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पदच्छेदः

अन्वयार्थ: अत्र अस्मिन् मर्ले, अत्रामयाां चम्वाि्Here अव्ययम ्

युधि युद्धे, रणे in battle युध ्- ध.स्त्री.स.ए.

युयुधानः युयुधानः Yuyudhana अ.पुुं.प्र.ए.

धिराटः धिराटः Virata अ.पुुं.प्र.ए.

महारथः योधानाुं दशसहस्त्रणे योद्धाgreat warrior अ.पुुं.प्र.ए.

द्रपुदः द्रपुदः Drupada अ.पुुं.प्र.ए.

धषृ्टकेतुः धषृ्टकेतुः Dhrstaketu उ.पुुं.प्र.ए.

चकेकतानः चकेकतानः Cekitana अ.पुुं.प्र.ए.

वीययवान ् वीरः, बलवान ् the strong वीययवत ्- त.पुुं.प्र.ए.

काशशराजः काशशराजः the king अ.पुुं.प्र.ए.

पुरुजजत ् पुरुजजत ् Purujit पुरुजजत ्- त.पुुं.प्र.ए.

कुजततभोजः कुजततभोजः Kuntibhoja अ.पुुं.प्र.ए.

नरपुङ्गवः नरेषु शे्रष्टः of the best of men अ.पुुं.प्र.ए.

शैब्यः शशबेः राजा Saibya अ.पुुं.प्र.ए.

ववक्राततः पराक्रमशीलः the powerful अ.पुुं.प्र.ए.

युधामतयुः युधामतयुः Yudhamanyu उ.पुुं.प्र.ए.

(Prose Order 

with 

meaning & 

introduction 

to the word)

yudh¡manyu¾ca vikr¡nta  uttamauj¡¾ca v§ryav¡n

                 युयुधानो ववराटश्च द्रपुदश्च महारथः ॥
धषृ्टकेतुश्चकेकतानः काशशराजश्च वीययवान ्॥

     युधामतयुश्च ववक्रातत उत्तमौजाश्च वीययवान ्॥
                   सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवय एव महारथाः ॥

dh»½¿ak£tu¾c£kit¡na¦ k¡¾ir¡ja¾ca v§ryav¡n

saubhadrµ draupad£y¡¾ca sarva £va mah¡rath¡¦ 

 purujit kuntibhµja¾ca ¾aibya¾ca narapu±gava¦

atra ¾Àr¡ mah£½v¡s¡ bh§m¡rjunasam¡ yudhi  

अर, शूराः,महेष्वासाः,भीमाजुयनसमाः, युधध।  युयुधानः,ववराटः, च, द्रपुदः, च, महारथः,  धषृ्टकेतुः, चकेकतानः, 
काशशराजः,च, वीययवान ्|  पुरुजजत,् कुजततभोजः, च शैब्यः, नरपुङ्गवः,युधामतयुः, च ववक्राततः,  उत्तमौजाः, च, 

वीययवान।् सौभद्रः, द्रोपदेयाः च, सवे, महारथाः एव ।।

अर शूरा महेष्वासा भीमाजुयनसमा युधध 

                          पुरुजजत ्कुजततभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ॥

yuyudh¡nµ vir¡¿a¾ca drupada¾ca mah¡ratha¦ 



वीययवान ् वीरः the strong वीययवत ्- त.पुुं.प्र.ए.

उत्तमौजाः बलवान ् Uttamaujas उत्तमौजस ्- स.पुुं.प्र.ए.

सौभद्रः अशभमतयुः Subhadra अ.पुुं.प्र.ए.

द्रोपदेयाः द्रोपदयाः पञ्च पुराः 
उपपाण्डवाः

Draupadi अ.पुुं.प्र.ए.

भीमाजुयनसमाः भीमाजुयनाभयाुं समानाःequals of Bhima and 

Arjuna 

अ.पुुं.प्र.बहु.

शूराः वीराः, क्षारधमोपेताः heroes अ.पुुं.प्र.बहु.

सवे सकलाः all अ.सवय.पुुं.प्र.बहु.

महेष्वासाः महाचापवततः mighty archers अ.पुुं.प्र.बहु.

महारथाः एव महारथाः एव great warrior verily अ.पुुं.प्र.बहु.  /  अव्ययम ्

अर्थ:

Meaning

तात्पर्यं

अर युधध युयुधानः , ववराटः, महारथः, च द्रपुदः, धषृ्ठकेतुः, चकेकतानः,वीययवान ्च काशशराजः, पुरुजजत,् 

कुजततभोजः, नरपुङगवः च शैब्यः, ववक्राततः च यधामतयुः, वीययवान ्च उत्तमौजाः सौभद्रः, द्रोपदेयाः च (इतत) 

भीमाजुयनसमाः शूराः सवे एव महेष्वासाः महारथाः ( सजतत)

4-6. “Here (are) heroes, mighty archers, the equals in battle of Bhima and Arjuna – the great warriors 

Yuyudhana, Virata, Drupada, the valiant Dhrstaketu, Cekitana, the king of Kasi; the best of men, 

Purujit, Kuntibhoja, and Saibya; the powerful Yudhamanyu, and brave Uttamaujas, the son of 

Subhadra and the sons of Draupadi – all of whom are lords of great chariots.

