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टिवेदि 
 

कौटिलीय अर्थशास्त्रातील टशल्पशास्त्र हा डॉ. र. पु. कुलकिी णलणित गं्रथ महाराष्ट्र राज्य साणहत्य 
आणि संस्कृती मंडळाने १९९६ साली प्रणसद्धीसाठी स्वीकारला होता. प्रासादमंडि हा त्याचंा दुसरा गं्रथ 
मंडळाने १९९८ साली प्रणसद्धीसाठी स्वीकारलेला होता. हे दोन्ही गं्रथ त्याचं्या हयातीत प्रणसद्ध व्हावते अशी 
डॉ. र. पु. कुलकिी याचंी इच्छा होती. मंडळाच्या अध्यक्षपदाचा कायगभार स्वीकारल्यानंतर त्यानंी आपली 
ही इच्छा मला बोलून दािणवली होती. त्याचं्या इच्छेनुसार प्रासादमंडि हा गं्रथ त्याचं्या हयातीत प्रणसद्ध 
करिे मंडळाला शक्य झाले; पि प्रयत्न करूनही सदरचा गं्रथ प्रणसद्ध करिे मंडळाला शक्य झाले नव्हते. 
त्याचं्या हयातीत हा गं्रथ प्रणसद्ध झाला असता तर अणधक चागंले झाले असते, असे वाटण्यावाचनू राहत 
नाही. 
 

डॉ. र. पु. कुलकिी याचं्या णनधनामुळे या गं्रथातील काही संदभग जुळणविे मंडळाला कठीि झाले 
होते व त्यामुळे हा गं्रथ प्रकाणशत करता येईल ककवा नाही याबद्दल आम्ही साशकं होतो. पि त्याचें णचरंजीव 
णगरीश कुलकिी आणि योगेश कुलकिी यानंी या कामी आम्हाला आत्मीय सहकायग केले व त्यामुळे आम्ही 
हा गं्रथ प्रकाणशत करू शकलो. म्हिून आम्ही त्याचें आभारी आहोत. डॉ. र. पु. कुलकिी यानंी या गं्रथाच्या 
प्रस्तावनेत नमूद केल्यानुसार “बुद्धकाली बाधंल्या गेलेल्या अनेक बौद्धमठाचं्या इमारती तसेच प्रचंड 
आकाराचे स्तूप त्याचं्याबद्दल पुराि वास्तुशास्त्रीय उत्िनन बरेच झालेले असून अथगशास्त्रात णदलेल्या 
स्थापत्यणवषयक माणहतीला या उत्िननामुळे पुढे आलेल्या पुराव्याने पुष्टी णमळू शकते. तसेच बुद्धाकाळाच्या 
वाङ मयातील, त्यातही जातक कथातंील माणहतीदेिील यासाठी वापरता येते. तेव्हा या णतन्ही गोष्टींची 
सागंड घालून कौणटलीय अथगशास्त्रकाली (बदु्धकाली) भारतीयाचें स्थापत्यणवषयक ज्ञान णकती प्रगतावस्थेत 
होते याचा अंदाज करता येतो” हा या गं्रथाचा णवशषे आहे. 
 
 रा. रं. बोराडे 
मंुबई, अध्यक्ष 
णदनाकं १४ जानेवारी २००४. महाराष्ट्र राज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ. 
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प्रस्ताविा 
 

कौणटलीय अथगशास्त्र या चदं्रगुप्तकालीन गं्रथाचे वाचन मी अनेकवळेा केले व प्रत्येकवळेी चािक्याने 
णदलेल्या णवणवध णवषयांवरील सिोल, सडेतोड व सूिरूपाने णदलेल्या माणहतीमुळे या पुस्तकाबद्दल नेहमीच 
आदरणमणित आश्चयग वाटत असे. इ.स. पूवग चौथ्या शतकातील हा गं्रथ समजला जातो व इतक्या 
प्राचीनकाळी भारतीयानंी अथगशास्त्र, राजकारि तसेच तंिज्ञान यामध्ये जी प्रगती केली होती णतचा आवाका 
लक्षात घेतल्यास वाचक थक्क होतो. त्यातल्या त्यात या पुस्तकात णदलेली स्थापत्यशास्त्रणवषयक व 
इंणजणनयकरग शास्त्रातील अनेकागंी बाबींची माणहती, तेही अथगशास्त्राच्या पुस्तकात, इतकी णवणवध व सिोल 
आहे की, अथगशास्त्रातला अभ्यास या दृणष्टकोनातूनही व्हावयास हवा असे वाटल्याने हे पुस्तक णलणहले आहे. 

 
कौणटलीय अथगशास्त्र इ.स. पूवग चौथ्या शतकात णलणहले गेले असे समजले जाते. इ.स. पूवग ५४४, 

४८६ व ४८३ अशी तीन वगेवगेळी वष ेबुद्धाच्या पणरणनवािाचे वषग म्हिून मोठ्या प्रमािात मानली जातात. 
तेव्हा कौणटल्याने रचलेले अथगशास्त्र बदु्धकालीन आहे. सुदैवाने बदु्धकाली बाधंल्या गेलेल्या अनेक 
बौद्धमठाचं्या इमारती तसेच प्रचंड आकाराचे स्तूप याचं्याबद्दल पुराि वास्तुशास्त्रीय उत्िनन बरेच झालेले 
असून अथगशास्त्रात णदलेल्या स्थापत्यणवषयक माणहतीला या उत्िननामुळे पुढे आलेल्या पुराव्याने पुष्टी णमळू 
शकते. तसेच बुद्धकाळाच्या वाङ मयातील, त्यातही जातक कथातंील, माणहतीदेिील यासाठी वापरता 
येते. तेव्हा या णतन्ही गोष्टींची सागंड घालून कौणटलीय अथगशास्त्रकाली (बदु्धकाली) भारतीयाचें 
स्थापत्यणवषयक ज्ञान णकती प्रगतावस्थेत होते याचा अंदाज करता येतो. 

 
अथगशास्त्र हा गं्रथ कौणटल्याने ऊर्ग  चािक्याने णलणहला व तो इ.स. पूवग चौथ्या शतकात णलणहला 

गेला याबाबत बहुतेक णवद्वानाचें एकमत आहे. अथगशास्त्र मुळात पद्यरूपामध्ये णलणहलेले असाव ेअसे दा. रा. 
भाडंारकर सुचणवतात. हा गं्रथ पद्यरूपात णलणहला गेल्याचा कवी दंडीने केलेला उल्लेि व तो सूिरूपात 
णलणहला गेल्याचा भवभतूीने केलेला उल्लिे भाडंारकर यासाठी उद् धृत करतात. व इ.स. ४०० मध्ये हा गं्रथ 
सूिरूपात णलणहला असे मत ते माडंतात. 

 
कौणटलीय अथगशास्त्र हे णवष्ट्िुगुप्ताने णलणहले असेही म्हितात. चािक्य व णवष्ट्िुगुप्त या व्यक्ती 

एकच नसून दोन णनरणनराळ्या आहेत असे मत रोणमला थापर यानंी णदले आहे. त्यानंी असे सुचणवले आहे 
की, चािक्याने अथगशास्त्रावरील मूळ गं्रथ णलणहला असून तो इ.स. पूवगचौथ्या शतकातील आहे. णवष्ट्िुगुप्ताने 
त्यास इ.स. चौथ्या शतकामध्ये सूिरूप णदले, व त्या स्वरूपात हा गं्रथ आज आपल्यापढेु आहे. तेव्हा या 
गं्रथात णदलेली स्थापत्यणवषयक माणहती ही इ.स.पूवग चौथ्या शतकाइतक्या जुन्या काळाची आहे असे 
म्हिावयास काहीशी बाधा णनमाि होते. परंतु या गं्रथातील माणहती बदु्धकालीन आहे असे म्हिण्यास तरीही 
प्रत्यवाय नसावा. 

 
कौणटलीय अथगशास्त्रावरून मोठमोठ्या शासकीय कचेऱयाचं्या इमारती, राजवाडे, तसेच सामान्य 

मािसाचंी घरे याचं्या बाधंकामाणवषयी माणहती णमळते. जणमनीिालील तीन मजली तळघराच्या स्वरूपाचे 
कोशगृहाचे विगनही त्यात केले आहे. त्यावरून त्याकाळी स्थापत्य शास्त्रात णकती प्रगती झाली होती याचा 
ऊहापोह केला आहे. ही सवग माणहती पणहल्या प्रकरिात णदली आहे. णनरणनराळे प्रकारचे दुगग, त्याचंी 
तटबंदी व िंदक याचंी संख्या व मापे, त्याचं्या मजबुतीसाठी करावयाचे उपाय, तसेच हत्ती, घोड्ाचं्या 
पागा इत्यादी सैणनकी वास्तूचे विगन दुसऱया प्रकरिात केले आहे. णतसऱया प्रकरिात स्थलपथाचे 
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णनरणनराळे प्रकार व जलपथ या दोन्ही मालवाहतुकीसाठी असलेल्या रस्त्याचंी माणहती कौणटल्य 
अथगशास्त्रानुसार णदली आहे. णनरणनराळ्या प्रकारची िेडी, शहरे, नगरे तसेच त्याची रचना, दुगातील 
नगररचना, इत्यादी माणहती चौथ्या प्रकरिात णदली आहे. 

 
अनेक प्रकारच्या यंिाचंी माणहती अथगशास्त्रात णदली आहे. शिू कसहासनावर बसला असताना त्या 

दालनाचे छप्पर त्यात बसणवलेल्या यंिामुळे शिूवर पडून त्याचा वध करावा व त्यासाठी यंिाचा उपयोग 
करावा (यिंबद्धतलावपातम्) असे तो म्हितो. भणूमगत कोशगृहात अनेक मजले असून त्याच्यातील णजने 
एकाच वळेी काढता ककवा उभारता येतील अशी यंिरचना करावी अशीही माणहती तो देतो. ही माणहती 
पाचव्या प्रकरिात णदली आहे. 

 
कौणटल्यकाळी पजगन्यमापक होते. त्याचे विगन त्याने केले आहे. भारतातील णनरणनराळ्या 

प्रदेशामंध्ये णकती द्रोि पाऊस पडतो याची माणहती णदली आहे. पाटबधंाऱयांणवषयी, पािी व जमीन याचं्या 
व्यवस्थापनाबद्दल बरीच माणहती णदली आहे. पाटबंधाऱयाचे शास्त्र त्याकाळी बरेच प्रगतावस्थेत होते असे 
णदसून येते. 

 
अथगशास्त्रात सोने, चादंी, ताबं,े लोिंड इत्यादी धातंूची माणहती येते. िािीतून आिलेल्या 

दगडापंासून शुद्ध धातू कसे णमळवावते याची मौल्यवान माणहती णदली आहे. सोने, चादंी वगैरे धातंूचा 
उपयोग नािी तयार करण्यासाठी केला जात असल्याने त्याची शुद्धता पारिली जात असे. याबद्दल 
चािक्याने इतकी सूक्ष्म माणहती णदली आहे की धातंूवर उपयोग करण्यासाठी प्रयोगशाळा त्याकाळी 
असाव्यात. ही माणहती सातव्या प्रकरिात णदली आहे. 

 
कौणटलीयकालीन लाबंीची, के्षिर्ळाची, घनर्ळाची मापे, वजनाची मापे, वळे मोजण्याची साधने 

याचंी माणहती आठव्या प्रकरिात णदली आहे. तेथे नाणदका ही वळे मोजण्यासाठी अथगशास्त्रात ज्या साधनाची 
माणहती णदली आहे त्याने नाणदकेची वळे अचूकतेने मोजता येतेहे आधुणनक कलनशास्त्राच्या साहाय्याने णसद्ध 
करून दािणवलेले आहे. नवव्या प्रकरिात एका पारड्ाच्या तराजूची माणहती णदली आहे. हा तराजू 
णवसाव्या शतकाच्या दुसऱया दशकापयंत ओणरसा, ताणमळनाडू तसेच उत्तर कहदुस्थानात दार्जजकलग 
णजल्यात भाजीपाला, मासे वगैरे वस्तंूचे वजन करण्यासाठी वापरीत असत यास बसेमेर तराजू म्हितात. 
शवेटच्या दहाव्या प्रकरिात कौणटल्याने उल्लेणिलेल्या अनेक देवदेवताचं्या मूतेचे विगन आगम गं्रथानुसार, 
जे इसवीसनपूवीचे आहेत, णदले आहे. 
 

डॉ. र. पु. कुलकर्णी 
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१. इमारतींटवषयक टशल्पशास्त्राची कौटिल्यकाली प्रगती 
 
प्रस्ताविा 
 

कौणटलीय अथगशास्त्रातं णशल्प व णशल्पी याचें उल्लेि कमी णमळतात. स्थपती, सूिधार, वधगकी व 
कारूक याचें र्ारच थोडे उल्लेि णमळतात. माि या अथगशास्त्रातं राजवाडे, णकल्ल े याचंी विगने, बोगद्याचें 
अनेक उल्लिे तसेच णनरणनराळ्या कचेऱयाचंी जी माणहती णदली आहे त्यावरून त्याकाळी मोठ्या मोठ्या 
इमारती, बंणदस्त व बळकट तटबंदी असलेल्या इमारती बऱयाच बाधंत असतील असे णदसते. चंद्रगुप्त मौयग 
याच्या राजवाड्ाचे मेग्यास्थेनीसने जे विगन केले आहे व जगातील सवोत्कृष्ट इमारत म्हिून, त्या 
राजवाड्ाची प्रशस्ती त्याने गाईली आहे त्यावरून या अथगशास्त्रात केलेल्या विगनाबरहुकूम इमारती बाधंत 
असावते असे वाटते. अकजठा लेण्यातील राजवाड्ांच्या दालनाचंी जी णचिे आपि बघतो तसेच िुद्द लेिी 
कोरण्यातील कौशल्य व योजकता पाहतो, तेथील उत्तमोत्तम णचिानंी सजणवलेली दालने बघतो तेव्हा 
कौणटलीय अथगशास्त्रात णदलेली मोठ्या मोठ्या राजवाड्ाचंी, तीन तीन मजली परंतु जणमनीिाली 
असलेल्या कोशगृहाचंी माणहती ही कपोलकल्ल्पत नसून त्याप्रमािे इमारती िरोिरच बाधंत असतील याची 
िािी पटते. कौणटलीय अथगशास्त्रात स्थपती व सूिधार याचंा भलेही उल्लिे नसेल, तरीही ही जबाबदारीची 
व सूक्ष्म णवचारपूवगक कामे करण्याचे णशक्षि घेतलेली व क्षमता असलेली मािसे त्याकाळी होती असे 
म्हिावयास प्रत्यवाय नसावा. 

 
वास्तुशास्त्राचे उल्लिे माि कौणटलीय अथगशास्त्रातं काही वळेेला आलेले आहेत. स्थानीय प्रकारचे 

तटबंदी असलेले गाव कोठे वसवाव ेहे सागंताना ‘वास्तुकप्रशस्तेदेश.े...’·(२·३·३) म्हिजे वास्तुशास्त्रानुसार 
योग्य अशा प्रदेशात स्थानीय वसवाव े असे कौणटल्य म्हितो. तसेच राजवाडा बाधंावयाच्या विगनाच्या 
सुरवातीलाच ‘प्रवीरे वास्तुणन राजणनवशेश्चातुवगण्यग समा जीव।े’ (२·४·६) म्हिजे जेथे चारी विांचे लोक 
राहिे शक्य (शुभ) आहे अशा सवोत्कृष्ट जागी राजाचे णनवासस्थान बाधंाव ेअसे म्हटले आहे. चारी विांना 
प्रशस्त अशी जमीन कोिती याचे विगन अथात अथगशास्त्रातं णदलेले नाही, परंतु चारी विांस प्रशस्त अशी 
जमीन णनवडावी या उल्लिेावरून अशी जमीन कशी पारिावी, णतची विानुसार प्रतवारी कशी लावावी याचे 
ज्ञानही त्याकाळी णनष्ट्पन्न झाले होते असे अनुमान काढता येते. या प्रकरिात शवेटी असलेल्यापणरणशष्ट १·१ 
मध्ये ही माणहती मध्ययुगकाली प्रचणलत असलेल्या णशल्पशास्त्राच्या गं्रथावरून णदली आहे. याचा अथग 
असाही होऊ शकेल की, चारी विांस प्रशस्त म्हिजे सवोत्तम जमीन णनवडण्याबद्दलची माणहती जरी 
मध्ययुगीन गं्रथामंध्ये णमळते तरी णतचा उगम इ. पू. चवथ्या शतकाच्या अगोदर झाला असला पाणहजे. या 
पणरणशष्टात मातीची योग्या-योग्यता ठरणवण्याची एक परीक्षा शतपथब्राह्मि कालापासून (इ.पू. १५ वे 
शतक) वापरात होती असे सोदाहरि दािणवले आहे. तेव्हा इ.पू. ४ थ्या शतकात जणमनीच्या परीक्षा माहीत 
असतील यात नवल वाटावयास नको. 

 
१०·१·१ मध्ये स्कन्धावार म्हिजे लष्ट्करी छाविी कोठे उभारावी याणवषयीचे णववचेन 

करतानादेिील कौणटल्य पनु्हा म्हितो– ‘वास्तुप्रशस्ते वास्तुणन नायकवधगणकमौहूर्जत का : स्कन्धावारं... 
मापयेयु :..।’ ‘वास्तुशास्त्रज्ञानंी पसतं केलेल्या जागी सैन्याचा नायक, सुतार व मुहूतग पाहिारे यानंी सैन्याची 
छाविी... आिून घ्यावी.’ यावरून त्याकाली वास्तु शास्त्र हा स्वतंि अभ्यासाचा णवषय असावा व गावे, 
सैणनकी छावण्या, राजवाडे, णकल्ले इत्यादी वास्तू बाधंिारे वास्तुशास्त्रही होते असे सहजच म्हिता येते. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

वधगकी तसेच रथकार व एकूिच णशल्पींणवषयी कौणटल्याच्या मनात आदराची भावना नव्हती असे 
णदसून येते. याणवषयाबद्दलचा जास्त ऊहापोह पणरणशष्ट १·२ मध्ये केला आहे. 

 
राजवाडे 
 

कौणटलीय अथगशास्त्रात राजवाड्ाच्या णनरणनराळ्या दालनाचें, राजवाड्ाच्या णवस्तारामधील 
णनरणनराळ्या इमारतींची विगने येतात, व त्यावरून त्याकाळच्या राजवाड्ाबंद्दल काहीशी चागंली माणहती 
णमळते. राजवाडा जो राजासाठी बाधंावयाचा तो राजाच्या हातािाली जे मंिी व अमात्य याचें राजवाडे 
असतील त्याहून मोठाच असिार यात शकंा नाही. माि मंिी, अमात्य व िात्याचं्या प्रमुिाचंी संख्या बरीच 
असून त्यानंा णमळिारे वतेनही िूपच होते व त्यावरून मंिीगि, अमात्यगि व णनरणनराळ्या िात्याचें 
अध्यक्ष याचेंही राजवाडे भले मोठे व प्रशस्त असावते असे मानावयास जागा आहे. पणरणशष्ट १·३ मध्ये या 
णनरणनराळ्या अध्यक्षाचंी यादी णदली आहे. व तेथेच ज्याचं्या वतेनाचंी माणहती कौणटल्याने णदली आहे. 
त्याचं्या वतेनाचें पिामंध्ये, आकडे णदले आहेत. हे सवग अणधकारी िूप िीमंत असावते कारि युवराजाच्या 
िालोिाल याचेंच वतेन येते. युवराजािेरीज इतर राजकुमार, त्याचं्या माता (वतेन बारा हजार पि) 
(५·३·७) याचं्यापेक्षा द्वारपालावंरील मुख्य, राजवाड्ाच्या रक्षकावंरील मुख्य, सैन्यातील स्वारीतील 
मुक्कामाची व्यवस्था पाहिारा, समाहता व संणनधाता यानंा दुपटीने (चोवीस हजार पि) वतेन नेमनू णदलेले 
आहे. (५·३·५) तेव्हा याचें वाडेही मोठे असिार यात शकंा नाही. 

 
या अणधकाऱयाचं्या राहत्या घराचं्या सखं्येमध्ये पनु्हा त्यांच्या कचेऱयाचंी भर पडिार; म्हिजे 

राजधानीच्या णठकािी भल्या मोठ्या इमारतींचे एक जंगलच उभारले जात असेल. पुढे याकचेऱयाचं्या 
इमारतींचे विगन णदले आहे त्यावरून णकती णनरणनराळ्या प्रकारच्या, णनरणनराळ्या सोयी व बंणदस्तीच्या 
इमारती त्याकाळी बाधंत असत याची कल्पना येईल. याणशवाय स्थानीय, पत्तन, संग्रहि, इत्यादी गावामंध्ये 
राजधानीतील प्रमुि अणधकाऱयाचं्या हातािालच्या अणधकाऱयाचंी घरे व कचेऱया बाधंल्या जात असतील. 
म्हिजे केवळ शासकीय अणधकाऱयाकंणरताच असलेल्या राहण्याच्या व कचेऱयाचं्या इमारती याचंी संख्या 
राजधानीच्या गावी व इतर प्रमुि शहरात र्ार मोठी असिार यात शकंा नाही. या सवग इमारती 
बाधंण्यासाठी, त्याचें संकलन करिे, संकल्प णचिे काढिे याचंी िणचतच गरज भासली असिार. तेव्हा 
वधगकी, कारूक असे णशल्पींमधील केवळ कारागीरच नव्हे तर स्थपणत तसेच सूिधार याचंीही आवश्यकता व 
उपल्स्थती त्याकाळी असावी. परंतु सबधं अथगशास्त्रात सावगजणनक इमारती बाधंण्याचे व त्याचं्या डागडुजीची 
व्यवस्था पाहिारे िाते व त्याचा अध्यक्ष याचंा उल्लेि कोठे णमळत नाही, हे काहीसे नवलच आहे. इमारती 
बाधंकाम िात्याचा अध्यक्ष, त्याच्या जबाबदाऱया व कचेरीची रचना हा णवषय कौणटलीय अथगशास्त्राच्या 
दुसऱया अणधकरिातं आलेला नाही. या अणधकरिात णनरणनराळ्या िात्याचें अध्यक्ष, त्याचं्या कामाचे 
स्वरूप, त्याचें कामकाज जेथे चालते त्या कचेऱया याचंी प्रामुख्याने माणहती आहे. कारागीर संघाचे मुख्य 
(५·३·९) यानंा आठ हजार पि वतेन द्याव े असे म्हटले आहे. पि हे कारागीर म्हिजे सोनार, लोहार, 
सुतार वगैरे असून त्याचं्या प्रमुिाला हे वतेन द्याव ेअसे तेथे म्हटले आहे. बाधंकामाच्या अध्यक्षाला हे वतेन 
द्याव ेअसे म्हटलेले नाही. कदाणचत सणंनधात्याचे हे काम असावे, कारि सणंनधात्याने कोशगृह, पण्यगृह, 
कोष्ागार, कुप्यगृह, शस्त्रागार आणि बधंनागार (तुरंग) ही बाधूंन द्यावीत (२·५·१) असे कौणटल्य म्हितो. 
माि सणंनधात्याची प्रमुि जबाबदारी कोशाध्यक्ष म्हिून आहे; बाधंकाम िात्याचा तो मुख्य नव्हे. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

प्रथमाणधकरिातील णवसाव्या अध्यायात राजवाड्ाबद्दलची माणहती आहे त्यावरून राजवाड्ात 
िालील इमारती असत–(अ) वासगृह, (आ) मोहनगहृ, (इ) भणूमगृह, (ई) स्त्रीणनवशे, (ड) राजपुि व 
राजकन्या याचंी घरे, (ऊ) अलंकाराथग गृह (१·२०·२-१३). 

 
कौणटल्याने माणहती णदली आहे की वास्तुशास्त्रात तज्ज्ञ असिाऱयानंी पसतं केलेल्या जागी तट, 

िंदक व दरवाजे यानंी युक्त आणि अनेक महाल सभोवती असलेले असे राजाचे अंतःपुर बाधूंन घ्याव े
(१·२०·१) राजवाड्ातील प्रामुख्याने राजाच्या िाजगी णनवासाबद्दलची ही माणहती आहे. एकंदर राजाची 
कायालये, त्याच्या घोडशाळा, हत्तीशाळा वगैरे, ज्याचंी माणहती पुढे णदली आहे. इतर इमारती असलेल्या 
राजवाड्ाच्या पणरवाराभोवती तट व िंदक असावाच पि राजाच्या िाजगी णनवासाच्या ज्या इमारती 
आहेत त्याचं्या भोवतीदेिील संरक्षिाथग तट व िंदक असावयास हवते. वर ज्या तीन इमारती, वासगृह ते 
भणूमगृह म्हिून णदल्या आहेत त्या राजाच्या णनवासाच्या प्रासादाचें तीन णनरणनराळे प्रकार असून यापकैी एक 
दोन ककवा तीनही प्रकारचे महाल राजा बाधूंन घेत असेल. राजाच्या स्वतःच्या णनवासासाठी व 
अंतःपुरासाठी ज्याअनेक इमारती वर साणंगतल्या आहेत त्याच्या मध्यभागी राजाचे हे महाल असावते. पुढे 
माणहती णदलेल्या जणमनीतील कोशगृहाप्रमािे जे बाधंलेले असते ते वासगृह प्रकारचे राजाचे 
णनवासस्थान.गुप्तकभती व गुप्तवाटा असलेली भलूभलैुयाची रचना ज्या वाड्ाची असते ते मोहिगृह. या 
मोहनगृहाच्या आत वासगृह बाधंतात; अशा रीतीने मोहनगृह व वासगृह या दोहोंच्या पद्धतीने राजाचे 
णनवासस्थान बाधंले जाते. भूटमगृह हे बाहेर पडण्याचे दार जवळच्या चैत्यगृहातील देवतेच्या लाकडी मूतीने 
झाकले आहे असे आणि ज्यापासून अनेक भयुारी वाटा आहेत असे तळघर व त्याच्यावर कभतीत गुप्त णजने 
असलेल्या ककवा पोकळ िाबंामंधून आत जाण्याचे व बाहेर पडण्याचे मागग असलेल्या अशा प्रासादाच्या 
स्वरूपाच्या णनवासस्थानाला म्हितात. ही झाली राजाच्या णनवासस्थानाची स्थूल माणहती. (१·२०·३). 

 
राजाच्या णनवासस्थानामागे तसेच बाजंूनादेिील राण्याचंी णनवासस्थाने असतात. तेथेच प्रसूणतगृह 

व आजाऱयासंाठी िोल्या असतात. राण्याचं्या णवहारासाठी वृक्ष व पुष्ट्कणरिी असलेली बाग असावी. त्याच्या 
पलीकडे राजकुमार व राजकन्या याचंी णनवासस्थाने असावीत. राजाचं्या णनवासस्थानाच्या पढुच्या बाजूस 
वस्त्रालंकार (राजाने) धारि करावयाची िोली, सल्लामसलतीची िोली, णदवाििाना आणि राजपुिाचं्या 
तैनातीतील अध्यक्षासंाठी जागा असावी. महालाचं्या बाजूच्या मोकळ्या जागात प्रासादाचं्या रक्षिासाठी 
पहारेकरी ठेवलेले असावते. (१·२०·१०-१३) यावरून राजाच्या, राण्याचं्या व त्याचं्या राजपुि व राजकन्या 
याचं्या णनवासस्थानाचंी रचना कशी असेल याची कल्पना येते. बृहत्संणहतेत [वराहणमणहर–बृहत्सणंहता–कहदी भाषातंर 
िी. अच्युतानंद झा, णवद्याभवन ससं्कृत गं्रथमाला ४१, चौिम्बा णवद्याभवन, चौक, वारािसी १.] (५३·४-८) राण्याचं्या प्रासादाचंी 
(की दालनाचंी) मापे १२ ते १५ मीटर लाबंी रंदीची णदली आहेत. तेव्हा रािीवसा म्हिजे णस्त्रयाचंी 
वसणतगृहासारिी रचना व व्यवस्था असावी. तीच गत राजकन्या व राजकुमार याचं्या राहण्याच्या 
व्यवस्थेची असावी. 
 

अणधकरि एक व अध्याय एकोणिसावा यात राजाची णदनचया (राजप्रणिणधः) णदली आहे. त्यावरून 
राजवाड्ातील म्हिजे वासगृहातील णनरणनराळ्या दालनाचंी माणहती होते. िाली या दालनाचंी यादी 
देतो, त्यावरून राजवाड्ातील राजाच्या णनवासाच्या णवस्ताराची कल्पना येते. 

 
(१) णहशोबाचे दालन, र्डिीशीचा र्ड (१·१९·९). हा बहुधा राजाच्या िाजगी मालमते्तचा 

र्डिीशीचा र्ड असावा. सबंध राज्याचा णहशोब जो समाहत्याच्या कचेरीत ठेवला जातो ती कचेरी वगेळी. 
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(२) प्रजेच्या गाठीभेटीसाठी णदवाििाना (१·१९·१०). 
 
(३) स्नानाची िोली–अकजठ्याच्या लेिीत बदु्ध स्नान करतो आहे असे णचि दािणवले आहे. 

त्यावरून राजाच्या स्नानगहृाची कल्पना येऊ शकते. 
 
(४) जेविाची िोली. 
 
(५) अभ्यासाची िोली ककवा गं्रथालयाचे दालन (१·१९·११). 
 
(६) कोशगृह (१·१९·१२) राजाची िाजगी मालमत्ता तसेच त्याची राजभषूिे, मुकुट, दाणगने, 

छि, राजदण्ड इत्यादी ठेवण्यासाठी बणंदस्तगहृ. 
 
(७) मंत्रयाशंी मसलत करण्यासाठी िोली (१·१९·१३). मसलतीचे णठकाि एकातंात, बोलिे बाहेर 

ऐकून जािार नाही असे व पक्षीदेिील आत डोकाव ू शकिार नाहीत असे असाव े (१·१५·२) तेव्हा या 
िोलीला णवशषे जाड कभती असून त्या िोलीचे प्रासादातील अल्स्तत्व बाहेरून तसेच आतूनही जािविार 
नाही अशा आडबाजूस ही िोली बाधंलेली असावी. 

 
(८) णवहारवन तथा क्रीडावन (१·१९·१४) हे उपवन राजाच्या मनोणवनोदनासाठी असून 

अंतःपुरातील णस्त्रयासंाठी पुष्ट्कणरिीसह जी बाग वर साणंगतली आहे. त्याहून वगेळे आहे. या उपवनाची 
अणधक माणहती पणरणशष्ट १·४ मध्ये णदली आहे. 

 
(९) राजाचे स्वतःचे स्वारीचे हत्ती, घोडे यासाठी हत्तीशाळा व घोडशाळा; याणशवाय राजाची आयुधे 

तसेच णशरस्त्राि, णचलित इत्यादी युद्धाचे साणहत्य वगेळ्या दालनात आयुधशाळेत ठेवले जात असे. 
(१·१९·१५) 

 
(१०) राजासाठी व राजपणरवारासाठीच असलेले देवालय. (१·१९·१७) 
 
(११) राजाचे शय्यास्थान, राजाचे, णनद्रा घेण्यासाठी मोठे दालन असेच पि त्या दालनाला लागनू 

त्याच्या सेवसेाठी तैनात केलेल्या णनरणनराळ्या लोकासंाठी पुन्हा स्वतंि दालने असत (१·१९·२०, १·२१·१) 
राजा णनद्राधीन होत असताना त्याला संगीत ऐकणवण्याची व्यवस्था केलेली असे. राजा शयनावरून उठला 
म्हिजे धनुधारी णस्त्रया त्याच्या सेवसे उपल्स्थत असत. त्याच्या पुढच्या दालनात झगा व पागोटे धारि 
करिाऱया कंचकुींनी (राजाला वस्त्रालंकार चढणवण्यासाठी) णसद्ध असाव ेव णतसऱया दालनात कुबडे, िुजे 
व णकरात हे सेवसेाठी असतात. आणि चवथ्या णदवाििान्यात मंिी, आप्त आणि द्वारपाल हे राजाच्या 
सेवसेाठी णसद्ध असतात. अशी रीतीने राजाच्या शय्यागहृात राजाच्या शयनमणंदराणशवाय आििी कमीत 
कमी चार दालने असत. 

 
(१२) यज्ञशाळा, जेथे ऋल्त्वज, आचायग आणि पुरोणहत राजाकणरता स्वल्स्तवाचन करतात. 

(१·१९·२३). 
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(१३) स्वतःचे िाजगी दालन जेथे राजाची दैनंणदन वैद्यकीय परीक्षा केली जाते. (१·१९·२३). 
 
(१४) मुदपाकिाना (१·१९·२३); हा अथात स्वतंि णवभाग असावा. तेथे पाण्यासाठी णवहीर, धान्य 

व ते दळण्यासाठी व्यवस्था, पीठ, तेल, तूप इत्यादींची कोठीघरे वगैरे असावीत. 
 
(१५) गाईंसाठी गोठा. (१·१९·२४). 
 
(१६) दरबाराचे दालन. (१·१९·२४). 
 
राजाच्या णनवासस्थानातील ही दालने, महाल, प्रासाद इत्यादींची परस्पर सापेक्ष माडंिी, रचना 

कशी असावी याचे विगन कौणटल्याने णदलेले नाही; तसेच राजाच्या घोड्ाचंा तबलेा, हत्तीशाळा, रथशाळा 
वगैरेंची स्थाने कोठे असावीत याची माणहती णदलेली नाही. 

 
राजाच्या या णनवासस्थानी त्याच्या काही महत्त्वाच्या सेवकाचंी घरे असावयास हवीत, ती म्हिजे 

राजाच्या वैद्याचे घर, पुरोणहताचे घर, राजाचे स्वीय सेवक, आचारी वगैरे नोकर चाकर याचंी घरे 
(१·१९·२३) तसेच संरक्षिाथग ठेवलेल्या सैणनकाचंी व त्याचं्यावरील अणधकाऱयाचंी घरे. (१·२०·१३). 

 
पणरणशष्ट १·५ मध्ये समरागंि सूिधार या उत्तर भारतीय णशल्पशलैीच्या गं्रथावरून राजाच्या 

णनवासातील णनरणनराळ्या इमारतींची रचना कशी असे याची कल्पना येण्यासाठी आकृतीसह माणहती णदली 
आहे. 

 
वासुदेव शरि अग्रवाल यानंी हषगचणरि (इ.पू. दुसरे शतक) व बािाच्या कादंबरीतील (इ.स. 

चवथे शतक) वर्जिलेल्या राजवाड्ाचंी आकृती णदली आहे; त्यावरूनही कौणटल्याच्याकाळी राजवाड्ाचंी 
रचना कशी असावी याची चागंली कल्पना येते. 

 
कौणटलीय अथगशास्त्रात णदलेली माणहती साणंगतल्यानंतर राजाच्या हातािालील सेनापती, मंिी, 

पुरोणहत तसेच राजमणहषी, युवराज व राजमाता व त्याचप्रमािे अठराही कारिान्याचें अध्यक्ष व िीमतं 
व्यापाऱयाचंी भली मोठी घरे, वाडे कशी बाधंत असतील व त्याचं्या णनरणनराळ्या दालनाचंी त्याचं्या त्याचं्या 
उपयुक्ततेनुसार कशी माडंिी करीत असतील याची कल्पना येऊ शकेल. 
कोशगृह, पण्यगृह इत्यादी टिरटिराळ्या अध्यक्ाचं्या कचेरींची माटहती 
 

कौणटल्याने दुसऱया अणधकरिात राजाच्या कोशात भर घालिाऱया णनरणनराळ्या कारिान्याचं्या 
इमारतींचे तसेच कोशगृहाचे विगन णदले आहे. 
 

कोशगृह (िणजना), पण्यगहृ (णवके्रय्य वस्तंूचे भाडंार), कोष्ागार (धान्यादींचे कोठार), कुप्यगृह 
(जंगलातील मालाचे कोठार), शस्त्रागार व बंधनागार (तुरंग) ही बाधंावयाचे काम संणनधात्याचे आहे. 
(२·५·१). या सवग संग्रहस्थानामंध्ये मोठे अणधकारी, दुय्यम अणधकारी (णहशोबनीस वगैरे) आणि िालचे 
नोकर चाकर असतात. (२·५·१६). या सवांच्या बसावयाची व त्याचंी कागदपिे सुरणक्षत ठेवण्यासाठी 
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दालने करावयास हवीत. जरी तसे कौणटल्याने साणंगतलेले नसले तरी त्याचंी आवश्यकता साहणजकच 
आहे. 
 
कोशगृह 
 

कोशगृह कसे बाधंाव ेयाची कौणटल्याने णदलेली माणहती बरीच सूक्ष्म आहे. हे कोशगृह बाधंिे बरेच 
कौशल्याचेही काम आहे. णजच्यात पािी ककवा ओल लागिार नाही अशी एक चौकोनीणवहीर िोदून घ्यावी, 
णतच्या बाजू व तळ दोन्ही मोठ्या र्रशानंी बाधूंन घ्याव्यात, णतच्यात जणमनीच्या सपाटीपयंत भक्कम 
लाकडाचं्या कपजऱयाप्रमािे असलेले एक तीन मजली तळघर बाधूंन घ्याव,े त्यात अनेक प्रकारची व्यवस्था 
असावी, त्याच्या णतन्ही मजल्यावंर र्रशी बसणवलेली असावी, त्यात प्रवशेासाठी एकच दार असाव ेआणि 
आतील णजना यंिाने सोड-घाल करता येण्यासारिा असावा. त्या तळघराच्या वर दोन बाजंूनी प्रवशे 
णनणषद्ध असलेले, सभोवार कंुपि असलेले, कोशसंरक्षकाचं्या पहाऱयाच्या जागा सभोवती असलेले, असे 
णवटाचें कोशगृह बाधंाव ेककवा (तळघराणशवायच) कोशगृह म्हिून एक प्रासाद बाधूंन घ्यावा. (२·५·२-४). 
 
कुप्यगृह 
 

कुप्यगृह म्हिजे वनसंपत्तीचे कोठार. हे पक्क्या णवटाचें िाबं असलेले, चारी बाजूला िोल्या व 
मध्ये अंगि असलेले, एकच प्रवशेद्वार असलेले, अनेक मजले असलेले, पोकळ िाबंातूंन पळून जावयाची 
सोय असलेले, एका बाजूला पण्यगृह आणि दुसऱया बाजूला कोष्ागार व त्या दोहोंच्या मध्ये लाबं पुष्ट्कळ 
मोठी दालने असलेले व त्या दालनाचं्या कभतींना लागून लहान िोल्या असलेले कुप्यगृह बाधंाव.े त्या 
कुप्यगृहासारिे, परंतु तळघराने युक्त आयुधागार बाधंतात. 
 
बंधिागार 
 

बंधनागार म्हिजे तुरंग हे दोन प्रकारचे असतात. न्यायाधीशानंी णशक्षा केलेल्यासंाठी आणि मोठ्या 
अणधकाऱयानंी णशक्षा केलेल्यासंाठी वगेवगेळी बधंनागारे बाधंत असत. त्यात पुन्हा णस्त्रया व पुरष याचं्यासाठी 
स्वतंि बंधनागार हवीत; म्हिजे एकाच कंुपिात परंतु चार णनरणनराळ्या इमारतींना बंधनागार होते. हे 
बंधनागार व त्याच्यातील ज्या िोल्यातं कैदी ठेवले जातात तेथून ते पळून जाऊ शकिार नाहीत या दृष्टीने 
बाधंलेल्या असाव्यात. या चार णनरणनराळ्या इमारतींमध्ये पुन्हा त्यांच्या रक्षकाचं्या, तुरंगाणधकाऱयाचं्या 
कामकाजाच्या तसेच आयुधे ठेवण्यासाठी लागिाऱया िोल्या याही बाधंावयास हव्यात. रक्षकाचं्या व 
अणधकाऱयाचं्या राहण्याची व्यवस्थादेिील त्याच कंुपिात करावयास हवी. ककबहुना असे म्हिता येईल की 
कोशगृह, पण्यगृह, धान्यादींचे कोष्ागार, कुप्यगृह, शस्त्रागार तसेच बंधनागार येथे काम करिाऱया 
कमगचाऱयासंाठी व अणधकाऱयाचं्या कामकाजाच्या सोयीसाठी काही दालने ज्याचा कौणटल्याने उल्लिे 
केलेला नाही ती बाधंावयास हवीत. कौणटलीय अथगशास्त्रात प्रत्येक गोष्टीची नोंद ठेवली पाणहजे यावर र्ार 
मोठा कटाक्ष णदसतो. तेव्हा कोशगृहातं तसेच इतर वस्तंूच्या कोठारातं ज्या णकमती वस्तू व इतर माल 
ठेवलेला असेल त्याची नोंद ठेवली जात असेल, त्या वस्तू ककवा इतर माल याचंी आवक-जावक इत्यादींचे 
दप्तर ठेवले जात असेल व त्यासाठी योग्य णततक्या िोल्याचंी व्यवस्था या णनरणनराळ्या आगारातं केलेली 
असेल. बंधनागारातंील कैद्याचंी नाव,े त्यानंी केलेला गुन्हा, त्याला झालेला णशके्षचा प्रकार व त्या णशके्षची 
मुदतवगैरे माणहतींची नोंद तेथे ठेवत असतील. तेव्हा या कामासाठी व नोंदवया ठेवण्यासाठी मोठमोठी 
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दालने बाधंिे आवश्यक होत असाव.े याणशवाय कमगचाऱयाचं्या व अणधकाऱयाचं्या णनवासाची सोय त्याचं्या 
कामाच्या जागेजवळ करिे भाग आहे. कामाच्या सुरळीतपिाच्या व सुरणक्षततेच्या दृणष्टकोनातून कमगचारी व 
अणधकारी याचंी णनवासस्थाने णनरणनराळी कोठारे, शस्त्रागारे इत्यादींच्या कंुपिाच्या आतच ठेविे केव्हाही 
योग्यच व तशी सोय करीत असतील. 

 
कौणटल्य या इमारतींत पुढील सोयी कराव्यात असे सागंतो (२·५·६). या सवग आगारातं (भोवती) 

गटारे व (आत) णपण्याचे पािी, शौचकूप, स्नानगृह असून अग्नी व णवष यापंासून रक्षिाची व्यवस्था केलेली 
असावी. माजंर व मंुगूस यानंादेिील रक्षिासाठी तेथे पाळाव.े याणशवाय त्या त्या कोष्ागारात काम 
करिाऱया व बंधनागारातं असलेल्या लोकाचं्या पजेुच्या गरजेसाठी त्या त्या आगारात त्या त्या णवणशष्ट 
देवताचंी पुजेची व्यवस्था असलेल्या िोल्या असाव्यात. या देवता िालीलप्रमािे—कोशगृहाची देवता 
वैिवि म्हिजे कुबेर, पण्यगृहाची िी. कोष्ागाराची म्हिजे धान्यगृहाची सीता, कुप्यगृहाची ईशान, 
आयुधागाराची स्कंद व बंधनागाराच्या देवता यम व वरि आहेत. येथे सीता ही कृणषदेवता आहे. 
रामायिातील सीतेचा णतच्याशी संबधं नाही. 

 
कोशगृह, इतर प्रकारची कोष्गृहे, शस्त्रागार तसेच बधंनागार यावंर काम करिारे कमगचारी व 

अणधकारी याचं्यावर र्ार मोठी जबाबदारी असते. ककबहुना देशाचे आयुधामुंळे णनमाि होिारे सामथ्यग व 
समृद्धीमुळे णनमाि होिारे सामथ्यग ही दोन्ही येथे एकवटली आहेत. तेव्हा त्याचं्या मन व बुद्धीवर योग्य तो 
अंकुश असावा म्हिनू ही देवालयाचंी योजना येथे केलेली असावी. बहुधा कौणटल्याने याच जाणिवतूेन 
संणनधात्याने टवश्वासू मार्णसे हातािाली घेऊन हे सवग साठे करावते (२·५·२१) अशी स्पष्ट सूचना णदली 
आहे. 

 
कोशगृह व इतर कोठारे यात कोित्या मूल्यवान वस्तू व पदाथग याचंी साठवि केली जाते असे 

याच्या माणहतीवरून ही कोठारे णकती मोठी असतील हे समजण्यास मदत होईल. 
 

कोशगृहातं अत्यतं मूल्यवान वस्तू जसे की णहरे, रत्ने, मोती, सोने, चादंी व त्याचं्यापासून तयार 
केलेले एकावलीपासून इन्द्रच्छन्द प्रकारचे णनरणनराळे हार व दाणगनेही ठेवतात. मोत्याचंा एकच सर म्हिजे 
शुद्ध एकावली. एक हजार आणि आंठ सराचंा इन्द्रच्छन्द नावाचा हार होतो. मोत्याचं्या सराचं्या 
णनरणनराळ्या संख्यानंी हाराचें वगेळे वगेळे प्रकार होतात. णशवाय या मोत्याचं्या हारातं रत्नेदेिील गंुणर्ली 
असतील तर हाराचें आििी प्रकार होतात. पोवळीदेिील मौल्यवान समजत असत व त्याचंा संग्रह करीत 
असत. णनरणनराळ्या प्रकारचे चंदन, अगरू, कालेयक इत्यादी सुगधंी पदाथगही कोशगृहातं ठेवतात. 

 
णनरणनराळ्या प्राण्याचंी कमावलेली चामडी, लोकर, इतर पशूचं्या केसापंासून बनणवलेले पदाथग 

जसे की लंबरा (पलंगपोस), प्रावरक (पाघंरूि), सत्तणलका (अंथरूि) इत्यादीतसेच क्षौम व कौशये ही 
रेशमी वसे्त्र व सुती कापड याचंा साठा कोशगृहातं केला जात असे (२·५·११). 
 

पण्यगृहात, म्हिजे णवके्रय्य वस्तंूच्या भाडंारात, जणमनीत व पाण्यात उत्पन्न होिाऱया णवणवध 
प्रकारच्या स्वदेशी व परदेशी पदाथांचा तसेच भारी व हलक्या णकमतीच्या मालाचा साठा करून ठेवत 
असत. लोकोपयोगी वस्तंूच्या भावातं अवास्तव चढउतार होऊ नयेत, भाव ल्स्थर राहावते, पदाथांच्या 
भावाचंी पातळी णजतकी पाणहजे णततकी ठेवण्याची क्षमता शासनास असावी हा पण्यगृह बाधंण्यामागे उदे्दश 
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आहे. तेव्हा साहणजकच पण्यगृहात प्रत्येक प्रकारचा माल भरपूर प्रमािात साठणविे जररीचे आहे. 
कौणटल्याने म्हटले आहे की (२·१६·२-३). जो माल भरपूर प्रमािात उपलब्ध असेल तो सवग एके णठकािी 
आिनू त्याची ककमत वाढवावी ककवा त्याची मूळ ककमत वसूल झाल्यावर मालाची ककमत कमी करावी. 
कौणटल्याने या पण्यगहृात कोिता माल साठवावा याची माणहती णदलेली नाही पि बहुधा संकीिग मालाचे हे 
कोठार असाव.े 

 
कोठारात अणधकारी वगग, नर्ातोट्याचा णहशोब राििारे णहशोबनीस तसेच माल ठेविारे, णलहून 

ठेविारे, ताब्यात घेिारे, देिारे, देवणविारे, त्याचें सल्लागार आणि सहायक असे णनरणनराळे कमगचारी 
असतात (२·८·२२). 

 
जंगलातील उत्पादने साठणवण्यासाठी कुप्यगहृ बाधंतात. या कुप्यगृहात णनरणनराळ्या प्रकारची 

लाकडे, बाबं,ू वते इत्यादी लता; मालती, मूवा, अकग , शि इत्यादी वल्क; मंुज, बल्वज इत्यादी दोर तयार 
करण्याच्या कामी उपयोगी गवत; ककशुक, कुसुंभ आणि कंुकुम याचंी रंग देण्यास उपयोगी रु्ले, कंद, मुळे, 
र्ळे, इत्यादी औषधे; कालकूट, बचनाग वगैरे णवषाचें प्रकार; साप व णकडे घड्ात ठेवलेले असतात. 
घोरपड, णचत्ता, अस्वल इत्यादी जंगली जनावराचंी कातडी; हाडे, णपत्त, स्नाय,ू डोळे, दात, कशगे इत्यादी 
जे जे काही उपयोगाचे असेल ते प्राण्याचें सवग अवयव; तसेच लोिंड (कालायस), ताबंे (ताम्र), 
पोलाद(वृत्त), कासें (कंस), णशसे (सीस), कणथल (िप)ु, वैकंृतक आणि णपतळ (आरकूट) हे धातू (की 
या धातंूचे दगड) ही सवग कुप्यगृहात साठणवली जातात. याणशवाय वते आणि माती यापंासून बनणवलेली 
भाडंी, तसेच कोळसे, तूस, राि इत्यादीदेिील कुप्यगहृात साठणवतात. ही सवग माणहती अणधकरि दोन 
प्रकरि १७ त णदली आहे. 

 
वरील विगनावरून राजधानीच्या णठकािी असलेले कुप्यगृह केवढे णवशाल व प्रचंड असेल याची 

कल्पना येते. कुप्यगृहात जनावराचंी कातडी, त्याचे अवयव, वते आणि माती याचं्यापासून बनणवलेली 
भाडंी, साप व णकडे वगैरेंची साठवि इमारतींमधून केली जात असेल. माि गवत, धातू, कोळसे, लाकडे 
वगैरे पदाथग उघड्ावरच साठवीत असतील; व त्यानंी व्यापलेली जागा णकत्येक हेक्टर असावी. 

 
धान्यादींच्या कोष्ागारात शासकीय शतेीचे उत्पन्न तसेच िाजगी शतेीच्या उत्पन्नाचा एक षष्ाशं 

भाग वगैरेपासून णमळिारे सवग प्रकारचे धान्य साठणवले जात असाव.े त्याकाळी शतेकऱयाकंडून शतेसारा 
पैशाच्या तसेच धान्याच्या अशा दोन्ही स्वरूपात स्वीकारला जात असे. तेव्हा हे धान्य साठणवण्यासाठी मोठी 
मोठी कोठारे आवश्यक होती. धान्याचे पीठ, तेलणबयापंासून काढलेले तेल, तूप, चरबी, मज्जा इत्यादी 
ल्स्नग्ध पदाथग; काकवी, गूळ, सािर, णमठाचे सवग प्रकार, मध, णनरणनराळी आसव,े कचच, करवदं इत्यादी 
र्ळे; मसाल्याचे पदाथग, सुके मासं, मासे, कंदमुळे, भाज्या इत्यादी कोष्ागारात साठणवले जात असत. 

 
धान्य साठणवण्याची जागा जणमनीपासून उंचावर असावी; गूळ आदी क्षारासंाठी घट्ट णविलेल्या 

करंड्ा असाव्यात. तूप, तेल इत्यादींसाठी मातीच्या घागरी ककवा लाकडाची कपपे असावीत आणि मीठ 
जणमनीवरच साठवाव ेअसे णनरणनराळे िाद्यपदाथग साठणवण्याबद्दलचे णनयमदेिील कौणटल्याने णदले आहेत. 
(२·१५). 
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धान्य साठणवण्याचे कोठार हरप्पा येथील उत्िननात सापडले आहे व ते वरील णनयमानंा 
अनुसरूनच बाधंले आहे. धान्य साठणवण्यासाठी उंच व लाबंलचक ओटे तेथे असून धान्याची ने आि 
करण्यासाठी मध्ये वाटा आहेत. धान्याच्या कोठाराची उंची बाहेरील जणमनीपासून उंच ठेवल्याने बैलगाडी 
वगैरे वाहनातूंन आिलेले धान्य कोठारात घ्यावयाचा धक्का तयार झालेला आहे. या कोठाराचे माप ५० मी. 
x ४० मी. आहे. यावरून कौणटल्यकाळी, मोहेंजोदारोच्या नंतर जवळ जवळ एक हजार वषांनंतर, 
कोठाराचंी मापे, तसेच त्याचंी संख्या णकतीतरी पटीने वाढली असतील, अशी कल्पना करावयास हरकत 
नसावी. चदं्रगुप्त मौया तसेच अशोक वगैरेंची साम्राज्ये ही कसधू संस्कृतीच्या भौगोणलक णवस्तारापेक्षा बरीच 
मोठी होती, त्यामुळे वरील अनुमान काढिे सहज शक्य आहे. 

 
दुसऱया अणधकरिातील अठराव्या अध्यायात आयुधागाराची माणहती णदली आहे. त्यामुळे 

लढाईसाठी, दुगांच्या रक्षिासाठी, शिूंच्या नगरावंर हल्ला करण्यासाठी उपयोगी अशा यंिाचें विगन येथे 
णदले आहे. तेथे आधुणनक रिगाड्ासंारिी माि धनुष्ट्यबािानंी माराणगरी करता येण्यासारिे व चामड्ानंी 
आच्छादून अभेद्य केलेल्या हलत्या बुरजाचें विगन केले आहे; इतरही अशाच तऱहेच्या यंिाचंी विगने णदली 
आहेत. त्याची कल्पना पढेु वगेळ्या प्रकरिात णदलेली आहे त्यावरून असे णदसते की, ही यिें 
साठणवण्यासाठी भली मोठी अनेक दालने असलेल्या इमारती बाधंाव्या लागत असतील; कारि अशी यिें 
णकत्येक शकेड्ानंी करीत असतील. योद्ध्यानंा लढण्यासाठी लागिारी णनरणनराळी शसे्त्र हजारोंनी तयार 
करून वगगवारीप्रमािे ती साठवीत असतील. ही हत्यारे लाकडाची व धातूची करीत असतील. कारि त्यानंा 
उष्ट्िता, ओलावा आणि णकडे यानंी हानी पोहचता कामा नये. तसेच त्याचंी जागा वरचेवर बदलावी आणि 
त्यानंा वरचेवर ऊन आणि हवा दािवावी अशा सूचना णदलेल्या आहेत. तेव्हात्याचं्या साठविुकीसाठी 
लागेल त्याहून कमीत कमी दीडपट जागा बाधंावयास हवी. याणशवाय भले मोठे बंणदस्त आवारही शस्त्रानंा व 
यंिानंा ऊन व हवा दािणवण्यासाठी तेथे असावयास हव.े या विगनावरून आयुधागाराचे स्वरूप समजू 
शकते. 

 
कोशाध्यक्षाच्या ताब्यात असलेल्या इमारतींची माणहती वर णदली आहे. यापढेु ज्या ज्या कचेऱयाचें व 

कारिान्याचें विगन कौणटल्याने णदले आहे ते पाहू. त्यामुळेही कौणटल्यकाळी इमारती कशा असत याचंी 
कल्पना येऊ शकेल. 

 
तपासनीसाचे दप्तर ककवा र्डिीशीच्या र्डासाठी इमारत बाधंावयाची असल्यास णनरणनराळ्या 

अठराही कारिान्याचें शासकीय कागदपिाचें संग्रह करण्यासाठी णनरणनराळी स्वतंि दालने असलेली, 
पूवाणभमुि ककवा उत्तराणभमुि अशी इमारत बाधंावी (२·७·१). आधुणनक कोठल्याही राज्याच्या 
महालेिापालाचं्या मोठेमोठे दालने असलेली णकत्येक मजली इमारत या विगनाने डोळ्यापुढे येते व अशाच 
इमारती कौणटल्यकाळी या कामासाठी बाधंत असतील. 

 
खन्यध्यक्ाच्या कामकाजाच्या स्वरूपावरून त्याच्या कायालयाला धातूच्या परीके्षसाठी प्रयोगशाळा 

जोडलेली असावी असे णदसते (२·१२·१-१७). याणशवाय ताबं,े णशसे, जस्त, णपतळ, पोलाद वगैरे धातंूच्या 
मालाचे कारिाने स्थापावते व त्याचं्या णवक्रीची व्यवस्था लोहाध्यक्षाने पाहावी (२·१२·२३) अशा सूचना 
कौणटल्याने णदल्या आहेत. तेव्हा णनरणनराळ्या प्रकारच्या भट्ट्ट्या, णनरणनराळ्या धातंूच्या ओतीव व घडीव 
वस्तू बनणवण्यासाठी लागिारी णनरणनराळी यंिे असलेल्या कमगशाळा या इमारतींत अतंभूगत असतील. 
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चादंी व ताबं्याची िार्णी पाडण्याची िाकंसाळ लक्षिाध्यक्षाने चालवावी (२·१२·२४) असे 
कौणटल्याने म्हटले आहे. टाकंसाळीसाठी लागिाऱया भट्ट्ट्या, णनरणनराळी यंिे, सूक्ष्म वजन मोजावयाचे 
तराजू व नाण्याचं्या शुद्धाशुद्धतेची परीक्षा करिारी प्रयोगशाळा ही या टाकंसाळीची प्रमुि अंगे असावीत. 
मौल्यवान धातंूशी संबधं असल्याने या इमारती बणंदस्त असतील. इमारतींमध्ये धातंूच्या मालाची त्याचं्या 
प्रतवारीप्रमािे तसेच तयार केलेली नािी वगैरेची नोंद, णहशोब, आवक जावक वगैरेंकणरता स्वतंि 
दालनाचंी सोय असावी. 

 
सुवर्णाध्यक्ािे सोने व चादंी (रजत) याचंी कामे करून घेण्यासाठी एकमेकापंासून अलग अशा 

काम करण्याच्या चार सोप्यानंी युक्त असा चौक असलेली (चतुःशाला) व प्रवेशासाठी (र्क्त) एकच दार 
असलेली अक्शाळा बाधूंन घ्यावी (२·१३·१) असे कौणटल्य म्हितो. 

 
पौतवाध्यक्ािे ठरीव प्रमािात असलेली वजने व मापे तयार करण्यासाठी कारिाने स्थापावते 

(२·१९·१). वजने लोिंडाची करीत असत (२·१९·१०). या कारिान्यात तराजूदेिील तयार करीत. 
त्यासाठी ओतीव काम करिारा तसेच धातंुपासून घडाईने मापे व तराजू तयार करिारा हा कारिाना आहे. 

 
सुराध्यक्ािे (मद्याच्या उत्पादनावरील व णवक्रीवरील मुख्य अणधकारी) अनेक िोल्या असलेली 

आणि स्वतंि णबछाने व आसने याचंी सोय असलेली पानगृहे (आणि) सुगंधी द्रव्ये, रु्ले व पािी ठेवलेले व 
सवग ऋतंूत आरामशीर असे गुते्त (पानोदे्दशाणन) बाधूंन घ्यावते (२·२५·११), अशी कौणटल्याने दारूच्या 
गुत्त्याचं्या इमारतींची माणहती णदली आहे. 

 
न्यायालयाचंी स्थापना जनपदाच्या सरहद्दीवर व संग्रहि, द्रोिमुि आणि स्थानीय या लहान 

मोठ्या शहरात करीत असत (३·१·१). चौसोपी वाडा (चतुःशाला) न्यायालयासंाठी बाधंत असतील. 
 
गाईंसाठी गौळवाडे असत. गाई राििारे, म्हशी राििारे, दूध काढिारे, ताक घुसळिारे आणि 

णशकारी यानंा शभंर शभंर दुभत्या जनावरांचे पालन वतेन देऊन करावयास लावीत (२·९२·२). विाच्या 
म्हिजे रंगाचं्या ककवा जातींच्या अनुरोधाने दहा दहा जनावराचें गट पाडून त्याचें संरक्षि कराव.े 
गोठ्यातील जागेची णवभागिी गाईंच्या हालचालींना अनुसरून आणि गाईंचे रक्षि करण्याच्या शक्यतेनुसार 
करावी (२·२९·३९-४०). घोडे, गाढव, उंट व डुकरे याचं्या कळपाचं्या बाबतीत हेच णनयम समजावते 
(२·२९·४२). पुढे ‘सैणनकी वास्तू’ या प्रकरिात घोडशाळा व हत्तीशाळा याचंी जास्त माणहती णदली आहे; 
त्यावरून गाई, गाढव वगैरेंचे गोठे कसे बाधंत याची कल्पना येईल. कौणटलीयकाळी उंटाला सैन्यात तसेच 
वाळवटंािेरीज इतर णठकािी वाहतुकीचा प्रािी म्हिनू महत्त्व नव्हते. त्यामुळे उंटाच्या शाळेची माणहती 
अथगशास्त्रात णदलेली नाही. 

 
वर णदलेल्या राजाच्या णनवासस्थानापासून मंिी, अध्यक्ष याचं्या कचेऱया, ते चालवीत असलेले 

कारिाने, तसेच धान्य साठणवण्यासाठी, वनातंील संपत्ती साठणवण्यासाठी मोठ मोठी कोठारे कशी बाधंत 
असत व तेथे काय व्यवस्था केलेली असे याची कौणटलीय अथगशास्त्रात णदलेली माणहती आतापयंत पाणहली. 
या णनरणनराळ्या आकाराचं्या मापाचं्या व णनरणनराळ्या स्थळी असलेल्या इमारती, गोदामे वगैरे 
बाधंण्यासाठी कोठल्या प्रतीपयंत स्थापत्य शास्त्राची प्रगती व्हावयास पाणहजे याचा ऊहापोह नंतर करू. त्या 
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अगोदर स्थापत्य शास्त्राचं्या प्रगतीचा आििी एक पलूै कळण्यासाठी कौणटल्याने जे भयुारासंंबंधी, 
बोगद्यासंबंंधी उल्लेि केले आहेत व माणहती णदली आहे ती पाहू. 
 
भुयारे 
 

शिूने वढेा णदल्याने दुगात दडून बसलेल्या राजाने शिचू्या डावपेचावंर कशी मात करावी याची 
माणहती १२·५·१३-२० मध्ये णदली आहे. 

 
दुगाच्या सभोवार एक योजन अंतरापयंत गवत व लाकूडर्ाटा जाळून टाकावा, पाण्याचे तलाव 

दूणषत करावते आणि नदीनाल्यावंर बाधं बाधंले असतील तर ते र्ोडून पािी वाहून जाऊ द्याव.े दुगाच्या 
बाहेरच्या प्रदेशात णवणहरी, गुप्त िडे्ड, काटेरी तारा ठेवाव्यात. 

 
शिू असलेल्या णठकािापयंत म्हिजे त्याच्या छाविीपयंत बाहेर येण्यासाठी अनेक तोंडे असलेला 

भयुारी मागग करून साठे व मुख्य अणधकारी यानंा पळवनू आिाव ेककवा शिलूाच पळवनू आिाव.े येथे शिूवर 
मात करण्यासाठी भयुार ििण्यास साणंगतले आहे. शिूंचे अन्नधान्याचे वगैरे साठे त्याच्या छाविीतून 
पळवनू आिण्यासाठी हे अनेक तोंडी भयुार बाधंावयाचे आहे तेव्हा त्याचा व्यास बराच मोठा असावयास 
हवा. णशवाय णकल्ल्यापासून शिूच्या छाविीपयंत भयुार ििावयाचे म्हिजे ते काही णकलोमीटर लाबंीचे 
असिार. एवढेच नाही तर शिूच्या नकळत त्याच्या छाविीिालीच भयुार ििावयाचे म्हिजे ते 
जणमनीपासून बऱयाच िोलीवर असावयास हव;े णशवाय त्याचवळेेला भगूभाच्या पाण्याच्या पातळीवर 
असावयास हव.े चुकून उत्रुत [आटेणझयन कंणडशन.] ल्स्थतीसारिी पणरल्स्थती उद् भवल्यास काय करीत 
असतील, ते ते स्थपतीच जािोत. 

 
या उलट णकल्ल्यात प्रवशे करण्यासाठी जर शिू भयुार िित असेल तर त्याला प्रणतबधं कसा 

करावा; ककबहुना शिू भयुार िितो आहे की नाही याची अगोदरच वदी णमळावी म्हिूनकाय कायगवाही 
करावी याचीही माणहती कौणटल्य देतो. “शिूने भयुारी मागग केला असल्यास पािी लागेपयंत िंदक 
ििावा” म्हिजे या िंदकाच्या पढेु शिूला भयुार ििता येिे शक्य नाही. कारि ते भयुार भगूभातील 
पाण्याच्या पातळीच्या िाली िोदाव े लागेल, जे पैशाच्या व वळेेच्या िचाच्या दृष्टीने या पणरल्स्थतीत 
सोयीस्कर नाही. णदलेल्या पणरल्स्थतीत पािी लागेपयंत िोदलेल्या िंदकाच्या िाली भयुार करिे अवघड 
म्हिून शिूची ही चाल अडणवली जाईल. कौणटल्याने या णठकािी दुसराही उपाय णदला आहे, तो म्हिजे 
तटाला लागनू णवहीर ििावी. परंतु या उपायामुळे शिूचे भयुार ििण्याचे काम कसे असेल याचा उलगडा 
होत नाही. कारि णवहीर टाळून भयुार िििे शक्य आहे. 
 

शिू भयुार िित आहे की नाही हे कळण्यासाठी कौणटल्याने उपाय णदला आहे. “शिू भयुार करीत 
असल्याचा संशय असेल अशा णठकािी ििण्याची माणहती णमळणवण्यासाठी पाण्याने भरलेले हाडें ककवा 
काशाची भाडंी ठेवावीत. माणहती णमळाल्यावर उलट भयुार कराव.े मध्येच शिूचे भयुार र्ोडून त्यात धूर 
अथवा पािी सोडून द्याव.े” 
 

काशाची णरकामी भाडंी एकमेकाजंवळ ठेवलीत म्हिजे शिू जर जवळपास कोठे भयुार िित 
असेल तर त्या ििण्याच्या हादऱयानंी ती भाडंी एकमेकावंर आपटून ििििीत आवाज करतील व 
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शिूच्या या कामाची जािीव करून देतील. इतर कोठल्याही धातंुपेक्षा काशाच्या धातंूच्या घण्टा तसेच झाजंा 
ििििीत आवाज करतात म्हिून येथेदेिील काशाच्याच धातूच्या भाडं्ाचा मुद्दामहून उल्लिे केला आहे 
ककवा पाण्याने काठोकाठ भरलेली भाडंी ठेवलीत तर शिूच्या भयुार ििण्यामुळे बसिाऱया अगदी 
लहानशादेिील धक्क्याने वा कंपनाने पाण्यावर तरंग णनमाि होतील व शिू जवळपास भयुार िित आहे 
याची पूवगसूचना त्यामुळे णमळेल अशा युक्त्या णशल्पशास्त्रज्ञालाच सुचिार. 

 
कौणटल्याने पुढे णदले आहे की, आपिच उलटे भयुार ििनू शिूच्या भयुारास र्ोडावयास पाणहजे. 

हे काम बरेच दुघगट आहे. वर णदलेल्या दोन उपायानंी शिचेू भयुार ििण्याचे काम जवळपास चालू आहे हे 
समजले तरी त्या भयुाराचे यथाल्स्थणत स्थान कोठे आहे हे कळिे अवघड, कारि शिूच्या भयुाराचे स्थान 
जेथे भाडंी ठेवलीत त्याच्या समपातळीत िाली की वर आहे तसेच भाडंी ठेवलीत त्याच्या समोरच्या बाजूस 
१८० अंशात भयुार कोठे असेल हे वतगणविे अवघडच आहे. त्यावळेचे स्थपती हे काम कसे करत असतील? 
कदाणचत जवळपासची जमीन ठोकून ती कोठे पोकळ आहे का हे पाहून त्या अनुरोधाने शिूने ििलेल्या 
भयुाराची जागा शोधून काढत असतील. 

 
“शिूकडे ओलीस ठेवलेल्या राजपुिाला पळवनू नेण्यासाठी भयुार ििनू त्यामधून राजपुिाला 

काढून न्याव”े (७·१७·३३ तसेच ७·१७·४१). “ककवा अगदीच हातटेकीस आल्यास भयुारातून ककवा नवीन 
पाडलेल्या भोकातून ककवा तटाला पाडलेल्या किडारातून णनघून जावे” (१२·५·३५, ३६) असे भयुाराचें 
उपयोग कौणटल्याने णदले आहेत. 

 
समजा शिूने दुगग कजकला ककवा आपि आतच अडकून राणहलो तर काय कराव े याचे उपाय 

कौणटल्य सुचणवतो व तेथेदेिील तळघरे, भयुारे याचंाच प्रामुख्याने उपयोग त्यात साणंगतला आहे. भयुाराचें 
उल्लेि कौणटलीय अथगशास्त्रात इतके आहेत की, या शास्त्रात तेव्हाच्या स्थपतींनी बरीच प्रगती केलेली 
असावी असे वाटते. “ककवा याप्रमािे त्याचा दुगग शिनेू काबीज केला तर भरपूर अन्नपािी असलेले चैत्यगहृ 
उभारून त्यातील देवतेच्या मूतीच्या आतील पोकळ जागेत, गुप्त कभतीत अथवा प्रवशेद्वाराच्या णठकािी 
देवतेची मूती असलेल्या तळघरात लपून राहाव.े शिूला आपली णवस्मतृी झाली म्हिजे भयुारी मागाने रािी 
राजाच्या शय्यागृहात प्रवशे करून शिू पोचला असता त्याला ठार करावे” (१२·५·४३·४४). “प्रमदवन, 
क्रीडागृह यासारख्या णठकािी तो (शिू) गैरसावध असता तळघर, भयुारी मागग, गुप्त कभत यातूंन प्रवशे 
करून तीक्ष्ि हेरानंी त्याला ठार माराव”े (१२·५·४७). 

 
“ककवा णसद्ध पुरष, संन्याशी, चैत्य ककवा स्तूप यातील देवतेची मूती याचं्या भेटीस शिू वारंवार 

जात असल्यास तळघर, भयुारी मागग ककवा गुप्त कभत यात दडून बसलेल्या तीक्ष्ि हेरांनी शिूला ठार 
कराव”े (१३·२·४४). 

 
अशा रीतीने कौणटलीय अथगशास्त्रानुसार भयुारे ििण्याच्या शास्त्रात (की कलेत?) बरीच प्रगती 

झाली असली पाणहजे कारि त्याचंा सवगि सुळसुळाट आहे. राजवाड्ात व दुगांत तर तळघरे, गुप्त कभती, 
भयुारे आहेतच पि अगदी देवळे, चैत्यगृहे, स्तूप, राजाचे क्रीडावन अथवा प्रमदवन हीदेिील त्यातून 
सुटलेली नाहीत; तेथेदेिील भयुारे आहेतच. 
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वर णदलेल्या उल्लेिात भयुाराचें दोन प्रकार आहेत. एक म्हिजे तत्कालीन कामाकणरता जसे 
णकल्ल्यातून ककवा राजवाड्ातून पळून जािे अथवा शिूला व त्याच्या मुख्य मािसानंाछाविीतून पळवनू 
आिण्यासाठी वगैरे ही भयुारे ज्या कामाकणरता ती ििलीत ते काम झाल्यावर त्याचंा उपयोग नाही व 
त्यासाठी त्याचंी नंतर बाधंबंणदस्ती करावयाचे कारि नाही. ती भयुारे तात्पुरत्या स्वरूपाची असिार. 
भयुाराचंा दुसरा प्रकार म्हिजे कायमस्वरूपी भयुार. राजवाड्ात, दुगांत असलेली भयुारे ही या प्रकारची 
आहेत. कुठल्याही प्रकारचे भयुार ििावयाचे झाले तरी भगूभांतगगत पाण्याची पातळी काय आहे याची 
माणहती असिे आवश्यक आहे. जेथे कायमस्वरूपी भयुार बाधंावयाचे आहे तेथे पावसाळ्यातदेिील, जेव्हा 
भगूभांतगगत पाण्याची पातळी सवांत वर असते त्याच्या वरच्या पातळीत हे भयुार पाणहजे नाहीतर भयुारात 
पािी णशरून त्याची र्ार मोठ्या प्रमािात पडझड व्हावयाची. ककबहुना असे भयुार तेवढ्या भागापुरते पूिग 
बुजून जािेही शक्य आहे. 

 
भयुार ििताना जणमनीच्या वर जरी कोठे भयुार न्यावयाचे आहे हे समजले तरी जणमनीिाली 

भयुार ििताना त्याची णदशा ठरणविे हे काहीसे अवघड काम आहे. म्हिूनच एक दोन णकलोमीटर लाबंीची 
इष्ट णदशलेा जािारी (दुगापासून शिूच्या छाविीतील त्याच्या णनवासापयंत) भयुारे कशी िोदत असतील, 
त्यासाठी कुठली उपकरिे वापरीत असतील हे आज तरी माहीत नाही. होकायंिाचा कदाणचत ते 
णदशाणनणश्चतीसाठी उपयोग करीत असतील. ही भयुारे बाधंताना गुप्तता रािावयाची असल्याने, 
जणमनीपासून णनरणनराळ्या अंतरावर उभी णछदे्र पाडिे शक्य नाही की ज्याचं्या साहाय्याने योग्य णदशलेा 
जािारे भयुार ििण्यास मदत होते. 

 
जोपयंत भयुार मातीतून न्यावयाचे आहे तोपयंत हे काम काहीसे सुकर आहे. त्यातून पुन्हा 

भगूभांतगगत पाण्याच्या पातळीच्यावर भयुाराची पातळी असल्याने, भसुभशुीत जमीन, पाण्याचा दाब वगैरे 
वगैरे गोष्टींचा येथे िास नाही, व उत्तर कहदुस्थानात जेथे दगड णकत्येक मीटर िोलीवर लागत नाही तेथे हे 
शक्य आहे. पि जेथे भयुार ििताना िडक लागत असेल तेथे ते िििे आर्जथकदृष्ट्ट्या परवडण्यासारिे 
नाही. दगड ििनू काढण्याची कला तेव्हा प्रगतावस्थेत माि होती. िूप िोलीपयंत दगडात, अगदी 
गॅ्रनाईटसारख्या कठीि दगडात देिील िािी िोदावयाची कला त्यावळेेला पुष्ट्कळच प्रगतावस्थेत होती. 
आलणचनने [Allchin, F. R. (1962), “Upon the antiquity, and methods of gold mining in ancient India”. Journal of the Economic 
and social History of the Orient. E. J. Brill, Leiden, vol. V, Pages 195-211.] (१९६२) अनेक पुराव े देऊन दणक्षि 
कहदुस्थानात सोन्याच्या िािी शभंर मीटर िोलीपयंत िोदून तेथील सवग सोने गोळा केल्याची माणहती 
णदली आहे, व या िािी इसवी पूवग पणहल्या वा दुसऱया शतकातच तेथील सवग सोने गोळा केले गेल्यामुळे 
णनकामी झाल्या होत्या असेही तो सागंतो. तेव्हा दगडातूनही भयुारे िोदत असतील यात नवल नाही. 

 
कायमस्वरूपी भयुारे कशी तयार करीत, त्यात नक्षीकाम, रंगकाम, येण्या-जाण्यावर अंकुश 

राहण्यासाठी असलेली दरवाजाची रचना, णदव्याचंी योजना वगैरेची माणहती ‘महाडम्मग्ग’ जातक कथेत 
[दुगा भागवत, णसद्धाथग जातक, िंड-६, पाने ३७६-३७७.] (क्र. ५४६) णदली आहे. जातक कथाचंा काळही इ.पू. चवथे 
शतक असल्याने ही माणहती कौणटल्यकाळी भयुारे कशी तयार करीत याची कल्पना देते. या प्रकरिाच्या 
शवेटी असलेल्या पणरणशष्ट १·६ मध्ये ही माणहती णदली आहे. 
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आधुटिक टशल्पशास्त्रािुसार मूल्यमापि 
 

भयुाराबंरोबर तळघराचेंदेिील उल्लिे कौणटलीय अथगशास्त्रात णमळतात. तळघरे बरीच मोठी 
असावीत. या तळघराचं्या कभतींवर व छपरावंर मातीचा जो दाब येतो त्याचे मूल्य कसे काढत असतील व 
त्याप्रमािे कभतीची जाडी कशी ठरवीत असतील हा एक प्रश्नच आहे. कभतींवर व छपरावंर येिारा मातीचा 
दाब हा मातीच्या प्रकारावर, णतच्या कंृतनसामथ्यावर, तसेच जणमनीपासून णकती िोलीवर तळघर 
बाधंावयाचे यावर अवलंबून असतो. याबाबतीत त्याकाळी कभतीची व छपराची जाडी ठरणवण्यासाठी काही 
ठोकताळ्याचंा उपयोग करीत असतील. अथात हे ठोकताळे तयार होण्यामागे त्या त्या स्थपतींच्या असल्या 
बाधंकामाबंद्दलचा प्रदीघग अनुभव कारिीभतू होत असतो हेही णततकेच िरे. त्याकाळी 
स्थापत्यशास्त्रातदेिील म्हिनूच गुरूचे महत्त्व असाधारि असाव ेअसे वाटते. असे ठोकताळे हे गुरंूपासून 
परंपरेनेच ठरणवले व णदले जात असतील. 

 
वर राजवाडा, णनरणनराळ्या अध्यक्षाचं्या कचेऱया तसेच कोठारे वगैरेंची माणहती णदली आहे. त्या 

कोशगृह कसे बाधंाव े याबद्दल कौणटल्याने ज्या सूचना णदल्या आहेत त्यामुळे आधुणनक स्थपतीदेिील 
आश्चयगचणकत होईल. जणमनीिाली तीन मजली तळघर बाधंिे, अगदी भगूभांतगगत पाण्याच्या पातळीवर 
जरी बाधंावयाचे असेल, तरी सोपे काम नाही. 

