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सौन्दर्यलहरीग्रने्थ उपत्रिष्टस्य श्रीर्न्त्रस्य अङ्कनं, अस्य 

महत्वोपपािनम् च 

 
सुरेन्द्रचन्द्र त्रिपाठी 

 
सारांश: 

एकविष्ठादै्वतिाविजगि्गुिााविशङ्कराचायाविरवचत सौन्दयालहरीग्रन्थस्य बाह्यपररपाटी दै्वतिािमङ्गी

करोतीवत प्रतीयते यतः  तत्र उभयोः  वशिशक्तयोः  िर्ािमुपलभ्यते । िसु्ततः  तत्र अभेद्यः  कल्प्यते-

वशिं वचत्छके्तः  पािातीमािन्दशके्तः  च पररप्रकाशं मत्वा । वशिोपासकाः  यथा विविाकारब्रह्मोपास

िया मोकं्ष प्रापु्निन्ति तथैि कौलपरम्परया शाक्तोपासकाः  अमृततं्व लभिे; परिु शाक्तमागाः  आ

सुफलप्रिः  । मन्त्रयन्त्रतन्त्रार्ामुपयोगेि साधकाः  आत्मज्ञािं लब्ध्वा िुः खत्रयात् प्रमुच्यिे जन्ममर

र्चक्रात् विष्क्रम्यिे च । महवषापतञ्जवलिा विविाष्ट अष्टाङ्गयोगाध्वािः  प्रायतः  सिैरेि अिुसृयते, 

अस्य मागास्य सहजोपलन्तित्वात्

च अस्यमागास्य शरीरस्थैयासाधिकारर्ात् । योगाङे्ग वकयत्पररमार्पटुताप्रापे्ः  परं समवधकोन्नवत

कले्प तन्त्रसाधिस्य आिश्यकता िताते । अष्टाङ्गयोगस्य उत्तराङे्ग संयमं प्रापंु्न तन्त्रसाधिारताः  वस

द्धयोवगिः  अिवतकाले पराशन्तक्तसवन्नविष्टाः  सि् वििाार्मवधगच्छन्ति । तन्त्रसाधिाय िा संयमाय 

िा यन्त्रस्य उपयोगं वसद्धम् । अभीन्तिताथावसद्ध्यथं बहूवि यन्त्रवर् सन्ति, ते यथा -

 श्रीयन्त्रम्, गायत्रीयन्त्रम्, सरस्वतीयन्त्रम्, गीतायन्त्रम्, गरे्शयन्त्रम्, इत्याविवि । 

एतेषु श्रीयन्त्रस्य महतं्व सिैः  अिस्वीक्रीयते । अस्य यन्त्रस्य विमाारं्, अस्योपरर ध्यािं गुरुरङ््घविप

दे्म उपविश्य कुयााविवत पन्तिताः  मन्यिे । सन्दभेऽन्तिि् सौन्दयालहरीग्रन्थािुक्रम्य अस्य यन्त्रस्य 

विमाार्विवधः  प्रित्तः  । 
 

कूटशब्द: सौन्दयालहरी, श्रीयनं्त्र, तनं्त्र, यनं्त्र, श्रीयन्त्रस्य अङ्किम् 

 

प्रस्तावना  

एकविष्ठादै्वतिाविजगि्गुिााविशङ्कराचायाविरवचत सौन्दयालहरीग्रन्थस्य बाह्यपररपाटी 

दै्वतिािमङ्गीकरोतीवत प्रतीयते यतः  तत्र उभयोः  वशिशक्तयोः  िर्ािमुपलभ्यते । िसु्ततः  

तत्र अभेद्यः  कल्प्यते - वशिं वचत्छके्तः  पािातीमािन्दशके्तः  च पररप्रकाशं मत्वा । 

वशिोपासकाः  यथा विविाकारब्रह्मोपासिया मोकं्ष प्रापु्निन्ति तथैि कौलपरम्परया 

शाक्तोपासकाः  अमृततं्व लभिे; परिु शाक्तमागाः  आसुफलप्रिः  । 

मन्त्रयन्त्रतन्त्रार्ामुपयोगेि साधकाः  आत्मज्ञािं लब्ध्वा िुः खत्रयात् प्रमुच्यिे 

जन्ममरर्चक्रात् विष्क्रम्यिे च । महवषापतञ्जवलिा विविाष्ट अष्टाङ्गयोगाध्वािः  प्रायतः  

सिैरेि अिुसृयते, अस्य मागास्य सहजोपलन्तित्वात् अवप च अस्यमागास्य 

शरीरस्थैयासाधिकारर्ात् ।  
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योगाङे्ग वकयत्पररमार्पटुताप्रापे्ः  परं समवधकोन्नवतकले्प 

तन्त्रसाधिस्य आिश्यकता िताते । अष्टाङ्गयोगस्य 

उत्तराङे्ग संयमं प्रापंु्न तन्त्रसाधिारताः  वसद्धयोवगिः  

अिवतकाले पराशन्तक्तसवन्नविष्टाः  सि् वििाार्मवधगच्छन्ति 

। तन्त्रसाधिाय िा संयमाय िा यन्त्रस्य उपयोगं वसद्धम् । 

अभीन्तिताथावसद्ध्यथं बहूवि यन्त्रवर् सन्ति, ते यथा - 

श्रीयन्त्रम्, गायत्रीयन्त्रम्, सरस्वतीयन्त्रम्, गीतायन्त्रम्, 

गरे्शयन्त्रम्, इत्याविवि । 

एतेषु श्रीयन्त्रस्य महतं्व सिैः  अिस्वीक्रीयते । अस्य 

यन्त्रस्य विमाारं्, अस्योपरर ध्यािं गुरुरङ््घविपदे्म उपविश्य 

कुयााविवत पन्तिताः  मन्यिे । सन्दभेऽन्तिि् 

सौन्दयालहरीग्रन्थािुक्रम्य अस्य यन्त्रस्य विमाार्विवधः  

प्रित्तः  । 

 

ग्रन्थावलोकनम् 

शतश्लोकसवन्नविष्टः  बहुविधालङ्कारैः  सुशोवभतः  

वशखररवर्छन्दमिुसृत्य सोन्दयालहरीवत ग्रन्थः  

शङ्कराचायेर् तस्य अिः  समये विरवचतः  । 

एकचत्वाररंशच्छ्लोकविवशष्टः  प्रथमभागः  आिन्दलहरी 

िाम्ना ज्ञायते, अिवशष्टः  वद्वतीयभागः  च सोन्दयालहरीवत 

प्रवसद्धः  । प्रथमभागः  ध्यािाथामपरभागं तु प्राथािाथं 

व्यिह्रीयते । प्रथमभागे एकािश श्लोकः  श्रीयन्त्रस्य िर्ािं 

करोवत । सः  यथा - 

चतुवभाः  श्रीकणै्ः  वशियुिवतवभः  पञ्चवभरवप प्रवभन्नावभः  

शम्भोिािवभरवप मूलप्रकृवतवभः  । 

चतुश्चत्वाररंशद्वसुिलकलाश्रवत्रिलय-वत्ररेखावभः  साधं ति 

शरर्कोर्ाः  पररर्ताः  ॥११॥ 

श्लोकािुसारं यिा पश्यामः , श्रीयन्त्रस्य अियिाः  

विम्नप्रकारेर् वभनं्न कतंु शकु्नमः  - (१) चतुवभाः  श्रीकणै्ः  

अथाात् चत्वारर वशिवत्रभुजावि, (२) वशियुिवतवभः  पञ्चवभः  

अथाात् पञ्च शन्तक्तवत्रभुजावि,  

(३) ििचक्रवर्, (४) मूलप्रकृवत, (५) चतुश्चत्वाररंशत् 

कोर्ावि, (६) िसुिलम् (अष्टपद्मिलावि), (७) कला  

(षोिशपद्मिलावि), (८) वत्ररेखाः , (९) वत्रिलयाः  इवत । 

 

अङ्कनत्रवत्र िः  

अङ्किाथं क्रमं भिवत - 

(१) वत्ररेखाः , (२) वत्रिलयाः , (३) कला, (४) िसुिलम्, (५) 

वशि-शक्तयोः  वत्रभुजावि, (६) िर्ाप्रयोगम् । 

 

त्रिरेखाङ्कनत्रवत्र िः  (त्रचिं द्रष्टव्यम्) 

