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भाषा  
 
पृथ्वीवर जधमिेल्या सवष प्राणयाांपेक्षा  
मानवी मज्जासांस्थेचा सवाषधधक ववकास 
झािा. मज्जासांस्थेच्या या ववकासामळेु 
मानवात इतर प्राणयाांहून काांही वगेळेपि 
आढळत.े हे वगेळेपि म्हिजे अवयव आणि उप-अवयव याांच्या हािचािींवर मेंदुचे असिेिे 
सुक्ष्म आणि स्वतांत्र वनयांत्रि. उप-अवयव म्हिजे मुख्य अवयवास जोडून असिेिे िहान भाग. 
जसे हात या अवयवास पांजा व बोटे आहेत, तसेच तोंडास ओठ, जीभ, जबडा असे भाग आहेत. 
पांजा व बोटे तसेच ओठ जीभ व जबडा याांची सुक्ष्म आणि स्वतांत्र हािचाि मानव (माकड व 
ततसम प्राणि) करु शकतात. या वनयांत्रिामुळे मानवािा जी अनेक कौशल्ये शक्य झािी 
तयातीि सवाषत महतवाचे म्हिज े“सवंाद कौशल्य”. सांवाद म्हिजे एका मानवान े तयाच्या 
मनातीि हव्या तया सांकल्पना दुसऱ्यास अवगत करिे आणि दुसऱ्याकडून ज्या सांकल्पना 
प्रके्षवपत होतात तया समजिे. 
 

मानवी सांवाद मुख्यतव ेदोन प्रकारानी होते. तयातीि पवहिा प्रकार म्हिजे “काययक संवाद”. 
यात अवयवाांच्या ववशीष्ठ प्रकारे हािचािी करून एक मानव दुसऱ्या मानवाशी सांवाद करतो. 
जसे आांगठा सरळ बाहेर तािून केिेिी तळहाताची मठु सामाधयतः द्रव पदाथष अशी सांकल्पना 
अवगत करत.े मग ही मठु आणि आांगठा तोंडाकडे नेिा की वपिे ही सांकल्पना दाखवविी जाते 
तर हीच मठु हात मनगट आणि कोपरातीि हािचािींनी वरच्या ददशेकडून खािच्या ददशेकडे 
विरवून ओतिे ही सांकल्पना दाखवविी जाते. केवळ अवयवच नव्हे तर चेहेऱ्यावरीि उप-
अवयवाांची ववलशष्ठ प्रकार ेहािचाि करूनही काांही सांकल्पना दाखववल्या जातात. जस ेओठ 
आडवे ववस्तारिे (हसिे) म्हिजे आनांद, डोळयाांच्या पापणया उभ्या ताििे म्हिजे क्रोध ककिंवा 
आश्चयष. या पेक्षा अधधक अनेक प्रकारच्या सांकल्पना मानवाने आपल्या अवयव हािचािींतून 
वनमाषि केल्या आणि या सांकल्पनाांच्या सांरचनेतून आप-आपसात सांवाद केिा. 
 

कावयक सांवादानांतर या सांवादातीि सवाषधधक उिीवा दूर करीत मानवाने सांवादाची दुसरी पद्धत 
अविांवबिी. या पद्धतीत मानवान ेकां ठातून येिाऱ्या आवाजािा ओठ, जीभ आणि जबड्याच्या 
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वेगवेगळया हािचािींतून वगेळेपि ददिे. या वेगवगेळया आवाजाांतून एक-दोन ककिंवा तयाहून 
अधधक आवाजाांच्या सांयुक्त सांरचनेतून सांकल्पना तयार केल्या. आणि या प्रकारच्या 
सांकल्पनाांच्या सांरचनेतून केिेिा सांवाद म्हिजे “वायिक सवंाद”. वाधचक सांवादात 
आवाजाांच्या सांरचनेतीि अमयाषद वैववध्यामुळे या सांवादाचा अमयाषद ववस्तार झािा. पि तयाच 
बरोबर प्राधचन मानवाच्या भ्रमिाच्या प्रादेलशक मयाषदाांमळेु प्रतयेक प्रदेशागिीक वाधचक 
सांवादातीि सांकल्पना स्वतांत्रपिे परस्पराांहून वेगळया वनमाषि झाल्या. प्रतयेक प्रदेशागिीक या 
“वायिक संवाद प्रिािी” म्हिजेच “भाषा” तयार झाल्या. मानवी भ्रमि-कक्षाांच्या 
मयाषदेनुसार अथाषतच या वाधचक सांवाद प्रिािी सरुवातीच्या काळात सांकुधचत-प्रादेलशक 
रावहल्या पि कािाांतरान ेमानवी भ्रमि मयाषदाांचा जस-जसा ववस्तार होऊ िागिा तस-तशा 
ववस्तृत-प्रादेलशक झाल्या. अशा ररतीने वगेवेगळया भुप्रदेशात वेगवेगळया भार्ा वनमाषि झाल्या. 
अशा प्रादेलशक भार्ा वनमाषि झाल्यानांतरही मानवी भ्रमि-कक्षा ववस्तृत होतच रावहल्या आणि 
यातुनच गरज वनमाषि झािी ती अधय प्रदेशातीि भार्ा अवगत करणयाची. 
 

काळाच्या ओघात या भार्ाांमध े अनेक प्रकार े ववकास होत गिेा. शेजारच्या भुप्रदेशातीि 
भार्ाांचाही एकमेकींवर प्रभाव पडत गेिा. यातून भार्ेचे रुप पािटत गेिे. अतयाधनुीक रुप 
जसे प्रचलित झािे तस ेप्राधचन रुप ववस्मृतीत गेिे. अवाषधचन भार्ेिा नवे नाव धमळािे आणि 
वतचेच प्राधचन रुप वेगळया नावाने सांबोधिे गेिे. इसवी सन पुवष ४५० च्या सुमारास अन्स्ततवात 
असिेिी अशीच एक प्राकृतची आवृिी बुद्धाांनी आणि तयाांच्या लशषयाांनी तयाांची जीवन-ततव 
जनसामाधयाांना साांगणयासाठी वापरिी. ही भार्ा म्हिजेच “पालि”. 
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लिपी  
 
सांवाद करिाऱ्या दोधही व्यलक्त 
जेंव्हा एकमेकाांच्या जवळ/समोर 

असतात तेंव्हा हा सांवाद ‘प्रत्यक्ष संवाद’ असतो. ववस्तारिेल्या भ्रमिकक्षाांमुळे मानवास 
सांवादासाठी स्थळ आणि वेळ याचा मेळ घाििे अवनतय होऊ िागिे. जसे राजा, धमषगरुू 
अथवा ततसम व्यलक्त आपल्या रयतेशी/लशषयाांशी सांवाद साधणयासाठी उपिब्ध आहे अस े
नेहेमीच होिार नाही. तसेच सांवादाचा मजकुर अधधक काळ दटकून रहावा अशीही गरज वनमाषि 
झािी. यातून ‘अप्रत्यक्ष संवाद’ ही सांकल्पना उदयािा येऊ िागिी. अप्रतयक्ष सांवादासाठी 
एखादा मध्यस्थ प्रथम एकाकडून ऐकून नांतर दुसऱ्याकडे जाऊन जे ऐकिे ते साांगू िागिा. 
राजाज्ञेची दवांडी देिे हा तयातिाच प्रकार. पि यात मध्यस्थाची अचुकता ही वनताांत 
आवश्यकता झािी. मानवी मध्यस्थापेक्षा वनजीव वस्तुचा उपयोग मध्यस्थ म्हिून करता येईि 
का ? या प्रश्िाचे उिर शोधणयातून एक नवे कौशल्य उदयािा आिे. एका व्यलक्तिा अपेणक्षत 
मजकुर साांकेतीक स्वरुपात भौवतक वस्तुवर नोंदवून ती वस्तु दुसऱ्या व्यलक्तकडे नेल्यावर या 
दुसऱ्या व्यलक्तने हा साांकेवतक मजकुर पाहून तो जसाच्या तसा समजिे हेच ते कौशल्य. कावयक 
आणि वाधचक सांवादातीि सांकल्पना ककिंवा सांकेताांप्रमािेच ही नोंदवून ठेवणया योग्य दृषय 
सांकेताांची प्रिािी म्हिजे “लिपी”. लिपी अवगत असणयाचे कौशल्य म्हिजे ‘लिहीिे’ आणि 
‘वाििे’. 
 

लिपी सांदभाषतीि एक महतवाची गोष्ट येथे समजून घेिे आवश्यक आहे. भार्ा आणि लिपी या 
दोन वगेवेगळया गोष्टी आहेत. एका ववशीष्ठ भार्ेची एक ववशीष्ठ लिपी अस ेएकास एक नात े
भार्ा आणि लिपी याांच्या मधे सुरवातीच्या काळातही नव्हते. आजही ते नसाव.े जसे सम्राट 
अशोकाचे लशिािेख भारतातीि सवाषधधक दठकािी स्थावनक प्राकृत भार्ेत, ब्राम्म्ह लिपीत 
लिहीिेिे असिे तरी तेच िेख वायव्य भारतात प्राकृत भार्ेतच परांतु खारोष्टी लिपीत लिहीिेिे 
आहेत. ब्राम्म्ह लिपी डावीकडून उजवीकडे लिहीिी वाचिी जाते तर खारोष्टी लिपी उजवीकडून 
डावीकडे लिहीिी वाचिी जाते. कािाांतराने भार्ा आणि लिपी एकमेकींशी बाांधल्या गेल्या. 
असे असिे तरीही आजही कोितयाही भारतीय भार्ेतीि मजकुर दुसऱ्या कोितयाही भार्ेच्या 
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लिपीत अवगत होणयायोग्य लिहीता/वाचता येतो, इतकेच नव्हे तर अभारतीय भार्ेतीि 

मजकुरही भारतीय लिपी मधे तसाच लिहीता/वाचता येतो. भारतीय देवनागरी लिपीत बॅट-बॉि 
ह ेआणि असेच इतर शब्द लिहीणयासाठी ॲ, ऑ ह ेनवीन स्वर अांतभूषत केिे आहेत. 
 

