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णनवेदन 
 

“शिल्पिास्त्र” या शिषयासंबधंी प्राचीन काळात काही अभ्यासपूर्ण गं्रथ संस्कृत भाषेत शिशहिे गेिे. 
“शिल्पप्रकाि” हा गं्रथ यापकैीच एक अपूिण गं्रथ समजिा जातो. या गं्रथात ओशिसा ििैीची देिािये किी 
बाधंािीत यासबंंधी शिस्तृत आशर् तपिीििाि माशहती शमळते. या गं्रथाच्या केिळ चािच प्रती आज उपिब्ध 
असून त्यापैकी एका प्रतीच्या आधािे त्याचे इंग्रजीत भाषातंि झािे आहे. त्याचेच हे मिाठीत भाषातंि आज 
मिाठीतीि अभ्यासकासंाठी उपिब्ध करून शदिे जात आहे. 
 

या “शिल्पप्रकाि” गं्रथाचा शििषे हा की, एकाच शिषयािि संपूर्ण सागंोपागं माशहती देर्ािा दुसिा 
गं्रथ उपिब्ध नाही. ओशिसा ििैीच्या खोल्याचं्या बाधंकामाशिषयी आशर् काही शिशिष्ट प्रकािच्या मंशदिाचंी 
माशहती इतक्या बािकाव्यासह गं्रथकत्याने शदिी आहे की, या प्रकािची मंशदिे गं्रथकािाने स्ितः बाधंिी 
असािीत, असे शिद्वानाचें मत आहे. आपल्या शिषयानंा ओशिसा ििैीच्या या शिल्पिास्त्राची माशहती व्हािी 
आशर् त्यानंाही ती देिािये त्या पद्धतीने बाधंता यािीत म्हर्ूनच हा गं्रथ शिशहिा आहे, असे गं्रथकत्यानेही 
स्ितः म्हटिे आहे. 
 

अिा या महत्त्िपूर्ण गं्रथाचे भाषातंि आज मिाठीत प्रशसद्ध होत आहे ही आनंदाची गोष्ट म्हटिी 
पाशहजे. भाषातंिकािानंी त्यासाठी जे पशिश्रम घेतिे त्याबद्दि साशहत्य आशर् संस्कृती मंडळ त्याचें आभािी 
आहे. या पुस्तकाच्या छपाईच्या कामात मंुबई येथीि िासकीय मध्यिती मुद्रर्ाियाने घेतिेल्या 
पशिश्रमाबद्दि मंडळ त्याचेंही आभािी आहे. 
 
 
 द. मा. णमरासदार, 
 अध्यक्ष, 
 महाराष्ट्र राज्य साहहत्य आहि संस्कृती मंडळ. 
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प्रास्ताणवक 
 

हिल्पप्रकाि हा गं्रथ ओहरसा िलैीची देवालये किी बाधंावीत याबाबत सागंोपागं माहहती देिारा 
असून ओहरसा िलैीसंबधंी हिल्पिास्त्रावरील एक अपूवव गं्रथ आहे. भजूवपत्रावर हलहहलेल्या या 
हस्तहलहिताचं्या चार प्रती उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यातील एक सहचत्र आहे. यापंकैी तीन प्रतींचा वापर 
करून श्रीमती एहलस बोनर व पंहडत सदाहिव रथ िमा यानंी मूळ संस्कृत श्लोक व त्याचें इंग्रजी भाषातंर 
अिा स्वरूपात हा गं्रथ इ.स. १९६६ साली प्रहसद्ध केला. या गं्रथाला श्रीमती एहलस बोनर याचंी हवस्तृत 
प्रस्तावना असून प्रहसद्ध हवद्वान श्री. वासुदेव िरि अग्रवाल याचंा हवद्वत्तापूिव उपोद् घात आहे. श्री. अग्रवाल 
सुरुवातीलाच हलहहतात की या गं्रथाच्या हस्तहलहिताचं्या तीन प्रती हदल् ली येथे भरलेल्या सवीवीसावीया 
आंतरराष्ट्रीय प्राच्यहवद्या समेंलनातील प्रदिवनात ठेवलेल्या होत्या. त्यावळेेला या प्रतींचे हवद्वानानंी व त्या 
हवषयातील ममवज्ानंी हनरीक्षि करून ही हस्तहलहिते िरी आहेत असा हनवाळा हदला आहे. 
 

आतापयंत उपलब्ध असलेले वास्तुिास्त्रावरील गं्रथ हे प्रायिः वास्तुिास्त्रावरील कोिापं्रमािे 
आहेत. त्यात राहण्यासाठी घरे, राजवाडे, हकल् ले व देवालये तसेच मतूलकला, हचत्रकला वगैरे 
हिल्पिास्त्रात समाविे होिाऱ्या बहुतेक सवव हवषयाचंी माहहती हदलेली असते. मयमत या द्राहवड 
हिल्पावरील प्राचीन गं्रथात केवळ अनेक मजली देवप्रासादाचंी माहहती हदली नसून अनेक देवाचं्या मूतींची 
विवने, त्याचं्या अवयवाचंी मापे वगैरे मूतलकलेसंबधंी माहहती असून पुन्हा रथ, हिहबका, पालिी इत्यादी 
वाहनाचंीही माहहती हदली आहे. इतर गं्रथाचं्या मानाने काहीिा अवाचीन असलेल्या हिल्परत्न या 
वास्तुिास्त्राच्या गं्रथात या सवव हवषयाचंी माहहती हदली असून हचत्रकलेहवषयीदेिील माहहती हदली आहे. 
असेच काश्यपहिल्प, मानसार, हिल्परत्नाकर, समरागंिसूत्रधार इत्यादी हिल्पिास्त्रहवषयक मान्यता 
पावलेल्या गं्रथासंबंंधी म्हिता येईल. राजस्थानातील कंुभकिव राजाच्या काळी होऊन गेलेल्या सूत्रधार 
मंडनाने मात्र प्रासादमंडन नावाचा केवळ देवप्रासादावंर वगेळा गं्रथ हलहहला आहे. 
 

राजवल् लभ व रूपावतार हे त्याचेच दोन गं्रथ अनु्रममे राजवाडे व मतूलकला या हवषयावंरती आहेत. 
हवष्ट्िुधमोतर पुरािातं केवळ हचत्रकलेहवषयी सागंोपागं माहहती देिारे हचत्रसूत्र नावाचे काही अध्याय 
आहेत. तेवीहा केवळ एकाच हवषयास वाहून घेतलेले हिल्पिास्त्रहवषयक गं्रथ अगदी नाहीतच असे नाही, 
परंतु हिल्पप्रकाि या आता मराठीत भाषातंरीत केलेल्या गं्रथाप्रमािे एकाच हवषयावर संपूिव, सागंोपागं 
माहहती देिारा दुसरा गं्रथ उपलब्ध नाही हेही हततकेच िरे. प्रासाद मंडनात देवालयाहंवषयी माहहती हदली 
आहे. परंतु प्रासादाच्या कोित्या अंगावर किी नक्षी असावी तसेच हनरहनराळ्या प्रकारच्या प्रासादामंध्ये 
त्याचें वगेळेपि दािहविारे बारकावदेेिील प्रासाद मंडनात हदलेले नाहीत जे ओहरसा िलैीच्या 
देवालयाहंवषयी माहहती देिाऱ्या या हिल्पप्रकािात हमळतात. हिल्पप्रकािात या देवालयाचं्या 
बाधंकामाहवषयी व काही हवहिष्ट प्रकारच्या महंदराचंी इतकी बारकावीयासंहहत माहहती हदली आहे की या 
प्रकारची मंहदरे गं्रथकाराने स्वतः बाधंली असावीत यात िकंा वाटत नाही. एवीहढेच नवीहे तर या माहहतीच्या 
आधारे दुसरा वास्तुहिल्पीदेिील तिी देवालये बाधूं िकेल. हा गं्रथ हलहावयाचा गं्रथकाराचा हाच हेतू 
आहे. आपल्या आवडत्या हिष्ट्यानंा ओहरसा िलैीच्या हिल्पिास्त्राची माहहती वीहावी, तिा तऱ्हेची देवालये 
हिष्ट्यानंा बाधंता यावीत म्हिूनच हा गं्रथ हलहहला आहे असे लेिकाने दुसऱ्या प्रकािाच्या सुरुवातीस 
(श्लोक २·१) व पुन्हा अिेरीस स्पष्ट म्हटले आहे (श्लोक २·७९३). 
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श्रीमती एलीस बोनर व पंहडत सदाहिवरथ िमा यानंा या गं्रथाच्या चार प्रती उपलब्ध झाल्यात. 
यापंकैी तीन प्रतींचा उपयोग त्यानंी इंग्रजी भाषातंरासाठी केला आहे. या भजूवपत्रावर हलहहलेल्या तीन 
हस्तहलहित प्रती ससं्कृत भाषेत व उहडया हलपीत हलहहलेल्या आहेत. यापंैकी पहहली प्रत पुरी येथील 
अेमेर मठाच्या रघुनन्दन गं्रथालयात उपलब्ध आहे. ही प्रत काकटपूर जवळ असलेल्या हभलदेवळी मठाच्या 
बाबाजी लक्िनदास यानंी या गं्रथालयास १९४१ साली हदली. दुसरी प्रत आन्र प्रदेिातील मञ् जुषा िहरात 
हमळाली. या प्रतीचे वैहिष्ट्य म्हिजे तीत श्लोक स्वरूपात हदलेल्या माहहतीचे स्पष्टीकरि यथायोग्य 
आकृत्या देऊन केलेले आहे. हतसरी प्रत आन्र प्रदेिातच हचककोले या गावी हमळाली. ्ा प्रतीतील िब्द 
पहहल्या दोन प्रतींपेक्षा अहधक िुद्ध हलहहलेले आढळते, त्यामुळे पहहल्या दोन प्रतींत जेथे जेथे एिादा िब्द 
काय असावा याबद्दल िकंा हनमाि झाली तेथे हतचे हनरसन या हतसऱ्या प्रतीच्या उपलब्धतेमुळे होऊ िकले. 
हिवाय या प्रतीमुळे अनेक पहरच्छेदातंील माहहतीवर अहधक प्रकाि पडू िकला. चौथी प्रत ओहरसा 
राज्यातील पुरी हजल््ामधल्या हनमपाडा या गावाच्या अहरसंध मठाचे श्री. गोस्वामी याचं्याकडे आहे. इंग्रजी 
भाषातंरासाठी या प्रतीचा उपयोग केलेला नाही. 
 

इंग्रजी भाषातंर करताना काही हठकािी अवीयाकरिीय ससं्कृत भाषा, स्थाहनक बोलीभाषेतील िब्द 
तसेच सध्या प्रचहलत नसलेले वास्तुिास्त्रीय िब्द वगैरेंमुळे भाषातंर करिे बरेच अवघड झाले. परंतु हे 
भाषातंर करताना चतैनगोप येथील अतव महारि तसेच परुी येथील बाबाजी महारि व अपर्तत महापात्र या 
हतघाचंी बरीच मदत झाली. या हतघानंीही पुरी व पुरीच्या जवळील स्थळावंर अनेक मंहदरे बाधंलेली 
असल्याने वास्तुिास्त्रीय िब्दाचंा अचूक अथव त्याचं्याकडून समजून घेता आला. याहिवाय इंग्रजी 
भाषातंरकारानंा ओहरसात दोन देवालये अिी सापडली की ती या गं्रथात हदल्याप्रमािे हुबेहूब बाधंलेली 
होती. यामुळे देवालयाचं्या हनरहनराळ्या अवयवाहंवषयी जी माहहती गं्रथात हदलेली आहे ती समजण्यास या 
दोन देवालयामुंळे बरीच मदत झाली. यातील भवुनेश्वर येथील जवळ जवळ मोडकळीस आलेले 
तीथेश्वराचे मंहदर हे पद्मगभव प्रकारचे असून चौरासी येथील वाराहीचे देवालय कामगभव प्रकारचे आहे. 
याहिवाय या लेिकद्वयानंी ओहरसातील इतर देवालये जी हिल्पप्रकािात वर्तिलेल्या हनरहनराळ्या 
देवालयापं्रमािे आहेत ती ही िोधून काढलीत. या इंग्रजी भाषातंरीत पुस्तकाचे वैहिष्ट्य हे की याचे एक 
हस्तहलहित सहचत्र असून त्या हचत्रातं हदल्याप्रमािे हनरहनराळ्या प्रकाराचंी देवालये आजदेिील ओहरसात 
आहेत. त्याचं्यािी जे जे साधम्यव हदसून आले ते दिवहवण्यासाठी त्याचंी छायाहचते्र घेऊन ती भाषातंराच्या 
पुस्तकात घातली आहेत. अिा रीतीने हस्तहलहितात ससं्कृत श्लोकरूपाने हदलेली माहहती, त्या माहहतीचे 
स्पष्टीकरि करिाऱ्या आकृत्या व हे िास्त्र संपूिवपिे हजवतं असून त्याप्रमािे प्रत्यक्षतः बाधंलेल्या 
हनरहनराळ्या देवालयाचं्या अगंोपागंाचंी, मूतींची, नक्षींची छायाहचते्र या इगं्रजी भाषातंराच्या पुस्तकात हदली 
आहेत. हा अवघड हवषय समजून घेण्यास त्याचंा फार उपयोग झाला आहे. या गं्रथाचे मराठीत भाषातंर 
करावयाचे हे एक प्रमुि कारि आहे. इतर भारतीय अथवा परकीय भाषातं या गं्रथाचे भाषातंर झालेले 
पाहण्यात नाही. 
 

ओहरसात नववीया ते बारावीया ितकातं ताहंत्रक पूजा प्रचहलत होती व हा गं्रथ हलहहिारा लेिक हा 
ताहंत्रक असून िक् तीचा भक् त असल्याने या गं्रथाचा काळही श्रीमती एहलस बोनर याचं्या मताने नवव े ते 
बाराव े ितक, त्यातल्या त्यात बारावीया ितकाच्या जवळ असावा. मात्र यासाठी त्यानंी हदलेली इतरही 
कारिे फारिी सबळ नाहीत. याबाबत अहधक संिोधन होिे आवश्यक आहे. या ग्रांथाची भूजगपिावरील 
पणहली हस्तणलणित प्रत इ.स. १७३१ साली, दुसरी प्रत १७९३ साली व णतसरी प्रत १७९१ साली णलणहली 
रे्ली असे ती ती प्रत ज्याांनी उतरवून घेतली त्याांनी णलणहले आहे. ज्याअथल अठरावीया ितकातही या 
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गं्रथाच्या हस्तहलहित प्रती तयार केल्या जात होत्या त्यावरून हे पुस्तक बरेच प्रहसद्ध व हिल्पीवगात त्याची 
बरीच चलती असली पाहहजे, असे म्हिता येते. 
 

या गं्रथाचा लेिक रामचदं्र भट्टारक हा ओहरसा िलैीच्या वास्तुिास्त्राचा जािकार आहे. याच्या 
वहडलाचें नाव कुलेश्वर व आईचे संज्ामयी आहे. धौमी मंडलातील उद् गाता कुलात व ताहंत्रक समाजात 
त्याचा जन्म झाला. भागववी नदीची उपनदी मुिली हहच्या काठी असलेल्या ताहंत्रकाचं्या गावी तो राहत असे. 
त्याचे वाडवडील ओहरसाच्या राजाचें आहश्रत होते व तो स्वतः ऐरावत मंडळाचा राजा वीरवमवन् याच्या 
आश्रयािाली होता. तो कौलाचार मताचा ताहंत्रक असल्याने पुरी येथील जगन् नाथाची दहक्षि काहलका या 
स्वरूपात भक्ती करतो. गं्रथकाराने वास्तुिास्त्रीय माहहती देताना सौहधकागम नावाच्या गं्रथातील आधार 
हदले आहेत. सौहधकागम हा ताहंत्रक वास्तुिास्त्रहवषयक गं्रथ असावा. आज हा गं्रथ उपलब्ध नाही. 
 

हिल्पप्रकाि गं्रथाच्या कत्याहवषयी असे म्हिता येईल की तो स्थपहत (engineer) नसून 
हिल्पिास्त्री (architect) असावा. संपूिव गं्रथ वाचल्यानंतर लक्षात येते की प्रासादाचे हनरहनराळे प्रकार, 
त्याचें हनरहनराळे अवयव, त्याचं्यावर िोदावयाच्या हनरहनराळ्या तऱ्हेच्या नक्षी तसेच अनेक प्रकारच्या मूतल 
कोठे असावीयात याची माहहती, एवढेच नवीहे तर मूतींबाबत अलसा कन्यापंासून भरैव, हवराल याचं्या मतूल 
तयार करताना लागिारी हनरहनराळी मूतलयंते्र याचंीही माहहती गं्रथकार िुलासेवार देतो; मात्र प्रासादाचं्या 
प्रकारानुसार त्याचं्या रंुदी व उंची याचें प्रमाि काय असाव,े हनरहनराळ्या अंगोपागंाचंी मापे काय असावीत 
याचंी फारिी माहहती हदलेली नाही. प्रासादाचे हििर, त्याची उंची जिी वाढत जाते त्याप्रमािे त्याची रंुदी 
किी कमी होत जाते; ककवा मस्तकाच्या हनरहनराळ्या अवयवाचंी मापे वगैरे स्थापत्यिास्त्रीय माहहती 
गं्रथकत्याने हदलेली नाही. ही माहहती हमळहवण्यासाठी ओहरसा िलैीतील प्रासादावंर हलहहलेल्या दुसऱ्या 
प्रहसद्ध गं्रथाची, ‘भवुन प्रदीप’, याची मदत घ्यावी लागते. 
 

प्रस्तुत हिल्पप्रकाि या गं्रथातील मूळ संस्कृत श्लोकाचें मराठीत भाषातंर केले आहे. त्यासाठी 
अथातच इंग्रजी भाषातंराचे िूपच सहाय्य झाले आहे. इगं्रजी भाषातंरात हदलेल्या आकृत्या तसेच छायाहचते्र 
ही जिीच्या तिी या मराठी भाषातंराच्या पसु्तकात घेतलेली आहेत. इंग्रजी भाषातंरात वास्तुिास्त्रीय 
िब्दाचंा अथव देिारा सहचत्र कोि आहे तसेच तेथे हटप्पिीही हदल्या आहेत. त्याचेही मराठी (स्वैर) भाषातंर 
येथे हदले आहे. इंग्रजी भाषातंराच्या गं्रथाप्रमािे मराठी भाषातंराचे हे पुस्तक िक्यतो पहरपूिव असाव ेअिी 
काळजी घेतली आहे. 
 

“हिल्पप्रकािा”चे मराठी भाषातंर करावयाची तसेच इंग्रजी भाषातंराच्या आकृती व छायाहचते्र या 
पुस्तकात वापरावयाची अनुमती इंग्रजी पुस्तकाचे प्रकािक इ. जे. हिल, लायडन, नेदलेंड् स यानंी हदली 
याबद्दल लेिक त्याचंा आभारी आहे. 
 

भाषातंर करताना मुख्यतः दुसऱ्या हस्तहलहिताचा वापर केला आहे. महहरपी कंसात जेथे अथव 
हदला आहे तेथे हतसऱ्या हस्तहलहितावरून भाषातंर केले आहे. जेथे पहहल्या हस्तहलहितावरून भाषातंर 
केले आहे तेथे तसा स्पष्ट उल् लेि केला आहे. 
 

हिल्पप्रकाि हा ओहरसा िलैीच्या वास्तुहिल्पाहवषयीचा गं्रथ असल्याने या िलैीतील प्रासादाहंवषयी 
प्राथहमक माहहती येथे देिे अप्रस्तुत होिार नाही. 
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ओहरसा िलैीतील देवालयाचें चार प्रमुि प्रकार आहेत : रेिा, भद्र, िाकरा व गौरीय. या सवव 
प्रकारच्या देवालयाचें अधोच्छंद चौरस असतात. याहून वगेळा प्रकार म्हिजे आयताकार देवालयाचंा. हा 
वैताल प्रकारचा प्रासाद असून याचे हििर लंबगोलाकृती व काहीवळेा मागच्या बाजूला हस्स्तपृष्ठाकार 
असते. 

 

 
आकृती अ–पांचाांर् रेिा प्रासाद 

 
रेिा प्रकारच्या देवालयाचे सहा प्रमुि भाग असतात (आकृती अ). सगळ्यात िाली पीठ (हपष्ट) 

असते. त्यावर कभत असते, तीस उहडया भाषेत बाड म्हितात. त्यावर हििराचा भाग येतो. कभतीच्या 
वरपासून वहेद (बेहक) पयंतच्या भागाला हििर ककवा गंहड म्हितात. त्याच्यावर वहेद व वहेदवर मस्तक 
असते. मस्तकाचे आमला व िपुहर हे प्रमि भाग असतात. त्यांच्यावर सहावा भाग म्हिजे कळस असतो. 
या कळसावर, गभवगृहातं ज्या देवतेची स्थापना केलेली असते हतचे आयुध असते. हवष्ट्िु मंहदरावर च्रम, 
िकंराच्या मंहदरावर हत्रिूळ असे आयुध असते. त्या आयुधावरून देवालयातं कोित्या देवमूतलची आराधना 
केली जाते ते चटकन समजते. रेिा प्रासादाचे र्यंग, पंचागं, सप् तागं व नवागं ककवा हत्ररथ, पंचरथ, 
सप् तरथ व नवरथ असे पनु्हा उप प्रकार आहेत. देवालय चौरस असते म्हिजे त्यास फक्त कोपरे (किव) 
असतात. त्यास चारी बाजंूना चार भद्र ठेवलेत, म्हिजे दोन भद्र व एक किव असे तीन प्रमुि अंग (रथ) 
असल्याने त्या प्रासादास र्यगं प्रासाद म्हितात. किाच्या दोन्ही बाजंूना दोन उपरथ असले म्हिजे प्रासाद 
पाच अंगाचंा बनतो व म्हिून त्यास पचंागं (पंचरथ) प्रासाद म्हितात. याप्रमािे सप् तांग व नवागं 
प्रासाददेिील किाच्या दोन्ही बाजंूना उपरथाचंी संख्या वाढवनू हमळतात. नागर, द्राहवड इत्यादी िलैींच्या 
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प्रासादाचेंही र्यंग, पंचागं इत्यादी प्रकार होतात. मात्र उहडया िलैीतील रेिा प्रकारच्या प्रासादाचे आििी 
एक वैहिष्ट्य म्हिजे प्रासादाच्या अंगाच्या सखं्येप्रमािे बाड म्हिजे कभतीचेही उंचीने हततकेच हवभाग 
पडतात. र्यंग प्रासादात अधोच्छंदातं जसे तीन अवयव असतात तसेच ऊध्ववच्छंदातं कभतीचे पाभाग, जाघं व 
वरण्ड असे तीन भाग होतात. पंचागं प्रासादाच्या कभतीचे पाच भाग असतात. ते म्हिजे पाभाग, तलजाघं, 
बंधना, उपरजाघं व वरण्ड (आकृती अ). 
 

 
आकृती आ–भद्र प्रासाद 

 
भद्र प्रकारच्या देवालयाचे हििर जिू काही अनेक पायऱ्यानंी बनहवलेले असते (आकृती आ). 

कोिाकव  येथील सूयव मंहदराच्या मुििालेचे हििर या प्रकाराचे आहे. याच्या प्रत्येक पायरीला हपढा 
म्हितात व मस्तकाला मुस्ण्ड म्हितात, म्हिून या प्रकारच्या देवालयाला हपढामुस्ण्ड असेही म्हितात. भद्र 
प्रासादाचे आठ प्रमुि प्रकार आहेत : भद्र, महाभद्र, हवजयभद्र, नहलनीभद्र, मेहदनी, हवजय, महाद्रहवड, 
केसरी व केसर. हपढाचं्या हनरहनराळ्या संख्यावंरून हे प्रकार होतात. 
 

िाकरा प्रकारच्या प्रासादाची कल्पना आकृती इ वरून येईल. याचेदेिील उंचीमध्ये सहा हवभाग 
होतात. सगळ्यात िाली हपष्ट असते, त्यावर कभत (बाड) असून नंतर हििर (गहंड) असते. नंतर वहेद 
(बेहक) असून हतचे कान्धमुचुहल, काहंट व स्त्राहह हे उपहवभाग आहेत. त्यावर मस्तक म्हिजे िाकरा व 
त्यावर कळसाची स्थापना केलेली असते. याचे द्राहवड, वडभी व कोसली असे तीन प्रकार आहेत. 
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आकृती इ–िाकरा प्रासाद 

 
ओहरसा िलैीच्या प्रासादाचा चौथा प्रकार गौरीय, याची फारिी माहहती उपलब्ध नाही. हा प्रासाद 

कसा असतो त्याची कल्पना आकृती ई वरून येऊ िकेल. 
 

प्रस्तुतच्या गं्रथातील छायाहचत्र २-आ मध्ये गभवगृह व मुििाला याचंा अधोच्छंद हदला आहे. त्यात 
गभवगृहाच्या आतला भाग चौरस न दािहवता आयताकृती दािहवला आहे. या आयताच्या पूवव व पहश् चम 
बाजू उत्तर व दहक्षि बाजंूपेक्षा लहान लाबंीच्या आहेत म्हिजे गभवगृहाची आतली रंुदी ही लाबंीपेक्षा जास्त 
असून त्याचें प्रमाि २ : १ आहे. ही आकृती श्लोक १·६४ ते ७० वरून तयार केलेली आहे. भारतीय 
हिल्पिास्त्राप्रमािे गभवगृह चौरसाकृती असिे उत्तम. ते आयताकार असल्यास त्याची रंुदी लाबंीच्या दीड 
पटीहून जास्त असू नये. दुसऱ्या प्रकािात गभवगृहाचे जे हनरहनराळे पद्मपीठ, भद्रपीठ वगैरे अधोच्छंद हदले 
आहेत ते सवव चौरसाकृती आहेत. वैताल प्रकारच्या देवालयाचा अधोच्छंद मात्र आयताकार असतो. मात्र 
तेथे (छायाहचत्र ३६ आ व इ) गभवगृहाची पूवव-पहश् चम लाबंी ही उत्तर-दहक्षि रंुदीपेक्षा जास्त आहे. तेवीहा या 
बाबतीत गं्रथकाराने हदलेला गभवगृहाचा अधोच्छंद व वैताल प्रकारच्या देवळाचा अधोच्छंद हे एकमेकासदृि 
नाहीत. 
 

 
आकृती ई–र्ौरीय प्रासाद 
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प्रस्तुतच्या मराठी भाषातंरकाराने ‘काश्यपहिल्पम्’ या संस्कृत भाषेतील वास्तुिास्त्रीय गं्रथाचे 
मराठीत ‘काश्यपहिल्प’ हे भाषातंर हलहहले असून ते पुस्तक महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळाने माचव 
१९८७ साली प्रकाहित केले आहे. संस्कृत भाषेतील मूळ गं्रथ श्री. कृष्ट्िराय वझे यानंी संपाहदत केला असून 
तो आनंदाश्रम ससं्कृत गं्रथावहल ्रम. ९५, १९२६ प्रकाहित झालेला आहे. मराठी भाषातंरात हा संस्कृत गं्रथ 
अंतभूवत केलेला नाही. या हिल्पप्रकािात मात्र मूळ संस्कृत श्लोकदेिील हदले आहेत. हे पुस्तकदेिील 
महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळाच्या वतीनेच प्रहसद्ध होत आहे. 
 

काश्यपहिल्प हा द्राहवड िलैीच्या वास्तुिास्त्रावरील गं्रथ आहे. हिल्पप्रकाि हा गं्रथ ओहरसा 
िलैीच्या वास्तुिास्त्रावर आहे. प्रासादमंडन हा नागर िलैीच्या वास्तुिास्त्रावरील गं्रथ आहे. त्याचे मराठी 
भाषातंर महाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती मंडळाला प्रकािनाथव सादर केले आहे. ते भाषातंर जर प्रहसद्ध 
झाले तर भारतातल्या तीनही प्रमुि वास्तुिलैींच्या गं्रथाचंा पहरचय मराठी वाचकासं होऊ िकेल. 
 
२६–१०–९१ र. पु. कुलकिी 
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मराठी भाषाांतर 
 
 श्री र्िेिाला नमस्कार असो  
ॐ णवश्वकमा याला नमस्कार  श्री नीलाणद्रनाथाला नमस्कार 

 णिल्पप्रकािाांतील प्रकाि पणहला  
 
णवश्वकर्म्याच्या मूतीचे ध्यान 
 

ऐरावतावर आरूढ झालेला, हनरहनराळ्या रत्नानंी भषूहवलेला, चौसष्ट कला व हवद्या यात प्रवीि 
असलेला, कातंीमान चेहऱ्याचा, (१) 

 
पीताबंर नेसलेला, केयूर व हार यानंी भषूहवलेला, चार हाताचंा व अत्यंत िातंीपूिव चेहरा 

असलेला, असा महान् देव, (२) 
 

दोन्ही हातातं हछन् नी व (हातोडा) [सौहधकागमात हदलेल्या हवश्वकम्याच्या ध्यान स्वरूपावरून.] व इतर (दोन) 
हातातं मापाचा गज (व मोजिी करण्यासाठीची दोरी) [सौहधकागमात हदलेल्या हवश्वकम्याच्या ध्यान स्वरूपावरून.] धारि 
केलेला अिा त्या महान तेजस्वी हवष्ट्िलूा मी नमन करतो व हे हवश् वकम्या तुलाही नमस्कार असो. (३) 
 
यांिकाणलकेचे स्वरूप 
 

महाकाली ही मतूलच्या यंत्राच्या स्वरूपात असून हतच्यामध्ये सवव हवद्याचंा अंतभाव झालेला आहे; ती 
मूतलमंत हिल्प (िास्त्र) असून सवव प्रकारचा आनंद देिारी आहे. (४) 

 
सवव हवघ्नाचंा नाि करिाऱ्या यंत्रकाहलका देवीला मी नमस्कार करतो. (४ ½) 

 
णिल्प (णवदे्यचे) प्रकार 
 

हिल्प ही महत्त्वाची हवद्या असून हतच्या अंतगवत पाच (उप) हवद्या सवांत उत्तम आहेत. (५) 
 
(त्या म्हिजे) लाकूड काम, दगड काम, लोहार काम, सोन्यासंबधंीची कामे त्याचप्रमािे 

हचत्रकारी. जहाजे बाधंिे, घराच्या आधारासाठीचा लाकडी सागंाडा उभारिे हे लाकूड कामासंबधंीचे 
वीयवहार आहेत. (६) 

 
प्रासाद, मण्डप, हकल् ले, तटबंदीची िहरे बाधंिे यासाठी दगडािी संबंहधत (हवदे्यचा उपयोग 

होतो.) प्रासादाच्या रक्षिासाठी, युद्धासाठी व नागंर तयार करण्यासाठी लोहार कामाची (गरज असते.) 
(७) 
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िुद्ध सोने, सुिवस्तू तयार करण्यासाठी, दाहगन्यासंाठी, नािी पाडण्यासाठी, मूतल तयार 
करण्यासाठी, तसेच पर्यावर सोनेरी अक्षरे रेिण्यासाठी, लागते. (८) 

 
हचत्रकारी ही लाकडावर, पाषािावंर, भाडं्ावंर ककवा तोरिामंधील (दारामंधील) अतंरात 

असलेल्या कभतीवर करतात. अनेक भाव, भावना दिवहविारी हचत्रकारी ही त्या हवदे्यत सुंदर समजतात. 
(९) 

 
येथे, मी उत्तम अिा प्रासाद - हिल्पाची माहहती सागंतो, ती ऐक. प्रासाद बाधंावयाची सवव माहहती 

देिारा असा हा ‘हिल्प-प्रकाि’ नावाचा गं्रथ आहे. (१०) 
 
जणमनीची णनवड 
 

प्रासाद बाधंताना (बाधंण्यापूवल) प्रमुि चौकिी त्याच्यासाठी लागिाऱ्या जहमनीची व प्रदेिाची 
करावयास हवी. ज्या प्रदेिात नदी नसेल ती जागा वज्यव समजावी; तसेच जेथे मातीत दगड (-गोटे) जास्त 
आहेत (अिीही जागा वज्यव असते.) (११) 

 
प्रासादाच्या पायासाठी वाळूचे प्रमाि जास्त असलेली जमीन श्रेष्ठ समजतात. दलदलीची जागा 

त्याज्य असून पे्रते जाळतात ती (स्मिानाची) जागा टाळावी. (१२) 
 
जणमनीचे रु्िधमग 
 

हे (वर साहंगतलेले) हनरहनराळ्या प्रदेिाचें प्रकार असून त्याचंी ग्रा्ाग्रा्ता हवचार करून 
ठरवावयास हवी. मातीच्या धुलीकिानंी बनलेली, हजचा रंग मोत्याचं्या चूिाप्रमािे चमकदार आहे. (१३) 

 
(व) हजचा गधं मधुर आहे अिी ही जमीन ‘िाह्मि’ (पृथ्वीवरील देव) प्रकारची असते. ज्या 

जहमनीचा रंग ताबंडा आहे ककवा िुद्ध रक्ताप्रमािे लाल आहे, (१४) 
 
हजला आंबट वास येतो, अिा जहमनीस ‘क्षत्रीय’ म्हितात. वाळूचे प्रमाि जास्त असलेली, हपवळ्या 

रंगाची, हचिलाप्रमािे ओली (दलदलीची) असलेली, (१५) 
 
काहीिी मंद (अळिी) ककवा काहीिी हतिट (अिा चवीची) व हमठाप्रमािे वास असलेली अिी 

जमीन हिल्पिास्त्रानुसार ‘वैश्य’ म्हिून सागंतात. (१६) 
 
जी जमीन दलदलीची आहे, ज्या मातीचा रंग काळा आहे व जेथील जागेचा सडल्याप्रमािे गंध 

येतो तीस ‘िूद्र’ असे संबोधतात. (१७) 
 
िाह्मि व क्षहत्रय प्रकारची व सौम्य (चवीची) जमीन प्रासादासाठी िुभदायक असते. इतर 

(प्रकारच्या जहमनी) नेहमीच वजवनीय असतात. आता (जहमनीच्या) परीक्षावंरून (हतच्या ग्रा्ाग्रा्तेचा) 
हनिवय कसा घेतात ते ऐक. (१८) 
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आकृती १–णदिा णनणिती 

 
णदिा णनणित करिे (आकृती १) 
 

प्रथम (प्रासादाचा) मध्यभाग जेथे येतो ती जागा हनहित करून तेथे गभाच्या यतं्राची आििी 
करावी. (त्या जागेच्या) मध्यकबदूपासून हतची सोळा भागातं हवभागिी करावी. (१९) 

 
पूवव (हदिसे) इन्द्राची स्थापना करावी, तसेच आग्नेय्येकडे अग्नी देवाची. दहक्षिेकडे दंडधारीची 

(यमाची) व नैर्व त्येकडे मनुष्ट्य ज्याचे वाहन आहे त्याची (हनर्व तीची स्थापना) करावी. (२०) 
 
पहिमेकडे वरूिाची व वायवीयेकडे वायचूी नेहमी कल्पना करावी. उत्तर हदिलेा कुबेराची व 

ईिान्येला ईिाची (िकंराची) (स्थापना करावी.) (२१) 
 
केन्द्रस्थानाच्या िाली अनन्त व वरच्या (हदिलेा) िह्मदेव असतो. यमाच्या बाजूला हपिाच व 

वायुदेवतेच्या बाजूला गु्क असावा. (२२) 
 
हकन् नर नैर्त्य हदिापालाच्या व गंधवव िकंराच्या (बाजूला); यक्ष व हसद्ध हे दोघे वायुदेवाच्या 

(बाजूला) व समोरच्या (बाजूला असतात.) [हटप्पिी पहा] (२३) 
 
वास्तूच्या जणमनीची परीक्षा 
 

(जहमनीच्या) मध्यभागाच्या केन्द्रस्थानी करंज तेलाने भरलेला ताबं्याचा हदवा ठेवावा व ज्योत 
पाजळून ज्योतीस्वरूप देवीची पूजा करावी. (२४) 
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(या हदवीयासाठी लागिारी) वात तरूि व कुमारी मुलीने डावीया हाताने तयार करावी, व अिा 
प्रकारच्या पेटहवलेल्या हदवीयाच्या ठायी ज्वलनाम्बर (देवीची) पूजा करावी. (२५) 

 
[अस्ग्नज्वालापं्रमािे लिलिते कपडे घातलेल्या व भयंकर हदसिारे वस्त्र नेसलेली देवी. ही 

हत्रपुरसुंदरीची १४ वी िस्क्त समजतात.] 
 
हाडाचंी माळ धारि करिाऱ्या, तलवार व कवटी हातात धारि करिाऱ्या देवीची ॐ ऱ्हा ंऱ्हीं ऱ्हंू ऱ्हैं 

ऱ्हः या मन्त्राने पूजा करावी. (२६) 
 
पूजा झाल्यानंतर उडीद, तीळ, सािर व दभाच्या मुळाजंवळील माती यानंा तूप चोपडून त्यानंतर 

त्याचंा बली सवव हदिानंा द्यावा. (२७) 
 
यानंतर हदवीयाच्या सुंदर ज्योतीचे हनरीक्षि कराव.े जर ज्योत ऊध्वाहभमुि असेल तर (ती जागा) 

नेहमीच आनंद देिारी असते. (२८) 
 
ज्योत जर कुबेराच्या (उत्तर) हदिलेा झुकलेली असेल तर (ती जमीन) कीतल व वैभव याचंी 

भरभराट करिारी असते. जेथे ज्योत अस्स्थर (कोित्याही एका हदिकेडे न झुकता हभरहभरिारी) असेल 
तेथे प्रासाद बाधूं नये. (२९) 

 
ज्योत जर यक्ष (व/ककवा) हसद्ध (याचं्या हदिकेडे झुकलेली असेल) तर हानी पोचते म्हिून ती 

जमीन नेहमीच त्यागावी. ज्योत जर आिूड झाली व हतचा रंग पाढंरट (पाडुंर) असेल– (३०) 
 
तर त्या जागी नक् कीच हाडे (पुरलेली) असतात यात काहीच संिय नाही. (ती जागा वज्यव 

समजावी). जेथील ज्योत सोनेरी रंगाची असेल व हतचे अग्र क्षिोक्षिी दहक्षिेकडे झुकत असेल –(३१) 
 
तर त्या भमूीच्या गभात धन असून ती यि व हकतल याचंी वृद्धी करिारी असते. ज्या जहमनीवर 

वाईट कामे केली गेली आहेत अिी अिुभ जागा (कृच्रभमूी) नेहमीच अधम असते व हतच्यामुळे (धन्यास) 
दाहरद्र्य येते. जेथे ज्योतीचा रंग धुरासारिा असतो व ज्योतीच्या वरच्या टोकापािी धुराचे वलय असते 
तेथील जमीनीच्या गभात मेलेल्यानंा आधार हदलेला असतो; अिी जागा नेहमीच त्याज्य असते. अिी 
जमीन पे्रतासह असते असे सागंोपागं माहहती हदलेल्या िास्त्रात साहंगतले आहे. (३२, ३३) 

 
हदवीयाच्या ज्योतीने अचानक जहमनीकडे झेप घेऊन हतचे चुम्बन घेतले तर त्या जहमनीस ‘हनष्ट्कला’ 

म्हितात व ती मंहदर इत्यादींसाठी वापरू नये. (३४) 
 
ज्योहतषिास्त्रानुसार (प्रासाद) बाधंण्यासाठी जे हनरहनराळे मुहूतव व त्याचंी हनरहनराळी फले ही 

ऐक. हरक्त व वज्यव हतथी तसेच अिुभ करि इत्यादी नेहमीच वगळावते.(३५) 
 
[हरक् त हतथी – चतुथल, नवमी व चतुदविी या हतथी. करि – चादं्रमास ११ करिामंध्ये हवभागतात 

प्रत्येक करि २-३ हदवसाचंा असतो.] 
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राजा, सहचव, हिल्पी, लोहार व पुरोहहत हे सवव जेथे उपलब्ध असतील तेथे प्रासादाची हनर्तमती 
िक्य असते. (३६) 

 
हिल्पी व पुरोहहत हे वास्तु बाधंावयाच्या कामात प्रमुि असतात. प्रथम (योग्य) जागेची हनवड 

करावी व तीस (अनुरूप) अिा वास्तूच्या प्रकाराची (नंतर) हनवड करावी. (३७) 
 
जागेच्या प्रकारामुळे वास्तूचा कोिता प्रकार हनवडावा याबाबत मतहभन् नता हदसून येते. मी मात्र 

केवळ िास्त्राला अनुसरून याबद्दलची माहहती सागंतो. (३८) 
 
वास्तूच्या जारे्चे (आकारानुसार) प्रकार (छायाणचि १) 
 

चौरसाप्रमािे चारी बाजू समान असलेली, आयताप्रमािे असमान बाजू असलेली, वतुवळाप्रमािे व्रम 
सीमा असलेली, गाडीप्रमािे (एका बाजूला) अरंुद असलेली, (३९) 

 
ध्वजाप्रमािे (हत्रकोिी) आकार असलेली जमीन, तसेच वज्राच्या आकाराची ‘वज्र भमूी’ असते. 

बािाप्रमािे व छत्राप्रमािे दोन भागातं हवभागलेली भमूी, (४०) 
 
त्यानंतर कवझिाप्रमािे आकार असलेली जमीन, दोन मुिे व िीषांची, मािाच्या आकाराची, 

कासवाच्या पाठीप्रमािे, ििंाच्या आकाराची (व) अधवचन्द्राप्रमािे (अधववतुवळाकृती) िोभिारी, (४१) 
 
पूिव कंुभ तसेच तलवार अथवा कमळ इत्यादींच्या आकाराची असे वास्तूचे (जागेच्या 

आकाराप्रमािे) सोळा प्रकार हनहित केलेले आहेत. (४२) 
 
जी जमीन कासवाच्या पाठीच्या आकाराची तसेच कंुभ, ििं याचं्या आकाराची असते ती हवष्ट्ि ू

तसेच हिवमंहदरासंाठी योग्य असते; तसेच कमळाच्या आकाराची जमीन देहिल. (४३) 
 
आयाताकार, मािाच्या आकाराची त्याचप्रमािे वज्र व तलवारीच्या आकाराची वास्तू देवी-(मंहदरा-

) साठी योग्य असते. हतला यंत्रवास्तु [हटप्पिी पहा] म्हितात. (४४) 
 
इतर देवाचं्या प्रासादाचं्या प्रकारासंाठी मध्यम प्रकारच्या जागाचंी हनवड करतात. (जागेच्या 

प्रकाराप्रमािे) वास्तूचा प्रकार असावा; हे आवश्यक काम आहे यात संिय नाही. (४५) 
 
या (आकारामंध्ये) चौरस जमीन धन व धान्य याचं्या वाढीस कारिीभतू होते; श्रषे्ठ वाराहाच्या 

(वाराह संहहतेच्या) मताने अिी जमीन ‘हसद्धभहूम’ म्हिून प्रख्यात आहे. (४६) 
 
जणमनीच्या िुद्धीकरिाची रीत (छायाणचि २ अ) 
 

वास्तूच्या जागेची हनहिती केल्यानंतर ती जमीन स्वच्छ व िुद्ध करावयास हवी. दोरीच्या सहाय्याने 
आििी करण्यासाठी जागेच्या केन्द्रस्थानी िकूंची स्थापना करावी. (४७) 
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जागेच्या केन्द्रस्थानी असलेल्या कबदूपािी बारा अंगुले िोल िड्डा करून तेथील पोकळीत 
लाकडाचा ककवा बाबंूच्या तुकड्ाचा केलेला िकूं रोवावा. (४८) 

 
[िकूं २४ अंगुले लाबंीच्या असून त्यातील १२ अंगुले लाबंी जहमनीत पुरलेली असते व १२ अंगुले 

लाबंीचा भाग जहमनीवर असतो.] 
 
कें द्रस्थानी हततक्याच (म्हिजे १२ अंगुले लाबंीच्या) तसेच ३२ मुष्टी लाबंीच्या दोरीच्या सहाय्याने 

दोन, मंडल व वषे्टनी ही, वतुवळे रेिावीत [हटप्पिी पहा]. (४९) 
 
हवश्वकमा (म्हिजे स्थपती) व िाह्मिश्रेष्ठ (पुरोहहत) यानंी िकूंच्या बाजूपािी व वषे्टनीपािी, 

हवघ्नाचंा नाि करिाऱ्या देवतास्वरूप नृकसहाची [हटप्पिी पहा] आराधना करावी. (५०) 
 
(वतुवळ आिताना त्याच्या) हत्रज्येवर असलेल्या दोरीची (लाबंी) जर वाढली तर (धन्यास) 

कीतलचा लाभ होईल यात काडीचीही िकंा नसावी. (५१) 
 
(मात्र) जर त्या जागी दोरी आिूड झाली तर ते अिुभकारक असून त्या जहमनीच्या तेवीहा काहीही 

हवचार न करता त्याग करावा. (५२) 
 
दोरीने आििी करती असताना जर भयानक स्वर हनमाि झाला (ऐकावयास आला) तर ती 

जमीन काहीही हवचार न करता त्यागावी. (५३) 
 
(आििी करण्यासाठी) दोरीला ताि देत असताना जर चागंला सुगधं सुटिे इत्यादी (िुभ 

िकुन) झाले असल्यास ती जागा प्रासादासाठी िुभकारक असून मनोज् समजतात. (५४) 
 

नार्बन्ध [णिप्पिी पहा] (आकृती २) 
 
वास्तु-िकुंच्या आजुबाजूची जागा स्वच्छ व िुद्ध करावी. ते (काम) संपल्यानंतर नागाच्या 

स्थापनेचा िास्त्रानुसार असलेला हवधी ऐक. {नागबन्धाच्या अनु्रममाने दाराच्या हदिबेद्दलचा हनिवय 
हवहधपूववक घ्यावा.} (५५) 

 



 
अनुक्रमणिका 

 
आकृती २–नार्बांध 

१·५५–५८ 

 
पूवव हदिकेडील तोरि सववसाधारिपिे यि (हसद्धी) देिारे असते. वास्तूची (जहमनीची) पूजा 

इत्यादी श्रावि तसेच भाद्रपदात (या महहन्यातं) करू नये. (५६) 
 

मागविीषव व पौष (महहन्यात) नागाचे डोके दहक्षिेकडे असते. हा िास्त्राच्या मताने यथायोग्य िुभ 
काल असतो. त्यावळेी, (५७) 
 

नागबन्धाला अनुसरून िकूंची स्थापना करिे उत्तम असते. त्यानंतर प्रासादाच्या कभतींची स्थापना 
करण्यासाठी (पायासाठी) िड्डा िोदावा. (५८) 
 

हििराची जी लाबंी (उंची) असिार आहे त्याच्या एक-तृतीयािं इतक्या िोलीपयंत जमीनीच्या 
गभात (पायासाठी) िड्डा िोदावा. हा िड्डा (म्हिजे त्याच्या बाजू) जहमनीत हनस्संिय हतरपा ििावा. 
(५९) 
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िोदलेल्या जहमनीत (गभवपीठे) पायाची (गभवभमूी) सुंदर आििी करावी; व त्या आििीप्रमािे 
त्या िड्ड्ात पाया बाधूंन तो िड्डा भरावा. {त्या आििीप्रमािे पायाच्या कभतींच्या दगडानंी तो िड्डा 
भरावा.} (६०) 
 

[देवालयाच्या पायासाठी आकृती ३ मध्ये हदल्याप्रमािे िड्डा ििून त्यात पायरीपायरीने वर चढत 
जािारा व अरंुद होत जािारा भरीव पाया बाधंतात.] 
 

 
आकृती ३––मांणदराचा पाया 

१·५९–६० व १·७८–८० 

 
पायाच्या अधोच्छन्दाच्या (र्भगयांिाच्या) आििी बद्दलची माणहती (छायाहचत्र २ आ) (आकृती ३ 
अ). 
 

आता पायाच्या अधोच्छन्दाच्या आििीबद्दलची माहहती सावधान हचत्ताने ऐक. जागा चौरस अथवा 
आयाताकार असावी, मात्र ती नेहमीच चौकोनी असावी. (६१) 
 

(वास्तूच्या) के्षत्राचे दोन (उभ्या व आडवीया) मध्यरेषानंी (चार) भाग करून त्यांचे पुन्हा (प्रत्येकी) 
तीन भाग करावते. रंुदीच्या दोन्ही िवेटानंा अध्या भागाने अनु्रममाने वाढ करावी. (६२) 

 
अिा रीतीने आयाताकार तलदिवन हमळते. मागच्या बाजूचे तीन भाग करून त्यानंा लाबंीच्या 

बाजूने छेद द्यावा. (६३) 
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आकृती ३अ–र्भगरृ्हाचे तलदिगन 

१·६१–६७ 

 
मध्यभागातील दोन कोष्ठ गभवगृहासाठी हनहित करतात. {त्या दोन भागाचं्या मध्यभागी पहवत्र 

देवस्थान असाव.े} रंुदीच्या मध्यावरील कबदूपासून (म व म [हटप्पिी पहा] कबदू पासून), सारख्या अतंरावर, 
त्यानुसार व त्याप्रमािे दोन्ही बाजंूना रेघा (ट ढ व ठ ड) वाढवावीयात. त्यांच्या (रेघाचं्या) दोन्ही बाजंूना 
(रंुदी) दोन अध्या भागानंी वाढवाव ेम्हिजे िालच्या व वरच्या बाजंूना रंुदी दोन भाग होईल. (६४, ६५) 
 

दोन्ही बाजंूना (दहक्षि व उत्तरेकडील) काढलेल्या रेघा (कज व गझ) अध्या भागावर हनहित 
करावीयात (कि = गघ = चज = छझ = ½ भाग.) आड रेघेपासून (अई व आइ) सुरुवात करून 
गभवरेघेपयंत (पब व फभ) असतात. (आयत किघग व आयत चजझछ याचंी रंुदी पफ इतकी असते.) 
मध्यरेघेच्या दोन्ही बाजंूना आयताकार (किघग व चजझछ) हमळतात. लाबंीच्या दोन्ही बाजंूना लाबंी 
सारिी वाढवनू आयत (टठडढ व तथदध) हमळतात; त्यात िकंा नसावी. (६६, ६७) 
 

याप्रमािे अधे भाग करून त्याचंी पूवलप्रमािेच दोन्ही बाजंूना योजना करावी. हत्रच्छेदाचंी (१ ते ८) 
गभवगृहािी व त्याच्या िालच्या बाजूला जोडिी करावी. (६८) 
 

वरच्या बाजूला (गभवगृहाच्या) बाजूच्या एक चतुथांि लाबंीची बाजू गभवगृहापासून पुढे योजावी 
(म्हिजे हत्रच्छेद १ ते ८ हमळतील.) (६९) 
 

{याप्रमािेच मधल्या दोन्ही रेघा, सारख्या मापानंी वाढवनू दोन्ही बाजंूना त्यानंा अनुसरून के्षत्र 
हमळते. (६६) 
 

[पफ व बभ या मधल्या दोन रेघा मागे वाढवनू टठडढ हा आयत हमळतो. याची लाबंी (ढड) दोन 
भाग व रंुदी (टढ) अधा भाग असते.] 
 

आडरेघेपासून (अआ, आइ, इई व ईअ या आडरेघापंासून) सुरूवात करून, गभवक्षके्षत्राच्या 
प्रमािात लहान के्षत्र (किगघ व त्याचप्रमािे दुसऱ्या बाजूला), हनयमाप्रमािे, गभवरेघेपािी योजावीत. 
(६७) 
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[िच, घछ तसेच तढ व थड यानंा गभवरेघा म्हितात कारि त्याचं्यामुळे पबभफ हे गभवगृह हमळते.] 
 

त्याचं्या (कि व गघ याचं्या) दोन्ही बाजंूना कोनापं्रमािे व अध्या भागाचें असे गभवगृहाला जोडलेले 
असे आठ के्षत्र होतात. (१ ते ८ लहान आयत) (६८) 

 
तीन हनरहनराळ्या िंडातं, बुद्धीमान हिल्पीने (राह इत्यादी) घराचे भाग स्थापावते. पूवल 

साहंगतल्याप्रमािे ते (भाग) गभवगृहाला बाहेरच्या बाजूने जोडावते. (६९)} 
 
{हे हतन्ही िंड सारख्या भागाचें असून ते हनयमानुंसार (हवहधपूववक) गभवगृहाला जोडावते.} हे 

तीन्ही िंड सारख्या भागाचें असून त्याचंी (गभवगहृाच्या) िालच्या (पूवेकडील) बाजूला योजना करावी. 
यामुळे लाबंीचे सहा भाग व रंुदीचे पाच भाग होतात.(७०) 

 
हे हवमान अथवा हििर याचं्या तलच्छन्दाचे हवभाग आहेत. (आता) येथे मी मुििालेच्या 

तलच्छन्दाची संपूिव माहहती देतो. (७१) 
 
[एताहनयंत्रभेदाहन – याचे अक्षरिः भाषातंर असे हे तलच्छन्दाचें प्रकार आहेत असे होईल. पि 

येथे एकाच तलच्छन्दाचे विवन केलेले आहे; तेवीहा यंत्रभेद या िब्दाचा अथव तलच्छन्दाचे हनरहनराळे हवभाग 
असा केला आहे.] 
 

समोरील पूवेकडील बाजूकडे मुख्य के्षत्राची वाढ करावी. (या के्षत्राची) लाबंी व रंुदी ही 
(गभवगृहासाठी वापरलेल्या) लाबंीच्या एककानुसार घेतात. (७२) 

 
गभवगृहाच्या दाराच्या भागाची माहहती मी प्रयत्नपूववक सागंतो. दाराच्या भागाचे चार हवभाग करून 

त्यातील दोन भाग (रंुदीचे) दार उत्तम असते. (७३) 
 
[यत्नतः = प्रयत्नपूववक, हा िब्द येथे दाराचं्या रंुदीबद्दल जो हनयम साहंगतला आहे तो 

काळजीपूववक पाळावा या अथल घातला आहे.] 
 
दाराच्या (दोन) हवभागातून उरलेल्या बाजूच्या [प्रत्येकी एक] हवभागाची रंुदी अध्या भागाने 

वाढवावी. अिा रीतीने तेथे जे के्षत्र हमळते त्यास ‘संहधस्थान’ म्हितात. (७४) 
 
{दाराच्या भागाच्या दोन्ही कडेच्या रेघा तोरिापयंत वाढवावीयात. दोन्ही बाजंूना जे के्षत्र हमळते 

त्यास ‘संहधस्थान’ म्हितात. (७४)} 
 
दरवाज्याच्या दुसऱ्या पायरीच्या सभोवार ‘संहध’ तीन भागाचंा असतो; त्याच्या िाली अधवचन्द्राच्या 

आकाराच्या दोन पायऱ्या असतात. (७५) 
 
पहहली पायरी ही तोरिाच्या कभतीमध्ये सहंधकबदूपासून (मुििालेची) रंुदी (दोन्ही बाजंूना) 

लाबंीच्या तीन एककानंी वाढवावी. (७६) 
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गभवगृहाची जी रंुदी त्याच्या दुप्पट (मुि−) िाला असावी. त्यापासून (मुििालेच्या 
लाबंी−रंुदीची) हनहिती करून ती चार भाग असावी. (७७) 

 
[गभवगृहाच्या आतील रंुदीच्या दुप्पट मुििालेच्या आतील भागाची रंुदी असावी. गभवगृह दोन भाग 

रंुदीचे आहे तेवीहा मुििालेची कभतीच्या आतून रंुदी चार भाग असावी.] 
 
िवेटी, (मुििालेचा) मध्यकबदू, गभवगृहाच्या मध्यकबदूस हमळवावा. पायातील िुभदायक कभती 

(पूिव भीत्ती) अत्यंत मजबूत अिा बाधंावीयात. (७८) 
 

पायाची पातळी जहमनीपयंत आल्यानंतर तसेच (मजबतू) िुभदायक असे पीठ बाधंाव.े जहमनीची 
(िड्ड्ाची) बाजू व तसेच गभवमंहदराच्या कभतींची बाजू याचं्यामधील हरकामी जागा भरून काढावी. (७९) 
[हटप्पिी पहा] 

 
जहमनीतील िड्डा वाळू, माती ककवा उत्तम मजबूत दगड यानंी भरावा व तो भरताना दृढीकरि 

करून मजबूत होईल असा भरावा. (८०) 
 
मुििालेच्या तलच्छन्दाची माणहती 
 

आता मुििालेच्या कभती बाधंिे इत्यादी कामाचंी माहहती ऐक. हतच्या (मुििालेच्या) 
मध्यकबदूपासून इतर सवव मोठ्या हवभागाचंी आििी हनहश् चत करावी. (८१) 

 
संहधकबदूपासून सुरुवात करून, समोरील दाराच्या भागापासून दोन्ही बाजंूना योग्य ्रममाने रेघाचं्या 

सहाय्याने हवभाग पाडावते. (८२) 
 
तेथून (गभवगृहाच्या दरवाज्याच्या) लक्ष्मीस्थानापासून सुरुवात करून (या) रेघा, पूवव हदिकेडील 

तोरिापासून (म्हिजे गभवगहृाच्या तोरिापासून मुििालेच्या) तोरिापयंत अिा वाढवावीयात. (८३) 
 
िवेटी (मुििालेच्या) रंुदीचे हवभाग करिाऱ्या सात रेघा आिावीयात; तसेच एका कोपऱ्यापासून 

दुसऱ्या (समोरच्या) कोपऱ्यापयंत अिा दोन रेघा आिावीयात. (८४) 
 
[मुििालेची आतली रंुदी चार भाग व आतली लाबंी (सात रेघानंी झालेल्या) सहा भागा ंइतकी 

असते. यावरून गभवगृहाच्या हवभागाचं्या लाबंीच्या एककावरून मुििालेची लाबंी-रंुदी किी हनहित 
करावयाची ते साहंगतले. नंतर तयार होिाऱ्या आयताच्या समोरासमोरील बाजू सारख्या लाबंीच्या आहेत 
तसेच त्याचें कोपरे अचकू काटकोनात आहेत याचा पडताळा येण्यासाठी समोरासमोरील कोपरे किांनी 
जोडावते; यासाठी हे किव परस्परानंा मध्यकबदूपािी छेदावयास हवते.] 

 
रंुदीच्या मध्यभागातील रेघेिी दोन हत्रकोि (कभतीच्या) जाडीमध्ये जोडतात. ्ा हिडकीच्या 

जागा असून त्यानंा ‘िालारन्र’ म्हितात. (८५) 
 



 
अनुक्रमणिका 

पुढच्या बाजूच्या अग्रभागी मोठे तोरि बाधंतात. तेथे प्रयत्नपूववक मजबतू अिा दोन पायऱ्या 
करावीयात. (८६) 
 

तीन भाग केलेल्या (मुििालेच्या लाबंीचे) दहा ककवा त्याहून अहधक संख्याचें हवभाग पाडावते. 
बुद्धीमान हिल्पीने चारी कोपऱ्यािंी हत्रकोिाचंी योजना करावी. (८७) 

 
[कोपऱ्यापंािी हत्रकोिी कमान बाधूंन त्यानंा मजबतूी देता येते.] 
 
हिल्पिास्त्राला अनुसरून अिा रीतीने कोिक इत्यादी करावते. त्यानंतर अनथव, अनुराह इत्यादी 

अवयव हनहित करावते. (८८) 
 
एकमेकाचं्या सारख्या स्थानी मनोहर अिी हनरहनराळी कामे करावीत. प्रतेय्क आडवीया रेघेच्या 

मूळस्थानी तीन यव रंुदीची फट (िास्न्द) ठेवावी. (८९) 
 

अिी प्रत्येक िाबंािी प्रत्येक भागी िाहंद ककवा हवश्रांतीस्थानाचंी (याप्रमािे) योजना करावी. 
िक् तीच्या (देवीच्या) देवालयाच्या पायात ठेवावयाच्या श्रषे्ठ अिा योहगनीयंत्राची माहहती ऐक (९०) 
 



 
अनुक्रमणिका 

 
आकृती ४––योणर्णनयांि 

१·९०–१०० 

 
योणर्नीयांि (छायाणचि २ इ व आकृती ४) 
 

तंत्रिास्त्राला अनुसरून प्रमुि योहगनी पीठाची (यंत्राची) माहहती अिी-जहमनीवर सारख्या 
अंतरावर तीन कबदू ठेवावते. (९१) 
 
[हे कबदू पूवव-पहिम की उत्तर-दहक्षि ठेवावते याची माहहती हदलेली नाही.] 

 
मूळ कबदूपासून दोन हत्रकोि आिावते. हा सत्त्व हत्रकोि असून त्याच्या जवळ राजस हत्रकोि 

असतो. (९२) 
 
या कबदूतून जािारी जी रेघ हतला ‘रजोरेिा’ म्हितात. या रेघेच्या टोकापासून सुरुवात करून 

तमसाची (हत्रकोिाची) तेथे योजना करावी. (९३) 
 



 
अनुक्रमणिका 

तमोगुिाच्या या रेघेच्यािाली उलटा हत्रकोि आिावा. नंतर सत्त्वगुिाच्या मध्यभागातून रेघ 
आििे उत्तम असते. (९४) 

 
याप्रमािेच तमस हत्रकोिात िालच्या बाजूला, िाली जािारी रेघ आिावी. रजोकबदूपासून 

(मध्यकबदूपासून) दोन हत्रकोिाचंी योजना करावी. (९५) 
 
सवोत्तम यंत्र वर व िाली (हमळून) पाच हत्रकोिानंी बनते. िवेटी, दोन्ही बाजंूवर (उजवी व 

डावीकडे) वरीलप्रमािेच रजोकबदुपासून (हनघिारे प्रत्येकी) एक हत्रकोि आिावते. (९६) 
 
(यंत्राच्या) मध्यभागी, सवव यंत्राचे समअक्ष हवभाग करिारी योहगनीरेिा असते. दंडाप्रमािे 

(सरळसोट असून) ती सवव हत्रकोिाचं्या कबदंूना छेदून जाते. (९७) 
 
तंत्रपीठाला अनुसरून हे श्रीयोहगनीयंत्र आहे. जेथे हे ‘प्रासाद योहगनी’ यंत्र आहे तेथे सवव 

(मनोकामना) हसद्धीस जातात हे हनहित. (९८) 
 
योहगनीकबदंूच्या आश्रयाने सोळा मातृकाचें यंत्र होते. प्रत्येक कबदू चार योहगनींनी आ्रमहमलेला 

असतो. (९९) 
 
गभवगृहाच्या आतमध्ये ठेवलेले हे यंत्र महान िस्क्तमान असते. देवीच्या (देवीमूतलच्या) पीठाच्या 

मापाइतके असलेले हे यंत्र गभवगृहाच्या मध्यभागी ठेवतात. (१००) 
 
[गभवगृहाच्या मध्यभागी जेथे देवीच्या मूतलचे पीठ असते तेथे, त्याच्या िाली, व त्याच्या मापातं 

केलेले हे यंत्र ठेवले असता ते महान िस्क्तमान होते.] 
 
दहक्षि, उत्तर हदिाकंडे व यंत्राच्या पूवव-पहिम बाजूस चािाक्ष हिल्पीने गभवगृहाच्या जहमनीच्या 

मध्यभागी यंत्राची स्थापना करावी. (१०१) 
 
[गभवगृहाच्या मध्यभागी यतं्र असे स्थापाव े की ते दहक्षि, उत्तर तसेच पूवव व पहश् चम हदिाकंडे 

सारिेच (समहमती अक्ष) असेल.] 
 
योणर्नी यांि (हस्तहलहित ्रम. ३ प्रमािे.) 

 
{ताहंत्रक देवालयाच्या पायासाठी जे योहगनीयतं्र कस्ल्पले आहे, ते तू ऐक. (९०) 

 
तंत्रिास्त्राला अनुसरून प्रमुि असलेले योहगनीपीठ (यतं्र सागंतो.) जहमनीवर तीन कबदू रेिून दोन 

समभजु हत्रकोि आिावते. (९१) 
 

मध्यभागी असलेल्या रेघेला अनुसरून (हत्रकोिाचं्या) सवव रेघा तेथून आिावीयात, िालच्या 
बाजूला ऊध्ववमुि असलेल्या हत्रकोिाच्या के्षत्राला ‘वस्न्ह’ समजतात. (९२) 



 
अनुक्रमणिका 

वरच्या बाजूला त्याच आकाराचे (मात्र िालच्या बाजूला मुि असलेली हत्रकोिाकृती) ‘पय’ के्षत्र 
आिाव.े बाजंूना असलेल्या दोन कबदंूपासून वरती व िालीदेहिल वरीलप्रमािेच हत्रकोि आिावते. (९३) 

 
एकमेकापंासून दूर गेलेले, त्याच आकाराचे (म्हिजे हत्रकोिाकृती) दोन लहान के्षते्र, 

मध्यकबदूपासून योजावते. उत्तम हपस्ण्डस्थलाच्या मध्यभागी हा मध्यकबदू असतो. (९४) 
 
[हपस्ण्डस्थल – देवी मूतलच्या पीठाची जागा] 
 
पुन्हा दहक्षिेकडे एकच प्रमुि हत्रकोि असून त्याला दोन लहान (हत्रकोिाकृती) के्षते्र जोडलेली 

असतात व त्याचं्यावर हत्रकोि ठेवलेला असतो. (९५) 
 
मागे, पुढे, तसेच बाजंूना, हनयमापं्रमािे तसा आकार (हत्रकोिाकृती) असावा. पूवव, पहश् चम व 

मध्यभागी हत्रकोिाकृती आिावीयात. (९६) 
 
मध्यकबदंूच्या जागी दोन हत्रकोिाचें अग्र अनु्रममाने ठेवावते. अिा एकंदर सात हत्रकोिाकृती असून 

त्यापंैकी (उजवीया व डावीया) बाजंूना पाच हत्रकोिाकृती असतात. (९७) 
 
पूवेकडे व पाठीमागे (पहश् चमेकडे), हतन्ही कबदंूच्या आश्रयाने असिारे दोन हत्रकोि असतात. 

पहहला (हत्रकोि) सत्त्व तसेच मध्यभागातील राजस व िाली तामस (हत्रकोि) असतात. (९८) 
 
(देवमूतलच्या) पीठाच्या भागानुसार केलेले असे हे श्रीयोहगनीयतं्र आहे. या यंत्राची प्रासादात पूजा 

केल्याने (सवव मनोकामना) हनहितच हसद्धीस जातात. (९९) 
 
येथे सोळा मातृका असून कबदुरूपातं योहगनी असतात. प्रत्येक कबदूच्या आश्रयाला चार योहगनी 

असतात. (१००) 
 
पूवव, पहिम तसेच उत्तर व दहक्षि हदिाकंडे, गभवगृहाच्या जहमनीत चािाक्ष हिल्पीने या यतं्राची 

स्थापना करावी. (१०१) [दोन्ही हस्तहलहितापं्रमािे योहगनी यंत्राचे पूिव विवन येथे हदले आहे, कारि ते आिावयाच्या रीती हनरहनराळ्या 
आहेत. मात्र आिलेले यंत्र सारिेच आहे.] 

 
िाह्मिाने दोरीच्या व इतर साहहत्याच्या (िंुटी वगैरे) सहाय्याने या यंत्राच्या रेघाचंी आििी 

करण्यासाठी रक्तचन्दनाच्या गंधामध्ये हमहश्रत केलेल्या अगरू व कंुकू याचंा उपयोग करावा. यंत्राची अिी 
स्थापना करून राजाच्यासह त्याची पूजा करावी. यंत्राच्या प्रत्येक कबदूवर असलेल्या योहगनींचीदेिील 
तिीच पूजा करावी. (१०२, १०३) 

 
कबदंूच्या जागी असलेले िळगे हनरहनराळी रत्ने व मुळे यानंी भरावीत; तसेच तेथे धातंूच्या मूतलही 

ठेवावीयात. (अिा रीतीने) गभवगृहाच्या कबदंूची महापूजा करावी. (१०४) 
 
[योहगनींची हचन्हे, उदाहरिाथव कमळ, हत्रकोि इत्यादी धातंूची करून त्या धातूमूतल हनरहनराळ्या 

कबदंूपािी ठेवावीयात.] 



 
अनुक्रमणिका 

पूजा झाल्यानंतर बहल द्यावा व त्यानंतर पायाचा हा भाग झाकून टाकावा. या यंत्रराजाची पूजा 
केल्याने सवव हवघ्नाचंा नाि होतो. (१०५) 

 
राजाची युद्धातील हवजयाची इच्छा व सवव प्रकारच्या मनोकामना पऱु्या करिारी तसेच पीठाची व 

जागेची िुद्धी (या पुजेमुळे) होते यात िकंाच नाही. (१०६) [हटप्पिी पहा] 
 
(मुि-) िालेची माणहती (तोरिाची णनर्ममती) 
 
(छायाहचत्र ३ अ, आ, इ व आकृती ५) 

 
यंत्राची पूजा केल्यानंतर (मुि-)िाला व (गभवगृहाचे) हििर याचं्या उत्तम हनर्तमतीस सुरुवात 

करावी. (मुि-) िाला व इतर (हतचे अवयव) याचंी माहहती ऐक. (१०७) 
 

 
आकृती ५–––द्वारबन्ध 

१·११३–११९ 

 
सवव प्रथम तोरिद्वाराच्या जवळच्या भागाचे काम कराव.े देिण्या (हदवीय) अिा तोरिाच्या 

घटकाचंी हवभागिी (लक्षिे) वगैरे माहहती ऐक. (१०८) 
 
तोरिाची जागा पूवव हदिकेडे असते, त्याहून हनराळे क् वहचतच करतात. जागेची हवभागिी काही 

वळेेला, त्यातल्यात्यात हविषेतः रुद्राच्या (िकंराच्या) महंदरासाठी, वगेळ्या तऱ्हेने केलेली असते. (१०९) 
 
त्याचप्रमािे हवष्ट्िुमंहदरासाठी दोन भागाचें तोरि असावे; मात्र काही हठकािी त्याचे पाच ककवा 

वळेेला सात हवभाग करतात. (११०) 
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दोन भागाचें तोरि असल्यास त्याच्या मध्यभागी चार द्वारपाल (योजतात. मात्र) जेथे तीन भागाचें 
तोरि करतात तेथे हविषेाने तीन मुिे (द्वारपालाचें) असतात. (१११) 

 
नाहीतर दाराच्या (चौकटीच्या) िालच्या बाजूला दोघाचंी (दोन द्वारपालाचंी) स्थापना करतात. 

तेथे दोन भागाचं्या दाराच्या हनरहनराळ्या चौकटींचे विवन ऐक. (११२) 
 
(संपूिव) दाराच्या के्षत्राच्या रंुदीचे व उंचीचे, तसेच िालच्या भागाचे तीन-तीन रेघानंी सोळा 

संख्याचं्या भागामंध्ये हवभागिी करावी. (११३) 
 

[आकृती ५] 
 

(वरील) दुसरा व हतसरा हवभाग उंचीत असे हवभागावते की त्याचें चार भाग होतील. तेरावा व 
सोळावा हे िालचे हवभाग (आडव)े रंुदीत दोन भागातं हवभागावते. (११४) 

 
तेरावीया व सोळावीया (िालच्या) अध्या भागात द्वारपालाचंी स्थापना करावी व (त्याचं्या) वरच्या 

भागात वज्रमुण्डाची स्थापना करावी. याबाबत कोठलीही िकंा असू नये. (११५) 
 
पहहला, चवथा, पाचवा, आठवा व बारावीया हवभागापयंत ग्रह वगैरेंची घरे इत्यादींसह उत्तम छंद 

[हटप्पिी पहा] करावा. (११६) 
 
[छंद––दरवाजाच्या चौकटीचे हवभाग करून त्याचं्यावर केलेली अहत मनोहर नक्षी.] 

 
दुसऱ्या हवभागाच्या हनम्म्या भागी व हतसऱ्या हवभागाच्या हनम्म्या भागी (दोन्ही हमळून होिाऱ्या एक 

भागात) हनरहनराळ्या प्रकारचे द्वारपाल हनरहनराळ्या यंत्राचं्या सहाय्याने रेिावते. (११७) 
 
[यंत्र––कुठलीही मूतल करताना जी सववसाधारि चौकट आितात तीस त्या मूतलचे यतं्र म्हितात. 

पुढे भरैवयंत्र वगैरेंची माहहती पहावी.] 
 
तेथे भरैव, नागराज (िरीर मनुष्ट्याचे मात्र) मुि वाघ अथवा कसहाचे, दोन ककवा चार हाताचें (अिा 

मूतल) अनेक िास्त्रानंा अनुसरून कोरावीयात. (११८) 
 
जे यंत्र केवळ िास्त्राला अनुसरून असते तेच (मनोकामना) हसद्धीस नेिारे असते. तेवीहा त्यास 

(िास्त्रास) अनुसरून मी यंत्राची येथे माहहती सागंतो, ती समजून घे. (११९) 
 
वज्रमस्तकाांचे प्रकार (छायाणचि ४ व ५) 
 

प्रथम वज्रमण्डलाची लक्षिे सागंतो ती ऐक. वज्राच्या संरक्षिासाठी (हटकावपूिासाठी) 
हनरहनराळ्या प्रकारच्या यतं्राचंी योजना करतात. (१२०) 
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[हवदु्यत पातापासून रक्षि होण्यासाठी असे इगं्रजी भाषातंर आहे ते योग्य वाटत नाही. वज्राच्या 
संरक्षिासाठी म्हिजे हटकावपूिासाठी असा अथव होऊ िकेल.] 

 
(अ) णकरीि–– 
दोन वतुवळे, एक वतुवळ ककवा तीन वतुवळे सुंदर हदसतील अिी िोदतात. प्रथम (वज्रमस्तकाचे) के्षत्र 

हनहित करून त्याची चार भागातं हवभागिी करावी. (१२१) 
 
पहहल्या आडवीया हवभागात मनोहर अिी पहट्टका िोदावी. नंतर उभ्या मध्यवतल रेघेवर वज्रकबदू 

(मध्यकबदू) ठेवावा. (१२२) 
 
तेथे दगडावर दोन व्रमाकार (बहल) वतुवळाकृतींमध्ये (एका वतुवळाला वषे्टून दुसरे वतुवळ याप्रमािे) 

िोदावते. ज्या पहहल्या रेघेवरती हे व्रमाकार आिले जातात त्या जागेला ‘बहल सधंी’ म्हितात. (१२३) 
 
दोन्ही व्रमाकाराचं्या (बकलच्या) ककहचत वर व मध्यभागी कळीचा आकार द्यावा. आडवीया रेघेपासून 

(हतसऱ्या) व्रमाकाराला सुरुवात करून (प्रथम काढलेल्या दोन बकलच्या) दोन बाजंूना व वरच्या बाजूला 
(म्हिजे दोन्ही बकलना वषे्टनू) असा व्रमाकार िोदावा. (१२४) 

 
हतसऱ्या कबदूपासून वरची बहल व्रमाकार घेते. हतच्या िालच्या बाजूस िाली (लोंबिारी) पाने व 

वरच्या बाजूला हविषेतः कळी असावी. (१२५) 
 
त्याच्या (दुसऱ्या व्रमाकाराच्या) वरच्या भागी चंद्रकोरीच्या आकाराची पाने कोरावीत. िवेटच्या 

पाचवीया कबदूपासून सुरुवात करून िालच्या हदिलेा येिारी बहल (व्रमाकार) हतसऱ्या आडवीया रेघेपयंत 
नेहमीच अधववतुवळाकृती असते. हतसऱ्या कबदंूच्या (दोन्ही) कोपऱ्यात हकन् नर इत्यादींची (त्याचं्या मूतींची) 
स्थापना करावी. (१२६, १२७) 

 
हिल्पीने बहल (व्रमाकार) तसेच त्याचें अलंकरिाथव फुले िोदावीत. ही सवव कामे िास्त्रानुसार 

असून, नेहमीच समजून उमजून केली पाहहजेत. (१२८) 
 
त्याच्या ज्ानाप्रमािे (कुवतीप्रमािे) हिल्पीने अलंकाराचे हनरहनराळे प्रकार हवमान, अनथव व कभत 

(बाड) यावर िोदावते. (१२९) 
 
कंुभ, िुर व िालच्या भागी (अलंकारिाची) पद्धती वगेळी असते. त्याचें प्रकार तसेच 

वज्रमस्तकावरील रेघाचंी आििी याचंी माहहती ऐक. (१३०) 
 
कोित्या कोित्या प्रकारानंी हकरीटाचे (या प्रकारच्या वज्रमस्तकाचे) तोरिाच्या अध्या भागात, 

राहामध्ये तसेच हििरावर (जे) भेद असतात (ते ऐक.) (१३१) 
 
वृत्तवज्राने हििरावरील कोनाड्ाच्या (हनिचे्या) वरच्या भागाचे अलंकरि कराव.े लता वज्रमुिी 

ही िुरप्रदेिाच्या िालच्या बाजूला फार िोभनू हदसते. (१३२) 
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(आ) वृत्त–– 
द्वार भागावरील ककवा हविषेतः स्तंभभागावरील रेघा व तसेच दुसरी वृत्त-वज्रागंाची नक्षी 

िोदण्याची  (माहहती) ऐक. (१३३) 
 
तीन रेघानंी केलेल्या हवभाजनाची हनराळी पद्धत आहे. ती हििराच्या मध्यभागी, कोनाड्ाच्या 

वरच्या बाजूच्या चौरस के्षत्रात वापरतात. (१३४) 
 
येथे चौरसाचे दोन हवषम भाग (एक भाग लहान व एक मोठा) करून (पहहल्या भागाच्या 

रेघेच्यावर) िालच्या भागात पट्टी व लताके्षत्र (लतेची नक्षी असलेली पट्टी) असावी. (१३५) 
 
वरील हवभागाचे लाबंीने (आडवीया रेघानंी) तीन सम भागातं हवभाग करावते. पहहली बहल दोन 

भागातं असून हतसरी (बहल) हतच्या िाली असावी. (१३६) 
 
[पहहल्या दोन भागातं बहल असून त्याच्यावर दुसरी बहल असते.] 
 
हतच्यावर, बुहद्धमान हिल्पीने, हतसरी हदवीय आकाराची बहल करावी. तसेच त्याच्या वरच्या भागात 

उभ्या मध्य रेघेवर कसहमुि असाव.े (१३७) 
 
पहहल्या वतुवळाची पातळी सवांहून उंच असते. सवव बहल वतुवळाकार असून हनयमाप्रमािे त्या सवव 

भहूमप्रदेिापासून हनघतात. (१३८) 
 
[बहलच्या या वीयाख्येवरून हतचा अथव वळी असा करता येईल. पि हा िास्त्रीय िब्द असल्याने 

भाषातंरात तसाच ठेवला आहे. वळी लंबगोलाकृती असते.] 
 
वरच्या बाजूला, दृहष्ट िालच्या बाजूस वळलेले असे कसहमुि कराव.े त्याची िालची बाजू हतसऱ्या 

बहलच्या जवळ आलेली असावी. (१३९) 
 
िालच्या बाजूस लोंबती माळ (आलम्ब) असून त्याच्या तळभागी पनु्हा लोंबती माळ असते. 

अलंकरिासाठी असे िोदकाम करून ते सवव दृश्य उत्तम पे्रक्षिीय कराव.े (१४०) 
 
िवेटी हतसऱ्या वतुवळाच्या जवळ िोदून दोन बहल करावीयात (?). हत्रकोिाकार पीठावर (सवांत 

िालच्या हवभागात) हवहधवत लतेची (नक्षी) िोदावी. (१४१) 
 
ती लता वतुवळाच्या जवळ असून हतच्या दोऱ्या (देठ?) भमूीला (िालच्या पायाभतू रेघेला) स्पिव 

करतील अिा असावीयात. वज्रकबदूच्या जागी कीर्ततमुिाचा चेहरा िोदावा. (१४२) 
 
िवेटी एक बहल िोदून हतच्या वरपासून आलम्ब लोंबताना दािवावा, तसेच वर जािाऱ्या दोन 

रेघाचं्या संधींमध्ये सुंदर हदसिारी लता कोरावी. (१४३) 
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िवेटी चौरस के्षत्रात हनरहनराळ्या प्रकारच्या लता असावीयात. मधल्या वतुवळापासून त्याचंी सुरुवात 
असून (कसह-) मुिाच्या िवेटापयंत ती (लता) कोरलेली असते. (१४४) 

 
तसेच दुसऱ्या (हतसऱ्या) रेघेला (िालच्या बहलला) जोडून लता करावी. वरच्या बाजूला श्रषे्ठ 

हिल्पीने हदवीय हकन् नरींची स्थापना करावी. (१४५) 
 
वज्रमस्तकातंील प्रकारामंध्ये हा ‘वृत्त’ प्रकार आहे. िुर भागावर असिाऱ्या व सुंदर हदसिाऱ्या 

लता-वज्र-मंुडाची माहहती ऐक. (१४६) 
 

(इ) लता वज्र–– 
िुर भागावरती मनोहर अिी वज्राहंगनी लता करावी. कीर्ततमुिाच्या जागी नस्न्दकामुि िोदाव.े 

(१४७) 
 
िुराच्या तळभागावरील पषृ्ठभागावर (पीठे) छातीपयंत नस्न्दका असावी ककवा मध्यभागी हतचे 

केवळ डोकेच स्थापन कराव.े (१४८) 
 
नंतर आिलेल्या मध्यरेघेच्या वर लाबंीच्या हदिनेे वाढ करावी. तळाला स्पिव करील व (वरच्या) 

तीन भागापंयंत जाईल असे वतुवळ िोदाव.े {वतुवळ असे आिाव ेकी त्यात तीन भागाचंा समाविे असून ते 
तळाला स्पिव करील (हस्तहलहित ३, श्लोक १५१)} (१४९) 

 
त्याच्या (वतुवळाच्या) दोन्ही बाजंूना पिंाचा आकार हदलेले अधवचदं्राकार असावते. त्याच्या 

(वतुवळाच्या) मध्यभागी गळ्यापयंत असलेले नस्न्दकेचे िुभदायक मुि नंतर कराव.े (१५०) 
 
दोन्ही दलामंध्ये (पिंामंध्ये) मनोहर लतेची नक्षी िोदावी. वतुवळाच्या वर िुराच्या वरच्या भागाला 

स्पिव करील असा देििा मोरहपसाचा डोळा (चस्न्द्रका) करावा. (१५१) 
 
लतावज्रागंाच्या िोदाईचे असे हनरहनराळे हिल्पप्रकार आहेत.यानंतर हदवीय िाला हनमाि 

करावयाच्या प्रकाराचंी माहहती ऐक. (१५२) 
 
(मुििालेच्या) कभतीच्या भार्ाची (णनर्ममती) (छायाणचि ८ अ, ब, क) 
 

भागकमव, छेदकमव तसेच पचंकमव हे कभतीच्या (िालच्या) अध्या भागाच्या रंुदीत व जाडीत 
करतात. (१५३) 

[भागकमव = कोठलीही नक्षी काढावयाची असल्यास तेथील जागेची जी हवभागिी करतात त्यास 
म्हितात. 

 
छेदकमव = नक्षी िोदाईचे काम, व 
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पंचकमव = प्रासादाच्या सवांत िालच्या भागाचे जे पाच अवयव असतात, ज्यानंा पाभाग म्हितात, 
ते करिे.] 
 

कभतीची अधल बाजू (आतली) अस्च्छद्र (म्हिजे कुठलीही िोदाई न केलेली) असून दुसरी अधल 
बाजू (बाहेरील) अनेक अलंकरिानंी भषूहवलेली असते. प्रत्येक पाश्ववकभत ही अनथव इत्यादी अवयवासंाठी 
तीन भागातं हवभागावी.} (१५४) 

 
प्रत्येक हवभागाच्या प्रत्येक पाश्ववभागी उत्तम िास्न्द (फट) असावी. मध्यभागी मजल्याचं्या 

(संख्येच्या) अनुसार (भमू्यनुसारेि) बदु्धीमान हिल्पीने दोन राह (प्रत्येक बाजूला एक याप्रमािे) करावते. 
(१५५) 

 
दोन्ही बाजंूना (कोपऱ्यानंा) कोिक पूवल साहंगतल्याप्रमािे करावते. िास्न्दच्या मध्यभागी  अध्या 

िोलीपयंत गुि–रेिा िोदावीयात. (१५६) 
 
फक्त अनथाच्या दोन्ही बाजंूना व हििरावरती ही (गुिरेिा) िोदू नये. अनथाचा वरचा भाग 

हचत्रहवहचत्र वलेींच्या गंुफण्याच्या नक्षीने भषूवावा. (१५७) 
 
भैरवयांि (छायाहचत्र ३ ई व आकृती ६ अ) 
 

(वज्रमस्तकाच्या)  िालच्या अध्या भागात तोरि भरैव असावा. (१५८) 
 
आयताकार पाषािाच्या चागंल्या पृष्ठ भागाचे उभे आहि आडव ेतीन रेघानंी (प्रत्येकी चार) हवभाग 

करावते. (१५९) 
 
कोपऱ्यापंासून सुरुवात करून परस्परानंा उलट असे मुि असलेले (दोन) हत्रकोि (अऊआ व 

ईउइ) रेिावते. कोपऱ्यानंा हवभागिारे किव (अम, इम, आम व ईम) मध्यभागील रेघेवरील मध्यकबदूला 
(म) स्पिव करतात. (१६०) 
 

 
आकृती ६ –भैरवयन्ि 

१·१५८––१६० 
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(भरैवाचे) डोके प्रमुि मध्यरेघेवर वरच्या भागी ती (रेघ) मध्यभागी असेल अिा रीतीने स्थापन 
कराव.े मस्तक व जटाभार ही हत्रकोिाचा पाया (हत्रकोिपीठे) व त्याचे (हत्रकोिाचे) िीषव याचं्यामध्ये 
कराव.े (१६१) 

 
पहहल्या आडवीया रेघेपािी (भरैवाचा) कण्ठ असून दुसऱ्या (आडवीया रेघेपािी भरैवाची) नाहभ 

असते. (या  दोघाचं्या मधली) पाठ (रंुदीच्या) एक तृतीयािंाइतकी ती फार मनोहर हदसेल अिी िोदावी. 
(१६२) 

 
िालच्या बाजूच्या रेघातंील अंतराइतके (उंचीचे) पाय असून ते परस्पराचं्या उलट हदिानंा 

वळलेले असतात. उजवीया हातात हत्रिूल असून त्याची आििी उभ्या रेघेवर करावी. (१६३) 
 
वरचा पुढील हात हादेिील त्याच्याप्रमािे उभ्या रेघेच्या जवळ रेिावा. िालचा डावा हात 

मध्यभागी (व) हत्रकोिाच्या बाजूच्या जवळून गेलेला असतो. (१६४) 
 
बुद्धीमान हिल्पीने उजवीकडील वरचा हात वर साहंगतल्याप्रमािे हत्रकोिाचे दोन कबदू आहि त्यानंा 

जोडिारी रेघ याचं्यामध्ये कोरावा. (१६५) 
 
(उजवा) गुडघा दुसऱ्या आडवीया रेघेपािी हत्रकोिाच्या मध्यभागी असतो. डावा पाय हा ककहचत 

हतरपा असून तो हतसऱ्या हत्रकोिात असतो. (१६६) 
 
हतसऱ्या आडवीया रेघेपासून सुरुवात करून आहि हतसऱ्या उभ्या रेघेला स्पिव करिारा असा 

उजवीया पायाचा भाग असून तो हविषेतः अध्या हत्रकोिावर असावा. (१६७) 
 
अिा रीतीने भरैवश्रेष्ठाची मतूल त्याच्या िक्तीसह तेथे करावी. त्याने एका हातात हत्रिूळ धारि 

केलेला असून दुसऱ्या हातात पानपात्र असते. (१६८) 
 
[पानपात्र – दारू हपण्याचे भाडें] 
 
जर नन्दीभरैवाची उग्र मतूल कोरावयाची असेल तर त्यास चार हात दािवावते. त्याच्या हातात 

(वर साहंगतलेल्या उपाधींसह) िट वांग व पाि िास्त्रात हदल्याप्रमािे दािवावते. (१६९) 
त्याचे तोंड हवकट व भयकंर असून जटाभाराने अलंकाहरलेले असते. अिा रीतीने दाराच्या 

चौकटीच्या िालच्या बाजूस (भरैवाची) भवीय मूतल िोदावी. (१७०) 
 
ककवा त्याच्या दोन्ही बाजंूना िालच्या भागात हनम्म्या उंचीपयंत दोन सुंदर िक्ती करावीयात. 

(िालच्या) पहहल्या रेघेपयंत डावीया व उजवीया बाजंूना त्या असतात. (१७१) 
 

{बाजंूवरील कबदूवर असिाऱ्या चार हत्रकोिाचं्या जागेमध्ये चार हात हे वरच्या हत्रकोिाचं्या जवळ 
करावते, (१७०) 
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व मध्य रेघेला अनुसरून िालच्या भागात दोन पाय रेिावते. डावा पाय हा (मध्य) रेघेच्या डावीया 
बाजूला काहीसा हतरपा असा असावा} (हस्तहलहित १) [िकंराच्या देवालयात पूजा सुरू करण्यापूवल या दोन्ही  भरैवाचंी 

पूजा करिे आवश्यक समजतात. पहहल्यास भकृटीभरैव व दुसऱ्यास नंहदकेश्वरभरैव म्हितात.] (१७१) 
 
तोरिलक्ष्मी यांि (छायाहचत्र ६ व आकृती ७) 
 

  
र्जलक्ष्मी 

१·१८१–१९३ 

िुभलक्ष्मी 
१·१७२–१८५ 

आकृती ७ 

 
वत्सा, यंत्राबद्दलची सुस्पष्ट माहहती सागंतो ती ऐक. दाराच्या मध्यभागी असलेल्या तोरिाच्या 

(उत्तरंगाच्या) मध्याभागी हे यंत्र (स्थाहपतात). (१७२) 
 
लक्ष्मी तोरिासाठी तोरिाच्या दोन प्रकाराचंी योजना करता येते. गजलक्ष्मी व िुभलक्ष्मी अिा या 

लक्ष्मी सवव प्रकारच्या िुभ गोष्टींना देिाऱ्या असतात. (१७३) 
 
मनोहर हदसिाऱ्या पाषािाच्या पृष्ठभागावर चौरस आिावा. पाषािाचा सोळावा भाग हा तोरिाचा 

आधार (चौकट) असतो. (१७४) 
 
(पाषािाच्या) पृष्ठभागाच्या लाबंीचे तसेच रंुदीचे पाच रेघानंी (सहा) हवभाग करावते. कोपरे 

हवभागिारे दोन किव मध्यकबदूपयंत आिावते. (१७५) 
 
दुसऱ्या रेघेने केलेल्या हवभागाचें चार कोपरे (हतरप्या रेघानंी, किांनी) हवभागावते. मध्यभागी दोन 

अथवा चार हाताचंी महामाया (महालक्ष्मी) रेिावी. (१७६) 
 
मधल्या रेघेवर दुसऱ्या (आडवीया) रेघेने केलेल्या मधल्या हवभागात (मूतलचे) मस्तक असते. मान व 

छाती ते िाली नाभीपयंतचा भाग हा मध्यकबदूच्या अवतीभवती असावा. (१७७) 
 
डाव ेआहि उजव ेहात दुसऱ्या हवभागात असावते. (त्यातील) आहि पुढचे हात वरच्या हवभागात 

उभे असून ते छेदकबदंूपयंत गेलेले असतात. (१७८) 
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[छेदकबदू –– किव उभ्या व आडवीया रेघानंा जेथे छेदतात ते कबदू] 
 
या कबदूच्या जवळच्या भागी सुंदर कमळ असून त्याचं्यावर दोन हत्ती कोरावते. त्याचं्या सोंडा 

(लक्ष्मीच्या) मस्तकाच्या वरपयंत आलेल्या असून त्या वरच्या (आडवीया) रेघेला समातंर असतात. (१७९) 
 
हतसऱ्या (आडवीया) रेघेपासून सुरुवात करून परत चवथ्या (आडवीया) रेषेला स्पिव करील असे 

वतुवळाकृती (?) िालचे दोन हात अभय व वरद मुदे्रत असतात. (१८०) 
 
पुढचे हात समोरच्या बाजूला असून भक्तानंा अभय देिारे असतात. जेवीहा एक पाय जहमनीला 

स्पिव करीत असतो तेवीहा हतला ‘भदेूवी’ म्हितात. (१८१) 
 
मध्यकबदूपासून सुरुवात करून, दोन आसन (दोन दुमडलेले पाय) हे दोन किांवर पसरलेले 

असतात. पायाचें घोटे, त्याचं्या बाजू पहहल्या आडवीया रेघेवर येतील, असे कोरतात. (१८२) 
 
पायाचं्या जंघेची िालची रेघ, हतसरा कबदू, (व) मध्यभागील हत्रकोिाचा मध्य भाग येथे उत्कृष्ट 

वस्त्र दािवाव.े (१८३) 
 
सगळ्यात िालच्या भागी सोळा ककवा दहा पाकळ्याचें (पद्मासन) असाव.े यास महायतं्र 

म्हितात. राजाच्या (कोित्याही) उप्रममासाठी ते उत्तम असते. (१८४) 
 
ककवा हिल्पिास्त्राला अनुसरून तोरिलक्ष्मी कोरावी. तसेच याहून वगेळ्या आकाराची (लक्ष्मीची) 

मूतल (जिी ध्यान श्लोकातं हदलेली असेल त्याप्रमािे) कोरावी. (१८५) 
 
िुभलक्ष्मीची मूतल चौरस जागेवर करतात. (त्यासाठी ती चौरस जागा) उभ्या व आडवीया पाच 

रेघानंी (सहा भागातं) हवभागतात. (१८६) 
 
डावीया व उजवीया कोपऱ्यापंासून दोन रेघा (म्हिजे किव) काळजीपूववक रेिावीयात; नंतर हविषेाने 

वरच्या भागी दोन सारिे कोपरे करावते. (१८७) 
 
[आकृती ७ मध्ये दािहवल्याप्रमािे कोपऱ्यातील लहान चार चौरसाचें उरलेले किव आिावते असा 

या श्लोकाच्या दुसऱ्या चरिाचा अथव असावा.] 
 
रेघाचें मध्यकबदू वर व िाली योजावते (की ज्यामुळे) नंतर मध्यभागी एक मोठा चौरस त्याच्या 

कोपऱ्यावर (कोिपीठ, कोिवगव) उभा असलेला हमळेल. (१८८) 
 
[या श्लोकाचा अथव स्पष्ट नाही.] 
 
मध्यकबदूला स्पिव करील अिी छातीची योजना उत्तम असते. मूतलच्या मस्तकाचा भाग वरच्या 

बाजूला मध्यभागी असावा. (१८९) 
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नाहभ व योहन मुख्यतः (िालून) हतसऱ्या हवभागात असावी. मध्यरेषेपासून सुरुवात करून गुडघे 
डावीया व उजवीया बाजंूकडे गेलेले असावते. (१९०) 

 
डावा पाय िालच्या भागात हवभाग पाडिाऱ्या (आडवीया) रेघेवर असावा व उजवा पाय (सवांत) 

िालच्या रेघेच्या मध्यभागी असावा. (१९१) 
 
डावा व उजवा हात मोठ्या (आडवीया) मध्यभागील रेघेवर असावते व हतसऱ्या कबदूजवळ तळहात 

समोर येतील असे दािवावते. (१९२) 
 
बुद्धीमान हिल्पीने वर मस्तकाच्या (दोन्ही) बाजंूना कमळ कोराव ेव िालच्या बाजूला गजराजाने 

सुंदर हदसिारे असे हदवीय आसन कराव.े (१९३) 
 

िुभदायक अिा िुभलक्ष्मीच्या (मूतलच्या) यंत्राची माहहती साहंगतली. 
 
तोरिबन्ध (छायाहचत्र ७) 
 

वत्सा, दाराच्या चौकटीवरील हविषेतः नक्षीची माहहती सागंतो, ती ऐक. (१९४) 
 
(हनरहनराळे) नक्षींचे बंध (तसेच) मूतींचे प्रकार याचंी माहहती संके्षपाने मी सागंतो. (चौकटीच्या) 

पहहल्या पट्टीवर दोन ककवा जास्त नाग असतात. (१९५) 
 
प्रथम दोन रेिा असून दुसरी उत्तम िास्न्द असावी. (या दोघाचं्या मध्ये) सापाचं्या दोन रेघा असून 

त्या नागाचं्या जोडीने भषूहवलेल्या असतात. (१९६) 
 
[नागाचंी ही जोडी एकमेकातं गंुफलेली असते.] 
 
वरीलप्रमािेच (चौकटीची) हतसरी पट्टी मनुष्ट्याचं्या गटाचं्या नक्षीने भषूवावी. नंतर (चौथ्या 

पट्टीवर) वलेींच्या काडंासंह वलेींच्या आकारात िेळिाऱ्या हस्त्रयाचं्या (गेलव नारी) मूतींची नक्षी असावी. 
(१९७) 

उत्तम प्रकारची िेळकर स्त्री, (गेलव नारी) डावीया हाताने वलेीचा काडं धरलेला, उजवा हात 
छातीवर व (एक) पाय अध्या कंुभाच्या आकाराचा (पाय वर उचलून लतेला लपेटलेला असा) अिी असते. 
(१९८) 

 
काही हिल्पी मध्यभागी राम, कृष्ट्ि व इतर (देवता मतूल) कोरतात. त्याचं्या बाजूला रंहगिीच्या 

फुलाचंी सुंदर नक्षी दोन बकलच्या मध्ये असते. (१९९) 
 
हिल्पीश्रेष्ठाने, चौथी पट्टी, तेथील बहलच्या अध्या भागापयंत सुंदर हदसिाऱ्या जलपत्रानंी 

अलंकारावी. (२००) 
[जलपत्र = कमळाची पाने] 
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अधवचन्द्राच्या आकाराच्या पीठावर लहान उभ्या दोन रेघा आिून त्याचं्यामध्ये दािहवण्यात येिारी 
पाने सारख्या अंतरावर कोरावीत. (२०१) 

 
त्याचं्या बाजूला, बाहेरच्या कडेला कमळाचं्या फुलाचंी (ओळ) कोरावी. ही तोरिाच्या सवोत्कृष्ट 

अलंकरिाची माहहती झाली. (२०२) 
 

मुििालेची समोरची कभत (छायाहचत्र ८ व ९ अ) 
 
मुििालेच्या पुढच्या बाजूला ज्या हनरहनराळ्या रेिा असतात त्या रेिाचें प्रकार, तसेच हतचे 

हवभाग (छेद), वलेींची नक्षी (वसन्त) व कंगिी (फेिी) इत्यादींची माहहती ऐक. (२०३) 
 
प्रथम (हिल्प-) िास्त्राला अनुसरून मनोहर हदसिारे पीठ कराव.े हिष्ट्या, त्याच्यावरती जे हवभाग 

(भेद) असतात त्याचंी माहहती हनःिकंपिे ऐक. (२०४) 
 
तोरिाची जाडी ही (मुििालेच्या पुढच्या भागाच्या) एक-अष्टमािं असावी. त्यातील मधल्या चार 

भागाइंतकी दरवाजाची रंुदी (जाडी ?) असावी. 
 
[कभतीची जाडी = १/८ मुििालेची रंुदी.] 
 
याला तोरिबन्ध ककवा ‘अलसा - चय’ असे नाव आहे. त्या कभतीच्या आतल्या (पृष्ठभागावर) 

कोठलीही मतूल अथवा हनरहनराळ्या वलेींची नक्षी िोदू नये. (२०६) 
 
त्यानंतर मूल (मुख्य-) मंडपाच्या पुढच्या भागाच्या (दरवाज्याच्या पलीकडील दोन्ही बाजंूच्या) 

रंुदीचे (प्रत्येकी) सोळा भाग पाडावते. (२०७) 
 
(अलसा-चयाच्या पुढ्यातील) स्तंभाच्या बाजूला एक भाग (रंुदीची) िाहंद असावी. त्यानंतर 

पुढच्या भागाच्या कभतीची दोन्ही बाजंूना सारिीच सुरुवात करावी. (२०८) 
 

पीठाची माणहती (छायाहचत्र ८ इ ) 
 

कभत बाधंावयास सुरुवात करण्यापूवल कोित्या प्रकारचे पीठ सुंदर हदसेल ते ठरवाव.े श्रेष्ठ पीठाचे 
पाच प्रकार आहेत. कहि, वीथी व कंुहभका, (२०९) 

 
कसहपीठ व कूमव (पीठ). ते हिल्पिास्त्रास अनुसरून आहेत. त्याचं्यामध्ये कूमवपीठ तीन थरानंी होते. 

(२१०) 
 
(सवांत) िालचा थर जसा आहे तसाच (सवांत) वरचा थर ठेवावा. मधला थर, बुद्धीमान 

हिल्पीने, कासवाच्या पाठीच्या आकाराप्रमािे करावा. (२११) 
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गौि प्रकारच्या इतर पीठाचंी माहहती सागंतो. बाजंूचे (िालचा आहि वरचा) थर हे कसहासनाला 
असतात त्याप्रमािे असावते. मधला थर कभतीसारिा असावा. (२१२) 

 
‘रेिा’ देवालय ककवा ‘रथ’ देवालय याचं्याकरीता असे कसहपीठ साहंगतले जाते. दोन्ही बाजंूचे 

(िालचा आहि वरचा) थर हे दोन थरातं असून त्याचं्या मध्ये कंुभाच्या आकाराचा थर असतो. (२१३) 
 
असे कंुभाच्या आकाराचे पीठ असून ते प्रासादास (देवालय अथवा राजवाडा) यानंा िोभनू हदसते. 

ज्यावरती नक्षीकाम केलेले नसते आहि ज्याला पायाभतू थर नसून जे सरळ जहमनीवर आधारलेले असते. 
(२१४) 

 
जे केवळ मजबूत पाया (सारिे) असते त्याला वीथीपीठ म्हितात. कहिकाकार पीठ 

कंुभपीठासारिे असून तेथे (कंुभाच्या जागी) कहिकेसह असते. (२१५) 
 
वरती व िाली ते कासवाप्रमािे (कूमवपीठाप्रमािे) असून मध्यभागी सुंदर हदसिारी किी असते. 

या सवव पीठामंध्ये वीथी व कसहपीठ ही प्रमुि आहेत. (२१६) 
 
ककवा कूमव (पीठ) हे (सवांत) श्रेष्ठ असून इतर पीठाचंी जरुरीच (मातब्बरीच) काय? हिल्पागंाच्या 

मताप्रमािे, पीठ (मुििालेच्या) चारही बाजंूना असाव.े (२१७) 
 
िालच्या थराच्या दुप्पट उंचीचा कूमवथर असतो व कूमाच्या वरच्या थराची उंची त्याच्या हनम्मे 

असावी, असे िूप मजबूत पीठ चारी बाजंूना बाधंाव.े (२१८) 
 
पीठाहिवाय (प्रासाद बाधंल्यास) प्रासादाची फार मोठी हानी होते. िवेटी तोरिाच्या पढुच्या बाजूस 

दोन गोल पायऱ्या (वृत्तद्वय) करावीयात. (२१९) 
 
या पायऱ्या अधवचदं्राच्या आकाराच्या असून त्याचंी उंची सारिीच असावी. तोरिाच्या दोन्ही बाजंूना 

सुंदर हदसिारी िास्न्द असावी. (२२०) 
 

(यानंतर) िवेटी, िोभादायक हदसिाऱ्या नागस्तंभाचंी (दरवाज्याच्या दोन्ही बाजंूना) स्थापना 
करावी. कभतीच्या उंचीइतकी या िाबंाचंी उंची असून ते तोरिाच्या (रंुदीच्या) एक-चतुथांि (रंुदीचे) 
असतात. (२२१) 
 
िाांबाची माणहती (छायाहचत्र ९ व आकृती ८) 
 

वत्सा, िाबं बाधंावयाची पद्धत मी सागंतो, ती ऐक. िाबं दोन प्रकारचे सागंतात, नागानंी 
भषूहवलेला व कंुभानंी भषूहवलेला. (२२२) 

त्याचं्या (त्या दोघा-ं)मध्ये नागानंी अलंकाहरलेले स्तंभ श्रेष्ठ व कंुभानंी भषूहवलेला स्तंभ गौि 
प्रकारचा समजतात. (कंुभ-स्तम्भात) वरच्या बाजूला कंुभ असतो तसाच िालच्या बाजूला असतो व 
मध्यभागी सुंदर िाबं (िाबंाचा दण्ड) असतो. (२२३) 
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आकृती ८ –– कुां भस्तांभ 

१·२२३ 

 
कंुभाच्या मध्यभागी नेहमीच कळ्या व इतर याचं्यासह सुदंर वलेबुट्टी असते. वास्तूच्या अवयवाचे 

सौंदयव वाढहविारा नागस्तंभ नेहमीच श्रेष्ठ असतो. (२२४) 
 
नागनाहयका धन, धान्य व सौभाग्य हे देिारी असते. कंुभाच्या (कंुभस्तंभाच्या) उंचीचे आडव ेचार 

भाग करावते. (२२५) 
 

दोन भाग िाबंाचा दण्ड असून (प्रत्येकी) एक भाग पाय (पाद) व मस्तक (िीषव) असते. कंुभाच्या 
जागेचे (उंचीत) पाच आडव ेहवभाग करावते, सवांत िाली पाद थर करावा. (२२६) 

 
पहहल्या थराच्या वर कंुभ-थर दोन भाग (उंचीचा) असतो. िालच्या अध्या भागात कंबर (कहट = 

अरंुद भाग) असून वरच्या (अध्या) भागात वलेबटु्टी असते. (२२७) 
 
{िाबंाचा दण्ड दोन भाग असून, पादापासून वरपयंत तो भींतीवर असतो. पादभागात िुद्ध पंच 

कमव कराव.े (२२६) 
प्रथम पाद, नंतर दोन भाग कंुभ, त्याच्या िवेटास वले, त्याच्यावर मण्याचंी माळ, आलम्ब 

(लोंबत्या मोत्याचं्या माळा) वगैरे हे यथायोग्य हनयमापं्रमािे कराव.े (२२७)} 
 
ही पाद तसेच कंुभाची माहहती झाली. पट्टाच्या (डोरीच्या) मध्यभागी वलेबटु्टी असते. वरच्या 

भागात जिी इच्छा असेल त्याप्रमािे रेघा प्रयत्नाने रेिावीयात. (२२८) 
 
मध्यभागी लहानिा आकाराची फंुलानी िोभायमान हदसिारी नागर प्रकारच्या स्त्रीची मूतल असते. 

िालच्या पट्टीवर लता कोरलेली असते. नाग प्रकारच्या िाबंाचें हवभाग वर साहंगतल्याप्रमािे (कंुभ 
प्रकारच्या िाबंाप्रमािे) असतात. (२२९) 
 
नार्स्तांभ 
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िाबंाच्या (सवांत) वरच्या भागावर आलम्ब असतो तो (मोत्याचं्या) तीन माळानंी भषूहवलेला 
असतो. आलम्बाच्या िाली असलेल्या भागात अधवचन्द्राप्रमािे असलेला सपव (सपाची फिा) असतो. 
(२३०) 

 
सपाच्या या फिा सात ककवा पाच असतात. मध्यभागी असलेल्या फिेच्या (दोन्ही) बाजंूना इतर 

फिा असतात. (२३१) 
 
{मधली फिा काहीिी मोठी व बाजंूना असलेल्या फिा लहान असतात. (२३१)} 
 
त्याच्या िाली अधा नाग व अधा मनुष्ट्य अिी अनन्ताची {मध्यभागी महान िषे अनन्त याची} मूतल 

असते. (त्याच्या हातातं) हदवीय नागंर व मुसळ (धारि केलेले) असतात ककवा (दोन्ही हात) नमस्काराच्या 
मुदे्रत (बद्ध अजंहलः) असतात. (२३२) 
 

नागाच्या िरीराच्या िाली दोन ककवा तीन वढेे दािहवतात, मात्र नागाच्या िपेटीचा वढेा 
हनहितपिे (िाबंाच्या) पुढच्या भागी आलेला असतो. (२३३) 
 
कोिकाची माणहती (छायाहचत्र १० अ) 
 

हतच्या (मुििालेच्या) िवेटाला पढेु तसेच बाजूला (चारी कोपऱ्याचं्या जागी) कोिकाचे स्थान 
असते. ते कोिकाच्या जागी असलेले हवभाग, प्रकार तसेच लक्षिे ऐक. (२३४) 

 
(कोिकाच्या) कभतीचा भाग हा कभतीप्रमािे असून त्याचे (उंचीचे) प्रामुख्याने दोन भाग होतात. 

(अध्या उंचीपयंत) बंधनाच्या (थरा-) पयंत जंघा (कभत) असते. (२३५) 
 
िालच्या बाजूला मनोहर व बारीक नक्षी (इत्यादीं) सह पंचकमव कराव.े वरील कभतीचा भाग 

जंघेप्रमािे करावा. (२३६) 
 
कोिकाच्या िालच्या बाजूला असलेल्या पंचकमाच्या थरहवभागाचा अनु्रमम असा : सगळ्यात 

िाली एक भाग िुर, (नंतर) कंुभ व त्यावर पट्टीची जागा असते. (२३७) 
 
कंुभाच्या (घटाच्या) वर असलेली जागा िूप अंतगवमन असल्याने (हनम्नगा) (बारीक) कमरेप्रमािे 

असलेल्या डमरूसारिी असते. त्याच्यावरील भाग बाहेरच्या बाजूस हनगवहमत झालेला असून त्यावर सुंदर 
पट्टी असते. (२३८) 

पट्टीच्या मध्यभागी लाबंीवर मनोहर वलेीची नक्षी असते. पट्टीच्या िालच्या भागी चाफ्याचे सुंदर 
पान असाव.े (२३९) 

 
चाफ्याचे पान (पट्टीच्या) िालच्या बाजूला व हविषेतः कंुभाच्या मध्यभागी असते. पट्टीच्या वर पनु्हा 

कहिकेच्या आकाराची डमरू-भमूी असते. (२४०) 
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या (कहिकेच्या) जागी समान भागाचंा कोिाकार असून त्याच्या पाच भागापंैकी एका भागात 
फिसाच्या कायाची नक्षी करावी. (२४१) 

 
[कहिका थराचे तीन सारिे भाग करून त्यात कहिकेचा पुढे आलेला भाग एक भागाचा असतो या 

पुढे आलेल्या भागाच्या उंचीचे आडव ेपाच भाग करून त्यातील मधल्या एका भागावर फिसाच्या कायाचंी 
नक्षी असते.] 

 
िोल भागाचं्या वर व कहिकेवर (उभ्या) दोन रेघा रेिावीयात आहि त्याचं्यामध्ये अनेक प्रकारच्या 

नक्षींनी वसन्त रेिा भषूवावी. (२४२) 
 
(कोिकाच्या जंघा भागाच्या) वरच्या (पचंकमाच्या वरच्या) भागाच्या अध्या (उंचीचे) चार समभाग 

करावते व रंुदीचे तीन ककवा पाच समभाग करावते. (२४३) 
 
वरच्या अध्या भागातील (रंुदीच्या) मध्यभागाने पहरहमत झालेल्या भागी एका िालोिाल एक 

पंचकमाचे थर हवभाग करतात. (२४४) 
 
[कोिकाच्या पायथ्यापािी प्रथम पंचकमव केले. त्यानंतर कोिकाच्या उंचीच्या िालच्या एक-

चतुथांि भागात, कोिकाच्या रंुदीच्या मध्यभागील एक-तृतीयािं भागात, हततक्या रंुदीचे पनु्हा पंचकमव 
िोदतात. छायाहचत्र १० अ पहा.] 

 
कोिकाच्या हनर्तमतीतील कौिल्याची व त्याच्या हनरहनराळ्या हवभागाचं्या स्वरूपाची अिी माहहती 

हदली. िुराच्या जागी वज्रिीषात (अलसा-) नाहयका तसेच नस्न्दका असते. (२४५) 
 
आता (कोिकाच्या) कभतीच्या भागाची माहहती ऐक. हतच्या मध्यभागी वलेींची नक्षी असते. त्याच्या 

इतर (म्हिजे बाजंूच्या) भागी रेघा व फुले िोदलेली असतात. (२४६) 
 
कभतीच्या पायापासून हतच्या िवेटापयंत करावयाची कामे साहंगतली. कोिकाचें प्रकार व 

त्याचं्यावरील सुंदर नक्षींचे भेदही साहंगतले. (२४७) 
 
अनथग िाांबाची माणहती (छायाहचत्र १० अ) 
 

कभतीच्या आकाराप्रमािे, हतच्या उंचीइतका, त्याच्या हििरापयंत असलेल्या अनथव पागाची माहहती 
सागंतो ती ऐक. (२४८) 

[अनथव िाबंाच्या वरच्या बाजूला लहान हििराकृती कोरलेल्या असतात, त्या हििराचंा उल् लेि 
येथे आला आहे.] 

 
अनथव पागाच्या लाबंीचे तीन व रंुदीचे चार (समान) भाग करावते. (लाबंीच्या) मध्यभागी जेवीहढा 

कोनाड्ाचा भाग (हनिाभाग) असेल तेवीहढे बदु्धीमान हिल्पीने तीन भाग करावते. (२४९) 
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[अनथव पागाच्या लाबंीच्या एक-तृतीयािं लाबंीचा (उंचीचा) कोनाडा करावा.] 
 
वरती हििर भाग असून त्याच्या िाली मध्यभागी (कोनाड्ाचा) मोकळा भाग (गवीहर) असतो. 

िाली व बाजंूना रेघा असलेले असे हे सुंदर घर (कोनाडा) करावे. (२५०) 
 
(सवांत) िालच्या भागी (रंुदीच्या) तीन भागातं पंचकमव काळजीपूववक कराव.े जंघेच्या (रंुदीच्या) 

एका भागाची हनिा (मोकळा कोनाडा) असते, (व त्याच्या दोन्ही बाजंूना उरलेल्या दोन भागाचें) दोन िाबं 
असून त्याचं्यावर वलेींची नक्षी असते. (२५१) 

 
(कोनाड्ाच्या) वरती त्याचप्रमािे वलेी असलेली पट्टी िोदावी. त्याच्यावरती हििराचा भाग 

असून तो नेहमी डमरू-भमूीच्या आकाराचा असतो. (२५२) 
 
[हििराचा भाग अनथव िाबंाच्या वरपयंत गेलेला असतो.] 
 
त्याच्यावरती पट्टीच्या स्वरूपात वसन्त व वल्लभी कोरलेले असतात. वसतंाच्या हवभागा इतक्याच 

हवभागाने वरती हििराची योजना करावी. (२५३) 
 
[वसन्त = पाने, फुले याचें नक्षीकाम. वल् लभी = वलेबटु्टीची नक्षी.] 
 
तेथे वरच्या बाजूला वळलेल्या कमळाच्या पाकळ्या िोदावीयात. त्याच्यावर वसन्त इत्यादी 

कोरलेली व समान हवभागाची सुंदर पट्टी िोदावी. (२५४) 
 
त्याच्यावरती कभतीच्या भागावर वज्रमस्तक कोराव.े मध्यभागी जेथे कोनाडा (हनिागहृ) आहे तेथे 

मूतल वगैरेंची स्थापना करावी. (२५५) 
 
हे (अनथव-) बंधाचे हनरहनराळे हवभाग आहेत. (आता) अत्यंत गुप् त माहहती ऐक. हद् पाल ककवा 

महाहवद्या-बन्ध या नावाने ती (माहहती) साहंगतली जाते. (२५६) 
 
आवरि देवता (छायाहचत्र १० आ) 
 

हवष्ट्िूच्या मंहदरात इन्द्र इत्यादी हद् पाल (या कोनाड्ात) असतात. हिवमंहदरात भरैव मूतल 
असावी व चंडीच्या घरात भरैवी असते. (२५७) 

 
आता प्रामुख्याने िक्तीच्या घरासाठी उत्कृष्ट अिी महाहवद्या इत्यादींची यंते्र व त्याचं्या अनुसार 

मूतींची माहहती सागंतो. (२५८) 
 
देिाच्या भेदाप्रमािे व (त्या त्या) देिाच्या आवडीप्रमािे (प्रचलीत िास्त्राप्रमािे) अनथातील सुंदर 

अिा कोष्ठात (कोनाड्ात) महाहवद्या, गौरी इत्यादी (ककवा) दहा मातृका याचंी स्थापना करावी. (२५९) 
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आता हे महायंत्र व त्यानुसार मूतल तयार करण्याची पद्धती, हे चािाक्ष (हिष्ट्या) ऐक. या एकाच 
यंत्राच्या हवभागानंी (सवव प्रकारच्या) मूतल करावीयात. (२६०) 
 
िक्ततयांि (छायाहचत्र १० आ, इ, ई व आकृती ९) 
 

तेथील तयार केलेल्या हनिागृहाच्या मापाची हिला घेऊन हतच्यावर हनरहनराळ्या िक्तींच्या 
मूतलसाठी हे महायंत्र साहंगतलेल्या पद्धतीने आिाव.े (२६१) 

 
या यंत्राच्या सहाय्याने कात्यायनी, िूली, उग्रा, चण्डा, हवभीहषिी या नावाचं्या (व) भयंकर 

नवदुगा करावीयात. (२६२) 
 

 
आकृती ९–– िक्तत यांि 

१·२६१–२६८ 

 
चौरस ककवा आयत जिी (कोष्ठात) जागा असेल त्याप्रमािे आिून त्याचे {रंुदी व लाबंीचे तीन 

(तीन) रेघानंी (चार, चार) हवभाग करावते.} (२६३) 
 

उंची आहि रंुदी याचं्यात अिा रेघा आिावीयात की सारख्या (रंुदीचे व लाबंीचे) भाग होतील. 
िवेटले चारी कोपरे हवभागिाऱ्या रेघा (किव) आिावीयात. (२६४) 

 
त्यामुळे छेदकबदू तसेच मध्यभागील मध्यकबदू हे जोडले जातात. मध्यभागील लाबंीची रेघ ही 

दुसऱ्या आडवीया रेघेला स्पिव करिारी असते. (?) (२६५) 
प्रत्येक रेघेपािी दोन-दोन रेघानंी पुन्हा हवभाग पाडावते. डावीया व उजवीया तसेच िालच्या व 

वरच्या कोपऱ्यानंा हवभागिाऱ्या रेघा (किव) आिावते. (२६६) 
 
[श्लोक २६५ व २६६ चा एकूि अथव असा की चौरसाचे ककवा आयताचे किव काढावते व तसेच 

प्रत्येक लहान हवभागाचेंही दोन्ही किव आिावते.] 
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या सवव रेघा आिून वगेळे वगेळे हवभाग केल्यानंतर िालच्या (वरच्या, हस्तहलहित १ प्रमािे) 
छेदकबदूपासून आडवीया मध्य रेघेपयंत. (२६७) 

 
या वरच्या हनम्म्या भागातं दोन्ही कडेच्या रेषानंा स्पिव करील असे अधववतुवळ आिाव.े िालच्या 

आहि वरच्या भागी चार हत्रकोि असतात. (२६८) 
 
हनम्म्या हत्रकोिाचं्या मध्यभागी दहा मातृगि असून त्याचं्यावरती मध्यभागी अधववतुवळाकृती हनम्मे 

तोरि असते. (२६९) 
 
वरच्या हत्रकोिातंील मध्यभागी अलंकाहरलेले मस्तक असते. दुसऱ्या कबदूपयंत गळ्याचा भाग 

भषूवावा, (२७०) 
 
व हतसऱ्या मध्य कबदूपािी नाभीचे स्थान सागंतात. तेथून िालच्या बाजूला नेहमी पायाचंी स्थापना 

करावी. (२७१) 
 
त्या (यतं्राच्या) अनुसाराने मूतलचे अनेक हात िाली हतसऱ्या आडवीया रेघेपयंत व दोन उभ्या 

रेघाचं्या मध्ये करावते. (२७२) 
 
हवद्वान हिल्पीने चार हाताचंी, क् वहचत दहा हात असलेली, दोन हाताचंी ककवा (कधी कधी) आठ 

हाताचंी मूतल करावी. (२७३) 
 
(मधल्या दोन आयताकार हवभागामंध्ये असलेले) वरचे हात छाती व िादें याचं्या रेषेत असावते; 

पुढचे हात व तळव ेवरती असलेल्या वतुवळाकृती रेघेला स्पिव करिारे असावते. (२७४) 
 
जसे ध्यान (–श्लोक) असेल तिीच मूतल, जिी िास्त्राला सम्मत व िास्त्रात साहंगतली असेल तिी 

करावी. (नाहीतर) मूतल दोषपूिव होऊन ती नािदायक व हवघ्नकतल होते. (२७५) 
 
आता मी (मूतलच्या) िालच्या भागाची माहहती सागंतो ती ऐक. आसने हनरहनराळ्या प्रकारची 

असून ती रेघानंा अनुसरून करावीत. (२७६) 
 
पायाचें भाग रेघाहंिवाय (रेघानंा न अनुसरून) कदापीही करू नयेत. असे हे यंत्राचे हवभाग असून 

(त्याच्या सहाय्याने) हनरहनराळ्या प्रकारच्या गौरी आहि इतर (देवींच्या मूतल) करावीयात. (२७७) 
 
उभ्या मूती 
 

काठीप्रमािे (ताठ) उभ्या मतूलच्या पायाचंी ठेवि किी असावी ते ऐक. एक पाय लाबंीत सरळ (-
सोट) असून दुसरा काहंींसा हतरपा असतो. (२७८) 
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हनयमापं्रमािे, एक पाय मध्यभागी ठेवावा व दुसरा पाय वाकलेला व हनरहनराळ्या भागामंध्ये 
(वाकामंध्ये) असावा. (२७९) 

 
(बसलेल्या) मूतलचे दोन्ही पाय (आडवीया) रेघानंा जास्तीत जास्त अनुसरून असावते. मूतलच्या 

आसनापयंत सुंदर कमळ कोराव.े (२८०) 
 
बसलेल्या स्वरूपाच्या मूतलसाठी मनोहर पीठ कराव.े देवता ज्या स्वरूपाची असेल (ते 

दािहविारे)वाहन िाली दािवाव.े (२८१) 
 
[गौरीसाठी बलै, कुमारीसाठी मोर इत्यादी वाहन दािवाव.े] 
 
वाहनाच्या स्वरूपाची मूतल मध्यरेषेवर असावी. (डोक्यावरील) हकरीट, (कानातंील) कंुडले (व 

गळ्यातील) हार हे सुंदर व मनोहर असावते. (२८२) 
 
(मूतलवरील) वसे्त्र व दाहगने ही प्रफुल् ल हदसतील अिी हछन् नीने कोरावीत. प्रासादाला अनुरूप 

होईल अिी ही मूतल करावी. {ही मूतल वलेींनी व इतर नक्षींनी सजवावी.}(२८३) 
 
वेलबुट्टीच्या नक्षींचे (वल् लभींचे) णनरणनराळे प्रकार (छायाहचत्र १४ व १५) 
 

फुले असलेल्या वलेींच्या महान वल् लभी इत्यादी, तसेच वल् लभींचे प्रकार, त्याचें हनरहनराळे आकार 
व त्यामधील अंतर (याचंी माहहती) ऐक. (२८४) 

 
या नक्षी कोित्या स्वरूपाच्या यंत्राच्या सहाय्याने केल्या असता सुिाने (कष्ट न पडता) कोरता 

येतात (याचंी माहहती ऐक). कंुहचता, लता, हंसा, वत्तुवला तसेच आगमा, (२८५) 
 
रहतकेरा, सगुम्फा व कुहटला, समभाहगका, पल् लवा, कहलयुक्ता व मेघा असे ११ (नक्षींचे प्रकार) 

साहंगतले आहेत. (२८६) 
 
अनु्रममाने एकेक (प्रकारासाठी) लागिाऱ्या यंत्राची, वगेळ्या वगेळ्या आकृतींनी, आििीची 

(माहहती) सागंतो. हिल्पीने (त्या नक्षी त्या त्या) यंत्राला अनुसरून कोरावीयात. (२८७) 
 
कुक् चता 
 

आता वलेींचे प्रकार, त्याचें वैहिष्ट्य, रेघा तसेच सपाट जागेवर दंडाप्रमािे उभ्या ककवा 
(आडवीया)पट्टीवर ही नक्षी काढावयाची (माहहती) ऐक. (२८८) 

 
ज्या जागेवर वले कोरावयाची तेथे ती हतरपी (वर चढती ककवा िाली उतरती) असू नये. 

(यासाठी) प्रथम हिलेच्या मध्यभागावर हतच्या लाबंीवर रेघ (समहमती अक्ष रेघ) आिावी. (२८९) 
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लाबंीवर तसेच रंुदीवर (सारख्या अंतरावर) रेघा आिावीयात व त्यानंतर पाने कोरावीत. पाने 
नेहमी जोडीने असून त्याचें देठ व्रमाकार असावते. (२९०) 

 
कुस्ञ् चता प्रकारच्या वलेबुट्टीच्या नक्षींचे प्रकार पहािाऱ्यास आनंद देिारे असतात. प्रत्येक पानाच्या 

पुढच्या भागापािी देठ असतो. व त्यावरील अध्या भागात पाने असतात. (२९१) 
 
(प्रासादाच्या) कभतीच्या अवयवावर कुस्ञ् चता लता ही सवोत्कृष्ट (नक्षी) असते. उत्कृष्ट, सुंदर व 

वसंत (भागी) असिारी ‘हंसलता’ ऐक. (२९२) 
 
हांसा 
 

कठीि व सूक्ष्म किानंी बनलेल्या दगडावर हंसाची आकृती कोरावी. सुंदर हंस नेहमीच पानाच्या 
आकाराप्रमािे िपेटी असलेला कोरावा. (२९३) 

 
आयताकार चौकटीत हंसाचे िरीर पुढच्या बाजूस असून पानाचें अलंकरि असलेला भाग (मागे) 

असावा. यास हंस असे म्हितात. (२९४) 
 
दोन्ही पिं व पाठीमागील बाजू डोक्याच्या (वरच्या) बाजूला जािारे असे व्रमाकार असतात. ते 

वलेीच्या पानाचं्या आकाराचे असून (हंसाच्या) डोक्याच्या तसेच मानेच्या वर जातील असे असावते. (२९५) 
 
वतुगला 
 

हनयमानुसार िोदलेल्या वतुवला (नक्षीची) लक्षिे ऐक. चौरसाकृती जागेवर वतुवळाकृती देठ 
िोदावते. (२९६) 

 
देठ वतुवळाकृती रेघानंा अनुसरून काढावते व मध्यभागी पाने असावीत. प्रत्येक कोपऱ्यापािी 

कळीच्या स्वरूपाच्या रेघा िोदावीयात. (२९७) 
 
ही वतुवळाकार उत्कृष्ट व िोभादायक वलेबटु्टी नेहमीच श्रेष्ठ असते. लाबंट जागेसाठी ती उत्कृष्ट 

असून जंघेच्या मनोहर अलंकरिाथव (योग्य) असते. (२९८) 
 
आर्मा 
 

प्रथम जागा सारख्या चौरसाकृतींमध्ये आिावी. एका (चौरसात) वतुवळ, दुसऱ्यात (वरच्या ककवा 
िजेारच्या) त्याच जागे इतका चौरस (असे एकावर एक ककवा िजेारी एक) हनयमाप्रमािे कोराव.े (२९९) 

 
नुकत्याच अंकुरलेल्या पानापं्रमािे, मोहरीच्या पानापं्रमािे, वरच्या जागेत पाने असावीत. आगमा 

(प्रकारची नक्षी) जाघेंला भषूहवण्यासाठी (योग्य असते). (३००) 
 



 
अनुक्रमणिका 

रणतकेरा 
 

वरच्या बाजूस हििराकडे जािाऱ्या, आयताकार जागेच्या मध्यापािी, प्रत्येक मजल्याच्या 
तळापािी (प्रत्येक आडवीया रेघेपािी) दोन (लहान) वतुवळे कोरावीत. (३०१) 

 
[प्रत्येक आडवीया रेघेच्या डावीया बाजूस िाली व उजवीया बाजूस वरती वतुवळे कोरावीत.] 

 
लंब आयताकार (लाबंी रंुदीच्या १½पटी पेक्षा जास्त) जागेवर, हनयमाप्रमािे, प्रथम वतुवळाकार 

आकार देऊन नंतर व्रमाकार तळाच्या (पीठाच्या) बाजूला, िालच्या बाजूला आिावा, वरच्या बाजूला 
जािारे व्रमाकार वाढत जातात. (३०२) 

 
लाबंट आकाराची दोन पाने या वतुवळाला स्पिव करिारी असतात, जागेच्या िालच्या भागाकडे 

वळलेल्या या पानाचंी टोके (अग्र) आतमध्ये वळलेली (अिी व्रमाकर) असतात. (३०३) 
 
[ही पाने िालच्या बाजूला आकंुहचत होिारी व वरच्या बाजूला मोठी होत जािारी असतात.] 
 
(ही व्रमाकार पाने) तीन ककवा पाच रेघामंध्ये पाचदा हवभागलेली असतात. रहतकेरा प्रकारची 

वलेबुट्टी जंघेसाठी ककवा कभतीच्या अलंकरिाथव श्रेष्ठ समजतात. (३०४) 
 
रु्र्म्फना (ककवा सगुंफा). 
 

(हदलेल्या लाबंट जागेचे) सारख्या (पानानंी केलेल्या) वतुवळाकृतींनी भाग पाडून त्यांच्या मध्ये गंुफे 
प्रमािे िोलवा असतो, त्या गंुफेच्या जागी वानरी, डुकरीि तसेच वाघ, कसह, हत्ती व इतर पिु, पक्षी, हरीि 
इत्यादी हनपुि हिल्पीने कोरावते. (हे प्रािी ककवा पक्षी) गंुफेतून बाहेर जिू काही उडी घेत आहेत असे 
दािवावते. (३०५, ३०६) 

असा हा (वलेबुट्टीचा) संगुफा नावाचा प्रकार असून ती (नक्षी) कळ्या व पाने यानंी सुिोहभत 
करावी. 
 
कुणिला 
 

आयताकार असलेल्या जागी रंुदीकडून ती अहधक आयताकार (लंब आयताकार) करावी. (३०७) 
[रंुदीचे लाबंीने हवभाग पाडून अहधक लाबंट आयताकार करावते.] 
 
कंुभाच्या जागी (लतेचे) देठ लाबंीच्या दृष्टीने गंुडाळल्यासारिे {सापाच्या मागाच्या 

आकृतीप्रमािे} व्रमाकार दािवावते. तेवीहा व्रमाकार असलेल्या (देठ सदृि) रेघेच्या (दोन्ही बाजूस) 
मनोहर (पाने) कोरावीत. (३०८) 

 
[देठाच्या दोन्ही बाजूना सुंदर पाने इत्यादी कोरावीत.] 
 



 
अनुक्रमणिका 

(त्या व्रमाकाराचं्या) मध्यभागी िोभनू हदसतील अिी फुले, कळ्या इत्यादी कोरावीत. 
 
समभाणर्का 
 

कुस्ञ् चता व वतुवला प्रकारची नक्षी याचं्या हमश्रिाने (ही नक्षी) केलेली असून ती सारख्या भागात व 
सारख्या अनु्रममाने असते. (३०९) 

 
ही समभाहगका (वलेबटु्टी) प्रख्यात असून जंघा व कभतीवर सुंदर हदसते. 

 
पल् लवा 
 

अरंुद (आयताकार) जागेचे कवचवाच्या पायाच्या आकाराप्रमािे (हवभाजन) कराव.े (३१०) 
 
नवीन पानाचं्या आकृती वसन्तपट्टीच्या भागात कोरावीयात. जेवीहा हतला देठ नसतात आहि {पाने 

एकमेकापासून वगेळी वगेळी कोरलेली असतात} तेवीहा पद्मपीठाच्या आतल्या भागी (उंचीच्या मध्यभागी) 
(३११) 

 
ही पल् लवा (प्रकारची) वलेबटु्टी हिल्प िास्त्राच्या मताने उत्कृष्ट असते. 

 
कणलकायुतता 
 

सारिी रंुदी असलेल्या (लाबंट आकाराच्या) जागेचे सारख्या चौरसात हवभाग करावते. (३१२) 
 
कळीसह एकाच हदिकेडे वळलेले देठ कोरावते. जेथे पाने िोभनू हदसत नाहीत तेथे पल् लवा 

(वलेबटु्टीप्रमािे) कळ्या काढावीयात. (३१३) 
ही मनोरम कहलयुक्ता नावंाची (वलेबटु्टी) प्रख्यात आहे. 

 
मेघा (ढर्ाांप्रमािे) 
 

जागेच्या रंुदीवर सारख्या अतंरावर हतरप्या रेघा आिावीयात. (३१४) 
वरच्या बाजूला जािाऱ्या या रेघा पल् लवाच्या (वलेबटु्टीच्या) आकराप्रमािे करावीयात. मात्र फक्त 

वरच्या बाजूस ही पाने (पल् लवाः) वळलेली (कुस्ञ् चता) असतात. (३१५) 
 
त्याचं्या (पल् लवाचं्या) टोकाकडील भागात ढगाचं्या आकृती कोरावीयात. वसन्तावरती ही 

(वलेबटु्टी) फार िोभनू हदसते. हनरहनराळ्या प्रकारच्या अलंकरिाच्या कामासाठी हे वलेबुट्टीचे प्रकार 
असतात. (३१६) 
 
फुलाांची नक्षी (छायाहचत्र १६ अ, आ) 
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फुलाचं्या सुंदर नक्षींचे जे चार प्रकार सागंतात ते ऐक : रंहगिी, चातुकी आहि पंकज (कमळ) 
तसेच उत्पल (रात्र कमळ). (३१७) 

 
फुलाचें हे चार प्रकार पट्टीचे काम करताना वापरावते; दरवाजा, तोरि याचं्या मध्यभागी ककवा 

कोनाड्ाच्या जागी ते सुंदर हदसतात. (३१८) 
 
पट्टीप्रमािे (लाबं, हनरंुद) असलेल्या जागी, सपाट पृष्ठभागावर (सारख्या हवभागाच्या) 

चौरसाकृतीत चािाक्ष (हिल्पीने) हवहधपूववक मनोहर अिी फुलाचंी रागं कोरावी. (३१९) 
 
रांर्िी 
 

मध्यभागी कर्तिका असून वतुवळाच्या आकाराचे केसर दािवावते. चारी हदिानंा िोदल्यानंतर 
त्याचं्या िवेटी चार पाकळ्या (दन्त) कोरावीयात. (३२०) 

 
ही फुले रंहगिीच्या फुलाप्रमािे हदसतील अिी अत्यतं प्रयत्नाने करावीत. 

 
चातुकी (उघड्या डोळयाांप्रमािे) 
 

पट्टीच्या (लाबं व हनरंुद) आकारच्या जागी आयताकार हवभाग कोरून (३२१) 
 
या जागेच्या प्रत्येक (बाजंूना) मध्यभागी हवभागाव े व त्याच्या (आयताकार जागेच्या) मध्यभागी 

कर्तिका रेिावी. या चौकोनी के्षत्राच्या कोपऱ्यापंािी हतरप्या रेघा आिावीयात. (३२२) 
 
त्या जागी डोळ्याच्या आकाराचे (समभजु) चौकोनी के्षत्र तयार होते. त्याच्या (चौकोनी के्षत्राच्या) 

वर व िाली तीन रेघानंी हत्रकोि हमळतात. (३२३) 
सवव रेघा व प्रत्येक कोपऱ्यापािी असलेल्या रेघा दोन तीन असतात. अिा प्रकारची चातुहकमाळा 

असून ती सवांना आनंद देिारी असते. (३२४) 
 
पांकजा (कमळ) 
 

जागा अरंुद अथवा रंुद असो हतचे समभागातील चौरसामंध्ये हवभाग करावते. मध्यभागी, त्याच्या 
केन्द्रस्थानी, वतुवळाच्या आकाराची श्रेष्ठ व सुंदर अिी कर्तिका असावी. (३२५) 

 
कर्तिकेच्या (बाहेरच्या भागाचे पाकळ्यासंाठी) पाच ककवा आठ सारिे भाग पाडावते, ककवा दहा 

आहि बारा आरा असावीयात. याला कमलमाला म्हितात. (३२६) 
 
पाकळ्या हनरहनराळ्या प्रकारच्या करतात. काहंीं वळेेला त्याचं्यातं िोलवा असतो. काही 

हिल्पिास्त्राच्या मताप्रमािे पुष्ट्कळदा कमळ कोराव.े (३२७) 
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[बहुधा याचा अथव वर पुष्ट्कळ हठकािी असा केला आहे. कमळाचे हवहवध प्रकार असाही बहुधा या 
िब्दाचा अथव होऊ िकेल. इंग्रजी भाषातंरातं कमळाप्रमािे ही फुले असावी असा जो अथव हदला आहे तो 
योग्य वाटत नाही.] 
 
उत्पला (राि-कमळ) 
 

पूवल साहंगतलेल्या आकाराच्या जागेच्या मध्यभागी कर्तिका कोरावी. हतच्या बाहेरच्या भागी 
सारख्या हवभागानंा तीन समकेन्द्री वतुवळे जिी इच्छा असेल त्याप्रमािे आिावीत. (३२८) 

 
या वतुवळाचं्या मधल्या अंतराच्या जागी लहान लहान मनोरम हनरहनराळ्या आकाराच्या व (आतून 

बाहेरच्या बाजूस) ्रममाने वाढत जािाऱ्या पाकळ्या कोरावीयात. (३२९) 
 
[्रममाने वाढत जािाऱ्या पाकळ्या म्हिजे आतल्या दोन वतुवळातंील पाकळ्या लहान आकाराच्या 

त्याच्या नंतरच्या मोठ्या वीयासाचं्या वतुवळांच्या जागेतील पाकळ्या काहीिा मोठ्या आकाराच्या व 
त्यानंतरच्या वतुवळाचं्या जागेतील पाकळ्या त्याहून मोठ्या अिा कोरावीयात. तेवीहा समकें द्री वतुवळामंधल्या 
जागा सारख्या रंुदीच्या नसून जसजसे कर्तिकेपासून बाहेर जाऊ तिी ही रंुदी वाढत जाईल अिा रीतीने 
वतुवळे आिावयास हवीत.] 

 
(चौरसाकृती चौकट व सवात बाहेरील वतुवळ याचं्या मध्ये असलेली) वरच्या भागी जी हत्रकोिी 

जागा तेथे नेहमी किीसह (कबदूसह) पानाची आकृती रेिावी. चािाक्ष हिल्पींनी ही सुंदर उत्पला, लहान 
फुले, रेिावीत. (३३०) 

 
सवव संधींच्या जागा या ्रममाने अलंकारानंी भषूवावीयात. अलंकारानंी िोभादायक न केलेली वास्तू 

मध्यम स्वरूपाची गितात. (३३१) 
 
(या उलट) सवव अंगोपागं भषूहवलेले असतील तर हनहितच ती वास्तू उत्तम समजतात. 

भषूिाहंिवाय प्रासाद असेल तर तो िात्रीने अधम प्रकारचा होतो.(३३२) 
 
हिल्पिास्त्रानुसार केवळ हिल्पाच्या प्रकाराने मण्डप तसेत पोटल [हटप्पिी पहा] ही उत्तम वास्तू (गहृ) 

साहंगतली जातात. (३३३) 
 
[हिल्पसारिीत वास्तूचे दोन प्रकार हदले आहेत: १४ प्रकारची देवालये व आठ प्रकारच्या साधारि 

इमारती. त्याचं्यामध्ये मण्डप व पोटल याचंा उल् लेि आहे. मंडपाला चार, आठ ककवा बारा िाबं असून वर 
वर रंुदीने कमी होत जािारे हििर असते. त्याला साधारिातः कभती नसतात.) पोटलाला कभती असतात 
िाबं नसतात व घुमटाकार हििर असते.] 
 
घर (मुििाला) इत्यादी हवभागाचंी माहहती-(मुििालेचा अनुराह) (छायाहचत्र ८ इ व ३० इ) 
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येथे घर (मुििाला) वगैरे हवभागाचंी माहहती सागंतो ती ऐक. अनथाच्या बाजूच्या भागात, 
त्याचप्रमािे (मुििालेच्या) बाजूच्या भागात जी जागा असते ती या जागेची सीमा, ऐक. येथे िाबंाची 
आकृती असावी. याची रंुदी कोिकाच्या रंुदीच्या हनम्मी असते. (३३४, ३३५) 

 
कोिकाच्या (रंुदीचे) दोन हवभाग केले असता दीड भाग रंुदी त्याची (कोिकाची) असते व अधा 

भाग रंुदी अनुराहाची असते. हा प्रासादाचा उत्तम तलच्छन्द (मंडल) आहे. (३३६) 
 
(अनथाच्या) िास्न्दच्या नंतर (िवेटी) असलेल्या जागी (जो िाबं असतो) त्यास (अनु-) राहपाग 

म्हितात. अनुराहाची जी उंची तीचे पाच हवभाग करावते. (३३७) 
 
लाबंीच्या मध्यभागी तसेच रंुदीच्या मध्यभागी तीन भाग पाडावते. हा प्रहसद्ध जंघाचा भाग असून 

त्याच्या दोन्ही बाजंूना सुंदर अिा दोन रेघा आिावीयात. (३३८) 
 
(उंचीच्या) मध्यभागील दोन भागाचंी जंघा असते. तळापासच्या दोन भागातं पचंकमव असते. 

हिल्पीने कुठलीही िकंा न बाळगता पूवल साहंगतल्याप्रमािे भाग पाडावते. (३३९) 
 
[पूवल म्हिजे श्लोक २३७ व त्यापढेु यात हदलेली माहहती.] 
 
सवात वरच्या भागातील अध्या उंचीत पाद व कंुभ (थर असावा.) सुंदर किी, वसन्त (तेथे) 

कोरावते व त्याचं्यावर पहट्टका असावी. (३४०) 
 
वरच्या भागी तसेच मध्यभागी लाबंट आकाराची लहानिी पहट्टका असावी. जंघेच्या तीन भागापंकैी 

(मधला) एक भाग रंुदीची ही पहट्टका वरच्या बाजूला असावी. (३४१) 
 
(या पट्टीच्या) दोन्ही बाजंूना भारकेन्द्राहधप व त्याचें गि कोरावते. दोन्ही जागी असलेल्या त्याचंी 

मुिे परस्पर हवरुद्ध हदिानंा करावीत. (३४२) 
त्याचं्या दोन्ही बाजंूना भार-भरैवाचं्या (मूतल) िोदावीयात. 

 
भारकेन्द्राणधपाांची माणहती (छायाहचत्र १६ इ, ई) 
 

प्रमुि भरैवाची माहहती ऐक. तो हिल्पाच्या कामासाठी (हनरहनराळ्या भागासंाठी) उत्तम असतो. 
भाराचे रक्षिासाठी असलेल्या या देवतेचे अनेक प्रकार प्रहसद्ध आहेत. (३४३) 

 
दोन ककवा फक्त एक, मानवाच्या आकृतीप्रमािे असलेला भरैव ककवा कसहस्वरुपातील अथवा 

हवरलाच्या आकृतीप्रमािे असतो. (३४४) 
 
कधी  कधी तो अिा हवहचत्र आकृतीचा करतात की त्यामुळे त्याच्या हवषयी कुतूहल हनमाि होते. 

िास्त्रात हदल्याप्रमािे लक्षिे असलेले असे हे पाच प्रकार आहेत. (३४५) 
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{जिू काही सवव वजन हातावंर पेलले आहे अिी मतूल करावी.} 
 
वजन वाहून नेिारी अिी ही मूतल असल्याने हतला भारवाहहका म्हितात. पट्टीच्या दोन्ही बाजंूना 

कुक् कुटासनातं (उकीडवी) बसलेली ही मूतल असते. (३४६) 
 
युर्ला (जोडी) 
 

जिू काही वजन मजबूतपिे तोलून धरले आहे अिा रीतीने वरती दोन्ही हाताचंी ठेवि असावी. 
दगडावरती एका कोपऱ्यापासून दुसऱ्या कोपऱ्यापयंत जातील अिा रेघा आिावीयात. (३४७) 

 
वरच्या (बाजूला) असलेल्या हत्रकोिाच्या भागी मस्तक असाव.े तसेच पोट मध्यभागी असून 

बालकाप्रमािे पाय (आिूड) असावते. (३४८) 
 
वरच्या बाजूला दोन्ही हात असून त्याचें तळव ेवरच्या (आडवीया) रेघेला अनुसरून असतात. ही 

जोडी उत्कृष्ट असून वजन तोलून धरण्यासाठी उत्तम असते. (३४९) 
 
एक कहनष्ठ पध्दहत म्हिजे एकच मूतल बनहवतात, ती ऐक. हनयमाप्रमािे पाषािाच्या अवयवाच्या 

(पृष्ठभागाच्या) मध्यभागी किव (छेद-रेिा) आिावते. (३५०) 
 
(किांच्या) छेदकबदूतून जाईल अिी मध्यभागी उभी रेघ आिावी. (त्या रेघेच्या) उजवीकडील 

जागेत उत्तम (भवीय) चेहरा कोरावा. (३५१) 
 
िालच्या (आडवीया) रेघे पासून मध्यभागापयंत असा कहटप्रदेि असावा. वीरासनातं मूतल असून 

जिू ती उडत आहे अिी दािवावी. (३५२) 
 
उजवीया रेघेजवळील जागेपािी सुिोहभत (उजवीया) पायाचा भाग असावा. डावा हात (कोपरा 

डावीया पायाच्या) घोया जवळ असावा. हे हात वरच्या भागी काठी प्रमािे (ताठ) असावते. (३५३) 
 
श्रेष्ठ अिी एक (भरैवाची मूतल) अिी स्थापावी. त्याच्या डोक्यावर गंधवाप्रमािे कुरळे केस 

दािवावते. कसहाच्या आकृतीप्रमािे असलेली भारवाहकाची मूतल सागंतो ती ऐक. (३५४) 
 
कसह (छायाहचत्र १७) 
 

वज्रमस्तकात असते तसे पट्टीच्या जागी कसहाचे मुि कराव.े तसेच पट्टीच्या मध्यभागी तीन आलम्ब 
करावते. (३५५) 

 
पट्टीच्या जवळ बाजूच्या कोपऱ्यापंासून दोन हतरप्या रेघा आिल्यानंतर पट्टीच्या जागेमध्ये 

कसहासाठीची जागा साहंगतली जाते. (३५६) 
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(अिा रीतीने) हमळालेल्या जागी नेहमी लाबंट आकाराचे कसह करतात. कसहाच्या िालच्या 
(हरकाम्या) जागेत रौद्र मूतल (लढवय्याची) असावी. (३५७) 

 
हिल्पिास्त्राला अनुसरून िाबंावरती ही मूतल िोदावी. पूवलच्याच आकाराच्या केलेल्या जागेत 

बाजंूना (उलट सुलट) अिा हत्रकोिाकृती आिावीयात. (३५८) 
 
णवराला (ककवा णवराज) 
 

या तयार केलेल्या (हत्रकोिाकृती) जागेत उत्तम हवराजाची (कसहाचे डोके असलेल्या हवरालाची) 
स्थापना करावी. त्याचं्या जोडापािी असिाऱ्या जागेतील अंतरात िोभादायक अिी कर्तिका करावी. 
(३५९) 

 
घराच्या आतल्या बाजूला असलेले हे ‘हवराजभार’ आहेत. या कल्पना केलेल्या रेघावंर 

हनरहनराळ्या आकाराचें कुतूहल (प्रकारचे भारवाहक) करतात. (३६०) 
 
कौतूहल [णिप्पिी पहा] (छायाहचत्र १७ अ व १८) 
 

डोके हत्तीचे व िरीर कसहाचे तसेत काही वळेा डोके हरीिाचे (मािसाचे) असते व किगासह सुंदर 
हदसिारा िादूवल (वाघ) असतो. (३६१) 

 
हा कौतूहल नक्षीचा प्रकार असून त्याचे अनेक प्रकार असतात. बदु्धीमान हिल्पीने (अिा) अनेक 

अलंकारानंी प्रासाद भषूवावा. (३६२) 
 
[हिल्पसारिी प्रमािे कौतूहल हे िाली हदलेल्या पाच प्राण्याहंमळून होते. हत्ती, कसह, हरीि, 

मािूस व मकर. 
हत्तीचे डोके व कसहाचे िरीर हमळून र्जकसह होतो. मनुष्ट्याचे डोके व कसहाचे िरीर हमळून 

नरणवराल होतो. 
 
हरीिाची किगे असलेला कसह म्हिजे मृर्णवराल. वरचा भाग मनुष्ट्याचा व िालचा भाग 

मकराप्रमािे असलेल्या आकृतीलाही नारणवराल म्हितात. चेहरा कसहाचा व तोंड आहि िरीर मकराचे 
हमळून कसहमकराकृती होते.] 

 
अगोदरच्या अध्यायात साहंगतल्याप्रमािे मुििालेच्या अवयवाचंी माहहती (सागंतो.) (प्रत्येक) 

बेढाच्या (िाबंाच्या) नंतर िान्दी असते. तसेच िान्दीच्या बाजूला गृह (राह) असते. (३६३) 
 
राहाच्या दोन्ही बाजंूना (अनुराहाच्या पलीकडे) असलेल्या िान्दीस ‘हवश्रान्तमण्डल’ (म्हितात). 

िवेटी बाजंूना योग्य जागी गवाक्षाची हनर्तमती करावी. (३६४) 
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र्वाक्ष (णिडकी) बाांधावयाची पद्धत (छायाहचत्र १९) 
 

(मुििालेच्या) दोन्ही बाजंूना गवाक्ष बाधंावयाच्या कौिल्याची (माहहती) ऐक. पूवलच्या श्लोकात 
(श्लोक ८५) हिडकीकरीता असलेली जागा (साहंगतली) आहे. (३६५) 

 
त्या जागेचे (उभे) पाच समभागातं हवभाग करावते. रंुदीचे (आडवीया) चार रेघानंी तीन समभाग 

करावते. (३६६) 
 
(प्रत्येक उभ्या रेघेच्या) दोन्ही बाजंूना दोन सारिे भाग करून त्याचं्या मध्ये तीन अवकाि 

असतात. प्रत्येक भाग सारख्याच हवभागानंी िाबंाच्या स्वरूपात कोरावा. (३६७) 
 
दोन भागानंी हमळून होिाऱ्या प्रत्येक उभ्या अवयवाच्या जागी ‘अलसा-बन्ध’ असतो. ही जागा 

(हिडकीच्या) मोकळ्या भागाचं्या मध्ये असते. (३६८) 
 

अलसा बन्धाच्या जागेला ‘नारीबन्ध’ (देहिल) म्हितात. हनयमाप्रमािे उभ्या हवभागात िालच्या 
बाजूला, त्या हवभागाच्या आकारात, (३६९) 

 
बुद्धीमान हिल्पीने, िालच्या बाजूला, लहान पंचकमव कराव.े तसेच वरच्या बाजूला त्याच्या 

(िालच्या बाजूच्या उंचीच्या) हनम्मे (उंचीचे) व त्याच आकाराचे (पंचकमव) कराव.े (३७०) 
 
वरच्या भागी असलेल्या (पचंकमातील) किी भाग लहान असून पाद व कुम्भ (हे थर) प्राधान्याने 

दािहवतात. त्याच्यावर हिडकीची जेवीहढी रंुदी असेल हततकी लाबं पट्टी (तुळई) असावी. (३७१) 
 
(ही पट्टी) दोन प्रकारानंी, वलेबुट्टीने ककवा पीठाप्रमािे कोरतात. वलेबटु्टी व पीठ या दोघामंध्ये 

वलेबुट्टी (ची नक्षी) हििरावर वापरतात. (३७२) 
 
मुििालेच्या अवयवाचं्या बाबतीत पीठ−प्रकाराची (नक्षी) उत्कृष्ट व महत्वाची समजतात. त्याच्या 

(पट्टीच्या) वर असलेल्या मध्यभागाच्या जागी योग्य असे (तथा) अलंकरि कराव.े (३७३) 
 
अनेक प्रकारच्या नक्षींनी भषूहवलेल्या त्या जागी चौकोनातं (आयतात) प्राधान्याने हवद्यादानाचे दृश्य 

दािहवतात. (ककवा) सैन्याचे चतुरंगदल वगैरे कोरतात. (३७४) 
 
नक्षींनी भषूहवलेल्या या जागेच्या मध्ये ‘नृपबन्ध’ कोरावा. तेथील जागेची हवभागिी हनयमाप्रमािे 

किी करावयाची त्याची पद्धत ऐक. (३७५) 
 
[नृपबन्ध–राजघराण्यातील वीयक्तींच्या मूतल, उदा. राजा व त्याच्या राण्या वगैरे; ककवा राजाच्या 

आयुष्ट्यात घडलेल्या रोमाचंक (कसहाची ककवा वाघाची हिकार, युद्धातील जय वगैरे) अथवा आनंददायक 
(राज्याहभषेक, हववाह वगैरे) घटनेचे हचत्रि.] 
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णिक्षादानमूतीयांि (छायाहचत्र २० व आकृती १०) 
 

{हवहधवत चौरस अथवा आयाताकार जागा हनहित करून नेहमीच श्रेष्ठ अिी हिक्षादानाची आकृती 
िोदावी. (३७६) 

 
जहमनीपासून कभतीवरील बंधना (थरा-) पयंत असलेल्या जागेत ही मूतल करावी. वत्सा, अत्यतं 

गुप् त अिी (या) यंत्राची (माहहती) सागंतो ती ऐक. (३७७) 
 

 
आकृती १०––णिक्षादान यांि 

१·३७६–३८१ 

 
आयताकृती (जागेची) लाबंी पाच रेघानंी हवभागावी. तसेच त्या जागेच्या रंुदीत पाच हवभाग (ककवा 

पाच रेघानंी हवभाग) पाडावते. (३७८) 
 
वरच्या मध्यरेषेपासून बाजंूनी हत्रकोि होईल अिा व आडवीया हतसऱ्या रेघेला जोडिाऱ्या रेघा 

आिून समचतुभुवजाकृती प्रमािे आकार हमळवावा. (३७९) 
 
परत बाहेरील (प्रान्ते) उभ्या रेघा हतसऱ्या आडवीया रेघानंा जेथे छेदतात ते (कबदू) रेघानंी दोन्ही 

हदिानंा जोडावते. (३८०) 
[या यंत्राच्या चौकटीच्या ज्या उभ्या रेघा आहेत त्याचं्या िजेारील उभ्या रेघा व चौकटीच्या 

आडवीया बाजूपासून (चौकटीची रेघ धरून) हतसऱ्या रेघा या जेथे एकमेकास छेदतात त्या छेदकबदूना 
जोडिाऱ्या रेषा, म्हिजेच आकृतीतील किव व किांना समातंर असलेल्या रेघा.] 
 

अिाच रीतीने िालच्या व पाश्ववजागाचें समान भाग करिाऱ्या व (समोरासमोरील) कोपऱ्यानंा 
हवभागिाऱ्या (किव-) रेषा आिावीयात. ही झाली रेघाचंी आििी. (३८१) 

 
मध्यभागी असलेल्या हत्रकोिाच्या जागी, किांना अनुसरून छातीपयंत, डावीकडील बाजू हदसेल 

असे वळलेले (गुरंुचे) िरीर दािवाव.े (३८२) 
 
डाव ेआहि उजव ेहात पुढच्या बाजूला असून ते परस्पराचं्या हवरुद्ध हदिानंा वळलेले दािवावेत. 

मध्यकबदूवर नाभी येते व त्यािाली आसन असाव.े (३८३) 
 



 
अनुक्रमणिका 

हे उत्कृष्ट आसन दुसऱ्या आडवीया रेषेपयंत दािवाव.े त्या आसनािाली मध्यभागी दोन बाल हिष्ट्य 
(मािवक) असावते. (३८४) 

 
समभजुचतुभुवजाकृतीमध्ये (हवषमवगव के्षते्र?) हममासंक दािवावते. (व) मधल्या हत्रकोिाकृती 

जागेत नोकर (उपचारक) असतात. (३८५) 
 
तेथे, सहावीया उभ्या रेषेवर वरपासून मतूलच्या डोक्यापयंत (लोंबिारा) हदवा ककवा फुलाचंी परडी 

िोदावी. (३८६) 
 
त्या जागी नेहमी हनरहनराळ्या हावभावामंधील हिष्ट्याचं्या मूतल िोदावीयात. सहा, सात ककवा आठ 

हवद्याथ्यांचा गट असावा. (३८७) 
 
(गुरुच्या) मुिा समोर दुसऱ्या भागात जे (त्याच्या) ज्ानाने आकहषंत झाले आहेत (म्हिजे गुरुचे 

सागंिे ध्यानपूववक ऐकत आहेत) असे (हिष्ट्य) कोरावते. हिल्पीच्या ज्ानानुसार व हिल्पिास्त्राला अनुसरून 
(अिी ही मूतल करावी.)} (३८८) 

 
ककवा त्या मंडलाच्या जागी चतुरंग सैन्यासह असलेल्या राजाची मूतल, त्या प्रदेिाच्या रूढीला 

अनुसरून, हिल्पीने स्थापावी. (३८९) 
 
काही वळेेला हिडकीमध्ये हछद्राचंी नक्षी करतात. गवाक्षाच्या दोन्ही िवेटानंा जेिेकरून िाबंाचंी 

आकृती हनमाि होईल असे िोदकाम कराव.े (३९०) 
 

पूवल साहंगतल्याप्रमािे नाग इत्यादींनी भषूहवलेल्या िाबंाचं्या प्रकाराप्रमािे हे िाबं करावते. 
 
 
अलसाांची माणहती (छायाहचते्र २१ ते २७) 
 

अलसाबंद्दलची माहहती मी सागंतो ती तू ऐक. (३९१) 
 
जनामंध्ये त्याला ‘नारीबन्ध’ {‘कन्याबन्ध’} म्हितात; हिल्पिास्त्राची ती हनर्तमती आहे. स्त्रीहिवाय 

जसे घर, स्त्री हिवाय जिी (रहत-) ्रमीडा. (३९२) 
 
त्याचप्रमािे ललने हिवाय या जगातील प्रासाद हनष्ट्फळ असतो. गधंवव, यक्ष, राक्षस, पन्नग तसेच 

हकन्नर. (३९३) 
 
हस्त्रयाचें लाहलत्यपूिव हावभाव पाहून मोहहत होतात. सवव अलंकारानंी भषूहवलेली अिी मनोहर 

रमिी करावी. (३९४) 
 



 
अनुक्रमणिका 

अनेक हावभावासंह (हवभ्रम) असलेल्या हतचे अलसा हे हवधान आहे. गवाक्ष, हििर ककवा 
त्याहिवाय मुििालेला िोभहवण्यासाठी, तसेच (गभवगृहाच्या) भद्रावर, त्याचप्रमािे हििरावर (याचें 
स्थान) असून ती नारीबन्ध म्हिून प्रख्यात आहे. हतचे अनेक प्रकार हतच्या हचत्रवृत्तींसह ऐक. (३९५, ३९६) 

 
कन्याबन्धाचे नावं त्याच्या हचत्तवृत्तीनुसार सागंतात. अलसा, तोरिा, मुग्धा, माहननी, 

डालमाहलका. (३९७) 
 
पद्मगंधा, दपविा आहि हवन्यासा, ध्यानकर्तषता, केतकी भरिा, उत्कृष्ट मातृमतूल, त्याचप्रमािे 

(३९८) 
 
चामरा, गंुठना, प्रामुख्याने नतवकी, िुकसाहरका, मनोहर नूपुरपाहदका व अत्यंत िोहभवतं मदवला 

(३९९) 
 
हे अलसा––बन्धाचें सोळा प्रमुि प्रकार आहेत. मूतलच्या जागेच्या अनुसार व जेथे ती मूतल 

बसवावयाची त्या जागेस िोभेल असा प्रकार असावा. (४००) 
 
त्याचें (अलसा-बन्धाचें) स्वरूप िूप प्रयत्नाने सुंदर असाव.े सवव जागांमध्ये त्याचं्यासाठी योग्य 

जागा नेहमीच लाबंट आयताकृती असते. (४०१) 
 
अलसा यांि (छायाहचत्र २१ व आकृती ११) 
 

 
आकृती ११––अलसा यांि 

१·४०२–४०६ 

 
(लाबंट) आयताकृती हिवाय (इतर हठकािी) अलसा नेहमीच अपूिव अवयवाचंी होते. लाबंट 

आयताकारातं हनयमाप्रमािे मध्यभागी उभी (समहमती अक्ष दािहविारी) रेघ आिावी. (४०२) 
 



 
अनुक्रमणिका 

रंुदी मधल्या (उभ्या) रेघेने व लाबंी (आडवीया) तीन रेघानंी हवभागावी. रंुदीच्या डावीकडील 
(हनम्म्या भागाच्या) मध्यकबदू (म) पासून (हवरुद्ध हदिानंा) जािाऱ्या (मक, मड) रेघा रेिावीयात. (४०३) 

 
(डावीकडेच) रंुदीच्या हनम्मे, वर व िाली हत्रकोि (पअफ व पआफ) आिावते. पुन्हा उजवीया 

बाजूकडील िालील व वर कोपऱ्यापंासून हनघालेल्या रेघा (चभ व चछ) आिावीयात. (४०४) 
 
रंुदीच्या (लाबंीच्या?) मध्यभागापासून बाजूला तिाच (पअ व पआ) सारख्या रेघा (ठब व ठत) 

आिावीयात. या रेघा बाजूपासून हनघून दोन कोपऱ्यापंयंत असतात. (४०५) 
 
ही हवषमभजु हत्रकोिाकृती जागा उजवीया बाजूस असते. (?). हे सवव प्रकारच्या कन्या (बन्धा-ं) 

साठी श्रेष्ठ असे अलसा यन्त्र आहे. (४०६) 
 
अलसा (छायाहचत्र २१ आ व २४) 
 

(उभ्या) मध्यरेषेच्या डावीया भागी मस्तकाची कल्पना करावी. रंुदीच्या चवथ्या भागात मोठ्या 
प्रयत्नाने वक्षप्रदेि असावा. (४०७) 

 
वरच्या बाजूला मध्यभागी जी रेघ (भच) आहे, हतला अनुसरून मस्तकाच्या वर हात असतो. 

मध्यकबदूवर नाभी असून त्याच्या डावीया बाजूला कंबर असते. (४०८) 
उजवीया पायाची मध्यहबन्दूपासून सुरुवात करून तो व्रमाकार दािवावा. डावा पाय रेघानंा (मड व 

डआ) अनुसरून सुंदर हदसेल असा लाबंट रेिावा. (४०९) 
 
छस्न्दता व स्पस्न्दता असे अलसाचे दोन प्रकार सागंतात. 
 
[हाताची बोटे एकमेकातं गंुफलेली असून, हाताचे तळव ेवरच्या बाजूस वळलेले असतील तर ती 

छस्न्दता व िालच्या बाजूस वळलेले असतील तर ती स्पस्न्दता अलसा असते.] 
 
तोरिा (छायाहचत्र २१ इ) 
 

तोरिा व (हतचे) यतं्र दोन्ही वरील प्रमािेच असतात, फक्त उजवा हात (४१०) 
 
व दंड हत्रकोिाकृतीवर (भचअ) आधारलेले असतात. संुदर तोरिा स्पस्न्दत मुदे्रत असते. (४११) 

 
मुग्धा (छायाहचत्र २१ ई) 
 

नागिीषव मुदे्रत असलेला एक हात मुिाच्या समोरच्या जागी असतो. नाग (िीषव) मुदे्रत उजवा हात 
असून डावा हात रेघानंा अनुसरून असतो. (४१२) 

 



 
अनुक्रमणिका 

हत्रकोिाकृतीच्या रेघाचं्या आधारे (डावा हात) आिून कंबरेच्या जागी त्याची स्थापना करतात. 
दोन्ही पाय स्पस्न्दतात (अलसात) हदल्याप्रमािे डावीकडे हतरपे आितात. (४१३) 

 
ही ‘मुग्धा’ (हनवीयाज) स्त्री अनेक अलंकारानंी सजवावी. 

 
माणननी (छायाहचत्र २१ उ) 
 

मस्तक िवेटच्या भागातं असून ते डावीकडे वळलेले (वाकहवलेले) असते. (४१४) 
 
उजवा हात डोक्यावरती (वरच्या) हतरप्या रेघेला अनुसरून रेिावा. उजवीया हाताचा तळवा 

डोक्यावर धरलेला असून {डावा (तळवा) ओठावर ठेवलेला असतो.} (४१५) 
 
डावा पाय काठीप्रमािे सरळ (सोट) असून पाय आिडलेला असतो. त्याची नळी समोरून 

कभतीच्या जागेकडे आधार घेतलेली अिी दािहवतात. (४१६) 
 
हतच्या (कंबरेवर) मोत्याचं्या लोंबत्या माळा (आलम्ब) असून (वक्षभागावर) सुंदर काचंोळी असते. 

हतचे केस िोहभवतं गाठंीत (अंबाड्ात) बाधंलेले असतात, डोळे अधववट हमटलेले असून ओठावंर लाडीक 
हास्य असते. (४१७) 

 
हिल्पिास्त्राला अनुसरून ‘माहननी’ कन्येचे (हे विवन आहे.) 

डालमाणलका (छायाहचते्र २२ अ, २६ उ व २७ इ) 
 

हत्रच्छेदाच्या (हत्रकोिाच्या) िालच्या बाजूस मस्तक असून सुंदर ‘पाश्वागत’ मुदे्रत असते. (४१८) 
 
[पाश्वागत मुद्रा−चेहऱ्याची फक्त एकच बाजू (पाश्ववबाजू) हदसेल अिी ठेवि.] 
 
त्याच्या (िीषावर) डहाळीच्या अनुसराने जाईल असा उजवा हात असतो. उजवीकडील हात 

उजवीकडील हत्रकोिाच्या उजवीया भजेुच्या आधाराने असतो. (४१९) 
 
कंबरेच्या वरचे (िरीर) मध्यभागाच्या बाजूला असून नाभी मध्यप्रदेिात असते. डावा हात काहीसा 

िाली आलेला असून दंड रेघेला अनुसरून असतो. (४२०) 
 
डावीया बाजूला डहाळीला स्पिव करीत आहे असा िोहभवतं हवभ्रम असतो. उजवा पाय (माडंी) 

रंुदीवर (आडवी) असून, डावीया रेघेच्या आधाराने रेिावा. (४२१) 
 
उजवीया पायाची नळी (गुडघा ते पाऊल) डावीया हत्रकोिाच्या भजुावंर जािारी असते. डावा पाय 

उजवीकडे असून तो काठीप्रमािे सरळ सुंदर उभा असतो. (४२२) 
 
उजवीकडील हत्रकोिाच्या भजुाचं्या आधाराने डहाळींची माळा असते. 



 
अनुक्रमणिका 

[हस्तहलहितातील आकृती व विवन यात डावीया उजवीयाचा घोटाळा आहे.] 
 
पद्मर्ांधा (छायाहचत्र २२आ व २६इ) 
 

नेहमीच सुंदर हदसिारी, डावीकडे वळलेली व डावीया बाजूला (िरीराचा) जास्त भाग असलेली, 
(४२३) 

 
िीषव, िरीर, तसेच दोन्ही पाय हे प्राधान्याने लहलत हवभ्रमातं असतात. मस्तक वरच्या भागी व 

छाती हतसऱ्या भागापयंत असते. (४२४) 
 
डावा पुढचा हात दंडाला अनुसरून (कोपऱ्यात वाकवनू) त्याच्या बाजूला असतो. डावीया हातात 

हतने प्रफुल्ल व देििे कमळ धरलेले असते. (४२५) 
 
उजवा हात िालच्या बाजूला कंबरेच्या प्रदेिापयंत लोंबता असतो. उजवा पाय काहीसा हतरपा 

असून त्याचा िालचा भाग मागच्या बाजूस कोनाड्ाच्या पोकळीत (गवीहराकडे) गेलेला असतो (कभतीच्या 
आधाराने असतो.) (४२६) 

 
डावा पाय हत्रकोिाच्या (एका) बाजूला अनुसरून काठीप्रमािे सरळ असतो. उजवीया 

िाद्याजंवळील जागी िोहभवतं अंबाडा असतो. (४२७) 
कमळाच्या सुगधंाची आवड असलेली ती पद्मगधंा म्हिनू प्रख्यात आहे. 

 
दपगिा (छायाहचते्र २२ इ, २६ अ, ब व २७ अ) 
 

(डावा हात) हत्रकोिाच्या वरच्या भजेुला अनुसरून लाहलत्याने मस्तकावर धरलेला असतो (व) 
तळहात डोक्यावरील केसाचं्या भागी पढुच्या बाजूला ठेवलेला असतो. (४२८) 

 
हतची दृष्टी मध्य रेषेच्या उजवीया बाजूला उजवीकडे िाली बघत आहे अिी दािहवतात. मधल्या 

हवभागाच्या हत्रकोिाला अनुसरून सुंदर हात िालच्या बाजूस (गेलेला) दािहवतात. (४२९) 
 

(त्या हातात) सुंदर आरसा धरलेला असून ती (मतूल) लोकाचं्या आनंदास कारिीभतू होते. दोन्ही 
वक्ष पुढच्या बाजूला व मध्यरेषेला अनुसरून (मात्र हतच्या) डावीया बाजूला असतात. (४३०) 

 
उजवीकडील पायाच्या सुरुवातीपासून डावीकडील िालच्या कोपऱ्यापयंत (उजवा पाय असतो.) 

पुन्हा डावीकडील पाय व गुडघा हतकडच्याच हत्रकोिाला अनुसरून असतात. (४३१) 
 
(उजवा पाय) काहीसा सहजच वाकलेला, मध्य रेषेच्या तळापािी उजवीया बाजूला असतो. कंबरे 

भोवती वस्त्र नेसलेले अिी ही आकृती लावण्यमयी असते. (४३२) 
 



 
अनुक्रमणिका 

दपगिा मूतलचे असे हनरहनराळे प्रकार असतात. ही कन्या रमिीय (व) िोहभवतं असून मुिासमोर 
आरसा हनरहनराळ्या रीतीने धरलेली अिी कोरावी. (४३३) 

 
णवन्यासा (छायाहचत्र २२ ई) 
 

डाव ेिरीर पुढे असलेली, उजवीया बाजूला भगं (बाकं) असलेली, सुंदर पाश्वागत मुि असलेली, 
मस्तक वरच्या भागी असून दोन्ही हात िादं्याजंवळ असतात. (४३४) 

 
डावा हात डावीकडील हत्रकोिाच्या भजेुला अनुसरून असतो. पुढचा हात व दंड पुढच्या बाजूला 

रंुदीच्या (आडवीया) मध्यरेषेला अनुसरून असावा.(४३५) 
 
दुसरा हात तिाच उपन्यासातं असतो (मात्र) तळवा न्यास मुदे्रत असतो. मध्यकबदूपासून सुरुवात 

असलेला डावा पाय काठीप्रमािे सरळ असतो. (४३६) 
 
[कच्छहपकाकृती: लहान कासवाप्रमािे असलेल्या आकाराच्या मुदे्रत]. 
 
मध्यकबदूच्या बाजूपासून उजवीकडील हत्रकोिापयंत, उजवीया गुडघ्यापयंत (माडंीचा भाग) असतो 

व त्याचा (पायाचा) िालचा भाग (नळी) काठीप्रमािे उभा असतो. (४३७) 
 
जिू काही जप करीत आहे अिी हाताचंी रचना असते. ध्यानातं मग्न झालेली अिी णवन्यासा 

(कन्या) असते. ती लावण्यवती असून कंबरेपािी उत्कृष्ट व बहुमोल वस्त्र असते. (४३८) 
 
केतकीभरिा (छायाहचते्र २२ उ व २५ अ) 
 

डावीया बाजूला मस्तक, वक्ष, कंबर, हात इत्यादी असतात. मध्य रेषेवर मध्य जागा वीयापिारे असे 
वक्षःस्थल असते. (४३९) 

 
डावा हात उजवीकडील हत्रकोिाच्या भजुाच्या आधाराने आिावा. छेदकबदूपासून सुरुवात करून 

(उभ्या) मध्य रेषेपयंत दंड असतो. (४४०) 
 

हतच्या डोक्यावर डावीया बाजूला (त्या हाताचा) तळवा िोभत असतो. (त्या) हातामध्ये केतकीचे 
पान असलेली (अिी) ही िुभदायक केतकीभरिा (कन्या) आहे. (४४१) 

 
डावीया बाजूला झुकलेली व हनतंबभाराने (पृथु हनतंबानंी) सुस्वरूप हदसिारी असून त्या जागेच्या 

वरच्या हातामध्ये सुंदर फूल ठेवाव.े (४४२) 
 

कंबर तसेच पोट ही मनोरम असून पूिवपिे डावीया बाजूच्या जागी असतात. हत्रकोिाच्या िालच्या 
बाजूला अनुसरून लाहलत्यपूिव डावा पाय असावा. (४४३) 

 



 
अनुक्रमणिका 

उजवीकडील िालच्या कोपऱ्यापयंत पायाच्या रेघा असतात. उजवीया गुडघ्याच्या िाली 
हत्रकोिाच्या कोिाच्या समोर, (४४४) 

 
त्याच्या िालच्या बाजूला पायाची सुंदर नळी (डावीया पायाच्या मागच्या बाजूला) छेदते. 
 
[छन्दपादवत – पावा वाजहवतानंा श्रीकृष्ट्िाच्या पायाचंी जिी अढी असते तिी पायाचंी ठेवि.] 

 
मातृमूती (छायाहचते्र २२ ऊ व २५ आ) 
 

त्यानंतर श्रेष्ठ मातृमूतलची माहहती ऐक. (४४५) 
 
मध्यरेषेपािी योग्य जागी मस्तक ठेवाव ेतसेच सवव सुंदर असे िरीर असाव.े िरीरावयाचंी माहहती 

ऐक. (४४६) 
 
डावीया बाजूकडे डावीया हत्रकोिाजवळ डावा हात ठेवावा. हतरप्या रेघेच्या (च्छेदरेिा) िवेटापासून 

सुरुवात करून आडवीया रेघेच्या िवेटापयंत पुढचे हात असावते. (४४७) 
 
त्याचं्यामध्ये डावीकडील हत्रकोिाच्या जवळ बालकाची मूतल असते. मुिापासून सुरुवात करून 

पायाच्या िवेटापयंत (त्या बालकाच्या सवव िरीराचा भाग) मध्यरेषेला अनुसरून असतो. {बालक सुदृढ 
िरीराचे दािवाव.े} (४४८) 

 
उजवीया िादं्यापासून गुडघ्याच्या जागेपयंतच्या (मध्यभागापयंत) उजवा हात लोंबता ठेवावा. दोन्ही 

पाय साधारि पद्धतीने ठेवावते. (४४९) 
 
ही मातेप्रमािे असलेली मूतल बालक इत्यादींनी िोहभवतं हदसते. 
 
{डावा व उजवा पाय काहंींसे उजवीकडे वळलेले असतात. ते (दोन्ही पाय) लहान आकाराचें 

असून साधारि पद्धतीची त्याचंी ठेवि असावी.} 
 
चामरा (छयाहचते्र २३ अ व २५ इ) 
 

चामरा, देवीची सेहवका, या दुसऱ्या (कन्येचा) प्रकार ऐक. (४५०) 
 
मातृमूतलच्या आकाराप्रमािे आकार असलेली, हतच्या सारिीच दोन्ही पायाचंी ठेवि असलेली, 

हतच्या सारिीच उभी रहावयाची ढब असून फक्त (िरीराचा) वरील भाग हनराळा असतो. (४५१) 
 
मुि उजवीकडे वळलेले असते, उजवा हात (दंड) हत्रकोिात असतो. व पुढील हात हतच्या सुंदर 

वक्षावर ठेवलेला असतो. (४५२) 
 



 
अनुक्रमणिका 

डावीया हाताचा िालचा भाग डावीया हत्रकोिातं असतो. पढुचा हात पुढच्या बाजूस असतो. वसे्त्र व 
दाहगने धारि केलेली असते. (४५३) 
 

डावीया िान्द्याच्या वरच्या भागात असलेले चामर डावीया हातात असते. ‘चामरा’ ची मूतल िातं 
भावाची असून देवताचंा आनंद वाढहविारी असते. (४५४) 
 
रु्ांठना (छायाहचते्र २३ आ व २६ ई) 
 

स्वतःला आवरकाने झाकुंन घेिारी, पाठ दािहविारी अिा सुंदर स्त्रीला रु्ांठना म्हितात. ती तीन 
हठकािी वाकलेली असते. हतचे मस्तक (वरच्या भागात मध्य रेषेच्या) समभागी असते. (४५५) 

 
मध्यकबदूजवळ मध्यरेषेवर कंबरेच्या मध्य असतो. डावा हात पढुच्या बाजूला असून, िालच्या 

ओठावर स्पिव करिारा असतो. (४५६) 
 
उजवा हात त्याच्या बाजूला असलेल्या हत्रकोिाच्या भजुाचं्या जवळ असतो. (िरीराची) वरची 

बाजू व मस्तक ही आवरकाने झाकलेली अिी ही रु्ांठना असते. (४५७) 
 
संपूिव पाठ दािहविारी ही कन्या वीरासनातं उभी असते. िालच्या डावीया बाजूला अनेक लता 

सुंदर वलेींच्या (वलेबटु्टींच्या) स्वरूपात दािहवतात. (४५८) 
 
डावा गुडघा उजवीया हत्रकोिाला स्पिव करिारा असतो. उजवीया पायाची नळी िालच्या रेघेच्या 

वरच्या बाजूस स्पिव करिारी असते. (४५९) 
 
वस्त्र, फूल ककवा पंिा कधी कधी हतने (हातात) धारि केलेला असतो. ही गंुठना स्त्री लावण्यवती, 

हप्रयकर व िूप उत्कृष्ट असते. (४६०) 
 
नतगकी (छायाहचत्र २३ इ) 
 

उत्कृष्ट नतवकी कन्या ही वळलेल्या िरीराची व उजवीकडे दृष्टीके्षप करिारी असते. डोके वरच्या 
बाजूला नेहमीच्या जागी असते व दोन्ही हात (वर) आकािाकडे उचललेले असतात. (४६१) 

 
वरती दोन्ही हाताची बोटे एकमेकातं गंुतलेली असतात (छन्दपल्ली) व (ते हात) मध्यरेषेला 

अनुसरून असतात. मध्यकबदूच्या जागी नाभी असून उत्कृष्ट नृत्यातं मग्न झालेली असते. (४६२) 
 
िोहभवतं कंबर उजवीकडील रेघेच्या कबदूच्या जागी (हत्रकोिाच्या हिरोकोनापािी) असावी. डावीया 

िालच्या कोपऱ्यापािी उत्तम उजवा पाय असावा. (४६३) 
 
डावा पाय मध्यरेषेला धरून (उजवीया पायाच्या) मागच्या बाजूला त्याला छेदेल (च्छन्दयुक्तेन) 

असा िालच्या जागी जमीनीवर ठेवावा. नृत्य स्वरूपात अिी ही नतवकी असते. (४६४) 



 
अनुक्रमणिका 

िुकसाणरका (छायाहचत्र २३ ई) 

 
डोके डावीयाभागी झुकलेले असते. हत्रकोिाच्या आधाराने (डावा) हात असून, पुढचा हात 

समोरच्या बाजूला सुंदर वक्षापािी ठेवलेला असतो. (४६५) 
 
उजवा (पढुचा हात) उजवीया हत्रकोिापयंत काहीसा वर उचललेला असतो. (या) हातामध्ये पोपट 

ककवा मनैा ककवा दुसरे अनेक प्रकारचे पक्षी असतात. (४६६) 
 
मध्यकबदूपािी नाभी असून दोन्ही पाय हतरपे असतात. डावा सुंदर पाय सरळ मनोहर कभतीकडे 

(गेलेला) असतो. (४६७) 
 
त्याच्या बाजूला उजवा पाय उजवीकडे लाबंहवलेला असतो. अिी ही िुकसाणरका म्हिून 

साहंगतलेली कन्या फार प्रख्यात आहे. (४६८) 
 
 
नूपुरपाणदका (छायाहचते्र २३ उ व २७ आ) 
 

नेहमीच सुंदर असलेले िरीर उजवीकडे झुकलेले असून मध्यरेषा (व उजवी बाजू) याचं्या 
अंतरामध्ये उभे असते. डावा हात डावीकडच्या हत्रकोिाच्या बाजंूना अनुसरून लोंबता असतो. (४६९) 

 
उजवीया हातात पूवल वर्तिल्याप्रमािे (पद्मगधेंप्रमािे) उत्कृष्ट कळी धारि केलेली असते. िालच्या 

बाजूला दोन पायापंकैी उजवा पाय असा वाकहवलेला असतो की, (४७०) 
 
उजवा गुडघा िालच्या पहहल्या आडवीया रेषेला स्पिव करीत असतो व पायाची नळी (गुडघा ते 

पाऊल) डावीया बाजूला हतरपी असेल अिी कोरावी. (४७१) 
 
जेथे नुपूराचंी माळ आहे तेथपयंत डावा हात आिावा (हतची बोटे नुपूराजंवळ असतात.) डावा पाय 

िालच्या बाजूला मध्यरेषेला अवलंबून लाबंहवलेला असतो. (४७२) 
 
मदगला (छायाहचते्र २३ ऊ व २६ ऊ) 
 

डावीकडील (हत्रकोिाच्या) रेघेजवळ येईल असे मस्तक ककहचत हतरके असते. चािाक्ष हिल्पींनी 
मध्यरेषेच्या दोन्ही बाजंूना समान अंतरावर वक्षभाग व डावा हात ठेवावा. (४७३) 

 
डावीकडील हत्रकोिाच्या भजुाला स्पिव करील असा िान्द्याचा भाग असून तेथून हनघिारा 

लाहलत्यपूिव हात देहिल (आडवीया) मध्यरेषेपयंत आलेला दािवावा. (आडवीया) मध्यरेषेवर िोहभवतं व 
उत्कृष्ट मृदंुग असावा. (४७४) 

 



 
अनुक्रमणिका 

उजवा हात (मृदंुगाच्या) मागच्या बाजूला उजवीया हत्रकोिापयंत असतो. डावीया पायाचा तळवा 
पायाच्या जागी (जहमनीवर पूिव) टेकलेला असतो, (४७५) 

 
व उजवा पाय त्याच जागी मध्यरेषेला अनुसरून असतो. वादन कामाच्या उन्मादातं असलेली 

उत्कृष्ट अिी ही मदगला आहे. (४७६) 
 
दोन्ही हात एका हठकािी आिनू (हतने हनमाि केलेला) तालध्वनी आनन्द देिारा असतो. 

हिल्पगृहाचे भषूिच अिा या सोळा कन्या असतात. (४७७) 
 
[मदवला कन्येचे रूप इतके हजवतं हव ेकी जिू काही दोन्ही हातानंी मृदंगाचा तीने हनमाि केलेला 

तालध्वनी ऐकू येत आहे असे वाटाव.े] 
 
भद्र (प्रकारच्या प्रासादाच्या) पागाचं्या भागी तसेच रेिा (प्रासादात) सगळीकडे लोकानंा मोहून 

टाकिाऱ्या व अनेक प्रकारच्या अलंकारासह असलेल्या सुभग स्त्रीयाचें गट असावते. (४७८) 
 
उत्कृष्ट असे केयूर व हार तसेच कंुडले व कटक (इत्यादी) सवव प्रकारच्या अलंकारानंी भषूहवलेल्या 

अिा व त्याचं्या त्याचं्या लक्षिापं्रमािे त्या असतात. (४७९) 
 
नारीबन्ध नेहमीच, हविषेतः हििरावर, आकषवक हदसतो. {याच पद्धतीने गवाके्ष इत्यादी 

(देहिल) मनोहर करावीत.} (४८०) 
 
सवव लक्षिासंह अिी कभत बाधावी, इतर अंगाचंी कामे देहिल त्याच काळजीने करावीत. (४८१) 

 
लहरा भार् (छायाहचत्र २८) 
 

िवेटी कभतीच्या प्रदेिाच्या वर (कभतीचा व छप्पराचा जेथे) समन्वय होतो त्या जागेतील 
हनरहनराळ्या िोदकामाबद्दलची माहहती येथे सागंतो ती ऐक. (४८२) 

 
हविषे (हवहचत्र) अिा लाटाचं्या आकाराची गभवगृहाची (छप्पराची) स्थापना करावयाची कामे 

(ऐक). मुििालेच्या कभतीच्या दुप्पट वरच्या भागाची (ऊध्ववमण्डलम्) जाडी असते. (४८३) 
 
[कभतीच्या वर असलेल्या या थराची जाडी कभतीच्या जाडीच्या दुप्पट असते.] 
 
(कभतीच्या वरचा) जो पहहला थर त्याचे तीन भाग करावते. त्यातील सववप्रथम (सवात िालचा) 

भाग पट्टी असते. {पाषािाचें वरचे जे दोन भाग असतात ते काहीसे आत आलेले असतात.} (४८४) 
 
यातील (िालचे) दोन भाग कभतीच्या जाडीत काहीसे आतल्या बाजूला वाढहवलेले असतात ही 

पहहली लहरी (लाट) लहरी पट्टी (पट्टी स्वरूपातील लाट) म्हिून प्रहसद्ध आहे. (४८५) 
 



 
अनुक्रमणिका 

पट्टीच्या या थरासाठी (त्याच्या उंचीत) सुंदर अिंड पाषाि वापरावते. रंुदीत व उंचीत एकच 
(अिंड) पाषािाच्या या थराला आद्यवर्ततका (पहहली श्रेिी) म्हितात. {कभतीच्या जाडीच्या दुप्पट 
जाडीच्या व उंचीत एकच (अिंड) पाषाि असलेल्या या थराला आद्यबन्धना म्हितात.} (४८६) 

 
पट्टीच्या जागी हतच्या आकारात वलेी, (फुलाचें) गुच्छ इत्यादी व पुन्हा नाना आकाराचं्या 

वलेबुट्टींची नक्षी (व) फुलाचं्या रागंाचंी नक्षी केलेली असते. [चौऱ्यािंी येथील वाराहीच्या देवळातं अिी नक्षी आहे.] 
(४८७) 

 
कभतीचा वरचा भाग (उध्वववाड) ककवा वास्तुबन्धना म्हिनू माहहत असलेल्या या भागाचे प्राधान्याने 

पट्टी, पत्र (पाने) व गवाक्ष असे तीन भाग सागंतात. (४८८) 
 
[वास्तुबन्धना – वास्तूच्या िालच्या (कभतीच्या) व वरच्या (छप्पराच्या) भागानंा जोडिारा भाग] 
 
लौकीक भाषेत त्यानंा (अनु्रममे) फेिी, वाडान्त व लहरीतल म्हितात. पट्टीच्या वरील अधा भाग 

(पट्टीच्या वरच्या दोन भागापंैकी एक भाग) मेघाच्या आकृतीप्रमािे {कमळाच्या पाकळीप्रमािे} हतरपा 
असतो. (४८९) 

 
बुद्धीमान हिल्पीने (तेथे) कमळाच्या पानाप्रमािे असलेली उत्कृष्ट पाने कोरावीत. तेथील िालची 

जागा कासवाच्या पाठीप्रमािे असून हतच्या रंुदीनंतर (अवहध) आतमध्ये गेलेली असते. (४९०) 
 
(त्याच्या) वरच्या भागाची जाडी (व पुढील बाजू) पट्टीच्या जागेच्या स्वरूपाप्रमािे करावी. हा भाग 

पट्टी व फेिी यानंा जोडावा. याचा सपाट फळीप्रमािे असलेला (पृष्ठभाग) दोन भागातं हवभागलेला असतो. 
(४९१) 

 
अिी रीतीने बनहवलेल्या या भागाला ‘गवाक्षकभत’ म्हितात. (मुििालेच्या) लाबंीवर तसेच 

रंुदीवर सवव जागी (चौफेर) हा भाग असतो. (४९२) 
 
त्याच्या रंुदीच्या रेघानंा अनुसरून लाबंीत दोन भाग पाडावते. त्यातील एका भागाला लौहकक 

भाषेत जाळी म्हितात. (४९३) 
 
हतला हवश्वकम्याच्या मताने ‘गवाहक्षका’ म्हितात. हा भाग मजबूत व स्थैयवयुक्त बसहवल्यानंतर 

त्याच्यावर पाच भाग रेिावते. (४९४) 
 
ककवा काही वळेेला लाबंीत व रंुदीत सात भाग प्रामुख्याने पाडतात. त्यानंतर पहहली रागं प्रधान 

समजून कोरीव काम कराव.े (४९५). 
 
जर पहहल्या भागात वरचेवर िोदकाम करून िोलवा (गौरहरा?) केला असेल तर दुसऱ्या 

रागेंतील पहहल्या भागात चागंली पट्टी (सपाट भाग) करावी. (४९६) 
 



 
अनुक्रमणिका 

अिा अनु्रममाला अनुसरून मनोहर जाळी करावी. जाळीच्या भागाच्या बाजूला भारकेन्द्राहधप असे 
गि (भारभरैव) असावते. (४९७) 

 
{गभवगृहाच्या आतल्या भागी केवळ सुंदर पट्टी (या भागी) असावी. िालचे दोन हवभाग हमळून एक 

अंतगवमन असलेली पट्टी असावी.} 
 
[हा श्लोक हस्तहलहित २ मध्ये नाही.] 
 
अिा अनु्रममाने कभतीच्या वरच्या भागाची माहहती साहंगतली. यास कभतीचे(च) काम म्हितात. 

(इतर भागाहंवषयी) यथाथोग्य अिी माहहती सागंिार आहे. (४९८) 
 
[हा लहरा भागाचा पहहला थर छप्पराचा भाग न मानता कभतीचाच सवात वरचा थर मानतात.] 

 
छप्पराचे बाांधकाम (छायाहचत्र २८ व २९) 
 

अिा रीतीने (छप्पराच्या) हनरहनराळ्या अंगाचें प्रकार, त्याचंा बाधंावयाचा अनु्रमम, तसेच त्याचें 
गुिधमव ही संके्षपाने सागंतो. (मात्र ही सवव कामे) हिल्पीहिवाय हनष्ट्फळ आहेत. (४९९) 

 
सवांनी अनुमती हदलेल्या (प्रमाि मानलेल्या) (हिल्प-) िास्त्राप्रमािे जरी हे काम केले तरीही, 

त्याबाबतचे प्रत्यक्ष ज्ान (अनुभव) असल्याहिवाय हे काम फार अवघड होऊन बसते. (५००) 
 
हिष्ट्या, मुििाला व मंडप याचंी संपूिव माहहती वीहावी म्हिून ऐक. (मुि-) िालेचा वरचा भाग 

(हतचे छप्पर) कसा बाधंावयास हवा, (५०१) 
 
(तर) ती िाला (हतचे छप्पर) लाटाचं्या आकाराप्रमािे असून कळसाकडे जाताना अरंुद होत 

जाते. पहहली लहराभमूी (नेहमी) अत्यंत काळजीपूववक बांधावयास हवी. (५०२) 
 
कभतीची जी जाडी असेल त्याच्या दुप्पट जाडीचा वरचा थर असतो. (कभतीच्या जाडीचे) पाच भाग 

केले असता एका भागाने या थराच्या पाषािाचंी उंची असते. (?) (५०३) 
 
पाषािाच्या रंुदीचे दहा (हवश्व) हवभाग करून त्यातील एक भाग गभवगृहातं (रंुदी कमी 

करण्यासाठी म्हिून) आलेला असून त्याला गोलाकार हदलेला असतो. त्या पाषािाच्या मुिापािी 
(बाहेरील बाजूला) त्या पाषािाच्या उंचीत कोठेही छेद देऊ नये. (तो भाग सपाट असतो.) (५०४) 

 
अिा आकाराच्या या हिलेची रंुदी तीन भागातं हवभागली असता (कभतीच्या बाहेर) ती एक भाग 

येईल अिा रीतीने हतची रंुदी बाहेरील भागापयंत ठरवावी. (५०५) 
 



 
अनुक्रमणिका 

[कभतीची जाडी जर क्ष असेल तर या थरातं वापरावयाच्या दगडाची जाडी (म्हिजेच रंुदी) 
(१⅓+⅟₁₀) क्ष असते. यातील ⅟₁₀ क्ष भाग गभवगृहात आलेला असतो. या पाषािाची उंची कभतीच्या 
जाडीच्या ⅕ (म्हिजेच ⅕ क्ष) असते.] 

 
या पाषािाच्या या (बाहेरील) भागी (उंचीवर) हचत्रहवहचत्र असे गंुफलेले नक्षीकाम केलेले असते. 

तेथील या नक्षीला ‘राजबन्ध’ असे नाव हदले आहे. (५०६) 
 

{वरच्या भागात हचत्रहवहचत्र असे मण्याचें नक्षीकाम कराव.े िालच्या भागात पाण्याच्या थेंबाचंी रागं 
असून मध्यभागाला राजबन्ध म्हितात. (५०६)} 
 
राजबन्ध (छायाहचते्र २९ आ व ३०) 
 

राजा, राजपुत्र, सहचव, पुरोहहत या सवांच्या हजवतं हदसिाऱ्या मूतींचे येथे कोरीव काम कराव.े 
(५०७) 

 
राजा चतुरंग सैन्याने वढेलेला, हप्रयकर पे्रयसींनी वढेलेला, मंत्री हमत्राचं्या गराड्ात व हेरानंी 

वढेलेली सभा, (५०८) 
 
रथ, हत्ती, घोडे, चतुरंग सैन्य इत्यादी हे हनरहनराळ्या आकारात व िोहभवतं असे केलेले असतात, 

यास राजबधं म्हितात असे ऐकतो. (५०९) 
 
एक हनरंुद पट्टी चारी बाजंूना जािारी अिी असून हतच्या (उंचीच्या) मध्यभागी िोहभवतं नक्षीकाम 

कोराव.े (५१०) 
 
प्रासाद बाधंतानंा त्याचे प्रमुि (अवयव) जरी (हिल्प-) िास्त्रात हदल्याप्रमािे करावयास हवते तरी 

राजबन्धामध्ये असलेले उत्कृष्ट मूतलकाम (हिल्पीने त्याच्या मनाजोगते कराव.े) (५११) 
 
देि, काल, तसेच (हिल्पीची मूतल तयार करावयाची) पात्रता याचं्या ज्ानाला अनुसरून अनेक 

प्रकारच्या िोहभवतं मूतल करावीयात. (५१२) 
 
याच्या (लहराभमूीच्या)वर समपातळीत अिा पाषािाचं्या फलकाचंी रागं ठेवावी. हे पाषाि 

राजबन्धनासाठी वापरलेल्या पाषािापं्रमािे असून त्याचंी रंुदी या पाषािाचं्या रंुदीहून एका भागाने जास्त 
असते. {राजबंधाची जी रंुदी हतच्या तीन भागापंैकी एका भागाने या पाषािाचंी रंुदी वाढवावी.} (५१३) 

 
हिलेची रंुदी पाच भागात हवभागावी. त्यातील दोन भाग चापाच्या आत असून तीन भाग बाहेरच्या 

बाजूला (प्रलंहबत) केलेले असतात. (५१४) 
 
(त्या पाषािाचंा) गभवगृहाच्या आत असलेला भाग हा नेहमीच लाटाचं्या आकाराप्रमािे असतो. त्या 

पाषािाच्या बाहेरील भागाचे अग्र (पृष्ठभाग) दोन नक्षींच्या थराचे असते. (५१५) 



 
अनुक्रमणिका 

िालच्या थरात महिबन्ध तसेच वरच्या थरात कुम्भीबन्ध असतो. महिबन्धातील मण्याचं्या माळा 
वतुवळाकृती िोदलेल्या असतात. (छायाहचत्र ३०अ) (५१६) 

 
कुम्भीबन्धाच्या जागेत हतच्या उंचीवर (वीयासरूपे) कमळाची पाने कोरावीत ककवा दंतुहरका 

(नागमोडी रेघा) व िोहभवतं तोरिाचंी रागं कोरावी. (५१७) 
 
गभवगृहातील (छप्पराच्या) अवयवाच्या पहहल्या हवभागाची ही माहहती झाली. (या) पहहल्या थराला 

झाकिारा पाटपाताचा थर त्यावरती असतो. (५१८) 
 
गभवगृहाच्या रंुदीचे (कभती मधल्या अतंराचे) पाच रेघानी (सहा) भाग करून त्यातील मधले दोन 

भाग सोडून इतर भागावंर पाटाचे (आवरि) असाव.े (५१९) 
 
या पाटाच्या हिला मजबूत व हनदोष असून हिरा (कीट) वगैरेंनी अधु झालेल्या असू नयेत. या 

अक्षत (अिंड) हिला प्रयत्नाने उतरत्या अिा बसवावीयात. (५२०) 
[श्लोक ५१९ व ५२० हे श्लोक ५२३ नंतर यावयास हवते.] 

 
पाि-णिला (छायाहचत्र ३१अ) 
 

{मुििालेला अनुसरून असलेल्या पाट-(हिलाचे) पाच प्रकार आहेत. त्या त्या जागी (छप्परावर) 
ठेवतात त्या तेथे केवळ (छप्पराच्या एकूि) स्थैयासाठी म्हिून असतात.} (५२१) 

 
(सवव पाषाि) पढुच्या भागी वतुवळाकर असून िोभनू हदसेल अिा रीतीने उतरत्या आकाराचे 

असतात. ते पाषाि चौरस, आयताकार ककवा हवषमभजु चौकनाच्या आकाराचे असतात. (५२२) 
 
कोपऱ्यापािी हवषमभजुचौकोनी हिला व (मुििालेच्या रंुदी व लाबंीच्या) बाजंूवर चौरस हिला 

असतात. या पाट (हिलाचंा) पढुचा भाग (िालच्या हिलेच्या) कुम्भीदेिापयंत असून मजबूत स्थापन 
केलेला असतो. (५२३) 

 
गभवगृहाच्या आत लाकडाचा मजबूत मंच (सागंाडा) बाधंावा. {(सागंाड्ाच्या) आधाराने पाषाि 

एकमेकावंर यथायोग्य अनु्रममाने ठेवावते.} (५२४) 
 
उरलेल्या भागात चाप के्षत्राच्या जागी अिा सुंदर लाबंट आकाराच्या (व रंुदीने) लाबं अिा मजबतू 

हिला ठेवावीयात. (५२५) 
 
त्याच्या अग्रभागी हिल्पीश्रेष्ठाने वतुवळाच्या आकाराची लहान पट्टी कोरावी. ती (पट्टी) वलेबुट्टीने 

(भषूवावी) ककवा फक्त सपाट व काहंतमान केलेली असावी. (५२६) 
 
कभतीवरील पट्टीची जागा जिी वसन्ताने (वलेबटु्टीने) अत्यंत िोहभवतं करतात त्याप्रमािे मजबतू 

िालचा (पृष्ठ-)भाग एकमेकात गंुतलेल्या वलेींनी (िोभायमान) करावा. (५२७) 



 
अनुक्रमणिका 

वरच्या बाजूला हिल्पीने मजबूत दन्तुहरका कोरावी. हा भाग पाटाच्या वरच्या बाजूला मजबतू 
होईल असा स्थापन करावा. (५२८) 

 
काही वळेा पाषािाचंी रचना वगेळ्या प्रकारे करून पाट(-हिलाचें) आवरि हनराळ्या पद्धतीने 

करतात. (मात्र) पाठीमागचा भाग अिाच गुळगुळीत व उत्तम पाषािानंी बनहवलेला असतो. (५२९) 
 
पाठीमागच्या बाजूला दन्तुहरका असलेली व पोपटाच्या चोची प्रमािे आकाराची हिला असावी. पाट 

हिलेच्या वरच्या भागावर चढलेली ही हिला िालच्या चापहिलेला (िाली घसरण्यापासून) अवरोध 
करते. (५३०) 

 
या प्रत्येक संधीपािी (अधवगभवक) कोरीव काम कराव.े त्याच्यावर वारा येण्या जाण्याच्या वोटेवर 

कंुभक व हमथुनाचे (स्त्री-पुरुष जोडीचे) कोरीव काम कराव.े (५३१) 
 
प्रवीि हिल्पीने वायवीय-बन्ध (वाऱ्याचा मागव) अलंकृत करावा. लहरा भागाची येथे उंची {सवव 

लहरा के्षत्राच्या उंचीच्या एक-चतुथांि असावी;} (५३२) 
 
ककवा राजबन्धनाच्या उंचीच्या दुप्पट उंची या थराची असावी. ही जागा अत्यंत महत्त्वाची असून 

हतला ‘पीढ’ हे नाव सागंतात. (५३३) 
 
हिल्पिास्त्राला अनुसरून हमथुन, कुम्भ-बंधाच्या नक्षीसाठी हा भाग सारख्या चौरसातं अथवा 

आयतात हवभागावा. (५३४) 
 
जेवीहढी सधंींची (हनम्नगभवकाचंी) संख्या असेल हततक्या संख्याचं्या व त्या आकाराचं्या मजबतू 

धारिी(-हिला) असावीयात. (५३५) 
 
[श्लोक ५३५ हा श्लोक ५३१ च्या पहहल्या चरिा नंतर यावयास हवा; कारि श्लोक ५३२ ते ५३४ त 

धारिी हिलाचें विवन आहे.] 
 
तेथे फुलाचं्या आकाराप्रमािे असलेल्या कुभाचंी नक्षी ककवा वाऱ्यासाठी वाट (जाळी) असावी; ककवा 

सवव अंग झाकून टाकील (म्हिजे चारी हदिानंा) कंुभ-हमथुन बन्धाची नक्षी कोरावी. (५३६) 
 
कुठल्याही अलंकरिाहिवाय येथे जर वाऱ्यासाठी मागव असेल तर त्यास ‘वातसंग्रही’ म्हितात. ती 

नेहमी फुलाचं्या पृष्ठभागाच्या आकाराची असावी. (?) (५३७) 
 
मातेच्या व इष्ट देवतेला अनुसरून बाधंलेल्या िोहभवतं मंहदरासाठी प्रहसद्ध असा कुम्भ-हमथुनबन्ध 

हा उत्कृष्ट असतो यात िकंा नाही. (५३८) 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

कुां भाांचे प्रकार (छायाहचत्र ३१ आ, इ) 
 

कंुभ व हमथुन (बन्ध) याचें प्रकार ऐक; पूिवकुम्भ, पिवकंुभ, कुम्भ-मकर-माहलनी. (५३९) 
 
कंुभाच्या कामासाठी हे चार प्रकार वापरतात. जिी जागा असेल, जसा हतचा आकार असेल 

त्याप्रमािे हे काम केले जाते. (५४०) 
 
पूिगकुर्म्भ 
 

पाषािाच्या सपाट भागाच्या मध्यभागी महाकालाच्या फळाची आकृती कोरावी. (त्याच्या) वरच्या 
भागी दोन भागातं दोन सुंदर थर असतात. (५४१) 

 
हा पूिव कुम्भ म्हिनू माहहती आहे व हििरावर िोभनू हदसतो. 

