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‘    -          ’ 
 
प्रस्तावना : 
 

‘हें श्वविश्वि माझें घर’ ह्या वृत्तीने साऱ्या जगाला सुखी करण्यासाठीं, आपलें  घरदार सोडून बाहेर 
पडलेला बौद्ध-धमम-संस्थापक गौतम बदु्ध एक महान् युगपुरुष होऊन गेला. त्यािें पुण्य-िश्वरत्र अनेक दैवी 
गुिानंी मंश्वडत झालें  आहे. ‘बहुजन सुखाय, बहुजन श्वहताय’ हेंि त्यािें ध्येय-धोरि. 
 

गौतमाने यज्ञामधील पशुहत्या, कममकाडं श्वन उच्च-नीि भाव ह्या श्ववरुद्ध बंड उभारुन, आश्वि 
अहहसा-सत्य-अस्तेय इत्याश्वद सात्त्वक कमांिा उपदेश करून, समाजािा नैश्वतक स्तर उंिावण्यािे 
महत्कायम केले. त्यायोगें मूळिा वैश्वदक हहदु धममश्वह प्रभाश्ववत झाला आश्वि त्याने त्यािा गौरव ‘नववा अवतार’ 
म्हिून केला. जयदेव कवीने म्हटलेंि आहे– 
 

‘कनदरस यज्ञ-रवधेिहह श्रुरतजातम् । 
सदय-हृदय-दर्शशत िशुघातम् । 
केशव धृत-बुद्ध-शिीि-जय जगदीश हिे! ॥ 

 
अशा ह्या परम-कारुश्विक महात्म्यािा, तत्त्वज्ञानापेक्ाशं्वह सदािारावरि अश्वधक भर होता. ‘आचाि-

प्रभवो धममः’हें त्याने उत्तम जािलें  होते. 
 

ह्या दृष्टीने, आज आमच्या ‘महाराष्ट्र राज्य साश्वहत्य आश्वि संस्कृश्वत-मंडळा’ तरे्फ प्रकाश्वशत होत 
असलेल्या ‘चरिया-रिटक’ह्या गं्रथािें महत्त्व श्ववशषे आहे. 

 
मूळ पाश्वल-भाषेंतील सशं्वहतेिा सुबोध अनुवाद आश्वि माश्वहतीपूिम ‘गं्रथ-पश्वरिय’ श्वजज्ञासू 

अभ्यासकानंा वािावयास श्वमळेल. समाजाच्या प्रबोधनास उपयुक् त असलेलें  हें अवघड कायम पाश्वल-भाषा-
पंश्वडत डॉ. शेषिाव मेश्राम ह्यानंी मोठ्या साके्पाने केलें  आहे. डॉ. मेश्राम हे औरंगाबाद येथील ‘श्वमहलद-
महाश्ववद्यालया’ंत गत ३० वष े पाश्वल-श्ववभाग प्रमुख असून, ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा 
श्ववद्यापीठा’ंत पाश्वल आश्वि बौद्ध-दशमन-श्ववभागािे प्रभारी प्राध्यापकश्वह आहेत. पदवी आश्वि पदव्युत्तर वगांना 
अध्यापन आश्वि मागमदशमन करण्यािा प्रदीघम अनुभवश्वह त्याचं्या गाठंीं आहे. त्यािंी सुबोध नेटकी शलैी, 
त्याचं्या व्यासंगािी श्वन अनुभव-संपन्नतेिी साक् सहज पटवील. महाराष्ट्र राज्य साश्वहत्य-ससं्कृश्वत-
मंडळातरे्फ मी त्यािें मनःपूवमक आभार मानतो. 

 
भगवान् गौतम बदु्धाचं्या पूवम-जन्माच्या ‘ियां’िे विमन करिारा हा गं्रथ ‘िश्वरया श्वपटक’. िश्वरया 

(िया) म्हिजे सदािरि अथवा बोश्वधसत्वाने करावयािी दैनंश्वदन कतमव्यकमे. बोश्वधसत्वाने ह्या ‘ियां’ मध्यें-
दहा पारश्वमतामंध्यें-पूिमत्व कशा प्रकारें प्राप्त केलें , हें येथे साशं्वगतले आहे. ‘पारश्वमता’ ह्या शब्दािा अथमि 
मुळीं ‘पूिमत्व’ असा आहे. दहा ‘पारश्वमता’ंिे यथासागं पालन केल्याश्ववना कोिालाश्वह ‘बुद्धत्व’ प्राप्त होऊं 
शकत नाही. ‘दान-शील-नैष्ट्कम्यम-प्रज्ञा-वीयम-शाशं्वत-सत्य-अश्वधष्ठान, मतै्री आश्वि उपेक्ा’, अशा दहा 
पारश्वमतामंध्ये पश्वरपूिमत्व प्राप्त करूनि बोश्वधसत्व बदु्ध होतो. ‘बोश्वध’,अथवा ‘संबोश्वध’ म्हिजे परमज्ञान. 
‘सत्व’ म्हिजे प्रािी. बोश्वधसत्व म्हिजे बोश्वध-प्राप्तीसाठीं प्रयत्न करिारा ‘सत्व’! 



 
           

वर श्वनदेश्वशलेल्या १० पारश्वमतापंैकी ‘दान-शील-नैष्ट्कम्यम-अश्वधष्ठान-सत्य-मतै्री-उपेक्ा’ ह्या सात 
पारश्वमतािंीि माश्वहती प्रस्तुत गं्रथातं आहे. मानवी दुःखावंर मात करून, मानवाला खऱ्या शाित सुखािा 
मागम ह्या पारश्वमता दाखश्ववतात. 

 
असा हा गं्रथ समाजािी नीश्वतमत्ता वाढश्ववण्यास आश्वि अनीतीिा उच्छेद करण्यास, साहाय्यभतू 

होईल. म्हिूनि, त्यािें प्रकाशन कश्वरतानंा ‘महाराष्ट्र राज्य साश्वहत्य-संस्कृश्वत-मंडळा’स साश्वभमान आनंद 
होत आहे. ह्या आनंदास कारिीभतू होिाऱ्या गं्रथकत्यास–डॉ. मेश्राम ह्यानंा–मी साश्वहत्य-सेवेंत वाढतें 
सुयश हिश्वततो. 
 
 
दादर, मंुबई, रवद्याधि गोखले 
श्वदनाकं १ ऑगस्ट १९९६. अध्यक्, 
 महाराष्ट्र राज्य साश्वहत्य आश्वि संस्कृश्वत-मंडळ. 
 
 

_____ 
  



 
           

          
 

संपूिम मानव मात्रािंा दुखःनाशािा मागम शोधून काढण्यासाठी श्वसद्धाथम गौतमाने वयाच्या २९ व्या 
वषी ‘महाश्वभश्वनक्खमन’ म्हिजे गृहत्याग केला. ते गयेजवळ उरुवलेा येथे आले आश्वि नेरंजरा नदीच्या 
जवळ बोश्वधवृक्ाखाली बसून त्यानंी अत्यंत खडतर साधना सुरू केली. सहा वषपेयंत खडतर साधना 
केल्यावर वयाच्या ३५ व्या वषी दुःखिा उगम कसा होतो आश्वि श्वनरोध कसा होतो यािे ज्ञान झाल्यावर 
श्वसद्धाथम गौतम बुद्ध झाले. िार आयम सत्ये आश्वि अष्टाशं्वगक मागािे ज्ञान त्यानंा झाले. सम्यक् सम्बोश्वध प्राप्त 
झाल्यामुळे ते बदु्ध झाले. बदु्धत्व प्राप्तीनंतर ते सारनाथ येथील इश्वसपत्तन श्वमगदायात आले. तेथे पिंवगीय 
श्वभक्खंुना आपल्या धम्मािा उपदेश केला. त्याला तथागतािे पश्वहले धम्मिक्रप्रवतमन म्हितात. 

 
सम्बोश्वध प्राप्तीपासून महापश्वरश्वनब्बाि होईपयंत महाकारुश्विक तथागत जगातील प्राण्याचं्या 

कल्यािाकश्वरता आपल्या धम्ममागािा उपदेश करीत राश्वहले. आपि शोधून काढलेला मागम संपूिम श्वविाला 
सागंायिा आहे अशी त्यािंी सुरवातीपासूनि धारिा होती. या कायासाठी त्यांनी सुदृढ श्वनयमाच्या पायावर 
आधारलेला आश्वि सुव्यवत्स्थत अशा श्वभक्खुसंघािी सवमप्रथम स्थापना केली. जेथे जेथे ते गेले आश्वि ज्यानंा 
त्यानंी उपदेश केले ते सवम मौश्वखक होते. उपदेशािे वळेी उपत्स्थत स्मृतीमान आश्वि बहुश्रतु श्वभक्खु ते 
उपदेश पाठ करीत असत. त्याचं्या महापश्वरश्वनब्बािानंतर त्यानंी ४५ वषे पयंत केलेल्या उपदेशािंा संग्रह 
करण्यािी आवश्यकता उत्पन्न झाली. तेव्हा ते श्वत्रश्वपटकात संग्रश्वहत करण्यात आले. श्वत्रश्वपटक म्हिजे तीन 
श्वपटक अथात तीन पेटारे. हे तीन श्वपटक पुढीलप्रमािे आहेत. (१) सुत्तश्वपटक, (२) श्ववनयश्वपटक, (३) 
अश्वभधम्मश्वपटक. 

 
यापकैी सुत्तश्वपटक पाि श्वनकायामध्ये श्ववभागण्यात आले आहे. त्यािंी नाव े अशी–दीघश्वनकाय, 

मत्ज्झमश्वनकाय, संयुत्तश्वनकाय, अङ गुत्तरश्वनकाय आश्वि खुद्दकश्वनकाय. श्ववनयश्वपटकािे श्ववषयानुसार तीन 
भाग करण्यात आले आहेत. सुत्तश्ववभङ, खन्धक आश्वि पश्वरवार. सुत्तश्ववभङ्गिे पाराश्वजक आश्वि पाश्विश्वत्तय 
असे दोन भाग आहेत. तसेि खन्धकािें सुद्धा दोन भाग आहेत–महावग्ग आश्वि िुल्लवग्ग. अश्वभधम्मश्वपटकािे 
पुढीलप्रमािे सात श्ववभाग करण्यात आले आहेत. त्यािंी नावे–धम्मसङ्गश्वि, श्ववभङ्ग, धातुकथा, 
पुग्गलपव्वश्वत्त, कथावत्थु, यमक आश्वि पट्ठान अशी आहेत. 

 
खुद्दक श्वनकायामध्ये पंधरा स्वतंत्र गं्रथािंा समावशे होतो.–(१) खुद्दकपाठ, (२) धम्मपद, (३) 

उदान, (४) इश्वतवुत्तक, (५) सुत्तश्वनपात, (६) श्ववमानवत्थु, (७) पेतवत्थु, (८) थेरगाथा, (९) थेरीगाथा, 
(१०) जातक, (११) श्वनदे्दस, (१२) पश्वटसत्म्भदामग्ग, (१३) अपदान, (१४) बुद्धवसं आश्वि (१५) 
िश्वरयाश्वपटक. 

 
िश्वरयाश्वपटक खुद्दकश्वनकायातील पंधरावा गं्रथ आहे. त्यातील िश्वरया शद्बािा अथम सदािरि अथवा 

बोश्वधसत्वाने करावयािी दैनंश्वदनी कतमव्ये असा होतो. श्वपटक शद्बािा अथम वर साशं्वगतल्याप्रमािे पेटारा असा 
होतो. याप्रमािे िश्वरयाश्वपटक म्हिजे सदािरिािा अथवा बोश्वधसत्वाच्या दैनंश्वदन कतमव्यािा पेटारा. 

 
या गं्रथात भगवान बदु्धाच्या पूवमजन्माच्या ियािे विमन आहे. या ियामध्ये त्यानंी दहा पारश्वमतामध्ये 

कशाप्रकारे पूिमत्व प्राप्त केले त्यािे श्ववविेन करण्यात आले आहे. पारश्वमता या शद्बािा अथम पूिमत्व असा 
आहे. पाश्वलमध्ये त्याला ‘पारश्वम’ असे म्हितात. पारश्वमता पूिम केल्याश्वशवाय कोितीही व्यक् ती ‘बुद्धत्व’ प्राप्त 



 
           

करू शकत नाही. अशा पारश्वमता दहा आहेत (१) दान, (२) शील, (३) नैष्ट्कम्य, (४) प्रज्ञा, (५) वीयम, (६) 
शातंी, (७) सत्य, (८) अश्वधष्ठान, (९) मतै्री, आश्वि (१०) उपेक्ा. 

 
बोश्वधसत्वाला बोधी प्राप्त करण्याकश्वरता ह्या पारश्वमता पूिम कराव्या लागतात. त्यासाठी त्याला 

अनेक जन्म सुद्धा घ्याव े लागतात. या पारश्वमतािें महत्त्व लक्ात घेऊन आिायम बदु्धघोष यानंी आपल्या 
जातक अट्टकथा गं्रथातं पारश्वमतानंा ‘बुद्धकारका धम्मा’ असे म्हटले आहे. ह्या पारश्वमता बुद्धत्व प्राप्त 
करण्यािी साधने आहेत असे श्वसद्धाथाला आढळून आले त्यामुळे त्याने या पारश्वमता पूिम केल्या. त्यािेि 
श्ववश्लेषन या गं्रथात आहे. जातक कथा सागंतात की, बुद्धत्व प्राप्तीसाठी बोश्वधसत्वाला ५४७ जन्म घ्याव े
लागले. िश्वरयाश्वपटक गं्रथात मात्र सात पारश्वमता पूिम करण्याकश्वरता ३५ जन्म घ्याव ेलागले. पारश्वमता पूिम 
केल्यानेि ते बदु्ध झाले. अशा प्रकारे मानवाच्या पुढे हा सवोत्तम आदशम ठेवण्यात आला आहे. 

 
पारश्वमता दहा असल्यातरी प्रस्तुत गं्रथात र्फक् त सात पारश्वमतािें विमन आहे. या सात पारश्वमता या 

गं्रथातील ३५ ियांशी संबशं्वधत आहेत. यात जेवढ्या िया आहेत त्या सवम जातक कथामंध्ये आलेल्या आहेत. 
उदाहरिाथम अश्वकश्वत्त िश्वरय-अश्वकश्वत्तजातक, संखिश्वरय–ंसंखजातक, कुरुधम्मिश्वरयं–कुरुधम्मजातक. 
जातक कथाशी या िया संबश्वधत असूनसुद्धा त्यािंी शलैी जातकाच्या शलैीहून श्वभन्न आहे. प्रत्येक 
पारश्वमतेच्या सुरवातीला आलेल्या ियांिा प्रारंभ ‘यदा अहोश्वस’ या शब्दानंी होतो. परंतु नंतर आलेल्या 
ियांिी सुरवात ‘पुनापरं यदा होश्वम’ या शब्दानंी झालेला आहे. 

 
या ियामधील अनेक कथा दीघश्वनकाय, सुत्तश्वनपात, अङ्गत्तर श्वनकाय आदी गं्रथात आलेल्या आहेत. 

जातक माला नामक संस्कृत गं्रथात सुद्धा ३५ ियांिे विमन आहे. ‘महावत्थु’ या गं्रथात सुंसुमारजातक, 
महागोश्ववन्दिया आश्वि वानर जातक या कथा आलेल्या आहेत. भद्रकल्प अवदान गं्रथात सीलवनाग आश्वि 
सुतसोम या कथा आलेल्या आहेत. बोश्वधसत्व अवदान या गं्रथामध्ये सीश्वव, सस, मच्छ, वट्टपोतक आश्वि 
सुतसोम आदी कथािें विमन आहे. अशाप्रकारे आपल्या लक्ात येते की, िश्वरयाश्वपटक गं्रथात आलेल्या कथा 
र्फक् त जातक कथामंध्येि आलेल्या नाहीत तर संपूिम पाश्वल आश्वि संस्कृत बौद्ध साश्वहत्यात व्यापक रुपाने 
आलेल्या आहेत. अशा या महत्वपूिम गं्रथािी भाषा साधी व सोपी असून शलैीच्या बाबतीत या गं्रथािी तुलना 
धम्मपद गं्रथाशी केली जाऊ शकते. 

 
िश्वरयाश्वपटक गं्रथािे एक आगळे महत्व आहे. या गं्रथाच्या अध्ययनाने पारश्वमता पूिम करण्यािी 

पे्ररिा श्वमळते. ससंारापासून मुक् त होण्यािी भावना जागृत होते. बोश्वधसत्वाच्या या ििेपासून मािसािे 
साहस वाढते. कठीि कायम करण्यािे, आपत्तींना तोंड देण्यािे, सुख-दुःखात न डगमगता समभाव 
ठेवण्यािे धैयम प्राप्त होते. या गं्रथातील पारश्वमता मानवी जीवन उन्नत करण्याच्या पायऱ्या आहेत. त्यातील 
दान, शील, सत्य, मतै्री, क्मा, शातंी आदी गुि मानवाला उत्थानाच्या श्वशखरावर पोिश्वविारे आहेत. 

 
अशाप्रकारे िश्वरयाश्वपटक गं्रथ पाश्वल साश्वहत्यातील एक महत्वािा गं्रथ असल्यामुळे प्रस्तुत अनुवाद 

वािकापंुढे ठेवण्यािा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 
 
ज्याचं्या आिरिाने मानवी जीवनास पूिमत्व प्राप्त होते, मानवी उत्थानासाठी आज ज्या शीलगुिािंी 

आत्यंश्वतक गरज आहे, ज्याचं्यामुळे समाजात बधुंभावािी, समतेिी आश्वि एकात्मतेिी भावना वृहद्धगत होते, 
मािसा-मािसातील अंतर कमी होऊन याचं्यात मतै्री वाढश्ववता येते अशा दान, शील, नैष्ट्कम्यम, अश्वधष्ठान, 



 
           

सत्य, मतै्री, उपेक्ा, प्रज्ञा, वीयम आश्वि शातंी या दहा पारश्वमतािें विमन ज्यात आहे असा अत्यंत महत्वपूिम 
‘िश्वरयाश्वपटक’ गं्रथ महाराष्ट्र राज्य साश्वहत्य संस्कृती मंडळाने मूळपाश्वल आश्वि भाषातंर प्रकाशनासाठी 
श्वनवडला त्याबद्दल मी मंडळािे तत्कालीन अध्यक् तकम तीथम श्री. लक्ष्मिशास्त्री जोशी यािें मनःपूवमक आभार 
मानतो. 

 
पाश्वल भाषा आश्वि साश्वहत्यािे सुप्रश्वसद्ध श्ववद्वान आश्वि गाढे अभ्यासक डॉ. पु. श्वव. बापट यानंी गं्रथािे 

हस्तश्वलश्वखत पश्वरश्रमपूवमक तपासून बहुमोल आश्वि उपयुक् त सूिना केल्या त्याबद्दल मी त्यािंा णिी आहे. 
 
सामाश्वजक बाशं्वधलकी आश्वि पश्वरवतमनािी जाि असलेले डॉ. य. श्वद. र्फडके साश्वहत्य ससं्कृती 

मंडळाच्या अध्यक्पदावर आले त्यानंी मात्र या गं्रथावर अनेक वष ेसािलेली धूळ झटकून गं्रथ प्रकाशनासाठी 
घेतला त्याबद्दल मी त्यािें मनःपूवमक आभार मानतो. मंडळािे एक सदस्य डॉ. एस्. एस. भोसले यानंी या 
कामी बरेि पश्वरश्रम घेतले त्याबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. मंडळािे सश्विव, श्री. िद्रकातं वडे यानंी 
आपल्या प्रशासकीय कामाच्या व्यापातून वळे काढून ‘िश्वरयाश्वपटक’ गं्रथाच्या भाषातंरािे प्रकाशन लवकर 
व्हाव ेयासाठी तत्परतेने लक् घातले त्यामुळे गं्रथािे प्रकाशन होऊ शकले त्याबद्दल मी त्यािंा आभारी आहे. 

 
येरवडा कारागृह मुद्रिालय, पुिे िे व्यवस्थापक मा. श्री. श्वव. श.ं देशमुख आश्वि त्यािंा कममिारी 

वगम यानंी गं्रथाच्या छपाईिे कायम उत्तम प्रकारे केले त्याबद्दल त्या सवांिे मनःपूवमक आभार मानतो. 
 
औरंगाबादेतील उदयोन्मुख श्वित्रकार श्री. शीतल शहािे याचं्या कंुिल्यातून गं्रथािे अत्यंत सुंदर 

असे मुखपृष्ठ साकार झाले त्याबद्दल मी त्यािंाही आभारी आहे. 
 
 
औरंगाबाद, 

प्रा. डॉ. शेषिाव कचरुजी मेश्राम आश्विन पौर्णिमा 
३० ऑक्टोबर १९९३. 
 
  



 
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

चरियारिटक 
 
 
 
  



 
           

पठमो पश्वरच्छेदो (पश्वहला पश्वरच्छेद) 
 

दानपारश्वमता (दानपारश्वमता) 
 

१.      –      (१ अकीरत्त चया) 
 

कप्पे ि सत-सहस्से ितुरो ि असड खेय्ये 
एत्थीन्तरे यं िश्वरतं सब्बं तं बोश्वधपािनं      ॥ १ ॥ 
 
िार असंख्य आश्वि एक लाख कल्प यामध्ये माझ्या ज्या िया होत्या, त्यासवम बदु्धत्वाकडे नेिाऱ्या 
होत्या.          ॥ १ ॥ 
 
अतीतकप्पे िश्वरतं ठपश्वयत्वा भवाभवे 
इमत्म्ह कप्पे िश्वरतं पवत्क्खस्सं सुिोश्वह मे      ॥ २ ॥ 
 
भतूकाळातील कल्पामध्ये जन्मजन्मातंराच्या िया सोडून मी (र्फक् त) या कल्पातील िया सागेंन, 
(हे) माझे (कथन) ऐका.        ॥ २ ॥ 
 
यदा अहं ब्रहारञ्ञे सुञ्ञे श्ववश्वपनकानने 
अज्झोगाहेत्वा श्ववहराश्वम अश्वकश्वत्तनाम तापसो     ॥ ३ ॥ 
 
                                                                              .
          ॥ ३ ॥ 
 
तदा मं तपतेजेन सन्तत्तो श्वतश्वदवाश्वभभ ू
धारेन्तो ब्राह्मिवण्िं श्वभक्खाय मं उपागश्वम      ॥ ४ ॥ 
 
                                                                                 
   .          ॥ ४ ॥ 
 
प-वना आभतं पण्िं अतेलञ्च अलोश्विकं 
मम द्वारे श्वठतं श्वदस्वा सकटाहेन आश्वकहर      ॥ ५ ॥ 
 
   (     )                             ,                  -              
                      .        ॥ ५ ॥ 
 
तस्स दत्वान ‘हं पण्िं श्वनकु्कश्वित्वान भाजनं 
पुनेसनं जश्वहत्वान पाश्ववहस पण्िसालकं      ॥ ६ ॥ 
 



 
           

                         (     )          ,                                           
    .           ॥ ६ ॥ 
 
दुश्वतयत्म्प तश्वतयत्म्प उपागत्च्छ ममत्न्तकं 
अकत्म्पतो अनोलग्गो एवमेवमदा‘सहं      ॥ ७ ॥ 
 
                                       ळ    ,                          
(    )         .        ॥ ७॥ 
 
न मे तप्पच्चया अत्त्थ सरीरत्स्मं श्वववत्ण्ियं 
पीश्वतसुखेन रश्वतया वीश्वतनामेश्वम तं श्वदव ं      ॥ ८ ॥ 
 
                                                 .                         
              .         ॥ ८ ॥ 
 
यश्वद मासत्म्प व्दे मासं दत्क्खिेय्यं वरं लभे 
अकत्म्पतो अनोलीनो ददेय्यं दानमुत्तम ं      ॥ ९ ॥ 
 
   ए       ,                                                              
                        .       ॥ ९॥ 
 
न तस्स दानं ददमानो यसं लाभञ्च पत्थहय 
सब्बञ्ञुतं पत्थयानो ताश्वन कम्माश्वन आिहर श्वत     ॥ १० ॥ 

 
                                                   (   )                        
                   .         ॥ १०॥ 

 
 

⧠⧠ 
 
  



 
           

२. सङ ख िश्वरय ं(२.    -   ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम ब्राह्मिो सङखसव्हयो 
महासमुद दं तश्वरतुकामो उपगच्छाश्वम पट्टनं      ॥ १ ॥ 
 
                                                                                  
        .         ॥ १ ॥ 
 
तत्थʼ द दसाश्वम पश्वटपथे सयम्भमुपराश्वजतं 
कन्तारमद्धानं पश्वटपन्नं तत्ताय कश्वठनभशू्वमया      ॥ २ ॥ 
 
            ळ,                 - ळ                                       
                      .       ॥ २ ॥ 
 
तमहं पश्वटपथे श्वदस्वा इममत्थं श्ववश्विन्तहय 
इदं खेत्तं अनुपत्तं पुञ्ञकामस्स जन्तुनो      ॥ ३ ॥ 
 
                                                                               
             .         ॥ ३ ॥ 
 
यथाश्वप कस्सको पुश्वरसो खेत्तं श्वदस्वा महागमं 
तत्थ बीजं न रोपेश्वत न सो धञ्ञेन अत्त्थको      ॥ ४ ॥ 
 
                                                                               
                                .      ॥ ४ ॥ 

 
एवमेवाहं पुञ्ञकामो श्वदस्वा खेत्तवरुत्तमं 
यश्वद तत्थ कारं न करोश्वम नाहं पुञ्ञेन अत्त्थको     ॥ ५ ॥ 
 
                                        (                 )               (    ) 
                                                        .   ॥ ५ ॥ 
 
यथा अमच्चो मश्वद्दकामो रञ्ञो अन्तेपुरे जने 
न देश्वत तेसं धनधञ्ञं मुश्वद्दतो पश्वरहायश्वत      ॥ ६ ॥ 
 
               ळ          ळ                                         -         
                                  .     ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