अर पाण्डवसैतये युयुधानः ववराटः इत्यादयः भीमाजुयनसमाः शूराः सवे धनुधयराः महारथाः एव सजतत ।



व्र्याकरणम ्
सजतध: शुरा महेष्वासाः शूराः   + महेष्वासाः ववसगयसजतधः (लोपः)

महेष्वासाः 
भीमाजुयनसमाः

महेष्वासाः   + भीमाजुयनसमाः ववसगयसजतधः (लोपः)

भीमाजुयनसमा युधध भीमाजुयनसमाः   + युधध ववसगयसजतधः (लोपः)
युयुधानो ववराटः युयुधानः   + ववराटः ववसगयसजतधः (सकारः) रेफः, उकारः, गुणः
ववराटश्च ववराटः   + च ववसगयसजतधः (सकारः) श्चतु्वम ्
द्रपुदश्च द्रपुदः   + च ववसगयसजतधः (सकारः) श्चतु्वम ्
धषृ्टकेतुश्चकेकतानः धषृ्टकेतुः   + चकेकतानः ववसगयसजतधः (सकारः) श्चतु्वम ्
काशशराजश्च काशशराजः   + च ववसगयसजतधः (सकारः) श्चतु्वम ्
कुजततभोजश्च कुजततभोजः   + च ववसगयसजतधः (सकारः) श्चतु्वम ्
शैब्यश्च शैब्यः   + च ववसगयसजतधः (सकारः) श्चतु्वम ्
युधामतयुश्च युधामतयुः   + च ववसगयसजतधः (सकारः) श्चतु्वम ्
ववक्रातत उत्तमौजाः ववक्राततः   + उत्तमौजाः ववसगयसजतधः (लोपः)
उत्तमौजाश्च उत्तमौजाः   + च ववसगयसजतधः (सकारः) श्चतु्वम ्
सौभद्रो द्रौपदेयाः सौभद्रः   + द्रौपदेयाः ववसगयसजतधः (सकारः) रेफः, उकारः, गुणः
द्रौपदेयाश्च द्रौपदेयाः   + च ववसगयसजतधः (सकारः) श्चतु्वम ्
सवय एव सवे   + एव याततवाततसजतधः, यलोपः, प्रकृततभावः

समास: महेष्वासाः - महान ्इष्वासः येषाुं त े - बहुव्रीहहः ।
भीमाजुयनसमाः - भीमश्च अजुयनश्च भीमाजुयनौ - दवतदवः ।

भीमाजुयनाभयाुं समाः - ततृीयातत्पुरुषः ।
भीमाजुयनयोः समाः इतत वा - षष्ठीतत्पुरुषः ।

महारथः महान ्रथः यस्त्य सः - बहुव्रीहहः ।
नरपुङ्गवः पुमाुंश्चासौ गौश्च पुङ्गवः (शे्रष्टः) - कमयधारयः ।

नरेषु पुङ्गवः - सप्तमीतत्पुरुषः ।
उत्तमौजाः उत्तमम ्ओजः यस्त्य सः - बहुव्रीहहः

कृदतत: युधध - युध ्   + जववप ्(भावे) युध ्, तस्त्याम ्।

विशषेाांशा: / Special Notes

१ महारथ:

२ सवे includes all the aforementioned people or not one individual

३ युधध – कुर अतवय: अर or  भीमाजुयनेसमा:

के - के युयुधानः कृष्णभवतः, अजुयनशशष्य:, यादववम्शीय: 

(who is who) धिराटः मत्स्यराज:,  चत्सिारर अपत्सयाधि -- उत्तरा (अधिमन्युपत्नी), उत्तरकुमारः, श्वेतकुमारः, शङ्खकुमार:

द्रपुदः पाञ्चालराजः, द्रोणसहपाठी, िृष्टद्युम्न-द्रौपद्यो: धपता , युद्ध ेद्रोणेि माररतः

धषृ्टकेतुः चेदददशेाधिपते: धशशुपाल्य सुतः, युद्ध ेद्रोणेि माररतः

चकेकतानः यादििीर:, िृधणणिम्शीय:, युद्ध ेद्रोणेि माररतः

काशशराजः महािीर:, िाम सम्यक् ि ज्ञायते 

पुरुजजत ् कुधन्तसोदर:, पाण्डिमातुलः, युद्ध ेद्रोणेि माररतः

कुजततभोजः कुधन्तसोदर:, पाण्डिमातुलः, युद्ध ेद्रोणेि माररतः

शशबेः राजा युधिधिर्य श्वशुर:, दधेिकाजिकः, शीलिाि्, गुणिाि्, अत: िरशे्रि:

युधामतयुः भ्रातरौ, पाञ्चालदशेीयौ, धिक्रान्तौ, अश्वत्सथामेि माररतौ 

उत्तमौजाः भ्रातरौ, पाञ्चालदशेीयौ, धिक्रान्तौ, अश्वत्सथामेि माररतौ 

अशभमतयुः अजुुिसुिद्रयो: पुत्र:, धिराटपुत्रीं उत्तराां पररणीतिाि्, चक्रव्यूहिेदज्ञ:

एको दशसहस्राणण योधयेदयस्त्तु धजतवनाम ्।
शस्त्रशास्त्रप्रवीणस्त्तु महारथ इतत स्त्मतृः ॥



द्रौपदेयाः पाण्डुपुत्रा: - प्रधतधिन्द्य:, शु्रतसोम:, शु्रतकमाु, शतािीक:, शु्रतसेि:


