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लनवेदन 
 

“धम्मपद”ची दुसिी आिृत्ती मिाठी िाचकानंा उपलब्ध करून देताना मला णिशषे आनंद होत आहे. 
“धम्मपद” या गं्रथाची पणहली आिृत्ती णदनाकं ८ माचग, १९७५ िोजी प्रकाणशत झाली होती. त्यािळेी लक्ष्मिशास्त्री 
जोशी हे महािाष्ट्र िाज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष होते. 

 
आज काळ बदललेला आहे, पणिस्स्थती बदललेली आहे. अणिजात गं्रथाची मिाठी िाषेत िाषातंि 

किण्याची आिश्यकता मात्र संपुष्टात आलेली नाही इतकेच नव्हे ति आिश्यकता अणधकच िाढलेली आहे, असे 
मला िािते या दृष्टीने मिाठी िाचकानंी, लेखकानंी ि समीक्षकानंी या गं्रथाकडे बघाि.े 

  
“धम्मपद”ची पणहली आिृत्ती संपण्यास २५ िषांपेक्षा अणधक काळ लार्ािा, ही बाब मिाठीिि पे्रम कििाऱ्या 

सिगच घिकानंा अंतमुगख होऊन णिचाि किाियास लार्िािी आहे. 
 
 
 
 
 
 रा. रं. बोराडे, 
 अध्यक्ष, 
णदनाकं: २० जून, २००१. महािाष्ट्र िाज्य साणहत्य आणि संस्कृती मंडळ. 
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लनवेदन 
 
आधुणनक शासे्त्र, ज्ञानणिज्ञाने, तंत्र आणि अणियाणंत्रकी इत्यादी के्षत्रातं त्याचप्रमािे िाितीय प्राचीन संस्कृती, 

इणतहास, कला इत्यादी णिषयातं मिाठी िाषेला णिद्यापीठाच्या स्तिािि ज्ञानदान किण्याचे सामर्थयग याि ेहा उदे्दश 
लक्षात घेऊन साणहत्य संस्कृती मंडळाने िाङ्मय णनर्भमतीचा णिणिध कायगक्रम हाती घेतला आहे. मिाठी णिश्वकोश, 
मिाठी िाषेचा महाकोश, मिाठी िाङ्मयकोश, णिज्ञानमाला, िाषातंिमाला, आंतििािती, णिश्विािती, 
महािाष्ट्रणेतहास इत्यादी योजना या कायगक्रमात अंतिूगत केल्या आहेत. 

 
२. मिाठी िाषेला णिद्यापीठीय िाषेचे प्रर्त स्िरूप ि दजा येण्याकणिता मिाठी णिज्ञान, तत्त्िज्ञान, 

सामाणजक शासे्त्र आणि तंत्रणिज्ञान या णिषयािंिील संशोधनात्मक ि अद्ययाित माणहतीने युक्त अशा गं्रथाचंी िचना 
मोठ्या प्रमािािि होण्याची आिश्यकता आहे. णशक्षिाच्या प्रसािाने मिाठी िाषेचा णिकास होईल, ही र्ोष्ट ति 
णनर्भििादच आहे. पि मिाठी िाषेचा णिकास होण्यास आिखीही एक साधन आहे आणि ते साधन म्हिजे मिाठी 
िाषेत णनमाि होिािे उत्कृष्ट िाङ्मय हे होय. जीिनाच्या िाषेतच ज्ञान ि संस्कृती याचें अणधष्ठान तयाि व्हाि े
लार्ते. जोपयंत मािसे पिकीय िाषेच्याच आश्रयाने णशक्षि घेतात, कामे कितात ि णिचाि व्यक्त कितात, तोपयंत 
णशक्षि सकस बनत नाही, संशोधनाला पिािलंणबत्ि िाहते ि णिचािाला अस्सलपिा येत नाही, एिढेच नव्हे ति 
िरे्ाने िाढिाऱ्या ज्ञानणिज्ञानापासून सिगसामान्य मािसे िणंचत िाहतात. 

  
३. संस्कृत ि अन्य िाितीय िाषातंील आणि त्याचप्रमािे इंग्रजी, फ्रें च, जमगन, इिाणलयन, िणशयन, ग्रीक, 

लॅणिन इत्यादी पणिमी िाषातंील अणिजात गं्रथाचंी ि उच्च साणहत्यामधील णिशषे णनिडक पुस्तकाचंी िाषातंिे ककिा 
सािाशं—अनुिाद कििे अथिा णिणशष्ट णिस्तृत गं्रथाचंा आिश्यक तेिढा पणिचय करून देिे हा िाषातंिमालेचा उदे्दश 
आहे. 

  
४. िाषातंि योजनेतील पणहला कायगक्रम मंडळाने आखून, ज्यानंा अग्रक्रम णदला पाणहजे अशी पािात्त्य ि 

िाितीय िाषातंील सुमािे ३०० पुस्तके णनिडली आहेत. होमि, व्हर्भजल, एस्स्कलस, ॲणिस्िोफेनीस, युणिणपणडस्, 
प्लेिो, अणिस्िॉिल, थॉमस् ॲक्वाइनस्, न्यिून, डार्भिन, रुसो, काँि, हेर्ल, जॉन स्िुअिग णमल, र्िे, शके्सपीअि, 
िॉलस्िॉय्  दोस्तएव्स्की, केणसिेि, र्ॉडगन् व्ही. चाइल्् इत्यादीकाचंा या िाषातंिमालेत समािशे केला आहे. 
संस्कृतमधील िदे, उपणनषदे, महािाित िामायि, ििताचे नाट्यशास्त्र, संर्ीत ित्नाकि, ध्िन्यालोक, प्राकृतातील 
र्ाथासप्तशती, णत्रणपिकातील णनिडक िार् इत्यादीकाचंाही िाषातंिमालेत समािशे केला आहे. 

 
५. मंडळाच्या िाषातंि योजनेखाली मंडळाने आतापयंत अनेक अणिजात गं्रथाचंी िाषातंिे प्रकाणशत केली 

आहेत. जॉन स्िुअिग णमलचे ‘On Liberty’, रुसोचे ‘Social Contract’, एम. एन. िॉय याचंी ‘Reason, 
Romanticism and Revolution’ ि ‘Letters from Jail’, स्ताणनस्लािस्कीचे ‘An Actor Prepares’, तुर्ेणनव्हचे 
‘Fathers and Sons’, िायशने्बाखचे ‘Rise of Scientific Philosophy’, र्न्नि णमिद्ालचे ‘Economic Theory 
and Underdeveloped Regions’, पा.ं िा. कािे याचें ‘History of Dharmasastra’, कोपलँडचे ‘Music and 
Imagination’, बरान्ड िसेलचे ‘Religion and Science’, तेिझार्ीचे ‘Theoretical Soil Mechanics’, 
णिशाखादत्तचे ‘मुद्रािाक्षसम’, िितमुनीचे ‘िित नाट्यशास्त्र’ (अध्याय ६ ि ७ आणि अध्याय १८ ि १९), णनकोलाय 
मनुचीचे ‘Storia Do Mogor’, ए.सी. णपरु्-णलणखत ‘Socialism Vs Capitalism’ इत्यादी पुस्तकाचंी िाषातंिे ि 
सािानुिाद प्रकाणशत झाले आहेत. 
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६. ‘‘धम्मपद’’ या पाणल िाषेतील सुणिख्यात बौद्ध गं्रथाचे पद्य ि र्द्य मिाठी िाषातंि कै. प.ु मं. लाड यानंी 
केले आहे. सदि िाषातंिाची मुद्रिप्रत प्रा. प.ु णि. बापि, यानंी काळजीपूिगक संपाणदत केली. णठकणठकािी णिपा 
णदल्या आहेत. संस्कृत, णतबिेी, णचनी ि प्राकृत ‘धम्मपदा’ंची संस्कििे लक्षात घेऊन णिप्पण्या णदल्या आहेत. शिेिी 
पादसूची ि शब्दसूची णदली आहे. अशाप्रकािे सुयोग्य प्रस्तािनेसह िाषातंिाची मुद्रिप्रत तयाि करून ती प्रा. बापि 
यानंी मंडळाकडे प्रकाशनाथग सादि केली. या िाषातंिाच्या प्रकाशनाने मिाठी िाङ्मयात मोलाची िि पडिाि आहे, 
हे लक्षात घेऊन मंडळाने ते आपल्या िाषातंिमालेखाली प्रकाणशत किण्याचे ठिणिले. ‘धम्मपद’चे प्रस्तुत िाषातंि 
मिाठी िाचकानंा सादि किण्यास मंडळास आनंद होत आहे. 

 
 
 
िाई, िक्ष्मिशास्त्री जोशी 
फाल्रु्न १७, शके (१८९६) अध्यक्ष 
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प्रास्तालवक 
 
पुरुषोत्तम मंरे्श लाड, आय.सी.एस. हे पाणल-धम्मपदाच्या मिाठी िाषातंिाचे काम किीत होते हे बिीच िष े

मी ऐकून होतो. प्रत्यक्ष ह्या बाबतीत त्याचंा माझा पणिचय होता तिी, कधी बोलिे होण्याचा योर् आला नाही. कािि, 
णदल्लीत जेव्हा त्याचं्या माझ्या र्ाठी पडत, तेव्हा ते आपल्या सिकािी कामात इतके र्कग  असत की ह्या णिषयािि 
बोलण्यास कधीच सिड णमळाली नाही. त्यानंति १९५७ मध्ये त्यानंा काळाने ओढून नेल्यानंति हा णिचाि स्थणर्तच 
िाणहला. पुढे मी पुण्यास पित आल्यानंति १०-१२ िष े अन्य गं्रथाचं्या लेखनात रंु्तलो होतो त्यातूंन मोकळा 
झाल्यािि १९७२ च्या माचग-एणप्रल मणहन्याचे सुमािास श्री. लाड ह्याचं्या पत्नी श्रीमती मािकबाई लाड ह्याचंा मंुबईचा 
पत्ता णमळिनू त्याचं्याशी ह्या धम्मपदाच्या िाषातंिाचे बाबतीत मी पत्र-व्यिहाि सुरू केला ि त्यानंा अशी णिनंती केली 
की, लाड ह्यानंी ह्या गं्रथाचे काम पुिे केलेले असल्यास ते छापले जाि.े काही णदिसानंंति त्यानंी आपली कन्या कु. 
र्ौिी—ही पुण्यातील डेक्कन कॉलेजात पीएच्.डी.चा अभ्यास किते—णहच्याबिोबि मूळ पाणल धम्मपद ि त्याच्याच 
समोि र्द्य ि पद्य मिाठी िाषातंि असलेले एक हस्तणलणखत माझ्याकडे पाठणिले. त्याबिोबि असाही खुलासा केला 
की, हे हस्तणलणखत (लाडानंी आपल्या हातानंी णलणहलेले नसून, त्याचं्या मूळ हस्तणलणखताची) छपाईकणिता 
म्हिून मंुबईतील एका प्रकाशकाने तयाि कििनू घेतलेली नक्कल आहे. लाडाचं्या हातचे मूळ णलखाि, अनेक 
णिनंत्या करूनही, ते प्रकाशक देऊ शकले नाहीत. ते कोठेतिी र्ळबिले आहे असेच पयायाने सुचिले. दहा िषांच्या 
िि ते णलखाि त्याचेंकडे पडून होते तिी त्याच्या प्रकाशनाची व्यिस्था ते करू शकले नाहीत. म्हिून श्रीमती 
लाडानंी ही नक्कल पित मार्ून घेतली ि माझ्याकडे पाठणिली ि शक्य झाल्यास अन्यत्र कोठेही छापून प्रकाणशत होत 
असल्यास तशी व्यिस्था किािी असे साणंर्तले. 

 
धम्मपदाचे हे िाषातंि श्री. लाडानंी केव्हा सुरू केले ि केव्हा संपणिले हे नक्की समजत नाही. पि आमचे 

समान सन्मान्य णमत्र, कोल्हापूिचे (हल्ली मुक्काम म्हैसूि येथील) प्रा. आ. ने. उपाध्ये ह्यानंी आम्हास पाठणिलेल्या 
आपल्या इंग्रजीत णलणहलेल्या िोजणनशींतील उताऱ्यािंरून असे णदसते की, इ. स. १९४५ च्या सप्टेंबि ते णडसेंबि ह्या 
कालखंडात श्री. लाड धम्मपदाच्या मिाठी िाषातंिाचे कामी णनणित रंु्तलेले होते. श्री. लाड बेळर्ाि येथे 
नोकिीणनणमत्त असताना प्रा. धमांनद कोसंबी तेथे रे्ले होते ि त्याचेंबिोबि श्री. लाडानंी हा गं्रथ िाचला असाि. 
[Sunday, Sept. 10, 1945. “He (Shri Lad) is interested in Prakrits, since he studied Dhammapada with Shri Dharmananda Kosambi. He is 
preparing a material version of that work (in Marathi)”. 

 

* * * 
Saturday, Dec. 1, 1945. “We discussed some of his meterical translation of the verses of the Dhammapada. He has well 

attempted; and what I liked was the simple Marathi in which the verses are translated. We sat talking on various topics, mostly literary and 

linguistic.” ] कािि, धम्मपद ६,४४,३९६ इत्यादी र्ाथाचं्या िाषातंिात प्रा. कोसंबीची छाप णदसत होती. प्रा. कोसंबी ि 
श्री. िामनािायि णि. पाठक ह्यानंी धम्मपदाचे रु्जिाती िाषेत िाषातंि केलेले आहे. त्याच्याशी ह्या र्ाथाचें िाषातंि 
ताडून पाहता ििील अनुमान णनघते. पि हे िाषातंि मला अन्य गं्रथाचं्या आधािािि बदलाि ेलार्ले आहे. 

 
णलखाि मजकडे आल्यािि, स्थूलपिे अिलोकन केल्यािि, हे िाषातंि संपूिग असून, योग्य त्या दुरुस्त्या 

केल्यािि हा गं्रथ छापून प्रकाणशत किण्यासािखा आहे असे मला िािले. पुढे प्रकाशनाच्या बाबतीत महािाष्ट्र 
िाज्याच्या साणहत्य आणि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष, श्री. लक्ष्मिशास्त्री जोशी, िाई, ह्याचं्याशी ह्या बाबतीत 
णिचािणिणनमय केला. पुढे जरूि त्या दुरुस्त्या करून हे हस्तणलणखत ििील मंडळाच्या अिलोकनाथग पाठणिले. 
मंडळाने संमती देऊन ह्या गं्रथाचे प्रकाशन किण्याचे ठिणिले. 
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ह्या हस्तणलणखतािि श्री. लाड ह्याचंा शिेिचा हात णफिला नसािा असे िािते. कािि, िाषातंिात अनेक 
णठकािी त्यानंी पयायी दोन दोन शब्द ककिा पयायी दोन दोन पदे्य णदली होती. त्यातूंन णनिड कििे प्राप्तच होते. ह्या 
हस्तणलणखतात मला एक महत्त्िाचा फेिफाि किािा लार्ला. तो म्हिजे पाणल गं्रथातं ‘अत्ता’ ि त्याची इति अनेक 
णििणक्तरूपे जेथे जेथे आली आहेत त्या त्या णठकािी, बऱ्याच िळेा ‘आत्मा’ ि त्याची जरूि ती णििक्ती-रूपे 
िापिलेली होती. पि, काही णठकािी (१५८-१६०) त्यानंी ‘आपि’ हा शब्दही पयाय म्हिून िापिला होताच. ‘अत्ता 
णह अत्तनो नाथो’ (६०, १६०, ३८०), ‘अत्ता णह अत्तनो र्णत’ (३८०)—ह्या णठकािी स्पष्टच आहे की ‘अत्ता’ म्हिजे 
‘आत्मा’ हा शब्द िाितीय बौदे्धति तत्त्िज्ञानातील ‘अजि’, ‘अमि’ आत्मा ह्या अथी िापिलेला नसून तो केिळ 
‘आपि’, ‘स्ितः’ ककिा ‘स्ियं’ ह्या अथीच िापिलेला आहे. सिग संस्काि अणनत्य, दुःख ि अनात्म (२७७-७९) आहेत. 
हे प्रणतपादिाऱ्या र्ौतम बुद्धाच्या णशकििीत, िि साणंर्तलेल्या अर्ि तत्सम, णठकािी आलेला ‘अत्ता’ हा शब्द 
‘आपि’ ह्या अथीच आला आहे ह्याबद्दल शकंाच नसािी. श्री. लाड ह्याचंा शिेिचा हात णफिला असता ति कदाणचत 
त्यानंी हाच पयाय पत्किला असता. असो, बाकीचे इति फिक मूळ र्ाथेचा अथग िाषातंिात शक्य णततक्या उत्तम 
िीतीने, ककिा कािेकोिपिे यािा ह्या दृष्टीनेच केलेले आहेत 

   
िाषातंिात त्यानंी िापिलेली मुख्य िाक्ये आधी देण्याची ि र्ौिािाक्ये नंति देण्याची शलैी बहुतेक णठकािी 

(२३,२८,१००, िर्ैिे) तशीच ठेिली आहे. तसेच काही णठकािी (१३५,१५४) र्ोिळ, िासळ्या असे देशािि 
प्रचणलत नसलेले पि कोकिात कदाणचत् िापिले जािािे शब्द तसेच ठेिले आहेत. 

  
हा छोिासा पि सुंदि ि जार्णतक िाङ्मयात स्थान णमळिलेला गं्रथ महािाष्ट्रीय जनतेच्या पुढे चारं्ल्या 

स्िरूपात यािा ह्या िािनेने मी त्याला अनेक पुस्त्या जोडून निणिण्याचे ि णिप्पिी, र्ाथापाद-सूची, शब्द-सूची ि 
पणिणशषे्ट जोडून उपयुक्त ि लोकणप्रय किण्याचे ठिणिले. 

 
गं्रथाचे महत्त्ि णिशद किण्याकणिता ‘गं्रथ-पणिचय’ आिंिी [पृ. १-४४] णदलेला आहे. गं्रथात काही णठकािी 

णनिाळे पाठ ि काही णिणशष्ट शब्दािंि अट्ठकथाकािाचे िाष्ट्य णदले आहे. गं्रथ संपल्यािि काही पाणििाणषक शब्दािंि ि 
णिणशष्ट कल्पनािंि णिप्पिी णदलेली आहे. गं्रथ संपल्यािि काही पाणििाणषक शब्दािंि ि णिणशष्ट कल्पनािंि णिप्पिी 
णदलेली आहे. र्ाथाचंी पाद-सूची स्िार्ताहगच आहे. पुष्ट्कळ िळेा र्ाथाचें पाद नुसते स्मितात पि ते नेमके कोठे 
आहेत हे ध्यानात येत नाही. अशा िळेी ही पाद-सूची तो पाद चिकन् शोधून काढण्यास उपयोर्ी पडते. शब्दसूचीची 
उपयुक्तता ति सिगमान्यच आहे. 

 
पणिणशष्टािंरून धम्मपदाचे महत्त्ि जास्त पिेल. णचनी िाषेतील कालानुक्रमे येिािी पणहली दोन िाषातंिे 

पाणल गं्रथाला अत्यंत णनकिची आहेत. दोन्ही णचनी िाषातंिातं पाणल गं्रथातंील सिग िर्ांचा समािशे झालेला आहे. 
पणिणशष्ट १ मध्ये धम्मपदातील िर्गनामे इति संस्कििातील िर्गनामाशी कशी ि णकतपत जुळतात हे दाखणिले आहे. 
पणिणशष्ट २ मध्ये पाणल धम्मपदातील र्ाथाचें साम्य संस्कृत, प्राकृत, णतबेिी ि णचनी १ ि २ ह्या संस्कििातंील 
र्ाथाशंी कसे आहे हे दाखणिले आहे. णचनी ३ ि ४ क्रमाची िाषातंिे ही संस्कृत उदानिर्ग ि त्याचे णतबिेी िाषातंिाशी 
जुळिािी आहेत म्हिून त्याचा णिचाि येथे केलेला नाही. पणिणशष्ट ३ मध्ये धम्मपदात णत्र-णििार्ीय चििाचं्या र्ाथा 
कोित्या आहेत ि त्यातं चििातील अक्षिाचंी संख्या कशी अणनयणमत आहे हे दाखणिले आहे. पणिणशष्ट ४ मध्ये 
धम्मपदातंील र्ाथाचंी संिाव्य मूलस्थाने ककिा समान-आशय-स्थाने पाणल िाङ्मयात कोठे कोठे आढळतात हे 
दाखणिले आहेत. ह्यातील साम्य कदाणचत एखाद्या चििापुितेच मयाणदत असू शकेल. हे चौथे पणिणशष्ट माझे 
सन्मान्य णमत्र, िालचदं्र जैन, प्रमुख पाणल-प्राकृत णििार्, नार्पूि णिद्यापीठ, ह्यानंी तयाि करून पाठणिलेल्या 
णलखािािि आधािलेले आहे. ह्या णलखािाबद्दल मी त्याचंा फाि आिािी आहे. [*हा गं्रथ णलहून तयाि होऊन मुद्रिालयात 
ििाना झाल्यानंति एक सुदंि जपानी गं्रथ उपलब्ध झाला. हा गं्रथ ताजं्यो कजत्सुकेन (Tanjyo Jitsuken) ह्या नािाच्या एका जपानी पंणडताने तयाि केला असून 
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त्यात ‘धम्मपदा’च्या णनिणनिाळ्या ससं्कििातंील र्ाथा-सादृश्य दाखणििाऱ्या अनेक ताणलका आहेत. त्यात आमच्या ताणलकेत उल्लखे नसलेल्या अनेक ससं्कृत 
र्ाथाचें णनदेश-अंक आहेत. पि ह्या ससं्कृत र्ाथाचंा मूळ आधाि काय हे स्पष्ट न झाल्यामुळे ि णतबेिी गं्रथाचेही णनदेश-अंक आमच्या अंकाशंी काही णठकािी न 
जुळिािे आढळल्यामुळे ह्या गं्रथाचा आम्ही उपयोर् करू शकलो नाही. तिी पि णजज्ञासूनंी हा धम्मपद-अध्ययन गं्रथ, अनेक पणिश्रम घेऊन तयाि केलेला, 

अिश्य पहािा. ] पणिणशष्ट ५ मध्ये संदर्भित गं्रथाचंी णनिडक यादी आहे. 
 
पाणल िाषेतील संधी फािच चमत्काणिक आहेत. ते केिळ संस्कृत संधीशीच ओळख असिाऱ्या िाचकासं 

बुचकळ्यात पाडतात. दोन स्िि एकत्र आले असता णकत्येक िळेा पणहल्या स्ििाचा लोप होतो ि दुसिा स्िि तसाच 
िाहतो; णकत्येक िळेा दुसऱ्या स्ििाचा लोप होतो ि पणहला तसाच िाहतो; णकत्येक िेळा दोन्ही स्ििाचंा लोप होऊन 
पणहल्या ककिा दुसऱ्या स्ििातं फेिफाि घडून येतो. 

 
दुसऱ्या स्ििाचा लोप झाला आहे हे आम्ही ‘अ’ खेिीज इति स्ििाचा लोप झाला असेल ति तो 

णशिोिेखेतील कबदूने दाखणिले आहे. उदाहििाथग, यो + इध = योंध (२६७, ४१२); बणलिद्दो + इि = बणलिद्दों ि 
(१५२); इच्छं + इि = इच्छं ‘ (३३४); समिो + इणत = समिोंणत; सो + इमं = सो मं (१७२). हा कबदू न देता 
‘सोम’ं असे नुसते णलणहले ति ‘सोम’ लोक असा अथग-णिपयास होईल. पि हा दुसिा लुप्त झालेला स्िि ‘अ’ असेल 
ति तेथे संस्कृतप्रमािे अिग्रह-णचन्ह (ऽ) च िापिलेले आहे. उदाहििाथग, उदकुम्िो + अणप = उद्कुम्िोऽणप 
(१२१); येन + अत्थं = येनऽत्थं (२५६); दुक्खो + असमान = दुक्खो ऽसमान (३०२). पणहल्या स्ििाचा लोप 
झाला असल्यास ज्या व्यंजनातील त्या स्ििाचा लोप झाला आहे त्या व्यंजनाखाली आम्ही कबदू िापिला आहे. 
उदाहििाथग, अणमते्तन + एि = अणमते्तनेि (२०७); कणयिाथ +एनं = कणयिाथेनं (११८); नस्त्थ + अञ्ञो = 
नत्थञ्ञो (२७४); चोदये + अत्तानं = चोदयत्तानं (३७९); यथा + अत्तना = यथत्तना (३२३); तथा + अत्तानं = 
तथत्तानं (१६२-२८२) पि दोन्ही स्िि एकत्र येऊन मूळच्या स्ििातं फेिफाि झाला असल्यास कबदूचा िापि केलेला 
नाही. उदाहििाथग, लाि + उपणनसा = लािपूणनसा (७५); फेि + उपमं = फेिूपमं (४६); णिक्खू + इणत = 
णिक्खणत (३६७). 

   
हा गं्रथ पुिा किण्याचे कामी ज्यानंी ज्यानंी मदत केली त्याचें आिाि मानिे मी आपले कतगव्य समजतो. 

प्रथम श्रीमती मािकबाई लाड ह्यानंी ह्या गं्रथाचें हस्तणलणखत माझ्याकडे सोपणिले ह्याबद्दल त्याचें आिाि मानतो. 
कु. र्ौिी लाड, एम.ए. ह्यानंी र्ाथाचंी पाद-सूची अत्यतं काळजीपूिगक ि सुिाच्च अक्षिातं तयाि केली; पंणडत ना. िा. 
तंुर्ाि ह्यानंी आपल्या संग्रही असलेल्या धम्मपद ि त्याच्या िाषातंिाची पुस्तके उपलब्ध करून णदली; आमचे तरुि 
उत्साही णिद्याथीणमत्र श्री. णदर्ंबि पाडुंिंर् ििणपसे ह्यानंी सूच्या ि पणिणशषे्ट आमच्याबिोबि ताडून पाहण्याचे काम 
केले—ह्या सिांचा मी ऋिी आहे. डॉ. िालचंद्र जैन, नार्पूि, ह्याचें आिाि िि मानलेच आहेत. प्रा. प. ल. िैद्य, 
डॉ. िा. णि. र्ोखले, प्रा. मा. िा. पििधगन, प्रा. मोहन धडफळे ह्यानंी गं्रथ-पणिचय िाचून ककिा चचेच्या स्िरूपातून 
अनेक सूचना केल्या, त्याचंा मी कृतज्ञतापूिगक उल्लेख कितो. 

  
महािाष्ट्र िाज्य साणहत्य ि संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष श्री. लक्ष्मिशास्त्री जोशी ह्यानंी हा गं्रथ मंडळातफे 

प्रकाशनाथग घेतला ह्याबद्दल ति त्याचें णजतके आिाि मानाि े णततके थोडेच आहेत. शिेिी श्री. का. रं्. सोनाि, 
व्यिस्थापक, लोकसंग्रह पे्रस, ह्यानंी तत्पितेने छापईचे काम पुिे केले ह्याबद्दल त्याचेंही आिाि मानतो. 

 
 
 
 
१३-२-७५        पु. लव. बापट  
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सलंिप्त लचनहांचा खुिासा 
 

सूचना – (१) जैन प्राकृत गं्रथाचं्या णनिणनिाळ्या आिृत्तींतून संदिग-आकड्ातं एकिाक्यता नसल्यामुळे 
त्या गं्रथाचं्या संदिग-आकड्ातूंन थोडाफाि फिक आढळून येईल. 
  

 (२) पा० िे० सो० गं्रथाचे संदिग-आकडे नालंदाच्या देिनार्िी आिृत्तीत समासात णदलेले 
आहेत. 

अ॰- अट्ठकथा (धम्मपदाििील). 
अं॰- अंरु्त्तिणनकाय (पाणल िेक्स्ि सोसायिीने प्रणसद्ध केलेले). 
अप॰ १-अपदान ( ,,  ,, ,, ,, ,, ). 
अप॰ २-अपदान (देिनार्िी णलपीतील; नालंदा महाणिहािाचे). 
अनोल्ड (Arnold)-Vedic Meter (पुनमुगणद्रत १९६७, मोतीलाल बनािसीदास, णदल्ली). 
आ॰-र्ाथेचा दुसिा चिि. 
आया॰-आयािंर् सुत्त (आचािारं्-सूत्र). 
इ॰-इत्यादी. 
इणत॰-इणतिुत्तक (पाणल िेक्स्ि सोसायिीचे पृष्ठाकं). 
उ॰-उपमा. 
उत्ति॰-उत्तिाध्ययनसूत्र. 
उदा॰-उदान (पाणल िेक्स्ि सोसायिीचे पृष्ठाकं). 
कौषी॰ उ॰-कौषीतणक उपणनषद्. 
कौषी॰ ब्रा॰-कौषीतणक ब्राह्मि. 
क्यू नौ (Dr. Richard Kuhnau)-Tristubha-Jagati-Familie. 
णच॰ १-धम्मपदाचे सिात जुने णचनी संस्किि; िर्ग ि र्ाथा. 
णच॰ २-धम्मपदाचे कालानुक्रमे दुसिे णचनी ससं्किि; िर्ग ि र्ाथा. 
छादंो॰-छादंीग्योपणनषद्. 
जा॰-जातकट्ठकथा-फाउसब्यल (Fausboll)-संपाणदत, िार् ि पृष्ठ.े 
णत॰-णतबेिी िाषातंि, संस्कृत उदानिर्ाचे. हेमान बेख (Hermann Bekh)-संपाणदत, बर्भलन, १९११; िर्ग ि र्ाथा. 
तु॰-तुकािाम; पणिणशष्ट ४ मध्ये तु॰ म्हिजे तुलना किा. 
तु॰स॰ं-चीन देशातील तुन्-हॉंग् येथील रु्हेत सापडलेल्या संस्कृत हस्तणलणखताचे अिशषे; (J.R.A.S. १९१२, पृ. 
३५५ ते ३७७ िि छापलेले). 
थेि॰-थेिर्ाथा (पाणल िेक्स्ि सो॰) मुद्दाम देिनार्िी आिृत्तीचा उल्लखे केलेला नसेल तेव्हा; र्ाथाङक . 
थेिी॰-थेिीर्ाथा (ििीलप्रमािे). 
दी॰-दीघणनकाय (पा॰ िे॰ सो॰ चे; िार् ि पृष्ठ). 
दी॰ नी॰ िीका-दीघणनकायाििील सुमंर्ल-णिलाणसनी नािाच्या अट्ठकथेििील िीका, कसहली णलपीत. (सोमािती 
हेिा-णितािि िीका गं्रथ १, कोलंबो, १९६७). 
दे॰ ककिा देि॰-देिनार्िी आिृत्ती (नालंदा येथे प्रणसद्ध झालेली). 
ध॰-धम्मपद, र्ाथाड्क. 
णन॰ १-महाणनदे्दस (पा॰ िे॰ सो॰). 
नेत्ती-नेत्ती-पकिि (पा॰ िे॰ सो॰). 
पा॰ िे॰ सो॰-पाणल िेक्स्ि सोसायिी (लंडन) ने प्रणसद्ध केलेले गं्रथ. 
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प्रा॰-प्राकृत; र्ाधंािी धमगपद. जॉन ब्रफ (John Brough) ने संपाणदलेले; ऑक्सफडग युणन. पे्रस, लंडन... १९६२; 
र्ाथाचें आकडे. 
मकॅ्-(A. A. Macdonell)- A Vedic Grammar for Students, Clarendon Press, Oxford; १९१६.  
म॰-मस्ज्झम णनकाय (पा॰ िे॰ सो॰); िार् ि पृष्ठ. 
मनु॰-मनुस्मृणत; अध्याय ि त्यातील श्लोक. 
म॰ िा॰- महािाित, िाडंािकि इस्न्स्िटू्यिने संशोधन करून छापलेले. 
म॰-िस्तु-महािस्तु ककिा महािस्तु-अिदान; सेनाि (Senart)-संपाणदत, ३ िार्ातं; िार् ि पृष्ठ; ह्या प्रतींतील िार् 
ि पृष्ठाचें आकडे कलकत्ता येथील डॉ. िाधार्ोकिद बसाख ह्यानंी बंर्ाली िाषातंिासह छापलेल्या गं्रथात कंसातं 
णदलेले आढळतील. 
  

र्ाथा त्याच णिषयाििची असून ही केिळ शिेिच्या चििात ‘पस्ण्डता’ हा शब्द आल्याकाििाने 
संकलनकािाने णतला पस्ण्डत-िग्र्ात ढकलली. 

 

उदान िर्ातील र्ाथाशंी तुलना केली असताना हेच णदसून येते की, एकच र्ाथा णनिणनिाळ्या नािाच्या 
िर्ांत ह्या उिय गं्रथातं णदसून येते. र्ाथा २८३-२८४ पाणलत मग्र्-िग्र्ात आहेत, पि संस्कृत ि णतबिेी उदान-
गं्रथात तदथी र्ाथा पुष्ट्प-िग्र्ात आहेत. ह्यािरून असेच अनुमान णनघते की ह्या र्ाथाचंा णनिणनिाळ्या 
संकलनकािानंी आपापल्या मनातील योजनेप्रमािे त्या र्ाथा णनिणनिाळ्या िग्र्ात समाणिष्ट केल्या. मूळ र्ाथा 
सामान्य जनतेत प्रचणलत होत्या त्या संकलनकािाने आपापल्या र्िजेप्रमािे णनिणनिाळ्या र्िातं िापिल्या. ह्या 
र्ाथा, र्ाथा-चिि ककिा त्यातील णिचाि हा बौदे्धति िाङ्मयात म्हिजे ब्राह्मिी ककिा जैन िाङ्मयातही 
आढळतात. अशा र्ाथा बहुतेक सामान्य नीणत-तत्त्ि,े ककिा जर्ातील सामान्य अनुिि प्रकि कििाऱ्या असल्यामुळे 
िाितीय समाजातील णनिणनिाळ्या र्िाचं्या िाक्प्रचािात असल्या ति त्यात काही निल नाही. उदाहििाथग, 
अणििादन-सीलस्स........... (ध. १०९) ह्या र्ाथेचे संस्कृत रूपातंि मनुस्मृणत २.१२१ मध्ये आढळते. 

 

न णह पाप ंकतं कम्मं सजु्ज-खीिं ि मुच्चणत (ध. ७१) ह्यातील कल्पना मनुस्मणृत (४.१७२) मध्ये ‘नाधमगिणितो 
लोके सद्यः फलणत र्ौणिब’ ह्या िचनात सापडते. न तेन थेिो होणत येनऽस्स पणलतं णसिो (ध. २६०) ‘न तेन िृद्धो 
ििणत येनास्य पणलतं णशिः’ (मनु २. १३६) ह्यामंधील साम्य लक्षिीय आहे. सुखकामाणन ितूाणन यो दण्डेन णिणहसणत 
(ध. १३१) ह्यातंील कल्पना महािाितातील खालील श्लोकात आढळते- 

 

अकहसकाणन ितूाणन दण्डेन णिणनहस्न्त यः 
आत्मनः सुखमस्न्िच्छन् न स पे्रत्य सुखी ििते् ।। 

 (१३.११४.५ िा.ं आ.) 
   

अक्कोधेन णजने कोधं................ (ध. २२३) ह्यातील णिचािसििी ि शब्दयोजना खालील श्लोकाशी 
कशी जमते ती पहा— 

 

अक्रोधेन जयेत् क्रोधं । असाधंु साधुना जयेत् ।  
जयेत् कदयं दानेन । जयेत् सत्येन चानृतम् ।। 

 (म.भा. ५.३९.५८) 
 

ह्यात शिेिल्या चििाबद्दल ‘सत्येनानृणतकं जयेत्’ असाही पाठ आढळतो.  
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धम्मपद 
 

गं्रथ-पलरचय 
  

धम्मपद हा छोिासा गं्रथ बौद्धिाङ्मयातील गं्रथापंैकी अत्यंत महत्त्िाचा ि लोकणप्रय असा गं्रथ आहे. ह्याची 
लोकणप्रयता केिळ बौद्धलोकापंिुतीच मयाणदत नसून तो अणखल जर्तात मान्य झाल्याकाििाने त्याला जार्णतक 
[World’s Great Classics, Sacred Books of the East, Colonial Press, New York, London, 1900. णनिणनिाळ्या िाषातंिाकणिता सदंर्भित गं्रथाचंी 

यादी पहा (पृष्ठ २१५ -२१). ] िाङ्मयात स्थान प्राप्त झालेले आहे आणि ह्याचे कािि मुख्यतः हे की, ह्यात बौदे्धतिानंाही 
पितील असे नैणतक णिचाि ि लौणकक शहािपि गं्रणथत कििािी णिश्वमान्य सत्ये साध्या, सोप्या ि सुंदि िाषेत 
प्रदर्भशत केलेली आहेत. ह्या गं्रथाची िाषातंिे अनेक िाषातूंन झाली आहेत. ह्यातील काही िाषातंिाचंी नाि ेसंदर्भित 
गं्रथाचं्या णदलेल्या यादीत पाहाियास सापडतील (पृ. २१५-२१). 

  

धम्मपद ह्या गं्रथाला बौद्धाचं्या पणित्र अशा णत्र-णपिकात स्थान णदलेले आहे. सूत्रणपिक नािाच्या 
गं्रथसंग्रहातील खुद्दक- (क्षदु्रक-) णनकायात ह्याचे स्थान आहे. बौद्धसापं्रदाणयकातं जुने असे र्िले केलेले थेि- 
(स्थणिि-) िादी लोक ति ह्या गं्रथास णनत्य पाठान्तिाचा गं्रथ समजतात. बौद्ध णिक्षुधमाची दीक्षा घेऊ इस्च्छिािे 
अनेक तरुि हा गं्रथ मुखोद्गत कितात. एिढेच नव्हे ति णसलोन, ब्रह्मदेश, थायलंड, कंबोणडया ह्या देशातंील णिक्ष ुन 
बनलेले, पि बुद्धाचे र्ृहस्थाश्रमी उपासक ह्याचं्याही णनत्य पाठातंिाचा हा गं्रथ झाला आहे. प्रस्तुत लेखकाने 
धम्मपदातील काही र्ाथा थायलंडमध्ये बौद्धधमाने प्रथम ज्या णठकािी प्रिशे केला त्या ‘नखोन् पथोम्’ (नर्ि प्रथम) 
ह्या र्ािातील एका पुिातन बौद्ध मंणदिाच्या कितींिि णलणहलेल्या पाणहल्या आहेत.  

 

णत्रणपिकामध्ये धम्मपदाचे स्थान कोठे येते हे दाखणििािा तक्ता पृष्ठ २ िि णदला आहे. 
 

धम्मपद हा गं्रथ काही कोिा एका व्यक्तीने णलणहलेला नसून तो एक केिळ र्ाथा-संग्रह आहे. ह्या 
संग्रहातील र्ाथा णनिणनिाळ्या णिद्वानाकंडून णनिणनिाळ्या काळी णनिणनिाळ्या प्रसंर्ामुंळे अस्स्तत्िात आल्या आहेत. 
त्या िर्िान बुद्धाच्या णिचािसििीच्या णनदशगक आहेत ि त्यामुळे िाणिक अनुयायाकंडून बुद्धाच्या नािािि घातल्या 
रे्ल्या आहेत. णत्रणपिकातच अंतिूगत झालेल्या महाणनदे्दस, चूलणनदे्दस ि कथाित्थु ह्या गं्रथातं ही ‘ननु िुतं िर्िता’ 
(िर्िन्ताने खिोखि असे म्हिले आहे ना?) असा प्रस्ताि करून धम्मपदातंील अनेक र्ाथा [Winterniz – History of 

Indian Literature, part II, P. 175, Calcutta University. ] णदलेल्या आहेत. 
 

ह्या पाणल गं्रथािि पाणल िाषेतच अट्ठकथा (अथगकथा) णलणहलेली आहे. त्यात कथानके असून धम्मपदातंील 
णनिणनिाळ्या र्ाथा कोित्या णठकािी, कोिाला उदे्दशून, ि कोठल्या प्रसंर्ाने िर्िान बुद्धाने म्हिल्या आहेत हे 
सारं्ून र्ाथेतील शब्दाचें स्पष्टीकिि णदलेले आहे. ह्या गं्रथासंंबधंीचे णििचेन पुढे येिािच आहे (पृ॰ ४३-४४). 

 

धम्मपदाची इतर संस्करिे 
  

संस्कृत – पाणल िाषेतील धम्मपदाचे संस्कृत िाषेत संपूिग संस्किि हल्ली तिी उपलब्ध नाही. पि एके 
काळी बौद्ध-संस्कृत िाषेमध्ये ‘धमगपद’ नािाचा एक संग्रह होता असे स्पष्ट णदसते. महासाणंघकी लोकोत्तििादी बौद्ध 
संप्रदायाचा ‘महािस्तु अिदान’ नािाचा एक णिस्तृत गं्रथ बौद्ध संस्कृतमध्ये णलणहलेला आहे. त्यात ‘धमगपदे’ ककिा 
‘धमगपदेषु’ ककिा ‘धमगपदा ं (दान्)’ असा स्पष्ट उल्लेख असून (२. २१२, ३. ९१-९२, १५६, ४३४) एका णठकािी 
(३.४३४) ति धमगपदातील सहस्त्रिर्ाचा (धमगपदेषु सहस्त्रिर्ग) जसा नाम-णनदेश करून त्यातील र्ाथा अितिल्या  
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आहेत. ह्या सिगच्या सिग र्ाथा पाणल सहस्सिग्र्ात सापडतात असे नाही. तिी पि बऱ्याच महत्िाच्या र्ाथा (उदा. 
७०, १००, १०१, १०३, १०७, ११०, ११२-१५ इत्यादी) सापडल्या आहेत. ज्या सापडत नाहीत त्या केिळ मुख्य 
र्ाथामंध्ये एकाद-दुसऱ्या शब्दात फेिफाि केलेल्याच आहेत. तसेच २.२१२ ि ३.१५६ मध्ये असलेली र्ाथा, 
थोडाफाि फिक असला तिी, एकच आहे. ती पाणल-धम्मपदात सापडत नाही. महािस्तु ३.४२१-२३ मध्ये णिक्खु-
िग्र्ातील काही र्ाथा (३६०-६१, ३६२ ि ३६८ चे काही चिि ि ३६९) आणि णिक्षुसंबधंीच्या इति णठकािी 
असिाऱ्या काही र्ाथा (२६६, २७१-७२) सापडतात. ह्यािरून असे स्पष्ट होते की, बौद्ध-संस्कृतमध्ये ह्या गं्रथाच्या 
िाढिलेल्या स्िरूपात ‘धमगपद’ नािाचा र्ाथासंग्रह होता. 

 
धम्मपद कथाित्थु धम्मपद महाणनदे्दस 

 
८१ (अ-आ) 

(पा॰िे॰सो॰) 
९० 

 
१६५ 

(पा॰िे॰सो॰) 
३२ 

देि॰ 
(२८) 

१६५ ५२५, ५२७ २६८-६९ ५८ (५०) 
२३९ १०८, २१९ ३०४ ४४८ (३९०) 
२७३ ६०० ३२१-२३ २४३ (२०४) 
२७७-७९ ५३१ धम्मपद चूलणनदे्दस देि० 
३५३ २८९ १६५ … (१०१) 

  ३२१-२३ … (७१) 
  ३२८-२९ … (२७२-७३) 

  
त्यानंतिच्या काळात (इ. स. ७५ च्या सुमािास) िसुणमत्राचा मामा असलेल्या धमगत्रात नािाच्या णिद्वानाने 

णलणहलेला ‘उदानिर्ग’ नािाचा र्ाथा-संग्रह अस्स्तत्िात आल्याचे णदसते. तोही हल्ली संपूिग असा उपलब्ध नाही. 
उपलब्ध असलेले त्रुणित िार् मध्य आणशया ि चीन ह्या देशातंील पुिातन बौद्ध अिशषेातं आढळले आहेत. त्यातील 
पणहले २१ िर्ग त्रुणित स्िरूपात डॉ. एन. पी. चक्रिती (िाित सिकािच्या पुिाि-िस्तु संशोधन खात्याचे णदिरं्त 
डायिेक्िि) ह्यानंी इ. स. १९३० मध्ये संपादन करून पसु्तक रूपाने [Mission Pelliot en Asie Centrale, Serie Petit In Octavo, 
Tome IV. N. P. Chakravarti L’Udanavarga Sanskrit, Tome Premier (Chaps. I-XXI), Libraire Orientaliste, Paul Guethner, Paris, 1930.] 
छापले आहेत. पुढील िर्ग-२२ (फक्त २ र्ाथा), २९ (र्ाथा ३९-५३), ३० (र्ाथा २६-५२), ३१ (१-२५, २७-३७) ि 
३२ (र्ाथा १५-२८) हे मध्य आणशयातील तुफान ि चीन देशातील तुन्-हारं् येथील रु्हातं सि ऑिेल स्िाइन ह्याचं्या 
संशोधनमंडळाला सापडले असून ते िॉयल एणशयाणिक सोसायिी फॉि गे्रि णब्रिन ॲण्ड आयलंड ह्या संस्थेच्या 
१९१२ णनयतकाणलकात (पृष्ठ े ३५५-३७७) लुइ-द-ला-िाले पूसँ ह्या णिद्वानाने छापलेले आहेत. तसेच णसलव्हा ं
लेव्हीचा लेख (JA. 1910 pp.444-45) ही पाहण्याजोर्ा आहे. काही बौद्ध संस्कृत गं्रथातूंन ‘धमगपद’ असा नािाचा 
स्पष्ट उल्लेख न किता, धम्मपदातील काही र्ाथाचंा ककिा र्ाथा-चििाचंा, जरूि ति थोडासा फेिफाि करून, 
संस्कृत रूपातंि केलेले णदसते. उदाहििाथग, इ. स. ६व्या शतकातील चन्द्रकीतीने नार्ाजुगनाच्या 
मूलमध्यमककाणिकेििील आपल्या िीकेत (१७.१) खालील चिि णदलेले आहेत. 

 
 धमुचारी सुखं शेतऽस्स्मल्लोके परत्र च ।  
 

हे चिि धम्मपदातील र्ाथा १६८ ि १६९ मधील णतसऱ्या ि चौर्थया चििाचें संस्कृत रूपातंि आहे. 
त्याचप्रमािे १८.५ मधील काणिकेििील िाष्ट्यात खालील र्ाथा आहेत— 
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  आत्मा लह आत्मनो नाथः [को नु नाथः] परो भवेत् ।  
  आत्मना लह सुदानतेन स्वगं प्राप्नोलत पण्डडतः ।। १ ।। 
  आत्मा लह आत्मनो नाथः [को नु नाथः] परो भवेत् ।  
  आत्मा लह आत्मनः सािी । कृतस्यापकृतस्य च ।। २ ।। 
 
ह्यातील पणहल्या र्ाथेतील पणहले तीन चिि ि दुसऱ्या र्ाथेतील पाणहले दोन चिि हे धम्मपदातील १६० 

व्या र्ाथेतील अनुक्रमे पणहल्या तीन ि दोन चििाचेंच संस्कृत रूपातंि आहे. पणहल्या र्ाथेतील शिेिचा चिि ि 
दुसऱ्या र्ाथेतील शिेिचे दोन चिि म्हिजे पाणल १६०व्या र्ाथेत मुद्दाम घडिनू आिलेले फेिफाि होत. हे फेिफाि 
संस्कृत धमगपदातच घडिनू आिलेले असतील. 

 
ििील र्ाथापंैकी पणहली र्ाथा शास्न्तदेिाच्या बोणधचयािताि गं्रथाििील पणिकेत ९.७३ (सुमािे ८०० इ. स. 

च्या पुढे) ही आढळते. तसेच ह्याच णठकािच्या िाषात 
 

लचतस्य दमनं साधु लचतं दानतं सुखावहम् । 
 

हे दोन चिि आढळतात. हे चिि धम्मपदातील ३५ व्या र्ाथेतील शिेिच्या दोन चििाचें संस्कृत रूपातंि आहे. 
िसुबंधूच्या अणधधमगकोशिाष्ट्यात (१.३८) (इ. स. ४ थे शतक) ि त्याििील यशोणमत्राच्या व्याख्येतही बोणधचयािताि 
पणिकेतील र्ाथेचे शिेिचे दोन चिि ि णचत्तासबंंधीचे िि णदलेले दोन चिि आढळतात. [अणिधमगकोश िाष्ट्य १.३८ 

काणिकेििील ; स्फुिाथा अणिधमग-कोश-व्याख्या, णमनायेफ (Minayeff) ने सपंाणदलेली प.ृ २२६ ; िोणर्हाि (Wogihara) ने सपंाणदलेली प.ृ ७४.] तसेच 
‘महािस्तु-अिदान’ ह्या ग्रन्थातही (३.३२६, ४२१-२३) धमगपदातील संकीिग र्ाथा गं्रथाचा नामणनदेश न होता 
सापडतात. 

  
इ. स. १४-१५ व्या शतकात ‘िनित्न’ नािाच्या सीलोनमध्ये दीक्षा घेतलेल्या िाितीय पस्ण्डत णिक्षनेू पाणल 

धम्मपदाचे संस्कृत रूपातंि केले आहे. त्याचे हस्तणलणखत मार्धी णलपीत णतबेिमध्ये एक बौद्ध ग्रन्थ-िाण्डािात 
सापडले असून त्याचे छायाणचत्र सुप्रणसद्ध संशोधक णदिरं्त पस्ण्डत िाहुल साकृंत्यायन ह्यानंी पाििा येथील 
संग्रहात ठेिलेले आहे. ह्या गं्रथाच्या स्िरूपासंबधंी काही णनणित माणहती णमळालेली नाही. [ह्यासबंंधी प्रा. डॉ. िासुदेि 
णिश्वनाथ र्ोखले, माजी अध्यक्ष, बौद्ध-णिद्या-कक्ष, णदल्ली णिद्यापीठ, ह्याचेंकडून असे कळते की, ह्या गं्रथाच्या हस्तणलणखताचें फोिो त्यांली आपल्या णदल्ली 
णिद्यापीठातील पीएच.डी.चा अभ्यास कििाऱ्या श्री. शुक्ल ह्या नािाच्या एका णिद्यार्थयास णदले होते. त्याच्यािि काम किण्याकणिता तो फ्रान्स देशात रे्लाही 
होता असे त्यानंा समजले. पि पुढे त्याच्याशी सपंकग  न िाणहल्याकाििाने पुढे फोिोंचे काय झाले हे त्यानंाही माहीत नाही. ] 

 
धम्मपद र्ाथा-संग्रह ि उदानिर्ग र्ाथा-संग्रह ह्याचं्याच धतीिि तयाि केलेला एक ‘धमगसमुच्चय’ नािाचा 

गं्रथ नेपाळात णलणहला रे्लेला काही िषापूिी उघडकीस [पहा - “Discovery of the Dharma-samuchaya by Dharmacarya, 
Nepal”. (Proceedings and Transactions of the Third. Oriental Conference, Madras, 1924, pp. 142-160). हा मूळ गं्रथ िाितीय पस्ण्डत 
णिद्याकिप्रि (ककिा णिद्याप्रिाकि) ह्याने णतबेिी पस्ण्डत लो-त्छ-ब बन्दे णिन्-छेन्-म्छोग् (दुिाषी िन्द्य महाित्न) ह्याचं्या सहायाने केले. ह्या िाषातंिािरून ि 
उपलब्ध झालेल्या ससं्कृत खण्डािंरून उदानिर्ाचे ३३ िर्ग होते असे णदसते. ह्या गं्रथात पाणल धम्मपदाच्या ४२३ र्ाथापंैकी सुमािे ८० िक्क्यापेंक्षा जास्त अशा 
र्ाथा, सपूंिग ककिा अंशतः, समान आढळून येतात. [सादृश्य दाखणििािी ताणलका पणिणशष्ट २ मध्ये णदलेली आहे ती पहा (पृ॰ १७८-१९७).] ह्यािरून गं्रथाचे 
नाि जिी बदलले असले तिी ह्या गं्रथाचे स्िरूप धम्मपदासािखेच आहे. फक्त उदान ह्या नािािरून ते उच्चस्ििाने र्ाण्यायोग्य झाले असे णदसते. णतबेिी 
िाषातंिािरूनही त्याला रे्याचा दजा प्राप्त झालासे णदसते. हा धमगनीतीपि गं्रथ असल्याने धमगत्रात ह्या णिद्वानाने तो बऱ्याच प्रमािात िाढिला आणि त्याच्या 
एकंदि र्ाथा हजािच्या घिात आल्या. पणिणशष्ट १ मध्ये णदलेल्या कोष्टकािरून णदसून येईल की, ह्या गं्रथात पाणल धम्मपदातील काही िर्ग अणजबात नसून निीन 
िर्ग बिेच आले आहेत. जुन्या र्ाथासगं्रहािि आधाणित पि त्यात कमी-जास्त किण्याची मुिा घेऊन हा गं्रथ तयाि झालेला आहे. ह्या णतबिेी गं्रथाचे इंग्रजी 

[Udanavarga : A Collection of verses from the Buddhist Canon, compiled by Dharmatrata, being the northern version of Dhammapada; 
translated from the Bkah-hgyur with notes and extracts from the Commentary of Pradjnavarman, by Wood-ville Rockhill (Trubner’s 
Oriental Series), London, 1883, 1892. ह्यातंील धम्मपद-र्ाथाचं्या अनुक्रम-अंकात ि बेखच्या अनुक्रम-अंकात एकाद-दुसऱ्या अंकाचा फिक पडतो.] 
िाषातंिही प्रथम इ.स. १८८३ साली झाले आहे. हा णतबेिी [Udanavarga By Hermann Beckh, Verlag von Georg Reimer, Berlin, 1911.] गं्रथ स्ितंत्र 
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िीत्या १९११ मध्ये बर्भलनमध्ये छापून प्रणसद्ध झालेला आहे.] आला आहे. गं्रथाच्या शिेिी गं्रथसंकलनकािाने आपले नाि 
अिलोणकत-कसह असे णदले असून त्याने ह्या गं्रथातील र्ाथा ‘सद्धमगस्मृत्युपस्थान’ ि ‘िैपुल्य महासार्िोदणध-सूत्र’ 
ह्या सूत्रातूंन उचलल्या आहेत असे म्हिले आहे. ह्या गं्रथातील िर्ात धम्मपदातील काही िर्ांची नाि ेआढळतात. 
उदाहििाथग, अ-प्रमाद, तृष्ट्िा, णचत्त, पाप, निक (णनिय), मार्ग, णिक्ष,ु सुख इत्यादी, ति इति काही नाि े
उदानिर्ातील आढळतात. उदाहििाथग, िाक्, कमग, शील, णनिाि इत्यादी. त्या गं्रथातंील काही पाने णमळत 
नसली तिी हा गं्रथ सुमािे २५०० र्ाथाचं्यापेक्षा जास्त र्ाथा असलेला आहे असे गं्रथातंील उल्लेखािरूनच कळते. ह्या 
र्ाथाचं्या संकलनकत्याच्या काळापयंत अशा धमगनीणतपि र्ाथाचंा संग्रह किण्याची प्रथा होती हे स्पष्ट आहे. 
संकलनकत्याचा काळ कोिता हे जिी णनणित सारं्ता येत नसले तिी उपलब्ध झालेल्या गं्रथाच्या हस्तणलणखतात 
णलखाि कििािाचे नाि णिक्षु सुणजत सुग्नन असे णदले असून तो ‘णचत्रणिहािात’ िाहत असे ि णलणहण्याचा काळ 
(नेपाळी) संित २९३, िैशाख, कृष्ट्ि चतुथी म्हिजे इ. स. ११७३ असा आहे. हा गं्रथ म्हिजे एका नेपाळी णिक्षूने 
तयाि केलेले बृहत्-धम्मगपदच णदसते. 

 
(२) णतबेिी—िि साणंर्तल्याप्रमािे उदानिर्ाचा मूळ सपूंिग गं्रथ संस्कृतमध्यें उपलब्ध नसला तिी त्याचे 

णतबिेी िाषातंि संपूिग उपलब्ध आहे. हे िाषातंि उपलब्ध न झाल्यामुळे पाणल धम्मपदाशी णकतपत साम्य आहे हे 
सारं्ता येत नाही. काठमण्डू येथीि ‘बीि’ गं्रथालयातील बौद्ध संस्कृत हस्तणलणखताचंी जी यादी तापशो णिद्यापीठाने 
जपानमध्ये प्रणसद्ध केली आहे (Taisho Diagaku Kenkyu Kiyo No. 40) त्यातं अनुक्रम ७४ चे हे हस्तणलणखत आहे. 

   
(३) णचनी—िि उल्लेणखलेल्या धमगत्राताच्या नािािि असलेल्या उदान िर्ाच्या मूलगं्रथाची चाि संस्कििे 

णचनी [णचनी णत्रणपिक-तायशो आिृत्ती, पुस्तक ४. अनुक्रम २१०-२१३. ह्यािरून अशी साहणजक अशी शकंा येते की, सध्या उपलब्ध असलेल्या उदान-

िर्ाचीच ही कालानुक्रमे झालेली ससं्कििे की काय?] िाषेत उपलब्ध आहेत. पि त्यात णिणिन्नता खूप आहे. ह्या चािपकैी 
कालानुक्रमाने पणहले असलेले ‘ि् -णख-नान्’ ककिा ‘णिघ्न’ ह्याने इ. स. २२४ मध्ये ककिा त्या सुमािास िाषातंणित 
केलेले आहे. ह्या गं्रथाची णचनी िाषा साधी असून िाषातंि पाणल गं्रथाला जास्त धरून आहे. ह्या संस्कििात ३९ िर्ग 
असून र्ाथा ७५० च्या घिात आहेत (पणिणशष्ट १ पहा; पृ॰ १७५-१७७). ह्यातील णिशषे म्हिजे ह्या गं्रथाच्या िर्ातील 
िर्ग ९ पासून िर्ग ३५ पयंत, पाणल धम्मपदातील सिग िर्ाचा समािशे झालेला आहे. ह्या गं्रथातील पणहले ८ िर्ग, ३३ 
िा सत्काििर्ग ि शिेिचे चाि िर्ग (३६-३९) हे पालीत नाहीत. ह्या गं्रथाचा दुसिा एक णिशषे म्हिजे १४ व्या 
पस्ण्डतिर्ाखेिीज इति सिग िर्ात आिंिीच त्या िर्ातील र्ाथाचंी संख्या णदलेली आहे (हे काम कदाणचत मूळ 
संपादकाचेच असाि)े. धम्मपदातील णििाद्य शब्दापंैकी काही शब्दाचंा ह्या गं्रथात णदलेला अथग पाली पिंपिेला मान्य 
असलेल्या अथालाच पुष्टी देिािा आहे. उदाहििाथग, यमामसे (६) नेक्खम्म (१८१, २७२), णिस्तं धम्मं (२६६) ह्या 
शब्दाचें णचनी १ संस्कििात णदलेले अथग पाली पिंपिेत णदलेल्या अथाचेच समथगन कितात. ह्या संबंधीचे सणिस्ति 
णििचेन पुढे [प.ृ २८-३१] येिािच आहे. 

 
कालानुक्रमाने दुसिे येिािे णचनी संस्किि हे इ. स. २९०-३०६ पयंत झालेले आहे. ह्यातही ३९ िर्ग आहेत 

ि त्याचंी नाि े णचनी १ संस्कििातील नािाप्रमािेच आहेत. पि िर्ातील र्ाथा पुष्ट्कळच कमी आहेत. ह्या 
संस्कििाचा णिशषे म्हिजे र्ाथा कोिच्या प्रसंर्ाने म्हिल्या रे्ल्या आहेत हे कथानके देऊन साणंर्तले आहे. ह्या 
गं्रथातील कथानके संणक्षप्त रूपाने देऊन र्ाथाचें िाषातंिही समॅ्युअल बील (Samuel Beal ) ह्या णिद्वानाने इंग्रजी 
िाषेत [Samuel Beal – Dhammapada, translated from Chinese, 1878; 1952 ed., published by Sushil Gupta (Indsia) Ltd. 35 Chittaranjana 

Aveuue, Calcutta 12.] केलेले आहे. णचनी १ ि २ ह्या गं्रथातील िर्ांची नाि े ि र्ाथाचें सादृश्य दाखणििािे कोष्टक 
पणिणशष्ट १ ि २ ह्यातं तुलनात्मक ताणलकेत णदले आहे ते िाचकानंी अिश्य पहाि े(प॰ृ १७५-१९७). 
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णतसिे णचनी संस्किि ‘संघिणूत’ नािाच्या िाितीय णिक्षूच्या सहाय्याने इ. स. ३९८-९९ च्या सुमािास 
झालेले आहे. ह्या िाितीय णिक्षूने मूळ िाितीय गं्रथ आपल्या हातात घेतला ि त्याच्या शजेािी बसून चू-फो-न्येन् ह्या 
णचनी णिद्वानाने त्याचे िाषातंि णचनी िाषेत केले. ह्या गं्रथाच्या णचनी नािािरूनही हा गं्रथ िाितात ‘उदानिर्ग’ ह्या 
नािाने जो प्रणसद्ध होता तोच हा होय असे णदसते. ह्यातील िर्ांची नाि ेउदानिर्ाच्या णतबिेी िाषातंिाशी ताडून 
पाहता ती तंतोतंत जुळतात. पि िाितीय ककिा णतबिेी गं्रथापेंक्षा ह्याचे िैणशष्ट्ट्य असे की, ह्या र्ाथाचंा संदिग 
सारं्ण्याकणिता कथानके णदली आहेत. त्यामुळे हा गं्रथ प्रचंड झाला आहे. ह्यातील िर्ांची संख्या मूळ संस्कृत ि 
णतबिेी िाषातंिाप्रमािे ३३ च आहे. पाली अट्ठकथेतील कथानके, णचनी २ ि णचनी ३ मधील कथानके ह्याचंा 
एकमेकाशंी संबंध काय आहे, एकमेकाशंी णकतपत जुळतात ि णकतपत णिणिन्न आहेत हे पाहिे हा संशोधनाचाच एक 
णिषय होईल. 

 
चौथे णचनी संस्किि हे शिेिचे णचनी संस्किि असून तेही उदानिर्ाििच आधािलेले असल्याकाििाने 

त्यातील िर्ांची संख्या ि नाि ेणचनी ३ संस्कििाप्रमािेच आहेत. हे िाषातंि ९८०-१००१ ह्या काळात झाले. णतसऱ्या 
आणि चौर्थया संस्कििातील फिक म्हिजे ह्यात कथानके मुळीच नसून णनव्िळ र्ाथा आहेत. िाषातंि नि ेआहे. ह्या 
चािही संस्कििाणिषयी णिशषे ध्यानात ठेिण्याजोर्ी र्ोष्ट म्हिजे ह्यातंील पणहली दोन पाली संस्कििाला जिळची 
आहेत, ति शिेिली दोन जी आहेत ती उदानिर्ाचीच साथ कितात. त्यामुळे पणहल्या दोनमधील ३९ िर्ांत पाली 
संस्कििातील सव्िीसच्या सव्िीस िर्ांचा समािशे झाला असून ही सव्िीस िर्ग-नाि ेही पाणल नािाशंीच जुळिािी 
आहेत. त्यातल्या त्यात णचनी १ संस्किि पाली संस्कििाशी अत्यंत णनकििती आहे. पालीतील िर्ग ८, १२, १७, 
१८, १९, २२-२३, २५ ि २६ मधील र्ाथाशंी ि र्ाथाक्रमाशी णचनी १ मधील तदनुरूप िर्ांतील र्ाथाचें ि र्ाथाचं्या 
क्रमाचेही अत्यंत साम्य आहे हे पणिणशष्ट १ ि २ (प॰ृ १७५-१९७) िरून णदसून येईल. शिेिली म्हिजे णतसिे ि चौथे 
संस्किि िि म्हिल्याप्रमािे उदानिर्ाशी साम्यता दाखणितात. 

 
(४) प्राकृत—मध्य आणशयातील खोतानजिळ १८९२ साली काही िजूगपते्र श्री. दु्यत्रय्-द-हँ (Dutreuil de 

Ryhisns) ि गे्रनाडग ( (Grenard) ) ह्या णिद्वान् संशोधकानंा सापडली. अशीच काही िजूगपते्र िय आणशयातील 
िणशयन िकील पेरोव्हस्स्क (N. Th. Petrovski) ह्यानंा ही १८९७ साली णमळाली. काही काळपयंत ह्या िजूगपत्राचंी 
णिशषे दखल घेतली रे्ली नाही. पि १८९७ साली सुप्रणसद्ध फे्रन्च पस्ण्डत सेनाि (Senart) ि दुसिे जमगन पस्ण्डत 
ओल्डनबर्ग (Oldenberg) ह्यानंी ही िजूगपते्र त्याच साली प्रणसद्ध केली. त्यािरून असे कळले की, ही िजूगपते्र 
खिोष्ट्री णलपीत णलणहलेली असून ती मध्य आणशयातील बौद्ध लोकातं एकेकाळी प्रचणलत असलेल्या िाितिशंीय 
प्राकृतमध्ये णलणहलेली आहेत. ह्या िजूगपत्रािंि सेनाि ि ओल्डनबर्गप्रमािे ल्यूडसग (Luders), फ्राकं (Franke), 
बेली (H. W. Bailey) िर्ैिे युिोणपयन णिद्वानानंी ि ििेीमाधि बरुआ ि शलेैन्द्रनाथ णमत्र ह्या िाितीय णिद्वानानंी 
काम केले आहे. असे आढळून आले आहे की, ह्या िजूगपत्रािि उजिीकडून डािीकडे णलणहली जािािी (उदूग, 
फािशी ि अिबी णलपीप्रमािे) खिोष्ट्री नािाची जी णलपी आहे (ज्या णलपीत हल्लीच्या पाणकस्तानातील शहाबाझर्ढी 
ि मानशिेा येथे सम्राि अशोक ह्याचे लेख खोदले रे्ले आहेत), त्या णलपीत प्राकृतमध्ये णलणहले रे्लेले एक 
धम्मपदाचे संस्किि आहे. उपलब्ध असलेल्या सिग साणहत्याचा उपयोर् करून, लंडन णिद्यापीठातील संस्कृत 
िाषेचे प्राध्यापक जॉन ब्रफ (John Brough) ह्यानंी ‘र्ान्धािी धमगपद’ १२ [John Brough – The Gandhari Dhammapada, 

Oxford University Press, p. 62.] ह्या नािाचे पुस्तक तयाि केले ि ऑक्सफडग णिद्यापीठाच्या छापखान्याने छापून १९६२ 
मध्ये प्रणसद्ध केले. ह्यातदेखील संपूिग ‘धमगपद’ आलेले नसून मूळ गं्रथाचा सुमािे  िार् अद्याप हाती आलेला नाही. 
ह्यातील फक्त २२ िर्ाच्या नािाचंीच कल्पना येऊ शकते. ह्या गं्रथाचे िैणशष्ट्ट्य चिणदशी नजिेस पडते ते हे की पाली 
ि इति संस्कििातं अर्दी शिेिच्या िार्ात येिािे ब्राह्मि-िर्ग ि णिक्ष-ुिर्ग हे ह्या संस्कििात अनुक्रमे पणहले ि 
दुसिे आहेत. ह्यासंबधंी पणिणशष्ट १ पहा (पृ॰ १७५-१७७). 
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ह्या पुस्तकातील िर्ांच्या अनुक्रमणिकेकडे पाणहले ति त्यातंील काही िर्ग पाली धम्मपदात मुळीच आढळून 
येत नाहीत. पि संस्कृत, णतबेिी ि णचनी उदानिर्ात आढळून येतात. ह्या गं्रथाच्या िाषेची कल्पना यािी म्हिून 
पालीतील ि त्याच अथाच्या प्राकृतमधील दोन र्ाथा खाली णदल्या आहेत— 

 
पालि धम्मपद प्राकृत धमुपद 
यम्हा धम्मं णिजानेय्य यस धमो णिकिेअ 
सम्मासम्बदु्ध-देणसतं सिे संबधु देणशद ।  
सक्कचं्च तं नमस्सेय्य सखच ि नमसेअ 
अस्ग्र्हुत्त ंि ब्राह्मिो ।। ३९२ ।। अणर्-होत्र ि ब्रम्मिो ।। ३ ।। 
कक ते जिाणह दुम्मेध कक णद जडइ दु्रमेध 
कक ते अणजन-साणिया ।  कक णद अणयि-शणडअ ।  
अब्िन्तिं ते र्हनं  अदि र्हि णकत्ि 
बाणहिं पणिमज्जणस ।। ३९४ ।। बणहिे पणिमजणस ।। २ ।। 

 
ह्या गं्रथाच्या उपलब्ध झालेल्या प्रतींत आिंिीच णदलेल्या चाि चििातं धमगपद असे नाि आहे ि बुधिमग ि 

बुधिणद अशी दोन व्यणक्त-नामे आहेत. ते चिि असे आहेत- 
 

बुधिमगस षमिस बुद्धनन्दीचा जो साधगणिहािी (चेला) 
बधिणद-सधगियणिस श्रमि िृद्धिमग त्याचे हे 
इद धमगपदस पोस्तक ‘धमगपद’ (नािाचे) पुस्तक 
धमंुयिे णलणखद अिणञ धमग-उद्यान (नािाच्या) अिण्यात 

णलणहले रे्ले. 
 

उपाध्यायाच्या बिोबि िाहिाऱ्या चेल्यास साधगणिहािी-पाणल सणद्ध-णिहािी ही संज्ञा णदलेली णिनयात (१, 
४५-५३) आढळते. तेव्हा बुद्धिमग हे नाि ह्या धमगपदाच्या प्रतीच्या मालकाचे नाि असाि ेअसा जॉन ब्रफचा तकग  आहे, 
ि ही प्रत धमग-उद्यानात णलणहली रे्लेली आहे. ते असेही मान्य कितात की, कदाणचत हे सिग णलखाि मूळ प्रतीचीच 
हुबेहुब नक्कल असल्यास बुधिमग हे नाि धमगपदाच्या संकलन-कािाचेही असिे संििनीय नाही असे नाही. पि त्यानंा 
ते तसे िाित नाही. 

 
धम्मपदाचे सवुसामानय स्वरूप 

  
पाली धम्मपद ह्या गं्रथाचे २६ िर्ग असून त्यातं एकंदि ४२३ र्ाथा संकणलत केलेल्या आहेत. ह्या गं्रथातील हे 

िर्ग णिषयिाि बनणिलेले असले तिी त्यात संकलनकािाने कािेकोिपिा पाळलेला णदसत नाही. कािि, एकाच 
णिषयाििच्या र्ाथा णनिणनिाळ्या िर्ात आढळून येतात. उदाहििाथग, र्ाथा ७४-७५, २६६-६७ ि २७१-७२ ह्या 
णिक्षूसबंंधीच्या असूनही णिख्खू-िग्र्ात न येता बाहेि इति िग्र्ात आलेल्या आहेत. प्रत्येक िर्ातील र्ाथाचं्या 
संख्येला णनबधं नसल्यामुळे णिख्खु-िग्र्ात घालण्याला काही अडचि होती असेही नाही. तसेच र्ाथा २८३-८४ 
तृष्ट्िेसंबधंी आहे. त्या तण्हा-िग्र्ात का जाऊ नयेत? तशीच र्ाथा २१६ णह तृष्ट्िेसंबंधीची आहेत. ती ही तण्हा-
िग्र्ात जाण्याला काहीच हिकत णदसत नाही. र्ाथा २५८ ही पंणडतासबंंधीची आहे. ती पंणडत-िग्र्ात जास्त 
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संयुणक्तक णदसली असती. र्ाथा ४७ ि र्ाथा २८७ ह्यातंील शिेिले तीन चिि तंतोतंत सािखे असून, ४७ व्या 
र्ाथेतील पणहला चिि फुलासंबधंीचा म्हिून ती र्ाथा पुप्फिग्र्ात घातली. र्ाथा २३६ ि २३८ ह्यामंधील फिक 
केिळ शिेिल्या चििात आहे. र्ाथा ८० ि र्ाथा १४५ ह्यामंधील फिक र्ाथामंधील फक्त शिेिच्या शब्दातच आहे. 
ह्या र्ाथाचंा णिषय ‘दमन’ आहे. म्हिून १४५ िी र्ाथा दण्डिग्र्ात घातली हे ठीकच आहे. ८० िी 

 
णम॰-णमणलन्दपञ्ह; रेन्कनि (Trenckner)-संपाणदत. ह्या गं्रथाच्या पानाचें आकडे प्रो. िाडेकिानंी संपाणदलेल्या 
गं्रथात कंसात णदलेले सापडतील. 
िा॰-िाहुल साकृंत्यायन यानंी संपाणदलेले धमगपद. 
िा॰-िाहुल णलपीत छापलेले. 
णिन॰-णिनय (ओल्डनबर्ग सपंाणदत), िार् ि पृष्ठ. 
स॰ं-संस्कृत. 
संयु॰-संयुक्त-णनकाय (पा॰ िे॰ सो॰) ; िार् ि पृष्ठ. 
संयु॰ अ॰-संयुक्त-णनकाय अट्ठकथा (पा॰ िे॰ सो॰). 
णस॰-सीयामी ककिा थाय णलपीत छापलेले. 
सी॰-सीहली म्हिजे सीलोनी णलपीत छापलेले. 
सु॰-णन॰-सुत्तणनपात; र्ाथाचें आकडे. 
सुब्रह्मण्य॰-प्रा. के. ए. सुब्रह्मण्य ऐयि-A Few Observations on the Trimeter verses of the Ramayana and 
the Mahabharata. (Proceedings and Transactions of the Third Oriental Conference; Madras, 1924.) 
सूय॰-सूयर्डंर् (सूत्रकृतारं्). 
JA.-Journal Asiatique (Paris). 
JRAS –Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland (London). 
Winternitz-History Indian Literature, Part II (English Translation); Calcutta University, Calcutta 1933. 
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पुप्फाणन हेि पणचनन्तं….. (ध. ४७-४८) आणि तं पुत्तपसु-संमत्त…ं. (ध. २८७)- ह्याचें साम्य खालील 
महािाितातील श्लोकाशंी कसे आहे ते पहा- 

 
  तं पुत्रपशुसंमत्त ंव्यासक्तमनसं नरं ।  
  सुपं्त व्याघ्र महौघो वा मृत्युरादाय गच्छलत ।। 
  संलचनवानमेवैकं कामानामलवतृप्तकम् ।  
  व्याघ्रः पुशलभवादाय मृत्युरादाय गच्छलत ।। (१२.१६९; १७.१८) 
 
जैन िाङ्मयातही समान-अथी श्लोक सापडतात. उदाहििाथग, मासे मासे कुसग्रे्न… कलं अग्घणत सोळकस 

(ध. ७०) ि जैन उत्तिाध्ययन सूत्रातंील (९-४४) कल्पना ि शब्दसाम्य णकती आहे ते पहा- 
  
  मासे मासे तु जो बािो कुिग्गेिं तु भुत्र्जए । 
  न सो सयक्खाय-धम्मस्स किं अग्घइ सोळकस ।। 
  
तसेच यो सहस्स ंसहस्सेन… (ध. १०३) ही र्ाथा ि उत्तिाध्ययन-सूत्रातंील ९.३४ ही र्ाथा णकती समान 

आहे ते पहा- 
 
  जो सहस्सं सहस्सािं संगामे दुज्जए लजिे ।  
  एगं लजिेज्ज अप्पािं एस मे परमो जउं ।। 
  
त्याचप्रमािे को नु हासो णकमानन्दो (ध. १४६) ि का अिणत के आिन्दे (आया ०.१.३.३.८); णकच्छो 

मनुस्स-पणिलािो (ध. १८२) ि मािसु्स ंखु सुद्दलहं (उत्त २०.११) ह्यातील साम्य पहा. 
 
जैनधमग ि बौद्धधमग हे दोन्ही श्रामण्यपि असल्यामुळे त्याचं्या िाङ्मयात साम्य आढळल्यास निल नाही. 

उिय िाङ्मयातं अनेक दृष्टानं्त, उपमाही समान णदसतात. िाऱ्याने न हलिािा पिगत (ध. ८१; उत्त. २१.१९; आया. 
२२.५.३), मालुिा िलेी (ध. १६२; सूयग १.३.२.१०), लोकाचं्या र्ाई मोजिािा रु्िाखी (ध. २०; उत्त. २२.४५), 
िाखेत लपलेला अग्नी (ध. ७१; उत्त. २५.१८), बेिासािखे स्स्थि (ध. २५, आया. १.६.५.५) िर्ैिे शकेडो उदाहििे 
देता येतील. णिक्षूंच्या आहाि-णिहािाबद्दलची िाक्ये, शब्दयोजना िर्ैिेत पुष्ट्कळच साम्य केिळ धम्मपदातच नव्हे ति 
इति पाणल गं्रथ ि जैन प्राकृत गं्रथातं आढळून येते. [णजज्ञासूनंी माझा अन्यत्र छापलेला ‘सि आशुतोष स्मािक’ (Sir Asutosh Memorial 
Volume) गं्रथातील लेख ‘A Comparative Study of a few Jain Ardhamagadhi texts with the texts of the Buddhist Pali Canon.’ (पाििा, १९२७) 
पहािा. त्यातं धम्मपदाशंी साम्य असलेल्या जैन िाड्मयातील अनेक उता-याचंा उल्लखे केलेला आहे.] 

 
धम्मपदाचा अथु 

 
‘धम्मपद’ ह्या नािाचा अथग काय? धम्म शब्दाचे अनेक अथग आहेत, तसे ‘पद’ शब्दाचेही आहेत. हे नाि एका 

र्ाथासगं्रहाचे आहे हे ध्यानात ठेिले आणि त्या संग्रहाचे िैणशष्ट्ट्य म्हिजे नीणतपि धार्भमक-जीिन कसे जर्ता येईल 
हे सारं्िाऱ्या िचनाचंा स्फुि-संग्रह असे स्िरूप ध्यानात ठेिले म्हिजे ह्या नािाचा अथग समजण्यास मदत होईल. 
पुप्फिग्र्ामधील पणहल्या दोन र्ाथा ं (४४-४५) मध्ये ‘धम्मपद’ हा शब्द िापिण्यात आला आहे. त्याला फुलाचंी 
उपमा णदलेली आहे. ज्याप्रमािे कुशल माळी फुले र्ोळा करून त्यातूंन सुंदि माळ बनणितो, त्याप्रमािे ‘शकै्ष्य 
(सेख)’ संज्ञा प्राप्त झालेला बुद्धानुयायी नैणतक-धार्भमक िचनाचंा, र्ौतम बुद्धानेच ही िचने िळेोिळेी उपदेणशलेली 
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आहेत असा दृढ णिश्वास बाळर्ून, संग्रह कितो. ह्याच अथी ‘धम्मपद’ शब्द र्ाथा १०२ मध्ये िापिलेला आहे. र्ाथा 
१०१-०२ मध्ये ह्याच धतीिि ‘अत्थपद’, ‘र्ाथापद’ ह्या शब्दाचंी योजना केलेली आहे. ‘मद’ ह्याचा अथग-शब्द, िाक्य, 
िचन. धार्भमक जीिनासंबधंीची िचने असाच अथग घेिे स-युणक्तक होईल. अशी िचने अनेक णठकािी णिखुिलेली 
असतात. ‘महािस्तु-अिदान’ ह्या बौद्ध संस्कृत गं्रथात ह्या शब्दाचा बहुिचनी प्रयोर् केला असल्याचे आपि िि (पृ. 
१७) पाणहलेच आहे. ह्यािरूनही ‘धम्मपद’ हा धार्भमक, नीणतपि िचनाचंा, धार्भमक सूक्तींचा ककिा सुिाणषताचंा संग्रह 
आहे हे म्हिण्यास प्रत्यिाय णदसत नाही. 

