरस अध्यधा धवटा वापरून योग्य धततक्या 

ठेवाव्यात (९). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारे ॥ १० ॥ 
दुस्या थरातं (१०). 
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पादाना ᳫणशरोवणद्वभागः णशरसः पादवत् ॥ ११ ॥ 
(पधहल्या थरातं) जसे शीषाचे धवभाग केलेत तसे (दुस्या थरातं) पायाचें करावते व शीषाचे 

(धवभाग) पायापं्रमाणे करावते (११). 
 
व्यत्यासं णचनुयाद्यावर्तः प्रस्र्तारा ᳫणश्चकीषते् ॥ १२ ॥ 
धजतके थर रचावयाचे असतील धततके एकमेकावंर उलट सुलट रचावते (१२). 
 
कूमवस्यातरे्त र्तनुपुरीषमुपदध्यात् ॥ १३ ॥ 
कासंवाच्या क ाशंी ओली माती थो ी ठेवावी (१३). 
 
मध्ये बहुलम् ॥ १४ ॥ 
मध्यभागी (ओली माती) जास्त ठेवावी (१४).  
[पाठ उंच धदसावी म्हणून]. 
 
एर्तदेव द्रोिे णवपरीर्तम् ॥ १५ ॥ 
द्रोणधचतीत याच्या उलट (प्रमाणाने ओली माती) ठेवतात (१५).  
[मध्यभाग खोलगट असतो]. 
 
अथ हैक एकणवधप्रभृर्तीतप्रउगादीतबु्रवरे्त ॥ १६ ॥ 
काहंींच्या मताने प्रउग वगैरे धचती एकधवध वगैरे (१½ चौरस पुरुषापंासून ६½ चौरस पुरुष 

देखील) असते असे सागंतात (१६). 
 
समचरु्तरस्त्रानेक आचायाः ॥ १७ ॥ 
अनेक आचायांच्या मताने तो चौरसाकृधत असतो (१७). 
 
र्तस्य करण्या द्वादशेनेष्टकाः कारयेत् । र्तासामध्याः पाद्याश्च ॥ १८ ॥ 
त्याच्या (अग्नीच्या) बाजूच्या बाराव्या भागाने धवटा कराव्यात. त्याचं्या (धवटाचं्या) अध्या व पाद 

धवटा कराव्यात (१८). 
 
अथाश्वमेधेकस्याग्नेः पुरुषाभ्यासो नारस्त्नप्रादेशानाम् ॥ १९ ॥ 
अश्वमेध अग्नी पुरुषाने वाेधवतात. अरस्त्न व प्रादेश हे वाेवीत नाहीत. (१९). 
 
प्राकृर्तो वा णत्रगुिः ॥ २० ॥ 
(अश्वमेधाचा अग्नी) नेहमीच्या अग्नीइतका ककवा त्याच्या धतप्पटीने असतो (२०). 
 
धत्स्तावोऽस्ग्नभथवतीत्येकधवᳫशोऽस्ग्नभथवतीत्युभयं ब्राह्मण णमुभयं ब्राह्मण णम् ॥ २१ ॥ 
(अश्वमेधाचा अग्नी) धतप्पट असतो, एकवीस धवध अग्नी असतो, हे दो्ही ब्राह्मण ण आहेत, ब्राह्मण ण 

आहेत (२१).  
[बौधायनसूते् संपलीत या अथी शवेटल्या शब्दाचंी धिरुक्ती धदलेली आहे].   
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बौधायन शुल्बसूत्रांर्त णदलेली पणरमािे 
 

अंगुली हे प्रमाण माप (Standard Unit) आहे व इतर साधधत मापे (Derived Units) आहेत. 
अंगुलीचे माप यजमान ककवा अध्वयूथ याचं्या प्ररुषप्रमाणाने (१२० वा धहस्सा) घेऊन इतर मापे ठरधवता 
येतात. 
 
१ अंगुली  = १४ अणूचे दाणे. (अ. १, सू. ४) 

 = ३४ धतलाचे दाणे त्याचं्या रंुदीची बाजू एकमेकासं 
लागनू ठेवल्यावर (अ. १, सू. ५). 

 = १·९ सें.मी 
 = १·९ सें. मी. 

१ क्षुद्रपद  = १० अंगुले (अ. १, सू. ६).  = १९ सें. मी. 
१ प्रादेश  = १२ अंगुले (अ. १, सू. ७).  = १९ सें. मी. 
१ पृथोत्तर युग  = १३ अंगुले (अ. १, सू. ८).  = २४·७ सें. मी. 
१ पद  = १५ अंगुले (अ. १, सू. ९).  = २८·५ सें. मी. 
१ ईषा  = १८८ अंगुले (अ. १, सू. १०).  = ३५७·२ सें. मी. 
१ अक्ष  = १०४ अंगुले (अ. १, सू. ११).  = १९७·६ सें. मी. 
१ युग  = ८६ अंगुले (अ. १, सू. १२).  = १६३·४ सें. मी. 
१ जानु  = ३२ अंगुले (अ. १, सू. १३).  = ६०·८ सें. मी. 
१ शम्या = १ बाहू  = ३६ अंगुले (अ. १, सू. १४).  = ६८·४ सें. मी. 
१ प्रक्रम = २ पद  = ३० अंगुले (अ. १, सू. १५).  = ५७·० सें. मी. 
१ अरस्त्न = २ प्रादेश  = २४ अंगुले (अ. १, सू. १६).  = ४५·६ सें. मी. 
१ पुरुष = ५ अरस्त्न  = १२० अंगुले (अ. १, सू. १९).  = २२८ सें. मी. 
१ व्याम = ५ अरस्त्न  = १२० अंगुले (अ. १, सू. २०).  = २२८ सें. मी. 
१ व्यायाम = ४ अरस्त्न  = ९६ अंगुले (अ. १, सू. २१).  = १८२·४ सें. मी. 
१ धवराट् = १० पद  = १५० अंगुले (अ. १, सू. ७८).  = २८५·० सें. मी. 
 

पद, युग, प्रक्रम, अरस्त्न आधण शम्या याचंी मापे बदलू शकतात (अ. १ सू. १८). 
 
 

*** 
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बौधायन शुल्बसूत्रांर्तील भौणमणर्तक श्द 
 
असं – चौरसाचे ककवा कोणत्याही सरल रेखाकृधत भौधमधतक आकाराचे ईशा्य व आग्नेय धदशके ील 

कोन (१·३४). 
अहंीयस् – लहान (१·४१). 
अक्ष्िया – कणथ (१·४६). 
अक्ष्िया रज्जू – कणाच्या मापाची दोरी (१·४६). 
अणिमत् – लहान (१·५५). 
अणिमर्तः करिी – लहान बाजू (१·५५). 
अणर्तणशष्ट्येत् – उरेल, जास्त राहील (१·५८). 
अणनत्य – स्थूल (१·६०). 
अनीक – बाजू, रागं, क ा (३·५७). 
अनूची – एकमेकानंा लागून (१·६७). 
अतवायच्छेत् – ताणावी (४·९६). 
अरं्त – शवेट ककवा टोक (१·२३). 
अरं्तरर्तः – आंतून, आंतल्या बाजूने (५·३२). 
अरं्तराल – दोन स्थानामंधील अंतर (३·५९). 
अर्तःस्पतद्यम् – दोरीच्या आतंील भाग (४·२१). 
अपस्च्छद – कमी करणे, काेून टाकणे (१·५६). 
अपनामः – (पंखाचा) बाकं (४·५३). 
अपर – पधिम (९·१५). 
अपर दणक्षिम् – पधिम-दधक्षण = नैऋथ त्य (६·१४). 
अपणरणमर्त – अगोदर साधंगतलेल्या मापातं एक माप अधधक धमळवनू येईल ती संख्यािादशदीक्षा अपधरधमता 

वा म्हणजे दीक्षा बारा ककवा तेरा आहेत. (१·९९). 
अपायम्य – ताणून ओेणे (१·६८). 
अणभर्तः – दो्ही बाजंूना (१·३७). 
अभ्यापार्तयेत् – (प्राची) वर टाकावी (१·५८). 
अरा – आरा (५·३४). 
अधव – धनम्मे (१·३४). 
अघ्यधा – दी पट (१·४२) – मूळ मापाच्या धवटेच्या दी पट के्षत्िळाची वीट. 
अवणशष्ट्य – उरलेला (१·९७). 
अवस्र्तात् – पाठीमागे (पधिमेक े) (२·२२). 
आगतरु्तकम् – आग्तुक (१·६८). 
आददीर्त – धमळवाव े(१·१०७). 
आपणरकषवि – वतुथळ (वस्तूची वतुथळाकार क ा) (५·३४). 
आयाम – लाबंी (१·८८). 
आणलख –(रेघ) आखणे (१·२२). 
आवापेन – धमळवनू (१·५४). 
इर्तरत्र – दुसरीक े (१·५५). 
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इष्ट – ईष्ट (१·४४). 
उत्तर – उत्तरधदशा,  ावी बाजू (१·२८). 
उत्तरर्तः – उत्तरेक े (१·२८). 
उत्तरोत्तर – पुेील पुेील (२·५). 
उदक् – (दधक्षणेक ून) उत्तरेक े (१·९४). 
उद्धरेत् – वजा करणे (५·५९). 
उद धृर्ता –वजा केलेल्या (असतात) (४·९७). 
उपदध्यात् – ठेवाव्यात (२·४२). 
उपधाने – (धवटा) रचताना (३·२४). 
उपर – तळ (१·११३). 
उपणरष्टात् – वर (१·३९). 
उपलस््धः – धसद्धता, प्रत्यक्ष प्रमाण (१·४९) 
उपसंहरेत् – आणावी (१·५१). 
उभयर्तः प्रउग – समभजु चौकोन (१·५७). 
उन्नयेत् – (लाबंी) वाेवाबी, (९·११). 
उणिखेत् – कमी करणे (१·५०). 
उन – उणे, कमी (१·३२). 
ऊध्ववप्रमाि – उंची (२·१३). 
ऋिुलेखा – सरळ रेघ (२·३२). 
कनीयस् – लहान, च्याहून लहान (१·५०). 
करिी – बाजू (१·५५). 
कृर्तातर्त – काेलेल्या आकृतीची क ा (२·१०). 
खण्ड – तुक ा (१·५४). 
चरु्तभागीया – (पुरुषाच्या) चवर्थया भागाइतकी (३० अंगुले वीट) (४·३५). 
चरु्तभागोना – चवर्थया भागाने कमी (१·३२). 
चरु्तरस्त्रः – चौकोन, पण मुख्यतः चौरस (१·२२). 
चरु्तरस्त्रकरिी – चौरसाची बाजू (१·६०). 
चरु्तःस्त्रस्क्र्तः – चौकोन (१·८३). 
णचकीषवन्  – करावयाची असेल तर (१·२२) 
णचतवीर्त – रचाव्यात (धवटा) (२·१८). 
िघन्  – पाठीमागील (पधिमेक ील) भाग. 
ज्यायस्  – मोठा (२·१८). 
र्तावर्तीं – धततकी (१·३८). 
र्तावत्या ं– धततक्या (१·३६). 
णर्तयवक् – रंुदी (१·४६). 
णर्तयवङ् मानी – रंुदी दाखधवणारी रेघ (१·५४) आयताची रंुदी दाखधवणारी लहान बाजू. 
रृ्तर्तीय करिी – ज्या बाजूवरील चौरसाचे के्षत्िळ प्रमाण बाजूवरील चौरसाच्या के्षत्िळाच्या धतस्या 

भागाइतके असते (१·४७). 
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णत्रकरिी – ज्या बाजूवरील चौरसाचे के्षत्िळ प्रमाण बाजूवरील चौरसाच्या के्षत्िळाच्या धतप्पट असते 
(१·४६). 

दणक्षि – दधक्षण धदशा, उजवी बाजू (१·२८). 
दध्यात् – ठेवावी (१·१०९). 
दीघवकरिी – (आयताची) जास्त लाबंीची बाजू (१·८७). 
दीघवचरु्तरस्त्र – आयत (१·३६). 
द्राघीयान् – वाेवावी (३·१९). 
णद्वकरिी – ज्या बाजूवरील चौरसाचे के्षत्िळ प्रमाण बाजूवरील चौरसाच्या के्षत्िळाच्या दुप्पट असते 

(१·४६). 
णद्वगुि – दुप्पट (१·३०). 
णद्वस्र्तावर्तीम् – धतच्या दुप्पट (१·४५). 
नाणभ – (चाकाची) नाधभ (५·१९). 
णनर्तिहीषवन् – वजा करावयाचा असल्यास (१·५१). 
णनरस्र्तम् – वजा करणे (१·५१). 
णनहवरेत् – धनधित करणे (१·४४). 
णनहारः – वजा करणे (१·५४). 
णनिाम – (पंखाचा) बाकं (४·२३). 
नेणम – चाकाचें बाहेरील वतुथळाकार भाग, परीघ (५·२१). 
तयञ्छन – चौरसाचे कोन काटकोनात आखण्यासाठी दोरीचे भाग करणारी खूण (१·३३). 
पञ्चमभागीया – पुरुषाच्या पाचव्या भागाइतकी (२४×२४ अंगुले वीट). 
पणरमाि – माप (१·२). 
पणरिाह – पधरधमधत (१·११३). 
पणरणलखेत्  – (वतुथळ) आखाव े(१·२३). 
पश्चात्  – पाठीमागनू (१·२८). 
पश्चात्  णर्तरश्ची – पाठीमागील (पधिमेक ील) आ वी बाजू (१·७६). 
प्रमाि – प्रमाण, माप (१·३). 
पृथु – रंुद (१·५). 
पाश्वव – (आजूबाजूच्या) बाजू (२·२५). 
पाश्ववमानी – आ वी बाजू, आयताची लाबं बाजू (१·४८). 
पाश्ववसंधान – (धवटाचंा) सधंी (२·२३). 
पाश – गाठं (१·२४). 
पुरस्र्ताद  – पुेली, पूवेक ील (१·४१). 
पुरस्र्ताद  णर्तरश्ची – पूवेक ील आ वी बाजू (१·७६). 
पूरयेत्  – पूणथ करणे (८·१२). 
पूवव – पूवथ धदशा (१·२७). 
पूववस्स्मन् – पूवेक ील (१·२७). 
पूवानीक – पूवेक ील पुेील बाजू (३·५७). 
पूवापरयोः – पूवथ व पधिमेक ील (३·४७). 
पृष्ट्या – अस्ग्नरूपी पुरुषाचा पाठीचा कणा – समधमधत अक्ष (१·३५). 
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प्रस्र्तार – थर (धवटाचंा) (२·६५). 
प्रच्छादयेत् – झाकंावते (८·११). 
प्रणर्तमुच्य – (दोरीची टोके) बाधंणे (१·२७). 
प्रत्याददीर्त – पुनः पु्हा करणे (२·६). 
प्रधी – वतुथळातं मोठ्यातं मोठा मावणारा चौरस काेल्यावर चौरसाच्या बाहेर वतुथळाचे जे चार भाग उरतात 

त्यानंा प्रधी म्हणतात. (२·७१). 
प्रउग – समधिभजु धत्कोण (१·५६). 
प्राग्भेद – पूवाधभमुख कणथ (येईल अशा रीतीने) (४·८४). 
प्राची – पूवथ-पधिम जाणारी व आकृतीची समधमधत अक्ष असलेली रेघ (१·३१). 
बणहःस्पतद्यम् – दोरीच्या बाहेर (१·५६). 
भूणम – के्षत्िळ (१·३६). 
भेद – खालच्या व वरच्या थरातंील धवटाचंी सधंी जर एकावर एक आल्या तर त्याला भेद म्हणतात 

(२·२२). 
मण्डल – वतुथळ (१·२३). 
मध्य – मध्य, के्द्र (१·२२). 
मानयोग – माप-मोजणी (१·९६). 
णमनुयात् – मोजणे (१·४१). 
यथाकाम – जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणे (१·१८). 
यावर्ती – जेवेी (१·३८). 
रज्जू – दोरी (१·२२). 
लक्षि – खूण (१·२२). 
लेखा – रेघ (१·२२). 
वधवयेत् – वाेवावी (१·६१). 
वषीयसः – मोठी (बाजू) (१·५०). 
णवरृ्तर्तीय – एक तृतीयाशंाहून थो े कमी (१·८१). 
णवधा – प्रकार (२·४). 
णवधाभ्यास – प्रकाराने वाेधवणे (२·४). 
णवपयवस्य – उलटे करून (१·५५). 
णवभिेत्  – धवभाग करावते (२·६४). 
णवणममीर्त – मोजणी करावी (१·१०७). 
णवशयस्था – अग्नीच्या मध्यभागी असलेल्या (धवटा) (२·३४). 
णवशय – संधी (आत्मा व पखं याचंा) (४·३८). 
णवष्ट्कंभ – (वतुथळाचा) व्यास (१·२३). 
णवष्ट्कम्भातर्त – (वतुथळाच्या) व्यासाची दो्ही टोके (१·२३). 
णवहरि – आखणी  
णवहार – माप (१·६३), मोकळी जागा (१·८६). 
वृध्र – मोठी (१·५०). 
व्यत्यासं णचनुयेत्  – (धवटाचें थर एकमेकावंर) उलट सुलट रचावते (३·४०). 
व्यणर्तषक्र्ता – उलट सुलट (४·३२). 
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व्यास – रंुदी (१·८८). 
व्यावृत्या –धनराळ्या, चौरस नाहीत अशा, आयताकार (३·१०). 
शंकु – शकुं, खंुटी (१·२३). 
शेष – बाकी, उरलेला (१·५५). 
श्रोिी – चौरसाचे (ककवा कोणत्याही सरळ रेखाकृधत भौधमधतक आकृतीचे) नैऋथ त्य व वायव्य धदशाकं ील 

कोन (१·३५). 
षड्भागोने – सहावा भाग कमी करून (१·४२). 
संख्या – संख्या (२·२७). 
संभुज्य – भागनू (१·६८). 
संपूरयेत् – पुरी करावी (१·५४). 
संणिष्ट – एकमेकासं लागनू (१·५). 
संसगाः – छेदकबदू (१·२८). 
समचरु्तरस्त्र – चौरस (१·५२). 
समस्यन् – (के्षत्िळाचंी) बरेीज करावयाची असल्यास (१·५०). 
सम्येर्ताम् – छेदणे (१·२५). 
समौ – सारखे (अतंर) (१·३७). 
स्त्रस्क्र्त – कोन, कोपरे (२·२५). 
सणवशेष – √२ ची ककमत, ककवा चौरसाची अक्ष्णया व बाजू याचंा परस्पराशंी असलेला सबंंध दाखधवणारी 

सखं्या (१·६२). 
सव्यावर्तव लेखा –  ाव्या बाजूस वळणारी रेघ (२·३९). 
सावयवः – (धवटेच्या अध्या, पाद वगैरे) प्रकारासंधहत (४·७३). 
ऱ्हास – वृणद्ध – कमी जास्त (८·१७). 
 
 

*** 
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२ मानव शुल्बसूते्र 
 

णवभाग १ रे्त ३ 
 

(शुल्ब, उत्तरेष्टक व वैष्ट्िव) 
 

मराठी भाषारं्तर 
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मानव शुल्बसूते्र 
 

१०·१·१ 
 
अथार्तः शुल्बँ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
आता ंदोरीने मोजणी कशी करावी त्याची माधहती सागंतो ) .१( .  
 
रजंु्ज पाशवर्तीँ समा ंणनरायर्ता ंपृष्ट्याँ यथाथवमुपकल्पयेत् ॥ २ ॥ 
(दो्ही टोकानंा) गाठंी मारलेली, सवथत् सारख्याः जा ीची, ताणली असता धजची लाबंी कमी 

जास्त होत नाही अशी दोरी पृष्ट्ठ्यावर (पूवथ–पधिम व वदेीच्या मध्यभागातूंन जाणा्या म्हणजेच समधमधत 
अक्ष असणा्या रेघेवर) योग्य रीतीने ठेवावी (२). 

 
अतर्तरेि णचत्रा स्वार्ती श्रविप्रणर्तश्रविौ कृणत्तकाप्रणर्तकृणत्तके णर्तष्ट्यपुनववसू च प्राग्देशो ऽय ं

युगमात्रोणदर्तयोः पाशाञ्च ॥ ३ ॥ 
धचत्ा व स्वाती, श्रवण आधण प्रधतश्रवण, कृधत्तका आधण प्रधतकृधत्तका, धतष्ट्य आधण पुनवथसू या 

(ता्याचं्या) जो ी धक्षधतजापासून युगप्रमाण (८६ अंगुले, सूत् १०·१·२·१ पहा) वर आल्यावर त्या जो ींच्या 
अंतराच्या मध्यावर पूवथ धदशा असून त्या धदशके े दोरीच्या गाठंी ठेवाव्यात. (३). 

 
दार्तशक्याः शयाः षट र्ताणन सप्र्त सप्र्तदशैव रु्त । 
एकं दे्व पञ्च रै्तमीत्वा समरैः पणरलेखयेत् ॥ ४ ॥ 
 
दार्मशकी वदेी आखावयासाठी सहा अरत्नींची (१४४ अगुंले) दोरी असते. या दोरीवरती पधहली 

खूण पधिमेक ून चार अरस्त्न (९६ अंगुले) अंतरावर करावी. (ही प्राची रेषेची लाबंी) दुसरी खूण, 
अंसासाठी, पधिमेक ून एक अरस्त्न (२४ अंगुले) अंतरावर करावी. धतसरी खूण, श्रोणीकरता, (दुस्या 
खुणेपासून) ८ अंगुलावंर (म्हणजे पधिमेक ील टोकाक ून ३२ अंगुलावंर) करावी. या दोरीने धतच्यावरील 
खुणाचं्या सहाय्याने वदेी आखावी. नंतर वदेीच्या बाजंूच्या लाबंीइतक्या धत्ज्येने वतुथळ खं  काेून ते जेथे 
धमळतात ते कबदू मध्य समजून त्या त्या धत्ज्येने वतुथळे काेावीत (पुे ील सूत् पहा). (४) 

 
[वदेीची प्राची ४ अरस्त्न (९६ अंगुले) आहे. धनरंछनासाठी चवथी खूण श्रोणीकरता ३२ अंगुलावर 

केलेल्या खुणेच्या पलीक े, पूवेक े, ८ अंगुलावर (पधिमेक ील टोकापासून ४० अंगुलावर) खूण करावी. 
ही धनरंछनाची खूण. ४०,९६ व १०४ अंगुले बाजंूची लाबंी असलेला काटकोन धत्कोण १४४ अंगुले लाबंीच्या 
दोरीच्या सहाय्याने करता येतो. प्राचीच्या पूवथ व पधिम टोकावंर (अनुक्रमे क व ख) दोरीची टोके बाधूंन ती 
धनरंछनाला धरून दधक्षण-पधिमेक े ओेली की ग कबदू धमळतो. खग = ४० अंगुले. ३२ अंगुलावंरती 
श्रोणीसाठी खूण जेथे येते तेथे (घ) खंुटी ठोकावी. दोरीच्या गाठंींची उलटापालट करून याच रीतीने क च 
४० अंगुले काेली. २४ अंगुलावरती दधक्षणेक ील असंासाठी जेथे खूण येते तेथे (छ) खंुटी ठोकावी. 
अशाच रीतीने उत्तरेक ील श्रोणी व अंस धमळवावते.] 

 
असँाच्रोिौ रज्जवतरं्त प्रणर्तष्ठाप्य प्राचीमनुणलखेदँसे प्रणर्तष्ठाप्य प्रर्तीचीँ समरे रज्ज्वतरं्त प्रणर्तष्ठाप्य 

श्रोिेरध्यसँादनुणलखेत् ॥ ५ ॥ 
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(दधक्षणेक ील) अंसापासून (दधक्षणेक ील) श्रोणीपयंत दोरीची टोके ठेवनू (म्हणजे या लाबंीची, 
२६½ अंगुले, दोरी घेऊन) श्रोणीपासून (श्रोणीक ील टोक स्स्थर ठेवनू अंस व श्रोणी याचं्या अंतराच्या 
धत्ज्येने) पूवेक े वतुथळखं  काेाव.े असंापासून (अंसाक ील टोक स्स्थर ठेवनू अंस व श्रोणी याचं्या 
अंतराच्या धत्ज्येने) पधिमेक े वतुथळखं  काेाव.े हे दो्ही वतुथळखं  जेथे एकमेकासं छेदतात तेथे दोरीचे 
एक टोक ठेवनू (दधक्षणेक ील) श्रोणीपासून (दधक्षणेक ील) अंसापयंत वतुथळखं  काेाव.े (५). 

 
[या धरतीने वदेीची दधक्षणेक ील बाजू सरळ रेषेत न राहता वतुथळखं ाकृती होते. आकृधत पहा]. 
 
एवमुत्तरर्तः पुरस्र्तात् पश्चाि॥ ६ ॥ 
हीच रीत (वदेीच्या) उत्तर, पूवथ व पधिम धदशके ील बाजंूनाही वापरावी. (६). 

 

 
 

दार्मशकी वदेी (सूते् १०·१·१·४-६) पधिम 
 

अरस्त्नश्चरु्तरस्त्रस्रु्त पूववस्याग्नेः खरो भवेत्। 
रथचक्राकृणर्तः पश्चाितद्राधेन रु्त दणक्षिे॥७ ॥ 
पूवेक ील अग्नीच्या (आहवनीय) वदेीचा (खर) आकार एक अरस्त्न लाबंीच्या बाजूचा चौरस 

असतो, पधिमेक ील (गाहथपत्य अग्नीचा आकार) रथाच्या चाकाप्रमाणे (वतुथळाकार) असतो; परंतु 
दधक्षणेक ील (दधक्षणाग्नीचा आकार) अधथच्द्राकृधत असतो. (७). 

 
[या तीनही अग्नींचे के्षत्िळ १ चौ. अरस्त्न असते हेही सुचधवले आहे.] 

 
मध्यात् कोणटप्रमािेन मण्डलं पणरलेखयेत्। 
अणर्तणरक्र्तणत्रभागेन सवव रु्त सहमण्डलम्॥ 
चरु्तरसे्त्र ऽक्ष्िया रजु्जमवध्यर्तः संणनपार्तयेत्। 
पणरलेख्य र्तदधेनाधवमण्डलमेव र्तत्॥८ ॥ 
(आहवनीय अग्नीच्या चौरसाच्या) मध्यकबदूपासून कोधटप्रमाणाने (अधथकणाच्या लाबंीच्या धत्ज्येने) 

वतुथळ काेाव.े चौरसाच्या प्राचीच्या बाहेर वतुथळाच्या धत्ज्येचा जेव्हेा भाग येतो त्याचा एकतृतीयाशं भाग 
अध्याप्राचीत धमळवनू त्या धत्ज्येने वतुथळ काेाव.े (हे वतुथळ प्रथम चौरसाच्या समके्षत् असते.) आलेल्या 
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वतुथळाचा पधरगत चौरस काेून त्याच्या कणाच्या लाबंीची दोरी मध्यापासून टाकावी. त्या दोरीच्या अध्या 
लाबंीने (धत्ज्येने) अधथवतुथळ काेाव.े त्याचे के्षत्िळ प्रथम चौरसाच्या के्षत्िळाइतके असते. (८). 

 

 

]आहवनीय अग्नीच्या बाजूची लाबंी २४ अंगुले .चौरसाचे के्षत्िळ  =५७६ चौ .
अंगुले  .या चौरसाच्या कणाची  लाबंी = √२४२  +२४ २  =३४ अंगुले . प्राचीच्या 
बाहेर येणारा भाग = १७-१२  =५ अंगुले . त्याचा एक तृतीयाशं = ५/३  =१⅔  
अंगुले.  
∴ गाहथपत्य अग्नीच्या वतुथळाची धत्ज्या = १२  +१⅔  = १३⅔ अंगुले. 

 
वतुथळाचे के्षत्िळ = २२/७ × (१३⅔)२ = ५८७ चौ. अंगुले. प्रमाण–१ अरस्त्न = २ सें. मी. 
या वतुथळाभोवती काेलेल्या चौरसाच्या बाजूची लाबंी = २×१३⅔ = २७⅓ अंगुले. 
या चौरसाच्या कणाची लाबंी = √(२७⅓)२ + (२७⅓)२ = ३८७/१० अंगुले. 
या कणाच्या व्यासाच्या अधथवतुथळाचे के्षत्िळ— = २२/७ × १९·३५ × १९·३५/२ = ५९१ चौ. अंगुले. 
तेव्हा चौरस आहवनीय अग्नीचे के्षत्िळ = ५७६ चौ. अंगुले. 
वतुथळाकृती गाहथपत्य अग्नीचे के्षत्िळ = ५८७ चौ. अंगुले. 
अधथचदं्राकृती दधक्षणाग्नीचे के्षत्िळ = ५९१ चौ. अंगुले. 

तेव्हा धदलेली कृती सवथ अग्नींची अचूक के्षत्िळे देत नाही.] 
 

गाहवपत्याहवनीयावतर्तरा रजंु्ज णनमायापरस्स्मसँ्रृ्तर्तीये लक्षिं मध्यात् रु्तरीयमुत्सृज्य लक्षिं पाशातर्तौ 
समाहृत्य दणक्षिर्तो दणक्षिाग्नेलवक्षिम्॥९ ॥ 

गाहथपत्य व आहवनीय याचं्या मधील अंतर (४ अरस्त्न) दोरीने मोजून, पधिमेक ून या अंतराच्या 
धतस्या भागावर (⅓ भागावर) खूण करावी. दोरीच्या मध्यकबदूपासून एक चतुथांश भाग (धतस्या 
भागाच्या) काेून टाकून तेथे खूण करावी. (वरील खुणावंर दोरी ठेवनू) दोरीची टोके दधक्षणेक े एकत् 
करावीत. ती जेथे धमळतात ती दधक्षणाग्नीची जागा. (९). 

 
[आ गा हे अंतर ४ अरत्नींचे म्हणजे ९६ अंगुले होते. गाख हे अंतर ३२ (९६/३) अंगुले आहे. आ ख 

चा म हा मध्यकबदू, कम अतंर ८ अंगुले (३२/४) आहे. तेव्हा अंतर खक हे २४ अंगुले. व अतंर कआ ४० 
अंगुले. दोरी आ गा वर ठेवली. खुणा क व ख वर ठेवल्यात. टोके आ व गा दधक्षणेक े एकत् केलीत व घ 
कबदू धमळाला. हे दधक्षणाग्नीचे स्थान. धत्कोण क ख घ मध्ये खघ = ३२ अंगुले; कख = २४ अंगुले व कघ 
= ४० अंगुले. खघ२ + कख२ = कघ२ तेव्हा धत्कोण कखघ हा काटकोन धत्कोण आ हे आहवनीय अग्नीचे, 
गा हे गाहथपत्य अग्नीचे, घ हे दधक्षणाग्नीचे व उ हे उत्कराचे स्थान आहे.] 
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पूवथ 

 
पधिम 

खघ = ३२ अंगुले; कख = २४ अंगुले व कघ = ४० अंगुले. 
खघ² + कख² = कघ² तेव्हा धत्कोण कखघ हा काटकोन 
धत्कोण आ हे आहवनीय अग्नीचे, गा हे गाहथपत्य अग्नीचे, घ हे 
दधक्षणाग्नीचे व उ हे उत्कराचे स्थान आहे.] 
 
 
 
 
 
 
 
 
पधिम (प्रमाण १ अरस्त्न = १ सें. मी.) 

 
एर्तदेव णवपयवस्य उत्तरर्त उत्करस्य लक्षिम् ॥१० ॥ 
दोरीची टोके उलटी करून (पूवेक ील टोक पधिमेक े व पधिमेक ील पूवेक े ठेवनू) हीच रीत 

वापरून उत्तरधदशके े उत्कराची खूण धमळवावी. (१०). 
 
यावत्प्रमािा रजु्जः स्यात् र्तावदेवागमो भवेत् । 
आगमाधे भवेत् शङ् कुः शङ् कोरधे णनराञ्छनम् । ११। 
सम्तचतुरस्त्राधण धवधधरेषः प्रकीर्मततः । १२ ।    ॥१ ॥ 
चौरस आखावयाची रीर्त— 
 
धजतक्या लाबंीची प्रमाणरज्ज ूअसेल धततकीच धतची लाबंी वाेवावी (चौरसाच्या बाजूच्या दुप्पट 

लाबंीची दोरी घ्यावी) वाेधवलेल्या दोरीच्या लाबंीच्या मध्यभागी शकूं ठोकावा. शकूं व दोरीचा मध्यकबदू 
याचं्या अंतराच्या मध्यभागी धनराछंनाची खूण असते (११). चौरसाच्या आखणीची ही रीत साधंगतली आहे 
(१२). 

 
[क्ष अंगुले बाजूची लाबंी असलेला चौरस करावयाचा असेल तर २ क्ष अंगुले लाबंीची (कखग) दोरी 

घ्यावी. वाेधवलेल्या दोरीचा मध्यकबदू घ अंतर ख घ = क्ष/२. या अंतराचा मध्यकबदू न. अंतर ख न = क्ष/४. 
न ही धनराछंनाची खूण. या धनराछंनाने दोरीचे दोन भाग होतात. ५/४ क्ष व ¾ क्ष. या दोरीने क्ष, ¾ क्ष व ५/४ 
क्ष या बाजंूचा इअआ काटकोन धत्कोण होतो. या रीतीने धदलेल्या लाबंीच्या बाजंूचा चौरस आखता येईल.] 
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१०·१·२ 

अष्टाशीणर्तः शर्तमीषा णर्तयवगक्षश्चरु्तःशर्तम्। 
षडशीणर्तयुवगं चास्य रथश्चारक्य उच्यरे्त॥१ ॥ 
ईषा १८८ अंगुले लाबं असते. आ वा आसं १०४ अंगुले लाबं असतो. युग (जोख ) ८६ अंगुले 

असते. अशा रथाला ‘चारक्य’ म्हणतात. (१). 
 

ईषाया लक्षिं मीत्वा षट्सु नवसु च लक्षिे। 
णत्रचत्वाररशके पाशो ऽङ् गुलाना ंणनयोगर्तः॥२ ॥ 
दोरीवरती ईषाइतकी लाबंी (१८८ अंगुले) मोजून (तेथे खूण ख करावी) पुे े ६ अंगुलावंर व त्यापुे े 

९ अंगुलावंर खुणा कराव्यात (अनुक्रमे ग व घ). त्यापुे े ४३ अंगुलावंर गाठं (च) मारावी (२). 
 

[वदेीची प्राची १८८ अंगुले. पूवेक ील बाजूची लाबंी युगाइतकी म्हणजे ८६ अंगुले असते; व 
पधिमेक ील बाजूची लाबंी आंसाइतकी, १०४ अंगुले, असते. कख = १८८ अंगुले, कग = १९४ अंगुले, 
कघ = २०३ अंगुले व कच = २४६ अंगुले. तेव्हा दोरीची लाबंी २४६ अंगुले. प्राची १८८ अंगुलाचंी आखावी; 
कग = १९४ अंगुले तर गच = २४६-१९४ = ५२ अंगुले. दोरीची टोके प्राचीवर क व ख धठकाणी बाधूंन व ग 
धनरंछन बोटातं धरून दोरी दधक्षणेक े ओेली असता कखछ काटकोन धत्कोण धमळतो. छ ही 
दधक्षणेक ील श्रोणी. (कोन कखछ हा सूक्ष्म काटकोन होण्यासाठी धत्कोणाच्या बाजंूची लाबंी १८८, ५१⅓ 
व १९४⅔ अंगुले असावयास हवी). हीच रीत उत्तरेक े केली म्हणजे उत्तरेक ील श्रोणी धमळेल. या 
पधिमेक ील बाजूची लाबंी १०४ अंगुले असेल. हीच रीत दधक्षण व उत्तरेक ील अंस धमळधवण्यासाठी 
वापरावयाची. परतंु खूण क पासून ५२ अंगुलावंर न करता, ४३ अंगुलावंर करावयाची म्हणजे पूवेक ील ८६ 
अंगुले लाबंीची बाजू धमळेल. अशारीतीने चारक्य रथाच्या मापाची वदेी आखता येईल. 
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पूवथ पूवथ 

  
पणश्चम  चारक्य वदेी पणश्चम  प्रमाण ५० अंगुले = सें.मी] 

(सूते् १० १ २ १-२)  
 

एषा वेणदः समाख्यार्ता चारक्यरथसंणमर्ता। 
ऐतद्राग्तयस्य पशोरेषा पशुष्ट्वतयेषु षट्शया॥३ ॥ 
चारक्य रथाप्रमाणे मापें असलेली ही वदेी सांधगतली. इ्द्र व अग्नी याचं्या कधरता पशूचं्या 

बलीकधरता ही वदेी वापरतात. इतर पशुबलींकधरता असलेल्या वदेीची प्राची सहा अरस्त्न असते (३). 
 
प्राच्यधवः षडरस्त्नः स्यादधारत्नेर्तनराञ्छनम्। 
अधे श्रोिी र्तर्तो ऽधे ऽसावध्यधव इणर्त पाशुकी॥४ ॥ 
(पशुबंध वदेीची) प्राची सहा अरस्त्न असते. (दोरीवर ६ अरस्त्न लाबंीवर खूण ख करावी) तेथून 

अध्या अरस्त्न अंतरावर धनराछंनाकधरता खूण करावी. तेथून अध्या अरस्त्न अंतरावर श्रोणीकधरता व त्यापुे े 
अध्या अरस्त्न अतंरावर अंसाकधरता खूण करावी. तेथून दी  अरस्त्न अंतरावर (गाठं मारावी) ही पाशुकी 
वदेी आखावयासाठी दोरी आहे (४). 

 
[संपूणथ दोरीची लाबंी ९ अरस्त्न होते. धनराछंनाने दोरीचे ६½ व २½ अरत्नींचे दोन भाग होतात. 

(६)२ + (२½)२ = (६½)२ पाशुकी वदेीची प्राची ६ अरस्त्न, पधिमेक ील बाजू ५ अरस्त्न व पूवेक ील बाजू 
३ अरस्त्न असते. प्राची अआ = ६ अरस्त्न. 

 
अआवर दोरीची दोन टोके बाधूंन धनराछंनाला धरून दोरी दधक्षणेक े ओेली की दधक्षणेक ील 

श्रोणी इ, २ अरत्नींवर धमळते. याच रीतीने उत्तरेक ील श्रोणी धमळवावी. म्हणजे ४ अरस्त्न लाबंीची 
पधिमेक ील बाजू धमळेल. हीच रीत वापरून ३ अरस्त्न लाबंीची पूवेक ील बाजू धमळवता येईल. 
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प्रमाण – 
१ अरस्त्न = १ सें. मी. 

पाशुकी वेदी. 
(सूते् १० १ २४) 

 पणश्चम  
 

पाशदधवशये श्रोिी द्वयोः पृष्ट्यापरा द्वयोः। 
प्राच्यधवस्रु्त र्तर्तो ऽध्यधे र्तर्तो ऽध्यधे णनराञ्छनम्।  
अधे ऽसो ऽध्यधव एवातयस्र्तर्तो ऽध्यधे ऽस उत्तरः।  
अरत्नौ रु्त र्तर्तः पाशो वेदी मारुर्ती वारुिी॥५ ॥ 
पधिमेक ील टोकाक ून अध्या अरस्त्न अतंरावर श्रोणीकधरता पधहली खूण (ग) करावी. नंतर 

दोन अरस्त्न अंतरावर पृष्ट्ठ्यावरील पधिमेक ील कबदूकधरता खूण (घ) करावी. नंतर दोन अरस्त्न अंतरावर 
दधक्षणेक ील श्रोणीकधरता खूण (च) करावी. नंतर दी  अरस्त्न अंतरावर प्राचीकरीता खूण (छ) करावी. 
(प्राचीची लाबंी सहा अरस्त्न). त्याच्यापुेे दी  अरस्त्न अतंरावर धनराछंनाची (न) खूण करावी. नंतर अध्या 
अरस्त्न अतंरावर दधक्षणेक ील अंसासाठी खूण (ज) करावी. नंतर दी  अरस्त्न अंतरावर पृष्ट्ठ्याच्या 
पूवेक ील कबदूकधरता खूण (झ) करावी. नंतर दी  अरस्त्न अंतरावर उत्तरेक ील अंसासाठी (ट) खूण 
करावी. नंतर एक अरस्त्न अतंरावर पूवेक ील दोरीची गाठं (क) असावी. ही (बारा अरस्त्न लाबंीची) दोरी 
मरु् आधण वरुण वदेी आखावयासाठी वापरतात (५). 

 
[प्रथम झ॔ ख॔ ही ६ अरस्त्न लाबं प्राची काेली. न हे धनराछंन १२ अरस्त्न लाबं दोरीचे ७½ व ४½ 

अरस्त्न असे दोन भाग पा ते. १२ अरस्त्न लाबंीच्या दोरीची टोके प्राचीच्या ख॔ व झ॔या टोकानंा बाधूंन न हे 
धनराछंन बोटातं धरून दोरी दधक्षणेक े ताणली असता ख॔ झ॔ न हा काटकोन धत्कोण तयार होतो (६२ + 
४½२ = ७½२). न वर एक शकूं ठोकला. नंतर दोरीची टोके बदलून न या धनराछंनाने काटकोन धत्कोण 
झ॔ ख॔ ह धमळधवला. ह ही वरुणवदेीची दधक्षणेक ील श्रोणी आहे. नंतर ख॔ वर दोरीवरील दुसरी खूण 
(घ) ठेवली व दोरी ख॔ ह वर ठेवली. दोरीची पधहली खूण (ग) ही ख॔ पासून उत्तरेक े ग॔ वर येईल. ही 
मरु् वदेीची उत्तरेक ील श्रोणी. ह्या दोरीवरील चवथी खूण (च) ही ख' च्या दधक्षणेस च॔ येथे येते. ही 
मरु् वदेीची दधक्षणेक ील श्रोणी. नंतर पाचवी खूण (छ) ही च॔ च्या दधक्षणेस छ॔ येथे येते. ही वरुण 
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वदेीची प्राचीची पधिमेक ील खूण. छ॔ ह अंतर एक अरस्त्न आहे. छ॔ त एक अरस्त्न घेऊन वरुणवदेीची 
उत्तरेक ील श्रोणी धमळवावी. अशारीतीने दो्ही वदेींच्या श्रोणी धमळाल्यात. 

 
दोरीची झ ही खूण मरु् वदेीच्या प्राचीच्या पूवेक ील कबदूवर (झ॔) ठेवनू दोरीची पूवेक ील बाजू 

(क) उत्तरेक े व पधिमेक ील बाजू दधक्षणेक े जाईल अशी ठेवली. दोरीची ट ही खूण ट॔ येथे येते. हा 
मरु् वदेीचा उत्तरेक ील अंस. खूण ज ही ज॔ येथे येते. हा मरु् वदेीचा दधक्षणेक ील अंस. खूण छ ही 
छ" वर येते. हा वरुण वदेीच्या प्राचीचा पूवेक ील कबदू. या पासून ¾ अरस्त्न अतंरावर थ आधण द हे 
अनुक्रमे वरुण वदेीचे उत्तरेक ील व दधक्षणेक ील असं होत. अशा रीतीने दो्ही वदेींची आंखणी एका 
दोरीच्या सहाय्याने करता येते]. 
 

सवा दशशया रजु्जमवध्ये चास्या णनराञ्छनम्। 
प्राच्यधं पञ्चमे कुयाद णदकु्कष्ठा पैरृ्तकी स्मृर्ता ॥ ६ ॥ 
दोरीची लाबंी दहा अरस्त्न असते. धतच्या मध्यभागी धनराछंन असते प्राची सात अरस्त्न असते. 

पैतृकी वदेीचे कोन मुख्य धदशानंा असतात. (६). 
 

[दोरीची लाबंी १० अरस्त्न. धनराछंनाने ५ अरत्नींचे दोन भाग होतात. प्राची ७ अरस्त्न घेऊन धतच्या 
दो्ही टोकानंा १० अरस्त्न लाबंीच्या दोरीची टोके बाधूंन धनराछंनाला बोटानंी धरून दोरी दधक्षणेक े व 
नंतर उत्तरेक े ताणली तर मुख्यधदशानंा कोन असलेला चौरस धमळतो. ५२ + ५२ ≑ ७२.] 
 

 

 

पणश्चम 
(प्रमाण १ अरस्त्न = १ सें. मी.) 

मरुत् आणि वरुि वेदी (सूत् १०·१·२·५) 
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सवा सप्र्तशया रजु्जमवध्ये चास्या णनराञ्छनम् । 
प्राच्यधव पञ्चमे कुयाद णदकु्कष्ठा पैरृ्तकी स्मृर्ता । ७ ।   ॥ २ ॥ 
दोरीची लाबंी ७ अरस्त्न असते. धतच्या मध्यभागी धनराछंन असते. प्राची पाच अरस्त्न असते. पैतृकी 

वदेीचे कोन मुख्य धदशानंा असतात. (७) 
 

 

[ ५² + ५² = ७²] 
 
पैतृकी वदेी (सूत् १०·१·२·६) 

पधिम  
 

१०·१·३ 
 

प्राग्वशंँ दशकं कुयात् पत्नीशाला ंचरु्तःशयाम्। 
प्राग्वशँात् णत्रषु वेद्यतर्तो वेद्यतर्तात् प्रक्रमे सदः॥१ ॥ 
प्राग्वशं (मं प) १० अरस्त्न चौरस असतो. पत्नीशाला चार अरस्त्न चौरस असते. प्राग्वशं 

मण् पापासून (पधिमेच्या बाजूला) तीन प्रक्रमावंरती (९० अंगुले) वदेीची पधिमेक ील बाजू असते. 
वदेीच्या पधिमेक ील बाजूपासून एक प्रक्रम (३० अंगुले) अंतरावर सदस असतो. (१). 

 
नवकं रु्त सदो णवद्यात् चत्वारः सदसो ऽतर्तरम्। 
चत्वारणस्त्रका हणवधानमधवषष्ठस्र्तदनतर्तरम्॥ २ ॥ 
सदसाची प्राची नऊ अरस्त्न असते. सदस व हधवधान मण् प याचं्यामधील अंतर चार प्रक्रम असते. 

हधवधान मण् प बारा प्रक्रमाचंा असतो. हधवधान मण् प व (उत्तर) वदेी या मधील अतंर ६½ प्रक्रम असते. 
(२). 

 
पदँ यपूावटे मीत्वा शेषमौत्तरवेणदकम्। 
आग्नीधँ्र षडरत्तयेव षट कत्रशत्प्रक्रमा रजु्जः॥३ ॥ 
यूपाच्या खड्याड्यासाठी एक पद (१५ अंगुले) मोजून उरलेली उत्तरवदेी असते. आग्नीध्र (मण् प) 

सहा अरस्त्न चौरस असतो. त्याच्या आखणीसाठी ३६ प्रक्रमाचंी दोरी वापरावी (३). 
 
लणक्षका द्वादश णत्रका। वेणदसदोहणवधानाणन णमनोत्येवानुपूववशः पञ्चदशकमेकरवशकं णत्रकमपरं। 

परर्तो ऽपरणस्त्रको द्वादशसु च पाशद उच्यरे्त। सोमे रजु्जणनमानमुत्तमम्॥४ ॥ 
तीन प्रक्रमाचं्या अंतराने बारा खुणा असाव्यात. वदेी, सदस व हधवधानमण् प या क्रमाने दोरीने 

आखावते. दोरीच्या पधिम टोकाक ून १५ प्रक्रम अतंरावर, तेथून २१ प्रक्रम अंतरावर (३६ प्रक्रम), नंतर 
तीन प्रक्रमावंर (३९ प्रक्रम) व पु्हा तीन प्रक्रमावंर (४१ प्रक्रम) या अंतरावर खुणा कराव्यात. (पूवेक ून) 
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१२ प्रक्रम अंतरावर जी खूण धतला पाशद म्हणतात. सोमयागातील वदेीच्या आखणीकधरता ही (खुणा 
केलेली) दोरी उत्तम होय. (४). 

 
[दोरीची लाबंी ५४ प्रक्रम असते. प्रथम ३६ प्रक्रम लाबंीची प्राची काेून नंतर ५४ प्रक्रम लाबंीच्या 

दोरीची टोके क व ख येथे बाधूंन ३९ प्रक्रमावंरील खूण बोटातं धरून दधक्षणेक े दोरी ताणली म्हणजे ग ही 
दधक्षणेक ील श्रोणी धमळते. (३६२ + १५२ = ३९२). कखग हा काटकोन धत्कोण आहे. याच रीतीने 
उत्तरेक ील श्रोणी धमळते. दोरीच्या टोकाचंी अदलाबदल करून ३९ प्रक्रमावंरील खूण दधक्षणेक े ओेली 
व १२ प्रक्रमाच्या खुणेपाशी (पाशद) खंुटी ठोकून दधक्षणेक ील असं धमळतो. अशाच धरतीने उत्तरेक ील 
अंस धमळवावा. सोमयागाच्या वदेीची प्राची ३६ प्रक्रम, पूवेक ील बाजू २४ प्रक्रम व पधिमेक ील बाजू ३० 
प्रक्रम असते. धतचे के्षत्िळ ½ × ३६ (२४ + ३०) = ९७२ चौ. प्रक्रम येते.] 

 
णत्रपदा पाश्ववमानी स्याणत्तयवङ् मानी पदं भवेत्। 
र्तस्याक्ष्िया रु्त या रजु्जः कुयाद दशपदा ंर्तया॥५ ॥ 
पाश्वथमानी ३ पद (४५ अंगुले) लाबं व धतयथङ् मानी एक पद (१५ अंगुले) लाबं असावी. या 

(आयताच्या) कणाच्या लाबंीइतकी जी दोरी धतने १० चौरसपद के्षत्िळाची वदेी आखावी. (५). 
 
[३२ + १२ = १० तेव्हा कणांची लाबंी √१० पद. ह्या बाजूच्या लाबंीच्या चौरसाचे के्षत्िळ 

√१०×√१० = १० चौरसपद. दशपद के्षत्िळाची उत्तरवदेी आखण्यासाठी ही रीत धदलेली आहे.] 
 

 

(प्रमाि ६ प्रक्रम = १ सें. मी. ) 
सौणमकी वेदी (सूत् १०·१·३·४) 

पणश्चम  
 

पादादधं चरु्तदवशे नवके रु्त र्तर्तः पुनः। 
अधवचरु्तदवशः पाशः सदसश्छेदनमुत्तमम् ॥ ६ ॥ 
सदसाची धनम्मे लाबंी १४ अरत्नींपेक्षा एक पादाने कमी असते. (म्हणजे धनम्मे लाबंी १३½ अरस्त्न व 

पूणथ लाबंी २७ अरस्त्न असते). रंुदी ९ अरस्त्न असते. पाश (धनराछंन) १३½ अरत्नींवर असतो ही सदसाची 
उत्तम धवभागणी आहे. (६). 
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[धशवदासाच्या भाष्ट्याप्रमाणे १८ अरस्त्न लाबंीची दोरी प्राचीवर ठेवनू धतचे प्रत्येकी ४½ अरत्नींचे 
चार भाग करतात. कख, खग, गघ व घच. नंतर ख व घ या खुणाशंी दोरीची टोके बाधूंन दोरी ताणली 
असता ंछ कबदू धमळतो. दोरीचे एक टोक ग खुणेपाशी ठेवनू ती गछवर ठेवली; व १३½ अरत्नीच्या खुणेवर 
शकूं ठोकला (ज) नंतर १८ अरस्त्न लाबंीच्या ह्या दोरीचे एक टोक ज येथे व दुसरे टोक ख येथे बाधूंन खूण 
घ बोटातं धरून दोरी दधक्षण-पूवेक े ताणली म्हणजे कबदू झ धमळतो. खझ १३½ अरस्त्न व जझ ४½ अरस्त्न 
लाबं आहेत. (१३½२ + ४½२ = १८२). हीच रीत वापरून दधक्षण पधिमेक ील कबदू ट धमळवावा. या धरतीने 
१३½ अरस्त्न लाबं व ९ अरस्त्न रंुद आयत धमळतो. असाच आयत उत्तरेक े खघ प्राची घेऊन काेला 
म्हणजे २७ अरस्त्न लाबं व ९ अरस्त्न रंुद आयत धमळतो. ही सदसाच्या आंखणीची रीत.] 
 

 
प्रमाण – ३ अरस्त्न – १ सें. मी. सदसाची आखिी 

पणश्चम 
 

णनमाय रजंु्ज दशभी रथाकै्षरेकादशणभश्चोपरबुध्नमातै्रः। 
र्तस्याश्चरु्तर्तवँशणर्त भागधेयमेकादणशनीं प्रणर्त वेणदमाहुः॥७ ॥ 
१० रथ अक्ष अधधक ११ पद लाबंीची दोरी घेऊन त्याच्या एक चोधवसाशं भागाला प्रक्रम म्हणतात. 

एकादधशनी वदेीच्या आखणी करता ंहे प्रक्रमाचे माप साधंगतले आहे (७). 
 
[एकादधशनी वदेी कधरता ं११ यूप असतात. प्रत्येक यूपामंधील अतंर एक रथ अक्ष असते. प्रत्येक 

यूपाच्या खड्याड्याचे माप १ पद असते तेव्हा यूपामंधील अंतर १० रथ अक्ष व ११ पद इतके असते. १ रथ अक्ष 
= १०४ अंगुले. सूत् १०·१·२·१ पहा. व १ पद = १५ अंगुले. तेव्हा १ प्रक्रम = १/२४ (१०×१०४ + ११×१५) 
= ५०⅕ अंगुले] 

 
णशखस्ण्डनी चेत्कर्तवव्या वदे्यतर्ताद द्वयधवमुद्धरेत्। 
अष्टागुंलं र्तदधवँ स्याद देव्यवेणद प्रणसद्धये। 
रं्त प्राञं्च रु्त समीके्षर्त र्तासं्रु्त णवद्यात् णशखस्ण्डनीम्॥८ ॥ 
धशखस्ण् नी वदेी करावयाची असेल तर वदेीच्या अंतापासून यूपाचें खाबं पुेील व मागील अशा दोन 

भागातं धवभागावते. त्यापैकी एका धवभागातं आठ अंगुले असतील. प्रधसद्ध अशी ही धदव्यवदेी तयार 
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करावयाची ही रीत आहे. त्या यूपाचंा पूवेक ील भाग अशा धरतीने वदेीत राहील व धशखस्ण् नी वदेी तयार 
होईल. (८). 
 

 
 

पञ्चकँ सप्र्तकं चैव एकमेकं र्तर्तः पुनः। 
एषा वेणदः समाख्यार्ता कौणकल्यास्त्वथ चारके । ९ ।   ॥३ ॥ 
पाचं आधण सात प्रक्रम आधण नंतर एकाने व पु् हा एकाने कमी कराव.े ह्या मापाच्या वदेीला 

कौधकल्य आधण चारक (सौत्ामधण) वदेी म्हणतात. (९). 
 
[या वदेीची प्राची ५ + ७ = १२ प्रक्रम असते. पधिमेक ील बाजू १ + १ = २ प्रक्रमानंी कमी 

म्हणजे १० प्रक्रम असते व पूवेक ील बाजू २ प्रक्रमानंी आणखी कमी म्हणजे ८ प्रक्रम असते. या वदेीचे 
के्षत्िळ = ½ ×१२ (१० + ८) = १०८ चौ. प्रक्रम. धहचे के्षत्िळ सोमयागातंील वदेीच्या के्षत्िळाच्या ⅑ 
असते. सूत् १०·१·३·४ पहा] 
 
१०·१·४ 
 

ितमना रोगहीनो वा यिमानो भवेद्यणद । 
कथं र्तत्र प्रमािाणन प्रयोक्र्तव्याणन करृ्तवणभः ॥१ ॥ 
यजमानाची उंची ज्मतःच ककवा रोगामुळे (नेहमीपेक्षा) लहान असेल तर मोजणीकरता कोणते व 

कसे प्रमाण माप घ्याव े(१). 
 
रु्तण्डं पुष्ट्करनालस्य षड गुिं पणरवेणष्टर्तम् । 
णत्रहायण्या वत्सर्तया वालेन समणमष्ट्यरे्त ॥२ ॥ 
कमळाच्या सहा परागाचं्या टोकाचें माप तीन वषांच्या, धजला वासरू झालेले आहे अशा गाईच्या 

केसाचं्या मापाबरोबर असते (२). 
 
त्रयणस्त्रहायिीवालाः सषवपाधव णवधीयरे्त । 
णद्वगुिं सषवपं प्राहुयववः सषवपार्   ॥ ३ ॥ 
तीन वषांच्या वत्सतरीच्या तीन केसाबंरोबर धनम्मे सषथप (आळशीचे बी) असते. दोन सषथप एक 

समजून अशा तीन सषथपाचंा एक यव होतो. (३). 
 
अङ् गुलस्य प्रमािं रु्त षड यवाः पाश्ववसँणहर्ताः । 
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दशाङ् गुलस्रु्त प्रादेशो णवर्तस्स्र्तद्वादशाङ् गुलः ॥ 
णद्वणवर्तस्स्र्तररस्त्नः स्याद व्यायामस्रु्त चरु्तःशयः ॥ ४ ॥ 
सहा यवाचें दाणे जा ीला लागून ठेवलेत तर ती लाबंी एक अंगुलाइतकी असते. १० अंगुलाचंा एक 

प्रादेश व बारा अंगुलाचंी एक धवतस्स्त होते. दोन धवतस्तींनी (२४ अंगुले) एक अरस्त्न होते व चार अरत्नींनी 
(९६ अंगुले) एक व्यायाम होतो. (४). 

 
रवशणर्तशर्ताङ् गुलर्तः पुरुषः स्वैः स्वैरङ् गुणलपववणभः । 
अथ चेत्प्रपदोत्थानः पञ्चकवशशर्तो भवेत्॥५ ॥ 
जर स्वतः च्याच अंगुलीच्या पेराचे अंगुल म्हणून माप घेतले तर १२० अंगुलाचंा एक पुरुष होतो. 

