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कामन्दकीययुद्धव्यूहरचनाविधानम ्
N. Ramu
izLrkouk
सृष्ट्यादेः अद्यावधि िीराेः ववधिन्नयुध्दवविानान्यनुसत्ृ य दशसंरक्षणाय धनरन्तरं प्रयतन्त ।
युध्दानां प्रिानं कारणं सववत्र सववथा िूधिरव िवधत इधत िहािारतवचनात ् ज्ञायत तददत्थं एवं
अस्तत-

भूमौ

च जायते सिं भूमौ सिं विनश्यतत

भूतमिः प्रततष्ठा भूतानाां भूतमरे ि परायणम ् ।

यस्य भूतमस्तस्य सिं जगत ् स्थािरजङ्गमानाां
तत्राततगृद्ध्रा राजानो वितनघ्नन्तीतरे तरम ् ।।

महाभारतं भीष्म 4-20-21
युध्दाधन प्रजासंरक्षणाथं तवराष्ट्रतय च संरक्षणाथं

कारयन्नृपेः

इधत वृध्दहारीतेः।

(7.224

वृद्धहारीतेः) परणाधियुक्तञ्च सवावत्िना तवं राष्ट्रं गोपायत ्। (ववष्टणुतिृधतेः3.43) राज्ञा शत्रुषु
दण्डयात्रां कदा कायं कथं कायं इत्ययं ववषयेः कािन्दकेः नीधतसारग्रन्थ पञ्चदश सुसगेषु

तवाम्यािात्याददसप्ताङ्गाधन तषां प्रयोजनाधन एवं व्यसनाधन धनरूप्य शत्रवेः यदा व्यसनेः
पीड्यन्त तदा दण्डयात्रां कुयावददधत उपददशधत। एवं राज्ञा आदौ सािदानिदादद वत्रवविोपायाेः यदा
ववफलाेः

िवस्न्त

तदा

दण्डयात्रां

आरित ्

ववस्जगुषाणा

प्रिुणा।

िूलं

िृतं

श्रस्ण

सुहृदिषदाटववकषस्ड्विबलौेःहयगजरथपदाधतदलेःिन्त्रव्यूहरचनया राजा युध्दिारित ्।

अत्र वववविव्यूहानां रचनावविानं राज्ञेः अत्यन्तावश्यकं। तषं व्यूहानां तवूरूपं रचनावविानं
इत्याददववषयाेः नीधतसार सुतपष्टं ववशदीकृ ताेः तददत्थं वतवत।
व्यूहिः
व्यूहतय उरतयं कक्षौ पक्षौ इि त्रयेः प्रिानाङ्गाेः । उरेः कक्षौ पक्षौ िध्यं पृष्टेः प्रधतग्रहेः कोटी
इधत व्यूहतयाङ्गाेः सप्त प्रोक्ताेः शास्त्रज्ञेः।उरेः कक्षौ च पक्षौ च िध्यं पृष्टं प्रधतग्रहेः। कोटी च
व्यूहशास्त्रज्ञेः सप्ताङ्गो व्यूह इष्टयत ।। कािन्दकनीधतसारेः 20-35
अत्र बुहतपधतशुक्रयोेः ितिदेः वतवत । पक्षावुरस्यं प्रततग्रह इत्यौशनसो व्यूहववभागः। पक्षौ

कक्षावुरस्यं प्रततग्रहः इतत बाहहस्पत्यः।। पक्षावुरस्यं प्रततग्रह इत्यौशनसो व्यूहववभागः। पक्षौ
Correspondence
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कक्षावुरस्यं प्रततग्रहः इतत बाहहस्पत्यः। (कौ. अ. 10.6) पक्षौ –बदहपुरततात्को्यौ, उरतयं –
िध्यि ्,

प्रधतग्रहेः सन्यपृष्टदशेः,

उशनसोक्तेः

व्यूहवविागेः।

पक्षौ बदहपुरततात्को्यौ कक्षौ-

पश्चादन्तेःपार्श्वे, उरतयं िध्यि ्, प्रधतग्रहेः सन्यपृष्टि ् इधत षडवयवेः इधत।
~ 19 ~
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एतषु सप्तभेदेषु रथ हय गज पदातीनां तनयोजनक्रमभेदेन ववभभन्ना
व्यूहाः