 
धम्मपदातीि काही लववाद्य शब्द 

 
धम्मपद हा छोिासा अत्यंत लोकणप्रय ि बौद्धजनतेत णनत्य पाठातंिाचा ग्रथ असला, तिी त्यातंील काही 

र्ाथातंील काही शब्दाचं्या अथाबद्दल एक-िाक्यता नाही. उदाहििाथग, असे तीन शब्द घेतले आहेत. त्याचे 
णनिणनिाळ्या लोकानंी णदलेले अथग तपासून बिोबि कोिचा अथग आहे ते पाहू. प्रथम ‘नेक्खम्म’ शब्द घेऊ- 

 
 ध. १८१ ध. २७२ 
 नेक्खम्मूपसम नेक्खम्म-सुख 

मकॅ्सम्यूलि Repose of retirement (from the world) Happiness of release 
 (संसाि-णनिृत्तीचे स्िास्र्थय) (मुक्तीचे सुख) 
िाधाकृष्ट्िन् Peace of emancipation Happiness of release 
 (from desire)  
 (तृष्ट्िा-मोक्षापासून णमळिािी शातंी) (मुक्तीचे सुख) 
प. ल. िैद्य Repose of retirement the pease 
 (णनिृत्तीचे स्िास्र्थय) (शातंता) 
ए. पी. बुद्धदत्त Calm of renunciation bliss of renunciation 
 (प्रव्रज्येची शातंता) (प्रव्रज्येचा आनन्द) 
णसणि सीिणल peace of renunciation bliss of renunciation 
 (प्रव्रज्येची शातंता) (प्रव्रज्येचा आनन्द) 
धम्मजोणत tranquility of renunciation bliss of renunciation 
 (प्रव्रज्येची शातंता) (प्रव्रज्येचा आनन्द) 
अ. िा. कुलकिी णनष्ट्काम-कमात िममाि नैष्ट्कम्यग-सूख 
कंुदि णदिाि नैष्ट्क्रम्योपशम नैष्ट्क्रम्य-सुख 
श्री. िा. ििेकि णनष्ट्काम नैष्ट्कम्याचे सुख 
कोसबंी-पाठक (रु्जिाती) नैष्ट्कम्यग अने उपशम नैष्ट्कम्यग-सुख 
अिध-नािायि शान्त णनिाि (नैष्ट्क्रम्य) नैष्ट्कम्यग-सुख 
कान्छेदीलाल रु्प्त णनष्ट्काम कमगके द्वािा शास्न्त नैष्ट्कम्यग-सुख 
चारुचन्द्र बसु (बंर्ाली) नैष्ट्कम्योपशम (=ििेाग्य) नैष्ट्कम्य-सुख 
िाहुल साकृंत्यायन नैष्ट्कमगता औि उपशम नैष्ट्कम्यग-सुख 
महािस्तु (३.४२२)  नैष्ट्क्रम्य-सुख 

 
ििील सिग यादीिरून णदसून येईल की पाणल ‘नेक्खम्म’ शब्दाची णनिणनिाळी स्पष्टीकििे णदली रे्ली 

आहेत. ‘नेक्खम्म’ हा शब्द णनिाणनिाळ्या तीन संस्कृत शब्दाबंद्दल येऊ शकतो. नैष्ट्काम्य, नैष्ट्क्रम्य ककिा नैष्ट्कम्यग-ह्या 
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णतन्ही संस्कृत शब्दाबंद्दल ‘नेक्खम्म’ हा पाणल शब्द येऊ शकतो. ििील िाषातंिात जिी काही िाषातंिकािानंी ध. 
१८१ मध्ये ‘णनष्ट्काम’ असा अथग णदला असला तिी ध. २७२ मध्ये त्याच शब्दाबद्दल नैष्ट्कम्यग असाच अथग णदला आहे. 
बऱ्याचशा इंग्रजी ि िाितीय िाषातंील िाषातंिात, ‘नैष्ट्क्रम्य’ हाच शब्द ‘नेक्खम्म’ ह्याचा संस्कृत पयाय आहे असे 
समजून, ही िाषातंिे झाली आहेत. ह्या सिग चुकीच्या िाषातंिाचें मूळ बौद्ध संस्कृत िाङ्मयामध्ये आढळते. कािि 
बौद्ध संस्कृत िाङ्मयात ‘नैष्ट्क्रम्य’ हाच शब्द सिगत्र आढळतो. 

  
पाणल णत्रणपिकातंील जुन्या गं्रथातं ‘नेक्खम्म’ हा शब्द ‘काम’ ह्या शब्दाच्या णिरुद्धाथी िापिलेला आहे. 

‘कामानं आदीनिो, नेक्खम्मे अणनसंसो (दी. १.११०,१४८); म्हिजे कामातील धोके ि नैष्ट्काम्यामधील फायदे. 
‘कामानमेतं णनस्सिि ंयणददं नेक्खम्मो’ (दी. ३.२७५); म्हिजे कामापासून णनसिून जािे हेच नेक्खम्म (नैष्ट्काम्य). 
नंतिच्या पाणल णत्रणपिक गं्रथातं उदाहििाथग, बुद्धिसं (२.१२८), चणिया णपिक (२.४.१-२) ह्या सािख्या गं्रथातं 
‘नेक्खम्म’ ह्याचा अथग घिातून णनघून जािे म्हिजे प्रव्रज्या घेिे आणि ह्या उत्तिकालीन अथालाच अनुसरून बौद्ध 
संस्कृत िाङ्मयात ‘नैष्ट्क्रम्य’ (णनस+क्रम् पासून आलेला) िापिला रे्ला आहे. पाणल-प्राकृतपासून संस्कृत रूपान्तिे 
होऊ लार्ली त्यािळेी नैष्ट्काम्य हा अथग मारे् पडून नैष्ट्क्रम्य म्हिजे प्रिज्या हाच अथग रूढ झाला. आणि ज्या णठकािी 
‘नैष्ट्काम्य’ हा अथग लार् ूआहे त्या णठकािी देखील बौद्ध-संस्कृत गं्रथकाि, मूळ व्युत्पणत्त णिसरून, सििास ‘नैष्ट्क्रम्य’ 
असा शब्द चुकीने िापरू लार्ले. ‘णनक्काणमनो र्ौतम-सासनस्स्म’ं (सु. णन. २२८) ह्याबाद्दल ‘नैष्ट्क्रस्म्यिो र्ौतम-
शासनस्स्म’ं हे चिि महािस्तूत (१.२९३) िापिलेले आढळते. िदेान्ताणद तत्त्िगं्रथात ‘नैष्ट्कम्यग’ शब्द िािंिाि येत 
असल्यामुळे ‘नेक्खम्म’ हा शब्द ह्याच अथी िापिला असािा अशीही णकत्येकाचंी िलू झाली. पि पाणल गं्रथात हा 
अथग सहसा आढळत नाही. र्ाथा १८१ मध्ये उपशम हा नैष्ट्काम्यामुळेच येिािा आहे. नैष्ट्क्रम्य ककिा प्रव्रज्या ह्यामुळे 
उपशम येईलच अशी खात्री नसते. कािि घिदाि सोडून प्रव्रज्या घेतलेला मनुष्ट्य देखील ‘कामा’ पासून मुक्त 
असेलच असे नाही. आणि काम-पीणडत असल्यास त्यास उपशम ककिा शान्ती कोठून णमळिाि? अट्ठकथाकािानेही 
येथे स्पष्टच म्हिले आहे की, ह्या णठकािी प्रव्रज्या-अथी नेक्खम्म शब्द घेऊ नये. ह्या णठकािी क्लेशाचंा व्युपशम 
म्हिजे णनिाि-िणत अणिपे्रत आहे. णचनी िाषेतील सिात जुन्या, णचनी १ संस्कििातही ह्या शब्दाबद्दल िु यु ( , 
णनस्+काम) हाच अथग णदलेला आहे. र्ाथा २७२ मध्ये सामान्य मािसाला न णमळिािे असे हे नैष्ट्काम्य-सुखच होय. 
कािि प्रव्रज्या-सुख हे घि सोडून जािाऱ्या कोिा सामान्य मािसालाही णमळणिता येते. 

  
ििील सणिस्ति चचेिरून णदसून येईल की दोन्हीही णठकािी ‘नैष्ट्काम्य’ हाच अथग अणिपे्रत आहे ि तोच 

आम्ही स्िीकािलेला आहे. 
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अशाच आिखी दोन शब्दाचंा णिचाि करू. 
 
 ध. ६ ध. २६६ 
 यमामसे णिस्स ंधम्म 
मकॅ्सम्यूलि We must all come to an end Who adopts the whole Law 
 (आपिा सिांचा अंत होिािच आहे) (सिगधमग पाळिािा) 
िाधाकृष्ट्िन् ,, ,, 
प. ल. िैद्य ,, ,, (णिश्वक्) 
ए. पी. बुद्धदत्त All of us shall one day die by adopting offensive means 
 (आपि सिग एक णदिस मििािच आहोत) दुिगतगन कििािा 
णसणिसीिणल We come to an end here by adopting offiensive means 
 (येथे आपला अंत होिाि आहे) दुष्ट आचाि पाळिािा 
धम्मजोणत Let us restrain Who observes evil practices 
 (आत्मसयंमन करू या) (दुष्ट आचाि पाळिािा 
अ. िा. 
कुलकिी 

आपिा सिांना येथून जाि े
लार्िाि आहे. 

णिश्वातील बाह्य  
अिडंबि. 

कंुदि णदिाि आम्ही तों आिरंू आपि इथे धमग-संकि 
श्री. िा. ििेकि णनणित प्रयाि यमलोकीं (अथग णदला नाही) 
कोसबंी-पाठक अमे आमा ंसंयम किीशु ं णिषय धमग 
(रु्जिाती)   
अिध नािायि यहासें कूच किना है सािे (णिश्व) धमग 
कान्छेदीलाल 
रु्प्त 

मृत्युको प्राप्त होजािेंरे् समस्त (णिश्व) धमग 

चारुचन्द्र बसू आमिा णचिकाल इह संसािे समग्र (णिश्व) धमग 
(बंर्ाली) याणकि ना  
णचनी  
 
 

१ 
 
२ { दोन्ही संस्कििात 

शिीि णझजिे ककिा 
मृत्यूची कल्पना आहे. 

श्येन् कझग् णयन्णप 
(लैं णर्क दुिाचाि) 
णमर्थया आचाि; श्येन् 
कशग् (णमर्थया आचाि, दुिाचाि) 

णतबिेी (उपलब्ध नाही) ग्रोङ् -बाऽ छोस् [ग्राम 
  (? म्य) धमग] 
बौद्ध संस्कृत उद्यमामहे (णर्ल ्णर्त्, णिनयिस्तु) 

३.२.१८३ पणिश्रम करू या 
िशे्यान् (?) धमान्  
(उदानिर्ग) 

प्राकृत (उपलब्ध नाही) िशे्म धमग 
महािस्तु ,, ,, णिषमान् धमान्. 
(३.४२२)   
 
 
ह्या णठकािी ‘यमामसे’ ह्या शब्दाचे णनिणनिाळे अथग णदलेले आहेत. (१) अन्त होिे, मृत्यूच्या ताब्यात जािे; 

(२) आत्मसंयमन कििे; आणि (३) प्रयत्न कििे (उद्यमामहे). पाणल िाषा ही िैणदक िाषेशी जिळ आहे. कािि 
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तीत अनेक िैणदक िाषाचंी िैणशष्ट्टे्य, जी अणिजात संस्कृतमध्ये आढळत नाहीत अशी आढळतात. िैणदक िाषेतील 
शब्दाचें ककिा धातंूचे अथग जे अणिजात सस्कृतमध्ये आढळत नाहीत असे पाणलत आढळतात. [ह्या सबंंधी जास्त माणहती 
माझ्या खाली नमूद केलेल्या लेखात णजज्ञासूनंी पहािी- Vedicism in Pali (siddheshvar Varma Felicitation Volume : Siddha-bharati Part I, pp. 74-

88; V. V. Research Institute, Hoshiarpur, Punjab, 1950).] यम् धातूचा िैणदक िाषेत अंणकत होिे, ताब्यात जािे हा अथग आहे. 
पाणिनीच्या धातु-पाठात (२३.१५; (९८४)) यम धातूचा अथग ‘उपिम’ (यम-उपिमे) असा णदला आहे. अट्ठकथा 
कािाने हाच अथग स्िीकािला आहे. ‘उपिमाम, मच्चसस्न्तक र्च्छाम’ म्हिजे ‘अन्ताकडे जातो, मृत्यूकडे जातो’ असा 
अथग णदलेला आहे. हा अथग कालातंिाने णिसरून मर् ‘सयंमन’ ककिा ‘प्रयत्न’ हे अणिजात संस्कृतिरून आलेले अथग 
काही िाषातंिकािानंी स्िीकािलेले णदसतात. पि िि णदलेल्या यादीत पािंपणिक अथगही बऱ्याच िाषातंिकािानंी 
स्िीकािला आहे. 

 
‘णिस्स’ शब्दाचे संस्कृत पयाय णिस्त्र ि णिश्व (णिश्वक्) होतात. बौद्ध संस्कृत उदानिर्ात ‘िशे्यान् [पि ‘जपानी 

अध्ययनात’ ‘िेश्म धमग’ असाच पाठ घेतला आहे.] धमान् ि प्राकृत धमगपदात ‘िशे्म’ असे पयाय णदलेले आढळतात. ििील यादीत 
‘णिश्व’ असा अथग बऱ्याच िाषातंिकािानंी घेतला आहे. त्याच्या उलि ‘णिस्त्र’ ह्या शब्दाचा िाईि, दुर्ंधी, असाही अथग 
आहे आणि तोच या णठकािी स-युणक्तक णदसतो. हाच अथग पाली अट्ठकथाकाि णचनी, णतबिेी िाषान्तिकाि, पाणल 
अट्ठकथेला अनुसििािे कसहली िाषान्तिकाि देतात. बौद्ध संस्कृत ि प्राकृत ग्रन्थही ‘णिश्व’ हा अथग घेत नाहीत ति 
णिक्ष ुधमाला न मानििािा, प्रणतकूल असा अथग घेतात. हा णिस्त्र शब्द अद्यापही बंर्ालीत ‘िाईि’ ‘प्रणतकूल’ ह्या अथी 
प्रचािातं आहे. आम्हीही िाईि, दुर्ंधयुक्त असाच अथग स्िीकािला आहे. 

 
अतंरंग-परीिि 

 
एका कसहली णलपीत प्रणसद्ध झालेल्या धम्मपदाच्या छोट्याशा प्रस्तािनेत संपादकाने म्हिले आहे- ‘‘इमस्स्म ं

(धम्मपदे) सकलंऽणप सत्थु-सासनं संखेपेन समोधानं र्तं’’ ह्या (धम्मपदात) शास्ता (बुद्ध) ह्याची सिग णशकिि 
सकें्षपाने अंतिूगत झालेली आहे.’’ ह्या छोट्याशा गं्रथात बुद्धाचे सािितू (१) तत्त्िज्ञान, (२) धमगमार्ग, (३) नीणतपि 
णशकिि, ि (४) जार्णतक व्यिहािात आढळून येिािी सनातन सत्ये ही सिग आढळतात. आणि त्याहून णिशषे 
म्हिजे ही सिग िचने हृदयाला णिडतील अशा उपमा, दृष्टान्त, रूपकाणद अलंकािानंी मस्ण्डत झाल्याकाििाने प्रत्येक 
व्यक्तीला-मर् तो बौद्ध असो की बौदे्धति असो-पितील अशी आहेत. आणि म्हिूनच बौदे्धति जर्ामध्येही हा गं्रथ 
मान्यता पािलेला आहे. 

 
(१) तत्त्वज्ञान—णिश्वातील सिग चिाचि िस्तू, म्हिजे अनेक घिकाचं्या समिायाने म्हिजे एकत्र 

येण्याने तयाि झालेले संस्काि हे अणनत्य आहेत. आज आहेत उद्या नाहीत, म्हिजे नश्वि आहेत. आणि हे नश्वि 
आहेत म्हिजेच ज्याचं्याजिळ ह्या िस्तू आहेत त्या त्याचं्याजिळच्या नाहीशा झाल्या म्हिजे त्यानंा दुःख हे होिािच. 
त्या नाहीशा झाल्या म्हिून ते शोक किीत बसतात म्हिून हे सिग संस्काि पणििामी दुःखकािक आहेत. आता, ज्या 
िस्तू दुःखकािक आहेत, त्याबद्दल आपलेपिा कोिीही शहािा मािूस बाळर्त नाही. ही िस्तू माझी आहे, माझे ह्या 
िस्तूशी तादात्म्य आहे, ि जो णनत्य, धु्रि, शाश्वत आणि अ-णिपणिमािधमी असा मानला रे्लेला, ‘आत्मा’ ह्या नािाने 
संबोणधला रे्ला आहे, तो ह्या िस्तंूत आहे असे कोिी शहािा मािूस समजिाि नाही. कािि सिग िस्तू पाण्याच्या 
बुडबुड्ाप्रमािे, मृर्जलाप्रमािे अणनत्य ि नश्वि आहेत (२५५), असे त्याला जर्ाच्या अनुििाने कळले आहे. म्हिून 
सिग संस्काि अणनत्य, दुःखकािक ि अनात्मीय आहेत, असा णिलक्षिी णसद्धान्त साणंर्तलेला आहे. 

 
जेथे आत्म्यालाच स्थान नाही, तेथे पिमात्मा, पिमेश्वि ह्यालाही स्थान नसाि ेहे ओघाने आलेच. असे असले 

तिी ‘देि’ ह्या नािाचे सत्त्ि ककिा प्रािी असल्याची श्रद्धा आहे. देि, र्ंधिग इत्यादी मनुष्ट्य-योनीला उपकािक असे 
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प्रािी णिश्वात आहेत. मधिा (इंद्र), ब्रह्मदेि, आिास्िि िर्ैिे देिाचंा उल्लेख आढळतो (३०,१०५,२००). तसेच मनुष्ट्य 
योनीला त्रास देिािा माि (४०,५७,३३७) ह्याचाही ििचेिि उल्लेख येतो. जर्ातील िस्तंूचे णिलोिनीय रूप पाहून 
िलूुन न जाता त्याचंी दुसिी बाजू घृिा उत्पन्न कििािी असते तीही लक्षपूिगक पाहिाऱ्यास मािाचे िय िाहत नाही 
(७-८). 

 
कमािि णिश्वास आहे ि आपल्या चारं्ल्या ककिा िाईि कमामुळे सु-र्ती ककिा स्िर्ग अथिा दुर्गती ककिा 

णनिय मििानंति प्राप्त होतो असा समज आहे (१७४,२४०,३१६-१९). ह्या जन्म-मििाच्या फेऱ्यातून सुिका करून 
घ्याियाची असल्यास ‘अणिद्या’, जी एक मािसाला अत्यंत माणलन्य आििािी आहे (२४३), णतचा नाश केला 
पाणहजे. म्हिजे जर्ातील िस्तुस्स्थतीचे अज्ञान झिकून िाकले पाणहजे. धम्मपदात अणिदे्यपासून पुढे संसािचक्र 
कसे सुरू होते हे णिशद कििाऱ्या प्रतीत्य-समुत्पाद (पाणल-पणिच्च-समुप्पाद) ह्या तत्त्िाचे णिशदीकिि ककिा स्पष्ट 
उल्लेख नसला तिी ह्या संसाि-चक्राच्या बुडाशी अशलेल्या अणिदे्यचा नाश किण्यास साणंर्तले आहे (२४३). 
अणिदे्यचा नाश करून खिे ज्ञान संपादन केले पाणहजे. ह्या जर्ात सर्ळीकडे पाणहले असता (१) सिगत्र दुःख आहे 
ह्याची जािीि झाली पाणहजे. ह्या जर्ात सर्ळीकडे पाणहले असता (१) सिगत्र दुःख आहे ह्याची जािीि झाली 
पाणहजे. नंति (२) दुःखाचे मूळ तृष्ट्िेत आहे हेही जािले पाणहजे. ज्या एखाद्या र्ोष्टीला काही कािि असते, ती र्ोष्ट 
कािि नष्ट झाल्यािि आपोआपच नष्ट होते, हा णसद्धातं जािनू दुःखाला जि मूळ आहे ति ते मूळ नष्ट झाल्यािि 
दुःखही नष्ट होिाि. म्हिजे (३) दुःखाचा णििोध, शिेि, हा णनणित्पिे होिाि. जि दुःखाचा णनिोध होिािच आहे 
ति त्या णनिोधाप्रत नेिािा (४) मार्गही आहे. ह्या चाि प्रकािच्या जािीिानंा चाि आयग सत्याचें ज्ञान असे म्हितात. 
दुःखाचा नाश किण्याच्या मार्ाला आयग अष्टाणंर्क मार्ग म्हितात. (१९०-९१). दुःख नाहीसे किाियाचे म्हिजे 
तृष्ट्िेचा नाश किाियास पाणहजे (३३७). तृष्ट्िेचा नाश किण्याकणिता िार् (म्हिजे अनुिार्, आसणक्त) दे्वषादी 
क्लेशाचंा नायनाि करून तत्त्ििते्त्याचं्या णठकािी णदसून येिाऱ्या उपेक्षा िृतीची जोपासना केली पाणहजे. सुख झाले 
ककिा दुःख झाले म्हिून पंणडत पुरुष चणलत न होता आपली स्स्थिता ढळू देत नाही (८३). ह्याकणिता सदैि दक्ष 
िाहून प्रमादाला थािा देता उपयोर्ी नाही. असे झाले म्हिजे मािसाला अधःपाताची िीती नाही ि तो णनिािाच्या 
पणिसिात आलेला असतो (३२). िार्दे्वष-मोहाचंा नाश होऊन दुस-यानंी अपकाि केला तिी त्याचा प्रणतकाि 
किण्याची िृत्ती जािूनबुजून उत्पन्न होऊ द्याियाची नाही. ही णिचािसििी बाळर्ली म्हिजे णनिाि प्राप्त 
झाल्यासािखेच आहे (१३३-३४). 

 
(२) धमुमागु—ज्याचा आपि णिचाि किीत आहो तो ‘धम्मपद’ हा गं्रथ सनातनी थेििादी (स्थणिििादी) 

बौद्धाचंा गं्रथ असल्यामुळे त्याचं्या णिचाि-सििीचे समथगन आपिासं ह्या गं्रथात णदसते. ह्यात बुद्धालाच महत्त्ि आहे. 
आपल्या सत्कृत्यांनी पुढे बुद्ध होऊ पाहिाऱ्या महायान-पंथीयाचं्या बोणधसत्त्िाला महत्त्ि नाही. म्हिून दुसऱ्याचं्या 
णहत-सुखाकणिता आपल्या ध्येयापासून आपि च्युत न होता आपि आपले ध्येय र्ाठाि े(१६६) हीच णिचािसििी 
धम्मपदात आहे. 

 
सिग पापापंासून दूि िाहिे, कुशल र्ोष्टी संपादन कििे ि स्ितःच्या णचत्ताची पणिशुद्धी कििे (१८३) हीच 

ज्यानंा ज्ञान प्राप्त झाले आहे अशा सिग बुद्धाचंी णशकिि आहे. ही सिगसाधािि िाषा झाली. तपणशलात णशिाियाचे 
म्हिजे घिदाि सोडून जो प्रव्रणजत होतो त्यालाच बुद्धाची णशकिि पूिगपिे अमलात आिता येईल. त्याच्या णठकािी 
क्षमाशील िृत्ती असािी. कोिाला त्रास देण्याची ककिा इजा किण्याची प्रिृत्ती नसािी. र्ािाच्या बाहेि, पणिसिातील 
िनामध्ये िाहून ध्यान-समाधी कायात मन रंु्तलेले असाि.े णनिािाच्या श्रेष्ठतेबद्दल श्रद्धा असािी. आहािात णमतता 
ठेिनू प्राणतमोक्ष गं्रथात साणंर्तलेल्या णनयमानुसाि सद्वतगन असाि े(१८४-८५). 
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बुद्ध, धमग ि संघ ह्या त्रयीला शिि जाऊन, त्याचं्या रु्िाचें पणिशीलन करून (२९६-९८) िि उल्लेणखलेल्या 
चाि आयग सत्याचें ज्ञान संपादन किाि े (१९०). चौथे आयग सत्य म्हिजेच आयग अष्टाणंर्क मार्ग होय. हाच सिग 
मार्ांमध्ये श्रेष्ठ मार्ग होय. ह्या श्रदे्धने ि ह्याच्याच मदतीने कायेिि, िािीिि ि मनािि संिि प्राप्त करून घ्यािा. अशा 
िीतीने सिग दृष्टीने संिृत असा णिक्ष ू आत्मानंदात दंर् असतो. (३६०-६२) इंणद्रयािंिील संयम ि प्राणतमोक्षात 
साणंर्तलेला संिि हा प्रज्ञािान् णिक्षूंचा पणहला रु्ि होय (३७५). थेििादी बौद्ध धमाने स्ितः कष्ट किण्यािि फािच 
िि णदला आहे. दुसऱ्याच्या मेहेिबानीने आपले श्रेयस् संपादन किता येत नाही. खुद्द तथार्त ककिा बुद्धही तुम्हाला 
िािाड्ापेक्षा जास्त काही मदत देऊ शकत नाही. ज्याने आपली उन्नती स्ितः करून घेतली पाणहजे (२७६). 
‘उद्धिेदात्मनात्मानम्’ या िर्िद्र्ीतेतील (६.५) उक्तीप्रमािे येथेही असेच म्हिले आहे की आपिच आपले नाथ 
म्हिजे घडणििािे मालक आहोत (६२,१६०, ३८०). दुसिा कोि नाथ असू शकेल? (१६०). शुद्धी-अशुद्धीच्या 
बाबतीत दुसिा कोिी तुम्हालंा शुद्ध ककिा अशुद्ध करू शकत नाही (१६५). सदा सच्छील िाहून ध्यान-समाधीच्या 
मार्ाने मनािि ताबा णमळिािा. श्रद्धा, स्मृती, िीयग, समाधी ि प्रज्ञा ह्याचं्या सहाय्याने नैणतकबल संपादन किाि ेि 
त्या बलाच्या जोिािि जर्ातील दुःखाचा अंत किािा (१४४). समाधी ककिा ध्यान हे साधन आहे, साध्य नव्हे. ध्यान-
समाधीचा उपयोर् केिळ णचताची एकाग्रता णमळणिण्याकणिता आहे. णचत्त स्स्थि ि एकाग्र झाले म्हिजे चाि 
आयगसत्याचंा साक्षात्काि होण्याला मदत होते. म्हिून प्रजे्ञच्या मानाने जिी र्ौित्ि असले तिी ध्यान ि प्रज्ञा ह्याचंी 
सारं्ड घातलेली काही णठकािी णदसते. ज्याच्या णठकािी ध्यान ि प्रज्ञा आहे तो णनिािाच्या जिळच आहे (३७२). 
तिी पि आस्त्रिाचंा ककिा क्लेशाचंा नाश प्रजे्ञनेच होतो. तो आस्त्रिाचंा नाश झाल्याखेिीज केिळ समाधी-लािाने 
नैष्ट्काम्य प्राप्त होत नाही आणि नैष्ट्काम्य प्राप्त झाले तिच अहगत्ि प्राप्त होते (२७१.२७२). 

 
थेििादाचे अहगत्ि हेच ध्येय आहे ि ते प्राप्त करून घेिे म्हिजेच बुद्धत्ि प्राप्त करून घेिे होय. अहगत्िाचा 

प्रत्यक्ष साक्षात्काि झाल्यािि मािसाला श्रदे्धच्या णशडीची जरूिी नाही. अहगत्ि म्हिजेच बुद्धत्ि. जे कोिी घडिनू 
तयाि केलेले नाही (अ-कत) असे णनिाि-पद प्राप्त झाले म्हिजे पुनजगन्म नाही; म्हिजे दोन जन्मामंधील साखळी 
तुिली रे्ली आहे (संणध-छेद) असा जो पुरुष तो उत्तम पुरुष आहे (९७). ह्या ध्येयाप्रत नेिाऱ्या मार्ािि पणहला 
िप्पा म्हिजे स्त्रोतापणत-फल होय. हे प्राप्त झालेला मनुष्ट्य ध्येयाकंडे नेिाऱ्या स्त्रोत-प्रिाहाििील पणहल्या िप्पािि 
पोहोचलेला आहे. हे फल पृर्थिीच्या एकछत्री-िाज्यापेक्षा, सिग णिश्वाच्या आणधपत्यापेक्षा, ककिा स्िर्गप्राप्तीपेक्षा श्रेष्ठ 
होय (१७८). श्रामण्य हे जि योग्य िीतीने पाळले रे्ले तिच ते सुखकािक आहे (३३२). पि जि ते व्यिस्स्थत 
िीतीने ग्रहि केले रे्ले नाही ति, कुश-दिाची काडी जि व्यिस्स्थत िीतीने पकडली नाही ति जशी हात कापते, 
तसे व्यक्तीच्या नाशास काििीितू होऊन णनियाप्रत नेते (३११). शकंास्पद आयुष्ट्य असलेले श्रामण्य हे केव्हाही 
णिशषेफल देिािे असत नाही (३१२). Ceasor’s wife must be above suspicion (सीझिची बायको संशयातीत 
असली पाणहजे)-ह्या इंग्रजीतील उक्तीप्रमािे श्रामण्य हे सदैि शकंातीतच असले पाणहजे. ह्यात णढलेपिा आला 
म्हिजे तो प्रब्रणजत केिळ आपल्या िोिती प्रिादाचंी िाळच उडितो (३१३). तेव्हा सामान्यजनानंा अप्राप्य 
असलेल्या नैष्ट्काम्याचे सुख णमळणिण्याकणिता तो सतत प्रयत्नशील असला पाणहजे. हे सुख केिळ शील-व्रताचं्या 
पालनाने, ककिा णिद्वतेने, ककिा समाधी णमळणिण्याने प्राप्त होत नसते. ति सिग आस्त्रिाचंा, क्लेशाचंा, नाश झाला 
तिच ते णमळिािे आहे (२७१-७२). अशा िीतीने जार्ृत, बुद्ध झालेला मािूस पाप-पुण्याच्या पलीकडे रे्लेला असतो 
(३९, २६७, ४१२). मन मात्र शुद्ध ठेिाि.े कािि मन शुद्ध असले ति सुख प्राप्त होईल. दे्वषाने िािला रे्ल्यामुळे मन 
अशुद्ध असले ति दुःखच प्राप्त होईल (१-२). ‘ताणत्त्िक दृष्टीच्या णिशुद्धीचा हाच एकिा मार्ग आहे’ (२७४) ि ‘ह्या 
बौद्धधमाच्याबाहेि खिा श्रमि नाही’ (२५४-५५)- ह्यासािखी अपिादात्मक काही िचने सोडली ति बौदे्धतिानंाही 
आके्षपाहग िािण्याजोरे् असे फािसे णदसत नाही. 

 
(३)  नैलतक लशकवि – अशा िीतीने णिक्ष-ुधमग साणंर्तला असतानाही र्ृहस्थाश्रमीयाचंी उपेक्षा केली असे 

नाही. त्याचं्याकणिताही सामान्य नीणत-णनयम साणंर्तलेले आहेत ि हे णिक्षूनाहंी लार् ूआहेतच. जी प्राण्याचंी कहसा 
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कितो, खोिे बोलतो, कोिीही उचलून न णदलेला असा णजन्नस घेतो म्हिजे चोिी कितो, पिदािार्मन कितो ि 
सुिा-मेियाणद मादक पदाथांचे सेिन कितो असा मािसू आपल्याच पायाखालची माती खिनू काढतो (२४६-४७). 
म्हिून पापापासून दूि िाहिेच सुखकि आहे (१२३, १३३). प्रत्येक जन्मलेल्या मािसाने खूपसे कुशल कमग किाि े
(५३). म्हिजे पापकािक णमत्राचंी संर्त सोडून कल्यािकािक णमत्राचंी संर्ती धिािी (७८). असा कल्यािकािक 
णमत्र न णमळाला ति एकपिी एकिे िाहाि े(३३०), पि पापी, मूखग मािसाचंी संर्त नसािी; कािि मूखग मािसाचंी 
संर्ती कधीच फलदायी नसते (६१). 

 
नेहमी सत्य बोलाि.े िार्ाि ूनये. कोिी आपल्या जिळच्या पदाथांपैकी काही माणर्तले ति ते पदाथग थोडे 

असले तिी त्यातूनच अल्पसा िार् तिी द्यािा (२२४). अ-क्रोधाने क्रोधािि जय णमळिािा, दृष्ट (अ-साधु) मािसाशंी 
देखील सौजन्याने साधुत्िाने िार्ाि.े कदू्र मािसािि त्यालाच काही देऊन मात किािी ि खोिे बोलिािाला सत्य 
बोलून ििमायला लािाि े (२२३). उदे्दश हा की, ििमनू रे्ल्याने तो आपि होऊन आपिालाच पिाितू मानेल. 
कुशल कमग किण्याचे बाबतीत णदिंर्ाई करू नये, कािि न जािो मन केव्हा बदलेल ि कुशल कमाच्या ऐिजी 
हातून पाप घडेल (२१६). पाप हातून घडिािच नाही अशी ग्िाही कोिी देऊ शकिाि नाही (१२१). आपिाला 
स्ितःला कोिी जीि ेमािले ति आपल्याला आिडिाि नाही हे जािून आपि कोिाची हत्या ककिा घातपात करू 
नये (१३०). एखादे पापकमग हातून घडलेच ति लरे्च उलि कुशल कमग करून पाप पुसून िाकाि.े अशा िीतीने 
िार्िािा ढर्ातून बाहेि पडलेल्या चंद्राप्रमािे प्रकाशमान होतो (१७२). 

 
थेििादी बौद्ध-धमाने बाह्यशुद्धीपेक्षा अन्तःशुद्धीििच िि णदला आहे. बाह्य अिडंबिापेक्षा खऱ्या अन्तःस्थ 

शुद्धीलाच महत्त्ि णदले आहे. डोक्याििील जिा िाढिनू, पाघंिण्याकणिता मृर्ाणजन िापरूनही अन्तःकििात जि 
पापी णिचािाचें जंर्ल माजलेले असेल, ति बाह्य शिीिाचे पणिमाजगन करून काय उपयोर्? (३९४). नग्न-चया, 
जिा-धािि, अंर् मातीने माखिे, अनशन (न खािे), स्थस्ण्डलािि णनजिे, अंर्ािि िस्माचे पटे्ट ओढिे ककिा 
उणकडि ेबसून तपिया कििे िर्ैिेंनी, ज्याच्या मनातील शकंा-कुशकंाचें जाळे नाहीसे झाले नाही असा मािसाची 
शुद्धी होत नाही (१४१). िैि प्रणतिैिाने नष्ट होत नाही. अ-िैिाने, पे्रमाने िार्ल्यानेच नष्ट होते, हा सनातन धमग आहे 
(३). कािि प्रणत-िैि करून जय णमळणििािा पिाणजताच्या मनात, जिी तो पिाितू होऊन णनपणचत पडला असला 
तिी, िैिबदु्धीच उत्पन्न कितो (२०१). म्हिून मनाचा समतोलपिाच ठेिािा. पृर्थिीप्रमािे प्रणतकूल 
पणिस्स्थतीतदेखील क्षमाशीलिृत्ती बाळर्ािी, सुख असो ि दुःख असो, शहािा मािसू त्यामुळे डुिळून ककिा कष्टी 
होऊन मनाचा समतोलपिा ढळू देत नाही (८१). सच्छीलिृत्तीने िाहाि.े कािि सच्छीलाचा र्ंध सर्ळीकडे, 
िाऱ्याच्या उलि णदशलेा देखील, पसितो (५४). शिंि िषपेयंत अग्नीत आहुती िाकून अग्नीची पूजा किण्यापेक्षा 
ज्याने आपिास ध्यानादी िािनेने पुनीत केले आहे अशा मािसाची एक मुहूतगपयंतच सेिा केली तिी ती जास्त 
श्रेयस्कि आहे (१०७). 

 
जुने शब्द घेऊन त्याचा अथग नव्या िीतीने, नैणतक दृष्ट्ट्या लािला जातो. केस केिळ पाढंिे झाले म्हिून 

कोिी ‘थेि’ (िृद्ध बाबा) होत नाही, ति त्याच्या णठकािी सत्य, धमग, अकहसा, संयम हे आंतणिक रु्ि असून त्याने 
अशुद्धता झुर्ारून णदली असेल तिच तो खिा थेि होतो (२३०). मौन बाळर्ण्याने काही कोिी ‘मुनीबाबा’ होत 
नाही, ति हातातं तिाजू घेऊन कुशल-अकुशल तोलून अकुललाचा त्यार् करून कुशलाचा जो स्िीकाि कितो, 
ककिा इहलोक ि पिलोक ह्याचंी तुलना करून इष्ट तेच स्िीकाितो तो खिा मुनी होय (२६८-६९). केिळ डोक्याचे 
मुण्डन केले म्हिून श्रमि होत नाही, ति सिग पापाचें शमन केल्याने (२६४-६५) ककिा सम-िृती ठेिल्याने (३८८) 
श्रमि होतो. ब्राह्मि कुलात जन्मला म्हिून ब्राह्मि होत नाही (३९५), ति सिग पापे ज्याने िाहिनू णदली आहेत 
(बाहेत्िा), तो खिा ब्राह्मि होय (२८८). केिळ णिक्षा मार्तो म्हिून णिक्ष ूहोत नाही. णिक्षा मार्िािा जि दुर्ंधी, 
दुरु्गि-संपन्न असेल, ति तो णिक्षा मार्त असला तिी णिक्ष ूहोऊ शकत नाही (२६६). 
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(४) सनातन सत्ये— ह्या छोट्याशा गं्रथात सनातन सत्ये जार्ोजार् णिखुिलेली आहेत, ि ती सिांनाच 

पितात. उदाहििाथग, मािसाने इतिासं उपदेश किण्यापूिी आपले आपिच त्याप्रमािे िार्ाि ेि त्यानंतिच इतिासं 
उपदेश किािा (१५८-५९). दुसऱ्याचें दोष शोधून काढण्यापेक्षा आपली आपिच केलेली दुष्ट्कृत्ये ककिा आपले दोष 
ि न पाि पाडलेली कतगव्ये ह्याचंी दखल घ्यािी (५०,२५२). कािि साधाििपिे आपले दोष लपिनू ठेिण्याची ि 
इतिाचें दोषाबंद्दल त्याचें बािाडे काढण्याची िृत्ती सिगत्र णदसते. (२५२).  

 
एखादा मािूस तो केिळ बडबड्ा आहे म्हिून काही तो पस्ण्डत ककिा धमाचा अिताि होऊ शकत नाही 

(२५८-५९). तसेच, एखाद्या मािसाने िािािि गं्रथ िाचले पि त्यातंील उपदेशाप्रमािे त्याने आपले ितगन ठेिले 
नसेल ति तो केिळ पढतमखूगच होय. लोकाचं्या र्ाई िाखाियास नेिािा रु्िाखी जसा त्या र्ाईचा मालक बनत 
नाही, त्याप्रमािे हा मािूस श्रामण्याचा िािेकिी होत नाही (१९). ह्या जर्ात स्ितःलाच ‘आपला’ असे म्हिता येत 
नाही. (कािि, संयम नसल्याने आपले आपि नको तेथे ििकित असतो) ति ‘पुत्र माझा’, ‘धन माझे’ असे कसे 
म्हिता येईल? (६२) ‘पुत्र माझा’, ‘धन माझे’, ‘असे म्हििािा मूखग-कष्टीच होतो (६२). म्हिून प्रथम आपि 
स्ितःलाच कजकिे श्रेयस्कि होय (१०४). हे जर् दुःखाने पेिलेले असताना, हास्याचे फिािे ि आनंदाच्या उकळ्या 
फुििे णकतपत शहािपिाचे आहे? (१४६). पि हे जर् आंधळ्या मािसानंीच ििलेले आहे. येथे योग्य दृष्टी ठेििािी 
मािसेच णििळा! (१७४). नदीच्या पलीकडे जािािे थोडेच; बाकीचे सामान्य लोक तीिाििच इकडून णतकडे 
धाििािे (८५). म्हिून शहाण्या मािसाने दुलगि अशा मानिजन्माचा सदुपयोर् करून घेतला पाणहजे (१८२). 
पापकमाचा त्यार् करून जे चारं्ले ि णहतकािक असेल ते संपादन केले पाणहजे (११६). हातून घडलेले एखादे पाप 
छोिेसेच आहे त्याची मला बाधा होिाि नाही असे समजून त्याबद्दल तुच्छता बाळर्ून उपयोर्ी नाही; कािि एकेक 
थेंब पडून पाण्याचा घडा िितोच (१२१). मिाठीत म्हि आहेच- ‘थेंब े थेंबे तळे साचे!’ हाििेपिा सोडून णदला 
पाणहजे. कािि काषापिासंािख्या नाण्याचंा मािसािि िषाि झाला तिी त्याची तृप्ती होत नाही (१८६). तेव्हा 
आपल्याच अन्तयामी असिािा मळ जि काढून िाकला नाही ति लोखंडापासूनच उत्पन्न होिािा र्ंज जसा 
लोखंडालाच खाऊन िाकतो (२४०), ककिा दर्डापासून उत्पन्न झालेला णहिा जसा दर्डालाच कापतो (१६१), 
त्याप्रमािे तो आपला नाश किील हे णनणित! स्ितःच कष्ट करून आपली शुद्धी करून घ्यािी; कािि शुणद्ध-
अशुद्धीच्या बाबतीत कोिीही इतिानंा मदत करू शकत नाही. (१६५). अशी शुद्धी करून घेतली नाही आणि 
स्ितःच्या णठकािी असलेल्या पापाला िाि णदला ति ह्या अणखल णिश्वामध्ये असे कोिचेही स्थान नाही की ज्या 
णठकािी लपून बसले असता त्या पापापासून सुिका होईल (१२७). त्याचप्रमािे असे कोितेही णिश्वात स्थान नाही 
की जेथे बसले असता मृत्य ूिळेल (१२८). आणि ह्या जर्ात अंत कििािा (अन्तक) मृत्य ूआला असता त्यातून 
सुिका करून देण्यास मदत कििािा कोिीही नातेिाईक उपयोर्ी पडिाि नाही (२८८). म्हिून िळेीच जारे् 
होऊन ह्या णिश्वाचे यथातर्थय ज्ञान संपादन किण्याकणिता कंबिा कसाव्यात. कािि, आळशी मािसाला ज्ञानाचा 
मार्ग सापडत नसतो. मािसाने हेही ध्यानात ठेिाि ेकी ह्या जर्ात कोिीही मनुष्ट्य णनन्देतून सुिलेला नाही. मौन 
धािि कििाऱ्याची, णमतिाषि कििाऱ्याची ककिा लाबंलचक िाषिे कििाऱ्या बडबड्ाचीही कनदा केली जाते 
(२२७-२२८)! तेव्हा आपल्याला जो मार्ग श्रेयस्कि णदसत असेल त्या मार्ाने जाि.े 

 
असली णकतीतिी िचने सादि किता येतील. असो. 
 

सामालजक पलरण्स्थती 
 
ह्या र्ाथाचं्या लेखन काली (संकलनकाली नव्हे—लेखन-काल हा संकलन-कालाच्या णकती तिी िष े

आधीचा असला पाणहजे). सामाणजक पणिस्स्थती काय होती ह्याची कल्पना देिाऱ्या थोड्ाच र्ाथा आहेत. 
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अस्ग्नपूजा समाजातील काही थिात चालू होती (१०७). यज्ञ ि त्यात अग्नीमध्ये आहुती देिे चालू होते (१०७-०८). 
हे यज्ञ मणहन्या-मणहन्याने होत असत (१०६). देहदण्डनाचा स्िीकाि कििाऱ्यातं अनशनाची (१४१), ककिा 
मणहन्यातून एकदाच कुश-र्िताच्या काडीच्या िोकाने अन्न ग्रहि किण्याची (७०), िस्त्रणििणहत कहडण्याची ककिा 
डोक्यािि जिािाि िाढिनू अंर् मातीने ककिा िाखेने माखण्याची ककिा उणकडि ेबसून तपिया किण्याची (१४१) 
प्रथा चालू होती असे णदसते. तसेच बुद्धाच्या समकालीन आजीिक ि णनग्रगन्ध–पन्थीयाचं्या णिणशष्ट िार्ण्याच्या 
पद्धतीची हेिाळिी कििािी एक र्ाथा आढळते—ज्याबद्दल दोष, िीती ककिा लाज िािाियास नको त्याबद्दल ह्या 
लोकानंा दोष, लाज ि िीती िािते; ि ज्याबद्दल दोष, िीती ि लाज िािाियास पाणहजे, त्याबद्दल दोष, िीती ककिा 
लाज िाित नाही (३१६-१८). हा नािाचा उल्लेख न किता प्रथेचा उल्लेख केला आहे. िस्त्यातूंन कहडतानंा णििस्त्र 
होऊन कहडिािे पि णिक्षापात्रािि मात्र कपडा िाकून ते णिक्षापात्र आच्छादिािे काही पाखंडी लोक असत. हा 
उल्लेख अट्ठकथाकािाच्या मते णनगं्रन्थी-जैन-लोकानंा उदे्दशून असािा. [णिक्षा मार्त असताना चाण्डाळाचे दशगन झाल्यास-त्याची दृष्ट 
लार् ूनये ह्या उदे्दशानेही कदाणचत असेल-णिक्षापात्रािि कपडा िाकण्याच्या प्रथेचा उल्लेख णिमुणत्तमग्र्ातही आहे. पहा -Vimuttimagga and Visuddhimagga 

पृ. २३. ] तापलेल्या लोखंडाचा लहानसा र्ोळा खाियास लाििे हा शािीणिक णशक्षा किण्याच्या अनेक अघोि 
प्रकािापंकैीच एक प्रकाि असािा अशी शकंा येण्यास जार्ा आहे. [असल्या अघोिी णशक्षा-प्रकािाचंी यादी मस्ज्झमणनकायातील 
महादुक्खक्खन्धसुत्तात (क्रमसखं्या १३; म. णन. १.८७) णदली आहे. त्यात ‘िाहु-मुख’ नािाचा एक प्रकाि साणंर्तला आहे. ह्या प्रकािाचे अट्ठकथेप्रमािे पयायी 
स्पष्टीकिि असे आहे—’अिकुचीदाि सळईने तोंड उघडून त्या तोंडात णदिा पेिििे’. ह्या प्रकािापासून तोंडात लाल तापलेला लोखंडाचा लहानसा र्ोळा 

सक्तीने घालिे हा पयाय काही फािसा दूि नाही.] (३०८, ३७१). 
 

िेखन व संकिन शैिी 
 
धम्मपदातील सु-णिचाि प्रदर्भशत किण्याची एक णिणशष्ट अलंकाियुक्त शलैी आहे. ह्या अलंकािानंी 

निल्यामुळे धम्मपदाचे णिचािसौंदयग जास्तच खुलून णदसते. ह्या अलंकाि-सौंदयाने ते णिचाि मनात पके्क कबबतात. हे 
अलंकाि म्हिजे णिन्न-िस्तंूतील णििोध, ककिा णिन्न-िस्तंूत साम्य दाखणििाऱ्या उपमा, उपमेय हे जिू काही 
उपमानच असे सारं्िाऱ्या उत्पे्रक्षा, उपमा ि उपमेय ह्यातंील अिेद दाखणििािी रूपके, शब्दाचंी णनिणनिाळ्या िीतीने 
फोड करून णिन्न अथग दाखणििािे श्लषे ि णनिणनिाळ्या घिनातंील ककिा णिचािातंील सादृश्य दाखणििािे दृष्टान्त 
ककिा दाखले, अणतशयोक्ती िर्ैिे. 

 
आता आपि धम्मपदातील ह्या णनिणनिाळ्या अलंकािाचें णनिीक्षि करू. प्रथम आपि णििोध घेऊ ि 

त्याच्याच अनुषंर्ाने संकलन-कािाने र्ाथाचं्या जोड्ा ककिा र्ि कसे पाडले आहेत तेही पाहू – 
 
(१) णििोध ि र्ि-योजना- धम्मपदाच्या पणहल्याच िर्ाला ‘यमक िग्र्’ असे नाि णदले आहे. ह्या िग्र्ात 

दोन दोन र्ाथाचं्या १० जोड्ा आहेत पणहल्या र्ाथेतील काही शब्दातं फेिफाि करून बिोबि उलि शब्दाचंी योजना 
दुसऱ्या र्ाथेत केलेली आहे. ह्या पिस्पिणििोधी र्ाथा एकदम मनाची पक्कड घेतात. तिाजूच्या दोन तव्यातं 
णनिणनिाळ्या णििोधी शब्दाचं्या र्ाथा घालून त्या तोलल्या जात आहेत असा िास णनमाि होतो. शहािा मािसू 
ह्यातंील योग्य त्याचीच णनिड कितो. णशिाय खालील जोड्ा लक्षिीय आहेत—३१-३२, ४२-४३, ५१-५२, ६७-
६८, ११७-११८, २६०-६१, ३१८-३१९, इत्यादी. 

 
हा णििोध दोन नणजकच्या र्ाथामंधूनच आढळतो असे नाही. ति एकाच र्ाथेत पणहल्या दोन चििातं ि 

शिेिच्या दोन चििातंही णदसून येतो. उदाहििाथग, र्ाथा २१, २६, २७, ७५, ७८, २२७, इ. 
 
मात्र सिग जोड्ातं णििोधच असतो असेही नाही. काही शब्दातं फेिफाि करून, दोन र्ाथाचंा, तीन 

र्ाथाचंा, चाि ककिा अणधक र्ाथाचें र्िही आहेत. उदा. दोन र्ाथाचं्या जोड्ा ९-१०, २६-२७, ४७-४८, ६६-६७, 
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७६-७७, १७२-७३, १८६-८७, २०३-०४, २१९-२२०, २६८-६९, ३४५-४६, इ. तीन र्ाथाचें र्ि १००-०२, २७७-८०, 
३५६-५८. चाि ककिा अणधक र्ाथाचें र्ि ३-६, ११०-११५, १९७-२००, २१२-२१६. काही काही शब्दाचंा पुनरुच्चाि 
कििे ह्यामुळेच िाचकाच्या मनािि पणििाम होऊन मन त्या शब्दाची ि त्यामार्ील कल्पनाचंी पक्कड घेते. हाच 
पणििाम शिेिल्या बाह्मििर्ात र्ाथा ३९५-४२३ मध्ये शिेिले चिि ‘तमहं ब्रणूम ब्राह्मि’ं हे धु्रपद सिगत्र िापिल्याने 
िाचकाचं्या मनािि होतो. 

 
ह्या जोड्ा ककिा र्िाचं्या बाबतीत आिखी एक जो णिशषे णदसून येतो तो असा की ह्या जोड्ा ककिा हे र्ि 

जसेच्या तसेच त्याच क्रमात पूिगकालीन णत्रणपिक गं्रथात ककिा उत्तिकालीन णत्र-णपिक ककिा णत्र-णपिकेति 
िाङ् मयात िापिलेले णदसून येतात. आणि हे र्ि णकत्येक िळेा अनेक णठकािी णदसून येतात. ह्यािरून ह्या र्ाथा-
जोड्ाचंी ककिा र्ाथा-र्िाचंी लोकणप्रयताच णनदशगनास येते. उदाहििाथगः 

 
ध॰ म॰णन॰ स॰ं णन॰ अंरु्॰ णन॰ णनदे्दस जा॰ ककिा 

जा॰ अ॰ 
३, ६ ३.१५४ .. … … ३.११२,४८८ 
२६-२७ २.१०५ .. … … … 
३५-३९ .. .. … … १.४०० 
५४-९६ .. .. … … ३.२९१ 
६६-६७,६९ .. .. … … ३.२९१ 
८५-८९ .. ५. २४ ५.२३२,२५३ … … 
१७२-१७३ २.१०४ .. … … … 
१८६-१८७ .. .. … … २.३१३ 
२६८-२६९ .. .. … १.२४३ … 
३२१-३२३ .. .. … १.५८,३३६ … 
३२८-३३० ३.१५४ .. … … ३.४८८ 

      
ह्या धम्मपदातील र्ाथा इतक्या लोकणप्रय झाल्या की धमोपदेशकाला अत्यंत सहाय्यक अशा ‘नेत्ती’ नािाच्या 

गं्रथात त्या र्ाथा जार्ोजार्ी अितिल्या आहेत. तसेच जातक-अट्ठकथाकािानेही ह्या र्ाथाचंा ककिा र्ाथार्िाचंा 
मनमुिाद उपयोर् केलेला आहे. पणिणशष्ट ४ पहा (पृ. २००-२०९) 

 
धम्मपदाच्या र्ाथाचं्या ककिा र्ाथाशंाच्या समानाथगक पाणल-िाङ्मयातील उतािे पूिगकालीन ककिा 

उत्तिकालीन िाङ्मयात आढळतात. त्यासंबधंी पणिणशष्ट ४. पहाि े (प.ृ २००-२०९). ह्यातंील णनकायासािखे गं्रथ, 
सुत्तणनपात ककिा थेिर्ाथे सािखे र्ाथासंग्रह हे धम्मपदातील र्ाथाचंी मूलस्थाने होिे अर्दी शक्य आहे. 

 
(२) दृष्टानत ककवा दाखिे — धम्मपदात जार्ोजार्ी णदलेले दृष्टान्त ककिा दाखले हे अत्यतं समपगक ि 

हृदयाशी णिडिािे आहेत. हे दाखले जर्ातील णनत्याच्या अनुििातले असल्यामुळे सिांना पितात. धमोपदेशकाला 
हे दाखले म्हिजे आपले म्हििे श्रोत्याचं्या र्ळी उतिाियाचे प्रिािी साधन आहे. बौद्धाचं्या णत्र-णपिक िाङ्मयात 
याचा ििपूि उपयोर् केलेला आहे. णमकलद-पञ्ह ह्या ग्रन्थात ति नार्सेन णिक्षूने आपले म्हििे णमणलन्द िाजाला 
पििनू देण्याकणिता ह्याच प्रिािी अस्त्राचा उपयोर् केला आहे ि नार्सेनाचे चातुयग-युक्त दृष्टान्त ऐकून णमणलन्द िाजा 
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अत्यंत खूष झाला होता. आधुणनक कीतगनकाि देखील समपगक दृष्टान्त देऊन आपल्या श्रोत्याकंडून िाहिा 
णमळणितात. धम्मपदात दृष्टातंाचा खूपच िििा आहे. त्याचंा आपि आता णिचाि करू. 

 
णिक्षूचे र्ािातील लोकाशंी ककिा तेथील घडामोडीशी कसे संबंध असािते हे एका सुन्दि दृष्टान्ताने णिशद 

केले आहे. ज्याप्रमािे िुरं्ा फुलाच्या िंर्ाला ककिा िसाला बाधा न आिता त्यातंील िसाचा आस्िाद घेऊन पळून 
जातो, त्याप्रमािे णिक्षनेू र्ािात जाऊन तेथील िाजकािािात न पडता णमळेल ती णिक्षा घेऊन र्ािाच्या बाहेि पडाि े
(४९). तसेच, मूखग मािूस पस्ण्डताजिळ िाहून त्याने जन्मिि जिी त्या पस्ण्डताची सेिा केली तिी त्याला धमाचे 
ज्ञान होिे नाही. ज्याप्रमािे िश्श्यात ककिा सािात िाकलेली पळी णकतीही िळे त्यात िाहू णदली, तिी णतला 
िश्श्याचा ककिा सािाचा स्िाद कळू शकत नाही (६४). त्याच्या उलि, शहािा मािसू एक क्षििि जिी पंणडताच्या 
सेिते िाणहला तिी त्याला धमाचे ज्ञान ताबडतोब होते, जसे णजव्हेिि िश्श्याचा ककिा सािाचा एक थेंब जिी िाकला 
तिी खािि की आंबि ही चि णजव्हेला ताबडतोब कळते (६५). एखाद्या शुद्ध णनष्ट्पाप, िल्या मािसाचा दे्वष केला ति 
त्यापासून त्याला काहीही अपाय न होता, तो दे्वष कििािाच पस्ताितो. जसे िाऱ्याच्या उलि णदशनेे धूळ फेकली 
ति ती ज्याच्यािि फेकली त्याला कोिच्याही िीतीने बाधा न आिता उलि ज्याने फेकली त्याच्याच अंर्ािि येऊन 
पडते. [दुसऱ्या एका पाणल गं्रथात (स.ं १.१६१) असाच एक दृष्टान्त आहे. दान कििाऱ्या मािसाचे दान जि एकाद्याने स्िीकािले नाही ति ते दान दान 
देिाऱ्या मािसाकंडेच पित येते. तसेच णशव्या देिाऱ्या मािसाच्या णशव्या, ज्याला णदल्या त्याने स्िीकािल्या नाहीत ति, पित णशव्या देिाऱ्या मािसाकडेच 

येतील.] (१२५). 
 
एखाद्या उणकिड्ािि कधी कधी सुंदि फूल उमलेले णदसते; तसे उणकिड्ाप्रमािे त्याज्य अशा 

सामान्यजनातं कधीकाळी एखादा जािकाि सम्यक्संबदु्धाचा णशष्ट्य उत्पन्न होऊन तो आपल्या प्रजे्ञने सिांना मारे् 
साितो (५८-५९). एखादा मािूस आपल्या ससंािात िमून जीणितातील सुखरूपी पुष्ट्पे िचेीत असतानाच मृत्य ू
त्याच्यािि झडप घालून खेचून घेऊन जातो. हे कशाप्रमािे आहे असे म्हिले ति झोपी रे्लेला र्ािचा र्ाि महापूि 
िाहून नेतो त्याप्रमािे (४७,२८७). अडी-अडचिी आल्या ति दुसऱ्यािि अिलंबून न िाहता स्ितःच बाहेि पडा. जसे 
र्ाळात रुतलेला हत्ती स्ितःच खिपि करून, स्ितःच्याच बळािि णिसंबनू िाहून र्ाळातून बाहेि पडतो. 

 
असे णकती तिी दृष्टान्त आहेत. सिग देण्याची जरुिी नाही. 
 
(३) उपमा– आता काही उपमा घेऊ. कायेला कंुिाची ककिा समुद्रफेसाची उपमा देऊन ती शाश्वत 

नसल्याचे दाखणिले आहे (४०,४६). मृतदेहाला णनिथगक लाकडाच्या तुकड्ाची उपमा आहे (४१). प्रणतकाि न 
कििािा मािसू पृर्थिीप्रमािे ककिा इन्द्रकीला [इन्द्रकील-पाणल इन्दखील. र्ाथा ९५ ििील णिप्पिी पहा (पृ. १२१).] प्रमािे आहे 
(९५). अज्ञानी मािूस केिळ बैलासािखा आहे. कािि त्याच्या देहातील मासं तेिढे िाढत असते प्रज्ञा मात्र िाढत 
नाही (१५२). मृत-देहाच्या पाढंऱ्या हाडानंा शिदृऋतूत फेकून णदलेल्या िोपळ्याची उपमा णदली आहे (१४९). 
कोिच्याही ऐणहक णिषयातं णलप्त न होिािा ब्राह्मि हा चािंािाच्या आिीच्या िोकाला णचकिून न िाहिाऱ्या 
सिसूप्रमािे [सिसू (सषगप)—एक प्रकािचे र्णळत धान्य आहे. णबहाि, बरं्ाल िरै्िे उत्ति कहदुस्थानातील मुलखात ह्याचे तेल काढून आपल्या र्ोड्ा 

तेलासािखा खाण्यात उपयोर् कितात.] अणलप्त आहे (४०१, ४०७). आधाशी पि आळशी मािूस हा मुद्दाम तयाि केलेल्या 
िाताच्या जणमनीतील धान्यािि पुष्ट झालेल्या मोठ्या डुकिाप्रमािे आहे (३७५). ह्या णचत्रणिणचत्र जर्ाला िंर् देऊन 
सुिोणशत केलेल्या िाजिथाची उपमा णदलेली आहे (१७१). संसािाची ओढ असलेल्या मािसाला आईचे दूध 
णपिाऱ्या ि त्यामुळे आईकडे ओढ घेिाऱ्या िासिाची उपमा णदलेली आहे (२८४). नमुन्यादाखल एिढी णदलेली 
उदाहििे पुिेशी आहेत. 
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(४) उत्पे्रिा– उत्पे्रक्षा ह्या अलंकािाची फािशी उदाहििे आढळत नाही. प्रमादाच्या बाबतीत बोलताना 
किी म्हितो-प्रमत्त लोक हे जि ूकाही मेलेलेच आहेत (२१). 

 
(५) रूपके– शहाण्या मािसाने स्ितःला द्वीप म्हिजे बेि बनिाि े (२५, २३६, २३८) ह्यात स्ितःची ि 

समुद्रातील बेिाची अणिन्नता णनदर्भशत केलेली आहे. बेि जसे खोल रुजलेले असते ि त्यामुळे समुद्राच्या लािानंी 
िाहिनू न जाता णनिल िाहते, त्याप्रमािे स्ितःला णनिल बनिाि.े र्ाथा १५४ मध्ये मािाला र्ृहकािक जसे 
संबोणधले आहे. क्रोध आिरून धििाऱ्या मािसाला सािथी असे म्हिलेले आहे (२२२). माता, णपता, दोन िाजे ककिा 
दोन णिद्वान ब्राह्मि ह्यानंा माििाऱ्या ब्राह्मिाला कोिचीही बाधा होत नाही असा धक्का देिािा णिचाि माडंला (२९४-
९५) म्हिजे साहणजकच शकंा येते की ह्यातं काही तिी र्र्भित अथग आहे ि तो र्र्भित अथग अट्ठकथाकािाने स्पष्ट केला 
आहे. लोकाचें लक्ष िधेण्याकणिता धके्क देिािी िचने बेधडकपिे िापिण्याची प्रथा इतित्रही [हठयोर्प्रदीपकेतील (३.४७) हे 
िचन पहा- र्ो-मासं ंिक्षयेणन्नत्य ंणपबेदमििारुिीम् । कुलीनं तमहं मन्ये इतिे कुलघातकाः ।। ह्यात र्ो म्हिजे णजव्हा ि णतचा तालूत प्रिेश म्हिजे र्ोमास-िक्षि. 
णजव्हेचा तालूत प्रिेश झाल्यािि त्यातून उत्पन्न होिाऱ्या अग्नीच्या उष्ट्ितेमुळे स्त्रििािा द्रि म्हिजे अमि-िारुिी (दारु)-अशी फोड पुढील दोन श्लोकात केली 
आहे. 

 
खुद्द पुण्यात १९१७-१८ च्या सुमािास एक फकीि िात्रीच्या िेळेस हातात कंदील घेऊन ि डोक्याकडील कानाच्या ििच्या बाजूस जळत्या तोंडाच्या 

उदबत्त्या खुपसून ‘‘एक पैसा लेऊंर्ा, सौ र्ाल्या देऊंर्ा’’ असे मोठ्याने ओिडत जािािा ह्या लेखकाप्रमािे पुष्ट्कळानंी पाणहला ि ऐकला असेल. ही समाजास 
धक्का देिािी णचणकत्सा-पद्धती असल्याचे णकत्येकाचें मत आहे. पहा-2500 Years of Buddhism (2nd reprint, 1964) पृ. ३२४, पृ. ३३१ पासूनचे Shock 

Therapy चे समथगन िाचा.] णदसते. र्ाथा ३५६-५९ मध्ये िार्, दे्वष, मोह ि इच्छा ह्यानंा प्रजेतील दोष ककिा त्रुिी असे 
िर्भिले आहे. ‘‘हे णिक्ष,ू तू आपल्या नािते साचलेले पािी काढून िाक’’ असे म्हिले आहे (३६९). ह्या णठकािी 
णिक्षूच्या व्यणक्तत्िाला नाि म्हिले आहे; आणि साचलेले पािी काढून िाक ह्या म्हिण्याने अन्तस्थ मलाचा ककिा 
क्लेशाचा नाश कि हेच सूणचत केले आहे. 

 
(६) श्लेष– ‘‘अस्सद्धो अकतञ्ञ ूच सस्न्धच्छेदो च यो निो’’ (९७) ह्या र्ाथेत श्लेष आहे. अस्सद्ध म्हिजे 

श्रद्धा नसलेला. ह्याचे दोन अथग— (१) श्रद्धा मुळीच न बाळर्िािा; (२) प्रत्यक्ष साक्षात्काि झाल्यामुळे श्रदे्धची र्िज 
नसिािा. अकतञ्ञूचे दोन अथग— (१) अ-कृतज्ञ; दुसऱ्याने केलेल्या उपकािाचें स्मिि न ठेििािा; (२) अ-कृत-ज्ञ 
म्हिजे जे कोिी केलेले नाही ककिा घडणिले नाही असे जे णनिाि ते जाििािा. सस्न्धच्छेदाचेही दोन अथग-घिाचें 
साधें, कोपिे फोडून णबळे पाडून आत प्रिशे कििािा चोि; (२) सस्न्ध म्हिजे प्रणतसस्न्ध दोन जन्मानंा जोडिािी 
र्िािस्था; णहचे छेदन कििािा, नाश कििािा अहगत. ह्यातंील पणहल्या ििपारं्ी अथाकडेच पाणहले ति श्रद्धा न 
बाळर्िािा, केलेले उपकाि स्मिि न कििािा आणि घिाचं्या णितींतून िोसके पाडून आत णशििािा चोि- हा उत्तम 
पुरुष होय. अशा िीतीने अथग केल्यास ते पिण्याजोरे् नाही. तेव्हा ह्यात दुसिा काही र्र्भित अथग णनणित असला 
पाणहजे. तो म्हिजे असा— प्रत्यक्ष साक्षात्काि झाल्यामुळे ज्याला इतःपि श्रदे्धची र्िज िाणहली नाही; जो न 
घडणिलेले आहे असे णनिाि जाितो आणि ज्याने पुनजगन्म नष्ट केल्या काििाने प्रणतसन्धीचा नाश केला आहे असा 
मािूस उत्तम होय. हे ििगन बौद्ध धमाच्या णशकििीला अनुसरूनच आहे. आणि र्र्भिताथग येथे घेतला तिच समपगक 
अथग त्यातून णनघतो. ब्राह्मिाला अ-कत-ञ्ञ ूअसे जे म्हिले आहे (३८३) ते ह्या र्र्भिताथीच घेतले पाणहजे. तसेच 
‘पुञ्ञपाप-पहीनस्स’ (३९) ह्याचा अथग ‘पुण्य ि पाप’ ह्याचंी णक्षणत न बाळर्िािा असा अथग न घेता, जो पुण्य ि पाप 
ह्याचं्या पलीकडे रे्ल्यान त्यातून मुक्त असलेला (पुञ्ञं च पाप ं च बाहेत्िा २६७), त्याचं्याशी कोिताही संबधं न 
ठेििािा (उिो संर्मुपच्चर्ा ४१२) असाच अथग घेिे स-युणक्तक. र्ाथा २८३ मध्ये आलेल्या ‘िन’ शब्दात श्लेष आहे. 
एक अथग (१) झाडाचंा समुदाय, अिण्य, जंर्ल; दुसिा (२) तृष्ट्िा, लोि. र्ाथा ९-१० मध्ये कसाि (कषाय) आणि 
कासाि (काषाय िस्त्र) हे दोन्ही संलग्न शब्द. कषाय म्हिजे काढा. काढ्याचा िंर् तपणकिी आणि त्यापासून प्राप्त 
होिािा ‘मणलन’ हा अथग. ह्या र्ाथेत दोन्ही अथग लार् ूहोतात ते असे-अणनक्कसािो म्हिजे ज्याच्या ठायींचे माणलन्य 
नाहीसे झाले नाही तो मनुष्ट्य कासाि म्हिजे काषाय, तपणकिी, णपिळसि िंर्ाचे िस्त्र िापिण्यास पात्र नाही. 

 



 
 अनुक्रमणिका 

 

(७) अलतशयोक्ती– बोलण्याचे ििात एकादे िळेेस मािसू अणतशयोक्ती करून जातो. त्यात त्यास जािून-
बुजून ही अणतशयोक्ती किािी अशी इच्छा नसते. पि एखाद्या र्ोष्टीबद्दलच्या उत्साहामुळे, िािनािरे्ाने तो तसे 
करून जातो. उदाहििाथग र्ाथा २१ मध्ये अप्पमाद म्हिजे सािधानता. इचे रु्िर्ान किण्याच्या ििात कणि 
िािनािरे्ात ‘अप्रमत्त लोक मित नाहीत’ असे अणतशयोक्तीचे िचन बोलून जातो. पि िािनेचा आिरे् 
ओसिल्यानंति त्यालाच आपले णिधान कदाणचत पििाि नाही. कािि तो जाितो की मृत्युपासून कोिाचीही 
सुिका नाही (१२८). 

 
(८) कोडी– काही णठकािी कोडी-िजा शब्दाचंा उपयोर् केलेला आहे; ि ह्याचा नक्की अथग काय हे 

पिंपिेखेिीज कळिे कणठि झाले. उदाहििाथग, र्ाथा ३७०. पञ्च णछन्दे, पञ्च जहे, पञ्च ि उत्तणि िािये… इ. ह्या पञ्च 
शब्दाने कोित्या पाच र्ोष्टी सूणचत केल्या आहेत हे पिंपिार्त आलेल्या अट्ठ कथेतील स्पष्टीकििानेच कळिाि 
आहे. आम्हीही ह्या पिम्पिार्त अथाििच णिसंबनू आहोत. 

 
व्याकरिातीि आषपु्रकार 

 
िैणदक िाषेत ज्याप्रमािे कलर्-िचनाचंा, अणिजात संस्कृतप्रमािे, कािेकोि णिचाि नसतो तसेच 

धम्मपदामध्येही कलर्ाचा कािेकोिपिा न बाळर्ता लिणचक पिा दाखणििािी काही स्थळे सापडतात. उदाहििाथग, 
  
तं िणूम िामिेय्यक (९८) – ह्या णठकािी ‘िणूम’ हा शब्द स्त्रीकलर्ी न घेता नपुसंककलर्ी घेतलेला आहे. 
  
अत्ता हि े णजतं सेय्यो (१०४) – ह्या चििात ‘अत्ता’ हा शब्द पुकल्लर्ी असून त्याचे ितूकालिाचक धातु-

साणधत णिशषेि– ‘णजत’ हे पुकल्लर्ात न िापिता न-पुसंक कलर्ी आहे. ह्या कलर्णिपयासाचा उल्लेख अट्ठकथेतही 
केला आहे. 

 
एि ंधम्माणन सुत्िान णिप्पसीदस्न्त पस्ण्डता (८२) – ह्या णठकािी धम्म न-पुंसककलर्ी िापिलेला आहे. र्ाथा 

२६१ मध्ये तो पुकल्लर्ी आहे. ऋग्िदेात (१.६४) ताणन धमाणि प्रथमान्यासन्-ह्या णठकािी न-पुंसककलर्ीच आहे. 
 
बहु ि ेसिि ंयस्न्त पब्बताणन िनाणन च (१८८) – ह्यात ‘पिगत’ शब्द नपुंसककलर्ी आहे. र्ाथा ३०४ मध्ये 

मात्र ती पुकल्लर्ी आहे. 
 
अनुट्ठान घिा (२४१), दुिािासा घिा दुखा (३०२) – ह्यात ‘धिा’ शब्दाचे प्रथमेचे बहुिचन अ-कािान्त 

पुकल्लर्ी शब्दाच्या बहुिचनाप्रमािेच केले आहे. िदेात ‘र्ृहः’. असा पुकल्लर्ी शब्द आहे. पाणलिाषेत अ-कािान्त न-
पुंसककलर्ी शब्दाच्या प्रथमेच्या बहु-िचनात फला, फलाणन अशी दोन्ही िैकस्ल्पक रूपे आहेत, ते असल्याच 
उदाहििामुंळे असाि.े 

 
अप्पो सग्गाय र्च्छणत (१७४)— ह्या णठकािी णद्वतीयेचे रूप ‘सग्र्’ंच्या ऐिजी चतुथीचे रूप ‘सग्र्ाय’ असे 

िापिले आहे. हे ऋग्िदेातील ‘पञ्च णमत्राय येणमिे’ (३-५९-८) ह्या धतीिि णदसते. 
  
न सक्का पुञ्ञं संखातंु इममेत्तणमणत केन णच (१९६) – ह्या णठकािी इमं आणि एतं ह्या शब्दाचंा सस्न्ध झाला 

असून इमं हा शब्द (मूळ पकुल्लर्ी णद्वतीयेच्या एकिचनातील) इदं बद्दल (नपुंसककलर्ी प्रथमेच्या एकिचनाबद्दल) 
िापिलेला णदसतो. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

 
काही चत्मकाणिक शब्दही आढळतात. उदाहििाथग, ‘सामञ्ञ’ च्या ऐिजी ‘सामञ्ञता’ (३३२). हा शब्द 

‘ब्रह्मञ्ञता’ (३३२) च्या धतीिि आहे. िदेामध्ये असे प्रकाि आहेत. उदाहििाथग, पुरुषत्त्िता [ह्या शब्दाबंद्दल मी, प्राध्यापक 

माधि िासुदेि पििधगन, फग्युगसन कॉलेज, पुिे येथील ससं्कृतचे सेिाणनिृत्त प्राध्यापक, ह्याचंा ऋिी आहे.] (ऋ ४.५४.३; ५.४८.५), 
इणषतत्िता… (ऋ. १०.१३२.२). त्याचप्रमािे आनृण्यता हा शब्द िामायिातही आढळतो (२.२४.३२; २.९४.१७). 

 
मते्तय्यता, पेते्तय्यता (३३२) हे चमत्काणिक शब्द िापिलेले आहेत. 
 
सुग्र्णत (३१९) हा शब्द दुग्र्तीच्या (३१८) धतीिि तयाि केलेला आहे. 
 
तणसिा ि तण्हा (३४२, ३३५) अशी दोन्ही रूपे संस्कृत ‘तृष्ट्िा’ शब्दाबद्दल िापिलेली आहेत. 
 

छनदोरचना 
 
धम्मपदातील छन्दोिचना उत्तिकालीन अणिजात संस्कृतातील र्ि-िृत्त पद्धतीची नसून िैणदक छन्द-

पद्धतीिि आधािलेली आहे. ह्या पद्धतीत चििातील अक्षिाचं्या संख्येििच िि णदला जातो. पािशी लोकाचं्या 
अिसे्ता ग्रन्थातही हीच पद्धती अिलंणबलेली आहे. धम्मपदात अनुष्टिु, णत्रष्टुि ि जर्ती हे तीन िैणदक छन्द 
आढळतात. अनुष्टभु्  र्ाथा ही प्रत्येक चििात आठ अक्षिे अशी साधाििपिे चाि चिि असलेली र्ाथा. णत्रष्टभु्  र्ाथा 
म्हिजे प्रत्येक चििात अकिा अक्षिे अशी साधाििपिे चाि चििे असलेली र्ाथा. जर्ती म्हिजे प्रत्येक चििात 
बािा अक्षिे अशी साधाििपिे चाि चिि असलेली र्ाथा, अशी साधािि पद्धती आहे. पि ह्या अक्षिाचं्या संख्येतही 
िैणदक छन्दाप्रमािे [अनोंल्ड-पृ. ७, §§२०-२१; मॅक्-प.ृ ४३८, §२ (ए); ४४२.६ (श्री)ए.] कािेकोिपिा नाही. एखाद-दुसिे कमी-
जास्त होण्याची नेहमीच शक्यता असते. ‘‘णनिंकुशाः कियः!’’. तसेच चििातील लघु-रु्रु अक्षिाचं्या क्रमालाही 
र्ि-िृत्तातील अक्षिाचं्या प्रमािे कािेकोिपिा नसतो. ह्या बाबतीत ही िैणदक छन्दाप्रमािे धम्मपदातील छन्दाचंी 
स्स्थती आहे. अणलकडे िैणदक णिद्वानानंी [अनोल्ड-पृ. ९§३४.] हे दाखिनू णदले आहे की िैणदक छन्दातही चििाच्या एका 
णिणशष्ट िार्ात णनयम-बद्धता णदसते. तशीच पणिस्स्थती धम्मपदातीलही काही र्ाथाचें पृथक्किि केले असताना 
णदसून येते. 

 
धम्मपदात बहुसंख्य र्ाथा अनुष्टभु्  छन्दात आहेत ि त्यातील काही र्ाथात सहा चििही आढळतात (१, २, 

७, ८, ३६१, ३८५ इ.). अनुष्टुभ् छन्दात एका चििात चाि चाि अक्षिाचें दोन णििार् (dimeter) होतात. 
 
णत्रष्टुभ् छन्दात अकिा अक्षिाचं्या एका चििात तीन णििार् (trimeter) कस्ल्पलेले आहेत. पणहल्या 

णििार्ात पणहली चाि ककिा पाच अक्षिे, नंति यती (पाठातंि किताना थाबंण्याचे स्थान), दुसऱ्या णििार्ात तीन 
ककिा दोन अक्षिे (सातव्या अक्षिाअखेि ि छोिा यती) ि णतसऱ्या णििार्ात चाि अक्षिे-अशी साधािि प्रथा आहे. 
णत्रणििार्ीय चिि असलेल्या र्ाथामंध्येच शिेिी एक बािाि े अक्षि जोडले म्हिजे जर्ती छन्द होतो त्यािळेी 
अकिाि े अक्षि मात्र लधूच असेल. धम्मपदात णत्र-णििार्ीय चििाचं्या र्ाथा थोड्ा [प्रो. के. ए. सुब्रह्मण्य ऐयि - A few 
observations on the trimeter verses of the Ramayana & Mahabharata, पृ. ९३. (Proceedings and Transactions of the Third Oriental 

Conference, Madras, 1924).] (४९) आहेत त्यातील, क्रम २८१, ३२६ ि ३३८ च्या र्ाथा बािा अक्षिी चििाच्या जर्ती 
छन्दातील आहे. बाकीच्या बहुसंख्य अनुष्टभु् छन्दात आहेत. 
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िैणदक छन्दापंैकी अनुष्टुभ् ि णत्रष्टुभ् र्ाथातं चििाच्या शिेिल्या चाि अक्षिातं त्यातल्या त्यात थोडीशी 
णनयमबद्धता णदसते. अनुष्टुभ् छन्दात चििाच्या शिेिल्या चाि अक्षिात लघु-रु्रू (ककिा लघु) ( ) [पािात्य 
णिद्वानाचं्या मते अनुषु्टभ्, णत्रषु्टभ् ि जर्ती ह्या णतन्ही छन्दातं चििाच्या शिेिचे अक्षि लघु ककिा रु्रु कोिचेही असू शकते. तसेच अनुस्िाियुक्त ककिा णिसर्गयुक्त 
चििाच्या शिेिचे ऱ्हस्ि अक्षिही ते लघुच मानतात. पहा मॅक्—पृ. ४३९, ४४१, ४४२, अनोल्ड—पृ. १४९, §१८२ (i), १८५ §२०८; क्यूनौ (Dr. Richard 
Kuhnu) पृ. ५४, ९९-१००, १४७ (२०), १६३. ससं्कृत कोशकाि कप्र. िामन णशििाम आपिे ि हायि ससं्कृत ग्रामि (Higher Sanskrit Grammar) चे कते मो. 
िा. काळे हेही म्हितात की, चििाच्या शिेिचे अक्षि स्ििाितः ऱ्हस्ि ककिा दीघग कसेही असले तिी आिश्यकतेप्रमािे छन्दाकणिता लघु ककिा रु्रु मानता येते. 

[आपिे कोश, पणिणशष्ट पृ. १०३५, िकाना २; काळे, पणिणशष्ट, छन्दःशास्त्र (Prosody) पृ. १-२ ५] असा क्रम साधािपिे अपेणक्षत असतो. 
शिेिचे अक्षि रु्रु ककिा लघु—कोितेही असू शकेल. हा क्रम जिी कधी पाळण्यात आला नाही तिी चििातील 
अक्षिाचंा तोल सािंाळण्याकणिता त्यात दोन लघु ि दोन रु्रू अक्षिे आढळतात. अथात् ह्या णनयमालाही अपिाद 
नसतात असे नाही. धम्मपदातील काही र्ाथा घेऊन त्याचें पृथक्किि करून पाहू- 

 
ििील चािही र्ाथापंकैी र्ाथा २१, १८३ ि १५६ मधील पणहल्या चििात नऊ-नऊ अक्षिे आहेत. र्ाथा २४३ 

च्या पणहल्या चििात आठच अक्षिे आहेत; पि ह्या चािही र्ाथातंील पणहल्या चििातून शिेिल्या चािही अक्षिाचंा 
क्रम लघु-लघु-लघु-रु्रु ( ) असा आढळतो. हा आपि अपिादात्मक [अनोल्ड-पृ. १६४; १५६(डी); मॅक् पृ. ४३८, िीप 

३.] समजू. पि बाकीच्या चििातूंन लघु-रु्रु लघु-रु्रु, ककिा लघु-रु्रु रु्रु-लघु असाच, आढळतो. म्हिजे िि 
साणंर्तल्याप्रमािे िैणदक साच्यात बसतो. 

आता आिखी काही र्ाथा पाहू- 

 
ििील दोन्ही र्ाथातंील पणहल्या चििातील शिेिची चाि अक्षिे ( ) अशा क्रमाची आहेत, ती 

आपि अपिादात्मक [ह्या अपिादाची दखल घेतलेली आहे. पहा अनोल्ड पृ. १६८, §१९९ मधील कोष्टक (खालून ६िी ओळ).] समजू. र्ाथा 
३६९ मधील दुसऱ्या ि चौर्थया चििातंील ि ३३५ मधील णतसऱ्या चििातील शिेिचे अक्षि लघु असले तिी अन्त्य 
असल्याकाििाने रु्रु समजता येईल ककिा चििाच्या शिेिचे अक्षि, िि म्हिल्याप्रमािे, लघु ककिा रु्रु असू शकते. 
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हे मान्य केले पाणहजे लघु-रु्रु लघु-लघु (ककिा रु्रु) ककिा लघु-रु्रु रु्रु-लघु (ककिा रु्रु) ह्या साच्यात सिग चििे 
बसतात. पि ह्या दोन र्ाथातं आिखी एक िैणशष्ट्ट्य, निीन असे णदसते, ते हे—ह्या र्ाथातं पणहल्या ि णतसऱ्या 
चििातंील सातिी अक्षिे ही रु्रु आहेत ति दुसऱ्या ि चौर्थया चििातंील हीच अक्षिे लघु आहेत. 

 
हे िैणशष्ट्ट्य ऋग्िदेातील उतिकालीन [मॅक्-पृ. ४३९ (बी) (a); अनोल्ड, पृ. १०-११ §४१. अनोल्डच्या म्हिण्याप्रमािे दुसऱ्या ि 

चौर्थया चििातंील णतसिे अक्षि लघु असते. पि आपि ह्या सिग णठकािी पणहल्या चाि अक्षिाचंा णिचाि किीतच नाही. अणिजात ससं्कृतमधील श्लोकाचंी लक्षिे 
साणंर्तली आहेत तीच पणिस्स्थती ह्या णठकािी णदसून येते. ती लक्षिे अशी— श्लोके षषं्ट रु्रुजे्ञय ंसिगत्र लघु पञ्चमम् । णद्व-चतुः पादयोऱ्हस्ि ंसप्तम,ं दीघगमन्ययोः 
।। म्हिजे प्रत्येक चििातंील शिेिल्या चाि अक्षिाचंा साचा असा होतो- 

 ]  

सूक्तात, अथिगिदेात, महािाित-िामायि ि अणिजात संस्कृतातील काव्यात आढळते. 

  
 आता आपि अकिा अक्षिी णत्रष्टुभ्ची उदाहििे घेऊ- 

 
िैणदक णत्रष्टुभ् छन्दात ८ व्यापासून तो ११ व्या पयंतची अक्षिे रु्रु-लघु रु्रु-लघु (ककिा रु्रु) ( ) 

[अनोल्ड, प.ृ १८५ §२०८.] अशा क्रमात असतात. ििील ४६ व्या र्ाथेतील चिि १, २ ि ४ ची ि र्ाथा १४२ च्या दुसऱ्या ि 
णतसऱ्या चििाचंी, शिेिली अक्षिे रु्रु आहेत. बाकीच्या चििाचंी शिेिली अक्षिे लघुच आहेत. शिेिले अक्षि लघु 
ककिा रु्रु असू शकते. तेव्हा ह्या पाली र्ाथाही िैणदक णत्रष्टुभ्च्या साच्यात असतात असे णदसेल. तसेच यतीही चौर्थया 
ि सातव्या ककिा पाचव्या ि सातव्या अक्षिानंति येतात. ह्यातील निि ेअक्षि सिगत्र लुघ आहे. ि दहाि ेउपान्त्य अक्षि 
रु्रु आहे. णत्रष्टुभ् र्ाथेत पुष्ट्कळ िळेा चौथा चिि बािा अक्षिी आढळतो. पि त्यातील लघु-रु्रु क्रम हा णत्रष्टुभ् र्ाथेचे 

अनुकिि कितो. उदा., न उच्चािच ंपस्ण्डता   (८३), त्याचप्रमािे ३४६-४७, 
 
३३८ मधील शिेिची चििे. 
 
 आता आपि बािा अक्षिाचं्या जर्तीचे उदहािि घेऊ – 
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र्ाथा २८१ मध्ये दुसऱ्या चििातील दहाि ेअक्षि ‘क’ हे लघु आहे ते अपिादात्मक मानाि ेलारे्ल. बाकीच्या 
सिग चििातं आपि शिेिल्या चाि अक्षिातं लघु-रु्रु लघु-रु्रु ( ) [िीप २९ प्रमािे.] हा क्रम पाहतो. 
चििातील ८ ि ेअक्षि दीघग ि ११ ि ेअक्षि लघु आहे. [ऋग्िेद प्राणतशाख्यात (१७-२२) पुढील णनयम णदला आहे- ‘‘र्ायत्री ि जर्ती ह्याचं्या 
पादातंील उपान्त्य अक्षि लघु असते. उलि णििाज् ि णत्रष्टभु्  ह्याचें पादातं ते रु्रु असते’’ – असे डॉ. पु. द. निाथे (प्रर्त ससं्कृत णशक्षि कें द्र, पुिे णिद्यापीठ) हे 

कळितात. ह्या माणहतीबद्दल मी त्याचंा आिािी आहे.] णत्रष्टुभ् छन्दाप्रमािे चौर्थया ककिा पाचव्या अक्षिानंति मोठा ि सातव्या 
अक्षिानंति छोिा यती आहे. 

 
णत्रष्टभु् छन्दातील काही र्ाथा सहा चििाचं्या आहेत (२०,१४४). णशिाय अक्षिाचं्या सखं्येतही 

अणनयणमतपिा णदसतो. २०व्या र्ाथेत पाचव्या चििात १२ अक्षिे ति सहाव्या चििात १०च आहेत. १४४ व्या र्ाथेत 
णतसऱ्या चौर्थया ि पाचव्या-सहाव्या चििामंध्ये बािा-बािा अक्षिे आहेत. णिस्तािास्ति पणिणशष्ट ३ पहा. (प.ृ १९८-
९९). चाि चििे असलेल्या १८४ व्या र्ाथेतही हा अणनयणमतपिा णदसून येतो. ह्या र्ाथेतील पणहल्या चििात १०, 
दुसऱ्या ि णतसऱ्या चििात ११, ि चौर्थया चििात बािा अक्षिे आहेत. र्ाथा २०८ मध्ये पणहल्या ि णतसऱ्या चििातं 
११ अक्षिे आहेत ति दुसऱ्या ि चौर्थया चििातं १२ आहेत. र्ाथा ३६२ मध्ये पणहल्या चििात १०, दुसऱ्यात ११, 
णतसऱ्यात ९, ति चौर्थयात ११ आहेत. र्ाथा ३७१ मध्ये ति पणहल्या चििात ९ अक्षिे, दुसऱ्यात ११, णतसऱ्यात १०, 
चौर्थयात १२ अक्षिे आहेत. र्ाथा ३८८ मध्येही पणहल्या चििात ९ अक्षिे आहेत, णतसऱ्यात ८, दुसऱ्यात १२ ि चौर्थयात 
१० आहेत. 

 
अशा िीतीने अणनयणमतपिा जिी पुष्ट्कळ णठकािी णदसत असला तिी िि णदलेल्या र्ाथाचं्या पृथक्कििािरून 

अनेक र्ाथातूंन िैणदक छन्दातूंन आढळिािी िैणशष्ट्टे्यही णदसतात. 
 
ह्या णद्वणििार्ीय अनुष्टुभ् छंद ि णत्र-णििार्ीय णत्रष्टुभ् ि जर्ती छन्दाचंा संणमश्र उपयोर् ि र्ाथाचं्या चििातून 

णदसून येिािी अ-णनयणमतता ह्यािरूनही ह्या र्ाथाचें प्राचीनत्ि णसद्ध होते असे काही णिद्वानानंी म्हिले आहे. [सुब्रह्मण्य 
ऐयि (Prof. K. A. Subrahmanya Iyer) :- “A composition in which the verses invariably remain within this system (of dimeter-trimeter) must 
belong, if not to the Vedic period, at least to a period in which the distinct features of the classical period had not yet developed 
themselves. See for instance, Kathopanisad… and Mundakopasad where the verses are dimeter or trimeter and never contain more than 12 
syllables each. To take an illustration from Pali literature, 49 out of 423 stanzas of the Dhammapada are composed of trimeter verses and 
the rest of dimeter verses. This is enough to show that a composition not being Vedic, must be considered to be old, if all its poetry comes 
within the dimeter-trimeter systems”. P. 93.  

 
पुढे महािाितासबंंधी असे म्हिले आहे – “Another interesting feature of thse stanzas of the Mahabharata is that they can be divided 

into two main classes. The first is composed of regular and symmetrical verses of the Ramayana type and the other of irregular and 
unsymmeterical verses, akin to those found in some of the Upanisads and in Pali literature” p. 94.] 

 
धम्मपदाचा संकिन-काि 

 
धम्मपदाच्या सिग िर्ांचा अंतिाि पणहल्या णचनी संस्कििात झाला असल्याचे आपि िि (प.ृ २२) पाणहलेच 

आहे. हे पणहले णचनी संस्किि इ. स. णतसऱ्या शतकाच्या पणहल्या चििात [नान्जो (Nanjio) कॅिलॉर् प.ृ ३०५, अनुक्रम १३६५.] 
(२२४) झालेले आहे. पाणल धम्मपदातील णकत्येक र्ाथा, काही णठकािी धम्मपदाच्या नािाचा प्रत्यक्ष उल्लेख करून, 
इ. स. पणहल्या शतकातील णमणलन्द-पञ्ह ह्या गं्रथात सापडतात. तसेच िि म्हिल्याप्रमािे (पृ. १७) पाणल 
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[ धम्मपद रेंक्नि (Tenckner) आिृत्ती िाडेकि आिृत्ती 
२८ ३८७ ३८० 
३२* ४०८* ३९९* 
५४-५६ ३३३ ३२६ 
८१ ३८६ ३७९ 
१२७ १५० १५२ 
१२९ __ __ 
१५० ३९१ ३८४ 
१६८(अ) २१३ २१०(§३) 
३२७* ३७९* ३७२* 
३५० ३९१ ३८४ 
३६१ ३९९ ३९१ 
४०४ ३८६ ३७९] 

*[ह्या र्ाथा धम्मपदाचे नाि घेऊन णमकलद-पञ्हात अंतिूगत केलेल्या आहेत. ] 
णत्र-णपिकात अंतिूगत झालेल्या कथाित्थु ि णनदे्दस (महाणनदे्दस ि चूलणनदे्दस) ह्या गं्रथातही धम्मपदातील 

काही र्ाथा [प.ृ १७ ििील िीप २ पहा.] सापडतात. इ. स. पूिग सुमािे दुसऱ्या ते णतसऱ्या शतकाचं्या [Winternitz, History of 

Indian Literature, vol. ii (English translation) p. 247 (University of Calcutta, 1993).] सुमािास तिाय झालेल्या –णनदान मूळ 
र्ाभ्याच्या स्िरूपात- ‘‘महिस्तु-अिदान’’ [Mahavastu-Avadana, vol. i. introd, xvi edited by Radhagovind Basak with Bengali 

translation, Calcutta Sankskrit College Research Series, No. XXI, Sanskrit College, Calcutta, 1963.] ह्या बौद्ध संस्कृत गं्रथातही 
धमगपदे, धमगपदेषु, धमगपदा ं (? पदान्) ि त्यातील सहस्त्रिर्ग ह्याचंा प्रत्यक्ष नामणनदेश आहे हेही आपि िि पाणहले 
आहे (पृ. १७). 

 
थेििादी-बौद्ध पिपिेप्रमािे इ. स. पूिग णतसऱ्या शतकाच्या मध्याचे सुमािास सम्राि अशोक ह्याच्या 

कािणकदीत पािणलपुत्र येथे णतसिी बौद्ध संर्ीती ििली होती. त्यािळेी ‘किाित्थु’ नािाचा गं्रथ तयाि झाला. 
त्यािळेी बौद्ध समाजात उपस्स्थत झालेल्या अनेक णििाद्य ताणत्त्िक मुद्याचंी चचा ह्या गं्रथात आहे. अशा त-हेने हा 
गं्रथ णतसऱ्या संर्ीतीत तयाि झाल्याकाििाने ह्या गं्रथाला ‘बुद्धिचन’ म्हिाि ेकी नाही असा प्रश्न उपस्स्थत झाला 
होता हे अट्ठसाणलनी [१.५.७ (देिनार्िी आिृत्ती) िाण्डािकि ओणिएन्िल सीिीज, ३ पुिे ४, १९४२.] - अणिधम्मातील पणहला गं्रथ 
‘धम्मसंर्णि’ ह्याििील अट्ठकथा-ह्या गं्रथािरून स्पष्ट आहे. ह्या इ.स.पूिग णतसऱ्या शतकाच्या मध्याचे सुमािास तयाि 
झालेल्या गं्रथातही धम्मपदाचा नाम-णनदेश न किता, केिळ िर्िान् बुद्धाचे िचन म्हिून णनदान सहा [प.ृ ३१ ििील िीप 

२ पहा] र्ाथा उद्धतृ केलेल्या आहेत. ह्यािरून ह्याकाली सामान्य धमगनीणतपि िचने र्ाथाचं्या स्िरूपात प्रचणलत होती 
ि ती बुद्ध-िचने म्हिून िाणिकाकंडून मानली जात होती असे णदसते. महािस्तु-अिदानातही धमगपदाचंा बहुिचनी 
प्रयोर् आलेला आहे. णनदे्दस ि कथाित्थु ह्या गं्रथातं जिी धम्मपदातील र्ाथा आल्या असल्या तिी तेिढ्यािरून त्या 
र्ाथा धम्मपदाचा नाम-णनदेश न किता धम्मपदािरूनच घेतल्या असतील असे समजण्याचे कािि नाही. कदाणचत 
धम्मपदानेही ह्या गं्रथािरून घेतल्या असतील. ककिा त्याहीपेक्षा हे म्हििे संयुणक्तक होईल की धम्मपद ि हे दोन्ही 
गं्रथ ह्यानंी णतसऱ्याच तत्कालीन प्रचणलत असलेल्या धमग-णनतीपि र्ाथा-संग्रहातून घेतलेल्या असतील. ह्या काळी 
ह्या र्ाथा-संग्रहास धमगपद हे सामान्य नाि म्हिून प्रचणलत असाि.े 

  
इ.स.पूिग णतसऱ्या शतकाच्या मध्यापयंत हे सामान्य धमगपद-र्ाथासंग्रह बौद्ध समाजात प्रचणलत होते असे 

मानले ति त्या सामान्य र्ाथा-संग्रहातून पुढील श-ेपन्नास िषांत णनिणनिाळ्या बौद्ध संप्रदायानंी आपापल्या 
र्िजेप्रमािे ‘धमगपद’ ककिा ‘धम्मपद’ हे णिशषेनाम देऊन आपापल्या संप्रदायाकणिता हे संग्रह तयाि केले. हे सिग 
इ.स.पूिग दुसऱ्या शतकाच्या मध्यापयंत झाले असाि ेअसे मानले ति िािरे् होईलसे िाित नाही. 

 
पाणल धम्मपदातंील र्ाथाचंी मूलस्थाने पाणल णत्रणपिक गं्रथातूंन कोठे कोठे आहेत ह्या संबंधीचा शोध अद्याप 

पूिग झालेला नाही. तूतग णनम्म्यापेक्षा अणधक र्ाथाचंी मूलस्थाने आढळली आहेत. [फाउसब्योल (Fausboll)च्या धम्मपदाच्या 
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णद्वतीय आिृत्तीत आिखी १३१ र्ाथाचंी मूलस्थाने णदली आहेत असे प्रो.  डेणि्स म्हितात. त्यानंी आिखी काही (६९) मूलस्थाने दाखिनू णदली आहेत. 

पहा JRAS. 1900, प.ृ ५५९ पासून पुढे; Winternitz. Hist. of Lit. पृ. ८३ पणिणशष्ट ४ पहा (पृ. २००-२०९).] कदाणचत सिग र्ाथाचंी मूलस्थाने 
सापडल्यानंति धम्मपदाच्या ि त्यातील र्ाथाचं्या कालणनिगयाला मदत होईल. 

 
धम्मपद-अट्ठकथा 

 
धम्मपदािि धम्मपद-अट्ठकथा नािाचा िाष्ट्यिजा गं्रथ आहे. ह्यात प्रत्येक र्ाथा ककिा र्ाथा-समूह कोठे ि 

कोिास उदे्दशून िर्ितंाने म्हिला आहे, हे णनिदेन किण्याकणिता कथानके णदली आहेत. ह्यात काही कथानके बुद्ध 
ि त्याचे णशष्ट्य-णशस्ष्ट्यिी संबंधीची जशी आहेत, तशी काही ऐणतहाणसक ककिा पौिाणिक स्िरुपाची आहेत. देिदत्त, 
आनन्द, णिसाखा, अनाथणपस्ण्डक, णलच्छिी, पसेनणद कोसल िाजा, सुन्दिी पणिव्राणजका, उत्पलििा णिक्षिुी, 
िरं्ोस थेि सािख्या ज्या व्यक्तींचा बुद्धाशी संबंध आला, त्या व्यक्तीची कथानके आहेत, एिढेच नव्हे ति णिडूडि, 
चण्डप्रद्योत, उदयन, िासुलदत्ता (िासिदत्ता) सािख्या बुद्धकालीन ऐणसहाणसक व्यक्तींच्याही कथा प्रसंर्ानुरूप 
णदल्या आहेत. णिडूडिाने शाक्य कुलाचा नाश केल्याचे कथानक आहे; पि त्या प्रसंर्ाला धरूनच ४७ िी र्ाथा 
म्हिली रे्ली असेल असे खात्रीने सारं्ता येईल का? शकंा िािते. 

 
ह्यातील काही कथा ऐणतहाणसक प्रसंर्ाला उदे्दशून आहेत. उदाहििाथग, र्ाथा १५३-५४ ह्या बुद्धाने मािाला 

उदे्दशून म्हिलेल्या आहेत हे आपिासं अट्ठकथा सारं्ते. तसेच सब्बाणिक्ष ूसब्बणिदूऽहमस्स्म (३५३) हे बुद्धाने स्ितः 
णिषयीच म्हिले आहे हे मस्ज्झस-णनकायातील अणिय-पणियेसन सुत (अनुक्रम २६) पाणहले म्हिजे 
अट्ठकथाकािाच्या म्हिण्याला पुष्टी णमळते. 

 
कथानकाच्या रूपाने र्ाथा म्हिण्याचा प्रसंर् साणंर्तल्यानंति त्या र्ाथेतील शब्दाचंा अथगही णदलेला असतो. 

पािंपाणिक अथग, श्लेषातंील र्र्भित अथग, ककिा रूपकाचंी ककिा कोड्ाचंी स्पष्टीकििे समजण्यास अट्ठकथा फािच 
उपयोर्ी आहे. उदाहििाथग, अस्सद्धो अकति ू च (९७), मातिं णपतिं हन्त्िा (२९४-९५), अ-लणज्जताये लज्जस्न्त 
(३१६), ककिा पञ्च णछन्दे पञ्च जहे (३७०)- ह्या र्ाथाचंी फोड अट्ठकथेिाचून कशी होिाि? तसेच ‘णिस्स ं र्न्धं’ 
(२६६) चा अथग अनेक िाषातंिकािानंी बिोबि णदलेला नाही पि त्याचा खिा अथग ‘िाईि (णिस्त्र) ‘र्ंध’, ‘दुर्ंध’ हा 
अट्ठकथाकािाने बिोबि णदलेला आहे ि ह्यानेच समथगन णतबिेी ि पणहल्या चीनी संस्कििाने केलेले आहे. 
दीघणनकाय-अट्ठकथेििील दीघणनकाय-िीकेत (४४९) ही ‘दुग्र्न्धं णिस्सर्न्धं िायणत’ असे िचन आढळते. 

 
पाणल पिंपिेप्रमािे धम्मपद-अट्ठकथेचा कता बुद्धघोषच समजला जातो. कोिच्या एखाद्या गं्रथाचा 

अट्ठकथाकाि णनणितपिे माहीत नसला की घाल ती अट्ठकथा बुद्धघोषाच्या नािािि! आपल्याकडे िचन आहेच-
व्यासोस्च्छष्ट ंजर्त् सिगम्-असाच प्रकाि येथेही आहे! अट्ठसाणलनी हा गं्रथही बुद्धघोषानेच णलणहता ि तो णिसुणद्धमग्र् 
िर्ैिे गं्रथ णलणहण्याच्या पूिी णलणहला अशी ही पािंपणिक समजूत आहे. पि ह्या पािंपणिक समजुतीला धक्का देिािी 
र्ोष्ट म्हिजे खुद्द अट्ठसाणलनीत णिसुणद्धमग्र्ाचा नामोल्लखे अनेक णठकािी [अट्ठसाणलनी -१.२; ३.३३९, ३७७, ३८६, ३८८, ३८९, 

३९२, ३९४, ३९९ इ.] आलेला आहे. णशिाय अट्ठासाणलनीतील स्पष्टीकििे बुद्धघोषाच्या इति गं्रथातील स्पष्टीकििापेक्षा 
णिन्न असतात. बुद्धघोषाचे अथग ककिा स्पष्टीकििे पयायी ककिा ‘अपिो नयो’ असे म्हिून उद्धतृ केलेली आहेत. 
ह्यािरून ही पािंपणिक समजूत णचणकत्सक दृष्टीला मान्य होण्याजोर्ी नाही हे णनणित्. [अट्ठसाणलनी, प्रस्तािना पृ॰ ३५-३९.] 
णिसुणद्धमग्र् ि दीघ-मस्ज्झम-संयुक्त-अंरु्त्ति णनकाय ह्यािंिील अट्ठकथा एिढ्याच बदु्धघोषाने णनणित् णलणहलेल्या 
असाव्यात. अंरु्त्तिणनकायाच्या अट्टकथेचे नाि ‘मनोिथ-पूििी’ असे आहे. त्यािरून ह्या अट्ठकथेच्या लेखकाने 
णनकायािंिील अट्ठकथा णलणहण्याचा बुद्धघोषाचा संकल्प पुिा झाला म्हिून मनोिथ (संकल्प) पूिे कििािी अट्ठकथा 
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ती ‘मनोिथ-पूििी’ [णिसुणद्धमग्र्-धमानंद कोसबंी-सपंाणदत. प्रस्तािना १७-१८. णजज्ञासूनंी ह्या णिषयाििील प्रा. धमानंद कोसबंी ह्याचंा ‘आचायग 
बुद्धघोष’ हा लेख पहािा. (फग्युगसन कॉलेज मॅरे्णझन, १९१३ सप्टेंबि, प.ृ ९७-१०४.)] 

 असे साथग नाि णदले असाि.े णशिाय धम्मपद-अट्ठकथेची लेखनशलैी ि ििगनशलैी बुद्धघोषाच्या िि णनर्भदष्ट 
केलेल्या अट्ठकथाचं्या शलैीशी न जुळता ती जातक-अट्ठकथेच्या शलैीशी जुळते हे पािात्त्य णिद्वानानंीही मान्य 
केलेले आहे. [Burlingame-Buddhist Legends, part i 60:- “Buddhaghosa is not the author of the Jataka Commentary or the 
Dhammapada-Commentary. Their authors are unknown”. Winternitz Hist. of Ind. Lit. pp. 197-97.] 
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धम्मपद 
 

१ 
 

१ मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।  
मनसा चे पदुटे्ठन भासलत वा करोलत वा ।  
ततो नं दुक्खमनवेलत चकं्क व वहतो पदं ।। १ ।। 

  
[यमकवगु] 

  
१ (सिग) धमात-पदाथात मन पुढे जािािे आहे (म्हिजे धमग पुढे जािाऱ्या मनाच्या 

मार्ोमार् येतात); त्यातं मन श्रेष्ठ आहे; ते धमग मनोमयच आहेत. जि कोिी प्रदुष्ट मनाने 
बोलतो ककिा िार्तो, ति िाहन ओढिाऱ्या [बैलाच्या] पािलामारे् जसे चाक लार्ते 
तसे दुःख त्याच्यामारे् लार्ते. 

 
१ मनाच्या अनवयें येती धमु ते कीं मनोमय ।  

मन धमी श्रेष्ठ, बोिे वागे दुष्ट मनें कुिी ।  
त्यामागें दुःखे ये, चाक वाहकामागुनी जसें ।। १ ।। 

  
२ मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया ।  

मनसा चे पसने्नन भासलत वा करोलत वा ।  
ततो नं सुखमनवेलत छाया व अनपालयनी ।। २ ।। 
 

२ (सिग) धमात-पदाथात मन पुढे जािािे आहे (म्हिजे धमग पुढे जािाऱ्या मनाच्या 
मार्ोमार् येतात); त्यातं मन श्रेष्ठ आहे; ते (धमग) मनोमयच आहेत. जि कोिी प्रसन्न 
मनाने बोलतो ककिा िार्तो, ति सोडून न जािाऱ्या छायेप्रमािे सुख त्याच्या मार्ोमार् 
णफिते. 
 

२ मनाच्या अनवयें येती धमु ते कीं मनोमय । 
मन धमी श्रेष्ठ, बोिे वागे मनीं प्रसन्न जो । 
सुख त्यामागुती चािे सोडीना साविी जशी ।। २ ।। 

  
३ अक्कोण्च्छ मं अवलध मं अलजलन मं अहालस मे ।  

ये तं उपनय्हण्नत वेरं तेसं न सम्मलत ।। ३ ।। 
 

३ मला णशव्या णदल्या; मला मािले; मला कजकल; माझे हिि केले—याचंी जे (मनात) 
र्ाठ बाधंतात, त्याचें िैि शमन पाित नाही. 

[यमकवग्गो] 
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३ मालरिें , कजलकिे, गाळी लदल्या, मातें िुबालडिें  ।  
यांची मनीं गांठ बांधी, वैर त्याचें शमेलचना ।। ३ ।। 

  

४ अक्कोण्च्छ मं अवलध मं अलजलन मं अहालस मे ।  
ये तं न उपनय्हण्नत वेरं तेसूपसम्मलत ।। ४ ।। 
 

४ मला णशव्या णदल्या; मला मािले; मला कजकले; माझे हिि केले—याचंी जे (मनात) 
र्ाठ बाधंीत नाहीत, त्याचें िैि पूिग शमन पािते. 
 

४ मालरिें , कजलकिें , गाळी लदल्या, मातें िुबालडिें  ।  
यांची मनीं गांठ नेदी, वैर त्यांचें शमेलच कीं ।। ४ ।। 

  

५ न लह वेरेन वेरालन सम्मनतीध कुदाचनं ।  
अवेरेन च सम्मण्नत एस धम्मो सननतनो ।। ५ ।। 
 

५ या जर्ात िैिाने िैिे कधीही शमन पाित नाहीत; अिैिाने शमन पाितात हा सनातन 
धमग आहे. 
 

५ या जगीं वैर वैरानें कदाकाळीं शमेलचना ।  
शमे पलर अवैरानें हाच धमु सनातन ।। ५ ।। 

  

६ परे च न लवजानण्नत मयमेत्थ यमामसे [यमामसें णत उपिमाम, नस्ताम, सततं सणमतं मचु्चसस्न्तकं र्च्छाम 
। सिांत जुने णचनी १ ससं्किि ह्याच अथाचे समथगन किते. णशिाय, पहा-णिश्वबंधु-सपंाणदत (१९५०) ‘‘णसद्धिािती” 

िार् १, पृष्ठ ७५ (३); धातुपाठ ९८४-यम उपिमे.] ।  
ये च तत्थ लवजानण्नत ततो सम्मण्नत मेधगा ।। ६ ।। 
 

६ दुसिे (म्हिजे प्रणतपक्षी) ति जाित नाहीत की आम्ही या जर्ात णिनाशाकडे 
(मृत्यूकडे) जात आहोत. आणि जे त्या प्रसंर्ी असे जाितात त्याजंकडून कलह शमन 
पाितात. 
 

६ जािती न दुजे सालच आम्ही येथें लवनागतों ।  
आलि जे जािती तेथें लमटे तंटा तयांमुळे ।। ६ ।। 

  
७ सुभानुपस्स्स लवहरनतं इण्नद्रयेसु असंवुतं ।  

भोजनण्म्ह अमत्तञ्ंु कुसीतं हीनवीलरय ं।  
तं वे पसहलत मारो वातो रुक्खं व दुब्बिं ।। ७ ।। 
 

७ जो (शिीि) शुि मानून िार्तो, इस्न्द्रये ताब्यात ठेिीत नाही, िोजनात मयादा जाित 
नाही, जो सुस्त ि उत्साहहीन असतो, त्याचा माि पाडाि कितो, ज्याप्रमािे िािा 
दुबगल झाड [पाडून िाकतो]. 
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७ इण्नद्रयां नावरी, देहा शुभ िेखूलन वतुतो ।  
राखीना भोजनीं मात्रा, सुस्त उत्साहहीन जो ।  
मार त्या पालडतो जैसें झाड दुबुिं मारूत ।। ७ ।। 

  
८ असुभानुपस्स्स लवहरनतं इण्नद्रयेसु सुसंवुतं ।  

भोजनण्म्ह च मिञ्ंु सदं्ध आरद्धवीलरय ं।   
तं वे नप्पसहलत मारो वातो सेिं. व पब्बतं ।। ८ ।। 
 

८ जो (शिीि) अशुि मानून िार्तो, इस्न्द्रये चारं्ली ताब्यात ठेणितो, िोजनात मयादा 
जाितो, जो श्रद्धािान् आणि िीयोत्साही असतो, त्याचा माि पाडाि करू शकत नाही, 
ज्याप्रमािे णशलामय पिगताला िािा [पाडू (हलि)ू शकत नाही]. 
 

८ इण्नद्रयां आवरी, देहा अशुभ िेखूलन वतुतो ।  
भोजनीं रालखतों मात्रा, श्रद्धा-उत्साह-शीि तो ।  
पाडंू शकेना त्या मार जैसा मारुत पवुता ।। ८ ।। 

  
९ अलनक्कसावो कासावं यो वत्थं पलरदहेस्सलत ।  

अपेतो दमसच्चने सो कासावमरहलत ।। ९ ।। 
 

९ ज्याच्या मनातून (िार्दे्वषादी) कषाय म्हिजे णिकािाचंा मल रे्ला नाही; जो दम आणि 
सत्य यापंासून (अजून) दूि आहे, त्याने जिी काषाय िस्त्र पणिधान केले, तिी तो त्या 
काषाय िस्त्राला पात्र नाही. 
 

९ लवकार-रंग ना टाकी वस्त्रों काषाय रंगिा ।  
पारखा दम-सत्यांना, काषायास न पात्र तो ।। ९ ।। 

  
१० यो च वनतकसाव्स्स सीिेसु सुसमालहतो ।  

उपेतो दमसच्चने स व ेकासावमरहलत ।। १० ।। 
 

१० आणि ज्याने कषाय (म्हिजे िार्दे्वषादी णिकािाचंा दोष) ओकून िाकला आहे, ज्याची 
िृणत्त शीलाच्या णनयमानंी सुस्स्थत झाली आहे, दम आणि सत्य ज्याने जोडले आहेत, 
तोच खिोखि काषायिस्त्राला पात्र होय. 
 

१० लवकारां वलमिें , झािा शीिांत सुसमालहत ।  
जोलडिें  दम-सत्यांना, काषाया पात्र तो खरा ।। १० ।। 

  
११ असारे सारमलतनो सारे चासारदण्स्सनो ।  

ते सारं नालधगच्छण्नत लमच्छासङ्कप्पगोचरा ।। ११ ।। 
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११ असाि (िस्तंूत) सािबदु्धी ठेििािे आणि साि (िस्तंूत) असाि पहािािे – (अशा) 
णमर्थया संकल्पात िािििाऱ्या (लोकानंा) साि णमळत नाही. 
 

११ असार तें सार मानी, देखी सारीं असार जो ।  
त्या नरा सार िाभेंना, लमय्या संकस्ल्प जो भ्रमे ।। ११ ।। 

  
१२ सारं च सारतो अत्वा असारं च असारतो ।  

ते सारं अलधगच्छण्नत सम्मासङ्कप्पगोचरा ।। १२ ।। 
 

१२ सािातील साि ि असािातील असाि जािून जे सम्यक् (चारं्ल्या) संकल्पात 
िािितात ते साि णमळणितात. 
 

१२ सारांत सार जो जािी, असारांत असार ही ।  
तयािा सार िाभें जो सत्य संकस्ल्प वावरे ।। १२ ।। 

  
१३ यथा अगारं दुच्छनं्न वुलट्ठ समलतलवज्ज्ञलत ।  

एव ंअभालवतं लचत्त ंरागो समलतलवज्झलत ।। १३ ।। 
 

१३ ज्याप्रमािे िाईि (अव्यिस्स्थत) िीतीने शाकािलेल्या (आच्छाणदलेल्या) घिात 
(पािसाची) िृष्टी घुसते, त्याप्रमािे िार् म्हिजे काम [ध्यान-ज्ञानाने] संस्काणित न 
झालेल्या णचत्तात घुसतो. 
 

१३ आच्छालदिें  न जें नीट घुसे वृष्टी घरांत त्या ।  
घुसे काम अशा लचत्तीं [ध्यान-ज्ञानें] न संस्कृत ।। १३ ।। 

  
१४ यथा अगारं सुच्छनं्न वुलट्ठ न समलतलवज्झलत ।  

एव ंसुभालवतं लचत्त ंरागो न समलतलवज्झलत ।। १४ ।। 
 

१४ ज्याप्रमािे उत्तम िीतीने शाकािलेल्या (आच्छाणदलेल्या) घिात (पािसाची) िृष्टी घुसत 
नाही, त्याप्रामिे [ध्यान-ज्ञानाने] संस्काणित झालेल्या णचत्तात काम णशित नाही. 
 

१४ आच्छालदिें  असे नीट वृष्टी त्या न घुसे घरीं ।  
घुसेना काम लचत्तीं जें [ध्यान-ज्ञानें] सु-संस्कृत ।। १४ ।। 

  
१५ इध सोचलत पेच्च सोचलत पापकारी उभयत्थ सोचलत ।  

सो सोचलत सो लवहञ्लत लदस्वा कम्मलकलिट्ठमत्तनो ।। १५ ।। 
 

१५ पाप कििािा या लोकी शोक कितो; पिलोकी शोक कितो; उिय लोकी शोक कितो. 
आपले मणलन कमग पाहून तो शोक कितो, आघात पाितो. 
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१५ इह शोक करी, परत्रही, शोक पापी उभयत्रही करी ।  
आघात तया घडे, रडे, देखोनी मलळि स्वकमु तो ।। १५ ।। 

  
१६ इध मोदलत पेच्च मोदलत कतपुञ्ो उभयत्थ मोदलत ।  

सो मोदलत सो पमोदलत लदस्वा कम्मलवसुलद्धमत्तनो ।। १६ ।। 
 

१६ ज्याने पुण्य केले आहे तो या लोकी आनंद पाितो; पिलोकी आनंद पाितो; उिय 
लोकी आनंद पाितो. तो आपले णिशुद्ध कमग पाहून मुणदत होतो, प्रमुणदत होतो. 
 

१६ इह मोदे लन परत्र मोदतो, मोदे तो उभयत्र पुडयवान् ।  
तो मोद करी, प्रमोदतो, देखोनी लनजकमु शुद्ध तें ।। १६ ।। 

  
१७ इध तप्पलत पेच्च तप्पलत पापकारी उभयत्थ तप्पलत ।  

पापं मे कतं. लत तप्पलत लभय्यो तप्पलत दुग्गकत गतो ।। १७ ।। 
 

१७ ज्याने पाप केले आहे तो या लोकी ताप पाितो; पिलोकी ताप पाितो; उियलोकी ताप 
पाितो. मी पाप केले म्हिून (तो) ताप पाितो; दुर्गतीला जाऊन तो आिखी ताप 
पाितो. 
 

१७ इह ताप घडे, परत्रही, ताप पाप्या उभयत्रही घडे ।  
केिें  पाप म्हिून पोळतो, पोळे पावुन दुगुती पुनः ।। १७ ।। 

  
१८ इध ननदलत पेच्च ननदलत कतपुञ्ो उभयत्थ ननदलत ।  

पुञ् मे कतं लत ननदलत लभय्यो ननदलत सुग्गकतगतो ।। १८ ।। 
 

१८ ज्याने पुण्य केले आहे तो या लोकी आनंद पाितो; पिलोकी आनंद पाितो; उियलोकी 
आनंद पाितो. मी पुण्य केले आहे म्हिून (तो) आनंद पाितो, सुर्तीला जाऊन तो 
आिखी आनंद पाितो. 
 

१८ इह हष ुकरी, परत्रही, हषे तो उभयत्र पुडयवान् ।  
केिें  पुडय म्हिून हषतुो, हष ेपावुन स्वगुती पुनः ।। १८ ।। 

  
 

१९ बहंुऽलप चे सलहतं भासमानो न तक्करो होती नरो पमत्तो ।।  
गोपी व गावी गिय ंपरेसं न भागवा सामञ्स्स होलत ।। १९ ।। 
 

१९ पुष्ट्कळ संणहता जिी (कोिी) बोलत असला पि तो प्रमादी मािूस त्याप्रमािे किीत 
(चालत) नसेल ति, पिक्याच्या र्ाई मोजिाऱ्या रु्िाख्याप्रमािे, तो श्रमिधमाचा 
िािेकिी होत नाही. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१९ बहु जिी संणहता पाठ बोले नि प्रमादी न तसाच चाले ।  
र्ाई रु्िाखी र्णि कीं दुज्याचं्या िािंा न धमी श्रमिाणचया त्या ।। १९ ।। 

  
२० अप्पंऽलप चे सलहतं भासमानो धम्मस्स होलत अनुधम्मचारी ।  

रागं च दोसं च पहाय मोहं सम्मप्पजानो सुलवमुत्तलचत्तो ।  
अनुपालदयानो इध वा हुरं वा स भागवा सामञ्स्स होलत ।। २० ।। 

  
यमकवग्गो पठमो । 

  
२० थोडी संणहता जिी (कोिी) बोलत असला पि धमाचे तंतोतंत आचिि कितो, िार्, 

दे्वष आणि मोह (ज्याने) त्याणर्ले आहेत, चारं्ल्या ज्ञानाने (जो) सािध (ककिा) 
जार्रूक िाहातो, ज्याचे णचत्त सुणिमुक्त आहे, या लोकात ककिा पिलोकात ज्याला 
कशाचीच आसक्ती नाही, तो श्रमिधमाचा िािेकिी होतो. 
 

२० थोडी जरी संलहता पाठ बोिे । धमाप्रमािे पलर नीट चािे ।  
सोडूलनया दे्वष लन राग मोह । ज्ञानें सदा सावध मुक्तलचत्त ।  
मागे न कांहीं इह वा परत्र । वांटा स्वधमी श्रमिालचया त्या ।। २० ।। 

  
पलहिा यमकवगु समाप्त. 
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२ 
 

२१ अप्पमादो अमतपदं पमादो मच्चनुो पदं ।  
अप्पमत्ता न मीयण्नत ये पमत्ता यथा मता ।। १ ।। 

  
[अप्रमादवगु] 

 

२१ अप्रमाद म्हिजे सािधान असिे हा अमृताचा (अमित्िाचा) मार्ग (अथिा स्थान) आहे; 
प्रमाद म्हिजे बेसािधपिा हा मृत्युचा मार्ग (अथिा स्थान) आहे. जे अप्रमत्त आहेत ते 
मित नाहीत; जे प्रमत्त आहेत ते मृतित्च (जि ूकाय मृतच) आहेत. 
 

२१ अमृताचें अप्रमाद प्रमाद पद मृत्युचें ।।  
मरती ना अप्रमादी, प्रमादी मृतवत् खरे ।। १ ।। 

  
२२ एतं लवसेसतो ्त्वा अप्पमादण्म्ह पण्डडता ।  

अप्पमादे पमोदण्नत अलरयानं गोचरे रता ।। २ ।। 
 

२२ अप्रमादातील हा णिशषे जािनू, आयांच्या के्षत्रात िािििािे (मार्ांत िमून रे्लेले) 
पस्ण्डतजन अप्रमादात आनंद पाितात. 
 

२२ अप्रमादांत जािोनी हा लवशेषलच पण्डडत ।  
आथांच्या रमती िेत्रीं अप्रमादीं सुखावती ।। २ ।। 

  
२३ ते झालयनो सातलतका लनच्च ंदळहपरक्कमा ।। 

फुसण्नत धीरो लनब्बानं योगक्खेमं अनुत्तरं ।। ३ ।। 
 

२३ ते ध्यान कििािे (ध्यानित), सतत पणिश्रम कििािे, णनत्य दृढ पिाक्रमी, धीि णनिाि 
पाितात; जे णनिाि बंधनापासून मुक्त असून त्यापेक्षा श्रेष्ठ असे काही नाही. 
 

२३ ध्यानी, पलरश्रमी लनत्य, सदा दृढ पराक्रमी ।  
लनवुिा पावती श्रेष्ठ, योगिेम लह जें असे ।। ३ ।। 

  

२४ उट्ठानवतो सलतमतो सुलचकम्मस्स लनसम्मकालरनो ।  
संयतस्स च धम्मजीलवनो अप्पमत्तस््  यसोऽलभवङ्ढलत ।। ४ ।। 
 

२४ उत्साहिान्, स्मृणत जार्रूक िाखिािा, शुणचकमे कििािा, णििकेाने आचिि 
कििािा, संयमाने िार्िािा, आणि धमाप्रमािे [कतगव्य-] कमग कििािा (असा जो) 
अप्रमत्त त्याचे यश िाढते. 

[अप्पमादवग्गो] 
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२४ उत्साह उभा, स्मृती खडी, कलर सत्कमं, लववेक आचरी ।  
 संयमी, वलर धमु जीवनीं, अप्रमत्त स्व-यशास वाढवी ।। ४ ।। 

  
२५ उट्ठानेनऽप्पमादेन संयमेन दमेन च ।  

दीपं [स॰ं-द्वीप ं [JAS 20-1912, Sept-Oct. प.ृ २४०]; णत॰-स्ग्लङ; जुन्या युिोणपयन िाषातंिकािानंा अनुसरून 
पुष्ट्कळानंी ‘दीप’ ह्या शब्दाचा ‘णदिा’ असा चुकीचा अथग केलेला आहे. ‘अत्तदीप in Pali Literature, हा सपंादकाचा लेख 

पहा. (Sino-Indian Studies; Liebenthal Festschrift, पृ. ११-१३).] कलयराथ मेधावी यं ओघो 
नालभकीरलत ।। ५ ।। 
 

२५ उत्साहाने, अप्रमादाने, संयमाने आणि दमाने मेधािी (शहाण्या) मािसाने (आपल्या 
मनाचे) असे एक बेि* बनिाि े की जे (कामतृष्ट्िाणदकाचंा) ओघ तोडून णिखरून 
िाकिाि नाही. 
 

२५ दम-संयम-उत्साहें अप्रमादेंलह पण्डडतें ।  
करावें बेट* ऐसें जें ओध वाहून नेइना ।। ५ ।। 

  
२६ पमादमनुयुञ्जण्नत बािा दुम्मेलधनो जना ।  

अप्पमादं च मेधावी धनं सेट्ठ व [प्रा॰-धनशणेठ ि िक्षणद । णतबिेी िाषातंिही ह्याच प्राकृत पाठाचे समथगन 

किते. णचनी १ िि-णदलेला पाठच स्िीकािते.] रक्खलत ।। ६ ।। 
 

२६ अज्ञानी आणि दुबुगद्ध मािसे प्रमादात िंर्तात. सुबुद्ध (सुज्ञ) मािसू अप्रमादाचे जिू 
काय श्रेष्ठ धनसे िक्षि (जतन) कितो. 
 

२६ रंगतात प्रमादांत मूढ दुबुद्ध मािसें ।  
अप्रमादा जपे सुज्ञ जिंू कीं श्रेष्ठ तें धन ।। ६ ।। 

  
२७ मा पमादमनुयुञे्जथ मा कामरलत-सनथवं ।  

अप्पमत्तो लह झायनतो पप्पोलत लवपुिं सुखं ।। ७ ।। 
 

२७ प्रमादात िंर्ून जाऊ नका. काम-ितीशी सलर्ी ठेि ू नका; कािि ध्यानित (असा) 
अप्रमत्त (मािूस) णिपुल सुख पाितो. 
 

२७ रंगंू नका प्रमादीं वा संगीं काम-रतींलचया ।  
अप्रमत्त ध्यानलनष्ठ जोलडतो लवपुिा सुखा ।। ७ ।। 

 
२८ पमादं अप्पमादेन यदा नुदलत पण्डडतो ।  

पञ्ा-पासादमारुय्ह असोको सोलककन पजं ।  
पब्बतट्ठो व भुम्मटे्ठ धीरो बािे अवेक्खलत ।। ८ ।। 
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२८ जेव्हा पस्ण्डत (पुरुष) अप्रमादाने प्रमादाला दूि साितो (तेव्हा) प्रज्ञा-(रुपी) 
प्रासादािि चढून (तो) शोक-िणहत असा शोकमग्न लोकानंा ि धीि असा अज्ञानंा 
पाहतो; जसा पिगतािि उिा िाणहलेला जणमनीििील लोकाकंडे पाहतो. 
 

२८ प्रमादा अप्रमादानें सुज्ञ दूर करी जधीं ।  
प्रज्ञा-प्रासाकद आरूढ धीर देखे अ-शोक तो ।  
अज्ञां शोकातु िोकां कीं पवुतस्थलच भूगतां ।। ८ ।। 

  
२९ 
 
 
२९ 
 
 
 
२९ 

अप्पमत्तो पमत्तसुे सुत्तसुे बहुजागरो ।  
अबिस्सं व सीधस्सो लहत्वा यालत सुमेधसो ।। ९ ।। 
 
जसा जलद धाििािा घोडा दुबळ्या घोड्ास मारे् िाकतो, तसा प्रमत्तामंधील 
अप्रमत्त, आणि णनजलेल्यातील जार्िािा (जार्तृ) (असा) बुणद्धिान् पुरुष त्यानंा मारे् 
िाकून पुढे जातो. 
 
अप्रमत्त प्रमत्तांस लनलद्रस्तां बहु जागृत ।  
मागें टाकी सुज्ञ, जैसा रोड घोड्ांस तेजवान् ।। ९ ।। 

  
३० 
 
 
३० 
 
 
३० 

अप्पमादेन मधवा देवानं सेट्ठतं गतो ।  
अप्पमादं पसंसण्नत पमादो गरलहतो सदा ।। १० ।। 
 
मधिा म्हिजे इन्द्र अप्रमादाने देिात श्रेष्ठत्ि पािला. अप्रमादाची स्तुती कितात; प्रमाद 
सदा र्ह्यग समजतात. 
 
 इनद्र तो ही अप्रमादें श्रेष्ठ देवांत जाहिा ।  
वाखालिती अप्रमादा सदा गहु् प्रमादतो ।। १० ।। 

  
३१ 
 
 
३१ 
 
 
३१ 

अप्पमादरतो लभक्खु पमादे भयदण्स्स वा ।  
संयोजनं अिंु थूिं डहं अग्गीव गच्छलत ।। ११ ।। 
 
अप्रमादात ित असलेला िा प्रमादात िय पाहिािा णिक्ष ु(पेिलेल्या) आर्ीप्रमािे 
लहानमोठी संयोजने म्हिजे बंधने जाळीत जातो. 
 
अप्रमादीं रमे लभिु प्रमादीं वा भें ज्या लदसे ।  
बंधनें तो सान थोर जाई जालळत अण्ग्नसा ।। ११ ।। 

३२ अप्पमादरतो लभक्खु पमादे भयदण्स्स वा ।  
अभब्बो पलरहानाय लनब्वानस्सेव सण्नतके ।। १२ ।। 

  
अप्पमादवग्गो दुलतयो । 
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३२ अप्रमादात ित असलेला िा प्रमादात िय पाहिािा णिक्ष ुच्युत (पणतत) होऊ शकत 
नाही; (तो) णनिािापाशीच आहे. 
 

३२ अप्रमादीं रमे लभिु प्रमादीं वा भें ज्या लदसे ।  
च्युत होऊं शकेना तो लनवािापासची वसे ।। १२ ।। 

  
दुसरा अप्रमादवगु समाप्त. 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

३ 
 

 
३३ फनदनं चपिं लचत्त ंदुरक्खं दुलन्नवारय ं।  

उजंु करोलत मेधावी उसुकारो व तेजनं ।। १ ।। 
  

[लचत्तवगु] 
  
३३ (सािखे) स्फुिि पाििाऱ्या, चपल, िक्षि किण्यास ि णनिािि किण्यास कठीि अशा 

णचत्ताला सुज्ञ (मािूस) ऋजु म्हिजे सिळ कितो, जसे बाि कििािा (कािार्ीि) 
बािास (सिळ कितो). 
 

३३ चपि स्फुरतें लचत्त दुर्ननवार न राखवे ।  
करी सरळ त्या सुज्ञ बािकार जसा शरा ।। १ ।। 

  
३४ 
 
 
३४ 
 
 
३४ 

वालरजो व थिे लखत्तो ओकमोकत उब्भतो ।  
पलरफनदलत दं लचत्त ंमारधेय्य ंपहातवे ।। २ ।। 
 
पाण्याच्या णनिासातून बाहेि काढलेला (ि) जणमनीिि फेकलेला मासा जसा 
तडफडतो, तसे हे णचत्त मािाचे लक्ष्य बनिे िाळण्याकणिता तडफडते. 
 
जिावासांतुनी मासा खेंलचिा भूइ फें लकिा ।  
तैसें तडफडे लचत्त माराचें िक्ष्य टाळडयां ।। २ ।। 

  
३५ 
 
 

३५ 
 
 

३५ 

दुलन्नग्गहस्स िहुनो यत्थकामलनपालतनो ।  
लचत्तस्स दमथो साधु लचत्त ंदनतं सुखावहं ।। ३ ।। 
 

णनग्रह किण्यास कठीि, हलके, णजकडे इच्छा िळेल णतकडे जाऊन पडिािे (असे 
जे) णचत्त त्याचे दमन कििे चारं्ले. [कािि] णचत्त दमन केले असता सुखािह होते. 
 

रोखाया हिकें  ये ना वाटेि लतकडे उडे ।  
बरवा दम लचत्ताचा दलमिें  लचत्त दे सुख ।। ३ ।। 

  
३६ 
 
 

३६ 
 

सुदुद्द सं सुलनपुिं यत्थकामलनपालतनं ।  
लचत्त ंरक्खेथ मेधावी लचत्त ंगुत्त ंसुखावहं ।। ४ ।। 
 

णदसण्यास फाि कठीि, अणतसूक्ष्म, णजकडे इच्छा िळेल णतकडे जाऊन पडिािे, असे 
जे णचत्त त्याचे बुणद्धिान (मािूस) िक्षि कितो. िणक्षलेले णचत्त सुखािह होते. 

[लचत्तवग्गो] 
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३६ अलतसूक्ष्म, लदसेना जें, वाटेि लतकडे उडे ।  
रलितो सुज्ञ लचत्ता त्या, रलििें  लचत्त दे सुख ।। ४ ।। 

  
३७ 
 
 

३७ 
 
 

३७ 

दूरङ्गमं एकचरं असरीरं गुहासय ं।  
ये लचत्त ंसञयमेस्सण्नत मोक्खण्नत मारबनधना ।। ५ ।। 
 

दूि जािािे, एकिे संचाि कििािे, अशिीिी, हृदयात दडलेले (असे जे) णचत्त 
(त्याचा) जे संयम कितात ते मािाच्या बंधनातून मुक्त होतात. 
 

एकटें लफरतें दूर, अशरीरी हृदीं दडे ।  
लचत्ता संयलमतां होती मार-बनधन-मुक्त ते ।। ५ ।। 

  
३८ 
 
 

३८ 
 
 

३८ 

अनवलट्ठतलचत्तस्स सद्धम्मं अलवजानतो ।  
पलरप्िवपसादस्स पञ्ा न पलरपूरलत ।। ६ ।। 
 

ज्याचे णचत्त स्स्थि झाले नाही, ज्याने सद्धमग जाणिला नाही, ज्याचा प्रसाद (प्रसन्नता) 
तिंर्ता आहे, त्याची प्रज्ञा पणिपूिग होत नाही. 
 

ण्स्थर लचत्त नसे झािें , सद्धमु न च जालििा ।  
प्रसाद तरळे, त्याची प्रज्ञा न पलरपूिु हो ।। ६ ।। 

  
३९ 
 
 

३९ 
 
 
 

३९ 

अनवस्सुतलचत्तस्स अननवाहतचेतसो ।  
पुञ्पापपहीनस्स नण्त्थ जागरतो भय ं।। ७ ।। 
 

ज्याच्या णचत्तातूंन [काम-] आस्रि (काम-णिकाि) श्रित नाहीत, ज्याच्या णचत्तािि 
आघात होत नाहीत; पाप आणि पुण्य यातून तो मुक्त झाला आहे, त्या जार्रूक 
असलेल्या मािसास िय नाही. 
 

कामातु जो नसे लचत्तीं, आघात न घडे जया ।  
पुडय-पापांतुनी मुक्त जागरूका न त्या भय ।। ७ ।।] 

  
४० 
 
 
 
 

४० 
 
 
 
 

कुम्भूपमं कायलममं लवलदत्वा 
नगरूपमं लचत्तलमदं ठपेत्वा ।  
योधेथ मारं पञ्ायुधन 
लजतं च रक्खे अलनवेसनो लसया ।। ८ ।। 
 

ह्या कायेला (म्हिजे शिीिाला) कंुिाप्रमािे [नश्वि] जािनु णचत्ताला [सुिणक्षत] 
नर्िाप्रमािे स्थापून, मािाशी प्रज्ञारूपी आयुधाने युद्ध किाि.े जे (मािाकडून) कजणकले 
त्याचे िक्षि किाि.े (िि-तळाििील) तंबूत (मुळीच) [णिसािा] घेऊ नये. 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

४० कंुभोपम काय [खरा] गिून 
स्थापून लचत्ता नगरासमान ।  
प्रज्ञायुधें मार िढून, राखा 
जें कजलकिें  घेउं नका लवसांवा ।। ८ ।। 

  
४१ 
 
 
 
४१ 
 
 
४१ 

अलचरं वतऽय ंकायो पठकव अलधसेस्सलत ।  
छुद्धो अपेतलवञ्ािो लनरत्थं व [अ॰- ‘णनित्थ ंकट्ठखण्डं’ असे स्षष्टीकिि आहे. 

स॰-’णनिस्तं िा कडङ्गि-’ फेकून णदलेल्या ििफला ककिा िसु्कुिाप्रमािे.] कलिङ्गरं ।। ९ ।। 
 
अहो! लिकिच ही काया, णिज्ञान (चेतना) णनघून रे्लेली, फेकून णदलेली, णनरुपयोर्ी  
लाकडाच्या तुकड्ाप्रमामे, पृर्थिीिि पडिाि आहे! 
 
काया िवकरी ही कीं पडेि धरिीवरी ।  
फें लकिी चेतना जातां लनस्सार ढिपा जिंू ।। ९ ।। 

  
४२ 
 
 
४२ 
 
 
४२ 

लदसो लदसं य ंतं कलयरा वेरी वा पन वेलरनं ।  
लमच्छापलिलहतं लचत्त ंपालपयो नं ततो करे ।। १० ।। 
 
दे्वष्टा दे्वष्ट्ट्याला जे कितो ककिा िैिी िैऱ्याला जे कितो त्याजपेक्षा जास्त अकल्याि 
णमर्थया मार्ात लार्लेले (स्ितःचे) णचत्त किील. 
 
दे्वष्टा दे्वष्ट्यास वैरी वा वैऱ्या अलहत जें करी ।  
त्याहूनही करी लचत्त लमथ्या संकस्ल्प िालविें  ।। १० ।। 

  
४३ न तं माता लपता कलयरा अञ्े वाऽलप च ्ातका ।  

सम्मापलिलहतं लचत्त ंसेय्यसो न ततो करे ।। ११ ।। 
  

लचत्तवग्गो तलतयो । 
  
४३ माता, णपता, ककिा दुसिे नातेिाईक जे कििाि नाहीत त्याजपेक्षा जास्त कल्याि 

सम्यक् प्रणिधान केलेले (स्ितःचे) णचत्त किील. 
 

४३ श्रेय माता लपता जें वा नातेवाईक ना करी ।  
त्याहूनही करी लचत्त सम्यक् संकस्ल्प िालविे ।। ११ ।। 
 

लतसरा लचत्तवगु समाप्त. 
 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

४ 
 

  
४४ को इमं पठकव लवजेस्सलत [िो॰, सी॰- ‘णिणजस्सणत’ हाच पाठ अट्ठकथाकािाने घेतलेला आहे. णत॰, णच॰, 

स॰ं- ‘णिचेस्सणत’.] यमिोकं च इमं सदेवकं ।  
को धम्मपदं सुदेलसतं कुसिो पुप्फलमव पचेस्सलत ।। १ ।। 

  
(पुष्ट्पवगु) 

  
४४ ही पृर्थिी आणि देि-(लोका) सणहत यमलोक यानंा कोि कजकील? कुशल (मािूस) 

जसे फूल िणेचतो तसे चारं्ल्या प्रकािे धमगपद कोि िचेील? 
 

४४ पृथ्वी ही कजकीिलच कोि िोकीं 
तैसे यमाच्यासह देविोकां ।  
स्वाख्यात-धमुवचनेंलह कोि 
वेचीि पुष्ट्पेंलच सुजाि जैसा? ।। १ ।। 

  
४५ 
 
 
४५ 
 
 
 
४५ 

सेखो पठकव लवजेस्सलत [४४ ििील िीप पहा.] यमिोकं च इमं सदेवकं ।  
सेखो धम्मपदं सुदेलशतं कुसिो पुप्फलमव पचेस्सलत ।। २ ।। 
 
ही पृर्थिी आणि देि-(लोका) सणहत यमलोक [यमलोक आणि देिलोक] यानंा [बुद्ध-] 
णशष्ट्य कजकील. कुशल (मािूस) जसे फूल िणेचतो, तसे चारं्ल्या प्रकािे उपदेणशलेले 
धमगपद णशष्ट्य िचेील. 
 
पृथ्वी ही कजकीिलच [बुद्ध-] लशष्ट्य 
तैसें यमाच्या सह देविोकां ।  
स्वाख्यात-धमुवचनें लह लशष्ट्य 
वेंचीि पुष्ट्पेंलच सुजाि जैसा ।। २ ।। 
 

४६ 
 
 
 
 
४६ 
 
 

फेिूपमं कायलममं लदलदत्वा 
मरीलचधम्मं अलभसम्बुधानों ।  
छेत्वान मारस्स पपुप्फकालन 
अदस्सनं मच्चरुाजस्स गच्छे ।। ३ ।। 
 
ही काया फेसाप्रमािे (आहे असे) समजून (णतची) स्स्थती मृर्जलित् आहे हे यथाथग 
जाििािा मािाचे पुष्ट्प (बाि) छेदून मृत्युिाजाच्या दृष्टीला पडत नाही. 
 

[पुप्फवग्गो] 



 
 अनुक्रमणिका 

 

४६ काया जिंू फेसलच मानुनी ही 
जािून धमा मृगतृण्ष्ट्िकेच्या ।  
मारलचये छेदुन पुष्ट्पबाि 
दृष्टी पडे मृत्युराजालचये ना ।। ३ ।। 

  
४७ 
 
 
४७ 
 
 
 
४७ 

पुप्फालन हेंव पलचननतं व्यासत्तमनसं नरं ।  
सुत्त ंगामं महोघो व मच्च ुआदाय गच्छलत ।। ४ ।। 
 
ज्याचे मन आसक्तीने व्याकुळ झाले आहे अशा मािसाला जि ू काय पुष्ट्पे िचेीत 
असतानाच, णनजलेल्या र्ािाला जसा महापूि ओढून नेतो तसा, मृत्यु ओढून घेऊन 
जातो. 
 
वेलचतांनालच पुष्ट्पे कीं नरा आसक्तमानसा ।  
मृत्यु घेऊन जाई तो ग्रामा लनलद्रस्त पूरसा ।। ४ ।। 

  
४८ 
 
 
४८ 
 
 
४८ 

पुप्फालन हे व पलचननतं व्यासत्तमनसं नरं ।  
अलतत्त ंयेत्रें कामेसु अनतको कुरुते वस ं।। ५ ।। 
 
ज्याचे मन आसक्तीने व्याकुळ झाले आहे, अशा मािसाला, कामना अतृप्त िाणहल्या 
असतानाच, जि ूकाय पुष्ट्पे िचेीत असताना मृत्यु िश कितो. 
 
वेलचतांनालच पुष्ट्पें कीं नरा आसक्त-मानसा ।   
अतृप्त असतां काम कृतानत कलरतो वश ।। ५ ।। 

  
४९ 
 
 
४९ 
 
 
४९ 

यथाऽलप भमरो पुप्फं वडिगनधं अहेठय ं।  
पिेलत रसामादाय एव ंगामे मुनी चरे ।। ६ ।। 
 
भ्रमि जसा पुष्ट्पाचे, (त्याच्या) ििाची ि र्न्धाची हाणन (खिाबी) केल्याणशिाय, 
(केिळ) िसग्रहि करून पळतो, तसे मुनीने र्ािात (णिके्षसाठी) णफिाि.े 
 
जेवीं भ्रमर पुष्ट्पाच्या विुगनधां न बालधतां ।  
पळतो रस घेवोनी गांवीं मुलन लफरो तसा ।। ६ ।। 

  
५० 
 
 
५० 
 
 

न परेसं लविोमालन न परेसं कताकतं ।  
अत्तनो व अवेक्खेय्य कतालन अकतालन च ।। ७ ।। 
 
पिक्यानंी जे केले (ककिा) न केले, (ककिा) णिपिीत केले, ते न बघता आपिच जे 
केले ककिा केले नाही ते बघाि.े 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

५० परें केि न केि जे लवपरीत बघंू नये ।  
बघावें जें न केि या केि आपिची स्वयें ।। ७ ।। 

  
५१ 
 
 
५१ 
 
 
५१ 

यथाऽलप रुलचरं पुप्फं वष्ट्िवनतं अगनधकं ।  
एव ंसुभालसता वाचा अफिा होलत अकुब्बतो ।। ८ ।। 
 
ज्याप्रमािे शोणिितं पुष्ट्प िंर् असून सुिास नसला ति ते णनरुपयोर्ी होते, त्याप्रमािे 
[बोलासंािखे] आचिि न कििाऱ्याचे सुिाणषत बोल णनिथगक ठितात. 
 
व्यथु तें पुष्ट्प विीं जे शोभे गनध परी नसे ।  
सुभालषत तसे बोि व्यथु ते जो न आचरी ।। ८ ।। 

  
५२ 
 
 
५२ 
 
 
५२ 
  

यथाऽलप रुलचरं पुप्फं वडिवनतं सगनधकं ।  
एव ंसुभालसता वाचा सफिा होलत सकुब्बतो ।। ९ ।। 
 
ज्याप्रमािे शोणिितं पुष्ट्प िंर् असून सुिासही असला ति ते सफल होते त्याप्रमािे 
बोलासंािखे आचिि कििाऱ्याचे सुिाणषत बोल सफल ठितात. 
 
साथु तें पुष्ट्प शोभे जें विीं गनधलह त्या असे ।  
सुभालषत तसे बोि साथु ते जो लह आचरी ।। ९ ।। 
 

५३ 
 
 
५३ 
 
 
५३ 

यथाऽलप पुप्फरालसम्हा कलयरा मािागुिे बहू ।  
एव ंजातेन मच्चने कत्तब्बं कुसि बहंु ।। १० ।। 
 
ज्याप्रमािे पुष्ट्पिाशीतून माळाचें अनेक सि किािते त्याप्रमािे जन्माला आलेल्या मत्यग 
मािसाने अनेक कुशल कमे किािीत. 
 
करावें सर माळांचे पुष्ट्पराशींतुनी बहू ।  
तेवी मत्ये करावी कीं कमे कुशिची बहू ।। १० ।। 

  
५४ 
 
 
 
 
५४ 
 
 
 

न पुप्फगनधो पलटवातमेलत 
न चनदनं तगर-मलल्लका वा ।  
सतं च गनधो पलटवातमेलत  
सब्बा लदसा सप्पुलरसो पवालत ।। ११ ।। 
 
पुष्ट्पाचा सुर्न्ध ि चन्दन, तर्ि, मोर्िा (याचंा सुर्न्ध) िाऱ्याच्या णिरुद्ध [णदशनेे]  
जात नाही. सत्पुरुषाचा सुर्न्ध मात्र िाऱ्याच्या णिरुद्ध णदशनेे [ही] जातो. सत्पुरुष सिग 
णदशानंा सुर्न्ध पसिणितो. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

५४ न गनध जाई पवनालवरुद्ध 
तो मोगरा-तगरा-चनदनाचा ।  
सवा लदशीं सज्जन-गनध वाहे 
वाऱ्यालवरुद्ध प्रसरीत राहे ।। ११ ।। 

  

५५ 
 
 

५५ 
 
 

५५ 

चनदनं तगरं वाऽलप उप्पिं अथ वण्स्सकी ।  
एतेसं गनधजातानं सीिगनधो अनुत्तरो ।। १२ ।। 
 

चन्दन, तर्ि ककिा कमळ, तसेच जाई या (सिांच्या) र्न्धसमूहापेक्षा शीलर्न्ध श्रषे्ठ 
आहे. 
 

जाई-तगर तैसेंही पद्म-चनदन यांलचया ।  
समूहीं, श्रेष्ठ शीिाचा गनध सवां वलरष्ठ हा ।। १२ ।। 

  

५६ 
 
 

५६ 
 
 

५६ 

अप्पमत्तो अय ंगनधो यायं तगरचनदनी ।  
यो च सीिवतं गनधो वालत देवेसु उत्तमो ।। १३ ।। 
 

जो हा तर्िाचा ककिा चन्दनाचा र्ंध आहे तो फाि अल्प (हलका) आहे; पि जो 
शीलिान् मािसाचंा र्ंध आहे तो उत्तम असून देिामंध्ये पसितो. 
 

अल्पमात्र असे गनध जो यां तगरचनदनां ।  
गनध तो शीिवंतांचा वाहे देवांत उत्तम ।। १३ ।। 
 

५७ 
 
 

५७ 
 
 

५७ 

तेसं संपन्नसीिानं अप्पमादलवहालरनं ।  
सम्मदञ्ा-लवमुत्तानं मारो मग्गं न लवनदलत ।। १४ ।। 
 

(जे) शीलसंपन्न आहेत, अप्रमादाने िार्तात, सम्यक् ज्ञान झाल्यामुळे णिमुक्त झाले 
आहेत त्याचंा मार् मािाला सापडत नाही. 
 

शीिसंपन्न होवोनी अप्रमादेंलच वतुुनी ।  
सम्यक् -ज्ञानें लवमुक्तांचा मारा माग न सांपडे ।। १४ ।।  

  
५८ 
 
 
५८ 
 
 
५८ 

यथा सङ्कारधानस्स्म उण्ज्झतस्स्म महापथे ।  
पदुमं तत्थ जायेथ सुलचगनध मनोरमं ।। १५ ।। 
 
ज्याप्रमािे मोठ्या िस्त्याििील, ज्यात संकाि म्हिजे कचिा िाकतात अशा 
उणकिड्ािि, ज्याचा र्ंध शुणच आहे (ि जे) मनोिम आहे असे कमळ (फूल) उर्िते. 
 
उलकरडा रस्त्यांतीि कचरा टालकती लजथें ।  
तैं पदुमं उगवे जैसें शुलचगनध मनोरम ।। १५ ।। 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

५९ एव ंसङ्कारभूतेसु अनधभूते पुथुज्जने ।  
अलतरोचलत पञ्ाय सम्मासम्बुद्धसावको ।। १६ ।। 

  
पुप्फवग्गो चतुत्थो । 

  
५९ त्याप्रमािे उणकिड्ासम बनलेल्या ि अन्ध झालेल्या सामान्य जनात सम्यक्-संबुद्धाचा 

श्रािक प्रजे्ञने झळकतो. 
  
५९ उलकरडा जिंू झाि अनध सामानय जे जन ।  

प्रजे्ञनें लदपवी त्यांना सम्यक्-संबुद्ध-लशष्ट्य तो ।। १६ ।। 
  

चौथा पुष्ट्पवगु समाप्त. 
 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

५ 
 

६० दीघा जागरतो रलत्त, दीघं सनतस्स योजनं ।  
दीघो बािानं संसारो सद्धम्मं अलवजानतं ।। १ ।। 

 

[बािवगु] 
 

६० 
 
 
६० 

जो जार्त िाणहला आहे त्याला िात्र लाबं िािते. जो थकला आहे त्याला योजन लाबं 
िािते. सद्धमग न जाििाऱ्या मूखांचा संसाि फाि लाबं होतो (म्हिजे संपत नाही). 
 

जागत्या रात्र ती िांब श्रानतािा दीघु योजन ।  
मूखांचा िांब संसार जे सद्धमु न जाितो ।। १ ।। 

  

६१ 
 
 
६१ 
 
 

६१ 

चरं चे नालधगच्छेय्य सेय्य ंसलदसमत्तनो ।  
एकचलरय ंदळहं कलयरा नण्त्थ बािे सहायता ।। २ ।। 
 

संचाि किीत असता जि आपल्यापेक्षा श्रेयस्कि ककिा आपिा सदृश असा [सोबती] 
णमळाला नाही ति एकिेच णफिण्याचा दृढ [णनिय] किािा. मूखांशी संर्ती नको. 
 

आपिा योग्य वा श्रेष्ठ लमळे न लफरतां जरी ।  
लनश्चयें एकटें कहडा मूखांशी संगती नको ।। २ ।। 

  

६२ पुत्ता मण्त्थ धन मण्त्थ इलत बािो लवहञ्लत ।  
अत्ता लह अत्तनो नण्त्थ कुतो पुत्ता कुतो धनं।। ३ ।। 
 

६२ पुत्र माझे आहेत, धन माझे आहे या कल्पनेने मूखग मािला जातो. जि आपिच मुळी 
आपले नाही ति कुठचे पुत्र आणि कुठचे धन? 
 

६२ पुत्र माझे लवत्त माझें मूखु यांनेंच मालरिा ।  
पुत्र कैं चे लवत्त कैं चे नाहीं आपि आपिा ।। ३ ।। 

  

६३ यो बािो मञ्लत बाल्य ंपण्डडतो वाऽलप तेन सो ।  
बािो च पण्डडत-मानी व वे बािो लत वुच्चलत ।। ४ ।। 
 

६३ जो मूखग (आपला) मूखगपिा मान्य कितो, तेिढ्यानेच तो पस्ण्डत होतो. पि मूखग असून 
जो आपिास पस्ण्डत मानतो त्याला [खिा] मूखग म्हितात.  
  

६३ मूखुता आपुिी मानी मूखु पण्डडत होत तैं । 
म्हिती त्या (खरा) मूखु मानी ज्ञानी जो आपिां ।। ४ ।। 

[ बािवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

६४ 
 
 
६४ 
 
 
६४ 

यावजीवंऽलप चे बािो पण्डडतं पलयरुपासलत । 
न सो धम्मं लवजानालत दब्बी सूपरसं यथा ।। ५ ।। 
 
मूखाने जिी पस्ण्डताची यािज्जीि पयुगपासना केली तिी त्याला धमाचे ज्ञान होत नाही, 
जसे पळीला आमिीच्या स्िादाचे ज्ञान होत नाही. 
 
यावज्जीव जरी मूखे पण्डडता पयूपुालसिें  ।  
नाकळे धमु त्या, स्वाद आमटीचा पळी न घे ।। ५ ।। 

  
६५ 
 
 
६५ 
 
 
६५ 

मुहुत्तमलप चे लवञ्ू पण्डडतं पलयरुपासलत ।  
लखप्पं धम्मं लवजानालत लजव्हा सूपरसं यथा ।। ६ ।।  
 
सुज्ञाने जिी मुहूतगमात्र पस्ण्डताची पयुगपासना केली तिी त्याला तात्काळ धमाचे ज्ञान 
होते, जसे णजिेला आमिीच्या स्िादाचे ज्ञान होते. 
 
मुहूती पयुपुासोनी पण्डडता सुज्ञ घे त्वरें ।  
धमुज्ञान, जसा स्वाद आमटीचा लजभेस ये ।। ६ ।। 

  
६६ 
 
 
६६ 
 
 
६६ 

चरण्नत बािा दुम्मेधा अलमत्तनेेव अत्तना ।  
करोनता पापकं कम्मं य ंहोलत कटुकप्फिं ।। ७ ।। 
 
आपले आपिच स्ितःचे शत्र ूहोऊन दुबुगद्ध मूखग (मािसे) िािित असतात, ि ज्याचें 
फळ कडू आहे अशी पापकमे किीत असतात. 
 
वावरे मूखु दुबुुद्धी आपिा शतु्र आपि ।  
करीत पापकमे तो कटु ज्यांचे असे फळ ।। ७ ।। 

  
६७ 
 
 
६७ 
 
 
६७ 

न तं कम्मं कतं साधु य ंकत्वा अनुतप्पलत ।  
यस्स अस्सुमुखो रोदं लवपाकं पलटसेवलत ।। ८ ।। 
 
ते कमग कििे चारं्ले नव्हे की जे करून (कििािा) पिाताप पाितो, ि ज्याचा पणििाम 
िडत िडत आसि ेर्ाळीत (तो) िोर्तो. 
 
बरें न कमु तें केिें  पस्ताव ेजें करूलनया ।  
रडतां अश्र ूगाळीत ज्याचा भोगी लवपाक तो ।। ८ ।। 

  
६८ 
 
 

तं च कम्मं कतं साधु य ंकत्वा नानुतप्पलत ।  
यस्स पतीतो सुमनो लवपाकं पलटसेवलत ।। ९ ।। 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

६८ 
 
 
६८ 

आणि ते कमग कििे चारं्ले की जे करून (कििािा) पिाताप पाित नाही, ि ज्याचा 
पणििाम संतुष्ट होऊन ि प्रसन्न मनाने (तो) अनुिितो. 
 
बरे तें कमु केिेिें  न पस्ताव ेकरून जें ।  
तोष पावून सुमनें ज्याचा सेवी लवपाक तो ।। ९ ।। 

  
६९ 
 
 
६९ 
 
 
६९ 

मधु वा [अ॰-िा=इि.] मञ्ती बािो याव पापं न पच्चलत ।  
यदा च पच्चती पापं (अथ) बािो दुक्खं लनगच्छलत ।। १० ।। 
 
जोपयंत पाप पणिपक्व होत नाही (तोपयंत) मूखग त्याला मद्याप्रमािे (र्ोड) मानतो. पि 
जेव्हा पाप पणिपक्व होते तेव्हा (तो) मूखग दुःख पाितो. 
 
मधुसें मालनतो पाप जों न तें पलरपक्व हो ।  
पलरपक्व परी होतां मूखु दुःखास पावतो ।। १० ।। 

  
७० 
 
 
७० 
 
 
७० 

मासे मासे कुसऽग्गेन बािो भुजे्जथ भोजनं ।  
न सो सङतधम्मानं ककि अग्घलत सोळकस ।। ११ ।। 
 
मूखग जिी दि मणहन्यास (एकदा) कुशाग्रािि मािले इतकेच अन्न घेत िाणहला तिी 
ज्यानंी धमग जाणिला आहे त्याचं्या सोळाव्या कलेची देखील त्याला पात्रता येिाि नाही. 
 
कुशाग्राइतुकें  अन्न मासोमासींलह मूखु घे ।  
धमुज्ञांच्या परी पात्र सोळाव्या न किेस तो ।। ११ ।। 

  
७१ 
 
 
७१ 
 
 
७१ 

न लह पापं कतं कम्मं सजु्ज खीरं व मुच्चलत ।  
डहनतं बािमनवेलत भस्मच्छन्नो व पावको ।। १२ ।। 
 
 जसे दूध तत्काळ फाित नाही तसे िाईि (पाप) केलेले कमग तत्काळ फळत नाही. 
िाखेत झाकलेल्या अग्नीप्रमामे ते जाळीत जाळीत मूखामार्ून येते. 
 
कमु वाईट केिेिें  फाटेना दूधसें झिीं ।  
मागुते जालळते मूखा अण्ग्न कीं भस्स्म झांलकिा ।। १२ ।। 

  
७२ 
 
 
७२ 
 
 

यावदेव अनत्थाय अत्त ंबािस्स जायलत ।  
हण्नत बािस्स सुकं्कसं मुद्धमस्य लवपातय ं।। १३ ।। 
 
मूखाला णशकणिलेले सर्ळे काही अनथािहच होते. (ि ते) त्याचे मस्तक फोडीत 
त्याच्या पुण्याईचा नाश किते. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

७२ मूखा लशकलविें  सारें अनथावह होतसे ।  
मूखाच्या त्या शुभांशािा डोकें  फोडीत नालशतें ।। १३ ।। 

  
७३ 
 
 
७३ 
 
 
 
७३ 

असतं भावनलमच्छेय्य पुरेक्खारं च लभक्खुसु ।  
आवासेसु च इस्सलरय ंपूजा परकुिेसु च ।। १४ ।। 
 
जी ध्यानिािना (आपि साणधली) नाही ती आहे असे म्हिण्याची, णिक्षतू पुढािी 
होण्याची, णिहािात िचगस्िाची (मुख्य होण्याची) ि पिकुलात (र्ृहस्थाचं्या घिी) पूजा 
णमळणिण्याची इच्छा (मूखग णिक्षु) धितो. 
 
लभिंूमाजीं पुढारीत्व, नाहीं ती ध्यानभावना ।  
लवहारीं प्रभुता मूखु इच्छी पूजा दुज्या चरीं ।। १४ ।। 

  
७४ 
 
 
 
७४ 
 
 
 
७४ 

ममेव कत मञ्नतु लगही पब्बलजता उभो ।  
ममेवालतवसा अस्सु लकच्चालकच्चसुे लकण्स्मलच ।  
इलत बािस्य सङ्कप्पो इच्छा मानो च वड्ढलत ।। १५ ।। 
 
र्ृहस्थ आणि प्रव्रणजत दोघेही मीच केलेले मानोत. कोितेही कृत्य ककिा अकृत्य असेल 
त्यातं ते मलाच पूिग िश असोत, असा मूखग (णिक्षचूा) संकल्प असतो. त्यामुळे केिळ 
इच्छा ि मान (अहंकाि) िाढतो. 
 
मानो माझेच केिेिें  गृहस्थ लभिुही तसें ।  
कृत्याकृत्यीं कोित्याही मिाच वश होउं दे ।  
ऐसा संकल्प मूखाचा इच्छा मानलह वाढवी ।। १५ ।। 

  
७५ अञ्ा लह िाभूपलनसा अञ्ा लनब्बानगालमनी ।  

एवमेतं अलभञ्जाय लभक्खु बुद्धस्स सावको ।  
सक्कारं नालभननदेय्य लववेकमनुब्रूहये ।। १६ ।। 

  
बािवग्गो पञ्चमो । 

  
७५ 
 
 
७५ 

लािापाशी जािे (बसिे) णनिाळे, (ि) णनिािाप्रत जािे णनिाळे, हे असे जािनू बुद्धाचा 
श्रािक असलेल्या णिक्षूने सत्कािाचे स्िार्त करू नये; णििके म्हिजे एकातं िाढिािा. 
 
वेगळा मागु िाभाचा लनवािाचालह वेगळा ।  
ऐसें जािून लभिूनें बुद्धाच्या श्रावकें  पुरें ।  
एकांत लनत्य सेवावा सत्कारा आदरंू नये ।। १६ ।। 

 
पाचवा बािवगु समाप्त. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

६ 
 

 
७६ लनधीनं व पवत्तारं य ंपस्से वज्जदण्स्सनं ।  

लनग्गय्हवाकद मेधाकव तालदसं पण्डडतं भजे ।  
तालदसं भजमानस्स सेय्यो होलत न पालपयो ।। १ ।। 

  

[पंलडतवगु] 
  

७६ 
 
 
 
 
७६ 

जि ू काय णनधी म्हिजे रु्प्तधन दाखणििाऱ्या [व्यक्ती] प्रमािे (सारं्िाऱ्या [व्यक्ती] 
प्रमािे), आपिातं जे िज्यग ते दाखणििािा, [िाईिापासून] मारे् खेचनू उपदेश 
कििािा असा कोिी बुणद्धिान् जि िेिला ति तशा प्रकािच्या पंणडताला िजाि.े 
त्याच्यासािख्याला िजल्याने श्रेय होईल, अकल्याि होिाि नाही. 
 

प्राज्ञ जो दालवतो दोष दावी गुप्त धना जिंू ।  
खेंचून मागुती बोिे ऐसा पंलडत भेटल्या ।  
त्या भजावें, भजूनी त्या श्रेय पाव,े न पाप कीं ।। १ ।। 

  

७७ 
 

 
७७ 
 

 
७७ 

ओवदेय्यानुसासेय्य असब्भा च लनवारये ।  
सतं लह सो लपयो होलत असतं होलत अण्प्पयो ।। २ ।। 
 

उपदेश किािा; णशकििूक द्यािी; असभ्य [ितगना] पासून णनिािि किाि.े असे 
कििािा सज्जनानंा णप्रय होतो, दुजगनानंा अणप्रय होतो. 
 

“वारा असभ्यापासून, लशकवा, उपदेश द्या” – 
ऐसें करी, सज्जनां तो लप्रय, अलप्रय दुजुनां ।। २ ।। 

  

७८ 
 
 

७८ 
 
 
७८ 

न भजे पापके लमत्त ेन भजे पुलरसाधमे ।  
भजेथ लमत्त ेकल्यािे भजेथ पुलरसुत्तमे ।। ३ ।। 
 

पापी णमत्रानंा िजू नये, पुरुषाधमानंा िजू नये, कल्याि (-कािक) णमत्रानंा िजाि,े 
पुरुषोत्तमानंा िजाि.े 
   
भजंू नये लमत्र पापी, न भजा पुरुषाधमां ।  
भजा कल्यािलमत्रांना, भजावे पुरुषोत्तमां ।। ३ ।। 

  

७९ 
 

धम्मपीलत सुखं सेलत लवप्पसने्नन चेतसा ।  
अलरयप्पवेलदते धम्मे सदा रमलत पण्डडतो ।। ४ ।। 

[पण्डडतवग्गो] 



 
 अनुक्रमणिका 

 

७९ 
 
 
७९ 

ज्याची धमािि प्रीणत आहे, तो सुखाने (आणि) अणतशय प्रसन्न णचत्ताने झोपतो. आयांनी  
उपदेणशलेल्या धमात (तो) पस्ण्डत सदा िममाि होतो. 
 
धमी प्रीती जया, झोंपे सुप्रसन्न मनें सुखे ।  
रमे पंलडत तो धमी आयांनीं उपदेलशल्या ।। ४ ।। 

  
८० 
 
 
 
 
८० 
 
 
८० 
 

उदकं लह नयण्नत नेलत्तका [गाथा १४५ पहा.] 
उसुकारा नमयण्नत तेजनं ।  
दारंु नमयण्नत तच्छका 
अत्तानं दमयण्नत पण्डडता ।। ५ ।। 
 
कालि े ककिा पाि काढिािे पाण्याला (मार्ग) काढून पािी नेतात. बाि कििािे 
शिाला िाकणितात. सुताि तासून लाकूड िाकणितात. पस्ण्डत स्ितःचे दमन कितात. 
 
उदका वळवीत पाट-कार 
शर वांकलवतात बािकार ।  
लनत वांकलव िांकुडा सुतार 
आत्म्यािा दलमतात जािकार ।। ५ ।। 

  
८१ 
 
 
८१ 
 
 
८१ 

सेिो यथा एकघनो वातेन न समीरलत 
एव ंलननदापसंसासु न सलमञ्जण्नत पण्डडता ।। ६ ।। 
 
ज्याप्रमािे घनतेत संलग्न होऊन एक झालेला डोंर्ि िाऱ्याने हालत नाही, त्याप्रमािे 
णनन्दा ककिा प्रशसंा केली असता पंणडत कंप पाित नाहीत. 
 
वातें न हािे जैसा कीं एकत्वें घन पवुत ।  
तैसा कनदाप्रशंसांनीं कंप पाव ेन पंलडत ।। ६ ।। 

  
८२ 
 
 
८२ 
 
 
८२ 

यथालप रहदो गंभीरो लवप्पसन्नो अनालविो ।  
एव ंधम्मालन सुत्वान लवप्पसीदण्नत पण्डडता ।। ७ ।। 
 
ज्याप्रमािे डोह सखोल, सुप्रसन्न (असतो) ि र्ढूळ नसतो, त्याप्रमािे धमगिाक्ये ऐकून 
पंणडत सुप्रसन्नता पाितात. 
 
गंभीर डोह कीं जेवीं सुप्रसन्न, गढूळ ना ।  
धमाच्या श्रविें तेवीं पंलडता ये प्रसन्नता ।। ७ ।। 

  
८३ 
 

सब्बत्थ व ेसप्पुलरसा चजण्नत 
न कामकामा िपयण्नत सनतो ।  



 
 अनुक्रमणिका 

 

 
 
 
८३ 

सुखेन फुट्ठा अथ वा दुखेन 
न उच्चावचं पण्डडता दस्सयण्नत ।। ८ ।। 
 
सत्पुरुष सिगत्र त्यार् कितात; कामाचं्या कामनेने साधुजन णिलाप किीत नाहीत. 
सुखाने अथिा दुःखाने स्पशग केला असता पंणडत िि-खाली झालेले दाखिीत नाहीत. 

  
८३ सवुत्र कीं त्याग करीत संत 

न कामकामी कलरती लविाप ।।  
दुःखे सुखें पंलडतां स्पर्नशल्या, ते 
झािें  न खािीं-वर दाखवीती ।। ८ ।। 

  
८४ 
 
 
 
 
८४ 
 
 
 
८४ 

न अत्तहेतु न परस्स हेतु 
न पुत्तलमच्छे न धनं न रटं्ठ ।  
धन इच्छेय अधम्मेन सलमलद्धमत्तनो 
स सीिवा पञ्वा घण्म्मको लसया ।। ९ ।। 
 
आपिाकणिता अर्ि दुसऱ्याकणिता पुत्र, धन, िाष्ट्र (िाज्य) याचंी इच्छा करू नये. 
अधमाने आपली स्ितःची समदृ्धी इच्छू नये. (त्याने) शीलािन्, प्रज्ञािान् ि धार्भमक 
व्हाि.े 
 
कीं आपिािा परक्या तसेंही 
इच्छंू नये पुत्र धनें लन राज्य ।  
इच्छी अधमे न स्वतः समृलद्ध 
तो शीिवान् प्राज्ञ धामीक होई ।। ९ ।। 

  
८५ 
 
 
८५ 
 
 
८५ 

अप्पका ते मनुस्सेसु ये जना पारगालमनो ।  
अथाय ंइतरा पजा तीरमेवानुधावलत ।। १० ।। 
 
जे (तरुन) पाि जािािे (आहेत) अशी मािसे मनुष्ट्यातं फािच थोडी असतात. आणि हे 
इतिेजन तीिाच्या कडेनेच धाित असतात. 
 
लवरळा ते मनुष्ट्यांत पार जाती तरुन जें ।  
तीराच्या बाजुनें िोक हे कीं इतर धांवती ।। १० ।। 

  
८६ 
 
 
८६ 
 

ये च खो सम्मदक्खाते धम्मे धम्मानुवलत्तनो ।  
ते जना पारमेस्सण्नत मच्चधेुय्य ंसुदुत्तरं ।। ११ ।। 
 
पिंतु जे खिोखि धमग सम्यक् उपदेणशला असता (त्या) धमाप्रमािे ितगन कितात, ती 
मािसे मृत्यूच्या सुदुस्ति अशा लक्ष्याच्या (के्षत्राच्या) पाि जातात. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

८६ सु-उपलदष्ट धमी जे धमुमागेंच वतुती ।  
मृत्युच्या दुस्तर िेत्रा-पार जातात ते नर ।। ११ ।। 

  
८७ कण्हं धम्मंणिप्पहाय सुिकं िािथे पस्ण्डतो ।  

ओका अनोक आर्म्म णियेके यत्थ दूिमं ।। १२ ।। 
  
८८ तत्रालभरलतलमच्छेय्य लहत्वा कामे अलकचञनो ।  

पलरयोदपेय्य अत्तानं लचत्तक्िेसेलह पण्डडतो ।। १३ ।। 
  
८७-८८ 
 
 
 
 
८७ 

पंणडताने कृष्ट्िधमग सोडून शुक्लधमाची िािना किािी (म्हिजे शुक्लधमग आत्मसात् 
किािा). घिातूंन बाहेि घि नसलेल्या स्स्थतीत याि.े (ि) जेथे िमिे कठीि अशा 
एकान्तात सुख मानाि;े कामना सोडून अककचन होऊन पंणडताने णचत्ताच्या मलापंासून 
आपिासं स्िच्छ किाि.े 
 
वाढवावा शुक्िधमु कृष्ट्ि टाकून पंलडतें ।  
गृहांतूनी अगृहांत एकानतांतलच जैं रमे ।। १२ ।। 

  
८८ लचत्त तैं आवडी ठेवी; काम सोडी; अककचनें  

मळांपासून लचत्ताच्या करावें स्वच्छ आपिां ।। १३ ।। 
  
८९ येसं सम्बोलध-अङे्गसु सम्मा लचत्त ंसुभालवतं ।  

आदानपलटलनस्सग्गे अनुपादाय ये रता ।  
खीिासवा जुतीमनतो ते िोके पलरलनब्बुता ।। १४ ।। 

  
पण्डडतवग्गो छट्ठो । 

  
८९ संबोधीची जी अंर्ें त्याचंी ज्यानंी णचत्तात उत्तम प्रकािे िािना केली आहे, जे काहीही न 

घेता, घेतलेले सोडण्यातच िममाि (मग्न) झाले आहेत, ज्याचें आस्रि म्हिजे णिकाि 
क्षीि झाले आहेत असे जे तेजस्िी ते या जर्ीं (खिे) पणिणनिाि पािले आहेत. 
 

८९ भालवत लचत्त ज्यांचें कीं संबोध्यगंांत उत्तम ।  
अनासक्त ते रमिे स्वी-कृताच्या लवसजुनीं ।  
तेजस्वी ते िीिदोष पलरलनवाि पावि ।। १४ ।। 

  
सहावा पंलडतवगु समाप्त. 

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

७ 

 
९० गतऽलद्धनो लवसोकस्स लवप्पमुक्तस्स सब्बलध ।  

सब्बगनथप्पहीनस्स पलरळाहो न लवज्जलत ।। १ ।। 
  

(अहुनतवगु) 
  

९० 
 
 
 

९० 

ज्याचा (प्रिास-) मार्ग संपला आहे, जो शोकिणहत (ि)सिग प्रकािे (बाजंूनी) णिमुक्त 
झाला आहे, ज्याच्या सिग र्ाठी तुिल्या (सुिल्या) आहेत, त्याला पणिदाह म्हिजे 
संताप होत नाही. 
 

प्रवास संपे, ना शोक, सवु बाजंूस मुक्त जो 
तुटल्या सवुही गांठी पलरवाह न त्या घडे ।। १ ।। 

  

९१ 
 
 
९१ 
 
 

९१ 

उय्युञ्जण्नत सतीमनतो न लनकेते रमण्नत ते ।  
हंसा व पल्लिं लहत्वा ओकमोकं जहण्नत ते ।। २ ।। 
 

ते स्मृणत (जार्ृत) ठेििािे उद्योर्ात दक्ष असतात; घिात िमत नाहीत. हंस जसे 
पल्िल सोडून णनघून जातात, तसे ते िसतीमार्ून िसती सोडतात. 
 

उदु्यक्त स्मृलत राखूनी, न घरीं रमती खरे ।  
वस्ती बदलिती जैशी हंस पल्वि सोडुनी ।। २ ।। 

  

९२ 
 
 
 

९२ 
 
 

 
९२ 

येसं संलनचयो नण्त्थ ये पलरञ्ात-भोजना ।  
सुञ्तो अलनलमत्तो च लवमोक्खो यस्स गोचरो ।  
आकासे व सकुनतानं गलत तेसं दुरन्नया ।। ३ ।। 
 

ज्याचं्यापाशी संग्रह नाही, ज्यानंी िोजनाचा अथग जािलेला आहे, शून्य आणि अणनणमत्त 
(म्हिजे ओळखता येईल असे लक्षि ककिा णचन्ह नसलेला) असा मोक्ष ज्याचें 
दृणष्टपथात आहे, त्याचंी र्ती आकाशातील पक्ष्याच्या र्तीप्रमामे शोधिे कठीि आहे. 
 

भोजनीं ममु जािती, संचया न करीत जे ।  
देखीती मोि, जो शूनय, िििों जो न विुवे ।  
आकाशीं गलत पक्ष्याची, तशी त्यांची न जािवे ।। ३ ।। 

  

९३ 
 
 

यस्सासवा पलरक्खीिा आहारे च अलनण्स्सतो ।  
सुञ्तो अलनलमत्तो च लवमोक्खो यस्स गोचरो ।  
आकासे व सकुनतानं पदं तस्स दुरन्नय।ं। ४ ।। 

[अरहनतवग्गो] 



 
 अनुक्रमणिका 

 

९३ 
 
 
 
 

९३ 

ज्याचे आश्रि (णिकाि) क्षीि झाले आहेत, आहािाणिषयी जो अनासक्त आहे, शनू्य 
आणि अणनणमत्त (म्हिजे ओळखता येईल असे लक्षि ककिा णचन्ह नसलेला) असा मोक्ष 
ज्याचे दृणष्टपथात आहे, त्याचा मार्ग आकाशातील पक्ष्याच्या मार्ाप्रमािे शोधिे कठीि 
आहे. 
 

आहारीं जो अनासक्त िीि ज्याचे लवकारही ।  
देलखतो मोि, तो शूनय, िििीं जो न विुवे ।  
आकाशीं मागु पक्ष्याचा, तसा त्याचा न जािवे ।। ४ ।। 

  

९४ 
 
 
 

 
९४ 
 
 
 

९४ 

यण्स्सण्नद्रयालन समथं गतालन 
अस्सा यथा सारलथना सुदनता ।  
पहीनमानस्स अनासवस्स 
देवाऽलप तस्स लपहयण्नत तालदनो ।। ५ ।। 
 

सािर्थयाने उत्तम िीतीने िश (तयाि) करून ताब्यात ठेिलेल्या घोड्ापं्रमािे ज्याची 
इस्न्द्रये शम पािली आहेत, ज्याने अणिमान सोडला आहे, ि ज्याचे आश्रि म्हिजे 
णिकाि नाहीसे झाले आहेत, अशा पुरुषाचा देि देखील हेिा कितात. 
 

जैं इण्नद्रयें कीं शम पावतात 
सूतें जिंू अश्व वशींलह नेिे ।  
जो मान सोडी लन लवकार नाशी 
हेवा तयाचा करती लह देव ।। ५ ।। 

  
९५ 
 
 
 
 

९५ 
 
 

 
९५ 

पठवीसमो नो लवरुज्झलत 
इनदखीिूपमो तालद सुब्बतो ।  
रहदो ․ व अपेतकद्मो 
संसारा न भवण्नत तालदनो ।। ६ ।। 
 

जो पृर्थिीप्रमािे कोिाचा प्रणतकाि किीत नाही, जो नर्िद्वािासमोिच्या स्तंिाप्रमािे 
स्स्थि असा सुव्रत, जो णचखल नाहीसा झालेल्या डोहाप्रमािे (णनमगल), 
त्याच्यासािख्याला संसाि नाही. 
 

पृथ्वी जसा जो न करी लवरोध 
कीं इनद्रखीि ण्स्थर सुव्रतीं जो। 
कीं डोहसा कादव जेथ नाहीं 
संसार त्याच्या सलरख्यास नाहीं ।। ६ ।। 

  

९६ 
 
 
 

सनतं तस्स मनं होलत सनता वाचा च कम्म च ।  
सम्मदञ्ा-लवमुत्तस्स उपसनतस्स तालदनो ।। ७ ।। 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

९६ 
 
 

९६ 

सम्यक्-ज्ञान झाल्यामुळे जो णिमुक्त (आणि) उपशान्त झाला आहे अशासािख्याचे मन 
शान्त होते, िाचा शान्त होते आणि कमग शान्त होते. 
 

मन त्याचें शानत वाचा शानत कमु लन शानतही 
सम्यक्-ज्ञानें मुक्त होतां उपशानतलह जो असा ।। ७ ।। 

  

९७ 
 
 

९७ 
 
 
 
 
 

९७ 

अस्सद्धो अकतञ्ू च सण्नधच्छेदो च यो नरो ।  
हतावकासो वनतासो स व ेउत्तमपोलरसो ।। ८ ।। 
 

अश्रद्ध (श्रदे्धची जरूिी नसलेला, पक्षी श्रद्धा नसलेला), अकृतज्ञ (जे घणित नाही ते 
जाििािा, पक्षी कृतज्ञ नसलेला), सस्न्धच्छेद (सिग सबंंध तोडिािा पक्षी घिफोड्ा 
चोि) हतािकाश (अिकाश म्हिजे पुनजगन्माची सन्धी ज्याची सिली आहे, पक्षी ज्याने 
(णदलेल्या) सन्धी र्माणिल्या आहेत, िन्ताश, (ज्याने आशा सोणडल्या आहेत, पक्षी 
जेिलेले ओकून िाणकले आहे) असा जो पुरुष तोच उत्तम पुरुष होय. 
 

अश्रद्ध जो अकृतज्ञ, संलधच्छेदक जो नर ।  
हतावकाश, वानताश तो खरा पुरुषोत्तम ।। ८ ।। 

  

९८ 
 
 

९८ 
 
 

९८ 

गामे वा यलद वाऽरञ्े लनने्न वा यलद वा थिे ।  
यत्थारहनतो लवहरण्नत तं भूकम रामिेय्यकं ।। ९ ।। 
 

ग्रामात ककिा अिण्यात, खोलर्िात ककिा उंचिट्यािि, जेथे अहगन्त िाहतात, 
त्यालाच िमूीची िमिीयता म्हितात (म्हिजे ती िणूम िमिीय होते). 
 

ग्रामीं ककवा अरडयांत उंच खोिगट स्थळीं ।  
लवहरे जेथ अहुनत ती भूमी-रमिीयता ।। ९ ।। 

  

९९ रमिीयालन अरञ्ालन यत्थ न रमती जनो ।  
वीतरागा रलमस्सण्नत न ते कामगवेलसनो ।। १० ।। 

  

अरहनतवग्गो सत्तमो । 
  
९९ 
 
 

९९ 
 

जी अिण्ये िमिीय आहेत; जेथे (सामान्य) जन िमत नाहीत (तेथे) िीतिार् (पुरुष) 
िमतात, (कािि) ते कामाच्या मारे् लार्ले नाहीत-कामसुखें शोधीत नाहीत. 
 

रमिीयें अरडयें जैं सामानय जन ना रमे ।  
रमती ही वीतराग न कामसुख शोलधती ।। १० ।। 

  
सातवा अहुनतवगु समाप्त. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

८ 
 

१०० सहस्समलप चे वाचा अनत्थपदसंलहता ।  
एकं अत्थपदं सेय्यो य ंसुत्वा उपसम्मलत ।। १ ।। 

  
(सहस्रवगु) 

  
१०० 
 
 
१०० 

अथग नसलेल्या पदानंी रंु्णफलेली हजाि िचने जिी असली तिी अथगयुक्त एक पद 
(शब्द) त्याहून श्रेयस्कि, जे ऐकल्याने (मािूस) उपशम पाितो. 
 
हजार असंु दे वाचा अनथुपदसंलहता ।  
भिें  अथुपद एक, जें ऐकूलन लनवे मन ।। १ ।। 

  
१०१ 
 
 
१०१ 
 
 
१०१ 

सहस्समलप चे गाथा अनत्थपदसंलहता ।  
एकं गाथापदं सेय्यो य ंसुत्वा उपसम्मलत ।। २ ।। 
 
अथग नसलेल्या पदानंी रंु्णफलेल्या हजाि र्ाथा जिी असल्या तिी अथगयुक्त एक र्ाथा-
पद त्याहून श्रेयस्कि, जे ऐणकल्याने (मािूस) उपशम पाितो. 
 
हजार असंु दे गाथा अनथुपदसंलहता ।  
भिें  गाथापद एक, जें ऐकूलन लनवे मन ।। २ ।। 

  
१०२ 
 
 
१०२ 
 
 
१०२ 

यो च गाथासतं भासे अनत्थपदसंलहता ।  
एकं धम्मपद सेय्यो य ंसुत्वा उपसम्मलत ।। ३ ।। 
 
अथग नसलेल्या पदानंी रंु्णफलेल्या शिंि र्ाथा जिी कोिी बोलला तिी एक धमगपद 
श्रेयस्कि जे ऐकून (मािूस) उपशम पाितो. 
 
गाथा-शत जरी बोिें  अनथुपदसंलहत ।  
भिें  धमुपद एक जें ऐकूनी लनवे मन ।। ३ ।। 

  
१०३ 
 
 
१०३ 
 
 

यो सहस्सं सहस्सेन सङ्गामे मानुसे लजने ।  
एकं च जेय्यमत्तानं स व ेसङ्गामजुत्तमो ।। ४ ।। 
 
संग्रामात हजाि पिीने हजाि मािसानंा कजकतो त्यापेक्षा एकट्या आपिाला जो 
कजकतो, तो संग्राम कजकिाऱ्यात उत्तम (श्रेष्ठ) होय. 
 

[सहस्सवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१०३ हजारपलटनें कजकी सहस्र नर जो रिीं ।  
आपिां एकया कजकी श्रेष्ठ तो रिलजत् परी ।। ४ ।। 

  
१०४ अत्ता हवे लजतं सेय्यो या चाय ंइतरा पजा ।  

अत्तदनतस्स पोसस्स लनच्च ंसंयतचालरनो ।। ५ ।। 
  
१०५ नेव देवो न गनधब्बो न मारो सह ब्रह्मना 

लजतं अपलजतं कलयरा तथारूपस्स जनतुनो ।। ६ ।। 
  
१०४-१०५ इतिेजनािि (इति प्रजेिि) जय णमळणिण्यापेक्षा स्ितःिि जय णमळणििे हे खिोखि 

अणधक श्रेयस्कि होय. तशा प्रकािच्या आत्मदमन केलेल्या, णनत्य संयमाने आचिि 
कििाऱ्या पुरुषाने णमळणिलेल्या जयाचा देि, र्ंधिग ककिा माि, त्यानंा ब्रह्मदेि साहाय 
झाला तिी सुद्धा, अपजय करू शकत नाहीत. 

  
१०४ अनय िोकांहूनी साच आपिां कजलकिें बरें ।  

करूनी आत्मदमन वागे जो लनत्य संयमें ।। ५ ।। 
  
१०५ या नराच्या जयाचा कीं देव-गनधवु-मारही 

कलरती ना अपजय, ब्रह्मा साहाय त्यां जरी ।। ६ ।। 
  
१०६ 
 
 
 
१०६ 
 
 
 
१०६ 

मासे मासे सहस्सेन यो यजेथ सतं समं ।  
एकं च भालवतऽत्तानं मुहुत्तमलप पूजये ।  
सा एव पूजना सेय्यो यञे्च वस्ससतं हुतं ।। ७ ।। 
 
हजाि खचग करून दि मणहन्याला एक यज्ञ असे शिंि िषपेयंत कुिी यज्ञ किील आणि 
िाणितात्मा असलेल्या एकाच पुरुषाची जि केिळ मुहूतगिि पूजा किील ति शिंि िष े
केलेल्या हिनापेक्षा ती पूजाच अणधक श्रेयस्कि होय. 
 
प्रलतमासीं सहस्रानें शत वष ेयजी जरी ।  
एकाच भालवतात्म्यािा मुहूतुभर पूलजिें  ।  
तीच पूजा श्रेष्ठ यज्ञां-पेिां वष-ुशतालचया ।। ७ ।। 

  
१०७ 
 
 
 
१०७ 
 
 

यो च वस्ससतं जनतु अस्ग्ग पलरचरे वने ।  
एकं चं भालवतऽत्तानं मुहुत्तमलप पूजये ।  
सा एव पूजना सेय्यो यञे्च वस्ससतं हुतं।। ८ ।। 
 
जि कोिी मािूस शिंि िषपेयंत िनात अग्नीची पणिचऱ्या किील, आणि िाणितात्मा 
असलेल्या एकाच पुरुषाची जि केिळ मुहुतूगिि पूजा किील ति त्या शिंि िष ेकेलेल्या 
हिनापेक्षा ती पूजाच अणधक श्रेयस्कि होय. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१०७ अग्नी उपालसिा कोिी शतवष ेजरी वनीं ।  
एकाच भालवतात्म्यािा मुहूतुभर पूलजिें  ।  
पूजा ती हवनाहूनी श्रेष्ठ वष-ुशतालचया ।। ८ ।। 

  
१०८ 
 
 
 
 
१०८ 
 
 
 
१०८ 

य ंलकलञ्चत लयटं्ठ ․ व हुतं ․ व िोके 
संवच्छरं यजेथ पुञ्ऽपेक्खो ।  
सब्बं लप तं न चतुभागमेलत 
अलभवादना उजु्जगतेसु सेय्यो ।। ९ ।। 
 
पुण्याच्या अपेके्षने या लोकी िषगिि जे काही हिन केले असेल त्या सर्ळ्यालाही ऋजु 
चालिाऱ्या सत्पुरुषाचं्या िदंनाच्या चिर्थया िार्ाइतके ही महत्त्ि नाही; ते िदंन (च) 
श्रेयस्कि होय.  
 
िोकीं यजी जें हुत इष्ट कांहीं 
वषांत, ठेवून पुडयीं अपेिा ।  
तुळे न तें सवु चतुथु भागा 
जी वंदना श्रेष्ठ ऋजू जनांची ।। ९ ।। 

  
१०९ 
 
 
१०९ 
 
 
१०९ 

अलभवादन-सीलिस्स लनच्च ंवद्धापचालयनो ।  
चत्तारो धम्मा वड्ढण्नत-आयु वडिो सुखं बिं ।। १० ।। 
 
अणििादन हे ज्याचे शील आहे, जो णनत्य िृद्धानंा सन्मान देतो, त्याचे चाि रु्िधमग 
िाढतात—आयुष्ट्य, ििग म्हिजे काणंत, सुख [आणि] बल. 
 
अलभवादन ज्या शीि, वृद्धां सनमान लनत्य दे ।  
वाढती चार-आयुष्ट्य, बि, काण्नत लन सौख्य त्या ।। १० ।। 

  
११० 
 
 
११० 
 
 
११० 

यो च वस्ससतं जीव ेदुस्सीिो असमालहतो ।  
एकाहं जीलवतं सेय्यो सीिवनतस्स झालयनो ।। ११ ।। 
 
दुःशील [आणि] असमाणहत जिी शिंि िष े जर्ला तिी त्यापेक्षा शीलिन्ताचे [ि]   
ध्यानित मािसाचे एक णदिस जर्िे श्रेयस्कि होय. 
 
जगे शंभर वष ेजो दुःशीि असमालहत ।  
ध्यानी जो शीिवान् त्याचें लदनैक जगिें बरे ।। ११ ।। 

  
१११ 
 
 

यो च वस्ससतं जीव ेदुप्पञ्ो असमालहतो ।  
एकाहं जीलवतं सेय्यो पञ्ावनतस्स झालयनो ।। १२ ।। 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१११ 
 
 
 
१११ 

जो दुष्ट्प्रज्ञ (म्हिजे ज्याची दुष्ट प्रज्ञा आहे) आणि असमाणहत (आहे तो जिी) शिंि िष े
जर्ला तिी त्यापेक्षा जो प्रज्ञािान् आणि ध्यानित आहे त्याचे एक णदिस जर्िे 
श्रेयस्कि. 
 
जगे शंभर वष ेजो दुबुुद्धी असमालहत ।  
ध्यानी सुबुद्ध जो त्याचें लदनैक जगिें बरें ।। १२ ।। 

  
११२ 
 
 
११२ 
 
 
११२ 

यो च वस्ससतं जीव ेकुसीतो हीनवीलरयो ।  
एकाहं जीलवतं सेय्यो लवलरयमारभतो दळहं ।। १३ ।। 
 
जो सुस्त आणि उत्साहहीन [आहे, तो जिी] शिंि िष े जर्ला, तिी त्यापेक्षा जो 
दृढिीयोत्साही आहे त्याचे एक णदिस जर्िे श्रेयस्कि. 
 
जगें शंभर वषें कीं सुस्त उत्साहहीन जो ।  
वीयोत्साही दृढ त्याचें लदनैक जगिें बरें ।। १३ ।। 

  
११३ 
 
 
११३ 
 
 
 
११३ 

यो च वस्ससतं जीव अपस्सं उदयव्यय ं।  
एकाहं जीलवतं सेय्यो पस्सतो उदयव्यय ं।। १४ ।। 
 
जो उदय म्हिजे जन्मास येिे आणि व्यय म्हिजे मििे ह्याचंी दखल न घेता शिंि िष े
जिी जर्ला, तिी त्यापेक्षा ज्याने जन्म-मििाची दखल घेतली आहे,त्याचे एक णदिस 
जर्िे श्रेयस्कि. 
 
जगे शंभर वष ेजो उदयास्त न पाहतां ।  
उदयास्ता पाहत्याचें लदनैक जगिें बरें ।। १४ ।। 

  
११४ 
 
 
११४ 
 
 
११४ 

यो च वस्ससतं जीव ेअपस्सं अमतं पदं ।  
एकाहं जीलवतं सेय्यो पस्सतो अमतं पदं ।। १५ ।। 
 
जी अमित्िाचे पद म्हिजे स्थान ह्याची दखल न घेता शिंि िषे जिी जर्ला, तिी 
त्यापेक्षा  अमित्िाचे पदाची दखल घेिाऱ्याचे एक णदिस जर्िे श्रयेस्कि होय. 
 
जगे शंभर वष ेजो नेितां पद अमृत ।  
पद अमृत जािे तो लदनैक जगिें बरें ।। १५ ।। 

  
११५ यो च वस्ससतं जीव अपस्सं धम्ममुत्तमं ।  

एकाहं जीलवतं सेय्यो पस्सतो धम्ममुत्तमं ।। १६ ।। 
  

सहस्सवग्गो अट्ठमो । 



 
 अनुक्रमणिका 

 

११५ 
 
 
११५ 

जो उत्तम धमाची दखल न घेता शिंि िष ेजिी जर्ला तिी त्यापेक्षा उत्तम धमाची 
दखल घेिाऱ्याचे एक णदिस जर्िे बिे. 
  
जगे शंभर वष ेजो नेितां धमु उत्तम ।  
धमु उत्तम जािे तो लदनैक जगिें बरें ।। १६ ।। 

  
आठवा सहस्रवगु समाप्त. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

९ 
 

११६ अलभत्थरेथ कल्यािे पापा लचत्त ंलनवारये ।  
दनधं लह करोतो पुञ्ं पापस्स्म रमती मनो ।। १ ।। 

  
[पापवगु] 

  
११६ 
 
 
११६ 

पुण्य किण्याची त्ििा किािी; पापापासून णचत्ताचे णनिािि किाि.े कािि मंदपिे ककिा 
संथपिे पुण्य कििाऱ्याचे मन पापात िमते. 
 
वारा पापाहुनी लचत्त, जोडा पुडय त्वरें बरें ।  
पुडय संपादनीं मंद पापीं त्याचें रमे मन ।। १ ।। 

  
११७ 
 
 
११७ 
 
 
११७ 

पापं चे पुलरसो कलयरा न तं कलयरा पुनप्पुनं ।  
न तण्म्ह छनदं कलवराथ दुक्खो पापस्स उच्चयो ।। २ ।। 
 
मािसाने जि पाप केले ति ते पुनःपुनः करू नये. त्याचा (पापाचा) छंद घेऊ नये. 
पापाचा समुच्चय दुःखकािक आहे. 
 
नरें जरी पाप केिें , करावें न पुनः पुनः ।  
घेऊं नये छंद त्याचा दुःख दे पापसंचय ।। २ ।। 

  
११८ 
 
 
११८ 
 
 
११८ 

पुञ्ं चे पुलरसो कलयरा कलयराथेनं पुनप्पुनं ।  
ताण्नह छनदं कलयराथ सुखो पुञ्ंस्स उच्चयो ।। ३ ।। 
 
मािसाने जि पुण्य केले ति ते पुनःपनुः किाि.े त्याचा (पुण्याचा) छंद घ्यािा. पुण्याचा 
समुच्चय सुखकािक आहे. 
 
नरे कधी पुडय केिें  करावें तें पुनः पुनः ।  
धरावा छंद त्याचाच, सुख दे पुडयसंचय ।। ३ ।। 

  
११९ 
 
 
११९ 
 
 

पापोऽलप पस्सलत भदं्र याव पापं न पच्चलत ।  
यदा च पच्चलत पापं अथ पापो पापालन पस्सलत ।। ४ ।। 
 
जोपयंत पाप पणिपक्व झाले नाही तोपयंत पापी मािसाला देखील मंर्लच णदसते. पिंतु 
जेव्हा पाप पणिपक्व होते, तेव्हा पापी मािसाला पापाची जाि होते. 
 

पापवग्गो 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

११९ पापीही शुभ पाहातो पक्व पाप न जोंवरी ।  
पाप जैं पक्व होतें तैं पापी पापलच पाहतो ।। ४ ।। 

  
१२० भद्रोऽलप पस्सलत पापं याव भदं्र न पच्चलत ।  

यदा च पच्चलत भदं्र अथ भद्रो भद्रालन पस्सलत ।। ५ ।। 
 

१२० जोपयंत शुि (कृत्य) पणिपक्व झाले नाही तोपयंत शुिकृत्य कििाऱ्याला देखील पापच 
णदसते. पिंतु जेव्हा शुिकृत्य पणिपक्क होते, तेव्हा शुिकृत्य कििाऱ्याला शुिाची जाि 
होते. 
 

१२० अशुभा शुभकारीलह पाहे, ना शुभ पक्व जों ।  
शुभ जेव्हां पक्व होतें, शुभकारी शुभा बघे ।। ५ ।। 

  
१२१ 
 
 
 
१२१ 
 
 
 
१२१ 

माऽप्पमञ्ेथ पापस्स न मं तं आगलमस्सलत ।  
उदलबनदुलनपातेन उदकुम्भो लप पूरलत ।  
पूरलत बािो पापस्स थोकथोकंऽलप आलचनं ।। ६ ।। 
 
पाप अल्प आहे, ते मजकडे येिाि नाही (त्याचा माझ्यािि पणििाम होिाि नाही) असे 
मानू नये. पाण्याचे थेंब थेंब पडून पाण्याचा घडा देखील पूिग िितो. थोडे थोडेही 
(पाप) र्ोळा कििािा (जमणििािा) मूखग पापाने पूिग िरून जातो. 
 
पाप अल्प, न येई तें माझ्या वाटे म्हिंू नये ।  
थेंबे थेंबेंलह पाडयाच्या घडाही भरतो पुरा ।  
मूखु पापें भरे थोडें-थोडेंही जमवीत तो ।। ६ ।। 

  
१२२ 
 
 
 
१२२ 
 
 
 
१२२ 

माऽप्पमञ्ेथ पुञ्स्स न मं तं आगलमस्सलत ।  
उदलबनदुलनपातेन उदकुम्भो लप पूरलत ।  
पूरलत धीरो पुञ्स्स थोकथोकंऽलप आलचनं ।। ७ ।। 
 
पुण्य अल्प आहे, ते मजकडे येिाि नाही (त्याचा माझ्यािि काय पणििाम होिाि आहे) 
असे मानू नये. पाण्याचे थेंब थेंब पडून पाण्याचा घडा देखील पूिग िितो. थोडे थोडेही 
(पुण्य) र्ोळा कििािा (जमणििािा) धीि पुरुष पुण्याने पूिग िरून जातो. 
 
पुडय अल्प, न येई तें माझ्यापाशीं म्हिंू नये ।  
थेंबें थेंबेंही पाडयाच्या घडाही भरतो पुरा ।  
धीर पुडयें भरे थोडें-थोडेंही जमवीत तो ।। ७ ।। 

  
१२३ 
 

वालिजो व भयं मग्गं अप्पसत्थो महद्धनो ।  
लवसं जीलवतुकामी व पापालन पलरवज्जये ।। ८ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१२३ 
 
 
१२३ 

ज्याच्यापाशी खूप धन आहे ि साथी थोडे आहेत असा िणिक् जसा धोक्याचा िस्ता 
िाळतो, जर् ूइस्च्छिािा जसे णिष िाळतो, तसे पापास िाळाि.े 
 
धोक्याचा मागु वािी ज्या साथी थोडें, बहू धन ।  
लवषा जगंू इण्च्छिारा टाळी, पापा तसें त्यजा ।। ८ ।। 

  
१२४ 
 
 
१२४ 
 
 
१२४ 

पालिण्म्ह चे विो नास्स हरेय्य पालिना लवसं ।  
नाब्बिं लवसमनवेलत नण्त्थ पापं अकुब्बतो ।। ९ ।। 
 
हाताला जि व्रि (जखम) नसेल ति (स्ि-) हस्ताने णिष न्याि.े व्रि नसलेल्याला णिष 
लार्त नाही. न कििाऱ्याला पाप लार्त नाही. 
 
नसे व्रि जरी हाता, त्या हातें लवष नेइजे ।  
अ-व्रिा लवष बाधेना अकत्या पाप ना तसें ।। ९ ।। 

  
१२५ 
 
 
 
 
१२५ 
 
 
 
१२५ 

जो अप्पदुट्ठस्स नरस्स दुस्सलत 
सुद्धस्स पोसस्स अनङ्गिस्स ।  
तमेव बािं पच्चलेत पापं 
सुखुमो रजो पलटवातं व लखत्तो ।। १० ।। 
 
अप्रदुष्ट, शुद्ध ि णनमगळ अशा मािसाला जो दोष देतो (त्याच्यािि दोषािोप कितो) त्या 
मूखािि पाप उलिते, जसे िाऱ्याच्याणिरुद्ध णदशनेे फेकलेले सूक्ष्म िजःकि 
उलितात. 
 
जो अप्रदुष्टास नरास दोष  
शुद्धासही देइि लनमुळास ।  
मुखावरी त्या उिटेि पाप 
कीं फेलकिी वायुलवरुद्ध धूळ ।। १० ।। 

  
१२६ 
 
 
१२६ 
 
 
१२६ 

गब्भमेके उप्पज्जण्नत लनरयं पापकण्म्मनो ।  
सग्गं सुगलतनो यण्नत पलरलनब्बण्नत अनासवा ।। ११ ।। 
 
काही पापकमी [मानि-] र्िात पडतात (ति) काही निकात पडतात ज्यानंा सुर्ती 
णमळते ते स्िर्ात जातात. जे णनर्भिकाि झाले आहेत ते पणिणनिाि पाितात. 
 
गभांत पडती कांहीं, पापी ते नरकीं दुजे ।  
जाती स्वगा सद्गती ज्यां, लनवािा लनर्नवकार जे ।। ११ ।। 
 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१२७ 
 
 
 
 
१२७ 
 
 
१२७ 

न अनतलिक्खे न समुद्मज्झे 
न पब्बतानं लववरं पलवस्स ।  
न लवज्जती सो जगलतप्पदेसो 
यत्थलट्ठतो मुञे्चय्य पापक् म्मा ।। १२ ।। 
 
न अंतणिक्षात, न समुद्राच्या मध्यिार्ी, न पिगताचं्या रु्हात णशरून – जर्तात असा 
कोिताही प्रदेश नाही की ज्या णठकािी िाणहले असता मािूस पापकमांतून मुक्त होईल. 
 
न अतंलरिीं न समुद्रमध्यीं 
न पवुतांच्या लववरीं लशरून– । 
प्रदेश नाहीं जगतांत, जेथे 
राहून पापांतुलन मुक्त होई ।। १२ ।। 

  
१२८ न अनतलिक्खे न समुद्मज्झे 

न पब्बतानं लववरं पलवस्स ।  
न लवज्जती सो जगलतप्पदेसो 
यत्थलट्ठतं नप्पसहेथ मच्च ु।। १३ ।। 

  
पापवग्गो नवमी । 

  
१२८ न अंतणिक्षात, न समुद्राच्या मध्यिार्ी, न पिगताचं्या रु्हात णशरून-जर्तात असा 

कोिताही प्रदेश नाही की णजथे िाणहले असता मृत्यु घाला घालिाि नाही. 
 

१२८ न अतंलरिों न समुद्रमध्यीं 
न पवुतांच्या लववरी लशरून ।  
प्रदेश नाहीं जगतांत, जेथें 
कीं रालहल्या मृत्यु घािी न घािा ।। १३ ।। 

  
नववा पापवगु समाप्त. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१० 

 
 
१२९ सब्बे तसण्नत दडडस्स सब्बे भायण्नत मच्चनुो ।  

अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ।। १ ।। 
  

[दडडवगु] 
  
१२९ 
 
 
१२९ 

दण्डाला सिग घाबितात; मृत्यूला सिग णितात. (म्हिून) आपल्याप्रमािे दुसऱ्यानंा 
जािनू कोिाची कहसा करू नये ककिा किि ूनये. 
 
दडडािा कांपती सवु, लभती मृत्युस सवुही ।  
मारा न मारवा, जािा आपिासालरखा दुजा ।। १ ।। 

  
१३० 
 
 
१३० 
 
 
१३० 

सब्बे तसण्नत दडडस्स सब्बेसं जीलवतं लपय ं।  
अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ।। २ ।।  
 
दण्डाला सिग घाबितात; सिांना जीणित णप्रय आहे. (म्हिून) आपल्याप्रमािे दुसऱ्यानंा 
जािनू कोिाची कहसा करू नये ककिा किि ूनये. 
 
दडडािा कांपती सवु, लप्रय सवांस जीलवत ।  
मारा न मारवा, जािा आपिासालरखा दुजा ।। २ ।। 

  
१३१ 
 
 
१३१ 
 
 
१३१ 

सुखकामालन भूतालन यो दडडेन लवकहसलत ।  
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो न िभते सुखं ।। ३ ।। 
 
सुखाची इच्छा कििाऱ्या ितूाचंी जो दण्डाने कहसा कितो, तो आपले सुख शोधीत 
असला तिी पिलोकी सुख पाित नाही. 
 
सुख भूतें इण्च्छतात दडडें जो त्यांस कहलसतो ।  
आपुिें  सुख शोधी, त्या परत्र न लमळे सुख ।। ३ ।। 

  
१३२ 
 
 
१३२ 
 

सुखकामालन भूतालन यो दडडेन न कहसलत ।  
अत्तनो सुखमेसानो पेच्च सो िभते सुखं ।। ४ ।। 
 
सुखाची इच्छा कििाऱ्या ितूाचंी जो दण्डाने कहसा किीत नाही, तो आपल्या सुखाचा 
शोध कििािा पिलोकी सुख पाितो. 

[दडडवग्गो] 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१३२ सुख भूतें इण्च्छतात, दडडें जो त्यां न कहलसतो ।  
आपुिें  जो सुख शोधी त्या परत्र लमळतें सुख ।। ४ ।। 

  

१३३ 
 
 

१३३ 
 
 

१३३ 

माऽवोच फरुसं कलञ्च वुत्ता पलटवदेय्यु तं ।  
दुक्खा लह सारम्भकथा पलटदडडा फुसेय्यु तं ।। ५ ।। 
 

कोिाला कठोि बोलू नकोस. ज्यानंा तू तसे बोलशील ते तुला प्रत्युत्ति देतील. 
संतापाचे बोल दुःखदायक असतात. उलि-णदलेले दण्ड तुला लार्तील. 
 

कुिा कठोर ना बोि प्रत्युत्तर लमळे तुिा ।  
क्रोधाचा बोि दे दुःख, टोिा ये उिटा तुिा ।। ५ ।। 

  

१३४ 
 
 
१३४ 
 
 
 
 
१३४ 

सचे नेरेलस अत्तानं कंसो उपहतो यथा ।  
एस पत्तोऽलस लनब्बानं सारम्भोते न लवज्जलत ।। ६ ।। 
 
फुिलेले काशाचे (पात्र) जसे कंप पािनू ध्िनी देत नाही (खिखि िाजत नाही, 
बदबद िाजते) तसा जि तू आघात झाला असता कंप पािनू (खिखि बोलला) 
नाहीस, ति हा तू णनिाि पािलास. सिंंि म्हिजे संक्षोिात्मक प्रत्युत्ति तुजजिळ 
नाही. 
 
कांसें कीं फुटिें , तैसा जो न कंपलव आपिा ।  
लनवाि तंू पाविालस देशीना तंू प्रत्युत्तर ।। ६ ।। 

  
१३५ 
 
 
१३५ 
 
 
१३५ 

यथा दडडेन गोपािो गावो पाचेलत गोचरं ।  
एव ंजरा च मच्च ुच आयु ंपाचेण्नत पालिनं ।। ७ ।। 
 
ज्याप्रमािे रु्िाखी रु्िानंा दाडं्ाने हाकीत कुििात नेतो, त्याप्रमािे जिा आणि मृत्यू 
प्राण्याचं्या आयुष्ट्याला हाकीत असतात. 
 
नेई गोचरिा दंडें गुरें हांकीत गोवळ ।  
प्राडयांचेंही जरा मृत्यु तसें आयुष्ट्य हांलकती ।। ७ ।। 

  
१३६ 
 
 
१३६ 
 
 
१३६ 

अथ पापालन कम्मालन करं बािो न बुज्झलत ।  
सेलह कम्मेलह दुम्मेधो अण्ग्गदड्डो व तप्पलत ।। ८ ।। 
 
[आिंिी] पापकमे कणिताना मूखग बोध पाित नाही (जार्ा होत नाही). (पि पुढे) 
आपल्या कमांनी तो दुमेध अग्नीने जाळल्याप्रमािे ताप पाितो. 
 
कलरतांना पापकमे जागा होई न मूखु कीं ।  
ताप पाव ेस्वकमांनीं अग्नीनें जिंु जालळिा ।। ८ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१३७ 
 
 
१३७ 
 
 
१३७ 

यो दडडेन अदडडेसु अप्पदुटे्ठसु दुस्सलत ।  
दसन्नमञ्तरं ठानं लखप्पमेव लनगच्छलत- ।। ९ ।। 
 
जे दण्डाला पात्र नाहीत, जे णनदोषी आहेत, अशाना जो दण्डाने त्रास देतो, तो 
(खालील) दहापंैकी एखाद्या स्स्थतीला ताबडतोब पाितो. 
 
अदडड् तैसे लनदोषी छळी दडडें तयास जो ।  
एखादी तो दहांपैकी ण्स्थलत शीघ्रलच पावतो– ।। ९ ।। 

  
१३८ 
 
 
१३८ 
 
 
१३८ 

वेदनं फरुसं जाकन सरीरस्स च भेदनं। 
गरुकं वाऽलप आबाधं लचत्तक्खेपं व पापुिे ।। १० ।। 
 
तीव्र िदेना; संपत्तीचा अपहाि (हाणन); शिीिाचे [साधें इत्यादी] मोडिे; ककिा मोठा 
िोर्; णचत्ताचा णिके्षप म्हिजे िडे (प्राप्त होते). 
 
वेदना तीव्र हानी वा, देहाचे भाग मोडती ।  
मोठी त्यािा होय बाधा, िागे वा वेड त्याजिा ।। १० ।। 

  
१३९ 
 
 
१३९ 
 
१३९ 

राजतो वा उपस्सग्गं अब्भक्खानं व दारुिं ।  
पलरक्खय ंव ्ातीनं भोगानं व पभङ्गरं [िो॰-पिङ्गनं; अ॰-पिङ्गिंणत पिङ्गिािं पूणतिाि…ं. ।] ।। ११।। 
 
िाजापासून उपसर्ग; दारुि असा णमर्थया-आिोप; नातलर्ाचंा क्षय; संपत्तीचा नाश. 
 
उपसगु करी राजा, ये लमथ्यारोप दारुि ।  
िय नातिगांचा वा, संपत्तीभोग िोपती ।। ११ ।। 

  
१४० 
 
 
१४० 
 
 
१४० 

अथ वस्स अगारालन अण्ग्ग डहलत पावको ।  
कायस्स भेदा दुप्पञ्ो लनरय ंसो  ․  पपज्जलत ।। १२ ।। 
 
ककिा त्याची घिे पािक अग्नी जाळतो. शिीि नाश पािल्यानंति तो दुबुगद्धी निकात 
जातो. 
 
ककवा त्याची घरें-दारें जाळी अग्नीलह पावक ।  
देहानतानंतरी जाई दुबुुद्धी नरकास तो ।। १२ ।। 

  
१४१ 
 
 
 

न नग्गचलरया न जटा न पङ्का 
नानासका थण्डडिसालयका वा ।  
रजो च जल्ल ंउकु्कलटकप्पधानं 
सोधेण्नत मच्च ंअलवलतडिकंखं ।। १३ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१४१ 
 
 
 
१४१ 

नार्ि े िाहािे, जिा, णचखल (माखिे), अनशन ककिा उपिास, स्थस्ण्डलािि शय्या 
कििे (हे व्रत), धुळीने अंर् िरून घेिे, उणकडि ेबसिे–ह्या र्ोष्टी ज्याच्या शकंा दूि 
झाल्या नाहीत (जो शकंा तरून पाि रे्ल नाही) अशा मत्याला शुद्ध किीत नाहीत. 
 
न कहडिें नग्न, न जटा, न पंक 
न स्वंलडिीं नीज न वा उपोषि ।  
न धूळ वा आसन तें उकीडवें 
दे शुलद्ध, शंका न तरुन गेल्या ।। १३ ।। 

  
१४२ 
 
 
 
 
१४२ 
 
 
 
१४२ 

अिङ्कतो चेऽलप समं चरेय्य 
सनतो दनतो लनयतो ब्रह्मचारी ।  
सब्बेसु भूतेसु लनधाय दडडं 
सो ब्राह्मिो सो समिो स लभक्खु ।। १४ ।। 
 
आणि जिी अलंकाि घातलेले असले तिी जो समिािाने िार्तो, जो शान्त, दान्त, 
णनयमाने िार्िािा, श्रेष्ठ धार्भमक जीिनाचा अंर्ीकाि केलेला, सिग ितूाचें बाबतीत 
ज्याने दण्ड म्हिजे कहसा सोडून णदली आहे –तो ब्राह्मि, तो श्रमि, तो णिक्ष ूहोय. 
 
चािे समें शानत असो लवभूलषत 
जो दानत नेमस्तलह ब्रह्मचारी ।  
सवांलह भूतीं न उगालर दडड 
तो सवु लभिु-श्रमि-ब्राह्मिालद ।। १४ ।। 

  
१४३ 
 
 
१४३ 
 
 
 
१४३ 

लहरीलनसेधो पुलरसो कोलच िोकस्स्म लवज्जलत ।  
यो लननदं अप्पबोधलत अस्सो भद्रो कसालमव ।। १५ ।। 
 
मनाच्या लाजेचा णनषेध मानिािा पुरुष जर्ात क्वणचतच असतो, जो (लोकाचं्या) 
णनन्देची कुिकुि लार्ल्याबिोबि िळेीच सािध होतो, जसा चारं्ला घोडा [चाबकू 
लार्ण्याची णचन्हे णदसताच] सािध होतो. 
 
लनषेध आत्मिाजेचा मानी जो लवरळा नर ।  
कनदा आधींच जािी कीं तेजस्वी अश्व चाबुका ।। १५ ।। 

  
१४४ 
 
 
 
 
 

अस्सो यथा भद्रो कसालनलवट्ठो 
आतालपनो संवेलगनो भवाथ ।  
सद्धाय सीिेन च लवलरयेन च 
समालधना धम्मलवलनच्छयेन च ।  
सम्पन्न-लवज्जाचरिा पलटस्सता 
पहस्सथ दुक्खलमदं अनप्पकं ।। १६ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१४४ 
 
 
 
१४४ 
 

चाबुकाने स्पशग केलेल्या चारं्ल्या घोड्ाप्रमािे उत्साही ि सिंरे्ी व्हा श्रदे्धने, शीलाने, 
िीयाने, समाधीने आणि धमगणिणनियाने णिद्याचिि-संपन्न होऊन स्मृती सािध ठेिनू हे 
महान् दुःख तुम्ही त्यार् ूशकाल. 
 
कीं िागल्या चाबुक अश्व तेजी 
उत्साह-संवेग-भरें स्फुरें तंू ।  
श्रद्धा तसें शीि लन वीय ुयांनीं 
समालधनें धमुलवलनश्चयें तसें ।  
संपन्न लवद्याचरिीं लन सावध 
होऊन हें दुःख त्यजाि मोठें ।। १६ ।। 

  
१४५ उदकं लह नयण्नत नेलत्तका [र्ाथा ८० पहा.] 

उसुकारा नमयण्नत तेजनं ।  
दारंु नमयण्नत तच्छका 
अत्तानं दमयण्नत सुब्बता ।। १७ ।। 

  
दडडवग्गो दसमो । 

  
१४५ 
 
 
 
१४५ 

कालि े ककिा पाि काढिािे पाण्याला (मार्ग काढून) नेतात. बाि कििािे शिाला 
िाकणितात. सुताि तासून लाकूड िाकणितात. जे सुव्रत पुरुष आहेत ते स्ितःचे दमन 
कितात. 
 
जळ ने वळवीत पाट-कार 
शर वांकलवतात बाि-कार ।  
लनत वांकलव िांकुडा सुतार 
आत्म्यािा दलमतात सुव्रती जे ।। १७ ।। 

  
दहावा दडडवगु समाप्त. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

११ 
 

१४६ को नु हासो लकमाननदो लनच्च ंपज्जलिते सलत ।  
अनधकारेन ओनद्धा पदीपं न गवेसथ ।। १ ।। 

  
[जरावग]ु 

  
१४६ 
 
 
१४६ 

(सिोिताली) सर्ळे सदोणदत पेिले असता कसले हास्य आणि कसला आनंद? 
अंधकािाने (तुम्हासं) िणेप्टले असता णदव्याचा शोध का किीत नाही? 
 
कैं चे हास्य लन आननद पेटिें  लनत्य भोंवती ।  
अनधकारें वेलष्टिेिे प्रदीपा कां न शोलधतां? ।। १ ।। 

  
१४७ 
 
 
१४७ 
 
 
१४७ 

पस्स लचत्तकतं लबम्बं अरुकाय ंसमुण्स्सतं ।  
आतुरं बहुसङ्कप्पं यस्स नण्त्थ धुवं लठलत ।। २ ।। 
 
पहा ही णिणचत्र मूती! व्रिानंी युक्त असून उिािलेली! िोर्ि, (तिी) णतच्याणिषयी 
अनेक संकल्प बाधंले जातात; जी शाश्वत आणि स्थाणयक नाही!* 
 
पहा लवलचत्र ही मूती व्रिी रोगी वरी उठे ।  
लनर्नमती बहुसंकल्पीं नाहीं जी धु्रव ना ण्स्थर [कै. लाडाचं्या मते, एका दृष्टीने या श्लोकात श्लेष आहेत- 
िाषातंि खालीलप्रमािे होईल- पहा णचत्रातंले (पक्षी-णिणचत्र) णबम्ब म्हिजे मूती (पक्षी देह) हे अरुकाय म्हिजे 
सूयासािखे (पक्षी देहात व्रि असलेले), समुस्च्ित म्हिजे उठािदाि (सूयग-णबम्बासािखे िि येिाि), आतुि-इच्छेने 
आतुि (पक्षी िोर्ी), बहुसकंल्प-पुष्ट्कळ कल्पनेने िणचलेले (पक्षी) बहु-सकंल्प असिािे. [सपंादकाला हा ओढून तािनू 

आिलेला अथग िाितो.] ] ।। २ ।। 
  
१४८ 
 
 
१४८ 
 
 
१४८ 

पलरलजडिलमदं रुपं रोगलनडं्ड पभङु्गरं ।  
लभज्जलत पूलतसंदेहो मरिनतं लह जीलवतं ।। ३ ।। 
 
हे रूप पणिजीिग झाले आहे; हे िोर्ाचे घििे होय; (हे) क्षििङं्गिु आहे. घािीचा हा 
र्ोळा िरं्ून जातो. मिि हाच जीणिताचा अंत आहे. 
 
रोगाचें घरटें देह जीिु होईि भंगुर ।  
घािीचा भंगतो गोळा, मरिानतलच जीलवत ।। ३ ।। 

  
१४९ 
 
 

यालनमालन अपत्थालन अिापूनेव सारदे ।  
कापोतकालन अट्ठीलन तालन लदस्वान का रलत ।। ४ ।। 
 

[जरावग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१४९ 
 
 
१४९ 

शिद ऋतूत फेकून णदलेल्या िोपळ्याप्रमािे जी ही कपोतििग हाडे (अस्थी) [आहेत]. 
ती पाहून (तुम्हालंा) त्याजंणिषयी आिड कशी? 
 
शरदीं फें लकिेिीं कीं जिंू तुम्बीफळें  अशीं ।  
कपोतविु ही हाडें  देखोनी आवडी कशी? ।। ४ ।। 

  
१५० 
 
 
 
 

१५० 
 
 
१५० 

अट्ठीनं नगरं कतं मंसिोलहतिेपनं ।  
यत्थ जरा च मच्च ुच मानो मक्खो [म॰ णन॰ अ॰- ‘कक मय्हं तुम्हेणह कतं’ णत तेस ंसुकतकििं णिनासेणत; 
तस्स एसो सुकतकिि-णिनासनो मक्खो । (म॰ णन॰ सुत्त ७ ििील िाष्ट्य). तसेच, पिरु्िमक्खन-लक्खिो मक्खो, तेस ं

णिनासनिसो, तदिच्छादनपचु्चपट्ठानो (म॰ णन॰ सुत्त ३ ििील िाष्ट्य).] च ओलहतो ।। ५ ।। 
 
हे अस्थीचे नर्ि केले आहे; मासं आणि िक्त यानंी ते कलणपले आहे; त्यात जिा, मृत्यु, 
मान, भ्रक्ष (म्हिजे दुसऱ्याचे सद्रु्ि माखून नष्ट कििे) यासं ठेणिले आहे. 
 
केिें  नगर हाडांचे मांसें, रक्तें लह किलपिें  ।  
मान-भ्रि जरा मृत्य ूयांना वसलविें  लजथें ।। ५ ।। 

  
१५१ 
 
 
 
 
१५१ 
 
 
१५१ 

जीरण्नत व ेराजरथा सुलचत्ता 
अथो सरीरंऽलप जरं उपेलत ।  
सतं च धम्मो न जरं उपेलत 
सनतो हव ेसण्ब्भ पवेदयण्नत ।। ६ ।। 
 
सुशोणित िाजिथ जीिग होतात. त्याप्रमािे शिीिास देखील जिा प्राप्त होते. पि 
सज्जनाचं्या धमाला जिा प्राप्त होत नाही. संत संतानंाच तो सारं्त असतात. 
 
ये जीिुता राजरथां सुलचत्रां 
तशी शरीरासलह ये जरा ती ।  
संतांलचयां येइ जरा न धमा 
संतांस तो संतलच सांगताती ।। ६ ।। 

  
१५२ 
 
 
१५२ 
 
 
१५२ 

अप्पस्सुताय ंपुलरसो बलिवद्ों व जीरलत ।  
मंसालन तस्स वड्ढण्नत पञ्ा तस्स न वड्ढलत ।। ७ ।। 
 
हा अल्पश्रतु पुरुष बैलाप्रमािे ियाने मोठा होत आहे. त्याचे मासंच िाढते; त्याची प्रज्ञा 
िाढत नाही. 
 
बैिाप्रमािें वाढे की हा अल्पश्रुत मानव ।  
मांसलच वाढतें त्याचें परी प्रज्ञा न वाढतें ।। ७ ।। 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१५३ 
 
 
१५३ 
 
 
१५३ 

अनेक-जालत-संसारं सनधालवस्सं अलनण्ब्बस ं।  
गहकारकं गवेसनतो दुक्खा जालत पुनप्पुनं ।। ८ ।। 
 
[हे] घि कििाऱ्याचा शोध किीत असता अनेक जन्मींच्या संसािात, तो न सापडता 
(फुकि), धाित िाणहलो. पुनः पुनः जन्म दुःखकािक झाला. 
 
अनेक जनमजनमींच्या संसारीं व्यथु धाविों ।  
शोधीत गृहकारा, दे दुःख जनम पुनःपुनः ।। ८ ।। 

  
१५४ 
 
 
 
१५४ 
 
 
 
 
१५४ 

गहकारक लदट्ठोऽलस पुन गेहं न काहलस ।  
सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूटं लवसंखतं ।  
लवसंखारगतं लचत्त ंतडहानं खयमज्झगा ।। ९ ।। 
 
[हे] घि कििाऱ्या! (तुला आता मी) पाणहले आहे. तू पनु्हा घि कििाि नाहीस. तुझे 
सिग िासे (पक्षी-फासळ्या) मोडले आहेत. घिाच्या [र्ोलाकाि छप्पिाचे] ििचे िोक 
(पक्षी कपाळाची कििी) णिस्कळीत झाले आहे. संस्काििणहत स्स्थतीला पोचलेले 
णचत्त तृष्ट्िाचं्या क्षयाला पािले आहे. 
 
गृहकारा! लदसिाशी, पुनः न कलरसी घर ।  
वांसळ्या मोडल्या सवु भग्न हें गृहकूट कीं ।  
संस्कारहीन हें लचत्त तृष्ट्िांचा िय पाविें  ।। ९ ।। 

  
१५५ 
 
 
१५५ 
 
 
१५५ 
 

अचलरत्वा ब्रह्मचलरय ंअिद्धा योब्बने धनं ।  
लजडिकोञ्चा ․ व झायण्नत खीिमच्छे․ व पल्लिे ।। १० ।। 
 
श्रेष्ठ धार्भमक जीिनाचे आचिि न कणिता यौिनात धन न णमळणिता हे आता म्हातािपिी 
ध्यान कणितात— जिू काय मासे नाहीसे झालेल्या डबक्याच्या काठी म्हातािे बर्ळेच! 
 
नाचरीिें  ब्रह्मचया नार्नजिें  धन यौवनीं ।  
लनमुत्स्य पल्विीं ध्यानीं वृद्ध हे बगळे उभे ।। १० ।। 

  
१५६ अचलरत्वा ब्रह्मचलरय ंअिद्धा योब्बने धनं ।  

सेण्नत चापाऽलतखीिा . व [अ॰-चापातो अणतखोिा, चापा णिणनम्मुत्ता… सिा म्हिजे धनुष्ट्यापासून सोडलेले 
बाि, असा हा णनिाळा अथग णदला आहे. णतबेिी ि णचनी र्ाथातं ‘चाप’ ह्या पाठाचे समथगन कििािे शब्द नाहीत. ससं्कृत 

ि प्राकृत र्ाथाही काही प्रकाश पाडीत नाहीत.] पुरािालन अनुत्थुनं ।। ११ ।। 
  

जरावगो एकादसमो । 
  
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१५६ 
 
 
 
१५६ 

श्रेष्ठ धार्भमक जीिनाचे आचिि न कणिता, यौिनात धन न णमळणिता हे आता 
(म्हातािपिी) पडून िाणहले आहेत- जि ूकाय अणतजीिग धनुष्ट्येच जुन्या िित्कािाचंा 
णननाद आठिीत आहेत. 
 
नाचरीिें  ब्रह्मचया, नार्नजिें  धन यौवनीं। 
शोची जुनया टित्कारां पडिे जीिु चापसे ।। ११ ।। 

  
अकरावा जरावग ुसमाप्त. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१२ 
 

१५७ अत्तानं चे लपय ंजञ्ा रक्खेय्य नं सुरण्क्खतं ।  
लतडिमञ्तरं यामं पलटजग्गेय्य पण्डडतो ।। १ ।। 

  
[आत्मवगु] 

  
१५७ 
 
 
१५७ 

स्ितःला जि णप्रय माणनले ति त्याला सुिणक्षत िाखाि.े तीन यामापंैकी – प्रहिापंैकी – 
एक प्रहििि पस्ण्डताने त्याची णनर्ा िाखािी. 
 
आपि लप्रय जैं वाटे राखावें त्या सुरलित ।  
लतहींतल्या एक यामीं राखावी पंलडतें लनगा ।। १ ।। 

  
१५८ 
 
 
१५८ 
 
 
१५८ 

अत्तानमेव पठमं पलररूपे लनवेसये ।  
अथऽञ्मनुसासेय्य न लकलिस्सेय्य पण्डडतो ।। २ ।। 
 
आधी आपि स्ितःला योग्य अशा र्ोष्टीत रंु्तिनू घ्याि.े मर् दुसऱ्यानंा उपदेश किािा. 
[असे िार्िाऱ्या] पंणडताला क्लेश होऊ शकत नाहीत. 
 
आधीं आपि पाळावा धमु तो योग्य जो असे ।  
दुज्यांना मग सांगावा, येिें क्िेशे न पण्डडत ।। २ ।। 

  
१५९ 
 
 
१५९ 
 
 
१५९ 

अत्तानं चे तथा कलयरा यथञ्मनुसासलत ।  
सुदनतो वत दमेथ अत्ता लह लकर दुद्मो ।। ३ ।। 
 
जसा दुसऱ्यासं उपदेश कणितो तसेच आपि स्ितः किाि.े चारं्ले दमन ज्याचे झालेले 
आहे त्यानेच इतिाचें दमन किाि.े [कािि] स्ितःचे दमन होिे हेच खिे कणठि आहे. 
 
उपदेशी दुज्यां जैसें करावें कीं स्वतः तसें ।  
सुदानत दमवी अनयां, आत्मदहन दुष्ट्कर ।। ३ ।। 

  
१६० 
 
 
१६० 
 
 

अत्ता लह अत्तनो नाथो को लह नाथो परो लसया ।  
अत्तना लह सुदनतेन नाथं िभलत दुल्लभं ।। ४ ।। 
 
आपिच आपले स्िामी आहोत. दुसिा कोि स्िामी असिाि? स्ितःचे जि चारं्ले दमन 
केलेले असेल ति दुलगि असा स्िामी आपिासं लाितो. 
 

[अत्तवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१६० आपिा आपि स्वामी, कोि स्वामी दुजा असे? ।  
आत्मदहन-लसलद्धनें स्वामी दुिुभ कीं लमळें  ।। ४ ।। 

  
१६१ 
 
 
१६१ 
 
 
 
१६१ 

अत्तना ․ व कतं पापं अत्तजं अत्तसंभवं ।  
अलभमनथलत दुम्मेधं वलजरं ․ वऽम्हमय ंमकि ।। ५ ।। 
 
आपि केलेले, आपिापासून जम्मलेले, आपि घडणिलेले पापच दुबुगद्धी पुरुषास 
घासून घासून त्याचे तुकडे कणिते, जसा (कापाियाचा) णहिा (स्ितः दर्डी असून) 
दर्डी ित्ने (णहिे पाचसूािखी) घासून कापतो. 
 
आपिें पाप केिें  जें आत्मसभंव आत्मज ।  
कापी घांसोलन दुबुुद्धा लहऱ्या लहरकिी जशी ।। ५ ।। 

  
१६२ 
 
 
१६२ 
 
 
१६२ 

यस्स अच्चनत-दुस्सील्यं मािुवा सािलमवोततं ।  
करोलत सो तथत्तानं यथा नं इच्छती लदसो ।। ६ ।। 
 
जशी शालिृक्षािि मालुिा िले, तसे ज्याचे अत्यंत दुःशील पसित जाते, तो तसे 
बनणितो की जसे त्याचे दे्वषी इस्च्छतात. 
 
सािावरी मािुवेिी दुःशीि पसरे तसें ।  
स्वय ंआपि बनवी जसा शतू्रच वांलछतो ।। ६ ।। 

  
१६३ 
 
 
१६३ 
 
 
१६३ 

सुकरालन असाधूलन अत्तनो अलहतालन च ।  
य ंव ेहतं च साधंु च तं वे परमदुक्करं ।। ७ ।। 
 
अ-साधू म्हिजे िाईि आणि आपिाला अणहतकािक अशी कमे कििे सुकि आहे. जे 
णहतकािक आणि चारं्ले आहे ते कििे पिमदुष्ट्कि होय. 
 
वाईट कमे सुकर जीं कीं अलहत आपिां ।  
चांगिें  लहतकारी तें खरें परम दुष्ट्कर ।। ७ ।। 

  
१६४ 
 
 
 
१६४ 
 
 
 

यो सासनं अरहत अलरयानं धम्मजीलवनं ।  
पलटक्कोसलत दुम्मेधो लदकट्ठ लनस्साय पालपकं ।  
फिालन कट्ठकस्सेव अत्तघञ्ाय [अ॰-अत्तनो घातऽत्थमेि फलेणत ।] फल्ललत ।। ८ ।। 
 
धमाप्रमािे जीिन ठेििाऱ्या आयांचे अहगताचें जे शासन (णशकिि) त्याची जो दुबुगद्धी 
मािूस पापी दृष्टीला अनुसरून कनदा कणितो, तो िळूेप्रमािे आपल्याच नाशासाठी 
फणलत होतो. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१६४ 
 

आय-ुअहुनत-धमे जे वतुती, त्यांलचयां बघे ।  
शासना पापदृष्टीनें, दुबुुद्धी देइ त्या लशव्या ।  
फळे वेळूप्रमािें तो नाशासाठींच आपुल्या।। ८ ।। 

  
१६५ 
 
 
 
१६५ 
 
 
 
१६५ 

अत्तना ․ व कतं पापं अत्तना संलकलिस्सलत ।  
अत्तना अकतं पापं अत्तना ․ व लवसुज्झलत ।  
सुलद्ध असुलद्ध पच्चतं नाञ्ो अञ् लवसोधये ।। ९ ।। 
 
आपिच केलेले पाप असते, आपिालाच (त्याचा) क्लेश िोर्ािा लार्तो. आपि न 
केलेले पाप (असते), (त्यामुळे) आपिच णिशुद्ध होतो. शुद्धी आणि अशुद्धी ही स्ितः 
पुितीच लार् ूअसतात. एक दुसऱ्याला शुद्ध करू शकत नाही. 
 
आपि कलरतों पाप दोषी होऊंलच आपि ।  
आपि न करी पाप शुलद्ध होईच आपुिी ।  
शुद्धयशुलद्ध आत्मलनष्ठ, कोिी शुलद्ध दुजा न दे ।। ९ ।। 

  
१६६ अत्त-द-त्थं परत्थेन बहुनाऽलप न हापये ।  

अत्त-द-त्थमलभञ्ाय स-द-त्थपसुतो लसया ।। १० ।। 
  

अत्तवग्गो द्वादसमो । 
  
१६६ 
 
 
१६६  

बहुत पिाथासाठी सुद्धा स्ितःच्या अथाची हानी करू नये. स्ितःचा अथग चारं्ला जािनू 
णनजाथी िृत्ती जोडािी. 
 
हानी करीं न आत्माथीं पराथु बहु साधडया ।  
आत्माथु जािुनी नीट लनजाथीं िय िाव त्या ।। ११ ।। 

  
बारावा आत्मवगु समाप्त 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१३ 
 

१६७ हीनं धम्मं न सेवेय्य पमादेन न संवसे ।  
लमच्छालदकट्ठ न सेवेय्य न लसया िोकबद्धनो [िो॰-लोकिड्ढ नो.] ।। १ ।। 

  

[िोकवगु] 
  

१६७ 
 
 
१६७ 

हीन धमग सेि ूनये; प्रमादाशी सहिास ठेि ूनये. णमर्थयादृष्टी सेि ूनये. इहलोकीचा प्रपंच 
िाढणििािा होऊ नये. 
 

नको संग प्रमादाशीं हीन धमा न सेलवजे ।  
लमथ्यादृष्टी न ठेवावी, प्रपंचा वाढव ूनये ।। १ ।। 

  

१६८ 
 

 
१६८ 
 
 

१६८ 

उलत्तटे्ठ नप्पमजे्जय्य धम्मं सुचलरतं चरे ।  
धम्मचारी सुखं सेलत अस्स्म िोके परण्म्ह च ।। २ ।। 
 

उठाि े(खडे असाि)े, प्रमाद करू नये. चारं्ल्या कमांनी धमग आचिािा. धमगचािी 
इहलोकी आणि पिलोकी सुखाने झोपतो. 
 

उठा, प्रमाद न करा, आचरा धमु चांगिा ।  
धमुचारी सुखे झोंपे इहिोकीं परत्रही ।। २ ।। 

  

१६९ 
 
 
१६९ 
 
 

१६९ 

धम्मं चरे सुचलरतं न तं दुच्चलरतं चरे ।  
धम्मचारी सुखं सेलत अस्स्म िोके परण्म्ह च ।। ३ ।। 
 

चारं्ल्या कमांनी धमाचे आचिि किाि,े त्याचे िाईि कमांनी आचिि करू नये. 
धमगचािी इहलोकी आणि पिलोकी सुखाने झोपतो. 
 

दुष्ट्कमे नाचरी धमा सुकमे धमु आचरी ।  
धमुचारी सुखें झोंपे इहिोकीं परत्रही ।। ३ ।। 

  

१७० 
 
 

१७० 

यथा बुब्बुिकं पस्से यथा पस्से मरीलचकं ।  
एव ंिोकं अवेक्खनतं मच्चरुाजा न पस्सलत ।। ४ ।। 
 

जसे बुडबुड्ाकडे बघाि,े जसे मृर्जळाकडे बघाि,े त्यासािखेच जो लोकाकडे 
(जर्ाकडे नश्वि ह्या दृष्टीने) बघतो, त्याच्याकडे मृत्युिाजा दृष्टी िाकीत नाही. 
 

१७० देखे बुडबुडा जैसें, देखे मृगजळा जसें ।  
तेवीं हा िोक जो देखे, मृत्युराजा न त्या बघे ।। ४ ।। 

[िोकवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१७१ 
 
 

१७१ 
 
 

१७१ 

एथ पस्सलथमं िोकं लचत्त ंराजरथूपमं ।  
यत्थ बािा लवसीदण्नत नण्त्थ संगो लवजानतं ।। ५ ।। 

 

या, िाजिथाप्रमािे णचतािलेल्या ह्या लोकाला (जर्ाला) बघा. मूखग जेथे बुडतात 
(रु्िफिून जातात), ज्ञानी त्याशी संर् ठेिीत नाहीत. 
 

लचतालरल्या राजरथा ऐसा हा िोक या बघा ।  
जेथें लवसावती मूखु ज्ञानी संग न ठेलवती ।। ५ ।। 

  

१७२ 
 
 

१७२ 
 
 

१७२ 

यो च पुब्बे पमलज्जत्वा पच्छा सो नप्पमज्जलत ।  
सो ․ मं िोकं पभासेलत अब्भा मुत्तो ․ व चण्नदमा ।। ६ ।। 
 

जो पूिगकाळी प्रमादाने िार्ला असता पिात् (मार्ाहून) प्रमाद किीत नाही, तो 
अभ्रापंासून मुक्त झालेल्या चंद्राप्रमािे ह्या लोकाला प्रकाणशत कितो. 
 

प्रमादें वागुनी पूवी प्रमाद न करी पुढें ।  
प्रकाशवी िोक हा तो कीं अभ्रें मुक्त चंद्रमा ।। ६ ।। 

  

१७३ 
 
 

१७३ 
 
 

१७३ 

यस्स पापं कतं कम्मं कुसिेन लपथीयलत ।  
सो. मं िोकं पभासेलत अब्भा मुत्तो ․ व चण्नदमा ।। ७ ।। 
 

ज्याचे केलेले पापकमग कुशल (कमाने) झाकले जाते, तो अभ्रापंासून मुक्त झालेल्या 
चंद्राप्रमामे ह्या लोकाला प्रकाणशत कणितो. 
 

ज्यांची केिीं पापकमे झांकिीं कुशिें लच कीं ।  
प्रकाशवी िोक हा तो अभ्रांनी मुक्त चंद्रसा ।। ७ ।। 

  

१७४ 
 
 

१७४ 
 
 

१७४ 

अनधभूतो अय ंिोको तनुक़ेत्थ लवपस्सलत ।  
सकुनतो जािमुत्तो ․ व अप्पो सग्गाय गच्छलत ।। ८ ।। 
 

हा लोक (हे जर्) आंधळा झाला आहे. इथे पाहिािा णििळा. जाळ्यातून मुक्त 
झालेल्या पक्ष्याप्रमािे णििळाच कोिी स्िर्ाला जातो. 
 

आंधळा िोक हा झािा, द्रष्टा तो लवरळा इथें ।  
जािमुक्त खगा ऐसा स्वगा जाई क्वलचत् कुिी ।। ८ ।। 

  

१७५ 
 
 
१७५ 
 

हंसालदच्चपथे यण्नत आकासे यण्नत इलद्धया ।  
नीयण्नत धीरा िोकम्हा जेत्वा मारं सवालहकन ।। ९ ।। 
 
आणदत्य-मार्ाने हंस जातात; ऋद्धींच्या बळाने (योर्ी) आकाशात संचाि कणितात. जे 
धीि आहेत ते मािाला (त्याच्या) सैन्यासह कजकून या लोकापलीकडे जातात. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१७५ सूयमुागे हंस जाती ऋलद्धवान् लफरती नभीं ।  
मारा ससैनय कजकोनी धीर जाती जगापुढें ।। ९ ।। 

  

१७६ 
 
 

१७६ 
 
 
 

१७६ 

एकं धम्मं अतीतस्स मुसावालदस्स जनतुनो ।  
लवलतडिपरिोकस्स नण्त्थ पापं अकालरय ं।। १० ।। 
 

ज्याने [सत्य हा जो] एकच धमग त्याचे उल्लंघन केले, जो खोिे बोलतो, जो 
पिलोकाच्या पलीकडे रे्ला म्हिजे पिलोक मानीत नाही, त्याला करू नये असे 
कोितेच पाप नाही. 
 