 
पिगकुर्म्भ 
 

उभ्या आयताकाराच्या (समहू चतुरस्त्र) जागेची मध्यरेषा आिावी. (५४२) 
 
कल्पना केलेल्या या मध्य रेषेच्या उंचीचे {सहा भाग करावते व हविषेतः या कुम्भाच्या मध्यभागी 

पानाचें आकार कोरावते.} (५४३) 
 
रंुदीचे पाच ककवा सहा (आडव)े भाग कल्पावते. (वरच्या) पहहल्या भागात कुम्भाची पट्टी (तोंडाचा 

काठ) व दुसऱ्या भागात कमळाची पाने असतात. (५४४) 
 
हतसऱ्या भागात कंुभाचे मस्तक असून चवथ्या भागात त्याची (कंुभाच्या वरच्या मुिाची) हनरंुद पट्टी 

असावी. त्याच्यािाली (पाचवीया भागात) कंुभाचे पात्र (िरीर) असून सहावीया भागात त्याचा पाय (पाद) 
असावा. (५४५) 

 
मध्यरेषेवर सुंदर चंपकाचे िाली लोंबते पान असून ते (जिू काहंीं) कंुभापासूनच हनघाले आहे असे 

दािवाव.े 
 
मकर माणलनी 
 

चौरस ककवा आयताकार जागेत मध्यरेषेवर. (५४६) 
 
उलट सुलट मुिे असलेल्या मािाचंी जोडी कोरावी. श्रषे्ठ हिल्पीने असे हे कंुभाचे प्रकार (योग्य 

जागी) स्थापन करावते. (कोरावते.) (५४७) 
 



 
अनुक्रमणिका 

णमथुन-बन्ध (छायाहचत्र ३१ इ) 
 

हमथुन-बन्ध कोित्या यंत्राच्या सहाय्याने कोरतात त्याची माहहती ऐक. कामिास्त्रानुसार हमथुन 
बन्धाचें अनेक प्रकार आहेत. (५४८) 

 
प्राधान्याने काम ्रमीडा दािवावी, झोपलेली अथवा जोडलेली अिी जोडी दािव ूनये. (काम-) 

िास्त्रात हनरहनराळ्या (काम-) ्रमीडा साहंगतलेल्या आहेत ज्यात केवळ हवलासभाव दािहवलेला असतो. 
(५४९) 

 
(चापहिलेवरती अनु्रममाने) पाडलेल्या भागानंा अनुसरून हमथुन-बंधाचे स्वरूप दािवाव.े 

लाबंीवरती िाली व वरच्या बाजंूना दोन वलेींच्या रेघा दािहवतात. (५५०) 
 
िालच्या बाजूस झुकलेल्या अंिा कळ्याचं्या सुंदर रागंा रेिावीयात. लौहकक भाषेत त्यानंा झारा, 

काहलका ककवा (आ)लस्म्बका म्हितात. (५५१) 
 
त्याच्यावर पूवलप्रमािेच बन्ध म्हिून दोन थर असावते. पुढच्या व मागच्या (म्हिजे मुििालेच्या 

चौफेर) सवव जागी लहान आकारात नृप-मण्डल (राजबन्ध) कोराव.े (५५२) 
 
(ककवा) पुन्हा त्या वरच्या जागी काहीिा लहान आकारात नेहमीच अनु्रममाने कंुभाचंी रागं 

(कुम्भीबन्ध) कोरावी. (५५३) 
 
पािणिला ठेवण्याची पद्धत (छप्पर झाकण्याची रीत) (छायाहचत्र ३१अ) 
 

सवात िवेटी पूवल साहंगतलेल्या हवभागानुंसार पाट ठेवावते. यास ‘केन्द्रगभव’ (गभवगहृाच्या मध्य) 
असे म्हितात. िुभ काळी हे काम हाती घ्याव.े (५५४) 

 
हा पाटाचा पाषाि भल्या मोठ्या आकाराचा असून (िाली असलेल्या) आधाराच्या सहाय्याने त्याने 

छप्पर झाकाव.े मुििालेची (छप्पराची) मोकळी जागा झाकावयाचे काम हे पाषाि करतात. (५५५) 
 
हे पाषाि हछद्र, भेगा याचं्याहिवाय असून ते हनरहनराळ्या प्रकारच्या दगडाचं्या हमश्रिाचें असू 

नयेत. ते जेवीहा ं रजसाने (दगडाच्या भकुटीने) जोडले जातात तेवीहा (तो जोड) नेहमीच मजबतू होतो. 
(५५६) 

 
[हमश्रि िोधनम् म्हिजे भगूभविास्त्रदृष्ट्या हनरहनराळ्या प्रकारचे दगड येथे वापरू नयेत. एकच 

प्रकारचा दगड वापरावा; कारि हनरहनराळ्या प्रकारच्या दगडाचंी धारिािक्ती वगेळी असते, त्याचंा 
उष्ट्िता प्रसरिाकं देहिल वगेळा असतो. येथ वापरावयाचे दगड असे असावते की त्याचंी धारिािक्ती 
जास्त असावीच पि त्याचवळेेला सारिी असावी. रजस याचा अथव कराल (ककवा वज्रचूिव) असा असावा. 
दगडाची भकुटी, राळ, मध आहि चुना याचं्या हमश्रिास कराल म्हितात.] 

 



 
अनुक्रमणिका 

(हिष्ट्या, तुला) समजाव े म्हिून हिल्पिास्त्रातील या (हवषया) बद्दलची माहहती संके्षपाने विवन 
करून सागंतो. (कारि) मात्स्य, आग्नेय इत्यादी (पुरािातं) गं्रथातं व इतर (हिल्प िास्त्रावरील) गं्रथातं 
याबाबत हनरहनराळी माहहती हदली आहे. (५५७) 

 
[इतर गं्रथात छप्पर झाकण्याच्या हनरहनराळ्या पद्धती हदल्या असल्या तरी त्यातील योग्य व या 

देिात वापरली जािारी पद्धत सागंतो असा या श्लोकाचा भावाथव आहे.] 
 
(तसेच) िु्रमाचायांनी केलेल्या (हिल्पिास्त्रावरील) गं्रथातं त्याचप्रमािे हवश्वकम्याची (हिल्प) 

पद्धती सागंिाऱ्या गं्रथात (हनरहनराळ्या) देिात वापरली जािारी व त्या गं्रथातं अनुसरलेली पद्धत हदलेली 
आहे. (५५८) 

 
[हिल्प सारिीत माहहती हदली आहे, “कलेचे दोन प्रमुि प्रकार आहेत: हवश्वकम्याला अनुसरून 

असलेली कला देवानंा प्रसन्न करिारी असते, व ज्या कलेने असुरानंा आनंद होतो ती िु्रमाचायव प्रहित 
कला होय. 

 
जी कला सौम्य, िुभ व अनुरूप असते ती नेहमीच देवानंा आनंद देिारी असते. जी कला ककव ि, 

हवरूप व तामस असते ती असुरानंा आनंद देिारी असते.” 
 
इंग्रजी भाषातंरात जास्त माहहती हदली आहे. पुरीच्या अपर्तत महापात्राच्या म्हिण्याप्रमािे हल्ली 

सुद्धा देवाचं्या मतूल आहि देवानंा आवडिाऱ्याचं्या मूतल या समअक्ष, योग्य तो तोल साभंाळिाऱ्या, िातं व 
प्रसन्न मुदे्रच्या असून त्या हवश्वकम्याच्या मतानुसार केलेल्या समजतात. या उलट असुर, राक्षस, कीकट, 
कौतूहल, हकन्नर, यक्ष याचं्या मूतल तसेच समअक्ष नसलेल्या, भेसूर, हवरूप व भयानक भावना दिवहविाऱ्या 
मूतल या िु्रमाचायांच्या मतानुसार करतात. हवराल हे हवश्वकम्याच्या मतानुसार असतात पि जेवीहा ंत्यानंा 
हनरहनराळ्या प्राण्याचंी डोके लावली जावनू त्याचें कौतूहलात रूपातंर होते तेवीहा ंते िु्रमाचायव पद्धतीनुसार 
होतात. 

 
नक्षींच्या बाबतीत देहिल अिा दोन पद्धती आहेत. हनयत, प्रसन्न करिाऱ्या, व्रमाकार गतीत 

असिाऱ्या नक्षी हवश्वकमा मतानुसार समजतात. या उलट िु्रमाचायांच्या मताला अनुसरून असलेली नक्षी 
अहनयत तसेच कोपरे असलेली असते. केरी प्रकारची नक्षी िु्रमाचायवप्रिीत समजतात कारि बदु्धाचं्या 
कलेत हतचा वापर केला आहे; या उलट कहदू स्थपहत त्याऐवजी कामाला प्राधान्य देतात.] 

 
कौलाचार मताप्रमािे असलेले (हिल्प-)िास्त्र हे (हिल्प-)सारिीला अनुसरून असून कौलाचार 

मत हे अंिुमत भेदागम या हिल्पिास्त्राप्रमािे आहे. (५५९) 
 
[हिल्पसारिी हा अद्याप न छापलेला ओहरसा पद्धतीच्या हिल्पिास्त्रावर हलहलेला गं्रथ असून तो 

दहक्षि ओहरसातील सवव स्थपतींना माहहती आहे. उत्कल प्रदेिातील हनरहनराळ्या प्रकारच्या देवालयाचंी 
त्यात सुस्पष्ट माहहती हदली असून, ही देवालये बाधंावयाच्या पद्धती, त्याचं्या हनरहनराळ्या अंगाचें 
परस्परसापेक्ष प्रमाि व मापे याचंी माहहती हदली आहे. ही प्रमािे व मापें मूलभाग ककवा मूल सूत्र (लाबंीच्या 
मापाचे एकक) याचं्या प्रमािात हदली आहेत.] 
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सौहधकागमाची वाट पुसत हा (हिल्प) प्रकाि (गं्रथ) दोन भागात हवभागला आहे. प्रथम प्रकािात 
(एकच प्रकारची) मुििाला व {हििराचें मात्र अनेक प्रकार साहंगतले आहेत.} (५६०) 

 
याचें या अनु्रममाने प्रकार साहंगतले जातील, या गं्रथाच्या (आरािड्ाचे) हे मुख्य सूत्र आहे. 

देिातील प्रचहलत प्रथेला अनुसरून हिल्पहवदे्यची याबाबत माहहती देिार आहे. (५६१) 
 
दुसऱ्या प्रकािात (हििराच्या) हिल्पाहवषयी माहहती देिार आहे. हिल्पहवदे्यने अलंकृत असा हा 

‘हिल्पप्रकाि’ नावंाचा गं्रथ आहे. (५६२) 
 
(हनरहनराळ्या) अंगोपागंाचंी, हवभाजनाची, लक्षिाचें प्रकार तसेच यंत्र इत्यादींची माहहती हे या 

अनु्रममाने सागंिार आहे. हिल्पिास्त्राची माहहती या लक्षिानंी सागंतात. (५६३) 
 
हिष्ट्याचं्या व त्याचं्याही हिष्ट्याचं्या (हिल्प िास्त्राच्या) हिक्षिासाठी श्लोकानुबद्ध असा हा गं्रथ 

हलहहला आहे. त्यात मुििालेच्या अंगोपागंाचंी त्याचप्रमािे हििराची माहहती हदली आहे. (५६४) 
(त्यहिवाय) हनरहनराळ्या अवयवावंर करावयाचे हिल्पकाम व त्याचें प्रकार (याचंीही माहहती हदली 

आहे.) 
 

ग्रांथकत्याचा पणरचय 
 
भागववीची कन्या मुिली नदी (हहच्या काठंावर) समुद्राजवळ. (५६५) 
 
अिा प्रदेिाच्या जवळ तास्न्त्रकाचं्या पुष्ट्कळ कुटंुबाचंी वस्ती आहे. (हा प्रदेि) सध्या धौहममंडलात 

असून तेथील उद्गात्याचं्या कुटंुबात माझा जन्म झाला. (५६६) 
 
माझे वडील, आजोबा इत्यादी सवव राजाचे सेवक होते. माझ्या वडीलाचें नावं कुलेश्वर तसेच आईचे 

संज्ामयी आहे. (५६७) 
 
कौलाचारातं प्रवीि असलेला व िाह्मिातं श्रेष्ठ असलेल्या माझे नावं रामचन्द्र आहे. दहक्षि 

काहलकेने घेरलेल्या श्रीनीलहििरावर (मी रहातो). (५६८) 
 
माझी इष्ट मूतल सवव हसद्धी देिारा जगन्नाथ असून त्याच्या कृपाप्रसादाने (संपूिव देवालयातंील) 

उत्कृष्ट मुििालेच्या अंगाची माहहती देिारा गं्रथाचा हा पहहला भाग सम्पूिव झाला. (५६९) 
 
श्री कौलाचारपरायि, उद्गाता, हिस्ल्पश्रेष्ठ, भट्टारक रामचन्द्र महापात्र यानंी रचलेल्या 

‘हिल्पप्रकाि’ ग्रन्थाचा पहहला प्रकाि सपंला. 
 

*** 
  



 
अनुक्रमणिका 

दुसरा प्रकाि 
 
(देवालयाच्या) णवमान भार्ाची माणहती 
 

संसाराच्या पािापंासून मुक्त होण्यासाठी, कष्ट व संकटे याचं्यापासून सुटका होण्यासाठी कमलनेत्र 
अिा इष्ट देवतेचे (जगन्नाथाचे) मी स्मरि करतो. 

 
अनेक हिष्ट्य व बुद्धीमान लोकाचं्या अनुबोधासाठी जेथे श्रीमूतल हवराजमान असते अिा हवमान 

भागाची (माहहती) सागंतो. (१) 
 
ज्या वास्तूत (देवमूतलसाठी) पीठाची स्थापना केली जाते ती उत्तम हपस्ण्डकेची जागा समजतात. 

त्याला चौरसाकृती मस्न्दर म्हितात व तसेच त्यास हवमान (ही) म्हितात. (२) 
 

प्रासादाांचे प्रकार 
 
हनरहनराळ्या (हिल्प-) िास्त्रानुंसार हनरहनराळ्या हवभाजनानंी प्रासादाचें अनेक प्रकार होतात; 
 
ते असे: एक हवभागाचे मांजुश्री, रत्नसार व मृदांर्ा.––(३) 
 
(रथासंह असलेले) वसुश्री, तसेच रेिाप्रकारचे महामेरु, सुंदर कैलासणििर व अठरा भागाचें 

वेताल. (४) 
 
ज्याच्या रथाचं्या अंगातं कोष्ठ असतात असे रथासंह असलेले हवमान, प्रासादाचें भषूि तसेच 

(पृथ्वीचा) अलंकार असा सुविगकूि. (५) 
 
हििरावरती कसह िोभत आहे असे उत्कृष्ट णवमानमाणलनी. हवमान बाधंावयाच्या कलेतील हे प्रमुि 

प्रकार आहेत. (६) 
 
जरी लौहककातं या मस्न्दराचंी नाव े हनराळी असली तरीही याचंी सवव अंगोपागें अलंकाहरलेली 

असल्याने हे बारा (प्रकार) महत्त्वाचे व सवोत्कृष्ट सागंतात. (७) 
 
हवश्वकम्याच्या मताप्रमािे या सवांचे प्रकार, लक्षिाचंी सूक्ष्म माहहती व त्याचं्यातील भेद हे 

अनु्रममाने ऐक. (८) 
 

मञु्जश्री (छायाहचते्र ३२ अ, आ, इ) 
 
मञु्जश्री सववतोभद्र यंत्राला अनुसरून, मजबूत कूमवपीठावर बाधंतात. पंचकमव इत्यादी असून 

कभतीच्या अध्या उंचीवर बधंना असते. (९) 
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कभतीच्या वरच्या कडेला (दुसरी) बन्धना असून ती हििर इत्यादी (अवयवानंा) जोडलेली असते. 
(१०) 

 
जंघेच्यावर चारी बाजंूना िोहभवतं हििरे असतात. पुढे, पाठीमागे व दोन्ही बाजंूना मोठी हििरे 

असावीत. (११) 
 
{हतच्या (जंघे)वर रेिा (प्रकारचे) हििर असून तेथे राह, अनथव व कोिक (हे भाग असतात.)} 

अमलकी व इतरानंी हा मञु्जश्री प्रासाद फारच िोहभवतं हदसतो. (१२) 
 
[कभतीच्या भागात जे राह, अनथव, कोिक हे भाग असतात ते हििरावर देहिल वरपयंत आलेले 

असतात. भवुनेश्वर येथील राजरािी देवालय याचे उदाहरि आहे.] 
 

रत्नसार (छायाहचते्र ३२ई व २३ई) 
 
(समभद्राकार) तलच्छन्द असून अनेक अलंकारानंी {पागानंी} भषूहवलेला असतो. ही िाला (?) 

हििराने भषूहवलेली असून कसह व कन्या याचं्या मूतींनी िोहभवतं केलेली असते. (१३) 
 
{कभत व बधंना असलेला िालचा भाग ही त्याच उत्कृष्ट स्वरूपात (समभद्राकार तलच्छन्दातं) 

असतात.} गभवस्थानाच्या (कभतीच्या) दुप्पट (उंचीची) व त्याच स्वरूपाचे हििर इत्यादी असतात. (१४) 
 
रत्नसार हवमानाच्या कोिकाचे (उंचीने) दहा हवभाग (दहा आमलकींनी) करतात. ते (हवमान) 

अनथाने भषूहवलेले असून तसेच संुदरासह व अनुराह असतात. (१५) 
 
(हििरावर) लहान हििरे नसतात व िालच्या भागात नेहमीच नागाचें (नागस्तंभाचें) अलंकार 

असतात. कभतीचे आसन कसह पीठ असून ते ठळक लोंबत्या हारानंी (आलस्म्बकानंी भषूहवलेले) असते. 
(१६) 

 
[उदाहरिाथव भवुनेश्वर येथील साहर देऊळ) 
 

मृदांर्ा (छायाहचते्र ३३ अ, आ, इ) 
 
वीथीपाठावर िुरा, कोिक इत्यादी (त्याचं्या त्याचं्या) अनु्रममानुसार असतात. संपूिव जंघेचे बारा 

हवभाग पाडलेले असतात. (१७) 
 
प्रत्येक भागावर कोनाड्ाच्या आकाराचे (हनिाकारे) कोष्ठ (वासगृह) असाव.े तसेच राहाच्या 

प्रदेिावर सवव अंगोपागंावंर वज्रमस्तकाचंी रागं असावी. (१८) 
 
कभतीच्या वरच्या भागाचे सुदंर पीठाच्या आकाराचे तीन भाग असतात. गभावरील हििराचे 

(गभवदेि) (उंचीचे) तीन भाग करून त्याला नेहमीच मृदंगाचा आकार देतात. (१९) 
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वर असलेली आमलकी अरंूद असून कोिकावंर फुलाचंी (नक्षी) कोरलेली असते. हनम्म्या 
उंचीपयंतच िोदकाम (नक्षीकाम) केलेले िाबं (पाग) अनेक अलंकारानंी भषूहवलेले असतात. (२०) 

 
[उदाहरि–हिकचग, हजल्हा मयूरभजं, येथील कुटाई तुण्डी देवीचे देवालय.] 
 
वसुश्री 
 
या प्रासादाला नऊ अवयव असतात. िुराच्या आकाराप्रमािे याचे पीठ असून कोिक इत्यादी 

अवयवावंर कहि, फेिी व वसन्त असतात. (२१) 
 
गभवगृहाचा तलच्छंद दहा संख्याचं्या रथाचंा असतो. (हििरावरती) बाजंूना (लहान) हििरे 

नसतात. असा (हा) वसुश्री प्रासाद सागंतात. (२२) 
 

महामेरू (छायाहचत्र ३४) 
 
महामेरु नावाचा दुसरा प्रकार ऐक. भाग व उप-हवभाग यानंी हमळून १०८ हवभाग करावते. (२३) 
 
चौरस जागेत पद्मपीठ असून पचंकमव इत्यादींनी िोहभवतं असतो. बधंनासह (दोन बधंना 

असलेली) कभत तेथे असते. (२४) 
 
गभवभागापासून मुद्रक भागापयंत पाच ककवा सात (लहान) हििर (अनथव पागावर) असतात. 

प्रत्येक हििराच्या िालच्या बाजूना (नऊ) भमूी (पीठ) असतात. (२५) 
 
(राहाच्या) दोन्ही बाजंूना असलेल्या अनथांवर आमलकींसह हििर व रथक (कोष्ठ) असतात. 

सुंदर कसह, कन्या, (२६) 
 
तसेच तेथे अलसा व भरैव याचं्या मतूल जि ू काही आमलकींना आधार देत आहेत अिा, 

हििरावरील बाजंूवर सववत्र स्थापन करावीयात. (२७) 
 
िोकभवत अिा राहा के्षत्रावर मोठे हििर व (त्यावर) कसह असतो. प्रत्येक राहाच्या दोन्ही भागानंा 

िालच्या बाजूला (मोठे हििर व कसह याचं्या पातळीच्या िाली) रथक (कोष्ठ) असतो. (२८) 
 
नेहमीच मजबूत असे हे अवयव (अंगे) करून हनरहनराळ्या मूतींचा उपयोग करून, हिल्पीश्रेष्ठाने हा 

महामेरु प्रासाद अलंकारावा. (२९) 
 
[उदाहरिे–भवुनेश्वर येथील अनंत वासुदेवाचे देवालय व पुरी येथील जगन्नाथाचे देवालय.] 
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कैलाि (छायाहचत्र ३५) 
 
सवात सुंदर कैलािहििर हा (प्रासादाचा) प्रकार तू ऐक. तेथे हनरहनराळ्या जागी तसेच हवभागात 

मनोहर रथ (हििर) असतात. (३०) 
 
उत्तम जागी भद्रपीठावर पंचकमव इत्यादींसह असून (हिल्प-) िास्त्राला अनुसरून कभत, जंघा व 

अनेक बधंना याचं्यासह असावी. (३१) 
 
हििराचा पाया (कभतीच्या बाहेर) अध्या भागाने बाहेर आलेला असतो. मधली बन्धना अरंुद असून 

पाच रेघापं्रमािे हदसते. {ककवा पाच भागानंी हमळून केलेली असते.} (३२) 
 
[ओहरसा िलैीच्या हिल्पिास्त्रावरील गं्रथातं मूल भाग ककवा मूलसूत्र म्हिून मापाचे एकक हदलेले 

असते. भुवनप्रदीप नावाच्या गं्रथात हे एकेक सोळा अंगुले हदले आहे. प्रासादाची रंुदी जर १६ अंगुले धरली 
तर इतर अंगोपागें या एककाच्या काय प्रमािातं घ्यावीत त्याची माहहती देतात. तसेच येथे जे मापाचे मूळ 
एकक धरले असेल त्याच्या हनम्म्या प्रमािात हििराच्या पायाचा भाग कभतीच्या बाहेर आलेला असतो.] 

 
(हििरावरील) प्रत्येक कोिकाचे पाच भाग (भहूम) केलेले असतात. तसेच हििरावरील 

कोिकाच्या जवळील अनथाचे चार भाग पाडलेले असतात. (३३) 
 
[हििरावरील अनेक पीठ व त्यावर आमलक हमळून एक भहूम होते. हििरावरील कोिकाच्या 

उंचीत अिा पीठासंह पाच आमलकी असतात.] 
 
(तलच्छन्दातं) उपरथ इत्यादींनी पाच भाग करतात (तलच्छंद पंचरथ प्रकारचा असतो.) (चारी) 

राहावंर एकूि वीस भहूम असून, राहाचे (उंचीत) आठ हवभाग करतात. (३४) 
 
कोिकाचे (उंचीत) आठ भाग करून प्रत्येक भागात तीन (दोन) रथ (कोष्ठ) असतात. या जागी 

३६ हवभाग असून प्रमुितः त्याचं्याबद्दल हवचार करावयास हवा (?) (यास हदग्बंध असे म्हितात.) (३५) 
 
हििराच्या कभतीच्या भागी (?) वरच्या भागी हनिापीठ (कोष्ठाचे पीठ) असाव.े हनिचे्या 

(कोष्ठाच्या) िवेटी मुद्रकाच्या (हवतानाच्या) भागी सुंदर वज्रमस्तक असते. (३६) 
 
कोिकावरील अरंुद रेघ अनुराहाकडे (अनुरथ?) उलटी वळलेली असते. हििराच्या िालच्या 

(न्यून) भागाचे प्रथम नऊ भाग करावते. (३७) 
 
एका भागाने भहूम, (दुसऱ्या भागाने) पट्टी, कहि असे अनु्रममाने कोराव.े पहहल्यादंा पट्टी असून 

िवेटी पट्टी व त्याचं्यामध्ये चार कहि (फेहि) असतात. (३८) 
 
त्यानंतर सवव अंगोपागें िोहभवतं आहेत असे सुंदर हििर असाव.े तेथील अनथाच्या वरच्या भागात 

पाच भहूम असतात. (३९) 
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वरील भागाचे समान भाग पाडून िवेटचा भाग थेट कहिकेपयंत (चूहलकेपयंत) जािारा असतो. 
अनथाच्या (या) पाच भागात फेहि, फुहल व कोष्ठ इत्याहद असतात. (४०) 

 
प्रत्येक बाजंूवर, पुढे व मागे, उत्तरेकडे {व दहक्षिेकडे हनयमापं्रमािे उप-गभवगृहे (हनिागहेृ) 

असावीत.} (४१) 
 
(त्याचं्यावर) {राहावरती} वज्रमुण्ड व िोहभवतं कसह इत्यादी असावते. तसेच कोिकाचे आठ 

भाग करून (प्रत्येक भागात) फेहिका, कहिका इत्यादी असतात. (४२) 
 
(सवांत) वरच्या जागी िोहभवतं गजश्रेष्ठ असतात. आमलकी इत्यादी (अवयवासंह असलेले) हे 

कैलाि नावाचे गभवगृह आहे. (४३) 
 
[इंग्रजी भाषातंरातं ‘गजराज’चा अथव केला आहे हत्तीला कजकिारा म्हिजे कसह. तो योग्य वाटत 

नाही. भवुनेश्वर येथील कलगराज देवालयाच्या आमलकीच्या िाली कसह कोरले आहेत म्हिनू असा अथव 
हदला असावा]. 

 
रथामंधील (पागामंधील) सवव अंतरामंध्ये हनरहनराळे (कोरीव) काम कराव.े देवालय पाच, सात 

ककवा नऊ रथाचें असेल त्याप्रमािातं ते असाव.े (४४) 
 
[कैलाि प्रकारच्या देवालयाचा तलच्छंद पंचरथ, सप्तरथ अथवा नवरथ प्रकारचा असतो. 

उदाहरि–भवुनेश्वर येथील कलगराज देवालय.] 
 

वैताल (छायाहचते्र ३६ व ३७) 
 
वैताल (प्रकारचे) देवालय आयताकार असून त्याची जागा (देहिल) आयताकार असते. त्या 

जागी सुंदर व मजबूत असे कसहपीठ अथवा कूमवपीठ असते. (४५) 
 
त्या पीठाला अनुसरून (व वरती) आयताकार दुसरे किीच्या आकाराचे (पीठ) असते. त्यानंतर 

रेघेप्रमािे हदसिारी िास्न्द चारी बाजंूना िोदावी. {आयताकार वीथीपीठाच्या नंतर सपाट पंचकमव 
असावा} (४६) 

 
[रेघेप्रमािे म्हिजे सरळ व समपातळीत, छायाहचत्र ११ इ पहा.] 
 
त्याच्यावरती फक्त पाच भाग असलेली कभत बाधंावी. कभतीवर सुंदर देवमूतल असल्याने तीस 

हवग्रह-बन्ध म्हितात. (४७) 
 
त्याच्या (हवग्रह बन्धाच्या) वर कभतीच्या वरच्या भागी {कभतीच्या वर हतच्या रंुदीवर} रेघाचंी कामे 

(रेिाकमव) केलेली असतात. हे रेघाचें काम चारी बाजंूना केलेले असते. (४८) 
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कभतीच्या वरच्या भागाच्या वरती अध्या भागात, त्या जागी अनेक प्रकारचे नक्षीकाम केलेले 
वज्रमस्तक असते. (४९) 

 
िवेटी रंुदीवर सुंदर रेघासंह दोन थर असतात. नंतर काहंींिी कमी िोल अिी िास्न्द िोदतात. 

(५०) 
 
त्या जागी कहिप्रमािे असिारी, किीच्या आकाराची पट्टी असावी. वैताल व भरैव प्रकारच्या 

देवालयाच्या कभतीची कामे अिी असतात. (५१) 
 
गभवगृहाच्या रंुदीवर असलेले रेघाचें िोदकाम हविषेाने ऐक. हा कभतीचा भाग दोन ककवा तीन 

भागात हवभागून िाबंाच्या आकाराप्रमािे थरहवभाग असावते. (५२) 
 
या (थर) हवभागात प्रत्येकी तीन संख्याचं्या वसन्त इत्यादी पहट्टका असतात. या प्रत्येक पट्टींच्या 

मध्ये लाबंीवर (म्हिजे दोन्ही बाजंूवर), पूवव व पहिम भागी (पुढच्या व मागच्या भागी) िान्दी असावी. 
(५३) 

 
रंुदीच्या (राहाच्या) दोन्ही बाजंूना योग्य स्थानी अत्यंत िोहभवतं असे वज्रमस्तक असाव.े 

रंुदीवरती व (वज्रमस्तकाच्या) वतुवळाकार जागी अनेक प्रकारच्या मूतल असतात. (५४) 
 
फक्त चार कोपरे असलेले असा कोिकाला आकार द्यावा. त्याच्या (उंचीच्या) प्रत्येक तीन 

भागाच्या िवेटी आमलकी असते. (५५) 
 
याच्या वरती जो कभतीचा भाग असतो त्याचा तलच्छन्द वैताहलका प्रमािे (आयाताकार) असतो. 

हा (छप्पराचा) िालचा मजला कूमवपृष्ठाच्या आकाराप्रमािे असून त्यास ‘आहदताल’ (पहहला मजला) 
म्हितात. (५६) 

 
सुंदर अिा चलूाचा आकार हदलेल्या (छप्परावर) फक्त कीर्ततमुि इत्यादी असतात. त्या 

(छप्पराच्या) कंठाच्या भागापयंत वतुवळािंडाप्रमािे (हवश्वभागसहन्नभ)ं आकार द्यावा. (५७) 
 
[चूल = लंबगोलाकृहत छप्पर] 
 
त्याच्यावरती मजबूत असा हततक्याच उंचीचा दुसरा मजला करतात. जसे (िाली) पीठाचे 

करतात तसेच येथेही (िालच्या भागाचे उभे) पाच भाग करावते. (५८) 
 
वरील भाग हा (पुढच्या व मागच्या) बाजूला वतुवळाकृती असून त्याच्या दोन्ही बाजू गोलाकार 

असतात. या मजल्यास िवेटी दोन्ही बाजंूना तीन हवभाग करतात. (५९) 
 
हा (सवात वरचा) मस्तकाचा भाग कोितीही नक्षी अथवा मूतलहिवाय असतो. गभवगाराच्या (या 

भागात) फक्त पढुच्या बाजूला केवळ हनरहनराळ्या नक्षी कोरलेल्या असतात. (६०) 
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या हठकािी भल्या मोठ्या आकाराच्या वज्रमस्तकाची स्थापना करावी. घुमटाकार असलेल्या जागी 
दहा (हवश्व) भाग पाडून तेथे नक्षी कोरावी. (६१) 

 
या तोरिामध्ये िकंराची अथवा भरैवाची मूतल िोदावी, या सुंदर अिा (सवात) वरच्या भागी 

नाटाम्बर नावाची मूतल असावी असे सागंतात. (६२) 
 
(गभवगृहाचे) हे मस्तक व कवटीचा भाग (िपवर भाग) नेहमीच (चेंडूप्रमािे) गोल (हपस्च्छलाकृहत) 

असतो; त्याचप्रमािे मस्तकाच्या सवात िवेटी (वरच्या भागी) लहान कंुभाचंी (कळसाचंी) स्थापना करावी. 
(६३) 

 
(ककवा) एक कंुभ व दोन कसह असून कंुभाच्या वर मजबूत (बसहवलेला) कळस असतो. कंुभाच्या 

मधल्या भागाचा आकार सुंदर कळी (पट्टी) प्रमािे असावा. (६४) 
 
[िुम्बधे हा िब्द कुम्भोध्वे असा सुधारून अथव केला आहे.] 
 
हिल्पीश्रेष्ठाने त्या पट्टावर नक्षी कोरावी. {कसहाच्या ऐवजी हििरावर लहान कंुभ असतील तर ते 

भद्रपीठावर असतात.} (६५) 
 
असा अनेक प्रकारच्या प्रासादामंध्ये वैताहलक (प्रासाद) श्रेष्ठ असतो. हा प्रासाद माताचं्या पूजेसाठी 

असून त्याला तास्न्त्रक सौध म्हितात. (६६) 
 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील वैताल देवालय]. 
 
यानंतर सौहधकागमातं हदल्याप्रमािे (देवालयाचे) हनरहनराळे हवभाग तसेच यंत्र, प्रसंगाप्रसंगाने 

अनु्रममाने, त्याचें प्रकार (इत्यादी) सागंीन. (६७) 
 

रथयुतत (छायाहचते्र ३८, ३९, व आकृहत १२) 
 
हिल्पिास्त्राला अनुसरून (प्रासादाच्या) प्राथहमक हवभागिीचे काम व त्याच्या गभवगहृाचे रथामुंळे 

होिारे अनेक प्रकार अनु्रममाने सागंतो. (६८) 
 

भैरवयांि 
 
तू प्रथम भरैवयंत्रावर (आधारीत) मंहदराची (माहहती) ऐक. हे यंत्र भरैव-रुद्राच्या वसतीसाठी 

असून हसद्धी प्रदान करिारे आहे. (६९) 
 
मध्यभागी कर्तिका असून हतच्या भोवती वतुवळामध्ये वतुवळाकार आठ पाकळ्याचें कमळ असते. (या 

वतुवळाच्या) मस्तकभागी वतुवळाकृती नाग असून पहिमेच्या (पाठीमागच्या बाजूला) पाठ (िपेटी) मुिाला 
गंुडाळलेली असते. (७०) 
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[आकृती १२ पहा.] 
 

 

आकृती १२––भैरव यांि 

२·६९–७२ 

 
तेथे चार दाराचें तटबंदीयुक्त नगर (पुर) असून त्या (चार) दारामंध्ये (दारामंधल्या जागेत) भजंुग 

असतो. परत त्याच स्वरूपाचे भाग असलेले चार दाराचें पुर (बाहेरील) मयादेपयंत असते. (७१) 
 
प्रत्येक कोपऱ्यात रेघानंी आकार हदलेल्या अिा कर्तिका (कोपरे) आिावीयात. हे भरैव यंत्र असून 

हिवाच्या पूजेसाठी (योग्य) सागंतात. (७२) 
 
या यंत्राला अनुसरून उत्तम प्रासाद बाधंावा. या यतं्रात काही वैगुण्य राहहले तर देवालय बाधंिे 

हनष्ट्फळ होते. (७३) 
 
या नंतर या वसतीस्थानाचे (पुर) प्रकार व ते नेहमी बाधंावयाच्या पद्धती ऐक. याची जागा 

वीथीपीठावर असून (तेथे) कोिक इत्यादी करू नयेत. (७४) 
 
कोिकाचा हनराळा असा भाग िोदल्याने या यंत्रात वैगुण्य येते. कभतीमध्ये केवळ त्या आकाराचा 

अनथवपाग असतो. (७५) 
 
पीठावरती दाराच्या दोन्ही बाजंूना कीलक (पाचरीचा आकार) द्यावा. त्या जागी हनरहनराळी नक्षी 

कोरून {अनथव करावा} ती िोहभवतं करावी. (७६) 
 
िुर उंचीने जास्त आकाराचा व कंुभक केवळ फुगीर आकाराचा (त्यावर) भोपळ्याच्या आकाराचा 

कंुभ असे (केवळ) रेघानंी आिलेले (पीढ) असाव.े (७७) 
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काहीिा व्रमाकार अिा त्या जागी तीन हवभागातं (हत्ररेिे, हत्रभागे) मतूल िोदावी. त्याच्यावरती 
तीन भाग {पाच भाग} कळ्याचंी नक्षी असलेली वसन्तपट्टी असते. (७८) 

 
तीच्यावरती जंघेच्या स्वरूपात िाबंाचं्या आकारात लहानिी हवमाहनका असते. तेथे पट्टी, फेिी व 

पद्म व त्याच्यावर वज्रमस्तक असते. (७९) 
 
सुंदर राहाच्या दोनही बाजंूना केवळ कीलकके्षत्र असते. त्यानंतरच्या (दोन्ही) बाजंूना कभत 

अनथाप्रमािे िोदावी. (८०) 
 
(देवालयाच्या) पाठीमागे व दोन्ही बाजंूना दाराप्रमािे हदसिारे व तेथील दाराच्या जवळ कोष्ठ 

(हनिा) असतात. जंघेप्रमािेच सारिे हवभाग असलेले मोठे िाबं तेथे असतात. (८१) 
 
याच्यावरती तीन हवभागासंह सारिेच भाग असलेला मुद्रक (िीषव) भाग असावा. त्या जागी अनेक 

प्रकारच्या मूतल (ककवा) भरैवाची मतूल िोदतात. (८२) 
 
असे कभतीचे हवभाग असून ते कोित्याही िोदकामाहिवाय (अक्षुण्ि) असतात. तीच्या(कभती-)वर 

िोहभवतं असे हििर (गभवक) करतात. (८३) 
 
यंत्राच्या रेषाबंरहुकूम आिलेले व मुख्य भाग अलंकारानंी भषूहवलेले असतात. कोिक पाच भागात 

हवभागनू त्याचें प्रत्येकी तीन भाग करावते. {त्या प्रत्येक भागात तीन भहूम असावीयात}. (८४) 
 
ज्या भागात रेघा िोदलेल्या असतात त्याला रेिभाग म्हितात. िालपासून सुरुवात करून 

िवेटापयंत {कभतीपासून सुरुवात करून गळ्यापयंत} त्याचंी संख्या पाच असते. (८५) 
 
त्या (रेघाचं्या) जागी आमलकीच्या आकाराच्या हिलाचंी योजना करावी. {कोिक व अनथव याचं्या 

मधल्या भागी जास्त अंतगवमन असलेला अनुराह असावा (हस्तहलहित १)}. (८६) 
 
मुख्य कोिक भागाच्या रंुदीच्या हनम्मे रंुदीचा जास्त अंतगवमन असलेला भाग (गभवक स्थल) 

असावा. या जास्त अतंगवमन असलेल्या भागातील पोकळीत िोहभवतं फुले वगैरे रेिावीत. (८७) 
 
त्या पोकळीतील जागी मनोहर अिा नतवकी व कामबन्ध कोरावते. त्याच्या बाजूला असलेल्या 

अनथाची रंुदी (अनुराहाच्या रंुदीच्या) दुप्पट असते. (८८) 
 
कोिकाचे जर पाच भाग केले असतील तर अनथाचे दहा {वीस} भाग करतात. प्रत्येक भागात 

रेिाचं्या सहाय्याने भरैवाच्या मूतल रेितात. (८९) 
 
[भरैवाच्या मूतलला िोली नसून केवळ रेघानंी ती दािहवलेली असते.] 
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भैरवाांचे प्रकार 
 
तंत्रिास्त्राला अनुसरून जे भरैवाचें प्रकार आहेत ते ऐक. अहसतागं, हसतागं, एकाहंि, कालभरैव, 

(९०) 
 
{तसेच महाकाल व कालास्ग्न, वीरभद्र व महान वटुक असे भरैवाचें आठ प्रकार असून, त्यानंी 

प्रासाद नेहमीच अलंकृत करावा. (९१) 
 
कोिकाच्या वर व कण्ठापािी पिुराजाने (कसह मूतलने) अलंकरि कराव.े गभवगृहाचा वरचा भाग 

संपूिव झाकून टाकील असा िपवर पाषाि असावा.} (९२) 
 
त्याच्याच मापाची व आकाराची आमलकीच्या आकाराची मजबूत हिला असावी. ती वतुवळाकार 

असून त्या वतुवळात कोठेही हछद्र (दोष) नाहीत (अिी ती हिला असावी.) (९३) 
 
आमलकी हिलेचा केन्द्रकबदू (गभवकहबन्दू) {हा गभवयंत्राच्या (तलच्छन्दाच्या) मध्यहबन्दूच्या अचूक 

वर असतो.} महान (भवीय) आमलकी या अनु्रममाने (हििरावर) बसवावी. (९४) 
 
आमलकीचा वरचा भाग, हतच्यावरती, कवटीच्या आकाराला (िपवराकृती) असावा. चौरस 

हपस्ण्डकेच्यावर तेथे कळस असतो. (९५) 
 
[हपस्ण्डका–आमलकीच्या वर चौरस सपाट हिळा असते तीस म्हितात.] 
 
हत्ररथ गभवगृहाच्या कामाच्या बाबतीत अिी हवभागिी असते; िालच्या बाजूला (आडव)े १४ व 

वरती २४ भाग असतात. (९६) 
 
(कभतीतील) अनथव वगैरे तीन भागाचें असून हििराचे (ऊध्ववमंडल) पाच भाग असतात. पीठावर 

{कंठावर} कसह व कन्याचं्या मूतल असतात. कभत व कळस िोहभवतं करावते. (९७) 
 
[उदाहरि–भवुनेश्वर येथील परिुरामेश्वराचे मंहदर.] 
 
{दुसरा प्रकार}. 
 
उत्तम पंचरथ देवालयाचे (तलच्छंदाचे) दहा हवभाग असतात. पीठाच्यावर पंचकमव व सुंदर जंघा 

असते. (९८) 
 
पुन्हा जास्त उंचीची वरची जंघा असते, बन्धाच्यावर कोष्ठ इत्यादी असतात. अनथांना झाकिारा 

कंठ (भाग) असून त्यावर आमलकीच्या स्वरूपात िीषव झाकिारा पाषाि (मुद्रका) असतो. (९९) 
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हेमकूि प्रासाद (छायाहचते्र ४० व ४१अ) 
 
बावीस भाग असलेल्या हेमकूट (प्रासाद) बाधंावयाची रीत ऐक. प्रत्येक भागात {लहान}आडवी 

पडलेली (बसकी) सुंदर हििरे असतात. (१००) 
 
चारी बाजंूना एकूि २४ संख्याचंी हििरे असतात व राह भागावर वज्रमस्तक िोदलेले असते. 

(१०१) 
 
पंचकमव व जंघा इत्यादी कामे िालच्या बाजूला िोहभवतं करिारी असतात. िुर इत्यादींमुळे सुंदर 

हदसिारे मुख्य पंचकमव कराव.े (१०२) 
 
फक्त वरच्या भागी दोन भागासंह हत्रकूट असाव.े लाबंट च्छेद (उथळ िास्न्द) वगैरेंनी िोदलेले 

हििर असते. (१०३) 
 
िपवरकूटापािी (सवात वरील कवटीच्या आकाराच्या हििरापािी) चारी बाजंूना (चार) कसह 

असतात. त्याच्यावर सुविाची सुंदर हििेच्या आकाराची दोन हििरे असतात. (१०४) 
 
कळसाच्या दोन्ही बाजंूना कसह इत्यादींनी सुिोहभत केलेले असते. तंत्रिास्त्राला अनुसरून यास 

स्विवकूट असे म्हितात. (१०५) 
 
[उदाहरि–भवुनेश्वर येथील गौरी देवालय. या प्रकारच्या देवालयाहवषयी जास्त माहहती पढेु 

श्लोक २·६९७–७०५ मध्ये हदली आहे.] 
 

णििराच्या णनरणनराळया अवयवाांची सामान्य माणहती [श्लोक १०६ ते १५१ मध्ये हदलेल्या हनरहनराळ्या एकेकया 
अवयवाचंी ओळि, काही थोडे अवयव सोडता, अनुमानाने हदली आहे कारि या श्लोकातं हदलेले विवन एवीहढे स्पष्ट नाही.] 

 
कोिक भार् (छायाहचते्र ४२ व ४३) 

 
देि व काल यानंा अनुसरून अनेक आकाराचें तसेच हवभागाचें असे (देवालयाचें) नेहमीच हवहिष्ट 

भाग (अवयव) असतात. हिष्ट्यानंो, ते मी सागंतो, ऐका. (१०६) 
 
(देवालयाचे) भाग व उप हवभाग केले नाही तर (देवालय बाधंिे) म्हिजे केवळ (ढोर) मेहनत 

होईल. आठ ककवा पाच भागानंी कोिक पाग होतो. {(कोिकाच्या रंुदीच्या) मध्यभागी आठ ककवा पाच 
भमूी असतात.} (१०७) 

 
प्रकार १.––हे (पाच ककवा आठ भाग) प्रामुख्याने आमलकींसह असतात. कोिकाच्या (अिा) 

एका हवभागामध्ये (िालच्या आमलकीपासून वरच्या आमलकीपयंत) तीन भाग असतात. (१०८) 
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[उदाहरि–पुरुहलया जवळील छरा येथील रेिा प्रकारचे देवालय. आर. डी. बानजल याचें 
“History of Orissa” चे पान १२० पहा.] 

 
प्रकार २.––दुसरा प्रकार ऐक; येथे आमलकींमधील अतंरात पीठाच्या आकाराप्रमािे फेहि असून 

छेद व उपच्छेद (एकूि) चार असतात. (१०९) 
 
[दोन थरामंध्ये जो हविषे अंतगवमन झालेला भाग असतो त्याला च्छेद म्हितात. उदाहरि 

भवुनेश्वर येथील वैताल देवालय. (छायाहचते्र ३६ व ३७)] 
 
प्रकार ३.––िालच्या बाजूला समान (पि) कमी (उंचीचे) हवभाग असून वरच्या बाजूला 

आमलकीचा भाग असतो. (यातील) हतसरा भाग हा कहिकेच्या आकाराचा असतो. (११०) 
 
प्रकार ४.––{वरच्या बाजूला एकमेकासं जोडलेल्या दोन फेहि असून} तसेच दोन कोिाकृती 

छेद असतात; याचं्या िाली व वर लहान छेदानंा अनुसरून रेघाचें काम केलेले असते. (१११) 
 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील मोहहनी देवालय. (छायाहचत्र ४२आ)] 
 
प्रकार ५.––मध्यभागी रथकासह (कोष्ठासह) असल्यास कोिकाचा वगेळा प्रकार होतो. कंुभाच्या 

आकाराचे थर असून, छेदाचं्या मध्यभागी रथकाचं्या आकृती असतात. (११२) 
 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील माकंडेयेश्वराचे देवालय. (छायाहचत्र ४२इ)] 
 
प्रकार ६.––(हिल्पकामात) प्रवीि अिा हिल्पीने केवळ िोदकाम केलेले असते. (अिा 

कोिकास) छेदकोि म्हितात, {व सारख्या अंतरावर त्याचं्या (छेदकामाच्या) मध्यभागी फक्त वज्रमस्तक 
असते.} (११३) 

 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील परिुरामेश्वराचे महंदर (छायाहचत्र ३९)] 
 
प्रकार. ७. ––{सुंदर रेिाप्रकारच्या देवालयाच्या} कोिकातं आमलकींसह (आमलकी ते 

आमलकी या जागेचे) आठ हवभाग करून त्याचे अनेक प्रकार होतात. (११४) 
 
[उदाहरि–भवुनेश्वर येथील अनंत वासुदेवाचे देवालय (छायाहचत्र ३४)] 
 
प्रकार ८.––कोिकाचे थर वतुवळाकृती पीठाप्रमािे {चौरसाकृती भद्रपीठाप्रमािे} असून छेदाचं्या 

प्रकारामुळे अनेक आकाराचें कोि(क) होतात. ही कोिकाची माहहती साहंगतली. (११५) 
 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील मुक्तेश्वर, केदारेश्वर, िहे्मश्वर, भास्करेश्वर ही देवालये.] 
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अनुराह भार् (छायाहचत्र ४४) 
 
अनुराह इत्यादी भाग मी येथे संके्षपाने (सागंतो), ऐक. अनथव व राह याचं्यामध्ये {लहान िाबंाच्या 

आकाराचा (अनुराह) असतो.} (११६) 
 
कोिकाच्या बाजूला व अनथव याचं्या मध्यभागी काही वळेेला अनुराह असतात, त्यानंा धार ही संज्ा 

आहे. (११७) 
 
हे तीन प्रकारचे सागंतात, गुि, कंुभ व गृह. {हनरहनराळ्या पटयाचं्या स्वरूपात त्याचं्यावर काम 

केलेले असते} आहि हनरहनराळ्या तऱ्हेच्या (सूक्ष्म) कामात फक्त फरक असतो. (११८) 
 
अनुराहाची तेथील जागा (अरंुद व) लाबं आकाराची असते. त्याचं्या रंुदीला अनुसरून त्याच्या 

लाबंीचे सारख्या (लाबंीचे) हवभाग केलेले असतात. (११९) 
 
(िालच्या) बन्धनाच्या जागेपासून सुरुवात करून (हििरावरील) कंठस्थलापयंत असलेला 

अनुराहाचा भाग िोहभवतं असून त्याच्या लाबंीचा आकार सववत्र सारख्या रंुदीचा असावा. (१२०) 
 
रु्ि.––यात सारख्या हवभागामंध्ये {िाबं व घुमटाकार तोरि} असतात. त्याच्या (अनुराहाच्या) 

रंुदीत, त्या हवभागामध्ये, रेिा िोदलेल्या असतात. (१२१) 
 
[उदाहरि––भवुनेिवर येथील मुक्तेश्वराचे देवालय.] 
 
कुां भ.––प्रत्येक थरातं कंुहभका असून हे कंुभाचे आकार (एकावर एक) असे अनु्रममाने ठेवलेले 

असतात. 
 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील हचत्रकाहरिी देवालय.] 
 
रृ्ह.––गृहाचं्या (कोष्ठाचं्या) घरामंधील अंतरात रेघानंी फुलाचें आकार कोरलेले असतात. 

(१२२) 
 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील भास्करेश्वर देवालय] 
 
क्वहचत हनरहनराळ्या आकाराची पाषािावंर (वर हदलेल्याहून) वगेळी वगेळी कामे (कमव पाथवक्य) 

केलेली असतात. (त्यामुळे जास्त प्रकार होतात) मात्र मुख्य हे तीन प्रकार आहेत. अिी ही अनुराहाची 
माहहती झाली. (१२३) 

 
काही वळेेला देिी रीतीप्रमािे हमश्रबन्धांत तो (अनुराह) करतात. (म्हिजे या तीन प्रकारापंैकी) 

दोन हनरहनराळ्या प्रकारानंी, कंुहभका इत्यादींनी तो (हमश्रबन्ध) केला जातो. (१२४) 
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अनथगबन्ध (छायाहचत्र ४५अ) 
 
आता नंतर अनथाच्या सुदंर थर हवभागाचें (बधंाचें) प्रकार ऐक. देवालयासाठी अनथव हे 

प्राधान्येकरून पाच प्रकारचे असतात. (१२५) 
 
हनरहनराळ्या उत्तम रथाचं्या (तलच्छन्दातील) अनथाचे (प्रकार आहेत.) पहट्टका, कंुभ, 

पद्मकेिऱ, रथक व मंडलद्वार {द्वार-मंडल.} (१२६) 
 
पणट्टका.––िालपासून हििरापयंत फक्त लहान जागामंध्ये (हवभागिाऱ्या उभ्या) रेघानंी व 

(आडवीया) छेदानंी नक्षी केलेली असते त्यास (पहट्टका) अनथव म्हितात. (१२७) 
 
[उदाहरि–भवुनेश्वर येथील मोहहनी देवालय (छायाहचते्र ४२आ व ४४इ)] 
 
पहट्टका अनथव अधम प्रकारचा असून कंुभक प्रकारचा मध्यम असतो. अनथावर अत्यंत िोहभवतं 

अिी केिरबधंना श्रेष्ठ असते. (१२८) 
 
कुर्म्भ.––जागेच्या दोन भागातं कळसाच्या आकाराप्रमािे कंुभाचा आकार असावा. िालच्या 

बाजूला कंुभाचा पाया व वरती {कंुभाच्या उदराचा भाग असतो.} (१२९) 
 
[कहलकाकृहत असे हतन्ही हस्तहलहितातं हलहहलेले असले तरी श्लोक १३० वरून तेथे 

कलिाकृहत असा िब्द असावयास हवा.] 
 
कळसाच्या आकाराचा कोरून काढलेला कंुभ करावा. 
 
पद्मकेिर.––पद्मकेिराची कल्पना लाबं (आयताकार) के्षत्रात करावी. (१३०) 
 
बुद्धीमान हिल्पीने त्या जागेवर तोरिाचे आकार कोरून वगैरे काढावते व त्याच्या सुदंर मध्यभागी 

कर्तिका व कळ्या (याचंी नक्षी) कोरावी. (१३१) 
 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील परिुरामेश्वर देवालय. (छायाहचत्र ३९इ)] 
 
रथक.––रेिा प्रासादावर भमूींसह असलेल्या हििराचं्या आकाराप्रमािे असलेले अनेक प्रकारचे 

उत्कृष्ट असे रथ नेहमीच िोहभवतं हदसतात. (१३२) 
 
रेिा-कैलाि व रथ (प्रकारच्या) महंदराचं्या सवव लक्षिानंी सपंन्न असलेल्या हवमान पागावर, 

हनयमाप्रमािे, (रथक करतात.) (१३३) 
 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील कलगराज, अनंत वासुदेव आहि इतर रेिा प्रकारची देवालये. 

(छायाहचते्र ३४, ३५)] 
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मांडलद्वार.––दाराचा आकार हदलेल्या जागी दोन िाबंाचं्या आकृती असतात. िाली व वर रेघा 
कोरलेल्या असून मध्यभागी लहान गवाक्ष असते. (१३४) 

 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील माकव ण्डेयेश्वर देवालय. (छायाहचत्र ४५इ)] 
 
अिारीतीने अनथव नावाच्या (िाबंावर) पाच प्रकारचे िोदकाम असते. िाबंाच्या (रंुदीच्या) 

मध्यभागी िोहभवतं असा हा छेदभाग (कोरीव कामाचा भाग) सागंतात. (१३५) 
 

राहपार् (छायाहचत्र ४६) 
 
िाली पीठापासून (भमूीदेि) आहि वरती अमलकी हिलेपयंत (देवालयाच्या) मध्यभागील 

काहीिा लाबंट भागाच्या दोन्ही बाजंूना सुंदर रथ असतात. (१३६) 
 
हनयमाप्रमािे याचे (लाबंीचे) हवभाग नेहमी आयाताकार जागानंी करतात. याचे अलंकरि केवळ 

कोरीव कामाने करतात. (१३७) 
 
लाबंीवर केलेल्या कोरीव कामाचें सात प्रकार ऐक. छेद आहि गुि (िोदकाम व रेिाकमव) हे 

प्रकार, गम्बुजा आहि कहिकेच्या आकाराचें प्रकार. (१३८) 
 
लाबंट आकाराचे वज्रमस्तक, वतुवला आहि रेिाप्रमािे; यापैकी कुठल्याही आकाराचा राह हा 

बन्धनाच्या वरील भागात असतो. (१३९) 
 
{(हििराच्या) पायापासून ते िेंड्ाच्या (हििेच्या) िवेटापयंतच्या भागाला राहपीठ म्हितात. हा 

पीठाचा संपूिव भाग (िालून वर) ्रममा्रममाने सहजगत्या अरंुद होत जातो.} (१४०) 
 
छेद.–– भमूी-(पीठा-) प्रमािे कोरलेला व फक्त कोि (कोपरे) उतरते िोदलेले असा छेदाचा 

प्रकार असून िालच्या बाजूला वज्रमस्तक असते. (१४१) 
 
(वज्रमस्तकाच्या) बाजंूना अप्सराचं्या मूतल असतात व िवेटी (वरती) िूप मोठ्या कसहाची (मतूल) 

असते. राहाचा छेद (नक्षीचा) प्रकार असा करतात व तो अनेक अलंकारासंह असतो. (१४२) 
 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील कलगराज, िहे्मश्वर, अनन्त वासुदेव आहि इतर रेिा प्रकारची 

देवालये. (छायाहचते्र ३४, ३५ व ४६)] 
 
रु्ि.––सारख्या हवभागाचं्या व अनु्रममाने (वर जाऊ तसे) अरंुद होिाऱ्या जागाचं्या दोन्ही 

बाजंूच्या प्रदेिात (कोपरे) व्रमाकार िोदतात. (१४३) 
 
मध्यभागी तोरि कोरलेले असून (भोवती) अधववतुवळाच्या आकाराचे केिर असतात. हनरहनराळ्या 

िोहभवतं आकाराचे हे ‘गुि’ प्रकार आहेत. (१४४) 
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[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील मुक्तेश्वराचे देवालय. (छायाहचत्र ४५आ)] 
 
र्र्म्बुजा.––या प्रकारातं प्राधान्येकरून वरच्या भागी जागेच्या प्रकाराला अनुरूप (व) अनु्रममाने 

अरंुद होिाऱ्या जागी दोन {तीन} थर करतात. (१४५) 
 
[तीन थराचें हमळून केलेल्या ्ा हवभागाचं्या (दोन्ही) बाजू अरंुद होत जातात. ते लाबंीने जागेच्या 

मध्यभागी िोदावते.] (१४६) 
 
प्रत्येक हवभागाच्या मध्यभागी तोरिाच्या आकाराचे कोष्ठ (मंहदर) कोराव.े या कोरलेल्या जागेच्या 

मध्यभागी फक्त रथकाची आकृती िोदावी. (१४७) 
 
राहाचे सौंदयव वाढहविारी अिी ही गम्बुजा (प्रकारची नक्षी) असते. तीच्या सवव अंगापंािी (राहाच्या 

संपूिव लाबंीत दोन्ही बाजंूना) िाबं असतात अिा गम्बुजाकृती करतात. (१४८) 
 
[उदाहरि––भवुनेश्वर येथील मोहहनीचे देवालय. मात्र येथे राहभागावर नक्षी रेघानंी फक्त 

रेिलेली आहे, कोरलेली नाही. (छायाहचत्र ४६ इ)] 
 
वज्रमस्तक.––वरीलप्रमािेच परंतु वज्रमस्तकाची आकृती असते. हिल्पाच्या पद्धतीप्रमािे रथक 

प्रकारच्या देवालयासाठी हतची हिफारस केलेली आहे. (१४९) 
 
{ककवा िाबंाच्या वर वज्रमंुड कोराव.े त्याची ही हनराळी रचना हिल्पिास्त्रानुसार असावी (१४९)} 
 
[पंचरथ, सप्तरथ इत्यादी रथ प्रकारची देवालये.] 
 
राहाच्या पीठावर (त्याच्या) दोन्ही बाजंूना हविषेतः िाबं असतात. बन्धनाच्या वरच्या भागाच्या 

मध्यभागी {दाराप्रमािे िोदकाम करतात.} (१५०) 
 
(दोन्ही) िाबं कमळाच्या पाकळ्याचं्या व कमळाच्या कळ्याचं्या नक्षींनी िोहभवतं करतात. 

िाबंाचं्या िवेटी (वर) वज्रमस्तक असतात. (१५१) 
 
(त्या िाबंाचं्या) मध्यभागील (अंतरात) जागेत अनेक (प्रकारच्या) मूतल िोदतात. 
 
[उदाहरि––माकव ण्डेयेश्वराचे देवालय, छायाहचत्र ४५, परिुरामेश्वराचे देवालय, भवुनेश्वर, 

छायाहचत्र ३८)] 
 

राहावरील मूती 
 
मंडपातंील (गभवगृहातील) ज्या देवाची मतूल असते हतचेच पौराहिक अवतार दािहविारी मतूल 

(येथे िोदतात). (१५२) 
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हविषेतः ज्या देवालयात (गभवगृहात) ज्याला हिवस्थान म्हितात त्याच्या िकंर, चंद्रििेर इत्यादी 
अनेक प्रकारच्या मूतल येथे स्थापन करतात. (१५३) 

 
[गभवगृहात िकंराची मतूल असेल तर या राहभागात िकंराच्या सुिासन, चंद्रििेर, वृषारूढ वगैरे 

पौराहिक कथावंर आधाहरत मूतल स्थापन करतात.] 
 
नृत्याच्या हावभावातील नाटाम्बराची ककवा योगासनात बसलेल्या योगहिवाची असे िास्त्रातं जे 

अनेक प्रकार हदले आहेत त्याने ्ा कोष्ठाची जागा आडवावी. (१५४) 
 
िुभनक्षत्रावर या कोष्ठाची पूजा तसेच िाह्मि व मुख्य हिल्पी (हवश्वकमा) याचंी पूजा करावी. 

(१५५) 
 
गभवगृहाचा अहधपती अिा िकंराची मूतल मोक्षिास्त्रात {तंत्रिास्त्रात} हदलेल्या कल्पनेप्रमािे तसेच 

त्या मतूलचे जे ध्यानस्वरूप हदले असेल त्याला अनुसरून करावी. (१५६) 
 
रथकाच्या आकाराच्या मंहदरात अिी प्रमुि कामे करतात. तसेच अनेक प्रकारचे कसह व कसहाचे 

मुिवटे तेथे स्थापन करावते. (१५७) 
 
बुद्धीमान हिल्पीने कसह-मुिानंी प्रासाद भषूवावा. कंठदेिाच्या वरच्या भागाचे िपवर असे नाव 

सागंतात. (१५८) 
 
कंठ भागाच्या वर रमिीय िपवर, कळस इत्यादी असावते. सवव अंगोपागंावंर नक्षी कोरलेले असे 

प्रासादाचे काम कराव.े (१५९) 
 
सवविास्त्ररूपी क्षीरसमुद्रात (हिल्पिास्त्र) रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय असे आहे. दुधामध्ये जसे 

लोिी तसे (सवव िास्त्रातं हिल्पिास्त्र आहे.) (१६०) 
 
[दुधाचे सार जसे लोिी तसे सवविास्त्राचें सार हिल्पिास्त्र आहे.] 
 
हवश्वकम्याने हनमाि केलेले हे िास्त्र अमयाद असे कस्ल्पले गेले आहे. त्याच्या वगेळ्या वगेळ्या 

पद्धती, प्रकार हे अत्यंत अवघड (दुष्ट्कर) काम असून ते मी कसे विवन करू? (१६१) 
 
[इंग्रजी अथव योग्य वाटत नाही. येथे मय हिल्पिास्त्राचा उल्लेि केलेला नाही.] 
 
या देिाच्या आचार व हनयमापं्रमािे फक्त जे (हनरहनराळे) प्रकार आहेत त्याचंी माहहती होण्यासाठी 

(हिल्प-) िास्त्राला अनुसरून अत्यतं संके्षपाने (ते िास्त्र) मी (येथे) साहंगतले आहे. (१६२) 
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णवमान माणलनी 
 
ताहंत्रक प्रकारचा, िूप िोहभवतं असा (देवालयाचा) प्रकार आता (मी सागंतो.) (येथे) सवव 

भागाचं्या सभोवार व वरती केवळ (अनेक) हवमान हदसतात. (१६३) 
 
प्रसादाच्या मूळ जागेप्रमािे (तलच्छन्दाप्रमािे) गभवगृहाच्या जागेचा आकार असतो. जागेचे दोन 

प्रमुि प्रकार आहेत; चौरस व आयताकार. (१६४) 
 
चौकोनाहिवाय दुसऱ्या आकाराच्या जागेचा उपयोग करीत नाहीत. वर साहंगतलेल्या दोन 

प्रकारच्या जागेच्या आकाराच्या गभवगृहामध्ये, (१६५) 
 
आयताकार जागेवरील व त्या जागेला अनुसरून असलेल्या (आयताकार) तलच्छन्दाचा हा 

प्रासाद सौहधकागमातं श्रेष्ठ साहंगतला आहे. (१६६) 
 
तो (प्रासाद) नेहमीच (अनेक) हििराचंा असतो, मात्र फक्त वरच्या भागी ही हििरे असतात. 

कौिल्याने बाधंलेल्या मस्तकाचा भाग हा नेहमीच लोकानंा मोहहत करिारा असावा. (१६७) 
 
[कोिल म्हिजे बोटीची नाळ असा अथव इंग्रजी भाषातंरात हदला आहे पि हस्तहलहितातील मळू 

संस्कृत िब्द कौिल असा आहे.] 
 
अनेक हििरे (कूटगंभीर) असलेला जो भाग तसेच गभवगृहाच्या भागामध्ये (गभवगहृ व मुििाला 

यानंा जोडिाऱ्या भागात) जिू काही मुिटा िोभत असतात असा त्याचंा अनु्रमम ठेवतात. (?) (१६८) 
 
हा प्रकार जेवीहा ं उत्कृष्ट असतो तेवीहा त्याचे द्राहवड हे नाव सागंतात. इतर प्रदेिांत हनराळ्या 

िोहभवतं प्रकाराने केलेल्या (या प्रकाराला) वाडभी [हटप्पिी पहा.] म्हितात. (१६९) 
 
काही वळेेला जर वाडभी गाईच्या मुिाच्या स्वरूपाप्रमािे असेल तर ती हवमानमाहलनीमाला असून 

हतच्या पागाचंी माहहती वगेळी असते. (१७०) 
 
[हवमानमाहलनीमाला = हििराचं्या माळेने सुिोहभत हदसिारी.] 
 
वाडभीत कसह प्राधान्याने असतो; तो अमलकेहिवाय तसेच कोिकपागाहिवाय असतो अिी माहहती 

वाडभी जातीच्या प्रसादाची (सागंतात.) (१७१) 
 
आगम मताने वतेाल व हेमकूट हे दोन (प्रकारचे) प्रासाद वाडभी (प्रकारचे) आहेत. हवमानमाहलनी 

हा उत्कृष्ट प्रासाद असून कोिलाच्या (बोटीच्या नाळेच्या) आकारामुळे संतोषजनक असतो. (१७२) 
 
सवव अंगोपागें त्याचं्या लक्षिानंी संपन्न असतात. अनेक प्रकारच्या अलंकारासंह सवव अवयव अत्यंत 

िोहभवतं असतात. सवव तंत्र (गं्रथा-ं)हून स्वतंत्र िलैीचा असतो. (१७३) 
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पूवल ज्या स्वरूपात साहंगतले त्या स्वरूपात जहमनीची िोदाई करावी. िोदाई झाल्यावर तिीच 
(पूवल साहंगतल्याप्रमािे) पूजा करून (तो िड्डा भरून) जमीन समपातळीत आिावी. (१७४) 

 
[िुद्धीकरिाच्या माहहतीचे श्लोक २४०–२४२ येथे असावयास हवते.] 
 
प्रसाद बाधंवयाच्या हनरहनराळ्या पद्धतींचे प्रकार तसेच कभती, यंत्राच्या सहाय्याने कोरलेल्या मूतल, 

त्याचं्या रेषा, अवयवाचें हावभाव, ही ऐक. (१७५) 
 
पीठ, जंघा, कौिल्यपूिव पचंकमव, जाघं-हभत्ती, तसेच बन्ध व वरच्या बाजूचे भषूि अिी बंधना. 

(१७६) 
 
कामबन्ध, नागबन्ध, हििरावरील सवव बाजंूवरील कोरीव कामे ज्या पद्धतीने करतात (ते ऐक). 

िुभलग्नीं, िुभ लक्षिे असलेल्या हदविी (गभवगृह बाधंण्यास सुरुवात करावी.) (१७७) 
 

 
आकृती १३––पञ्चाब्ज यांि 

२·१८०–१८६ 

 
िाह्मि, राजा, त्याचे श्रेष्ठ मंत्रीगि इत्यादी, ज्येष्ठ रािी त्याचप्रमािे सवव हिल्पीगि, राजाचे 

स्तुतीपाठक (भाट) तसेच उत्तम दैवज् याचं्यासह पीठाची (पायाची) पूजा करून मग गभवगृहाची दोरीच्या 
सहाय्याने आििी वगैरे करावी. (१७८, १७९) 

 
[िुभलग्नीं–सूयव िुभ नक्षत्रातं असतानंा. दैवज् = ज्योहतषी.] 
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र्भगिांकराची पूजा (आकृती १३) 
 
पीठ बाधंावयास सुरुवात करावयाची जी वळे ठरहवली असेल त्यावळेेला दुगा, काली, रौद्री 

{भरैवी}, भवुनेश्वर याचंी, अगोदर बली देऊन, नंतर पूजा करावी. (१८०) 
 
त्याचं्या मध्यभागी तसेच केन्द्रस्थानी रुद्रिकंराची पूजा करावी. नाटाम्बराची ककवा (िकंराची) 

कोितीही उग्र स्वरूपाची मतूल त्यासाठी हनहित करावी. (१८१) 
 
नाटाम्बर व महाकाल या मूतल उग्र ताडंव स्वरूपाची लक्षिे असलेल्या करावीयात; आहि नटभरैव 

सौम्य स्वरूपाकार असतो. (१८२) 
 
हवधीपूववक, सवव उपचारासंह, फुले, (सुगंधी) धूप तसेच दीप, तादुंळाची हिचडी व गोड दुधात 

हिजहवलेला भात (याचंा नैवदे्य) देऊन पूजा करावी. (१८३) 
 
गभवगृहाचा अहधपती अिा नृत्यस्वरूप धूजवहट िकंराचे ध्यान, यंत्र, तसेच त्यात आिावयाची सुंदर 

मूतल (याचंी माहहती) ऐक. (१८४) 
 
[धूजवहट = हविुरलेल्या जटा असलेला.] 
 
पूवव हदिलेा उमा व महेश्वर, पहिमेला सद्योजात, दहक्षिेला र्यंबक व तसेच उत्तरेला धूजवहट, 

(१८५) 
 
आहि मध्यभागी पाच रुद्रामध्ये प्रमुि वामदेव असतात. वामदेवाची उग्रस्वरूपाच्या मूतलची 

हनियाने पूजा करावी. (१८६) 
 

वामदेवाचे ध्यान (नाटाम्बर १) (छायाहचत्र ४७ आ) 
 
हवस्कळीत जटाभार असून, श्रेष्ठ नागाने मस्तक भषूहवलेला, तलवार, कवटी (हातातं असून) 

(नर-) मंुडाचंी माळा धारि केलेला असा हर असतो. (१८७) 
 
केस कपगट रंगाचे असून, कपगट रंगाचे तीन डोळे असतात; भयानक दात (दाढा) असतात, उग्र 

(दिवन), नागडा व ऊध्ववकलग असतो. (१८८) 
 
नागाचे यज्ोपवीत असून हडाडलेले िरीर असते. िट्ागं, ढाल, कवटीचे पात्र व तलवार यानंी 

िोहभवतं असा, (१८९) 
 
डावीया बाजूला हत्रिलूाच्या टोकाने भेदलेले अिा स्वरूपाचे पे्रत असून (ते) चागंल्या छत्राप्रमािे 

(डोक्यावर धरलेले) असते व हत्रिूल आहि परिू असतात. पाढंऱ्यािुभ्र विाचा असून नृत्य करण्यातं मग्न 
असतो. (१९०) 
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अिा (ध्यानातील) देवाचे नेहमी स्मरि कराव.े ‘हे वामदेवा! तुला नमस्कार असो.’ त्या जागी 
नाटाम्बराची ध्यानपूववक पूजा करावी. (१९१) 

 
यंत्राला अनुसरून जे स्वरूप असते ते ध्यानाला अनुसरून असाव.े 
 

नािार्म्बराचे ध्यान-२ (छायाहचत्र ४७ इ) 
 
सौम्य (दिवन) लक्षि असलेल्या मूतलचे इतर प्रकार ऐक. (१९२) 
 
तीन हठकािी वाकलेल्या (हत्रभगं) स्वरूपातील, मुकुटाच्या आकाराप्रमािे वळहवलेल्या जटानंी 

भषूहवलेला, केयूर, हार, गै्रवये, कुण्डल व कटक (हे दाहगने धारि केलेले) असतात. (१९३) 
 
[केयूर–दंडात घालावयाचा दाहगना, गै्रवये–गळ्यात घालावयाचा िूप रंुदी असलेला दाहगना, 

कंठा, व कटक–मनगटावरील दाहगना.] 
 
गळ्यातं लिलििारे दाहगने घातलेला, आठही दंडातं अंगद असून तसेच डावीया व उजवीया 

हाताच्या वरच्या भागी सपव दािहवलेले असतात. (१९४) 
 
उजवीया िालच्या हातात िट्ागं असून डावीया हातात कवटीचे (केलेले) हपण्याचे पात्र असते. 

उजवीया हातात िोहभवतं नागराजाचा पाि असतो. (१९५) 
 
[हा उजवा िालचा हात नववा असून हवनाकारि उल्लहेिला आहे. यानंतर जे हाताचे सूक्ष्म विवन 

आले आहे तेथे या हाताचा उल्लेि नाही.] 
 
उजवीकडील हदिकेडे वळलेली अिा िाभंवी मुदे्रत (गजहस्त मुदे्रत) डावा हात असून 

उजवीकडील हात गळ्याच्या आश्रयाने असलेला अिा मुद्रा प्रकारात आहे. (१९६) 
 
[इंग्रजी भाषातंरात कण्ठे या िब्दाचा अथव न देता कंबरेवर हवसावलेला हात असा आहश्रत मुदे्रचा 

अथव केला आहे.] 
 
डावा व उजवा हात अभय व वरद मुदे्रत असतात. एकूि भाव मदोद्धत स्वरूपाचा असून नृत्याच्या 

व्रमाकार मुद्रामंध्ये अंगोपागें असतात. (१९७) 
 
पायाचंा बाकं परस्परहवरुद्ध हदिानंा असतो. नृत्य हेच वस्त्र धारि केलेल्या अिा हराचे, गभवगृहाच्या 

अहधपती िकंराचे, रुद्राचे नेहमी ध्यान कराव.े (१९८) 
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नािार्म्बरध्यान–३ 
 
बैलावर बसलेला, जटाभारावर असलेल्या अधवचदं्रामुळे िोहभवतं, अनेक अलकारानंी भषूहवलेला 

महादेव असतो. डावीया हातातं उत्कृष्ट परि,ू (१९९) 
 
डमरु, रुद्रघण्टा (धारि केलेले असून चवथा हात) अत्यंत िोभायमान अिा ध्यानमुदे्रत असतो. 

उजवीया हातातं नागाचा पाि, मोठा हत्रिूल व अक्षमाला असतात. उजवा (चवथा हात) ध्यान मुदे्रत असून 
(डावीया चवथ्या हातातील ध्यानमुदे्रच्या) हवरुद्ध हदिलेा दािवावा. हे नृत्य अत्यंत सौम्य व िातं भाव 
(दिवहविारे) असते. हे नाटाम्बरा! तुला नमस्कार असो. (२००, २०१) 

 
गिाचंा अहधपती अिा नृत्य करिाऱ्या रुद्राचे हे प्रकार लक्षातं ठेवनू ज्या यंत्राचं्या सहाय्याने मतूल 

स्थापन करावयाची त्या यंत्राचें प्रकार ऐक. (२०२) 
 

नािार्म्बर यांि (छायाहचत्र ४७ व आकृहत १४) 
 
{चौरस जागेत मध्यभागी त्यात माविारे (मोठ्यात मोठे) वतुवळ आिाव.े (चौरसाचे) लाबंीत व 

रंुदीत समान चार भाग पाडावते. (२०३) 
 
तेथे मध्यरेषेला स्पिव करिारे दोन किव (कोिच्छेद) (ईम व इम) आिावते. मध्यरेषेवरील 

(सवात) िालच्या हबन्दू पासून (न) आरंभ करून मध्यरेषेच्या (टोकाच्या दोन कबदूपयंत, उ व ऊ) पयंत 
(२०४) 

 
दोन्ही बाजंूकडे दोन रेघा आिावीयात. त्या (सवात िालच्या कबदूच्या) वरच्या कबदू (त) पासून 

सुरुवात करून (िालून) हतसऱ्या आडवीया रेषेच्या (टोकाच्या दोन कबदू–प व फ–) पयंत (दोन रेघा 
रेिावीयात.) (२०५) 

 
केन्द्रस्थानी असलेल्या कबदूपासून (म) आडवीया मध्यरेषेच्या मध्याच्या वर दोन्ही बाजंूच्या वरच्या 

जागेचे दोन (हतरप्या) रेघानंी (मअ व मआ) हवभाजन कराव.े (२०६) 
 
वरच्या मधल्या भागाचे दोन भाग करून, हत्रकोि होतील अिा रेघा (थद व थध) आिावीयात. या 

ताडंव यंत्रातं नृत्यमतूल कोरावी. (२०७)} 
 
[श्लोक २०३ ते २०७ हस्तहलहित १ मधले घेतले आहेत.] 
 
ही नृत्यमतूल नेहमीच आनंद वाढहविारी असते असे नेहमीच प्रहसद्ध आहे. या यतं्राच्या रेघानंी 

केलेल्या हवभागातं िरीराची स्थापना (किी करावयाची) याची माहहती. (२०८) 
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नािार्म्बर–१ (आकृती १४ अ व छायाहचत्र ४७ आ) 
 
वरच्या छेद भागी जो कबदू(थ) त्याचे हत्रकूटकबदू असे नाव सागंतात. या हत्रकूटाच्या जागी भवुयाचंा 

मध्यभाग असिे उत्तम. (२०९) 
 
त्याच्या चहूबाजंूना (आ्रमम्य) मुिाचे वतुवळ हतरपे आिाव.े चवथ्या हतरप्या (धथ) रेषेवर गळ्याचा 

भाग असतो. (२१०) 
 
छाती उजवीकडील (हतरप्या) रेषेवर (बाजूवर) व नाभी मध्यकबदूवर असते. त्या जागेपासून आरंभ 

करून डावीया व उजवीया बाजंूना जािारे पाय असतात. (२११) 
 
{उजवीकडील पायाची नळी आडवीया मध्यरेषेवर असते. त्याचप्रमािे (त्या पायाची) माडंी व 

गुडघा ही हत्रकोिाकृतीच्या आधाराने रेिावी. (२१२) 
 
मध्यरेषेच्या डावीया अध्या भागापयंत (डावी) माडंी किवरेषेवर असून त्याची नळी िालच्या 

हत्रकोिाकृतीच्या आधाराने रेिावी. (२१३)} 
 
उजवीकडच्या काटकोनावरील (उभ्या) रेघेवर पहहला उजवा हात असून दुसरा हात त्याच्या 

िाली किव रेषेच्या जवळ असतो. (२१४) 
 
{(हतसरा हात) त्याच्या िाली असलेल्या हत्रकोिाकृतीच्या एका बाजूवर असतो. चवथ्या 

(आडवीया मध्य-) रेषेवर चवथा हात प्रामुख्याने असतो.} (२१५) 
 
या चारही हाताचंा दंड दुसऱ्या (हतरप्या) रेघवर असतो. डावीकडच्या हाताचा पढुचा भाग (कोपर 

ते मनगट) वरच्या बाजूला डावीकडच्या उभ्या रेघेवर असतो. (२१६) 
 
दंड वरच्या जागी गेलेला असून सुंदर हात (हतरप्या) रेघेवर असतो. परत त्याच्या िाली दुसरा 

हात असून {तो किवरेषेवर} असतो. (२१७) 
 
हतसरा दंड िालच्या बाजूला दुसऱ्या हतरप्या रेघेवर असून चवथा हात {त्याचप्रमािे हत्रकोिाच्या 

हतरप्या रेघेपयंत} (िाली गेलेला) असतो. (२१८) 
 
डोक्यावर हत्रिलूाच्या (टोकावर) कवटीने भषूहवलेले पे्रत छत्रीप्रमािे असाव.े {िूल धारि 

केलेल्या हाताच्यावर सुंदर पे्रत-छत्र असते.} 
 

नािार्म्बर–२ (छायाहचत्र ४७-इ व आकृती १४-आ) 
 
(उभ्या) मध्यरेषेच्या वरच्या भागी मस्तक असून िम्भूची नाभी मध्यभागी असते. (हस्तहलहित १) 

(२१९) 
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पहहल्या रेघेपासून सुरुवात केली असता तेथे िभंचूा हात (गजहस्त मुदे्रत) असतो. उजवीकडचे 
दोन हात त्याच रेषेच्या जवळ लाबंीने असतात. (२१९) 

 
[हे इंग्रजी भाषातंराचे मराठी भाषातंर हदले आहे. इंग्रजी भाषातंरातंील पादटीपेत हतन्ही 

हस्तहलहिते हमळून हा अथव हदला आहे असे म्हटले आहे.] 
 

 
(अ) नािार्म्बर–१ 

  
(आ) नािार्म्बर २ (इ) नािार्म्बर ३ 

आकृती १४––नािार्म्बराांचे प्रकार 

२·२०८–२३९ 

 
दुसरा (हतसरा?) डावा दंड (उजवीकडच्या िालून) चवथ्या हतरप्या रेषेला स्पिव करतो व तो हात 

(उजवीकडच्या वरच्या) हतसऱ्या हतरप्या रेषेवर असून कवटीपात्राला स्पिव करतो. (२२०) 
 
चवथा (सवात िालचा) दंड हतसऱ्या उभ्या रेघेवर लाबंीने असतो. डावीकडील हात हा दुसऱ्या 

हतरप्या रेघेवर असतो. (२२१) 
 
पुढे (पुनः) उजवीकडील हतसऱ्या हाताचे प्रकार ऐक. दुसऱ्या हतरप्या रेघेवर दंड व हात असतो. 

(२२२) 
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चवथा उजवा दंड िादं्यापासून सुरू होऊन िालच्या बाजूस जातो. दुसऱ्या हतरप्या रेघेवर हात 
सरळ जातो. (२२३) 

 
काठी प्रमािे (सरळ) दंड असून तो हात स्वतःच्या कंबरेवर ठेवलेला असतो. डावा गुडघा हतसऱ्या 

हतरप्या रेघेच्या आधाराने व हतला भषूहविारा असतो. (२२४) 
 
{डावा हात दुसऱ्या हतरप्या रेघेच्या आधाराने व हतला भषूहविारा असतो.} 
 
पहहल्या हतरप्या रेघेपासून सुरुवात करून उजवीकडील दंड पूवलप्रमािे (डावीया हाताच्या 

दण्डाप्रमािे) असतो. तो दोन्ही हाताचं्या मध्ये आडवा व िालच्या बाजूला जािारा असतो. (२२५) 
 
नाभी हतसऱ्या हतरप्या रेघेवर असून कंबरेचा भाग उजवीकडे बराच झुकलेला असतो. डावा पाय 

असा असावा की गुडघा कुम्भाच्या आकाराप्रमािे असेल व पायाचा पढुला भाग (चवडा) जहमनीला स्पिव 
करीत आहेत (असे दािवावते.) (२२६) 

 
घोयाचा भाग हतरप्या रेघेवर असा असावा की माडंी िालच्या बाजूला हतरप्या रेघेच्या हनम्म्या 

लाबंीपयंत येईल. पायाचा पढुचा भाग (चवडा) पहहल्या (आडवीया) रेघेवर येतो. (२२७) 
 
एक पाय (जहमनीला) समपातळीत व दुसऱ्या पायाची फक्त तीन बोटे जहमनीला स्पिव करिारी 

असतात. यास नाटाम्बर असे म्हितात. (२२८) 
 

नािार्म्बर–३ (आकृती १४-इ) 
 
मधल्या (उभ्या) रेषेला धरून मस्तक, हकरीट व वतुवळाकार जटा असतात. वरच्या सुंदर भागातील 

पहहल्या कबदूवर गळा असतो. (२२९) 
 
मध्यकबदूवर नाभी असते. हाताचं्या ठेविीची माहहती ऐक. उजवीकडे (िालून) हतसऱ्या आडवीया 

रेघेवर पहहला हात असतो. (२३०) 
 
त्याच्या िाली असलेला दुसरा हात {उजवीकडील हतसऱ्या (?) उभ्या रेघेपयंत गेलेला असतो.} 

वरच्या लहानिा जागेत (चार हाताचें) दंड चार हतरप्या रेघावंर (किांवर) असतात. (२३१) 
 
त्याच रेघाचं्या जवळ वतुवळाच्या रेघेपयंत हात गेलेले असतात. हतसरा हात िालच्या बाजूला 

(वरून) दुसऱ्या हतरप्या रेघेवर असतो. (२३२) 
 
दंड (मध्य) रेषेच्या वरच्या सुंदर भागातं असून जसा चवथा उजवा हात असतो तसाच रेघेवर 

चवथा डावा हात असावा. (२३२) 
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डावीकडील मनोहर भागी अनु्रममाने (डावीकडील हाताचंी ठेवि) असते. दुसरी आडवी रेघ व 
मधली आडवी रेघ याचं्यामध्ये पायाचें (जाघंाचें) भाग (२३४) 

 
पहहल्या उजवीया व डावीया हतरप्या रेघावंर (दोन्ही किांवर) असतात. तेथे जवळच िालच्या 

बाजूला पायाचं्या सुंदर नळ्या िोदतात. (२३५) 
 
डावा पाय जहमनीला (पीठ) समतल असून उजवा पाय (उभ्या) मध्यरेषेवर असतो. कंबरेवर 

(कलगपीठ) बहुमोल वसे्त्र व उत्कृष्ट दाहगने असतात. (२३६) 
 
नाटाम्बराचे पूिवपिे हनहित केलेले हे प्रमुि प्रकार आहेत. (ती मूतल) काही वळेेला चाकाच्या 

(च्रम) मध्ये ककवा काहीं वळेेला वतुवळाच्या मध्ये असते. (२३७) 
 
काही वळेेला (पाया-) िाली राक्षस असतो ककवा काही वळेेला आसनासाठी बैल असतो. ककवा 

काही वळेेला वृषभारूढ (मूतल) असे अनेक आकाराचे योग्य अनु्रममाने (२३८) 
 
पीठ (आसन) कराव ेव हिविकंराची पूजा करावी. 
 

माजगन (िुद्धीकरि) णवधी 
 
पूजा केल्यानंतर आसनपीठाच्या िुद्धीकरिाचे काम सागंतात. (२३९) 
 
यव, तीळ, मोहरी तसेच सािर इत्यादींच्या हमश्रिाने नागमातानंा (दाही) हदिानंा बहल द्यावा. 

(२४०) 
 
ककोटक, महानाग, तक्षक, कुहलि इत्यादी तसेच हपहलहपच्छ वगैरे प्रकाराचं्या नागमाताचंी पूजा 

करावी. (२४१) 
 
दभव व पळसाची पाने यानंी सूक्तासह जमीन स्वच्छ करावी. हे काम हवश्वकमाकुलातील श्रेष्ठ 

मािसाने कराव.े (२४२) 
 
[श्लोक २४० ते २४२ हा मजकूर श्लोक १७४ नंतर यावयास हवा. पवमान सूक्त यावळेेस 

म्हितात.] 
 

प्रासाद बाांधावयाची पद्धत 
 
गभवगृहाची उंची हकती घ्यावयाची ते प्रथम तालयंत्रावरून (तलच्छन्दावरून) ठरवाव.े कोित्या 

प्रकाराने (देवालयाचे) हवभाग करतात ती पद्धत ऐक. (२४३) 
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गभवगृहाची जी बाजू, त्या सवव बाजंूची (लाबंी व रंुदीची) बेरीज करून जी संख्या (अगुंलातं) येईल 
हतला तीनाने गुिून चाराने भागाव.े (२४४) 

 
त्या संख्येला भाग देऊन जो िषे उरतो हततक्या अंगुलाचं्या (उंचीचे) पीठ उत्तम (प्रकारचे) असते. 

कभतीच्या पीठाचा हा प्रथम भाग असून तो प्रयत्नाने चारी हदिानंा असावा. (२४५) 
 
{चाराने भागलेल्या संख्येचा जो भाग जाईल (फल) हततक्या अंगुलाचें वीथीच्या स्वरूपाचे पीठ 

चारही हदिानंा असते.} (२४५) 
 
वीथीपीठाच्या उंचीला दोनाने गुिाव ेती वरच्या कूमवपृष्ठाकार मोठ्या पीठाची उंची असते. [हटप्पिी 

पहा.] (२४६) 
 
वीथीपीठ त्याच्या मापाप्रमािे िोदाव े (तयार कराव.े) तेथे नक्षी काम करू नये. त्याच्यावरती 

त्याच्याच मापाचे (लाबंी व रंुदीचे) कूमवपृष्ठ असाव.े (२४७) 
 
ही भमूी (पाद) थरानंी करतात. (हे थर) गभवयंत्राचा जसा आकार असेल त्याप्रमािे त्याच्या 

रेघाचं्या आधारे करतात. (२४८) 
 
{कभतीचा भाग असा करावा की तेथे अरंुद व फार िोल नाही अिा िास्न्द असावीयात. िास्न्दंची 

संख्या सहा असून रंुदीमध्ये सात िाबं (पाग) असतात.} (२४९) 
 
पागाचंी (गृहाचंी) आकृती, रंुदी व दोन्ही बाजू अरंुद व लाबंीने जास्त अिी असते. (२४९) 
 
{पाग व इतर हवभाग हे हिल्पिास्त्राप्रमािे संकस्ल्पले जातात. वाडभीचे हवभाग जसे हिल्पिास्त्रातं 

हनयम (सूत्र) साहंगतले आहेत त्यानंा अनुसरून करतात त्याप्रमािे.} (२५०) 
 
तुझ्या हहतासाठी (समजुतीसाठी) सवव हवभाग व अंगोपागें याचंी माहहती सागंतो. हवमानमाहलनीच्या 

गभवगृहाचे दोन प्रकार सागंतात. (२५१) 
 
केवळ कभतीच्या जागेवर नसून ककवा वरती (गभवगृहाच्या) हििरावर नसून, िकंराच्या पीठावर 

तसेच कभतींवर देहिल नाग {देव} कमळ याचंी बन्धना (नक्षीची पट्टी) असते. (२५२) 
 
िाक्त (देवीच्या) पीठावर अत्यंत दुलवभ असे कामबन्ध स्थापन करावते. िास्त्राला संमत असे हे 

(दोन) प्रमुि प्रकार आहेत. (२५३) 
 
काम्रमीडेच्या कलेहिवाय असलेले िाक्त मस्न्दर हनष्ट्फळ (हसद्धी न देिारे) असते. अिा फरकानंी 

तसे दोन प्रकार होतात. (२५४) 
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पद्मर्भग (िांकराचे देवालये) व कामर्भग (देवीचे देवालय) यातील फरक (छायाहचत्र ४८ व ४९) 
 
पद्मगभव व कामगभव हे देिातील हनरहनराळ्या भागी वापरातं असलेले दोन प्रकार आहेत. तू 

त्याचं्या हवभागामंधील फरक ऐक. प्रथम कमलगभव देवालयाची माहहती. (२५५) 
 
पंचकमव हनमाि करतानंा त्याचं्यात कोठे वगेळेपि असते तसेच कभतीच्या भागाची माहहती, वत्सा, 

मी सागंतो ती ऐक. (२५६) 
 
फक्त पद्मगभाचे हवभाग व अवयव (सागंतो) अनु्रममाने संख्येच्या ज्या पटीने गभवगृहाची जी उंची 

येते. (२५७) 
 
[संख्या म्हिजे मूलसूत्र ककवा भागसूत्र यानंी येिारे लाबंीचे एकक, श्लोक २४६ वरील टीप 

पहावी.] 
 
हिल्पीश्रेष्ठाने त्या संख्येला हतनाने भागाव.े हा एकतृतीयािं भाग हा कभतीचा भाग (कभतीची उंची) 

असतो असे सागंतात. (२५८) 
 
कभतीच्या भागाच्या उंचीला पुन्हा हतनाने भागाव.े त्यातील पहहला (सगळ्यात िालचा एक-

तृतीयािं) भाग उत्तम प्रकारच्या पंचकमाचा असतो असे माहीत आहे. (२५९) 
 
पूवल साहंगतलेल्या माहहतीप्रमािे त्याचें आकार व हवभाग सागंतात. िुर आहि कंुभ याचं्या नंतर 

पट्टी व पट्टीच्या िवेटी (वरती) उत्तम कहि (चा थर) असते. (२६०) 
 
त्याच्यावर जाघेंचा भाग असून हे कभतीच्या अवयवाचे बाधंकाम असते. सौहधकागमातं 

साहंगतल्याप्रमािे पद्मगभाचा (हा) िालचा भाग बाधंतात. (२६१) 
 

पद्मर्भाच्या पांचकमाची वेर्ळी पद्धत (छायाहचत्र ५०अ, आ व आकृती १५अ, आ) 
 

 
आकृती १५––पांचकमाचे प्रकार 

२·२६२–२६८ 



 
अनुक्रमणिका 

पाच अंगे असलेल्या (पंचकमा) चे हवभाग तसेच बाधंकाम ऐक. पचंकमासाठी जी जागा असते हतचे 
चार भाग कस्ल्पतात. (२६२) 

 
पहहल्या थरातं िुर, दुसऱ्यात कंुभ व हतसऱ्याच्या पहहल्या भागातं कुम्भावरती िादंी असते. (२६३) 
 
िान्दीच्यावर फुलाचंी नक्षी असलेली पट्टी (वसन्तक) असून त्यावर डमरूच्या आकाराचा िोलगट 

भाग असतो. हनरंुद भागातं मध्यभागी (आडवी) रेघ असून पुढच्या बाजूला पानाची आकृती रेिलेली 
असते. (२६४) 

 
िुरा इत्यादी तीन भाग नेहमीच िास्त्राला अनुसरून करतात. िुराच्या िाली असलेल्या जागेला 

{िुरपाद} म्हितात. (२६५) 
 

कामर्भासाठी पांचकमग (छायाहचत्र ५८ आ व आकृती १५ इ) 
 
िुर, कुम्भ, पट्टी, िास्न्द व वसन्त असे चार भाग असतात. हवमानमाहलनी इतकेच कामगभव हसद्धी 

देिारे आहे. (२६६) 
 
त्या त्या जागी याच (वर साहंगतले त्याच) स्वरूपाचें िुर व कुम्भ असतात व तीन रेघा (तीन लहान 

पायऱ्या) असतात. रेघाचं्या िवेटी (वरती) िान्दीच्या मध्यभागी प्राधान्याने फुलाचं्या नक्षीची जागा असते. 
(२६७) 

 
त्याच्या वरील भागी वसन्त व वतुवळातील वलेींची नक्षी नेहमी असते. वसन्ताच्या िवेटी िाली 

जहमनीकडे वळलेले असे पीठ असते. (२६८) 
 
हनयमाप्रमािे पाच भागाचें व पाच प्रकाराचें पंचकमव असते. आता फक्त कभती मधील कोिक 

(पागाची) माहहती सागंतो. (२६९) 
 

पद्मर्भग कोिक (छायाहचत्र ५० इ, ई) 
 
पद्मगभव (देवालयाचे) जे स्वरूप व जी हवभागिी असते ती (हिल्प-) िास्त्रातं साहंगतल्याप्रमािे 

हनमाि करतात. पंचकमाच्या वरच्या भागी असलेले अवयव कभतीनुसार (हतच्या उंचीनुसार) करतात. 
(२७०) 

 
त्या भागाच्या लाबंीचे (उंचीचे) तीन रेघानंी चार भाग पाडतात, त्यापकैी पहहला जाघंबन्ध 

{नारीबन्ध} असून दुसऱ्यात वलेी रेिलेल्या असतात. (२७१) 
 
त्याच्यावरती असलेली िोहभवतं जागा टागंलेल्या माळानंी (आलम्ब-माला) भषूहवलेली असते. 

(त्याच्यावर) एक भागापैकी अध्याभागावर सुंदर कहिके्षत्र {कहिपीठ} असाव.े (२७२) 
 



 
अनुक्रमणिका 

त्याच्यावरच्या अध्या भागातं सुंदर भारवाहक असावते. हे भाराचे रक्षि करिारे जोडीने अथवा 
एकच असे कोरावते. (२७३) 

 
प्रत्येक भागाचे (हिल्प-) काम हकती प्रकारानंी कराव,े ते िोहभवतं भाग कसे भषूवावते याची 

माहहती सकें्षपाने सागंतो. (२७४) 
 
(पंचकमातील) वसन्ताच्या वर अध्याभागी कमळाच्या आकाराचा डमरू कोरावा, असे पीठ 

केल्यानंतर सुंदर पहरचाहरका. (२७५) 
 
चामरधाहरिी (चामरा), हनरहनराळी वादे्य घेतलेल्या, मृदंग वाजहविारी, ताबंूलधाहरिी, पूजेत 

गढून गेलेली अिा मनोरम कन्या अनु्रममाने स्थापन करावीयात. (२७६) 
 
या (कन्या-) बन्धाच्या वरच्या जागी अहतिय िोहभवतं अिी हनरंुद (जागी) वलेींची नक्षी असावी 

आहि (त्यावर) लोंबिाऱ्या माळा असून उरलेल्या (वरच्या) जागी दोन अरंुद पहट्टका {लहानसे पीठ} 
असतात. (२७७) 

 
िास्न्दच्या मध्यभागी केवळ एक रेघेची ठळक कहि करावी. तेथे एक ककवा जोडीने असे 

भारकेन्द्राहधप असतात. (२७८) 
 
सुंदर लताचं्या (नक्षीच्या) जागेवर कसहाच्या मुिातून लोंबिाऱ्या माळाचं्या पाच ककवा तीन रागंा 

(तेथून) लोंबिाऱ्या रेघानंी दािवावीयात. (२७९) 
 
प्राधान्याने पद्मगभव प्रकारच्या (देवालयातील) कोिकाचे सवात िालच्या भागापासून जंघा 

इत्यादी कभतीच्या जागेतील हवभाग अनु्रममाने साहंगतले. (२८०) 
 

अनुराह– (पद्मर्भाचा) (छायाहचत्र ५१ व ५२) 
 
याच्या िवेटास (कोिकाच्या रंुदीच्या) हनम्मे रंुदी असलेल्या जागी, (कोिकाच्या रंुदीच्या) चार 

भागापंैकी एक भाग (रुन्दीची) िास्न्द असते. (दोन) िान्दींच्या मध्ये लाबंीला अनुसरून मजबूत िाबं 
िोदतात. (२८१) 

 
ज्या आकाराची (उंचीची) कभत असेल, त्याच (उंचीला) अनुसरून (हततक्याच उंचीचा) िाबं 

असतो. त्या जागेचे (आडव)े तीन भाग करतात; पाद, िाबं व (त्यावर) रेघाचंी कामे. (२८२) 
 
(रंुदीचे) रेघानंी तीन भाग करतात. पाद भागाचे (रेघानंी) चार भागातं हवभाजन करतात. (२८३) 
 
पाद व कुम्भ िालच्या भागी असून त्याच्या (कुम्भाच्या) वर कोष्ठ असते; त्यावर तीन भागाचंी 

अत्यंत सुंदर क्षुद्र नक्षींची पट्टी (क्षदु्र बधंना) असते. (२८४) 
 



 
अनुक्रमणिका 

पादभागी लहान (उरु) िुर, कुम्भ व फक्त अरंुद पहट्टका असतात. पट्टीच्या भागाच्या वरच्या जागी 
सुंदर प्रकारच्या कोष्ठात (२८५) 

 
अनेक प्रकारचे उपचार (मदंृग, बासरी इत्यादी वादे्य, वगैरे) धारि केलेल्या हस्त्रया व कोष्ठाच्या 

वरच्या भागातं पट्टी, फेहि, वसन्तक असतात. (२८६) 
 
बुद्धीमान हिल्पीने त्यानंा लहान आकाराच्या फुलाचं्या व वलेींच्या नक्षी रेिून भषूवाव.े नागबन्धाच्या 

िालच्या बाजूचा हा पहहला भाग. (२८७) 
 
िाबंाच्या पादभागाच्या िवेटी (वरती) अलंकाहरलेली नागमूतल असते. िाबंाच्या भोवती असलेले 

(नागाचे) पहहले मंडल चोलबधंाला अनुसरून असाव.े {िाबंाच्या मध्यभागी नागबन्ध चोल देिातंील 
पद्धतीप्रमािे असावा} (२८८) 

 
(िाबंाच्या) पादभागी जिी असते तिीच वरची बन्धना वरती असते. फक्त (या) वरच्या भागातं 

वलेबुट्टी असलेली उत्तम (रंुद) पट्टी असते. (२८९) 
 
(िाबंाच्या) मध्यभागी लतेप्रमािे िाबंाभोवती नाग (मंडले) लपेटलेली दािवावीत. कभतीच्या 

भागी जो िाबंाचा दंड भाग त्याला अनुसरून (लपेटलेला) असा नाग असतो. (२९०) 
 
नागाचे डोके इत्यादींसह तीन रागंाचंी पाच मंडले असावीत. पूवल जसे विवन केले आहे त्याप्रमािे 

नागबन्धाचे अलंकरि कराव.े (२९१) 
 
[पहहल्या प्रकािातं श्लोक २३०–२३३ मध्ये हे विवन आले आहे.] 
 
(हिल्प-) िास्त्रातील गुप्त तत्त्वाप्रमािे प्रासादाच्या रक्षिासाठी व (तो) िुभदायक असावा म्हिून 

अनेक जागी वलेींच्या आकारापं्रमािे नागमाता िोदावीयात. (२९२) 
 

नार्माताांचे प्रकार 
 
सात फडा, पाच फडा ककवा त्याचप्रमािे तीन फडा असलेल्या असे नागमाताचें प्रकार असून, 

नागमाताचंी जोडी असावी. (२९३) 
 
मस्तक वरच्या बाजूला असलेल्या (ककवा) िपेटी वरच्या बाजूला असलेल्या (ककवा) जोडीने 

असून दोन िपेया एकमेकासं लपेटलेल्या (ककवा मध्ये मानवाकृहत िीषव नसून केवळ) फडा असलेल्या 
(अथवा) फडामंध्ये अनन्ताचे िीषव असलेल्या अिा उत्कृष्ट नागमाता िोहभवतं प्रासादावर असतात. (२९४) 

 
आठ नागश्रेष्ठाचें असे आठ प्रकार होतात. कभतीवर, तोरिाचं्या जागी, िाबंाचं्या हठकािी भषूि 

म्हिून ते कोरतात. (२९५) 
 



 
अनुक्रमणिका 

नागासह असलेला (म्हिून जो) नागस्तंभ त्याचे (जिू) स्वतःचे घरच असा अनुराह िाबं असतो. 
हविषेतः वाडभी (प्रकारच्या) देवालयातं नागराज इत्यादी असतात. (२९६) 

 
[वाडभी प्रकारच्या देवालयातं तसेच इतर प्रासादात अनुराहाचा िाबं हा नेहमी नागबन्ध असलेला 

असतो.] 
 