जर चवड्यावर उभे राधहले तर पुरुषाची उंची १२५ अंगुले होते. (५). 
 
णत्रयव ंकृष्ट्िलं णवद्यात्त ंमानँ णवद्यात् णत्रकृष्ट्िलम् । 
अनेन कृष्ट्िलप्रमािेन णनष्ट्कमाहुश्चरु्तगुविम् ॥ ६ ॥ 
तीन यवाचंा एक कृष्ट्णल होतो. तीन कृष्ट्णलाचंा एक मान होतो. या चार कृष्ट्णलप्रमाणाने एक 

धनष्ट्क होतो. (६). 
 
पुरुषस्य रृ्तर्तीयपञ्चमौ भागौ र्तत्करिं पुनणश्चरे्तः । 
र्तस्याधवमथापरं भवेत् णत्रणचणर्तकमस्ग्नणचणर्तशे्चत् ॥ ७ ॥ 
अस्ग्नधचतीकधरता पुरुषाच्या ⅓ व ⅕ (४० अंगुले व २४ अंगुले) लाबंी रंुदीच्या धवटा वापरतात. या 

अस्ग्नधचतीत धवटाचें तीन थर असतील तर दुसरा थर (पधहल्या व धतस्या थरापेंक्षा)ं धनराळा असावा. (७). 
 
अष्टावष्टौ संणमर्ता णचणर्तरष्टैकादणशका च मध्यमा । 
व्यत्यासवर्तीरुपतयसेदष्टौ द्वादश चोत्तमा णचणर्तः ॥ 
अष्टौ द्वादश चोत्तमा णचणर्तणरणर्त । ८ ।    ॥ ४ ॥ 
अस्ग्नधचतीच्या पधहल्या थरातं आठ (समंत्) व आठ (मतं्धवरधहत) धवटा असतात. दुस्या थरातं ८ 

व ११ धवटा असतात. प्रत्येक थरातं धवटा उलट सुलट रचाव्यात. उत्तम धचतीच्या धतस्या थरातं ८ व १२ 
ठेवाव्यात. (८). 

[धवटाचें सधंी एका रेषेत येऊ नयेत म्हणनू उलट सुलट धवटा रचावयाच्या]. 
 

इणर्त शुल्बसूतँ्र समाप्र्तम् । 
शुल्बसूत्र समाप्र्त 

 
१०·२·१ 
 

अथार्त उत्तरेष्टकँ व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
आता धवटाबंद्दल जास्त माधहती सागंतो (१). 
 
ऊध्वववाहुना यिमानेन वेिँु णवणममीरे्त ॥ २ ॥ 
हात वर केलेल्या यजमानाच्या उंचीइतका कळक मोजून घ्यावा (२). 
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[या कळकाची लाबंी १२० अंगुले येईल. सूत् १०·१·४·५ पहा] 
 
र्तत्समो ऽतयर्तरः सारस्त्नर्तद्वर्तीयस्र्तस्य पुरुषे लक्षिं अरस्त्नणवर्तस्त्योश्चोभयोरधवपुरुषे ॥ ३ ॥ 
त्या कळकाप्रमाणेच दुसरा कळक एक अरस्त्नसधहत (१४४ अंगुले) घ्यावा. त्याच्यावर (दुस्या 

कळकावर) एक पुरुष, एक अरस्त्न व एक धवतस्स्त अंतरावंर (१२०, १४४ व १३२ अंगुलावंर) खुणा 
कराव्यात. दो्ही कळकावंर अधा पुरुष (६० अंगुले) अंतरावर खूण असावी (३). 

 
णशरणस पणरणश्ररे्त यपूायावणशष्ट्य शेषमनुरजु्जपुरुषौ संधाय पञ्चाङ् ग्या शङ् कँु णवणनहस्तर्त र्तयोः 

संधावधवयोश्च॥४ ॥ 
धचतीच्या शीषापाशी असलेल्या यपूाकधरता जागा सो ून उरलेल्या जागेवर दोन परुुष लाबंीच्या 

पंचागंी दोरीचे टोक (धचतीच्या आत्म्याच्या प्राचीच्या पूवेक ील टोकावर) ठेवनू तेथे, दुस्या टोकापाशी, 
दोरीच्या मध्यभागी, व मध्यभागाने केलेल्या दोरीच्या दोन धवभागाचं्या मध्यभागी (अशा पाच धठकाणी) 
खंुट्या ठोकाव्यात. (४). 

 
[दोन पुरुष लाबंीच्या पचंागंी दोरीवर मध्यभागी व मध्यकबदूने केलेल्या दोन धवभागाचं्या मध्यभागी 

अशा तीन खुणा केलेल्या असतात. दो्ही क ील दोन टोके धरून या दोरीला पचंागंी म्हणतात. ही दोरी 
प्राचीवर ठेवल्यावर या पाचंही धठकाणी शकूं ठोकावते.] 

 
यावणभर्तो मध्यम ँशङ कंु र्तयोवेिू णनधाय दणक्षिर्तः पुरुषसंणनपारे्त र्तोदं करोणर्त॥५ ॥ 
दोरीच्या मध्यभागाच्या खुणेच्या बाजूच्या ज्या दोन खुणा (२ व ४) त्यावर दोन कळकाचंी टोके 

ठेवनू त्याचं्यावर केलेल्या एक पुरुषाच्या खुणा जेथे धमळतात तेथे खूण (क) (तोदम्) करावी (५). 
 
मध्यमे शङ् कौ वेिंु णनधायाध्यणधर्तोदँ हृत्वा दणक्षिर्तः पुरुषे शङ कँु णनहस्तर्त ॥ ६ ॥ 
मधल्या खुणेवर (खूण ३) व खूण क वर येईल अशा रीतीने कळक ठेवनू दधक्षणेक े कळकावरील 

एक पुरुषाची खूण जेथे येईल (ख) तेथे शकूं ठोकावा. (६). 
 
पूवे शङ् कौ वेिंु णनधाय णद्वर्तीय ंदणक्षिर्तः पुरस्र्तात् पुरुषसंणनपारे्त शङ कंु णनहतत्यधे चैवं पश्चात्॥७ 

॥ 
पूवेक ील शकूंवर (खूण १) कळक ठेवनू दुसरा कळक दधक्षणेक ील खुणेवर (ख) ठेवावा. या 

दोन कळकाचं्या पुरुषाचं्या खुणा जेथे धमळतात (ग) तेथे शकूं ठोकावा. तसेच अध्यापरुुष अंतरावर (घ येथे) 
शकूं ठोकावा. हीच रीत पधिमेक े वापरावी. (व च व छ येथे शकूं ठोकावते) (७). 

 
एरे्तनोत्तराधो व्याख्यार्तः ॥ ८ ॥ 
अशा धरतीने (आत्म्याचा) उत्तरेक ील अधा भाग कसा काेावा ते साधंगतले (८). 
[दधक्षणेक ील अध्याभागाप्रमाणे उत्तरेक ील अध्याभागावर पाचं शकूं ठोकावते] 
 
दणक्षिस्य वगवस्य यावणभर्तो मध्यम ँशङ् कँु र्तयोवेिू णनधाय दणक्षिर्तः पुरुषसंणनपारे्त र्तोदं करोणर्त ॥ 

९ ॥ 
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दधक्षणेक ील बाजूच्या मध्यभागील शकूंच्या (ख) दो्ही बाजूवरील शकंूंवर (घ व छ) दो्ही 
कळकाचंी टोके ठेवनू दधक्षण धदशलेा जेथे त्याचं्यावरील एक पुरुषाच्या खुणा एकमेकावंर येतात तेथे (ज) 
खंुटी ठोकावी. (९). 

 
मध्यमे शङ् कौ वेिंु णनधायाध्यणध र्तोदँ हृत्वा दणक्षिर्तः सारत्नौ शङ कंु णनहस्तर्त ॥ १० ॥ 
मध्यभागील शकूंवर (ख) कळकाचे एक टोक ठेवनू तो दधक्षणेक ील खुणेवर (ज) ठेवावा. जेथे, 

एक अरस्त्नसहीत पुरुष अंतरावर कळकावर खूण केली आहे, ती येईल तेथे शकूं ठोकावा (झ) (१०). 
 
यः सारस्त्नस्रं्त मध्यमस्य पूवे णनधाय णद्वर्तीय ंदणक्षिर्तः पुरस्र्तात्सारस्त्नमधवपुरुषेि संणनपात्य शङ कंु 

णनहतत्येवं पश्चात् ॥ ११ ॥ 
ज्या कळकाची लाबंी एक परुुष व एक अरस्त्न (१४४ अगुंले) आहे त्याचे टोक मधल्या खुणेच्या 

(ख) पूवेक ील खुणेवरील (घ) शकूंपाशी ठेवाव.े दुस्या कळकाचे टोक दधक्षणेक ील खुणेवर (झ) ठेवनू 
या कळकावरील अध्या पुरुषाची खूण व प्रथम कळकावरील अरस्त्नसधहत पुरुष लाबंीवरील खूण जेथे 
एकत् येतील तेथे शकूं (त) ठोकावा. अशाच धरतीने दधक्षण-पधिम टोकाक े शकूं (थ) ठोकावा (११). 

 
[अशा धरतीने दधक्षणेक ील पंखाची आखंणी केली.] 
 
एरे्तनैवोत्तरपक्षो व्याख्यार्तः ॥ १२ ॥ 
उत्तरेक ील पंखाची आखंणी करावयाची पद्धत अशा रीतीने साधंगतली (१२). 
 
पुछँ । सणवर्तस्स्र्तररस्त्नस्थाने ॥ १३ ॥ 
पुच्छ. अरस्त्नसधहत पुरुषमापाच्या धठकाणी धवतस्स्तसधहत पुरुषमाप घ्याव.े (१३). 
 
पूववस्य पुरस्र्तादधवपुरुषेि पञ्चाङ् ग्या णशरो णवणममीरे्त । १४ ।   ॥१ ॥ 
पूवेक ील शकूंच्या (१) पूवेक े पंचागंी दोरीच्या सहाय्याने अध्यापुरुष चौरस शीषाची आखंणी 

करावी (१४) 
 



 अनुक्रमणिका 

 
प्रमाि-१ पुरूष - १२० अगुंले - ४ सें.मी. ३० अगुंले - १ सें.मी. 

चरु्तरस्त्र श्येन णचणर्त. 
(सूत्र १०·२· १·१-१४) 

 
१०·२·२· 
 

व्यायामस्याष्टममेकर्तस्रु्तरीयमेकर्त उभयर्तस्रु्तरीय ंच रे्त गाहवपत्यणचरे्तः करिे ॥ १ ॥ 
गाहथपत्य धचतीसाठी दोन प्रकारच्या धवटा असतात. एका धवटेची बाजू व्यायामाच्या (९६ अंगुले) 

एक अष्टमाशं व दुसरी बाजू एक चतुथांश असते (१२ अं.×२४ अंगुले). दुस्या धवटेच्या दो्ही बाजू 
व्यायामाच्या एक चतुथांश लाबंीच्या (२४ अं.×२४ अंगुले). असतात. (१). 

 
पुरुषस्य दशमेन भागेन प्रथमं चरु्तरसं्त्र करिं कारयेद दशममेकर्तो ऽधवमेकर्तस्र्तद णद्वर्तीयं 

दशममेकर्तोऽध्यधव-मेकर्तस्र्तत् रृ्तर्तीयमुभयर्तस्रु्तरीय ंर्तिरु्तथवम् ॥ २ ॥ 
पधहल्या प्रकारची वीट (प्रथमी) पुरुषाच्या दहाव्या भागाने चौरस (१२×१२ अंगुले) करावी. दुस्या 

प्रकारच्या (धितीया) धवटेची एक बाजू पुरुषाच्या दहाव्या भागाइतकी व दुसरी बाजू पधहल्या बाजूच्या धनम्मे 
लाबंीची करावी (१२×६ अंगुले). धतस्या प्रकारच्या धवटेची (तृतीया) एक बाजू पुरुषाच्या दहाव्या 
भागाइतकी व दुसरी बाजू पधहल्या बाजूच्या दी पट लाबंीची करावी. (१२×१८ अंगुले) असाव्यात (२). 

 
र्तासामुत्सेधारस्त्रशत्पञ्चमभागेनातयत्र नाकसद भ्यश्च चूडाभ्य ऋर्तव्याभोऽथ मध्यमाया ं पञ्चषष्ठीभ्यश्च 

वैश्वदेवी-भ्यस्र्ता अधोत्सेधाः ॥ ३ ॥ 
या धवटाचंी उंची तीस अंगुलाचं्या पाचव्या भागाइतकी (६ अंगुले) असते. मात् नाकसद, पंचचू , 

ऋतव्य या मधल्या थरातं वापरल्या जाणा्या धवटाचंी उंची व वैश्वदेवी धवटा ज्या पाचव्या, सहाव्या थरातं 
वापरतात त्याचंी उंची या धवटाचं्या धनम्मी (३ अंगुले) असते. (३). 
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[आपस्तंब व बौधायन शुल्बसूत्ापं्रमाणे (अनुक्रमे सू. २·१३, सूत् २·१३), धवटाचंी उंची ⅕ जानू = 
३२/५ = ६⅖ अंगुले असते.]  

 
पुरीषमतर्तधायोत्तरामुपदध्याद  गिसँसगायाणवछेदाय ॥ ४ ॥ 
धवटाचं्या थराचं्या मध्ये ओल्या मातीचा थर असावा म्हणजे धवटा एकमेकासं जो लेल्या रहातील व 

त्या अलग होणार नाहीत. (४). 
 
गरे्तषपूदध्याद्यदतयणदष्टकाभ्यः ॥ ५ ॥ 
धवटाधंशवाय इतर पदाथथ धछद्रातं ठेवावते. (५). 
 
र्तत्र िोको भवणर्त— 
उखायाः पशुशीषािा ंकूमवस्योलूखलस्य च । 
सु्त्रचोः कुम्भेष्टकाना ंच चरोशै्चवावटातखनेत् ॥ ६ ॥ 
याबद्दल िोक आहे— 
उखा, पशूचे  ोके, कासंव, खलबत्ता, स्त्रचुा, कंुभेष्टका व चरू यासंाठी खड्डा खणावा (६). 
 
प्रणर्तणदशमुपदध्यादध्यादात्मणन मध्ये प्राचीः णशरणस पुछे पक्षयोश्चात्मातयप्ययेशु सम ँ

णवभज्योत्तरामुत्तराम-प्ययसँणहर्ता ं पूवापरदणक्षिोत्तरा णवषयवचनादतयिर्तस्त्रः पुरस्र्तात्पञ्चर्तवव्याभ्यः 
पश्चािोत्तरपूवे चाधे गाहवपत्यस्य। शेषं चरु्तरस्त्राणभः ॥ ७ ॥ 

धवटा प्रत्येक धदशलेा ठेवाव्यात. आत्म्याच्या मध्यभागी, प्राचीवर, शीषथ, पुच्छ, पंख हे जेथे 
आत्म्याला धमळतात त्या सधंींपाशी पूवेक े, पधिमेक े, दधक्षणेक े व उत्तरेक े त्याचं्या त्याचं्या जागेवर 
ठेवाव्यात. त्याचें योग्य त्हेने धवभाजन कराव े(धवटाचंी मा ंणी समअक्ष असावी). सधंीपाशी त्या एकमेकासं 
जो ाव्यात. चार धवटा ऋतव्य धवटाचं्या पूवेक े, पाचं धवटा त्याचं्या पधिमेक े आधण गाहथपत्य अग्नीच्या 
उत्तर-पूवथ धदशके ील धवटा यानंा हा धनयम लागू नाही. उरलेला थर चतुरस्त्र (मोठ्या) धवटानंी रचावा 
(७). 

 
एर्ता एव दणक्षिोत्तरा णद्वर्तीयस्याँ । शेष ंचरु्तरस्त्राणभः ॥ ८ ॥ 
दुस्या थरातं या धवटा दधक्षणोत्तर ठेवाव्यात. उरलेला थर चतुरस्त्र (मोठ्या) धवटानंी रचावा. (८). 
 
[पधहल्या थरातं ३०×३० अंगुलाचं्या ११० धवटा, १२×१२ अंगुलाचं्या ८५ धवटा व १२×६ अंगुलाचं्या ५ 

धवटा रचता येतात. एकंदर धवटा २००. दुस्या थरातं ३०×३० अंगुलाचं्या ११० धवटा, १२×१२ अंगुलाचं्या 
७५ धवटा, १२×१८ अंगुलाचं्या ५ धवटा व १२×६ अंगुलाचं्या १० धवटा रचता येतात. एकंदर २०० धवटा.] 
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यथा प्रथमैव ंरृ्तर्तीया पञ्चमी च यथा णद्वर्तीयवै ंचरु्तथयव रे्तन धमेंि व्यत्यासं णचनुयात् ॥ ९ ॥ 
धतस्या आधण पाचव्या थरातंील धवटाचंी मा ंणी पधहल्या थरातं धदल्याप्रमाणे व चवर्थया थरातंील 

धवटाचंी मा ंणी दुस्या थरातं धदल्याप्रमाणे असावी. या धनयमाप्रमाणे धवटा उलट सुलट रचाव्यात. (९). 
 
अथेर्तरानाग्नीध्रीयादीन्नवनव पदाणन करोत्येकैकं मध्ये ऽश्मानमाग्नी ध्रीये चत्वाणर चत्वाणर 

रु्तरीयाणि प्रणर्तणदश ँ होत्रीये चर्तस्त्रोऽधाः कुष्ठासु ब्राह्मिाछँस्य इर्तरेषा ं दे्व दे्व अध्यधे मध्ये प्राचीः षडेव 
मािालीये पशुश्रपिे च ॥ १० ॥ 

आता आग्नीध्र आधण इतर अग्नींच्या वदेी, नऊ नऊ चोरस पदाचं्या रचाव्यात (३ पद×३ पद = 
३६×३६ अंगुले, सूत् १०·२·५·५). अग्नीध्रीयाच्या मध्यभागील एक पद चौरसाच्या धठकाणी त्या आकाराचा 
दग  (वीट नाही) ठेवतात. होतृच्या अग्नीच्या वदेीच्या चारी कोप्यावंर प्रत्येकी ¼ चौरस पाद आकाराच्या 
चार चार धवटा ठेवतात. (४×४ + ५ = २१ वीटा होतृच्या वदेीत असतात). ब्राह्मण णाछंसीच्या वदेीच्या 
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कोप्यावंर प्रत्येकी एक अशा चार अध्या वीटा ठेवतात. (४ + ७ = ११ वीटा) इतराचं्या वदेींकरीता ंपूवेक े 
मध्यभागी दोन अध्यधा धवटा ठेवतात. (२ + ६ = ८धवटा). माजालीय वदेीकधरता ६ धवटा व धततक्याच 
धवटा पशुश्रपणाच्या वदेीकधरता लागतात (१०). 
 

 
 

रवशणर्तमध्यधाः प्राचीरँसयोः दद्याच्रोण्योः पुछे च रवशकर्त द्वादश द्वादश पुरस्र्तात् पक्षयोः प्राचीः 
पश्चाि पञ्च पञ्च चोदीचीरणभर्तः णशरणस । शेष ंचरु्तरस्त्राणभः ॥ ११ ॥ 

पधहल्या थरातं २० अध्यधा (१२ ×१८ अंगुले) पूवाधभमुख दो्ही अंसावर ठेवाव्यात. श्रोणी व पुच्छ 
येथे २० अध्यधा धवटा ठेवाव्यात. पखंातं पूवेक े व पधिमेक े बारा बारा धवटा ठेवाव्यात. शीषांत दो्ही 
बाजंूना पाच पाच धवटा उत्तराधभमुख ठेवाव्यात. उरलेला अग्नी चतुरस्त्र धवटानंी रचावा. (११). 

 
[अध्यधा धवटा २० + २० + २४ + २४ + १० = ९८. १२×१२ अंगुलाचं्या १२८ धवटा व ३० × ३० 

अंगुलाचं्या ८० धवटा. अशा एकंदर ३०६ धवटा पधहल्या थरातं रचतात.] 
 
रवशरर्त श्रोण्यसँपके्षषदूीचीदवणक्षिर्तस्र्तथोत्तरर्तो णद्वर्तीयस्यामेकादशैकादशाणभर्तः पुछे प़ञ्च पञ्च 

प्राचीरणभर्तः णशरणस । शेष ंचरु्तरस्त्राणभः ॥ १२ ॥ 
दुस्या थरातं २० अध्यधा धवटा उत्तरेक े व दधक्षणेक े श्रोणी व अंसावर ठेवाव्यात. 

(दधक्षणेक ील) पंखाच्या दधक्षणेक े व (उत्तरेक ील) पंखाच्या उत्तरेक े २० अध्यधा धवटा ठेवाव्यात. 
पुच्छातं दो्ही बाजंूना प्रत्येकी ११ अध्यधा धवटा व शीषांत पूवाधभमुख व दो्ही बाजंूना प्रत्येकी पाच पाच 
अध्यधा धवटा ठेवाव्यात. उरलेल्या भागातं चौरस धवटा ठेवाव्यात (१२). 
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[दुसऱ्या थरारं्त १२×१८ अंगुलाचं्या ७२ धवटा १२×१२ अंगुलाचं्या १०२ धवटा, १२×६ अंगुलाचं्या ५ 
धवटा व ३०×३० अंगुलाचं्या ९० धवटा अशा एकंदर २६९ धवटा रचतात.] 
 

यथा प्रथममैवं रृ्तर्तीया पञ्चमी च यथा णद्वर्तीयवैं चरु्तथये रे्तन धमेि व्यत्यासं णचनुयात् ॥ १३ ॥ 
धतस्या व पाचव्या थरातंील धवटाचंी मा ंणी पधहल्या थरातं धदल्याप्रमाणे व चवर्थया थरातंील 

धवटाचंी मा ंणी दुस्या थरातं धदल्याप्रमाणे असावी. या धनयमाप्रमाणे धवटाचंी रचना उलट सुलट असावी. 
(१३). 
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णत्ररुपसत्सु दे्व पूववस्या ं णर्तस्त्रो मध्यमायाँ षट्सु यथानुपूवेि द्वादशसु व्यत्यासं णचणर्तपुरीषे करोरु्त ॥ 
१४ ॥ 

जर तीन उपसद धदवस असतील तर पधहल्या धदवशी धवटाचें दोन थर रचावते. दुस्या धदवशी तीन 
थर रचावते. जर उपसद सहा धदवस असेल तर प्रत्येक धदवशी एक थर रचावा. (५ धदवसानंा ५ थर व ६ 
व्या धदवशी मातीचा ६ वा थर). जर उपसद १२ धदवस असेल तर एका धदवशी ओल्या मातीचा थर तर 
दुस्या धदवशी धवटाचंा थर अशी धचतीची रचना करावी (१४). 

 
एरे्तन धमेि सँवत्सरात्समँ णवभज्य िानुदध्ने ऽस्य णद्वगुिं णत्रगुिमुत्तरेषा ंचैकामुत्तरामुद्धत्याभ्यायनँ 

वधायाणर्तणरक्र्ता उपदध्यात् ॥ १५ ॥ 
या धनयमाप्रमाणे वषथभरातं सारखे धवभाग करून गु घ्यापयंत (३० ककवा ३२ अंगुले उंच) ककवा 

त्याच्या दुप्पट अथवा धतप्पट उंचीची धचती रचावी. प्रथम वषी गु घ्यापयंतची धचती, नंतरच्या वषी त्याच्या 
दुप्पट व धतस्या वषी धतप्पट उंचीची धचती बाधंावी (१५). 

 
मतत्राद्यणभमशवनातरं्त र्तत्पुरुषस्य लक्षिम् । १४ ।   ॥२ ॥ 
धवटा ठेवताना आधण धचती रचल्यावर शवेटी म्त् म्हणावते. हे पुरुषाचे लक्षण आहे. (१६). 

 
१०·२·३ 
 

दभवस्र्तम्बं पुष्ट्करपिणव रुक्मपुरुषौ णहरण्येष्टकाँ शकव राँ स्वयमारृ्तण्िा ं दूवेष्टका नैवारणमणर्त मध्य ं
[आपञ्चमाश्नँ स्वयमारृ्तण्िाया अणभर्तस्र्ता ं मध्यम्] । र्तस्स्मन् कुम्भेष्टका या मध्ये दणक्षिोत्तरे च 
सु्त्रचावनूपमध्येषु शेषाः पश्चात् स्वयमारृ्तण्िायाः कुलाणयनीं णद्वयिुश्च वशँयोः पाश्ववसँणहरे्त णद्वयिुरुत्तरे 
पुरस्र्तदे्रर्तःणसचौ दे्व दणक्षि र्तस्स्मतवशेँ णद्वर्तीयामृर्तव्या ं च पुरस्र्तािरु्तथे लोके रेर्तःणसचँ णवश्वज्योणर्तषं 
मण्डलामृर्तव्या ं धमेष्टकमषाढा ं कूमवँ वृषभणमणर्त प्राञ्चमुत्तरे वशेँ दणक्षिर्तः पुरस्र्तात् स्वयमारृ्तण्िायाः 
प्राञ्चमुलूखल–मुसलमुत्तरपूव्ये चोखा ंमध्ये णशरसाँ णशरोणभः सँणहर्तामुपदधाणर्त ॥ १ ॥ 

 
दभथस्तंब (एक प्रकारचे गवत), कमळाचे पान, सो्याची थाळी, सो्याचा पुरुष, सो्याची वीट, 

स्वयमातृण्णा (धनसगथतःच धछदे्र असलेला) दग , दूवा नावंाची वीट, नैवार (धशजधवलेला जंगली तादूंळ) 
हे सवथ आत्म्याच्या मध्यभागी ठेवावते [स्वयमातृण्णा दग  मध्यभागी व पाणी आधण वर धदलेले पदाथथ 
त्याच्या सभोवती ठेवावते.] त्याचं्या मध्यभागी कुम्भेष्टका, दधक्षण व उत्तरभागी दोन स्त्रचुा व उरलेल्या सवथ 
वस्तू याचं्या मध्ये ठेवतात. स्वयमातृण्णाच्या पाठीमागे (पधिमेला) दोन मंत्ासंधहत कुलाधयनी नावंाची वीट, 
वशंाच्या दो्ही बाजंूना दोन मंत्ासंधहत (स्वयमातृण्णाच्या) उत्तरेला (दुसरी कुलाधयनी वीट) ठेवावी. 
स्वयंमातृण्णाच्या पुेच्या बाजूला (पूवेला) दोन रेतःधसच धवटा, तेथील दधक्षणेक ील वशंातं, दोन ऋतव्या 
धवटा आधण पूवेक े चवर्थया जागेवर रेतःधसच वीट, धवश्वज्योधतष, मं ला, ऋतव्या, धमेष्टका, अषाेा, कूमथ 
व वृषभ या धवटा असाव्यात. उत्तरेक ील वशंात स्वयभातृण्णाच्या दधक्षणपूवेंक े पूवाधभमुख खलबत्ता, 
उत्तरपूवथधदशके े उखा शीषांच्या मध्यभागी आधण त्यानंा जो ून ठेवतात. (१) 

 
[आत्म्याच्या चारी बाजंूना समातंर अशा १२ अंगुलावंर रेघा काेल्या असता त्याचं्यामधील भागानंा 

वशं म्हणतात.] 
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र्तस्याः पश्चात् पुरुषणशरसः पुरुषणचणर्तमुपदधाणर्त षट रत्र शरं्त प्रर्तीचीणस्त्रवगेि श्रोण्याम् ॥ २ ॥ 
उखेच्या पाठीमागे (पधिमेला) पुरुषशीषाने पुरुषाचा थर, पधिमेक े ३६ धवटा, तीन तीनाचं्या 

गटाने, श्रोणींवर ठेवनू रचतात. (२). 
 

र्तत्र िोको भवणर्त— 
णर्तस्त्रो ग्रीवाः षडँसयोदे्वदे्व बाव्होनववात्मणन । 
िङ् घयोरु पञ्च पश्चादेकैकं पाणिपादयोः ॥ इणर्त॥३ ॥ 

त्याबद्दल िोक आहे— 
मानेवर तीन धवटा, सहा धवटा असंावंरती (खादं्यावंरती) दोन धवटा प्रत्येकी दोन हातावंर, 

आत्म्यावर नऊ धवटा, पाचं धवटा प्रत्येकी मा ंी व पोटरीवरती व नंतर एक एक वीट हाताचा पजंा व 
पायासाठी. (३). 

 
अष्टावथापस्याः सम ँ णवभज्य वशेँषु नवमे नवमे प्रािभृर्तः पुरस्र्तादुत्तरे वशेँ प्रथमं पश्चाद दणक्षिे 

दणक्षिर्तः पूवव उत्तरर्तः पश्चाद दणक्षिर्तः स्वयमारृ्तण्िाया णद्वर्तीये पञ्चममनूपेषु सँयर्तो नवमेऽणर्तमात्रा यथा 
प्रािभृर्तः पुरस्र्ताद दणक्षिे वशेँ प्रथमं पश्चादुत्तरे दणक्षिर्तः पश्चादुत्तरर्तः पूवव उत्तरर्तः स्वयमारृ्तण्िाया णद्वर्तीये 
पञ्चम ँ । वैश्वदेव्यश्चानूपेषु प्रणर्तणदशमुत्तरपूवेषु वशेँष्ट्वाद्या । दणक्षिोत्तरे च सँयातयावप्यये र्तयोवव ँ
शयोराद्यात्पुरस्र्ताद्वाथववणशरः ॥ ४ ॥ 

 
नंतर आठ अपस्या धवटा (प्रत्येक कोप्यातं) सारख्या धवभागून, नवव्या वशंावरती प्राणभतृ वीट, 

उत्तरपूवे-क ील वशंातं पधहल्या (दहा), दधक्षण–पधिमेक े (दुस्या दहा) दधक्षण–पूवेक े (धतस्या 
दहा), उत्तर-पधिमेक े (चवर्थया दहा), दुस्या वशंातं स्वयमातृण्णाच्या दधक्षणेक े पाचंव्या (दहा), 
नवव्या वशंातं अधतमात्ा धवटा प्राणभतृ धवटापं्रमाणे; पूवथ–दधक्षण वशंातं पधहल्या (दहा), पधिम–उत्तरेक े 
(दुस्या दहा), दधक्षण पधिमेक े (धतस्या दहा), पूवथ–उत्तरेक े (चवर्थया दहा), दुस्या वशंातं 
स्वयमातृण्णाच्या उत्तरेक े पाचंव्या (दहा) धवटा ठेवतात. वैश्वदेवी धवटा प्रत्येक धदशलेा त्याचं्याजवळ 
ठेवाव्यात. उत्तर–पूवेक ोल वशंापासून त्या ठेवावयास सुरुवात करावी. दधक्षण व उत्तरेक ील वशंातं 
प्रत्येकी एक संयानी धवटा ठेवाव्यात. या दोन वशंाचं्या संधीच्या सुरुवातीस पधिमेक े आथवथधशर वीट 
ठेवावी. (४). 

 
सम ँणवभज्य वशेँषु णशरः पक्षपुछाणन प्रथमेषु वशेँषु लोकास्तविानीयात् ॥ ५ ॥ 
शीषथ, पंख व पुच्छ यानंा वशंातं सारखे धवभागनू लोकेष्टकासंाठी पधहला वशं असतो हे लक्षातं 

ठेवाव.े (५). 
 
णशरणस प्रथमे वशँ उत्तरामुत्तराणमर्तरेषा ं पक्षपुछाना ं चरु्तथे पक्षयोः प्राचीः पुछे चोदीचीलोकेष्टका 

उपदध्याच्छेषाः पश्चात्स्वयमारृ्तण्िाया एकैका ंपूवाँ सँणहर्ताम् । दणक्षिे वशेँ वैश्वदैव्याद्य उत्तरे च पुरीषाद्यः ॥ 
६ ॥ 

लोकेष्टका पधहल्या वशंाच्या शीषावर, प्रत्येक नंतरची वीट उत्तरेक े अधधक येईल अशा ठेवाव्यात. 
पंख व पुच्छ याचं्यातं चवर्थया वशंातं, पंखातं पूवेक े व पुच्छातं उत्तरेक े ठेवाव्यात. उरलेल्या लोकेष्टका 
स्वयमातृण्णाच्या पधिमेक े परस्परानंा धचकटून पूवेक े ठेवाव्यात. दधक्षणेक ील वशंातं वैश्वदैव्या आधण 
इतर, उत्तरेक ील वशंातं ओली माती वगैरे ठेवावी. (६). 
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गायतं्र मध्ये णशरणस रथंर्तरं बृहद्यज्ञायणज्ञयणमणर्त यथाम्नार्तम् । ७ ।   ॥ ३ ॥ 
शीषाच्या मध्यभागी गायत् धवटा ठेवाव्यात. रथंतर, बृहद्, यज्ञायधज्ञय धवटा जशा साधंगतल्या आहेत 

(रुेीप्रमाणें) तशा पंख व पुच्छातं ठेवाव्यात. (७). 
 

१०·२·४ 
 
णद्वर्तीयाया ं पुरस्र्तात्स्वयमारृ्तण्िायाः प्रथमणद्वर्तीयरृ्तर्तीयेषु ऋर्तव्या वायव्या अपस्या इणर्त यथा संख्यं 

। णर्तस्त्रस्स्र्तस्त्रो दणक्षिेषु वशेँषु दणक्षिोत्तरा दे्व दे्व उत्तरस्योत्तरयोनववमेऽणभर्तः शेषा यथापस्याः ॥ १ ॥ 
 
दुस्या थरातं स्वयमातृण्णाच्या पूवेक े पधहल्या, दुस्या व धतस्या वशंातं ऋतव्या, वायव्या आधण 

अपस्या धवटा, त्याचंी जी सखं्या असेल (प्रत्येकी पाच) त्या सवथ ठेवाव्यात. तीन तीन धवटा दधक्षणेक ील 
तीन वशंातं, दधक्षणेक ून उत्तरेक े दोन दोन धवटा उत्तरेक ील तीन वशंातं आधण नवव्या वशंाच्या दो्ही 
बाजूला ठेवाव्यात (एकूण १९ धवटा) व उरलेल्या धवटा (बहुधा पाच अधश्वनी धवटा) अपस्या धवटापं्रमाणे 
ठेवाव्यात. (१). 

 
रृ्तर्तीयाया ं दश द्वादश नवमेऽणभर्तो । अष्टमे सप्र्त पुरस्र्तात् पश्चाि समीचीरणभर्तः स्वयमारृ्तण्िाया 

अधोत्सेधा अष्टौ नानामतत्रा उत्तमायाँ वा ॥ २ ॥ 
 
धतस्या थरातं दहा (प्राणभतृ) आधण (तीन वळेा) बारा (बृहती धवटा) नवव्या वशंाच्या दो्ही 

बाजंूना ठेवाव्यात. आठव्या वशंातं सात (आधदत्य स्थाने) पूवेक े आधण सात (अधंगरस स्थाने) पधिमेक े 
एका रागेंत असतात. स्वयमातृण्णाच्या दो्ही बाजूला अध्या उंचीच्या धनरधनराळ्या म्त्ासंहीत आठ धवटा 
ठेवाव्यात, ककवा (या आठ धवटा) शवेटल्या थरातं ठेवाव्यात. (२). 

 
चरु्तथयामेकैका ंनवमे नवमेऽणभर्तः पुरस्र्तादुत्तरस्य वशँस्य मध्ये प्रथमा ंव्यत्यासणमर्तरा । एवमेवस्पृर्तः 

पुरस्र्ताद दणक्षिस्य वशँस्य मध्ये प्रथमाँ व्यत्यासणमर्तराः । षट सप्र्ताष्टमेषु दणक्षिर्तो युग्मा युग्मा 
उत्तरर्तणस्त्रवगान् कुयात् सप्र्तदश दणक्षिर्तः पञ्चदशोत्तरर्तः ॥ ३ ॥ 
 

चवर्थया थरातं प्रत्येक नवव्या वशंाचं्या दो्ही बाजंूना एक वीट ठेवावी. पधहली वीट उत्तरेक ील 
(नवव्या) वशंाच्या मध्यभागी पूवेक े आधण इतर (अक्ष्णयास्तोमीया धवटा एकंदर वीस) उलट रीतीने 
ठेवाव्यात. अशाच रीतीने दहा स्पतृ धवटा ठेवाव्यात. पधहली वीट दधक्षणेक ील वशंाच्या मध्यभागी पूवेक े 
ठेवावी व इतर उलट रीतीने ठेवाव्यात. सहाव्या, सातव्या व आठव्या वशंातं दधक्षणेक े दोन धवटाचं्या 
जोड्या, उत्तरेक े तीन धवटाचंा गट, दधक्षणेक े १७ धवटा आधण उत्तरेक े १५ धवटा ठेवाव्यात. (३). 

 
पञ्चम्यामेकैका ंप्रािभृर्ताणधषु शेष ंछतदसाँ णवरािश्च यथाणर्तमात्राः षट्सप्र्ताष्टमेष्ट्वणभर्तो यथासंख्यम् 

॥ ४ ॥ 
पाचंव्या थरातं एक वीट, प्राणभतृ धवटाचं्या पाचंव्या जागी ठेवावी. उरलेल्या छ्दस् व धवराज या 

अधतमात्ापं्रमाणे (सयंानी धवटापं्रमाणे) त्याचंी जी सखं्या असेल त्याप्रमाणे सहा, सात व आठव्या वशंाचं्या 
दो्ही बाजंूना (त्या धवटा) ठेवाव्यात. (४). 
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अधेष्टकाणभः पूरणयत्वा दणक्षिर्तः प्राचीः स्र्तोमभागाः पणश्चमाश्च युग्मा 
उत्तरर्तणस्त्रवगातकुयादेकरत्रशरं्त। पश्चात् प्रत्यञं्च णत्रवगेि नाकसदं च पश्चात् पुरीषवत्या यावणदना 
सनाम्नीरुपशीवरीघृवर्तप्लुर्ता इणर्त यथासंख्यम् । रु्तरीयाणि मध्ये यथा प्रािभृर्तोऽणर्तमात्रा मध्यमाँ 
स्वयमारृ्तण्िासँणहर्तामुत्तरर्तस्रु्त णवकिीम् ॥ ५ ॥ 

अध्या धवटानंी उरलेला भाग भरल्यावर एकतीस स्तोमभाग धवटा दधक्षणेक े, पूवेक े, पधिमेक े 
दोघाचं्या जो ीने व उत्तरेक े धतघाचं्या गटाने ठेवाव्यात. पधिमेक े पधिमाधभमुख नाकसद धवटा धतनाचं्या 
गटाने ठेवाव्यात; आधण पधिमेक े मातीच्या धचखलासह धवटा ठेवाव्यात. ज्या धवटा ठेवतानंा ‘यावधद...’ 
याने सुरू होणारा म्त् म्हणतात त्या रुपशी धवटा त्याचं्या नावंासधहत (असलेल्या म्त्ाने) तुपातं बु वनू, 
त्याचंी जी संख्या असेल त्या संख्येत (पधंरा धवटा) त्या धवटा ठेवाव्यात. मधल्या एक चतुथांश भागातं 
प्राणभतृ धवटापं्रमाणे अधतमात्ा धवटा मध्यभागातंील स्वयमातृण्णाच्यासह ठेवाव्यात. धवकणी धवटा 
स्वयमातृण्णाच्या उत्तरेक े ठेवतात. (५). 

 
इणर्त सुपिवस्य । ६ ।     ॥ ४ ॥ 
ही झाली सुपणाची माधहती. (६). 

 
१०·२·५ 
 

यावर्ती शोषपाकाभ्याणमष्टका ऱ्हसरे्त कृर्ता । 
र्तावत्समणधकं कायव करिँ समणमछर्ता ॥ १ ॥ 
धवटा वाळताना व भाजताना धजतक्याने लहान होतात धततक्याने जास्त मापाचा धवटाचंा साचंा 

(करण) ज्याला योग्य मापाचं्या धवटा पाधहजेत त्याने करावा. (१). 
 

सदा च रत्रशकं भागणमष्टका ऱ्हसरे्त कृर्ता । 
र्तावत्समणधकं कायव करिँ समणमछर्ता ॥ २ ॥ 
नेहमीच धवटा (त्याचं्या मापाच्या) १/३० भागाने लहान होतात तेव्हा योग्य मापाच्या धवटा ज्याला 

पाधहजेत त्याने साचं्याचे माप तेव्हढ्याने (१/३० भागाने) जास्त घ्याव.े (२). 
 

एकैकं शर्तमध्यधं र्तदूर्त ँषड णभरङ् गुलैः । 
इष्टकाना ंपणरमािँ वैकृर्त ँयदर्तोऽतयथा ॥ ३ ॥ 
दी शें अंगुलातं सहा अंगुले धमळधवलेले असतात. जर धवटेचे माप याहून वगेळे असेल तर ते धवकृत 

(माप) होय (३). 
[भाजल्यानंतर १२×१२ = १४४ चौरस अंगुलाचंी वीट तयार होते]. 

 
नवाङ् गुलसहस्त्राणि दे्व शरे्त षोडशोत्तरे । 
अङ् गुलाना ंपणरमािँ व्यायामस्य रु्त णनर्तदशेत् ॥ ४ ॥ 
(गाहथपत्य अग्नी) ९२१६ चौरस अंगुले असतो. (९६×९६ अंगुले). तेवढ्यासाठी अंगुल व व्यायाम 

ह्याचंी मापे ठरधवली पाधहजेत (४). 
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इर्तरेषा ंरु्त णधष्ट्ण्याना ंसवेषामेव णनश्चयः । 
एकैकस्य सहसँ्त्र स्याच्छरे्त षण्िवणर्तः परा ॥ ५ ॥ 
इतर सवथ धधष्ट्ण्याचं्या बाबतीत हाच धनयम लागू होतो. (सूत् १०·२·५·१, २ व ३ प्रमाणे) प्रत्येक 

धधष्ट्ण्याचे (के्षत्िळ) १२९६ चौरस अंगुले (३६×३६ अंगुले) असते (५). 
 
एकादश सहस्त्राणि अङ् गुलानाँ शर्ताणन षट । 
शरं्त चैव सहस्त्रािा ंके्षत्रमग्नेकवधीयरे्त ॥ ६ ॥ 
अस्ग्नधचतीचे के्षत्िळ १११६०० चौरस अंगुले (ककवा ७¾ चौरस पुरुष) असते. (६). 
 
प्राकृर्त ँवैकृर्त ँवाणप के्षत्रमधाष्टमातर्तरे । 
पञ्चरव श ँणशरः कृत्वा र्तर्तः के्षते्र समावपेत् ॥ ७ ॥ 
प्राकृत ककवा धवकृत अस्ग्नधचतीचे के्षत्िळ ७½ चौरस पुरुष असते. त्यातं त्या के्षत्िळाचा १/२५ 

के्षत्िळ शीषाचे करून त्यातं ते धमळवाव े(म्हणजे अस्ग्नधचतीचे के्षत्िळ ७¾ चौरस परुुष येईल). (७). 
 
[७½ चौरस पुरुष = १०,८०० चौरस अंगुले. १११६००-१०८०० = ३६०० चौरस अंगुले. तेव्हा 

शीषाचे के्षत्िळ = ३६०० चौरस अंगुले व ६०×६० अंगुले ते असते. सूत् १०·२·१·१४]. 
 
शर्तातयष्टौ पदोनाणन पदानाणमह कीत्यवतरे्त । 
साङ् गस्य सणशरस्कस्य के्षतं्र के्षत्रणवदोणवदुः ॥ ८ ॥ 
शरीर व शीषासह अस्ग्नधचतीचे के्षत्िळ ८००-१ ( = ७९९) चौरसपद असते हे के्षत्िळ 

जाणणा्यानंा माधहती आहे. (८). 
 
आत्मा चरु्तःशर्तः कायवः पक्षौ कत्रशच्छर्तौ स्मृर्तौ । 
दशपुछे शरं्त चैव णशरः स्यात् पञ्चरवशकम् ॥ ९ ॥ 
आत्मा ४०० चौरस पद, पंख प्रत्येकी १३० चौरस पदाचें साधंगतले आहेत. पुच्छ ११० चौरस पद व 

शीषथ या के्षत्िळाच्या १/२५ इतके असते (३०·८ चौरस पद असते) (९). 
 
[एकंदर के्षत्िळ ८०० चौरस पद येते. येथे १ पद = १२ अंगुले हे पदाचे प्रमाण धरले आहे.] 
 
एकरस्त्रशस्त्रयरस्त्रशैववगगः पञ्चाशकैरणप । 
असंभवत्सु वगेषु णद्वधा णभदे्यर्त इष्टका ॥ १० ॥ 
३१ (चौरस अधथपुरुषाचे) ३३ आधण ५० चे गट होतात. जर ते होऊ शकत नसतील तर धवटेचे दोन 

तुक े करावते. (१०).? 
 
इष्टकाऱ्हासवृणद्धभ्या ंदृढासु शर्तकेषु च । 
मणर्तमाणनष्टका भागैमवतत्रात् संनाशयेणदर्ती ॥ ११ ॥ 
मजबूत धवटाचंी मापे कमी ककवा जास्त झाली असतील तर शभंर धवटाचं्या नंतर एक वीट म्त् 

म्हणून बुधद्धमान माणसाने नष्ट करावी. (११).? 
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चरु्तरसे्त्र पृष्टौ वाणप पक्षपुछणशरेष्टकाः । 
णदक्र्तोऽपधानँ लोकाि र्तथा लोकस्रु्तलुप्यरे्त ॥ १२ ॥ 
पंख, पुच्छ आधण शीषथ याचं्यावरील धवटा चौरस असतात. (अस्ग्नधचतीच्या) धरकाम्या धदशानंा 

धवटानंी भरून तेथील धरकामेपणा नष्ट करतात. (१२).? 
 
अध्यात्मणन ह णवजे्ञयमुपधानँ णविानर्ता । 
रथंर्तरबृहिोकैरतय ंगायत्रयाणज्ञयःै ॥ १३ ॥ 
रथंतर, बृह्, लोकेष्टका, इतर, गायत्, यज्ञायधज्ञय या धवटाचं्या जागाधंशवाय आत्म्यातं धवटा कशा 

रचावयाच्या हे बुधद्धमान माणसासं माधहती पाधहजे (१३). 
 
यिुष्ट्मर्तीनाँ संख्या रु्त सवासा ंचैव णनणश्चर्ता । 
एकैकस्या ंणचर्तौ वाणप र्ता ंमे णनगदर्तः शृिु ॥ १४ ॥ 
ज्या धवटा मंत्ासंधहत मा ंावयाच्या (यजुष्ट्मती) त्या सवांची संख्या धनधित ठरलेली आहे. धचतीच्या 

प्रत्येक थरातं त्याचंी संख्या धकती असते ते मी सागंतो, ऐक (१४). 
 
षडशीणर्तः शरं्त त्वाद्याः णद्वर्तीया दशसप्र्तणर्तः । 
त्रयोदश रृ्तर्तीया स्याच्छरं्त चाहुमवनीणषिः । 
 
चरु्तथी शर्तमेका स्यात् णत्रस्त्रशै्चवेष्टकाः स्मृर्ताः । 
शर्ताणन णत्रणि पञ्चाशत् षट्चैव णचणर्तरुत्तमा ॥ १५ ॥ 
पधहल्या थरातं १८६, दुस्या थरातं ८०, धतस्या थरातं ११३ समंत् धवटा असतात असे बुधद्धमान 

माणसे सागंतात. चवर्थया थरातं १०१ आधण तीन धवटा व पाचंव्या थरातं ३५६ धवटा उत्तम धचतीत साधंगतल्या 
आहेत (१५). 

 
एर्ताः सवा यिुष्ट्मत्यो याणभरस्ग्नः प्रसूयरे्त । 
शेष ंलोकंपृिाणभस्रु्त णचर्तीनामणभपूरयेत् ॥ १६ ॥ 
या सवथ धवटा समंत् (यजुष्ट्मती) आहेत. यानंी अस्ग्नधचती बाधंतात. धचतीचा उरलेला भाग 

लोकंपृणा धवटानंी भरून काेतात. (१६). 
 
एर्ताः सवा समाम्नार्ताः यिुयावत् प्रवर्तवरे्त । 
र्तदेर्तणद्ध सहसँ्त्र स्याच्छकव राणभः सहोच्यरे्त ॥ १७ ॥ 
या सवथ समंत् धवटा, ज्याचं्यामुळे यज्ञ प्रवर्मतत होतो, त्या पूवीपासून (रुेीप्रमाणे) साधंगतल्या 

आहेत. दग ाचं्या गोट्यासंह त्या एक हजार आहेत असे सागंतात. (१७). 
 
एर्ता उपणहर्ताः सम्यग् धेनवस्रु्त प्रिायतरे्त । 
अमुस्ष्ट्मन् यिमानाय कामातदुह्यणर्त सववशः ॥ १८ ॥ 
या धवटा जर व्यवस्स्थत ठेवल्या तर त्या (जणूकाहंीं) गाई म्हणून धजव्त होतात आधण याचं्यापासून 

यजमानाच्या सवथ इच्छा पुरधवल्या जातात. (१८). 
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षकष्ट प्रिापरर्त वेद यो णह सँवत्सरः स्मृर्तः । 
गछणर्त ब्रह्मिो लोकं नाकं ब्रध्नस्य णवष्टपम् ॥ इणर्त॥१९ ॥ ॥ ५ ॥ 
प्रजापधत जो संवत्सर आहे तो साठ आहे हे ज्याला माधहती आहे तो ब्रह्मण लोकाला, स्वगाला, 

सूयापयथ् त जातो. (१९). 
 

इत्युत्तरेष्टकँ समाप्र्तम् । 
उत्तरेष्टक समाप्र्त झाले. 

१०·३·१ 
 

वैष्ट्िवे या प्रमेयाय शुल्बणवद णभश्च सववशः । 
संख्यारृ्तभ्यः प्रवक्रृ्तभ्यो नमो भरतर्तो ये मसे । 
इदं भूम्या भिामहे या नो मानकृर्ताणमव । 
यणज्ञय ंमानमुत्तमँ वधवमानँ स्वे दमे ॥ १ ॥ 
संख्याचंी माधहती असलेले, शुल्बाधवषयी ज्यानंा पूणथ ज्ञान आहे त्या सवांना नमस्कार असो. या 

जागेचे, जी आपली आहे, धतचे तुक े करण्यासाठी धतचे माप घेतात. जेथे धवष्ट्णुयाग करावयाचा तेथे जे माप 
घेतले जाते ते सवोत्तम असून ते माप घेणा्याची भरभराट होते. (१). 
 

स्पष्टा भूणमऋव िुः शङ् कुमौञँ्ज शुल्बमबतधुरम् । 
णचत्रादौ नाकृणर्तः काया णर्तथयकँृ्ष वरुिशुभम् ॥ २ ॥ 
जमीन समतल, शकूं सरळ व गाठंी नसलेली मंुजाची (एक प्रकारचे गवत) दोरी असावी. धचत्ाधद 

नक्षत्ावरून पूवथ धदशा शोधली असता ंआकृतीची गरज नाही. ती धतथी व ते नक्षत् वरुण (यागाकधरता?) 
शुभ असतात. (२). 
 

सवाः प्रागायर्ता वेद्यः करिँ यस्कदेणहकम् । 
अधेनाववसम ँसववमुछेदो िानु पञ्चकम् ॥ ३ ॥ 
सवथ वदेी पूवाधभमुख असाव्यात. धवटा यस्काच्या शरीरासारख्या (?) असतात. त्याचंी जा ी अधथ 

अवथ असून पाचं धवटाचंी जा ी एक जानु असते. (३). 
[अवथ = ६ अंगुले] 
 
मध्यमेऽधवमृर्तव्याना ंनाकसत्पञ्चचूडयोः । 
करिाद्यथवमुणद्दश्य के्षत्रमधाष्टमान्नरः ॥ ४ ॥ 
मधल्या थरातंील ऋतव्य, नाकसद व पचंचू  धवटाचंी उंची वर धदलेल्या धवटाचं्या उंचीच्या धनम्मे 

असते. धचधत रचावयाची जागा ७½ चौरस पुरुष असावी. (४). 
 
अनः णसदँ्ध हणवधानं पात्रणसद्धाः खराः खराः । 
चात्वालः पशुणभः णसद्धो हणवर्तभः सास्ग्नकाः खराः ॥ ५ ॥ 
गा ीमुळे हधवधान मण् प धसद्ध होतो; यज्ञीय पात्ामुंळे खर (धधष्ट्ण्या) धसद्ध होतात; पशूमुंळे 

चात्वाल धसद्ध होतो व हवींनी अग्नीसधहत वदेी धसद्ध होतात (५). 
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मण्डलाधं चरु्तःस्त्रस्क्र्त रस्त्नना ंणवणहर्ताः खराः । 
अरस्त्नघवन एरे्तषा ंभूयस्त्वे भूयसी णवधौ ॥ ६ ॥ 
रत्नींची धधष्ट्ण्या (खर) वतुथळाकृधत ककवा चौरसाकृधत असावी. धतचे घनिळ एक अरस्त्न असते. 

जर धधष्ट्ण्या मोठी असेल तर घनिळ जास्त घ्याव.े (६). 
 
[रत्नीन् म्हणजे राजघराण्यातंील माणसे.] 
 
पुववश्चरु्तणवशंणर्तभागे लेख्यश्चरु्तवव ँशैराणलणखर्तस्रु्त पणश्चमः । 
स्याद्दणक्षिे ऽ ष्टणद्वगुिेन लेख्यरस्त्रशदणभरायम्य हरेत्त ुरायम् ॥ ७ ॥ 
वदेीच्या पूवेक ील बाजूवर २४ रेघा असाव्यात. पधिमेक ील बाजूवर चार वशं असावते 

दधक्षणेक ील बाजूवर १६ रेघा असाव्यात परंतु त्या धतसापयंत वाेवनू वदेीची आंखणी करावी. (७). 
 
[ही वदेी कशाकधरता आहे ते धदलेले नाही त्यामुळे या सूत्ाचा अथथ समजणे अवघ  आहे]. 
 
उदक्प्रक्रम्य चात्वालँ शाणमतं्र प्रक्रमे र्तर्तः । 
भूयस्र्तत्पशुभूयस्त्वे वृणद्धरुत्तरर्तो भवेत् ॥ ८ ॥ 
उत्तरक े जाऊन चात्वाल (खड्डा) करावा. नंतर एक प्रक्रम अंतरावर शाधमत् (पशुश्रपकाचा 

अग्नी) असावा. ही शाधमत् वदेी जर पुष्ट्कळ पशु असतील तर मोठी करावी. मोठी करताना ती उत्तरेक े 
वाेवावी. (८). 

 
आयामबाहंु णनणक्षप्य णवस्र्तरस्रु्त र्तथा पृथक् । 
सो ऽध्यधं गुियेद्रारश स सववगुणिर्तो घनः ॥ ९ ॥ 
एक बाहू लाबंी घेऊन, रंुदी धनराळी एक बाहू घ्यावी. यांच्या गुणाकाराला दी ने गुणले (१×१×१½ 

बाहू) की शाधमत् वदेीचे घनिळ येते. (९). 
 
आयाममायामगुिँ णवस्र्तारँ णवस्र्तरेि रु्त । 
समस्य वगवमूलँ यत् र्तत्किव र्तद णवदोणवदुः ॥ १० ॥ 
(काटकोन धत्कोणातं) लाबंीला लाबंीने गुधणले व रंुदीला रंुदीने गुधणले व त्याचंी बेरीज करून 

धतचे वगथमूळ काेले तर कणथ धमळतो असे जाणते सागंतात (१०). 
 

श्रविाणभणिर्तोबवहुलाणर्तष्ट्ययोवा । 
णचत्रास्वात्योरतर्तरे ऽप्स्वस्ग्नना वा ॥ ११ ॥ 
श्रवण आधण अधभधज्, बहुल (पनुवथसू) आधण धतष्ट्य, ककवा धचत्ा आधण स्वाती या ता्याचं्या 

अंतराच्या मध्यभागी पाणी ककवा धदव्याने पूवथधदशा नक्की करता येते. (११). 
 

नक्रं्त प्राचीभास्कारश्रायमाहुः । शङ् कुणलप्रे्तमण्डले प्राक्पराक्चेणर्त । १२ । ॥१ ॥ 
रात्ी पूवथधदशलेा सूयाचा आश्रय असतो असे म्हणतात. शकुंभोवती असलेल्या वतुथळाने पूवथपधिम 

धदशा नक्की करतात. (१२). 
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१०·३·२ 
 

ितमना रोगहीनो वा यिमानो भवेद्यणद । 
कथं र्तत्र प्रमािाणन प्रयोक्र्तध्याणन करृ्तवणभः ॥ १ ॥ 
यजमान ज्मतः च ककवा रोगामुळे उंचीने लहान असेल तर तेथे कोणते व कसे प्रमाण घ्याव.े (१). 
 
यदु्यरुर्ततरु्तः केशो वास्रृ्तर्तः सषवपो यवशै्चव षड गुणिर्तः । 
षड गुणिर्तो भवणर्त नरस्याङ् गुलं माने र्तद द्वादशकं प्रादेशणमत्याहुः ॥ २ ॥ 
कमळाचा पराग, जा  केस, सषथप (मोहरीचा दाणा) आधण यव हे सवथ परस्पराचं्या सहापट मोठे 

आहेत. यवाच्या सहापट मनुष्ट्याची अंगुली असते. बारा अगुंलाचंा एक प्रादेश होतो असे सागंतात. (२). 
 
र्तद्द्द्वय ंस्मृर्तो ऽरस्त्नः प्रक्रमो ऽरस्त्नसमः स णद्वः प्रादेशो भवेणिणर्तषु ॥ ३ ॥ 
दोन प्रादेशाचंी एक अरस्त्न असते. प्रक्रम अरस्त्न येव्हेा असतो व धचतीच्या (मोजणीकधरता) तो 

दोन प्रादेशानंी होतो (३). 
 