पररकल्पप्यन्ते।

भोगव्यूहव्यूहनम ्,

ते

च

व्यूहाः

मण्डलव्यूहव्यूहनम ्,

सच
ू ीमख
ु मानीकं स्यादल्पपानां बहुभभः सह ।

दण्डव्यूहव्यहनम ्,

असंहतव्यूहनम ्

व्यूहाः प्राण्यङ्गरूपाश्च द्रव्यरूपाश्च कन्ल्पपताः।।

इतत

वव ध 2-177, 17

प्रधानतया प्रकृततव्यूहाः चतुववहधाः भवन्न्त तदक्
ु तं कामन्दकीये

गारुडो मकरव्यूहश्चक्रं श्येनस्ततथयव च ।

मण्डलोऽसंहतो भोगो दण्डश्चेतत मनीवषभभः।

अधहचन्द्रश्च चन्द्रश ्च शकटव्यह
ू एव च ।।

कथथताः प्रकृततव्हूहा भेदास्तेषां प्रकीततहतातः।।

वव.ध 2-177, 18

कामन्दकनीततसारः 20.41
व्यूहश्च सवहतोभद्रः सूचीव्यूहस्तथयव च ।

भोगव्यूहः - 1.गोमूत्रिका 2. अहहसञ्चारी 3.शकटव्यह
ू ः 4.मकरव्यह
ू ः

पद्मश्च मण्डलव्यूहः प्राधान्येन प्रकीततहताः।।

5.पररतन्न्तकः
दण्डव्यूहः - 1. प्रदरः 2, दृढकः 3. असह्यः 4. चापः 5. चापकुक्क्षः

भेगव्यूहभेदाः एवं प्रोक्ताः।

6. प्रततष्ठः 7. सुप्रततष्ठः 8. श्येनः 9. ववजयः 10. सञ्जयः 11.

ववशालववजयः 12. सूची 13. स्थण
ू कणहः 14. चमम
ू ख
ु ः 15. झषास्यः

गोमूत्रिकाऽहहसञ्चारो शकटो मकरस्तथा ।

मण्डलव्यूहः – 1. सवहतोभद्रव्यह
ह व्यूहः
ू ः 2. दज
ु य

गोमत्रू िका गवां मि
ू रे खाकारो ववभाव्यते ।

काकपाहद 6. गोथधका

दण्डपक्षो युगोरस्यः शकटस्तद्ववपयहयः।।

16. वलयः 17. दज
ह ः
ु य

भोगभेदाः समाख्यातास्तथा पररतन्तकः।

असंहतव्यूहः – 1. अधहचन्द्रः 2. उद्धार 3. वज्रः 4. ककहटशङ्
ृ गी, 5.

अहे श्चसरणस्थानं चाहहसायहभभधीयते ।

शाङ्हगधरसंहहतायां सामान्यतः व्यूहववथधः एवं उक्तः-

मकरो व्यवकीणहश्च शेषः कुञ्जररान्जभभः।।

मुखे रथः गजाः पष्ृ टे तत्पष्ृ टे च पदातयः। पाश्वहयोश्च हयाः कायाह
व्यह
ू स्यायं ववथधः स्मत
ृ ः।।

भोगप्रकृततव्यह
ू ः

$ थचह्नं –रथः

+-थचह्नं –गजः
*-थचह्नं- पदातत
&-अश्वः

1. गोमूवत्रका

******
+++++
&&&&& $$$$ &&&&&
उ – उरस्यम ्, क- कक्षः, प- पक्षः प्र- प्रततग्रहः

ववष्णुधमोत्तरपुराणोक्तरीत्या

व्यूहाः

द्ववववधाः

प्रोक्ताः

प्राण्यङ्गरूपम ् द्रव्यरूपम ् इतत । गजतुरगपदाततभभः तनभमहतव्यूहः

प्राण्यङ्गव्यूहः, रथाहदद्रव्ययः रथचत व्यूहः द्रव्यरूपव्यूहः इतत। एषु
द्ववप्रकारकव्यह
ू े षु प्रधानाः गारुडः मकरः चक्रः श्येन अधहचन्द्रः
चन्द्रः शकट सवहतोभद्र सूची इत्यादयः।