उलं्लघी जो एकधमा, खोटें जो बोितो नर ।  
मानीना परिोका, त्या पाप नाहीं अकाय ुजें ।। १० ।। 

  

१७७ 
 
 
 
 

१७७ 
 
 

१७७ 

न व ेकदलरया देविोकं वजण्नत 
बािा हवे नप्पसंसण्नत दानं ।  
धीरो च दानं अनुमोदमानो 
तेनेव सो होलत सुखी परत्थ ।। ११ ।। 
 

कृपि लोक देिलोकाला जात नाहीत. मखग काही दानाची प्रशसंा किीत नाहीत. धीि 
पुरुष दानाच्या आनंदात सहिार्ी होऊन तेिढ्यानेच पित्र (पिलोकी) सुखी होती. 
 

कदू्र कधीं देविोका न जाती 
प्रशंलसती मूखु दाना कधीं ना ।  
जो धीर दानीं अनुमोद घेतो 
तेिेंलच तो होई सुखी परत्र ।। ११ ।। 

  

१७८ पथव्या एकरजे्जन सग्गस्स गमनेन वा ।  
सब्बिोकालधपच्चने सोतापलत्तफिं वरं ।। १२ ।। 

  

खोकवग्गो तेरसमो । 
  

१७८ 
 
 
१७८ 

पृर्थिीच्या एकिाज्यापेला, स्िर्ाला जाण्यापेक्षा, सिग लोकाचं्या आणधपत्यापेक्षा 
स्रोतापणत्तफल श्रेष्ठ होय. 
 

पृथ्वीचें तें एकराज्य, सवु िोकालधपत्य वा ।  
स्वगुती-याहुनी श्रेष्ठ स्रोतापत्तीलचयें फि ।। १२ ।। 

  

तेरावा िोकवगु समाप्त. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१४ 
 

१७९ यस्स लजतं नावजीयलत 
लजतमस्स नो यालत कोलच िोके ।  
तं बुद्धमननतगोचरं 
अपदं केन पदेन नेस्सथ ।। १ ।। 

  
[बुद्धवगु] 

  
१७९ 
 
 
 
१७९ 

ज्याचे कजणकलेले पिािि करून काढून घेतले जात नाही; ज्याने कजणकलेले लोकात 
(जर्ात) कुठेही नाहीसे होत नाही; ज्याचे र्ोचि (कायगके्षत्र) अनंत आहे; ज्याचे पद 
[र्िसत] नाही; अशा बुद्धाला कोित्या पदाने म्हिजे मार्ाने तुम्ही न्याल? 
 

लजत त्याचें कोिी न घेई 
तत्-लजत िोकीं कुठें न जाई ।  
तो बुद्ध अननत गोचर 
अपदा नयािपदें कुडया तया ।। १ ।। 

  

१८० 
 
 
 
 

१८० 
 
 
 

१८० 

यस्स जालिनी लवसलत्तका 
तडहा नण्त्थ कुलहलञ्च नेतवे ।  
तं बुद्धमननतगोचरं 
अपदं केन पदेन नेस्सथ ।। २ ।। 
 

जाळे असलेली ि अडकिनू िाकिािी तृष्ट्िा ज्याला कोठेही नेण्याला [समथग] िाणहली 
नाही, ज्याचे र्ोचि अनन्त आहे, ज्याचे पद [र्िसत] नाही, अशा बुद्धाला कोित्या 
पदाने म्हिजे मार्ाने तुम्ही न्याल? 
 

जाळ्यात धरीि ती नुरे  
तृष्ट्िा ज्यास कुठेलह नयावया ।  
बुद्धास अननत गोचरा  
अपदा नयाि पदे कुडया तया ।। २ ।। 

  

१८१ 
 
 
 

१८१ 
 
 

ये झानपसुता धीरा नेक्खम्मूपसमे [सं॰-नैष्ट्कम्योपशमे रताः । पि, अ॰-एत्थ पब्बज्जानोक्खम्मं न गहेतब्बं, 

लकिेसूपसमन-लनव्बानरकत पन सनधाय एतं वत्त ं।।] रता 
देवाऽलप तेंसं लपहयण्नत सम्बुद्धानं सतीमतं ।। ३ ।। 
 

ज्याचे ध्यानाकडे लक्ष लार्लेले आहे असे धीि, जे नैष्ट्काम्याच्या उपशमात िममाि 
झाले आहेत, जे स्मृणतमान् आणि संबदु्ध आहेत अशाचंा देि देखील हेिा कणितात. 
 

[बुद्धवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१८१ ध्यानप्रवृत्त जे धीर नैष्ट्काम्योपशमीं रत ।  
संबुद्ध स्मृलतमान् त्यांचा हेवा कलरलत देवही ।। ३ ।। 

  
१८२ 
 
 
१८२ 
 
 
१८२ 

लकच्छो मनुस्सपलटिाभो लकच्छं मच्चान जीलवतं ।  
लकच्छं सद्धम्मसविं लकच्छो बुद्धानमुप्पादो ।। ४ ।। 
 
मनुष्ट्यजन्म हा दुष्ट्प्राप्य आहे, मत्याचे जीणित कष्टमय आहे, सद्धमाचे श्रिि दुर्भमळ 
आहे. बुद्धाचंा जन्मही दुलगि असतो. 
 
मानव-जनम दुष्ट्प्राप्य कष्टयुक्तलच जीवन ।  
धमुश्रवि दुमीळ बुद्धजनय लह दुिुभ ।। ४ ।। 

  
१८३ 
 
 
१८३ 
 
 
१८३ 

सब्बापापस्स अकरिं कुसिस्स उपसम्पदा ।  
सलचत्तपलरयोपदनं एतं बुद्धान सासनं ।। ५ ।। 
 
कोिचेही पाप न कििे, कुशल संपादन कििे, स्िणचत स्िच्छ (शुद्ध) कििे, हेच 
बुद्धाचें अनुशासन (म्हिजे णशकििूक) आहे. 
 
न करा सवुथा पाप, जोडा कीं कुशिा बरें ।  
करा शुद्ध स्वलचत्तािा, बुद्धांचे हेंच शासन ।। ५ ।। 

  
१८४ 
 
 
 
 
१८४ 
 
 
 
१८४ 

खनती परमं तपो लतलतक्खा 
लनब्बानं परमं वदण्नत बुद्धा ।  
न लह पब्बलजतो परूपघाती 
समिो होलत परं लवहेठयनतो ।। ६ ।। 
 
णतणतक्षा (नािाची जी) क्षान्ती तीच पिम तप होय, णनिाि पिम होय असे बुद्धाचें म्हििे  
आहे. दुसऱ्याचा घात कििािा, दुसऱ्याला उपद्रि कििािा प्रव्राजक श्रमि होऊ शकत  
नाही. 
 
लतलतिा-िानती थोरलच तप हें 
लनवाि परमसें बुद्धलच सांगे ।  
श्रमि प्रव्रलजता नयेच होता 
परघाती जर तो परास पीडी ।। ६ ।। 

  
१८५ 
 
 
 

अनूपवादो अनूपघातो पालतमोक्खे च संबरो ।  
मत्तञ्ुता व भत्तस्स्म पनतं च सयनासनं ।  
अलधलचत्त ेच आयोगो एतं बुद्धान सासनं ।। ७ ।। 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१८५ 
 
 
 
१८५ 

कनदा न कििे, घात (नुकसान) न कििे, प्राणतमोक्षाच्या णनयमापं्रमािे संयम िाखिे, 
जेििात णमती ठेििे, र्ािापासून दूि णनजिे-बसिे, णचत्त समाधीत युक्त ठेििे—हीच 
बुद्धाचंी णशकििकू आहे. 
 
संयम प्रालतमोिाचा, कनदा-घातांस त्यालगिें ।  
लनजिें बसिें दूर एकानतीं, भोजनीं लमती ।  
ध्यानांत योलजिें लचत्ता-बुद्धांचे हेच शासन ।। ७ ।। 

  
१८६ न कहापिवस्सेन लतलत्त कामेसु लवज्जलत ।  

अप्पऽस्सादा दुखा कामा इलत लवञ्ाय पण्डडतो ।। ८ ।। 
  
१८७ अलप लदब्बेसु कामेसु रकत सो नालधगच्छलत ।  

तडहक्खयरतो होलत सस्मासस्बुद्धसावको ।। ९ ।। 
  
१८६-१८७ काषापिाचं्या िषािाने देखील कामोपिोर्ात तृप्ती होत नाही. काम हे अल्पास्िाद 

असून दुःखद आहेत असे जािनू जो पस्ण्डत आहे त्याला णदव्य कामातसुद्धा िती 
लाित नाही. तो सम्यक्यंबदु्धाचा श्रािक तृष्ट्िेच्या क्षयात ित होतो. 

  
१८६ काषापि-प्रवृष्टीनें तृलप्त कामीं न होतसे ।  

स्वाद अल्प असे कामीं दुःख थोर कळून हें ।। ८ ।। 
  
१८७ िाभेना लदव्यही कामीं पण्डडतास रती कधीं ।  

रमे तृष्ट्िाियीं लनत्य सम्यक्संबुद्ध लशष्ट्य तो ।। ९ ।। 
  
१८८ बहंु व ेसरिं यण्नत पब्बतालन वनालन च ।  

आरामरुक्खचेत्यालन मनुस्सा भयतलज्जता ।। १० ।। 
  
१८९ नेतं खो सरिं खेमं नेतं सरिमुत्तमं ।  

नेतं सरिमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चलत ।। ११ ।। 
  
१९० यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च सङघञ्च सरिं गतो ।  

चत्तालर अलरयसच्चालन सम्मप्पञ्ाय पस्सलत ।। १२ ।। 
  
१९१ दुःखं दुक्ख-समुप्पादं दुक्खस्स च अलतक्कमं ।  

अलरयञ्चऽट्ठलङ्गकं मग्गं दुक्खूपसमगालमनं ।। १३ ।। 
  
१९२ एतं खो सरिं खेमं एतं सरिमुत्तमं ।  

एतं सरिमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चलत ।। १४ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१८८, १८९, १९०, १९१ ि १९२ ियाने त्रस्त झालेली मािसे पिगत, िने, आिाम, िृक्ष, चैत्य-ह्याचंा 
आसिा घेतला. हा आसिा खिोखि के्षमदायक नाही; हा आसिा उत्तम नाही. हा 
आसिा घेतला असता (मािूस) सिग दुःखातून मुक्त होत नाही. पि जो बुद्धाला, 
धमाला आणि संघाला शिि जातो; दुःख, दुःखाचा समुदय, दुःखाचा णनिोध आणि 
दुःखाचं्या णनिोधाप्रत नेिािा आयग अष्टाणंर्क मार्ग-ही [चाि] आयगसत्ये चारं्ली जािनू 
पाहतो, त्याला हा आसिा खिोखि के्षमदायक आहे; हा आसिा उत्तम आहे, हा आसिा 
घेतला असता सिग दुःखातूंन तो मुक्त होतो. 
 

१८८ वन-पवुत-आराम-वृि-चैत्यलच आसरे ।  
बहु घेतात भीतीनें त्रस्त होऊन मािसें ।। १० ।। 

  
१८९ आसरा हा िेमदायी न खरोखर, उत्तम ।  

घेतां हा आसरा, मुक्ती सवु दुःखातुनी न ये ।। ११ ।। 
  
१९० दुःख, दुःखसमुत्पाद, जािें दुःखापिीकडे ।  

दुःखोपशम जो दावी आय ुअष्टांग-मागु-हीं ।। १२ ।। 
  
१९१ आयसुत्यें चार देखे ज्ञानें उत्तम जािुनी ।  

बुद्धाचा धमु-संघांचा आसरा घेत जो परी ।। १३ ।। 
  
१९२ आसरा कीं िेमदायी हा खरोखर, उत्तम ।  

घेता हा आसरा मुक्ती सवु दुःखांतुनी लमळे ।। १४ ।। 
  
१९३ दुल्लभो पुलरसाजञ्ो न सो सब्बत्थ जायलत ।  

यत्थ सो जायती धीरो तं कुि सुखमेधलत ।। १५ ।। 
  
१९३ कुलीन पुरुष दुलगि असतो; तो सिगत्र जन्मास येत नाही. जेथे तो धीि (पुरुष) जन्मास 

येतो ते कुल सुख पािते. 
 

१९३ न ये जनमास सवुत्र, कुिीन लवरळा नर ।  
धीर तो जनमतो जेथें सुख िाधे तया कुळा ।। १५ ।। 

  
१९४ 
 
 
१९४ 
 
 
 

सुखो बुद्धानं उप्पादो सुखा सद्धम्म-देसना ।  
सुखा सङ्घस्स सामग्गी समग्गानं तपो सुखो ।। १६ ।। 
 
बुद्धाचंी उत्पत्ती सुखकि होय; सद्धमाचा उपदेश सुखकि होय. संघाची एकी सुखकि 
होय; एकीने िार्िाऱ्याचंी तपिया सुखकि होय. 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१९४ बुद्धोत्पत्ती सुखा देई सद्धमादेश दे सुख ।  
सुख दे ऐक्य संघाचें तप एकींत दे सुख ।। १६ ।। 
 

१९५ पूजारहे पूजयतो बुदे्ध यलद व सावके ।  
पपञ्चसमलतक्कनते लतप्िसोकपलरद्वे ।। १७ ।। 

  
१९६ ते तालदसे पूजयतो लनब्बुते अकुतोभये ।  

न सक्का पुञ्ं सङ्खातंु इममेत्तमलप केनलच ।। १८ ।। 
  

बुद्धवग्गो चुद्समो । 
 
१९५-१९६ 
 
 
 
 
१९५ 

जे प्रपचाच्या पलीकडे रे्ले आहेत, शोक ि णिलाप यातूंन उत्तीिग झाले आहेत, जे 
णनिाि पािले आहेत, ज्यानंा कोठूनही िय िाणहले नाही अशासािख्या पूजाहग बुद्धाचंी 
ककिा श्रािकाचंी जो पूजा कितो त्याच्या पुण्याची ‘हे इतके आहे’ अशी कोिालाही 
र्िना किता येत नाही. 
 
पूजाहां पूलजतो बुद्धां ककवा जो श्रावकांसही ।  
शोका लविापा तरुनी प्रपंचा पार पाविे ।। १७ ।। 

  
१९६ ऐशांना पूलजतो जो कीं लनवुृत्तां अकुतोमभयां ।  

पुडय हें इतुकें  त्याचें हें न कोिी गिंु शके ।। १८ ।। 
  

चौदावा बुद्धवगु समाप्त. 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१५ 
 

१९७ सुसुखं वत जीवाम वेलरनेसु अवेलरनो ।  
वेलरनेसु मनुस्सेसु लवहराम अवेलरनो ।। १ ।। 

  
[सुखवगु] 

  
१९७ 
 
 
१९७ 

िैऱ्यामंध्ये अ-िैिी (असे) आम्ही खिोखि फाि सुखाने िाहू या; िैिी मािसातं अिैिी 
(असे आम्ही) णिहरू या. 
 
अहो! सुखानें राहंू या अवैरी वैलरयांमधें ।  
वैरी मनुष्ट्यांमाजीं कीं अवैरीं लवहरंू सुखें ।। १ ।। 

  
१९८ 
 
 
१९८ 
 
 
१९८ 

सुसुखं वत जीवाम आतुरेसु अनातुरा ।  
आतुरेसु मनुस्सेसु लवहराम अनातुरा ।। २ ।। 
 
िोर्ातांत अिोर्ी असे आम्ही फाि सुखाने िाहू या. िोर्ातग मािसातं अिोर्ी असे आम्ही 
णिहरू या. 
 
अहो! सुखानें राहंू या अरोगी रोलगयांमधें ।  
रोगी मनुष्ट्यांमाजीं कीं अरोगी लवहरंू सुखें ।। २ ।। 

  
१९९ 
 
 
१९९ 
 
 
१९९ 

सुसुखं वत जीवाम उस्सुकेसु अनुस्सुका ।  
उस्सुकेसु मनुस्सेसु लवहराम अनुस्सुका ।। ३ ।। 
 
उत्सुकातं अनुत्सुक असे आम्ही फाि सुखाने िाहू या. उत्सुक मािसातं अनुत्सुक असे 
आम्ही णिहरू या. 
 
अहो! सुखानें राहंू या उत्सुकांत अनुत्सुक ।  
उत्सुकां मािसांमाजीं लवहरंू या अनुत्सुक ।। ३ ।। 

  
२०० 
 
 
२०० 
 
 

सुसुखं वत जीवाम येसं नो नण्त्थ लकञ्चनं ।  
पीलतभक्खा भलवस्साम देवा आभस्सरा यथा ।। ४ ।। 
 
जे आम्ही अ-ककचन झालो ते (आता) फाि सुखाने िाहू या. आिास्िि देिापं्रमािे प्रीती 
हेच ज्याचें िक्ष्य आहे असे आम्ही होऊ या. 
 

[सुखवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२०० अहो! सुखानें राहंू या झािों आम्ही अककचन ।  
प्रीतीच भिुनी राहंू आभास्वर जिंू सुर ।। ४ ।। 

  
२०१ 
 
 
२०१ 
 
 
२०१ 

जय ंवेरं पसवलत दुःखं सेलत परालजतो ।  
उपसनतो सुखं सेलत लहत्वा जयपराजय ं।। ५ ।। 
 
जेता िैिाला जन्म देतो. पिाणजत मािूस दुःखात झोपतो. जय आणि पिाजय त्यार्ून 
उपशान्त मािूस सुखात झोपतो. 
 
जयी वैरा जनम देतो, दुःखें झोंपे परालजत ।  
उपशानत सुखें झोंपे त्यागी जय-पराजयां ।। ५ ।। 

  
२०२ 
 
 
२०२ 
 
 
२०२ 

नण्त्थ रागसमो अण्ग्ग नण्त्थ दोससमो कलि ।  
नण्त्थ खनधालदसा दुक्खा नण्त्थ सण्नतपरं सुखं ।। ६ ।। 
 
िार्ासािखी आर् नाही; दे्वषासािखी हाि नाही; स्कंधासंािखे दुःख नाही; शान्तीपिते 
सुख नाही. 
 
रागासम नसे आग दे्वषासम न हार कीं ।  
स्कंधांसम नसे दुःख न शानतीपरतें सुख ।। ६ ।। 

  
२०३ 
 
 
२०३ 
 
 
२०३ 

लजघच्छापरमा रोगा सङ्खारा परम दुखा ।  
एतं ्त्वा यथाभूतं लनब्बािं परमं सुखं ।। ७ ।। 
 
बुिकु्षा हा पिम िोर् होय; ससं्काि हे पिम दुःखद होत. हे यथाथगतया जािनू णनिाि 
पिम सुख आहे (असे जािाि)े. 
 
बुभुिा रोग परम, संस्कार अलत दुःखद ।  
जािावें हे यथाथानें लनवाि सुख उत्तम ।। ७ ।। 

  
२०४ 
 
 
२०४ 
 
 
२०४ 

आरोग्यपरमा िाभा सनतुट्ठी परमं धनं ।  
लवस्सासपरमा ्ाती लनब्बािं परमं सुखं ।। ८ ।। 
 
आिोग्य हा पिम लाि होय. संतोष हे पिम धन होय. णिश्वास हाच पिम आप्त होय. 
णनिाि हेच पिम सुख होय. 
 
आरोग्य हा श्रेष्ठ िाभ, संतुष्टी श्रेष्ठ तें धन ।  
लवश्वास हा खरा आप्त, लनवाि सुख उत्तम ।। ८ ।। 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२०५ 
 
 
२०५ 
 
 
२०५ 

पलववेकरसं पीत्वा रसं उपसमस्स च ।  
लनद्रो होलत लनप्पापो धम्मपीलतरसं लपबं ।। ९ ।। 
 
एकान्तिासाचा आणि उपशमाचा िस णपऊन धमगप्रीतीचे िसपान किीत (मािूस) णनिगय  
आणि णनष्ट्पाप होतो. 
 
एकानताच्या रसा पीता रसा उपशमालचया ।  
धमुप्रीलतरसा पोत होई लनष्ट्पाप नीडर ।। ९ ।। 

  
२०६ 
 
 
२०६ 
 
 
२०६ 

साहु दस्सनमलरयानं सलन्नवासो सदा सुखो ।  
अदस्सनेन बािानं लनच्चमेव सुखी लसया ।। १० ।। 
 
आयांचे दशगन चारं्ले होय; त्याचंा संणनिास सदैि सुखदायी असतो. मूखांचे दशगन होऊ 
न देता आपि णनत्य सुखी व्हाि.े 
 
बरें दशुन आयांचें संगती सुख दे सदा ।  
अदशुनेंच मूखांच्या सुखी व्हाबें सदैवही ।। १० ।। 

  
२०७ 
 
 
 
२०७ 
 
 
 
२०७ 

बािसङ्गतचारी लह दीघमद्धान सोचलत ।  
दुक्खो बािेलह संवासो अलमत्तनेेव सब्बदा ।  
धीरो च सुखसवंासो जातीने ․ व समागमो ।। ११ ।। 
 
कािि मूखांच्या संर्तीत णफििािा दीघगकालपयगन्त शोक कणितो मूखांचा सहिास, 
शत्रूंच्या सहिासासािखा, सिगदा दुःखदायक आहे. पि धीिाचा सहिास 
नातेिाइकाचं्या समार्माप्रमािे सुखदायी असतो. 
 
मूखांसंगें लफरे तो की शोकीं दूरवरी पडे ।  
मूखांशीं संग दे दुःखा जेवीं शतू्रसवें सदा ।  
धीरांचा सुख दे संग आप्तांचा कीं समागम ।। ११ ।। 

  
 तस्माच्च 

 
२०८ धीरं च पञ्ं च बहुस्सुतं च 

धोरय्हसीिं वतवनतमलरय ं।  
तं तालदसं सप्पुलरसं सुमेधं 
भजेथ नक्खत्तपथं ․ व चण्नदमा ।। १२ ।। 

  
सुखवग्गो पडिरसमो । 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

 
 
२०८ 
 
 
२०८ 

म्हूिन 
 
चंद्र जसा नक्षत्रपथाबिोबि असतो तसे जो धीि, प्राज्ञ, बहुश्रुत, शीलाची धुिा िाहिािा,  
व्रतिान्, आयग आहे त्यासािख्या सुबुद्ध सत्पुरुषाच्या संर्तीत असाि.े 
 
धीरा भजा प्राज्ञ-बहुश्रुताही 
आयवु्रती शीिाधुरा धरी जो ।  
त्या सालरख्या सत्पुरुषा सुबुद्धा 
जसालह नित्रपथास चंद्रमा ।। १२ ।। 

  
पंधरावा सुखवगु समाप्त. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१६ 
 

२०९ अयोगे यु-जमत्तानं योगस्स्म च अयोजय ं।  
अत्थं लहत्वा लपयग्गाही लपहेतऽत्तानुयोलगनं ।। १ ।। 

  
[लप्रयवगु] 

  
२०९ 
 
 
 
 

२०९ 

ज्या णठकािी स्ितःला रंु्तिनू घेऊ नये त्या णठकािी जो स्ितःला रंु्तिनू घेतो; ज्या 
णठकािी रंु्तिनू घ्याि े त्या णठकािी रंु्तिनू घेत नाही, णहतकािक र्ोष्टी सोडून 
(अणहतकािक पि) णप्रय र्ोष्टी ग्रहि कितो, तो योग्य णठकािी स्ितःला रंु्तिनू 
घेिाऱ्या मािसाचा हेिा कितो. 
 

योजी अयोग्यीं, योजीना योग्यीं, स्वय ंधरी लप्रय ।  
श्रेया टाकून, त्या वाटें— व्हावें आपि योगवान् ।। १ ।। 

  

२१० 
 
 

२१० 
 
 

२१० 

मा लपयेलह समागण्च्छ अण्प्पयेलह कुदाचनं ।  
लपयानं अदस्सनं दुक्खं अण्प्पयानं च दस्सनं ।। २ ।। 
 

णप्रयाचंा संर् ठेि ू नका आणि अणप्रयाचंा कदाणपही. णप्रयाचें अदशगन आणि अणप्रयाचें 
दशगन दुःखकािक होते. 
 

लप्रयाशीं अलप्रयाशींही कधीं संग करंू नका ।  
लप्रयां न देखतां दुःख दुःख अलप्रयदशुनीं ।। २ ।। 

  

२११ 
 
 

२११ 
 
 

२११ 

तस्मा लपय ंन कलयराथ लपयापायो लह पापको ।  
गनथा तेसं न लवज्जण्नत येसें नण्त्थ लपयाण्प्पय ं।। ३ ।। 
 

म्हिून कशालाही णप्रय असे लेखू नका; कािि णप्रय दूि होिे हे दुःखकािक होते. 
ज्यानंा णप्रयाणप्रयच नाही त्यानंा र्ाठी (बंधने) िाहात नाहीत. 
 

लप्रय गेल्या दुःख होतें-लप्रय ऐसंें करंू नका ।  
लप्रयालप्रयच ज्यां नाहीं त्यांचे बंध न राहती ।। ३ ।। 

  

२१२ 
 
 

२१२ 
 
 

लपयतो जायती सोको लपयतो जायती भय ं।  
लपयतो लवप्पमुत्तस्स नण्त्थ सोको कुतो भय ं।। ४ ।। 
 

णप्रयापासून शोक होतो; णप्रयापासून िय होते. णप्रयापासून जो मुक्त झाला त्याला शोक 
होत नाही, (मर्) िय कुठचे? 
 

[लपयवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२१२ लप्रयापासून हो शोक लप्रयापासून हो भय ।  
कैं चें भय, नसे शोक, लप्रयापासून मुक्त त्या ।। ४ ।। 

  

२१३ 
 
 

२१३ 
 
 

२१३ 
 

पेमतो जायती सोको पेमतो जायती भय ं।   
पेमतो लवप्पमुत्तस्स नण्त्थ सोको कुतो भयं ।। ५ ।। 
 

पे्रमापासून शोक होतो; पे्रमापासून िय होते. पे्रमापासून जो मुक्त झाला त्याला शोक 
होत नाही, (मर्) िय कुठचे? 
 

पे्रमापासून हो शोक पे्रमापासून हो भय ।  
कैं चें भय, नसे शोक, पे्रमापासून मुक्त त्या ।। ५ ।। 

  

२१४ 
 
 

२१४ 
 
 

२१४ 

रलतया जायती सोको रलतया जायती भय ं।  
रलतया लवप्पमुत्तस्स नण्त्थ सोको कुतो भय ं।। ६ ।। 
 

ितीपासून शोक होतो, ितीपासून िय होते. ितीपासून जो मुक्त झाला त्याला शोक होत 
नाही, (मर्) िय कुठचे? 
 

रतीपासून हो शोक, रतीपासून हो भय ।  
कैं चें भय, नसे शोक, रतीपासून मुक्त त्या ।। ६ ।। 

  

२१५ 
 
 

२१५ 
 
 

२१५ 

कामतो जायती सोको कामतो जायती भय ं।  
कामतो लवप्पमुत्तस्स नण्त्थ सोको कुतो भय ं।। ७ ।। 
 

कामापासून शोक होतो; कामापासून िय होते. कामापासून जो मुक्त झाला, त्याला 
शोक होत नाही, (मर्) िय कुठचे? 
 

कामापासून हो शोक, कामापासून हो भय ।  
कैं चें भय, नसे शोक, कापापासून मुक्त त्या ।। ७ ।। 

  

२१६ 
 
 

२१६ 
 
 

२१६ 

तडहाय जायती सोको तडहाय जायती भय ं।  
तडहाय लवप्पमुत्तस्स नण्त्थ सोको कुतो भय ं।। ८ ।। 
 

तृष्ट्िेपासून शोक होतो, तृष्ट्िेपासून िय होते. तृष्ट्िेपासून जो मुक्त झाला, त्याला शोक 
होत नाही, (मर्) िय कुठचे? 
 

तृष्ट्िेपासून हो शोक, तृष्ट्िेपासून हो भय ।  
कैं चें भय, नसे शोक, तृष्ट्िेपासून मुक्त त्या ।। ८ ।। 

  

२१७ 
 

सीिदस्सनसम्पनं्न धम्मटं्ट सच्चवालदनं ।  
अत्तनो कम्म कुब्बानं तं जनो कुरुते लपय ं।। ९ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२१७ 
 
 
 
२१७ 

शील आणि दशगन यानंी जो संपन्न आहे, जो सत्य जाििािा आहे, जो आपले कमग 
किीत असतो अशा धमाप्रमािे िार्िाऱ्याला (धमात ज्याचे अणधष्ठान आहे अशाला) 
जनता णप्रय कणिते. 
 
शीिदशुनसंपन्ना धमुस्था सत्य जाित्या ।  
करी जो आपिें  कमु जन त्या कलरती लप्रय ।। ९ ।। 

  
२१८ 
 
 
२१८ 
 
 
२१८ 

छनदजातो अनक्खाते मनसा च फुटो लसया ।  
कामेसु च अप्पलटबद्धलचत्तो उदं्धसोतो ․ लत वुच्चलत ।। १० ।। 
 
अििगनीय असे जे णनिाि त्याचा ज्याला छंद लार्ला आहे, ज्याचे मन उमलले आहे, 
कामात ज्याचे णचत्त बाधंले रे्ले नाही, त्याला ‘ऊध्िगस्रोत’ असे म्हितात. 
 
मन ज्याचे उमििें  अलनवाच्यांत गंुगिा ।  
लचत्त ना गंुतिें  कामीं तो ‘ऊध्वुस्रोत’ बोलििा ।। १० ।। 

  
२१९ लचरप्पवाकस पुलरसं दूरतो सोण्त्थमागतं ।  

्ालत-लमत्ता सुहज्जा च अलभननदण्नत आगतं ।। ११ ।। 
  
२२० तथेव कतपुञ्ंऽलप अस्मा िोका परं गतं ।  

पुञ्ालन पलटगडहण्नत लपय ं्ाती व आगतं ।। १२ ।। 
  

लपयवग्गो सोळसमो । 
  
२१९ ज्याप्रमािे णचिकालचा प्रिास संपिनू दुिहून सुखरूप आलेल्या पुरुषाचे, आप्त, णमत्र ि 

सुहृद आनन्दाने स्िार्त कितात. 
  
२२० त्याप्रमािे, ज्याने पुण्य केले आहे तो या लोकातून पिलोकास रे्ला असता आप्त असे 

णप्रय मािूस आले असता [स्िार्त] कणितात, तसे त्याची पुण्यकृत्ये स्िार्त कितात. 
  
२१९ लचरप्रवासी नर जो दुरूनीसुखरूप ये ।  

कलरती स्वागता त्याच्या जेवीं आपे्तष्टलमत्रही ।। ११ ।। 
  
२२० तेवींच पुडयवान् जातां परिोका इथून त्या ।  

लप्रय आल्या आप्त जैसे पुडयें येतात भेटडया ।। १२ ।। 
  

सोळावा लप्रयवगु समाप्त. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

१७ 
 

 
२२१ कोधं जहे लवप्पजहेय्य मानं 

संयोजनं सब्बमलतक्कमेय्य ।  
तं नामरूपस्स्म असज्जमानं 
अलकञ्चनं नानुपतण्नत दुक्खा ।। १ ।। 

  
(क्रोधवगु) 

  
२२१ 
 
 
२२१ 

क्रोध—सोडािा; मान िाकािा (त्यार्ािा); सिग बंधनाचं्या पलीकडे जाि.े नामरूपास न 
णचकििाऱ्या, अककचन झालेल्या त्या पुरुषाच्या मारे् दुःखे लार्त नाहीत. 
 
क्रोधा त्यजा मान समूळ टाका 
ओिांडुनी सवु बंधां पुढें जा ।  
जो नामरूपांत असक्त त्याच्या 
मागें न ये दुःख अककचनाच्या ।। १ ।। 

  
२२२ 
 
 
२२२ 
 
 
 
२२२ 

यो व ेउप्पलततं कोधं रथं भनतं व धारये ।  
तमहं सारकथ ब्रूलम रण्स्मग्गाहो इतरो जनो ।। २ ।। 
 
जो उसळलेल्या क्रोधाला ििकिलेल्या िथाप्रमािे (आिरून) धरून ठेि ू शकतो, 
त्यालाच मी [खिा] सािथी म्हितो. इति मािसे नुसती (लर्ामाच्या) दोऱ्या धििािी 
होत. 
 
धरी उसळल्या क्रोधा रथा उधळल्या जसा ।  
म्हिें मी सारथीं त्यािा दोऱ्यालच धलरती दुजे ।। २ ।। 

  
२२३ 
 
 
२२३ 
 
 
२२३ 

अक्कोधेन लजने कोधं असाधंु साधुना लजने ।  
लजने कदलरय ंदानेन सच्चनेािीकवालदनं ।। ३ ।। 
 
अक्रोधाने क्रोधाला कजकाि,े असाधूला साधूत्िाने कजकाि;े कदू्रला (कृपिाला) दानाने 
कजकाि;े खोिे बोलिाऱ्याला सत्याने कजकाि.े 
 
अ-क्रोधें क्रोध कजकावा साधुत्वें कीं असाधुिा ।  
सत्यें असत्यवाद्यािा कदू्र दानेंच कजलकजे ।। ।३ ।। 

  

[कोधवग्गो] 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२२४ 
 
 
२२४ 
 
 
२२४ 

सच्च ंभिे, न कुज्झेय्य, दज्जाऽप्पस्स्मऽलप यालचतो ।  
एतेलह तीलह ठानेलह गच्छे देवान सण्नतके ।। ४ ।। 
 
खिे बोलाि;े क्रोध करू नये; कुिी याचक आला असता, आपिापंाशी थोडे जिी असले 
तिी त्यातून द्याि.े याच तीन र्ोष्टींनी देिाच्या जिळ मािसू जाईल. 
 
खरें बोिें , न रागावें, तुझ्या अल्पांतिेंही दे ।  
याचका-या लतहीं मागीं देवासलन्नध पावशी ।। ४ ।। 

  
२२५ 
 
 
२२५ 
 
 
२२५ 

अकहसका ये मुनयो लनच्च ंकायेन संवुता ।  
ते यण्नत अच्चतंु ठानं यत्थ गनत्वा न सोचरे ।। ५ ।। 
 
जे अकहसक मुनी कायेने णनत्य संयणमत िाहतात ते अशा अच्युत स्थानाला जातात की 
जेथे रे्ल्यािि त्यानंा शोक किण्याचा प्रसंर् येत नाही. 
 
अकहसक मुनी लनत्य काया संयकम रालखती ।  
जाती ते अच्युतस्थाना शोका स्थान लजथें नुरे ।। ५ ।। 
 

२२६ 
 
 
२२६ 
 
 
 
२२६ 

सदा जागरमानानं अहोरत्तानुलसण्क्खनं ।  
लनब्बानं अलधमुक्तानं अत्थं गच्छण्नत आसवा ।। ६ ।। 
 
जे सदोणदत जार्रूक असतात, अहोिात्र (स्ितःस) णशकिीत असतात, ज्याचंा 
णनिािात लय लर्लेला असतो (ज्याचंी णनिािािि श्रद्धा असते) त्याचें आश्रि 
(णिकाि) अस्ताला जातात. 
 
अहोरात्र स्वतःिा जे लशलिती, लनत्य जागती ।  
लनवािीं रालखती श्रद्धा, अस्त पावलत आश्रव ।। ६ ।। 

  
२२७ 
 
 
 
२२७ 
 
 
 
२२७ 

पोरािमेतं अतुि नेतं अज्जतनालमव ।  
लननदण्नत तुडहीमासीनं लननदण्नत बहुभालिनं ।  
लमतभालिनंऽलप लननदण्नत नण्त्थ िोके अलनण्नदतो ।। ७ ।। 
 
हे अतुला! ही जुनीच (र्ोष्ट) आहे, आजकालची (र्ोष्ट) नव्हे मुकाट्याने बसिाऱ्याची 
कनदा कितात; बहु बोलिाऱ्याची कनदा कितात णमत बोलिाऱ्याची देखील कनदा 
कितात. या लोकातं अणनस्न्दत असा कोिीच नाही. 
 
जुनेंच अतुिा! हें कीं आजचेंच न हें जिंू ।  
कनलदती स्तब्ध जो वैसे, बहुभाषीही कनलदती ।  
कनलदती लमतभाषीही अ-कनलदत नसे जगीं ।। ७ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२२८ 
 
 
२२८ 
 
 
२२८ 

न चाहु न च भलवस्सलत न चेतरलह लवज्जलत ।  
एकनतं लनण्नदतो पोसो एकनतं वा पसंलसतो ।। ८ ।। 
 
असा कोिी झाला नाही, होिाि नाही, ककिा सध्या नाही की ज्याची लोकानंी सिगथैि 
कनन्दा णकिा सिगथैि प्रशसंा केली आहे. 
 
झािा नाहीं, नसे सध्यां, पुढें होिारही नसे ।  
सवुथा कनलदती ज्यािा सवुथा वा प्रशंलसती ।। ८ ।। 

  
२२९ य ंचे लवञ्ूपसंसण्नत अनुलवच्च सुवे सुवे ।  

अण्च्छद्वुकत्त मेधाकव पञ्ासीिसमालहतं ।। ९ ।। 
  
२३० नेक्खं जम्बोनदस्सेव को तं लनण्नदतुमरहलत ।  

देवाऽलप नं पसंसण्नत ब्रह्मुनाऽलप पसंलसतो ।। १० ।। 
  
२२९-२३० पि जाम्बूनद सोन्याच्या णनष्ट्काप्रमािे ज्याची सुज्ञ दििोज पािख करून प्रशसंा 

कितात, ज्याच्या िार्ण्यात णछद्र म्हिजे दोष नसतो, जो प्रजे्ञने ि शीलाने समाणहत 
अशा मेधािी पुरुषाची कनदा कोि करू शकेल? देि देखील त्याची प्रशसंा कितात; 
ब्रह्मा देखील त्याची प्रशसंा कितो. 

  
२२९ प्रशंलसती सुज्ञ ज्यातें पारखून लदनीं लदनीं ।  

लनदोषवृत्ती मेधावी प्रज्ञाशीिी समालहत ।। ९ ।। 
 

२३० नािे जाम्बूनदाचें कीं कोि कनदीि त्याजिा ।  
प्रशंलसती देवही त्या ब्रह्माही त्या प्रशंलसतो ।। १० ।। 

  
२३१ 
 
 
२३१ 
 
 
२३१ 

कायप्पकोपं रक्खेय्य कायेन संवुतो लसया ।  
कायदुच्चलरतं लहत्वा कायेन सुचलरतं चरे ।। ११ ।। 
 
कायेच्या प्रकोपापासून (आपले) िक्षि किाि;े कायेचा सयंम किािा, कायेची दुिणिते 
त्यार्नू कायेने सुचणिते आचिािीत. 
 
काया-प्रकोपा सांभाळा, कायेनें संयमी बना ।  
काया-दुश्चलरतें त्यागा काया-सुचलरतें करा ।। ११ ।। 

  
२३२ 
 
 
 

वचीपकोपं रक्खेय्य वाजाय संवुतो लसया ।  
वचीदुच्चलरतं लहत्वा वाचाय सुचलरतं चरे ।। १२ ।। 
 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२३२ 
 
 
२३२ 

िायेच्या प्रकोपापासून (आपले) िक्षि किाि.े िाचेचा संयम किािा. िाचेची दुिणिते 
त्यार्नू िाचेने सुचणिते आचिािीत. 
 
वाचा-प्रकोपा सांभाळा, वाचेनें संयमी बना ।  
वाचा-दुश्चलरतें त्यागा, वाचा-सुचलरतें करा ।। १२ ।। 

  
२३३ 
 
 
२३३ 
 
 
२३३ 

मनोपकोपं रक्खेय्य मनसा संवुतो लसया ।  
मनोदुच्चलरतं लहत्वा मनसा सुचलरतं चरे ।। १३ ।। 
 
मनाच्या प्रकोपापासून [आपले] िक्षि किाि.े मनाचा सयंम किािा, मनाची दुिणिते 
त्यामार्ून मनाने सुचणिते आचिािीत. 
 
मनः-प्रकोपा साभाळा, मनानें संयमी बना ।  
मनोदुश्चलरतें त्यागा, मनःसुचलरते करा ।। १३ ।। 

  
२३४ कायेन संवुता धीरा अथो वाचाय संवुता ।  

मनसा संवुता धीरा ते वे सुपलरसंवुता ।। १४ ।। 
  

कोधवग्गो सत्तरसमो । 
  
२३४ कायेचा संयम कििािे, तसेच िाचेचा संयम कििािे, मनाचा संयम कििािे धीि 

पुरुषच खिोखि सुसंयमी होत. 
  
२३४ कायेनें संयमी धीर वाचेनें संयमी तसे ।  

मनानें संयमी धीर ते खरेच सुसंयमी ।। १४ ।। 
  

सतरावा क्रोधवगु समाप्त. 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१८ 
 

२३५ पडडुपिासो ․ व दालनऽलस 
यमपुलरसाऽलप च तं उपलट्ठता ।  
उय्योगमुखे च लतट्ठलस 
पाथेय्यऽंलप च ते न लवज्जलत ।। १ ।। 

  

[मिवगु] 
  

२३५ 
 
 
 

२३५ 

तू आता णपकल्या पानाप्रमािे झाला आहेस. यमाचे दूतसुद्धा तुझ्याजिळ येऊन उिे 
िाणहले आहेत. आणि प्रस्थानाच्या मुखािि तू उिा आहेस; पिंतु तुझ्यापाशी पाथेय 
(णशदोिी) नाही. 
 

झािासी लपकिेंच पान तंू 
जवळीही यमदूत ठाकिे ।  
प्रस्थानमुखींच तंू उभा ।  
नाहींही तुजपाकश कीं लशदोरी ।। १ ।। 

  

२३६ 
 
 
 
 

२३६ 
 
 
 

२३६ 

सो करोलह दीपमत्तनो 
लखप्पं वायम पण्डडतो भव ।  
लनद्धनतमिो अनङ्गिो 
लदब्बं अलरयभूलममेलहलस ।। २ ।। 
 

तो तू स्ितःला द्वीप [म्हिजे िाहिनू न जािािे बेि] बनि. ताबडतोब मेहनत करून 
तयाि हो; पस्ण्डत हो. ज्याचा [सर्ळा] मळ फंुकून काणढला आहे, ज्याच्यात णहिकस 
उिले नाही- असा तू णदव्य आयगिमूीला पािशील. 
 

आपिां द्वीप करींच तंू 
झटुनी झकि होइ ंपंलडत ।  
झाल्या लनमुळ लनष्ट्किंलकत 
जाशीं लदव्यलच आयभूुलमिा ।। २ ।। 

  

२३७ उपनीतवयो च दालनऽलस 
संपयातोऽलस यमस्स सण्नतके ।  
वासोऽलप च ते नण्त्थ अनतरा 
पाथेय्यऽंलप च ते न लवज्जलत ।। ३ ।। 
 

२३७ 
 

आता तुझे िय होत चालले आहे. तू यमाच्या संणनध पोहोचला आहेस. मध्यंतिी 
(िािेत) तुला णनिासस्थान देखील नाही; आणि तुजपाशी णशदोिीही नाही. 

[मिवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२३७ वय आतां होत चाििें  कीं 
आिासीही यमास संलनध ।  
वाटेंत लमळे न आसरा 
नाहींही तुजपाकश कीं लशदोरी ।। ३ ।। 

  

२३८ 
 
 
 
 
२३८ 
 

 
 

२३८ 

सो करोलह दीपमत्तनो 
लखप्पं वायम पण्डडतो भव ।  
लनद्धनतमिो अनङ्गिो 
न पुन जालतजरं उपेलहलस ।। ४ ।। 
 

तो तंू स्ितःला द्वीप [म्हिजे िाहिनू न जािािे बेि] बनि. ताबडतोब मेहनत करून 
तयाि हो. पस्ण्डत हो. ज्याचा सर्ळा मळ फंुकून काणढला आहे, ज्याच्यात णहिकस 
उिले नाही असा तू जन्म आणि जिा याचं्यापाशी पुनः जािाि नाहीस. 
 

आपिां द्वीप करीच तंू 
झटुनी झकि होई पण्डडत ।  
झाल्या लनमुळ लनष्ट्किंलकत 
पुनः न जाशीं जरा लन जनम ।। ४ ।। 

  

२३९ 
 
 

२३९ 
 
 
 

२३९ 

अनुपुब्बेन मेधावी थोकं थोकं खिे खिे 
कम्मारो रजतस्सेव लनद्धमे मिमत्तनो ।। ५ ।। 
 

सोनाि ज्याप्रमािे फंुकून फंुकून रुप्याचा मळ म्हिजे णहिकस काढून िाकतो, 
त्याप्रमािे मेधािी पुरुषाने क्रमशः थोडा थोडा, क्षिोक्षिी, स्ितःचा मळ फंुकून काढून 
िाकािा. 
 

फंुकोलन क्रमशः सुजे्ञ थोडा थोडा ििोििीं ।  
रूप्याचा जिंु सोनारें आपुिा मळ कालढजे ।। ५ ।। 

  

२४० 
 
 
 
 
२४० 
 
 
 
२४० 

अयसा ․ व मिं समुलट्ठतं 
तदुट्ठाय तमेव खादलत ।  
एव ंअलतधोनचालरनं [अ॰—धोना… पञ्ञा.] 

सालन [सी॰—सकं. ] कम्मालन नयण्नत दुग्गकत ।। ६ ।। 
 
ज्याप्रमािे लोखंडािि चढलेला र्ंज (मळ) त्यापासून म्हिजे लोखंडापासून उत्पन्न 
होऊन त्यालाच खाऊन िाकतो, त्याप्रमािे शहाण्या मािसाच्या आचििाचे अणतक्रम 
कििाऱ्याची स्ितःची कमेच त्याला दुर्गतीप्रत नेतात. 
 
िोखंडावर येत गंज जो 
त्यांतूनच येत त्यास खाई ।  



 
 अनुक्रमणिका 

 

जो प्रज्ञाचरिास गंजवी 
नेती दुगुलतिा तया स्वकमे ।। ६ ।। 

  
२४१ 
 
 
२४१ 
 
 
 
२४१ 

असज्झायमिा मनता अनुट्ठानमिा धरा ।  
मिं वडिस्स कोसजं्ज पमादो रक्खतो मिं ।। ७ ।। 
 
अ-स्िाध्याय (स्िाध्याय न कििे) हा मंत्राचंा मळ होय; अनुत्साह हा घिातील मळ 
होय. आळशी बसून िाहिे हा कान्तीचा मळ होय. बेसािधपिा हा पहािेकऱ्याचा मळ 
होय. 
 
अ-स्वाध्यायें मळे मंत्र अनुत्साह गृही मळ ।  
सुस्ती दे मळ कानतीिा प्रमाद मळ रिका ।। ७ ।।  

  
२४२ 
 
 
२४२ 
 
 
२४२ 

मलिण्त्थया दुच्चलरतं मच्छेरं ददतो मिं ।  
मिा व ेपापका धम्मा अण्स्म िोके परण्म्ह च ।। ८ ।। 
 
दुिणित हा स्त्रीचा मळ होय; कृपिता हा दात्याचा मळ होय. पापधमग हे इहलोकी आणि 
पिलोकी खिोखिच मळ होत. 
 
मळ दुश्चलरत हा स्रीस, दात्या कृपिता मळ ।  
मळची पाप ते धमु इहिोकीं परत्रही ।। ८ ।। 

  
२४३ 
 
 
२४३ 
 
 
२४३ 

ततो मिा मितरं अलवज्जा परमं मिं ।  
एतं मिं पहत्वान लनम्मिा होय लभक्खवो ।। ९ ।। 
 
या सिग मळाहूंन अणिद्या हा अणधक मणलन असा पिममळ होय. णिक्षूंनो! या मळाला 
िाकून तुम्ही णनमगळ व्हा. 
 
अलवद्या मळ मोठा कीं या मळांत मळीिलह ।  
झाडूनी त्या मळा तुम्ही लभिंूनो! व्हा सुलनमुळ ।। ९ ।। 

  
२४४ 
 
 
२४४ 
 
 
२४४ 

सुजीव ंअलहरीकेन काकसूरेन धंलसना 
पक्खण्नदना पगब्भेन संलकलिटे्ठन जीलवतं ।। १० ।। 
 
णनलगज्ज, कािळ्यासािखा शूि, णिनाशी, घुसिािा, धृष्ट आणि दुष्ट अशा मािसाचे 
जीणित सोपे (सुलि) असते. 
 
लनिालजऱ्या काकशूरा घुसिाऱ्या लवनाशका ।  
धीटा, धृष्टा, प्रदुष्टािा सुखाचें होत जीलवत ।। १० ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२४५ 
 
 
२४५ 
 
 
 
२४५ 

लहरीमता च दुज्जीवं लनच्च ंसुलचगवेलसना ।  
अिीनेनऽप्पगब्भेन सुद्धाजीवेन पस्सता ।। ११ ।। 
 
पिंतु ज्याला लाजेची चाड आहे, जो णनत्य शुची र्ोष्टींच्या शोधात असतो, जो सािधान 
(न रु्िफिलेला) ि शालीन आहे, जो शुद्ध उपजीणिका कितो ि जो द्रष्टा आहे, त्याचे 
जीणित कष्टप्रद असते. 
 
सिज्ज, शुलच जो शोधी, लनत्य सावध, नम्र, जो ।  
शुद्ध जो राहतो, द्रष्टा कष्टाचें त्यास जीलवत ।। ११ ।। 

  
२४६ यो पािमलतपातेलत मुसावादं च भासलत ।  

िोके अलदनं्न आलदयलत परदारं च गच्छलत ।। १२ ।। 
  
२४७ सुरामेरयपानं च यो नरो अनुयुञ्लत ।  

इधेव-मे-सो िोकस्स्म मूिं खिलत अत्तनां ।। १३ ।। 
  
२४६-२४७ जो ह्या जर्ात प्राण्याचंी कहसा कितो, खोिे बोलतो, जे कोिी णदले नाही ते घेतो, 

पिदािार्मन कितो, दारूमद्याणदकाचं्या पानात िंर्लेला असतो तो इहलोकातच 
आपली मुळे खिीत असतो. 

  
२४६ जगीं जो कहलसतो प्रािी खोटें जो नर बोितो ।  

परलस्त्रयेकडे जाई, घेई जो न लदिें लच कीं ।। १२ ।। 
  
२४७ सुरामद्यालद पानाच्या मागें जो िागिा असे ।  

आपुिी खलितो मूळें  याच िोकीं खराच तो ।। १३ ।। 
  
२४८ 
 
 
२४८ 
 
 
२४८ 

एव ंभो पुलरस जानालह पापधम्मा असञ्ता ।  
मा तं िोभो अधम्मो च लचरं दुक्खाय रनधयु ं।। १४ ।। 
 
अशा िीतीने हे मािसा! तू हे जाि की पापधमांचा संयम न केल्यास [ििील प्रकाि 
होतात]. लोिाने आणि अधमाने तुला णचिकाल दुःखात णशजिनू येऊ नकोस. 
 
ऐसे होते नरा! जाि पापीं संयम जैं नसे ।  
िोभें अधमे ना घेई लचरदुःखांत रांधुनी ।। १४ ।। 

  
२४९ 
 
 
 

ददालत व ेयथासदं्ध यथापसादनं जनो ।  
तत्थ यो मंकु भवलत परेसं पानभोजने ।। 
न सो लदवा वा रकत्त वा समालधमलधगच्छलत ।। १५ ।। 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२४९ 
 
 
 

२४९ 

आपल्या श्रदे्धला ि प्रसन्नतेला अनुसरून लोक देत असतात (दानधमग किीत 
असतात). दुसऱ्यानंा णमळालेल्या पानिोजनामुळे जो त्या ठायी चलणबचल होतो, 
त्याला णदिसा ककिा िात्री समाधी प्राप्त होत नाही. 
 

दान देती िोक त्यांना जशी श्रद्धा प्रसन्नता ।  
खेद ज्या होतसे अनयां लमळतां पानभोजन ।  
लदवसां अथवा रात्रीं समाधी िाधते न त्या ।। १५ ।। 

  

२५० 
 
 

२५० 
 
 

२५० 

यस्स चेतं समुण्च्छनं्न मूिधच्च ंसमूहतं ।  
स व ेलदवा वा रकत्त वा समालधमलधगच्छलत ।। १६ ।। 
 

पिंतु ज्याची ही [िािना] समूळ उपिून िाकून उस्च्छन्न झाली आहे, त्यालाच खिोखि 
णदिसा अथिा िात्री समाधी प्राप्त होते. 
 

लखन्नता ती समुच्छेदी उपटून मुळासह ।  
लदवसां अथवा रात्रीं समाधी िाधते तया ।। १६ ।। 
 

२५१ 
 
 
२५१ 
 
 
२५१ 

नण्त्थ रागसमो अण्ग्ग नण्त्थ दोससमो गहो ।  
नण्त्थ मोहसमं जािं नण्त्थ तडहासमा नदी ।। १७ ।। 
 
िार्ासािखी आर् नाही; दे्वषासािखा ग्राह (नक्र) नाही. मोहासािखे जाळे नाही; 
तृष्ट्िेसािखी नदी नाही. 
 
कामासम नसे आग दे्वषासम न नक्र कीं ।  
मोहासम नसे जाळें  तृष्ट्िेसम नदी नसे ।। १७ ।। 

  
२५२ 
 
 
 
२५२ 
 
 
 
२५२ 

सुदस्सं वज्जमञ्ेसं अत्तनो पन दुद्सं ।  
परेसं लह सो वज्जालन ओपुनालत यथा भुसं ।  
अत्तनो पन छादेलत ककि ․ व लकतवा सठो ।। १८ ।। 
 
दुसऱ्याचें दोष सहज णदसतात; आपले दोष मात्र पाहिे कठीि आहे. मािूस दुसऱ्याचें 
दोष िशुाप्रमािे उपिीत असतो. शठ जुर्ािी जसा खोिा पडलेला फासा लपणितो 
त्याप्रमािे आपले दोष मात्र मािूस लपणितो. 
 
स्वदोष न लदसंू येती परांचे लदसती सुखें ।  
भूस जैसे उपलितो पराचे दोष कीं नर ।  
जुगारी शठ जो फांसा खोटा तो िपवी लनज ।। १८ ।। 

  
२५३ 
 

परवज्जानुपण्स्सस्स लनच्च ंउज्झानसण्ञ्नो ।  
आसवा तस्स वरङ्ढण्नत आरा सो आसवक्खया ।। १९ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२५३ 
 
 
२५३ 

दुसऱ्याचे दोष पाहिाऱ्याचे ि त्यािि णनत्य [नापसंतीची] िीका कििाऱ्याचे आश्रि 
िाढत असतात. आश्रिाचं्या क्षयापासून तो दूिच िाहातो. 
 
परदोषैकदृष्टी जो लनत्य टीकें त जािता ।  
आश्रव-िय त्या दूर त्याचे आश्रव वाढती ।। १९ ।। 

  
२५४ 
 
 
२५४ 
 
 
२५४ 

आकासे पदं नण्त्थ समिो नण्त्थ बालहरे ।  
पपञ्चालभरता पजा लनप्पपञ्चा तथागता ।। २० ।। 
 
आकाशात पाऊल उमित नाही (पाय िाकता येत नाही) बुद्ध-शासनाच्या बाहेि श्रमि 
नाहीं. प्रजा प्रपंचात र्ढलेली; तथार्त (बुद्ध) णनष्ट्प्रपचं होत. 
 
न कीं श्रमि बुद्धाच्या बाहेर, न नभीं पद ।  
प्रजा प्रपंचीं गढिी लनष्ट्प्रपंच तथागत ।। २० ।। 

  
२५५ आकासे पदं नण्त्थ समिो नण्त्थ बालहरे ।  

संखारा सस्सता नण्त्थ नण्त्थ बुद्धानलमण्ञ्तं ।। २१ ।। 
  

मिवग्गो अट्ठारसमों । 
  
२५५ 
 
 
२५५ 

आकाशात पाऊल उमित नाही. बुद्धशासनाच्या बाहेि श्रमि नाही. संस्काि शाश्वत 
नाहीत. बुद्धानंा कंप म्हिून होत नाही. 
 
न कीं श्रमि बुद्धाच्या बाहेर, न नभीं पद ।  
नाहीं शाश्वत संस्कार, बुद्ध कंप न पावती ।। २१ ।।  

  
अठरावा मिवगु समाप्त. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

१९ 
 

२५६ न तेन होलत धम्मट्ठो येन त्थं सहसा नये ।  
यो च अत्थं अनत्थं च उभो लनच्छेय्य पण्डडतो ।। १ ।। 

  

२५७ असाहसेन धम्मेन समेन नयती परे ।  
धम्मस्स गुत्तो मेधावी धंम्मट्ठो ․ लत पवुच्चलत ।। २ ।। 

  

[धमुस्थवगु] 
  

२५६ णििाद्य प्रश्नाचंा तडकाफडकी णनकाल णदल्याने मनुष्ट्य धमगस्थ होत नाही. जो पंणडत 
अथग आणि अनथग या दोघाचंा णनणित करून 

  
२५७ शातंपमे, धमाने ि समाने लोकाचं्या णनिाड्ाचे मार्गदशगन कितो, त्या धमाचे िक्षि 

कििाऱ्या (धमाने िणक्षत  अशा) बुणद्धिान् पुरुषाला धमगस्थ असे म्हितात. 
  
२५६ झकि प्रश्न लनकािांत काढी, होई न त्यामुळें  ।  

धमुस्थलच; करी दोनही सत्यासत्य सुलनलश्चत ।। १ ।। 
  
२५७ धमे समें लववेकें  जो नयाय िोकांस देतसे ।  

धमुस्थलच म्हिावें त्या सुबुद्धा धमुरलिता ।। २ ।। 
  
२५८ 
 
 

२५८ 
 
 
२५८ 

न तेन पण्डडतो होलत यावता बहु भासलत ।  
खेमी अवेरी अभयो पण्डडतो ․ लत पवुच्चलत ।। ३ ।। 
 

पुष्ट्कळ बोलतो म्हिून मािसू पस्ण्डत होत नाही. ज्याला के्षम लाधले आहे, जो िैि 
किीत नाही, ज्याला िय  नाही, त्याला पस्ण्डत असे म्हितात. 
 
बहु बोिे म्हिूनी कीं नर होई न पण्डडत ।  
अवैरी, लनभुय, िेमी त्यास पण्डडत बोिती ।। ३ ।। 

  
२५९ 
 
 
 

२५९ 
 
 

न तावता धम्मधरो यावता बहु भासलत ।  
यो च अप्पंऽलप सुत्वान धम्मं कायेन पस्सलत ।  
स व ेधम्मधरो होलत यो धम्मं नप्पमज्जलत ।। ४ ।। 
 

पुष्ट्कळ बोलतो म्हिून तेिढ्यानेच मािूस धमगधि होत नाही. थोडे देखील ऐकून जो 
कायेने धमग बघतो—म्हिजे प्रत्यक्ष आचििात आितो- धमाचििात अ—सािध 
नसतो, तोच धमगधि होतो. 

[धमट्ठवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२५९ बहु बोिे तेवढ्यानें न धमुधर होतसे। 
थोडेंहीं ऐकुनी जो कीं धमा प्रत्यि आचरी ।  
न-प्रमादीही जो धमी तो धमुधर होतसे ।। ४ ।। 

  
२६० 
 
 
२६० 
 
 
२६० 

न तेन थेरो सो होलत येन स्स फलितं लसरो ।  
पलरपक्को वयो तस्स मोधलजडिो ․ लत वुच्चलत ।। ५ ।। 
 
मस्तक णपकले आहे म्हिून कोिी स्थणिि (िृद्ध) होत नाही. त्याचे िय (तेिढे) पणिपक्व 
झाले आहे; तो िृथा िृद्ध  झाला असे म्हितात. 
 
डोक्याचे लपकिे केस त्यानें वृद्ध न होतसे ।  
पलरपक्व वयें मात्र त्या वृथा-वृद्ध बोिती ।। ५।। 

  
२६१ 
 
 
२६१ 
 
 
२६१ 

यण्म्ह सच्च ंच धम्मो च अकहसा संयमो दमो ।  
स व ेवनतमिो धीरो सो थेरो ․ लत पवुच्चलत ।। ६।। 
 
पिंतु ज्याच्यात सत्य, धमग, अकहसा, संयम, दम हे [रु्ि] आहेत, आणि ज्या धीि 
पुरुषाने सिग मल िमून-ओकून िाकले आहेत त्यालाच स्थणिि म्हितात. 
 
ज्याच्या ठायीं सत्य धमु अकहसा दम संयम ।   
मि वलमिे ज्या धीरें त्यािा स्थलवर बोिती ।। ६ ।। 

  
२६२ न वाक्करिमत्तने वडिपोक्खरताय वा ।  

साधुरूपो नरो होलत इस्सुकी मच्छरी सठो ।। ७ ।। 
  
२६३ 
 

यस्स चेतं समुण्च्छनं्न मूिधच्च ंसमूहतं ।  
स वनतदोसो मेधावी साधुरूपो ․ लत वुच्चलत ।। ८ ।। 
 

२६३ 
 
 
२६३ 

केिळ चतुि बोलण्याने अथिा पद्मासािख्या कातंीने जो ईष्ट्यालू, मत्सिी आणि शठ 
आहे तो साधुरूप होत नाही. 
 
पिंतु ज्याचे हे (ििील दोष) मूळासकि उखडून समुस्च्छन्न झाले आहेत ज्याने सिग मळ 
िमून िाकले आहेत त्या मेधािी पुरुषाला साधुरूप म्हितात. 
 

२६३ वािी चतुर, कानतीलह पद्मासम म्हिूनची ।  
न कैं  होई साधुरूप, ईष्ट्यािु मत्सरी शठ ।। ७ ।। 

  
२६३ या लवकारां समुच्छेदी उपटून मुळासह ।  

सुबुद्ध वलमतो दोष बोिती साधुरूप त्या ।। ८ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२६४ 
 
 
२६४ 
 
 
२६४ 

न मुडडकेन समिो अब्बतो अलिकं भिं ।  
इच्छािोभसमापन्नो समिो कक भलवस्सलत ।। ९ ।। 
 
केिळ मंुडनामुळे, व्रत न पाळिािा, खोिे बोलिािा मािूस श्रमि होत नाही. इच्छा ि 
लोि बाळर्िािा तो श्रमि कसा होईल? 
 
व्रतीं चळें, वदे खोटें, हो ना श्रमि मंुडिें ।  
इच्छािोभांत गंुते जो होई श्रमि तो कसा? ।। ९ ।। 

  
२६५ 
 
 
२६५ 
 
 
२६५ 

यो च समेलत पापालन अिंु थूिालन सब्बसो ।  
सलमत्तता लह पापानं समिो ․ लत पवुच्चलत ।। १० ।। 
 
जो लहानमोठी पापे सिगशः शमन कितो, त्यालाच पापे शमन केल्यामुळे श्रमि असे 
म्हितात. 
 
िहानमोठीं जो पापें सवुशः शमवीतसे ।  
पापें शमन केल्यानें त्यािा श्रमि बोिती ।। १० ।। 

  

२६६ 
 
 
 
 

२६६ 
 
 
२६६ 

ने तेन लभक्खु (सो) होलत यावता लभक्खते परे ।  
लवस्सं [अ॰-णिसमं, णिस्सर्न्धं िा, पहा-स॰ं अ॰(१.२६६) दुग्र्न्धं अकुसलधम्म;ं - दी॰ णन॰ िीका, पृ॰ ४४९, 
दुग्र्न्धं णिस्सर्न्धं िायणत । णत॰ ि णच॰ ह्याच अथाचे समथगन कितात. बंर्ाली शब्द-णबस्त्र म्हिजे िाईि णत॰-ग्राम (म्य) 

धमगम्. प्रा॰-िैश्मान् ; तु॰ स॰ं िेश्यान् .] धम्मं समादाय लभक्खु होलत न तावता ।। ११ ।। 
 
दुसऱ्याकंडे णिक्षा मार्तो म्हिून तेिढ्याने मािसू णिक्षू होत नाही. दुर्गन्धयुक्त धमाचे 
जि सेिन किीत असेल ति त्यामुळे णिक्षा मार्त असला तिी तो णिक्षू होत नाही. 
 
लभिा मागे परांपाशीं लभिु होई न त्यामुळे ।  
जैं ग्राम्यधमु सेवी तैं लभिु होई कदालप न ।। ११ ।। 

  
२६७ यो ․ ध पुञ्ं च पापं च बाहेत्वा ब्रह्मचलरयवा ।  

संखाय िोके चरलत स व ेलभक्खूलत वुच्चलत ।। १२ ।। 
  
२६७ 
 
 
२६७ 

जो इहलोकी पाप ि पुण्य यानंा बाहेि घालिनू श्रेष्ठ धार्भमक जीिन जर्तो, लोकातं 
णििकेाने िार्तो त्यालाच णिक्षू म्हितात. 
 
ब्रह्मचारी पापपुडयें घािी बाहेर येथचीं ।  
लववेकें  वागतो िोकीं लभिु त्यािाच बोिती ।। १२ ।। 

  

२६८ न मोनेन मुलन होलत मूळहरूपी अलवद्सु ।  
यो च तुिं ․ व पग्गय्ह वरमादाय पण्डडतो ।। १३ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२६९ पापालन पलरवजे्जलत स मुनी तेन सो मुनी ।  
यो मुनालत उभो िोके मुनी तेन पवुच्चलत ।। १४ ।। 

  
२६८ केिळ मौनाने मुढरूप अणिद्वान् मािसू मुनी होत नाही. जो पस्ण्डत जि ूकाय तार्डी 

घेऊन चारं्ल्या र्ोष्टी तेिढ्या घेतो, 
  
२६९ ि पापे िाकून देतो, तो या अशा मापण्यानेच मुनी होतो. तो उिय लोक (तोलून) 

मापतो त्यामुळे त्याला मुनी म्हितात. 
  
२६८ मूढरूप अलवद्वान् जो मौनानें होइना मुनी ।  

जिंू तराजू धरूनी चांगिें  घेइ पण्डडत ।। १३ ।। 
  
२६९ टाकी पापें, मुनी होतो सदसद् मापुनी असें ।  

मापी जो उभयां िोकां मुलन तेिेंच बोििा ।। १४ ।। 
  
२७० 
 
 
२७० 
 
 
२७० 

न तेन अलरयो होलत येन पािालन कहसलत ।  
अकहसा सब्बपािानं अलरयो ․ लत पवुच्चलत ।। १५ ।। 
 
प्राण्याचंी कहसा कितो म्हिून त्यामुळे मािूस आयग होत नाही. सिग प्राण्याशंी अकहसेने 
िार्तो म्हिून त्याला आयग म्हितात. 
 
प्राडयांची करतो कहसा होई आय ुन त्यामुळें  ।  
अकहसा सवु प्राडयांशीं धरी, त्या आय ुबोिती ।। १५ ।। 

  
२७१ 
 
 
२७२ 

न सीिब्बतमत्तने बाहुसच्चने वा पुन ।  
अथवा समालधिाभेन लवलवत्तसयनेन वा ।। १६ ।। 
 
फुसालम नेक्खम्मसुखं [अ॰-अनार्ाणमसुखं । हे नैष्ट्काम्यानेच णमळिािे आहे. केिळ घि सोडून रे्ल्याने म्हिजे 

नैष्ट्क्रम्याने नव्हे.] अपुथुज्जनसेलवतं ।  
लभक्खु लवस्सासमापालद [अ॰-णिस्सास ंन आपज्जय्य ।] अप्पत्तो आसवक्खय ं।। १७ ।। 

  
धम्मट्ठवग्गो एकूनवीसलतमो । 

  
२७१-२७२ हे णिक्ष,ू जोपयंत तुझ्या आसिाचंा क्षय झाला नाही, तोपयंत केिळ शीलाने अथिा 

व्रताने, बहुश्रुततेने, समाणधलािाने, एकान्तात शयनाने, सामान्य जनाला अप्राप्य असे 
नैष्ट्काम्यसुख णमळते असा [खोिा] णिश्वास बाळर् ूनकोस. 

  
२७१ शुद्ध शीिव्रताचारें बहुश्रुतपिें तसें ।  

ककवा समालध-िाभेंही एकानतीं शयनीं मिा ।। १६ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२७२ नैष्ट्काम्यसुख तें िाभे साध्या िोकां न जे लमळे ।  
आस्रवां नालशल्यावीि, लभिु! लवश्वास हा नको ।। १७ ।। 

  
एकोलिसावा धमुस्थवगु समाप्त. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२० 
 

२७३ मग्गानऽट्ठलङ्गको सेट्ठो सच्चानं चतुरो पदा ।  
लवरागो सेट्ठो धम्मानं लद्वपदानं च चक्खुमा ।। १ ।। 

  
[मागुवगु] 

  
२७३ 
 
 
२७३ 

मार्ांत अष्टाणंर्क मार्ग श्रेष्ठ आहे; सत्यातं चाि पदे श्रेष्ठ आहेत; (सिग) धमांत णििार् श्रेष्ठ 
आहे; णद्वपदातं चक्षुष्ट्मान् (बुद्ध) श्रेष्ठ आहे. 
 
मागांत श्रेष्ठ अष्टांग पदें सत्यांत चार तीं ।  
लवराग श्रेष्ठ धमांत चिुष्ट्मान् लद्वपदीं तसा ।। १ ।। 

  
२७४ 
 
 
२७४ 
 
 
२७४ 

एसो ․ व मग्गो नत्थञ्ो दस्सनस्स लवसुलद्धया  
एतण्म्ह तुम्हे पलटपज्जथ मारस्सेतं पमोहनं ।। २ ।। 
 
दशगनाच्या (दृष्टीच्या, ज्ञानाच्या) णिशुद्धीला हाच एक मार्ग आहे; दुसिा नाही. तुम्ही 
याच मार्ाला अनुसिा. हा मािाला िलू पाडिािा आहे. 
 
दशुनाच्या लवशुद्धीिा हाच मागु, नसे दुजा ।  
यािा अनुसरा तुम्ही मारा हा भुिवीतसे ।। २ ।। 

  
२७५ 
 
 
२७५ 
 
 
२७५ 

एतण्म्ह तुम्हे पलटपन्ना दुक्खस्सऽनतं कलरस्सथ ।  
अक्खातो व ेमया मग्गो अञ्ाय सल्लकनतनं [िो॰, सी॰-सल्ल-सत्थन ।] ।। ३ ।। 
 
हा (मार्ग) तुम्ही अनुसिाल ति दुःखाचा अंत किाल. शल्य काढण्याच्या शस्त्रणक्रयेचे 
ज्ञान झाल्यािि हा मार्ग मी साणंर्तला आहे. 
 
कराि अनत दुःखाचा मागा अनुसरून या ।  
हा मी सांलगतिा, शल्य-कतुन-ज्ञान जािुनी ।। ३ ।। 

  
२७६ 
 
 
२७६ 
 
 

तुम्हेलह लकच्च ंआतप्पं अक्खातारो तथागता ।  
पलटपन्ना पमोक्खण्नत झालयनो मारबनधना ।। ४ ।। 
 
तुम्हीच प्रयत्न केला पाणहजे; तथार्त [केिळ मार्ग] सारं्िािे आहेत. या मार्ाला 
अनुसििािे जे ध्यानित आहेत ते मािाच्या बन्धनातून मुक्त होतात. 
 

[मग्गवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२७६ झटा तुम्हीच उत्साहें बुद्ध केवळ सांगती ।  
मागे जातात जे ध्यानी मार-बनधन-मुक्त ते ।। ४ ।। 

  
२७७ 
 
 
२७७ 
 
 
२७७ 

सब्बे संखारा अलनच्चा ․ लत यदा पञ्ाय पस्सलत ।  
अथ लनण्ब्बनदलत दुक्खे एस मग्गो लवसुलद्धया ।। ५ ।। 
 
सिग संस्काि अणनत्य आहे असे जेव्हा प्रजे्ञने मािूस पाहतो, तेव्हा तो दुःखापासून णनिेद 
(िीि) पाितो-हाच णिशुद्धीचा मार्ग आहे. 
 
अलनत्य सवु संस्कार प्रजे्ञनें हे जधीं बधे ।  
दुःखीं लनवेद पाजे तैं मागु हाच लवशुद्धीचा ।। ५ ।। 

  
२७८ 
 
 
२७८ 
 
 
२७८ 

सब्बे संखारा दुक्खा ․ लत यदा पञ्ाय पस्सलत ।  
अथ लनण्ब्बनदलत दुक्खे एस मग्गो लवसुलद्धया ।। ६ ।। 
 
सिग संस्काि दुःखकािक आहेत असे जेव्हा प्रजे्ञने मािूस पाहतो, तेव्हा तो दुःखापासून 
णनिेद (िीि) पाितो-हाच णिशुद्धीचा मार्ग आहे. 
 
दुःखची सवु संस्कारीं प्रजे्ञनें हें जधीं बधे ।  
दुःखीं लनवेद पाव ेतैं मागु हाच लवशुलद्धचा ।। ६ ।। 

  
२७९ सब्बे धम्मा अनत्त ․ लत यदा पञ्ाय पस्सलत ।  

अय लनण्ब्बनदलत दुक्खे एस मग्गो लवसुलद्धया ।। ७ ।। 
 

२७९ 
 
 
२७९ 

सिग धमग अनात्म आहेत असे जेव्हा प्रजे्ञने मािूस पाहतो, तेव्हा तो दुःखापासून णनिेद 
(िीि) पाितो-हाच णिशुद्धीचा मार्ग आहे. 
 
अनात्म सवु संस्कार प्रजे्ञनें हें जधीं बधे ।  
दुःखी लनवेद पाव ेतैं मागु हाच लवशुलद्धचा ।। ७ ।। 

  
२८० 
 
 
 
 
२८० 
 
 
 

उट्ठानकािण्म्ह अनुट्ठहानो 
युवा बिी आिलसय ंउपेतो ।  
संसन्न-सङ्कप्पमनो कुसीतो 
पञ्ाय मग्गं असिो न लवनदलत ।। ८ ।। 
 
जिान, बलिान् असून उत्थान किाियासच पाणहजे अशा िळेी न उठिािा, आळसात 
पडलेला, ज्याचे संकल्प आणि मन खचलेले आहे अशा सुस्त आळशाला प्रजे्ञचा मार्ग 
सापडत नाही. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२८० उत्थानकािींही उठे न जो कीं ।  
युवा बळी आळकस गंुगिा जो ।  
लवषडि संकल्पमनेंही सुस्त ।  
प्रजे्ञलचया मागु न मैंद जोडे ।। ८ ।। 

  
२८१ 
 
 
 
 
२८१ 
 
 
२८१ 

वाचानुरक्खी मनसा सुसंवुतो 
कायेन च अकुसिं न कलयरा ।  
एते तयो कम्मपथे लवसोधये 
आराधये मग्गलमलसप्पवेलदतं ।। ९ ।। 
 
िाचेचे िक्षि किाि;े मनाने संयमी व्हाि.े कायेने अकुशल [कमग] करू नये. हे तीन 
कमगपथ णिशुद्ध ठेिािते; ऋषींनी उपदेणशलेल्या मार्ाने चालाि.े 
 
वाचेस रिा, मन संयमीं धरा ।  
कल्याि कमीही शरीर गंुतवा ।  
ह्ा तीन ही कमुपथां सुधालरजे ।  
स्वीकालरजे जो ऋलष मागु सांगती ।। ९ ।। 

  
२८२ 
 
 
 
२८२ 
 
 
२८२ 

योगा व ेजायती भूलर अयोगा भूलरसङ्खयो ।  
एतं दे्वधापथं ्त्वा भवाय लवभवाय च ।  
तथत्तानं लनवेसेय्य यथा भूलर पवड्ढलत ।। १० ।। 
 
योर्ाने खिोखि प्रज्ञा उत्पन्न होते. अ-योर् हा प्रजे्ञचा क्षय कितो. ििाचा आणि 
णिििाचा असे हे दोन मार्ग जािून जेिेकरून प्रज्ञा िाढेल असे स्ितःला िळिाि.े 
 
योगींच जनमे प्रज्ञा, ती अयोगीं िय पावते ।  
भवाच्या लवभवाच्या त्या लद्वधा मागांस जािुनी ।  
तसे आपिां योजावें, प्रज्ञा वाढेि कीं जशीं ।। १० ।। 

  
२८३ 
 
 
२८३ 
 
 
२८३ 

वनं लछनदथ मा रुक्खं वनतो जायते भय ं।  
छेत्वा वनं च वनथं च लनब्बना होय लभक्खवो ।। ११ ।। 
 
िनाला (तृष्ट्िाक्लेशाचं्या जंर्लाला) तोडा, िृक्षाला नको. िना (जंर्ला)मुळे िय 
णनमाि होते. िन आणि िनथ (तृष्ट्िा) तोडून, णिक्षूंनो! णनिगन व्हा. 
 
वना तोडा न वृिािा वनें लनमाि हो भय ।  
वनास वनया तोडा लभिंूनो व्हाच लनवुन ।। ११ ।। 
 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२८४ 
 
 
 
 
२८४ 
 
 
२८४ 

याव लह वनथो न लछज्जलत 
अिुमत्तो लप नरस्स नालरसु ।  
पलटबद्धमनो ․ व ताव सो 
वच्छो खीरपको ․ व मातलर ।। १२ ।। 
 
जोपयंत पुरुषाची स्रीच्या ठायीची तृष्ट्िा अिुमात्रसुद्धा तोडली जात नाही तोपयंत, 
केिळ दूध णपिाऱ्या ित्साचे जसे आईच्या ठायी, तसे त्याचे मन बाधंले जाते. 
 
तोडीना नर साच जोंवरी 
स्रीची कीं अिुमात्र कामना ।  
प्रलतबद्ध-मनेंच तोंवरी 
मातेशीं जिंु वत्स दूध-पी ।। १२ ।। 

  
२८५ 
 
 
२८५ 
 
 
२८५ 

उण्च्छनद लसनेहमत्तनो कुमुदं सारलदकं ․ व पालिना ।  
सण्नतमग्गमेव ब्रूहय लनब्बानं सुगतेन देलसतं ।। १३ ।। 
 
जसे शित्कालाचे कुमुद हाताने तोडतात तसा स्ितःचा-ममत्िाचा-स्नेह तोडून िाक. 
सुर्ताने म्हिजे बुद्धाने दाखणिलेला शाणंतमार्ग म्हिजे णनिाि त्याची अणििृद्धी कि. 
 
आत्म-स्नेह समूळ तोड तंू 
शरदींच्या कुमुदा जिंू करें ।  
लनवािासलच-शाण्नतमागु जो 
सुगतें दाखलविालच-वाढवीं ।। १३ ।। 

  
२८६ 
 
 
२८६ 
 
 
२८६ 

इध वस्सं वलसस्सालम इध हेमनत-लगण्म्हसु ।  
इलत बािो लवलचनतेलत अनतराय ंन बुज्झलत ।। १४ ।। 
 
येथे िषाकाळिि िाहीन, जेथे हेमतंात (णहिाळ्यात), येथे उन्हाळ्यात [िाहीन] असा 
मूखग णिचाि कितो; (पि) तो अन्तिाय जाित नाही. 
 
वषाकाठीं इथें, येथें कहवाळ्यात, इथे लगमीं ।  
राहीं, मूखु असे कचती अनतराय न जाितो ।। १४ ।। 

  
२८७ 
 
 
२८७ 
 
 

तं पुत्तपसुसम्मत्त ंव्यासत्तमनसं नरं ।  
सुत्त ंगामं महोघो ․ व मच्च ुआदाय गच्छलत ।। १५ ।। 
 
त्या पुत्रपशूनंी िडेातून रे्लेल्या, मन आसक्त झालेल्या मािसाला, णनजलेल्या र्ािाला 
जसा महापूि ओढून नेतो, तसा मृत्य ूघेऊन जातो. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२८७ 
 

जो पुत्रपशंूहीं मोहो नर आसक्त-मानस ।  
मृत्यु घेऊन जातो त्या ग्रामा लनलद्रस्त पूरसा ।। १५ ।। 

  
२८८ 
 
 
२८८ 
 
 
२८८ 

न सण्नत पुत्ता तािाय न लपता न लप बनधवा ।  
अनतकेनालधपन्नस्स नण्त्थ आतीसु तािता ।। १६ ।। 
 
मृत्युने ज्याच्यािि घाला घातला आहे त्या मािसाचे पणित्राि पुत्र करू शकत नाही, ना 
णपता, ना बान्धि, ना ज्ञाणत (पणित्राि करू शकतात). 
 