अनुरथ (पद्मर्भाचा) (छायाहचत्र ५३अ, आ) 
 
अनथाचे तीन भाग असून त्यातील जाघं भाग सवात उत्कृष्ट (श्रेष्ठोत्तर) असतो. त्याच्या हवभागाचंी 

माहहती म्हिजे ते प्रामुख्याने पीठ, जंघा व पट्टी हे असतात. (२९७) 
 
अनुराहाची जी रंुदी त्याच्या दुप्पट रंुदीचा अनथव असतो. तो स्थयैव असलेला, लाबंीने ओळंब्यात 

असलेला व अनुराहा इतक्याच उंचीचा असतो. (२९८) 
 
या तीन समान (उंचीच्या) हवभागापंैकी (िालच्या भागाचे) पनु्हा तीन भाग करतात. त्यातील 

मोठ्या भागात पंचकमव असून त्यावर उत्कृष्ट जंघा असते. (२९९) 
 
हिल्पिास्त्राच्या मताने पीठ प्रकारच्या जाघेंवर पीठाच्या आकृत्या असतात. त्याच्या िाली जी जागा 

तेथे पूवल (साहंगतल्याप्रमािे) पंचकमव असाव.े (३००) 
 
याच्या वरील जागेचे (िाबंाच्या आकाराचे) तीन हवभाग करतात. (त्यातील) एक भाग कोष्ठ असून 

वरील दोन भाग जंघा असते. (३०१) 
 
िालच्या बाजूस असलेल्या कोष्ठाच्या जागी दोन्ही बाजंूना िाबं िोदावते. मध्यभागी कोष्ठाच्या 

आकाराचा हरकामा भाग असतो. (३०२) 
 

आवरिाांचे प्रकार 
 
(कोष्ठाच्या) हरकाम्या भागाच्या वर श्रेष्ठ गभवकपट्टी (दाराच्या वरच्या बाजूला असिारी पट्टी) असून 

कोनाड्ात िकंराचे गि ककवा रुद्रमूतल (असावी). (३०३) 
 
[गभवकपट्टी = उत्तरंग] 
 

िांकराच्या आवरिदेवता [णिप्पिी पहा.] 
सद्योजात 

 
जटाभार धारि केलेला, तीन डोळे असलेले तेजस्वी मुि असून भीषि नागश्रेष्ठाचंी भषूिे 

ल्यालेला, तलवार व ढाल धारि केलेला, (३०४) 
 



 
अनुक्रमणिका 

जटावंर अधवचन्द्र िोभत आहे असा, पाढंरी िुभ्रवसे्त्र नेसलेला, अहतश्रेष्ठ, अनेक अलंकारानंी 
भषूहवलेला असा सद्योजात दहक्षिेकडे (स्थापन करतात). (३०५) 

 
तत्पुरुष 

 
पुन्हा त्याच हदिलेा (दहक्षिेला) जटेवरील चदं्राने भषूहवलेला, बािकलगाप्रमािे िरीर असलेला, 

हत्रिलू व कवटी धारि केलेला, (३०६) 
 
असा िुभकंर, महान रुद्र, तत्पुरुष म्हिून प्रहसद्ध आहे. 
 

श्रीकण्ठरुद्र 
 
पहिमेकडच्या (कोष्ठात) श्रीकण्ठरुद्राची स्थापना करावी. नागाचंी आभषूिे असलेला, (३०७) 
 
सोळा हातात (अनु्रममे) धारि केलेली (िसे्त्र) असतात. उजवीकडच्या हातातं नाग, तलवार 

तसेच गदा, सपव-पाि, तसेच च्रम, डमरु व मोठे मुद्गर, (३०८) 
 
हत्रिलू, अंकुि, रुद्राक्ष (माला) असतात. डावीकडील हातात तोमर, पट्टीस, ढाल व कवटी, 

(३०९) 
 
कपाल-मन्थना-िक्त िस्क्त [हटप्पिी पहा.], उत्कृष्ट परि ू असतात. वाघाच्या कातड्ाचे आसन 

असलेला, हत्तीचे कातडे नेसलेला असा (हा) अहतश्रेष्ठ देव असतो. (३१०) 
 

घोर 
 
त्याच हदिलेा (पहिमेला) जर िास्न्द असेल तर ती पोकळी (कोनाडा) घोराचे मस्न्दर असते. 

हपवळे रेिमी वस्त्र नेसलेला व कलगयंत्र (मुद्रा) व अक्षमाला धारि केलेली असतात. (३११) 
 
[कलगयंत्र-सौहधकागमातं हदल्याप्रमािे यास मातुकलग मुद्रा म्हितात. यात तीन मधली बोटे उभी 

दािहवतात.] 
 

मृत्युांजय 
 
गभवगृहाच्या उत्तर हदिकेडील भागात असलेल्या महंदरातं याची स्थापना करतात. मृत्युजंय हा 

महारुद्र असून त्याला चार हात व तीन डोळे असतात. (३१२) 
 
(कपाळावर) अग्नीची (जि)ू ज्वाळा असा डोळा असलेल्या, त्याच्या कमलकरातं महान हनगम व 

अभय मुद्रा तसेच अक्षमाला धारि केलेले असून मनोहर पाढंऱ्या विाचा असतो. (३१३) 
 



 
अनुक्रमणिका 

[हनगम = सववसाधारितः वदे समजले जातात. परंतु देवी गुरु व हिव हिष्ट्य असलेले तास्न्त्रक गं्रथ 
म्हिजे हनगम; िकंर गुरु व देवी हिष्ट्या असलेल्या ताहंत्रक धमवगं्रथास आगम म्हितात.] 

 
णवरूपाक्ष 

 
त्याच कोनाड्ाच्या बाजूला महाहिव हवरूपाक्ष असतो. (त्याच्या उजवीया हातातं) डमरू, च्रम, 

नाग व हत्रिलू, अंकुि, अमृतकंुभ (सुधाहनधी), (३१४) 
 
सौम्य (अक्ष) माला, तसेच तलवार असतात. डावीया हातातं उत्कृष्ट मोठी घण्टा, कवटी, हपण्याचे 

भाडें, िट्ाङ्ग, कुस्ण्डका व धनुष्ट्य, (३१५) 
 
परि,ू हदवीय पट्टीि असून, िुभ्र वसे्त्र धारि केलेला असा (हा) हिव असतो. हिल्पीश्रेष्ठाने त्याची 

उत्तरहदिकेडील जागी स्थापना करावी. (३१६) 
 
{अनथाच्या जाघेंच्या मध्यभागी} असे िकंराचे प्रकार (स्थापन) करतात. (याच्या वरच्या 

बाजूला) रंुदीच्या मध्यभागी सुंदर अिी जाघंपट्टी असावी. (३१७) 
 
पूवल साहंगतल्याप्रमािे (श्लोक २९७–३००) असलेल्या वाडभी प्रकारचा तलच्छन्द असेल तर त्या 

जागेच्या मूळापासून जोपयंत कभत आहे तोपयंतच्या मजबतू, (३१८) 
 
जाघेंच्या लाबंट भागी वतुवला व गंुफना प्रकारची नक्षी कोरावी. तसेच तेथे अनेक सुंदर आकाराचंी 

उत्कृष्ट वलेबटु्टी कोरावी. (३१९) 
 
(लाबंीच्या) मध्यभागाच्या ज्या दोन्ही (पाश्वव-) बाजू त्या (मध्यभागाहून) काहीिा िालच्या 

पातळीत असून तेथील जाघं कभतीवर अत्यत कौिल्याने पद्मपीठ िोदाव.े (३२०) 
 
(अनथाच्या पद्मपीठावर) जाघं भागाच्या दोन भागावंर (म्हिजे श्लोक ३२० मध्ये वर्तिलेल्या पुढे 

आलेल्या मध्यभागावर) काहंींिी रंुद चहूलका वरच्या बाजूच्या पट्टीपयंत िोदावी. (३२१) 
 
[छायाहचत्र ५३ आ पहा. अनथाच्या िालच्या कोनाड्ाच्या वरती पद्मपीठ असून पद्मपीठावर 

उभी नक्षी कोरलेली पट्टी आहे. येथे याच पट्टीचे विवन आहे.] 
 
तेथील िालच्या पातळीतील बाजंूच्या भागाचें (िालच्या) कोनाड्ापासून (वरच्या) पट्टीच्या 

भागापयंतच्या अतंराचे आठ ककवा दहा भाग करावते. (३२२) 
 
प्रत्येक हवभागाचे (पनु्हा) तीन भाग करून (त्या जागेच्या) िालच्या अध्या भागात उत्कृष्ट पहट्टका 

स्थापन करावी. (३२३) 
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(उरलेले) दोन्ही भाग हमळून कमळाच्या पाकळीप्रमािे आकृती असेलेले पीठ (पद्मपीठ) िोदाव.े 
सुंदर अिा पट्टीच्या भागातं गुण्डी, फुले इत्यादींची नक्षी असावी. (३२४) 

 
पट्टीच्या िालच्या अध्या भागात नेहमी कोनाड्ाच्या आकाराची िास्न्द असते. (थराचंी) योग्य 

हवभागिी केलेल असे सुंदर पद्मपीठ िोदाव.े (३२५) 
 
(अनथाच्या वर वर्तिलेल्या पद्मपीठापासून) िीषवभागापयंत असलेल्या चुहलका-बन्धाची माहहती 

सागंतो. पट्टीचा भाग काहंींसा वरच्या पातळीत असून िालच्या भागी वसन्तक (पट्टी) असते. {काहंींिी 
लाबंट पट्टीची जागा असून तेथे वसंतक असतो.} (३२६) 

 
त्या जागी तीन भाग हमळून कमळाच्या पाकळ्याचं्या आकाराचा चूल असतो. (पट्टीवर) पुढच्या 

बाजूला (अगे्र) गुण्डी व सुस्पष्ट दन्तुहरका याचंी सुंदर नक्षी असते. (३२७) 
 
[चूल ककवा चहूलका म्हिजे दीघवगोलाकृहत छप्पर. गुण्डीची नक्षी म्हिजे बुन्दाचंी नक्षी.] 
 
(संपूिव) पृष्ठभाग पट्टीप्रमािे असून ती (पट्टी) वरच्या कळसापयंत असते. ककवा वतुवळाकार उत्कृष्ट 

चूहलका लहान घटाच्या (कंुभक) आकाराची असते. (३२८) 
 
[चूहलकेचा हा दुसरा प्रकार] 
 
अनथवपागाचे सौहधकागमास अनुसरून होिारे हे प्रकार हनियाने (प्रयत्नपूववक) करावते. (३२९) 
 

राहा (छायाहचत्र ५३ इ, ई, उ) 
 
बुद्धीमानासंाठी (अनथाच्या) नंतर येिाऱ्या, कभतीच्या दुसऱ्या उत्कृष्ट भागाची, त्यावर 

िोदावयाच्या नक्षींची अनु्रममाने माहहती सागंतो. (३३०) 
 
बुद्धीमंतासंाठी व हिष्ट्याचं्या समजुतीसाठी जी ही महान व कौिल्यपूिव माहहती (ती सागंतो). 

अनथाच्या नंतर त्याच आकाराची (उंचीची) (मात्र) दुप्पट रंुदीची िास्न्दची जागा असते. (३३१) 
 
[अनुराह व अनथव याचं्यामध्ये जी िास्न्द असते हतच्या इतक्या उंचीची व हतच्या रंुदीच्या दुप्पट 

रंुदीची िाहंद अनथव व राह याचं्यामध्ये असते.] 
 
त्या (राहाच्या) जागी फक्त पोकळी (प्रिाली) ककवा रेघाचं्या रागंा (िोदलेल्या) असतात. राहा 

पागाची जी जागा तेथील रेघा व प्रकार याचें विवन (३३२) 
 
मी अत्यतं प्रयत्नाने करतो. ते सावधान हचत्ताने ऐक. लाबंीमध्ये पंचकमापयंतची जागा (उंची) जिी 

इतर (पागाचंी) तिीच येथेही असते. (३३३) 
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संपूिव बन्ध (पाग) चार (उभ्या) भागातं हवभागावा. मधले (उभे) भाग हमळून गर्तभका असते. रंुदीने 
पहरहमत झालेल्या भागी िुरा इत्यादी पचंकमव करावते. (३३४) 

 
[गर्तभका ककवा तलगर्तभका = हिल्पसारिीच्या मताने कोनाड्ाच्या िालच्या भागी दोन 

पंचकमांच्या मधल्याभागी जो कभतीचा भाग असतो त्याला म्हितात.] 
 
तीन (उभ्या) भागाचं्या वरच्या भागी वसन्त (पट्टी) असते. या भागाची रंुदी दोन्ही हदिानंा बरीच 

वाढहवलेली असून (३३५) 
 
िास्न्दचा भाग ओलाडूंन अनथव भागापयंत आलेली असते. या तीन भागातं लाबंीने प्रामुख्याने गभवक 

असतो. (३३६) 
 
(हा गभवक) वसन्तापासून जिू लोंबत आहे असा वगेळा दािहवतात. 
 

तालर्र्मभका (छायाहचत्र ५४अ, इ व ५५अ, आ) 
 
तीन (उभ्या) भागाचं्या िालच्या बाजूचे पाच आडव ेहवभाग करावते. (३३७) 
 
लाबंीने, लाबंीच्या आकाराने, तीन सारिे भाग पाडावते. रेघानंी हवभाग पाडावयाच्या कामाच्या 

अनुसार हे काम कसे करतात ते ऐक. (३३८) 
 
सवात िालच्या भागाच्या हनम्म्या भागाच्या मध्यभागी अरंुद पहट्टका असते. हतच्यावर कोष्ठाचा 

आकार िोदलेला असून हतच्या (पहट्टकेच्या) िालच्या भागाला पीठाचा आकार हदलेला असतो. (३३९) 
 
हे पीठ पद्मपीठाप्रमािे असून कोष्ठातं मूतल असतात. जसे कल्पना करून ठरहवले असेल त्याप्रमािे 

हनरहनराळ्या आकाराच्या मतूल असतात. (३४०) 
 
हतसऱ्या हवभागाच्या (आडवीया) तीन भागामंध्ये िाली (िालच्या भागातं) वसंतक पट्टी असते. 

हतच्यावर पद्मपीठ असून हतसऱ्या भागातं िास्न्द िोदलेली असते. (३४१) 
 
िान्दीच्या वर असलेल्या चौथ्या भागाच्या जागेवर, तेथे, त्या भागाच्या मापानुसार उत्कृष्ट पहट्टका 

असते. (३४२) 
 
[चवथ्या भागाचे चार आडव ेभाग करून त्यातील सवात िालच्या एक भागातं पट्टी असते.] 
 
चवथ्या भागाच्या (उरलेल्या भागाचे) पनु्हा (आडव)े चार भाग कारवते. तेथे (िाली) िास्न्द 

असून वर फेहिका, हतच्यावर पुन्हा िाहंद व (हतच्यावर) पहट्टका असते. (३४३) 
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पाचवीया समान (उंचीच्या) हवभागातं फक्त पीठाची आकृहत असते. पंचकमाच्या वरच्या भागी जो 
भाग येतो ती िाबंाची जागा असते. (३४४) 

 
णनिाभार् 

 
तो (िाबंाचा) भाग एकमेकासं जोडलेल्या चार सारख्या मापाच्या भागातं हवभागावा. (सगळ्यात 

िालच्या) पहहल्या भागाचे पूवल केले त्याप्रमािे (आडव)े दोन भाग करावते. (३४५) 
 
वरती (िाली?) डमरूपीठ असून त्याच्यावर पहरचाहरका असते. त्याच्या वरील भागावर कुहिता 

लताचंी वलेबटु्टी करावी. (३४६) 
 
हतसऱ्या भागावर वलेी, फुलाचं्या उत्कृष्ट वलेी, कोरावीयात, चवथ्या भागाच्या िालच्या बाजूस 

अरंुद (व) उत्कृष्ट पीठ असते. (३४७) 
 
कमळाच्या पाकळीप्रमािे असलेल्या या पीठावर वरच्या बाजूला भाररक्षक {भारभरैव} 

दािहवतात. (कोनाड्ाच्या) दोन्ही बाजंूना असे आकार (वर वर्तिलेले हवभाग व नक्षी) या ्रममाने 
पूवलप्रमािेच कराव.े (३४८) 

 
(िाबंावरती) वलेी इत्यादींचे मोठे िोदकाम अत्यंत िोहभवतं कराव.े याच्यानंतर हनिाभागाची 

(कोनाड्ाची) माहहती सागंतो. (३४९) 
 
{कोनाड्ाच्या पीठापासून सुरुवात होऊन गभवकापयंत जो भाग} तो भाग कोनाड्ाच्या 

पोकळीचा असून त्या जागेचे पाच रेघानंी भाग करावते. (३५०) 
 
(उभ्या) सहा हवभागापंैकी कोनाड्ाचा मध्यभाग चार हवभाग असतो. त्याच पद्धतीने रंुदी 

(आडवीया) सहा भागातं हवभागावी. (३५१) 
 
वरच्या जागी फक्त एका (आडवीया) भागास बन्धनस्थान म्हितात. या आडवीया भागातील बन्धाचे 

िाबंावंरील भाग वगळून (३५२) 
 
जो भाग राहतो तो गभवदेि (कोनाड्ातील मूतलची जागा) असून त्याचे उभे तीन भाग करावते. 

यापकैी जास्त उठावाच्या मधला भाग लक्ष्मीबंधाच्या स्वरूपाचा असतो. (३५३) 
 
[मध्यभागी लक्ष्मीची मूतल असते.] 
 
या जागेच्या दोन्ही बाजंूना सारख्या अंतरावर रेघा आिावीयात. दाराच्या आकृतीच्या सभोवार 

नेहमीच तसे (रेघाचें) सुंदर काम कराव.े (३५४) 
 
[मूतलभोवतीच्या चौकटीचे हे विवन आहे.] 
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सारख्या अंतरावर असलेल्या या पाच ककवा तीन रेघा असावीयात व फक्त मधल्या पट्टीत कहिकेच्या 
आकारावर गुस्ण्डका असतात. (३५५) 

 
पाश्वगदेवताांचे ध्यान (छायाहचत्र ५८ आ) 

 
हेरर्म्ब (र्िेि) 

 
हिल्पीश्रेष्ठाने दहक्षि हदिकेडील कोनाड्ाच्या मध्यभागी हवघ्नाचंा नाि करिाऱ्या हेरम्बाची (मूतल) 

स्थापन करावी. (३५६) 
 
तीन हठकािी वाकलेल्या (हत्रभगं) स्स्थतीत असलेला, मुकुटाप्रमािे बाधंलेल्या जटानंी 

भषूहवलेला, केसाचं्या बटा अधवचन्द्राप्रमािे असून केयूर व काटक (हे दाहगने) ल्यालेला असतो. (३५७) 
 
कान सुपासारिे, बुटका, चार हाताचंा, तीन डोळ्याचंा, अंकुि व नागपाहिका (अनु्रममे) वरच्या 

उजवीया व डावीया हातातं धारि केलेले असतात. (३५८) 
 
मोठे पोट असून पढुच्या बाजूच्या मोदकापयंत सोंड असते. जहमनीवर उभा असलेला, उच्कृष्ट परिू 

त्याच्या उजवीया हातातं ठेवतात. (३५९) 
 
अिा स्वरूपाचा (गिेि) दहक्षि हदिलेा प्रयत्नाने स्थापावा. 
 

अक्र्म्बका 
 
(त्याच्या) डावीया भागी (त्याचे) िस्क्त स्वरूप असलेली गौरी-अस्म्बका असावी. (३६०) 
 
अनेक अलंकारासंह सुंदर हदसिारे पीठ तेथे असते. त्यावर उभी (लम्बभावने) हत्रभगं स्स्थतीतील 

िस्क्त असते. (३६१) 
 
वरच्या दोन हातापंैकी डावीकडे कवटी व उजवीकडे तलवार असून िालच्या बाजूला िालचे हात 

अभय व वरद मुदे्रत असतात. (३६२) 
 
हतचे वाहन दैवी कसह असून हतला पहरचाहरकानंी वढेलेले असते. चामर इत्यादी धारि केलेल्या 

त्यानंी वरती व बाजंूना भषूवाव.े (३६३) 
 

कार्मतकेय 
 
(देवालयाच्या) पाठीमागील कभतीच्या जागी असलेल्या कोनाड्ांत सहा मुिाचंा, देवसेनापती 

असलेला, सुंदर कार्ततकेय स्थापावा. (३६४) 
 



 
अनुक्रमणिका 

जटाभारासह असून हकरीट (मुकुट) व सुंदर कंुडले घातलेला, सहा डोक्याचंा, अत्यंत िातं व 
तेजस्वी चेहऱ्याचा देव असतो. (३६५) 

 
अनेक अलंकारानंी भषूहवलेला असून बारा हात असतात. िस्क्त, पाि तसेच तलवार, कवटी व 

कातड्ाची केलेली ढाल. (३६६) 
 
बाि, हत्रिलू इत्यादी डावीया तळहातातं ठेवलेली असतात. उजवीया हातातं ठेवलेली असतात 

अंकुि, िोहभवतं ध्वज, (३६७) 
 
घहटत (तजवनी) मुद्रा, धनुष्ट्य, तसचे िेटक व दैवी छातीची जागा भषूहविारा कोंबडा (ताम्रचलू). 

(३६८) 
 
अनेक अलंकारानंी भषूहवलेला, वीरोहचत अलंकारानंी िोभिारा (असा कार्ततकेय) प्रवीि 

(हिल्पीने) सुंदर हनिागृहातं (कोनाड्ात) {पृष्ठभागी} स्थापन करावा. (३६९) 
 

ऊध्वगर्र्मभका (छायाहचते्र ५४ आ व ५५ ई) 
 
उत्तम गर्तभका भागाचे हनरहनराळे हवभाग, तसेच कोपऱ्यापंािी छेदलेल्या अिा गभवकाच्या भागांची 

माहहती ऐक. (३७०) 
 
कोनाड्ाच्या पोकळीच्या वर पहट्टकेपयंत जी जागा ती गभवक म्हिून प्रहसद्ध आहे, तीस हनिामंडन 

(कोनाड्ाचा अलंकार) म्हितात. (३७१) 
 
उंचीचे तीन व रंुदीचे पाच एकमेकासं जोडून भाग करावते. (सवात) िालच्या पहहल्या भागातं 

तीन रेघा असलेली पट्टी असते. (३७२) 
 
पट्टीच्यावर रेघानंी आिलेले कमळ (पद्मरेिा) व त्यावर िास्न्द असते. (दुसऱ्या आडवीया) 

भागाच्या दोन हवभागापैकी एक भागाची ही िास्न्द असते. (३७३) 
 
हतच्या वरच्या भागी उत्कृष्ट वसंत, चूहलका इत्यादी असतात. चहूलकेच्या वरच्या भागी तीन 

भागापंैकी एक भाग िोलवा (गवीहर) असतो. (३७४) 
 
या िास्न्दच्या वरच्या भागी योग्य भागाचंी फेहि ककवा अधवकुस्म्भका असतात. चवथ्या भागातील 

एक भाग िोलवट असून तेथे पहट्टका असते. (३७५) 
 
पट्टीच्या िवेटी (वरती) दुसरा भाग {वरच्या बाजूस वळलेल्या} कमळाच्या पाकळ्यानंी 

भषूहवतात. पीठाच्या िवेटी श्रेष्ठ चूहलका असून ती मागच्या बाजूस अरंुद असते. (३७६) 
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चूल (द्वाराग्रावरील) वसन्तपट्टीला स्पिव करतो असा कोनाड्ाचे अंग असलेला महान गभवक 
असतो. गभवकाच्या िवेटी (वरती) जहमनीकडे िालच्या बाजूस (लोंबत आहेत) असे लहान कंुभ (कंुहभ) 
असतात. (३७७) 

 
सुंदर कभतीची जागा अिा हवभागासंह असते. पद्मगभव प्रकारच्या (देवालयाच्या) प्रमुि अवयवाचं्या 

प्रकाराचंी ही माहहती आहे. (३७८) 
 

णभणत्तबन्धना (पद्मगभाच्या कभतीवरील वलेबुट्टी) (छायाहचते्र ५५ ई व ५६ अ, आ) 
 
पहहल्या भागाच्या िवेटी वरच्या भागाला वरची कभत (ऊध्ववहभहत्त) म्हितात. वाडभीच्या कभतीच्या 

वरती प्रमुि भागावर हभहत्तबधंना (कभतीवरील वलेबटु्टीची पट्टी) असते. (३७९) 
 
जर कभतीची मोजलेली (उंची) चार भागातं हवभागली तर येिाऱ्या भागाकाराच्या मापाने ऊध्ववहभत्ती 

(ची उंची) ठेवावी. (३८०) 
 
कभतीच्या लाबंीने फक्त हा बन्ध वाढवावा, (त्यासाठी) तो अनथव, अनुराह व कोिक याचं्यावर (ही) 

िोदावा. (३८१) 
 
चारी बाजंूना योग्य जागी, पुढच्या व बाजंूच्या कोिकावंर, हनिचे्या (कोनाड्ाच्या) वर अिा फक्त 

हनषेधस्थळी (हा बन्ध) िोदू नये. (३८२) 
 
{समोरच्या व दोन्हीं बाजंूच्या राहाचं्या पृष्ठभागी व कोनाड्ाच्या वरच्या भागी (हा बन्ध) वगळावा, 

तेथेच फक्त तो िोदू नये. (३८२)} 
 
या बन्धाची जी जागा हतच्या रंुदीचे (लाबंीने) तीन भाग कारवते. वरती िाली पट्टी असून मध्ये 

कमळाचं्या आकृती रेिावीयात. (३८३) 
 
वसंत (पट्टीत) जी पहहल्या भागातं असते, वतुवळाकृती उत्तम वलेबुट्टी करावी. वरती व िाली अरंुद 

पटया हविषेतः करावीयात. (३८४) 
 
दुसऱ्या भागातंील पीठ कमळाच्या पाकळ्यानंी सुिोहभत कराव.े हनपिु हिल्पींनी रेघानंा अनुसरून 

िोदकाम कराव.े (३८५) 
 
हतसऱ्या भागाची जी रंुदी त्या रंुदीचे (लाबंीने) दोन भाग करावते. (हा हतसरा भाग) जो काहीसा 

िालच्या पातळीत असतो त्याच्या एका भागावर हत्तींची रागं असते. (३८६) 
 
दुसऱ्या भागात गवाक्षक असतात ककवा उड्ा मारिाऱ्या घोड्ाचंी (वाहजझम्पका) (रागं) असते. 

त्यावर जर हत्ती, घोडे तसेच राजा (याचं्या मूतल) असतील तर त्यास राजबन्ध म्हितात. (३८७) 
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हत्ती, घोडे तसेच राजबन्धाची माणहती 
 
बन्धाचं्या प्रकाराचंी नाव े त्याचं्या प्रकारापं्रमािे असतात, ते ऐक. फक्त हत्ती असतात ती प्रहसद्ध 

गजमाहलका. (३८८) 
 
त्या जागी जर रागेंमध्ये माडंलेले घोडे असतील तर हिल्पहवदे्यच्या मताने हतला वाहजझम्पा असे 

नाव आहे. (३८९) 
 
हत्ती, घोडे, सैहनक, सैन्याच्या पुढला भाग इत्यादी िोदलेले असतील तर त्या राजपट्टाचे नाव 

राजबन्ध सागंतात. (३९०) 
 
राहाच्या फक्त बाजंूना या बन्धाचे स्थान असते. कोठल्याही स्वरूपातं वरच्या भागी त्या स्थानी (हा 

बन्घ) िोदावा. (३९१) 
 

राहाचा वरचा भार् (छायाहचते्र ५३ इ, ई उ व ५६ इ) 
 
हे धीरगंभीर, सवांत आवडत्या हिष्ट्या, तेथील हनरहनराळ्या हवभागाचं्या प्रकाराचंी नावे, भाग व 

उपहवभाग याचंी माहहती सावधान हचत्ताने ऐक. (३९२) 
 
राहाच्या वरच्या भागी, कभतीच्या अग्रापािी वसस्न्तका असते. हतच्यावरती अध्या भागाची उत्कृष्ट 

िास्न्दका िोदावी. (३९३) 
 
िास्न्दच्या वर असलेल्या फेिीच्या सुंदर अवयवावर तीन ककवा चार संख्याचं्या रेघा, हतच्या 

लाबंीवर, रेिावीयात. (३९४) 
 
रेघाचं्या वरती तीन िंडाचं्या फेिीचा आकार दोन भागाइंतक्या उंचीचा असतो. (फेिीच्या) वरच्या 

भागी तीन ककवा चार संख्याचं्या रेघा आिावीयात. (३९५) 
 
(राहावरील) हा भाग व (अनथव, अनुराह, कोिक यावरील) बन्धनाच्या पीठाचा भाग हे एका 

पातळीत असिे आवश्यक आहे, व राजबन्धाच्या पातळीत राहवरील सुंदर वसन्तबन्ध असतो. (३९६) 
 
(या वसन्तबन्धातं) अनेक वळिे अनु्रममाने असलेल्या वलेींचे व फुलाचें िोदकाम कराव.े िाली व 

वर पट्टी असून मध्यभागी वलेींची सुंदर नक्षी असते. (३९७) 
 
भागानंा अनुसरून सुंदर रेघाचं्या सहाय्याने, हनयमानुसार समभागाचें वृत्तवज्रागं मस्तक कोराव.े 

(३९८) 
 
प्रथम (वसन्त) बन्धाच्या ज्या (वरच्या) रेघा त्यानंा अनुसरून (त्यानंा स्पिव करेल असे) वतुवळ 

आिाव.े {लाबंीवर} वरच्या बाजूला, हनयमानुसार, कसहाचे मुि रेिाव.े (३९९) 
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कसहमुिाच्या पढुच्या िालच्या भागी, लहान लहान वतुवळाचंी, वतुवळाचं्या मध्यरेषेवर पहहल्या 
वतुवळाला (सवात आतल्या वतुवळाला) स्पिव करील अिी, लोंबिारी माळ असावी. (४००) 

 
(वतुवळे) कोरली आहेत त्या भागातं तसेच त्याचं्या बाजंूना एकमेकातं गंुतलेल्या (गंुफलेल्या) 

अग्नीज्वाळापं्रमािे असलेल्या व्रमाकाराचंा वतुवळामंध्ये वढेा हदलेला असतो. (४०१) 
 
हतसऱ्या वतुवळाच्या मध्यभागी िोहभवतं मस्तक, गोलाकार वतुवळाचं्या आकाराचं्या लहान लहान 

कोरीवकामासंह, िोदाव.े (४०२) 
 
वाडभी (प्रकारच्या प्रासादाच्या) कभतीची लक्षिे व प्रकार याचंी ही संहक्षप्त माहहती आहे. या 

प्रकारच्या (प्रासादाच्या) हििरावर इतर नक्षी केवीहाहंी कोरू नये. (४०३) 
 
कोिक व इतर (अनथव, अनुराह वगैरे) याचं्या (हििरावरील) जागा केवळ साध्या स्वरूपात (नक्षी 

हवरहीत) असतात. राह देहिल तिाच स्वरूपाचा बाधंावा व बेहकपयंत तो (्रममा्रममाने) अरंुद करीत 
न्यावा. (४०४) 

 
सुंदर बेहकवर ककवा मुद्रकावर व वतुवळाकार आमलकीच्या िाली लहान आकाराचा कसह {ककवा 

भरैव} असतो. (४०५) 
 
तेथे सुंदर कमळाच्या आकाराचा कळसाचा आधार (हपस्ण्डका) असावा. पद्मगभव प्रकारच्या सुंदर 

गभवगृहाचे हे प्रकार आहेत. (४०६) 
 
पद्मगभव देवालयाचा अहधपहत, देव िकंराचे ध्यान करून येथे पद्मगभव इत्यादींची माहहती 

थोडक्यात हदली आहे. (४०७) 
 
हिष्ट्य व त्याचें हिष्ट्य याचं्या समजुतीसाठी वाडभी प्रकारचा तलच्छन्द असलेल्या देवालयाच्या 

फक्त कभतीची माहहती प्रयत्नपूववक सागंतो. (साहंगतली?) (४०८) 
 
[उदाहरि–भवुनेश्वर येथील तीथेश्वराचे मंहदर.] 
 

णवमानमाणलनी (छायाहचते्र ५७ व ५८अ) 
 
बुद्धीमंताचं्या तुष्टीपूतलसाठी सुंदर, मोठे व पूिवतया वगेळ्या स्वरूपाच्या हवमानमाहलनी (प्रसादाची) 

माहहती सागंतो. (४०९) 
 
[या प्रकराचा प्रासाद फक्त बुद्धीमान हिल्पीच बाधूं जािे असा या श्लोकाचा अथव आहे.] 
 
कहनष्ठ प्रकारचे व अपुरे ज्ान असलेला मी हवस्तृत असलेले (हिल्प) िास्त्र कसे सागंू िकेल? 

(तेवीहा ंफक्त) सौहधकागमातं हदलेल्या माहहतीवरून व या देिाच्या पद्धतीला अनुसरून सागंतो. (४१०) 
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[येथे लेिकाने केवळ संदभवगं्रथाचा व गुरुपरंपरेचा उल्लेि केलेला नाही तर जी माहहती देिार 
हतच्या मयादाही स्पष्ट केल्या आहेत.] 

 
जी िक्तीस्वरूप असून सवव प्रकारची िक्ती प्रदान करिारी आहे त्या देवीच्या चरिकमलावंर 

नेहमी हवसंबून (सवव) तत्त्वाचंी माहहती सागंतो. (४११) 
 
िकंराच्या िक्तीचे जे स्वरूप, जे रूप (केवळ) ज्ानाने जािता येते, त्या स्वरूपाचे कचतन करून 

(हे िास्त्र) हनःसंिय हरत्या मी विवन करिार आहे. (४१२) 
 
पूवल साहंगतलेल्या प्रमािे पीठाच्या भागाचें िोदकाम कराव.े कूमवपीठ त्याच्या आकाराप्रमािे करून 

पंचकमव इत्यादी कराव.े (४१३) 
 
पुन्हा कामातील प्रकार हवभाग उपहवभाग करिे हे अनु्रममाने िास्त्रातं रूढीप्रमािे आहि गुरुच्या 

उपदेिाप्रमािे विवन करतो. (४१४) 
 
गुरू सवव प्रकारे श्रेष्ठ असतो. ज्ानमय िकंर म्हिजेच गुरु असून, गुरू हाच िुभकंर असतो 

(म्हिून) मी नेहमी गुरंुच्या पादुकानंा नमस्कार करतो. (४१५) 
 
[लेिकाचे गुरु माधवभट्ट यानंा उदे्दिून हा श्लोक असावा.] 
 
गुरुने करुिाद्रवबदु्धीने हवमानमाहलनीच्या ज्या सारभतू अिा हवभाग इत्यादींची माहहती साहंगतली ती 

मी येथे सागंतो, ऐक. (४१६) 
 
िोहभवतं कमवपीठाच्यावर पंचकमव कोिक इत्यादी तसेच अनुराह अनथव ही योग्य ्रममाने बाधंावीत. 

(४१७) 
 

पांचकमग (छायाहचत्र ५८ आ व आकृती १५ इ) 
 
पंचकमाच्या हठकािी ककहचतसे वगेळे (िोद-)काम असते. िाक्तपीठासारख्या आकाराचे तीन 

भागातं हवभाजन कराव.े (४१८) 
 
पहहल्या (भागातं) िुर, नंतर दुसऱ्या सुंदर भागातं कुम्भ, हतसरा भाग आडवीया तीन भागातं पुन्हा 

हवभागावा. (४१९) 
 
पहहल्या (उपहवभागातं) िास्न्द, दुसऱ्यात वलेींची रागं असलेला उत्कृष्ट वसन्त, उरलेल्या अध्या 

भागातं पीठाप्रमािे िोदाव.े (४२०) 
 
[तीन उपहवभाग असे पाडावयाचे की वरच्या उपहवभागाची उंची मूळ हवभागाच्या हनम्मे असेल व 

िालील दोन उपहवभागाचंी एकूि उंची मूळ हवभागाच्या हनम्मे म्हिजे प्रत्येकी एकचतुथांि असेल.] 
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{कुम्भाच्या वरती} व िास्न्दच्या (रंुदीच्या) मध्यभागी उभी मध्यरेिा असते. लहान लहान कोरीव 
काम केलेली सुंदर फुलाचंी रागं असते. (४२१) 

 
पंचकमाच्या वरपयंत हे हवभाग आहेत; त्याच्यावर (असलेल्या) जाघंभागातंील कोिकाच्या 

हवभागाचंी माहहती ऐक. (४२२) 
 
सौहधकागमातील सवव प्रकारातं हवमानमाहलनी उत्कृष्ट आहे. हतच्या सवव हवभागावंर प्राधान्येकरून 

हवमान फक्त िोदतात. (४२३) 
 
कोिक, तसेच अनथव व राह, त्याचप्रमािे गभवकावर, {सवव दृष्ट्य} भागावंर उत्कृष्ट हवमानाची कामे 

केलेली असतात. (४२४) 
 

कोिक (छायाहचते्र ५९ अ, आ व ६० अ) 
 
प्रथम कोिक भाग, तसेच अनथव, अनुराह इत्यादींची प्रमुि हवभागिीची माहहती यथायोग्य ्रममाने 

ऐक. (४२५) 
 
हवमानाच्या मध्यभागील जागी व कभतीच्या पािी िास्न्द असतात. रागेंत प्रथम असलेल्या कोिकाचे 

हवभाग प्रयत्नपूववक ऐक. (४२६) 
 
पंचकमाचा वरचा भाग कोित्या आकाराचा असावा, रंुदीचा वरचा जो भाग (त्याची माहहती) 

सावधहचत्ताने ऐक. (४२७) 
 
आकािाकडे जािारी गभवगृहाची जी उंची संकस्ल्पत केली असेल हतच्या हनम्या उंचीची जाघं-

कभतीची आकृती (उंची) असते. (४२८) 
 
त्या उंचीला अनुसरून जाघेंचे आडव े चार भाग पाडतात. पहहल्या म्हिजे (सवात) िालच्या 

भागातं पूवल साहंगतल्याप्रमािे पंचकमव कराव.े (४२९) 
 
दुसऱ्या हवभागाचे दोन (उप) हवभाग करतात. िालच्या बाजूस बन्धना असून वरच्या अध्या भागातं 

हतसऱ्या भागापयंत पोचिारी वलेबुट्टी असावी. (४३०) 
 
या भागावर वलेबुट्टी केवळ रेघानंी आिलेली असते. वलेबुट्टीच्या वर चवथ्या भागाचे पुन्हा दोन 

िंड करावते. (४३१) 
 
वरच्या भागाच्या वरच्या भागात बन्धना असून हतला ऊध्ववबंधना म्हितात, िालच्या भागाला 

कामबन्ध म्हितात. (४३२) 
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हे आडव े हवभाग झाले. आता लाबंीने असिाऱ्या रेघाचंी (माहहती) ऐक. जाघेंच्या (लाबंीतील) 
मध्य भागाच्या मोठ्या जागेला (उभ्या) सहा रेघानंी हवभागाव.े (४३३) 

 
(त्यामुळे होिाऱ्या) सात हवभागापंैकी जाघेंचा मध्यभाग तीन रेघानंी (तीन हवभागानंी?) होतो. 

त्याला लागून असलेल्या हवभागाचंी पट्टीची जागा असते. (४३४) 
 
दोन्ही बाजंूना लागनू असलेल्या दोन भागानंी अरंुद जंघा होतात. (िाली) मुळापासून (वर) 

िवेटापयंत तेथे फक्त साध्या (नक्षी नसलेल्या) पट्टी असतात. (४३५) 
 
रंुदीचे व लाबंीचे हे प्रमुि भाग असून उपभाग इत्यादींची दुसरी माहहती सागंतो. (४३६) 
 

िालची बांधना 
 
पंचकमाच्या वरच्या जागेत प्रामुख्याने िालची बधंना असून हतचे मध्यभागी व बाहेरच्या भागी 

(उभे) सहा भाग करतात. (४३७) 
 
जंघाच्या मध्यभागील लाबं पट्टीवर कधीही नक्षी िोदत नाहीत. सहा भागापंैकी फक्त बाहेरचे 

(प्रत्येकी एक) भाग व मधला भाग यावर नक्षी कोरतात. (४३८) 
 
पहहल्या (आडवीया) भागातं उत्कृष्ट पट्टी असून नंतर कमळाच्या पाकळीच्या आकाराचे पीठ असते. 

त्यावरील दुसऱ्या भागावर रंुदीच्या अवयवाचंी माहहती (?) (४३९) 
 
[इंग्रजी भाषातंर–त्यावरील दुसऱ्या भागावर पट्टी आहि इतर अनु्रममाने असतात.] 
 
त्याच्या वरच्या लाबंट भागाच वरची मजबूत जाघं असते. जांघेच्या (उंचीच्या) मध्यभागी फक्त 

अनेक आकाराच्या वलेी रेघानंी रेितात. (४४०) 
 
त्यानंतर पुन्हा लाबंट पि काहीिा मोठ्या भागातील वरच्या भागातं ऊध्ववबंधनाच्या अवयवाचं्या 

हवभागाचे काम असते. (४४१) 
 
{याला डमरू िास्न्द म्हितात. त्याच्या वरच्या भागी पहट्टका असते. पट्टीच्यावर पद्मपीठ असते. 

असा हवभागाचंा अनु्रमम असतो. (४४०) 
 
त्याच्यावर िाबंाच्या आकाराचा लाबंट भाग असून पुन्हा त्याच्यावर ऊध्ववबंधनासाठी हवभाग केलेले 

असतात. (४४१)} 
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वरची बन्धना 
 
पूवल (िालच्या बंधनासाठी) साहंगतल्याप्रमािे वरचा भाग सहा भागातं हवभागावा. त्याच्या िाली 

प्रच्छन्न कोनाड्ात िूप िोहभवतं काम मूतल असावी. (४४२) 
 
त्या प्रच्छन्न जागेच्या {जागेवरील} हवभागाचंी अनु्रममाने माहहती तू ऐक. पहहल्यादंा िाली पट्टीची 

जागा असते. हतच्यावर पीठ िोदाव.े (४४३) 
 
त्याच्यावर हतसऱ्या भागी कुम्भी व सुंदर कुम्भ असतात. कुम्भाच्या मध्यभागी (चवथ्या भागी) पट्टी 

असून पाचवीया भागी अधवकंुभाचंी वतुवळे असतात. (४४४) 
 
सहावीया भागातं पट्टी व सातवीया भागी कंुहभकाचंी जागा असते {व त्याच्यावर हििराचे स्थान 

असते.} ऊध्ववबन्धना देहिल फक्त मध्यभागी व बाजंूना िोदतात. (४४५) 
 
[ऊध्ववबन्धनाचे एकूि सहा भाग असल्याने सातवीया भागी कंुभ स्थल असते ही लेिहनकाची चूक 

हदसते. त्याच्यावर हििरस्थान असते ही दुसऱ्या हस्तहलहितातील माहहती बरोबर वाटते.] 
 
काही हिल्पी जंघेच्या फक्त मध्यभागी नक्षी कोरतात. (मात्र इतर काही हिल्पी) जाघेंच्या सवव 

अवयवावंर नक्षीकाम करतात. (४४६) 
 
दोन्ही बाजंूच्या जाघं भागावर कुस्म्भका इत्यादींचे िोदकाम करीत नाहीत. (मात्र) त्यामुळे जाघेंचे 

काम अपूिव राहहले असे {कधीही होत नाही.} (४४७) 
 
(िालच्या) बन्धनाच्या वरपासून हििरापयंत जो कोिकाचा भाग त्याच्या जाघेंचे काम हे अत्यतं 

कौिल्याने व प्रयत्नाने करावयास हव.े (४४८) 
 

णििर (णवमान) भार्ाांतील कोिक (छायाहचत्र ६० आ) 
 
माझ्या हप्रय हिष्ट्या, हििरावरील (कोिकाचे) हवभाग व िोदकाम (याचंी माहहती) ऐक. 

(हििरावर) जो लाबंट (लाबंीने) भाग आहे त्याचे जाघेंप्रमािेच (उभे) पाच हवभाग करावते. (४४९) 
 
तेथे िालचा भाग सोडून (उरलेला वरचा भाग) प्रयत्नपूववक ्रममाने अरंुद करीत जाव.े कभतीच्या 

(उंचीच्या) हतसऱ्या भागा इतक्याच उंची इतके उंच सुंदर हििर (लहान हवमाहनका) असते. (४५०) 
 
आडव ेआठ भाग हनरहनराळ्या कामाकंहरता िोदावते. रेघाचं्या संकल्पनेने समान भाग पाडतात. 

(४५१) 
 
पहहल्या लाबं पट्टीवरील भागावर वलेबुया (व) माळाचंी रागं कोरतात. दुसऱ्या हवभागाची रंुदी 

(वरून िाली व िालून वरती अिी) मध्यभागापयंत सारिीच काहंींिी कमी रंुदीची करतात. (४५२) 



 
अनुक्रमणिका 

या दोन्ही (उतरत्या) बाजंूवर कमळे वगैरे प्रयत्नाने रेितात. याच पद्धतीने (न्याये) हतसऱ्या 
भागावर दोन मोठ्या पहट्टका असतात. (४५३) 

 
िालच्या पट्टीवर गुस्ण्डकाचंी उत्कृष्ट नक्षी असून वरती (वरच्या पट्टीवर) दन्तुहरकाचंी (नागमोडी 

रेघाचंी) नक्षी असते. चवथ्या भागाचे (तीन) समान हवभाग करून एक तृतीयािं भागाची िास्न्द असते. 
(४५४) 

 
इतर दोन हवभाग हमळून कमळाच्या आकाराची पीहठका असते. (िाली) दन्तुहरकेची नक्षी केलेली 

पट्टी असून हतच्यावरती पद्मपीठ असते. (४५५) 
 
चवथ्या भागातं असलेली श्रषे्ठ िास्न्द ही िवेटच्या हवभागातं (म्हिजे पद्मपीठाच्या वर) असते. 

वरच्या पाचवीया भागाचे दोन समान हवभाग करावते. (४५६) 
 
पहहल्या (िालच्या) अध्या हवभागातं फुलाचंी मनोहर नक्षी असलेली पट्टी असून, दुसऱ्या (वरच्या 

अध्या) हवभागातं, हतसऱ्या भागातं जिी पीहठका असते तसेच पद्मपीठ असाव.े (४५७) 
 
फक्त पाचवीया भागातील कमळे वर वळलेली असतात. चवथ्या भागातील कमळे िाली वळलेली 

असतात. जो सहावा भाग दोन हवभागाचंा असतो तो ऐक. (४५८) 
 
प्रथम (िालच्या भागातं) िास्न्द असून तेथे वरच्या भागी कमळाची पीहठका असते. पद्मपीठावर 

लहानातं लहान एक हवभागाची पट्टी असते. (४५९) 
 
सातवीया भागाचे दोन हवभाग असून पहहल्या (िालच्या भागातं) पहट्टका असते. वरच्या (हवभागात) 

अधववतुवळाच्या आकाराची चहूलका असते. (४६०) 
 
(या भागाच्या उंचीच्या) मध्यभागी व (रंुदीच्या) मध्यभागी वतुवळाकार घुमट (वज्रागं) असतो. तेथे 

कंुहभकाचंी सुंदर माळ (रागं) असून कसहमुि इत्यादींनी िोहभवतं केलेला असतो. (४६१) 
 
आठवा भाग त्याचप्रमािे दोन (चार?) हवभागातं हवभाजतात. पहहल्या व हतसऱ्या हवभागातं पट्टी 

असतात. (४६२) 
 
त्याच्यावर (त्याचं्यामध्ये) वतुवळाकार िपवर-चूहलका असते. त्याच्यावर लहान क्षदु्र आकाराच्या 

कळसाच्या आकाराचा कुम्भ असतो. (४६३) 
 
वतुवळाकृहत रेघेमध्ये {अस्ग्नच्या ज्वाळाचंी} गंुफि केलेली असते. तसेच ते हवमान बाधंिाऱ्या 

कत्याला आनंद (जन्मानन्दस्य) वाटेल अिा प्रकाराच्या अनेक नक्षी कोरावीयात. (४६४) 
 



 
अनुक्रमणिका 

कोिकाच्या वरती असलेल्या हवमाहनकेचे (हििराच्या भागाचे) असे प्रमुि भाग असतात. तेथे 
{त्या जागेत} हिल्पी गुरुच्या आजे्च्या अनुसार (नक्षींच्या बाबतीत) कल्पना हवलास (ह्रमडहत) दािवतो. 
(४६५) 

 
अनुराह (छायाहचते्र ६० अ व ६१) 

 
कोिकाच्या जाघेंच्या मध्यभागाची जी रंुदी हतच्या हनम्मे रंुदीच्या मापाचा असेल असा अनुराह 

चािाक्ष हिल्पीने करावा. (४६६) 
 
पंचकमाच्या जागेपासून वरती जी ऊध्ववबन्धना असते तेथपयंत जी लाबंी असते हतच्या आकृतीला 

नागस्तंभ म्हितात. (४६७) 
 
पागाच्या िवेटापयंत काही वळेा नाग असतो तर काहंीं वळेेला वलेींच्या आकृती असतात. िाबंाच्या 

आकाराच्या या भागाला अनुराह म्हितात. (४६८) 
 
[वलेींची आकृती असलेला िाबं सपाट असून तो नेहमीच राहा व अनथव याचं्यामध्ये असतो. 

नागस्तंभ गोल असून तो नेहमीच कोिक व अनथव याचं्या मध्ये असतो.] 
 
त्याचा लाबंीचा भाग सात (आडवीया) भागानंी हवभागावा. पहहला (सगळ्यात िालचा) व (सवात) 

वरचा (हे दोन भाग) फक्त डमरूच्या स्वरूपाचे असतात. (४६९) 
 
मधल्या पाच भागातं वतुवळाकृती (लपेटलेली) वले असते. हतच्या दोन्ही बाजंूना (उभ्या) सुंदर पट्टी 

अत्यंत प्रयत्नाने (म्हिजे काळजीपूववक) िोदावीयात. (४७०) 
 
(सवात) िालच्या भागी, लहान जागी श्रेष्ठ डमरूपीठ असते. ती जागा पाच भागातं हवभागावी, 

मधला भाग अरंुद असावा. (४७१) 
 
िालच्या व वरच्या भागातं फुलाचंी तसेच गंुहडकाचंी वतुवळाकारातंील नक्षी असते. त्याचं्या िालचे 

दोन भाग कमळाच्या पाकळ्या इत्यादींनी भषूवाव.े (४७२) 
 
(कमळाच्या पाकळ्या) एकमेकाहंवरुद्ध हदिानंा, िालच्या (भागातील पाकळ्या) िाली व वरच्या 

(भागातंील पाकळ्या) वरच्या बाजूला वळलेल्या असतात. हतसरा {मधला} भाग हनरंुद असून तेथे थर 
ककवा वतुवळाकृती किीचा थर असावा. (४७३) 

 
या हवभागानंी (व नक्षींनी) या िाबंाची आकृती सुंदर हदसते. या पागामध्ये अनेक प्रकारच्या 

अलंकरिाचंी स्थापना करावी. (४७४) 
 
बाजंूना असलेल्या (उभ्या) पट्टींवर वतुवळाकार गुस्ण्डका ककवा रंगिीची फुले असतात, ककवा तेथे 

गवीहाच्या दाण्याचंी नक्षी असते. (४७५) 



 
अनुक्रमणिका 

मध्यभागी, वीयवस्स्थत हनहित केलेल्या जागी, रमिीय लताबन्धाच्या जागी श्रषे्ठ स्वरूपाचा 
भजंुगबधं करतात (तो) ऐक. (४७६) 

 
भुजांर्बन्ध 

 
पंचकमापासून जाघेंच्या वरच्या भागापयंत लाबंी असून (कोिकाच्या रंुदीच्या) हनम्मे रंुदीचा हा 

िाबं हनःसंिय असतो. (४७७) 
 
पूवलप्रमािेच आडव े सात भाग पाडावते. जेथे मध्यभागातील पाच कोष्ठ (भाग) असतात तेथे 

नागस्तंभ असतो. (४७८) 
 
हे पाच भाग लाबंीने (उभे) तीन भागातं हवभागाव.े बाजंूना िालच्या पातळीत असलेल्या जागी 

सारख्या रंुदीची अरंुद (पट्टी) असते. (४७९) 
 
(सवात) िाली जे पाहहले स्थान (भाग) त्या भागी कसहाचे मुि असते. त्याचे डोळे व नाक 

भयकारी असून मुिाच्या हठकािी पोकळी असते. (४८०) 
 
दुसऱ्या भागाच्या मध्यभागी डहाळ्या, पाने याचं्या आकृती असतात. तसेच सपवराजाच्या 

डोक्यावरील (वरच्या) सहावीया भागात ही नक्षी कोरावी. (४८१) 
 
सातवीया भागाचे सारख्या उंचीचे आठ (आडव)े हवभाग करावते. रंुदीवरती ज्या रेघाचंी संकल्पना 

करतात त्याचंी व िोदलेल्या अवयवाचंी माहहती काळजीपूववक ऐक. (४८२) 
 
त्या भागाचा हतसरा व सहावा भाग हनरंुद असून चवथ्या व पाचवीया हवभागातं कुम्भ असतो व 

आमलकी सारख्या रेघा (िाचंा) त्याच्यावर असतात. (४८३) 
 
मध्यभागी असलेले पान अनेक अलंकारासंह िोदाव.े {दुसरा व सातवा भाग हे काहीसे हनरंुद 

असून या भागावंर अत्यतं काळजीपूववक गुस्ण्डका रेिावीयात. (४८४)} यानंतर (िाबंाच्या) मधल्या तीन 
भागाचें प्रकार ऐक. (४८४) 

 
तो भाग (तीन भागाचंी लाबंी) आडवीया सुंदर चार भागानंी हवभागावा. सवात वरच्या चवथ्या भागातं 

नागाचे िीषव. िोदाव.े (४८५) 
 
जेवढी रंुदी असेल हततक्या (रंुदीच्या) सुंदर फिेसह असावा. फिीच्या पोकळीत मोठा नाग 

(मनुष्ट्याकृती मस्तक) असून त्याला रत्नानंी भषूहवलेले दोन हात असतात. (४८६) 
 
त्या हातात नागंर व मुसळ असून कंबरेपयंत (तो मनुष्ट्यरूपात) दािहवतात. हार, केयूर तसेच 

डोक्यावर रत्नानंी अलंकाहरलेला मुकुट असतो. (४८७) 
 



 
अनुक्रमणिका 

काही वळेेला सुंदर नागाचंी जोडी असते. उरलेल्या तीन भागात व्रमाकार (िाबंाला लपेटलेल्या 
स्स्थतीत) िोहभवतं िरीर असते. (४८८) 

 
िपेटी जर िालच्या हदिलेा असेल तर सारख्या हवभागाचं्या (नागाच्या) वळ्या असतात. िपेटी 

वर असेल तर तसेच असून मुि (िालच्या बाजूला) उलटे दािहवतात. (४८९) 
 
िपेटी (िालच्या बाजूला असून) वरच्या बाजूला वळलेली असेल तर ती मधल्या भागापयंत 

असते. िरीरावरील सवव कातडीवर गोल िवले प्रयत्नपूववक कोरावते. (४९०) 
 
फिीमध्ये दोन जीभा असून (तो नाग) जिू फूत्कारतो आहे असा दािवावा. स्तंभाच्या जागी अिा 

रीतीने नागबन्ध कोरावा. (४९१) 
 
नागलोकींचे हे गि प्रासादाचे रक्षि करतात. प्रत्येक पागावर व त्याचं्या मधल्या अंतरात सुंदर 

नागमाता इत्यादी िोदावते. (४९२) 
 
(या नागस्तंभानंी) कुहलि इत्याहद सपव हनहितच सतुंष्ट पावतात. हिल्पीने या हनयमापं्रमािे 

नागस्तंभ कोरावते. (४९३) 
 

अनथग (छायाहचते्र ६१ अ व ६२ ब) 
 
अनथाच्या जागी असलेला दुसरा िोहभवतं पाग ऐक. जिी जागा असेल तसा आकार असून त्याची 

उंची व रंूदी (कोिकपागा इतकी) असते. (४९४) 
 
[कोिक हा पहहला पाग व अनथव हा दुसरा पाग]. 
 
त्याच्या िालच्या भागी, (सवात) िालच्या पहहल्या भागी, (सवात) वरच्या भागी तसेच मध्यभागी 

भागाचंी हवभागिी व िोदकाम जसे अगोदर कोिकासाठी साहंगतले तसे काही फरक न करता (हिल्प-) 
काम कराव.े (४९५) 

 
पंचकमाच्या िवेटी (वरती) बंधना नंतर तेथे सुंदर जाघं असून जाघेंच्या िवेटी (वरती) रंुदीने 

(ऊध्वव-) बंधना असते. हतच्यावर हििर असते. (४९६) 
 
जसे पूवल साहंगतले त्याप्रमािेच हवभाग व िोदकाम कराव.े हवभागिीनुसार हनरहनराळे अलंकार 

कारवते. (४९७) 
 

कामकलातत्त्व 
 
या संबधंी कामबन्धाचे हिल्पहवदे्यला अनुसरून कसे प्रकार असतात त्याची माहहती सागंतो, ती तू 

ऐक. (४९८) 



 
अनुक्रमणिका 

काम हे जगाचे मूळ आहे, कामामुळे प्रािी जन्मतात. मूळ भतू तसेच प्रािी कामामुळेच लयास 
जातात. (४९९) 

 
हिव व िस्क्त याचं्याहिवाय ही सृष्टी (हनमाि झालेले जग) हे फक्त कल्पनेतच राहहले असते. 

कामकमव केल्याहिवाय जन्म तसेच मृत्यूही असिार नाही. (५००) 
 
हिव हा साक्षात महाकलग असून िस्क्त भग स्वरूपात असते. त्याचं्या एकहत्रत येण्याने सवव जगत 

हनमाि होते. त्या ह्रमयेस कामह्रमया असे म्हितात. (५०१) 
 
आगमामंध्ये कामकलाहवदे्यच्या तत्त्वाचा पुष्ट्कळ हवस्तार केलेला आहे. कामकला (यंत्रा) हिवाय जी 

जागा तीस वज्यव जागा म्हितात (मानतात). (५०२) 
 
कौलाचाराच्या मताने (असे) वज्यव स्थान नेहमीच हीन समजतात; ते काळ्यागतेप्रमािे असून 

मृत्यूच्या गुहेप्रमािे ते स्थान नेहमी त्यागाव.े (५०३) 
 
कामकलायंत्राची पूजा व िक्तीची पूजा याचं्या हिवाय (साधकाचे) साधन हे हत्तीने केलेल्या 

स्नानाप्रमािे हनष्ट्फळ होते. (५०४) 
 
हे यंत्र जेथे असते ते घर वीरमस्न्दर असते, (त्यामुळे) सवव प्रकारच्या हवघ्न, भीती याचंा कायमचा 

नाि होतो. (५०५) 
 
(या) यंत्राच्या केवळ दिवनमाते्रकरून भतू, पे्रत, हपिाच, कौिप (समधं) वगैरे भयानक (वीयस्क्त्त) 

दुरूनच पळून जातात. (५०६) 
 
हे नेहमी गुप्त ठेवावयाचे यंत्र सागंतो, ते ऐक. कौलाचाराहिवाय इतरानंा हे यंत्र कधीही देऊ नये. 

(५०७) 
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कामकलायांि (आकृती १६ व छायाहचत्र ६२ अ) 
 

 
आकृती १६––कामकला यांि 

२·५०८–५२९ 

 
वीरभमूी (म्हिजे कामकलायंत्र आिावयाचे के्षत्र) चौरस अथवा आयताकार असते. या महाके्षत्राचे 

दोन रेघानंी चार चौरस (ककवा आयत) करावते. (५०८) 
 
या माहिकगृहातं उभ्या व आडवीया एकमेकासं छेदिाऱ्या रेघा आिावीयात. महिहबन्दू (मध्यहबन्दू) 

पासून सुरुवात करून, त्याच्यावरती भगाकृती (हत्रकोिाकृती) आिावीयात. (५०९) 
 
(चौरसाच्या) िालच्या जागेपासून (सवात िालच्या आडवीया रेघेपासून) सुरुवात करून 

महिहबन्दूच्या जागेपयंत असे लाबं कलगाच्या आकाराचे कलगपीठ आिाव.े हबन्दूच्यावर महिका 
(अधववतुवळाकृहत) असावी. (५१०) 

 
महिकाच्या वरच्या जागी कामहबन्दूचे स्वरूप दािहविारा कन्दाचा आकार व हबन्दु असतो; तो 

सववप्रकारच्या हसद्धी देिारा असतो. (५११) 
 
त्याच्या (हबन्दूच्या) िवेटी (वरती) सोळा आत्मकाचं्या (मातृकाचं्या) भागाचें हवभाग न्यासासह 

ठेवावते. संुदर रेषाचं्या सहाय्याने ते कलगािी जोडावते. (५१२) 
 
त्या सवव सोळा महािस्क्त स्वतःच योन्याकार असतात. ती सोळा {के्षते्र} केवळ रेघानंी कलगास 

जोडावी. (५१३) 
 
[१६ भगािं म्हिजे १६ महािस्क्त] 
 
१५ {१४} प्रमुि कलाके्षत्र कलगके्षत्राला रेघानंी, हनयमाप्रमािे किा प्रकारे जोडतात, (५१४) 
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[ही के्षते्र सोळा आहेत] 
 
योहनच्या आकाराच्या, हत्रकोिाच्या आकाराच्या, त्या जागेत त्या कला एकमेकास कसे जोडतात 

की त्यामुळे अढळ असे यन्त्र हनमाि होते. (५१५) 
 
{वरच्या भागात (सवात वरच्या रेघेवरील मध्यहबन्दूपासून मध्यभागाच्या आडवीया रेघाचं्या टोकानंा 

जोडिाऱ्या) दोन हतरप्या रेघा आिावीयात (कीलच्छेद) व िालच्या (मध्यरेषेच्या मध्य–) कबदूपासून 
सुरुवात करून (वरील दोन) कोिापंयंत (त्याचे हवभाजन करिाऱ्या हतरप्या) रेघा आिावीयात.} (५१६) 

 
(वरील रेघानंी हनमाि होिाऱ्या बाजंूच्या हत्रकोिाचे आडवीया रेघेने प्रत्येकी दोन भाग करावते.) 

पहहली (पहहल्या भागातं) कामेिी िस्क्त दुसऱ्या (त्याच्या िालच्या भागात) भगमाहलका, हतसऱ्यातं 
हनत्यस्क्लन्ना व चवथ्या भागातं भेरूण्डा असते. (५१७) 

 
डावीकडील अध्या भागात तीन के्षते्र असून पहहल्या योहनकडे गेलेल्या रेघेवर महावजे्रश्वरी व हतच्या 

बाजूला हिवदूहतका असते. (५१८) 
 
हतच्या बाजूस कोपऱ्यातील जागी हचच्छस्क्त वस्न्हवाहसनी असते. डावीकडच्या िालच्या जागेत. 

सुंदर रेषानंी, (५१९) 
 
(व) महिके्षत्राकडे गेलेल्या रेघेने हवभाग केलेल्या जागेत तेथे {डावीया} बाजूला असलेल्या भागातं 

वजे्रश्वरी असते. (५२०) 
 
{पीहठकेच्या} (कलगाच्या) उजवीया बाजूला कलास्त्मक अिी हनत्य िस्क्त त्वहरता असते. 

(कलगाच्या) डावीकडे त्वहरतेच्या डावीया जागी कुलसुन्दरी असते. (५२१) 
 
येथपयंत अनु्रममाने {बाजंूकडे} असलेल्या सुंदर जागा असतात. केवळ महाके्षत्रच असे 

भगपीठाचे सहा संख्यानंी भाग होतात. (५२२) 
 
कलगाच्या उजवीया बाजूला कीलपताका िस्क्त्त असते. योनीपीठाच्या जागेच्यावर कामागंी 

ज्वालमाहलनी असते. {हतच्या डावीकडे, हनयमाप्रमािे, ज्वालमाहलनी ठेवावी.} (५२३) 
 
िालच्या (वरच्या?) भागी नेहमी हवजया {भरैवीची} सहचारी असते. महिपीठाच्या {डावीया} 

बाजूला कामकलेश्वरी िस्क्त्त असते. (५२४) 
 
हतच्या उजवीया बाजूला हदवीय हत्रपुरासुन्दरी असून {वरच्या बाजूला हवजयेसह भरैवी स्थापावी.} 

(५२५) 
 
या कामकलास्त्मक {सवव} सोळा िक्ती चौरसातं असतात. (चौरसाच्या) बाहेर, बाहेरील 

आवरिातं योहगनी असतात. (५२६) 
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वरती मध्यभागी हनभवरा असून डावीया कोपऱ्यािी (बाहेर) रहस्यका असते. डावीकडे मध्यभागी 
कुलोत्कीिा, कोपऱ्यािी {तीच्या तळािी} अहतरहस्या असते. (५२७) 

 
िाली मध्यभागी सम्प्रदाया, कोपऱ्यािी गुप्ततरंहगका, मध्यभागी गुप्तयोहगनी व वरती उजवीकडे 

हनगभा असते. (५२८) 
 
या योहगनींच्या जागा असून त्यानंा हविषेतः कलाके्षत्र म्हितात. कंद असलेल्या जागी 

महाकामकलेश्वरी ही परािक्तहत असते. (५२९) 
 

महाकामकलेश्वरीचे ध्यान 
 
अनेक रंगाचें वस्त्र नेसलेली, िातं (मुदे्रची), (माजात आलेल्या) हत्तीप्रमािे मदोन्मत स्वरूपाची, 

रतीसुिाने मत्त झालेली अिी प्रकाि मंडलाच्या मध्यापािी असते. (५३०) 
 
कमलफुलाचंा पाि, योहनमुद्रा व कोदण्ड (धनुष्ट्य) डावीया हातातं व उजवीया हातात ककिुकाची 

कळी, (५३१) 
 
अक्षमाला व वरद आहि अभय मुद्रा धारि केलेले असून मदनाच्या तीक्ष्ि पाच बािानंी हववीहळ 

झालेली असते. (५३२) 
 
[ककिुक = पळस] 
 

कामकलेश्वर णिव 
 
महिभागाच्या िालच्या बाजूला कामकलेश्वर हिव असतो. हफकट हनळ्या रंगाचा, गंभीर मुदे्रचा, 

योगासनातं बसलेला, सवववीयापी, (५३३) 
 
कामकलेश्वरीसह मथुैनात नेहमीच रत असलेला, आज्ाच्रमावर आरूढ झालेला असा रजःपानात 

नेहमी मग्न असतो. (५३४) 
 
[रजःपान–िेचरीमुदे्रत ध्यानात बसल्यावर टाळूकडून रस द्रव ूलागतो. सहस्त्रार च्रमामधून हा रस 

येतो. रजःपान म्हिजे हा रस हपिे या रसास हसहद्धधर, सुधाराज व योग-गंगा अिी नाव े आहेत.–
कौलचूडामिी, ४ चे प्रकरि, हस्तहलहित.] 

 
चीवर वस्त्र नेसलेला, योगी, कामकलेश्वर, कामकालामहायंत्राचा अहधपती, काळा असा िकंर 

असतो. (५३५) 
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[चीवर वस्त्र–महाकाळ स्तोस्त्रातं काळ्या हरिाच्या कातड्ाला चीवरोत्तरीय म्हटलेले आहे. तेवीहा 
चीवर वस्त्र पाघंरलेला असा अथव करावयास हवा. िकंर = सवांचे कल्याि करिारा असा येथे अथव करता 
येईल.] 

 
हे सवांत रहस्यमय असे यतं्र सवांच्या (जागेच्या) रक्षिासाठी उत्तम समजतात. ते प्रत्यक्ष असून 

िस्क्त्त देिारे व साक्षात सवव हसद्धी प्रदान करिारे आहे. (५३६) 
 
िस्क्त्तपीठ ककवा रुद्रपीठ असलेल्या प्रासादातंील उत्तम जागी हे यन्त्र अक्षय्य ठेवाव.े त्याने हा 

प्रासाद अढळ होतो. (५३७) 
 
हे यंत्र गुप्त, अत्यंत गुप्त असून सगळ्यानंा दािव ू(हदसू) नये म्हिून या यंत्राच्या रेघावंर स्त्री पुरुष 

जोडीची मूतल िोदावी. (५३८) 
 
कौलाचाराच्या मताने िोहभवतं जाघेंवर, कभतीच्यावरच्या हवभागातं लोकाचं्या आनंदाप्रीत्यथव 

कामबन्धाची स्थापना करावी. (५३९) 
 
श्रेष्ठ अिा अनथवपागावर कामबन्ध नेहमी असावा. तिाच आकाराच्या कोिक इत्यादी (अवयवावंर) 

हििरापयंत असावा. (५४०) 
 
अनथवपाग (कोिकाच्या) उंची इतक्याच उंचीचा, हततक्याच हवभागाचंा, सारख्याच रेघानंा 

अनुसरून (नक्षी) िोदलेला असा वर साहंगतलेल्या हनयमापं्रमािे करावा. (५४१) 
 

राहा (छायाहचत्र ६३) 
 
राहाच्या बाजूला हविषेत्त्वाने असलेल्या सुन्दर िास्न्दची (माहहती) ऐक. {ती (अनथव) स्तंभाच्या 

प्रमािातं असून तेथे पट्टीवर वलेबुट्टी असते.} (५४२) 
 
[श्लोक ४६९ ते ४७५ मध्ये वर्तिलेला, अनथव व राहा याचं्यामध्ये असलेला, हा अनुराह आहे.] 
 
अनथाच्या रंुदीच्या दुप्पट राहाची रंुदी असते. राहाची जागा अत्यंत श्रेष्ठ असून हििर माहलनी 

(हििराची उंची) दुप्पट असते. (५४३) 
 
पूवल जसे पद्मगभाच्या बाबतीत साहंगतले तसेच िालच्या भागाचे हवभाग त्याच भागानंा अनुसरून 

काळजीपूववक कोरावते. (५४४) 
 
िालच्या बाजूला पंचकमव इत्यादी त्याचं्या (त्याचं्या) आकारातं अनु्रममे करावते. त्यावरील 

हनिास्तंभावर कोनाडा व िूप िोहभवतं व श्रेष्ठ लतेची नक्षी असावी. (५४५) 
 
[हनिास्तंभ=कोनाडे असलेला िाबं] 
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पीठापासून हनिचे्या (कोनाड्ाच्या) वरपयंत जेथे वरची वसस्न्तका असते तेथपयंतची जागा पूवल 
साहंगतलेल्या पद्मगभव (प्रासादा) प्रमािे असावी. (५४६) 

 
राहाचे णििर (छायाहचते्र ६४, ६५, ६६ व आकृती १७) 

 
गभवगृहाच्या िीषावरील जे मुख्य अवयव, त्याचें हवभाग, िोदकाम, तसेच अंगोपागंाचंी कामे याचंी 

सारभतू माहहती ऐक. (५४७) 
 
जाघंबन्धनापयंत या पागाची लाबंीने जेवढी उंची असते हततकीच उंची कोनाड्ाच्या वर हििराची 

असते. (५४८) 
 

पाश्वगदेवता 
 
पूवलप्रमािेच कोनाड्ाच्या पोकळीत पाश्ववदेवता स्थापन करावीयात. िस्क्तपीठ (देवीचा प्रासाद) 

असेल तर हतच्याप्रमािेच काली, कात्यायनी, तसेच (५४९) 
 
उग्र दहक्षिाकाहलका, उग्रचण्डा, कपाहलका, वाराही, बगला, श्यामा ्ा बाजंूच्या कोनाड्ातं 

(पाश्ववपीठ) स्थापन करावीयात. (५५०) 
 
कोनाड्ाच्या जागेच्यावर कोित्या भागानंी गुम्फनाची नक्षी, रेघासंह िोदकाम करून वलेबटु्टी व 

पानाचं्या गुच्छाचंी नक्षी करतात. (५५१) 
 
अनथावर कोष्ठाच्या आकाराच्या पोकळीची जी िोली असते त्याच्या दुप्पट िोली राहाच्या 

बाजूच्या भागी असलेल्या (कोष्ठाच्या पोकळीची असते) अिी माहहती आहे. (५५२) 
 
कोष्ठाच्या जागेच्या वरती (द्वाराग्रपट्टीकेचा) पहहला बन्ध झरावलींचा िोदावा. या वरच्या जागेला 

उठाव हदलेला असतो. (५५३) 
 
[झरावली = पाण्याच्या थेंबाचंी रागं] 
 
कोष्ठाची जी रंुदी ती (आडवीया रेघेने) दोन भागातं हवभागावी. त्या भागामधील एक भाग चलूाला 

(चलूाच्या आकाराच्या छप्पराला) जोडावा. (५५४) 
 
{झरापीठापासून सुरुवात करून वरच्या चूहलकापयंत, राहाचे दोन भाग करावते व तो दुप्पट 

उंचीचा पुष्ट्कळ काळजीपूववक करावा.} (५५५) 
 
तेथील उपहवभाग तसेच भाग कोित्या आकाराचे करतात व वरच्या भागातील हवमानमाहलकेचे 

भाग (कसे करतात) ते ऐक. (५५६) 
 



 
अनुक्रमणिका 

हििरावरील राहाच्या हवमानाच्या दुप्पट उंचीचे आडव ेसोळा सारिे भाग करतात. (५५७) 
 
त्या सोळा भागातंील प्रत्येक भाग सारख्या आकाराचे असतात. िालच्या दोन भागाचें (अनु्रममे) 

पाच व सात हवभाग करावते. (५५८) 
 

 
आकृती १७––राहा णवमाणनका 

२·५५३–५८५ 

 
{पुन्हा वरच्या चार भागानंी हमळून (प्रत्येकी) दोन भागाचं्या दोन जागा करावीयात. त्या जागेत 

चूलाच्या स्वरूपात वज्रमस्तक िोदाव.े} (५५९) 
 
(सवात) िालच्या जागेपासून सुरुवात करून कसहाच्या मुिापयंत अनु्रममाने (माहहती) सागंतो. 

(५६०) 
 
(सवात िालच्या) पहहल्या भागावर वलेीच्या नक्षींची वसन्तक (पट्टी) असून (िालच्या व वरच्या) 

दोन्ही बाजंूना पट्टी असतात; (व) मध्यभागी कोष्ठ असते. (५६१) 
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दुसऱ्या भागातं कोष्ठाच्या वर लहरी (उतरता भाग) असावा. हतसऱ्या भागाचे (आडव)े दोन भाग 
करून तेथे हनरंुद (लहानिा उंचीचे) वीथीपीठ कराव.े (५६२) 

 
त्याच्या वरच्या रमिीय भागाला कुम्भाचा आकार द्यावा. फक्त रंुदीच्या मध्यभागी िाबंासंह मोठे 

कोष्ठ असाव.े (५६३) 
 
(त्या कोष्ठाच्या) रंुदीच्या एक तृतीयािं रंुदीचे, त्या जागी, लहानिी (फार िोल नसलेली) 

पोकळी असते. त्या स्थानी, भरैवाची अथवा हिविकंराची मूतल, (५६४) 
 
िाबं, पीठ इत्यादींसह असलेल्या (कोष्ठातं) प्रयत्नाने स्थापन करावी. िाबंाचंी उंची तसेच 

कोष्ठाची उंची हतसऱ्या भागापासून चवथ्या भागापयंत असते. (५६५) 
 
हिल्पीने त्या कोष्ठातं गभवगहृातील मुख्य िकंराची मूतल स्थापावी. कोष्ठाच्या दोन्ही बाजूकडील 

जागेचे चार सारिे भाग करून (५६६) 
 
त्या चार भागातील जो एक भाग तेथे मूतल स्थापन करावी. एका भागात सुंदर सिी तर दुसऱ्या 

भागात गवाहक्षकेची नक्षी (असे एकामागनू एक) असावी. (५६७) 
 
अनु्रममाने येिाऱ्या पाचवीया भागाची माहहती ऐक. (आडव)े दोन हवभाग करून आलेल्या जागी 

(िाली) पहट्टका व (वरती) पद्मपीठ असाव.े (५६८) 
 
सहावीया भागाचे दोन सारिे (आडव)े हवभाग करून चािाक्ष हिल्पीने िाली पट्टी व पट्टीच्या िवेटी 

(वरती) वलेबुट्टी असलेली वसन्तक (पट्टी) नेहमी करावी. (५६९) 
 
त्याच्यावर सातवा व आठवा भाग हमळून जो उंच भाग होतो तेथे उंच आकाराची कमळाची पाने 

असून िाली पीठाचा आकार हदलेला असतो. (५७०) 
 
(या पाकळ्या) हवभाग व उपहवभागासंह करतात. मध्यभागी तसेच िालच्या बाजूला कोष्ठ असून 

तेथे {वज्रमस्तक} असते. (५७१) 
 
सवव रेघा वतुवळाकार रेिावीयात. राहाचा दहावा भाग (काहीसा) अरंुद असतो. कसहमुि, आलम्ब 

इत्यादी मध्यभागी असून ते उठावदार केलेले असतात. (५७२) 
 
नववीया भागाचे प्रथम (आडवीया) रेघानंी दोन हवभाग करावते. (िालच्या हवभागात) कमळाच्या 

पाकळ्या असून त्याच्या वरती पट्टी करतात. (५७३) 
 
या पट्टीवर वले रेिावी, त्यास ऊध्वववसन्त म्हितात. हा (पट्टीचा) भाग रेघाचं्या आकारानंी 

बाजंूकडे काहीसा वाढहवतात. (५७४) 
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त्याच्यावरती दहावीया भागी अधवकुम्भाच्या आकाराची फेहि असते. हतच्यावर वरती जािारी व 
उमलिारी पाने असतात, ककवा कुस्म्भका असते. (५७५) 

 
अकरावीया भागाचे तीन (आडव)े हवभाग करतात. पहहला िालचा हवभाग लाबंीने (उंचीने) कमी 

असतो. त्याच्यावर सारख्या हवभागाच्या {दोन पहट्टका असून त्याचंी लाबंी वाढलेली असते.} (५७६) 
 
हतसऱ्या काहीिा लाबंट (लाबंी वाढलेल्या) पट्टीवर कळ्याचंी रागं असते. त्याच्या वरचा बारावा 

भाग कसहपीठाप्रमािे करतात. (५७७) 
 
हे प्रमुि बन्ध असून (सवांत) िवेटी वज्रमस्तक असते. त्याचं्या सवव अंगोपागंावर, हनयमाप्रमािे, 

िोहभवतं नक्षी कोरावी. (५७८) 
 
मध्यभागी दोन (समकेन्द्री) वतुवळे असून (त्याचं्या भोवती) मोठे वतुवळ रेितात. त्याच्यावर 

भयकारी असे कसहाचे मस्तक िोदतात. (५७९) 
 
पहहल्या (सवांत आतल्या) वतुवळाच्या दोन्ही बाजंूना सुदंर आकाराच्या वळी असतात {व त्या 

वतुवळाच्या} मध्यभागी िोहभवतं असे मस्तक असते. (५८०) 
 
दुसऱ्या वतुवळाच्या बाजंूना कळ्याचं्या गुच्छाचंी नक्षी असते. पहहल्या वतुवळात देहिल गुच्छ कोरलेले 

असतात. (५८१) 
 
रंुदीच्या दोन्ही बाजंूना (वज्रमस्तकाच्या सवात बाहेरील वतुवळाला अनुसरून) नक्षी कोरलेली 

पट्टीची आकृती असते. हतची रंुदी िालून कसहमुिापयंत जसे जाऊ तिी ्रममा्रममाने कमी होत जावी. 
(५८२) 

 
अनेक प्रकारच्या नक्षी असतात तसेच सुंदर गुच्छाचें िोदकाम केलेले असते. हिल्पीश्रेष्ठाने 

मध्यभागी उत्कृष्ट आलंहबका (वरपासून) िालपयंत कोरावी. (५८३) 
 
गभवकास्थलाला स्पिव करिारे जे कसहमुि आहे ते बाजंूना जाडीकडेही असते. तसेच प्रत्येक 

नक्षीदेहिल त्याचं्या आकृतीप्रमािे बाजंूना जाडीकडे असते. (५८४) 
 

राहाभार् 
 
िोहभवतं केलेला असा राहाभाग (प्रासादाचा) हनहितच श्रेष्ठ भाग आहे. राहाच्या रेघाहंिवाय प्रासाद 

कहनष्ठ प्रकाराचा व अधु (हवकल) होतो. (५८५) 
 
राहाला अनुसरून (त्याच्या दोन्ही बाजंूना) अरंुद असे पहरराह हनयमाप्रमािे असतात. ते (राहाच्या 

मानाने) िालच्या पातळीत असून त्याचं्यावर (त्याचं्या बाजंूवर) अलंकार िोदावते. (५८६) 
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ते कुम्भाच्या आकाराचे तसेच फुले व वलेी याचं्या आकाराचे (नक्षींचे) हनयमाप्रमािे असतात. 
वाडभी प्रकारच्या गभवगृहात {हे स्तंभाकार} एकमेकानंा जोडून नेहमी असतात. (५८७) 

 
रथ असलेल्या रथक प्रकाराच्या प्रासादात राहाचा भाग घुमटाकृती असतो. {राहाच्या भागावर 

वज्रमस्तक असते.} िाकरा प्रकाराच्या गभवगृहाच्या पुढल्या भागी (५८८) 
 
िाकराच्या िालपयंन्त मुकुटाच्या आकृतींची गंुफि केलेली (नक्षी) असते. असे सवव अंगोपागें 

सुिोहभत असलेली राहा लोकानंा आनंद देिारी असते. (५८९) 
 
पहरराह व अनुराह हे एकाच पातळीवर असून त्याचें भाग सारिेच असतात; त्याचं्या भहूम तसेच 

(भहूममधले) लाबंट के्षत्र (दोन्हीकडे) सारिेच असतात. (५९०) 
 
इतर सवव हवमान (राहहवमान) सारख्या भागाचें असून त्याचं्यावर सवव (िोद–) कामे सारिीच 

(एकमेकासं लागून) केलेली असतात. फक्त राहाचा वरचा भाग (हवमानाचा भाग) गोपुराच्या 
आकाराप्रमािे असतो. (५९१) 

 
आयताकृती के्षत्रातील वाडभी प्रासादाचे राहामुि असे असते. हवमानमाहलनी प्रासादाचे हे पहहले 

थर असतात. (५९२) 
 
या प्रासादात लाबंीने (उभे) पाच भाग (पाग) िाचानंी (िास्न्दंनी) होतात. (प्रासादाच्या) बाजंूवर 

ते पाच भाग तसेच असतात. (फक्तत) त्याची रंुदी कमी असते. (५९३) 
 
पुढील भागातील राहाच्या कभतीच्या जागेवर फक्त िोदकाम (नक्षी कोरू) नये. अनथव, दोन्ही 

बाजंूना असलेले कोिक इत्यादी (जसे साहंगतले) तसे िोदाव.े (५९४) 
 

र्भगरृ्ह व मुििाला याांच्या सांधीचा भार् (णमलन स्थल) (छायाहचत्र ६६ आ) 
 
राहाभागाचा रंुदीकडील जो भाग ते हमलन स्थल असते. हवमान हा श्रेष्ठ वर असून मुििाहलका ही 

वधू असते. (५९५) 
 
वर व वधू परस्परासं सम्मुि असून जेथे जोडले जातात ते सस्न्धके्षत्र होते. त्याच्या वरती (वरचा) 

अधा राहाभाग (५९६) 
 
सहावीया भागाच्या वरपासून िवेटच्या भागापयंत (सोळा भागाचं्या िवेटापयंत) करतात. तो 

(िवेटचा) भाग कसहमुिापयंत िोहभवतं असा िोदावा. (५९७) 
 
अिा रीतीने (प्रासादाच्या) चारही बाजू अनु्रममाने िोहभवतं कारावीयात. श्रेष्ठ हवमानमाहलकेचे हे 

पहहले उत्कृष्ट आवरि (थर हवभाग) असते. (५९८) 
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श्रीिस्क्त्त कामरूपा, सवव हसद्धी प्रदान करिाऱ्या हे देवी, माझ्यावर दया कर. मी आता सवव 
प्रयत्नानंी, (५९९) 

 
दुसरा थर 

 
उत्कृष्ट अिा हििराच्या दुसऱ्या थराची (आवरिाची) माहहती सागंतो, ती तू ऐक. 

हवमानमाहलकेच्या या थरातं (सवव) हवमाहनका सारख्याच भागाचं्या (सारख्याच उंचीच्या) असतात. (६००) 
 
पहहल्या थराच्या वर कळस इत्यादी समपातळीत असतात. प्रासादाच्या पहहल्या थरावर असलेले 

बन्ध (देहिल सववत्र) एका रेघेत असतात. (६०१) 
 
पहहल्या थरातील तलच्छन्दात (मण्डलम्) ज्या आकाराचे जाघं के्षत्र असते तोच आकार पुन्हा 

हवमानाच्या िीषवभागी करतात. (६०२) 
 
प्रासादाचा दुसरा थर व त्यावरील (भाग) हनरंुद होत जातो. पहहल्या थराच्या िीषाच्या जागी 

दुसऱ्या थराची सीमा स्थापना करतात. (६०३) 
 
{(देवालयाच्या) मयादा रेघेपासून सुरुवात करून कोिक (आतल्या बाजूने) हनम्मा अरंुद 

करतात. त्याचप्रमािे अनथव (देहिल) राहाच्या बाजूला (हनम्मा) अरंुद करतात.} (६०४) 
 
{हवमाहनका कोष्ठाच्या जागेच्या वर, वरच्या (हदिलेा) काहीिी वाढवावी. तेथे लाबंट जागेत, 

हनयमाप्रमािे, ्रमीडाबन्ध असतात.} (६०५) 
 
तेथल्या उंचीवर, दुसऱ्या सुदंर थराचे, सारख्या भागाच्या वसन्तपट्टीपासून सुरुवात करून जे मी 

पूवल भाग साहंगतलेलेत ते भाग करतात. (६०६) 
 
[आकृहत १७ मध्ये हदलेल्या नववीया भागापासून वरील भाग.] 
 
त्याच्यावरती कमळाच्या पाकळ्या, नंतर दोन सुंदर पहट्टका (ज्याचं्यावर अनु्रममे) गुस्ण्डका व 

दन्तुहरकाचंी नक्षी असते व नंतर कमळाच्या आकाराचे लहानसे पीठ {कळस} असते. (६०७) 
 
[हे हवभाग फक्त कोिकावर असतात.] 
 
अनेक प्रकारच्या आकृत्या, कसहमुि इत्यादी {अनथावर करतात.} हवमानाचा हा दुसरा थर 

कुठलाही हवभाग कमी न करता (सगळीकडे सारिाच) असतो. (६०८) 
 
कोिकाच्या वरती असलेल्या हवमाहनकेचे तसेच अनथाच्या वर असलेल्या सुंदर हवमाहनकेचे हवभाग 

िाली असलेल्या समान हवभागाचं्याप्रमािे व त्याच अनु्रममाने करतात. (६०९) 
 



 
अनुक्रमणिका 

दुसऱ्या थरावरील हवमानावरील पाहलकाचंी रागं हनपिु हिल्पीने जिी साहंगतली आहे त्याप्रमािे 
हवहधपूववक मजबूत बाधंावी. (६१०) 

 
र्भगकदेि (छप्पर) (छायाहचते्र ६६ अ व ६७) 

 
गभवदेि (हििराचे छप्पर) कोित्या आकाराचे करतात ते तू ऐक. वगेळी अिी ही पद्धत ऐक. येथे 

कोिक इत्यादी नसतात. (६११) 
 
अनथव (देहिल) नसून मध्यभागील राहाचा आकार हनराळा असतो. हवमान बाधूंन झाल्यानंतर गभव 

(गृहा-) वर उत्कृष्ट िास्न्द असते. (६१२) 
 
[श्लोक ६११ व ६१२ श्लोक ६१६ नंतर यावयास हवते] 
 
हतच्या (िास्न्दच्या) मध्ये असलेल्या हत्रकोिाकृती भागात अलसा नारींची स्थापना करावी. 

िाबंाचं्या वर तसेच (त्याचं्या) मध्ये दीघाकार असून िास्न्दच्या आकृतीप्रमािे (मापाच्या प्रमािातं) 
असावीयात. (६१३) 

 
हवमानावरील अलसा स्त्रीया या एकाच रेघेत (समपातळीत) असतात. दपविा, चामरा, लेख्या व 

िोहभवतं डालमाहलका (इत्यादी) (६१४) 
 
अनेक प्रकारच्या स्त्रीया गभवदेिावर रेितात (व म्हिून) त्यास नारीबन्ध म्हितात. दुसऱ्या थरावर 

देहिल बन्धनाच्या मध्ये भषूिभतू असा नारीबन्ध असतो. (६१५) 
 
हा दुसरा थर झाला, याच्यावर उत्कृष्ट िास्न्द असते. हा भाग हनस्संिय गभवकवढे या नावाने 

प्रख्यात आहे. (६१६) 
 
[गभवक वढे = कभतीची उभा भाग] 
 
हवमानाच्या िोहभवतं िीषाची िालून वरपयंत जी उंची हतचे तीन भाग करावते, त्यातील एका 

भागाइतकी उंची वढेाची असते. (६१७) 
 
{त्या बढेाच्या उंचीचे तीन सारिे भाग केले असता िालच्या भागातं कभत नंतर फेिी व (नंतर) 

जाळीची जागा अिा ्रममाने (हे भाग) असतात.} (६१७) 
 
{रंुदी वाढहवलेल्या अिा फेहिकेच्या जागेला वदेवर्ततका म्हितात. हतच्या िालच्या भागी कभतीचा 

भाग असून वरचा भाग जाळीसह असतो.} (६१८) 
 
[वदेवर्ततका = वढेाचा उठावाचा भाग ककवा वढेाची सीमा] 
 



 
अनुक्रमणिका 

चारी बाजंूना हा किीचा भाग कसहाच्या मजबूत दाढेच्या आकाराचा असतो. हे (सवव) पहहल्या 
(छप्पराच्या सवात िालच्या) भागातं असून त्याच्यावर त्याच्या दुप्पट उंचीची जागा असते. (६१९) 

 
{िास्न्द व कभत हमळून असलेल्या जागी अनेक (प्रकारच्या) नक्षी कोरावीयात}, गभाच्या 

(गभवदेिाच्या) िालच्या बाजूला असलेल्या वढेाच्या (कसह–) दन्ताच्या भागावर कमळाच्या पाकळ्या 
कोरावीयात. (६२०) 

 
दन्तभागाच्या िाली तेथे पट्टी असावी व वरच्या बाजूला मानेचा आकार (कंठस्थलाकृहत) हदलेला 

असतो. काही वळेेला दन्तभागाच्या रेघाचं्या आधाराने (रेघानंा अनुसरून) कमळाच्या पाकळ्या िोदावीयात. 
(६२१) 

 
कंठप्रदेिावर (कंठदेि)े अनेक प्रकारच्या मूतल व गवाहक्षका कोरतात. प्रासादाचा कंठ नेहमीच 

बराच िोलगट असतो. (६२२) 
 

िपगरभेद (छायाहचते्र ६७ आ व ६८ अ) 
 
त्याच्यावर िपवरदेि (िुद्द छप्पराचा भाग) असून तो अनेक अलंकारानंी भषूहवलेला असतो. त्या 

जागेच्या उंचीचे प्राधान्याने हविषे करून चार भाग करतात. (६२३) 
 
हा रमिीय भाग उत्कृष्ट मुद्रकस्थल (झाकावयाची जागा) आहे. या प्रासादाचा (सवात) वरचा भाग 

श्रेष्ठ पाषािाचंा बनहवतात. (६२४) 
 
या गभवदेिात (छप्पराच्या भागी) एकमेकावंर ठेवलेल्या हिला वर वर जातानंा आतमध्ये येतील 

अिा (अंतगवमन असलेल्या) असतात. (६२५) 
 
[छंदाकार हिला म्हिजे त्या जागी जिा पाहहजेत त्या आकाराच्या मुद्दाम घडहवलेल्या हिला.] 
 
हे पाषाि सारख्या आकाराचे असून (िालच्या) पाषािावर हनम्म्या भागापयंत आत गेलेले 

असतात. प्रत्येक पाषािाच्या बाजंूना (परस्परावंर न येिाऱ्या भागावर) हनयमानुसार हछद्र पाडाव.े (६२६) 
 
ताबं्यापासून तयार केलेला दोन टोकाचंा हिळा या हछद्रातं बसवावा. अिा रीतीने गभवकदेिी 

असलेले पाषाि अत्यतं मजबूतीने बसहवतात अिी माहहती आहे. (६२७) 
 
पाषािातं आकडे घालून वरच्या भागातील पाषाि असे जोडताना की {काहीही पोकळी (तेथे) 

नसून जिू काही एकच पाषाि आहे असे हदसावयास हव.े} (६२८) 
 
फक्त असे छप्पर असलेला, अलंकाहरलेला, प्रासाद मजबूत असतो. वर िवेटापयंत अिी मजबतूी 

केलेली असून राहावरील हवमाहनका अिीच मजबूत करतात. (६२९) 
 



 
अनुक्रमणिका 

तेथे बाहेर व आतला भाग रमिीय, सवव अलंकारासंह असून अनेक दाहगन्यानंी भषूहवलेल्या 
मदनाच्या सुंदर कातंीप्रमािे (छहव) असावा. (६३०) 

 
त्या गभवदेिाचा नक्षीहिवाय जो भाग असतो त्याच्या चार भागावंर रेघा कोरिे इत्यादी माहहती तू 

ऐक. (६३१) 
 
कोित्या भागी कोित्या आकाराने मुद्रकस्थल (झाकावयाची जागा) िोदाव े (ते ही ऐक.) 

िालच्या थराची जी उंची हततकीच उंची हवमान इत्यादींची (सवात वरच्या भागाची) असते. (६३२) 
 
(िालच्या) कंठभागापासून वर असलेल्या कसहापयंत जी उंची हतची रंुदी {गाईच्या तोंडाप्रमािे} 

(्रममा्रममाने) लहान होत जाते. (६३३) 
 
रंुदीचे उभे सहा भाग करावते. मध्यभागातील दोन भागानंी हमळून एकच भाग करावा. (६३४) 
 
दोन्ही बाजंूना असलेल्या रेघा तसेच हवभाग अरंुद असतात. मात्र पुढच्या व पाठीमागच्या भागी 

असल्याप्रमािे (त्याचेही) पाच हवभाग करतात. (६३५) 
 
सारख्या हवभागानंी मुिटा सारिाच (एकाच पातळीत) वरच्या बाजूला वाढहवलेला असतो, दोन्ही 

बाजंूना चूल आडवीया पाच हवभागातं असतो {पाच फेकिसह असतो} (६३६) 
 
फक्त कोिकाचं्या बाजंूवर िोहभवतं मूतल वगैरे असतात. मधल्या जागेच्या दोन्ही बाजंूना सुंदर 

केहरवकाम कराव.े (६३७) 
 
केहर ककवा इतर नक्षी ही हनरहनराळ्या प्रकाराचंी व रेघाचंी असते. त्याच्या वरती दोन्ही कोिकाचं्या 

दोन्ही बाजंूना िोदकाम करू नये. (६३८) 
 

केरकमग 
 
िूप कौिल्यपूिव असे केहरचे काम सागंतो (ते) तू ऐक. आडकेहर आडवी हतच्या िवेटी कमळाचं्या 

पाकळ्याप्रमािे नक्षी असते. {व हठया केहर वरच्या बाजूला जािारी असते.} (६३९) 
 
(केहर कामाच्या) मध्यभागी अरंुद वळी असून वरच्या भागातं तीन वळी असतात. मध्यभागी कुम्भ 

असून िालची बाजू पाने इत्यादींनी भषूवावी. (६४०) 
 
[हे विवन समजलेले नाही] 
 
कोपरे सुंदर पानानंी व अनेक अलंकारानंी (नक्षींनी) भषूवाव,े िाली (वरती?) याच प्रमािे 

अलंकाहरलेला मुिटा चंद्राप्रमािे वतुवळाकार असतो. (६४१) 
 



 
अनुक्रमणिका 

मध्यभागानंतरचे जे बाजंूचे भाग ते रासात (मग्न आहेत अिा) मूतलनी भषूवाव.े (ककवा तेथे) राम, 
कृष्ट्ि अथवा रास, काम्रमीडेत मग्न इत्यादी प्रकार (मूतल) असतात. (६४२) 

 
प्रत्येक चौकटीत अगदी लहान आकाराचे हत्रकोि रेिावते. त्याचं्या मध्ये रमिीय फुले, कळ्या 

इत्यादी िोदावीयात. (६४३) 
 
(प्रासादाच्या) दोन्ही बाजंूना वरीलप्रमािेच कौिल्याचे काम केलेले असते. दोन्ही बाजंूना वरच्या 

भागी िूप िोहभवतं अिा तीन वळी असतात. (६४४) 
 
त्या भागाचं्या दोन्ही बाजंूचे आडव े पाच हवभाग करून वळींमधील सारख्याच (उंचीच्या) भागातं 

वरच्या बाजूला तीन कोनाडे (वदेगृह) असतात. (६४५) 
 

मुद्रक भार् (हििराची छप्पर झाकावयाची जागा) 
 
पहहल्या (िालच्या) भागी ज्या मुद्रा (झाकिाऱ्या हिला) असतात त्याचं्या बाजू अंतगवमन 

करिाऱ्या असतात (मुद्रक गंभीरा). {वरच्या बाजूला असलेली जी हिला ती पाठीमागे (हपस्च्छलः) 
पीठाच्या आकाराप्रमािे असते} (६४६) 

 
[मुद्रकगंभीरा = छप्पर झाकण्यास योग्य अिा जडिीळ हिळा असाही अथव होऊ िकेल.] 
 