एवमेवाहं पुञ्ञकामो श्ववपलंु श्वदस्वान दत्क्खि ं
यश्वद तस्स दानं न ददाश्वम पश्वरहाश्वयस्साश्वम पञु्ञतो      ॥ ७ ॥ 
 
                                    ळ                                          
                                                  .   ॥ ७ ॥ 
 
एवाहं श्विन्तश्वयत्वान ओरोश्वहत्वा उपाहना 
तस्स पादाश्वन वत्न्दत्वा अदाहस छत्तुपाहनं       ॥ ८ ॥ 
 
                     (       )                                               
    .          ॥ ८ ॥ 
 
तेनेवाहं सतगुितो सुखुमालो सुखे श्वठतो 
अश्वप ि दानं पश्वरपूरेन्तो एव ंतस्स अदासहंश्वत      ॥ ९ ॥ 
 
                                                        (       )                 
               .        ॥ ९ ॥ 

 
 

⧠⧠ 



 
           

३. कुरुधम्म-िश्वरय ं(३. कुरूधम्म-िया) 
 

पुनापरं यदा होश्वम इन्दपते्त परुुत्तमे 
राजा धनञ्जयो नाम कुसले दसहुपागतो ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी इन्द्रप्रस्थ या उत्तम नगरात दहा कुशल कमांनी युक् त असा धनंजय नावािा 
राजा होतो.          ॥ १ ॥ 
 
काश्वलड गरट्ठश्ववसया ब्राह्मिा उपगञ्छु म ं
आयािुं मं हत्त्थनागं धञ्ञं मड गलसम्मतं       ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा कहलग राष्ट्रातील (काही) ब्राह्मि माझ्याकडे आले आश्वि मौल्यवान, मंगल समजला 
जािारा हत्ती मला लागू लागले.        ॥ २ ॥ 
 
अवुश्वट्ठको जनपदो दुत्ब्भक्खो छातको महा 
ददाश्वह पवरं नागं नीलं अञ्जनसव्हयं       ॥ ३ ॥ 
 
‘आमिा देश अवषमि झालेला, दुर्णभक् व महादुष्ट्काळ झालेला आहे (त्यामुळे आम्हाला) अजंन 
नावािा श्वनळा व उत्तम हत्ती द्या.’        ॥ ३ ॥ 
 
न मे यािकमनुपते्त पश्वटक्खेपो अनुच्छवो 
मा मे श्वभश्वि समादानं दस्साश्वम श्ववपुलं गजं       ॥ ४ ॥ 
 
यािक आल्यावर (त्याला) नकार देिे मला योग्य नाही माझे व्रत मोडू नये (त्याकश्वरता) मी महान 
हत्ती देईन.          ॥ ४ ॥ 
 
नागं गहेत्वा सोण्डाय श्वभङ कारे रतनामये 
जलं हत्थे आश्वकश्वरत्वा ब्राह्मिानं अदं गजं       ॥ ५ ॥ 
 
हत्तीच्या सोंडेला धरून व रत्नजश्वडत झारीने (त्याचं्या) हातावर पािी ओतून मी ब्राह्मिानंा हत्ती 
श्वदला.           ॥ ५ ॥ 
 
तत्स्मं नागे पश्वदन्नत्म्ह अमच्चा एतदब्रवु ं
‘श्वकन्नु तुय्हं वरं नागं यािकानं पदस्सश्वस       ॥ ६ ॥ 
 
तो हत्ती श्वदल्यावर मंत्री असे म्हिाले ‘आपला श्रेष्ठ हत्ती यािकानंा का ंदेत आहात?’  ॥ ६ ॥ 
 
धञ्ञं मड गलसम्पन्नं सड गामश्ववजयुत्तम ं
‘तत्स्मं नागे पश्वदन्नत्म्ह श्वकन्ते रिं कश्वरस्सती श्वत      ॥ ७ ॥ 



 
           

मौल्यवान, मंगल, युद्धात उत्तम श्ववजय प्राप्त करिारा हत्ती श्वदल्यावर हे तुझे राज्य तुला श्वकतपत 
उपयोगी पडिार आहे?         ॥ ७ ॥ 
 
‘रित्म्प मे ददे सब्बं सरीरं दिमत्तनो 
सब्बञ्ञुतं श्वपयं मय्हं तस्मा नागमदासहं’श्वत       ॥ ८ ॥ 
 
‘मी संपूिम राज्यसुद्धा देईन (त्यािप्रमािे) स्वतःिे शरीरसुद्धा देईन. मला सवमज्ञता श्वप्रय आहे 
त्यामुळे मी हत्ती श्वदला.’         ॥ ८ ॥ 
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४.                (४.              ) 
 

कुसावश्वतत्म्ह नगरे यदा आहस महीपश्वत 
महासुदस्सनो नाम िक्कवत्ती महब्बलो       ॥ १ ॥ 
 
जेव्हा मी कुशावती नगरीत महाशत्क् तशाली महासुदशमन नावािा िक्रवती राजा होतो. ॥ १ ॥ 
 
तत्थाहं श्वदवसे श्वतक्खत्तुं घोसापेश्वम तहह तहह 
को हक इच्छश्वत पत्थेश्वत कस्स हक दीयतु धनं     ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा मी श्वदवसातून तीनदा त्या त्या श्वठकािी घोषिा करवीत होतो की, कोिाला काय इच्छा आहे, 
कोिाला काय पाश्वहजे, कोिाला श्वकती धन श्वदले जाव?े    ॥ २ ॥ 
 
को छातको को तश्वसतो को मालं को श्ववलेपनं 
नानारत्ताश्वन वत्थाश्वन को नग्गो पश्वरदश्वहस्सश्वत     ॥ ३ ॥ 
 
कोंि भकेुलेला आहे, कोि तहानलेला आहे, कोिाला माळा अथवा श्ववलेपन पाश्वहजे, कोि नग्न 
(मािूस) वगेवगेळ्या रंगािी वसे्त्र नेसेल?      ॥ ३ ॥ 
 
को पथे छत्तमादेश्वत कोपाहना मुदू सुभा 
इश्वत सायिं पातो ि घोसापेश्वम तहह तहह      ॥ ४ ॥ 
 
कोि रस्त्यात छत्री घेईल? कोि मऊ व सुंदर जोडे ग्रहि करील? अशाप्रकारे त्या त्या श्वठकािी 
सकाळी व संध्याकाळी घोषिा करवीत असे.     ॥ ४ ॥ 
 
न तं दससु ठानेसु नश्वप ठानसतेसु वा 
अनेकसतठानेसु पश्वटयत्तं यािके धनं      ॥ ५ ॥ 
 
यािकानंा धन देण्याकश्वरता दहा अथवा शभंर श्वठकािीि नाही तर श्वकत्येक शकेडो श्वठकािी 
व्यवस्था केली होती.        ॥ ५ ॥ 
 
श्वदवा वा यश्वद वा रहत्त यश्वद एश्वत वश्वनब्बको 
लद्धा यश्वदत्च्छकं भोगं पूरहत्थो व गच्छश्वत      ॥ ६ ॥ 
 
श्वदवसा अथवा रात्री यािक आला की तो आपल्या इच्छेप्रमािे उपभोग्य वस्तू प्राप्त करून पश्वरपूिम 
हाताने जात असे.        ॥ ६ ॥ 
 
एवरूपं महादानं अदाहस यावजीश्ववकं 
न पाहं देस्सं धनं दत्म्म नश्वप नत्त्थ श्वनियो मश्वय     ॥ ७ ॥ 



 
           

अशाप्रकारे मी जीवनभर महादान श्वदले, मी धनािा दे्वष करीत होतो म्हिून धन श्वदले असे नाही 
अथवा ‘माझ्याकडे (धनािा) संग्रह नाही’ (अशा प्रकारिी श्रमिीिी त्स्थती प्राप्त व्हावी असे नाही).
          ॥ ७ ॥ 
 
यथाश्वप आतुरो नाम रोगतो पश्वरमुश्वत्तया 
धनेन विें तप्पेत्वा रोगतो पश्वरमुच्चश्वत      ॥ ८ ॥ 
 
ज्याप्रमािे रोगी (मािूस) रोगापासून मुक् त होण्याकश्वरता वैद्याला धनाने तृप्त करून रोगापासून 
मुक् त होतो.         ॥ ८ ॥ 
 
तयेवाहं जानमानो पश्वरपूरेतुमसेसतो 
ऊनमनं पूरश्वयतंु देश्वम दानं वश्वनब्बके 
श्वनरालयो अपच्चासो सम्बोश्वधमनुपश्वत्तया’श्वत      ॥ ९ ॥ 
 
त्याप्रमािे मी जािीवपूवमक अपश्वरपूिम इच्छा असलेल्या यािकािंी इच्छा सवम दृष्टीने पूिम 
करण्याकश्वरता व संबोश्वध प्राप्ती कश्वरता, अनासक्त व श्वनश्वरच्छ होऊन, यािकानंा दान देत असे. 
          ॥ ९ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

५.               (५.             ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम सत्तराजपरुोश्वहतो 
पूश्वजतो नरदेवशे्वह महागोश्ववन्दो ब्राह्मिो ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी राजाकंडून पूश्वजला जािारा सात राजािंा पुरोश्वहत महागोहवद नावािा ब्राह्मि 
होतो, ॥ १ ॥ 
 
तदाहं सत्तरिेसु यं मे आश्वस उपायनं 
तेन देश्वम महादानं अक्खोब्भ ंसागरूपमं ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा सात राज्यातील जी माझी प्राप्ती (श्वमळकत) होती त्यातून मी शातं सागराप्रमािे महादान देत 
असे. ॥ २ ॥ 
 
न मे देस्सं धनधञ्ञं नश्वप नत्त्थ श्वनियो मश्वय 
सब्बञ्ञुत श्वपयं मय्हं तस्मा देश्वम वरं धनं श्वत ॥ ३ ॥ 
 
मी न देण्यायोग्य धन-धान्य श्वदले नाही अथवा माझ्याकडे (धन-धान्यािा) संग्रह नव्हता (असे 
नाही) परंतु मला सवमज्ञता श्वप्रय होती त्याकश्वरताि मी श्रेष्ठ धन श्वदले. ॥ ३ ॥ 
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६.              (६.            ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम श्वमश्वथलायं पुरुत्तमे 
श्वनश्वम नाम महाराजा पत्ण्डतो कुसलत्त्थको      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी उत्तम श्वमश्वथला नगरीत पुण्यािी इच्छा करिारा व पंडीत श्वनश्वम नावािा महाराज 
होतो,          ॥ १ ॥ 
 
तदाहं मापश्वयत्वान ितुस्सालं ितुम्मुखं 
तत्थ दानं पवते्तहस श्वमग-पत्क्ख-नराश्वदनं      ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा मी िार द्वारे असलेल्या दानशाळा बाधूंन तेथे पशू, पक्ी, मनुष्ट्य आदींना दान देत होतो.॥ २ ॥ 
 
अच्छादनंि सयनंि अन्नपानंि भोजनं 
अब्बोत्च्छन्नं कश्वरत्वान महादानं पवत्तहय      ॥ ३ ॥ 
 
आच्छादन, (नेसण्यािे व पाघंरण्यािे वस्त्र) शयन, अन्नपािी, भोजन इत्यादींिे खंड न पडता 
(श्वनरंतर) महादान देत असे.       ॥ ३ ॥ 
 
यथाश्वप सेवको साहम धनहेतुमुपागतो 
कायेन वािा मनसा आराधनीयमेसश्वत      ॥ ४ ॥ 
 
ज्याप्रमािे धनाच्या हेतूने मालकाकडे आलेला सेवक काया, वािा, मनाने मालकाला प्रसन्न 
करण्यािे उपाय शोधतो,        ॥ ४ ॥ 
 
तथेवाहं सब्बभव ेपश्वरयेश्वसस्साश्वम बोश्वधजं 
दानेन सते्त तप्पेत्वा इच्छाश्वम बोश्वधमुत्तमशं्वत      ॥ ५ ॥ 
 
त्याप्रमािे मी सवम जन्मामध्ये बोश्वधपासून उत्पन्न होिारी (सवमज्ञता) शोधेन, दानाने प्राण्यानंा तृप्त 
करून मी उत्तम बोश्वधिी (परमज्ञान) इच्छा करतो.     ॥ ५ ॥ 
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७.               (७.             ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम एकराजस्स अत्रजो 
नगरे पुप्र्फवश्वतया कुमारो िन्दसव्हयो      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी पुष्ट्पवती नगरीत िदं्रकुमार नावािा एक राजािा पुत्र होतो, ॥ १ ॥ 
 
तदाहं यजना मुत्तो श्वनक्खन्तो यञ्ञवाटतो 
सवंगें जनश्वयत्वान महादानं पवत्तहय      ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा मी यज्ञापासून मुक् त होऊन यज्ञ शाळेतून बाहेर आल्यावर संवगे उत्पन्न होऊन महादान श्वदले.  
          ॥ २ ॥ 
 
नाहं श्वपवाश्वम खादाश्वम नश्वप भञु्जाशं्वम भोजनं 
दत्क्खिेय्यं अदत्वान अश्वप छप्पञ्च रश्वत्तयो      ॥ ३ ॥ 
 
मी यािकानंा (दश्वक्िा देण्यायोग्य लोकानंा) दान श्वदल्याश्वशवाय पाि सहा रात्रीपयंत (काहीि) 
पीत नसे, खात नसे आश्वि जेविसुद्धा घेत नसे,     ॥ ३ ॥ 
 
यथाश्वप वाश्विजो नाम कत्वान भण्डसञ्चयं 
यत्थ लाभो महा होश्वत तत्थाहरश्वत भण्डकं      ॥ ४ ॥ 
 
ज्याप्रमािे व्यापारी (व्यापारािा) माल एकत्र करून जेथे पुष्ट्कळ लाभ (नर्फा) होतो तेथे माल नेतो.  
          ॥ ४ ॥ 
 
तथेव सकभतु्ताश्वप परे श्वदन्नं महप्र्फलं 
तस्मा परस्स दातब्बं सतभागो भश्ववस्सश्वत      ॥ ५ ॥ 
 
त्याप्रमािे स्वतः जेवण्यापेक्ा दुसऱ्याला श्वदलेले महत्र्फलदायक होते. त्यामुळे दुसऱ्याला (दान) 
श्वदले पाश्वहजे ते शतपट होते.       ॥ ५ ॥ 
 
एतमत्थवसं ञत्वा देश्वम दानं भवाभवे 
न पश्वटक्कमाश्वम दानतो सम्बोश्वधमनुपश्वत्तया’श्वत     ॥ ६ ॥ 
 
ही वस्तुत्स्थती जािनू मी जन्मजन्मान्तरामध्ये दान देत असे, सम्बोश्वध-प्राप्तीकश्वरता मी दानापासून 
पाठ श्वर्फरश्ववत नसे.        ॥ ६ ॥ 
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८.              (८.            ) 
 

अश्वरट्ठसव्हये नगरे श्वसश्वव नामाश्वस खश्वत्तयो 
श्वनसि पासादवरे एव ंश्विन्तेसहं तदा      ॥ १ ॥ 
 
जेव्हा मी अश्वरष्ट नावाच्या नगरीमध्ये श्वशश्वव नावािा क्श्वत्रय राजा होतो तेव्हा मी उत्तम राजप्रासादावर 
बसून अशाप्रकारे श्वविार केला.       ॥ १ ॥ 
 
यं श्वकश्वञ्च मानुसं दानं अश्वदन्नं मे न श्वविश्वत 
योश्वप यािेय्य मं िक्खंु ददेय्य ंअश्ववकत्म्पतो      ॥ २ ॥ 
 
जे काही मानवी दान आहे ते माझ्याकडून श्वदले गेले नाही असे नाही. जो कोिी मला डोळा मागेल, 
त्याला मी अश्वविश्वलत होऊन देईन.       ॥ २ ॥ 
 
ममसङ कप्पमञ्ञाय सक्को देवानश्वमस्सरो 
श्वनश्वसन्नो देवपश्वरसाय इदं विनमंब्रश्वव      ॥ ३ ॥ 
 
(हा) माझा संकल्प जािून देवािंा राजा इंद्र देवपश्वरषदेत बसला असता असे बोलला. ॥ ३ ॥ 
 
श्वनसि पासादवरे श्वसश्ववराजा मश्वहश्वद्धको 
श्विन्तेन्तो श्ववश्ववधं दानं अदेय्यं सो न पस्सश्वत      ॥ ४ ॥ 
 
महाशत्क् तशाली श्वशश्ववराजा उत्तम राजप्रासादावर बसला असता व श्ववश्ववध दानािंा श्वविार करीत 
असता आपिास देता येिार नाही असे दान त्याला श्वदसति नाही.   ॥ ४ ॥ 
 
तथं नु श्ववतथं नेतं हन्द वीमसंयाश्वम तं 
मुहुत्तं आगमेय्याथ याव जानाश्वम तं मनं’श्वत      ॥ ५ ॥ 
 
हे सत्य आहे की, असत्य आहे ह्यािी मी परीक्ा घेतो. मला त्या मनािा ठाव घेता येईपयंत थोडा 
वळे थाबंा.          ॥ ५ ॥ 
 
पवधेमानो पश्वलतश्वसरो वश्वलतगत्तो जरातुरो 
अन्धवण्िो’ब हुत्वान राजानं उपसङ कश्वम      ॥ ६ ॥ 
 
थरथर कापिारा, पाढंऱ्या केसािंा शरीरावर सुरकुत्या पडलेला, म्हातारपिाने ग्रस्त अशा 
आंधळ्यािे रुप धारि करून राजाकडे आला.      ॥ ६ ॥ 
 
सो तदा पग्गहेत्वान वामं दत्क्खिबाहु ि 
श्वसरत्स्मं अञ्जहल कत्वा इदं विनमब्रश्वव      ॥ ७ ॥ 



 
           

तेव्हा तो पश्वरश्रमपूवमक डावा आश्वि उजवा हात जोडून व डोक्यावर अंजली धारि करून असे 
म्हिाला,          ॥ ७ ॥ 
 
यािाश्वम तं महाराज धत्म्मक रट्ठवङ ढन! 
तव दानरता श्वकश्वत्त उग्गता देवमानुसे      ॥ ८ ॥ 
 
“हे धार्णमक! राष्ट्रवधमन महाराज! मी आपिास यािना करतो. आपली दानाच्या आवडीसंबधंािी 
कीती देव व मनुष्ट्य यामध्ये पसरली आहे.       ॥ ८ ॥ 
 
उभोश्वप नेत्ता नयना अन्धा उपहता मम 
एकं मे नयनं देश्वह त्वत्म्प एकेन यापया’श्वत      ॥ ९ ॥ 
 
माझे दोन्ही डोळे आधंळे आश्वि श्वनकामी झाले आहेत मला एक डोळा दे आश्वि तू सुद्धा एकाने काम 
भागव.”          ॥ ९ ॥ 
 
तस्साहं विनं सुत्वा हट ठो सशं्ववग्गमानसो 
कतञ्जली वदेजातो इदं विनमब्रश्वव      ॥ १० ॥ 
 
मी त्यािे विन ऐकून हर्णषत व पुलश्वकत मनाने हात जोडून आनन्दाने हे विन म्हटले–॥ १० ॥ 
 
“इदानाहं श्विन्तश्वयत्वान पासादतो इधागतो 
त्व ंमम श्वित्तमञ्ञाय नेत्तं याश्वितुमागतो      ॥ ११ ॥ 
 
“आताि मी श्वविार करून राजप्रासादावरुन येथे आलो आहे. तू माझे श्वित्त (मन) जािून माझे डोळे 
मागण्याकश्वरता आला आहेस.        ॥ ११ ॥ 
 
अहो मे मानसं श्वसदं्ध सङ कप्पो पश्वरपूश्वरतो 
अश्वदन्नपुब्बं दानवरं अि दस्साश्वम यािके”       ॥ १२ ॥ 
 
अहो माझ्या मनातील श्वविार श्वसद्ध झाला आहे! सकंल्प पश्वरपूिम झाला आहे! पूवी (कधीही) न 
श्वदलेले श्रेष्ठ दान मी आज यािकाला देईन.      ॥ १२ ॥ 
 
एश्वह [टीकेत हाही पाठ श्वदला आहे.] श्वसवक उटे्ठश्वह मा दन्धश्वह मा पवधेश्वय 
उभोश्वप नयने देश्वह उप्पाटेत्वा वश्वनब्बके      ॥ १३ ॥ 
 
हे (वैद्यराज) [श्वशवक हा राजािा वैद्य होता–अट्ठकथा ] श्वशवका ये! उठ, उशीर करू नकोस, श्वविश्वलत होऊ 
नकोस, माझे दोन्ही डोळे उपटून काढून यािकाला दे.     ॥ १३ ॥ 
 
 



 
           

ततो सो िोश्वदतो मय्हं श्वसवको विनं करो 
उद्धश्वरत्वान पादाश्वस तालश्वमञं्ज’व यािके      ॥ १४ ॥ 
 
तेव्हा माझ्या आजे्ञिे पालन करिाऱ्या श्वशवकाने मी आग्रह केल्यामुळे ताडाच्या र्फळाप्रमािे (माझे 
डोळे) काढून यािकाला श्वदले.        ॥ १४ ॥ 
 
ददमानस्स देन्तस्स श्वदन्नदानस्स मे सतो 
श्वित्तस्स अञ्ञथा नत्त्थ बोश्वधया येव कारिा     ॥ १५ ॥ 
 
मी दान देण्याच्या तयारीत असताना, देत असताना अथवा श्वदल्यावर बोश्वधच्याि कारिाने माझे 
श्वित्त श्वविश्वलत झाले नाही.        ॥ १५ ॥ 
 
न मे देस्सा उभो िक्खू अत्ता श्वप [टीकेत हाही पाठ श्वदला आहे.] मे न देत्स्सयो 
सब्बञ्ञुतं श्वपयं मय्हं तस्मा िक्खंु अदासहंश्वत     ॥ १६ ॥ 
 
मला दोन्ही डोळ्याबंद दल दे्वष नव्हता अथवा मी स्वतःदेखील स्वतःिा दे्वष करीत नव्हतो. मला 
सवमज्ञता श्वप्रय होती त्यामुळेि मी डोळे दान श्वदले.”     ॥ १६ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

९.              (९.            ) 
 

या मे अहोश्वस जश्वनका रु्फसती नाम खश्वत्तया 
सा अतीतासु जातीसु सक्कस्स ि महेश्वसया      ॥ १ ॥ 
 
जी माझी रु्फसती नावािी क्श्वत्रय आई होती, ती पूवम जन्मामध्ये इंद्रािी पट्टरािी होती. ॥ १ ॥ 
 
तस्सा आयुक्खयं श्वदस्वा देश्ववन्दो एतदब्रश्वव 
ददाश्वम ते दस वरे वर भद दे! यश्वदच्छसी’श्वत      ॥ २ ॥ 
 
श्वतच्या आयुष्ट्यािा शवेट पाहून देवेंद्र (इदं्र) असे म्हिाला– ‘भदे्र! मी तुला इत्च्छत असे दहा वर 
देतो.’          ॥ २ ॥ 
 
एव ंवुत्ता ि सा देवी सकं्क पुश्वरन्दमब्रश्वव 
श्वकन्नु मे अपराधत्त्थ श्वकन्नु देस्सा अहं तव 
रम्मा िावशे्वस मं ठाना वातो’व धरिी-रुहं श्वत     ॥ ३ ॥ 
 
असे म्हटल्यावर त्या देवीने देवेंद्र (इन्द्राला) असे म्हटले ‘माझा काय अपराध आहे? काय मी 
आपल्याला श्वतरस्करिीय झाले आहे? वारा जश्वमनीत उगविारे झाड पाडतो त्याप्रमािे आपि मला 
रम्य स्थानावरुन खाली पाडत आहात.      ॥ ३ ॥ 
 
एव ंवुते्त ि सो सक्को पनु तस्सेदमब्रश्वव– 
‘न िेव ते कतं पापं न ि मे त्वमश्वस अत्प्पया      ॥ ४ ॥ 
 
असे म्हटल्यावर त्या इंद्राने पुन्हा श्वतला असे म्हटले– ‘तू पाप केले नाहीस, तसेि तू मला अश्वप्रयही 
नाहीस.          ॥ ४ ॥ 
 
एत्तकं एव ते आयुं िवनकालो भश्ववस्सश्वत 
पश्वटगण्ह मया श्वदने्न वरे दस वरुत्तमे’हत      ॥ ५ ॥ 
 
तुझे आयुष्ट्य एवढेि आहे, आता च्युतीिी ही वळे होईल, मी श्वदलेले हे उत्तम दहा वर ग्रहि कर. 
          ॥ ५ ॥ 
 
सके्कन सा श्वदन्नवरा तुट्ठहट्ठा पमोश्वदता 
ममं अब्भन्तरं कत्वा रु्फसती दस वरे वरी      ॥ ६ ॥ 
 
इंद्राने वर श्वदल्यावर ती अत्यतं आनंश्वदत व प्रमुश्वदत झाली. माझा अन्तभाव ज्यात आहे असे दहा वर 
रु्फसतीने माश्वगतले.        ॥ ६ ॥ 
 



 
           

ततो ितुा सा रु्फसती खश्वत्तये उपपिथ 
जेतुत्तरत्म्ह नगरे सञ्जयेन समागश्वम       ॥ ७ ॥ 
 
तेथून च्युत होऊन (इंद्राच्या घरून खाली पडल्यावर) ती रु्फसती क्श्वत्रय कुळात जन्माला आली. 
जेत्तुत्तर नगरीत संजयाशी श्वतिा श्वववाह झाला.     ॥ ७ ॥ 
 
यदाहं रु्फसश्वतया कुत्च्छं ओक्कन्तो श्वपयमातुया 
मम तेजेन मे माता सदा दानरता अहु      ॥ ८ ॥ 
 
जेव्हा मी माझी श्वप्रय आई रु्फसती श्वहच्या गभात आलो तेव्हा माझ्या प्रभावाने माझी आई दान-रत 
झाली.          ॥ ८ ॥ 
 