पलरत्राि करीना कीं पुत्र, बापही, बानधव ।  
ज्ञातीही ते करीना कीं मृत्यु चािून आलिया ।। १६ ।। 

  
२८९ एतमत्थवसं ्त्वा पण्डडतो सीिसंवुतो ।  

लनब्बानगमनं मग्गं लखप्पमेव लवसोधये ।। १७ ।। 
  

मग्गवग्गो वीसलतमो । 
  
२८९ 
 
 
२८९ 

या र्ोष्टीचे असे ममग जािनू शीलाने संयमी झालेल्या पंणडताने णनिाि-र्मनाचा मार्ग 
ताबडतोब सुधािािा. 
 
हे ममु जािुनी सालच शीिसंयत पंलडतें ।  
लनवािगमनाचा तो शीघ्र मागु सुधालरजे ।। १७ ।। 

  
लवसावा मागुवगु समाप्त. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२१ 
 

२९० मत्तासुखपलरच्चागा पस्से चे लवपुिं सुखं ।  
चजे मत्तासुखं धीरो संपस्सं लवपुिं सुखं ।। १ ।। 

  

[प्रकीिुकवगु] 
  

२९० 
 
 
२९० 

लिलेशाएिढे सुख त्यार्ून जि णिपुल सुख पहाियास णमळेल, ति णिपुल सुख 
पाहिाऱ्या धीिाने सुखाचा लिलश त्यार्ािा. 
 
त्यागुनी सुखिेशा ये पाहतां लवपुिा सुखा ।  
सुखिेश त्यजो धीर देखे जो लवपुिा सुखा ।। १ ।। 

  
२९१ 
 
 
२९१ 
 
 
२९१ 

परदुक्खूपधानेन [सी॰-पिदुक्खूपदानेन.] अत्तनो सुखलमच्छलत ।  
वेरससंग्गसंसट्ठो वेरा सो न पलरमुच्चलत ।। २ ।। 
 
दुसऱ्यािि दुःख लादून जो आपल्या सुखाची इच्छा कितो, तो िैिाच्या संसर्ात 
सापडलेला िैिापासून मुक्त होत नाही. 
 
दुज्या देऊन जो दुःख आपुिें  सुख इण्च्छतो ।  
वैर सेंसर्नग गंुते तो वैरांतून न मुक्त हो ।। २ ।। 

  
२९२ 
 
 
२९२ 
 
 
२९२ 

य ंलह लकच्च ंअपलवदं्ध अलकच्च ंपन कलयरलत ।  
उन्निानं पमत्तानं तेसं वड्ढण्नत आसवा ।। ३ ।। 
 
जे कतगव्य ते सोडतात, आणि अकतगव्य ते कितात त्या अशा उनाड ि प्रमत्त मािसाचें 
आश्रि िाढतात. 
 
कतुव्या सोलडती तैसें अकतुव्य करीत जे ।  
उनाडांचे प्रमत्तांचे त्यांचे आसव वाढती ।। ३ ।। 

  
२९३ 
 
 
 
२९३ 
 
 

येसं च सुसमारद्धा लनच्च ंकायगता सलत ।  
अलकच्च ंते न सेवण्नत लकच्च ेसातच्चकालरनो ।   
सतानं सम्पजानानं अत्थं गच्छण्नत आसवा ।। ४ ।। 
 
जे णनत्य कायर्त स्मृतींची िािना कितात (म्हिजे ती स्मृती चारं्ली तयाि कितात), 
जे अकतगव्य किीत नाहीत, पि कतगव्य सतत कितात त्या स्मृणतमतंाचें आणि णििकेाने 
िार्िाऱ्याचें आश्रि अस्ताला जातात. 

[पलकडिकवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२९३ बरी संपालदती लनत्य जे कीं कायगतस्मृती ।  
कलरती लनत्य कतुव्या अकतुव्य न सेलवती ।  
लववेकस्मृलतयुक्तांचे अस्तां जातात आश्रव ।। ४ ।। 

  

२९४ 
 
 
 

२९४ 
 
 
 
२९४ 

मातरं लपतरं [§कोषी॰ ब्रा॰-३.१; कौषी॰ उप॰ ३.१ – न मातृिधेन, न णपतृिधेन न स्तेयेन, न भ्रिहत्यया (लोको 

मीयते) ।] हनत्वा राजानो दे्व च खलत्तये ।  
रटं्ठ सानुचरं हनत्वा अनीघो यालत ब्रह्मिो ।। ५ ।। 
 

आईला (तृष्ट्िेला), बापाला (अहंमन्यतेला), आणि दोन क्षणत्रय िाजानंा (शाश्वत आणि 
उच्छेद दृष्टींना) मारून अनुयायासंह [आसक्तीसह] िाष्ट्राला (द्वादश आयतनानंा) 
मारून ब्राह्मि णनदुगःख होऊन णफितो. 
 
मारून मातालपतरां राजे िलत्रय दोनही ।  
राष्ट्रा सानुचरा, होतें ब्राह्मिा दुःख ना मुळीं ।। ५ ।। 

  
२९५ 
 
 
 
२९५ 
 
 
 
२९५ 

मातरं लपतरं§हनत्वा राजानो दे्व च सोण्त्थये ।  
वेय्यग्ध [पहा-छादंो ॰-५.२.३; ५.१४.१; ५.१५.१ (िैयाध्र).]-पञ्चमं हनत्वा अनीघो यालत  
ब्राह्मिो ।। ६ ।।  
 
आईला (तृष्ट्िेला), बापाला (अहंमन्यतेला), आणि दोन श्रोणत्रयानंा (शाश्वत आणि 
उच्छेद दृष्टींना) आणि िैयाघ्र (णिणचणकत्सा) ज्याचे पाचि े आहे अशी नीिििे मारून 
ब्राह्मि णनदुःख होऊन णफितो. 
 
मारून मातालपतारां, राजे श्रोलत्रय दोनही ।  
वैयाघ्र-पञ्चमा, होतें ब्राह्मिा दुःख ना मुळीं ।। ६ ।। 

  
२९६ 
 
 
२९६ 

सुप्पबुदं्ध पबुज्झण्नत सदा गोतमसावका ।  
येसं लदवा च रत्तो च लनच्च ंबुद्धगता सलत ।। ७ ।। 
 
ज्यानंा अहोिात्र (िातं्रणदिस) बुद्धाची णनत्य स्मृती असते असे र्ौतमाचे श्रािक सदैि 
सुप्रबोधाने जार्ृत होतात. 
 

२९६ 
 
 
२९७ 
 
 
२९७ 
 

श्रावकां गौतमाच्या ये प्रबोधें लनत्य जागृती ।  
अहोरात्र सदा ज्यांची बुद्धाठायीं वसे स्मृती ।। ७ ।। 
 
सुप्पबुदं्ध पबुज्झण्नत सदा गोतमसावका ।  
येसं लदवा च रत्तो च लनच्च ंधम्मगता सलत ।। ८ ।। 
 
ज्यानंा अहोिात्र धमाची णनत्य स्मृती असते असे र्ौतमाचे श्रािक सदैि सुप्रबोधाने 
जार्ृत होतात. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

२९७ श्रावकां गौतमाच्या ये प्रबोधें लनत्य जागृती ।  
अहोरात्र सदा ज्यांची धमाठायीं वसे स्मृती ।। ८ ।। 

  

२९८ 
 
 

२९८ 
 
 

२९८ 

सुप्पबुदं्ध पबुज्झण्नत सदा गोतमसावका ।  
येसं लदवा च रत्तो च लनच्च ंसंघगता सलत ।। ९ ।। 
 

ज्यानंा अहोिात्र संघाची णनत्य स्मृती असते असे र्ौतमाचे श्रािक सदैि सुप्रबोधाने 
जार्ृत होतात. 
 

श्रावकां गौतमाच्या ये प्रबोधें लनत्य जागृती ।  
अहोरात्र सदा ज्यांची संघाठायीं वसे स्मृती ।। ९ ।। 

  

२९९ 
 
 

२९९ 
 
 

२९९ 

सुप्पबुदं्ध पबुज्झण्नत सदा गोतमसावका ।  
येसं लदवा च रत्तो च लनच्च ंकायगता सलत ।। १० ।। 
 

ज्यानंी अहोिात्र-कायर्त-स्मृती णनत्य असते असे र्ौतमाचे श्रािक सदैि 
सुप्रबोधाने जार्ृत होतात. 
 

श्रावकां गौतमाच्या ये प्रबोधें लनत्य जागृती ।  
अहोरात्र सता ज्यांची असे कायगत स्मृती ।। १० ।। 

  

३०० 
 
 

३०० 
 
 

३०० 
 

सुप्पबुदं्ध पबुज्झण्नत सदा गोतमसावका ।  
येसं लदवाच रत्तो च अकहसाय रतो मनो ।। ११ ।। 
 

ज्याचें मन अहोिात्र अकहसेत िमलेले असते असे र्ौतमाचे श्रािक सदैि 
सप्रबोधाने जार्ृत होतात. 
 

श्रावकां गौतमाच्या ये प्रबोधें लनत्य जागृती ।  
अहोरात्र सदा ज्यांचे अकहसेत रमे मन ।। ११ ।। 

  

३०१ 
 
 

३०१ 
 
 

३०१ 
 

सुप्पबुदं्ध पबुज्झण्नत सदा गौतमसावका ।  
येसं लदवा च रतो च भावनाय रतो मनो ।। १२ ।। 
 

ज्याचें मन अहोिात्र समाणधिािनेत िमलेले असते असे र्ौतमाचे श्रािक सदैि 
सुप्रबोधाने जार्ृत होतात. 
 

श्रावकां गौतमाच्या ये प्रबोधें लनत्य जागृती ।  
अहोरात्र सदा ज्यांचें भावनेंत रमे मन ।। १२ ।। 

  

३०२ 
 
 
 

दुप्पब्बजं्ज दुरलभरमं दुरावािा धरा दुखा ।  
दुक्खो समान-संवासो दुक्खानुपलततऽद्धगू ।  
तस्मा न च द्धगू न च दुक्खानुपलततो लसया ।। १३ ।। 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३०२ 
 
 
 
 
 

३०२ 

जी प्रव्रज्या िाईि प्रकािे पाळलेली आहे त्या प्रव्रज्येत मन िमिे कठीि; [घिात 
िाहिाऱ्याचं्याही काही जबाबदाऱ्या असल्यामुळे] घिात िाहिेही कठीि ि 
दुःखदायक; असमान (िलत्याच) मािसाशी सहिास ठेििे कठीि; प्रिाशाचं्या 
मारे् दुःख ठेिलेलेच; म्हिून (प्रपंचाचा) प्रिासी होऊ नये आणि दुःख, मारे् 
लािनू घेऊ नये. 
 

प्रव्रज्या नावडे दुष्ट घरेंही दुःखदायक ।  
अ-समीं संग दे दुःख, पांथामागेंच दुःख ये ।  
व्हावें न पांथ, दुःखािा द्यावें मागें न यावया ।। १३ ।।  

  

३०३ 
 
 

३०३ 
 
 

३०३ 

सद्धो सीिेन संपन्नो यसो-भोग-समण्प्पतो ।  
य ंयं पदेसं भजलत तत्थ तत्थेव पूलजतो ।। १४ ।। 
 

श्रद्धा ठेििािा, शीलाने संपन्न, आणि णकती ि ऐश्वयग यानंी समस्न्ित असा पुरुष 
ज्या ज्या प्रदेशात जातो तेथे तेथे तो पूज्य होतो. 
 

श्रद्धाळू शीिसंपन्न यशैश्वयसुमण्नवत ।  
ज्या ज्या प्रदेंशी जाई तो पूलजती त्या लतथें लतथें ।। १४ ।। 

  

३०४ 
 
 

३०४ 
 
 

३०४ 

दूरे सनतो पकासण्नत लहमवनतो ․ व पब्बतो ।  
असनतेत्थ न लदस्सण्नत रलत्तलखत्ता यथा सरा ।। १५ ।। 
 

णहमालय पिगताप्रमािे सन्त दूि असतानाही प्रकाशतात. पि असन्त िात्रीच्या िळेी 
फेकलेल्या बािाप्रमािे णदसत नाहीत. 
 

दुरूनही प्रकाशीती सनत ते लहमवंतसे ।  
बािसे फें लकिे रात्रीं असनत लदसती न ते ।। १५ ।। 

  
३०५ एकासनं एकसेय्य ंएको चरमतण्नदतो । 

एको दमयमत्तानं वन नते रलमतो लसया ।। १६ ।। 
  

पलकडिकवग्गो एकवीसलतमो । 
  
३०५ 
 
 
३०५ 

एकाकी आसन, एकाकी शय्या, अतंणद्रत एकाकी संचाि असािा; स्ित:ला एकिेच 
दमन किीत िनान्तातं िमून असाि.े 
 
एकासनी एकसेजी एकचारी अतंलद्रत । 
एकिा आत्मदमनें वनानतें रलमजेलच कीं ।। १६ ।। 

  
एकलवसावा प्रकीिुकवगु समाप्त. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२२ 
 

३०६ अभूतवादी लनरय ंउपेलत 
यो चालप कत्वा न करोलम चाह ।  
उभो लप ते पेच्च समा धवण्नत 
लनहीनकम्मा मनुजा परत्थ ।। १ ।। 

  

[लनरयवगु] 
  
३०६ 
 
 
 
३०६ 

जे घडले नाही ते सारं्िािा निकाला (णनियाला) जातो; तसेच तोही (णनियाला 
जातो), जो करून केले नाही म्हिून सारं्तो. ते दोघे हीनकमग मानि मििानंति 
पिलोकी समान होतात. 
 
वदे न झािें  लनरयीं पडे तो 
करून केिें  न म्हिेच तोही ।  
मरून ते होत समान दोघे 
कीं हीनकमी नर ते परत्र ।। १ ।। 

  
३०७ 
 
 
३०७ 
 
 
३०७ 

कासावकडठा बहवो पापधम्मा असंयता ।  
पापा पापेलह कम्मेलह लनरयं ते उपपज्जरे ।। २ ।। 
 
र्ळ्यात काषायिस्त्र अडकणिलेले पापधमी असंयत असे पुष्ट्कळ पापी मानि 
[आपल्या] पापकमांनी णनियाला जातात. 
 
काषाय धलरती कंठीं पापधमी असंयत ।  
पापी जाती पापकमे लनरयाप्रत ते बहु ।। २ ।। 

  
३०८ 
 
 
३०८ 
 
 
३०८ 

सेय्यो अयोगुळो भुत्तो तत्तो अण्ग्गलसखूपमो ।  
यञे्च भुञे्जय्य दुस्सीिो रट्ठलपडडं असंयतो ।। ३ ।। 
 
असंयमी दु:शील मािसाने िाष्ट्राचे अन्न खाण्यापेक्षा अग्नीच्या ज्िाळे-प्रमािे 
तापलेला लोखंडाचा र्ोळा खािे श्रेयस्कि. 
 
बरें खािें िोहगोळ तप्त अण्ग्नलशखेसम ।  
राष्ट्रांचे अन्न ना खावें दु:शीिानें असंयतें ।। ३ ।। 
 

[लनरयवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३०९ 
 
 
 
 
३०९ 
 
 
३०९ 

चत्तालर ठानालन नरो पमत्तो 
आपज्जलत परदारूपसेवी - । 
अपुञ्िाभं न लनकामसेय्य ं
लननदं तलतय ंलनरय ंचतुत्थं ।। ४ ।। 
 
पिदािार्मन कििाऱ्या प्रमत्त मािसास या चाि र्ोष्टी प्राप्त होतात- अ-पुण्याचा 
म्हिजे पापाचा लाि; इच्छेप्रमािे शय्या न णमळिे; णतसिी णनन्दा; चिथा णनिय. 
 
सेवी परस्त्री नर जो प्रमत्त 
भोगीत तो चार गोष्टींस सत्य- ।  
अपुडय-प्राप्ती, न यथेच्छ सेज, 
कनदा लतजी, कीं लनरया चतुथु ।। ४ ।। 

  
३१० 
 
 
 
 
३१० 
 
 
 
३१० 

अपुञ्िाभो च गती च पालपका 
भीतस्स भीताय रती च थोलकका ।  
राजा च दडडं गरुकं पिेलत 
तस्मा नरो परदारं न सेवे ।। ५ ।। 
 
अ-पुण्याचा म्हिजे पापाचा लाि; पापर्ती; भ्यालेल्या (पुरुषाची) भ्यालेल्या 
(णस्त्रशी) िणत (सुख) ही थोडीच; आणि िाजा मोठा दंड कितो. म्हिून मािसाने 
पिदािार्मन करू नये. 
 
अपुडय िाभे गलत होय पापी 
भीतास भीतेकश रतीच थोडी ।  
राजा करी दंडही थोर मोठा 
सेवूं नये ती म्हिूनी परस्त्री ।। ५ ।। 

  
३११ 
 
 
३११ 
 
 
३११ 

कुसो यथा दुग्गलहतो हत्थमेवानुकनतलत 
सामञ्ं दुप्परामटं्ठ लनरयायुपकड्ढलत ।। ६ ।। 
 
ज्याप्रमािे नीि न धिलेला दिग हातालाच कापतो त्याप्रमािे नीि न आचणिलेले 
श्रामण्य निकाकडे ओढून नेते. 
 
दभु ना धलरिा नीट कापी हातासची जसा ।  
तैसें दूलषत-श्रामडय नेतेंलच नरकास तें ।। ६ ।। 

  
३१२ 
 
 

य ंलकलञ्चत लसलथिं कम्मं संलकलिटं्ठ च य ंवतं ।  
सङ्कस्सर[अ॰-सङ्काय सणितब्ब.ं....अत्तनो आसङ्काणह सणितं उसाणङ्कतं पणिसणङ्कतं । पहा—सणंशतव्रता: (म॰ 

ि॰, शास्न्तपिग २७०.५).] - ब्रह्मचलरय ंन तं होलत महप्फिं ।। ७ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३१२ 
 
 
३१२ 

जे काही णशणथल कमग, डार्ाळलेले जे व्रत आणि शणंकत असे जे ब्रह्मचयग- ते 
महत्फलदायक होत नाही 
 
जे कांहीं कमु लशलथि, व्रत डागाळिें  तसें ।  
शंलकत जें ब्रह्मचय ुन तें देइु महत्फिें  ।। ७ ।। 

  
३१३ 
 
 
३१३ 
 
 
३१३ 

कलयरा चे कलयराथेनं दळहमेनं परक्कमे ।  
लसलथिो लह पलरब्बाजो लभय्यो आलकरते रजं ।। ८ ।। 
 
जि काही किाियाचे असेल ति दृढ पिाक्रमाने (उत्साहाने) किाि.े 
णशणथल पणिव्राजक (आपल्या िोिती) खूप धूळ उडणितो. 
 
करायाचें असे तें कीं करा दृढ पराक्रमें ।  
धूळची उडवी जास्त पलरव्राट् लशलथिोद्यम ।। ८ ।। 

  
३१४ 
 
 
३१४ 
 
 
३१४ 

अकतं दुक्कतं सेय्यो पच्छा तपलत दुक्कतं ।  
कतं च सुकतं सेय्यो यं कत्वा नानुतप्पलत ।। ९ ।। 
 
दुष्ट्कृत्य न केलेलेच बिे! (का की) दुष्ट्कृत्याचा पिात् ताप होतो. जे केले असता 
पिात्ताप होत नाही ते सुकृत केलेले बिे! 
 
बरें दुष्ट्कृत्य ना केिें  पश्चात्तापलच देत जें ।  
बरें सुकृत केिेंिें  पस्ताव ेना करून जें ।। ९ ।। 

  
३१५ नगरं यथा पञ्चनतं गुत्त ंसऽनतरबालहरं ।  

एव ंगोपेथ अतानं खिो व ेमाउपच्चगा ।  
खिातीता लह सोचण्नत लनरयण्म्ह समण्प्पता ।। १० ।। 

  
३१५ 
 
 
 
३१५ 

आत बाहेि सुिणक्षत ठेिलेल्या सिहद्दीििील नर्िाप्रमािे स्ित:ला सुिणक्षत ठेिाि.े 
णमळालेला क्षि िाया दिडू नये. कािि क्षि िाया घालणििािे निकात पडून शोक 
कितात. 
 
सीमापुरी जशी ऐसे आंत बाहेर रलित ।  
तैसे आपिां रिावें, िि वायां न घािवा ।  
जावू ंदेती ििा जे कीं नरकीं शोक त्यां घडे ।। १० ।। 

  
३१६ 
 
 

अिलज्जताये िज्जण्नत िलज्जताये न िज्जरे ।  
लमच्छालदलट्ठसमादाना सत्ता गच्छण्नत दुग्गकत ।। ११ ।। 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३१६ 
 
 
३१६ 

जेथे न लाजाि ेतेथे लाजिािे, लाजाि ेतेथे न लाजिािे, णमर्थयादृष्टी ग्रहि कििािे 
प्रािी दुर्गतीला जातात. 
 
िाजंू नये िाजती तैं िाजावें तैं न िाजती ।  
लमथ्यादृष्टीस सेवोनी प्रािी दुगुलत पावती ।। ११ ।। 

  
३१७ 
 
 
३१७ 
 
 
३१७ 

अभये भयदण्स्सनो भये चाभयदण्स्सनो ।  
लमच्छालदलट्ठसमादाना सत्ता गच्छण्नत दुग्गकत ।। १२ ।। 
 
अियात िय पाहिािे, ियात अिय पाहिािे, णमर्थयादृष्टीचे ग्रहि कििािे प्रािी 
दुर्गतीला जातात. 
 
अभयीं भय पाहाती भयीं अभय देलखती ।  
लमथ्यादृष्टीस सेवोनी प्रािी दुगुलत पावती ।। १२ ।। 

  
३१८ 
 
 
३१८ 
 
 
३१८ 

अवजे्ज वज्जमलतनो वजे्ज चावज्जदण्स्सनो ।  
लमच्छालदलट्ठसमादाना सत्ता गच्छण्नत दुग्गकत ।। १३ ।। 
 
अिज्याला िज्यग मानिािे, िज्यात अिज्यग पाहिािे, णमर्थया (खोिी) दृष्टी ग्रहि 
कििािे प्रािी दुर्गतीला जातात. 
 
अवज्य ंमालनती वज्य ुवज्य ुना-वज्य ुदेलखती ।  
लमथ्यादृष्टीस सेवोनी प्रािी दुगुलत पावती ।। १३ ।। 

  
३१९ वजं्ज च वज्जतो ्त्वा अवजं्ज च अवज्जतो ।  

सम्मालदलट्ठसमादाना सत्ता गच्छण्नत सुग्गकत ।। १४ ।। 
  

लनरयवग्गो बावीसलतमो । 

  
३१९ 
 
 
३१९ 

िज्याला िज्यग जािनू, अिज्याला अिज्यग असे जािून सम्यक् दृष्टी ग्रहि कििािे 
प्रािी सुर्तीला जातात. 
 
वज्यास वज्य ुजािोनी अवज्यास अवज्य ुही ।  
सम्यक् दृष्टीस सेवोनी प्रािी सद्गलत पावती ।। १४ ।। 

  

बालवसावा लनरयवगु समाप्त. 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२३ 

 
३२० अहं नागो व सङ्गामे चापातो पलततं सरं ।  

अलतवाक्य ंलतलतण्क्खस्सं दुस्सीिो लह बहुज्जनो ।। १ ।। 
  

[नागवगु] 
  

३२० 
 
 

३२० 

नार् (हत्ती) जसा संग्रामात धनुष्ट्यापासून सुिलेले बाि सहन कितो तसे मी तीक्ष्ि 
िाक्ये सहन किीन. कािि (या जर्ातील) बिेचसे लोक दु:शील आहेत. 
 

संग्रामांत जसा हत्ती धनुष्ट्ये टालकिे शर ।  
साहीन तीक्ष्ि वाक्यें मी दु:शीि बहुिोक हे ।। १ ।। 

  

३२१ 
 
 

३२१ 
 
 

३२१ 

दनतं नयण्नत सलमकत दनतं राजाऽलभरूहलत ।  
दनतो सेट्ठो मनुस्सेसु योऽलतवाक्य ंलतलतक्खलत ।। २ ।। 
 

दमन केलेल्या [हत्तीला] समाजात नेतात; दमन केलेल्या हत्तीिि िाजा आरूढ 
होतो. तीक्ष्ि िचन सहन कििािा दान्त पुरुष मनुष्ट्यातं श्रषे्ठ होय. 
 

दानत हत्तीवरी राजा बसे, नेतो समाकज त्या ।  
दानत श्रेष्ठ मनुष्ट्यांत साही तीक्ष्िलह वाक्य जो ।। २ ।। 

  
३२२ 
 
 
३२२ 
 
 
 
३२२ 

वरमस्सतरा दनता आजानीया च लसनधवा ।  
कुञ्जरा च महानागा अत्तदनतो ततो वरं ।। ३ ।। 
 
दमन केलेली खेचिे चारं्ली; दमन केलेले कुलितं णसन्धू देशातींल घोडे चारं्ले; 
(तसेच दमन केलेले) महानार् कुिि चारं्ले. या सिांहून आत्मदमन केलेला पुरुष 
चारं्ला. 
 
श्रेष्ठ कीं खेचरें दानत लसनधी घोडे कुिीन ही ।  
कुञ्जर-नाग हे श्रेष्ठ त्याहुनी आत्म-संयमी ।। ३ ।। 

  
३२३ 
 
 
३२३ 
 
 

न लह एतेलह यानेलह गच्छेय्य अगतं लदसं ।  
यथत्तना सुदनतेन दनतो दनतेन गच्छलत ।। ४ ।। 
 
कािि की स्ित:चे चारं्ले दमन केलेला दान्त पुरुष जसा (आत्म-) दमन- 
[याना] ने अर्त णदशलेा जातो तसा या [िि उल्लेख केलेल्या] यानानंी तेथे कोिी 
जाऊ शकत नाही. 

[नागवग्गो] 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३२३ वाहनांनी न या कोिी जाइुि अगता लदशे ।  
जैसा सु-दानत एखादा दमनें दानत जातसे ।। ४ ।। 

  
३२४ 
 
 
 
 
३२४ 
 
 
 
३२४ 

धनपािको नाम कुञ्जरो 
कटुकप्पभेदनो दुलन्नवारयो ।  
बद्धो कविं न भुञ्जलत 
सुमरलत नागवनस्स कुञ्जरो ।। ५ ।। 
 
धनपालक नािाचा हत्ती, ज्याचा किू मद िाहतो आहे (आणि जो) दुर्भनिाि झाला 
आहे तो बाधूंन िाकला असता किळ खात नाही. त्या हत्तीला नार्िनाची आठिि 
होते. 
 
धनपािक नाम कुञ्जर 
कटु गळतां मद दुर्ननवार जो ।  
खाइ ुकवळा न, बांलधिा 
गज नागवनास आठवी ।। ५ ।। 
 

३२५ 
 
 
 
 
३२५ 
 
 
३२५ 

लमद्धी यदा होलत महग्धसो च 
लनद्ालयता सम्पलरवत्तसायी ।  
महावराहो ․ व लनवापपुट्ठो 
पुनप्पुनं गब्भमुपेलत मनदो ।। ६ ।। 
 
जेव्हा मािूस खूप खातो, आळशी होतो, णनजून असतो ि लोळत पडतो, जि ूकाय 
कपडािि पोसलेला मोठा डुक्किच! तो मूढ पुन:पुन्हा र्िगिासात पडतो. 
 
होईं जधीं आळलश फार खाइ ु
लनद्रा करी िोळतची पडे जो ।  
मोठा जिंू डुक्कर कपड-पुष्ट 
पुन: पुन: गर्नभ पडेच मूढ ।। ६ ।। 

  
३२६ 
 
 
 
 
३२६ 
 
 
 

इदं पुरे लचत्तमचालर चालरकं 
येलन्च्छकं यत्थ-कामं यथासुखं ।  
तदज्जऽहं लनग्गहेस्सालम योलनसो 
हण्स्थप्पलभनं्न लवय अकुंसग्गहो ।। ७ ।। 
  
पूिी हे णचत्त इच्छेप्रमािे, मजी लारे्ल णतकडे, आणि सुख िािेल तसे संचाि किीत 
असे. त्याला आज मुळातच मी णनग्रह किीन; जसा अंकुश ग्रहि कििािा (माहुत) 
मदोन्मत हत्तीचा णनग्रह कितो. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३२६ संचार हें लचत्त करीतसे पुरा 
इच्छी जसें कामही जैं, यथासुख ।  
मुळांत मी आज तयास लनग्रहीं 
कीं अकुंशें मत गजास माहुत ।। ७ ।। 

  
३२७ 
 
 

३२७ 
 
 

३२७ 

अप्पमादरता होथ सलचत्तमनुरक्खथ 
दुग्गा उद्धरथऽतानं पङे्क सन्नो ․ व [सी ॰–सत्तो. ि] कुञ्जरो ।। ८ ।। 
 

अप्रमादातं ित व्हा, स्िणचत्ताचे िक्षि किा. णचखलातं रुतलेल्या हत्तीप्रमािे स्ित:स 
कठीि पणिस्स्थतीतून िि काढा (स्ित:चा उद्धाि किा). 
 

रत व्हा आमप्रदांत सांभाळा लचत्त आपुिें  ।  
पंकीं सक्त करी जैसा करा स्वोद्धार संकटीं ।। ८ ।। 

  
३२८ 
 
 
 
 

३२८ 
 
 
 

३२८ 

सचे िभेथ लनपकं सहाय ं
सकद्ध-चरं साधुलवहालरधीरं ।  
अलभभुय्य सब्बालन पलरस्सयालन 
चरेय्य तेनत्तऽमनो सतीमा ।। ९ ।। 
 

जि आपिाबिोबि चालिािा, कुशल (णनपुि), चारं्ल्या िीतीने िार्िािा, धीि 
साथी णमळेल ति, कोिचीही णिघ्ने आड येऊ न देता त्याचेबिोबि स्मृणतमान् होऊन 
(सािधानपिे) ि मुणदत मनाने संचाि किािा. 
 

लमळेि साथी जलर कीं प्रवीि 
सद्वतुनी धीर सवें लफरे जो ।  
लवघ्नें तरी दूर करून सवु 
लफरा सवें सावध हृष्ट लचत्तें ।। ९ ।। 

  
३२९ 
 
 
 
 
३२९ 
 
 
 
३२९ 

नो चे िभेथ लनपकं सहाय ं
सकद्ध-चरं साधुलवहालरधीरं ।  
राजा ․ व रटं्ठ लवलजतं पहाय 
एको चरे मातङ्गरञ्े ․ व नागो ।। १० ।। 
 
पि जि आपिाबिोबि चालिािा, कुशल (णनपिु), चार्ल्या िीतीने िार्िािा धीि 
साथी णमळत नसेल, ति िाजा जसे कजणकलेले िाष्ट्र सोडून जातो, तद्वत् मातंर्-
अिण्यात जसा हत्ती णफितो तसा एकट्यानेच संचाि किािा. 
 
लमळे न साथी जलर कीं प्रवीि 
सद्वतुनी धीर सवें लफरे जो ।  
सोडी जसें कजलकिे राष्ट्र राजा 
मातङ्गरानीं गज एकसा लफरे ।। १० ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३३० 
 
 
 
 
३३० 
 
 

३३० 

एकस्स चलरतं सेय्यो 
नण्त्थ बािे सहायता ।  
एको चरे न च पापालन कलयरा 
अप्पोस्सुक्को मातङ्गऽरञ्े ․ व नागो ।। ११ ।। 
 
एकाकी िाहिे (णफििे) श्रेयस्कि; मूखाची संर्ती नको. अल्पोत्सुक होऊन 
मातंर्ाच्या अिण्यातील हत्तीप्रमािे एकिे णफिाि;े पाप करू नये. 
 
एकटें लफरिें श्रेय 
मूखाशी संगती नको ।  
अल्पोत्सुकें  त्यां करिें न पाप 
मातङ्गरानीं गज एकसा लफरे ।। ११ ।। 

  
३३१ 
 
 
 
 

३३१ 

अत्थण्म्ह जातण्म्ह सुखा सहाया 
तुट्ठी सुखा या इतरीतरेन [अ॰–इतिीतिेन पणितेन िा बहुलेन िा ।] ।  
पुञ्ं सुखं जीलवत-संखयण्म्ह 
सब्बस्स दुक्खस्स सुखं पहानं ।। १२ ।। 
 
जेव्हा काही कायग उत्पन्न होते तेव्हा सहाय (णमत्र) सुख देतात; जे काही थोडे बहुत 
णमळेल त्याने संतुष्ट होिे हे सुखािह होते; जीणिताचा अंत आला असता पुण्य 
सुखदायक होते. सिग दु:खाचंा नाश (प्रहाि) सुखदायक होय. 

  
३३१ सहाय देती सुख काय ुयेतां 

जें जें लमळे तुलष्ट तयेंच दे सुख ।  
ते जीलवतानतीं सुख पुडय देतें 
अन् सवु दु:खे लमटतांलच हो सुख ।। १२ ।। 

  
३३२ 
 
 
 
३३२ 
 
 
३३२ 

सुखा मत्तये्यता* िोके अथो पेत्तये्यता [अ॰–मातणि सम्मा-पणिपणत्त णपतणि…. पब्बणजतेसु.... 

िाणहतपापेसु बुद्ध-पचे्चकबुद्ध-सािकेसु सम्मापणिपणत्त ।] सुखा ।  
सुखा सामञ्ता िोके अथो ब्रह्मञ्ता सुखा ।। १३ ।। 
 
मातृिक्ती सुखकि आहे; आणि णपतृिक्ती सुखकि आहे. श्रमििक्ती 
सुखकि आहे; आणि ब्राह्मििक्ती सुखकि आहे. 
 
सुख दे मातृभक्ती ती लपतृभक्तीही दे सुख ।  
सुख श्रमिभक्ती दे ब्रह्मभक्तीही दे सुख ।। १३ ।। 

  
३३३ सुखं याव जरा सीिं सुखा सद्धा पलतलट्ठता ।  

सुखो पञ्ाय पलटिाभो पापानं अकरिं सुखं ।। १४ ।। 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

नागवग्गो तेवीसलतमो । 

  
३३३ 
 
 
३३३ 

म्हातािपि (जिा) जोिि आले नाही तोिि केलेले शीलाचे पालन सुखकि होय; 
सुप्रणतणष्ठत श्रद्धा सुखकि होय. पापाचें अ-किि सुखकि होय. 
 
जरे-आधीि दे शीि सुखा, श्रद्धालह सुण्स्थर ।  
प्रज्ञािाभ सुखा देइु पापें ना करिें तसें ।। १४ ।। 

  
तेलवसावा नागवगु समाप्त 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२४ 

 
३३४ मनुजस्स पमत्तचालरनो 

तडहा वड्ढलत मािुवा लवय ।  
सो प्िवलत हुराहुरं 
फिलमच्छं ․ व वनस्स्म वानरो ।। १ ।। 

  

[तृष्ट्िावगु] 
  
३३४ 
 
 
 
३३४ 

प्रमादाने िार्िाऱ्या मािसाची तृष्ट्िा मालुिा लतेप्रमािे िाढते. िनातील 
िानिाप्रमािे फलाची इच्छा धरून तो या जन्मातून त्या जन्मात उड्ा मािीत 
असतो. 
 
नर आचलर जैं प्रमाद तैं 
तृष्ट्िा वाढत मािुवा जशी ।  
मारीत उड्ालच जनमोजनमीं 
रानीं जिंु फिेच्छु वानर ।। १ ।। 

  
३३५ 
 
 
३३५ 
 
 
३३५ 

य ंएसा सहती जम्मी तडहा िोके लवसलत्तका 
सोका तस्स पवड्ढण्नत अलभवुटं्ठ [णसया ॰–अणििड्ढ; िो ॰–अणििटं्ट.] ․ व बीरिं ।। २ ।। 
 
िाळ्याचे र्ित, िृष्टी झाली असता जसे िाढते, तद्वत् या लोकी आसणक्तरूप द्वाड 
तृष्ट्िा ज्याच्यािि मात किते त्याचे शोक िाढतात. 
 
तृष्ट्िा द्वाड जया व्यापी िोकीं आसलक्तरूप जी ।  
वाढती शोक त्याचे कीं वाळ्याचें तृि वृलष्टनें ।। २ ।। 

  
३३६ 
 
 
३३६ 
 
 
 
३३६ 

यो चेतं सहती जस्म्म तडहं िोके दुरच्चय ं।  
सोका तम्हा पपतण्नत उदलबनदू ․ व पोक्खरा ।। ३ ।। 
 
पि जो या लोकी ओलाडूंन जाण्यास कठीि अशा द्वाड तृष्ट्िेचा पिािि कितो 
त्याचेपासून, पद्मािरून खाली पडिाऱ्या पाण्याच्या कबदूप्रमािे, शोक र्ळून 
पडतात. 
 
कजकी जो द्वाड तृष्ट्िेिा िोकी या जी न सांडंु ये ।  
पडती शोक त्याचे कीं पद्मावरून कबदुसे ।। ३ ।। 

[तडहावग्गो] 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३३७ 
 
 
 
३३७ 

तं वो वदालम भदं् वो यावनतेत्थ समागता ।  
तडहाय मूिं खिथ उसीरत्थो ․ व बीरिं ।  
मा वो नळं ․ व सोतो ․ व मारो भलञ्ज पुनप्पुनं ।। ४ ।। 
 
जेिढे तुम्ही येथे आला आहातं त्याचें कल्याि असो; त्या तुम्हालंा मी सारं्तो की 
जसा िाळ्याची इच्छा कििािा िाळ्याचे र्ित खिून काढतो त्याप्रमािे तृष्ट्िेची 
मुळे खिनू काढा. (नदीचा) ओघ जसा बोरंूना मोडून िाकतो तसे तुम्हालंा माि 
पुन: पुन्हा िरं्ून न िाको. 

  
३३७ जेवढे येथ आिां, त्यां असो कल्याि, सांगतों ।  

तृष्ट्िा-मूळें  खिा जेवीं वाळ्यासाठींच वीरि ।  
पुन: पुन: तुम्हा मार ना भंगो ओघसा नळा ।। ४ ।। 

  
३३८ 
 
 
 
 
३३८ 
 
 
 
३३८ 
 

यथाऽलप मूिे अनुपद्वे दळहे 
लछन्नोऽलप रुक्खो पुनरेव रूहलत ।  
एवंऽलप तडहानुसये अनूहते 
लनब्बत्तती दुक्खलमदं पुनप्पुनं ।। ५ ।। 
 
ज्याप्रमािे मुळे दुखािली नसतील ि दृढ असतील ति िृक्ष तोडला असतासुद्धा 
पुन्हा िाढतोच. त्याप्रमािे तृष्ट्िेचे अनुशय (अनुबधं) जि उखडून काढले नसतील 
ति दु:ख पुन:पुन्हा उत्पन्न होते. 
 
मुळें  जरी घट्टलच, ना दुखाविीं 
तैं तोलडिा वृि फुटे पुन: भरे ।  
तृष्ट्िानुबंधास न नालशतां पुरे 
जनमेि हें दु:ख तसें पुन:पुनः ।। ५ ।। 

  
३३९ 
 
 
३३९ 
 
 
 
३३९ 

यस्स छकत्तसती सोता मनापस्सवना भुसा ।  
वाहा वहण्नत दुलद् कट्ठ सङ्कप्पा रागलनण्स्सता ।। ६ ।। 
 
ज्याचे णठकािी आिडीच्या र्ोष्टी खूप स्रििािे छत्तीस स्रोत (ओढे) असतात, त्या 
दुदृगष्टी मािसाला िार्ािि (अनुिार्ािि) आधािलेले संकल्परूपी प्रिाह िाहून 
नेतात. 
 
ज्याचें छत्तीस कीं स्रोत पुष्ट्कळ स्रलवती लप्रयां ।  
तो रागयुक्त संकल्पीं दुदृष्टी जात वाहत ।। ६ ।। 

  
३४० 
 

सवण्नत सब्बधी सोता िता उण्ब्भज्ज लतट्ठलत ।  
तं च लदस्वा ितं जातं मूिं पञ्ाय लछनदथ ।। ७ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३४० 
 
 
३४० 

स्रोत सिग बाजंूनी स्रित आहेत; (त्यातूंन) लता अंकुि फुिून िि येते. 
त्या उत्पन्न झालेल्या लतेला पाहून प्रजे्ञने णतचे मूळ तोडा. 
 
सवुत्र वाहती स्रोत िता अकुंरुनी उठे ।  
िता देखून फुटिी प्रजे्ञनें मूळ तोलडजे ।। ७ ।। 

  
३४१ 
 
 
 
 
३४१ 
 
 
३४१ 

सलरतालन लसनेलहतालन च 
सोमनस्सालन भवण्नत जनतुनो ।  
ते सातलसता सुखेलसनो 
ते व ेजालतजरूपगा नरा ।। ८ ।। 
 
स्मिि केलेल्या पे्रमाच्या र्ोष्टी मािसाचे मन सुखणितात. तेच िोर्ाणश्रत, सुखाची 
हाि धििािे लोक जन्म आणि जिा पाितात. 
 
स्नेहाचें स्मरतां प्रसगं कीं 
प्राडयाचें मन ते सुखालवती ।  
भोगालश्रत त्यां सुखार्नथयां 
बाधे जनम-जरा नरा तयां ।। ८ ।। 

  
३४२ 
 
 
 
 
३४२ 
 
 
३४२ 

तलसिाय पुरक्खता पजा 
पलरसप्पण्नत ससो ․ व बालधतो ।  
संयोजनसङ्खसत्ता दुक्ख- 
मुपेण्नत पुनप्पुनं लचराय ।। ९ ।। 
 
तृष्ट्िेने पछाडलेली ही प्रजा [णशकाऱ्यानंी] त्रास णदलेल्या सशाप्रमािे पळत असते. 
णतच्या बंधनानंी जखडून िाणकलेली (ती प्रजा) पुन: पुन्हा णचिकाल दु:ख पािते. 
 
तृष्ट्िा पालठस िागतां जन 
पळती कीं जिंु त्रालसिे ससे ।  
बंधांनीं जखडून टालकिे सदा 
दु:खा पावत ते पुन: पुन: ।। ९ ।। 

  
३४३ 
 
 
 
 
३४३ 
 

तलसिाय पुरक्खता पजा 
पलरसप्पण्नत ससो ․ व बालधतो ।  
तस्मा तलसिं लवनोदये 
लभक्खु आकंखी लवरागमत्तनो ।। १० ।। 
 
तृष्ट्िेने पछाडलेली ही प्रजा [णशकाऱ्यानंी] त्रस न णदलेल्या सशाप्रमािे पळत 
असते. म्हिून आपल्या िैिाग्याची आकाकं्षा धििाऱ्या णिक्षूने तृष्ट्िेला दूि किाि.े 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३४३ तृष्ट्िा पालठस िागतां जन 
पळती कीं जिंु त्रालसिे ससे ।  
‘तृष्ट्िे दूर!’ म्हिून कालढतो तो 
वैराग्या लनज वांलछ लभिु जो कीं ।। १० ।। 

  
३४४ 
 
 
 
 
३४४ 
 
 
 
३४४ 

यो लनब्बनथो वनालधमुत्तो 
वनमुत्तो वनमेव धावलत 
तं पुग्गिमेव पस्सथ 
मुत्तो बनधनमेव धावलत ।। ११ ।। 
 
जो णनब्बनथ (तृष्ट्िामुक्त) झाला असता [तपो-] िनात िमतो, तो तृष्ट्िेच्या 
जंर्लातून मुक्त झाला असता पुन: तृष्ट्िारूपी जंर्लाकडेच धाितो. ह्या त्या 
पुरुषालाच पहा. तो मुक्त झाला असता बंधनाकडेच धाित आहे. 
 
जो लनब्बनथ रमे वनींही 
वन सोडून वनींच धावतो ।  
ह्ा त्या पुरुषा बघा, पुन: 
धावे बनधकन, मुक्त होउनी ।। ११ ।। 

  
३४५ न तं दळहं बनधनमाहु धीरा ।  

यदायसं दारुजं बब्बजं च ।  
सारत्तरत्ता मलिकुडडिेसु 
पुत्तसुे दारेसु च या अपेक्खा ।। १२ ।। 

  
३४६ एतं दळहं बनधनमाहु धीरा 

ओहालरनं लसलथिं दुप्पमुञं्च ।  
एतंऽलप छेत्वान पलरब्बजण्नत 
अनपेण्क्खनो कामसुखं पहाय ।। १३ ।। 

  
३४५-३४६  जे लोखंडाचे, लाकडाचे, तसेच िल्िज र्िताचे बंधन त्याला धीि पुरुष दृढ बन्धन 

म्हित नाहीत.  मणिकुण्डलाचंी (जडजिाणहिाची) जी अत्यंत आसक्ती, पुत्र 
आणि दािा याजंणिषयी जी अपेक्षा णतलाच धीि दृढ बधंन म्हितात. (हे बंधन) 
मािसाला खाली ओढते. हे णशणथल म्हिजे घट्ट बसिािे नसले तिी सुिण्यास 
कठीि. हे देखील तोडून कामसुख त्यार्नू अपेक्षा न ठेििािे पणिव्राजक होतात. 

  
३४५ िोखंड िाकूड लन वल्वजांच्या 

न बंधनां त्या दृढ धीर बोिती ।  
आसलक्त मोठी मलिकंुडिीं जी 
जी पुत्र दारालवषयीं अपेिा ।। १२ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३४६ त्या बनधनािा दृढ धीर बोिती 
जें ओलढ खािीं, जलर सैि, सुटेना ।  
तोडून तेही लनरपेि होती 
सोडूलनया कामसुखा पलरव्राट् ।। १३ ।। 

  
३४७ 
 
 
 
 
३४७ 
 
 
 
३४७ 

ये रागरत्तानुपतण्नत सोतं 
सय ंकतं मक्कटको. व जािं ।  
एतंऽलप छेत्वान वजण्नत धीरा 
अनपेण्क्खनो सब्बदुक्खं पहाय ।। १४ ।। 
 
स्ित: केलेल्या जाळ्यात (रंु्तलेल्या) कोळ्याप्रमािे जे िार्िक्त (कामा-सक्त) ते 
प्रिाहात सापडतात. यालासुद्धा तोडून धीि णनिपेक्ष होऊन, सिग दु:खाचंा त्यार् 
करून जातात. 
 
स्त्रोतीं तसे वाहत रागरक्त 
जाळ्यांत कोळी लवलिल्या स्वयेंची ।  
तोडून तेंही लनरपेि जाती 
सोडूलनयां सवु दु:खांस धीर ।। १४ ।। 

  
३४८ 
 
 
 
 
३४८ 
 
 
३४८ 

मुञ्च पुरे मुञ्च पच्छतो 
मज्झे मुञ्च भवस्स पारगू ।  
सब्बत्थ लवमुत्तमानसो 
न पुन जालतजरं उपेलहलस ।। १५ ।। 
 
तू पूिीचे सोडून दे, पुढे येिािे सोडून दे, मधले सोडून दे (म्हिजे) ििाच्या पाि 
जाशील. सिगत्र णिमुक्त– णचत्त होऊन तू पुन्हा जन्म जिा पाििाि नाहीस. 
 
त्यज पुढिें , त्यज मागिेंही 
त्यज मधिें , भवपार होशी ।  
सवुत्र लवमुक्तलचत्त तंू 
न पुन: जनमजरेस पावसी ।। १५ ।। 

  
३४९ 
 
 
 
 
३४९ 
 
 

लवतक्कपमलथतस्स जनतुनो 
लतब्बरागस्स सुभानुपण्स्सनो ।  
लभय्यो तडहा पवड्ढलत 
एस खो दळहं करोलत बंधनं ।। १६ ।। 
 
ज्या प्राण्याचे (मनात) णितकाचे मन्थन चालू आहे, ज्याचा िार् (काम) तीव्र आहे, 
जो [केिळ] शुि बाजूच पाहतो, त्याची तृष्ट्िा आिखी िाढते. तो खिोखि बंधन 
दृढ कणितो. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३४९ ज्या जनतुचें लचत्त लवतकुमनथी 
जो तीव्रकामी शुभ तेंलच देखे ।  
तृष्ट्िा पुन: वाढतसे तयाची 
ती बंधनें घट्ट करीत साच ।। १६ ।। 

  

३५० 
 
 
 
 

३५० 
 
 
 

३५० 

लवतकू्कपसमे च यो रतो 
असुभं भावयलत सदा सतो 
एस खो व्यण्नत–कालहलत 
एस छेच्छलत मारबनधनं ।। १७ ।। 
 

पि जो णितकग  शमणिण्यात (शातं किण्यात) ित होतो, ि जो स्मृणत-मान् अशुि 
बाजूची सतत िािना कितो, तोच खिोखि (तृष्ट्िेचा) अंत किील. तोच मािाची 
बंधने तोडून िाकील. 
 

लवतकुशांतींत परी रमे जो 
सवाशुभीं जो स्मृलत लनत्य राखे ।  
तृष्ट्िेस तो दूर करीि साच 
मारालचया तोलडि बंधनां तो ।। १७ ।। 

  

३५१ 
 
 

३५१ 
 
 
 

३५१ 

लनटं्ठ–गतो असनतासी वीततडहो अनङ्गिो 
अण्च्छण्नद भवसस्िालन अण्नतमोऽय ंसमुस्सयो ।। १८ ।। 
 

जो णनष्ठेप्रत (म्हिजे ध्येयाप्रत, पूिािस्थेप्रत) रे्ला आहे, ज्याला िय िाणहले नाही, 
ज्याने तृष्ट्िेचा त्यार् केला आहे, जो णनष्ट्कलंक (णनदोष) झाला आहे, ज्याने ििाची 
शल्ये कापून काढली आहेत, त्याचा हा समुच्िय–उिािलेला देह–शिेिला होय. 
 

पूिुते पाविा, गेिी तृष्ट्िा, दोष, नुरे भय ।  
कालढिें  भवशल्यां त्यां देह शेवटचाच हा ।। १८ ।। 

  
३५२ 
 
 
 
 
३५२ 
 
 
 
३५२ 

वीततडहो अनादानों लनरुलत्तपदकोलवदो ।  
अक्खरानं सलन्नपातं जञ्ा पुब्बापरालन च ।  
स व ेअण्नतमसारीरो महापञ्ो ․ लत [काही आिृत्तींतून ह्याच्याच पुढे ‘महापुणिसो’ असा पाठ आहे. 

अथातच हा केिळ पयायी पाठ म्हिूनच समजला पाणहजे.] वुच्चलत ।। १९ ।। 
 
ज्याची तृष्ट्िा रे्ली आहे, जो काही घेत नाही. जो णनरुणक्त-पदे जाितो, जो मार्ची 
पुढची अक्षिे ि त्याचंा एकणत्रत अथग जाितो, तो शिेिचा देह धािि कििािा होतो, 
त्याला महाप्राज्ञ असे म्हितात. 
 
तृष्ट्िा गेिी, घे न कांहीं, लनरुक्त-पद-कोलवद ।  
मागचीं पुढचीं जािे जो एकलत्रत अिरें ।  
बोिती त्या महाप्राज्ञ देह शेवटचा तया ।। १९ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३५३ 
 
 
 
 
३५३ 
 
 
 
३५३ 

सब्बालभभू सब्बलवदूऽहमण्स्म 
सब्बेसु धम्मेसु अनूपलित्तो ।  
सब्बञ्जहो तडहक्खये लवमुत्तो 
सय ंअलभञ्जाय कमुलद्सेय्य ं।। २० ।। 
 
मी सिांिि णिजय णमळणिला आहे; मी सिग जाििािा आहे. सिग धमांनी मी अणलप्त 
आहे. मी सिग सोडले आहे; तृष्ट्िाक्षय करून णिमुक्त झालो आहे. मी स्ित:च ज्ञान 
प्राप्त करून घेतले असता कुिाकडे [रु्रू म्हिून] बोि दाखि?ू 
 
म्यां कजलकिें  सवुलच सवु जािें 
मी सवु धमी असेंलच अलिप्त ।  
तृष्ट्िािये मुक्तलच सवु सोडीं 
झािें  स्वयजं्ञान, कुिास दावू?ं ।। २० ।। 

  
३५४ 
 
 
 
 
३५४ 

सब्बदानं धम्मदानं लजनालत 
सब्बं रसं धम्मरसो लजनालत 
सब्बं रकत धम्मरती लजनालत ।  
तडहक्खयो सब्बदुक्खं लजनालत ।। २१ ।। 
 
धमगदान सिग प्रकािच्या दानाला कजणकते; धमगिस सिग प्रकािच्या िसानंा कजणकतो; 
धमगिती सिग प्रकािच्या ितींस कजणकते; आणि तृष्ट्िेचा क्षय सिग दु:खानंा कजणकतो. 

  
३५४ सवां रसां धमुरसें लजतंू ये 

अन् सवुदानांसलह धमुदानें ।  
धमी रतीं सवु रतींस कजकी 
तृष्ट्िाियें सवुदु:खां लजतंू ये ।। २१ ।। 

  
३५५ 
 
 
३५५ 
 
 
 
३५५ 

हनण्नत भोगा दुम्मेधं नो च पारगवेलसनो ।  
भोगतडहाय दुम्मेधो हण्नत अञ्े ․ व अत्तनं ।। २२ ।। 
 
संपत्ती दुबुगद्धी मािसाचा नाश किते. पैलपाि जाऊ इस्च्छिाऱ्या मािसाचा ती नाश 
किीत नाही. संपणत्त-तृष्ट्िेमुळे दुमेध मािूस, दुसिे (म्हिजे शत्र)ू जसा कितील 
तसा स्ित:चा नाश कितो. 
 
नाशी संपलत्त दुमेधां न ती पैिाड शौलधत्यां ।  
दुमेध धनतृष्ट्िेनें शतु्रसा नालश आपिां ।। २२ ।। 

  
३५६ 
 

लतिदोसालन खेत्तालन रागदोसा अय ंपजा ।  
तस्मा लह वीतरागेसु लदनं्न होलत महप्फिं ।। २३ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३५६ 
 
 
३५६ 

र्ित हा शतेाचा दोष आहे; िार् हा या प्रजेचा दोष आहे. म्हिून जे िीतिार् आहेत 
त्यानंा णदलेले दान महाफलदायक होते. 
 
शेताचा तृि हा दोष प्रजेचा दोष राग तो ।  
वीतरागां लदिें  दान म्हिून तें महत्फि ।। २३ ।। 

  
३५७ 
 
 
३५७ 
 
 
३५७ 

लतिदोसालन खेत्तालन दोसदोसा अय ंपजा 
तस्मा लह वीतदोसेसु लदनं्न होलत महप्फिं ।। २४ ।। 
 
र्ित हा शतेाचा दोष आहे; दे्वष हा या प्रजेचा दोष आहे. म्हिून जे िीतदे्वष आहेत 
त्यानंा णदलेले दान महाफलदायक होते. 
 
शेताचा तृि हा दोष प्रजेचा दोष दे्वष तो ।  
वीतदे्वषां लदिें  दान म्हिून तें महत्फि ।। २४ ।। 

  
३५८ 
 
 
३५८ 
 
 
३५८ 

लतिदोसालन खेत्तालन मोहदोसा अय ंपजा ।  
तस्मा लह वीतमोहेसु लदनं्न होलत महप्फिं ।। २५ ।। 
 
र्ित हा शतेाचा दोष आहे. मोह हा या प्रजेचा दोष आहे. म्हिून जे 
िीतमोह आहेत त्यानंा णदलेले दान महाफलदायी होते. 
 
शेताचा तृि हा दोष मोह दोष प्रजेस या ।  
वीतमोहां लदिें  दान म्हिून तें महत्फि ।। २५ ।। 

  
३५९ लतिदोसालन खेत्तालन इच्छादोसा अय ंपजा ।  

तस्मा लह लवगलतच्छेसु लदनं्न होलत महप्फिं ।। २६ ।। 
  

तडहावग्गो चतुवीसलतमो । 

  
३५९ 
 
 
३५९ 

र्ित हा शतेीचा दोष आहे. इच्छा हा या प्रजेचा दोष आहे. म्हिून जे णिर्तेच्छ 
आहेत त्यानंा णदलेले दान महाफलदायी होते. 
 
शेताचा तृि हा दोष इच्छा दोष प्रजेस या ।  
लवगतेच्छां लदिें  दान म्हिून तें महत्फि ।। २६ ।। 

  
चोलवसावा तृष्ट्िावगु समाप्त. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२५ 
 

३६० चक्खुना संवरो साधु साधु सोतेन संवरो 
घानेन संवरो साधु साधु लजव्हाय संवरो ।। १ ।। 

  
[लभिुवगु] 

  
३६० 
 
 
३६० 

चक्षूंचा संयम चारं्ला; श्रोत्राचंा (कानाचंा) संयम चारं्ला; घ्रािाचा सयंम चारं्ला; 
णजव्हेचा संयम चारं्ला. 
 
बरा संयम चिंूचा श्रोत्र-संयम तो बरा ।  
बरा संयम घ्रािाचा लजव्हा-संयम तो बरा ।। १ ।। 

  
३६१ 
 
 
 
३६१ 
 
 
३६१ 

कायेन संवरो साधु साधु वाचायसंवरो 
मनसा संवरो साधु साधु सब्बत्थ संवरो 
सब्बत्थ संवुतो लभक्खु सब्बदुक्खा पमुच्चलत ।। २ ।। 
 
कायेचा संयम चारं्ला, िाचेचा संयम चारं्ला, मनाचा संयम चारं्ला; सिगत्र संयम 
चारं्ला. सिगत्र संयमी असलेला णिक्ष ूसिग दु:खातूंन मुक्त होतो. 
 
बरा संयम कायेचा वाचा-संयम तो बरा ।  
मन:संयम तैसाही बरा सवुत्र संयम ।  
सवुत्र संयमी लभिु सवु दु:खांतुनी सुटे ।। २ ।। 

  
३६२ 
 
 
 
 
३६२ 
 
 
 
३६२ 

हत्थसंयतो पावसंयतो 
वाचाय संयतो संयतुत्तमो 
अज्झत्तरतो समालहतो 
एको सनतुलसतो तमाहु लभक्खंु ।। ३ ।। 
 
हाताचंा संयम कििािा, पायाचंा संयम कििािा, िाचेचा संयम कििािा संयमी-
मािसातं उत्तम; अध्यात्मी ित, समाणहत, एकाकी [िाहिािा], संतुष्ट असा जो 
पुरुष त्याला णिक्ष ूम्हितात. 
 
हस्तीं संयत पाद-संयत 
वाचा-संयत संयतीत्तम ।  
अध्यास्त्म रमे समालहत 
संतुष्ट, एकिा, लभिु म्हलिजे ।। ३ ।। 

[लभक्खुवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३६३ 
 
 
३६३ 
 
 
३६३ 

यो मुखसयंतो लभक्खु मनतभािी अनुद्धतो 
अत्थं धम्मं च दीपेलत मधुरं तस्सभालसतं ।। ४ ।। 
 
मुखाने संयमी जो णिक्ष ू अनुद्धत्त असून शहािपिाचा उपदेश कितो, अथग ि धमग 
यानंा प्रकाणशत कितो, त्याचे िाषि मधुि होय. 
 
मुखानें संयमी लभिु वदे मंत्रां अनुद्धत ।  
प्रकाशवीत धमाथां त्याचें मधुर भालषत ।। ४ ।। 

  
३६४ 
 
 
३६४ 
 
 
३६४ 

धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुलवलचनतय ं।  
धम्मं अनुस्सरं लभक्खु सद्धम्मा न पलरहायलत ।। ५ ।। 
 
धमात आनंद मानिािा, धमात ित, धमाचे कचतन कििािा, धमांचे अनुस्मिि 
कििािा (ििचेिि मनात आििािा) णिक्ष ूसद्धमापासून दूि होत नाही. 
 
धमी आराम ज्या, धमी रत जो, धमु कचलततो ।  
धमानुस्मृलतसंपन्न लभिु अढळ सद्धमी ।। ५ ।। 

  
३६५ 
 
 
३६५ 
 
 
 
३६५ 

स-िाभं नालतमञ्ेय्य नाञ्ेसं लपहयं चरे ।  
अञ्ेसं लपहय ंलभक्खु समाकध नालधगच्छलत ।। ६ ।। 
 
स्ित:ला जे णमळाले ते कमी लेखू नये (त्याची अिहेलना करू नये); दुसऱ्यानंा 
णमळालेल्याचा हेिा किीत णफरू नये. दुसऱ्याचंा हेिा कििाऱ्या णिक्षलूा समाधी 
प्राप्त होत नाही. 
 
स्विाभा न कमी िेखा परहेवा कदालप न ।  
हेवा करी दुज्यांचा तो लभिु पावे समालध न ।। ६ ।। 

  
३६६ 
 
 
३६६ 
 
 
३६६ 

अप्पिाभोऽलप चे लभक्खु सिाभं नालतमञ्लत ।  
तं व ेदेवा पसंसण्नत सुद्धाजीकव अतण्नदतं ।। ७ ।। 
 
थोडे जिी णमळाले असले तिी जि णिक्ष ूस्ित:ला णमळालेले कमी लेखीत नसेल, 
ति त्या शुद्ध उपजीणिका कििाऱ्या अतंणद्रत णिक्षचूी देि खिोखि प्रशसंा कितात. 
 
अल्प िाभासही लभिू िेखीना जो मुळी कमी ।  
शुद्धोपजीलवका देव स्तलवती त्या अतंलद्रता ।। ७ ।। 

  
३६७ 
 

सब्बसो नामरूपस्स्म यस्स नण्नथ ममालयतं ।  
असता च न सोचलत स व ेलभक्खूलत वुच्चलत ।। ८ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३६७ 
 
 
३६७ 

नामरूपात ज्याला सिगश: ममत्ि िाणहले नाही, जे असते त्याचा जो शोक किीत 
नाही त्यालाच खिोखि णिक्ष ुअसे म्हितात. 
 
सवुश: नामरूपांत नुरे ज्याचें ममत्वची ।  
असत् त्याचा न ज्या शोक लभिु त्यािाच बोिती ।। ८ ।। 

  
३६८ 
 
 
३६८ 
 
 
३६८ 

मेत्तालवहारी यो लभक्खु पसन्नो बुद्धसासने ।  
अलधगच्छे पदं सनतं संखारूपसमं सुखं ।। ९ ।। 
 
जो णिक्ष ूमतै्रीत णिहाि कितो, बुद्धाच्या शासनात प्रसन्न िाहतो, त्याला संस्कािाचंा 
उपशम कििािे सुखदायी शान्त पद प्राप्त होते. 
 
मैत्रींत लवहरे लभिु श्रद्धा ज्या बुद्धशासनीं ।  
पाव ेशानत पदा, दे जें सुख संस्कार शानतवी ।। ९ ।। 

  
३६९ 
 
 
३६९ 
 
 
 
३६९ 

लसञ्च लभक्खु इमं नावं लसत्ता ते िहुमेस्सलत ।  
छेत्वा रागं च दोसं च ततो लनब्बानमलहलस ।। १० ।। 
 
हे णिक्ष!ू ह्या नाितेील पािी बाहेि फेकून दे. [अशा िीतीने पािी] बाहेि फेकले 
असता ती हलकी होऊन [जोिाने] चालेल. िार् आणि दे्वष याचंा उच्छेद करून 
(याना नाितूेन फेकून देऊन) नंति तू णनिाि पािशील. 
 
लभिु! नावेंतिें  पािी फें कीं, ते ती िहु चिे ।  
रागदे्वषांस काढून मग लनवाि पावसी ।। १० ।। 

  
३७० 
 
 
३७० 
 
 
 
३७० 

पञ्च लछनदे पञ्च जहे पञ्च चुत्तलर भावये ।  
पञ्चसङ्गालतगो लभक्खु ओघलतडिो ․ लत वुच्चलत ।। ११ ।। 
 
पाच (खालची संयोजने) तोडािीत; पाच [ििचीं] सोडािीत; मर् पाचाचंी (श्रद्धाणद 
इस्न्द्रयाचंी) िािना किािी. (िार्, दे्वष, मोह, मान ि दृष्टी ह्या) पाचाचं्या संर्ाच्या 
पलीकडे रे्लेल्या णिक्षलूा ओघ तरून रे्लेला असे म्हितात. 
 
पांच तोडा, पांच सोडा, पाचांची भावना करा ।  
पांच संगापार गेिा ओघतीिुलच लभिु तो ।। ११ ।। 

  
३७१ 
 
 
 

झाय लभक्खु मा च पमादो 
मा ते कामगुिे भमस्सु लचत्त ं।  
मा िोहगुळं लगळी पमत्तो 
मा कण्नद दुक्खलमदं . लत डय्हमानो ।। १२ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३७१ 
 
 
 
३७१ 

हे णिक्ष!ू ध्यान कि, बेसािध [होऊ] नकोस. काम रु्िात तुझे णचत्त भ्रम ू देऊ 
नकोस. बेसािध िाहून लोहाचा र्ोळा णर्ळू नकोस, आणि जळत असता असता हे 
दु:ख आहे म्हिून ओिडू नकोस. 
 
ध्याकन जोडी ! ना प्रमादीं 
लभिु! कामगुिीं भ्रमो न लचत्त ।  
िोहाचा लगलळ गोळ ना प्रमत्त 
जळतां, ‘दु:ख’ म्हिून ओरडें ना! ।। १२ ।। 

  
३७२ 
 
 
३७२ 
 
 
३७२ 

नण्नथ झानं अपञ्स्स पञ्ा नण्नथ अज्झायतो ।  
यण्म्ह झानं च पञ्ा च स व ेलनब्बान-सण्नतके ।। १३ ।। 
 
अप्रज्ञाला ध्यान नाही; (आणि) ध्यान न कििाऱ्याला प्रज्ञा नाही. ज्याच्याठायी 
ध्यान ि प्रज्ञा आहे तोच णनिािाच्या जिळ आहे. 
 
ध्यानी न जो न त्या प्रज्ञा, अप्रज्ञा ध्यान ही नसे ।  
प्रज्ञा-ध्यान जया ठायीं लनवािापास तोच ये ।। १३ ।। 

  
३७३ 
 
 
३७३ 
 
 
३७३ 

सुञ्ागारं पलवट्ठ स्स सनतलचत्तस्स लभक्खुनो ।  
अमानुसी रती होलत सम्मा धम्मं लवपस्सतो ।। १४ ।। 
 
शून्यार्ािात प्रिशे केलेल्या शातंणचत्त झालेल्या ि धमांना (पदाथग-धमांना) चारं्ल्या 
प्रकािे पाहिाऱ्या णिक्षूला अ-मानिी िती प्राप्त होते. 
 
शूनयागारीं प्रवेशोनी लभिु जो शानतलचत्त त्या ।  
अ-मानवी रती िाभे सम्यक्धमास देखत्या ।। १४ ।। 

  
३७४ 
 
 
३७४ 
 
 
३७४ 

यतो यतो सम्मसलत खनधानं उदयब्बय ं।  
िभलत पीलतपामोजं्ज अमतं तं लवजानतं ।। १५ ।। 
 
जसा जसा तो स्कंधाचंा उदय ि लय णिचािात घेतो, तसतसे त्याला प्रीती आणि 
प्रमोद प्राप्त होतात, ते जाित्याचें अमृत होय. 
 
जसें जसें लवमशी घे स्कंधांच्या उदयां ियां ।  
प्रीती प्रमोद त्या िाभे जे कीं अमृत जाित्यां ।। १५ ।। 

  
३७५ तत्रायमालद भवलत इध पञ्स्स लभक्खुनो ।  

इण्नद्रयगुलत्त सनतुलट्ठ पालतमोक्खे च संवरो ।। १६ ।। 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

३७६ लमत्त ेभजस्सु कल्यािे सुद्धाजीव ेअतण्नदते ।  
पलटसनथारवुत्त्यस्स आचारकुसिो [अ ॰ – सीलंऽणप आचािो; ित्तपणिित्तंऽणप आचािो । तत्थ 

कुसलो णसबा, छेको ििेय्याणत अत्थो ।] लसया ।  
ततो पामोज्जबहुिो दु:खस्सनतं कलरस्सलस ।। १७ ।। 

  
३७५-३७६ ज्याला प्रज्ञा आहे अशा णिक्षूला या लोकी आिंिी खालील र्ोष्टी असाव्या 

लार्तात-इस्न्द्रयानंा सािंाळिे, संतुष्टी, प्राणतमोक्षाप्रमािे संयम, शुद्धमार्ाने 
उपजीणिका कििाऱ्या अतंणद्रत (सािधान) णमत्राचंी संर्ती त्याने दुसऱ्याचें 
आदिाने स्िार्त किण्याची िृत्ती ठेिािी, शीलाचािात तज्ञ असाि.े मर् तू खूप 
आनंद पािनू दु:खाचा अंत किशील. 

  
३७५-३७६ प्राज्ञ लभिूस आधीं हें असावें िागतें इथें ।  

इलंद्रयां राखिें, तोष, प्रालतमोिेंच संयम ।  
सेविें लमत्र कल्याि शुद्धाजीव अतंलद्रत ।  
सत्कार-आवरीं वृत्ती शीिाचारींलह जािता ।  
मोठा प्रमोद हो तेव्हां दु:खाचा अतं गाठसी ।। १६ ।। १७ ।।  

  
३७७ 
 
 
३७७ 

वण्स्सका लवय पुफ्फालन मद्वालन पमुज्चलत 
एव ंरागं च दोसं च लवप्पमुचेथ लभक्खवो ।। १८ ।।  
 
णिक्ष ूहो! जाइगची िले जशी मऊ झालेली फुले र्ाळून िाकते तसे िार् आणि दे्वष 
यानंा िाकून द्या. 

  
३७७ टाकी गाळून जाइुची वेि जैशी मऊ फुिें  ।  

रागदे्वषा तसें तुम्ही टाकुनी द्याच लभिंुनो! ।। १८ ।। 
  
३७८ 
 
 
३७८ 
 
 
 
३७८ 

सत्तकायो सनतवाचो सनतमनो सुसमालहतो ।  
वनतिोका लभसो लभक्खु उपसनतों लत वुच्चलत ।। १९ ।। 
 
ज्याची काया शान्त आहे, िाचा शातं आहे, मन शान्त आहे, जो सुसमाणहत आहे, 
ज्याने लोकाकंडून णमळिािा लाि िमन करून िाकला आहे, त्या णिक्षूला उपशातं 
असे म्हितात. 
 
कायावाचामनें शांत सुसमालहत, जो वमी ।  
िोकांच्या आलमषा, लभिु उपाशानत म्हिंू तया ।। १९ ।। 
 

३७९ 
 
 

अत्तना चोदयत्तानं पलटमासे अत्तमत्तना ।  
सो अत्तगुत्तो सलतमा सुखं लभक्खु लवहालहलस ।। २० ।। 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३७९ 
 
 
३७९ 

आपिच आपिाला पे्रििा द्यािी; आपिच आपली तपासिी किािी. हे णिक्ष!ू असा 
तू स्ित:चे िक्षि (र्ोपन) केलेला स्मृणतमान् असा सुखाने णिहाि किशील. 
 
आपिें आत्मशोधना करावी आत्मचोदना ।  
लवहरे तो सुखें लभिु स्मृलतमान् आत्मरलित ।। २० ।। 

  
३८० 
 
 
३८० 
 
 
३८० 

अत्ता लह अत्तनो नाथो अत्ता लह अत्तनो गलत ।  
तस्मा संयमयऽत्तानं अस्सं भदं्र लव वालिजो ।। २१ ।। 
 
आपिच आपलेु नाथ आहोत. आपिच आपली र्ती. म्हिून जसा सौदार्ि 
जाणतितं घोड्ाला काबूत ठेितो तसा स्ित:िि संयम ठेि. 
 
स्वामी आपि आपुिा आपि आपुिी गती ।  
कुिीन घोड्ा व्यापारी तैसा संयमी आपुिा ।। २१ ।। 

  
३८१ 
 
 
३८१ 
 
 
३८१ 

पामोज्जबहुिो लभक्खु पसन्नो बुद्धसासने ।  
अलधगच्छे पदं सनतं संखारूपसमं सुखं ।। २२ ।। 
 
प्रमोदाने फुललेला, बुद्धशासनात प्रसन्न िाहिािा णिक्ष ू संस्कािाचंा उपशम 
कििाऱ्या सुखदायी शान्त पदाला पािले. 
 
फुिे प्रमोदें जो लभिु श्रद्धा घ्या बुद्धशासनीं ।  
संस्कारां शमवी शानत सुखी तें पद त्या लमळे ।। २२ ।। 

  
३८२ 
 
 
३८२ 
 
 
३८२ 

यो हवे दहरो लभक्खु युञ्जलत बुद्धसासने ।  
सो मं िोकं पभासेलत अब्भा मुत्तो . व चण्नदमा ।। २३ ।। 
 
जो तरुि णिक्ष ू बुद्धशासनात स्ित:स योणजतो तो अभ्रातून मुक्त झालेल्या 
चंद्रम्याप्रमािे ह्या लोकास प्रकाणशत कितो. 
 
योजी जो धाकुिा लभिु आपिा बुद्धशासनीं ।  
प्रकाशवी िोक हा तो अभ्रानतीं युक्त चंद्रसा ।। २३ ।। 

  
पंचलवसावा लभळूवगु समाप्त. 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

२६ 
 

३८३ लछनद सोतं परक्कम्म कामे पनुद ब्राह्मि ।  
संखारानं खय ं्त्वा अकतञ्ूऽ लस ब्राह्मि ।। १ ।। 

  

[ब्राह्मिवगु] 
 

३८३ 
 
 
३८३ 

हे ब्राह्मिा, पिाक्रम करून तू स्रोत (प्रिाह) तोडून जा; कामिासनेला दूि कि. 
संस्कािाचंा क्षय जािून तू जे अकृत आहे ते (णनिाि) जाििािा होशील. 
 
पराक्रमें स्रोत तोडीं, ब्राह्मिा! काम हांकिीं ।  
अकृतांचें ज्ञान होइ ुसंस्कारिय जालिल्या ।। १ ।। 

  
३८४ 
 
 
३८४ 
 
 
३८४ 

यदा द्वयेसु धम्मेसु पारगू होलत ब्राह्मिो ।  
अथऽस्स सब्बे संयोगा अत्थं गच्छण्नत जानतो ।। २ ।। 
 
जेव्हा ब्राह्मि [शमय ि णिपश्यना ह्या] दोन धमांत पािंर्त होतो तेव्हा त्या 
जाििाऱ्याचे सिग संयोर् (बंध) अस्ताला जातात. 
 
धमी ब्राह्मि दोनहीं जैं पारंगतलच होतसे ।  
सवु त्या जाित्याचे तैं अस्ता संयोग पावती ।। २ ।। 

  
३८५ 
 
 
३८५ 
 
 
३८५ 

यस्स पारं अपारं वा पारापारं न लवज्जलत ।  
वीतद्रं लवसंयुत्त ंतमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ३ ।। 
 
ज्याला पाि, अपाि, ककिा पािापाि– [काही] िाणहले नाही, त्या णनिगय ि 
अनासक्त झालेल्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
अपार पार ककवा ज्या पारापार न रालहिें  ।  
लनभुयािा अनासक्ता त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३ ।। 

  
३८६ 
 
 
३८६ 
 
 

झाकय लवरजमासीनं कतलकच्च ंअनासवं 
उत्तमऽत्थमनुप्पत्त ंतमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ४ ।। 
 
जो ध्यान कििािा, णििज, स्स्थि, कृतकृत्य झाला आहे; ज्याचे आश्रि नाहीसे 
झाले आहेत, जो उत्तम अथाला पािला आहे, त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 

[ब्राह्मिवग्गो] 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३८६ ध्यानी लवरागी ण्स्थर जो कृतकृत्य अनासव ।  
उत्तमाथु जया प्राप्त त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ४ ।। 

  

३८७ 
 
 
 
३८७ 
 
 
३८७ 

लदवा तपलत आलदच्चो रकत्त आभालत चण्नदमा ।  
सन्नद्धो खलत्तयो तपलत झायी तपलत ब्राह्मिो ।  
अय सब्बमहोरत्त ंबुद्धो तपलत तेजसा ।। ५ ।। 
 
सूयग णदिसा तळपतो; चंद्रमा िात्रिि प्रकाशतो; क्षणत्रय सन्नद्ध असताना तळपतो; 
ब्राह्मि ध्यानात असताना तळपतो; पि बुद्ध सिग अहोिात्र तेजाने तळपतो. 
 
लदवसा तळपे सूय ुरात्रीं चंद्र प्रकाशतो ।  
तळपे ब्राह्मि ध्यानी सज्ज िलत्रय शोभतो ।  
बुद्ध तो तळपे तेजें अहोरात्र लनरंतर ।। ५ ।। 

  

३८८ 
 
 
 
 
३८८ 
 
 
 
३८८ 

बालहतपापो ․ लत ब्राह्मिो 
समचलरया समिो ․ लत वुच्चलत ।  
पब्बाजयमत्तनो मिं 
तस्मा पब्बलजतो ․ लत वुच्चलत ।। ६ ।। 
 
पापानंा बाह्य केल्याने ब्राह्मि म्हितात. [अ-कुशलाचें] शमन केल्यामुळे श्रमि 
असे म्हितात. स्ित:च्या मळाला प्रव्रणजत केल्याने (काढून िाकल्याने) प्रव्रणजत 
असे म्हितात. 
 
तो ब्राह्मि पाप बाह् जो करी 
श्रमिा शम-आचरिेंच नांव हें ।  
प्रव्राजवी आपुल्या मळा 
संज्ञा प्रव्रलजता तयें लमळे ।। ६ ।। 

  
३८९ 
 
 
 
३८९ 
 
 
 
३८९ 

न ब्राह्मिस्स पहरेय्य नास्स मुञे्चथ [अ ॰ – पहणित्िा णठतस्स िेिं न मुिेथ, तस्स्मं कोप ंन किेय्याणत 

अत्थो ।] ब्राह्मिो 
घी ब्राह्मिस्स हनतारं ततो धी यस्स मुञ्चलत ।। ७ ।। 
 
ब्राह्मिािि प्रहाि करू नये; त्याच्यािि (प्रहाि कििाऱ्यािि) ब्राह्मिाने िार् काढू 
नये. ब्राह्मिाला माििाऱ्याचा णधक्काि असो; (आणि) माििाऱ्यािि िार् काढिाऱ्या 
ब्राह्मिाचा त्याहूनही णधक्काि असो. 
 
मारंू नये ब्राह्मिािा, ब्राह्मिें त्या न कोलपजें ।  
ब्राह्मिा मालरतो त्या लधक्, लधक्, लधक्, त्याहूनलह कोपल्या ।। ७ ।। 

  
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३९० 
 
 
 
 
३९० 
 
 
 
३९० 

न ब्राह्मिस्सेतदलकलञ्च सेय्यो 
यदा लनसेधो मनसो लपयेलह ।  
यतो यतो कहसमनो लनवत्तलत 
ततो ततो सम्मलत-मे-व दु:खं ।। ८ ।। 
 
मनाच्या आिडत्या र्ोष्टींचा जेव्हा तो णनषेध कितो तेव्हा ब्राह्मिाला ते कमी 
श्रेयस्कि आहे असे नाही. जसजसे त्याचे कहसेपासून मन णनिृत्त होते तसतसे दु:ख 
शमन पाितेच. 
 