(वृत्ताङ्कनम्) 

कगािस्य आकारािुसारं िृहि्िृत्तस्य अङ्किं करोतु । अस्य 

केन्द्रविनिुः  “C’”, व्यासाद्धा ः  ‘r’, भूसमािर व्यासः  AB, 

भूलम्ब व्यासः  CD भिेयुः  । समकोर्ीयिूरेर् अन्तिि् 

िृत्तमधे्य अष्ट व्यासाः  कम्पास्-इवत यने्त्र अङ्किं कुयाात् । 

तेषां िामावि AB, CD, EF, GH, IJ, KL, MN, OP भबेयुः  

।  

(वृत्तमधे्य वर्यके्षिाङ्कनम्) 

अस्य िृत्तस्य मधे्य वत्रवर् अिः स्थ िगाके्षत्रावर् अङ्किं 

करोतु । ते भििु EKFL, GMHN, IOJP इवत । AB, CD 

व्यासेि सह िृत्तस्य वमलिावि यत्र सन्ति, तावि विनिुवि 

िगाके्षत्राङ्किाथा ि उपयोजिीयावि ।  

 

(द्वारमुखाङ्कनम्) 

िगाके्षत्रार्ां बाहुद्वयं यत्र परस्परं सृ्पशे्यते, एतादृशाम् 

अष्टविनिूिां वचहं्न कुयाात् । ते “Q, R, S, T, U, V, W, X” 

भिेयुः  । ‘E-P’, ‘L-J’, ‘H-O’ तथा ‘I-K’ विनिुयुग्मािां 

संयोजिं कुरु ।  

 

(द्वारमुखानां त्रवस्तारम्) 

QV, RU, XS, WT इवत विनिुयुग्मािां मावपकाििेि 

एकैकया सरलरेखया संस्थापिं कृत्वा QQ’, RR’, SS’, 

TT’, UU’, VV’, WW’, XX’ विनिुयुग्मािां संयोजिं कुरु 

(वचतं्र द्रष्टव्यम्) । तथैि EE’, PP’, LL’, JJ’, FF’, OO’, KK’, 

II’ रेखाखिािां अङ्किं कुरु । एतत्पश्चात् Q’-E’, R’-P’, 

L’-S’, J’-T’, U’-F’, O’-V’, W’-K’, X’-I’ इवत 

विनिुयुग्मािां संयोजिं कुरु । 

 

(मूलत्रचिस्य समापनम्) 

GQ, GX, MV, MW, NR, NS, HU, HT इवत 

विनिुयुग्मािां संयोजिं कुरु । 

 

(त्रिरेखाङ्कनम् - त्रचिं द्रष्टव्यम्) 

अङ्किीवचह्नािां पीतिर्ालेखिी ं व्यिहृत्य स्थायी ं कुरु । 

सद्यावङ्कतायाः  रेखायाः  उपरर िीलिर्ालेखन्या अवप च 

रक्तिर्ालेखन्या वकवञ्चत् अिरेर् पुिः  

समािरालरेखावचत्रर्द्वयं कुरु ।  

इवत वत्ररेखाङ्किम् ।  

 

त्रिवलर्ाङ्कनम् (त्रचिं द्रष्टव्यम्) 