 
तीन मजली तळघर बाधंावयाचे म्हिजे जणमनीिाली कमीत कमी िोली १० ते १२ मीटर असावी; 

म्हिजेच पाण्याची पातळी जेथे नेहमी व सवगऋतंूत कमीत कमी जणमनीिाली १४ मीटरच्या वर येिार नाही 
अशी जागा शोधून काढावयास हवी. त्याकाळी शहरे नदीकाठी वसवीत असल्याने अशी जागा णमळिे 
अवघडच आहे. यासाठी शहरातंील णवणहरींच्या पाण्याची िोली सवग ऋतंूत व त्यातल्या त्यात पावसाळ्यात 
णकती आहे याची णकत्येक वषांची णनरीक्षिे घ्यावयास हवीत, व त्यानंतर असे स्थान णनणश्चत करिे शक्य 
आहे. 

 
एकदा कोशगृहासाठी बाधंावयाचे स्थान णनणश्चत झाले की मग िोदाईस सुरवात करावयास हवी. 

असे समजू की जणमनीपासून १२ ते १४ मीटरपयंत मातीचेच थर आहेत. कौणटल्याने प्रथम लाकडाचा तीन 
मजली कपजरा बाधूंन घ्यावा (२·५·२) असे म्हटले आहे. आधुणनक स्थपतीदेिील हेच करील. एवढा मोठा 
व इतक्या िोलीचा िड्डा ििताना त्याची िोली जसजशी वाढत जाईल तसतशी त्याच्या चारी बाजंूना 
लाकडी तक्तपोशी, तुळया वगैरेंनी मजबूत केलेली व योग्य ते आधार णदलेली अशी, लावली जाईल. 
िड्ड्ड्ाच्या चारी कभतींना लाकडाच्या र्ळ्यानंी तसेच आडव्या तुळया व उभ्या िाबंानंी आधार णदला 
जावयास हवा. या लाकडी तक्तपोशीस वापरावयाच्या र्ळ्या, त्याच्या आडव्या तुळया व ही तक्तपोशी 
कभतीपाशी राहावी. कभतीकडून येिारा मातीचा दाब सहन करतील असे िाबं लावावयाचे झाल्यास त्याची 
जाडी (आडवा छेद) काय असावी असा प्रथम प्रश्न पडिार. सामान्य व्यावहाणरक बुद्धीने जसजसा िड्डा 
िोल ििला जाईल तसतसा मातीचा दाब वरून िाली वाढत जाईल असे वाटिे शक्य आहे; व आधुणनक 
स्थापत्य शास्त्रानुसार जेव्हा जणमनीच्या वर एिादी कभत बाधूंन ती नंतर बनणवलेल्या मातीच्या ओट्याला 
आधार देते तेव्हा मातीचा दाब हा वरती शून्य व जसजशी िोली वाढतजाते तसतसा िोलीच्या प्रमािात 
वाढत जातो असे णदसून आले आहे. मातीच्या दाबाचे मलू्य काढण्यासाठी सध्या रकँाईन अथवा कूलंब या 
शास्त्रज्ञानंी णदलेल्या सूिाचंा वापर केला जातो. पि जेव्हा जणमनीत िोल िड्डा ििला जातो तेव्हा या 
िड्ड्ड्ाच्या बाजंूवर येिारा मातीचा दाब या सूिानुंसार नसून त्यासंबधंी टेझीगी या स्थपतीने जे संशोधन 
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केलेले आहे व प्रत्यक्षात जे अनुभवास येते त्यावरून हा दाब िड्ड्ड्ाच्या उंचीच्या मधल्या १/३ उंचीतच 
सवांत जास्त असतो असे णदसून आले आहे. कौणटल्यकाळी ज्याअथी असे िोल व भलेमोठे तीन मजली 
तळघर बाधंत असत त्याअथी मातीच्या दाबाचे सूि जरी त्या काळच्या स्थपतींना माहीत नसले तरी या 
दाबाचे जास्तीत जास्त मूल्य णकती व तो दाब कोठे जास्तीत जास्त असतो याचा काहीतरी ठोकताळा 
त्याला माहीत असावा. अशा ल्स्थतीत असे तळघर बाधंिे स्थापत्यशास्त्र दृष्ट्ट्या मोठे धाष्ट्ट्याचे काम आहे. 
या तळघराला ज्या कायमच्या कभती बाधंावयाच्या व पुन्हा त्याची र्रसबंदी करावयाची त्यासाठी त्या 
कभतींची जाडी हीदेिील अशीच ठोकताळ्याने ठरवीत असतील. अमुक एका प्रकारच्या मातीत अमुक एक 
िोलीपयंत िड्डा ििावयाचा तर त्याच्या कभती इतक्या जाडीच्या हव्यात की ज्यामुळे त्या मातीचा दाब त्या 
सहन करू शकतील, असे काही परंपरेने आलेले व अनुभवाच्या मुशीतून पारिून णनघालेले ठोकताळे 
त्याकाळी वापरीत असतील. तळघरातील दालनासाठी कभती, िाबं, तुळया या नेहमीप्रमािे जणमनीवर घर 
बाधंताना जसे संकल्पन करून बाधंत असतील तीच पद्धत हे कोशगृह बाधंताना वापरत असतील. 

 
पावसाळ्यात जणमनीवर पडलेले पािी जणमनीत णजरते व जरी भगूभातील पाण्याची पातळी िोल 

असली तरी हे जणमनीत णजरिारे पािी तळघराच्या कभतींवर मातीच्या दाबाचे प्रमाि वाढणवते, कारि आता 
माती संपृक्त होते, तसेच पाण्याचा दाब येतो. तेव्हा तळघराच्या कभती इतक्या जाड व मजबूत बाधंावयास 
हव्यात की त्या पाण्याने सपंृक्त झालेल्या मातीचा वाढता दाब व पाण्याचाही दाब सहन करू शकतील ककवा 
दुसरा उपाय असा की तळघराचं्या भोवती जी जमीन आहे ती तळघराच्या चारी बाजूस १० ते १५ मीटरपयंत 
र्रसबंदीने बाधूंन काढावयाची की त्यामुळे पावसाचे पािी जवळपासच्या जणमनीत णशरिार नाही. या 
र्रशीला तळघराच्या बाहेरच्या बाजूस चारी णदशानंा असा उतार द्यावयाचा व त्याच्या शवेटी पुन्हा अशी 
गटारे बाधंावयाची की पावसाचे पािी जणमनीत न णजरता वाहून जाईल. याणशवाय िुद्द तळघरात छप्परही 
र्रसबंदीने णबन गळके करावयास हव.े ज्या स्थपतीला पाण्यामुळे जणमनीतील मातीच्या गुिधमांत कसा 
र्रक होतो हे माहीत आहे त्यालाच हे उपाय सुचतील. याणशवाय या तळघराला जो पाया ठेवावयाचा त्याचे 
संकल्पणचि तयार करिे हा आििी एक जटील णवषय आहे. 

 
कौणटलीय अथगशास्त्रात णदल्याप्रमािे कोशगृह बाधंावयाचे झाल्यास स्थापत्य शास्त्रीयदृष्ट्ट्या 

कोित्या गोष्टींचा णवचार करावा लागेल त्याचा अत्यतं प्राथणमक स्वरूपाचा ऊहापोह वर केला आहे असे 
तळघर जर कौणटल्यकाळी बाधंत असतील तर त्या काळचे स्थापत्य शास्त्र र्ारच प्रगतावस्थेत गेले असे 
म्हिता येईल. 

 
कोशगृहाणशवाय राजवाडे इतर मंिी व अध्यक्ष याचें मोठे मोठे वाडे तसेच कचेऱयादेिील त्याकाळी 

चौसोपी (चतुःशाळा) बाधंत असत. चारी बाजूला व्हराडें, त्याच्यामागे िोल्या व मध्य भागी मोकळे अंगि 
अशी ही रचना असते. घर मोठे बाधंावयाचे असेल तर एकमेकानंा लागून अशा अणधक संख्येच्या चतुःशाळा 
बाधंत असत. चार चौकी वाडा, सात चौकी वाडा असे विगन त्याकाळच्या बुद्ध वाङ मयातं णमळते. तसेच वाडे 
सात मजली असत. बुद्धकालीन जातक कथेत सात ककवा नऊ मजली वाड्ाचें अनेक उल्लेि णमळतात. 
याकाळच्या णशल्पावरून उदा. भारहूत येथील स्तूपावरील बुद्धाच्या आयुष्ट्यातील ककवा जातक कथातंील 
प्रसंगाबद्दलचे जे कोरीव काम केले आहे यावरून त्या घराचें छपरे ही ढोलाकार (barrel Vault roof) 
प्रकारची असत असे णदसते. आकृती क्र. १·१ साचंी, अमरावती, भारहूत, येथील स्तूपावर कोरलेल्या 
घराचंी णचिे णदली आहेत. त्यावरून या प्रकारच्या छपराची कल्पना येऊ शकेल. [Coomaraswamy, A. K. Early 
Indian Architecture Palaces.] 
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साचंी 

 
 

अमरावती भारहूत 
आकृती १·१ : साचंी, अमरावती, भारहूत, येथील स्तूपावरील ढोल प्रकाराचे छप्पर असिाऱया इमारती. 

 
सामान्य मार्णसाचंी घरे 
 

 
आकृती १·२ : मौयगकालीन कौल 

 
आतापयंत राजवाडा, कोशगृह, कोष्ागार वगैरे मोठ्या मोठ्या वास्तंूबद्दलची माणहती आपि 

पाणहली. सामान्य मािसाचे घर कसे असे त्याची कौणटल्याने र्ारशी माणहती णदलेली नाही. सामान्य 
मािसाचंी घरे र्ार जवळ जवळ असत. त्यामंधील अतंर अधा, पाऊि मीटर असे. बहुसंख्य घरे ही 
उतरत्या छपराचंी असत. ही छपरे गवत ककवा चटया याचंी ककवा कौलारू असावीत. गवत व चटया याचंी 
छपरे उन्हाळ्यात काढून टाकावीत असा आगीचा प्रणतबधं व्हावा म्हिून णनयम पाळीत असत. तेव्हा अगदीच 
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गरीब मािसाणंशवाय बहुसंख्य मािसाचंी गावातील तसेच शहरातील घरे कौलारू असतील. कौणटल्यकाळी 
सपाट कौले तयार करीत असत. याचंा आकार सरासरी ३७ सें. मी. लाबं व २१ सें. मी. रंद असे. [इ.पू. 
दुसऱया शतकातील कौलाचंी मापे अशी (१) ब्रह्मपुरी २५ x १३ x ६ सें.मी., (२) बैराट ३५ x २३ x ८ सें.मी., (३) कौंणडण्यपूर १८ x २५ x १५ – १८ 
सें.मी., (४) कराड २८ x १८ सें.मी., (५) नाणशक २५ x १६ x २७ से.मी.][मागगबंधू सी (१९८५). “Archaeology of Satavahana-Kshatrapa 
Times” Sundeep Prakashan, Delhi, पान-४४.] कौलाच्या वरच्या अंगाला कौल (लाकडी) णिळ्यानी लाकडी 
चौकटीच्या आडव्या पट्ट्ट्यानंा पके्क बसणवता याव े म्हिून णछदे्र असत. कौलावर पडलेले पावसाचे पािी 
वाहून जाण्यासाठी व त्याचंी सलग पन्हळ होण्यासाठी कौलाला दोन ककवा तीन िोलव ेअसत. आकृती 
[Marshall, J. H. (1911-1912), “Excavations at Bhita” Annual Report, Archaeological Survey of India, P. 31.]क्र. १·२ कौलाचे 
णचि आहे, त्यावरून कौणटल्यकाळी कौले कशी असत याची कल्पना येते. अथवगवदेातं (९·३·२१) घराचे 
(शालेचे) विगन णदले आहे. त्यात घराचे छप्पर दुपािी, चौपािी इतकेच काय तर दहा पािी णदले आहे. 
तेव्हा कौणटल्यकाळी अशी अनेक पािी छपरे बाधंत असतील असे म्हिावयास हरकत नसावी. 
 

दोन घराचें मागचे भाग यातही र्ारसे अतंर नसे. तेव्हा कौलारू छपरावर पाऊस पडून पािी िाली 
जणमनीवर पडताना मागच्या बाजूच्या घराच्या मागच्या बाजूच्या कभतीवर पािी पडून णतचे नुकसान होण्याची 
शक्यता असे. कौणटल्याने स्पष्ट म्हटले आहे की दुसऱयाच्या घराच्या कभतीचे पाण्याने नुकसान केल्यास बारा 
पि दंड करावा. (३·८·२२). णशवाय त्याने यावर उपायदेिील सुचणवला आहे. तो म्हिजे कौलावंरून 
िाली येत असलेले पािी आडव्या पन्हाळी लावनू वरच्या वर झेलिे व दुसऱया घराच्या कभतीपासून दूरवर 
ते सोडिे. “पाऊस पडत असताना पन्हाळी मोकळ्या ठेवल्या पाणहजेत नाहीतर बारा पि दंड करावा”. 
(३·८·२३). अशी सूचना याबाबत कौणटल्य देतो. 

 
लाबं गोलाकार (barrel Vault) प्रकारची छपरे त्याकाळी र्ार प्रचणलत असावी. अकजठ्याच्या 

लेण्यात जेथे जेथे इमारतीचे ककबहुना अंगिाच्या प्रवशेद्वाराचे णचि दािणवले आहे, तेथे अशा तऱहेची छपरे 
दािणवली आहेत अथात जेथे र्ार मोठी दालने आहेत असाराजवाडा व इतर िीमताचं्या वाड्ाचंी छपरे 
अशा प्रकारची असतील (आकृती १·३ अकजठाच्या लेण्यातील णचिातं दािणवलेली छपराचें प्रकार णदलेले 
आहेत). [ढवळीकर, एम. के. (1973) “ Ajanta, a cultural study” Univ. of Poona.] 

 

 
 

आकृती १·३ : अकजठा लेिी क्र. १७, उजवा 
व्हराडंा, ४ थ्या िोलीच्या दरवाज्याच्या वरील 

णचिातील घराचे छप्पर. 

आकृती १·३ : अकजठा लेिे क्र. १७ 
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आकृती क्र. १·३ : अकजठा लेिी क्र. १७ 

४ थ्या िोलीच्या दरवाज्यावरील णचिातील 
घराचे छप्पर 

आकृती १·४ : मौयगकालीन (इ.स. पूवग ३०० वष)े 
चौसोपी घर 

 
सामान्य मािसाच्या घराला अंगि असाव ेपि बहुधा ते कंुपिाच्या आत असावे, कारि त्या अथी 

“हद्दीत समाणवष्ट असलेले आवार जेवढे असेल तेवढ्या प्रमािात घर बाधंावे”. (३·८·४). असे कौणटल्य 
म्हितो. घरे ही बहुधा चतुःशाल प्रकारची असावीत, म्हिजे चारी बाजूला व्हराडें,त्याच्या मागे िोल्या व 
मधली जागा मोकळी अशी रचना, आकृती [Marshall, J. H. (1911-1912) “Excavations at Bhita” Annual Report, 
Archaeology Survey of India, P. 41.]क्र. १·४. मध्ये इ.पू. शतकातल्या घराचा अधोच्छंद णदला आहे, त्यावरून 
कौणटल्यकाळी चतुःशाल गृहे बाधंावयाची पद्धत कशी होती ते समजते तसेच िोल्याचंी रचना कशी होती 
तेही कळते. बदु्धणभक्षूंचे णवहार हे चतुःशाल गृहाप्रमािे बाधंत असत. चतुःशाल गृहाची पद्धत र्ार लोकणप्रय 
होती व सवगसाधारि मािसाचे घर एकाच चौकीचे (म्हिजे एकाच मधल्या मोकळ्या जागेचे असत). परंतु 
घर जे मोठे बाधंावयाचे असेल तर या चौक्याचंी सखं्या वाढत असे पि घराच्या रचनेचे मुख्य तत्त्व म्हिजे 
चारी बाजंूना व्हराडें, त्याच्या मागे िोल्या व मधल्याजागी मोकळी जागा हे कायम असे. घरे सरासरी णवषम 
संख्याच्या चौक्याचंी बाधंत. एक चौकी घरानंतर दोन चौकी घराचें उल्लेि णमळत नाहीत. घरे तीन चौकी, 
पाच चौकी, सात चौकी असे उल्लेि णमळतात. सात चौकी घराहूंन मोठे घर सरासरी नसाव.े 

 
चतुःशाल गृहाच्या मधल्या मोकळ्या जागेत णवहीर असे. भाडंी घासिे, धुिी धुिे ही कामे येथे 

होतात. तसेच स्नानगृह जवळच असे. पाण्याचा हौद ककवा मोठी धातूची (ताबंे ककवा ब्रास) डेग, पािी 
साठणवण्यासाठी येथेच ठेवलेली असे. ज्या चौकात णवहीर नसे तेथे जळिाची लाकडे र्ोडिे, धान्य 
वाळणविे, णहवाळ्याच्या थंडीत ऊन िािे इत्यादींसाठी त्याचा वापर केला जात असे. लहानशा 
रु्लबागादेिील चौकात लावीत असत. घर जर जास्त चौक्याचें असेल तर त्यातील एक चौक बायकाचं्या 
राहण्यासाठीच्या िोल्या, त्याचंी उठण्या-बसण्याची वदगळ जेथे असेल तेथे, बायकासंाठी म्हिून वापराला 
जात असे. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

याणशवायही घराला वगेळे अंगि असाव ेअसे वाटते कारि, कौणटल्याची एक सूचना अशी आहे की 
(शजेारच्या घराच्या कभतीपासून) एक पद अथवा एक अरल्त्न (अधा मीटर) दूर गाडी ठेवण्याची व जनावरे 
ठेवण्याची जागा, अग्नी पेटणवण्याची जागा, पाण्याच्या मोठ्या राजंिाची जागा, जाते व उिळ करावीत 
(३·८·११). यापैकी अग्नी पेटणवण्याची जागा, पाण्याच्या मोठ्या राजंण्याची जागा, जाते व उिळ ही दोन 
घराचंी जी सामाणयक कभत असेत्या कभतीपासून दूर असावी ही सूचना चौसोपी घराबाबतही समजू शकते 
कारि या गोष्टी उघड्ा चौकात न करता िोल्यामंध्ये करता येतात. पि बैलगाडी व गायी, बैल, शळे्या, 
मेंढ्या इत्यादी जनावरे ही अंगिातच ठेवावी लागतात. माि ती उघड्ा चौकात ठेवत असती तर 
कौणटल्याला ही सूचना देण्याचे कारि नव्हते. चौकाच्या नंतर ओसरी, ओसरीच्या मागे िोली व मग 
असल्या दुसऱया घराची कभत असा अनुक्रम चौसोपी घरात असतो. तेव्हा जनावरे चौकात बाधंली तर ती 
सामाणयक कभतीपासून आपोआपच बऱयाच दूर अंतरावर बाधंली जातात. तेव्हा गाडी व जनावरे अंगिात 
ठेवीत असतील व त्याचंी जागा शजेारच्या घराच्या कभतीपासून अधा पाऊि मीटर दूर ठेवण्याची काळजी 
घेत असतील. णशवाय अंगिाचा उल्लिे (३·८·२८) ही अथगशास्त्रात आलेला आहे. 

 
घराला पायिाना असे, त्याचे उल्लिे आहेत. (३·८·६, ३·८·२१). हा बहुधा घराच्या मागच्या 

बाजूला असून त्याचा मागचा भाग घराच्या मागे असलेल्या बोळीत उघडत असे. 
 
सवगसामान्य मािसाच्या घराच कमीत कमी पाच, सहा तरी िोल्या असत. अथवगवदेातं (९·३·७) 

घराचे (शालेचे) विगन करताना तेथे पुरषासंाठी िोली, णस्त्रयासंाठी िोली. स्वयपंाकघर व अल्ग्नहोि 
चालणवण्यासाठी, यज्ञाकणरता िोलीणशवाय जनावरासंाठी जागा असे विगन केले आहे. तेव्हा कौणटल्यकाळी 
या िोल्या असतीलच पि धान्य साठणवण्यासाठी मोठी कोठीघरे, णपण्याच्या पाण्याची मोठी राजंिे 
ठेवण्याची िोली, दळि-काडंि यासाठी पनु्हा िोली, वयात आलेल्या मुला-ंमुलींसाठी वगेळ्या िोल्या 
इत्यादींसारख्या कारिाने घरातील िोल्याचंी संख्या वाढली असेल. बाळंतीिीसाठी वगेळी िोली असे. 
(३·८·६). 

 
घराला मोठ्या णिडक्या नसत. बाहेरच्या कभतीना प्रकाश येण्यासाठी वरच्या बाजूला झरोके असत. 

हे झरोकेदेिील पडद्याने वगैरे बंद ठेवावते असा कौणटल्याचा सल्ला आहे (३·८·१६, १७). हवा व उजेड 
मधल्या उघड्ा चौकातून येण्याची सोय असल्याने बाहेरच्या कभतींना णिडक्या ठेवायची गरज नसे. 
थोडक्यात ही घरे बाहेरून बंणदस्त णकल्ल्यासारिी वाटतात. घराचीही ती रचना मोहेंजोदडो कालापासून 
चालत आलेली आहे. तेथील उत्िननातही घराचं्या बाहेरच्या कभतींला णिडकी, झरोका वगैरे काही नसे 
असे आढळून आलेले आहे. राजमागावरील अगर मोठ्या रस्त्यावरील घराला त्या बाजूकडे दारे, णिडक्या 
करण्यास हरकत नाही असे णदसते (३·८·२०). माि प्रमुिद्वार जरी यदाकदाणचत घोड्ावर बसून अंगिात 
प्रवशे करण्याचे एवढे उंच व मोठे असले (अकजठा लेण्यातील णचिे पाहा) तरी णिडक्या माि लहानच 
असाव्यात. 

 
घराच्या िोल्या व आतला चौक यामध्ये पडवी असे. पावसाळ्यात पावसाचे पािी पडवीत येऊ नये 

म्हिून पडवीचा आवश्यक तो भाग चटयानंी झाकीत असत (३·८·१९). जणमनीला व कभतीला ओल येऊ नये 
म्हिून त्याकाळी बरीच काळजी घेत असत असे यावरून णदसते. 
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सामान्यतः घराचा पाया व कभती दगड ककवा णवटा चुन्यात बाधंत असतील. चनु्याचा उपयोग दगड 
अथवा णवटा याच्या बाधंकामासाठी तसेच काँक्रीट म्हिून वापरण्यासाठी कौणटल्यकाळी माणहती होता. 
कभतींना चुन्याचा लेप लावीत असावते. शिे व धान्याचे र्ोलकट (तूस) इत्यादीचे णमिि केलेल्या मातीने 
कभती कलपत असत व त्यानंा चुन्याचा पाढंरा रंग देत असावते. इतर रंगानंी पाने, रु्ले, वलेी याचं्या 
णनरणनराळ्या आकृती तसेच देवदवतेाचं्या आयुष्ट्यातील प्रसंग णचणित करून कभती शोभायमान करीत. बदु्ध 
णभक्षूंच्या संघारामातील कभतीदेिील अशा सुशोणभत करीत असत अशी माणहती महावग्गात [राहुल साकृंत्यायन 
(१९३५). “णवनयणपटक” महावग्गातंील चुल्लवग्गातं शयन आसन स्कन्धक, पान ४५४ महाबोणधसभा, सारनाथ (बनारस), पान ४५४.] (१९३५) 
णमळते, तेथे संसारी पुरषाचंी घरे अशा रीतीने सुशोणभत करीत असतील यात नवल ते काय. 

 
सामान्य मािसाचं्या घराचंी जमीन मुरमाची केलेली असून णतच्या पृष्भागाला शिेाने सारणवलेले 

असे. शिेात णदव्याची काजळी घालून ते काळ्या रंगाचे करून त्याने जमीन सारवीत व हा काळ्या रंगाचा 
लेप ओला असतानाच त्यावर पाढंऱया रागंोळीने अनेक नक्षी काढीत. हा लेप वाळला म्हिजे रागंोळी तेथे 
कायम होत असे. तो लेप जोपयंत सुरणक्षत आहे ककवा त्यावर नवीन लेप णदला जात नाही, तोपयंत ही 
रागंोळी कायम राहत असे. 

 
जणमनी या शहाबाद दगडाच्या ककवा संगमरवराच्यादेिील असाव्यात. कोशगृह बाधंताना त्याच्या 

जणमनी सपाट दगडानंी बाधूंन काढाव्यात असे कौणटल्य म्हितो. अशी जमीन अथात िीमंताचं्या वाड्ातच 
असिार, पि सामान्याचं्या घरातंदेिील ज्या चौकात णवहीर आहे तेथील चौकांची जमीन दगडानंी बाधूंन 
काढत असतील. त्याचा मुख्य उदे्दश णवणहरीपाशी पाण्याचा व्यवहार होत असल्याने ते पािी जणमनीत व 
पयायाने कभतीत मुरू नये हा असावा. 

 
णवटाचं्या जणमनीचा उल्लिे तसेच चनु्याच्या काँक्रीटच्या जणमनीचा उल्लिे कौणटलीय अथगशास्त्रात 

णमळत नाही. माि त्याकाळी जे स्तूप बाधत त्या स्तूपावंर चुन्याचे कशपि असे, तसेच त्याच्या प्रदणक्षिा 
मागाची जमीन चनु्याच्या काँक्रीटची असे ककवा णवटानंी बाधूंन काढलेली असे. तेव्हा या दोन वस्तंूचा 
उपयोग घराच्या जणमनीसाठीदेिील करीत असतील. [णवटाचें तुकडे, दगडगोटे व चुना याचं्या काँक्रीटची जमीन घराला असे. 
वैशाली [णसन्हा, बी. पी. व सीताराम रॉय (१९६९), “VaiSali Excavations, 1958-1962”. Director of Archaeology and Museums, Patna, 
Bihar, पान २८.] तसेच नेवासा [Indian Archaeology, 1960-61, A Review–Newdsa, District Ahamadnagar, Maharashtra, पान २०, 
२१.] याचं्या उत्िननात अशी जमीन असलेली घरे (इ.पू. ५०० वषे) सापडली आहेत. तसेच चुना व वाळू याचंी हल्लीच्या कोबासारिी 
जमीनदेिील अंणतचाक [Indian Archaeology, 1960-61, A Review—Excavations at Anlichak, District Bhagalpur, Bihar, पान ३, ४. 

 
Floors–Earliest Period–floors made of sarkhi. 
Second Stage—Whitish mud floor overlying rammed brownish earth. 
Third Stage–A floor of Sand and Lime mixed with red pigment.], णभरा [Volgel, J. P.h (1909-10), “Exploration and 

Research” Annual Report, Archaeology Survey of India, पान-४२. 
 
Bhita Excavations–quote from Marshall’s Preliminary note. “Thus concrete was found in use for flooring at least as far 

back as 7th Century B.C.; While another kind of pavement, which fell into disuse here after the introduction of Kiln-burnt bricks, 
was composed of a thick layer of clay mixed with broken potsherds, the whole-being afterwards burnt in-situ, so as to form one 
unbreakable slab of terra-cotta.”] इत्यादी गावाचं्या उत्िननात णमळाली आहे. 

 
कौणटल्यकाळी लाकडाचंी णवपुलता होती व घराचे िाबं, छपराच्या कैच्या, णिडक्या, दारे ही सवग 

लाकडाची असत. यासाठी कोिती लाकडे वापरीत त्याची नाव ेकुप्यगृहामध्ये कुठल्या वस्तंूचा साठा करीत 
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त्यावरून कळून येते. घर बाधंण्यासाठी वापरात येिाऱया सामानाची यादी कौणटल्याने णदली आहे. ती 
पणरणशष्टात (क्र. १·७) पाहावी. 

 
याणशवाय दारानंा कड्ा, कोयंडे सािळ्या इत्यादी लोिंडाची, पोलादाची ककवा णपतळेची 

असतील. हे धातू कौणटल्यकाळी माणहती होते व त्याची माणहती त्याणवषयीच्या प्रकरिात णदली आहे तेथे 
पाहावी. 

☐ ☐ 
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पटरटशष्ट 
 
पटरटशष्ट १·१ जटमिीची परीक्ा 
 

गाव वसणवण्यासाठी, राजाचा ककवा देवाचा प्रासाद बाधंण्यासाठी ककवा घर बाधंण्यासाठी 
स्थूलमानाने जागा णनणश्चत केल्यानंतर जणमनीची सूक्ष्म परीक्षा करून ती जमीन कोित्याही वास्तूसाठी योग्य 
आहे की नाही हे ठरणवतात. सूक्ष्म परीक्षिाचे दोन प्रकार आहे. जणमनीचे दृणष्टणनरीक्षि करिे म्हिजे केवळ 
पंचेल्न्द्रयानंी इतर कोठल्याही साधनाचंी मदत न घेता मातीची परीक्षा करिे हा पणहला प्रकार व मातीवर 
णनरणनराळे प्रयोग करून वास्तूच्या पायासाठी ती योग्य तेवढी मजबूत आहे की नाही हे पाहिे हा दुसरा 
प्रकार. 

 
दृष्टीणनरीक्षिाने जणमनीचा रंग, गंध, रस, ध्वनी व स्पशगमान याचा शोध करून णतची युक्तायुक्तता 

ठरणवतात. 
 
रंग–माती सवगि एकाच रंगाची असावी. णनरणनराळ्या जागी वगेवगेळ्या रंगच्छटा असलेली अथवा 

णवविग नसावी. पाढंऱया रंगाची माती सवोत्तम, अशी माती ब्राह्मिाचं्या घरास चागंली, ताबंड्ा रंगाची माती 
क्षणियाच्या घरास चागंली, णपवळ्या रंगाची माती वैश्यास व काळ्या रंगाची माती शुद्र जातीच्या लोकासं 
चागंली. (समरागंि सूिधार ८·४८). 

 
गंध–माती सुगंणधत असावी. णतला कंुकू, अगर, कापूर, चंदन याचं्यासारिा ककवा त्याचं्या 

णमििासारिा वास असावा. कमळ, कण्हेर, मालती, चार्ा या रु्लाप्रमािे माती सुवाणसक असावी. ज्या 
मातीला गोमूि, दूध, दही, दारू अथवा आसवाप्रमािे ककवा नुकत्याच दळलेल्या धान्याच्या पीठाप्रमािे वास 
येतो, अशी माती चारी विांसाठी शुभ असते (समरागंि सूिधार ८·४४४७). पक्षी, मासे अथवा पे्रत 
याचं्याप्रमािे दुगधंी येत असलेली माती त्याज्य समजावी (८·५७). 

 
रस–ज्या मातीची चव गोड असते ती माती ब्राह्मिासं उत्तम, तुरट चवीची माती क्षणियासंाठी 

चागंली, तीक्ष्ि ककवा णतिट चवीची माती वैश्यासंाठी चागंली व ज्या मातीची चव कडू आहे ती शुद्रासाठी 
योग्य समजतात (समरागंि सूिधार ८·४९). ज्या जणमनीची चव आंबट ककवा िारट असेल ती त्याज्य 
समजावी (८·६०). 

 
ध्विी–मातीला ठोकले असता जसा आवाज येईल त्यावरून णतची योग्यायोग्यता ठरणवली जाते. 

ज्या मातीचा आवाज मदंृग, बासरी, नगारा ककवा हत्तीच्या तुतारीसारिा अथवा घोड्ाचं्या 
किकाळण्याप्रमािे ककवा सागरगजगनेप्रमािे गंभीर असतो ती जमीन योग्य समजावी. उंटाच्या 
गडगडण्याप्रमािे, गाढवाच्या ओरडण्याप्रमािे ककवा ओढ्यात उथळपिे वाहिाऱया पाण्याप्रमािे अथवा 
मातीच्या रु्टक्या मडक्याप्रमािे णटचका आवाज जी जमीन ठोकली असता येतो ती त्याज्य समजावी 
(समरागंि, सूिधार ८·५१, ६२). 
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स्पशथमाि–जी जमीन स्पशास मऊ व सुिद असून णहवाळ्यात उष्ट्ि व उन्हाळ्यात शीतल असते ती 
चागंली समजतात. ज्या जणमनीचा स्पशग रक्ष आहे व णजचे तापमान ऋतुमानाप्रमािे न बदलता उष्ट्ि ककवा 
थंडच राहते अशी जमीन त्याज्य समजावी. (समरागंि, सूिधार ८·५०,६१). 
 
मातीवरील दोि प्रयोग 
 

परीक्ा पटहली–एक हात (४५·६ सें.मी.) लाबं, रंद व णततकाच िोल िड्डा ििनू, माती िड्डा 
ििताना बाहेर काढली ती पुन्हा िड ड्ात दाबून दाबून भरावयाची. िड्डा पूिग भरून जास्त माती वर 
उरली तर ती जमीन उत्तम समजली जाते. िड्डा पूिग भरून मातीचा थर पूवीइतकाच येण्यासाठी 
िड्ड्ड्ातून काढलेली सवग माती लागली तर ती जमीन मध्यम प्रतीची समजावी. या उलट िड्ड्ड्ातून 
काढलेली सवग माती िड्ड्ड्ात घालूनहीजर तो पूिग भरला नाही व पूवगवत भरण्यासाठी अणधक मातीची 
गरज लागली तर ती माती णनकृष्ट समजून णतच्यावर वास्तू बाधूं नये (समरागंि, सूिधार ८·६७-६९). 

 
मातीची मजबुती (घनता) जािण्याची ही पद्धती वैणदक काळापासून भारतीय वापरीत असत असे 

म्हिण्यास जागा आहे. शतपथ ब्राह्मिात (३·६·१·१६-१८) उल्लिे आहे, “आता तो िड्डा िोदतो आहे.... 
माती पूवग णदशकेडे टाकीत आहे... आता ती माती पुन्हा िड्ड्ड्ात भरत आहे.... आता मंि म्हित माती 
दाबून दाबनू मजबतू करीत आहे.... ती माती इतकी दाबतो की ती जणमनीच्या समतल होते ककवा 
िड्ड्ड्ातील माती जणमनीहून थोडी उंच होते. ही उंची देवतापि आहे म्हिजेच िड्डा असाधारि आहे”. 

 
परीक्ा दुसरी–परीक्षा एकमध्ये णदल्याप्रमािे एक हात लाबंी, रंदी व िोलीचा िड्डा तयार करून 

तो पाण्याने काठोकाठ भरावा. नंतर िड्ड्ड्ापासून शभंर पावले सावकाश दूर जाऊन पुन्हा त्याच गतीने 
िड्ड्ड्ाकडे परत याव.े जर िड्ड्ड्ातील पाण्याची पातळी पूवीइतकीच असेल तर ती जमीन उत्तम, 
पाण्याची पातळी णनम्म्या िोलीहून (अध्या हातातून) कमी िाली गेली असेल तर ती जमीन मध्यम व 
पाण्याची पातळी णनम्म्या िोलीहून जास्त िाली गेली असेल तर ती जमीन कणनष् समजतात (समरागंि, 
सूिधार ८·७१-७२). 
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णशल्पींणवषयी कौणटल्यकाळी आदराची भावना नव्हती, त्याची णनरणनराळी उदाहरिे िाली णदली 
आहेत. 

 
पणहल्या अणधकरिाच्या णतसऱया अध्यायात णनरणनराळ्या जातीपरत्व ेकोिकोिती कामे करावीत ते 

णदले आहे. त्यात णशल्पशास्त्राचंा अभ्यास कोिी करावा ते णदलेले नाही. 
 
अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान आणि प्रणतग्रह हा ब्राह्मिाचा स्वधमग (५); अध्ययन, 

यजन, दान, शस्त्रद्वारा उपजीणवका आणि प्रािीमािाचे रक्षि हा क्षणियाचा स्वधमग (६); अध्ययन, यजन, 
दान, कृणषकमग, पशुपालन आणि व्यापार हा वैश्याचंा स्वधमग (७); णद्वजातींची सेवा, वाता (कृषी, पशुपालन 
व व्यापार), काराणगरीचे काम आणि (नट नतगकादी) कुशीलवाचंा व्यवसाय हा शुद्राचा स्वधमग (८). 

 
शुद्र कारागारीचे म्हिजे सुतारकी, लोहारकी तसेच बाधंकामातील गवडंी मजूर म्हिून ही कामे 

करत असेल पि या वास्तुकला आहेत. वास्तुशास्त्राचा अभ्यास शुद्र करीत नाही. वास्तुशास्त्रात राजवाडे, 
णकल्ल,े बंधारे वगैरे बाधंण्यासाठी जे सकंल्पन व त्यावरून संकल्पणचि करावी लागतात, त्याच्यासाठी 
लागिाऱया पैशाचं्या िचाचा अंदाज व इतर सूक्ष्मबदु्धीची गरज लागिाऱया शास्त्रीय गोष्टी येतात. त्या कोिी 
णशकाव्यात याचा कोठेच उल्लेि नाही. कदाणचत ब्राह्मि हे शास्त्र णशकत असतील पि अशा ब्राह्मिाकंडे ते 
िालच्या दजाचे म्हिनू पाणहले जात असेल [अणिस्मृतीत मेंढपाळ, णचिकार, वैद्य, ज्योणतषी हे धंदा करिारे ब्राह्मि 
बृहस्पतीसारिे णवद्वान असले तरी पूज्य नाहीत असे म्हटले आहे. यातच ब्राह्मि वास्तुशास्त्रज्ञाचाही अंतभाव होत असावा. (३८४).]. 

 
राजाने ककवा राजपुिाने कोठल्या शास्त्राचा व कलाचंा अभ्यास करावा ते पणहल्या अणधकरिातील 

पाचव्या प्रकरिात णदले आहे (१·५·७-८, १·५·१२-१४). पि तेथे कोठेच णशल्पशास्त्राच्या अभ्यासाचा 
अंतभाव नाही. हत्ती, अश्व, रथ याचं्या साहाय्याने लढाई करिे या णवद्या राजाने णशकावयास हव्यात. पि 
रथ, लढाईची णनरणनराळी यिें (ज्याची माणहती पुढे णदली आहे). ही कशी तयार करावीत त्याचा अभ्यास 
राजाने करावा असे कोठे म्हटलेले नाही. 

 
१·९·१ मध्ये मंत्रयाच्या अंगी कोिते गुि असाव ेयाची माणहती देताना तो ‘कृतणशल्प’ असावा असे 

म्हटले आहे. गिपती शास्त्री या शब्दाचा अथग ‘गज, अश्व याच्यावर स्वार होण्यात तसेच रथयुद्ध, आयुधाचंा 
उपयोग व गधंवग णवदे्यत पटाईत’ असा देतात. 
 

पुढे प्रथम अणधकरिातील दहाव्या प्रकरिात मंत्रयाचंी परीक्षा घेऊन त्याचें णनरणनराळे गुि णनणश्चत 
करून त्यानंा कुठली िाती द्यावीत याची माणहती णदली आहे. येथे मंिी हा राजणनष्, दयाळू, लाच न 
िािारा, इंणद्रयाचं्या ताब्यात न जािारा, पापणभरू असा पाणहजे व ते ते गुि मंत्रयातं आहेत याबद्दलची 
िातरजमा करण्यासाठी त्याचंी परीक्षा कशी घ्यावी तेही णदले आहे. सवग मंत्रयातं उत्कृष्ट बुणद्धमता हा गुि 
पाणहजेच पि त्या बदु्धीचा कल पाहून त्यानंा कोिती िाती द्यावयाची ते या परीक्षाचं्याद्वारे ठरणवले जाते. जे 
मंिी या कसोट्यानंा उतरत नाहीत त्याचंा िािी, द्रव्योत्पादक जंगले, कारिाने यात उपयोग करावा 
(३·१०·१५) असे कौणटल्याचे मत आहे. थोडक्यात जो बुणद्धमान आहे, माि राजणनष्, दयाळू, लाच न 
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िािारा वगैरे वगैरे गुिामंध्ये कमी पडतो अशास णशल्पाच्या कामावर मुख्य नेमाव ेअसे कौणटल्य म्हितो. 
यावरून णशल्पशास्त्राबद्दल व ते जाििाऱयाबद्दल कौणटल्यकाळी णकती आदर होता याची कल्पना येते. 

 
काराणगराणंवषयी तो उघड उघड तुच्छताबदु्धी व्यक्त करतो.कदाणचत कारागीर हे शूद्र विाचे 

असल्याने असे होत असाव.े शूद्र पुरष व क्षणिय स्त्री यानंा होिारी प्रणतलोम संतती म्हिजे क्षत्ता, सुतार 
(३·७·२६). रथकार हा मूळचा वैश्य पि व्यवसायामुळे तो रथकार म्हिून ओळिला जातो (३·७·३५). 

 
णनके्षपासंबधंी, वस्तू बनणवण्यासाठी काराणगराला णदलेल्या कच्च्या मालासबंंधी, णनयम देताना 

कौणटल्य कारागीर लबाड (अशुणच) असतात असे एक सवगसाधारि णवधान करतो. काराणगरातं साणक्षपूवगक 
णनके्षप स्वीकारण्याची पद्धत नाही (३·१२·३६,३७) हे कारिही तो पुढे देतो. 

 
णशल्पवन्त म्हिजे णशल्पज्ञ याचंी गिना तो जासूद, णहशोबनीस, णलणपक इत्यादी लोकातं करतो. 

या वगातील नोकरानंा राजाने माणसक पाचश े पि [‘पि’ हे त्यावेळचे पैसे आहेत.] वतेन द्याव े (५·३·१४) असे 
कौणटल्याने म्हटले आहे. तेव्हा राजाच्या पदरी णशल्पज्ञ (णशल्पशास्त्री नव्हे) असावते पि त्याचंी गिना 
सामान्य णलणपकाबरोबर केली जात असे. हे णशल्पज्ञ कारागीर नव्हेत, त्याहून वरच्या दजाचे आहेत कारि 
पुढेच म्हटले आहे की ‘कारूणशल्ल्पनो कवशणत शणतका: ।’ (५·३·१६) म्हिजे कुशल कारागीरास १२० पि 
वतेन असाव.े सुतार, लोहार, सोनार हे कुशल कारागीर असावते. केवळ कुशल मजूर म्हिजे दगड 
घडणविारे, णवटा भाजिारे वगैरे जे कारागीर त्याचंी संभावना ‘क्षुद्रकारकः’ म्हिून केलेली आहे. 
(५·२·२१). 
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राजपणरवारातील मािसे व त्याचें अणधकारी याचें वतेन :— 
   वतेन पिामंध्ये 

(१) ऋल्त्वज, आचायग, पुरोणहत (५·३·३) .. अठे्ठचाळीस हजार 
(२) मंिी, सेनापती, युवराज (५·३·३) .. अठे्ठचाळीस हजार 
(३) राजमाता व ज्येष् रािी (५·३·३) ·· अठे्ठचाळीस हजार 
(४) संणनधाता (कोशाध्यक्ष) (२·५·१) ·· चोवीस हजार 
(५) समाहता (णकल्ल,े िािी, पाटबधंारे, जंगले, रस्ते याचंी 

देिभाल करिारा). (२·६·१). 
 चोवीस हजार. 

खाली टदलेल्या सवथ अध्यक्ािंा वेति बारा हजार पर्ण असते :– 

(६) दुगातील नगराध्यक्ष, धान्याध्यक्ष, व्यावहाणरकाध्यक्ष; कामाल्न्तकाध्यक्ष, बलाध्यक्ष (२·४·१०). 
(७) आकराध्यक्ष (िािींचा प्रमुि) (२·१२·१). याच्या हातिाली (अ) लोहाध्यक्ष (२·१२·२३), (आ) 

लक्षिाध्यक्ष (२·१२·२४), (इ) िन्यध्यक्ष (२·१२·२०), (ई) लविाध्यक्ष (२·१२·२८) इत्यादी 
अणधकारी कामे करतात. 

(८) सुविाध्यक्ष (२·१३·१). 
(९) कोशागाराध्यक्ष (२·१५·१). 

(१०) पण्याध्यक्ष (२·१६·१). 
(११) कुप्याध्यक्ष (२·१७·१). 
(१२) आयुधागाराध्यक्ष (२·१८·१). 
(१३) पौतवाध्यक्ष (२·१९·१). 
(१४) मानाध्यक्ष (२·२०·१). 
(१५) शुल्काध्यक्ष (२·२१·१). 
(१६) सूिाध्यक्ष (२·२३·१). 
(१७) सीताध्यक्ष (२·२४·१). 
(१८) सुराध्यक्ष (२·२५·१). 
(१९) गणिकाध्यक्ष (२·२७·१). 
(२०) नावाध्यक्ष (२·२८·१). 
(२१) गोअध्यक्ष (२·२९·१). 
(२२) राष्टपाल, अंतपाल (५·३·७). 
(२३) राजकुमार (५·३·७). 
(२४) राजमणहषीणशवाय इतर राण्या (५·३·७). 
(२५) सैन्याचा नायक (५·३·७). 
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(२६) न्यायाधीश (५·३·७). 
(२७) मंिी पणरषदेचे सदस्य (५·३·७). 

खालील अटधकाऱयाचें वेति आठ हजार पर्ण असे :— 

(२८) िेिी प्रकारच्या सैन्याचे मुख्य (५·३·७). 
(२९) हत्तीदळ, रथ दळ व घोडदळ याचें मुख्य (५·३·७). 
(३०) प्रदेष्टे (५·३·७). 
(३१) कारागीर संघाचे मुख्य (५·३·९). 
(३२) शासनाणधकारी (५·३·९). 

चार हजार पर्ण वेति असलेले अटधकारी :— 
(३३) नाग वनाध्यक्ष-हत्तींच्या जंगलाचंी देिभाल करिारा (२·२·७). 
(३४) पत्त्यध्यक्ष, अश्वाध्यक्ष, रथाध्यक्ष, हस्त्यध्यक्ष (५·३·७). 
(३५) द्रव्य वन व हस्तीवनाचे मुख्य रक्षक (५·३·७). 

खालील अटधकाऱयाचें उले्लख आहेत पर्ण वेति टदलेले िाही :— 

(३६) सूनाध्यक्ष (२·२६·१). 
(३७) मुद्राध्यक्ष (२·३४·१). 
(३८) णववीताध्यक्ष (२·३४·५) वगैरे वगैरे. 
 
  



 

 अनुक्रमणिका 

पटरटशष्ट १·४ 
 

कादंबरीतील प्रमदविाचे वर्णथि[वासुदेवशरि अग्रवाल (१९५८). “कादम्बरी (एक सासं्कृणतक अध्ययन)” चौिाम्बा णवद्याभवन, चौक, 
वारािसी-१.] 

 
राजवाड्ात अंतःपुर असून तेथे राजाच्या राण्याचंी, राजपुिाची व राजकन्याचंी राहण्याची वगेळी 

वगेळी सोय केलेली असते व तेथेच प्रमदवनाकणरता जागा ठेवलेली असते. या प्रमदवनाचे बािाच्या 
कादंबरीत विगन केले आहे. प्रमदवनाचे दोन भाग णवशषे उल्लेिनीय असतात. एक क्रीडापवगत व दुसरा 
णहमगृह. प्रमदवनाच्या क्रीडापवगतावर अणतथीला राहण्यायोग्य णनवास (मणिवशे्म) होता तेथे बाहेरील हवचेा 
आनंद घेण्याकणरता बसण्यासाठी अनेक मोठे मोठे दगड इकडेणतकडे णविुरलेले होते. क्रीडा पवगताच्या 
पुढच्या बाजूला लतागृह होते. तेथे बसण्याकणरता मरकतणशला होती. क्रीडापवगताजवळ एक उपवनही 
होते. तेथेदेिील लतागृह होते. या लतागृहाचे छप्पर अनेक वलेींच्या पानानंी तयार केले होते. या 
लतागृहात एक लहानसा झरा वाहत होता. त्याचा मूलस्त्रोत एका मकराकृतीच्या तोंडातून बाहेर पडत 
होता. या पाण्याचे तुषार कबदू लतागहृ थंड रािण्यास मदत करत होते. या क्रीडापवगताच्या पायथ्याशी 
कमलानंी आच्छाणदलेल्या छोट्या तळ्याच्या काठी णहमगृह होते. 

 
हे णहमगृह प्रमदवनाच्या मध्यभागी असलेल्या कदगळींच्या बनाने घेरलेले होते. मत्तमयूर नावाच्या 

क्रीडापवगतापासून वाहत असलेल्या झऱयाचे पािी कमलानंी आच्छाणदलेल्या या छोट्या सरोवरात आिलेले 
होते. हे सरोवरदेिील णहमगृहाला वढूेन होते. या सरोवराचे पािी णहमगृहात णठकणठकािी िेळणवलेले 
होते. या पाण्याच्या पाटाच्या काठावर णनरणनराळी रु्ले उगणवलेली होती. तेथे हंस वगैरे पक्षीदेिील होते. 
तेथे णनरणनराळ्या णठकािी हत्तींच्या सोंडेतून पािी कारंज्यासारिे उडेल असी व्यवस्था केलेली होती. 
(याचे बरेच काव्यात्मक विगन कादंबरीत केले आहे. कौणटल्यकाळी प्रमदवन कसे असे याची कल्पना 
येण्यास एवढे विगन पुरेसे आहे.) 

 
या पाण्याच्या पाटानंा गृहनणदका म्हटले आहे. त्याचं्या दोन्ही काठावंर तमाल वृक्षाचंी वनराई होती. 

या पाण्यात चंदन णमसळलेले असल्याने त्याला चंदनाचा सुगधं येत होता. स्र्णटकानंी काही घरे बाधंलेली 
होती. ती इतकी पारदशगक होती की, त्यानंा स्पशग केल्यावरच त्याचें अल्स्तत्व समजून येत होते. यिं 
मोराचं्या तोंडातून कारंजी उडत होती. तेथे यंि वृक्ष (कृणिम वृक्ष) होते व त्याचं्या र्ादं्यावर यंि पक्षी 
बसलेले होते. त्यानंी पिं र्डर्डणवताच तेथून पाण्याचे तुषार सवगि उडत असत. 
  



 

 अनुक्रमणिका 

पटरटशष्ट १·५ राजाच्या टिवासातील टिरटिराळ्या इमारतींची रचिा 
 
बािाच्या कादंबरीत [वासुदेवशरि अग्रवाल (१९५३), “हषगचणरत–एक सासं्कृणतक अध्ययन”, णबहार राष्ट्रभाषा पणरषद. 

सम्मेलनभवन, पटना-३.] (इ.स. ६०६-६४८) चंद्रापीडाच्या वणडलाचं्या राजवाड्ातील णनरणनराळ्या इमारतींची 
माणहती णदली आहे. या राजवाड्ात एकंदर आठ चौक होते. यापैकी पणहल्या चौकात न्यायालयासाठी 
अटधकरर्ण मंडप व राजकीय कारभारासाठी सटचवालय होते. राज्याच्या स्वतःच्या वापरासाठी असलेल्या 
घोड्ाच्या तबलेा व हत्तीकणरता अवस्र्ाि मंडप या पणहल्या चौकात होता. 

 
दुसऱया चौकात आस्र्ाि मंडप म्हिजे दरबार-आम होता. या दरबाराच्या दालनाची र्रशी 

गुळगुळीत व चमकदार असून णतच्यावर पूिग उमललेल्या कमळाच्या रु्लाचंी नक्षी रेिलेली होती. 
 
णतसऱया चौकापासून अतंःपूर सुरू होते तेथे भविोद्याि असून त्यात पशु-पक्षी पाळलेले होते. या 

उद्यानात तमाल वृक्षाचं्या रागंा तसेच रक्ताशोकाचं्या रागंा असलेले मागग होते. या चौकात आभ्यन्तरास्र्ाि 
मंडप असून तेथे स्नानासाठी धारागृह होते. तेथे भाडंागार ककवा कोशगृह असून तेथे मौल्यवान वस्त्र व अनेक 
कलापूिग वस्तू ठेवलेल्या होत्या. तेथे राजाचे राहण्याचे महाल होते ज्यानंा धवलगृह म्हितात. त्याच्या 
अंगिात नृत्याची सोय केलेली होती. तेथेच राजासाठी पुष्ट्कणरिीसह बाग होती. तेथील कमळाचं्या 
सुवासाने ती सुगणंधत होती. याच चौकात दानशाळादेिील होती. 

 
चौथ्या चौकात नाट्य मंडप असून तेथेच राजाला लढाईचा सराव करण्यासाठी मोकळी जागा 

सोडलेली होती. (शस्त्राभ्यास-भूमी) (येथेच कदाणचत राजाचे शस्त्रागारदेिील असाव)े राजाची िाजगी 
संपत्ती येथील कोशगृहात ठेवली जात असे. येथेच रत्िालय असून, णवणवध प्रकारच्या आसवाचंा संग्रह 
केलेला होता. तेथे आभूषर्ण गृह असून राजाचे सवग दागदाणगने ठेवावयाची सोय होती. तेथे ताबूंल भवि 
होते. तेथे लवगं, वलेची, कंकोल इत्यादी णवड्ासंाठी लागिाऱया पदाथांचा संग्रह केला जात असे. याच 
चौकात संगीत शाळादेिील होती. 

 
पाचव्या चौकात स्वयंपाकघर व भोजनगृह असून तेथेच स्िाि-धूप, गंटधक-भवि, ताबूंल 

भवि,आसवगृह व धारागृह याचंी योजना केलेली होती. 
 

सहाव्या चौकात कोशगृह, सोने साठणवण्याची जागा, दानालय इत्यादी होते. 
सातव्या व आठव्या चौकात राजा व रािी याचें महाल वगैरे असत. 

 
समरागंि सूिधार[समरागंि सूिधार (१९६६), सपंादक–वासुदेवशरि अग्रवाल, गायकवाड ओणरएनटल सीरीज क्र २५.] 

(इ.·स.१२ व े शतक) या वास्तूशास्त्राच्या गं्रथातं राजवाड्ातील णनरणनराळ्या इमारती कोठे असाव्यात 
त्याचंी माणहती णदली आहे (१५.·१–५०½). त्यात णदले आहे की, राजधानीची जागा ६४ पदामंध्ये णवभागनू 
त्यातील उत्तरेकडील णमिपदावर राजवाडा असावा. 

 
 
 
 



 

 अनुक्रमणिका 

राजवाड्ाची मापे : २४३ × २४३ धनु = ३७३ × ३७३ मी.–ज्येष् राजवाडा. 
  १६२ × १६२ धनु = २४९ × २४९ मी.– मध्यम राजवाडा 
  १०८ × १०८ धनु = १६६ × १६६ मी.– कणनष् राजवाडा. 
 

राजवाडा प्राकार व पणरिा यानंी वढेलेला असतो. 
 
आकृतीत १·८ णदलेल्या ३१, ३२, ३६, ३७, ३८, ४५ व ४६ या कोष्ातं राजणस्त्रयाचंी, बायका, मुली 

याचंी राहण्याची, उद्यानाची जागा असते. ही जागादेिील णतच्या चारी बाजूला प्राकार बाधूंन बणंदस्त 
करीत. 

 

 
आकृती १·५ :हषगचणरतातील विानुसार राजवाडा 
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आकृती १·६:धवलगृहाचा तळमजला 
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आकृती १·७:धवलगृहाचा वरचा मजला 



 

 अनुक्रमणिका 

 
आकृती १·८:समरागंि सूिधारानुसार राजवाड्ातील णनरणनराळ्या इमारतींची योजना 
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आकृती १·८ 

कोष् क्रमाकं इमारतीचे नाव 
१ बागेसह देवालय. 
२ राज ज्योणतषाचे घर. 
३ सेनापतीचे घर. 
४ अणतथी गृह. 
५ न्यायशाला. 
६ कोष्ागार. 
७ प्रािीव पक्षी संग्रहालय. 
८ पाकशाळा. 
९ राजाचे काके, मामे याचंी घरे. 

१० तलाव. 
११ प्राकारयुक्त द्वार. 
१२ वाद्यशाळा. 
१३ आणिताचें जेवि घर. 
१४ राजमातेचे घर. 
१५ राजाच्या हत्तीसाठी शाळा. 
१६ भाटाचंी घरे. 
१७ शस्त्रागार. 
१८ राजपुिाचंी राहण्याची व णशक्षिाची व्यवस्था. 
१९ मंत्रयाचंी घरे व राज कायगगृह. 
२० मोकळे मदैान, इंद्रध्वजाचे स्थान. 
२१ रथशाळा, हत्ती शाळा. 
२२ सोनार शाळा. 
२३ पुरोणहताचे घर, णवहीरसह, राजाचे अणभषेक गृह, अध्ययन गृह वगैरे. 
२४ गुप्त कोष्ागार. 
२५ गाईंचा गोठा. 
२६ नाट्यगृह. 
२७ व्यायामशाळा. 
२८ णचिगृह. 
२९ भाडंागार. 
३० राजटिवशे. 



 

 अनुक्रमणिका 

३१ राजस्त्रीचे पूजागहृ. 
३२ कुमारीभवन व णवहार शाळा 
३३ हत्तीशाळा 
३४ सुतारशाळा. 
३५ आयुधशाळा. 
३६ अंतःपुर. 
३७ अशोक वणनका. 
३८ अंतःपुर. 
३९ दवािाना. 
४० तादूंळ भरडण्याचे स्थान. 
४१ देवालय. 
४२ कोष्ागार. 
४३ पानगृह, णवणहरीसह. 
४४ पुष्ट्पवशे्म 
४५ स्नानधारा गृह, णवणहरीसह. 
४६ शौचगृह. 
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पटरटशष्ट १·६ महाडम्मग जातकांतील भुयाराचे वर्णथि 
 

बुद्धकाळी कायमस्वरूपी भयुारे कशी बाधंत याचे विगन महाडम्मग जातकातील महाभयुार काडंात 
णदले आहे. त्याचे दुगाबाई भागवत यानंी केलेल्या मराठी भाषातंरातील योग्य ते उतारे िाली णदले आहेत. 

 
गंगेच्या पलीकडच्या तीरावर त्याने एक गाव बसणवले, त्याचे नाव गग्गणल.त्या गग्गणल गावात 

त्याने आपले हत्ती, घोडे आणि रथ, गाई आणि बैल ठेवले. 
 
तो आता नगर बाधंिीच्या कामाला लागला. प्रत्येकाला त्याने त्याचे काम नेमून णदले. सवांना कामे 

नेमून णदल्यावर तो मोठ्या भयुाराचं्या तयारीला लागला व त्या भयुाराचे तोंड गंगेच्या काठी होते. साठ 
हजार योदे्ध ते भयुार ििीत होते. माती चामडीच्या णपशव्यातं भरून ते गंगेत नेऊन ओतीत.माती टाकली रे 
टाकली की हत्ती ती तुडवीत. 

 
...बोणधसत्त्वाचें सकंल्प नेहमीच णसद्धीस जातात. त्यामुळे त्या िंदकातले ककवा भयुारातील सारी 

मुळे, सारे दगडगोटे जणमनीच्या आत गेले. पािी णमसळीत त्या मातीची त्यानंी एक कभत उभारली आणि 
णतचा दुसऱया कामासाठीदेिील उपयोग केला. 

 
लहान भयुाराला एक द्वार होते ते नगरातच होते. सातश ेपुरष लाबंीचा तो लहान भयुारी मागग ते 

ििीत होते. णतथली माती चामड्ाच्या णपशव्यात भरून त्या नगरात टाकीत, त्या मातीत पािी कालवनू 
गारा करून त्यानी तट उभारला. दुसरीही कामे ते करीत होतेच. 

 
मोठ्या भयुाराचे प्रवशेद्वार नगरातच होते. ते १८ पुरष उंच होते. त्याला यिें बसणवली होती. 

त्यामुळे एक कळ दाबली की सारी दारे बंद पडत. 
 
दोन्ही बाजंूनी त्या भयुाराला ककवा बोगद्याला णवटाचंी कभत केली होती, आणि वरून चुना लावला 

होता. त्याचे छप्पर र्ळ्याचें केले होते आणि त्याच्यावर मातीचे कलपि केले होते. दोनही कभतींना प्रत्येकी 
एकश ेएक िोल्या होत्या त्यात दोन्ही बाजंूना एकश ेएक योद्ध्याचंी राहायची व्यवस्था केली होती... 

 
त्याचप्रमािे त्या भयुाराच्या आतल्या बाजूवर कुशल णचताऱयानंी सवग तऱहेची णचिे काढली होती. 

त्यात सक्काचे ऐश्वयग होते. महामेरूचा प्रदेश होता. समुद्र आणि महासागर होता. चारी महाद्वीपे होती. 
णहमालय होता. अनोतन सरोवर होते. मनोणशलातल होते. चंद्रसूयग होते. चार महाराज होते. सहा 
कामस्वगग होते आणि त्या स्वगाचे णवभाग होते. हे सवग काही त्या भयुारात णचणित केले होते. पृथ्वीवर रपेरी 
वाळू पसरून णतच्यावर देििे कमळ दािणवले होते. णठकणठकािी सुगंधी माळा लटकावनू त्या भयुाराला 
सुधमा नावाच्या देवसभेप्रमािे शृगंारले होते. 
 

त्याच्या तीनश े सुतारानंीदेिील तीनश े नावा बाधंल्या. त्याचं्यात इमारती लाकूड भरले आणि 
पंणडताला त्याप्रमािे कळणवले. 
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त्याने त्यानंा नगराच्या कामात घेतले आणि मी आज्ञा देईन त्यावळेी ते लाकूड आिा असे साणंगतले 
आणि ते लाकूड एका गुप्तस्थानी ठेववले. 

 
नगरात पाण्याचा िंदक, अठरा हात उंचीचा तट, गोपुरे, अट्टाणलका, राजवाडे वगैरे घरे, 

हत्तीशाळा, पुष्ट्कणरिी वगैरे सारे काही तयार केले. त्यानंतर काम सपंले. मोठा बोगदा, चालण्यासाठी 
लहाि भुयार आटर्ण िगर हे सारे चार मटहन्यातं पूर्णथ झाले. 
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पटरटशष्ट १·७ 
 

कुप्यगृहात घरे बाधंण्यासाठी उपयोगी असलेल्या पदाथांचा साठा करीत, त्याचंी यादी. 
 
साग, णतणनश, धन्वन, अजुगन, मधूक, णतलक, साल, कशशपा, अणरमेद, राजादन, णशरीष, िैर, 

सरल (देवदार), ताड, सजग, अश्वकिग, सोवल्क, कुश, आम्र, णप्रयक आणि धव हा भारी लाकडाचंा वगग 
(२·१७·४). 

 
उटज (मोठी भोके, नाजूक काटे असलेला व िडबडीत), णचणमय (भोके नसलेला, वरून 

गुळगुळीत), चाप (लहान भोके असलेला व र्ार िडबडीत), विेू (काटे नसलेला, धनुष्ट्य करण्यास 
उपयोगी), वशं (भोके आणि लाबं पेरे असलेला) साणतन (लाबं काटे असलेला).कंटक (गव्हासारिी र्ळे 
असलेला), भाल्लूक(लाबं पेरे अथवा मोठे घेर असलेला आणि इतर हा विेूचंा (बाबंूंचा) वगग (२·१७·५). 

 
मंुज, बल्बज, आदी दोर करण्याच्या कामी उपयोगी गवत (२·१७·८). 
 
ककशुक, कुसुंभ आणि कंुकुम याचंी रंग देण्यास उपयोगी रु्ले (२·१७·१०). 
 
हे पदाथग घर बाधंण्यासाठी कोठे व कसे वापरीत असतील याबाबत अणधक माणहती देण्याची गरज 

नाही. 
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२. सैटिकी वास्तू 
 
प्रस्ताविा : 
 

राष्ट्ररक्षिासाठी सैन्याची गरज असते व या सैन्यास उपयोगी पडतील अशा ज्या वास्तू त्या सैणनकी 
वास्तू. यात दुगग महत्त्वाचे; तसेच रथ, नावा इत्यादींसाठी ज्या सुतारशाळा वगरेै असतील त्यादेिील 
सैणनकी वास्तूच म्हिावयाच्या. कौणटल्याने त्याच्या अथगशास्त्रात अशा वास्तंूची माणहती णदली आहे 
त्याचं्याणवषयी णववचेन येथे केले आहे. 

 
शिूने हल्ला केला असता त्यापासून जनपदाचें, कोशाचे, धान्याचे व इतर बहुमूल्य वस्तंूचे संरक्षि 

करण्यासाठी दुगांची गरज असते. शिलूा आपल्या राज्यात णवना अटकाव प्रवशे करता येऊ नये म्हिनू 
राज्याच्या सरहद्दीवर मोक्याचं्या जागेत दुगग बाधंलेले असतात. दुगांचे महत्त्व ओळिून कौणटल्याने दुगांचे 
प्रकार, त्याचें तुलनात्मक सामथ्यग, ते कसे बाधंाव ेयाची पुष्ट्कळच िोलात जाऊन माणहती णदली आहे. 

 
त्या काळचे सैन्य चतुरंग दलाचे म्हिजे पदाणत, घोडदळ, हत्तीदळ व रथदळ असलेले असे. 

घोडदळ व हत्तीदळासंाठी घोडे व हत्ती याचें मोठ्या सखं्येने पालनपोषि कराव ेलागत असे. तसेच िुद्द 
राजाच्या उपयोगाच्या घोड्ाचंा व हत्तींचा प्रणतपाळ करावा लागत असल्याने घोड्ाचं्या पागा तसेच 
हत्तीशाळा याचंी चागंली माणहती कौणटल्याने णदली आहे. रथ तयार करण्यासाठी वगेळा कारिाना असून 
त्यावर अध्यक्षाच्या दजाचा अणधकारी नेमला जात असे. माि कौणटल्याच्या अथगशास्त्रात पदातींच्या 
राहण्यासाठी, कवायतीसाठी, प्रणशक्षि देण्यासाठी काय वास्तू उभारल्या जाव्यात याची माणहती णदलेली 
नाही. कदाणचत बराकीत राहिारे िरे दळ र्ार लहान असेल. वशंपरंपरेने व जातीने जे क्षणिय आहेत ते 
सैणनक म्हिून काम करीत असावते व त्याचं्या उदरणनवाहसाठी त्यानंा उत्पन्नाचा मागग उपलब्ध करून णदला 
जात असे व ते आपापल्या घरातच राहत असतील. त्यामुळे कौणटल्याने सैणनकाचं्या बराकी कशा असाव्यात, 
तेथे काय सुणवधा असाव्यात, त्याचंा कारभार कसा चालवावा याबद्दल काहीही माणहती णदलेली नाही. 
क्षणियानंा लढाईचे णवशषे असे णशक्षि, त्यानंा जे परंपरेने त्याचं्या वाडवणडलाकंडून णमळत असेल 
त्याच्याहून णनराळे असे णशक्षि, द्यावयाची गरज भासत नसावी. सैन्याणधकाऱयानंा लढाईच्या णनरणनराळ्या 
डावपेचाचंी, व्यूहाचंी, सैन्यदल व इतर दलाचं्या हालचालींवर णनयमन ठेवण्यासाठीचे जे णशक्षि द्यावयाचे 
त्यासाठी प्रणशक्षि वगग असतील असेवाटत नाही. हे णशक्षिदेिील परंपरेने त्याचं्या घरातूनच त्यानंा णमळत 
असाव.े त्यामुळे सैणनकाचं्या बराकीची माणहती कौणटल्याने णदलेली नाही. सैणनकानंा लागिाऱया शस्त्राचंी 
साठविूक करण्यासाठी अयुधागाराचंी माणहती माि कौणटल्याने णदली आहे. 

 
येथे णदलेल्या दुगांच्या माणहतीसबंंधात दुगातील नगररचनेबद्दलची माणहती येथे णदलेली नाही. ती 

नगररचनेवरील प्रकरिात णदली आहे. याच कारिाने स्कन्धावार म्हिजे सैणनकाचंी व राजाची हालती 
छाविी या सैणनकी वास्तूचे विगन येथे न देता नगररचनेवरील प्रकरिात णदले आहे. 
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दुगांटवषयी माटहती 
 

दुसऱया अणधकरिातील २१ व्या प्रकरिात ‘णकल्ल्याचंी बाधंिी’ या मथळ्यािाली दुगांतील 
संरक्षिणवषयक बाबींची जवळजवळ संपूिग माणहती आली आहे. अथगशास्त्राच्या पुस्तकात दुगांणवषयी इतकी 
माणहती णदलेली असावी यावरून त्याचें महत्त्व राष्ट्राच्या संरक्षिासाठी व त्या अनुषंगाने राष्ट्राच्या 
अथगकारिासाठीदेिील अनन्यसाधारि असाव ेअसे वाटते. 

 
कौणटल्याने दुगांचे स्थानपरत्व ेआठ प्रकार णदले आहेत. पुरािात व मध्ययुगीन णशल्पशास्त्राचे गं्रथातं 

नऊ प्रकारच्या दुगांची माणहती णमळते, त्यापैकी आठ दुगांचे प्रकार थोड्ा र्ार र्रकाने कौणटल्याने 
णदल्यापैकीच आहेत. दुगाचा नववा प्रकार म्हिजे मनुष्ट्यदुगग. सशस्त्र मािसाचं्या वढे्यात राजाला ठेवनू 
त्याचे रक्षि करण्याच्या प्रकाराला मनुष्ट्यदुगग म्हितात. महाभारतात, कसधू राजा जयद्रथ याचे अजुगनापासून 
संरक्षि करण्याकणरता दुयोधनाने अशाच मनुष्ट्यदुगाचा उपयोग केला होता, त्याचे विगन णमळते. यावरून 
दुगांचे हे प्रकार बरेच प्राचीन, कौणटल्याच्याही अगोदरपासून भारतात प्रचणलत असावते असे णदसते. 

 
दुगग बाधंण्याचा िचग कमी व्हावा म्हिून दुगग जेथे बाधंावयाचे तेथील णनसगाचा अभ्यास करून त्यास 

अनुकूल असा दुगाचा प्रकार णनमाि करावा असा एक सवगसाधारि सल्ला कौणटल्य देतो. “जनपदाच्या 
हद्दीवर चारी णदशानंा टिसगािे बिटवलेले,युद्धासाठी सज्ज असे दुगग स्थापन करावते. बेटावर असलेला 
ककवा पाण्याने वढेलेला भभूाग असे (दोन प्रकारचे) जलदुगथ;िडकानंी बनलेला ककवा गुहेच्या स्वरूपाचा 
असे (दोन प्रकारचे) पवगत दुगग; जल व झुडपे यानंी णवरणहत असलेला ककवा क्षारयुक्त जणमनींच्या 
स्वरूपाचा असे (दोन प्रकारचे) धन्वदुगग अथवा दलदल व पािी असलेला ककवा दाट झुडपानंी वणेष्टलेला 
असे (दोन प्रकारचे) वनदुगग स्थापन करावते” (२·३·१). या णनरणनराळ्या प्रकारच्या दुगांचा कोिाच्या 
रक्षिाथग उपयोग करावयाचा तेही कौणटल्य देतो. “नदीदुगग (जलदुगग) आणि पवगतदुगग ही जनपदाच्या 
रक्षिाथग असलेली णठकािे आणि धन्वदुगग व वनदुगग ही अरण्यवासींनी राहावयाची णठकािे ककवा 
संकटसमयी आियाथग येण्याची णठकािे” (२·३·२). 

 
कौणटल्य दुगांच्या प्रकाराचंी माणहती देऊन न थाबंता त्याचं्यामध्ये तुलना करून कोिता दुगग इतर 

दुगांच्या मानाने ियेस्कर याचीही माणहती देतो. कोित्या प्रकारचा दुगग कजकण्यास सुलभ व त्या 
दृणष्टकोनातून कोित्या राज्यावर हल्ला करून ते बळकाव ेया णवषयाचा ऊहापोह करताना त्याने ही माणहती 
णदली आहे. डोंगरी णकल्ला हा कजकण्यास सवांत अवघड या उलट भईुकोट णकल्ला कजकण्यास तुलनेने 
सवांत सोपा असे कौणटल्याने मत णदले आहे. दुगाचा भक्कम आधार असलेल्या राज्यामंध्ये एकाला भईुकोट 
णकल्ल्याचा (स्थलदुगाचा) व दुसऱयाला पािकोट णकल्ल्याचा (नदीदुगाचा) आधार असल्यास, त्यापंैकी 
भईुकोट णकल्ला असलेल्यापासून भमूीचा लाभ होिे िेयस्कर. कारि भईुकोट णकल्ल्याला वढेा घालिे, 
उद् ध्वस्त करिे व हल्ला चढणविे सोपे असते आणि शिूला त्यातून णनसटून जाता येत नाही.परंतु पािलोट 
णकल्ला सर करण्यास दुप्पट िम पडतात आणि पािी पार करून मग हल्ला करावा लागतो. (७·१०·२८-३०). 

 
नदीदुगग असलेला व पवगतदुगग असलेला त्यापैकी नदीदुगग असलेल्यापासून भूमीचा लाभ ियेस्कर 

(अशा राज्याला कजकून घेिे तुलनेने सोपे). कारि, नदीदुगग हत्ती, लाकडी ओंडक्याचंा पूल, बंधारे आणि 
नावा याचं्या साहाय्याने सर करता येतो, पाण्याची िोली सवगि सारिीच नसते आणि पाण्याला दुसरीकडे 
वाट करून देता येते. परंतु पवगतावरील णकल्ला रक्षि करण्यास सोपा, वढेा देण्यास कठीि आणि चढण्यास 
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कष्टप्रद असतो. त्याच्या एका भागाला किडार पडले तरी सवग णकल्ला उद् ध्वस्त होत नाही, आणि जोराने 
मारा करिाऱयावंर वरून दगड व झाडे याचंा वषाव करता येतो (७·१०·३१-३३). या बाबतीतील हा णनिगय 
पुढे कौणटल्याने स्पष्ट शब्दात णदला आहे. “त्यातही भईुकोट, पािकोट व पवगतावरील णकल्ल्यापंैकी नंतर 
नंतरचा अणधक चागंला” (७·१२·२). 

 
कौणटल्य णकल्ल्याचे आििी जास्त विगन करतो “दुगग जनपदाच्या मध्यभागी राज्यातील उत्पन्न 

जमा करण्याचे णठकाि म्हिनू” वसवावा. या शहराला स्थानीय म्हितात. हे स्थानीय िुष्ट्कीचे मागग व जल 
मागग यानंी इतर प्रदेशाशंी जोडलेले असाव.े हे प्राकार व पणरिा यानंी संरणक्षत असे शहर असते माि 
िंदकात (पणरिेत) पािी सतत व तुडंुब भरलेले असण्यासाठी ते शहर वास्तूशास्त्रणवशारदानंी पसंत 
केलेल्या जागी, नद्याचं्या सगंमावर अथवा कधीही कोरडे न पडिाऱया जलाशयाच्या, नैसर्जगक सरोवराच्या 
अथवा कृणिम तलावाच्या काठी वसवावयास हव.े आकाराने ते वतुगळाकार, लंबचौरस अथवा चौरस 
आकाराचे, ककवा शहर वसवावयाच्या जागेच्या अनुरोधाने आकार असलेले असाव.े तेथे नदीचे पािी 
प्रदणक्षिामागाने (डावीकडून उजवीकडे) वाहिारे असाव े(२·३·३). 

 
त्या शहराभोवती एक एक दंड (दोनदोन मीटर) अंतरावर तीन िंदक १४, १२ आणि दहा दंड 

(२८, २४ व २० मीटर) रंदीचे ििावते. त्याचंी िोली रंदीच्या पाऊिपट अथवा अधी असावी. (२१, १८ व 
१५ मीटर) त्याचें तळ रंदीच्या एक तृतीयाशंाइतके रंद ककवा वरील रंदीइतकेच असावते. ते दगडानंी 
बाधंलेले असावते ककवा त्याचं्या बाजू दगड अथवा णवटा यानंी बाधंलेल्या असाव्यात, त्यानंा णजवतं पाण्याचे 
झरे लागलेले असावते ककवा दुसरीकडून पािी सोडून ते भरलेले असावते. अणधक पािी वाहून जाण्यासाठी 
त्यात मागग असावते आणि त्यात कमळे व मगरी असाव्यात (२·३·४). 

 
शहराच्या भोवती असलेल्या व पाण्यानंी भरलेल्या तीन िंदकाचें हे विगन आहे. पुरािात 

शहराभोवती केवळ तीन िंदकच नसून पनु्हा प्रत्येक िंदकापाशी तट असे एकंदर तीन प्राकार असत असे 
विगन येते. याहूनही अणधक सुरणक्षत शहर करावयाचे असेल तर प्राकार व िंदक याचंी संख्या प्रत्येकी 
सातपयंतदेिील वाढणवतात. मध्ययुगीनकाली असे सात तट व सात िंदक असलेले भईुकोट णकल्ल े
बाधंल्याची उदाहरिे आहेत. बंगालमध्ये रंगपूर णजल्यात गाइबन्धा तालुक्यात कान्तादौर नावाचा गाव आहे 
[Annual Report, Archeological Survey of India, 1924-25, पान ८८.]. त्याच्याजवळ दणरयाँ नावाचा भईुकोट णकल्ला आहे. 
हा णकल्ला इ.स. आठव ेते बाराव ेशतक या कालावधीत बाधंला गेला असावा. या णकल्ल्याला सात तट व 
सात िंदक आहेत. आजदेिील त्यातील पाच तट व पाच िंदक दृश्य स्वरूपात आहेत. यातील िंदकात 
इतके पािी आहे की दुष्ट्काळातदेिील ते पािी कमी होत नाही. 

