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ऩदच्छेद् काश्म्, च,ऩयभेष्वास्,शिखण्डी,च, भहायथ् ।
धषृ्टद्मुम्न्,ववयाट्,च,सात्मकक्,च,अऩयाजजत् ॥
द्रऩुद्,द्रौऩदेमा्,च,सववि्,ऩथृथवीऩते ।
सौबद्र्,च,भहाफाहु्,िङ्खान,्दधभु्,ऩथृक्,ऩथृक् ॥

अन्वमाथव:
पृथिवीपते हे धतृयाष्र ! O Lord of Earth इ.ऩुुं.सम्फो.एक.

ऩयभेष्वास् ऩयभधनुधवय्,शे्रष्ठधनुधावयी expert अ.ऩुुं.प्र.एक.

काश्यः काश्मा् याजा bowman अ.ऩुुं.प्र.एक.

महारिः मोधानाुं दिसहस्रेण मोद्धा great warrior अ.ऩुुं.प्र.एक.

थिखण्डी थिखण्डी Sikhandi शिखजण्डन ्- न.ऩुुं.प्र.एक.

धषृ्टद्मुम्न् धषृ्टद्मुम्न् Dhrstadyumna अ.ऩुुं.प्र.एक.

ववयाट् ववयाटयाज् Virata अ.ऩुुं.प्र.एक.

अऩयाजजत् ऩयाजेतुभ ्अिक्म्,ऩयाजमभप्राप्त् unconquered अ.ऩुुं.प्र.एक.

सात्मकक् सात्मकक् Satyaki इ.ऩुुं.प्र.एक.

द्रऩुद् द्रऩुद् Draupada अ.ऩुुं.प्र.एक.

द्रौऩदेमा् द्रौऩद्मा् ऩुत्ा् sons of Draupadi अ.ऩुुं.प्र.फहु.

भहाफाहु् भहान्तौ फाहू मस्म स् the mighty-armed उ.ऩुुं.प्र.एक.

सौबद्र् च अशबभन्मु् च and son of Subhadra 

(Abhimanyu)
अ.ऩुुं.प्र.एक.

ऩथृक् ऩथृक् अन्मान ्अन्मान,्शबन्नुं शबन्नभ ् respective अव्ममभ ्
िङ्खान ् िङ्खान ् conchs अ.ऩुुं.द्वव.फहु.

सववि् सवे all अव्ममभ ्
दधभु् अधभन ् blew धभा-ऩय.कतवरय शरट्. प्रऩु. फहु.

अथथ:

Meaning

तात्पर्यं हे ऩथृथवीऩते धतृयाष्र ! मुद्धाथवभ ्उऩजस्थत् काशियाज् भहान ्धनुधवय् अजस्त । तादृि् काशियाज्, भहायथ् 
द्रऩुदऩुत््  धषृ्टधमु्न्, ववयाटयाज्, अऩयाजजत् सात्मकक्, द्रऩुदभहायाज्, द्रौऩद्मा् ऩुत्ा् उऩऩाण्डवा्, भहाफाहु् 
अशबभन्मुश्चतेत सवेऽवऩ ऩथृक् ऩथृक् िङ्खान ्अधभन ्।

drupadµ draupad£y¡¾ca sarva¾a¦ p»thiv§pat£ |

saubhadra¾ca mah¡b¡hu¦ ¾a±kh¡ndadhmu¦ p»thakputhak ||

(Prose Order with 

meaning & 

introduction to 

the word)

ऩथृथवीऩते ! ऩयभेष्वास् काश्म् भहायथ् शिखण्डी, धषृ्टद्मुम्न्, ववयाट्, अऩयाजजत्, सात्मकक्, द्रऩुद्. दौऩदेमा्, 
भहाफाहु् सौबद्र् च सववि् ऩथृक् ऩथृक् िङ्खान ्दधभु् ।

The expert bowman, king of Kasi, and the great warrior Sikhandi, Dhrstradyumna, and Virata, and the 

unconquered Satyaki.

O Lord of Earth ! Drupada and the sons of Draupadi, and the mighty-armed son of Subhadra,all,also blew 

each of his own conch.

dh»½¿adyumnµ vir¡¿a¾ca s¡tyaki¾c¡par¡jita¦ ||

काश्मश्च ऩयभेष्वास् शिखण्डी च भहायथ् ।
धषृ्टद्मुम्नो ववयाटश्च सात्मककश्चाऩयाजजत् ॥

द्रऩुदो द्रौऩदेमाश्च सववि् ऩथृथवीऩते ।
सौबद्रश्च भहाफाहु् िङ्खान्दधभु् ऩथृक्ऩथृक् ॥

k¡¾ya¾ca param£½v¡sa¦ ¾ikha³¢§ ca mah¡ratha¦ |



व्र्याकरणम ्
सजन्ध: काश्मश्च   - काश्म्   + च ववसगवसजन्घ् (सकाय्), श्चतु्वभ ्

ववयाटश्च   - ववयाट्   + च ववसगवसजन्घ् (सकाय्) श्चतु्वभ ्

धषृ्टधमु्नो ववयाटश्च   - धषृ्टधमु्न्   + ववयाट्
ववसगवसजन्घ् (सकाय्) येप्, 
उकाय्, गुण्

सात्मककश्च   - सात्मकक्   + च ववसगवसजन्घ् (सकाय्) श्चतु्वभ ्
सात्मककश्चाऩयाजजत् सात्मककश्च   + अऩयाजजत् सवणवदीघवसजन्ध्
द्रौऩदेमाश्च द्रौऩदेमा्   + च ववसगवसजन्घ् (सकाय्) श्चतु्वभ ्

द्रऩुदो द्रोऩदेमाश्च द्रऩुद्   + द्रौऩदेमाश्च
ववसगवसजन्घ् (सकाय्) येप्, 
उकाय्, गुण्

सौबद्रश्च सौबद्र्   +  च ववसगवसजन्घ् (सकाय्) श्चतु्वभ ्

सभास: ऩथृथवीऩते ऩथृथव्मा् ऩतत्, तत्सम्फुद्धौ   - षष्टीतत्ऩुरुष् ।

ऩयभेष्वास्
धषृ्टद्मुम्न् धषृ्टुं द्मुम्नुं मेन स्   - फहुव्रीहह् ।
अऩयाजजत् न ऩयाजजत्   - नञ्तत्ऩुरुष्
भहाफाहु् भहान्तौ फाहू मस्म स्   - फहुव्रीहह् ।

तवद्धतन्त: काश्म् काशि   + ञ्मङ् ( याजा इत्मथे) । काश्मा् याजा् ।
सात्मकक् सत्मक   + इञ ्(अऩत्माथे) । सत्मकस्म अऩत्मुं ऩुभान ्।

शिखण्डी शिखण्ड   + इतन (भतुफथे) । 
शिखण्ड् चडूा अस्म अजस्भन ्
वा अजस्त ।

वविषे् ऩथृथवीऩते ऩथृथवीवत ्दु् खुं सोढुुं मोग्मोसीतत सूचतमतुभ ्।

आस्ते अत् इतत आस् । इषो् आस् इष्वास्, धनु् इत्मथव्  । 
ऩयभ् इष्वास् मस्म स् फहुव्रीहह् ।