कुञ्जरं वा रथं चाश्वामारुहे दभभमन्न्ितम ् ।

आरुह्य भशत्रबराद्राजा तनश्क्रम्य समये शुभे ।।

वव.ध 2-177, 19

2. अहहसारी
वव ध 2-177, 15

दे शे त्वदृश्यः शिूणां कुयाहत ् प्रकृततकल्पपनाम ् ।

संहतान ् योधयेदल्पपान ् कामं ववस्तारयेद्वहत ् ।।

वव ध 2-177, 16
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3. शकटः

4. चापः

4. मकरः

5. चापकुक्क्षः

5. पररतन्न्तकः

6. प्रततष्ठः

दण्डप्रकृततभेदाःसप्तदश भवन्न्त, तेषां स्वरूपं एवं तनरूवपतम ् ।
दण्डःप्रकृततव्यूहः

7. सुप्रततष्ठः
1. प्रदरः

2. दृढकः
8. श्येनिः

3. असह्यव्यूहः

~ 21 ~
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9. ववजयः

15. झषास्यः

10. सञ्जयः

16. वलयः
11. ववशालववजयः

17. दज
ह ः
ु य

मण्डलप्रकृततव्यूहाः
12. सच
ू ी

मण्डलव्यूहभेदौ च सवहतोभद्रदज
ह ौ।
ु य

गजानीको द्ववतीयस्तु प्रथमः सवहतोमख
ु ः।।

का.नी. 20,50

13. स्थण
ू ाकणहः

1. सवहतोभद्रव्यह
ू ः

2. दज
ह ः
ु य

14. चमूमुखः

अधहचन्द्र उद्धारो वज्रो भेदास्त्वसंहतेः।
तथा कुक्कुट शङ्
ृ गी च काकपादी च गोथधका ।।
त्रिचतुः पञ्चसयन्यानां ज्ञेया आकारभेदतः।

इतत व्यूहाः समाख्याता व्यूहभेद प्रयोक्तभृ भः।।

का नी 20, 51, 52

~ 22 ~
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असंहतप्रकृततव्यूहः

उन्ल्पलर्खतं परं रामायणे एवं महाभारते च गरुडव्यह
ू वणहनम ् दृश्यते
तहदत्थं वतहते ।

रामकृत गरुडव्यूहः

एवं वक्ष
ृ भशलाभभश्च पूरतयत्वा महाणहवत ् ।

द्वारमावत्ृ य लङ्काया रामन्स्तष्ठतत सायध
ु ः।।

1. अधहचन्द्रः

गारुडं व्यूहमास्थाय वानरय बह
ह ु भभवहत
ृ ः।

मां ववसज्
ृ य महातेजा लङ्गामेवोपवतहते ।।

वाल्पमीककरामायणम ् युध्दकाण्डः 6.6.10

भीष्मकृ तिः गारुडव्यूहिः
गरूडं च महाव्यूहं चक्रे शान्तनवस्तदा।

अस्य अधहचन्द्रव्यूहरचनं अजन
ुह ेनकृतम ् तहदत्थं वर्णहतं महाभारते -

पुिाणां ते जयाकाङ्क्षी भीष्मः कुरुवपतामहः।।
गरुडस्य स्वयं तुण्डे वपता दे वव्रतस्तव ।