अधने आतुरे श्वजण्िे यािके [टीकेतील श्रेयस्कर पाठ] अत्ध्दके जने 
समिेब्राम्हिे खीिे देश्वत दानं अश्वकञ्चने      ॥ ९ ॥ 
 
ती श्वनधमन, रोगी, म्हातारे, श्वभकारी, वाटसरु, श्रमि-ब्राह्मि, क्ीि झालेल्यानंा तसेि अपश्वरग्रही 
जनानंा दान देत असे.        ॥ ९ ॥ 
 
दसमासे धारश्वयत्वान करोन्ते पुरपदत्क्खिं 
वसे्सानं वीश्वथया मज्झे जनेश्वस रु्फसती ममं      ॥ १० ॥ 
 
मला दहा मश्वहने (गभात) धारि करून नगराला प्रदश्वक्िा घालताना माझ्या रु्फसती ॥ १० ॥ 
 
न मय्हं मेश्वत्तकं नामं नश्वप पेश्वत्तकसम्भवं 
जातोत्म्ह वसे्सवीश्वथया तस्मा वसे्सन्तरो अहु     ॥ ११ ॥ 
 
माझे नाव आईने श्वदलेले नाही अथवा वश्वडलाने ठेवलेले नाव नाही. मी वैश्याचं्या गल्लीमध्ये जन्मलो 
म्हिून माझे वसे्संतर हे नाव पडले.      ॥ ११ ॥ 
 
यदाहं दारको होश्वम जाश्वतया अट्ठवत्स्सको 
तदा श्वनसि पासादे दानं दातंु श्ववश्विन्तहय      ॥ १२ ॥ 
 
जेव्हा मी जन्माने आठ वषािा बालक झालो तेव्हा प्रासादावर बसून दान देण्यािा श्वविार केला. 
          ॥ १२ ॥ 
 
हदयं ददेय्यं िक्खंु मंसत्म्प रुश्वहरत्म्प ि 
ददेय्यं कायं सावते्वा यश्वद कोश्वि यािये ममं      ॥ १३ ॥ 
 



 
           

जर कोिी माझ्याकडे यािना केली तर मी घोषिा करून (माझे) हृदय, िक्,ु मासं, रक् त आश्वि 
शरीरसुद्धा दान देईन.        ॥ १३ ॥ 
 
सभाव ंश्विन्तयन्तस्स अकत्म्पतमसत्ण्ठतं 
अकत्म्प तत्थ पठवी श्वसनेरुवनवटंसका      ॥ १४ ॥ 
 
अकत्म्पत, अश्वविश्वलत असा (माझ्या) स्वभावािा श्वविार करीत असता मेरु (पवमत) आश्वि वनानंी 
अलंकृत अशी पृथ्वी कंश्वपत झाली.       ॥ १४ ॥ 
 
अन्बद्धमासे पण्िरसे पणु्ि-मासे उपोसथे 
पच्चयं नागमारुय्ह दानं दातंु उपागहम      ॥ १५ ॥ 
 
मी दर अध्या मश्वहन्याने (म्हिजे) पौर्णिमेला व मश्वहन्याच्या शवेटी येिाऱ्या उपोसथाच्या श्वदवशी, 
प्रत्यय नावाच्या हत्तीवर आरूढ होऊन दान देण्याकश्वरता (दानशाळेत) जात असे. ॥ १५ ॥ 
 
कश्वलड गरट्ठश्ववसया ब्राह्मिा उपगञ्छु म ं
अयािुं मं हत्त्थनागं धञ्ञं मड गलसम्मतं      ॥ १६ ॥ 
 
(एके श्वदवशी) कहलग राष्ट्रातून (काही) ब्राह्मि माझ्याकडे आले त्यानंी मौल्यवान व मंगल 
समजला जािाऱ्या हत्तीिी यािना केली–      ॥ १६ ॥ 
 
अवुश्वट्ठको जनपदो दुत्ब्भक्खो छातको महा 
ददाश्वह पवरं नागं सब्बसेतं गजुत्तम ं      ॥ १७ ॥ 
 
‘आमिा देश अवषमि झालेला, दुर्णभक् व महादुष्ट्काळ पडलेला आहे (त्यामुळे आम्हाला) संपूिम 
पाढंरा, उत्तम व श्रेष्ठ असा हत्ती द्या.’      ॥ १७ ॥ 
 
ददाश्वम न श्ववकम्पाश्वम यं मं याित्न्त ब्राल्लिा 
सन्तं नप्पश्वटगूहाश्वम दाने मे रमश्वत मनो      ॥ १८ ॥ 
 
ब्राह्मि मला जी यािना करतात ते मी देईन, श्वविश्वलत होिार नाही, (माझ्याजवळ) असलेले मी 
लपश्वविार नाही (कारि) माझे मन दानातं रमिारे आहे.    ॥ १८ ॥ 
 
न मे यािकमनुप्पते्त पश्वटक्खेपो अनुच्छवो 
मा मे श्वभश्वि समादानं दस्साश्वम श्ववपुलं गजं      ॥ १९ ॥ 
 
यािक आल्यावर (त्याला) नकार देिे मला योग्य नाही, माझे व्रत मोडू नये (म्हिनू) मी महान 
हत्ती देईन.         ॥ १९ ॥ 
 



 
           

नागं गहेत्वा सोण्डाय श्वभङ्कारे रतनामये 
जलं हत्थे आश्वकश्वरत्वा ब्राह्मिानं अदं गजं      ॥ २० ॥ 
 
हत्तीच्या सोंडेला धरून व रत्नजश्वडत झारीने (त्याचं्या) हातावर पािी ओतून मी ब्राह्मिानंा हत्ती 
श्वदला.          ॥ २० ॥ 
 
पुनापरं ददन्तस्स सब्बसेतं गजुत्तम ं
तदाश्वप पठवी कत्म्प श्वसनेरुवनवटंसका      ॥ २१ ॥ 
 
पुनः नंतर सपूंिम पाढंरा, उत्तम हत्ती दान देताना सुद्धा मेरु (पवमत) व वनानंी अलंकृत झालेली 
पृथ्वी कंश्वपत झाली.        ॥ २१ ॥ 
 
तस्स नागस्स दानेन श्वसवयो कुद्धा समागता 
पब्बाजेसुं सका रट्ठा वङं्क गच्छतु पब्बतं      ॥ २२ ॥ 
 
त्या हत्तीच्या दानाने श्वशवी-देशवासी क्रोश्वधत झाले माझ्याकडे आले व त्यानंी ‘वकं पवमतावर जा’ 
असे सागंनू स्वतःच्या देशातून हाकलून श्वदले.     ॥ २२ ॥ 
 
तेसं श्वनच्छुभमानानं अकत्म्पतमसत्ण्ठतं 
महादानं पवते्ततंु एकं वरमयाश्विसं [हा एक पाठ सयुंत्क् तक आहे.]    ॥ २३ ॥ 
 
त्यानंी हाकलून श्वदल्यावर अकत्म्पत व अश्वविश्वलत होऊन मी महादान देण्याकश्वरता एक वर 
माश्वगतला.         ॥ २३ ॥ 
 
याश्विता श्वसवयो सब्बे एकं वरमदंसु मे 
आसावश्वयत्वा कण्िभेहर महादानं ददाम’ हं      ॥ २४ ॥ 
 
यािना केल्यावर सवम श्वशवी-देशवाश्वसयानंी मला एक वर श्वदला. मी नगाऱ्यानंी घोषिा करश्ववली 
की, मी महादान देत आहे.       ॥ २४ ॥ 
 
अथेत्थ वत्तश्वत सद दो तुमुलो भेरवो महा 
दानेन मं नीहरत्न्त पनु दानं ददाम हं      ॥ २५ ॥ 
 
नंतर येथे भयावह, घनघोर असा शब्द (आवाज) होत होता दानामुळेि मला काढून देत होते 
तरीसुद्धा मी दान देत होतो.       ॥ २५ ॥ 
 
हत्थी अस्से रथे दत्वा दाहस दासं गव ंधनं 
महादानं दश्वदत्वान नगरा श्वनक्खहम तदा      ॥ २६ ॥ 
 



 
           

हत्ती, घोडे, रथ, दासी, गाई व धन (आदींिे) दान देऊनि मी तेव्हा नगराच्या बाहेर श्वनघालो. 
          ॥ २६ ॥ 
 
श्वनक्खश्वमत्वान नगरा श्वनवश्वत्तत्वा श्ववलोश्वकते 
तदाश्वप पठवी कत्म्प श्वसनेरूवनवटंसका      ॥ २७ ॥ 
 
नगरातून बाहेर श्वनघाल्यावर, मागे श्वर्फरून अवलोकन केल्यावर सुद्धा मेरू पवमत व वनानंी अलंकृत 
अशी पृथ्वी कंश्वपत झाली.        ॥ २७ ॥ 
 
ितुवाहह रथं दत्वा ठत्वा िातुमहापथें 
एकाश्वकयो अदुश्वतयो मश्वदददेहव इदमब्रश्वव      ॥ २८ ॥ 
 
िौरस्त्यावर उभा राहून िार घोडे जंुपलेला रथ दान श्वदला. एकटा-दुसरा कोिी नसल्यामुळे माद्री 
देवीला असे म्हटले–        ॥ २८ ॥ 
 
‘त्व ंमश्वद्द! कण्हं गण्हाश्वह लहुका एसा कश्वनट्ठका 
अहं जाहल गहेस्साश्वम गरूको भाश्वतको श्वह सो     ॥ २९ ॥ 
 
‘हे माद्री! तू कृष्ट्िाला घे, ती लहान व हलकी आहे. श्वतिा भाऊ वजनदार आहे त्या जालीला मी 
घेतो.’          ॥ २९ ॥ 
 
पदुमं पुण्डरीकं’ व मद दी कण्हाश्वजनमग्गही 
अहं सुवण्िश्वबम्ब’ंव जाहल खश्वत्तयमग्गहह      ॥ ३० ॥ 
 
िेत कमळाप्रमािे असलेल्या कृष्ट्िाश्वजनेला माद्रीने घेतले आश्वि मी सुविम हबबा प्रमािे असलेल्या 
जाली क्श्वत्रय कुमाराला घेतले.       ॥ ३० ॥ 
 
अश्वभजाता सुखुमाला खश्वत्तया ितुरो जना 
श्ववसमंसमं अक्कमन्ता वङ कं गच्छाम पब्बतं      ॥ ३१ ॥ 
 
कुलीन, सुकुमार असे आम्ही िारही क्श्वत्रय लोक सपाट व खोलगट (जश्वमनीवरून) िालत वकं 
पवमताकडे जाऊ लागलो.        ॥ ३१ ॥ 
 
ये केश्वि मनुजा यत्न्त अनुमग्गे पश्वटपथे 
मग्गं ते पश्वटपुच्छाम कुहह वङं्कतपब्बतो      ॥ ३२ ॥ 
 
जी कोिी मािसे आमच्याि श्वदशनेे हकवा समोरून येिारी भेटत होती त्यानंा आम्ही मागम श्वविारीत 
होतो– ‘वकं पवमत कोठे आहे’?       ॥ ३२ ॥ 
 



 
           

ते तत्थ अम्हे पत्स्सत्वा करूिं श्वगरमुदीरयुं 
दुक्खं ते पश्वटवदेेत्न्त दूरे वङ कतपब्बोतो      ॥ ३३ ॥ 
 
ते आम्हाला तेथे पाहून करूिापूिम शब्द काढीत व व्यश्वथत झाल्यािे दाखवनू सागंत होते ‘वकं पवमत 
दूर आहे.’         ॥ ३३ ॥ 
 
यश्वद पस्सत्न्त पवने दारका र्फश्वलते दुमे 
तेसं र्फलानं हेतुत्म्ह उपरोदत्न्त दारका      ॥ ३४ ॥ 
 
जेव्हा मुले वनामध्ये र्फळे लागलेली झाडे पाहात असत तेव्हा ती मुले र्फळाकश्वरता रडत असत. 
          ॥ ३४ ॥ 
 
रोदन्ते दारके श्वदस्वा उत्ब्बद्धा श्ववपुला दुमा 
सयमेवोिश्वमत्वान उपगच्छत्न्त दारके      ॥ ३५ ॥ 
 
मुलानंा रडताना पाहून ऊंि, श्ववशाल वृक् स्वतःि वाकून मुलाकंडे येत होते.  ॥ ३५ ॥ 
 
इदमच्छश्वरयं श्वदस्वा अब्भतंु लोमहंसनं 
साधुकारं पवते्तश्वस मद्दी सब्बङ गसोभना      ॥ ३६ ॥ 
 
हे अद भतू, रोमहषमक आश्चयम पाहून सवांगसुंदर माद्रीने आनंद व्यक् त केला.  ॥ ३६ ॥ 
 
‘अच्छेरं वत लोकत्स्मं अब्भतंु लोमहंसनं 
वसे्सन्तरस्स तेजेन सयमेवोिता दुमा      ॥ ३७ ॥ 
 
अहाहा! जगात हे अद भतू, रोमहषमक, आश्चयम आहे. वसे्सतंराच्या प्रभावाने वृक् स्वतः वाकले आहेत.
          ॥ ३७ ॥ 
 
संश्वखहपसु पथं यक्खा अनुकम्पाय दारके 
श्वनक्खन्तश्वदवसेनेव िेतरट्ठमुपागमंु       ॥ ३८ ॥ 
 
मुलावंर दया करून यक्ानंी मागम लहान (छोटा) केला. (त्यामुळे) ते श्वनघालेल्या श्वदवशीि िेश्वद 
राष्ट्रात पोिले.         ॥ ३८ ॥ 
 
सश्वट्ठराजसहस्साश्वन तदा वसत्न्त मातुला 
सब्बे पञ्जश्वलका हुत्वा रोदमाना उपागमंु      ॥ ३९ ॥ 
 
तेव्हा (िेश्वद राष्ट्रात) साठ हजार राजे रहात होते ते माझे मामे होते. ते सवम हात जोडून रडत रडत 
माझ्याकडे आले.        ॥ ३९ ॥ 



 
           

तत्थ वते्तत्वा सल्लापं िेतेश्वह िेतपुते्तश्वह 
ते ततो श्वनक्खश्वमत्वान वङ कं अगमंु पब्बतं      ॥ ४० ॥ 
 
तेथे िेश्वदराजे आश्वि राजकुमार याचं्या बरोबर गप्पा-गोष्टी करून ते तेथून श्वनघून गेल्यावर आम्ही 
वकं पवमतावर आलो.        ॥ ४० ॥ 
 
आमन्तश्वयत्वा देश्ववन्दो श्ववस्सकम्मं मश्वहश्वद्धकं 
अस्समं सुकतं रम्मं पण्िसालं सुमापश्वय      ॥ ४१ ॥ 
 
देवेंद्राने महासामथ्यमशाली श्वविकम्याला बोलावनू म्हटले– ‘सुंदर, रमिीय व पिमशाळायुक् त 
आश्रम तयार कर.’        ॥ ४१ ॥ 
 
सक्कस्स विनं सुत्वा श्ववस्सुकम्मो मश्वहश्वद्धको 
अस्समं सुकतं रम्मं पण्िसालं सुमापश्वय      ॥ ४२ ॥ 
 
इंद्रािे विन ऐकून महासामथ्यमशाली श्वविकमाने सुंदर’ रमिीय व पिमशाळायुक् त आश्रम तयार 
केला.          ॥ ४२ ॥ 
 
अज्झोगाहेत्वा पवनं अप्पसद दं श्वनराकुलं 
ितुरो जना मयं तत्थ वसाम पब्बतन्तरे      ॥ ४३ ॥ 
 
अल्पशब्द व शातं वनात प्रवशे करून आम्ही िारही जि पवमतावर राहू लागलो. ॥ ४३ ॥ 
 
अहं ि मद श्वद देवी ि जाश्वल कण्हाश्वजना िभुो 
अञ्ञमञ्ञं सोकनुदा वसाम अस्समे तदा      ॥ ४४ ॥ 
 
त्यावळेी मी, माद्री देवी, जाली व कृष्ट्िाश्वजना हे दोघे, परस्परािंा शोक नष्ट करीत आश्रमात राहू 
लागलो.         ॥ ४४ ॥ 
 
दारके अनुरक्खन्तो असुञ्ञो होश्वम अस्समे 
मद दी र्फलं आहरश्वत पोसेश्वत सा तयो जने      ॥ ४५ ॥ 
 
मुलािें संरक्ि करीत असल्यामुळे मी आश्रमात कधी एकटा नसे. माद्री (वनातून) र्फळे आित 
होती व ती आमिे श्वतघािें पालन- पोषि करीत होती.    ॥ ४५ ॥ 
 
पवने वसमानस्स अश्वद्धको मं उपागश्वम 
आयाश्वि पुत्तके मय्हं जाश्वलकण्हाश्वजने िुभो      ॥ ४६ ॥ 
 



 
           

वनात राहात असता (एक) वाटसरु माझ्याकडे आला व त्याने जाली व कृष्ट्िाश्वजना या माझ्या 
दोन्ही मुलािंी यािना केली.       ॥ ४६ ॥ 
 
यािकमुपगतं श्वदस्वा हासो मे उपपिथ 
उभो पुते्त गहेत्वान अदाहस ब्राह्मिे तदा      ॥ ४७ ॥ 
 
यािक आलेला पाहून मला आनंद झाला. दोन्ही मुलानंा घेऊन मी त्यानंा त्यावळेी ब्राह्मिाला 
श्वदले.          ॥ ४७ ॥ 
 
सके पुते्त िजन्तस्स यािके ब्राह्मिे यदा 
तदाश्वप पठवी कत्म्प श्वसनेरूवनवटंसका      ॥ ४८ ॥ 
 
जेव्हा मी माझे पुत्र यािक ब्राह्मिाला श्वदले तेव्हासुद्धा मेरु पवमत व वनानंी अलंकृत अशी पृथ्वी 
कंश्वपत झाली.         ॥ ४८ ॥ 
 
पुनदेव सक्को ओरुय्ह हुत्वा ब्राह्मिसश्वन्नभो 
आयाश्वि मं मश्वद्ददेहव सीलवहत पश्वतव्वतं      ॥ ४९ ॥ 
 
पुनः इदं्र ब्राह्मिािे रुप धारि करून खाली (पृथ्वीवर) आला व त्याने माझ्याकडे शीलवान, 
पश्वतव्रता माद्री देवीिी यािना केली.      ॥ ४९ ॥ 
 
मर्णद्द हत्थे गहेत्वान उदकञ्जहल पूरय 
पसन्नमनसङ कप्पो तस्स मद श्वद अदासहं      ॥ ५० ॥ 
 
मी माद्रीिा हात धरून पाण्याने ओजंळ भरून प्रसन्न मनाने त्याला माद्री श्वदली. ॥ ५० ॥ 
 
मश्वद्दया दीयमानाय गगने देवा पमोश्वदता 
तदाश्वप पठवी कत्म्प श्वसनेरूवनवटंसका      ॥ ५१ ॥ 
 
माद्री देत असताना आकाशातील देव प्रमुश्वदत झाले. तेव्हा सुद्धा मेरु पवमत व वनानंी अलंकृत अशी 
पृथ्वी कंश्वपत झाली.        ॥ ५१ ॥ 
 
जाहलकण्हाश्वजनं धीतं मश्वद्ददेहव पश्वतव्वतं 
िजमानो न श्विन्तेहस बोश्वधया येव कारिा      ॥ ५२ ॥ 
 
जाली (पुत्र), कृष्ट्िाश्वजना कन्या, पश्वतव्रता माद्री देवी यािंा त्याग करताना मला, बोश्वधच्यािमुळे 
कसलीही हिता वाटली नाही.       ॥ ५२ ॥ 
 
 



 
           

न मे देस्सा उभो पुत्ता मश्वद्द देवी न देत्स्सया 
सब्बञ्ञुतं श्वपयं मय्हं तस्मा श्वपये अदासहं      ॥ ५३ ॥ 
 
मला माझी दोन्ही मुले श्वतरस्करिीय नव्हती अथवा माद्रीदेवीसुद्धा श्वतरस्करिीय नव्हती. मला 
सवमज्ञता (सवात जास्त) श्वप्रय होती. त्यामुळे मी श्वप्रय जनांिे दान केले.  ॥ ५३ ॥ 
 
पुनापरं ब्रहारञ्ञे माताश्वपतु समागमे 
करूिं पश्वरदेवन्ते सल्लपन्ते सुखंदुक्खं      ॥ ५४ ॥ 
 
आश्वि नंतर मोठ्या अरण्यात आईवश्वडलािंी भेट झाली. ते करुिेने रडत होते आश्वि सुख दुःख 
सागंत होते.         ॥ ५४ ॥ 
 
श्वहरोत्तप्पेन गरूना उश्वभन्नं उपसङ कश्वम 
तदाश्वप पठवी कत्म्प श्वसनेरूवनवटंसका      ॥ ५५ ॥ 
 
मी लिा व संकोि करीत त्या दोघाकंडे गेलो तेव्हासुद्धा मेरु पवमत व वनानंी अलंकृत अशी पृथ्वी 
कंश्वपत झाली.         ॥ ५५ ॥ 
 
पुनापरं ब्रहारञ्ञा श्वनक्खश्वमत्वा सञाश्वतश्वभ 
पश्ववसाश्वम पुरं रम्मं जेतुत्तर परुुत्तमं       ॥ ५६ ॥ 
 
रतनाश्वन सत्त वत्स्ससुं महामेघो पवस्सथ 
तदाश्वप पठवी कत्म्प श्वसनेरूवनवटंसका      ॥ ५७ ॥ 
 
आश्वि नंतर मोठ्या अरण्यातून श्वनघनू आपल्या नातलगासह जेतुत्तर या रम्य व उत्तम नगरात प्रवशे 
केला तेव्हा मोठ्या मेघानंी सात रत्नािंी वषा केली. तेव्हासुद्धा मेरु पवमत व वनानंी अलंकृत अशी 
पृथ्वी कंश्वपत झाली.        ॥ ५६-५७ ॥ 
 
अिेतनायं पठवी अश्ववञ्ञाय सुखं दुक्खं 
साश्वप दानबला मय्हं सत्तक्खतंु पकम्पथाश्वत      ॥ ५८ ॥ 
 
सुख दुःख न जाििारी ही अिेतन पृथ्वी सुद्धा माझ्या दान सामथ्याने सात वळेा कंश्वपत झाली. 
          ॥ ५८ ॥ 
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१०.              (१०.            ) 
 

पुनापारं यदा होश्वम ससको पवनिाश्वरको 
श्वतिपण्ि साकर्फलभक्खो परहेठन श्वववश्वितो     ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी वनात श्वविरि करिारा, गवत, पाने, भाजीपाला व र्फळे खािारा, दुसऱ्याला 
पीश्वडत करण्यापासून अश्वलप्त असा ससा होतो.     ॥ १ ॥ 
 
मक्कटो ि श्वसगालो ि उद दपोतो िहं तदा 
वसाम एकसामन्ता सायं पातो पश्वदस्सरे      ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा माकड, कोल्हा, ऊद आश्वि मी एकाि श्वठकािी राहात होतो व सकाळी संध्याकाळी 
एकमेकाजंवळ श्वदसत होतो.       ॥ २ ॥ 
 
अहं ते अनुसासाश्वम श्वकश्वरये कल्यािपापके 
पापाश्वन पश्वरविेथ कल्यािे अश्वभश्वनश्ववस्सथ      ॥ ३ ॥ 
 
मी त्यानंा कल्यािकारक व पापकारक कायाच्या बाबतीत उपदेश करीत होतो– ‘पाप कमािा 
त्याग करा व पुण्य कमम करा’.       ॥ ३ ॥ 
 
उपोसथत्म्ह श्वदवसे िन्दं श्वदस्वान पूश्वरतं 
एतेसं तत्थ आश्वित्क्सं श्वदवसो अिुपोसथो      ॥ ४ ॥ 
 
उपोसथाच्या श्वदवशी पूिम झालेला िदं्र पाहून मी त्यानंा असे साशं्वगतले– ‘आज उपोसथािा श्वदवस 
आहे.’          ॥ ४ ॥ 
 
दानाश्वन पश्वटयादेथ दत्क्खिेय्यस्स दातव े
दत्वा दानं दत्क्खिेय्यं उपवस्सथुपोसथं      ॥ ५ ॥ 
 
दान देण्यास योग्य अशा (यािकाला) देण्याकश्वरता दान तयार ठेवा आश्वि दश्वक्िा देण्याला योग्य 
अशाला दान देऊन उथोसथ (व्रत) करा.      ॥ ५ ॥ 
 
ते मे साधू श्वत वत्वान यथासश्वत्त यथाबलं 
दानाश्वन पश्वटयादेत्वा दत्क्खिेय्यं गवशे्वससुं      ॥ ६ ॥ 
 
त्यानंी मला ‘ठीक आहे’ असे सागंनू यथाशक् ती यथाबल दाने तयार ठेऊन दश्वक्िा देण्यास योग्य 
अशा व्यत्क् तला शोधू लागले.       ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

अहं श्वनसि श्विन्तेहस दानं दत्क्खि’ नुच्छव ं
‘यश्वद’ हं लभे दत्क्खिेय्यं हक मे दानं भश्ववस्सश्वत     ॥ ७ ॥ 
 
मी बसून देण्यायोग्य दानािा श्वविार करू लागलो– ‘जर मला दश्वक्िा देण्यास योग्य अशी व्यक् ती 
लाभली तर माझे दान कसल्या तऱ्हेिे असेल?     ॥ ७ ॥ 
 
न मे अत्त्थ श्वतला मुग्गा मासा वा तण्डुला घतं 
अहं श्वतिेन यापेश्वम न सक्का श्वतिदातवे      ॥ ८ ॥ 
 
माझ्याजवळ तीळ, मूग, उडीद, तादूंळ अथवा तूप नाही. मी गवताने उदरश्वनवाह करतो परंतु गवत 
तर दान देिे शक्य नाही.        ॥ ८ ॥ 
 