कम्पास्-यने्त्रर् “C’Q” मापिविवशषं्ट व्यासादं्ध गृहीत्वा 

रक्तिरं् िृत्ताङ्किं कुरु । व्यासादं्ध एक वम.वम. नू्यिं कृत्वा 

तस्य मधे्य वभन्नमेकं िीलिरं् िृत्ताङ्किं कुरु, पुिः  व्यासादं्ध 

एक वम.वम. नू्यिं कृत्वा तस्य मधे्य तृतीयं पीतिरं् िृत्ताङ्किं 

कुरु । अधुिा व्यासादं्ध अधं से.वम. नू्यिं कृत्वा तस्य मधे्य 

चतुथं सिुजिर्ािृत्ताङ्किं कुरु अवप च पुिः  व्यासादं्ध अधं 

से.वम. नू्यिं कृत्वा तस्य मधे्य पञ्चमं रक्तिर्ािृत्ताङ्किं कुरु 

। पीतिर्ा-हररद्वर्ा-िृत्तयोः  मध्यित्ती स्थािं 

षोिशपद्मिलाङ्किाय उविष्टम् । अस्य िृत्तस्य िाम C1 

भितु । हररद्वर्ा-रक्तिर्ा-िृत्तयोः  मध्यित्ती स्थािं 

अष्टपद्मिलाङ्किाय उविष्टम् । अस्य िृत्तस्य िाम C2 भितु 

। 
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कला 

C1-िाम िृतं्त पूिाावङ्कतेवभः  अष्टव्यासेवभः  अन्तस्त । तन्मधे्य 

उतः  अष्टव्यासाः  अवङ्कतव्याः  । एतादृशस्य िृत्तस्य मधे्य 

षोिशपद्मिलािां अङ्किं मुक्तहसे्ति कुरु । 

 

वसुिलम् 

C2-िाम िृतं्त पूिाावङ्कतेवभः  अष्टव्यासेवभः  अन्तस्त । 

एतादृशस्य िृत्तस्य मधे्य अष्टपद्मिलािां अङ्किं मुक्तहसे्ति 

कुरु । 

अद्य ियं वत्रकोर्ाङ्किाय प्रसु्तताः  । 

 