 
कौणटल्याने िंदकाच्या तळाची रंदी िंदकाच्या वरच्या रंदीइतकी म्हिजे िंदकाच्या बाजू 

लंबरूप असाव्यात असे म्हटले आहे. दुसरा पयाय णदला आहे तो म्हिजे िंदकाच्या तळाची रंदी 
िंदकाच्या जणमनीपासच्या रंदीच्या एक तृतीयाशं असावी असे म्हटले आहे; हे दुगाच्या संरक्षिाच्या दृष्टीने 
येवढे योग्य वाटत नाही. तळाची रंदी वरच्या रंदीच्या एक तृतीयाशं व िोली पाऊिपट याचा अथग असा 
होतो की िंदकाच्या बाजूचा उतार हा जवळजवळ साठ अंश आहे; व अशा उतारावरून कोिीही सहज 
चालू अथवा धाव ूशकेल. अथात िंदक जर जणमनीपयंत पाण्याने भरला असेल तर हा उतार सोपा असला 
तरी णबघडत नाही. 
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कदाणचत िंदकाची बाजू जणमनीला लंबरूप असिे उत्तम, पि तशी ती ठेवता येत नसेल तर ९० ते 
६० अंशापयंत या बाजूचा उतार मातीच्या कंृतन सामथानुसार ठेवावा असे कौणटल्याला म्हिावयाचे असावे; 
ककवा जणमनीपासून पाण्याच्या पातळीपयंत िंदकाची बाजू जणमनीला लंबरूप असावी व पाण्याच्या 
पातळीिाली णतला उतार णदला जात असावा. माती जोपयंत कोरडी आहे; तसेच ती िड्ड्ड्ाच्या वरच्या 
बाजूला असेल तर िड्ड्ड्ाच्या बाजू जणमनीला लंबरूप राहू शकतील. पि जर माती पाण्याने संपृक्त 
झाली असेल व पाण्याच्यापातळीिाली असेल तर मातीच्या बाजू सरळसोट उभ्या राहू शकत नाहीत आणि 
म्हिूनच कौणटल्याने िंदकाच्या बाजंूना उतार असावा असे साणंगतले असाव.े याचसाठी िंदकाच्या बाजू 
दगडानंी अथवा णवटानंी बाधूंन काढाव्यात ही स्थापत्य शास्त्रदृष्ट्ट्या आवश्यक असलेली सूचना णदली आहे. 
िंदक सपूंिगपिे ककवा जेथपयंत मातीत आहे णततक्या िोलीपयंत तो दगड ककवा णवटानंी बाधूंन 
काढावयास हवा. जेथून दगड लागतो त्याच्या िाली िंदकाच्या बाजू बांधावयाचे काही कारि नाही व 
त्यािाली बाजू सरळसोट उभ्या ििावयास हव्यात. २८ ते २० मीटर ज्या िंदकाची िोली आहे आणि 
ज्याच्या बाजू मातीच्या आहेत असे िंदक असिे उत्तर कहदुस्थानात त्यातल्या त्यात गंगेच्या िोऱयात शक्य 
आहे आता इतक्या िोलीच्या बाजू मातीच्या (वाळूच्या) असतील व िंदक सतत पाण्याने भरलेला राहिार 
असल्याने या बाजू कालातंराने ढासळून जाऊ नयेत तर िूप काळपयंत, काही दशके ककवा शतके इतकी 
वष ेणटकून राहण्यासाठी या बाजू दगडानंी ककवा णवटानंी बाधूंन काढिे आवश्यक आहे. त्यात पुन्हा त्यानंा 
िालच्या बाजूस झरे लागलेले असतील तर झऱयाचंी स्थाने सोडून दगडणवटानंी व चुन्याने बाधंिे 
आवश्यकच आहे. नाहीतर ही झऱयाची जागा त्याच्या वरती असलेल्या मातीचा उतार ढासळणवण्यास 
कारिीभतू होिार. या उलट िंदकाचा तळ न बाधंला तरी चालतो पि तो दगड व णवटानंी बाधंल्यास 
िंदकाच्या मजबतुीत वाढ होण्यास मदत होते हेही णततकेच िरे. िंदकाचा तळ दगडानंी अथवा णवटानंी 
बाधंताना तेथे जागोजाग णछदे्र ठेवावयास हवीत. कारि जर िंदकाचा तळ भगूभांतगगत पाण्याच्या 
पातळीच्या िाली असेल तर पाण्याचा उद्धरि दाब िंदकाच्या तळावर जोपयंत पाण्याने भरला जात नाही 
तोपयंत चालूच राहील व िंदकाचा तळ बाधंिे अशक्य होईल. याचीही प्रचीती त्या काळच्या स्थापत्य 
शास्त्रज्ञाला असिार जरी त्याचा उल्लिे कौणटल्याने केलेला नाही. 

 
पावसाळ्यात अथवा ज्या नदीनाल्याचे पािी वळवनू िंदकात आिले असेल त्याला पूर आल्यावर 

ते पुराचे पािी िंदकातून णवणशष्ट पातळीच्या वर गेल्यास पुन्हा नदी व नाल्याला िालच्या उताऱयाच्या 
बाजूला जाईल अशी व्यवस्था, साडंवा वगैरे बाधूंन, करावयास हवी. नाहीतर िंदक ओसंडून वाहील व 
आजूबाजूची शतेे, वन, उद्याने, बागा याचंा णवध्वसं करील. तेव्हा कौणटल्याने णदलेली ही सूचना वाजवी आहे 
यात शकंा नाही. 

 
कौणटल्यकाळी याणंिक बोटी ककवा यिंाच्या शक्तीचा उपयोग करावयाचे शोध लागलेले नव्हते. 

तेव्हा िंदक ओलाडूंन जाण्यासाठी वल्ही असलेल्या नावाचंा उपयोग करावा लागत असेल. दुसरा उपाय 
िंदक पोहून पार करिे. नावा वल्हणवण्यास सोपे जाऊ नये तसेच पोहून िंदक पार करता येऊ नये या 
हेतूने कमळाचं्या वलेी या िंदकात लावाव्या असे कौणटल्य म्हितो. कमळाचं्या जाळीत सापडून उत्तम 
पट्टीची पोहिारी मािसे बुडून मेल्याचे आपि ऐकतो तेव्हा शिूने िंदक पोहून ककवा नावाच्या साहाय्याने 
पार करू नये म्हिनू हा एक उत्तम नैसर्जगक उपाय आहे. या पाण्यात मगरी ठेवावयाचा हेतूही हाच आहे. 

कौणटल्य पुढे माणहती देतो की सवांत आतल्या बाजूच्या िंदकापासून चार दंड (आठ मीटर) 
अंतरावर सहा दंड (१२ मीटर) उंच व त्याच्या दुप्पट रंद (२४ मीटर) असा मातीचा पक्का तट (वप्र) 
िंदकासाठी ििलेल्या मातीने बाधूंन घ्यावा; तो वर णनमुळता होत जािार आणि वर मंचासारिा सपाट 
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पृष्भाग असलेला अथवा घड्ासारिा मध्ये रु्गीर असावा, हत्ती व बैल यानंी तुडवनू तो घट्ट केलेला 
असावा; बाहेरच्या बाजूवर काटेरी झुडपे, णवषारी वलेी लावलेली असावीत. बाकी उरलेल्या मातीची 
शहराच्या सिल भागातं अथवा राजप्रासाद उभारावयाच्या जागी भर घालावी. (२·३·५, ६). 

 
तीन िंदक ििताना ििलेली माती कोठे टाकावयाची हा प्रश्नच आहे. तो या मातीचा ‘वप्र’ 

बाधूंन सोडणवला आहे. तसेच या पद्धतीमध्ये माती मुद्दामहून िोदण्याचे काम वाचणवले गेले आहे व माती 
वाहून नेण्याचे अंतरही, माती दुसरीकडून आिनू वापरण्यापेक्षा, बरेच कमी आहे. ‘वप्र’ बाधंावयाच्या िचात 
या पद्धतीमुळे दुहेरी बचत होते. माती टोपल्या टोपल्यानंी मजुरानंी डोक्यावर वाहून आििे, बैल, गाढव 
याचं्याकरवी वाहून नेिे, तसेच बैलगाडीचाही याकामी वापर करिे या माती वाहून नेण्याच्या णनरणनराळ्या 
पद्धती आहेत. त्यात िंदकापासून तटापयंतचे अंतर कमी असल्याने व िोल िंदकातून माती पुन्हा वर 
तटावर नेऊन टाकण्यासाठी बैलगाडीचा र्ारसा उपयोग नाही. तेव्हा माती, मािसे, बैल, गाढव इत्यादी 
प्राण्याकंरवी वाहून नेिे सुकर होते. या पद्धतीचा र्ायदा असा की माती नेण्या-आिण्यासाठी या प्राण्यानंा 
व मािसानंा ज्या रे्ऱया कराव्या लागतात त्यामुळे त्याचं्या पावलािाली माती चागंल्या प्रकारे अनेक वळेा 
तुडणवली जाऊन घट्ट होते. मातीचे दृढीकरि अशा रीतीने आपोआप होते. तरीही माती दृढीकृत करण्याच्या 
दृष्टीने व त्यात काही दोष राहू नयेत म्हिनू ही माती तुडणवण्याचे काम असलेले हत्ती व बैल याचंा उपयोग 
करावा असे कौणटल्य सागंतो. 

 
िंदकात पािी भरले जािार आहे तेव्हा भगूभातील पाण्याची पातळी वर आिली जािार आहे, 

तेव्हा णकल्ल्याच्या आत जर काही सिल भाग असेल तर तेथे पाण्याची ओल येऊ नये म्हिून तो भाग 
मातीची भर घालून तेथील जणमनीची पातळीवर आिावयास हवी. राजवाड्ाचा पाया मजबतू हवा 
असल्यास, राजवाडादेिील शक्य तो उंच भागावर असावा म्हिजे पाण्याची पातळी वाढली तरी 
राजवाड्ाच्या पायाच्या पातळीपेक्षा ती बरीच िाली असेल, असा उंचवट्याचा भाग राजवाड्ासाठी 
णमळत नसेल तर िंदकाच्या मातीची भर घालून व ती चागंल्या प्रकारे दृढीभतू करून त्यावर राजवाडा 
बाधंावा ही णशल्पशास्त्रदृष्ट्ट्या उत्तम सूचना आहे. कौणटल्याने दुगग बाधंावयाबाबत णदलेली माणहती व सूचना 
इतक्या यथायोग्य व व्यावहाणरक आहेत की याबद्दलचा अनुभव त्याला प्रत्यक्षपिे णमळाला असावा असे 
वाटते. याणशवाय व सूचनेवरून असेही म्हिता येते की इ.पू. अवघ्या शतकाइतक्या प्राचीन काळीही 
भगूभांतगगतपाण्याची वागिकू व णतचे होिारे पणरिाम याचंी जाि स्थपतींना होती व त्यावर मात 
करावयाच्या पद्धतीही त्यानंा अवगत होत्या असे णदसते. 

 
मातीच्या वप्राचा वरचा पृष्भाग सपाट असावा ही सूचना समजते कारि त्याच्यावर दगडाचंा ककवा 

णवटाचंा प्राकार बाधंावयाचा आहे. परंतु हा पृष्भाग घड्ासारिा मध्ये रु्गीर व बाजंूना उतरता असावा असे 
म्हटले आहे त्याचे कारि काय असाव ेकी ‘कुम्भकुणक्षक’ याचा अथग हा मातीचा वप्र जाडीने िाली कमी, 
वरती कमी व मध्ये माि जास्त जाडीचा असावा म्हिजे त्याचा छेद कुम्भासारिा णदसेल असे तर 
कौणटल्याला म्हिावयाचे नसेल. पि मध्यभागील मातीच्या थराची रंदी त्याच्या िाली असलेल्या मातीच्या 
थराचं्या रंदीहून जास्त ठेविे शक्य नाही तेव्हा कदाणचत िालील थर जास्त रंदीचा व जसजशी वप्राची 
उंची वाढत जाईल तसतशी त्याची रंदी कमी होत जाते. हे रंदी कमी व्हावयाचे प्रमाि कसे असाव ेतर 
मातीच्या घड्ाच्या मध्यभागातील रु्गीर भागापासून त्याच्या तोंडाकडे जसे जाऊ तसतशी जशी रंदी कमी 
होत जाते त्याप्रमािे वप्राची रंदी कमी करावी असे कदाणचत येथे कौणटल्याला म्हिावयाचे असाव.े 
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णकल्ल्याच्या तटाबद्दल कौणटल्य पुढे माणहती देतो की तटाच्या (वप्राच्या) वर रंदीच्या दुप्पट उंची 
असलेली बारा हातापंासून २४ हातापंयंत (सहा ते बारा मीटरपयंत) कोित्याही णवषम अथवा सम संख्या 
असलेल्या हाताइंतक्या उंचीची णवटाचंी कभत (प्राकार) बाधूंन घ्यावी. णतच्यावर रथाचंी हालचाल 
होण्यासारिी असावी, ती मुळाशी तालवृक्षासारिी असावी आणि णतच्या वरच्या टोकाला मृदंग व माकडाची 
डोकी याचें आकार णठकणठकािी बनलेले असावते; ककवा (णवटाचं्या ऐवजी) मोठमोठ्या दगडानंी रचलेली 
दगडी कभत बाधूंन घ्यावी, पि लाकडाची कभत कधीही करू नये कारि, त्यात अग्नी दडून राणहलेला 
असतो. (२·३·७-९). 

 
वरील विगनावंरून प्राकाराची वप्रासकट उंची १४ ते २४ मीटरपयंत असते असे समजते. वप्राची 

पायापाशी रंदी १६ ते २४ मीटर असते. वप्राची वरच्या बाजूची रंदी ९ ते १८ मीटर बहुधा असावी, कारि 
वप्राच्या वर दगडानंी ककवा णवटानंी बाधंलेल्या प्राकाराची उंची ६ ते १२ मीटर आहे. प्राकाराच्या वरच्या 
भागाची रंदी रथ सहजपिे णर्रू शकेल इतकी असाव ेअसे म्हटले आहे. रथपथाची रंदी कौणटल्याने पाच 
हात (२½ मीटर) णदली आहे. त्या काळच्या रथाची रंदी १½ मीटर धरल्यास रथपथाची कौणटल्याने 
णदलेली रंदी एकेरी वाहतुकीसाठी असावी असे ध्यानात येते. याणशवाय प्राकारावरील रथपथाच्या बाहेरील 
बाजूस कणपशीषग (माकडाची डोकी) च्या आकाराचे दगड रचलेली अशी अरंद कभत बाधंावी लागते 
(आकृती २·१) तेव्हा प्राकाराची वरच्या बाजूची रंदी कमीतकमी पाच मीटर असिार. 

 
कौणटलीय अथगशास्त्रा प्रमािे णकल्ल्याची संरक्षि व्यवस्था अधोच्छंद काटच्छेद “णवषम व समसंख्या 

असलेल्या हाताइंतक्या उंचीची कभत” याचा अथग कभतीची कमीतकमी उंची बारा हात व दोन दोन हातानंी 
वाढ करून ती २४ हातापंयंत न्यावयाची, म्हिजे कभतीची उंची १२, १४, १६, १८, २०, २२ ककवा २४ हात, 
या सात प्रकारापंैकी कोितीही एक, ठेवावयाची. ही झाली समसंख्या असलेल्या उंचीची कभत. कभतीची 
कमीतकमी उंची ११ हात व दोन दोन हातानंी तीत वाढ करून ती २३ हातापंयंत न्यावयाची, म्हिजे 
कभतीची उंची ११, १३, १५, १७, १९, २१, ककवा २३ हात ठेवावयाची; ही झाली णवषम संख्या असलेल्या 
उंचीची कभत. हा णशल्पशास्त्रातंील वाक्यप्रयोग आहे तेव्हा त्या दृणष्टकोनातून तो समजून घ्यावयास हवा. 
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आकृती २·१ :णकल्ल्याभोवती कभत व तीन िंदक 
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कभत मुळाशी तालवृक्षासारिी असावी म्हिजे कशी असावी.तालवृक्षाचे िोड िाली जाड व 
जसजसे वरती जाऊ तसतशी त्याची जाडी समप्रमािात कमी कमी होत जाते त्याप्रमािे कभतीची जाडी 
िाली जास्त व वरती समप्रमािात कमी होत जावयास हवी असे कौणटल्याला म्हिावयाचे आहे का? 

 
प्राकाराच्या कभतीला वरच्या व बाहेरच्या बाजूला कठडा म्हिून मृदंग अथवा माकडाच्या 

डोक्यासारिा आकार असलेले मोठमोठे दगड ठेवावते. ही पद्धत अगदी पेशवाई काळापयंत वापरत 
असलेली आपि बघतो. शजेारी (१) कणपशीषग व (२) मृदंगाचें आकार दािणवलेले आहेत ते एकमेकानंा 
जोडलेले असे बसवनू हा कठडा तयार करतात (आकृती २·२). 
 

 
आकृती २·२ : 

 
उत्तर कहदुस्थानात दगडाचंी दुर्जमळता आहे पि मातीचे णमिि जात्याच असे की णतच्या भाजलेल्या 

णवटा केल्यात तर त्या जवळजवळ दगडाइतक्या भक्कम असतात. तेव्हा उत्तर कहदुस्थानातील दुगांच्या 
प्राकारासंाठी णवटाचंा उपयोग करीत असतील यात नवल नाही ककबहुना कौणटल्यकाळाच्याही आधी णवटांचे 
आकार बाधंत असत (शमा, १९६०) [शमा, जी. आर.(१९६०). “The Excavations at Kausambli, 1957-59”. University of 

Allahabad, Dept. of Ancient History, Culture and Archaeology.].माि जेथे दगडाचंी णवपलुता आहे तेथे प्राकार 
दगडानंी बाधंिे केव्हाही पसतं करीत असतील. लाकूड माि णकतीही णवपलु प्रमािात णमळत असले तरी 
त्याचा उपयोग तटबंदी बाधंण्यास कधीही करू नये ही सूचना देण्याचे कौणटल्य णवसरलेला नाही व त्याचे 
कारिही त्याने णदले आहे. [या सूचनेवरून चंद्रगुप्त मौयाच्या राजवाड्ाच्या बाहेर लाकडाची तटबंदी होती असे जे पुरातत्त्ववेत्त े
म्हितात ते णकतपत बरोबर असाव?े या बाबतीत अणधक शोध घेिे जररीचे आहे.] 

 
वप्राच्या रंदीइतकीच लाबंी-रंदी असलेले बुरूज (अट्टालक) तीस दंड (६० मीटर) अंतरावर 

बाधंाव.े बुरजाच्या उंचीइतकेच िाली जाण्यासाठी णजन्याचंी सोय असावी. दोन बुरजाचं्या मधोमध दीडपट 
लाबंी असलेली व वर गच्ची असलेल्या िोलीसह अशी दुमजली देवडी (प्रतोली) बाधूंन घ्यावी. प्रत्येक 
अट्टालक व प्रतोली याचं्या मधोमध घालता-काढता येण्यासारिे (झडप असलेले) व णछदे्र असलेल्या 
लाकडी र्ळ्यानंी पके्क केलेले असे इदं्रकोशनावाचे तीन धनुधाऱयासंाठी लढण्याचे णठकाि तयार करून 
द्याव.े तटावर दोन हात रंदीचा व तटाच्या कडेपासून आतल्या बाजूस आठ हात अंतरावर ‘देवपर्’असावा. 
एक ककवा दोन दंड रंदीच्या चया (वरिाली जाण्याचे मागग) कराव्यात आणि शिू हल्ला करू शकिार नाही 
अशा णठकािी प्रधावटिका (तटाच्या बाहेरच्या बाजूस सैणनकासंाठी सुरणक्षत मागग) आणि टिष्ष्ट्करद्वार 
(आतून प्रधावणनकेत येण्यासाठी चोर दरवाजा) ही तयार करून घ्यावीत (२·३·१०-१४). 

 
आतापयंत प्राकार व पणरिा याचंी माणहती णदली आहे. आता णकल्ल्याचा जो सवांत नाजूक भाग 

म्हिजे त्याचा दरवाजा त्याची माणहती कौणटल्य देतो. कभतीच्या दोनही बाजूस दीड दंड (तीन मीटर) 
णवस्ताराची, मेंढ्याच्या डोळ्याच्या आकाराची रचना करून द्वाराची योजना करावी; तेथील प्रतोलीच्या 
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छतासाठी सहा तुळया वापरलेल्या असाव्यात, द्वारासाठी जागा पाच दंडापंासून (१० मीटर) पुढे एक एक 
दंडाने (दोन मीटरनी) वाढवीत आठ दंडापंयंत (१६ मीटर) णवस्ताराची चौरस अथवा लाबंीच्या एक षष्ाशं 
भाग ककवा एक अष्टमाशं भाग अणधक असलेली (आयताकार) असावी. १५ हातापंासून (७½ मीटर) पुढे 
एक एक हाताने वाढवीत १८ हात (९ मीटर) इतकी मजल्याची उंची असावी. िाबंाचा घेर (रंदी?व्यास?) 
त्याच्या उंचीच्या एकषष्ाशं असावा, जणमनीत पुरलेल्या भागाचा घेर त्याच्या दुप्पट (उंचीच्या एक 
तृतीयाशं) असावा, आणि िाबंाच्या वरील टोकाचा घेर लाबंीच्या एकचतुथांश असावा (२·३·१७-१८). 

 
जेथे दरवाजा करावयाचा तेथे त्या दरवाजाच्या बाजंूना भक्कम बरुूज असावते. त्याचंा आकार 

मेंढ्याच्या डोक्याच्या आकारासारिा असावा; म्हिजे हे बुरज समोरच्या बाजूला वतुगळाकार नसून 
मेंढ्याच्या कपाळाप्रमािे सपाट असतात त्याचं्या दोन्ही बाजू माि वतुगळाकार असाव्यात. हे बरुूज तीन 
मीटर व्यासाचे असावते. या बुरजामंधील दरवाजासाठी अंतर पाच दंडापंासून (म्हिजे कमीतकमी दहा 
मीटर असून) आठ दंडापयंत (जास्तीत जास्त १६ मीटर) ठेवता येते. या दरवाजाची ही लाबंी झाल्यास 
त्याची रंदी (लाबंीला लंबरूप माप) त्याच्या लाबंीइतकीच ककवा लाबंीच्या १/६ ककवा १/८ ने जास्त अशी 
आयताकार असावी. 
 

या दरवाजाची उंची ७½ मीटरपासून नऊ मीटरपयंत असावी. दरवाजा ज्या िाबंाभोवती णर्रून 
बंद ककवा उघडला जातो त्या िाबंाची रंदी त्याच्या उंचीच्या १/६ असावी. जणमनीत पुरलेला भाग 
ज्याच्यावर दरवाजाचे वजन येते तेथे त्या िाबंाची रंदी उंचीच्या १/३ असावी. दरवाजाच्या िाबंाची वरच्या 
बाजूची रंदी जास्त साणंगतली आहे कारि त्यावर दरवाजाच्या वजनामुळे येिारे िाबंाच्या वरच्या भागाला 
तोलून धरावयाचे असते. कौणटल्याने दरवाजाच्या िाबंाचंी मापे देताना ती तशीच का याचे कारि णदलेले 
नाही (व तशी अथगशास्त्राच्या पुस्तकापासून अपेक्षा धरिेही योग्य नव्हे) तरीही ती मापे णशल्पशास्त्राप्रमािे 
आहेत हे माि सागंता येते; कोित्याही प्रासादाच्या अधोच्छंद हा चौरस असावा, आयताकार असू नये असे 
मध्ययुगीन णशल्पशास्त्रकार म्हितात; माि जर आयताकार प्रासाद बाधंावयाचा असेल तर त्या आयताची 
लाबंी रंदीपेक्षा १/६ ककवा १/८ पेक्षा जास्त असू नये असा णनयमही देतात. या णनयमाचे पालन 
कौणटल्यकाळाइतक्या पुरािकाळीदेिील केले जात होते, ककबहुना हा णनयम इतका जुना आहे असेदेिील 
यावरून म्हिता येते. 
 

दरवाजाच्या आत प्रतोली (देवडी) असते. णतच्या तळ मजल्याच्या एक पंचमाशं भागात एक 
दालन, एक वापी आणि एक सीमागृह असावते. एकदशाशं भागात समोरासमोर दोन ओटे आणि मधल्या 
जागेत दोन दरवाजे आणि िोली. मजल्याच्या उंचीच्या अध्या भागात िाबं उभारलेले असावते. वरचा 
मजला वास्तूच्या प्रमािाच्या अध्याइतका ककवा एक तृतीयाशं भागाइतका असून त्याच्या कभती णवटानंी 
बाधंलेल्या असाव्यात; त्याच्यावर जाण्यासाठी डाव्या बाजूला प्रदणक्षि वळिारा णजना आणि दुसऱया बाजूला 
कभतीत गुप्त असलेला णजना अशी व्यवस्था असावी. तोरिाचे णशिर दोन हात उंचीचे असाव.े दरवाजाच्या 
दोन कवाडानंा उघड-झाप करण्यासाठी जागेचा तीन पंचमाशं भाग असावा. दरवाजाला दोन अडसर 
असावते. इंद्रकील (बंद केलेल्या दरवाजात आत जणमनीत अडकवावयाचा णिळा) एक हात उंचीचा 
असावा. (एका कवाडात आत-बाहेर जाण्यासाठी) पाच हात उंचीचे लहान दार ठेवाव.े दाराला चार 
लोिंडी अडसर असावते. दरवाजाइतकाच रंद िंदकावर काढून घेता येण्यासारिा पूल असावा ककवा 
तेव्हढ्या भागात जर पािी नसेल तर मातीचाच येण्या-जाण्याचा मागग करावा (२·३·१९-३०). 
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आकृती क्रमाकं २·३ मध्ये कोल्हापूरजवळील पन्हाळा गडाच्या तीन गेट या प्रवशेद्वाराचा अधोच्छंद 
णदला आहे. या आकृतीने वर णदलेल्या विगनाचा पुष्ट्कळसा बोध होऊ शकतो. 
 

 
आकृती २·३ : पन्हाळगडाचा ‘तीन गेट’ प्रवशेदरवाजा, अधोच्छंद 

 
सूि २९ “णनवशेाधग हल्स्तनिम्” असे णदले आहे. त्याचा अथग लागत नाही. कंगले ककवा गिपती शास्त्री यानंी 
णदलेला अथग बरोबर वाटत नाही. 
 

प्राकाराच्या रंदीइतकीच दरवाजाची जागा ठेवनू दरवाजाच्या वरील एक तृतीयाशं भाग नक्राच्या 
मुिाच्या आकाराचा करावा, याला गोपुर प्रकारचा दरवाजा म्हितात. असा दरवाजा कोठे पाहण्यात आला 
नाही की त्याची कल्पनाही एव्हढ्याशा विगनाने करता येत नाही. प्राकाराच्या मध्ये जर वापी असेल तर त्या 
दरवाजाला ‘पुष्ट्कटरर्णी द्वार’असे म्हितात. चतुःशालेप्रमािे रचना असलेल्या व अंगि (अणिक?) 
असलेल्या दरवाजाला ‘कुमारीपुर’दरवाजा म्हितात. दोन मजली व गच्चीच्या वर कोितीही शोभा 
नसलेल्या भुडं्ा दरवाजाला ‘मुण्डकद्वार’म्हितात. ककवा जमीन व द्रव्य याचं्या उपलब्धतेनुसार दरवाजा 
करावा (२·३·३१, ३२). 
 

सोबत औरंगाबाद जवळ असलेल्या दौलताबाद णकल्ल्याच्या प्रवशेद्वाराची आकृती णदली आहे. या 
आकृतीने जरा णनराळ्या प्रकारच्या व अणधक जणटल प्रवशेमागग असलेल्या णकल्ल्याच्या दरवाजाचा पणरचय 
होईल. दौलताबादचा णकल्ला हा पवगतदुगाचे उत्तम उदाहरि आहे. जेथे जेथे डोंगराचा उतार कमी आहे तेथे 
तेथे प्राकार व पणरिा बाधंल्या आहेत. हा णकल्ला कौणटल्याइतक्या जुन्या काळी बाधंलेला नसला तरी 
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कौणटल्याने वर्जिलेल्या दुगाप्रमािे डोंगरी संरक्षि दुगाचे चागंले उदाहरि आहे म्हिनू त्याचाही अधोच्छंद 
णदला आहे. 

 

 
आकृती २·४ : दौलताबादचा णकल्ला अधोच्छंद 
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आकृती २·५ :दौलताबादच्या णकल्ल्याचे प्रवशेद्वार, अधोच्छंद 

 
णकल्ल्याचा दरवाजा हा कधीही प्राकाराला समातंर असा असत नाही. येथे बुरजाचंी रचना अशी 

केलेली असते की दरवाजा हा प्राकाराला काहीसा लंबरूप असतो. त्यामुळे िुद्द दरवाजापयंत गेल्याणशवाय 
येथे दरवाजा आहे याचा पत्ता लागत नाही तसेच दरवाजाच्या या रचनेमुळे मोठे मोठे लाकडाचे ओंडके 
घेऊन ककवा हत्तीला वगेाने पळावयास लावनू दरवाजाला धके्क देऊन तो मोडिे शक्य होत नाही कारि 
त्यासाठी पुरेशी जागाच नसते. वर णदलेल्या पन्हाळ्याच्या तसेच दौलताबादच्या णकल्ल्याचं्या दरवाजाचें जे 
अधोच्छंद णदले आहेत त्यावरून दरवाजाचं्या या रचनेंची कल्पना येईल. 
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अश्वशाळा 
 

अश्वशाळा णनरणनराळ्या वगीकृत घोड्ासंाठी वगेळ्या वगेळ्या असाव्यात. घोड्ाचें वगीकरि 
कौणटल्याने दोन प्रकारानंी केले आहे. एका प्रकारात प्रमुितः घोडे, घोड्ा, वळू, व णकशोरावस्थेतले घोडे 
(२·३०·७) असे वगीकरि केले आहे. घोड्ा व णकशोरावस्थेतले घोडे यांचे तबेले तसेच वळंूसाठी वगेळे 
तबेले हे पागेच्या एका टोकाला असावते अशी सूचना कौणटल्य देतो. घोड्ाचें दुसऱया प्रकारचे वगीकरि 
िालीलप्रमािे आहे. (अ) भेट म्हिनू आलेले घोडे, हे घोडे उत्कृष्ट असिार तेव्हा याचं्यासाठी जास्त 
सुिसोयी असलेले तबलेे असतील, (आ) लढाईत णमळालेले, लढाऊ घोडे, (इ) मदतीसाठी णमि 
राज्याकडून आलेले घोडे. हेही लढाऊच घोडे माि लढाईत कजकून घेतलेल्या घोड्ापेंक्षा याचंी काळजी 
साहणजकच दुसऱयाचें घोडे म्हिून कमी घेत असतील, (ई) तहाच्या अटीनुसार राणहलेले, (उ) तात्पुरते 
घेतलेले व (ऊ) पागातं जन्मलेले घोडे. याणशवाय जे घोडे णनकामी असतील ककवा पंगू अथवा रोगी 
असतील याचं्या पागादेिील वगेळ्या असतील (२·३०·१, २). घोड्ाचं्या पागाजंवळ, कौणटल्याच्या 
पद्धतीप्रमािे, एक दप्तरिानादेिील असावयास हवा. या दप्तरातं घोड्ाचें कुल, वय, रंग,णचन्ह, वगग 
आणि उद् गमस्थान याचंी लेिी नोंद असावी. या दप्तरिान्याच्या जवळच पाग्यातील घोड्ानंा लागिारे 
मणहनाभराचे गवत, धान्य, इतर औषणधद्रव्ये व पदाथग याचें कोठार असेल व त्याची नोंद पुन्हा दप्तरात 
ठेवली जात असेल (२·३०·३). 

 
घोड्ाचंी पागा ही लाबंलचक असावी. याणशवाय ती आयताकृतीदेिील असू शकेल. घोड्ाचं्या 

पागेची लाबंी घोड्ाचं्या सखं्येवर अवलंबून असते, व णतची रंदी घोड्ाच्या लाबंीच्या दुप्पट असावी 
(२·३०·४). ही पागा बाधंताना घोडे पूवाणभमुि ककवा उत्तराणभमुि असतील याची काळजी घेतली जात 
असे (२·३०·५). घोडे केवळ पूवाणभमुि ककवा उत्तराणभमुि न बांधता जर एकाच पागेत काही घोडे 
पूवाणभमुि व काही उत्तराणभमुि अशी रचना केल्यास पागेचा आकार आयताकृती होऊ शकेल. घोड्ाचंी 
पागा आयताकृती असावी याला अश्वशाळेला चार दरवाजे असावते (२·३०·४) या सूचनेवरून पुष्टी णमळते. 
तसेच अश्वशाळेच्या मध्यभागी घोड्ानंा लोळण्यासाठी जागा ठेवावी असे कौणटल्य म्हितो. या पागेच्या 
चारी दरवाजाजवळ कामगारानंा बसण्यासाठी लाकडी र्ळ्या असाव्यात व पागा बंणदस्त करण्यासाठी 
लाकडी कंुपि असाव.े घोड्ाचं्या संरक्षिासाठी पागेमध्ये वानर, मोर, काळवीट,मंुगूस, चकोर, पोपट व 
मनैा यानंा पाळावयास हव े(२·३०·४). म्हिजे पागेमध्ये याचं्यासाठी देिील मोकळी जागा हवी (आकृती. 
२·६). 
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आकृती २·६ :घोडशाळा (३·२०·२-४) 

 
िुद्द घोडे जेथे बाधंावयाचे तेथील व्यवस्था कशी असावी तर प्रत्येक घोड्ासाठी स्वतंि, 

घोड्ाच्या लाबंीच्या प्रमािात चौरस अशी व गुळगुळीत र्ळ्याचंी तक्तपोशी केलेली असावी (२·३०·५) 
म्हिजे तबेल्याची जमीन उिििार नाही. र्रशीची ककवा दगडाची जमीन करण्यापेक्षा लाकडी 
तक्तपोशीमुळे घोड्ाच्या पायाला इजा होण्याची शक्यता कमी होते. घोड्ाच्या तोंडापाशी त्याचा दािा, 
वैरि यासाठी जागा ठेवलेली असते. चारा पागेत अस्ताव्यस्त पसरू नये म्हिून गव्हािीची व्यवस्था केलेली 
असते. तसेच घोड्ाचें मलमिू णनघून जाण्यासाठी घोड्ाच्या पाठीमागच्या अंगास गटारही ठेवावयास हवी 
(२·३०·५). अशा रीतीने घोड्ाचंी पागा व जागा शक्य णततकी स्वच्छ व व्यवल्स्थत ठेवण्यासंबधंीचा कटाक्ष 
येथे णदसतो. 
 

घोड्ानंा दररोज द्यावयाचा घास, दािा, चारा याचंा साठा ठेवावयाची व्यवस्था पागेतच एका 
बाजूला असेल. घोड्ानंा पािीदेिील त्याचं्या जागेवरच द्यावयाची व्यवस्था असावी. घोड्ानंा णदवसातून 
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दोन वळेा स्नान घातले पाणहजे (२·३०·५०) असा दंडक कौणटल्याने घालून णदला आहे. तेव्हा पागेपाशी 
पाण्याचा र्ार मोठा साठा असिे आवश्यक आहे. ककबहुना पागा नदी अथवा नाल्याच्या काठीच बाधंत 
असतील. 

 
या अश्वशाळेत काम करिारे, उदा. लगाम धरिारे, घोड्ानंा बाधंिारे, गवत देिारे, णशधा 

णशजणविारे, तबेल्याचें रक्षक, केस शोणभवतं करिारे तसेच णवषवैद्य याचं्या उठण्याबसण्यासाठी, घोड्ाचं्या 
औषधोपचारासाठी पुन्हा जागा लागत असेल व त्याचें णनवासही पागेजवळच बाधंत असतील (२·३०·४४). 
याणशवाय घोड्ानंा णशकणविारे णशक्षक असत ते णनराळेच (२·३०·४२). 
 
हत्तीशाळा 
 

पागेमध्ये घोडे जसे रागेंने बाधंले जातात तसे हत्तींचे नसते. प्रत्येक हत्तीसाठी स्वतंि तबेले असत. 
तसेच हत्तीचा णदवसाचा णनवास एका तबेल्यात व रािीचा झोपण्यासाठीचा णनवास दुसऱया तबेल्यात असे 
तबेले बाधंतानाही हत्तींची वगगवारी करून त्याप्रमािे गटवार तबलेे बाधंत असतील. हत्ती, हणत्तिी आणि 
छाव ेअसे गट पाडून त्याचं्या तबेल्याचंी स्थाने त्याप्रमािे णनरणनराळी असत. याणशवाय हणत्तिींचे गाभि व 
गाभि नाहीत तसेच दुभत्या हणत्तिी अशीही वगगवारी करीत असतील (२·३१·१). याणशवाय युद्धोपयोगी 
हत्ती, स्वारीचे हत्ती, प्रणशक्षि णदले जात असलेले हत्ती व मस्तीत असलेले हत्ती (२·३१·४). याचंीदेिील 
णनरणनराळ्या गटात णवभागिी करून असे गटवार तबलेे बाधंत असतील. 

 
हत्तीचा तबलेा कसा असावा. तबेल्याची लाबंी, रंदी व उंची ही हत्तीच्या लाबंीच्या दुप्पट असावी 

(२·३१·२). उत्तम हत्तीची उंची सात हात (३½ मीटर) असते (२·३१·११). तेव्हा तबेला सात मीटर लाबंी, 
रंदीचा व णततक्याच उंचीचा असावा. त्याच्या सभोवती लाकडाचे कंुपि असाव.े हत्तीचे तोंड पूवाणभमुि 
ककवा उत्तराणभमुि येईल अशी तबेल्याची रचना असावी.हत्तीकरतादेिील त्याच्या लाबंी इतकी लाबं, रंद 
जागा लाकडी गुळगुळीत र्ळ्यानंी केलेली असावी. मलमूि णनघनू जाण्याच्या सोईसाठी प्रत्येक हत्तीसाठी 
स्वतंि जागा असावी (२·३१·२, ३). हत्तीच्या दािा-चाऱयासाठी गव्हािीचा काही उपयोग नाही तेव्हा णतचा 
येथे उल्लेि नाही. हत्तीचे णनजण्यासाठीचे णठकािदेिील सात मीटर लाबंी रंदीचे पि णनम्म्या उंचीचे असे 
असाव े(२·१२·४). 

 
हत्तीचे िािे प्रचंड असल्याने त्याच्या कोठाराची स्वतंि व्यवस्था असावी. हत्तींना पािी णपण्यासाठी 

व त्याचं्या दररोजच्या स्नानासाठी जवळच्या नदीवर अथवा नाल्यावर नेले जात असेल आणि त्यामुळे 
त्याचं्यासाठी पाण्याची वगेळी व्यवस्था करण्याचे कारि पडत नसेल. 

 
गजवैद्य, णशक्षक, स्वार होिारा माहूत, पहारेकरी, सजणविारा, अन्न णशजणविारा, गवत 

घालिारा, पाय बाधंिारा, तबेल्याचा रक्षक, रािीचा सेवक हा नोकरवगग हत्तींसाठी णनयुक्त करावा लागतो 
(४·३२·१६). याचं्याही णनवासाची सोय जवळच करीत असतील. 
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रर् बिटवण्याचे कारखािे 
 

रथाचें प्रकार व त्याचंी मापे याचंी माणहती रस्त्यावरील वाहने या सदरात णदली आहे. रथ 
बनणवण्याचे कारिाने स्थापण्याचे व चालणवण्याचे काम हे रथाध्यक्षाचे आहे (२·३३·२). त्याचबरोबर इतर 
काही आनुषणंगक गोष्टी बनणवण्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपणवलेली आहे. बाि, शसे्त्र, कवच आणि 
उपकरिे याचंी व्यवस्था आणि सारथी, रथावरील योद्धा व रथाचे घोडे याचंी आपापल्या कामात यथायोग्य 
योजना करण्याचे काम रथाध्यक्षाचे आहे. रथ तयार करण्याकणरता सुतारशाळा, लोहारशाळा, तयार 
झालेले रथ ठेवण्याकणरता आगार, त्याचंी देिभाल वगैरेची काहीही माणहती कौणटल्याने णदलेली नाही. 
कौणटलीय अथगशास्त्रावरून कौणटल्यकाळी रथाचें युद्धाचे एक साधन म्हिून तसेच प्रवासाचेही साधन म्हिून 
महत्त्व कमी झाले असाव ेअसे वाटते.त्यामुळेच कौणटल्याने रथाणंवषयी व णवशषेतः त्याचं्यावर साणंगतलेल्या 
अंगोपागंाणंवषयी र्ारशी माणहती णदलेली नाही. 

 
रथ बनणवण्याच्या कारिान्यात प्रामुख्याने सुतार व लोहार यांचे काम असते. त्यातही सुतारी काम 

हेच जास्त. कारि लोिंडी धावंा तयार करून त्या रथाच्या चाकावंर बसणविे तसेच रथाचा लोिंडी 
(पोलादी) आसं बनणविे एव्हढेच लोहाराचे काम असते. या उलट या कामाणंशवाय संपूिग रथ बनणवण्याचे 
काम सुताराचेच असे. रथाकणरता योग्य लाकूड जंगलात जाऊन आििे, ते कमाणविे व मोठमोठे लाकडी 
ओंडके रथ तयार करावयास लागिाऱया णनरणनराळ्या अवयवापं्रमािे कापून घेिे; जोते, ईषेचा दाडंा, 
बैठक, चाके वगैरे रथाची णनरणनराळी अगंोपागें तयार करून ती परस्परासं जोडून एकसंध रथ तयार करिे 
यासाठी साधं्याचें ज्ञान सुतारास अवगत हव.े 

 
अशुद्ध लोिंडापासून शुद्ध लोिंड तसेच पोलाद तयार करून त्याचं्या धावंा व रथाचा आसं तयार 

करिे हे काम जर लोहाराचे असेल तर माि लोिंडाच्या शुद्धीकरिासाठी लागिाऱया भट्ट्ट्या व इतर 
उपकरिे याचंी गरज लागत असेल. कदाणचत धावंा तयार करिारे लोहार व आंसासाठी काबगनयुक्त 
लोिंड म्हिजे पोलाद करिारे लोहार हे वगेळे वगेळे असतील. भारतात गरजेप्रमािे लोिंड तसेच पोलाद 
स्थलपरत्व े णनमाि केले जात असे. लोिंडाच्या शुद्धीकरिासाठी भट्ट्ट्या वापरून शुद्ध लोिंड तयार 
करिे व शुद्ध लोिंडापासून पोलाद बनणविे ही कामे एकच लोहार करीत असे, त्यासाठी वगेळे वगेळे 
लोहार नसत. ककबहुना अशुद्ध धातूची िाि जवळपास शोधून तेथून अशुद्ध धातू काढून आििे व अशा 
रीतीने गावाची लोिंड व पोलादणवषयक आवश्यकता भरून काढिे हे कामदेिील गाव-लोहार करीत 
असे. परंतु चािक्यकालीन रथासाठी तसेच इतर लोिंडाच्या व पोलादाच्या वस्तू (बाि, त्याचें र्ाळ, इतर 
शसे्त्र) बनणवण्याचा व्याप बघता असे वाटते की, अशुद्ध धातूची िाि शोधून तेथून अशुद्ध लोिंड गोळा 
करिारे लोहार वगेळे, तसेच अशुद्ध धातंूपासून शुद्ध लोिंड तयार करिारे लोहार वगेळे व पुन्हा पोलाद 
तयार करिारे लोहार वगेळे असावते व ते त्याचं्या त्यांच्या कायात कुशल असावते. कामाची अशी णवभागिी 
झाल्यािेरीज त्यातील कुशलता वाढीस लागिे शक्य नसते. 

 
रथानंा कवच असे (कवणचनो रथाः). असे रथ व णचलित घातलेले पायदळ चतुरंग बलाचा 

मुकाबला करू शकतात (९·२·२९) असे कौणटल्य म्हितो. येथे रथाला कवच कशाचे असेल, रथानंा 
लोकरी काबंळ्यानंी ककवा णचत्ता, वाघ इत्यादींच्या कातड्ानंी मढवीत असत. तसे उल्लिे अगदी 
ऋग्वदेातंदेिील येतात. पि याचंा उपयोग रथाच्या संरक्षिासाठी कवचासारिा काही नाही. रथ भग्न 
होण्याची स्थाने म्हिजे त्याचा आंस, चाके व धुरा जेथे ईषेला बाधंली असते तो भाग. पि याचें संरक्षि 
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कवचाने होण्यासारिे नाही. बहुधा रथात जेथे योद्धा बसतो तो भाग चहुबाजंूनी कवचाने म्हिजे धातूच्या 
जाळीने वढेलेला असेल व योद्धा त्या जाळीतून पाणहजे त्या णदशलेा बाि सोडू शकेल इतकी लवचीक ती 
जाळी असेल तर माि तो रथ अभेद्य म्हिता येईल. पि रथाबद्दल अशी कल्पना ककबहुना कवच असलेला 
रथ ही कल्पनादेिील प्राचीन वाङ मयात कोठे णदसत नाही. 
 
िावा 
 

दुसऱया अणधकरिातील २८ व्या प्रकरिात नावाणंवषयी माणहती णदली आहे. माि रथाध्यक्षाच्या 
बाबतीत जसे त्याने रथ बनणवण्याचे कारिाने स्थापावते (२·३२·२) तसे नावाध्यक्षाने नावा बनणवण्याचे 
कारिाने स्थापावते असे कौणटल्य म्हित नाही. नावाध्यक्षाची प्रमुि जबाबदारी समुद्रणकनारी, नदीत तसेच 
स्वाभाणवक सरोवर, कृणिम जलाशय येथे जी जहाजे, नावा, तऱया णर्रतात त्या सवांवर देिरेि ठेवण्याची 
आहे, तसेच समुद्रणकनाऱयावरील आणि नदी आदींच्या तीरावरील गावाकंडून त्यानंा जी नावाचंी सुणवधा 
पुरणवली आहे. त्याबद्दलचा कर गोळा करिे ही होय (२·२८·१, २). 

 
कौणटल्यकाळी नावाचें बरेच प्रकार प्रचणलत होते असे या अथगशास्त्रावरून समजते. माि हे नावाचें 

प्रकार बनणवण्यासाठी शासकीय कारिाने नसत. कौणटल्य नावा व्यापाऱयानंा भाड्ाने द्याव्यात असे 
म्हितो. चाचाचं्या नावा नष्ट कराव्यात अशीही माणहती देतो. परंतु तरीही णनरणनराळ्या नावाचंी मापे वगैरे 
माणहती देत नाही. जशी त्याने रथाबंद्दल णदली आहे. लाकडाचंा तरार्ा हा नावचेा एक प्रकार तर नदीत 
अथवा समुद्रातं (णकनाऱयाजवळ) मासेमारी करिाऱया कोळ्यांच्या नावा (नौका) हा दुसरा प्रकार. 
व्यापाऱयाचंी समुद्रातील णकनाऱया णकनाऱयाने ये-जा करिारी व मालाची वाहतूक करिारी जहाजे ही 
व्यापाऱयाचंी स्वतःची िाजगी ककवा शासनाने पुरणवलेली, भाड्ाने घेतलेली जहाजे असू शकतात. समुद्रात 
णकनाऱयापासून जरा लाबं जाऊन शिं व मोती गोळा करिाऱया नावा, मागगभ्रष्ट झालेल्या व वादळात 
सापडलेल्या नावातंील माल व िलाशी इत्यादी मािसे याचंी सोडविकू करिाऱया नावा; या नावा 
वादळातही णटकतील व िवळलेल्या समुद्रातही त्याचं्यावर चागंला ताबा राहू शकतील अशा मुद्दामहून 
तयार केलेल्या असतील (२·२८·३-५, ८). समुद्रमागांनी म्हिजे भर समुद्रात प्रवास करिारी समुद्रगाणमनी 
जहाजे (२·२८·११). हीदेिील कौणटल्यकाळी बाधंली जात असत. भारतीय नौकानयनाचा इणतहास इ.पू. 
पाच हजार वषांपासून सुरू झाला अशी माणहती णमळते (पणिक्कर १९६३) [पणिक्कर के. एम. (१९६३). A Survey of 
Indian History Asia Publishing House, London.]. तेव्हा कौणटल्यकाळी समुद्रगाणमनी मोठी मोठी जहाजे, 
व्यापाऱयाचं्या मालाची तसेच णनरणनराळे प्रािी, मािसे याचंी ने-आि करण्यासाठी बाधंत असतील यात 
नवल नाही. 
 

कौणटल्याने जणमनीवरील लढाईच्या वळेी चतुरंग दळ असलेल्या सैन्याची रचना कशी करावी, 
त्यासाठी कोिते व्यूह केव्हा वापरावते, सैन्याच्या हालचालींसाठी वादे्य, ध्वज व पताका याचं्या साहाय्याने 
िुिा ठरवनू घ्याव्यात तसेच सैन्याला लढण्यासाठी योग्य भमूी, योग्य युद्धकाल, शिुसैन्याच्या णवरद्ध 
प्रभावी अशी सैन्यरचना करिे, शिू सैन्याची र्ळी मोडिे, मोडलेली आपली र्ळी पुन्हा जोडिे, जोडलेली 
शिूची र्ळी पनु्हा तोडिे, र्ळी तुटलेल्या सैन्याचा नाश करिे (२·३४·१०,११) वगैरे जणमनीवरील 
लढाईचे णकत्येक बारकाव े णदले आहेत. अथगशास्त्राशी जरी काही संबधं नसला तरी त्याने संग्रामाणवषयी 
संपूिग दहाव े अणधकरि िची पाडले आहे; पि त्यातं माणहती आहे ती जणमनीवरील चतुरंगदलाच्या 
लढाईबद्दल. नौकामंधील युद्धाबाबत कौणटल्य काहीही माणहती देत नाही. ककबहुना नावाध्यक्ष प्रकरिातं तो 
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लढाईसाठी वगेळ्या व णनरणनराळ्या प्रकाराचं्या नावा कराव्यात असे काही म्हित नाही. नावाचें युद्ध होत 
नसे असे नाही, नावामंध्ये युद्ध होत असे व शिूच्या नावा नष्ट कराव्यात असे तो म्हितो. ज्या नावा 
(कहणस्त्रका) चाचेणगरी करून नुकसान करीत असतील त्या नष्ट करून टाकाव्यात, तसेच शिू देशाकडे 
जािाऱया नावा आणि बंदराचे प्रचणलत णनयम मोडिाऱया नावाही नष्ट कराव्यात (२·२८·१२) अशा सूचना तो 
देतो त्यावरून पाण्यावरील नौकायुदे्ध होत असत असे म्हिता येते. नदीदुगग म्हिजे पािकोट णकल्ला, तो 
कजकण्यासाठी नावाचंा उपयोग साणंगतला आहे (७·१०·३२).कौणटल्याला जणमनीवरील लढाईत 
पाण्यावरील लढाईपेक्षा अणधक रसअसण्याचे कारिही त्याच्या अथगशास्त्रात णमळते. तो म्हितो ज्या राजाशी 
त्याचे राज्य कजकून घेण्यासाठी पाण्यात लढाई द्यावी लागते त्या राजाचे राज्य कजकावयास तुलनेने 
जणमनीवर ज्या राजाशी लढाई करावी लागते, त्यापेक्षा सोपे (?) आहे. कारि पाण्यातून लढिाऱयावंर देश 
व काल याचें बंधन असते परंतु जणमनीवर लढिारे सवग णठकािी व सवग काळी लढू शकतात. (७·१०·३४, 
३५). यामुळेच कदाणचत चदं्रगुप्त मौयाने अर्गाणिस्तानापयंत धडक मारली होती. पि समुद्रापलीकडील 
देश कजकण्याच्या भानगडीत तो पडला नाही. या व इतर कारिानंी कदाणचत कौणटल्याने नौकायुद्धाच्या 
णवषयात रस दािणवला नसावा. 

 
सैन्य नदीपार करण्यासाठी ज्या गोष्टींचा उपयोग करावा म्हिून कौणटल्याने साणंगतले आहे. 

त्यावरूनदेिील कौणटल्यकाळी नौकाशासनाकडे काहीसे दुलगक्ष झाले असाव े असे वाटते. नदी 
ओलाडंण्यासाठी जरी तो नावाचंा उल्लिे करतो व लाकडी ओंडक्याच्या पलुाचाही उल्लेि करतो तरी 
नावाचं्या पुलाचा माि उल्लिे करीत नाही. हत्ती, लाकडी ओंडक्याचंा पूल (स्तम्भसंक्रम सेतुबन्ध), नावा 
(नौका), लाकडाचें व बाबंूचें तरारे्, भोपळे, चामड्ाने मढणवलेले करंडे, पिाली, होड्ा (प्लव), 
झाडाचंी िोडे आणि दोरिंड याचं्या साहाय्याने नदी पार करावी (१०·२·१४). पायदळातील एक एक 
मािसाने भोपळे, पिाली, झाडाचंी िोडे याचं्या साहाय्याने नदी ओलाडंावी अशी कल्पना णदसते. कौणटल्य 
स्थलपथाला वाणरपथापेक्षा अणधक महत्त्व देतो वगैरे संदभावरूनही कौणटल्याचे नौकामंध्ये व नौकायुद्धाकडे 
र्ारसे लक्ष नसाव ेअसे णदसते. नावाबंद्दल अणधक माणहती, रस्त्याबंद्दल माणहती देिाऱया प्रकरिात णदली 
आहे. नावा बाधंण्यासाठी कारिाना असावा व त्यासाठी वास्तू उभारावी असे कौणटल्य म्हित नाही त्यामुळे 
नावासंाठी सैणनकी वास्तू नसे असे वाटते. 
 

☐☐ 
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३. कौटिलीय अर्थशास्त्रातील रस्ते व वाहतुकीची साधिे याचंी माटहती 
 
रस्त्याचें प्रकार 
 

कौणटल्य अथगशास्त्रात रस्त्याचें बरेच प्रकार णदले आहेत. रस्त्याचें दोन प्रमुि प्रकार आहेत. ते 
म्हिजे स्थलपथ व वाणरपथ : जणमनीवरील रस्ते व पाण्यातील रस्ते. या रस्त्याचं्या प्रकारात आििी 
बारकावा साणंगतला आहे आणि तो म्हिजे व्यापारी रस्ते. व्यापाराकणरता मूल्यवान व णवके्रय पदाथांची ने-
आि करण्याकणरता ज्याचा प्रामुख्याने वापर होतो ते व्यापारी रस्ते. ते स्थलपथ अथवा वाणरपथ असे दोनही 
प्रकारचे असू शकतात. 

 
स्थलपथाचें प्रकार अनेक आहेत. त्यापकैी पणहल्या प्रकारात रस्ते ज्या कामाकणरता ककवा ज्या 

वाहनाकंणरता वापरीत त्याचंा समावशे होतो. राजमागग (२·४·४), रथ्या (२·४·३), रथपथ (२·४·५), चक्रपथ 
(७·१२·२७) व अंसपथ (७·१२·२८) हे या प्रकारात मोडिारे रस्ते आहेत. शहरातील, राजधानीतील ककवा 
व्यापारी बंदरातील राजवाड्ापासून शहराच्या प्रमुि पेठातूंन जािारा रंद रस्ता म्हिजे ‘राजमागथ’. 
राजमागाहून कमी महत्त्वाच्या व त्याच्या णनम्मे रंदीचा व ज्याच्यावर शहरातील प्रमुि पेठा वसलेल्या नाहीत 
अशा रस्त्यास रथ्या म्हिावयाचे. रर्पर् हा रथासंाठी व चक्रपर् हा माल वाहून आििाऱया 
बैलगाड्ासंाठी असे. असंपर् हा िादं्यावर सामान वाहून नेिाऱया मािसासंाठी, बैलासंाठी, गाढवासंाठी 
असे. कदाणचत पालिी, णशणबका इत्यादी िादं्यावंर घेऊन जािाऱया वाहनासंाठीही हा रस्ता असावा, हे 
रस्ते शहरातंील, दुगांतील आहेत. हे रस्ते त्यावरून जािाऱया वाहनाचं्या णनरणनराळ्या वगेामुंळे वगेळे वगेळे 
ठेवले आहेत. 

 
रस्त्याचंा दुसरा प्रकार तो वापरिाऱयावंरून केलेला आहे. यात पादपथ, मनुष्ट्यपथ (३·१०·५), 

पशुपथ, महापशुपथ, क्षूद्रपशुपथ (९·१०·५) व िरोष्ट्रपथ (७·१२·२६) हे येतात. पादपथ म्हिजे शहरातील 
राजमागग, रथ्या, रथपथ इत्यादी रस्त्याचं्या कडेला पादचाऱयासंाठी ठेवलेला रस्त्याचा भाग.पादपथाचा हा 
अथग योग्य आहे का? भारतात पादपथाची कल्पना इतक्या पुरातनकाळी वापरली जात होती का? वाहनाचंा 
वगे िूप वाढला की मनुष्ट्याच्या जीणवत रक्षिासाठी णनराळापादपथ असावा अशी कल्पना येऊ शकते. पि 
कौणटल्यकाळी, रथ सोडला तर कोठल्याही वाहनाचा हत्ती, घोडे, उंट याचंा वगे मनुष्ट्याच्या चालण्याच्या 
वगेापेक्षा इतका जास्त होता की, पादपथाची गरज भासली असेल असे वाटत नाही. 
पुरातत्त्वउत्िननातदेिील अशा पादचाऱयासंाठी वगेळ्या असलेल्या रस्त्याचा उल्लेि येत नाही. त्यामुळे 
पदपथ म्हिजे पाऊलवाट असा अथग असावा. 

 
मनुष्ट्यपथ ते िरोष्ट्रपथ हे रस्त्याचें प्रकार शहरातील नसून ते शहरानंा अथवा िेड्ानंा जोडिारे 

रस्ते आहेत व त्याचंी आििी त्या रस्त्यावरून जे प्रािी जािार त्यानुसार होत असावी. ज्या रस्त्याचा वापर 
पालिी, णशणबका अशा मनुष्ट्यानंी वाहून न्यावयाच्या वाहनासंाठी केला जातो तो मिुष्ट्यपर्. ओझी िादं्यावर 
ककवा डोक्यावरून वाहून नेिारी मािसेदेिील या रस्त्याचा वापर करीत असतील. बैल, घोडे, गाढव ेअशा 
अवजड सामान वाहून नेिाऱया प्राण्यासंाठी जो रस्ता तो पशुपर्. बकऱया, मेंढ्या याचं्यासाठी असलेला 
रस्ता तो कु्द्रपशुपर्. बलै, घोडे याचं्यापेक्षा बकऱया, मेंढ्या या डोंगरावरील अवघड वाटानंी जाऊ शकतात 
तेव्हा बकऱयाचंा मागग हा जवळचा माि अवघड, डोंगरकडे, दऱयातून जािारा तर बलै, घोडे याचंा मागग हा 
डोंगराना, दऱयानंा वळसा ककवा वळसे घालून व काहीसा लाबंचा रस्ता असिार. हत्ती वगैरे प्राण्यासंाठी 
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महापशुपर्. हा रस्ता डोंगर-दऱयातूंन जात असताना बराच लाबंचा असिार. त्याची वळिे, त्याचा उतार व 
चढ ही अशी असिार की, ओझे घेऊन जात असलेल्या हत्ती णवनासायास व जलदगतीने या रस्त्यावरून 
जाऊ शकेल. हत्तीच्या रस्त्यापेक्षा ओझ्याने लादलेले उंट ककवा गाढव ेयाचंा रस्ता हा अणधक णबकट, जास्त 
उतार आणि चढ असलेला, एवढेच काय पि णनरंद रस्ता असला तरी चालेल, कारि त्याचें पाय अवघड 
वाटेवरदेिील ल्स्थर राहू शकतात. तेव्हा महापशुपथापेक्षा िरोष्ट्रपथ हा कमी अंतराचा व सामानाची 
उंटावरून अथवा गाढवावंरून वाहतूक लवकर होण्यासाठी अणधक चागंला. देशातील बहुतेक व्यापार हा 
िुष्ट्कीने चालत असल्याने णनरणनराळ्या ओझे वाहून नेिाऱया प्राण्याच्या प्रकृतीप्रमािे व त्याचं्या ओझे 
नेण्याच्या क्षमतेप्रमािे णनरणनराळे रस्ते असत. कदाणचत िरोष्ट्रपथ र्क्त वाळवटंातच असावा, कारि 
देशाच्या इतर भागी उंटाचा वाहतुकीसाठी उपयोग करीत नाहीत. 

 
रस्त्याचा णतसरा प्रकार हा ते रस्ते जेथे येऊन पोहोचतात त्यावरून होतो. राष्ट्रपथ (३·१०·५), 

णववीतपथ, द्रोिमुिपथ, स्थानीयपथ (३·१०·५), संयानीय पथ (२·४·४), व्यूहपथ, स्मशानपथ, ग्रामपथ 
(२·४·४), वनपथ (२·४·५), हल्स्तके्षिपथ, सेतुपथ (२·४·५) व देवपथ (२·३·१३) ही अशा रस्त्याचंी नाव े
आहेत. 

 
जंगलात जािारा तो राष्ट्रपर्,चराऊ रानाकडे जािारा तो टववीतपर्,द्रोिमुि प्रकारच्या 

तटबंदीच्या शहरात जािारा तो द्रोर्णमुखपर्. तसेच स्थानीय या राजधानीच्या शहरात जािारा तो 
स्र्ािीयपर्.बंदराकडे जािारा तो संयािीयपर्. लष्ट्करी छाविीकडे जािाऱया रस्त्यास व्यूहपथ 
म्हिावयाचे. याचप्रमािे स्मशानाकडे जािारा, िेड्ाकडे जािारा, वनाकडे, हत्तीवनाकडे व धरिाकडे 
जािारे रस्ते म्हिजे अनुक्रमे स्मशािपर्, ग्रामपर्, विपर्, हष्स्तके्त्रपर् व सेतुपर् होत. 
 

या रस्त्याचंी रंदी काय असावी तेही कौणटल्याने णदले आहे (२·४·३-५). 
 

रस्ते  रंदी मीटरमध्ये 
राजमागग, द्रोिमुि, स्थानीय, जनपद, गायराने, बंदरे, 
छाविी, स्मशान व गाव याचं्याकडे जािारे रस्ते. 

.. ८ दण्ड १६ 

रथ्या .. ४दण्ड ८ 
धरिाकडे व वनाकडे जािारे रस्ते .. ४ दण्ड ८ 
हत्तीच्या रानाला जािारा रस्ता .. २ दण्ड ४ 
गाडीरस्ता, रथपथ .. ५ अरल्त्न २½ 
गुराचंा रस्ता .. ४ अरल्त्न २ 
शळे्या, मेंढ्या व मािसासंाठी रस्ता .. २ अरल्त्न १ 
देवालयाकडे जािारा रस्ता .. २ हात १ 

 
मीटरमध्ये मापे कसे घेतली याचा िुलासा– 
१ अंगुल = १·९ सें.मी.रस्त्याच्या मापासाठीचा दण्ड = १०८ अंगुले 
१ दण्ड = २·०५ मीटर ≈२·० मीटर. 
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१ अरल्त्न = ¼x १०८ = २७ अंगुले = ५१·३ सें.मी. ≈½ मीटर. 
 

रस्त्याची आििी काही नाव ेकौणटल्य अथगशास्त्रात णमळतात. दुसऱया अणधकरिातील ‘दुगगणवधानम्’ 
या णतसऱया प्रकरिातील सातव्या सूिात ‘रर्चयासंचार’असा रथाच्या मागाचा उल्लिे येतो. णकल्ल्याच्या 
तटावरून रथ णर्रण्यासाठी हा रस्ता केलेला असतो.दुगाच्या तटावर जाण्यासाठी जो रस्ता त्यास चया 
(२·३·१४) म्हितात. ‘स्कंध’म्हिजे पाऊलवाट, जीवरून एका रागेंत; एका पाठोपाठ अशी मािसे व 
जनावरे जाऊ शकतात अशी वाट (१२·४·२०). शतेातील रस्त्यानंा ‘उपाध्व’म्हितात. सोनाराचंी दुकाने 
दोनही बाजंूना आहेत असा बाजारातील जो प्रमुि रस्ता तो ‘टवटशखा’ (२·१४). 

 
गाडीरस्ते (चक्रपथ), णनरणनराळे पशुपथ, अंसपथ हे व्यापारी मागग आहेत. यानंा वणिकपथ असेही 

म्हितात. वाणरपथ, जलमागग हेदेिील व्यापारी मागग म्हिून कौणटल्याने सबंोणधले आहेत (२·६·८). 
कौणटल्य स्थलमागग व जलमागग याचंी तुलना देतो व त्यावरून जलपथ म्हिजे काय याचीही कल्पना येते. 
 
स्र्लमागथ व जलमागथ याचंी तुलिा 
 

त्यातही जलमागग व स्थलमागग या दोहोत जलमागग चागंला, कारि िचग कमी व नर्ा जास्तअसे 
गुरू म्हितात. पि कौणटल्य म्हितो असे नाही. जलमागात अडथळे र्ार. हव्या त्या काळात प्रवास करता 
येत नाही, नाना प्रकारचे धोके असतात, स्वतःचा बचाव करता येत नाही. स्थलमागात अशा अडचिी 
नसतात. (७·१२·१८). 

 
जलमागातसुद्धा णकनाऱया णकनाऱयाचा मागग (कूलपथ) व भरसमुद्रातील मागग (सयंानपथ) यामध्ये 

णकनाऱयाचा मागग पसतं कारि वाटेत व्यापारी बंदरे, गाव ेबरीच असतात. नदीमागगहीचागंला असतो कारि 
तो येण्या-जाण्यास केव्हाही सुकर असतो व अडथळेही नसतात, असलेच तर ते दूर करता येतात 
(७·१२·१८-२१). 

 
येथील विगनावरून जलमागग म्हिजे समुद्रातील ककवा नदीतून चालिारी नावचेी वाहतूक. येथे 

कालव्यातून चालिारी वाहतूक वर्जिलेली नाही. तेव्हा कालव ेहे जलमागग म्हिून वापरले जात नसत असे 
म्हिाव ेलागते. 

 
एिाद्या प्रदेशात वस्ती वसवावयाची असेल तर तेथे रस्ते (स्थलपथ) व जलमागग (वाणरपथ) 

बाधंाव.े “(राजाने). िािी, कारिाने, द्रव्यदायी जंगले, हत्तींची वने, गोकुळे, व्यापारी रस्ते, जल व 
स्र्लमागथ व बंदरे बाधंावीत” (२·१·१९). कौणटल्यमताने बाजाराचे गाव अशा णठकािी वसवावे, की जेथे 
स्थलमागग व जलमागग दोन्ही येऊन णमळतात (२·३·३). तेव्हा जलमागग हाही महत्त्वाचा व्यापारी मागग 
समजला जात असे. 

 
येथे वाणरपथ बाधंावते असे म्हटले आहे (२·१·१९), त्याचा अथग काय असेल. कदाणचत नदीवर 

णठकणठकािी उतार व वाळूचा णकनारा बघून नावासंाठी व होड्ासंाठी धके्क बाधूंन व्यापारी माल चढणविे व 
उतरणविे यासाठी योग्य त्या सुणवधा णनमाि करिे म्हिजे जलपथ बाधंिे (णनवशेयेत्) असे म्हटले असाव.े 
बंदरे (पण्यपत्तनाणन) बाधंावीत असा पनु्हा उल्लिे आहे. येथे समुद्रगाणमनी नावा थाबंण्याची व मालाची चढ-
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उतार करावयाची सोय असेल, तेव्हा नदीवर णठकणठकािी धके्क बाधूंन व समुद्रावर बंदरे बाधूंन जलपथ 
तयार करत असत. 

 
समुद्रावर, नदीमुिापाशी बंदर बाधंण्याचे शास्त्र भारतीयानंा र्ार पूवीपासून इ.स. पूवग १५०० पासून 

माणहती होते हे लोथल येथील उत्िननावरून णदसून येते. गुजराथमधील या लोथल बंदराची माणहती 
पणरणशष्टात (३·१) णदली आहे. यावरून इतक्या प्राचीन काळी या शास्त्रात णकती प्रगती झाली होती ते 
कळते. तेव्हा इ.स. पूवग चवथ्या शतकात बंदरे बाधंत असतील व वाणरपथासाठी यथायोग्य सुणवधा णनमाि 
करत असतील यात नवल नाही. 

 
जलमागांणवषयी कौणटल्याचे मत चागंले नाही. सातव्या अणधकरिातील अकराव्या प्रकरिात 

स्थलपथ व वाणरपथ याचंी तुलना करताना तो स्पष्टच म्हितो ‘जलमागग व स्थलमागग यामध्ये जलमागाचा 
उपयोग सदैव करता येत नाही. स्थलमागाचा हवा तेव्हा उपयोग करता येतो’ (१७) यास्तव स्थलमागग 
असलेला प्रदेश चागंला. हे रस्ते व जलमागग याचंी तुलना राजाने शिूशी संधी करताना, शिूचा कोिता 
प्रदेश आपल्या राज्याला जोडावा याची चचा करताना आली आहे. तेव्हा कौणटल्याच्या मताने 
समुद्रणकनारपट्टीपेक्षा देशाकडील प्रदेश हा अणधक चागंला. 

 
कौणटल्याने स्थलमागांचीदेिील व्यापारी रस्ते या दृणष्टकोनातून तुलना केली आहे. या तुलनेवरून 

कौणटल्यकाळीदेिील भारतभर रस्ते होते असे समजते. आकृती क्र. ३.१ भारतातील रस्ते दािणवले 
आहेत. 
 

स्थलमागात णहमालयाचा मागग दणक्षिेच्या मागाहून (व्यापाराला) अणधक चागंला कारि त्यात 
हत्ती, घोडे, हस्तीदंत, चामडे, रूपे, सोने याचंी समदृ्धी असते असे गुरू म्हितात. परंतु कौणटल्य म्हितो 
असे नाही. काबंळी, चामडी व घोडे याणशवाय बाकीचा म्हिजे शिं, वज्रमिीवगैरे, रत्ने, मोती, सोने वगैरे 
माल दणक्षि णवभागात भरपूर असतो. दणक्षि भागातही ज्या मागात मूल्यवान द्रव्याचं्या अनेक िािी आहेत, 
तो अत्यंत रहदारीचा आहे व जो णबनिचाचा व णबनकष्टाचा आहे तो व्यापारी मागग अणधक चागंला, अथवा 
थोड्ा णकमतीत भरपूर माल जेथे णमळतो तोही चागंला. पूवेकडील व पणश्चमेकडील मागासंबधंीही असेच 
समजाव े(७·१२·२२-२६). 
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वरील माणहतीवरून हे रस्ते कसे बाधंत असतील, त्याचंी बाधंबणंदस्ती कशी करत असतील याची 
कल्पना येत नाही. बहुधा जंगलतोड करून गाडीरस्ता होईल अशी वाट करत असतील. िाली मोठे दगड 
व वरती िडी व मुरूम असा रस्ता त्याकाळी नसावा असे वाटते, कारि तसा उल्लिे कोठेही येत नाही. 
[मागगबंधू ४अ (१९८५, पृष् १८) माि मध्य प्रदेशातं इ.पू. ५००-३०० वष ेया काळी मातीत घट्ट रोवनू बसणवलेल्या दगडानंी रस्ते करीत व त्याची रंदी 
७·३२ मी. असे असा उल्लिे करतो. गुजराथेत अमरेलीला, तेथे दगड नसल्याने णवटाचं्या तुकड्ाचंा रस्ता होता असे सागंतो हे उल्लेि बहुधा 
शहरातंील रस्त्याबंद्दल असावेत; एका गावाहून दुसऱया गावाला जािाऱया रस्त्याबंद्दल नसावेत.] पुढे गाडीचा रस्ता व िरोष्ट्रपथ वगैरे 
रस्त्याचंी तुलना णदली आहे त्यावरूनही हाच बोध होतो. गाडीवाटेपेक्षा उंट व गाढव ेयाचंा रस्ता चागंला का 
तर त्या रस्त्याने माल हव्या त्याणठकािी व हव्या त्याकाळी नेता येतो म्हिून याचा अथग पावसाळ्यात 
गाडीवाट बंद असावी. नदी नाल्यानंा पूल नसल्याने पावसाळ्यात त्यानंा पूर आला असताना ते गाडीने 
ओलाडंिे अवघड, तसेच रस्त्यात णचिल असल्याने ओझे भरलेली गाडी त्या रस्त्यावरून जािे कष्टाचेच. 
“गाडीवाट व पायवाट यामध्ये गाडीवाटेने थोडक्या वळेात व िमात अणधक काम होते म्हिून ती चागंली; 
अथवा उंट व गाढव े हव्या त्या णठकािी व हव्या त्याकाळी जाऊ शकतात म्हिून तोही रस्ता चागंला. 
िादं्यावर वाहून माल न्यावयाचा रस्ता यासंबधंीही वरीलप्रमािेच णनिगय समजावा” (७·१२·२७-२८). 
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व्यापारी रस्त्याचंा लष्ट्करी उपयोगही कौणटल्यकाळी माणहती होता व त्या दृष्टीनेही त्याचें महत्त्व 
वाढलेले होते. ‘व्यापारी रस्ते शिूवर सरशी करावयास उपयोगी पडतात कारि व्यापारी रस्त्यावंरूनच 
सैन्याची व हेराचंी रहदारी चालते. शसे्त्र, णचलिते, गाड्ा, घोडे वगैरेंची िरेदी आणि ने-आि याच 
रस्त्यामुंळे होऊ शकते (७·१४·२३-२४).’ 
 

सैन्यासाठी रस्ते करावयाचे काम हे हत्तीदळाचे असे. ‘सैन्याच्या आघाडीस कूच करून रस्ते तयार 
करिे .... ही हत्तींनी करावयाची कामे’ (१०·४·५४). रस्ते तयार करिे म्हिजे र्क्त जंगलतोड करून 
जाण्या-येण्याचा मागग सुकर करिे एव्हढाच अथग होतो. या रस्त्याचंी सुव्यवस्था ठेवावयाचे काम 
वठेणबगाराकंडून केले जात असे (१०·४·१७). हत्तींकडून झाडे पाडावयाची तसेच ती झाडे मागातून 
हलणवण्याची वगैरे अवजड कामे करून घेत असतील व मोठे िडे्ड बजुणविे, नदी, नाले याचं्या जवळच्या 
पािथळ जागी दगड, धोंडे टाकून रस्ता सोईचा करिे वगैरे कामे वठेीला लावलेली मािसे करीत 
असतील. 

 
लष्ट्करासाठी नदीवर कामचलाऊ पूल बाधंाव े असे कौणटल्य म्हितो. पि त्याचा अणधक कल, 

लाकडाचे तरारे्, भोपळे, चामड्ाने मढणवलेले टोकरे, चामडी बधुले अशा वस्तंूचा नदी ओलाडंण्यासाठी 
वापर करावा असा णदसतो. ‘वाटेत नदी आल्यास हत्ती, लाकडी हंगामी पूल,बाधंीव पूल, होड्ा, लाकडाचे 
ककवा वळूेचे तरारे्, भोपळे, चामड्ाने मढणवलेले टोकरे, चामडी बुधले, झाडाचंी िोडे व वळूेची िोडे 
याचंा उपयोग करावा व नदीपार जाव’े (१०·२·१४). नदी ओलाडंावयाच्या या णनरणनराळ्या साधनाचंी 
माणहती पणरणशष्ट ३·२ मध्ये णदली आहे. 

 
पूल हा लाकडी ओंडक्याचंा बाधंत असतील. दगड व चनु्याचा पक्का पूल त्याकाळी बाधंत असतील 

असे वाटत नाही. पलुाबंद्दल वर णदल्याहून जास्त माणहती णदलेली नाही. पावसाळ्यात लष्ट्करी तसेच 
व्यापारी वाहतूक जवळजवळ बंदच असल्याने नदी पार करण्यासाठी बारमास उपयोगी असे पूल 
नसतीलच. नदी ओलाडंण्यासाठी नावा, तरी याचंा उल्लिे कौणटलीय अथगशास्त्रात (प्रकरि २·२८) बऱयाच 
वळेा येतो. त्यावरून उत्तरेकडील बारमास पािी असिाऱया नद्या ओलाडंावयाचे साधन नाव हेच असावे. 
णहवाळ्यात व उन्हाळ्यात कोरड्ा पडिाऱया दणक्षिेकडील नद्यावंर पूल बाधंावयाचे कारिच नाही. तेव्हा 
व्यापारी रस्त्यावंरदेिील नद्यावंर पूल असतील असे वाटत नाही. 

 
दुष्ट्काळ पडला असता जेविावारी दुगग ककवा पाटबधंारे बाधंावते असे कौणटल्य सागंतो. (४·३·१७). 

रस्ते बाधंावते असे साणंगतलेले नाही, या कारिानेही रस्ते िडी वगैरे टाकून बाधंत असत याबद्दल शकंा 
वाटते. 
 
रस्त्याचें संरक्र्ण 
 

राज्यातील रस्त्याचंी माणहती जमणवण्याचे काम समाहत्याचे असे. त्याने त्याचंी लाबंी, रंदी, याचंी 
माणहती ठेवावी (२·३५·३). रस्त्याचंी देिभाल ठेविे हे कामदेिील समाहत्याचे असे, माि या बाबतीत 
त्याने वापरलेला शब्द आहे ‘आवकेे्षत’ (समाहता दुगं, राष्ट्र,ं िकन, सेतंु, वनं, व्रजं, वटर्णव-परं् चा वकेे्षत।) 
(२·६·१). या उल्लिेावरून रस्त्याची देिभाल ठेविे म्हिजे त्याची बाधंबंणदस्ती करून ते नेहमी चागंल्या 
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ल्स्थतीत ठेवाव ेअसा बहुधा नसून रस्ते वापरिाऱयाचें रस्त्यावरील वाटमारीपासून संरक्षि करिे हा असावा. 
कदाणचत शहरातील रस्ते पके्क, दगडाचें बाधंत असतील त्याचंी माणहती पढेु णदली आहे. 