व्यूढं दृष््वा तु तत्सयन्यं सव्यसाची परं तपः।

चक्षुषी च भरद्वाजः कृतवमाह च सात्वतः।।

धष्ृ टद्यम्
ु नेन सहहतः प्रत्यव्यह
ू त संयग
ु े।

अश्वत्थामा कृपश्चयव शीषहमास्तां यशन्स्वनौ ।

अधहचन्द्रे ण व्यूहेन व्यूहं तमततदारुणम ्

त्रिगतैमत्ह स्यकयकेययवाहटधानयश्च संयत
ु ौ ।।

दक्क्षणं शङ्
ृ गामास्थाय भीमसेनो व्यरोचत ।

भूररश्रवाः शलः शल्पयो भगदत्तश्च माररष।

नानाशस्िौढसम्पन्नयनाहनदे श्ययनहप
हृ ः।
ृ यवत

मद्रकाः भसन्धुसौवीरास्तथा पञ्चनदाश्च ये ।।

महाभारतं भीष्म 52-10-18

जयद्रथेन सहहता ग्रीवायं संतनवेभशताः।

पष्ृ टे दय
हृ ः।।
ु ोधनो राजा सोदरय ः सानग
ु य वत

2. ककहटशङ्
ृ गी

ववन्दानवु वन्दानव
ु ावन्त्यौ काम्बोजश्च शकयः सह ।
पुच्छमासान ् महाराज शूरसेनाश्च सवहशः।

मागधाश्च कभलङ्गाश्च दाशेरकगणयः सह ।।
दक्क्षणं पक्षमासाद्य न्स्थता व्यूहस्य दं भशताः।

काननाश्च ववकुञ्जाश्च मक्
ु ताः पण्
ु राववषस्तथा ।

महाभारतं भीष्मपवहम ् 52.3-9

3. काकपादी

एवं भारते भीष्मपवहर्णसप्तदशाध्याये धमहराजववरथचतः इन्द्रस्य
वज्राख्यो वज्रव्यूहवणहनम ् एवम ् अन्स्त ।
धत
ृ राष्र उवाच

अक्षौहहण्यो दशयकां च व्यूढां दृष््वा युथधन्ष्ठरः।

सञ्जय उवाच

धातहराष्राण्यनीकातन दृष््वा व्यूढातन पाण्डवः।

कथमल्पपेन सयन्येन प्रत्यव्यह
ू त पाण्डवः।।

अभ्यभाषत धमाहत्मा धमहराजो धनञ्जयम ् ।

एवं प्रकारे ण व्यूहाः भोगव्यूहाः पञ्च, दण्डव्यूहाः सप्तदश,

महषेवच
ह नात्तात वेदयन्न्त बह
ृ स्पतेः।

मण्डलव्य़ूहः द्ववववधः,असंहव्य़ूहास्तु षड् व्यूहाः सप्रमाणं तनरूप्य

संहतान ् योधयेदल्पपान ् कामं ववस्तारयेत ् बहून ् ।।

तदनन्तरं , श्येन सूचीमुखः, वज्रः, शकटः, मकरः, एवं अम्बुज

महाभारतम ् 6-19-1-5

इत्याहदव्यूहाः अवप सन्न्त तेषां आकारान ् प्रकल्पपयेत ् इत्युक्तं

उपसंहारः

व्यह
ू रचनववधानं कामन्दकः नीततसारे

प्राचीनकालादारभ्य अद्यावथध राज्यरक्षणाय प्रजारक्षणाय च
युध्दाःआवश्यकाः

श्येनः सूची मुखोवज्रः शकटो मकरोऽम्बुजः।

इत्यादयः स्मत
ृ ाः व्यूहास्तादाकारान ् प्रकारयेत ् ।।

युध्दववधानं

भवन्न्त

।

व्यूहानामावश्यकता

प्राचीनराजनीततज्ञाः
इत्याद्यंशान ्

सवेऽवप
सम्यक्

तनरूवपतवन्तः। तेषां क्रमे कामन्दकः राजनीतततनपण
ु ः नीततसारं

का नी 20-54

व्यूहरचनाववधानं सम्यक् प्रततपाहदतम ् ।तद्ववज्ञानं तच्चचातुरी
आधुतनककाले साक्षात ् यद्यवप नोपयोगकारी भवतत तथावप

एतेषां लक्षणस्वरूपाहदवववरणं राजनीतततहदतरग्रन्थेषु न
~ 23 ~
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अन्यमागे अस्य ववज्ञानं उपयोगकरं भवतीतत वक्तंु शक्यते ।
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