त्रशव-शक्तर्ोिः  त्रिभुजात्रन 

भूसमािरं अवप च भूलमं्ब व्यासं त्यक्त्वा अन्यािां 

व्यासािां, बाह्यिृत्तस्य, कोऽवप रेखायाः  वचह्नस्य िा लुम्पिं 

कुरु । अिः स्थ रक्तिर्ािृत्तस्य व्यासाद्धा ः  R इवत मने्य । 

अस्य भूसमािरव्यासः  X1X2 अवप च भूलम्बव्यासः  

Y1Y11 भिेत् । Y1 इत्यतः  R-मापिं व्यासादं्ध गृहीत्वा िृतं्त 

उभयतः  चापाङ्किं कुरु, छेििविनिू C1, C2 भिेत् । तथैि 

Y11 इत्यतः  िृतं्त उभयतः  C3, C4 छेििविनिू कुरु । C1, 

C2 विनिुभ्यां सह Y11 विनिुस्य, अवप च, X1, X2 विनिुभ्यां 

सह Y1 विनिुस्य संयोजिं कुरु । X1V1 रेखया सह 

C1Y11 रेखयाः  छेििविनिु P’, पुिः  X2Y1 रेखया सह 

C2Y11 रेखयाः  छेििविनिु P” भिेत् । P’, P” विनिू 

संयोज्य उभयतः  पररिद्धा येत् यतः  सा रेखा िृतं्त 1D1, 

1D2 विनद्वोः  सृ्पशवत । 1D1-1D2-Y11 इवत वत्रभुजं 

भिवत प्रथमं शन्तक्तवत्रभुजं । Y1-Y11, 1D1-1D2 रेख्ोः  

स्पशाविनिुः  Y4 भिेत् ।  

C3, C4 विनिुभ्यां सह Y4 इत्यस्य संयोजिं कुरु । C3-Y4 

1D1-Y11 रेखाद्वयं Q1 विन्दौ, C4-Y4 1D2-Y11 

रेखाद्वयं Q4 विन्दौ छेििं कुयाात् । Q1, Q4 संयोज्य 

उभयतः  पररिद्धा येत् यतः  सा रेखा िृतं्त 1S1, 1S2 विनद्वोः  

सृ्पशवत । 1S1-1S2-Y1 इवत वत्रभुजं भिवत प्रथमं 

वशिवत्रभुजम् । P1, P4, Q8 विनिुत्रयं वचवह्नतं कुरु यौ 

भितः  1D1-1D2 रेखया सह 1S1-Y1 रेखायाः , 1D1-

1D2 रेखया सह 1S2-Y1 रेखायाः  अवप च 1S1-1S2 

रेखया सह Y1-Y11 रेखायाः  छेििविन्दिः  । 

1S1, 1S2, 1D1, 1D2 विनिुभ्यः  R मापकं व्यासादं्ध 

गृहीत्वा C5, C6, C7, C8 विनिूिां आियिं कुरु । C5-C6 

रेखा Y1-Y11 रेखां Y2-इवत स्थािे, C7-C8 रेखा Y1-Y11 

रेखां Y10-इवत स्थािे सृ्पशवत । Y2-Q1, Y2-Q4, Y10-

P1, Y10-P4 योजवयत्वा वकवञ्चत् अगे्र सरतु । Q2, Q3, 

P2, P3 इवत विन्दिः  द्रष्टव्याः  ये भिन्ति Y10-P1 इते्यि 

सह 1S1-1S2 इत्यस्य Y10-P4 रेखया सह 1S1-1S2 

रेखायाः  Y2-Q1 रेखया सह 1D1-1D2 रेखायाः  Y2-Q4 

रेखया सह 1D1-1D2 रेखायाः  छेििविन्दिः  ।  

Y4-Q2, Y4-Q3 रेखे अगे्रसरतः , ते रेखे C7-C8 रेखां 

3S1, 3S2 विनद्वोः  सृ्पशतः  । 3S1-3S2-Y4 भिवत 

तृतीयवशिवत्रभुजम् । 1D1-Y11, Y4-3S1 रेखायोः  

छेििविनिुः  Q5 पुिः  1D2-Y11, Y4-3S2 रेखायोः  

छेििविनिुः  Q8 भितः  । Q5, Q8 विनिुद्वयं योजवयत्वा 

उभयतः  िद्धायतु । सा रेखा Y2-Q1 अवप च Y2-Q4 रेखे 

2S1, 2S2 इवत विनद्वोः  सृ्पशतु । 2S1-2S2-Y2 भिवत 

वद्वतीयवशिवत्रभुजम् ।  

2S1-2S2 रेखा Y1-Y11 रेखां Y9-इवत स्थािे सृ्पशवत । 

2S1-Y2 रेखा 1D1-1D2 रेखां P2 विन्दौ, 2S2-Y2 रेखा 

1D1-1D2 रेखां P3 विन्दौ सृ्पशवत । P2-Q4 अवप च 

P3-Q1 योजयतु । ते Y10-P1 रेखां 4S1 विन्दौ, अवप च 

Y10-P4 रेखां 4S2 विन्दौ सृ्पशतः  । 4S-4S2 योजयतु । 

सा रेखा Y1-Y11 रेखां Y7 इवत विन्दौ सृ्पशवत । Y7-P2, 

Y7-P3 योजवयत्वा अगे्र सरतु । ते रेखे C5-C6 रेखां 3D1, 

3D2 विनद्वोः  सृ्पशतः  । 3D1-3D2-Y7 भिवत तृतीयं 

शन्तक्तवत्रभुजम् । 1S1-Y1 रेखा 3D1-Y7 रेखां P5 विन्दौ, 

1S2-Y1 रेखा 3D2-Y7 रेखां P6 विन्दौ सृ्पशतः  । P5-P6 

उभयतः  िद्धायतु । सा रेखा Y10-P1 अवप च Y10-P4 

रेखे 2D1, 2D2 इवत विनद्वोः  सृ्पशतु । 2D1-2D2-Y10 

भिवत वद्वतीयं शन्तक्तवत्रभुजम् । P5-P6 रेखा Y1-Y11 

रेखाx Y3 इवत विन्दौ सृ्पशवत । 4S1-4S2-Y3 भिवत 

चतुथं वशिवत्रभुजम् । 

Y7-3D1 रेखया सह Y3-4S1 रेखायाः  छेििविनिुः  P7, 

Y7-3D2 रेखया सह Y3-4S2 रेखायाः  छेििविनिुः  P8 

भिेत् । P7-P8 योजवयत्वा उभयतः  अगे्रसरतु । सा रेखा 

Y2-2S1, Y2-2S2 रेखे 4D1, 4D2 विनद्वोः  सृ्पशतु । 

4D1-4D2-Y9 भिवत चतुथं शन्तक्तवत्रभुजम् । 

Y7-3D1 रेखया सह Y4-3S1 रेखायाः  छेििविनिुः  P9, 

Y7-3D2 रेखया सह Y4-3S2 रेखायाः  छेििविनिुः  P10 

भिेत् । P9-P10 योजवयत्वा उभयतः  अगे्रसरतु । सा रेखा 

Y3-4S1, Y3-4S2 रेखे 5D1, 5D2 विनद्वोः  सृ्पशतु । 

5D1-5D2-Y8 भिवत पञ्चमं शन्तक्तवत्रभुजम् । 

 