भारतातीि सवाषत प्राधचन, ज्ञात असिेिी लिपी ब्राम्हह. भारतात आजही उपिब्ध असिेिे 
सवाषत प्राधचन िेखन म्हिजे सम्राट अशोकाचे लशिािेख आणि स्तांभािेख. या िेखाांवरून अस े
िक्षात येत की मुितः पालि भार्ा ब्राम्म्ह लिपीत लिहीिी जात होती. आज पालि लिहायिा, 
बोिायिा  ककिंवा वाचायिा लशकणयासाठी ब्राम्म्ह लिपी लशकणयाची गरज आहेच असे नाही. 
कारि आज उपिब्ध असिेिे पालि वाङमय जगातीि अनेक लिपी मधे पसु्तक रुपात आणि 
सांगिक महाजािावर देखीि उपिब्ध आह.े िॅटीन (रोमन) लिपीत तर पालि लिहीणयासाठी 
काांही अधधक अक्षरे देखीि उपिब्ध केिी आहेत. आपि पुढीि पाठाांतून देवनागरी लिपीतूनच 
पालि भार्ा लशकिार आहोत. कारि मराठी माध्यमातून पालि लशकताना आपिास देवनागरी 
लिपी अवगत आहे हे गृवहत आहचे, लशवाय मराठी भार्ेचे स्थुि व्याकरिही आपिास अवगत 
आहे हेही गृवहत आह.े 
 

जयपूर जवळ बैरट येथे सापडिेिा अशोकािा ब्राम्हह लिपीतीि लशिािेख 

  
(सदर िेख असिेिी लशिा कोिकाता येथीि पुराि-वस्तु-सांग्रहाियात उपिब्ध आहे.)  
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मातृभाषा  
 
तग धरुन रहािे आणि ववकसीत होिे या उपजत 
मूिभूत गुिाांमुळे बािक जधमल्यावर ते हळू हळू 
आपल्या पािकाांच ेअनुकरि करून अनेक गोष्टी लशकु 
िागते. जसे एका जागेहून दुसऱ्या जागी जाणयासाठी 
प्रथम पोटावर घसरिे, मग हात-पाय या चार अवयवाांवर 
चाििे आणि अखरेीस दोन पायाांवर उभे राहून चाििे अशा वक्रया बािक नसैर्गिंकपिेच 
लशकते. तयाच बरोबर आसपासच्या िोकाांशी सांवाद साधणयासाठी बािक जे काांही स्पष्टपिे 
ऐकते व पहाते तयाचे अनुकरि करणयाचा प्रयतन करत.े ऐकु येिारा आवाज आणि 
बोििाऱ्याच्या तोंडाची होिारी हािचाि याांच्या अनुकरिातून ते बािक प्रथम एकेक अक्षर 
नांतर एकेक शब्द आणि अखेरीस िहान िहान वाक्य असा सांवाद करू िागते. िहान बािक 
सवषप्रथम आपल्या पािकाांच्या अनुकरिातून जी भार्ा लशकते ती असते तयाची ‘मातृभाषा’. 
ही भार्ा लशकताना तयािा कोितेही ‘भाषिेे शास्त्र’ लशकावे िागत नाही. परांतु तयाचा शब्द 
संग्रह जजतका अयिक तततकाि तो मातृभाषेत समृद्ध होत जातो. हेच बािक जेंव्हा 
वकशोरवयीन होते, पाठशाळेत जाऊन अनेक ववद्या-किा-शास्त्र लशकु िागते तेंव्हा याच 
प्रवक्रयेत ते स्वताच्या मातृभार्ेची लिपी लशकते, आणि तयािा तया भार्ेत लिहीिे/वाचिे अवगत 
होते. मग पढेु तया भार्ेचे शास्त्र लशकते. भार्ेचे सौंदयष देखीि तयािा समजते, अवगत होते. ह े
शास्त्र लशकणयापूवी देखीि तयािा तयाची मातृभार्ा वनणश्चतच चाांगल्या प्रकारे बोििे अवगत 
असते. पि आता ती तयािा सवाांगाांनी अवगत होते. 
  



9 

 

नवी भाषा  
 
मातृभार्ा सवाषगाांनी पूिष अवगत 
झाल्यानांतर ववस्तृत सामाजजक 
सांवादासाठी मानवािा इतर भार्ा 
लशकणयाचीही गरज भासते. अशा 
वेळी ही नवी भार्ा कोितया पातळी 
पयांत लशकिे गरजेचे आहे, हे 
जािून घेिे सवष प्रथम आवश्यक असते. या पातळी अस ुशकतात – बोििे, वाचिे, लिहीिे 
आणि भार्ेचे सौंदयष समजिे, भार्ेचे शास्त्र समजिे. अशा ववशे्लर्िातून भार्ा लशकणयाची 
पद्धत वनणश्चत करता येवू शकेि. नवी भार्ा िक्त बोििे लशकणयासाठी ..... 
 

१. तया भार्ेतून बोििाऱ्याच ेवारांवार ऐकिे आणि ज ेऐकिे तयाचा अथष मातृभार्ेत समजून 
घेिे, व तया भार्ेची शब्दरिना समजून घेिे.  

२. तया भार्ेची शब्दसंपदा अयिकायिक अवगत करुन घेिे.  
३. जर एखादी लिपी वाचता आणि लिहीता येत असेि तर तया कौशल्याचा उपयोग या कामी 

करता येईि. म्हिजे जी भार्ा लशकायची आहे तया भार्ेतीि सांवाद, जी लिपी अवगत आह े
तया लिपीत पुधहा पुधहा वाचून आणि सरावासाठी वाचून समजिेिे सांवाद परत लिहून 
काढिे. 

 

नवी भार्ा लिहीता वाचता येिे लशकणयासाठी आज ही भार्ा कोितया लिपीत सवाषधधक 
लिहीिी जाते हे समजून घेिे आवश्यक आहे. हे समजल्या नांतर ... 
 

१. ही लिपी लिहीणया वाचणयास अवगत करिे. 
२. तया भार्ेतून बोििाऱ्याचे वारांवार ऐकिे/वाचिे आणि जे ऐकिे/वाचिे तयाचा अथष 

मातृभार्ेत समजून घेिे व तया भार्ेची शब्दरिना समजून घेिे.  
३. तया भार्ेची शब्दसंपदा अयिकायिक अवगत करुन घेिे. 
४. पवहल्या पायरीत लशकिेल्या लिपीतच नव्या भार्ेतीि सांवाद वारांवार वाचून काढिे आणि 

सरावासाठी वाचून समजिेिे सांवाद परत लिहून काढिे. 
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अशा पद्धतीने नवी भार्ा लशकता येईि. एकदा नवी भार्ा अवगत झािी की नांतर या भार्ेच्या 
शास्त्राचा आणि सौंदयाषचा अभ्यास करता यईेि. 
 

जगातीि सवषच भार्ाांना स्वतःची अशी ववशीष्ठ शब्द रचना असत.े एका भार्ेतीि शब्द रचना 
दुसऱ्या भार्ेत जशीच्या तशी वापरता येत नाही. एका भार्ेतीि शब्द दुसऱ्या भार्ेतीि शब्द 
रचनेनुसार केिी तर या रचनेतून अथषपुिषता होत नाही. कधी कधी तर तयातून अनथष ही होतो. 
म्हिजेच कोितीही भार्ा लशकताना तया भार्ेची शब्द आणि वाक्य सांरचना समजिे सवाषधधक 
गरजेचे असते.  
 

वर विषन केिेल्या भार्ा लशकणयाची पद्धत िक्त अवाषचीन भार्ा लशकणयासाठी पुिषतः उपयोगी 
आहे. मात्र कोितीही प्राधचन भार्ा लशकणयासाठी ही पद्धत पुिषतः उपयोगी नाही. कारि 
प्राधचन भार्ा बोििारा जन-समदुाय वतषमान काळात उपिब्ध नसतो. म्हिूनच तर तया भार्ेिा 
प्राधचन भार्ा म्हितात. प्राधचन भार्ा लशकणयासाठी या भार्ते उपिब्ध असिेिे वाङमय 
उपयोगी पडते. भारतीय प्राधचन भार्ेचे आिखी एक ववशेर् वेगळेपि पहायिा धमळते. 
भारतीय प्राचीन भार्ाांमधे केवळ वाक्यातीि शब्द-रचनाच नव्हे तर शब्दातिी अक्षर-रचना 
देखीि महतवाची असते. कारि अनेकदा एकमेकाांच्या सोबत येिारे एक वा अधधक शब्द 
एकवत्रत करून (शब्द संयि) लिवहिे (वा बोििे) जातात. अशा वळेी या शब्द समहूातीि शब्द 
पृथक करिे आणि समजिे गरजेचे असते. 
 