 
व्यापाऱयाकंडून देशातील रस्त्याचंा वापर केला जात असल्याने त्याचं्याकडून राज्याच्या सीमेवर 

कर वसूल केला जात असे. ‘सीमेवरील अणधकाऱयाने रस्त्यावरील संरक्षिासाठी कर (वतगनी) घ्यावा. एका 
गाडीइतक्या मालावर १¼ पि, एक िुर असलेल्या प्राण्यावंर प्रत्येकी एक पि, प्रत्येक पशूवर ½ पि व 
लहान पशूवर ¼ पि, िादं्यावंर आिलेल्या ओझ्यावर एक माणषक असा कर घ्यावा’ (२·२१·२४). या 
उल्लेिावरून रस्त्याचा कर म्हिजे रस्त्यावर प्रवास करताना येिाऱया संकटापंासून सरंक्षिासाठी कर असा 
अथग आहे कारि या कराचा पैसा रस्त्याच्या देिभालीसाठी वापरावा असा कोठे उल्लिे नाही; या उलट तो 
संरक्षिासाठी वापरावा अशी माणहती णमळते. 

 
पाचव्या अणधकरिातील दुसऱया प्रकरिात राजाचा कोश णरता झाल्यावर त्याने काय उपायाने तो 

भरावा याची माणहती णदली आहे. तेथे णकल्ले, सेतू, व्यापारी रस्ते याचें संरक्र्णकरर्णारे... अशाचं्याकडून 
जास्तीचा कर घेऊ नये (५·२·३) असे स्पष्ट म्हटले आहे. रस्त्यावर वाटमारी बरीच चालत असावी. 
व्यापाऱयाचं्या ताडं्ाचें या वाटमारीपासून संरक्षि म्हिजेचरस्त्याचे संरक्षि असा अथग असावा. प्रत्येक 
गावाभोवती गायरान व त्यापलीकडे जंगल असे म्हिजे दोन गावानंा जोडिाऱया रस्त्याचा काही भाग 
जंगलातूंन जात असे. ससंारत्याग केलेले संन्यासी, ऋषी, मुनी तसेच चोर, दरोडेिोर याचंी वस्ती या 
जंगलातूंन असे. या चोरदरोडेिोरापंासून व्यापाऱयाचें व त्याचं्या मालाचे संरक्षि करिे हे राजाचे कतगव्य 
असे व या कामासाठी राज्याच्या सरहद्दीवर व्यापाऱयाकंडून जकात घेतली जात असे. रस्त्याचे संरक्षि याचा 
कौणटल्य अथगशास्त्रानुसार काय अथग असावा हे त्यातीलच उतारे देऊन ठरणवता येईल. 

 
ज्यात वाटसरंूच्या संरक्षिासाठी आणि मदतीसाठी राजाने राजकुलीनानंा व अणधकाऱयांना णनयम 

घालून णदलेले असतात तो ‘सवगिग’ लेि मागात व देशात सवगि जाहीर केलेला असा जािावा 
(२·१०·४६). यामुळे व्यापाऱयानंा व प्रवाशानंा त्याचं्या सुरणक्षततेसाठी काय उपाययोजना केली आहे याची 
कल्पना येते. 

 
(पण्याध्यक्षाने) परदेशात न्यावयाचा माल व तेथून आिावयाचा माल याचंी मूळ ककमत व णवक्रीची 

ककमत याचंी माणहती णमळवनू जकात, रस्त्यावरील संरक्षिासाठी कर, संरक्षिासाठी बरोबर णदलेल्या 
णशपायावंरील िचग, चौक्या व तरी यावंरील िचग... इत्यादी िचग णवचारात घेऊन नर्ा णकती होईल ते 
पाहाव े(२·१६·१८). यावरून लक्षात येते की, रस्ते हे मालाच्या वाहतुकीसाठी सुरणक्षत नसत. रस्त्यावरील 
संरक्षिाचा कर तर द्यावा लागतोच पि रस्त्याचं्या संरक्षिासाठी ठेवलेल्या चौक्या, पहारे याचंाही िचग 
द्यावा लागे व याणशवाय मालाच्या संरक्षिासाठी णशपाई बरोबर ठेविे भाग पडत असे व त्याचाही िचग माल 
वाहून नेिाऱया व्यापाऱयाला करावा लागत असे. रस्त्याची देिभाल म्हिजे ही संरक्षि व्यवस्था असावी. या 
व्यवस्थेमुळे काही व्यापारी रस्ते सुरणक्षत ठेवले जात असतील असे वाटते कारि पढेु कौणटल्य म्हितो की, 
ज्यात भारी णकमतीचा माल एक चतुथांशइतका आहे, असा माल सुरणक्षत रस्त्यावरून िुष्ट्कीच्या मागावरून 
घेऊन जावा (२·१६·२०). हा रस्ता सुरणक्षत होण्यासाठी “जंगालातील रणहवासी, सरहद्दीवरील दुगगपाल, 
शहरे आणि राष्ट्र यातील मुख्य अणधकारी याचं्याशी त्याचंी मजी रािण्यासाठी सपंकग  साधावा” (२·१६·२१). 
एवढे करूनही “वाटेत संकट आल्यास भारी णकमतीच्या मालाला अथवा स्वतःला वाचवावे” (२·१६·२२). 
रस्ते णकतपत सुरणक्षत असत याबद्दल अणधक काही टीका, णटप्पिी याचंी गरज नाही इतक्या स्पष्टपिे 



 

 अनुक्रमणिका 

कौणटल्याने रस्त्याच्या देिभालीची कल्पना णदली आहे. याणशवाय आििी एकच उदाहरि देतो.– कन्या 
पणतगृही जाताना णतच्या संरक्षिाथग सैणनक असत (१३·३·४८). 

 
रस्त्यावंर आक्रमि करून त्याचंी रंदी लहान केली ककवा रस्त्यात णचिल अथवा पािी जमले तर 

अशा मनुष्ट्याला दंड साणंगतला आहे. रस्त्याच्या देिभालीचा हा आििी एक प्रकार. 
 
मािसाचं्या ककवा क्षदु्रपशूचं्या मागात अडथळा आिल्यास १२ पि दण्ड, मोठ्या पशूचं्या मागांत 

अडथळा आिल्यास २४ पि दण्ड, हत्तीवनाकडे जािाऱया रस्त्याचं्या बाबतीत ५४ पि दण्ड, धरिावरील 
रस्त्यासंाठी व जंगलात जािाऱया रस्त्यासंाठी १०६ पि दण्ड, स्मशानासाठी जािाऱया रस्त्यासाठी २०० पि 
दण्ड, द्रोिमुिाला जािाऱया रस्त्यावर अडथळा आिल्यास ५०० पि दण्ड व स्थानीय तसेच राजमागग व 
चराऊ जंगलाकडे जािाऱया मागांत अडथळा आिल्यास १०० पि दण्ड करावा. या रस्त्याचंी रंदी कमी 
केल्यास वरील दण्डाच्या ¼ दण्ड करावा व रस्त्याचंी नागंरिी केल्यास तेवढाच दण्ड करावा (३·१०·४-
७). 
 

वरील उताऱयावरून रस्त्यावर अडथळे आििाऱयावर तसेच रस्त्यावर आक्रमि करून रस्त्याची 
रंदी कमी करिाऱयाला बराच कडक दण्ड केला जात असे. परंतु नागंरिी करण्याइतका रस्त्याचा पृष्भाग 
णठसूळ असे यावरूनही असे वाटते की गावाच्या बाहेर िेड्ानंा जोडिारे, शहरानंा जोडिारे रस्ते तसेच 
जंगलात, चराऊ, रानात, स्मशानातं, िािींकडे जािारे रस्ते हे पक्क्या बाधंिीचे नसत व केवळ 
वहीवाटीने तयार झालेले असत असे वाटते. 

 
गावातील तसेच शहरातील मुख्य रस्ते र्रसबंदीने, सपाट दगडानंी ककवा णवटानंी बाधंत असतील. 

माि तसा उल्लिे अथगशास्त्रात कोठेही णमळत नाही. माि स्तूपाचं्या उत्िननात, त्याचें प्रदणक्षिामागग णवटानंी 
बाधूंन काढलेले आढळून आलेले आहेत[षण्िवद्वादशणेत योजनाणन अध्वा रथ्यानाम् ।] (मागगबंधू पान ५अ वरील 
मजकूर). 

 
वरील माणहतीवरून असे समजते की, राजधानी (स्थानीय) असलेल्या मोठ्या शहरी कदाणचत 

राजमागग तसेच रथपथ हे दगडानंी बाधूंन काढीत असतील पि गावानंा जोडिारे णनरणनराळे रस्ते म्हिजे 
केवळ ठरावीक रंदीच्या भागातंील झाडे, झुडपे काढून टाकिे, मोठमोठ्या णशळा असतील तर त्या उचलून 
बाजूला टाकिे, िडे्ड बुजवनू रस्ता समतल करिे अशा रीतीने तयार केलेले असतील. नदी, नाले मागांत 
आडव े आलेत तर त्याचं्याकाठी योग्य उतार असलेला रस्ता तयार करिे, दलदलीचा भाग, दगड जेथे 
र्ार आहेत, िारी जमीन, उंचसिल जमीन, काटेवन इत्यादी असलेली जमीन टाळून रस्ता तयार करत 
असतील व यालाच व्यापारी मागग स्थापन करिे (७·१·२०) ककवा व्यापारी मागग सुरू करिे (५·१·३९) असे 
म्हित असतील. 
 
वाहिे 
 

रथ वाहनाचें दोन प्रमुि प्रकार आहेत. रस्त्यावर चालिारी व पाण्यावर चालिारी. 
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रस्त्यावरील वाहनातंील प्रमुि वाहन म्हिजे रथ. कौणटल्यकाळी सात प्रकारचे रथ होते. रथ 
तयार करण्यासाठी कारिाने असून ते काम रथाध्यक्षाचे असे. दहा पुरष उंच व बारा पुरष रंद असा रथ 
पणहल्या प्रतीचा समजत असत. यानंतर एक एक पुरष मापात कमी करून सहा पुरष रंदीपयंत असे सात 
प्रकारचे रथ तयार करीत (२·३३·२-५). या सात रथाचं्या प्रकाराचंी नाव ेव मापे (पुरष व मीटरमध्ये) िाली 
तक्त्यात णदली आहे :— 
 

रर्ाचें प्रकार 

रथाचे नाव  उंची व रंदी 
हस्त 

उंची व रंदी 
(मीटर) 

   (१ हस्त = २४ अंगुले)  
(१) उत्तम रथ .. ५ ६ २·२८ २·७३६ 
(२) देव रथ–देवाच्या रथयािेकणरता .. ४ ½ ५ ½ २·२० २·५०८ 
(३) पुण्य रथ–णववाहादी मंगल कायाकणरता .. ४ ५ १·८२४ २·२८ 
(४) सागं्राणमक–लढाईसाठी .. ३½ ४ ½ १·५७६ २·२० 
(५) पाणरयाणिक–प्रवासासाठी .. ३ ४ १·३६८ १·८२४ 
(६) परपुराणभयाणनक–शिूच्या शहरावर हल्ला 

करण्यासाठी. 
.. २ ½ ३ ½ १·१४ १·५७६ 

(७) वैनणयक–रथाचे णशक्षि देण्यासाठी .. २ ३ ०·९१२ १·३६८ 
 

येथे रथाच्या मापाचे पुरष हे एकक णदले आहे ते चूक वाटते. तेथे पुरषाऐवजी हस्त हे एकक 
असावयास हव.े तसेच रथाचे माप नेहमी णवतस्तींमध्ये घेतात तेव्हा रथाचा जो हस्त (= २४ अंगुले) तो १२ 
अंगुलाचंा असतो. पुरष माप घेतले तर, उत्तम रथाचे मीटरमध्ये माप िाली णदल्याप्रमािे येते. 
 

१ पुरष = १२० अंगुले, १ अंगुल = १·९ सें.मी. 
१ पुरष = २२८ सें.मी. = २·२८ मीटर. 

 
१० पुरष उंच व १२ पुरष रंद रथाचे मीटरमध्ये माप येते, २२·८ मीटर उंच व २७·३६ मीटर रंद, 

तेव्हा रथाचे पुरष एककातं णदलेले माप योग्य नाही. 
 

१ णवतस्ती = १२ अंगुले = २२·८ सें.मी. = ०·२२८ मीटर. 
 

वर तक्त्यातं स्थायी मापे हस्त (= २४ अंगुले) मापातं णदली आहेत व त्यावरून मीटरमधील मापे 
णदली आहेत. 
 

रथ णकती वगेाने नेत असत याचीही कल्पना कौणटल्य देतो, “उत्तम, मध्यम व अधम घोडा अनुक्रमे 
१२, ९ व ६ योजन इतके अतंर णदवसातून रथ नेतो.” [षण्िवद्वादशणेत योजनाणन अध्वा रथ्यानाम् ।] (२·३०·३९). एक 
योजन म्हिजे णकती णकलोमीटर? १०८ अंगुलाचंा एक धनू होतो, २००० धनंूचा एक गोरूत व चार गोरूत 
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म्हिजे एक योजन. एक योजन = (१०८ x २००० x ४) अंगुले. एक अंगुल = १·९ सेंमी. तेव्हा एक योजन 
= (१०८ x २००० x ४ x १·९ x १०⁻⁵) णकलोमीटर = १६·४० णकलोमीटर. या णहशोबावरून उत्तम घोडा 
णदवसातून बारा योजन म्हिजे १९६·८ णक.मी. म्हिजे जवळ जवळ २०० णक.मी. अंतर रथ वाहून नेतो. येथे 
एक तर भाषातंरात चूक आहे ककवा कौणटल्याने अंतराचे एकक बरोबर णदलेले नाही कारि, रस्ता णकतीही 
उत्तम असला तरी रथ एका णदवसात २०० णक.मी. जािे, घोडे मध्ये मध्ये बदलूनही व णकतीही उत्तम असले 
तरी जािे शक्य नाही. 

 
कौणटल्यकाळी रथाचंा प्रवासासाठी ककवा सामान वाहून नेण्यासाठी उपयोग र्ार कमी करीत 

असावते असे वाटते. रथ गावातल्या गावात णर्रण्यासाठी वापरीत असतील. णकल्ल्याच्या तटावर लढाईची 
देिरेि करण्यासाठी वापरीत असतील कारि शहरातील रस्त्याचं्या विगनात रथपथाचा व रथचयासचंार 
असा अनुक्रमे उल्लेि येतो, माि णनरणनराळ्या गावानंा जोडिारे रथपथ असा उल्लिे येत नाही. रथ जर 
जणमनीवरून वगेात जावयाचा असेल तर नेहमीचे गाडी रस्ते, चाकोरीचे रस्ते, त्याच्यासाठी उपयोगी 
नव्हेत. युद्धातदेिील रथदलाचा उपयोग करावयाचा असल्यास जमीन कशी असावी याचे विगन कौणटल्य 
देतो, यावरूनही हाच बोध होतो. “सपाट (उंच सिल नसलेली), घट्ट (मऊ नसलेली), स्वच्छपिे 
णदसिारी, उिडली न जािारी, णजच्यात चाके व िूर रूतत नाही अशी, आस न पकडिारी, झाडे, झुडपे, 
वलेी, िोडे, ओली शतेजमीन, िडे्ड, वारळे, रेती व णचिल हे णजच्यात णविुरलेले नाहीत अशी आणि भेगा 
न पडलेली अशी जागा रथासंाठी अनुकूल होय” (१०·४·३). रथाने नदी, नाले ओलाडंिेअवघड. घोडे रथ 
रस्ता चागंला असल्यास वगेाने घेऊन जातील पि बोजड सामान वाहून नेण्याची त्याचंी क्षमता नाही, 
त्यासाठी गाडी व बैल पाणहजेत. िोल चाकोरीतून गाडी ओढून नेिे बलैाला जमेल, घोड्ाला नाही. 

 
रस्त्यावरून बलैाचंी ओढून न्यावयाची वाहने म्हिजे लहाि गाडी (लघुयािम्) हा कदाणचत एका 

बैलाने ओढून न्यावयाचा एक्का असावा. दोन बलै जोडलेली मध्यम आकाराची गाडी म्हिजे गोकलग व शकट 
म्हिजे मोठा गाडा ककवा िान्देशातील लठे. (२·२८·२१). 

 
रथ, गाडी वगैरे ओढण्यासाठी घोडे, बैल व उंटाचंा उपयोग करीत असत. (२·२७·४). लहानशी 

गाडी बोकडाकडून ओढली जात असेल. गजरथाचा उल्लिे माि णमळत नाही. 
 
रस्त्यावरील आििी वाहने म्हिजे णशणबका व पीणठका (२·२७·४). ही मािसानंी िादं्यावरून 

वाहून न्यावयाची वाहने, ही वाहने नेण्यासाठी अंसपथ असावते. 
 
पाण्यावर चालर्णारी वाहिे 
 

नावाचें बरेच प्रकार कौणटल्याने णदले आहेत. त्यावरून त्याकाळी सुतारकी तसेच नौकानयन शास्त्र 
बरेच प्रगतावस्थेत असावते असे म्हिता येते. 

 
संयािी िाव (२·२८·११) व प्रवहर्ण (१·२१·२८) या सागरगामी नौका आहेत. 

शंखमटर्णमुक्ताग्राटहर्ण नाव (२·२८·६) म्हिजे शिं, मोती व मिी ही समुद्रातून गोळा करिारी 
नाव.महािाव (२·२८·१३) मोठ्या नद्यातं व्यापारी माल नेण्यासाठी वापरीत. कु्टद्रका िाव (२·२८·१३) ही 
लहानशी नाव, पावसाळ्यात पूर येिारी नदी ओलाडंण्यासाठी, लोकाचं्या, वाहनाचं्या व सामानाच्या ने-
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आिीकणरता वापरीत असत. स्वतरर्णाटि (२·२८·५). म्हिजे िाजगी मालकीची नाव. मासे वगैरे 
पकडण्याकणरता कोळी वापरत असलेली होडगी. कहटस्त्रका (२·२८·१२) ही नाव चाचे वापरीत असत. 

 
याणशवाय लाकडाचें व बाबंूचें तरारे् (काष्संघात व विेुसंघात), भोपळे (अलाबु), चामड्ाने 

मढणवलेले टोकरे (चमगकरण्डक), चामडी बुधले (छणत्त), लहान होडी (प्लव), लाकडाची िोडे 
(गल्ण्डका), दोर ककवा बोरंूचा तरार्ा (वणेिका) (१०·२·१४) वगैरे लहान लहान तरींचे प्रकार 
कौणटल्याच्या अथगशास्त्रात उल्लेणिलेले आहेत. पुरातं सापडलेल्या लोकानंा वाचणवण्यासाठी त्याचंा उपयोग 
करावा असा उल्लेिदेिील (४·३·७-८) येतो. 

 
कौणटल्यकाळी समुद्रातील मागग ठरलेले असतील त्यासाठी णदवसा व रािी णदशासाधन करावयाची 

उपकरिे उपलब्ध असतील. अयस्कातं मणि (Lode stone) कौणटल्यकाळी माणहती होता. त्याचा 
होकायंिासारिा उपयोग करीत असतील. ऋग्वदेात १०० वल्याचं्या (शतणरिानंावम् १·११६·५) नावचेा 
उल्लेि येतो त्यावरून कौणटल्यकाळी समुद्रात सचंार करू शकिाऱया मोठ्या नावा असतील असे म्हिता 
येते. 

 
नदी ओलाडंण्यासाठी, लाकडाचें ओंडके, मातीचे घडे तसेच जनावराच्या कातड्ाचंा कसा 

उपयोग करीत ही माणहती पणरणशष्ट ३·२ मध्ये णदली आहे. 
 

☐☐ 
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पटरटशष्ट ३·१ लोर्ल येर्ील बंदर 
 

लोथल (सरग्वाला) हे बंदर अहमदाबाद णजल्यात गुजरात राज्यात आहे. इ. पू. १५०० वष ेया 
काळी तेथील बंदर बाधंले गेले. ते एक िोदलेले तळे असून त्याला चार कभती होत्या. बोटींचा धक्का हा 
लोथल गावाच्या पूवेकडे असून त्याचा आकार समलंब चौकोनी असून त्या धक्क्याच्या पूवग व पणश्चम बाजंूची 
प्रत्येकी २१२ मीटर, उत्तरेकडील बाजू ३६·४ मीटर व दणक्षिेकडील ३४·७ मीटर लाबं होती. या धक्क्याचंी 
आजची उंची ४ मीटर आहे. पूवेकडील धक्क्याच्या कभतीत भरतीच्या वळेेला बोटींना आत प्रवशे 
करण्याकणरता व्यवस्था केलेली होती. या प्रवशेस्थानी जी बटुकी (कमी उंचीची) कभत आहे णतचे काम 
म्हिजे ओहोटीच्या वळेेला पािी जरी ओसरून गेले तरी या बंदरात बोटी तरंगत राहण्यासाठी यथायोग्य 
िोलीचे पािी असाव ेहा होता. दणक्षिेकडील कभतीत एक मीटर रंदीचा साडंवा होता. भरतीचे पािी ककवा 
ज्या नदीच्या काठी हे बंदर बाधंले होते त्याचे पािी एका णवणशष्ट पातळीहून जास्त जाऊ नये म्हिून ही 
व्यवस्था केली होती. या साडंव्यावर लाकडाचे िांब होते व या िाबंाच्या आधारावर आडव्या र्ळ्या ठेवनू 
पाण्याची पातळी पाणहजे णततकी उंच वाढणवण्याची सोय होती [Excavations at Lothal, Indian Archaeology, 1958-59, 
Review. P. 13 & 14.]. या चारी कभती णवटा व चुना याचं्या बाधंलेल्या असून त्याचंी पायापाशी रंदी १·७८ मीटर 
व वरती १·०४ मीटर होती. या कभतीच्या आतल्या बाजू सरळसोट असल्याने बोटी या कभतीजवळ लागत 
असत. या िोदलेल्या तळ्यात ओहोटीच्या वळेीदेिील कमीत कमी दोन मीटर िोल पािी असे व पाण्याची 
जास्तीत जास्त िोली, भरतीच्या वळेेस ३·५ मीटर असे. भरती असताना बोटी या बंदरात प्रवशे करिे 
ककवा बंदर सोडून जाऊ शकत असत [राव, पी. आर. (१९७३), “Lothal and Indus Civilization”. उल्लेि आहे. साकंणलया ह. धी. 

(१९७४), “The Prehistory and Protohistory of India and Pakistan” Deccan College P. G. & Res. Institute, Pune, पान ३७१-३७२.]. 
 
पुरातत्त्व उत्िननावरून इ.पू. २०० काळची दोन बंदरे माणहती झाली होती. धरिीकोटा, णजल्हा 

गुण्टूर, आन्र प्रदेश येथे इ.पू. दुसऱया शतकात कावरेी नदी जेथे बंगालच्या उपसागराला णमळते तेथे 
बोटींसाठी धक्का बाधंलेला होता. हा धक्का लाकडी िाबंावंर उभारला होता.[Indian Archaeology 1962-63, A 
Review, पाने १ व २.] 

 
कावरेीपट्टनम्, णजल्हा तंजावर, आन्र प्रदेशाजवळ कलायूर येथे १८·२८ मीटर x ७·६२ मीटरचा 

धक्का बाधंलेला होता [Indian Archaeology 1962-63, A Review, पान १३.]. 
 
तेव्हा कौणटल्यकाळी समुद्रावर बोटींसाठी धक्का बाधंावयाची कला भारतीयांना माणहती होती असे 

म्हिता येते. 
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पटरटशष्ट ३·२ कौटिल्यकाळी िदी पार करूि जाण्याची साधिे 
 

(१) लाकडाचे खोड.– पाऊि ते एक मीटर लाबंीची लाकडाची हलकी र्ादंी घेऊन ती दोन्ही 
बगलातं घालावयाची व छाती या र्ादंीवर ठेवनू णतच्या साहाय्याने तरंगत नदी ओलाडंावयाची. 

 
(२) भोपळे व मातीचे घडे.–पुष्ट्कळ कोरडे व पोकळ भोपळे जाळ्यात ठेवावयाचे व हे जाळ्यात 

ठेवलेले भोपळे शरीराला अशा णठकािी व इतके बाधंावयाचे की त्यामुळे मनुष्ट्य पाण्यात तरंगू शकेल. 
 
चेंडूच्या सारिे गोल आकाराच्या मातीच्या घड्ाचंी माळ तयार करून त्याचं्या साहाय्याने नदी 

ओलाडंावयाची. 
 
(३) प्राण्याचंी कातडी वापरूि.–बैल ककवा बकरी मेल्यावर त्याचे डोके, पाय व शपेटीचा काही 

भाग कापून टाकतात. डोक्याकडील भोकातून कातडीच्या आतील सवग मास, हाडे वगरेै काढून टाकतात व 
ही कातड्ाची पोकळ णपशवी उलटी करतात म्हिजे केसाचंा भाग आत जातो. नंतर एका पायाकडील 
भोक सोडून इतर सवग भोके, णछदे्र णशवनू काढतात. पायाच्या भोकाकडून हवा भरतात. व त्यामुळे ती 
कातडी णपशवी रू्टबॉलच्या चेंडूप्रमािे टम्म रु्गेल. हा रु्गा मग नदी ओलाडंताना वापरतात. अशा तऱहेचा 
कातडी रु्गा साचंी येथील स्तूपाच्या पणश्चम तोरिावर दािणवला आहे. 

 
(४) मातीचे घडे व प्राण्याचं्या कातडीचा तराफा.–मातीचे नऊ घडे हे लाकडी चौकटीला तीन 

घडे एका रागेंत याप्रमािे तीन रागेंत बसणवतात. याचंी तोंडे झाडाच्या पानाने बंद केलेली असतात. एक ते 
दीड मीटर लाबंी रंदीचा तरार्ा तयार होतो. तीन-चार मािसे वाहून नेण्यास याचा उपयोग होतो. 

 
मातीच्या घड्ाचं्या ऐवजी प्राण्याचं्या कातडीचा रु्गा, जास्त संख्येने वापरून तरार्ा करतात. 
 
(५) बाबंूच्या पट्ट्ट्याचंी करंडी करून ती बाहेरून कातड्ाने झाकतात. एक ककवा दोन मािसाला 

उपयोगी. दोन ते अडीच मीटर व्यासाची व ¾ मीटर उंचीचे असते. 
 
(६) होडगे.–झाडाचे िोड कोरून तयार केलेली लहानशी होडी. 
 
आकृती क्र. ३·२ ते ३·७ [मोतीचंद्र (१९५३) “साथगवाह (प्राचीन भारत की पथपद् धणत)” णबहार राष्ट्रभाषा पणरषद, पटना.] 

मध्ये मोहेंजोदडो (इ. पू. २५०० वष)े येथे णमळालेली नावचेी णचिे तसेच इ. पू. पणहल्या शतकापयंत नावाचंी 
णचिे दािणवली आहेत. 
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१ जहाल 

आकृती ३·२ : मोहेंजोदडो, कसध इ. पू. २५०० 
१ जहाज 

आकृती ३·३ : मोहेंजोदडो, कसध इ. पू. २५०० 

 
आकृती ३·४ : नाण्यावंरील जहाजाचंी णशल्पे 
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आकृती ३·५ : साचंी स्तूपावरील कोरलेल्या 
आकृतीत लाकडी र्ळ्या णशवनू तयार केलेली 

नाव. (इ.पू. १ ले शतक) 

आकृती ३·६ : शादूगलाच्या आकाराची नाव. साचंी, इ. 
स. पूवग पणहले शतक. 

 
आकृती ३·७ : बौद्ध स्मणृतणचन्ह वाहून नेिारे जहाज, अमरावती, इ. स. दुसरे शतक. 
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४. कौटिलीय अर्थशास्त्रातील िगररचिेसबंंधी माटहती 
 
प्रस्ताविा: 
 

कौणटल्यकाळी िेडी, प्राकार व पणरिा यानंी बणंदस्त केलेले नगर अथवा दुगग आणि स्कन्धावार 
याचं्या णनरणनराळ्या अंगाचंी रचना कशी करावी ते अनुक्रमे जनपदणनवशे (२·१), दुगगणनवशे (२·४) व 
स्कन्धावार णनवशे (१०·१) या प्रकरिातं णदलेले आहे. तसेच नागणरक प्रणिणध (२·३६) म्हिजे स्थावर 
मालमते्तणवषयी, घराबंद्दल (३·८) या प्रकरिातं घरामंध्ये अंतर काय असाव,े त्याचं्यामधील बोळींची रंदी 
णकती असावी व इतर मुख्यतः नागणरक शास्त्राची माणहती णदली आहे. या प्रकरिातं णदलेल्या माणहतीवरून 
कौणटल्यकाळी नगररचना शास्त्र णकती प्रगतावस्थेत होते त्याची कल्पना येऊ शकते. 

 
रस्ते रंद असावते, ते बुणद्धबळाच्या पटाप्रमािे एकमेकासं काटकोनात छेदिारे असावते; िीमंत 

मािसाचंी घरे, गरीब व मोलमजुरी करून जगिाऱयाचंी घरे, व्यापाऱयाचंी घरे अशी वगगवारीप्रमािे शहराची 
णवभागिी, तसेच णनरणनराळ्या पदाथांच्या बाजारपेठा, देवालये, शासकीय कचेऱया व कोठारे याचंीदेिील 
णवभागवार रचना वगैरे सामान्य नगररचनाशास्त्राचे णनयम भारतात इ.पू. २३५० इतक्या प्राचीन काळापासून 
माणहती होते व त्याप्रमािे मोहेंजोदडो, हडप्पा इत्यादी कसधू संस्कृतीकालीन शहरे वसली होती हे आता त्या 
त्या शहराचं्या उत्िननावरून माणहती झाले आहे. मोहेंजोदडो येथील प्रत्येक घराच्या स्नानगृहाला 
असलेल्या गटारी रस्त्याकडे लगत असलेल्या व झाकलेल्या गटारींना जोडलेल्या असत. िीमतंाचं्या 
प्रत्येक घरातील अंगिातील णवणहरी व सामान्य जनाचं्यासाठी सामाणयक णवणहरी, रस्त्याच्या बाजूला 
असलेल्या घराच्या कभतीला णिडकीच काय पि हवा व सूयगप्रकाश येण्यासाठी साधा झरोकादेिील न 
ठेवण्याची पद्धती ही उत्िननामुळे त्याकालीन नगररचनेवरील णमळत असलेली प्रत्यक्ष माणहती व कौणटल्य 
अथगशास्त्रात णदलेली णलणित माणहती याचं्यात इतके साम्य आहे की कसधू संस्कृतीकाली प्रगत झालेली 
नगररचनाशास्त्राची मूलतत्त्व े कौणटल्यकाळीदेिील जशीच्या तशी स्वीकारली गेली होती व त्यात काही 
सुधारिा असतील तर त्या णकरकोळ व कदाणचत नगर बाधंल्यानंतर त्याची देिभाल, दुरस्ती तसेच 
सावगजणनक सुरणक्षततेच्या दृष्टीतून नागणरकानंी घ्यावयाची काळजी यात असेल. 
 
गाव वसटवण्यास प्रोत्साहि 
 

कौणटल्यकाळी नवीन वस्ती वसणवण्यासाठी, त्यातल्या त्यात शतेी प्रमुि धंदा आहे अशा 
लोकासंाठी नवीन िेडी बाधूंन पडीत जमीन लागवडीस आिण्याकणरता योग्य त्या सोयी व प्रोत्साहन णदले 
जात असे. पाचव्या अणधकरिातील दुसऱया प्रकरिात राजाचा िणजना, दुष्ट्काळ इत्यादी दैवी आपत्तीमुळे 
ककवा शिूशी सतत लढाया कराव्या लागल्यामुळे ककवा इतर काही कारिामुंळे जर आर्जथक संकट उपल्स्थत 
झाले असल्याने, णरता झाला तर हा िणजना कसा भरून काढावा याचे अनेक उपाय कौणटल्याने णदले 
आहेत. त्यातील एक प्रमुि उपाय म्हिजे जे करदाते आहेत त्याचं्यावरील कराच्या दरात वाढ करिे. उदा. 
ज्याचंी बागायती शतेी आहे त्यांच्याकडून नेहमीप्रमािे उत्पन्नाच्या एक पचंमाशं कर न घेता तो एक चतुथांश 
ककबहुना एक तृतीयाशं कर घ्यावा (५·२·२). माि हा सवगसामान्य णनयम असूनही ज्या प्रदेशात नवीन 
वसाहती (शनू्यणनवशे) वसणवल्या जात आहेत त्या प्रदेशातील लोकाकंडे कराची मागिी करू नये असा 
अपवाद साणंगतला आहे. एवढेच नव्हे तर नवीन वसाहत करिाऱयाला धान्य, पशू व द्रव्य मदतीदािल द्याव े
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(५·२·३,४) व नवीन वसाहती बसणवण्यात उते्तजन द्याव े असे कौणटल्याने िाली णदल्याप्रमािे साणंगतले 
आहे. 

 
राजाने (नवीन वसाहतीतील लोकानंा) धान्य, पशू व द्रव्य तगाईरूपाने द्याव.े ते त्यानंी नंतर 

सवडीप्रमािे परत कराव ेआणि यानंा मदत आणि करात सूट कोशाची वृद्धी होईल अशी द्यावी, कोशाला तूट 
येईल अशी सूट टाळावी. जनपदाच्या णनर्जमतीच्या वळेेसच जे आले असतील त्यानंा ककवा नंतरही जे येतील 
त्यानंा करात सूट द्यावी. ज्याचं्या करातील सूट बंद झाली असेल त्याचं्यावर णपत्याप्रमािे अनुग्रह करावा 
(२·१·१३-१५, १७, १८) अशा रीतीने नवीन वसाहत वसणविाऱयानंा राजाने सवगतोपरी मदत करावी असा 
कौणटल्याचा आग्रह आहे. 

 
नवीन वसाहती वसणविे हे काम सोपे नसते. आपला जन्मगाव सोडून सवगस्वी नवीन णठकािी 

जाण्यास लोक तयार होत नाहीत; व ते साहणजकही आहे. तेव्हा प्रजेला अप्रीणतकारक अशी कामे 
करण्यासाठी राजाचा ज्याच्यावर णवश्वास राणहला नाही अशा अणधकाऱयाला हे काम देण्यात याव े असे 
कौणटल्य म्हितो (५·१·३९). या आदेशाप्रमािेच इतर आदेश आहेत. णकल्ला, बाधं, पूल तयार कर, व्यापारी 
सडका उघड तसेच ओसाड प्रदेशात वस्ती करीत इत्यादी गोष्टी कौणटल्यकाळी इतक्या सामान्य होत्या व 
राजाच्या अनेक कतगव्यापंैकी होत्या की ज्यावर गैरमजी झाली आहे व ज्याची राजाला णवल्हेवाट लावायाची 
आहे त्याही अणधकाऱयाला राजाने आपल्याला अशा सारख्या आज्ञा द्याव्यात यात राजाचा वाईट हेतू आहे 
अशी शकंाही त्याच्या मनास यावयास नको कारि ही कामे राजाच्या कोशात भर घालिारीच आहेत. तेव्हा 
नव्या जागी वस्ती वसवावी ही राजाची सवगसामान्य कतगव्यापंैकी एक बाब होती असे म्हिता येते. 
 
खेडी 
 

िेड्ातं प्रामुख्याने शतेकरी व शतेीकामावर ज्याचंी उपजीणवका अवलंबून आहे अशा मजुराचंी 
जास्त संख्या असावी. थोडक्यात वैश्य व शूद्राचंी वस्ती िेड्ात असावी. हे शतेकरी शूर असावते असाही 
कौणटल्याचा कटाक्ष आहे. या दोन िालच्या विांच्या लोकानंा त्याचें शतेीकामात रस वाटला पाणहजे; 
ककबहुना आयुष्ट्यात शतेीणशवाय दुसऱया काही मनुष्ट्यासंाठी इतर चागंल्या करण्यासारख्या गोष्टी असतात 
याची जािीव त्यानंा असू नये. त्यासाठी िेड्ातं करमिुकीची साधने म्हिून उद्याने व णवहार करण्यासाठी 
जागा असू नयेत. जो णदवसभर शतेातच राबतो त्याला उद्याने, बागा व इतर णवहार करण्यासारख्या 
घराबाहेर राहाव्या लागिाऱया करमिुकीच्या साधनाचंी गरज व कौतुक असिार नाही, हे उघडच आहे. 
एवढेच नव्हे तर नट, नतगक, गायक, वादक, कथाकार आणि कुशीलव यानंी शतेकऱयाचं्या कामात 
करमिुकीच्या णनणमत्ताने णवघ्न आिू नये म्हिून अशा लोकानंा िेड्ात मुक्कामासाठी थारा णमळिार नाही 
याची व्यवस्था करावी. (२·१·३३-३५) अशीही सूचना कौणटल्याने णदली आहे. शतेकऱयानंा जेथे गायन, 
वादन, नतगन अशा सासं्कृणतक कायगक्रमाची ओळि होऊ देऊ नये म्हिनू एवढा कटाक्ष कौणटल्याने 
दािणवला आहे तेथे शतेकऱयाला दारू व जुगाराचे व्यसन असिार नाही याचीही काळजी घेत असतील तर 
नवल नाही. शतेकऱयाने जुगार िेळू नये याबद्दल उद् गार ऋग्वदेातदेिील आढळतात. जुगाराच्या नादाने 
तुझ्या शतेीचे तू नुकसान करू नको असे ऋग्वदेकालीन ऋषी शतेकऱयास उदे्दशून म्हितो. कौणटल्याने 
त्याच्या उदे्दशाबद्दल काही सशंय राहू नये म्हिून स्पष्ट म्हटले आहे की, िेड्ातील मािसे शतेीच्या कामात 
सतत गकग  असावी म्हिजे कोश, मजूर, द्रव्य, धान्य आणि रस याचंी वाढ होते (२·१·३५). 
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जनपदातील िेडी म्हिजेच लहान लहान घराचंा, झोपड्ाचंा एक समुदाय असे. शतेकरी व 
त्याचे कुटंुब जरी णदवसभर शतेात काम करीत असले तरी रािीच्या णवसाव्यासाठी त्यानंी िेड्ात यावयास 
पाणहजे. ते ज्या शतेात काम करतात तेथेच घर अथवा झोपडी उभारून ते राहू शकत नाही. याचे एक प्रमुि 
कारि म्हिजे शतेकऱयाचे धन जे बलै, शळे्या, मेंढ्या इत्यादी प्रािी तसेच त्यानंी उगणवलेले धान्य, कडबा, 
गवत वगैरेचे संरक्षि जंगली प्राण्यापंासून तसेच इतर मानवी टोळ्यापंासून एकट्या दुकट्या कुटंुबापेक्षा 
जवळपासच्या सवग शतेकऱयानंा सामुदाणयक रीत्या अणधक चागंले करता येते. तसेच सगळ्याचें गवत, प्रािी 
वगैरे एका णठकािी असले म्हिजे परस्परात णवश्वास राहून एकमेकाचं्या वैरातून यांचे नुकसान होण्याचा 
संभवही कमी होतो; आणि म्हिूनच िेडी अल्स्तत्वात येतात. णस्त्रयाचें संरक्षि करिेही समुदाय करून 
राणहल्याने सोपे होते. 

 
साहणजकच, जरी कौणटल्याने णदलेले नसले तरी, गुराचें गोठे गवताचा साठा वगैरेचे स्थान 

िेड्ाच्या मध्यभागी असेल. जे शतेाचे मालक म्हिजे तुलनेने िीमंत असे वैश्य असतील त्याचंीघरे 
िेड्ाच्या मध्यभागी व शतेमजूर, सुतार, लोहार इत्यादींची घरे ही िेड्ाच्या मध्यभागापासून दूरदूर 
असिार. शदू्र तसेच चाडंाल याचंी वस्ती त्याहूनही लाबंवर असिार. गावाच्या संरक्षिासाठी सवग बाजूनी 
सभोवार शभंर धनुष्ट्य (२०० मीटर) अंतरावर िाबंाचे कंुपि घालाव े(३·१०·२०) अशीही सूचना कौणटल्य 
देतो. या कंुपिामुळे जंगलात राहिाऱया चोर दरोडेिोरापंासून तसेच जंगली श्वापदापंासून मािसानंा 
संरक्षि णमळू शकेल. चाडंालाची वस्ती तसेच स्मशानही या संरक्षक कभतीच्या पलीकडे असिार. 
शतेकऱयाचं्या गरजा र्ार थोड्ा असल्याने व िेडीही त्यामुळे स्वावलंबी असल्याने बाजाराचा रस्ता व इतर 
बोळींचे रस्ते अशी णवभागिी नसून सरासरी शतेकऱयाचंी घरे व झोपड्ा याचं्यामधून केवळ 
जाण्यायेण्याकणरता रस्ते, िरे म्हिजे पायवाटाच, जास्तीत जास्त गाडीवाटा असतील. प्रत्येक िेड्ात 
णकती कुटंुबे असावीत याची मयादा कौणटल्य देतो. “मुख्यतः शूर शतेकऱयाचंी वस्ती असलेली, कमीतकमी 
शभंर व जास्तीतजास्त पाचश ेकुटंुबे असलेली एक ककवा दोन कोसावंर हद्दी असलेली एकमेकाचें संरक्षि 
करू शकतील अशा प्रकारे गाव े वसवावीत. गावामंधील हद्दीच्या िुिा म्हिून नदी, टेकडी, जंगल, 
सुकलेले ओढ्याचे पाि, दरी, बाधं, शमी, शाल्मली, वड, कपपळ इत्यादी वृक्ष हे ठरवनू द्यावते (२·१·२-३). 
िेड्ाचे गावठाि, त्याच्याभोवती शतेीची जमीन, त्याच्या पलीकडे एक कोसपयंत गायरान व नंतर जंगल 
अशी िेड्ाचंी रचना असे. तपस्वी लोकासंाठी वेदाध्ययन आणि यज्ञयाग करण्यासाठी, ज्यात स्थावर व 
जंगम यानंा अभयाचे वचन णदले आहे असे आणि जास्तीत जास्त गोरूत (कोस) णवस्तार असलेले वन नेमनू 
द्याव े(२·२·२). हे वन माि जंगलात ककवा लागवडीस योग्य नसलेल्या जणमनीवर नेमून द्याव.े शतेजणमनीचे 
के्षि त्यामुळे कमी होता कामा नये. जंगलामध्ये चोर, दरोडेिोर, वाटमारे, याचंीही वस्ती असे व त्याचंा 
बंदोबस्त ठेविे हे ज्या दोन िेड्ामंधील भागातं हे जंगल असे त्या िेड्ातील ग्रामरक्षकाचें महत्त्वाचे काम 
असे. अरण्यात इतरही लोक राहत असत ते म्हिजे र्ासेपारधी, शबर, पुकलद, व चाडंाळ. हे जंगलातील 
उत्पन्नावर जगतात; त्याचें काम म्हिजे या जंगलात गस्तीचे, पहाऱयाचे काम करिे हे असे (२·१·५). 

 
राज्याच्या सरहद्दीजवळची िेडी ही शजेारील राजाच्या सैन्याच्या हल्ल्यापंासून बचाव व्हावा 

म्हिून, िेडी असूनही प्राकार व परीिायुक्त असतील. याणशवाय सरहद्दीवर जनपदात ये-जा करण्यासाठी 
(त्यावर योग्य ती णनगरािी ठेवण्यासाठी) दरवाजासारिे असलेले अंतपालाच्या अणधपत्यािाली णकल्ल े
स्थापन करीत असत (२·१·५). परचक्र आले असता सरहद्दीवरील िेड्ाचंी जनता या णकल्ल्यामंध्ये आिय 
घेत असे. याणशवाय कावगणटक, स्थानीय वगैरे जी गाव ेव शहरे अथगशास्त्रात उल्लणेिलेली आहेत तीदेिील 
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भईुकोट दुगासारिी तटबदंी व िंदक यानंी संरणक्षत केलेली असत. परचक्राच्या वळेेस त्याचं्या 
जवळपासच्या िेड्ातील लोक अशा संरणक्षत शहरात आिय घेत असत. 

 
बहुसंख्य िेडी शतेीसाठी वसणवली जात. परंतु जेथे लागवडीस अयोग्य जमीन आहे तेथेदेिील 

िेडी वसवीत. वर साणंगतल्याप्रमािे अशा प्रदेशातं तपस्वी लोकानंा वदेाध्ययन आणि यज्ञयाग करण्यासाठी 
सुरणक्षत वनाचा भाग नेमून णदला जात असे (२·२·२). 

 
अशा प्रदेशातं गवत णवपलु प्रमािात होत असेल तर त्याचंा गुराचं्या चरण्यासाठी कुरिासारिा 

वापर करीत व तेथे गौळवाडे (घोष) स्थापन करीत (२·२·१). गाईंच्या राहण्यासाठी व संरक्षिासाठी मोठे 
मोठे गोठे तसेच त्याचं्यावर देिरेि ठेविाऱया गोपालासंाठी व गोपालाध्यक्षासाठी व त्याचं्या कुटंुबीयासंाठी 
वाडी बाधूंन देत असत. याचप्रमािे घोडे, गाढव,े उंट व डुकरे याचें कळप अशा गवताळ जणमनीवर पोसत 
(२·२९·४२) व त्याचं्या देिभालीसाठी असलेल्या लोकानंा वाड्ा बाधूंन देत असत. 

 
सरहद्दीवर जंगली लोकाचें रक्षि असलेले एक हल्स्तवन तयार कराव.े हल्स्तवनाची जागा 

सरासरीने पवगतावर, नदीकाठी, तलावाजवळ अथवा दलदलीच्या जागी करावी. हल्स्तवनाची सरहद 
ठरवनू द्यावी. त्या वनात प्रवशे करण्यासाठी व बाहेर जाण्यासाठी मागग आिून द्यावते. हल्स्तवनात माहूत, 
पायबंद लाविारे, सीमारक्षक, वनात राहिारे, रक्षक व इतर पणरचारक याचंी राहण्याची व्यवस्था 
करण्यासाठी पाडे उभारावते (२·२·६, ७, १०) अशा कौणटल्याच्या सूचना आहेत. 

 
राजाच्या णशकारीच्या शौकासाठी एकच प्रवशेद्वार असलेले, िंदकाने संरणक्षत, स्वाणदष्ट, र्ळाचंी 

झाडेझुडपे असलेले, काटेरी झाडे नसलेले, उथळ उथळ पाण्याचे तलाव असलेले, मािसाळलेले मगृ 
आणि इतर पशू असलेले, निे व दात काढलेले कहर पशू असलेले आणि मृगयेस योग्य असे हत्ती, हणत्तिी 
व त्याचें छाव े असलेले एक मृगवन राजाच्या णवहारासाठी तयार करून घ्याव े (२·२·३). या मृगवनाच्या 
देिभालीचे काम करिाऱया कमगचाऱयासाठी णठकणठकािी लहान-मोठे पाडे वसणवले जात असतील. 

 
जंगलात उत्पन्न होिाऱया व उपयोगी पडिाऱया पदाथांसाठी, (उदा. आवळा, हरडा, बेहडा 

णनरणनराळ्या औषधी शेंगा, लाि, कडक इत्यादी) प्रत्येकासाठी एक एक याप्रमािे द्रव्यवने लावावीत. तसेच 
त्या पदाथांपासून वस्तू णनमाि करण्याचे कारिाने स्थापावते (२·२·५). येथेही वनामंध्ये वर णदलेली कामे 
करिाऱया लोकासंाठी वाड्ा, पाडे ककवा पल्ल्या याचंी उभारिी करीत असत. या सवांची माणहती देण्याचा 
उदे्दश जनपद णनवशेाचे णकती प्रकार होऊ शकतात याची कल्पना यावी हा आहे. येथे नगररचनाशास्त्राची या 
वाड्ा, पल्ल्या याचंी उभारिी करण्यासाठी गरज नाही. पि वर शतेकऱयासंाठी असलेल्या िेड्ाचें जे 
विगन केले आहे ते थोड्ार्ार र्रकाने येथेही लागू होत असेल. 
 

आपल्या शतेीच्या व शळे्या, मेंढ्या, गाई इत्यादी प्राण्याचं्या कळपाचं्या देिभालीच्या कामात गकग  
असलेला, करमिुकीची काही साधने नसून संध्याकाळी शतेावरून, कुरिावंरून अथवा जंगलातून 
थकूनभागनू आल्यानंतर अंधार पडल्यावर णनजिारा असा शतेकरीवगग व मजूरवगग त्याकाळी िेड्ात राहत 
असे. िेड्ामध्ये आरोग्याच्या दृष्टीने साडंपािी वाहून नेण्यासाठी व कचऱयाचें ढीग न साचता त्याचंी 
णवल्हेवाट करण्यासाठी काही सुणवधा असतील असे वाटतनाही. अथात त्या काळी िेड्ात कचरा 
होण्यासारिा ककवा उपयोग केल्यानंतर कचऱयात टाकण्यासाठी णनरपयोगी वस्तू नसतील. जो काही न 
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उपयोगाचा शतेीचा माल असेल तो सवग जळि म्हिून वापरला जात असेल. प्राण्याच्या िाण्यास 
णनरपयोगी असा शतेीचा माल, तुरकाठ्या, परकाठ्या वगैरे वगैरे हे स्वयंपाकासाठी जळिाला वापरीत 
असतील. गाई, गुराचं्या शिेाचा उपयोगही जळि म्हिून व ित म्हिूनही केला जात असेल. िेड्ाच्या 
साडंपाण्याच्या णनचऱयाबद्दल कौणटल्य काही उल्लेि करीत नाही. िेड्ात साडंपािी दूर नेऊन 
सोडण्यासाठी गटार असतील असे वाटत नाही. गटारींच्या सहाय्याने घाि व साडंपािी वाहून नेण्यासाठी 
णवपुल पाण्याची गरज असते, तेव्हढे पािी िेड्ातला शतेकरी वापरीत असेल असे वाटत नाही. कदाणचत 
काही कुटंुबे णमळून एिादा शोषि िड्डा ठेवण्याची व्यवस्था असेल. पि कौणटल्याच्या नेहमीच्या शलैीने 
अमुक इतक्या कुटंुबानंी णमळून एक शोषि िड्डा ठेवावा, पािी रस्त्यावर येऊन णचिल झाल्यास तसे 
करिाऱयास इतके पि दंड असा काही उल्लेि िेड्ाचं्या बाबतीत णमळत नाही; गाव व शहर याचं्याबाबतीत 
माि असा इशारा त्याने स्नानगृहातूंन रस्त्यावरील गटारींना णमळिाऱया नालींच्यासाठी णदला आहे. 

 
िेड्ात णवणहरीदेिील सामाणयक सबधं िेड्ाची म्हिून एक ककवा दोन असतील. अथवा 

कदाणचत ज्या नाल्याच्या अथवा नदीच्या काठावर िेडे वसले असेल त्याच्यापासूनच िेड्ाच्या पाण्याची 
गरज भागणवली जात असेल. तक्षणशलेसारख्या मोठ्या णवद्यापीठीय शहरात णवणहरी नसून गावाच्या जवळून 
वाहिाऱया नदीतून गावकरी पािी आिीत असत असा उल्लेि त्याच्या उत्िननाच्या अहवालात णमळतो 
(माशगल, १९७५, पान ९५) [माशगल, जॉन (१९७५). “Taxila”मोतीलाल बनारसीदास, पान ९५.]तेव्हा इ. पू. चवथ्या 
शतकातील िेड्ाची पाण्याची गरज याच रीतीने भागणवली जात असेल असे म्हिावयास हरकत नाही. 
 
िगर 
 

कौणटल्य िेडी, गाव,े शहरे याचं्याकडे प्रशासकीय दृणष्टकोनातून पाहतो. दहा गाव े णमळून एक 
संग्रहर्ण नावाचे गाव असाव े असे तो म्हितो. संग्रहि याचा अथगच शतेकऱयाकंडून कर रूपाने जे धान्य, 
कडधान्य, तेलणबया तसेच जंगलाचें उत्पन्न इत्यादी जो माल सरकारजमा होत असे तो जेथे संग्रणहत करून 
साठवावयाचे ते संग्रहि. साहणजकच लहान प्रमािात का होईना पि णनरणनराळी शासकीय कोष्ागरे व 
त्याचं्या सुरणक्षततेसाठी प्राकार व परीिा ही या संग्रहिाभोवती बाधंत असतील. आठवड्ाचा बाजार 
भरावयाचे ते गाव असाव ेव आजूबाजूला दहा िेड्ातील शतेकऱयानंा बाजारासाठी ते सोईस्कर असाव.े 
दोनश े गावाचं्या मध्ये एक कावथटिक,चारश े गावाचं्या मध्ये एक द्रोर्णमुख व आठश े गावाचं्या मध्ये एक 
स्र्ािीय याप्रमािे लहान मोठी शहरे वसवावीत (२·१·४). अशी गाव ेवसणवण्याबाबत कौणटल्याच्या सूचना 
आहेत. 

 
संग्रहर्णासारख्या लहान गावात एक प्रमुि बाजार असता ज्याच्या दुतर्ा दुकाने असतील व 

त्याचप्रमािे शासकीय कोष्ागरेदेिील असतील. गावाच्या मध्यभागी ककवा एका बाजूलामोठे मदैान असून 
तेथे आठवडा बाजार भरत असेल. वैश्य व्यापारी, शासकीय सेवक याचंी घरे बाजार रस्त्याजवळ असून 
मजूर, शुद्र याचंी वस्ती गावाच्या मध्यभागापासून दूर असावी. तेव्हा एक अथवा दोन बाजार रस्ते, मध्यभागी 
मोठा चौक जेथे हे रस्ते णमळतात व मग इतर या चौकाला येऊन णमळिारे लहान लहान रस्ते असतील. हे 
दोन बाजार रस्ते गाव पार करून थेट प्राकारापयंत पोचलेले असतील व तेथे प्राकारानंा दरवाजे असतील. 

 
कावगणटक, द्रोिमुि तसेच स्थानीय याचंी नगररचना ही ‘दुगातील नगराची रचना’ (२·४) यात 

णदल्याप्रमािे असावी. शहरात मोठे मोठे शासकीय अणधकारी, त्याचं्या कचेऱया तसेच धान्याचंी, जंगल 
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उत्पनाची मोठी मोठी गोदामे असत. कोशगृह, बंधनागार, टाकंसाळ वगैरे अठराही कारिान्याचं्या इमारती 
असत. त्याचं्या बंदोबस्तासाठी णकल्ल्याप्रमािे त्याचंी बाधंबणंदस्ती करिे आवश्यक असाव.े त्यासाठी पनु्हा 
सैणनकाचंी व त्याचं्या अणधकाऱयाचंी वस्ती शहरातं प्रामुख्याने असली पाणहजे. शहर जसजसे मोठे मोठे तसे 
त्याचा नगराध्यक्ष, त्याच्या हातािाली शहराची देिभाल करिारे नगरसेवक, अणधकारी व कमगचारीवगग 
हेदेिील शहराचं्या लोकसखं्येचा एक भाग असतील. याप्रमािे शहरे जसजशी मोठी होत जातात तशी 
त्याचंी लोकसंख्या, एकमेकाचं्या गरजा पुरणवण्याच्या दृष्टीने लोकाचें उद्योगधंदे यातील प्रकार वाढत 
जातात व शहराचा पसारा वाढत जातो. 

 
येथे प्रामुख्याने प्राकार व पणरिा असलेले आणि दरवाजाणंशवाय शहरात प्रवशे अथवा णनगगमन 

करिे अशक्य अशा नगराचंा णवचार केलेला आहे. कावगणटक ते स्थानीय ही सवग गाव े व शहरे, तसेच 
राज्याच्या सरहद्दीवरील गाव ेहीदेिील अशा रीतीने संरणक्षत केलेली असत. तेव्हा िेडी सोडली तर इतर 
सवग गावाचंी व शहराचंी िाली विगन केलेल्या रचनेप्रमािे माडंिी केलेली असावी. दुसऱया अणधकरिातील 
चवथ्या प्रकरिात ही माणहती णदली आहे. 

 
सामान्यतः नगराभोवती एक तट असे व त्याच्या पलीकडे सभोवार एकापुढे एक असे तीन िंदक 

असत. हे िंदक पािी (अथवा णचिल) यानंी भरलेले असत. नगराच्या संरक्षिासाठी असलेल्या प्राकार, 
पणरिा, त्याच्यातील दरवाजे याचंी संपूिग माणहती सैणनकी वास्तू या प्रकरिातील दुगाची माणहती या 
पणरच्छेदात कौणटल्याला अनुसरून णदली आहे. आता अशा दुगातील ककवा दुगगसदृश बंदोबस्त असलेल्या 
शहराचंी रचना कशी असे याची माणहती कौणटल्याला अनुसरून िाली णदली आहे. 
 

तीन पणश्चमेकडून पूवेकडे जािारे राजमागग आणि तीन दणक्षिेकडून उत्तरेकडे जािारे (राजमागग) 
याप्रमािे दुगातील नगराच्या वस्तीची णवभागिी करावी (२·४·१). राजमागांची रंदी आठ दण्ड (१६ मीटर) 
असते. ही झाली राजधानीतील प्रमुि रस्त्याचंी माणहती. याणशवाय रथमागग, सामान्य रस्ते (रथ्या), 
आळ्या, बोळी या असतच. त्या नगराला बारा दरवाजे असावते (२·४.२). एकंदर राजमागग सहा आहेत. हे 
राजमागग शहराच्या एका टोकापासून दुसऱयाटोकापयंत णभडलेले असत. ते जेथे तटबंदीला पोचत तेथे 
दरवाजा ठेवावयास हवा. प्रत्येक रस्त्याच्या दोन्ही टोकानंा, प्रत्येकी एक याप्रमािे, दोन दरवाजे असल्याने 
एकंदर दरवाजाचंी सखं्या बारा होते. याचा अथग असाही होतो की राजमागांणशवाय इतर रस्ते जरी 
तटबंदीला णमळत असले तरी तेथे दरवाजे असू नयेत. तेव्हा तटबंदीला लागनू गावाच्या चारही बाजंूना एक 
रस्ता असावयास हवा. गावावर शिूचा हल्ला झाला तर तटावरील सैणनकानंा शस्त्रासे्त्र इत्यादी 
पुरणवण्यासाठीही या रस्त्याचा उपयोग होतो. त्यामुळे या तटाजवळील रस्त्याचंा कौणटल्याने उल्लेि केलेला 
नसला तरी ते आवश्यक असल्याने बाधंत असतील. 

 
सामान्य रस्ते चार दण्ड (आठ मीटर) रंद असावते (२·४·३). रथासाठी मागग पाच हात (२½ 

मीटर) रंद, हत्तीसाठी असलेले मागग दोन दण्ड (चार मीटर) रंद असावते. गुरासंाठी रस्ते चार हात (दोन 
मीटर) व लहान जनावरे व मािसे याचं्यासाठी मागग दोन हात (एक मीटर) रंद असावते (५). या वर 
णदलेल्या णनरणनराळ्या रस्त्याचं्या रंदीची ही माणहती बहुधा शहरातंील रस्त्याचंी नसून शहरे, गाव े यानंा 
जोडिाऱया रस्त्याचंी असावी. शहरात केवळ गुरासंाठी रस्ते ठेवत असिे शक्य वाटत नाही. तर दोन गाव े
जोडिारा रस्ता जो भारवाही गुरे वापरतात त्याची रंदी दोन मीटर असावी, असा कौणटल्याच्या सागंण्याचा 
अथग असावा. याच न्यायाने हत्तींसाठी, रथासंाठी, लहान जनावरे व मािसे याचं्या रस्त्याचंी रंदी णदली आहे 
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ती दोन गाव ेजोडिाऱया या णनरणनराळ्या रस्त्याचंी असावी. शहरातील रस्त्याचं्या रंदीची ही मापे असिार 
नाहीत. या रस्त्याची जास्त माणहती रस्त्यावंरील प्रकरिात णदली आहे. तेव्हा शहरातील सामान्य रस्ते चार 
दण्ड (आठ मीटर) रंद असावते, असे र्क्त म्हिता येईल. हे गावातंील रस्ते कशाचे व कसे बाधंत 
असतील? कदाणचत णनदान राजमागग व रथपथ तरी सपाट दगडाचें बाधंत असतील. इतर रस्ते मुरमाचे, 
िडीचे वगैरेचे असतील. शहरातील रस्ते कसे व कोित्या पदाथांचे बाधंाव े याबद्दल कौणटल्य काहीच 
माणहती देत नाही. 

 
राजधानीतील अथवा ‘स्थानीय’ या शहरातंील राजवाड्ाचे स्थान सागंनू त्याच्या तुलनेने गावाचे 

इतर भागाचें स्थान कोठे असाव ेयाची माणहती सूि ७ ते २४ मध्ये णदली आहे. या माणहतीच्या आधारे आकृती 
४·१ तयार केली आहे. त्यामुळे एकंदर शहराची रचना कशी असे याची कल्पना येण्यास मदत होईल. 
आकृती ४·२ मध्ये तटबंदी असलेल्या तंजावर शहराचा नकाशा णदला आहे. त्यावरून अशा शहराच्या 
व्यवस्थेची कल्पना येते. 

 
नगरातील वस्तीच्या मध्यभागाच्या उत्तरेकडील एक नवमाशं भागांत पूवाणभमुि अथवा 

उत्तराणभमुि असा राजवाडा बाधंावा. कौणटल्य हा मुख्यतः अथगशास्त्रज्ञ असला व कौणटल्य अथगशास्त्र हे त्या 
शास्त्रावरील पुस्तक असले तरी त्यात णवषयानुषंगाने आलेल्या णशल्पशास्त्राच्या माणहतीवरून कौणटल्य 
णशल्पशास्त्रणवषयक णनयम जािून होता असे णदसून येते. शहराची णवभागिी ही ६४ अथवा ८१ कोष्ातं करून 
पूवी नगररचना करीत असत. या बद्दलची माणहती १२ व्या शतकातंील समरागंि सूिधार [वराहणमणहर–

बृहत् सणंहता–कहदी भाषातंर िी. अच्युतानंद झा, णवद्याभवन ससं्कृत गं्रथमाला ४१, वारािसी.]या पसु्तकात णदली आहे. तेथे राजाचा 
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आकृती ४·१ : ‘स्थानीय’ शहराची नगररचना (२·४·१-२०) 
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आकृती ४·२ :तटबंदी असलेले शहर–तंजावर 

 
प्रासाद कोठे असावा याणवषयी माणहती देताना (१५·५) तो मध्यभागाच्या पूवग, पणश्चम अथवा उत्तर णदशानंा 
असावा असे म्हटले आहे. कौणटल्य काळानंतरची ही सुधारिा असावी, कारि राजवाडा र्क्त उत्तर 
णदशकेडे असावा असे कौणटल्य म्हितो. तसेच नगराच्या के्षिाची ६४ भागातं णवभागिी केली तर आठ 
णवभागात राजगृह असाव े असे समरागंि सूिधारातं (१५·३) णदले आहे. कौणटल्यमताने नगराच्या 
णवस्ताराची ८१ भागातं णवभागिी करून त्यातील नऊ भागात राजगृह असाव.े शहराच्या मध्यभागाच्या 
उत्तरेकडील भागात जर राजगृह बाधंले व ते पुन्हा उत्तराणभमुि बाधंाव ेतर त्याचे मुि गावाकडे न होता 
गावाच्या तटबंदीच्या णदशनेे होईल. नगररचनाशास्त्राच्या दृष्टीने हे णततकेसे योग्य वाटत नाही; हे येथे नमूद 
करावयास हरकत नाही. 
 

राजवाड्ाच्या पूवेस उत्तरेच्या बाजूला आचायग आणि पुरोणहत याचें णनवासस्थान, यज्ञशाळा व 
जलागार आणि मतं्रयाचंी णनवासस्थाने ही असावीत. पूवेस दणक्षिेच्या बाजूला पाकशाळा, हत्तीशाळा आणि 
कोठार ही असावीत. त्याच्या पलीकडे सुगंधी द्रव्ये, रु्ले आणि रस याचें व्यापारी, प्रसाधने तयार करिारे 
कारागीर आणि क्षणिय याचंी वस्ती पूवेला असावी. 
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राजवाड्ाच्या दणक्षिेस पूवेकडील भागात भाडंार, णहशोब तपासनीसाचे कायालय आणि 
सेवकाचं्या राहण्याच्या जागा ही असावीत; दणक्षिेच्या पणश्चम भागात जंगलातील उत्पन्नासाठी कोठार व 
आयुधागार ही असावीत. त्याच्या पलीकडे शहरातील धान्याचे व्यापारी, कारिान्यावंरील अणधकारी, 
सेनेतील अणधकारी, तयार अन्न, मद्य व मासं णवकिारे, वशे्या आणि नतगक, तसेच वैश्य याचंी वस्ती दणक्षि 
णदशलेा असावी. 

 
राजवाड्ाच्या पणश्चमेस दणक्षिेकडील भागात गाढव व उंट याचें गोठे आणि कारिाना ही 

असावीत. पणश्चमेच्या उत्तर भागातं गाड्ा व रथ यासाठी तबेले असावते. त्याच्या पलीकडे लोकर व सूत 
तयार करून णवििारे, बुरूड, चामड्ाचे काम करिारे, णचलिते, शसे्त्र आणि णशरस्त्रािादी आवरिे तयार 
करिारे कारागीर, तसेच शूद्र याचंी वस्ती पणश्चम णदशलेा असावी. 

 
राजवाड्ाचं्या उत्तरेस पणश्चमेकडील भागात पण्यगहृ आणि औषधागार असावे; उत्तरेच्या 

पूवेकडील भागात, कोशगृह, गोशाळा, अश्वशाळा ही असावीत. याच्या पलीकडे नगरदेवता, राजाची 
कुलदेवता याचंी मंणदरे, धातू व रत्ने याचं्यापासून वस्तू बनणविारे कारागीर तसेच ब्राह्मि याचंी वस्ती उत्तर 
णदशलेा असावी. 

 
वस्ती नसलेल्या भागात तटाच्या बाजूला िेिी आणि परदेशी व्यापारी याचें सघं राहावते. 

शुल्काध्यक्षाने (जकातीवरील मुख्याने) नगराच्या मोठ्या वशेीनजीक एक पूवाणभमुि अथवा उत्तराणभमुि 
शुल्कगृह बाधूंन घ्याव.े येथे णदले नसाव ेतरी प्रत्येक वशेीपाशी जकातगृहे असतील. 

 
नगराच्या मध्यभागी अपराणजता (दुगा), अप्रणतहत (णवष्ट्ि)ू, जयन्त (सुब्रह्मण्य = स्कंद). वैजयन्त 

(इन्द्र) याचं्या कोठ्या (कोष्ान्) तसेच णशव, वैिवि (कुबेर), आणश्वनीकुमार, िी (लक्ष्मी) आणि मणदरा 
(दुगा) याची मंणदरे (गृहाणि) बाधंावीत. वास्तुदेवताचंी त्याचं्या त्याचं्या जागी स्थापना करावी. येथे 
वास्तुदेवताचंा उल्लिे आला आहे त्याअथी कौणटल्यकाळी वास्तूपदमंडळाची कल्पना माणहती होती असे 
णदसते. आकृती ४·३ व ४·४ मध्ये त्यातल्या त्यात जुन्या म्हिजे बृहत् सणंहतेत [वराहणमणहर–बृहत् सणंहता–कहदी 
भाषातंर िी. अच्युतानंद झा, णवद्याभवन ससं्कृत गं्रथमाला ४१, वारािसी.] णदलेल्या माणहतीनुसार ६४ घराचें व ८१ घराचें असे 
दोन सामान्यतः सवगि प्रचणलत असलेले वास्तुपदमंडलाचे नकाश ेणदले आहेत. त्याने कोित्या वास्तुदेवतेचे 
मंणदर ककवा कोठी कोठे बाधंावयाची याची कल्पना येऊ शकेल. 
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आकृती ४·३ : ६४ कोष्ाचें वास्तुपदमंडल (बृहत् सणंहतेवरून) ५३·४२-५६ 
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आकृती ४·४ :८१ कोष्ाचें वास्तुपदमंडल (बृहत् सणंहतेवरून) 

 
चार मुख्य दरवाजावंर ब्रह्मा, इंद्र, यम आणि सेनापती (स्कंद) याचंी स्थापना करावी. शहराच्या 

बाहेर िंदकापासून शभंर दण्ड दूर अंतरावर चतै्यगृह, पुण्यस्थान, उपवन, सेतुबधं (तलाव) करावते आणि 
णदशाचं्या देवताचंी मणंदरे त्या त्या णदशानंा करावीत. पूवेकडे सूयग, आग्नेय णदशकेडे अग्नी, दणक्षिेकडे यम, 
नैऋग त्य णदशकेडे णनऋग णत, पणश्चमेकडे वरि, वायव्येकडे वाय,ू उत्तरेकडे कुबेर अथवा इंद्र व ईशान्येकडे 
ईशानस्वरूपी णशव याचंी देवालये गावाबाहेर त्या त्या णदशानंा बाधंावीत. या देवळाचं्या मुिाचा सामान्य 
णनयम असा की सौम्य व शुभकारक देवाचंी तोंडे शहराच्या णदशकेडे असावीत, या उलट उग्र व 
अणनष्टकारक देवाचंी तोंडे शहराच्या णवरद्ध णदशलेा असावीत. या देवमूतेचे विगन पुढे णदले आहे. 

 
ब्राह्मिासंाठीचे स्मशान (गावाबाहेर) उत्तरेकडे अथवा पूवग णदशसे असाव.े िालच्या विांसाठी 

स्मशान दणक्षिेला असाव.े पािंडी आणि चाडंाल याचंी वस्ती (गावाबाहेर) स्मशानाच्या बाजूला असावी. 
 
व्यवसायाला आवश्यक असलेल्या जागेच्या अनुरोधाने कुटंुबांना जागेच्या हद्दी ठरवनू द्याव्यात. 

त्यातं त्यानंी परवानगी घेऊन रु्लबागा व र्ळबागा तसेच धान्य व इतर उपयुक्त वस्तू याचंा साठा करावा. 
दहा दहा कुटंुबाच्या समूहासाठी एकेक णवहीर असावी. 

 
वरील विानावरून िाली णदलेल्या वास्तू शहरातं असत असे समजते. 
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(१) राजवाडा तसेच राजाचे आचायग, पुरोणहत मंिीगि याचें वाडे, प्रासाद, महाल वगैरे. 
(२) सवग विांची घरे, ब्राह्मिासंाठी व क्षणियाचंी घरे (२·४·९). वैश्य (२·४·११) तसेच शूद्र व 

णनरणनराळ्या काराणगराचंी घरे (२·४·१३). 
(३) मासंाहारी व शाकाहारी िािावळी, मद्य, मासं व सुरा णमळण्याची णठकािे (२·३६·८). 
(४) धमगशाळा (२·३६.५). 
(५) सुतार, लोहार, चाभंार, सोनार, आयुधे तयार करिारे इत्यादी काराणगराचंी घरे 

(२·३६·६), वशे्या, नतगक (२·४·११), तसेच रेशमी व लोकरी कापड णवििारे (२·४·१३). 
(६) णनरणनराळे कारिाने व त्याचं्या अध्यक्षाचंी, अणधकाऱयाचंी व कमगचाऱयाचंी घरे (२·४·११). 
(७) दवािाने (२·४·१४, २·३६·१०). 
(८) सैणनकाचंी णनवासस्थाने (२·३६·४०). 
(९) जुगाराचे अडे्ड (२·३६·१४). 
(१०) हत्तीशाळा (२·४·८), गाढव,े उंट (२·४·१२) व घोडे (२·४·१४) याचें तबेले व गुराचें गोठे 

(२·४·१४). 
(११) आयुधागार, कुप्यगृह, भाडंार (२·४·१०). 
(१२) बंधनागार (२·३६·४४). णदवािी व र्ौजदारी तुरंग (४·९·२१, २२·२७). 
(१३) कोशागृह, पण्यगृह इत्यादी अनेक प्रकारची कोठारे (२·४·१४). 
(१४) उपवने, उद्याने, बागा, तीथगस्थाने, तलाव (२·४·२०). 
(१५) णशव, कुबेर, लक्ष्मी, दुगा, इत्यादींची मणंदरे (२·४·१७). 
(१६) शुल्कगृह, शहराच्या वशेींजवळ. 

शहरामंध्ये िालील वस्तंूच्या क्रय णवक्रयासाठी बाजार असतील :— 
(१) सुगंधी द्रव्ये, रु्ले आणि रस तसेच प्रसाधने याचें बाजार. 
(२) धान्य बाजार. 
(३) शाकाहारी व मासंाहारी िािावळी, मासं, मासे, मद्य याचंी दुकाने. 
(४) सुती, लोकरी व रेशमी वस्त्रासंाठी कापड बाजार. 
(५) जंगलातील उत्पन्न जसे की जळाऊ व इमारती लाकूड, बाबं,ू वते याचंा बाजार. 
(६) शसे्त्र णवकावयाचा बाजार. 
(७) लोहारशाळा, सुतारशाळा, चाभंाराचे अडे्ड वगैरे तत्सम कारागीर असलेला बाजार. 
(८) भाडंी बाजार. 
(९) र्ळ बाजार, भाजी बाजार व इतर तत्सम वस्तू णवकण्यासाठी बाजार. 
(१०) सोने, चादंी, रत्ने याचें दाणगने वगैरेचा सरार्ी बाजार वगरेै वगैरे. 

 
यासाठी व आठवडे बाजारासाठी वगेळे मदैान रािून ठेवले जात असेल. या बाजारात मालाचं्या 

प्रकारानुंसार आळ्या ठेवण्यात येत असतील. आठवड्ाचा जनावराचंादेिील बाजार भरत असेल व 
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त्यासाठी पनु्हा मोकळे मदैान उपलब्ध असाव ेव तेथे गाई, म्हशी, शळे्या, मेंढ्या, गाढव,े घोडे, कदाणचत 
उंट याचें वगेळे वगेळे गट पाडले जात असतील. 

 
कौणटल्यकाळी नगररचना नागणरकाचं्या सोईनुसार केलेली व तकाला पटिारी अशी होती. 

राजाच्या प्रासादाजवळ ईशान्य णदशलेा त्याचे आचायग, पुरोणहत, यज्ञशाला व मंत्रयाचंी णनवासस्थाने आहेत. 
तेव्हा राजवाड्ासकट राजाशी संबंणधत असिाऱयाचंी णनवासस्थाने एके णठकािी असल्याने ती शहरापासून 
काहींशी वगेळी पडली आहेत व एकंदर त्याचं्या सुरणक्षततेच्या दृष्टीने ही रचना योग्य वाटते. 

 
धान्याचे व्यापारी, सेनेतील अणधकारी व एकंदरीतच िीमंत वैश्यवगग जेथे राहतो आहे त्या दणक्षि 

णदशकेडेच नतगक व वशे्या याचंा णनवास आहे. धनाढ्य व्यापारीच त्यानंा योग्य प्रकारचा आिय देऊ शकत 
असल्याने त्याचें णनकट साहचयग योग्यच आहे. वैश्यवगाची गोदामे म्हिजे भाडंार, कुप्यगृह हीदेिील 
त्याचं्या णनवासस्थानाजवळच आहेत. सवग प्रकारचे बाजारदेिील शहराच्या याच बाजूस असावते. गावातंील 
धनाढ्य वगग येथे एकवटलेला आहे तसेच मूल्यवान वस्तंूचे बाजार येथे असल्याने संरक्षिाच्या दृष्टीने ते 
योग्यच वाटते याच णवभागातं सेनाणधकाऱयाचंी णनवासस्थाने ठेवण्यात या दृष्टीने औणचत्य आहे. जंगलातील 
उत्पन्नासाठीचेकोठार व आयुधागार ही जवळजवळ आहेत कारि आयुधे तयार करण्यासाठी जंगलात 
उत्पन्न होिाऱया पदाथांची, लाकडे, दोऱयासंाठी णवणवधप्रकारचे गवत, णनरणनराळी चामडी वगैरेंची, गरज 
असते यासाठी ते शजेारी शजेारी ठेवले असावते. 

 
शूद्राचंा णनवास व गाड्ा, रथ याचें तबलेे तसेच लोकर णवििे, बुरूड, चाभंार, णचलिते व आयुधे 

तयार करण्याचे कारिाने हेही अनुक्रमे पणश्चम आणि पणश्चम व नैऋग त्य णदशा याचं्यामध्ये ठेवल्याने शूद्राचंा 
णनवास व त्याचं्या कायगशाळा या जवळजवळ आलेल्या आहेत ते तकग दृष्ट्ट्या व काराणगराचं्या सोयीचे दृष्टीने 
योग्यच आहे असे म्हिता येईल. 

 
उत्तर णदशसे नगर देवता, राजाची कुलदेवता याचंी मंणदरे आहेत ती राजाच्या 

णनवासस्थानाजवळच आहेत. ब्राह्मि आळीदेिील साहणजकच तेथेच आहे. बहुधा ब्राह्मिाचंा णनवास 
शहराच्या मध्यभागी जेथे इंद्र, कुबेर, लक्ष्मी इत्यादी देवताचंी देवालये आहेत तेथेदेिील असावा. 
कौणटल्याने तसा णनदेश माि केलेला नाही. 

 
कौणटल्यकाळापासून म्हिजे इ.पू. चवथ्या शतकापंासून ते मध्ययुगकाळापयंत नगररचनेत र्ारसा 

बदल झालेला णदसून येत नाही. आकृती ४·५ मध्ये समरागंि सूिधारानुसार [समरागंि सूिधार (१९६६) सपंादक 
वासुदेवशरि अग्रवाल, गायकवाड ओणरएंटल णसरीज क्र. २५, अध्याय १०.] (बाराव्या शतकातील गं्रथ) नगररचनेचा नकाशा 
णदला आहे व आकृती ४·१ मध्ये कौणटलीय अथगशास्त्रात णदलेल्या नगररचनेच्या माणहतीनुसार नकाशा णदला 
आहे; त्यामुळे या दोन काळातंील, जवळ जवळ सोळाश ेवषातील कालावधीमध्ये, नगररचना कशी असे ते 
कळण्यास मदत होईल. दोन्ही गं्रथानुसार ही माणहती देिारा तक्ताही णदला आहे. (पणरणशष्ट ४·१). 
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आकृती ४·५ : पुर (समरागंि सूिधार) 

 
रस्त्यानंी केलेल्या शहराच्या णवभागिीत दोन्ही णठकािी पूिग साम्य आहे. कौणटलीय अथगशास्त्रात 

पूवग-पणश्चम व उत्तर-दणक्षि जािारे प्रत्येकी तीन राजमागग असावते असे णदले आहे. समरागंि 
सूिधारापं्रमािे तीन मुख्य रस्ते, एक राजरस्ता व उरलेले दोन महारथ्या पूवग-पणश्चम तसेच उत्तर-दणक्षि 
असावते. तसेच शहराच्या तटाच्या आतल्या बाजूस शहराच्या चारी बाजंूना रस्ता (घंटामागग) असावा असे 
समरागंि सूिधारात उल्लिे आहे. कौणटल्याच्या अथगशास्त्रात एक तट व तीन पणरिा शहराभोवती असाव्या 
असे म्हटले आहे तर समरागंि सूिधारातं तीन तट व तीन पणरिा असाव्यात अशी सुधारिा सुचणवली आहे. 
आकृती क्र. ४·६ मध्ये ही रस्त्याचंी रचना णदली आहे. 
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आकृती ४·६ : पुरामधील रस्त्याचंी माडंिी (समरागंि सूिधार) 

 
मुख्य णदशानंा जातीपरत्व ेणदलेली स्थाने दोन्ही गं्रथातं एकच आहेत. दोन्ही गं्रथानुंसार शूद्र पणश्चमेस 

असतात, दणक्षिेस वैश्य व उत्तरेकडे ब्राह्मिाचंी णनवासस्थाने असतात. पूवगणदशकेडे माि कौणटल्यानुसार 
क्षणियाचंी णनवासस्थाने असतात तर समरागंि सूिधाराप्रमािे बलाध्यक्ष व मंिीगिाचंी णनवासस्थाने पूवेकडे 
असतात; व क्षणियाचंी णनवासस्थाने उत्तरेकडे तसेच आग्नेय णदशलेा (सैन्य) असतात. दोन्हीही गं्रथानुंसार 
नट व नतगक याचें णनवास िीमंत वैश्य जेथे राहतात तेथे म्हिजे दणक्षिेकडे साणंगतले आहेत. 

 
या दोन्ही नगररचनाचें आििी एक साम्य म्हिजे दोन्ही नगररचनानुंसार नगराची णवभागिी 

के्षिर्ळाच्या दृष्टीने णवषमतेने केलेली आहे. नगराचा र्ार मोठा भाग (एकंदर के्षिर्ळाच्या ⅛ ककवा ⅑ 
भाग) राजप्रासादाने व्यापलेला आहे. तसेच िीमंत लोकाचें वाडे, प्रासाद, महाल ज्या भागातं आहेत म्हिजे 
ईशान्य णदशकेडील णवभाग जेथे राजपुरोणहत, आचायग व मंिीगि राहतात तसेच दणक्षि भाग जेथे िीमतं 
वैश्य व्यापारी राहतात हाही लोकसंख्येची घनता कमी असलेला भाग असावा; कारि तेथे त्याचें मोठमोठे 
प्रासाद मोठ्या के्षिर्ळावंर बाधंले जात असतील. माि सरंक्षिाच्या व नागरी सुणवधाचं्या दृष्टीने नागणरकाचंा 
सवाणधक पसैा येथे िचग होत असावा. या उलट पणश्चम भागात जेथे शूद्र व कामगार राहतात तो भाग 
लोकसंख्येची जास्तीत जास्त घनता असलेला व नागरी सुणवधा र्ारशा व्यवल्स्थत नसलेला असा असावा. 
 
घराचंी रचिा 
 

गावातंील तसेच शहरातंील घराचंी रचना कशी असावी याची माणहती कौणटल्य देतो. घराच्या 
बाजूने (चार) कोपऱयातं परुलेल्या िाबंातं लोिंडी तारानंी पके्क केलेले हद्दीचे कंुपि घालाव.े हद्दीत 
समाणवष्ट असलेले आवार जेव्हढे असेल तेव्हढ्या प्रमािात घर बाधंाव.े ककवा शजेारच्या घराच्या कभतीपासून 
दोन अरत्नी (एक मीटर) अथवा तीन पद सोडून पूवी नसलेले नवीन कंुपि कराव े(३·८·३-५). सवगि दोन 
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घराचं्यामध्ये ककवा पुढे आलेल्या त्याच्या दोन दालनाचं्या मध्ये एक णकष्ट्कु (३२ अंगुले ≈ ६० सें.मी) अथवा 
तीन पद (३६ अंगुले ≈ ¾ मीटर) रंद बोळ असावा (३·८·१३). त्याचं्या छपरामंधील अतंर चार अंगुले (७½ 
सें.मी.) असाव े ककवा एक दुसऱयावर चढलेले असाव े (१४). बोळातं एक णकष्ट्कु रंद बाजूचा दरवाजा, 
मोडतोडीची दुरस्ती करण्यासाठी सहज आतबाहेर जाता येिार नाही असा करून घ्यावा (१५). 
प्रकाशासाठी वरच्या बाजूला एक लहानशी णिडकी ठेवावी (१६). घर पूिग होऊन त्यात राहावयास मािसे 
आली म्हिजे णिडकी (पडद्याने वगैरे) झाकून घ्यावी (१७). 

 
घराच्या वरील विगनावरून णदसून येते की घरे एकमेकाला िेटून नाही तरी अगदी जवळ जवळ 

बाधंत असत. चुनेगच्चीचे (हम्यग प्रकारचे) घर हे गवताच्या छपराच्या ककवा कौलाचं्या छपरापेक्षा जास्त 
महाग असतात. त्यामुळे दुगाच्या तटबंदीच्या वळेेला जरी हम्याचा (चुनेगच्चीचा) उल्लिे आला असला तरी 
िीमंत वैश्याचंी घरे, राजवाडा, मंत्रयाचें वाडे, पुरोणहत वगैरे अणत िीमंत व धनाढ्य वगातील लोकाचं्या 
घराणंशवाय सवगसामान्याचंी घरे कौलारू असत.चुनेगच्चीची घरे अगदी िेटून बाधंता येतात, तशी कौलारू 
ककवा गवताच्या छपराची घरे बाधंता येत नाहीत. छप्पर कभतीच्या बाहेर येत असल्याने काहीतरी अतंर दोन 
घरातं असावयास हव.े माि घरामंधील अंतर इतके कमी आहे की त्यामुळे दोन घराचं्या छपरामंध्ये ७-८ 
सें.मी. अंतर र्क्त राहत असे व काही वळेेला छप्परे एकमेकानंा णभडलेलीच काय पि एक दुसऱयावर 
चढलेले असले तरी चालेल असे कौणटल्य म्हितो. थोडक्यात म्हिजे दोन घराचं्या बाजंूमध्ये जी अधा-
पाऊि मीटर रंदीची बोळ ठेवली जात असे ती छपरानंी झाकली जात असावी. अशीच पणरल्स्थती दोन 
घराचं्या मागच्या बाजू, ज्या गल्लीत येतात त्याही गल्लीची असिार. दोन घरामंध्ये तसेच घराचं्या मागच्या 
बाजूला बोळ ठेवण्याचे कारि केवळ भगं्यानंा संडास सार् करण्यासाठी पायवाट असावी हेच असाव.े 
गटारीदेिील घराचं्या पढुच्या बाजूला जे रंद रस्ते (आठ मीटर रंदीचे) आहेत त्याचं्या बाजंूना 
साडंपाण्याच्या गटारी ठेवत नसून त्या घराचं्या मागच्या बोळीत असाव्यात, असा एक अंदाज हे जे अगदी 
अरंद बोळ दोन घरामंध्ये ठेवले आहेत त्यावरून काढता येतो. याला पुष्टी णमळते ती कौणटल्याचं्या सूचनेने 
की पायिाना, पाण्याचे गटार अथवा णवहीर (शजेारच्या) घरात उपद्रवकारक न होतील असे करावते 
(३·८·६). घरापासून रस्त्यावरील सावगजणनक गटारीला येऊन णमळिारे गटार कसे बाधंाव ेयाच्याही सूचना 
णदल्या आहेत. शजेारच्या घराच्या कभतीपासून कमीत कमी तीन पद ककवा दीड अरत्नी (पाऊि मीटर) दूर 
िोल वाहिारा (म्हिजे ज्यातील घािपािी गटारीवर ओसंडून सगळीकडे पसरिार नाही इतका िोल) 
पाण्याचा पाट अथवा िळिळ वाहिारा झरा करून घ्यावा (३·८·९). गटारीला उतार इतका असावा की 
साडंपाण्याबरोबर जी घट्ट घाि आहे तीही वाहून जावयास हवी. या सूचनेपाठीमागे आििी एक हेतू आहे 
तो म्हिजे साडंपािी गटारीत तंुबून राहू नये. पािी वाहत नसेल तर साडंपाण्याची गटार कोरडी असावी. 
गटारीत पािी तंुबून राणहले तर ते आजूबाजूच्या जागेत तसेच कभतीतही मुरून ओल तयार होईल. या ओल 
णनमाि होण्यास प्रणतबधं व्हावा म्हिूनही साडंपािी झऱयासारिे िळिळ वाहत जाईल इतका गटारीला 
उतार असावा अशी मुद्दामहून सकृत्दशगनी क्षलु्लक वाटिारी महत्त्वाची सूचना कौणटल्याने णदली आहे. 

 
नगररचनेसंबधंी आििी सूचना कौणटल्याने णदल्या आहेत. घराची छपरे तसेच मजूर, शूद्र तसेच 

कामगार वगाच्या घराच्या कभती इत्यादीदेिील अनुक्रमे गवताच्या व कुडाच्या असल्याने व सामान्यतः 
नागणरकाचं्या घरासंाठी प्रामुख्याने लाकूड कामाचा उपयोग केलेला असल्याने व ती घरेही र्ार जवळजवळ 
असल्याने या गावानंा व शहरानंा आगीचे भय र्ार. यासाठी आगीपासून गावाचे कसे संरक्षि कराव े
याच्याही सूचना कौणटल्य देतो. उन्हाळ्यात गवत व चटया याचंी छपरे काढून टाकावीत. व्यवसायात 
अग्नीचा उपयोग करिाऱयानंा एके णठकािीच राहवयास लावाव े (२·३६·१९, २०). अग्नीचा उपयोग 
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करिारे व्यावसाणयक म्हिजे मुख्यतः लोहार, सोनार, गाडी व रथ तयार करिारे सुतार (चाकाची धावं 
बसणवण्यासाठी)धावं तापवावी लागते म्हिून), तसेच टाकंसाळ व धातू शुद्ध करण्याचे व धातंूचे णनरणनराळे 
पदाथग तयार करण्याचे कारिाने वगैरे इमारतीदेिील एके णठकािी असावयास हव्यात. 

 
रस्त्यावंर पाण्याने भरलेले हजारो घडे ठेवलेले असावते. शहरातील चौकातं, वशेींजवळ आणि 

सरकारी इमारतींजवळही पाण्याने भरलेले हजारो घडे ठेवलेले पाणहजेत (२·३६·२२). याणशवाय प्रत्येक 
घरात पाच घट, (मोठा) कंुभ, ढोि, णशडी, कुऱहाड, सूप, आकडा, कचग्रहिी (टोकाला लोिंडी आकडे 
असलेला लाबं बाबंू) आणि पिाल या णजनसा तयार ठेवावयास हव्यात नाहीतर दंड ठरलेलाच 
(२·३६·१८). 

 
दहा कुटंुबानंा णमळून एक णवहीर असावी (२·२१·३६). अथात हा णनयम ज्यानंा स्वतःची स्वतंि 

णवहीर बाधंण्याचे बळ नाही अशाकंणरता आहे. सावगजणनक णवणहरी कमीतकमी दहा कुटंुबानंा एक तरी णवहीर 
या प्रमािाने बाधंाव्यात असे येथे कौणटल्याला म्हिावयाचे आहे. 

 
उन्हाळ्यात, म्हिजे जेव्हा गावात आग लागण्याचा संभव जास्त असतो तेव्हा, गावातील 

रणहवाशानंी घराबाहेर स्वयपंाक करावा, ककवा दहा दहा कुटंुबाचं्या समूहाच्या देिरेिीिाली स्वयंपाक 
करावा (४·३·३). बहुधा जवळच्या चौकातं अगर त्यातल्यात्यात ज्याच्या घराचे अंगि मोठे आहे तेथे 
मोकळ्या जागेत हे स्वयंपाकाचे काम करीत असतील. हा णनयम बहुधा छपरेगवताची व कभत कुडाच्या अशी 
घरे ज्याचंी आहेत अशा मजूर, शुद्र इत्यादी गरीब लोकासंाठी व जेथे लोकसखं्येची घनता जास्त आहे अशा 
वस्तीस लागू असावा. 

 
गाव,े शहरे ही पाण्याच्या सोयीसाठी नदी अथवा नाल्याचं्या काठी वसणविे नेहमीच पसंत केले 

जाते. णवशषेतः ज्या नदीच्या अथवा नाल्याला बारमास वाहते पािी असते तेथेही पाण्याची सोय उत्तम होते. 
अशा जागी गाव असल्यास णवणहरी ििावयाची गरज नाही. पाण्याची गरज जर कमी कष्टाने भागत असेल 
तर णवणहरी ििनू भगूभातील पािी वर उपसून काढावयाचा िटाटोप कोिी करिार नाही. पनु्हा नदीचे 
पािी णनसगगतःच गोडे असते. णवणहरीचे पािी िारे ककवा मचूळ असण्याचा संभव जास्त. तेव्हा या 
दृणष्टकोनातूंनही नदीचे पािी वापरिे कोिीही अणधक पसतं करेल. पि त्या वळेेला घराचे अंतर नदीपासून 
णजतके कमी असेल णततके ते पािी आिावयाच्या दृष्टीने अणधक सोयीस्कर. तेव्हा नदीकाठी अगदी 
जेथपयंत पुराचे पािी पसरते त्याच्याही आत घरे बाधंण्यास हरकत नाही; माि जीणवत व णवत्तहानी होऊ 
नये म्हिून पावसाळ्यात पूररेषेच्या पलीकडे वस्ती करावी अशी सूचना कौणटल्य देतो (४·३·६). 
 
शहरातील बागा, उद्यािे 
 

गावाच्या सावगजणनक बणगच्याचें उल्लिे (४·१३·६) कौणटलीय अथगशास्त्रातं येतात माि ते गावाबाहेर 
असावते असे नगररचनेसंबधंी माणहती देताना तो सागंतो. राजवाड्ाच्या आवारात अंतःपुरातील राण्या, 
राजपुि, राजकन्या याचं्या वापरासाठी अंतःपुराजवळ बाग असे. राजाच्यास्वतःच्या राहत्या महालाजवळ 
मागच्या बाजूला ही बाग करावी असे कौणटल्य म्हितो. िुद्द राजासाठी क्रीडावन आणि/अथवा प्रमदावन 
राजवाड्ाच्या दोन्ही अथवा एका बाजूला असे. अशीच बागबणगच्याचंी व्यवस्था मंिी, पुरोणहत, 
कारिान्याचें अध्यक्ष इत्यादींच्या वाड्ात असावी. सामान्य गृहस्थाघरच्या अंगिातही बाग तसेच भाजीचे 
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वारे् असावते. तेव्हा एकंदरीत त्या काळची शहरे झाडे, झुडपे, बाग-बणगचे, वने, उपवने यानंी सुंदर ठेवीत 
असत असे म्हिता येते. बदु्धाच्या जातककथातं गाव अथवा राजवाडा बाधंावयाचे जेथे जेथे विगन आहे तेथे 
तेथे बाग व पुष्ट्कणरिींचेही विगन नेहमीच येते (जातककथा [भागवत, दुगा “णसद्धाथग जातक”, वरदा बुक्स, पुिे.] क्र. 
१७८, ५०२, ५३४ वगैरे). 

 
गावाच्या मध्यभागी, लक्ष्मी, कुबेर वगैरे देवदेवताचंी मणंदरे असतात. तेथेही मंणदराच्या आवारातं 

बणगचे तसेच पुष्ट्कणरिींसह बागा असतील. जेथे जेथे चैत्यगृहे आहेत (५·२·३९). तेथेही बागा असतात. 
याणशवाय गावाबाहेर, तटाबाहेरही, वने, उपवने असावीत. तसेच बागायती शतेी गावाबाहेर असून तेथील 
आमराई, र्ळबागा, रु्लबागा याचंाही लोकानंा उपवनणवनोदासाठी उपयोग होत असेल. 

 
कौणटल्यकाळी नगररचना ठरणवताना आििी एका गोष्टीचा णवचार केला जात असे, आणि तो 

म्हिजे शहरात यज्ञभमूीकणरता जागा नेमून देिे. यज्ञभमूीच्या जवळ पाण्याचा साठा पाणहजे. तसेच शक्यतो 
यज्ञभमूी ही राजमागाजवळ असावी असे णनयम आपस्तंबिौतसूिात णदले आहेत. कौणटल्याने यज्ञभमूीची 
जागा कोठे असावी याची माणहती णदली नसली तरी शहराच्या मध्यभागी जो सवांत मोठा चौक ठेवला आहे, 
णजथे अनेक देवताचंी मणंदरे असतात, तेथे यज्ञभमूीसाठी जागा रािून ठेवली जात असेल. 
यज्ञभमूीच्यादेिील सीमा ठरवनू णदल्या जात असत (३·९·२३). 

 
धमगशाळाचंा उल्लिे (२·३६.५) कौणटलीय अथगशास्त्रातं येतो. धमगशाळा या तपस्व्यानंा व िुणतसपंन्न 

ब्राह्मिानंा (यािेकरंूना) राहण्यासाठी असत. तेथे पािंडी प्रवाशास प्रवशे देऊ नये व राहू द्यावयाचे असेल 
तर वदी णदली पाणहजे. 
 

नगररचनेसंबधंी कौणटलीय अथगशास्त्रातं णदलेली माणहती वर णदली आहे. नगरासाठी पूवगयोजना 
करून रस्ते बाधंिे, प्राकार व पणरिा बाधंिे, घराचंी कंुपिे असलेल्या सीमा ठरवून देिे, गावाची णवभागिी 
िीमंत वस्ती, गरीब मजुराचंी वस्ती, कारिाने, कारागीर याचंी वस्ती, णनरणनराळे बाजार, बागबणगचे याची 
आििी करिे हे त्याणवषयीचे नकाश े तयार केल्याणशवाय शक्य नाही. तेव्हा कौणटल्यकाळी असे नकाश े
तयार करत असतील असे वाटते. 
 
गावाचं्या तसेच त्यातील वास्तंूच्या िोंदी 
 

कौणटल्य देशातील सवग िेडी, गाव,े शहरे, शतेे याचंी माणहती समाहत्याने गोळा करून ती णवणशष्ट 
वगगवारीप्रमािे नोंद करून ठेवावी असे म्हितो. समाहत्याने जनपदाचे चार भाग पाडून त्यातील सवग गावाचंी 
उत्तम, मध्यम आणि कणनष् अशा प्रतवारीने अमुक गाव करमुक्त, अमुकसैणनक पुरणविारे, इतके इतके 
धान्य, पश,ू द्रव्य, जंगलातील माल, कामगार या स्वरूपात त्यापासून करप्राप्ती याप्रमािे लेिी नोंदिी 
करून ठेवावी (२·३५·१). त्याच्या सागंण्याप्रमािे (त्याच्या हातािालच्या) गोपानंी पाच ककवा दहा गावाचंी 
व्यवस्था पाहावी (२). 
 

त्याने ठरलेल्या सीमाचं्या अनुरोधाने सवग गावाचंी, प्रत्येक गावातील लागवडीची जमीन, 
णबनलागवडीची जमीन, कोरडे पठार, भरपूर पाण्याने युक्त जमीन, बणगचा, मळा, बाग, वन, घर, चैत्य, 
देऊळ, बंधारा, स्मशान, अन्नसि, पािपोयी, पणवि स्थान, कुरि व रस्ता याचं्या संख्यापूवगक णनदेशासणहत 
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सवग के्षिाचंी आणि तदनुसार सीमा, अरण्ये व रस्ते याचें प्रमाि आणि के्षिाचें दान, णवक्रय, अनुग्रह व पणरहार 
या सवांची लेिी नोंद करावी, तसेच त्यातील प्रत्येक घराची कर देिारे, कर न देिारे याप्रमािे नोंद करावी 
(२·३५·४). 

 
याहूनही बऱयाच गोष्टींची माणहती गोळा करून णतची नोंद करावयाच्या सूचना कौणटल्याने णदल्या 

आहेत. णशल्पशास्त्रदृष्ट्ट्या जी माणहती द्यावयास पाणहजे तेवढीच येथे णदली आहे. वर णदलेल्या माणहतीवरून 
एक गोष्ट चटकन लक्षात येते की कौणटल्यकाळी, सवग देशाचा नकाशा, ज्यात देशाचे प्रमुि णवभाग 
दािणवलेले आहेत असा, तयार करीत असतील. नंतर प्रत्येक णवभागातंील ठळक ठळक गावे, जंगल, 
हणरतवन, द्रव्यवन इत्यादी जंगलाचं्या िाली असलेल्या प्रदेशाच्या सीमा दािणविारा नकाशा तयार करीत 
असतील. त्याणशवाय प्रत्येक गोपाशी त्याच्या व्यवस्थेिाली असलेल्या पाच ककवा दहा गावाचंी, त्याचंी 
सरहद्द, त्याचं्यामधील शतेे, चराऊ कुरिे, जंगले, िरोष्ट्र पथ, क्षुद्रपथ, अंसपथ, इत्यादी णनरणनराळे रस्ते, 
जलमागग, असल्यास त्याचंी माणहती देिारे नकाश े असतील. असे नकाश े केल्याणशवाय गोष्टींची समग्र 
कल्पना येिे केवळ अशक्य आहे. याणशवाय पनु्हा प्रत्येक गावाचे गावठाि, गावातील रस्ते, गावापासून 
दुसऱया गावाकडे जािारे रस्ते हेदेिील दािणविारे नकाश े असतील. या नकाशात गावठािाच्या 
सरहद्दीणशवाय तेथील घरे, चैत्य, देऊळ, बंधारा, स्मशान, अन्नसि, पािपोई याचंी स्थाने, त्याचं्या सीमा 
तसेच प्रत्येक शतेीच्या तुकड्ाच्या सीमा, कुरिे, वने वगैरेंची सूक्ष्म माणहती देिारे नकाश ेकरीत असतील. 
हे नकाश ेकाहीएक माप घेऊन आित असतील की नाही ते कौणटलीय अथगशास्त्रातील माणहतीवरून सागंता 
येत नाही. पि सवग गोष्टींची जी अगदी बारीकसारीक गोष्टींचीदेिील नोंद करावयास साणंगतली आहे, 
त्यावरून त्याचे नकाश ेकेले असल्याची शक्यता वाटते. नुसत्या नोंदीवरून गावाच्या, शहराच्या व्यापाची 
कल्पना येिे शक्य नाही. नोंदी तरी सवगसंबणंधत गोष्टींबद्दल अद्ययावत माणहती असावी म्हिून ठेवल्या 
जातात, त्यासाठी नकाशाचंी मदत घेिे अपणरहायग ठरते. कौणटलीय अथगशास्त्रांत अशी माणहती णदलेले 
नकाश ेकाढून दप्तरिान्यात ठेवावते असेही त्याने म्हटलेले नाही. परंतु मापे घेतल्याणशवाय या नोंदी पुऱया 
होिे शक्य नाही. तेव्हा कौणटल्याने तसे स्पष्ट म्हटले नसले तरी घरे, शतेे, णवणहरी वगैरेंचे सवेक्षि करून 
मापे घेत असतीलच त्याणशवाय ही माणहती देिारे नकाशदेेिील तयार करीत असतील. 
 
स्कन्धावार 
 

स्कन्धावार म्हिजे राजाच्या णनवासासह असलेली सैन्याची छाविी. महाभारतात अज्ञातवासाचे 
वषग संपल्यानंतर पाडंवानंी युद्धासाठी सैन्याची जमवाजमव केली तेव्हा ते आणि त्याचें सैन्य ज्या तात्पुरत्या 
णशणबरातं राहत होते त्याला महाभारतातही स्कन्धावारच म्हटले आहे. तेव्हा स्कन्धावार ही मूलतः सैणनकी 
वास्तू आहे. पि कौणटल्याने स्कन्धावाराची माणहती देताना तेथील सैन्याची णवभागिी, राजाचे णनवासस्थान 
तसेच त्याच्याबरोबर असलेले सेनापती व सैन्यावरील इतर अणधकारी याचंी णनवासस्थाने यांची रचना 
नगररचनेसारिीच असल्याने स्कंधावाराची माणहती सैणनकी वास्तू या प्रकरिात न देता येथे णदली आहे. 
 

वास्तुशास्त्रज्ञानंी पसंत केलेल्या जागी सैन्याचा नायक, सुतार (वधगकी) व मुहूतग पाहिारे यानंी 
सैन्याची छाविी–वतुगळाकार, लंबचौरस अथवा चौरस अथवा जागा जशी असेल तशा आकाराची, चार 
दरवाजे, सहा रस्ते आणि नऊ णवभाग असलेली अशी–आिून घ्यावी. िंदक, तट, कभत, दरवाजे व बुरूज 
यानंी सपंन्न अशी, धोक्याच्या प्रसंगी व मुक्काम करावयाचा असेल तेव्हा उभारावी (१०·१·१). 
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मधल्या भागाच्या उत्तरेकडील नवव्या भागात शभंर धनुष्ट्ये (२०० मीटर) लाबं व त्याच्या णनम्मे रंद 
राजासाठी वास्तू उभारावी, त्याच्या पणश्चमेकडील अध्या भागात राजवाडा, ठेवावा, (२) आणि त्याच्या 
सरहद्दीवर राजणनवासाचे रक्षि करिाऱया सैन्याचा तळ ठेवावा, (३) राजाच्या वास्तूच्या पुढच्या बाजूला 
दरबाराची जागा, उजवीकडे कोश, आज्ञापिलेिन व काये ठरवनू देिे याच्या जागा, डावीकडे राजाच्या 
िास उपयोगाचे हत्ती, घोडे व रथ याचं्या जागा असाव्यात, (४) याच्यापलीकडे शभंर शभंर धनुष्ट्याचं्या 
अंतरावंर गाड्ा, काटेरी झुडपे, िाबं व कभत याचंी चार कंुपिे उभारावीत, (५) पणहल्या कंुपिाच्या आत 
पुढच्या बाजूला मंिी आणि पुरोणहत याचं्या जागा, उजवीकडे कोठारे व मुदपाकिाना, डावीकडे कुप्यगहृ 
आणि शस्त्रागार, (६) दुसऱया कंुपिाच्या आत णपढीजात व पगारी सैन्याचंी जागा, घोडे व रथ याचें तबलेे 
आणि सेनापतीची जागा, (७) णतसऱयात हत्ती, िेिीबल व प्रशास्ता याचं्या जागा, (८) चौथ्या णवभागात 
मजूर, सैन्याचा नायक आणि त्यांच्या अणधकाऱयाचं्या हुकुमतीिालील णमिबल, शिुबल व अरवीबल 
(रानटी सैन्य) याचें स्थान, (९) हमरस्त्याच्या बाजूला व्यापारी व वशे्या याचें स्थान असावे, (१०) 
छाविीच्या बाहेरच्या बाजूला वादे्य आणि अग्नी जवळ असलेले र्ासेपारधी व कुत्रयानंी णशकार करिारे, 
तसेच गुप्त रक्षक ठेवलेले असावते, (११) शिू येण्याचा संभव असलेल्या मागांत (झाकलेल्या) णवणहरी, 
झाकलेले िडे्ड आणि काटेरी तारा ठेवनू द्याव्यात (१२). 

 
या विगनाबरहुकूम स्कन्धावाराची आकृती (क्र. ४·७) णदली आहे. त्यावरून राजाच्या सुिसोईसाठी 

व संरक्षिासाठी णकती काळजी घेतली जात असे ते कळते. स्कन्धावार म्हिजे राजाचे व त्याच्या 
दळभाराचे, लढाईसाठी बाहेर पडलेल्या दळभाराचे, हालते शहर. राजाचा णनवास हा दुगातील 
णनवासाप्रमािे णदलेल्या जागेच्या मध्यभागाच्या उत्तरेस आहे. राजाच्याणनवासाने येथेदेिील स्कंधावाराच्या 
एकंदर जणमनीपकैी एक-नऊमाशं के्षि व्यापलेले असते. दुगगणनवास हा कायमचा असल्याने, त्याचे के्षिर्ळ 
व एकंदर लोकसंख्या जास्त असल्याने तेथे प्रमुि रस्ते सहा, दरवाजे बारा, तट व तीन पणरिा अशी 
नगररचना साणंगतली आहे. स्कंधावाराचंी रचना तशीच आहे पि हे हालते म्हिजे अस्थायी शहर 
असल्याने, तसेच येथे र्क्त सैन्याची राहण्याची सोय करावयाची असल्याने रस्ते र्क्त दोन व त्यानंा चार 
दरवाजे आहेत. येथे संरक्षिासाठी पणरिा नाहीत पि तटाचें चार प्रकार आहेत व ते एकाबाहेर दुसरा तट 
याप्रमािे आहेत. बाहेरून जसे आत जाऊ तसा तटाचा प्रकार अणधक मजबतू केलेला आढळतो. [कौणटल्याने 
कभतीचा तट सगळ्यातं बाहेरचा की सगळ्यातं आतला ते स्पष्ट केलेले नाही. परंतु शिूला तो जसजसा स्कंधावारात घुसत जाईल तसा जास्तीत 
जास्त प्रणतकार करता यावा म्हिून अगदी बाहेर गाड्ाचंा कोट, मग काटेरी झुडपाचंा, त्यानंतर लाकडी िाबं व सगळ्यात आत राजणनवेशाभोवती 
कभतीचा तट असावा.] हे सवगप्रकार अस्थायी तऱहेचे आहेत. कभतीचा तट णकती जाडीचा असावा, त्याला बुरूज, 
दरवाजे, माराणगरी करावयाची त्यावर असलेली स्थाने, याचें काहीही विगन कौणटल्य देत नाही. तेव्हा हा 
कभतीचा तट दुगाच्या तटाच्या तुलनेने बराच कमी प्रणतकारशक्ती असलेला असावा. 
 

व्यापारी व वशे्या याचंा सैन्याबरोबर नेहमीच वावर असतो. येथे त्याचंी मुद्दामहून रस्त्याचं्या जवळ 
व्यवस्था केलेली आहे. या व्यवस्थेवरून जेथे बरेच णदवस सैन्याचा तळ मुक्कामास असिार आहे तेथे हे 
स्कन्धावार बाधंले जात असाव.े जे सैन्य सतत हालते आहे. राजाचे मुक्कामाचे णठकाि दर णदवशी बदलते 
आहे अशा सैन्यातं व्यापारी व वशे्या याचंा णनभाव लागिे कठीि. येथे पुन्हा पाडंवाचं्या स्कन्धावाराची 
आठवि येते. पाडंवानंी अज्ञातवासाच्या वषानंतर युद्ध संपेपयंत या स्कन्धावारातच मुक्काम ठेवला होता. 
स्कन्धावार हे कदाणचत मनुष्ट्यदुगाचेही उदाहरि असाव.े राजाचे संरक्षिासाठी लढाऊ सैन्याचा कोट 
असला म्हिजे त्यास मनुष्ट्यदुगग म्हितात. स्कन्धावारातं तशीच व्यवस्था असते. 

☐☐ 
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. राजवाडा अ : कभत 

२ दरबार ब : िाबंाचंी संरक्षक कभत 
३ रथ, घोडे, हत्तीशाळा क : काटेरी झुडपाचंी संरक्षक कभत 
४ कोश व कायालय ड : गाड्ाचे संरक्षक कभत 

आकृती ४·७ :स्कंधावार 
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पटरटशष्ट ४·१ कौटिलीय अर्थशास्त्र व समरागंर्ण सूत्रधार यामध्ये टदलेल्या िगररचिेची तुलिा 
 

णदशा कौणटलीय अथगशास्त्र समरागंि सूिधार 
पूवेच्या उत्तरेस आचायग, पुरोणहत, यज्ञशाळा, जलागार, 

मंत्रयाचंी णनवासस्थाने. 
तूप, र्ळे णवकिारे 

पूवेच्या दणक्षिेस पाकशाळा, हत्तीशाळा, कोठार  
पूवग सुगंधीद्रव्ये, रु्ले आणि रस याचें व्यापारी, 

प्रसाधने तयार करिारे कारागीर, क्षणिय. 
बलाध्यक्ष, मंिी 

दणक्षिेच्या पूवेकडे भाडंार, णहशोबणनसाचे कायालय, सेवकाचंा 
णनवास. 

सोनार, लोहार, सुतार, इत्यादी 
णशल्पी, सवग प्रकारचे सैन्य. 

दणक्षिेच्या पणश्चमेस जंगलातील उत्पन्नासाठी कोठार, आयुधागार  
दणक्षि धान्याचे व्यापारी, कारिान्यावंरील 

अणधकारी, सेनेतील अणधकारी, तयार अन्न, 
मद्य, मास णवकिारे, वशे्या आणि नतगक, 

वैश्यवैश्य, जुगारी, िीमतं, नट, 
नतगक, िेष्ी. 

पणश्चमेच्या दणक्षिेस गाढव व उंट याचें गोठे आणि कारिाना णशकारी, कैवतग, दमनाणधकृत 
पणश्चमेच्या उत्तरेस गाड्ा व रथ याचें तबलेे  
पणश्चम लोकर व सूत णवििारे, बुरूड, चाभंार, 

णचलिते आयुधे करिारे कारागीर, शूद्र. 
योदे्ध, कोशपाल, महापाि, शूद्र 

उत्तरेच्या पणश्चमेस पण्यगृह, औषधागार मद्यगृह, कामगार, दण्डनाथ 
उत्तरेच्या पूवेकडे कोशगृह, गोशाळा, अश्वशाळा  
उत्तर नगरदेवता, राजाची कुलदेवता, धातूचे 

कारागीर, सोनार, ब्राह्मि. 
यतीचे आिम, ब्राह्मिसभा, प्रजा, 
पुण्यशाला, पुरोणहत, ज्योणतषी, 
क्षणिय. 
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५. कौटिलीय अर्थशास्त्रातील स्र्ापत्यटवषयक सकंीर्णथ माटहती 
 

कौणटलीय अथगशास्त्रात णशल्पशास्त्रणवषयक असे पुष्ट्कळ संकीिग उल्लेि आढळतात. एकंदर या 
णवषयाच्या पणरपूिगतेच्या दृष्टीने या संकीिग बाबींची माणहती देिे आवश्यक आहे. त्याचप्रमािे यातील काही 
माणहती अशी आहे की, जी कौणटलीयकालीन णशल्पशास्त्राच्या अद्ययावत प्रगतीची दशगक आहे. तेव्हा हे 
उल्लेि जरी रु्टकळ स्वरूपाचे असले तरी त्याचंी दिल घ्यावयास हवी. णवषयाचं्या माडंिीच्या सोयीसाठी 
त्याचे णवभाग केले आहेत. स्थापत्यणवषयक, याणंिकीणवषयक व याहून अगदी णनराळा म्हिजे 
गुढणवद्याणवषयक अशा तीन प्रमुि भागात ही माणहती णदली आहे. 
 
स्र्ापत्यटवषयक संकीर्णथ माटहती 
 

कौणटल्य गुप्त कभतींचा नेहमी उल्लिे करतो. गुप्त कभतींचा एक अथग म्हिजे प्रत्यक्षात कभत असून 
णतच्या अल्स्तत्वाची सामान्य णनरीक्षिावरून जािीव होिार नाही अशी कभत. अशी कभत कशी व कोठे बाधंत 
असतील? कौणटल्याला अशी गुप्त कभत बहुधा अणभपे्रत नसावी. त्याने विगन केल्याप्रमािे नेहमीचीच कभत 
पि ती आत पोकळ असते म्हिजे वस्तुतः एक कभत नसून परस्पराजंवळ बाधंलेल्या, पि त्याचं्यातून सवग 
राजवाडाभर, णनदान त्याच्या महत्त्वाच्या भागी, गुप्तपिे जाण्यायेण्याएवढी वाट असेल, िाली ककवा वर 
जाण्यासाठी णजन्याची सोय असेल, अशा दोन कभती असतात. या पोकळ कभतीत णशरण्याचे तसेच बाहेर 
पडण्याचे काम गुप्तपिे कोिाच्याही नकळत होण्यासाठी णतला असलेली दारे लाकडी अथवा धातूच्या 
पुतळ्याने ककवा कपाटाने झाकून टाकलेली असतात. 

 
पूवीच्या काळी, त्यातल्या त्यात राजवाड्ासारख्या अनेक मजली इमारतीत असलेल्या कभती र्ार 

जाड असत. एक, दीड मीटर रंदीची कभत ही सवगसामान्य असे. कभतीची जाडी, दारे, णिडक्या ककवा 
कभतीच्या शवेटापाशीच कळू शकत असल्याने, दारे व णिडक्या याचं्याणशवाय असलेल्या कभतीची जाडी 
कळिे अवघड असल्याने अशा कभती आवश्यकतेपेक्षा जास्त जाड केल्या तरी समजून येत नाहीत. तेव्हा 
मुद्दामहून जाड कभती बाधूंन त्यातून येण्याजाण्याचे गुप्त मागग राजवाडा बाधंताना ठेवीत असतील. कभतीमध्ये 
गुप्त णजने ठेवण्याचीही व्यवस्था केली जातअसे. तेव्हा राजवाड्ातील कोित्याही मजल्यावर या गुप्त 
णजन्याचं्या साहाय्याने कोिालाही नकळत जािे शक्य होत असे. याणशवाय पोकळ िाबंामंधून आत 
जाण्याचे व बाहेर पडण्याचे गुप्त मागग असत (१·२०·२). पोकळ िाबंातं णजने असिार व त्याचंी रचना ही 
णदल्लीच्या कुतुबणमनारसारिी असिार; म्हिजे बाहेरच्या बाजूला गोल अशी कभत व त्या कभतीच्या आत एक 
स्तंभ व हा आतील िाबं व बाहेरील गोल कभत यानंा जोडिारा गोल गोल वळत जािारा णजना अशी ही 
रचना असिार. कुतुबणमनारसारिी णजन्याची रचना कौणटल्यकाळी नुसती माणहतीच नव्हती तर 
बाधंकामाचा तो एक सामान्य भाग होता, यावरून त्याकाळी झालेली स्थापत्यशास्त्राची प्रगती कळून येते. 

 
हे कभतीतील, जणमनीतील िाबंातंील गुप्त मागग, त्यानंा येऊन णमळिारे दुसरे अनेक गुप्त मागग याचंी 

राजवाड्ातं गुप्तपिे कहडण्यासाठी एिादे जाळेच तयार कराव ेलागत असेल. राजवाडा (ककवा कोशगृह) 
बाधंताना कोठल्या कभती, िाबं वगैरे पोकळ ठेवावयाची, णजने कोठे असावते वगैरेचा व्यवल्स्थत आरािडा 
प्रथम, राजवाडा बाधंावयास सुरवात करावयाच्या अगोदरच तयार करावयास हवा. कौणटल्य गुप्त वाटाचंी 
भलूभलैुयासारिी योजना करावी असे म्हितो; म्हिजे कोिाला गुप्त वाट आहे असे समजले तरी तो 
भलत्याच णठकािी जाऊन नाश पावले अशीही वाटाचंी रचना येथे करावयास हवी. तेव्हा त्यासाठी या 
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भलूभलैुयाचा आरािडा करिे आवश्यक असले पाणहजे; त्याणशवाय ठरणवल्याप्रमािे बाधंकाम करिे शक्य 
नाही. त्याकाळचा राजवाडा बराच मोठा असे त्यात वीस ते चाळीस मोठी मोठी दालने असत, याणशवाय तेथे 
चैत्यगृह, स्तूप, प्रमदवन, क्रीडावन वगैरेही राजवाड्ाचे अंतगगत णवभाग असत, हे राजवाड्ाची माणहती 
णदलेल्या प्रकरिावरून समजून येते. एवढा मोठा राजवाडा बाधंण्यापूवी, तसेच त्याच्यातील गुप्त वाटाचं्या 
बाधंिीसाठी त्याचा संपूिग आरािडा तयार करिे आवश्यक आहे. त्याणशवाय इतका भव्य, अनेक मजली 
वाडा त्यातील गुतागंुतीच्या मागांसह बाधंिे अवघड ककबहुना अशक्य आहे. यावरून कौणटल्यकाळी मोठ्या 
इमारतींचे संकल्पन व आरािडा तयार करत असतील असे म्हिावयास प्रत्यवाय नसावा. 

 
मातीच्या ल्स्थरीकरिाच्या अनेक पद्धती कौणटल्यकाळी माणहती होत्या परंतु या अथगशास्त्रात एकाच 

पद्धतीचा ओझरता उल्लिे आला आहे. कौणटल्यकाळाच्या अगोदरही मातीच्या णवटा भाजून, तसेच णवटा 
तयार करताना त्या अणधक मजबूत व्हाव्यात म्हिनू णतच्या मातीत राि घालून तसेच भाजलेल्या णवटाचंी 
भकुटी घालून वगैरे मातीच्या ल्स्थरीकरिाच्या पद्धती माणहती होत्या (पणरणशष्ट ५·१ पाहा). धान्याचे तूस हे 
कभतीना णगलावा करण्यासाठी वापरण्यात येिाऱया मातीत घालाव ेअसे कौणटल्य कोष्ागाराणवषयी माणहती 
देताना सागंतो. (२·१५·६०); म्हिजे मातीच्या ल्स्थरीकरिाची ही पद्धत कौणटल्यकाळी माणहती होती. 
अकजठा, वरेूळ वगैरे लेण्यातं दगडावर तूस व शिेणमणित मातीचा णगलावा प्रथम दगडी कभतींना देऊन मग 
त्याचं्यावर णचिे काढली आहेत, असा प्रत्यक्ष पुरावाही याबाबतीत आढळतो. 

 
याटंत्रकीटवषयक माटहती 
 

कौणटल्याने याणंिकीणवषयक जी माणहती णदली आहे ती व्यवहायग आहे, तीप्रमािे एिादी वास्तू 
ककवा यंि तयार करिे शक्य आहे, हे समजून येते. पि इ. पू. चवथ्या शतकाइतक्या प्राचीनकाळी या 
याणंिकीणवषयक योजना प्रत्यक्षात वापरीत हे वाचनू आश्चयग वाटल्याणशवाय राहत नाही. 

 
राजवाड्ातील वरच्या मजल्याचा तळ ककवा िालच्या मजल्याचे छप्पर (ceiling) हे असे 

बाधंावयाचे की संपूिग तळच्या तळ त्याच्यात बसणवलेल्या यंिामुळे िाली पाडता येईल अशी शिूचा वध 
करण्यासाठी एक युक्ती कौणटल्याने साणंगतली आहे (१·२०·२). कौणटल्याने येथे तळाचा उल्लेि केलेला 
असला (यतं्रबद्ध तलावपातं) तरी त्याला िरोिरी णवतान (ceiling) म्हिावयाचे असाव.े हे छप्पर अथात 
वरच्या तळाला टागंून ठेवलेले असिार आणि ही टागंावयाची व्यवस्था अशी केलेली असेल की त्या 
छपराची आधाराची ही व्यवस्था काढून घेतल्यावर ते धाडकन िाली पडेल. केवळ इशाऱयाणनशी, योग्यवळेी 
व तत्काळ हे छप्पर िाली पाडावयासाठी करावयाची योजना आधुणनक स्थपतीलादेिील काही वळे डोके 
िाजवावयास लावील. 

 
णकल्ल्याच्या बाधंिीप्रकरिी दुगाच्या दरवाजाइतकाच रंद िंदकावर काढून घेता येण्यासारिा 

पूल असावा (मुिसमः संक्रमः संहायगः... १२·३०·३) अशी सूचना कौणटल्य देतो. दुगाची माणहती णदलेल्या 
प्रकरिातं णदलेच आहे की, दुगाभोवती एक एक दण्ड अतंरावर १४·१२ आणि १० दण्ड (२८, २४ आणि २० 
मीटर) रंदीचे िंदक ििावते. समजा ही िंदकाचंी रंदी दुगांच्या तटापासून जसे दूर जाऊ तशी कमी 
होते; म्हिजे दुगाच्या प्राकाराजवळील पणरिेची रंदी १४ दण्ड, त्यापलीकडे असलेल्या पणरिाचंी रंदी 
अनुक्रमे १२ व १० दण्ड आहे. दुगाच्या दाराची रंदी पाच ते आठ दंण्ड (दहा ते सोळा मीटर) असते 
(२·३·१६). तेव्हा पणहल्या िंदकावर असलेल्या पुलाची रंदी आठ दण्डव लाबंी कमीतकमी १४ दण्ड 
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असावयास हवी. याचप्रमािे दुसऱया व णतसऱया िंदकावरील पूल हे आठ दण्ड रंदीचे पि अनुक्रमे १२ व 
१० दण्ड लाबंीचे असतील. हे पूल काढण्या-घालण्यासाठी दुगाच्या दरवाजाच्या आत कप्या असतील व 
पुलाच्या बाहेरच्या बाजंूना दोर लावनू ते या कप्प्यावंरून आिनू दुगातील लाकडी, दगडी ककवा लोिंडी 
णरळाभंोवती, ती णरळे णर्रवनू, दोर गंुडाळीत असतील, ज्यामुळे तो पूल उचलला ककवा टाकला जाईल. इ. 
पू. चौथ्या शतकात ही सवग यंििा तयार करिे व ती व्यवल्स्थत कायाल्न्वत करिे शक्य असेल का? त्यात 
पुन्हा दुसऱया व त्या पलीकडील णतसऱया िंदकावरील पुलासाठी अशी यिंिा करिे र्ार अवघड आहे. 
णशवाय या यंििेचा ‘यंि’ हा शब्द वापरून कौणटल्य उल्लिे करीत नाही. वरच्या पणरच्छेदातं तळ 
पाडण्यासाठी यंिाचा उपयोग करावा असे तो म्हितो, येथे तसा उल्लेि नाही. तेव्हा असे वाटते की, हे 
काढता घालता येिारे पूल वर णदलेल्या यंििेणशवाय असतील, शिू सैन्याचंी चाहूल लागली की हे पूल 
काढून घेत असतील,व शिू नसताना त्याचंा वापर होत असेल. पलुाची रंदी १६ मीटर (आठ दण्ड) व 
लाबंी २०, २४ ककवा २८ मीटर (१०, १२ ककवा १४ दण्ड) असेल. पलुाची लाबंी इतकी मोठी आहे की, हा 
पूल एका गाळ्याचा नसून अनेक गाळ्याचंा असेल व पूल काढून घेताना या पुलाला आधार असलेले 
लाकडी िाबंदेिील काढून घेण्यात येत असतील. तेव्हा पलुाचे भाग जोडून पूल तयार करिे व ते भाग 
वगेळे वगेळे करून पूल काढून घेिे अशा अथी काढता घालता येिारा पूल असे कौणटल्याने म्हटले असाव.े 

 
भणूमगत कोशगृहाचे विगन करताना त्यातील णजने हे यंिाच्या साहाय्याने काढघाल करता येतील 

(यंियुक्तसोपानं) असे असावते असे कौणटल्य म्हितो (२·५·२). येथे त्याने यंिाचा म्हिजे काही क्लृप्तीचा 
उल्लेि केला आहे. ही णजने काढावयाची व ते पुन्हा लावावयाची यंििा काय असेल. पुन्हा ही यंििा अशी 
असावी की, काही कळीच्या साहाय्याने झटकन हे णजने काढता आले पाणहजेत. कारि, रािीच्या वळेी 
चोरास आत णशरता येऊ नये म्हिून जसे हे णजने काढून ठेवत असतील तसेच चोर कोशगृहातं आहे (मग तो 
कोशगृहातंील मूल्यवान वस्तू चोरून नेिारा तेथील नोकरही असू शकेल). त्याने कोशगृहातून पळून जाऊ 
नये व त्याला मुदे्दमालासह पकडता याव ेम्हिनू हे णजने, ही गोष्ट लक्षात आल्याबरोबर ताबडतोब काढता 
यावयाची व्यवस्था करावयास हवी. बाबंूच्या णशडीसारिा णजना काढून ठेवता येईल पि त्यासाठी यंिाची 
गरज नाही.हे णजने कदाणचत कापडाचे असतील. ते काढावयाचे म्हिजे त्याचंी गंुडाळी करावयाची योजना 
असावी. अथात हा केवळ अंदाज आहे. हे णजने त्याकाळी कसे बाधंत असतील हे नक्की सागंिे, अणधक 
माणहतीच्या अभावी अशक्य आहे. परंतु असे णजने बाधंत असत हे या उल्लिेाने समजून येते. 

 
तेलणबयापंासून तेल काढण्यासाठी घािीचा उपयोग करीत (२·१५·८) तसेच णनरणनराळ्या 

तेलणबयापंासून णकती तेल णनघते त्याचे प्रमािही णदले आहे (२·१५·३८-४०). 
 
दुसऱया अणधकरिातंील १८ व्या प्रकरिातं णनरणनराळ्या आयुधाचंी नाव ेकौणटल्याने णदली आहेत. 

ती नाव ेव त्याचंा णटकाकारानंी केलेला अथग िाली णदला आहे. त्यामुळेही त्याकाळी याणंिकी शास्त्रातं काय 
प्रगती झाली होती याची कल्पना येऊ शकते. 
 

सवथतोभद्र:–हे गाडीच्या चाकाएवढे, तीक्ष्ि कडा असलेले, कभतीत गंधवाच्या हातात बसणवलेले 
आणि णर्रणवलेले असता दगडाचं्या अथवा बािाचंा सभोवार वषाव करिारे यंि एकटा मािूस गोर्िीच्या 
साहाय्याने एकवळेी एकच दगड वगेात रे्कू शकतो. या गाडीच्या चाकासारख्या यंिात जागोजाग दगड 
अथवा बाि बसणवलेले असून ते जोराने णर्रवावयाचे व त्याला झटका णदला म्हिजे हे सवग दगड अथवा 
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बाि गोर्िीतून सुटलेल्या दगडाप्रमािे एकाचवळेी शि ूसैन्याच्या समुदायातं सोसाट्याच्या वगेाने रे्कले 
जात असतील व अनेकानंा पािी पाजत असतील. 

 
जामदग्नन्य :– मधल्या भोकातून मोठमोठ्या बािाचें वषाव करिारे यंि ककवा णवणवध प्रकारच्या 

शस्त्राचंा मारा करिारे यंि. हा टीकाकारानंी णदलेला अथग आहे. त्यानंी तरी हा अथग कसा केला ककवा ही 
माणहती कोठून आिली कोिास ठाऊक. जमदग्नी ऋषींचा मुलगा जामदग्न्य ऊर्ग  परशुराम हा कुऱहाडीने 
लढण्यासाठी प्रणसद्ध होता. तेव्हा कदाणचत दाडं्ाणशवाय परशूचें केवळ र्ाळ जोरात रे्किारे हे यंि 
असाव.े अथात हा सवग अंदाज आहे. 

 
बहुमुख :– चाकावंर हलणवता येण्यासारख्या चामड्ाने आच्छाणदलेला बाि सोडावयाचा बुरूज, 

हा त्याकाळचा रिगाडा म्हिावयाचा का?कारि दोघाचंी मूळ तत्त्व ेएकच आहेत ती म्हिजे स्वतःचे संरक्षि 
करिारे कवच (कातड्ाचे, पोलादाचे) घालून हलता (चाकावंर) व शस्त्राने माराणगरी (बािानंी, तोर्ानंी) 
करावयाची सोय असलेले हे यंि आहे. चाकावंर हा बरुूज असल्याने आत बसलेल्या धनुधगराचं्या पायाचं्या 
बळाने तो ढकलला जात असेल. चामड्ाचे णचलित व त्याचे शस्त्र म्हिजे धनुष्ट्यातून सोडलेले बाि. 
समोरासमोर युद्ध करण्यासाठी शिू उभा ठाकला असता धनुधगरानंा संरक्षि देत शिूचा नाश करिारे हे यंि 
आहे. 

 
टवश्वासघाती :– प्राकाराच्या कभतीत बाहेरच्या बाजूस बसणवलेली तुळई, जी यंिाने िाली पाडली 

असता शिूचा णचरडून नाश करते. 
 
संघािी :– बुरजानंा आग लावण्यासाठी लाबं तुळ्याचें आगीचे यंि. 
 
यािक :– चक्रावर बसणवलेला दंड. 
 
पजथन्यक :– आग णवझणवण्यासाठी पािी सोडिारे यंि. 
 
बाहू :– समोरासमोरील दोन उभे िाबं, पाडले म्हिजे मारिारे. 
 
ऊध्वथबाहू :– पन्नास हात लाबंीचा (२५ मीटर) एकच िाबं, यंिाने पाडता येिारा. 
 
अधथबाहू :– पंचवीस हात (१२½ मीटर) लाबंीचा िाबं. 

 
कौणटल्य काही णठकािी यिंाचंा उल्लिे करतो पि त्याचं्या स्वरूपाचा काहीच उलगडा करीत 

नाही. दुसऱया अणधकरिातंील ३२ व्या प्रकरिातं हत्तींकडून काय कामे करून घ्यावी याची माणहती णदली 
आहे. त्यातं “अंकुश, विेू, यतं्र इत्यादी ही उपकरिे” (२·३२·१३). अशी हत्तीला ताब्यात ठेविाऱया 
उपकरिाचंी नाव ेणदली आहेत. पि येथले यंि म्हिजे काय याचा उलगडा होत नाही. हत्तीच्या बाबतीत 
युद्धोपयोगी उपकरिातंही यंिाचा उल्लिे आहे. कवच, भाला, बािाचंा भाता, ही यतें्र ही युद्धोपयोगी 
उपकरिे (२·३२·१५) असे म्हटले आहे. ९·२·२६ मध्येही हत्ती, यंिे व शकट मध्यभागी असलेले... सैन्य 
हत्तींच्या सैन्याचा मुकाबला करू शकते असा यंिाचा उल्लेि आहे. पि येथे कोिती यंिे अणभपे्रत आहेत ते 
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कळत नाही. युद्धाच्या वळेेस आपली काये णसद्धीस जातील म्हिजे आपलाच णवजय होईल हे यंते्र तयार 
करर्णारे सुतार आणि मुहूतग पाहिारे यानंी पटवनू द्याव े(१०·३·४४) व लोकातं णवश्वास णनमाि करावाअसे 
कौणटल्य म्हितो. या वाक्याने दोन गोष्टींचा अथगबोध होतो. एक म्हिजे सुतार व यंिे करिारे हे वगेळे वगेळे 
कारागीर आहेत व वर ज्या णनरणनराळ्या याणंिक आयुधाचे विगन केले आहे ते करिारे स्वतंि व्यावसाणयक, 
यंिे करिारे आहेत. यिें करिारे हे युद्धातं णवजय णमळवनू देण्याचं्या कामात महत्त्वाचा सहभाग देत 
असल्याने त्याचं्या शब्दावर सामान्य जिाचंा तसेच सैणनकाचंाही णवश्वास बसिे शक्य आहे. 

 
पुढे १०·६·४८ मध्ये शिूसैन्यात घबराट उत्पन्न करण्यास यंिे उपयोगी पडतात असे म्हटले आहे. 

ज्या अथी वर जी णनरणनराळी दगड गोटे, बाि इत्यादी रे्किारी व युद्धात वापरली जािारी यिें वर्जिली 
आहेत ती बरीच उपयुक्त व शिू सैन्याचा बराच नाश करण्यात सक्षम असली पाणहजेत. तेराव्या 
अणधकरिातील चवथ्या अध्यायात दुगाला वढेा कसा द्यावा याचे विगन केले आहे. तेथेदेिील “ज्या भागाचे 
रक्षि पुष्ट्कळ सैणनक करीत असतील त्याचा यंिांनी णवध्वसं करावा” (बहुलारकं्ष यन्िैधातयेत् । १३·४·११). 
असा यंिावरील शिूच्या सैन्याचा नाश करण्यासाठीच्या सक्षमतेचा णवश्वास दािणवला आहे. तेव्हा 
युद्धप्रसंगी वापरल्या जािाऱया या यंिाचंा येथे केला आहे तसा वरवरच्या उल्लिेावर समाधान न मानता 
त्याचं्या सिोल अभ्यासाची गरज आहे. 

 
कौणटल्य, बाराव्या अणधकरिातंील पाचव्या प्रकरिातं शिूला गुप्त उपायानंी कसे ठार माराव ेयाचे 

अनेक उपाय देतो. त्यातील काही उपायाचंी योजना वर णदल्याप्रमािे दालनाचा तळ पाडण्यासारख्याच 
आहेत. शिू देवळात णशरला म्हिजे यंिाच्या साहाय्याने (यन्िभोक्षिेन) सुटी करूनगुप्त कभत ककवा णशळा 
वरून त्याच्या अंगावर पाडावी. देवतेच्या मूतीच्या हातातील ध्वज ककवा शसे्त्र वरून पाडावीत, ककवा 
पलंगाच्या अथवा आसनाच्या िालील जणमनीत बसणवलेल्या यंिातील अडसर काढून, िालच्या, सूळ 
असलेल्या, णवणहरीत अथवा िड्ड्ड्ात पाडाव.े (शयनासनस्याधस्ताद्यन्िबद्धतलमेनं कीलमोक्षिेन 
प्रवशेयेत्) (१२·५·५, ५, ८). 

 
गूढटवद्याटवषयक माटहती 
 

कौणटल्याने स्थापत्यणवषयाच्या अनुषंगाने काही अशी माणहती णदली आहे जी आज तरी अगम्य 
ककवा अशक्य प्रतीतील असल्यासारिी वाटते. माि एकंदर समग्र पुस्तक वाचनू असा ग्रह होतो की 
कौणटल्याने णदलेली कोठलीही माणहती ही सागंोवागंीची नसून त्याबद्दलच्या सत्यतेबद्दलची िािी 
झाल्याकारिानेच त्याने ती माणहती णदली आहे. िाली याबद्दलची काही उदाहरिे णदली आहेत. 

 
मनुष्ट्य पे्रताच्या हाडातूंन काढलेल्या अग्नीने अतंःपुराला तीन वळेी डावीकडून (म्हिजे अप्रादणक्षण्य 

क्रमाने) रे्ऱया घातल्या असता ते दुसऱया अग्नीने जळून जात नाही, व तेथे दुसरा अग्नी प्रज्वणलत होत नाही 
(१·२०·४). 

 
कौणटल्यकाळी नवीन अग्नी णनमाि करण्याची पद्धती जी वदेकाळापासून प्रचणलत होती तीच 

वापरली जात असे. णमकलदपञ्होमधील [वाडेकर, आर. डी, “णमकलदपञ्हो”, मुंबई णवद्यापीठ प्रकाशन, देवनागरी पाली टेक्स्ट 

णसरीज क्र. ७ पणरच्छेद ४·१२, पान ९९.] मेण्डकपञ्होमध्ये (४·१२) जर अग्नी णवझला तर नवीन अग्नी तयार 
करण्यासाठी अधरा रणि, उत्तरा रणि व मधली मन्था याचं्या घषगिानेच तो तयार करावा लागतो असे म्हटले 
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आहे. तेव्हा मनुष्ट्यपे्रताच्या हाडाची मन्था करून उत्पन्न केलेला अग्नी वापरावा असे येथे म्हटले आहे. या 
प्रयोगावर कौणटल्याचा णवश्वास होता असे णदसते. कारि पुढे १३·४·१४-२१ मध्ये तो दुगाला आग 
लावण्याकणरता जे णनरणनराळे उपाय देतो त्यात “(णकल्ल्यापासून) दूर असलेल्या छाविीतून उंच ध्वज 
आणि धनुष्ट्य याचं्या रक्षिािाली मनुष्ट्याच्या हाडातून मंथन करून णनर्जमलेल्या अग्नीने शिूच्या दुगाला आग 
लावावी” (१३·४·१५) असा एक उपाय देतो. त्याच्या म्हिण्याचा आशय असा की आग लावण्यासाठी 
साणंगतलेल्या अनेक उपायानंी आग लागत नसेल तर वर णदलेला उपाय शिनेू दुगाच्या बाबतीत केलेला 
असावा आणि त्या तोडग्याला तसल्याच तोडग्याने उत्तर द्यावयास हव.े ज्या अग्नीने आग लावली असता 
ती णवझत नाही असा अग्नी असा करावा याचीही उदाहरिे कौणटल्याने (१४·१·३४-३८) णदली आहेत. 

 
सरल, देवदारू, पूणततृि, गुग्गूळ, सजग झाडाचा चीक व लाि याचं्या गोळ्या व गाढव, उंट, 

बकऱया व मेंढ्या याचं्या लेंड्ा यात अग्नी बराच वळे राहतो (१३·४·१८). णप्रयालाचे चिूग, अवल्गुजाची 
काजळी व मेि, अश्व, गाढव, उंट व बैल याचें शिे हे दुरून रे्कावयाचे अल्ग्नणमिि (१९), ककवा 
अग्नीच्या विाचे सवगधातंूचे चूिग अथवा कंुभी, णशसे व कथील याचें चिूग, पाणरभ्रद्रक व पलाश याचं्या रु्लाचंी 
व केसाचंी राि, तेल, मेि, िीवषे्टक यानंी उक्त केले म्हिजे णवश्वासघात करिारे अल्ग्नणमिि होते. ते 
बािाला चोपडले आणि वर सि, िपुस व वल्क याचें वषे्टन केले म्हिजे तो अल्ग्नबाि होतो (१३·४·१८-
२१). आग्नेयास्त्र ककवा अल्ग्नबाि म्हितात तो हाच. कौणटल्याने या अल्ग्नबािाचे िरेिुरे विगन केले आहे. 
पुरािातंरी जे आपि वाचतो त्यात कल्पनाणवलास केव्हढा असतो याची कल्पना याने येते. 

 
फ्लुरोसेंट पेंट म्हिजे अधारातं चकाकिारा रंग ककवा चिूग कसे कराव ेते कौणटल्य देतो. मोहरीच्या 

तेलात णमसळलेले काजव्याचें चूिग रािी अग्नीचा भास उत्पन्न करते (१४·२·१८). काजव ेआणि गण्डूपद 
याचें चूिग, अथवा समुद्रजन्तू, भृगंकपाल, िणदर व कर्जिकार त्याचं्या रु्लाचे चूिग, शकुन व कंगू याचं्या 
तेलात णमसळले असता (पदाथग) चकाकावयास लाविारे चूिग बनते (१४·२·१९). 

 
णचचुदं्री, िंज रीट आणि िारकीट याचें पीठ करतात, घोड्ाच्या मूिात ते णमसळले असता 

सािळदंड तोडून टाकते (१४·२·३९). ककवा अयस्कान्तमिी, िेकडा, बेडूक व िारकीट याचं्या चरबीच्या 
लेपाने दुप्पट वीयगवान केला तर (तो सािळदण्ड तोडून टाकतो) (१४·२·४०). 
 

तीन णदवस उपवास करून पुष्ट्प नक्षिावर शस्त्राने ठार मारलेल्या अथवा सुळी णदलेल्या पुरषाच्या 
डोक्याच्या कवटीत मातीत तुरी पेरून त्यानंा पािी घालाव े (१४·३·६४-६६). त्या तुरी उगवल्यावर पुष्ट्य 
नक्षिावरच उपटून त्याचंी दोरी वळावी. नंतर दोरी चढणवलेल्या धनुष्ट्याचं्या अथवा यिंाचं्या समोर ती दोरी 
कापली असता त्याचं्या दोऱया तुटून पडतात. 

 
तेराव्या व चौदाव्या अणधकरिातं असे पुष्ट्कळ उपाय णनरणनराळ्या कारिासंाठी, उदा.कोड 

येण्यासाठी, गुप्त होण्यासाठी, अग्नीवरून सहज चालत जाता येण्यासाठी वगैरे वगैरे, कौणटल्याने णदले 
आहेत. त्यातील णशल्पशास्त्राला जे जवळचे उपाय ते वर णदले आहेत. यातील काही प्रयोग करून बघून 
त्याचंी सत्यासत्यता पडताळून पहावयास हवी. 
 

☐☐ 
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पटरटशष्ट ५·१ वैटदककालीि मृटत्तका-ष्स्र्रीकरर्ण 
 

वदेकाळाच्याही अगोदरच असलेल्या कसधुसंस्कृतीच्या शहरांच्या उत्िननातं मातीची भाडंी, 
कच्च्या व भाजलेल्या णवटा वगैरे वस्तू णमळतात. ही भाडंी जरी मजबूत व कलापूिग आहेत तरी त्याचं्या 
णनर्जमतीसाठी वापरलेली माती मुद्दामहून ल्स्थरीकृत केली होती असे वाटत नाही. या मातीचे रासायणनक 
पृथक्करि केल्यानंतर तीत वाळू व चुना आहेत असे समजते. माि हे पदाथग मूळचेच मातीत होते. मातीच्या 
ल्स्थरीकरिासाठी ते मुद्दामहून घातलेले नसावते. अथात मातीची भाडंी भाजून पक्की करिे हा 
ल्स्थरीकरिाचा उपाय त्यानंी वापरला आहे. 

 
महाराष्ट्रात ताम्रपाषाणिक युगात तयार केलेली जी मातीची भाडंी सापडतात. त्याच्या मातीत 

णतच्या दृढीकरिाथग वाळू मुद्दामहून घातली असावी असे णदसते. ही मातीची भाडंी आगीत भाजून इतकी 
पक्की केली होती की त्यानंा ठोकले असता त्याचं्यातून ििििीत आवाज णनघतो. तेव्हा भारतीयानंा 
मातीच्या किाचंी पुनरगचना करून णतच्या भौणतक ल्स्थरीकरिाची युक्ती मूलऐणतहाणसक काळापासून 
प्रारंणभक ल्स्थतीत माणहती होती. 

 
यजुवेद सणंहतेत (११·१०-१४, १८, २५-२८, ३३-३७, ४०-४१, ४५, ४६, ४९, ५०, ५४-६२) णवटा व 

मातीचे ‘उिा’ नावाचे भाडें तयार करण्याची रीत णमळते. माती ििून तीत बकऱयाचे केस, अगदी बारीक 
वाळू, लोिंडाचे चूिग व दगडाची बारीक भकुटी णमसळून हे सवग णमिि पुनःपनु्हा मळून व मदगन करून 
एकजीव करीत. या मातीच्या णवटा व उिा नावाचे भाडें तयार करीत. ते सावलीत एक णदवस वाळवनू नंतर 
घोड्ाच्या णलदीच्या आगीच्या धुरात िालीवर, आतून बाहेरून धुणपत करीत. त्यानंतर एक िड्डा करून 
त्यात णवटा व उिा, औदंुबर, पलाल वगैरे झाडाचं्या र्ादं्यासह ठेवनू त्यानंा एक णदवस व राि आगीत 
भाजून पके्क करीत. 

 
शतपथब्राह्मिातं [शतपथब्राह्मि (१९६७, १९६९, १९७०). कहदी टीका पणंडत गंगाप्रसाद 

उपाध्याय, भाग १, २ व ३, प्राचीन वैज्ञाणनकाध्ययन अनुसधंान, नवी णदल्ली.](६·५·१·६) बारीक वाळू, दगड 
व लोिंडाचे चूिगही मातीत णतच्या मजबुतीसाठी (स्थेम्ने) णमसळावीत असे स्पष्ट म्हटले आहे. 

 
हे उिेचे भाडें जर भाजताना रु्टले तर या भाजलेल्या भाडं्ाच्या तुकड्ाचें चूिग करून ते पणहल्या 

मातीत म्हिजे णतच्यात बकरीचे केस वगैरे घातले आहेत त्या मातीत णमसळून पनु्हा उिापाि तयार करून 
भाजाव.े ते रु्टत नाही असा हवाला शतपथब्राह्मिातं (६·६·४·९) णदला आहे. भाजलेल्या मातीच्या 
भकुटीस ‘सुिी’ म्हितात. ती मातीत घातल्यास माती ल्स्थरीकृत होते हे ज्ञान वैणदककाली प्राथणमक 
स्वरूपात होते असे यावरून समजते. 

 
वैणदककाली मातीत कोळशाची राि घालून ती ल्स्थरीकृत करावयाची पद्धत माणहती होती. 

बौधायन शुल्बसूिातं [र. प.ु कुलकिी (१९७८) “चार शुल्बसूिे”, महाराष्ट्र राज्य साणहत्य ससं्कृती मंडळ, मुंबई.] (२·७८, ७९) 
णदले आहे की, जो यज्ञ एक वषगभर (सवतं्सर) सतत चालेल त्याच्या वदेीच्या णवटा तयार करताना त्या 
मातीत उख्यभस्म घालाव.े उिापािात णवस्तव ठेवतात त्याची जी राि जमते ते उख्यभस्म. बौधायनानंी 
असाही णनयम णदला आहे की एका रािीपुरतीच जी वदेी वापरावयाची णतच्या णवटातं उख्यभस्म घालू नये. 
तेव्हा मातीत राि घालून ती ल्स्थरीकृत करावयाची पद्धत बौधायनांना ज्ञात होती.  
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६. कौटिलीय अर्थशास्त्रातील पािबंधारेटवषयक माटहती 
 

भारत हा शतेीप्रधान देश अशी ल्स्थती कौणटल्यकाळीदेिील होती, तेव्हा कौणटलीय अथगशास्त्रात 
पाटबंधाऱयाचें पुष्ट्कळ उल्लेि सापडतात हे साहणजकच आहे. अथगशास्त्राच्या पणहल्या अणधकरिाच्या पणहल्या 
प्रकरिातं या ग्रथातं ज्या णवषयाचंा ऊहापोह केला आहे त्याचंी अनुक्रमणिका णदली आहे. त्यात 
जनपदणनवशे (२·१), वास्तुकम् (३·९ व ३·१०) तसेच सीताध्यक्ष (२·२४) वगैरे अध्यायातं 
पाटबंधाऱयाणंवषयी माणहती णमळते. तसेच इतरही कोठे कोठे या णवषयासंबधंी उल्लेि आढळतात, त्यावरून 
कौणटल्यकाळी पाटबधंाऱयाच्या शास्त्राची णकतपत प्रगती झाली होती त्याची कल्पना येते. 
 
बागायती जटमिीचे महत्त्व 
 

कौणटल्याच्या काळी बागायती जणमनीचे अथगशास्त्रदृष्ट्ट्या महत्त्व पटलेले होते या अथी बरेच उल्लेि 
णमळतात. 

 
शतेकी, पशुसंवधगन व व्यापार ही देशाची समदृ्धी वाढणवण्यास कारिीभतू होतात (१·४·१) असे 

कौणटल्याने आपले मत णदले आहे. कौणटल्यकाळी भारतातील अथगव्यवस्था शतेकीप्रधान होती असे समजते. 
तसेच त्याकाळी शतेीच्या णवकासावर, उत्पन्नाचे प्रमुि साधन म्हिून, णवशषे भर णदला जात असावा. 

 
पाटबंधारे हे धान्याचे उत्पणतस्थान. कारि, कालव्यानंी होिाऱया शतेीपासून उत्तम पावसाने 

होिाऱया लाभाइतकाच लाभ सतत व वषगभर होत राहतो (७·१४·२१-२२) या उल्लेिावरून कालव्याचें 
आर्जथक महत्त्व कौणटल्यकाली चागंले जािवलेले होते असे णदसते. 

 
कोित्या प्रकारची जमीन राजाने स्वारी करून, इतर राजाशंी संधी करून ककवा इतर मागांनी 

णमळवावी यासबंंधीचा णवचार करताना कौणटल्याने सवांत जास्त महत्त्व बागाईत जणमनीला णदले आहे. 
णजराईत जणमनीपेक्षा बागाईत जणमनीचे के्षिर्ळ कमी असले तरी बागाईत जमीनच अणधक णकर्ायतशीर 
म्हिून अणधक पसंत असे त्याने साणंगतले आहे. 

 
णजराईत जमीन चागंली की बागाईत जमीन चागंली? णजराईत जमीन मोठी असली तरी णतच्यापेक्षा 

लहानशीच का होईना पि बागाईत जमीन चागंली. कारि णतला दुष्ट्काळाचे भय नसून तीत सवग ऋतूत 
उत्पन्न काढता येते. तेथे उत्पन्न सतत व ठरावीक असे णमळत राहते. णजराईत जणमनीतसुद्धा थोड्ा 
पावसावर व अल्पिमाने ज्यात पणहली व दुसरी णपके काढता येतात ती चागंली. बागाईत जणमनीत धान्याची 
णपके ज्यात होतात ती जमीन इतर णपकाचं्या जणमनीपेक्षा चागंली. बागाईत मोठी जमीन व बागाईत लहान 
जमीन यात बागाईत लहान जणमनीत धान्ये होत असली तरी णतजपेक्षा मोठी जमीन चागंली मग णतच्यात 
धान्ये णपकत नसली तरी हरकत नाही; कारि अशा जणमनीचे के्षि णवपुल असल्याने, इतर झाडे, झुडपे, 
वनस्पती वगैरे त्यात उत्पन्न होतात व णकल्ले, तट वगैरे करावयाचे झाल्यास हव ेणततके तयार करता येतात. 
कारि भमूीचा गुिच असा आहे की आपि म्हिू तशी ती उपयोगात आिता येते. 

 
िािींचा प्रदेश व धान्याचा प्रदेश, यामध्ये िािींचा प्रदेश नुसती णतजोरी भरून काढतो; धान्याचा 

प्रदेश णतजोरी व कोठारघर दोन्ही भरून काढतो. णकल्ल,े तट वगैरे बाधंण्याच्या कामात धान्याची गरज 
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भासते. तरी पि ज्या िािीतील पदाथांना पुष्ट्कळ मागिी असते. अशा िािींचा प्रदेश असला तर तोही 
र्ायदेशीर समजावा (७·११·३-१२). 

 
वरील उताऱयावरून उत्पन्नाचे साधन म्हिून बागाईत जणमनीस केव्हढे महत्त्व णदले जात असे ते 

कळून येते. बागाईत जणमनीत धान्य न होता नुसते जंगल वाढत असले तरी ती जमीन धान्य देिाऱया 
णजराईत जणमनीपेक्षा चागंली असे कौणटल्य म्हितो. तसेच िािी असलेल्या प्रदेशापेक्षा धान्याची जमीन 
चागंली असे त्याने म्हटले आहे; कारि िािी असलेली जमीन नुसती णतजोरीत पैशाची भर घालते तर 
बागाईत जमीन पैसा तर देतेच पि धान्याची कोठारेही भरून काढते. 

 
कौणटल्यकाळी राजवाड्ासारख्या मोठ्या व भव्य इमारतींपासून सामान्य लोकांच्या घरापयंत 

सवांच्या उभारिीसाठी लाकडाचा प्रामुख्याने उपयोग केला जात असे. िाबं, तुळया व छपरे ही सवगस्वी 
लाकडाची असत. धातूच्या काबंी, तुळया म्हिनू व पिे कशी तयार करावयाची हे त्याकाळी माहीत असले 
तरी त्याचंी लाकडाच्या तुलनेने ककमत इतकी जास्त असावी की णवशषे महत्त्वाची वास्तू असल्यािेरीज 
त्याचंा उपयोग केला जात नसे. यामुळे िािींपेक्षा लाकूड इत्यादी महत्त्वाची व सावगजणनक उपयोगाची 
वस्तू देिारी जंगलाचंी भमूी अणधक र्ायदेशीर वाटत असे. 

 
याणशवाय असेही म्हिता येईल की, राज्याच्या बंदोबस्तासाठी उभारावयाचं्या वास्तू तसेच 

देवालये, राजवाडे, धमगशाळा इत्यादी ही केवळ िाण्यावारी मजुराकंडून करून घेत. कौणटलीय 
अथगशास्त्रात वठेणबगारीचा व गुलामाचंा उल्लिे पुष्ट्कळदा आला आहे. तेव्हा कोितीही वास्तू बाधंण्याच्या 
कामी िचाचा भाग म्हिजे मजुराचंी िावटी, दगड, माती, लाकडे ही सवगरु्कटातच असिार पि त्याचें 
वास्तूत रपातंर करण्यासाठी जी मजुरी लागते ती धान्य रूपाने णदली जात असे. अशा रीतीने धान्याची 
गरज त्याकाळी प्रामुख्याने असे. या दृणष्टकोनातूनही णजराईत जणमनीपेक्षा पुष्ट्कळ व सतत धान्य देिारी 
बागाईत जमीन चागंली, र्ायदेशीर वाटत असावी. 

 
उत्कृष्ट गुि असलेल्या देशाचे विगन करताना पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून नसलेला देश असा 

उल्लेि (६·१·८) णमळतो. 
 