ध्यानारं्थ श्रीर्न्त्रस्य उपर्ोजनम् 

यथा सौन्दयालहयां विविाष्टम्- 

वशिः  शक्त्या युक्तो यवि भिवत शक्तः  प्रभवितंु ि चेिेिं 

िेिो ि खलु कुशलः  स्पन्तन्दतुमवप । 

अतस्त्वामाराध्यां हरर-हर-विररन्चाविवभरवप प्रर्िंु स्तोतंु 

िा कथमक््रतपुण्यः  प्रभिवत॥१॥ 

अथाात् - वशिः  यवि शक्त्या युक्तो भिवत (तिा सः ) 

प्रभवितंु शक्तः  (भिवत), ि चेत् एिं िेिो स्पन्तन्दतुमवप ि 

कुशलः  खलु । अतः  हरर-हर-विररन्चाविवभः  अवप आराध्यां 

त्वाम् प्रर्िंु स्तोतंु िा अकृतपुण्यः  कथम् प्रभिवत ? ि 

प्रभिवत इत्याथाः  । अतः  शक्त्याराधिा एि सिाशे्रष्ठा इवत 

प्रवतपाविता ।  

 

(र्न्त्रसा नत्रवत्र िः ) 

प्रत्यहं अनू्यिमेकिारं श्रीयन्त्रस्य विमाारं् स्वहसे्त करोतु । 
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(उन्मीत्रलतनर्नेन श्रीर्न्त्रध्यानत्रवत्र िः ) 

उन्मीवलतियिः  भूत्वा उपिेसिं कुरु । ध्यािाथं श्रीयनं्त्र 

स्वशरीरे उपस्थापयेत् । एतिथं श्रीयनं्त्र समु्मखीकृत्वा 

प्रार्ायामाभ्यासाििरं ििचक्रस्य घारर्ा कुयाात् । ते यथा 

- (१)रेखात्रयम् - पािम् (२) षोिशिलाविवशष्टा जङ्घा (३) 

अष्टिलम् मूलाधारम् (४) वत्रभुजचतुिाशम् स्वावधष्ठािम् 

(५) वत्रभुजिशम् मवर्पूरकम् (६) वत्रभुजिशम् अिाहतम् 

(७) वत्रभुजाष्टम् विशुन्तद्धम् (८) वत्रभुजैकम् आज्ञाचक्रम् (९) 

विनिु-सहस्रारम् च । शरीरं विश्चलं कृत्वा विनिुमेि ध्यायेत् 

।  

 

(त्रनमीत्रलतनर्नेन श्रीर्न्त्रध्यानत्रवत्र िः ) 

विमीवलतियिः  भूत्वा श्रीयन्त्रस्य ध्यािं कुरु । ध्यािाथं 

श्लोकम् -  

मही ं मूलाधारे कमवप मवर्पूरे हुतिहं न्तस्थतं स्वावधष्ठािे 

हृवि मरुतमाकाशमुपरर । 

मिोऽवप भू्रमधे्य सकलमवप वभत्वा कुलपथं सहस्रारे पदे्म 

सह रहवस पत्या विहरसे ॥ ९॥ 

 

 
 

वचत्रसंख्ा-१ (वत्ररेखा) 

 

 

 

वचत्रसंख्ा-२ (ििवत्रभुजावि) 
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उपसंहारिः  

कौलपरम्परायां मन्त्रयन्त्रतन्त्रार्ामुपयोजिं भिवत । 

अतीि सूक्ष्मरूपेर् अस्योपायस्य साधिं कुयाात् । 

भन्तक्तयुक्तः  सि् साधकः  अवचरेर् परमं पिमाप्नोवत, यथा 

तथैि -  

तवटले्लखातन्ी ं तपिशवशिैश्वािरमयी ं विषण्ां 

षण्ामयुपरर कमलािां ति कलाम् । 

महापद्माटव्यां मृवितमलमायेि मिसा महािः  पश्यिो 

िधवत परमाह्लािलहरीम् ॥ २१॥ 

 

ॐ श्रीम् 
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