अध्यधाङ् गुलहीनाश्चत्वारः प्रक्रमा भवेणन्नयर्ताः ॥ ४ ॥ 
चार प्रक्रम हे दी  अंगुलानंी लहान असतात. (४). 
 
र्ततै्रकादश यपूाश्चत्वारश्चरु्तरुत्तराः सत्ते्र सत्ते्र ॥ ५ ॥ 
तेथे ११ यूप असतात व प्रत्येक सत्ाला ते चार चार पटीने (कीं चारानंी?) वाेत जातात. (५). 
 
एकस्याँ वेद्यामस्ग्नद्वयणमष्टकाणरक्रं्त भवणर्त । पृथगर्तो वेणदः चेत् पृथगस्ग्नः क्लृप्र्तः ॥ ६ ॥ 
एका वदेीवरती धवटेधशवाय दोन अग्नी असतात. जर धनरधनराळ्या वदेी असतील तर अग्नी देखील 

वगेळा करावा (६). 
 
रवशत्यङ् गुलः शरं्त णनयर्तः प़ञ्चारस्त्ननवरो दशपदो वा । हीनाणर्तणरक्र्तयुक्त्या देहे देहे प्रमािं रु्त ॥ ७ 

॥ 
पुरुष १२० अंगुले ककवा पाच अरस्त्न ककवा १० पद इतका धनयधमत केला आहे. परंतु धनरधनराळ्या 

देहापं्रमाणे पुरुषाची लाबंी कमी जास्त असते. (७). 
 
षडशीणर्तयुवगमुक्र्त ँसाष्टादश उच्यरे्त त्वक्षस्र्ततत्रसमसमस्रं्त द्वयुिं रथमीषा ंव्यवासस्तर्त ॥ ८ ॥ 
युग ८६ अंगुलाचें सागंतात. अक्ष १८ अंगुले (१०४ अगुंले) जास्त असते असे सागंतात. तेथे 

त्त्ाप्रमाणे दोन घोड्याचं्या बनधवलेल्या रथाचे दोन भाग ईषामुळे होतात. (ककवा असेही म्हणता येईल–
त्याचंी बेरीज करून दोन काेून टाकले असता (८६ + १०४-२ = १८८ अंगुले) रथाची ईषा येते) (८). 

 
मण्डलमथ चरु्तरसं्त्र मण्डलं च यः कुयात् र्तस्येमं करिणवकध र्तणद्वदामुदाहृरं्त श्रृिुर्त ॥ ९ ॥ 
वतुथळाचा (समके्षत्) चौरस करण्यासाठी आधण वतुथळ काेण्यासाठी, त्याची माधहती असलेले 

धविान जी रीत सागंतात ती ऐका. (९). 
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मण्डलणवष्ट्कम्भसमणस्त्रभुिादवलम्बकश्चरु्तः स्त्रस्क्र्तः प्रागायर्तात् णत्रभागात् किात् स मण्डलं भवणर्त 
॥ १० ॥ 

चौरसाची कोटी (अधथकणथ) पूवेक े आणली असता धतचा जो भाग चौरसाच्या बाहेर येतो त्याचा 
धतसरा भाग चौरसाच्या धनम्म्या बाजूत धमळवनू त्या धत्ज्येने वतुथळ काेाव े(ते धदलेल्या चौरसाच्या समके्षत् 
असते) (१०). 

 
पुरुषः पुरुषं कुयात् र्तस्याक्ष्िया णद्वपुरुषं भवेिरु्तरस्र्तस्याप्यक्ष्िया द्वाभ्याँ वा स्याश्चरु्त:-पुरुषम् ॥ ११ 

॥ 
पुरुषाने एक चौरस पुरुष (के्षत्िळ) करता येते. त्याच्या कणाने दोन चौरस पुरुष (के्षत्िळ) 

करता येते. त्याच्या कणाने चार चौरस पुरुष (के्षत्िळ) येते ककवा दोन पुरुषानंी चार चौरस पुरुष 
(के्षत्िळ) धमळते. (११). 

 
णद्वपुरुषः करिी श्रोिी बाहुस्रु्त णद्वगुिो भवेत् कत्रकुण्ठवत् त्र्यवलम्बकः र्तर्तो यश्चरु्तरसे्त्र द्वाष्टमाः 

पुरुषाः ॥ १२ ॥ 
(अलजधचतीच्या आत्म्याची) लाबंी दोन पुरुष, श्रोणी दोन बाहू (४२×२ = ८४ अंगुले, सूक्ष्मदृष्ट्ट्या 

८४·८ अंगुले) घेऊन त्यातूंन जर दोन समधिभजु काटकोन धत्कोण काेून टाकले तर त्यानंी (त्या 
धत्कोणानंी) होणा्या चौरसाचे के्षत्िळ २/८ चौरस पुरुष असते (१२). 
 

 

[६० अंगुले× ६० अंगुले × ८४·३ अंगुले या बाजंूचा 
धत्कोण. याचे के्षत्िळ ½ × ६०/१२० × ६०/१२० = ⅛ 
चौरस पुरुष. तर दोन धत्कोणाचें के्षत्िळ २/८ चौरस 
पुरुष.] 

 
णवष्ट्कम्भः पञ्चभागश्च णवष्ट्कम्भणस्त्रगुिश्च यः । 
स मण्डलपणरके्षपो न वालमणर्तणरच्यरे्त ॥ १३ ॥ 
वतुथळाच्या व्यासाचे पाच भाग करून त्या प्रत्येक भागाचे तीन भाग करून (म्हणजे एकंदर पंधरा 

भाग करून त्यातूंन दोन भाग वजा केले असता)ं समके्षत् चौरसाची बाजू धमळते. यातं एका केसाचीही चूक 
होत नाही (१३). 

 
[वतुथळाचा व्यास = क्ष अंगुले, त्याचे के्षत्िळ = २२/७ × क्ष२/४ = ११/१४ क्ष२. 
चौरसाची बाजू = १३/१५ क्ष, चौरसाचे के्षत्िळ = १६९/२२५ क्ष२. 
वतुथळाचे के्षत्िळ = ११/१४ क्ष२ = १७७/२२५ क्ष२ 
∴ के्षत्िळातील चकू = (१७७/२२५ – १६९/२२५) क्ष२ = ८/२२५ क्ष२.]. 

 
दशधा णछद्य णवष्ट्कम्भं णत्रभागानुद्धरेत्तर्तः । 
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रे्तन यिरु्तरसं्त्र स्यातमण्डले र्तदपप्रणथः ॥ १४ ॥ 
वतुथळाच्या व्यासाचे १० भाग करून त्यातून तीन भाग काेून टाकले असता जो चौरस तयार होतो 

त्याचे के्षत्िळ प्रधध काेून टाकलेल्या वतुथळाइतके असते. (१४). 
 

[वतुथळातं बसणा्या मोठ्यातं मोठ्या चौरसाचे के्षत्िळ काेावयाची ही रीत आहे. 
वतुथळाचा व्यास २ क्ष समजू. या सूत्ाप्रमाणे चौरसाच्या बाजूची लाबंी = ७/१० × २ क्ष = १·४ क्ष 

आकृतीत अइआई हा वतुथळातंील चौरस. अआ = २ क्ष. ∠ अईआ हा काटकोन आहे. 
∴ अआ२ = अई२ + आई२ परंतु अई = आई 

∴ अआ२ = २ अइ२ = ४ क्ष२ ∴ अइ = √२क्ष = १·४१ क्ष.] 
 

 
 

चरु्तरसं्त्र नवधा कुयाद धनुः कोट्याणस्त्रधणत्रधा । 
उत्सेधात्पञ्चम ँलुम्पेत्पुरीषेिेह र्तावत्समम् ॥ १५ ॥ 
चौरसाचे नऊ लहान चौरसातं धवभाग केले असता या चौरसाच्या पधरगत वतुथळाचा चौरसाच्या 

बाहेर जो भाग येतो (प्रधध) त्याचे तीन भाग करावते. (चौरसाचे नऊ लहान चौरस करण्यासाठी ज्या रेघा 
आंखल्यातं त्याच वाेवनू) या वाेधवलेल्या रेघेतून पाचवा भाग ओल्या मातीसह काेून टाकून आलेली 
लाबंी धत्ज्या घेऊन वतुथळ काेले असता ते वतुथळ प्रथम चौरसाच्या समके्षत् असते. (१५). 

 
[अम = क्ष; अइ = २ क्ष, अई = √२ क्ष; प ब = ½ इई = १/√२ क्ष 
∆िबम मध्ये िम२ = िब२ + बम२;  
२ बम२ = मभ२ = ⅑ क्ष२,  
क्ष२ = िब२ + १/१८ क्ष२ 
िब२ = क्ष२ – १/१८ क्ष२ = १७/१८ क्ष२ 
∴ िब = √१७/१८ क्ष 
पफ = फब-पब = √१७/१८ क्ष-१/√२ क्ष. 
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पि – ⅕ पि = क्ष (√१७/१८ - √½) – क्ष/५ (√१७/१८ - √½) 
वतुथळाची धत्ज्या = पब + ४/५ पि = क्ष/√२ + (४क्ष/५) (√१७/१८ – √½) = ०·९१८७ क्ष.] 
चौरसाचे के्षत्िळ = २ क्ष२. वतुथळाचे के्षत्िळ = π (०·९१८७)२ = २·६२६ क्ष२] 

 
चरु्तररस्त्नवा नरः णसकर्ताकरिे त्वधव भुिः प्रणदश्यरे्त ॥ १६ ॥ 
ककवा एक पुरुष चार अरत्नींचा होतो व वाळू आधण धवटाकंधरता मनुष्ट्याचा धनम्मा बाहू (२१ अंगुले) 

वापरतात. (१६).? 
 
करिाणन र्तर्तोऽस्याः कारयेत् णत्रचरु्तःपञ्चणत्ररणभपयवस्य यच्छुभं चयनेषु णवणधः 

पुरार्तनैऋव णषणभयोऽणभणहर्तश्च णनत्यशः ॥ १७ ॥ 
नंतर वदेीच्या बाजू तयार करण्याकधरता तीन, चार आधण पाचं प्रक्रम लाबंी चार व पाचं वळेा 

वाेवावी. अस्ग्नधचती रचण्याकधरता हा शुभ धनयम पुरातन ऋषींनी नेहमीच धदलेला आहे (१७). 
 
[दोन काटकोन धत्कोण कखग व कघग १२, १६ व २० प्रक्रम बाजंूचे काेावते. १६ प्रक्रमाचंी बाजू 

(कग) दो्ही धत्कोणाकंधरता एकच असावी अशा धरतीने वदेीची पूवे-क ील २४ प्रक्रमाचंी बाजू धमळते. 
दुसरे दोन काटकोन धत्कोण चछग व जछग १५, २० व २५ प्रक्रम बाजू असलेले काेावते. २० प्रक्रमाचंी 
बाजू (छग) एकच असावी. अशा धरतीने वदेीची पधिमेक ील ३० प्रक्रमाचंी बाजू धमळते. प्राची (१६ + २०) 
= ३६ प्रक्रमाचंी धमळते. (सूत् १०·१·३·४ पहा) ]. 
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पणरलेखनमानसंचयवै्यवत्यासैः पणरमाि संपदा वेद्यः सवाः प्रमािैरायामेन च णवस्र्तरेि च णममीयात् 
॥ १८ ॥ 

सवथ वदेींची मोजणी, धनरधनराळ्या मापानंी आधण त्याचं्या उलट मापानंी, त्याचप्रमाणे त्याचंी 
पधरधमधत जाणनू घेऊन, धतच्या लाबंीने व रंुदीने करावी (१८). 

 
[वदेीची लाबंी, रंुदी वगैरे मापे माधहती असल्यावर, धतच्या कणाचे माप, पधरधीचे वगैरे माप माधहत 

करून घ्याव े म्हणजे लाबंी रंुदीच्या सहाय्याने वदेी आखल्यावर ती बरोबर आखली आहे की नाही ते या 
कणथ, पधरधी वगैरेंचे माप घेऊन अजमावता येईल.] 

 
चरु्तरस्त्रसँपदा द्वयायामसमापनाः स्मृर्ता पञ्चाङ् ग्याथ वा पुरार्तनैयाः पूवगऋव णषणभः प्रदर्तशर्ताः ॥ १९ ॥ 
योग्य ते चौरस काेून दुप्पट लाबंी धमळवावी ककवा पचंागंी (पाचं खुणा असलेल्या) दोरीच्या 

सहाय्याने जसे पूवी पुरातन ऋषींनी साधंगतले आहे त्याप्रमाणे (ती लाबंी) धमळवावी (१९). 
[सूत् १०·१·१·११ ककवा १०·३·२·११, १०·२·१·४ पहा] 
 
यशै्चष णवणधमवयाकृर्तस्र्ततै्रषा णमथुनात्समम् । 
पञ्चाङ् गी र्तावर्ती रजु्जयवया सवव णममीमहे । 
ऋरे्त कङ् कालिश्येनाँस्रे्तषाँ वक्ष्याणम लक्षिम् ॥ २० ॥ 
धदलेल्या प्रमाण लाबंीच्या दुप्पट लाबंीची पंचागंी दोरी तयार करून, कंक, अलज व श्येन 

याचं्याधशवाय कुठल्याही वदेीची आखणी धतने (त्या दोरीने) कशी करावी त्याच्या खुणाचंी मी शोधलेली 
कृधत सागंतो (२०). 

 
इय ं णमर्ता या समयाधवलक्षिा र्तर्तश्चरु्तथे भवे णन्नराञ्छनं र्तर्तोऽधवणशष्टा णवस्र्तारसमा चयस्य । 

यत्तर्तश्चरु्तः-कुष्ठणमहानया चरेत् ॥ २१ ॥ 
(वदेीची प्राची १ पुरुष = ५ अरस्त्न आहे म्हणनू दोन परुुष लाबंीची) मोजलेली ही दोरी घेऊन 

(कख) धतच्या मध्यभागी (ग) खूण करावी. तेथून (पूवेक ील) चवर्थयाभागावर धनराछंनाची खूण (न) 
करावी. नंतर वदेीच्या रंुदीच्या धनम्मे अंतरावर खूण (छ) करावी. या दोरीच्या सहाय्याने चौकोन आखावा. 
(२१). 

 
प्राचीमथायामसमा ंणनदध्यात् पाशौ णनखतयादथ मध्यमं च ॥ २२ ॥ 
प्राचीच्या लाबंी इतकी दोरी (कग) ठेवावी. दोरीच्या टोकापंाशी व मध्यभागी गाठंी माराव्यात 

(२२). 
 
उतमुि पश्चादथ मध्यमे र्तत्प्राग्दणक्षिायम्य णनराञ्छनेन णवस्र्तारर्तोऽधे णनखनेर्त शङ कंु । 

प्रत्यक्र्तथोत्तरमध्यमे च । स वासुवेदीषु ॥ २३ ॥ 
पधिमेक ील टोकापंासून (ख) दोरीचे टोक काेून घेऊन ते टोक मधल्या खुणेपाशी (ग) बाधंाव.े 

नंतर दोरी धनराछंनापाशी धरून पूवथ-दधक्षणेक े ताणावी (न'). या दोरीवरती (कन') वदेीच्या रंुदीच्या 
धनम्मे लाबंीवर असलेल्या खुणेपाशी (छ म्हणजे च) शकूं ठोकावा. (अशाच धरतीने उत्तरपूवेक ील वदेीचा 
अंस (त) धमळवावा). याच धरतीने दधक्षण-पधिम व उत्तर-पधिम बाजूला (ट व ठ येथे) शकूं ठोकावते. ही 
रीत वासुवदेीकधरता वापरतात. (२३). 
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अथ मानमेर्तच्रोण्या ंरु्त पाशोद्धरिं णक्रयेर्त ॥ २४ ॥ 
नंतर मापाप्रमाणे श्रोणी धमळधवण्यासाठी दोरीच्या गाठंी थोड्या पुेे सरकवाव्यात (२४). 
[ट व ठ याचें ग पासून अतंर ३० अंगुले नसून ४० अंगुले आहे, म्हणून ही सूचना] 
 
असँश्रोण्योर्तलखेर्त णदकू्ष लेखाः शङ् कू णनहतयात् समरेषु रे्तषु । रे्तभ्यः समतर्तात् पणरलेखयेत् ॥ २५ ॥ 
श्रोणी मध्यकबदू समजून व श्रोणी व अंस याचं्यातील अंतराने (उत्तरेक े व दधक्षणेक े) वतुथळखं  

काेावते. तसेच अंस मध्यकबदू घेऊन कराव.े वतुथळखं  जेथे परस्परासं छेदतात त्या दोन कबदंूवर (एक 
दधक्षणेक े व दुसरा उत्तरेक े) शकूं ठोकावते. हे दोन कबदू के्द्र समजून असं व श्रोणी (उत्तरेक ील व 
दधक्षणेक ील) वतुथळखण् ानंी जो ावीत (२५). 

 
[सूत् १०·१·१·४-६ येथील वदेीची प्राची ४ अरत्नींची व वर धदलेल्या वदेीची प्राची ५ अरस्त्न आहे 

येव्हेाच या दोन वदेींत िरक आहे.] 
 
यदै्यणष्टका नोभौ णलखेर्त णशष्टौ ॥ २६ ॥ 
जर वदेी धवटानंी रचली असेल तर उरलेल्या दो्ही बाजू (पूवथ व पधिम) वतुथळखण् ानंी काेू नयेत 

(२६). 
 
पूवे णत्रभागे त्वपरे च णसद्धोपस्स्थर्तावुत्करदणक्षिाग्नी ॥ २७ ॥ 
पूवथक ील व पधिमेक ील धतस्या भागावर अनुक्रमे उत्कर व दधक्षणाग्नी धबनचूक काेावते 

(२७). 
[सूत् १०·१·१·९ व १० पहा]. 
 
अथातयदस्य पणरलेखनं रु्त मध्ये भवेद णदशु नवाङगुलेनेणर्त । २८ । ॥ २ ॥ 
नंतर दुसरा चौरस मध्यभागी काेून त्याच्या चारी धदशानंा (कोप्यावर) नऊ अंगुले व्याची वतुथळे 

काेावीत (२८). 
[ही उपरवाकधरता कृधत आहे. बौधायन शुल्बुसूत्ाप्रमाणे सू. १·१० वतुथळाचंा व्यास १२ अंगुले 

असतो.] 
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प्रमािाधव रु्त षष्ट्टू्यनं णवशेष इणर्त संणज्ञर्तम् । 
णवशेषश्च प्रमािं च प्रमािस्याज्ञया भवेत् ॥ १ ॥ 
प्रमाणाच्या धनम्म्यातून ६० वजा करून जे उरते त्याला धवशषे अशी संज्ञा आहे. धवशषे आधण प्रमाण 

हे प्रमाणावर अवलंबून आहेत (१). 
 
[प्रमाण दोन पुरूष = २४० अंगुले असेल तर धवशषे = २४०/२-६० = ६० अंगुले]. 
 
प्रमािाधवमतयत्स्यात्पाशषष्ठे सचरु्तर्तवशे लक्षिं करोणर्त र्तणन्नराञ्छनमक्ष्िया णर्तयवङ् मानी शेषः । 

पाशादधवशये श्रोिी द्व ... ... ॥ २ ॥ ...... 
प्रमाणाची दुसरी अधी बाजू धनराळी असते. तेथे गाठंीपासून पुरुषाचा सहावा भाग, पुरुषाच्या १/२४ 

भागासंह घेऊन (१२०/६ + १२०/२४ = २० + ५ = २५ अंगुले) तेथे खूण करावी. ती धनराछंनाची खूण. 
धतयथङ् मानी वजा केल्यावर अक्ष्णया उरते. गाठंीपासून अध्या अरस्त्नवर ती दोन श्रोणी ... (२). 

 
[येथे प्रमाण दोरी दोन पुरुष आहे; ती जर एक पुरुष असती तर धवशषेाची व्याख्या पुरुषाचा धतसरा 

भाग त्याच्या १/१२ भागासह अशी धदली असती. √२ = १ + ⅓ + १/३×४. बौधायन शुल्बसूत्ाप्रमाणे 
धवशषेाची व्याख्या याच्याहून अधधक अचकू आहे कारण त्यातं पुेे १/३×४×३४ हा भाग वरील संख्येतून वजा 
केला आहे; सूत् १·६१] 
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...... ... चाग्नीध्रणमहोपणदश्यरे्त ॥ ३ ॥ 

... आधण येथे आग्नीध्र मण् पाची माधहती धदली आहे. (३). 
[हस्तधलधखतातंील सूत् २ व ३ मधील भाग समजत नाही.]. 
 
अग्नेयवदक्ष्ियामानं र्तस्य चैव र्तदक्ष्िया । 
र्तदाश्वमेणधकँ णवद्यादेकरवशणद्वधौ ऽथ वा ॥ ४ ॥ 
अस्ग्नधचतीच्या (७½ भागाच्या) अक्ष्णयाइतकी आग्नीध्रमण् पाची अक्ष्णया असते. ही अक्ष्णया २१½ 

चौरस पुरुष के्षत्िळाच्या अश्वमेधाच्या अस्ग्नधचतीच्या मापाकधरता वापरता येईल (४). 
 
[आग्नीध्रमण् पाची बाजू सूत् १०·१·३·३ प्रमाणे १४४ अंगुले असते. अस्ग्नधचतीचे के्षत्िळ १०½ 

चौरस पुरुष धरले व त्याला ७½ ने भागले तर के्षत्िळ येते २/१५ × २१/२ = ७/५ चौरस पुरुष = २०१६० 
चौरस अंगुले. या चौरसाच्या बाजूची लाबंी येते १४२ अंगुले. तसेच २/१५ × ४३/२ = २१३/१५ चौरस पुरुष = 
४१२८० चौरस अंगुले. या चौरसाची बाजू २०३·२ अंगुले लाबंीची येते. व १४४ अंगुले बाजू असलेल्या 
चौरसाची अक्ष्णया २०३·६ अंगुले येते.]. 

 
पुरुषस्स्र्तयवग्भवेद्यदनुशधा यो णमर्तः । 
र्तस्य किेन यत्के्षतँ्र णवद्यादेकादशं रु्त र्तत् ॥ ५ ॥ 
पुरुषाच्या दहाव्या भागाइतकी (१२ अंगुले) बाजू असलेल्या चौरसाच्या अक्ष्णया वरील के्षत्िळ 

(१७ अंगुले) हे (सूत् ४ मध्ये धदलेल्या) आग्नीध्रीय मण् पाच्या अक्ष्णयाच्या ११ वा भाग असते. (५). 
 
[वस्तुतः ११ वा भाग नसून १२ वा भाग असते. १७ × १२ = २०४ अंगुले]. 
 
उभौ बाहु नशक्ष्िा ंरु्त नरस्स्र्तयवक्र्तदक्ष्िया । 
एकोिर्तानैकशर्ताद बाहुवृद्धया णववधवयेत् ॥ इणर्त ॥ । ६ ।  ॥ ३ ॥ 
दोन बाहू (८४ अंगुले) हा अधथपुरुष लाबंीच्या चौरसाचा कणथ असतो. (६०२ + ६०२ = ८४·८२). 

दोन बाहू लाबंीच्या चौरसाचा कणथ एक पुरुष लाबं असतो. (८४·८२ + ८४·८२ = १२०२) अस्ग्नधचतीचे 
के्षत्िळ एक चौरस पुरुषाने वाेधवण्यासाठी एक चौरस बाहू अस्ग्नधचतीच्या (प्रत्येक भागाकधरता) 
धमळवावा अशा धरतीने १०१½ चौरस पुरुष के्षत्िळापंयंत अस्ग्नधचतीची वाे करावी. (६). 

 
[एक चौरस पुरुषाला ७½ ने भागले तर प्रत्येक भाग २/१५ चौरस पुरुष = १९२० चौरस अंगुले 

येतो. एक चौरस बाहू = ४२२ = १७६४ चौरस अंगुले येतात. म्हणजे १५६ चौरस अंगुलाचंी चूक येते.] 
 
१०·३·४ 
 

अवलम्बककुष्ठे रु्त यो भवेत्षोडशाङ् गुले । 
सौत्रामण्या भवेदेष प्रक्रमो मानकमवणि ॥ १ ॥ 
समधिभजु काटकोनाचा कणथ जो १६ अंगुले आहे तो सौत्ामधण वदेी आखावयाच्या वळेेला एक 

प्रक्रमाचे माप म्हणून वापरावा. (१). 
 



 अनुक्रमणिका 

[सूत् १०·३·३·५ मध्ये जो समधिभजु धत्कोण धदला आहे त्याचा कणथ १७ अंगुले आहे. वास्तधवक 
सौत्ामधण वदेीकरता ं १७⅓ अंगुलाचंा प्रक्रम वापरतात. १७⅓ = १० √३. सौत्ामधण वदेीचे के्षत्िळ 
सोमयागातंील वदेीच्या के्षत्िळाच्या ⅓ असते. सूत् १०·१·३·९ मध्ये सौत्ामधण वदेीचे के्षत्िळ 
सोमयागातंील वदेीच्या के्षत्िळाच्या ⅑ असते असे साधंगतले आहे; (अनुक्रमे १०८ व ९७२ चौरस अंगुले)]. 

 
प्रकमस्य रृ्तर्तीयेन सौणमकी सापवराणज्ञकी । 
संरृ्तर्तीयणैस्त्रणभश्चातयःै णसद्धमौत्तरवेणदकम् ॥ २ ॥ 
सोमयागात सापथराधज्ञकी वदेी प्रक्रमाच्या धतस्या भागाने (१० अंगुले) आखतात. उत्तरवदेी अशा 

तीन वदेींच्या धतस्या भागाने होते. (२). 
[अथथ समजत नाही]. 
 
चरु्तदवशाङ् गुलो वा स्यात् प्रक्रमस्रे्तन सौणमकी । 
शरै्तद्वणदशणभवाणप णमनुयात्पाशुकाणमव ॥ ३ ॥ 
ककवा सोमयागातं १४ अंगुलाचंा एक प्रक्रम होतो. पशुबंध यागातंील वदेीप्रमाणे ती १२०० (?) 

असावी (३). 
[अथथ समजत नाही]. 
 
सचुर्तथे वनँ षड णभनववणभवाथ सप्र्तणभः À 
नवणभवापरं चकं्र करिाधे न लेखयेत् ॥ ४ ॥ 
दोरीवरती पुरुषाच्या ¼ भागावर धनरंछनासाठी खूण करावी. कळकावरती (वनँ) ६ व्या व ९ व्या 

ककवा ७ व्या व ९ व्या अंगुलावंरती खूण करावी. जर वदेी धवटानंी रचली असेल तर धतची पधिमेक ील बाजू 
वक्र केलेली नसते (ती सरळरेषेंत असते) (४). 

 
[सूते् १०·१·१·४ ते ६ तसेच १०·३·२·२१ ते २६ पहा]. 
 
चरु्तषुव णनवपेदेषाँ साणवत्राणदषु यो णवणधः । 
अरुिे िानुदध्ने णनखतयादणिस्रु्त पूरयेत् ॥ ५ ॥ 
साधवत्ाधद वदेी चार उपसद धदवसातं बाधंाव्यात. अरुणवदेी जानूपयंत बाधंावी आधण अपस्या 

धवटानंी ती पुरी करावी. (५). 
 
चरु्तरस्त्रमथाणप मण्डलं णद्वणवधं गाहवपत्यलक्षिँ व्यायामणमरं्त चरु्तभुविं पुरुषाधेन रु्त मण्डलं पणरणलखेत् 

॥ ६ ॥ 
गाहथपत्य अग्नी चतुरस्त्राकार ककवा वतुथळाकृधत अशा दोन प्रकारचा असतो. चौरस आकाराच्या 

अग्नीच्या बाजूची लाबंी एक व्यायाम (९६ अंगुले) असते; व वतुथळाकृधत आकाराच्या अग्नीची धत्ज्या ½ 
पुरुष (६० अंगुले) असते. (६). 

 
[चौरसाचे के्षत्िळ ९२१६ चौरस अंगुले व वतुथळाचे के्षत्िळ ११३०७ चौरस अंगुले येते.] 
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व्यायामरृ्तर्तीयमायातरं्त चरु्तरसँ्त्र सप्र्तमभागणवस्रृ्तरं्त प्रागाणचर्तमुत्तराणचर्त ँ व्यत्यासे र्तदथैकरवशकम् ॥ 
७ ॥ 

चौरस गाहथपत्य अग्नी (रचण्याकरीता) धवटाचंी लाबंी ⅓ व्यायाम (३२ अंगुले) व रंुदी १/७ व्यायाम 
(१३५/७ अंगुले) असते. एका थरातं धवटा पूवाधभमुख तर दस्या थरातं उत्तराधभमुख अशा उलट सुलट 
ठेवतात. एक थरातं एकंदर २१ धवटा असतात. (७). 

 
[आप. शुल्बसूते् खण्  ७, सूते् ९ ते १२ पहावीत]. 
 
पुरुषस्य रृ्तर्तीयमायातरं्त चरु्तरसँ्त्र षड्भागणवस्रृ्तर्तम् । प्रणधकश्च र्तदायर्तो भवेतमध्ये रे्तन समायर्तो 

भवेतमध्ये रे्तन समास्स्र्तके......... शेषौ कोिौ प्रणथकणमर्तौ समौ र्तद णवस्र्तारकृर्तौ णवशाखः ॥ ८ ॥ 
षड्भागकृर्तायामो भवेद द्वयधे रु्त णत्रकोिसँस्स्थरे्त ॥ ९ ॥ 
चरु्तरस्त्रणवपािकः प्रणथकोऽधव प्रणथकश्च यो णमर्तः ॥ १० ॥ 

[सूते् ८ ते १० याचंा अथथ समजत नाही.] 
 
करिाणन भवस्तर्त मण्डले चत्वाणर प्रणमर्ताणन भागशः ॥ ११ ॥ 
वतुथळाकृधत अग्नींत चार त्हेच्या धवटा असतात व पुरुष मापाच्या धनरधनराळ्या भागाच्या त्या 

असतात (११). 
 
मध्येऽस्य चर्तस्त्र इष्टकाः र्तत्पूवापरयोद्ववयोद्ववयम् । प्रणर्तकोऽधवणवषाणिकद्वय ं पुनरेव पुनरैणर्त 

मण्डममधवप्रणथकद्वये सम ँसंपूिव र्तदथैकरवशकम् ॥ १२ ॥ 
त्याच्या मध्यभागी चार धवटा असतात. त्याचं्या पूवेला व पधिमेला प्रत्येकी दोन दोन धवटा असतात. 

अध्या कशगाच्या आकाराच्या दोन धवटा असतात. त्या वतुथळाच्या प्रत्येक प्रधथकाचं्या दो्ही बाजंूना पुनः पु्हा 
ठेवतात. एकंदर एकवीस धवटा एका थरातं असतात (१२). 

 
व्यत्यासमुदङ् मुखेन सह व्यत्यस्ये दे्वत्युत्तरोत्तरम् ॥ १३ ॥ 
धनरधनराळ्या थरातं पूवाधभमुख व उत्तराधभमुख अशा उलट सुलट धवटा ठेवाव्यात (१३). 
[आप. शु. सू. खण्  ७ सूते् १३ ते १५ पहा] 
 
अध्यधं पद्य ंपद्याधवपद्यपादवत्पद्याधोत्सेधणमत्याहुगायते्र करिाणन च ॥ १४ ॥ 
गायत्ी वदेीकधरता अध्यधा, पद्या, अधथपद्या, पद्यापद्या धवटा असतात. त्याचंी उंची अधथपद्याइतकी 

असते असे सागंतात. (१४). 
[सूत् १०·१·३·६ प्रमाणे १ पाद = १२ अंगुले. तेव्हा वीट = २४×२४ अंगुले; अध्यधा = १८×१२ 

अंगुले; पद्या = १२×१२ अं. अधथपद्या = १२×६ अंगुले व पद्यापद्या = ६×६ अंगुले. [धवटाचंी उंची ३ अंगुले 
असते.]. 

 
चरु्तगुविा ंणद्वपुरुषाँ रजंु्ज कृत्वा समाणहर्ताम् । 
संभागज्ञारृ्तर्तोदातर्ता ंपञ्चाङ् गीं र्तद णवदो णवदुः ॥ १५ ॥ 



 अनुक्रमणिका 

चार पदर असलेली, दोन पुरुष लाबंीची दोरी करावी. धनरधनराळ्या भागाचं्या (श्रोणी, अंस, 
धनराछंन वगैरे) खुणा असलेल्या या दोरीला या बाबतीत माधहती असलेले लोक पंचागंी म्हणनू ओळखतात. 
(१५). 

 
मध्यमात्पाशयोस्र्तोदो गायत्रमानमुच्यरे्त । 
सारत्नावधवपुरुषे । चरु्तरस्त्रस्र्तया णमर्तः । 
पक्षपुछातर्तयोवृवद्धया गायते्रिेर्तरेषुणभः ॥ १६ ॥ 
दोरीच्या दो्ही टोकाचं्या गाठींच्या मध्यभागी (म्हणजे एक पुरुष अंतरावर) खूण करावी. तसेच 

मध्यापासून दो्ही बाजंूना एक अरस्त्न अंतरावर खूण करावी. याला गायत्ीचे माप म्हणतात. या दोरीने 
चौरसाची आखणी करतात. हा चौरस पखंाच्या शवेटास एका गायत्ीने (म्हणजे एका अरत्नीने) व पुच्छाच्या 
शवेटास एका बाणाने वाेधवतात. (१६). 
 

[सूते् १०·२·१ पहा]. 
 

इष्टका शोषपाकाभ्या ंरत्रशतमानात्त ुहीयरे्त ॥ १७ ॥ 
वाळल्यामुळे व भाजल्यामुळे धवटाचें माप १/३० ने कमी होते. (१७). 
 
र्तर्तः के्षतं्र णत्रचरु्तभागं णनरुह्यादापयेस्च्छवम् ॥ १८ ॥ 
नंतर पधवत् जागेच्या ¾ भागावर वदेीची आखणी करावी. (१८). 
 
असँ उत्तरेऽ से च प्राच्योऽध्यधास्रु्त रवशणर्तदवश पुछे णद्वद्वणदशकौ पक्षयोरणभर्तः पुछे रु्त पञ्च देयाः पञ्च 

प्राचीः पञ्चदश दद्यास्च्छरणस । चरु्तरशीर्ती पक्षयोः पञ्चाशरं्त रत्रशर्तमात्मणन पद्या भवस्तर्त शर्तमेकोनं पुछेऽ 
सश्रोण्योरवशणर्तर्तवशँणर्तः पुछे पक्षयोदवशदशाहुः ॥ १९ ॥ 

दधक्षणेक ील व उत्तरेक ील अंसापाशी पूवाधभमुख २० अध्यधा धवटा ठेवाव्यात. पुच्छातं १०, 
प्रत्येक पखंाच्या दो्ही बाजंूना १२, पुच्छातं पूवाधभमुख पाच पाच धवटा व शीषांत १५ अध्यधा धवटा ठेवाव्यात. 
प्रत्येक पखंातं ८४ पद्या धवटा, आत्म्यातं ८० पद्या धवटा, पुच्छातं ९९, पुच्छातं अंस व श्रोणीपाशी प्रत्येकी वीस 
वीस व पंखातं दहा दहा धवटा असतात. (१९). 

 
अध्यधा दश णशरणस प्राच्युदीच्यो भवस्तर्त ॥ २० ॥ 
शीषात पूवेक े व उत्तरेक े दहा अध्यधा धवटा असतात. (२०). 
[धवटाचंी मा ंणी अशी— 
आत्म्यातं अध्यधा धवटा– २०; २४×२४ अं. च्या – ७०. 
पंखातं अध्यधा धवटा – २४; पद्या धवटा – १९२. 
पुच्छातं अध्यधा धवटा – १०; अधथपद्या धवटा – १००. 
एका थरातं एकंदर ४१६ धवटा असतात. आकृधत पहा]. 
 
पूवोपणहर्ता प्रथमा पदयुिः सवा । णद्वर्तीया वाग्युिोऽणश्वनी ॥ २१ ॥ 
पधहल्या थरातं धवटा पूवाधभमुख असतात. सवथ धवटा परस्परानंा जो लेल्या असतात. दुस्या थरातं 

अधश्वनी धवटा दधक्षणाधभमुख असतात. (२१). 
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व्यत्यासं णचनुयादेवं िानुनास्य वत्मवसु ॥ २२ ॥ 
अशा धरतीने गु घ्यापयथ् त प्रत्येक थरातं मागावर (ककवा वशंावर) उलट सुलट धवटा रचाव्या (२२) 
 
णत्रपदा अल्पके्षत्रा एकणचणर्तकाश्चरु्तः करियुक्र्ताः णधष्ट्ण्या भवस्तर्त सास्ग्नणचत्यमतत्राः साणर्तणरक्र्ताश्च 

॥ २३ ॥ 
धधष्ट्ण्या धवटाचं्या एका थराने करतात. त्याचें के्षत्िळ लहान म्हणजे तीन पद लाबं बाजंूच्या 

असतात. त्या चार प्रकारच्या धवटानंी रचतात. अस्ग्नधचधतसधहत, म्त्ाधंशवाय व अधतधरक्त अशा असतात. 
(२३). 
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अध्यधास्रु्त चर्तस्त्रो दे्व मध्ये नकुलश्चरु्तभागः ॥ २४ ॥ 
अध्यधा धवटा सहा असून मधल्या एक चतुथांश भागावरती नकुल असतो. (२४). 
 
अश्मा नवमोऽग्नीधे्र ॥ २५ ॥ 
आग्नीध्रीयातं एक पद लाबं बाजूच्या ८ धवटा असतात आधण मध्यभागी त्याच मापाचा दग  असतो. 

(२५). 
 
होत्रीयमर्तः सँवक्ष्यामो । ऽ सश्रोण्योः पद्याश्रया नकुलका बणहस्स्र्तसृषु णदक्ष्वतर्तश्चरु्तदवश पदकचरु्तथाः 

स ... ... यः प्रणर्तणदशमष्टौ पद्या णदकु्ष णवणदकु्ष ॥ २६ ॥ 
होतृची धधष्ट्ण्या आता सागंतो. अंस व श्रोणीपाशी पाद (१ पाद चौरस) धवटा ठेवतात. बाहेरच्या 

बाजूला तीन धदशानंा नकुल असतात. मध्यभागी १४ (कीं १६?) ¼ पद्या धवटा व प्रत्येक धदशलेा एक अशा 
आठ पाद धवटा असतात (२६). 

[बहुधा जो शब्द धनसटला आहे तो दोन जास्ती धवटा अशा अथी असावा, म्हणजे मध्यभागी सोळा 
धवटाचंा धहशोब लागतो. तसेच सू. १०·२·२·१० मध्ये होतृधधष्ट्ण्याची धवटा रचावयाची धनराळी रीत धदली 
आहे]. 

 
ब्राह्मिाछँसे दश चैका स्युमवध्ये द्वौ द्वौ चरु्तथयौ नकुलकश्च ॥ २७ ॥ 
ब्राह्मण णछंसीच्या धधष्ट्ण्यातं ११ धवटा असतात. मध्यभागी दोन दोन चतुथी धवटा व एक नकुल असतो 

(२७). 
 
[सूत् १०·२·२·१० पहा] 
 
अणभर्तस्स्र्तस्त्रः पद्या दे्व मध्येऽध्यधे णशष्टेष्ट्वष्टौ ॥ २८ ॥ 
(इतर धधष्ट्ण्यातं) दो्ही बाजंूना प्रत्येकी तीन पद्या धवटा, मध्यभागी दोन अध्यधा धवटा अशा ८ धवटा 

असतात (२८). 
 
अध्यधाः षण्मािालीये। ऽसं मािालीय ँ स्याद दणक्षिपाश्वेन शाणमतं्र चात्वालस्य च 

पश्चादवभृथकल्पे ऽप्येव ंपदमेकर्तणस्त्रपदस्स्र्तस्त्रोऽणर्तणरक्रे्तस्ष्ट्वणर्त । २९ ।   ॥ ४ ॥ 
माजालीयातं सहा अध्यधा धवटा असतात. माजालीय वदेीच्या दधक्षणेच्या बाजूला असतो (सूत् 

१०·२·२·१० पहा). चात्वालाच्या दधक्षण बाजूक े शाधमत् असतो. अवभथृकल्पातं देखील एक बाजू एक पद 
लाबंीची, दुसरी तीन पद लाबंीची आधण तीन अधतधरक्त असतात (२९). 

 
[सूत् २३ मधील अस्ग्नधचधत, अम्त् व अधतधरक्त याचंा या ‘अवभथृकल्पातं देखील ... ...’ वगैरे 

भागाचा सबंंध असावा तो समजत नाही]. 
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आग्नीध्रीय होतृ इतर 

 
१०·३·५ 
 

सप्र्तरत्रशत्साधाः पक्षः सव्यश्च णशरणस चत्वारः षड रवशकस्र्तथात्मा श्येने पञ्चदशकं पुछं । 
सप्र्तदशकं पुछं द्वय ँणशरस्यात्मपक्षयोः क्लृप्र्तमलिस्य । भागसंधातर्तयजै्ञः प्रणर्तमा नरचरु्तथे ॥ १ ॥ 

श्येनधचतीची प्रत्येक पखं ३७½ भागाचा असतो. शीषथ ४ भाग, त्याचप्रमाणे आत्मा २६ भाग व पुच्छ 
१५ भाग असते. अलजधचतीत पुच्छ १७ भाग, शीषथ २ भाग, पंख व आत्मा श्येनधचतीप्रमाणेच असतात. 
प्रत्येक भाग पुरुषाच्या चवर्थया भागाइतका असतो. धचतीच्या प्रत्येक भागाच्या संधीपाशी हधव द्यावा (१). 

 
अष्टौ भागाः पुछं कङ् कणचरे्त भवणर्त पादयोश्चरु्तरः णशरणस रु्त सप्र्त जे्ञयाः श्येनवदात्मा च पक्षौ च ॥ २ 

॥ 
कंकधचतीत पुच्छ ८ भाग, पाय ४ भाग, शीषथ ७ भाग व आत्मा आधण पखं श्येनाप्रमाणे असतात (२). 

 

 

श्येनणचणर्त 
शीषथ ४ भाग = ३०×३०×४ = ३६०० 
चौरस अंगुले 
पुच्छ १५ भाग 
 = ३०×३०×१५ = १३५०० चौ  .अं.  

 
श्येनणचणर्त आत्मा–२६ भाग  

 = ३०×३०×२६ = २३४०० चौ. अं. 
½(६० + १२०)×३०×२ + 
१५०×१२० 
 = ५४०० + १८०००  
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 = २३४०० चौरस अंगुले. 
आत्मा + २ (पखं) + पुच्छ + शीषथ 
२६ + २×३७·५ + १५ + ४ = १२० 
भाग. 
१२०×९०० = १०८००० चौ. अंगुले  
 = ७½ चौरस पुरुष धचतीचे 
के्षत्िळ. 

 
अलि णचणर्त— 

 

आत्मा = २६ भाग, पंख = २×३७·५ भाग. 
शीषथ = २ भाग = २×३०×३० = १८०० चौ. अंगुले. 
६०×१५ + ½ (६०×३०) = १८०० चौ. अंगुले. 
 

 
कंकणचणर्त— 

 

पुच्छ = १७ भाग  
 = १७×३०×३० = १५३०० चौ. अंगुले. 

 
कंकणचणर्त — 

  

आत्मा = २६ भाग, पंख = २×३७·५ भाग. 
शीषथ = ७ भाग = ७×३०×३० = ६३०० 
चौरस अंगुले. 
६०×९० + ½ (६०×३०) = ६३०० चौ. अं. 
पुच्छ = ८ भाग  
 = ७२०० चौ. अं. 
पाय = ४ भाग  
 = ३६०० चौ. अं.  
 = ३०×४५×२ + ४×½×२२½×२२½  
 = २७०० + ९०० चौ. अं. 
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श्येनालिकङ् कानामष्टौ साधा णवस्रृ्तरं्त पुछं चत्वारो त्मा द्वौ च णशरः सवेषा ंपञ्चकौ पक्षौ ॥ ३ ॥ 
श्येन, अलज व कंक या धचतीतं आठ अधे भाग पुच्छाची रंुदी असते, चार अधे भाग आत्म्यातं, दोन 

अधे भाग शीषांत व पाचं अधे भाग पंखातं सवथ बाजंूनी असतात (३). 
 
[हा धतरप्या बाजंूचा धहशोब आहे]. 
 
श्येनालिकङ् काना ंणद्वणत्रचरु्तः कुष्ठणमत्युच्यरे्त पुछं। पञ्चाक्ष्िाः पक्षपात्रास्त्वक्ष्िाणभः पणरणश्रर्ताः ॥ ४ 

॥ 
श्येन, अलज आधण कंक याचं्या पुच्छाला अनुक्रमे दोन तीन व चार कोन असतात. पंखाच्या पाचं 

धपसानंा कणथ असतो व अक्ष्णयाने दोन भाग केलेल्या धवटा येथे वापरतात (४). 
 
पुछे द्वौ भागावानयेत्पुछमलिेन णत्रकुष्ठवत् त्रीन् श्येनपुछास्च्छरणस कङ् के पादौ रु्त हरेत् ॥ ५ ॥ 
अलजधचतीत पुच्छातं दोन भाग धमळधवतात, पुच्छ धत्कोणी असते. श्येनाच्या पुच्छातून तीन भाग 

काेून ते कंकाच्या शीषांत धमळधवतात आधण श्येनाच्या पुच्छातून तीन भाग कमी करून ते पायातं 
धमळधवतात (५). 

 
[आत्मा आधण पुच्छ याचं्यामधील अतंरातं दोन धत्कोण असतात व हे दो्ही धत्कोण त्याचं्या 

धशरोकबदूपाशी धमळतात म्हणनू अलजधचतीचे पुच्छ धत्कोणी असते. कंकधचतीत दोन कोन पुच्छातं असतात 
व दोन पायातं असतात म्हणनू कंकधचतीचे पुच्छ चौकोनी असते.] 

 
प्राचीद्वादश साधा रवशणर्तरुदीचीभववेस्तमर्ता भागा दश पञ्च कङ् कणचर्तावलि उदीचीस्त्रयोदश 

साधाश्च ॥ ६ ॥ 
पूवथधदशके े जाणारे १२ अधे भाग योजावते. २० अधे भाग उत्तरेक े, कंकधचतीसाठी १२ अधे भाग व 

अलजधचतीसाठी १३ अधे भाग उत्तरेक े जाणारे असतात (६). 
 
णत्रचरु्तभागमानी स्याद्रजु्जरधव त्रयोदशी । 
मध्ये च लक्षिं र्तस्याश्चरु्तभागैर्तनराञ्छनम् ॥ ७ ॥ 
दोरीचे (३० अंगुल अतंराचे) १२ भाग ककवा १२½ भाग करावते. दोरीच्या मध्यभागी खूण आधण 

चवर्थया भागावर धनराछंन असाव े(७). 
 
भाणगकाश्चत्वारस्र्तोदा अधवषष्ठेऽपरः स्मृर्तः । 
अधाश्चमेऽष्टमे चैव नवमे दशमेऽपरः । 
अधवद्वादशो वातयः ॥ ८ ॥ 
पधहल्या चार भागावंर चार खुणा कराव्यात. नंतर ५½ व्या भागावर, नंतर ८, ९, १० व्या ककवा 

११½ व्या भागावर खूण करावी (८). 
 
र्तर्तः प्राचीः प्रसायव रु्त र्तस्या णनखानयेच्छङ् कुम् । पाशयोमवध्यमेऽष्टमे । चरु्तथे वाहत्य पाशम् । 

आसज्य मध्ये णनराञ्छनम् ॥ ९ ॥ 
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नंतर प्राचीवर दोरी पसरून धतच्या दो्ही टोकावंर (क व ख), मधल्या खुणेवर (ग) आठव्या (घ) 
व चवर्थया (च) खुणेवर शकूं ठोकावते. दोरीचे पूवेक ील टोक चवर्थया खुणेवर (च) बाधंावे. (आठवा भाग 
घ वर आहेच) धनराछंनाची खूण मध्यभागी येते. (दोरी च व घ पयंत ८ भाग आहे व धनराछंन चवर्थया 
भागावर आहे तेव्हा ते मध्यभागी आहे) (९). 

 
णनरायम्य णवनुद्योतमुच्य मध्यमात् । 
अणभर्तो दशम आयम्य भागा णद्वकचरु्तष्ट्काः । 
अधवषष्ठेऽणप चाहत्य पूवादेव ँसमाचरेत् । 
रु्तल्य ंशङ कंु रु्तये ॥ १० ॥ 
धनराछंन बोटातं धरून ८ भागाचंी दोरी दधक्षणेक े ताणली असता धनराछंन न वर येते. पधहला व 

आठवा भाग अनुक्रमे शकूं च व घ येथून काेून हे भाग ग वरील शकूंला बाधंलेत व पु्हा न खूण बोटातं 
धरून दोरी ताणली कीं खूण छ धमळते. (गछ हे अतंर चारभाग म्हणजे १२० अंगुले आहे. ही आत्म्याची रंुदी 
झाली. गछ अंतराच्या मध्यकबदूवर खूण ठ करावी.) मधल्या खुणेतील (ग) शकूंतून दोरी काेून टाकली. 
नंतर ८ भाग दोरी १० व्या भागाच्या दो्ही बाजूला ताणली (दोरीचे पूवेक चे टोक घ व ८ वा भाग ख या 
शकंूंना बाधूंन धनराछंनाने दोरी दधक्षणेक े ताणली असता न ही खूण धमळते. नंतर दोरीचे पूवेक ील टोक व 
८ वा भाग ज खंुटीला बाधूंन धनराछंनाने दोरी ताणली म्हणजे खूण झ धमळते.) जझवर दोरीचा सहावा भाग 
ज वर येईल अशा रीतीने दोरी पसरली. दुस्या भागापाशी (म्हणजे ८ वा भाग) खूण े करावी. व नंतर 
चवर्थया भागापाशी (म्हणजे १२ वा भाग) शकूं ट ठोकावा. (अशा धरतीने पुच्छाच्या पधिमेक ील बाजूचा 
मध्यकबदू व दधक्षण-पधिम टोक धमळते.) ट पासून ५½ भाग लाबंीच्या दोरीने आत्म्याच्या पधिमेक ील 
बाजूचा मध्यकबदू (ठ) जो ावा. (टे हे अंतर १७० अंगुले येते, तेव्हा दोरीची लाबंी ५½ भाग, १६५ अंगुले, 
न घेता १७० अंगुले घ्यावयास हवी). जट वर ठेवलेल्या दोरीच्या चवर्थया भागावर (  येथे) शकूं ठोकावा. 
( ठ जो ावी) (१०). 

 
र्तर्तः प्राचीः प्रसायव रु्त अधवषष्ठकयोः पाशौ । 
शङ् कू अधाष्टमेऽष्टमे । प्रगृह्य पणश्चमशङ् कू । 
णद्वकयोवोत्सृिेत्तर्तः ॥ ११ ॥ 
नंतर दोरीचे पधिमेक ील टोक े वर ठेवनू दोरी प्राचीवर पसरली (तसेच दोरीचे पधिमेक ील 

टोक झ वर ठेवनू झछ वरून दोरी पूवेक े ताणली). ५½ भागावर खूण (थ) करावी. आधण आठव्या 
भागावर (ठ) शकूं ठोकावा. नंतर दोरी दुस्या भागापयंत वाेवावी. खूण त धमळेल. (याच रीतीने झद ही 
रेघ धमळवावी) (११). 

 
[दोरीचे पधिमेक ील टोक े वर व पूवेक ील टोक क वर ठेवनू १०½ व्या भागावरील खूण 

बोटातं धरून दधक्षण-पूवेक े दोरी ताणली असता खूण त धमळते. तसेच दोरीचे पधिमेक ील टोक े वर 
ठेवनू दोरी प्राचीवर पसरल्यावर आठव्या खुणेपाशी शकूं ठ ठोकावा. त खूण धमळधवलेल्या रीतीने द खूण 
धमळवावी व आठव्या भागापाशी शकूं छ ठोकावा.] 

 
चरु्तथव नवमौ शङ् कू प्रवृहेदस्तर्तमावुभौ ॥ १२ ॥ 
ेत वर ठेवलेल्या दोरीच्या नवव्या (ध) व चवर्थया भागावर शकूं ठोकावते. त्याचप्रमाणे या दोघाचं्या 

जवळच्या भागावंर (अनुक्रमे ८ व्या व धतस्या) शकूं ठोकावते (१२). 
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[या रीतीने ध व प कबदू धमळतात.] 
अष्टमे पाशमासज्य अष्टमेनैव णनग्रहः । 
भागे भागे र्तर्तः शङ् कू र्तयोः ॥ १३ ॥ 
दोरीचा आठवा भाग आठव्या भागाला बाधूंन (ठ) नंतर प्रत्येक भागावर शकूं ठोकावा (१३). 
 
[ठ वरती आठवा भाग बाधूंन ९ वा भाग ध वर येतो. तेथून दधक्षणेक े १० व्या (ब) व ११ व्या (ि) 

भागापाशी शकूं ठोकावते. बछ जो ावते. अशा रीतीने आत्म्याच्या चारी कोप्यावरील धतरपे भाग 
धमळवावते.] 

 
अष्टमे पाशमासज्य आणदशङ् कौ णनगृह्य च । 
दशमे शङ् कूमाहतयात्पुछाधे अलिस्य रु्त ॥ १४ ॥ 
आठव्या भागापाशी (ठ) दोरीचा आठवा भाग ठेवावा आधण दोरीचा (सहावा भाग) प्रथम शकूंला 

(ग) बाधंावा. अलजधचतीच्या पुच्छाकधरता दोरीच्या दहाव्या भागावर (भ) शकूं ठोकावा (१४). 
 
... ... स्याधाष्टमे शङ् कुः कङ् कस्य दशवने स्मृर्तः ॥ १५ ॥ 
आठव्या (८½) भागापाशी कंकाच्या पुच्छासाठी शंकू ठोकावा (१५). 
 
णत्रके पाश ँसमासज्य दशकेन णनगृह्य च । 
एर्ताभ्यामेव र्तोदाभ्याँ शङ् कू देयौ र्तथोत्तरौ ॥ १६ ॥ 
धतस्या भागापाशी (छ) दोरी ठेवनू, दोरीचा दहावा भाग घ्यावा (स) व या दो्ही खुणापंाशी शकूं 

ठोकावा. असेच उत्तर धदशके े करून धतक े दोन शकूं ठोकावते (१६). 
 
[गठ नछ वरील शकूं एका रेषेत येतील अशारीतीने दोरी छशसह वर ठेवावी. श खूण छ पासून 

एका भागावर व ह खूण स पासून एक भाग अंतरावर येतात.] 
 
अधवद्वादशमे पाशाणस्त्रको णनग्रहिो भवेत् । 
आणदपाशे णद्वके चैव शङ् कू देयौ र्तथोत्तरौ ॥ १७ ॥ 
दोरीचे एक टोक छ शकूंला बाधंाव ेव ११½ वा भाग ह च्या शकूंला बाधंावा. ह पासून तीन भागाच्या 

खुणेवर दोरी धरून ती पूवेक े ताणली असता अ खूण धमळते. या खुणेपाशी व ह पासून दोन भागावंर (आ) 
अशा दो्ही धठकाणी शकूं ठोकावते. अशाच रीतीने उत्तरेक ील (पखंाकधरता) दोन शकूं ठोकावते (१७). 

 
[धत्कोण छ ह अ हा काटकोन धत्कोण. अतंर छह = ८ भाग, हअ = ३ भाग व छह = ८½ भाग. 

८२ + ३२ ≑ ८·५२. ६४ + ९ = ७३ व ८·५२ = ७२·२५]. 
 
उत्तरे णद्वकमासज्य दणक्षिँ समयोहवरेत् ॥ १८ ॥ 
खूण स पाशी दोरीचे टोक बाधूंन पखंाच्या उत्तरेक ील भागी म्हणजे शकूं छ वर दोरीचा दुसरा भाग 

बाधंावा (दोरीची लाबंी १० भाग आहे). धतचा मध्य धरून ती दधक्षणेक े ताणावी म्हणजे खूण ळ धमळते. 
(तेथे शकूं ठोकावा.). (१८). 
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[छळ व सळ या दोन बाजू प्रत्येकी ५ भाग लाबंीच्या असतात. कोन छळस हा काटकोन आहे. अंतर 

छस = ७ भाग. ५२ + ५२ ≑ ७२]. 
 
चरु्तथे शंकुमाहतयाद णवपरीर्त ँसमाचरेत् । 
चरु्तथे रु्त र्तदथेन णनगृह्य च... ... ॥ १९ ॥ 
द खुणेपाशी दोरी ठेवनू चवर्थया भागापाशी (र) शकूं ठोकावा, (आधण रपइ हा काटकोन धत्कोण 

धमळवावा. धत्कोण छहअ च्या) उलट हा काटकोन धत्कोण असतो. तेव्हढ्यासाठी दोरी चवर्थया भागावर 
(र) बाधंावी... (१९). 

 
[इ व ओ वर शकूं ठोकावते. ळ कबदू धमळधवला त्याप्रमाणे ई कबदू धमळवावा. इअ जो ावते. हीच 

रीत उत्तरेक ील पखंाकधरता वापरावी]. 
 
इणर्त श्येनस्य रजु्जद्वादशलक्षिा ॥ २० ॥ 
श्येनधचती आखण्याकधरता बारा खुणा असलेल्या दोरीची माधहती सपंली. (२०) 
 
चत्वाणर करिातयेषा ंणत्रचरु्तथेन कारयेत् । 
नवभागा अक्ष्िाधाक्ष्िाः पञ्चकोिाः च भागशः ॥ २१ ॥ 
श्येनधचती रचण्याकधरता चार प्रकारच्या धवटा असतात. पुरुषाच्या ⅓ भाग आधण ¼ भाग 

असलेल्या या धवटेच्या भागानंी नवभागा, अक्ष्णा, अधाक्ष्णा आधण पंचकोणा अशा धवटा तयार कराव्यात. 
(२१). 

