
 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ನಾಲಯ 

ವನಸತುಶನಸರ ಸರ್ಟಾಫಿಕ ೇಟ್ ಕ  ೇರ್ಸ ಾನ ಠ್ಾಕರಮ 

Each paper 75 marks 

 

ಪತ್ರಿಕೆ – 1            

  

1. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು  

ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಯದತವಂಶ ಕಾವಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ರ,  

 

2.ಹದಿನಂಟತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳತ 

ಬೃಹತ್ ಸ್ಂಹಿತೆ, ಮಾನಸಾರ, ಸ್ಮರಾಂಗಣ ಸ್ೂತಿದಾರ – ಇವುಗಳ ರೇತಯ ವಾಸ್ತುಶಾಸ್ರ 

 

3. ನಾಲ್ತು ವಿಧವಾದ ವಾಸ್ತು, ಎರಡತ ವಿಧದ ಶಿಲ್ಪಪಕಲೆಗಳತ. 

ಭೂ ವಾಸ್ತು, ಗೃಹವಾಸ್ತು, ಯಾನವಾಸ್ತು ಮತತು ಶಯನವಾಸ್ತು, ದೇವಶಿಲ್ಪ ಮತತು ಮನತಷ್ಯಶಿಲ್ಪ 

 

4. ದಿಕತುಗಳತ ಮತತು ಬಿಹಮಸಾಾನ ಅದರ ಪರಚಯ 

ನಾಲ್ತು ದಿಕತು ಮತತು ನಾಲ್ತು ಉಪದಿಕತುಗಳತ 

ದಿಕತುಗಳ ಅಧಿಪತ್ರಗಿಹರತ, ಅಷ್ಟದಿಕಾಪಲ್ಕರತ, ದಿಕತುಗಳ ಗತಣಲ್ಕ್ಷಣ ಮತತು ಉಪಯೇಗಗಳತ,  

 

5. ವಾಸ್ತು ಪುರತಷ್ ಮಂಡಲ್. 
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Each paper 75 marks 

ವಾಸ್ತುಪುರತಷ್ ಮಂಡಲ್, ವಿಶವಕಮಮ, ಮಾನಸಾರದ ರೇತ್ರ ವಾಸ್ತುಮಂಡಲ್ ವಿಭಜನ, ಆಗಮಶಾಸ್ರದಲ್ಲಿ 

ವಾಸ್ತು. ನಿಷ್ುಲ್ಪಾದ, ಸ್ಕಲ್ಪಾದ ಮಂಡಲ್ಗಳತ, ಮತತು ಉಪಯೇಗ  

 

6.ಗ್ಾಿಮ, ಊರತ, ನಗರ, ಕೊೇಟೆಗಳ ನಿಮಾಮಣ - 

ನಗರಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ, ಕೊೇಟೆಗಳ ವಿಂಗಡಣೆ, 45 ವಾಸ್ತುದೇವತಾ ಮೂತ್ರಮಗಳತ 

 

7. ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಜೂಯೇತ್ರಷ್.ಮತತು ಪಂಚಭೂತಗಳತ 

ಗೃಹದಲ್ಲಿ ನವಗಿಹಗಳ ಸಾಾನಗಳತ ಅವರತ ನಿೇಡತವ ಫಲ್ಗಳತ 

ಜೂೇತ್ರಮವಾಸ್ತುಮಂಡಲ್- ವಿಂಗಡಣೆ ವಿಧಾನ ಅದರ ಫಲ್ಗಳತ 

ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳತ- ಅವರತ ನಿೇಡತವ ಫಲ್ಗಳತ   

 

8. ಜನಮನಕ್ಷತಿ ಮತತು ನಾಮನಕ್ಷತಿದಂೆ ಬಾಗಿಲ್ಲನ ದಿಕತು 

ರಾಶಿಯಂೆ ಮನಯ ಮತಂಬಾಗಿಲ್ತ ನೂೇಡತವ ದಿಕತು, ಅದರಂದ ಅಗತವ ಉಪಯೇಗ  

 

9. ಕಟಟಡಕೆು ಬಳಸ್ಬಹತದಾದ ಪದಾರ್ಮಗಳತ- 

ನಿೇರತ, ಮರಳತ, ಕಲ್ತಿ, ಇಟ್ಟಟಗೆ, ಸಿಮಂಟತ, ಮರದ ಹಲ್ಗೆ, ಇತರೆÀ…..  

__________________________________________________________________

_ 
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ಪರಾಮರ್ಶಮಗೆ ಪುಸ್ುಕಗಳತ- ನಿಮಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಮ ಮನಯಲ್ಲಿ, ಪಂಗ್ ಶೂಯಯಿ, ಇತರ ಅದತುತ ವಾಸ್ತು 

ಪರಹಾರಗಳತ – ಎಂ. ವಾಸ್ತದೇವಮೂತ್ರಮ,  ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬತ 

 

 

 

ಪತ್ರಿಕೆ – 2            ಅಂಕೆಗಳತ-75 

 

1. ವಾಸ್ತುಪುರತಷ್ ಮಂಡಲ್ದ ಸ್ೂತಿಗಳತ. 