कोपऱ्याचं्या दोन्ही बाजू सोडून उरलेल्या जागी जिू उडत आहेत असे दािहवलेले हकन्नर इत्यादी 

चारी बाजंूना िोदावते. (६४७) 
 
या भागाला देिी भाषेत ‘गेलबाईचहूल’ (िेळकर हस्त्रया असलेले छप्पर) असे म्हितात. मध्यभागी 

लाबंीने (उंचीने, कसहमुिापासून हनघालेली) गंुफलेली नक्षी (हार) दािवावी. (६४८) 
 

णनरणनराळया प्रकारचे छप्पर (हस्तणलणित २) (छायाहचत्र ६८ आ, इ) 
 
तळापासून सुरुवात करून िाकर गभवकाच्या (िाकर पद्धतीच्या छप्पराचा) बढे भागाच्या वरच्या 

जागेचे सहा (आडव)े हवभाग करावते. (६४९) 
 
सुरुवातीपासून जे उपहवभाग आहेत ते काळजीपूववक ऐक. पहहल्या भागाचे दोन हवभाग करून 

िालच्या हवभागातं पीठाप्रमािे पट्टी असते. (ककवा िालच्या हवभागात पट्टी व वरच्या हवभागातं पीठ 
असते.) (६५०) 

 
त्याच्यावरती िाचेंच्या स्वरूपाची सुन्दर िास्न्द असते. हा दुसऱा भाग िास्न्दसह असून हतचे 

स्वरूप गभवकोदराप्रमािे असते. (६५१) 
 
[गभवकोदर = पोटाच्या िळगीप्रमािे पोकळी] 
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वरच्या हतसऱ्या भागातं िास्न्दच्या रेघानंा अनुसरून वरच्या भागासह मनोहर वसन्तक असलेली 
पट्टी असते. (६५२) 

 
या पट्टीवर लहान लहान पाने, वलेी, याचंी नक्षी पुन्हा पनु्हा कोरलेली असते. चौथ्या भागाचे दोन 

हवभाग करून त्याच्या (आडवीया) मध्यरेषेवर (६५३) 
 
चूलकेचा आकार िोदावा. वरच्या हवभागातं रेघा रेिावीयात. पाचवीया भागात दोन्ही बाजंूना 

वलेींच्या आकृतीत चस्न्द्रका (मोराच्या हपसावरील डोळा) असावी. (६५४) 
 
फक्त मध्यभागी रेिलेल्या कमळाचंी रागं असलेली वळी असते. मध्यभागील पट्टीच्या दोन्ही 

बाजंूना अधे वलय असते. (६५५) 
 
त्या अधववतुवळात उत्कृष्ट कमळ िोदाव.े बाजूवर हत्रकोिाकृतीत पाण्याचा आकार दिवहविारी 

(लाटाचं्या स्वरूपात?) सुंदर वलेीची नक्षी असते. (६५६) 
 
(रचनेच्या) या हनरहनराळ्या रेघा झाल्यात; इतर हवभागाचंी माहहती ऐक. िीषाच्या जागी कभतही 

नसते व छप्परही नसते. (६५७) 
 
दोन्ही बाजूना (पुढे व मागे) मध्यभागी मकराच्या आकाराचा कसह असतो. दोन्ही बाजंूना मध्यभागी 

उद्यता प्रकारच्या कसहमूतल असतात. (६५८) 
 

छप्पराचा णनराळा प्रकार (हस्तणलणित ३) (छायाहचत्र ६८ आ, इ) 
 
{तळापासून सुरुवात करून िाकर गभापयंत (मुिटा) भागाचे सहा (आडव)े भाग एकावर एक 

असे करावते. (६४९) 
 
हवभागाचंी, पहहल्यापासून सुरुवात करून, साहंगतलेली (माहहती तू) काळजीपूववक ऐक. पहहल्या 

भागाचे दोन हवभाग करून त्यातील िालच्या भागात पट्टी व वरच्या भागात पीठ असते. (६५०) 
 
त्याच्यावरती िाचेंच्या स्वरूपाची सुन्दर िास्न्द असते. दुसऱ्या भागात असलेली ही िास्न्दची 

जागा गभवकोदराप्रमािे असावी. (६५१) 
 
हतसऱ्या भागाच्या वरच्या हवभागात मध्यभागी असिाऱ्या िास्न्दच्या रेघा असावीयात; वरच्या 

हवभागात िोहभवतं पट्टी असून ती वसन्तकाप्रमािे कोरावी. (६५२) 
 
चवथ्या भागाचे दोन भाग करून, मध्यभागी (असलेल्या आडवीया) रेघेच्या आधाराने वलेी, पाने 

इत्यादी असलेली पट्टी असते. (६५३) 
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ककवा प्रथम चूहल असून वरच्या पाचवीया भागी पीठाची आकृती असते. पाचवीया भागापासून पुढच्या 
व मागच्या बाजंूना वलेींच्या आकारमध्ये चस्न्द्रका असावी. (६५४) 

 
फक्त (िालच्या व वरच्या) बाजंूना रेिलेल्या कमळाचंी रागं असते. मध्यभागातील जागी तीन 

रेघासंह फेहि असते. (६५५) 
 
तलापािी असलेल्या िोल भागात तसेच िास्न्दच्या मध्यभागी, पािी दिवहविाऱ्या (लाटापं्रमािे) 

रेघा आितात. त्याचं्यामध्ये अधववतुवळाकार कमळ िोदतात. (६५६) 
 
(या रचनेच्या) हनरहनराळ्या रेघा झाल्या; (आता) वरच्या भागाचे विवन ऐक. उरलेल्या भागात 

हििरही नसते व कभतही नसते. (६५७) 
 
पुढच्या तसेच मागच्या बाजंूना मकराच्या आकाराचा कसह असतो. दोन्ही बाजंूना मध्यभागी उडी 

मारण्याच्या बेतात आहे (उद्यता) अिा कसहाचं्या मतूल असतात.} (६५८) 
 
उग्ररूप कसहाची मूतल उत्कृष्ट प्रासादाचा सवात श्रेष्ठ अलंकार असतो. कसहाहिवाय ते काम 

(प्रासाद) असेल तर ते हनरीह व कहनष्ठ प्रकारचे असते. (६५९) 
 
(कावीय-) रस व (त्यातील) गुि इत्यादी ही कहव वाक्याचं्या प्रभावाने ज्याप्रमािे प्रकािात आितो; 

वीर, करूि इत्यादी रस जसे वाक्यामुंळे प्रदर्तित होतात, (६६०) 
 
त्याचप्रमािे वीरभाव, त्यातल्यात्यात हविषेतः रौद्र रस प्रदर्तित करिारे असे अनेक आकाराचे कसह 

तसेच कसहारूढ गि याचंी प्रासादावर योजना करतात. (६६१) 
 
सुंदर स्वरूपाचे कसह कभतीवर, जाघेंवर, चूल (–हििरा) पयंत असतात. कसह सगळीकडे िोभनू 

हदसतात. कसह हे नृकसहाचे स्वरूप असते. (६६२) 
 

कसहाांचे प्रकार 
 
कसहाचें चार श्रेष्ठ प्रकार आहेत. हवरता, जाग्रता, उद्यता व गजकान्ता. हे प्रमुि चार श्रेष्ठ कसह 

आहेत. (६६३) 
 
णवराजा.––हवराजा व्रमाकार असून, हनयमाप्रमािे, पाठीमागे पहातो आहे असा (वळलेला) 

असतो. पाठीमागच्या पायावर उभा असतो असा हवराज प्रकारचा श्रेष्ठ कसह असतो. (६६४) 
 
जाग्रता.––कसह पाठीमागच्या पायावर उभा असतो. त्याच्यावरचा स्वार भयाकारी, सुंदर वीर विे 

धारि केलेला असून (जाग्रता प्रकाराचा कसह) मदोन्मत असा दािहवतात. (६६५) 
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उद्यता.––पाठीमागचे दोन पाय पीठावर असून त्याच्या पृष्ठभागावर (धरिीतले) बसलेला 
असतो. जिू काही जहमनीवर उडी मारिार आहे अिा अहवभावात असतो. (६६६) 

 
र्जक्रान्ता.––श्रेष्ठ हत्तीवर बसलेल्या कसहाचे तीन पाय हत्तीवर असतात व एक पाय त्याच्या 

छातीवर जिूं काही त्याला संकटातं टाकीत आहे (त्राहसत) असा दािवावा. (६६७) 
 
भवीय उद्यता (प्रकारची कसह मूतल) प्रासादाच्या वरच्या भागी, राहावर व प्राधान्याने वाडभी 

प्रासादाच्या मस्तकावर हनरहनराळ्या स्वरूपातं ठेवतात. (६६८) 
 
(प्रासादाच्या उंचीच्या व रंुदीच्या) मध्यभागी मकहरका कसह असतो. िालचे (िरीर) मकराच्या 

आकाराप्रमािे व वरती कसहाचे मुि असते. (६६९) 
 
मकहरका (कसहा–) च्या मुिापासून अरंुद वलेी (वलेबटु्टी) दािहवतात. मकहरकाच्या आकाराच्या 

कसहाची पुढच्या भागी स्थापना करावी. (६७०) 
 
(त्याचे) नाक लाबंलचक व उग्र स्वरूप असून मकराच्याप्रमािे तोंडाची पोकळी बरीच िोल 

(गौवीहरा) असते. नाकाच्या िाली असलेला केसाचंा पुजंका (केिगुच्छ = हमिी) दुदुवर फुलाचं्या प्रमािे 
असावा. (६७१) 

 
हत्तीच्या सुंदर सोंडेप्रमािे असलेला हटळा कपाळावर असतो. मुिाच्या पोकळीत िाली भयंकर 

दाढा व जीभ कोरावी. (६७२) 
 
अिाच प्रकारच्या कसहाचे मस्तक पाठीमागच्या बाजूला, हवमानमाहलनीच्या (प्रासादाच्या) 

मध्यभागी, िूपच िोहभवतं हदसण्यासाठी स्थापाव.े (६७३) 
 
दोन्ही बाजंूच्या (त्याचं्या लाबंीच्या) मध्यभागी उद्यता (प्रकारची) कसहमूतल उत्तम असते. दोन्ही 

(दहक्षि व उत्तर) हदिाकंडे (जिूं काही) उडी मारत आहे (अिा कसहमतूल दािवावीयात.) (६७४) 
 

कसहयांि (छायाहचत्र ६८ इ व आकृती १८) 
 
उद्यता.––जास्त लाबंी असलेल्या आयताकार जागी, लाबंीने (उभे) दोन भाग व रंुदीने (आडव)े 

तीन भाग करावते. वरच्या उजवीया हवभागापासून सुरुवात करून डावीया कोपऱ्यापयंत सपाच्या तोंडाप्रमािे 
(वळिदार) रेघ आिावी. (६७५) 

 
उजवीकडील (वरच्या आडवीया) रेघेसह दुसऱ्या (िालच्या आडवीया) रेघेला अनुसरून वरच्या 

बाजूला मस्तक असते व डावीया कोपऱ्यात गुडघा असतो. (६७६) 
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आकृती १८ 

उद्यता 
२·६७५–६७७ 

णवरजा 
२·६७९–६८३ 

 
पाठीमागच्या बाजूला िपेटी असून आिूड केसाची सुदंर आयाळ असते. भयकारी दात असून 

उग्रस्वरूप असा भवीय उद्यता प्रकारचा पिूचंा राजा (कसह) (६७७) 
 
हवमानमाहलनीच्या मस्तकावर दोन्ही बाजंूना िोहभवतं करिारा असतो. मध्यभागी यूपाच्या 

आकाराचा उत्कृष्ट कलि करावा. (६७८) 
 
णवरजा.––लाबंीच्या बाजूने आयताकार असलेल्या पाषािाचे रंुदीने (आडव)े तीन भाग कराव.े 

सवात वरच्या (मधल्या) कबदूपासून सुरुवात करून (िालून) पहहल्या आडवीया रेघेला जोडिारी. (६७९) 
 
वळिदार (कुहटल) रेघ, छातीचा भाग पढेु येईल अिी रेिावी. वरती डोके असून पाय व पोट 

इत्यादी िाली असतात. (६८०) 
 
आयाळ आिुड (कुरळ्या केसाचंी) असते. हतच्यािाली हतरप्या (छेद) रेघेवर वर उचललेले पाय 

असतात. मस्तक, हा प्रमुि भाग, सुंदर असते. (६८१) 
 
पाठीमागच्या बाजूला जो आयताकार भाग त्याच्या एका हवभागात (केसाचं्या) गोंड्ासह वळिदार 

िपेटी प्रयत्नाने िोदावी. (६८२) 
 
निे, आयाळ, दाढा, हमिा इत्यादींनी िोहभवतं हदसिारा, हव्रमाळ व उग्र (दिवन) अिी कसह 

(मूतल) कळसाच्या दोन्ही बाजूना असते. (६८३) 
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कळसाांचे प्रकार (छायाहचत्र ६८ ई, उ) 
 
कळस दोन प्रकारचे सागंतात; प्रामुख्याने कुम्भ व यूप. यपूाच्या आकाराचा केलेला कुम्भ िस्क्त्तच्या 

(देवीच्या) देवालयासाठी उत्कृष्ट असतो. {यूप सगळ्या जागी, (सगळ्या देवालयावंर) व तसेच िस्क्त्तच्या 
देवालयावर कुम्भ श्रेष्ठ असतो.} (६८४) 

 
[दोन्ही हस्तहलहितातं परस्पर हवरुद्ध मत हदले असल्याचे वाटते. चौऱ्यासी येथील वाराहीच्या 

देवळावर लाबंट कुम्भाकृहत साधा कळस आहे.] 
 
िकंराच्या देवालयावर तसेच हवष्ट्िूच्या देवालयावर भवीय कुम्भ असतो. तेथे िूप िोहभवतं अिा 

हपस्ण्डकेवर कुम्भाकृती असते. (६८५) 
 
यूपाचें प्रकार तसेच ते कोित्या आकाराचे करतात, कुम्भाच्या आकाराच्या कळसाचे प्रकार काय 

असतात, ते ऐक. (६८६) 
 

यपू 
 
याचा िालचा (हपस्च्छल) लाबंट भाग फक्त कलगाच्या आकाराचा असतो. वरच्या भागात सुंदर व 

िोहभवतं महि-देि (अधववतुवळाकार) असतो. (६८७) 
 
अिा प्रकारचा महान पुण्यकारक, सवव कामनाचंी पूतल करिारा, सवव लक्षिासंह असा यूपकुम्भ 

स्थापावा. (६८८) 
 
मुख्य हिल्पी व िाह्मि यानंी हवड वगंन्यास (यूपन्यास) पूववक रुद्राध्यायात हदल्याप्रमािे पूजा व 

नैवदे्य इत्यादी करावीत. (६८९) 
 
[रुद्राध्याय–िुक्लयजुवेदातील रुद्राच्या स्तुतीपर असलेला सोळावा अध्याय हवड वगं ककवा 

यूपन्यासाचा मन्त्र आहे–ॐ स्स्थरो भव हवड वङ ग अिुभवव वज्यववन। पृथुभवव सुषदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहनः॥ 
िुक्लयजुवेद २·४४.] 

 
(यूपाचे) मूळ व अग्र धरून वाहून नेत (प्रासादाला) तीन प्रदहक्षिा घालावीया. अनेक प्रकारची वादे्य 

वाजवीत व उत्सवाची गािी म्हित (यूपाची) स्थापना करावी. (६९०) 
 
िास्त्रात हदल्याप्रमािे हा (हवधी) काळजीपूववक करावा. हििरावरील िड्ड्ातं यूपकुम्भाची 

काळजीपूववक स्थापना करावी. (६९१) 
 
हिल्पीश्रेष्ठाने गाईच्या मुिाच्या आकाराप्रमािे असलेल्या हििरावर (यपू कलि) स्थापावा व 

मण्डपाच्या हििराप्रमािे हििर असलेल्या (देवालयावर) कुम्भ कलि स्थापावा. (६९२) 
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कुां भ 
 
कंुभ प्रकारच्या कळसाचे तीन भाग तसेच त्याच्यावरील कोरीव काम ऐक. कळसाचे चार भाग 

असतात. पाद, कंुभ, वहल व इतर. (६९३) 
 
ताबं्याच्या जागेच्या (भाण्डदेि) वरती भाडं्ाच्या आकाराचे िीषव असते. पाद भाग वीथीपीठाप्रमािे 

असून कर्तिका (मधला भाग) लहान कुम्भाच्या आकाराची असते. (६९४) 
 
कुम्भाच्या भागावर सुंदर नररंुडांची रागं असलेली वहल असते. ताबं्याच्या भागाच्यावर उपडे भाडें 

ठेवलेले असते. (६९५) 
 
[मुण्डाहलका = नररुण्डाचंी माळ इंग्रजी भाषातंर मृिालाकृते म्हिजे कमळाच्या केसराप्रमािे 

अिा अथाचे केले आहे.] 
 
अिा भागानंी कळस आहि इतर हनमाि करावते. तंत्रात साहंगतल्याप्रमािे मंडपाच्या (हििरावर) 

आकाराच्या हििराच्या प्रकारावर त्याची स्थापना करावी. (६९६) 
 

णििराचा अन्य प्रकार (छायाहचते्र ४० व ४१) 
 
सौहधकागमात जसा साहंगतला आहे तिा हनराळ्या प्रकारच्या हििराचे हवभाग आहि रेघा याची 

माहहती सागंतो, तू ऐक. (६९७) 
 
कंठभागापयंत कामामध्ये काही फरक नसतो. {त्याच्यावर हििराचे (चूडादेि) तीन भाग 

करतात.} (६९८) 
 
िपवराचा वरचा भाग दोन्ही बाजूनी आकािाकडे, चूहलकेच्या आकाराप्रमािे, काहीसा अरंुद करीत 

न्यावा. (६९९) 
 
[कंठ देिाच्यावर पहहल्याभागी जसजसे वर जाव े तसतिा दोन्ही बाजू काहंींिा अरंुद करीत 

नेतात.] 
 
त्याचा वरचा भाग दोन सारख्या हवभागात हवभागावा. तेथे िाली पट्टीवर नेहमी कुभाच्या आकृती 

असतात. (७००) 
 
या पट्टीच्यावर कमळाच्या पाकळ्या वगैरेंनी िोहभवलेली सुंदर चूहलका असते. या तीन लाबंट 

भागातील चहूलकेच्यावर एक भाग पीठ असते. (७०१) 
 
पहहल्या चालाच्या (पीढ चाल) वर चारी हदिानंी चार कसह असतात. कसहाचं्या पाठीमागे दुसऱ्या 

{हतसऱ्या} हवभागातं वरती चालमुद्रक (हििर झाकिारा भाग) असतो. (७०२) 



 
अनुक्रमणिका 

चाल (भागाच्या) नंतर चौरसाकार लहान पीहठका असते. पीहठकेच्या वर िुभ असा कुम्भकलि 
तेथे िोभत असतो. (७०३) 

 
हत्तीश्रेष्ठावर चढून बसलेले उत्तम कसह चारी {दोन्ही} बाजंूना असाव.े पीठासाठी (देवाच्या 

देवालयासाठी) केलेल्या या चाल (भागावर) कलि इत्यादींनी अलंकरि कराव.े (७०४) 
 
भवीय चालाच्या आकाराच्या ्ा पीठाची ही योग्य ्रममानुसार माहहती साहंगतली. वाडभी जातीच्या 

प्रासादामंध्ये हवमानमाहलनी (प्रासाद) (सवव) श्रेष्ठ असतो. (७०५) 
 

प्रासादाची स्तुती 
 
ज्याच्या गभवगहृात (योग्य ते) यंत्र ठेवलेले असते व जो तंत्राला अनुसरून बाधंलेला असतो असा 

भवीय व मनोहर प्रासाद कल्पाच्या िवेटच्या युगापयंत अक्षय्य (व) स्थैयवपूिव रहातो. (७०६) 
 
अम्बेचे हजार यज् केले असता ककवा अश्वमेघ यज् करून जे पुण्य हमळते त्याच्या हतप्पट पुण्य 

देवीकरता देवालय वगैरे बाधंल्यास हमळते. (७०७) 
 
सौहधकागमात साहंगतल्याप्रमािे जर मजबूत स्वरूपाचे देवालय बाधंले तर या जन्मी तसेच मागच्या 

(अनेक) जन्मातं केलेल्या पापापासून (देवालय बाधंिाऱ्याची) तत्क्षिी मुक्तता होते. (७०८) 
 
त्याचक्षिी या जन्मी तसेच मागच्या (अनेक) जन्मात केलेल्या पापापासून त्याची सुटका होते व 

त्याला जन्म देिारी त्याची आई देहिल अक्षय्यपिे पहवत्र होते. (७०९) 
 
हजार कोटी जन्मामंध्ये केलेले पाप नाहीसे होते. तो (प्रासाद) अक्षय्य कीर्तत व पुण्य देिारा तसेच 

सवव हसद्धींची पूतल करिारा होतो. (७१०) 
 
भवीय प्रासादाची स्थापना करिे हे नेहमीच उत्कृष्ट व उत्तम पुण्य देिारे असते. प्रासाद बाधूंन 

झाल्यावर उरलेले काळात (म्हिजे अक्षय्य) हवहधपूववक पूजा इत्यादी करावयास हव.े (७११) 
 
[देवाची पूजा सतत अनंत काळपयंत चालू रहाण्यासाठी योग्य त्या धनाची वीयवस्था करावयास 

हवी.] 
 
गभागारातंील मतूलची, (दरवाज्यावर असलेल्या) लक्ष्मीबधंाची इत्यादींची पूजा करावी. तसेच 

पूवेकडील तोरिाची व नाटमस्न्दरातं (मुििालेत) पूजा करावी. (७१२) 
 

तोरिाची कामे 
 
वाघ (ककवा कसह) याचें मुि असलेल्या भरैवीची व इतराचं्या मूतल प्रासादाच्या िालच्या बाजूला 

असलेल्या चागंल्या जागी (म्हिजे दरवाजाच्या उभ्या चौकटीवर िालच्या बाजूला) कोरावीयात. (७१३) 



 
अनुक्रमणिका 

गेलवनारीबन्ध, जलपत्र इत्यादींची नक्षी ही दाराच्या चौकटीवर असते. ही चौकट (वरच्या बाजूस) 
गजलक्ष्मीने अलंकाहरलेली असते. (७१४) 

 
िालच्या बाजूला नन्दावतव असून तेथे मजबूत तीन पायऱ्या असतात. दरवाजा अिा ्रममाने केला 

म्हिजे तो उत्तम काम केलेला िोहभवतं असा होतो. (७१५) 
 
बुद्धीमान हिल्पीने, अनेक आकृत्या, वलेींची नक्षी तसेच ध्यानातं इत्यादी हदल्याप्रमािे (कोरलेल्या) 

मूतींनी प्रासाद भषूवावा. (७१६) 
 
कोनाड्ाचं्या जागी, पुढच्या बाजूला, कभतीच्या अंगोपागंावंर, हििरावर, गभागारावर अनेक 

मूतींचे प्रकार व वलेी इत्यादी तसेच कमळे इत्यादींची नक्षी कोरावी. (७१७) 
 

प्रणतमेचे माप 
 
र्भार्ारातील मूती.––आता गभागारातंील मूतलची सवव प्रकारची माहहती (तसेच) देवालयाच्या 

उंचीच्या प्रमािात मूतलची उंचीही ऐक. (७१८) 
 
गभवगृहाची उंची जर एक हात असेल तर मूतलची उंची अकरा अंगुले असावी. गभवगृहाच्या चार 

हातापयंत (उंचीच्या प्रत्येक एक हात वाढीस) मूतलची उंची दहा अंगुलानंी वाढते. (७१९) 
 
[गभवगृहाची उंची = गभवगृहाच्या जहमनीपासून ते वरच्या हवतानापयंतचे अंतर. 
 

गभवगृहाची उंची (हात) १ २ ३ ४  
(अंगुले) २४ ४८ ७२ ९६  
मूतलची उंची (अंगुले) ११ २१ ३१ ४१ ]  
 
पाच हातापंासून दहा हातापंयंत उंचीच्या गभवगृहातील मूतलची उंची प्रत्येक हात वाढीस दोन 

अंगुलानंी वाढवावी व तेथून गभागाराची उंची ५० हातापंयंत वाढहवल्यास मूतलची उंची एका अंगुलाने 
वाढवावी. (७२०) 

 
[गभवगृहाची उंची (हात) ५ ६ ७ ८ ९ १० २० ३० ४० ५०  
मूतलची उंची (अंगुले) ४३ ४५ ४७ ४९ ५१ ५३ ६३ ७३ ८३ ९३]  
 
कोनाड्यातील मूती.––कोनाड्ाच्या उंचीचे सात भाग करावते. िवेटला भाग टाकून देऊन, 

सहा भाग उंचीची मूतल हे कोनाड्ातील मूतलचे माप आहे. (७२१) 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

नक्षींचे िोदकाम 
 
हिल्पिास्त्रातंील मूतलच्या अध्यायात जसे विवन केलेले असते त्याप्रमािे नेहमीच िोहभवतं मूतींची 

रागं स्थापन करावी. (७२२) 
 
हिल्पिास्त्रात जसे विवन केले आहे त्याप्रमािे अनेक आकाराच्या नक्षी, प्रािी, पक्षी, वलेी याचंी 

नक्षी, वलेबुट्टी, लहान कंुभाचंी रागं, (७२३) 
 
वळी, पाण्याचे थेंब इत्यादी, कंुभ, फेहि, िपवर (कवटी) इत्यादी करावीत. {वतुवळाकृहत जागेत} 

त्या जागेप्रमािे (प्रमािात) उत्कृष्ट वज्रमस्तक कोराव.े (७२४) 
 
िूप काळजीपूववक रेघा इत्यादींच्या साहाय्याने अनेक मनोज्, रमिीय बधं कोरावते. त्याचं्यात 

वानरबन्ध उत्कृष्ट समजतात. (७२५) 
 
पीठावरती कसहबन्ध तसेच उत्कृष्ट कंुजरबन्ध (हत्तींची नक्षी) करावी. हरीिाचें कळप इत्यादींसह 

रामगायत्रीचे िोदकाम कराव.े (७२६) 
 
[रामगायत्री = हस्त्रचा चेहरा असलेली गाय] 
 
फुले व कळ्या याचं्यासह िोहभवतं आकृतीत (नक्षीत) फुलाचंी रागं (फुलाचें हार) इत्यादींनी 

कभतीवरील बन्धना सवोत्कृष्ट अिी करावी. (७२७) 
 

देवालय बाांधल्याने णमळिारे पुण्य 
 
सवव लक्षिासंह बाधंलेला हििरमाहलनी (हवमानमाहलनी) प्रासाद हा भवीय व श्रेष्ठ असून 

हिल्पीजनानंा आनंद देिारा असतो. (७२८) 
 
हवश्वकमा मताप्रमािे अंगोपागंाचें काम केलेला प्रासाद (बाधंला तर परजन्मी) नक्कीच मोक्षाचा व या 

इहलोकातं नेहमीच िास्न्त, धन, धान्य तसेच पुत्र याचंा लाभ होतो. (७२९) 
 
हिल्पिास्त्रात ज्याने हसद्धी हमळहवली आहे त्याला पनुजवन्म नसतो. हिल्प हवद्या ही नेहमी (सवव 

हवद्यामंध्ये) श्रेष्ठ असून नेहमी आनंद देिारी असते. (७३०) 
 
प्रासाद बाधंण्याच्या कामी कौिल्य हमळहवल्यास अक्षय्य पुण्य हमळते. ज्याच्या ताब्यात िभंर राज्ये 

(माडंहलक) आहेत तसेच ज्याच्याकडे िभंर गाव ेआहेत; िभंर भार सुविाने जो भषूहवलेला आहे, िभंर 
सोनपुतळ्या अिा हस्त्रया ज्याला आहेत व िभंर हाताचें बळ ज्याच्यातं आहे अिा राजश्रेष्ठाने जर प्रासाद 
बाधंला नाही तर हे सवव कायमचे हवनाि पावते. सवव धन, धान्ये, पुत्र ही जसा काळ जातो तसे क्षय पावतात 
मात्र प्रासाद हा कालसापेक्ष िाश्वत असतो. (७३१-७३३ ½) 

 



 
अनुक्रमणिका 

राजसूय (यज्ाचे) जे फळ, सोमयागाचे जे फळ तेवीहढेच फळ सपूंिवपिे िक्तीचे (देवीचे) भवन 
बाधंल्याने हमळते. हिल्पिास्त्राला अनुसरून बाधंलेला प्रासाद सवव प्रकारच्या मनोकामनाचंी पूतल करिारा 
असतो. [हटप्पिी पहा.] (७३४, ७३५) 

 
सौहधकागमात, देवालयाच्या प्रकारानुसार, नक्षी, हवभाग इत्यादींची कामे (याचंी माहहती) 

यथायोग्य अनु्रममाने प्रासादावरील (प्रकरिामंध्ये) साहंगतले आहेत. (७३६) 
 
िुद्ध मनाने जो राजा प्रासाद स्वरूप बाधंतो, तसेच जो राजा िुभ लग्न इत्यादी असताना िक्तीचे 

(देवीचे) मंहदर बाधूंन पुरे करतो तो हनर्तवघ्नपिे हिवलोकास जातो. ज्या गभागारात परमेश्वरी (देवी) 
{हवराजमान} झालेली असते तेथील पीठाची (माहहती) तू ऐक. (७३७, ७३८) 

 
(मूती) पीठाची लक्षिे (छायाहचत्र ७१ उ) 

 
मूतलच्या स्थापनेसाठी असलेल्या आसन इत्यादींची लक्षिे, महिपीठाचा आकार जसा 

गभवगृहाप्रमािे असतो इत्यादी माहहती सागंतो. (७३९) 
 
गभवगृहाच्या रंुदीचे बाजंूनी सारिे दोन अधे भाग करून, लाबंीने तीन भाग पाडावते. (७४०) 
 
दाराच्या (रंुदीच्या) मध्यभागी मध्यहबन्दूची कल्पना करावी. या कस्ल्पलेल्या (मध्य–) हबन्दू पासून 

आसनाकडे हत्रकोि रेिावा. (७४१) 
 
मध्यभागी असलेली जी भजुा हतचे जे तीन सम भाग झाले आहेत त्यातील मधला भाग व (इतर) 

भजुा हमळून समभजु हत्रकोिाच्या (अ ब क) तीन भजुा हमळतात. (७४२) 
 
हत्रकोिाच्या वरती जी आयताकार जागा त्या जागेचे तीन सारिे भाग करावते. (७४३) 
 
वरचा {मागचा} भाग सोडून देऊन (उरलेल्या) दोन भागानंी (प भ क ब) उत्कृष्ट आसन होते. या 

जागेला अनुसरून रत्नगभाची स्थापना करतात. (७४४) 
 

रत्नर्भग 
 
जी इष्ट मूतल स्थापन करावयाची हतच्याप्रमािे महान यतं्राची स्थापना करावी व यंत्राला अनुसरून 

जे कबदू असतील त्या सवव हठकािी िोलवा ठेवाव. (७४५) 
 
त्या िोलवीयामंध्ये अनेक रत्ने इत्यादी पुरावीत. त्या रत्नाचं्या िड्ाचंी स्थापना करताना 

िाह्मिश्रेष्ठाने त्याचंी पूजा करावी. (७४६) 
 
लहान हहरा, पारा (पारद), मनःिीळ, गन्धक, वैदूयव, मोती, उत्तम प्रवाळ तसेच कहगुळ, (७४७) 
 



 
अनुक्रमणिका 

गोमेद इत्यादींसह व हरतालाच्यासह ही रत्ने पीठाची स्थापना करावयाच्या मंत्रानंी त्या िोलगट 
भागात पुरावीत. (७४८) 

 
त्यानंतर उत्कृष्ट पाषािानंी ते आसन बाधंवयाचे काम, देवाचा अनुग्रह वीहावा अिी इच्छा करिाऱ्या 

हिल्पीने, कराव.े (७४९) 
 

आसनाांचे प्रकार (छायाहचत्र ७१ ऊ) 
 
आसनाचें अनेक प्रकार आहेत. कहिपीठ व पद्मपीठाप्रमािे इष्ट देवतेच्या प्रमािात त्याचे उत्कृष्ट 

भाग करावते. (७५०) 
 
आसनाकहरता जी जागा आहे हतचे रंुदीने दोन अधे भाग करावते. ती उत्कृष्ट आसनाची उंची असून 

हतला वधेभाग म्हितात. (७५१) 
 

कणिपीठ 
 
आसनाचा जो वधे (उंची) हतला चार भागातं हवभागाव.े पहहल्या (सगळ्यात िालच्या) भागी पट्टी 

असते व वरचा भाग ही त्याचप्रमािे (पट्टी असलेला) असतो. (७५२) 
 
चारी भागाचे उंचीने (उभे) पाच भाग पाडावते व त्याचं्या अनुसार उंचीत (उभ्या) सुंदर िाचा 

पाडावीयात. (७५३) 
 
मध्यभागी असलेले (आडव)े दोन भाग हतरपे असतात. (मधल्या दोन भागानी डमरू-भाग 

करावा.) त्याचं्या मध्यभागी हनरंुद अिी पट्टी असते. हतला मेिला म्हितात. (७५४) 
 
आतमध्ये गेलेल्या हतरप्या भागाला आसनगभव म्हितात. अिारीतीने केलेल्या (या पीठाला) 

कहिपीठ म्हितात, दुसऱ्या मताने रेिपीठ म्हितात. (७५५) 
 

पद्मपीठ 
 
दुसरा प्रकार जे महान पद्मपीठ ते ऐक. त्याच्या वधेाच्या उंचीचे आडव ेतीन भाग करतात. (७५६) 
 
पूवलप्रमािेच लाबंीने, उभे, पाच भाग करतात. मधल्या (उभ्या) दोन भागात हवराजबन्ध असावा. 

(७५७) 
 
[हवराज प्रकारच्या कसहाचंी नक्षी असावी] 
 
िालचा (आडवा) भाग दोन सारख्या भागात हवभागावा, िालच्या बाजूला एक पट्टी, मग एक 

हनरंुद पट्टी व वरच्या हवभागातं कमळ असाव.े (७५८) 



 
अनुक्रमणिका 

सवात वरचा भाग याच अनु्रममाने सुंदर पद्मपीठाप्रमािे करतात. (उभ्या भागाचं्या) मधल्या दोन 
भागाचं्या सुंदर कसह इत्यादींची स्थापना करावी. (७५९) 

 
उभ्या भागाचं्या कोपऱ्यापािी उत्कृष्ट हवराज कसह अहतिय कौिल्याने कोरावते; यास उत्कृष्ठ पीठ 

म्हितात. (७६०) 
 
वरच्या जागेचे रंुदीने (आडव)े दोन भाग करतात. िालच्या भागाला हनम्नहपस्ण्डका व वरच्या 

भागाला ऊध्वव-हपण्डी म्हितात. (७६१) 
 
गभवगृहाच्या जहमनीवर पाषाि बसहवल्यावर त्याचं्यावर हे महान आसन बांधाव.े आसनावर, िुभ 

मुहूतावर, इष्टमूतलची स्थापना करावी. (७६२) 
 

मूतींचे प्रकार (आकृती १९) 
 
मूतींचे प्रकार ऐक. प्राधान्याने त्याचें तीन प्रकार असतात. उत्तमा, मध्यमा व कहनष्ठा असे मतूींचे 

प्रकार असतात. (७६३) 
 
उत्तमा. –– गभवगृहाच्या दाराची जी उंची हतचे आठ भाग पाडले असता, वरचा भाग वगळून 

िालच्या सात भागाचं्या (जागेचे) तीन भाग करतात. (७६४) 
 
{व त्याचें प्रत्येकी तीन भाग करतात} 
 
सवात वरच्या भागाच्या तीन हवभागापंैकी दोन भाग वगळावते आहि उरलेल्या हवभागाचंी केलेली 

मूतल उत्तमा प्रकारची असते. (७६५) 
 
मध्यमा. ––दाराचे (उंचीचे) नऊ भाग करावते व त्यातील (सवात वरचा) एक भाग वगळावा. 

उरलेल्या आठ भागाचें (जागेचे) पूवलप्रमािेच तीन भाग (व प्रत्येकी तीन उप-हवभाग) करतात. (त्या नऊ 
हवभागापंैकी चार (वरचे) हवभाग वगळून उरलेल्या हवभागानंी मूतल करावी.) (७६६) 

 
[दुसऱ्या हस्तहलहिताचा श्लोक ७६७, पहहला चरि हदला आहे ‘पहरत्यक्त युगािं ंच वहंचते मध्यमा 

तनुः ।.’ वरती याचे भाषातंर कंसातं हदले आहे.] 
 
अधमा. –– मध्यमा मूतलकहरता केलेल्या तीन भागापंकैी (फक्त िालच्या) एक भागाने अधमा 

मूतल होते. (७६७) 
 
[श्लोक ७६७ ची पहहली ओळ व दुसऱ्या हस्तहलहितातील या श्लोकाची दुसरी ओळ हमळून हा 

गोळाबेरीज अथव हदला आहे.] 
 



 
अनुक्रमणिका 

अिी लहान मतूल प्रासादात, मंडपात ककवा गभवगृहातील मध्यभागी ककवा आसनावर स्थापू नये. 
(७६८) 

 
देवघराच्या प्रमािाने पाच हातापंयंत उंचीची मूतल करावी, ती चागंली मूतल समजतात. बारा 

अंगुलाचंी (उंचीची) मूतल कहनष्ठ असते. (७६९) 
 

 
आकृती १९ – – मूतीचे प्रकार 

२·७६३ – – ७६९ 



 
अनुक्रमणिका 

पाषािाची मूतल आठ हातापंयंत करतात, त्याहून जास्त उंचीची (मूतल) कधीही करू नये. मूतल 
नेहमी गुळगुळीत केलेली व अनेक अलंकारानंी भषूहवलेली असावी. (७७०) 

 
मूतलची नजर िाली नैवदे्याकडे वळलेली (भोगदृष्टी) व िातं भावाची असावी. हपस्च्छल 

(पाठीमागचा भाग) व अंगोपागें गुळगुळीत व ऐटदार असावीत. जसे ध्यान असेल तिी स्स्मत करिारी ककवा 
भयकारी अिी मतूल असावी.(७७१) 

 
मुि जर यथायोग्य केले नाही तर वाईट फळ हमळते. (हातातील) आयुधे, (डोक्यावरील) मुकुट व 

कपाळावरील हटळा ही हनयमाप्रमािे असावीत. (७७२) 
 
िक्तीची मूतल योगनेत्रासह (कपाळावरील हतसऱ्या डोळ्यासह) करावी. सुंदर ििंहनधी इत्यादी 

धारि केलेल्या हाताचें पजें योग्य त्या मुदे्रत असावते. (७७३) 
 
सवव अंगोपागें सुंदर असलेली मूतल तयार केल्याने मोक्ष हनहितच हमळतो. जर फटी, वज्र इत्यादी 

दोष हिळेत असतील तर ती मूतल अधु (हवकलीकृत) असते. (७७४) 
 
मूतल कधीही ध्यानाहिवाय करू नये; तसे केल्यास तो हिल्पी नरकात जातो. या मुद्यानुसार मुतलचे 

ताल, माप इत्यादींची माहहती ऐक. (७७५) 
 

िततीच्या मूती 
 
हिष्ट्याच्या समजुतीसाठी फक्त िक्तीच्या मूतींची माहहती मी सागंतो. देवीची मतूल प्राधान्याने आठ 

ताल (उंचीची) असते. (७७६) 
 
[एक ताल = १२ अंगुले ] 
 
दुगा, कात्यायनी, काली, पाववती व सरस्वती, महाकाली तसेच रौद्री, वाराही (व) मुण्डमाहलनी. 

(७७७) 
 
या सवव माता आठ ताल मापाच्या असतात. आठ ताल मूतलच्या अवयवाचें अंगुले व मात्रामंध्ये मापे 

अनु्रममाने देतो. (७७८) 
 
िरीराच्या प्रकाराने आठ भागात िरीर कसे हवभागाव े (ते) तू ऐक. पायापासून (डोक्यावरील) 

केसापयंत तीन (प्रमुि) भाग करतात. (७७९) 
 
[पायापंासून कंबरेपयंत, कंबरेपासून िादं्यापंयंत व िादं्यापंासून केसापंयंत असे तीन असमान 

भाग.] 
 



 
अनुक्रमणिका 

िक्तीचे मनोहर पाय पाच अंगुलाचं्या मापाचे (उंचीचे) असतात. तीन भागाची घोयापासून 
गुडघ्यापयंत पायाची नळी २१ अंगुले असते. गुडघा तीन अंगुलाचंा व िक्तीमान माडं्ा (कंबरेपयंत) २१ 
अंगुले (लाबंीच्या) असतात. (७८०, ७८१) 

 
मध्यभागी योनीसह ओटीपोट नऊ अंगुलाचें, पोट बारा अगुंलाचें व वक्षभाग नऊ अंगुलाचंा असतो. 

(७८२) 
 
मान साडेतीन अंगुले व मस्तक १२ अंगुले असते. या अनु्रममाने आठ ताल उंचीची देवीची मूतल 

घडवावी. (७८३) 
 

मूतीच्या स्थापनेनांतरची कामे 
 
मूतलच्या स्थापनेचे काम झाल्यानंतर बुद्धीमान हिल्पीश्रेष्ठाने सरोवराच्या पाण्याने भस्क्तपूववक स्नान 

इत्यादी कराव.े (७८४) 
 
काळी हमरी, कापूर, दूध व गूळ याचें पेय असलेले मडके डोक्यावर घेऊन त्याने (हिल्पीने) 

गभवगृहात प्रविे करावा. (७८५) 
 
(गभागाराच्या) मध्यभागी ते मडके फेकून फोडाव.े त्यातील हनमवळ द्रव पदाथाने त्या दैवी मूतलवर 

प्रोक्षि कराव.े (७८६) 
 
हहवष्ट्य अन्न भक्षि करून हवधीप्रमािे तत्वपूजा [हटप्पिी पहा] करावी. त्यानंतर हवहधपूववक 

प्रासादभवनाची पूजा करावी. (७८७) 
 

णिल्पिास्त्राची स्तुती 
 
हवश्वकमाच्या मतानुसार असलेले हिल्पिास्त्र महान पणु्यकारक आहे. या गं्रथातं िु्रम इत्यादी 

तसेच जैहमनीमत [हटप्पिी पहा] मी सागंू िकलो नाही. (७८८) 
 
[िु्रम हा दैत्यगुरु व जैहमनी हा पूववमीमासंाकार, याचा कदाहचत हिल्पिास्त्रावर गं्रथ असावा.] 
 
िपवराकृती वाडभी प्रासाद व हवमानमाहलनी या फक्त (दोन) प्रकाराचें ज्ान कुठल्याही 

संदेहाहिवाय मी सागंिार आहे (साहंगतले आहे.) (७८९) 
 
(प्रासादामंध्ये) हवमानमाहलनी प्रकाराची हिल्पिास्त्राला अनुसरून मापे, माझ्या अल्प ज्ानानुसार, 

फक्त प्रासादाचा भाग, त्याच्या कभतीचा भाग व हतची उंची तसेच अनु्रममाने येिारे बन्धना इत्यादी (अवयव) 
हििराचे हवभाग व प्रकार व इतर प्रासादाचंी लक्षिे (साहंगतली. (७९०, ७९१) 

 



 
अनुक्रमणिका 

िक्तीचा प्रासाद प्रामुख्याने यंत्र इत्यादींसह करावा. यतं्राचें प्रकार व मंत्र इत्यादी नेहमीच गुप्त 
असावते. (७९२) 

 
[मंत्र याचा अथव प्रासादाचे हनरहनराळे हवभाग व त्याचंी मापे असा अथव इंग्रजी भाषातंरकारानंी केला 

आहे.] 
 
हिष्ट्याला हिकहवण्यासाठी केवळ मी आता ही माहहती साहंगतली, कारि प्रासादाच्या हवभाग 

इत्यादींच्या (यथायोग्य) ज्ानाहिवाय बाधंलेला प्रासाद लक्षिानुसार असिार नाही. (७९३) 
 
आंधळ्या मािसाच्या काळोख्या रात्रीत (हदिाहीन) भटकण्याप्रमािे िास्त्राला अनुसरून नसलेली 

(प्रासादाच्या) हवभागाचंी माहहती वीयथव असते. (७९४) 
 
प्रासादातं वाडभी (प्रासाद) उत्कृष्ट असून मुििाला (व) हवमाहनका या दोन प्रकाराची माहहती 

दोन भागातं, ज्यानंा प्रकाि म्हितात हदली आहे. (७९५) 
 
हिल्पप्रकाि नावाचा हा ग्रन्थ केवळ हिष्ट्याला हिकहवण्यासाठी (हलहहला) आहे. इतक्या सहंक्षप्त 

(पद्धतीने हलहहलेल्या या गं्रथातं प्रासादाचे) ज्ान व त्याचं्या प्रकाराचंी माहहती (फक्त) काहीिीच देता 
येिार. (७९६) 

 
[गं्रथातली माहहती संहक्षप्त असल्याने प्रत्यक्ष प्रासाद बाधंावयास कदाहचत त्याचा उपयोग नाही 

मात्र हिष्ट्याला प्रासादाची केवळ माहहती हिकहवण्यासाठी हा गं्रथ उपयोगी पडेल.] 
 
प्रासादाची लक्षिे इत्यादी (सवव) सौहधकागमाप्रमािे हदली आहेत. देवीच्या अनेक प्रकारच्या 

प्रासादामंध्ये हवमानमाहलनी (प्रासाद) सवोत्कृष्ट आहे. (७९७) 
 

ग्रांथकाराचा पणरचय 
 
त्या िक्तीचे, जी स्वतः भट्टहरका आहे, हतचे मी पादवन्दन करतो. तसेच ऐरत मण्डलाचा अहधपती, 

राजा, भट्टारक, (७९८) 
 
अत्यंत तेजस्वी अिा वीरवम्याचे माझ्या रक्षिासाठी, (माझ्या भरिपोषिासाठी), पुनः पुन्हा 

त्यालाही (नमस्कार करतो). पुरुषोत्तम (जगन्नाथ) ज्याचा रक्षिकता आहे त्याच्या पायानंा माझा परत 
नमस्कार असो. (७९९) 

 
अनेक हिल्पामंध्ये प्रवीि अिा सद्गुरु माधव भट्ट याचं्या आजे्ने व पे्ररिेने केवळ हिष्ट्याला 

हिकहवण्यासाठी म्हिून (हा गं्रथ हलहहला आहे.) (८००) 
 
अनेक िास्त्राचं्या मतापं्रमािे हिवाय देिापं्रमािे (प्रासादाचें) प्रकार होतात. देिापं्रमािे व त्या 

न्यायाने नाना आकाराचें हििर असतात. (८०१) 



 
अनुक्रमणिका 

लौहकक कामाच्या पद्धतीप्रमािे त्याचें हनरहनराळे प्रकार होतात. त्याचं्याप्रमािे तसेच 
कौलाचाराच्या मतानंा अनुसरून, (८०२) 

 
जरी (याबाबत) माझे ज्ान अल्प असले तरी प्रत्यक्षानुभवाच्या जोरावर व गुरुने जे ज्ान हदले त्या 

माहहतीला अनुसरून, (८०३) 
 
अनेक िास्त्रानंा अनुसरून, आगमगं्रथाचंा मागोवा घेऊन, हवभाग वगैरेंची माहहती देिारा व 

हिष्ट्याच्या माहहतीकहरता, हा गं्रथ प्रहसद्ध केला. (८०४) 
 
हवश्वकमव मताप्रमािे असलेले हिल्पिास्त्र सवव िास्त्रातं श्रेष्ठ आहे. प्रासाद हा श्रेष्ठत्त्व, मोक्ष व सवव 

हसद्धीदाता असतो. (८०५) 
 
सवव भागासंह, सवव हवभागाचं्या कामाचंी माहहती देिारा हिल्पप्रकाि नावाचा हा हिल्पिास्त्रावरील 

गं्रथ साहंगतला. (८०६) 
 

लेिणनकाची ओळि (हस्तहलहित २ हलहहिाऱ्या) 
 
उत्कृष्ट अिा मञ्जषूा गावच्या िाह्मिश्रेष्ठाच्या कुलात जन्मलेला, महेन्द्र पववतानंी वढेलेल्या व 

भलूोकीच्या देवाचंी (िाह्मिाचंी) संपूिव वस्ती असलेल्या श्रीहनवासपुरात रहािारा कौहिक गोत्री, सवव 
नीतीिास्त्रातं प्रवीि असा गोकवददास नाव असलेला मी महािस्क्त्त दुगेच्या पदकमलानंा नमस्कार करतो. 
श्रीहनवास राजाकरीता हे पुस्तक हलहहले आहे. (८०७–८०९) 

 
िके बाि (५), इन्दु (१), कसधु (७), नक्षत्रनायक (१) मध्ये जसा िास्त्रातं हदला आहे तसा हा ग्रन्थ 

मी हलहहला आहे. (८१०) 
 
[अंकाना ंवामतो गहतः या हनयमानुसार िके १७१५ म्हिजे इ.स. १७९३ मध्ये हा गं्रथ हलहहला ] 
 
श्री कौलाचार परायि, भट्टारक, उद्गाता, रामचन्द्र महापात्र या हिल्पीश्रेष्ठाने रचलेल्या 

हिल्पप्रकाि (गं्रथाचा) दुसरा प्रकाि संपला. 
 
हा गं्रथदेिील समाप्त झाला. 
 

** 

  



 
अनुक्रमणिका 

णिप्पिी 
 

१·२३ 

 
हपिाच, गु्क, हकन्नर, गंधवव, यक्ष व हसद्ध हे िकंराचे गि आहेत. (महाहनवाि तंत्र). मात्र येथे 

त्याचं्या आकृत्या हनरहनराळ्या हदक्पालािंी संबहंधत असावीयात. 
 

१·४४ 

 
हवष्ट्िु ककवा िकंर याचें लहान मंहदर बाधंतानंा गभवगृहाच्या जहमनीवर यंत्र आिले नाही तरी 

चालते. मात्र देवीचे देऊळ, मग ते हकतीही लहान असो तेथे यंत्राची आििी आवश्यक असते. त्यामुळे 
देवीच्या प्रासादाला ‘यंत्र-वास्तु’ म्हितात. देवीच्या मतूलसाठी जे आसन-पीठ असते तेथे देिील यंत्र असिे 
आवश्यक असते. 

 
िांकूची स्थापना, १·४९. 

 
अपर्तत महापात्राच्या मताने देवालयाच्या जहमनीच्या कें द्रस्थानी िकूंची स्थापना करून, जहमनीच्या 

लाबंीच्या ¼ लाबंीच्या हत्रज्येने वतुवळ आितात. तेवीहा हे वतुवळ देवालयाच्या जहमनीची पहरहमती दिववीत 
नाही. परंतु सूयाच्या उन्हाने कें द्रस्थानी असलेल्या िकूंच्या टोकाची छाया जेथे वतुवळावर पडते त्यावरून 
फक्त पूवव-पहिम हदिा ठरहवण्यास या वतुवळाचा उपयोग होतो. 

 
नरकसहाची पूजा, १·५० 

 
पुरोहहतसववस्व (३·४९) वरून या पूजेच्या वळेी म्हिावयाच्या मन्त्राचा अथव असा : ओं, मी भगवान 

नृकसहाची स्तुती करतो. कोटी कोटी सूयाइतकी त्याची प्रभा आहे. त्याची निे वज्रासमान असून त्याची 
हफस्कारलेली दाढी जगाची पसरत जािारी िस्क्त आहे. त्याची गर्वना प्रलयकालाच्या समुद्रगजवनेप्रमािे 
आहे. आमच्या संरक्षिासाठी सवव मन्त्राचंी देवता असलेल्या आहि सवव हवघ्नाचंा नाि करिाऱ्या तुझी मी 
प्राथवना करतों. मतूलच्या समोर हा मन्त्र म्हिनू हदग बली हदला जातो व सवव हदिाकंडून संरक्षि करण्याबद्दल 
त्याची प्राथवना करतात. 

 
यास पाताल-नरकसह मन्त्र म्हितात. पाताल-नरकसह ही हिल्पींची इष्ट देवता आहे. ती योगासनात 

बसलेली असून हतच्या डोक्यावर अनंत नागाची फिा पसरलेली दािवतात. 
 

नार्बन्ध, १·५५ 

 
नागराजाने पृथ्वी डोक्यावर तोलून धरली आहे अिी कल्पना आहे. तो स्वतःभोवती एका वषात एक 

प्रदहक्षिा पूिव करतो. दर तीन महहन्यात एका हदिकेडे त्याचे तोंड असते अिा रीतीने वषवभरातं चारी मुख्य 
हदिानंा त्याचे तोंड असते. त्याच्या िरीराची ठेवि हनरहनराळ्या महहन्यातं िाली हदल्याप्रमािे असते. 
 



 
अनुक्रमणिका 

महहने   हदिा  
 डोके पोट पाठ िपूेट 

भाद्रपद, अहश्वन व कार्ततक पूवव उत्तर दहक्षि पहिम 

मागविीषव, पौष व माघ दहक्षि पूवव पहिम उत्तर 

फाल्गुन, चैत्र व मेष (वैिाि) पहिम दहक्षि उत्तर पूवव 
ज्येष्ठ, आषाढ व श्रावि उत्तर पहिम पूवव दहक्षि 

 
या बाबतीत ‘Cannons of Orissan Architecture’ या पुस्तकात भवुनप्रदीपातील उल्लेिावरून 

हनमवलकुमार बोस यानंी हदलेली माहहती अिी : 
 
भाद्रपद, अहश्वन व कार्ततक महहन्यातं नागाचे डोके पूवव हदिकेडे असते. या हतमाहीच्या पहहल्या 

हदविी नागाचे डोके बरोबर ईिान्य हदिकेडे असते व िवेटच्या हदविी ते आग्नेय हदिकेडे असते. अिा 
रीतीने नागाचे डोके एका हदवसाला एक अंि असे प्रदहक्षि ्रममाने हफरते. 

 
वर उल्लेहिलेल्या पहरच्छेदातं असे म्हटले आहे कीं नाग आपल्या िरीराने मध्यकबदूपािी २७० 

अंिातं हफरलेला असतो व ९० अंिाचंा भाग सोडून हदलेला असतो. 
 
हिल्पसारिींत या नागाला गृह-नाग म्हटले आहे, कारि देवालयाच्या दरवाजाची हदिा त्याच्या 

(मुिाच्या) स्थानावरून हनहित केली जाते. देवालय त्याच्या छातीपािी असून देवालयाची लाबंी त्याच्या 
िपेटीच्या हदिकेडे असते, त्याचे डोके ज्या हदिलेा असेल त्या हदिलेा दरवाजा ठेवतात. 

 
या सापास काल-सपव देिील म्हितात. त्यास ३६० हाडे (हदवस व रात्री), ६ अवयव (र्तू), १२ 

वळसे (महहने) असतात. त्याच्या िरीराचा वरचा गडद रंगाचा भाग रात्र व िालचा हफक्या रंगाचा भाग 
हदवस दिवहवतात. अिा रीतीने एक वषाचा कालावधी या नागाने दिवहवला जातो. 

 
पीठ, १·७९ 

 
दक्षाच्या यज्ातं िकंराला आमंत्रि न हदल्याने हपत्याने िकंराचा अपमान केला असे समजून 

हिवपत्नी सतीने स्वतःला जाळून घेतले. तेवीहा सतीचे पे्रत िादं्यावर घेऊन िकंर जगभर (भारतभर) 
हफरला. तो असा हफरत असताना हवष्ट्िूने आपल्या च्रमाच्या सहाय्याने पाववतीच्या िरीराचे तुकडे केले, ते 
हनरहनराळ्या ५१ जागी पडले. त्या जागानंा िस्क्त्तपीठ समजतात. हीच कल्पना पुढे ओढून देवीच्या प्रत्येक 
देवालयाला िस्क्त्तपीठ समजतात. 

 
योणर्नी, १·१०६ (सौणधकार्माप्रमािे) 

 
हदवस व रात्र हमळून ३० मुहूतव होतात. हदवसाची देवता रौद्र हदवौकस व रात्रीचा देवता कालरात्री 

आहे. प्रत्येक मुहूतावर दोन योहगनींचे अहधराज्य असते. तेवीहा हदवस रात्र हमळून साठ योहगनी होतात. परंतु 
सकाळ व संध्याकाळ याचं्या सहंधकालातील मुहूतांवर प्रत्येकी चार योहगनींचे वचवस्व असते. योहगनींची 
एकूि सखं्या अिी ६४ आहे. 



 
अनुक्रमणिका 

योहगनींबद्दल वर हदलेल्या िुलािावंरून कालच्रमावर प्रकाहित हदवस व अधंारी रात्र यावर 
योहगनींचे वचवस्व असते असे हदसते. 

 
कौलाचारात दुय्यम व मदतनीस देवता म्हिनू या योहगनींची पूजा करतात. 
 

तोरि छन्द, १·११६,१९४ 

 
दरवाजाची संपूिव चौकट म्हिजे ‘छन्द’ असे काहंींचे मत आहे. हिल्पसारिीत मात्र दरवाजाच्या 

चौकटीला ‘बंध’ म्हटले आहे. काहंींच्या मताने रहतकेराची नक्षी असलेल्या भागास छन्द म्हितात. स्कन्द 
पुरािातंील उत्कल िण्डातं ‘दोन भागाचंा छेद ’ असा उल्लेि आहे. ज्याचा अथव नक्षीकाम केलेल्या दोन 
पटया असा असू िकेल. तेथे ‘सप्तछंदा’ चाही उल्लिे आहे, ज्याचा अथव असावा सात पटया. प्रासाद 
मंडन या राजस्थानी वास्तुिास्त्राच्या गं्रथातं दरवाजाचे तीन, पाच, सात व नऊ िािाचंा (हत्रिाि, 
पंचिाि, सप्तिाि व नविाि) म्हिजे त्या त्या संख्याचं्या पटयाचंा उल्लिे आहे. येथील िािा व 
ओहरसा िलैीतील गं्रथातंील छंद हे एकाच अथाचे िब्द आहेत. 

 
१·३३३ 

 
हिल्पसारिीप्रमािे वास्तंूचे दोन प्रमुि वगव आहेत. त्यातील देवालये १४ प्रकारची असून घराचें 

आठ प्रकार आहेत, त्यातच मंडप व पोटल हे प्रकार येतात. चार, आठ ककवा बारा िाबंाचं्या आधारावर 
सूच्याकार हििर असलेल्या लहान देवालयाला मंडप म्हितात. 

 
िाबं नसून, कभतींच्या आधारावर घुमटाकृती हििर असलेल्या लहान देवालयाला पोटल 

म्हितात. 
 

कौतूहल, १·३६० 

 
हत्ती म्हिजे बदु्धी, कसह म्हिजे िस्क्त्त (हवभहूत), हहरि म्हिजे वगे, मनुष्ट्य म्हिजे मूर्ततमंत ज्ान व 

मकर म्हिजे (जिू) स्थयैवता अिी कल्पना केलेली आहे. जेवीहा ं बुद्धी हवभतूीवर स्वार झालेली असते 
म्हिजेच िरीर कसहाचे व डोके हत्तीचे अिी मूतल करतात तेवीहा ं तीस ‘गजकसह’ म्हितात व ती हसद्धी 
हनमाती (दात्री) आहे असे समजतात. याच प्रमािे जेवीहा हवभतूी व ज्ान याचें हमलन होते म्हिजे कसहाचे 
िरीर व मािसाचे डोके, तेवीहा त्यासं ‘नारहवराल’ म्हितात व ती मूतल धमाची प्रहतहनधी समजतात. जेवीहा 
हवभहूत व वगे (ककवा सूक्ष्म हवचार) एकत्र येतात (हहरिाची किगे असलेला कसह) तेवीहा ं त्या मूतलस 
‘मृगहवराल’ म्हितात व ती साक्षात प्रज्ा असते. 

 
जेवीहा स्थयैव व बुद्धी हे एकत्र येतात (िरीराचा िालचा भाग मकराप्रमािे व वरचा भाग 

मनुष्ट्याप्रमािे) तेवीहा त्या मूतलस दुसरा ‘नारहवराल’ म्हितात व ती मोक्षाची प्रहतहनधी समजतात. (या 
हवहिष्ट प्रकारच्या हवरालाची मूतल आजपावतेो कोठेही आढळलेली नाही.) 

 



 
अनुक्रमणिका 

रामर्ायिी.–– गाईच्या स्वरूपातील गायत्रीमंत्र. स्थपतींमध्ये अिी वदंता आहे की जेवीहा राम 
वनवासात रानटी टोळ्या व प्रािी यांच्या समवते रहात होता तेवीहा ं तो पूजाहवधी हवसरून गेला. तेवीहा ं
गायत्री (मंत्र) गाईच्या स्वरूपात रामाकडे आली व तीने त्यास उपासना मागव साहंगतला. 

 
कसह मकराकृती.–– चेहरा कसहाचा मात्र तोंड व िरीर मकराचे अिी मूतल. ती सूयव ककवा अस्ग्न व 

सोम, जे जगाच्या हनर्तमतीचे प्रधान गुि आहेत, त्याचंी प्रहतहनधी असते. हवमिव िक्तीस ‘अस्ग्न-सोम-
रूहपिी’ म्हटले आहे. 

 
नवरू्ांजर. –– श्रीकृष्ट्िाचे हवश्वरूप. यात आठ प्रािी व नववा मनुष्ट्य अिी सयुंक्त्त मूतल असते. ती 

अजुवनाच्या पढु्यात असून मनुष्ट्यरूपाच्या हाताने त्याला कमळ देत आहे अिी नेहमी दािहवतात. 
 

२·१६९ 

 
वलभी या मूळ संस्कृत िब्दाचा उहरया भाषेत वाडभी असा अपभं्रि झाला आहे. त्याचा अथव होतो 

छप्पराची लाकडी चौकट, सपाट छप्पर, घराचा वरचा भाग, वरची िोली, वरचा मजला, बाल्कनी. वास्तू 
करताही हा िब्द वापरतात व त्याने सपाट छताच्या देवालयाचा हनदेि होतो. 

 
पवमान सूतत्त, २·२४२ 

 
र्ग्वदेातील नववीया मंडळातं तसेच अथवव वदे १९·७·११ मध्ये हे सूक्त्त असून सोमवल्लीचा रस 

गाळतानंा ककवा िुद्ध करतानंा त्याचे पठन करतात. 
 

२·२४६ 

 
पीठाची उंची काढावयाची ही रीत आजच्या स्थपतींना देहिल माहहती आहे. हिल्पसारिीप्रमािे 

प्रासादाच्या हनरहनराळ्या अवयवाचंी मापे ही मापाचं्या हवहिष्ट एककाचं्या पटीत हदलेली असतात, ज्यास 
मूळसूत्र ककवा मूलभाग म्हितात. प्रासादाचे सवव अवयव या मूळ भागाच्या हदलेल्या पटीतच असले पाहहजेत 
असा हनयम आहे. 

 
आवरि देवता २·३०४ 

 
आवरि म्हिजे जे वढूेन टाकते, जे वढूेन टाकते, जे दृष्टीला पडू देत नाही. ज्याप्रमािे ढगाचा 

तुकडा, जरी फार लहान असला तरी, जसा सूयास दृष्टीस पडू देत नाही त्याप्रमािे आवरि देवता या 
देवीचे दिवन मािसाला घडू देत नाहीत. (कामकला हवलास श्लो. ३५) 

 
जेवीहा सवोत्तम, महान अिी िक्तहत च्रमाचे मूतलरूप धारि करते तेवीहा हतच्या िरीराच्या अवयवाचें 

मूतल देवतामंध्ये रूपातंर होते. 
 
यावरील टीका िाली हदल्याप्रामािे आहे.–– 
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िक्ततीचे िरीर तेजपुण्यात्मक आहे. हतच्या िरीराचे अवयव त्याचे हकरि होत. आवरि देवता 
म्हिजे असंख्य िक्तती आहेत, जिा वाहसनी, अहिमा इत्यादी. या देवता संज्ा समुद्राचा भाग आहेत. च्रम 
अिा तेजापासून बनलेले आहे व िक्तती या त्या समुद्राच्या तरंगांप्रमािे आहेत. 

 
मन्थना ितत िक्तत्त, २·३१० 

 
सवोच्च िस्क्त ही हनराकार व सूक्ष्म स्वरूपात असून मलूाधारातील कबदूभोवती हवळिा घालून 

हनहद्रस्त असते. येथेच स्वयंप्रज् योहगनी फक्त झोपेचीच इच्छा करून असते. हतच्या फुगलेल्या पोटातं चंद्र, 
सूयव, अस्ग्न, तारे, चौदाही भवुने असून ती महूछंतावस्थेत असते. अनाहत नादाने व हतच्या पोटातील 
अग्नीच्या घुसळण्याने ती हतच्या बंधनातून मुक्तत होऊन केवळ ज्ानरूहपिी होते. हे घुसळिे वतुवळाकार 
असून िक्तहत जागी होईपयंत चालूच रहाते. जेवीहा प्रथम भेदाची हनर्तमती होते तेवीहा कबदूचे रूपातंर नादातं 
होते. अिा रीतीने ही कुण्डहलनी, ही कालसूक्ष्मा जागृत होते. 

 
[आथवर अवलोन यानंी सपंाहदत केलेल्या कामकलाहवलास या तंत्रहवषयक गं्रथावरून] 
 
तेवीहा ं मन्मथािक्तिक्तहत म्हिजे जगाच्या उत्पत्तीच्या वळेेला जाहिवलेा जागी करिारी जी 

िक्तहत हतला म्हित असावते. 
 

प्रासादाचे आयुमान, २·७३४ 

 
प्रासादाचे त्याच्या आयुमानाप्रमािे तीन प्रकार होतात.–– 
धु्रव. –– १४ हपढ्यापंयंत हटकिारा. 
कल्प. –– ७ हपढ्यापंयंत हटकिारा व 
कु्षि. –– ३ हपढ्यापंयंत हटकिारा. 
 
हिल्पसारिीच्या मताने रुव प्रकारच्या प्रासादाचे आयुमान एक युग असते व क्षिु प्रकारचा प्रासाद 

फक्त्त एक हपढीपयंत हटकिारा असतो. या कालमयादामंधील ज्याचे आयुमान असते तो कल्प प्रकारचा 
प्रासाद 

 
तत्त्वपूजा, २·७८७ 

 
ओहरसा राज्यातील कृष्ट्िदेवाने हलहहलेल्या ‘श्यामाचवन तरंहगिी’ प्रमािे तत्त्वपूजा म्हिजे 

महाकालीची पूजा ही पूजा करण्याचा हवधी असा. 
 
देवीचे भक्तत वतुवळात बसतात आहि त्याचं्या समोर ठेवलेल्या पंचवीस कलिातील पहवत्र मद्य 

हपतात. वतुवळाकृतीत ठेवलेले हे पचवीस कलि परािक्त्तीच्या पंचवीस तत्त्वाचें प्रहतहनधीत्व करतात; त्याचें 
ध्यान भक्त्त करतात व या वतुवळाला आनंद मेिला म्हितात. केन्द्रस्थानी एक व चार कोपऱ्यावंर चार असे 
पाच मोठे कलि ठेवतात. ते पाचं प्रकृतींचे प्रहतहनधीत्व करतात. िह्मवैवतव पुरािाप्रमािे दुगा, लक्ष्मी, राधा, 
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सरस्वती व गायत्री या त्या पाच प्रकृती आहेत. कें द्रस्थानी ठेवलेला कलि हा हत्रकोिात ठेवतात. या 
हत्रकोिाला अधवमात्राकृहत योनी म्हितात. 

 
२·७८८ 

 
जैहमनीने पूववमीमासेंत प्रासाद प्रहतष्ठेवर काही प्रकरिे हलहहली असल्याने त्याचंा उल्लेि येथे आला 

असावा. 
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िब्दकोि 
 

 अ 

 

अस्च्छद्र-हभहत्त-गभवगृह व मुििाला याचं्या कभतींच्या 
आतील (पृष्ठ-) भाग ज्यावर काहींही नक्षी कोरलेली नसते. 
(१·१५४). 

अक्च्छद्र णभत्ती  
  

 

अनथग. ––कोिक व राहा याचं्यामधील मुििालेच्या 
बाबतीत पीठ ते छप्परापयंत गेलेला व गभवगृहाच्या बाबतीत 
पीठ ते हििरापयंत गेलेला अवयव. (१·२४८; २·१२५) 

अनथग  
  

 

अनुराह. ––कोिक व अनथव आहि अनथव व राहा 
याचं्यामधला कभतीचा अरंुद भाग (१·३३५, २·११६, २८१) 

अनुराह  
  

 

अमलक ककवा अमलणिला. ––च्रमी भोपळ्याच्या 
आकाराचा हििराचा सवात वरचा अवयव. 

अमलक  
  

 

अमलकी. ––कोिकाच्या हवभागातील एक थर 
(२·१०८). 

 
अमृत कलि ––अमृत भरलेला कलि, हििरावरील 
सवात वरचा अवयव. 

अमलकी  
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अलसा बाड 

अलसा कन्या. ––अळसावलेली ककवा िेळकर मुलगी. 
देवळाच्या कभतीच्या बाहेरील भागी असतात. (१·४०७) 

 
अलसाबाड ककवा चय.–– कोनाड्ाच्या पुढे आलेल्या 
कभती. (१·२०६) 

 
अधगर्भगक––िोबि. (१·५३१) 

अष्टताल––चेहऱ्याच्या आठपट उंचीची मूतल. देवीची मूतल 
आठ तालाचंी असते. (२·७७६-७८३) 

 
आर्मा.––वलेींची उभी नक्षी (१·२९९) 

  

 

आड-केरी.––थर हवभागातील आडवी नक्षी (२·६३९). 
केरकमव पहा. 

आडकेरी  
  

 

आडछेद.––गभवगृहाच्या अधोच्छन्दातं बाहेरील 
आयाताचं्या सीमा दािहविाऱ्या रेषा. (१·६६) 

 
आडरेिा.––१·६६ प्रमािे. 

आड छेद  
  

 

आलर्म्ब.––मण्याचंी लोंबत्या हाराची नक्षी 
(१·१४३,२३०). 

आलर्म्ब  
  

 
आलांक्र्म्बका 

आलक्र्म्बका.––कसहमुिापासून ककवा कंबरपटयापासून 
मण्याचं्या लोंबत्या हाराचंी नक्षी. (१·४१७, २·२७९) 

 
आवरि देवता.––गभवगृहाच्या कभतीवर मुख्यतः अनथावर 
व मुििालेच्या कभतीवर या दुय्यम देवताचं्या मूतल असतात. 
त्याचंी प्रािप्रहतष्ठा तसेच पुजा अचा केली जात नाही. 
(१·२५६-२५९; २·३०४-३१६) 
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 उ 

  
 उत्पला.––फुललेल्या कमळाची नक्षी. (१·३२८) 

 
उपरथ.––दोन मुख्य रथाचं्या मध्ये असलेला दुय्यम रथ. 

  

 

उरु.––हत्रकोिाकृती लहान िुर. (२·२८५) 

उरु  
  

 

उध्वगर्र्मभका.––कोनाड्ाच्या वरच्या बाजूला कभतीवर 
केलेली नक्षी. (२·३७०) 

 उध्वगर्र्मभका  
  

 

उध्वगणपण्डी.––देवमूतलच्या आसनाचा सवात वरचा थर 
हवभाग. (२·७६१) 

उध्वगणपक्ण्ड उध्वगबांधना.––कभतीच्या वरच्या भागी व हििराच्या िाली 
असलेली नक्षीदार पट्ट. याला हभहत्तबन्धनाही म्हितात. 
(२·३७९,४३२) 

 
उध्वगकबदू.––आकृहततील सवात वरच्या मध्यकबदू. 

 
कां ठ, कां ठस्थान.––कभत व घुमटाकार छत याचं्या मधील 
अंतगवमन असलेला भाग(२·५७,६२२). 

 
कणिका.––लहान किी. 

  

  
किीपीठ 

किी.––कंगोरा. 

 
किीपीठ.––किीचा थर हवभाग असलेले पीठ. (१,२०९, 
२१६, २·७५२) 
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कलि 

कलि.––कळसाच्या आकाराचा दगडी हििरावरील 
सवात वरचा अवयव. (२·६८४) 

 
कणलयुतता.––कळ्यासंह फुलाचंी नक्षी. (१·३१२) 

 
कणलकावणल 

कणलकावणल.––कळ्याचंी रागं. 

 
कामबन्ध.––कामलीलात मग्न असलेल्याचंी रागं. 
(२·४९८) 

 
कीर्मतमुि 

कीर्मतमुि.––वज्रमस्तकाच्या कें द्रस्थानी असलेल्या 
वतुवळातील मनुष्ट्याचा चेहरा. (१·१४२) (कसहमस्तक) 

 
कुणञ्चता.––उभी पाने रागेंत कोरून काढलेली नक्षी. 
(१·२८८) 

 
कुि.––दोन अवयवामंधील फट (२·१६८) 

 
कुणिला.––लाबं देठाचं्या पानाचं्या वलेीची लाबं व 
तरंगाप्रमािे नक्षी. (१·३०७) 

  

 

कुां भ.––पंचकमाचा दुसरा थर हवभाग, पीठाचा एक 
प्रकार. (१·२१३) िाबंावरील कंुभ थर. (१·२२२) 

कुां भ  
  

 

कुां भकेरी.––कंुभाच्या मुिातून िाली लोंबिाऱ्या पानाचंी 
नक्षी. 

कुां भ केरी  

 

कुां भ कलि.––कळसाचा एक प्रकार. (२·६९३) 

 
कुां भ स्तांभ.––वरती व िाली कंुभ असलेला िाबं. 
(१·२२२) 

कुां भ कलि  
  



 
अनुक्रमणिका 

 

कुां णभकाबन्ध.––कंुभाचंी उभी अथवा आडवी रागं. 
(१·५१६, २·१२२, १२९) 

 
कूि.––कोठलाही बाहेर आलेला भाग. (२·१०४,१६७) 

कुां णभकाबन्ध  
  

 
कूमग पृष्ठ 

कूमग पृष्ठ.––कासवाच्या पाठीप्रमािे हदसिारा थर हवभाग, 
पीठाचा एक प्रकार. (१·२११, २१८) 

 
कें न्द्ररेिा.––वीयास ककवा हत्रज्या. (१·५१) 

केर, केणर.––कोरीव नक्षी. (२·६९३) 

  

 
कोिक 

कोिक.––गभवगृहाचा बाहेरील स्तंभ. (१·२३४, २·१०७, 
२६९) 

 
कोिछेद.––चौरसाचा ककवा आयताचा किव. 

 
कोिरेिा.––म्हिजेच कोिछेद. 

 
कोिवर्ग.––कोपऱ्यावर उभा असलेला चौरस, समभजु 
चौकन. 

 
कोणिका.––रथयुक्त देवालयाच्या अधोच्छन्दातं 
कोपऱ्यापािी असलेली लहानिी किवपट्टी. (२·७२) 

 
क्रमछेद.––हनरहनराळ्या पातळींवरील समातंर रेघा. 

 
कौतूहल.––दोन प्राण्याचं्या जोडिीने होिारा (हवहचत्र) 
प्रािी. (१·३४५, ३६०) 

 
कौिप.––हपिाच्च. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

 ि 

 

िाांणद.––फट, चीर, संस्कृत मध्ये हवश्रास्न्त-स्थळ. 

िाांणद  
  

 

िपगर.––(उहडया भाषेत िपुहर)––कवटी, काहंीिी 
व्रमाकार अिी हिळा, छप्पर ककवा अमलक झाकंण्यासाठी 
(२·९२,९५) देवी (िक्तती)च्या देवळावरील घुमटाकार 
हििर. (२·६२३) 

िपगर  
  

 

िुर.––पंचकमाचा सगळ्यात िालचा थर हवभाग. 

िुर  
  
 र् 

 

र्भगक.––हििर, गभवगृहाच्या कभतीच्या वरच्या 
बंधनापासून बेहकपयंतचा भाग, याचे तीन प्रकार आहेत, 
रेिा, हपढा व िाकरा. 

 
र्भगन्यास.––गभवगृहाची पायाभरिी. 

 
र्भगक पट्टी.––िाहंद अथवा फट यावरुन जािारी लहान 
पट्टी. 

 
र्भगयांि.––गभवगृहाचा अधोच्छंद. (१·६१) 

  

 

र्भगरेिा.––गभवगृहाच्या अधोच्छन्दात गभवगृहाच्या 
आतल्या भागाची आडवी सीमा दािहविाऱ्या व लाबंीतील 
कभतीची बाहेरील सीमा दािहविाऱ्या रेघा. (१·६६-६७) 

र्भगरेिा  
  



 
अनुक्रमणिका 

 
र्भगिांकर 

र्भगिांकर.––राहाच्या पुढच्या भागातं असलेली िकंराची 
मूतल. (२·१८०) 

 
र्भगककसह.––गर्भगृहाच्या हििराच्या राहाभागाच्या 
मध्यभागी असलेली कसहाची मूतल. (२·२८, ६६६) 

 
र्र्मभका.––राहाच्या कोनाड्ाच्या िालचा अवयव-
तलगर्तभका (२·३३७) व वरचा अवयव-ऊध्ववगर्तभका. 
(२·३७०) 

  

 
र्वाक्ष 

र्वाक्ष.––जाळीदार हिडकी. (१,३६५) 

 
र्वाक्ष-मण्डन.––गवाक्षावरील कोरीव काम केलेला भाग. 
(१·३७३-३९०) 

 
र्वाणक्षका.––दगडामधले जाळीचे कोरीव काम. 
(१·४९३) 

  

 

रु्क्ण्डका.––मण्याचंी नक्षी. (२·३५५) 

 
रु्क्ण्डकाां  

 

रु्ि.––अनुराह व राहाचा एक प्रकार. (२·१२१, १४३) 

 
रु्िरेिा.––परस्परसापेक्ष िालच्या िालच्या 
पातळीवरील समातंर रेषा. (२·३५४, ३५५) 

 
रु्ांफन.––एकमेकातं गंुफलेल्या रागंा. 

 

रु्ल्म.––पानाचंा गुच्छ. 

रु्ल्म.  

 
रे्लब.––वलेबुट्टीमध्ये स्त्रीची मूतल. (१·१९७) 

रे्लबनारी.––१·१९७ प्रमािे 

 

 
 
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

 च 

 

चांणद्रका.––मोराच्या हपसावरचा डोळा, त्या आकाराच्या 
नक्षीला म्हितात. (१·१२६. १५१; २·६५४). 

चांणद्रका  
  

 

चांपकदल.––कंुभाच्या तोंडापासून िाली लोंबिाऱ्या 
चाफ्याच्या पानाची नक्षी (१·२४०), ककवा पचंकमावरील 
िास्न्दवरील नक्षी. (२·२६४) 

चर्म्पक दल  

 

चातुकी.––डोळे ककवा वडी याचंी धावती नक्षी. (१·३२१) 

चापणिला.––जड आडव ेदगड. (मुििालेच्या) छप्परा-
वरील दगडानंा स्थयैव देिारे. (१·५२५) 

चाल.––छप्पराचा अवयव (२·७०२). 

दोन प्रकारचा असतो-हपढा-चाल व लहराचाल. 

  

 

चूल.––हििा, घुमटाकार छप्पराचा सवात वरचा भाग. 
(२·५७) 

चूल  

 
चूणल.––अनथातील कोनाड्ाचे वतुवळाकार छप्पर. 

चूणलका.––नक्षी कामातील लहान गोलाकार वरचा भाग. 
(२·३२१, ३२६, ७०१) 

  
 छ 

  

 
छन्द 

छन्द.––एकमेकावर छेदून जािारे भाग. 

(१·४६२, ४६४, २·६२५) 

 
छेद.––फट, िाचं, आकृतीतील आडवी, उभी अथवा 
हतरपी रेघ. 

 



 
अनुक्रमणिका 

छेदकि.––उतरता ककवा कलता भाग. (२·१४१) 

छेदकबदू.––दोन रेघा ज्या कबदूत परस्परासं छेदतात तो 
कबदू, (१·१७८, २६५) 

  

 ज 
  

 

जलपि.––दरवाजावर पािवनस्पतीची अलंकरिाथव 
नक्षी. (१·२००) 

जलपि  
  
 झ 

  

 

झरा, झरावणल.––लोंबत्या थेंबाचंी नक्षी.  

(१·५०६, २·३७७, ५३३). 

झरा  
  
 ड 

 

डमरूभूणम ककवा डमरुर्भग.––डमरुच्या आकाराचा 
अवयव. (१·२३८, २·२६४) 

डमरु भूणम  
  

 

डोणर.––आडवी लहान पट्टी. (१·२२८) 

डोणर  
  
 त 

 

तल.––पातळी, कुठल्याही वास्तूचा, वास्तूच्या अवयवाचा 
आधारभतू भाग, मजला. 

 
तलर्र्मभका.––मध्यभागी असलेल्या कोनाड्ाच्या 
िालच्या बाजूला केलेले अलंकरि. (२·३३७) 

तलर्र्मभका  



 
अनुक्रमणिका 

  

 

तलबांधना.––पंचकमाच्या वर कभतीच्या िालच्या बाजूस 
असलेला नक्षीचा  पट्ट. (२·४३०) 

तल बन्धना  

 
ताल.––मूतलच्या मापाचे एकक, मूतलच्या मुिाच्या 
मापावरून ठरहवलेले. (२·७७५) 

  

 

णिछेद.––बाहेर आलेल्या आयताकार भागाची सीमा 
दािहविाऱ्या तीन रेघा. (१·६८) 

णिछेद  
  

 

णथयकेणर.––आडाकेहरप्रमािे पि उभी नक्षी 

णथयकेणर  
  
 द 

  

 

दांणत.––दाताच्या टोकाप्रमािे बाजूने हदसिारा थर 
हवभाग. 

 
दांतुणरका.––दंतुर नक्षी. 

 
देि.––कोिताही भाग, अवयव ककवा के्षत्र. 

दांतुणरका  
  
 ध 

 

धार.––आधार, िाबं. 

 
धाणरिी णिला.––चापहिलेच्या िोबिीत ज्या दगडाचे 
कूस बसहवलेले असते असा उभा दगड. (१·५३५) 

  
 न 



 
अनुक्रमणिका 

 
नक्न्दकामुि 

नन्दावतग. –– देवालयाच्या प्रविेद्वारापािी असलेल्या 
अधववतुवळाकार पायऱ्या. 
 
नक्न्दकामुि.––देवालयाच्या प्रविेद्वारापािी असलेल्या 
अधववतुवळाकार पायऱ्या. 

 
नक्न्दका मुि.––लहान वज्रमस्तकाच्या मध्यभागी 
वक्षभागासह स्त्रीचे मुि. (१·१४७, १४८) 

 
नार्स्तांभ.––एक ककवा दोन नागमूतींनी लपेटलेला िाबं. 

  

 

नािार्म्बर,––गभवकाच्या पुढच्या भागी असलेली 
नटेिहिवाची मूतल. (२·१८७-२३९) 

 
नाणरबन्ध.––हस्त्रयाचंी रागं. 

 
णनग्मबन्धना.––पंचकमाच्या वर पि कभतीच्या सगळ्यात 
िालच्या पातळीवर असलेला नक्षीदार पट्ट. 

 
णनर्म्नणबन्दू.––आकृतीतील सगळ्यात िालच्या आडवीया 
रेघेचा मध्यकबदू. 

  

 

णनर्म्नरेिा.––आकृतीतील सगळ्यात िालची रेघ. 

 
णनिा.––(मूतल कहरता) कोनाडा. 

 
णनिार्भगक.––मोठ्या रेिा प्रकारच्या प्रासादाच्या मागच्या 
व दोन्ही बाजूस लहान देवालये असतात त्यानंा म्हितात. 
(२·२८, ४१) 

 
णनिामूती.––या लहान देवालयातील मूतल 

णनिार्भगक  
  
 प 

  

 

पांकजा.––उमललेल्या कमळाचे अलंकार. (१·३२५) 

 
पांचकमग.––देवालयाच्या कभतींच्या सवात िालच्या 
भागातील पाच थर हवभाग. 



 
अनुक्रमणिका 

  

 

पट्ट.––नक्षीहिवाय असलेला थरहवभाग. 

पट्ट  

 
पट्टी 

पट्टी.––दगडाचा अरंुद पट्ट. 

 
पद्मपि.––कमळाच्या पानाप्रमािे आकार असलेल्या 
थरहवभाग. 

  

 

पद्मपीढ.––छप्परासारिा िालच्या बाजूस च्रमाकार 
असून त्याच्यावर कमळाच्या पानाचंी नक्षी कोरलेली असते. 

पद्मपीढ  
  

 

पद्मपृष्ठ.––दोन व्रम असून कमळाच्या पानाचंी नक्षी 
असते. 

पणरराह.––राहाच्या बाजूला असलेला अरंुद उभा पट्ट, 
हििरावर अनुराहाला सलग असतो. (२·५८६,५९०) 

पल्लव.––पानाचंी नक्षी (१·३१०, ३११) 

पद्मपृष्ठ पार्.––कभतीचा व हििराचा उभा हवभाग, िाबं, 
रथाप्रमािे. 

पाि.––सपाट दगड. (१·५२१-५२३) 

पार्श्र्गदेवता.––देवालयातील मुख्य देवमूतलिीसंबहंधत 
इतर देवता. राहावरील तीन कोनाड्ातं त्या ठेवलेल्या 
असतात. त्याचंी प्रािप्रहतष्ठा केलेली असून त्याचंी पूजा 
केली जाते. (२·३५६) 

णपक्ण्डका ककवा णपक्ण्ड.––बैठक, आसन. 

 

  

 

पीढ.––इमारतीच्या अग्रभागातील हत्रकोिाकृती भाग जो 
उतरता व व्रमाकार आकाराचा असतो. इमारतीचा वरचा 
भाग झाकिारा अवयव. (२·३२०-३२५) 

पीढ-चाल.––एकावर एक पीढ ठेवनू बाधंलेले छप्पर 
(२·७०२) 

पूिगदणभणत्त.––प्रासादाची पायाची कभत. 

पीढ  
  



 
अनुक्रमणिका 

 
पोिल 

पोिल.––िाबंाहिवाय, कभती व घुमटाकार छप्पर 
असलेले देवालय. 

 
प्रस्थ.––रंुदी, आडव ेमाप. 

 
प्रस्थकबदू.––आकृतीत, ज्या कबदूपािी आडवी रेघ उभ्या 
रेघेस येऊन हमळते तो कबदू. 

 
प्रस्थरेिा.––आकृतीत आडवी रेघ. 

 
प्रान्तरेिा.––उभी बाहेरची सीमा दािहविारी रेघ. 
(२·६०४) 

  
 फ 

 

फुणल.––भमूी ककवा तरंगाप्रमािे अथवा दंतुर पृष्ठभाग. 

फुणल  
  

 

फेिी.––उलटा पद्म थर. 

फेिी  
  

 

फेिी-चूणलका.––फेिींनी बनहवलेली चहूलका. (२·४६०) 

फेिी-चूणलका  
 ब 

 
बन्ध 

बड.––िालचा पचंकमव व वरची बंधना यामधला कभतीचा 
भाग. 

 
बन्ध.––नक्षीदार पट्ट. (१·१९४, ५०७; २·३८६) 

 
बन्धना.––माळेसारिा थरहवभाग, कंगोरा, कभतीवरील 
एकावर एक ठेवलेले आडव ेथर हवभाग. (१·४८२, २·३७९) 



 
अनुक्रमणिका 

 
बणल 

 
बल 

बल.––वळी. (१·५०४) 

 

 
बणल.––लहान वळी. (१·१२३, १३६, १४३) 

 

बाहू.––हात. रेघ, आकृतीतील हतरपी रेघ, हत्रकोिाची 
बाजू. 

 
बेणक.––कंठदेि, देवालयाचा मानेचा भाग, हििर व 
आमलक याचं्यामधला भाग. (२·४०५) 

बेणक  

 
बेणक भैरव 

बेणक भैरव.––आमलकाला जिू काांहीं आधार देत आहे 
अिी बेकीवरील मूती. (२·४०५) 

 
बेणककसह.––बसलेल्या कसहाची मूतल. (२·४०५) 

 
बेढ.––घुमटाकृती छप्पराच्या िालचा कभतीचा उभा भाग. 
(२·६१७) 

  
 भ 

 

भांणर्.––िरीराचा बाकं. (१·२७९) 

भद्रपीठ.––कैलास व पंचरथ प्रकारच्या देवालयाचंा 
अधोच्छंद या प्रकारचा असतो. (२·३१) 

भूमी.––जमीन, इमारतीची जागा (१·३९) इमारतीच्या 
कुठल्याही अवयवाचंी बठैक. 
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 म 

 

मकर.––लहानिी सोंड असलेला मगर, दंतकथेतील 
प्रािी, वरुि व गंगा याचें वाहन. 

मकर  

 

मकराकृणत हणर.––मकराचे अवयव लावलेले कसहाचे 
तोंड. देवालयाच्या पुढच्या बाजूला अलंकरि म्हिून 
ठेवतात. (२·६५८) 

मकराकृणत हणर  

 
मांडप 

मण्डप.–– गभवगृहाच्या पुढ्यातील मुििाला ककवा 
सूच्याकार हििर असलेले लहान देवालय. 

 
मणिणबन्दू.––कामकलायंत्रातील मध्यहबन्दू (२·५०९, 
५१०) 

मध्यप्रस्थ.––आकृतीतील आडवी मध्यरेघ. 

(१·२६५, ४०५; २·२०६, २१२, २३४) 

 
मध्यबन्धना.––कभतीच्या मध्यभागी असलेला नक्षीदार 
आडवा पट्ट. 

 
मध्यरेिा.––आकृतीतील उभी मध्य रेघ. 

(१·१६१, १७७, १९०, २·२१९, २२९ वगैरे). 

 
महाणवद्या.––परािक्तीचे दहा हनरहनराळे अवतार. 
(१·२५९) 

 
मातृका.––काहंीं देवाचं्या िक्ती, या सात ककवा आठ 
आहेत. (१·२५९) 

  

 

मुििा.––िाकरा प्रकारच्या देवालयाच्या रंुद छप्पराच्या 
पुढच्या बाजूस घुमटाकार असलेला पुढे आलेला भाग 
(२·६३६, ६४१) 

मुििा  
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मुद्रका 

मुद्रका.–– छप्परावरील सवात वरची हिला, आमलका-
वरील पोकळी झाकिारी हिला. 

 
मूतीयांि.––मूतलच्या आिंिीची आकृती. 

 
मेघा.––ढगापं्रमािे हदसिारी नक्षी. (१·३१४) 

  
 य 

 

यन्ि.––पूजेसाठी हवहिष्ट भौहमहतक आकृती (१·९०). 

मूतलच्या आििीची आकृती (१·१५९, १७२ वगैरे) 

 
यपू.––यज्ीय िाबं, देवीच्या मंहदरावरील कलगाच्या  
आकाराचा कळस. (२·६८४) 

  
 र 

 
रणतकेर.––उभ्या जागेवर पानाचं्या नक्षीचे केलेले 
अलंकरि. (१·३०१) 

 

रत्नर्भग.––दगडाचे यन्त्र. यात मूल्यवान रत्ने 
ठेवण्यासाठी िोबण्या असून ते यन्त्र मूतलच्या बठैकीच्या 
िाली हतच्या प्रहतष्ठाहवधीच्या वळेी ठेवतात. (२·७४५) 

रत्नर्भग 
रथ.––देवालयाचे उभे हवभाग, हत्ररथ, पंचरथ, सप्तरथ व 
नवरथ असे देवालयाचें प्रकार आहेत. (२·४४) 

 
रथक 

रथक.––रेिा प्रकारच्या देवालयाच्या कभतींवर हपढा 
प्रकारच्या लहान हििरानंी अलंकरि केलेले असते. काहंीं 
वळेेला हििरावरती लहान लहान हििर दािहवतात. 
त्यानंा ही रथक म्हितात. 
 
रांर्िी.––लहान चौरसातं दािहवलेली फुलाचंी नक्षी. 
(१·३२०) 

 

 
राजबांध.––मुििालेच्या कभतीवर सवव बाजंूवर कोरलेला 
नक्षीदार पट्ट. यावर राजाची हमरविूक, हिकारीची दृश्ये, 
सैन्याचे संचलन इत्याहद दृश्ये दािहवलेली असतात. 
(१·५०७) 
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रामर्ायिी.––मनुष्ट्याचा चेहरा असलेली गाय. (२·७२६) 

 
राहा.–– आधार, कभत व हििरावर उभा, मध्यभागी पढेु 
आलेला हवभाग. (२·१३६, ३३०, ५४३) 

राम र्ायिी  

 

राहार्भगक.––राहाच्या पढुच्या बाजूस जेथे वज्रमस्तक 
असते ती जागा. 

 
राहा-कसह.––राहापासून पढेु आलेली कसहाची मूतल. 

राहार्भगक  
  
 ल 

 

लता-दांड.––वलेीचे काडं. 

लक्ष्मीस्थल.––दरवाजाच्या उत्तरंगावर मध्यभागी 
लक्ष्मीची मूतल असते ती जागा. (१·८३, १७२) 

लहर.––तरंग, छप्पराचे दगड आत आत घेऊन 
बाधंलेल्या छप्पराचा प्रकार. (१·४८३) 

लहरीतल.––Corbelled छप्पराचा तळ. (१·४८५) 

  
 व 

 

वज्रणबन्दू.––वज्रमस्तकाच्या वतुवळाच्या िालच्या बाजूचा 
मध्यहबन्दू. (१·१२२) 

 
वज्रमस्तक, वज्रमुिी ककवा वज्रमुण्ड.––राहापागाच्या 
पुढच्या बाजूला असलेले प्रमुि अलंकरि, तसेच िुर वगैरे 
भागावंर लहान प्रमािातं असते. (१·१२०, २·५७८) 

 
वतग 

वतग अथवा नांदावतग.––मंहदराच्या प्रविेद्वारापािी 
असलेल्या अधववतुवळाकृती पायऱ्या. (१·७५) 

वतुगला.––वतुवळाकृतीत पानाचंी नक्षी. 

  

 
वतुगलकिी 

वतुगलकिी.––वृत्ताकार किी. (२·४७३) 

वल्लणभ.–– वलेींची नक्षी 
वसन्त.––पाने व वलेी याचंी नक्षी असलेला आडवा पट्ट. 
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णवग्रहबन्ध.––मूतींची रागं 

णवमान,––मंहदराचे हििर, काहंी वळेेला सपूंिव देवालय. 

  

 

णवमाणनका.––िाबंाच्या वरच्या टोकावर दािहवलेले 
लहानसे हििर, त्यावर फेहि, हपढा, कलि व वज्रमस्तक 
दािवतात. (२·४४९) 

णवमाणनका  

 

णवश्राांणतस्थळ.––िाहंद. 

वीथीपीठ.––साधे, नक्षी नसलेले पीठ. (१·२१४-१५) 

वीरासन.––एक गुडघा जहमनीवर टेकलेला दुसरा गुडघा 
वर उचललेला अिी बसण्याची तऱ्हा. (१·३५२) 

वेध.––जाडी, िोली, काहंी वळेेला उंची देिील. 

वैताल.––लाबंट गोल हििर. (२·४५-६६) 

वृत्तवज्राांर्.––वज्र मस्तकाचंा प्रकार (१·१३३) 

  
 ि 

 

िालारन्ध्र.––िालेच्या दोन छप्परामंधल्या उभ्या कभतीच्या 
जागेत असलेली भोके. 

 
णििर.––हवमान, गभवक, गभवमस्न्दर हे प्रहतिब्द आहेत. 

 
पार्-णििर.––गभवगृहाच्या हििरावरती प्रामुख्याने 
अनथावरती असलेले लहान हििर. 

णनिा-णििर.––कोनाड्ावरील लहानसे हििर. 

णििर  
 स 

 

सरु्ांफा.––प्राण्यासंह लतावलेींची नक्षी. (१·३०५) 

समभद्रपीठ.––रत्नसार देवालयाचा अधोच्छन्द या 
प्रकारचा असतो. (२·१३) 

 
समभाणर्क.––हदलेल्या के्षत्राचे दोन समान भाग करुन 
त्यात दोन हनराहनराळ्या नक्षी कोरलेल्या असतात. 
(१·३०९) 
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सांणधस्थल 

समके्षि पद्मपीठ.––महामेरु देवालयाचा अधोच्छन्द या 
प्रकारचा असतो. (२·२३) 

 
सांणधस्थल ककवा स्थान.––मुििाला व हवमान यानंा 
जोडिारी कभत. (१·७४) 

 
सवगतोभद्र पीठ.––मंजुश्री देवालयाचा अधोच्छंद या 
प्रकारचा असतो. (२·९) 

 
कसहमुि.––वज्रमस्तकावरील ककवा इतर स्थावंरील 
कसहाचे तोंड. 

 
सूि.–– माप घेण्यासाठी दोरी, हिल्पहवषयक हनयम. 