 
[नवभागा वीट – ४०×४० अंगुले. अक्ष्णा– ३०×३०×४२½ अंगुले, अधाक्ष्णा – २१¼×२१¼×३० 

अंगुले. पंचकोणा २१¼, २१¼, १५, ३० व १५ अंगुले]. 
 
प्राचीने पञ्चकोिे दे्व अथाधाक्ष्िाद्वय ंतयसेत् । 
असँाग्रयोरथैकैका एवं पक्षणवपक्षयोः ॥ २२ ॥ 
पूवेक े (शीषांत) दोन पञ्चकोणा व दोन अधाक्ष्णा धवटा ठेवाव्यात. अंसाचं्या अग्रापाशी प्रत्येकी एक 

(म्हणजे प्रत्येकी एक पचंकोणा व एक अधाक्ष्णा) आधण पंखाच्या बाकंापाशी प्रत्येकी एक (पंचकोणा व 
अधाक्ष्णा) धवटा ठेवाव्यात (२२). 

 
नवभागैणश्चरं्त मध्यमक्ष्िाणभः पणरणषञ्चरे्त । 
पक्षागे्र पञ्च पत्राण्येवं चाक्ष्िा णवधीयरे्त ॥ २३ ॥ 
आत्म्याच्या मध्यभागी नवभागा धवटा असाव्यात व त्याचं्या भोवती (धतरप्या भागातं) अक्ष्णा धवटा 

ठेवाव्यात. पंखाच्या अग्रापाशी पाचं धपसाकंधरता देखील अक्ष्णा धवटा ठेवाव्यात. (२३). 
 
व्यत्यासाक्ष्िाद्वय ंरु्ततदे पञ्चकोिे प्रत्यस्क्स्थरे्त । 
अधाक्ष्िे कण्ठसंध्योश्च पूरयदणमर्त ँणशरः ॥ २४ ॥ 



 अनुक्रमणिका 

पोटावरती उलट सुलट अशा दोन अक्ष्णा धवटा व त्याचं्या शजेारी, शीषथ परस्पराचं्या धवरुद्ध धदशलेा 
आहेत अशा पंचकोणाधवटा ठेवाव्यात. शीषथ व आत्मा याचं्या सधंीपाशी व शीषाच्या उरलेल्या भागातं अधाक्ष्णा 
धवटा ठेवाव्यात. (२४). 

 
दे्व पक्षसधं्योरधाक्ष्िे पुछसंध्योस्र्तथापरे । 
दशपञ्च च पुछागे्र पक्षाग्र एकरवशणर्तम् ॥ २५ ॥ 
पंख व आत्मा याचं्या सधंीपाशी दोन अधाक्ष्णा धवटा त्याचप्रमाणे पधिमेला पुच्छ व आत्मा याचं्या 

संधीपाशी, पुच्छाच्या पुेच्या बाजूला १५ व प्रत्येक पखंाच्या बाकंापाशी वरच्या बाजूला २१ अधाक्ष्णा धवटा 
ठेवाव्यात. (२५). 

 

 
श्येनणचर्तीची आंखिी (सूते्. १०·३· ५· १०-२०) 

[िॉन गेल् र (१९६३) वरून] 
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श्येनणचणर्त (सूते्. १०·३· ५· २१-२५) 

 
औपमाने चयने चैषाँ व्यत्यासे करिेषु च । 
रज्ज्वाश्चावपनँ ऱ्हासो श्येनणसणद्धणरणर्त स्स्थणर्तः ॥ २६ ॥ 
अशाच धरतीने धवटाचंी रचना, धवटाचें प्रकार बदलून त्या उलट धरतीने ठेवनू, त्याचप्रमाणे दोरीची 

लाबंी कमी जास्त करून श्येन धचती बाधंावी असा धनयम आहे. (२६). 
 
अवक्रपक्षमलिं च पूववपके्ष र्तथायुर्तम्। 
मध्यात्प्रणसदं्ध पुछँ श्येने दाम्ना प्रणसध्यर्त इणर्त ॥ २७ ॥ 
अलजधचतीचे पखं बाकंदार नसतात (म्हणजे तेथे सपाट भाग असतो) परंतु पखंाच्या पूवेक ील 

बाजूचा बाकंदारपणा तसाच असतो. अलजधचतीचे पुच्छ मध्यभागी श्येनधचतीच्या पुच्छाच्या मानाने धनमुळते 
असते व नंतर पुेे वाेत जाते. (आकृधत पान १२५ पहा) (२७). 

 
नवमात्प्राग्भागे शङ् कू रु्तरीयस्य करिम् । 
अलिे पक्षाधवमक्रर्ताध्येवं भवते् । २८ ।   ॥ ५ ॥ 
पूवेक ील खुणेपासून (ळ) नवव्या भागावर दोन शकूं (क्ष व ज्ञ) ठोकावते. चवर्थया भागाची वीट 

(क्ष ळ ज्ञ) तेथे ठेवावी. (अधाक्ष्णा वीट ही प्रथमी धवटेचा चवथा भाग, धजचे के्षत्िळ प्रथमी धवटेच्या (३०×३० 
अंगुले) ¼ असते. (१५×१५×२१¼ अंगुले) अशा धरतीने अलजधचतीच्या पखंाचा अधा भाग बाकंदार नसतो 
(२८). 

 
१०·३·६ 

 
पुरुषस्य रृ्तर्तीयपञ्चमौ भागौ र्तत्करिं पुनणश्चरे्तः । 
र्तस्याधवमथापरं भवेत् णत्रणचणर्तकमस्ग्नणचणर्तशे्चत् ॥ १ ॥ 
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अस्ग्नधचतीकधरता पुरुषाच्या ⅓ व ⅕ (४०×२४ अंगुले) लाबंी रंुदीच्या धवटा वापरतात. या 
अस्ग्नधचतींत धवटाचें तीन थर असतील तर दुसरा थर (पधहल्या व धतस्या थरापेंक्षा) धनराळा असावा. (१). 

 
अष्टावष्टौ संणमर्ता णचणर्तरष्टैकादणशका च मध्यमा । 
व्यत्यासवर्तीरुपतयसेदष्टौ द्वादश चोत्तमा णचणर्तः ॥ २ ॥ 
अस्ग्नधचतीच्या पधहल्या थरातं आठ (सम्त्) व आठ (म्त्धवरहीत) धवटा असतात. दुस्या थरातं 

आठ व अकरा धवटा असतात. प्रत्येक थरातं धवटा उलट सुलट रचाव्यात. धतस्या थरातं आठ व बारा धवटा 
ठेवतात. (२). 

 
[ही दोन सूते् व सूते् १०·१·४·७-८ एकच आहेत.] 
 
पञ्चदशनरं के्षतं्र प्रउगणचत्तर्तस्त्वधवम् । 
मध्याद दशके णत्रकुष्ठमेर्तत्तथा करिम् ॥ ३ ॥ 
पंधरा चौरस पुरुष के्षत्िळाचा चौरस काेला तर त्याच्या धनम्मे के्षत्िळाची (७½ चौरस पुरुष) 

प्रउगधचती होते. पूवेक ील बाजूच्या मध्यापासून, म्हणजे १० अरस्त्न अंतरावरील खुणेपासून (म्हणजे २४० 
अंगुलावंर, हे अंतर अचूकरीत्या २३२·५ अंगुले येते) (पधिमेक ील बाजूच्या कोणानंा जो णा्या रेघा 
काेल्या म्हणजे) धत्कोणाकृधत तयार होते. या धचतीच्या धवटा धत्कोणी असतात. (३). 

 
[धत्कोणाच्या बाजू ४६५, ५२० व ५२० अंगुले असतात. आपस्तंब शुल्बसूते् १२·६-९ पहा]. 
 
बाव्होरेकरवश उभकरिे र्तथाधोऽतयश्च । 
असँ श्रोण्योश्छेदस्र्तस्योभयर्तो भवेत् प्रउगः ॥ ४ ॥ 
२१ चौरस धिबाहंूच्या के्षत्िळाचा एक चौरस काेून तसाच एक चौरस (पधिमेक े) त्याला लागनू 

ठेवावा. या आयताच्या दो्ही अंस व श्रोणी येथील (धत्कोण) काेून टाकल्याने उभयतः प्रउग होतो. (४). 
 
[उभयतः प्रउग धचतीचे के्षत्िळ ७½ चौरस पुरुष असते. एक बाहू = ३६ अंगुले (सूत् १०·३·१·९). 

धिबाहू = ७२ अंगुले. २१ चौरस धिबाहू = २१ (७२)२ = १०८८६४ चौरस अंगुले. ७½ चौरस पुरुष = 
१०८००० चौरस अंगुले. तेव्हा चूक ८६४ चौरस अंगुलाचंी येते. या चौरसाची बाजू ३२८ अंगुले २२½ धतल 
येते. उभयतः प्रउगाच्या बाजूची लाबंी ३६९ अंगुले येते.]. 

 
चात्वालेभ्यश्चरु्तभ्यवस्रु्त समूह्योऽस्ग्नरणनष्टकः । 
णदग्भ्यः पुरीषैः समूह्यो भागशो युस्क्र्तर्तो णवणधः ॥ ५ ॥ 
समूह्य अग्नीच्या बाबतीत तो धवटानंी बाधंत नाहीत (तर मातीने बाधंतात). चार चात्वालाचं्या चारी 

धदशाकं ून ओली माती धवभागशः एकत् गोळा करून तो युक्तीने रचतात. (५). 
 
मण्डल चरु्तरस्त्रोऽद्य पणरवायवः श्मशानणचत् । 
द्रोिणचत् त्सरुमानेषा ंदशभागो भवेत् त्सरुः ॥ ६ ॥ 
श्मशानधचतीच्या भोवती वतुथळ अथवा चौरस आखतात. द्रोणधचती चौरस असून धतची दा ंी धतच्या 

दहावा भाग असते (६) 
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[अग्नीचे के्षत्िळ १०,८००० चौरस अंगुले. याचा ⅒ भाग म्हणजे १०८०० चौरस अगुंले. ही दा ंी 
िार मोठी होते. बौधायन शुल्बसूत्ातं (सू. ६. ८-९) दा ंी ७०×८० अंगुले (५६०० चौरस अंगुले) साधंगतली 
आहे. दा ंीचे के्षत्िळ आत्म्याच्या ⅒ म्हणाव ेतर आत्मा ९८१८२ चौरस अंगुले व त्सरु ९८१८ चौरस अंगुले 
येईल. त्सरु १९०×९० अंगुलाचंा (९८१० चौरस अंगुलाचंा) येईल. आप. शु. सू. १३·१३ पहा. यातं दा ंी 
चौरस आहे. व धतचे के्षत्िळ द्रोणाच्या ⅒ आहे]. 

 
मण्डले चरु्तरसं्त्र रु्त कुयाद गाहवपत्यवत् । 
बाव्होरवशणर्तभागेन वारुिँ साधवमेव रु्त ॥ ७ ॥ 
चौरस द्रोणधचतीवरून (समके्षत्) वतुथळाकृधत द्रोणधचती गाहथपत्य अस्ग्नकरता धदलेल्या धरतीने 

करावी. (सूत् १०·१·१·८) वतुथळातं मावणारा (मोठ्यातं मोठा) चौरस काेून त्याचे १/२० चौरस धिबाहू भाग 
करावते. वरुणाकधरता अधा भाग असतो (?). (७). 

 
[२ चौरस धिबाहू = (२×३६)२ = ५१८४ चौरस अंगुले. १/२०×५१८४ = २५९·२ चौरस अंगुले. या 

चौरसाची बाजू १६ अंगुले लाबं असते. असे २० चौरस मावतील असा चौरस काेून, त्या चौरसाला पधरगत 
वतुथळ काेाव.े ७½ चौरस परुुष के्षत्िळातूंन ह्या वतुथळाचे के्षत्िळ वजा केले म्हणजे द्रोणधचतीच्या दा ंीचे 
के्षत्िळ धमळते.]. 

 
प्रणसदं्ध दशधा कुयाद बणहरतर्तश्च युस्क्र्तर्तः । 
णत्रकुष्ठश्च णवषािः स्यात् संधौ व्यत्यास एव सः ॥ ८ ॥ 
(वतुथळ व त्यातंील चौरस हे आखल्यानंतर) त्याचें आंत व त्याचप्रमाणे बाहेर युक्तीने दहा भाग 

करावते (२६ अंगुल अंतरावर समातंर रेषा आखून). कशग धत्कोणाकृधत असून दा ंी व द्रोण यांच्या 
संधीपाशी तो उलटा ठेवतात. (८). 

 
[७½ चौरस पुरुष = १०८००० चौरस अंगुले. वतुथळाचे के्षत्िळ = १०५४३२ चौरस अंगुले. 

वतुथळाच्या आंतील चौरसाचे के्षत्िळ = ५१८४×२० = १०३६८० चौरस अंगुले. दा ंीचे के्षत्िळ = 
१०८००० – १०५४३२ = २५६८ चौरस अंगुले. ५०×५० अंगुलाचंा चौरस होतो. याबद्दल सूत्ात काहींहीं 
माधहती नाही.]. 

 
चरु्तरस्त्रस्य करिं बाव्होद्वाकत्रशद भाणगकम् । 
चरु्तरस्त्रमथाध्यधव र्ताभ्या ंगायत्रवद णवणधः ॥ ९ ॥ 
चौरसाकृधत द्रोणधचतीकधरता वापरावयाच्या चौरस धवटाचें के्षत्िळ चौरस धिबाहूच्या १/३२ असते. 

आधण त्याच्या दी पट अध्यधा धवटा गायत्ीत साधंगतल्याप्रमाणे असतात. (९). 
 
[१ चौरस धिबाहू = ५१८४ चौरस अंगुले. धवटेचे के्षत्िळ = १/३२×५१८४ = १६२ चौरस अंगुले. 

चौरस धवटा १३×१३ अंगुलाचं्या व अध्यधा धवटा १९½×१३ अंगुलाचं्या. चौरस द्रोणाच्या आत्म्याची बाजू 
३१३·३ अंगुले व के्षत्िळ ९८१८२ चौरस अंगुले आहे. तेव्हा ं३०६ चौरस व २०० अध्यधा धवटा आत्म्याच्या 
एका थरातं बसतात. दा ंी १०९×९० अंगुले आहे. तीत ३० चौरस व २० अध्यधा धवटा ठेवाव्यात.]. 
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साहस्त्रस्य करिं बाव्होः पञ्चदशभागं चरु्तरस्त्रम् । 
अध्यधास्रु्त र्तर्तः स्युर्तद्वशर्ताणश्चर्तयः स्मृर्ताः ॥ १० ॥ 
हजार धवटाचंी (म्हणजे प्रत्येक थरातं २०० धवटा असलेली) चौरस द्रोणधचती रचावयाची असेल 

तर चौरस धवटेचे के्षत्िळ चौरस धिबाहूच्या १/१५ असते. आधण त्याच्या दी पट अध्यधा धवटा असतात. 
(१०). 

 
[१ चौ. धिबाहू = ५१८४ चौरस अंगुले. चौरस धवटेचे के्षत्िळ = १/१५ (५१८४) = ३४५·६ चौरस 

अंगुले. चौरस धवटा १८½×१८½ अंगुलाचं्या व अध्यधा धवटा २७¾×१८½ अंगुलाचं्या येतात. या मापाच्या 
धवटा एका थरातं २०० पेक्षा ंजास्त लागतात. केवळ अध्यधा धवटा वापरावयाच्या ठरधवल्या तरी त्या २०० 
पेक्षा ंजास्त लागतात. 

 
धचतीचे के्षत्िळ = १०८००० चौरस अंगुले. 
२०० अध्यधा धवटाचें के्षत्िळ = २००×२७¾×१८१/१ = १०२८०० चौरस अंगुले.] 
 
पञ्चपञ्चाशर्तमध्यधास्स्र्तस्त्रः पञ्चाशरं्त चरु्तरस्त्राः । 
सहस्त्राच्छरं्त पक्षाः स्युरुषा सहस्त्रर्तमी ॥ ११ ॥ 
धचतीत २५० अध्यधा धवटा व १५० चौरस धवटा असतात. हजार धवटापंैकी १०० धवटा पंखातं 

असतात व उषा (कशग सूत् ८) एक हजारावा भाग असते. (११). 
 
बाव्होरेकरत्रशो भागः करिं णचणर्तस्र्तथोत्तरयोः । 
चरु्तरस्त्रानाँ साहसँ्त्र सवणनके व्यवास्यस्तर्त ॥ १२ ॥ 
एक चौरस धिपुरुष के्षत्िळाच्या १/३१ के्षत्िळ असलेल्या धवटा वर साधंगतलेल्या रीतीने 

वापराव्यात. सोमयागातंील वदेीवर या आकाराचे हजार चौरस असतात. (१२). 
 
[एक चौरस धिबाहू = ५१८४ चौरस अंगुले. 
एक चौरस वीट = १/३१ ×५१८४ = १६७·२२ चौरस अंगुले. 
धवटा १३×१३ अंगुले बाजंूच्या येतात. या धवटा िार लहान आहेत. अशा हजार धवटानंी ७½ चौ. 

पुरुष के्षत्िळाच्या अग्नीचे पाचं थर रचता येत नाहीत.] 
 
अधेकादशपुरुषं घनं भवेद भवेतमण्डलँ रथचकं्र । नाणभररा णववरधा नेणमररेभ्यो यद्यणर्तणरक्र्तम् ॥ 

१३ ॥ 
रथचक्रधचतीच्या वतुथळाचे के्षत्िळ १०½ चौ. पुरुष असाव.े यातं (रथचक्राची) नाधभ, आरे, 

त्याचं्यातील धरकामी जागा आधण नेधम (बाहेरील धाव) हे येतात. जेव्हेे के्षत्िळ उरते ते आराकंधरता 
असते (१३). 

 
र्तदधाः पुरुषायामाः पुरुषाष्टभागणवस्रृ्तर्ताः चरु्तर्तवशँणर्तः णत्रनरनायाः ॥ १४ ॥ 
त्याच्यासाठी २४ आरे आधण त्याचं्या मधल्या धरकाम्या जागा याचंी लाबंी एक पुरुष व रंुदी ⅛ पुरुष 

असते. त्याचें के्षत्िळ तीन चौरस पुरुष असते (१४). 
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[१२० अंगुले लाबं व १५ अंगुले रंुदीचा आयत धमळतो. १×⅛×२४ = ३ चौरस पुरुष.] 
णववरकरिमर्तः संप्रवक्ष्याणम । णद्वसप्र्तमेन नेम्यस्त्रकरिं भवेदरस्याष्टभागेन वैकृर्तश्चरु्तर्तवँशणर्तभागेन 

नाभ्यामतर्तरमतर्तरोऽष्टमभागेन प्रउगवद भवेत् ॥ १५ ॥ 
आता धचतींत धरकामा भाग कसा ठेवावयाचा ते सागंतो. नेमीपाशी, कोनापाशी पुरुषाच्या २/७ भागाने 

बाजू असाव्यात (नेमीपाशी धरकाम्या भागाची रंुदी २/७ पुरुष = ३४·२ अंगुले असते.) आराच्या आठव्या 
भागाने वैकृत (?) असते. धरकामा भाग पुरुषाच्या १/२४ भागाने (५ अंगुले) नाभीत धशरलेला असतो. या 
धशरलेल्या भागाचा ⅛ भाग प्रउगाप्रमाणे (धत्कोणाकार) असतो. (१५). 

 
[नाभीच्या वतुथळाची धत्ज्या ५५ अंगुले. नेमीच्या आंतील वतुथळाची धत्ज्या = ९२ + ५५ = १४७ 

अंगुले असते. नेमीच्या बाहेरील वतुथळाची धत्ज्या = २२० अंगुले. नेमीच्या आतंील वतुथळाची पधरधमती ९२३ 
अंगुले येते. आरा १२ व त्याचं्यामधील धरकाम्या जागाही १२ आहेत. नेमीच्या आंतल्या वतुथळापाशी धरकाम्या 
जागेची रंुदी ३४·२ अंगुले आहे. तेव्हा एकंदर धरकाम्या जागाचंी रंुदी = १२×३४·२ = ४१० अंगुले. आराचंी 
एकंदर रंुदी = ९२३-४१० = ५१३ अंगुले येते. प्रत्येक आरेची रंुदी = ५१३/१२ = ४२·७५ अंगुले. 

 
नाभीच्या वतुथळाची पधरधमधत = ३४५ अंगुले. त्यातं एकंदर धरकामी जागा = १२×५ = ६० अंगुले. 

आराचंी नाभीजवळ रंुदी = ३४५-६०/१२ = २३·७५ अंगुले. नाभीचे वतुथळ ते नेमीचे आंतील वतुथळ हे अंतर 
९२ अंगुले असते. तेव्हा प्रत्येक आराची लाबंी ९२ अंगुले, नाभीजवळ रुदीं २३·७५ अगुंले व नेमीजवळ रंुदी 
४२·७५ अंगुले असते. 

 
धरकाम्या जागेचे माप–लाबंी ९२ अंगुले, नाभीजवळ रंुदी ५ अंगुले व नेमीजवळ रंुदी ३४·२ अंगुले 

असते.] 
 
द्वीष्टकाँ णचनुयान्नाकभ चरु्तर्तभणश्चनुयादरान् । 
णत्रणभनेरम यथाभाग ँ। व्यत्यासः कूपवत्स्मृर्तः ॥ १६ ॥ 
नाभी दोन धवटानंी रचावी, आरे चार धवटानंीं रचावते, आधण नेमीच्या धवभागापं्रमाणे तीन धवटानंी 

नेमी रचावी. (इतर थरातं) धवटाचंी उलट रचना धरकाम्या जागेप्रमाणे करावी (१६). 
 
[पधहल्या थरातं–नाभींत २×१२ = २४ धवटा, आरातं ४×१२ = ४८ धवटा,  
नेमीत ९×१२ = १०८ धवटा अशा एकंदर १८० धवटा असतात. 
दुस्या थरातं नाभींत २×१२ = २४ धवटा, आरातं ५×१२ = ६० धवटा, नेमीत ८×१२ = ९६ धवटा, 

अशा एकंदर १८० धवटा असतात. दुस्या आधण चवर्थया थरातं आराचं्या धवटा नेमीत धशरलेल्या असतात. 
आकृधत पहा. पान १३६]  

 
णवष्ट्कम्भस्य चरु्तथेन नाभ्यास्रु्त णववरँ णलखेत् । 
णत्रचत्वाररशाङ् गुला ंनेरम साधवचरु्तरङ् गुलाम् ॥ १७ ॥ 
(नाभीच्या) व्यासाच्या ¼ भागाने नाभीतील पोकळीकधरता वतुथळ काेाव े आधण ४९ अंगुलानंी 

नेमीवर वतुथळ काेाव े(१७). 
 



 अनुक्रमणिका 

[नाभीच्या बाहेरील वतुथळाची धत्ज्या ५५ अंगुले. तेव्हा व्यास ११० अंगुले. नाभीच्या आंतील 
वतुथळाचा व्यास = ११०/४ = २७½ अंगुले येईल. नेमीची रंुदी २२०-१४७ = ७३ अंगुले येते. या रंुदीचे ४९ 
अंगुले व २४ अंगुले रंुदीचे दोन भाग पा ावते (एकास दोन या प्रमाणातं)]. 

 
णसद्धमतयद्यथा युस्क्र्तश्चयने याश्च संपदः ॥ १८ ॥ 
उरलेली अस्ग्नधचती जशी पूवापार रीत असेल आधण योग्य त्या मापातं युक्तीने रचावी. (१८). 
 
य इदमणप यथार्तथ ँ स्मृरर्त णवरध यदाधीत्य णममीरे्त रौरव ँ समवणर्त खलु कृत्स्नसंमर्तो व्रिणर्त च 

शुल्बकृर्ताँ सलोकर्ताम् । १९ ।   ॥ ६ ॥ 
धचतीची अचूक आखणी, ती रचावयाचा धवधी (वगैरे) पूवापार धरतीने धशकून धतची मोजणी करील 

तो रौरव (नरक) ओला ूंन खरोखरच दोरीने जे अस्ग्नधचधत रचतात त्याचं्या लोकाला स्मानाने जातो. 
(१९). 

 
१०·३·७ 

 
रथचक्रस्य णचत्यस्व संके्षपोक्र्तस्य णवष्ट्िुना । 
अथ धारु्तर्तनणवष्ठस्य णत्रगुिातय ंबणहबवणहः । 
लीयतरे्त मण्डले यस्य सप्र्त साधा नरा बुधैः ॥ १ ॥ 
रथचक्रधचधत रचावयाची दुसरी रीत संके्षपाने धवष्ट्णूने साधंगतली आधण त्याप्रमाणे धतची आखणी 

धातृने (ब्रह्मण देवाने) केली. ही रथचक्रधचती सगळीक े बाहेरल्या बाजूला धतप्पट मोठी असते. धतच्या 
वतुथळातं ७½ चौरस पुरुष शहाण्या माणसानंी मोठ्या युक्तीने घातलेले असतात (१). 

 
[चक्राचे एकंदर के्षत्िळ ७½×३ = २२½ चौरस पुरुष असते. मागे धदलेल्या रथचक्रधचतीच्या सवथ 

बाजू √३ ने वाेधवलेल्या असतात. धत्करणी कशी धमळवावी ते बौधायन शुल्बसूत्ातं (अ. १ सू. ४६) धदले 
आहे.] 
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 प्रमाण ४० अंगुले = १ सें. मी. 

रथचक्रणचणर्त, पणहला व दुसरा थर (सूते्. १०·३· ६· १३-१७) 
 [िॉन गेल् र, १९६३ वरून] 

 
मुच्यतरे्त णववरेश्वतये के्षत्रादभ्यणधकास्त्रयः ॥ २ ॥ 
धरकाम्या जागेचे के्षत्िळ (मागे धदलेल्या रथचक्रधचतीच्या के्षत्िळातं) तीन चौरस पुरूष अधधक 

घालून धमळधवतात. (२). 
 
[पधहल्या रथचक्रधचतीच्या धरकाम्या जागेचे के्षत्िळ १½ चौरस पुरूष होते तेव्हा आता १½ + ३ = 

४१½ चौरस पुरूष के्षत्िळाची धरकामी जागा असते.] 
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र्तस्य चक्रणवधानं रु्त । नेणमररेभ्यो णवस्र्तरः । 
मण्डलाना ंच णवष्ट्कंभः णत्रभागः करिाणन च ॥ ३ ॥ 
या चाकाचे धवधान (आखावयाची रीत) असे–प्रथम चाकाच्या नेमीइतकी या चाकाच्या आराचंी 

रंुदी असते. वतुथळाचा व्यास आधण धवटा धतस्या भागाने करतात (३). 
 
[प्रथम चाकाच्या नेमीची रंुदी ७३ अंगुले होती तेव्हा आता आराचंी रंुदी ७३ अंगुले असेल. (आराचंी 

रंुदी प्रथम चाकात ४३ अंगुले होती. ४३×√३ = ७४ अगुंले) वतुथळाचा व्यास व धवटा या धत्करणी मापाने 
घेतात. वतुथळाची धत्ज्या = २२० √३ = ३८० अंगुले. के्षत्िळ = २२·७ चौरस पुरुष]. 

 
नराधेनाणभणलखेन्नाणभस्र्तर्तः प्रस्र्तारगोचरा । 
अरेभ्योऽभ्यणधका नेणमणस्त्रषष्ठेनाक्षरागारम् । 
रत्रशरे्तन सरवशेन अणधकैश्चाधवपञ्चमैः । 
णममायाङ् गुलैवा मध्य ंकुयाद कवशेन पणरलेखनम् ॥ ४ ॥ 
नाभी अध्यापुरुषाने (६० अंगुले) आखावी. नाभीच्या या भागातं गवत असाव.े आराचं्या (रंुदीपेक्षा) 

नेमीची (रंुदी) ६३ अंगुलाने जास्त असते. हे धवष्ट्णूचे अक्षय्य स्थान होय. ककवा ३२४½ अंगुले मोजून त्याच्या 
धवसाव्या भागाने (१६·२ अंगुले) मध्यभागी वतुथळ काेाव े(४). 

 
[नेमीची रंुदी, पधहल्या चाकातं, ७३ अंगुले असते तेव्हा या चाकातं ७३×√३ = १२६ अंगुले येईल. 

वरील सूत्ाप्रमाणे ती ७३ + ६३ = १३६ अंगुले येते. ककवा पधहल्या चाकातं आराचंी रंुदी ४३ अंगुले असते. 
तेव्हा नेमीची रंुदी ४३ + ६३ = १०६ अंगुले येते. कदाधचत दुस्या थरातं आरा नेमींत २३ अंगुले आतं 
जातात तेव्हा नेमीची रंुदी = १२६-२३ = १०३ अंगुले. तरी तीन अंगुलाचंा िरक येतो.] 

 
प्रथमे प्रस्र्तरे रथचक्रस्य श्रृिरे्तष्टकाः । 
चरु्तर्तभरणधकं वेत्थ चत्वाकरशच्छर्तत्रयम् ॥ ५ ॥ 
रथचक्राच्या पधहल्या थरातं धकती धवटा असाव्यात ते ऐका. ३४४ धवटा असतात असे जाणाव.े (५). 
 
णद्वर्तीये ऽभ्यणधका यातरु्त चरु्तरवशणर्तणरष्टकाः । 
पंचकोिाणस्त्रकोिाश्चच नेम्यरेभ्य च संणधषु ॥ ६ ॥ 
 
दुस्या थरातं २४ धवटा जास्त असतात. (३६८ धवटा). पंचकोणा व धत्कोणा धवटा नेमी व आरे 

याचं्या सधंीपाशी असतात. (६). 
 
इष्टकाना ंसहसे्त्रि शरै्तः सप्र्तणभरेव च । 
अष्टषष्ट्ट्या च चक्रस्य णचर्तयः पञ्च पूणरर्ताः ॥ ७ ॥ 
रथचक्रधचतीचे पाचं थर रचण्याकधरता १७६८ धवटा लागतात. (७). 
[३४४×३ + ३६८×२ = १०३२ + ७३६ = १७६८ धवटा ]. 
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रथचक्रणचणर्त पधहला व दुसरा थर (सूते्. १०·३· ७· १-७) 

[िॉन गेल् र, (१९६३) वरून] 
 

मानव शुल्बसूत्रारं्त णदलेली पणरमािे 
 

१ ईषा = १८८ अंगुले  = ३५७·२ सें  .मी.  
१ अक्ष = १०४ अंगुले } १०·१·२·१  = १९७·६ सें  .मी.  
१ युग = ८६ अंगुले  = १६३·४ सें  .मी.  
१ वत्सर्तरीच्या केसाचा व्यास = ६ कमल पराग (१०·१·४·२)  
१ सषवप = ६ गाईचे केस (१०·१·४·३) 
 = ६ गाईचे केस (१०·३·२·२) 

 = ०·१० सें  .मी.  
 = ०·०५ सें  .मी.  

१ यव = ६ सषथप (१०·१·४·३)  = ०·३२ सें  .मी.  
१ अगुंल = ६ रंुदीला लागनू ठेवलेले यव (१०·१·४·४.)  = १·९ सें  .मी.  
१ प्रादेश = १० अंगुल (१०·१·४·४)  = १९ सें  .मी.  
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१ णवर्तस्स्र्त = १२ अंगुले (१०·१·४·४)  = २२·८ सें  .मी.  
१ अरस्त्न = २ धवतस्स्त = २४ अंगुले (१०·१·४·४)  = ४५·६ सें  .मी.  
१ व्यायाम = ४ अरस्त्न = ९६ अंगुले (१०·१·४·४)  = १८२·४ सें  .मी.  
१ पुरुष = ५ अरस्त्न = १२० अंगुले (१०·१·४·५)  = २२८·० सें  .मी.  
१ चवड्यावर उभा असलेला पुरुष = १२५ अंगुले (१०·१·४·५)  = २३७·५ सें  .मी.  
१ कृष्ट्िल = ३ यव (१०·१·४·६)  
१ णनष्ट्क = ४ कृष्ट्णल (१०·१·४·६)  
१ अवव = ६ अंगुले (१०·३ १·३)  = ११·४ सें  .मी.  
१ बाहू = ३६ अंगुले (१०·३·१·९)  = ६८·४ सें  .मी.  
१ अरस्त्न = १ प्रक्रम = २ धवतस्स्त = २४ अंगुले (१०·३·२·३)  = ४५·६ सें  .मी.  
१ पुरुष = ५ अरधन्न = १० पद = १२० अंगुले (१०·३·२·७)  = २२८·० सें  .मी.  
 
 

*** 
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मानव शुल्बसूत्रारं्तील भौणमणर्तक श्द 
 

असं– चौरसाचे ककवा कोणत्याही सरळ रेखाकृधत भौधमधतक आकाराचे ईशा्य व आग्नेय धदशाकं ील 
कोन (१०·१·१·५)  
अणर्तणरक्र्त– जास्त, बाहेर येणारा (१०·१·१·८) 
अतर्त– टोके, शवेट (१०·१·१·५) 
अतर्तः– आंत (१०·३·६·८) 
अतर्तर– अंतर (१०·१·१·३) 
अध्यधव– दी पट (१०·१·२·४) 
अनुणलखेद– आंखाव े(१०·१·१·५) 
अनुपूवेि– पूवीप्रमाणे (१०·२·२·१४) 
अप्यय– संधी (१०·२·२·७) 
अपप्रणध– प्रधध काेून टाकलेला (वतुथळाचा भाग) (१०·३ २·१४) 
अपरस्स्मंस्रृ्तर्तीये– पधिमेक ील धतस्या भागावर (१०·१·१·९) 
अणभर्तः– अधभमुख (१०·२·२·११) 
अणभर्तः– दो्ही बाजंूना (१०·२·२·१२) 
अवलम्बक– लम्बरूप (१०·३·२·१०) 
अवलम्बककुष्ठ– समधिभजु काटकोन चौकोन (१०·३·४·१) 
अणवछेदाय– अलग होऊ नये म्हणून (१०·२·२·४) 
अक्ष्िया– कणथ (१०·१·१·८) 
आगम– लाबंी वाेधवणे (१०·१·१·११) 
आयम्य– वाेवनू (१०·३·१·७) 
आयाम– लाबंी (१०·३·१·९) 
आसज्य– बाधूंन (१०·३·५·१३) 
उत्सृज्य– काेून टाकून (१०·१·१·९) 
उत्सेध– उंची (१०·२·२·३) 
उत्सृिेत्– वाेवावी (१०·३·५·११) 
उनम्– उणे (१०·३·३·१) 
उतमुच्य– काेून टाकून (१०·३·२·२३) 
उपणहर्ताः– ठेवल्यात (१०·२·५·१८) 
उभौ– दोन (बाजू) (१०·३·२·२६) 
ऋरे्त– धशवाय (१०·३·२·२०) 
करि– (धवटेचा) साचंा (१०·२·५·१) 
करिी– बाजू (१०·३·२·१२) 
किव– (धत्कोणाचा) (१०·३·१·१०) 
कोटी– अधथ कणथ (१०·१·१·८) 
गुिं– गुणून (१०·३·१·१०) 
गुि– (दोरीचे) पदर (१०·३·४·१५) 
घन– घनिळ (१०·३·१·९) 
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चरु्तःकुष्ठ– चौकोन (१०·३·२·२१) 
चरु्तरस्त्र– चौरस (१०·१·१·८) 
णछद्य– धवभागून (१०·३·२·१४) 
छेदन– धवभागणी (१०·१·३·६) 
िानुदध्न– गु घ्यापयंत (१०·२·२·१५) 
र्तदूरं्त– त्यातं धमळधवलेले (१०·२·५·३) 
र्तावत्– धततके (१०·१·१·११) 
र्तोद– खूण (१०·२·१·५) 
रु्तरीय– एक चतुथांश (१०·१·१·९) 
णर्तयवङ् मानी– रंुदी दाखधवणारी रेघ (१०·१·३·५) 
कत्रकुष्ठ– धत्कोण (१०·३·२·१२) 
णत्रभागेन– धतस्या भागाने (१०·१·१·८) 
णदकु्कष्ठा– मुख्य धदशाकं े कोपरे असलेली (१०·१·२·६) 
धनुः– चौरसाच्या पधरगत वतुथळाचा चौरसाच्या बाहेर येणारा भाग (१०·३·२·१५) 
धमेि– धनयमाने (१०·२·२·९) 
णनदध्यात्– ठेवावी (१०·३·२·२२) 
णनमाय– मोजून (१०·१·१·९) 
णनराञ्छन– चौरसाचे कोन काटकोनातं आखण्यासाठी दोरीचे भाग करणारी खूण (१०·१·१·११) 
णनरायर्ताम्– ताणली असता लाबंी कमी जास्त न होणारी (दोरी) (१०·१·१·१) 
पञ्चागंी– पाचं खुणाचंी दोरी (१०·२·१·१४) 
पणरलेखयेत्– वतुथळाकार आखावी (१०·१·१·४) 
पणरमाि– माप (१०·२·५·३) 
प्रणर्तणदशम्– प्रत्येक धदशलेा (१०·२·२·१०) 
प्रणर्तष्ठाप्य– ठेवनू (१०·१·१·५) 
प्रमािाणन– मापे (१०·१·४·१) 
प्रक्रम्य– जाऊन (१०·३·१·८) 
प्रउग– धत्कोण (१०·३·६·३) 
प्रसायव– पसरून (१०·३·५·९) 
पाशवर्ती– गाठंी असलेली (१०·१·१·१) 
प्राग् देशः– पूवेक ील भाग (१०·१·१·३) 
प्राग्वशंः– पूवथ-पधिम आंस असलेला मण् प (१०·१·३·१) 
प्रागायर्तः– पूवाधभमुख (१०·३·१·३) 
पाश्ववमानी– आ वी बाजू, आयताची लाबं बाजू (१०·१·३·५) 
पृष्ट्या– समधमधत अक्ष (१०·१·१·१) 
बणहः– बाहेर (१०·३·६·८) 
भागधेयम्– धवभाग (१०·१·३·७) 
मध्यर्तः– मध्यापासून (१०·१·१·८) 
णमथुन– दुप्पट (१०·३·२·२०) 
णमनोणर्त– मोजतो (१०·१·३·४) 
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मोत्वा– मोजून (१०·१·१·४) 
यावत्– धजतके (१०·१·१·११) 
रजु्ज– दोरी (१०·१·१·१) 
राणश– गुणाकार (१०·३·१·९) 
लक्षि– खूण, धच्ह (१०·१·१·९) 
लुम्पेत्– काेून टाकणे (१०·३·२·१५) 
लेख्यः– रेघा (१०·३·१·७) 
वंश– रागं (१०·२·३·१) 
वगव– गट (१०·२·५·१०) 
वगवमूलम्– वगथमूळ (१०·३·१·१०) 
णवपयवस्य– उलटे करून (१०·१·१·१०) 
णववरकरिं– धरकामा करणे, पोकळ करणे (१०·३·६·१५) 
णवशेष– √२ ची व्याख्या (१०·३·३·१) 
णवष्ट्कम्भ– (वतुथळाचा) व्यास (१०·३·२·१०) 
णवस्र्तर– रंुदी (१०·३·१·९) 
वैकृर्त– धवकृत (१०·२·५·३) 
व्यत्यासम्– उलट (१०·२·२·९) 
शयाः– अरस्त्न (१०·१·१·४) 
श्रोिी– चौरसाचे ककवा कोणत्याही सरळ रेखाकृधत भौधमधतक आकाराचे नैऋथ त्य व वायव्य धदशाकं ील 
कोन (१०·१·१·५) 
शुल्बणवद– शुल्ब जाणणारे (१०·३·१·१) 
संख्या– संख्या (१०·२·५·१४) 
संख्यारृ्तभ्यः– संख्या जाणणारे (१०·३·१·१) 
संणनपार्तयेत्– टाकावी (१०·१·१·८) 
संभाग– धवभाग (१०·३·४·१५) 
समम्– समके्षत् (१०·३·२·१५) 
समर– वतुथळखण् ाचंा छेद (१०·१·१·४) 
समस्य– बेरीज करून (१०·३·१·१०) 
समतर्तात्– सुरुवातीपासून शवेटापयथ्त (१०·३·२·२५) 
समणधकम्– वाेधवणे (१०·२·५·१) 
समाहृत्य– एकत् करून (१०·१·१·९) 
स्त्रस्क्र्तः– कोपरे (१०·३·१·६) 
हरेत्– कमी कराव े(१०·३·५·५) 
के्षत्रम्– के्षत्िळ (१०·३·३·५) 
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३ आपस्र्तम्ब शुल्बसूते्र 
 

पटल १ रे्त ६ 
 

मराठी भाषारं्तर 
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आपस्र्तम्ब शुल्बसूते्र 
 

णवहारयोगान् व्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
अस्ग्न जेथे धवहार करतो त्या वदेी (त्याचंी मापे) व त्यासाठी लागणारी दोरी याचें व्याख्यान करतो 

(१). 
 
यावदायामं प्रमािम् ॥ २ ॥ 
धजतकी (अस्ग्नवदेीची) लाबंी असते धततक्याच लाबंीची दोरी (घ्यावी) (२). 
 
र्तदधवमभ्यस्याऽपरस्स्मंस्रृ्तर्तीये षड्भागोने लक्षिं करोणर्त ॥ ३ ॥ 
प्रमाणरज्जचूी लाबंी धतच्या धनम्म्याने वाेवनू (त्या वाेधवलेल्या भागाचे तीन धवभाग करून त्यातील) 

पधिमेक ील धतस्या भागातूंन ⅙ भाग वजा करून तेथे खूण करावी (३). 
 
[प्रमाण रज्जचूी लाबंी क्ष असली तर वरील रीतीने धमळधवलेल्या खुणेच्या (लक्षणाच्या) पूवेक ील 

दोरीची लाबंी (क्ष + क्ष/२×३-क्ष/२×३×२) = १३/१२ क्ष व पधिमेक ील दोरीची लाबंी ५/१२ क्ष इतकी येते.] 
 
पृष्ट्यातर्तयोरतर्तौ णनयम्य लक्षिेन दणक्षिापायम्य णनणमत्त ंकरोणर्त ॥ ४ ॥ 
के्षत्ाच्या मध्यभागील (समअक्ष) जी रेघ (पृष्ट्ठ्या) धतच्या दो्ही टोकानंा (शकूं ठोकून त्यानंा) 

दोरीची (सूत् ३ मध्ये धदलेल्या लाबंीची) टोके बाधूंन खुणेने (लक्षण बोटातं धरून) ती दधक्षणेक े ओेावी, 
व जेथे लक्षण येईल तेथे खूण करावी (४). 

 
[येथे १३/१२ क्ष लाबंीचा दोरीचा भाग अक्ष्णयारज्ज ूहोतो व ५/१२ क्ष लाबंीचा भाग धतयथङ् मानी होते. 

धत्कोण खकग हा काटकोन धत्कोण आहे; कारण— 
(१३/१२ क्ष)२ – (५/१२ क्ष)२ = क्ष२] 

 
एवमुत्तरर्तो णवपयवस्येर्तरर्तस्स समाणधः ॥ ५ ॥ 
अशाच धरतीने उत्तर धदशलेा (अंस धमळवावा). हीच रीत उलट करावी (व दधक्षण व उत्तरधदशानंा 

श्रोणी धमळवाव्यात). म्हणजे चौरस धमळेल (५). 
 
र्तणन्नणमत्तो णनऱ्हासो णववृणद्धवा ॥ ६ ॥ 
त्यासाठी (चौरस करण्यासाठी धतयथङ् मानीची) लाबंी कमी ककवा जास्त करावी (६). 
 
[कख ५/१२ क्ष आहे. ती ½ क्ष येण्यासाठी १/१२ क्ष ने वाेवावयास हवी. काहंी वळेेला ही 

धतयथङ् मानीची लाबंी कमी करावी लागते. तसेच सूत् ७ पहाव.े] 
 
आयामं वाभ्यस्यागतरु्तचरु्तथवमायामस्याक्ष्िया रजु्जस्स्र्तयवङ् मानी शेषः । व्याख्यारं्त णवहरिम् ॥ ७ ॥ 
(पृष्ट्ठ्याच्या) लाबंीच्या दुप्पट लाबंीची दोरी घेऊन, वाेधवलेल्या भागाचा ¼ भाग घ्यावा (व तेथे 

खूण करावी). अभ्यासरज्जतूून धतयथङ् मानी वजा करून जी उरते ती अक्ष्णया रजु्ज. (अशा धरतीने) धवहरण 
(चौरस वदेी कशी आखावी) साधंगतले (७). 
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[प्रमाण रज्जचूी लाबंी क्ष, तर अभ्यासरज्जसूह दोरीची लाबंी २ क्ष. धतचे खुणेने दोन भाग केलेत. 
दोरीची एका बाजूची लाबंी ⁵/₄ क्ष व दुस्या बाजूची लाबंी ¾ क्ष. धत्कोण कखग हा काटकोन धत्कोण आहे 
कारण, (⁵/₄ क्ष)२ – (¾ क्ष)२ = क्ष२. २ क्ष लाबंीच्या रज्जतूून ¾ क्ष लाबंीची धतयथङ् मानी वजा केली म्हणजे 
⁵/₄ क्ष लाबंीची अक्ष्णयारज्ज ूधमळते. 
 

 
 

दीघवस्याक्ष्ियारजु्जः पाश्ववमानी णर्तयवङ् मानी च यत्पृथग्भूरे्त कुरुर्तस्र्तदुभय ंकरोणर्त ॥ ८ ॥ 
आयताच्या अक्ष्णयारज्जवूरील चौरसाचे के्षत्िळ पाश्वथमानी व धतयथङ् मानी याचं्या वरील वगेवगेळ्या 

चौरसाचं्या के्षत्िळाच्या बेरजेइतके असते (८). 
 
र्ताणभजे्ञयाणभरुक्रं्त णवहरिम् ॥ ९ ॥ 
वर साधंगतलेले धवहरण या धनयमानंी समजेल (९). 
 
चरु्तरस्याक्ष्ियारजु्जर्तद्वस्र्तावर्तीं भूकम करोणर्त ॥ १० ॥ समस्य णद्वकरिी ॥ ११ ॥ 
चौरसाच्या अक्ष्णयारज्जवूरील चौरस त्याच्या (के्षत्िळाच्या) दुप्पट के्षत्िळाचा असतो (१०). (दोन 

समके्षत् चौरसाचं्या के्षत्िळाचंी) बेरीज करणा्या (अक्ष्णयारज्जसू) ‘धिकरणी’ म्हणतात (११). 
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प्रमािं रृ्तर्तीयेन वधवयेत्तिरु्तथेनात्मचरु्तकस्त्रशोनेन स णवशेषः ॥ १२ ॥ 
प्रमाण रज्जचूी लाबंी एक तृतीयाशंाने व त्याच्या (⅓भागाच्या) एक चतुथांश भागाने वाेवून त्यातून 

त्याच्या (⅓ भागाच्या ¼ भागाच्या) १/३४ वा भाग वजा करावा. (जी लाबंी येईल) धतला ‘धवशषे’ म्हणतात 
(१२). 

 
[या धरतीने चौरसाच्या बाजूची लाबंी माधहती असल्यास त्याच्या अक्ष्णयारज्जचूी लाबंी समजते. 

‘धवशषे’ ही √२ या संख्येची व्याख्या आहे. 
 
√२ = १ + ⅓ + १/३×४-१/३×४×३४ = १·४१४२१५६]. 

 

 
 

प्रमािमात्रीं रजु्जमुभयर्तः पाशा ं करोणर्त ॥ १३ ॥ मध्ये लक्षिमधवमध्यमयोश्च पृष्ट्याया ं रजु्जमायम्य 
पाशयोः लक्षिेस्ष्ट्वणर्त शङ कंु णनहत्य उपातत्ययोः पाशौ प्रणर्तमुच्य मध्यमेन लक्षिेन दणक्षिापायम्य शङ कंु 
णनणमत्त ं करोणर्त ॥ १४ ॥ मध्यमे पाशौ प्रणर्तमुच्य उपयुवपणर णनणमत्त ं मध्यमेन लक्षिेन दणक्षिापायम्य शङ कंु 
णनहस्तर्त ॥ १५ ॥ र्तस्स्मन् पाशं प्रणर्तमुच्य पूववस्स्मणन्नर्तरं मध्यमेन लक्षिेन दणक्षिमंसमायच्छेत् ॥ १६ ॥ उतमुच्य 
पूववस्मादपरस्स्मतप्रणर्तमुच्य मध्यमेनैव लक्षिेन दणक्षिा ंश्रोणिमायच्छेत् ॥ १७ ॥ एवमुत्तरौ श्रोण्यसंौ ॥ १८ ॥ 

(ज्या लाबंीचा चौरस करावयाचा असेल त्या लाबंीची) प्रमाणरज्ज ूघेऊन धतची दो्ही टोके एकत् 
करावीत (१३). धतच्या (याप्रमाणे धमळधवलेल्या) मध्यभागी खूण करावी. (अशाच धरतीने दोरीचा मध्य व 
टोके एकत् करून) अध्या लाबंीच्या दोरीच्या मध्यांवर खुणा कराव्यात. दोरी पृष्ट्ठ्यावर पसरून 
धतच्यावरील खुणावंर शकूं ठोकावते. (पृष्ट्ठ्याची टोके, दोरीचा मध्यकबदू व मध्यकबदू ते पृष्ट्ठ्याची टोके याचें 
मध्यकबदू अशा पाचं धठकाणी शकूं ठोकावते). शवेटच्या शकंूंच्या जवळच्या शकंूंना (दुस्या व चवर्थया 
शकंूंना) दोरीची टोके बाधूंन दोरीची मध्यकबदूची खूण (बोटातं धरून) ती दधक्षणेक े ताणावी व खुणेपाशी 
शकूं (सहावा) ठोकावा (१४). दोरीची दो्ही टोके मधल्या (धतस्या) शकूंला बाधूंन दोरीचा मध्यकबदू 
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(बोटातं धरून) दधक्षणेक े (मध्यशकूं ३ व शकूं ६ याचं्यावर आणून दोरी) ताणावी. जेथे मध्यकबदू येतो तेथे 
(सातवा) शकूं ठोकावा (१५). हा शकूं (सातवा) व पूवेक ील शकूं (पधहला) यानंा दोरीची टोके बाधूंन 
मध्यकबदू हातात धरून दोरी पूवेक े ताणावी (व तेथे शकूं, आठवा, ठोकावा). अशा धरतीने दधक्षणेक ील 
अंस धमळवावा (१६). दोरीचे टोक या शकूंतून (पधहल्या) काेून, पधिमेक ील शकूंला (पाचंवा) बाधूंन ती 
पूवेक ून पधिमेक े मध्यधच्ह धरून ओेावी, व दधक्षणेक ील श्रोणी धमळवावी (शकूं ९) (१७). याच 
धरतीने उत्तरेक ील श्रोणी व अंस धमळवावते (१८). 
 

इणर्त प्रथमः खण्डः । 
पणहला खण्ड संपला. 

 
अथापरो योगः ॥ १ ॥ 
आता दुसरी रीत (सागंतो) (१). 
 
पृष्ट्यातर्तयोमवध्ये च शङ कंु णनहत्याधेऽधे र्तणद्वशेषमभ्यस्य लक्षिं कृत्वाधवमागमयेत् ॥ २ ॥ अतत्ययोः 

पाशौ कृत्वा मध्यमे सणवशेष ं प्रणर्तमुच्य पूववस्स्मणन्नर्तरं लक्षिेन दणक्षिमंसमायच्छेत् ॥ ३ ॥ उतमुच्य 
पूववस्मादपरस्स्मतप्रणर्तमुच्य लक्षिेनैव दणक्षिा ंश्रोणिमायच्छेत् ॥ ४ ॥ एवमुत्तरौ श्रोण्यसंौ ॥ ५ ॥ 

पृष्ट्ठ्याच्या दो्ही टोकावंर व मध्यभागी शकूं ठोकावते. दोरीच्या मध्यभागी व अध्या दोरीच्या 
लाबंीच्या ‘धवशषे’ अंतराने दोरीवर खूण करून, पृष्ट्ठ्याच्या अध्या भागावर ठेवावी (२). दोरीच्या दो्ही 
टोकानंा गाठंी मारून, मधल्या शकूंला धवशषे अंतराने वाेधवलेल्या दोरीचे एक टोक बाधूंन पूवेक ील 
शकूंला दुसरे टोक बाधंाव.े (नंतर) खूण बोटातं धरून दधक्षणेक े दोरी ताणनू दधक्षणेक ील अंस धमळवावा 
(३). दोरीचे पूवेक ील शकूंला बाधंलेले टोक काेून ते पिमेक ील शकूंला बाधंाव.े (नंतर) खूण बोटातं 
धरून दोरी दधक्षणेक े ताणावी व दधक्षणेक ील श्रोणी धमळवावी (४). अशाच रीतीने उत्तरेक ील श्रोणी व 
अंस धमळवावते (५). 

 
[समजा इ आ ही पृष्ट्ठ्या. प्रमाणरज्जचूी लाबंी इ आ इतकी (क्ष) असते. या दोरीची धनम्मे लाबंी इ अ 

(क्ष/२). दोरीची लाबंी वाेवावयाची ती १·४१४२ इ अ (१·४१४२ क्ष/२). या अंतराने; म्हणजे दोरीची लाबंी 
१·४१४२ इअ-इअ येव्हेीच वाेवावयाची. दोरीच्या लाबंीचे दोन भाग होतात. एका भागाची लाबंी इअ 
(क्ष/२) इतकी व दुस्या भागाची लाबंी १·४१४२ इअ (१·४१४२ क्ष/२) इतकी असते. या दोन भागाचं्या मध्ये 
खूण करावयाची. 
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प्रमािं णर्तयवग् णद्वकरण्यायामः र्तस्याक्ष्ियारजु्जणस्त्रकरिी ॥ ६ ॥ 
आयाताची धतयथङ्मानी धिकरणी व पाश्वथमानी प्रमाणाइतकीच असेल तर त्याची अक्ष्णयारजु्ज 

धत्करणी असते (६). 
 
[आयताच्या अक्ष्णयारज्जवूरील के्षत्िळ प्रमाणरज्जवूरील चौरसाच्या के्षत्िळाच्या धतप्पट असते 

म्हणून तीस धत्करणी म्हणतात.] 
 

 
 

रृ्तर्तीय करण्येरे्तन व्याख्यार्ता ॥ ७ ॥ णवभागस्रु्त नवधा ॥ ८ ॥ 
 
अशा धरतीने तृतीयकरणी (कशी धमळवावी) ते साधंगतले (७). (प्रमाण चौरसाच्या धतप्पट 

के्षत्िळाचा चौरस करून त्याचे ) नऊ चौरस भाग केले (तर त्या लहान चौरसाचे के्षत्िळ प्रमाण 
चौरसाच्या के्षत्िळाच्या एकतृतीयाशं असते) (८). 
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[धदलेल्या चौरसाच्या के्षत्िळाच्या ⅓ के्षत्िळ असलेल्या चौरसाच्या बाजूला तृतीयकरणी 
म्हणतात. 
 

 

 
 तृतीय करणी धमळवावयाची रीत.] 

 
रु्तल्ययोश्चरु्तरश्रयोरुक्र्तस्समासः ॥ ९ ॥ नानाप्रमाियोः चरु्तरश्रयोस्समासः ॥ १० ॥ 
समके्षत् चौरसाचं्या (के्षत्िळाचं्या) बेरजेइतके (के्षत्िळ) असलेला चौरस करावयाची रीत 

(धिकरणी, धत्करणी याप्रमाणे) साधंगतली (९). धनरधनराळ्या लाबंीच्या बाजू असलेल्या चौरसाचं्या 
(के्षत्िळाचं्या) बेरजेइतके (के्षत्िळ) असलेला चौरस करावयाची रीत सागंतो (१०). 
 

ऱ्हसीयसः करण्या वषीयसो वृद्धमुणिखेत् ॥ ११ ॥ वृद्धस्याक्ष्ियारजु्जरुभे समस्यणर्त ॥ १२ ॥ 
र्तदुक्र्तम् ॥ १३ ॥ 

(मोठ्या चौरसाच्या) जास्त लाबंीच्या बाजंूवर (लहान चौरसाच्या) लहान लाबंीच्या बाजू ठेवनू 
खुणा कराव्यात (११). (या दो्ही खुणा जो ाव्यात म्हणजे लहान बाजू असलेल्या चौरसाच्या बाजूच्या 
लाबंीइतकी पाश्वथमानी व मोठी लाबंी असलेल्या चौरसाच्या बाजूइतकी धतयथङ् मानी असलेला आयत तयार 
होईल) जो आयत होईल त्याच्या अक्ष्णयारज्जवूरील चौरसाचे के्षत्िळ वरील दोन चौरसाचं्या बेरजेइतके 
असते (१२). ते साधंगतलेले आहे (खण्  १, सूत् ८) (१३). 
 

 

चौरस अआइउ व चौरस कखगघ याचं्या 
के्षत्िळाचं्या बेरजेइतके के्षत्िळ असलेला 
चौरस धमळवावयाचा 
 

अच = कघ; आछ = खग 
अछ = √(अच२ + चछ२)] 

 
चरु्तरश्रािरु्तरश्र ं णनर्तिहीषवन् यावणन्नर्तिहीषते्तस्य करण्या वृध्रमुणिखेत् ॥ १४ ॥ वृध्रस्य 

पाश्ववमानीमक्ष्ियेर्तरत् पाश्ववमुपसंहरेत् ॥ १५ ॥ सा यत्र णनपरे्तत् र्तदपस्च्छतद्यात् ॥ १६ ॥ णछन्नया णनरस्र्तम् ॥ 
१७ ॥ 
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(मोठ्या) चौरसाच्या के्षत्िळातूंन (लहान) चौरसाचे के्षत्िळ वजा करून (उरलेल्या के्षत्िळाचा 
चौरस करावयाचा असेल तर मोठ्या) चौरसाच्या बाजंूवर धजतके के्षत्िळ वजा करावयाचे आहे त्या 
चौरसाच्या बाजू ठेवनू तेथे खुणा कराव्यात (१४). मोठ्या चौरसाची पाश्वथमानी अक्ष्णयासारखी दुस्या 
(चछ) पाश्वथमानीवर आणावी (१५). ती जेथे छेदते त्याच्या बाहेरील भाग (जछ) काेून टाकावा (१६). जो 
भाग उरतो (चज) त्यावरील चौरसाचे के्षत्िळ धदलेल्या चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या वजाबाकीइतके असते 
(१७). 