यश्वद कोश्वि एश्वत दत्क्खिेय्यो श्वभक्खाय मम सत्न्तके 
दिाहं सकमत्तानं न सो तुच्छो गश्वमस्सश्वत      ॥ ९ ॥ 
 
जर कोिी दश्वक्िा देण्यास योग्य अशी व्यक् ती माझ्याजवळ श्वभके्कश्वरता आली तर मी स्वतःला 
(दान) देईन तो श्वरकाम्या हाताने जािार नाही.     ॥ ९ ॥ 
 
मम सङ कप्पमञ्ञाय सक्को ब्राह्मिवत्ण्िना 
आसयं मे उपागत्च्छ दानवीमसंनाय मे      ॥ १० ॥ 
 
माझा संकल्प जािनू इदं्र ब्राह्मिाच्या रुपाने माझ्या दानािी परीक्ा घेण्याकश्वरता माझ्या 
श्वनवासस्थानी आला.        ॥ १० ॥ 
 
तमहं श्वदस्वान सन्तुट्टो इदं विनमब्रहव 
साधु खो’श्वस अनुप्पत्तो घासहेतु ममत्न्तके      ॥ ११ ॥ 
 
त्याला पाहून मी संतुष्ट झालो व असे म्हटले ‘भोजनाकश्वरता आपि माझ्याजवळ आला हे ठीक 
झाले.          ॥ ११ ॥ 
 
अश्वदन्नपुब्बं दानवरं अि दस्साश्वम ते अहं 
तुव ंसीलगुिूपेतो अयुत्तं ते परहेठनं      ॥ १२ ॥ 
 
मी आज पूवी कधीही न श्वदलेले श्रेष्ठ दान तुम्हाला देईन कारि तुम्ही शील-गुि- युक् त आहात व 
तुम्हाला दुसऱ्याला पीडा देिे अयोग्य आहे.     ॥ १२ ॥ 
 
एश्वह अत्ग्गं पदीपेश्वह नानाकटे्ठ समानय 
अहं पश्विस्समत्तानं पकं्क त्व ंभक्खश्वयस्सी’श्वत      ॥ १३ ॥ 
 



 
           

या, श्वनरश्वनराळ्या (श्वठकािाहून) लाकडे गोळा करून अग्नी पेटवा, मी (त्यात) स्वतःला श्वशजवीन, 
श्वशजल्यावर तुम्ही मला खा.’       ॥ १३ ॥ 
 
साधू’श्वत सो हट्ठमनो नानाकटे्ठ समानश्वय 
महन्तं अकाश्वस श्वितकं कत्वान’ ङ गारगब्भकं     ॥ १४ ॥ 
 
ठीक आहे असे म्हिून त्याने आनंश्वदत होऊन श्वनरश्वनराळ्या (श्वठकाििी) लाकडे गोळा केली. आत 
श्ववस्तव ठेवनू त्याने माझ्याकश्वरता मोठी श्विता तयार केली.    ॥ १४ ॥ 
 
अत्ग्गं तत्थ पदीपेश्वस यथा सो श्वखप्पं महा भव े
र्फोटेत्वा रजगते गते्त एकमन्तं उपाश्ववहस      ॥ १५ ॥ 
 
तेथे अग्नी अशारीतीने पेटवला की, तो ताबडतोब मोठा होईल. तेव्हा मी धुळीिे अंग झटकून एका 
बाजूला बसलो.         ॥ १५ ॥ 
 
यदा महा कट्ठ पञु्जो आश्वदत्तो धमधमायश्वत 
तदुप्पश्वतत्वा पपहत मज्झे जालश्वसखन्तरे      ॥ १६ ॥ 
 
जेव्हा तो मोठा लाकडािा साठा प्रज्वश्वलत होऊन धमधम करू लागला, तेव्हा मी उडी मारून 
अग्नीच्या ज्वालामंध्ये पडलो.       ॥ १६ ॥ 
 
यथा सीतोदकं नाम पश्ववटं्ठ यस्सकस्सश्वि 
समेश्वत दरथं पश्वरलाहं अस्सादं देश्वत पीश्वत ि     ॥ १७ ॥ 
 
तथेव जश्वलतं अत्ग्गं पश्ववट्ठस्स ममं तदा 
सब्बं समेश्वत दरथं यथा सीतोदकं श्ववय      ॥ १८ ॥ 
 
ज्याप्रमािे शीतल (थंड) पाण्यात प्रवशे केल्यावर कोिािाही थकवा व दाह शातं होतो, त्याला 
आस्वाद व प्रीती उत्पन्न होते, त्याप्रमािे मी त्यावळेी जळत्या अग्नीत प्रवशे केल्यावर शीतल 
पाण्याने व्हावा तसा माझा सपूंिम थकवा नाहीसा झाला.    ॥ १७-१८ ॥ 
 
छश्वविम्मं मंसं नहारंु अहट्ठ हदयबन्धनं 
केवलं सकलं कायं ब्राह्मिस्स अदासहंश्वत      ॥ १९ ॥ 
 
(त्यावळेी) त्विा, कातडी, मासं, स्नाश्ववर [ह्या शद्धाकश्वरता ईशावास्योपश्वनषद (८) पहा. श्वशक्ासमुच्चय (पृ. २०९) व 
अथमश्ववश्वनश्चयसूत्र (पृ. २४, ४१) ह्या गं्रथात स्नायु व श्वशरा असे दोन स्वतंत्र शद्ध आहेत. त्यािप्रमािे महाव्युत्पश्वत्त कोशात (३९८९-९०) 
नहरु (पाश्वल-नहारु) व स्नायु हे दोन स्वतंत्र शद्ध आहेत. पाश्वल गं्रथातून नहारु हा एकि शद्ध स्नायु व स्नाश्ववर ह्याबद्दल ढोबळमानाने 
वापरलेला श्वदसतो.] (श्वशरा), हाडे, हृदयबन्धने संपूिम शरीरि मी ब्राह्मिाला श्वदले. ॥ १९ ॥ 

 
 



 
           

उद्दानं (उद्दानं) 
 
अश्वकश्वत्तब्राह्मिो सङ खो कुरुराजा धनञ्जयो 
महासुदस्सनो राजा महागोश्ववन्द ब्राह्मिो       ॥ २० ॥ 
 
श्वनश्वम िन्दकुमारो ि श्वसश्वव वसे्सन्तरो ससो 
अहमेव तदा आहस यो ते दानवरे अदा       ॥ २१ ॥ 
 
अश्वकती ब्राह्मि, शखं, कुरुराजा, धनंजय, महासुदशमन राजा, महागोहवद ब्राह्मि, श्वनमी, िंद्रकुमार, श्वशश्वव, 
वैश्यन्तर आश्वि शश (ससा) (अशा रुपात) ज्याने ती श्रेष्ठ दाने श्वदली तो मीि होतो.  ॥ २०-२१ ॥ 
 
एते दानपश्वरक्खारा एतें दानस्स पारमी 
जीश्ववतं यािके दत्वा इमं पारहम पूरहय       ॥ २२ ॥ 
 
हे दानािे पश्वरष्ट्कार (आवश्यकता), ह्या दानाच्या पारश्वमता (पूिमत्व प्राप्त करण्याच्या गोष्टी) आहेत. मी 
आपला जीव यािकाला देऊन ही (दान) पारश्वमता पूिम केली.    ॥ २२ ॥ 
 
श्वभक्खाय उपगतं श्वदस्वा सकत्तानं पश्वरच्चहज 
दानेन मे समो नत्त्थ एसा मे दानपारमी’श्वत       ॥ २३ ॥ 
 
श्वभके्कश्वरता (कोिी) आलेला पाहून मी स्वतःिासुद्धा त्याग केला. माझ्यासारखा दान देण्यात दुसरा कोिी 
नाही. ही माझी दानपारश्वसता होय.       ॥ २३ ॥ 
 
 
 
  



 
           

               /              
 

          /            
 

१.              (१.           ) 
 

यदा अहोहस पवने कुञ्जरो मातुपोसको 
न तदा अत्त्थ मश्वहया गुिेन मम साश्वदसो      ॥ १ ॥ 
 
जेव्हा मी अरण्यात आईिे पालन-पोषि करिारा हत्ती होतो, तेव्हा पृथ्वीवर गुिामध्ये 
माझ्यासारखा (कोिी) नव्हता.       ॥ १ ॥ 
 
पवने श्वदस्वा वनिरो रञ्ञो मं पश्वटवदेश्वय 
तवानुच्छवो महाराज! गजो वसश्वत कानने      ॥ २ ॥ 
 
पारध्याने मला अरण्यात पाहून राजाला साशं्वगतले महाराज! आपिास योग्य असा हत्ती अरण्यात 
राहतो.          ॥ २ ॥ 
 
न तस्स पश्वरक्खायत्थो नश्वप आलककासुया 
समागश्वहते सोण्डाय सयमेव इधेश्वहश्वत      ॥ ३ ॥ 
 
त्याला (पकडण्यासाठी) खंदकािी, र्फास-दोऱ्यानंी बाधंता येईल अशा खंुटािी हकवा बुजबलेल्या 
र्फसव्या खड ड्यािी आवश्यकता नाही. सोंडेला पकडल्यावर तो स्वतःि येथे येईल. ॥ ३ ॥ 
 
तस्स तं विनं सुत्वा राजाश्वप तुट्ठमानसो 
पेसेश्वस हत्त्थदमकं छेकािश्वरयं सुश्वसत्क्खतं      ॥ ४ ॥ 
 
त्यािे ते विन ऐकून राजाने सुद्धा प्रसन्न मनाने हत्तीिे दमन करिाऱ्या सुश्वशश्वक्त व हुशार 
आिायाला (माहुताला) पाठश्ववले.      ॥ ४ ॥ 
 
गन्त्वान सो हत्त्थदमको अद्दस पदुमस्सरे 
श्वभसमूलं उद्धरन्तं यापनत्थाय मातुया      ॥ ५ ॥ 
 
त्या हत्ती दमन करिाऱ्याने जावनू आईच्या उदर श्वनवाहाकश्वरता कमळाच्या सरोवरात कमळािा 
देठ उपटताना (मला) पाश्वहले.       ॥ ५ ॥ 
 
श्ववञ्ञाय मे सीलगुिं लक्खि ंउपधारश्वय 
एश्वह पतु्ताश्वत वत्वान मम सोण्डाय अग्गश्वह      ॥ ६ ॥ 



 
           

त्याने माझे शीलगुि जािून (माझी) लक्िे लक्ात आिूनी हे मुला! ये असे म्हिनू माझी सोंड 
पकडली.         ॥ ६ ॥ 
 
यं मे तदा पाकश्वतकं सरीरानुगतं बलं 
अि नागसहस्सानं बलेन समसाश्वदसं      ॥ ७ ॥ 
 
त्यावळेी माझ्या शरीरात जे प्राकृश्वतक बल होते ते आजच्या हजार हत्तींच्या सामथ्या-एवढे होते. 
          ॥ ७ ॥ 
 
यश्वदहं तेसं पकुप्पेय्यं उपेतानं गहिाय मं 
पश्वटबलो भव ेतेसं याव रित्म्प मानुसं      ॥ ८ ॥ 
 
मला पकडण्याकश्वरता आलेल्या त्याचं्यावर जर मी क्रोश्वधत झालो असतो तर त्याचं्या संपूिम 
राज्यातील मािसानंा नष्ट केले असते.      ॥ ८ ॥ 
 
अश्वप िाहं सीलरक्खाय सीलपारश्वमपूश्वरया 
न करोश्वम श्विते्त अञ्ञथत्तं पत्क्खपन्तं ममालके     ॥ ९ ॥ 
 
परंतु मी शीलािे रक्ि करण्याकश्वरता व शीलपारश्वमता पूिम करण्याकश्वरता मला हपजऱ्यात 
खंुट्याला बाधंताना सुद्धा मी श्वित्तामध्ये श्ववकार येऊ श्वदला नाही.   ॥ ९ ॥ 
 
यश्वद ते मं तत्थ कोटे्टय्युं र्फरसूश्वह तोमरेश्वहि 
नेव तेंसं पकुप्पेय्यं सीलखण्डभया ममाश्वत      ॥ १० ॥ 
 
जर त्यानंी मला तेथे र्फरशीने अथवा अंकुशाने कुटले असते तरीसुद्धा मी शील नष्ट होण्याच्या 
भीतीने त्याचं्यावर रागावलो नसतो.      ॥ १० ॥ 
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२.             (२.           ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम भशू्वरदत्तो मश्वहश्वद्धको 
श्ववरूपक्खेन महारञ्ञा देवलोकमगच्छहं      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी महासामथ्यमशाली भशू्वरदत्त (नामक साप) झालो, तेव्हा मी श्ववरूपाक् 
महाराजाबरोबर देवलोकात गेलो.       ॥ १ ॥ 
 
तत्थ पत्स्सत्वाहं देव ेएकन्तं सुखसमत्प्पते 
तं मग्गं गमनत्थाय सीलब्बतं समादहय      ॥ २ ॥ 
 
तेथे आत्यशं्वतक सुखात रत झालेल्या देवानंा पाहून त्या मागाने जाण्याकश्वरता शीलव्रत ग्रहि केले. 
          ॥ २ ॥ 
 
सरीरश्वकचं्च कत्वान भतु्वा यापनमत्तकं 
ितुरो अङ गे अश्वधट्ठाय सेश्वम वत्म्मकमुद्धश्वन      ॥ ३ ॥ 
 
शरीर कृत्य करून श्वनवाहापरुते खाऊन िार गोष्टींवर लक् कें श्वद्रत करून मी वारुळाच्या माथ्यावर 
झोपत असे.         ॥ ३ ॥ 
 
छश्ववया िम्मेन मंसेन नहारू- अश्वट्ठकेश्वह’ि 
यस्सएतेन करिीयं श्वदन्नं येव हरातु सो      ॥ ४ ॥ 
 
कातडी, िामडे, मासं, स्नाश्ववर (श्वशरा) आश्वि हाडे यािंी ज्याला आवश्यकता असेल त्याने ते 
घेऊन जाव;े ते श्वदले आहे.       ॥ ४ ॥ 
 
संश्वसतो अकतञ्ञुना आलम्बानो ममग्गश्वह 
पेलाय पत्क्खश्वपत्वान कीलेश्वत मं तहह तहह      ॥ ५ ॥ 
 
अकृतज्ञ (पारधी ब्राह्मिाने) प्रशसंा केल्यामुळे आलंबन नावाच्या (एका) गारुड्याने मला पकडले 
व पेटाऱ्यात ठेवनू तो मला श्वठकश्वठकािी खेळवीत असे.    ॥ ५ ॥ 
 
पेलाय पत्क्खपन्तेश्वप सम्मद्दन्तेश्वप पाश्विना 
आलम्बाने न कुप्पाश्वम सीलखण्डभया मम      ॥ ६ ॥ 
 
पेटाऱ्यात टाकतानंासुद्धा, हाताने थापट्या मारीत असतानंा सुद्धा शील खत्ण्डत होईल ह्या भीतीने 
मी ह्या आलंबनावर क्रोश्वधत झालो नाही.      ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

सकजीश्ववतपश्वरच्चागो श्वतितो लहुको मम 
सीलवीश्वतक्कमो मय्हं पठवी-उप्पत्तना श्ववय      ॥ ७ ॥ 
 
स्वतःच्या जीश्ववतािा त्याग मला गवतापेक्ाही क्ुद्र (हलका) भासत होता, परंतु, शीलािे 
अश्वतक्रमि मला पथृ्वीच्या उलटपालटीप्रमािे (भारी भासत) होते.   ॥ ७ ॥ 
 
श्वनरन्तरं जाश्वतसतं िजेय्यं मम जीश्ववतं 
नेव सीलं पश्वभन्देय्यं ितुदीपान हेतु श्वप      ॥ ८ ॥ 
 
सतत शभंर जन्मापयंत मी आपले जीश्ववतािा त्याग करीन परंतु िारही श्वद्वपाचं्या (प्रलोभनानेही) 
शील (व्रत) भगं होऊ देिार नाही.      ॥ ८ ॥ 
 
अश्वप िाहं सीलरक्खाय सीलपारश्वमपूश्वरया 
न करोश्वम श्विते्त अञ्ञथत्तं पत्क्खपन्तत्म्प पेलके’श्वत     ॥ ९ ॥ 
 
इतकेि नव्हे तर मी शील रक्ि करण्याकश्वरता, शील पारश्वमता पूिम करण्याकश्वरता (गारुड्याने) 
पेटाऱ्यात टाकतानंासुद्धा श्वित्तात श्ववकार येऊ श्वदला नाही.    ॥ ९ ॥ 
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३.                 (३.              ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम िम्पेय्यको मश्वहश्वद्धको 
तदाश्वप धत्म्मको आहस सीलब्बतसमत्प्पतों      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी महासामथ्यमशाली िंपेय्यक (नावािा साप) झालो; तेव्हासुद्धा मी धार्णमक व 
शीलव्रतामंध्ये तल्लीन होतो.       ॥ १ ॥ 
 
तदाश्वप मं धम्मिाहर उपवुत्थं उपोसथ ं
अश्वहगुत्ण्डको गहेत्वान राजद्वारत्म्ह कीलश्वत     ॥ २ ॥ 
 
त्यावळेी सुद्धा धम्मािे आिरि करण्याऱ्या व उपोसथ व्रत करिाऱ्या मला एक गारुडी पकडून 
राजद्वारंात खेळवीत होता.       ॥ २ ॥ 
 
यं सो वण्िं श्विन्तयश्वत नीलपीतं व लोश्वहतं 
तस्स श्वित्तानुवत्तन्तो होश्वम श्वित्न्ततसश्वन्नभो      ॥ ३ ॥ 
 
तो जो श्वनळा, श्वपवळा अथवा लाल रंग मनात आिीत असे त्याि रंगािा त्याच्या मनाप्रमािे 
वागिारा मी होत असे.        ॥ ३ ॥ 
 
थलं करेय्यं उदकं उदकत्म्प थलं करे 
यश्वदहं तस्स पकुप्पेय्यं खिेन छाश्वरकं करे      ॥ ४ ॥ 
 
मी जश्वमनीिे पािी व पाण्यािी जमीन करीत असे. जर मी त्याच्यावर रागावलो असतो तर त्यािी 
एक क्िात राखरागंोळी केली असती.      ॥ ४ ॥ 
 
यश्वद श्वित्तवसी हेस्सं पश्वरहाश्वयस्साश्वम सीलतो 
सीलेन पश्वरहीनस्स उत्तमत्थो न श्वसज्झश्वत      ॥ ५ ॥ 
 
जर मी श्वित्ताच्या आधीन झालो असतो तर शीलापासून वशं्वित झालो असतो. शीलापासून वशं्वित 
झालेल्यािंा परमाथम श्वसद्ध होत नाही.      ॥ ५ ॥ 
 
कामं श्वभितुयं कायो इधेव श्ववश्वकरीयतु 
नेव ंसीलं पश्वभन्देय्यं श्ववश्वकरन्ते भसुं श्ववया श्वत     ॥ ६ ॥ 
 
हे शरीर भग्न होवो, ते येथेि अस्ताव्यस्त पसरो असे एकवळे मानीन, पि (वाऱ्याबरोबर) 
वाहिाऱ्या भशु्याप्रमािे मी हे शील भगं होऊ देिार नाही.    ॥ ६ ॥ 
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४.              (४.           ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम िलूबोश्वध सुसीलवा 
भव ंश्वदस्वान भयतो नेक्खम्मं अश्वभश्वनक्खहम      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी शीलवान िलुबोश्वध झालो तेव्हा ससंार भयानक पाहून गृहत्याग करून बाहेर 
पडलो.          ॥ १ ॥ 
 
या मे दुश्वतश्वयका आश्वस ब्राह्मिी कनकसश्वन्नभा 
सा श्वप वटे्ट अनपेक्खा नेक्खम्मं अश्वभश्वनक्खश्वम     ॥ २ ॥ 
 
जी माझी सुविमविािी ब्राह्मि पत्नी होती ती सुद्धा संसारापासून अनासक् त होऊन गहृत्याग करून 
बाहेर पडली.         ॥ २ ॥ 
 
श्वनरालया श्वछन्नबन्धू अनपेक्खा कुले गिे 
िरन्ता गाम श्वनगमं वारािश्वसमुपागमंु      ॥ ३ ॥ 
 
(आम्ही दोघेही) अनासक् त होऊन बाधंवापासून नाते तोडून कुळ व (तापस) गिाप्रती अनपेक् 
होऊन गाव व शहरातून श्वविरि करीत वारािसीला आलो.    ॥ ३ ॥ 
 
तत्थ वसाम श्वनपका असंसट्ठा कुले गिे 
श्वनराकुले अप्पसदे्द राजुय्याने वसामुभो      ॥ ४ ॥ 
 
तेथे आम्ही दोघे बशु्वद्धमान कुळ व (तापस) गिाशी संसगमरश्वहत अनासक् त होऊन शातं (अल्पशब्द) 
अशा राजोद्यानात राहत होतो.       ॥ ४ ॥ 
 
उय्यानदस्सनं गन्त्वा राजा अद्दस ब्राह्महि 
उपगम्म ममं पुत्च्छ तुय्हेसा का कस्स भश्वरया’ श्वत     ॥ ५ ॥ 
 
उद्यान दशमनाला जाऊन राजाने ब्राह्मिीला पाश्वहले, माझ्याजवळ येऊन मला श्वविारले, ‘ही तुमिी 
कोि लागते? कोिािी पत्नी आहे?’      ॥ ५ ॥ 
 
एव ंवुते्त अहं तस्स इदं विनब्रहव 
न मय्हं भश्वरया एसा सहधम्मा एकसासनी      ॥ ६ ॥ 
 
असे श्वविारल्यावर मी त्याला असे म्हटले ‘ही माझी पत्नी नाही. ही सहधर्णमिी (समान धमम पालन 
करिारी) व समान सापं्रदायात राहिारी आहे.’     ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

तस्सा सारत्त-गश्वधतो गाहापेत्वान िेटके 
श्वनप्पीलयन्तो बलसा अन्तेपुरं पवसेश्वय      ॥ ७ ॥ 
 
श्वतच्यावर अश्वतशय आसक् त होऊन राजपुरुषाकडून श्वतला पकडून, श्वतिे हाल करून जबरदस्तीने 
अंतःपुरात पाठश्ववले.        ॥ ७ ॥ 
 
ओदपत्तश्वकया मय्हं सहजा एकसासनी 
आकश्वङ ढत्वा नयत्न्तया कोपो मे उपपिथ      ॥ ८ ॥ 
 
एकाि वळेी प्रव्रश्वजत झालेल्या, एकाि सापं्रदायात राहिाऱ्या, पाण्याच्या भाडं्याला स्पशम 
करण्याच्या (श्ववधीने श्वववाहबद्ध झालेल्या) माझ्या पत्नीला ओढून नेत असता मला क्रोध उत्पन्न 
झाला.          ॥ ८ ॥ 
 
सह कोपे समुप्पने्न सीलब्बतमनुस्सहर 
तत्थेव कोपं श्वनग्गत्ण्हं नादाश्वस वश्वङ ढतूपश्वर      ॥ ९ ॥ 
 
क्रोध उत्पन्न झाल्याबरोबर मी शील-व्रतािे स्मरि केले. क्रोध तेथेि दाबनू टाकला. वर वाढू श्वदला 
नाही.          ॥ ९ ॥ 
 
यश्वद नं ब्राह्महि कोश्वि कोटे्टय्य श्वतण्हसहत्तया 
नेव सीलं पश्वभन्देय्यं बोश्वधया येव कारिा      ॥ १० ॥ 
 
जर त्या ब्राह्मिीला कोिी तीक्ष्ि शस्त्राने कापले तरीसुद्धा, बोश्वधच्या (प्राप्तीत अडथळा येऊ नये 
म्हिून) मी माझे शील भगं करिार नाही.      ॥ १० ॥ 
 
न मे सा ब्राह्मिी देस्सा नश्वप मे बलं न श्वविश्वत 
सब्बञ्ञुतं श्वपयं मय्हं तस्मा सीलानुरत्क्खस्सं श्वत     ॥ ११ ॥ 
 
ब्राह्मिी (माझ्या पत्नी) िा मी दे्वष करीत होतो असे नव्हे अथवा माझ्यात सामथ्यम नव्हते असेही 
नाही. मला सवमज्ञता श्वप्रय आहे. त्यामुळे मी शीलािे पालन करीन.   ॥ ११ ॥ 
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५.        –      (५.            ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम महहसो वनिाश्वरको 
पवङ ढकायो बलवा महन्तो भीमदस्सनो      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी महाकाय, बलशाली, महान व भयानक असा अरण्यात राहिारा रेडा होतो. 
          ॥ १ ॥ 
 
पब्भारे श्वगश्वरदुग्गे ि रूक्खमलेू दकासये 
होतेत्थ ठानं महहसानं कोश्वि तहह तहह      ॥ २ ॥ 
 
पवमताचं्या पुढे आलेल्या श्वनरालम्ब छताखाली पवमताचं्या दुगमम (कपारीमध्ये), झाडाखाली 
जलाशयाजवळ अशीि कोठे कोठे रेड्याकश्वरता श्वनरश्वनराळी श्वठकािे असतात. ॥ २ ॥ 
 
श्वविरन्तो ब्रहारञ्ञे ठानं अद्दस भद्दकं 
तं ठानं उपगन्त्वान श्वतट्ठाश्वम ि सयाश्वम ि      ॥ ३ ॥ 
 
त्या महान अरण्यात श्वविरि करीत असता एक सुन्दर श्वठकाि मी पाश्वहले. त्या श्वठकािी जाऊन मी 
उभा रहात असे, व झोपत असे.       ॥ ३ ॥ 
 
अथेत्थ कश्वपमागन्त्वा पापो अनश्वरयो लहु 
खन्धे नलाटे भमुके मुते्तश्वत ओहनेश्वत तं      ॥ ४ ॥ 
 
तेथे एक पापी, अश्वशष्ट (अनायम) िंिलं माकड येऊन ते माझ्या खादं्यावर, कपाळावर, भवुयावर 
मलमूत्र टाकीत असे.        ॥ ४ ॥ 
 