आतापयांतचे सवष वववेचन आपि पालि भार्ा समजणया-लशकणयाच्या हेतुने केिे आहे. पालि 
भार्ा लशकणयासाठी ववपुि सावहतय उपिब्ध आहे. पालि भार्ेची वाक्य रचना मराठी सदृश्यच 
आहे वस्तुत: मराठी भार्ेची उतपलि प्राकृत भार्ेतूनच झािी आहे. पालि भार्ा प्राकृत भार्ेचीच 
एक आवृिी आह.े   
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भारतीय भाषा - शब्दांच्या रुपात होिारे बदि 

 
जवळ जवळ सवषच भारतीय भार्ाां मधे प्रतयेक वाक्यातीि शब्दाांची रचना एका ववशेर् पद्धतीन े
केिी जाते. या रचनेमधे शब्दाांचा क्रम सामाधयपिे बदििा जात नाही. पि सामाधयपिे हा 
क्रम अनावधानाने अथवा अवधानपुवषक (भार्ा सौंदयाषसाठी) बदििा तरीही वाक्याचा अथष 
बदित नाही. पुढीि वाक्य पहा. .... 
 

देवदिाने हांसािा मारिे.  हांसािा देवदिाने मारिे. 
मारिे देवदिाने हांसािा.  मारिे हांसािा देवदिान.े 
हांसािा मारिे देवदिान.े  देवदिाने मारिे हांसािा. 
 

जागतीक वकतीची भार्ा इांग्िीश मधे ही शब्द-रचना सामाधय पिे पुढीि प्रमािे लिहीिी जाईि. 
.... 

१. Devadatta killed Goose. ४. Goose killed Devadatta. 

२. Killed Goose Devadatta.  ५. Goose Devadatta killed. 

३. Devadatta Goose Killed. ६. Killed Devadatta Goose. 

 

यात िक्त पवहल्या आणि चौथ्या शब्द-रचनेत वनदान अथषबोध तरी होतो (पुिषपिे ववरोधी अथष) 
पि दुसऱ्या वतसऱ्या आणि पाचव्या सहाव्या रचनेत अथषबोधच होत नाही. 
 

भारतीय भाषेच्या बाबतीत असे का होते ? 
 

याचे कारि ‘देवदि’ या शब्दािा जोडिेिे ‘ने’ हे अक्षर आणि ‘हांस’ या शब्दािा जोडिेिे 
‘िा’ हे अक्षर. ववशेर् म्हिजे देवदि आणि हांस हे शब्द म्हिजे व्यलक्त, जीव तथा वस्तुची नाव े
आहेत. तसेच ‘मार’ हा मळु वक्रया दाखवविारा शब्द (धात)ु, यातून तयार होिार े वक्रयापद 
‘मारिे’. ‘मारिे’ हे तयाचे भुतकाळ दशषवविारे रुप. ‘ने’ आणि ‘िा’ ही अक्षरे या वाक्यातीि 
नावाांच्या अखेरीस िाविेिे ‘प्रतयय’ आहेत. ह ेप्रतयय (परस्त्सपद) ववभक्ती म्हिजेच तवभलि. 
 

अशा प्रकारे वाक्यात रचना करताांना शब्द बदितात आणि या रचनेतून एक वनणश्चत अथष प्राप्त 
होतो. कोितीही भारतीय भार्ा लशकताना प्रथम कोितया प्रकारचे शब्द किी आणि कस े
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बदितात याचा अभ्यास करिे आवश्यक आह.े तर वाक्यात कसेही आणि कोठेही योजिे 
तरीही न बदििारे शब्द कोिते याचा अभ्यासही अांतभुषत असावा िागेि.  
 

या अभ्यासा नांतर आपिी वाचणया-लिहीणया-बोिणयातीि या नव्या भार्ेची शब्दसंपदा जस-
जशी वाढत जाईि आणि तया तया दठकािी मळु शब्द आणि तया शब्दाचे बदिेिे रुप समजून 
येइि तस-तसे भार्ेचे नीट आकिन होऊ िागेि. 

  



13 

 

 
पालि भाषा 
 
प्राचीन भारतात ज्या भार्ा बोिल्या जात 
होतया तयाांना आज प्राकृत असे सांबोधिे 
जाते. स्थळ-काळानुरूप प्राकृत भार्ेच्या 
अनेक आवृिी प्राचीन भारतात आढळल्या 
आहेत. या आविृी म्हिजे मागधी, 
अधषमागधी/जैन प्राकृत, शौरसेनी, महाराष्ट्री, 
पैशाधच. इसवी सन पूवष ४५० च्या सुमारास 
अन्स्ततवात असिेिी अशीच एक प्राकृतची 
आवृिी बुद्धाांनी आणि तयाांच्या लशषयाांनी 
तयाांची ततव जनसामाधयाांना साांगणयासाठी 
वापरिी. ही भार्ा म्हिजेच “पालि”. 
पालि या शब्दाचा अथष > ओळ (Line), 

पांलक्त (Row), मार्गिंका (Causeway), पववत्र मजकुर (वतवपटकातीि मजकुर)(Sacred 

text)*. पालि या शब्दाचा अथष साांगिाऱ्या िेखाांमधे माझ्या असहेी वाचनात आिे आहे की, 

“िहम पाियतत तं पालि”. (पाियवत म्हिजे (पािन,पोर्ि) रक्षि करतो/रक्षि करते) 
अथाषत धमाषच ेरक्षि करते ती पालि. सरुवातीच्या काळात पालि भार्ा ब्राम्म्ह लिपीत लिहीिी 
जात होती. आज ती सवष भारतीय लिपीतून लिहीिी जाते. तशीच ती ससिंहिी, वकन्नौरी आणि 
इतर अनेक अभारतीय लिपींमध ेआणि रोमन लिपी मधेही लिहीिी जाते. पालि भार्ेसाठी रोमन 
लिपीत काांही अधधक धचधह देखीि समाववष्ट केिी आहेत.  
 

सामाधय मािसास पालि भाषा समजावी एवढाच या सवष िेखना मागचा उदे्दश आहे. पालि 
भार्ेचे पाांधडतय प्राप्त व्हावे हा उदे्दश तर माझाही नव्हता ककिंवा आजही नाही. भगवान बदु्धाांनी 
जीवनाचे एक सावषभौधमक आणि सावषकालिक ततवज्ञान अधडच हजार वर्ाांपुवी साांगीतिे, ज े
जगातीि अनेक ववद्वानाांना रुचिे तसेच तुम्हा आम्हािाही अनसुरिीय वाटिे. ह े ततवज्ञान 
मुळच्या शदु्ध स्वरुपात समजायचे असेि तर बुद्धाांनी ते ज्या भार्ेत साांगीतिे ती भार्ा वाचता 
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(लिहीता) येिे आवश्यक आह.े याच उदे्दशाने पालि भार्ा लशकिे सुिभ व्हाव ेयासाठीचा हा 
कृतज्ञ प्रयतन.  
 

अथाषत हे एवढेच वाचून आपिास पालि भार्ा समजू शकेि असा गैरसमज कुिीही करून घेऊ 
नये. या वाचना नांतर आपिास ज्ञात असिेल्या पालि भार्ेतीि शब्दाांचा सांचय जजतका शक्य 
होईि वततका वाढवविे अतयांत गरजेचे आह.े आपिा शब्द-सांचय जस-जसा वाढत जाईि 
आणि आपि तया शब्दाांचे पालि व्याकरि समजून तयाांचा अथष मनाशी िावीत जाऊ तस-तशी 
आपिास पालि भार्ा समजिे सुकर होत जाईि. पालि भार्ेचा शब्द-सांचय वाढववणयासाठी 
पालि वाङ्मय / पालि सिुाांचे वाचन हा सहज सुिभ मागष आहे. या साठी सदर पुस्तकात पालि 
सावहतयातीि काांवह उतार ेव गेय सुि तयातीि शब्दाांच्या मराठीतीि अनुवादासह ददिे आहेत. 
या पुस्तकाच्या वाचन अभ्यासानांतर आपिास पालि भार्ेच्या व्याकरिाचे आणि इतर पालि 
सावहतयाचे वाचन करून हा अभ्यास समदृ्ध करता येईि. 
 

पालि भार्ेत सुरवातीस जेंव्हा वाङ्मय वनमीती झािी आणि तो ब्राम्म्ह लिपीचा देखीि वनमीतीचा 
काळ होता. अथाषतच पालि भार्ा तया काळात आणि तया नांतरची काांही शतके पालि ब्राम्म्ह 
लिपीतच लिहीिी जात होती. आज सारे पालि वाङ्मय जगातीि अनेक लिपींमधे उपिब्ध आह े
हे आपि या पुवीच वाचिे आहे. तरीही पालि भार्ा लशकणया सोबत या पुस्तका अखरेीस 
आपि ब्राम्म्ह लिपीचीही तोंडओळख करून घेिार आहोत.  
 

आपि हे वाचत आहात म्हिजेच आपिास पालि भार्ा अवगत करणयाची इच्छा आहे व 
आपि या इच्छापुतीचा प्रयतन करीत आहात ह ेवनणश्चत. आपिास या प्रयतनात यश प्राप्त होवो 
ही सददच्छा. 

 
* कां सात इांग्िीश मधे लिहीिेिे शब्द Pali English Dictionary by T.W.Rhys Davids  
    अनुसार आहेत.  
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बािावतार - १ 
 

१. बुद्धां वतधा णभवजधदतवा, बुद्धम्बुज ववलोचनां। 
बालावतारां भालसस्सां, बालानां बुजद्धवुजद्धया॥ 
 

२. अक्खरापादयो एकििालीसं। 
अक्खरावप अकारादयो एकचिालीसां सिुधतोपकारा। 
तां यथा -अ आ-इ ई-उ ऊ-ए ओ , क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ि, त थ द ध न, प ि 
ब भ म, य र ल व स ह ळ अां -इवत।  
 

३. तत्थोदन्तासरा अट्ठ। 
ततथ अक्खरसेु ओकारधता अट्ठ सरा नाम। ततथेवत विते। 
 

४. लहुमिा तयो रस्त्सा। 
ततथ सरसेु लहुमिा अ, इ, उ इवत तयो रस्सा। 
 

५. अञ् ञ ेदीघा। 
ततथ सरसेु रस्सहेञ् ञे दीघा। सांयोगतो पुब्बे एओ रस्सा इवोच् चधते, अनधतरा ब्यञ् जना सांयोगो। 
एतथ, सेय्यो, ओट्ठो, सोत्तथ। 
 

६. सेसा ब्यञ् जना। 
सरे ठपेतवा सेसा कादयो वनग्गहीतधता ब्यञ् जना। 
 

७. वग्गा पञ् िपञ् िसो मन्ता। 
ब्यञ् जनानां कादयो मकारधता पञ् चपञ् चसो अक्खरवधतो वग्गा।  
वग्गानां पठमदुवतया सो चाघोसो। एतथाञ् ञ ेघोसा।  
 

८. अं इतत तनग्गहीतं। 
अांइवत अकारतो परां यो वबधदु सूयते, तं तनग्गहीतां नाम। 
वबधदु चूळामिाकारो, वनग्गहीतम्धत वुच् चते। 
केवलस्सा प्पयोगिा, अकारो सन्ध नधीयते। 
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पालि अक्षरमािा 
 
पालि भार्ेत एक्केचाळीस अक्षर ेआहेत. 
या पैकी पवहिे आठ स्वर आणि पुढीि तेहेतीस व्यञ्जन.े 
 

स्वर अ आ इ  ई  
 उ ऊ ए ओ  
व्यञ्जन क ख ग घ ङ 

 च छ ज झ ञ 

 ट ठ ड ढ ि 

 त थ द ध न 

 प ि ब भ म 

 य र ि व  
 स ह ळ ंां  

 

आठ स्वराांपैकी अ इ उ हे ऱ्हस्व स्वर आणि आ ई ऊ ए ओ हे दीघष स्वर. 

व्यांजनाचे पाच वगष : अनुक्रम ेक-वगष, च-वगष, ट-वगष, त-वगष आणि प-वगष. 

य पासून ळ पयांत सात इतर व्यञ्जने. 

अखेरीस ंां अनुस्वार ककिंवा अननुालसक व्यांजन. पालि भार्ेत यास वनग्गहीत म्हितात. 
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केसमुलिसुि ं
सुिवपटक – अांगिुरवनकाय  वतकवनपात पालळ (६६) 

 
एवां म े सुतां – एकां  समयां भगवा कोसिेसु चाररकां  चरमानो महता णभक्खसुङ्घेन सद्द्धिं येन 
केसमुिां नाम कािामानां वनगमो तदवसरर। अस्सोसुां खो केसमलुिया कािामा – “समिो खिु, 
भो, गोतमो सक्यपुिो सक्यकुिा पब्बजजतो केसमुिां अनुप्पिो। तां खो पन भवधतां गोतमां एवां 
कल्यािो वकलिसद्दो अब्भुग्गतो –  
“इवतवप सो भगवा अरहां सम्मासम्बदु्धो ववज् जाचरिसम्पध नो सुगतो लोकववदू अनिुरो 
पुररसदम्मसारलथ सतथा देवमनसु्सानां बदु्धो भगवा’वत।" सो इमां लोकां  सदेवकां  समारकां  सब्रह्मकां  
सस्समिब्राह्मणििं पजां सदेवमनसु्सां सयां अणभञ् ञा सत्च्छकतवा पवेदेवत। सो धम्मां देसेवत 
आददकल्यािां मज्झेकल्यािां पररयोसानकल्यािां सातथां सब्यञ् जनां, केवलपररपुणिां पररसुद्धां 
ब्रह्मचररयां पकासेवत। साध ुखो पन तथारूपानां अरहतां दस्सनां होतीवत ।“ 
अथ खो केसमलुिया कािामा येन भगवा तेनुपसङ्कममिंसु; उपसङ्कधमतवा अप्पेकच् चे भगवधतां 
अणभवादेतवा एकमधतां वनसीददिंसु, अप्पेकच् चे भगवता सद्द्धिं सम्मोददिंसु, सम्मोदनीयां कथां सारिीयां 
वीवतसारेतवा एकमधतां वनसीददिंसु, अप्पेकच् चे येन भगवा तेनञ् जसििं पिामेतवा एकमधतां 
वनसीददिंसु, अप्पेकच् चे नामगोिां सावेतवा एकमधतां वनसीददिंसु, अप्पेकच् चे तुणहीभूता एकमधतां 
वनसीददिंस।ु एकमधतां वनलसध ना खो ते केसमुलिया कािामा भगवधतां एतदवोचुां – 
“सम्धत, भधते, एके समिब्राह्मिा केसमुिां आगच्छम्धत। ते सकां येव वादां दीपेम्धत जोतेम्धत, 
परप्पवादां पन खुांसेम्धत वम्भेम्धत पररभवम्धत ओमत्क्खां करोम्धत। अपरेवप, भधते, एके 
समिब्राह्मिा केसमुिां आगच्छम्धत। तेवप सकां येव वादां दीपेम्धत जोतेम्धत, परप्पवादां पन खुांसेम्धत 
वम्भेम्धत पररभवम्धत ओमत्क्खां करोम्धत। तेसां नो, भधते, अम्हाकां  होतेव कङ्खा होवत 
ववधचवकच्छा – ‘को सु नाम इमसेां भवतां समिब्राह्मिानां सच् चां आह, को मसुा’वत ?”  
“अित्ञ्ह वो, कािामा, कङ्खखतुां अिां ववधचवकत्च्छतुां। कङ्खनीयेव पन वो ठान ेववधचवकच्छा 
उप्पध ना।“ 
“एथ तुम्हे, कािामा, मा अनुस्सवेन, मा परम्पराय, मा इवतवकराय, मा वपटकसम्पदानेन, मा 
तक् कहेतु, मा नयहेतु, मा आकारपररववतक् केन, मा दददट्ठवनज्झानक्खम्धतया, मा भब्बरूपताय, 
मा समिो नो गरूवत। यदा तुम्ह,े कािामा, अिनाव जानेय्याथ – ‘इमे धम्मा अकुसिा, इम े
धम्मा सावज् जा, इमे धम्मा ववञ् ञगुरवहता, इमे धम्मा समिा समाददध ना अवहताय दुक्खाय 
सांविधती’वत, अथ तुम्हे, कािामा, पजहेय्याथ ।“ 
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चाररकां  = यात्रा, प्रवास   चरमान = चाििारा, विरिारा, प्रवासी 
ससघिं = सोबत    वनगम = नगर, शहर 
केसमुलि = आजचे केसररया नगर  तदवसरर = तत् अवसरर = तेथे पोचिे 
कािामा = केसमुलि नगरातीि ववशीष्ठ िोक अस्सोसुां = होत 
खो = वस्तुतः, वास्तववक   खिु = खरोखर 
पब्बजजतो = प्रवत्ज्जत झािेिा  अनुप्पिो = प्राप्त झािा 
कल्यािो = नशीबवान, पववत्र  वकलिसद्दो = वकतीमान 
अब्भुग्गतो = वर गेिेिा, उन्नत  िोकववदु = सवष िोक जाििारा, ववश्वज्ञ 
अनुिरो = असा दुसरा नाही, सवोिम  पुररसदम्म = लशक्षीत होत असिारा 
सारथी = रथ चािवविारा, पुढे निेारा  सतथा = शालसत करिारा, लशकविारा 
मार = मनातीि अकुशि प्रवृिी, भुिैया सयां = स्वयां, आपोआप 
इमां = या, अशा    अणभञ्ञा = अणभज्ञान 
सत्च्छकतवा = साक्षात करतो   पवेदेवत = प्रकट करतो, ववज्ञावपत करतो 
आदद = आरांभ    मज्झ = मध्याांतर 
पररयोसान = शेवट    सातथ = साथष, उपयुक्त 
सब्यञ्जन = सब्ब व्यांजन – सवाषक्षर  ब्रम्हचररयां = पाववत्र्य 
पकासेवत = प्रकालशत करतो   उपसङ्क = जवळ जािे   
अप्पेकच्चे = क्वधचत, कधध तरी, अल्पशः एकमधतां = एका बाजूिा 
वनसीदन = बसि े    सम्मोद = आनांद, उल्हास 
सारतेवा = स्मरि करुन   सावेतवा = साांगून 
तुणहीभुता = गुपचुप   एतदवोचु = एतत् वचु = असे बोििे 
सकां येव = स्वताचा    वादां = ववचार, लसद्धाांत 
दीपन = प्रकालशत करिे   जोतन = चमकवविे  
पन = परांतु    परप्प = दुसऱ्याचा, इतराांचा  
खुांसेम्धत = दोर् देिे, अपशब्द बोििे  वम्भेम्धत = घृिा करतात 
पररभवन = कनिंदा करिे   ओमत्क्खां = वनम्नतम, नीचतम  
अपर = दुसरा, पणश्चम, अधय   कङ्खा = शांका, सांशय   
ववधचवकच्छा = अववश्वास, सांशय  अित्ञ्ह = पयाषप्त    
इवतवकराय = मुितः असि े   नयहेतु = खावत्रिायक 
पररववतक्क = परामशष   वनज्झान = अांतयाषम 
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खम्धतय = सहनशीि, सहनयोग्य  धम्म = गुिववशेर्, गुिधमष   
सावज्जा = सदोर्    ववञ्ञा = वववेक    
गरवहता = कनिंदनीय    समिा = समस्त 
समाददन्न = अांगीकार करिे, स्वीकारिे सांवि = ववद्यमान असि,े असिे 
पजहेय्याथ = तयाग करा. 
 