 

 

अच = कघ 
आछ = खग 
अज = अआ 
चज = √अज२ – अच२ 
 = √अआ२ – कख२] 

 
उपसंहृर्ताऽक्ष्ियारजु्जस्सा चरु्तष्ट्करिी णछन्ना चेर्तरा च यत्पृथग् भूरे्त कुरुर्तः र्तदुभय ंकरोणर्त ॥ १८ ॥ 

णर्तयवङ् मानी पुरुषं शेषस्त्रीन् ॥ १९ ॥ र्तदुक्र्तम् ॥ २० ॥ 
(पाश्वथमानी जी वर धदलेल्या सूत्ाप्रमाणे) अक्ष्णयारजु्ज सारखी ठेवली ती चतुष्ट्करणी आहे. जी बाजू 

ती छेदते त्यावरील चौरसाचे के्षत्िळ व उरलेल्या बाजूवरील (धतयथङ् मानीवरील) के्षत्िळ याचं्या 
बेरजेइतके अक्ष्णया रज्जवूरील चौरसाचे के्षत्िळ असते (१८). अक्ष्णयावरील चौरसाच्या के्षत्िळातून 
धतयथङ् मानीवरील चौरसाचे के्षत्िळ वजा केले असता तीन चौरस पुरुष के्षत्िळ धमळते (१९). ते 
साधंगतलेले आहे (२०). 

 
[येथे मोठ्या चौरसाचे के्षत्िळ चार चौरस पुरुष व लहान चौरसाचे के्षत्िळ एक चौरस पुरुष 

धरलेले आहे. तेव्हा त्याचं्या के्षत्िळाचं्या वजाबाकीने तीन चौरस पुरुष के्षत्िळाचा चौरस धमळतो.] 
 
दीघवचरु्तरश्रं समचरु्तरश्रं णचकीषवन् णर्तयवङ् मातया अपस्च्छद्य शेष ं णवभज्योभयर्त उपदध्यात् ॥ २१ ॥ 

खण्डमागतरु्तना संपूरयेत् ॥ २२ ॥ र्तस्य णनऱ्हासः उक्र्तः ॥ २३ ॥ 
आयताचा (समके्षत्) चौरस करावयाचा असल्यास, धतयथङ् मानीचे दोन समभाग करून दुस्या 

भागाचे पु्हा दोन समभाग करावते व ते पधहल्या भागाच्या चौकोनाच्या दो्ही बाजूनँा ठेवावते (२१). जो 
खण्  राहतो तो आगा्तुक चौरस घेऊन पुरा करावा (२२). या दोन चौरसाचं्या के्षत्िळाच्या वजाबाकी 
इतक्या के्षत्िळाचा चौरस करावयाची रीत साधंगतलेली आहे (२३). 
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कखगघ हा धदलेला आयत.  
कच = कघ = घछ. चछ साधंलेत. 
चखचा मध्यकबदू ज व छगचा मध्यकबदू झ जझ साधंलेत. आयत 
जखगझ कचवर असा ठेवला की जझ कचवर येईल. व खग टठवर 
येईल.  
ठ जच हा आग्तुक चौरस.  
चौरस ट झघ – चौरस ठ जच = आयत कखगघ.] 

 
इणर्त णद्वर्तीयः खण्डः । 
खण्ड दोन संपला. 

 
समचरु्तरश्रं दीघवचरु्तरश्रं णचकीषवन् यावणिकीषते् र्तावर्तीं पाश्ववमानीं कृत्वा यदणधकं स्यात् 

यथायोगमुपदध्यात् ॥ १ ॥ 
चौरसाचा (समके्षत्) आयत करावयाचा असेल तर जेव्हढ्या लाबंीचा (आखावयाची) इच्छा असेल 

तेव्हढ्या लाबंीची पाश्वथमानी काेून जेव्हेे (के्षत्िळ) वाेते ते योग्य धठकाणी ठेऊन (समके्षत् आयत 
करावा) (१). 

 

 

कखगघ हा प्रमाण चौरस  
समजा अआ ह्या लाबंीची बाजू असलेला आयत (समके्षत्) 
आखावयाचा आहे. 
घक व गख या बाजू अनुक्रमे च व छ पयथत अशा वाेधवल्यात की 
लाबंी घच = गछ = अआ. 
 

 
चछ साधंलेत. कणथ चग आखला. तो रेघ कखला म येथे छेदतो. रेघ पमि अशी काेली की पि ॥ 

चघ व पि = चघ. आयत पछगि हा चौरस कखगघच्या समके्षत् असतो.] 
 

चरु्तरश्र ं मण्डलं णचकीषवन् मध्यात्कोट्या ं णनपार्तयेत् ॥ २ ॥ पाश्ववर्तः पणरकृष्ट्याणर्तशयरृ्तर्तीयेन सह 
मण्डलं पणरणलखेत् ॥ ३ ॥ सा णनत्या मण्डलम् ॥ ४ ॥ यावद धीयरे्त र्तावदागतरु्त ॥ ५ ॥ 

चौरसाचे (समके्षत्) वतुथळ काेावयाचे असल्यास मध्यकबदूपासून कोटी (अधथकणथ) काेावी (२). 
ती पाश्वथमानीच्या माध्यावर आणनू धतचा जो भाग पाश्वथमानीच्या वर राहील त्याच्या एक तृतीयाशं भागासह 
वतुथळ काेाव े(३). हे (समके्षत्) वतुथळ स्थूलमानाने धमळते (४). जेवढ्या प्रमाणातं के्षत्िळ (कोप्यापंाशी) 
कमी होते त्याप्रमाणातं ते (बाजंूपाशी) जास्त येते (५). 
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चौरसाचे समके्षत् वतुथळ 
सूते् २ ते ५ 

वतुथळाचा समके्षत् चौरस 
सूते् ६ ते ८ 

 
[सुंदरराजीय व्याख्येत चौरसाचे समके्षत् वतुथळ करावयाच्या आणखी दोन रीती धदल्या आहेत त्या 

अशा— 
 
१) वरील धरतीने वतुथळाची जी धत्ज्या येते त्यातून ०·१८ वजा करावते. 
२) वतुथळाचा व्यास = चौरसाची रंुदी + ०·३ + ⅛ (चौरसाची रंुदी)] 
 
मण्डलं चरु्तरश्र ंणचकीषवन् णवष्ट्कम्भं पंचदशभागान् कृत्वा द्वावुद्धरेत् ॥ ६ ॥ त्रयोदशावणशष्ट्यतरे्त ॥ ७ 

॥ सा णनत्या चरु्तरश्रम् ॥ ८ ॥ 
वतुथळाचा (समके्षत्) चौरस करावयाचा असेल तर वतुथळाच्या व्यासाचे पधंरा भाग करून त्यातून 

दोन काेून टाकावते (६). तेरा भाग उरतात (७). (त्याचं्या लाबंीइतकी बाजू असलेला) तो स्थूलमानाने 
चौरस (वतुथळाचा समके्षत् असतो) (८). 

 
[समजा वतुथळाचा व्यास २ क्ष आहे तर त्याच्या समके्षत् चौरसाच्या बाजूची लाबंी १३/१५. २ क्ष येईल. 
२ क्ष व्यासाच्या वतुथळाचे के्षत्िळ = ३·१४१५९ क्ष२. 
१३/१५. २ क्ष बाजूच्या चौरसाचे के्षत्िळ = ३·००४४ क्ष२. 
सुंदरराजीय व्याख्येत वतुथळाचा समके्षत् चौरस करावयाची धनराळी रीत धदली आहे. 
वतुथळाच्या व्यासातून ०·३२ वजा करून उरलेल्या संख्येला नवाने भागाव े व जो भाग येईल तो 

वतुथळाच्या व्यासातून वजा केला असता चौरसाची रंुदी येते. 
 
वतुथळाचा व्यास = २ क्ष. चौरसाची रंुदी = २ क्ष – २क्ष-०·३२/९ = १६/९ क्ष + ०·०३५६ 
∴ चौरसाचे के्षत्िळ = ३·१६ क्ष२ + ०·१२६६ क्ष + ०·००१२६७.] 
 
प्रमािेन प्रमािं णवधीयरे्त ॥ ९ ॥ 
ज्या प्रमाणाने (चौरस काेला असेल) त्याच प्रमाणाने त्याचे के्षत्िळ मोजाव े(९). 
[लाबंी पदातं असेल तर के्षत्िळ चौरस पद मोजाव,े चौरस अंगुले वगैरे दुस्या मापातं मोजू नये] 
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आदेशादतयत् ॥ १० ॥ 
जर तसेच साधंगतले असेल तर वगेळ्या प्रमाणातं सागंाव े(१०). 
 
द्वाभ्या ंचत्वाणर ॥ ११ ॥ णत्रणभनवव ॥ १२ ॥ 
दुप्पट प्रमाणाच्या बाजूने चौपट (के्षत्िळ येते) (११). धतप्पट प्रमाणाच्या बाजूने नऊपट (के्षत्िळ 

येते) (१२). 
 
यावत्प्रमािा रजु्जस्र्तावर्तस्र्तावर्तो वगान् करोणर्त ॥ १३ ॥ 
ज्या प्रमाणातं दोरी (ची लाबंी) असते त्या प्रमाणाच्या वगाने (चौरसाचे के्षत्िळ) येते (१३). 
 
र्तथोपलस््धः ॥ १४ ॥ 
याची प्रचीधत अशी (१४). 
 
अध्यधव पुरुषा रजु्जद्धौ सवादौ करोणर्त ॥ १५ ॥ 
दी  पुरुष लाबंीच्या रजु्ज (वरील चौरसाचे के्षत्िळ) सवादोन (चौरस) पुरुष असते (१५). 
 
अधवरृ्तर्तीयपुरुषा षट सपादान् अथात्यतर्त प्रदेशः ॥ १६ ॥ 
अ ीच पुरुष लाबंीच्या रजु्ज (वरील चौरसाचे के्षत्िळ) सवासहा (चौरस) पुरुष असते, हा धनयम 

सवथत् लागू होतो (१६). 
 
यावर्ता यावर्ता ऽणधकेन पणरणलखणर्त र्तत्पाश्ववयोरुपदधाणर्त ॥ १७ ॥ यि रे्तन चरु्तरश्रं णक्रयरे्त 

र्तत्कोट्याम् ॥ १८ ॥ 
चौरसाचे (के्षत्िळ) धजतके वाेवावयाचे असेल त्या प्रमाणातं (सूत् १३ चा उपयोग करून) दो्ही 

बाजंूच्या लाबंी वाेवाव्यात (१७). उत्तरपूवथ कोपरा जो ून हा चौरस धमळतो (१८). 
 

 

चौरस कखगघ हा धदलेला चौरस. गघ ज पयथत व 
गख छ पयथत वाेधवलेत. छच व जच जो ून मोठा 
चौरस चछगज धमळधवला. 

 
अधवप्रमािेन पादप्रमािं णवधीयरे्त ॥ १९ ॥ 
जर (चौरसाची) लाबंी (प्रमाणरज्जचू्या) अध्याप्रमाणातं असेल तर (के्षत्िळ) पावपट होते (१९). 
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अधवस्य णद्वप्रमािायाः पादपूरित्वात् ॥ २० ॥ 
धनम्म्याच्या दुप्पट (म्हणजे वगथ) ¼ होतो म्हणून (२०). 
 
रृ्तर्तीयेन नवमी कला ॥ २१ ॥ 
प्रमाण लाबंी एक तृतीयाशं केली तर (तीवरील के्षत्िळ प्रमाण चौरसाच्या के्षत्िळाच्या) एक 

नवमाशं होते (२१). 
 

इणर्त रृ्तर्तीयः खण्डः । 
णर्तसरा खण्ड संपला. 
इणर्त प्रथमः पटलः । 
प्रथम पटल संपले. 

 
 

*** 
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अग्तयाधेणयके णवहारे गाहवपत्याहवनीययोरतर्तराले णवज्ञायरे्त ॥ १ ॥ 
अग््याधानाकधरता करणा्या गाहथपत्य व आहवनीय या अग्नींच्या मधील अंतर साधंगतले जाते 

(१). 
 
[धवहार– गाहथपत्य, आहवनीय व दधक्षणास्ग्न याचं्यामधील भमूीला धवहार म्हणतात.] 
 
अष्टासु प्रक्रमेषु ब्राह्मिोऽस्ग्नमादधीर्त ॥ २ ॥ एकादशसु राितयः ॥ ३ ॥ द्वादशसु वैश्यः ॥ ४ ॥ 

चरु्तकवशत्यामपणरणचरे्त यावर्ता वा चकु्षषा मतयरे्त र्तस्मान्नाणर्तदूरमाधेय इणर्त सवेषामणवशेषेि श्रूयरे्त ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मण णाच्या अग्नींमधील अंतर आठ प्रक्रम असाव े(२) राजाच्या ११ प्रक्रम (३) (व) वैश्याच्या १२ 

प्रक्रम (असाव)े (४). २४ ककवा २५ प्रक्रमापंयथ् त ककवा जोपयथ् त  ोळ्यानंा सुखकारक वाटते त्याच्याहून 
(हे) अंतर जास्त असू नये असे कुठल्याही अपवादाधशवाय सगळ्याकं ून ऐकतो (५). 

 
[येथे अपधरधचते हा शब्द न घेता अपधरधमते हा शब्द घेऊन अथथ धदला आहे. अपधरधमताची व्याख्या 

कात्यायन शुल्बसूते् कं. १, सूत् २३ मध्ये धदली आहे.] 
 
दणक्षिर्तः पुरस्र्ताद णवरृ्तर्तीयदेशे गाहवपत्यस्य नेदीयणस दणक्षिाग्नेर्तवज्ञायरे्त ॥ ६ ॥ 
गाहथपत्य अग्नीच्या दधक्षण-पूवथ धदशके े एक तृतीयाशंास थो े कमी इतक्या (कोनावर) दधक्षणास्ग्न 

असतो असे जाणाव े(६). 
 
गाहवपत्याहवनीययोरतर्तरालं पञ्चधा षड्धा वा संणवभज्य षष्ठ ंसप्र्तमं वा भागं आगतरु्तमुपसमस्य समं 

तै्रधं णवभज्यापरस्स्मंस्रृ्तर्तीये लक्षिं कृत्वा गाहवपत्याहवनीययोरतर्तौ णनयम्य लक्षिेन दणक्षिापायम्य णनणमत्त ं
करोणर्त र्तद दणक्षिाग्नेरायर्तनम् ॥ ७ ॥ श्रुणर्तसामथयात् ॥ ८ ॥ 

गाहथपत्य व आहवनीय याचं्या मधील अंतराचे पाच ककवा सहा भाग करून त्यातं सहावा ककवा 
सातवा भाग (जसे भाग केले असतील त्याप्रमाणे) धमळवनू त्याचे (त्या दोरीच्या लाबंीचे) तीन समान भाग 
करावते. दोरीच्या पधिमेक ील धतस्या भागावर खूण करावी. गाहथपत्य व आहवनीय याचं्या (मध्यावरील 
शकूंना) दोरीची टोके बाधूंन, खूण (बोटातं धरून) दोरी दधक्षणेक े ताणावी. जेथे खूण येते ते स्थान 
दधक्षणाग्नीचे असते (७). असे श्रुती सागंते (८). 

 
[कात्यायन शुल्बसूते् कं. १ सूते् २६ ते २७ पहावीत 
तसेच बौ. शु. सू. १·६७ - १·६९ पहावीत]. 
 
यिमानमात्री प्राच्यपणरणमर्ता वा यथासन्नाणन हवींणष संभवेदेवं णर्तरश्चीप्राञ्चौ वेद्यसंावुन्नयणर्त ॥ ९ ॥ 

प्रर्तीची श्रोिी पुरस्र्तादंहीयसी पश्चात्प्रथीयसी मध्ये सन्नर्तर्तरैवणमव णह योषेणर्त दार्तशक्या वेदेर्तवज्ञायरे्त ॥ १० ॥ 
(दशथपूणथमासाच्या) यजमानवदेीची प्राची (पूवथ पधिम लाबंी) ठराधवक नसते. पाठीमागील अधाभाग 

(धतरिी) हधव जवळ असेल अशी ठेवावी. वदेीचे दो्ही अंस पूवेक े वाेधवलेले असतात (९). 
पधिमेक ील श्रोणी वाेधवलेल्या असतात. वदेी पूवथधदशके े लहान व पधिम धदशके े मोठी असते (व) 
मध्यभागी अत्यतं बारीक असते. अशा धरतीने स्त्रीप्रमाणे धदसणारी दार्मशकी वदेी असते असे जाणाव े(१०). 

 
[वदेीची प्राची ६ अरस्त्न, पूवेक ील बाजू ३ अरस्त्न व पधिमेक ील बाजू ४ अरस्त्न असते]. 
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यज्ञमानमात्ी 

 
अपरेिाहवनीय ंयिमानमात्री दीघवचरु्तरश्रं णवहृत्य र्तावर्तीं रजु्जमायम्य मध्ये लक्षिं कृत्वा दणक्षियोः 

श्रोण्यसंयोरतर्तरा णनयम्य लक्षिेन दणक्षिापायम्य णनणमत्त ंकरोणर्त ॥ ११ ॥ णनणमत्त ेरजंु्ज णनयम्यातर्तौ समस्येत् 
॥ १२ ॥ दणक्षिायाः श्रोिेदवणक्षिमंसमाणलखेत् ॥ १३ ॥ एवमुत्तरर्तः ॥ १४ ॥ णर्तयवङ् मानीं णद्वगुिा ंर्तथा कृत्वा 
पश्चात्पुरस्र्तािोपणलखेत् ॥ १५ ॥ णवणमर्ताया ंपुरस्र्तात् पाश्ववमातया उपसंहरेत् ॥ १६ ॥ श्रुणर्तसामथयात् ॥ १७ 
॥ 

आहवनीय अग्नीच्या पधिमेक ील यजमानमात्ीचा (पधिमेक ील रंुदी घेऊन व प्राचीयेव्हेी लाबंी 
घेऊन) आयत काेावा. प्राचीच्या दुप्पट लाबंीची दोरी घेऊन धतच्या मध्यभागी खूण करावी. दधक्षणेक ील 
श्रोणी व अंस (याचं्या शकंूंना) येथे दोरीची टोके बाधूंन ती खुणेने ताणावी खूण जेथे येते तेथे खूण करावी 
(११). खूण केलेल्या धठकाणी दोरीचा मध्य बाधंावा व दो्ही टोके एकत् जुळवावीत (१२). दधक्षणेक ील 
श्रोणीपासून दधक्षणेक ील असं (या दोरीने) वतुथळखं ाने जो ावा (१३). याच धरतीने उत्तरेक ील श्रोणी व 
अंस जो ाव े(१४). याच धरतीने धतयथङ् मानीच्या दुप्पट लाबंीची दोरी घेऊन पधिमेक े व पूवेक े (वतुथळ 
खं ) काेावते (१५). पूवेक ील पाश्वथमानी (जी ४ अरस्त्न आहे ती) कमी करून (३ अरस्त्न करावी) 
(१६). कारण असे श्रुती सागंते (१७). 

 
[आकृतीत पूवेक ील पाश्वथमानी अगोदर कमी करून नंतर वतुथळखं े काेली आहेत.] 

 
इणर्त चरु्तथवः खण्डः । 
चवथा खण्ड संपला. 

 
 
 

*** 
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कत्रशत्पदाणन प्रक्रमा वा पश्चात् णर्तरश्ची भवणर्त ॥ १ ॥ षट कत्रशत्  प्राची ॥ २ ॥ चरु्तर्तवशणर्तः पुरस्र्तात्  
णर्तरश्चीणर्त वेदेर्तवज्ञायरे्त ॥ ३ ॥ षट कत्रणशकायामष्टादशोपसमस्य अपरस्मादतर्ताद  द्वादशसु लक्षिं पञ्चदशसु 
लक्षिं पृष्ट्यातर्त-योरतर्तौ णनयम्य पञ्चदशकेन दणक्षिापायम्य शङ कंु णनहतत्येवमुत्तरर्तः श्रोिी ॥ ४ ॥ 
णवपयवस्र्तयासंौ पञ्चदशके-नैवापायम्य द्वादशके शङ कंु णनहस्तर्त । एवमुत्तरर्तस्र्तावसंौ ।। ५ ।। 

 
पधिमेक ील पाश्वथमानी ३० पदे ककवा प्रक्रम असते (१). प्राची (पूवथ–पधिम लाबंी) ३६ पदे ककवा 

प्रक्रम (२) व पूवेक ील पाश्वथमानी २४ पदे ककवा प्रक्रम अशी (सौधमकी) वदेी असते असे जाणाव े(३). ३६ 
पदाचं्या रज्जतू १८ पदे रज्ज ू धमळवनू धतच्या पधिमेक ील टोकापासून १२ व्या व १५ व्या भागापंाशी खुणा 
कराव्यात. पृष्ट्ठ्याच्या टोकापंाशी (असलेल्या शकंूंना) दोरीची टोके बाधूंन १५ व्या भागाच्या लक्षणाला 
बोटातं धरून दोरी दधक्षणेक े ओेावी (जेथे खूण येईल तेथे) शकूं ठोकावा (व दधक्षणेक ील श्रोणी 
धमळवावी). अशाच धरतीने (म्हणजे १५ व्या भागाच्या खुणेला बोटातं धरून दोरी उत्तरेक े ताणावी जेथे 
लक्षण येईल तेथे शकूं ठोकावा ) उत्तरेक ील श्रोणी धमळवावी (४). दोरी उलटी करून (पधिमेक ील 
टोक पूवेक ील व पूवेक ील टोक पधिमेक ील शकंूंना बाधूंन) १५ व्या भागाच्या लक्षणाला (बोटातं धरून 
दधक्षणेक े दोरी) ओेून बाराव्या लक्षणाला शकूं ठोकावा. (हा दधक्षणेक ील अंस). याच धरतीने 
उत्तरेक ील असं धमळवावा (५). 

 
[अआ प्राची ३६ पद. अ व आ धठकाणी शकूं ठोकलेत. ३६ + १८ = ५४ पद लाबंीच्या दोरीची टोके 

या शकंूंना बाधूंन १५ व्या भागाच्या खुणेने दोरी दधक्षणेक े ओेली की ग ही श्रोणी धमळते. १५२ + ३६२ = 
३९२ तेव्हा अआग काटकोन. याच धरतीने उत्तरेक े दोरी ताणनू घ ही श्रोणी धमळवावी. नंतर दोरीचे आ 
येथील शकूंला बाधंलेले टोक अ येथे व अला बाधंलेले टोक आ येथे बाधूंन दोरी पु् हा १५ व्या खुणेला धरून 
ओेली व १२ व्या लक्षणापाशी शकूं ठोकला तर ख हा असं धमळतो. याच धरतीने क हा अंस धमळवावा. 

 
प्राची क्ष लाबंीची असेल तर दोरीची लाबंी १½ क्ष घ्यावी. १५ व्या खुणेने या दोरीचे १३/१२ क्ष व ५/१२ 

क्ष असे दोन भाग होतात. ( १३/१२ क्ष )२ - ( ५/१२ क्ष ) २ = क्ष२. तेव्हा या दोरीने काटकोन धत्कोण आखता 
येतो. 

 
बौधायनमते १ पद = १ क्षुद्रपद = १० अंगुले व १ पद = १५ अंगुले. कात्यायनमते १ पद = १२ 

अंगुले. ] 
 
र्तदेकरज्ज्वा णवहरिम् ॥ ६ ॥ णत्रकचरु्तष्ट्कयोः पणञ्चकाऽक्ष्िया रजु्जः ॥ ७ ॥ र्ताणभणस्त्ररभ्यस्र्ताणभरंसौ 

॥ ८ ॥ चरु्तरभ्य-स्र्ताणभः श्रोिी ॥ ९ ॥ 
 
एक दोरी वापरून वदेीची मापे कशी घ्यावयाची ते साधंगतले (६). तीन (पद) पाश्वथमानी व चार 

(पद) धतयथङ् मानी (पृष्ट्ठ्यावर अशी ठेवली की) अक्ष्णया रजु्ज पाच (पद) येईल (७). तीन (पद) पाश्वथमानी 
(आणखी) तीन पटीने वाेधवली (३×३ + ३ = १२ पद) म्हणजे अंस धमळतील (८). पाश्वथमानी (आणखी) 
चार पटीने वाेधवली तर (३×४ + ३ = १५ पद) श्रोणी धमळेल (९). 
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[धत्कोण अआइ मध्ये अआ = ४ पद, आइ = ३ पद व अइ = ५ पद. ३२ + ४२ = ५२. तेव्हा कोन 
अआइ हा काटकोन. वरील रीत वापरून. सौधमकी वदेी कशी काेावी ते खाली धदलेल्या आकृतीने 
समजेल. 
 

 

 

 
सौणमकी वेदी 

सूत्र १ रे्त ५ सूते्र ६ रे्त ९ आखावयाची रीर्त (१ २)] 
 

द्वादणशकापणञ्चकयोस्त्रयोदणशकाऽक्ष्िया रजु्जः ॥ १० ॥ र्ताणभरंसौ ॥ ११ ॥ णद्वरभ्यस्र्ताणभः श्रोिी ॥ १२ 
॥ 

बारा (पद) पाश्वथमानी व पाच (पद) धतयथङ् मानी (पृष्ट्ठ्यावर अशी ठेवली की) अक्ष्णयारजु्ज तेरा 
(पद) येईल (१०). यानंी असं धमळतील (११). 

 
पाच (पद) पाश्वथमानी (आणखी) दुपटीने वाेधवली (५ + ५×२ = १५) म्हणजे श्रोणी धमळतील 

(१२). 
 
[ ५२ + १२२ = १३२. या दोरीने काटकोन आखता येतो. आकृती पहा. 

 

 

सौधमकी वदेी आखावयाची रीत ( ४ )] 

 
पञ्चदणशकाऽणष्टकयोः सप्र्तदणशकाऽक्ष्िया रज्जूः ॥ १३ ॥ र्ताणभः श्रोिी ॥ १४ ॥ 
१५ (पद) पाश्वथमानी व ८ (पद) धतयथङ् मानी (पृष्ट्ठ्यावर अशा ठेवली की) अक्ष्णया रजु्ज १७ (पद) 

येईल. (१३). यानंी श्रोणी धमळवाव्यात (१४). 
[१५२ + ८२ = १७२] 

 
द्वादणशकापञ्चकत्रणशकयोस्सप्र्तकत्रणशकाऽक्ष्िया रजु्जः ॥ १५ ॥ र्ताणभरंसौ ॥ १६ ॥ 
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१२ (पद) पाश्वथमानी व ३५ (पद) धतयथङ् मानी (पृष्ट्ठ्यावर अशी ठेवली की) अक्ष्णया रजु्ज ३७ (पद) 
येईल (१५). यानंी अंस धमळवाव े(१६). 

[ १२२ + ३५२ = ३७२. आकृधत पहा. ] 
 
एर्तावस्तर्त जे्ञयाणन वेणदणवहरिाणन भवस्तर्त ॥ १७ ॥  
वदेीच्या धवहाराचं्या (मापे आखावयाच्या) ह्या रीती जाणाव्यात (१७). 

 

 

सौधमकी वदेी आखावयाची रीत ( ४ )] 
सूत् १५–१६ 
 

 
अष्टाकवशत्यनंू पदसहसं्त्र महावेणदः ॥ १८ ॥ 
महावदेीचे के्षत्िळ एकहजार पदातूंन अठ्ठावीस पदकमी इतके असते (९७२ (१०००–२८) चौरस 

पद असते) (१८). 
 
दणक्षिस्मादंसात् द्वादशसु दणक्षिस्या ंश्रोण्या ंणनपार्तयेत् ॥ १९ ॥ छेदं णवपयवस्योत्तरर्त उपदध्यात् ॥ 

२० ॥ सा दीघा चरु्तरश्रा र्तथा युक्र्ता ंसंचक्षीर्त ॥ २१ ॥ 
(सौधमकी वदेी आखून) धतच्या दधक्षणेक ील अंसापासून दधक्षणेक ील श्रोणीक े बारा पद पयथ्त 

रजु्ज टाकावी (१९). जो छेद (धत्कोण) तयार होईल तो उलटा करून उत्तरेक े ठेवावा (२०). (महावदेी) 
ती आयताकार होईल अशा युक्तीने तो ठेवावा (२१). 

 
[ईइआअ ही सौधमकी वदेी. धहचे के्षत्िळ = ½ (३० + २४)×३६ = ९७२ चौरस पद. इम लंब 

टाकून धत्कोण इमआ तयार होतो. तो उलटा करून ईअवर असा ठेवला की इआ ईअ वर येईल, व म ठ 
येथे येईल. आयत ठइमअ तयार झाला. बाजू ठई = अम = २७ पद व बाजू ठअ = इम = ३६ पद. या 
आयताचे के्षत्िळ = ९७२ चौरस पद ] 
 

 

महावेदी 
 

प्रमाण - १ पद = १ सें. मी. 
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सौणमक्या वेदेर्तवरृ्तर्तीयदेशे यिेरे्तणर्त सौत्रामण्या वेदेर्तवज्ञायरे्त ॥ २२ ॥ प्रक्रमस्य णद्वकरिी 

प्रक्रमस्थानीया भवणर्त णत्रकरण्या वा ॥ २३ ॥ 
सौधमकी व सौत्ामणी वदेींच्या धतस्या भागाहून थोड्या कमी भागात आहुती टाकावी असे माधहती 

आहे (२२). प्रक्रमाची धिकरणी ककवा धत्करणी प्रक्रमस्थानी मानावी (व वदेीची आखणी करावी) (२३). 
 
अणष्टका दणशकेणर्त णर्तयवङ् मातयौ ॥ २४ ॥ द्वादणशका पृष्ट्या ॥ २५ ॥ णत्रणि चरु्तर्तवज्ञाणन पदशर्ताणन 

सौत्रामणिकी वेणदः ॥ २६ ॥ णद्वस्र्तावा वेणदभववर्तीत्यश्वमेधे णवज्ञायरे्त ॥ २७ ॥  
आठ व दहा (पद पूवेक ील व पधिमेक ील) धतयथङ् मानी असतात (२४). पृष्ट्ठ्या (पूवथ-पधिम 

अंतर) बारा पद असते (२५). सौत्ामधण वदेीचे के्षत्िळ ३२४ चौरस पद असते (२६). अश्वमेध यज्ञातं 
सौत्ामधण वदेीचे के्षत्िळ याच्या दुप्पट असते असे जाणाव े(२७). 

 
[सौत्ामधण वदेीचे के्षत्िळ ३२४ चौरसपद म्हणजे सौधमकी वदेीच्या के्षत्िळाच्या एक तृतीयाशं 

(⅓ (९७२) आहे. सौत्ामधण वदेीच्या के्षत्िळाच्या ⅓ भागातं आहुती टाकतात. ½ (८ + १०)×१२ = १०८ 
= ⅓ (३२४) चौरस पद.] 

 
इणर्त पञ्चमः खण्डः । 
पाचंवा खण्ड संपला. 
इणर्त णद्वर्तीयः पटलः । 
पटल दुसरे संपले. 

 
 

*** 
  



 अनुक्रमणिका 

प्रक्रमस्य णद्वकरिी प्रक्रमस्थानीया भवणर्त ॥ १ ॥ प्रक्रमो णद्वपदः णत्रपदो वा ॥ २ ॥ प्रक्रमे याथाकामी 
श्दाथवस्य णवशणयत्वात् ॥ ३ ॥ 

प्रक्रमाची धिकरणी (√२ प्रक्रम) प्रक्रमस्थानी घ्यावी (१). प्रक्रम दोन ककवा तीन पद असतो (२). 
जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणातं प्रक्रमाची लाबंी ठरधवता येते कारण तो यथेच्छ असतो (३). 

 
[कपर्मदभाष्ट्यातं प्रक्रम शब्दाची व्याख्या केली आहे – क्रामत्यनेनेधत क्रमः, प्रकृष्टः क्रमः इधत धनरूेः 

।] 
 
यिमानस्य अध्वयोवा ॥ ४ ॥ एष णह चेष्टाना ंकर्ता भवणर्त ॥ ५ ॥  
यजमान ककवा अध्वयूथ याचं्या (पायाच्या) मापावरून (पदाची) लाबंी ठरवावी. (४) कारण 

(यजमान ककवा अध्वयूथ ) तो सवथ धक्रयाचंा कता असतो. (५). 
 
रथमात्री णनरूढपशुबतधस्य वेणदभववर्तीणर्त णवज्ञायरे्त ॥ ६ ॥ 
रथाच्या मापाप्रमाणे धनरूेपशुब्धाची वदेी असते असे जाणाव.े (६). 
 
र्तस्य खल्वाहू रथाक्षमात्री पश्चाणत्तयवगीषया प्राची ॥ ७ ॥ णवपथयुगेन पुरस्र्तात् ॥ ८ ॥ 
धतच्या (धनरूेपशुब्ध वदेीच्या) बाबतीत असे साधंगतले आहे की धतची पधिमेक ील बाजू रथाच्या 

आसंाइतकी असते व धतची प्राची (पूवथ–पधिम लाबंी) ईषा इतकी असते (७). पूवेक ील बाजू धवपथ 
युगाइतकी (धवपथ नावंाच्या रथाच्या जोख ाइतकी ) असते (८). 

 
[धवपथ नावंाचा रथ खराब रस्त्यावर वापरतात]. 
 
यावर्ता वा बाहे्य णछदे्र ॥ ९ ॥ 
ककवा ( पूवेक ील बाजूची लाबंी ) जोख ाच्या बाहेरील धछद्रामंधील अतंराइतकी असते. (९). 
 
[जोख ाची धछद्रासंहीत लाबंी ८६ अंगुले व धछद्रामंधील अंतर ८० अंगुले असते.] 
 
र्तदेकरज्ज्वोक्र्तम् ॥ १० ॥ पञ्चदणशकेनैवापायम्याधाके्षिाधवयुगेन श्रोण्यसंाणन्नहवरेत् ॥ ११ ॥ 
एक दोरी वापरून वदेी आखावयाची रीत (खण्  ५, सूत् ३–४ मध्ये) साधंगतली आहे. (१०). (ही 

रीत वापरून) दोरी १५ व्या (भागाच्या) खुणेला धरून अध्या आंसाच्या लाबंीने श्रोणी व अध्या युगाच्या 
लाबंीने अंस धमळवावते. (११). 

 
अथाप्युदाहरस्तर्त ॥ १२ ॥ अष्टाशीणर्तशर्तमीषा णर्तयवगक्षश्चरु्तश्शर्तम् षडशीणर्तयुवगं चास्य रथश्चारि 

उच्यरे्त ॥ १३ ॥ इणर्त रथपणरमािम् ॥ १४ ॥ 
आता उदाहरण सागंतात (ते असे-) (१२). ईषा १८८, आ वा आसं १०४ व युग ८६ अंगुले असते. 

या (मापाचं्या) रथाला चारण म्हणतात. (१३). हे रथाचे माप झाले (१४). 
 
[रथाचे आयोधन, पुष्ट्य, जैत् व चारण असे भेद आहेत. धवपथ आधण चारण दो्ही रथ एकाच 

प्रकारचे आहेत.] 
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अरस्त्नणभवा चरु्तर्तभः पश्चात् षड णभः प्राची णत्रणभः पुरस्र्तात् ॥ १५ ॥ र्तदेकरज्ज्वोक्रं्त ॥ १६ ॥ 
पञ्चदणशकेनैव अपायम्य द्वाभ्यामध्यधेनेणर्त श्रोण्यसंाणन्नहवरेत् ॥ १७ ॥ 

ककवा वदेीचे अरत्नींनी माप, पधिमेक ील बाजू चार (अरस्त्न = ९६ अंगुले), प्राची सहा (अरस्त्न 
= १४४ अंगुले) व पूवेक ील बाजू तीन (अरस्त्न = ७२ अंगुले) असते. (१५). एक दोरी वापरून वदेी 
आखावयाच्या रीतीप्रमाणे (१६). पंधराव्या लक्षणाला धरून (दोरी) ताणावी व दोन व दी  अरस्त्न अंतर 
घेऊन (अनुक्रमे) श्रोणी व असं धमळवावते (१७). 

 
[प्राचीची लाबंी ६ अरस्त्न. तेव्हा ९ अरस्त्न दोरी घेऊन धतचे १३/१२ × ६ = ६½ अरस्त्न व ५/१२ × ६ = 

२½ अरस्त्न लाबंीचे दोन भाग खुणेने करावते. १४४२ = १५६२ – ६०२. तेव्हा या दोरीने काटकोन आखता 
येईल. आकृधत पहा : 

 

 

धनरूे पशुबंध वदेी आखावयाची रीत] 

 
यिमानमात्री चरु्तस्त्रस्क्र्तभववर्तीणर्त पैरृ्तक्या वेदेर्तवज्ञायरे्त ॥ १८ ॥ र्तदेकरज्ज्वोक्रं्त 

पञ्चदणशकेनैपायम्याधेन र्तर्तः श्रोण्यसंाणन्नहवरेत् ॥ १९ ॥ 
महाधपतृयज्ञवदेीत यजमानाची वदेी (चौरस असून) धतचे चारी कोण मुख्य धदशानंा असतात असे 

जाणाव े(१८). एक दोरी वापरून वदेी आखावयाच्या रीतीप्रमाणे पंधराव्या लक्षणाला धरून (दोरी) ताणावी 
व अध्या (अरस्त्न) ने श्रोणी व अंस धमळवावते (१९). 

 
[वर धदलेल्या रीतीप्रमाणे यजमान वदेी आखता येत नाही. ही वदेी आखावयाची रीत 

मानवशुल्बसूते् १०·१·२·६–७ पहावीत. ] 
 
दशोपदोत्तरा वेणदभववर्तीणर्त सोमे णवज्ञायरे्त ॥ २० ॥ र्तदेकरज्ज्वोक्रं्त पञ्चदणशकेनैवा पायम्याधेन र्तर्तः 

श्रोण्यसंा-णन्नहवरेत् ॥ २१ ॥ 
सोमयज्ञातं उत्तरवदेी १० पद (१० चौरस पद) असते असे जाणतात (२०). एक दोरी वापरून वदेी 

आखावयाची रीत वापरून पधंराव्या लक्षणाला धरून दोरी ताणावी व अध्याने (½ अरत्नीने) श्रोणी व अंस 
धमळवावते (२१). 

 
[कपर्मद भाष्ट्याप्रमाणे एक पद रंुदी व तीन पद लाबंी असलेला आयत आखून त्याची अक्ष्णया रज्ज ू

√१० पदलाबंीची आखावी. अक्ष्णया रज्जचूी लाबंी प्रमाणरज्जचूी लाबंी घेऊन खण्  ५, सूत् ३–४ मध्ये 
साधंगतलेली रीत वापरून वदेी आखावी. कात्यायन शुल्बसूते् कं २, सूत् ९ पहाव.े ] 
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र्ता ंयुगेन यिमानस्य वा पदैर्तवमाय शम्यया पणरणममीरे्त ॥ २२ ॥ 
ती (उत्तरवदेी) युगाच्या मापाने ककवा यजमानाच्या मापाने येणा्या पद मापाने ककवा शम्याच्या 

मापाने मोजावी (२२). 
 
पदे युगेऽरत्नाणवयणर्त शम्याया ंच मानाथेषु यथाकामी श्दाथवस्य णवशणयत्वात् ॥ २३ ॥ 
पद, युग, अरस्त्न आधण शम्या याचंी मोजण्यासाठी मापे यदृच्छया घ्यावी असे साधंगतले आहे म्हणनू 

(२३). 
 
[१ पद = १५ अंगुले, १ युग = ८६ अंगुले; १ अरस्त्न = २४ अंगुले; १ शम्या = ३६ अंगुले. हे प्रमाण 

माप घ्याव े ककवा यजमान ककवा अध्वयूथ याचं्या अंगुलीच्या (मधल्या बोटाच्या मधल्या पेराचे माप) ककवा 
पुरुषाच्या मापाने वरील पद, युग याचंी मापे ठरवावीत.] 

 
णवणमर्ताया ंपुरस्र्तात् पाश्ववमातया उपसंहरेत् ॥ २४ ॥ श्रुणर्तसामथयात् ॥ २५ ॥ 
अशा धरतीने वदेीची आखणी केल्यानंतर पूवेक ील पाश्वथमानी लहान करावी. (वदेी स्त्री सारखी 

धदसावी म्हणून) (२४). (कारण) तसे श्रुती सागंते (२५). 
 

इणर्त षष्ठः खण्डः । 
सहावा खण्ड संपला. 

 
 

*** 
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नवारस्त्न णर्तयवक् सप्र्तकवशणर्तरुदगायर्तणमणर्त सदसो णवज्ञायरे्त ॥ १ ॥ अष्टादशेत्येकेषाम् ॥ २ ॥ 
र्तदेकरज्ज्वोक्रं्त पञ्चदणशकेरै्तवापायम्य अधवपञ्चमैः श्रोण्यसंाणन्नहवरेत् ॥ ३ ॥ 

(पूवेक ील) धतयथङ् मानी नऊ अरत्नींची व २७ अरत्नींची उत्तरेक ील जाणारी पाश्वथमानी अशी 
सदसाची मापे जाणावीत (१). काहंींच्या मते (पाश्वथमानी) १८ (अरस्त्न) असते (२). एक दोरी वापरून वदेी 
आखावयाची रीत वापरून पधंराव्या लक्षणाला धरून दोरी ताणावी व ५½ अरस्त्न अतंरावर श्रोणी व अंस 
धमळवावते (३). 

 
[प्राची ९ अरस्त्न तेव्हा दोरीची लाबंी १३½ अरस्त्न. धतचे ९¾ अरस्त्न व ३¾ अरस्त्न लाबंीचे दोन 

भाग पा ून काटकोन धत्कोण आखावयासाठी ती वापरावी. मानवशुल्बसूते् सूत् १०·१·३·६ पहा]. 
 
प्रादेशमुखा: प्रादेशातर्तराला भवतर्तीत्युपरवािा ं णवज्ञायरे्त ॥ ४ ॥ अरस्त्नमातं्र चरु्तरश्रं णवहृत्य 

स्त्रस्क्र्तषु शंङ् कूणन्नहत्याधवप्रादेशेन रं्त रं्त पणरणलखेत् ॥ ५ ॥ श्रुणर्तसामथयात् ॥ ६ ॥ 
एक प्रादेश माप असलेल्या उपरवाचं्या खड्ड  याचें अंतर एक प्रादेश असते असे जाणाव.े (४). एक 

अरस्त्न बाजू असलेला चौरस काेून त्याच्या कोनानंा शकूं ठोकावते व अध्या प्रादेश धत्ज्येने त्या त्या 
कोनापाशी वतुथळे काेावीत (५). (कारण) असे श्रतुी सागंते (६). 
 

 

उपरव 

 
व्यायाममात्री भवर्तीणर्त गाहवपत्यणचरे्तर्तवज्ञायरे्त ॥ ७ ॥ चरु्तरश्रेत्येकेषाम् ॥ ८ ॥ पणरमण्डलेत्येकेषाम् ॥ 

९ ॥ 
गाहथपत्य धचधत एक व्यायाम (९६ अंगुले) लाबंीच्या बाजूची असते असे जाणाव े(७). काहंींच्या मते 

ती चौरस असते (८). काहंींच्या मते ती वतुथळाकार असते (९). 
 
करिं व्यायामस्य रृ्तर्तीयायामं सप्र्तमव्यासं कारयेत् ॥ १० ॥ 
(धवटा तयार करावयाच्या लाक ाच्या) साचं्याची (करण) लाबंी व्यायामाच्या एक तृतीयाशं (३२ 

अंगुले) व रंुदी एक सप्तमाशं (१३ अंगुले, २४ धतल) करावी (१०). 
 
र्ता एकर्तवशणर्तभववस्तर्त ॥ ११ ॥ 
त्याचंी (धवटाचंी) संख्या २१ होते (११). 

 

[ गाहथपत्य धचतीचे के्षत्िळ 
 =  

९६×९६ 
 =  २१ ] एका धवटेचे के्षत्िळ ३२×१३-२४ 
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प्रागायामा: प्रथमे प्रस्र्तारेऽपरस्स्मन्नुदगायामा: ॥ १२ ॥ 
(धवटा) पधहल्या थरात पूवाधभमुख व दुस्या थरातं उत्तराधभमुख ठेवतात (१२). 
 

  
पधहला थर दुसरा थर गाहथपत्य अग्नी धवटाचंी रचना] 

 
मण्डलाया ंमृदो देहं कृत्वा मध्ये शङ कंु णनहत्याधवव्यायामेन सहमण्डलं पणरणलखेत् ॥ १३ ॥ 
वतुथळाकृधत (धचती रचावयाची असेल तर) मातीचा कप  करून मध्यभागी शकूं ठोकून, धनम्म्या 

व्यायाम धत्ज्येने (४८ अंगुले) वतुथळ काेाव े(१३). 
 
र्तस्स्मंश्चरु्तरश्रमवदध्याद्यावत्संभवेत्तन्नवधा व्यवणलख्य तै्रधमेकैकं प्रणधकं णवभिेत् ॥ १४ ॥ 
त्या (वतुथळात) जेव्हेा (मोठ्यात मोठा) चौरस बसेल तेव्हेा आखून त्याचे नऊ (चौरस) भाग 

पा ावते. प्रधधकाचे प्रत्येकी तीन तीन भाग पा ावते (१४). 
 
[वतुथळातं मोठ्यातं मोठा चौरस बसधवण्याची रीत अशी–प्रथम वतुथळ काेून त्यावर चारी मुख्य 

धदशा दाखधवणा्या खुणा कराव्यात. या खुणानंी जो णा्या रेघानंी हा चौरस धमळतो. एका थरातं ९ + 
३×४ = २१ धवटा बसतात. वतुथळातं चौरस बसधवल्यानंतर जे वतुथळाचे चार भाग उरतात त्यानंा ‘प्रधध’ 
म्हणतात. ज्याचं्यामुळे रथ धाव ूशकतो–प्रधीयते प्रधाव्यते वा अनेनेधत प्रधधः । 

 

  
पधहला थर दुसरा थर 

 
उपधाने चरु्तरश्रस्यावातर्तरदेशातप्रणर्तस्त्रक्र्तीस्संपायेत् ॥ १५ ॥ 
धवटा रचताना, चौरसाचे कोन उपधदशाकं े येतील अशा धरतीने पधहल्या थरातं रचाव्यात (१५). 
 
मध्यानीर्तरस्स्मतप्रस्र्तारे ॥ १६ ॥ 
दुस्या थरातं (धवटा रचताना) चौरसाचे मध्य उपधदशानंा यावते (१६). 
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व्यत्यासं णचनुयाद्यावर्तः प्रस्र्ताराणंश्चकीषते् ॥ १७ ॥ 
धजतके (धवटाचें) थर रचावयाचे असतील धततके (वरील प्रमाणे) एकमेकावंर उलट सुलट रचावते 

(१७). 
 
णपशीलमात्रा भवतर्तीणर्त णधष्ट्ण्याना ं णवज्ञायरे्त ॥ १८ ॥ चरु्तरश्रा इत्येकेषाम् ॥ १९ ॥ पणरमण्डला 

इत्येकेषाम् ॥ २० ॥ 
धधष्ट्ण्याचंी रंुदी ‘धपशील’ इतकी असते असे जाणाव े (१८). काहंींच्या मते त्या चौरस असतात 

(१९). काहंींच्या मते त्या वतुथळाकृधत असतात (२०). 
 
[कपर्मदभाष्ट्याप्रमाणे दोन हातामंधील अंतर ककवा मूठ केलेल्या हाताचे अतंर ककवा प्रादेश हे अ्तर 

‘धपशील’ इतके असते.] 
 
मृदो देहातकृत्वाऽऽग्नीध्रीय ं नवधा व्यवणलख्य एकस्याः स्थाने अश्मानमुपदध्यात् ॥ २१ ॥ 

यथासंख्यणमर्तरा व्यवणलख्य यथायोगमुपदध्यात् ॥ २२ ॥ 
मातीचा कप  करून आग्नीध्रीयाचे नऊ (चौरस) भाग करून त्यांतील एका (चौरस) भागातं त्या 

आकाराचा (धवटे ऐवजी) दग  ठेवावा (२१). इतर पाधहजेत धततक्या संख्येच्या धधष्ट्ण्याचें भाग करून 
(धवटा) जशा जमतील तशा युक्तीने रचाव्यात (२२). 
 

इणर्त सप्र्तमः खण्डः । 
सार्तवा खण्ड संपला. 

 
 
 

*** 
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भवर्तीव खलु वा एष योऽस्ग्नं णचनुरे्त इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १ ॥ वयसा ं वा एष प्रणर्तमया चीयर्त 
इत्याकृणर्तचोदनात् ॥ २ ॥ प्रत्यक्षणवधानाद्धा ॥ ३ ॥  

समृधद्ध धमळधवण्यासाठी हा अस्ग्न रचतात असे जाणाव े(१). ककवा पक्षासारखा आकार देऊन ही 
धचती रचावी कारण धतचा आकार पक्षासारखा असतो म्हणून (२). ककवा तसे प्रत्यक्ष धवधान आहे म्हणून 
(३). 

 
यावदाम्नानेन वेिुना चरु्तरश्र ेआत्मणन पुरुषानवणममीरे्त ॥ ४ ॥ 
पूवापार रीतीने (ककवा रुेीप्रमाणे) कळकाने (धचतीचा) आत्मा चौरस पुरुष मापाने मोजतात (४). 
 
पुरुषं दणक्षिे पके्ष पुरुषं पुच्छे पुरुषमुत्तरे ॥ ५ ॥ 
दधक्षण धदशके ील पंख एक चौरस पुरुष, (पधिमेक ील) पुच्छ एक चौरस परुुष व उत्तर 

धदशके ील (पंख) एक चौरस पुरुष असतात (५). 
 
अरस्त्नना दणक्षिर्तो दणक्षिं वधवयणर्त ॥ ६ ॥ एवमुत्तरर्त उत्तरम् ॥ ७ ॥ प्रादेशेन णवर्तस्त्या वा पश्चात् 

पुच्छम् ॥ ८ ॥ 
दधक्षणेक ील पखं दधक्षणेक े एक अरत्नीने वाेवावा (६). याचप्रमाणे उत्तरेक ील (पंख) 

उत्तरेक े (एक अरत्नीने वाेवावा) (७). पधिमेक े पुच्छ एक प्रादेशाने ककवा एका धवतस्तीने (वाेवाव)े 
(८). 

 
[आत्म्याचे के्षत्िळ ४ चौरस पुरुष. दोन पंखाचें के्षत्िळ प्रत्येकी १×१⅕ चौरस पुरुष व पुच्छाचे 

के्षत्िळ १×१⅒ चौरस पुरुष तेव्हा एकंदर के्षत्िळ ७½ चौरस पुरुष झाले.] 
 
एकणवधः प्रथमो अस्ग्नर्तद्वणवधो णद्वर्तीयणस्त्रणवधस्रृ्तर्तीयः ॥ ९ ॥ र्त एवमेवोद्यतत्यकैशर्तणवधात् ॥ १० ॥ 
पधहला अस्ग्न एक चौरस परुुष, दुसरा दोन चौरस पुरुष, धतसरा तीन चौरस पुरुष असतो (९). हे 

अग्नी याप्रमाणे १०१ चौरस परुुषापयंत रचतात (१०). 
 
र्तदु ह वै सप्र्तणवधमेव णचतवीर्त ॥ ११ ॥ सप्र्तणवधो वाव प्राकृर्तोऽस्ग्नः ॥ १२ ॥ र्तर्त 

ऊध्ववमेकोत्तराणनर्ती णवज्ञायरे्त ॥ १३ ॥  
तो अस्ग्न सातधवधाच (सात चौ. पुरुषच) रचावा (११). अग्नी प्रकृधतनेच (धनसगथतःच? 

ज स्वरूपात?) सात-धवधा असतो (१२). त्याच्या पुेे एक एक चौरस पुरुषाने त्याचे के्षत्िळ वाेवीत 
जातात असे जाणाव े(१३). 

 
एकणवधप्रभृर्तींना न पक्षपुच्छाणन भवस्तर्त ॥ १४ ॥ 
सप्र्तणवधवाक्यशेषत्वाच्छृणर्त णवप्रणर्तषेधाि ॥ १५ ॥ 
एकधवध (ते षड धवध) वगैरे अग्नींनी पखं व पुच्छ नसतात (१४). अस्ग्न सप्तधवधच रचावा कारण 

तशी श्रुती आहे म्हणून व पु्हा श्रुतीचा त्याला (एकधवध ते षड धवध अग्नीस) अत्यंत धनषेध आहे म्हणनू. 
(१५). 
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अष्टणवध प्रभृर्तींना यदतयत्सप्र्तभ्यस्र्तत्सप्र्तधा णवभज्य प्रणर्तपुरुषमावशेयेत् ॥ १६ ॥ 
अष्टधवध वगैरे अग्नींच्या बाबतीत प्रथम जो सप्तधवध अग्नी त्याच्याहून जास्त के्षत्िळाचे सात भाग 

करून प्रत्येक भाग प्रत्येक चौरस पुरुषातं धमळवावा (सात भाग करून ते सात पुरुषातं धमळवावते म्हणजे 
अष्टधवध वगैरे अग्नींचे के्षत्िळ व त्याचं्या बाजंूची लाबंी धमळते) (१६). 

 
आकृणर्तणवकारस्याश्रुर्तत्वात् पुरुषमाते्रि णवणममीरे्त वेिुना णवणममीरे्त इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १७ ॥ 
अग्नीच्या आकाराचे प्रकार होतात अशी श्रुती नाही. याकधरता अस्ग्न पुरुष या मापानेंच मोजावा व 

कळकानेच मोजाव ेहे जाणाव े(१७). 
 
[पुरुष लाबंीच्या कळकाने परुुषमापाच्या दोरीपेक्षां अस्ग्नधचती केव्हाहंी अधधक अचूक मोजता येईल 

म्हणून वरील धनयम]. 
 
यावतयिमान ऊध्ववबाहुस्र्तावदतर्तराले वेिोणश्छदे्र करोणर्त ॥ १८ ॥ मध्ये रृ्तर्तीयम् ॥ १९ ॥ 
यजमानाने हात वर करून जे (त्याचें जधमनीपासून) अतंर तेव्हढ्या अंतरावर कळकावर दोन धछदे्र 

करावीत (१८). मध्यभागी धतसरे धछद्र कराव े(१९). 
 
अपरेि यपूावटदैशमनुपृष्ट्यं वेिंु णनधाय णछदे्रषु शङ् कूणन्नहत्य उतमुच्यापराभ्या ं

दणक्षिाप्राक्पणरणलखेदातर्तात् ॥ २० ॥ उतमुच्य पूववस्मादपरस्स्मतप्रणर्तमुच्य दणक्षिा प्रत्यक्पणरणलखेदातर्तात् ॥ 
२१ ॥ 

यूपाचं्या खड्याड्याचं्या पधिमेक ील बाजूवरील पृष्ट्ठ्यावर (वर धदलेल्या मापाचा) कळक ठेवनू 
धछद्रामंध्ये शकूं ठोकावते. पधिमेक ील शकूं काेून टाकून (पूवेक ील धछद्रातंील शकूं के्द्र समजून) 
दधक्षण–पूवे पयथ्त वतुथळखं  काेाव े (२०). पूवेक ील (धछद्रातंील) शकूं काेून टाकून, पधिमेक ील 
(धछद्रातं) शकूं ठोकून पधिम–दधक्षणेपयथ्त वतुथळखण्  काेाव े(२१). 
 
 

इणर्त अष्टम: खण्ड: । 
आठवा खण्ड संपला. 

 
 

*** 
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उतमुच्य वेिंु मध्यमे शङ् कावतत्य ंवेिोणश्छदं्र प्रणर्तमुच्योपयुवपणरलेखासमरं दणक्षिा विंुे णनधायातत्ये 
णछदे्र शङ कंु णनहत्य र्तस्स्मतमध्यमं वेिोस्च्छदं्र प्रणर्तमुच्य लेखातर्तयोणरर्तरे प्रणर्तष्ठाप्य णछद्रयोः शङ् कंू णनहस्तर्त ॥ 
१ ॥ 

कळक उचलून मधल्या शकूंत कळकाचे शवेटले धछद्र ठेवाव े व जेथे वर धदलेले (पूवथदधक्षण व 
पधिमदधक्षणपयथ् त गेलेले) वतुथळखं  एकमेकासं छेदतात तेथे दधक्षणेक े कळक ठेवनू (दुस्या) शवेटच्या 
धछद्रातं शकूं ठोकावा. या शकूंत कळकाचे मधले धछद्र ठेवनू वतुथळखं ाचं्या शवेटापाशी शवेटची दोन धछदे्र 
ठेवनू त्यातं शकूं ठोकावते (१). 

 
[कख एक पुरुष लाबं. कळक कख वर ठेवल्यावर त्याचे पूवेक ील धछद्र क वर, पधिमेक ील 

धछद्र ख वर व मधले धछद्र ग वर प ेल. क धछद्रातं शकूं ठोकून वतुथळखं  खम काेले. नंतर क धछद्रातंील 
शकूं काेून ख धछद्रातं शकूं ठोकला; व वतुथळखं  क न काेले. हे दो्ही वतुथळखं  घ येथे छेदतात. 
कळकाचे पूवेक ील धछद्र ग वर ठेवले व कळकाने ग व घ जो लेत. तेव्हा पधिमेक ील धछद्र व च येथे 
येते. तेथे शकूं ठोकला. वणेचेू मधले धछद्र च येथे ठेवनू तो असा ठेवला की वतुथळखं े खम व कन यानंा तो म 
व न येथे स्पशथ करील. कळकाच्या शवेटच्या धछद्रातं म व न येथे शकूं ठोकले 

 

 

चौरस आखावयाची रीर्त (५)] 

 
स पुरुष: चरु्तरश्र: ॥ २ ॥ 
तो चौरस, (चौरस) पुरुष असतो (२). 
 