सश्वकत्म्प श्वदवसं दुश्वतयं तश्वतय ंितुत्थत्म्प ि 
दूसेश्वत मं सब्बकालं तेन होश्वम उपद दुतो      ॥ ५ ॥ 
 
नेहमीि श्वदवसातून एकदा, दोनदा, तीनदा, िारदासुद्धा ते माझे (अंगावर) घाि टाकीत असे, 
त्यामुळे मी त्रस्त झालो होतो.       ॥ ५ ॥ 
 
ममं उपद दुतं श्वदस्वा यक्खो मं इदमब्रश्वब 
नासेहेतं छव ंपापं श्वसगेश्वह ि खुरेश्वह ि      ॥ ६ ॥ 
 
त्रस्त झालेल्या मला पाहून (एक) यक् मला म्हिाला ‘त्या पापी मुडदाराला हशगानंी व खुरानंी नष्ट 
कर.’          ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

एव ंवुते्त तदा यक्खे अहं तं इदमब्रहव 
हक त्व ंमक्खेश्वस कुिपेन पापेन अनश्वरयेन मं      ॥ ७ ॥ 
 
तेव्हा यक्ाने असे म्हटल्यावर मी त्याला असे म्हटले, ‘तू मला त्या पापी, मुडदार व अश्वशष्ट 
माकडावरील (असल्या कृत्याच्या पापाने) का माखीत आहेस?’   ॥ ७ ॥ 
 
यश्वदहं तस्स कुप्पेय्यं ततो हीनतारो भवे 
सीलञ्च मे पश्वभिेय्य श्वब्रञ्ञूं ि गरहेय्युं मं      ॥ ८ ॥ 
 
जर मी त्याच्यावर क्रोश्वधत झालो तर मी त्याच्यापेक्ाही हीन (नीि) होईन, माझे शील भगं होईल व 
ज्ञानी लोक माझी हनदा करतील.       ॥ ८ ॥ 
 
हीश्वलता जीश्ववता वाश्वप पश्वरसुदे्धन मतं वरं 
क्याहं जीश्ववतहेतू श्वप काहाश्वम परहेठनं      ॥ ९ ॥ 
 
हीन (नीि) जीश्ववतापेक्ा शुद्ध राहून मरिे श्रेष्ठ आहे. मी आपल्या जीश्ववतासाठी दुसऱ्याला कशी 
पीडा देऊ?         ॥ ९ ॥ 
 
मं एवायं मञ्ञमानो अञ्ञे पेव ंकश्वरस्सश्वत 
तेव तत्थ वश्वधस्सत्न्त सा मे मुश्वत्त भश्ववस्सश्वत      ॥ १० ॥ 
 
हा मीि आहे असे समजून दुसऱ्याला सुद्धा असेि करील (त्रास देईल). तेि त्याला श्वतथे मारतील. 
त्यामुळे माझी सुटका होईल.       ॥ १० ॥ 
 
हीनमत्ज्झमडक्कट ठे सहन्तो अवमाश्वनतं 
एव ंलभश्वत सप्पञ्ञो मनसा यथा पत्त्थतं श्वत      ॥ ११ ॥ 
 
हीन मध्यम आश्वि उत्कृष्ट अशाकंडून झालेला अपमान सहन करीत प्रज्ञावान (ज्ञानी) मािसू 
अशाप्रकारे इत्च्छलेले प्राप्त करतो.      ॥ ११ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

६.      -      (६.       -   ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम सुतत्तकनकसत्न्न्नभो 
श्वमगराजा रुरुनाम परमसील समाश्वहतो      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी परमशीलयुक् त व िागंल्या प्रकारे तापश्ववलेल्या सोन्याप्रमािे (रंग असलेला) 
रुरु नावािा मृगराज होतो.       ॥ १ ॥ 
 
रम्मे पदेसे रमिीये श्ववश्ववते्त अमनुस्सके 
तत्थ वासं उपागत्च्छं गङ गाकूले मनोरमे      ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा गंगेच्या मनोरम श्वकनाऱ्यावर, सुंदर, रमिीय, एकान्त, श्वनजमन प्रदेशात राहत होतो. ॥ २ ॥ 
 
अथ उपश्वर गड गाय धश्वनकेश्वह पश्वरपीश्वळतो 
पुश्वरसो गङ गाय पपश्वत जीवाश्वम वा मराश्वम वा     ॥ ३ ॥ 
 
तेव्हा धश्वनकाकंडून पीश्वडत अशा एका मनुष्ट्याने गंगेच्या वरच्या भागात ‘श्वजवतं राहो अथवा मरो’ 
(असा श्वविार करून) गंगेत उडी घेतली.      ॥ ३ ॥ 
 
रहत्त श्वदव ंसो गडगाय वुय्हमानो महोदके 
रवन्तो करूिं रव ंमज्झे गड गाय गच्छश्वत      ॥ ४ ॥ 
 
तो गंगेच्या श्ववस्तीिम प्रवाहात रातं्रश्वदवस वाहात करुि आवाज करीत गंगेच्या मध्य (प्रवाहात) 
गेला.          ॥ ४ ॥ 
 
तस्साहं सदं्द सुत्वान करुिं पश्वरदेवतो 
गड गाय तीरे ठत्वान अपतु्च्छं कोश्वस त्व ंनरो      ॥ ५ ॥ 
 
मी त्याच्या रडण्यािा करूि आवाज ऐकून गंगेच्या श्वकनाऱ्यावर उभा राहून (त्याला) श्वविारले ‘तू 
कोि मनुष्ट्य आहेस?’        ॥ ५ ॥ 
 
सो मे पुट्ठो ि व्याकाश्वस अत्तनो कारिं तदा 
धश्वनकेश्वह भीती तश्वसतो पक्खन्तोहं महानहद      ॥ ६ ॥ 
 
तेव्हा मी श्वविारल्यावर त्याने आपले (गंगेत उडी घेण्यािे) कारि साशं्वगतले धश्वनकाकंडून भयभीत, 
त्रस्त होऊन मी (या) महानदीत उडी घेतली.     ॥ ६ ॥ 
 
तस्स कत्वान कारुञ्ञं िश्वजत्वा मम जीश्ववतं 
पश्ववश्वसत्वा नीहहर तस्स अन्धकारत्म्ह रश्वत्तया     ॥ ७ ॥ 



 
           

मी त्याच्यावर करूिा करून व माझे जीश्ववत त्यागून (जीश्ववतािी पवा न करता), त्या रात्रीच्या 
अंधारात (पाण्यात) प्रवशे करून त्याला बाहेर काढले.    ॥ ७ ॥ 
 
अस्सत्त कालमञ्ञाय तस्साहश्वमदमब्रहव 
एकंतं वरं यािाश्वम मा मं कस्सश्वि पावद      ॥ ८ ॥ 
 
(तो) स्वस्थ झालेला पाहून मी त्याला असे म्हटले, ‘मी तुला एक वर मागतो-तू माझ्याश्ववषयी 
कोिाला सागंू नकोस.’        ॥ ८ ॥ 
 
नगरं गन्त्वान आश्वित्क्ख पुत्च्छतो धनहेतुको 
राजानं सो गहेत्वान उपगत्च्छ ममत्न्तकं      ॥ ९ ॥ 
 
त्याने नगरात जाऊन श्वविारल्यावर धनाच्या हेतूने साशं्वगतले (आश्वि) राजाला घेऊन तो माझ्याकडे 
आला.          ॥ ९ ॥ 
 
यावता कारिं सब्बं रञ्ञो आरोश्वितं मया 
राजा सुत्वान विनं उसुं तस्स पकप्पश्वय 
इधेव घातश्वयस्साश्वम श्वमत्तदुत्ब्भमनाश्वरय ं      ॥ १० ॥ 
 
जे कारि होते ते सवम (वृत्त) मी राजाला साशं्वगतले, राजाने माझे विन ऐकून त्याच्यावर बाि 
रोखला ‘श्वमत्रद्रोही, अनायम अशा या मािसाला इथेि ठार करीन.’   ॥ १० ॥ 
 
तमहं अनुरक्खन्तो श्वनत्म्महन मम अत्तना 
श्वतट्ठतेसो महाराज! कामङ क रो भवाश्वम ते      ॥ ११ ॥ 
 
मी त्यािे रक्ि करताना स्वतःि त्याच्या जागी उभा राश्वहलो (व म्हिालो) ‘महाराज! ह्याला राहू 
द्या, मी आपल्या इच्छा पश्वरपूिम करीन.’      ॥ ११ ॥ 
 
अनुरत्क्खं मम सीलं नारत्क्खं मम जीश्ववतं 
सीलवा ही तदा आहस बोश्वधया एव कारिा      ॥ १२ ॥ 
 
मी माझ्या शीलािे रक्ि केले, माझ्या जीश्ववतािे रक्ि केले नाही. बोश्वधच्याि कारिासाठी मी 
त्यावळेी शीलवान होतो.        ॥ १२ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
 
  



 
           

७.             (७.          ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम जश्वटलो उग्गतापसो 
मातङ गो नाम नामेन सीलवा सुसमाश्वहतो      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी शीलवान, एकाग्र श्वित्त, जटाधारी मातंग नावािा महातपस्वी होतो, ॥ १ ॥ 
 
अहं ि ब्राह्मिो एको गड गाकूले वसामुभो 
अहं वसाश्वम उपश्वर, हेट्ठा वसश्वत ब्राह्मिो      ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा मी आश्वि एक ब्राह्मि आम्ही दोघे गंगेच्या श्वकनाऱ्यावर राहत होतो. मी वर राहत होतो व 
ब्राह्मि खाली (खालच्या भागावर) राहत होता.     ॥ २ ॥ 
 
श्वविरन्तो अनुकूलत्म्ह उदं्ध मे अस्समद्दस 
तत्थ म ंपश्वरभासेत्वा अश्वभसश्वप मुद्धर्फालनं      ॥ ३ ॥ 
 
(तो ब्राह्मि) श्वकनाऱ्यावर श्वर्फरत असताना त्याने वर (वरच्या भागावर असलेला) माझा आश्रम 
पाश्वहला तेथे मला श्वशव्या देऊन ‘तुझे डोके रु्फटेल’ असा शाप श्वदला.   ॥ ३ ॥ 
 
यश्वदहं तस्स कुप्पेयं यश्वद सीलं न गोपये 
ओलोकेत्वानहं तस्स करेय्यं छाश्वरकं श्ववय      ॥ ४ ॥ 
 
जर मी त्याच्यावर रागावलो असतो, (अथवा) जर शीलािे रक्ि केले नसते, तर मी त्याच्याकडे 
र्फक् त पाहून त्याला भस्मसात केले असते.      ॥ ४ ॥ 
 
यं सो तदा मं अश्वभसश्वप कंुश्वपतो दुट्ठमानसो 
तस्सेव मत्थके श्वनपश्वत योगेन तं पमोिहय      ॥ ५ ॥ 
 
त्यावळेी क्रोश्वधत होऊन दुष्टमनाने त्याने मला शाप श्वदला तो त्याच्याि डोक्यावर पडला परंतु मी 
त्यािी युक् तीने सुटका केली.       ॥ ५ ॥ 
 
अनुरत्क्खम मम सीलं नारत्क्खम मम जीश्ववतं 
सीलवा श्वह तदा आहस बोश्वधया येव कारिा      ॥ ६ ॥ 
 
मी माझ्या शीलािे रक्ि केले, माझ्या जीश्ववतािे रक्ि केले नाही. बोश्वधच्याि, कारिासाठी 
(परमज्ञान प्राप्तीसाठी) मी त्यावळेी शीलवान होतो.    ॥ ६ ॥ 

 
 

⧠⧠  



 
           

८.          –      (८.               ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम महापक्खो मश्वहश्वद्धको 
धम्मो नाम महायक्खो सब्बलोकानुकम्पको      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी सवम लोकावर अनुकम्पा करिारा महासामथ्यमशाली ‘धम्म’ नावािा महायक् 
होतो,          ॥ १ ॥ 
 
दसकुसलकम्मपथे समादपेन्तो महाजनं 
िराश्वम गामश्वनगमं सश्वमत्तो सपश्वरिनो      ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा मी आपल्या श्वमत्रांसह व पश्वरवारासह लोकानंा दहा कुशल कमम पथ ग्रहि करायला सागंनू 
गाव व शहरातून श्वविरि करीत असे.      ॥ २ ॥ 
 
पापो कदश्वरयो यक्खो दीपेन्तो दस पापके 
सो पेत्थे मश्वहया िरश्वत सश्वमत्तो सपश्वरिनो      ॥ ३ ॥ 
 
‘पापी’, कंजूि यक् सुद्धा आपल्या श्वमत्रासंह व पश्वरवारासह दहा पापकारक गोष्टी सागंत या पृथ्वीवर 
श्वविरि करीत होता.        ॥ ३ ॥ 
 
धम्मवादी अधम्मो ि उभो पच्चश्वनका मय ं
धुरे धुरं घट्टयन्ता सश्वमम्हा पश्वटपथे उभो      ॥ ४ ॥ 
 
धम्मवादी व अधमी असे एकमेकािें श्ववरोधक आम्ही दोघे आमच्या वाहनाचं्या धुरीला धुरीिी टक्कर 
देऊन, एकाि मागांवर समोरासमोर भेटलो.     ॥ ४ ॥ 
 
कलहो बत्तश्वत अस्मा कल्यािपापकस्स ि 
मग्गा ओक्कमनत्थाय महायुद्धो उपश्वट्ठतो      ॥ ५ ॥ 
 
(एक) कल्याि व (दुसरा) पापक अशा आमच्यामध्ये भाडंि होऊ लागले. मागातून बाजूला 
होण्याकश्वरता महायुद्ध उपत्स्थत झाले.      ॥ ५ ॥ 
 
यश्वदहं तस्स पकुप्पेय्यं यश्वद श्वभन्दे तपोगुि ं
सह पश्वरजनं तस्स रजभतंू करेय्यहं      ॥ ६ ॥ 
 
जर मी त्याच्यावर क्रोश्वधत झालो असतो अथवा जर मी (माझ्या) तपोगुिानंा तोडले असते, तर मी 
त्याला त्याच्या पश्वरजनासह धुळीला श्वमळश्ववले असते.    ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

अश्वप िाहं सील-रक्खाय श्वनब्बापेत्वान मानसं 
सह जनेन ओक्कश्वमत्वा पथं पापस्सदासहं      ॥ ७ ॥ 
 
परंतु मी शील रक्िाकश्वरता मन शातं करून आपल्या पश्वरजनासह मागातून बाजूला सरून मी त्या 
पाप्याला मागम श्वदला.        ॥ ७ ॥ 
 
सह पथतो ओक्कन्तो कत्वा श्वितस्स श्वनब्बुहत 
श्वववरं अदाश्वस पठवी पापयक्खस्स तावदे श्वत     ॥ ८ ॥ 
 
श्वित्त शातं करून मागावरून बाजूला झाल्याबरोबर त्यािक्िी पापी यक्ाकश्वरता पृथ्वीने श्वववर श्वदले. 
(पृथ्वी दुभगंली व त्यात पापी यक् गाडला गेला.)     ॥ ८ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

९.       -      (९.           ) 
 

पञ्चालरटे्ट नगरे कश्वपलायं परुुत्तमे 
राजा जयश्वद्दसो नाम सीलगुिमुपागतो      ॥ १ ॥ 
 
पािंाल राष्ट्रातील कश्वपला या उत्तम नगरीत शीलगुिसंपन्न असा जयश्वद्दस नावािा राजा होता. 
          ॥ १ ॥ 
 
तस्स रञ्ञो अहं पुत्तो सुतधम्मो सुसीलवा 
अलीनसत्तो गुिवा अनुरत्त-पश्वरिनो      ॥ २ ॥ 
 
मी त्या राजािा बहुश्रुत शीलवान, गुिवान व आपल्या लोकािें पे्रम संपादन करिारा अलीनसत्त 
नावािा पतु्र होतो.        ॥ २ ॥ 
 
श्वपता मे श्वमगव ंगन्त्वा पोश्वरसादमुपागश्वम 
सो मे श्वपतुमग्गहेश्वस भक्खोश्वस मम मा िश्वल      ॥ ३ ॥ 
 
माझे वडील श्वशकारीला गेल्यावर त्यािंी मनुष्ट्य भक्क यक्ाशी गाठ पडली. त्याने माझ्या वश्वडलानंा 
पकडले ‘तू माझे भक्ष्य आहेस, हलू नकोस.’     ॥ ३ ॥ 
 
तस्स तं विनं सुत्वा भीतो तश्वसत वशे्वधतो 
ऊरुक्खम्भो अहु तस्स श्वदस्वान पोश्वरसादकं      ॥ ४ ॥ 
 
त्यािे ते विन ऐकून ते भयभीत व त्रस्त होऊन थरथर कापू लागले. त्या मनुष्ट्य भक्क यक्ाला 
पाहून त्यािें पाय (माडं्या) ताठरून गेले.      ॥ ४ ॥ 
 
श्वमगव ंगहेत्वा मुञ्चस्सु कत्वा आगमनं पनु 
ब्राह्मिस्स धनं दत्वा श्वपता आमन्तश्वय मम ं      ॥ ५ ॥ 
 
(वडील म्हिाले) ‘श्वशकार घेऊन मला पनुः येण्यािी प्रश्वतज्ञा करवनू सोडून द्या, ब्राह्मिाला धन 
देऊन वश्वडलानंी मला बोलाश्ववले.       ॥ ५ ॥ 
 
रिं पुत्त पश्वटपि मा पमश्वि परंु इदं 
कतं मे पोश्वरसादेन मम आगमनं पुन      ॥ ६ ॥ 
 
‘हे मुला! राज्य साभंाळ या नगरीच्या बाबतीत प्रमाद करू नकोस. मी पुनः येण्यािे त्या मनुष्ट्य 
भक्क यक्ाला विन श्वदले आहे.       ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

माताश्वपतू ि वत्न्दत्वा श्वनत्म्मश्वनत्वान अत्तानं 
श्वनत्क्खश्वपत्वा धनुखग्गं पोश्वरसादं उपागहम      ॥ ७ ॥ 
 
(वश्वडलािें हे शद्ब ऐकून) मी स्वतः आई आश्वि वश्वडलानंा वदंन करून स्वतःला तयार करून धनुष्ट्य 
व तलवार रे्फकून नरभक्क यक्ाकडे गेलो.      ॥ ७ ॥ 
 
स-सत्थ-हत्थूपगतं कदाश्वि सो तश्वसस्सश्वत 
तेन श्वभश्विस्सश्वत सीलं पश्वरत्तासं कते मश्वय      ॥ ८ ॥ 
 
हातात शस्त्र असलेले पाहून कदाश्वित तो भयभीत होईल व अशारीतीने मी त्याला श्वभवश्ववले तर माझे 
शील भगं पावले.         ॥ ८ ॥ 
 
सीलखण्डभया मय्हं तस्स देस्सं न व्याहहर 
मेत्तश्वित्तो श्वहतवादी इदं विनमब्रहव      ॥ ९ ॥ 
 
माझे शील भगं होण्याच्या भीतीने मी त्याला अश्वप्रय असे काही बोललो नाही. मतै्री श्वित्त व 
श्वहतहितक असा मी असे बोललो.       ॥ ९ ॥ 
 
उिलेश्वह महाअत्ग्गं पपश्वतस्साश्वम रुक्खतो 
पक्क कालमञ्ञाय भक्खय त्व ंश्वपतामह      ॥ १० ॥ 
 
हे थोरले बाबा (काका)! मोठा अग्नी पेटवा मी झाडावरून (खाली) उडी मारतो मी िागंला 
श्वशजला गेलो आहे असे जािनू तुम्ही मला खा.     ॥ १० ॥ 
 
इश्वत सीलवतं हेतु नारत्क्खं मम जीश्ववतं 
पब्बाजेहस िहं तस्स सदा पािाश्वतपाश्वतकं      ॥ ११ ॥ 
 
अशाप्रकारे शीलब्रतािे रक्ि व्हाव ेम्हिून मी माझ्या जीश्ववतािे रक्ि केले नाही (या उलट) मी त्या 
नेहमीि जीवहंहसा करिाऱ्या यक्ाला प्रव्रश्वजत केले.    ॥ ११ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

१०.       -      (१०.          ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम सङ खपालो मश्वहश्वद्धको 
दाठावुधो घोरश्ववसो श्वद्वश्वजव्हो उरगाश्वधभ ू      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी दातािें शस्त्र असलेला, अत्यंत श्ववषारी, दोन जीभा असलेला, महान 
सामथ्यमशाली शखंपाल नावािा सापािंा राजा होतो,    ॥ १ ॥ 
 
ितुप्पथे महामग्गे नानाजन समाकुले 
ितुरो अङ गे अश्वधट्ठाय तत्थ वासमकप्पहय      ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा मी महामागावरील िौरस्त्यावर जेथे श्वनरश्वनराळे लोक एकत्र येत होते तेथे िार गोष्टींवर लक् 
कें श्वद्रत करून राहत असे.        ॥ २ ॥ 
 
छश्ववया िम्मेन मंसेन नहारूअहट्ठकेश्वह वा 
यस्स एतेन करिीयं श्वदन्नं येव हरातु सो      ॥ ३ ॥ 

 
त्विा, कातडी, मासं, स्नाश्ववर [टीप--ह्या शब्दाकश्वरता ईशावस्योपश्वनषद (८) पहा. श्वशक्ासमुच्चय (पृ. २०९) व अथम 
श्ववश्वनश्चयसूत्र (पृ. २४, ४१) ह्या ग्रन्थातं स्नायु व श्वशरा असे दोन स्वतंत्र शब्द आहेत. त्यािप्रमािे महाव्युत्पश्वत्त कोशात (३९८९-९०) नहरु 

 
(पाश्वल-नहारु) व स्नायु हे दोन स्वतंत्र शब्द आहेत. पाश्वल गं्रथातून ‘नहारु’ हा एकि शब्द स्नायु व स्नाश्ववर ह्याबद्दल ढोबळमानाने 
वापरलें ला श्वदसतो.] अथवा हाडे यािें ज्याला काम आहे ते त्याला श्वदले आहे त्याने ते घेऊन जाव.े ॥ ३ ॥ 

 
-अद्दसंसु भोजपुत्ता खरा लुद्दा अकारुिा 
उपगच्छंु ममं तत्थ दण्डमुग्गरपाश्विनो      ॥ ४ ॥ 
 
कू्रर, भयानक व श्वनदमयी पारध्याचं्या मुलानंी मला पाश्वहले व ते हातात काठी व मोगरी घेऊन 
माझ्याजवळ आले.        ॥ ४ ॥ 
 
नासाय श्ववश्वनश्ववत्ज्झत्वा नङ गुटे्ठ श्वपश्वट्ठकण्टके 
काजे आरोपश्वयत्वान भोजपुत्ता हहरसु मं      ॥ ५ ॥ 
 
नाक, शपेटी व पाठीिा किा ह्यात भोके पाडून (दोरीने बाधूंन) कावडीवर टाकून पारध्याचं्या 
मुलानंी मला नेले.        ॥ ५ ॥ 
 
ससागरन्तं पठहव सकाननं सपब्बतं 
इच्छमानो ि’हं तत्थ नासवातेन झापये      ॥ ६ ॥ 
 
जर मी इच्छा केली असती तर नाकातील वायनेू सागरापयंतिी ही पृथ्वी अरण्य व पवमतासह 
जाळली असती.         ॥ ६ ॥ 



 
           

सूलेश्वह श्ववज्झयन्तेश्वप कोट्टयन्तेश्वप सश्वत्तश्वभ 
भोजपतेु्त न कुप्पाश्वम एसा मे सीलपारमी’श्वत      ॥ ७ ॥ 
 
परंतु सुळानंी टोितानंा व भाल्याने कुटतानंासुद्धा मी पारध्याचं्या मुलावंर क्रोश्वधत झालो नाही. ही 
माझी शील-पारश्वमता होती.       ॥ ७ ॥ 

 
उद्दानं/उद्दानं 

 
हत्त्थनागो भशू्वरदत्तो िम्पेयो बोश्वधमहहसो 
रूरू मातड गो धम्मो ि अत्रजो ि जयश्वद्दसो      ॥ ८ ॥ 
 
हत्तीनाग, भशू्वरदत्त, िम्पेय्य (िूल) बोश्वध, मश्वहस (राज), रुरु, मातंग, धम्म आश्वि जयश्वद्दस—पुत्र 
          ॥ ८ ॥ 
 
एते नव सीलबला पश्वरक्खारा पदेश्वसका 
जीश्ववतं पश्वररत्क्खत्वा सीलाश्वन अनुरत्क्खस्सं     ॥ ९ ॥ 
 
ह्या नऊ पारश्वमता शील सामथ्याच्या असल्या तरी (उच्च) पारश्वमतेिी पश्वरष्ट्कार-अंगे व अंश्वशक 
आहेत (कारि यामध्ये) मी जीश्ववतािे रक्ि करून शील पालन केले आहे.  ॥ ९ ॥ 
 
सड खपालस्स मे सतो सब्बकालत्म्प जीश्ववतं 
यस्स कस्सश्वि श्वनय्यत्तं तस्मा सा सीलपारमी’श्वत     ॥ १० ॥ 
 
पि मी शखंपाल असताना सवम वळेी माझे जीश्ववत ज्या कोिाला पाश्वहजे होते त्याला श्वदलेले होते 
म्हिून ही (उच्च) शीलपारश्वमता आहे.      ॥ १० ॥ 

 
शीलपारश्वमता पश्वरच्छेद समाप्त 
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              /              
 

             /      -        
 

१.      -      (१.          ) 
 

यदाहं अश्वमतयसो राजपतु्तो युधञ्जयो 
उस्सावहबन्दंु सुश्वरयातपे पश्वततं श्वदस्वान सशं्ववश्वज     ॥ १ ॥ 
 
जेव्हा मी अपश्वरश्वमत यश प्राप्त युधञ्जय नावािा राजपुत्र होतो तेव्हा सूयाच्या उन्हात पडलेला 
दवहबदू पाहून (अश्वनत्यतेच्या श्वविाराने) मला संवगे प्राप्त झाला.   ॥ १ ॥ 
 