  
 ह 

 हांस, हांसलता.––हंसाचंी रागं. (१·२९३) 
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मूळ सांस्कृत ग्रांथ  
 

 श्री र्िेिैय नमः  
   

ॐ णवश्वकमगिे नमः।  श्री नीलाणद्रनाथायनमः। 
   
 णिल्पप्रकािे  

 
प्रथमः प्रकािः 
 

णवश्वकमगप्रणतमाध्यानम् –– 
ऐरावतसमारूढां नानामणिणवभूणषतम्। 
चतुःषणष्टकलाणवदायणनपुिां वदनोज्ज्वलम्  १   
 
पीतवस्त्रपरीधानां केयरूहारमक्ण्डतम्। 
चतुभुगजधरां देवां प्रिान्तवदनां महत्  २  
 
भुजद्वये सुर्भां च अपरे मानधारकम्। 
वन्दे णवष्ट्िुां महातेजो णवश्वकमगन् नमोस्तु ते  ३   

 
यांिकाणलकास्वरूपम् –– 

यांिमूर्मतः महाकाली सवगणवद्यास्वरूणपिी। 
सवगणिल्पमयी णनत्या सवानन्दप्रदाणयनी  ४   
 
सवगणवघ्नहरीं देवीं नमाणम यांिकाणलकाम। 

णिल्पभेदाः –– 
णिल्पणवद्या तु महती तन्मध्ये पांचधोत्तमा  ५   
 
दारु पाषाि लौहञ्च स्विं लेख्या तथैव च। 
पोतकमग रृ्हाधारां व्यावहाणरकदारुणि  ६   
 
प्रासादे मांडपे दुरे् पुरे पाषािमेव च। 
प्रासादरक्षिे युदे्ध लौहां लाांर्लकमगणि  ७   
 
व्यसने भूषिे चैव स्विं मुद्रा णवणनर्ममते। 
प्रणतमार्ठने िुद्धां फलकोत्कीिगने तथा  ८   
 
काष्ठपाषािपािे वा प्राचीरे तोरिान्तरे। 
नानारससमायुतता लेिणवद्यासु िोभना  ९   
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श्रृिु ति प्रवक्ष्याणम प्रासादणिल्पमुत्तमम्। 
णिल्पप्रकािग्रन्थोऽयां प्रासादणवणधविगना  १०   

 
भूणमणनवाचना –– 

प्रासादर्ठने मुख्या देिस्थानणवचारिा। 
नदीहीनभूणमवज्यं पाषािमयमृणत्तका  ११   
 
सैकतबहुला भूणमः श्रेष्ठा प्रासादमण्डने। 
पांणकलाां च पणरत्यज्य दाहभूर्म्या णववर्मजता  १२   

 
भूणमलक्षिाणन –– 

एताणन देिभेदाणन ग्राह्याग्राह्यां णवचारयेत्। 
मृण्मयरजोयुतता च मुततापाांिुसमप्रभा  १३   
 
मधुरर्ांधयुता या सा भूसुरा भूणमरेव णह। 
आरततविगभूणमि सद्योरततसमप्रभा  १४   
 
अर्म्लर्ांधसमायुतता क्षणिया भूणमरुच्यते। 
वालूकायुततभूणमि पीतविा च पांणकला  १५   
 
क्वणचत् सूक्ष्मा क्वणचत् तीक्षा क्षारर्ांधसमा च या। 
कणथला वैश्यभूणमः सा णिल्पिास्त्रानुमोणदता  १६   
 
अणतपांणकला च या भूणमः अणसतविगमृणत्तका। 
पूणतर्न्धयुता भूणमः िूदे्रणत समुदीयगते  १७   
 
ब्राह्मिी क्षणिया सौर्म्या प्रासादाथं िुभप्रदा। 
अन्याां तु वजगयेत् णनत्यम् श्रृिु िोधनणनिगयम्  १८   

 
वास्तुभुणमपरीक्षा –– 

आदे्य मध्यस्थले कृत्वा यांिर्भं णवणनियेत्। 
मध्यणबन्दुां समालर्म्ब्य षोडिाांिेन भाजयेत्  १९   
 
पूवे तथा न्यसेणदन्द्रमाग्नेय्याम् अक्ग्नदैवतम्। 
दणक्षिे दण्डधृक् चैव नैर्ग ते नरवाहनम्  २०   
 
प्रतीच्याां वरुिां वायुां वायव्ये कल्पयेत् सदा। 
उत्तरे णदणि कौवेरां ऐिान्यामीिमेव च  २१   
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मध्यणनर्म्ने अनन्तञ्ज ऊध्वे ब्रह्मािमेव च। 
यमपाश्व ेणपिाचञ्च रु्ह्यकां  वायुदेवताम्  २२   
 
णकन्नरां नैर्ग ताधीिां र्ांधवग िांकरस्य च। 
यक्षणसद्धद्वयां वायुदेवतायाः प्रलर्म्बकम्  २३   
 
मध्यकेन्दे्र ताम्रदीपे करांजतैलसणन्नभे। 
णििाप्रज्ज्वलनम् कृत्वा पूजयेत्ज्योणतरूणपिीम्  २४   
 
अनूढावामहस्ते तु करिीया सुवर्मत्तका। 
तथा प्रज्ज्वणलते दीपे पूजयेत् ज्वलनार्म्बराम्  २५   
 
अक्स्थमालाधराां देवीम् अणसिपगरधाणरिीम्। 
ॐ ऱहाां ऱहीँ  ऱहूूँ ऱहैँ  ऱहौँ ऱहः इणत मांिेि पूजयेत्  २६   
 
पूजान्ते मापणतलां  च िकग राां दभगमृणत्तकाम्। 
आज्येन सह समालेप्य णदग बणलकरिां ततः  २७   
 
अतः परां णनरीके्षत णििाां दीपस्य चोत्तमाम्। 
ऊध्वगमुिी यणद णििा सवगदानन्ददाणयनी  २८   
 
कौवेराणभमुिी यि कीर्मत्तश्रीवृणद्धकाणरिी। 
अक्स्थरा सवगदा यि णििा ति न कारयेत्  २९   
 
यक्ष णसद्ध द्वयोहींना वजगनीया सदा धु्रवम्। 
यणद स्यात् कुां णचतणििा पाण्डुरविगसांनीभा  ३०   
 
तदा णनणितभावेन अक्स्थ ति न सांियः। 
स्विगविगणििा यि दणक्षिागे्र क्षिे क्षिे  ३१   
 
धनर्भा च सा भूणमः यिः कीर्मत्तणववर्मधनी। 
कृच्छभूणमः सदा हीना दाणरद्रयां जायते तथा। 
धूम्रविगणििा यि णििागे्र धूम्रमांडलम्  ३२   
 
भूणमग्रभे मृताधारो वजगनीया तु सा सदा। 
िवयुतता भूणमरेव कणथता िास्त्रणवस्तरे  ३३   
 
सहसा दीपणििया यणद भूणमः प्रचुक्र्म्बता। 
णनष्ट्फला भूणमराख्याता न काया मक्न्दरादयः  ३४   
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श्रृिु कालां  ततो रु्िा भेदाः णसद्धान्तसर्म्मताः। 
णरतता त्यतता सदा वज्या अिुद्धाः करिादयः  ३५   
 
नृपणतः सणचवः णिल्पी कमगकारः पुरोणहतः । 
सवे ते सर्म्भवा यि ति प्रासादसर्म्भवः   ३६   
 
णिल्पी पुरोणहतो मुख्यौ वास्तुणनमािकमगणि। 
आदे्य णनवाचनां कुयात् वास्तुभेदां तथैव च  ३७   
 
स्थानभेदे वास्तुभेदां मतानुसारभेदयोः। 
केवलां  तु प्रवक्ष्याणम िास्त्रानुसारतो यथा  ३८   

 
वास्तुभूणमभेदा: –– 

चतुरस्रां समां चैव णवषमां चतुरस्रकम्। 
वृतां कुणिलरेिा सा िकिाकारकुां णचता  ३९   
 
ध्वजभूकम तथा वज्रां वज्राकारेि कारयेत्। 
िरां च छिभूकम च णद्वभार्ीकृतमेणदनी  ४०   
 
ततो व्यजनभूकम च णद्वमुििीषगर्ाणमनी। 
मीनां च कूमगपृष्ठां च िांिमधेन्दुिोभनम्  ४१   
 
पूिगकुां भः तथा िड र्ः अथवा कमलादयः। 
एताणन वास्तुभेदाणन षोडिास्य णवणनियः  ४२   
 
कूमगपृष्ठां तथाकारे कुां भां िांिां तथैव च। 
णवष्ट्िुभूमौः तथा िैवेकमलांवास्तुकमगणि  ४३   
 
णवषमां चतुरस्त्रां तु मीनां वज्रां तथैव च। 
िड र्वास्तु सदा देणव यांिवास्तु [िक्ततवास्तु] तदुच्यते  ४४   
 
अपरे रृ्हभेदेन मध्यमां वास्तुणनिगयः। 
अवश्यकरिां कमग वास्तुभेदे न सांियः  ४५   
 
एतन्मध्ये चतुरस्त्रां धनधान्याणदवध्दगने। 
णसद्धभूणमणरणत ख्याता वाराहमतपुांर्व  ४६   

इणतवाराह सांणहतायाम्। 
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भूणममाजगनपद्धणतः  –– 
वास्तुस्थापनकमान्ते भूणममाजगनिाधनम्। 
करिां सूिपाताथं िांकुः मध्यस्थलक्स्थतः  ४७   
 
वास्तुमध्ये र्तो णबन्दुः र्ते द्वादि चाांरु्लम्। 
र्भे णनपातयेत् िांकुां  काष्ठे वा वेिुिांडक  ४८   
 
मध्यदेिे तथा सूिां द्वाकििमुणष्टसर्म्मतम्। 
वृत्ताकारे तथा कुयात् मांडलां  वेष्टनी यथा  ४९   
 
णवश्वकमा णद्वजश्रषे्ठः िांकुपाश्वे च वेष्टनी। 
आराधयेत् तथा णदव्ये नृकसहां णवघ्ननािनम्  ५०   
 
केन्द्ररेिोपणरयणद सूिां जायेत वर्मद्धतम्। 
तदा ह्माचरते कीर्मत्तम् लेिमािां न सांियः  ५१   
 
अिुभां यणद तत् स्थाने सूिां सांकीिं जायते। 
पणरत्याज्या तदा भूणमः नाि काया णवचारिा  ५२   
 
सूिधारिकाले चेत् णवकिो जायते रवः। 
पणरत्याज्या तदा भूणमः नाि काया णवचारिा  ५३   
 
सूिणवस्तारमािेि सुर्न्धाणदः भवेत् यणद। 
िुभके्षिणमणत ख्यातां प्रासादाथं मनोहरम्  ५४   
 

नार्बन्ध : –– 
वास्तुिांकुसमाहारे भूणममाजगनिोधनम्। 
अन्ते श्रृिु तदा नार्के्षपणवकध णवधानतः  ५५   
नार्बन्धक्रमे द्वारां णनिगयेत् णवणधपूवगकम्    
 
तोरिां पूवगभारे् च [द्वारदेवानुसारतः] णसणद्धः साधारिां यथा। 
न कुयात् वास्तुपूजाणद श्राविे भाद्रके तथा  ५६   
 
मार्गिीष ेच पौषे च दणक्षिे नार्मस्तकम्। 
िुभकाले ततो नीत्वा यथािास्त्रानुसारतः  ५७   
 
नार्बांधानुसारेि िांकुस्थापनमुत्तमम्। 
अन्ते करिीयां र्तं प्रासादणभणत्तस्थापनम्  ५८   
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यतो दैघ्यं भवेत् िीषं ततो भार्ियां तथा। 
तदा र्भगभूणममध्ये णतयगक् र्भे न सांियः  ५९   
 
र्भगभूणमर्भगपीठे यांिां कुयात् मनोरमम्। 
तदनुसारतो र्भं पूरयेत् र्ठनान्तरे  ६०   
 
तदनुसारतः र्तगणभणत्तणिलाां प्रपूरयेत्  
 

र्भगयांिणनिगय : –– 
सावधानां श्रृिुष्ट्वाि र्भगयांिाणदणनिगयम्। 
णवषमां समां वा के्षिां चतुरस्रां सुणनणितम्  ६१   
 
मध्यच्छेदद्वयां कृत्वा भार्ियां तथा पुनः। 
अन्ते एकछेद भार् प्रस्थाणद क्रमां वद्धगयेत्  ६२   
 
णवषमां चतुस्रां च भूणमः सा ति जायते। 
अांते भार्ियां कृत्वा दैघ्यगभावेन छेणदतः  ६३   
 
मध्यभारे् द्वयस्थानां र्भगरृ्हाथं णनणितम्। 
मध्यभार्द्वयोमगध्ये देवस्थानां च णनमगलम् । 
मध्यभारे् प्रस्थणबन्दुमारभ्य समभावतः  ६४   
 
तदनुसारतो बाहू वद्धगयेत् पाश्वगयोः तथा। 
तत् पाश्वाधे तत् के्षिां णद्वभार् ऊध्वग णनर्म्नरे्  ६५   
 
रोधयेत् रेिा पाश्वेि अधगभारे् सुणनणिते। 
आड़रेिाां समारभ्य र्भगरेिान्तचालनम्  ६६   
 
णवषमां चतुरस्रां च मध्यपाश्वगद्वयां तथा । 
वद्धगयेत् दैघ्यगपाश्वेि समभारे् न सांियः   ६७   
 
णद्वभार्ाांिे तथा कृत्वा पूवगवत् बाहुयुग्मयोः। 
योजयेत् सह णिच्छेद णनर्म्ने र्भे रृ्हे  ६८   
 
तथासच्छेदभेदयोः बाहुचतुथे ऊध्वगभार्तः। 
योजयेत् पूवगवत् बाहु र्भगरृ्हे ततः परम्  ६९   
 
तदनुसारतः पाश्वे मध्यबाहुद्वयां तथा। 
वद्धगयेत् समरूपेि के्षिां तदनुसारतः   ६६   
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आड़रेिाां समारभ्य र्भगके्षिसमक्न्वते। 
योजयेत् र्भगरेिाांिे कु्षद्रके्षिणवधानतः   ६७   
 
णद्वभार्ाांिे तथा कुयात् कोिवत् बाहुयुग्मयोः। 
र्भगरृ्हसमायुतते के्षिाणि वसुसांख्यकम्   ६८   
 
णिच्छे दभे दयोः भार्रृ्हाणद णनिगयेत् सुधीः । 
योजयेत् पूवगवत् के्षिां र्भगवाहे्म णविेषतः   ६९   
 
योजयेत् समभारे्च ियाांिां णवणधपूवगकम्। 
योजयेत् समाभारे्न णनर्म्ने च णितयादणप। 
ततः षड्भार्दीघे च प्रस्थे च पांचधा तथा  ७०   
 
एताणन यांिभेदाणन णवमाने णििरेणप वा। 
अिाहां तु प्रवक्ष्याणम िालायांिाणद णनिगयम्  ७१   
 
बाहुः णद्वतीया मुख्या च [वर्मद्धतके्षिमुख्यि] पूवेच सर्म्मुिे तथा। 
रेिा दैघ्ये च प्रस्थे च वेधमानानुसरतः  ७२   
 
द्वारदेिां च र्भगस्य कथयामास यत्नतः 
द्वारदेिचतुभारे् णद्वभार्ां द्वारमुत्तमम्   ७३   
 
द्वारिेषां णद्वबाहुां च अधगभारे्न वधगयेत्। 
ति जायेत यत्के्षिां सांणधस्थानां तदुच्यते  ७३   
 
द्वारदेिां णद्वबाहुभ्याां वद्धगयेत् तोरिावणध। 
तत् के्षिम् उभयोः पाश्वे सांणधस्थानम् तदुच्यते  ७४   
 
णिभार्ां कुरुते सांकध णद्वणतयावत्तगसणन्नधौ। 
ति णनर्म्ने द्वयावत्तगः अरधतन्द्र समाकृणतः  ७५   
 
तोरिां प्रथमावत्त ेवाड़मध्ये तथोपणर। 
सांणधणबन्दुां समारभ्य णिरु्िां वेधां वधगयेत्  ७६   
 
यथा र्भगरृ्हप्रस्थां तथा िाला णद्वरु्णिता। 
ततो णनधारिां [दैध्यग वेधि] कुयात् वेद्याां तु चतुराांर्िे  ७७   
 
अांते नीत्वा मध्यकबदुां र्भगणवन्दुां [र्भगणक्रयाां समाचरेत्] समाचरेत्। 
पूिग णभणत्तस्वरूपां च र्ठेत् दृढ़ोत्तमे िुभे  ७८   
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अांते भूणमसमीपे च पीठां कृत्वा तथािुभम्। 
भूणमपाशे्व तथा णभकत्त प्रोत्थाप्यां र्भगमक्न्दरम्  ७९   
 
बालुकाां मृणत्तकाां वाणप पाषािां च दृढ़ोत्तमम्। 
भरयेत् भूणमर्त्तानाम् दृढ़े दृढ़ोत्तमे सदा  ८०   
 

मुििालायांिकाणरका –– 
अि श्रृिु मुििाला वाड़ णक्रयाणद णनिगयम्। 
मध्यणबन्दुां समाणश्रत्य भार्णनधारिां महत्  ८१   
 
सांणधणबन्दुां समारभ्य सर्म्मुिे द्वारदेितः। 
रेिाणवभाजनम् कुयात् द्वये पाश्वे यथाक्रमम्  ८२   
 
ततो लक्ष्मीस्थलारभ्य रेिाां वधगयेत् तथा। 
योजयेत् पूवगभारे्न तोरिां तोरिादणप  ८३   
 
अांते प्रस्थक्रमे भार्रेिाः सप्तानु कल्पयेत। 
कोिान्तां कोिपयंतां द्वयरेिाणद [रेिद्वयां] छेदयेत्  ८४   
 
मध्ये प्रस्थां तथा बाहुवेधे णिबाहुसांर्मे। 
र्वाक्षस्थानमेताणन िालारन्ध्रः स कययते  ८५   
 
अगे्र सर्म्मुिभारे् च तोरिां धायगते महत्। 
वतगद्वयां तथा दृढ़े कारयेत् च प्रयत्नतः  ८६   
 
णिधान्ते दिछेदाणन अथवा ऊध्वगसांख्यकः। 
चतुष्ट्कोिसणन्नधौ च णिकोिां कारयेत् सुधीः  ८७   
 
एताणन कोिकादीणन णिल्पिास्त्रानुसारतः। 
अनन्तरमनथं च अनुराहाणद णनणितम्  ८८   
 
परस्परां समां स्थानम् कायगभेदे मनोरमे। 
प्रणतबाहुमूलस्थाने यवियां णवभाजयेत्  ८९   

सुिोदयेत । 
 
िादी णवश्राक्न्तस्थानां प्रणतपारे् पदे पद। 
श्रृिु िाक्ततकभूणम च योणर्नीयांिमुत्तमम्  ९०   
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योणर्नीयांिम् –– 
योणर्नीपीठमुख्या च तांििास्त्रानुसारतः। 
भूमौ णबन्दुियां नीत्वा समभारे्न णवस्तृते  ९१   
 
एक णिकोियोः कुयात् आद्यणबन्दुसमाणश्रता। 
सत्त्वणिकोिम् एतच्च रजणस्त्रकोिसणन्नभम्  ९२   
 
णबन्दुक्रान्ता तदा रेिा रजोरेिा णह कययते। 
बाहुप्राांतां समारभ्य योजयेत् तमसाणप वा  ९३   
 
णनर्म्ने तमोरु्िा छेदा णिकोिणवपरीतर्ा। 
ततः सत्त्वां मध्यभारे् रेिाकरिमुत्तमम्  ९४   
 
तद वत् तामणसके चैव णनर्म्नरेिा च णनर्म्नर्ा। 
योजयेत् णिभुजाकारे रजोणबन्दुां समाचरेत्  ९५   
 
उध्वे णनर्म्ने च पांचभ्यः णिकोिां यांिमुत्तमम्। 
अांते पाश्वगद्वये तद वत् णिकोिां रजसणन्नभम्  ९६   
 
मध्ये योणर्नीरेिा च सवगयांिसुभाणवनी। 
सवगणिकोिणबन्दुि छेणदनी दांडरूणपिी  ९७   
 
एतत् श्री योणर्नीयांिां तांिपीठानुसारतः। 
प्रासादयोणर्नी यि णक्रयते णसणद्धणनियः  ९८   
 
षोडिमातृकायांिां योणर्नीणबन्दुमाणश्रतम्। 
प्रणतणबन्दु समाक्रर्म्य योणर्नीनाां चतुष्टयम्  ९९   
 
एतत् यांिां महािक्तत र्भगरृ्हान्तवत्तगनम्। 
मध्येरृ्हे कृतां यांिां देवीपीठसमानतः  १००   
 
प्रतीच्युदीचीणदियोः यांिस्य पूवगपणिमे। 
र्भगभूकम समारुध्य यांिां कायग णवचक्षिः  १०१   
 
श्रृिु त्वां ताक्न्िक भूणम योणर्नी यांि कक्ल्पतम्  ९०  
योणर्नीपीठां मुख्यञ्च तांििास्त्रानुसारतः। 
 
भूमौ णबन्दुियां णलख्य समाांिे णिभुजद्वयम्  ९१   
मध्य रेिान्वये सवा रेिा णवन्यासयेत् तत। 
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णनर्म्ने ऊध्वगमुिी के्षिां णिभुजां वणिकक्ल्पतम्  ९२   
 
ऊध्वगदेिे तदाकारां पयःके्षिां च कारयेत्। 
पाश्वगणबन्दुद्वयाक्रर्म्य ऊध्वे च अध एव च  ९३   
 
उद वृत्त कु्षद्रके्षिाभ्याां न्यनूाकारां तदाकृणत। 
योजयेत् मध्यणबन्दुञ्च मध्ये णपक्ण्डस्थलोत्तमम्  ९४   
 
पुनि दणक्षिे चैव केवलां  णिभुजोत्तमम्। 
कु्षद्रके्षिद्वययुतत्त ेरचयेत् णविदाकृणतम्  ९५   
 
पृष्ठे अगे्र तथाकारां पाश्वगयुतत्त ेणवधानतः। 
पूवे च पणिमे मध्ये णिभुजां पक्षमाचरेत्  ९६   
 
मध्यणबन्दुस्थले न्यसेत् णिभुजाग्रद्वयां क्रमात्। 
एताणन सप्त के्षिाणि पाश्वे च बािसांख्यकम्  ९७   
 
पूवे पृष्ठे द्वयोयुगतत्त ेणबन्दुियसमाणश्रते। 
आदे्य सत्त्वां तथा मध्ये रजः प्राांते तमस्तथा  ९८   
 
एतत् श्री योणर्नीयांिां पीठदेिानुसारतः। 
पूजयेत् यांि प्रासादणसणद्धभगवणत णनणितम्  ९९   
 
षोडिमातृका अि योणर्नी णबन्दुरूणपिी। 
प्रणतणबन्दु समाणश्रत्य योणर्नीनाां चतुष्टयम्  १००   
 
प्राच्याां तु पणिमे चैव उदीच्याां दणक्षिे तथा। 
र्भगभूणमसमाहारे यांिां न्यासेत् णवचक्षिः  १०१   
 
भूसुरेि कृते न्यासे यांिसूिाणदरेियोः। 
अपरे [अरु्रु] कुां कुमे चैव रततचांदनणमणश्रते  १०२   
 
यांिन्यासां तथा पूजाां करयेत् नृपणतना सह। 
यांिस्य प्रणतणबन्दूनाां पूजयेत् योणर्नी तथा  १०३   
 
नानारत्ने तथा मूले र्भगणबन्दुां च पूरयेत्। 
धातुमूर्मत्त [धातुचक्र] तथा णबन्दु र्भगस्य पूजनां महत  १०४   
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पूजनान्ते बकल दत्वा र्भाधारां च रोधयेत्। 
यांिराजस्य पूजायाां जायते णवघ्ननािनम्  १०५   
 
नृपस्य णवजयाकाांक्षा सवगणसणद्धप्रदाणयनी। 
पीठिुणद्धः स्थलिुणद्धः जायते नाि सांियः  १०६   
 

िालाणनिगयः (तोरिपद्धणतः) –– 
िालायाम् यांिपूजान्ते णििरोध्वगणववधगनम्। 
णक्रया जायेत श्रेष्ठाांिे िृिु िालाणदणनिगयम्  १०७   
 
सवादौ कारयेत् कमग तोरिद्वारसणन्नधौ। 
िृिु भार्णदकां  णदव्यां तोरिदेिमाणश्रतम्  १०८   

लक्षिाम्। 
 
पूवगस्थाने तोरिस्य पृथर्भावेन कारयेत। 
क्वणचत् स्थलणवभारे्न णविेषाद रुद्रमक्न्दरे  १०९   
 
णद्वभार्तोरिां ध्येयां णवष्ट्िुरृ्हे तथैव च। 
कुिणचत् पांच वा भेदाः कुिणचत् सप्त वा तथा  ११०   
 
णद्वभार्तोरिां मध्ये द्वारपालचतुष्टयम्। 
कुिणचत् ियछेदानाां मुिियी णविेषतः  १११   
 
अन्यथा तु द्वयां स्थाप्यां द्वारणनर्म्ने तथैव च। 

सुिावहः। 
िृिु ति णद्वभार्ाभ्याां द्वारबन्धस्य विगनम्  ११२   
 
द्वारदेिस्य के्षिाणि भाजयेत् रेिाियी कृते। 
दैघ्ये प्रस्थे तथा णनर्म्ने भार्ाः षोडिसांख्यकाः  ११३   
 
णद्वतीयेन तृतीयेन चतुभारे्न दैघ्यगतः। 
ियोदिां षोडिञ्च णद्वभार्ां प्रस्थभार्कैः  ११४   
 
ियोदिां षोडिाधे द्वारपालां  च स्थापयेत्। 
अपरे वज्रमुण्डञ्च कुयात् ति न सांियः  ११५   
 
प्रथमां चतुरां पञ्च अष्टमां द्वादिावणध। 
व्योम वेद तथा बाि वसु सूयगः तथैव च। 
ग्रहाणदरृ्हयुततञ्च कारयेत् छांदमुत्तमम्  ११६   
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अवकध च णद्वतीयाधे तृतीयाधे समाचरेत्। 
नानाणवधद्वारपाला नानायांिसमाणश्रताः  ११७   
 
भैरवां नार्राजञ्च व्याघ्रकसहानने तथा। 
णद्वभुजितुरिैव नानािास्त्रानुसारतः  ११८   
 
केवलां  िास्त्रमाणश्रत्य यद यांिां णसणद्धभाजनम्। 
तदनुसारतो यांिां प्रवक्ष्यार्म्यि बोधत  ११९   
 

वज्रमस्तकभेदा : –– 
श्रृिुष्ट्वादे्य प्रवक्ष्याणम वज्रमांडलधारिम् [लक्षिम्]। 
नानाभेदाणन यांिाणि वज्ररक्षाथगमाचरेत्  १२०   
 
णद्ववत्तगमेकवत्तगञ्च णिवत्त ंछेदिोभनम्। 
णनणित्य प्रथमां के्षिां चतुभारे् णवभाजयेत्  १२१   
 
आद्यप्रस्थच्छेदभारे् पणट्टकायग मनोरमे। 
अपरे वज्रणवन्दुां च दीघगरेिासमाणश्रतम्  १२२   
 
णद्वबणलप्रस्तरे ति िोदयेत् वत्तुगलां  तथा। 
आद्यरेिास्थले ति बणलसांणधः स उच्यते  १२३   
 
णद्वबलेः णकणञ्चदूध्वे तु कणलकाकार मध्यम। 
बणलमारभ्य प्रस्थेन पाश्वे ऊध्वे बकल तथा  १२४   
 
ऊध्वगबणलस्तथा वके्र तृतीयां णबन्दुमाणश्रता। 
णनर्म्नपिां तथा णनर्म्ने कणलकोध्वे णविेषतः  १२५   
 
अपरे ऊध्वगदेिे च चक्न्द्रकाकृणतपल्लवाः। 
अन्तपांचमणबन्दुभ्यामारभ्य णनर्म्नर्ा बणलः  १२६   
 
तृतीयच्छेदपयगन्तमधगवृत्ताकृणतः सदा। 
तृतीयणबन्दुकोिे च स्थापयेत् णकन्नराणदकान  १२७   
 
बलीि िोदयेत् णिल्पी पुष्ट्पालांकरिां तथा। 
एताणन िास्त्रकायाणि ्ानापेक्षीणि सवगदा  १२८   
 
अलांकाराणदकां  णिल्पी कुयात् ्ानानुसारतः। 
नानाभेदे णवमाने वानथे वा वाड़सणन्नधौ  १२९   
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कुां भे िुरे णनर्म्नभारे् पृथग रीणतस्तु जायत। 
िृिु भेदान् तथा वज्रमस्तके रेिाणनियम  १३०   
 
केन केन प्रकारेि भेदस्ति स जायते। 
णकरीितोरिाधे च राहां च णििरे तथा  १३१   
 
वृत्तवज्रिीषगभार्ां णनिायाः णििरे मांडयेत्। 
लता वज्रमुिी णनर्म्ने िुरदेिेऽणतिोभने  १३२   
 
रेिे च द्वारदेिे वा स्तर्म्भभारे् णविेषतः। 
अि िृिु णद्वतीयञ्च वृत्तवज्राङ्गलेिनम्  १३३   
 
रेिाियणवभारे्न पृथग रीणतस्तु जायते। 
णििरे मध्यभारे् च णनिोध्वे वर्गके्षिरे्  १३४   
 
अि णद्वभाणजतां कृत्वा णवषमां चतुरस्रर्म्। 
णनर्म्ने पट्टी लता के्षिां रेिोध्वे प्रथमाांिके  १३५   
 
अपर ियणवभारे् च दीघे च समभावतः। 
प्रथमाां बकल णद्वभारे् च णनर्म्ने चैव तृतीणयकाम  १३६   
बणलमाद्यणद्वभारे् च ऊध्वे चैव णद्वतीणयकाम्  १३६   
 
तदूध्वे तृतीयाां णदव्याकारेि कारयेत् सुधीः। 
ऊध्वगदेिे दीघगरेिाां मध्ये कसहमुिां तथा  १३७   
 
प्रथमावरिे भूणमः तत उच्चा तु जायते। 
वृत्ताकारे बणलः सवा भूणमदेिे णवधानतः  १३८   
 
ऊध्वे कसहमुिां कुयात् अधोदृणष्टसमक्न्वतम्। 
अधोदेिे तु सांस्थाप्या तृतीया बणलसणन्नधौ  १३९   
 
णनर्म्ने आलर्म्बमाला च तले आलर्म्ब एव च। 
अलांकरिछेदैस्तु युतते स्याद दृश्यमुत्तमम्  १४०   
 
अन्ते तु णद्ववणलच्छेदः तृतीयावृत्तसणन्नभः। 
णिभुजाकृणतपीठे च लताां कुयाद णवधानतः  १४१   
 
सा लता वृत्तणनकिे भूणमस्पिे रु्िैः कृता। 
वज्रणबन्दुस्थले कीर्मतमुिस्य िोदयेन् मुिम्  १४२   



 
अनुक्रमणिका 

अन्ते एकबकल दत्वा आलर्म्बां लर्म्बने तथा। 
ऊध्वगरेिा द्वयोः सांधौ लता काया सुिोभना  १४३   
 
अन्ते समके्षियुतते लता च णवणवधा भवेत्। 
मध्यवृत्तां समारभ्य मुिस्यान्ते च जायते  १४४   
 
णद्वतीयच्छेद[तृतीयच्छेद]मालां ब्य करिीया लता तथा। 
ऊध्वे तु णकन्नरीर्मदव्याः स्थापयेत् णिक्ल्पपुांर्वः  १४५   
 
एते तु वृत्तभेदाः स्यु वज्रमस्तकभेदतः। 
िृिु लता वज्रमुण्डां िुरदेिे च िोभनम्  १४६   
 
लताां वज्राांणर्नीं कुयात् िुरदेिे मनोरमे। 
कीर्मतमुिस्य स्थाने तु िोदयेत् नक्न्दकामुिम्  १४७   
 
िुरपादोपणर पीठे तु नक्न्दकाां हृदयावणध। 
अथवा केवलां  िीष ेस्थापयेत् मध्यभार्तः  १४८   
 
अन्ते कक्ल्पतरेिायाां दैघ्याकारेि वधगयेत्। 
अधरां चुक्र्म्बता वृत्तियभारे्न िोदयेत्  १४९   
भार्ियसमावेिे मांडलाधरचुक्र्म्ब च  १४९   
 
अधगचन्द्राकृती बाहू पक्षाकारे च पाश्वगयोः। 
मध्ये कां ठावणधमुिां नक्न्दका िुभदा तदा  १५०   
 
पक्षद्वये लताकारच्छेदां कृत्वा मनोरमे। 
वृत्तोध्वे चक्न्द्रका णदव्या िुरोध्वे चुक्र्म्बता यथा  १५१   
 
एते तु णिल्पभेदाः स्युः लतावज्राांर्िोदनम्। 
अनन्तरां िृिु णदव्यिालाणनमािभेदयोः  १५२   
 

णभणत्तभार्ा : –– 
पांचकमग च्छेदकमग भार्कमग तथैव च। 
आडे वेधस्य णभत्तीनाां कल्पयेदधगभार्तः  १५३   
णभणत्तप्रस्थर्ते वेधे अधोदेिे च कल्पयेत्  १५३   
 
अधे कक्च्छदणभत्तीनामपराधे स्वलां कृतम्। 
ततः प्रत्यानथगके्षिां वेदभारै्ि भाजयेत्  १५४   
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प्रणतपाश्व ेअनथाणद वेदभारे्षु भाजयेत्  १५४   
 
प्रणतभारै्कभारे् च छेदयेत् िाक्न्दमुत्तमाम्। 
मध्ये भूर्म्यनुसारेि राहाांि कारयेत् सुधीः  १५५   
 
कोिकोभयपाश्विे पूवाकारेि कारयेत्। 
िाक्न्दमध्ये रु्िरेिाां छेदयेदधगभार्तः  १५६   
 
केवलानथगपाश्वे च न कुयात् णििरेि च। 
अनथग मण्डयेदूध्वे णवणचिे रु्र्म्फनादयः १५७   
तोरिदेिभेदेन यांिञ्च वज्रमस्तकम्। 
 

भैरवयन्िम् –– 
तणन्नर्म्ने चाधगभारे्न तोरिां भैरवां तथा  १५८   
 
णवषमां चतुरस्रां च पाषािपीठमुत्तमम्। 
णिच्छेद णवणवधमूध्वे रेिाां प्रस्थे णवभाजयेत्  १५९   
 
कोिमारभ्य णिभुजां णवपरीतमुिाकृणत। 
कोिच्छेदा मध्यरेिाचुक्र्म्बनी णबन्दुभाणवनी  १६०   
 
ऊध्वगमध्यमहारेिामध्ये [णवर्हस्य] मस्तकस्थापनम्। 
कुयात् णिकोिपीठे [िीषे] च जिाजूिां च मस्तकम्  १६१   
 
प्रथमच्छेदमूले च कण्ठां नाकभ णद्वतीयके। 
पृष्ठतृतीयभेदे च िणचताः सुमनोहराः  १६२   
 
णनर्म्नरेिाां समाकृष्ट्य पादाभ्याां णवपरीतर्ाम्। 
दके्ष णििूलां  सांस्थाप्यमूध्वगरेिावलक्र्म्बतम्  १६३   
 
ऊध्वग भुजैकसदृिमूध्वगबाहोि सणन्नधौ। 
णनर्म्नवामाांर्मध्ये च णिभुजां रेिपाश्वगयोः  १६४   
 
दणक्षिभुजदांडानाां णिभुजे पूवगवत् सुधीः। 
उत्कीिगच्छेदणबन्दुनाां मध्ये णबन्दुां णवयोजयेत्  १६५   
 
जानुणिभुजमध्यन्तु णद्वतीयच्छेदसणन्नभम्। 
णकणञ्चत् णतयगग वामपादणिभुजणितयादणप  १६६   
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तृतीयच्छेदमारभ्य तृतीयबाहुचुक्र्म्बते। 
तथा दक्षपाददेिः णिकोिाधे णविेषतः  १६७   
 
एवां कुयात ति मूणतं सस्त्रीकां  भैरवां प्रणत [भैरवाग्रिीः]। 
िूलां  स्यादेकहस्ते तु पानपािां तथा रे  १६८   
 
यणद स्याणत नक्न्दकिोग्रः चतुभगजसणन्नभः। 
िट वाङ र्ां चैव पािञ्च हस्ते कुयात् णवधानतः  १६९   
 
णवकिां वदनां घोरां जिाजूिणवमक्ण्डतम्। 
एवां श्रीणवग्रहः स्थाप्यो द्वारबन्धस्य णनर्म्नरे्  १७०   
 
पाश्वग िक्ततद्वयां वाणप अधो णनर्म्ने सुिोभने। 
कतगव्यां प्रथमच्छेदे वामे च दणक्षिे तथा  १७१   
 
चतुरणिभुजां के्षिे पाश्वगणबन्दुसमाणश्रतम्। 
करिीया चतुहगस्ता ऊध्वगणिकोिसणन्नधौ  १७२   
 
पादयुग्मां च णनर्म्नाांिे मध्यरेिान्वये तथा। 
वामपादस्तथा णतयगग वामाांिे रेिणनिते  १७१   
 

तोरिलक्ष्मीयांिम् –– 
िृिु वत्स प्रवक्ष्याणम यांि्ानां सुणनमगलम्। 
यांिस्य द्वारमध्यस्थतोरिां मध्यवर्मतनी  १७२   
 
णद्वणवधां तोरिां लक्ष्मीतोरिाथे णनयोजयेत्। 
र्जलक्ष्मीः िुभलक्ष्मीः लक्ष्मीः सवगिुभप्रदा  १७३   
 
कुयात् पीठां चतुरस्रां पाषाांिे सुमनोहरे। 
पाषािषोडिाांिे च तोरिाधारमेव च  १७४   
 
पीठां दैघ्ये तथा प्रस्थे णवभार्ः पांचधा तथा। 
कोिच्छेदद्वयां दत्वा मध्यणबन्दुसमाणश्रतम्  १७५   
 
णद्वतीयच्छेदरेिायाां छेदकोिचतुष्टयम्। 
मध्ये कुयात महामायाां [महालक्ष्मीम्] णद्वभुजाां वा चतुभुगजाम्  १७६   
 
मस्तकां  मध्यरेिायाां णद्वतीयच्छेदमध्यर्म्। 
कण्ठञ्च हृदयां नाकभ मध्यणबन्दुसमक्न्वतम्  १७७   
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छेदलर्म्बने। 
 
वामदणक्षिबाहुभ्याां णद्वतीया छेदवर्मत्तनी। 
भुजदांडस्योध्वगदेिे छेदणबन्दुां यदाचरेत्  १७८   
 
श्रीपद्मां णबन्दुमाकृष्ट्य तदूध्वे कुां जरद्वयम्। 
िुण्डानाां िीषगदेिे च प्रथमारेिवर्मत्तनी  १७९   
 
तृतीयरेिामालर्म्ब्य चतुथगचुक्र्म्बते पुनः। 
वृत्तणनर्म्ने बाहुयुर्ां वराभयणवधायकम्  १८०   
 
भुजदांडः सर्म्मुिे च भततानामभयप्रदः। 
एकपादेन भूस्पिाद भूदेवी पणरकीर्मतता  १८१   
 
मध्यच्छेदद्वये णबन्दुमारभ्यासनयुग्मकम्। 

चरिद्वयम्। 
रु्ल्फोत्कीिं च पाश्वेि प्रथमा रेिमाणश्रतम्  १८२   
 
पाददांडणनर्म्नच्छेदे तृतीयणबन्दुिोणभते। 
मध्यणिकोिमध्ये च कुयात् वसनमुत्तमम्  १८३   
 
णनर्म्ने षोडिपिाणि दि पिाण्यथाणप वा। 
णवमलां  चाांिुकां  णनर्म्ने षोडिदलवेणष्टतम्। 
इणत ख्यातां महायांिां [महालक्ष्मीः] राजकायाथगमुत्तमम  १८४   
 
अथवा तोरिां लक्ष्मीः णिल्पिास्त्रानुसारतः। 
कारयेत्त ुतथा मूणतं णभन्नाकारे तथैव च  १८५   
यथाध्यानानुसारतः  १८५   
 
प्रणतमा िुभलक्ष्र्म्याि भूमौ स्यात् चतुरस्ररे्। 
ऊध्वे प्रस्थे च कतगव्याः पञ्च च्छेदाः समानतः  १८६   
 
कुयात् कोिद्वये छेदां सुयत्नाद वामदणक्षिे। 
कोिद्वयां समाने च णविेषादूध्वगभार्के  १८७   
कोिवर्गसमाकारे छेदयेत् णवणधपूवगकम्  १८७   
 
मध्यणबन्दुां च रेिािामूध्वे णनर्म्ने च योजयेत्। 
मध्ये ततः कोिपीठे [कोिवरे्] महच्च चतुरस्रकम्  १८८   
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हृदयां स्पृिते यद वत् मध्यणबन्दु तदुत्तमम्। 
प्रणतमायाां िीषगदेिां योजयेदूध्वगमध्यरे्  १८९   
 
तृतीयावरिे नाकभ योणनदेिे णविेषतः। 
मध्यरेिाां समारभ्य जानौ वामे च दणक्षिे  १९०   
 
वामपादां णनर्म्नदेिे छेदरेिासमक्न्वतम्। 
दणक्षिपादस्य मध्ये च प्रस्थरेिासमाणश्रतः  १९१   
 
वामदणक्षिबाहुभ्याां मध्यच्छेदाणश्रता महत्। 
सर्म्मुिे पणल्लकरिां तृतीयणबन्दुसणन्नधौ  १९२   
 
ऊध्वे मस्तकपाशे्व च कमलां  िोदयेत् सुधीः। 
णनर्म्ने तथासनां णदव्यां र्जराजसुिोणभतम्  १९३   
 
एताणन यांिरूपाणि िुभलक्ष्मीः िुभप्रदा। 
 

तोरिबन्ध : –– 
िृिु वत्स प्रवक्ष्याणम द्वारबांधां णविेषतः  १९४   
 
बांधाांि मूर्मत्तभेदाांि सांके्षपात् कथयार्म्यहम्। 
प्रथमावरिे बन्धे युग्मौ वाणधकनार्काः  १९५   
 
प्रथमे युग्मरेिे च णद्वतीये िाक्न्दरुत्तमा। 
णद्वरु्िां सपगरेिाभ्याां युग्मनार्सुभोणभतम्  १९६   
 
बणलस्तृतीया तद रूपे नरराणिणवमक्ण्डते। 
लताकारे लतादांडः रे्लवनारीमूर्मतणभः  १९७   
 
वामकरे लतादांडः दणक्षिो हृदयस्थले। 
अधगकुां भाकृणतः पादः रे्लवनारी तदोत्तमा  १९८   
 
केनणचत् णिक्ल्पनाां मध्ये रामकृष्ट्िादयः कृताः। 
तत्पाश्वे बणलसांयुतते रांणर्िी पुष्ट्पिोणभता  १९९   
 
तद बलेरधगभारे् तु स्थापयेत् णिक्ल्पपुांर्वः। 
चतुथावरिे णदव्ये जलपिाणद भूषयेत  २००   
 
 



 
अनुक्रमणिका 

अधगचन्द्राकृतौ पीठे कु्षद्ररेिारु्िैः सह। 
एकोध्वे चैकपिाणि स्थापयेत् समभावतः  २०१   
 
तत्पाश्वगप्रान्तस्थानेन पद्यपिां सुिोभनम्। 
एतान्यपरभेदाणन तोरिालां कृणतणक्रया  २०२   
 
िृिुष्ट्व मुििालासु सर्म्मुिा रेिाणवकध पुनः। 
रेिाभेदस्तथा छेदः वसन्तफेणिकादयः  २०३   
 
पूवग िास्त्रानुसारेि कुयात् पीठां मनोरमम्। 
तदूध्वे कारययेद भेदां श्रृिु णिष्ट्य न सांियः  २०४   
 
तोरिां स्थाप्य र्ांभीरे अष्टभार्ाांि योजयेत्। 
चतुरभार्मध्येन तोरिच्छेदकादयः  २०५   
 
तन्नाम तोरिां बन्ध अथवा अलसाचयः। 
न कुयात् णभन्नवल्लभीमूगतीिाणप न कािन  २०६   

वर्मधतस्थले। 
 
तदनन्तरां सांणवभाज्यां मूल [मुिमांडप] मांडपसर्म्मुिम्। 
प्रस्थस्योभयपाश्वे णत षोडिाांिाांतरे तथा  २०७   
 
एकभारे्न िान्दीनाां रृ्हीतस्तर्म्भपाश्वगक। 
तत्परे णभत्णतमारभ्य सर्म्मुिाणद प्रणत प्रणत  २०८   
 

पीठणनरूपिम् –– 
पीठणनरूपिां कुयात् णभणत्तकायाग्रिोभने। 
पीठञ्च पांचधा श्रषे्ठां कणि वीथी च कुां णभका  २०९   
 
कसहपीठां च कूमगि णिल्पिास्त्रानुसारतः। 
तन्मध्ये णवणहतः कूमगः णिधा पादसमक्न्वतः  २१०   
 
अधोदेिे यथा पाद ऊध्वगपादां तथा न्यसेत्। 
मध्येदेिां कूमगपृष्ठाकारेि कारयेत् सुधीः  २११   
 
अपरां कथणयष्ट्याणम र्ौिपीठाणदणनिगयम्। 
कसहासनाकृणतः पाश्वे मध्ये वाड़समक्न्वतः  २१२   
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कसहपीठणमणत ख्यातां रेिे वा रथ एव च। 
पाश्वगद्वये पादयुग्मां मध्ये कुां भो णनवेणितः  २१३  
 
एवां कुां भाकृणत पीठां प्रासादे सुमनोहरम्। 
णबना कमग णबना पादां केवलां  भूणममाणश्रतः  २१४   
 
दृढाकृणतः पाददेिः वीथीपीठां तदुच्यते। 
कणिकाकारपीठां तत् कुां भवत् कणिका सह  २१५   
 
अध ऊध्वं च कूमार्ां मध्ये कणिः सुभोभना। 
ते सवे पीठमध्ये तु वीथी कसहो णह केवलम् [मुख्यतः]  २१६   
 
अन्यथा श्रेष्ठकूमो णह अपरैः णकम् प्रयोजनम्। 
पीठां चतुर्मदिां कुयात् णिल्पाांर्णवणधभावना  २१७   
 
पादस्य णद्वरु्िः कूमगः कूमोध्वांङ्गां  रु्िोधगयः। 
एवां दृढतमां पीठां स्थापयेत् समभार्तः  २१८   
 
पीठे हीने सदा कीर्मतः जायते णवकला महत्। 
अन्ते वृत्तद्वयां कुयात तोरिां सर्म्मुिां प्रणत  २१९   
 
अधगचन्द्राकृणत वृत्तां समभारे्न योजयेत्। 
तोरिद्वयपाश्व ेच िाक्न्दां कृत्वा मनोरमाम्  २२०   
 
अन्ते तु स्थापनां कुयात् नार्स्तर्म्भां सुिोभनम। 
यथा णभणत्त: तथा स्तर्म्भः चतुथांिन्तु तोरिम  २२१   
 

स्तर्म्भणवणध :–– 
िृिु वत्स प्रवक्ष्याणम स्तर्म्भ्स्य णवणधणनिगयम्। 
स्तर्म्भा णह णद्वणवधाः प्रोतता नार्कुां भाांििोणभताः  २२२   
 
तन्मध्ये नार्कः श्रेष्ठः कुर्म्भौ र्ौिः स उच्यत। 
ऊध्वे कुां भऽ [ऊदे्ध कुां भाकृणतः चूलः] स्तथा णनर्म्ने मध्ये स्तर्म्भः सुिोणभतः  २२३   
 
कुां भमध्ये सदा वल्लीः िोभनाः [आलांब] कणलकादयः। 
नार्स्तर्म्भः सदा श्रेष्ठः स्थापत्याांर्णववधगनः  २२४   
 
धनधान्यसुभाग्यानाां दाणयका नार्नाणयका। 
प्रस्थानुसारतः कुर्म्भे कुयात् भार्चतुष्टयम्  २२५   
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णद्वभार्ः स्तर्म्भदण्डोणप अपरे पादिीषगयोः। 
कुां भस्थले पांच छेदे आांक्ष्ये पादञ्च कारयेत्  २२६   
 
प्रथमावरिां ऊध्वे कुां भाांिां णद्वरु्िां तथा। 
अधगरु्िां कणिणनर्म्ने ऊध्वे रु्ि लता तथा  २२७   
 
णद्वभार्ः स्तांभदण्डि पादान्ताणभरनन्यताँ। 
पाददेयां प्रकुवीत पांचकमग सुणनमगलम्  २२६   
 
आदे्य पादस्तथा कुर्म्भः णद्वरु्िान्ते लता तथा। 
ऊध्वे च रु्क्ण्डका माला आलर्म्बाणद यथाणवणध  २२७   
 
इणत पादस्तथा कुां भो डोरी अधे च वल्लभी। 
ऊध्वगभारे् च यत्नेन रेिाां कृत्वा च मानसे  २२८   
 
मध्ये कु्षद्राकृणतः मूर्मत्तः नार्री पुष्ट्पिोणभता। 
पट्टी णनर्म्ने लता छेदः नार्ाथं भार् पूवगवत्  २२९   
 
स्तर्म्भोपणर आलर्म्बि णिवलीिोणभतां यथा। 
आलर्म्बणनर्म्नभारे्न अधगचन्द्राकृतौ अणहः  २३०   
 
अहेः फिां तथा कृत्वा सप्तघा पञ्चधाणप वा। 
मध्य फिस्य पाश्वेि सथापयेदपरां फिम्  २३१   
मध्ये णकणञ्चद बृहत् फिां पाश्वे कु्षद्रतरां तथा   २३१   
 
णनर्म्ने चानन्तमूर्मत्तः स्यादधगनार्नराकृणतः। 

मध्येऽनन्तो महािेषः। 
हलञ्च मुसलां  णदव्यमथवा वद्धअांजणलः  २३२   
 
णनर्म्ने णद्ववणल वा णिणभः कृत्वा नार्वपुः तथा। 
णनर्म्ने णद्ववणल देहां च अथवा णिवकल तथा। 
नार्पुच्छावणलः दृश्या णनियां सर्म्मुिादणप  २३३   
 

कोिकणवधानम् –– 
तदन्ते कोिकस्थानां सर्म्मुिे पाश्वग एव च। 
िृिु त्वां कोिकस्थानां छेदो भेदस्तथा रु्िाः  २३४   

कोि चतुष्ट््ोः स्थाने। 
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णभत्युनुसारेि बाडो णह मुख्यतिाधगभाणजतः। 
पक्षभारे् तथा मुख्यां जाांघकमग स्थलावणध  २३५   
अद्धगभारे् तथा जाांघां कुयाच्च बन्धनावणध  २३५   
 
अधोभारे् पांच कमग सूक्ष्माकारे मनोरमे। 
अपरे बाड़मध्ये च समे जांघाकृणतस्तथा  २३६   

जाांघां स्तांभाकृणतः। 
 
कोिका णनर्म्नदेिे च स्थानप्रस्थो [पांचकमग] यथाक्रमम। 
अधोभारै्किुरायाां कुर्म्भकोध्वे पणिस्थलम्  २३७   
 
पट्ट््ूध्वे [घिोध्वे] णनर्म्नर्ा भूणमः डमरू कणिरूणपिी। 
अन्ते बणहश्छेदभार्स्तदूध्वे पणट्टरुत्तमा  २३८   
 
पणट्टमध्ये च वल्लणभः दैघ्याकारे [के्षिाकारे] मनोरमे। 
पट्ट् ा्ंिणनर्म्नभारे्न चर्म्पकपिां सुिोभनम्  २३९   
 
चर्म्पकदलां  तथा णनर्म्ने कुर्म्भमध्ये णविेषतः। 
पट्ट््ूध्वे कणिकाकारे पुनः डमरुभूणमका  २४०   
 
समभार्ां तथा स्थाने कोिाकारे तथैव च। 
पनसाकां िकान् कृत्वा पांचभारै्कभाणर्तान् २४१  
 
पुनरुध्वे च र्भगस्य कण्यधू्वे च रु्िद्वयम्। 
मध्ये वसन्तरेिाि नानाकारेि मण्डयेत् २४२  
 
अपराधे समभारे् दद्याद भेदचतुष्ट््म्। 
अपराद्धगस्थले ति कुयात् भार्चतुष्टयम्। 
पांचधा वा णिधा दैघ्ये कृत्वा भार्ान् समस्थल  २४३  
 
मध्यभार्ो यथा ति अपरोध्वे पणरणमते। 
योजयेत् क्रमणनर्म्नेन पांचकमग णवधीयते २४४  
 
एताणन भेदरूपाणि कोिककमगकौिलम्। 
णनर्म्ने [िुरस्थले] वज्रिीषगमध्ये नाणयका नक्न्दका तथा २४५  
 
िृिु जांघाणवणध चाि मध्ये देिे लतावणलः। 
अपरच्छेद [पाश्वग] भारे्पु पुष्ट्पाकारे तथा रु्िाः  २४६  
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णभणत्तमूलां  समारभ्य प्राांतदेिान्तकमगसु। 
एते तु कोिकाभेदाः णिल्पभेदा मनोहराः २४७  
 

अनथगपार्णनिगय :–– 
िृिु चाि प्रवक्ष्याणम अनथगपार्णनिगयम्। 
णभत्त्याकारां कृतां येन [समोच्चने णििराणदसमानतः] सावधानां समानतः २४८  
 
कुयात् ियां दैघ्यगदेिे प्रस्थे च युर्कक्ल्पत। 
मध्ये यावत् णनिाभार्ः तावत् भार्ियां सुधीः  २४९  
 
ऊध्वे णििरदेिि णनर्म्नमध्ये च र्व्हराः। 
णनर्म्नपाश्वगरेिायुतते रृ्हां कृत्वा मनोहरम्  २५०  
 
णनर्म्नभारे् णिधा कुयात् पांचकमग सुयत्नतः। 

प्रस्थे। 
णनिाजांघैकभारे्न स्तर्म्भाकारे लताद्वयम् २५१  
 
ऊध्वे तदनुसारेि लतापकट्ट च िोदयेत्। 
तदूध्वे णििरां देिः डमरूभूणमवत् सदा २५२  

वर्मद्धतदेिवत्सदा। 
 
तदूध्वे पणट्टरुपेि वसन्तवल्लभीचयः। 
वसन्तसमभारे्न णििरमूध्वे णनयोजयेत् २५३  
 
तत ऊध्वगमुिान्यि पद्मपिाणि िोदयेत्। 
तदूध्वे पणिका णदव्या वसन्ताणदसमानतः २५४  
 
तदूध्वे णभणत्तभारे्न कारयेद वज्रमस्तकम्। 
मध्ये णनिारृ्हां यि ति मूत्त्याणदस्थापनम २५५  
 
एते तु बन्धभेदाः स्युः [अनथग] श्रृिु रहस्यमुत्तमम् [तत्त्वम्]। 
णदतपालो व महाणवद्याबन्धनार्म्ना स कययत २५६  
 
णदतपालां  वा महाणवद्याां णनिामध्ये तदाचरेत्। 
णवष्ट्िोभगवनयुततेन इन्द्राणद णदक् पालकाः। 
रुदे्र भैरवमूर्मतः स्यात् चण्डीरृ्हे च भैरवी  २५७  
 
अि मुख्यां प्रवक्ष्याणम िक्ततरृ्हाथगमुत्तमम्। 
महाणवद्याणदयांिाणि यदनुसारणवग्रहः २५८  
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देिभेदे [यथािासे्त्र] देिरुच्या अनथग रृ्ह उत्तमे। 
स्थापयेच्च महाणवद्याां र्ौयाणददिमातृकाः  २५९  
 
श्रृिु चाि महायांिां मुर्मत्तन्यासां णवचक्षि। 
एकस्य यांिभारे्न कारयेत् सकलानणप २६०  
 

िक्ततयांिम् –– 
कृते णनिारृ्हे ति णिलाां नीत्वा णवधानतः। 
कुयात् एतन् महायांिां णवणवधिक्तत्तमूर्मत्तणभः  २६१  
 
नार्म्ना कात्याणयनी िुली उग्रा चांडा णवभीणषिी। 
नव दुर्ास्ततो घोराः कुयात् यांिान्तरे तथा २६२  
 
चतुरस्रः समिैव णवषमस्थानभेदतः। 
नीत्वा भार्ां ततः कृत्वा ततः छेदः णिधा कृत २६३  
 
ऊध्वे प्रस्थे तथा छेदां समभारे्न छेदयेत। 
अन्ते कोिच्छेद भारे् छेदयेत् चतुरावणध २६४  
 
छेदणबन्दुां तथा मध्ये मध्यणबन्दुसमाणश्रते। 
मध्यस्थदेघ्ये छेदस्तु णद्वतीयप्रस्थस्पिगकः २६५  
 
क्रमद्वये प्रणतरेिा छेदाणद रोधयेत् पुनः। 
वामदणक्षिकोिस्तु णनर्म्ने ऊध्वे तथैव च २६६  
 
प्रणतरेिाां समारभ्य कृत्वा भार्ां पृथक् पृथक। 
अन्ते णनर्म्नच्छेदणबन्दुां मध्यप्रस्थस्थलावणध २६७  
 
ऊध्वे दत्वा न्यसेच्चाणप वृत्ताधं णद्वतीयादणप। 
ऊध्वे च णनर्म्नदेिे च णिकोिञ्च चतुष्टयम २६८  
 
अधग णिकोिमध्येन दिमातृर्िास्तथा। 
तदूध्वे तोरिाधे च अधगवृत्तां च मध्यमे २६९  
 
ऊध्वगणिकोिमध्यस्थे कुयात् िीषगमलां कृतम्। 
णद्वतीयणबन्दुां यावत्त ुर्लदेिन्तु मांडयेत् २७०  
 
तृतीयमध्यणबन्दुि नाणभस्थानां तदुच्यते। 
ति तु स्थापयेदांणघ्रमधोभारे् कृते सदा २७१  
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तदनु सारतस्ति तृतीयप्रस्थसणन्नधौ। 
कुयात् रेिाद्वयां दीघे णवग्रहां बाहुसांकुलम् २७२  
 
चतुबाहुः क्वणचद वा स्याद दिबाहुसमक्न्वतः। 
णद्वभुजोऽष्टः भुजः क्वाणप कारयेद णवग्रहां सुधीः २७३  
 
यथा बाहुस्तथा रु्िाः हृदयस्कन्धसणन्नभम्। 
दण्डः पणल्लः तथा ऊध्वे वृत्तरेिासमाणश्रता २७४  
 
यथा ध्यानां तथा मूर्मतः यदुततां िास्त्रसर्म्मतम। 
णवकलो णवग्रहो नष्टः णवघ्नः ति तु जायते २७५  
 
श्रृि चाि प्रवक्ष्याणम णनर्म्नभार्स्य णनिगयम्। 
आसनां णवणवधां चैव कारयेत् छेदसणन्नधौ २७६  
 
णवना छेदां नैव कुयादांणघ्रदेिां कदाचन। 
एते तु यांिभेदाः स्युः र्ौयाणदरुपभेदतः २७७  
 
दांडायमानमूर्मत्तसु पादन्यासक्रमां श्रृिु। 
एकपादस्तदा दैघ्ये णकणञ्चणत्तयगक् तथापरः २७८  
 
एकपादो मध्यभारे् करिीयो यथाणवणध। 
अन्ये च कुणिलाः पादा नानाभांर्ीसमाणश्रताः २७९  
 
करिीयौ तथा पादौ छेद रु्िाक्न्वतेऽणधके। 
आसनावणध मूर्मत्तञ्च कारयेत् कमलोत्तम २८०  
 
उपवेणितरुपाथं कुयात् पीठां मनोरमम। 
णनर्म्ने च वाहनां कुयात् यदू्रपा देवता भवेत् २८१  
 
वाहनरूपमूर्मत्तस्तु मध्यरेिावलर्म्बने। 
णकरीिां कुां डलां  हारां कुयात् चारु सुिोणभतम् २८२  
 
वस्त्रां च भूषिां चैव अर्म्लाने सूणचकमगणि। 
एताां कुयात् तथा मूणत्त ंप्रासादस्यानुरूणपिीम् २८३  
 

वल्लणभभेदा:–– 
लता पुष्ट्पोपणर युतता वल्लभ्याणद यथा महत्। 
िृिु वल्लणभभेदाांि नानाकारान् यथान्तरे २८४  
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केन रूपेि तद यांिम् करिीयां सुिप्रदम। 
लता कुणञ्चता¹ हांसा²च वत्तुगला³ आर्मा⁴ तथा २८५  
 
रणतकेरा⁵ सरु्र्म्फा⁶ च कुणिला⁷ समभाणर्का⁸ । 
पल्लवा⁹ कणलयुतत्ता¹⁰ सा मेघा¹¹ एकादि स्मृताः २८६  
 
एकैके तु क्रमे यन्िां वक्ष्याणम पृथर्ाकृणतम्। 
कतगव्यां तु तथा णिल्पी यन्िानुसारमाचरेत् २८७  
 

कुणञ्चता–– 
श्रृण्वि तु लताभेदान् रु्िच्छेदाांस्तथैव च। 
दांडाकारे समके्षिे ह्यथवा पणट्टसणन्नधौ  २८८  
 
लताां कुयाच्च तत्स्थाने न कुयात् णतयगर्ाकृणतम्। 
आदे्य पाषािर्ािे च रेिाां कृत्वा च दैघ्यगतः २८९  
 
लर्म्बाकारे तथा प्रस्थे तदन्ते पििोदनम। 
युग्माकारे च पिाणि कुणिलवृन्तकक्ल्पतम् २९०  
 
कुणञ्चता वल्लभीभेदा दिगकानन्दवधगकाः। 
प्रणतपिागे्र वृन्तञ्च अपराधे दलाणन च २९१  
 
सा लता कुणञ्चता श्रेष्ठा णभणत्तदेिानुसारतः। 
श्रृिु हांसलताणदव्या श्रेष्ठा वसन्तचाणरिी २९२  
 
कणठनप्रस्तरे सुक्ष्मे हांसाकृणतमथाचरेत्। 
कारयेद णदव्यहांसां च पुच्छां पिाकृकत सदा २९३  
 
चतुरसे्र णवषमके्षिे हांसाङ्गमूध्वगमण्डले। 
कारयेत् पिभूषाञ्च हांसा इणत च सोच्यत २९४  
 
पक्षािाां पृष्ठदेिे च कुणिला िीषगर्ाणमनी। 
लतापिसमां कुयात् णिरोध्वं कण्ठमेव च २९५  
 

वतुगला–– 
णनयमानुर्तश्छेदे, श्रृिु वत्तुगललक्षिम। 
प्रणत समाकृणतः के्षिे वृत्तच्छेदञ्च वत्तुगलम्  २९६  
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वृत्तरेिान्वये वृन्तां मध्यदेिे दलाणन च। 
प्रणतकोिे तथा कुयात् कणलकाां छेदरूणपिीम् २९७  
 
एवां वल्ली सदा श्रेष्ठा वत्तुगला श्रीणवमक्ण्डता। 
लर्म्बके्षिे सदा श्रेष्ठां जांघाकमग मनोहरम् २९८  
 

आर्मा–– 
चतुरस्रसमाकारमादे्य के्षिे समाचरेत्। 
वत्तुगलैकमथान्यञ्च समके्षिे यथाणवणध २९९  
 
ऊध्वगके्षिे तथा पिां सषगपपिवत् सदा। 
नवाांकुरसमां पिां आर्मा जाांघमांडना ३००  
 

रणतकेरा–– 
अधे च णवषमा वरे् ऊध्वगर्ा णििरां प्रणत। 
प्रणतभूणमतले ऊध्वे णद्ववृत्तां णक्रयते तथा ३०१  
प्रणतप्रस्थतले वामे दणक्षिोध्वे वृत्तां तथा  ३०१  
 
प्रथमां वृत्तमारभ्य लर्म्बके्षिे यथाणवणध। 
तणन्नर्म्नवर्मतणन पीठे ऊध्वे च णवपुला भवेत् ३०२  
 
दीघाकारे तथा पिकक्ल्पते वृत्तचुक्र्म्बते। 
णनर्म्ने के्षिर्तां पिां कुणिलां  चाग्रभार्तः ३०३  
तले च कुणञ्चताकारां ऊध्वे णवष्ट्फाणरताकृणत  ३०३  
 
णिधा वा पांच वा छेदा जायन्ते पांचधा। 
रणतकेरा लता श्रेष्ठा जाांघे वा णभणत्तमण्डने ३०४  
 

रु्र्म्फना–– 
वत्तुगला समभारे्न मध्यदेिे च रु्र्म्फकम्। 
रु्र्म्फमध्ये तथा के्षिे वानरी िूकरी तथा  ३०५  
 
व्याघ्रकसहर्जाांिैव पिुपणक्षमृर्ाणदकान्। 
कारयेत् णनपुिां णिल्पी रु्र्म्फोद्र्मनपे्रणक्षिी ३०६  
 
एवां सुरु्र्म्फभेदाि कणलका पििोणभनी। 
प्रस्थाकारे तथा के्षिे प्रस्थे च णवषमाकृतौ ३०७  
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कुणिला–– 
कुां भके्षिे यथा नालां  वक्राकारे सुलक्र्म्बतम् [सपगमार्ाकृणतः]। 
तदा कुणिलरेिायाां करिीयां मनोहरम् ३०८  
नालोभयणदणि कुयाच्च पिाणद सुमनोहरम्  ३०८  
 
मध्ये पिां तथा पुष्ट्पां कणलकाणद सुिोणभतम्। 
कुणञ्चचा वत्तुगला णमश्रा समभारे् समन्वय ३०९  
 

समभाणर्का–– 
समभाणर्का तु सा ख्याता जाांघे णभत्तौ मनोहरा। 
सांकीिगके्षिप्रस्थे च वृणिकपादवत्तथा ३१०  
 

पल्लवा–– 
वसन्तपणट्टदेिे च नवपिाकृकत चरेत्। 
नालहीना च सा बल्ली पद्मपीठान्तरार्ता ३११  
 
पल्लवा बल्लभी श्रेष्ठा णिल  पिास्त्रानुसारतः। 

कणलकायुतता–– 
तथा समप्रस्थके्षिे चतुरस्त्रसमस्थल ३१२  
 
कणलकासणहतां नालां  एकस्याां णदणि कारयेत्। 
पिां णविोणभतां ति कणलकाः समपल्लवाः ३१३  
 
एषा ख्याता तथा नार्म्ना कणलयुतता मनोहरा। 
प्रस्थाकारे तथा के्षिां णनयगक् च समभार्तः ३१४  
 
ऊध्वानुलक्र्म्बताां रेिाां पल्लवाकृणतवच्चरेत। 
केवलां  चोध्वगभारे् तु कुणञ्चताः पल्लवास्तथा ३१५  
 
मेघाकृणतः सदा चाग्रां वसन्ते चाणतिोणभतम्। 
एते तु वल्लीभेदाः स्युनानालां कृणतकमगणि ३१६  
 
श्रृिु पुष्ट्पाकृणत णदव्याां चतुभेदैस्तु भाणवताम्। 
रांणर्िी चातुकी चैव पांकजां चोत्पलां  तथा ३१७  
 
चतुभेदाणन पुष्ट्पाणि रचयेत् पणट्टकमगणि। 
द्वार तोरिे मध्ये वा णनिाभारे् मनोरमे ३१८  
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कुयात्पुष्ट्पावकल रर्म्याां णवणधपूवं णवचक्षिः। 
पणट्टके्षिे समे पीठे चतुरस्राकृणतस्थले ३१९  

रांर्िी–– 
मध्यदेिे कर्मिका च वत्तुगलाकारकेसरा। 
चतुर्मदणि कृते छेदे तदन्ते दन्तिोदनम् ३२०  
 
रांणर्िी पुष्ट्पतुल्ये च करिीया सुयत्नतः। 
एतत् [स्थूल] पट्ट््ाकृणतके्षिे णवषमाकृणतछेदने ३२१  
 

चातुणक:–– 
तत्के्षिप्रणतभारे् च मध्यभारे् च कर्मिकाम्। 
कोिवर्ाकृणतके्षिे णवषमबाहुां च कारयेत् ३२२  
 
नेिाकारां वर्गके्षिां ति भूणमस्तु जायत। 
णनर्म्ने चोध्वे णिकोिां च रु्िमाला तथोपणर ३२३  
 
णद्वरु्िाः सवगरेिाि प्रणतकोिावलर्म्बने। 
एवां चातुणकमाला सा सवानन्दप्रदाणयनी ३२४  
 

पङ्कजा–– 
क्षीिे वा व्यापके के्षिे वर्ाकारां समान्वये। 
मध्ये तु कर्मिका णदव्या तत्केन्दे्र वत्तुगलोत्तमा ३२५  
 
कणिका समभारे्न पांचधा वाष्टधा भवेत्। 
दिारां द्वादिारञ्च कमलमाला प्रकययते ३२६  
 

दलाणन वृत्तमध्यम। 
नानाणवधां तथा पिां िल्याकारे क्वणचत् तथा। 
केनणचत् णिल्पिासे्त्रि बहुधा कमलां  चरेत् ३२७  
 

उत्पला–– 
पूवगभूणमसमाकारे मध्ये कुयाच्च कर्मिकाम्। 
तदूध्वे समभारे्न वृत्तां ि कायं यथेच्छया ३२८  

िय। 
 
सवगवृत्तान्तरस्थाने कु्षद्राकारे मनोहरे। 
िोदयेत् दलभारे्न णवणचिे क्रमवर्मधतम् ३२९  
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ऊध्वगणिकोिभूमौ च कणिः पिाकृणतः सदा। 
कतगव्या पुक्ष्ट्पका णदव्या उत्पला सा णवचक्षिैः ३३०  
 
अक्स्मन् क्रमे अलांकारैः मण्डयेत् सवगसांणधषु। 
णवनालांकारन्यासेन कीर्मत्तजायेत मध्यमा  ३३१  
 
सवांङ रे् भूषिैयुगतते कीर्मत्तजायेत चोत्तमा। 
प्रासादो भूषिैहीनोऽधमो जायेत णनियम ३३२  
 
केवलां  णिल्पभेदेन मांडपे पोिले तथा। 
उत्तमां कययते रे्हां णिल्पिास्त्रानुसारतः ३३३  
 

रृ्हाणदभार्णनिगयः–– 
श्रृिु चाि प्रवक्ष्याणम रृ्हाणदभार्णनिगयम्। 

*पाशे्व पृष्ठे णविेषतः। 
अनथगपाश्वगदेिे च यत् के्षिां पाश्वगयोस्तथा ३३४  
 
श्रृिु तिाद्धगके्षिां च रृ्हे स्तांभाकृणतस्तथा । 
िृिु स्थलसीमा के्षिां रृ्हस्तर्म्भाकृणतभगवेत्। 
समाधगपणरमािे च कोिकां  तुल्यप्रस्थतः ३३५  
 
भाणजतां पक्षभारे्न अधैकणनणिते स्थले। 
अनुराहस्तु कतगव्यः प्रासादे मांडलोत्तमः ३३६  
 
तत्िान्द्यन्ते तथा स्थानां राहपार्ः स कययत। 
अनुराहेि यद उच्चां पञ्चधा तद णवभाजयेत् ३३७  
 
लर्म्बाकारे तथा दैध्ये मध्येन मध्यमाियः। 
जाांधकमग प्रणसद्धां तत्पाश्वे णद्वरु्ििोणभते ३३८  
 
जाघमध्याांियुग्मेन पांचकमग तलद्वये। 
पूवानुसारतो भार्ां कुयात् णिल्पी न सांियः ३३९  
 
ऊध्वाधगभार्णनकिे सांकीिे पादकुां भकम्। 
ककि वसन्तां तद रर्म्ये कारयेत् पणट्टकोपणर ३४०  
 
ऊध्वगभारे् तथा मध्ये लर्म्बाकारे च पणट्टका। 
जाांघणिभारै्कभारे् पणट्टकामूध्वगमांडले  ३४१  
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पट्ट््ािोभयपाश्वेि भारकेन्द्राणधपान् र्िान्। 
कारयेदुभयके्षिे णवपरीतमुिाकृतीन ३४२  
 
एतस्योभयपाश्वे तु भारभैरविोदनम। 

भारकेन्द्राणधपणनिगयः–– 
श्रृिुश्व भैरवां मुख्यां णिल्पकमगणि चोत्तमम्। 
नानाभेदैः स प्रणसद्धः भाररक्षाथगदैवतम् ३४३  
 
युर्लां  वा एकमािां वा मानवाकृणतभैरवः। 
अथवा कसहरूपेि अथवा णवरलाकृणतः ३४४  
 
णवपरीताकृणतः क्वाणप तथा कोतूहलप्रदः। 
एते तु पांचभेदाः स्युः िास्त्रलक्षिसर्म्मताः ३४५  
 
यथा भारः करे न्यस्तः तथा मूणतं तु न्यासयेत्। 
भारवहनकिी सा मूर्मतभारस्य वाणहका। 
पटे्टरुभयपाश्वे च कुकु्किासनधाणरिी ३४६  
 

युर्ला–– 
ऊध्वे करद्वयां न्यस्तां रक्षाकारे दृढां यथा। 
ऊध्वे करद्वयां स्थाप्यां यथा उत्तोणलतावृते। 
प्रस्तरे कल्पयेच्छेदां कोिादणप कोिादये ३४७  
 
ऊध्वेणिकोिभारे् तु कारयेन् मस्तकां  तथा। 
उदरां मध्यभारे् च बालकाकृणतनाांणघ्रिा ३४८  
 
करद्वयां चोध्वगभारे् पल्लीबाहुसमक्न्वतम्। 
एतयोयुगर्लां  श्रेष्ठां भाररक्षाथगमुत्तमम् ३४९  
 
श्रृिुष्ट्वाधममारे् तु एका मूर्मतर्मवधीयते। 
मध्यपाषािर्ािे च छेदरेिा णवधानतः  ३५०  
 
छेदकबदुां समाक्रर्म्य ऊध्वगरेिा तथैव च। 
दणक्षिपाश्वगके्षिे च कुयात् लपनमुत्तमम् ३५१  
 
कणिदेिे णनर्म्नबाहुमाक्रर्म्य मध्यभार्कम्। 
वीरासनक्स्थताां मूर्मतमुडीयीयमानवत्तथा ३५२  
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दणक्षिबाहुदेिे च पाददेिां सुिोभनम्। 
बामबाहुरु्ल्फदेिे दण्डाया ऊध्वगमण्डले ३५३  
 
न्यासेदुत्तम एकस्य र्ांधवा कुणञ्चता णिरः। 
श्रृिु कसहाकृणतः मूर्मतः भारनार्म्ना प्रकीर्मतता ३५४  
 

कसह:–– 
पणट्टस्थाने कसहमुिां यथा च वज्रमस्तक। 
पणट्टमध्ये तथा लर्म्बः करिीयः णिधाकृणतः ३५५  
 
पाश्वे कोिाकृकत रेिाां णद्वरु्िाां पणट्टसणन्नधौ। 
कारयेत् पणट्टस्थानेन कसहके्षिां तदुच्यत ३५६  
 
कक्ल्पते मांडले कसहां कुयात् लर्म्बाकृतौ सदा। 
अधोदेिे च कसहस्य रौद्रमूर्मतर्मवधीयते ३५७  
 
कारयेत् स्तर्म्भबन्धे तु णिल्पिास्त्रानुसारतः। 
पूवाकारे कृते के्षिे पाश्वे च णिभुजाकृतौ [णवपरीताकृणतम्] ३५८  
 

णबराला–– 
मांडलां  कल्पयेत् ति णवराजन्यासमुत्तमम् [णवराल हणरमस्तकम्]। 
िोभने कर्मिका णनर्म्ने सक्न्ध [िान्दी] देिान्तरे तथा ३५९  
 
णवराजभार एतेषाां रृ्हान्तर्गतदेणिकः ३६०  
एषा कक्ल्पतरेिायाां नानाकारे कुतूहले। 
 

कौतूहल:–– 
र्जमस्तकसांयुतते िरीरां कसहवत्तथा। 
कुिणचत् [नरणिर] मृर्िीष ेश्रृांर्ां िादूगलिोणभतम् ३६१  
 
एष कौतूहलो बन्धो नानाभेदः स जायते। 
नानालांकारसांयुततां प्रासादां मांडयेत् सुधीः ३६२  
 
पूवाध्याये यथा चोततः मुििालाङ र्णनिगयः। 
वेढ़कान्ते तथा िान्दी िान्दीपाश्वे रृ्हन्तथा  ३६३  
 
राहस्य चोभयोः पाश्वे [अनुराहोत्तरे] िान्दीणवश्राक्न्तमण्डलम्। 
अन्ते र्वाक्षणनमािां पाश्वगस्थाने यथास्थलम ३६४  
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र्वाक्षणनमािणवणध:–– 
पाश्वगद्वये र्वाक्षस्य णनमािकौिलां  श्रृिु। 
र्वाक्षाथं यथा स्थानां पूवगलोकोके णवणनणितम् ३६५  
 
तत् स्थानां समभारे्न पांचभारे्षु भाणजतम। 
समभारे् तथा प्रस्थे चतुधा णिरु्िाक्न्वत ३६६  
 
पाश्वगद्वये समभारे् मध्यमा ियसांणधषु। 
प्रणतभारे् स्तर्म्भरूपेि छेदयेत् समभार्तः ३६७  
 
प्रणतकक्ल्पतदैघ्येि णद्वरु्िीकृतकक्ल्पतम्। 
तत् स्थाने अलसाबन्धः णवश्राक्न्तर्भगकान्तर ३६८  
 
अलसाबन्धनस्थाने नारीबन्धः स उच्यते। 
णनर्म्नदेिे तदाकारे लर्म्बभारे् णवधानतः  ३६९  
 
पांचकमग णनर्म्नदेिे कुणञ्चते कारयेत् सुधीः। 
ऊध्वेऽधगसमभारे् च तदाकारे कृतां तथा  ३७०  
 
कुणञ्चतोध्वे कणिभार्ः प्रधानकुर्म्भपादयोः। 
तदूध्वे पणट्टका दीघे यथा प्रस्थे र्वाणक्षका ३७१  
 
लताकारे पीठन्यासे िोदयेत् णद्वणवधां तथा। 
लतापीठद्वयोमगध्ये लताणििरवर्मत्तनी ३७२  
 
पीठश्रेष्ठास्तथा मुख्या मुििालाङ र्णनिगये। 
तदूध्वे मध्यमा के्षिां कारयेन् मांडनां तथा  ३७३  
 
नानाणवधकृतस्थानां मांडयेत् चतुरस्ररे्। 
णवद्यादानां च मुख्यां णह चतुरङ र्बलाणदणभः  ३७४  
 
कारयेन् नृपबन्धस्य मण्डले मण्डनावणध। 
श्रृिु तत् स्थानभारे्न यथाणवणध णवधानतः ३७५  
 

णिक्षादानमूर्मत्तयांिम्–– 
करिीया तथा मूर्मत्तः णिक्षादानां तथोत्तमम। 
वर्ाकारसमके्षिे भूणनर्म्ने यांिणवस्तृते ३७६  
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मूणतं णवधानतः कुयात्तदन्ते चोध्वगबन्धना। 
श्रृिु वत्स प्रवक्ष्याणम यांिकक्ल्पतमांडल ३७७  
 
णवषमां चतुरस्रञ्च लर्म्बबािान्वये तथा। 
प्रस्थे चतुरभार्ां तु पांच रे्हे तथैव च ३७८  
 
ऊध्वे चतुथगबाहूनाां पाश्वे णिभुजमाचरेत्। 
णिभुजस्य च द्वौ बाहू तृतीयप्रस्थसणन्नद्धौ ३७९  
 
पुनः षष्ठदीघगरेिा अग्रदेिान्वये तथा। 
तब्दाहोराद्यप्रस्थे च अक्न्तमकोिभाणर्नी ३८०  
 
एवां समानभारे् च णनर्म्ने च पाश्वगमण्डले। 
कोिच्छेदद्वयां ति श्रृिु मूत्त्याणदणनिगयम् ३८१  
 
मध्यणिकोिभूर्म्याां च वामाांरे् पाश्वगमस्तकम। 
हृदयावणध तदू्रपां कोिच्छेदान्वये करः ३८२  
 
अपरां करां तु तद भावे णवपरीतणदिाां र्तम्। 
मध्यणबन्दौ यदा नाणभः कुयादासनमाणश्रतम् ३८३  
 
प्रस्तारिां तथा णदव्ये यावत् प्रस्थणद्वतीयकम्। 
आसनां मध्यके्षिे च णनर्म्ने मूर्मतद्वयां तथा ३८४  
 
णवषमवर्गके्षिे च करिीयाः मीमाांसकाः। 
मध्यणिकोिके्षिे च कतगव्या उपचारकाः ३८५  
 
कारयेत् ति दीपञ्च अथवा पुष्ट्पमाणलकाम। 
ऊध्वे षष्ठलर्म्बरेिाचुक्र्म्बते लपनावणध ३८६  
 
कत्तगव्यां िोदनां णिष्ट्यमूतेनानाप्रकारतः। 
षट्ट्सांख्याः सप्तसांख्याांका अथवा चाष्टसांख्यकाः ३८७  
 
णद्वतीये सर्म्मुिे भारे् प्रथमे ्ानकषगकम्। 
कलानुसारतः कुयात् णिक्ल्प्ानमपेणक्षताम् ३८८  
 
कुयात्तदा सदा श्रेष्ठां णिक्षादानां यथाणवणध। 
समां वा णवषमां के्षिां चतुरस्रसुणनणिते ३७६  
 



 
अनुक्रमणिका 

मूणत्त ंकुयात् तथा के्षिे यावद णभत्तौ तु वांधना। 
श्रृिु वत्स प्रवक्ष्याणम यांिां र्ोप्यां सुणनणितम् ३७७  
 
णवषमां चतुरस्त्रां च वािछेदेन भाजयेत्। 
प्रस्थक्रमे तथा के्षिां, वािरृ्हसमक्न्वते ३७८  
 
ऊध्वे मध्यरु्िाभासे पाश्वं च णिभुजाकृतौ। 
तृतीयप्रस्थयोरे्न योजयेत् कोिवर्गवत् ३७९  
 
पुनः प्रान्ते यथा दैध्यं तदारभ्य रु्िस्तथा। 
योजयेत् तृतीयप्रस्थे उभयां णदर्वलर्म्बने ३८०  
 
एवां समानके्षिे च णनर्म्ने च पाश्वगमण्डले। 
कोिच्छेदद्वयां ति एतणद्ध रु्िमांणदरम् ३८१  
 
मध्यणिकोिदेिे च वामाङ्गपाश्वगदिगने। 
हृदयावणध तदू्रपां कोिच्छेदानुसारतः ३८२  
 
सव्यां करां तथा वामे सांमुिे णवपरीतर्ाः। 
मध्यणबन्दुः यदा नाभौ तणन्नर्म्ने आसनां चरेत् ३८३  
 
आसनां च तथा णदव्ये यावत् प्रस्थणद्वतीयकम्। 
मध्ये अस्यादासनां णनर्म्ने मूर्मत्तः मािवकद्वयोः ३८४  
 
णवषमवर्गके्षिे च करिीया मीमाांसकाः। 
मध्यणिकोिके्षिे च कत्तगव्या उपचारकाः ३८५  
 
िोदयेत् ति दीपां च अथवा पुष्ट्पपेणिकाम्। 
षष्ठी लर्म्बरु्िे ऊध्वे यावन् मूर्मत्तः णिरस्तथा ३८६  
 
तदे्दिे िोदयेत् णिष्ट्यमूतीः नानाणवधाकृतीः। 
र्तुणसन्ध्वथवा अष्ट सदा णवद्यार्मथमांडलम् ३८७  
 
णद्वतीयभार्सांयुतते सांमुिे ्ानकषगकम्। 
िास्त्रानुसारतः कुयात् णिक्ल्प्ानमपेणक्षतम् ३८८  
 
अथवा मण्डलस्थाने चतुरांर्बलाक्न्वतम्। 
नृपकत स्थापयेत् णिल्पी देिरुच्यनुसारतः ३८९  
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र्वाके्ष तु कदाणचत्स्यात् केवलां  र्भगकावणलः। 
र्वाक्षान्ते तथा छेदान् कुयात् स्तर्म्भाकृणतयगथा ३९०  
 
र्वाक्षबांधः स ख्यातः तत्पाश्व ेस्तांभ एव च। 
स्तर्म्भां पूवोततभेदेन कुयान् नार्ाणदिोणभतम्। 
 

अलसाणनिगय:–– 
श्रृिु त्वां कथणयष्ट्याणम अलसाणनिगयां तथा  ३९१  
 
लौणकके कणथतो नारीबन्धः [कन्याबन्धः] णिल्पसमुद्भवः। 
णवना नारीं यथा वासः क्रीडा नारीं णवना यथा ३९२  
 
णवना च ललनाां लोके कीर्मतजायेत णनष्ट्फला। 
र्न्धवगयक्षरक्षाांणस पन्नर्ाः णकन्नरास्तथा ३९३  
 
दिगनात् ति मुह्यक्न्त नार्रीभांणर्मुत्तमाम। 
उत्तमाां रमिीं कुयात् सवालांकारभूणषताम्  ३९४  
 
नानाभांर्ीसमाहारे अलसा सा णवधीयते। 
र्वाके्ष णििरे वाणप मुििालाांर्मण्डने ३९५  
 
नारीबन्ध इणत ख्यातः भदे्र वा णििरे तथा। 
श्रृिु भेदास्तु णवणवधा भावसाधाणरिी तथा [अलसा भांर्ीलक्षिम्] ३९६  
 
भावनुसारतो नाम्रा कन्याबन्धः [िास्त्रसांमतम्] स उच्यते। 
अलसा, तोरिा, मुग्धा, माणननी, डालमाणलका ३९७  
 
पद्मर्ांधा, दपगिा च णवन्यासा ध्यानकर्मषता। 
केतकीभरिा, णदव्या मातृमूर्मत्तः तथैव च ३९८  
 
चामरा, रु्ांठना, मुख्या नत्तगकी, िुकसाणरका। 
नूपुरपाणदका रर्म्या, मदगला चाणतिोभना ३९९  
 
एताः षोडि मुख्याः स्युरलसाबांधभेदतः। 
स्थानभेदे तथा रर्म्यां मर्मतस्थानानुसरतः ४००  
 
करिीया तदाकारे रमिीये सुयत्नतः। 
सवगके्षिर्ते मूलके्षिे लर्म्बाकृतौ धु्रवम् ४०१  
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अलसायांिम्–– 
णवना तु णवषमके्षिां हीनाङ र्ा अलसा सदा। 
लर्म्बाकारर्ते के्षिे मध्ये रेिाणवधानतः ४०२  
 
प्रस्थभावे मध्यबाहुः तत् स्थाने वेदसांख्यकाः। 
वामप्रस्थणबन्दुयुतते बाहुभ्याां णवषमाांिके ४०३  

णवपरीतर्ा। 
 
योजयेदध ऊध्वे च णिकोि णवषमा यथा*। 

प्रस्थाद्धग  योजयेत्तथा। 
पुनः दणक्षिपाश्वे तु अध ऊध्वं च कोिके* ४०४  
 
रेिा तदाकृणतः पाश्वे मध्यप्रस्थसमाणश्रता। 
पाश्वगस्थलां  समारभ्य द्वयकोिावणधस्तथा ४०५  
 
सव्याद्धग णनर्म्नदेिे च मध्यप्रस्थ स्थलावणधः। 
णवषमां णिभुजके्षिां दणक्षिपाश्वगदेितः। 
एतान्यलसायांिाणि सवगकन्याथगमुत्तमम् ४०६  
 

अलसा–– 
मध्यरेिा वामभारे् मस्तकां  कल्पयेत्तथा। 
वेदभारे् वक्षदेिः प्रस्थभारे् सुयत्नतः ४०७  
 
ऊध्वगमध्ये यथाबाहुः मस्तकोध्वे करः क्स्थतः। 
मध्यणबन्दुां समारुह्य नाणभः वामे कणिस्तथा ४०८  
 
मध्यणबन्दुां समारभ्य दणक्षिाांकघ्र च वक्रतः। 
वामाांकघ्र बाहुयुततेन लर्म्बाकारे मनोहर ४०९  
 
छक्न्दता स्पक्न्दता ख्याता णद्वणवधा अलसा मता। 

 
तोरिा–– 

तोरिा चैव यांिे च केवलां  दणक्षिे करे ४१०  
 
बाहुः बाहुां समालर्म्ब्य पुनः णिभुजमाणश्रते। 
तोरिा स्पक्न्दतामुद्राधाणरिी सुमनोहरा ४११  
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

मुग्धा–– 
हस्ते नार्णिरा मुद्रा मुिां सर्म्मुिके्षिर्म। 
नार्मुद्रासमा दके्ष वामबाहुसमक्न्वत ४१२  
 
णिभुजबाहुमालर्म्ब्य कणिदेिे व्यवक्स्थत। 
पादद्वयां तथा सव्ये स्पक्न्दता णतयगर्ाकृणतः ४१३  
 
एषा मुग्धावती नारी नानलांकारभूणषता। 
 

माणननी–– 
अन्तभारे् णिरोदेिः वामभारे्न वणक्रतः ४१४  
 
पुनः िीष ेछेदरेिा कक्ल्पता दणक्षिे भुजे। 
णिरोध्वे दणक्षिा पणल्लः [वामे अधर एव च] मानमुद्रा तु कययते ४१५  
 
दांडाकारे वामपादः दणक्षिः कुणञ्चताकृणतः। 
पाददांडः सर्म्मुिे च णभणत्तदेिावलक्र्म्बतः ४१६  
 
आलर्म्बां काञ्चला णदव्यां सुरर्म्यां केिबन्धनम। 
अधोन्मीणलतनेिाभ्यामधरे लास्यभावना ४१७  
 
एषा णह माणननी कन्या णिल्पिास्त्रानुसारतः। 

 
डालमाणलका–– 

णिच्छेदणनर्म्ने णिरणस पाश्वगदृश्या मनोरमा ४१८  
 
तदूध्वे दणक्षिे दांडां डालानुसाणरिी तथा। 
दणक्षिणिभुजो बाहुः दणक्षिां भुजमाणश्रतः ४१९  
 
कट्टयधू्वे पाश्वगमध्ये च नाणभमध्यस्थलाक्न्वतम्। 
णकणञ्चणन्नर्म्ने वामबाहुः दांडरेिाकृतौ तथा ४२०  
 
डालाग्रस्पर्मििी मुद्रा वामदेिे सुिोभने। 
सव्यपादस्तु तत्प्रस्थे वामबाव्हलक्र्म्बनी ४२१  
 
वामणिभुजरेिायाां जायते दांडदणक्षिे। 
वामपादस्तथा दके्ष दांडाकारे मनोहरे ४२२  
 
दणक्षिणिभुजो बाहुः लक्र्म्बनी डालमाणलका। 
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पद्मर्ांधा–– 
वामावता सदा रर्म्या वामपाश्वेऽणधकां  तथा ४२३  
 
णिरो वपुस्तथा पादौ मुख्यतो भांणर्रुत्तमा। 
णिरःस्थाने तथा िीष ेहृदयां तृतीयावणध  ४२४  
 
वामबाहुस्तथा पाशे्व दांडबाहुसमन्वये। 
अर्म्लानपांकजां ति िोभनां वामपल्लवे ४२५  
 
सव्यहस्तस्तथा णनर्म्ने लर्म्बाकारे कणिस्थले। 
णकणञ्चत् णतयगक् दक्षपादो णनर्म्नाांिे र्व्हरां प्रणत [णभणत्तमाणश्रते]  ४२६  
 
दांडाकारस्तथा वामणिभुजा बाहुलक्र्म्बनी। 
दणक्षिस्कन्धदेिे च केिरु्च्छां सुिोभनम  ४२७  
 
पद्मर्न्धणप्रया सा तु पद्मर्ांधेणत णवश्रुता। 
 

दपगिा–– 
वाम [कर] णिभुज रेिोध्वे मस्तकोपणर िोणभतम्। 
पल्ली णिरःकेिदेिे न्याणसतां सर्म्मुिां प्रणत ४२८  
 
दणक्षिावनता दृणष्टः रेिामध्ये च दणक्षिे। 
बाहुणनर्म्नर्ता णदव्या मध्यिण्डणिकोिर् ४२९  
 
दपगिां धाणरतां रर्म्यां जनस्यानन्दकाणरिी। 
वक्षोऽग्रद्वयवामे च मध्यरेिासमाणश्रता  ४३०  
 
दणक्षिां पादमारभ्य वामणनर्म्नकोिावणधम्। 
पुनः वामे तथा जानुः समाने णिभुजान्वये  ४३१  
 
मध्यरेिातले रर्म्ये णकणञ्चद वके्र च दणक्षिे। 
कणिवस्त्रपरीधानां रमिीया तदाकृणतः ४३२  
 
एता दपगिभेदाि कन्या रर्म्याः सुिोभनाः। 
नानाभेदे तथा स्थाप्यां दपगिां मुिसर्म्मुिे ४३३  
 

णवन्यासा–– 
वामाांर्ी दणक्षिे भांर्ी पाश्वगमुिसुिोभना। 
मस्तकप्रान्तदेिे च बाहुभ्याां स्कन्धसणन्नधौ ४३४  



 
अनुक्रमणिका 

वामबाहुस्तथा वामे णिभुजे बाहुसणन्नधौ। 
मध्यरेिान्यये प्रस्थे भुजदांडि सर्म्मुिे ४३५  
 
अपरबाहुस्तु तदू्रपे पणल्लन्यासः स उत्तमः [कर कच्छणपकाकृणतः]। 
मध्यणबन्दुां समारभ्य वामपादि दांडवत् ४३६  
 
स णवन्दुपाश्वे देिेन दणक्षिणिभुजावणध। 
दणक्षिजानु तु तणन्नर्म्ने दांडप्रान्तावकध चरेत ४३७  
 
पादाग्रपाश्वगदेिे च दणक्षिे णिभुजावणध। 
जपन्याससमा मुद्रा णवन्यासा ध्यानकर्मषिी। 
णदव्यवैगरैि सांयुतता कणिदेिे सुिोभना ४३८  
 

केतकीभरिा–– 
वामदेिे णिरिैव वक्षःकणिकरादयः। 
वक्षो मध्यस्थलव्याणप मध्येरेिान्तरे तथा ४३९  
 
दणक्षिणिभुजरेिालक्र्म्बनी दणक्षिे भुजे। 
छेदणबन्दुां समारभ्य दांडमध्यरु्िाक्न्वतम् ४४०  
 
पल्ली तद्वामपाशे्व च मस्तकोपणर िोणभता। 
करे च केतकीपिां केतकीभरिा िुभा ४४१  
 
वामपाश्वे कुणञ्चता च कणिभारस्वरूणपिी। 
तदूध्वे करदेिे च स्थाप्यां पुष्ट्पां सुिोभनम् ४४२  
 
कणिस्तथोदरां पूिं वामदेिे मनोहरे। 
णिभुजबाहुणनर्म्नाांिे वामपादां सुलक्षिम ४४३  
 
दणक्षिणनर्म्नकोिान्ते पादरेिा णह जायत। 
दणक्षिजानुतो णनर्म्ने णिभुजकोिसर्म्मुिे ४४४  
 
तणन्नर्म्ने िोणभतो दांडो दणक्षिच्छन्दपादवत्। 
 

मातृमूर्मत:–– 
िृिुष्ट्वानन्तरां णदव्यां मातृमूतेि णनिगयम् ४४५  
 
यथास्थाने क्स्थतां िीषं मध्यरेिासमक्न्वतम्। 
िरीरमणिलां  णदव्यां िीषं िृिु देहाांर्णनिगयम् ४४६  
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वामबाहुस्तथा वामे वामणिभुजसणन्नधौ। 
आरभ्य च्छेदरेिान्ते तदन्ते भुजदांडयोः ४४७  
 
तन्मध्ये बालमूर्मत्तञ्च वामणिकोिसणन्नधौ। 
मुकमारभ्य पादान्तमध्यरेिासमाणश्रतम् ४४८  

णपणचण्डतनुमुत्तमम्। 
 
दणक्षिस्कन्धमालर्म्ब्य जानुदेिान्तरक्स्थते। 
दणक्षिकरणवन्यासः साधारिपदद्वयम् ४४९  
 
एषा मातृसमा मूर्मत्तः बालकाणदसुिोणभता। 
ककणचत् सव्यानुर्ः पादः वामि दणक्षिस्तथा। 
सौर्म्याकारां तथा कुयात् साधारिपदद्वयम्। 

 
चामरा–– 

श्रृिुष्ट्वान्यतमान् भेदान् चामरा देवसेणवका ४५०  
 
मातृमूर्मत्तसमाकारे तद भावे चाांणघ्रयुग्मयोः। 
तथा स्थाने तदाकारे ऊध्वे [िीषगदेिे] केवलमन्यथा ४५१  
 
मुिां दणक्षिावक्रां  च दक्षबाहुणस्त्रकोिके। 
भुजदांडसमाकारे हृदयञ्च णविोभयेत् ४५२  
 
वामबाहुस्तु णनर्म्नाांिे वामे च णिभुजान्तर। 
भुजदांडसर्म्मुिे च वस्त्रालांकारधाणरिी ४५३  
 
चामरां वामहस्ते च वामस्कन्धोपणरक्स्थते। 
चामरा णवग्रहे सौर्म्या देवतानन्दवर्मधनी ४५४  
 

रु्ांठना–– 
रु्ांठना रु्ण्ठनवती रमिी [अवरु्ण्ठ] पृष्ठदर्मिका। 
णिभांर्प्रस्थभारे्न मस्तकां  समभावतः ४५५  
 
कणिमध्यरेिामध्ये मध्यणबन्दुसमाणश्रता। 
वामा भुजा सर्म्मुिे च अधरां तलमाणश्रता ४५६  
 
दणक्षिभुजो तत्पाश्वे णिकोि [णिकोिोध्वे] बाहुसणन्नधौ। 
ऊध्वगदेिे णिरिैव रु्ांठना अवरु्ांठना ४५७  
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पूिगपृष्ठाकृणतबाला वीरासनमणधणष्ठता। 
वामे णनर्म्ने बहुलता लताकारे मनोहरे ४५८  
 
वामपादः तथा णनर्म्ने लतारु्िसमक्न्वते। 
णिभुजस्पर्मििी दके्ष वामजानुसमाणश्रता। 
पाददांडां दणक्षिे च मूले रेिाग्रस्पर्मिता ४५९  
 
कदाणचद्धारयेद वस्त्रां पुष्ट्पां वा व्यजनां तथा। 
एषा नारी महाणदव्या रु्ांठना रमिी णप्रया ४६०  
 

नत्तगकी–– 
कन्या सा नत्तगकी णदव्या वक्रा दणक्षिदृणष्टतः। 
यथास्थाने तथा िीषं बाहुभ्याां र्र्नां प्रणत ४६१  
 
छन्दपणल्लयुता चोध्वे मध्यरेिाबलर्म्बने। 
मध्यणबन्दुस्थले नाणभ रुत्कृष्टनृत्यमोणहता ४६२  
 
दणक्षिबाहुणबन्दुां च तत् स्थाने िोभना कणिः। 
वामणनर्म्नकोिभारे् दणक्षिः पाद उत्तमः ४६३  
 
वामाांणघ्रच्छन्दयुततेन पृष्ठे मध्यरु्िाक्न्वत। 
णनर्म्नदेिे कृतन्यासा नत्तगकी निरूणपिी ४६४  
 

िुकसाणरका–– 
वामभारे् णिरिैव णिकोिालक्र्म्बतः करः। 
तत् सर्म्मुिे वामभुजा कुचदेिे सुिोभन ४६५  
 
दणक्षिां णकणञ्चदूध्वे च दणक्षिणिभुजावणध। 
पणक्षिो णवणवधाः कायाः करे च िुकसाणरकाः ४६६  
 
मध्यणबन्दौ तथा नाणभ णतयगक् च चरिद्वयम्। 
वामे दण्डां सुरर्म्यां च णभणत्तदेिे मनोरमे ४६७  
 
तत्पाश्वे दणक्षिां पादां लर्म्बाकारेि दणक्षि। 
एषा कन्या सुणवख्याता णवणदता िुकसाणरका ४६८  
 

नूपुरपाणदका–– 
दकक्षिाांर्ी सदा रर्म्या मध्यरेिान्तरक्स्थता। 
वामणिभुजरेिायाां करे वामे णवलक्र्म्बता ४६९  
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पूवगवद दणक्षिकरे कणलकावरधाणरिी। 
अधोदेिो द्वयोमगध्ये दणक्षिे कुणञ्चते तथा ४७०  
 
दक्षजानुस्तथा णनर्म्ने प्रथमप्रस्थस्पर्मििी। 
पाददांडां तथा कुयात् णतयगक् वामे च पाश्वगक ४७१  
 
वामां करां यदा कुयात् तदा नूपुरमाणलका। 

कराग्रां नूपुराक्न्वते। 
वामाांणघ्रलक्र्म्बतो णनर्म्ने मध्यरेिावलर्म्बने ४७२  
 

मदगला–– 
णकणञ्चत् णतयगक् णिरोदेिे वामरेिान्तरे तथा। 
मध्यरेिान्तरे वक्षः वामबाहुर्मवचक्षिैः ४७३  
 
स्कन्धदेिे च वामाांिे णिभुजबाहुस्पर्मिते। 
तदा रर्म्यो भुजिैव मध्यबाहुसमानतः। 
मध्यबाहुसुरेिायाां मदगलां  णदव्यिोणभतम् ४७४  
 
मध्यबाहुां तदा प्रस्थे णदव्यां िोदेच्च मदगलम्। 
दणक्षिबाहुस्तथा पृष्ठे दणक्षिणिभुजावणध। 
वामपादान्तभार्ः च पादभूकम समाणश्रतः ४७५  
 
दणक्षिपादि तत् स्थाने मध्यरेिान्तवर्मत्तणन। 
एषा णह मदगला श्रेष्ठा उन्मत्ता वादने तथा ४७६  
 
करोभयेन सांयुततस्ताल आनन्ददायकः। 
एताः षोडि कन्याः स्युः णिल्पार्ारणवमक्ण्डताः ४७७  
 
भदे्र रेिे तथा पारे् सवगि जनमोणहनी। 
नानालांकारसांयुततान् कारयेत् रमिीर्िान् ४७८  
 
केयरूहारान् णदव्याांि कुां डले किकाणन च। 
सवगभूषिभूषा्ाां सवगलक्षिसांयुताम ४७९  
 
नारीबन्धः सदा रर्म्यः णििरे च णविेषतः। 
एतेन णवणधना कायं र्वाक्षाणद मनोरमम् ४८०  
 
एवां णवध्यनुसारेि र्वाक्षां मांडयेत् सुधीः। 
करिीया तथा णभणत्तः सवगलक्षिसांयुता। 
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सवाङे्गचान्यकमाणि समाभावने कारयेत्  ४८१  
 

लहराभार्:–– 
अन्ते समान्वये स्थाने णभणत्तदेिान्तरे तथािृिुष्ट्वाि। 
प्रवक्ष्याणम भेदच्छेदाणदणनिगयम् ४८२  
 
र्भगस्थापनकमाणि णवणचिलहराकृणतम्। 
मुििालाां च णभत्तिे वेधञ्च णद्वरु्िीकृतम् ४८३  

ऊध्वगमांडलम्। 
 
णिभार्ां योजयेत् ति आद्यभारे् च पणट्टकाम् 
णिभारे् यः कृतो भार्ः सः स्याच्चवै णद्विांणडतः ४८४  
 
णद्वभार्ीकृत यदूध्वे तक्च्छलािक्ण्डताकृतेः। 
णद्वभार्ो वाडवेधे च अन्तदेिेन दिगयेत्। 

वधगयेत्। 
सा ख्याता लहरी पट्टी प्रथमां लहरी तथा  ४८५  

लहरातलम्। 
 
णिलायाः पणट्टदेिाथं िण्डैकां  सुमनोहरम्। 
आड़ो वा दांडभारै्कः कणथता आद्यवर्मत्तका ४८६  
वेधस्य णद्वरु्िे ऊध्वे भारै्कां  आद्यबांधना ४८६  
 
पणट्टस्थले यथाकारे लतारु्ल्मादयः पुनः। 
नानाकारे बल्लयि कुयाच्च कुसुमावणलम ४८७  
 
ऊध्वगवाड इणत ख्यातः अथवा वास्तुबांधना। 
णिभार्कणथता मुख्या पट्टीपिर्वाक्षकाः ४८८  
 
लौणकके कणथता फेिी वाडान्तलहरीतला। 
तदूध्वे चाधगभारे्न णतयगर्ाकृणतमेघना ४८९  
 
पद्मपिसमां पिां कारयेदुत्तमां सुधीः। 
कूमगपृष्टाकृणतभूगणमः णकणञ्चत् न्यनूावणधस्तथा ४९०  
 
ऊध्वगभार्ि वेधि पणट्टके्षिानुरूपतः। 
पट्ट््ाफेण्या च सांयुततां फलकां  पक्षभाणजतम ४९१  
 
 



 
अनुक्रमणिका 

तत् तदनुसारेि र्वाक्षणभणत्तरुच्यते। 
लर्म्बाकारे तथा प्रस्थे यत् के्षिे सकलेणप च ४९२  

चतुर्मदणि मनोहरे। 
 
प्रस्थच्छेदानुसारेि णद्वभार्ो दैध्यगभावतः। 
एकभार्स्तथा जाणलः लौणकके कणथताणप च ४९३  
 
र्वाणक्षका इणत ख्याता णवश्वकमानुसारतः। 
तत् के्षिां सुक्स्थरे भार् अांणकते पांचधा स्मृता ४९४  
 
कदाणचत् सप्तधा मुख्या दैध्ये प्रस्थे तथैव च। 
तदन्ते िोदनां कायं प्रथमापांक्ततमुख्यतः ४९५  
 
यद्यणप र्ौरहरा आदे्य उपय्युगपणरिोदनम्। 
णद्वतीयपांक्ततरादे्य च करिीया सुपणट्टका ४९६  
 
एतदनुक्रमपातेन कुयात् जालीं मनोरमाम्। 
जालीभार्स्य पाश्वेि भारकेन्द्राणधपार्िाः ४९७  

भारभैरवः। 
 
र्भगदेिैकभारे्न केवलपणट्टमुत्तमाम्। 
णनर्म्नणद्वभार्सांयुतते न्यनूपणट्ट समाचरेत् ४९७  
 
एतेन क्रमभेदेन ऊध्वगणभत्त्यांिणनिगयः। 
णभणत्तकमग इणत ख्यातां वणदष्ट्याणम यथा तथा ४९८  
 
एवां भेदे तथा कमग क्रमभेदे तथा रु्िाः। 
सर्म्प्रवक्ष्याणम सांके्षपाणन्नष्ट्फलां  णिक्ल्पणभर्मवना ४९९  
 
िास्त्रानुसारतः कमग यणद स्यात् सवगसर्म्मतम्। 
णवना प्रत्यक्ष्ानेन जणिला जायते णक्रया ५००  
 
िृिु णिष्ट्यप्रबोधाथं मुििालाि मांडपाः। 
कमगिा केन कत्तगव्याः िाला ऊध्वे तथैव च ५०१  
 
लहराकृणत िाला सा कुणञ्चता कलसावणध। 
प्रथमां लहरा भूणमः कत्तगव्या [णनिगयेत्] सावधानतः ५०२  
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यथाकारस्तथा णभणत्तः ऊध्वे चैव तदा क्रमे। 
णद्वरु्िाकक्ल्पते। 

पांचभारै्कभारे्न वधगयेत् प्रस्तरां तथा ५०३  
 
णवश्वर्ाभा कृता रेिा र्भगदेिे बलाकृतौ। 
अपरभार्सर्म्पने्न प्रस्तरस्य मुिे तथा  ५०४  
सांमुिभार्सांयुतते प्रस्तरो णवस्तृताकृणतः ५०४  
 
तदाकारा तदा णिला वेदभारै्कभाणजता। 
वेधस्तदनुसारेि जायते सर्म्मुिादणप ५०५  
 
एतद भारे् णवणचिे च रु्र्म्फनाकृणतकमगणि। 
राजणक्रयानुबन्धानाां नाम ति तु जायत ५०६  
 
ऊध्वगदेिे रु्ांणडका च णवणचिाकृणत िोदयेत्। 
णनर्म्ने झरावलीमध्ये राजबांधः स कययते ५०६  
 
रा्ाञ्च राजपुिािाां सणचवानाां पुरोधसाम्। 
सवेिाां जनभावेन णचििोदनप्रणक्रया ५०७  

वांधरूपेि। 
 
बलाणधवेणष्टतो राजा सांणर्नीवेणष्टतो णप्रयः। 
सिानुवेणष्टतो मांिी चारानुवेणष्टता सभा ५०८  
 
रथहक्स्ततुरांर्ानाां चतुरांर्बलादयः। 
नानाकारे कृते रर्म्ये राजबन्ध इणत श्रुतः ५०९  
 
क्षीिाकारे चतुःपाश्वे पट्टीं  क्षीिाां तथाचरेत्। 
मध्यदेिे सुरर्म्ये च िोदनां णक्रयते तथा ५१०  
 
यद्यणप िास्त्रणनदेिो मुख्यः प्रासादकमगणि। 
[णिल्पी मनो ा्ं] तथाणप राजबन्धेन कारयेन्मूर्मत्तमुत्तमाम ५११  
 