एवं प्रदणक्षिं चरु्तर आत्मणन पुरुषानवणममीरे्त ॥ ३ ॥ पुरुष ंदणक्षिे पके्ष ॥ ४ ॥ पुरुषं पुच्छे पुरुषमुत्तरे 

॥ ५ ॥ 
अशा धरतीने, प्रदधक्षण क्रमाने, चार (चौरस) पुरुष (के्षत्िळाच्या) आत्म्याची मोजणी करावी (३). 

एक (चौरस) पुरुष (के्षत्िळाचा) चौरस दधक्षणेक ील पंखाकधरता काेावा (४). एक (चौरस) पुरुष 
(के्षत्िळाचा) चौरस (पधिमेक े) पुच्छासाठी व एक (चौरस) पुरुष (के्षत्िळाचा) चौरस उत्तरेक ील 
(पखंाकधरता) आखावते (५). 

 
अरस्त्नना दणक्षिर्तो दणक्षिणमत्युक्र्तम् ॥ ६ ॥ 
एका अरत्नीने दधक्षणेक ील (पंखाची लाबंी) दधक्षणेक े वाेवावी वगैरे (खण्  ८, सूते् ६–८) 

साधंगतलेले आहे (६). 
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पृष्ट्यार्तो वा पुरुषमात्रस्याक्ष्िया वेिंु णनधाय पूववस्स्मणन्नर्तरम् ॥ ७ ॥ र्ताभ्या ंदणक्षिमंसं णनहवरेत् ॥ ८ 
॥ णवपयवस्य श्रोिी ॥ ९ ॥ पूवववदुत्तरमंसम् ॥ १० ॥ 

पृष्ट्ठ्यावर एक पुरुष लाबंीचा कळक ठेवनू (त्याच्या पूवेक ील धछद्रातं शकुं ठोकावा). पृष्ट्ठ्याच्या 
पधिम टोकावरं अक्ष्णया लाबंीचा (√२ पुरुष) कळक ठेवनू (त्याच्या पधिमेक ील धछद्रातं शकूं ठोकावा.) 
(७). ह्या दो्ही कळकाचंी धछदे्र जेथे धमळतात तो दधक्षणेक ील अंस (८). ही रीत उलटी वापरून 
दधक्षणेक ील श्रोणी धमळवावी (९). याच धरतीने उत्तरेक ील असं (व श्रोणी) धमळवावते (१०). 

 

 

[अईवर एक पुरुष लाबंीचा कळक ठेवला. अ वर शकूं ठोकला. ई वर √२ 
पुरुष लाबंीच्या कळकाचे टोकाचे धछद्र ठेवनू तेथे शकूं ठोकावा. ह्या दो्ही 
कळकाचंी टोके आ (दधक्षणेक ील अंस) येथे धमळतात. अशाच धरतीने इ कबदू 
धमळवावा. ही दोन कळक वापरून चौरस करावयाची दुसरी रीत 
साधंगतली.]. 

 
चौरस आखावयाची रीत (६). 
 

रज्ज्वा वा णवमायोत्तरवेणदतयायेन वेिुना णवणममीरे्त ॥ ११ ॥ 
दोरी वापरून उत्तरवदेीची आखणी जशी करतात (खण्  ६, सूत् २१) तशी कळकाने अग्नीची 

मोजणी करतात (११). 
 
सपक्षपुच्छेषु णवधाभ्यासे अपचये च णवधासप्र्तमकरिीं पुरुषस्थानीया ंकृत्वा णवहरेत् ॥ १२ ॥ 
पंख, पुच्छासधहत अग्नीचे के्षत्िळ वाेवावयाचे असेल अगर कमी करावयाचे असेल तर (धजतक्या 

चौरसपुरुषानंी वाेवावयाचे अथवा कमी करावयाचे त्याची) सप्तमकरणी घेऊन ती पुरुष प्रमाण मानून 
अस्ग्नधचतीची आखणी करावी (१२). 

 
[कपर्मदभाष्ट्याप्रमाणे-एक पुरुष = १२० अंगुले = १२०×३४ = ४०८० धतल. याचा वगथ (एक चौरस 

पुरुष के्षत्िळ) = १६६४६४०० चौरस धतल. त्याला आठाने गुणनू त्यातं ४०८०/२ = २०४० धतळ 
धमळवावते. या बेरजेला १५  

ने भागाव ेव भागाकाराच्या दुप्पट करून त्याचे वगथमूळ काेाव.े हे अष्टधवध अग्नीच्या पुरुषाचे माप 
असते. 

 
१६६४६४००×८ = १३३१७१२००×२०४० = १३३१७३२४० 
१३३१७३२४०/१५ = ८८७८२१६; ८८७८२१६ + २ = १७७५६४३२. 
√१७७५६४३२ = ४२१३·८ धतळ. ४२१३·८/१२०☓३४ = १·०३ पुरुष = १२३·६ अंगुले] 
 
करिानीष्टकाना ंपुरुषस्य पञ्चमेन कारयेत् ॥ १३ ॥ 
धवटाचं्या साच्याचे माप पुरुषाच्या एक पंचमाशं कराव े(१३). 
[धवटेचे माप २४×२४ अंगुले]. 
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र्तासामेवैकर्तोऽध्यधवस्र्तद णद्वर्तीयम् ॥ १४ ॥ 
त्याची एक बाजू दी पटीने वाेवावी ही दुस्या प्रकारची वीट (१४). 
[धवटेचे माप ३६×२४ अंगुले]. 
 
पुरुषस्य पञ्चमो भाग एकर्तः प्रादेश एकर्तः र्तत्तरृ्तीयम् ॥ १५ ॥ 
एक बाजू पुरुषाचा पाचवा भाग व एक बाजू प्रादेश लाबंीची हा (धवटेचा) धतसरा प्रकार (१५). 
[धवटेचे माप २४×१२ अंगुले]. 
 
सववर्तः प्रादेशस्र्तिरु्तथवम् ॥ १६ ॥ 
सवथ बाजू प्रादेश लाबंीच्या हा (धवटेचा) चवथा प्रकार (१६). 
[धवटेचे माप १२×१२ अंगुले]. 
 
समचरु्तरश्रा: पञ्चदशभागीयास्र्तत्पञ्चमम् ॥ १७ ॥ 
पुरुषाच्या १५ व्या भागाइतका बाजू असलेला चौरस साचंा (हा धवटेचा) पाचवा प्रकार (१७). 
 
[धवटेचे माप ८×८ अंगुले.] 
 
ऊध्ववप्रमाि णमष्टकाना ंिानोः पञ्चमेन कारयेत् ॥ १८ ॥ 
धवटाचं्या उंचीचे प्रमाण गु घ्याच्या (जानोः) एक पचंमाशं कराव े(१८). 
 
[जानू = ३२ अंगुले. धवटाचंी उंची = ६ अंगुले १३·६ धतल.] 
 
अधेन नाकसदा ंपञ्चचूडाना ंच ॥ १९ ॥ 
नाकसद व पंचचू  (या धवटाचंी) उंची (वर धदलेल्या धवटाचं्या उंचीच्या) धनम्मे असते (१९). 
 
[नाकसद व पंचचू  धवटाचंी उंची = ३ अंगुले ६·८ धतल]. 
 
यत्पच्यमानाना ंप्रणर्तऱ्हसीर्त पुरीषेि र्तत्सम्पूरयेत् अणनयर्तपणरमाित्वात् पुरीषस्य ॥ २० ॥ 
धवटा भाजल्यावर त्याचंा आकार लहान होतो (धचती बाधंतानंा धतची लाबंी रंुदी) ओल्या मातीने 

पुरी करावी; कारण ओल्या मातीला धवधशष्ट आकार (ककवा माप) नसतो म्हणून (२०). 
 
 

इणर्त नवम: खण्ड: । 
खण्ड नऊ संपला. 

 
 

*** 
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उपधानेऽध्यधा दश पुरस्र्तात्प्रर्तीचीरात्मतयुपदधाणर्त ॥ १ ॥ 
धवटा रचताना आत्म्यातं दहा अध्यधा (३६×२४अं) धवटा पूवथधदशलेा पधिमाधभमुख व दहा अध्यधा 

धवटा पधिमेला पूवाधभमुख ठेवाव्यात (१). 
 
दश पश्चात्प्राची: ॥ २ ॥ 
(पूवथधदशचे्या अध्यधां धवटाचं्या) पाठीमागे (व पधिमेक ील अध्यधा धवटाचं्या पुे े दहा अध्यधा धवटा 

ठेवाव्यात (२). 
 
पञ्च पञ्च पक्षाग्रयोः ॥ ३ ॥ 
पाच पाच (पंचमी) धवटा पखंाचं्या अग्रभागी ठेवतात (३). 
 
पक्षाप्यययोश्च णवशयाः र्तासामधेष्टकामात्राणि पक्षयोभववस्तर्त ॥ ४ ॥ 
जेथे पंख आत्म्याला जो लेले आहेत तेथे अध्या धवटा (२४×१२ अं) पंखातं असतात (४). 
 
पञ्च पञ्च पुच्छपाश्ववयोदवणक्षिाः ॥ ५ ॥ उदीचीश्च ॥ ६ ॥  
पुच्छाच्या दो्ही बाजंूना पाच पाच अध्यधा धवटा, दधक्षणेक ील उत्तराधभमुख व उत्तरेक ील 

दधक्षणाधभमुख ठेवतात (५,६). 
 
पुच्छे प्रादेशमुपधाय सववमस्ग्नं पञ्चमभागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ ७ ॥ 
पुच्छातं प्रादेश (१२×१२ अं.) धवटा ठेवनू उरलेला अग्नीचा भाग पंचमी (२४×२४ अं.) धवटानंी 

झाकंावा (७). 
 
पञ्चदशभागीयाणभः सङ् ख्या ंपूरयेत् ॥ ८ ॥ 
पंचदशमी (८×८ अं.) धवटानंी त्याचंी (२०० ही) संख्या पुरी करावी (८). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारेऽध्यधा दश दणक्षिर्त उदीचीरात्मतयुपदधाणर्त ॥ ९ ॥ दशोत्तरर्तो दणक्षिाः ॥ १० ॥ 
दुस्या थरातं, आत्म्यातं दहा अध्यधा धवटा दधक्षणेक ील उत्तराधभमुख व उत्तरेक ील 

दधक्षणाधभमुख ठेवाव्यात (९,१०). 
 
यथा प्रथमे प्रस्र्तारे पक्षौ र्तथा पुच्छम् ॥ ११ ॥ यथा पुच्छं र्तथा पक्षौ णवपरीर्ता अप्यये ॥ १२ ॥ 
(धवटाचंी रचना) पधहल्या थरातं जशी पंखातं केली होती तशी (दुस्या थरातं) पुच्छातं करावी 

(११). (धवटाचंी रचना पधहल्या थरात) जशी पुच्छांत केली होती तशी (दुस्या थरातं) पंखातं करावी व 
साधं्यापाशी उलटी रचना असावी (१२). 

 
सववमस्ग्नं पञ्चमभागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ १३ ॥ 
(उरलेला) सवथ अग्नी पंचमी धवटानंी झाकंावा (१३). 
 
पञ्चदशभागीयाणभः संख्या ंपूरयेत् ॥ १४ ॥ 
पंचदशमी (८×८ अं.) धवटानंी (२०० ही) संख्या पुरी करावी (१४). 
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व्यत्यासं णचनुयाद्यावर्तः प्रस्र्ताराणंश्चकीषते् ॥ १५ ॥ 
धजतके थर रचावयाचे असतील धततके एकमेकावंर उलट सुलट धरतीने ठेवावते. (१५). 
 

 
 

धवटा पधहला 
थर 

अध्यथा 
३६×२४ अं 

पंचमी 
२४×२४ अं 

अध्यधा 
१२×२४ अं 

पाद 
१२×१२ अं 

पंचदशमी 
८×८ अं 

आत्मा ४० ३८ − − १८ 
पंख − ५० २० − −− 
पुच्छ १० ४ १४ ६ −− 
बेरीज ५० ९२ ३४ ६ १८ = २०० 
दुसरा थर      
आत्मा ३६ २५ २१ ४ १८ 
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पंख १० ५० −− −− −− 
पुच्छ −− २४ १२ −− −− 
बेरीज ४६ ९९ ३३ ४ १८ = २०० 

 
पञ्च णचर्तयो भवस्तर्त ॥ १६ ॥ 
पाच थर असतात (१६). 
 
पञ्चणभः पुरीषैरभ्यहूर्तीणर्त पुरीषातर्ता णचणर्तः अथांतर्तरत्वात् पुरीषस्य ॥ १७ ॥ 
पाची थर ओल्या मातीत रचावते. धचतीचा शवेटला थर ओल्या मातीचा असावा (अशा धरतीने 

धचतीची उंची बरोबर ३२ अंगुले करावी ). कारण ओल्या मातीला कसाही आकार देता येतो (१७). 
 
िानुदध्नीं साहसं्त्र णचतवीर्त प्रथमं णचतवानः ॥ १८ ॥ 
प्रथम अग्नी रचणा्याने, एक हजार धवटाचंा अग्नी गु घ्याच्या उंचीइतका रचावा (१८). 
 
नाणभदध्नीं णद्वषाहसं्त्र णद्वर्तीयम् ॥ १९ ॥ 
दोन हजार धवटाचंा दुसरा अग्नी नाभीपयथ् त रचावा (१९). 
[नाभी जानूच्या दुप्पट = ६४ अंगुले असते]. 
 
आस्यदध्नीं णत्रषाहसं्त्र रृ्तर्तीयम् ॥ २० ॥ 
तीन हजार धवटाचंा धतसरा अग्नी मुखापयथ् त रचावा (२०). 
[मुख जानूच्या धतप्पट = ९६ अंगुले असते]. 
 
उत्तरमुत्तरं ज्यायाम्सम् ॥ २१ ॥ 
(याप्रमाणे) उत्तरोत्तर उंच उंच रचावा (२१). 
 
महातरं्त बृहतर्तमपणरणमरं्त स्वगवकामणश्चतवीरे्तणर्त णवज्ञायरे्त ॥ २२ ॥ 
आकाराने मोठा, उंचीने जास्त, अपधरधमत असा अग्नी ज्यानंा स्वगथप्राप्तीची इच्छा आहे त्यानंी 

रचावा असे जाणतात (२२). 
 
णद्वषाहसे्त्र णद्वप्रस्र्ताराणश्चर्तयो भवस्तर्त ॥ २३ ॥ णत्रषाहसे्त्र णत्रप्रस्र्ताराश्चरु्तथवप्रभृणर्तषु आहारेषु 

णनत्यणमष्टका पणरमािम् ॥ २४ ॥ 
दोन हजार धवटाचंा अग्नी दोन थरातं रचतात (२३). तीन हजार धवटाचंा अग्नी तीन थरातं, अशा 

धरतीने चवथा वगैरे अग्नी याचें पधरमाण नेहमीच धवटा (धवटाचंी हजार ही संख्या) असते (२४). 
 
णवज्ञायरे्त च न ज्यायासंं णचत्वा कणनयासंं णचतवीरे्तणर्त ॥ २५ ॥ 
मोठा अग्नी रचल्यानंतर लहान अग्नी रचू नये हे जाणाव े(२५). 
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इणर्त दशम: खण्ड: । 
दहावा खण्ड संपला. 
इणर्त रृ्तर्तीय: पटल: । 
णर्तसरे पटल संपले. 

 
 

*** 
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धवटा पधहला 

थर 
२४×२४ अं ३०×३० अं १५×१५ अं १२×१२ अं १०×१० अं २०×२० अं 

आत्मा ४५ २७ १६ १० ९ – 
पंख – ३२ ३२ – – – 
पुच्छ १३ ८ – ८ – – 
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बेरीज ५८ ६७ ४८ १८ ९  = २०० 
दुसरा थर       
आत्मा ६९ १६ – ३४ – – 
पंख ६० – – – – – 
पुच्छ – १२ – – – ९ 
बेरीज १२९ २८ – ३४ – ९ = २०० 

 
चरु्तरश्राणभस्ग्नं णचनुर्त इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १ ॥ समचरु्तरश्रा अनुपपदत्वाच्छ्दस्य ॥ २ ॥ 
चौरस (धवटानंी) अस्ग्न रचावा असे माधहती आहे (१). समचौरस (लाबंी व रंुदी सारखी आहे 

असा.) या शब्दाच्या व्याख्येवरून (२). (ककवा दीघथ ककवा धवषम असे उपपद त्या (चौरस) शब्दास नाही 
म्हणून). 

 
पादमात्र्यो भवस्तर्त अरस्त्नमात्र्यो भवस्तर्त ऊववस्स्थमात्र्यो भवस्तर्त अिूकमात्र्यो भवतर्तीणर्त णवज्ञायरे्त ॥ 

३ ॥ 
(धवटा) पुरुषाच्या एक चतुथांश मापाच्या (३०×३० अंगुले) असतात. अरत्नीच्या मापाच्या (२४×२४ 

अंगुले) असतात. छातीच्या हा ाच्या मापाच्या असतात. अणूकाच्या मापाच्या असतात असे जाणाव े(३). 
 
[येथे पाद धवटा म्हणजे पुरुषाच्याच िक्त ¼ मापाच्या नसून, इतर मापाचं्या धवटाचं्या के्षत्िळाच्या 

¼ मापाच्या धवटानंाही पादवीट म्हणावयाचे, सूते् ७–८ पहा]. 
 
चरु्तभागीयमिूकम् ॥ ४ ॥ पञ्चमभागीयारस्त्न: ॥ ५ ॥ र्तथोववस्स्थ: ॥ ६ ॥ 
(पुरुषाचा) चौथा भाग (३० अंगुले) अणूकाची लाबंी असते (४). (पुरुषाचा) पाचवा भाग (२४ 

अंगुले) अरस्त्न असते (५). त्याचप्रमाणे (म्हणजे पुरुषाचा सहावा भाग २० अंगुले) छातीचे हा  असते (६). 
 
पादेष्टका पादमात्री ॥ ७ ॥ र्तत्र यथाकामी श्दाथवस्य णवशणयत्वात् ॥ ८ ॥ 
पाद वीट (वर धदलेल्या धवटाचं्या के्षत्िळाचं्या) एक चतुथांश (के्षत्िळाची) असते (७). तेथे 

यदृच्छया पाद धवटेचे माप असते या व्याख्येवरून (८). 
 
[अरस्त्न वीट = २४×२४ अंगुले. अरस्त्नपाद वीट = १२×१२ अंगुले. 
अणूक वीट = ३०×३० अंगुले; अणूकपाद वीट = १५×१५ अंगुले. 
ऊवथस्स्थ वीट = २०×२० अंगुले, ऊवथस्स्थपाद वीट = १०×१० अं.]. 
 
उपधाने अष्टावष्टौ पादेष्टकाश्चरु्तभागीयाना ंपक्षाग्रयोर्तनदध्यात् ॥ ९ ॥ 
(चतुरस्त्रश्येनधचतीसाठी ) धवटा रचताना चतुथी धवटाचं्या पादधवटा (१५×१५ अंगुले) पखंाच्या 

अग्रभागी ठेवाव्यात (९). 
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सतध्योश्च र्तद्वदात्मानं षडङ् गुलावेर्ताः ॥ १० ॥ 
पंख व आत्मा याचं्या सधंीपाशी, सहा अंगुळे भाग आत्म्यातं येईल अशारीतीने पाद धवटा (१५×१५ 

अंगुले) ठेवाव्यात (१०). 
 
श्रोण्यसेंषु चाष्टौ प्राची प्रणर्तचीश्च ॥ ११ ॥ 
श्रोणी व अंसापाशी आठ धवटा (प्रत्येकी चार धवटा) पधिमेक ील पूवाधभमुख व पूवेक ील 

पधिमाधभमुख ठेवाव्यात (११). 
 
सतध्यतर्तराले पञ्चभागीयास्सपादा: ॥ १२ ॥  
(दो्ही पंख व आत्मा) याचं्या सधंींच्या अतंरातं पंचमी (२४×२४ अंगुले) धवटा त्याचं्या पादधवटासंह 

(१२×१२ अं.) ठेवाव्यात (१२). 
 
पुच्छे प्रादेशमुपधाय सववमस्ग्न चरु्तभागीयाणभ: प्रच्छादयेत् ॥ १३ ॥ 
पुच्छातं प्रादेश धवटा (१२×१२ अंगुले) ठेवनू (उरलेला) सवथ अग्नी चतुथी धवटानंी (३०×३० अंगुले) 

झाकंावा (१३). 
 
पादेष्टकाणभस्संख्या ंपूरयेत् ॥ १४ ॥ 
पाद धवटानंी (२०० ही) संख्या पुरी करावी (१४). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारे पुच्छाप्यये पञ्चमभागीयाः णवशयाः ॥ १५ ॥ 
दुस्या थरातं पुच्छ व आत्मा याचं्या सधंीवर पंचमी धवटा (२४×२४ अंगुले) दोघातं सारख्या येतील 

(आत्म्यातं १२ अंगुले व पुच्छातं १२ अंगुले) अशा ठेवाव्यात. (१५). 
 
र्ता आत्मणन चरु्तदवशणभ: पादैयवथायोगं उपदध्यात् ॥ १६ ॥ 
त्याचं्या जवळ आत्म्यातं १४ पादधवटा (१२×१२ अंगुले) जशा जमतील तशा ठेवाव्यात (१६). 
 
सववमस्ग्नं पञ्चमभागीयाणभः प्रच्छादयेत् ॥ १७ ॥ 
अग्नीचा (उरलेला) सवथ भाग पंचमी (२४×२४ अंगुले) धवटानंी झाकंावा (१७). 
 
पादेष्टकाणभस्संख्या ंपूरयेत् ॥ १८ ॥ 
पाद धवटानंी (२०० ही) संख्या पुरी करावी (१८). 
 
व्यत्यासं णचनुयाद्यावर्तः प्रस्र्ताराणंश्चकीषते् ॥ १९ ॥ 
धजतके थर रचावयाचे असतील धततके एकमेकावंर उलट सुलट ठेवावते (१९). 

 
इणर्त एकादश: खण्ड: । 
खण्ड अकरा संपला. 

 
***  



 अनुक्रमणिका 

एकणवधप्रभृर्तीना ंकरिीना ंद्वादशेन त्रयोदशेनेर्तीष्टकाः कारयेत् ॥ १ ॥ 
एकधवध वगैरे अग्नींच्या (धवटासंाठी) साचं्याचे माप त्या अग्नीच्या (बाजंूच्या) १/१२ व १/१३ असाव े

(१). 
 
पादेष्टकाश्च ॥ २ ॥ 
या धवटाचं्या पादधवटा कराव्यात (२). 
 
व्यत्यासं णचनुयाद्यावर्त: प्रस्र्ताराणंश्चकीषते् ॥ ३ ॥ 
धजतके थर रचावयाचे असतील धततके एकमेकावंर उलट सुलट रचावते (३). 
 
एकणवधप्रभृर्तीना ं प्रथमाहारेि णद्वर्तीयेन रृ्तर्तीयेनेणर्त यो युज्येर्त ॥ ४ ॥ सवेषा ं यथा श्रुणर्तसंख्या 

र्तथोध्ववप्रमािम् ॥ ५ ॥ 
एकधवध वगैरे अग्नींचे (के्षत्िळ), पधहल्या अग्नीच्या वळेेला, दुस्या आधण धतस्या अग्नीच्या 

वळेेला (तसेच धवटाचंी) संख्या व अग्नींची उंची ही सवथ अग्नींसाठी श्रुतीत धदल्याप्रमाणे असावीत (४,५). 
 
काम्या गुिणवकारा: गुिशास्त्रत्वात् ॥ ६ ॥ 
कामनेकधरता ंकेलेला अग्नी गुणशास्त्राप्रमाणे गुणानंी धवकार पावतो (६). 
 
प्रउगं णचतवीर्त भ्रारृ्तव्यवाणनणर्त णवज्ञायरे्त ॥ ७ ॥ 
ज्याला खूप भाऊबंद आहेत त्याने प्रउग धचती रचावी असे जाणतात (७). 
 
यावानस्ग्नः सारस्त्नप्रादेशो णद्वस्र्तावर्तीं भूकम चरु्तरश्रा ं कृत्वा पूववस्याः करण्या अधाच्रोिीं 

प्रत्याणलखेत् ॥ ८ ॥ सा णनत्या प्रउगम् ॥ ९ ॥ 
अरस्त्न व प्रादेशसधहत जेव्हेे अग्नीचे के्षत्िळ (७½ चौ. पुरुष) असेल त्याच्या दुप्पट के्षत्िळाचा 

चौरस करून त्याच्या पूवेक ील बाजूचा मध्यकबदू व पधिमेक ील श्रोणी जो ावते (८). हा इस्च्छत धत्कोण 
होय (९). (ककवा आंतील धत्कोण अग्नीच्या समके्षत् प्रउग होतो). 

 
करिाणन चयनणमत्येकणवधोक्र्तम् ॥ १० ॥ प्रउग इष्टकाः कारयेत् ॥ ११ ॥ 
वर साधंगतलेल्या धरतीने (१/१२ व १/१३ भागाने) केलेल्या साचं्याने (धवटा करून) अग्नी रचावा 

(१०). धत्कोणाकृधत धवटा कराव्यात (११). 
 

[प्रउग अग्नींत रचावयाच्या धवटाचें आकार मापासधहत खाली धदले आहेत. धवटाचं्या मा ंणीबद्दल 
आकृधत पहा कंसातील आक े १।१३ भागाच्या धवटेच्या बाजंूची लाबंी दाखधवतात. 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

उभयर्तः प्रउगं णचतवीर्त यः काम्येर्त प्रिार्तान् भ्रारृ्तव्यान्नुदेय प्रणर्तिणनष्ट्यमाणनणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १२ ॥ 
सध्या असलेल्या व यापुेे ज्माला येणा्या भाऊबंदाचंा नाश करण्याची ज्याची इच्छा असेल त्याने 

उभयतः प्रउग अग्नी रचावा असे जाणाव े(१२). 
 



 अनुक्रमणिका 

 
 

यथा णवमुखे शकटे । र्तावदेव दीघव चरु्तरश्रं णवहृत्य पूवापरयोः करण्योरधात्तावणर्त 
दणक्षिोत्तरयोर्तनपार्तयेत् ॥ १३ ॥ णनत्योभयर्तः प्रउगम् ॥ १४ ॥ 

दोन गाड्या उलट धदशाकं े तों  करून ठेवल्याप्रमाणे (७½ चौरस पुरुष के्षत्िळाचे दोन) चौरस 
एकमेकाजंवळ ठेवनू, पूवथ व पधिम धदशाकं ील पाश्वथमानींचे मध्यकबदू व दधक्षण व उत्तरेक ील 
धतयंङ् मानींचे मध्यकबदू जो ावते (१३). हा इस्च्छत उभयतः प्रउग (१४). 

 
[ककवा–येणा्या उभयतः प्रउगाचे के्षत्िळ धदलेल्या अग्नीच्या के्षत्िळाइतके असते]. 
 
 



 अनुक्रमणिका 

प्रउगणचर्तोक्र्तीः (क्रं्त) ॥ १५ ॥ 
प्रउग धचतीत साधंगतल्याप्रमाणे (उभयतः प्रउग धचती रचावी) (१५). 
[धवटा १/१२ व १/१३ भागाच्या असून त्याचंा आकार उभयतः प्रउगासारखा असतो खाली धवटाचंी मापे 

धदली आहेत. त्याचं्या मा ंणीसाठी आकृधत पहा– 
 

उभयतः प्रउगाच्या बाजूचे माप = ३६७ अंगुले १७ धतल. 

} चारी बाजंूचे माप पधहल्या थरातं रचावयाच्या १/१२ धवटेचे माप = ३० अंगुले, २५ धतल. 
दुस्या थरातं रचावयाच्या १/१३ धवटेचे माप = २८ अंगुले, ८ धतल. 
 

 
रथचक्रणचरं्त णचतवीर्त भ्रारृ्तव्यवाणनणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १६ ॥ 
(शत्ूंप्रमाणे) ज्याला भाऊबंद आहेत त्याने रथचक्र धचती रचावी असे जाणाव े(१६). 
 
यावानस्ग्न: सारस्त्नप्रादेशस्र्तावर्तीं भूकम पणरमण्डला ंकृत्वा र्तस्स्मन् चरु्तरश्रमवदध्यात् यावत् संभवेत् 

॥ १७ ॥ 
अरस्त्न व प्रादेशसधहत अग्नीचे धजतके के्षत्िळ त्या के्षत्िळाचे वतुथळ काेून त्यातं मोठ्यातं मोठा 

मावणारा चौरस काेावा (१७). 
 
[७½ चौरस पुरुष के्षत्िळाच्या वतुथळाची धत्ज्या = १८५ अंगुले १४ धतल. त्यातंील चौरसाच्या 

बाजूची लाबंी २६२ अंगुले, ७ धतल. आकृधत पहा]. 
 
 

इणर्त द्वादश: खण्ड: । 
खण्ड बारा संपला. 

 
 

*** 
  



 अनुक्रमणिका 

 
(खण्  १२ सूते् ११ ते १५) 

 
थर पधहला   थर दुसरा 

 उभयत प्रउग धवटा  
१२४ िादशी त्योदशी १५८ 
४ अध्या अध्या २ 
७२ पाद पाद ४० 
२०० बेरीज बेरीज २०० 

 



 अनुक्रमणिका 

 
 

र्तस्य करण्या द्वादशेनेष्टकाः कारयेत् ॥ १ ॥ 
या चौरसाच्या लाबंीच्या १/१२ लाबंी असलेल्या (चौरस) धवटा (२१ अंगुले, २९ धतळ×२१ अंगुल, २९ 

धतल) कराव्यात (१). 
 
र्तासा ंषट्प्रधा उपधाय शेषमष्टधा णवभिेत् ॥ २ ॥ 
त्यातील सहा प्रधीत ठेवनू उरलेल्या भागाचे आठ भाग करावते (२). 
 
उपधाने चरु्तरश्रस्यावातर्तरदेशान् प्रणर्तस्त्रक्र्तीस्सम्पादयेत् ॥ ३ ॥ 
धवटा रचताना (पधहल्या थरातं) चौरसाचे कोन उपधदशानंा येतील अशा ठेवाव्यात (३). 
 
मध्यानीर्तरस्स्मतप्रस्र्तारे ॥ ४ ॥ 
दुस्या थरातं (धवटा रचताना) चौरसाचं्या बाजंूचे मध्य उपधदशानंा येतील अशा ठेवाव्यात (४). 
 
व्यत्यासं णचनुयाद्यावर्तः प्रस्र्ताराणंश्चकीषते् ॥ ५ ॥ 
धजतके थर रचावयाचे असतील ते एकमेकावंर उलट सुलट ठेवावते (५). 
 
द्रोिणचरं्त णचतवीर्त अन्नकाम इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ ६ ॥ 
अन्नाची ज्यानंा कामना असेल त्यानंी द्रोणधचती रचावी असे जाणतात (६). 
 
द्वयाणन खलु द्रोिाणन ॥ ७ ॥ चरु्तरश्राणि पणरमण्डलाणन च ॥ ८ ॥ 
द्रोण (धचधत) खरोखर दोन प्रकारचे आहेत (७). चौरसाकृधत आधण वतुथळाकृधत (८). 
 



 अनुक्रमणिका 

र्तत्र यथाकामी श्दाथवस्य णवशणयत्वात् ॥ ९ ॥ 
जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणे करावा. यदृच्छया या शब्दाच्या व्याख्येमुळे (९). 
 
चरु्तरश्रं वा यस्य गुिशास्त्रम् ॥ १० ॥ स चरु्तरश्रः ॥ ११ ॥ 
ककवा गुणशास्त्राप्रमाणे तो (द्रोण) चौरसाकृधत असतो (१०). (म्हणून द्रोणधचधत) चौरसाकृधत 

रचावी (११). 
 
पश्चात्सरुभववणर्त अनुरूपत्वायेणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १२ ॥ 
अनुरूपत्वासाठी (द्रोणाप्रमाणे धदसण्यासाठी) पाठीमागे दा ंी असावी असे जाणतात (१२). 
 
सववस्या भूमेदवशमं त्सरू ॥ १३ ॥ र्तस्य पुच्छेन णनहारः उक्र्तः ॥ १४ ॥ 
एकंदर (धचतीच्या) के्षत्िळाच्या १/१० दा ंीचे के्षत्िळ असते (१३). पुच्छाकधरता (साधंगतलेल्या 

धरतीप्रमाणे (चौरसाचंी) वजाबाकी कशी करावी ते साधंगतलेले आहे (१४). 
 
र्तस्य करण्या द्वादशेनेष्टकाः कारयेत् ॥ १५ ॥ अध्यधाः पादेष्टकाश्च ॥ १६ ॥ 
त्याच्या (द्रोणाच्या) बाजूच्या १/१२ भागाने धवटाचंी बाजू करावी (१५). त्याच्या दी पट (अध्यधा) व 

पावपाट (पाद) (आधण अध्या धवटा) कराव्यात (१६). 
 
[द्रोणाच्या चौरसाची लाबंी ३११ अंगुले २६ धतल. 
दा ंीच्या चौरसाची लाबंी १०३ अंगुले ३१ धतल. 
िादशी वीट = २५ अं. ३३ धत.×२५ अं. ३३ धत; अध्यधा = ३८ अं. ३२½ धत. ×२५ अं. ३३ धत. 
पाद वीट = १२ अं. ३३½ धतल × १२ अं. ३३½ धत. 
अध्या = २५ अं. ३३ धत.×१२ अं. ३३½ धत. 
अध्यां धवटाचंा उल्लखे सूत्ातं नसला तरी कपर्मदभाष्ट्याप्रमाणे ज्या अथी ‘आधण’ या अथी ‘च’ शब्द 

आला आहे त्या अथी अध्या धवटाचंाही समावशे होतो.] 
 
उपधानेऽध्यधाः पुरस्र्तात्प्रर्तीचीरात्मतयुपदधाणर्त ॥ १७ ॥ 
धवटा रचताना आत्म्यातं अध्यधा धवटा पूवेक े व पधिमेक े ठेवाव्यात (१७). 
 
त्सववगे्र श्रोण्योश्च प्राची ॥ १८ ॥ 
दा ंीच्या पुे च्या बाजूला व श्रोणींपाशी पूवाधभमुख ठेवाव्यात (१८). 
 
सववमस्ग्नं चरु्तरश्राणभ: प्रच्छादयेत् ॥ १९ ॥ 
(उरलेला) सवथ अग्नी चौरस (िादशी) धवटानंी झाकंावा (१९). 
 
पादेष्टकाणभस्सङ् ख्या ंपूरयेत् ॥ २० ॥ 
पाद धवटानंी (२०० ही ) संख्या पुरी करावी (२०). 
 
 



 अनुक्रमणिका 

अपणरस्स्मतप्रस्र्तारेऽध्यधा दणक्षिर्तः उदीचीरात्मतयुपदधात्युत्तरश्च दणक्षिाः ॥ २१ ॥  
दुस्या थरातं, आत्म्यातं अध्यधा धवटा उत्तरेक े दधक्षणाधभमुख व दधक्षणेक े उत्तराधभमुख 

ठेवाव्यात (२१). 
 
त्सरुपाश्ववयोदवणक्षिा उदीचीश्च ॥ २२ ॥ 
त्सरूच्या (दा ंीच्या) दधक्षण व उत्तरबाजंूक े अध्यधा धवटा ठेवाव्यात (२२). 
 
सववमस्ग्नं चरु्तरश्राणभः प्रच्छादयेत् ॥ २३ ॥ 
(उरलेला) सवथ अग्नी चौरस (िादशी) धवटानंी झाकंावा (२३). 
 
पादेष्टकाणभः सङ् ख्या ंपूरयेत् ॥ २४ ॥ 
पाद धवटानंी (२००ही ) संख्या पुरी करावी (२४). 
 
व्यत्यासं णचनुयाद्यावर्तः प्रस्र्ताराणंश्चकीषते् ॥ २५ ॥ 
धजतके थर रचावयाचे असतील धततके एकमेकावंर उलट सुलट ठेवावते (२५) 

 
इणर्त त्रयोदश: खण्ड: । 

खण्ड रे्तरा संपला. 
 
 

*** 
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(खण्  १३, सूते् १७–२२) 
 

 िादशी 
२५ अं ३३ धत× 
२५ अं ३३ धत. 

अध्यधा 
२५ अं ३३ धत.× 
३८ अं ३१½ धत. 

अध्या 
१२ अं ३३½ धत.× 
२५ अं ३३ धत. 

पाद 
१२ अं ३३½ धत. × 
१२ अं. ३३½ धत. 

पधहला थर     
द्रोण १०२ १६ २ ६८ 
त्सरु ४ ८ – – 
बेरीज १०६ २४ २ ६८ = २०० 
दुसरा थर     
द्रोण ८९ २४ २ ७२ 
त्सरु ३ ८ २ – 
बेरीज ९२ ३२ ४ ७२ = २०० 

 
समूह्यं णचतवीर्त पशुकाम इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १ ॥ 
ज्यानंा खूप जनावराचंी इच्छा असेल त्यानंी धवटाचंी रचना समूह्य पद्धतीने करावी असे जाणतात 

(१). 
 
समूहने्नवेष्टका उपदधाणर्त ॥ २ ॥ 
धवटा समूहात धदसतील अशा ठेवतात (२). 
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[हा अस्ग्नधचतीचा धनराळा प्रकार नसून धवटा रचण्याचा प्रकार आहे. धवटा रचताना ओली माती 
अशी ठेवावी की आतील भाग उंच व जसजसे क ाकं े जाऊ तसतसा अस्ग्न उतरता होत जातो. यास 
‘समूह्य’ पद्धतीची रचना म्हणतात.] 

 
णदकु्ष चात्वाला भवस्तर्त ॥ ३ ॥ रे्तभ्यः पुरीषमभ्युदूहर्तीणर्त णवज्ञायरे्त ॥ ४ ॥ 
चारही धदशानंा चात्वाल असतात (३). त्यानंी (त्याचं्यातील) ओल्या मातीने (धचती) उंच करावी 

असे जाणतात (४). 
 
[चात्वाल–महावदेी रचण्याकधरता लागणारी माती ज्या खड्याड्यातून घेतात त्याला चात्वाल 

म्हणतात]. 
 
पणरचाय्य ंणचतवीर्त ग्रामकाम इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ ५ ॥ 
ज्यानंा गावाच्या मालकीची इच्छा असते त्यानंी (धवटा) ‘पधरचाय्य’ पद्धतीने रचाव्यात असे 

जाणतात (५) 
 
मध्यमा ंस्वयमारृ्तण्िा ंप्रदणक्षिणमष्टकागिैः पणरणचनोणर्त । स पणरचाय्यः ॥ ६ ॥ 
मध्यभागी (के्द्रापाशी) असलेल्या स्वयमातृण्णाधवटेभोवती धवटाचं्या गटाचंी प्रदधक्षणक्रमाने जी 

रचना धतला ‘पधरचाय्य’ पद्धती म्हणतात (६). 
 
उपचाय्य ंणचतवीर्त ग्रामकाम इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ ७ ॥ 
ज्यानंा गावाच्या मालकीची इच्छा असते त्यानंी (धवटाचंी रचना) ‘उपचाय्य’ पद्धतीने करावी असे 

जाणतात (७). 
 
पणरचाय्येनोक्र्तः ॥ ८ ॥ 
‘पधरचाय्य’ पद्धतीने ही पद्धती साधंगतली (८). 
[उपचाय्य पद्धतीत धवटा अप्रादधक्षण्य रीतीने मा ंतात]. 
 
श्मशानणचरं्त णचतवीर्त यः कामयेर्त णपरृ्तलोक ऋध्नुयाणमणर्त णवज्ञायरे्त ॥ ९ ॥ 
ज्यानंा धपतृलोकातं (आपली) वृद्धी व्हावी अशी इच्छा आहे त्यानंी श्मशानधचधत रचावी असे 

जाणतात (९). 
 
द्वयाणन खलु श्मशानाणन ॥ १० ॥ चरु्तरश्राणि पणरमण्डलाणन च ॥ ११ ॥ 
श्मशानधचतीचे खरोखर दोन प्रकार आहेत (१०). चौरसाकृधत व वतुथळाकृधत (११). 
 
र्तत्र यथाकामी श्दाथवस्य णवशणयत्वात् ॥ १२ ॥ 
जशी इच्छा असेल त्या आकाराची करावी यदृच्छया या शब्दाच्या व्याख्येमुळे (१२). 
 
चरु्तरश्रं वा यस्य गुिशास्त्रम् ॥ १३ ॥ 
ककवा गुणशास्त्राप्रमाणे (श्मशानधचधत) चौरस असावी (१३). 
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स चरु्तरस्त्रः ॥ १४ ॥ त्सरुविं द्रोिणचर्तोक्र्तः ॥ १५ ॥ 
तो चौरस असतानंा दा ंी काेून टाकलेल्या द्रोणधचतीसारखी धतची (धवटाचंी) रचना साधंगतली 

आहे (१४,१५). 
 
छतदणश्चरं्त णचतवीर्त पशुकाम इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १६ ॥ 
ज्यानंा खूप जनावराचंी इच्छा असते त्यानंी छ्दानंी (म्त्ानंी) धचती रचावी असे जाणतात (१६). 
 
सवेश्छतदोणभणश्चनुयाणदत्येकम् ॥ १७ ॥ प्राकृरै्तणरत्यपरम् ॥ १८ ॥ 
सवथ (प्रकारच्या धचती) छ्दानंी (म्त्ानंी) रचाव्यात असे कोणी सागंतात (१७).  
प्राकृत धवटानंी (धचती रचावी) असे इतर कोणी सागंतात (१८). 
[प्रत्यक्ष धवटा तयार न करता धवटा रचताना जे म्त् म्हणतात ते म्हणून व त्या त्या धठकाणी ती ती 

वीट ठेवली असे केवळ हाताने दाखवनू धचती रचण्याच्या प्रकाराला छ्दधचती म्हणतात.] 
 

इणर्त चरु्तदवश: खण्ड: । खण्ड चवदा संपला. 
इणर्त चरु्तथव: पटल: । पटल चवथे संपले. 

 
 

*** 
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श्येनणचरं्त णचतवीर्त सुवगवकाम इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १ ॥ 
ज्यानंा स्वगात जावयाची इच्छा आहे त्यानंी श्येनधचधत रचावी असे जाणतात (१). 
 
वक्रपुच्छो व्यस्र्तपुच्छो भवणर्त ॥ २ ॥ 
बाकंदार पंख व मुळापासून वाेत गेलेले पुच्छ असते (२). 
 
पश्चात् प्राङुदूहणर्त ॥ ३ ॥ पुरस्र्तात् प्रत्यङ् उदूहणर्त ॥ ४ ॥ 
(पखंाचा मध्यभाग) पूवेक े वर उचललेला असतो (३). 
(पखंाचे अग्र व आत्म्याजवळच्या सधंीचा भाग) पधिमेक े खाली आलेला असतो (४). 
 
एवणमव णह वयसा ंमध्ये पक्षणनिामो भवर्तीणर्त णवज्ञायरे्त ॥ ५ ॥ 
अशाच धरतीने पक्षाचं्या पखंाचं्या मध्यभागी बाकंदारपणा असतो असे जाणतात (५). 
 
यावानस्ग्नस्सारस्त्नप्रादेशस्सप्र्तणवधस्संपद्यरे्त ॥ ६ ॥ 
अरस्त्न व प्रादेशसधहत जेवेा सप्तधवध (७½ चौरस पुरुष) अग्नी असेल तेवेा धमळवावा (६). 
 
प्रादेशं चरु्तथव आत्मनश्चरु्तभागीयाश्चाष्टौ ॥ ७ ॥ र्तासा ंणर्तस्त्रः णशरः ॥ ८ ॥ इर्तरत्पक्षयोर्तवभिेत् ॥ ९ ॥ 
(पुच्छात) एक प्रादेश आत्म्यात एक चतुथांश पुरुष (७) आठ धवटापंकैा तीन शीषांत (८) व 

उरलेल्या पंखात धवभागाव्यात (९). 
 
पञ्चारस्त्नः पुरुषः ॥ १० ॥ चरु्तररस्त्नव्यायामः ॥ ११ ॥ चरु्तकवशणर्त अङ् गुलयोः अरस्त्नः ॥ १२ ॥ 

र्तदधवप्रादेश इणर्त क्लृस्प्र्तः ॥ १३ ॥ 
पुरुष पाच अरत्नींचा असतो (१०). चार अरत्नींचा व्यायाम होतो (११). २४ अंगुलाचंी अरस्त्न 

असते (१२) धतच्या (अरत्नीच्या) धनम्म्याने प्रादेश (१२ अगुंले) असतो, अशी युक्ती आहे (१३). 
 
अधवदशमा अरत्नयोऽङ् गुलयश्च चरु्तभागोनाः पक्षायामः ॥ १४ ॥ 
दहा अध्या अरत्नी व एका अरत्नीतून चार अंगुले वजा करून आलेल्या बेरजेइतकी पंखाची लाबंी 

असते (१४). 
 
[१२० + २४-४ = १४० अंगुले, आकृतीत दाखधवल्याप्रमाणे पंखाचंी लाबंी १८७ अंगुले येते]. 
 
णद्वपुरुषं रजु्जमुभयर्तः पाशा ंकरोणर्त ॥ १५ ॥ मध्ये लक्षिम् ॥ १६ ॥  
दोन पुरुष लाबंीची दोरी घेऊन धतची दो्ही टोके एकत् जुळवावीत (१५) मध्यभागी खूण करावी 

(१६). 
 
पक्षस्यापरयोः कोट योरतर्तौ णनयम्य लक्षिेन प्राचीनमायच्छेत् ॥ १७ ॥ एवं पुरस्र्तात् ॥ १८ ॥ स 

णनिामः ॥ १९ ॥ 
(दधक्षणेक ील) पंखाच्या पधिमेक ील टोकानंा दोरीची टोके बाधूंन खुणेला धरून पूवेक े दोरी 

ओेावी (१७) हीच रीत पखंाच्या पूवेक ील बाजूला करावी (१८) हा पखंाचा बाकं होय (१९). 
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एरे्तनोत्तरः पक्षो व्याख्यार्तः ॥ २० ॥ 
अशा धरतीने उत्तरेक ील पखं (व त्याचा बाकं काेावयाची रीत) साधंगतली (२०). 
 
आत्मा णद्वपुरुषायामोऽध्यधवपुरुषव्यासः ॥ २१ ॥ 
आत्म्याची लाबंी दोन पुरुष (२४० अंगुले) व रंुदी दी  परुुष (१८० अंगुले) असते (२१). 
 
पुच्छेऽधवपुरुषव्यासं पुरुषं प्रर्तीचीनमायच्छेत् ॥ २२ ॥ र्तस्य दणक्षिर्तोऽतयमुत्तरर्तश्च ॥ २३ ॥ 
पुच्छासाठी रंुदी अधा पुरुष (६० अंगुले) व लाबंी एक पुरुष (१२० अंगुले) पधिमेक े असावी 

(२२). असाच आयत या (मध्यभागी असलेल्या) आयताच्या एक दधक्षणधदशलेा व दुसरा उत्तर धदशलेा 
ठेवावा (२३). 

 
र्तावक्ष्िया व्यवणलखेत् । यथाऽधवपुरुषोऽप्यये स्यात् ॥ २४ ॥ 
दो्ही बाजूला ठेवलेल्या आयताचं्या अक्ष्णया अशा आखाव्यात की (जेणे करून) पुच्छ व आत्मा या 

संधीपाशी (पुच्छाची) रंुदी अधा पुरुष (६० अंगुले) असेल (२४). 
 
[पुच्छ पूवेक े ६० अंगुले, पधिमेक े १८० अंगुले व त्याची पूवथ-पधिम लाबंी एक पुरुष, (१२० 

अंगुले) असते]. 
 
णशरस्याधवपुरुषेि चरु्तरश्रं कृत्वा पूववस्याः करण्या अधात्तावणर्त दणक्षियोर्तनपार्तयेत् ॥ २५ ॥ 
शीषांच्या धठकाणी अधा पुरुष (६० अंगुले) बाजूचा चौरस काेून पूवेक ील बाजूचा मध्यकबदू 

दधक्षणेक ील (व उत्तरेक ील) बाजंूचे मध्यकबदूस जो ावा (२५). 
 

 

[पंखाची लाबंी १८७ अंगुले ही ७½ चौरस पुरुष 
के्षत्िळ, धचतीचे, धरून काेली आहे. सूत् 
१५·१४ प्रमाणे ही लाबंी नाही. धवटाचंी मा ंणी 
सूत्ात साधंगतली आहे त्याप्रमाणे पखंाची लाबंी 
२३४ अंगुले येते.] 
 
 
[सवथ मापे अंगुलात] 

 
इणर्त पञ्चदशः खण्डः । 
खण्ड पंधरा संपला. 

*** 
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अप्ययातप्रणर्त श्रोण्यसंानपस्च्छतद्यात् ॥ १ ॥ एवणमव णह श्येनः ॥ २ ॥ 
पंख, पुच्छ व शीषथ याचं्या संधीजवळचे (आत्म्याचे) श्रोणी व अंस कमी करावते (१). हीच ती 

(प्रधसद्ध) श्येन (धचधत) (२). 
 
करिं पुरुषस्य पञ्चमायामं षष्ठव्यासं कारयेत् यथा योगनरं्त र्तत् प्रथमम् ॥ ३ ॥ 
लाबंी पुरुषाच्या एक पचंमाशं व रंुदी एक षष्ठाशं (२४×२० अंगुले) असा साचंा करावा. जसा बाकं 

लागेल तसा तो साचं्याला द्यावा ही पधहली वीट (३). 
 
रे्त दे्व प्राची संणहरे्त ॥ ४ ॥ र्तद णद्वर्तीयम् ॥ ५ ॥ 
पधहला साचंा पूवेक ील बाजू जो ून असे दोन ठेवले (तर जे माप येईल) ती दुसरी वीट (४,५). 
[धवटेचे माप –२४×४० अंगुले]. 
 
प्रथमस्य षड्भागमष्टभागेन वधवयेत् ॥ ६ ॥ यथायोगनरं्त र्तत् रृ्तर्तीयम् ॥ ७ ॥ 
प्रथम धवटेचा जो एक षष्ठाशं भाग आहे तो एक अष्टमाशं (१५ अंगुले) करावा (६). जसा बाकं 

लागेल तसा द्यावा ही धतसरी वीट (७). 
[धवटेचे माप –२४×१५ अंगुले]. 
 
चरु्तभागीयाऽध्यधा ॥ ८ ॥ र्तस्याश्चरु्तभागीयामात्रमक्ष्िया णछतद्यात् ॥ ९ ॥ र्तिरु्तथवम् ॥ १० ॥ 
चतुथी धवटेची (३०×३० अंगुले) अध्यधा (४५×३० अंगुले) घेऊन धतच्या िक्त चतुथी धवटेच्या 

भागाची अक्ष्णया काेून एक भाग (बाहेरील) काेून टाकावा. (जो आकार येईल) ती चवथी वीट 
(८,९,१०). 

 
[पूवेक ील पाश्वथमानी ३० अंगुले, उत्तरेक ील धतयथङ् मानी ४५ अंगुले, दधक्षणेक ील धतयथङ् मानी 

१५ अंगुले व पधिमेक ील धतरपी रेघ ४२ अंगुले १४ धतल येते]. 
 
चरु्तभागीयाधव पञ्चमम् ॥ ११ ॥ 
चतुथी धवटेची (३०×३० अंगुले) अधी वीट (३०×१५ अंगुले) ही पाचवी (११). 
 
र्तस्याक्ष्िया भेदष्ट्षष्ठम् ॥ १२ ॥ 
धतचे (पाचव्या धवटेचे) अक्ष्णयाने दोन भाग केले असता एक भागाइतकी सहावी वीट (१२). 
[एक बाजू ३० अंगुले, दुसरी बाजू १५ अंगुले व अक्ष्णयाची लाबंी ३३ अंगुले १९ धतल]. 
 
पुरुषस्य पञ्चमभागं दशभागव्यासं प्रर्तीचीनमायच्छेत् ॥ १३ ॥ र्तस्य दणक्षिर्तोऽतयमुत्तरर्तश्च ॥ १४ ॥ 

र्तावक्ष्िया दणक्षिावरयोः कोट्योराणलखेत् ॥ १५ ॥ र्तत्सप्र्तमम् ॥ १६ ॥ 
पुरुषाच्या एक पचंमाशं लाबंी (२४ अंगुले) व एक दशाशं (१२ अंगुले) रंुदी पधिमेक े असलेला 

आयत काेावा (१३). या आयताच्या दधक्षण व उत्तर धदशलेा (याच आकाराचा) आयत ठेवावा. (३६ अंगुले 
लाबं व २४ अंगुले रंुद आयत धमळतो) (१४). (क ेला ठेवलेल्या) आयताचें दधक्षण धदशलेा जाणा्या 
अक्ष्णया काेाव्यात (१५). ही सातवी वीट (१६). 
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[या धवटेची पूवथ व पधिम बाजू २४ अंगुले लाबं व दधक्षण आधण उत्तरेक ील धतरप्या बाजू २६ अंगुले, 
२८ धतल असतात]. 

 
एवमतयत् ॥ १७ ॥ उत्तरं रू्तत्तरस्याः कोट्या णलखेत् ॥ १८ ॥ र्तदष्टमम् ॥ १९ ॥ 
अशाच धरतीने (हे तीन आयत) दुस्या (धवटेकधरता ठेवावते) (१७). उत्तरेक ील आयताचा कणथ 

उत्तरेक े (व दधक्षणेक ील आयताचा कणथ दधक्षणेक े) काेावा (१८). ही आठवी वीट (१९). 
 
[पूवेक ील बाजू १२ अंगुले, पधिमेक ील ३६ अंगुले. दधक्षण आधण उत्तरेक ील धतरप्या बाजंूची 

लाबंी २६ अंगुले २८ धतल असते]. 
 

 
 

चरु्तभागीयाक्ष्िर्तोभयर्तो भेदो नवमम् ॥ २० ॥ 
चतुथी धवटेच्या (३०×३० अंगुले) दो्ही अक्ष्णया काेून जो आकार येतो ती नववी वीट (२०). 
[ही धत्कोणी वीट–पायाची लाबंी ३० अंगुले व इतर दोन बाजंूची लाबंी = २१ अंगुले ७ धतल]. 
 
उपधाने षणष्टः षणष्टः पक्षयोः उदीचीर्तनरुपदध्यात् ॥ २१ ॥  
धवटा रचताना दो्ही पखंातं साठ, साठ प्रथमा धवटा उत्तराधभमुख ठेवाव्यात (२१). 
 
पुच्छपाश्ववयोरष्टावष्टौ षष्ट्ट्यस्स्र्तस्त्रोऽगे्र र्तर्त एकातर्तर्तस्स्र्तस्त्रः र्तर्तः एका ॥ २२ ॥ 
पुच्छाच्या दो्ही बाजंूना षष्ठी (३० अं × १५ अं × ३३ अं १९ धतल अशा धत्कोणी) धवटा आठ आठ 

ठेवाव्यात. यातंील तीन पुच्छाच्या अग्रापाशी व एक त्याचं्या पुेे (पूवेक े) ठेवावी (२२). 
 
पुच्छाप्यये चरु्तथयौ णवशये ॥ २३ ॥ 
पुच्छ व आत्मा याचं्या संधीपाशी चतुथी धवटा ठेवाव्यात (२३). 
 
र्तयोस्रु्त पश्चात् पञ्चम्यावनीकसंणहरे्त ॥ २४ ॥ 
त्याचं्या पाठीमागे त्यानंा जो ून पंचमी (३०×१५ अंगुले) धवटा ठेवाव्यात (२४). 
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इणर्त षोडशः खण्डः । 
खण्ड सोळा संपला. 

 
 

*** 
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बेरीज १२०   ५४ ६ १६   ४ = 
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दुसरा 
थर 
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पंख ९० १० १०       
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बेरीज ९८ १० १४ २८ ३ १० १२ १३ १२ = 

२०० 
 

शेषे दश चरु्तथयवः श्रोण्यसेंषु चाष्टौप्राचीः प्रर्तीचीश्च ॥ १ ॥ 
(पुच्छाच्या) उरलेल्या भागातं दहा चतुथी धवटा ठेवाव्यात. श्रोणी व असंापाशी आठ आठ धवटा 

पूवाधभमुख व पधिमाधभमुख ठेवाव्यात (१). 
 
शेषे च षड कवशणर्तरष्टौ षष्टश्चर्तस्त्रः पञ्चम्यः ॥ २ ॥ 
(आत्म्याच्या) उरलेल्या भागातं २६ चतुथी, ८ षष्ठी व ४ पंचमी धवटा ठेवाव्यात (२). 
 
णशरणस चरु्तथयौ णवशये ॥ ३ ॥ र्तयोश्च पुरस्र्तात्प्राच्यौ ॥ ४ ॥ 
शीषांत, शीषथ व आत्मा याचं्या संधीपाशी दोन चतुथी धवटा ठेवाव्यात (३). त्याचं्या पुे े दोन 

पूवाधभमुख ठेवाव्यात (४). 
 
एष णद्वशर्तः प्रस्र्तारः ॥ ५ ॥ 
हा दोनश ेधवटाचंा थर (५). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारे पञ्च पञ्च णनिामयोर्तद्वर्तीयाः ॥ ६ ॥ 
दुस्या थरातं पखंाच्या बाकंापाशी पाच पाच धितीया (२४×४० अंगुले) धवटा ठेवाव्यात. (६). 
 