तञ्ञेवाश्वधपहत कत्वा संवगेमनुब्रहूहय 
माताश्वपतू ि वत्न्दत्वा पब्बिमनुयािहं      ॥ २ ॥ 
 
तेि मुख्य श्वनश्वमत्त मानून मी संवगे वाढश्ववला आश्वि आई-वश्वडलानंा वन्दन करून प्रव्रज्या 
घेण्याकश्वरता यािना (श्ववनंती) केली.      ॥ २ ॥ 
 
याित्न्त मं पञ्जश्वलका सनेगमा सरट्ठका 
अिेव पुत्त पश्वटपि इदं्ध र्फीतं महामहह      ॥ ३ ॥ 
 
शहरातील, राष्ट्रातील सवम लोक मला यािना करीत होते (तुम्ही येथेि राहा) त्यािप्रमािे (आई-
वडील) म्हित होते ‘हे मुला! आज ह्या वृद्धी-प्राप्त व भरभराटीला आलेल्या पृथ्वीिा स्वीकार कर.
          ॥ ३ ॥ 
 
सराजके सहोरोधे सनेगमे सरट्ठके 
करूिं पश्वरदेवन्ते अनपेक्खो श्वह पब्बहज      ॥ ४ ॥ 
 
राजा, रािी वशंातील श्वस्त्रया, शहर व राष्ट्रातील लोक करुिेने रडत असताना मी अनपेक् होऊन 
प्रव्रज्या घेतली.         ॥ ४ ॥ 
 
केवलं पठहव रिं ञाश्वतपश्वरजनं यस ं
िजमानो न श्विन्तेहस बोश्वधया येव कारिा      ॥ ५ ॥ 
 
संपूिम पृथ्वीिे राज्य नातलग-पश्वरवार आश्वि यशािा त्याग करून मी बोश्वधच्याि कारिाने त्यािंी 
हिता वाश्वहली नाही.        ॥ ५ ॥ 
 
 



 
           

माता श्वपता न मे देस्सा नश्वप मे देस्सं महायसं 
सब्बञ्ञुतं श्वपयं मय्हं तस्मा रिं पश्वरच्चहज श्वत      ॥ ६ ॥ 
 
माझ्या आई-वश्वडलािंा मी दे्वष करीत नव्हतो. महायशािा सुद्धा दे्वष केला नाही. मला सवमज्ञता श्वप्रय 
होती त्यामुळे मी राज्यािा त्याग केला.      ॥ ६ ॥ 
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२.       -      (२.           ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम इन्दपत्थे पुरुत्तमे 
काश्वमतो दश्वयतो पुत्तो सोमनस्सो’श्वत श्ववस्सुतो     ॥ १ ॥ 
 
सीलवा गुिसम्पन्नो कल्यािपश्वटभानवा 
वुड ढापिायी श्वहरीमा सड गहेसु ि कोश्ववदो      ॥ २ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी उत्तम इंद्रप्रस्थ नगरात आईवश्वडलानंी इत्च्छलेला, श्वप्रयपुत्र, शीलवान, 
गुिसंपन्न, उत्तम बुश्वद्धमान, वृद्धािंी सेवा करिारा, लिाशील व श्वमत्र जोडण्यात ितुर असा 
सोमनस्स नावाने प्रश्वसद्ध होतो.       ॥ १-२ ॥ 
 
तस्स रञ्ञो पश्वतकरो आश्वस कुहक-तापसो 
आराम ंमालागच्छञ्च रोश्वपत्वान सो जीवश्वत      ॥ ३ ॥ 
 
तेव्हा राजािा आवडता असा (एक) ढोंगी तपस्वी होता. तो बागा व पुष्ट्प-वाश्वटका कश्वरता रोपटी 
तयार करून (त्यावर) जगत होता.      ॥ ३ ॥ 
 
तमहं श्वदस्वान कुहकं थुसराहस व अतण्डुलं 
दुम ंअन्तो ि सुश्वसरं कदहल व असारकं      ॥ ४ ॥ 
 
मी तो तादूंळरश्वहत भशु्याच्या श्वढगाप्रमािे, आत पोकळ असलेल्या झाडाप्रमािे असार केळीप्रमािे, 
(श्वनरथमक) ढोंगी (आहे असे) पाहून (मला समजून आले), 
 
नत्त्थमस्स सतं धम्मो सामञ्ञापगतो अयं 
श्वहश्वरसुक्कधम्मजश्वहतो जीश्ववतवुश्वत्तकारिा      ॥ ५ ॥ 
 
की, याच्यामध्ये सत्पुरुष धमम नाही, हा श्रामण्यापासून दूर आहे, याने उदरश्वनवाहाकश्वरता लिारुपी 
शुक्ल धमम सोडून श्वदला आहे.       ॥ ४-५ ॥ 
 
कुश्वपतो अहोश्वस पच्चन्तो अटवीश्वह परत्न्तश्वह 
तं श्वनसेधेतंु गच्छन्तो अनुसाश्वस श्वपता ममं      ॥ ६ ॥ 
 
जंगलात राहिाऱ्या सीमावती लोकांनी त्याचं्या प्रदेशात बडं केले ते मोडून काढण्याकश्वरता जाताना 
माझ्या वश्वडलाने मला आदेश श्वदला.      ॥ ६ ॥ 
 
मा पमश्वि तुव ंतात जश्वटलं उग्गतापनं 
यश्वदच्छकं पवते्तश्वह सब्बकामददो श्वह सो      ॥ ७ ॥ 
 



 
           

‘हे बाळ! तू त्या उग्रतपस्वी, जटाधारी (साधुच्या) बाबतीत प्रमाद करू नकोस, तो जे इत्च्छल ते 
त्याला दे (कारि) तो सवम इच्छा पूिम करिारा आहे.    ॥ ७ ॥ 
 
तमहं गन्वानुपट्ठानं इदं विनमब्रश्वव 
कश्वच्च ते गहपश्वत कुसलं हक वा ते आहश्वरयतु     ॥ ८ ॥ 
 
मी त्याच्या सेवकेश्वरता जाऊन त्याला असे म्हटले ‘हे गृहपश्वत, आपले कुशल आहे ना? 
आपिाकश्वरता काय आिव?ू’       ॥ ८ ॥ 
 
तेन सो कुश्वपतो आश्वस कुहको मानश्वनत्स्सतो 
घातापेश्वम तुव ंअि रट्ठा पब्बाजयाश्वम वा      ॥ ९ ॥ 
 
त्या (बोलण्याने) तो अश्वभमानी व ढोंगी क्रोश्वधत झाला (व म्हिाला) ‘आजि तुला ठार करीन 
अथवा राष्ट्रातून बाहेर घालवनू देईन.      ॥ ९ ॥ 
 
श्वनसेधश्वयत्वा पच्चन्तं राजा कुहकमब्रश्वव 
कश्वच्च ते भन्ते खमनीयं सम्मानो ते पवश्वत्तत्तो 
तस्स आश्विक्खश्वत पापो कुमारो यथा नाश्वसतो     ॥ १० ॥ 
 
सीमेवरील बंड मोडून राजाने (परत आल्यावर) ढोंगी तपस्व्याला श्वविारले ‘भन्ते! आपले कुशल 
आहे ना? आपला सन्मान झाला ना? जेिेकरून कुमारािा नाश (अंत) होईल असे त्या पाप्याने 
त्याला उत्तर श्वदले.        ॥ १० ॥ 
 
तस्स तं विनं सुत्वा आिापेश्वस महीपश्वत 
सीसं तत्थेव श्वछत्न्दत्वा कत्वान ितुखत्ण्डकं 
रश्वथया रश्वथयं दस्सेथ सा गश्वत जश्वटलहीश्वलता     ॥ ११ ॥ 
 
त्यािे ते विन ऐकून राजाने आज्ञा श्वदली, ‘तेथेि श्वशरच्छेद करून, िार तुकडे करून 
रस्त्यारस्त्यातून दाखवा की जटाधारी साधूिा अपमान केल्याने ही गती होते.  ॥ ११ ॥ 
 
तत्थ कारश्विका गन्त्वा िण्डा लुद्दा अकारूिा 
मातु अङ के श्वनश्वसन्नस्स आकश्वडढत्वा नयत्न्त मं     ॥ १२ ॥ 
 
तेव्हा (मी बसलो होतो) तेथे श्वनदमय, िण्ड, रौद्र (मारेकरी) गेले व आईच्या माडंीवर बसलेल्या 
मला ओढून नेऊ लागले.        ॥ १२ ॥ 
 
तेसाहं एवमवि-ंबन्धतं गाळहबन्धनं 
रञ्ञो दस्सेथ मं श्वखपं राजश्वकश्वरयाश्वन अत्त्थ मे     ॥ १३ ॥ 
 



 
           

मला मजबतू बंधनानी बाधंिाऱ्या त्यानंा मी म्हटले ‘मला राजाशी ताबडतोब भेटवा कारि मला 
त्याचं्याशी (काही) कतमव्य आहे.       ॥ १३ ॥ 
 
ते मं रञ्ञो दस्सहयसु पापस्स पापसेश्ववनो 
श्वदस्वान तं सञ्ञापेहस ममिं वसगानहय      ॥ १४ ॥ 
 
पापी तपस्व्यािी सेवा करिाऱ्या पापी राजाशी त्यानंी मला भेटश्ववले, त्याला पाहून मी त्याला 
समजाश्ववले व त्याला वश केले. (माझे म्हििे त्याला पटवले).   ॥ १४ ॥ 
 
सो मं तत्थ खमापेश्वस महारि ंअदाश्वस मे 
सोहं तमं दालश्वयत्वा पब्बहज अनगाश्वरयं      ॥ १५ ॥ 
 
त्याने तेथे माझ्या क्मेिी यािना केली व मला महाराज्य श्वदले (परंतु) मी (मोहरुपी) अंधःकार नष्ट 
करून बेघर करिारी प्रव्रज्या घेतली.      ॥ १५ ॥ 
 
न मे देस्सं महारिं कामभोगो न देत्स्सयो 
सब्बञ्ञुतं श्वपयं मय्हं तस्मा रिं पश्वरच्चहज श्वत      ॥ १६ ॥ 
 
मी महाराज्यािा व्देष करीत नव्हतो अथवा कामभोगाबद्दलसुद्धा माझ्या श्वठकािी दे्वष नव्हता. मला 
सवमज्ञता श्वप्रय होती, त्यामुळे मी राज्यािा त्याग केला.    ॥ १६ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

३.      -      (३.          ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम काश्वसराजस्स अत्रजो 
अयोघरत्म्ह संवड ढो नामेनाश्वस अयोघरो      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी काशीच्या राजािा पुत्र झालो लोखंडी घरात वाढल्यामुळे माझे नाव अयोघर 
होते.          ॥ १ ॥ 
 
दुक्खेन जीश्ववतो लद्धो सम्पीले पश्वतपोश्वसतो 
‘अिेव पुत्त पश्वटपि केवलं वसुधं इमं’      ॥ २ ॥ 
 
मला मोठ्या कष्टाने जीवन प्राप्त झाले होते. बशं्वदस्त जागेत राहूनि माझे पालन पोषि होत होते 
(वडील म्हिाले) ‘हे मुला! ह्या संपूिम पृथ्वीिे राज्य आजि घे’   ॥ २ ॥ 
 
सरट्ठकं सश्वनगमं सजनं वत्न्दत्वा खश्वत्तयं 
अञ्जहल पग्गहेत्वान इदं विनमब्रहव      ॥ ३ ॥ 
 
राष्ट्र, शहर व स्वजनािंा पश्वरवार असलेल्या माझ्या क्श्वत्रय (वश्वडलानंा) नमस्कार करून हात 
जोडून मी असे म्हटले--        ॥ ३ ॥ 
 
‘ये केश्वि मश्वहया सत्ता हीनमुक् कट्ठमत्ज्झमा 
श्वनरारक्खा सके गेहे वड ढत्न्त सह ञाश्वतश्वभ      ॥ ४ ॥ 
 
‘पृथ्वीवर जे कोिी हीन, उत्तम, मध्यम प्रािी आहेत ते सवम संरक्िरश्वहत, आपल्या नातलगाबंरोबर 
आपल्या घरात वाढतात.        ॥ ४ ॥ 
 
इदं लोके उत्तश्वरयं सम्पीले मम पोसनं 
अयोघरत्म्ह संवड ढो अप्पभे िन्दसुश्वरये      ॥ ५ ॥ 
 
परंतु माझे पालन-पोषि बशं्वदस्त जागेत झाले आहे हे जगात आगळेि आहे. मी िंद्र सूयाच्या 
प्रकाशापासून दूर लोखंडी घरात वाढलो आहे.     ॥ ५ ॥ 
 
पूश्वतकुिपसम्पुण्िा मुश्वच्चत्वा मातु कुत्च्छतो 
ततो घोरतरे दुक्खे पुन पत्क्खत्तयोघरे      ॥ ६ ॥ 
 
दुगमन्धीने व घािीने भरलेल्या आईच्या उदरातून बाहेर आल्यावर मला त्याहीपेक्ा कष्टतर अशा 
लोखंडी घरात टाकण्यात आले.       ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

यश्वदऽहं ताश्वदसं पत्वा दुक्खं परमदारुिं 
रिेसु यश्वद रिाश्वम पापानमुत्तमो श्वसया      ॥ ७ ॥ 
 
जर मी तशाप्रकारिे अत्यंत दारुि दुःख प्राप्त करून राज्यात आसक् त झालो, तर मी पापी 
लोकामध्ये श्रेष्ठ (सवात नीि) होईन.      ॥ ७ ॥ 
 
उक्कत्ण्ठतोऽत्म्ह कायेन रिेनऽत्म्ह अनत्त्थको 
श्वनब्बहुत पश्वरयेश्वसस्सं यत्थ मं मचु्च न मश्वद्दये      ॥ ८ ॥ 
 
मी शरीराच्या बाबतीत उदासीन आहे; राज्यािा इच्छुक नाही. जेथे मतृ्यू माझा नाश (मदमन) करू 
शकिार नाही, अशा शातं (श्वनब्बािािा) मी शोध घेईन.    ॥ ८ ॥ 
 
एवाहं श्विन्तश्वयत्वान श्ववरवन्तं महाजनं 
नागो’ व बन्धनं छेत्वा पाश्ववहस काननं वनं      ॥ ९ ॥ 
 
मी अशाप्रकारे श्वविार करून महाजन (मोठा जनसमुदाय) रडत असता, हत्तीप्रमािे बधंन तोडून 
अरण्यात प्रवशे केला.        ॥ ९ ॥ 
 
माता श्वपता न मे देस्सा नश्वप मे देस्सं महायसं 
सब्बञ्ञुतं श्वपयं मय्हं तस्मा रिं पश्वरच्चहज श्वत      ॥ १० ॥ 
 
माझ्या आई-वश्वडलािंा मी व्देष करीत नव्हतो अथवा महायशाबद्दल सुद्धा माझ्या श्वठकािी व्देष 
नव्हता. मला सवमज्ञता श्वप्रय होती त्यामुळे मी राज्यािा त्याग केला.   ॥ १० ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

४.    -      (४.        ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम काश्वसनं परुवरुत्तमे 
भश्वगनी भातरो सत्त श्वनब्बत्ता सोत्त्थये कुले      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी काशीच्या श्रेष्ठ नगरात (वारािसीत) सात भाऊ व (एका) बश्वहिीसह श्रोश्वत्रय 
कुळात जन्मलो,         ॥ १ ॥ 
 
एतेसं पबु्बजो आहस श्वहश्वरसुक्कमुपागतो 
भव ंश्वदस्वान भयतो नेक्खम्माश्वभरतो अहं      ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा मी त्याचं्यामध्ये ज्येष्ठ होतो. लिारुपी शुक्ल धममयुक् त होतो, मी संसारात भय पाहून 
नैष्ट्क्रम्यात (गृहत्यागात) रत झालो.      ॥ २ ॥ 
 
माताश्वपतूश्वह पश्वहता सहाया एकमानसा 
कामेश्वह म ंश्वनमन्तेत्न्त कुलवसंं धारेही श्वत      ॥ ३ ॥ 
 
आई वश्वडलानंी पाठश्ववलेले समान श्वविार असलेले श्वमत्र कामभोगािंा उपभोग घेण्यास सागंत होते-
- ‘तू कुल वशं स्थापन कर’.       ॥ ३ ॥ 
 
यं तेसं विनं वुत्तं श्वगहीधम्मे सुखावहं 
तं मे अहोश्वस कश्वठनं तत्तर्फालसमं श्ववय      ॥ ४ ॥ 
 
‘गृहस्थ धमीयानंा सुखावह असलेले त्यानंी म्हटलेले हे विन मला तापलेल्या (लोखंडी) 
र्फाळाप्रमािे कठीि (कठोर) वाटत होते.      ॥ ४ ॥ 
 
ते मं तदा उत्क्खपन्तं पतु्च्छंसु पत्त्थतं मम 
हक त्व ंपत्थयश्वस सम्म यश्वद कामे न भञु्जश्वस      ॥ ५ ॥ 
 
त्यािें विन उडवनू लाविाऱ्या मला त्यानंी माझी इच्छा श्वविारली-- ‘श्वमत्रा! जर तू कामभोगािंा 
उपभोग घेिार नाहीस तर तू कशािी इच्छा करतोस?’    ॥ ५ ॥ 
 
तेसाहं एव ंअविं अत्थकामो श्वहतेश्वसनं 
नाहं पत्थेश्वम श्वगहीभाव ंनेक्खम्माश्वभरतो अहं      ॥ ६ ॥ 
 
माझ्या कल्यािािी इच्छा असलेला मी त्या श्वहतहितकानंा म्हिालो-- ‘मला गहृस्थ जीवनािी 
इच्छा नाही, मी (गृह त्यागात) नैष्ट्क्रम्यात रत आहे.     ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

ते मय्हं विनं सुत्वा श्वपतु मातु ि सावयुं 
माता श्वपता एवमाहु-सब्बेश्वप पब्बिाम भो      ॥ ७ ॥ 
 
त्यानंी माझे विन ऐकून (माझ्या) आई-वश्वडलानंा साशं्वगतले तेव्हा आई-वडील असे म्हिाले, 
‘आपि सवमि प्रव्रज्या घेऊ’.       ॥ ७ ॥ 
 
उभो माता श्वपता मय्हं भश्वगनी ि सत्त भातरो 
अश्वमतधनं छडड श्वयत्वा पाश्ववश्वसम्हा महावनं श्वत     ॥ ८ ॥ 
 
अपश्वरश्वमत धनािा त्याग करून माझे दोघे आई-वडील, बहीि आश्वि सातही भाऊ आंम्ही (सवानी) 
वनात प्रवशे केला.        ॥ ८ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

५.         -      (५.             ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम नगरे ब्रह्मवड ढने 
तत्थ कुलवरे सेटे्ठ महासाले अजायहं      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी ब्रह्मवधमन नगरात महान श्रीमंत व्यापाऱ्याच्या श्रेष्ठ कुटंुबात जन्माला आलो, 
          ॥ १ ॥ 
 
तदाश्वप लोकं श्वदस्वान अन्धभतंू तमोत्थतं 
श्वित्तं भवतो पश्वटकुटश्वत तुत्तवगेहतं श्ववय      ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा सुद्धा अधं झालेल्या व अंधाराने झाकलेल्या लोकानंा पाहून, परािीने टोिलेल्या (वाहक 
प्राण्याप्रमािे) माझे श्वित्त संसारापासून जोराने माघार घेत होते.   ॥ २ ॥ 
 
श्वदस्वान श्ववश्ववधं पापं एव ंश्विन्तेसहं तदा 
कदाहं गेहा श्वनक्खम्म पश्ववश्वसस्साश्वम काननं      ॥ ३ ॥ 
 
त्यावळेी मी नानाप्रकारिे पाप पाहून असा श्वविार केला ‘मी घरातून बाहेर पडून केव्हा अरण्यात 
प्रवशे करीन?’-         ॥ ३ ॥ 
 
तदाश्वप मं श्वनमत्न्तंसु कामभोगेश्वह ञातयो 
तेसत्म्प छन्दमाश्वित्क्खं मा श्वनमन्तेथ तेश्वह मं      ॥ ४ ॥ 
 
तेव्हा सुद्धा नातलगानंी कामभोगािंा उपभोग घेण्यास साशं्वगतले, त्यानंासुद्धा मी आपली आवड 
साशं्वगतली व म्हटले, ‘त्या (कामभोगािंा लोभ दाखवनू) मला ससंारात बोलव ूनका. ॥ ४ ॥ 
 
यो मे कश्वनट्ठको भाता नन्दो नामाश्वस पत्ण्डतो 
सोश्वप मं अनुश्वसक्खन्तो पब्बि ंसमरोिश्वय      ॥ ५ ॥ 
 
जो माझा नंद नावािा लहान, हुषार भाऊ होता. त्याने सुद्धा माझे अनुकरि करून प्रव्रज्या पसतं 
केली.          ॥ ५ ॥ 
 
अहं सोिो ि नन्दो ि उभो माताश्वपता मम 
तदाश्वप भोगे छड डेत्वा पाश्ववश्वसम्ह महावनं श्वत     ॥ ६ ॥ 
 
मी सोि (माझा भाऊ) नंद आश्वि माझे दोघेही आई-वडील आम्ही त्यावळेीसुद्धा (काम) भोगािंा 
त्याग करून मोठ्या अरण्यात प्रवशे केला.      ॥ ६ ॥ 
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१.      -      (१.          ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम काश्वसराजस्स अत्रजो 
मूगपक्खो श्वत नामेन तेश्वमयो श्वत वदत्न्त मं      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी काशीच्या राजािा पुत्र झालो तेव्हा मला मुका-पागंळा तेश्वमय ह्या नावाने हाक 
मारीत असत.         ॥ १ ॥ 
 
सोळश्वसत्त्थसहस्सानं न श्वविश्वत पुमो तदा 
अहोरत्तानं अच्चयेन श्वनब्बत्तो अहमेकको      ॥ २ ॥ 
 
त्यावळेी (काशी नरेशाच्या) सोळा हजार पत्नींना (एकही) पुत्र नव्हता, दीघमकाळानंतर मी एकटा 
जन्माला आलो.         ॥ २ ॥ 
 
श्वकच्छा लदं्ध श्वपयं पुत्तं अश्वभजातं जुश्वतन्धरं 
सेतच्छन्तं धारश्वयत्वान सयने पोसेश्वत मं श्वपता     ॥ ३ ॥ 
 
(माझे) श्वपता (मोठ्या) कष्टाने प्राप्त झालेल्या कुलवान व प्रकाशमान अशा आपल्या श्वप्रय पुत्रािे 
िेत छत्र ज्याच्यावर उभारले आहे अशा शय्येवर ठेवनू पालन-पोषि करीत होते. ॥ ३ ॥ 
 
श्वनद्दायमानो सयनवरे पबतु्ज्झत्वानऽहं तदा 
अद्दसं पण्डरं छत्तं येनाहं श्वनरयं गतो      ॥ ४ ॥ 
 
ज्यामुळे मी (पूवमजन्मात) नरकात पडलो होतो ते िेत छत्र माझ्या उत्कृष्ठ शय्येवर उभारलेले मी 
झोपेतून उठल्यावर पाश्वहले.       ॥ ४ ॥ 
 
सह श्वदट्ठस्स मे छत्तं तासो उप्पश्वि भेरवो 
श्ववश्वनच्छयं समापन्नो कथाहं इमं मुश्वच्चस्स ं      ॥ ५ ॥ 
 
ते िेत छत्र पाश्वहल्याबरोबर मला खूप भीती वाटली. मी श्वविार करू लागलो ‘मी यापासून कसा 
मुक् त होईन.’         ॥ ५ ॥ 
 
पुब्बसालोश्वहता मय्हं देवता अत्थकाश्वमनी 
सा मं श्वदस्वान दुत्क्खतं तीसु ठानेसु योजश्वय     ॥ ६ ॥ 



 
           

पूवमजन्मी माझ्याशी एक रक् तािे नाते बाळगिाऱ्या एका श्वहतहितक देवतेने मला दुःश्वखत झालेला 
पाहून तीन गोष्टी करण्यास साशं्वगतले--      ॥ ६ ॥ 
 
मा पत्ण्डचं्च श्ववभावय बालमतो भव सब्बपाश्विनं 
सब्बो जनो ओश्विनायतु एव ंतव अत्थो भश्ववस्सश्वत     ॥ ७ ॥ 
 
‘पातं्ण्डत्य प्रगट करू नकोस, सवम लोक तुला मुखम समजोत व सवम जनता (अपशकुनी म्हिनू) 
तुझा श्वतरस्कार करोत, अशा प्रकारे तुझे इत्च्छत साध्य होईल.   ॥ ७ ॥ 
 
एव ंवुत्तायऽहं तस्सा इदं विनमब्रश्वव- 
करोश्वम तेऽतं विनं यं त्व ंभिश्वस देवते      ॥ ८ ॥ 
 
श्वतने असे म्हटल्यावर मी श्वतला असे म्हटले, ‘हे देवी! तू जे म्हित आहेस त्या विनाप्रमािे मी 
करीन.’          ॥ ८ ॥ 
 
अत्थकामाश्वस मे अम्म श्वहतकामाऽश्वस देवते 
तस्साहं विनं सुत्वा सागरे व थलं लश्वभ      ॥ ९ ॥ 
 
हे देवी, माते! तू माझे कल्याि इत्च्छिारी व श्वहतहिमक आहेस. मी श्वतिे विन ऐकल्यावर सागरात 
(बुडिाऱ्या) मला ठाव श्वमळाल्यासारखे झाले.     ॥ ९ ॥ 
 
हट्टो सशं्ववग्गमानसो तयो अड गे अश्वधट्ठहह 
मूगो अहोहस बश्वधरो पक्खो गश्वतश्वववश्वितो      ॥ १० ॥ 
 