न ब्राह्मिा श्रेय लमळें  कमीसें 
जेव्हां लनषेधी लप्रय जें मनािा ।  
कहसेतुनी होत लनवृत्त लचत्त 
जसें जसें, दु:ख शमे तसें तसें ।। ८ ।। 

  
३९१ 
 
 
३९१ 
 
 
३९१ 

यस्स कायेन वाचाय मनसा नण्त्थ दुक्कतं ।  
संवुतं तीलह ठानेलह तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ९ ।। 
 
ज्याचे काया, िाचा ि मने करून दुष्ट्कृत्य िाणहले नाही, जो या णतन्ही स्थानी संयमी 
झाला आहे, त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
कायावाचामनें ज्याचें दुष्ट्कृत्य नुरिें  मुळीं ।  
संयमी तीन या स्थानीं त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ९ ।। 

  
३९२ 
 
 
३९२ 
 
 
३९२ 

यम्हा धम्मं लवजानेय्य सम्मासंबुद्ध-देलसतं ।  
सक्कच्च ंतं नमस्सेय्य अण्ग्गहुत्त ंव ब्राह्मिो ।। १० ।। 
 
सम्यक् संबदु्धाने उपदेणशलेला धमग ज्याचेपासून जािनू घेतला जातो त्याला ब्राह्मि 
जसा अस्ग्नहोत्राला नमस्काि कितो तसा, सत्कािपूिगक नमस्काि किािा. 
 
ज्यापाशीं जालििा धमु सम्यक-संबुद्ध-दर्नशत ।  
त्या आदरें नमाव ेकीं अण्ग्नहोिा जसा लद्वज ।। १० ।। 

  
३९३ 
 
 
३९३ 
 
 
३९३ 

न जटालह न गोत्तने न जच्चा होलत ब्राह्मिो ।  
यण्म्ह सच्च ंच धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मिो ।। ११ ।। 
 
न जिानंी, न र्ोत्राने, न जन्माने ब्राह्मि होतो. ज्याच्याठायी सत्य आणि धमग आहेत 
तोच शुची होय, तोच ब्राह्मि होय. 
 
गोत्रें, जनमें, जटांनी वा होइु ब्राह्मि ना कुिी ।  
सत्य धमु जयाठायीं तोच ब्राह्मि तो शुलच ।। ११ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३९४ 
 
 
३९४ 
 
 
३९४ 

कक ते जटालह दुम्मेध कक ते अलजनसालटया ।  
अब्मनतरं ते गहनं बालहरं पलरमज्जलस ।। १२ ।। 
 
हे दुबुगदे्ध, तुझ्या जिाचंा आणि मृर्चमाच्या छािीचा काय उपयोर्? तुझे अभ्यन्ति 
र्हन आहे; बाहेरून तू साफसुफी कितोस. 
 
जटा अलजनछाटी वा दुबुुदे्ध! काय काम दे? ।  
अभ्यतंर तुझें काळें  बाहेरून धुतोस तंू [काय धोणिलें  बाहेिीं मन मळलें  अंतिी ।। तु ॰ २२६८. 

काय धोकिलें  कातडें। काळकुि िीतकि कुडे ।।तु ॰ २२७२.] ।। १२ ।। 
  
३९५ 
 
 
३९५ 
 
 
३९५ 

पंसुकूिधरं जनतंु लकसं धमलनसनथतं ।  
एकं वनस्स्म झायनतं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। १३ ।। 
 
धुळीतील (कचध्याचें) िस्त्र धािि कििािा, कृश, धमन्यानंी आच्छा-णदलेला, िनात 
एकिा ध्यान कििािा जो मािूस त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
कचध्या धुळींतल्या ल्यािा, धमनयांनीं भरे कृश ।  
ध्यानी वनांत एकाकी त्यािा बाह् िमी म्हिें ।। १३ ।। 

  
३९६ 
 
 
 
 
 
 
३९६ 
 
 
 
 

३९६ 

न चाहं [ध॰–३९६–४२३ ((अ–इग)=सु॰ णन॰ ६२०–६४७.] ब्राह्मिं ब्रलूम योलनजं मलत्तसंभवं ।  
भोवादी [पहा– चूल-णनदे्दस, सु॰ णन॰ १०४३–४४ ििील अट्ठकथा-ब्राह्मिा ․ णत िो-िाणदका । अ॰–
आमन्तनाणदसु ‘िो िो’ णत ित्या णिचिन्तो । पाणल णत्र-णपिक ग्रन्थातंही ब्राह्मिलोक र्ौतम बुद्धाशी बोलताना 

त्याला उदे्दशून ‘िो र्ोतम’ असेच म्हिताना दाखणिलेले आहे.] नाम सो होलत सचे [िो॰ अ॰–िे.] 

होलत सककचनो ।  
अलकञ्नं अनादानं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। १४ ।। 
 
ब्राह्मियोनीत जन्मला म्हिनू ककिा ब्राह्मि मातेच्या पोिी आला म्हिून त्याला मी 
ब्राह्मि म्हित नाही. त्याच्यापाशी संपत्ती जि असेल ति इतिानंा तो ‘िो’ म्हिून 
बोलाििािा होइगल. जो अककचन अनादान (काहीही न घेिािा) आहे त्याला मी 
ब्राह्मि म्हितो. 
 
योनीनें मातृजनमें मी कुिा ब्राह्मि ना म्हिें ।  
परां ‘भो भो’ म्हिायाचें लमळे साधन त्या चरी ।  
म्हिें ब्राह्मि मी त्या, जो घे न कांही, अककचन ।। १४ ।। 

  
३९७ 
 
 
३९७ 
 

सब्बसंयोजनं छेत्वा यो व ेन पलरतस्सलत 
सङ्गालतगं लवसंयुत्त ंतमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। १५ ।। 
 
सिग संयोजने तोडल्यामुळे जो खिोखि त्रस्त होत नाही, जो संर्ाच्या पलीकडे 
रे्ला, जो णिसंयुक्त (अनासक्त) झाला, त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

३९७ सवु संयोजनें तोडी तेिें जो त्रस्त होइना ।  
लवसंयुक्तास लन:संगा त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें।। १५।। 
 

३९८ 
 
 
३९८ 
 
 
३९८ 

छेत्वा नस्नध वरत्त ंच सनदानं सहऽनुक्कमं ।  
उण्क्खत्त–पलळघं बुदं्ध तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। १६ ।। 
 
ज्याने नद्धी, िित्रा ि सन्दान हे बिोबि येिाऱ्या बंधासंह तोडले आहेत, ज्याने 
अडसि काढून फेकला आहे, त्या बुद्धाला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
नद्धी वरत्रा संदाना तदं्वधांसह तोडुनी ।  
फें की अडसरा बुद्धा त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। १६ ।। 

  
३९९ अक्कोसं वधबनधं च अदुट्ठो यो लतलतक्खलत ।  

खनतीबिं बिानीकं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। १७ ।। 
  
३९९ 
 
 
३९९ 

णशिीर्ाळ, माि ि बंधन जो अदे्वष्टा होऊन सहन कितो, क्षास्न्तबल हीच ज्याची 
बलिान् सेना आहे त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
अदे्वष्टा राहुनी साही लशव्या बनधन मार जो ।  
िानतीबि बिी सेना ज्याची ब्राह्मि त्या म्हिें ।। १७ ।। 

  
४०० 
 
 
 
४०० 
 
 
४०० 

अक्कोधनं वतवनतं सीिवनतं अनुस्सदं [सी॰–अनुस्सुकं; अ॰–अनुस्सुतं; सु॰ णन॰ ६२४–

अनुस्सदं.]।  
दनतं अण्नतमसारीरं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। १८ ।। 
 
ज्याला क्रोध नाही, जो व्रतिान्, शीलिान् आहे ज्याला (तृष्ट्िा-अहंकािाणद) िेंर्ळे 
नाहीत, तो दान्त आहे ि ज्याचा हा शिेिचा देह आहे, त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
व्रतवान शीिवान् दानत, क्रोध-तृष्ट्िा लवकार ना ।  
ज्या हा शेवटचा देह त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। १८ ।। 

  
४०१ 
 
 
४०१ 
 
 
४०१ 

वालर पोक्खरपत्त े․ व आरग्गेलर ․ व सासपो ।  
यो न लिम्पलत कामेसु तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। १९ ।। 
 
कमलपत्राििील पाण्याप्रमािे, आिीच्या िोकाििील मोहिीप्रमािे जो कामात णलप्त 
होत नाही त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
आरेच्या अकग्र कीं राइ ुपद्मपत्रावरी जि ।  
तैसा किपे न जो कानीं त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। १९ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

४०२ 
 
 
४०२ 
 
 
४०२ 

यो दुक्खस्स पजानालत इधेव खयमत्तनो 
पन्नभारं लवसंयुत्त ंतमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। २० ।। 
 
जो इहलोकींच आपल्या दु:खाचंा क्षय जाितो, ज्याचा िाि र्ळून पडला आहे, जो 
णिसंयुक्त (अनासक्त) झाला आहे त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
िय जो आत्मदु:खाचा इहिोकींच जाितो ।  
वेगळा गळुनी भार त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। २० ।। 

  
४०३ 
 
 
४०३ 

गम्भीरपञ्ं मेधाकव मग्गामग्गस्स कोलवदं ।  
उत्तमऽत्थं अनुप्पत्त ंतमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। २१ ।। 
 
ज्याची प्रज्ञा र्ंिीि आहे, जो मेधािी आहे, जो मार्ग आणि अमार्ग जाितो, ज्याला 
उत्तमाथग (पिमाथग) प्राप्त झाला आहे, त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 

  
४०३ प्रज्ञा गंभीर, मेधा ज्या, मागामागांस जाितो ।  

उत्तमाथु जया प्राप्त त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। २१ ।। 
  
४०४ 
 
 
४०४ 
 
 
 
४०४ 

असंसटं्ठ गहटे्ठलह अनागारेलह चूभय ं।  
अनोकसाकर अण्प्पच्छं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। २२ ।। 
 
र्ृहस्थ आणि घि नसलेले म्हिजे प्रव्रणजत या दोहींच्या ठायी जो रंु्तला नाही, 
घिदाि नसलेल्याचे जीिन जो अनुसितो, ज्याच्या इच्छा अल्प आहेत, त्याला मी 
ब्राह्मि म्हितो. 
 
उभयांत न जो गंुते अनगारीं गृहस्स्थ ही ।  
अल्पेच्छा अगृही राहे त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। २२ ।। 

  
४०५ 
 
 
४०५ 
 
 
४०५ 

लनधाय दडडं भूतेसु थावेरसु च ।  
यो न हण्नत न घातेलत तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। २३ ।। 
 
स्स्थि चि ितूमात्रापं्रत ज्याने दण्ड खाली ठेिला आहे, जो मािीत नाही, ि माििीत 
नाही त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
भूतांप्रती ण्स्थर-चरां दडड ठेवून खािती ।  
जो न मारी मारवीलह त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। २३ ।। 

  
४०६ 
 

अलवरुदं्ध लवरुदे्धसु अत्तदडडेसु लनब्बुत्त ं।  
सादानेसु अनादानं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। २४ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

४०६ 
 
 
४०६ 

णििोधी लोकातं जो अणििोधी, दण्डधाऱ्यातं जो णनिृगत्त (शातं), आदान कििाऱ्यातं 
जो अनादान, त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
अलवरोधी लवरोध्यांत, दडडधाऱ्यांत शांत जो ।  
घेिाऱ्यांत न घेिारा, त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। २४ ।। 

  
४०७ 
 
 
४०७ 
 
 
४०७ 

यस्स रागो च दोसो च मानो मक्खो [र्ाथा १५० मधील ह्या शब्दाििीलं िीप पहा.] च पालततो ।  
सासपोलरव आरग्गा तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। २५ ।। 
 
ज्याचे िार्, दे्वष, मान ि भ्रक्ष हे आऱ्याच्या अग्राििील मोहिीप्रमािे र्ळून पडले 
आहेत त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
राग दे्वष पडे ज्याचा मान-भ्रि गळूलनयां ।  
राइुसा जिंू आराग्रीं त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। २५ ।। 

  
४०८ 
 
 
४०८ 
 
 
४०८ 

अकक्कसं लवञ्ापकन लगरं सच्च ंउदीरवे ।  
याय नालभसजे कलञ्च तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। २६ ।। 
 
जो अककग श, णिज्ञापनेची, सत्य िािी बोलतो, जो कुिाला बोचत नाही, त्याला मी 
ब्राह्मि म्हितो. 
 
लवज्ञापनेची जो बोिे सत्य वािी अककुश ।  
बोंचे न जी कुिािाही त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। २६ ।। 

  
४०९ 
 
 
४०९ 
 
 
४०९ 

यो ․ ध दीघं वा रस्सं वा अिंु थूिं सुभासुभं ।  
िोके अलदनं्न नालदयलत तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। २७ ।। 
 
जो या लोकी दीघग ककिा -हस्ि, अि ूककिा स्थूल, शुि ककिा अशुि [िस्तु] कोिी 
णदल्याणशिाय घेत नाही, त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
दीघु -हस्व अिु स्थूि शुभाशुभ तसें इथें ।  
िोकी लदिें  न जो ना घे, त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। २७ ।। 

  
४१० 
 
 
४१० 
 
 

आसा यस्स न लनज्जण्नत अस्स्म िोके परण्म्ह च ।  
लनरासय ंलवसंयुत्त ंतमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। २८ ।। 
 
इहलोकी ककिा पिलोकी ज्याला आशा उिल्या नाहीत, जो णनिाशय आणि 
णिसंयुक्त झाला आहे, त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 



 
 अनुक्रमणिका 

 

४१० आशा न रालहल्या ज्याच्या इह वा परिोकक ही ।  
लनराशया, लवसंयुक्ता त्याििा ब्राह्मि मी म्हिें ।। २८ ।। 

  
४११ 
 
 
४११ 
 
 
४११ 

यस्सािया न लवज्जण्नत अञ्ाय अकथंकथी ।  
अमतोगधं अनुप्पत्त ंतमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। २९ ।। 
 
ज्याला तृष्ट्िा िाणहली नाही, ज्ञान झाल्यामुळे जो ‘कसे कसे’ असे णिचािीत नाही, 
अमृतात अिर्ाहन ज्याला प्राप्त झाले आहे त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
तृष्ट्िा न रालहिी, ज्ञानी लवचारीना कसें कसें ।  
अमृतीं डंुबतो लनत्य त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। २९ ।। 

  
४१२ 
 
 
४१२ 
 
 
४१२ 

यो ․ ध पुञ्ं च पापं च उभो सङं्ग उपच्चगा ।  
असोकं लवरजं सुदं्ध तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ३० ।। 
 
ज्याने या लोकी पुण्य ि पाप या उियाचंा संर् सोडला आहे, जो शोकिणहत ि 
िजोिणहत (अशोक ि णििार्ी) ि शुद्ध झाला आहे त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
या िोकीं पापपुडयीं जो उभयीं संग सोलडतो ।  
लवरागी शुद्ध ज्या शोक ना, त्या ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३० ।। 

  
४१३ 
 
 
४१३ 
 
 
४१३ 

चनदं ․ व लवमिं सुदं्ध लवप्पसन्नमनालविं ।  
ननदीभव–पलरक्खीिं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ३१ ।। 
 
जो चंद्राप्रमािे णिमल, शुद्ध, णिप्रसन्न ि स्िच्छ आहे, ज्यामध्ये तृष्ट्िा ककिा आनन्द 
उत्पन्न होतो असा पुनिगि ज्याचा क्षीि (नष्ट) झाला आहे त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
चनद्रसा लवमि, स्वच्छ, शुद्ध जो लवप्रसन्नही ।  
नुरे ज्या भवतृष्ट्िा ही त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३१ ।। 

  
४१४ 
 
 
 
४१४ 
 
 
 
 

यो ․ मं पलळपथं दुग्गं संसारं मोहमच्चगा ।  
लतडिो पारगतो झायी अनेजो अकथंकथी ।  
अनुपादाय लनब्बुतो तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ३२ ।। 
 
जो मार्ातील अडसि झालेल्या ि आक्रणमण्यास कठीि अशा मोहमय संसािाच्या 
पलीकडे रे्ला, जो तरून रे्ला, ज्याने पाि र्ाठला, जो ध्यान कििािा, णनष्ट्कंप ि 
‘हे कसे, ते कसे’ अशा शकंा नसलेला, ज्याला णचकिून िाहता येइगल असे काहीही 
णशल्लक न ठेिता जो णनितृ्त झाला आहे (म्हिजे अनुपादा-पणिणनिाि पािला 
आहे), त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 



 
 अनुक्रमणिका 

 

४१४ हा अडसर कीं मागी मोह संसार दुगु जो ।  
तीिु, पारग, ध्यानी, लनष्ट्कंप, न पुसें ‘कसें’ ।  
अनुपादा–पलरलनवुृत्त–त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३२ ।। 

  
४१५ 
 
 
४१५ 
 
 
४१५ 

यो ․ ध कामे पहत्वान अनागारो पलरब्बजे ।  
कामभव–पलरक्खीिं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ३३ ।। 
 
जो या लोकी कामाचंा त्यार् करून, घिदाि नसिािा पणिव्राजक झाला, ज्याचा 
कामिासनेमुळे होिािा पुनिगि नष्ट झाला आहे त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
पलरव्राट् घर सोडोनी कामां त्यागीत जो इथें ।  
कामेच्छेनें न ज्या जनम त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३३ ।। 

  
४१६ 
 
 
४१६ 
 
 
४१६ 

यो ․ ध तडहं पहत्वान अनागारो पलरब्बजे 
तडहाभव–पलरक्खीिं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ३४ ।। 
 
जो या लोकी तृष्ट्िेचा त्यार् करून घिदाि नसिािा पणिव्राजक झाला, ज्याचा 
तृष्ट्िेमुळे प्राप्त होिािा पुनिगि नष्ट झाला त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
पलरव्राट् घर सोडोनी तृष्ट्िा त्यागीत जो इथें ।  
तृष्ट्िेंनें ज्या न ये जनम त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३४ ।। 

  
४१७ 
 
 
४१७ 
 
 
४१७ 

लहत्वा मानुसकं योगं लदब्बं योगं उपच्चगा ।  
सब्बयोग–लवसंयुत्त ंतमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ३५ ।। 
 
मानिी बन्धने सोडून जो णदव्य बन्धनाचं्या पलीकडे रे्ला, सिग बन्धनातून जो 
मोकळा झाला, त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
सोडुनी मानवी बनधां उलं्लघी लदव्य बनध जो ।  
मोकळा सवु बनधांहीं त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३५ ।। 

  
४१८ 
 
 
४१८ 
 
 
४१८ 

लहत्वा रकत च अरकत च सीलतभूतं लनरूपकध 
सब्बिोकालभभंु वीरं तमहं ब्रूलम ब्राह्मि ।। ३६ ।। 
 
ितीचा ि अितीचा त्यार् करून जो णनरुपाणधक ि शातं झाला, त्या सिग लोकािंि 
जय णमळणििाऱ्या िीिाला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
जो रती अरती सोडी लनरुपालधक शीतळ ।  
सवु िोक जयी वीर त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३६ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

४१९ 
 
 
४१९ 
 
 
४१९ 

चुकत यो वेलद सत्तानं उपपकत्त च सब्बसो ।  
असत्त ंसुगतं बुदं्ध तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ३७ ।। 
 
जो सत्त्िाचें पतन ि उत्पती सिगश: जाितो, असक्त असा जो सुर्त बुद्ध त्याला मी 
ब्राह्मि म्हितो. 
 
सत्त्वांच्या सवुश: जािे उत्पत्ती–लवियांस जो ।  
असक्ता सुगता बुद्धा त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३७ ।। 

  
४२० 
 
 
४२० 
 
 
४२० 

यस्स गकत न जानण्नत देवागनधब्ब–मानुसा ।  
खीिासव ंअरहनतं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ३८ ।। 
 
देि, र्न्धिग, मनुष्ट्य ज्याची र्ती जाित नाहीत, ज्याचे आश्रि नाहीसे (क्षीि) झाले 
आहेत, त्या अहगताला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
जािती न गती ज्याची देवगनधवुमानव ।  
जो िीिाश्रव अहुनत त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३८ ।। 

  
४२१ 
 
 
४२१ 
 
 
४२१ 

यस्स पुरे च पच्छा च मज्झे च नण्त्थ लकञ्चनं 
अलकञ्चनं अनादानं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ३९ ।। 
 
ज्याला पुढे, मारे्, मध्ये असे काहीच उिले नाही, अककचन झालेल्या, काही न 
घेिाऱ्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
नुरे जयास कांहींही पुढें मागें तसें मधें ।  
अककचन, न घे कांहीं, त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ३९ ।। 

  
४२२ 
 
 
४२२ 
 
 
४२२ 

उसभं पवरं वीरं महेकस लवलजतालवनं ।  
अनेजं नहातकं बुदं्ध तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ४० ।। 
 
जो िृषि (श्रेष्ठ), प्रिि, िीि, महषी, णिजयिान्, णनष्ट्कंप, स्नातक बुद्ध त्याला मी 
ब्राह्मि म्हितो. 
 
वृषभा प्रवरा वीर लवजेत्या त्या महर्नषिा ।  
लनष्ट्कंपा स्नातका बुद्धा त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ४० ।। 

  
४२३ पुब्बेलनवासं यो वेलद सग्गापाय ंच पस्सलत ।  

अथो जालत–क्खय ंपत्तो अलभञ्ा वोलसतो मुलन ।  
सब्बवोलसतवोसानं तमहं ब्रूलम ब्राह्मिं ।। ४१ ।। 



 
 अनुक्रमणिका 

 

ब्राह्मिवग्गो छब्बीसलतमो । 

  
धम्मपद लनलट्ठतं। 

 
४२३ 
 
 
 
 
४२३ 

जो आपला पूिगणनिास (पूिगजन्म) जाितो, जो (दुसऱ्याचं्या) स्िर्गती ि दुर्गती 
पाहतो, आणि जो जन्मक्षय पािला आहे, तो मुनी प्रजे्ञने पणिपूिग झाला आहे (ज्याने 
प्रजे्ञने अंणतम स्थान प्राप्त केले आहे), जो अंणतम पणिपूिगतेची पणिपूिगता पािला आहे 
(सिग ध्येयाचा अन्त ज्याने र्ाणठला आहे), त्याला मी ब्राह्मि म्हितो. 
 
पूवुजनमास जो जािे स्वगापायांस देखतो ।  
जनमिय जया प्राप्त, जािोनी मुलन पूिु जो ।  
सवु पूिेही जो पूिु त्यािा ब्राह्मि मी म्हिें ।। ४१ ।। 

  
सण्व्वसावा ब्राह्मिवगु समाप्त. 

  
धमुपद समाप्त. 

   
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

लटप्पिी 
 

(२) 
 
३१. संयोजन—बन्धन. ही संयोजने दहा प्रकािची आहेत : (१) सक्काय-णदणट्ठ (सत्काय दृष्टी म्हििे 

शिीिामध्ये आत्मा आहे अशी समजूत), (२) णिणचणकच्छा (णिणचणकत्सा, बुद्ध, धमग, संघ आदींबद्दल शकंा), (३) 
सीलब्बत-पिामास (शील-व्रत पिामशग, शील व्रतानंा णचकिून िाहिे), (४) कामच्छन्द ककिा कामिार् 
(कामलोकातील िस्तंूबद्दल हव्यास), (५) व्यापाद ककिा पणिघ (दे्वष), (६) रूपिार् (रूपािचि लोकातंील 
आसक्ती), (७) अरूपािचि लोकातंील आसक्ती, (८) मान ककिा अहंकाि, (९) उद्धच्च (औद्धत्य, णचत्ताची 
चंचलता) आणि (१०) अणिज्जा (अणिद्या), ह्यातील पणहली पाच स्थूल स्िरूपाची ति पुढील पाच सूक्ष्म स्िरूपाची 
आहेत (र्ाथा ३७० पहा). 

 
(४) 

 
५७. मारो—चारं्ल्या र्ोष्टीच्या आड येिािा सैतान. हाच बुद्धाच्या ज्ञान-प्राप्तीच्या मार्ात आला ि बुद्धाला 

त्याच्याशी युद्ध करून ज्ञान प्राप्त करून घ्याि ेलार्ले. हा सिग अणनष्ट िृत्तींचा प्रतीक समजला जातो. 
 

(६) 
 
८९. सम्बोलध-अङ्ग—सम्बोणध म्हििे ज्ञान. ह्याची सात अंरे् आहेत, ती अशी. – (१) सणत (स्मृणत), (२) 

धम्म-णिचय (धमग-णिचय म्हिजे धमगणचणकत्सा), (३) णिणिय (िीयग म्हिजे उत्साह), (४) पीणत (प्रीती, आनंद), 
(५) पस्सणद्ध (प्रश्रस्ब्ध म्हिजे शमन), (६) समाणध, आणि (७) उपेक्खा (उपेक्षा म्हिजे आसक्ती ककिा दे्वष िाळून 
णन:पक्षपाती असिे). 

 
(७) 

 
९०. गनथ-गाठ—चाि प्रकािच्या शिीिाच्या ि णचत्ताच्या र्ाठी साणंर्तलेल्या आहेत—अणिज्झा (अणिध्या 

म्हिजे हाििेपिा), व्यापाद (व्यापाद म्हिजे दे्वष), सीलब्बत-पिामास (शील-व्रत-पिामशग म्हिजे णनिणनिाळ्या 
शीलाचंा म्हिजे िार्ण्याच्या प्रकािाचंा, उदा. —र्ायीप्रमािे हातापायाच्या आधािािि चालिे, ककिा कुत्र्याप्रमािे 
हाताचंा उपयोर् न किता केिळ तोंडाने खािेणपिे कििे), आणि इदं-सच्चाणिणनिसे (म्हिजे मी म्हितो हेच खिे 
आहे असा अणिणनिशे ककिा दुिाग्रह बाळर्िें). 

 
९३. आसव—आश्रि ककिा आस्रि चाि प्रकािचे आहेत. ह्या णिमोक्षमार्ात अडथळें  आििाऱ्या चाि 

प्रकािच्या र्ोष्टी आहेत: (१) काम म्हिजे णनिणनिाळ्या इस्न्द्रयाचं्या णिषयाबद्दल आसक्ती असिे; (२) ििम्हिजे 
जन्म घेिे; त्याबद्दलची आसक्ती; (३) णदणट्ठ (दृष्टी, णमर्थयादृष्टीचा दुिाग्रह) आणि (४) अणिज्जा (अणिद्या-अज्ञान). 

 
लवमोक्ख—मुक्त होिे. त्याचे तीन प्रकाि आहेत: (१) सुञ्ञतो म्हिजे जर्ातील सिग िस्तू म्हिजे स्ि-िाि-

शून्य, स्ित:चे स्ितंत्र अस्स्तत्ि नसलेल्या, म्हिजे पिािलंबी आहेत असे मानिे. (२) अ-णनणमत्त-तो णिमोक्ष असा 
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आहे की त्याची लक्षिें ककिा णचन्हे सारं्ता येण्याजोर्ी नाहीत. णतसिा प्रकाि (जो येथे साणंर्तलेला नाही). (३) 
अप्पणिणहत (अ-प्रणिणहत म्हिजे िार्, दे्वष ि मोहासािख्या प्रणिधी, तीव्र इच्छा, ज्यात नाहीत असा). 

 
९५. इनदखीि (इनद्रकीि) — नर्िाच्या मुख्य द्वािािि शत्रुच्या चतुिंर् सेनेकडून प्रत्यक्ष समोिासमोि हल्ला 

किता येऊ नये म्हिून द्वािासमोि उिािलेला पक्का दर्डी खाबं (अट्ठकथा-नर्द्वािे णनखात....). 
 
९६. तालदनो—मूळशब्द ताणद (तादृक-श्) त्या सािखा, बुद्धासािखा, ककिा जो सुख-   खात तसाच म्हिजे 

समान, सािखाच असतो, णिचणलत होत नाही. णजज्ञासूंनी ह्या शब्दाचा इणतहासाकणिता प्रो. देिदत्त िाण्डािकि 
ह्याचं्या स्मृणत-ग्रन्थातंील (१९४०) संपादकाचा लेख पहािा (पृष्ठ े२४९–२५८). 

 
९७. अस्सद्ध—पणहल्या तीन शब्दाचें दोन दोन अथग असल्यामुळे ह्यात श्लेष आहे. अस्सद्ध—अश्रद्ध म्हिजे 

श्रद्धा नसलेला; र्र्भित अथग असा की, प्रत्यक्ष साक्षात्काि झाल्यामुळे. श्रदे्धची र्िज नसल्यामुळे, णतच्या पाि रे्लेला. 
 
अकतत्र््—अकृतज्ञ, केलेले (उपकाि) न जाििािा; दुसिा र्र्भित अथग-जे कोिाकडून घडणिले रे्ले 

नाही (अ-कृत) असे जे णनिाि ते जाििािा. 
 
सण्नधच्छेदो—घिाचे सन्धी, कोपिे फोडून चोिी कििािा; र्र्भित अथग-सन्धी म्हिजे प्रणतसन्धी, दोन 

जन्माचंा दुिा साधंिािी र्िािस्था नाहीशी कििािा, म्हिजे ज्यास पुनजगन्म नाही असा. ििििचा अथगच 
पाहिाऱ्यास ही र्ाथा धक्का देिािीच िािेल. शॉक थेिपी (Shock Therapy) धक्का देिािी णचणकत्सा पद्धती ही 
आधुणनक िैद्यकशास्त्राने मान्य केली आहे. 

 
(११) 

 
१५३-१५४. ह्या र्ाथा मािाला उदे्दशने बुद्धाने म्हिल्या आहेत. 
 

(१२) 
 
ह्या सबंध िर्ात ‘अत्त’ शब्द, सनातनी तत्त्िज्ञान्यानंी अ-जि अ-मि ‘आत्मा’ असा जो मान्य केलेला आहे, 

त्या अथी नसून तो केिळ ‘आपि’ ककिा ‘स्ित:’ ह्या अथी िापिलेला आहे. र्ाथा १५८–५९ मध्ये ‘अत्तानं’ हा शब्द 
‘अञ्ञं’ च्या णििोधी असल्याचे स्पष्ट आहे. आपले आपिच स्ित:चे मालक, णनयंत्रक आहोत (१६०). 

 
(१३) 

 
१७८. सोतापलत्त—स्त्रोतापत्ती, प्रिाहाप्रत येऊन पोहोचिे. ज्या प्रिाहाने ककिा मार्ाने बौद्ध णशष्ट्य आपल्या 

ध्येयाप्रत जाऊन पोहोचतो त्या प्रिाहाििील हा पणहला िप्पा होय. ह्या िप्प्याििील फळ प्राप्त झाले म्हिजे त्याला 
सोतापन्न (स्रोतापन्न, प्रिाहािि पोहोचलेला) असे म्हितात. 
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(१४) 
 
१८१. नेक्खम्म— कामाच्या उलि नैष्ट्काम्य; म्हिजे ज्या अिस्थेमध्ये काम नाहीसे झालेले आहेत अशी 

अिस्था. ह्या शब्दाचा कालान्तिाने ‘नैष्ट्क्रम्य’ म्हिजे घि सोडून प्रव्रज्या घेिे असा अथग झाला. बौद्ध संस्कृत 
िाङ्मयात पणहला अथग असला तिी चुकून ‘नैष्ट्क्रम्य’ असाच शब्द रूढ झालेला आहे. ह्या शब्दाच्या इणतहासाकणिता 
णजज्ञासूंनी बी. सी. लॉ अणिनन्दन ग्रन्थ, िार् २ (१९४६), पृष्ठ े२६०–२६६ िि असलेला संपादकाचा लेख पहािा. 

 
१८५. पालतमोक्ख (प्रालतमोि) — हा बौद्धाचं्या णिक्ष-ुणिक्षिुीकणिता आचाि धमग सारं्िािा णनयमािली-िजा 

छोिासा ग्रन्थ आहे. 
 

(१५) 
 
२८०. आभस्सरा— आ-िास्िि नािाचे रूपलोकातील देि. 
 

(१६) 
 
उदं्धसोतो— ऊध्िगस्रोत, पाण्यात प्रिाहाच्या णिरूद्ध िि जािािा. 
 

(१७) 
 
२२७. अतुल नािाच्या उपासकाला उदे्दशून ही ि पुढील र्ाथा म्हिलेली आहे. 
 
२३०. जाम्बोनद— सुििगदोषणििणहत, ठोकून घडि किण्याला योग्य अशा जाम्बनूद सोन्याचे बनिलेले 

नािे (अट्ठकथा). 
 

(१९) 
 
२७२. नेक्खम्म— १८१ र्ाथेििील िीप पहा. 
 
२७२. लवस्सासमापालद—णिस्सास ंमा आपाणद, णिश्वास बाळर् ूनकोस. 
 
२७३. अटं्टलगक— आयग अष्टाणंर्क मार्ग हा दु:खाचा नाश कििािा आहे. सम्माणदणट्ठ (सम्यग्दृष्टी), 

सम्मासंकप्प (सम्यक्-संकल्प), सम्मा-िाचा (सम्यग्िाक्), सम्मा-कम्मन्त (सम्यक्-कमग), सम्मा-आजीिो 
(सम्यग् आजीि), सम्मा-िायाम (सम्यग्-व्यायाम, म्हिजे चारं्ले पणिश्रम), सम्मासणत (सम्यक्-स्मृती) आणि 
सम्मासमाणध (सम्यक्-समाधी) ही आठ अंरे् आहेत. 

 
(२०) 

 
संखार— संस्काि. णनिणनिाळे घिक एकत्र येऊन त्यापासून बनलेल्या िस्तू, अशा िीतीने बनलेल्या 

जर्ातील सिग चिाचि िस्तू. 
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२८३. वन, वनथ— ‘िन म्हिजे मोठ्या झाडाचें जंर्ल; िनथ म्हिजे लहान झुडपे’ (अट्ठकथा). ह्या 

णठकािी श्लेष आहे. ‘िन’ चा दुसिा अथग याचना, तृष्ट्िा. त्याचप्रमािे ‘िनथ’ ह्या शब्दाचाही. बुद्धाने ‘िन म्हिजे 
तृष्ट्िा’ तोडाियास साणंर्तली. पि अनुयायानंी िािाथग न जािता झाडे, जंर्ल, तोडाियास सुरुिात केली. तेव्हा 
बुद्धाला ‘झाडे नव्हे (मा रुक्खं )’ असे मुद्दाम स्पष्ट किाि ेलार्ले. 

 
(२१) 

 
२९४-२९५. मातरं लपतरं... धके्क देिाऱ्या िैद्यकीय णचणकत्सेप्रमािे असिाऱ्या र्ाथाचंा आिखी एक नमुना. 

णिज्ञानिादी बौद्धाचं्या ‘लंकािताि’ नामक सूत्रात (पणिच्छेद ३, र्ाथा ३) ही र्र्भिताथाची पुष्टी केली आहे ‘तृष्ट्िा णह 
माता इत्युक्ता अणिद्या च णपता तथा’ । ह्याच्याच स्पष्टीकििात असे म्हिले आहे—तृष्ट्िा पौनिगणिकी 
नन्दीिार्सहतर्ता मातृत्त्िनेोणत्तष्ठते । अणिद्या णपतृत्िनेायतनग्रामस्य उत्पत्तये । अनयोरुियो: माताणपत्रोित्यन्त-
मूलोपच्छेदान्मातृणपतृिधो ििणत । बील (S. Beal) ने ही कल्पना ग्राह्य धिली आहे. पि मकॅ्सम्यूलि ि लोकमान्य 
णिळक (र्ी. ि. पृ. ५७०, १९१५ ची आिृत्ती) ह्यानंी णिणशष्ट दजापयंत पोहोचलेल्या ब्राह्मिाला लौणकक पापे लार्त 
नाहीत असे प्रणतपणदले आहे. ह्या अथाच्या समथगनाथग लो. णिळकानंी कौषीतणक ब्राह्मिाचा (३.१) उल्लखे केला 
आहे. 

 
(२२) 

 
खिो — क्षि. क्षि चाि प्रकािचे साणंर्तले आहेत. हे क्षि पकडले पाणहजेत, नाही ति योग्य सन्धी आली 

असता ती न पकडल्यामुळे जे नुकसान होते ते होइगल. 
 
हे चाि क्षि असे— (१) बुद्धपु्पादो (बुद्ध जन्मास येिे), (२) मस्ज्झमदेसुपपणत्त (बौद्ध ग्रन्थातूंन ज्याला 

मध्यदेश म्हिले आहे त्या देशात जन्म घेिे), (३) सम्माणदणट्ठपणिलाि (सम्यक् दृष्टीचा लाि होिे), आणि (४) छन्न ं
आयतनानं अिकेल्लता (सहाही इस्न्द्रयायतनाचंी णनदोषता-अिैकल्य) 

 
(२४) 

 
३३९. छकतसलत सोता— छत्तीस स्रोत म्हिजे प्रिाह. अट्ठकथाकाि फक्त अठिा आंति ि अठिा बाह्य एिढेच 

सारं्तो. ह्याचंी लाबंलचक यादी ऊ धम्मजोणत ह्यानंी आपल्या ‘धम्मपदं’ ह्या गं्रन्थाच्या णिप्पिीत पान xiv-xvii िि 
णदलेली णजज्ञासूनंी पहािी. 

  
३५३. ही र्ाथा बुद्धाने स्ित:णिषयी म्हिली आहे. 
 
३७०. ओघ— पाण्याचा पूि, ओघ चाि प्रकािचे आहेत— काम-ओघ, िि-ओघ, णदणट्ठ-ओघ ि अणिज्जा-

ओघ. 
 

(२५) 
 
३७५. पालतमोक्स— (प्राणतमोक्ष) र्ाथा १८५ ििील िीप पहा.  
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गाथा-पाद–– सूची 
 
 

अ 
  
अकक्कस ंणिञ्ञापकन–४०८ अिुमत्तोंणप निस्स नाणिसु– २८४ 
अकत दुक्कतं सेय्यो– ३१४ अिु ंथूलं सुिासुि–ं ४०९ 
अकतञ्िऽूणस ब्राह्मि! – ३८३ अिु ंथूलाणन सब्बसो– ३६५ 
अणकचं्च तें न सेिस्न्त– २९३ अणतत्त ंयेि कामेसु– ४८ 
अणकचं्च पन कणयिणत– २९२ अणतिोचणत पञ्ञाय– ५९ 
अणकञ्चनं अनादानं– ३९६, ४२१ अणतिाक्य ंणतणतस्ख्खस्स–ं ३२० 
अणकञ्चनं नानुपतस्न्त दुक्खा– २२१ अत्तघञ्ञाय फल्लणत– १६४ 
अक्कोस्च्छ मं, अिणध मं३, ४ अत्तजं अत्तसम्िि–ं १६१ 
अक्कोधनं ितिन्तं– ४०० अत्तदत्थमणिञ्ञाय– १६६ 
अक्कोधेन णजने कोधं– २२३ अत्तदत्थं पित्थेन– १६६ 
अक्कोस ंिधबन्धं च– ३९९ अत्तदन्तस्स पोसस्स– १०४ 
अक्खिानं सणन्नपातं– ३५२ अत्तदण्डेसु णनब्बुतं– ४०६ 
अक्खतािो तथार्ता– २७६ अत्तदन्तो ततो ििं– ३२२ 
अक्खातो ि ेमया मग्र्ो– २७५ अत्तना अकतं पाप–ं १६५ 
अस्ग्नदट्ढो ि तप्पणत– १३६ अत्तना चोदयत्तानं– ३७९ 
अस्ग्र् ंपणिचिे िने– १०७ अत्तना सणङ्कणलस्सणत– १६५ 
अस्ग्न डहणत पािको– १४० अत्तना ि कतं पाप–ं १६१, १६५ 
अस्ग्र्हुत्त ंि ब्राह्मिो– ३९२ अत्तना ि णिसुज्झणत– १६५ 
अचणित्िा ब्रह्मचणिय–ं १५५, १५६ अत्तना ि सुदन्तेन– १६० 
अणचिं ितऽय ंकायो– ४१  अत्तनो अणहताणन च– १६३ 
अस्च्छद्दिुकत्त मेंधाकि– २२९ अत्तनो कम्म कुब्बानं– २१७ 
अस्च्छस्न्द ििसल्लाणन– ३५१ अत्तनो पन दुद्दसं– २५२ 
अणजणन मं, अहाणस मे, – ३,४ अत्तनो पन छादेणत– २५२ 
अज्झत्तितो समाणहतो– ३६२ अत्तनो ि अिके्खेय्य– ५० 
अञ्ञा णनब्बानर्ाणमनी– ७५ अत्तनो सुखणमच्छणत– २९१ 
अञ्ञाय अकथङ्कथी– ४११ अत्तनो सुखमेसानो– १३१, १३२ 
अञ्ञाय सल्लकन्तनं– २७५ अत्तानं उपमं कत्िा– १२९, १३० 
अञ्ञा णह लािपूणनसा–७५ अत्तानं चे तथा कणयिा– १५९ 
अञ्ञे िाऽणप च आतका–४३ अत्तानं चे णपय ंजञ्ञा– १५७ 
अञ्ञेस ंणपहय ंणिक्खु– ३६५ अत्तानं दमयस्न्त पस्ण्डता– ८० 
अट्टीनं नर्िं कतं–१५० अत्तानं दमयस्न्त सुब्बता– १४५ 
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अत्तानमेि पठम–ं १५८ अनपेस्क्खनो सब्बदुक्खं पहाय– ३४७ 
अत्ता हि ेणजतं सेय्यो– १०४ अनिणट्ठतणचत्तस्स– ३८ 
अत्ता णह अत्तनो र्णत– ३८० अनिस्सुतणचत्तस्स– ३९ 
अत्ता णह अत्तनो नस्त्थ– ६२ अनार्ािो पणिब्बजे– ४१५, ४१६ 
अत्ता णह अत्तनो नाथो– १६०, ३८० अनार्ािेणह चुिय–ं ४०४ 
अत्ता णह णकि दुदु्दमो– १५९ अणनक्कसािो कासाि–ं ९ 
अत्थं र्च्छस्न्त आसिा– २२६, २९३ अनीघो याणत ब्राह्मिो– २९४, २९५ 
अत्थं र्च्छस्न्त ज्ञानतो– ३८४ अनुट्ठानमला धिा– २४१ 
अत्थं धम्मञ्च दीपेणत– ३६३ अनुपादाय णनब्बुतो– ४१४ 
अत्थं णहत्िा णपयग्र्ाही– २०९ अनुपादाय ये िता– ८९ 
अत्थस्म्ह जातस्म्ह सुखा सहाया– ३३१ अनुपाणदयानो इध िा हुिं िा– २० 
अथऽञ्ञमनुसासेय्य– १५८ अनुपुब्बने मेधािी– २३९ 
अथ णनस्ब्बन्दणत दुक्खे– २७७, अनुणिच्च सुि ेसुि–े २२९ 
 २७८, २७९ अनूपिादो अनूपघातो– १८५ 
अथ पापाणन कम्माणन– १३६ अनेकजाणतससंाि– १५३ 
अथ पापो पापाणन पस्सणत– ११९ अनेजं नहातकं बुदं्ध– ४२२ 
अथ बालो दुक्खं णनर्च्छणत– ६९ अनेजो अ-कथंकथी– ४१४ 
अथ िद्रो िद्राणन पस्सणत– १२० अनोकसाकि अस्प्पच्छं– ४०४ 
अथ िस्स अर्ािाणन– १४० अन्तकेनाणधपन्नस्स– २८८ 
अथ िा समाणधलािेन– २७१ अन्तको कुरुते िसं– ४८ 
अथ सब्बमहोिकत्त– ३८७ अन्तिाय ंन बुज्झणत– २८६ 
अथऽस्स सब्ब ेसंयोर्ा– ३८४ अस्न्तमोऽय ंसमुस्सयो– ३५१ 
अथाय ंइतिा पजा– ८५ अन्धकािेन ओनद्धा– १४६ 
अथो जाणतक्खय ंपत्तो– ४२३ अन्धितेू पुथुज्जने– ५९ 
अथो पेते्तय्यता सुखा– ३३२ अन्धितूो अय ंलोको– १७४ 
अथो ब्रह्मञ्ञता सुखा– ३३२ अपदं केन पदेन नेस्सथ– १७९, १८० 
अथो िाचाय सिुंता– २३४ अपस्स ंअमतं पदं– ११४ 
अथो सिीिस्म्प जिं उपेणत– १५१ अपस्स ंउदयव्यय–ं ११३ 
अदस्सनं मचु्चिाजस्स र्च्छे– ४६ अपस्स ंधम्ममुत्तमं– ११५ 
अदस्सनेन बालानं– २०६ अणप णदब्बेसु कामेसु– १८७ 
अदुट्ठो यो णतणतक्खणत– ३९९ अपुञ्ञलाि,ं न णनकामसेय्य–ं ३०९ 
अणधर्च्छे पदं सन्तं– ३६८, ३८१ अपुञ्ञलािो च र्ती च 
अणधणचते्त च आयोर्ो– १८५  पाणपका– ३१० 
अनत्थपदसणंहता– १००, १०१, १०२ अपुथुज्जनसेणितं– २७२ 
अनन्िाहतचेतसो– ३९ अपेतो दमसचे्चन– ९ 
अनपेस्क्खनो कामसुखं पहाय– ३४६ अप्पका ते मनुस्सेसु– ८५  
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अप्पत्तो आसिक्खय–ं २७२ अणिनन्दस्न्त आर्तं– २१९ 
अप्पदुटे्ठसु दुस्सणत– १३७ अणिियु्य सब्बाणन 
अप्पमत्तस्सयसोऽणििड्ढणत– २४  पणिस्सयाणन– ३२८ 
अप्पमत्ता न मीयस्न्त– २१ अणिमन्थणत दुम्मेधं– १६१ 
अप्पमत्तो अयं र्न्धो– ५६ अणििट्ठ ․ ि बीिि–ं ३३५ 
अप्पमत्तो पमते्तसु– २९ अणििादनसीणलस्स– १०९ 
अप्पमत्तो णह झायन्तो– २७ अणििादना उजु्जर्तेसु सेय्यो– १०८ 
अप्पमादं पसंसस्न्त– ३० अितूिादी णनिय ंउपेणत– ३०६ 
अप्पमादं च मेधािी– २६ अमतं तं णिजानतं– ३७४ 
अप्पमादस्म्ह पस्ण्डता– २२ अमतोर्धं अनुप्पत्त–ं ४११ 
अप्पमादिता होथ– ३२७  अमानुसी िती होणत– ३७३ 
अप्पमादितो णिक्खु– ३१, ३२ अणमते्त ․ नेि अत्तना– ६६ 
अप्पमादणिहाणिनं–५७ अणमते्तनेि सब्बदा– २०७ 
अप्पमादेन मघिा– ३० अयसा ․ ि मलं समुणट्ठतं– २४० 
अप्पमादे पमोदस्न्त– २२ अयोर्ा ििूसङ्खयो– २८२ 
अप्पमादो अमतपदं– २१ अयोरे् युिमत्तानं– २०९ 
अप्पस्म्प चे सणहतं िासमानो– २० अणियञ्चऽट्ठणङ्गकं मग्रं्– १९१ 
अप्पलािोऽणप चे णिक्खु– ३६६ अणियप्पिणेदते धम्मे– ७९  
अप्पसत्थो महद्धनो– १२३ अणियानं र्ोचिे िता– २२  
अप्पस्सादा दुखा कामा– १८६ अणियानं धम्मजीणिनं– १६४ 
अप्पस्सुताय ंपुणिसो– १५२ अणियो ․ णत पिुच्चणत– २७० 
अस्प्पयानं च दस्सनं– २१० अरुकाय ंसमुस्स्सतं– १४७ 
अस्प्पयेणह कुदाचनं– २१० अलङ्कतो चेऽणप सम ंचिेय्य– १४२ 
अप्पो सग्र्ाय र्च्छणत– १७४ अलणज्जताये लज्जस्न्त– ३१६ 
अप्पोस्सुक्को मातङ्गऽिञ्ञें ि अलद्धा योब्बने धनं– १५५, १५६ 
नार्ो– ३३० अलापूनेि सािदे– १४९ 
अफला होणत अकुब्बतो– ५१ अलीनेनऽप्पर्ब्िेन– २४५ 
अबलस्स ं․ ि सीघऽस्सो – २९ अिज्ज ंच अिज्जतो– ३१९ 
अब्बतो अणलकं ििं– २६४ अिजे्ज िज्जमणतनो– ३१८ 
अब्िक्खानं ि दारुि–ं १३९ अणिज्जा पिम ंमल– २४३  
अब्िन्तिं ते र्हनं– ३९४ अणिरुदं्ध णिरुदे्धसु– ४०६ 
अब्िा मुत्तो ․ ि चस्न्दमा– १७२, १७३, ३८२ अििेेन च ससम्मस्न्त– ५ 
अिब्बो पणिहानाय– ३२ असंसटं्ठ र्हटे्ठणह– ४०४ 
अिये च ियदस्स्सनो– ३१७ असज्झायमला मन्ता– २४१ 
अणिञ्ञा िोणसतो मुणन– ४२३ असतं िािनणमच्छेय्य– ७३ 
अणित्थिेथ कल्यािे– ११६ असतं होणत अस्प्पयो– ७७ 
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असत्त ंसुर्तं बुद्ध– ४१९ अस्स्म ंलोके पिस्म्ह च– १६८, १६९, 
असता च न सोचणत– ३६७  २४२, ४१०. 
असन्तेत्थ न णदस्सस्न्त– ३०४ अस्स ंिदं्र ․ ि िाणिजो– ३८० 
असब्िा च णनिािये– ७७ अस्सद्धो अकतञ्ञ ूच– ९७ 
असिीिं रु्हासय–ं ३७ अस्सा यथा सािणथना सुदन्ता– ९४ 
असाधंु साधुना णजने– २२३ अस्सो िद्रो कसाणमि– १४३ 
असािं च असाितो– १२ अस्सो यथा िद्रो कसाणनणिट्ठो– १४४ 
असािे सािमणतनो– ११ अहं नार्ो ․ ि सङ्गामे– ३२० 
असाहसेन धम्मेन– २५७ अकहसका ये मुनयो– २२५ 
असुि ंिाियणत सदा सतो– ३५० अकहसाय ितो मनो– ३०० 
असुिानुपस्स्स ंणिहिन्तं– ८ अकहसा संयमो दमो– २६१ 
असोकं णििजं सुदं्ध– ४१२ अकहसा सब्बपािानं– २७० 
असोको सोणकनं पजं– २८ अहोित्तानुणसस्ख्खनं– २२६ 
अस्मा लोका पिं र्तं– २२०  
  

आ 
  
आकासे पदं नस्त्थ– २५४, २५५ आयु ंपाचेस्न्त पाणिनं– १३५ 
आकासे यस्न्त इणद्धया– १७५ आयु, िण्िो, सुखं, बलं– १०९ 
आकासे ․ ि सकुन्तानं– ९२, ९३ आिग्रे्णिि सासपो–४०१ 
आचािकुसलो णसया– ३७६ आिाधये मग्रं् इणसप्पिणेदतं– २८१ 
आजानीया च णसन्धिा– ३२२ आिामरुक्खचेत्याणन– १८८ 
आताणपनो संिणेर्नी ििाथ– १४४ आिा सो आसिक्खया– २५३ 
आतुिं बहुसङ्कप्पं– १४७ आिोग्यपिमा लािा– २०४ 
आतुिेसु अनातुिा– १९८ आिासेसु च इस्सणिय–ं ७३ 
आतुिेसु मनुस्सेसु– १९८ आसिा तस्स िड्ढस्न्त– २५३ 
आदानपणिणनस्सग्र्–ं ८९ आसा यस्य न णिज्जणत– ४१० 
आपज्जणत पिदारूपसेिी– ३०९ आहािे च अणनस्स्सतो– ९३ 
  

इ 
  
इच्छादोसा अय ंपजा– ३५९ इणत बालो णिणचन्तेणत– २८६ 
इच्छा मानो च िड्ढणत– ७४ इणत बालो णिहञ्ञणत– ६२ 
इच्छा-लोिसमापन्नो– २६४ इणत णिञ्ञाय पस्ण्डतो– १८६ 
इच्छुकी मच्छिी सठो– २६२ इदं पुिे णचत्तमचाणि चाणिकं– ३२६ 
इणत बालस्स सङ्कप्पो– ७४ इध तप्पणत, पेच्च तप्पणत– १७ 
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इध नन्दणत, पेच्च नन्दणत– १८ इधेिमेसो लोकस्स्म–ं २४७ 
इध पञ्ञस्स णिखुक्नो– ३७५ इन्दखीलूपमो ताणद सुब्बतो– ९५ 
इध मोदणत, पेच्च मोदणत– १६ इस्न्द्रयरु्णत्त, सन्तुट्ठी– ३७५ 
इध िस्सं िणसस्साणम– २८६ इस्न्द्रयेसु असंिुतं– ७ 
इध सोचणत, पेच्च सोचणत– १५ इस्न्द्रयेसु सुसंितंु– ८ 
इध हेमन्तणर्स्म्हसु– २८६  इममेत्तणमणत केनणच– १९६ 
इधेि खयमत्तनो– ४०२  
  

उ 
  
उस्क्खत्तपणलथं बुदं्ध–३९८ उपसन्तस्स ताणदनो– ९६ 
उस्च्छन्द णसनेहमत्तनो– २८५ उपसन्तो ․ णत िुच्चणत– ३७८ 
उजंु किोणत मेधािी– ३३  उपसन्तो सुखं सेणत– २०१ 
उस्ज्झतस्स्म ंमहापथे– ५८ उपेतो दमसचे्चन– १० 
उट्ठानकालस्म्ह अनुट्ठहानो– २८० उप्पलं अथ िस्स्सकी– ५५ 
उट्ठानितो सणतमतो– २४ उिो णनच्छेय्य पस्ण्डतो– २५६ 
उट्ठानेनऽप्पमादेन– २५ उिोऽणप ते पेच्च समा ििस्न्त– ३०६ 
उत्तमत्थं अनुप्पत्त–ं ३८६, ४०३ उिो सङ्ग उपच्चर्ा– ४१२ 
उणत्तटे्ठ नप्पमजे्जय्य– १६८ उय्युिस्न्त सतीमन्तो– ९१ 
उदकं णह नयस्न्त नेणत्तका– ८०, १४५ उय्योर्मुखे च णतट्ठणस– २३५ 
उदकुम्िोऽणप पूिणत– १२१, १२२ उसि ंपििं िीिं– ४२२ 
उदणबन्दु-णनपातेन– १२१, १२२ उसीित्थो ․ ि बीिि–ं ३३७ 
उदणबन्दू ․ ि पोक्खिा– ३३६ उसुकािा नमयस्न्त तेजनं– ८०, १४५ 
उदं्धसोतो ․ णत बुच्चणत– २१८ उसुकािो ․ ि तेजनं– ३३ 
उन्नलानं पमत्तानं– २९२ उस्सुकेसु अनुस्सुका– १९९ 
उपनीतियो च दाणनऽणस– २३७ उस्सुकेसु मनुस्सेसु– १९९ 
उपपकत च सब्बसो– ४१९  
  

ए 
  
एकचणिय ंदळहं कणयिा– ६१ एकं च जेय्यमत्तानं– १०३ 
एकं अत्थपदं सेय्या–ं १०० एकं च िाणितऽत्तानं– १०६, १०७ 
एकं र्ाथापदं सेय्यो– १०१ एकन्तं णनस्न्दतो पोसी– २२८ 
एकं धम्मं अतीतस्स– १७६ एकन्तं िा पसंणसतो– २२८ 
एकं धम्मपदं सेय्यो– १०२ एकस्स चणितं सेय्यो– ३३० 
एकं िनस्स्म ंझायन्तं– ३९५ एकासनं एकसेय्य–ं ३०५  



 
 अनुक्रमणिका 

 

एकाहं जीणितं सेय्यो– ११०, ११५ एथ पस्सणथम ंलोकं– १७१ 
एको चिमतस्न्दतो– ३०५  एि ंअणतधोनचाणिनं– २४० 
एको चिे न च पापाणन कणयिा– एि ंअिाणितं णचत्त–ं १३ 
 ३३० एि ंर्ामे मुनी चिे– ४९ 
एको चिे मातङ्गऽिञ्ञे ․ ि नार्ो–  एि ंर्ोपेथ अत्तानं– ३१५ 
 ३२९ एि ंजिा च मचु्च च– १३५ 
एको दमयमत्तानं– ३०५ एि ंजातेन मचे्चन– ५३ 
एको सन्तुणसतो तमाहु णिक्खंु– ३६२ एि ंधम्माणन सुत्िान– ८२ 
एतं खो सिि ंखेमं– १९२ एि ंणनन्दापसंसासु– ८१ 
एतं अत्िा यथाितंू– २०३ एि ंिो पुणिस जानाणह– २४८ 
एतं दळहं बन्धनमाहु धीिा– ३४६ एि ंिार् ंच दोस ंच– ३७७ 
एतं दे्वधापथ ंअत्िा– २८२  एि ंलोकं अिके्खन्तं– १७० 
एतं बुद्धान सासनं– १८३, १८५ एि ंसङ्कािितेूसु– ५९ 
एतं मलं पहत्िान– २४३ एि ंसुिाणितं णचत्त–ं १४ 
एतं णिसेसतो अत्िा– २२ एि ंसुिाणसता िाचा– ५१, ५२ 
एतं सििम र्म्म– १९२ एिऽंणप तण्हानुसये अनूहते– ३३८ 
एतं सििमुत्तमं– १९२ एिमेतं अणिञ्ञाय– ७५ 
एतमत्थिस ंञत्िा– २८९ एस खो दळहं किोणत बन्धनं– ३४९ 
एतस्म्प छेत्िान पणिब्िजस्न्त– ३४६ एस खो व्यणक्तकाणहणत– ३५० 
एतस्म्प छेत्िान िजस्न्त धीिा– ३४७ एसच्छेच्छणत मािबन्धनं– ३५० 
एतस्म्ह तुम्हे पणिपज्जथ– २७४ एस धम्मो सनन्तनो– ५ 
एतस्म्ह तुम्हे पणिपन्ना– २७५ एस पत्तोऽणस णनब्बाि–ं १३४ 
एते तयो कम्पपथे णिसोधये– २८१ एस मग्र्ो णिसुणद्धया– २७७, २७८, 
एतेस ंर्न्धजातानं– ५५  २७९ 
एतेणह तीणह ठानेणह– २२४ एस्रो ․ ि मग्र्ो नत्थञ्ञो– २७४ 
  

ओ 
  
ओकमोकं जहस्न्त ते– ९१ ओपुिाणत यथा िसु–ं २५२ 
ओकमोकत उब्ितो– ३४  ओिदेय्यानुसासेय्य– ७७  
ओका अनोकं आर्म्म– ८७ ओहाणिनं णसणथलं दुप्पमुञ्चं– ३४६ 
ओघणतण्िो ․ णत िुच्चणत– ३७०  
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क 
  
कंसो उपहतो यथा– १३४ कामेसु च अप्पणिबद्धणचत्तो– २१८ 
किुकप्पिेदनो द्ुणन्निाियो– ३२४ कायदुच्चणितं णहत्िा– २३१ 
कण्हं धम्मं णिप्पहाय– ८७ कायप्पकोप ंिक्खेय्य– २३१ 
कतणकचं्च अनासि–ं ३८६ कायस्य िेदा दुप्पञ्ञो– १४० 
कतं च सुकतं सेय्यो– ३१४ कायेन च अकुसलं न कणयिा– २८१ 
कतपुञ्ञो उियत्थ नन्दणत– १८ कायेन संििो साधु– ३६१ 
कतपुञ्ञो उियत्थ मोदणत– १६ कायेन संिुता धीिा– २३४ 
कताणन अकताणन च– ५० कायेन सबंतुो णसया– २३१ 
कत्तब्ब ंकुसलं बहु– ५३ कायेन सुचणितं चिे– २३१ 
कम्मािो िजतस्सेि– २३९ कासािकण्ठा बहिो – ३०७ 
कणयिा चे कणयिाथेनं– २१३ कक ते अणजनसाणिया– ३९४ 
कणयिाथेनं पुनप्पुनं– ११८ कक ते जिाणह दुम्मेध– ३९४ 
कणयिा मालारु्िे बहू– ५३ णकच्चाणकचे्चसु णकस्स्मणच– ७४ 
किं बालो न बुज्झणत– १३६ णकचे्च सातच्चकाणिनो– २९३ 
किोणत सो तथत्तानं– १६२ णकच्छं मच्चान जीणितं– १८२ 
किोन्ता पापकं कम्मं– ६६ णकच्छं सद्धम्मसिनं– १८२ 
कलं अग्घणत सोळकस– ७० णकच्छो बुद्धान उप्पादो– १८२ 
ककल ․ ि णकतिा सठो– २५२ णकच्छो मनुस्सपणिलािो– १८२ 
काकसूिेन धंणसना– २४४  णकस ंधमणनसन्थतं– ३९५ 
कापोतकाणन अट्ठीणन– १४९ कुििा च महानार्ा– ३२२ 
कामतो जायती ियं– २१५ कुत्तो पुत्ता कुतो धनं– ६२ 
कामतो जायती सोको– २१५ कुमुदं सािणदकं ि पणिना– २८५ 
कामतो णिप्पमुत्तस्स– २१५ कुम्िपूमं कायणमदं णिणदत्िा– ४० 
को तं णनस्न्दतुमिहणत? – २३० कुसलस्स उपसम्पदा– १८३ 
को धम्मपदं सुदेणसतं– ४४ कुसलेन णपथीयणत– १७३ 
को नु हासो णकमानन्दो? – १४६ कुसलो पुप्फणमि पचेस्सणत– ४४,४५ 
को णह नाथो पिो णसया– १६० कुसीतं हीनिीणिय–ं ७ 
कोणच लोकस्स्म ंणिज्जणत– १४३ कुसीतो हीनिीणियो– ११२ 
कोधं जहे, णिप्पजेहय्य मानं– २२१ कुसो यथा दुग्र्हीतो– ३११ 
कामििपणिक्खीि–ं ४१५ को इम पठकि णिजेस्सणत– ४४ 
कामे पनुद ब्राह्मि– ३८३  
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ख 
  
खिातीता णह सोचस्न्त– ३१५ णखप्पमेि णनर्च्छणस– १३७ 
खिो ि ेमा उपच्िर्ा– ३१५ णखप्पमेि णिसोधये– २८९ 
खन्तीबलं बलानीकं– ३९९ खीिमच्छे ․ ि पल्ल–े १५५ 
खन्ती पिम ंतपो णतणतक्खा– १८४  खीिासि ंअिहन्तं– ४२०  
खन्धानं उदयब्बय–ं ३७४ खीिासिा जुतीमन्तो– ८९ 
णखप्प ंधम्मं णिजानाणत– ६५ खेमी अििेी अियो– २५८ 
णखप्प ंिायम पस्ण्डतो िि– २३६, २३८  
  

ग 
  
र्च्छे देिान सस्न्तके– २२४ र्हकािक! णदट्ठोऽणस– १५४ 
र्च्छेय अर्तं णदस–ं ३२३ र्हूकिं णिसङ्खतं– १५४ 
र्तणद्धनो णिसोकस्स– ९० र्ामे िा यणद िाऽिञ्ञे– ९८ 
र्णत तेसं दुिन्नया– ९२ र्ािो पाचेणत र्ोचिं– १३५ 
र्न्था तेस ंन णिज्जस्न्त– २११ णर्िं सचं्च उदीिये– ४०८ 
र्ब्िमेके उप्पज्जस्न्त– १२६ णर्ही पब्बणजता उिो– ७४ 
र्म्िीिपञ्ञं मेधाकि– ४०३ रु्त्त ंसऽन्तिबाणहिं– ३१५ 
र्रुकं िाऽणप आबाधं– १३८ र्ोपो ․ ि र्ािो र्ियं पिेस–ं १९ 
र्हकािकं र्िसेन्तो– १५३  
  

घ 
  
घािेन संििो साधु– ३६०  
  

च 
  
चकं्क ․ ि िहतो पदं– १ चिस्न्त बाला दुम्मेधा– ६६ 
चक्खुना संििो साधु– ३६० चिेय्य तेनऽत्तमनो सतीमा– ३२८ 
चजे मत्तासुखं धीिो– २९० चापातो पणततं सिं– ३२० 
चत्ताणि अणियसच्चाणन– १९० णचत्त ंरु्त्त ंसुखािहं– ३६ 
चत्ताणि ठानाणन निो पमत्तो– ३०९ णचत्त ंदन्तं सुखािहं– ३५ 
चन्दनं तर्िं िाऽणप– ५५ णचत्त ंिक्खेथ मेघािी– ३६ 
चन्दं ․ ि णिमलं सुदं्ध– ४१३ णचत्त ंिाजिथूपम–ं १७१ 
चिं चे नाणधर्च्छेय्य– ६१ णचत्तक्खेप ं․ ि पापिेु– १३८ 
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णचत्तक्लेसेणह पस्ण्डतो– ८८ णचिप्पिाकस पुणिस–ं २१९ 
णचत्तस्स दमथो साधु– ३५ चुकत यो िणेद सत्तानं– ४१९ 
णचिं दुक्खाय िन्धयु–ं २४८  
  

छ 
  
छन्दजातो अनक्खाते– २१८ छेत्िा नस्न्धं िित्त ंच– ३९८ 
छाया ․ ि अनपाणयनी– २ छेत्िान मािस्स पपुप्फकाणन– ४६ 
णछन्ध सोतं पिक्कम– ३८३ छेत्िा िार् ंच दोस ंच– ३६९ 
णछन्नोऽणप रुक्खो पुनिेि रुहणत– ३३८ छेत्िा िनं च िनथं च– २८३ 
छुद्धो अपेतणिञ्ञािो– ४१  
  

ज 
  
जञ्ञा पुब्बापिाणन च– ३५२ णजतमस्स नो याणत कोणच लोके– १७९ 
जय ंििंे पसिणत– २०१ णजने कदणिय ंदानेन– २२३ 
णजघच्छापिमा िोर्ा– २०३ णजव्हा सूपिस ंयथा– ६५  
णजण्िकोञ्चा ․ ि झायस्न्त– १५५ जीिस्न्त ि ेिाजिथा सुणचत्ता– १५१ 
णजतं अपणजतं कणयिा– १०५ जेत्िा मािं सिाणहणन– १७५ 
णजतं च िक्खे, अणनिसेनो णसया– ४०  
  

झ 
  
झाय णिक्खु! मा च पमादो– ३७१ झाणयनो मािबन्धना– २७६ 
झाकय णििजमासीनं– ३८६ झायी तपणत ब्राह्मिो– ३८७ 
  

् 
  
ञत्त ंबालस्स जायणत– ७२ ञातीनं ․ ि समार्मो– २०७ 
ञाणतणमत्ता सुहज्जा च– २१९  
  

ड 
  
डहं अग्िीि र्छणत– ३१ डहन्तं बालमन्िणेत– ७१ 
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त 
  
तं कुलं सुखमेधणत– १९३ तत्राणििणतणमच्छेय्य– ८८ 
तं च कम्मं कतं साधु– ६८ तत्रायमाणद ििणत– ३७५ 
तं च णदस्िा लतं जातं– ३४० तत्तो अस्ग्र्णसखूपमो– ३०८ 
तं जनो कुरुते णपय–ं २१७ तत्थ तत्थेि पूणजतो– ३०३ 
तं नामरूपस्स्म ंअसज्जमानं– २२१ तत्थ यो मंकु ििणत– २४९ 
तं पुग्र्लमेि पस्सथ– ३४४ तथत्तानं णनिसेेय्य– २८२ 
तं पुत्तपसुसम्मत्त–ं २८७ तथा रूपस्स जन्तुनो– १०५ 
तं बुद्धमनन्तर्ोचिंं– १७९, १८० तथेि कतपुञ्ञंऽणप– २२० 
तं िकूम िामिेय्यकं– ९८ तदज्जऽहं णनग्र्हेस्साणम योणनसो– ३२६ 
तं ि ेदेिा पसंसस्न्त– ३६६ तदुट्ठाय तमेि खादणत– २४० 
तं ि ेनप्पसहणत मािो– ८ तनुकेत्थ णिपस्सणत– १७४ 
तं ि ेपिमदुक्किं– १६३ तमहं ब्रणूम ब्राह्मि–ं ३८५, ३८६, 
तं ि ेपसहणत मािो– ७ ३९१, ३९५– ४२३ 
तं िो िदाणम िदं्द िो– ३३७ तमहं सािकथ ब्रणूम– २२२ 
तण्हं लोके दुिच्चय–ं ३३६ तमेि बालं पचे्चणत पाप–ं १२५ 
तण्हक्खयितो होणत– १८७ तस्म्ह छन्दं कणयिाथ– ११८ 
तण्हक्खयो सब्बदुक्खं णजनाणत– ३५४ तणसिाय पुिक्खता पजा– ३४२, ३४३ 
तण्हा नस्त्थ कुणहणञ्च नेति–े १८० तसेसु थाििेसु च– ४०५ 
तण्हा लोके णिसणत्तका– ३३५ तस्मा न चऽद्धर् ूणसया– ३०२ 
तण्हा िड्ढणत मालुिा णिय– ३३४ तस्मा तणसि ंणिनोदये– ३४३ 
तण्हानं खयमज्झर्ा– १५४ तस्मा निो पिदािं न सेि–े ३१० 
तण्हाििपणिक्खीि–ं ४१६ तस्मा पब्बणजतो ․ णत िुच्चणत– ३८८ 
तण्हाय जायती ियं– २१६ तस्मा णपय ंन कणयिाथ– २११ 
तण्हाय जायती सोको– २१६ तस्मा संयमयऽत्तानं– ३८० 
तण्हाय मूलं खिथ– ३३७ तस्मा णह धीिं च पञ्ञं च बहुस्सुतं 
तण्हाय णिप्पमुत्तस्स– २१६  च– २०८ 
ततो ततो सम्मणतमेि दुक्खं– ३९० तस्मा णह णिर्णतच्छेसु– ३५९ 
ततो धी यस्स मुञ्चणत– ३८९ तस्मा णह िीतदोसेसु– ३५७ 
ततो नं दुक्खमन्िणेत– १ तस्मा णह िीतमोहेसु– ३५८ 
ततो नं सुखमन्िणेत– २ तस्मा णह िीतिारे्सु– ३५६ 
ततो णनब्बानमेणहणस– ३६९ ताणदस ंपस्ण्डतं िजे– ७६ 
ततो पामोज्जबहुलो– ३७६ ताणदस ंिजमानस्स– ७६ 
ततो मला मलतिं– २४३  ताणन णदस्िान का िणत– १४९ 
ततो सम्मस्न्त मेधर्ा– ६ णतिदोसाणन खेत्ताणन– ३५६–३५९ 



 
 अनुक्रमणिका 

 

णतण्िमञ्ञतिं याम–ं १५७ ते यस्न्त अचु्चतं ठानं– २२५ 
णतण्िसोकपणिद्दि–े १९५ ते लोके पणिणनब्बतुा– ८९ 
णतण्िो पािर्तो झायी– ४१४ ते ि ेजाणतजरूपर्ा निा– ३४१ 
णतणत्त कामेसु णबज्जणत– १८६ ते ि ेसुपणिसंिुता– २३४ 
णतब्बिार्स्स सुिानुपस्स्सनो– ३४९ ते सातणतसा सुखेणसनो– ३४१ 
तीिमेिानुधािणत– ८५ ते सािं अणधर्च्छस्न्त– १२ 
तुट्ठी सुखा या इतिीतिेन– ३३१ ते सािं नाणधर्च्छस्न्त– ११ 
तुम्हेणह णकच्च आतप्प–ं २७६ तेनेि सो होणत सुखी पित्थ– १७७ 
ते झाणयनो सातणतका– २३ तेस ंिड्ढस्न्त आसिा– २९२ 
ते ताणदसे पूजयतो– १९६ तेस ंसम्पन्नसीलानं– ५७ 

थ 
  
थेिो इणत पिुच्चणत– २६१ थोकथोकस्म्प आणचनं– १२१, १२२ 
थोकथोकं खिे खिे– २३९  
  
  

द 
  
दज्जाऽप्पस्स्म ंणप याणचतो– २२४ णदसो णदस ंय ंतं कणयिा– ४२ 
ददस्न्त ि ेयथासदं्ध– २४९ णदस्िा कम्मणकणलट्ठमत्तनो– १५ 
दन्तं अस्न्तमसािीिं– ४०० णदस्िा कम्मणिसुणद्धमत्तनो– १६ 
दन्तं नयस्न्त सणमणत– ३२१ णद्वपदानं च चक्खुमा– २७३ 
दन्तं िाजाऽणिरूहणत– ३२१ दीघं सन्तस्स योजनं– ६० 
दन्तो दन्तेन र्च्छणत– ३२३ दीघमद्धान सोचणत– २०७ 
दन्तो सेट्ठो मनुस्सेसु– ३२१ दीघा जार्ितो िणत– ६० 
दन्धं णह किोतो पुञ्ञं– ११६ दीघो बालानं संसािो– ६० 
दब्बी सूपिम ंयथा– ६४ दीप ंकणयिाथ मेधािी– २५ 
दसन्नमञ्ञतिं ठानं– १३७ दुक्खं दुक्खसमुप्पादं– १९१ 
दस्सनस्स णिसुणद्धया– २७४ दुक्खं दुणन्निािय–ं ३३ 
दळहमेनं पिक्कमे– ३१३ दुक्खं सेणत पिाणजतो– २०१ 
दारंु नमयस्न्त तच्छका– ८०, १४५ दुक्खमुपेस्न्त पुनप्पुनं णचिाय– ३४२ 
णदकट्ठ णनस्साय पाणपकं– १६४ दुक्खस्स च अणतक्कम–ं १९१ 
णदन्न ंहोणत महप्फलं– ३५६-३५९ दुक्खस्सन्तं कणिस्सणत– ३७६ 
णदब्ब ंअणियिणूममेणहणस– २३६ दुक्खस्सन्तं कणिस्सथ– २७५ 
णदब्ब ंयोर् ंउपच्चर्ा– ४१७ दुक्खा जाणत पुनप्पुनं– १५३ 
णदिा तपणत आणदच्चो– ३८७ दुक्खानुपणततऽद्धर्–ू ३०२ 



 
 अनुक्रमणिका 

 

दुक्खा णह सािम्िकथा– १३३ दुस्सीलो णह बहुज्जनो– ३२० 
दुक्खूपसमर्ाणमनं– १९१ दूिङ्गम ंएकचिं– ३७ 
दुक्खो पापस्स उच्चयो– ११७ दुितो सोस्त्थमार्तं– २१९ 
दुक्खो बालेणह संिासो– २०७ दूिे सन्तो पकासेस्न्त– ३०४ 
दुक्खोऽसिानसंिासो– ३०२ देिा आिस्सिा यथा– २०० 
दुग्र्ा उद्धिथऽत्तानं– ३२७ देिा र्न्धब्बमानुसा– ४२० 
दुणन्नग्र्हस्स लहुनो– ३५ देिानं सेट्ठतं र्तो– ३० 
दुप्पञ्ञो असमाणहतो– १११ देिाऽणपतं पसंसस्न्त– २३० 
दुप्पब्बज्ज ंदुिणििम–ं ३०२ देिाऽणप तस्स णपहत्रस्न्त ताणदनो–९४ 
दुिािासा घिा दुखा– ३०२ देिाऽणप तेस ंणपहयस्न्त– १८१ 
दुल्लिो पुणिसाजञ्ञो– १९३ दोसदोसा अय ंपजा– ३५७ 
दुस्सीलो असमाणहतो– ११०  
  

ध 
  
धनं सेट्ठ ि िक्खणत– २६ धम्मपीणत सुखं सेणत– ७९ 
धनपालको नाम कुििो– ३२४ धम्मस्स रु्त्तो मेधािी– २५७ 
धम्मं अनुणिणचन्तय–ं ३६४ धम्मस्स होणत अनुधम्मचािी– २० 
धम्मं अनुस्सिं णिक्खु– ३६४ धम्मािोमो धम्मितो– ३६४ 
धम्मं कायेन पस्सणत– २५९ धम्मे धम्मानिणत्तनो– ८६ 
धम्मं चिे सुचणितं– १६९ धी ब्राह्मिस्स हन्तािं– ३८९ 
धम्मं सुचणितं चिे– १६८ धीिो च दानं अनुमोदमानी– १७७ 
धम्मचािी सुखं सेणत– १६८, १६९ धीिो च सुर्संिासी– २०७ 
धम्मट्ठो ․ णत पिुच्चणत– २५७ धीिो बाले अिके्खणत– २८ 
धम्मट्ठो सच्चिाणदनं– २१७ धीिय्हसीलं ितिन्तमणिय– २०८ 
धम्मपीणतिस ंणपब–ं २०५  
  

न 
  
न अत्तहेतु न पिस्स हेतु– ८४ न कामकामा लपयस्न्त सन्तो– ८३ 
न अन्तणलक्खे न समुद्दमज्झे– १२७, न णकणलस्सेय्य पस्ण्डतो– १५८ 
 १२८ नर्िं यथा पच्चन्तं– ३१५ 
न इच्छेय्य अधम्मेन नर्रूपम ंणचत्तणमदं ठपेत्िा– ४० 
सणमणद्धमत्तनो– ८४ न च दुक्खानुपणततो णसया– ३०२ 
न उच्चािच ंपस्ण्डता दस्सयस्न्त– ८३ न चन्दनं तर्िं मणल्लका िा– ५४ 
न कहापििस्सेन– १८६ न चाहं ब्राह्मि ंब्रणूम– ३९६ 



 
 अनुक्रमणिका 

 

न चाहु न च िणिस्सणत– २२८ नस्त्थ सोको, कुतो िय?ं – २१२-२१६ 
न चेतिेणह णिज्जती– २२८ न नग्र्चणिया न जिा न पङ्का– १४१ 
न जच्चा होणत ब्राह्मिो– ३९३ नन्दीिि-पणिक्खीि–ं ४१३ 
न जिाणह न र्ोते्तणह– ३९३ न णनकेते िमस्न्त ते– ९१ 
न तं कम्मं कतं साधु– ६७ न पब्बतानं णिििं पणिस्स– १२७, १२८ 
न तं कणयिा पुनप्पुनं– ११७ न पिेस ंकताकतं– ५० 
न तं दळहं बन्धनमाहु धीिा– ३४५ न पिेस ंणिलोमानी– ५० 
न तं दुच्चणित चिे– १६९ न णपता न णप बन्धिा– २८८ 
न तं माता णपता कणयिा– ४३ न पुत्तणमच्छे न धनं न िटं्ठ– ८४ 
न तं होणत महप्फलं– ३१२ न पुन जाणतजिं उपेणहणस– २३८, ३४८ 
न तक्किो होणत निो पमत्तो– १९ न पुप्फर्न्धो पणििातमेणत– ५४ 
न तस्म्ह छन्दं कणयिाथ– ११७ न ब्राह्मिस्स पहिेय्य– ३८९ 
न ताणदस ंसप्पुणिस ंसुमेधं– २०८ न ब्राह्मिस्सेतदणकणञ्च सेय्यो– ३९० 
न तािता धम्मधिो– २५९ न िजे पापके णमते्त– ७८ 
न ते कामर्िणेसनो– ९९ न िजे पुणिसाधमे– ७८ 
न तेन अणियो होणत– २७० न िार्िा सामञ्ञस्स होणत– १९ 
न तेन थेिो होणत– २६० न मं तं आर्णमस्सणत– १२१, १२२  
न तेन पस्ण्डतो होणत– २५८ न मािो सह ब्रहु्यना– १०५ 
न तेन णिक्खु (सो) होणत– २६६ न मुण्डकेन समिो– २६४ 
न तेन होणत धम्मट्ठो– २५६ न मोनेन मुनी होणत– २६८ 
नस्त्थ खन्धाणदसा दुक्खा– २०२ न िाक्कििमते्तन– २६२ 
नस्त्थ जार्ितो ियं– ३९ न णिज्जणत सो जर्णतप्पदेसो– १२७, 
नस्त्थ झानं अपञ्ञस्स– ३७२  १२८ 
नस्त्थ आतीसु तािता– २८८ न ि ेकदणिया देिलोकं िजस्न्त– १७७ 
नस्त्थ तण्हासमा नदी– २५१ न सक्का पुञ्ञ सङ्खातंु– १९६ 
नस्त्थ दोससमो कणल– २०२ न सस्न्त पुत्ता तािाय– २८८ 
नस्त्थ दोससमो र्हो– २५१ न सणमिस्न्त पस्ण्डता– ८१ 
नस्त्थं पाप ंअकाणिय–ं १७६ न णसया लोकिद्धनो– १६७ 
नस्त्थ पाप ंअकुब्बतो– १२४ न सीलब्बतमते्तन– २७१ 
नस्त्थ बाले सहायता– ६१, ३३० न सीलिा पञ्ञिा धस्म्मको 
नस्त्थ बुद्धानणमणितं– २५५  णसया– ८४ 
नस्त्थ मोह्समं जालं– २५१ न सो कासािमिहणत– ९ 
नस्त्थ िार्समो अस्ग्र्– २०२, २५१ न सो णदिा िा िकत्त िा– २४९ 
नस्त्थ लोके अणनस्न्दतो– २२७ न सो धम्मं णिजानाती– ६४ 
नस्त्थ सङ्गो णिजानतं– १७१ न सो सङ्खतधम्मानं– ७० 
नस्त्थ सस्न्तपिं सुख– २०२ न सो सब्बत्थ जायणत– १९३ 