अप्यययोश्च रृ्तर्तीयाः आत्मानमष्टभागावेर्ताः ॥ ७ ॥ 
आत्मा व पखं याचं्या सधंीपाशी तृतीया (२४×१५ अंगुले) धवटा, त्याचंा आठ अगुंले भाग आत्म्यातं 

येईल अशा ठेवाव्यात (७). 
 
शेषे पञ्चचत्वाकरशत्प्रथमाः प्राचीः ॥ ८ ॥ 
(पखंाच्या) उरलेल्या भागातं पूवाधभमुख ४५ प्रथमा (२४×२० अंगुले) धवटा रचाव्यात (८). 
 
पुच्छपाश्चवयोः पञ्च पञ्च सप्र्तम्यः ॥ ९ ॥ 
पुच्छाच्या बाजंूना पाच पाच सप्तमी धवटा ठेवाव्यात (९). 
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णद्वर्तीयचरु्तथयोश्चातयर्तरर्तः प्रणर्तसंणहर्तामेकैकाम् ॥ १० ॥ 
दुस्या आधण चवर्थया (रागेंत) आधण त्याचं्या दो्ही बाजंूना एकेक सप्तमी वीट ठेवावी (१०). 
 
शेषे त्रयोदशाष्टम्यः ॥ ११ ॥ 
(पुच्छाच्या) उरलेल्या भागातं तेरा अष्टमी धवटा ठेवाव्यात (११). 
 
श्रोण्यसेंषु चाष्टौ चरु्तथयो दणक्षिा उदीचीश्च ॥ १२ ॥ 
(आत्म्याच्या) श्रोणी व अंसाचं्या धठकाणी आठ चतुथी धवटा दधक्षणाधभमुख व उत्तराधभमुख ठेवाव्यात 

(१२). 
 
शेषे च कवशणर्तकस्त्रशत् षष्ट्यः एका ंपञ्चमीम् ॥ १३ ॥ 
उरलेल्या (आत्म्यातं) वीस चतुथी, तीस षष्ठी व एक पंचमी वीट ठेवावी (१३). 
 
णशरणस चरु्तथयौ र्तयोश्चपुरस्र्तात् चर्तस्त्रो नवम्यः ॥ १४ ॥  
शीषांत दोन चतुथी धवटा व त्याचं्यापुे े चार नवमी धवटा ठेवाव्यात (१४). 
 
एष णद्वशर्तः प्रस्र्तारः ॥ १५ ॥ 
हा दोनश ेधवटाचंा दुसरा थर (१५). 
 
व्यत्यासं णचनुयाद्यावर्तः प्रस्र्ताराणंश्चकीषते् ॥ १६ ॥ 
धजतके थर रचावयाचे धततके एकमेकावंर उलटसुलट रचावेत (१६). 
 

इणर्त सप्र्तदशः खण्डः । 
खण्ड सर्तरा संपला. 
इणर्त पञ्चमः पटलः । 
पटल पाच संपले. 

 
 

*** 
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श्येनणचरं्त णचतवीर्त सुवगवकाम इणर्त णवज्ञायरे्त ॥ १ ॥ 
ज्यानंा स्वगात जावयाची इच्छा आहे त्यानंी श्येनधचती रचावी असे जाणतात (१). 
 
वक्रपक्षो व्यस्र्तपुच्छो भवणर्त ॥ २ ॥ 
बाकंदार पंख मुळापासून वाेत गेलेले पुच्छ असते (२). 
 
पश्चात् प्राङुदूहणर्त ॥ ३ ॥ पुरस्र्तात् प्रत्यङ् उदूहणर्त ॥ ४ ॥  
पंखाचा मध्यभाग पूवेक े वर उचललेला असतो (३). (पखंाचे अग्र व पंख आधण आत्मा याचंा 

संधी) पधिमेक े खाली आलेले असतात (४). 
 
एवणमवणह वयसा ंमध्ये पक्षणनिामो भवर्तीणर्त णवज्ञायरे्त ॥ ५ ॥ 
अशाच धरतीने पक्षाचं्या पखंाच्या मध्यभागी बाकंदारपणा असतो असे जाणतात (५). 
 
पुरुषस्य षोडशणभकवशं शरं्त सारस्त्नप्रादेशस्सप्र्तणवधस्संपाद्यरे्त ॥ ६ ॥ 
(चौरस) पुरुषाच्या एक सोळाशं लाबंीची बाजू असलेल्या १२० (चौरस धवटानंी) अरस्त्न व 

प्रादेशसधहत सप्तधवध अग्नी धमळधवता येतो (६). 
 
[एक चौरस पुरुष = १२०×१२० चौ. अंगुले. 
१/१६×१२०×१२० = ९०० चौरस अंगुले. धवटा ३०×३० अंगुले. 
७½ चौरस पुरुष = १२०×१२०×७ ½ = १०८००० चौरस अंगुले. 
९००×१२० = १०८००० चौरस अंगुले = ७½ चौरस पुरुष]. 
 
र्तासा ंचत्वाकरशदात्मणन णर्तस्त्रणश्शरणस पञ्चदशपुच्छे एककत्रशद दणक्षिे पके्ष ॥ ७ ॥ र्तथोत्तरे ॥ ८ ॥ 
त्या धवटापंकैी ४० धवटा आत्म्यातं, तीन शीषांत, १५ पुच्छात व ३१ दधक्षणेक ील पंखातं ठेवाव्यात 

(७) त्याचप्रमाणे (३१ धवटा) उत्तरेक ील (पखंातं) ठेवाव्यात (८). 
[४० + ३ + १५ + ३१ + ३१ = १२० धवटा] 
 
अध्यधवपुरुषः णर्तयवग् द्वावायामर्त इणर्त दीघव चरु्तरश्रं णवहृत्य श्रोण्यसेंभ्यो दे्व दे्व षोडश्यौ णनरस्येत् ॥ ९ 

॥ 
दी  पुरुष (१८० अंगुले) रंुद व दोन पुरुष लाबं (२४० अंगुले) असा आयत (वरील धवटानंी 

करून) श्रोणी व अंस येथील दोन दोन षो शी धवटा काेून टाकाव्यात (९). 
 
चत्वाकरशत् पणरणशष्ट्यतरे्त ॥ १० ॥ स आत्मा ॥ ११ ॥ 
चाळीस धवटा उरतात (१०). हा आत्मा होय (११). 
[१८० अंगुले (३०×६) रंुद व २४० अंगुले (३०×८) लाबं अशा आयतात ३०×३० अंगुलाचं्या ४८ 

धवटा बसतात. त्यातून दोन धवटा प्रत्येकी दोन श्रोणी व दोन अंस (२×४ = ८) अशा आठ धवटा काेून 
टाकल्या की ४० धवटा उरतात. या धवटा श्येनधचती आखण्यासाठी उपयोगात आणावयाच्या, रचण्यासाठी 
नाही]. 
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णशरस्याधवपुरुषेि चरु्तरश्रं कृत्वा पूववस्याः करण्या अधात्तावणर्त दणक्षिोत्तरयोर्तनपार्तयेत् ॥ १२ ॥ 
णर्तस्त्रः पणरणशष्ट्यतरे्त ॥ १३ ॥ र्तस्च्छरः ॥ १४ ॥ 

शीषाच्या धठकाणी अधा पुरुष (६०×६० अंगुले) चौरस करून पूवेक ील वीट अधी करून ती 
दधक्षणेक ील व उत्तरेक ील भागातून काेून टाकावी (१२). तीन धवटा उरतात (१३). ते शीषथ होय (१४). 

 
[शीषथ ६०×६० अंगुले = ३०×२×३०×२. या चौरसात चार षो शी धवटा बसतात. त्यातून पूवेक ील 

दोन धवटा त्याचं्या अक्ष्णयावर धनम्म्या केल्या असता पुे ील बाजूस दोन अध्या (म्हणजे एक) व मागील 
बाजूस दोन अशा तीन धवटा शीषांत उरतात]. 

 
पुरुषस्स्र्तयवग् द्वावायामर्तः षोडशभागश्च दणक्षिः पक्षः ॥ १५ ॥ 
एक पुरुष (१२० अंगुले) रंुदी व दोन पुरुष आधण पुरुषाचा सोळावा भाग २४७½ अंगुले) लाबंी (या 

मापाचा) दधक्षणेक ील पखं आखावा (१५). 
 
र्तथोत्तरः ॥ १६ ॥ 
अशाच धरतीने उत्तरेक ील पखं आखावा (१६). 
 
पक्षागे्र पुरुषचरु्तथेन चत्वाणर चरु्तरश्राणि कृत्वा र्तातयक्ष्िया व्यवणलख्याधाणन णनरस्येत् ॥ १७ ॥ 
पंखाच्या अग्रभागी पुरुषाच्या चवर्थया भागाने (३० अंगुले) चार चौरस करून त्या प्रत्येकाचे 

अक्ष्णयाने दोन भाग करून त्यातील धनम्मा भाग काेून टाकावा (१७). 
 
एककत्रशत् पणरणशष्ट्यतरे्त ॥ १८ ॥ 
एकतीस धवटा (प्रत्येक पखंातं) उरतात (१८). 
 
[आयत १२० अंगुले रंुदी व २४७½ अंगुले लाबंी 
३०×४ अंगुले रंुदी व ३०×८ + ७½ अंगुले लाबंी 
म्हणजे ३२ षो शी धवटा + १२०×७½ चौरस अंगुले. 
३२ षो शी धवटा + ९०० चौरस अंगुले = ३३ षो शी धवटा 
यातंील दोन धवटा (४/२) वजा केल्या तेव्हा ३१ धवटा उरल्या]. 
 
पक्षाग्रमुत्सृज्य मध्ये पक्षस्य प्राचीं लेखामाणलखेत् ॥ १९ ॥ 
पंखाच्या अग्रभागाची (३० अगुंले लाबंी) सो ून (उरलेल्या लाबंीच्या) मध्यभागी पूवथपधिम जाणारी 

रेघ आखावी (१९). 
 
पक्षाप्यये पुरुषं णनयम्य (लेखाया)ं पुरुषातरे्त णनर्तोदं कुयात् ॥ २० ॥ 
पंख व आत्मा याचं्या संधीपाशी (श्रोणीपाशी) एक परुूष लाबंीच्या (कळकाचे) एक टोक ठेवनू 

दुस्या टोकाने पधिम-दधक्षण रेघेवर खूण करावी (२०). 
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णनर्तोदात्माचीनं पुरुषातरे्त णनर्तोदम् ॥ २१ ॥ णनर्तोदयोना (गा) नातर्तावाणलखेत् ॥ २२ ॥  
धनतोदावर (पूवथ-पधिम रेघेवर जेथे एक पुरुष लाबंीच्या कळकाने खूण केली त्या खुणेवर) एक 

पुरुष लाबंीच्या कळकाचे टोक ठेवनू दुस्या टोकाने पूवथपधिमरेषेवर पूवेक े खूण करावी (२१). या दो्ही 
खुणा पंखाच्या अग्रानंा (आग्नेय, नैऋथ त्य, वायव्य व ईशा्य कोनानंा) जो ाव्यात (२२). 

 
[पक्षाग्र = ३० अंगुले. पंखाची लाबंी पक्षाग्राधशवाय २१७½ अंगुले. प्राचीचे अंतर १०८¾ अंगुले. 

पंख व आत्मा याचं्या संधीपाशी पधिमेक ील टोकावंर १ पुरुष लाबंीच्या कळकाचे एक टोक ठेवनू दुस्या 
टोकाने पधिमेक ून दधक्षणेक े जाणा्या रेषेला छेदले तर छेद पंखाच्या पधिमेक ील रेषेच्या वर ५० 
अंगुल २५ धतल येतो. - करधव्दीय व्याख्येप्रमाणे]. 

 
र्तत्पक्षनमनम् ॥ २३ ॥ 
हा पंखाचा बाकं (२३). 
 
एरे्तनोत्तरपक्षो व्याख्यार्तः ॥ २४ ॥ 
याने उत्तरेक ील पंखाचा बाकं काेावयाची रीत साधंगतली (२४). 
 

 
श्येनणचर्तीची आखिी 

 
के्षत्रफळ - शीषथ = ३०×६० + ½×६०×३० = १८०० + ९०० = २७०० चौ. अं. 
 आत्मा = १२०×१८० + ½×(६० + १८०)×६०×२ = २१६०० + १४४०० चौ. अं. 
 पंख = २(२१७·५×१२० + ½×३०×३०×४) = ५२२०० + ३६०० चौ. अं. 
 पुच्छ = ½(६० + २४०) ×९ = १३५०० चौ. अं. 
 बेरीज = १०८००० चौरस अंगुले = ७½ चौरस पुरुष. 
 

इणर्त अष्टादशः खण्डः । 
खण्ड अठरा संपला. 
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णद्वपुरुषं पश्चादधवपुरुषं पुरस्र्तािरु्तभागोनः पुरुष आयामो अष्टादशकरण्यौ पाश्ववयोस्र्ताः पञ्चदश 
पणरगृण्हस्तर्त ॥ १ ॥ 

पाठीमागे (पधिमेक े) दोन पुरुष (२४० अंगुले), पुेे (पूवेक े) अधापुरुष (६० अंगुले) व ¾ पुरुष 
(९० अंगुले) लाबंी यांत १८ धवटा मावतात. त्यातंील दो्ही बाजंूच्या (अध्या धवटा काेून टाकल्या म्हणजे) 
१५ धवटा उरतात (१). 

 

 
पुच्छाचा आकार आखण्यासाठी करावयाची धवटाचंी मा ंणी 

 
र्तत्पुच्छम् ॥ २ ॥ 
ते पुच्छ (होय) (२). 
 
षोडशीं चरु्तर्तभः पणरगृह्णीयात् ॥ ३ ॥ 
षो शी वीट चार बाजंूनी करावी (३). 
[खाली धदल्याप्रमाणे] 
 
अष्टमेन णत्रणभरष्टमैश्चरु्तथेन चरु्तथवसणवशेषेि इणर्त ॥ ४ ॥ 
पुरुषाच्या १/८ भागाने (१५ अंगुले), ३/८ भागाने (४५ अंगुले), चवर्थया भागाने (३० अंगुले) व 

चवर्थया भागाच्या सधवशषेाने (४२ अंगुले १४ धतल) (४). 
 
[½ (१५ + ४५)×३० = ९०० चौरस अंगुले – षो शी वीट] 
 
अधेष्टका ंणत्रणभद्वाभ्या ंचरु्तथाभ्या ंचरु्तथवसणवशेषेि इणर्त ॥ ५ ॥ 
अधी धत्कोणाकृती वीट, धजच्या दोन बाजंूची लाबंी ¼ पुरुष (३० अंगुले) व धतस्या बाजूची लाबंी 

¼ पुरुषाच्या धवशषेाइतकी (४२ अंगुले १४ धतल) असते (५). 
[½×३०×३० = ४५० चौरस अंगुले]. 
 
पादेष्टका ंणत्रणभश्चरु्तथेनैकं चरु्तथवसणवशेषाधाभ्या ंचेणर्त ॥ ६ ॥ 
आधण धत्कोणाकृधत पाद धवटा, एक बाजू पुरुषाच्या ¼ भागाइतकी (३० अंगुले) व दोन बाजू 

पुरुषाच्या ¼ भागाच्या धवशषेाच्या धनम्म्याने (२१ अंगुल ७ धतल) असतात (६). 
 
पके्षष्टका ंचरु्तर्तभद्वाभ्या ंचरु्तथाभ्या ंसप्र्तमाभ्या ंचेणर्त ॥ ७ ॥ 
आधण पखंातं वापरावयाच्या धवटा चार बाजंूच्या असून, दोन बाजू पुरुषाच्या चवर्थया भागाइतक्या 

(३० अंगुले) व (उरलेल्या) दोन बाजू पुरुषाच्या १/७ भागाइतक्या (१७ अंगुले ५ धतल) असतात (७).  
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पक्षमध्यीया ंचरु्तर्तभद्वाभ्या ंचरु्तथाभ्या ंणद्वसप्र्तमाभ्या ंचेणर्त ॥ ८ ॥ 
आधण पंखाचं्या मध्यभागी (बाकंापाशी) वापरावयाच्या धवटानंा चार बाजू असून, दोन बाजू 

पुरुषाच्या चवर्थया भागाइतक्या (३० अंगुले) व दोन बाजू पुरुषाच्या २/७ भागाइतक्या (३४ अंगुले १० धतल) 
असतात (८). 

 
पक्षाग्रीया ंणत्रणभश्चरु्तथेनैकं चरु्तथवसप्र्तमाभ्यामेकं चरु्तथवसणवशेषसप्र्तमाभ्या ंचेणर्त ॥ ९ ॥ 
आधण पंखाचं्या अग्रापाशी वापरावयाच्या धवटा तीन बाजंूच्या असून, एक बाजू पुरुषाच्या चवर्थया 

भागाइतकी (३० अंगुले), दुसरी बाजू पुरुषाच्या ४/७ भागाइतकी (६८ अंगुले २० धतल) व धतसरीबाजू 
पुरुषाच्या ४/७ भागाच्या धवशषेा इतकी असते. (९). 

 
पक्षकरण्यास्सप्र्तमं णर्तयवङ् मानी ॥ १० ॥ पुरुषचरु्तथं पाश्ववमानी ॥ ११ ॥ र्तस्या अक्ष्िया रज्ज्वा 

करिं प्रिम्भयेत् ॥ १२ ॥ पक्षनमतयास्सप्र्तमेन फलकाणन नमयेत् ॥ १३ ॥ 
पंखातील धवटाचंी धतयथङ् मानी १/७ पुरुष (१७ अंगुले, ५ धतल) असते (१०). पाश्वथमानी पुरुषाचा 

चवथा भाग (३० अंगुले) असते (११). धतच्या साचं्याच्या बाजू अक्ष्णया रज्जनेू ओेाव्यात (१२). पखंाच्या 
बाकंदारपणाच्या १/७ भागाने (साचं्याच्या) िळ्या धतरप्या कराव्यात (१३). 

 
उपधाने चर्तस्त्रः पादेष्टकाः पुरस्र्तास्च्छरणस ॥ १४ ॥ 
धवटा रचतानंा चार पाद धवटा शीषांत पुे च्या बाजूला ठेवाव्यात (१४). 
 
अपरेि णशरसोऽप्पय ंपञ्च ॥ १५ ॥ 
त्याचं्या पाठीमागे शीषथ व आत्मा याचं्या संधीत पाच पाद धवटा ठेवाव्यात (१५). 
 
पूवेि पक्षाप्ययावेकादश ॥ १६ ॥ 
पंख व आत्मा याचं्या सधंीच्या पूवेक े ११ पाद धवटा ठेवाव्यात (१६). 
 
अपरेिैकादश ॥ १७ ॥ 
(पखं व आत्मा याचं्या सधंीच्या) पधिमेक े ११ पाद धवटा ठेवाव्यात (१७). 
 
पूवेि पुच्छाप्यय ंपञ्चापरेि पञ्च पञ्चदश पुच्छागे्र ॥ १८ ॥ 
पुच्छ व आत्मा याचं्या सधंीच्या पूवेक े पाच, पधिमेक े पाच व पुच्छाच्या अग्रापाशी १५ पाद धवटा 

ठेवतात (१८). 
 
 

इणर्त एकोनकवशः खण्डः । 
खण्ड एकोिवीस संपला. 

 
 

*** 
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चर्तस्रश्चर्तस्त्रः पक्षाग्रीयाः पक्षाग्रयोः पक्षाप्यययोश्च णवशयाः ॥ १ ॥ 
पंखाच्या अग्रापाशी चार चार पक्षाग्रीया (खण्  १९, सू. ९) धवटा ठेवाव्यात, पखं व आत्मा याचं्या 

संधीपाशी चार चार पक्षाग्रीया धवटा ठेवाव्यात (१). 
 
र्ता आत्मणन चरु्तसृणभश्चरु्तसृणभष्ट्षोडशीणभयवथायोगं पयुवपदध्यात् ॥ २ ॥ 
त्या (पक्षाग्रीया धवटा) आत्म्यातं चार चार षो शी धवटासंह जशा जमतील तशा ठेवाव्यात (२). 
 
चर्तस्त्रश्चर्तस्त्रः पक्षमध्यीयाः ॥ ३ ॥ पक्षमध्ययोः पके्षष्टकाणभः प्राचीणभः पक्षौ प्रच्छादयेत् ॥ ४ ॥ 
(पखंाच्या मध्यभागी जेथे बाकं आहे तेथे) चार चार पक्षमध्यीया (खण्  १९, सूत् ८) धवटा ठेवाव्यात 

(३). पंखाच्या मध्यभागील धवटाचं्या दो्ही बाजंूस पके्षष्टका (खण्  १९, सूत् १०-१२) ठेवनू दो्ही पखं 
झाकंावते (४). 

 
अवणशष्टं षोडशीणभः प्रच्छादयेत् ॥ ५ ॥ 
उरलेला भाग षो शी धवटानंी झाकंावा (५). 
 
अतत्या बाह्यणवशेषा अतयत्र णशरसः ॥ ६ ॥ 
शीषथ सो ून इतर सवथभागातं क ाशंी बाहेर धवशषेाची बाजू येईल अशा धरतीने धवटा ठेवाव्यात (६). 
 
अपरस्स्मतप्रस्र्तारे पुरस्र्तास्च्छरणस दे्व षोडश्यौ बाह्यणवशेषे उपदध्यात् ॥ ७ ॥ 
दुस्या थरातं, शीषात पुेच्या बाजूला दोन षो शी (धवटा) धवशषेाचा भाग बाहेर येईल अशा 

ठेवाव्यात (७). 
 

श्येन णचणर्त 

 
(खण्  १९, सूते् १४-१८; खण्  २०, सूते् १-६) 
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(खण्  २०, सूते् ७-१८) 

 
पधहला थर चतुथी 

 

अध्या 

 

पाद 

 

पक्षीय 
 

पक्षमध्यीया 

 

पक्षाग्रीया 
 

आत्मा २८ −− ३२ −− −− ८ 
पंख −− −− −− ८० ८ ८ 
शीषथ २ −− ४ −− −− −− 
पुच्छ १० −− २० −− −− −− 
बेरीज ४० −− ५६ ८० ८ १६ = २०० 
दुसरा थर       
आत्मा २४ ३२ −− −− −− −− 
पंख −− ८ −− ११२ −− −− 
शीषथ २ २ −− −− −− −− 
पुच्छ १० १० −− −− −− −− 
बेरीज ३६ ५२ −− ११२ −−  = २०० 

 
रे्तऽपरेि दे्व णवशये अभ्यतर्तरणवशेषे ॥ ८ ॥ 
त्याच्या पाठीमागे व (शीषथ व आत्मा याचं्या) संधीपाशी धवशषेाचा भाग आंत येईल अशा धरतीने दोन 

षो शी धवटा ठेवाव्यात (८). 
 
द्वाभ्यामधेष्टकाभ्या ंयथायोगं पयुवपदध्यात् ॥ ९ ॥ 
दोन अध्या धवटा जशा जमतील तशा ठेवाव्यात (९). 
 
बाह्मणवशेषाभ्या ंपणरगृण्हीयात् ॥ १० ॥ 
बाहेर धवशषेाची बाजू येईल अशा मा ंाव्यात (१०). 
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आत्मनः करिीना ंसस्तधषु षोडश्यो बाह्यणवशेषा उपदध्यात् ॥ ११ ॥ 
आत्म्याच्या सधंीपाशी षो शी धवटा बाहेर धवशषेाची बाजू येईल अशा ठेवाव्यात (११). 
 
चर्तस्त्रश्चर्तस्त्रोऽधेष्टका पक्षाग्रयोः ॥ १२ ॥ 
चार चार अध्या धवटा पखंाच्या अग्रापाशी ठेवाव्यात (१२). 
 
पके्षष्टकाणभरुदीचीणभः पक्षौ प्रच्छादयेत् ॥ १३ ॥ 
दो्ही पंख उत्तराधभमुख पके्षष्टकानंी (खण्  १९, सूत् ७) झाकंावते (१३). 
 
णर्तस्त्रस्स्र्तस्त्रोऽधेष्टकाः पुच्छपाश्ववयोः ॥ १४ ॥ 
तीन तीन अध्या धवटा पुच्छाच्या दो्ही बाजंूपाशी ठेवाव्यात (१४). 
 
अवणशष्टं षोडणशणभः प्रच्छादयेत् ॥ १५ ॥ 
उरलेला (पचु्छाचा भाग) षो शी धवटानंी झाकंावा (१५). 
 
अतत्या बाह्यणवशेषा अतयत्र पुच्छात् ॥ १६ ॥ 
पुच्छ सो ून इतर सवथ भागातं क ाशंी बाहेर धवशषेाची बाजू येईल अशा (धवटा ठेवाव्यात) (१६). 
 
समचरु्तरशं्च त्र्य (णश्र) श्रं वा सम्पदे्यर्ताधेष्टकाणभः पादेष्टकाणभवा प्रच्छादयेत् ॥ १७ ॥ 
चौकोनी ककवा धत्कोणी अध्या ककवा पाद धवटानंी अग्नी झाकंावा (१७). 
 
अिूकाः पञ्चदशभागीयाना ंस्थाने ॥ १८ ॥ 
पञ्चदशभागीया (८×८ अंगुले) धवटाचं्या जागी अणूका (३०×३० अंगुले) धवटा ठेवाव्यात (१८). 
 
व्यात्यासं णचनुयाद्यावर्तः प्रस्र्ताराणंश्चकीषते् ॥ १९ ॥ 
धजतके थर रचावयाचे असतील धततके एकमेकावंर उलट सुलट रचावते (१९). 

 
इणर्त कवशः खण्डः । 
खण्ड वीस संपला. 

 
 

*** 
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कङ् कणचदलिणचणदणर्त श्येनणचर्ता व्याख्यार्तौ ॥ १ ॥ 
श्येनधचधत (साधंगतली तेव्हा) कंकधचधत व अलजधचधत (याचंीही माधहती) साधंगतली (१). 
 
एवणमव णह श्येनस्य वषीयासंौ पक्षौ पुच्छाद वक्रौ सन्नरं्त पुच्छं दीघव आत्माऽमण्डलं णशरश्च ॥ २ ॥ 

र्तस्मात् श्रुणर्तसामथयात् ॥ ३ ॥ 
अशा धरतीने, श्येनाचे पंख मोठे असतात, पुच्छापेक्षा अधधक बाकंदार असतात, पुच्छ मोठे होत जाते 

(मुळापासून), आत्मा आयताकार असतो व शीषथ वतुथळाकार नसते (२). कारण श्रतुी तसे सागंतात (३). 
 
अणशरस्को वाऽनाम्नात् ॥ ४ ॥ 
ककवा रूेीने साधंगतलेले नसताना तो शीषाधशवाय असतो (४). 
 
ज्ञायरे्त च ॥ ५ ॥ कङ् कणचरं्त शीषवण्वतरं्त णचतवीर्त यः कामयेर्त सशीषोऽमुस्ष्ट्मन् लोके सम्भवेयणमणर्त 

णवद्यमाने कथं ब्रूयात् ॥ ६ ॥ 
आधण असे जाणलेले आहे की (५) ज्याला या लोकातं शीषासह परत ज्म घ्यावयाची इच्छा आहे 

त्याने कंकधचधत शीषासह रचावी; असे असताना असे (सूत् ४) कसे म्हटले? (६). 
 
प्राकृर्तौ वक्रौ पक्षौ सन्नरं्त पुच्छं णवकारश्रविात् ॥ ७ ॥ यथा प्रकृत्यात्माऽणवकारात् ॥ ८ ॥ 
बाकंदार पंख व मुळापासून मोठे होत गेलेले पुच्छ हे धनसगथतःच धवकारी आहेत असे ऐकतो (७). 

आत्मा धनसगथतःच अधवकारी आहे (८). 
 
[पंख व पुच्छ याचें कंक, अलज या पक्षामंध्ये आकारात बदल होऊ शकतो परंतु या सवांच्या 

आत्म्याच्या आकारातं बदल होत नाही] 
 
अथो एर्तच्छेनणचरं्त णचतवीरे्तणर्त ॥ ९ ॥ 
अशा धरतीने ही श्येनधचती रचावी (९). 
 
यावदाम्ना (रं्त) न सारुप्य ंर्तद व्याख्यार्तम् ॥ १० ॥ 
पूवापार रीतीने (श्येन व कंक धचती) यासं जे साधम्यथ नाही त्याचे व्याख्यान केले (१०). 
 
णत्रस्र्तावोऽस्ग्नभववर्तीत्यश्वमेधे णवज्ञायरे्त ॥ ११ ॥ 
अश्वमेधातं धतप्पट आकाराचा अस्ग्न रचतात असे माधहती आहे (११). 
 
र्तत्र सवाऽभ्यासोऽणवशेषात् ॥ १२ ॥ 
तेथे सवथ बाबतीत वाे कशी करावी हे धनधित साधंगतलेले नाही (म्हणनू) (१२). 
 
दीघवचरु्तरश्रािा ंसमासेन पक्षपुच्छाना ंसमासः उक्र्तः ॥ १३ ॥ 
आयताचं्या (के्षत्िळाचंी) बेरीज करावयाच्या पद्धतीने पंख व पुच्छ याचं्या (आयताकृधत 

के्षत्िळाचंी) बेरीज (कशी करावी) ते साधंगतले (१३). 
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एककवशोऽस्ग्नभववर्तीत्यश्वमेधे णवज्ञायरे्त ॥ १४ ॥ 
अश्वमेधाचा अग्नी एकवीसधवध असतो असे जाणतात (१४). 
 
र्तत्र पुरूषाभ्यासो नारस्त्नप्रादेशाना ंसंख्यासंयोगात् संख्यासंयोगात् ॥ १५ ॥ 
तेथे वाे पुरूष (या मापाने) असते, अरस्त्न व प्रादेश (या मापाने) नसते कारण (श्रुतीने) संख्या 

(२१ पुरूष) धदली आहे (१५). 
[आपस्तंबसूते् संपलीत या अथी शवेटच्या शब्दाचंी धिरूक्ती धदलेली आहे]. 

 
 

इणर्त एककवशः खण्ड । 
खण्ड एकवीस संपला. 

इणर्त षष्ठाः पटलः । 
पटल सहा संपले. 

समाप्र्तः शुल्बप्रश्नः । 
शुल्बप्रश्न संपला. 

 
 

*** 
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आपस्रं्तब शुल्बसूत्रांर्त णदलेली पणरमािे 
 

१ प्रक्रम = २ ककवा ३ पद  = ३० ककवा ४५ अंगुले (६·२, ३)  = ५७·० ककवा ८५·५ सें. मी.  
१ अक्ष  = १०४ अंगुले (६·१३)  = १९७·६ सें. मी.  
१ ईषा  = १८८ अंगुले (६·१३)  = ३५७·२ सें. मी.  
१ युग  = ८६ अंगुले (६·१३)   = १६३·४ सें. मी.  
१ शम्या  = ३६ अंगुले (६·२२)  = ६८·४ सें. मी.  
१ पद  = १५ अंगुले (६·२३)  = २८·५ सें. मी.  
१ अणूक  = ३० अंगुले (११·४)  = ५७·० सें. मी.  
१ अरस्त्न  = २४ अंगुले (११·५, १५·१२)  = ४५·६ सें. मी.  
१ ऊवथस्स्थ  = २० अंगुले (११·६)  = ३८·० सें. मी.  
१ पुरुष = ५ अरस्त्न  = १२० अंगुले (१५·१०)  = २२८·० सें. मी.  
१ व्यायाम = ४ अरस्त्न  = ९६ अंगुले (१५·११)  = १८२·४ सें. मी.  
१ प्रादेश = ½ अरस्त्न  = १२ अंगुले (१५·१३)  = २२·८ सें. मी.  
१ जानु  = ३२ अंगुले (१०·१८)  = ६०·८ सें. मी.  
१ नाधभ  = ६४ अंगुले (१०·१९)  = १२१·६ सें. मी. 
१ आस्य  = ९६ अंगुले (१०·२०)  = १८२·४ सें. मी.  
 

सूत्र ६·२३ वरील कपर्तदभाष्ट्यारं्त पुढील िास्र्त पणरमािे णदली आहेर्त.  
१ अंगुल  = १४ अणू  = १·९ सें. मी. 
१ अंगुल  = ३४ धतल  = १·९ सें. मी. 
१ धवतस्स्त  = १३ अंगुल   = २४·७ सें. मी. 

 
 
 

*** 
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आपस्रं्तबशुल्बसूत्रारं्त वापरलेले भौणमणर्तक श्द 
 

अणर्तशय- चौरसाच्या बाहेरील भाग (चतुरश्रमतीत्य शतेे सोऽधतशयः ।) (३·३). 
अतर्तराल- दोन अग्नींमधील अतंर (४·१) 
अणनत्या- सूक्ष्म (३·८) 
अनीक- जवळ (१४·२४) 
अणंहयसी- लहान (४·१०) 
असं- चौरसाने (ककवा कोणत्याही सरळ रेखाकृधत भौधमधतक आकाराचे) ईशा्य व आग्नेय 

धदशाकं ील कोपरे (१·१६) 
अपस्च्छतद्यात्- काेून टाकणे (२·१६) 
अप्पय- संधी (१६·१), 
अभ्यस्य- वाेवनू (१·३) 
अधव- धनम्मे (३·१९) 
अक्ष्ियारज्ज-ू कणावरील दोरी (१·७) 
आगतरु्त- जास्त घेऊन, आग्तुक (१·७) 
आगमयेत्- धमळवावते (२·१) 
आयाम-  लाबंी (१·२) 
उद्धरेत्- काेून टाकावी (३·६) 
उन्नयणर्त- उंच करणे (४·९) 
उपसंहरेत्- आणनू ठेवावी (२·१५) 
उपणर उपणर- वरचेवर (९·१) 
उभयर्तः प्रउग- समभजु चौकोन (१२·११) 
उपलस््ध - पुरावा, (३·१४) 
कोटी -  अधथकणथ (३·२) 
चरु्तष्ट्करिी - ज्या बाजूवरील चौरसाचे के्षत्िळ प्रमाणबाजूवरील चौरसाच्या के्षत्िळाच्या चौपट असते 

(२·१८) 
चरु्तःस्त्रस्क्र्त -  चार कोपरे असलेली (६·१८) 
छेदम् -  छेद (५·१८) 
णर्तयवङ् माणन -  आ वी बाजू (१·७) 
णत्रकरिी -  ज्या बाजूवरील चौरसाचे के्षत्िळ प्रमाण बाजूवरील चौरसाच्या के्षत्िळाच्या धतप्पट 

असते (२·५) 
रृ्तर्तीयकरिी -  ज्या बाजूवरील चौरसाचे के्षत्िल प्रमाण बाजूवरील चौरसाच्या के्षत्िळाच्या एक 

तृतीयाशं असते (२·७) 
दीघव चरु्तरश्र -  आयत (१·८) 
णद्वकरिी - ज्या बाजूवरील चौरसाचे के्षत्िळ प्रमाण बाजूवरील चौरसाच्या के्षत्िळाच्या दुप्पट 

असते (१·१०) 
नमन -  पंखाचा बाकं (१८·२३) 
णनत्या - स्थूल (३·४) 
णनरस्र्तम् -  धसद्ध झाले (२·१७) 
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णनर्तिहीषवन् - कमी (वजा) करावयाचा असेल तर (२·१४) 
णनिाम -  पंखाचा बाकं (१५·५) 
णनऱ्हासः -  कमी करणे (१·६). 
पाद - पाव, एक चतुथांश (३·१९) 
पाश्ववमानी -  उभी बाजू (पूवथ-पधिम) (१·८) 
णपशील -  लाबंीचे माप – १ प्रादेश-हाताची मूठ करून आलेले अरत्नीचे माप (७·१८) 
पृथक् - धनरधनराळे (१·८) 
पृष्ट्या -  सरळरेखाकृधत भौधमधतक आकृतीचा पूवथ-पधिम समधमधत अक्ष (१·४) 
प्रउग - समधिभजु धत्कोण (१२·६) 
प्रथीयसी -  च्याहून मोठी (४·१०) 
प्रधी -  वतुथळातं मोठ्यात मोठा मावणारा चौरस काेल्यावर त्याच्याबाहेर वतुथळाचे जे चार भाग 

उरतात त्यानंा प्रधी म्हणतात (७·१४) 
प्रमािमात्री -  प्रमाधणत बाजू (१·११) 
मण्डल -  वतुथळ (३·२) 
ऱ्हसीयसः - च्याहून लहान (२·११) 
लक्षिम् -  खूण, धच्ह (१·३) 
लेखासमरम् - रेघाचंा छेद (९·१) 
वषीयसः - च्याहून मोठी (२·११) 
णवरृ्तर्तीय - एक तृतीयाशंाहून थो े कमी (४·६) 
णवपयवस्य - उलट करून (१·५) 
णववृणद्धः - वाे करणे (१·६) 
णवशय - संधी (१६·२३) 
णवष्ट्कंभ - वतुथळाचा व्यास (३·६) 
णवशेष - दोन चे वगथमूळ (१·१०) 
शेषः -  उरलेला (१·७) 
स समाणधः - हे असे धमळाले, हे धसद्ध झाले (१·५) 
समस्य - धमळवनू, बेरीज करून (१·१०) 
सन्नर्त - सखल (४·१०) 
संपूरयेत् - पुरा करणे (२·२१) 
संणवभज्य - धवभागनू (४·८) 
श्रोिी -  चौरसाचे (ककवा कोणत्याही सरल रेखाकृधत भौधमधतक आकृतीचे) नैऋत्य व वायव्य 

धदशाकं ील कोन (१·३५) 
 

 
 

*** 
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४ कात्यायन शुल्बसूते्र 
कस्ण्डका १ रे्त ६ 

 
मराठी भाषारं्तर 
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कात्यायन शुल्बसूते्र 
 

कस्ण्डका १ 
 

रजु्जसमासं वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
दोरीने जो णी कशी करावी ते सागंतो (१). 
 
[यज्ञाच्या वदेी वगैरेंच्या मापाकधरता वापरावयाची दोरी शण, बाल्बज, कुश धकवां मंुज या गवताचंी 

तयार करतात. धतला तीन पदर असतात. ती नेहमी नव्याने तयार केलेली, बारीक, घट्ट पीळ असलेली, 
गवताची टोके बाहेर न आलेली (अरोमा) अशी असावी. या दोरीची लाबंी कमीअधधक ताणामुळे लहान 
अगर मोठी होऊ नये.] 

 
समे शङ कंु णनखाय शङ् कुसस्म्मर्तया रज्ज्वा मण्डलं पणरणलख्य यत्र लेखयोः शङ् क्वग्रच्छाया 

णनपर्तणर्त र्तत्र शङ् कंू णनहस्तर्त सा प्राची ॥ २ ॥ 
समपातळींत असलेल्या जधमनीत शकूं परुून शकूंच्या लाबंीइतकीच दोरी घेऊन वतुथळ काेाव.े 

जेथे शकूंच्या टोकाचंी सावंली वतुथळाला स्पशथ करील तेथे दोन शकूं ठोकावते त्या शकंूंना जो णारी रेषा ती 
प्राची (२). 

[शकूं जेथे पुरावयाचा ती जागा पाण्याच्या पृष्ठभागासारखी समपातळीत आणावी. शकूं खैराच्या 
लाक ाचा ककवा हस्स्तदंताचा करतात. तो सरळ, समप्रमाण असून त्याचे वरचे टोक अणीदार असते. 
त्याची लाबंी १८ अंगुले व तळाला रंुदी २ अंगुले असते. त्यातंील ६ अंगुले लाबंी जधमनीत पुरतात व १२ 
अंगुले लाबंीचा भाग जधमनीवर असतो. वतुथळाची धत्ज्या १२ अंगुले असते.] 

 
र्तदतर्तरं रज्ज्वाऽभ्यस्य पाशौ कृत्वा शङ् क्वोः पाशौ प्रणर्तमुच्य दणक्षिायम्य मध्ये शङ् कुमेवमुत्तरर्तः 

सोदीची ॥ ३ ॥ 
त्यानंतर (पूवथ व पधिम धदशलेा ठोकलेल्या शकूंच्या मधील अतंराच्या) दुप्पट लाबंीची दोरी घेऊन 

धतच्या दो्ही टोकानंा गाठंी माराव्यात. (ह्या दो्ही गाठंी) दो्ही शकंूंना बाधूंन (दोरीचा मध्यभाग बोटातं 
धरून) दोरी दधक्षणेक े ताणावी, जेथे दोरीचा मध्यभाग येईल तेथे शकूं ठोकावा. ती दधक्षण धदशा. अशाच 
धरतीने उत्तर धदशके े कराव.े (जेथे खूण येईल) ती उत्तर धदशा (३). 
 

 

[आकृधत पहा. शकूं जधमनीत ठोकण्यासाठी 
खैराच्या लाक ाचा मुद् गर वापरतात. हा 
चौकोनी असून त्याची लाबंी १६ ते २४ अंगुले 
असते. शकूं ठोकता येईल असा वजनाने ज  व 
मजबूत असावा]. 
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रज्ज्वतर्तयोः पाशौ करोणर्त ॥ ४ ॥ 
गाठंी दोरीच्या टोकाशंीच माराव्यात (असा धनयम आहे) (४).  
[गाठं दोरीच्या टोकानंा मारावी. सूत् १·५ मध्ये धदलेल्या धठकाणी गाठं न मारता ंखुणा कराव्यात.] 
 
श्रोण्यसंणनरञ्छनसंख्यासमासभङ् गेषु लक्षिाणन ॥ ५ ॥  
श्रोणी, अंस, धनरञ्छन व संख्यासमासभङ् ग याचंी (दोरीवर) धच्हे करावीत (५). 

 

 

 
[श्रोणी – कोणत्याही सरळ रेखाकृती भौधमधतक आकृतीच्या 
नैऋथ त्य व वायव्येक ील कोनानंा श्रोणी म्हणतात. 
 अंस – कोणत्याही सरळ रेखाकृधत भौधमधतक आकृतीच्या 
आग्नेय व ईशा्येक ील कोनानंा अंस म्हणतात.  

 
संख्या समासभङ् ग – प्रमाण रज्जहूून जास्त लाबंीच्या दोरीवर प्रमाण रज्जचू्या लाबंीइतक्या भागावर 

जी खूण धतला समासभङ् ग म्हणतात. 
 
धनरञ्छन – सरळ भौधमधतक रेखाकृधत काेताना काटकोन करण्यासाठी दोरीवर जी खूण करतात 

तीस धनरञ्छन म्हणतात. (सूत् १·१२ पहा).] 
 
प्राच्यतर्तयोः शङ् कू णनहस्तर्त ॥ ६ ॥ 
प्राचीच्या दो्ही टोकावंर शकूं ठोकावते (६). 
 
[कुठल्याही के्षत्ाच्या मध्यभागातून पूवथ-पधिम धदशलेा जाणा्या रेषेला प्राची म्हणतात. ही रेघ त्या 

सरळ भौधमधतक रेखाकृतीचा समधमधत अक्ष असून ती त्या आकृतीचे पूवथ-पधिम माप दाखधवते.] 
 
श्रोण्यसंयोश्च ॥ ७ ॥ 
श्रोणी व अंसस्थानी देखील (शकूं ठोकावते) (७). 
 
शङक्वोः पाशौ प्रणर्तमुच्य णनरञ्छनेन गृहीत्वा दणक्षिपूवां णदशं हरस्तर्त ॥ ८ ॥ 
(प्राचीच्या टोकावंर असलेल्या) शकंूंना (रज्जचूी) टोके बाधूंन धनरञ्छनाची खूण (बोटातं) धरून 

(दोरी ताणली असता) दधक्षण-पूवथ धदशा धमळते (८). 
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एवमुत्तरर्तः ॥ ९ ॥ 
अशाच धरतीने उत्तर-पूवथ धदशा धमळवावी (९). 
 
णवपयवस्रे्तर्तरर्तः ॥ १० ॥ 
वरील रीत उलट बाजूला केली म्हणजे उरलेल्या (नैऋथ त्य व वायव्य) धदशा धमळवता येतात (१०). 
 
स समाणधः सववत्र ॥ ११ ॥ 
ही के्षत्मानाची रीत सगळीक े उपयोगास आणतात (११). 
 
प्रमािमभ्यस्याभ्यासचरु्तथे लक्षिं करोणर्त र्तणन्नरञ्छनम् ॥ १२ ॥ 
प्रमाणरज्जचूी लाबंी धततकीच वाेवनू (या वाेधवलेल्या दोरीचे चार भाग केले असता समासभङ् ग 

च्या जवळचा जो) चवथा भाग तेथे खूण करावी धतला धनरञ्छन म्हणतात (१२). 
 
[जे धच्ह बोटातं धरून दोरी ओेतात (धनरञ्छ  यते आकृष्ट्यते रज्जरूनेनेधत धनरञ्छनम् ।) त्याला 

धनरञ्छन म्हणतात. 
 

 

समजा प्रमाण रज्जचूी लाबंी क्ष आहे. वाेधवलेल्या 
दोरीची लाबंीही क्ष आहे. धतचे चार भाग करून 
समासभगंाजवळील चवर्थया भागापाशी धनरञ्छनाची 
खूण केली. धनरञ्छनाने दोरीचे १¼ क्ष व ¾ क्ष असे 
दोन भाग होतात. सूते् १·८ ते १·११ ची पद्धत 
वापरली असता पपूआ हा धत्कोण धमळतो. पूप = क्ष; 
पूआ = ¾ क्ष व पआ = ५/४ क्ष. क्ष२ + (¾क्ष)२ = 
(५/४क्ष)२. तेव्हा कोन पपूआ हा काटकोन आहे.] 

 
 

अक्ष्िया णर्तयवङ् मानी शेषः ॥ १३ ॥ 
(प्रमाण व अभ्यासरज्जतूून) धतयथङ् मानी (के्षत्ाची आ व ेप्रमाण दाखधवणारी रेषा) वजा केली असता 

अक्ष्णया रज्ज ू(कणथरज्ज)ू उरते (१३). 
 
प्रमािाधव वाभ्यस्याभ्यासषष्ठे लक्षिं करोणर्त र्तणन्नरञ्छनम् ॥ १४ ॥ 
प्रमाणरज्जचू्या धनम्म्याने धतची लाबंी वाेवनू (वाेधवलेल्या भागाचे सहा भाग करावयाचे, 

समासभगंाच्या जवळचा जो) एक षष्ठाशं भाग तेथे खूण करावी, ती धनरञ्छनाची खूण (१४). 
 
[प्रमाण रज्जचूी लाबंी क्ष. अभ्यास रज्जचूी लाबंी क्ष/२ असेल. 
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अभ्यास रज्जचूा सहावा भाग क्ष/१२ इतका असेल. 
धनरञ्छनाने दोरीचे १३/१२ क्ष व ५/१२ क्ष असे दोन भाग 
होतात. 
 
क्ष२ + २५/१४४ क्ष२ = १६९/१४४ क्ष२ 
 
तेव्हा धत्कोण पपूआ हा काटकोन धत्कोण आहे.] 

 
अक्ष्िया णर्तयवङ् मानी शेषः ॥ १५ ॥ 
(प्रमाण व अभ्यासरज्जतूून) धतयथङ् मानी वजा केली असता उरते ती अक्ष्णया रज्ज ू(१५). 
 
प्रमािादे्ध समचरु्तरस्त्रस्य शङ् कुः ॥ १६ ॥ 
चौरसाच्या प्रमाण अंतराच्या मध्यभागी शकूं (ठोकावा) (१६). 
 
शास्त्रवद अदे्ध दीघवचरु्तरस्त्रस्य ॥ १७ ॥ 
शास्त्राप्रमाणे आयताच्या (रंुदीच्या) मध्यभागी शकूं (ठोकावा) (१७). 
 
शकटमुखस्य चैवम् ॥ १८ ॥ 
गा ीच्या मुखाच्याही (मध्यभागी शकूं ठोकावा) (१८). 
 
[गा ीच्या आकाराची म्हणजे धत्कोणाकृधत आकृधत. धतचे मुख म्हणजे धत्कोणाचा पाया, त्याच्या 

मध्यभागी शकूं ठोकावा]. 
 
एरे्तन प्राग्वशंवेणदमानाणन व्याख्यार्ताणन ॥ १९ ॥ 
अशाधरतीने प्राग्वशं, वदेी वगरैेंचे माप साधंगतले (१९). 
 
[प्राग्वशं-हे मण् पाचे नाव आहे. हा दुपाखी असून मधल्या बाबंूचा शें ा पूवथ पधिम धदशलेा जाणारा 

असतो. म्हणून याला प्राग्वशं म्हणतात. याची पूवथ-पधिम लाबंी १६ प्रक्रम (४८० अंगुले) व दधक्षणोत्तर रंुदी 
१२ प्रक्रम (३६० अंगुले) असते. 

 
प्राचीची रेघ समधमधत अक्ष असते. तेव्हा प्राचीपासून कुठलेही अतंर घ्यावयाचे असेल तर ते धनम्मे 

अंतर घेऊन संपूणथ अंतर धमळते. हीच सूचना सूते् १·१६ ते १·१८ पयंत धनरधनराळ्या आकृतींकधरता,ं चौरस, 
आयत, धत्कोणाकृधत, धदलेली आहे.] 

 
शालामानं च ॥ २० ॥ 
शालेचेही माप साधंगतले (२०). 
[शाला २० अरस्त्न (४८० अगुंले) लाबं व १० अरस्त्न (२४० अंगुले) रंुद असते.] 
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र्तत्रोदीची प्राचीवत् ॥ २१ ॥ 
(शालेच्या बाबतीत) उत्तरदधक्षण रेषा प्राचीप्रमाणे असते (२१). 
[शालेची लाबंी उत्तरदधक्षण असते.] 
 
सदसशै्चवम् ॥ २२ ॥ 
सदसाकधरता हीच रीत वापरतात (२२). 
[सोमयागातं सदस नावंाचा १८ अरस्त्न लाबं व ९ अरस्त्न रंुद या मापाचा आयताकार मण्  प 

असतो.] 
 
अपणरणमरं्त प्रमािाद भूयः ॥ २३ ॥ 
‘अपधरधमत’ शब्दाने साधंगतलेले प्रमाण एका धहश्श्याने वाेधवता येते (२३).  
[उदा. ‘‘िादश दीक्षा अपधरधमता वा” म्हणजे दीक्षा १२ ककवा १३ आहेत.] 
 
प्रमािेशासं्त्र प्रमािं णनऱ्हासणववृद्धयोः ॥ २४ ॥ 
शास्त्रातं साधंगतल्याप्रमाणे प्रमाण मापे घ्यावीत. मापातं जास्त कमी करावयाचे असलेच तर ते 

शास्त्राप्रमाणे कराव.े (२४). 
 
योगश्च ॥ २५ ॥ 
(वरील शास्त्रप्रामाण्य) युक्तीने साभंाळले पाधहजे (२५). 
 
[वरील ‘योग’चा अथथ जो णी ककवा के्षत्िळ असा घेतला तर वदेी वगैरे के्षत्िळाच्या बाबतीत हाच 

धनयम, सूत् १·२४ मधील, लागू होतो असाही अथथ या सूत्ाचा होऊ शकेल.] 
 
इर्तरस्य णवरृ्तर्तीये दणक्षिर्त इत्येर्तद वक्ष्यामः ॥ २६ ॥ 
“इतरस्य धवतृतीये दधक्षणतः” असे जे (कात्यायन श्रौतसूत्ातं) धदले आहे त्याचे स्पष्टीकरण करतो 

(२६). 
 
गाहवपत्याहवनीययोरतर्तरालं षट ढा सप्र्तधा वाऽऽगतरु्तसमं ते्रधा णवभज्यापरणवरृ्तर्तीयलक्षिेन 

दणक्षिायम्य र्तस्स्मन्नस्ग्नः ॥ २७ ॥ 
गाहथपत्य व आहवनीय अस्ग्नकंु ाचं्या मध्याचे अंतर घेऊन या अतंराचे ६ ककवा ७ भाग करून, ६ वा 

ककवा ७ वा भाग त्यातं धमळवावा. (ही दोरीची लाबंी झाली). आलेल्या लाबंीचे तीन भाग करून 
पधिमेक ील धतस्या भागाची खूण हातात धरून दोरी दधक्षणेक े ताणावी. ही खूण जेथे येते तो 
दधक्षणाग्नीचा मध्यकबदू असतो (२७). 

 
[गाहथपत्य व आहवनीय अग्नी यामधील अंतर १२ प्रक्रम म्हणजे १४४ अंगुले असते. या अंतराचा 

सहावा भाग धमळधवला म्हणजे दोरीची लाबंी १६८ अंगुले होते. या लाबंीचा धतसरा भाग ५६ अंगुलाचंा होतो. 
धनरञ्छनाने दोरीचे ५६ व ११२ अंगुले असे दोन भाग होतात. दोरीची टोके गाहथपत्य व आहवनीय अग्नींच्या 
मध्यावरील खंुट्यानंा बाधूंन दोरी धनरञ्छनाला धरून दधक्षणेक े ताणली असता धनरञ्छन जेथे जाते ती 
जागा दधक्षणाग्नीची असते.  



 अनुक्रमणिका 

गाहथपत्य (पूवेक ील) अग्नी वतुथळाकार, आहवनीय (पधिमेक ील) अग्नी चौरस व दधक्षणाग्नी 
(दधक्षण धदशके ील) अधथच्द्राकार असतो. ह्या सवथ अग्नींचे के्षत्िळ सारखे असते.]  

 
णवपयवस्योत्तरर्त उत्करः ॥ २८ ॥ 
(वर धदलेली रीत) उलट वापरून (दोरीच्या टोकाचंी अदलाबदल करून व धनरञ्छनाने उत्तरेक े 

ओेून) उत्तरेक े उत्कराचे स्थान धमळते (२८). 
[उत्कर वतुथळाकृधत असून त्याचा व्यास सहा अंगुले व खोली १ अंगुल असते. यज्ञमण् पातंील 

धूधलकण, केर येथे गोळा करतात.] 
 
अणप वाऽतर्तरणत्रभागोनया रज्ज्वा पूवादे्ध समचरु्तरसं्त्र कृत्वा श्रोण्यामस्ग्नः ॥ २९ ॥ 
ककवा गाहथपत्य व आहवनीय अग्नी याचं्यामधील अंतराचे तीन भाग करून दोरीची लाबंी एका 

भागाने कमी करावी. या दोरीने पूवेक ील अध्या भागातं चौरस आखावा. त्या चौरसाच्या श्रोणीपाशी 
दधक्षणाग्नीचे स्थान असते (२९). 

 
णवपयवस्योत्तरासंः उत्करः ॥ ३० ॥ 
उलट धदशलेा (त्याच मापाचा चौरस आखून) त्याच्या उत्तरेक ील अंसावर उत्कराचे स्थान असते 

(३०). 
[चौरसाच्या बाजूची लाबंी = १४४ - १४४/३ = ९६ अंगुले.] 
 

 
 

इणर्त प्रथमा कस्ण्डका । पणहली कस्ण्डका संपली. 
 

 
*** 
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कस्ण्डका २  
 

अङ् गुलैः रथसस्म्मर्तायाः प्रमािम् ॥ १ ॥ 
रथाच्या आकाराच्या वदेीचे पधरमाण अंगुलानंी सागंतात (१).  
[उत्तरवदेी रथाप्रमाणे असते तेव्हा धतची खाली धदलेली मापे अंगुलानंी साधंगतली आहेत]. 
 
र्तत्राष्टाशीणर्तशर्तमीषा ॥ २ ॥ 
तेथे (वदेीच्या पूवथ पधिम भागाची लाबंी) ईषा १८८ अंगुले असते (२). 
[रथातं पूवथ-पधिम जाणारे जे लाकूं  त्याला ईषा म्हणतात]. 
 
चरु्तःशर्तमक्षः ॥ ३ ॥ 
(वदेीच्या पाठीमागच्या बाजूला दधक्षण-उत्तर धदशलेा जाणा्या भागाची लाबंी) अक्ष १०४ अंगुले 

असतो (३). 
[रथाच्या पाठीमागच्या बाजूला दधक्षणोत्तर असणा्या लाकं ाला अक्ष म्हणतात.] 
 
षडशीणर्तयुवगम् ॥ ४ ॥ 
(वदेीच्या पूवथभागाची लाबंी) युग (जोख ) ८६ अंगुले असते (४). 
[बैलाच्या ककवा घोड्याच्या खादं्यावर ठेवतात त्याला युग, जोख  म्हणतात.] 
 

 
 

चत्वारोऽष्टकाः शम्या ॥ ५ ॥ 
चारवळेा आठ ( = ३२) अंगुले शम्या असते (५).  
[जोख ाच्या धछद्रातं जे लाकूं  घालतात त्याला शम्या म्हणतात.] 
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पैरृ्तक्या ंणद्वपुरुषं चरु्तरसं्त्र कृत्वा करिीमध्येषु शङ् कवः स समाणधः ॥ ६ ॥ 
पैतृकी वदेीसाठी दोन चौरस पुरुष के्षत्िळाचा चौरस काेून (याचे कोन उपधदशानंा असतात) 

त्याच्या बाजंूच्या मध्यकबदंूवर शकूं ठोकावते (म्हणजे एक चौरसपुरुष के्षत्िळाचा व मुख्य धदशानंा कोण 
असलेला चौरस) धमळतो (६). 
 

 

[धपतृमेधातंील वदेीचे के्षत्िळ एक चौरसपुरुष असून धतचे कोन 
मुख्य धदशानंा असतात. 
चौरस कखगघ चे के्षत्िळ = २ चौरसपुरुष 
चौरस अआइई चे के्षत्िळ = १चौरसपुरुष.] 

 
करिी र्तत्करिी णर्तयवङ् मानी पाश्ववमातयक्ष्िया चेणर्त रज्जवः ॥ ७ ॥ 
करणी, तत्करणी, धतयथङ् मानी, पाश्वथमानी आधण अक्ष्णया हे दोरीचे प्रकार आहेत (७). 
 