धान्य देिारी बागाईत जमीन धान्यही देते व णतजोरीही भरते हे कसे याचेही उत्तर कौणटल्याने णदले 

आहे. राजाचा कोश णरकामा झाला असताना त्याने प्रजेकडून एकदाच जादा कराची मागिी करून कोश 
भरावा असे कौणटल्य म्हितो व तेथे बागाईत जमीन ज्याचं्याकडे असेल त्याचं्याकडून धान्याचा र्क्त पाचवा 
णहस्सा न मागता णतसरा अथवा चवथा णहस्सा मागावा अशी णशर्ारस करतो. त्यावरून ही बागाईत जमीन 
ही समदृ्धीचे यावळेचे प्रमुि साधन मानले जात होते असे म्हिता येते. ‘राज्यातील लहान-मोठा कोिताही 
भाग जर केवळ आकाशातील पाण्यावर अवलंबून नसेल व धान्यसमृद्ध असेल तर त्या भागातून धान्याचा 
णतसरा अथवा चवथा णहस्सा मागून घ्यावा’ (५·२·२). 

 
बागाईत जमीन ही णवणहरीच्या पाण्याने ककवा पाटबधंारे बाधूंन नदी अथवा नाल्याच्या पाण्याने 

णभजणवली जात असे. शहर वसणवताना राजाने बागबणगचे, उद्याने उभारावीत असे कौणटल्य सागंतो. 
‘राजाने पुण्यस्थाने व उद्याने याचं्या णनर्जमतीसही साहाय्य कराव.े’ (२·१·२१) राजाच्या मृगयेसाठी बंणदस्त 
जंगल णनमाि कराव,े त्या जंगलात उथळ पाण्याचे तलाव असावते (२·२·३) अशी सूचना कौणटल्य देतो. 
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यासाठीदेिील राजाच्या मृगयावनात असलेल्या नाल्यानंा बंधारे बाधूंन तलाव तयार करीत असतील. 
पाटबंधाऱयामुळे रु्लाचें बणगचे, र्ळबागा, भाजीपाल्याचे मळे, िूप पािी लागिारी उसासारिी शतेी व 
आले इत्यादी मुळाचंी शतेी करिे शक्य होते. (२·६·५) अशी बागाईत शतेीत उत्पन्न होिाऱया पदाथांची यादी 
कौणटल्याने णदली आहे. 
 
पािबंधाऱयाचंी कामे करण्यास शासिाचे प्रोत्साहि 
 

वरती बागाईत जणमनीत काय णपके घेत व अशा जणमनीचे व म्हिून पाटबंधाऱयाचें आर्जथकदृष्ट्ट्या 
महत्त्व कौणटल्यकाळी कसे जािणवलेले होते ते साणंगतले. यासाठी पाटबंधाऱयाची कामे करण्यासाठी योग्य 
ते प्रोत्साहन प्रजेला णदले जात असे. यासंबधंी कौणटलीय अथगशास्त्रात पुष्ट्कळ उल्लेि णमळतात. 

 
‘राजाने बारमाही ककवा पावसाळ्यात वाहिाऱया नदीनाल्यानंा धरि बाधंाव.े दुसरे कोिी धरि 

बाधंतील तर त्यानंा माती, लाकडे वगैरे सामान रु्कट द्याव’े (२·१·२०-२१). 
 
‘दुष्ट्काळ पडला असता राजाने अन्न देऊन त्याबदली णकल्ले, धररे्ण बाधंावीते’ (४·३·१७) 
 
‘राजाने पाटबधंाऱयाचें संरक्षि कराव ेआणि नवीन बाधंण्यास लोकानंा प्रवृत्त करावे’ (२·१·३९) 
 
‘देशाला णहतकर असलेले पाटबधंारे....... हे करिाऱयानंा आवडेल व त्यांना णहतकर होईल अशा 

प्रकारे राजाने त्याचं्याबाबतीत वागाव’े (३·१०·४६). 
 
‘पाटबंधाऱयाचे काम करताना जो त्यातून अंग काढून घेईल त्याच्या मजुराचंा व बलैाचंा तरीही 

उपयोग करून काम पुरे करावे. त्याकणरता येिाऱया िचाचा तो भागी राहील पि या कामामुळे जो र्ायदा 
होईल तो त्यास देऊ नये’ (२·१·२२-२३). 

 
‘तळे, णवणहरी वगैरे स्थावर नवीन बाधंील तर पाच वषांपयंत कर मार् होतो, पडलेले दुरस्त केले 

तर चार वष,े वाढणवले तर (ककवा त्यातील गवत वगैरे काढून टाकले तर) कर तीन वष ेमार् होतो. ज्या 
जणमनीवर अशी तळ्याची ककवा णवणहरीची कामे चालली आहेत ती गहाि ककवा िरेदी घेिाऱयास दोन वष े
कर मार् होतो’ (३·९·३३-३४). 
 

पाटबंधाऱयाची कामे राजा करीत असे, त्याप्रमािे प्रजादेिील आपिहून ही कामे करीत असे, व 
त्यासाठी शासनाकडून सवगतोपरी साहाय्य व प्रोत्साहन णमळत असे. धरि बाधंण्यासाठी लागिारे सामान, 
माती, दगड, लाकडेही रु्कट णमळत म्हिजे मजुरीचाच िचग तेव्हढा करावा लागत असते. धरि 
बाधंल्यानंतर जरी उत्पन्नात वाढ होत असली तरी धरि बाधंताना व पाट िोदण्यासाठी जो िचग आला तो 
भरून णनघण्यासाठी पाच वषेपयंत कर मार् केला जात असे. जे धरि बाधंण्यास प्राथणमक िचग बराच 
असेल ते राजा स्वतःच्या कोशातील पैसा तसेच कोषागारातील धान्याचा उपयोग करून बाधंत असेल. 
लहानसे बाधंाचे, पाटाचे काम, हे लोक राजा देत असलेल्या प्रोत्साहनामुळे स्वतःच करत असतील. बधंारे 
व पाट िाजगी असून त्याचंी िरेदी, णवक्री होत असे (३·९·३). 

 



 

 अनुक्रमणिका 

दुष्ट्काळी काम म्हिनूही धरिे बाधंावयाचे काम हाती घेतले जात असे. त्याकाळीदेिील दुष्ट्काळी 
काम म्हिून उत्पादक कामे घेतली जात असत, रस्त्यासंारिी अनुत्पादक कामे घेतली जात नसत. धरिे, 
णकल्ले याचं्या बाधंकामासाठी र्ार मोठ्या मनुष्ट्यबळाची गरज असते. ही सवग मािसे एकाच लहानशा जागी 
काम करीत असल्याने त्याचें कामावर देिरेि ठेविे, त्याचंी मजुरी (िावटी) वाटिे अशी कामे सुलभ 
होतात. रस्त्याच्या कामाला मजूर र्ार मोठ्या के्षिात कामे करीत असल्याने कामावरील अणधकाऱयानंा 
लाचलुचपत, लाडंीलबाडी करण्यास सवड णमळते तशी धरिे, णकल्ले याचं्या बाधंकामाच्यावळेी णमळत नाही. 

 
पाटबंधारे बाधंताना त्या धरिाच्या कालव्याचं्या पाण्यामुळे ज्याचंा र्ायदा होईल त्याचं्याकडून 

मजूर, बैलगाड्ा वगैरे घेऊन हे काम राजा करत असे. यामुळे ज्यानंा पाटबधंाऱयामुंळे र्ायदा होईल याचेंच 
िम व मजुरीचा पसैा घेऊन ही कामे केली जात व ही पद्धत अणधक न्यायाची आहे असे म्हिता येईल. 
हल्लीच्याप्रमािे कर देिारे एक, मजुरी करिारेदुसरे व पाटाच्या पाण्याने होिारा र्ायदा ज्यानंी त्यासाठी 
काहीच हातभार लावलेला नाही त्यानंा अशी ल्स्थती त्याकाळी नव्हती. एव्हढेच नव्हे तर या कामास कोिी 
णवरोध करीत असेल ककवा चुकारपिा करीत असेल तर त्याच्याकडून जबरदस्तीने मजूर, बैल व गाड्ा 
घ्याव्यात पि काम झाल्यावर त्याला कालव्याचे पािी णमळू देऊ नये अशी रास्त णशक्षा णदली जात असे. 

 
पाटबंधारे नुसते बाधूंन उपयोगी नाही त्याचें संरक्षि व डागडुजीदेिील करिे हे राजाचे कतगव्य 

समजले जात होते व जुने उपयोगात नसलेले व डागडुजी करून धरिाचंा व पाटाचंा उपयोग वाढणविारे 
यानंादेिील प्रोत्साहन म्हिनू कर काही वषांपुरता मार् केलेला असे. 

 
बंधाऱयाचे नुकसान करिाऱयाला जबर णशक्षा साणंगतली आहे. पािी अडवनू ठेविारा बधंारा 

र्ोडिाऱयाला तेथेच पाण्यात बुडवनू माराव.े पािी नसलेला बधंारा जो र्ोडील त्याला उत्तम साहस दण्ड 
करावा, तो भग्न होऊन वापरात नसेल तर मध्यम साहस दण्ड करावा (४·११·१७). 
 
धरर्ण व पाि बाधंण्याची कामे 
 

धरिे बाधंिे हे काम राजाच्या सवगसामान्य कतगव्यापंकैी एक असे व त्यासाठी अणधकारी नेमण्याची 
प्रथा असे. एका अणनष्ट अणधकाऱयाचा बंदोबस्त करावयाचा असेल तर दुसऱया अणनष्ट अणधकाऱयाचा उपयोग 
करावा व दोघानंा नामोहरम कराव ेअसा उपाय पाचव्या अणधकरिातं ‘दाण्डकार्जमकम्’, गुप्त वधाचा प्रयोग, 
या प्रकरिातं णदला आहे. त्यात एका अणनष्ट अणधकाऱयाला णकल्ला बाधं, धरि बाधं, व्यापारी सडका उघड 
अशी कामे द्यावी (५·१·३९) व दुसऱया अणनष्ट अणधकाऱयाला त्याच्या कामात अडथळा आिण्यासाठी 
पाठवाव ेअसा सल्ला णदला आहे. येथे णकल्ले बाधंिे अगर धरि बाधंिे ही कामे इतकी नेहमीची व सवगसाधारि 
असावीत की, अणनष्ट अणधकाऱयाला आपल्याला णशक्षा म्हिून ही कामे साणंगतली जात आहेत अशी 
शकंादेिील येत नसावी. 

 
णवणहरी व धरिे बाधंिे हे णववीताध्यक्षाचे म्हिजे चराऊ रानाच्या प्रशासकाचे काम असे. 

णववीताध्यक्षाने कोरडवाहू जमीन असल्यास णवणहरी, धरिे बाधंावीत. तसेच नैसर्जगक झरे शोधून काढून तेथे 
रु्ले व र्ळबागा कराव्यात (२·३४·८) असे कौणटल्याने साणंगतले आहे. 

 



 

 अनुक्रमणिका 

सीताध्यक्ष म्हिजे शतेीचा प्रमुि अणधकारी. कदाणचत पाटाने शतेाला पािी द्यावयाचे णनयंिि 
याच्याकडे असाव.े सीताध्यक्षाला ‘कृणषतन्िशुल्बवृक्षायुवेदस्तज्ञसिो वा...’ (२·२४·१) म्हिजे शतेी, णतचे 
णवज्ञान व मोजिीचे ज्ञान, जणमनीत पािी कोठे लागेल, वृक्षायुवेद याचें ज्ञान असाव.े यापकैी शुल्बज्ञ म्हिजे 
जणमनीत पािी कोठे लागेल हे जाििारा असा अथग जरी करंदीकर व णहवरगावंकर[करंदीकर, ज. स. व 
णहवरगावंकर, ब. रा. (१९२७) कौणटलीय अथगशास्त्र, मराठी भाषातंर-प्रकाशक, ग. र. मुळे.] (१९२७) तसेच कंगले[कंगले, पी. आर. 

(१९८२) कौणटलीय अथगशास्त्र, मराठी भाषातंर, म. रा. सा. स.ं मंडळ.] (१९८७) यानंी केला असला तरी या शब्दाचा अथग 
जणमनीची मोजिी करिे जाििारा असा असावा. यजुवेद शािेच्या िौतगं्रथातं शुल्बसूिे णदलेली असतात. 
तीत भणूमतीची माणहती णदलेली असून, जणमनीवर वदेी मंडप याचंी मोजमापे घेऊन आििी कशी करावी 
याबद्दलची माणहती णदलेली असते. त्यामुळे असे वाटतेकी, सीताध्यक्ष शुल्बज्ञ असला पाणहजे म्हिजे त्याला 
शतेीच्या जणमनीची मोजिी कशी करावी हे माणहती असावयास हव.े 

 
पाटबंधाऱयाचंी मोजिी करिे हे समाहत्याचे काम आहे (२·३५·३). बंधाऱयाचंी जागा, त्याचंी लाबंी, 

रंदी, त्यात साठणवल्या जािाऱया पाण्याचे घनर्ळ, पाटाचंी लाबंी, त्यानंी णभजत असलेल्या जणमनीची 
वगगवारीप्रमािे नोंद ठेविे वगरेै कामे ही समाहत्याची असत. 
 

धरि बाधंण्याच्या शास्त्रातं तसेच पाटाने पािी शतेाकडे नेण्याच्या शास्त्रातं कौणटल्यकाळी काय 
प्रगती झाली होती ते आता पाहू. 

 
धरि बाधूंन तळे अगर सरोवर णनमाि करावयाचे असल्यास ज्या नदी अथवा नाल्यावर धरि 

बाधंावयाचे तीत पुरेसे पािी उपलब्ध आहे की नाही हे माणहती पाणहजे. पािी पावसामुळे णमळते. जणमनीतील 
पािी झरे, णवणहरी इत्यादींपासून णमळू शकते, परंतु जणमनीतदेिील मुबलक पािी असण्यासाठी, त्या 
प्रदेशातं पाऊस पडावयास हवा. कौणटल्यकाळी पजगन्यमापनासाठी पजगन्यमापकाची सोय होती. हे 
पजगन्यमापक शासकीय कोष्ागारातं असाव े अशी सूचना कौणटल्य देतो (२·५·८). प्रत्येक िेड्ातील 
शतेकऱयापासून राजा कर गोळा करत असे. हा कर धान्यरूपानेदेिील स्वीकारला जात असे. दहा 
िेड्ामधील धान्य (कर) गोळा करून ते संग्रहि नावाच्या गावात साठणवले जात असे तेव्हा राजाचे 
कोष्ागार प्रत्येक संग्रहिात असाव ेव या प्रत्येक कोठारापाशी पजगन्यमापक बसणवलेले असे. याणशवाय जेथे 
जेथे मोठ्या वास्तू उभारावयाचे काम चालू असे तेथे तेथेही मजुरी देण्यासाठी धान्याचा उपयोग करीत व 
त्यासाठी धान्याचे कोठार तेथे असाव.े त्यामुळे असे वाटते की, राजाची कोष्ागारे व पजगन्यमापकेही 
गावोगाव असावीत. 
 

कोष्ागारातं पजगन्यमान समजण्यासाठी एक अरत्नी मापाचे मुि असलेले कंुड ठेवाव े (२·५·७) 
असा उल्लिे णमळतो. याणशवाय णनरणनराळ्या प्रदेशातं पावसाचे प्रमाि काय असते याचीही माणहती 
कौणटल्याने णदली आहे. त्यात णहमालयापासून कोकिापयंत णनरणनराळ्या प्रदेशातंील पजगन्यमान णदले 
आहे. यावरून ही पजगन्यमापके भारतात सवग णठकािी असून पाऊस मोजण्याची सोय सवगि केलेली होती 
असे णदसते. ‘रक्ष (जागंल) प्रदेशात पावसाचे मान १६ द्रोि, दलदलीच्या प्रदेशातं (अनूप) त्याच्या दीडपट 
म्हिजे २४ द्रोि, अश्मक म्हिजे महाराष्ट्रातं १३½ द्रोि, अवल्न्तप्रान्तात २३ द्रोि, कोकिात व 
णहमालयाच्या पायथ्याशी तराईत णबनमाप वृष्टी होते...’ (२·२४·५). 
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कौणटल्याने एक अरत्नी मुि असलेले पजगन्यमापक साणंगतले आहे. पि ते आकाराने वृत्तणचतीकार 
की चौरस याचा उल्लिे केलेला नाही. बृहत् संणहतेत (२३·२) पाऊस मोजण्यासाठी ‘हस्तणवशालकुण्डका’ 
चा उल्लिे आहे व त्याने एक आढक पाऊस मोजता येतो अशी जास्त माणहती णदली आहे. एक हात = एक 
अरल्त्न = २४ अंगुले. तेव्हा पजगन्यमापकाच्यारंदीच्याबाबतीत अथगशास्त्र व बृहत्संणहता यात एकवाक्यता 
आहे पि बृहत्सणंहतेतही हे कुण्ड कोित्या आकाराचे असे याचा उल्लिे नाही. पणरणशष्ट ६·१ मध्ये या दोन्ही 
आकाराच्या कुण्डाने एक द्रोि वृष्टी म्हिजे णकती णमलीमीटर वृष्टी याचा संबधं णदला आहे व तेथेच वर 
णदलेली पजगन्यमानाची माणहती णम. मी. णदली आहे. 

 
पावसाचे प्रमाि समजून घेण्याची आवश्यकता भासली याचाच अथग ते मान समजल्यानंतर सरोवर 

अगर तळे बाधंावयाचे झाल्यास ते पावसाच्या पाण्याने भरण्यास केव्हढे मोठे असावयास हव ेयाचा अंदाज 
करत असतील असे म्हिता येते. एिाद्या नदीवर अथवा नाल्यावर धरि बाधंावयाचे असल्यास ते णकती 
उंच बाधंावयास हव े म्हिजे पाऊस कमी म्हिून तलाव भरतच नाही, ककवा पाऊस िूप व त्यामुळे धरि 
बाधूंनही बहुतेक पािी वाहून जाते असा अनवस्था प्रसंग येिार नाही हे बघावयास हव.े तळ्यात, सरोवरात, 
जे बाधं घालून णनमाि केले जाते त्या तलावात णकती घनर्ळ पािी असावयास हव ेव ते आर्जथकदृष्ट्ट्या 
र्ायदेशीर होण्यासाठी पावसाचे प्रमाि माणहती असिे आवश्यक आहे. कौणटल्यकाळीदेिील पाटबंधाऱयाचे 
काम बरेच डोळसपिे केले जात असे, असे यावरून म्हिावयास हरकत नाही. धरि कोठे बाधंाव ेयाबाबत 
कौणटल्याने ज्या सूचना णदल्या आहेत त्यावरूनही असे म्हिता येते. याबद्दलची माणहती पुढे णदली आहे. 

 
वरील पजगन्यमापनाच्या माणहतीवरून धरि णकती मोठे, उंच बाधंाव,े त्यासाठी लागिाऱया 

साडंव्याची लाबंी, उंची वैगेरेंचा अंदाज त्याकाळी घेत असावते. पावसाच्या प्रमािावरून व नदी अथवा 
नाला याच्या पािलोटाच्या के्षिावरून नदी अथवा नाला णकती पाण्याचा पुरवठा करतील याचा अंदाज 
त्याकाळी कसा घेत असतील, त्यासाठी कुठला ठोकताळा ककवा सूि वापरीत असतील हे माि कौणटल्याने 
णदलेले नाही. तसेच नदीला येिारा पूर व त्यावरून साडंव्याची उंची व लाबंी कशी ठरवीत याबद्दलही 
माणहती णदलेली नाही; अथात अथगशास्त्राच्या गं्रथातं ती अपेणक्षत नाही. इतक्या प्राचीन काळी यासाठी काय 
ठोकताळे ककवा सूि वापरीत असतील याची माणहती या काळच्या धरिाचंा व साडंव्याचंा अभ्यास करून 
ठरणविे हा एक सशंोधनाचा णवषय आहे. 
 
धरर्ण कोठे बाधंावे 
 

धरि कोठल्या नदीवर बाधंाव े यासाठी कौणटल्याच्या सूचना (७·१२·४) आहेत की, ज्या नदीला 
दुसऱया णठकािाहून पािी येते त्यापेक्षा अंतगगत झऱयाचा पािीपुरवठा असलेली नदी चागंली; म्हिजेच त्या 
नदीला र्क्त पावसाळ्यातच पािी असते व इतर ऋतूत ती कोरडी असते त्यापेक्षा बारमास पािी असलेल्या 
नदीवर बाधं घालिे चागंले. नदीला जर र्क्त पावसाळ्यात पािी असेल तर पढुील आठ मणहने पािी 
वापरण्यासाठी मोठा तलाव बाधंिे आवश्यक आहे. या उलट बारमास पािी असलेल्या नदीला बाधं 
घातल्यास तेथील तलावातून जेव्हढे पािी कालव्यातून वापरले जाते व जेव्हढे पािी पावसाळ्याणशवाय 
इतर ऋतूत, तलावात येत असलेल्या वजाबाकी इतकेच पािी तलावात साठवाव े लागते. असा तलाव 
पाण्याने णभजवायच्या जणमनीचे के्षि पणहला प्रकारच्या तलावाच्या पाण्याने णभजत असलेल्या जणमनीच्या 
के्षिाइतकेच असले तरी दुसऱया प्रकारचा तलाव लहान असला तरी चालतो. बारमास पािी असलेल्या 
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नदीवर यामुळे लहान उंचीचा व म्हिूनच लहान लाबंीचा असा बाधं आर्जथकदृष्ट्ट्या र्ायदेशीर होतो. वर 
णदलेल्या उल्लिेाच्या पाठीमागे ही णवचारसरिी असावी. 

 
धरिे कशी बाधंत असतील? धरिे मातीची, दगडाचंी ककवा दगडाचं्या दोन कभती व त्याचं्यामध्ये 

माती व दगडगोटे भरलेले अशी बाधंत असावते. त्याकाळची धरिे प्रत्यक्ष पाणहल्याणशवाय याबद्दल णलणहिे 
अवघडच. कारि कौणटल्याने याबाबत काही माणहती णदलेली नाही. परंतु णकल्ल्याच्या तटबंदीचे विगन 
अथगशास्त्रातं णमळते. ती तटबंदी कशी बाधंावी हेही तेथे णदले आहे, त्यावरून धरिे कशी बाधंत असतील 
याचा अंदाज करता येतो. 

 
णकल्ला बाधंताना प्राकार बाधंत यातील िालच्या भागातील वप्र मातीने बाधंत. या वप्राची उंची सहा 

दण्ड (१२ मीटर) व रंदी १२ दण्ड (२४ मीटर) साणंगतली आहे. या वप्रासाठी लागिारी माती िंदकातून 
काढून ती हत्ती व बलै याचं्याकडून तुडवनू पक्की करावी (२·३·५) अशी माणहती कौणटल्य देतो. यावरून असे 
वाटते की, धरि बाधंण्यासाठी मजूर, हत्ती, बैल व गाड्ा याचं्या साहाय्याने धरिाजवळील माती िोदून 
ती धरिाच्या जागी आिून टाकीत असतील व ती माती मजुराचं्या येण्याजाण्याने, हत्ती व बैल याचं्या 
साहाय्याने मजबूत सपंीणडत करीत असतील. मजूर, बैल व गाड्ा याचंा उपयोग धरि बाधंण्याकणरता 
करावा असा स्पष्ट उल्लिेही (२·१·२२-२३) णमळतो. इ.स. दुसऱया शतकात दणक्षि कहदुस्थानातं काही 
मातीची धरिे बाधंलेली आहेत त्याचंा काटच्छेद व इतर माणहती पणरणशष्ट ६·२ मध्ये णदली आहे. यामुळे 
त्याकाळी णनदान मातीची धरिे कशी असावीत याची कल्पना येते. 
 
कालवे 
 

धरिाने अडणवलेले पािी कालव्याचं्या साहाय्याने शतेीला पुरवीत असत. त्याकाळीदेिील कालवा 
अथगदृष्ट्ट्या कसा र्ायदेशीर होईल हे बघण्याची दृष्टी असे. कालवा बाधंताना जो णवस्तृत के्षि णभजवील तो 
चागंला (७·१२·५) असा एक सवगसाधारि णनयम कौणटल्याने कालव्याचं्या बाबतीत णदला आहे. कौणटल्याने 
पाटबंधाऱयाचें दोन प्रकार णदले आहेत. ज्या पाटबधंाऱयात पािी दुसरीकडून आिून सोडाव े लागते हा 
पणहला प्रकार व ज्याला अगंचे पािी असते तो दुसरा प्रकार. पणहल्या प्रकारापेक्षा दुसरा प्रकार अणधक 
चागंला (७·१२·४). जो कालवा नदीला बाधंलेल्या बधंाऱयापासून णनघतो व त्याला अनेक कालव ेरु्टलेले 
असतात हा कालव्याचा दुसरा प्रकार. पणहल्या प्रकारात नदीला पूर आल्यानंतर जे जास्तीचे पािी असते ते 
कालव्याद्वारे िोदलेल्या तलावातं आिावयाची व्यवस्था करतात. नदीला एकािाली एकबधंारे बाधंत 
असत त्याचा उल्लेि पुढे आला आहे. त्याणशवाय नदीचे पुराचे पािी पाट बाधूंन िोदलेल्या तलावात सोडत 
असत. या तलावात ककवा अनेक तलावातं हे साचलेले पािी कालव्यांवाटे जणमनीला देत असत. या 
पद्धतीचे दोन र्ायदे होते. एक म्हिजे नदीला छोटे छोटे अनेक बंधारे बाधंिे हे एकच मोठे व उंच धरि 
बाधंण्याच्या तुलनेने सोपे व कमी िर्जचक याणशवाय अशा बंधाऱयापंासून जे कालव ेकाढले जात ते जमीन 
धरिाच्या जवळपासूनच णभजव ू शकत असत. मोठ्या धरिाच्या बाबतीत धरिाजवळ कालव्याची िोली 
र्ार असते व णकत्येक णकलोमीटर अंतरानंतर या कालव्याचे पािी शतेीला देता येईल इतकी कालव्याच्या 
पाण्याची पातळी सभोवरच्या जणमनीच्या पातळीवर येऊ शकते. छोट्या बंधाऱयाबाबत कालव्याची अशी 
रु्कट गेलेली लाबंी कमी असते. पुराचे पािीदेिील वाय न जाता ते िोदलेल्या तलावात साठवनू ठेवीत 
असल्याने नदीच्या पुराचे पािी सभोवार पसरण्याचे प्रमाि व पुराच्या पाण्यािाली गेलेली जमीन याचें 
प्रमाि कमी होते. मद्रास व म्हैसूर प्रातंात अशी असंख्य तळी बाधंलेली णदसतात व त्यातील बहुसखं्य तळी 



 

 अनुक्रमणिका 

अजूनही शतेजमीन पाण्याने णभजणवण्याचे काम करतात. बंधारे व पाट बाधंावयाची ही पद्धत र्ार पूवीपासून 
(इ.स. पूवीपासून) णवकणसत झाली होती व णतचे मद्रास व म्हैसूर णजल्यातील स्वरूप पणरणशष्ट ६·४ मध्ये 
वर्जिले आहे. कौणटल्य मतानें नदीचा पूर मोठा णवनाश घडवनू आितो. आग व पूर यामुळे होिाऱया 
णवनाशाची तुलना करताना कौणटल्य म्हितो (८·४·२, ४) आग आणि नदीचा पूर यात पूर अणधक 
नुकसानकारक आगीमुळे गाव ककवा अधे गाव जळून जाते परंतु पुराच्या वगेाने शकेडो गाव ेवाहून जातात. 
यावरून कौणटल्याला पूर णनयंििात रस असावा व त्यावर णदलेली बंधारे व पाट याचंी पद्धती वापरून त्याने 
उपाय काढला असावा. 

 
कालवा काढताना तो कसा न्यावयाचा हे त्या काळी कसे ठरवीत असतील? कालव्यापासून 

जास्तीत जास्त जमीन णभजावयास हवी पि त्यासाठी ज्या प्रदेशातं कालव ेकाढावयाचे त्याच्या समपातळी 
रेषा दािणविाऱया नकाशाणशवाय [Contour plan]हे काम कसे करीत असतील. जणमनीची वेगळ्या वगेळ्या 
णठकािची पातळी मोजावयाचे काहीतरी साधन त्याकाळी णनणश्चत असले पाणहजे याबाबतचे अणधक पुराव े
िाली णदले आहेत. 

 
दुगगणवधानाच्या अध्यायात स्थानीय हे तटबंदीचे शहर कोठे वसवाव े त्याचे विगन येते. देशाच्या 

मध्यभागी स्थानीय वसवाव.े नद्याचं्या संगमावरती, जे सरोवर कधीच आटत नाही त्याच्याकाठी ककवा 
नैसर्जगक अथवा मािसाने तयार केलेल्या तळ्याकाठी बाधंाव े(२·३·३). पुढे म्हटले आहे की दुगाच्या भोवती 
तीन िंदक असून ते पाण्याने पूिग भरलेले असावते. त्यानंा णजवतं पाण्याचे झरे लागलेले असावते ककवा 
दुसरीकडून पािी आिून ते भरलेले असावते (२·३·४). नैसर्जगक अथवा मनुष्ट्यकृत पाण्याचा साठा तसेच 
नदी, नाले वगैरेचे पािी पाटाने वळवनू या िंदकातं त्याचें पािी आिण्यासाठी व्यवस्था करीत असतील. 
येथे ज्या नदी अथवा नाल्याने पािी िंदकात आिावयाचे त्याच्या पाण्याची पातळी िंदकात असलेल्या 
पाण्याच्या पातळीपेक्षावर पाणहजे, तरच ते पािी िंदकातं आिता येईल. त्यासाठी नदी अथवा नाल्याला 
धरिदेिील बाधंत असतील. त्यामुळे पाण्याची पातळी वर आिता येते. णशवाय हे पािी िंदकातं 
आिण्यासाठी नदी ते िंदक यानंा जोडिारा मोठा कालवा ििावयास हवा. हे कालवा बाधंण्याचे काम 
कमी िचाचे व्हाव ेम्हिून हा कालवा कमीत कमी लाबंीचा हवा व त्याबरोबर त्याची िोदाईचा िचगदेिील 
वाढावयास नको हाही णवचार कालवा बाधंताना करावयास हवा. या दृष्टीने जर कालवा िोदावयाचा तर 
जणमनीच्या उंच व सिलपिाची यथायोग्य माणहती असावयास हवी. 

 
शिूच्या णकल्ल्याला वढेा घातला असता त्या णकल्ल्याभोवतीचा िंदक पाण्याने भरलेला असेल तर 

कोरडा करावा असा उपाय कौणटल्य देतो (१३·४·९) नदी अथवा नाल्याचे पािी आिून िंदक त्या पाण्याने 
भरण्यापेक्षा िंदकातील पािी मोठे मोठे व िूप िोल असे चर ििून पुढे ते नाल्याला व नदीला णमळवनू 
िंदक कोरडा करिे हे र्ारच कष्टाचे व स्थापत्यशास्त्रदृष्ट्ट्या अवघड काम आहे. पि णकल्ला कजकण्यासाठी 
हे काम कराव ेअसे कौणटल्य म्हितो. िंदकाची कभत र्ोडून िंदकापासून एिाद्या नाल्यापयंत पािी वाहून 
नेण्याची ही व्यवस्था र्ार िचाचीही आहे. िंदकाची िोली ७½ ते १०½ दण्ड असावी (२·३·४) असे 
कौणटल्य सागंतो. आधुणनक मापात ही िोली येते १५ ते २१ मीटर तेव्हा िंदकातील पािी वाहून 
जाण्यासाठी जो मोठा व िोल चर ििावयाचा त्याची िोली कमीत कमी १५ ते २१ मीटर असावयास हवी. 
त्याणशवाय ज्या नाल्यात हे पािी नेऊन सोडावयाचे तो नाला िंदकापाशी असलेल्या जणमनीपेक्षा १५ ते २१ 
मी. ककवा त्याहून जास्त िालच्या पातळीवर पाणहजे तरच िंदकातील पािी त्या चरावाटे नाल्यात वाहत 
जाईल. तेव्हा जणमनीची वगेळ्या वगेळ्या जागी पातळी काय आहे ते माणहती होिे आवश्यक आहे व 
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त्यासाठी जणमनीची तुलनात्मक पातळी मोजावयाचे काहीतरी साधन कौणटल्यकाळीदेिील िािीने 
असावयास हव.े पाट बाधंताना तर त्याची गरज नक्कीच भासिार. सध्याच्या तलेक्षि गजा [Levelling 

Staff.]सारिी काठी व दुर्जबिीऐवजी दोन्ही टोकानंा समपातळीत येिारी भोके असलेली बाबंूची ककवा 
धातूची नळी यासाठी कदाणचत वापरीत असतील. अथात हा केवळ अंदाज आहे, यासाठी काही पुरावा 
नाही. 
 
धरर्ण बाधंण्याचे टियम 
 

धरि कोठे बाधंाव ेयासंबधंी कौणटलीय अथगशास्त्रात काही णनयम णदले आहेत “मागाहून िालच्या 
बाजूस बाधंलेल्या तळ्यातील पािी वरच्या बाजूच्या तळ्याने णभजिाऱया शतेात जाऊ देता कामा नये 
(३·९·२७). वरच्या बाजूस बाधंलेल्या तळ्याने (अगोदर बाधंलेल्या िालच्या) तळ्याच्या पाण्याचे अवरोधन 
करूनये. पि तीन वष ेत्या तळ्याचा उपयोग झाला नसल्यास हा णनयम लागू नाही. या णनयंमाचे उल्लंघन 
झाल्यास प्रथम साहसाचा दंड होईल व तळ्यातीलपािी उपसून ते कोरडे करण्यात येईल (३·९·३०-३१). 
वरील णनयमावरून असे णदसते की बाधं घालून तलाव केल्यावर त्या तलावाचे पािी शतेीस देण्यासाठी 
कालव ेकाढून णजतकी जास्त जमीन णभजेल असे पहाव.े नंतर या तळ्यािंाली दुसरा तलाव बाधंावयाचा 
झाल्यास त्या तलावाच्या पाण्यािाली वरच्या तलावामुळे बागाईत झालेली जमीन बुडू नये, कारि ते 
नुकसानीचे आहे. तसेच अगोदर बाधंलेल्या तलावाच्या वरच्या अंगाला त्याच नदीवर दुसरा बाधं घालून 
तलाव तयार केला तर त्या नदीचे पािी वरच्या अंगाला नवीन बाधंलेल्या तलावात जमेल व त्यामुळे 
िालच्या अंगाला त्यापूवीही बाधंलेल्या तलावाला तो भरण्याइतके पािी णमळिार नाही. येथेदेिील असा 
तलाव वरच्या अंगाला बाधंिे नुकसानीचेच आहे कारि िालच्या तलावाच्या पाण्याने जेव्हढे शतेीचे 
के्षिर्ळ णभजत होते, तेव्हढे तलावात आता पािी पुरेसे नसल्याने व पुरेशा पातळीपयंत वर न गेल्याने 
णभजिार नाही. तेव्हा वरच्या अंगाला तलाव बाधंावयाचा तर तो अशा णठकािी बांधावयास हवा की त्याच्या 
िाली जे पािलोटाचे के्षि असेल तेथून िालच्या तलावाला णमळिारे पािी तो तलाव पूिगपिे भरण्यास 
ककवा त्याहून जास्त इतके असावयास हव.े त्यासाठी पािलोटाच्या के्षिाचे के्षिर्ळ, तेथे पडिाऱया 
पावसाची मािा, धरि बाधंले त्या नदीला येऊन णमळिाऱया अनेक उपनद्या व त्याचंी पािी पुरणवण्याची 
क्षमता इतक्या गोष्टींचा कमीत कमी णवचार करावा लागतो व त्यासंबधंी योग्य ती माणहती गोळा करावयास 
हवी. प्रथम बाधंलेल्या धरिाच्या वर ककवा िाली नवीन धरि बाधंावयाचे असल्यास वरील गोष्टींचा णवचार 
करून दोन धरिामंधले अतंर ठरवावयास हव.े ही काळजी घेतली नाही तर नंतर बाधंण्यात आलेल्या 
तलावातील पािी उपसून तो तलाव णनकामी केला जावा असे कौणटल्य म्हितो. यासाठी बाधं र्ोडावयास 
हवा की ज्यामुळे त्या तलावातील पािी ओसरून जाईल. धरि र्ोडिे, त्यातल्या त्यात तलाव भरलेला 
असताना धरि र्ोडिे ही काही साधी गोष्ट नाही. धरि र्ोडून पािी ओसरून जाताना पुन्हा इतराचं्या 
शतेास त्यामुळे धोका पोचावयास नको. यासाठी जलगणतशास्त्रातं बरीच प्रगती व्हावयास हवी, जी 
कौणटल्यकाळी झाली असावी. 

 
पाटबंधारेणवषयक इतरही काही णनयम कौणटल्य देतो. तळ्यातील पाण्याने, कालव्याने ककवा 

पाण्याने णभजणवलेल्या शतेाने दुसऱयाच्या नागंरलेल्या ककवा बी पेरलेल्या शतेाचे नुकसान झाल्यास ते 
नुकसान (तळ्याच्या मालकाने) भरून द्यावयास हव े (३·९·२७). धरिाच्या साडंव्याच्या पािी जाऊ 
द्यावयाच्या क्षमतेपेक्षा जर नदीस जास्त पूर आला तर साहणजकच तलावातील पाण्याची पातळी वाढेल व 
त्यामुळे तलावातील पाण्याचा णवस्तार वाढून तलावाच्या काठी असलेली शतेे बडूुन नुकसान व्हावयाचा 
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संभव असतो. साडंव्यावरून पुराचे पािी वाहून जाऊ लागले की धरिाच्या िाली असलेल्या नदीला पूर 
येऊन ते पुराचे पािी नदीकाठावरील शतेात पसरून त्यातील णपकाचे नुकसान होिे शक्य आहे. धरि 
रु्टल्याने ककवा कालवा रु्टल्याने तलावातील पािी ककवा कालव्यातील पािी आजूबाजूच्या शतेात 
पसरून नुकसानहोिे संभवते. असे नुकसान झाल्यास धरिाच्या मालकाने ते भरून द्यावयास हव.े यावरून 
धरि रु्टिे, कालव ेरु्टिे, धरिामुंळे पुरापासून धोका सभंविे वगैरे गोष्टींनी होिाऱया नुकसानीची कल्पना 
त्या काळी होती असे णदसते. असे नुकसान होऊ नये म्हिनू िबरदारी घेत असतील. 

 
धरि बाधंल्यानंतर त्याची डागडुजी व्यवल्स्थत व्हावी यावर कटाक्ष असे. तलाव बाधंिाऱयाने तो 

नेहमी तंदुरस्तीत ठेवला पाणहजे. ही वास्तू जो िंडाने, भाड्ाने, गहाि म्हिनू ककवा त्याचा वाटा म्हिनू 
ताब्यात येईल त्याने त्या वास्तू (धरि, कालव े इत्यादी) नेहमी तंदुरस्त रािल्या पाणहजेत. ती दुरस्ती 
त्याने केली नाही तर झालेल्या नुकसानीच्या दुप्पट दंड द्यावा लागेल (३·९·३७). तळ्यातील पािी जर पाच 
वष े सतत वापरले गेले नाहीतर तळे बाधंिाऱयाची मालकी काढून घेतली जाईल. माि जर मालकावंर 
आपदा आली असेल तर हा णनयम लागू नाही (३·९·३२). या णनयमावंरून समजून येते की धरि व कालव े
याचंी बाधंबंणदस्ती होत असे व बाधंलेल्या वास्तूपासून जास्तीतजास्त र्ायदा कसा णमळेल ते पाहत असत. 
तलाव बाधंल्यावर त्याच्या पाण्याचा उपयोग व्हावा यावर भर होता असे म्हिता येते. 
 
कालव्याच्या पाण्याचा वापर 
 

कालव्याच्या पाण्याच्या वापराबद्दलचे णनयम कौणटल्याने णदले आहेत. त्यावरून त्याकाळी 
पािीवाटप पाळीपाळीने वाराबंदी पद्धतीने णदले जात असे, असे लक्षात येते. पािी घेण्याकणरता ठरलेल्या 
णदवसािेरीज भलत्याच णदवशी पािी घेिाऱयास ककवा दुसऱयाच्या शतेात पािी जाण्याच्या पाळीच्या णदवशी 
त्याची वाट मुद्दाम बंद करिाऱयास सहा पि दंड होईल (३·९·३८) नेहमीच्या पािी जाण्याचा चर बंद 
करिाऱयास ककवा नेहमीच्याहून वगेळा चर करिाऱयास पूवग साहस दण्ड करावा (३·१०·१), असे णनयम 
कौणटल्याने णदले आहेत. कालव्याच्या पाण्यासाठी भाडंिे, दमदाटीने जास्त पािी घेिे, दुसऱयाच्या शतेात 
जािारे पािी अडवनू आपल्या शतेात देिे त्यासाठी वळे आल्यास वगेळा चर करिे वगैरे कालव्याच्या 
पाण्याबद्दलच्या गोष्टी या आताच नव्हे तर पूवापार चालत आल्या आहेत असे म्हिता येते. 
 
धरर्ण व कालवे याचंी खाजगी मालकी 
 

वरील काही णनयमावंरून (३·९·३२-३४, ३·९·३७) व इतरही वर आलेल्या उल्लिेावंरून (२·१·२१, 
२·१·३९, ३·९·३) कौणटल्यकाळी िाजगीणरत्या बाधंलेली व िाजगी मालकी असलेली तळी, कालव े
असावीत असे वाटते. णवदभातील मालगुजारी तळ्यांप्रमािे ही लहान लहान तळी असावीत. धरिाचे बाधं 
(सेतुबंध), तटाक ही िाजगी मालकीची असून त्याची िरेदी-णवक्री होत असे (३·९·३). तळ्याच्या 
मालकाने पािचक्कीने, बैलाच्या मोटेने, पाटािाली ककवा तळ्यािाली णभजिारी जी शतेे, बागबणगचे वगैरे 
असतील त्याचं्या मालकाकंडून धान्य, कडबा यामधून ककवा दुसऱया उत्पन्नामधून ठोक रकमेने, 
भाडेपट्ट्ट्याने, वाट्याने उत्पन्नाचा णहस्साघ्यावा ककवा पािी णबनशतग द्याव े(३·९·३५). तळ्याच्या मालकाने 
तळ्याच्या पाण्याचा उपयोग करिाऱयाकडून धान्य, कडबा इत्यादी स्वरूपाने कर गोळा करावा असेदेिील 
कौणटल्य येथे सागंत आहे. तेव्हा तळ्याच्या पाण्याचीदेिील िरेदी-णवक्री होत असे, असे म्हिता येते. 
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धरिाला जर मालक नसेल तर गावातील प्रणतणष्त पुण्यवान मािसाने त्याची देिभाल करावी 
(३·१०·३). लहान लहान धरिाचंा बाधंबंणदस्तीचा िचग व त्याच्यापासून कर रूपाने णमळिारे उत्पन्न हे 
िाजगीणरत्या जरी र्ायदेशीर ठरत असले तरी शासकीय अणधकारी नेमनू ते शक्य नसाव ेम्हिूनच कौणटल्य 
बेवारशी धरिाची मालकी शासनाने घ्यावी असे न म्हिता त्याचा िाजगी वापर प्रणतणष्त व लोकाच्या 
कल्यािाची कचता वाहिाऱया मािसाने करावा असे त्याने साणंगतले आहे. 

 
िूप पूवी बाधंलेले व ज्याच्यापासून णबनशतग पािी णमळते असे धरि कुिी स्वतःकणरता गहाि 

टाकले अथवा णवकले तर त्यास मध्यम साहस दण्ड करावा. या व्यवहारात जे साक्षीदार असतील त्यानंा 
उत्तम साहस दण्ड करावा. जर हे धरि भग्न व टाकून णदले असेल तर माि हा णनयम लागू होत नाही 
(३·१०·२). भारतात िाजगी धरि बाधंण्याची प्रथा र्ार पूवीपासून असावी असे यावरून णदसून येते. 
कौणटल्यकाळी (इ.पू. चवथे शतक) देिील धरि कोिी बाधंले याची णवस्मतृी होईल इतकी जुनी धरिे 
अल्स्तत्वात होती. 
 
पािाच्या पाण्यावरील कर 
 

कालव्याच्या पाण्यावर शतेी करिाऱयानंी णकती कर द्यावा याचीही माणहती कौणटलीय अथगशास्त्रात 
णदली आहे. स्वतः धरि बाधूंन जे आपल्या हातानंी (हस्त प्रावर्जतमं) पािी घालून शतेी करतात त्यास 
उत्पन्नाच्या १/६ नव्हे तर (१·१३·६) १/५ पािीपट्टी द्यावी लागते. जे िादं्यावर पािी वाहून (स्कध्नप्रावर्जतम)ं 
शतेी करतात त्यास १/४ पािीपट्टी; मोट, रहाट वगैरे यंिानंी (स्त्रोतयन्िप्रावर्जतम)ं पािी घालून शतेी 
करिाऱयाला १/३ पािीपट्टी द्यावी लागते. नदीचे, सरोवराचे व सावगजणनक तळ्याचे पािी उचलून घेऊन 
(नदीसरस्तरकूपोद्धारम्) णपके करिाऱयानंी १/४ पािी पट्टी द्यावी. वातप्रावर्जतमं म्हिजे वाऱयाच्या 
साहाय्याने णमळणवलेले पािी असाही शतेाला पािी द्यावयाचा प्रकार कौणटल्याने णदला आहे, म्हिजे 
त्याकाळी पवनचक्क्या असाव्यात असे म्हिता येते. शतेाला पािी द्यावयाच्या ज्या णनरणनराळ्या पद्धती 
कौणटल्यकाळी अल्स्तत्वात होत्या त्याचें विगन पणरणशष्ट ६·३ मध्ये णदले आहे. 

 
पाटबंधाऱयाणंवषयी आििी काही णनयम कौणटल्याने णदले आहेत ते णवषयाच्या पूिगतेकरता िाली 

णदले आहेत. 
 
प्रशासकीय अणधकाऱयाने (समाहत्याने) पाटबधंाऱयाकंडे लक्ष द्याव े (२·६·१). समाहत्याने 

पाटबंधाऱयाचंी मोजदाद ठेवावी (२·३५·३). याणशवाय कालव्याच्या पाण्याबाबतीतला कर हा शतेातील 
उत्पन्नावर अवलंबनू असल्याने शतेकऱयाला िरोिर उत्पन्न काय होते हे राजालाकळण्यासाठी व्यापाऱयाचे 
सोंग घेतलेल्या हेरानंी पाटबधंाऱयापासून होिारे उत्पन्न णकती आहे ते कळवाव े(२·३५·११). ही हेराकंरवी 
माणहती गोळा करावयाचे काम समाहत्याचे असाव.े 

 
समुद्रातील हत्ती, घोडे, पुरष, बैल, गाढव े याचं्यासारिे णदसिारे मासे ककवा सरोवर, नदी, 

तटाक, कालव,े याचं्यातील मासे याचें रक्षि कराव े (२·२६·५) हे सुनाध्यक्षाचे काम आहे. मासे, बदके, 
णहरव ेगवत याचंी या पाटबधंाऱयांनी जी उत्पत्ती होईल ती संपत्ती राजाची असेल (२·१·२४). 
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बंधाऱयाचंा सैणनकी ककवा राष्ट्ररक्षिाचा उपायही कौणटल्यास माणहती होता. आपल्या देशावर स्वारी 
करिाऱया शिूच्या सैन्याच्या आगेकुचीस अडथळा णनमाि व्हावा म्हिून बाधं र्ोडून प्रदेश जलमय करावा 
असाही एक उपाय कौणटल्य देतो. नदीवरील, सरोवरावरील ककवा तळ्यावरील बाधं र्ोडून पाण्याच्या 
प्रवाहात शिुसैन्यास बुडवाव े(१२·४·२६). 
 
कौटिल्यकाळीचे वृटष्टज्ञाि 
 

पावसाळ्यात पाऊस णकती पडेल याचंा अंदाज करण्याचे काही ठोकताळे कौणटल्याने अथगशास्त्रात 
णदले आहेत. पावसाचा अंदाज, गुरूचे स्थान त्याची गती आणि त्याने केलेले (मेघाचें) गभाधान, शुक्राचा 
उदय, अस्त आणि गती आणि सूयाच्या स्वाभाणवक अवस्थेत असिारा र्रक यावरून करता येतो. 
सूयावरून णबया रजतील की नाही त्याचा, गुरवरून किसाचें दािे भरतील की नाही त्याचा आणि 
शुक्रावरून पावसाचा अंदाज करतात (२·२४·७-८). गभाधान म्हिजे मागगशीषग मणहन्यात दंव, पौषात बर्ग , 
माघात वारा, र्ाल्गुनात ढग, चैिात वारा आणि पाऊस, वैशािात णवजासंह पाऊस आणि वैशाि 
कृष्ट्िपक्षाच्या पणहल्या चार–म्हिजेच गभाधानाच्या णदवशी पाऊस पडतो. काही टीकाकाराचं्या मताने 
गभाधान म्हिजे मागगशाषात दंव पडते, पौषात बर्ग  पडतो, माघात वारा वाहतो, र्ाल्गुनात ढग आकाशात 
णदसतात, चैिात वारा आणि पाऊस पडतो, वैशािात वारा व णवजा याचं्यासह पाऊस पडतो आणि वैशाि 
कृष्ट्िपक्षाच्या पणहल्या चार णदवशी गभाधानाच्या णदवशी–पाऊस पडतो. 
 
पार्णी व जमीि याचें व्यवस्र्ापि 
 

णपकाचं्या योग्य वाढीसाठी पाऊस णकती प्रमािात व णकती वळेात वळेोवळेी पडावयास हवा त्याची 
माणहती अथगशास्त्रात णमळते. पावसाळ्याच्या पणहल्या व शवेटच्या दोन मणहन्यात (िावि व कार्जतक) णमळून 
एक तृतीयाशं पाऊस आणि मधल्या दोन (भाद्रपद आणि आणश्वन) मणहन्यात दोन तृतीयाशं हे सुंदर 
प्रमािात पडलेल्या वृष्टीचे स्वरूप. 

 
सात णदवस सतत पाऊस पाडिारे असे तीन मेघ, ऐंशी (णदवस) णझमणझम पाऊस पाडिारे मेघ 

आणि मधूनमधून ऊन असिारे साठ मेघ अशा प्रकारची वृष्टी चागंली व णहतकर समजतात. जेथे वारा आणि 
ऊन याचंी योग्य णवभागिी करून पाऊस पडतो आणि तीन वळेा गोवऱया सुकण्याइतकी पावसात उघडीप 
असते तेथे णपक िािीने येईल (२·२४·६, ९-१०). 

 
वर णदलेल्या पावसाच्या प्रमािाचा अंदाज देिाऱया ठोकताळ्यावंर कौणटल्याचा पूिग णवश्वास होता 

असे णदसते. ककवा हे ठोकताळे बरेच णवश्वसनीय होते असे म्हिता येईल. कारि पाऊस काळमानाने जास्त 
पािी लागिारे ककवा कमी पािी लागिारे धान्य पेराव ेअसाही सल्ला तो देतो. त्याने जास्त पािी लागिारे 
पीक पावसाळ्याच्या प्रारंभी द्याव ेव जे पीक जणमनीत मुरलेल्या पाण्याने (पाऊस नसला तरी) उगवते ते 
पावसाळ्याच्या शवेटी घ्याव.े अशी जास्त व कमी पाऊस लागिाऱया धान्याची वगगवारी करून त्या त्या 
वगांतील णपकाचंी नाव ेणदली आहेत. शाणल, व्रीणह हे तादंळाचे प्रकार (चागंल्या कसदार जणमनीत होिारी) 
कोद्रव, तीळ, णप्रयंगु, उदारक आणि वरी ही (हलक्या जणमनीत होिारी) णपके पावसाच्या आरंभी पेरावीत 
असे साणंगतले आहे कारि त्यांना पािी जास्त लागते. मूग, उडीद आणि शमै्ब्य ही मध्ये पेरायची णपके व 
कुसुंभ, मसूर, कुळीथ, जव, गहू, कलाय, अळशी आणि मोहरी ही पावसाळ्याच्या शवेटी म्हिजे कमी 
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पाऊस असला तरी णपकिारी णपके अशी वगगवारी केली आहे (२·२४·११-१४). याबाबतचा एक सामान्य 
णनयमही कौणटल्य देतो, शतेीला उपलब्ध असलेल्या पाण्याला अनुसरून पावसाळी, णहवाळी ककवा उन्हाळी 
णपके काढण्याची व्यवस्था करावी (२·२४·१९). 

 
शतेीच्या जणमनीचे करवसुलीच्या दृष्टीने व णतच्या पीक देण्याच्या क्षमतेनुसार कौणटल्याने दोन मुख्य 

भाग पाडले आहेत व त्यानुसार जणमनीची वगगवारी त्याने केली आहे. जणमनीचे कर वसुलीच्या दृष्टीने दान, 
णवक्रय, अनुग्रह व पणरहार असे चार प्रकार त्याने णदले आहेत. णपके देण्याच्या क्षमतेनुसार जणमनीची 
वगगवारी अशी : लागवडीची जमीन, णबनलागवडीची जमीन.लागवडीच्या जणमनीचे उपप्रकार आहेत, 
कोरडवाहू जमीन व भरपूर पाण्याने युक्त जमीन.भरपूर पािी असलेल्या जणमनीचे णतच्यातून णमळिाऱया 
उत्पन्नाच्या अनुषंगाने पनु्हा वगीकरि केले आहे ते म्हिजे मळा, बाग आणि वन. या वगगवारीनुसार 
जणमनीची संख्यापूवगक णनदेशासणहत सीमेची नोंद असावी (२·३५·३). हे काम समाहत्याचे असे. समाहत्याने 
प्रत्येक गावातील शतेे, त्याचें के्षिर्ळ व एकूि उत्पन्न याची नोंद ठेवावी (२·३५·८) अशी कौणटल्याची 
सूचना आहे. या माणहतीवरून जमीन व पािी याचें व्यवस्थापन कौणटल्यकाळी असे करीत असत याची 
कल्पना येते. 
 

☐☐ 
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पटरटशष्ट ६·१ पजथन्यमापक 
 

पजगन्यमापकाचंी रंदी एक अरल्त्न व घनर्ळ एक आढक असे. पजगन्यमापक वृत्तणचतीच्या 
आकाराचे की चौकोनी हे णदलेले नाही. तेव्हा दोन्ही आकाराचे पजगन्यमापक समजून ते कमीत कमी णकती 
णमलीमीटर पावसाची नोंद करीत असे ते पाहू. 
 

एक आढक = ७ पौंड, ११ औंस (आपटे याचंा संस्कृत-इंल्ग्लश शब्दकोश). 
१ पौंड = ४५३·६ गॅ्रम व १ औंस = २८·३५ गॅ्रम. 
∴ १ आढक = ३४८७ गॅ्रम = ३४८७ घन सें.मी. 
एक अरल्त्न = २४ अंगुले = २४ × १·९५ = ४५·६ सें.मी. 
(१ अंगुल = १·९५ सें.मी.). 

 
१ अरल्त्न व्यासाच्या गोल भाडं्ाचे के्षिर्ळ येते 
१६३५·२१६ चौ.सें.मी.; तेव्हा १ आढक पाऊस  = ३४८७ ≈ २·१ सें.मी. = २१ णम.मी. १६३५·२१६ 

 
जर हे कंुड १ अरल्त्न (२४ अंगुले = ४५·६ सें.मी.) बाजू असलेल्या चौरसाकृती आकाराचे तर 

त्याचे  के्षिर्ळ = २०७९·३६ चौ.सें.मी. तेव्हा १ आढक पाऊस = ३४८७/२०७९·३६ ≈ १·६८ सें.मी. = 
१६·८ णम. मी. 
 

१ आढक पाऊस म्हिजे २१ ककवा १७ णम.मी. पाऊस. जर अध्या भाडं्ाइतकी पाऊस मोजावयाची 
अचूकता समजली तर त्या काळी १० णम.मी. इतकी वृष्टी मोजण्याची सोय होती असे म्हिावयास हरकत 
नाही. 
 

१ द्रोि = ४ आढक = ८० णम.मी. = ८·० सें.मी. 
 

या मापाने णनरणनराळ्या प्रदेशातं णम.मी. मध्ये पावसाचे प्रमाि िाली णदल्याप्रमािे येते. 
 
जागंल प्रदेशात १६ द्रोि = १२८० णम.मी. वृष्टी, अनूप देशात २४ द्रोि = १९२० णम.मी. पाऊस, 

अश्मकदेशातं १३½ द्रोि = १०८० णम.मी. तर अवणंत देशात २३ द्रोि = १८४० णम.मी. पाऊस पडतो. 
 
जागंल व अनूप देशाचंी माणहती समरागंि सूिधार (८·३-४) या बाराव्या शतकाच्या णशल्पशास्त्रांच्या 

पुस्तकावरून िाली णदली आहे. 
 

जागंल देशात काटेरी व रक्ष झाडे आणि उघडे वाघडे डोंगर असतात. या प्रदेशातं पाण्याचे दुर्जभक्ष 
असून णवणहरीत पािी थोडे व बऱयाच िोलीवर लागते. सूयाचे ऊन येथे अत्यंत प्रिर असल्याने येथील पशू, 
पक्षी हे णनबगल व मासंरणहत असतात. हवते धुळीचे प्रमािही बरेच असते. 

 
अिूप देशात गोड व शुद्ध पािी भरपूर उपलब्ध असते. या प्रदेशातून पुष्ट्कळ व मोठ्या नद्या 

वाहतात. येथे जमीन मजबूत असून शतेीकामास उत्तम असते. येथे तादूंळ, गहू, व ऊस याचंी णनपज मोठ्या 
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प्रमािात होते. येथली जमीन कुश नावाच्या गवताने सतत झाकलेली असते व हवामान नेहमी समशीतोष्ट्ि 
असते. 

 
या दोन्ही प्रदेशाचें कमीअणधक गुि ज्या प्रदेशातं असतात त्यास साधारि देश म्हितात. 
 
महाराष्ट्र, गुजरात काही प्रमािात मध्यप्रदेश ही राज्ये जागंल प्रकारात मोडतात. पंजाब, कसध, 

णहमाचल प्रदेश, गंगा-यमुना याचं्या िोऱयातील प्रदेश, केरळ हा अनूप देश होय. आंर, ताणमळनाडू, 
कनाटक, ओणरसा वगैरे भाग साधारि प्रदेशातं येतात. 
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पटरटशष्ट ६·२ इ. स. पटहला व दुसऱया शतकातं बांधलेल्या काही मातीच्या धरर्णाचंी माटहती 
 
 तलावाचे 

नाव 
णजल्हा बंधाऱयाची माणहती  संदभग 

१ पूनरी णिचनापल्ली जवळजवळ ४८ णक.मी. लाबं, 
तलावाचे के्षिर्ळ १५० ते २०० 
चौ.णक.मी. 

 

ल्स्मथ, आर. बी. 
(१८५६). “Irrigation 
in Southern India” 
Elder & Co., 
Cornhall, London, 
पान ६. 

२ वीरानम तंजावर १६ णक.मी. लाबं, तलावाचे के्षिर्ळ 
८७ चौ.णक. मी. कालव े१५०० व १००० 
क्यूसेक्स क्षमतेचे. 

३ चुम्बु्रम्बकम् कचगलपुट ५·७६ णक.मी. लाबं, तलावाचे के्षिर्ळ 
२३ चौ.णक.मी. बाधंाची सवांत जास्त 
उंची = ८ मीटर. 

 

ल्स्मथ, आर. बी. 
(१८५६). “Irrigation 
in Southern India” 
Elder & Co., 
Cornhall, London, 
पान १४२ व १४३. 

४ कावरेी पॉक उत्तर 
आकोट 

जवळजवळ ६·० णक.मी. लाबं 
तलावाचे के्षिर्ळ १७ ½ चौ. णक. मी. 
बाधंाची सवांत जास्त उंची ९·३ मीटर. 
बाधंाचा तलावाकडील उतार २ ½ : १ 
व नदीकडील उतार १ ½ : १. 

५ कुम्बम कुनूगल ९० मीटर लाबं, २४ ते २७ मीटर उंच 
तलावाचे के्षिर्ळ २० चौ.णक.मी. 

 

बकले, आर. बी. 
(१८९३),“Irrigation 
Works in India and 
Egypt” E. & F.N. 
Spon; 125 Strand, 
London. अनुक्रमे पान 
७, ८ व ९. 

६ नग्गर म्हैसूर ३०० मीटर लाबं, २५ मीटर उंच 
७ लोकेन 

नदीच्या 
उपनदीवर 

म्हैसूर ६८ मीटर लाबं, ३५ मीटर उंच 

  



 

 अनुक्रमणिका 

पटरटशष्ट ६·३ कौटिल्यकाळी शेतीला पार्णी द्यावयाच्या पद्धती 
 

(१) पािािे टदले जार्णारे पार्णी.–पाटाच्या उतारामुळे पािी धरिापासून शतेापयंत णवनासायास 
येते. 

 
(२)हातािे पार्णी उपसरे्ण.– (हस्तप्रावर्जतम) जेथे पाटाचे ककवा इतर पाण्याची पातळी जणमनीच्या 

पातळीपेक्षा अधा, एक मीटरने िाली आहे, अशा पणरल्स्थतीत त्या जणमनीला पािी द्यावयाचे असेल तर एक 
मािूस टोपली टोपलीने पाटातून पािी घेताना वाकून व जणमनीला ते पािी देताना ताठ उभे राहून देतो. 
शतेीला पािी द्यावयाची याहून जलद पद्धत म्हिजे एका मोठ्या टोपलीला चार णवरद्ध णदशानंा चार दोर 
लावनू, दोन मािसानंी, ते दोर धरून पािी जणमनीला देिे. (आकृती क्र. ६·१) मध्ये ही पद्धत दािणवली 
आहे. 

 
(३) खादं्यािे पार्णी देरे्ण.– (अंसप्रावर्जतम) – पािी घागरीत भरून ती घागर िादं्यावर ठेवनू ते 

पािी शतेात इष्ट जागी ओतिे ही पद्धत. कावडीत ते एकाच वळेी दोन घागरी भरून पािी वाहून नेिे ही 
याप्रकारची दुसरी पद्धत. पाण्याने भरलेली पिाल बैलाच्या िादं्यावर ठेवनू पािी वाहून नेिे ही णतसरी 
पद्धत. 

 
(४) यतं्राच्या साहाय्यािे पार्णी देरे्ण.– (यंिप्रावर्जतम) दीड ते तीन-साडेतीन मीटरच्या 

िोलीवरील पािी उपसून शतेीला देण्यासाठी (आकृती ६·२) मध्ये णदलेल्या पद्धतीचा उपयोग करतात. या 
पद्धतीला उत्तर कहदुस्थानात ‘लाि’व दणक्षि कहदुस्थानात ‘टपकोट िाह’म्हितात. या पद्धतीत लोिंडी 
बादली, ककवा मातीची घागर ककवा कातडी णपशवी वापरतात. उभ्या िाबंाला लाकडी आडवा दाडंा 
लावतात व त्याच्या आिूड बाजूला दगड बाधंावयाचा व लाबं बाजूला दोर बाधूंन त्याच्या दुसऱया टोकाला 
बादली लावावयाची. णवणहरीतील पाण्यात दोराच्या साहाय्याने बादली बुडवनू मग दगडाच्या वजनाने 
पाण्याने भरलेली बादली वर आिावयाची व ते पािी शतेाला द्यावयाचे (आकृती क्र. ६·३) मध्ये 
दािणवल्याप्रमािे अशा ‘लाटाचंी’ माणलका लावनू पािी बरेच वरच्या उंचीवर आिता येते. याच तत्त्वाचा 
उपयोग करून ‘डूि’पद्धती वापरली जाते. आकृती क्र. ६·४ मध्ये दािणवल्याप्रमािे, लाकूड त्याच्या लाबंीने 
अधे कापून व नंतर कोरून काढून त्याची पन्हळ बनणवतात. पन्हळीची एक बाजू पाण्यात बुडवनू णतच्यात 
पािी घ्यावयाचे. वरती असलेल्या आडव्या लाकडी दाडं्ाच्या आिूड बाजूवर ठेवलेल्या दगडाच्या 
वजनाने पन्हाळीची िाली आिलेली बाजू वर उचलली जाते व पािी शतेाकडे जािाऱया चरातं पडते. या 
पद्धतीचा उपयोग पािी एक ते दीड मीटर उंचीवर उपसण्यासाठी होतो. 

 
णवणहरीतून मोटेने, दोन बैलाचं्या साहाय्याने पािी शतेीला देिे ही सवांत लोकणप्रय पद्धत अगदी 

ऋग्वदे कालापासून प्रचणलत आहे. येथे माि पािी २० ककवा २५ मीटरपयंत िोल असले तरी ही पद्धत 
पािी उपसण्यासाठी वापरता येते. (आकृती ६·५). 

 
पर्जशयन चक्र हा यंिाच्या साहाय्याने पािी उपसण्याचा आििी एक प्रकार. याच्या प्राथणमक 

अवस्थेत जेव्हढा चाकाचा व्यास असेल णततक्याच उंचीवर पािी उपसता येते. त्यानंतरची प्रगती म्हिजे 
सध्या प्रचणलत असलेले रहाटगाडगे. या यंिाचे सवग भाग लाकडाचे केलेले असून दोरामंध्ये अनेक मातींची 



 

 अनुक्रमणिका 

मडकी बसणवलेली असत. या पद्धतीने पािी २० मीटर िोलीवरूनदेिील उपसता येते. (आकृती क्र. ६·६ 
पहा). 

 
याणशवाय कौणटल्य शतेाला पािी द्यावयाच्या आििी एका प्रकाराचा उल्लेि करतो. पाण्याच्या 

वगेाने यंि णर्रवनू, रोतोयिंप्रावर्जतम, शतेाला पािी णदले जात असे. नदी, नाला ककवा पाट र्ार िोल 
नसेल, त्यालापािी वगेात वाहण्याइतका उतार असेल तर रहाटगाडग्याचे जे चक्र बैलानंी, गाढवानंी अगर 
उंटाने णर्रवावयाचे ते या वगेाने जािाऱया पाण्याच्या साहाय्याने णर्रणवले जात असाव.े इणजप्तमध्ये ही 
पद्धती र्ार प्राचीन काळापासून प्रचणलत होती. 

 
कौणटल्य पवनचक्कीचादेिील उल्लिे करतो. तेव्हा इतक्या प्राचीन काळी वगेाने वाहिाऱया 

वाऱयाच्या बळाचा उपयोग पािी काढण्याकणरता करीत असतील. या वाऱयाच्या बलाने पर्जशयन चक्र णर्रवनू 
णवणहरीतून पािी वर काढीत असतील. 
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आकृती क्र. ६·१ : The Basket. 

 
आकृतीक्र. ६·२ :The Lat or Picottah. 

 
आकृतीक्र. ६·३ :लाटाचंी माणलका 
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आकृती क्र. ६·४ :The Doon. 

 
आकृतीक्र. ६·५ : The Mote. 
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आकृतीक्र. ६·६ :राहाटगाडगे. 
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पटरटशष्ट ६·४ भारतीय पािबंधारे व पूरटियंत्रर्ण 
 

मद्रास व म्हैसूर णजल्यात धरिे व त्याचं्यामुळे णनमाि झालेले तलाव तसेच त्याचं्यापासून णनघिारे 
कालव ेयाचें जाळेच णनमाि केले गेले होते. ज्या नदीचे ककवा उपनदीचे पािी शतेीस पुरणविे लाभदायक 
होते त्या नदीवर ककवा उपनदीवर एकािाली एक अशी अनेक धरिे बाधंत असत. एव्हढेच नव्हे तर या 
नदीला अगर उपनदीला येऊन णमळिाऱया अनेक नाल्यावंर व ओढ्यावंरदेिील धरिे बाधंली जात असत. 
नदीच्या वरच्या अगंातील तलाव भरला की जास्तीचे पािी त्याच्या साडंव्यावरून सोडून णदले जात असे. ते 
पािी िालचा तलाव भरण्यास उपयोगी पडत असे. याप्रमािे एका िालोिाल असे अनेक बाधं णनमाि 
केल्यामुळे नदीचा थेंब आणि थेंब शतेीची जमीन णभजणवण्यासाठी उपयोगात येत असे. याणशवाय नदीला पूर 
आला असताना नदीच्या काठावरून पाट काढून ते दूरवरच्या तलावानंा पुरणवले जात असे. हे तलाव पुराचे 
पािी साठवीत असत. या पद्धतीचे दोन र्ायदे होते. एक म्हिजे पावसाळ्यािेरीज इतर कोरड्ा 
मणहन्यातं या तलावातं साठणवलेल्या पाण्याचा उपयोग शतेजमीन णभजवनू पीक काढण्यासाठी व दुसरा 
र्ायदा म्हिजे पुराचे पािी पूर आला असताना अशा असंख्य तलावामंध्ये वाटले जात असल्याने पुराची 
पातळी र्ारशी वाढत नसे व त्यामुळे पुराचे पािी मोठ्या प्रदेशावर पसरून नुकसान होण्याचे टळत असे. 
अशा रीतीने पुराचे सकंट हे लाभदायक केले गेले. या पद्धतीची कल्पना येण्यासाठी सुरूणलयार नदी व 
णतला णमळिाऱया लहान लहान उपनद्या याचं्या धरिाचंी व तलावाचंी व्यवस्था आकृती (क्र. ६·७) मध्ये 
णदली आहे. िुद्द सुरूणलयार नदी वैगाई नदीची उपनदी आहे व मद्रास णजल्यात आहे. णतचे पािलोट के्षि 
१३२६ चौरस णकलोमीटर असून सरासरी वार्जषक पजगन्यमान ६५ सें.मी. आहे. माि णतच्या उगमापाशी 
सरासरी वृष्टी ३२८ सें.मी. आहे. या उपनदीच्या के्षिात १२७ णनरणनराळी पाटबंधाऱयाची कामे आहेत व 
त्याचं्यापुढे एकूि १०४४० हेक्टर जमीन पाण्याने णभजते. तलाव क्र. ३१ ते ३४ हे एकमेकासं कालव्यानंी 
जोडलेले आहेत. त्याचंी एकूि क्षमता ७०८०० घनमीटर आहे. परंतु ते तीनदा भरतात व तीनदा णरकामे 
होतात व त्यामुळे त्याचं्या पािी साठणवण्याच्या क्षमतेच्या णतप्पट पािी शतेीला णमळते. 
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आकृती क्र. ६·७ :सुरूणलयार नदीवरील धरिे व त्याचं्या कालव्याचें जाळे. 
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आकृती क्र. ६·८ :मातीच्या धरिाचें काटच्छेद. 
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७. कौटिलीय अर्थशास्त्रात धातंूबद्दल टदलेली माटहती 
 
प्रस्ताविा 
 
कौणटलीय अथगशास्त्रात धातू कसे ओळिाव,े अशुद्ध धातंूपासून शुद्ध धातू तयार करण्याच्या पद्धती 
वगैरेंबद्दलची माणहती चागंली णदली आहे; व इ.पू. चवथे शतक इतक्या प्राचीन काळी कौणटल्यासारख्या एक 
अथगशास्त्रज्ञाला, ज्याचा धातूशास्त्राशी सुतराम संबधं नाही अशा णवषयात, इतपत गम्य होते तसेच 
धातूशास्त्राची त्याकाळी इतकी प्रगती झाली होती हे लक्षात येऊन नवल वाटते. धातूशास्त्राची इतकी प्रगती 
होण्यास काही शतकाचंा वा हजार, दीड हजार वषांचा काळ सहज गेला असावा असे वाटते. 
कसधूसंस्कृतीकालीन (इ.पू. २५०० वष)े मोहेंजोदडोच्या उत्िननात जी ताबं्याची व ब्राँझची भाडंी व वस्तू 
णमळाल्या आहेत त्यावरूनही वरील णवधानाला पुष्टी णमळते. ककबहुना लोिंडाच्या वस्तूदेिील अहरच्या 
(इ.पू. २१०० ते १७५०) (माशगल, १९३१) [माशगल, जे. (१९३१), Mohenjodaroand Indus Civilization (३ भाग) अहर येथे 
लोिंडाच्या वस्तू व लोिंड िणनजापासून तेथेच णमळणवले होते व या वस्तू बाहेरून आल्या नव्हत्या याचा पुरावा म्हिून लोिंडाची मळी (Slag) 
हीदेिील सापडली होती. तसेच शार्र जे. जी. (१९८४), “Bronze Age Iron from Afghanistan”, Studies in the Archaeology and 
Palaeo-Antrhopology of South Asia,सपंादक, केनेडी, के. अे.आर व पोस्टेल, जी. एल., ऑक्सर्ोडग व आयबीपी पल्ब्लकशग कं., नवी णदल्ली, 
पान ४१-६२ मध्ये मुंणडगाक (IV) व त्याजवळील सैद कला तेिे (इ. पू. २३००-१९००) येथे लोिंडाच्या वस्तू तसेच िणनजे सापडलीत, अशी 
माणहती देतो.] 
 

[वरील माणहती Arun Kumar Biswas (1987), “Rasa-Ratna-Samucchaya and Mineral Processing State-of-Art in the 13th 
Cent, A. D. India,” Indian Journal of History of Science, Vol. 22, No. 1, p. 29-46 मध्ये णमळाली]. उत्िननातं णमळाल्या 
असल्याने भारतात लोहयुगाची सुरवात इ.पू. १५०० ककबहुना त्याहूनही आधी झाली असावी. 
 

सोन्याच्या बाबतीत तर त्याच्या िािींचा शोध, त्याचे शुद्धीकरि, त्याचे दाणगने करिे हे 
ऋग्वदेकाळाच्याही (सरासरी इ.पू. ४००० वष)े पूवी माणहती होते असे ऋग्वेदातंील सोन्याच्या अनेक 
उल्लेिावंरून (१·६४·१०, १·१२२·१४, २·३४·२, ५·५४·११, ६·१४·४०, ७·५६·१३, ९·८६·४३) समजून येते. 
सोन्याबद्दल इतकी माणहती होती व त्याचे दाणगने करिे वगैरे गोष्टी इतक्या र्ायद्याच्या समजत की जो 
राजपुि राजाच्या मजीतून उतरला आहे त्याने सोने गाळिे, रत्नानंा रंग चढणविे (मणिराग), सोने व रूपे 
याचें पदाथग (दाणगने) बनणविे, त्याचं्या िािी व कारिाने यानंी उपजीणवका करावी, असा सल्ला कौणटल्य 
देतो (१·१८·८). 

 
कौणटल्याच्या मताने सोने, चादंी, णहरे रत्ने, मोती, पोवळे, शिं, (इतर) धातू, लवि आणि भमूीत, 

दगडातं व प्रवाही पदाथांत आढळिारे धातू हे ‘खटि’या सदरात मोडतात. (२·६·४) पुढे त्याने या ‘िणन’ 
मध्ये धातू कोिते तेही स्पष्ट केले आहे. तो म्हितो लोिंड, ताबं,े पोलाद, कासें, णशसे, कथील, वैकंृतक 
आणि णपतळ हे धातू (२·१७·१४). 

 
धातंूच्या िािींचे महत्त्व कौणटल्याने ओळिले होते. तो म्हितो, “िािींपासून कोशाची उत्पत्ती 

होते, कोशामुळे सैन्य उभारले जाते. कोश आणि सैन्य याचं्या बळावर समदृ्ध कोशच णजचे भषूि आहे अशा 
पृथ्वीचा लाभ होतो” (२·१२·३७). िािींचे महत्त्व सैणनकीकरिासाठीदेिील मोठे आहे; कारि, “िािी 
युद्धोपयोगी उपकरिाचें उत्पणत्तस्थान........” (७·१४·२५). 
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धातंूच्या खार्णींचा शोध कसा घ्यावा 
 

शुल्बशास्त्र (जणमनीतील णशराचंा अभ्यास करिारे शास्त्र), धातूशास्त्र, रसपाक (पाऱयाच्या साहाय्याने 
धातू शुद्ध करण्याची णक्रया) आणि मणिराग (णवणवध रंगाचें मिी) याचें ज्ञान असिाऱया ककवा या शास्त्रातं 
पारंगत असलेली मािसे मदतीस घेिाऱया आकराध्यक्षाने त्या कामात तरबजे असलेले कामगार आणि 
उपकरिे बरोबर घेऊन कीट, मुशी, कोळसे व राि या णचन्हाचं्या साहाय्याने जुन्या िािींचा अथवा िूप 
दाट रंग व र्ार वजन असलेला, तसेच उग्र वास आणि चव असलेला भणूमधातू, प्रस्तरधातू ककवा रसधातू 
जेथे असेल तेथे संभाव्य नवीन िािींचा शोध घ्यावा (२·१२·१). 

 
ज्याचं्या पणरसराचंी माणहती आहे अशा पवगतावंरील णबळे, गुहा, सपाट प्रदेश, कोरीव लेिे, गुप्त 

(झाकलेला) िड्डा, यातूंन रविारे जाभंळू, आंबा, ताडर्ळ, णपकलेल्या हळदीचा काप, गूळ, हरताळ, 
मनशीळ, मध, कहगुळ, कमळ, पोपटाचा पिं व मोराचा पंि यासंारिे रंग असलेले, सभोवती त्याच रंगाचे 
पािी व वनस्पती असलेले, णचक्कि, स्वच्छ आणि वजनदार असे प्रवाह हे काचंनाने युक्त असतात 
(२·१२·२). पाण्यात टाकले असता तेलाप्रमािे पसरिारे आणि णचिल व मळ शोषनू घेिारे असतील तर हे 
रस शभंराहून वर वजन असलेल्या ताबं्याचा व रूप्याचा वधे करून त्याचे सुविग करतात (२·१२·३). वरून 
अगदी तसेच णदसिारे, परंतु उग्र वास व चव असलेले ते णशलाणजत होय असे समजाव े(२·१२·४). 