केसमुलिसुि – मराठी अनवुाद 
 
मी असे ऐकिे आहे. एकदा भगवांत मोठ्या प्रवासी णभक्खसुांघासह कौशि (देशाच्या) यात्रेत 
असता कािामाांच्या (जमातीच्या) केसमुलि नावाच्या नगरात पोचिे. केसमुलि ह े खरेतर 
कािामाांचेच. हे श्रमि, शाक्यकुळातीि प्रवत्ज्जत, शाक्यपुत्र गौतम खरोखरच (आपल्यािा) 
प्राप्त झािे आहेत. वास्तववक आता गौतम पववत्र, उन्नत व कीतीमान आह.े जो दीप्यमान, 
योग्यताप्राप्त, सम्यक बदु्धीचा, ववद्या व आचरिान ेसांपन्न, सधमागाषवर जात असिेिा, सवष िोक 
जाििारा (सवषज्ञ), सवोिम असा, लशक्षीत होऊ असिाऱ्याांना पुढे नेिारा, सामाधय आणि 
असामाधय िोकाांना शालसत करिारा असा तो बुद्ध. तो असामाधय जनाांना, भुिैयाांना, पववत्र 
जनाांना, श्रमि-ब्राम्हि जनाांना आपोआपच अणभज्ञानाचा साक्षातकार प्रकट करतो. अस े
ततवज्ञान देतो जे आरांभी वहतकर, मध्याधही वहतकर आणि अांवतमतः वहतकर, साथष सवाषक्षर, 
समस्त पररपुिष, पररशुद्ध आणि पववत्रतेने प्रकालशत आह.े या िाभप्रद रुपाने योग्य दशषन होत 
आहे. 
 
अशा ररतीने केसमिुीचे कािामा भगवांताांजवळ आिे. काांही (िोक) जवळ जाऊन भगवांताांना 
अणभवादन करून एकाबाजूिा बसिे. काांही (तयाांच्या) सावनध्याने उल्हालसत झािे. काांही 
आनांदान े स्मृती-ववस्मृत होऊन एकाबाजुिा बसिे. काांहीजि भगवांताांना हात जोडून प्रिाम 
करुन एका बाजुिा बसिे. काांही जि नाम-गोत्र साांगुन एकाबाजिुा बसिे. एका बाजुिा बसनू 
केसमुलिचे कािामा भगवांताांना असे म्हिािे की... 
 
“शाधती, भधते, कोिी एक ब्राम्हि-श्रमि केसमुलिस येतात. ते स्वतःची ततव प्रकालशत करतात, 
चमकववतात, परांतु इतराांच्या ततवाांना दोर् देतात, घृिा करतात, कनिंदा करतात, नीच करतात. 
भधते, दुसऱ्याांदा कोिी एक ब्राम्हि-श्रमि केसमुलिस येतात. तयाांनी स्वतःची ततव प्रकालशत 
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करतात, चमकववतात, परांतु इतराांच्या ततवाांना दोर् देतात, घृिा करतात, कनिंदा करतात, नीच 
करतात. म्हिून हे भधते, आम्हास शांका होते, सांशय येतो – यापैकी कोिता श्रमि-ब्राम्हि सतय 
बोितो, कोिता खोटे बोितो ?” 
 
“हे कािामा, आपिास शांका आणि सांशय आहे, या दठकािी अशी शांका व सांशय येिे पयाषप्त 
आहे.” 
 
“हे कािामा, (केवळ) ऐकणयान ेनाही, पारांपाररकतेन ेनाही, मुितः असल्यान ेनाही, धार्मिंक 
पुस्तकात असल्याने नाही, तकष -हेतुने नाही, खात्री असल्यान ेनाही, मागीि परामशाषने नाही, 
अांतयाषमी दृष्टीने समजून नाही, भव्य-रुपाने (भारुन) नाही, श्रमि व जेष्ठाांच्या (साांगणया) न े
नाही, तर हे कािामा, स्वतः जािून घ्या (की), जे ततव अकुशि आहे, जे ततव सदोर् आहे, ज्या 
ततवाांना ववद्वान दोर्ी म्हितात, ज्या ततवाांना सांपूिष अांगीकारिे सवाांसाठी अवहताचे आणि 
दुखाःचे आहे, हे कािामा, अशा (ततवाां) चा (सवषथा) तयाग करा.” 
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वाक्यातीि शब्द आणि त्यांिे भेद 
 

मानव सांवाद करतात तेंव्हा ते एकमेकाांना काांही ववचरतात आणि जे ववचारिे ते साांगतात. या 
ववचारणयात आणि साांगणयात काांहीतरी ‘असि’े ककिंवा काांहीतरी ‘घडिे’ असते. या असणया-
घडणयाचा थेट सांबांधीत म्हिजेच ‘जो कोिी असतो’ अथवा ‘जो कोिी घडववतो’ “तो” म्हिज े
सांवादातीि वाक्यात असिेिा कताा. हा कताष कधी एकटा (एकविन) तर कधी समुह रुपात 
(बहुविन) असतो. तसेच हा कताष कधी पुरुर् (पुल्िींग), कधी स्त्री (स्त्रीलििंग) तर कधी या 
दोहोंहून वेगळा (नपुसकलििंग) असतो. या कतयाषिा एक ववधान ककिंवा नाव असत ेज्याने तो 
वनणश्चत ओळखिा जातो. या नावािाच नाम म्हटिे जाते. जेंव्हा याच कतयाषचा पुधहा पुधहा 
उल्िेख होतो तेंव्हा पवहल्या उल्िेखा नांतर येिाऱ्या पढुीि उल्िेखात या नावाच्या ऐवजी एक 
वेगळे ववधान वापरिे जाते. या ववधानािा सवानाम म्हितात. 
 

सांवादातीि वाक्यातून सांवादकताष स्वतः बद्दि बोितो तेंव्हा तयािा प्रथम पुरुर् म्हिजे 
उिमपुररसो म्हितात. ज्याच्याशी सांवाद केिा जातो आहे तयाचा वाक्यात उल्िेख होतो तेंव्हा 
तयािा वद्वतीय पुरुर् म्हिजे मज्झिमपुररसो म्हितात. जेंव्हा सांवादातीि वाक्यात  सांवाद 
करिाऱ्या दोहोंहून वेगळा तीसऱ्याच कोिाचा उल्िेख असतो तेंव्हा तयािा तृतीय पुरुर् म्हिज े
पठमपुररसो म्हितात. 
 

वाक्यातून व्यक्त होिाऱ्या घडणयाचा थेट सांबध जसा कतयाषशी असतो तसेच वाक्यातीि घडिे 
ज्याच्याशी घडते तो म्हिजे वाक्यातीि कमा. या कमाषसही एकवचन, बहुवचन तसेच पुल्िींग, 
स्त्रीसििंग व नपुसकसििंग असे भेद असतात. तसेच कमषही उिमपुररसो, मत्ज्झमपरुरसो व 
पठमपुररसो अशा स्वरुपात येते. 
 

ज्या शब्दाने वाक्यातीि असिे ककिंवा घडिे साांगीतिे जाते तया शब्दािा तक्रयापद म्हितात. 
वक्रयापदातीि शब्द एका मुळ शब्दािा प्रतयय म्हिजे परस्त्सपद जोडून केिेिे रुप असते. या 
मुळ शब्दािा िातु म्हितात. धातुिा जोडणयाचे परस्सपद (प्रतयय) उिमपुररसो, 
मत्ज्झमपुररसो व पठमपुररसो तसेच एकवचन व बहुवचन या कतयाषच्या भदेावर अविांबनू 
असते. वाक्यात साांगीतिेिी वक्रया कें व्हा घडिी हे साांगिारा वक्रयापद शब्दातीि बदि ह एक 
महतवाचा भेद होय. वक्रया वतषमानात घडत असल्यास वतषमान काळ म्हिजेच पिुपन्नकािो, 
या पुवीच घडिी असल्यास भतुकाळ म्हिजेच तहय्यिनीकािो आणि वक्रया पढेु घडिार 
असल्यास भववषयकाळ म्हिजेच भतवस्त्सन्न्तकािो म्हितात. वतषमानकाळास 
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विमानकािो, भुतकाळास अतततकािो आणि भववषयकाळास अनागतकािो असेही 
सांबोधिे जाते. 
 

"योच बुद्धा अततताि, योच बुद्धा अनागता, पच्िुपन्नाि यो बुद्धा अहां वांदाधम सब्बदा ।" या 
सुिातून तीनही काळाांची नावे वनणश्चत स्मरिात रहातीि. 
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महामङ्गलसुि (सुि १ – ७) 
सुिवपटक - खदु्दकवनकाय – खदु्दकपाठपालळ 

 
‘‘बहू देवा मनसु्सा च, मङ्गलावन अधचधतयुां। 

आकङ्खमाना सोतथानां, ब्रूवह मङ्गलमुिमां’’ ॥१॥ 
 

‘‘असेवना च बालानां, पत्णडतानञ् च सेवना। 
पूजा च पूजनेय्यानां, एतां मङ्गलमिुमां ॥२॥ 

 

‘‘पवतरूपदेसवासो च, पुब्बे च कतपुञ् ञता। 
अिसम्मापणिधध च, एतां मङ्गलमिुमां ॥३॥ 

 
‘‘बाहुसच् चञ् च लसप्पञ् च, ववनयो च सुलसत्क्खतो। 

सुभालसता च या वाचा, एतां मङ्गलमुिमां ॥४॥ 
 

‘‘मातावपतु उपट्ठानां, पुिदारस्स सङ्गहो। 
अनाकुला च कम्मधता, एतां मङ्गलमुिमां ॥५॥ 

 
‘‘दानञ् च धम्मचररया च, ञातकानञ् च सङ्गहो। 

अनवज् जावन कम्मावन, एतां मङ्गलमुिमां ॥६॥ 
 

‘‘आरती ववरती पापा,  मज् जपाना च सांयमो। 
अप्पमादो च धम्मेसु, एतां मङ्गलमिुमां ॥७॥ 

 
 

धचधता = काळजी, ववचार, समस्या  अधचधतयुां = काळजीने, ववचारान े   
आकङ्ख = आकाांक्षा   आकङ्खमाना = आकाांक्षा करिार े
सोत्तथ = कल्याि, सुरक्षा, क्षेम  ब्रुवह = बोिावे, साांगवे. 
सेवना = सांगत करिे   बाि = मुखष, अज्ञानी 
पवतरुप = अनुकुि    देस = देश, प्रदेश 
वास = रहािे    पुञ्ञता = पुवषता, प्राथधमकता 
सच्चञ्च = ज्ञान    लसप्पञ् च = कौशल्य 
उपट्ठान = सेवा    अनाकुि = वनणश्चिंत 
अनवज्ज = अवज्यष   आरवत = तयाग   
ववरती = दूर रहािे    पाप = दुषकृतय, वाइट कृती 
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महामङ्गलसुि मराठी अनवुाद ( सिु १ – ७) 
 
(महामङ्गिसुिािी प्रास्त्तावना – 
भगवान एकदा श्रावन्स्त येथीि अनाथवपणडकाच्या जेतवन बागते बसिे असता रात्र समयी 
एक देवता तेथे येवुन, भगवधताना अणभवादन करुन गेय स्वरुपात म्हिािी ....)  
 
अनेक शे्रष्ठ(मानव) व (सामाधय)मानव याांचे मांगिाच्या ववचाराने,  
कल्यािाच्या अनेक आकाांक्षाां करिाराां साठी (आपि) उिम व मांगि साांगावे. ।१। 
 
(यावर भगवधतानी ददिेिे उिर ....) 
 
मुखाांची सांगत नसावी, पांधडताांची सांगत असावी,  
पुजनीयाांची पुजा व्हावी, ह ेउिम व मांगि. ।२। 
 
अनुकुि (योग्य) प्रदेशात रहावे, पुणय कृतयास (सतकृतयास) पुवषता (प्राथधमकता) असावी, 
स्वयां सम्यक असणयाचा वनश्चय ठेवावा, हे उिम व मांगि. ।३। 
 
अधधक ज्ञान, कौशल्य आणि ववनय याांनी सलुशणक्षत व्हाव,े  
बोिताना चाांगिे भाषय करावे, ह ेउिम व मांगि. ।४। 
 
माता-वपतयाांची सेवा करावी, पतु्र व पतनी चे वहत करावे, 
वनणश्चिंत कायष करावे, हे उिम व मांगि. ।५। 
 
दान करावे, सदाचरि कराव,े आप्तजनाांचे वहत करावे, 
अवज्यष तेच करावे, हे उिम व मांगि. ।६। 
 
दुषकृतय तयागावे, तयापासुन दूर रहावे, मद्यपानापासुन सांयधमत रहावे, 
सद्गिुाां बद्दि प्रमाद नसावा, हे उिम व मांगि. ।७। 
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महामङ्गलसुि (सुि ८ – १२) 
 

‘‘गारवो च वनवातो च, सधतुदट्ठ च कतञ् ञतुा। 
कालेन धम्मस्सवनां, एतां मङ्गलमिुमां ॥८॥ 

 

‘‘खधती च सोवचस्सता, समिानञ् च दस्सनां। 
कालेन धम्मसाकच्छा, एतां मङ्गलमुिमां ॥९॥ 

 

‘‘तपो च ब्रह्मचररयञ् च, अररयसच् चान दस्सनां। 
वनब्बानसत्च्छवकररया च, एतां मङ्गलमुिमां ॥१०॥ 

 

‘‘िुट्ठस्स लोकधम्मेवह, धचिां यस्स न कम्पवत। 
असोकां  ववरजां खेमां, एतां मङ्गलमिुमां ॥११॥ 

 

‘‘एताददसावन कतवान, सब्बतथमपराजजता। 
सब्बतथ सोत्तथां गच्छम्धत, तां तेसां मङ्गलमुिम’’ ॥१२॥ 

 

 
* सखु आणि दुःख, यश आणि अपयश, कनिंदा आणि स्तुती, िाभ आणि क्षती,  

हे आठ लोक-स्वभाव आहते. 
 
गारवो = गौरव      वनवातो = अवमान   
सधतुदट्ठ = सांतषु्टी     कतञ्ञुता = कृतज्ञता  
खम्धत = सहनशीिता   सोवच्चसता = ववनम्रता  
साकच्छा = चचाष    ब्रह्मचररय = श्रेष्ठ जीवन 
वनब्बान = वनवाषि      सत्च्छवकररया = साक्षावतकरि  
िुट = भरिे, भारिे   िोकधम्म =  िोकस्वभाव  
यस्स = जो कोिी    ववरजां = वनमषळ       
खेमां = के्षम, सुख    एताददसावन = अशा प्रकारे  
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महामङ्गलसुि मराठी अनवुाद (सिु ८ – १२) 
 
गौरव अथवा अवमान ककिंवा सांतुष्टी या (सवाां) बद्दि कृतज्ञ असावे 
वेळो-वेळी सवद्वचाराांचे श्रवि करावे, हे उिम व मांगि. ।८। 
 
सहनशीिता व ववनम्रता बाळगावी, श्रमिाांचे दशषन करावे आणि ... 
वळो-वेळी सवद्वचाराांची चचाष करावी, हे उिम व मांगि. ।९। 
 
श्रेष्ठ जीवनासाठी आणि श्रेष्ठ (चार) सतय यासाठी साधना करावी, 
वनवाषिाच्या साक्षावतकरिा साठी (साधना करावी), हे उिम व मांगि. ।१०। 
 
आठ *िोक-स्वभावाने भारुनही ज्या कोिाचे धचि कां वपत होत नाही,  
(परांतु) शोकरहीत आणि वनमषळ के्षमपुिष रहाते, हे उिम व मांगि. ।११। 
 
अशा प्रकारे केल्याने (जो) सवषत्र अपराजजत रहातो, 
सवषथा कल्यािाकडे जातो, हे तयाचे उिम व मांगि. ।१२। 
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वाक्यातीि शब्दात होिारे बदि - १ 
 
देवदिो हांसां पस्सवत.   देवदि हांसािा पहातो. 
देवदिो िनु ंआहरती.   देवदि िनुष्यािा आितो. 
देवदिेन धनुां तेजन योजेवत.   देवदिाने धनषुयािा बाि िाविा. 
देवदिाय हांसस्स कामता होम्धत.  देवदिािा हांसाची इच्छा होती. 
ववद्ध हांसो नभस्त्मा पतेवत.   जखमी हांस आकाशातून पडतो. 
यस्त्स तेजनो, तेसं हांसो.   झयािा बाि, त्यािा हांस. 
देवदिस्स यििस्स्त्म अनुकम्पा नत्तथ.   देवदिाच्या मनात करुिा नाही. 
गोतमा, हांसां ओभरती.   गौतमा, हांस घेवून जा. 
 

वरीि आठ वाक्यात शब्दात होिारे आठ प्रकारचे बदि ददसत आहेत. बदििे शब्द ठळक 
केिे आहेत, आणि ह ेशब्द व्यलक्त, वस्तु अथवा ततसम गोष्टींची नावे (अथवा नावाांचा उल्िेख 
न करता व्यलक्तचा उल्िेख करिारे शब्द) आहेत. जसे .... 

- देवदि व गोतम ही व्यसक्तिंची नावे आहेत. 
- हांस हे पक्षाचे नाव आहे तर धनु व तेजन ही वस्तुांची नावे आहेत. 
- नभ आणि धचि ही देखीि नावचे आहेत. 
- वरीि सवष वाक्यातीि व्यलक्त आणि वस्तु एकेकच आहेत. 

नावािा मराठी व्याकरिात आणि पालि व्याकरिातही नाम असे म्हितात. 
या व्यलक्त आणि वस्तु एकेक असल्याने हे एकविन आह.े 
नामात अथवा सवषनामात बदि होताना तयाच्या अखरेीस एक वा दोन अक्षरे जोडिी जातात. 
या शब्दबदिास पालि भार्ेत तवभलि (मराठीत ववभलक्त) म्हितात. 
 

णभक्खू जेतवनां आगच्छम्धत.   णभक्खु जेतवनात आिे. 
बुद्धां णभक्खवो सद्धमां देसवत.  बुद्धाांनी णभक्खंुना सद्धमष ददिा. 
णभक्खूतह बदु्धाय नमम्धत.    णभक्खंुनी बुद्धाांना नमन केिे. 
णभक्खुनो गामणिना भोजनां देसवत.  णभक्खंुना गाव-मुख्याने भोजन ददिे. 
गामवासी णभक्खुणभ धम्मां आकङ्खवत. ग्रामस्थ णभक्खंुकडून धमष इत्च्छतात. 
गामवासी णभक्खुनं मानेसी.    ग्रामवासींनी णभक्खंुिा सधमान केिा. 
णभक्खुम्हह खीिासवो होम्धत.   णभक्खंुत आश्रव-क्षीिता असते. 
णभक्खवे ! मा पमादो रमस्सु धचिां.  णभक्खंुनो ! प्रमादात मन रमवू नका. 
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वरीि वाक्यात णभक्खु या नामाचे बहुविन येते व तयाच्या रुपात आठ ववभसक्तिंचे (बहुविन 
तवभलि) बदि ददसत आहेत. 
 