 
 अनुक्रमणिका 

 

न हनेय्य न घातये– १२९, १३० णनन्दस्न्त तुस्ण्हमासीनं–२२७ 
न णह एतेणह यानेही– ३२३ णनने्न िा यणद िा थले– ९८ 
न णह पब्बणजतो परूपधाती– १८४ णनप्पपञ्चा तथार्ता– २५४ 
न णह पाप ंकतं कम्मं– ७१ णनब्बत्तणत दुक्खणमदं पुनप्पुनं– ३३८ 
न णह ििेेन ििेाणन– ५ णनब्बना होथ णिक्खिो– २८३ 
नाञ्ञेस ंणपहय ंचिे– ३६५ णनब्बािर्मनं मग्रं्– २८९ 
नाञ्ञो अञ्ञं णिसोधये– १६५ णनब्बाि पिम ंिदस्न्त बुद्धा– १८४ 
नाथं लिणत दुल्लि–ं १६० णनब्बाि ंपिम ंसुखं– २०३, २०४ 
नानासका थस्ण्डलसाणयका िा– १४१ णनब्बािस्सेि सस्न्तके– ३२ 
नाब्बि ंणिसमन्िणेत– १२४ णनब्बानं अणधमुत्तानं– २२६ 
नास्स मुञे्चथ ब्राह्मिो– ३८९ णनब्बानं सुर्तेन देणसतं– २८५ 
णनग्र्य्हिाकद मेधाकि– ७६ णनब्बतेु अकुतोिये– १९६  
णनचं्च उज्झानसस्ञ्ञनो– २५३ णनम्मला होथ णिक्खिो– २४३ 
णनचं्च कायर्तासणत– २९३, २९८ णनित्थं ․ ि कणलङ्गिं– ४१ 
णनचं्च कायेन संिुता– २२५ णनिय ंते उपपज्जिे– ३०७ 
णनचं्च दळह-पिक्कमा– २३ णनिय ंपापकस्म्मनो– १२६ 
णनचं्च धम्मर्ता सणत– २९७ णनिय ंसो ․ पपज्जणत– १४० 
णनचं्च िद्धापचाणयनो– १०९ णनियस्म्ह समस्प्पता– ३१५ 
णनचं्च पज्जणलते सणत– १४६ णनियायुपकड़णत– ३११ 
णनचं्च बुद्धर्ता सणत– २९६ णनिासय ंणिसंयुत्त–ं ४१० 
णनचं्च संयतचाणिनो– १०४ णनरुणत्तपदकोणिदो– ३५२ 
णनचं्च सुणचर्िणेसना– २४५ णनहीनकम्मा मनुजा पित्थ– ३०६ 
णनच्चमेि सुखी णसया– २०६ नीयस्न्त धीिा लोकम्हा– १७५  
णनट्ठङ्गतो असन्तासी– ३५१ नेक्खं जम्बोनदस्सेि– २३० 
णनद्दाणयता सम्पणिित्तसायी– ३२५ नेक्खम्मूपसमे िता– १८१ 
णनद्दिो होणत णनप्पापो– २०५ नेतं अज्जतनाणमि– २२७ 
णनद्धन्तमलो अनङ्गिो– २३६, २३८ नेतं खो सिि ंखेमं– १८९ 
णनद्धमे मलमत्तनो– २३९ नेतं सििमार्म्म– १८९ 
णनधाय दण्डं ितेूस– ४०५ नतं सििमुत्तमं– १८९ 
णनधीनं ․  ि पित्तािं– ७६ नेि देिो, न र्न्धब्बो– १०५ 
णनन्दं तणतय,ं णनिय ंचतुत्थं– ३०९ नो च पािर्िणेर्नो– ३५५ 
णनन्दस्न्त बहुिाणिनं– २२७ नो चे लिेथ णनपकं सहाय–ं ३२९ 
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प 
  
पंसुकूलधिं जन्तंु– ३९५ पन्निािं णिसंयुत्त–ं ४०२ 
पक्खस्न्दना पर्ब्िेन– २४४ पपञ्चसमणतक्कन्ते– १९५ 
पङे्क सन्नो ․ ि कुििो– ३२७ पपञ्चाणििता पजा– २५४ 
पच्छा तपणत दुक्कतं– ३१४ पप्पोणत णिपुलं सुखं– २७ 
पच्छा सो नप्पमज्जणत– १७२ पब्बतट्ठो ि िमु्मटे्ट– २८ 
पञ्ञा तस्स न िड्ढणत– १५२ पब्बताणन बनाणन च– १८८ 
पञ्ञा न पणिपूिणत– ३८ पब्बाजयमत्तनो मलं– ३८८ 
पञ्ञा नस्त्थ अज्झायतो– ३७२ पमादं अप्पमादेन– २८ 
पञ्ञा- पासादमारुय्ह– २८ पमादमनुयुिस्न्त– २६ 
पञ्ञाय मग्रं् अलसो न णिन्दणत–२८० पमादेन न संिसे– १६७ 
पञ्ञािन्तस्स झाणयनो– १११ पमादे ियदस्स्सिा– ३१, ३२ 
पञ्ञासील-समाणहतं– २२९ पमादो र्िणहतो सदा– ३० 
पञ्च चुत्तणि िािये– ३७० पमादो मचु्चनो पदं– २१ 
पञ्च णछन्दे पञ्च जहे– ३७० पमादो िक्खतो मलं– २४१ 
पञ्च-सङ्गाणतर्ो णिक्खु– ३७० पिदािं च र्च्छणत– २४६ 
पणिक्कोसणत दुम्मेधो– १६४ पिदुखूक्पधानेन– २९१ 
पणिजग्रे्य पस्ण्डतो– १५७ पििज्जानुपस्स्सस्स– २५३ 
पणिदण्डा फुसेय्यु तं– १३३ पणिक्खय ंि ञातीनं–१३९ 
पणिपन्ना पमोक्खस्न्त– २७६ पणिणजण्िणमदं रूप–ं १४८ 
पणिबद्धमनो ․ ि ताि सो– २८४ पणिणनब्बस्न्त अनासिा– १२६ 
पणिमासे अत्तमत्तना– ३७९ पणिपक्को ियो तस्स– २६० 
पणिसन्थाििुत्त्यस्स– ३७६ पणिप्लिपसादस्स– ३८ 
पठकि अणधसेस्सणत– ४२ पणिफन्दणत ․ दं णचत्त–ं ३४ 
पठिीसमो नो णिरुज्झती– ९५ पणियोदपेय्य अत्तानं– ८८ 
पस्ण्डतं पणयरुपासणत– ६४, ६५ पणिसप्पस्न्त ससो ․ ि बाणधतो– ३४२, ३४३ 
पस्ण्डतो ․ णत पिुच्चणत– २५८ पणिळाहो न णिज्जणत– ९० 
पस्ण्डतो िाऽणप तेन सो– ६३ पिे च न णिजानस्न्त– ६ 
पस्ण्डतो सीलसंिुतो– २८९ पिेस ंपानिोजने– २४९ 
पण्डुपलासो ․ ि दाणनऽसी– २३५ पिेस ंणह सो िज्जाणन– २५२ 
पणतरूपे णनिसेये– १५८ पलेणत िसमादाय– ४९ 
पथव्या एकिजे्जन– १७८ पणििकेिस ंपीत्िा– २०५ 
पदीप ंन र्िसे्सथ– १४६ पसन्नो बुद्धसासने– ३६८, ३८१ 
पदुम ंतत्थ जायेथ– ५८ पस्स णचत्तकतं णबम्ब–ं १४७ 
पन्तं च सयनासनं– १८५ पस्सतो अमतं पदं– ११४ 
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पस्सतो उदयव्यय–ं ११३ णपयतो णिप्पमुत्तस्स– २१२ 
पस्सतो धम्ममुत्तमं– ११५ णपयानं अदस्सनं दुक्खं– २१० 
पस्से चे णिपुलं सुखं– २९० णपयाणपयो हे पापको– २११ 
पहस्सथ दुक्खणमदं अनप्पकं– १४४ णपहेतऽत्तानुयोणर्नं– २०९ 
पहीनमानस्स अनासिस्स– ९४ पीणतिक्खा िणिस्साम– २०० 
पाणिस्म्ह चे ििो नास्स– १२४ पुञ्च ंचे पुणिसो कणयिा– ११८ 
पाणतमोक्खे च संििो– १८५, ३७५ पुञ्ञपापपहीनस्स– ३९ 
पाथेय्यंऽणप च ते न णिज्जणत– २३५, पुञ्ञं मे कतं ․ णत नन्दणत– १८ 
 २३७ पुञ्ञं सुखं जीणितसङ्खयस्म्ह– ३३१ 
पाप ंचे पुणिसो कणयिा– ११७ पुञ्ञाणन पणतर्ण्हस्न्त– २२० 
पाप ंमे कतं ․ णत तप्पणत– १७ पुत्ता मस्त्थ धनं मस्त्थ– ६२ 
पापकािी उियत्थ तप्पणत– १७ पुते्तसु दािेसु च या अपेक्खा– २४५ 
पापकािी उियत्थ सोचणत– १५ पुन रे्हं न काहणस– १५४ 
पापधम्मा असंयता– २४८, ३०७ पुनप्पुनं र्ब्िमुपेणत मन्दो– ३२५ 
पापस्स्म ंिमती मनो– ११६ पुप्फाणन हेि पणचनन्तं– ४७, ४८ 
पापा णचत्त ंणनिािये– ११६ पुब्ब-ेणनिास ंयो िणेद– ४२३ 
पापा पापेणह कम्मेणह– ३०७ पुिािाणन अनुत्थुनं– १५६ 
पापानं अकिि ंसुखं– ३३३ पुिक्खािं च ंणिक्खुसु– ७३ 
पापाणन पणििज्जये– १२३ पूजा पिकुलेसु च– ७३ 
पापाणन पणििजे्जणत– २६९ पुजा िहे पूजयतो– १९५ 
पाणपयो नं ततो किे– ४२  पूिणत धीिो पुञ्ञस्स– १२२ 
पापोऽणप पस्सणत िदं्र– ११९ पूिणत बालो पापस्स– १२१ 
पामोज्जबहुलो णिक्खु– ३८१ पेच्च सो न लिते सुखं– १३१ 
पािर् ूहोणत ब्राह्मिो– ३८४ पेच्च सो लिते सुखं– १३२ 
पािापािं न णिज्जणत– ३८५ पेमतो जायती िय– २१३ 
णपय ंञातीि आर्तं– २२० पेमतो जायती सोको– २१३ 
णपयतो जायती िय–ं २१२ पेमतो णिप्पमुत्तस्स– २१३ 
णपयतो जायती सोको– २१२ पोिािमेतं अतुल– २२७ 
  

फ 
  
फन्दनं चपलं णचत्त–ं ३३ फुसस्न्त धीिा णनब्बाि–ं २३ 
फलणमच्छं ․ ि िनस्स्म ंिानिो – ३३४ फुसाणम नेक्खम्मसुखं– २७२ 
फलाणन कट्ठकस्सेि– १६४ फेिूपम ंकायणिमं णिणदत्िा– ४६ 
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ब 
  
बद्धो किलं न िजु्जणत– ३२४ बाला हि ेनप्पसंसस्न्त दानं– १७७ 
बणलिद्दो ․ ि जीिणत– १५२ बालो च पस्ण्डतमानी– ६३ 
बहंु ि ेसिि ंयस्न्त– १८८ बालो ििेूथ िोजनं– ७० 
बहुनाऽणप न हापये– १६६ बाणहतपापो ․ णत ब्राह्मिो– ३८८ 
बहंुऽणप चे सणहतं िासमानो– १९ बाणहिं पणिमज्जणत– ३९४ 
ब्यासत्तमनस ंनिं– ४७, ४८, २८७ बाहुसचे्चन िा पुन– २७१ 
ब्रह्मुनाऽणप पसंणसतो– २३० बाहेत्िा ब्रह्मचणियिा– २६७ 
बालसङ्गतचािी णह– २०७ बुदे्ध यणद ि सािके– १९५ 
बाला दुम्मेणधनो जना– २६ बुद्धो तपणत तेजसा– ३८७ 
  

भ 
  
िजेथ नक्खत्तपय ं․ ि चस्न्दमा– २०८ णिज्जणत पूणतसन्देहो– १४८ 
िजेथ पुणिसुत्तमे– ७८ णिय्यो आणकिते िजं– ३१३ 
िजेथ णमते्तकल्यािे– ७८ णिय्यो तण्हा पिड्ढणत– ३४९ 
िद्रोऽणप पस्सणत पाप–ं १२० णिय्यो तप्पणत दुग्र्णत र्तो– १७ 
िये चाियदस्स्सनो– ३१७ णिय्यो नन्दणत सुग्र्कत र्तो– १८ 
ििाय णिििाय च– २८२  िीतस्स िीताय िती च 
िस्मच्छन्नो ․ ि पािको– ७१  थोणकका– ३१० 
िासणत िा किोणत िा– १-२ िोर्तण्हाय दुम्मेधो– ३५५ 
िािनाय ितो मनो– ३०१  िोर्ानं ․ ि पिङ्गिं– १३९  
णिक्खु आक़ङ्खी णििार्मत्तनो– ३४३ िोजनस्म्ह अपत्तञ्ञंु– ७ 
णिक्खु बुद्धस सािको– ७५ िोजनस्म्हं च मत्तञ्ञंु– ८  
णिक्खु णिस्सासमापाणद– २७२ िोिाणद नाम सो होणत– ३९६ 
णिक्खु होणत न तािता– २६६  
  

म 
  
मंसलोणहतलेपनं– १५० मचु्चिाजा न पस्सणत– १७० 
मंसाणन तस्स िड्ढस्न्त– १५२ मच्छेिं ददतो मलं– २४२ 
मग्र्ानऽट्ठऽणङ्गको सेट्ठो– २७३ मज्झे च नस्त्थ णकञ्चनं– ४२१ 
मग्र्ामग्र्स्स कोणिदं– ४०३ मज्झे मुञ्च ििस्स पािर्–ू ३४८ 
मचु्च आदाय र्च्छणत– ४७, २८७ मत्तञ्ञुता च ित्तस्स्मं– १८५ 
मचु्चधेय्य ंसुदुत्तिं– ८६ मत्तासुखपणिच्चार्ा– २९० 
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मद्दिाणन पमुञ्चणत– ३७७ मा पमादमनुयुिेथ– २७ 
मधु िा मञ्ञणत बालो– ६९ मा लोहरु्ळं णर्ळी पमत्तो– ३७१ 
मधुिं तस्स िाणसतं– ३६३ मा िो नलं ि सोतो ․ ि– ३३७ 
मन्तिािी अनुद्धतो– ३६३ मातिं णपतिं हन्त्िा– २९४, २९५ 
मनसा च फुिो णसया– २१८  आणहतो– १५० 
मनसा चे पदुट्ठन– १ मानो मक्खो च पाणततो– ४०७ 
मनसा चे पसने्नन– २ माऽप्पमञ्ञेथ पापस्स– १२१ 
मनसा नस्त्थ दुक्कतं– ३९२ माऽप्पमञ्ञेय पुञ्ञस्स– १२२ 
मनसा संििो साधु– ३६१ मा णपयेणह समार्स्ञ्छ– २१० 
मनसा संिुता धीिा– २३४ मािधेय्य ंपहाति–े ३४ 
मनसा संिुतो णसया– २३३ मािस्सेतं पमोहनं– २७४ 
मनसा सुचणितं चिे– २३३ मािो िस्ञ्ञ पुनप्पुनं– ३३७ 
मनापस्सिना िसुा– ३३९ मािो मग्रं् न णिन्दणत– 
मनुजस्स पमत्तचाणिनो– ३३४ मालुिा सालणमिोततं– १६२ 
मनुस्सा ियतणज्जता– १८८ माऽिोच फरुस ंकणञ्च– १३३ 
मनोदुच्चणितं णहत्िा– २३३ मासे मासे कुसऽग्रे्न– ७० 
मनोपकोप ंिक्खेय्य– २३३ मासे मासे सहस्सेन– १०६ 
मनोपुब्बङ्गमा धम्मा– १-२ णमच्छाणदकट्ठ न सेिये्य– १६७ 
मनोसेट्ठा मनोमया– १-२ णमच्छाणदणट्ठसमादाना– ३१६-३१८ 
मन्तिािी अनुद्धतो– ३६३ णमच्छापणिणहतं णचत्त–ं ४२ 
ममेिाणतिसा अस्सु– ७४ णमच्छासङ्कप्पर्ोचिा– ११ 
ममेि कतमञ्ञन्तु– ७४ णमतिणिनं णप णनन्दस्न्त– २२७ 
मयमेत्थ यमामसे– ६ णमते्त िजस्सु कल्यािे– ३७५ 
मििन्तं णह जीणितं– १४८ णमद्धी यथा होणत महग्धतो च– ३२५ 
मिीणचधम्मं अणिसम्बुधानो– ४६ मुञ्च पुिे मुञ्च पच्छतो– ३४८ 
मलं िण्िस्स कोसज्ज–ं २४१ मुत्तो बन्धनमेि धािणत– ३४४ 
मला ि ेपापका धम्मा– २४२ मुद्धमस्स णिपातय–ं ७२ 
मणलस्त्थया दुच्चणितं– २४२ मुनी तेन पिुच्चणत– २६९ 
महापञ्ञो ․ णत िुच्चणत– ३५२ मुसािादं च िासणत– २४६ 
महाििाहो ․ ि णनिापपुट्ठो– ३२५ मुसािाणदस्स जन्तीनो– १७६ 
महेकस णिणजताणिनं– ४२२ मुहुत्तमणप चे णिञ्ञ–ू ६५ 
मा कस्न्द दुक्खणमदं ․ णत– मुहुत्तमणप पूजये– १०६, १०७ 
 डय्हमानो– ३७१ मूलं खिणत अत्तनो– २४७ 
मा कामिणतसन्थ– २७ मूलघचं्च समूहतं– २५०, २६३ 
मा लािो अधम्मो च– २४८ मूलं पञ्ञाय णछन्दय– ३४० 
मा ते कामरु्िे िमस्सु णचत्त–ं ३७२ मूळहरूपो अणिद्दसु– २६८ 
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मेत्ताणिहािी यो णिक्खु– ३६८ मोघणजण्िो ․ णत िुच्चणत– २६० 
मोक्खस्न्त मािबन्धना– ३७ मोहदोसा अयं पजा– ३५८ 
  

य 
  
य ंओधो नाणिकीिणत– २५ यथा दण्डेन र्ोपाली– १३५ 
य ंएसा सहती जम्मी– ३३५ यथा नं इच्छती णदसो– १६२ 
य ंकत्िा अनुतप्पणत– ६७ यथापसादनं जनो– २४९ 
य ंकत्िा नानुतप्पणत– ६८, ३१४ यथा पस्से मिीणचकं– १७० 
य ंणकणञ्च णयटं्ठ ․ ि हुतं ․ ि लोके– १०८ यथाऽणप पुप्फिाणसम्हा– ५३ 
य ंणकणञ्च णसणथलं कम्मं– ३१२ यथाऽणप िमिो पुप्फं– ४९ 
य ंपस्से िज्जदस्स्सनं– ७६ यथाऽणप मूले अनुपद्दि ेदळहे– ३३८ 
य ंय ंपदेसं िजणत– ३०३ यथाऽणप िहदो र्म्िीिो– ८२ 
य ंि ेणहतं च साधंु च– १६३ यथाऽणप रुणचरु पुप्फं– ५१,५२ 
य ंसुत्िा उपसम्मणत– १००-१०२ यथा बुब्बुलकं पस्से– १७० 
य ंणह णकचं्च तदपणिदं्ध– २९२ यथा िणूि पिड्ढणत– २८२ 
य ंहोणत किुकप्फलं– ६६ यथा सङ्कािधानस्स्म–ं ५८ 
यञे्च ििेुय्य दुस्सीलो– ३०८ यदा च पच्चणत पाप–ं ६९, ११९ 
यञे्च िस्ससतं हुतं– १०६, १०७ यदा च पच्यणत िदं्र– १२० 
यञे्च णिञ्ञ ूपसंसस्न्त– २२९ यदा द्वयेसु धम्मेसु– ३८४ 
यतो यतो सम्मसणत– ३७४ यदा णनसेधो मनसा णपयेणह– ३९० 
यतो यतो कहसमनो णनित्तणत– ३९० यदा नुदणत पस्ण्डतो– २८ 
यत्थ– कामणनपाणतनं– ३६ यदा पञ्ञाय पस्सणत– २७७-२७९ 
यत्थ– कामणनपाणतनो– ३५ यदायस ंदारुजं बब्बजं च– ३४५ 
यत्थ र्न्तिा न सोचिे– २२५ यमपुणिसाऽणप च तं उपणट्ठता– २३५ 
यत्थ जिा च मचु्च च– १५० यमलोकं च इमं सदेिकं– ४४, ४५ 
यत्थणट्ठतं नप्पसहेथ मचु्च– १२८ यम्हा धम्मं णिजानेय्य– ३९२ 
यत्थणट्ठतो मुञे्चय्य पाप्पकम्मा– १२७ यस्म्ह ज्ञानं च पञ्ञा च– ३७२ 
यत्थ न िमती जनो– ९९ यस्म्ह सचं्च च धम्मो च– २६१, 
यत्थ बाला णिसीदस्न्त– १७१  ३९३ 
यत्थ सो जायती धीिो– १९३ यसोिोर्समस्प्पतो– ३०३ 
यत्थािहन्तो णिहिस्न्त– ९८ यस्स अच्चन्तदुस्सील्य–ं १६२ 
यथञ्ञमनुसासणत– १५९ यस्स अस्सुमुखो िोदं– ६७ 
यथाऽर्ािं दुच्छन्नं– १३ यस्स कायेन िाचाय– ३९१ 
यथाऽर्ािं सुच्छन्नं– १४ यस्स र्कत न जानस्न्त– ४२० 
यथत्तना सुदन्तेन– ३२३ यस्स चेतं समुस्च्छन्न–ं २५०, २६३ 
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यस्स छणत्तसती सोता– ३३९ ये पणिञ्ञातिोजना– ९२ 
यस्स जाणलनी णिसणत्तका– १८० ये िार्ित्तानुपतस्न्त सोतं– ३४७ 
यस्स णजतं नािजीयणत– १७९ येनऽत्थं सहसा नये– २५६ 
यस्स नस्त्थ धुि ंणठणत– १४७ येन पािाणन कहसणत– २७० 
यस्स नस्त्थ ममाणयतं– ३६७ येनऽस्स पणलतं णसिो– २६० 
यस्स पतीतो सुमनो– ६८ येणनच्छकं यत्थकाम ंयथासुखं– ३२६ 
यस्स पाप ंकतं कम्मं– १७३ येस ंणदिा च ित्तो च– २९६, २९८, 
यस्स पािं अपािं िा– ३८५  ३००, ३०१ 
यस्स पुिे च पच्छा च– ४२१ येस नस्त्थ णपयास्प्पय– २११ 
यस्स िार्ो च दोसो च– ४०७ येस ंनो नस्त्थ कणञ्चन– २०० 
यस्सालया न णिज्जस्न्त– ४११ येस ंसाणन्नचयो नस्त्थ– ९२ 
यस्सासिा पणिक्खीिा– ९३ येस ंसम्बोणदअङे्गसु– ८९ 
यस्स्सस्न्द्रयाणन समथं र्ताणन– ९४  येस ंच सुसमािद्वा– २९३ 
या चाय ंइतिा पजा– १०४ यो अपदुट्ठस्स निस्स दुस्सणत– १२५ 
याणनमाणन अपत्थाणन– १४९ यो इमं पणळपथ ंदुग्र्ं– ४१४ 
याऽय ंतर्िचन्दनी– ५६ यो च अत्थं अनत्थं च– २५६ 
याय नाणिसजे कणञ्च– ४०८ यो च अप्पंऽणप सुत्िान– २५९ 
याि णह िनथो न णछज्जणत– २८४ यो च र्ाथासतं िासे– १०२ 
यािजीिऽंणप चे बालो– ६४ यो च तुलं ․ ि पग्र्य्ह– २६८ 
यािता बहु िासणत– २५८, २५९ यो च पुब्ि ेपमणज्जत्िा– १७२ 
यािता णिक्खते पिे– २६६ यो च बुदं्ध च धम्मं च– १९० 
यािदेि अनत्थाय– ७२ यो च िन्तकसािस्स– १० 
यािन्तेत्थ समार्ता– ३३७ यो च िस्ससतं जीि–े ११५ 
याि पाप ंन पच्चणत– ६९, ११९ यो च समेणत पापाणन– २६५ 
याि िदं्र न पच्चणत– १२० यो च सीलितं र्न्धो– ५६ 
युिणत बुद्धसासने– ३८२ यो चाणप कत्िा न किोणम 
युिा बली आलणसय ंउपेतो– २८०  चाह– ३०६ 
ये च खो सम्मदक्खाते– ८६ यो चेतं सहती जस्म्मं– ३३६ 
ये च तत्थ णिजानस्न्त– ६ यो चे िस्ससतं जन्तु– १०७ 
ये णचत्त ंसंयमेस्सस्न्त– ३७ यो चे िस्ससतं जीि–े ११०-११४ 
ये जना पािर्ाणमनो– ८५  योऽणतिाक्य ंणतणतक्खणत– ३२१ 
ये जना पािमेस्सस्न्त– ८६ यो दण्डेन अदण्डेसु– १३७ 
ये झानपसुता धीिा– १८१ यो दण्डेने न कहसणत– १३२ 
ये तं उपनय्हस्न्त– ३ यो दण्डेन णिकहसणत– १३१ 
ये तं न उपनय्हस्न्त– ४ यो दुक्खस्स पजानाणत– ४०२ 
ये पमत्ता यथा मता– २१ यो ․ ध कामे पहत्िान– ४१५ 
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या . ध तण्हं पहत्िान– ४१६ यो यजेथ सतं समं– १०६ 
यो ․ ध दीघं ․ ि िस्स ंिा– ४०९ यो ित्थं पणिदहेस्सणत– ९ 
यो ․ ध पुञ्ञं च पाप ंच– २६७, ४१२ यो ि ेउप्पणततं कोधं– २२२ 
यो धम्मं नप्पमज्जणत– २५९ यो ि ेन पणितस्सणत– ३९७ 
यो निो अनुयुञ्ञणत– २४७ यो सहस्स ंसहस्सेन– १०३ 
यो न णलम्पणत कामेसु– ४०१ यो सासनं अिहतं– १६४ 
यो न हस्न्त न घातेणत– ४०५ यो हि ेदहिो णिक्खु– ३८२ 
यो णनन्दं अप्पबोधणत– १४३ योर्क्खेम ंअनुत्तिं– २३ 
यो णनब्बनयो िनाणधमुत्तो– ३४४ योर्स्स्म ंच अयोजय–ं २०९ 
यो पािमणतपातेणत– २४६ योर्ा ि ेजायती िणूि– २८२ 
यो बालो मञ्ञणत बाल्य–ं ६३ योधेथ मािं पञ्ञाधेन– ४० 
यो मुखसंयतो णिक्खु– ३६३ योणनजं मणत्तसंिि–ं ३९६ 
यो मुनाणत उिो लोके– २६९  
  

र 
  
िक्खेय्य नं सुिस्क्खतं– १५७ िस्स्मग्र्ाहो इतिो जनो– २२२ 
िजो च जल्ल ंउकु्कणिकप्पधानं– १४१ िहदो ․ ि अपेतकद्दमो– ९५ 
िटं्ठ सानुचिं हन्त्िा– २९४ िार् ंच दोस ंच पहाय मोहं– २० 
िट्ठणपण्डं असञ्ञतो– ३०८ िार्दोसा अयं पजा– ३५६ 
िकत सो नाणधर्च्छणत– १८७ िार्ो न सर्णतणिज्झणत– १४ 
िणतया जायती ियं– २१४ िार्ो समणतणिज्झणत– १३ 
िणतया जायती सोको– २१४ िाजतो िा उपस्सग्र्–ं १३९ 
िणतया णिप्पमुत्तस्स– २१४ िाजा च दण्डं र्रुकं पिेणत– ३१० 
िकत आिाणत चस्न्दमा– ३८७ िाजानो दे्व च खाणत्तये– २९४ 
िणत्तणखत्ता यथा सिा– ३०४ िाजानो दे्व च सोस्त्थये– २९५ 
िथं िन्तं . ि धािये– २२२ िाजा ․ ि िटं्ठ णिणजतं पहाय– ३२९ 
िमिीयाणन अिञ्ञाणन– ९९  िोर्णनडंु पिङ्गुिं– १४८ 
िस ंउपसमस्स च– २०५  
  

ि 
  
लणज्जताये न लज्जिे– ३१६ लोके अणदन्न ंआणदयणत– २४६ 
लता उस्ब्िज्ज णतट्ठणत– ३४० लोके अणदन्न ंनाणदयणत– ४०९ 
लिणत पीणतपामोज्ज–ं ३७४  
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िचीदुच्चणितं णहत्िा– २३२ णिप्पमुत्तस्स सब्बणध– ९० 
िचीपकोप ंिक्खेय्य– २३२ णिप्पसन्नमनाणिलं– ४१३  
िच्छो खीिपको ․ ि मातणि– २८४ णिप्पसने्नन चेतसा– ७९ 
िणजिं ․ िऽम्हमयं मकि– १६१ णिप्पसन्नो, अनाणिलो– ८२ 
िज्ज ंच िज्जतो ञत्िा– ३१९ णिप्पसीदस्न्त पस्ण्डता– ८२ 
िजे्ज चािज्जदस्स्सनो– ३१८ णिमोक्खो यस्स र्ोचिो– ९२, ९३ 
िण्िर्न्धं अहेठय–ं ४९ णििार्ो सेट्टो धम्मानं– २७३ 
िण्िपोक्खिताय िा– २६२ णिणियमािितो दळहं– ११२ 
िण्ििन्तं अर्न्धकं– ५१ णिणिच्चसयनेन िा– २७१ 
िण्ििन्तं सर्न्धकं– ५२ णििकेमनुब्रहूये– ७५ 
िनं णछन्दथ मा रुक्खं– २८३ णििकेे यत्थ दूिमं– ८७ 
िनतो जायते ियं– २८३ णिस ंजीणितुकामो ․ ि– १२३ 
िनऽन्ते िणमतो णसया– ३०५ णिसङ्खािर्तं णचतं– १५४ 
िनमुत्तो िनमेि धािणत– ३४४ णिस्स ंधम्मं समादाय– २६६ 
िन्तलोकाणमसो णिक्खु– ३७८ णिस्सासपिमा ञाती– २०४ 
िस्स्सका णिय पुप्फाणन– ३७७ णिहिाम अनातुिा– १९८ 
ििमस्सतिा दन्ता– ३२२ णिहिाम अनुस्सुका– १९९ 
िाचानुिक्खी मनसा सुसंिुतो– २८१ णिहिाम अिणेिनो– १९७ 
िाचाय संयतो संयतुत्तमो– ३६२ िीततण्हो अनङ्गिो– ३५१ 
िाचाय संिुतो णसया– २३२ िीततण्हो अनादानो– ३५२ 
िाचाय सुचणितं चिे– २३२ िीतद्दिं णिसंयुत्त–ं ३८५ 
िाणिजो ․ ि िय ंमग्रं्– १२३ िीतिार्ा िणमस्सस्न्त– ९९ 
िाणत देिसु उत्तमो– ५६ िुट्ठी न समणतणिज्झणत– १४ 
िातेन न समीिणत– ८१ िुट्ठी समणतणिज्झणत– १३ 
िातो रुक्खं ․ ि दुब्बलं– ७ िीततण्हो अनङ्गिो– ३५१ 
िातो सेलं ․ ि पब्बतं– ८  िुत्ता पणििदेय्यु तं– १३३ 
िाणिजो ․ ि थले णखत्तो– ३४ िदेनं फरुस ंजाकन– १३८ 
िाणि पोक्खिपते्त ․ ि– ४०१ िये्यग्घपञ्चम ंहन्त्िा– २९५ 
िासो णप च ते नस्त्थ अन्तिा– २३७ ििंे तेसूपसम्मणत– ४ 
िाहा बहस्न्त दुणद्दकट्ठ– ३३९ ििंे तेस ंन सम्मणत– ३ 
णितक्कपमणथतस्स जन्तुनो– ३४९ ििेसंसग्र्संसट्ठो– २९१ 
णितकू्कपसमे च यो ितो– ३५० ििेा सो न पमुच्चणत– २९१ 
णिणतण्ि-पिलोकस्स– १७६ िणेिनेसु अिणेिनो– १९७ 
णिपाकं पणिसेिणत– ६७, ६८ िणेिनेसु मनुस्सेसु– १९७ 
णिप्पमुञे्चथ णिक्खिो– ३७७ ििेी िा पन िणेिनं– ४२ 
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संयतस्स च धम्मजीणिनो– २४ सचं्च ििे, न कुज्झेय्य– २२४ 
संयमेन दमेन च– २५ सच्चानं चतुिो पदा– २७३ 
संयोजनं अिु ंथूलं– ३१ सचे्चनालीकिाणदनं– २२३ 
संयोजनं सब्बमणतक्कमेय्य– २२१ सजु्ज खीिं ․ ि मुच्चणत– ७१ 
संयोजनसङ्गसत्ता– ३४२ सतं णह सो णपयो होणत– ७७ 
संिच्छिं यजेथ पुञ्ञपेखो– १०८ सतं च र्न्धो पणििातमेणत– ५४ 
संिुतं तीणह ठानेणह– ३९१ सतं च धम्मो न जिं उपेणत– १५१ 
संसन्नसङ्कप्पमनो कुसीतो– २८० सतानं सम्पजानानं– २९३ 
संसाि मोहमच्चर्ा– ४१४ सत्ता र्च्छस्न्त दुग्र्कत– ३१६-३१८ 
संसािा न ििस्न्त ताणदनो– ९५ सत्ता र्च्छस्न्त सुग्र्कत– ३१९ 
सककम्माणन नयस्न्त दुग्र्कत– २४० सदत्थपसुतो णसया– १६६ 
सकुन्तो जालमुतो ․ ि– १७४ सदा र्ोतमसािका– २९६, २९७, 
सक्कचं्च तं नमस्सेय्य– ३९२  २९८, ३००, ३०१ 
सक्कािं नाणिनन्देय्य– ७५ सदा जार्िमानानं– २२६ 
सग्र् ंसुर्णतनो यस्न्त– १२६ सदा िमणत पस्ण्डतो– ७९ 
सग्र्स्स र्मतेन िा– १७८ सदं्ध आिद्धिीणिय–ं ८ 
सग्र्ापाय ंच पस्सणत– ४२३ सद्धम्मं अणिजानतं– ६० 
सङ्कप्पा िार्णनस्स्सता– ३३९ सद्धम्मं अणिजानतो– ३८ 
सङ्कस्सिं ब्रह्मचणिय–ं ३१२ सद्धम्िा न पणिहायणत– ३६४ 
सणङ्कणलट्ठ ․ च यं ितं– ३१२ सद्धाय सीलेन च णिणियेन च– १४४ 
संणकणलटे्ठन जीणितं– २४४ सकद्धचिं साधुणिहाणिधीिं– ३२८, ३२९ 
सङ्खाय लोके चिणत– २६७ सद्धो सीलेन सम्पन्नो– ३०३ 
सङ्खािानं खय ंञत्िा– ३८३ सन्तं तस्स मनं होणत– ९६ 
सङ्खािा पिमा दुखा– २०३ सन्तकायो सन्तिाचो– ३७८ 
सङ्खािा सस्सता नस्त्थ– २५५ सन्तणचतस्स णिक्खुनो– ३७३ 
सङ्खारूपसम ंसुखं– ३६८, ३८१ सन्तिा सुसमाणहतो– ३८७ 
सङ्गाणतर् ंणिसयुंत्त–ं ३९७ सन्ता िाचा च कम्म च– ९६ 
सङ्गामे मानुसे णजने– १०३ सन्तो दन्तो णनयतो ब्रह्मचािी– १४२ 
सङ्कच सिि ंर्तो– १९० सन्तो हि ेसस्ब्ि पिदेयस्न्त– १५१ 
सणचत्तपणियोदपनं– १८३ सस्न्तमग्र्मेि ब्रहूय– २८५ 
सणचत्तमनुिक्खथ– ३२७ सन्तुट्टी पिम ंधनं– २०४ 
सचे नेिेणस अत्तानं– १३४ सन्दानं सहऽनुक्कमं– ३९८ 
सचे लिेथ णनपकं सहाय–ं ३२८ सन्धाणिस्स ंअणनस्ब्बस–ं १५३ 
सचे होणत सणकञ्चनो– ३९६ सस्न्धच्छेदो च यो निो– ९७ 
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सन्नद्धो खणत्तयो तपणत– ३८७ समिो कक िणिस्सणत– २६४ 
सणन्निासो सदा सुखो– २०६ समिो ․ णत पिुच्चणत– २६५ 
सफला होणत सकुब्बतो– ५२ समिो नस्त्थ बाणहिे– २५४, २५५ 
सब्ब ंिकत धम्मिणत णजनाणत– ३५४  समिो होणत पिं णिहेठयन्तो– १८४ 
सब्ब ंिस ंधम्मिसो णजनाणत– ३५४  समाकध अणधर्च्छणत– २४९, २५० 
सब्बर्न्थप्पहीनस्स– ९० समाकध नाणधर्च्छणत– ३६५ 
सब्बंजहो तण्हक्खये णिमुक्तो– ३५३ समाणधना धम्मणिणनच्छयेन च– १४४ 
सब्बत्थ णिमुत्तमानसो– ३४८ सणमतत्ता णह पापानं– २६५ 
सब्बत्थ ि ेसपुणिसा चजस्न्त– ८३ से मुनी तेन सो मुणन– २६९ 
सब्बत्थ संिुतो णिक्खु– ३६१ समेन नयती पिे– २५७ 
सब्बदानं धम्मदानं णजनाणत– ३५४ सम्पन्नणिज्जाचििा पणतस्सता– १४४ 
सब्बदुक्खा पमुच्चणत– १८९, १९२, सम्मयातोऽणस यमस्स सस्न्तके– २३७ 
 ३६१ सम्पस्स ंणिपुलं सुखं– २९० 
सब्बपापस्स ंअकिि–ं १८३ सम्बुद्धानं सतीमतं– १८१ 
सब्बंऽणप तं न चतुिार्मेणत– १०८ सम्मदञ्ञा– णिमुत्तस्स– ९६ 
सब्बयोर्णिसंयुत्त–ं ४१७ सम्मदञ्ञा णिमुत्तानं– ५७ 
सब्बलोकाणधपचे्चन– १७८ सम्मन्तीध कुदाचनं– ५ 
सब्बलोकाणििु ंिीिं– ४१८ सम्मप्पजानो सुणिमुत्तणचत्तो– २० 
सब्बिोणसतिोसानं– ४२३ सम्मप्पञ्ञाय पस्सणत– १९० 
सब्बसयंोजनं छेत्िा– ३९७ सम्मा णचतं्त सुिाणितं– ८९ 
सब्बसो नामरूपस्स्म–ं ३६७ सम्माणदणट्ठसमादाना– ३१९ 
सब्बस्स दुक्खस्स सुखं पहानं– ३३१ सम्मा धम्मं णिपस्सतो– ३७३ 
सब्बा ते फासुका िग्र्ा– १५४ सम्मापणिणहतं णचत्त–ं ४३ 
सब्बा णदसा सप्पुणिसो पिाणत– ५४ सम्मासङ्कप्पर्ोचिा– १२ 
सब्बाणिि ूसब्बणिदूऽहमस्स्म– ३५३ सम्मासम्बद्धदेणसतं– ३९२ 
सब्ि ेतसस्न्त दण्डस्स– १२९, १३० सम्मासम्बदु्धसािको– ५९, १८७ 
सब्ब ेधम्मा अनत्ता ․ णत– २७९ सय ंअणिञ्ञाय कमुणद्दसेय–ं ३५३ 
सब्ब ेिायस्न्त मचु्चनो– १२९ सय ंकतं मक्किको ि जालं– ३४७ 
सब्ब ेखङ्खािा अणनच्चा ․ णत– २७७ सणिताणन णसनेणहताणन च– ३४१ 
सब्ब ेसङ्खािा दुक्खा ․ णत– २७८ सिीिस्स च िेदनं– १३८ 
सब्िसुे धम्मेसु अनूपणलत्तो– ३५३ सलाि ंनाणतमञ्ञणत– ३६६ 
सब्बेस ंजीणितं णपय–ं १३० सलाि ंनाणतमञ्ञेय्य– ३६५ 
सब्बेसु ितेूसु णनधाय दण्डं– १४२ स िन्तदोसो मेधािी– २६३ 
स िार्िा सामञ्ञस्स होणत– २० सिस्न्त सब्बधी सोता– ३४० 
समग्र्ानं तपो सुखो– १९४ स ि ेअस्न्तमसािीिो– ३५२ 
समचणिया समिो ․ णत िुच्चणत– ३८८ स ि ेउत्तमपोणिसो– ९७ 
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स ि ेकासािमिहणत– १० सुखं णिक्खु णिहाणहणस– ३७९ 
स ि ेणदि िा िकत्त िा– २५० सुखं याि जिा सीलं– ३३३ 
स ि ेधम्मधिो होणत– २५९ सुखकामाणन ितूाणन– १३१, १३२ 
स ि ेणनब्बानसस्न्तके– ३७२ सुखा मते्तय्यता लोके– ३३२ 
स ि ेबालो ․ णत िुच्चणत– ६३ सुखा सङ्घस्स सामग्र्ी– १९४ 
स ि ेणिक्खूणत िुच्चणत– २६७, ३६७ सुखा सद्धम्मदेसना– १९४ 
स ि ेिन्तमलो धीिो– २६१ सुखा सद्धा पणतणट्ठता– ३३३ 
स ि ेसङ्गामजुत्तमो– १०३ सुखा सामञ्ञता लोके– ३३२ 
सहस्समणप चे र्ाथा– १०१ सुखुमो िजो पणििातं ․ ि णखत्तो– १२५ 
सहस्समणप चे िाचा– १०० सुखेन फुट्ठा अथ िा दुखेन– ८३ 
सादानेसु अनादानं– ४०६ सुखो बुद्धानं उप्पादो– १९४ 
साधु णजव्हाय संििो– ३६० सुखो पञ्ञाय पणिलािो– ३३३ 
साधुरूपो ․ णत िुच्चणत– २६३ सुखो पुञ्ञस्स उच्चयो– ११८ 
साधुरूपो निो होणत– २६२ सुणचकम्मस्स णनसम्मकाणिनो– २४ 
साधु िाचाय ंसंििो– ३६१ सुणचर्न्धं मनोिम–ं ५८ 
साधु सब्बत्थ संििो– ३६१ सुजीि ंअणहिीकेन– २४४ 
साधु सोतेन संििो– ३६०  सुञ्ञतो अणनणमत्तो च– ९२, ९३ 
सामञ्ञं दुप्पिामटं्ठ– ३११ सुञ्ञार्ािं पणिट्ठस्स– ३७३ 
सा येि पूजना सेय्यो– १०६, १०७  सुत्त ंर्ाम ंमहोघो ․ ब– ४७, २८७ 
सािं च साितो अत्िा– १२ सुते्तसु बहुजार्िो– २९ 
साित्तित्ता मणिकुण्डलेसु– ३४५ सुदन्तो ित दमेथ– १५९ 
सािम्िो ते न णिज्जणत– १३४ सुदस्स ंिज्जं अञ्ञेस–ं २५२ 
सािे चासािदस्स्सनो– ११ सुदुद्दसं सुणनपुि–ं ३६ 
सासपो-णि-ि आिग्र्ा– ४०७ सुद्धस्स पोसस्सअनङ्ग िस्स– १२५ 
साहु दस्सनमणियानं– २०६ सुद्धाजीकि अतस्न्दतं– ३६६ 
णसञ्च णिक्खु इमंनाि–ं ३६९ सुद्धाजीि ेअतस्न्दते– ३७५ 
णसत्ता ते लहुमेस्सणत– ३६९ सुद्धाजीिने पस्सता– २४५ 
णसणथलो णह पणिब्बाजो– ३१३ सुणद्ध असुणद्ध पच्चतं– १६५ 
सीणतितंू णनरूपाकध– ४१८ सुप्पबुदं्ध पबुज्झस्न्त– २९६, २९७, 
सीलर्न्धो अनुत्तिो– ५५  २९८, ३००, ३०१ 
सीलदस्सनसम्पन्न–ं २१७ सुिानुपस्स्स ंणिहिन्तं– ७  
सीलिन्तं अनुस्सुतं– ४०० सुमि त नार्िनस्स ििो– ३२४ 
सीलिन्तस्स झाणयनो– ११० सुिामेियपानं च– २४७ 
सीलेसु सुसमाणहतो– १० सुसुखं ित जीिाम– १९७, २०० 
सुकिाणन असाधूणन– १६३ सेखो धम्मपदं सुदेणसतं– ४५ 
सुकं्क िािथे पस्ण्ड़तो– ८७ सेखो पठकि णिजेस्सणत– ४५ 
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सेस्न्त चापाऽणतखीिा ․ ि– १५६ सोका तम्हा पपतस्न्त– ३३६ 
सेय्यं सणदसमत्तनो– ६१ सोका तस्स पिड्ढस्न्त– ३३५ 
सेय्यसो नं ततो किे– ४४ सोतापणत्त– फलं ििं– १७८ 
सेय्यो अयोरु्ळो ितु्तो– ३०८ सोधेस्न्त मचं्च अणितणतण्िकङ्ख– १४१ 
सेय्यो होणत न पाणपयो– ७६ सो प्लिणत हुिाहुिं– ३३४ 
सेलो यथा एकघनो– ८१  सो ब्राह्मिो, सो समिो, स 
सेणह कम्मेणह दुम्मेधो– १३६  णिक्खु– १४२ 
सो अत्तरु्त्तो सणतमा– ३७९ सोमनस्साणन ििस्न्त जन्तुनो– ३४१ 
सो इमं लोकं पिासेणत– १७२, १७३, सो मोदणत, सो पमोदणत– १६ 
 ३८२ सो सुची सो च ब्राह्मिो– ३९३ 
सो किोणह दीपमत्तनो– २३६, २३८ सो सोचणत, सो णिहञ्ञणत– १५ 
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हंसाणदच्चपथे यस्न्त– १७५ णहत्िा कामे अणकञ्चनो– ८८ 
हंसा ․ ि पल्ललं णहत्िा– ९१ णहत्िा जयपिाजय–ं २०१ 
हतािकासो िन्तासो– ९७ णहत्िा मानुसकं योर्–ं ४१७ 
हत्थसंयतो पादसयंतो– ३६२ णहत्िा याणत सुमेधसो– २९ 
हत्थमेिानुकन्तणत– ३११ णहत्िा िकत च अिकत च– ४१८ 
हस्त्थप्पणिन्न ंणिय अङु्कसग्र्हो– ३२६ णहमिन्तो ․ ि पब्बतो– ३०४ 
हनस्न्त िोर्ा दुम्मेधं– ३५५ णहिीणनसेधो पुणिसी– १४३ 
हस्न्त अञ्ञे ․ ि अत्तनं– ३५५ णहिीमता च दुज्जीि–ं २४५ 
हस्न्त बालस्स सुकं्कस–ं ७२ हीनं धम्मं न सेिये्य– १६७ 
हिेय्य पाणिना णिस–ं १२४  
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महत्त्वाच्या शब्दांची सूची 
 

 
[उ. – उपमा, उत्पे्रक्षा, रूपक; आकडे र्ाथाचें णनदशगक आहेत.] 

  
अ-कक्कस–४०८ अटं्ठणर्क-मग्र्– १९१, २७३ 
अ-कत-ञ्ञू– ९७, ३८३ अणट्ठ– १४९, १५० 
अ-कथंकथी ४११, ४१४ अ-तस्न्दत– ३०५, ३६६, ३७६ 
अ-किि,ं पापानं– ३३३ अि ु(िु)ं – ४०९ 
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णसणथल– ३४६ सुच्छन्न– १४ 
 °कम्म– ३१२ सुजीि–ं २४४ 
णसणथल सुञ्ञतो– ९२, ९३ 
 °पणिब्बाजो– ३१३ सुञ्ञार्ाि– ३७३ 
णसनेह– २८५ सुत्त, °र्ाम (उ.) ४७, २८७ 
णसनेणहताणन– ३४० सु-दस्स–ं २५२ 
णसन्धिा– ३२२ सु-दन्त– १५९, १६० 
सीणतितू– ४१८ सुद्ध– ४१२, १३ 
सील– १४४, ३०३, ३३३  °आजीि– २४५, ३७६ 
 °र्न्ध– ५५  °आजीिी– ३६६ 
 °दस्सन– २१७ सु-सुखं– १९७-२०० 
 °ब्बतमते्तन– २७१ सुणद्ध– १६५ 
 °ितं र्न्धो– ५६ सु-पणिसंिुत– २३४ 
 °िन्त–११०, ४०० सुप्पबुद्ध– २६६-३०१ 
 °िा– ८४ सुब्बत– ९५ 
 °संितु– २८९ सुिानुपस्सी– ७, ३४९ 
सुकत– ३१४  अ°– ८ 
सुकि– १६३ सुिासुि– ४०९ 
सुकं्कस– ७२ सुमिणत– ३२४ 
सुख– २, १०९, १३१– ३२, ९९४, सुमेध– २९, २०८ 
 २०२-२०४, २०६-०७, सुिा– मेिय– पान– २४७ 



 
 अनुक्रमणिका 

 

सु– णिमुक्त– णचत्तो– २० सेल (उ.) – ८१ 
सु– सिुंत– २८१ सोक– २१२-२१६, ३३५-३६ 
सु– समािद्ध– २९३  °पणिद्दि– १९५ 
सु– समाणहत– ३७८ सोत (ता) – ३३७, ३३९-४०, 
सूप-िस- ६४, ६५  ३४७, ३८३ 
सेख– ४५  उदं्ध°–२१८; छकत्तसणत- ३३९ 
सेट्ठ– २७३ सोतापणत्त– फल– १७८ 
सेय्य– ६१, ७६, १००-१०२, १०४, सोस्त्थ– २१९ 
 १०६-०८, ११०-१११, ३०८, सोस्त्थय– २९५ 
 ३१४, ३३०, ३९० सोमनस्साणन– ३४१ 
 °सो– ४३  
  

ह 
  
हंस– १७५; (उ.) ९१ हन्ता, ब्राह्मिस्स°–३८९ 
हतािकास– ९७ हन्त्िा– २९४-९५ 
हत्थ– ३११ हि–े १७७ 
हस्त्थप्पणिन्न– ३२६ हापये– १६६ 
हास– १४६ हीन, °धम्म– १६७; °णिणिय– ११२ 
णहत– १६३ हुत– १०६-०८ 
णहमिन्त (उ.) – ३०४ हुि– २० 
कहसमनो– ३९० हुिाहुि– ३३४ 
णहिीणनसेधो– १४३ हेमन्त– २८६ 
णहिीमा– २४५  
  

 
  



 
 अनुक्रमणिका 

 

पलरलशष्ट पलहिे 
 

पलरलशष्ट–१ : लनरलनराळ्या ससं्करिांतीि वगांचा अनुक्रम व त्यांतीि गाथा-सखं्या 
 
 

अनुक्रमासह 
पाणल 

िर्गनाि ेि 
त्यातंील 

र्ाथा-संख्या 

प्राकृत िर्गिािी 
नाि,े अनुक्रम ि 

र्ाथा-संख्या 

णचनी १ ि २ 
िर्गनाि े

अनुक्रमासह 

णचनी १ 
मधील 

िर्गिािी 
र्ाथा-
संख्या 

संस्कृत, णतबेिी 
ि णचनी ३ ि ४ 

िर्गनाि े
(अनुक्रमासह) 

णतबिेी 
िर्गिािी 
र्ाथा-
संख्या 

संस्कृत 
उदानिर्ग 
िर्गिािी 
र्ाथा-
संख्या 

       
..... ..... १  अणनच्च २१ १  अणनत्य ४१ ४१ 
..... ..... २  सेखणसक्खा(?) २९ २  काम २० २० 
..... १५  बहुश्रुत  १६ ३  बहुस्सुत १९ ३२  श्रुत १८ १८ 
.....    ४  सद्धा १८ १०  श्रद्धा १६ १६ 
..... २०  शील  १० ५ सील १६ ६  शील १८ १८ 
.....  .....  ६  अनुस्सणत १२ १५  स्मृणत २८ २८ 
.....  .....  ७  करुिा १८* २५  मतै्री २५ २५ 
.....  .....  ८  िाचा १२ ८  िाक् १५ १५ 

१ यमक  २० १३  यमक  २२ ९  यमक २२ २९  यमक ६० ६० 
२ 
अप्पमाद  

१२ ७  अप्रमदु  २५ १०  पमाद २० ४  अप्रमाद ३६ ३८ 

३ णचत्त    ११ ८  णचत्त 
(अपूिग) 

११ णचत्त १२ ३१  णचत्त ६४ ६४ 

४ पुप्फ  १६ १८  पुष्ट्प  १५ १२  पुप्फ १७ १८  पुष्ट्प २६ २६ 
 
[*िीप–– ‘बील’ ही सखं्या १९ आहे असे म्हितो. (पृ. ७)]  
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अनुक्रमासह पाणल 
िर्गनाि ेि त्यातंील 
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प्राकृत िर्गिािी 
नाि,े अनुक्रम ि 

र्ाथा-संख्या 

णचनी १ ि २ 
िर्गनाि े

अनुक्रमासह 

णचनी १ 
मधील 

िर्गिािी 
र्ाथा-
संख्या 

संस्कृत, णतबेिी 
ि णचनी ३ ि ४ 

िर्गनाि े
(अनुक्रमासह) 
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संख्या 

संस्कृत 
उदानिर्ग 
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संख्या 

       
५  बाल  १६ ९  बल (नष्ट) १३  बाल २१ ...... ..... ..... 
६  पस्ण्डत  १४ १४  पस्ण्डत १९ १४  पस्ण्डत १७ ..... ..... ..... 
७  अिहन्त  १०  ५  अिहु (नष्ट) १५  अिहन्त १० ..... ..... ..... 
८  सहस्स  १६ १९  सहस्त्र १७ १६  (सहस्स) १६ २४  सहस्त्र(?) ३४ ३४ 
९ पाप १३  ४  पिु (नष्ट) १७  पाप २२ २८  पाप ३८ ३८ 

१०  दण्ड  १७   १८  दण्ड १४ ..... ..... ..... 
११  जिा ११ ११  जि (अपूिग) २५ १९  जिा १४ ..... ..... ..... 
१२  अत्त १० ..... 

..... 

..... 

२०  अत्त १४ २३  आत्म २२ २२ 
१३  लोक  १२ २१  लोक १४ ..... ..... ..... 
१४  बुद्ध  १८ २२  बुद्ध २१ २१  तथार्त १७ १७ 
१५  सुख  १२ ११  सुह २० २३  सुख १४ ३०  सुख ५३ ५३ 
१६  णपय  १२ ..... २४  णपय १२  ५  णप्रय २६ २६ 
१७  कोध  १४ १७  क्रोध १६ २५  कोध २६ २० क्रोध २२ २२ 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

अनुक्रमासह पाणल 
िर्गनाि ेि त्यातंील 

र्ाथा-संख्या 

प्राकृत िर्गिािी 
नाि,े अनुक्रम ि 

र्ाथा-संख्या 
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मधील 
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संख्या 
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संख्या 
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उदानिर्ग 
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१८ मल  २१ ..... २६  मल १९ ..... ..... ..... 
१९ धम्मट्ठ  १७ ..... २७  धम्मट्ठ १७ ..... ..... ..... 
२० मग्र्  १७ ६  मरु् (अपूिग) २८  मग्र् २८ १२  मार्ग २० २० 
२१ पणकण्िक  १६ १६ प्रकीिगक (?) १५ २९  पणकण्िक १४ १६  प्रकीिगक २३ २३ 
२२ णनिय  १४ ..... ३०  णनिय १६ ..... ..... ..... 
२३ नार्  १४ २२ { नार् (?) ३१  नार् १८ ..... ..... ..... 
    अश्व (?)       
२४ तण्हा  २६ ३  तणसि (अपूिग) ३२  तण्हा ३२  ३  तृष्ट्िा २० २० 

...... ..... ३३  सक्काि २० १३  सत्काि १७ १७ 
२५ णिक्खु  २३ २  णि ४० खु ३४  समि ३२ { ११ श्रमि १६ १६ 
       ३२ णिक्ष ु ७९ ७९ 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

अनुक्रमासह 
पाणल 

िर्गनाि ेि 
त्यातंील 

र्ाथा-संख्या 

प्राकृत िर्गिािी 
नाि,े अनुक्रम ि 

र्ाथा-संख्या 

णचनी १ ि २ 
िर्गनाि े

अनुक्रमासह 

णचनी १ 
मधील 

िर्गिािी 
र्ाथा-
संख्या 

संस्कृत, णतबेिी 
ि णचनी ३ ि ४ 

िर्गनाि े
(अनुक्रमासह) 

णतबिेी 
िर्गिािी 
र्ाथा-
संख्या 

संस्कृत 
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२६ ब्राह्मि ४१ १  ब्रम्मि ५० ३५ ब्राह्मि ४० ३३  ब्राह्मि ९४ ९४ 

...... ...... ३६  णनब्बाि ३६ २६  णनिाि २९ २९ 

...... ...... ३७  जाणतमिि १८ ...... 
...... 

 
...... 

...... ...... 
...... ...... ३८  धम्माणनससं १९ ...... ...... 

    (?)    
...... ...... ३९  मंर्ल (?) १९ ...... ...... 
...... १२  थेि ११ ...... ...... १७  उदक १२ १२ 

   ...... १९  अश्व १६ १६ 
 [१३ व्या िग्र्ाच्या ...... ...... १४ द्रोह १६ १६ 
 अखेि १३ िग्र्ाचे ...... ...... २७  दृणष्ट ३५ ३५ 

...... उद्दान आहे] ......      

...... २१ कृत्य (?) ......      

...... २३–२६ नष्ट ...... ...... ७  सुचणित १२ १२ 
   ...... ९  कमग १९ १९ 

४२३ अपूिग  ७५९  ९८७ अपूिग 
 

  



 
 अनुक्रमणिका 

 

पलरलशष्ट दुसरे 
 

पलरलशष्ट–२ : पालि धम्मपद-गाथांशी धम्मपदाच्या इतर ससं्करिांतीि गाथांचे सादृश्य 
दाखलविारी तालिका 

 
टीप १. –  छापील णचनी ग्रन्थात, र्ाथेला अनुक्रमाकं णदलेला नाही. येथे र्ाथा मोजून अनुक्रमाकं णदलेला 
  आहे. त्यातून काही र्ाथा चाि चििाचं्या ि काही सहा चििाचं्या. ह्या पाणल गं्रन्थािंरूनच 
  अनुमाणनत केलेल्या आहेत. त्यामुळे एकाद-दुसऱ्या आकड्ाचा फेिफाि होिे शक्य आहे. 

 
टीप २. – णचनी २ ह्या िकान्यातील कंसातील आकडे समॅ्युअल बीलच्या िाषातंिाच्या नव्या आिृत्तीची म्हिजे  
  सुशीलरु्प्त ह्याने १९५२ साली छापलेल्या दुसऱ्या आिृत्तीची पाने दाखणितात. 
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(१) यमकवग्ग 

 
१ १ ३१.२३ २०१ ३१.२४ १.१ ९.१ (३४) 
२ २ ३१. २४ २०२ ३१.२५ १.२ ९.२ (३४) 
३ ३ १४.९  १४.९   
४ ४ १४.१०  १४.१०   
५ ५ १४.११  १४.११ ९.५  
६ ६ १४.८  १४.८ ९.६  ९.५ 
७ ७  २१७ २९.१५ ९.७  
८ ८  २१८ २९.१६ ९.८  
९ ९  १९२ २९.७ ९.९  

१० १०  १९३ २९.८ ९.१०  
११ ११  २१३ २९.३ ९.११ ९.३ (३४) 
१२ ११  २१४ २९.४ ९.१२ ९.४ (३५) 
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१३ १३ ३१.१३ २१९ ३१.१२ ९.१३ ९.७ (३५) 
१४ १४ ३१. १२ २२० ३१.१३ ९.१४ ९.८ (३५) 
१५ १५  २०५ २८.३० ९.१७ ९.१३(३६) 
१६ १६  २०६ २८.३१- ९.१८ ९.११(३६) 

     ३२   
१७ १७  २०३ २८.३३ ९.१९ ९.१४(३६) 
१८ १८  २०४ २८.३५ ९.२० ९.१२(३६) 
१९ १९ ४.२२ १९० ४.२० ९.२१  
२० २० ४.२३ १९१ ४.२१ ९.२२  

 
(२) अप्पमादवग्ग 

 
२१ १ ४.१ ११५ ४.१ १०.१  
२२  २ ४.२ ११६ ४.२ १०.२  
२३ ३ ४.३ (१२८) ४.३ १०.३  
२४ ४ ४.६ ११२ ४.६ १०.४  
२५ ५ ४.५ १११ ४.५ १०.५  
२६  ६ ४.१० ११७ ४.१० १०.६  
२७  ७ ४.१२ १२९– ४.११ १०.७  
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२८ ८ ४.४ ११९ ४.४ १०.८  
२९ ९ १९.४ ११८ १९.४ ३१.१८  
३० १० ४.२४ १२० ४.२२   
३१ ११ ४.२९ ७४ ४.२७ १०.१३ १०.१ (१७) 
३२ १२ ४.३२ ७३   ४.३० १०.१४ १०.२ (१७) 
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सो किोणह....अणियिकूम... २३६ थेि॰ ४१२. 
   

ह 
   
हत्थसंयतो.... ३६२ थेि॰ ९८१. 
णहत्िा मानुसकं.... ४१७ सु॰ णन॰ ६४१; म॰ २. १९६. 
णहत्िा िकत..... ४१८ सु॰ णन॰ ६४२; म॰ २. १९६. 
णहिी णनसेधो.... १४३ संयु॰ १.७ 
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पलरलशष्ट पाचव े
 

पलरलशष्ट-५ : धम्मपदावरीि सदंर्नभत गं्रथांची व भाषांतरांची लनवडक यादी 
 

मराठी 
 
 

यादि शकंि िािीकि-फक्त िाषातंि, िाइग १९०१. 
 
कंुदि बळितं णदिाि-बुद्धर्ीता (फक्त िाषातंि), अक्षिमाला, िधा, १९५६. 
 
अनंत िामचदं्र कुळकिी- धम्मपद (सुबोध मिाठी िाषातंिासह मूळ पाणल गं्रथ), 
 सेके्रििी, बुद्ध सोसायिी, धिमपेठ, नार्पूि-१ (१९५६.) 
 श्री. िा. ििेकि-अिरं् धमगपद (अिरं्रूप िािानुिाद), सुणिचाि प्रकाशन मंडळ, 
 नार्पूि आणि पुिे १९६५. 
  
सौ. र्ंरू्ताइग पर्ािे- साथग धम्मपद (अणनल प्रकाशन, मंुबइग ८) १९७२. 

  
कहदी 

  
िाहुल साकृंत्यायन- धम्मपदं (मूळ, संस्कृत छाया ि कहदी अनुिाद) 
 महाबोणधसिा, सािनाथ, बनािस, १९३३. 

  
अिध णकशोि नािायि- धम्मपद (मूळ पाणल, संस्कृत छाया, कहदी अनुिाद, 

 पादसूची) महाबोणधसिा, सािनाथ (बनािस) १९४६. 
  

शाणंत कृपलानी-धम्मपद (निसंणहता, कहदी पद्यानुिाद) श्री. णिनोबाजी िाि,े 
 ह्यानंी णनिणनिाळ्या १०० णिषयािंि १८ अध्यायातं केलेलय्ा फेि- माडंिीप्रमािे. 
 पिंधाम प्रकाशन, पिनाि (िधा), १९६६. 

  
कान्छेदीलाल रु्प्त- धम्मपद (मूळ पाणल, संस्कृत छाया, कहदु अनुिाद, प्रस्तािना, 

 िीपा, णिशषे शब्दसूची ि र्ाथासूची) चोखंिा, णिद्याििन, 
 िािािसी-१ (१९६८). 

  
णिक्ष ुधमगिणक्षत-मूळ पाणल, कहदी िाषातंि, संणक्षप्त कथानकासंह. संस्कृत बुक डेपो, 
 कचौडी र्ल्ली, बनािस-१, १९५३. 
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उदुू 
  
णबशशे्वि प्रसाद “मुनव्िि” लखनिी-िाषातंि, प्रकाशक अंजुमन तिक्की, 
 अणलर्ढ, पृष्ठ े१६६ (१९५४). 
 

गुजराती 
 
धमानंद कोसंबी  } धम्मपद, मूळ पाणल ि समोिील पानािंि रु्जिाती र्द्य िाषातंि; 
ि रु्जिात पिुातत्त्ि मंणदि, अहमदाबाद १९२४. 
िामनािायि णि. पाठक  
 

पंजाबी 
 
एल.्एम्. जोशी ि } धम्मपद, पणतयाळा, पंजाब युणनव्हर्भसिी १९६९ 
शािदा र्ान्धी पृष्ठ े८+८२, ककमत ६-७५. 

 
बंगािी 

 
श्री. चारुचन्द्र बसु-धम्मपद (मूळ पाणल, पाणलअन्िय, संस्कृत छाया ि बंर्ाली िाषातंि; 
 सिग मजकूि बंर्ाली णलपीत, कलकत्ता १९०५. 
 
णिक्ष ुशीलिद्र-धम्मपद, मूळ ि िाषातंि, ककमत रु.१. 
 
णिक्ष ुअनोमदशी-धम्मपदम्, ककमत रु. ६. 
 

उलरया 
 
णसदे्धश्वि होि-धम्मपद, मूळ गं्रथ (पृष्ठ े३०+९५), १९५१ (ककमत रु.२). 
 
प्रल्हाद प्रधान-धम्मपद ओ पाणल िासािे कोतोिी समस्या, संबळपूि (अन्नपूिा प्रधान) १९४७ 
 (पृष्ठ े१६+ २१०) (ककमत रु. ५). 
 

नेपाळी 
 
सत्यमोहन जोशी-धम्मपद (श्लोकबद्ध िािानुिाद फक्त) र्ानाहाल जीिोद्धाि संघिा श्रद्धालु महानुिािकप, 
 लणलतपूि, नेपाळ, नेपाळ संित १०७६. 
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कन्नड 
 
अश्वत्थ नािायि-धमगपदिमे्ब बुद्धर्ीतेयु-फक्त कन्नड िाषातंि; एम्. शामिाि ह्यानंी इंग्रजीत प्रस्तािना णलणहली. 
 खुद्द िाषातंिकािानंी उपोद्घात कन्नड िाषेत णलणहला आहे. बंर्लोि, १९०८, 
 
िाय. सुब्बािाि-धम्मपद. फक्त कन्नड िाषातंि. अध्यात्म प्रकाश कायालय, 
 बंर्लोि, १९३५. 
 
एच. व्ही. श्रीिंर्िाज-धम्मपद; मूळ गं्रथ कन्नडी णलपीत; कन्नडी िाषेत िाषातंि, 
 पि इंग्रजी िाषातंिािरून तयाि केलेले (महाबोणध सोसायिी, बंर्लोि). 
 
प्रो. जी. पी. िाजित्नम- धमगपद (मूळ), कन्नड िाषातंि; णनिडक १०० पाणल र्ाथा कन्नड णलपीत; 
 संस्कृत िाङ्मयातील समानाथगक उतािे; उपमाचंी सूची, 
 पाणििाणषक शब्दाचा अथग ि पाणल िाङ्मयातं धम्मपदाचे स्थान ह्यािि एक णिप्पिी. 
  (शाक्य साणहत्य, मण्िप, १९४५). 
 

तलमळ 
 
धम्मपद ककिा अििणझ-प्रकाशक-एम्. आि.् आप्पादुिाइग, िपेेिी, मद्रास, १९५२. 
 

तेिुगु 
 
णनरुइ शयनानन्द-श्रीमद् आंध्र धमग-पदमु, पेनुमत्सोइ, श्रीमहायोणर्नी आश्रम, १९६१ 
 (पृष्ठ े८+१८४, ककमत रु. १). 
 

मियािम् 
 
के. िाघिन् णतरुमलपाद-बदु्धधमगम्, िाषातंि, कोट्टयम्, १९६९, पृष्ठ े२०९, ककमत रु. २. 
 
मुलूि, एस्. पद्मनाि पणिक्कि- धमगपदम्, िाषातंि, पंडलम् पी. के. णदिाकिन् १९६० 
 (पृष्ठ े१६+९०, ककमत रु. १.५०). 
  

लचनी 
 
णिघ्न लाणि सहायक-फा-ख्यू-ककर् (३९ िर्ग, ७५९ र्ाथा) इ॰ स॰ २२४, 
 तायशो णत्र-णपिक िार् ४, अनुक्रमाकं २१०. 
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फा-च्यू ि फा-णल-३९ िर्ग, ििील पणहल्या गं्रथापेक्षा र्ाथा कमी पि प्रासणंर्क कथासंह; 
 इ. स. २९०-३०६. तायशो णत्र-णपिक िार् ४, अनुक्रमाकं २११. 
 
संघिणूत ि च-ूफा-न्येन-संस्कृत उदानिर्ािि आधाणित; फक्त ३३ िर्ग. सणिस्ति 
 कथािार्ासह असल्यामुळे प्रचंड गं्रथ झाला आहे. तायशो णत्र-णपिक िार् ४, 
 अनुक्रमाकं २१२, इ॰ स॰ ३९८. 
 
ध्येन-सो-त्चाय-संस्कृत उदानिर्ाचे रूपातंि; ३३ िर्ग, णनव्िळ र्ाथा, तायशो णत्र-णपिक िार् ४, 
 अनुक्रमाकं २१३. इ॰ स॰ ९८०-१००१. 
 

जपानी 
 
तानज्यो णजत्सुकेन- धम्मपदातील र्ाथाचें णनिणनिाळ्या संस्कििातील र्ाथाशंी ि इति बौद्ध गं्रथातंील 
 र्ाथाशंी सादृश्य सणिस्ति दाखणििािे अत्यतं महत्त्िाचे अध्ययन (१९६७). 
 
 

रलशयन 
 
Put’k istine (Dhammapada), Masko (1898). 
 

फ्रें च 
 
फेनाि ्ऊ (Fernard Hu) – Le Dhammapada, Paris, 1878. 
 
पी. एस्. धम्मािाम (P. S. Dhammarama) – Bulletin de 1’ Ecole Francaise d’ Extreme Orient, 
 vol. LI, Paris, 1963. 
 
मािाते्र (Rev. M. de Maratray)– Le Dhammapada (1931). 
 
Emile Senart– Les Manuscrit Kharostri du Dhammapada–Les 
 fragments Dutreuil de Rhins, found near Khotan, JA, (1898). 
 

इटालियन 
 
पी. इग. पािोलोणन (P. E. Pavoloni)– Dhammapada, Milano, 1908. 
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जमुन 
 
डॉ. णिचडग क्यूनो (Dr. Richard Kuhnau)– Die Tristubh- Jagati- Familie, 
 Gottingen, Vandenhoeck & Ruprech’t Verlag, 1886. 
 (छंदोिचनेच्या अभ्यासाला उपयोर्ी). 
 
िबेि (Weber)– Dhammapada (ZDMG, 14, 1860). 
 
के. इग. नॉयमान (K. E. Neumann) Der Wahrheitsphad, 1893, 1921. 
 
एल.् व्ही. श्ऱ्योडि (L. V. Schroder)– Dhammapada, 1892. 
 
,, ,, ,, ,, ,, , Dhammapada (Der Pfad der Lehre), Berlin, 1919. 

 
 
फ्रॉन्क (R. G. Franke)१९२३; पणिणशष्टामध्ये र्ाथा-सादृश्य. 
 
फ्रॉन्झ बेनगहाडग (Franz Bernhard) – Sanskrit Texts ausden Turfenfunden, 
Band I (Vanderhoeck Ruprecht, Gottingen, 1965. 
 

प्राकृत 
 
बरुआ आणि णमत्र (Barua and Mitra) – Prakrit (खिोष्टी) Dhammapada, 
 Calcutta, 1921. 
 
जॉन ब्रफ (John Brough) – The Gandhari Dhammapada, Oxford 
 University Press, 1962. 
 

लतबेटी 
 
हेिमान बेख (Herman Beckh) – Udanavarga, (९८७ र्ाथा) Publisher : 
 Von Georg Reimer, Berlin, 1911. 
 
रे्दुन् चोम्फेल ्(Gedum Chomphel) – Dhammapada (णतबिेी िाषातंि) 
 with a Foreword by Georges Roerich. (Sikkim Durbar 
 Press, Gangtok) 1946; Mahabodhi Society, Sarnath, Calcutta. 
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संस्कृत 
 
प्रा. इंद्र– धम्मपदाचा समिृत्त संस्कृत अनुिाद (प्रत्यक्ष पाहण्यातं आला नाही). 
 
एन्. पी. चक्रिती (N. P. Chakravarti) – L’ Udanavarga Sanskrit, फक्त १– २१ िर्ग; 
 Librarie Orientaliste, Paul Geuthner, Paris, 1930. मध्य आणशयात णनिणनिाळ्या संशोधकानंा  
 सापडलेले संस्कृत उदानिर्ाचे खंणडत िार्; फ्रें च िाषातंि, समानाथी पाणल र्ाथासंह. 
 
जनगल ऑफ द िॉयल एणशआणिक सोसायिी (Journal of the Royal Asiatic Society), 1912, pp. 355-377. 
 (चीनमधील तुन्  र् येथे सापडलेल्या संस्कृत उदानिर्ग ग्रन्थाचे खंणडत अिशषे). 
 
जुनालाणशआिीक (Journal I’ Asiatique) – लुइ द ल िाले पूसे vol. XX, 
 March– April 1912, पाणल र्ाथा ि उदानिर्ग र्ाथा–सादृश्य; vol. XX 
 प्रो. णसलव््हे लेव्हींचा लेख, Sept. –Oct. (1912), pp. 203 ff. 
 

पालि अट्ठकथा 
 
H. C. Norman– Dhammapada-Atthakatha with Indexes,  
 Pali Text Society, 1906– 1914. 
 
धम्मपद-अट्ठकथा– in Simhalese characters, Colombo, 1908– 13. 
 (कसहली अक्षिातं). 
 

िॅलटन 
 
फ्राउसब्यल (Fausboll) – Translated into Latin, 1855; दुसिी आिृत्ती १९००. 
 

इगं्रजी 
 
मकॅ्सम्यूलि (Maxmuller) – Dhammapada (Sacred Books of the East, 
 vol. X, 1881, 1898, 1924. 
 
मकॅ्सम्यूलि The Dhammapada– (World’s Great Classics, 1910, 
 Colonial Press, Fifth Avenue, New York. 
 
डॉ. एस्. िाधाकृष्ट्िन्– The Dhammapada, Oxford University Press, 
 London, New York, Toronto, 1950 (िोमन णलपींत मूळ पाणल ग्रन्थ ि इंग्रजी िाषातंि. 
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णथऑसफी कंपनी– The Dhammapada (with brief explanatory notes), 
 Indian Edition, 1959. अनेक िाषातंिाचं्या सहाय्याने तयाि केलेले; 
 प्रकाशक- इस्न्डया प्रायव्हेि णलणमिेड, ५१ महात्मा र्ाधंी िोड, मंुबइग- १ 
 
ऊ धम्मजोती– Dhammapada, Kitab Mahal, Allahabad, 1942, 1948. 
 (मूळ ग्रन्थ, इंग्रजी िाषातंि, िीपा ि पादसूची). 
 
णसणि सीिणल– The Dhammapada (Mc Callum Book Depot,) 
 Colombo, Ceylon, 1954; मूळ ग्रन्थ ि इंग्रजी िाषातंि. 
 
कुक जोणशआ पासगन्स (Cooke Joshia Parsons) – Dhammapada being 
 The foot-print in the Way of Life, Boston, 1890. 
 
प्रो. प. ल. िैद्य– Dhammapada (मूळ ग्रन्थ) Orienral Book Agency, 1934 
 (इंग्रजी िाषातंि ि णिप्पिीसह). 
 
प्रो. ना. के. िार्ित– Dhammapada (मूळ ग्रन्थ, इंग्रजी िाषातंिासह) Buddha) 
 Society, Bombay. 
 
ए. पी. बुद्धदत्त (A. P. Buddhadatta) – Dhammapada, the text in 
 Roman characters with English translation, Colombo, 
 Apothecaries Co. Ltd., Colombo, Ceylon. (िषग णदलेले नाही). 
 
पूज्य रु्िितन थेि (Ven. Gunaratana Thera) – English translation 
 included in Chapter VIII of the Dhamma (Penang Buddhist Association, 
 168, Arson Road, Penang, 1952. 
 
सॉन्डसग, केनेथ जोन्स (Saunders, Kenneth Jones) – The Buddha’s Way Of Virtue, 
 London, 1912, 1920, 1927. 
 
जेम्स गे्र (James Gray) – The Dhammapada of Scriptural Texts, 
 translated from Pali, 1881, 1887, Calcutta. 
 
एफ्. एल.् िुडिडग (F. L. Woodward) – Dhammapada, The Buddha’s 
 Path of Virtue, Theosophical Publishing House, Madras, 1921. 
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समॅ्युअल बील. (Samuel Beal) – Dhammapada, translated from Chinese, 
 1878; Susil Gupta (India) Ltd., (1952), 35, Chittaranjana Avenue, 
 Calcutta-12 र्ाथा म्हिल्या रे्ल्या त्याबद्दलच्या प्रासणंर्क कथा संके्षपाने णदल्या आहेत. 
 
िॉकणहल (Rockhill) – Udanavarga Translation (Trubner & Co., 1883. 
 णतबिेी उदानिर्ाचे इंग्रजी िाषातंि फक्त. 
 
बॅणबि आयस्व्हंर् (Babbit Irving) – Dhammapada, Translation from Pali, 
 New York, London, 1931. 
 
प्रिातकुमाि मुकजी– Dhammapada And Udanavarga (Indian History Quarterly XI. No, 4, 1935). 
 

––––––– 
 

शासकीय मध्यवती मुद्रिािय, मंुबइु 
 
 
 
 

 