 
णपवळ्या रंगाचे, ताबंड्ा रंगाचे अथवा लालसर णपवळ्या रंगाचे असे जणमनीत आढळिारे ककवा 

िडकात आढळिारे धातू, जे र्ोडले असता आत णनळ्या ओळींनी युक्त अथवा मूग, उडीद ककवा णिचडी 
याचं्या रंगाचे असतात, जे दयासारख्या णठपक्यानंी अथवा गाठींनी णचणित झालेले असतात, ज्याचंा विग 
हळद, णहरडा, कमलदल, शवेाळे, यकृत, प्लीहा अथवा केशर यासंारिा असतो, जे र्ोडले असता आत 
बारीक वाळूच्या रेषा, णठपके आणि स्वल्स्तके यानंी युक्त असतात, ज्याचं्या आत गोळ्या असतात, जे 
देदीप्यमान असून तापणवले असता रु्टत नाहीत पि त्यातून पुष्ट्कळ रे्स आणि धूर णनघतो–असे धातू 
सुविगधातू होत. (हे ताबंे व रूपे यात) णमसळण्याच्या उपयोगाचे असून ताबंे व रूपे याचंा वधे करिारे (व 
त्याचें सोन्यात रूपातंर करिारे असतात) (२·१२·५). 
 
सोिे 
 

कौणटल्यानेसोन्याच्या िणनजाचें साठे जेथे सापडतात त्यावरून आठ प्रमुि प्रकार केले आहेत. 
जंबुनदीत जे सापडते ते जाबुंिद सोने, शतकंुभ पवगतावर जे सापडते ते शातकंुभ सोने, विेु पवगतावर जे 
सापडते ते वैर्णव. सोन्याचा पाचवा प्रकार म्हिजे शंृगशुष्क्तज,म्हिजे सुविग भमूीतील शृगंशुक्ती येथील 
सोने. हा अथग कंगले यानंी भाषातंर केल्याप्रमािे आहे. करंदीकर व णहवरगावकर याचं्या मताने जे कशगात व 
कशपल्यात सापडते त्या सोन्याला हे नाव आहे. दोन्हीही अथग हे केवळ अंदाजच आहेत. वर जी नदी, पवगत 
याचंी नाव ेणदली आहेत ती कोित्या नदीची अगर पवगताचंी याची आज काहीदेिील माणहती उपलब्ध नाही. 
तेव्हा आज तरी ही सोन्याची केवळ नाव ेआहेत. ती िरोिरच कुठे सापडतात, ती शुद्ध स्वरूपात णमळतात 
की दुसऱया धातंूचे त्यातं णमिि असते, त्याचें गुिधमग काय त्याची माणहती आज तरी उपलब्ध नाही. 
 

याणशवाय सोन्याचे आििी तीन प्रकार म्हिजे स्वाभाणवक रूपाचे, रसधातुमुळे पणरवर्जतत झालेले 
आणि िािीतून णनघालेले सोने. िािीतून णनघालेले सोने असे सोन्याचे वगीकरि करताना णदलेल्या 
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प्रकारातून उरलेले सोन्याचे प्रकार हे भपूृष्भागावर सापडिाऱया सोन्याचे आहेत असे समजते. जंबुनदीत 
सोने सापडते म्हिजे नदीच्या वाळूत सोन्याचे कि सापडतात. पवगतावर सापडिारे सोनेही वरच्या बाजूला 
उपलब्ध असाव े त्याचं्यासाठी पवगतातं िाि िोदावयास नको. वर णदलेली ही सवग स्थाने णहमालयातील 
असावी. दणक्षि कहदुस्थानातील नसावी कारि दणक्षि कहदुस्थानात सोने िािीतच सापडते. अथात काही 
नद्यातंही (सुविगरेिा वगैरे) वाळूमध्ये सोन्याचे कि असतात असे विगन णमळते. माि णहमालयाच्या उत्तर 
उतारावर सहज उपलब्ध होिारे सोने अल्स्तत्वात आहे हा समज भारतीयातं महाभारतातल्या त्याप्रमािे 
पुरािातल्या उल्लिेावंरून दृढमूल आहे. भारतीय युद्धानंतर देशातंील राजाजंवळ संपत्ती णशल्लक नसल्याने, 
युणधणष्राने णहमालयाच्या उत्तर उतारावरून सोने आिून आपला यज्ञ संपन्न केला असा उल्लिे महाभारतात 
णमळतो. 

 
सोने हे जवळजवळ शुद्ध स्वरूपात णमळते. ते तापणवल्याने त्यात काही थोड्ार्ार प्रमािात इतर 

धातू, हीि णमसळलेले असेल तर ते जळून जाऊन णनिळ शुद्ध सोने णमळते. नदीच्या वाळूत जे सोने 
सापडते तसेच वर णदलेल्या पवगतावर जे सोने सापडते ते शुद्ध स्वरूपात असाव.े तेव्हा पणहले पाचही 
सोन्याचे प्रकार हे स्वाभाणवक रूपाचे म्हिनू एकाच वगात घालता येतील. रसरूप सोन्याची कल्पना करता 
येिे अवघड आहे. २·१२·३ मध्ये हे रसरूप सोने पाण्यात टाकले असता तेलाप्रमािे (तरंगते व) पसरते असे 
विगन णदले आहे. सोने पाण्यापेक्षा जवळजवळ वीस पटीने जड असल्याने (सोन्याचे णवणशष्ट गुरत्व १९·३२) 
ते रसरूप जरी असले तरी तेलाप्रमािे पाण्यावर तरंगिे शक्य नाही त्यामुळे कौणटल्याच्या रसरूपातील 
सोन्याच्या स्वरूपाचा नीटसाअथगबोध होत नाही. िािीतून णनघालेले सोनेही शुद्ध स्वरूपातच णमळू शकते 
पि पुष्ट्कळदा त्यात चादंी णमसळलेली असते. अशा चादंीणमणित सोन्याला इलेक्रम म्हितात. अशा 
सोन्यातील चादंी काढून घेऊन शुद्ध सोने कसे णमळवाव ेत्याची पद्धत कौणटल्याने णदली आहे; ती अशी– 

 
कमळाच्या तंतंूच्या रंगाचे, मऊ, गुळगुळीत, नादरणहत आणि चकाकिारे सोने िषे् समजतात. 

अशा सोन्याचा रंग णर्कट व पाढंऱया रंगाचा असेल तर ते अशुद्ध समजाव.े हेच ते इलेक्रम. कौणटल्य 
सागंतो की ज्यामुळे अशुद्धी आली असेल ते त्याच्या चौपट णशशात णमि करून दूर कराव.े चादंी णशशाची 
संलग्न होते व शुद्ध सोने या प्रणक्रयेत णमळते. सोने शुद्धीकरिाच्या या प्रणक्रयेला िपगरि प्रणक्रया 
(cupellation) म्हितात. ही प्रणक्रया कौणटल्य या काळाच्याही अगोदरपासून भारतीयानंा माणहती होती असे 
यावरून णदसते. कौणटल्य या प्रणक्रयेणवषयी आििी माणहती देतो. णशशाशी णमिि केले असता त्याचे तुकडे 
पडत असल्यास त्याला रानशिेीसह आच द्यावी. रक्षपिाने तुकडे पडत असल्यास तेल आणि शिे यातं 
बुडवनू ठेवाव.े िािीतील सोन्याचे णशशाच्या णमििाने तुकडे पडत असल्यास तापवनू त्याचे पिे करावते 
आणि ते लाकडी ऐरिीवर कुटावते अथवा कदली आणि वज्रकंद याचं्या लगद्यात ते सोने घालून ठेवाव े
(२·१३·४-९). 
 
चादंी 
 

िािीत सापडिाऱया चादंीच्या अशुद्ध धातंूची माणहती कौणटल्याने णदली आहे. ज्या धातंूचा विग 
शिं, कापूर, स्र्णटक, लोिी, कबुतर, पारवा, णवमलक ककवा मोराची मान यांच्यासारिा असतो, अथवा 
सस्यकमिी, गोमेदमिी, गूळ ककवा ताबंूस सािर यासंारिा असतो, अथवा कोणवदार, पद् म, पाटली, 
कलाय, क्षौम ककवा अतसी याचं्या रु्लासारिा असतो आणि जे धातू णशशाने युक्त, अंजनाने युक्त, कच्च्या 
मासंाचा वास असलेले, र्ोडले असता पाढंरी छटा असलेल्या काळ्या रंगाचे अथवा काळी छटा असलेल्या 
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पाढंऱया रंगाचे अथवा रेघा आणि णठपके यानंी युक्त, मऊ, तापणवले असता रु्टत नाहीत पि ज्यातून 
पुष्ट्कळ रे्स आणि धूर णनघतो असे धातू रप्याने (चादंीचे) धातू होत (२·१२·६). 

 
रप्याचे म्हिजेच चादंीचे, कौणटल्याने चादंी जेथे सापडते त्या स्थानपरत्व ेचार प्रकार णदले आहेत. 

तुल्य पवगतावरील ते तुल्योद् गत रपे, गौड प्रदेशात सापडिारे रपे गोणदक, कम्बू पवगतावर उपलब्ध 
असलेले रपे हे काम्बुक व चक्रवाल पवगतावरील रप्याला चाक्रवाणलक म्हितात (२·१३·१०). या 
णनरणनराळ्या णठकािी सापडिाऱया रप्याचे त्याच्या शुद्धाशुद्धतेनुसार दोन प्रकार केले आहेत. पाढंरे, 
गुळगुळीत आणि मऊ रपे िेष्, याच्या उलट प्रकारचे म्हिजे िडबडीत, कडक आणि तडे जािारे रपे 
वाईट (२·१३·१०–१२). 

 
चादंी ही नेहमी णशशाच्या धातूच्या िणनजातं णमळते. तसे पाहता सवग धातंूच्या िणनजामंध्ये चादंी 

अधा टक्का असते. तशी ती णशशाच्या िणनजातं, गलेॅनातंही असते. माि णशशापासून चादंी वगेळी करिे सोपे 
व तुलनेने कमी िचाचे काम असल्याने चादंीचे िणनज म्हिून गलेॅनाचा वापर केला जातो. गलेॅनातही 
चादंी अधा-एक टक्क्यापेक्षा जास्त नसते. णशशाचे णवलयनकबदू तापमान चादंीच्या णवलयनकबदू 
तापमानापेक्षा पुष्ट्कळच कमी आहे. तेव्हा हे धातू तापवनू परस्परापंासून वगेळे करिे सोपे आहे; परंतु चादंी 
पूिग शुद्ध स्वरूपातं णमळण्यासाठी िाली णदलेल्या िपगरि णक्रया कराव्या लागतात. या िपगरि णक्रया 
भारतीयानंा सवगप्रथम माणहती होत्या असे म्हिता येते. 

 
रप्याच्या िणनजापासून शुद्ध रपे णमळणवण्यासाठी त्यात एक चतुथांश भाग णशसे घालून ते शुद्ध 

कराव.े तापणवतानंा वर बडुबुडे येिारे, स्वच्छ, चकाकिारे व दयाच्या रंगाचे रपे शुद्ध समजाव े
(२·१३·१३–१४). 

 
रपे शुद्ध करण्याची दुसरी पद्धत कौणटल्याने णदली आहे. यासाठी रपे सतरा मुशींत तापवावयास 

हव.े रपे चार वळेा हाडाचंी भकुटी णमसळलेल्या मातीच्या मुशीत, चार वळेा बरोबरीने णशसे असलेल्या 
मातीच्या मुशीत, तीनदा केवळ मातीच्या मुशीत आणि दोनदा शिेणमणित मातीच्या मुशीत, याप्रमािे सतरा 
मुशीत तापणवलेले रपे शुद्ध स्वरूपातं असते (२·१३·४९). हाडामंध्ये कॅल्ल्शयम र्ॉस्रे्ट असते. चादंीच्या 
धातूत असलेले णशसे कॅल्ल्शयम र्ॉस्रे्टशी रासायणनक णक्रयेने संबणंधत होते व शुद्ध चादंी णमळते. हीदेिील 
िपगरि णक्रया आहे. 

 
सोने व चादंी याचे गुिधमग इष्टरीत्या बदलण्यासाठी कौणटल्याने काही पद्धती णदल्या आहेत. त्या 

पद्धती प्रत्यक्ष प्रयोग करून त्याचंा िरेिोटेपिा पडताळून पहावयास हवा, कारि या पद्धतींमध्ये जे पदाथग 
अंतभूगत केले आहेत त्याचंी सोन्याशी काय प्रणक्रया होते की ज्यामुळे इष्ट गुिधमात त्याचंा बदल होतो ते 
सागंता येत नाही. 

 
(सोने व चादंी) अशुद्ध असतील अथवा आत अस्रु्ट (मढू गभाः) असतील तर त्यानंा तीक्ष्ि मूि व 

क्षार यातं णभजत ठेवनू राजवृक्ष, वड, पीलू (याची पाने अथवा साल), गाईचे णपत्त, गोरोचन आणि म्हैस, 
गाढव ककवा तरि हत्ती याचें मलमूि याचं्या लगद्यातं णमसळले असता ते शुद्ध रूपातं वाहतात (णवशुद्धाः 
रवल्न्त) (२·१२·८). येथे मिूातं र्ॉस्रे्ट असते व चादंीची र्ॉस्रे्टशी प्रणक्रया होऊन शुद्ध सोने णमळत 
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असाव.ेपि वर णदलेल्या झाडाचंी पाने अथवा साल, गोणपत्त व गोरोचन याचंी अशुद्ध धातूवर काय प्रणक्रया 
होऊन ते शुद्ध होतात ते समजत नाही. 

 
जव, उडीद, तीळ, पलाश आणि पीलू याचें क्षार याचं्या सणहत अथवा गाईच्या अथवा बकरीच्या 

दुधासणहत कदली आणि वज्रकन्द याचं्या णमििात धातू बुडणवला म्हिजे त्याला मऊपि (मादगव) येते 
(२·१२·९). 

 
मध, ज्येष्मध, बकरीचे दूध, तेल, तूप, गूळ, मद्यबीज, कदली या सवांच्या णमििात तीनच वळेा 

बुडवनू काढल्यास शतसहर णठकािी तडे गेलेला (म्हिजे इतका णठसूळ) सुद्धा धातू मऊ होतो (१०). 
 
गाईचे दात व कशगे याचें चिूग णमसळले असता धातूचा मऊपिा नाहीसा होतो (२·१२·११). 
 
या पद्धतींमध्येदेिील सोने ककवा चादंीचा अशुद्ध धातू शुद्ध कसा होतो ककवा ते ज्या णमििातं 

णमसळले त्या धातूची रासायणनक प्रणक्रया काय होते ते न समजल्याने याचं्या बाबतीत प्रत्यक्ष प्रयोगानेच 
त्याचं्या उपयुक्ततेची शहाणनशा करावयास हवी. 
 
इतर धातू 
 

काही इतर धातू अशुद्ध ल्स्थतीत असताना म्हिजे िािीत असताना कसे ओळिाव ेयाचीही माणहती 
कौणटल्य देतो. 

 
वजनात भारी, गुळगुळीत आणि मऊ अशा िडकातंील धातू अथवा जणमनीचा भाग, कपगट, णहरवा, 

ताबंसू अथवा लाल असला तर तो ताबं्याचा धातू असतो (२·१२·१२). 
 
कावळ्यासारिा काळा, कबूतर ककवा गोरोचन याचं्या रंगाचा अथवा पाढंऱया रेघानंी भरलेला आणि 

कच्च्या मासंाचा वास असलेला तो णशशाचा धातू (२·१२·१३). 
 
िार जणमनीसारिा कबऱया विाचा अथवा भाजलेल्या मातीच्या ढेकळाच्या रंगाचा तो जस्ताचा 

धातू (२·१२·१४). 
 
मुख्यतः मऊ दगड असलेला (िुरूम्बः), सरे्त-ताबंसू अथवा णनगंुडीच्या रु्लाच्या रंगाचा तो 

लोिंडाचा धातू (तीक्ष्िधातुः) (२·१२·१५). हे बहुधा कोकिात सापडिाऱया जाभं्या दगडाचे (लॅटेराईटचे) 
विगन असाव.े 

कावळ्याच्या अडं्ाच्या अथवा भजूगपिाच्या विाचा तो वैकंृतकाचा धातू (२·१२·१६). 
 
स्वच्छ, मऊ, काणंतमान, नाद करिारा, थंड, कठीि आणि णर्कट रंगाचा तो मण्याचंा (अयस्कातं 

मण्याचंा) धातू (मणिधातुः) (२·१२·१७). 
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ताबं,े णपतळ, पोलाद, लोिंड वगैरे वर णदलेल्या धातंूणवषयी कौणटल्य याहून जास्त माणहती देत 
नाही. काही रु्टकळ उल्लेि णमळतात ते देतो. 

 
िोटे नािी पाडिाऱया मनुष्ट्याचे कौणटल्य विगन करतो तेव्हा धातंूची नािी बनणविाऱयास काय काय 

वस्तू लागतात त्याची यादी त्याने णदली आहे, त्यामुळे सोनारकाम करण्यासाठी काय काय अवजारे व इतर 
आनुषणंगक वस्तू वापरत असत त्याची कल्पना येते. 

 
नाना प्रकारचे धातू व क्षार, कोळसे, भाते (भस्त्रा), साडंशी (संदंश), णचमटे (मुणष्टका), ऐरिी 

(अणधकरिी), साचे (णबम्ब), छन्या (टंक) व मुशी (मूषा) या गोष्टी जो नेहमी णवकत घेतो व ज्याचं्याजवळ 
लोहाराची हत्यारे आहेत....... (४·४·२०). 

 
लोिंडाची शसे्त्र ककवा काही भरीव पदाथग करण्यासाठी लोिंडाचे गोळे तापवनू ते एकमेकानंा 

जोडत असत. णदल्ली येथील कुतुबणमनारजवळ जो लोहस्तंभ आहे तो असाच तयार केला आहे. या पद्धतीचा 
उल्लेि कौणटल्याने एक दृष्टातं म्हिून केला आहे. तो म्हितो–तुल्यबळ राजा संधीस तयार नसेल तर तो 
णजतका अपकार करील णततकाच उलट अपकार करावा. कारि तेज जोडिी करण्यास कारिीभतू होते. 
तापणवले नसता लोिंड लोिंडाबरोबर साधंले जात नाही (७·३·७-९) [ना तप्तं लोहं लोहेन सधंत्त इणत ।] 
 
धातंुचे उपयोग व मजुरी 
 

धातंूचा उपयोग कौणटल्यकाळी भरपूर प्रमािात व णकत्येक णनरणनराळ्या कारिासंाठी केला जात 
असे. सोने व चादंी ही मुख्यतः दाणगन्यासंाठी व नािी तयार करण्यासाठी वापरत असत. ताबंेदेिील नािी 
करण्यासाठी वापरत असत. ताबंे, णशसे, जस्त, वैकंृतक, णपतळ, पोलाद, कासे, ताल आणि लोिंड याचं्या 
मालाचे कारिाने लोहाध्यक्षाने स्थापावते असे कौणटल्य २·१२·२ मध्ये सागंतो. णशसे, जस्त हे धातू सोडून 
इतर धातंूची स्वयंपाकाची भाडंी तयार करीत असतील. शतेीची अवजारे, घमेली, सािळदंड, दारे व 
णिडक्या याचं्या कड्ा, कोयंडे, अगगला, इन्द्रकील, तराजू ही लोिंडाची, णपतळेची आणि/ककवा 
पोलादाची करीत असतील. िािी ििण्यासाठी लागिारी अवजारे, धातंूच्या मालाच्या कारिान्यातं हा 
माल तयार करण्यासाठी लागिारी अवजारे, सोनाराची सोन्या-चादंीचे दाणगने करावयास लागिारी 
अवजारे, प्राण्याचं्या कत्तलीसाठी लागिारे सुरे इत्यादी, नावा, रथ ही तयार करण्यासाठी लागिारी 
सुताराची व लोहाराची अवजारे व रथाचें आंस, चाकाच्या धावा वगैरेंसाठी धातंूची गरज लागत असेल. 
णनरणनराळ्या युद्धोपयोगी व इतरही यंिाचंा उल्लिे कौणटल्य करतो ती तयार करण्यासाठी लागिारी हत्यारे 
व िुद्द यंिे धातंूची करीत असतील. लहान ते मोठ्या आकाराचे णिळे लोिंडाचे करीत असतील. हत्तींनी 
णकल्ल्याच्या दरवाजाचा भेद करू नये म्हिनू दरवाजानंा मोठे मोठे अिकुचीदार णिळे बसवावते असे 
कौणटल्य म्हितो. ते णिळे, सुया, दाभि इत्यादी पोलादाचे करीत असतील. थोडक्यात कौणटल्यकाळी 
लोिंडासह सवग धातंूचा सरास उपयोग करीत असतील. 
 

धातंूचे पदाथग तयार करताना काय मजुरी द्यावी व णनरणनराळ्या धातंूमध्ये काय घट येऊ शकते 
त्याची माणहती कौणटल्याने णदली आहे. 
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एक सुविग (१० मासे ककवा ९·७२ गॅ्रम) सोन्याच्या कामाबद्दल एक अष्टमाशं पि मजुरी घ्यावी. एक 
धरि चादंीच्या कामाबद्दल एक माषक मजुरी द्यावी. णवशषे काराणगरीबद्दल दुपटीपयंत मजुरी वाढवावी 
(४·१·३२·३३). 

 
ताबं,े पोलाद, कासे, वैकंृतक व णपतळ याचं्याबाबतीत शभंर पलानंा (३·८९ णक.गॅ्र.) पाच पि 

मजुरी द्यावी (४·१·३५). 
 
णशसे व कथील याचं्याबाबतीत एक पल वजनाला एक काकिी मजुरी ठरवावी (४·१·४०). 
 
लोिंडाच्या बाबतीत एका पलाला दोन काकिी मजुरी द्यावी (४·१·४२). 
 
ताबं्याचा पदाथग बनणवताना त्याचे वजन एकदशाशंाने घटते (४·१·३६). 
 
णशसे व कथील यात १/२० घट येते (४·१·३९), लोिंडाचा पदाथग बनणवताना एकपंचमाशं घट येते 

(४·१·४१) 
 
खार्णींचे अर्थशास्त्र 
 

िािींच्या अथगशास्त्राबाबत कौणटल्याने आपले मत नमदू केले आहे व त्याकाळीदेिील सणंमि 
(िाजगी व सावगजणनक) अथगव्यवस्था होती असे णदसते. या अथगव्यवस्थेचा हेतू आजच्यापेक्षा वगेळा होता. 
पोलादाचे कारिाने, कोळशाच्या, लोिंडाच्या िािी यानंा प्राथणमक भाडंवल र्ार लागते व या िािी 
ककवा कारिाने र्ायद्यात चालवण्यासाठी मध्ये र्ार मोठा काळ जावा लागतो व बरेचसे भाडंवल या 
कारिाने अडकून राणहल्याने िाजगी संपत्तीने या िािी चालणवण्यास तसेच कारिाने चालणवण्यास र्ारच 
थोड्ा व्यक्ती पुढे येऊन धंद्यातं एकाणधकारता येण्याची शक्यता असल्याने असे उद्योग सावगजणनक 
भाडंवलातून आधुणनक काळात काढले जातात. याउलट कौणटल्यकाळी ज्या िािी र्ायद्यात पडिार 
नाहीत त्याचंा बोजा राज्यावर (राजाच्या कोशावर) येऊ नये म्हिून त्या िाजगी व्यक्तींना चालवावयास 
द्याव्यात अशी णवचारसरिी होती. 

 
िािींचा शोध लागल्यावर ती िाि र्ायदेशीर होईल की नाही ते पाहावयास हव.े त्यासबंंधी 

कौणटल्य मत देतो की, मौल्यवान धातंूचे उत्पादन करिारी, पोचावयास सुगम मागग असलेली व 
चालवावयास कमी िचाची िाि र्ायद्यात पडते (७·१२·१३). ज्या िािीला िचग व मेहनत िूप लागत 
असतील ती िाि णहस्सेरस्सीने अथवा भाड्ाने चालवावयास द्यावी (२·१२·२४). कारि अशी िाि 
चालणविे र्ायद्याचे होईलच असे नाही. 
 

िािींमध्ये मौल्यवान परंतु थोडे उत्पादन देिारी आणि कमी णकमतीचे पि णवपलु उत्पादन देिारी 
िाि यामध्ये पणहल्या प्रकारची िाि र्ायदेशीर असे आचायांचे मत आहे व त्याचेकारि असे की, णहरे, 
रत्ने, मोती, पोवळी, सोने, व रपे याचें धातू त्याचं्या भारी णकमतीमुळे कमी णकमतीच्या णवपुल उत्पादनाला 
मागे टाकतात. पि या बाबतीत कौणटल्याचे मत वगेळे आहे. त्याचं्या मताने भारी णकमतीच्या वस्तू घेिारे 
थोडेच व बऱयाच कालावधीने आढळतात. कमी णकमतीच्या वस्तू नेहमी लागिाऱया असल्याने त्या णवकत 
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घेिारे िूपजि असतात (७·१२·१४-१६). तेव्हा ज्या िािीतील मालाला चागंली मागिी आहे, िप जास्त 
आहे तो माल कमी णकमतीचा असला तरी अशी िाि चालणविे र्ायदेशीर होते. 

 
अशा रीतीने िणनज स्वरूपातील णनरणनराळे धातू कसे ओळिावते, त्याचं्या िािींचा शोध कसा 

घ्यावा, िणनजापंासून शुद्ध धातू कसे णमळवावते तसेच िािींचे अथगकारि या सबंंधीची इ. पू. चवथ्या 
शतकातंील प्रगती णकती होती याची उत्तम माणहती कौणटलीय अथगशास्त्रावरून णमळते. 
 

☐☐ 
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८. कौटिलीय अर्थशास्त्रातील लाबंी, वजिे वगैरेंच्या पटरमार्णाचंी माटहती 
 

णशल्पशास्त्रात लाबंी व वजनाचं्या मापाचें महत्त्व णनराळे सागंावयास नको. कोठलीही वास्तूच काय 
पि णतची कभत वगैरेसारिे अंग, एवढेच नव्हे तर ती बाधंण्यासाठी लागिारी वीट हीदेिील ठरावीक लाबंी, 
रंदी व जाडीची असावयास हवी. प्रत्येक णठकािी लाबंीच्या पणरमािाची गरज आहेच. सोने, चादंी, लोिंड 
याचं्या वस्तू करताना काराणगराकडे जी सोन्याची वा चादंीची लगड द्यावयाची व त्याच्याकडून तयार माल 
घ्यावयाचा तेव्हा त्याचे वजन करिे आवश्यक आहे. तेव्हा वजनाच्या मापाचें णनराळे महत्त्व सागंावयास 
नको. त्याचप्रमािे घनर्ळाच्या मापाचंी गरज धान्य वगैरे पदाथग मोजावयास तसेच द्रव पदाथांची मोजिी 
करताना लागते. या प्रकरिात लाबंी, घनर्ळ तसेच वजनाच्या णनरणनराळ्या पणरमािाचंी माणहती व 
त्याचं्या परस्परसंबंधाची कोष्टके कौणटलीय अथगशास्त्रावरून णदली आहेत. याणशवाय या माणहतीत पणरपूिगता 
आिण्याच्या दृष्टीने कौणटल्याने जी कालाची मापे णदली आहेत त्याचंी माणहती येथे णदली आहे. वजने 
मापावयासाठी त्या काळी वापरत असलेल्या दोन प्रकारच्या तराजंूची माणहती णनराळ्या प्रकरिातं णदली 
आहे. 
 
लाबंीची पटरमारे्ण 
 

८ परमािू = १ रथचक्रणवपु्रष् (रथाच्या चाकाने उडणवलेल्या धुळीचा कि यालाच रथरेि ू
म्हितात.) 

 
८ रथचक्रणवपु्रष = १ लीि 
 
८ लीिा = १ ऊ 
 
८ उवा = १ यवमध्य (जवसाच्या दाण्याच्या मध्यभागाची रंदी) 
 
८ यवमध्य = १ अंगुल 
 
ककवा मध्यम बाधं्याच्या पुरषाच्या मधल्या बोटाच्या मधल्या पेराची जास्तीत जास्त रंदी म्हिजे १ 

अंगुल (२·२०·२-७). 
 
४ अंगुले = १ धनुग्रगह 
 
८ अंगुले = १ धनुमुगष्टी 
 
१२ अंगुले = १ णवतस्ती 
 
१४ अंगुले = १ शम = १ शल = १ पणररय = १ पद 
२ णवतस्ती = २४ अंगुले = १ अरल्त्न = १ प्रजापणतहस्त; 
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१ धनुग्रगह + १ अरल्त्न = २८ अंगुले = वजने, मापे व कुरिे मोजण्याचा हात; 
 
१ धनुमुगष्टी + १ अरल्त्न = ३२ अंगुले = १ णकष्ट्कू = १ कंस, 
 
४२ अंगुले = सुताराच्या करवतीचा णकष्ट्कू व सैन्याची छाविी, दुगग आणि राजाच्या मालमते्तच्या 

मोजिीसाठी (चा हात). 
 
५४ अंगुले = जंगलातील उत्पादनाची मोजिी करावयास हात. 
 
८४ अंगुले = १ व्याम = १ पुरष, दोर मोजण्याच्या कामाचा, ििलेल्याची िोली मोजण्याच्या 

कामाचा. णवहीर चार पुरष िोल आहे म्हिजे ८४ × ४ = ३३६ अंगुले िोल आहे असे समजावयाचे. 
 
९६ अंगुले = ४ अरल्त्न = १ दण्ड = १ धनु = १ नाणलका = (गृहपतीची) एक पुरष उंची. 
 
१०८ अंगुले = ४½ अरल्त्न = १ धनु = १ पुरष, रस्ते व तट मोजण्याच्या कामाचा व यज्ञातील 

णचतीचे पुरष मापाचे प्रमाि. 
 
१ दण्ड = १९२ अंगुले = ६ कंस = ६ णकष्ट्कु, ब्राह्मिानंा व अणतथींना द्यावयाचे दान मोजण्याच्या 

कामाचा. (२·२०·८-२०). 
 
रस्ता १०० दण्ड लाबंीचा आहे म्हिजे ९६ ×१०० अंगुले लाबंीचा नसून १०८ × १०० अंगुले लाबं 

आहे. पि ब्राह्मिाला अथवा अणतथीला १०० × १०० दण्ड जमीन दान करावयाची असेल तर १ दण्ड = 
१९२ अंगुले या मापाने हे शते मोजावयास हव े९६ × १०० × ९६ × १०० चौ. अंगुले हे शतेाचे माप नसून १९२ 
× १०० × १९२ × १०० चौ. अंगुले या मापाचे शते दान म्हिून द्यावयास हव.े येथे शतेाचे के्षिर्ळ नेहमीच्या 
शतेाच्या के्षिर्ळाच्या चौपट होते. अशा रीतीने दण्डात माप सारिेच असले तरी अगुंलातं आणि म्हिनू 
प्रत्यक्षातः रस्त्याची लाबंी व शतेाची लाबंी वगेळी वगेळी असिार. 
 

कौणटलीय अथगशास्त्राच्या अगोदरच्या काळी असलेल्या बौधायन शुल्बसूिातं ककवा कदाणचत 
कौणटल्याच्या समकालीन असलेल्या कात्यायन िौतसूिातं १२० अंगुलाचंा म्हिजे २४ अंगुलाचंी एक 
अरल्त्न अशा पाच अरत्नीचा एक पुरष होतो व हे माप अल्ग्नणचतीची मोजिी करताना घ्याव ेअसे साणंगतले 
आहे. माि यजमानाच्या उंचीच्या मापाने ही णचती मोजतात. हात वरकरून जणमनीवर ताठ उभ्या असलेल्या 
यजमानाच्या मधल्या बोटाच्या शवेटापासून जणमनीपयंतची उंची ही एक पुरष = १२० अंगुले असे माप 
समजतात. कौणटल्याने णदलेले १०८ अंगुले = १ पुरष हे यज्ञाच्या णचतीचे माप घ्याव े हा वगेळाच पथं 
णदसतो. हात वर न करता परुषाची उंची चार अरल्त्न येते, व याच णहशबेाने हात वर केलेल्या पुरषाची उंची 
पाच अरल्त्न येईल. साडेचार अरल्त्न नाही. कारि, एक हात म्हिजे कोपरापासून मधल्या बोटाच्या 
टोकापयंतचे अतंर. 
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१० दण्ड = १ रज्ज ू
 
२ रज्ज ू= १ पणरदेश. 
 
३ रजु्ज = (चौरस) णनवतगनाच्या बाजंूची लाबंी (तेव्हा १ णनवतगन = ३ × ३ रज्ज ू= ९ चौरस रज्ज ू= ३० 

× ३० चौरस दण्ड). 
 
३ रजु्ज = ३० दण्ड 
 
३२ दण्ड = १ बाहू 
 
२००० धनू = ८००० अरल्त्न = १ गोरूत 
 
४ गोरूत = १ योजन (२·२०·२१-२६). 
 
आधुणनक मापातं, (सरासरीने) १ अरल्त्न = १½ रू्ट = ४५·६ सें.मी. ≈ १/२ मीटर 
 
१ अंगुल = १·९० सें.मी. 
 
कौणटल्य अथगशास्त्रातं णदलेली लाबंीची पणरमािे बौधायन शुल्बसूिातं [कुलकिी, र. पु. (१९७८), 

“चार शुल्बसूिे” महाराष्ट्र राज्य साणहत्य संस्कृती मंडळ, मंुबई.] व समरागंि सूिधार [समरागंि सूिधार 
(१९६६), संपादक वासुदेवशरि अग्रवाल, गायकवाड ओणरएन्टल णसरीज क्र. २५, अध्याय ९.] या 
पुस्तकातं णदलेली पणरमािे याचंा तक्ता पणरणशष्ट ८·१ मध्ये णदला आहे. त्यामुळे अनुक्रमे इ. पू. आठव ेशतक 
या काळातील तसेच इ. पू. चवथे शतक व इ. स. बाराव ेशतक या कालावधीमध्ये लाबंीच्या पणरमािामध्ये 
कसा बदल होत गेला हे कळून येते. 

 
कौणटलीय अथगशास्त्र व समरागंि सूिधार यात णदलेली मापे व त्याचें परस्पराशंी सबंंध सारिेच 

आहेत. माि ८ यवमध्य = १ अंगुल व २४ अंगुले = १ ज्येष् हस्त ज्याला प्राशय म्हितात. ७ यवमध्य = १ 
अंगुल व अशी २४ अंगुले = १ साधारि हस्त व ६ यवमध्य = १ अंगुल व अशी २४ अंगुले = १ अल्पहस्त 
ज्याला शय म्हितात, असे हस्त या मापाचे तीन णनरणनराळे प्रकार समरागंि सूिधारातं णदले आहेत. 
 

बौधायन शुल्बसूिात णदलेली मापे व कौणटलीय अथगशास्त्रात णदलेली मापे यात र्रक आहे. अगदी 
सूक्ष्म पणरमािूपासून अंगुलाचे मापापयंत णदलेले मापाचें कोष्टक आणि १४ अिू नावाच्या धान्याचे दािे ककवा 
३४ णतळाचे दािे त्याचं्या रंदीची बाजू एकमेकास लागून ठेवल्यावर येिारीअंगुलाचंी लाबंी (१·४) ही 
कदाणचत सारिीच असेल परंतु पणहल्या पद्धतीने येिारी अंगुलाची लाबंी पणरमािूपासून पडताळून पाहता 
येत नाही. दुसऱया म्हिजे बौधायनाने णदलेल्या पद्धतीने माि ती पडताळता येते, हा दोहोतला मोठा र्रक 
आहे. मानव शुल्बसूिातं[कुलकिी, र. पु. (१९७८), “चार शुल्बसूिे” महाराष्ट्र राज्य साणहत्य ससं्कृती मंडळ, मुंबई.] देिील अगदी 
सूक्ष्म मापापासून अंगुलाचे मापापयंत णनरणनराळ्या मापाचें कोष्टक णदले आहे. पि तेथे णदलेली मापे वगेळी 
आहेत, ती अशी— 



 

 अनुक्रमणिका 

१ वत्सतरीच्या केसाचा व्यास = ६ कमल पराग 
 
१ सषगप = ६ गाईचे केस 
 
१ यव = ६ सषगप 
 
१ अंगुल = ६ रंदीला लागून ठेवलेले यव (१०·१·४·२–४) 
 
केसाच्या व्यासापासून सुरवात करून ६ यव म्हिजे एक अंगुल असे अंगुलाचे माप णदले आहे. पि 

त्याकाळी केसाचा व्यास मोजण्याइतक्या सूक्ष्म उपकरिाचंी उपलब्धता होती का? तसेच अगदी १२ व्या 
शतकात णलहलेल्या समरागंि सूिधारातील सूक्ष्म मापासबंंधी म्हिता येईल. णलिा, उवा अशा गोष्टी त्यानंी 
सूक्ष्म लाबंीची मापे देताना का वापरल्या असाव्यात; लीि आणि ऊ याचं्यात आठ पटींनी िरोिरच र्रक 
असतो का? या बाबतीत अणधक िोलवर णवचार व संशोधन व्हावयास हव.े मानव शुल्बसूिकाराचं्या मते २४ 
अंगुले म्हिजे एक हस्त. पि येथे अंगुल माप सहा यवमध्याइंतके असल्याने समरागंि सूिधारातं णदलेल्या 
अल्प हस्ताचें ‘शय’ हस्ताचे हे माप येते. ‘शय’ म्हिजे हस्त या अथी हा शब्द मानव शुल्बसूिकारानंी 
वापरला आहे. (१०·१·१·४ वगैरे) तेव्हा त्या काळीही प्राशय, शय व साधारि हे हस्ताचें प्रकार केले जात 
असतील व यज्ञयागातील मंडप, वलेी वगैरे मापण्यासाठी माि र्क्त शय हस्ताचा उपयोग केला जात 
असेल, म्हिून त्याचाच र्क्त उल्लेि मानव शुल्बसूिकार करीत असावते. तसेच मधल्या बोटाच्या मधल्या 
पेराची लाबंी म्हिजे एक अंगुल हे माप मानवदेिील देतो. (१०·१·४·५). 
 

बौधायन शुल्बसूिापं्रमािे १५ अंगुलाचंा पद होतो व पाच अरत्नींचा व्याम होतो तर कौणटलीय 
अथगशास्त्राप्रमािे १४ अंगुलाचंा पद व चार अरत्नींचा व्याम होतो. तेव्हा शुल्बसूिातील मापे व कौणटलीय 
अथगशास्त्रात णदलेली लाबंीची मापे यात काहीसा र्रक आढळून येतो. परंतु १२ व्या शतकातील समरागंि 
सूिधारातं णदलेली लाबंीची पणरमािे व त्याचंा परस्पर सबंंध कौणटलीय अथगशास्त्रात णदल्याप्रमािेच आहेत. 
माि कौणटलीय अथगशास्त्रात हाताचंी व पुरष मापाचंी णनरणनराळ्या पदाथांची लाबंी मोजण्याची मापे णनराळी 
आहेत व समरागंि सूिधारातील मापे वगेळी आहेत. उदाहरिाथग कौणटल्य मताने ८४ अंगुलाचंा पुरष होत 
असला तरी रस्ते अथवा दुगाची तटबंदीची लाबंी मोजावयाची असल्यास १०८ अंगुलाचें पुरष माप 
वापरतात. समरागंि सूिधाराप्रमािे रस्ते व तटबंदी याचंी लाबंी मोजण्यासाठी मािाशय(म्हिजे ६ यव = 
१ अंगुल व २४ अंगुले = १ हस्त) या मापाचंा उपयोग करतात. कौणटल्यमताने ८ यवाचंा एक अंगुल होतो 
तेव्हा १०८ अंगुले = १ पुरष = ८६४ यव. या उलट १२० अंगुलाचंा पुरष धरला (समरागंि 
सूिधाराप्रमािे) तर १ पुरष = १२० अंगुले = १२० × ६ = ७२० यव. तेव्हा कौणटल्यकालीन पुरष प्रमाि व 
समरागंि सूिधारातं णदलेले पुरष प्रमाि ही यवाचं्या णहशबेाने णनरणनराळी येतात. भारतात एका काळी व 
एकाच प्रदेशातदेिील णनरणनराळ्या मापातं कधीच एकवाक्यता आढळत नाही तेव्हा याबाबत अणधक 
ऊहापोह करावयाचे कारि नाही. 
 
घिफळाचं्या मापाचें कोष्टक 
 

२०० पल वजनाचे उडीद भरतील येवढ्या घनर्ळाच्या मापास एक द्रोर्ण म्हितात. कर रूपाने 
(शतेसारा म्हिून) धान्याची वसुली करताना ती या द्रोि मापाने करतात. १८७½ पल वजनाचे उडीद 
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भरतील तो एक व्यावहाटरक (व्यापारासाठी) द्रोर्ण. १७५ पल वजनाचे उडीद भरतील तो एक भाजिीय 
(देण्यासाठी) द्रोर्ण. १६२½ पल माविारा तो अतंःपुरभाजिीय (राजवाड्ात देण्यासाठी वापरावयाचा) 
द्रोि (२·१९·२९). 

 
राजा शतेकऱयाकडून कर वसूल करताना धान्याच्या स्वरूपात कर घेत असे. नाण्याचं्या स्वरूपातच 

कर भरावा असा आग्रह नसे. त्यासाठी कोष्ागार पण्यगृह इत्यादी इमारती बाधूंन तेथील णवके्रत्या वस्तंूचे व 
धान्याचे रक्षि व णवक्री करण्यासाठी संणनधात्याची नेमिूक केलेली असे. शतेकऱयाकडून सारा वसूल 
करताना जे द्रोिाचे माप वापरावयाचे (ककवा त्यांहून लहान आठक, प्रस्थ इत्यादींचे माप वापरावयाचे) ते 
२०० पल वजनाचे उडीद ज्यात मावतात अशा सवांत मोठ्या घनर्ळाच्या मापाने मोजावयाचे. शतेकरी 
त्याच्याजवळचे धान्य व्यापाऱयास णवकेल ककवा व्यापारी णगऱहाईकाला धान्य णवकेल तेव्हा व्यावहाणरक 
मापाचा द्रोि वापरावयाचा मापाचे नाव तेच पि घनर्ळ कमी. जेव्हा राजा कोष्ागारातील धान्य मजुरीच्या 
रूपाने प्रजेला परत करील तेव्हा जे द्रोि माप वापरावयाचे तो भाजनीय द्रोि. याचे घनर्ळ १२·५ 
टक्क्यानंी धान्य वसुलीच्या वळेी जो द्रोि वापरावयाचा त्याहून कमी आहे. धान्य कोष्ागारात 
साठणवल्यानंतर ते साठणवण्याचा िचग णशवाय साठणवलेल्या धान्याची होत असलेली िराबी, उंदीर इत्यादी 
प्राण्याकंडून होिारा नाश या सगळ्या गोष्टी णहशोबात धरून वसुलीच्या द्रोिाचे माप व भाजनीय द्रोिाचे 
माप यात र्रक केला असावा. राजवाड्ात वापरावयाचा द्रोि आििी लहान आहे. धान्याची वसुली 
करताना वापरावयाच्या द्रोिाच्या घनर्ळापेक्षा याचे घनर्ळ १८·७५ टके्क कमी आहे. अतंःपुरात काम 
करिारे रक्षक, कंचुकी, दास, दासी याचें धान्यात वतेन देताना वापरण्यासाठी जे द्रोिाचे माप तो 
अंतःपुरभाजनीय द्रोि. घनर्ळाचं्या मापाचें कोष्टक आधुणनक मापासंह िाली णदले आहे. 

 
४ आढक = १ द्रोि = १३·९४८ णक. गॅ्र. ≈ १४·० लीटर 
 
४ प्रस्थ = १ आढक = ३·४८७ लीटर 
 
४ कुडुब = १ प्रस्थ = ८७१·७५ गॅ्रम = ८७·१७५ घन सें.मी. 
 
१६ द्रोि = १ िारी = २२३·१६८ णक. गॅ्र. = २२३·१६८ लीटर 
 
२० द्रोि = १ कंुभ = २७८·९६ णक. गॅ्र. ≈ २७९·० णक. गॅ्र. = २७९ लीटर 
 
१० कंुभ = १ वह (२·१९·३०-३३) = २७९० णक.गॅ्र. = २७९० लीटर 
८४ कुडुब = १ वारक (तुपाचा) = ४ घणटका 
 
६४ कुडुब = १ द्रोि = १ वारक (तेलाचा) = ४ घणटका (२·१९·४६) 
 
कौणटल्यकालीन घनर्ळाचं्या मापाचे आधुणनक मापात रूपातंर करताना १ आढक = ७ पौंड, ११ 

औंस या आपट्याचं्या संस्कृत-इंल्ग्लश शब्दकोशात णदलेल्या सबंंधाचा वापर केलेला आहे. १ णक.गॅ्र. = १ 
लीटर हे माप धरले म्हिजे आधुणनक घनर्ळाची मापे णमळतात. हे झाले घनर्ळाचं्या णनरणनराळ्या 
मापाचं्या संबधंाचे कोष्टक. या मापासंबधंी कौणटल्याने जी आििी माणहती णदली आहे ती पाहू. 
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घिफळाचे माप कसे घ्यावे 
 

घनर्ळाचंी मापे वाळलेल्या आणि टिक लाकडाची करावीत. त्याचे लाबंी व रंदीचे (व्यासाचे) 
प्रमाि असे पाणहजे की मापात णजतके धान्य मावले त्याच्या एक चतुथांश घनर्ळाचे धान्य मापाच्या वर 
येिाऱया णशगेत येईल; ककवा मापाच्या कडाचं्या सपाटीपयंत धान्य आले की पूिग माप होईल अशी मापे 
करावीत. (२·१९·३४) कौणटल्याला ‘अन्तःणशिं’ म्हिजे काय म्हिावयाचे आहे ते नीट समजत नाही. 
मापाच्या कडाचं्या सपाटीपयंत असा अथग येथे केला आहे. कंगले [कंगले पी. आर. (१९८२), कौणटलीय अथगशास्त्र, मराठी 

भाषातंर, मुंबई.] (१९८२) याचा अथग “ककवा संपूिग धान्य आत णशगेपयंत मावले अशी करून घ्यावीत” असा 
करतात. या वाक्याचा अथग समजत नाही. करंदीकर व णहवरगावकर [करंदीकर ज. स. व णहवरगावकर ब. रा. (१९२७), 

कौणटलीय अथगशास्त्र, मराठी भाषातंर,प्रकाशक ग. र. मुळे.] (१९२७) यानंी वर साणंगतलेलाच अथग णदला आहे. कौणटल्य 
पुढे (२·१९·३५) सागंतो की दारू इत्यादी द्रव पदाथांच्या बाबतीत जेथे शीग होत नाही, अशा पदाथांच्या 
बाबतीतही असेच माप कराव,े म्हिजेच मापाच्या कडापयंत द्रव पदाथग भरला म्हिजे ते योग्य मापाचे होईल 
असे माप कराव.े कंगले द्रवपदाथासाठी णशगेवरील एक चतुथांश अंशाची दुप्पट वाढ व्हावी म्हिजेच माप 
णदलेल्या घनर्ळाच्या सवापट घनर्ळाचे असाव ेअसा अथग करतात. तो द्रव पदाथांच्या बाबतीत तरी योग्य 
वाटत नाही. करंदीकर व णहवरगावकर हे धान्याचे णशगे णशवायचे माप व द्रवपदाथाचे माप सारिेच असते 
असे म्हितात ते योग्य वाटते. वरील माणहतीचा आशय असा असावा की धान्य मोजण्यासाठी समजा 
आढकाचे माप तयार करावयाचे आहे; णशगेसह जर धान्याची मोजिी करावयाची असेल तर मापाचे घनर्ळ 
पाऊि आढक असाव े व त्याचा कास असा असावा की वर येिाऱया णशगेत पाव आढक धान्य मावले. 
सरासरी मापाची उंची व व्यास एकच ठेवल्यास व व्यासाच्या १/२ उंची णशगेची धरल्यास मापात जेवढे धान्य 
मावतेत्याच्या १/४ धान्य णशगेत मावले. या उलट जर धान्य णशगेणशवाय म्हिजे कडापंयंतच आिून 
मोजावयाचे असेल तर माि मापाचे घनर्ळ एक आढकाइतके असावयास हव.े द्रव पदाथांसाठी याच 
मापाचा वापर करावयाचा. 
 

रु्ले व र्ळे, तूस व कोळसे आणि चुना याचं्या बाबतीत णशगेवरील एक चतुथांश अंशाची दुप्पट वाढ 
होते (२·१९·३५) या वाक्याचा अथग काय समजावयाचा. कंगले याचं्याप्रमािे माप सवापट असाव.े म्हिजे 
एक आढक र्ळे मोजण्यासाठी माप सवा आढक घनर्ळाचे व त्यावरील शीग १/४ आढक घनर्ळाची 
असावी. म्हिजे माप एक आढकाचे म्हिावयाचे पि प्रत्यक्षतः मोजिीत १½ आढक घनर्ळाची र्ळे अथवा 
रु्ले द्यावयाची हे बरोबर वाटत नाही. रु्ले, र्ळे, तूस, कोळसे आणि चनुा याचं्या बाबतीत णशगेची उंची 
मापाच्या व्यासाच्या १/२ उंचीची नसून ती मापाच्या व्यासाइतक्या उंचीची घेता येते म्हिजेच मापात 
णजतक्या घनर्ळाचा पदाथग मावतो त्याच्या १/४ घनर्ळाचा पदाथग णशगेत न मावता १/२ घनर्ळाचा पदाथग 
मावतो, असे येथे कदाणचत कौणटल्याच्या या वाक्याचा अथग असावा. तसेच अशा पदाथांसाठी जे माप 
करावयाचे त्याचा व्यास व उंची सारिीच असून अशी असावी की त्यात णदलेल्या घनर्ळाच्या णनम्मे 
घनर्ळाचा पदाथग मावले, म्हिजे णशगेतील भाग धरून एकूि इष्ट त्या घनर्ळाचा माल मोजला जाईल. 
येथे एक आढक घनर्ळाचे माप करावयाचे असेल तर त्याची उंची व व्यास असा असावा की त्याचे घनर्ळ 
र्क्त १/२ आढक असेल व णशगेत १/२ आढक घनर्ळ असते असे एकूि एक आढकाचे घनर्ळ असलेला 
पदाथग मोजला जातो असे कौणटल्यास येथे सुचवावयाचे आहे काय?याबाबतीत जुन्या काळची मापे शोधून, 
त्याचं्या घनर्ळाची मापे मोजून योग्य तो णनिगय घ्यावयास हवा. ककवा कौणटल्याने घनर्ळाचं्या मापातंही 
णकती अचूकता असावी याची माणहतीवरूनही हा णनिगय घेता येईल. कौणटल्याने घनर्ळाच्या मापाची णकती 
अचूकता असावी याची माणहती णदली आहे. द्रोि मापात अधा पल कमी अथवा अणधक भरल्यास काही दोष 
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नाही (४·२·३). एक द्रोि म्हिजे २०० पल वजनाचे उडीद भरतील असे माप, त्यात र्क्त अध्या पलाचा 
र्रक चालू शकतो म्हिजे घनर्ळाच्या मापाची अचूकता १/४ टक्का असावी. तसेच आढक मापात अधा 
कषग कमी अणधक असल्यास दोष नाही. (४·२·९). एक आढक म्हिजे पाव द्रोि व एक कषग म्हिजे पाव पल 
तेव्हा याही मापाची अचूकता १/४ टक्का आहे. तेव्हा कौणटल्यकाळी घनर्ळाचं्या मापाचं्या अचूकतेकडे र्ार 
काळजीपूवगक लक्ष णदले जात असे याबाबत शकंा नसावी. तेव्हा णशगेसह णजथे घनर्ळ मोजण्याचे तेथे माप 
णशगेचे घनर्ळ ध्यानात घेऊन त्याप्रमािात तयार करत असतील असे म्हिण्यास प्रत्यवाय नसावा. 

 
मापे १/८ कुडुब, १/४ कुडुब, अधे कुडुब अशी करावीत (२·१९·४५) अशा सूचना कौणटल्याने णदल्या 

आहेत. प्रस्थ, आढक व द्रोि मापाच्या बाबतीतही अधा प्रस्थ, अधा आढक इत्यादी घनर्ळाचंी मापे करीत 
असतील. 
 
वजिाच्या मापाचें कोष्टक 
 

सोने तोलण्यासाठी वजनाचें कोष्टक 
१० उडीद = ५ गंुजा = १ माषक 
१६ माषक = १ सुविग = १ कषग 
४ कषग = १ पल (२·१९·२–४) 
रपे अथवा चादंी तोलण्यासाठी वजनाचें कोष्टक 
८८ पाढंऱया मोहऱया = १ माषक 
१६ रप्यमाषक = २० कशबा (एक प्रकारचे कडधान्य) = १ धरि (२·१९·५, ६) 
२० तादंळाचे दािे = १ धरि वजनाचा टहरा (२·१९·७) 
१० धरि = १ पल 
१०० पल = १ आयमानी तुला 
९५ पल = १ व्यावहाणरकी (व्यापारासाठी वापरावयाची) तुला 
९० पल = १ भाजनीय (देण्यासाठी) तुला 
८५ पल = १ अंतःपुर भाजनीय तुला 
२० तुला = २००० पल = १ भार (२·१९·१९–२२) 

 
आतापयंत वापरात असलेल्या गंुजा, मासे व तोळा या मापात तसेच आधुणनक मापात, गॅ्रम मध्ये, 

कौणटल्यकालीन सोन्याचे वजन घेण्याची मापे िालीलप्रमािे सागंता येतील— 
 

८ गंुजा = १ मासा व १२ मासे = १ तोळा 
कौणटल्यकालीन १ माषक = ५/८ मासा 
१६ माषक = १ सुविग = १ कषग = १६ x ५/८= १० मासे = १०/१२ तोळे 
४ कषग =१ पल = १०/१२ x ४= ३⅓ तोळे 
१ तोळा = ११·६६३ गॅ्रम 
४ कषग = १ पल = ३८·८७९३ गॅ्रम 
१ कषग = ९·७१९८ गॅ्रम व १ माषक = ०·६०७५ गॅ्रम 
१ पल = ३८·८७९३ गॅ्रम 
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१ धरि = ३·८८८ गॅ्रम 
१ तुला = ३·८८८ णक. गॅ्र. १ भार = ७७·७६ णक.गॅ्र. 

 
वजने लोिंडाची (अयोमयाणन) करावीत अथवा मगध आणि मेकल देशातील दगडाची करावीत 

ककवा अशा प्रकारची की जी पाण्याने अथवा कलपण्याने वाढिार नाहीत ककवा अग्नीने कमी होिार नाहीत. 
[‘काकिी’ या वजनाचा उल्लिे आहे (२·१४·८)काकिी हे नािेदेिील आहे. तेव्हा एका काकिी नाण्याएवढी वजन ते काकिीचे वजन असाही अथग 
होऊ शकेल.] (२·१९·१०). 

 
अधगमाषक, एक माषक, दोन, चार, आठ माषक, एक सुविग, दोन, चार, आठ, दहा, वीस, तीस, 

चाळीस आणि शभंर सुविग वजनाची मापे करावीत. तशीच मापे धरिाची (चांदीचे वजनाचे माप) करावीत 
म्हिजे एक धरि, दोन, चार, आठ, दहा, वीस, तीस, चाळीस आणि शभंर धरि वजनाची मापे करावीत 
(२·१९·८, ९). 

 
मापे यथायोग्य वजनाची आहेत याची िािी करून घेण्यासाठी एक णवशषे अणधकारी असे. तेव्हा 

मापे दगडाची ककवा कसल्याही पदाथाची केली तरी त्याचंी लवकर झीज होऊन ती वजनातं कमी भरिार 
नाहीत याची काळजी व्यापारी वगग घेत असेल. गंुजासारिी लहान वजनाची मापे म्हिून गंुजाच्या झाडाच्या 
णबयाचंा वापर अगदी कालपयंत, मेणरक वजने वापर सुरू करावयाच्या अगोदरपयंत चालू होता म्हिजेच 
मापाचं्या अचकूतेवर लोकाचंा, णवज्ञानाच्या ज्ञानात भर पडली असली तरी, णवश्वास होता. अचूकतेच्या 
कसोटीवर ही वजनाची मापे घासली जाऊन त्याचं्या यथायोग्यतेवरून लोकानंा िािी वाटत होती. वजने 
लोिंडाची करावीत असा सल्ला कौणटल्य देतो कारि गजंिार नाहीत, हवामानाचा पणरिाम होिार नाही 
असे लोिंड तयार करण्याचे शास्त्र त्याकाळी भारतीयानंा अवगत होते. सध्या णदल्लीच्या कुतुबणमनारच्या 
आवारात जो लोिंडी स्तंभ आहे (णनर्जमती काळ इ. स. चवथे शतक) तो याचे उत्तम साक्ष आहे. 
 
कालाच्या मापाचें कोष्टक 
 

२ तुट = १ लव 
२ लव = १ णनमेष 
५ णनमेष = १ काष्ा 
३० काष्ा = १ कला 
४० कला = १ नाणलका 
२ नाणलका = १ मुहूतग 
१५ मुहूतग = १ णदवस = १ राि 

 
चैि आणि आणश्वन मणहन्यात णदवस व राि सारिीच म्हिजे १५ मुहूतांची असतात. त्यानंतर 

पुढील सहा मणहन्यातं णदवस मोठा होत जातो. सहा मणहन्यांनंतर णदवस १५ मुहूतांऐवजी १८ मुहूतांचा होतो 
व राि त्याप्रमािात कमी होते, म्हिजे १२ मुहूतांची होते. तीन मुहूतग २४० कला याचा अथग दर णदवशी 
णदवस १⅓ कलानंी वाढत जातो व राि १⅓ कलानंी लहान होत जाते. पुढील सहा मणहन्यातं याच प्रमािात 
णदवस लहान होत जातो व राि वाढत जाऊन, चैि अथवा आणश्वन मणहन्यात णदवस व रािींचे प्रमाि 
सारिेच होते. 
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१५ अहोराि = १ पक्ष 
 
२ पक्ष = १ मणहना 
 
३० अहोराि = १ कमगमास (कामाचा णहशोब ठेवण्यास उपयुक्त) 
 
३० ½ अहोराि = १ सौरमास 
 
२९ ½ अहोराि = १ चादं्रमास 
 
२७ अहोराि = १नाक्षिमास 
 
३२ अहोराि = १ बलमास (णवसजगन केलेल्या सैन्याच्या पगारासाठी मोजावयाचा मणहना) 
 
३५ अहोराि = १ मणहना, अश्ववाहासाठी (घोड्ाचंी सरबराई करिाऱया नोकराचंा पगार 

मोजण्यासाठी). 
 
४० अहोराि = १ मणहना, हल्स्तवाहासाठी (हत्तींच्या णिदमतगाराचंा पगार मोजण्यासाठी) 
 
२ मणहने = १ ऋतू 
६ मणहने = १ अयन 
 
२ अयन = १ वषग = १ संवत्सर 
 
५ संवत्सर = १ युग 
 
३५४ अहोराि = १ कामाचे वषग (आर्जथक वषग आषाढी पौर्जिमेला संपते २·७·६-७) 
 
दर २½ वषांनी एक अणधक मणहना येतो. पणहला (म्हिजे २½ वषांनी येिारा) अणधकमास ग्रीष्ट्म 

ऋतूत (आषाढात) आणि दुसरा (म्हिजे पाच वषांनी, युगानंतर, येिारा) अणधकमास वषाच्या अिेरीस 
हेमंत ऋतूत, पौष मणहन्यात येतो (२·२०·२८–६६) अणधक मासासाठी णनराळी कचेरीची व्यवस्था करावी 
(करिाणधणष्तमणधकमासकं कुयात् ।, २·७·८). 

 
कालाची मापे आधुणनक सेकंद, णमणनटे, तास यात िालीलप्रमािे सागंता येतील:— 
 
१५ मुहूतग = १२ तास 
१ मुहूतग = ४/५ तास= ४८ णमणनटे 
१ नाणलका = १/२ मुहूतग = २४ णमणनटे 
१ कला = १/४० नाणलका =३/५ णमणनटे= ३६ सेकंद 
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१ काष्ा = १/३० कला = १ १/५ सेकंद 
१ णनमेष = १/५ काष्ा = ६/२५ सेकंद= ०·२४ सेकंद 
१ लव = १/२ णनमेष = ३/२५ सेकंद = ०·१२ सेकंद 
१ तुट = १/२ लव =३/५० सेकंद = ०·०६ सेकंद 

 
वळे मोजण्याची साधिे 
 

एक नाणलकेच्या इतके वळेाचे माप सागंिारे साधन कौणटल्याने णदले आहे. चार माषक वजनाच्या 
सोन्याच्या चार अंगुले लाबं तारेने पडलेल्या घड्ाचं्या (कुम्भाच्या) णछद्रातून एक आढक पािी वाहून 
जाण्यास लागिारा वळे म्हिजे एक िाटलका (२·२०·३५). या साधनामुळे एक नाणलका = १/२ मुहूतग = २४ 
णमणनटे एवढ्या कालाची अचूक मोजिी करता येिे शक्य आहे. या माणहतीवरून कंुभाला णकती व्यासाचे 
णछद्र पाडले जाते व कंुभात णकती उंचीपयंत प्रथम पािी असावयास हव ेते पाहू. 
 

२० द्रोि = १ कंुभ = २७९ लीटर पािी माविारा घडा. 
१ आढक = ३·५ लीटर पािी 
१ माषक = ०·६०७५ गॅ्रम, ∴ ४ माषक = २·४३ गॅ्रम 
सोन्याची घनता = १९·३२ गॅ्रम/घन सें.मी. 
 

∴ ४ मापक वजनाच्या सोन्याचे घनर्ळ = 
२·४३ 

= ०·१२५७ घन सें.मी. 
१९·३२ 

१ अंगुल = १·९५ सें.मी. ∴ ४ अंगुले = ७·८० सें.मी. 
∴ ४ मापक वजनाच्या (०·१२५७ घन सें.मी. घनर्ळाच्या) ४ अंगुले (७·८० सें.मी.) 

लाबंीच्या सोन्याच्या तारेचे के्षिर्ळ = 
०·१२५७ 

= ०·०१६११ सें.मी.² 
७·८ 

∴ या तारेचे व्यास = ०·१४३२ सें.मी.= १·४३२ णम.मी. 

कंुभ संपूिग गोलाकार घेतला तर त्याचे घनर्ळ = 
π × व्या³ 

= २७९ × १००० घन सें.मी. 
६ 

त्या कंुभाचा व्यास = ( २७९ × १००० × ६ )⅓ = ८१·०३६ सें.मी. 
π 

तेव्हा कंुभात पाण्याची उंची प्रथम ८१·०३६ सें.मी. हवी. 
 
या कंुभाची णिज्या (र) =४० सें.मी. त्याला बुडाला असलेल्या णछद्राचे के्षिर्ळ(अ) =०·०१६११ 

सें.मी.² 
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आकृती ८·१ : वळे मोजण्याचे साधन 

 
या पूिगपिे भरलेल्या कंुभातून एक आढक पािी णछद्रातून वाहून जाण्यास णकती वळे लागतो ते 

आता पहावयाचे. वळे (व) सेकंदात तर सूि आहे. 
 

 
 

यातं 
 
ढ= णवसगग गुिाकं = (coefficient of discharge) = ०·६५ 
 
णव= गुरूत्वीयबल = ९·८१ मी/(सेकंद)² 
 
ज्यावळेेला घडा पाण्याने पूिग भरलेला असतो तेव्हा कोन म = ० 

 
जेव्हा घड्ातील एक आढक इतके पािी गळून जाते तेव्हा पाण्याची पातळी इतकी उतरते की 

कोन म = १३·१२१७° 
 

 
 

वर णदलेल्या जलशास्त्रीय सूिावरून कौणटल्याने एक नाणलका मोजावयाचे जे उपकरि णदले आहे, 
ते अचूक आहे. माि यामुळे काही प्रश्न उत्पन्न होतात. कौणटल्याच्या इतक्या प्राचीन काळी कलनशास्त्राची 
इतकी प्रगती झाली होती का?वर णदलेले सूि णमळवण्याइतकी जलशास्त्रात गती णनमाि झाली होती 
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का?की कौणटल्याकाळी प्रयोगशाळा होत्या तेथे केवळ णनरणनराळे प्रयोग करून त्यानंी हे उपकरि प्रयोगाने 
शोधून काढले. अशा प्रकारचे उपकरि प्रयोगाने जरी शोधून काढले तरी त्यासाठी काहीतरी गणिती पाया 
उपलब्ध असावयास हवा. कंुभ घ्यावयाचा द्रोि माप घ्यावयाचे नाही, याणशवाय अमुक एक व्यासाचे णछद्र 
त्याला पाडावयाचे तर त्या व्यासाची णनणश्चती करण्यासाठी अगोदर काहीतरी ढोबळ तरी अनुमान 
करावयास हव.े 
 

कात्यायन शुल्बसूिातं (६·७) णदलेल्या ज्या णमतीय रचनेने सारिेच के्षिर्ळ असलेल्या अनेक 
चौरसाचं्या के्षिर्ळाचं्या बेरजेइतके के्षिर्ळ असलेला चौरस काढता येतो. दत्त [दत्त, णबभणुतभषूि (१९३२) “The 
Science of the s’ulba, AStudy in Early Hindu Geometry” University of Calcutta, Chapter Xth.] (१९३२) यानंी दािवनू णदले 
आहे की या रचनेने क्ष²+य²= झ²या वगात्मक अणनधाणरत समीकरिाचे उत्तर णमळते. 

 
बौधायन शुल्बसूिातं [कुलकिी र. पु. (१९७८), “चार शुल्बसूिे” महाराष्ट्र राज्य साणहत्य ससं्कृती मंडळ, मुंबई.] (२·६६–

६९) चौरस गाहगपत्य णचती जर २१ चौरस णवटानंी बाधंावयाची असेल तर ज्या मापाचं्या व णजतक्या 
णनरणनराळ्या मापाचं्या णवटा वापरावयाच्या त्याची माणहती णदली आहे. िीणनवास अय्यंगार [िीणनवास अय्यगंार 
सी.एन. (१९६७) “The History of Ancient Indian Mathematics” The World press Private Ltd., Calcutta, p. 16] (१९६७) याचं्या 
मताने (क्ष + य = २१) व (क्ष/म²) + (य/म²) = १ या समयाणमक अणनधाणरत समीकरिाचें उत्तर त्यामुळे 
णमळते. बौधायन शुल्बसूिाचा काळ इ.पू. आठव ेशतक व कात्यायन शुल्बसूिाचा काळ इ. पू. चवथे शतक 
समजतात. तेव्हा भारतात इतक्या प्राचीन काळी गणित णवषयातं चागंलीच प्रगती झाली होती असे णदसते. 
माि असे णनणश्चत णवधान करण्यापूवी आििी असे अनेक पुराव ेद्यावयास हवते. 

 
वळे मोजण्याचे दुसरे साधन कौणटल्याने णदले आहे. छायापौरषाची मापे घेऊन वळे मोजता येते. ही 

मापे नाणलकेच्या मानाने ढोबळ आहेत. २४ णमणनटाचंी एक नाणलका होते. छायापौरुषािेलहानात लहान ४० 
णमणनटे इतक्या कालावधीचे माप घेता येते. शकूंच्या सूयगप्रकाशामुळे पडलेल्या सावलीचे माप घेण्याची ही 
पद्धत आहे. 
 

सूयथघिीवरील शकूंची उंची म्हिजे छायापौरषाची उंची ही बारा अंगुले असते (२·२०·१०). 
सूयगघटीवरील शकूंची छाया आठ पौरष म्हिजे ९६ अगुंले लाबं झाली म्हिजेच णदवसाचा १८ वा भाग 
व्यतीत झालेला असतो, सहा पौरष लाबंी झाली म्हिजे १४वा भाग गेलेला असतो, तीन पौरष लाबं झाली 
म्हिजे आठवा भाग, दोन पौरष लाबं झाली म्हिजे सहावा भाग, एक पौरष (=बारा अंगुले) लाबं झाली 
म्हिजे चवथा भाग, आठ अंगुले लाबं झाली म्हिजे तीन दशाशं भाग, चार अंगुले लाबं झाली म्हिजे 
णदवसाचा तीन अष्टमाशं भाग व्यतीत झालेला असतो, आणि छाया मुळीच नसते तेव्हा माध्यान्ह होतो म्हिजे 
अधा णदवस जातो. (२·२०·३९) ही माणहती िाली सारिीत णमणनटे, तास या आधुणनक मापात णदली आहे. 
 
छायापौरषाची लाबंी (अंगुले)  णदवसाचा सकाळी सूयोदयापासून व्यतीत झालेला काळ 

९६ .. १२/१८x६० = ४० णमणनटे 
७२ .. १२/४०x६० = ५१३/७ णमणनटे 
३६ .. १२/८x६० = ९० णमणनटे = १½ तास 
२४ .. १२/६x६० = १२० णमणनटे = २ तास 
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१२ .. १२/४x६० = १८० णमणनटे = ३ तास 
८ .. १२x३/१०x६० = २१६ णमणनटे = ३·६ तास 
४ .. १२x३/८ = २७० णमणनटे = ४½ तास 
० .. ६ तास = मध्यान्ह 

 
वर णदलेली छायापौरषाची अंगुलातील मापे ही णदवस व राि सारिीच म्हिजे १५ मुहूतांची (१२ 

तासाचंी) प्रत्येकी असतील तेव्हा वापरावयाची णवशषेतः आषाढ मणहन्यासाठी आहेत परंतु इतर मणहन्यात 
या अंगुल मापात दुरस्ती करावी लागते. तीही कौणटल्याने णदली आहे. त्यानंतर िाविापासूनच्या सहा 
मणहन्यातं मध्यान्हीची छाया दर मणहन्याला दोन दोन अंगुलानी वाढत जाते आणि माघापासून ती दर 
मणहन्याला दोन दोन अंगुलानंी कमी होत जाते (२·२०·४१, ४२) ही माणहती िाली सारिीत णदली आहे. 
 

     –––⟶  
मणहना आषाढ िावि भाद्रपद आणश्वन कार्जतक मागगशीषग पौष 

मध्यान्हीची छाया (अंगुले) ० २ ४ ६ ८ १० १२ 
     ⟵–––  
मणहना आषाढ ज्येष् वैशाि चैि र्ाल्गुन माघ  
 

माि ही दुरस्ती सूयोदयानंतरच्या इतर वळेानंा लावावयाची की नाही याबद्दल कौणटल्य माणहती 
देत नाही. 
 

वळे जािण्याची ही ढोबळ पद्धत त्या काळी दैनंणदन व्यवहारासाठी पुरेशी असे. राजाचे दैनंणदन 
व्यवहार याबद्दलची माणहती पणहल्या अणधकरिातील १९ व्या अध्यायातं णदली आहे. त्यावरून समजते त्यात 
णदवसाचे व रािीचे प्रत्येकी आठ भाग पाडून प्रत्येक आठव्या भागात राजाने काय व्यवहार करावा याची 
माणहती णदली आहे. या बाबतीत कौणटल्य स्पष्टच णलणहतो की, नाणलकाचं्या साहाय्याने अथवा सावलीच्या 
प्रमािाने णदवस व राि याचें प्रत्येकी आठ भाग करावते. तीन पौरष, एक पौरष (= १२ अंगुले), चार अंगुले 
इतक्या लाबंीची सावली आणि मुळीच सावली नसिारा मध्यान्ह याप्रमािे णदवसाचे प्रारंभीचे 
(सूयोदयापासून मध्यान्हापयंत) चार आठव े भाग होत. त्याचं्यावरून (उलट क्रमाने) उत्तराधातील चार 
भाग समजावते (१·१९·६–८) 

 
इ.स. पूवग चवथ्या शतकातील भासाच्या [भासनाटकचक्रम (१९५१) सपंादक सी. आर. देवधर, पूना ओणरएन्टल णसरीज 

क्र. ५४. ओणरएन्टलबुक एजन्सी] नाटकात या नाणलका (नाणडका) या वळेेच्या मापाचा उल्लिे दोनदा आला आहे. 
अणवमारक नाटकाचा पणहला अंक संपताना नेपथ्यातून उद् गार येतात “दश नाणलकाः पूिाः ।” अणभषेक 
नाटकाच्या दुसऱया अंकात राविाची सीतेची भेट नेपथ्यातील या उद् गारानंतर संपते “दश नाणडकाःपूिाः । 
अणतक्रामणत स्नानवलेा ।” 

 
कामगारानंा कामाचे वतेन देिे हेही काम स्थपतीचे आहे तेव्हा त्याकाळी वतेन देण्याची पद्धत काय 

होती याची थोडक्यात माणहती घेऊ. 
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वर कमगमास, बल मास, अश्ववाहासाठी व हल्स्तवाहासाठी वतेन द्यावयाचा मणहना णकती णदवसाचंा 
असतो ते णदले आहे. कमगचाऱयाचं्या बाबतीत णदलेल्या मणहन्याचं्या या व्याख्या कशा ठरणवल्या असतील 
त्याची कल्पना आता येत नाही. 

 
२·६·१२ मध्ये कौणटल्याने वतेन केव्हा द्याव ेवगैरे माणहती णदली आहे. अणधकारी व कमगचारीयाचंा 

पगार मणहन्याने ककवा पक्षाने (१५ णदवसानंी) द्यावयाचा त्यासाठी वषा, हेमंत आणि ग्रीष्ट्म ऋतूतील णतसरे व 
सातव ेपक्ष एक णदवसानंी कमी, बाकीचे पूिग १५ णदवसाचें; अणधकमास स्वतंि याप्रमािे णहशोब ठेवण्यासाठी 
काळ समजावा, हीच माणहती िाली तक्त्यात णदली आहे. 
 

ऋतू मणहने   मणहन्यातंील णदवस प्रत्येक मणहन्यात 
वषा िावि व भाद्रपद   २९ 
शरद आणश्वन व कार्जतक   ३० 
हेमंत मागगशीषग व पौष   २९ 
णशणशर माघ व र्ाल्गुन   ३० 
वसंत चैि व वैशाि   ३० 
ग्रीष्ट्म ज्येष् आणि आषाढ   २९ 
  एकूि .. ३५४ णदवस 

 
णहशोबासंबधंी कौणटल्य माणहती देतो की, णहशोबाचा ताळेबंद दर णदवसाचा, पाच णदवसाचंा 

पंधरवड्ाचा, मणहन्याचा, चार मणहन्याचंा आणि वषाचा असा तपासावा (२·७·३०). ही णहशोब ठेवावयाची 
पद्धत इतकी उत्तम आहे की, ती आज आधुणनक कालातही वापरली जाते. या णहशोबतपासिीची अणधक 
माणहती पणरणशष्टात णदली आहे. आजचा स्थपतीही णहशबेाची हीच मूळतत्त्वे कामाचा णहशोब ठेवताना पाळत 
असतो. 

