प्राचीनभारते धनुश्शास्त्रीयााः चचत्रवेधााः
‘भारतस्य प्रितष्ठे द्वे सस्ं कृ तम् सस्ं कृ ितश्च’ इित प्रिसद्धम् अिस्त । सस्ं कृ तस्य प्रितष्ठा िििभनननैः शास्त्नैः एिधता
अिस्त । एतेषु शास्त्ेषु धनश्ु शास्त्मिस्त मौििभतू ं यतो िह शस्त्ेण िह शास्त्ािण रक्ष्यनते । धनिु ेदस्य
मि
ू सािहत्यं यद्यिि ििनष्टमभित् तथाप्यनेकेषु ग्रनथेषु अस्योद्धरणािन प्राप्यनते । एतेष्िद्ध
ु रणेषु धनश्ु शास्त्स्य
अत्यनतप्राचीना समृद्धा च िरम्िरा सम्मख
ु ी भिित । अस्याैः ज्ञानिरम्िरायाैः उद्भिैः ििकासश्च के षिु चत्
अिााचीनग्रनथेषु समिु िभ्यते । उििब्धेषु एतेषु ग्रनथेषु शास्त्ोऽयं चतधु ाा ििभक्तोऽिस्त १. दीक्षा-प्रकारैः
२. संग्रहैः (Collection)
३. िसद्धप्रयोगाैः (Application)
४. प्रयोगििधयैः
धनषु ैः प्राधानयाद् िेधस्त्ििस्त महत्त्ििणू ाैः ििषयैः धनिु ेदस्य । िििचत्राणां िक्ष्याणां िेधैः िचत्रिेधैः
कथ्यते । अनया िेधिििचत्रतया िेधोऽयं िचत्रिेधतामाप्नोित । मानसोल्िासे िचत्रस्य िररभाषा एिं प्रदत्ता
अिस्त – ‘िचत्रं कुतहु िकरं प्रेक्षकाणां मनोहरम’् 1 ।
अयं िचत्रिेधैः उियाक्त
ु े षु भागेषु चतथु े िादे स्िीकताव्योऽिस्त । यतैः िचत्रिेधे प्राचीनाैः कृ ताैः प्रयोगास्तु
गण्यनत एि नािीनयमिि महेष्िासनैः सिादािनिष्यते । अस्य िचत्रताकारणाद् नायं यद्ध
ु े प्रयोगाहाैः
अिित्िनरु ञ्जनं िोकानामनेन िसध्यते । अतैः प्रितयोिगतासु तथा स्ियंिरािदष्ियं बहुधा प्रयज्ु यते ।
एिञ्च राज्ञनैः राजकुमारािदिभश्च स्िित्नी-प्रेिमकादीनां समक्षेऽिि िचत्रिेधानां प्रदशानं िरिययते । अयं
िचत्रिेधैः बहुरूिचकरैः िकनतु कष्टसाध्यैः भिित ।
िचत्रिेधैः धनश्ु शास्त्े बहुधा ििणातोऽिस्त । अस्य प्रमख
ु ाैः िञ्चप्रकाराैः िािशष्ठधनिु ेदे इत्थं ििणातास्सिनत १. बाणभङ्गाः

1
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-

बाणभङ्गे बाणेन एि अिरस्य बाणस्य भङ्गैः ििधीयते । अत्र येन बाणेन भज्यते सैः िद्वफियक्त
ु ैः
भिित, अनेन िद्वफियक्त
ु े न बाणेन िक्ष्यस्थाने िस्थतैः बाणैः यदा कत्याते तदोच्यते
बाणभङ्गिचत्रिेधैः ।
लक्ष्यस्थाने धृतं काण्डं सम्मुखं छे दयेत्तताः ।
चकचचचद् सचृ टं चवधाय स्वां चतययग् चिफलके षुणा ॥2
२. करावत्तयाः

-

अनयेन धिनिना मिु ञ्चतं बाणं स्ियं िकिञ्चद् ििरियीभयू आकाश एि यदा धनिी कतायित,
तदोच्यते कराित्ताैः । योऽयं साधयित सैः बाणच्छे दी उच्यते ।
सम्मुखं बाणमायान्तं चतययग् बाणं न सचचरे त् ।
प्राज्ञाः शरे ण यचश्छन्याद् बाणच्छे दी स उच्यते ॥ 3
३. काष्ठभेदनम-्
काष्ठभेदनं िद्वधा किथतमिस्त । काष्ठखण्डस्याग्रभागे अश्वके शेन बद्धां अनयेन जनेन भ्राम्यमाणां
िराििकाम् यदा िेध्यते अयमेकैः प्रकारैः काष्ठभेदस्य उच्यते । येन च धिनिना अयं िेधैः साध्यते
सैः धनधु ारैः उच्यते । यथा ििणातम् शास्त्े काष्ठे अश्वके शं सयं म्य तत्र बध्वा वराचिकाम् ।
हस्तेन भ्राम्यमाणं च यो हचन्त सो धनुधयराः ॥4
2
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3
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अिरमिि एकं काष्ठभेदनं कथ्यते, यिस्मन् िक्ष्यस्थाने गोिच्ु छाकृ ितम् आर्द्ाकाष्ठं संस्थाप्य क्षरु प्रेण
इषणु ा कृ तैः तस्य िेधैः काष्ठभेदनाम्ना ज्ञायते, तथा सैः धनिी ‘काष्ठभेदी’ उच्यते ।
लक्ष्यस्थाने न्यसेत्काष्ठं सार्द्रं गोपुच्छसचन्नभम् ।
यचश्छन्यात्तत् क्षरु प्रेण ‘काष्ठभेदी’ स जायते ॥5
४. चबन्दुकम् िक्ष्यस्थाने बनधक
ू िष्ु िसदृशं शभ्रु ं िबनदंु सस्ं थाप्य तं िबनदंु यैः िेधयित सैः ‘िचत्रयोधा’ उच्यते,
तदा तद् िेधनमच्ु यते ‘िबनदक
ु म’् ।
लक्ष्ये चबन्दुं न्यसेच्छुभ्रं शभ्र
ु बन्धक
ू पष्ु पवत् ।
हचन्त तं चबन्दुकं यस्तु चचत्रयोधा स उच्यते ॥6
५. गोलकयुग्मम्

-

यदा कोऽिि जनैः दरू े समीिे िा भत्ू िा काष्ठयग्ु मं आकाशे क्षेियित, तदा धनिी द्वाभ्यां
शीघ्रसनधाियताभ्यां बाणाभ्यां तयोैः िक्षप्तयोैः काष्ठयोैः िेधैः करोित, अथिा एके ननि गोिच्ु छबाणेन

4
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5
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6
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उभयोैः िेधनं करोित, तदा उच्यते ‘गोिकयग्ु मम’् िचत्रिेधैः । एषैः िचत्रिेधकैः सिवैः िािथािनैः
िजू नीयैः भिित, इत्यक्त
ु म् शास्त्े ।
काष्ठगोलयुग्मं चक्षप्रं दूरमूध्वं परु ा चस्थताः ।
असम्प्राप्तं शरं पृष्ठे तद्गोपच्ु छमुखेन चह ॥
यो हचन्त शरयुग्मेन शीघ्रसन्धानयोगताः ।
स स्याद्धनुभयतृ ां श्रेष्ठाः पूचजताः सवयपाचथयवाः ॥7

एतेषां ििधीनामितररक्तं मानसोल्िासे अनयेऽिि ििधयैः ििणाताैः सिनत । एते ििधयैः ििशष्ठधनिु ेदे
ििणातेभ्यैः िििधभ्यैः िभननाैः अधोकिििचत्राश्च सिनत । एतेषां ििस्तृतं िणानम् इत्थम् अिस्त –
१. राधावेधाः राधािेधस्य प्रयोगैः र्द्ौिदीस्ियंिरे कृ तम् आसीत् । र्द्ौिद्याैः राधा अिि संज्ञा महाभारते उक्ता
अिस्त । अतैः संभितैः तस्माद् कारणादयं ‘राधािेधैः’ इित नाम्ना प्रिसद्धोऽभित् । िेधेऽिस्मन्
एकिस्मन् स्तम्भे भ्रिमतं चरिययनत्रं स्थाप्य तिस्मन् चरिये च मत्स्यं सयं ोज्यते । अस्य अधैः भमू ौ
स्थाििते जििात्रे दृष्ट्िा मत्स्याक्षिेधनं करणीयं भिित । अयं िेधैः राधािेध उच्यते । अजानु ेन एनं
िेधं िेधियत्िा र्द्ौिद्याैः िािणग्रहणं कृ तम् ।
स्तम्भस्योिरर...........................प्रदशायेत् ॥8
२. खजयरू ीवेधाः 7
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खजारू ीिेधे काष्ठस्य एकं िृक्षिनमााणं िरिययते । अस्य िृक्षस्य आकृ ितैः खजारू ी सदृशी भिित ।
खजारू ीित् काष्ठस्य तरं िनमााय तस्य काष्ठिृक्षस्य िेधनं नाराचनैः एिं िरिययते येन बाणनैः तस्य
खजारू स्य ित्राणां फिानाञ्च प्रतीितैः भिेत् । अयमच्ु यते खजारू ीिेधैः, यस्य प्रदशानं राज्ञा प्रेयसीनां
समक्षे िरिययते ।
खजारू ी....................कण्िकित्रयोैः ॥9
३. पत्रवेधाः / पत्रच्छे दाः –
कमिि शर्द्ू ं सम्मख
ु ीकृ त्य तस्य िक्षभागे स्थािितं ित्रं राजा बाणेन एि उत्थाियेद,् एषैः िेधैः
ित्रिेध उच्यते । अनेन ित्रिेधेन तिस्मन् कािे शर्द्ू ाणां िस्थितरिि स्िष्टा भिित । एतेषां राज्ञानां कृ ते
शर्द्ू ाैः कथं रियीडनकसदृशा आसन,् इत्यस्यािस्त िनदशानोऽयं िेधैः ।
िृषिं....................िेधमत्तु मम् ॥10
४. यमलाजयनु वेधाः

-

सकृ देि सिनधताभ्यां बाणाभ्यां िक्ष्ययग्ु मकम् यदा िेधयेत् सैः िेधैः उच्यते यमिाजानु िेधैः ।
द्वयाणां िक्ष्याणाम् सकृ देि िेधकारणाद् अयं यमििेध उच्यते ।
एकसनधान----- संज्ञकम् ॥11
५. चवकिाजयनु वेधाः -

9
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सकृ दनि मिु ञ्चताभ्यां बाणाभ्यां उिररिस्थतस्य तथा अधैः िस्थतस्य च िक्ष्यस्य िेधनं
ििकिाजानु िेधैः उच्यते । अिस्मन् िेधे उभाभ्यां िक्ष्याभ्यां िेधैः एकदनि सनधाररताभ्यां बाणाभ्यां
भिित, न तु िृथक् –िृथक् ।
अत ऊध्िं .................................... ििनोदयेत् ॥12
६. अधयचन्र्द्राह्वय वेधाः अंगष्ठु ेन तथा तजानया गृहीतं चतुरङ्गि
ु िररमाणात्मकं तृणं राजा एिं िेधयित येन हस्ते,
अङ्गल्ु याम,् अङ्गष्ठु े िा आघातैः न भिित, अिितु तृणच्छे दनमात्रं भिित । इत्यच्ु यते
अधाचनर्द्ाह्वयिेधैः । अस्य िेधनस्य प्रदर्श्नं राजा सभासदां समक्षे कुयााद् इित िनदेशैः ।
अधाचनर्द्ाकृ ती.............सभासदाम् ॥13
७. मालाचवयाधराः वेधाः

-

एकस्य बाणस्याग्रे अनयमेकं बाणं संयज्ु य, उभाभ्यां बाणाभ्यां दरू े िस्थतं, समीिे च िस्थतं िक्ष्यं
राजा िेधयित । इित मािाििद्याधर उच्यते । िेधोऽयं दैःु साध्यैः यतोिह उभयोैः इषिोैः
िक्ष्यमेकमेि भिित, तथा बाणस्य आकारे िद्वगणु तािि सञ्जायते येन धनिु ष स्थािनं दष्ु करं भिित
।
सनधतैः.................................िेिष्टतम् ॥14
शब्दवेचधत्वम् -
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शब्दिेधैः यद्यिि िृथक्तया धनश्ु शास्त्े ििणातमिस्त, तथािि अस्य स्िरूिेण अयमिि िचत्रिेधैः इित
िक्तंु शक्यते । अिस्मन् िेधे न िक्ष्यं दृश्यते अिितु ध्ििनमात्रं धिनिना श्रयू ते । ध्ििनना एि िक्ष्यं
िचनतियत्िा िेध्यते । शब्दिेधस्योदाहरणनतु रामायणे श्रिणिधप्रसंगे ििणातमिस्त यत्र राज्ञा दशरथेन
श्रिणैः जिभरणकािे घिकृ तशब्दं बािहिस्तनैः अनमु ानय हतैः । अनेननि िनदोषिधेन दशरथस्य
ित्रु िियोगमरणं श्रिणिित्रा शािितम् । अस्य शब्दिेधस्याभ्यासैः धनश्ु शास्त्े इत्थं ििणातमिस्त

-

यत्रिक्ष्यं स्थािितं भिित तस्माद् हस्तद्वयानतरे कांस्यिात्रं स्थाियेद,् तत्रनि िस्थत्िा अनयैः जनैः तं
कांस्यिात्रं िक्ष्यीकृ त्य शका रािदिभैः ताडयेत् । तेन ताडनेन यैः शब्दैः जायते, तं श्रत्ु िा धनिी तत्रनि स्ििचत्तं
स्थाियेद् । कणेिनर्द्यस्य तथा मनसैः योगं कृ त्िा िक्ष्यानमु ानं कुयाात् तथा शरे ण िक्ष्यं िेधयेत् । अनयनि
िििधना िारं िारम् अभ्यासं कृ त्िा शब्दिेधस्य िसिद्धजाायते । यदा हस्तद्वयानतरे िस्थतेन कााँस्यिात्रेण
िक्ष्यानमु ानं िनिश्चतं भिेत् तदा ततैः दरू े -दरू े िक्ष्यं सस्ं थाप्य अभ्यासं कुयाात् । अनेनाभ्यासेन शब्दिेधं
िसध्यते ।

िक्ष्यस्थाने नयसेत् कांस्यिात्रं हस्तद्वयानतरे ।
ताडयेच्छका रािदिभस्तच्छब्दैः सञ्जायते यदा ॥
यत्र चनिोद्यते शब्दस्तं सम्यक् तत्र िचनतयेत् ।
कणणािनर्द्यमनोयोगाल्िक्ष्यं िनश्चीयतां नयेत् ॥
िनु ैः शका रया तच्च ताडयेच्छब्दहेतिे ।
िनु िनाश्चीयतां नेयं शब्दस्थानानसु ारतैः ॥15
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उपसंहाराः

-

सामानयतया दशानेन प्रतीयते यत् िचत्रिेधानामद्दु श्े यं मनोरञ्जनमात्रमेिािस्त । िकनतु एतेषाम् के चन
ििशेषप्रभािा अिि भििनत ।
१. एिभैः बािकानां शस्त्ाभ्यासे रूिचरे धते । यतोिह िनु ैः िनु ैः एके नेि िक्ष्याभ्यासेन अभ्यासकाये रिचैः
समाप्यते । एतादृशनैः िक्ष्याभ्यासनैः अभ्यासकाये रमणीयता जायते ।
२. एिभैः धनश्ु शास्त्स्य िोकरूिता िसध्यते । शास्त्स्य िरमं प्रमाणं िोकमेि, िोकानरू
ु ितया च शास्त्स्य
दीघासत्रू ता िसध्यते । एतादृशनैः िचत्रिेधनैः धनश्ु शास्त्ं िोकप्रचिितं भिित ।
३. िचत्रिेधानाम् आधिु नकसमयेऽिि प्रासंिगकता दृश्यत एि । एिभैः प्रितयोिगतादय आयोक्तंु शक्यनते ।
एतासु प्रितयोिगतासु प्रितभािगनैः स्ि-स्ि िचत्रिेधकौशिं प्रदश्या सम्मानं िरु स्कारञ्च प्राप्तंु शक्निु िनत ।
उिसहं ारे कथियतंु शक्यते यत् आधिु नकसस्ं कृ तशोधक्षेत्रे धनश्ु शास्त्स्य स्थानं नगण्यमेि दृश्यते । अतैः
भारतस्य प्राचीना तथा समृद्धा एषा िरम्िरा ििििु प्तं गच्छित । मि
ू ग्रनथानां प्रािप्तताु ननि भिित, यदिु िभ्यते
तस्यािि िठनं िाठनं ननि भिित । शास्त्स्यास्य ग्रहणं यिद आधिु नक संस्कृ तिशक्षणे भिेत् तदनिास्य महत्त्िं,
िातामािनकं च उियोगं जनानं समक्षे आगच्छे त् ।
इित

सत्यनारायणाः