देिः कालस्तथा पािमेतद ्ानानुसारतः। 
मूर्मत्तः नानाणवधा रर्म्या करिीया मनोरमा ५१२  
 
तदूध्वे समभावेन पातयेत् फलकावलीः। 
राजबन्धसमा णिला णवर्मधतैकसभार्कैः ५१३  
राजबांधे यथा वेधः णिभारै्कां  च वद्धगयेत् ५१३  
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समूहावािभार्ाांि िृिु न्यासणवधानतः। 
पांचमा भार्भार्स्य णद्वभार्सर्म्मुिादणप  ५१४  
णिलाां णवस्ताररूपेि वािभारे्न भाजयेत्। 
भार्द्वयां तथा चापे णिभार्ां सांमुिादणप ५१४  
 
एको भार्ो र्भगदेिे सवगदा लहराकृणतः। 
स्थापनीया णिला सा तु अगे्र णद्ववणलसांयुता ५१५  
 
णनर्म्ने तु मणिबन्धाि ऊध्वे कुां भी तथैव च। 
मणिबन्धच्छेदमालाां वत्तुगलाकारिक्ण्डताम् ५१६  
 
कुां भीदेिे व्यासरूपे पांकजपिां च छेदयेत्। 
अथवा दन्तुणरका च रर्म्यतोरिमाणलका ५१७  
 
एते तु प्रथमा भेदा र्भगदेिाांर्णनिगये। 
तदूध्वे पािपातञ्च प्रथमावरिां तथा ५१८  
 
नीत्वा र्भगप्रस्थभार्ां वािेन [वािरेिेन] भाजयेत् ततः। 
मध्ये भार्द्वयां त्याज्यां अपरः पािणनिगयः ५१९  
 
तत्पािदृढणिलायाां न च नष्टां कीिादणप। 
अकु्षण्िे प्रस्तरे कुयाद्यत्नतः णतय्यगर्ाकृणतम ५२०  
 
तदाकृणतः तदा पाि इषुभेदेन भाणजतः। 
कक्ल्पतो भार् एतेषाां केवलां  धारिाथगकम्  ५२१  
िालानुसारतः पािः वािभेदः स जायते। 
स्थानभेदानुसारेि केवलां  धारिाथगकम्  ५२१  
 
अग्रभार्ो वत्तुगलि सुरर्म्यणतय्यगर्ाकृणतः। 
समां च चतुरस्रञ्च णवषमे वर्गके्षिके ५२२  
 
कोिाथे णवषमणिलाः पाश्वगथे समभाणर्काः। 

णवषमां समम्। 
कुां भीदेिे चाग्रभारे् पािाणन स्थापयेद दृढ़े ५२३  
 
र्भे दृढतमे दत्वा दारुकीलां  तथा धु्रवम्। 
तदन्ते चापके्षिाणि िुिु त्वां सावधानतः ५२४  
तथा रुद्धां च णिलायाां स्थापयेत् क्रमभेदतः ५२४  
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कक्ल्पतभार्िेषस्य चापके्षिे स्थलां  तथा। 
दीघे सुकृत [सुदृढ] णिलायाां लर्म्बाकारे मनोहर ५२५  
 
पणट्टकाां वत्तुगलाकारे कारयेत् णिक्ल्पपुांर्वः। 
वल्लभी वा णपक्च्छले वा अग्रदेिे सुणनमगले ५२६  

मतानुसारतः। 
 
पणट्टके्षिे यथा बाडे वसन्ते चाणतिोभना। 
पृष्टभार्स्तथा दृढां बल्याकारेि रु्ठनम् ५२७  
 
अपरां [अग्रभार्म्] छेदयेत् णिल्पी दन्तुणरका कृते दृढे। 
तद भार्स्थापनां कुयात् पािप्रान्ते दृढे तथा ५२८  
 
अन्यपृष्ट्ष्ठाकृतौ कल्प्या णभन्नाकारे च पातनम्। 
पृष्टदेिः तथा सौर्म्ये पाषािे चोत्तमे कृतः ५२९  
 
पिात् भारे् दन्तुणरका िुकमिाकृणतः णिला। 
पािमारुह्य च णिलाां णनर्म्ने च अवरोधयेत् ५३०  
 
तत्प्रणतभार्साणन्नध्ये चाधगर्भगकिोदनम्। 
तदन्ते वायव्यस्थाने [वायुमारे्] कुर्म्भयायुगर्लां  तथा ५३१  
 
मण्डयेत् णनपुिां णिल्पी वायव्यबन्धमाचरेत्। 
यत् प्रस्थलहरी तस्य चतुभार्स्तु सर्म्बलः ५३२  

लहराके्षिां चतुभारै्कभार्वत्। 
 
अथवा राजबन्धस्य णद्वरु्िव्यासमाचरेत्। 
एतत्स्थानां महाणदव्यां पणढ़नार्म्ना तदुच्यते ५३३  
 
णमथुनकुर्म्भबन्धाि णिल्पिास्त्रानुसारतः। 
णवषमां चतुरस्रां च समभारे्न भाजयेत् ५३४  
 
सर्म्भवणत च या सांख्या तत् सांख्यां णनर्म्नर्भगकम्। 
तत्सांख्यायाः तदाकारे धारिां कारयेद दृढे ५३५  
 
पुष्ट्पाकारे तथा कुर्म्भः अथवा बातसांग्रही । 

जाणलमाचरेत्। 
कुर्म्भाणमथुनबन्धि सवाङ र्ाभरिां तथा ५३६  
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णवनालांकरिां हीनः केवलां  वातसांग्रही। 
वातसांग्रही च स ख्यातः पुष्ट्पपृष्ठाकृतौ सदा ५३७  
 
इष्टदेवानुकूल्येन िोभनां मातृमक्न्दरम्। 
प्रणसद्धः कुर्म्भाणमथुनभेदः श्रेष्ठो न सांियः ५३८  
 
श्रृिु भेदाांि कुां भानाां णमथुनाणदचतुष्टयम्। 
पूिगकुर्म्भः पिगकुर्म्भः कुर्म्भो मकरमाणलकः ५३९  
 
एते च वेदभेदा णह जायन्ते कुां भकमगणि। 
यथाकारे यथाके्षिे णक्रयते तच्च कमगणि ५४०  
 

पूिगकुर्म्भ:–– 
महाकालफलाकारे फलके मध्यमावणध। 
ऊध्वगदेिे णद्वभार्ि णद्ववलीकरिां महत् ५४१  
 
पूिगकुर्म्भ इणत ख्यातः णििरे समुनोहरे। 

पिगकुर्म्भ:–– 
समूहचतुरस्रां च के्षिे मध्यरेिान्वये ५४२  
 
कक्ल्पतमध्यरेिायाां लर्म्बभारे् तिोपणर। 
िोदयेत् प्रथमां छेदां कुर्म्भमध्यान्तभार्योः ५४३  
कक्ल्पतमध्यरेिायाम् र्तुभारे् च दैघ्यगतः। 
िोदयेत् पिछेदां च कुां भमध्ये णविेषतः ५४३  
 
प्रस्थाकारे तथा बािे र्तुभार्णदकक्ल्पतम्। 
प्रथमे कुर्म्भपिी च णद्वतीये पुष्ट्करां तथा ५४४  
 
तृतीये कुर्म्भिीषगञ्च चतुथे क्षीिरूपकम्। 

क्षीिपणट्टका। 
तणन्नर्म्ने कुर्म्भपािञ्च षष्ठे पादस्तथैव च ५४५  
 
मध्यरेिाणश्रता णदव्ये चर्म्पकः कुर्म्भजाकृणतः। 

 
मकरमाणलनी–– 

समे वा णवषमे के्षिे मध्यरेिा समन्वये ५४६  
 
णवपरीतमुिाकारे कारयेन् मकरद्वयम्। 
एवमेतान् कुर्म्भभेदान् स्थापयेत् णिक्ल्पपुङ्गवः ५४७  
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णमथुनबन्धणनिगय:–– 
िृिु णमथुनबन्धाांि कक्स्मन् यांिाणदणनिगयः। 
नाना णमथुनबन्धा णह कामिास्त्रानुसारतः ५४८  
 
मुख्या णह केवलां  केणलनग पातो न च सांर्मः। 
केणलः बहुणवधा िासे्त्र केवलां  क्रीडाभाणवता ५४९  
 
तदू्रपां स्थापयेत् बन्धे भार्ानुसाणरकि प्रणत। 

चापिीला तथाक्रमे 
तदूध्वे लर्म्बभारे् च णनर्म्ने बणल्लद्वयन्तथा ५५०  
 
करिीया तथा रर्म्ये णनर्म्नर्ा कणलकावणलः। 
लौणकके कणथता झारा कणलका लक्र्म्बकाथवा ५५१  
 
तदूध्वे पूवगवत् बन्धे णद्वरु्िाां बणलमाचरेत्। 
अगे्र पिात् तथा के्षिे सांकीिे नृपमांडलम् ५५२  
 
पुनस्तदूध्वगदेिे च णकणञ्चत् कु्षद्राकृतौ सदा। 
कारयेच्चवै तत् स्थाने कुर्म्भीबन्धां यथाक्रमात् ५५३  
 

पािपातनणवणध:–– 
सवान्ते पातयेत् पािां पूवगभार्ानुरासतः। 
केन्द्रर्भग इणत ख्यातां कमग कायं िुभक्षिे ५५४  
 
पािः स बृहदाकारो धाणरिी मुद्रकां  यथा। 
एषा णह मुििालायाः र्भगसांचाणरिी णक्रया ५५५  
 
णछद्रवज्रहीना णिला न च णमश्रििोधनम्। 
घषगयेद रजसा युतता दृढा भवणत सवगदा ५५६  
 
सांके्षपे णिल्पिास्त्रािाां बोधाथं विगयार्म्यहम्। 

सुतत्वतः। 
नानाग्रन्थे नानाभेदाः मात्स्ये चाग्नेय एव च ५५७  
 
िुक्राचायगकृते ग्रांथे णविवकमानुिासने। 
तद्ग्रन्थनीणतभेदेन देिभेदे तथा िुभे ५५८  
 

वािीभेदेन देिभेदे पृथक् सदा। 
कौलाचारेणतिास्त्रां णह साणरिी अनुसाणरिी। 
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कौलाचारमते णिल्पमांिुकार्मसणन्नभम् ५५९  
 
कौलाचारर्तां िास्त्रां वामाचारानुसारतः। 
कौलाचार इणत ख्यातः अांिुकार्मवर्मितः  ५५९  
 
सौणधकार्ममारे्ि प्रकािो णद्वणवधाबणल। 
मुििाला तथादे्य च णििराः पक्षलक्र्म्बताः ५६०  
 
मुििाला तथा श्रेष्ठां णििरां बहुभेदतः। 
एष क्रमद्वये भेदो मुख्यसूिां तु जायते। 
तदनुसारतो णिल्पणवद्या देिानुसाणरिी ५६१  
 
प्रवक्ष्याणम णद्वतीये तु प्रकािे णिल्पणनिगयम्। 
णिल्पप्रकािग्रन्थोयां णिल्पणवद्याभूणषतः ५६२  
 

णिल्पार्मस्य लक्षिम्। 
भार्च्छेदरु्िभेदो यांिाणदणनिगयस्तथा। 
एते णह क्रमभेदाः स्युः णिल्पिास्त्रस्य लक्षिम् ५६३  
 
णिष्ट्यप्रणिष्ट्यवोधाथग ग्रन्थलोकोकानुबांधतः। 
मुििालाङ र्भेदाभ्याां णििराणनिगयस्तथा ५६४  
 
णिल्पाांर्कमगभेदि अनुभेदस्तथैव च। 

 
ग्रांथकारपणरचय:–– 

मुिली  भार्गवीकन्या सु्रता सार्रसणन्नणधम् ५६५  
 

सार्राणभमुिां र्ता। 
तद भूणमसणन्नधौ ग्रामस्ताक्न्िककुलसङ कुलः। 
उद्र्ातृवांिसर्म्भूत अधुना धौणममांडले ५६६  
 
नृपणतः सेवणतः सवैः णपतृणपतामहाणदणभः। 
णपता कुलेश्वरोऽस्माकां  माता सां्ामयी तथा ५६७  
 
रामचन्द्रो णद्वजश्रेष्ठः कौलाचारपरायिः। 
श्रीनीलणििरे मध्ये दणक्षिकाणलकावृते ५६८  
 
इष्टमूर्मत्तजगर्न्नाथः सवगणसणद्धप्रदायकः। 
तस्यानुग्रहमािेि ग्रन्थ आद्यः प्रकाणितः ५६८  
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सर्म्पूिो जायते णदव्यो मुिािालाांर्णनिगयः। 
इणत श्री कौलाचार परायि भट्टारक रामचन्द्र 
महापािोद्र्ातृणिक्ल्पप्रवरेि णवरणचते णिल्पप्रकािे 

प्रथमः प्रकािः। 
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णद्वतीय प्रकािः 
 

णवमानभार्णनिगयः 
 
इष्टां स्मराणम भवबन्धणवमोचनाय ै
कष्टार्मतमोक्षिकरोत्पललोचनाय।ै 
वक्ष्याणम णिष्ट्यसुधीवृन्दणवबोधनाथं 
श्रीणवग्रहावसणतश्रषे्ठणवमानभार्म् १  
 
यद्रृ्हे स्थाणपतां पीठां तत् स्थानां णपक्ण्डकोत्तमा। 
तद वर्गमक्न्दरां ख्यातां णवमानां कययते तथा २  
 

प्रासादभेदा :–– 
नानाभेदि भार्ोऽसौ नानािास्त्रानुसारतः। 
मञु्जश्री रत्नसारि मृदांर्ा चैकभाणर्का ३  
 
वसुश्री रेिभावेन [रथसांयुतते] महामेरुस्तथैव च। 
कैलािणििरे रर्म्ये वेतालाष्टदिाांिकाः ४  
 
णवमानरथयुततञ्च रृ्हभार्रथाांर्कः। 
सुविगकूिप्रासादमांडना अणहमण्डना ५   

* मणहमडांना 
 
णवमानमाणलनी श्रेष्ठा कसहणििरिोणभता। 
एते तु मुख्यभेदाः स्युः णवमानकमगकौिलम् ६  
 
यद्यणप लौणकके णभन्ननामानुवर्मत्तमक्न्दराः। 
सवाङभूषिे श्रेष्ठो द्वादिो मुख्य उच्यते ७  
 
िृिु तत् सवगभेदानाां सूक्ष्मो लक्षिसांग्रहः। 
भेदक्रमानुसारेि णवश्वकमानुिासनात् ८  
 

मञु्जश्री :–– 
सवगतोभद्र यांिेि कूमगपीठान्तरे दृढ़े। 
पांचकमाणदकां  बाड़ अधगभारै्कबन्धना ९  
 
बाड़प्राांते बन्धना च णमणलते णििरादयः। 
णनिाधे कुणञ्चता णनिा तदन्ते जाांघिोदनम् १०  
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जाांघोध्वे णििरां ति चतुःपाश्वे मनोहरे। 
अगे्र पिाद द्वयोः पाश्वे णििरां महदाचरेत् ११  
 
तदूध्वे पांच कमग च [रेिकमांर्राहानथं च कोिकम्] अनथे णििरां यथा। 
अमलतयाणदयुततेन मञु्जश्री मञु्जलां  महत् १२  
 

रत्नसार :–– 
भद्रकारे तथा [समभद्राकृणत] िाला नानालांकार [नानापार्ां] िोणभता। 
णििरैमगक्ण्डता िाला कसहकन्याणवमक्ण्डता १३  
 
णनर्म्नाांर्ां यावत् ति बन्धनाबन्धमुत्तमम। 
र्भगस्थानञ्च णद्वरु्िां [णद्वरु्िमुच्चां] तदू्रपाः णििरादयः १४  
 
णनर्म्नाांर् तत् सरूपेि यावणदभणत्त च बांधना । 
रत्नसारणवमानाांिे कोिका दिभेदकाः। 
अनथगमक्ण्डता णदव्ये राहानुराहके तथा १५  
 
णििरां णवणहतां णनर्म्ने सवगदा नार्भूषिम् [पार्भूषिम्]। 
कसहपीठासना णभत्तौ आलर्म्बमाणलका दृढा १६  
 

मृदांर्ा :–– 
वीणथपीठोपणर िुरा कोिकाणद यथाक्रमे। 
अन्ते जाांघप्रदेिि द्वादि-भार्सणन्नभः १७  
 
प्रणतभारे् तथा णनिा [भारे् तथा वासरृ्ह] णनिाकारे रृ्हां तथा। 
वज्रमस्तकमाला च सवांरे् राहदेणिके १८  
 
ऊध्वगवाड़वेदभारे् पीठाकारे मनोहरे। 
णिभार् [णिरु्ि] र्भगदेिञ्च मृदांर्ाकृणत सवगदा १९  
 
ऊध्वे अमलकी क्षीिे कोिका सुमनाकृणतः। 
अधगिक्ण्डतपार्ानाां नानालांकारिोणभता २०  
 

वसुश्री :–– 
ग्रहाांर्भेदप्रासादिुराकारपीठोपणर। 
कोिकाणद यथा जाांघ कणि फेणि वसन्तकम् २१  
 
र्भगस्थाने रथिैव जायते णदर्सांख्यकः। 
णििरणवहीना पाश्वे वसुश्रीः कणथता सदा २२  
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महामेरू :–– 
श्रृिु त्वमपरो भेदो स महामेरुसां्कः। 
एकाष्टोत्तरभारे् च अांिके भार् योजयेत् २३  
 
पद्मपीठसमके्षिां पांचकमाणदिोणभतम्। 
जाांघबन्धनायुततेन [वांधना युग्मां] णभणत्तस्ति तु जायते २४  
 
रथकां  [मुद्रक] र्भगभारे् तु णििरां पांच सार्राः। 
प्रणतणििरके्षिे च भूणमव्यहू [ग्रह] ससख्यकः २५  
 
अनथगपक्षयुततेन णििरां रथकां  तथा। 
अमलतयाणदसांयुतते कसहकन्या मनोरमे २६  
 
अलसातिकन्या स्याद भैरवपाश्वे सवगदा। 
स्थापयेतद मूर्मत र्भेि अमलतयाऽभवधारयो २७  
 
राहा के्षिे तथा रर्म्ये कसहञ्च णििरां बृहत्। 
प्रणतराहानुभारे्न णििराः पक्षसांख्यकाः २८  

* णनर्म्ने च रथकां  तथा 
 
एवां कमे सदा दृढ़े नानामूर्मत्तसमन्वये। 
महामेरुप्रासादे च मण्डयेत् णिक्ल्पपुांर्वः २९  
 

कैलाि :–– 
श्रृिु त्वां भेदकैलािणििरां सवगसुन्दरम्। 
नानाके्षिे तथा भेदे रथां ति मनोहरम् ३०  
 
भद्रपीठोत्तमे के्षिे पांचकमादयस्तथा। 
जाांघबन्धनायुततेन णभणत्तिास्त्रानुसारतः ३१  
 
वर्मधता चाधगभारे्न णििरां भूणम जायते। 
मध्य बन्धना सांकीिे पांचरेिाणदसणन्नभम् [पांचभार् समन्वये] ३२  
 
इषुभार्ाणदयुततेन प्रणतकोिादणप तथा। 
कोिके णििरे वाणप अनथगयुर्भाणर्का [युर् सांख्यकम्] ३३  
 
उपरथाणदयुततेन वािभार्समन्वये। 
कविभूमौ तथा राहा वसु भारे्नभाणजतम् ३४  
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कोिकां  वसुभारे्न प्रणतभारे् रथियम् [द्वयम्] । 
स्थले कििोत्तरे षष्ठभारे् मुख्यणवचारिा [णदक्रपाल बांध कययते] ३५  
 
णििरवाड़भारे्न णनिापीठोधग जायते। 
णनिान्ते मुद्रकस्थाने वज्रमस्तकिोभनम् ३६  
 
कोिके कुां णचता रेिा अनुराह णवलोमके। 
णििरन्यनूभारे्न आदे्य ग्रहसांख्यके [रथकां  न्यनूरूपेि अधगरृ्हे च कारयेत्] ३७  
 
भारे्न वत्तगते भूणम पणट्ट कणि यथाक्रमे [प्रणत भारे्न भूर्म्यन्ते पणट्ट फेणि यथाक्रमे]। 
आद्य पणट्ट तथा अन्ते पणट्टमध्य कणि युरे् [फेिी चतुष्टयम्] ३८  
 
तदन्ते णििरां रर्म्यां सवांर्सुन्दराकृणत। 
तदूध्वेऽनथगदेिां [ऊध्वगदेिे] च भूणमणरक्न्द्रयसांख्यकम् ३९  
 
ऊध्वगदेिे समान्ते च जायते कर्मिकावणध [चूणलकावणध]। 
अनथे बािभारे्न फेणि फुणलरृ्हादयः ४०  
 
प्रणतपाश्वे तथा न्यासेत् पूवे पृष्ठां च णििरा। 
उदीच्याां णदणि भारे्न पुनः अवाच सांक्स्थते [उत्तरे दणक्षिे भावे णनिार्भग णवधानतः] ४१  
 
तत्तलु्य वज्र मुण्डञ्च कसहाणद [राहेन] िोणभतां तथा। 
कोिके वसुभारे्न फेणिका कणिकादयः ४२  
 
ऊध्वगदेिे तथा णदव्ये र्जराजसुिोणभतम्। 
अमलतयाणदयुततेन कैलािर्भगकां  तथा  ४३  
 
जायते सवगभारे्न नानाकमग रथान्तरे। 
एवां रथां तथा वािां समुद्रग्रहमेव तु ४४  
 

वैताल :–– 
वैतालणवषमके्षिे णवषमां चतुरस्रसम्। 
तत्स्थाने कसह कूमं वा पीठे रर्म्ये दृढ़े तथा ४५  
 
णवषमकणिकाकारे णद्वतीया पीठवर्मतनी। 

* णवषम वीणथ पीठान्ते पांचकमग समानतः 
ततः िान्दी रु्िाकारे चतुःपाश्वगि िोदयेत् ४६  
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तत् परां णवणहता णभणत्तः इषुभारै्ककेवलम्। 
णभत्तौ रर्म्यो णवग्रहि णवग्रहबन्ध उच्यते ४७  
 
तदूध्वे रेिकमगञ्च अपरा वाडसणन्नधौ [बाडोध्वे प्रस्थरूपतः] । 
रेिाकारे [छेदाकारे] तदा. रेिचतुः पाश्वे यथाक्रमे ४८  
 
तदधगभार् अांिेन ऊध्वगणभकत्त तदुत्तरे। 
वज्रमस्तक तत् स्थाने नानाकमगसमाश्रये ४९  
 
अन्ते च णद्ववणलरेिप्रस्थाकारे मनोहरे। 
छेदाकृणतः तथा िान्दी णकणञ्चन्न्यनूतमे तथा ५०  
 
कणि [फेिी र्तगः] सदृितत्स्थाने पणट्टकण्याकृतेऽणधकः। 
एताणन णभणत्तकमाणि बैतालभूरवाकृतौ [वैभवाकृणतम्] ५१  
 
िृिु र्भग-रेि-कमग प्रस्थाकारे णविेषतः। 
णद्वभार्ां वेदभार्ां वा णभणत्तस्तर्म्भाकृणतबगणलः ५२  
 
प्रणतवेदा तथा सांख्या वसन्तपणट्टकादयः। 
प्रणतकायान्तरे िान्दी दैघ्ये पूवग च पणिमे ५३  
 
प्रस्थद्वये तथा स्थाने सुरर्म्यां वज्रमस्तकम्। 
नानामूर्मतः तथा प्रस्थे वत्तुगलाकार के्षिके ५४  
नानामूर्मत्त सह अगे्र वर्मधतां तोरिकृते  ५४  
 
केवलां  युर्कोिा सा कोिकां  कमग उच्यते। 
प्रणतवेदाांर् अन्ते च अमलतया णवधीयते  ५५  
 
तदूध्वे णभणत्त यत् भारे् तलाकारे च वैताणलकम्। 
कूमगपृष्ठाकृतौ ताल [चाल] आणदतालः स उच्ते  ५६  
 
केवलां  कीर्मतमूिाद्याः चूलाकारे मनोहरे। 
तद णवश्वभार्सणन्नभां [छेदांच] यावत् कां ठस्थलावणध ५७  
 
तदूध्वे समभारे्न णद्वतीय-ताल सुदृढ़े। 
यदा काले तदा पीठां बािभारे्न भाणजतम् ५८  
 
ऊध्वेदेिे वृत्ताकारे पक्षभारे्न वत्तुगले। 
तत्ताल अन्तभारे् च छेदपाश्व ेणिभाणर्कम् ५९  
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णवनामूर्मत णवना छेदां िीषगभारे् णवधीयते। 
केवलच्छेदभेदेन र्भगकां  सर्म्मुिावणध ६०  
 
बृहदाकररूपेि वज्रमस्तकस्थापनम्। 
र्र्म्बुजाकृणतभारे्न छेदाकारे णवस्वांऽिांके ६१  
 
िोदयेत् णिवमूणत्त ंच भैरवां तोरिान्तरे। 
नािार्म्बर इणत मूर्मतः ख्यात ऊध्वगस्थलोत्तमे ६२  
 
िीषं च िपगरां भार्णपक्च्छलाकृणत सवगदा। 
अन्ते िीषोत्तमे न्यासेत् कु्षद्रां कुां भां तथैव च ६३  
 
एकिुर्म्बी द्वयोः कसहः िुर्म्बधे कलसां दृढम्। 
कुर्म्भाकारे कणलयुतते मध्यदेिे मनोहरे ६४  

* वणल 
 
तद्वणलत्छेदयुतते च कारयेत् णिक्ल्पपुङ र्वः। 
कसहस्थाने तथा मुदे्र वज्राकारे च कुक्र्म्भका [भद्रपीठोध्वे कुर्म्भकम्] ६५  
 
एवां प्रासादभेदा स्युः वैताणलका महत् तथा। 
मातृभेद एष प्रासाद ताक्न्िकः [कौल] सौध उच्यते ६६  
 
नानाभार्ां तथा यांिां यदुततां सौणधकार्मे। 
प्रसांर्क्रमभेदेन वक्ष्याणम च तदुत्तरे ६७  
 

रथयुतत :–– 
श्रृिु आद्यभेदकमग यथािास्त्रानुसारतः। 
नानाभेदानाां तद्र्भग रथस्यानुक्रमे तथा ६८  
 

भैरवयांिम् :–– 
श्रृिु त्वमाद्यां भैरवयांिमक्न्दरम्। 
भैरवरुद्र रृ्हाथे यांिणसणद्धप्रदायकम् ६९  
 
मध्ये कर्मिका तत् पाश्वे वृत्तमष्टाब्जमांडलम्। 
िीष ेच वत्तुगलनार्ः पणिमे पृष्ठकुण्डली ७०  
 
चतुद्वारां पुरां ति द्वारमध्ये भुजांर्कम्। 
पुनः तदू्रपभार्ि चतुद्वारपुरावणध ७१  
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प्रणतकोिे तथा न्याये रेिाकारेि कर्मिका। 
एतद भैरवयांिञ्च णिवाथं तु णवधीयते ७२  
 
एतद्यांिानुसारेि कुयात् प्रासादमुत्तमम्। 
यांिणवकल्पभेदेन कीर्मतः जायेत णनष्ट्फला ७३  
 
श्रृिु ततः पुरां भेदाः णवध्याचरेत् सदा। 
वीणथ पीठोपणर के्षिां न कुयात् कोिकाणदकम् ७४  
 
कोिकच्छेद भेदेन यांिां णवकल जायते। 
तदाकारे णभणत्तमध्ये अनथगपार् केवलम् ७५  
 
पीठोपणर तथा न्याये [न्यसेत्] द्वारपाश्वे च कीलकम्। 
तत् स्थाने छेदभेदेन करिीयां सुकमग च [अनथं कारयेत्तथा] ७६  
 
दीघाकारे तथा िुरो वलाकारे च कुर्म्भकः। 
कूष्ट्माांडाकृणतः स कुर्म्भःस्यात् दूध्वे रेि [पीढ] केवलम् ७७  
 
णकणञ्चद वक्रां  च तत् स्थाने णिरेिे [णिभारे्] मूर्मतिोदनम्। 
तदूध्वे वेदभारे्न [र्तुभारे्न] वसन्तकणलकाकृते ७८  
 
तदूध्वे जाांघरूपेि स्तर्म्भाकारे णवमाणनका। 
पणट्टः फेणिि पद्मां च तदूध्वे वज्रमस्तकम् ७९  
 
केवलां  कीलकां  के्षिां राहपाशे्व मनोहरे। 
करिीयां तथा पाश्वे अनथगणभणत्तिोदनम् ८०  
 
पृष्ठे पाश्वे यथाद्वारां तद्द्वारसणन्नधौ णनिा। 
केवलां  समभेदेन स्तर्म्भो जांघाकृणतः महान् ८१  
 
ऊध्वे णिच्छेदयुततायाां मुद्रकां  समभाणर्कम्। 
नानामूर्मतः तथा स्थाने भैरवमूर्मतिोदनम् ८२  
 
एते तु णभणत्तभेदा स्युः अकु्षण्िा-मांडलस्तथा [अकु्षण्िा कोिका सह]। 
तदूध्वे करिीयञ्च र्भगकां  सुमनोहरम् ८३  
 
यांि रेिाकृते मुख्ये अलांकाराणि मण्डयेत्। 
कोिकां  पांच भारे्न प्रणतभार्ां णिभार्कम् [भूणमियम्] ८४  
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छेदरु्िान्वये भार्ः स रेिभार् उच्यते। 
आरभ्य मूलमन्ते च [णभणत्तमारभ्य कण्ठान्तम्] इषुसांख्यानुसारतः ८५  
 
आमलतयाकृणतणिलाः तत्स्थाने सणन्नयोजयेत्। 
कोिकां  पार्पाश्वान्ते राहर्भे सुर्भगकम् [अनथग रेि र्भगके] ८६  
 
यद भार्कोिके मुख्ये तदधं र्भगकस्थलम् [अदे्धवृत्ताणश्रते]। 
र्भाकारे रु्हा चाणप पुष्ट्पाणद िोणभतां तथा ८७  
यथा कोिक प्रस्थे च तददं्ध रेि र्भगकम्  ८७  
 
नतगकी कामबन्धि रु्हा के्षिे मनोरमे। 
तत्पाश्वेऽनथगभाि णद्वरु्िां के्षिमण्डलम् ८८  
 
कोिकां  यणद वािां णदर्स्ति [णविस्ति] अनथगकम्। 
प्रणतभारे् रु्िाकारे भैरवमूर्मत्तिोदनम् ८९  
 

भैरव भेदा :–– 
िृिु भैरवभेदाांस्त्वां तांि िास्त्रानुसारत। 
अणसताांर्ः णसताांर्ि एकाांणघ्रः कालभैरवः ९०  
 
महाकालस्तथा अष्ट-भैरवम् िोदयेन् महत्। 
अन्ते कां ठप्रदेिेन वेणकस्थाने च कोिके ९१  
महाकालां  च कालाक्ग्नां वीरभद्रां विुकां  महत्। 
भैरवमष्टभेदां च प्रासादे मांडयेत् धु्रवम्  ९१  
 
मण्डयेत् पिुराजञ्च णवश्वभार्ानुसारतः। 
कसहमूत्त्यूगन्तरे रर्म्ये यथा िपगरप्रस्तरे ९२  
कोिकोपणर कण्ठे च पिुराजां सुमांडयेत्। 
णवश्वाांस र्भगदेिोध्वे तथा िपगरप्रस्तरम्  ९२  
 
तत्प्रमािे तदाकारे अमलतयाकृतौ दृढे। 
वत्तुगलाकारके्षिां च अक्च्छद्रां मांडलां  यथा ९३  
 
मध्ये र्भगकणबन्दुां च प्रणतिाला समानतः। [मध्ये र्भगके र्तं च र्भगयांिां समानतः] 
एतेन क्रमभेदेन अमलतया कृतां महत् ९४  
 
अमलतयोध्वे देिे च तदूध्वे िपगराकृणतः। 
णपक्ण्डका च चतुःके्षिे [चतुरस्रां] कलिः ति जायते ९५  
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एतेन कमगभेदेन णिरथ र्भगकाकृणत। 
णनर्म्ने चतुदगििैव ऊध्वे कविचतुष्टयम् ९६  
 
अनथगवेदरूपेि पांचधा ऊध्वग मण्डलम्। 
कसह-कण्याकृते पीठः कलिा बाडिोभने ९७  
 
रथकां  णदग्भारे् तु सायका रथमुत्तमम्। 
पीठान्ते पांचकमगस्तु णनर्म्नजाांघे मनोहरे ९८  
 
ऊध्वगजाांघे पुनदीघे बन्धनान्ते रृ्हादयः। 
अनथगपुणिते कां ठे अमलामुद्रांक तथा ९९  
 

हेमकूिप्रसाद :–– 
द्वाकविभार्युततेन हेमकूिणवकध िृिु। 
सुप्त णििरयुतताभ्याां प्रणतभारे् मनोहरे १००  
 
चतुर्मविणतसांख्यायाां णििरां जायते तथा। 
चतुःपाश्व ेराहभारे् वज्रमस्तकिोदनम् १०१  
 
जाांघाणदपांचकमाणि णनर्म्नदेिेऽणतिोभनम्। 
िुराणदिोणभते मुख्ये पांचकमग णवधीयते १०२  
 
केवलां  ऊध्वगभारे्न णद्वभार्णिकूिाक्न्वतम्। 
दीघगच्छेदाणदयुवततेन णििरञ्च पराक्न्वतम् १०३  
 
िप्पगरकूिभारे्न कसहपाश्वे चतुष्टये। 
तदूध्वे हेमकूिाभ्याां चूडाकारे मनोहारे १०४  
 
कलिद्वयभारे्न कसहाणदिोणभतां तथा। 
स्विगकूि इणत ख्यातस्तांििास्त्रानुसारतः १०५  
 

कोिक भार् :–– 
तथा भार्ान्तरां वक्ष्ये िृिु णिष्ट्याणद सवगदा। 
नानाकारे तथा भारे् देि कालानुसारत १०६  
 
णवना भार्णवभारे्न वृथा णह श्रमकेवलमः। 
कोिका-पार्-भारे्न वसु वा वािभाणर्नः १०७  
 
 



 
अनुक्रमणिका 

अमलतयाणदयुततेन जायते मुख्यतस्तथा। 
देिान्तरे तथा वेदे भाजयेत् कोिकां  प्रणत १०८  
 
िृिु भेदान्तरां चाि अमलतयान्तरे तथा। 
फेणि पीठाकृतौ छेद-सहछेद चतुष्टयम् १०९  
 
सांकीिगभेदच्छेदास्तु णनर्म्नेदेिे समानतः। 
ऊध्वे चामलकीभार्ः तृतीयः कणिकाकृणतः ११०  
 
ऊध्वेकोिे णद्वतीये च कोिच्छेदद्वयां तथा। 
णनर्म्नाध्वे रेियुततेन कु्षद्रच्छेदानुसारतः  १११  
ऊध्वेफेिी द्वयोयुगतते कोिच्छेदाकृणतः क्वणचत्। 
णनर्म्नोध्वे रेिकमग च कु्षद्रच्छेदानुसारतः  १११  
 
मध्ये रथकयुततानाां भेदः कोिक जायते। 
कुां भाकृणतः तथा छेदमध्ये च रथकाकृणतः ११२  
 
िोदयेत् णनपुिः णिल्पी छेदकोिः स उच्यते। 
देिान्तरे क्वणचत् स्थाने केवलां  छेदकाकृणतः ११३  
िोदयेत् णनपुिां णिल्पी छेदे सौर्म्यः सुिावहः। 
मध्यदेि समस्थाने केवलां  वज्रमस्तकम्  ११३  
 
वसुभारे्न सांयुततां कोिकां  छेद युग्मकम् [रेि िोणभतम्]। 
आमलतयाणदयुततेन नाना भेदः स जायते ११४  
 
वृत्तपीठसमो भार्ः कोिकां  छेदभेदतः। 
भद्रपीठसमोभार्ः कोिकां  बहुभेदतः। 
नानाकारे तथा कोिे कोिकभार्णनिगयः ११५  
 

अनुराह भार् :–– 
िृिु सांके्षपतः चाि अनुराहाणदभार्कम्। 
अनथगराहदेिे च छेदकोिाकृणतः भवेत् ११६  
अनथगराहमध्ये च कु्षद्रस्तांभाकृणतभगवेत् ११६  
 
कोिकपाश्वगदेिे च अनथगमध्यवर्मत्तणन। 
कययन्ते अनुराहाणि कदाणचद धारसां्या ११७  
कुयात्त ुधाररूपेि अनुराहां मनोहरम्  ११७  
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एते तु णिणवधाः प्रोतता रु्िकुां भा रृ्हादयः। 
नानाकृणत तथा कमग [बांधाकृणत तथा कमग] कमगभेदो णह केवलम् ११८  
 
लर्म्बाकारे तदा के्षिे अनुराहणवचक्षिे। 
समभारे् तथा दैघ्ये समभार्ानुसारतः [प्रस्थभार्ानुसारतः] ११९  
 
बन्धनादेिमारभ्य यावत् कां ठस्थलां  तथा। 
अनुराहसमो भार्ो लर्म्बाकारो मनोहरः १२०  
 
समभारे् तथा [स्तर्म्भः तोरिां र्र्म्बुजाकृणत] स्तर्म्भे समभार्ानुभाणर्नः। 
प्रस्थे च क्षीियुतते [रेिांयुतते] च भार्स्ति स जायते १२१  
 
कुां णभका प्रणतछेदेन कुां भाकारे यथाक्रमे। 
रु्िसा सुमनाकारे रृ्हच्छेदान्तरे तथा १२२  
छेदे स सुमनाकारकोिच्छेदान्वये तथा  १२२  
 
नानाकारे तथा कमगपाथगतयां जायते क्वणचत्। 
माि मुख्य ियो भेदाः अनुराहाणदणनिगयः १२३  
 
क्वणचत् देिानुसारेि णमश्रबन्धः स जायते। 
णद्वभार्युतत्तभारे्न रचयेत् कुां णभकादयः १२४  
 

अनथगबन्धा :–– 
अतः परां िृिु भेदान् अनथगबन्धमुत्तमम्। 
वािभेदे अनथगञ्च जायते प्रमुिालये १२५  
 
अनथग पणट्टका कुां भ पद्म-केिरमेव च। 
रथका मांडलाद्वारः [द्वारमांडलम्] नानाकारे रथोत्तमे १२६  
 
कु्षद्रके्षिरु्िाकारे केवलां  छेदसणन्नधौ [कोिकच्छेदपाश्वगरे्]। 
आद्यप्रान्ते र्भगकां  च [र्भगदैध्याकृणतः बांधः] अनथगः स णवधीयते १२७  
 
पणट्टका अधमा चैव कुां भका मध्यमा तथा। 
केिरबन्धना श्रेष्ठा अनथे सुमनोहरा १२८  
 
कुां भाकारे तथा के्षिणद्वभार्ा कणलकाकृणतः। 
कुां भपाद अधोदेिे ऊध्वगकुां भो णविेषतः [कुां भोदरां तथा] १२९  
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छेदयुतते तदा कुां भां कारयेत् कलिाकृणतम्। 
तथा दैघ्यान्तरके्षिे पद्मकेिरकक्ल्पतम् १३०  
 
के्षिे च तोरिाकारे छेदाणद कारयेत् सुधीः। 
कर्मिकाकणलकायुतते मध्ये के्षिे मनोहरे १३१  
 
रथकाः सवगदा णदव्यनानारथसुिोभना। 
भूणमयुतते सदा रेिप्रासादे णििराकृणतः १३२  
 
सवगलक्षिसर्म्पन्नणवमानपार् धाणरिी। 
एवां णवधानतो रेिकैलािां रथमक्न्दरे १३३  
 
द्वाराकारां तदा के्षिां स्तर्म्भाकारे द्वयां तथा। 
अध ऊध्वे च रेिािाां मध्याांिे च र्वाक्षकाः १३४  
 
एवां वािान्वयो भार् अनथगनाम सां्कः। 
छेदभार् इणत ख्यातः पार्मध्ये सुिोभनः १३५  
 

राहपार् :–– 
णनर्म्ने कोिकच्छेदानाम् [च भूणमदेि च] ऊध्वे च अमला णिला। 
मध्ये च कुिणचद दीघा पाश्वे रथसुिोभना १३६  
 
सवगदा णवषमे के्षिे भार्स्ति णवधानतः। 
केवलां  छेदयुततेन अलांकाराणि कारयेत् १३७  
 
िृिु त्वां छेदभेदाांि दीघाकारे च सप्तधा। 
छेदा रु्िा तथा भेदा र्र्म्बुजा काणिकाकृतौ १३८  
 
वज्र-मस्तकदीघेन वत्तुगला रेिसणन्नभा। 
यदाकारः तथा राहो बन्धना ऊध्वगमांडले १३९  
 
स्थलमारभ्य सूक्ष्मान्तः राहपीठः स उच्यते। 
समस्तसहज पीठ समाकारे समान्वये १४०  
मूलमारभ्य चूलाांतां राहपीठः स उच्यते। 
समस्त सहजां पीठे क्रमसांकुणचताकृतौ  १४०  
 
छेदयेत् भूणमरूपे च केवलां  कोििांणडता। 
एते च छेदभेदाः स्युः णनर्म्ने च वज्रमस्तकम् १४१  
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अप्सरोणवग्रहः पाश्वे अन्ते कसहः सुणवस्तृते। 
नानालांकारयुतति राहच्छेदः तथाकृतः १४२  
 
समके्षिे समानेन समाकारे णवधानतः। 
अन्ते ऊध्वगकोिभार्ां कुणिलच्छेदां िोदयेत् १४३  
समके्षिे समानेन क्रमसांकुणचताकृतौ। 
उभयपाश्वगदेिे च कुणिलच्छेदां िोदयेत्  १४३  
 
मध्ये तोरिछेदञ्च अधगवत्तुगल केिरम्। 
एते णह रु्िभेदा स्युः नानाकारे मनोहरे १४४  
 
भेदानाां मुख्यभावेन ऊध्वगदेिे यथाक्रमे। 
णद्वणवधश्छेदस्तत्कृत्यां [णिणवध] सांकीिग स्थलभेदतः १४५  
 
स्थलभेदाच्च सर्म्पूिा सांकीिा क्षीि अांणर्नी। 
स्थलभेदे तदा के्षिदैघ्याकारे णवभाजयेत् १४६  
 
णिभार्स्थलभेदां च सांकीिगपाश्वगमांडलम्। 
मध्यके्षिे यथाके्षिदैघ्याकारे णविोदयेत् १४६  
 
प्रणतभारे् मध्यके्षिे तोरिाकृणतमक्न्दरः। 
छेदभारे् तदा भार्ां केवलां  रथकाकृतौ १४७  
छेदोपणर तदा भार् उच्चने रथकाकृती [मांडन] १४७  
 
र्र्म्बुजा इती सांख्याता राहा वधगन [मांडन] काणरिी। 
स्तर्म्भयुतते सर्म्पूिाङ र् णक्रयते र्र्म्बुजाकृणत १४८  
 
अन्यथा समभेदेन वज्रमस्तकाकृणत। 
रथकभेदयुततेन णिल्पाचारसमर्मथत १४९  
अन्यथा स्तांभसांयुतते वज्रमुांडां च िोदयेत्। 
रचयेत् भेदयुततेन णिल्पाचारसमर्मथतम्  १४९  
 
राहपीठे तथा न्यासेत् पाश्वगस्तर्म्भ णविेषतः। 
वन्धना ऊध्वगदेिे च र्भगक [छेदद्वाणरका] मध्यवर्मतनी १५०  
 
पद्मपिाणदरेिाणभः णनयुतते स्तर्म्भिोभने। 
पुष्ट्करां कणलकायुततां स्तर्म्भान्ते [मूले च] वज्रमस्तके १५१  
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तन्मध्यवर्मतभूमौ तु नानाणवग्रहिोदनम्। 
 

राह णवग्रह :–– 
नाना पौराणिका मूर्मत्तयगथा देवस्य मांडपे १५२  
 
णविेषे र्भगकस्थानां णिवस्थानां तदुच्यते। 
नानाभेदे तथा न्यासेत् िांकरां चन्द्रिेिरम् १५३  
 
नािार्म्बरां निाकारे यौणर्के यौणर्कासने। 
नानाभेदां तथा िासे्त्र र्भगकां  पूरयेत् स्थलम् १५४  
 
िुभनक्षियोरे्न पूजयेत् र्भगकां  तथा। 
भूसुरेि समायुतते णवश्वकमाणदपूजनम् १५५  
 
सदाध्यानानुसारेि र्भगकाणधपिांकरम्। 
णवग्रहकरिां मोक्ष िास्त्रानुकल्पने [तांि िास्त्र] यथा १५६  
 
एताणन मुख्यकायाणि रथकाकृणतमक्न्दरे। 
नानाभेदे तथा न्यास्यः केसरी केसरीमुिम् १५७  
 
कसहमुिाणदयुततेन प्रासादां मांडयेत् सुधीः। 
कां ठदेिान्तरे रर्म्ये िप्परोनाम उच्चते १५८  
 
कां ठदेिान्तरे रर्म्ये िपगरां कलिादयः। 
सवांर्च्छेदयुततेन प्रासादकमग कारयेत् १५९  
 
रू्ढां रू्ढतमां णवद्यात् सवगिास्त्रपयोणनणधः। 
णिल्पां नवणनता न्याये णनयासां अणप...........अणप १६०  
णिल्पतत्त्वां णवना ्ानां सवं णह णनष्ट्फलां  भवेत्। 
नवनीतां यथा क्षीरे णनयासः णिल्पकौिलम्  १६०  
 
णवश्वकमाकृतां िास्त्रां मयादानवकक्ल्पतम्। 
पृथग रीणतस्तथा भेदः दुष्ट्करम् विगयाणम णकम् १६१  
 
केवलां  भेद्ानाथं देिाचारणवधानतः । 
अणतसांके्षपतः प्रोतत्तो यथा िास्त्रानुसारतः १६२  
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णवमानमाणलनी :–– 
अधुना ताक्न्िका भेदा यत्कीर्मतः सुमनोहरा। 
णवमानां केवलां  दृश्यां सवगभार्ान्तवर्मत्तणन १६३  
 
प्रासादस्य मूलो भूणमः भूर्म्याकारे च र्भगकः। 
भूणमः सा णद्वणवधा मुख्या समा वा णवषमा तथा १६४  
 
चतुरस्रां णवना भूणमनग सर्म्भवणत अन्यथा। 
तदुतत णद्वणवधः ख्यात र्भगकां  भूणमरूणपतः १६५  
 
णवषमके्षिे या भूणमरृ्हां तदनुसारतः। 
श्रेष्ठ इणत समाख्यातः प्रासादः सौणधकार्मे १६६  
 
कूियुतते सदा के्षिे कूिमुख्योधे केवलम्। 
कौिलमस्तको भार्ः सवगदा जनमोहनः १६७  
 
कूिर्ांभीरो यो भार्ो र्भगदेिान्तरे यथा। 
मििास्ति िोभन्ते एताणन क्रमणनियम् १६८  
 
एष भेदो यदा श्रेष्ठो नार्म्ना द्राणवड़ उच्यते। 
वाड़भी देिभेदेन कायग भेदे मनोहरे १६९  
 
वाड़भी यणद दृश्येत र्ोमुिरूणपिी क्वणचत्। 
णवमानमाणलनी माला स्वतन्िः पार्णनिगयः १७०  
 
वाड़भी कसह मुख्या च अमला णवहीना तथा। 
कोिकपार् हीनां च वाड़भी जाणतणनिगयः १७१  
 
वेतालहेमकूिाभ्याां वाड़भी आर्मान्वये। 
णवमान माणलनी श्रेष्ठा कुिला कोिलाकृणतः १७२  
 
सवाङ र्रु्िसर्म्पन्नां सवांर्मणतिोभनम्। 
नानालांकारयुततेन सवगतांिस्वतन्िकम् १७३  
 
पूवे यद वर्मितां रूपां तद रूपां भूणमछेदनम्। 
छेदनान्ते तथा पूजा भूणमसक्र्म्मश्रिान्तरे १७४  
 
िृिु त्वां र्ठनां िैलीभेदः प्राकार एव च। 
यांिमूर्मत्तः तथा रु्िा स्थानाांर्ाभरिां तथा १७५  
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पीठो जाांघो यथारीणतः पांचकमग-सुकौिलम्। 
जाघः णभणत्तः तथा बन्धः बन्धता णिर [णभणत्त] मांडनम् १७६  
 
कामबन्धो नार्बन्धो णििरे छेद मांडलम्। 
पूरयेत् िुभलग्ने च वासरे च िुभलक्षिे १७७  
 
र्भगसथानस्य णनमािप्रारर्म्भां कुरुते णद्वजः। 
नृपाणदसणचवाः श्रषे्ठाः पुरोधा रा्ी एव च १७८  
 
सवे च णिक्ल्पनः भािो दैव्िोत्तमः तथा। 
सणहतां पीठपूजान्ते र्भगसूिाणद-स्थापनम् १७९  
 

र्भगकिांकरपूजा :–– 
पीठारर्म्भस्तदा काले कक्ल्पते बणलपूजनम्। 
दुर्ा काली तथा रौद्री र्भेिी [भैरवी] भुवनेश्वरी १८०  
 
मध्यदेिे तथा केन्दे्र पूजयेत् रुद्रिांकरम्। 
नािार्म्बराणदः या मूर्मत्तरुग्रभेदे सुणनणिते १८१  
 
नािार्म्बरो महाकाल उग्रताांडवलक्षिः। 
सौर्म्यभेदे तदाकारे नि भैरव एव च १८२  
 
पूजयेत् सणवकध ति उपचाराणदणभस्तथा। 
पुष्ट्पां धूपः तथा दीपः िेचरान्नाणद पायसम् १८३  
 
िृिु ततः र्भगकाधीिः िांकरो निधूजगणिः [िांकरस्य स्वरूपकम्]। 
ध्यानां यांिां तथा न्यासपद्धकत सुमनोहराम् १८४  
 
उमामहेश्वरौ पूवे सद्योजाति पणिमे। 
त्र्यर्म्बांक दणक्षिे चैव ऊत्तरे धूजगकि तथा १८५  
 
मध्ये तु वामदेवञ्च पांच रुद्राणद मुख्यतः। 
पूजयेत् वामदेवस्य उग्रमूणत्त ंसुणनितम् १८६  
 

वामदेवध्यानम् :–– 
जिाजूिसमायुततां नारे्न्द्रणिरभूषिम्। 
िड र्िपगरभूषञ्च मुांडमालाधरां हरम् १८७  
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कपर्लविगकेिञ्च कपर्लां  नयनियम्। 
णवकिदिनां घोरां ऊध्वगकलर्ां णदर्र्म्बरम् १८८  
 
नार्य्ोपवीतां च अक्स्थकां कालणवग्रहम्। 
िट वाांर्िेिक-पािकपालिड र्िोभनम् १८९  
 
वामे िूलाग्रभेदेन पे्रतरूपां सुछिकम्। 
णििूलां  परिुां िुभ्रां सदा नृत्यपरायिम् १९०  
 
एवां ध्यायेत् सदा देवां वामदेव नमोस्तुते। 
नािार्म्बरां च तत् स्थाने पूजयेत् ध्यानपूवगकम् १९१  
 
यांिानुसाणर यद रूपां ध्यानानुसाणरतां तथा। 

 
नािार्म्बरध्यानम् :–– 

िृिु चापरभेदाांि सौर्म्य-णवग्रह-लक्षिम् १९२  
 
णिभांर्स्थानसांस्थानां जिामुकुिमांणडतम्। 
केयरूहारगै्रवेयकुण्डलां  किकाणन च १९३  
 
कां ठे णदव्यतरां भूषा अांर्दाष्टभुजे तथा। 
वामे च दणक्षिभुजे ऊध्वगदेिे भुजणङर्काम् १९४  
 
िट वाांर्ां दणक्षिे णनर्म्ने वामे च पानिपगरम्। 
दणक्षिभुजे पािां च नार्राजसुिोणभतम् १९५  
 
वामे च िार्म्भवी मुद्रा दणक्षिाणदग वर्मत्तनी। 
दणक्षिभुजे तत् कां ठे आणश्रता मुद्राभेदतः  १९६  
 
वाम तत् सव्यदेिे च अभयवरधाणरिम्। 
उद्दण्डदौड़भावेन उग्रनृत्याांर्चारिम्* १९७  
उद्दण्डरूपयोरे्न कुणिलनृत्याङ र्चालनम्  १९७  
 
णवषमा पादभांर्ी च ना्र्म्बरधरां हरम्। 
एवां ध्यायेत् सदा रुद्रां र्भगकाणधपिांकरम् १९८  
 

नािार्म्बरध्यानम् :–– 
वृषारूढां महादेवां जिाचन्द्राधगिोणभतम्। 
नानालांकारभूषा च वामे परिुमुत्तमम् १९९  
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डमरूां  रूद्रघण्िाां च ध्यानमुद्राः सुिोभनः। 
दणक्षिे नार्पािञ्च िूलां  भीमाख्य मञु्जलम् २००  
 
दणक्षिे ध्यानमुद्रा च णवपरीताांर्दिगनम्। 
नि सौर्म्यतमां िान्तां ना्ार्म्बर नमोस्तु ते २०१  
 
स्मृत्वा एताणन भेदानाां निरुद्रां र्िाणधपम्। 
िृिु त्वां यांिभेदाांि यद यांिे न्यसेत् णवग्रहम् २०२  
 

नािार्म्बर यांिम् :–– 
समचतुरस्रके्षिे मध्ये मांडलवत्तगने। 
कारयेत् युर्ांभार्न्तु णिरेिायुततमध्यमे २०३  
 
लर्म्बाकारे तदा मध्ये मध्यरेिा सुणवस्तरे। 
मध्यरेिा णनर्म्न णबन्दुमारभ्य प्रस्थ मध्यमे २०४  
 
कीलयेत् प्रथमा छेदद्वये पाश्वगसमन्वये। 
तद युतत रेिमालर्म्ब्य रेिावदे रु्िाांणकते २०५  
 
मध्ये लर्म्बाकृतौ वेदमध्यरेिा समाणश्रते। 
पाश्वगदेिे द्वयाकर्मष ऊध्वगदेिाांर्चालनम् २०६  
 
एतत्त ुताांडवां यांिां सवगताांडवलक्षिम्। 
सवगनृत्यर्ताां मृणत्त ंकारयेत् णिक्ल्पपुांर्वः २०७  
 
चतुरस्रसमः के्षिे मध्ये मांडलमेव च। 
कारयेत् युर्भार्ां च दैध्ये प्रस्थे समानतः  २०३  
 
कोिच्छेदद्वयां ति मध्यरेिाणवचुक्र्म्बतम्। 
मध्यरेिा णनर्म्नणबन्दुमारभ्य मध्यप्रस्थरे्  २०४  
 
छेदयेत् छेदयुग्मां च पाश्वगद्वयसमन्वये। 
तदूध्वगणबन्दुमारभ्य रेिाभ्याां वेदचुक्र्म्बते  २०५  
 
मध्यप्रस्थोपणर मध्ये मध्यणबन्दुसमाणश्रते। 
पाश्वगदेिे यथा ऊध्वे भाजयेत् रु्ियुग्मकम्  २०६  
 
ऊध्वगमध्ये भार्युग्मे णिभुजाकृणत रेिकान्। 
एताणन ताण्डवे यांिे नृत्यमूणत्त ंसमाचरेत्  २०७  
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नृत्यमूर्मत्तः सदा ख्यातः सवगदानन्दवधगकः। 
छेदभेदे तथा यांिे िरीरन्यासणनिगयः २०८  
 

नािार्म्बर १ :–– 
छेदोध्वे णबन्दुसांख्यातः णिकूिाणवन्दुसां्कः। 
णिकूिास्थानयुततेन भ्रूमध्यस्थलमुत्तमम् २०९  
 
तदाक्रर्म्य तथा मुिमण्डलां  णतयगर्ाकृणत। 
चतुथो दणक्षिच्छेद [भारे्] वतीस्यात् कां ठेितः [मुिां तथा] २१०  
 
हृदयां दणक्षिे छेदे [पाश्वे] नाणभि मध्यणबन्दुर्ा। 
तत् स्थलदेिमारभ्य पादयोः वामदणक्षिे २११  
 
दणक्षिवत्ती यश्छेदः वेदसांख्यक सणन्नभः। 
णद्वतीयेतुरु्िे कायं वामाांणघ्रजानुकां  तथा २१२  
 
दणक्षिांपादपाश्वे तु मध्यप्रस्थसमक्न्वते। 
करिीयां तथा जानु दण्डां च णिभुजाक्न्वते  २१२  
 
मध्यरेिाधगवामाांिे भेदरेिाांिे जानुना। 
दांडि प्रथमच्छेदे णनर्म्नणबन्दुसमन्वये २१३  
 
मध्यरेिाद्धगवामाांिे कोिच्छेदसमाक्न्वते। 
जानुदण्डां तथा णनर्म्ने णिभुजस्य रु्िान्वये  २१३  
 
दणक्षिलर्म्बरेिायाां प्रथमे दणक्षिे करे। 
णद्वतीयभुज णनर्म्ने च तृतीय [कोिछेदः] च्छेदसणन्नभे २१४  
 
णनर्म्नाांर्रु्िपके्षि तृतीया करणमणश्रते। 
चतुथगबाहुसांलग्ने चतुथो बाहुमुख्यतः २१५  
 
णनर्म्ने च रु्िसांयुतते तृतीयणिभुजाक्न्वते। 
चतुथगबाहुसांलग्ने दण्डप्रस्थानुसारतः  २१५  
 
भुजदांड णद्वतीयायाां [मध्यप्रस्थोपणर] रेिादेिे मनोरमे। 
वामोध्वगबाहुः ऊध्वेन वामलर्म्बा रु्िकृतौ २१६  
 
ऊध्वगदेिान्वये दांडः बाहुः छेदाांििोभनम्। 
पुनस्तत् णद्वतीया बाहु तत् णनर्म्ने तृतीयावणध [कोिछेदसमक्न्वते] २१७  
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तृतीया णनर्म्नदेिे च पक्षकीलसमक्न्वता। 
चतुथगबाहुसार्म्येन दणक्षिे युर्-कीलकाः* २१८  

तत् णतयगक् णिभुजस्य रु्िावणधः 
 

नािार्म्बर २ :–– 
पे्रतच्छिोपमां िूलां  णिरः कपालभूणषतम्। 
मध्यरेिोधे णिरि नाणभमध्ये च िार्म्भवम् २१९  
 
िूलहस्ते तदूध्वे च पे्रतच्छतां मनोहरम्। 
सवाङर्सुन्दरां देहां करे कपालभूणषतम्  २१९  
 
णद्वतीयवामभुजायाां चतुथग-च्छेद-चुक्र्म्बनी। 
दांडनाां वेद णकलेषु स्पर्मिता िप्पगरादणप २२०  
 
लर्म्बाकारे चतुथो च तृतीयो लर्म्बभावतः। 
भुजदांडस्तथा वामे णद्वतीयच्छेदसणन्नभे २२१  
 
पुनः श्रृिु दक्षभेद तृतीयाकर णवकृते। 
णद्वतीया छेदयुततेन बाहु-दांड-समन्वये २२२  
 
चतुथा-दणक्षि-भुजः स्कन्दमारभ्य णनर्म्नर्ः। 
बाहुः समान्त-भावेन णद्वतीयच्छेदसांयुते २२३  
 
दांड-भावे तथा दांडां स्वकणिस्पर्मिता पुनः। 
वाम जानु तदालर्म्ब्य तृतीया णकल भूणषता २२४  
वाम बाहुः तदालर्म्ब्य णद्वतीया णकल भूणषताः 
 
प्रथमच्छेदमारभ्य दक्षदांडञ्च पूवगवत्। 
यावद णनर्म्ने च प्रस्थे च उभयोबाहुमध्यमे २२५  
 
नाणभतृतीयच्छेदेन कणिभार्ः सुदणक्षिे। 
वामपादस्तथा कुर्म्भा-कारेि जानु स्पिगने [पादग्रभूणमचुक्र्म्बते] २२६  
 
रु्ल्फदेिे तथा छेदे दांडः णनर्म्नसणतयगरे्। 
अधांि णद्वतीया बाहु पादाग्रप्रथमावणध २२७  
 
समपीठोपणर पादां केवलम् अांरु्णलियम्। 
चुक्र्म्बतभूणमभारे्न नािार्म्बर इणत स्मृतः २२८  
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नािार्म्बर ३ :–– 
मध्यरेिान्वये िीषगणकरीिजूिमांडलम्। 
कां ठप्रथमणबन्द्वौ च ऊध्वगदेिे मनोरमे २२९  
 
मध्यणबन्दुपरे नाणभ िृिु भुजाांर्णनिगयः। 
दणक्षिे प्रथमां बाहुां तृतीयप्रस्थकक्ल्पतम् २३०  
 
तृतीय [णद्वतीय] वाहुतो णन्नर्म्ने दणक्षिे तृतीयावणध [दैघ्यगमावणध]। 
ऊध्वगपणरणमते भारे् दांडाथगयुर्छेदने [कोिकीलकम्] २३१  
 
तद्रु्िसणन्नभे दांडवृत्तरेिासुणमणश्रते। 
तृतीयबाहुणनर्म्ने च णद्वतीया णकल सणन्नधौ २३२  
 
दांडानाां रेि ऊध्वे च ऊध्वगदेिे सुिोभने। 
चतुथा दणक्षिभुजे वामयुर्ा रु्िे यथा २३३  
 
एताणन क्रमयुतताणन वामपाश्वे मनोरमे। 
णद्वतीय-प्रस्थे या मध्य-प्रस्थपादाांिभेदने २३४  
 
प्रथमा णकल पाश्वे च वामे च दणक्षिे तथा [कोिच्छेदान्वये द्वये]। 
उत् कीिगसणन्नभे णनर्म्ने पाददांडः सुिोभने २३५  
 
वामपीठ-समायुतते दणक्षिे णकलमध्यमे। 
णलङ र्पीठे तथा वस्त्राभरिां णदव्यभूषिम् २३६  
 
एताणन मुख्यभेदाणन नािार्म्बरसुणनणिते। 
कदवा चक्रमध्येन कदवा वृत्तमध्यमे २३७  
 
णनर्म्ने च कौिपां कुि अथवा वृषभासने। 
कदाणचत् वृषभारूढ़ो नानाकारे यथाक्रमम् २३८  
 
करिीयां तथा पीठां पूजयेत् णिविांकरम्। 

 
माजगनणवणधः –– 

पूजान्ते पीठभूमीनाां माजगनां कमग उच्यते* २३९  
करिीयां तथा मूर्मत पूजानुकूल्य र्भगके । 
पूजान्ते पीठिुद्ध्यथग माजगनां कमग कारयेत्  २३९  
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यवणतलसषगपां च तथा च िकग रादयः। 
णमणश्रते कुरुते ति णदग्बकल नार्मातृकाः [पूजयेत् नार्मातृभ्यः णदिानुक्रमिे ततः] २४०  
 
ककोिको महानार्स्तक्षकः कुणलिादयः। 
णपणलणपच्छस्तथा भेदे नार्मातृकपूजनम् २४१  
 
दभगपलाियुततेन सूततेन माजगयेत् धराम्। 
करिीयां तदा कमग णवश्वकमा कुलोत्तमः २४२  
 

प्रासादपद्धणत :–– 
आदे्य स यांिभेदेन [तालयांिेि] उच्चता र्भग-णनिगयः। 
िृिु केन प्रकारेि भार्णनिगय पद्धणतः २४३  
 
र्भगमक्न्दरे यो बाहुस्तत् सवगणमणश्रते फलम्। 
सांख्या तद वेदभारे्न भाजयेत् युर्सांख्यके २४४  
सख्यारूपे णवजानीयात्, वेदेन रु्णितो तथा । 
 
यत्सांख्याभार्िेषस्तु तदांरु्लैः पीठ मुत्तमम्। 
आद्याांिे णभणत्तपीठञ्च चतुर्मदकु्ष सुयत्नतः २४५  
 
युरे्न भाणजता सांख्या फलां  ति णवणनियेत्। 
पीठां तदङ रु्लैः ख्यातां वीथीरूपे चतुर्मदणि  २४५  
 
णभणत्त पीठोपणर उच्च ेपक्षभारे्न रु्णितम्। 
स वेधो जायते पीठकूमगपृष्ठाकृणतः महान् २४६  
 
केवलां  िोदनां मािां न ति कमग िोदनम्। 
तदूध्वे पणरमािेन कूमगपृष्ठोपणर तथा २४७  
 
तद भूकम कारयामास तृतीयावत्तगसणन्नभाम्। 
यदाकारे तदा र्भगयांिस्य बाहु स्वरृ्हे [यांिरेिारृ्हे] २४८  
 
णभणत्तभारे् तथा कुयात् िाक्न्दर्भग क्षीिाकृतेः । 
र्तुसांख्यका च सा िान्दी पार्ाख्यां णसन्धुणवस्तरात्  २४९  
र्तुसांख्यक र्भाणि समुद्रसांख्यका रृ्हाः। 
पाश्वे प्रस्थां च सांकीिग दीघाकारे रृ्हाकृतौ २४९  
 
स्वरृ्हभावभेदि णिल्पिास्त्रप्रकक्ल्पतः। 
यथा सूिां तदनुसारे भाजयेत् वाडभीकृते २५०  



 
अनुक्रमणिका 

सपार्भार्भेदि णिल्पिास्त्रप्रकक्ल्पतः । 
यथासूिां  तथाकारे भाजयेत् वाडभीं तथा  २५०  
 
सवांिस्य तु भेदाि प्रवक्ष्याणम णहताथगतः । 
णवमानमाणलनी र्भं ति नेिाख्य भेदयोः  २५१  
 
न केवलां  बाड़देिे न ऊध्वे र्भगकस्थले। 
िीवपीठे तथा णभत्तौ नार् [देव] पद्माणन बन्धना २५२  
 
िाततपीठे तथा न्यस्यः कामबन्धः सुदुलगभः। 
एते तु मुख्यभेदाः स्युः िास्त्र भेदेन सर्म्मताः २५३  
 
णवना कामकलायुततां णनष्ट्फलम् िातत मक्न्दरम्। 
एतद भेदेनसांयुतता णद्वणवधाकल्पना तथा २५४  
 

पद्मर्भे कामर्भे च भेद:–– 
पद्मर्भगः कामर्भग इणत देिाांर्भेदतः। 
िृिु त्वां भेदभार्ाांि आदे्य कमलर्भगकः २५५  
 
पाथगतय जायते केषाां पांचकमाणद णनर्ममते। 
ििु वस्त प्रवक्ष्याणम णभणत्तभार्स्य णनिगयम् २५६  
 
केवलां  पद्मर्भगस्य भार्च्छेदस्तथैव च। 
यदुच्चां र्भगप्रासादां रु्िसांख्याअनुक्रमे २५७  
 
तत् सांख्या वेदसांख्येन भाजयेत् णिक्ल्पपुांर्वः। 
तृतीयाांिस्तदा भार्ो णभणत्तभार्ः स कययते २५८  
 
पुनि णभणत्तभार्स्य उच्चां स्यात् वेदभाणजतम्। 
प्रथमाांिः [णनर्म्नाांि] स चाख्यातः पांचकमगस्थलोत्तमः २५९  
 
यथाकारः तथा भार्ः पूवोततणवणधपूवगकम्। 
िुर कुां भान्तरे पणट्ट पट्ट््ान्ते कणिकोत्तमा २६०  
 
तदन्ते जाांघके्षिां च णभत्यांर्कमगणनियः। 
पद्मर्भगस्य णनर्म्नाांिे सौणधकार्ममार्गतः २६१  
 
 
 



 
अनुक्रमणिका 

पद्मर्भग पांचकमग पाथगतयम् :–– 
श्रृिु भार्ां तथा कमग पांचार्ांभेदमेव च। 
पांचकमाथे यः के्षिः स चतुभार्कक्ल्पतः २६२  
 
प्रथमावरिे िुरां णद्वतीये कुर्म्भमेव च। 
तृतीयस्याद्यभारे् च िान्दी कुर्म्भोपणर तथा २६३  
 
तदूध्वे डमरू-र्भगः िान्द्यध्वे च वसन्तकम्। 
मध्यरेिञ्च सांकीिे तणन्नर्म्ने [मुिे] पल्लवाकृणतः २६४  
 
िुराणदवेदभार्ि िास्त्रानुसारतः सदा। 
िुरणनर्म्नर्ता भूणमः िुरदेिः [िुरपादः] स कययते २६५  
 

कामर्भगपांचकमग :–– 
िुरकुर्म्भ पणट्ट िान्दी वसन्ताणद चतुष्टयम। 
णवमानमाणलनीतुल्ये कामर्भे च णसणद्धदा २६६  
 
तत् स्थानेऽनेन रूपेि िुरो कुर्म्भो रु्िियम्। 
रु्िान्ते िान्दीमध्येन फुलके्षिां प्रधानतः २६७  
 
वसन्त वणल्लणभ के्षिां तदूध्वे मांडले सदा। 
वसन्ताते तथा पीठां णनर्म्नर्ाां धरिीं प्रणत २६८  
 
पञ्चधा पञ्चभारे्न पञ्चकमग णवधानतः। 
अधुना केवलां  वक्ष्ये कोिकां  णभणत्तणनिगयम् २६९  
 

पद्यर्भग कोिक :–– 
पद्मर्भगस्य यद रूपां तद भार्ां िास्त्रणनर्ममतम्। 
पमकमोध्वगस्थानानाां णभत्यनुसारतः तथा २७०  
 
तद भार्ां भाजयेत् वेदे लर्म्बभार् चतुष्टयम्। 
प्रथमां जाांघबन्धि [नारीबन्ध] अपरा वल्लणभ रु्िाः २७१  
 
तदूध्वे मांजुलां  के्षिां आलर्म्ब-माल-िोणभतम्। 
अधगभारै्कभारे्न कणिके्षिां [कणिपीठ] मनोहरम् २७२  
 
तदूध्वे चाधगभारे्न भारवाहकमांजुले। 
युर्ल अथवा रन्ध्र भाररक्षी तदाचरेत् २७३  
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श्रृिु सांके्षप-रूपेि प्रणतभार्ाणदकमगिः। 
केन भेदप्रकारेि मांडयेत् भार्मुत्तमम् २७४  
 
वसन्तोऽधेऽधगभारे्न डमरूकमलाकृणत। 
पीठां कृत्वा तदा रर्म्ये चामरा पणरचाणरका २७५  
 
चामरा वाद्यभेदे च वाणदका तार्म्बुलणप्रया। 
अर्मचकाणदक्रमे न्यासा कन्या ति मनोहरा २७६  
 
तद बन्ध ऊध्वगदेिे च सुरर्म्ये कुणञ्चता लता। 
आलक्र्म्बका तथा िेषे कु्षद्राकारे पणिद्वयम् [कु्षद्राकार पीठस्तथा] २७७  
 
िान्दीमध्ये कणि दृढे केवलां  रेिमध्यमे। 
तिैकां  युर्लां  वाणप भारकेन्द्राणधपोऽणप वा २७८  

भारमूणतं। 
 
के्षिोपणरलतारर्म्या वािधा वदेधा रु्िे। 
आलक्र्म्बकारु्िाकारे हणरमुिावलक्र्म्बनी २७९  
 
एते तु क्रमभेदा आद्यस्छेदे च कोिकः। 
जाांघाणदणभणत्तके्षिे च पद्मर्भेि मुख्यतः २८०  
 

अनुराह:–– 
तदन्ते चाधगके्षिेि युर्भारै्किाक्न्दका। 
िान्दीमध्ये लर्म्बारूपे सुदृढे स्तर्म्भिोदनम् २८१  
 
यदाकारा [यथा उच्चां] भवेद णभणत्तस्तर्म्भः तदनुसारतः। 
वेदभारे्न तत् स्थानां पादः स्तर्म्भरु्िस्तथा २८२  
 
रु्िान्ते [प्रस्थतः] रेिायुततेन वेदभार् सकक्ल्पते। 
स भाज्यो भार्युततेन पादभार्चतुष्टये २८३  
 
तथा च रेियुततेन पाद भार्ः चतुष्टये। 
पादकुर्म्भे तथा णनर्म्ने तस्योध्वे रृ्हमेव च। 
रृ्होपणर णिभारे्न सुरर्म्ये कु्षद्रबन्धना २८४  
 
पादकुर्म्भे िुरः [उरु तथा] कुर्म्भे सांकीिे पणट्टकेवला। 
पट्ट् ा्ंि ऊध्वगदेिेन ग्रहभेदे मनोरमे २८५  
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नानाभेदे तथा नारी नानोपचारधाणरिी। 
रृ्हान्तरालभारे्न पणट्टफेिी वसन्तकम् २८६  
 
कु्षद्राकारे पुष्ट्परेिाबणल्लणभः मांडयेत् सुधीः। 
एताणन प्रथमे भारे् नार्बन्धस्य णनर्म्नरे् २८७  
 
स्तर्म्भाि पादभार्ान्ते नार्मूर्मत [नार्छांद] णवमक्ण्डताः । 
स्तर्म्भस्य प्रथमावत्त ेचोलवन्धानुसारतः  २८८  
 
स्तांभस्य मध्यदेिे च चोलदेिानुसारतः। 
यद भार्पाददेिे च तस्योध्वे चोध्वगबन्धना। 
केवलां  चोध्वगदेिेन वणल्लणभः पणट्टरुत्तमा [णवस्तृते] २८९  
 
मध्यभेदे तथा नार्ःस्तर्म्भे च लणतकाकृणतः। 
स्तर्म्भदांडे यथा णभणत्तः नार्ः तदनुसारतः २९०  
 
णिवणलःपांचधा ति नार्िीषाणदणनर्ममता। 
मक्ण्डता नार्बन्धैि यथानुलोणचता पुरा २९१  
 
िासे्त्र णनरू्ढां तत्त्वां तु िुभम् प्रासाद-रक्षिे। 
स्थलभेदे लताकारे िोदयेत् नार्मातृकाः २९२  
 

नार्मातृकाभेद :— 
सप्तिीषा बाििीषा वेदिीषा तथैव च। 
नार्माता तथाभेदा युर्लनार्मातृका २९३  
 
ऊध्वगिीषा ऊध्वगपुच्छा युग्मपुच्छा सुर्भगका। 
अनन्तर्भगका णदव्या प्रासादे सवगतोवरा २९४  
 
एता तु वसुभेदेन अष्टनार्ममणिर्िाः। 
णभतौ तोरिदेिे च स्तर्म्भके्षिे णवमक्ण्डता २९५  
 
नार्युतते अणहस्तर्म्भे अनुराहे स्वकेरृ्हे। 
णविेषे वाङभीके्षिे नार्राजादयस्तथा २९६  
णविेषे वाङभीद्वारे नार्राजद्वयां तथा   
 

अनुरथ :— 
वेदभार्ां तथाऽनथं जाांघश्रेष्ठते्तरां यथा। 
तद भार्णनिगयो मुख्यः पीठजांघाणद पणट्टकम् २९७  
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अनुराहो यथा प्रस्थां तत् पक्षरु्िप्रस्थकः। 
क्स्थरौ दैघ्याकृतौ लर्म्बः पूवगभार्नुसारतः २९८  
 
समके्षिे तथा वेदे णिभार्ो जायते पुनः। 
पांचकमग बृहत् के्षिे तदूध्वे जाांघमुत्तमम् २९९  
 
पीठाकारे पीठजाांघां णिल्पिास्त्रानुमोणदतम्। 
णनर्म्ने पूवं यथा के्षिां तत् के्षिे कमगपांचकम् ३००  
 
तदूध्वगके्षिां वेदेन भाजयेत् अांरु्ताकृतौ [स्तांभ आकृतेः]। 
एकभार्ां रृ्हञै्चव जाांघस्तु अपरद्वयम् ३०१  
 
रृ्हके्षिे पाश्वगभारे् णनर्म्नाांिे स्तर्म्भिोदनम्। 
मध्यभारे् तदा िान्दी रृ्हाकारे समानतः ३०२  
 

आवरिभेद :— 
िान्दीभार्स्य ऊध्वेि र्भगकां  पणट्टमुत्तमम्। 
मध्ये णिवर्िास्ति रुद्रमूर्मतः ियाांिके [कारयेत्] ३०३  
 

सद्योजात :— 
जिाजूिधरां देवां णिनेिां वदनोज्ज्वलम्। 
नारे्न्दद्रभूषिञ्चोग्रां िड र्िेिकधाणरिम् ३०४  
 
अधेन्दुकृतचूड़ायाां श्वेतार्म्बरधरां णवभुम्। 
नानालांकारभूषात्त ुसद्योजातस्तु दणक्षिे ३०५  
 

तत् पुरुष :— 
पुनि तत् समानाांिे जिाचन्द्राणवभूणषतः। 
वािकलर्समो देहः णििूलां  च कपालकम् ३०६  
 
एवां ख्यातो महारूद्रः तत् पुरुषां िुभप्रदम्। 

श्रीकण्ठ रुद्र :— 
स्थापयेत् पणिमे रुद्रां श्रीकण्ठां नार्भूषिम् ३०७  
 
षोड़िभुजमाक्रान्तां नार्ां िड र्ां र्दाां तथा। 
सपग-पािां तथा चक्रां  डमरुां  मुद्र्रां महत् ३०८  
 
िूलमांकुि रुद्राक्ष दणक्षिकरे सणन्नभे। 
तोमरां पणट्टसां वामे चमगिपगरमेव च ३०९  
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कपालमांथना-ितत िक्ततां परिुमुत्तमम्। 
व्याघ्रासनधरां देवां द्वीणपचमगधरां णवभूम् ३१०  
 

घोर :— 
तत् समानां यदा िान्दी तत् िान्दी घोरमक्न्दरम्। 
पीतार्म्बरधरो देवः कलर्ोयांिाक्षमाणलकः ३११  
 

मृत्युञ्जय :— 
उदीच्याां णदणि सांस्थाप्यां र्भगकां  भार्मक्न्दरे। 
मृत्त्युञ्जयो महारुद्रः चतुबाहुः णिलोचनः ३१२  
 
ज्योणतनेिधरां देवां हस्ताब्जे णनर्मां महत्। 
अभयमुद्रा तथा माला िीतविगमनोहरम् ३१३  
 

णवरूपाक्ष :–– 
तत्पाश्वगर्भगके भारे् णवरूपाक्षां महाणिवम्। 
डमरुचके्र नार्ि िूलाांकुिसुधाणनणधः ३१४  
 
सौर्म्यमाला तथा िड र्ः वामे च घण्ि मुत्तमम्। 
कपालां  पानपािञ्च िट वाङ र्ां कुक्ण्डका धनुः ३१५  
 
परिुां पणट्टकां  णदव्यां िुभ्रवस्त्रधरां णिवम्। 
उत्तरणदर्भारे्न स्थापयेत् णिक्ल्पपुांर्वः ३१६  
 
एते तु णिवभेदाः स्युः प्रस्थे च जाांघभेदतः [अनथगजाांघमध्यमे]। 
भाजयेत् प्रस्थमध्ये [ऊध्वे] च जाांघपट्टीं मनोहराम् ३१७  
 
केवलां  वाड़भी के्षिे यदा पूवानुसारतः। 
तत्के्षिेमूलमारभ्य यावद णभणत्तस्तथा दृढे ३१८  
 
लांबके्षिे तथा जाांघे वत्तुगला रु्र्म्फनाकृतौ। 
लता णदव्या तथा न्यास्या नानाकारा सुिोभना ३१९  
 
मध्यभारे् च यत् पाश्वं णकणञ्चणन्नर्म्नतरां रु्िे। 
िोदयेत् पद्मपीठां तु जाांघणभकत्त सुकौिलम् ३२०  
 
जाांघणद्वभार्के्षिेि णकणञ्चत् प्रिस्तचूणलका। 
ऊध्वगदेिे समाने च िोदयेत् चूणलकाां प्रणत [पणट्टकाां प्रणत] ३२१  
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तणन्नर्म्ने [तन्न्यनू] समभारे्न वसुधाां दिभार्तः। 
िोदयेत् पणट्टकाके्षिां रृ्हदेिान्तरे तथा ३२२  
 
प्रणतके्षिे वेदभारे् भाणजतां यत् फलां  [तत्स्थलां] ततः। 
णनर्म्नतमाधगभारे् च स्थापयेदणदव्य पणट्टकाम् ३२३  
 
पक्षभार्समायुतते पीठां पद्मपिाकृते। 
मनो्ा पणट्टभारे् च रु्क्ण्डकापुक्ष्ट्पकादयः ३२४  
 
पणट्टणनर्म्नाधगभारे् तु िान्दी र्भाकृणतः सदा। 
िोदयेत् भार्युततेन पद्मपीठां मनोहरम् ३२५  
 
श्रृिु तत् िीषगभार्ान्तां चूणलकाबन्धणनिगयम्। 
णकणञ्चद ध्वे पणट्टके्षिां णनर्म्नभारे् वसन्तकम् ३२६  
 
णकणञ्चद दीघं पणट्टके्षिां तत् भारे् च वसांतकम्   
पद्मपिाकृणतचूल भार्ियेि तत् स्थले। 
रु्क्ण्डका िोणभता चागे्र दन्तुणरका चे कृते दृढ़े ३२७  
 
पणट्टके्षिसमां पृष्ठां कलसान्तां तथोत्तरे। 
चूणलका मांडला णदव्या क्षीिाकारेि कुां भकम् ३२८  
 
एतैस्तु भेदैयुगतताः स्युः सौणधकार्ममार्गतः [पद्मर्भगः स्थलोत्तमे]। 
अनथगपार्युततां च कारयामास णनणिते ३२९  
 

राहा–– 
तदन्ते णभणत्तदेिेन अपरा भार्मुत्तमा। 
अनुच्छेदक्रमां त  वक्ष्याणम सुणधयाां प्रणत ३३०  
 
सुधीबोधाय यद ्ानां णिष्ट्याथं कुिलां  महत्। 
अनथान्ते यथाकारे णद्वरु्िां िाक्न्दकस्थलम् ३३१  
 
तत् स्थाने केवलो र्भगः अथवा रेणिकावणलः। 
राहा पार्स्य यो भार्ः तद्रु्िा भेदविगना ३३२  
 
वणदष्ट्याणम सुयत्नेन श्रृिु त्वां सावधनतः। 
पांचकमावणध स्थाने लर्म्बाकारे यथा तथा ३३३  
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युर्धा भाजयेद बन्धां मध्ये णद्वभार्र्र्मभका। 
यदा पणरणमताः प्रस्थ पांचकमगिुरादयः ३३४  
 
तद वेदभार्भारे्न वसन्तस्योध्वगदेितः। 
तद भार्प्रस्थयुततेन सुदीघे उभये णदणि ३३५  
 
यथा अनथगदेिि िान्दीदेिाणतक्रमे। 
र्भगकां  लर्म्बभारे्न णिभार्ां देिमुख्यतः ३३६  
 
वसन्तलर्म्बयुततेन जायते पृथर्ाकृणतः [वर्मद्धताकृणतः]। 
वेद भारे् यथा णनर्म्ने प्रस्थे भाज्यां च बािधा ३३७  
 
दैघ्यगभारे् वेदछेदलर्म्बाकारे समानतः। 
श्रृिु कमग तथा भेदरु्िकमानुसारतः ३३८  
 
णनर्म्नाद्यभार्ाद्धगभारे् मध्ये क्षीिा च पणट्टका। 
ऊध्वे रृ्हाकृणतच्छेदःणनर्म्ने पीठाकृणतस्थलम् ३३९  
 
पद्मपीठसमां पीठां रृ्हे च णवग्रहास्तथा। 
नानाकारे तथा मूर्मत्तः यथा कक्ल्पतणनियः [मानसे] ३४०  
 
वेदभार्णिभारे्न णनर्म्नपणट्टवसन्तकम्। 
तदूध्वे पद्मपीठञ्च तृतीया िाक्न्दिोदनम् ३४१  
 
युर्भारै्कभारे्न िान्दी ऊध्वगर्ता तथा। 
पणट्टका चोत्तमा ति भार्मानानुसरतः ३४२  
 
युर्भारे् युर्ाच्छेदप्रथमे िाक्न्दरुत्तमा। 
अपरे फेणिका ऊध्वे पुनः िान्दी च पणट्टका ३४३  
 
बािभारे् समके्षिे केवलां  पीणठकाकृतौ। 
पांचकमोध्वगभारे्न यद भार्स्तर्म्भदेणिकः ३४४  
 

णनिाभार्:–– 
तद भाजयेत् देिां युरे् समभावे समन्वये। 
आद्यभारे् यथापूवं [णनर्म्ने] पक्षभारे्न भाणजतम् ३४५  
 
ऊध्वे डमरुपीठस्तु तदूध्वे पणरचाणरका। 
तदूध्वगभार्युतते च वणल्लणभः कुणञ्चता लता ३४६  
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लता पुष्ट्पलता णदव्या वेदभार्वलक्र्म्बनी। 
युर्भार्स्य तणन्नर्म्ने सांकीिग पीठमुत्तमम् ३४७  
ऊध्वाद्धगभारे् चालर्म्बां तदूध्वे क्षीिपीणठका  
 
पद्मपिाकृणतः  पीठ ऊध्वे च भाररक्षकाः [भारभैरवः]। 
पाश्वगद्वयां तथाकारे क्रमेिैतेन पूवगवत् ३४८  
 
कारयेदणतरर्म्यां च लताणदिोदनां महत्। 
तदन्ते कथणयष्ट्याणम णनिाभार्स्य णनिगयम् ३४९  
 
णनिाणभणत्तः तथा बन्धः पुनि र्भगकावणध। 
णनिापीठसमारांभः यावदेिां च र्भगकम् । 
णनिारृ्हे यथा स्थानां बािरूपेि भाणजतम् ३५०  
 
र्तुभारे् तथा छेद [दैघ्ये] रृ्हमध्ये चतुष्टयम्। 
प्रस्थभार्ां तथा न्याये र्तुभारे् णवभाजयेत् ३५१  
 
केवलां  चोध्वगभारै्कबन्धस्थानां तदुच्यते। 
प्रस्थबन्धे प्रस्थभारे् [प्रस्थयुतते स्तांभमध्ये] वर्मजतस्तर्म्भाांिके ३५२  
 
योभार्ो र्भगदेिे च वेदभारे्न भाणजतः। 
मध्यभार्स्तथा उच्च ेलक्ष्मी बन्धस्वरूपकः ३५३  
 
तत् स्थानमुभये पाश्वे समभारे् रु्िाकृतौ। 
समकायान्तरे रर्म्ये द्वारदेिाकृतौ सदा ३५४  
 
रु्ि समणवभारे्न बािधा वेदधा तथा। 
केवलां  मध्यभारे्न कणिकाकृणत [फेणिकाकृणत] रु्क्ण्डका ३५५  
 

पाश्वगदेवताध्यानम्–– 
णनिामध्यान्तराले च हेरर्म्बां णवघ्ननािनम्। 
दणक्षिस्याां णदिायान्तु स्थापयेत् णिक्ल्पपुांर्वः ३५६  
 

हेरर्म्ब:–– 
णिभांर्स्थानसांस्थानां जिामुकुिमक्ण्डतम्। 
अधेन्दुकुणञ्चतां केिां केयरूकिकाणन च ३५७  
 
सूपगकिं तथा िवं चतुबाहुां णिलोचनम्। 
ऊध्वे च दणक्षिे वामे [करे] अांकुिां नार्पाणिकाम् ३५८  
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लर्म्बोदरां तथा िुण्डां मोदकां  सर्म्मुिावणध। 
दणक्षिे च करे योज्यां भूमौ परिुमुत्तमम् ३५९  
 

अक्र्म्बका –– 
एवां स्वरूपां यत्नेन दणक्षिस्याां णदणि न्यसेत्। 
वामभारे् तथा र्ौरी अक्र्म्बकाां ितत्णतरूणपिी ३६०  
 
नानालांकारयुततां च पीठां ति मनोहरम्। 
तन्मध्ये लर्म्बभावेन िक्णत्तणस्त्रभांर्सांक्स्थता ३६१  
 
ऊध्वगहस्तद्वये वामे िपगरां िड र्दणक्षिे। 
अधोदेिे तथा णनर्म्ने अभयवरधाणरिी ३६२  
 
केसरी वाहनां णदव्यां वेणष्टताः पणरचाणरकाः। 
चामराणदसमाांयुतता ऊध्वे पाश्वे णवमण्डयेत् ३६३  
 

कार्मतकेयः–– 
एवां पृष्ठे णनिाभारे् कार्मत्तकेयां षडाननम्। 
देवसेनापकत रर्म्ये स्थापयेत् णभणत्तमण्डले ३६४  
 
जिाजूिसमां युतत्तां [प्रभायुततां] णकरीिां कुण्डलां  वरम्। 
षण मस्तकयुतां देवां प्रिान्तवदनो्जववलम् ३६५  
 
द्वादिबाहुसणन्नभां नानालांकारभूणषतम्। 
िक्ततां पािां तथा िड र्ां िपगरां चमगणनर्ममतम् ३६६  
 
िरां िूलाणदयुततां च घियेत् वामपल्लवे। 
दणक्षिे च करे स्थाप्यम् अांकुिां िोभनध्वजम् ३६७  
 
एताि घणिता [तजगनी] मुद्रा कोदण्डः िेिकां  तथा। 
ताम्रचूलां  तथा णदव्यां हृदयदेिमांडनम् ३६८  
 
नानाभूषिभूषा ा्ं वीरालांकारभूणषतम्। 
स्थापयेणन्नपुिे रर्म्ये पाश्वं [पृष्ठ] पीठे णनिारृ्हे ३६९  
 

ऊध्वगर्र्मभका–– 
श्रृिु त्वां भार्भेदां च र्र्मभकाभार्मुत्तमम्। 
कोनच्छेदाणदयुततञ्च र्भगकां  भार्णनिगयम् ३७०  
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रृ्हान्तराल ऊध्वे तु यत् स्थानां पणट्टकावणध। 
तत् स्थानां र्भगकां  ख्यातां णनिामांडनमुच्यते ३७१  
 
दैघ्ये वेदप्रस्थभारे् बािभार्समन्वये। 
आद्यभारे् तथा णनर्म्ने पणट्टवेदरु्िाक्न्वतम् ३७२  
 
पट्ट््ूध्वे पद्मरेिा च तदूध्वे िाक्न्दरेव च। 
सा िान्दी प्रथमा भार् पक्षभारै्काांिजा ३७३  
 
अपराांिे तथा णदव्ये वसन्तचूणलकादयः। 
चूणलका ऊध्वगदेिे च वेदभारै्कर्ौहरा ३७४  
 
िान्दी ऊध्वे यथाभारे् फेिी वा अधगकुक्र्म्भका। 
युर्भारै्कभारे्न र्ौहरां पणट्टका तथा ३७५  
 
पट्ट््न्ते चापरे भारे् पद्मपिाणदभूषिम् [ऊध्वगर्ाः]। 
पीठान्ते चूणलका श्रषे्ठा पणिमे कुणञ्चताकृणतः ३७६  
 
वसन्तस्पर्मितां चूल णनिाांर्र्भगकां  महत् [णनर्म्नाांिे णवग्रहो महान्]। 
र्भगकान्ते तथा कुां भी णनर्म्नर्ा धरिीं प्रणत ३७७  
 
एतैस्तु भारै्युगतताः स्युः णभणत्त-देिे मनोरमे। 
पद्मर्भगप्रसांरे्न मुख्याांर्भेदणनिगयः ३७८  
 

णभणत्तबन्धना–– 
अन्त्यकैभारे् ऊध्वेि ऊध्वगणभणत्तः यथोततयः। 
णभत्त्यधू्वेऽणधकभारे् च वाड़भीणभणत्तबन्धना ३७९  
 
यदा पणरणमता णभणत्तयुगर्भारे्न भाणजता। 
तत्फलस्य पणरमािेन ऊध्वगणभणत्तन्तदाचरेत् ३८०  
 
लर्म्बाकारे तथा णभणत्तः केवलबन्धां च वद्धगयेत्। 
अनथगमनुराहाां च कोिकाणद च िोदयेत् ३८१  
 
युर्पाश्वे यथास्थाने सर्म्मुिे पाश्वगकोिके। 
णनिोध्वे र्र्महतस्थाने केवलां  नैव िोदयेत् ३८२  
राहापृष्ठे यथास्थाने सांमुिे पाश्वग एव च । 
णनिोध्वे वर्मजतां ति नैव िोदयेत केवलम्  ३८२  
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प्रस्थाकारे यदा के्षिां बन्धनावदेभार्कम्। 
ऊध्वे णनर्म्ने तथापणट्टमध्ये पद्माकृतौ तथा ३८३  
 
वसन्तके्षिे या चाद्या वत्तुगला लणतकोत्तमा। 
ऊध्वे णनर्म्ने तदा सूक्ष्मे पकट्ट कुयात् णविेषतः ३८४  
 
पक्षभारे् यदा पीठां पद्मपिसुिोणभतम्। 
िोदयेणन्नपुिः णिल्पी रु्िानुसारतः तथा ३८५  
 
वेदभारे् यदा प्रस्थस्तत् प्रस्थे नेिभार्के। 
णकणञ्चणन्नर्म्नतरां के्षिां तदांिे र्जमाणलका ३८६  
 
र्वाक्षका अन्यके्षिे अथवा वाणजझर्म्पकाः। 
र्जवाणज तथा भूपो राजबन्धः स कययते ३८७  
 

र्जवाणज तथा राजबन्धणनरूपिम्–– 
श्रृिु त्वां बन्धभेदानाां सां्ाां भेदानुसारतः। 
केवलां  र्जयुतता सा प्रणसद्धा र्जमाणलका ३८८  
 
अश्वयुततां तदा के्षिां यणद स्यात् पांक्ततभावतः। 
वाणजझर्म्पा च तन्नाम णिल्पणवद्यानुसारतः ३८९  
 
र्जां वाकज पदाकत च सेनामुिाणदिोणदतम्। 
राजके्षिां तदा नार्म्ना राजबन्धः स कययते ३९०  
 
बन्धेनानुर्तां स्थानां राहपाश्वे च केवलम्। 
केन रूपेि तत् स्थानमूध्वगदेिे च िोदयेत् ३९१  
 

राहे ऊध्वगभार्:–– 
तत् सां ाां भेदछेदाांि भार्ानुभार्केवलम्। 
धीर णिष्ट्यणप्रयतम् श्रृिु त्वां सावधानतः ३९२  
 
राहे च ऊध्वगदेिे च णभत्यगे्र या वसक्न्तका। 
तदधे िाक्न्दकाां णदव्याां िोदयेत् पक्षभार्तः ३९३  
 
िान्द्या ऊध्वे तदा रेिा वेदसांख्या युर्ाथवा। 
आचरेल्लांर्म्बभारे्न फेिीदेहे मनोरमे ३९४  
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रेिान्ते णद्वरु्िां स्थानां फेण्याकारे ियाांिके। 
अांिप्रान्ते तथा रेिा वेदसांख्या युर्ाथवा ३९५  
 
अवश्यमेव तद भार्ां बन्धनापीठसांर्मे [तुल्यतः]। 
राजबन्धक्रमे रृ्हवसन्तबन्धे िोभनम् ३९६  
 
णवभांर्क्रमयुततेन वणल्लणभः पुष्ट्पिोदनम्। 
ऊध्वे णनर्म्ने तदा पणट्टमध्ये छेदा [वल्ली] मनोरमाः ३९७  
 
तदूध्वे समभारे्न वृत्तवज्राांर्मस्तकम्। 
सणवकध सरु्िे रर्म्ये िोदयेत् भार्ानुसारतः ३९८  
 
आद्यरेिा कृते बन्ध अनुसारे वृत्तां तथा। 
समभारे् [दैघ्यगभारे्] ऊध्वगदेिे कसहमुिणवधानतः ३९९  
 
कसहमुिाग्रणनर्म्ने च आलर्म्बां वत्तुगलाकृणतम्। 
वत्तुगल मध्यरेिायाां आद्यवत्तुगलचुक्र्म्बनी ४००  
 
पाशे्व तथा छेदभारे् कुणञ्चताकृणतरु्र्म्फना। 
अग्नेः णििासमां ति वेष्टनां मांडले तथा ४०१  
 
मध्ये तृतीयावते च मस्तकां  सुमनोहरम्। 
िोदयेत् कु्षद्रछेदेन वतुगलां  मण्डलोपमम् ४०२  
 
सांणक्षप्तणनिगयां भेदः वाडभी णभणत्तलक्षिा। 
र्भगकदेिभेदेन न कुयात् छेदमन्यथा ४०३  
 
केवलां  सौर्म्यरूपेि कोिकान्यिभूणमकाम्। 
तद रूपे र्ठयेत् राहां यि बेणकः सुकुणञ्चते ४०४  
 
बेणकदेिान्तरे रर्म्ये कसहां च मुद्रके [वा भैरवां] तथा। 
कु्षद्राकारे तथा णनर्म्ने अमलतया समावृत्तम् ४०५  
 
णपक्ण्डका कलिां ति पद्माकारे मनोहरे। 
एतैि भेदैः सांयुक्त्तां पद्मर्भं सुर्भगकम् ४०६  
 
पद्मर्भाणधपां देवां िांकरां चानुणचन्तयन्। 
सांके्षपरूपतः चाि पद्मर्भाणदणनिगयः ४०७  
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णिष्ट्यप्रणिष्ट्यबोधाथं प्रवक्ष्याणम सुयत्नतः। 
वाडभीन्यासयुततां च केवलां  णभणत्तणनिगयम् ४०८  
 
अथाहां सर्म्प्रवक्ष्याणम सुधीसन्तोषभावतः। 
णवमानमाणलनीं रर्म्याां पृथगू्रपाश्रयाां महात ४०९  
 
अधमक्षीि्ानेन कक वाच्यः िास्त्रणवस्तरः। 
सौणधकार्मन्यायेन देिभेदानुसारतः ४१०  
 
या देवी िक्ततरूपा सा सवगिक्ततप्रदाणयनी। 
तत् पादपांकजां णनत्यां णनभगरां तत्त्वणनिगये ४११  
 
णिवितत्यात्मकां  रूपां यद रूपां ्ानकक्ल्पतम्। 
तत् स्वरूपानुकचत्येन विगयाणम न सांियः ४१२  
 
पीठभार्ां तदा छेदपूवे या चोततपद्धणतः। 
कूमगपीठां तदाकारे पांचकमगणद कारयेत् ४१३  
 
पुनि कमगभेदेन छेदानुच्छेणदतां क्रमम्। 
विगयाणम यथा िासे्त्र आचारे रु्रुकक्ल्पते ४१४  
 
रु्रुर्मह सवगथा श्रेष्ठो रु्रु्ानमयो हरः। 
रु्रुः णिवमयो णनत्यां नमाणम रु्रुपादुकाम् ४१५  
 
श्रृिु त्वमि वक्ष्याणम भार्ाणदणनिगयक्रमम्। 
णवमानमाणलनीतत्त्वां यद रु्रोरनुकर्म्पया ४१६  
 
कूमगपीठान्तरे रर्म्यां कोिकाणद यथा क्रमे। 
पांचकमग तथा कुयादनुराहमनथगकम् ४१७  
 

पांचकमग–– 
पांचकमगस्थले णकणञ्चत पृथक् कमग णवधीयते। 
िाततपीठे तदाकारे वेदभारे्न भाणजतम् ४१८  
 
आदे्य िुरां तथा कुां भां पक्षभारे् मनोरमे। 
वेदभारे् तथा प्रस्थे वेदभारे् पुनस्तथा ४१९  
 
आदे्य िान्दी परे णदव्या वसन्तलणतकावणलः। 
िेषाधगभार्युतते च पीठके्षिसमानतः ४२०  
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लर्म्बाकारे मध्यरेिा सणन्नधौ [कुां भोध्वे िाक्न्दमध्यरे्] िाक्न्दमध्यमे। 
कु्षद्रच्छेदानुवते च पुक्ष्ट्पकावणल [पुष्ट्प पकट्ट] रुत्तमा ४२१  
 
एतैभेदैि सांयुततां पांचकमगस्थलावणध। 
तत्परे कोिके भेदे श्रृिु जाांघस्य णनिगयम् ४२२  
 
णवमानमाणलनी श्रेष्ठा सौणधकार्मभेदतः। 
सवांिे मुख्यरूपेि णवमानमाििोदनम् ४२३  
 
कोिके च तथाऽनथे राहो र्भगक एव च। 
सवगभार्ोपणर स्थाने [केवलां  दृश्यभारे्न] णवमानां कमग चोत्तमम् ४२४  
 

कोिक–– 
श्रृिु त्वमाद्यच्छेदानाां कोिकभार्णनिगयम्। 
अनुक्रर्म्य थानथगराहाणदकां  यथाक्रमम् ४२५  
 
णवमानमध्य देिे च िान्दी प्राचीरसणन्नधौ। 
प्रथमपांक्ततमूलस्य भार्ां श्रृिु सुयत्नतः ४२६  
 
पांचकमोत्तरे स्थाने केनाकारेि कारयेत्। 
ऊध्वं प्रस्थस्य यो भार्ः श्रृिु त्वां सावधानतः ४२७  
 
र्भगमक्न्दरमुच्चां यत् कक्ल्पतां र्र्नां प्रणत। 
तदधगभार्युतता च जाांघणभणत्तः तदाकृणत ४२८  
 
तदनुसारतो जाांघयुर्भेदेन प्रस्थतः। 
आद्यभारे् तथा णनर्म्ने पांचकमग च पूवगवत् ४२९  
 
पक्षभार्ौ तथा पके्ष भाजयेत् णनर्म्नबन्धनाम्। 
अपराधे वेदभारे् योजयेत् वणल्लभीः प्रणत [वणल्लणभः कृते] ४३०  
 
तद भारे् केवलां  छेदः वणल्लणभः रु्िभूषिम्। 
तत्पाश्व ेकेवलां  छेदः मध्ये वल्लणभभूषिम्। 
वल्लभ्यन्ते तथा युरे् पक्षभारे्न पूवगवत् ४३१  
 
ऊध्वैकभार् ऊध्वे च कणथता ऊध्वगबन्धना। 
तदूध्वे बन्धना णनर्म्ने कामबन्धः स उच्यते ४३२  
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एते तु प्रस्थभेदाः स्युः श्रृिु लर्म्बाकृतेः रु्िाः। 
मध्यजाघां महाके्षिां र्तुरेिासु भाजयेत् ४३३  
 
समुद्ररृ्हमध्ये च जाांघमध्यः ियो रु्िाः। 
सांलग्न अपरो भार्ः पणट्टके्षिः स जायते ४३४  
 
तत् सांलग्नणद्वभारे् च पाश्वे सांकीिगजाांघयोः। 
मूलान्तदैघ्यगयुतते च केवलां  पणट्टप्रस्तरः ४३५  
 
एते च मुख्यभार्ाः स्युः दैघ्ये च प्रस्थमेव च। 
अपरां सांप्रवक्ष्याणम उपभार्ाणदणनिगयम्  ४६६  
 
पांचकमान्तरे के्षिे मुख्यतो णनर्म्नबन्धना। 
भाजयेत् र्तुभारे्षु [र्तुकीलेन] मध्य पाश्वाणद केवलम् ४३७  
 
मध्य लर्म्ब जाांर्पणट्ट िोदयेन्न कदाचन। 
केवलपािवे मध्ये च र्तुभारे्षु छेदयेत् ४३८  
 
आद्यभारे् णदव्य पणट्ट पीठां पद्मदलाकृतौ। 
पक्षभारे् तदूध्वे च प्रस्थाांर्क्रमणनिगयः ४३९  
 
तदूध्वगलर्म्बभारे्न ऊध्वे जाांघस्तथा दृढ़ः। 
केवलां  मध्यजाांघे तु नानाकारे लतारु्िाः ४४०  
 
णकणञ्चत् बृहत्तरोभार्ो लर्म्बाकारे तथा पुनः। 
तदूध्वे भार्छेदाणद कमांर् ऊध्वगबन्धना ४४१  
 
डमरुिान्दी स ख्यात ऊध्वगके्षिे च पणट्टका। 
पट्ट््न्ते पद्मपीठां च एषो णह क्रमणनिगयः  ४४०  
 
तदूध्वे लर्म्बभार्ः स्तांभाकारे तथा पुनः। 
तदूध्वगभारे् छेदाणद कत्तगव्यां ऊध्वगबांधना  ४४१  
 
पूवगक्रमे ऊध्वगदेिांमृतुभारे्षु भाजयेतः। 
रु्प्तरृ्हे तथा णनर्म्ने काममूर्मतः सुिोभना ४४२  
 
तद्रु्प्तणमभार्ाांि श्रृिु त्वां णवषयक्रमात्। 
आदे्य णनर्म्नां पणट्टके्षिां तदूध्वे पीठिोदनम् ४४३  
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तदन्ते वेदभारे्न कुर्म्भी कुर्म्भमनोहरे। 
कुां भमध्ये पणट्टति बािे कुां भाधगमांडलम् ४४४  
 
र्तुभारे् तथा पणट्टःसमुदे्र कुणभकास्थलम् [तदूध्वे णििरस्थलम्]। 
केवलां  मध्यपाश्वे च ऊध्वगबन्धनिोदनम् ४४५  
 
केनाणचत् णिक्ल्पना मुख्ये मध्यजाांघमनोहरे। 
िोदयेत् सकलच्छेदभेदाणद जाांघकमगयोः ४४६  
 
उभयपाश्वगजाांघेन न छेदकुां णभकादयः। 
ति न णवकलां  याणत जाांघकमग णभणत्तस्थले [कदाचन] ४४७  
 
करिीयां सुयत्नेन जाांघकमग सुकौिलम्। 
बन्धनान्ते यथा भार्कोिके णििरावणध ४४८  
 

णवमानभार् (कोिक) :–– 
णवमानभार्च्छेदाांि श्रृिु णिष्ट्य मम णप्रय। 
यथा लर्म्बाकृणतः भार्ो बािधा जाांघमण्डले ४४९  
 
तदा णनर्म्नतरां कृत्वा [क्रम सांकुणचतां कुयात्] णििरे तु प्रयत्नतः। 
णभत्तिे णनर्माांिे च णििरोच्चां सुिोभनम् ४५०  
 
प्रस्थाकारे कायगभेदे वसुच्छेदाणन छेदयेत्। 
कक्ल्पतरेियुततायाां छेदभार्समानतः ४५१  
 
प्रथमा दीघगपट्टयांरे् वल्लणभः माणलकावणलः। 
पक्षभारे् समाने च णकणञ्चत् न्यनूा च मध्यमे ४५२  
 
उभयभूणमयुततेन पद्मरेिाणद यत्नतः। 
वेदभारे् तथा न्याये युर्लपणट्टका महत् ४५३  
 
णनर्म्ने च रु्क्ण्डका णदव्या ऊध्वे दन्तुणरकाकृणतः। 
समानाांिे युर्ाांिेन िान्दी एका ियाांिके ४५४  
 
अपरनेिभारे्न पीणठका कमलाकृणतः। 
दन्तुणरकाकृणतः पणट्टः तदूध्वे पीठपांकजम् ४५५  
 
िान्दी अक्न्तमभारे् च वेदभारे् स उत्तमः। 
बािभार्ः समानूध्वे नेिभारे्न भाजयेत् ४५६  



 
अनुक्रमणिका 

प्रथमाधे तथा पट्टी पुष्ट्पाकारे मनोहरे। 
नेिाांिपद्मपीठञ्च यथा युरे् च पीणठका ४५७  
 
केवलमूध्वगर्ा बािे णनर्म्नर्ा युर्पांकजा। 
श्रृिु र्त्वांिभारे्न यत् पक्षयुतभाणजते ४५८  
 
प्रथमे िान्दी ततस्ति अपरा पद्मपीणठका। 
पद्मपीठोपणर पणट्टः सूक्ष्मणतसूक्ष्मभार्तः ४५९  
 
सार्रपक्षभारे्न प्रथमा पणट्टका तथा। 
अपरा चूणलका ति अधगवतुगणलकाकृणतः ४६०  
 
मध्याांिे मध्यके्षिे च वतुगलाकृणतर्र्म्बुजा [वज्राङ्ग]। 
लणलता कुक्र्म्भका माला कसहवतिाणदिोणभता  ४६१  
लणलतां र्र्म्बुजाकारां कसहमुिाणदिोणभतम्  ४६१  
 
वसुभार्स्तथा न्याये (वेद) पक्षभारे्न भाणजतः। 
प्रथमे च तृतीये के्षिे स्यात् पणट्टका तथा ४६२  
 
तदूध्वे [तन्मध्ये] वत्तुगलाकारे िपगरां चूणलकोत्तमा। 
णकणञ्चत्क्षद्राकृतौ ऊध्वे कुां भि कलिाकृणतः ४६३  
 
वत्तुगला रेिमध्ये च वत्तुगलाकृणत [अनलाकृणतः] रु्र्म्फना। 
नानाछेदस्तथा न्यासो जन्मानन्दस्य कारकः ४६४  
 
एतेषाां भार्मुख्यानाां कोिकोध्वगणवमाणनका। 
णिल्पी क्रीडणत तिैव [तत्के्षिे] रु्रोरा्ानुसारतः ४६५  
 

अनुराह:–– 
कोिकां  मध्यजाांघस्य प्रस्थाधं पणरमाितः। 
प्रस्थभार्ां तथा कृत्वा अनुराहां णवचक्षिः ४६६  
 
पांचकमान्तरस्थानमूध्वे यद ऊध्वगबन्धना। 
तदाकृतौ तथा लर्म्बा नार्स्तर्म्बः स उच्यते ४६७  
 
पार्ान्ते कुिणचन्नार्ः कुिणचत् लणतकाकृणतः। 
स्तर्म्भाकारे तथा अांि अनुराहः स कययते ४६८  
 
 



 
अनुक्रमणिका 

तद भार्ां दैघ्यगयुततेन सप्तभारे्षु भाजयेत्। 
आदे्य च प्राांतभारे् च केवलां  डमरूपमा ४६९  
 
मध्याांतबािभारे्न लणतका वतुगलाकृणतः। 
िोदयेत् सुप्रयत्नेन पाश्वे पकट्ट मनोरमाम् ४७०  
 
णनर्म्नभारे् न्यनूस्थाने डमरूपीठमुत्तमम्। 
तत् स्थानां भाजयेत् बािे मध्यभार्ां सुकुणञ्चतम् ४७१  
 
आदे्य ऊध्वे तथा पुष्ट्पां वत्तुगलाकृणतरु्क्ण्डका। 
तणन्नर्म्नपक्षभार्ां च पद्मपिाणद भूषयेत् ४७२  
 
णवपरीतणदणि मुिणनर्म्ने च ऊध्वगदेितः। 
वेद [मध्य] सांकीिगभार्स्तु बला वा वत्तुगलाकणिः ४७३  
 
एतैः छेदैि सांयुततः स्तर्म्भः स्यात् सुन्दराकृणतः। 
नानालांकारन्यासाांि पार्मध्ये च स्थापयेत् ४७४  
 
पाश्वगपणट्टसमायुतते वत्तुगलाकाररु्क्ण्डका। 
रांर्िीपकट्ट ताां कुयात अथवा र्ोधूमाकृणत ४७५  
 
लताबन्धे तथा रर्म्ये मध्यभारे् सुणनणिते। 
कतगव्यां श्रेष्ठरूपेि भुजांर्बन्धनां श्रृिु ४७६  
 

भुजांर्बन्ध:–– 
पांचकमान्तरे दैघ्ये जाांघिीषगस्थलावणध। 
प्रस्थाधगपणरणमतेन स्तर्म्भ ति न सांियः ४७७  
 
पूवगवत् प्रस्थभारे्न समुद्रभार्माचरेत्। 
मध्बबािरृ्हां यि नार्स्तमभः तथोपणर ४७८  
 
बािभार्ां तथा दैघ्ये वेदभारे्न भाजयेत्। 
पाश्वे णनर्म्नतरस्थाने क्षीिाकारे समानतः [क्षीि पकट्ट समानतः] ४७९  
 
णनर्म्ने यत् प्रथमस्थानां तद्भारे् कसहमस्तकम्। 
णवकिाकृणतनेिाणि नाणसकाां मुिर्िरम् ४८०  
 
पक्षभारे्न मध्ये च डाणलकापल्लवाकृणतः। 
र्तुभारे् तथा न्यासेत् सपगराजां णिरोपणर ४८१  
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समुद्रभार्युतते च समाांिे वसु भाजयेत्। 
प्रस्थे कक्ल्पतरेिायाां छेदाांर्ां यत्नतः श्रृिु ४८२  
 
तदांिे कुणञ्चतो वेदो र्तुभार्स्तथैव च। 
युर्बािस्थले कुां भम् अमलतयाकृतौ रु्िाः ४८३  
 
नानालांकारयुततां च छेदयेत् मध्यपल्लवम्। 
पक्ष समुद्र अांिेन ककणचत् कुां णचतभार्योः । 
रु्क्ण्डकाां सह तद भार्ां कारयेत् सुप्रयत्नतः  ४८४  
तदन्ते श्रृिु भेदाांि मध्यच्छेदियां तथा ४८४  
 
तद भार्युर्भारे् च कक्ल्पतां प्रस्थमुत्तमम्। 
सवोच्च ेयुर्भारे्न नार्मस्तकिोदनम् ४८५  
 
फिायुतते तथा रर्म्ये यावत् प्रस्थां तथाचरेत्। 
फिार्भे महानार्ां णद्वभुजां मणिमक्ण्डतम् ४८६  
 
हलञ्च मुसलां  हस्ते कणिदेिावणध तथा। 
हारकेयरू िीष ेच मुकुिां मणिमक्ण्डतम् ४८७  
 
कदाणचत् युग्मभेदेन कारयेन्नार्मुत्तमम्। 
वेदभारे् तथा देहे वक्राकारे मनोहरे ४८८  
 
णनर्म्नभारे् तथा पुच्छां समभारे् च कुण्डलीः। 
अपरां च तथा न्याये वदनां णवपरीताकृणत ४८९  
 
पुच्छाग्रमूध्वगर्ामी च मध्यभार्ानुसारतः। 
सवांरे् िोदयेत् चमग वत्तुगलाकृणत यत्नतः ४९०  
 
नेिे णजह्वा तथा फेनां फूत् कारदृश्यमाचरेत्। 
एवां कृत्वा तथा नार्बन्धां स्तर्म्भस्थलोपणर ४९१  
 
रक्षाां कुवगक्न्त प्रासादां नार्लोकर्िास्तथा। 
प्रणतपार्ान्तरे रर्म्ये नार्माताणदिोदनम् ४९२  
 
कुणलिाणदभुजांर्ानाां सांतोषो जायते धु्रवम्। 
एतद णवणधक्रमे णिल्पी नार्स्तर्म्भाांि कारयेत् ४९३  
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श्रृिु त्वमपरां पार्ां अनथगस्थलमुत्तमम्। 
यथाकारां तथा स्थानां तद दैघ्यगप्रस्थमेच च ४९४  
 
छेदभेदाि तणन्नर्म्ने आद्यन्तमध्यदेितः। 
अकु्षण्िकमगयुततां च यथा पूवे च कोिके ४९५  
 
बन्धना पांचकमान्ते जाांघां ति मनोहरम्। 
जाांघान्ते बन्धना प्रस्थेतस्योध्वे णििरे तथा ४९६  
 
यथा पूवे तथा छेदणक्रया तदनुसारतः। 
छेदानुसारतो भेदम् अलांकाराणि कारयेत् ४९७  
 

कामकला तत्त्वम् –– 
प्रसांर्भेदयुततेन कामबन्धस्य णनिगयम्। 
प्रवक्ष्याणम श्रृिु त्वां तु णिल्पणवद्यानुसारतः ४९८  
 
मूलां  तु जर्तः कामः कामाद भूताणद जायते। 
मूलभूतस्तथा भूतः कामेन प्रणवलीयते ४९९  
 
णिविक्ततांणवना सृणष्टः कल्पनामािमेव णह। 
न णह जन्माणदवा मृत्युस्तथा कामणक्रयाां णवना ५००  
 
णिवः साक्षाद महाकलर्ां िक्ततभगर्स्वरूणपिी। 
तद योरे्न जर्त् सवग कामणक्रया सा उच्यते ५०१  
 
इणत कामकला णवद्या आर्मे तत्त्वणवस्तरः। 
स्थानां कामकलाहीनां त्यततमांडलमुच्यते ५०२  
 
कौलाचारमते हीनां सवगदा त्यततमांडलम्। 
कालकक्षसमां त्यततां तत् स्थानां र्हनोपमम् ५०३  
 
णवना कामकलायांिपूजनां िक्ततपूजनम्। 
साधनां णनष्ट्फलां  यान्त हक्स्तस्नानणमव णक्रया ५०४  
 
यि णतष्ठणत तद यांिां तद्रृ्हां वीरमक्न्दरम्। 
सवगणवघ्नभयादीनाां णवनािो जायते धु्रवम् ५०५  
 
भूतपे्रतणपिाचाणद कौिपां णवकिादयः। 
दूरादेव पलायन्ते यांिमािस्य दिगने ५०६  
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श्रृिु त्वां कथणयष्ट्याणम र्ोपनीयां प्रयत्नतः। 
कौलाचारां णवना यांिां नैव देयां कदाचन ५०७  
 

कामकलायांिम् :–– 
चतुरसे्त्र वीरभूणमः णवषमां सममेव च। 
चतुवगरं् महाके्षिे करिीयां कील द्वयम् ५०८  
 
ऊध्वगप्रस्थे तथा कीलछेदनां मणिकारृ्हे [कोि छेदद्वयां तथा]। 
मणिणबन्दुां समारर्म्भ्य ऊध्वं [के्षिः] भर्ाकृणतस्तथा ५०९  
 
दैघ्यं णनर्म्नस्थलारभ्य मणिणबन्दुस्थलावणध। 
कलर्ाकारां कलर्पीठां [क्षीिपीठां] णबन्दूध्वे मणिका तथा ५१०  
 
मणिकाया ऊध्वगदेिे कामणबन्दुस्वरूणपिी। 
कन्दाकारस्तथा णबन्दुः सवगणसणद्धप्रदायकः ५११  
 
तदन्ते न्यासयुततेन भर्ाांिा षोड़िात्मकाः। 
योजयेत् कलर्युततेन कीलद्वारे मनोहरे ५१२  
 
तत् षोडि महािक्ततः [कला के्षि] सवा योणनकृताः स्वयम्। 
केवलां  कीलयुततां च कलर्युततां भवेत कलाः ५१३  
 
कस्मादे्भदात् कलाके्षिां पांचदिाक्षमुख्यतः [चतुदगि]। 
योजयेत् कील युततेन कलर्के्षिणवधानतः ५१४  
 
केनाकारे योणन रूपा [तथा के्षिे] णिभुजाक्त्मका सा कला। 
सांलग्नयोर्युततेन यांिे सर्म्भवणत धु्रवम् ५१५  
 
प्रथमावरिां चोध्वे आदे्य या योणनपीणठका। 
तद भार्ां कारयामास योणनके्षिचतुष्टयम् ५१६  
ऊध्वगदेिे तु कत्तगव्यां कीलच्छेदद्वयां तथा । 
णनर्म्नणबन्दुां समारभ्य कोिच्छेदावकध चरेत्  ५१६  
 
कामेिी प्रथमा िक्ततर्मद्वतीये भर्माणलका। 
वेदे च णनत्यक्तलन्नायाां भेरूण्डायाां युर्ाांिके ५१७  
 
वामाधे वेदके्षिाणि आद्ययोणनर्ता रु्िे। 
महावजे्रश्वरी णनर्म्ने तत्पाश्वे णिवदूणतका ५१८  
 



 
अनुक्रमणिका 

तत्पाश्वे कोिदेिे च णचच्छक्तत वक्न्हवाणसनी। 
णनर्म्नवामवर्गभूमौ कीलयुतते मनोहरे ५१९  
 
मणिके्षिर्ता रेिा णवभार्ीकृतपीणठका [णवभार्ीकृतके्षिकान्]। 
ति वजे्रश्वेरी पाश्वे अपर [वाम] भार्वर्मत्तनी  ५२०  
 
त्वणरता वजे्रश्वरी णमिा णनत्या िक्ततकलाक्त्मका। 
कुलसुन्दरी च तणन्नर्म्ने त्वणरता वामभाणर्नी ५२१  
त्वणरता पीणठका सव्ये णनत्या िक्ततः कलाक्त्मका। 
कुलसुन्दरी तथा वामे त्वणरता वामचाणरिी  ५२१  
 
एतावत् क्रमरूपेि दणक्षिाांिे [पाश्वगदेिे] मनोहरे। 
भर्पीठां महाके्षिां केवलम् र्तुसांख्यकम् ५२२  
 
कीलपताका सा िक्ततर्मलङ र्स्य दणक्षिाांिके। 
तदूध्वं योणनपीठाांिे कामाांर्ी ज्वालमाणलनी ५२३  
ज्वालमाणलनीं तद वामे न्यसेद कवध्यनुसारतः। 
 
णवजया णनर्म्न [ऊध्वग] भारे् च सवगदा सहचाणरिी। 
मणिपीठस्य पक्षान्ते िक्ततः कामकलेश्वरी  ५२४  
 
तत्पाश्वे दणक्षिे णदव्ये णिपुरासुन्दरी तथा। 
अिक्ततः सा महाकामे सा भैरवणप्रया सदा ५२५  
भैरवीमूध्वगदेिे च णवजयाां सह णवन्यसेत् । 
 
िततयः षोडिैताः स्युः देवी [सवाः] कामकलाक्त्मका। 
वर्गके्षिे च बाहे्य च बाह्यावरियोणर्नी ५२६  
 
ऊध्वे मध्ये णनभगरा च वामकोिे रहस्यका। 
कूलोत्कीिा वाममध्ये अणतरहस्य कोिके [तत्तले  ५२७  
 
णनर्म्नमध्ये सांप्रदाया कोिे रु्प्ततरांणर्का। 
रु्प्तयोणर्नी मध्ये च णनर्भा ऊध्वगदणक्षिे ५२८  
 
एताणन योणर्नीके्षिां कलाके्षिां णविेषतः। 
कां ददेिे परा िक्ततमगहाकामकलेश्वरी ५२९  
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महाकामकलेश्वरी ध्यानम् :–– 
णवणचिवसना सौर्म्या मत्तमातांर्रूणपिी। 
सवगदा रमिे मत्ता ज्योणतमंडलमध्यर्ा ५३०  
 
पांकजांपुष्ट्पपािञ्च योणनमुद्राधरा िुभा। 
कोदण्डो वामभारे् च दणक्षिे ककिुका कणलः ५३१  
 
अक्षमालाधरा देवी वराऽभयप्रदाणयनी। 
कामपांचिराः तीक्ष्िा अनांर्मदनातुरा [पीणडतातुरा] ५३२  
 

णिवः कामकलेश्वर :–– 
तणन्नर्म्ने मणिदेिे च णिवः कामकलेश्वरः। 
ईषत् श्यामाांर्र्ांभीरः योर्ासनधरो णवभुः ५३३  
 
सवगदा णमथुनासततः सह कामकलेश्वरीम्। 
आ्ाचक्रसमारूढो रजःपानरतः सदा ५३४  
 
चीवरणचन्हयुततायाां योर्ी कामकलेश्वरः। 
कामकलामहायांिां अणधपः कृष्ट्ििांकरः ५३५  
 
ऐतद र्ोप्यतमां यांिां सवग [स्थल] रक्षाथगमुत्तमम्। 
प्रत्यक्षिक्ततदां साक्षात् सवगणसणद्धप्रदायकम् ५३६  
 
प्रासादे िक्ततपीठे च रुद्रपीठे स्थलोत्तमे। 
ऐतद यांिां धु्रवां न्यासां तत्कीर्मतरचला भवेत् ५३७  
 
र्ोप्यां र्ोप्यतमां यन्िां सवेभ्यो नैव दिगयेत् [दिगयेने्नतरान् जनान्]। 
तदथे यांिछेदेन णमथुनां मूर्मतिोदनम् ५३८  
 
कौलाचारमते रर्म्ये जाांघे णभत्यपराांिके। 
स्थापयेत् कामबन्धानाां जनस्यानन्दकारिात् ५३९  
 
कामबन्धः सदा युतते अनथगपार्मुत्तमम्। 
यदाकारे कोिकाद्याः तथा च णििरावणध ५४०  
 
समोच्चसमभारे्न समच्छेदानुसारतः। 
आचरेद णवणधपूवेि अनथगम् पार्मुत्तमम् ५४१  
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राहा–– 
श्रृिु सा िाक्न्दका रर्म्या राहापाश्वे णविेषतः। 
स्तर्म्भानुपात तद्रु्िा भूणमच्छेदानुसारतः ५४२  
स्तांभानुपात भारे् च वणल्लः पट्ट््नुसारतः। 
 
अनथगस्य यथा प्रस्थे णद्वरु्िां तस्य मध्यमे। 
राहास्थानां परां णदव्यां णद्वधा णििरमाणलनी ५४३  
 
यथा पूवे पद्मर्भे तथा णनर्म्नाांिभेदयोः। 
कारयेत् सुप्रयत्नेन तद भार्ानुश्रुते तथा ५४४  
 
तथाकारेि णनर्म्ने च पांचकमाणदकां  क्रमात्। 
र्भगकां  च णनिास्तर्म्भे लता णदव्या सुिोभना ५४५  
 
पीठारभ्यांणनिािेषे यावदूध्वग वसक्न्तका। 
यावत् स्थानां तथा पूवे पद्मर्भानुसारतः ५४६  
 

राहार्भगकम्–– 
श्रृिु त्वां मुख्यभेदाांि िर्मष च र्भगकस्थलम्। 
भेदश्छेदस्तथा कमग कमांर् तत्त्वणनिगयम् ५४७  
 
दैघ्याकारे यथा पारे् यदुच्चा जाांघबन्धना। 
तदुच्चस्थानभेदेन णनिोध्वे र्भगकस्थलम् ५४८  
 

पाश्वगदेवता–– 
णनिार्भे तथा न्यासाः पूवगवत् पाश्वगदेवताः। 
िक्ततपीठे तदाकारे काली कात्याणयनी तथा ५४९  
 
दणक्षिाकाणलका उग्रा उग्रचण्डा कपाणलका। 
वाराही बर्ला श्यामा पाश्वगपीठानुसारतः ५५०  
 
णनिाभार्ान्तरे ऊध्वे केन भारे्न रु्र्म्फना। 
छेदाणदरेियुततेन वणल्लणभः रु्र्म्फका तथा ५५१  
 
क्षीिाकारे अनथगञ्च यद वधेे रृ्हकाकृतौ [यत् पाश्वे काम मांणदरम्]। 
णद्वरु्िाांिे भवेत् छेदो राहा पाश्वांि णनिगयः ५५२  
 
णनिाभार्ान्ते तदूध्वे आद्यबन्धझरावली। 
िोदयेच्चवै तत्स्थाने तदूध्वे वर्मद्धतस्थले ५५३  
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यदाकारे णनिाप्रस्थः स प्रस्थः पक्षभाणजतः। 
तद भार्स्यकैभार्ां च चूल के्षिेि योजयेत् ५५४  
 
झरापीढ़स्यमारभ्य अनथगचूणलकाां प्रणत। 
पार्स्य णद्वरु्िां उच्च राहापार्ां सुयत्नतः ५५५  
झरापीढ़ां समारभ्य राहान्ते चूणलकायथा । 
णद्वभार् णद्वरु्िमुच्चां कुयाद राहा सुयत्नतः  ५५५  
 
श्रृिु तदूपभेदाांि केनाकारेि भेदयोः। 
भेदयुतते ऊध्वगभारे् श्रेष्ठाां णवमानमाणलका ५५६  
 
णद्वरु्णितां यथा भार्ां राहणवमानर्भगके। 
तत्प्रस्थे च षोडिाांिे च भार्ां कृत्वा समानतः ५५७  
 
प्रणतभारे् समाकारे षोडिाभ्यन्तरे पुनः। 
समुद्र वाि योरे्न णद्वरु्िां कारयेत् सुधीः ५५८  
वाि समुद्र भेदेन णद्वभार्ां कारयेत्तले  ५५८  
 
पुनरूध्वे युर्के्षिां णद्वके्षिां णद्वरु्िाकृतौ। 
नीत्वा तद णद्वरु्िां भारे् िोदयेत् वज्र मस्तकम् ५५९  
पुनरूध्वे तथाके्षिां युर् भार्ः समक्न्वते । 
तत्के्षिे चूल रूपेि वज्र मस्तक िोदयेत्  ५५९  
 
णनर्म्नदेिां समारभ्य यावत् हणरमुिावणध। 
प्रणतभार्ान्तभार्ानाां प्रवक्ष्याणम क्रमान्वये ५६०  
 
आद्य भार्समायुतते लताकारां वसन्तकम्। 
पट्टी चोभयपाश्वेि रर्म्यमध्ये रृ्हन्तथा [रर्म्या लता तथा] ५६१  
 
पक्षाांिे लहरी ति णनिाभार्स्य मूधगणन। 
वेदपक्षान्वये भारे् वीथी पीठान सकुणञ्चते ५६२  
 
कुां भककृणततद भार् ऊध्वांिे सुमनोहरे। 
केवलप्रस्थमध्ये च रृ्हस्तर्म्भाकृणतमगहत् ५६३  
 
तृतीयाांिे तथा प्रस्थे तत् स्थानां क्षीिर्भगकम्। 
तत् स्थले भैरव मूर्मतरथवा णिविांकरः ५६४  
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स्थापयेच्च प्रयत्नेन स्तर्म्भपीठाणदयुततयोः। 
स्तर्म्भदैघ्ये तथा लर्म्बा वेद युर्ावणधरृ्ह ५६५  
 
तद्रृ्हे स्थापयेत् णिल्पी र्भगकाणधपिांकरम्। 
युरे् समाकारपाश्वे रृ्हस्थानान्तरे तथा ५६६  
 
सम [युर्] भारे् कृतो भार्ः स्थापयेत्ति णवग्रहम्। 
एकभारे् सिी णदव्या अपरे च र्वाणक्षका ५६७  
 
क्रमान्वये तथा भार्ां श्रृिु बािाांर्णनिगयम्। 
नेिभारे् तथा के्षिे पणट्टका पद्मपीणठका ५६८  
 
र्त्वाांिे समसांकीिे पकट्ट णनर्म्ने णवचक्षिः। 
पट्ट््न्ते लणतकाके्षिां वसन्ताकृणत सवगदा ५६९  
 
तदूध्वे दीघगभार्ानाां समुद्राांिः स कययते [समुद्राष्ट समक्न्वते]। 
दीघाकारां पद्मपिां पीणठकाकृणत णनर्म्नर्म् ५७०  
 
छेदानुच्छेदयुततेन करिीया रु्िावणलः [पिकम् वज्रमस्तकम्]। 
मध्ये यावत् तदा णनर्म्ने रृ्हे भैरवणवग्रहम् ५७१  
 
वृत्ताकारे छेद सवे, राहे णकणञ्चत् [कुां णचत] णदर्ावणध। 
कसहमुिाणदमालर्म्बां मध्ये उच्चतरे तथा ५७२  
 
ग्रहादौ छेदतद भारे् पक्षभार्रु्िादयः। 
छेदाकारे पद्मपिां पणट्टः तस्योध्वग जायते ५७३  
 
पणट्टयुतते लताां कुयात् वसन्तोध्वे वसन्तकम् [सकययते]। 
णकणञ्चत् वधगयते भार्पाश्वे रु्िाकृतौ तथा [ऊध्वे पट्ट््ाकृतेः तथा] ५७४  
 
तस्योध्वे णदर्भारे्षु फेिी चाधग कुां भाकृणत। 
प्रस्फुणिता कृता पि ऊध्वगर्ा [अथवा] कुां णभका तथा ५७५  
 
रुद्रभारे् णिभारे् च प्रथमा णनर्म्नकुणञ्चता। 
तस्योध्वे समभारे्न पणट्टकायाणद वर्मद्धतम् [पणट्टकाद्वय वर्मद्धतम्] ५७६  
 
णकणञ्चत् लर्म्बाकृतेः भार्वेदे च कणलकावणलः। 
तस्योध्वेणदत्य भारे्न कसहपीठानुसारतः ५७७  
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एते तु मुख्यवन्धाः स्युः अन्ते च वज्रमस्तकम्। 
सवांर्सुन्दराः छेदाःकरिीया यथाणवणध ५७८  
 
मध्यणद्ववत्तुगले भारे् वत्तुगलां  मांडलां  महत्। 
अन्ते च णवकिाकारां हणरमस्तकिोदनम् ५७९  
 
आद्यवत्तुगलपाश्वेन र र्म्याकारे वणलद्वयम्। 
मध्यरु्िाकृतस्थाने [यद वत्तुगलस्थानां] सुरर्म्ये मस्तकां  तथा ५८०  
 
णद्वतीयवत्तुगलां  पाशे्व कणलकाकृणतरु्र्म्फना 
रु्र्म्फका छेदयुतताऽणप प्रथमां मांडलां  प्रणत ५८१  
 
उभयप्रस्थपाश्वेि छेदानाां पणट्टकाकृणतः। 
क्रमसकुणञ्चता मारे् यावत् कसहमुिावणध ५८२  
 
नानाछेदां तथा कमग सुरर्म्ये रु्ल्मिोदनम्। 
मध्ये चालक्र्म्बकाां णदव्याांततकुयात् णिक्ल्पपांरु्वः ५८३  
 
कसहमुिे वेधपाश्वे र्भगकस्थलचुक्र्म्बते। 
तदाकृकत प्रणतच्छेदां पाश्वे च णवणधपूवगकम् ५८४  
 

राहाभार्:–– 
रमिीय कृतो भार्ः राहा श्रेष्ठाांिणनणिता। 
णवना राहारु्िां हीनः प्रासादो णवकलो भवेत् ५८५  
 
राहानुसारसांकीिगः पणरराहणवधानतः। 
मांडल [णनर्म्नाङ्ग] पाश्वगभारे्न अलांकाराणि िोदयेत् ५८६  
 
कुां भाकारे तथा पुष्ट्पे लताकारे णवधानतः। 
वाड़भीर्भगयुततेन समाकारे [स्तांभाकारे] समन्वये ५८७  
 
रथकरथयुततेन राहाांिे र्र्म्बुजाकृतौ [वज्रमस्तकम्]। 
िाकरयोर्भारे्न [र्भगयोरे्न] तदाग्ने सर्म्मुिे तथा ५८८  
 
िाकरणनर्म्नपयगन्ते मुकुिाकृणतरु्र्म्फना। 
सवांर्सुन्दरा राहा जनमानन्ददाणयका ५८९  
 
पणरराह अनुराहि समभूर्म्यनुसारतः। 
समभारे् तथा भूणमःलर्म्बके्षिे समानतः ५९०  
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णवमानसमभारे्न समकमगसमन्वये। 
राहा केवलमूध्वांिे सवगदा र्ोपुराकृणतः ५९१  
 
णवषमे वाड़भीके्षिां राहामुिां सजायते। 
एताणन प्रथमावत्तग णवमानमाणलनीरृ्हे ५९२  
 
छेदाकारे दीघगभारे् बािभार्ान्वये रृ्हे। 
प्रस्थाकारे तथान्यायां कुणञ्चते पांचधा तथा ५९३  
 
केवलां  सर्म्मुिे राहणभणत्तभार्ां न िोदयेत्। 
कोिकां  पाश्वगयुततेन अनथाणद यथा कृतम् ५९४  
 

णमलनस्थलम् –– 
राहाभारे् प्रस्थदेिे स भार्ो णमलनस्थलम्। 
णवमानवरश्रषे्ठञ्च कन्या च मुििाणलका ५९५  
 
वरकन्या यथा स्थाने सर्म्मुिे सक्न्धके्षिजा। 
तदूध्वे कारयेच्चवै राहामधगस्थले तथा ५९६  
 
र्तुभार्स्य चोध्वेन यावत् भार्ान्तदेितः। 
तांभार्ां िोदयेत् रर्म्ये यावत् कसहमुिां तथा ५९७  
 
एताणन क्रमयुततेन चतुःपाश्वे मनोहरे। 
प्रथमावरिां णदव्यां श्रेष्ठा णवमानमाणलका ५९८  
 
श्रीिक्ततकामरूपा सा सवगणसणद्धप्रदाणयनी। 
अनुकर्म्पय माां देणव कथयाणम सुयत्नतः ५९९  
 
श्रृिु णद्वतीयावत्त ेत्वां र्भगकस्थलमुत्तमम्। 
णवमानमाणलकावत्तग समानाांिे [समोच्चने] णवमाणनका ६००  
 
प्रथमावत्तग ऊध्वे च कलिाणदः समानतः। 
एकरेिान्वये बन्धः प्रथमावत्त ेर्भगकम् ६०१  
 
यदाकारे जाांघके्षिां प्रथमावत्तगमांडलम्। 
णवमानिीषगभार्ञ्च तदाकारे कृते पुनः ६०२  
 
णद्वतीयावत्तगर्भगस्च तदूध्वे कुणञ्चताकृणतः। 
प्रथमा िीषगभारे्न णद्वतीया प्रान्त सांक्स्थता ६०३  
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प्राांतरेिाां समारभ्य यदा समानदीर्मघका। 
अनथगपाश्वगरेिायाां लर्म्बाकारे समन्वये ६०४  
प्राांतरेिाां समारभ्य कोिकां  चाद्धगकुां णचतम्। 
अनथगमदं्ध तदू्रपां कुां णचतां राहकां  प्रणत  ६०४  
 
णद्वरु्िां वधगयेदूध्वे तद र्भग पाश्वग एव च। 
लर्म्बभार्समके्षिे तथा राहा णवमाणनका ६०५  
कथांणचद वधगयेदूध्वे रृ्हदेिोपणर तथा। 
केणलबन्धलर्म्बके्षिां तथाणवधे णवमाणनकः  ६०५  
 
तदुच्च ेसमभारे्न णद्वतीयावत्तगम्ुजवले। 
वसन्तपणट्टमारभ्य यद पूवे कणथता मया ६०६  
 
पद्मपिां तथा चोध्वे रर्म्ये युर्लपणट्टका। 
रु्क्ण्डका दन्तुणरका च पीणठका कमलाकृणतः [कलिा तथा] ६०७  
 
नानाकारे तथा भेदे कसहमुिाणद िकग रे [कसहमुि समाचरेत्]। 
अकु्षण्िभेदयुततेन णवमानपक्षवर्मत्तका ६०८  
 
तत्तलु्यसमभारे्न कोिकोध्वे णवमाणनका। 
एष क्रमे अनथोध्वे रर्म्या णवमानपाणलका ६०९  
 
र्ठयेत् णनपुिां णिल्पी यदुततां णवणधपूवगकम्। 
सुदृढ़े णद्वतीयावत्तग णवमाने पाणलकावणलः ६१०  
 

र्भगकदेि:–– 
श्रृिु त्वां र्भगदेिन्तु केनाकारेि कारयेत्। 
पृथक रीणत श्रृिु अि न पार्ः कोिकादयः ६११  
 
न अनथगस्तथा राहा णभन्नाकारे च मध्यमे। 
णवमानर्ठनान्ते च र्भगके [न्यनू कारयेत्] िाक्न्दमुत्तमाम् ६१२  
 
तन्मध्ये णिभुजाकारे अलसा नारी स्थापयेत्। 
दीघाकारे तथा मध्ये स्तांभोध्वे िाक्न्दकाकृतौ ६१३  
 
णवमाना अलसा नारी समरेिा च जायते। 
दपगिा चामरा लेख्या णवणचिा डालमाणलका ६१४  
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नानाकारे र्भगदेिे नारीबन्धः स उच्यते। 
नारीबन्धान्तराले च णद्वतीयावत्तगमण्डना ६१५  
 
णद्वतीयावत्तग एताणन ऊध्वे च िाक्न्दमुत्तमाम्। 
र्भगको वढ़े स नार्म्ना ख्यातो भार्ो न सांियः ६१६  
 
तदुचच णनर्म्ने ऊध्वे वा णवमानमौली िोभना। 
भाजयेद वेदभारे्षु उच्चवेढ़ः स जायते ६१७  
तद बेढ उच्च भेदेन भार्ियसमक्न्वतः । 
णनर्म्नणभत्थे तथा फेिी जालीदेिो यथाक्रमम्  ६१७  
 
प्रस्थे यत् कुक्र्म्भकास्थानां समोच्च पक्षवर्मत्तका। 
तदूध्वे पक्षभारे्न समाकारे समन्वये ६१८  
प्रस्थे तत् फेणिकास्थानां वर्मद्धता वेदवर्मतका । 
तणन्नर्म्ने णभणत्तदेिे च ऊध्वे जालीसमन्वये  ६१८  
 
कणितुल्यां चतुःपाश्वे कसहदन्ताकृणत धु्रवम्। 
एताणन आद्यभार्ाांिे तदूध्वे णद्वरु्िाकृणतः ६१९  
 
िान्दीणभणत्तः समणनर्म्ने कणिबेढ़ान्तरे तथा। 
दान्ती वेढ़स्य णनर्म्नाांिे र्भगके पद्मपल्लवे  ६२०  
िान्दी णभणत्त समायुतते नानाबांधां समाचरेत्। 
 
दान्तीणनर्म्ने तदा रेिा ऊध्वे कां ठस्थलाकृणतः। 
क्वणचत् दान्तीरु्िाधारे िोदयेत् पद्मपल्लवम् ६२१  
 
कां ठदेिे तदा मूर्मत्तः नानाकारे र्वाणक्षकाः। 
कां ठदेि प्रसादस्य र्ांभीरां सवगथा महत् ६२२  
 

िपगरभेद–– 
तदूध्वे िपगरदेिां नानालांकारभूणषतम्। 
सदेिो मुख्यदेिस्तु [मुख्यमुच्चने] युर्भारे् णविेषतः ६२३  
 
सुरर्म्यस्थानभेदेन मुद्रकस्थलमुत्तमम्। 
प्रासाद ऊध्वगदेिे च पाषािवरसणन्नभः [योर्तः] ६२४  
 
छांदाकारे र्भगदेि उपयुगपणर सांक्स्थतः। 
णिलोपणर तथा भारे् अपरोध्वाणि योजयेत [मुद्रकाकृणतमाचरेत्] ६२५  
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तत् णिलासमरूपेि अन्यणिलाधग वदगयेत्। 
प्रणतणिला पाश्वगदेिे रांध्रां कृत्वा णवधानतः ६२६  
 
रांध्रयुतते िलाकायाां णद्वमुिां ताम्रणनर्ममतम्। 
अणतदृढ़ाणतरूपेि र्भगकस्थलणनिगयम् ६२७  
 
िलाकाछन्द युततेन ऊध्वगदेिे समन्वये। 
दृश्यभेदे सवगभेदो जायते दृश्यसांकुलम् ६२८  
यथा अक्च्छद्ररूपेि दृश्यां च एकवत् तथा  ६२८  
 
केवलां  र्भगयुततेन दृढ़प्रासादमांडनम्। 
अन्तदेिे दृढ़छन्दो राहे दृढणवमाणनका  ६२९  
मध्यदेिे तथाछांदे राहे फेिी णवमाणनका । 
 
अन्तबाहे्य सदा रर्म्यां [पटे्ट] सवालांकारसांयुतम्। 
नानाभूषिभूषायां कन्दपगसुन्दरछणबम् ६३०  
 
रु्िहीना यथा हीना तेन र्भगस्थलणक्रया। 
श्रृिु त्वां युर्भार्स्य रु्िछेदाणदणनिगयम् ६३१  
 
केनाकारे केनभारे् िोदयेत् मुद्रकस्थलम्। 
यदुच्चणनर्म्न आवतो णवमानाणद च दैघ्यगके ६३२  
 
यदुच्च किांदेिान्तां यावत् कसहस्तथोपणर। 
प्रस्थदेिे ककणचत न्यनू कुणञ्चता र्ौव्हराकृणत [र्ोमुिाकृणतम्] ६३३  
 
लर्म्बाकारे तथा प्रस्थां र्तुधा समभाजयेत्। 
मध्यणद्वभार्सार्म्येन एकभार्स्तथोपणर ६३४  
 
पाश्वे रु्िाणदभारे् च जायते कुणञ्चताकृणतः। 
सर्म्मुिे पृष्ठदेिे च तन्न्याये पांचधा कृता ६३५  
 
समभारे् समाने च मुििा ऊध्वगवर्मत्तका [वर्मद्धतम्]। 
पक्षभार्ान्वये चूलः पांचधा प्रस्थभार्तः [पांचफेिीसमक्न्वतम्] ६३६  
 
केवलां  कोिकपाशे्व णवणचिणवग्रहाणदणभः। 
मध्यस्थाने द्वयोः पाश्वे केणरकायं मनोहरम् ६३७  
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केणर वा छेद भेदाि नानाकारे तथा रु्िे। 
तदूध्वे पक्षयुततेन न िोदयेत् कोिकद्वये ६३८  
 

केरकमग :–– 
श्रृिु त्वां सांप्रवक्ष्याणम केरकमग सुकौिलम्। 
आड़केणर यथा प्रस्थे [णठयाकेरी च ऊध्वगरे्] तदन्ते पद्मपिवत् ६३९  
 
कुां णचता वणल तन्मध्ये णिवणलिोध्वगमांडले। 
मध्ये कुां मां तथा णनर्म्ने पल्लवाणद णवमांडयेत् ६४०  
 
कोिे च पल्लवां णदव्यां नानालांकारभूणषतम्। 
णनर्म्ने तत्तलु्यभेदेन मुििा िणिमांडलम् ६४१  
 
मध्यदेिान्तरे पाश्वे मण्डयेत् रासमूर्मत्तणभः। 
रामकृष्ट्िाणदभेदेन रास-कामकलाः णक्रयाः ६४२  
 
प्रणत आवर्मत्तका मध्ये कु्षद्राकारणिकोणिका। 
तन्मध्ये िोदयेत् रर्म्ये पुष्ट्पाणदकणलकादयः ६४३  
 
णद्वतीय [उभय] पाश्वगभारे्न पूवगवत् कमग [केणर] कौिलम्। 
पाश्वगद्वये च ऊध्वे च णिवणल अणतिोणभता ६४४  
 
वणलदेिान्तरे तुल्ये ऊध्वे वेदरृ्हां तथा। 
प्रस्थयुतते [मध्य के्षिे नानापुष्ट्पाकृकत चरेत्] तदा भार्पाश्वे तु पांचधाकृते ६४५  
 

मुद्रकभार्:–– 
आद्यभारे् तु या मुद्रा पाशे्व मुद्रकर्ांभीरा। 
वृत्तकारे ऊध्वे भारे् िपगराकारमुद्रकम् ६४६  
प्राांतभारे् च यो मुद्रः णपक्च्छलः पीढ़ आकृणतम् । 
 
कोि व्यतीतभारे्न पाश्वे च णकन्नरादयः। 
उडीयीयमानदृश्येन चतुःपाश्वेषु िोदयेत् ६४७  
 
रे्लबाईचूणलभारे् देिाचारे स कययते। 
रु्ांफना मध्यभेदेन लर्म्बाकारे च मध्यमे ६४८  
 
मूलमध्यान्तयुततेन िाकरां र्भगकां  तथा। 
वेदभार्ान्तभूकम तु र्तुभारे्षु भाजयेत् ६४९  
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श्रृिु त्वमुपभेदाांि आणदमारभ्य यत्नतः। 
आद्यभार्ो नेिभार्ः पट्टी णनर्म्ने च पीठवत् ६५०  
 
तदुच्च ेणनर्म्नके्षिां स्यात् िान्दीर्भं मनोहरम्। 
पक्षभार्ः िाक्न्दयुततः तदू्रपो र्भगकोदरः ६५१  
 
वेदे तथोध्वगदेिेतु िान्द रेिानुसारतः। 
भारे्ऽपरे समायुतते पट्टी रर्म्यां वसन्तकम् ६५२  
 
लतापिाणदयुततां स्यात् कु्षद्राकारे पुनः पुनः। 
युर्भारे् द्वयोः अांिे मध्येरेिावलर्म्बने ६५३  
 
चूणलकाकृणतछेदेन ऊध्वगरेिारु्िादयः। 
बािभार्ात् द्वयोः पाश्वे लताकारेि चक्न्द्रका ६५४  
 
केवलां  मध्यभारे्न पद्मरेिावणलबगणलः। 
मध्यपणट्टद्वयोभारे् अधाकारे वणलस्तथा ६५५  
 
िोदयेत कमलां  णदव्यां अधगवृत्ताकृतौ तथा। 
पाश्वगणिकोिस्थानेन लता णदव्यजलाकृणतः ६५६  
 
एते तु रु्िभेदाः स्युः श्रृिु देिाांर्णनिगयम्। 
िीषगदेिे समाने च न णभणत्तः न च र्भगके ६५७  
 
पाश्वगस्थमध्यभारे्न कसहो मकणरकाकृणतः। 
द्वयोः पाश्व ेमध्यभारे् उद्यता हणरमूत्तगयः ६५८  
 
मूलदेिां समारभ्य िाकरां र्भगकां  यथा। 
भूणम भार्ोपणर भूकम तद भार्ां र्तुभाजयेत् ६४९  
 
श्रृिु त्वां उपभेदाांि आद्यमारभ्य यत्नतः। 
आद्यभार्ां नेिभारे् पणट्टणनर्म्ने पीठोद्धगये  ६५०  
 
तदूध्वं णनर्म्नरूपेि िान्दीर्भं मनोहरे। 
पक्षभारे् िान्दीके्षिां सख्यतः र्भगकोदरः  ६५१  
 
वेदे तथोध्वगदेिे च िान्दीरेिाि मध्यर्ाः। 
अपरे चैव भारे् तु पट्टी रर्म्यां वसांतकम्  ६५२  
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युर्भारे् द्वयोरांिे मध्यरेिावलर्म्बने। 
लताणदपियुततां च पणट्टके्षिोपणर तथा  ६५३   
 
अथवा चूणलरादे्य च, ऊध्वगबािे पीढाकृते। 
बािाभार्ात् मुिे पृष्ठे लताकारेि चक्न्द्रकाम्  ६५४  
 
केवलां  पाश्वगभारे्न पद्मरेिावकल तथा। 
मध्यपिस्थले फेिी रेिाियसमक्न्वते  ६५५  
 
तलेर्भाकृणतः स्थाने िान्दीमध्ये जलाकृणतः। 
िोदयेत् कमलां  मध्ये अद्धगवृत्ताकृतौः तथा  ६५६  
 
एते तु रु्िभेदाः श्रृिु स्युः चोध्वाङ र्णनिगयम्। 
िेषदेिे समान च न णभणत्तः न च र्भगकम्  ६५७  
 
सांमुिे पृष्ठभारे्न कसहो मकणरकाकृणतः। 
द्वयोः पाश्वे मध्यभारे् उद्यताहणर मूर्मत्तणमः  ६५८  
 
हणरः श्रेष्ठतमो घोरः प्रासादवरमांडनम्। 
णवना कसहां तदा कमग णनरीहमधमां भवेत् ६५९  
 
कणववातयप्रकािेन रसरु्िादयस्तथा। 
प्रकाियक्न्त वातयेन वीराणदकरुिादयः ६६०  
 
वीरभावानुसारेि पुनरुग्राद णविेषतः। 
नानाकारे तथा कसहः कसहारोही र्िस्तथा ६६१  
 
कसहा णवणचिरूपेि णभत्तौ जाांघे चूलावणध। 
सवगि कसहाः िोभन्ते नृकसहकसहलक्षिाः ६६२  
 

कसहभेदा:–– 
कसहाितुर्मवधाः श्रेष्ठा णवराजा जाग्रतोद्यताः। 
र्जक्रान्ता तथा मुख्ये हणरराजचतुष्टयम् ६६३  
 
णवराजा वक्रभावेन पिात् दृणष्टणवधानतः। 
पृष्ठपादे सदारूढ़ो णवराजहणरररुत्तमः ६६४  
 
पृष्ठपादारूढकसह आरोही णवकिाकृणतः। 
वीरविेा सुिोभाि च जाग्रता मत्तरूणपिः ६६५  
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पृष्ठपादद्वये पीठे आसीनो धरिीतले। 
लर्म्फप्रदानन्यायेन [भावेन] उद्यतो धरिीं प्रणत ६६६  
 
र्जराजस्थ कसहस्य णस्त्रपादाः कुञ्जरोपणर। 
एकपादो वक्षणस च न्याणसतः िाणसतो यथा ६६७  
 
प्रासाद ऊध्वग देिे च राहे च ऊद्यता महत्। 
वाडभी भेदिीिे च मुख्यतः कायगभेदतः ६६८  
 
सर्म्मुिे मध्यदेिे च मकाणरका हणर यथा। 
णनर्म्ने मकणरकाकार ऊध्वे हणरमुिां तथा ६६९  
 
मकणरकामुिणनर्म्ने लणतका कुणञ्चता तथा। 
मकणरकाकृते कसहसर्म्मुिभारे् च स्थापयेत् ६७०  
 
नासा दीघगतमा घोरा र्ौव्हरा  मकराकृते। 
नासाणनर्म्ने केि रु्च्छां ददुगरपुष्ट्पर्भगवत् ६७१  
 
कपाले णतलकां  णदव्यां िुण्डाकारे मनोहरे। 
दन्त णवकि णजव्हा च र्ौव्हरां णनर्म्न िोदयेत् ६७२  
 
एषाकृते पृष्ठदेिे हणरमस्तकस्थापनम्। 
णवमानमाणलनीमध्ये रर्म्यां रर्म्यतरां महत् ६७३  
 
पाश्वगदेिे मध्यभारे् उद्यता कसहउत्तमः। 
उभयणदणि भारे्न लर्म्फाकारे च उद्यतः ६७४  
 

सहयांिम्:–– 
लर्म्ब के्षिे चतुरश्रे दणक्षिे अणहराजवत्। 
रेिा दणक्षिमारभ्य वामकोिावणधः तथा ६७५  
चतुरसे्त्र तथा दीघे पक्षभारे् ियां तथा। 
दणक्षिदेिमारभ्य अणहमुिाकृकत चरेत्  ६७५  
 
दणक्षिे रेियुततेच पक्षरेिान्वये रु्िे। 
कोिाणन पक्षच्छेदे च [वामकोिे तथा जानु] ऊध्वगभारे् च मस्तकम् ६७६  
 
पृष्ठदेिे तथा पुच्छां रर्म्यकेसरकुां णचतम्। 
णवकिैदगिनैः युततां [घोरां] पिुराजोद्यतां महत् ६७७  
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णवमानमाणलनी िीष ेउभयो पाश्वगिोभना। 
मध्ये च कलिां णदव्यां यपूाकारेि कारयेत् ६७८  
 
णवषमा दैघ्यगयुततेन णिला प्रस्थे ियोरु्िे। 
सवोध्वगणबन्दुमारभ्य प्रथमच्छेद योर्तः ६७९  
 
योजयेत् कुणिलाां रेिाां वक्षाांिसर्म्मुिे तथा। 
ऊध्वे मुांडां तथा णनर्म्ने पादर्भाणदमांडले ६८०  
 
केसरकुणञ्चताकारे तणन्नर्म्नच्छेदलर्म्बने। 
उत्थानपादयुतति िीषगमुख्याांिसुन्दरः ६८१  
 
पृष्ठे यो णवषमो भार्स्तदांिे कुणिलाकृतौ। 
िोदयेच्च प्रयत्नेन सपुच्छाकृणत लाांरु्लम् ६८२  
 
निकेसरसांयुततां दांतरु्च्छाणदिोभनम्। 
केसरी णवकिो घोरः कलिोभयवर्मत्तनी ६८३  
 

कलिभेदा:–– 
कलिो णद्वणवधः प्रोततः कुर्म्भयुपाणविेषतः। 
यपूा काराक्न्वतः कुां भ श्रेष्ठ िक्ततरृ्हे तथा ६८४  
यपूः सवगस्थले श्रेष्ठः कुां भः िक्ततरृ्हे तथा  ६८४  
 
णिवरृ्हे तथा णवष्ट्िुणनलये कलिो महान्। 
कुर्म्भाकारः ति चोध्वे णपक्ण्डका चाणतिोभना ६८५  
 
श्रृिु भेदान् कृते यपूां केनाकारेि कारयेत्  
कैि भेदैि सांयुततां कुर्म्भां कलिमेव च ६८६  
 
केवलां  दीघगभारे्न कलर्ाकारां च णपक्च्छलम्। 
ऊध्वगदेिे तथा णदव्ये मणिदेिे सुिोणभतम् ६८७  
 
एतवणद्ध महत् पुण्यां सवगकामफलप्रदम्। 
सवगलक्षियुततां णह यपूकुर्म्भां च स्थापयेत् ६८८  
 
रुद्राध्याये तथा पूजा उपचारादयस्तथा। 
णवड़वांग न्यास मािेि मुख्यणिल्पी तथा णद्वजः ६८९  
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वहनात् मूलअग्रञ्च णिधा प्रदणक्षिान्तरम्। 
नानावादै्यस्तथा र्ीतैः उत्सवे कुर्म्भ [यपू] स्थापनम् ६९०  
 
कारयेच्च प्रयत्नेन यथा िास्त्रषु कल्पयम्। 
यपूकुर्म्भां प्रयत्नेन र्भगका र्त्तगस्थापनम् ६९१  
 
र्ोमुिाकृणतचूडे च स्थापयेत् णिक्ल्पपुांर्वचः। 
मांडपाकृणतचूड़ायाां कुर्म्भकलि स्थापयेत् ६९२  
 
कुर्म्भकलि णिभारे् च छेदाणदणनिगयां श्रृिु। 
कलियुर्भारे्न पादकुर्म्भवकल तथा ६९३  
 
भाण्डदेिे तथा िीष े[मध्ये] सराबकृतमस्तकम्। 
वीणथपीठसमां पाद कर्मिका कुक्र्म्भकाकृणतः ६९४  
 
कुर्म्भदेिान्तरे रर्म्ये वणलमुन्ड़ाणलकाकृतौ। 
ऊध्वगदेिे यथा भाण्डां सरावां णनर्म्नमुणिका ६९५  
 
एतादु्यततेषुभारे्षु कलिाणद णवणनर्ममतम्। 
मांडपाकृणत तद भेदे यथा तन्िसमर्मथतम् ६९६  
 

अन्यर्भगक प्राकार :–– 
श्रृिु त्वां सर्म्प्रवक्ष्याणम णभन्नभेदाांस्तथा रु्िान्। 
र्भगकिान्यभेदो णह यदुततां सौणधकार्मे ६९७  
 
अकु्षण्िकमगयुततायाां यावत् कां ठदेिावणध। 
तदोच्ये भेदयुततेन केन रूपेि णक्रयताम्* ६९८  
तदूध्वे िय भेदेन चूडादेिां समाचरेत्। 
 
न्यनूाकारे तथा णकणञ्चत् ऊध्वगिपगरसांयुतम्। 
समभारे् द्वयोदेिे चूणलका र्र्नां प्रणत ६९९  
 
ऊध्वगके्षिे तथा पक्षभारे्ि समभार्तः। 
भाजयेत् ति णनर्म्ने च पणट्टकुर्म्भाकृणतः सदा ७००  
 
पट्ट््ान्ते चूणलका णदव्य [पीढैकां  चूणलका ऊध्वे] पद्मपिाणदिोणभता। 
लर्म्बभारे् णिभारे्ि चालस्योध्वे णविेषतः ७०१  
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आदे्य चालां  परे [पीढचाल] कसह चतुरां चतुरावणध। 
कसहपृष्ठे पक्ष [वेद] भारे् अपरां चालमुद्रकम् ७०२  
 
चालान्ते पीणठका क्षीिे चतुरस्त्राकृते तथा। 
पीणठकान्ते िुभः कुर्म्भकलिः ति िोभते ७०३  
 
चतुःपाश्वे [द्वयोः पाश्वे] हणरश्रषे्ठः कणरराजोपणरक्स्थतः। 
पीठन्याय तथा चाल कलिाणद णवमण्डयेत् ७०४  
 
एताणन क्रमसांयुतते पीढ़ां चालाकृतौ महत्। 
वाड़भीजाणतयः श्रेष्ठा णवमानमाणलनी रृ्हम् ७०५  
 

कीर्मत्तप्रिांसा–– 
तांि पीठे यांिर्भा प्रासाद सुमनो महत्। 
कल्पान्तयुर् पयगन्तां धु्रवम् कीर्मत्तः क्स्थरा भवेत् ७०६  
 
अर्म्बायार्सहसे्त्र अश्वमेधेणधके कृते। 
यत् पुण्यां णिरु्िां तत्स्यात् रृ्हाणदिक्तत्तस्थापने ७०७  
 
जन्म जन्मान्तरात् पापात् तत् क्षिां प्रणतमुच्यते। 
प्रासाददृढ़रूपेि यद्यणप सौणधकामते ७०८  
 
जन्मजन्मान्तरां पापां तत्क्षिात् प्रणतमुच्यते*। 
जननी जन्मना तस्य पणवि जायते धु्रवम् ७०९  
प्रसाद यणद कुवगक्न्त िीला योरे्मनोहरे । 
 
कोणिजन्मसहस्त्रािाां कल  मषां प्रणवलीयते। 
अक्षयकीर्मत्तदां पुण्यां सवगणसणद्धकरां परम् ७१०  
 
पुण्योत्तमां सदा श्रेष्ठां प्रासादस्थापनां महत्। 
प्रासादिेषकालेन पूजाणदणवणधपूवगकम् ७११  
 
कुयात् पूजार्भगदेिे लक्ष्मीबन्धाणद पूजयेत्। 
करिीयां यथा पूवे तोरिां नािमक्न्दरे ७१२  
 

तोरिकमगणि–– 
भैरवी व्याघ्रमुिायाद्या [व्याघ्रकसहास्याां] णनर्म्नरृ्हे स्थलोत्तमे। 
पांचधा भाजयेत् बन्धां नार्पद्माणदिोणभतम् ७१३  
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रे्लवनारीबन्धि जलपिाणदबन्धना। 
युतत्तो णह द्वारदेिि र्जलक्ष्मीणवमक्ण्डतः ७१४  
 
नन्दावत्ता णिवते च णनर्म्नदेिे दृढ़े तथा। 
एतद क्रमे कृतो बन्धः सुर्भगः* सुमनोहरः ७१५  
 
णवणभन्नरूपयुतत्तने च प्रासाद मण्डयेत् सुधीः। 
लताबन्धः तथा मूत्तधे्यानाणदकसमथगनम् ७१६  
 
णनिाभारे् सर्म्मुिे च णभत्त्यांरे् र्भगके तथा। 
र्भे च मूर्मत्तभेदञ्च लताणदपुष्ट्करादयः ७१७  
 

प्रणतमाप्रमािम् :–– 
अथ सर्म्यक् प्रकारेि र्भगमूत्तिे णनिगयः। 
श्रृिु त्वां रृ्हतुल्याता प्रणतमा उच्चता तथा ७१८  
 
एकहस्तो यदा र्मो मूर्मत्तःरुद्राङ रु्ली तदा। 
णदर्ांरु्लप्रमािेन वृणद्धः यावत् [र्भे] चतुष्टयम् ७१९  
 
पक्षाांरु्लां  णदर्हस्ते िताद्धान्ताांरु्लस्य च। 
एतया क्रमवृद्धध्या तु जायते मूर्मतणनर्ममणतः ७२०  
 
वाहे्यन सप्तधा भाज्या वजगयेदन्तभार्कैः। 
र्तुभारे् कृता मूर्मत्तः णनिामूर्मत्ति जायते ७२१  
 
यदुततां णिल्पिासे्त्रि प्रणतमाध्याय वर्मितम्। 
तथा न्याये सदा रर्म्ये स्थापयेत् प्रणतमावणलम् ७२२  
 
नानाकारे छेदयुतते यत् िास्सै्त्रस्तु समर्मथतम्। 
पिुपणक्षलताछेदे वणल्लणभकुक्र्म्भकावणलः ७२३  
 
वणलः झरादयः कुां भ फेिी च िकग रा [िपगरा] दयः। 
वज्रमस्तकणदव्यां च तत्तलु्यां कुणञ्चतास्थलम् [वत्तलुा सह] ७२४  
 
रु्िणभत्याणदयुततां च कारयेत् सुप्रयत्नतः। 
बन्धे रर्म्ये मनो्े च वानरबन्ध उत्तमः ७२५  
 
कसहबन्ध स्तथापीढ़े कुञ्जरबन्धउत्तमः। 
मृर्यथूाणदयुतति रामर्ायिीं िोदयेत् ७२६  
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पुष्ट्पकणलकासांयुतत्तः रमिीयाकृतौ तथा। 
सवांर्सुन्दरा णभणत्तबन्धना पुक्ष्ट्पकावणलः ७२७  
 
णििरमाणलनी श्रेष्ठा णिक्ल्पनाांनन्ददायका। 
सवगलक्षियुतत्तां च प्रासादर्ठनां महत् ७२८  
 
णवश्वकमांर्कमेि जायते मोक्षणनियः। 
इह लोके सदा िाक्न्तधगनधान्यसुतास्तथा ७२९  
 
न णह जन्मानतरां तस्य णिल्पणसणद्धभगवेत्तथा। 
णिल्पणवद्या सदा श्रेष्ठा सवगदानन्ददाणयका ७३०  
 
जायतेक्षयां पुण्यां च र्ठनकमगकौिले। 
ितराज्याणद भूषा च ितग्रामाकुले तथा ७३१  
 
ितांभारसुविेन मक्ण्डतो नृपसत्तमः। 
ितहेमाांणर्नी नारी ितबाहुबलाक्न्वतः ७३२  
 
सवे णवफल याक्न्त णह णवना कीणतं सदा धु्रवम्। 
कालक्षयविात् सवग धनां धान्यां सुताणनच [सुिाणन] ७३३  
 
क्षयमाप्नोणत कालेन कीर्मत्त रेव णह िाश्वती। 
यत् फलां  राजसूयेन सोमयारे्न यत् फलम् ७३४  
 
तत् फलां  पणरपूिं स्यात् ितत्तभेगवनणनर्ममतौ । 
िास्त्रानुसाणरिी कीर्मत्तः सवगणसणद्धप्रदाणयनी  ७३५  
 
रृ्हानुसारतः छेदभेदकमाणदकां  तथा। 
एतैः क्रमैस्तु युतत्तः स्यात् प्रासादः सौणधकार्मे ७३६  
 
यन्नृपकीर्मत्तरूपेि णक्रयते िुद्धमानसात्। 
िुभलग्नणदयुतत्तिे यो नृपः िक्तत्तमक्न्दरम् ७३७  
 
करोणत पूिं णनर्मवघ्ने णिवलोकां  स र्च्छणत। 
पीठां श्रृिु त्वां तत् र्भे यद र्भे [राजते] परमेश्वरी ७३८  
 

पीठ लक्षिाम्–– 
स्थापनाथं तथा मूत्तरेासनाणदकलक्षिम्। 
यथाकारः तथा र्भगः मणिपीठ समन्वये ७३९  
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र्भगप्रस्थानुभावेन पाश्वाधे समभावतः। 
रेिाां कृत्वा णद्वभारे्न वेद लर्म्बाकृतो तथा ७४०  
 
द्वारदेिस्य मध्येन मध्यणबन्दुां च कल्पयेत्। 
कक्ल्पताणबन्दुमारभ्य णिभुजां आसनां प्रणत ७४१  
 
मध्यभार्स्य यत् बाहु कत्तगनाकृते मध्यमम्। 
तद्बाहुसमरूपेि णिभुजस्य भुजियः ७४२  
मध्यभार्स्य यद्बाहुः मध्ये कें न्द्रां णवजानत । 
णनर्म्नबाहुः समायुतते णिभुजां सममाचरेत्  ७४२  
 
णिभुजोध्वगर्तां के्षिां चतुरस्रसमां तथा। 
तत्के्षिां वेदभारे्न भाजयेत् समभावतः ७४३  
 
ऊध्वगभार्ां [पृष्ठ भार्ां] पणरत्यज्य णद्वभारे् आसनोत्तमम्। 
तदनुरूप भूमौ च रत्नर्भासु स्थापयेत् ७४४  
 
इष्टमूत्त्यगनुसारेि यांिाणदस्थापनां महत्। 
यांिानुसारीतः र्भे सवगणबन्दुसमक्न्वतः ७४५  
 
तद्र्भं पूरयेच्चवे नाना रत्नाणदणभ स्तथा। 
पूजयेत् रत्नणिलानी णिलान्यासे णद्वजोत्तमम् ७४६  
 
हीरकां  पारदां तीक्ष्िां मनःिीलञ्च र्न्धकम्। 
वैदूयं मौक्ततकां  णदव्यां प्रवालां  कहरु्लां  तथा ७४७  
 
र्ोमेदाणदसमायुतत्तां हणरतालसमक्न्वतम्। 
पीठन्यासाथगमांिेि पूरयेत् र्भगमुत्तमम् ७४८  
 
तदन्ते णदव्यणिलायाां आसनां र्ठनणक्रया। 
आचरेत णनपुिां णिल्पी दैवानुग्रहकाांक्षया ७४९  
 

आसनभेदा:–– 
आसनां णवणवधां प्रोततां कणिपद्मपीठाकृणतः। 
इष्टानुकूलभावेन कारयेत् भार्मुत्तमम् ७५०  
 
आसनाथं यदा भूणमस्तत् प्रस्थास्याधगभार्तः। 
तदुच्चमासनां णदव्यां वेधभार्ः स उच्यते ७५१  
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कणिपीठ:–– 
यदे्वधमासनां ति युर्भारे्न भाणजतम्। 
आद्यभारे् तथा पणट्ट ऊध्वे तदनुसारतः ७५२  
 
युर्भारे् तथा लर्म्बा कारयेद वािधा रृ्हम्। 
तदनुसारतः छेदलर्म्बाकारे मनोहरे ७५३  
 
केवलां  मध्यभाि णतयगग रेिाक्न्वतः तथा। 
मध्ये क्षीिाकृणतपट्टी मेिला नाम कययते ७५४  
मध्य णद्वभार् सांयुतत्तां डमरुभार्माचरेत्। 
 
णतयगक के्षिर्ते भार् आसनां र्भगनाणमतम्। 
एवां कृत्त ेकणिपीठां रेिपीठां मतान्तरे ७५५  
 

पद्मपीठम् –– 
श्रृिु त्वमपरान् भेदान् पद्मपीठासनां महत्। 
तदुच्चयवेधयुतत्तञ्च वेदधा प्रस्थभार्तः ७५६  
 
लर्म्बाकारे तथा लर्म्बा बािभारे्न पूवगवत्। 
मध्यभार्ां  णद्वभारे्न णवराजबन्धः कययते ७५७  
प्रणतरेिा णद्वभार्ाांिे णवराजबांध िोदयेत्  ७५७  
 
अधगणनर्म्नाांियुतत्तञ्च पक्षधा समभावतः। 
णनर्म्ने पट्टी तथा क्षीिे पट्टी पद्मे पराांिके ७५८  
 
ऊध्वे चैतत् क्रमन्याये पद्मपीठां मनोहरम्। 
मध्यणद्वभार्मध्येन हणरश्रेष्ठाणद स्थापयेत् ७५९  
 
लर्म्बाकारे कोिस्थाने णवराजां कसह [युर्लो] मुत्तमम्। 
कारयेत् सुप्रयत्नेन णदव्यपीठां तदुच्यते ७६०  
 
ऊध्वगभूमौपणर पक्षभारे्न प्रस्थभाणजतः। 
णनर्म्नणपक्ण्डका तदूध्वे ऊध्वगपीण्डी च वतगते ७६१  
 
णिलार्भान्तरे [िय्याांतरे एवां] एत दासनां महदाचरेत्। 
आसनान्ते तथा न्यास्या इष्टमूणत्त ंस्तथा िुभे ७६२  
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णवग्रहभेदा :–– 
श्रृिु त्वां प्रणतमाभेदान् वेदधा मुख्यभार्तः। 
उत्तमा मध्यमा चणप कणनष्ठा मूर्मत्तभेदतः ७६३  
 

उत्तम :–– 
र्भगद्वारां यदुच्चां स्यात् वसुभारे्न भाणजतम्।  
त्यततभार्ः सदा [उध्वगभार्ां पणरत्यज्य] णनर्म्ने समुद्रवेदधा  कृतः ७६४  
 
वेद रु्िान्तरे वज्यं णद्वरु्िां यत् फलां  रु्िाः। 
तस्यानुसारतो मूर्मतः कृता जायेत चोत्तमा ७६५  
 
किभार्ाांिे तथा ऊध्वे वजगयेत् प् अांिकम्। 
तदनुसारतः मूर्मत्तः सदा जायेत चोत्तम्  ७६५  
 

मध्यम:–– 
ग्रहाांिे भाजयेत् द्वारमेक [द्वारां ऊध्वे] भार्ां पणरत्यजेत्। 
वसुभारे् यथापूवं णिभार्ः पक्ष [पुनः] वजगयेत् ७६६  
 

अधम:–– 
एकभारे्न या मूर्मत्तः मध्यमाकृणतणवग्रहा। 
एकदिाांियुतत्ता य भार्ाणदकरिां यथा ७६७  
पणरत्यतत्तयुर्ाांिां च वांणचते मध्यमा तनुः। 
केवलां  णनर्म्नभार्ा तु सा मूर्मत्तरधमा स्मृता  ७६७  
 
दीघा तु प्रणतमा वज्या प्रासादे मांडपाणदके। 
र्भगरृ्हे कृतां स्थानां तत् स्थाने मध्ये णपक्ण्डका ७६८  
ततकु्षद्रप्रणतमा वज्या प्रासादमांडपे तथा। 
र्भगरृ्हस्थले मध्ये अथवा णपक्ण्डकोपणर  ७६८  
 
णपक्ण्डकोपणर भारे् च मुख्यणवग्रहस्थापनम्। 
मुख्यतो देवरृ्हेि कणनष्ठाणदत्यमांरु्लम् ७६९  
पांच हस्तावकध मूणतं कुयात् सुणवग्रहः स्मृतः। 
देवरृ्हानुसारेि कणनष्ठाणदत्य अांरु्लम्  ७६९  
 
वसुहस्ता इणत श्रेष्ठा नाणत पाषािे किन। 
प्रणतमा सवगदा क्स्नग्धा नानालांकारमक्ण्डता ७७०  
वसु हस्तावणधः मूर्मतः कत्तगव्या िैलयोर्तः । 
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भोर्दृणष्टस्तथा सौर्म्या णपक्च्छलां  चाांर्वैभवम्। 
हास्या वा णवकिा ति यथा ध्यानानुसारतः ७७१  
 
णवकल्पमुियुततायाां णवषमां जायते फलम्। 
आयुधां णकरीिां भाले णतलकां  च तथाणवणध ७७२  
 
योर्नेिाणदसांयुतत्ताां िक्ततमूणत्त ंतथाचरेत्। 
पल्ली सुदृश्यतद भांर्ी िांिणनध्याणद िोभना ७७३  
 
सवांर्सुन्दरमूर्मत्तः र्ठने मुक्ततणनियः। 
छेदयुतताणद वज्राणद णवकलीकृतणवग्रहः ७७४  
 
ध्यानहीनां न कुवािः णिल्पी तु नरकां  व्रजेत्। 
श्रृिु प्रसांर्भेदेन तालमानाणदणनिगयम् ७७५  
 
णिष्ट्यबोधाय वक्ष्याणम िक्ततमूर्मत्तषु केवलम्। 
वसुताले च मुख्येन देवीणवग्रहमाचरेत् ७७६  
 
दुर्ा कात्यायनी काली पावगती च सरस्वती। 
महाकाली तथा रौद्री वाराही मुण्डमाणलनी ७७७  
 
सवास्ता वसुतालेन मातरि तथैव च। 
वसुताले यथा न्याये मािाणदः अांरु्णलक्रमे ७७८  
 
श्रृिु त्वां देहभेदेन वसु मािान्वयी वपुः। 
पादणदकेिपयगन्तां मािाणद वदेधा तथा ७७९  
 
बािाांरु्लप्रमािेन िक्तत्तपादमनोहरे। 
वेदभार्ः तथा दांडो [पादः दण्डां] जायते चैककविणत ७८०  
 
रु्ल्फाणदणमणश्रते [सणहते] जानुरु्िाांरु्लेन िोदयेत्। 
कणिदेिि सुदृढः एककविणतरांरु्लीः ७८१  
 
मध्ये ग्रहाांरु्ले र्भगमेढ्रदेि समन्वये। 
उदराणदत्ययुतत्तां च हृदयां ग्रहसांख्यकम् ७८२  
 
ग्रीवा चाधगियेयुतते णिरः भास्कर सांख्यकाः। 
अक्स्मन् क्रमे अष्टताले देवीणवग्रहमाचरेत् ७८३  
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णिल्पाांत कमाणि–– 
मूर्मत्तस्थापनकायान्ते णिल्पी श्रेष्ठः स भक्तत्ततः। 
तडार्जलयुतते न सुधीः स्नानाणदकां  चरेत् ७८४  
 
मरीचकपूगरदुग्ध रु्डयुतते प्रपानके। 
भाांडमानीय णिरणस र्भगरृ्हान्तरे तथा ७८५  
 
मध्यस्थाने तथा भाांडां भाजयेत् णक्षप्तभावतः। 
त्जवले प्रणतमाां णदव्याां प्रोंच्छयेच्च सुणनमगले ७८६  
 
हणवष्ट्याणदसमायुतते तत्त्वपूजाणवधानतः। 
तदन्ते णवणधपूिग प्रासादभवनां तथा ७८७  
 

िल्पिास्त्रस्त्रोिम् –– 
णिल्पिास्त्रां महत् पुण्यां णवश्वकमानुिासनम्। 
ग्रन्थो न ितयते वततुां िुक्रादेः जैणमनेः तथा ७८८  
 
केवलां  ्ानमािेि वाड़भी िपगराकृणतः। 
णवमानमाणलनीभेदां वणदष्ट्याणम न सांियः ७८९  
 
णवमानमाणलनीभेदो मापाणदिास्त्रसर्म्मतः। 
क्षीि्ानानुसारेि प्रासादभार्केवलम् ७९०  
 
भार्णभणत्तस्तथा वेध बन्धनाणद यथाक्रमे। 
र्भगकां  भार्भेदञ्च अन्यप्रासादलक्षिम् ७९१  
 
िक्तत्तभवनांमुख्येन यांिाणदसणहतां पुनः। 
र्ोपनीयां सदा यांिभेदमािाणद [मांिाणद] सवगदा ७९२  
 
केवलां  णिष्ट्यबोधाथं प्रवक्ष्यार्म्यि चाधुना। 
णवना भेदाणद्ानेन कीर्मत्तः णवलक्षि भवेत् ७९३  
 
णतणमराच्छन्नराकायाां चकु्षहीनर्णतः यथा। 
णवना िास्त्रानुसारेि वृथा भार्ाणदणनिगयः ७९४  
 
प्रासादो वाड़भी श्रेष्ठा मुििाला णवमाणनका। 
द्वयोभेदे द्वयोभार्ः प्रकािो नाम उच्यते ७९५  
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णिल्पप्रकािग्रन्थोऽयां णिष्ट्यबोधाय केवलम्। 
न ्ानभेद्ानञ्च सांके्षपात् णकणञ्चदुच्यते [यणद सांके्षप भार्ाणद न चान्यस्य प्रयोजनम्] ७९६  
 
सौणधकार्मयुतत्तां च प्रासादलक्षिादयः। 
णवमानमाणलनी श्रेष्ठा ितत्तभेगवनणवस्तरः ७९७  
 

ग्रन्थकारपणरचय :–– 
तौ िक्तत्तचरिौ वन्दे नमो भट्टाणरका स्वयम्। 
ऐरतो मण्डलाधीिो राजा भट्टारकस्तथा ७९८  
 
वीरवमा महातेजा रक्षिाथं पुनः पुनः। 
पुनि चरिौ वन्दे पुरुषोत्तमरणक्षतौ ७९९  
 
सद्रु्रुः माधवो भट्टो नानाणिल्पणविारदः। 
तदनु्ाप्रभावेि णिष्ट्यबोधाथग [णहताय] केवलम् ८००  
 
नानािास्त्रमतां श्रेष्ठां देिाचारे णवणभन्नता। 
देिभेदे तथा न्याये नानाकारे च णििराः ८०१  
 
लौणकककमगमारे्ि पृथग रीत्या च जायते। 
तदनुसारतः िास्त्रां कौलाचार [लोकचारः मताश्रये] मताश्रये ८०२  
 
यद्यणप णकणञ्चज््ानां प्रत्यक्ष्ानसर्म्बलम्। 
रु्रुप्रदत्तां यद ्ानां तद््ानानुश्रुतां [पठने] तथा ८०३  
 
नानािास्त्रानुरूपेि कृत्वा ग्रन्थार्मोतत्तयः। 
प्रकािये च णिष्ट्याथगऽअांि, भेदानुसारतः ८०४  
 
सवगिास्त्रोत्तमां णिल्पां णवश्वकमानुिासनम्। 
मुक्तत्तदां कीर्मत्त श्रेष्ठां च सवगणसणद्धप्रदायकम् ८०५  
 
सवगभार्समायुतत्तां सवांिकमगणनिगयः। 
वक्ष्याणम णिल्पिास्त्रां तु णिल्पप्रकािसां्कम् ८०६  
 

लेिनकारपणरचय :–– 
णवप्राग्रकुलसर्म्भूतः मञ्जूषाकिकोत्तमे। 
महेन्द्रवेणष्टतो ग्रामः पूिं भूसुरसांकुलः ८०७  
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श्रीणनवासपुरे ख्यातः कौणिककुलसर्म्भवः। 
र्ोणवन्ददािनार्म्नाहां सवगनीणतणविारदः ८०८  
 
प्रिमाणम महािक्तत्तां दुर्ाचरिपांकजे। 
णलणितां पुस्तकां  सारश्रीणनवासनृपाथगतः ८०९  
 
िकेवाि तथा इन्दु णसन्धु नक्षि नायके। 
णलणितोऽयां मया ग्रन्थो यथा िास्त्रान्तरे तथा ८१०  

 
इणत श्री कौलाचारपरायिभट्टारक रामचन्द्रमहापाि 

उद्र्ाता 
णिक्ल्पप्रवरेि णवरणचते णिल्पप्रकािे णद्वतीयप्रकािः। 

 समाप्तिायां ग्रन्थः  – 
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छायाणचिे 
 

णचि १ - देवालयाांसाठी जार्ाांचे आकाराांनुसार प्रकार १·३९–४६ 

 

 
 

(अ) देवालयाांच्या जार्ाांचे णनरणनराळे आकार 

 

 
 

(आ) णनरणनराळया आकाराांमध्ये देवालयाांचे आरािडे 

 

 
 

(इ) णनरणनराळया आकाराांमध्ये देवालयाांचे आरािडे 
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णचि २ 

 
 

(अ) िांकू, १·४७–५५ (इ) योणर्नी यांि, १·९०–१०० 

 
(आ) देवालय व मुििाला याांचे अधोच्छांद, १·६९–८९ 
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णचि ३ – दरवाजाचे णवभार् 

  
(ई) भैरवयांि, १·१५९ (अ) दरवाजाचे सांकल्पणचि, १·११३ 

  

(उ) तोरि भैरव (आ) दरवाजाची चौकि, मुततेश्वराचे देवालय 

 
 

(इ) कोणितीथेश्वराचे देवालय (ऊ) व्याघ्रांकसहाननी 
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णचि ४ – वज्रमस्तकाांचे प्रकार 

 
(अ) णकरीि, १·१२१ 

 
(आ) वृत्त, १·१३३ 

 
(इ) लता, १·१४६ 

 
(ई) णकरीि, ब्रहे्मश्वराचे देवालय 
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णचि ५ – वज्रमस्तकाांच्या प्रकाराांचे नमुने 

 
(आ) वृत्त व लता प्रकारचे वज्रमस्तक, चौरासी येथील बारा देवालये 

 

 
(इ) पीिावरील लता, तीथेश्वराचे देवालय 

 

(अ) दरवाजाच्या चौकिीवर णकरीि, 
कोणितीथेश्वराचे देवालय 

(ई) पीठावरील लता, राजरािी देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६ – तोरिलक्ष्मी, १·१७२ 

 

 

(आ) तीथेश्वराचे देवालय (अ) तोरिलक्ष्मी यांि, १·१७२ 

  
(ई) भास्करेश्वराचे देवालय (इ) कोणितीथेश्वराचे देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ७ – दरवाजाच्या चौकिीवरील णनरणनराळया नक्षी, १·१९४–२०२ 

 

 
(अ) नक्षींचे प्रकार, सांकल्पणचि (आ) कोिाकग  येथील देवालय 

 

 

(इ) णचिकणरिी देवालय (ई) स्विगजलेश्वराचे देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ८– मुििालेची पुढची कभत 

 
(अ) सांकल्पणचि. १·२·०३ 

 
(आ) वाराहीचे देवालय, चौरासी 

 
(इ) पीठाचे णनरणनराळे प्रकार, १·२०९–२१८ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ९ – वाराहीचे देवालय, चौरासी 

 
(अ) मुििालेची पुढची कभत 

 
(आ) नार्स्तांभासह, १·२२४,२२९, अलसा-छाया, १·२०६ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि १० – मुििालेची कभत 

 
 

(आ) महाणवद्या, र्ांरे्श्वरीचे देवालय, १·२५६ (अ) वाराहीचे देवालय, चौरासी 
पांचकमग, १·२३७ 

कोिक, १·२३४ 

अनथग, १·२४८ 

  

(इ) महाणवद्या, वारहीचे देवालय (ई) िक्ततयांि, १·२६० 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ११–पांचकमग, णनरणनराळे प्रकार 

 
(अ) ब्रहे्मश्वराचे देवालय, भुवनेश्वर 

  
(इ) बैताल देवालय, भुवनेश्वर (आ) र्ांरे्श्वरीचे देवालय, व्याणलसबती 



 
अनुक्रमणिका 

णचि १२ 

 
(अ) पांचकमग, राजरािी देवालय 

 
(आ) कणिपीठ, राजरािी देवालय, भुवनेश्वर 



 
अनुक्रमणिका 

णचि १३ – णदतपाल, १·२५७ 

  
(आ) वाय,ू सारी देऊळ (इ) इन्द्र, सारी देऊळ 

 
 

(अ) अग्नी, ब्रहे्मश्वराचे देवालय (ई) यम, राजरािी देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि १४ – णनरणनराळया नक्षींची सांकल्पणचिे, १·२८४–३१६ 

 

 

 

  
  



 
अनुक्रमणिका 

णचि १५ – णनरणनराळया नक्षींचे नमुने 

  
(अ) रु्र्म्फना, जलपाि, रांर्िी, कुणिला मुततेश्वर (आ) रणतकेरा, णिणिरेश्वर 

  
(इ) न वर्मिलेली नक्षी, णचिकणरिी देवालय (ई) वतुगला आर्मा सारी देऊळ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि १६ – भारराक्षस, १·३४३ 

 
 सांकल्पणचिे : युर्ल एक  

फुलकारी, १·३१७ 

 
 

(अ) सांकल्पणचिे (ई) कोरीव नक्षी : युर्ल, वाराहीचे देवालय 

  

मुततेश्वराचे देवालय (आ) कोरीव नक्षी, णिणिरेश्वराचे देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि १७ – णवराल व कौतूहल 

 
(अ) सांकल्पणचिे, १·३५४ 

 
(आ) णवरालाची नक्षी, वैताल देऊळ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि १८ – कौतूहल 

  
(अ) नरणवराल कोिाकग  येथील देवालय (आ) र्जणवराल, कोिाकग  येथील देवालय 

 
(इ) कसह मकणरकाकृती, भास्करेश्वराचे देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि १९ - णिडतया, १·३६५ 

 
(अ) ब्रहे्मश्वराचे देवालय 

 
(आ) णचिकणरिी देवालय 

 
(इ) वाराहीचे देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि २० - णिक्षादान मूती, १·३७६–३८८ 

 
(अ) ब्रहे्मश्वराचे देवालय (उत्तर बाजू) 

 
(अ) ब्रहे्मश्वराचे देवालय (दणक्षि बाजू) 

 
(इ) हनुमानाचे देवालय, पूरी 



 
अनुक्रमणिका 

णचि २१ – अलसाकन्या, १·३९१–४०१ 

   

(अ) अलसा यन्ि, १·४०२ (आ) अलसा, १·४०७ (इ) तोरिा, १·४१० 

  
(ई) मुग्धा, १·४१२ (उ) माणननी, १·४१४ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि २२ – अलसाकन्या 

   
(अ) डालमाणलका, १·४१८ (आ) पद्मर्न्धा, १·४२३ (इ) दपिा, १·४२८ 

   

(ई) णवन्यासा, १·४३४ (उ) केतकीभरिा, १·४३९ (ऊ) मातृमूती, १·४४५ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि २३ – अलसाकन्या 

    
(अ) चमरा, १·४५० (आ) रु्ण्िना, १·४५५ (इ) नतगकी, १·४६१ 

  
 

(ई) िुकसारीका, १·४६५ (उ) नूपुरपाणदका, १·४६९  



 
अनुक्रमणिका 

णचि २४ – कोरलेली अलसाकन्या 

 
अलसा, १·४०७, कोिाकग  येथील देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि २५ – कोरलेल्या अलसाकन्या 

 
 

(अ) केतकी भरिा, १·४३९, वैताल देऊळ (इ) चमरा, १·४५०, सारी देऊळ 

 
(आ) मातृमूती, १·४४५, कोिाकग  येथील देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि २६ – कोरलेल्या अलसाकन्या 

   
(अ) दपगिा, १·४२८, मुततेश्वर (आ) दपगिा, १·४२८, ब्रहे्मश्वर (इ) पद्मार्न्धा, १·४२३, 

मुततेश्वर 

   

(ई) रु्ष्ठना, १·४५५, राजरािी 
देवालय 

(उ) डालमाणलका, १·४१८, 
सारी देवालय 

(ऊ) मदगला, १·४७३, निमांणदर, 
कोिाकग  



 
अनुक्रमणिका 

णचि २७ – कोरलेल्या अलसाकन्या 

  

(अ) दपगिा, १·४२८, राजरािी देवालय (आ) नूपुरपणदका, १·४६९, कोिाकग  येथील देवालय 

 
(इ) डालमाणलका, १·४१८, वैताल देऊळ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि २८ – मुििाळेच्या छप्पराचे बाांधकाम, १·४८२ 

 
 



 
अनुक्रमणिका 

णचि २९ – छप्पराचे बाांधकाम, १·४९९ 

  

(अ) आद्यवर्मतका–सांकल्पणचि, १·४८२ (ई) छप्पर (लहान भार्) 

 
 

(आ) आद्यवर्मतका व राज्यबन्ध, वाराहीचे देवालय, 
चौरािी 

(इ) मुििालेच्या कभतीचा आतला पृष्ठभार् 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ३० – छप्पराचे बाांधकाम 

 

 
 

(आ) राजबन्धाचे कोरीव काम, णिणिरेश्वराचे देवालय 

 

 
(अ) राजबन्ध, सांकल्पणचि (इ) चौरासी येथील वाराहीच्या देवालयाच्या 

पणहल्या छप्परावरील राजबन्धव तोरिमाणलका 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ३१ – छप्पराचे बाांधकाम 

 
(अ) चौरासी येथील वाराहीच्या देवालयाचे दुसरे छप्पर 

 
(आ) कुां भाांचे प्रकार 

  
(ई) णमथुन-कुां भ (इ) कुां भाांचे प्रकार 

 
(उ) चापणिलेचे सांकल्पणचि छप्पराच्या काठावरील नक्षी 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ३२ – मांजुश्री प्रकारचे देवालय 

  
(अ) मांजुश्री–सांकल्पणचि २·१ (आ) मुांजुश्री प्रकारचे राजरािी देवालय 

 
 

(इ) समसवगतोभद्र पीठ 

मांजुश्री देवालयाचा अधोछांद-णिल्पसारिीच्या 
मताने 

(ई) समभद्र पीठ 

रत्नसार देवालयाचा अधोच्छांद-णिल्पसारिीच्या मताने 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ३३ – देवालयाांचे णनरणनराळे प्रकार 

 
(अ) मृदांर्, २·१७ 

 

 
(ई) रत्नसार (१), २·१३ 

(आ) मृदांर् 

 
(इ) कुिाईतुण्डी देवालय, 

णिकचर् 

   
(उ) (ऊ) (ए) 

न वर्मिलेली सांकल्पणचिे 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ३४ – महामेरू प्रासाद 

  

(आ) अनन्त वासुदेवाचे देवालय, भुवनेश्वर (अ) महामेरू प्रासाद, सांकल्पणचि, २·२३ 

 
(इ) समके्षि पद्मपीठ 

महामेरू प्रासादाचा अधोच्छांद-णिल्पसारिीनुसार 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ३५ – कैलास प्रासाद 

  
(आ) कलर्राज देवालय, भुवनेश्वर (अ) कैलास प्रासाद, सांकल्पणचि, २·३०-४२ 

 
(इ) भद्रपीठ 

कैलास प्रासादाचा अधोच्छन्द-णिल्पसारिीनुसार 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ३६ – वैताल देऊळ 

  
(अ) वैताळ, सांकल्पणचि (आ) पूवेकडील, समोरची बाजू 

 
(इ) पणिम (पाठीमार्ची) व दणक्षि बाजू 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ३७ – वैताल देऊळ 

 
(अ) नैर्त्येकडील छप्पर 

 
(आ) दणक्षि बाजू 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ३८ – रथयुतत प्रासाद, २·६८–९७ 

 
(अ) परिुरामेश्वराचे देवालय, भुवनेश्वर 

 
(आ) भैरव यांि, २·६९–७२ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ३९ – परिुरामेश्वराचे देवालय 

 
(इ) णििर, २·८४–९१ 

 

 
(अ) अनथग, तपिील, २·७८ 

(आ) दरवाजाप्रमािे णदसिारा कोनाडा, २·८१  



 
अनुक्रमणिका 

णचि ४० – हेमकूि प्रासाद 

 
(इ) र्ौरीदेवालय 

  
(अ) हेमकूि प्रासाद, सांकल्पणचि, २·१०० (आ) र्ौरी प्रासाद, भुवनेश्वर 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ४१ – हेमकूि प्रासाद 

 

 
(इ) णवमान माणलनी प्रासादाचे लहान णििर 

(णचि ५७ पहावे) 

(आ) र्ांरे्श्वराचे देवालय, व्याणलसबत्ती  

  

(ई) न वर्मिलेले देवालय अथवा णििर (अ) र्ौरी देवालयाचा वरचा भार् 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ४२ – णनरणनराळे कोिक, २·१०६–११५ 

  

(अ) प्रकार २ : वैताल देऊळ (आ) प्रकार ४ : मोणहनी देऊळ 

  

(इ) प्रकार ५ : माकग ण्डेयेश्वराचे देवालय (ई) प्रकार ८: मुततेश्वराचे देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ४३ – प्रकार आठ चे णनरणनराळे कोिक 

  

(अ) भद्रपीठ, ब्रहे्मश्वराचे देवालय (आ) वृत्तपीठ, नारे्श्वराचे देवालय 

  
(इ) वृत्तपीठ, णसदे्धश्वराचे देवालय (ई) भद्रपीठ, राजरािी देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ४४ – णनरणनराळे अनुग्रह, २·११६–१२४ 

 

 
 (अ) (आ) (इ) (ई) (उ) (ऊ)  

(अ) अनुराहाचे सांकल्पणचि 

(अ) रृ्हप्रकारचा (ई) णमश्रप्रकारचा 
(इ) कुां भप्रकारचा (उ) रु्ि प्रकारचा 

  

(आ) कुां भ प्रकारचा, णचिकणरिी देवालय  

  
(इ) रृ्ह प्रकारचा, भास्करश्वराचे देवालय (ई) रु्ि प्रकारचा, मुततेश्वराचे देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ४५ – अनथग व राहा 

 
(अ) णनरणनराळे अनथग, सांकल्पणचि, २·१२५–१३५ 

 
(आ) रु्ि प्रकारचा राहा, मुततेश्वराचे देवालय 

 
(इ) मांडलद्वार प्रकारचा अनथग } माकग ण्डेयेश्वराचे देवालय 

 वज्रमस्तक प्रकारचा राह 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ४६ – णनरणनराळे राहा, २·१३६–१५१ 

 

 

(अ) र्र्म्बुजा, सांकल्पणचि 

 
(आ) रु्ि, सांकल्पणचि (इ) रथाांसह राहा, बािेश्वराचे देवालय 

  
(ई) र्र्म्बुजा, मोणहनीचे देवालय (उ) छेद, ब्रहे्मश्वराचे देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ४७ – नािार्म्बराच्या मूती 

 
(अ) नािार्म्बर यन्ि व वामदेव, २·२०३ 

 
(आ) वामदेव, काकिपुर येथील जुने देवालय, २·१८७ 

 
(इ) नािार्म्बर क्र. २, वैताल देऊळ, भुवनेश्वर, २·१९२ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ४८ – पद्मर्भग प्रकारचे देवालय, २·२५५ 

 
तीथेश्वराचे देवालय, भुवनेश्वर, पुढची बाजू 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ४९ – पद्मर्भग प्रकारचे देवालय, २·२५५ 

 
तीथेश्वराचे देवालय, भुवनेश्वर, मार्ची बाजू 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ५० – पद्मर्भाचे पांचकमग व कोिक 

 
 

(इ) कोिक, सांकल्पणचि, २·२७० (ई) कोिक, तीथेश्वराचे देवालय 

 

 

आलर्म्ब 

 

(आ) पांचकमग, तीथेश्वराचे देवालय, भुवनेश्वर (अ) पांचकमग, सांकल्पणचि, २·२६२ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ५१ – अनुराहावरील नार्स्तांभाांची सांकल्पणचिे, २·२८८–२९६ 

 

 

(इ) फि 

  

(अ) स्तांभ (आ) स्तांभ (ई) नार्ाांचे प्रकार 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ५२ – नार्स्तांभाांचे प्रकार 

 
(अ) कोिाकग  

 

 
(ई) कोिाकग  

(आ) वाराहीचे देवालय 

 
 (इ) मुततेश्वराचे देवालय  



 
अनुक्रमणिका 

णचि ५३ – पद्मर्भाचा अनथग, २·२९७ 

  
(अ) अनथग, सांकल्पणचि (आ) अनथग-पार्, तीथेश्वर 

 

 
(F) राहा, सांकल्पणचि 

 
(उ) राहा, तीथेश्वराचे देवालय (ई) राहा,  नक्षीसह व नक्षीणिवाय, सांकल्पणचि 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ५४ – तीथेश्वराचे देवालय 

 

चुणलका 
पद्मपत्र 

पहट्टका 
फेिी 
िाहंद 

चुहलका 
वसंत 

िाहंद 

पद्मरेिा 
पट्टी 
लक्ष्मीबधं 

दरवाजाची चौकट 

(आ) ऊध्वगर्ार्मभका व बाजूांच्या कुड्यस्तांभाांचा वरचा भार्, २·३७०  

 

पीहठका 
पट्टी 
फेहिका 
िास्न्द 

फेहिका 
िास्न्द 

पहट्टका 
िास्न्द 

पद्मपीठ 

वसन्तपट्टी 
कोरीव कोनाडे 

पट्टी 
पद्मपीठ 

(अ) तल र्र्मभका, २·३३७  

 
(इ) र्र्मभका, थरणवभार् 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ५५ – तीथेश्वराचे देवालय 

  
(इ) कोनाड्याचा कुड्यस्तांभ, २·३४५ (ई) कोनाड्यासह ऊध्वगर्ार्मभका, २·३५० 

ऊध्वग बन्धना, २·३३५ 

 
 

(अ) तलर्र्मभका, सांकल्पणचि (आ) तलर्र्मभका 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ५६ – तीथेश्वराचे देवालय 

 
(इ) राहावरील वज्रमस्तक, मार्ची बाजू, २·३९२ 

 
(अ) ऊध्वगबन्धना, सांकल्पणचि 

 
(अ) ऊध्वग बन्धना, २·३७९ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ५७ – कामर्भग ककवा णवमानमाणलनी प्रकारचे देवालय, २·४०९ 

 
वाराहीचे देवालय, चौरासी 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ५८ – वाराहीचे देवालय, चौरासी 

 
वाराहीचे देवालय, चौरासी 
कामर्भग देवालयाचे पांचकमग 

 
(आ) पांचकमग, वाराहीचे देवालय, उत्तर बाजू, २·४१८ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ५९ – वाराहीचे देवालय, चौरासी 

  

(आ) कामर्भाचा कोिक (अ) कोिक, सांकल्पणचि, २·४२५ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६० – वाराहीचे देवालय, चौरासी 

  
(अ) कोिक-पार् व अनुराह, २·४६६ (आ) कोि णवमाणनका २·४४९ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६१ – वाराहीचे देवालय, चौरासी 

 
(अ) अनथग व दोन प्रकारचे अनुराह (२·४६६ व २·४९४) 

 
(आ) अनुराहाच्या पायययािी असलेले कसहमुि 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६२ – वाराहीचे देवालय, चौरासी 

 
(अ) कामकला यन्ि, २·५०८ 

 
(आ) कामबन्ध, २·४९८ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६३ – वाराहीचे देवालय, चौरासी 

  
(अ) राह-पार्, २·५४३ (आ) सूयग, पाश्वगदेवता 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६४ – राहा णवमाणनका 

 

 
(अ) णनिा व णवमाणनका 

(आ) वज्रमस्तकाची आकृती 

 
(इ) राहा णवमाणनकेवरील तीन प्रकारच्या नक्षी 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६५ – वाराहीचे देवालय, चौरासी 

 
 

(अ) राहा णवमाणनका, २·५५३ (आ) णवमाणनकेसह राहा-पार् 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६६ – वाराहीचे देवालय, चौरासी 

  
(अ) राहाचा वरचा भार्, दणक्षि बाजू व छप्पर (आ) णवमान व मुििाला याांचा जोड, २·५९५ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६७ – वाराहीचे देवालय, चौरासी 

 
(अ) वरचे थरणवभार् व छप्पर (पणिम पाठीमार्ची बाजू) २·६११ 

 
(आ) बेढ व छप्पर (िपगर) 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६८ 

 
(अ) मुद्रका-भार्, वाराहीचे देवालय, २·६२३–६४८ 

  
(ई) कळस, २·६८४ (आ) छप्पराचे थरणवभार् 

  
(उ) यपू, कोिाकग , २·६८७ (इ) णसह यांि, २·६७५ 

छप्पराांचे प्रकार, २·६४९–६५८ 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ६९ – कसहाांचे प्रकार 

  
(आ) जाग्रता, कोिाकग  (अ) णवराज, कोिाकग  

 
(इ) जाग्रता, ब्रहे्मश्वराचे देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ७० – कसहाांचे प्रकार 

 
(आ) र्जक्रान्ता, परिुरामेश्वर देवालय 

 
(अ) उधता, ब्रहे्मश्वराचे देवालय 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ७१ – वाराहीचे देवालय, चौरािी 

  
(अ) र्भगरृ्हाांतील मूती (आ) वाराही देवी 

  
(इ) र्भगरृ्हाचे प्रवेिद्वार (ई) द्वारपाणलका, २·७१३ 

 
(उ) मूतीचे आसन, २·७३९ (ऊ) कणिपीठ व पद्मपीठ, २·७५० 



 
अनुक्रमणिका 

णचि ७२. – भूजगपिावर णलणहलेल्या णिल्पप्रकािाची काही वेचक भूजगपिे 

 
 