☐☐ 
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पटरटशष्ट ८·१ बौधायि शुल्बसूत्र, कौटिलीय अर्थशास्त्र व समरागंर्ण सूत्रधार यातटदलेली लाबंीची 
पटरमारे्ण व त्याचंा परस्पर संबंध 
 

बौधायन शुल्बसूि 
(इ. पू. ८ व ेशतक) 

कौणटलीय अथगशास्त्र 
(इ. पू. ४ थे शतक) 

समरागंि सूिधार 
(इ. स. १२ व ेशतक) 

१४ अिूंचे दािे = ३४ तीळ ८ परमािू = १ रथचक्रणवपु्रष ८ रेिू = १ वालाग्र 
= १ अगुंल ८ र. च. = णवपु्रष = १ऊ ८ वालाग्र = १ णलक्षा 
 ८ उवा = १ यवमध्य ८ णलक्षा = १ यवमध्य 
 ८ यवमध्य = १ अगुंल ८ यवमध्य = १ अगुंल 
  ७ यवमध्य = १ अंगुल 
  ६ यवमध्य = १ अंगुल 
 ४ अंगुले = १ धनुग्रगह ४ अंगुले = मुणष्ट 
 ८ अंगुले = १ धनुमुगणष्ट  
१२ अगुंले = १ प्रादेश १२ अगुंले = १ टवतष्स्त ९ अगुंले = १ प्रादेश 
१५ अगुंले = १ पद १४ अगुंले = १ पद १२ अगुंले = टवतष्स्त 
  १४ अगुंले = १ पद 
२४ अगुंले = एक अरष्त्ि २ णवतल्स्त = २४ अगुंले २१ अंगुले = १ रल्त्न 
 = १ अरष्त्ि २४ अगुंले = १ अरष्त्ि 
३२ अगुंले = १ जािु ३२ अगुंले = १ टकष्ट्कु ४२ अगुंले = १ टकष्ट्कु 
१२० अंगुले = १ व्याम ८४ अगुंले = १ व्याम ८४ अगुंले = १ व्याम 

९६ अंगुले = १ व्यायाम ९६ अगुंले = १ दण्ड = १ धिु ९६ अंगुल = १ धनु 

  १०६ अंगुले = १ दण्ड 
 १०८ अंगुले = ४ ½ अरल्त्न  
 = यज्ञाच्या मापासाठी पुरुष  
१२० अगुंले = १ पुरुष १२० अगुंले = १ पुरुष १२० अगुंले = १ पुरुष 
 २००० धनु = १ गोरूत १००० धनु = १ क्रोश 
 ४ गोरूत = १ योजन २ क्रोश = १ गव्यतू 
  ४ गव्यूत = १ योजन 
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पटरटशष्ट ८·२ कौटिल्यकालीि टहशेबाची मूळतत्त्वे 
 
दर णदवसाचा, पाच णदवसाचा, पंधरावड्ाचा, मणहन्याचा, चार मणहन्याचंा आणि वषाचा याप्रमािे णहशबेाचा 
ताळेबंद तपासावा (२·७·३०). तारिाचं्या नोंदी, देश, काल, उत्पन्नाचे मुख्य सदर [उदा. पाटबधंारे] 
उत्पन्नाचे उगमस्थान [उदा. बागाईत शतेी], पुढे आिलेले उत्पन्न, उत्पन्नाचे प्रमाि, ते देिारा, देवणविारा, 
नोंद करिारा आणि ताब्यात घेिारा याचं्या संबधंात जमेचा मेळ पहावा (३१). तारीि, देश, काल, िचाचे 
मुख्य सदर [उदा. पाटबधंारे], (सेवकादींना वतेनाचा) लाभ, िचाचे कारि, [पाट व बधंारे याचं्या 
देिभालीसाठी] द्यावयाची असलेली वस्तू [उदा. धान्य], णतचा उपयोग [मजुरानंा वतेन म्हिनू 
देण्यासाठी], िचाचे प्रमाि, िचाची आज्ञा देिारा, िचग काढून ठेविारा, तो पोचणविारा आणि तो प्राप्त 
करिारा याचं्या संबधंात िचाचा मेळ पहावा (३२). तारीि, देश, काल, मुख्य सदर पुढे आिलेली 
(णशलकीच्या स्वरूपातील) वस्तू, णतची लक्षिे, प्रमाि, ती ठेवण्याची पेटी वगैरे आणि रिवालदार याचं्या 
संबंधात णशलकीचा मेळा पहावा (२·७·३३). 
 

“णहशोब तपासनीसाचे काम” या दुसऱया अणधकरिातंील सातव्या प्रकरिातं अणधक माणहती णदली 
आहे. ती मुळातून वाचावयास हवी. णशल्पशास्त्राच्या सदंभात जो णहशोब ठेवावयाचा व त्याची वर पनु्हा 
तपासिी करावयाची त्याची र्क्त मूळतत्त्व ेवर णदली आहेत. 
 
[] अशा कंसात णदलेली माणहती उदाहरि म्हिून णदली आहे. 
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९. कौटिलीय अर्थशास्त्रातील तराजंूची माटहती 
 
यंत्रतुला 
 

कौणटल्यकाळी दोन प्रकारचे तराजू प्रचणलत होते. दोन्ही बाजूला दोन पारडी आडव्या दाडंीच्या 
टोकाशंी असलेली हा दोन पारड्ाचंा तराजूचा प्रकार यात नेहमीच्या तराजूप्रमािे एका पारड्ात पाणहजे 
ती वजने ठेवनू ज्या वस्तूचे वजन करावयाचे आहे ती वस्तू दुसऱयात ठेवावयाची. पारडी ज्या दाडंीला 
लावलेली असतात णतच्या मध्यभागी टेकू असतो. दाडंी समपातळीत आली की णदल्या वजनाची वस्तू 
णमळते. दुसऱया प्रकारचा तराजू एक पारडी असतों. या तराजूला कौणटल्य यिं म्हितो (यंि उभयतः णशक्य ं
वा). यंि प्रकारच्या तराजूत तररे्च्या तत्त्वाचंा उपयोग केलेला असतो. या तराजूतील ‘समवृत्ता’नावाच्या 
तराजूचे कौणटल्याने िोलात जाऊन विगन केले आहे (२·१९·१२-१६). त्यावरून असा एक पारडी तराजू 
कसा बनवत असतील व णदल्या वजनाचे पदाथग कसे मोजत असतील त्याची कल्पना येते. या तराजूचे नाव 
समवृत्ता म्हिजे णतच्या दाडंीचा आडवा छेद हा सगळीकडे सारख्याच व्यासाचा आहे. तराजूच्या दाडंीसाठी 
वापरावयाच्या लोिंडाचे वजन ३५ पल (१३६०·८ गॅ्र.) असून या लोिंडापासून ७२ अगुंले (१३६·८ सें.मी.) 
लाबं असलेली व सवगि सारिाच व्यास असलेली सळई तयार करावयाची. या सळईच्या एका टोकाला 
पाच पल (१९४ गॅ्र.) वजनाचे लोिंडाचे कडे लावावयाचे. हे कडे सळईला लावल्यावर दाडंी समतोल 
राहील त्या णठकािी िूि करावयाची. ही िूि शून्य वजनाची म्हिजे येथे जर टेकू ठेवला (दाडंी धरून 
उचलली) तर दाडंी समपातळीत राहते. येथून पुढे या दाडंीवर (एक कषग = ९·७२ गॅ्र.), एक एक कषाने 
वाढवीत (एक पल = ३८·८८ गॅ्र.) पुढे एक एक पलाने वाढवीत दहा पल, मग १२ पल, १५ पल, २० पल 
इतक्या वजनाचंी णचन्हे करावीत. त्याच्या पुढे दहा दहानंी वाढवीत जाऊन शभंर पलापंयंत णचन्हे करावीत. 
पाचाने भाग जािाऱया आकड्ाचं्या स्वल्स्तकाचे णचन्ह (नादंी णपनदं्ध) कराव.े अशा रीतीने या तराजूच्या 
साहाय्याने १ कषगपासून १०० पलापंयंत (३·८९ णक. गॅ्र.) वजनाची वस्तू मोजता येते. 

 
या तराजूत पाच पलाचे वजन दाडंीच्या एका टोकाला लोिंडाच्या वळ्याचं्या स्वरूपात 

अडकणवलेले असते व ज्या वस्तूचे वजन करावयाचे ते ठेवण्यासाठी असलेले पारडे दाडंीच्या दुसऱया 
टोकाला जोडलेले असते. ही दाडंी उचलताना णतचा टेकू अशा णठकािी ठेवावयाचा की दाडंी समतोल 
होईल. हा टेकू दाडंीच्या ज्या णचन्हापाशी असेल ते त्या पदाथाचे वजन ककवा णदलेल्या वजनाचा पदाथग 
पाणहजे असल्यास त्या वजनाचे णचन्ह असलेल्या णठकािी टेकूद्यावयाचा म्हिजे दांडी तोलून धरावयाची व 
पारड्ात तो पदाथग इतका टाकावयाचा की दाडंी समतोल होईल. या तराजूच्या बाबतीत पाच पल वजनाचे 
पासंग व पदाथाचे वजन करावयाचे पारडे ही तराजूच्या दाडं्ाच्या दोन णवरद्ध टोकानंा कायमची असतात 
आणि तराजूच्या टेकूची जागा माि बदलत असते. 

 
कौणटल्याच्या अथगशास्त्रात यिं प्रकारचा दुसरा तराजू णदला आहे, त्याचे नाव आहे ‘पटरमार्णी’ही 

समवृत्ता तुलेसारिीच करतात. र्क्त ही ७० पल वजनाच्या लोिंडाची व ९६ अंगुल लाबंीची दाडंी 
असलेली तुला असून णतच्या साहाय्याने २०० पलापयंत वजन करता येते (२·१९·१७–१८). समवृत्ता 
तुलेच्या बाबतीत जेव्हा णतच्या एका टोकाला पाच पल वजनाचे कडे लावलेले असते व दुसऱया टोकाला 
कोठेही वजन लावलेले नसते त्यावळेेला कडे लावलेल्या बाजूकडून ३१·५ अंगुले अंतरावर जर टेकू ठेवला 
तर तराजूची दाडंी समतोल होईल. येथे शनू्य वजनाची िूि करावयाची. याचप्रमािे पणरमािी तुलेच्या 
बाबतीत शनू्य वजनाची िूि कडे लावलेल्या टोकापासून ४४·८ अंगुलावर करावयास हवी. 
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पणरणशष्टातं शनू्य वजनाची िूि णकती अंतरावर येईल हे काढण्याचे गणिती सूि णदले आहे. हेच 
सूि वापरून ¼ ते १ पल व पुढे प्रत्येक पल वजन जर दुसऱया टोकाला ठेवले तर टेकू कुठे ठेवला म्हिजे 
तराजूची दाडंी समतोल होईल ते अंतर (कडे लावलेल्या टोकापासून) णदले आहे. तक्ता १ व २ मध्ये ही 
माणहती अनुक्रमे समवृत्ता व पणरमािी तुलेबाबत णदली आहे. 

 
याणशवाय लहान वजने मापावयाच्या यिंतुलाही कौणटल्याने साणंगतल्या आहेत. सगळ्यात लहान 

यंितुला एक पल वजनाची व सहा अंगुले लाबंीची असते. िालील सारिीत णदल्याप्रमािे या तुलेचे 
आििी दहा प्रकार असतात. 
 

यतं्रतुलेचे प्रकार 

दाडंीचे वजन (पल)  दाडंीची लाबंी (अंगुले) 
१  ६ 
२  १४ 
३  २२ 
४  ३० 
५  ३८ 
६  ४४ 
७  ५२ 
८  ६० 
९  ६८ 

१०  ७६ 
३५  ७२ समवृत्ता 
७०  ९६ पणरमािी 

 
दोन पारडी असलेल्या तुलेच्या बाबतीतही सगळ्यात लहान तुलेची दाडंी एक पल लोिंडाच्या 

वजनाची असून सहा अंगुले लाबं असे. वर तक्त्यात णदलेल्या एक ते दहा पल वजनाच्या व सहा ते ७६ 
अंगुले लाबंीच्या दाडंीचे दोन पारडी असलेल्या तुलासंाठी वापर करावा असेही कौणटल्य म्हितो 
(२·१९·११). 

 
दुसऱया एका तुलेचे विगन कौणटल्याने णदले आहे (२·१९·१९-२३). ही यंितुला असून णतचा टेकू 

एकाच जागी असतो त्याचे स्थान बदलता येत नाही. तसेच पासंग व पारडे याचेंही स्थान ठरलेले आहे. 
तेव्हा या तुलेने र्क्त णवणशष्ट वजनाचाच पदाथग मोजता येतो. समवृत्ता तुलेने १०० पल (= १ तुला) वजन 
मोजता येते. शभंर पलाचे वजन मोजिाऱया या तुलेला ‘आयमािी’तुला म्हितात. जेव्हा शतेकऱयाकंडून 
धान्याच्या स्वरूपात शतेसारा वसूल केला जातो तेव्हा ते धान्य या तुलेचा उपयोग करून मोजावयाचे. हेच 
धान्य जेव्हा व्यापाऱयाला णवकावयाचे ककवा व्यापाऱयानंी णगऱहाईकाला णवकावयाचे तेव्हा हे तुलेचे माप १०० 
पलाइंतके न ठेवता ९५ पलाचें ठेवतात. ९५ पलाचं्या तुलेचे माप मोजिारा तराजू हा ३३ पल वजनाचा व 
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६६ अंगुले लाबंीचा असतो. याचाही टेकू एकाच जागी असतो. याला ‘व्यावहाटरकी’तुला म्हितात. 
नोकरानंा जेव्हा धान्याच्या स्वरूपात वतेन द्यावयाचे त्यावळेेला ‘तुला’ हे माप १०० पलाचें नसून ९० पलाचें 
असते. ही ‘भाजनी’ तुला. आििी एक अतंःपुरभाजिी तुलाही कौणटल्याने णदली आहे. या चारी तुलाचंी 
एकणित माणहती िाली तक्त्यात णदली आहे :– 
 

तुलेचे नाव पलानंी वजन तुलेच्या दाडंीचे वजन (पल) लाबंी (अंगुले) 
आयमानी १०० ३५ ७२ 
व्यावहाणरकी ९५ ३३ ६६ 
भाजनी ९० ३१ ६० 
अंतःपुरभाजनी ८५ २९ ५४ 

 
अशा रीतीने धान्याचे वजन एक तुला असले तरी त्यात णनरणनराळ्या तराजंूच्या वापरामुळे १०० 

पलापंासून ८५ पलापंयंत र्रक येतो. 
 
काष्ठतुला 
 

वर णदलेल्या तराजंूहून आििी एका तराजूचे विगन कौणटल्याने केले आहे. “काष्तुला अष्टहस्ता 
पदवती प्रणतमानवती मयूरपदाणधणष्ता । (२·२९·२५) काष्पंचकवशणतपलं तण्डुलप्रस्थ साधनम् । २६ । एष 
प्रदेशो बव्हल्पयो : ॥ २७ ॥ कंगले (१९८२) यानंी या सूिाचे भाषातंर केले आहे- लाकडाची केलेली तुला 
आठ हात लाबं, वर वजनाची णचन्हे असलेली अथवा वजन व त्यासाठी पारडी यानंी युक्त, मोराच्या 
पायाच्या आकाराच्या तोरिावर बसणवलेले असावी. २५ पल वजनाची लाकडे एक प्रस्थ तादूंळ 
णशजणवण्यास लागतात. यावरून कमी-अणधक प्रमािाची कल्पना करावी. या भाषातंराने नीट अथगबोध होत 
नाही. 

 
करंदीकर व णहवरगावकर (१९२७) यानंी केलेले भाषातंर आहे-आठ हात लाबंीच्या दाडंीचा, वर 

वजनाची णचन्हे माडंलेला व वजने असलेला लाकूड वजन करण्याचा काटा मयुराकार स्तंभाच्या आधारावर 
बसवनू ठेवावा. २५ पल वजनाच्या लाकडावर एक प्रस्थ तादूंळ णशजतात यावरून जास्तीकमीचे प्रमाि 
ठरवाव.े 

 
कंगल्याचं्या भाषातंरावरून या तुलेची दाडंी लाकडाची केलेली असते तर करंदीकर व 

णहवरगावकर याचं्या मताने लाकडाचे वजन मोजण्यासाठी हा तराजू वापरतात. तराजू २५ पल अचूकतेचा 
असावा असे जे नंतर म्हटले आहे त्याबद्दल दोघाचें एकमत आहे. परंतु एक पल म्हिजे ३८·९ गॅ्रम वजन 
तेव्हा २५ पल म्हिजे ९७२·५ गॅ्रम म्हिजे जवळजवळ एक णकलोगॅ्रमचे वजन होते. जर २५ पलाचंी 
कौणटल्याला तराजूची अचकूता असावी असे म्हिावयाचे असेल तर हा तराजू लाकडाचे वजन 
करण्यासाठीच असावा; व कंगले म्हितात तसा लाकडाची दाडंी असलेला तराजू हा अथग कौणटल्याला 
अणभपे्रत नसावा. तसेच लाकडे मोजण्यासाठी असलेल्या तराजूच्या दाडंीला मोराच्या पायाच्या आकाराच्या 
तोरिासारिा आकार देण्याइतकी नक्षी करावयाची काय गरज? याउलट मयुराकार स्तंभ असलेली हे 
भाषातंर अणधक सयुल्क्तक वाटते. लाकडाचे तुकडे लाबं असल्याने दोन पारड्ाचं्या तराजूचा स्तंभ 
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मध्यभागी आल्यास लाकडे ठेवताना असुणवधा होईल तेव्हा या स्तंभाचा अडथळा नको म्हिून तो मयुराकार 
असावा अशी सूचना णदली असावी. 

 
लाकडासारख्या वस्तूचे वजन सरासरी मिात म्हिजे २० णक.गॅ्र.च्या मापात केले जाते. येथे 

त्यामुळे यंितुला उपयोगी नाही. कारि यंितुलेत संपूिग तुला, वजने व वजन करावयाचा पदाथग यासंह 
उचलून टेकूची जागा तराजूची दाडंी समतोल होईल अशी णनणश्चत करावी लागते. तसेच यंितुला जास्तीत 
जास्त २०० पल (७·७८ णक.गॅ्र.) वजनाच्या पदाथाचे वजन करण्याकणरता वापरली जात असे, तेव्हा 
लाकडाचे वजन करण्याचा हा तराजू दोन पारड्ाचंा असावा. 

 
पदवती व प्रणतमानवती या शब्दाचंा अथग काय असावा? पदवती म्हिजे वजनाची णचन्हे असलेला 

असा अथग केला तर दोन पारड्ाचं्या तराजूत या णचन्हाचंा काय उपयोग? यंितुलेत या णचन्हाचंा उपयोग 
पि हा तराजू यंितुला प्रकारचा नसावा असे वर दािणवले आहे. तेव्हा तराजू जास्तीत जास्त णकती वजन 
मोजू शकतो त्याचा आकडा तराजूच्या दाडंीवर णलहीत असतील व असा आकडा णलणहलेला तराजू असा 
अथग पदवती शब्दाचा असावा. 

 
प्रणतमानवती म्हिजे मान व प्रणतमान म्हिजे वजन व ज्याचे वजन करावयाची ती वस्तू अशी दोन 

पारडे असलेला तराजू, वजन व त्यासाठी पारडी असा अथग कंगले यानंी णदला आहे त्यापेक्षा हा अथग अणधक 
सयुल्क्तक वाटतो व तराजूच्या प्रकाराणवषयीही त्याने सदेंह राहत नाही. 
 
तराजूची वजि मोजण्यातील अचूकता 
 

तराजूच्या वजन मोजण्याच्या अचूकतेणवषयीही कौणटल्याने माणहती णदली आहे. दोनश े पलाचं्या 
पणरमािी वजनात अधा पल वजन कमी अथवा अणधक असल्यास दोष नाही. तसेच शभंर पलाचं्या म्हिजे 
एक तुला वजनात एक कषग कमी अथवा अणधक असल्यास दोष नाही (४·२·३·४). येथे पणरमािी तसेच 
समवृत्ता तराजूची अचूकता ⅟₄₀₀ म्हिजेच ¼ टक्का इतकी आहे. इतकी अचूकता तराजूत आिण्यासाठी 
तराजू तयार करण्यातील काराणगरीदेिील र्ार वरच्या दजाची असावयास हवी. 
 
यंत्रतुलेचा इटतहास 
 

एन्सायक्लोपीणडया णब्रटाणनकातं [एन्सायक्लोपीणडया णब्रटाणनका (१९५८), िंड २३, पान ४८३.] माणहती णदली 
आहे की, रोमन लोकानंा इ.पू. २०० वष ेया वळेी यंितुला माणहती होती व णतचा शोध कम्पाणनया अगर मगॅ्ना 
गे्रणसया येथे लागला असावा. ॲणरस्टॉटलला या यंितुलेची (स्टील याडगशी) बहुधा माणहती नव्हती. त्याच्या 
“मेकॅणनक्स” या पुस्तकात तो डॅणनशयिं तुलेची माणहती देतो. ही यंितुला रोमन तुलेच्याही अगोदर वापरत 
होती. या तुलेच्या दाडंीची एक बाजू वजनदार केलेली असे व दुसऱया बाजूला एक वळे असे ज्याला ज्याचे 
वजन मोजावयाचे तो पदाथग लटकावीत असत. नंतर एका दोरीच्या साहाय्याने ती तराजूची दाडंी 
उचलावयाची. दोरी अशा णठकािी असावी की तराजूची दाडंी समतोल होईल. तेथे वजनाची िूि केलेली 
असे. त्यावरून पदाथाचे वजन समजत असे. भारतीय ‘धारी’प्रकारची तुला अशीच असे. याबद्दलची जास्त 
माणहती पणरणशष्टात णदली आहे. 
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कौणटल्याने या यंितुलेचे सूक्ष्मविगन णदले आहे. त्याअथी भारतात या यंितुलेचा शोध 
कौणटल्यकाळाच्याही (इ.पू. ४थे शतक) अगोदर लागलेला असला पाणहजे. त्यावरून यंितुलेचा शोध 
सवगप्रथम भारतात लागला असे म्हिावयास हरकत नाही. 
 

☐☐ 
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पटरटशष्ट ९·१ 
 
(१) समवृत्ता तुलेसाठी शून्य वजनाच्या िुिेचे, कडे असलेल्या टोकापासून अतंर काढावयाची रीत. 
 

 
आकृती ९·१ : समवृत्ता तुला 

तराजूच्या दाडंीचे वजन = ३५ पल व लाबंी ७२ अंगुले 

∴ तराजूच्या दाडंीचे प्रत्येक अंगुल लाबंीचे वजन= 
३५ 

पल 
७२ 

समजा ५ पलाचं्या कड्ापंासून शून्य वजन दुसऱया टोकाला असताना टेकूचे अंतर क्ष आहे. टेकूपाशी घूिग (moment) 
घेऊन 

५ क्ष + 
३५ 

x 
क्ष² 

= 
३५ 

x 
(७२ – क्ष)²  

७२ २ ७२ २  

∴४०क्ष = 
३५x ७२       

२       
∴ क्ष = ३१·५ अंगुले       
 
(२) पणरमािी तुलेसाठी शून्य वजनाच्या िुिेचे, कडे असलेल्या टोकापासून अतंर काढावयाची रीत. 
 

 
आकृती ९·२ : पटरमार्णी तुला 

तराजूच्या दाडंीचे वजन = ७० पल व लाबंी = ९६ अंगुले 

∴ तराजूच्या दाडंीचे प्रत्येक अंगुल लाबंीचे वजन = 
७० 

पल 
७६ 

समजा ५ पलाचं्या कड्ापासून शून्य वजन दुसऱया टोकाला असताना टेकूचे अंतर क्ष आहे.टेकूपाशी घूिग घेऊन 

५क्ष + 
७० 

x 
क्ष² 

= 
७० 

x 
(९६ – क्ष)²  

९६ २ ९६ २  
∴ क्ष = ४४·८ अंगुले      
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तक्ता १ 
समवृत्ता तुलेकणरता णनरणनराळ्या वजनासाठी िुिाचें कडे असलेल्या टोकापासूनचे अंतर 

वजन अंतर वजन अंतर 
पल अंगुले सें.मी. पल अंगुले सें.मी. 
० ३१·५ ५९·८५ ९ ३८·९२ ७३·९५ 
¼ ३१·७४७ ६०·६३ १० ३९·६ ७५·२४ 
½ ३२·०० ६०·८० १२ ४०·८४ ७७·६० 
१ ३२·४८ ६१·७१ १५ ४२·३५ ८०·८१ 
२ ३३·४२ ६३·५ २० ४६·० ८७·४० 
३ ३४·३२ ६५·२ ३० ४८·८५ ९२·८१ 
४ ३५·०४ ६६·५७ ४० ५१·७५ ९८·७३ 
५ ३६·०० ६८·४० ५० ५४·०० १०२·६० 
६ ३६·७८ ६९·८८ ६० ५५·८० १०६·०२ 
७ ३७·५२ ७१·२९ ७० ५७·२६ १०८·७९ 
८ ३८·२५ ७२·६२ ८० ५७·६६ १०९·५५ 
   ९० ५८·७६ १११·६४ 
   १०० ६०·४३ ११४·८२ 

 
तक्ता २ 

पणरमािी तुलेकणरता णनरणनराळ्या वजनासाठी िुिाचें कडे असलेल्या टोकापासूनचे अंतर 

वजन अंतर वजन अंतर 
पल अंगुले सें.मी. पल अंगुले सें.मी. 
० ४४·८ ८५·१२ १२ ५१·८८ ९८·५७ 
¼ ४४·९६८ ८५·४४ १५ ५३·३४ १०१·३४ 
½ ४५·१३ ८५·७५ २० ५५·५८ १०५·६० 
¾ ४५·३० ८६·०७ ३० ५९·४३ ११२·९२ 
१ ४५·४७ ८६·३९ ४० ६२·६१ ११८·९६ 
२ ४६·१२ ८७·६३ ५० ६५·२८ १२४·०३ 
३ ४६·७६ ८८·८४ ६० ६७·५५ १२८·३४ 
४ ४७·३९ ९०·०४ ७० ६९·५१ १३१·०७ 
५ ४८·०० ९१·२० ८० ७१·२१ १३५·३० 
६ ४८·५९ ९२·३२ ९० ७२·७२ १३८·१७ 
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७ ४९·१६ ९३·४० १०० ७४·०६ १४०·७१ 
८ ४९·७३ ९४·४९ १२० ७६·३० १४४·९७ 
९ ५०·२८ ९५·५३ १५० ७८·९३ १४९·९९ 
१० ५०·८२ ९६·५६ २०० ८२·०४ १५५·८७ 
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पटरटशष्ट ९·२ 
 
एक पारडी तराजू 
 

कौणटलीय अथगशास्त्रात विगन केलेला एक पारडी तराजू भारतात णवसाव्या शतकाच्या दुसऱया 
दशकापयंत प्रचारात होता याबद्दल माणहती णमळते. हा एक पारडीचा तराजू ताणमळनाडूतील मदुरा व गंजम 
णजल्यात ओणरसा राज्यातंील पुरी णजल्यात, मध्यप्रदेशातील छोटा नागपूर भागात तसेच भारतात उत्तर 
दार्जजकलग णजल्यात प्रचारातं होता. या तराजूचा उपयोग प्रामुख्याने भाजीपाला, मासे, तसेच हळदीच्या 
वजनाकणरता केला जात असे. या तराजूच्या दाडंीला एकच पारडे कायमचे बाधंलेले असून त्याच्या णवरद्ध 
बाजूला दाडंी जाड केलेली ककवा णतला वजन लावलेले असते. तराजूच्या दाडं्ाला अनेक िाचा असत. 
जी वस्तू तोलावयाची ती पारड्ात ठेवत. दोरीचा र्ास अशा िाचेत बसवावयाचा की तराजूची दाडंी या 
दोरीने वर उचलली असता दाडंा समपातळीत राहील. िाचेच्या जागेवरून त्या वस्तूचे वजन ठरणवले 
जाई. या तराजूला ओणरसात तसेच ताणमळनाडूत ‘णबसा’ म्हित. तराजूच्या दाडंीला णबसाबाणर (बाणर = 
लाकूड) म्हित कारि ती लाकडाची ककवा बाबंूची करीत. दाडंीला णबसा दागंा (दागंा = छडी) असेही 
म्हित. ही दाडंी एका बाजूस जास्त जाडीची असून णतची जाडी जसे दुसऱया टोकाला जाऊ तसतशी कमी 
होत जाते. या कमी जाडीच्या टोकाशी णछद्र पाडून त्या णछद्रात पारड्ाच्या चारी दोऱया अडकणवलेल्या 
असत. हे पारडे बाबंूच्या चोयट्यानंी बनणवलेले असून मातीने सारवनू गुळगुळीत केलेले असते. 
 

 
आकृती ९·३ : दार्जजकलग येथील तराजू 

 
त्याकाळच्या एका तराजूची संपूिग माणहती येथे देतो. दाडंी साल वृक्षाच्या लाकडाची केलेली असून 

णतची एकूि लाबंी ५८·८ सें.मी., णतच्या जाड बाजूचा व्यास ३·२ सें.मी. व णनमुळत्या बाजूचा व्यास २·० 
सें.मी. आहे. या णनमुळत्या टोकापासून ५ सें.मी. अंतरावर पारड्ाच्या दोऱया अडकणवण्यासाठी णछद्र 
ठेवलेले आहे. दाडंीवरवजनाच्या वतुगळाकार िाचा पाडल्या आहेत. त्या वरच्या बाजूला िोल असून 
िालच्या बाजूला णततक्या िोल नाहीत. या िाचाचंी एकूि संख्या १७ आहे. या िाचा जाड बाजूपासून ३५ 
सें.मी. अंतरावर सुरू होऊन ५० सें.मी. पयंत आहेत. या िाचापंैकी सहाव्या, अकराव्या, तेराव्या व 
सोळाव्या िाचेच्या वरच्या बाजूला रु्लीचे णचन्ह आहे. पारड्ातील वस्तूसह तराजूची दाडंी दोरीच्या 
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र्ासाचं्या साहाय्याने उचलतात. ज्या िाचेंत दोरीचा र्ास ठेवनू दाडंी समपातळीत येते तीवरून वस्तूचे 
वजन समजते. या िाचानंी णकती वजनाची वस्तू तोलली जाते ते िाली णदले आहे. 

 
पणहल्या िाचेत दोरीचा र्ास ठेवला तर र्क्त पारड्ाच्या वजनाने दाडंी समपातळीत येते. 

दुसऱया िाचेंत दोरीचा र्ास असेल तर सहा तोळे (६० गॅ्रम) वजन पारड्ात असताना दाडंी समपातळीत 
येते. याच रीतीने : 
 

िाचेंचा क्रमाकं वजन (तोळे) िाचेंचा क्रमाकं वजन (तोळे) 
३ १२ ११ ६० 
४ १८ १२ ७२ 
५ २४ १३ ९० 
६ ३० १४ १०८ 
७ ३६ १५ १२० 
८ ४२ १६ १५० 
९ ४८ १७ १८० 

१० ५४   
 

तेव्हा या तराजूने जास्तीत जास्त १·८ णक. गॅ्रम वजनाच्या वस्तूचे वजन करता येते. याचप्रमािे 
णनरणनराळ्या क्षमतेचे तराजू असतात. पि सामान्यतः वर विगन केलेला तराजू सवांत जास्त प्रचणलत होता. 

 
वरील माणहतीवरून एक पारड्ाचा तराजू भारतात इ. स. पूवग चौथ्या शतकापासून प्रचणलत होता 

व त्यातील तररे्चे णनयम भारतीयानंा त्या काळापासून माणहती असावते. 
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१०. कौटिलीय अर्थशास्त्रात उल्लेटखलेल्या देवमूतींचे आगमगं्रर्ािुंसार वर्णथि 
 
प्रस्ताविा 
 

कौणटलीय अथगशास्त्रात नगररचनेसंबधंी माणहती देताना काही देवदेवताचं्या देवालयाचें स्थान 
नगरात कोठे असाव ेयाणवषयी माणहती णदली आहे. या देवदेवताचं्या मूतीचे विगन येथे णदले आहे. 

 
कौणटलीय अथगशास्त्र इ. पू. चवथ्या शतकात णलणहले गेले असे मानले जाते. देवमूतीबद्दल त्या 

काळाची माणहती आगमगं्रथात णदली असल्याने ही माणहती आगमगं्रथावरून व णवशषेतः ‘काश्यप टशल्प’या 
गं्रथातून णदली आहे. काश्यप णशल्प हे अंशुमद भेदागमाचे संणक्षप्त स्वरूप आहे. णशल्परत्न रूपावतार ककवा 
णवष्ट्िुधमोत्तर या गं्रथात णदलेली माणहती येथे णदलेली नाही कारि हे गं्रथ इ.स. नंतर णलणहले गेले आहेत. 

 
आठ णदशाचें आठ अणधपती साणंगतले आहेत. त्या त्या णदशाकंडून येिाऱया संकटाचें ते णनवारि 

करतात व त्या त्या णदशाचें सरंक्षक समजले जातात. णदशापरत्व ेत्याचंी नाव ेिालीलप्रमािे आहेत :– 
 

णदशचेे नाव णदक पालाचें नाव 
पूवग इन्द्र 
आग्नेय अग्नी 
दणक्षि यम 
नैऋग त्य णनऋग णत 
पणश्चम वरि 
वायव्य वाय ू
उत्तर कुबेर 
ईशान्य ईशान 

 
यातील इन्द्र, अग्नी, वरि व वायू हे ऋग्वदेकाळी प्रमुि देव मानले जात असत. पि कालातंराने 

त्याचें महत्त्व कमी होऊन त्यानंा र्क्त णदक पालकत्व णमळाले आहे. यम व णनऋग णतयाचंा उल्लिे प्रमुि देव 
म्हिून नाही तरी ते काहीसे महत्त्व प्राप्त झालेले देव होते. वदेकालीन णवष्ट्िू व णशव माि आपले महत्त्व 
अजूनही णटकवनू आहेत; तरीही शकंराचे ईशानस्वरूप णदक्पाल म्हिनू गिले गेले आहे. 
 
इन्द्र 
 

इन्द्र सावळ्या विाचा, लाल वसे्त्र नेसलेला, णकरीट मुकुटासंह, सवग दाणगन्यानंी भषूणवलेला व दोन 
हाताचंा असतो. उजव्या हातात शक्ती असून डाव्या हातात अंकुश असतो. पोट सुटलेले व मान जाड 
असते. सौम्य मुदे्रचा, दोन डोळ्याचंा व कसहासनावर अथवा हत्तीवर बसलेला (अंशुमद् भेदागम, पटल ४९) 
काही आगमानुंसार इन्द्राच्या हातात वज्र व अंकुश ककवा वज्र व णनळे कमळ धारि केलेले असतात. 
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अग्निी 
 

अग्नी अथवा अनलेश्वर उत्तम दशताल उंचीचा करावा. त्याचे शरीर सोन्यासारिे लिलिते 
असते. त्याला दोन तोंडे, एक छाती, दोन नाक व सहा पोट (पोकळ्या) असतात. डोळे कपगट विाचे 
असतात. त्याला तीन मेिला, तीन पाय आणि सात णजभा असतात. उजव्या मुिात चार व डाव्या मुिात 
तीन णजभा असतात. सात हात असून, उजवीकडे चार व डाव्या बाजूला तीन हात असतात. उजव्या हातात 
शक्ती, अन्न, रुक, व रुव असतात व डाव्या हातात तोमर, पंिा व तुपाचे भाडें असते. रेशमी वस्त्र नेसलेला, 
जटामुकुट असून डोक्यामागे प्रभामंडल दािणवतात. उभा असल्यास पद् मपीठावर असतो; ककवा मेंढ्यावर 
बसलेला असतो. चार कशगे असतात (काश्यपणशल्प ४६·६२-६६½). 
 
यम ककवा वैवस्वत 
 

यम काळ्या रंगाचा असून मुिमुद्रा उग्र असते. मुिात तीक्ष्ि व लाबं दाढा (दंष्ट्रा) असतात. 
रु्ललेल्या अंगाराप्रमािे लाल डोळे असतात. णकरीट मुकुट धारि केलेला असतो. ताबंडे वस्त्र नेसलेला व 
ताबंड्ा रंगाची उटिी ल्यालेला असतो. दोन हाताचंा असून िड ग व िेटक धारि केलेले असतात. भव्य 
रेड्ावर ककवा कसहासनावर बसलेला असतो. 

 
त्याच्याजवळ मृत्य ूउभा असतो. यमाच्या दोन्ही अंगानंा णनळ्या व ताबंड्ा रंगाच्या दोन चामरधारी 

णस्त्रया, शमथ व धमथ या नावाच्या असतात. 
 
त्याचं्यापुढे दाराजवळ व यमाच्या दोन्ही बाजंूना उग्रमुदे्रचे णचिगुप्त व णकन्नर उभे असतात. ते 

अनुक्रमे काळ्या व सावळ्या विाचे असून दोघेही ताबंडे वस्त्र नेसलेले असतात. (काश्यपणशल्प ४८·३८-
४३). 
 
टिर्थ टत 
 

णनऋग णत णनळ्या रंगाचा व महाकाय असतो, त्याचे केस ताबंड्ा रंगाचे असतात. सवग दाणगने 
घातलेला, णपवळे वस्त्र नेसलेला, भयानक रौद्र मुिाचा, मुिातं लाबं दाढा असलेला व पे्रतावरबसलेला 
असतो. दोन हाताचंा असून उजव्या हातात िड ग व डाव्या हातात ढाल असते. णनऋग णत उभादेिील 
दािणवतात. (काश्यपणशल्प ४८·४६-४८). 
 
वरुर्ण 
 

वरि पाढंऱया रंगाचा, शातं मुदे्रचा, णपवळे वस्त्र नेसलेला, सवग दाणगन्यासंह करंडमुकुट घातलेला, 
यज्ञोपवीत घातलेला व अत्यंत बलवान दािणवतात. तो मगरावर बसलेला असतो. दोन हाताचंा असून 
एका हातात पाश असतो. (काश्यपणशल्प ४८·५३-५३½ अंशुमद् भेदागम, पटल ४९) सुप्रभेदागमाप्रमािे 
(पटल ४८) दुसरा हात वरद मुदे्रत असतो. 
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वाय ू
 

महाबलवान, धुराप्रमािे (णनळसर) विाचा, धुरकट डोळ्याचंा, दोन हाताचंा, उजव्या हातात ध्वज 
व डाव्या हातात दण्ड धरलेला, वाकड्ा भवुयाचंा, पाढंरे वस्त्र नेसलेला, णनरणनराळे दाणगने घातलेला व 
ज्याचे केस (काहीसे) णवस्कटले आहेत असा वायू असतो. लवकरच यािेला (बाहेर पडण्यास) णनघण्यास 
उत्सुक असा कसहासनावर बसलेला दािणवतात. (काश्यपणशल्प ४८·५९-६१). अंशुमद् भेदागमातं (पटल 
४९) वायूचे डोळे ताबंडे असतात असे विगन केले आहे. 
 
कुबेर 
 

कुबेर हा ब्रह्माचा मानसपुि पुलस्त्य याचा मुलगा. या यक्षाचंा अणधपती समजला जातो. ही 
संपत्तीची देवता आहे. काश्यपणशल्पात (४८·१२६-१३१) दोन हाताचं्या कुबेर मूतीचे विगन केले आहे. 
 

कुबेराचा विग तापलेल्या सोन्याप्रमािे लिलिीत असून तो सवग प्रकारच्या दाणगन्यानंी भषूणवलेला 
असतो. कुबेराचा एक हात वरद मुदे्रत व दुसरा अभय मुदे्रत असतो; ककवा त्याच्या डाव्या हातात गदा 
असते. त्याचे वस्त्र ताबंड्ा रंगाचे असते. तो सौम्य मुदे्रचा असतो. तो पद् मपीठावर ककवा मेषावर बसलेला 
असतो. त्याच्या दोन्ही अंगानंा शिंणनधी व पद् मणनधी असतात. हे दोघेही भतुाचं्या आकाराचे व महाबलवान 
असून पद् मपीठावर बसलेले असतात. त्याचं्या दोन्ही हातात कमळ धारि केलेले असते. त्याचें उत्तरीय 
पाढंऱया रंगाचे असून करण्डमुकुट घातलेले असतात. कुबेराच्या डाव्या बाजूला सवगलक्षिसंपन्न देवी 
(णवभवा) असते. 

 
अंशुमद् भेदागमातं (पटल ४९) थोड्ार्ार र्रकाने कुबेराचे हेच विगन णदले आहे. माि तेथे 

कुबेराचे उत्तरीय वस्त्र पाढंरे शुभ्र असून त्याने करण्डमुकुट घातलेला असतो असे त्याचे विगन आहे. 
 
सुप्रभेदागमातं (पटल ४८) कुबेर सावळ्या विाचा व लाल डोळ्याचंा असतो अशी जरा णनराळी 

माणहती णदली आहे. 
 
ईशाि अर्वा ईश 
 

ईशान हे शकंराचे रूप आहे. काश्यपणशल्प (४८·७७-७८) व अंशुमदभेदागमाप्रमािे (पटल ४९) ईश 
दोन हाताचंा, शातं मुदे्रचा, सवग दाणगन्यानंी भषूणवलेला, जटामुकुटासह, पाढंरी शुभ्र वसे्त्र नेसलेला व उभा 
असतो. त्याच्या गळ्यात पांढरे यज्ञोपवीत असून तो पाढंऱया कमळावर उभा असतो. त्याच्या उजव्या हातात 
शूल व डाव्या हातात कवटी असते. 
 

सुप्रभेदागमात (पटल ४८) चार हाताचं्या ईशानाचे विगन आहे. त्याच्या हातात शलू असून पढुचे 
दोन हात वरद व अभय मुदे्रत असतात. वृषारूढ शकंराप्रमािे मूती असते. 
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ब्रह्मा 
 

चार मुिे, चार हात, हणरतालाप्रमािे विग असलेला, कपगट डोळ्याचंा, शातं मुदे्रचा.काळ्या 
हरीिाचे कातडे उत्तरीय वस्त्रासंारिे धारि केलेला, यज्ञोपवीत व पाढंरे वस्त्र नेसलेला, सापाचंी भषूिे 
असलेला, मेिलेसह कडदोरा असलेला, कुण्डलानंी सुशोणभत व पाढंऱया रंगाचे उटिे ल्यालेला ब्रह्मा 
असतो. ब्रह्मदेवाच्या मूतीचे हातात धारि केलेल्या वस्तंूवरून णनरणनराळे प्रकार होतात. (काश्यपणशल्प 
४८·९८-१०४). 
 

उजवे हात डावे हात 
अक्षमाला व कूचग कमण्डलू व कुश 
सुक्र व रुव तुपाची थाळी व कुश 
अभय व रुव (?) तुपाची थाळी व कुश (?) 
तळवा वर केलेला हात- मेढुमूलावर व रुव (?) उजव्या हातावर तळवा िाली असलेला हात व कुश 

(?) 
 

ब्रह्मदेवाची आसनस्थ मूती योगमुदे्रत म्हिजे दोन्ही पायाचें अंगठे परस्परानंा णचकटून असतात, 
अशी करतात (काश्यपणशल्प ४८·१०२, १०३). [कुलकिी, र. पु. (१९८७) “काश्यपणशल्प”, महाराष्ट्र राज्य साणहत्य ससं्कृती 
मंडळ, मुंबई.] 

 
गोणपनाथ राव [गोपीनाथराव, टी. ए. (१९७१) Elements of Hindu Iconography, “Indological Book House”, Varanasi.] 

(१९७१, िंड २, भाग २, पान ५०४-५०५) यानंी िाली णदल्याप्रमािे ब्रह्माच्या हातातील वस्तूवरून त्याचे 
प्रकार णदले आहेत. 
 

उजवे हात डावे हात 
(पणहले दोन प्रकार वर णदलेल्या पणहल्या दोन प्रकारापं्रमािे आहेत.) 

अभय व अक्षमाला वरद व कमण्डलु 
तळवा वर केलेला हात मेढुमलूावर व 
अक्षमाला. 

उजव्या हातावर तळवा िाली असलेला हात व 
कमण्डलु. 

वरद व रुक कमण्डलु व रुक 
अक्षमाला व रुक कमण्डलु व पुस्तक. 
 
टशव 
 

णशव स्वरूप शकंराचा विग पाढंरा असून पाढंरे वस्त्र नेसलेले व यज्ञोपवीत धारि केलेला असतो. 
दोन डोळे असतात. करंडमुकुटासह सवग दाणगन्यानंी भषूणवलेला असतो. चार हात असून िालचे दोन हात 
अभय व वरद मुदे्रत असतात व वरच्या दोन हातात शलू व पाश धारि केलेले असतात. पद् मपीठावर 
स्थानक मुदे्रत उभा असतो (काश्यपणशल्प ४८·१०६–१०७½) 
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सुप्रभेदागमाप्रमािे शकंराच्या मतूीची काही ठरावीक लक्षिे नेहमीच असतात. शकंराच्या 
कोित्याही अवताराच्या मूतीत ही लक्षिे असावीत. शकंराला तीन डोळे व चार हात असतात. जटामुकुट 
असून त्यावर धत्तुराची रु्ले, चंद्रकोर व नाग असतो. वाघाचे कातडे नेसलेले असते. दाणगन्यात हार, 
केयूर, यज्ञोपवीत व कुण्डले नेहमी असतात. 
 
स्कन्द 
 

स्कन्द हा बाल ककवा पौगंडावस्थेत दािवतात. पि बहुधा अशा स्कन्दाची मूती शकंर व पावगतीसह 
असते. एकट्या स्कन्दाची मूती दोन, चार, सहा ककवा बारा हाताचंी असते. स्कन्द बसलेला दािणवला 
असेल तर पद् मासनावर ककवा मोरावर बसलेला असतो. पद् मासनावर बसलेली स्कन्दमूती नेहमी दोन 
हाताचंी असून ही त्याची साणत्त्वक मूती समजली जाते. उभी असलेली मूती राजस असून ती चार हाताचंी 
असते. मोरावर बसलेली मूती तामस समजतात व णतला सहा, आठ ककवा बारा हात असतात. 

 
स्कन्दाच्या दोन हाताचं्या मतूीचे, णतने हातात घेतलेल्या आयुधानुसार पाच प्रकार होतात. 
 
(अ) उजव्या हातात पद् म व डावा हात कमरेवर ठेवलेला (कट्यवलंणबत) असतो. 
 
(आ) उजवा हात अभयमुदे्रत असून डावा हात कट्यवलंणबत मुदे्रत असतो. 
 
(इ) उजव्या हातात दण्ड असून डावा हात कट्यवलंणबत मुद्रते असतो. 
 
(ई) उजव्या हातात शल्क्त असून डाव्या हातात वज्र असते. 
 
(उ) उजव्या हातात शल्क्त असून डाव्या हातात कोंबडा असतो. 

 
चार हाताचं्या स्कन्दमूतीचे हातात धारि केलेल्या आयुधापं्रमािे सात प्रकार होतात. 

 
क्रमाकं उजवा हात  डावा हात 
 (१) (२)  (१) (२) 

अ अभय शल्क्त  वरद वज्र 
आ अभय अक्षमाला  वरद कमण्डलू 
इ अभय अक्षमाला  कट्यवलंणबत कमण्डलू 
ई अभय शल्क्त  कट्यवलंणबत कुकु्कट 
उ अभय शल्क्त  अक्षमाला कुकु्कट 
ऊ अभय शल्क्त  कट्यवलंणबत कमण्डलू 
ए िड ग शल्क्त  िेटक कुकु्कट 
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सहा हाताचं्या स्कन्दमूतीच्या उजव्या हातात अभयमुद्रा, िड ग आणि शल्क्त असून डाव्या हातातं 
िेटक, अक्षमाला आणि कुकु्कट धारि केलेले असतात. 

 
आठ हाताचं्या स्कन्दमूतीच्या हातात वज्र, शल्क्त, अभय, वरद, िड ग, िेटक, बाि आणि धनुष्ट्य 

असतात. दुसऱया रीतीने पद् म, वज्र, शल्क्त, अभय, वरद, िड ग, िेटक आणि पाश हातात धरलेली 
असतात. 

 
बारा हाताचं्या स्कन्दमूतीचे आयुधापं्रमािे सहा प्रकार होतात, ते सारिीत णदले आहेत. 
 
स्कन्दमूतीची स्थापना राजधानीच्या शहरी करावयाची असेल तर ती सहा मुिाचंी, सहा हाताचंी, 

बारा डोळे व बारा ककवा सहा कान असलेली करावी. णतच्या हातातं शल्क्त, िड ग, अक्षमाला, अभय, 
कुकु्कट आणि िेटक धारि केलेली असावीत. 

 
गावात (ग्राम) ककवा राजवाड्ात मूती स्थापन करावयाची असेल तर ती बारा हाताचंी मूती 

असावी. णतच्या उजव्या हातात शल्क्त, मुसल, िड ग, चक्र, पाश, आणि अभयमुद्रा व डाव्या हातातं वज्र, 
धनुष्ट्य, िेटक, णशणिध्वज, (मोराच्या णपसाऱयाचा ध्वज), अंकुश आणि वरद मुद्रा धारि केलेली असावीत. 
या मूतीचा रंग उगवत्या सूयासारिा (अरि) असून, लाल वसे्त्र नेसलेली असतात करंडमुकुट असतो. 
यज्ञोपवीत असून मोरावर बसलेली ही मूती असावी. या मूतीच्या दोन्ही बाजंूना देवी असाव्यात. (गोणपनाथ 
राव, िंड २., भाग २, पाने ४२५-४२९). 
 

बारा हाताचंी स्कंदमूती टतच्या हातातील आयुधे 

क्रमाकं (१) (२) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) (१२) 
अ शल्क्त बाि िड ग ध्वज गदा अभय वज्र धनुष्ट्य िेटक पद् म शूल वरद 
आ शल्क्त बाि िड ग चक्र पाश प्रसाणरत ? शिं कुकु्कट धनुष्ट्य दण्ड हल 
इ शल्क्त ध्वज िड ग चक्र पाश अभय वज्र धनुष्ट्य िेटक कुकु्कट अंकुश वरद 
ई शल्क्त ध्वज िड ग पद् म अभय बाि वज्र पाश िेटक दण्ड अंकुश वरद 
उ शल्क्त वज्र चक्र पाश अंकुश गदा शूल अभय पद् म दण्ड अंकुश वरद 
ऊ शल्क्त बाि िड ग अभय धनुष्ट्य िेटक शूल कुकु्कट चक्र पाश ? वरद 

 
टवष्ट्रू्ण 
 

णकरीट मुकुट, कणटसूि (कडदोरा) इत्यादींनी अलंकाणरलेला, पीताम्बर नेसलेला, सौम्य 
(मुदे्रचा), व चार हातासंह (अशी) णवष्ट्िुमतूी असते. दोन हाताचंी मूती असेल तर उजवा हात अभय मुदे्रत व 
डावा हात कटक मुदे्रत असतो. चार हाताचंी मूती असेल तर डाव्या हातात िालून वर गदा व पद् म व 
उजव्या हातात शिं व चक्र असतात. पद् मपीठावर उभी असून धान्याप्रमािे श्याम विाची असते. णवष्ट्िुमूती 
उभी ककवा बसलेली असून ती िीसह ककवा केवळ (एकटी) असते (काश्यपणशल्प ४८·१९-२१½). 
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सूयथ 
 

अंशुमद् भेदागम ककवा सप्रभेदागमाप्रमािे सूयाला दोन हात असून दोन्ही हातातं कमळ धारि 
केलेल असते. कमळ धारि केलेल हात िादं्याइतक्या उंचीपयंत असावते. त्याच्या डोक्यामागे प्रभामंडळ 
असाव ेव ती मूती अनेक दाणगन्यानंी भषूणवलेली असावी. डोक्यावर करंड मुकुट असतो. अंगावरील एकच 
नेसलेले वस्त्र लाल रंगाचे असते व शरीराच्या वरच्या अंगावर उत्तर कहदुस्थानी मािसाप्रमािे कोट 
घातलेला असतो. हे वस्त्र इतके तलम व मुलायम असाव ेकी शरीराचा काही भाग त्यातून णदसावयास हवा. 
कानात लाल मािकाची कंुडले असून गळ्यात हार असतो व यज्ञोपवीत धारि केलेले असते. सूयग 
पद् मपीठावर उभा दािणवतात ककवा सात घोडे जोडलेल्या षट कोनी रथावर दािणवतात. रथाला एक चाक 
असते. पागंळा वरि सारथी असतो. सूयाच्या उजव्या बाजूला उषा व डाव्या बाजूला प्रत्यूषा याचं्या मूती 
असतात. (सुप्रभेदागम, पटल ४९). 
 
अटश्विौ 
 

नासत्य व दस्त अशी याचंी नाव ेआहेत. हे दोघे णवधायक (शल्य) णचणकत्सक असून देवांचे वैद्य 
आहेत. ते णदसावयास स्वरूपसुंदर असून दोघेही डाकळबाच्या रु्लाप्रमािे (लालभडक) विाचे असतात. 
त्याचें डोळे पूिग उमललेल्या कमळाप्रमािे असून ते माळाचं्या दाणगन्यानंी भषूणवलेले असतात. जटामुकुट 
धारि केलेले दािणवतात, प्रत्येकी दोन हात असून कमंडलू धारि केलेले असतात; ककवा त्याचा उजवा 
हात अभय मुदे्रत व डाव्या हातात पुस्तक असते. ते भद्रासनावर बसलेले असतात. त्यांचे डाव े पाय 
मुडपलेले असून उजव ेपाय लाबंणवलेले असतात. त्याचं्या डाव्या व उजव्या बाजंूना चामरधारी मृतसंजीवनी 
व णवशल्यकरिी या उभ्या असतात. डाव्या बाजूला धन्वतंरी व आिेय ऋषी असतात. ते अनुक्रमे णपवळ्या व 
ताबंड्ा विाचे असून काळे वस्त्र नेसलेले असतात. (काश्यपणशल्प ४८·२६-३२) अंशुमदभेदागमात (पटल 
४९) मृतसंजीवनी व णवशल्यकरिी याचंा रंग कपगट असतो अशी जास्त माणहती णदली आहे. सुप्रभेदागमात 
(पटल ४८) अणश्वन हे पाढंऱया व सोनेरी विाचे असतात व त्याचंी वसे्त्र पाढंऱया रंगाची असतात व डोक्यावर 
पगडी घातलेली असते असे काहीसे णनराळे विगन केलेले आढळते. 
 
अपराटजता 
 

कसहावर बसलेली दािणवतात. ती बळकट शरीराची असून णतच्या हातात शकंराचे णपनाक नावाचे 
धनुष्ट्य, बाि, िड ग व िेटक धारि केलेली असतात. तीन डोळे असतात. डोक्यावर जटाभार असून तेथे 
चंद्रकोर दािणवतात. णतच्या मनगटावर वासुकी नाग भषूि म्हिून दािणवतात. (देवीपुराि) [गोपीनाथराव, टी. 
ए. (१९७१) Elements of Hindu Iconography, “Indological Book House”, Varanasi, अनुक्रमे पृष् १२९, १०५ व ११०-१११.] 
 
मटदरा ककवा दुगा 
 

णदसावयास सुंदर असून मोठे स्तन असतात, पाश्वगभाग मोठा असून माडं्ा बळकट असतात. 
णपवळे वस्त्र नेसलेली, करंडमुकुटासह सवग दाणगने धारि केलेली असते. तीन डोळे असून विग काळा 
असतो. णतला चार, आठ णकवा त्याहून जास्त हात असतात. उजवा िालचा हात अभय मुदे्रत, वरच्या 
उजव्या हातात चक्र, वरच्या डाव्या हातात शिं व डावा िालचा हात कटक मुदे्रत असतो. णतला आठ हात 
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असल्यास शिं, चक्र, शूल, धनुष्ट्य, बाि, िड ग, िेटक आणि पाश ही आयुधे हातात धारि केलेली 
असतात. (सुप्रभेदागम, पटल ४६) णतच्या अंगात लाल रंगाची काचोळी असून स्तन सपाने बाधंलेले 
असतात. ती कमळावर उभी ककवा कसहावर बसलेली दािणवतात (अंशुमद् भेदागम, पटल ४९) 
 
कात्यायिी 
 

नवतारण्यात प्रवशे केलेली, सुंदर नेिाचंी, मोठे स्तन असून सवग दाणगने पणरधान केलेली असते. 
अतसीच्या रु्लाप्रमािे विग असतो. डोक्यावर जटाभार असून त्यावर चंद्रकोर शोभत असते. ती णवभगं मुदे्रत 
उभी असून मणहषासुराला ठार मारत असलेली दािणवतात. णतला दहा हात असून णतच्या उजव्या हातात 
णिशलू, िड ग, बाि, चक्र, शक्ती व डाव्या हातात िेटक, पाश, अंकुश, घण्टा व परशू ही आयुधे असतात. 
डोके नसलेल्या रेड्ाचे शरीर णतच्या पायापाशी असून त्याच्या तोंडाच्या णठकािी राक्षसाचे तोंड असते व 
त्याच्या हातात ढाल व तलवार असतात. त्याचे हृदय शुलाने भेदलेले असते व अगं रक्ताने मािलेले 
असते. त्याचे लाल डोळे णवस्तारलेले दािवतात. नागपाशात जिडलेला व भयकारी भकुृटी असलेला व 
दुगादेवीने पाश असलेल्या डाव्या हाताने त्याचे केस पकडले आहेत असा राक्षस दािवावा (मयदीणपका) 
[गोपीनाथराव, टी. ए. (१९७१) Elements of Hindu Iconography, “Indological Book House”, Varanasi, अनुक्रमे पृष् १२९, १०५ व ११०-
१११.] 
 

☐☐ 
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शब्दार्थ सूची 

अकृतके्त्र : लागवडीत नसलेली जमीन–Unarable land 
अकृटषत : लागवड न केलेली जमीन–uncultivated land 
अक्पिल : जमािचावर देिरेि ठेविारे कायालय–the record and audit office 
अक् : १६ मासे (वजन) - 16 masas (weight) 
अक्पिलाध्यक् : महागिक - Accountant General 
अक्शाळा : सोन्या-चादंीचे दाणगने बनणविारा कारिाना–a workshop for the 

manufacture of gold and silver articles. 
अष्ग्निजीवी : आगीवर उपजीणवका करिारा कारागीर, उदा. लोहार–one whose 

sustenance depends upon fire e.g. blacksmith. 
अिवी बल : ज्या सैन्यात आणदवासींचा भरिा आहे–Army formed of tribal people 
अट्टालक : बुरज–a watch tower 
अटतचरर्ण : सीमेचे उल्लंघन–Transgression 
अतंपाल : सीमान्त अणधकारी–Officer at the border for collection of taxes 
अतंटरका : दोन घराचं्या मागील बाजूमधील गल्ली–a lane between two neighbouring 

houses 
अतंवंटशक : राजवाड्ाचा प्रधान रक्षक–commandant of palace guard 
अतंवाटर्णज्य : आभ्यतंर व्यापार–internal trade 
अतंःपुर : रािीवसा 
अतंःपुरभाजिीय : कोितीही वस्तू राजवाड्ात द्यावयाची असेल तर णतचे माप–a weight or 

measure used for deliveries into the palace. 
अदेवमातृक : पाण्यासाठी पावसावर अवलंबून राहाव ेलागत नाही असा प्रदेश–region not 

dependent on rain water. 
अटधकरर्ण : िाते–department 
अटधष्ठातृ : अधीक्षक–superintendant 
अिवटसत : उजाड जमीन, घर–unoccupied land or building 
अिीकथ्य : हत्ती णशक्षक–elephant trainer 
अिीटकिी : सैन्याचा णवभाग–division of army 
अिुप : भरपूर पािी असलेला प्रदेश, जमीन–wet land 
अपसारक : पावसाच्या पाण्याने न णभजिारे काबंळे–a kind of rain proof woollen cloth 
अभयवि : अभयारण्य–reserved forest 
अटभलेखापाल : जमा िचग ठेविारा–keeper of records 
अटभस्रावर्णी : भट्टी–distillery 



 

 अनुक्रमणिका 

अभ्यगाटरक : घरगडी–a domestic servant 
अधथसीटतक : अधेलीने शतेी करिारा–attendant tilling land in return for half the 

produce. 
अवके्पसोपाि : काढता घालता येण्यासारिा णजना ककवा णशडी–a ladder that can be 

thrown down or pulled up. 
अश्ववाह : घोड्ाची देिरेि करिारा नोकर–a horse attendant 
अश्वाध्यक् : राजाच्या घोडदळाचा अणधकारी–superintendant of horse 
असंपर् : िादं्यावर ओझे वाहून नेिाऱयासंाठी मागग–a kind of trade route 
आकर : िाि–a mine 
आिूप : मळ्यासंबधंी–pertaining to wet land 
आिूप्य : मळ्यात होिारी णपके–growing in wet land 
आबन्धि : दाणगने–ornaments 
आकटरक : िाि कामगार–a miner 
आकराध्यक् : िािींवरील अधीक्षक–Superintendant of mines 
आरटवक : वनपाल–a forest chieftain 
आटर्णद्वार : दरवाजातील लहानसे दार–a side door 
आयुधागार : राजाच्या शस्त्राचें कोठार–king’s armoury 
आवशेि : कारिाना–a factory 
आवशेटिन् : कामगार–a workman 
आशाकाटरक : उक्ते काम घेिारा–a workman expecting a lump remuneration 
आस्तरक ककवा 
आस्तर 

: एक प्रकारचे जाजम–a flooring 

आहायोदक : पािी बाहेरून आिून णपकाला णदले जाते तो प्रदेश–into which water has to 
be brought from elsewhere. 

इदं्रकील : दरवाजाचे कवाड बंद केल्यावर ते उघडू नये म्हिून जणमनीत गाडलेली िंुटी 
ककवा लोिंडी सळई–a wedge or stake, in the ground, for stopping 
movement of gates. 

इदं्रकोश : णकल्ल्याच्या तटावर भोके असलेली र्ळी णजच्या आड बसून योदे्ध शिूंवर 
बािाचंा मारा करतात–a board with holes, fixed on the city wall as a 
shield for archers. 

उत्तम साहस दण्ड : १००० पिाचंा दंड–fine of 1000 panas 
उपस्र्ाि : दालन, आस्थापना मंडप–a hall, a court hall, assembly hall 
उत्सेचक : नावते णझरपलेले पािी काढून टाकिारा–one who bails out water from a 

boat 
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ऊर्णाकारू : लोकर तयार करिारा कारागीर–artisan making wool 
ऐष्टक : णवटानंी बाधंलेले–built of bricks 
औदटिक : णशजणवलेले अन्न णवकिारा–a dealer in cooked rice 
औदुकदुगथ : जल दुगग–water fort 
उध्वथचयवप्र : वरच्या बाजूला चनु्यात बाधंलेली कभत–rampart in lime mortar 
कक्ष्या : िोली, दालन–a room, an apartment 
कंकर : णचलित–an armour 
किमाि ककवा 
किुमाि 

: रत्न सोन्यात जडणविे–a fastening of gold, for a gem, at the sides 

किवािक : अंथरिाचा प्रकार–a bed-spread 
कन्यापूर : अणववाणहत राजकन्याचें णनवासगृह–Quarters for princesses 
कटपशीषथक : माकडाच्या डोक्याच्या आकारासारिा तटबंदीचा वरचा भाग–coping stone 

on parapet wall shaped like a monkey’s head. 
करिुकमुख : सोनाराचा बगळ्याच्या चोचीच्या आकाराचा णचमटा–a kind of goldsmith’s 

tool 
करर्ण : कायालय–an office 
करीष : शिे वाळू शकेल इतका दोन पावसामंधील कालावधी–a break in the rains 

long enough to allow of cow-dung cakes to dry. 
कमथकार : कामगार ककवा कारागीर–an artisan 
कमथटिषद्या : काराणगराचे घर–workman’s house 
कमान्त : कारिाना–a workshop, a factory 
कलधौतक : दाणगन्यासाठी चादंी–ornamental silver 
काकर्णी : कवडी, १/६४ पि मानाचे ताबं्याचे नािे–a cowrie shell, name of a copper 

coin = 
1 

th of a pana. 
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काच : काच–glass 
काचमटर्ण : काचेचा मिी–a glass bead 
कात्र्चि : रत्न जडणवण्यासाठी सोन्याचा ककवा चादंीचा तळ–gold or silver base for 

setting a gem 
कात्र्चिकारू : रत्न जडणविारा कारागीर–an artisan working in setting gems etc. 
कामाष्न्तक : कारिान्यावंर देिरेि ठेविारा अणधकारी–the director of factories 
कार्ममक : कामावर देिरेि ठेविारा–a works manager 
कारू : कारागीर–artisan 
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कावथटिक ककवा 
खावथटिक 

: २०० गावाकंणरता मुख्य गाव–the headquarters of 200 villages 

काष्ठतुला : लाकडाचा तराजू–a balance made of hard wood 
कुप्य : जंगलातील उपज–forest produce 
कुप्यगुह : वनोपज वस्तू साठणवण्यासाठी गोदाम–a warehouse for forest produce 
कुप्याध्यक् : वनसंपत्तीचा अधीक्षक–superintendant of jungle produce 
कुमारपूर : राजपुिासंाठी णनवासस्थान–quarters for princes 
कुमारीपूर : शहराच्या दरवाजाचा प्रकार–a type of city gate 
कुष्म्भकुटक्क : घड्ाप्रमािे मध्यभागी रंद व िाली आणि वर त्या मानाने कमी जाडीची 

तटबंदी–rampart with jar like (bulging) sides. 
कुरूकवद : रत्नाचा प्रकार–a kind of stone 
कुल्या : पाट–a channel 
कुल्यावाप : पाटाच्या पाण्यावर होिारे पीक–in which sowing depends on canal 

water 
कूिावपात : एक प्रकारचा सापंळा–a kind of trap 
कूलपर् : समुद्राच्या णकनाऱयाणकनाऱयाने जािारा मागग–a water route along the coast 
कृतके्त्र : पूवीची पडीत जमीन शतेीयोग्य करिे–reclaimed land 
कृसर : तादूंळ व तीळ याचंी णिचडी–a preparation of rice and sesamum 
केदार : मळा–a wet-cropfield 
कोशगृह : शासकीय बहुमूल्य दाणगने ठेवावयाची जागा–a treasury 
कोष्ठागार : धान्य वगैरेंचे गोदाम–godown for grains 
कौचपक : लोकरीच्या पाघंरिाचा प्रकार–a kind of rug 
टक्रटमजात : रेशीम–silk 
टक्रटमताि : रेशमी कापड–silk cloth 
खटिकमथ : िािीतून काढलेल्या धातू इत्यादींची व्यवस्था पाहिारा–officer supervising 

mining operation. 
खलभूमी : लागवडीयोग्य जमीन–arable land 
खात : िंदक–a moat 
खातप्रावर्मतम : चराच्या साहाय्याने पािी नेऊन जमीन णभजणविे–watered by channels 
गोपुर : णकल्ला तसेच शहर याचें प्रवशेद्वार–a city gate 
ग्रामकूि : गावाचा मुख्य–village headman 
ग्रामभृतक : गावकऱयाकंडून वतेन घेऊन गावंाचे काम करिारा–a village servant 
चक्रपर् : गाडी रस्ता–a carraige road 
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चया : पायवाट–a track 
छन्नपर् : गुप्त मागग, भयुारी मागग–a covered path, a subterranean path 
छाया प्रमार्ण : वळेेचे पुरषाच्या सावलीनुसार होिारे माप–a time scale depending on a 

shadow of man. 
टछद्र : नापीक जमीन–unarable land 
जिपदसंधी : सीमेजवळील तटबंदीचे गाव–a frontier town or a fort 
जागंल : रक्ष, कमी पावसाचा प्रदेश–a dry track of land 
िंक : णछन्नी–chisel 
तपिीय : दाणगने करण्यासाठी योग्य सोने–gold specially prepared for making 

ornaments 
तपिीय कारू : दाणगन्यासंाठी सोने तयार करिारा कारागीर–a maker of ornamental gold 
तरशुल्क : नदी ओलाडंण्यासाठी द्यावयाचे नावचेे भाडे–fare for crossing a river 
तकुथ भ्राटमत : टकळीसारिे गरगर णर्रिारे–revolving like a spindle 
तटलच्छन्द : गाणलच्याचा प्रकार–a kind of carpet 
तुत्य : मूस–a crucible 
तुलामाि पौतव : तराजू व मापे याचंी तपासिी–checking of balance and weights 
त्वष्ट : सोनेरी मुलामा देिारा–a gold plater 
त्वष्टकमथन् : सोनेरी मुलामा देिे–gold-plating 
दटक्र्णापर् : दणक्षि कहदुस्थानाकडे जािारा व्यापारी मागग–the trade route to the south 
दात्र : चाकू ककवा णवळा–knife of sickle 
दौवाटरक : प्रणतहारी–the head usher 
द्रोर्णमुख : ४०० िेड्ावंरील प्रमुि गाव–the headquarters of 400 villages 
टद्वपिवान् : दुहेरी तंतंूनी णविलेले–weaving with a double yarn 
धरर्ण : १६ मासे वजनाचे चादंीचे नािे–a silver coin weighing 16 masas 
धमथसेतू : धमग म्हिून रु्कटातं बाधूंन णदलेला पूल, बंधारा–a bridge or an 

embankment constructed out of charity. 
िदीपर् : नदीचा मागग–a river route 
िदीमातृथक : नदीच्या पाण्याने शतेी केली जाते असा प्रदेश–region irrigated by river 

water 
िाटलका : २४ णमणनटाचंा काळ–an interval of 24 minutes 
टियामक : नावचेा सुकािधूारक–a pilot 
टिशान्त : राजवाडा–the roy 
टिके्प : सोनाराला दाणगने बनणवण्यासाठी णदलेले सोने, चादंी–gold or silver given 
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to the goldsmith for making ornaments. 
टिष्ष्ट्कर : बाहेर जाण्याचे दार–an exit door 
टिष्ष्ट्कर द्वार : बाहेर जाण्याचे दार–an exit door 
टिष्ट्कुि : घरामागची बाग–a garden attached to a house 
टिष्ट्पटत्त : सुगी–harvest 
िीप्र : वळचि–eave’s board 
िीप्रान्तर : दोन घराचं्या वळचिींमधील अंतर–the distance between the eaves of 

neighbouring houses. 
पत्ति : बंदर–a port 
पत्तिाध्यक् : बंदराचंा अधीक्षक–the commissioner of ports 
पर्ण : एक चादंीचे नािे–name of silver coin 
पण्यपत्ति : व्यापारी बंदर–a port 
पण्यपुिभेदि : व्यापाराच्या उलाढालीचे गाव–a market town 
पण्यसंस्र्ा : बाजाराची जागा–a market place 
पत्रोर्णा : रेशमी बहुमूल्य वस्त्राचा प्रकार–a variety of silk cloth 
प्रर्म साहस दण्ड : २५० पि दण्ड–a fine of 250 panas 
पद : तराजू णकती जास्तीत जास्त वजन तोलू शकतो ते सागंिारे णचन्ह–a marking 

on the balance indicating the maximum weight it can weigh. 
पटरभाण्ड : रत्न जडणवण्यासाठी त्याच्या भोवती केलेले सोन्याचे कडे–the encircling 

metal in the setting of gems. 
पटरवाह : प्रवाह–flow (in a channel) 
पटरस्तोम : लोकरीच्या पाघंरिाचा प्रकार ककवा गाणलचा–a kind of blanket or carpet 
प्रवहर्ण : मोठी बैलगाडी–a big cart 
प्रशास्ता : कैदिान्यावरील अणधकारी–a jailor 
पादपर् : पादपथ–a foot path 
पासुंधावक : सोन्याचे कि कचऱयातून णटपिारा–the dust washer 
पटरयाटिक : रथाचा एक प्रकार–a kind of chariot 
टपचु : कापूस–cotton 
पुिभेदि : व्यापारी शहर–a town where trade is flourishing 
पुद गल : सोन्याची ककवा चादंीची वस्तू–an article made of gold or silver 
पुष्ट्करर्णीद्वार : शहराच्या दरवाजाचा एक प्रकार–a type of city gate 
पुष्ट्पष्च्छद्र : पािी कमी असलेले रत्न–defective in the bloom (of a gem) 
पुष्ट्यरर् : उत्सवासाठी रथ–a festival chariot 
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पूटतटकट्ट : गाळ, कीट–dross 
पृषत : सोन्याचे मिी तयार करिे–the making of beads (of gold) 
पृषतकारू : मणि तयार करिारा कारागीर–a bead maker 
पुरुष : छायापुरष पहा 
प्रर्णाली : नाली, गटार–a channel, a drain 
प्रटतमाि : वजनाचे माप–a weight 
प्रटतसुरंुग : शिूने केलेल्या भयुाराचा उपयोग होऊ नये म्हिनू केलेले भयुार–a counter 

tunnel 
प्रधावटिका : पळून जाण्यासाठी णकल्ल्याचा तर व िंदक याचं्यामधील गुप्त मागग–a run-

way protected by a wall between the rampart and the moat. 
प्राटतवेधटिक : मापे व वजने याचं्या तपासिीची मुद्रा ठोकिे–stamping of weights and 

measures 
ब्रह्मदेय : ब्राह्मिास दान केलेली जमीन–a gift of land to Brahmins 
भस्त्रा : भाता (लोहाराचा)–bellows 
भािक : भाडे–hire 
कभटगसी : लोकरी कापडाचा प्रकार–a kind of woollen cloth 
भूटमगृह : तळघर–a cellar 
भूटमष्च्छद्राटपधाि : पणडत जमीन लागवडीयोग्य करिे–putting non-agricultural land to use 
भ्रम : कारंजा ककवा पाट–a fountain or a water course 
भृतक : वतेनावर काम करिारा–a paid worker 
मंचपृष्ठ : सपाट पषृ्भाग–with a flat surface 
मटर्णराग : रत्नाचा रंग बदलिे–the imparting of colours to gems 
मटदरा : दुगादेवीचा एक अवतार–name of form of goddess Durga 
मयरूपद : तराजूचा वरचा तोरिाचा भाग–an arch from which a balance is 

suspended 
मसूरक : मसुराच्या दाण्याप्रमािे गोल व णचप्पट–lentil shaped 
माषक : एक लहानसे वजन, एक ताबं्याचे नािे = १/१६ पि–a kind of weight, 

name of a copper coin = 1/16 pana. 
मुण्डकद्वार : शहराच्या दरवाजाचा एक प्रकार–a type of city gate 
मुरजक : मृदंगाच्या आकाराचा तटबंदीच्या वरचा दगड–a drum-shaped coping 

stone of the parapet wall. 
मूकमूषा : िोटी मसू–a dummy crucible 
मेण्ढक : मेंढ्याच्या डोक्याच्या आकाराच्या तटबंदीच्या वरचा दगड–a projection of 
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parapet shaped like a ram’s head. 
मोहिगृह : भलूभलैुय्या–a maze 
मौल : वशंपरंपरेचे–hereditary 
यािपात्र : नाव, बोट (णशडाची)–a sailing vessel 
रजु्जभाण्ड : दोर तयार करण्यास लागिारे वाि वगैरे पदाथग–raw materials for ropes 
रजु्जवतथक : दोर तयार करिारा–a rope maker 
रसपाक : रस करून गाळिे (धातू)–the smelting of liquid ores 
रसटवद्ध : पाऱयाच्या साहाय्याने धातू गाळिे–smelted along with mercury 
रङ कव : हणरिाचे केस–the hair of an antelope 
रुपदशथक : नािे परीक्षक–an examiner of coins 
लम्बरा : एक प्रकारचे अंथरूि–a kind of bed spread 
वटर्णव-पर् : व्यापारी मागग–a trade route 
वप्र : मातीची तटबंदी–a rampart of earth work 
वर्मर्णका : प्रमाणित सोने–the standard gold 
वतथिी : रस्ता-कर–a road cess 
वधथकी : सुतार–a carpenter 
वषथमाि : वषामापी–a rainguage 
वािकमान्त : णविकामाचा कारिाना–a weaving factory 
वािटचत्र : हातमागावर णविलेले नक्षीदार कापड–woven on the loom, variegated in 

weaving 
वािलिी : घराची ओसरी–a varandah of a house 
वाटरपर् : जलमागग–a water route 
वासगृह : णनवासस्थान–a residence 
वाटसतक : मुलामा देिे–gilding 
वैल्लक : चादंी व लोिंड सम प्रमािात असलेला णमि धातू–an alloy of silver and 

iron in equal proportions. 
वैकृन्तक : धातूचा एक प्रकार–a kind of metal 
शकिवाि : गाडीरस्ता–a cart track 
टशखा : मापाच्या वर धरलेली शीग–the heap of a commodity above the level of 

the capacity measure. 
शुल्कशाला : जकात घर–the custom house 
शुल्ब : ताबं,े दगडातील धातूची शीर, जणमनीची मोजिी–copper, an underground 

vein of metal, land-survey. 
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शून्य : पणडत जमीन लागवडीयोग्य करिे–waste land (to be reclaimed) 
श्रेर्णी : सहकारी संघ–a guild 
षण्ड : भाजी णपकणविारा मळा–a vegetable garden 
संयाि पर् : समुद्री मागग–an ocean route 
संयािीय : बंदर–a harbor-Town 
संयहू्य : सोन्याचा मुलामा देिे–the work of gold plating 
संक्रम : पूल–a causeway, a bridge 
संग्रहर्ण : १० िेड्ासंाठी मुख्य णठकाि–the headquarters of ten villages 
संचार : वाट–a passage 
सत्तटलका : अंथरिाचा एक प्रकार–a kind of bed-spread 
संदंश : साडंस–a pair of tongs 
संटिधातृ : भाडंाराध्यक्ष–the Director of stores 
समवृत्ता : तराजूचा प्रकार–a kind of balance 
समाहतृथ : शतेसारा गोळा करिारा सवगिेष् अणधकारी–the revenue commissioner 
सशकथ र : रत्नाच्या आत धुळीचे ककवा बाणरक वाळूचे कि असल्याप्रमािे णदसिे–with 

grains inside a gem. 
साल : कभत–a parapet, a wall 
सीता : शतेीचे उत्पन्न–agricultural produce 
सीमावरोध : सीमा णनणश्चती करिे–the fixing of boundaries 
सुरंग : भयुार–a tunnel 
सुवर्मचकालवर्ण : टाकंििार–borax 
सुवर्णथ : १६ मापाचें माप–name of a weight (= 16 masaleas) 
सुवर्णथपाक : सोने गाळिे–the smelting of gold 
सूत्रवाि : दोरी तयार करिे–the making of strings, threads 
सूत्रशाळा : दोरी तयार करावयाचा कारिाना–a yarn factory 
सूिा : शासकीय िाणटकिाना–abbattoir 
सेतु : बंधारा, बाधं–an embankment, a dam 
सौवचथल : टाकंििार–borax 
स्कंधप्रावर्मतम : िादं्यावर वाहून नेलेले पािी, शतेीसाठी–water carried on the shoulder 
स्कंधावार : णशबीर, छाविी–an encampment, a cantonement 
स्र्ािीय : ८०० िेड्ासंाठी मुख्य गाव–the headquarters of 800 villages 
स्त्रोतोयन्त्र प्रावर्मतम : चराच्या व यंिाच्या साहाय्याने वाहून नेलेले पािी–set in motion in a 
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channel by means of a mechanism 
स्वटवत्तकारू : स्वतःच्या भाडंवलावर काम करिारा कारागीर,–an artisan working with 

his own capital. 
 
 
 
 

शासकीय मध्यवती मुद्रिालय, मंुबई 