 

[कख, खग, गघ, घक या चौरसाच्या करणी म्हणजेच बाजू 
आहेत. कघ व खग या धतयथङ् मानी आहेत. कख व घग या 
पाश्वथमानी आहेत. 
 
 खघ अक्ष्णया रज्ज ू (कणथरज्ज)ू आहे. करणीप्रमाणाने चौरसाचे जे 
के्षत्िळ येते त्याच्या दुप्पट, धतप्पट (ककवा पाधहजे इतक्या 
पटीने) के्षत्-िळाचा चौरस ज्या रेघेवर होतो धतला तत्करणी 
म्हणतात.] 

 
पदं णर्तयवङ् मानी णत्रपदा पाश्ववमानी र्तस्याक्ष्ियारजु्जदवशकरिी ॥ ८ ॥ 
धतयथङ् मानीची लाबंी एक पद व पाश्वथमानीची लाबंी तीन पद घेतली तर अक्ष्णयावर होणा्या 

चौरसाचे के्षत्िळ दहा चौरस पद होते म्हणून ती अक्ष्णया रज्ज ूदशकरणी असते (८). 
 
[दहा चौरसपद के्षत्िळाच्या उत्तरवदेीची बाजू धमळधवण्याची ही रीत आहे.] 
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एवं णद्वपदा णर्तयवङ् मानी षट पदा पाश्ववमानी र्तस्याक्ष्ियारजु्जः चत्वाकरशत्करिी ॥ ९ ॥ 
अशाच धरतीने धतयथङ् मानी दोन पद व पाश्वथमानी सहा पद घेतली तर त्याची अक्ष्णयारज्ज ू

चाळीसकरणी असते (९). 
 
[अक्ष्णयारज्जवूरील चौरसाचे के्षत्िळ ४० चौरस पद होते म्हणून या अक्ष्णयारज्जसू चाळीस करणी 

म्हणतात. ४० चौरसपद के्षत्िळाची उत्तरवदेी आखण्यासाठी धतच्या बाजूची लाबंी धमळवावयाची ही रीत 
आहे. उत्तरवदेी ६ प्रकारची आहे. १) शम्यामात्ी (३२×३२ अंगुले) २) धवतृतीया (धदलेल्या वदेीच्या १/३ 
के्षत्िळाची ३) अपधरधमता ४) युगमात्ी (८६×८६ अगुंले) ५) दशपदा (१० चौरस पदाचंी) व ६) ४० चौरस 
पदाचंी.] 

 
उपणदष्टं युगप्रमािं शम्याप्रमािं च दशवनात् ॥ १० ॥ 
युगप्रमाण व शम्याप्रमाण शास्त्राप्रमाणे अगोदरच साधंगतले आहे (१०). 
[युगमात्ी, शम्यामात्ी, दशपदा व चाळीसपदा या उत्तरवदेींची मापे साधंगतलीत.] 
 
दीघवचरु्तरस्त्रस्याक्ष्ियारजु्ज स्स्र्तयवङ् मानी पाश्ववमानी च यत्पृथग् भूरे्त कुरुर्तस्र्तदुभय ं करोर्तीणर्त 

के्षत्रज्ञानम् ॥ ११ ॥ 
आयताच्या अक्ष्णयारज्जवूरील चौरसाचे के्षत्िळ हे धतयथङ् मानी व पाश्वथमानी याचं्यावरील पृथक् पणे 

केलेल्या चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजे इतके असते; ही झाली के्षत्िळाबाबतची माधहती (११). 
 
समचरु्तरस्त्रस्याक्ष्िया रजु्जर्तद्वकरिी ॥ १२ ॥ 
चौरसाची अक्ष्णयारज्ज ूधिकरणी असते (१२). 
 
[चौरसाच्या कणावरील चौरसाचे के्षत्िळ प्रमाण चौरसाच्या दुप्पट असते म्हणून चौरसाचा कणथ 

धिकरणी असतो.] 
 
करिीं रृ्तर्तीयेन वधवयेत्ति स्वचरु्तथेनात्मचरु्तकस्त्रशोनेन स णवशेष इणर्त णवशेषः ॥ १३ ॥ 
(चौरसाच्या) एका बाजूची लाबंी एक तृतीयाशंाने वाेवावी. या एक तृतीयाशं भागाचा एक चतुथांश 

भाग घेऊन त्यातून त्या भागाचा एक चौतीसाशं भाग वजा करून उरलेल्या भागाने दोरीची लाबंी वाेवावी. 
या लाबंीला धवशषे म्हणतात. ही धवशषेाची व्याख्या (१३). 
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[करणीची लाबंी जर क्ष असेल तर,  
 

 धवशषेाची लाबंी = क्ष  
+  

क्ष  
+  

क्ष – क्ष  
 ३ ३×४ ३×४×३४  

 
करणीवर असलेल्या चौरसाच्या दुप्पट के्षत्िळाच्या चौरसाची बाजू धमळवावयाची ही रीत आहे. 
धवशषे म्हणजे √२ ची व्याख्या. 
२ = १ + ⅓ + १/३×४–१/३×४×३४ = १·४१४२१५६]. 
 
प्रमािं णर्तयवक् णद्वकरण्यायामः र्तस्याक्ष्ियारजु्जणस्त्रकरिी ॥ १४ ॥ 
धदलेल्या चौरसाची अक्ष्णया पाश्वथमानी व धदलेल्या चौरसाची बाजू धतयथङ् मानी केली असता त्यानंा 

(जो णारा) कणथरज्ज ूधत्करणी असतो (१४). 
 

 

[धदलेल्या चौरसाच्या धतप्पट के्षत्िळाचा चौरस करावयाची ही 
रीत. चौरसाची बाजू क्ष समजू. त्याचे के्षत्िळ = क्ष२. 
चौरसाच्या कणाची लाबंी २क्ष. २क्ष. लाबंी व क्ष रंुदी 
असलेल्या आयताचा कणथरज्ज ू३क्ष. या कणथरज्जवूरील चौरसाचे 
के्षत्िळ = ३क्ष२.] 

 
रृ्तर्तीय करण्येरे्तन व्याख्यार्ता ॥ १५ ॥ 
अशा धरतीने तृतीय करणीची माधहती साधंगतली (१५). 
[धदलेल्या चौरसाच्या के्षत्िळाच्या ⅓ के्षत्िळाच्या चौरसाच्या बाजूच्या लाबंीइतक्या रेघेला तृतीय 

करणी म्हणतात.] 
 
प्रमािणवभागस्रु्त नवधा ॥ १६ ॥ 
प्रमाणरज्जवूरील चौरसाचे नऊ धवभाग करावते (१६). 
 
करिीरृ्तर्तीय ंनवभागः ॥ १७ ॥ 
प्रमाणरज्जचेू तीन भाग केले असता नऊ चौरस धवभाग धमळतात (१७). 
 
नवभागास्त्रयस्रृ्तर्तीयकरिी ॥ १८ ॥ 
नऊ चौरसापंैकी तीन चौरसाचं्या के्षत्िळाची बेरीज करून येणा्या समके्षत् चौरसाच्या बाजंूची 

लाबंी तृतीयकरणी असते (१८). 
 
[चौरस कखगघ ची करणी क्ष समजू. या चौरसाचे के्षत्िळ = क्ष२. त्याचे ९ चौरस धवभाग केलेत. 

यातील तीन धवभागाचें के्षत्िळ = क्ष×क्ष/३ = क्ष२/३. या के्षत्िळाच्या चौरसाच्या बाजूची लाबंी = क्ष/३ ही 
तृतीयकरणीची लाबंी आहे. धहच्या वरील चौरसाचे के्षत्िळ क्ष२/३ येते.] 
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सौत्रामण्या ंप्रक्रमाथा ॥ १९ ॥ 
(वरील तृतीयकरणी धमळवावयाची रीत) सौत्ामणी वदेीच्या (मोजणीकरता ं लागणा्या) 

प्रक्रमाच्या माधहतीसाठी (साधंगतली) (१९). 
 
[सोमयागातंील वदेीच्या के्षत्िळाच्या ⅓ के्षत्िळाची सौत्ामणी वदेी असते म्हणून ही रीत 

साधंगतली]. 
 
रृ्तर्तीयकरिी समासाथा ॥ २० ॥ 
तृतीयकरणीने चौरसाचं्या के्षत्िळाचंी बेरीज करता येते म्हणून (ती साधंगतली) (२०). 
 
रु्तल्यप्रमािाना ंसमचरु्तरस्त्रािामुक्र्तः समासः ॥ २१ ॥ 
सारखे के्षत्िळ असलेल्या चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजेइतके के्षत्िळ असलेला चौरस कसा 

आखावा ते साधंगतले (२१). 
 
[धिकरणी, धत्करणी यानंी धदलेल्या के्षत्िळाच्या चौरसाच्या अनुक्रमे दोन व तीन चौरसाचं्या 

के्षत्िळाचं्या बेरजेइतका चौरस करावयाची रीत साधंगतली.] 
 
नानाप्रमािसमासे ऱ्हसीयसः करण्या वषीयसोपस्च्छतद्यात् र्तस्याक्ष्िया रजु्जरुभे समस्यर्तीणर्त समासः 

॥ २२ ॥ 
धनरधनराळ्या के्षत्िळाचं्या दोन चौरसाचं्या के्षत्िळाच्या बेरजेइतके के्षत्िळ असलेला चौरस 

आखावयाचा असेल तर, मोठ्या चौरसाच्या बाजूवर लहान चौरसाची बाजू ठेवनू, उरलेला भाग काेून 
टाकावा. (मोठ्या चौरसाची बाजू व लहान केलेली बाजू यानंा जो णा्या) अक्ष्णयारज्जवूरील चौरसाचे 
के्षत्िळ पधहल्या दोन चौरसाचं्या बेरजेइतके असते ही ती के्षत्िळाचं्या बेरजेची रीत (२२). 
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कखगघ व अआइई हे धनरधनराळ्या के्षत्िळाचें 
चौरस. गघवर इई इतकी ग  काेली.  ख 
जो ले.  ख-वरील चौरसाचे के्षत्िळ खग व ग  
याचं्यावरील चौरसाचं्या के्षत्िळाच्या बेरजेइतके 
असते. 
 
चौरस कखगघ + चौरस अआइई = चौरस 
चख छ. 
कारण, खग२ +  ग२ =  ख२ 

 
इणर्त णद्वर्तीया कस्ण्डका । 
दुसरी कस्ण्डका संपली. 

 
 

*** 
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कस्ण्डका ३ 
 

चरु्तरस्त्रािरु्तरसं्त्र णनर्तिहीषवन् यावणन्नर्तिहीषते्तावदुभयर्तोऽपस्च्छद्य शङ् कू णनखाय पाश्ववमानीं कृत्वा 
पाश्ववमानीसस्म्मर्तयामक्ष्िया ंर्तत्रोपसंहरणर्त स समासेऽपच्छेदः सा करण्येष णनऱ्हासः ॥ १ ॥ 

मोठ्या चौरसाच्या के्षत्िळातून लहान चौरसाचे के्षत्िळ वजा करावयाचे असल्यास, मोठ्या 
चौरसाच्या (समोरासमोरील) दो्ही बाजूतून लहान चौरसाच्या दो्ही बाजू वजा कराव्यात व तेथे शकूं 
ठोकावते. ही बाजू पाश्वथमानी करून (मोठ्या चौरसाच्या) पाश्वथमानी इतकी अक्ष्णया करावी; आधण ती (जेथे 
दोन शकंूंना जो णा्या) दोरीला धमळेल त्यापुेील भाग काेून टाकावा. उरलेला भाग ही करणी असते. 
(धतच्या लाबंीइतकी बाजू असलेला चौरस काेला असता त्याचे के्षत्िळ वरील दो्ही चौरसाचं्या 
के्षत्िळाचं्या वजाबाकीइतके असते). ही के्षत्िळाचं्या वजाबाकीची रीत (१). 
 

 

[कखगघ हा १३ अंगुले बाजूचा 
चौरस.  
अआइउ हा ५ अंगुले बाजूचा चौरस.  
कघ रेषेवर कच = अउ 
खग रेषेवर खछ = आइ 
क के्द्र समजून व कखइतकी 
धत्ज्या घेऊन खल हा वतुथळखं  
चछला ल येथे छेदतो. कल 
जो ली. 

 
 कचलमध्ये कल = १३ अगुंले; कच = ५ अंगुले; चल = १३२–५२ = १२ अंगुले. 
चलवर चलझज हा चौरस काेला.  
चौरस कखगघ–चौरस अआइउ = चौरस चलझज]. 
 
दीघवचरु्तरसं्त्र समचरु्तरसं्त्र णचकीषवतमध्ये णर्तयवगपस्च्छद्यातयर्तरणद्वभज्येर्तरत्पुरस्र्ताद 

दणक्षिर्तश्चोपदध्या-च्छेषमागतरु्तना पूरयेत्तस्योक्र्तो णनऱ्हासः ॥ २ ॥ 
(रंुदीच्या दुप्पट लाबंी असलेल्या) आयताचा समके्षत् चौरस करावयाचा असल्यास, आयत 

मध्यभागी आ वा कापून, त्यातील दुस्या भागाचे पु्हा दोन समान भाग करून पूवेक ील भाग (उचलून) 
दधक्षणेक े ठेवावा. उरलेला भाग जास्त चौरस घेऊन पुरा करावा. या दोन चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या 
वजाबाकीइतका चौरस करावयाची रीत साधंगतली आहे (२). 
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[कखगघ हा धदलेला आयत.  
कघ = २ कख; 
कघ चा मध्यकबदू च; 
खग चा मध्यकबदू छ; चछ जो लेत चकचा मध्यकबदू ज; 
छखचा मध्यकबदू झ; जझ जो लेत 
आयत कखझज उचलून छग वर असा ठेवला की आयत छगेट 
धमळेल. 
चौरस झ टछ धमळवनू चौरस ज ेघ धमळेल.  
चौरस ज ेघ मधून चौरस झ टछ वजा केला असता (सूत् ३·१ 
प्रमाणे) आयताच्या समके्षत् चौरस धमळेल]. 

 
अणर्तदीघं चेत् णर्तयवङ् मातयापस्च्छद्यापस्च्छदै्यकसमासेन समस्य शेष ं यथायोगमुपसंहरेणदत्येकः 

समासः ॥ ३ ॥ 
अधतदीघथ (लाबंी रंुदीच्या दुपटीपेक्षा जास्त असलेला) आयत असेल तर धतयथङ् मानीच्या प्रमाणात 

पाश्वथमानीचे पनुः पु् हा भाग करून आलेल्या चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजेइतके के्षत्िळ असलेला चौरस 
करावा. उरलेल्या आयताकृतीचे त्याच्या के्षत्िळाइतका चौरस योग्य ती रीत वापरून करावा. या चौरसाचे 
के्षत्िळ व (वर धमळालेल्या मोठ्या) चौरसाचे के्षत्िळ याचं्या बेरजेइतके के्षत्िळ असलेला चौरस करावा. 
(अशा धरतीने दीघथ आयताचा समके्षत् चौरस धमळधवता येतो) (३). 

 
[अइ क हा दी दीघथ आयत. याच्या अइ या पाश्वथमानीचे अक या धतयथङ् मानीने अग, गच, चप असे 

भाग करून अगलक, गचवल, व चपरव हे चौरस तयार होतात. या तीनही चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या 
बेरजेइतक्या के्षत्िळाचा चौरस करता येतो. उरलेल्या पइ र या आयताचा चौरस करून त्याचे के्षत्िळ 
पूवीच्या मोठ्या चौरसाच्या के्षत्िळात धमळवनू एक चौरस धदलेल्या दीघथ आयताकृतीच्या समके्षत् करता 
येईल. 

 

 

बाजू टग वरील चौरस = चौरस अगलक + 
चौ. गचवल + चौ. चपरव  
आयत पइ र = चौरस ठ िर – चौरस 
ण ेन] 

 
समचरु्तरश्र ं दीघवचरु्तरश्रं णचकीषवन् मध्येऽक्ष्ियाऽपस्च्छद्य र्ति 

णवभज्यातयर्तरत्पुरस्र्तादुत्तरर्तश्चोपदध्या णद्वषमं चेद्यथायोगमुपसंहरेणदणर्त व्यासः ॥ ४ ॥ 
चौरसाचा (ज्याची लाबंी रंुदीच्या दुप्पट आहे असा) समके्षत् आयत करावयाचा असेल तर 

चौरसाचे कणथरज्जनेू दोन भाग करून त्यातंील एका भागाचे पु् हा दोन धवभाग करावते. (जे दोन धत्कोण 
धमळतात) ते (धवभाग) पूवेक े व उत्तरेक े ठेवावते म्हणजे (लाबंी = २×रंुदी असलेला) समके्षत् आयत 
धमळतो जर समलंब समधिभजु चौकोनाचा समके्षत् आयत करावयाचा असेल तर जसे जमेल ती युस्क्त 
वापरावी (४). 
 



 अनुक्रमणिका 

 

[धदलेला चौरस अआइउ. अक्ष्णया उआ. धतचा मध्यकबदू 
क. इक साधंलेत.  
धत्कोण इकआ उचलून पूवेक े अआवर ठेवला. 
धत्कोण इकउ उचलून उत्तरेक े अउवर ठेवला. 
खगआउ आयत अआइउ चौरसाच्या समके्षत् असून, 
त्याची लाबंी रंुदीच्या दुप्पट आहे. 
 
अआइउ हा समधिभजु समलंब चौकोन. त्याची रंुदी 
त्याच्या लहान भजेुच्या लाबंीइतकी व मोठी भजुा लहान 
भजेुच्या दुप्पट लाबंीची आहे. अक हा उइवर लंब काेला 
धत्कोण अकउ उचलून आइ रेषेवर असा ठेवला की अउ 
आइवर प ेल व कोन क ग येथे येईल. अगइक हा 
समके्षत् आयत धमळाला. सूत् ३·२ प्रमाणे याचा समके्षत् 
चौरस करता येईल.]  

 
प्रमािं चरु्तरस्त्रमादेशादतयत् ॥ ५ ॥ 
चौरसाचे माप नेहमी (बाजूच्या मापाने मोजाव)े जर तसेच साधंगतले तर वगेळ्या मापात सागंाव े

(५). 
 
[चौरसाच्या बाजूची लाबंी प्रक्रमातं असेल तर के्षत्िळ चौरस प्रक्रमातं धदलेले असते. ते चौरस 

अंगुले वगैरे दुस्या मापात असू नये. हा धनयम खालील सूते् ३·६ ते ३·१० याचं्याकधरता आहे]. 
 
णद्वःप्रमािा चरु्तःकरिी णत्रःप्रमािा नवकरिी चरु्तःप्रमािा षोडषकरिी ॥ ६ ॥ 
दुप्पट प्रमाणाच्या बाजूने चौपट, धतप्पट प्रमाणाने नऊपट (व) चौपट प्रमाणाचे करणीने सोळापट 

के्षत्िळ येते (६). 
 
यावत्प्रमािा रजु्जभववणर्त र्तावतर्तस्र्तावतर्तो वगा भवस्तर्त र्तातत्समत्स्येत् ॥ ७ ॥ 
ज्या ज्या प्रमाणाची दोरी (चौरसाची बाजू) असेल त्याच्या त्याच्या वगाने के्षत्िळ असते. या रीतीने 

चौरसाचं्या के्षत्िळाचंी बेरीज करावी (७). 
 
अधवप्रमािेन पादप्रमािं णवधीयरे्त ॥ ८ ॥  
जर (चौरसाची) लाबंी (प्रमाणरज्जचू्या) अध्या प्रमाणात असेल तर के्षत्िळ एक चतुथांश होते (८). 
 
रृ्तर्तीयेन नवमाशंः ॥ ९ ॥ 
जर (चौरसाची) लाबंी (प्रमाण रज्जचू्या) एक तृतीयाशं असेल तर के्षत्िळ एक नवमाशं होते (९). 
 
चरु्तथेन षोडशी कला ॥ १० ॥ 
जर (चौरसाची) लाबंी (प्रमाण रज्जचू्या) एक चतुथांश असेल तर के्षत्िळ एक सोळशाशं होते 

(१०). 
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एष णनऱ्हासः र्तस्यपुरस्र्तादुक्रं्त शास्त्रम् ॥ ११ ॥ 
ही चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या वजाबाकीची रीत (साधंगतली) याचा सामा्य धनयम पुेे साधंगतला 

आहे (११). 
 
यावत्प्रमािा रजु्जभववर्तीणर्त णववृदे्धऱ्हासो भवणर्त ॥ १२ ॥ 
(प्रमाण रज्जचू्या) ज्या प्रमाणातं दोरी (चौरसाची बाजू) असेल त्याप्रमाणे (के्षत्िळातं) वाे अथवा 

्हास होते (हा धनयम) (१२). 
 
चरु्तरसं्त्र मण्डलं णचकीषवतमध्यादंसे णनपात्य पाश्ववर्तः पणरणलख्य र्तत्र यदणर्तणरक्रं्त भवणर्त र्तस्य रृ्तर्तीयेन 

सह मण्डलं पणरणलखेत् स समाणधः ॥ १३ ॥ 
चौरसाचे (समके्षत्) वतुथळ करावयाची इच्छा असेल तर चौरसाच्या मध्यापासून अंसापयथ्तचे अतंर 

पाश्वथमानीच्या मध्यावर आणनू तेथे जो भाग (पाश्वथमानीच्या) बाहेर राधहला असेल त्याच्या एक तृतीयाशं 
भागासह (मध्यकबदू ते पाश्वथमानी + ⅓ उरलेला भाग येव्हेी धत्ज्या घेऊन) वतुथळ काेाव े(१३). 

 
मण्डलं चरु्तरश्र ंणचकीषवन् णवष्ट्कम्भं पञ्चदशभागान् कृत्वा द्वावुद्धरेच्छेषः करिी ॥ १४ ॥ 
वतुथळाचा समके्षत् चौरस करावयाचा असेल तर (वतुथळाच्या) व्यासाचे पंधरा भाग करून दोन भाग 

त्यातूंन वजा केलेत तर राधहलेल्या भागानंी चौरसाची बाजू धमळते (१४). 
 
[वतुथळाकार गाहथपत्य अग्नीचा समके्षत् चौरस करून तो आहवनीय अग्नीसाठी वापरतात. सूक्त १ 

२७ पहा]. 
 

 
चौरसाचे समके्षत् वतुथळ आखणे (सूत् ३·१३) 

 
वतुथळाचा समके्षत् चौरस आखणे (सूत् ३·१४) 

 
इणर्त रृ्तर्तीय कास्ण्डका । 
णर्तसरी कंणडका संपली. 

***  
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कस्ण्डका ४ 
 

द्रोिणचद्रथचक्रणचत्कङ् कणचत्प्रउगणचदुभयर्तः प्रउगः समुह्यपुरीष इत्यग्नयः ॥ १ ॥ 
द्रोणधचधत, रथचक्रधचधत, कङ् कधचधत, प्रउगधचधत, उभयतः प्रउगधचधत (व) समुह्यपुरीष असे 

अग्नीचे (प्रकार) आहेत (१). 
 
[द्रोणधचतीचा आकार द्रोणासारखा म्हणजे चौरस, रथाचे चाक वतुथळाकार असते तेव्हा 

रथचक्रधचधत वतुथळाकार, कंक पक्षाच्या आकाराची धचधत ती कंकधचधत, प्रउगधचधत समधिभजु धत्कोणाकार 
व समभजु चौकोनाच्या आकाराची उभयतः प्रउगधचधत असते. समुह्यपुरीष हा धचधत बाधंावयाचा प्रकार 
आहे. या धवटा आतल्या बाजूस उंच व बाहेरच्या बाजूस उतरत्या रचतात.] 

 
द्रोिे यावानस्ग्नः सपक्षपुच्छणवशेषस्र्ताविरु्तरसं्त्र कृत्वा द्रोिदशमणवभागो वृतर्तणमत्येके ॥ २ ॥ 
द्रोणधचतीत पंख पुच्छ यासधहत धजतके अग्नीचे के्षत्िळ असते धततक्या के्षत्िळाचा चौरस करून 

द्रोणाच्या के्षत्िळाच्या एकदशाशं के्षत्िळाची द्रोणाची दा ंी असते असे काहंीं सागंतात (२). 
 
[प्रथम अग्नीचे आत्मा, पखं व पुच्छ याचं्यासधहत के्षत्िळ ७½ चौरसपुरुष असते. या के्षत्िळाचा 

चौरस करून (बाजूची लाबंी ३२८·६ अंगुले) त्यातून त्याच्या एक दशाशं के्षत्िळाचा (¾ चौरसपुरुष) 
चौरस वजा करावा. उरलेल्या के्षत्िळाचा जो चौरस तो द्रोण व ¾ चौरस पुरुष के्षत्िळाचा चौरस ही 
त्याची दा ंी]. 

 
र्तद दशमेनापस्च्छद्यापस्च्छदै्यकसमासेन समस्य णनहृवत्य सवंमस्ग्नं र्तथा कृकर्त कृत्वा पुरस्र्ताद पश्चाद 

वोपदध्यात् ॥ ३ ॥ 
त्या चौरसाचे दहा भाग पनुःपु्हा करून त्यातंील एक भाग व उरलेले नऊ भाग याचें समके्षत् दोन 

धनरधनराळे चौरस करावते. सवथ अग्नी त्या आकृतीप्रमाणे (द्रोणाप्रमाणे) करून दुसरा चौरस त्याच्या पुे े 
ककवा मागे ठेवावा (३). 

 
[चौरसाचे दहा भाग करावयाची रीत – चौरसाची पाश्वथमानी त्याच्या पाश्वथमानीइतकीच व 

धतयथङ् मानी चौरसाच्या धतयथङ् मानीच्या १/१० लाबंीची असे दहा आयत करून त्यापैकी एका आयताचा 
समके्षत् चौरस करावयाचा व उरलेल्या नऊ आयताचंा समके्षत् चौरस आखावयाचा. हा मोठा चौरस म्हणजे 
द्रोण व त्याला लागून ठेवलेला लहान चौरस हा त्याची दा ंी.  

आकृधत पहा[. 
 
मण्डले ऽप्येवम् ॥ ४ ॥ 
वतुथळाकृधत धचधत रचताना देखील ही रीत वापरावी (४). 
 
वतुथळाकृधत द्रोणधचधत करावयाची असल्यास नऊ आयताचंा जो समके्षत् चौरस धमळतो त्याचे 

समके्षत् वतुथळ कराव.े वतुथळाकृधत रथचक्रधचधत आखतानाही ७½ चौरस पुरुष के्षत्िळाच्या चौरसाचे 
समके्षत् वतुथळ सूत् ३·१३ वापरून आखाव.े] 
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प्रउगे यावानस्ग्नः सपक्षपुच्छणवशेषः र्तावद णद्वगुिं चरु्तरसं्त्र कृत्वा यःपुरस्र्तात्करिीमध्ये शङ् कुयौच 
श्रोण्योः सोऽस्ग्नः ॥ ५ ॥ 

प्रउगधचतीत पखं पुच्छासधहत जेव्हेे अग्नीचे के्षत्िळ असते त्याच्या के्षत्िळाचा चौरस करून त्या 
चौरसाच्या पुे ील बाजूच्या मध्यकबदूवर शकूं (ठोकावा). तसेच श्रोणींवर (पधिमेक ील बाजूच्या 
कोणकबदूवर) दोन शकूं (ठोकावते). ही (प्रउग) अस्ग्नधचधत. (या तीन शकंूंना जो ून होणा्या 
धत्कोणाकृतीचे के्षत्िळ अग्नीच्या के्षत्िळाइतके असते.) (५) 

 

 

[कखगघ हा अग्नीच्या के्षत्िळाच्या दुप्पट के्षत्िळ 
असलेला चौरस. कख चा मध्यकबदू आ. घ व ग हे 
कोणकबदू (श्रोणी). धत्कोण आघग = ½ चौरस 
कखगघ तेव्हा धत्कोणाचे के्षत्िळ अग्नीइतके 
आहे.] 

 
उभयर्तः प्रउगे र्तावदेव दीघवचरु्तरसं्त्र कृत्वा करिीमध्येषु शङ् कवः स समाणधः ॥ ६ ॥ 
उभयतः प्रउगासाठी (समभजु चौकोन आखण्यासाठी) अग्नीच्या के्षत्िळाइतका चौरस काेून 

त्यालाच लागून दुसरा तेवढ्याच के्षत्िळाचा चौरस काेावा. जो आयत धमळेल त्याच्या बाजंूचे मध्यकबदूवर 
शकूं ठोकावते. (ते साधंलेत म्हणजे) अग्नीच्या समके्षत् समभजु चौकोन धमळतो (६). 
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[अआइउ हा अग्नीच्या समके्षत् चौरस. उइखक हा दुसरा 
समके्षत् चौरस त्याला लागून काेला. अआखक हा 
आयत धमळतो. ह्या आयताच्या बाजंूचे मध्यकबदू गइघउ 
जो ले असता अग्नीच्या समके्षत् समभजु चौकोन 
धमळतो]. 

 
प्रउगं चरु्तरसं्त्र णचकीषवन् मध्ये प्राञ्चमपस्च्छद्य णवपयवस्येर्तरर्त उपधाय दीघवचरु्तरस्त्रसमासेन समस्येत्स 

समाणधः ॥ ७ ॥ 
धत्कोणाकृधत (के्षत्ाचे समके्षत्) चौरस करावयाची इच्छा असल्यास, धतचे मध्यभागी पूवथ-पधिम 

रेघेने दोन भाग करून एक भाग उलटा करून तो दुस्या (धत्कोणावर) ठेवला असता समके्षत् आयत 
होतो. त्यापासून समके्षत् चौरस करावयाच्या रीतीने चौरस करावा (७). 
 

 

[अआइ हा धत्कोण. अउआ व अउइ असे त्याचे पूवथ-
पधिम रेघेने दोन धत्कोण केलेत. धत्कोण अआउ 
उचलून उलटा करून असा ठेवला की बाजू अआ बाजू 
अइ वर प ेल व कोनकबदू उ क येथे येईल. अकइउ हा 
समके्षत् आयत झाला. या आयताचा समके्षत् चौरस 
सूत् ३·२ प्रमाणे करता येईल.] 

 
उभयर्तः प्रउगं चेतमध्ये णर्तयवगपस्च्छद्य पूवववत्समस्येत् ॥ ८ ॥ 
समभजु चौकोनाचा (समके्षत् चौरस) करावयाचा असल्यास त्याचे आ व े दोन भाग करून वर 

धदल्याप्रमाणे समके्षत् चौरस करावा (८). 
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[अउआइ हा समभजु चौकोन. इउ जो लेत. अआ 
जो लेत. दो्ही कणथ म येथे छेदतात. धत्कोण 
अमइ उचलून अउवर असा ठेवला की अइ अउवर 
प ेल व म क येथे येईल. अशाच धरतीने धत्कोण 
आइम उचलून आउवर असा ठेवला की आइ 
आउवर येईल व कोनकबदू म ख येथे येईल. 
अकखआ हा समके्षत् आयत झाला. याचा समके्षत् 
चौरस सूत् ३·२ प्रमाणे करता येईल.] 

 
एरे्तनैव णत्रकिवसमासो व्याख्यार्तः ॥ ९ ॥ 
अशाच धरतीने तीन धत्कोण असलेल्या के्षत्ाचा समके्षत् चौरस करावयाची रीत साधंगतली (९). 

 

 

[येथे धत्कणथ शब्दाचा अथथ तीन धत्कोणानंी बनलेली 
आकृधत. या अथाप्रमाणे धत्कोणाकृधत एककणथ 
असते. कखचघग हा धत्कणथ. प्रत्येक धत्कोणाचा 
सूत् ४·७ प्रमाणे समके्षत् चौरस काेता येईल. या 
चौरसाचं्या के्षत्िळाच्या बेरजेइतके के्षत्िळ 
असलेला चौरस सूत् २·२२ प्रमाणे काेता येईल.] 

 
पञ्चकिाना ंच ॥ १० ॥ 
आधण पंचकोनी आकृतीचे (समके्षत् चौरस करावयाचीही रीत साधंगतली) (१०). 

 

 

[या सूत्ाप्रमाणे कणथ याचा अथथ बाजू असा होतो. 
कखगघच ही पंचकोनी आकृधत. कघ व कग जो ून 
धत्कोण कचघ, कघग व कखग धमळतात. याचें 
समके्षत् चौरस करून त्या तीन चौरसाचं्या 
के्षत्िळाचं्या बेरजे-इतके के्षत्िळ असलेला चौरस 
सू. २·२२ प्रमाणे धमळवावा.] 

 
प्रउगेऽपस्च्छदै्यककिानाम् ॥ ११ ॥ 
सारख्या लाबंीचे कणथ असलेल्या आकृतीचा (समके्षत् चौरस करावयाचा असल्यास) त्याचे 

धत्कोणातं भाग करून (वर धदलेल्या धरतीने समके्षत् चौरस करावा) (११). 
 
[समधिभजु समलंब चौकोन, ज्याची उंची ही त्याच्या एका बाजूबरोबर व दुस्या (पधहल्या बाजूच्या 

समातंर) बाजूच्या धनम्मे असते त्याचा, समके्षत् चौरस कसा करावा ते सूत् ३·४ मध्ये धदले आहे. समभजु 
चौकोनाचा समके्षत् चौरस कसा करावा ते सूत् ४·८ मध्ये धदले आहे. ही दो्ही उदाहरणे ज्याचें कणथ समान 
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लाबंीचे आहेत अशा आकृतींचे आहेत. आता जी रीत देत आहेत ती कोणत्याही समलंब चौकोनाचा समके्षत् 
करण्याकधरता धदलेली आहे. 

 
आकृधत अआइउ मध्ये कणथ अइ = कणथ आउ. या आकृतीचे धत्कोणातं धवभाग करून प्रत्येक 

धत्कोणाचा समके्षत् चौरस सूत् ४·७ प्रमाणे करता येतो. या सवथ चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजेइतक्या 
के्षत्िळाचा चौरस सूत् २·२ प्रमाणे करता येतो. 

 
वरील सूत्ातं ४·९ ते ४·११ यातं कणथ शब्दाचे धनरधनराळे अथथ धदले आहेत ते टीकाकारासं 

अनुसरून आहेत.] 
 

 
 
 

इणर्त चरु्तथी कस्ण्डका । 
चवथी कस्ण्डका संपली. 

 
 

*** 
  



 अनुक्रमणिका 

कस्ण्डका ५ 
 

उत्तरेषु पुरुषोियेनैकशर्तणवधाणदत्येन वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
“उत्तरेषु पुरुषोच्चयेनैकशतधवधा्” या सूत्ाचे स्पष्टीकरण करतो (१). 
 
[प्रथम अग्नीच्या के्षत्िळातं (७½ चौरस पुरुष) एक चौरस पुरुषाचे के्षत्िळ (पनुः पु् हा) धमळवनू 

(अग्नीचे के्षत्िळ) १०१½ चौरस पुरुषापयथ्त वाेवावयाची रीत सागंतो.]. 
 
आद्योऽस्ग्नर्तद्वगुिणस्त्रगुिो भवर्तीणर्त सवव समासः ॥ २ ॥ 
प्रथम अग्नीच्या (के्षत्िळाच्या) दुप्पट, धतप्पट (के्षत्िळाचा) अग्नी त्याचं्या बेरजेने करावा (२). 
[सूत् २·१२ व सूत् २·१३ प्रमाणे दुप्पट आधण धतप्पट के्षत्िळाचे चौरस आखता येतात]. 
 
एककवशणर्तणवधो भवर्तीणर्त पुरुषाभ्यासः ॥ ३ ॥ 
एक चौरस पुरुष के्षत्िळाने वाे करीत एकवीसधवध (२१½ चौरस पुरुष के्षत्िळाचा) अस्ग्न 

(अश्वमेध यज्ञात) करतात (३). 
 
पुरुषाभ्यासे यावानस्ग्नः सपक्षपुच्छणवशेषः र्ताविरु्तरसं्त्र कृत्वा र्तस्स्मन् पुरुषप्रमािमवदध्यात्॥४ ॥  
एक चौरस पुरुषाने (के्षत्िळात) वाे करावयाची असते तेव्हा जेव्हेे पखं व पुच्छ याचं्या सधहत 

अग्नीचे के्षत्िळ असेल तेव्हढ्या के्षत्िळाचा चौरस करून त्यात एक चौरस परुुष के्षत्िळाचा चौरस 
धमळवावा (४).  

[अग्नीच्या के्षत्िळाची एक चौरस पुरुषाने वाे करावयाची ही दुसरी रीत. या रीतीने धितीय, 
तृतीय... एकशतधवध अग्नीचे के्षत्िळ धमळधवता येईल]. 

 
समस्रं्त पञ्चदशभागान् कृत्वा द्वावेकसमासेन समस्येत्स पुरुषः ॥ ५ ॥ 
(अग्नीच्या के्षत्िळाइतके के्षत्िळ असलेल्या) चौरसाचे पंधरा भाग करून त्यातंील दोन भागाचं्या 

के्षत्िळाचंी बेरीज केली असता एक चौरस पुरुष (के्षत्िळ) धमळते. (प्रथम चौरसाच्या के्षत्िळातं हा 
चौरस धमळवनू काेला तर त्याचे के्षत्िळ प्रथम चौरसाच्या के्षत्िळाहून एक चौरस परुुष के्षत्िळाने जास्त 
येते) (५). 

 
[७½ चौरस पुरुष के्षत्िळाचा चौरस करून त्याच्या दो्ही पाश्वथमानीचे पधंरा भाग करावते. 

धतयथङ् मानीच्या लाबंी इतके लाबंी असलेले व पाश्वथमानीच्या लाबंीच्या १/१५ रंुदी असलेले पंधरा दीघथ 
आयत तयार होतात. यातील दोन दीघथ आयताचें दोन समके्षत् चौरस केलेत (सूत् ३·३). त्याचं्या 
के्षत्िळाचंी बेरीज एक चौरस पुरुष येते. हे दोन चौरस व ७½ चौरस पुरुष के्षत्िळाचा चौरस याचं्या 
के्षत्िळाच्या बेरजेइतके के्षत्िळ असलेला चौरस काेला (सू. २·२२). या चौरसाचे के्षत्िळ प्रथम 
चौरसाच्या के्षत्िळापेक्षा एक चौरस पुरुषाने जास्त असते. 

 
प्रथम अग्नीचे के्षत्िळ = ७½ चौरस पुरुष. 
याचे १५ आयतामध्ये धवभाग केलेत.  
प्रत्येक आयताचे के्षत्िळ = ७½×१/१५ = ½ चौरस पुरुष. 



 अनुक्रमणिका 

दोन आयताचें के्षत्िळ = १ चौरस पुरुष. 
७½ चौरस पुरुष + १ चौरस पुरुष = ८½ चौरस पुरुष. 
   हे दुस्या अग्नीचे के्षत्िळ]. 

 
पञ्चणवभागेन बृहर्ती र्तस्य दशमणवभागेन पादमात्री भवणर्त ॥ ६ ॥ 
(एकधवध ते एक शतधवध अग्नीच्या के्षत्िळाचे चौरस आखल्यावर त्याच्या बाजंूचे) पाच धवभाग 

केलेत (म्हणजे २५ चौरस धवभाग केलेत) तर त्या (प्रत्येक चौरस भागास) बृहती म्हणतात. दहा धवभाग 
केलेत (म्हणजे १०० चौरस धवभाग केलेत) तर त्या (प्रत्येक चौरस भागास) पादमात्ी म्हणतात (६). 

 
पुरुषं वा पञ्चमेनोभयर्तोऽपस्च्छद्य पञ्चणवभागातसमस्य रृ्तर्तीय ं णनहृवत्य 

र्तस्स्मतपुरुषप्रमािेऽवदध्याणदत्यपरम्  ॥ ७ ॥ 
अथवा एक चौरस पुरुष के्षत्िळाचे दो्ही बाजंूनी पाच पाच भाग करून (म्हणजे २५ चौरस 

होतात) त्यातील पाच भागाचं्या (पाच चौरसाचं्या) के्षत्िळाची बेरीज करून त्यातून त्याचा एक भाग 
तृतीयाशं भाग वजा करून राधहलेला भाग (प्रथम अग्नीच्या के्षत्िळाच्या) प्रत्येक चौरस पुरुषात धमळवावा. 
ही दुसरी रीत (७). 
 

 

[एक चौरस पुरुष के्षत्िळाचा चौरस आखला. त्याचे आकृतीत 
दाखधवल्याप्रमाणे २५ लहान चौरसातं धवभाग केलेत. १ ते ५ पयंत जे 
समके्षत् चौरस आहेत त्याचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजेइतके के्षत्िळ 
असलेला चौरस काेला. या चौरसाचे के्षत्िळ १/५ चौरस पुरुष येते. 
 
या चौरसाचे ९ चौरसातं धवभाग केलेत. १ ते ३ पयंत जे चौरस आहेत 
त्याचं्या के्षत्िळाच्या बेरजेइतके के्षत्िळ असलेला चौरस काेला. 
या चौरसाचे के्षत्िळ १/५ चौरस पुरुष के्षत्िळ असलेल्या चौरसातून 
वजा केले. जो चौरस येईल त्याचे श्रेत्िळ १/५-१/१५ = २/१५ 
चौरस पुरुष येईल. या चौरसाचे के्षत्िळ अग्नीके्षत्ाच्या प्रत्येक पुरुष 
प्रमाण चौरसातं धमळवनू ८½ चौरस पुरुष के्षत्िळाचा चौरस 
धमळतो.(७½ + ७ ½×२/१५ = ८½चौरस पुरुष).] 

 
पञ्चदशणवभागोऽष्टाङ् गुलम्  ॥ ८ ॥ 
(पुरुषाचा म्हणजेच १२० अंगुलाचंा) पधंरावा भाग आठ अगुंले असतो (८). 
 
पञ्चारस्त्नदशणवर्तस्स्र्तकवशणर्तशर्तागुंलः पुरुष इत्येर्तस्माद  द्वादशाङ् गुलं पदणमणर्त च ॥ ९ ॥ 
पाच अरस्त्न, दहा धवतस्स्त (व) १२० अंगुले म्हणजे एक पुरुष व म्हणून १२ अंगुलाचंा एक पद होतो 

(९). 
 
[१ पुरुष = ५ अरस्त्न = १० धवतस्स्त = १२० अंगुले = २२८·० सें. मी.  
१ अरस्त्न = २ धवतस्स्त = २ पद = २४ अंगुले = ४५·६ सें. मी. 
१ धवतस्स्त = १ पद = १२ अंगुले = २२·८ सें. मी.] 
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पुरुषं वा सप्र्तमेनोभयर्तोऽपस्च्छद्य सप्र्तभागान्  समस्य ससप्र्तमभागमङ् गुलं णनहृवत्य 
पुरुषप्रमािेऽवदध्याणदत्यपरम्  ॥ १० ॥ 

अथवा एक चौरस पुरुष के्षत्िळाचे दो्ही बाजंूनी सात सात भाग करून (म्हणजे ४९ चौरस 
होतात), त्यातंील सात (चौरस) धवभागाचं्या के्षत्िळाचंी बेरीज करून त्यातून १⅐ अगुंले वजा करून (त्या 
आयताची रंुदी १⅐ अंगुलानंी कमी करून) उरलेल्या भागाचे के्षत्िळ अस्ग्नके्षत्ाच्या प्रत्येक पुरुषप्रमाणात 
धमळवाव.े ही दुसरी रीत (१०). 

 
[एक चौरस पुरुष के्षत्िळाचे ४९ चौरस धवभाग केले तर त्यातील ७ धवभागाचें के्षत्िळ = ⅐ 

चौरस पुरुष. 
यातून १२०☓१⅐ = ९६०/७ अंगुले = ९६०/७☓१२०☓१२० = १/१५☓७ चौरस पुरुष.  
⅐ - १/७☓१५ = २/१५ चौरस पुरुष.  
७½ + ७½☓२/१५ = ८½ चौरस पुरुष. हे दुस्या अग्नीचे के्षत्िळ]. 
 
नारस्त्नणवर्तस्र्तीना ंसमासो णवद्यरे्त संख्यायोगात्  ॥ ११ ॥ 
अरस्त्न व धवतस्स्त यानंी के्षत्िळाचंी बेरीज करू नये; कारण त्याचंी (अरस्त्न व धवतस्स्त याचंी) वाे 

संख्येत सागंतात (चौरस सखं्येत सागंत नाहीत.) (११). 
 
 

इणर्त पञ्चमी कस्ण्डका । 
पाचवी कंणडका संपली. 

 
 

*** 



 अनुक्रमणिका 

कस्ण्डका ६ 
 

यथास्ग्न वेदीष्टकाप्रमािं वद्धवर्त इत्येर्तद्वक्ष्यामः ॥ १ ॥ 
अग्नीच्या वदेीच्या प्रमाणातं धवटाचें प्रमाण (माप) कसे वाेते ते सागंतो (१). 
 
या करिी चरु्तदवशप्रक्रमातसणङक्षपणर्त त्रींश्च प्रक्रमसप्र्तभागान्  स एकशर्तणवधे प्रक्रमः ॥ २ ॥ 
जी करणी (म्हणजे चौरसाची बाजू) १४३/७ चौरस प्रक्रम के्षत्िळाचा चौरस करते ती एकशतधवध 

(१०१½ चौरस पुरुष के्षत्िळ) अग्नीचा प्रक्रम (प्रमाण) असते (२). 
 
[एक प्रक्रम लाबंी असलेल्या १४ चौरसाचें के्षत्िळ १४ चौरस प्रक्रम होते. या चौरसाचं्या 

के्षत्िळाचं्या बेरजेने १४ चौरस प्रक्रम के्षत्िळ असलेला चौरस करावा. एक प्रक्रम लाबंी असलेला दुसरा 
चौरस घेऊन त्याच्या पाश्वथमानींचे सात भाग करावते. तेव्हा एक प्रक्रम लाबंी व ⅐ प्रक्रम रंुदी असलेले सात 
दीघथ आयत होतात. यातील तीन आयत घेऊन उरलेले काेून टाकावते. म्हणजे एक प्रक्रम लाबंी व ३/७ 
प्रक्रम रंुदी असलेला आयत धमळतो. त्याचा समके्षत् चौरस करून तो १४ चौरस प्रक्रम के्षत्िळ असलेल्या 
चौरसातं धमळवनू एक १४३/७ चौरस प्रक्रम के्षत्िळाचा चौरस आखावा. या चौरसाच्या बाजूची लाबंी ११४ 
अंगुल येते. हे एकशतधवध अग्नीचे प्रक्रमाचे माप आहे. म्हणजेच १ प्रक्रम = ११४ अंगुल. 

 
प्रथम अग्नीचे के्षत्िळ ७½ चौरस पुरुष = १०८००० चौरस अंगुले असते. या के्षत्िळाच्या 

चौरसाची लाबंी ३२८·६ अंगुल म्हणजे १०·९५ प्रक्रम येते (येथे १ प्रक्रम = ३० अंगुले). 
 
एकशतधवध अग्नीच्या चौरसाची लाबंी = १०·९५×११४ अंगुले. 
 

या चौरसाचे के्षत्िळ =  १०·९५×११४×१०·९५×११४  
१२०×१२०  

  = १०८·२५ चौरस पुरुष  
 के्षत्िळ यावयास पाधहजे १०१½ चौरस पुरुष.]  

 
णद्वर्तीये वा सप्र्तसु प्रक्रमेषु प्रक्रममवधाय र्तस्य सप्र्तमभागेन प्रक्रमाथवः ॥ ३ ॥ 
 
दुस्या अग्नीकधरता सात चौरस प्रक्रम (के्षत्िळात) एक चौरस प्रक्रम (के्षत्िळ) धमळवनू त्याच्या 

सातव्या भागाने जी लाबंी येईल ती प्रक्रम म्हणनू वापरावी (३). 
 
[एक चौरस प्रक्रम के्षत्िळाचे सात चौरस, त्याचें के्षत्िळ = ७ चौरस प्रक्रम यात एक चौरस 

धमळधवला, एकंदर के्षत्िळ ८ चौरस प्रक्रम येईल. या के्षत्िळाच्या चौरसाची बाजू √८ प्रक्रम येईल. या 
चौरसाच्या पाश्वथमानींचे सात भाग केले तर √८ लाबं व ⅐ √८ रंुदीचे सात आयत धमळतात. त्यातील एका 
आयताचे के्षत्िळ √८×⅐ √८ = ८/७ चौरस प्रक्रम येते. या आयताचा समके्षत् चौरस केला तर त्या 
चौरसाच्या बाजूची लाबंी √८/७ प्रक्रम येते. म्हणजेच १·०६९ प्रक्रम = ३२·०७० अंगुले येते. हे दुस्या 
अग्नीच्या प्रक्रमाचे माप धरावयाचे. प्रथम अग्नीचे के्षत्िळ ७½ चौरस पुरुष येते. या के्षत्िळाच्या 
चौरसाच्या बाजूची लाबंी १०·९५ प्रक्रम (१ प्रक्रम = ३० अंगुले) असते. दुस्या अग्नीकधरता जो चौरस 
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काेावयाचा त्याच्या बाजूची लाबंी १०·९५ प्रक्रम घ्यावयाची परंतु येथे प्रक्रमाचे माप ३२·०७० अंगुले 
धरावयाचे. 

 
दुस्या अग्नीच्या चौरसाचे के्षत्िळ = १०·९५×३२·०७×१०·९५×३२·०७ /१२०×१२० 
 = ८·४३९६ ≑ ८·५ चौरस पुरुष]. 
 
प्रक्रमेि वा सप्र्तमभागेन प्रक्रमाथवः ॥ ४ ॥ 
ककवा (धितीय अग्नीकधरता) एक चौरस प्रक्रम के्षत्िळाचे मप १⅐ चौरस प्रक्रम घ्याव े(४). 
 
[१⅐ चौरस प्रक्रम के्षत्िळाच्या चौरसाच्या बाजूची लाबंी √८/७ प्रक्रम येते. हे प्रक्रमाचे माप ८½ 

चौरस पुरुष के्षत्िळाच्या दुस्या अग्नीच्या चौरसाच्या आखणीकधरता वापराव.े सूत् ६·३ पहा.] 
 
एवमैकशर्तणवधात्  ॥ ५ ॥ 
अशा प्रकारे एकशतधवध अग्नीपयथ्त (के्षत्िळात वाे करावी) (५). 
 
नातर्तःपात्यगाहवपत्ययोवृवणद्धभववणर्त र्तावदेव योणनभववणर्त न वै िारं्त गभव योणनरनुवधवर्त इणर्त 

श्रुरे्तवृवदे्धरत्यतरं्त प्रणर्तषेधः ॥ ६ ॥ 
अ्तःपात्य हे अंतर व गाहथपत्य अग्नी याचंी वाे होत नाही; कारण ते (पशूच्या) योधनसमान आहेत. 

गभथ वाेला तरी योनी वाेत नाही म्हणून (एकशतधवध पयंत अग्नीची वाे झाली तरी) त्याचं्या वाेीला 
श्रुतींचा पूणथ धवरोध आहे (६). 

 
[वतुथळाकार गाहथपत्य अग्नीच्या पूवेक े वदेीपयंत जे १०८ अंगुलाचें अंतर त्याला अ्तःपात्य 

म्हणतात. हे अंतर व गाहथपत्य अग्नीचे माप अग्नीधचतीचा आकार वाेला तरी वाेत नाही]. 
 
यावत्प्रमािाणन समचरु्तरस्त्राण्येकीकत्तु ं णचकीषदेेकोनाणन र्ताणन भवस्तर्त णर्तयवग् णद्वगुिातयेकर्त 

एकाणधकाणन त्र्यणस्त्रभववणर्त र्तस्येषुस्र्तत्  करोणर्त ॥ ७ ॥ 
सारख्या के्षत्िळाचे धजतके चौरस धमळवून त्याचंा समके्षत् मोठा चौरस करावयाचा त्या चौरसाचं्या 

संख्येतून एक उणे करावा; जी संख्या येईल धतच्या दुप्पट लाबंीची रेघ (आ वी) आखावी. (व धतच्या 
मध्यकबदूवर धच्ह कराव)े. (नंतर) चौरसाचं्या सखं्येत एक धमळवनू जी संख्या येईल धतच्या लाबंीच्या दोन 
रेघानंी (वर धदलेल्या आ व्या रेघेवर) समधिभजु धत्कोण करावा. या कोनकबदूपासून पायावर टाकलेल्या 
लंबरेषेवरील चौरस सवथ चौरसाचं्या के्षत्िळाचं्या बेरजेचा समके्षत् असतो (७). 

 
[समजा चौरसाचंी संख्या ९ आहे. व ते प्रत्येकी एक प्रक्रम लाबंीच्या बाजंूचे आहेत. 
(चौरसाचंी संख्या-१) × २ = (९-१) × २ = १६ प्रक्रम. 
 

 

या लाबंीची रेषा आइ आ वी आखून धतच्या मध्यकबदूवर (क) खूण 
केली. 
चौरसाची संख्या + १ = ९ + १ = १० प्रक्रम या लाबंीचे अआ व अइ 
रेषा काेून समधिभजु धत्कोण आखला. अक ही लंब रेषा कोनकबदू 
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अ व पायाचा मध्यकबदू क जो ून धमळाली. लांबी अक = √१००-६४ 
= √३६ = ६ प्रक्रम. 

 
६/२ = ३ प्रक्रम (येथे इषुच्या लाबंीला दोनाने भागले आहे, सूत्ातं तसे म्हटलेले नाही. महीधर 

भाष्ट्याला अनुसरून येथे अथथ केला आहे.) ३ प्रक्रम लाबंीच्या चौरसाचे के्षत्िळ ९ चौरस प्रक्रम येते. व १ 
प्रक्रम लाबंीच्या ९ चौरसाचें के्षत्िळही ९ चौरस प्रक्रम असते]. 

 
यथायपंू वेणदवद्धवनणमत्येर्तद्वक्ष्यामः ॥ ८ ॥ 
धजतके यूप असतील त्याचं्या प्रमाणातं वदेीची वाे कशी करावी ते सागंतो (८). 
 
या रजु्जरेकादशोपरवातसणङ् क्षपणर्त दश च रथाक्षासं्र्तस्या यश्चरु्तकवशो भागः स प्रक्रमः ॥ ९ ॥ 
११ उपरव (१२ अंगुले व्यासाचा खड्डा) व १० रथाचं्या आसाचंी लाबंी (१ अक्ष = १०४ अंगुले) 

याचं्या बेरजेइतक्या लाबंीचा रज्ज ू घेऊन त्याचा जो चोधवसावा भाग तो (वदेीच्या आखणीकधरता) प्रक्रम 
म्हणून वापरावा (९). 

 
[दोरीचा लाबंी = ११×१२ + १०४×१० = ११७२ अंगुले 
१ प्रक्रम = ११७२/२४ = ४८५/६ अंगुले 
सोमयागाच्या वदेीचे माप, प्राची ३६ प्रक्रम, पूवथधदशके ील बाजू २४ प्रक्रम आधण पधिमधदशके ील 

बाजू ३० प्रक्रम असते. १ प्रक्रम = ३० अंगुले हे प्रक्रमाचे माप आहे. परंतु जर ११ यूप असलेली वदेी 
रचावयाची असेल तर १ प्रक्रम = ४८५/६ अंगुले हे माप घेऊन वदेीची आखणी करावयाची.] 

 
रे्तन वेकद णनमाय द्वादशाङ् गुलं पुरस्र्तादपस्च्छद्य र्तद्यपूावट्याच्छङ् कोः पुरस्र्तात्प्राञ्चमवधाय 

र्तस्स्मतयपूास्तमनोणर्त ॥ १० ॥ 
त्या प्रक्रमाच्या मापाने वदेी तयार करून पूवेक ील १२ अंगुले काेून घेऊन (कमी करून) ते 

यूपाच्या खड्याड्याच्या शकूंच्या पुेच्या बाजूला पूवेक े ठेवनू तेथून यूपानंा मोजाव े(१०). 
 
[यूप वदेीच्या पूवेक ील बाजूजवळ उत्तरेक ून दधक्षणेक े बसधवतात. वदेीच्या पूवथ-उत्तर 

अंसापासून १२ अंगुले अंतर सो ून नंतर पधहला यूप बसवावा. त्याप्रमाणात इतर यूप १२ अंगुले दधक्षणेक े 
सरकतील.] 

 
पाश्ववयोवाऽधवमतर्तवेदीणर्त श्ररेु्तरद्धवकाणनणर्त ॥ ११ ॥ एके प्रथमोत्तमौ प्रकृणर्तवत्  ॥ १२ ॥ सैषा 

णशखस्ण्डनी वेणदः ॥ १३ ॥ 
ककवा वदेीच्या बाजूत ते अधे धशरलेल असावते; कारण ‘अधथम्तवेधद’ अशी श्रुती आहे (११). 

काहींच्या मताप्रमाणे पधहला व शवेटला (अकरावा) यपू िक्त वर धदलेल्या धनयमाप्रमाणे (वदेीत अधे 
धशरलेले) रोवावते (१२). ती ही (अकरा यूप असलेली) धशखस्ण् नी वदेी (१३). 
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धशखस्ण् नी वदेीत यूपाचंी रचना.  

 
 

इणर्त षठी कस्ण्डका । 
सहावी कस्ण्डका संपली. 
समाप्र्तणमदं शुल्बसूत्रम् । 
हे शुल्बसूते्र समाप्र्त झाले. 

 
 

*** 
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कात्यायन शुल्बसूत्रारं्त णदलेली पणरमािे 
 

 १ ईषा = १८८ अंगुले (२·२) 
 १ अक्ष = १०४ अंगुले (२·३) 
 १ युग = ८६ अंगुले (२·४) 
 १ शम्या = ३२ अंगुले (२·५) 
 १ परुुष = ५ अरस्त्न = १२० अंगुले (५·९) 
  = १० धवतस्स्त (५·९) 
 १ अरस्त्न = २४ अंगुले (५·९) 
 १ धवतस्स्त = १ पद = १२ अंगुले (५·९). 

 
 
 

*** 
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