
अर्जनुकिरातय ोः यजद्धम ्| 

नामधातज 
 

भारवििविना विरचितं “किरातार्जनुीयम”् इतत महािाव्यं | असयाोः 
आधारभूता अस्सत एिा प्रसिद्धा िथा महाभारते | िौरिपाण्डिय ोः 
द्यूतक्रीडानन्तरं परास्र्ताोः पाण्डिाोःअरण्ये तनििस्न्त | दजयोधनसतज 
इन्रप्रसथे राजायते  |  

यजचधविरेण प्रेवितोः किरातोः दजयोधनसय राज्यभारक्रमं ज्ञात्िा, प्रत्यागत्य 
यजचधविरं ििमु ्अर्ाापयतत | “दजयोधनोः नीततपूििंु राज्यशािनं िृत्िा 
प्रबलोः महारार्ोः इतत िीततिं कामयते | अतोः तं रे्तजं ि Sवप उपायोः 
ितवु्योः “ इतत किरातोः िदतत | धमरुार्ोः तसमै उचितं पाररत वििं दत्िा 
प्रेियतत |  

धमरुार्ोः अनन्तरं भीमादीनां िम्मजखं रौपद्यै िििं वििणृ तत | रौपदी तेिां 
पूितुनं र्ीिनं समतृ्िा द ुःखायते बाष्पायते ि | “यजद्धाय सिद्धतां िर तज 
भिान”् इतत यजचधविरं िा भणतत | भीमोः अवप सिासभप्रायं प्रिटयतत | 
भीमोः अग्रर्सय शास्न्तमागाुिरणं प्रततकूलयतत यतोः िोः दजयोधनं प्रतत 
द मानायते | किन्तज धमरुार्ोः भीमम ्उपदेशं िर तत |  

तस्समन्नेि िमये व्यािमजतनोः पाण्डिानाम ्आश्रमं प्राविशत ्| यजचधविरोः तं  
दृष्ट्िा  हर्ाायते | “भितोः आगमनेन असमािं र्न्म िफ़लञ्र्ातम ्| 
आगमनिारणं न अपचृ्छम ्| किन्तज भितोः ििनं श्र तजसमच्छासम” इतत 
अिदत ्| एतत ्श्रजत्िा व्यािोः मद्रायते |  



 

व्यािोः अिदत ्“ दजयोधनोः शस्त्रास्त्रिङ्ग्ग्रहणम ्अिर त ्| भित्िज शूरोः 
गजडािेशोः अवप शस्त्रिङ्ग्ग्रहं ितजिं पशजपततम ्उद्दिश्य तपोः िर तज | इन्रसय 
आराधनेन, सशिसय अनजग्रहेण ि द्ददव्यं पाशजपतासं्त्र िम्पादयतज | यशसिी 
भितज” | एिमजक्तत्िा मन्रमेिमजपद्ददश्य, तप िनं व्यािमहविोुः तनगतुोः |      

 

िौन्तेयोः इन्रिीलपितंु प्राप्य तपस्यतत | तसय तप िैभिेन िनिराणां 
िष्ट़ञ्र्ातम ्| ते ििे उत्स कायन्ते तथा इन्रसय िाहाय्यं प्राथयुस्न्त | 
इन्रोः अर्जनुसय तपिोः परीक्ां ितजिं प्रयतते परन्तज अर्जनुसतज तपिोः न 
वििसलतोः | अनेन इन्रोः मनिा स ख्यतत | िव्यिािी एिाग्रतया सपयातत 
अतोः ििरु उष्मायते | मजनयोः तापात ्सिरक्णाथिं सशिं यािन्ते |  

मूिोः इतत दानिोः िराहरूपेण तप विघ्नम ्अिर त ्| क्र धेन अर्जनुोः 
िराहसय उपरर बाणम ्अक्षक्पत ्| यजगपत ्किरातरूपधारी सशिोः अवप 
बाणम ्अत्यर्त ्| बाणद्वयेन िराहोः मतृोः | किरातरूपधारी सशिोः अर्जनुश्च 
सिीयं बाणं नेतजं िराहिमीपम ्आगतौ |  

किरातार्जनुय मधु्ये भीिरं यजदं्ध प्रितृ्तम ्| किरातोः यजदे्ध ओजायत े| तं दृष्ट्िा 
अर्जनुोः तकिुतिान ्– यत ्अयं किरातोः रथहीनोः िैन्यहीनश्च | तथावप मम 
िामर्थ्यिं िज स्ण्ितं िर तत इतत अर्जनुोः तसय िज शलताम ्उत्स कयतत | 
अर्जनुसय ििेिां द्ददव्यास्त्राणाम ्अवप उपय गोः विफ़लायते |   अन्ते 
द्वय मधु्ये मल्लयजदं्ध िञ्र्ातम ्| फ़ाल्गजन: तदा उन्मनायते |  

 



यजक्तियजिम ्अर्जनंु िम्यि् परीक्ष्य अन्ते सशिोः किरातिेिं पररत्यज्य 
प्रत्यक्ोः भितत | आश्चयिुकितोः पाथोुः अतत श्रद्धया सशिसय पजरतोः िाष्टाङ्ग्गं 
दण्डित ्प्रणामं िर तत | सशिोः अवप अभिमनायते | शरजिगसुय नाशाथिं 
रहसययजतं पाशजपतास्त्रं प्रदाय धनजिेदमवप िेदापयतत | सशिसय प्रदक्षक्णं 
िृत्िा इन्राद्दददेिानाम ्अनजग्रहमवप िम्प्राप्य पाण्डजपजरोः अर्जनुोः सिगहंृ प्रतत 
तनितयुतत | 
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