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पदच्छेदः पाञ्चजन्यम्, हृषीकेशः, दवेदत्तम्, धनञ्जयः ।

पौण्ड्रम्, दध्मौ, महाशङ्खम्, भीमकमाा, वृकोदरः ॥

अनन्तिवजयम्, राजा, कुन्तीपुत्रः, युिधििरः ।

नकुलः, सहदवेः, च, सुघोषमििपुष्पकौ ॥

अन्वयार्ा:

हृषीकेशः श्रीकृष्िः (The Lord of the senses : Krsna) Hrisikesa अ.पुुं.प्र.एक.

पाञ्चजन्यम् तन्नामकम् (the conch named) Panchajanya अ.पुुं.िि.एक.

धनञ्जयः अजुानः (the victor of wealth : Arjuna) Dhananjaya अ.पुुं.प्र.एक.

दवेदत्तम् तन्नामकम् (the conch named) Devadatta अ.पुुं.िि.एक.

भीमकमाा भयङ्करकायाकारी doer of terrific deeds भीमकमान् - न.पुुं.प्र.एक.

वृकोदरः भीमः (having the belly of a wolf: Bhima) Vrkodara अ.पुुं.प्र.एक.

पौण्ड्रम् तन्नामकम् conch named Paundra अ.पुुं.िि.एक.

महाशङ्खम् महाकारकुं  शङ्खम् the large conch अ.पुुं.िि.एक.

कुन्तीपुत्रः कुन्तीसुतः the son of Kunti अ.पुुं.प्र.एक.

राजा युिधििरः महाराजः युिधििरः King Yudhisthira राजन् - न.पुुं.प्र.एक. / अ.पुुं.प्र.एक.

अनन्तिवजयम् तन्नामकम् the conch named Anantavijaya अ.पुुं.िि.एक.

नकुलः सहदवेश्च नकुलः सहदवेश्च Nakula and Sahadeva अ.पुुं.प्र.एक. / अ.पुुं.प्र.एक. / अव्ययम्

सुघोषमििपुष्पकौ तन्नामकौ Sughosa and Manipushpaka अ.पुुं.िि.ििव.

दध्मौ अधमत् blew ध्मा-पर. कतारर िलट् प्रप.ु एक.

अर्ा:

King Yudhisthira, son of Kunti, blew the conch named Anantavijaya, and Nakula and Sahadeva, their Sughosa and 

Manipuspaka.

तात्पयं भगवान ्श्रीकृष्िः स्वीयुं पाञ्चजन्युं शङ्खम् अधमत् । अजुानः दवेदत्तनामकुं  स्वीयुं शङ्खम् अधमत् । भीमस्तु भयङ्करािाुं कायाािाुं 

करिे कुशलः । पौण्ड्रनामकः तस्य शङ्खोऽिप महान् एव । सः तम् अधमत् । युिधििरः अनन्तिवजयनामकुं  शङ्खम् अधमत् । नकुलः 

सुघोषनामकुं  सहदवेः च मििपुष्पकनामकुं  शङ्खम् अधमत् ।

anantavijaya¯ r¡j¡ kuntiputrµ yudhi½¿hira¦ |

nakula¦ sahad£va¾ca sughµ½ama³ipu½kau ||

(Prose Order 

with meaning 

& 

introduction 

to the word)

हृषीकेशः पाञ्चजन्युं धनञ्जयः दवेदत्तुं भीमकमाा वृकोदरः महाशङ्खुं पौण्ड्रुं कुन्तीपुत्रः राजा युिधििरः अनन्तिवजयुं नकुलः सहदवेः च 

सुघोषमििपषुष्पकौ दध्मौ ।

Meaning
Hrsikesa blew the Panchajanya, Dhananjaya, the Devadatta, and Vrkodara, the doer of terrific deeds, his large conch 

Paundra.

pau³¢ra¯ dadhmau mah¡¾a±kha¯ bh§makarm¡ v»kµdara¦ ||

पाञ्चजन्युं हृषीकेशो दवेदत्तुं धनञ्जयः ।

पौण्ड्रुं दध्मौ महाशङ्खुं भीमकमाा वृकोदरः ॥

अनन्तिवजयुं राजा कुन्तीपुत्रौ युिधििरः ।

नकुलः सहदवेश्च सुघोषमििपुष्पकौ ॥

p¡²cajanya¯ h»½§k£¾µ d£vadatta¯ dhana²jaya¦ |



व्याकरिम्

सिन्ध: ऩाञ्चजन्मं हृषीकेश्   + हषीकेश् अनुस्वायसनन्ध्
हृषीकेशो देवदत्तभ ्   + देवदत्तभ ् ववसगगसनन्ध् (सकाय्) येप्, उकाय्, गुण्
देवदत्त ंधनञ्जम्   + धनञजम् अनुस्वायसनन्ध्

ऩौण्ड्र ंदध्भौ   + दध्भौ अनुस्वायसनन्ध्
भहाशङ्ख ंबीभकभाग   + बीभकभाग अनुस्वायसनन्ध्
अनन्तववजम ंयाजा   + याजा अनुस्वायसनन्ध्
कुन्तीऩुत्रो मुधधनठिय्   + मुधधनठिय् ववसगगसनन्ध् (सकाय्) येप्, उकाय्, गुण्

सहदेवश्च   + च ववसगगसनन्ध् (सकाय्) श्चतु्वभ ्
समास: हृषीकेशः हृषीकाणाभ ्ईश् - षनठितत्ऩुरुष् । (हृषीकभ ्इनन्िमभ)्

महाशङ्खम् भहान ्शङ्ख् भहाशङ्ख्, तभ ्- कभगधायम्
वृकोदरः वकृस्म उदयभ ्इव उदयं मस्म स् - फहुव्रीहह् ।
कुन्तीपुत्रः कुन्त्मा् ऩुत्र् - षनठितत्ऩुरुष् ।

कृदन्त: युिधििरः मुधध नस्थय् सप्तभीतत्ऩुरुष् । सभास ेसतत षत्वभ ्।
धनञ्जयः धनं जमतत इतत धनञ्जम् । कतगरय खश ्उऩऩदसभासश्च ।

तिितन्त: ऩाञ्चजन्म् ऩञ्चजन   + ञ्म ( बवाथे) । ऩञ्चजने बव् ।

विशषेाांशा: / Special Notes

हृषीकाणीनन्िमाण्ड्माहुस्तेषाभीशो मतो बवान ्।
हृषीकेशस्ततो ववठणो ख्मातो देवेष ुकेशवे ॥ - भहाबायतभ ्
सवागञ्जनऩदानञ्जत्वा ववत्तभादाम केवरभ ्।
भध्मे धनस्म ततठिामभ तेनाहुभाां धनञ्जमभ ्॥ - भहाबायतभ ्
स त ुऩञ्चजनं हत्वा शङ्ख ंरेबे जनादगन् ।
म् स देवभनुठमेष ुऩाञ्चजन्म इतत श्रतु् ॥ हरयवंश्