हर्णषत व आनंश्वदत मनाने मी तीन गोष्टींिे अश्वधष्ठान केले, मी मुका, बश्वहरा आश्वि गश्वतरश्वहत पंगु 
झालो.          ॥ १० ॥ 
 
एते अड गे अश्वधट्ठाय वस्साश्वन सोळसं वहस 
ततो मे हत्थपादे ि श्वजव्हं सोतंि मश्वद्दय 
अनूनतं मे पत्स्सत्वा कालकण्िी श्वत श्वनत्न्दसु ं     ॥ ११ ॥ 
 
या गोष्टींिे अश्वधष्ठान करून मी सोळा वषम राश्वहलो. त्यानंतर माझे हातपाय, जीभ आश्वि कानाला 
िेपून व मला अव्यंग पाहून ‘अपशकुनी आहे’ असे म्हिून हनदा करू लागले.  ॥ ११ ॥ 
 
ततो जनपदा सब्बे सेनापश्वत-पुरोश्वहता 
सब्बे एकमना हुत्वा छडड नं अनुमोश्वदसु ं      ॥ १२ ॥ 
 
त्यानंतर जनपदातील (राज्यातील) सवम लोक, सेनापती आश्वि पुरोश्वहत, सवम एकमतािे होऊन 
त्यानंी मला सोडून देण्याकश्वरता अनुमोदन श्वदले.     ॥ १२ ॥ 



 
           

सोऽहं तेसं महत सुत्वा हट्ठो संश्ववग्गमानसो 
यस्सत्थाय तपो श्विण्िो सो मे अत्थो सश्वमज्झथ     ॥ १३ ॥ 
 
मी त्यािें श्वविार ऐकून हर्णषत व आनंश्वदत मनाने (म्हटले)– ‘ज्याकश्वरता मी तप केले ते इत्च्छत पूिम 
झाले.’          ॥ १३ ॥ 
 
नहापेत्वा अनुश्वलत्म्पत्वा वठेेत्वा राजवठेनं 
छते्तन अश्वभश्वसश्वञ्चत्वा कारेसुं पुरपदत्क्खिं      ॥ १४ ॥ 
 
(मला) स्नान घालून (सुगधंी) लेप लावनू, राजवस्त्र नेसवनू, (राज-) अश्वभषेक करवनू-छत्र 
उभारून नगरािी प्रदश्वक्िा करश्ववली.      ॥ १४ ॥ 
 
सत्ताहं धारश्वयत्वान उग्गते रश्ववमण्डले 
रथेन मं नीहश्वरत्वा सारथी वनमुपागश्वम      ॥ १५ ॥ 
 
एक आठवडाभर (राजछत्र) धारि करवनू (आठव्या श्वदवशी) सूयोदय झाल्यावर मला रथात 
घेऊन सारथी अरण्यात आला.–       ॥ १५ ॥ 
 
एकोकासे रथं कत्वा सिस्सं हत्थमुश्वच्चतो 
सारथी खिश्वत कासुं श्वनखातंु पठश्ववया ममं      ॥ १६ ॥ 
 
घोड्यानंी सि असलेला रथ एका बाजूला करून, हात मोकळा झाल्यावर मला जश्वमनीमध्ये 
गाडण्यासाठी सारथी खड डा खिू लागला.     ॥ १६ ॥ 
 
अश्वधश्वितमश्वधट्ठानं तिेन्तो श्ववश्ववधकारिा 
न श्वभत्न्दं वतमश्वधट्ठानं बोश्वधया येव कारिा      ॥ १७ ॥ 
 
मी अनेक प्रकारे हालअपेष्टानंी पीश्वडत होऊन सुद्धा बोश्वधच्या कारिासाठीि स्वीकारलेल्या श्वनश्चय-
व्रतािा भगं होऊ श्वदला नाही.       ॥ १७ ॥ 
 
माता श्वपता न मे देस्सा अत्ता मे न ि देत्स्सयो 
सब्बञ्ञुतं श्वपयं मय्हं तस्मा वतमश्वधट्ठहह      ॥ १८ ॥ 
 
मला आई-वश्वडलािंा दे्वष नव्हता अथवा मी स्वतःिा दे्वष करीत नव्हतो; (परंतु) मला सवमज्ञता श्वप्रय 
होती त्यामुळे मी व्रतािें अश्वधष्ठान केले.      ॥ १८ ॥ 
 
एते अड गे अश्वधट्ठाय वस्साश्वन सोळसं वहस 
अश्वधिानेन मे समो नत्त्थ एसा मे अश्वधट्ठानपारमी श्वत     ॥ १९ ॥ 
 



 
           

या गोष्टींिे अश्वधष्ठान करून मी सोळा वषम राश्वहलो. अश्वधष्ठाना (श्वनश्चया) मध्ये माझ्यासारखा (दुसरा) 
कोिी नाही, ही माझी अश्वधष्ठान पारश्वमता होती.     ॥ १९ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

             /              
 

         /           
 

१.       -      (१.           ) 
 

यदा अहं कश्वप आहस नदीकूले दरीसये 
पीश्वळतो सुसुंमारेन गमनं न लभामहं      ॥ १ ॥ 
 
जेव्हा मी नदीच्या श्वकनाऱ्यावर व दरीमध्ये राहिारा माकड होतो, तेव्हा (एका) मगरामुळे त्रस्त 
असल्यामुळे (कोठे) जाऊ शकत नव्हतो.      ॥ १ ॥ 
 
यम्होकासे अहं ठत्वा ओरा पारं पतामहं 
तत्थत्च्छ सत्त ुवधको कुम्भीलो लुद्ददस्सनो      ॥ २ ॥ 
 
मी ज्या श्वठकािी उभा राहून अश्वलकडून पलीकडे उडी मारत असे, तेथे (एक) भयानक (मला) 
ठार करिारा शत्रू असलेला मगर राहात होता.     ॥ २ ॥ 
 
सो मं असशं्वस एही श्वत अहमेमी श्वत तं वहद 
तस्स मत्थकमक्कम्म परकुले पश्वतट्ठहह      ॥ ३ ॥ 
 
त्याने मला ‘ये’ असे म्हटले, ‘मी येत आहे’ असे त्याला म्हटले व त्याच्या डोक्यावर उडी मारून 
दुसऱ्या श्वकनाऱ्यावर उभा राश्वहलो.       ॥ ३ ॥ 
 
न तस्स अश्वलकं भश्वितं यथा वािं अकासहं 
सचे्चन मे समो नत्त्थ एसा मे सच्चपारमी श्वत      ॥ ४ ॥ 
 
मी त्याच्याशी खोटे बोललो नाही, मी जसे बोललो तसेि केले. सत्यामध्ये माझ्यासारखा (दुसरा) 
कोिी नाही ही माझी सत्यपारश्वमता होती.      ॥ ४ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
 
  



 
           

२.            -      (२.                 ) 
 

पुनापरं यदो होश्वम तापसो सच्चसव्हयो 
सचे्चन लोकं पालेहस, समग्गं जनमकासहं’श्वत     ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी ‘सत्य’ नावािा तपस्वी होतो तेव्हा मी सत्याने लोकािें पालन केले व जनतेला 
एकत्र ठेवले (त्याचं्यात एकजूट ठेवली)      ॥ १ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

३.       -      (३.           ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम मगधे वट टपोतको 
अजातपक्खो तरुिो मंसपेश्वस कुलावके      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी मगध (देशात) पखं न रु्फटलेला तरुि, मासंािा गोळा असा घरट्यामध्ये लावा 
पक्ािे श्वपल्लू होतो,        ॥ १ ॥ 
 
मुखतुण्डकेनाहश्वरत्वा माता पोसश्वत ममं 
तस्सा र्फस्सेन जीवाश्वम नत्त्थ मे काश्वयकं बलं     ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा िोिीने (दािे) आिून माझी आई माझे पोषि करीत होती. मी श्वतच्या स्पशाने जगत होतो, 
माझ्यामध्ये शारीश्वरक बळ नव्हते.       ॥ २ ॥ 
 
संवच्छरे श्वगम्हसमये दवदाहो पश्वदप्पश्वत 
उपगच्छश्वत अम्हाकं पावको कण्हवत्तनी      ॥ ३ ॥ 
 
दरवषी उन्हाळ्यात अरण्यामध्ये विवा पेटत असे व आपल्या मागातील सवािी काळीराख करिारा 
अग्नी आमच्याकडे येत असे.       ॥ ३ ॥ 
 
धमधमा इश्वत एव ंसद्दायन्तो महा श्वसखी 
अनुपुब्बने झापेंन्तो अत्ग्ग मममुपागश्वम      ॥ ४ ॥ 
 
‘धमधम’ असा मोठा आवाज करीत श्वशखारूपी ज्वाला धारि करिारा अग्नी (वाटेतील सवम वस्तू) 
क्रमाक्रमाने जाळत जाळत माझ्यापयंत आला.     ॥ ४ ॥ 
 
अत्ग्गवगेभया भीता तश्वसता माता श्वपता मम 
कुलावके मं छडे्डत्वा अत्तानं पश्वरमोियु ं      ॥ ५ ॥ 
 
अग्नीवगेाच्या भयाने भ्यालेले व त्रस्त झालेले माझे आई-वडील मला घरट्यात सोडून (उडून 
गेले) व (त्यानंी) स्वतःिी सुटका केली.      ॥ ५ ॥ 
 
पादे पक्खे पजहाश्वम नत्त्थ मे काश्वयकं बलं 
सोहं अगश्वतको तत्थ एव ंश्विन्तेसहं तदा      ॥ ६ ॥ 
 
मी पाय व पंख र्फडर्फडश्ववले परंतु मला शारीश्वरक बळ नव्हते. त्यामुळे मी तेथे अगश्वतक होऊन असा 
श्वविार केला--         ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

येसाहं उपधावये्यं भीतो तश्वसतवशे्वधतो 
ते मं ओहाय पक्कन्ता कथं मे अि कातव े      ॥ ७ ॥ 
 
‘भयभीत, त्रस्त व थरकाप झालेला मी ज्याचं्याकडे धावाव े ते मला सोडून श्वनघून गेले, मी आज 
काय कराव?े         ॥ ७ ॥ 
 
अत्त्थ लोके सीलगुिो सचं्च सोिेय्यनुद्दया 
तेन सचे्चन काहाश्वम, सच्चश्वकश्वरयमुत्तम ं      ॥ ८ ॥ 
 
जगात शीलगुि, सत्य, पाश्ववत्र्य व करुिा आहे या सत्याने उत्तम सत्यश्वक्रया [टीप पहा] करीन.’ 
          ॥ ८ ॥ 
 
आविेत्वा धम्मबलं सश्वरत्वा पुब्बके श्वजने 
सच्चबलमवस्साय सच्चश्वकश्वरयमकासहं      ॥ ९ ॥ 
 
धम्म-सामथ्यािा श्वविार करून व पूवमकाळातील बुद्धािें स्मरि करून सत्य बळाच्या सहायाने मी 
सत्य श्वक्रया केली–        ॥ ९ ॥ 
 
सत्न्त पक्खा अपतना सत्न्त पादा अवञ्चना 
माताश्वपता ि श्वनक्खन्ता जात-वदे पश्वटक्कम      ॥ १० ॥ 
 
‘माझे पखं आहेत, पि ते उडण्यायोग्य नाहीत, माझे पाय आहेत, पि ते िालू शकत नाहीत; आई-
वडील श्वनघून गेले आहेत. हे अग्नी परत जा.’     ॥ १० ॥ 
 
सह सचे्च कते मय्हं महापिश्वलकतो श्वसखी 
विेश्वस सोलसकरीसाश्वन उदकं पत्वा यथा श्वसखी 
सचे्चन मे समो नत्त्थ एसा मे सच्चपारमी श्वत      ॥ ११ ॥ 
 
मी सत्यश्वक्रया केल्याबरोबर, महाप्रज्वश्वलत झालेला अग्नी पाण्यापाशी पोहोिल्यावर (नष्ट) 
होिाऱ्या अग्नीप्रमािे, सोळा करीष (भमूी) मागे जाऊन (नाश्वहसा झाला). सत्यामध्ये माझ्यासारखा 
(दुसरा कोिी) नाही. ही माझी सत्यपारश्वमता होती.    ॥ ११ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
 
  



 
           

४.       -      (४.           ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम मच्छराजा महासरे 
उण्हे सुश्वरयसन्तापे सरे उदकं खीयथ      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी अश्वतशय मोठ्या तळ्यात मासा झालो तेव्हा उन्हाळ्यात सूयाच्या उष्ट्ितेने 
तळ्यातील पािी आटले.        ॥ १ ॥ 
 
ततो काका ि श्वगज्झा ि बका कुललसेनका 
भक्खयत्न्त श्वदवा रहत्त मच्छे उपश्वनसीश्वदय      ॥ २ ॥ 
 
तेव्हा कावळे, श्वगधाडे, बगळे आश्वि बश्वहरी ससािे हे रातं्रश्वदवस माशाजंवळ बसून त्यानंा खात 
असत.          ॥ २ ॥ 
 
एव ंश्विन्तेसहं तत्थ सह ञातीश्वह पीश्वळतो 
केन नु खो उपायेन ञाती दुक्खा पमोिये      ॥ ३ ॥ 
 
जाती बाधंवासह पीश्वडत झालेला मी तेथे श्वविार केला, ‘कोित्या उपायाने जातीबाधंवानंा 
दुःखापासून मुक् त कराव?े’       ॥ ३ ॥ 
 
श्ववश्विन्तश्वयत्वा धम्मत्थं सचं्च अद्दस पस्सयं 
सचे्च ठत्वा पमोिेहस ञातीनं तं अश्वतक्खय ं      ॥ ४ ॥ 
 
धमाथािा श्वविार करून मला सत्यात आसरा आढळून आला. सत्त्यावर उभे राहून मी त्यासवम 
श्ववनाशापासून जातीबाधंवानंा मुक् त केले.      ॥ ४ ॥ 
 
अनुस्सश्वरत्वा सद्धम्मं परमत्थं श्ववश्विन्तयं 
अकाहस सच्चश्वकश्वरयं यं लोके धुवसस्सतं      ॥ ५ ॥ 
 
सद्धम्मािे स्मरि करून, परमाथािा श्वविार करून, जी जगात धु्रव व शाित आहे अशी सत्यश्वक्रया 
केली.          ॥ ५ ॥ 
 
यतो सराश्वम अत्तानं यतो पत्तोत्स्म श्ववञ्ञुतं 
नाश्वभजानाश्वम सहञ्चच्च एकपािं श्ववहहश्वसतं 
एतेन सच्चविेन पिुन्नो अश्वभवस्सतु       ॥ ६ ॥ 
 
जेव्हापासून मला आठवते आहे व जेव्हापासून शहािा झालो आहे तेव्हापासून मी एकासुद्धा 
प्राण्यािी जािनू बुजून हहसा केली असे जाित नाही. ह्या सत्याने मेघािंा वषाव होवो!-॥ ६ ॥ 
 



 
           

अश्वभत्थनय पिुन्न श्वनहध काकस्स नासय 
काकं सोकाय रून्धेश्वह मच्छे सोका पमोिय      ॥ ७ ॥ 
 
हे मेघानंो! गजमना करीत वषाव करा. कावळ्याचं्या समुहािा नाश करा. कावळ्यानंा शोक प्राप्त 
होईल अशारीतीने त्याना रोखा व मासळ्यानंा शोकापासून मुक् त करा.  ॥ ७ ॥ 
 
सहकते सच्चवरे पिुन्नो अश्वभगश्विय 
थलं श्वनन्नि पूरेन्तो खिेन अश्वभवस्सथ      ॥ ८ ॥ 
 
उत्तम सत्यश्वक्रया केल्याबरोबर मेघानंी गजमना करून ऊंि व सखल भाग भरून टाकिाऱ्या 
पावसािा क्िात वषाव केला.       ॥ ८ ॥ 
 
एवरूपं सच्चवरं कत्वा श्ववश्वरयमुत्तमं 
वस्सापेहस महामेघं सच्चतेजबलत्स्सतो 
सचे्चन मे समो नत्त्थ एसा मे सच्चपारमी श्वत      ॥ ९ ॥ 
 
अशा प्रकारे उत्तम सत्यश्वक्रया व उत्तम उद्योग करून सत्याच्या तेजबळाच्या सहायाने मी महामेघाना 
वषाव करावयास लावला. सत्यामध्ये माझ्यासारखा दुसरा कोिी नाही. ही माझी सत्यपारश्वमता 
होती.          ॥ ९ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
  



 
           

५.          –      (५.              ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम कण्हदीपायनो इश्वस 
परोपञ्ञासवस्साश्वन अनश्वभरतो िहर अहं      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी कृष्ट्ि-दै्वपायन णषी झालो तेव्हा मी पन्नासपेक्ा अश्वधक वषम अनासक् त होऊन 
श्वविरि केले.         ॥ १ ॥ 
 
न कोश्वि एतं जानाश्वत अनश्वभरश्वतमनं मम 
अहत्म्प कस्सश्वि नाश्वित्क्खं अरश्वत मे िरश्वत मानसे     ॥ २ ॥ 
 
माझे अनासक् त मन कोिीही जाित नव्हते. माझ्या मनात अनासक् ती आहे हे मी सुद्धा कोिाला 
साशं्वगतले नाही.         ॥ २ ॥ 
 
सब्रह्मिारी मण्डव्यो सहायो मे महा इश्वस 
पुव्वकम्मसमायुत्तो सूलमारोपनं लश्वभ      ॥ ३ ॥ 
 
माझा सह-ब्रह्मिारी व श्वमत्र माण्डव्य नावािा महर्णष होता. त्याला पूवमकमामुळे, सुळावर 
िढश्ववण्यािी (र्फाशीिी) श्वशक्ा झाली.      ॥ ३ ॥ 
 
तमहं उपट्ठश्वहत्वान आरोग्यमनुपापहय 
आपतु्च्छत्वान आगत्च्छं यं मय्हं सकमस्समं      ॥ ४ ॥ 
 
मी त्यािी सेवा करून त्याला श्वनरोगी केले व त्यािी परवानगी घेऊन स्वतःच्या आश्रमाकडे आलो.
          ॥ ४ ॥ 
 
सहायो ब्राह्मिो मय्हं भश्वरयमादाय पुत्तकं 
तयो जना समागन्त्वा आगच्छंु पाहुनागतं      ॥ ५ ॥ 
 
माझा एक ब्राह्मि श्वमत्र आपल्या पत्नीला व पुत्राला घेऊन-असे श्वतघेजि श्वमळून पाहुिे म्हिनू 
आले.          ॥ ५ ॥ 
 
सम्मोदमानो तेश्वह सह श्वनश्वसन्नो सकमस्समे 
दारको वट्टमनुत्क्खपं आसीश्ववसमकोपश्वय      ॥ ६ ॥ 
 
मी त्याचं्या बरोबर त्यािंी आनंदाने श्वविारपूस करीत स्वतःच्या आश्रमात बसलो होतो. (तेव्हा) 
त्याचं्या मुलाने िेंडू रे्फकून एका दाढेत वीष बाळगिाऱ्या (सापाला) क्रोश्वधत केले. ॥ ६ ॥ 
 
 



 
           

ततो सो वट्टगतं मग्गं अन्वसेन्तो कुमारको 
आसीश्ववसस्स हत्थेन उत्तमङ गं परामश्वस      ॥ ७ ॥ 
 
तेव्हा तो मुलगा िेंडू गेलेल्या मागाने शोध घेत असता त्याने त्या श्ववषारी सापाच्या डोक्याला हाताने 
स्पशम केला.         ॥ ७ ॥ 
 
तस्स आमसने कुद्धो सप्पो श्ववसबलत्स्सतो 
कुश्वपतो परमकोपेन अडंश्वस दारकं खिे      ॥ ८ ॥ 
 
त्याच्या स्पशाने आपल्या श्ववषाच्या बलावर श्वभस्त ठेविारा साप क्रोश्वधत झाला आश्वि त्याि क्िी 
अत्यंत कोधाने तो मुलाला िावला.      ॥ ८ ॥ 
 
सह दट्ठो अश्वतश्ववसेन दारको पपश्वत भशू्वमयं 
तेनाहं दुत्क्खतो आहस मम वाहश्वस तं दुक्खं      ॥ ९ ॥ 
 
अश्वत श्ववषारी साप िावल्याबरोबर मुलगा जश्वमनीवर पडला. त्यामुळे मी दुःश्वखत झालो. हे दुःख 
माझ्याही श्वठकािी येऊन पोहोिलो.      ॥ ९ ॥ 
 
त्याहं अस्सासश्वयत्वान दुत्क्खते सोकसश्वल्लते 
पठमं अकाहस श्वकश्वरयं अग्गं सचं्च वरुत्तमं      ॥ १० ॥ 
 
त्या दुःश्वखत शोकाने पीश्वडत झालेल्या (आई-वश्वडलानंा) आिासन देऊन मी प्रथम श्रेष्ठ व उत्तम 
सत्यश्वक्रया [टीप पहा] केली–       ॥ १० ॥ 
 
सत्ताहमेवाहं पसन्नश्वित्तो 
पुञ्ञत्त्थको अिहर ब्रह्मिश्वरय ं
अथापरं यं िश्वरतं ममश्वयदं 
वस्साश्वन पञ्ञास समाश्वधकाश्वन       ॥ ११ ॥ 
 
अकामको वा श्वह अहं िराश्वम 
एतेन सचे्चन सुवत्त्थ होतु 
हतं श्ववसं जीवतु यञ्ञदत्तो       ॥ १२ ॥ 
 
‘मी पुण्याच्या इच्छेने प्रसन्नश्वित्त होऊन एक आठवडा पयंति ब्रह्मियािे पालन केले व त्यानंतर 
पन्नास पेक्ा जास्त वष े मी श्वविरि केले, ते मी अनासक् त होऊनि श्वविरि केले. या सत्याने 
कल्याि होवो, श्ववष नष्ट होवो व यज्ञदत्त श्वजवतं होवो’    ॥ ११-१२ ॥ 
 
 
 



 
           

सह सचे्च कते मय्हं श्ववसवगेेन वशे्वधतो 
अबुत्ज्झत्वान वुट्ठाश्वस आरोगो िाश्वस मािवो 
सचे्चन मे समो नत्त्थ एसा मे सच्चपारमी’श्वत      ॥ १३ ॥ 
 
मी सत्य श्वक्रया केल्याबरोबर श्ववषाने व्याश्वधत झालेला मुलगा केवळ बेशुद्धावस्थेत न राहता श्वनरोगी 
होऊनि उठून बसला. सत्यामध्ये माझ्यासारखा (दुसरा कोिी) नाही. ही माझी सत्य-पारश्वमता 
होती.          ॥ १३ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
 
  



 
           

६.             (६.          ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम सुतसोमो महीपश्वत 
गश्वहतो पोश्वरसादेन ब्राह्मिे सड गरं सहर      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी सुतसोम नावािा राजा झालो तेव्हा नरभक्क यक्ाने पकडल्यावर ब्राह्मिाला 
श्वदलेल्या विनािी आठवि झाली.      ॥ १ ॥ 
 
खश्वत्तयानं एकसतं आवुश्वनत्वा करतले 
एते सम्पश्वमलापेत्वा यञ्ञत्थे उपनहय मम ं      ॥ २ ॥ 
 
शभंर क्श्वत्रयाचं्या हातानंा श्वछदे्र पाडून त्यातून दोरी ओवनू त्यानंा श्वभरश्वभर श्वर्फरवण्यासारख्या हाल 
अपेष्टा करून त्यािंी शरीरे सुकवनू बळी देण्याकश्वरता (इतराचं्या बरोबर) मलाही नेले.॥ २ ॥ 
 
अपुत्च्छ मं पोश्वरसादो हक त्व ंइच्छश्वस श्वनस्सजं 
यथामश्वत ते काहाश्वम यश्वद मे त्व ंपुनेश्वहश्वस      ॥ ३ ॥ 
 
नरभक्क यक्ाने मला श्वविारले, ‘तुझी सुटण्यािी इच्छा आहे काय? जर तू पनु्हा येशील तर मी 
तुझ्या इच्छेप्रमािे करीन.’       ॥ ३ ॥ 
 
तस्स पश्वटस्सुश्वित्वान पण्हे आगमनं मम 
उपगन्त्वा पुरं रम्मं रिं श्वनय्याश्वदहय तदा      ॥ ४ ॥ 
 
‘मी सकाळी पुनः येईन’ असे त्याला प्रत्युत्तर देऊन रम्य नगरात पुनः येऊन (माता श्वपतरावंर) राज्य 
सोपश्ववले.         ॥ ४ ॥ 
 
अनुस्सश्वरत्वा सतं धम्मं पुब्बकं श्वजनसेश्ववतं 
ब्राह्मिस्स धनं दत्वा पोश्वरसादं उपागहम      ॥ ५ ॥ 
 
पूवीच्या बदु्धानंी आिरलेल्या सद धम्मािे स्मरि करून, ब्राह्मिाला धन देऊन मी नरभक्क 
यक्ाकडे आलो.         ॥ ५ ॥ 
 
नत्त्थ मे संसयं तत्थ घातश्वयस्सश्वत वा न वा 
सच्चवािानुरक्खन्तो जीश्ववतं िश्वजतुमुपागहम 
सचे्चन मे समो नत्त्थ एसा मे सच्चपारमी श्वत      ॥ ६ ॥ 
 
तो मला तेथे मारेल अथवा नाही याबद्दल संशय नव्हता, परंतु सत्यविनािे पालन करिारा मी 
जीश्ववतािंा त्याग करण्याकश्वरता (त्यािेकडे) गेलो. सत्यामध्ये माझ्यासारखा दुसरा कोिी नाही. 
ही माझी सत्यपारश्वमता होती.       ॥ ६ ॥ 



 
           

            /              
 

           /            
 

१. सुवण्िसाम-िश्वरय ं(१. सुवण्िासाम-िया) 
 

सामो यदा वने आहस सके्कन अश्वभश्वनत्म्मतो 
पवने सीहव्यग्धे ि मेत्तायमुपनामहय      ॥ १ ॥ 
 