वाक्यात उपयोजजिेल्या प्रतयेक नामाची (सवषनामाची) एक भधुमका असत.े या भधुमकेनसुार 
तयाचे ववभक्तीचे रुप तयार होते. पुढीि तक्तयात आठ वाक्यात गौतम / गोतम या नामाची आठ 
ववभलक्त रुपे आणि याच शब्दाची वाक्यातीि भुधमका लिहीिी आहे. 

तवभक्ती पालि वाक्य / मराठी वाक्य  भुयमका 

प्रथमा 
गोतम राज-पासाद बवह वनक्खमवत | 
गौतम राजवाड्याबाहेर वनघाला. 

कोि, काय 

वद्वतीया 
गोतमां वगिान महल्िक पत्स्स | 
गौतमास आजारी वृद्ध ददसला. 

कशास, कोिास 

तृतीया 
गोतमेन ककिंकरानां बहुां पञ्ह पुत्च्छ | 
गौतमाने सेवकास अनेक प्रश्ि ववचारले. 

कसा, कुिी / 
कोिी 

चतुथी 
गोतमनो बहु ववसज्जन िणभ | 
गौतमाला अनेक उिर ेधमळािी. 

कशाला, कुिाला 

पांचमी 
गोतमस्मा कुसि-पञा कोधच नत्तथ | 
गौतमाहून कुशि-बुद्धी कुिीही नाही. 

कशाहून, 
कुिाहून 

शष्ठी 
गोतमस्स पञा सम्मासां अत्तथ | 
गौतमाची बुद्धी सम्यक आहे. 

कशाचा, कुिाचा 

सप्तमी 
गोतमन्स्म कोधो नत्तथ | 
गौतमात क्रोध नाही. 

कशात, कोिात 

सांबोधन 
गोतमा, अम्हाकां  सद्धमां देवत | 
गौतमा, आम्हास सद्धम्म द्यावा.  

साद देिे,  
हाक मारिे 

 
ववभलक्तचे रुप (ववभलि) नामाच्या विन (एकवचन, बहुवचन), लििंग (पुत्ल्िांग, न्स्त्रसििंग, 
नपुांसकसििंग) आणि अन्त्य स्त्वर (अकाराधत, आकाराधत, इकाराधत, उकाराधत) यावर अविांबून 
असते. तरीही स्थूिपिे नामाांस जोडिे जािारे तवभलि परस्त्सपद पुढीि तक्तयात ददिे आहेत. 
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तवभलि परस्त्सपद 

ववभलि एकवचन बहुवचन भुधमका 
पठमा ओ आ कोि, काय 
दुवतया अां ए कशास, कोिास 
तवतया एन एवह, एणभ कसा, कुिी / कोिी 
चतुतथी आय, स्स आनां कशाला, कुिाला 
पञ्चमी आ, स्मा, म्हा एवह, एणभ कशाहून, कुिाहून 

छट्ठी स्स आनां कशाचा, कुिाचा 
सप्तमी ए, न्स्म, म्म्ह एस ु कशात, कोिात 
आिपन (आ) (आ) साद देिे, हाक मारिे 

 
नावाांचा उल्िेख न करता व्यलक्तचा उल्िेख करिाऱ्या शब्दाांना सवषनाम म्हितात. मी, आम्ही, 
तु, तुम्ही, तो, ती, ते, तया, कोि (प्रश्िाथषक सवषनाम) ही मराठी सवषनाम ेआहेत. पालि भार्ेत 
अम्ह, तुम्ह, त, य आणि क (प्रश्िाथषक सवषनाम) ही सवषनामे आहेत. या सवषनामाांची देखीि 
आठ ववभलि रुपे होतात. पढुीि पानाांवरीि तक्तयाां मधून काांही नाम व सवषनामाांची ववभलि रुप े
अभ्यासासाठी ददिी आहेत. 
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नर (अकाराधत पुत्ल्िांग) मानव, मनुषय 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा नरो नरा 
दुवतया नरां नर े

तवतया नरेन नरेवह, नरेणभ 

चतुतथी नराय, नरस्य नरानां 
पञ्चमी नरा, नरम्हा, नरस्मा नरेवह, नरेणभ 

छट्ठी नरस्स नरानां 
सिमी नरे, नरम्म्ह, नरन्स्म नरेस ु

आिपन नर, नरा नरा 
 

धचि (अकाराधत नपुसकसििंग) मन, धचि 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा धचिां धचिा, धचिावन  
दुवतया धचिां धचिे, धचिावन 

तवतया धचिने धचिवेह, धचिेणभ 

चतुतथी धचिाय, धचिस्स धचिानां 
पञ्चमी धचिा, धचिम्हा,धचिस्मा धचिवेह, धचिेणभ 

छट्ठी धचिस्स धचिानां 
सिमी धचिे, धचिम्म्ह, धचिन्स्म धचिेस ु

आिपन धचि, धचिा धचिा, धचिावन 
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पञ्ञा (आकाराधत न्स्त्रसििंग) प्रज्ञा 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा पञ्ञा पञ्ञा, पञ्ञायो 
दुवतया पञां पञ्ञा, पञ्ञायो 
तवतया पञ्ञाय पञ्ञावह, पञ्ञाणभ 

चतुतथी पञ्ञाय पञ्ञानां 
पञ्चमी पञ्ञाय पञ्ञावह, पञ्ञाणभ 

छट्ठी पञ्ञाय पञ्ञानां 
सिमी पञ्ञाय, पञ्ञायां पञ्ञास ु

आिपन पञ्ञ े पञ्ञा, पञ्ञायो 
 

पाणि (इकाराधत पतु्ल्िांग) हात 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा पाणि पािी, पाियो 
दुवतया पाणििं पािी, पाियो 
तवतया पाणिना पािीही, पािीणभ 

चतुतथी पाणिनो, पाणिस्स पािीनां 
पञ्चमी पाणिना, पाणिम्हा, पाणिस्मा पािीही, पािीणभ 

छट्ठी पाणिनो, पाणिस्स पािीनां 
सिमी पाणिम्म्ह, पाणिन्स्म पाणिसु, पािीस ु

आिपन पाणि, पािी पाणि, पाियो 
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बोधध (इकाराधत न्स्त्रसििंग) ज्ञान, बुद्धी 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा बोधध बोधी, बोधधयो, बोध्यो 
दुवतया बोमधिं बोधी, बोधधयो, बोध्यो 
तवतया बोधधया, बोध्या बोधीवह, बोधीणभ  
चतुतथी बोधधया, बोध्या बोधीनां 
पञ्चमी बोधधया, बोध्या बोधीही, बोधीणभ 

छट्ठी बोधधया, बोध्या बोधीनां 
सिमी बोधधयां, बोध्यां, बोध्या,  

बोमधिं, बोधो, बोधधया 
बोधीसु, बोधधस ु

आिपन बोधध बोधी, बोधधयो, बोध्यो 
 

णभक्ख ु(उकाराधत पुत्ल्िांग) णभकु्ष 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा णभक्ख ु णभक्ख,ू णभक्खवो 
दुवतया णभक्खुां णभक्ख,ू णभक्खवो 
तवतया णभक्खनुा णभक्खवूह, णभक्खूणभ 

चतुतथी णभक्खनुो, णभक्खुस्स णभक्खनूां 
पञ्चमी णभक्खनुा, णभक्खुस्मा, णभक्खुम्हा णभक्खवूह, णभक्खूणभ 

छट्ठी णभक्खनुो, णभक्खुस्स णभक्खनूां 
सिमी णभक्खनु्स्मां, णभक्खुम्म्ह णभक्खसुु, णभक्खूस ु

आिपन णभक्ख ु णभक्ख,ू णभक्खवे, णभक्खवो 
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वपतु (उकाराधत पुत्ल्िांग) वपता 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा वपता वपतरो 
दुवतया वपतरां वपतरे, वपतरो 
तवतया वपतरा वपतरेवह, वपतरेणभ, वपतूवह, वपतूणभ 

चतुतथी वपतु, वपतुनो, वपतुस्स वपतरानां, वपतानां, वपतूनां 
पञ्चमी वपतरा वपतरेवह, वपतरेणभ, वपतूवह, वपतूणभ 

छट्ठी वपतु, वपतुनो, वपतुस्स वपतरानां, वपतानां, वपतूनां 
सिमी वपतरर वपतरेसु, वपतुसु, वपतूस ु

आिपन वपत, वपता वपतरो 
 

अम्ह (सवषनाम) मी 
ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा अहां मयां, अस्मा, अम्हे, नो 
दुवतया मां, ममां अम्हां, अम्हाकां , अम्हे, नो 
तवतया मया, म े अम्हेवह, अम्हेणभ, नो 
चतुतथी मम, मय्हां, अम्हां, ममां, म े अस्माकां , अम्हाकां , अम्हां, अम्हे, नो 
पञ्चमी मया अम्हेवह, अम्हेणभ 

छट्ठी मम, मय्हां, अम्हां, ममां, म े अस्माकां , अम्हाकां , अम्हां, अम्हे, नो 
सिमी मवय अस्मासु, अम्हेस ु