ಪರಯಂತಿ, ಬಿಹಮ, ಕಣಮ, ಯಮ, ಶೂಲ್, ನಾಗ ಸ್ೂತಿಗಳತ ಮತತು ಲ್ಕ್ಷಣಗಳತ, ಉಚಚ-ನಿೇಚ 

ಸಾಾನಗಳತ 

 

2. ಗ್ಾಿಮ ಸಾಲಾವಳಿ (ಗ್ಾಿಮವಾಸ್ತು) - 

ನಾಮ ನಕ್ಷತಿದಂೆ- 

ಪೂವಮ ದಿಕ್ಕುನ ವಗಮಗಳ ಮನ            ಆಗೆನೇಯ ದಿಕ್ಕುನ ವಗಮಗಳ ಮನ 

ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕುನ ವಗಮಗಳ ಮನ             ನೈರತತಯ ದಿಕ್ಕುನ ವಗಮಗಳ ಮನ 

¥ಶಿಚಮ ದಿಕ್ಕುನ ವಗಮಗಳ ಮನ            ವಾಯತವಯ ದಿಕ್ಕುನ ವಗಮಗಳ ಮನ 

ಉತುರ ದಿಕ್ಕುನ ವಗಮಗಳ ಮನ            ಈಶಾನಯ ದಿಕ್ಕುನ ವಗಮಗಳ ಮನ 

 

3. ಶತಭರಶಿಮ ಅದರ ಉಪಯೇಗಗಳತ, ಹೆಚತಚ ಖಾಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಾದ ದಿಕತುಗಳತ- 
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ಶತಭ ಕಾಸಿಮಕ್ ಶಕ್ಕು, ಈಶಾನಯದಲ್ಲಿ ಪಿವೇಶ, ಈಶಾನಯದಲ್ಲಿ ಮತತು ಪೂವಮ/ಉತುರಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಖಾಲ್ಲಸ್ಾಳ ಹೆಚ್ಚಚರಬೇಕತ, ಈಶಾನಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳೊಟ್ಟಟ(ಸ್ಂಪ್), ದಿಕತುಗಳ ಎತುರ ಮತತು ಭಾರಗಳತ 

ವೈe್ ಞÁನಿಕ ವಿವರಣೆ. 

 

ಮನಯ ಮತಂದಿನ ಬಾಗಿಲ್ತ ಮತತು ಅದಕೆು ಬರತವ ದೂೇಷ್ಗಳತ-  

 

4. ಉತುಮ ನಿವೇಶನ, ಗೃಹ ನಿರ್ಮಮಸ್ಲ್ತ ಯೇಗಯ ಭೂರ್ಮ. 

ಉತುಮ ನಿವೇಶನ ಮತತು ಬಡಾವಣೆ, ಉತುಮ ಪರಸ್ರ, ಭೌಗೊೇಳಿಕ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳತ, ಬಡಾವಣೆಯ ದೂೇಷ್. 

 

5. ನಿವೇಶನ ಬಳೆದಿರತವುದತ. 

ನಮಗೆ ಕಾಣತವಂೆ ಮತತು ಕಾಣದಿರತವಂೆ ಬಳೆದಿರತವುದತ ಅದರ ಫಲ್ಗಳತ ಮತತು ಅದಕೆು ಪರಹಾರಗಳತ  

 

6. ರಸ್ತು ಕತತತುಗಳತ. 

ನಾಲ್ತು ವಿಧವಾದ ರಸ್ತು ಕತತತುಗಳತ, ನಾಲ್ತು ವಿಧವಾದ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳತ. 

 

7. ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳತ ಅದರ ಫಲ್ಗಳತ- 

ಈಶಾನಯ, ಆಗೆನೇಯ, ವಾಯತವಯ ಮತತು ನೈರತತಯ ಮೂಲೆ ನಿವೇಶನಗಳತ- 
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9. ನಿವೇಶನದ ಆಕಾರ ಮತತು ಅದರ ಫಲ್ಗಳತ.. 