जेव्हा मी इंद्राने उत्पन्न केलेल्या वनामध्ये साम नावािा (कुमार) झालो तेव्हा अरण्यामधील वाघ, 
हसह यानंा आपल्याजवळ आिले.       ॥ १ ॥ 
 
सीहव्यग्धेश्वह दीपीश्वह अच्छेश्वह मश्वहसेश्वह ि 
पसदश्वमगवराहेश्वह पश्वरवारेत्वा वने वहस      ॥ २ ॥ 
 
मी हसह, वाघ, श्विते्त, अस्वले, रेडे, श्वठपके असलेली हश्वरिे आश्वि रानडुकरे यानंी वढूेन अरण्यात 
राहत असे.         ॥ २ ॥ 
 
न मं कोश्वि उत्तस्सश्वत न श्वप भायाश्वम कस्सश्वि 
मेत्ताबलेनुपत्थद्धो रमाश्वम पवने तदा      ॥ ३ ॥ 
 
मला कोिी त्रास देत नव्हता अथवा मी सुद्धा कोिाला भीत नसे. मतै्री बळाने पक्का उभारला गेलेला 
मी तेव्हा अरण्यात राहात असे.       ॥ ३ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
 
  



 
           

२.      -      (२.      -   ) 
 

पुनापरं यदा होश्वम एकराजा श्वत श्ववस्सुतो 
परमं सीलमश्वधट्ठाय पसासाश्वम महामहह      ॥ १ ॥ 
 
पुनः नंतर जेव्हा मी एकराज नावाने प्रश्वसद्ध झालो तेव्हा उत्तम शीलावर अश्वधष्ठान करून 
महापृथ्वीवर राज्य करीत होतो.       ॥ १ ॥ 
 
दसकुसलकम्मपथे वत्ताश्वम अनवसेसतो 
ितूश्वह सड गहवत्थूश्वह सङ गण्हाश्वम महाजनं      ॥ २ ॥ 
 
संपूिमपिे दहा कुशल कममपथावर वाटिाल करीत होतो आश्वि िार संग्रह वस्तंूनी मोठ्या 
जनसमुहाला एकत्र ठेवत होतो.       ॥ २ ॥ 
 
एव ंमे अप्पमत्तस्स इध लोके परत्थ ि 
दब्बसेनो उपागन्त्वा अत्च्छन्दन्तो पुरं ममं      ॥ ३ ॥ 
 
राजूपजीव ेश्वनगमे सबलटे्ठ सरट्ठके 
सब्बं हत्थगतं कत्वा कासुया श्वनक्खिी ममं      ॥ ४ ॥ 
 
अशा प्रकारे या जगात व परलोकात अप्रमत्त होऊन राज्य करीत असता दब्बसेन येऊन माझ्या 
नगराला बळकावीत राजावर अवलंबून असिाऱ्या सवम लोकानंा, शहरवाश्वस सैश्वनकाना, संपूिम 
राष्ट्राला आपल्या ताब्यात घेऊन त्याने मला खड ड्यात गाडले.   ॥ ३-४ ॥ 
 
अमच्चमण्डलं रिं र्फीतं अन्तेपुरं मम 
अत्च्छत्न्दत्वान गश्वहतं श्वपयं पतु्तं व पस्सहं 
मेत्ताय मे समो नत्त्थ एसा मे मेत्तापारमी’ श्वत      ॥ ५ ॥ 
 
मंत्री-मंडळ समृद्ध राज्य आश्वि माझे अतंःपुर बळजबरीने घेऊनसुद्धा (मी त्या दब्बसेनाला) श्वप्रय 
पुत्राप्रमािे पाश्वहलें . मतै्रीमध्ये माझ्यासारखा (दुसरा कोिी) नव्हता. ही माझी मतै्री-पारश्वमता होती.
          ॥ ५ ॥ 

 
 

⧠⧠ 
 
  



 
           

             /              
 

              /              
 

१.          -      (             ) 
 

सुसाने सेय्यं कप्पेश्वम छवश्वट्ठकं उपश्वनधायऽहं 
गोमण्डला उपगन्त्वा रूपं दस्सेत्न्तऽनप्पकं      ॥ १ ॥ 
 
मी स्मशानात पे्रताचं्या हाडावंर डोके ठेवनू झोपत होतो. गावातील मुले माझ्याकडे येऊन 
श्वनरश्वनराळ्या प्रकाराने वाकुल्या दाखवीत होती.     ॥ १ ॥ 
 
अपरे गन्धञ्च मालञ्च भोजनं श्ववश्ववधं बहंु 
उपायनानूपनेत्न्त हट्ठा सशं्ववग्गमानसा      ॥ २ ॥ 
 
दुसरे लोक गधं, माळा, नाना प्रकारिे व मुबलक भोजन आश्वि उपहार घेऊन हषमयुक् त व आनंदाने 
प्ररु्फश्वल्लत झालेल्या मनाने माझ्याकडे येत होते.     ॥ २ ॥ 
 
ये मे दुक्खं उपदहत्न्त ये ि देत्न्त सुखं मम 
सब्बेसं समको होश्वम दया कोपो न श्वविश्वत      ॥ ३ ॥ 
 
जे मला दुःख देत होते व जे मला सुख देत होते, त्या सवाबद्दल मी समवृत्ती होतो. माझ्यामध्ये दया 
अथवा कोप नव्हता.        ॥ ३ ॥ 
 
सुखदुक्खे तुलाभतूो यसेसु अयसेसु ि 
सब्बत्थ समको होश्वम एसा मे उपेक्खापारमी श्वत     ॥ ४ ॥ 
 
सुख-दुःखात आश्वि यश व अपयशामध्ये या सवामध्ये माझ्या श्वठकािी तराजूप्रमािे समभाव होता. 
ही माझी उपेक्ा-पारश्वमता होती.       ॥ ४ ॥ 
 
॥ उपेक्खा पारश्वमता श्वनश्वट्ठता ॥ 
 
॥ उपेक्ा पारश्वमता समाप्त ॥ 

 
उद्दानं (उद्दानं) 

 
युधञ्जयो, सोमनस्सो अयोघरश्वभसेन ि 
सोिनन्दो मूगपक्खो कश्वपराजा सच्चसव्हयो      ॥ १ ॥ 



 
           

 
युधंजय, सोमनस्स, अयोधर आश्वि भीस, सोिनंद, मूगपक्ख कश्वपराजा आश्वि सत्यसव्हय,॥ १ ॥ 
 
वट्टको मच्छराजा ि कण्हदीपायनो इश्वस 
सुतसोमो पनु आहस सामो ि एकराज’हु 
उपेक्खा पारमी आश्वस इश्वत वुतं महेश्वसना      ॥ २ ॥ 
 
वट्टक, मत्स्यराज, कृष्ट्िदै्वपायन णषी, सुतसोम, पुनः मी साम आश्वि एकराज होतो. (नंतर) उपेक्ा 
पारश्वमता होती असे महषीने म्हटले आहे.      ॥ २ ॥ 
 
एव ंबहुश्ववधं दुक्खं सम्पश्वत्त ि बहुश्ववधा 
भवाभव ेअनुभश्ववत्वा पत्तो सम्बोश्वधमुत्तम ं      ॥ ३ ॥ 
 
अशा प्रकारे पुष्ट्कळ प्रकारिे दुःख आश्वि पुष्ट्कळ प्रकारच्या संपत्तीिा जन्मजन्मातंरामध्ये अनुभव 
घेऊन मी उत्तम सम्बोश्वध प्राप्त केली.      ॥ ३ ॥ 
 
दत्वा दातब्बकं दानं सीलं पूरेत्वा असेसतो 
नेक्खम्मे पारहम गन्त्वा, पत्तो सम्बोश्वधमुत्तम ं      ॥ ४ ॥ 
 
देण्यायोग्य दान देऊन, शीलािे पूिमपिे पालन करून, नैष्ट्क्रम्य-पारश्वमतेला जाऊन मी उत्तम 
सम्बोश्वध प्राप्त केली.        ॥ ४ ॥ 
 
पत्ण्डते पश्वरपतु्च्छत्वा श्ववश्वरयं कत्वानमुत्तमं, 
खत्न्तया पारहम गन्त्वा पत्तो सम्बोश्वधमुत्तम ं      ॥ ५ ॥ 
 
पंश्वडतानंा श्वविारून, उत्तम उद्योग करून, क्ात्न्त-पारश्वमतेला जाऊन मी उत्तम सम्बोश्वध प्राप्त केली. 
          ॥ ५ ॥ 
 
कत्वा दळहं अश्वधट्ठानं सच्चवािानुरत्क्खया 
मेत्ताय पारहम गन्त्वा, पत्तो सम्बोश्वधमुत्तम ं      ॥ ६ ॥ 
 
दृढ अश्वधष्ठान करून, सत्य विनािे पालन करून, मतै्री-पारश्वमतेला जाऊन मी उत्तम सम्बोश्वध प्राप्त 
केली.          ॥ ६ ॥ 
 
लाभालाभे यसायसे सम्माननावमानने 
सब्बत्थ समानो हुत्वा, पत्तो सम्बोश्वधमुत्तमं      ॥ ७ ॥ 
 
लाभ-अलाभ, यश-अपयश, मान-सन्मान सवमत्र समभाव ठेवनू मी उत्तम सम्बोश्वध प्राप्त केली.॥ ७ ॥ 
 



 
           

कोसिं भयतो श्वदस्वा श्ववश्वरयारम्भ ंि खेमतो 
आरद्धश्ववश्वरया होथ एसा बदु्धानुसासनी      ॥ ८ ॥ 
 
आळसात भय पाहून आश्वि उद्योग कुशल आहे असे पाहून उद्योगी व्हा. हा बदु्धािा उपदेश आहे. 
          ॥ ८ ॥ 
 
श्वववादं भयतो श्वदस्वा अश्वववादञ्च खेमतो 
समग्गा सश्वखला होथ एसा बदु्धानुसासनी      ॥ ९ ॥ 
 
वादश्वववादात भय पाहून आश्वि अश्वववाद कुशल आहे असे पाहून एक व्हा व गोड-बोले व्हा. हा 
बुद्धािा उपदेश आहे.        ॥ ९ ॥ 
 
पमादं भयतो श्वदस्वा अप्पमादञ्च खेमतो 
भावथेट्ठश्वडगकं मग्गं एसा बदु्धानुसासनी      ॥ १० ॥ 
 
प्रमादात भय पाहून आश्वि अप्रमाद कुशल आहे असे पाहून अष्टाशं्वगक मागािी भावना करा. 
(अष्टाशं्वगक मागाप्रमािे आिरि करा) हा बुद्धािा उपदेश आहे.   ॥ १० ॥ 
 
इत्थं सुदं भगवा अत्तनो पुब्बिश्वरयं सम्भावयमानो 
बुद्धापदाश्वनयं नाम धम्मपश्वरयायं अभाश्वसत्था’श्वत     ॥ ११ ॥ 
 
याप्रमािे भगवान (बदु्धाने) आपली पूवम िया प्रकाश्वशत करीत ‘बुद्ध-अपदान’ (बुद्ध िश्वरत्र) नामक 
धम्मपश्वरयाय (उपदेश) साशं्वगतला       ॥ ११ ॥ 

  



 
           

     
 

पारश्वमता–(पारश्वम) :– पारश्वमता म्हिजे पूिमत्व. बदु्धत्व प्राप्त करण्याकश्वरता ज्या गोष्टीमध्ये पूिमत्व 
श्वमळश्ववले पाश्वहजे या गोष्टींना पारश्वमता म्हटले जाते. पाश्वल मध्ये त्यांना ‘पारश्वम’ म्हितात. या पारश्वमतािें 
विमन िश्वरयाश्वपटक आश्वि बुद्धवसं या दोन गं्रथात करण्यात आले आहे. पारश्वमता दहा आहेत. त्या 
खालीलप्रमािे :– 
 

१.     
२.     
३.        
४.     
५.      
६.       
७.     
८.        
९.      
१०.       

 
१. दान :– बोश्वधसत्व म्हिजे बोश्वधप्राप्ती कश्वरता प्रयत्नशील प्रािी. ते सवम प्रािी मात्राचं्या 

श्वहताकश्वरता व सुखाकश्वरता झटत असतात. ते सवाप्रती श्वनपक्पाती असतात. सवम प्रािीमात्र सुखी व्हावते 
याकश्वरता ते सवांना दान देतात. 
 

२. शील :– शील म्हिजे सदािरि अथवा िाश्वरत्र्य. प्रािीमात्रािंी हहसा करिे, िोरी करिे, 
श्वमथ्यािार करिे, खोटे बोलिे आश्वि दारु व इतर मद्यपानापासून अश्वलप्त राहिे या सवांिा शीलामध्ये 
समावशे होतो. 
 

३. नैष्क्रम्य :– शील पूिम करण्याकश्वरता एकान्तािी आवश्यकता असते. संसारामध्ये अनेक 
अडििी असतात हे जािनू त्यातून मुक्त होिे व जीवनात उच्चपद प्राप्त करिे त्याला नैष्ट्क्रम्य म्हितात. 
 

४. प्रज्ञा :– प्रािीमात्राचं्या श्वहतािे काय आश्वि अश्वहतािे काय यातील र्फरक स्पष्टपिे 
समजण्याकश्वरता उच्च प्रकारिे ज्ञान प्राप्त कराव ेलागते त्याला प्रज्ञा म्हितात. 
 

५. वीयम :– वीयम म्हिजे िागंले कायम करण्यािा उत्साह सवांच्या श्वहताकश्वरता व सुखाकश्वरता 
बोश्वधसत्व आपली संपूिम शक्ती खिम करतात. 
 

६. शातंी :– बोश्वधसत्त्वाने श्ववपुल सामथ्यम आश्वि शक् ती प्राप्त केली तरी इतर प्राण्याकंडून काही 
िूका झाल्यास ते त्यानंा क्मा करतात. या गुिाला क्ातंी म्हटले जाते. 
 



 
           

७. सत्य :– क्ातंीला सत्यािी जोड असली पाश्वहजे. उन्नती करून घेण्यासाठी सत्यािी श्वनतातं 
आवश्यकता असते. जर त्यानंी एखाद्याला काही द्यायिे विन श्वदले अथवा काही करण्यािी प्रश्वतज्ञा केली 
तर ती ते मोडत नाहीत. त्यािें सवम आिरि सत्यावर अश्वधश्वष्ठत असते. 
 

८. अरधष्ठान :– अश्वधष्ठान म्हिजे दृढश्वनश्चय. कोितेही काम हाती घेतले की, ते श्वकतीही संकटे 
आली तरी पार पाडले पाश्वहजे. त्यालाि अश्वधष्ठान म्हितात. 
 

९. मैत्री :– मतै्री म्हिजे सावमश्वत्रक पे्रमभाव. श्वमत्र असो अथवा शत्रू असो त्याच्याबद्दल सवमकाळ, 
सवमत्र, संपूिम श्ववस्तृत पे्रम बाळगले पाश्वहजे. पशुपक्ी आदी सवम प्रािी माझे सोबती आहेत अशी भावना ठेवली 
पाश्वहजे. 
 

१०. उिेक्षा :– कोित्याही पश्वरत्स्थतीत लाभ-अलाभ, हनदा-प्रशसंा, सुख-दुःख अथवा यश-
अपयश यापकैी कोितीही त्स्थती प्राप्त झाली असताना मनािा समतोलपिा ढळू न देिे याला उपेक्ा 
पारश्वमता म्हितात. 
 

११. दहा कुशल कममिथ :– (दस कुसल कम्मपथ) दहा प्रकारिे कुशल कमम अथवा कुशल कमम 
मागम. या कममपथानुसार वाटिाल केली असता मानवािी पनुजमन्मापासून सुटका होते अथवा या 
कममपथानुसार त्यािी कृती नसेल तर त्याला वारंवार पुनजमन्म ग्रहि कराव े लागतात. मािसाच्या 
कृतीवरूनि त्यािी गती ठरत असते. कुशल कमाश्वशवाय कोिालाही श्वनब्बाि प्राप्ती शक्य नाही. म्हिूनि 
भगवान बदु्धाने धम्मपदात म्हटले आहे– ‘तुम्हेश्वह श्वकचं्च आतप्पं अक्खातारो तथागता’ अथात कमम तुम्हालाि 
केले पाश्वहजे तथागत र्फक्त मागमदशमक आहेत. 
 

कमािे तीन प्रकारे वर्णगकरि केले जाते. 
 

१. काय कम्म–शरीराने केले जािारे कमम 
२. विी कम्म–वािीने केले जािारे कमम 
३. मनोकमम–मनाने केले जािारे कमम 

 
१. शरीराने केले जािारे कुशल कमम तीन प्रकारिे आहे. (अ) प्रािी हहसा न करिे (ब) िोरी न 

करिे (क) श्वमथ्यािार न करिे. 
 
२. वािेने केले जािारे कुशल कमम िार प्रकारिे आहे. (अ) खोटे न बोलने (ब) िहाडी न करिे 

(क) कठोर शद्ब न उच्चारिे (ड) व्यथम बडबड न करिे. 
 
३. मनाने केले जािारे कुशल कमम तीन प्रकारिे आहे (अ) लोभ नष्ट करिे (ब) दे्वष नष्ट करिे 

आश्वि (क) श्वमथ्या दृष्टीिा नाश करिे. अशा प्रकारिे दहा कुशल कमम अथवा कममपथ आहेत. 
 
चाि संग्रह वस्तु :– मानवाने ज्यािंा स्वतःच्या आश्वि इतराचं्या कल्यािाकश्वरता सगं्रह करावा अशा वस्तू 
िार आहेत. त्या पुढीलप्रमािे– 



 
           

(१) दान, (२) श्वप्रय विन, (३) उपकार आश्वि (४) समानतेिा व्यवहार 
 
या सगं्रह वस्तू मािसाजवळ नसतील तर तो आई-वश्वडलाना मान देिार नाही. पंडीतजन या िार 

संग्रह वस्तंूिे स्मरि ठेवतात म्हिूनि ते स्तुतीला पात्र होतात. 
 
करिष (करिस) :– प्रािीन काळात लाबंी रंुदी मोजण्यािे हे माप होते. त्या काळात एक कश्वरष 

आठ एकर च्या बरोबर होता. बुद्धदत्त महाथेरो यानंी एक कश्वरष जवळ जवळ एक एकरािे बरोबर म्हटले 
आहे. सुवण्ि–कक्कर जातक आश्वि साश्वलकेदार जातकात एक हजार कश्वरष (जवळ जवळ आठ हजार 
एकर) के्त्रर्फळ असलेल्या एका शतेािे विमन आहे. हे शते राजगृहाच्या पूवम अथवा उत्तर-पूवम श्वदशलेा 
साश्वलत्न्दय नावाच्या ब्राह्मि ग्रामामध्ये होते. 

 
कल्ि :– म्हिजे एक कालमान आहे. कल्प िार आहेत. संवतमकल्पं संवतमस्थायी श्वववतम आश्वि 

श्वववतमस्थायी कल्प. 
 
१. संवतम कल्प म्हिजे प्रलय, हे तीन प्रकारिे आहेत. (अ) जलसंवतम (ब) अग्नी संवतम आश्वि (क) 

वायुसंवतम. 
 

२. श्वववतमकल्प म्हिजे सृष्टी. 
 
कल्पािा श्ववनाश करिाऱ्या मेहामेद्यािंा ज्वालानी नाश होईपयंत एक असंख्य संवतम कल्प म्हटला 

जातो. कल्पािा श्ववनाश करिारी ज्वाला श्वतिा नाश होईपयंत दहा हजार िक्रवाल पश्वरपूिम करिारा 
महामेघ उत्पन्न होईपयंत असंख्य संवतमस्थायी कल्प म्हटला जातो. 

 
महामेघ येऊन िंद्रसूयम प्रगट होईपयंत असंख्य श्वववतम कल्प म्हटला जातो. िंद्रसूयम प्रगट 

झाल्यापासून तर कल्पािा श्ववनाश करिाऱ्या महामेघापयंतिा काळ असंख्य श्वववतमस्थायी कल्प म्हटला 
जातो. अशा प्रकारे असंख्य कल्पािा महाकल्प होतो. 

 
िार कल्यािकारी गोष्टी– वािीिा सयंम, अल्पश्वनद्रा, अल्पआहार आश्वि एकाग्र श्वित्ताने धम्मश्रवि 

या िार गोष्टी कल्यािकारी आहेत. 
 
िार प्रकारिे आहार– अन्न, स्पशम, मनसंिेतना आश्वि श्ववज्ञान असे िार प्रकारिे आहार आहेत. 
 
सत्यररया :– मानवी जीवनात सत्याला अत्यंत महत्वािे स्थान आहे. प्रत्येक मािूस तीन प्रकारिे 

कमम करीत असतो. 
 
(अ) शारीश्वरक कमम (ब) वािश्वसक कमम आश्वि (क) मानश्वसक कमम. हे श्वतन्ही प्रकारिे कमम कुशल 

असले पाश्वहजे. मानवािे कमम सत्यावर आधारलेले असेल तरि ते कुशल होते. सत्यावर आधारलेले नसेल 
तर ते अशुद्ध, अपश्ववत्र, अमंगल अथवा अकुशल होते. अशा कमािे र्फळ सुद्धा अशुद्ध, अपश्ववत्र, अमंगल 
अथवा अकुशल असते. मािसाने आपले ध्येय प्राप्त करावयािे असल्यास त्यािे प्रत्येक कमम अथवा श्वक्रया 



 
           

सत्यावर आधारलेले असले पाश्वहजे. त्यासाठी अश्वधष्ठानािी गरज असते. मािसािी प्रत्येक श्वक्रया सत्यावर 
आश्वि अश्वधष्ठानावर आधारलेली असली पाश्वहजे असे झाले तरि ती सत्य श्वक्रया म्हटली जाते. 

 
सम्बोरध–बोरध :– परम ज्ञान अथवा श्रेष्ठ ज्ञान. बोश्वधसत्वािे ध्येय सम्बोश्वध अथवा बोश्वध प्राप्त करिे 

हेि असते. बोश्वधसत्व शद्बािा अथम बोश्वध अथवा सम्बोश्वध प्राप्तीसाठी प्रयत्न करिारा सत्व म्हिजे प्रािी. 
बोश्वधसत्व क्रमाने दहा पारश्वमता पूिम करून बोश्वध अथवा सम्बोश्वध प्राप्त करतो. बोश्वध अथवा सम्बोश्वध प्राप्त 
झालेला बोश्वधसत्व बुद्ध होतो. 

 
वङ क िवमत :– वङ क पवमताला वपेुल्ल पवमत असे नाव होते. इश्वतवुत्तक गं्रथातील वपेुल्ल पब्बत 

सुत्तामध्ये हा गधृ्रकूट पवमताच्या उत्तरेकडे आहे असा उल्लेख आहे. संयुत्त श्वनकायामध्ये या पवमतािे प्रािीन 
नाव पािीन वसं, वकंक पवमत आश्वि सुपस्स पवमत असे होते अशी माश्वहती श्वमळते. राजगृह नगर ज्या पािं 
पवमतानंी वढेले होते त्यािी नावं े पण्डव, श्वगज्झकूट, वभेार, इश्वसश्वगश्वल आश्वि वपेलु्ल पब्बत अशी होती. ही 
माश्वहती सुत्तश्वनपात गं्रथावरील अट्ठकथेत सापडते. राजगृहाजवळ असलेल्या सवम पवमतामध्ये वपेुल्ल पवमत 
सवात श्रेष्ठ आहे असे श्वमश्वलन्दपञ्ह या गं्रथात म्हटले आहे. या पवमतावर एक बौद्ध ितै्य होता. या श्वठकािी 
भगवान बुद्धाने उपदेश केला होता अशी माश्वहती सापडते. काही श्वदगंबर जैन साधू या पवमतावर श्वनवास 
करीत आश्वि तपस्या करीत होते अशी माश्वहती ह्यएून-त्सागं या िीनी पंश्वडताने आपल्या प्रवास विमनात श्वदली 
आहे. 

 
चेतिटं्ठ (चेरदिाष्क्र) :– अङ गुत्तर श्वनकाय गं्रथामध्ये प्रािीन भारतातील सोळा महाजनपदािंी 

माश्वहती श्वमळते. ही राष्ट्रे खालील प्रकारिी होती– 
 
अंग, मगध, काझी, कोशल, विी, मल्ल, िेश्वत, वसं (वत्स) कुरु, पािंाल, मच्छ (मत्स्य), सूरसेन, 

अस्सक, अवन्ती, गन्धार आश्वि कम्बोज. भगवान बदु्धानंी िेश्वत जनपदातील सहजाश्वत नगरात श्ववहार केला 
होता. िेश्वत राज्यािी राजधानी सोत्त्थवश्वत नगरी होती. बुद्धत्व प्राप्तीनंतर भगवान बदु्धानंी तेरावा वषावास 
िेश्वत अथवा िेश्वतय राष्ट्रातील िाश्वलय अथवा िाश्वलक पवमतावर केला होता. या पवमताच्या जवळ जन्तुगाम 
आश्वि श्वकश्वमकाला ही नदी होती. या राज्यात पाश्वरलेय्यकवन प्रश्वसद्ध होते. सुरापान जातकातून माश्वहती 
श्वमळते की, एके वळेी भगवान बुद्ध िेश्वत राष्ट्रातील भद्दवती अथवा भद्दवश्वतका नगरीतून कौशाम्बी नगरीला 
गेले होते. भद्दवती नगरीतून कौशाम्बीला जािारा एक मागम होता. या दोन्ही नगरामंध्ये व्यापारी सबंंध होते. 
महाराष्ट्र राज्यातील िदं्रपूर श्वजल्ह्यातील भादंक हे गाव बुद्धकालीन भद्दवती असले पाश्वहजे यात शकंा नाही. 

 
सुत्तश्वनपात गं्रथावरील अट्ठकथेमध्ये म्हटले आहे की, िेश्वत जनपदामध्ये ‘िेश्वत’ अथवा ‘िेश्वतय’ नाव 

धारि करिाऱ्या राजानंी राज्य केले होते त्यामुळे या राष्ट्रािे ‘िेश्वत’ असे नाव पडले. 
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