ಚೌಕಕಾರ, ಗೊೇಮತಖ, ವಾಯಘ್ಿಮತಖ, ವೃತಾುಕಾರ ಇತರ ನಿವೇಶನ ಅದರ ಶತಭ/ ಅಶತಭ ದೂೇಷ್ಗಳತ 

  

10.ಹಸ್ುದ ಲೆಕಾುಚಾರದ (ಕೆೈ ಮೊಳ) ಉಪಯೇಗ- 

ಗೃಹ ನಿಮಾಮಣದಲ್ಲಿ  ಉದದ, ಅಗಲ್ ಮತತು ಎತುರದ ಪಿಮತಖಯೆ,   

__________________________________________________________________

_ 

ಪರಾಮರ್ಶಮಗೆ ಪುಸ್ುಕಗಳತ- ನಿಮಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಮ ಮನಯಲ್ಲಿ, ಪಂಗ್ ಶೂಯಯಿ, ಇತರ ಅದತುತ ವಾಸ್ತು 

ಪರಹಾರಗಳತ – ಎಂ. ವಾಸ್ತದೇವಮೂತ್ರಮ,  ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬತ 

 

                                   ಪತ್ರಿಕೆ - 3                                   

ಅಂಕೆಗಳತ-75 

 

1. ಗೃಹ ನಿಮಾಮಣದ ಸ್ಾಳ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಕ್ಷೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳತ- 

ಮಣ್ಣಿನ ಫಲ್ವತುೆ ಮತತು ಅದರ ಶತಭಫಲ್ಗಳತ,  

ಯೇಗಯವಲ್ಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಗತಣ ಮತತು ಅದರ ಅಶತಭ ಫಲ್ಗಳತ 

ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ದೂರೆಯತವ ಪದಾರ್ಮ ಅದರ ಶತಭಾಶತಭ ಫಲ್ಗಳತ 

ಹತತುಗಳತ ಮತತು ವಿಧಗಳತ 
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2. ದಿಕೂೂಚ್ಚ. 

ಅದರ ಉಪಯೇಗ ಪಡೆಯತವ ವಿಧಾನ 

 

3. ಗೃಹ ನಕ್ಷೆೇ ತಯಾರಸ್ತವ ವಿಧಾನ- 

ಅಧತನಿಕ ಗೃಹ ನಿಮಾಮಣ, ಮೂಲೆಗಳ ಮಹತವ, ಕಂಬಗಳತ, ಮಟಟಲ್ತಗಳತ ನಿಮಾಮಣ 

 

4. ಒಳವಾಸ್ತು- 

ಪೂಜಾ ಮನ, ಪಾಿರ್ಮನಾ ಕೊೇಣೆ, ಶಯನ ಕೊೇಣೆ, ಸಾನದ ಕೊೇಣೆ, ಅಡಿಗೆ ಕೊೇಣೆ 

ಉಗ್ಾಿಣ ಕೊೇಣೆ, ಊಟದ ಕೊೇಣೆ, ವರಾಂಡ, ಶೌಚಾಲ್ಯ, ಸ್ತಪ್ಟಟಕ್ ಟಾಯಂಕ್, ಬಚಚಲ್ತ, ಶೌಚಾಲ್ಯದ 

ನಿೇರತ, ಮೇಲ್ಲನ ನಿೇರನ ೊಟ್ಟಟ, ಕೆಳ ನಿೇರನ ೊಟ್ಟಟ, ಬಾವಿ ಬೂೇರ್ ವೇಲ್ 

 

5. ಹೊರವಾಸ್ತು- 

ಮನಯ ಸ್ತತುಲ್ಲನ ಕಾಂಪೌಂಡ್- ಅವುಗಳ ಎತುರ, ಮರಗಳತ - ಅವುಗಳ ಉಪಯೇಗ, 

ಗ್ಾಯರೆೇಜ್ ನಿಮಾಮಣ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆೇಟ್ ನಿಮಾಮಣ 

 

6. ಆಯಾದಿ ಷ್ಡವಗಮಗಳತ- ಅದರ ಲೆಕಾುಚಾರ ಮತತು ಅದರ ಉಪಯೇಗ 

ದಶ ವಗಮ ಮತತು ರ್ಶೂೇಡಷ್ ವಗಮಗಳತ  

ಧನ, ಋಣ, ಆಯ, ತ್ರಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತಿ, ಯೇಗ, ಕರಣ, ಆಯತಷ್ಯ, ದಿಕಾಪಲ್ಕರ ಲೆಕಾುಚಾರ 
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7. ಶಲ್ಯ ಪಿಕರಣ 

 

8. ಕಟಟಡ ಹೆಸ್ರತ 

ನಾಮಕರಣ ಮಾಡತವ ವಿಧಾನ 

 

__________________________________________________________________

_ 

ಪರಾಮರ್ಶಮಗೆ ಪುಸ್ುಕಗಳತ- ನಿಮಮ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಮ ಮನಯಲ್ಲಿ, ಪಂಗ್ ಶೂಯಯಿ, ಇತರ ಅದತುತ ವಾಸ್ತು 

ಪರಹಾರಗಳತ – ಎಂ. ವಾಸ್ತದೇವಮೂತ್ರಮ,  ನಿರಂಜನ್ ಬಾಬತ 

 

ಪತ್ರಿಕೆ - ೪ 

ಸ್ಂಸ್ುೃತ  

ಸ್ಂಸ್ುೃತ ನಿದೇಮಶನಾಲ್ಯ ಪಿಕಟ್ಟತ 

ಪಠ್ಯಪುಸ್ುಕ - ೧ (ವಿಭಾ)  

- - - 

 