आिपन - - - - - - 
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तुम्ह (सवषनाम) तु 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा तवां, तुवां तुम्हे, वो 
दुवतया तां, तवां, तुवां, तवां तुम्हां, तुम्हाकां , तुम्हे, वो 
तवतया तवया, तया, त े तुम्हेवह, तुम्हेणभ, वो 
चतुतथी तव, तुय्हां, तुम्हां, ते तुम्हाकां , तुम्हे, वो 
पञ्चमी तवया, तया, तवम्हा तुम्हेवह, तुम्हेणभ 

छट्ठी तव, तुय्हां, तुम्हां, ते तुम्हाकां , तुम्हे, वो 
सिमी तववय, तवय तुम्हेसु 

आिपन - - - - - - 
 

तां  (पुत्ल्िांग)(सवषनाम) तो 
ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा सो, स्यो तां, नां (नपुसक) ते, ने तावन, नावन 

दुवतया तां, नां तां, नां ते, ने तावन, नावन 

तवतया तेन, नेन तेवह, नेवह, तेणभ, नेणभ 

चतुतथी तस्स, नस्स, अस्स तेसां, नेसां, तेसानां, नसेानां 
पञ्चमी तम्हा, अम्हा, नम्हा, तस्मा तेवह, नेवह, तेणभ, नेणभ 

छट्ठी तस्स, नस्स, अस्स तेसां, नेसां, तेसानां, नसेानां 
सिमी तम्म्ह, अम्म्ह, नम्म्ह, तन्स्मां, नन्स्मां, अन्स्मां तेसु, नेस ु

आिपन - - - - - - 
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(स्त्रीसििंग)(सवषनाम) ती 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा सा, स्या ता, ना, तायो, नायो 
दुवतया तां, नां ता, ना, तायो, नायो 
तवतया ताय, नाय, तस्सा, वतस्सा तावह, नावह, ताणभ, नाणभ 
चतुतथी वतस्साय, तस्साय, अस्साय, ताय, तस्सा, 

वतस्सा 
तासां, आसां, तासानां 

पञ्चमी ताय, नाय, तस्सा तावह, नावह, ताणभ, नाणभ 
छट्ठी वतस्साय, तस्साय, अस्साय, ताय, तस्सा, वतस्सा तासां, आसां, तासानां 

सिमी वतस्सां, तस्सां, अस्सां, तायां, तस्सा, वतस्सा तासु 
आिपन - - - - - - 

 
सब्ब  (पुत्ल्िांग)(सवषनाम) सवष 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा सब्बो सब्बां (नपुसक) सब्ब े सब्बे, सब्बवन 

दुवतया सब्बां सब्बां सब्ब े सब्बे, सब्बवन 

तवतया सब्बेन सब्बेवह, सब्बणेभ 
चतुतथी सब्बस्स सब्बेसानां 
पञ्चमी सब्बम्हा, सब्बस्मा सब्बेवह, सब्बणेभ 

छट्ठी सब्बस्स सब्बेसां, सब्बसेानां 
सिमी सब्बम्म्ह, सब्बन्स्म सब्बेस ु

आिपन सब्ब, सब्बा सब्बे, सब्बवन सब्ब े सब्बे, सब्बवन 
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सब्ब  (स्त्रीसििंग)(सवषनाम) सवष 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा सब्बा सब्बा, सब्बायो 
दुवतया सब्बां सब्बा, सब्बायो 
तवतया सब्बाय सब्बावह, सब्बाणभ 
चतुतथी सब्बस्सा, सब्बाय सब्बासां, सब्बासानां 
पञ्चमी सब्बाय सब्बावह, सब्बाणभ 

छट्ठी सब्बसा, सब्बाय सब्बासां, सब्बासानां 
सिमी सब्बस्सां, सब्बायां सब्बास ु

आिपन सब्ब े सब्बा, सब्बायो 
 

ककिं (पुत्ल्िांग)(सवषनाम) कोि 
ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा को ककिं, कां  (नपुसक) के के, कावन 

दुवतया कां  ककिं, कां  के के, कावन 

तवतया केन केवह, केणभ 
चतुतथी कस्स, वकस्स केसां, केसानां 
पञ्चमी कम्हा, कस्मा, वकस्मा केवह, केणभ 

छट्ठी कस्स, वकस्स केसां, केसानां 
सिमी कम्म्ह, वकम्म्ह, कन्स्म, वकन्स्मां केस ु

आिपन - - - - - - 
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ककिं  (स्त्रीसििंग)(सवषनाम) कोि 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा का का, कायो 
दुवतया कां  का, कायो 
तवतया काय कावह, काणभ 
चतुतथी कस्सा, काय कासां, कासानां 
पञ्चमी काय कावह, काणभ 

छट्ठी कस्सा, काय कासां, कासानां 
सिमी कस्सां, कायां कास ु

आिपन - - - - - - 
 

एत (पुत्ल्िांग)(सवषनाम) हा 
ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा एसो एतां 
(नपुसक) 

एते एते, एतावन 

दुवतया एतां, एनां एतां एते, एन े एते, एतावन 

तवतया एतेन एतेवह, एतेणभ 
चतुतथी एतस्स एतेसां, एतेसानां 
पञ्चमी एतम्हा, एतस्मा एतेवह, एतेणभ 

छट्ठी एतस्स एतेसां, एतेसानां 
सिमी एतम्म्ह, एतन्स्म एतेसु 

आिपन - - - - - - 
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एत (स्त्रीसििंग)(सवषनाम) ही 

ववभलि एकवचन बहुवचन 

पठमा एसा एता, एतायो 
दुवतया एतां एता, एतायो 
तवतया एताय एतावह, एताणभ 
चतुतथी एवतस्साय, एवतस्सा, एताय एतासां, एतासानां 
पञ्चमी एताय एतावह, एताणभ 

छट्ठी एवतस्साय, एवतस्सा, एताय एतासां, एतासानां 
सिमी एवतस्सां, एतस्सां, एतासां एतासु 

आिपन - - - - - - 

 
ककिं (ते कोि), सब्ब (ते सवष), एत (हे) ही नपुसकसििंगी सवषनामाांची रुपे पठमा आणि दुवतया 
ववभिी मधे वेगळी असतात. तवतया ते सिमी पयांत या सवषनामाांची रुपे पुत्ल्िांगी 
सवषनामाांसारखीच असतात. 
 
पालि भार्ेत खालिि प्रमािे सवषनामे आहेत. 
अम्ह = मी  तुम्ह = तु  
अञ्ञ = अधय  पुब्ब = पुवष  
दत्क्खन = दणक्षि  उिर = उिर  
एक = एक  अपर  = पणश्चम 
तां (सो, सा, तां)   = तो, ती, ते   
एत (एसो, एता, एतां)  = हा, ही, ह े
इम (अयां, अयां, इदां)   = हा, ही, ह े
ककिं (को, का, ककिं)  = तो कोि, ती कोि, ते कोि 
सब्ब (सब्बो, सब्बा, सब्बां) = ते सवष, तया सवष, ते सवष  
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िहमिक् कपविनसुि ं
सुिवपटक – सांयुिवनकायो - महावग्गो १२. सच्चसांयुि २. धम्मचक्कपविनवग्गो 

 
एकां  समयां भगवा बारािलसयां ववहरवत इलसपतन ेधमगदाये। तत्र खो भगवा पञ् चवम्ग्गये णभक्ख ू
आमधतेलस – “दे्वमे, णभक्खवे, अधता पब्बजजतेन न सवेवतब्बा। कतमे दे्व ? यो चायां कामेस ु
कामसुखत्ल् लकानुयोगो हीनो गम्मो पोथजु् जवनको अनररयो अनतथसांवहतो, यो चायां 
अिवकलमथानुयोगो दुक्खो अनररयो अनतथसांवहतो। एते खो, णभक्खवे, उभो अधते अनुपगम्म 
मत्ज्झमा पदटपदा तथागतेन अणभसम्बुद्धा चक्खुकरिी ञािकरिी उपसमाय अणभञ् ञाय 
सम्बोधाय वनब्बानाय सांविवत”। 
कतमा च सा, णभक्खवे, मत्ज्झमा पदटपदा तथागतेन अणभसम्बदु्धा चक्खुकरिी ञािकरिी 
उपसमाय अणभञ् ञाय सम्बोधाय वनब्बानाय सांविवत ? अयमेव अररयो अट्ठधङ्गको मग्गो, 
सेय्यलथदां – सम्मादददट्ठ सम्मासङ्कप्पो सम्मावािा सम्माकहमन्तो सम्माआजीवो 
सम्मावायामो सम्मासतत सम्मासमायि। अयां खो सा, णभक्खवे, मत्ज्झमा पदटपदा तथागतेन 
अणभसम्बुद्धा चक्खुकरिी ञािकरिी उपसमाय अणभञ् ञाय सम्बोधाय वनब्बानाय सांविवत। 
इदां खो पन, णभक्खवे, दुक्खं अररयसच् चां – जावतवप दुक्खा, जरावप दुक्खा, ब्याधधवप दुक्खो, 
मरिम्म्प दुक्खां, अम्प्पयेवह सम्पयोगो दुक्खो, वपयेवह ववप्पयोगो दुक्खो, यम्म्पच्छां न लभवत तम्म्प 
दुक्खां – सांखखिेन पञ् चुपादानक्खधधा* दुक्खा।  
इदां खो पन, णभक्खवे, दुक्खसमदुयं अररयसच् चां – यायां तणहा पोनोब्भववका नजधदरागसहगता 
तत्रतत्राणभनजधदनी, सेय्यलथदां– कामतणहा, भवतणहा, ववभवतणहा।  
इदां खो पन, णभक्खवे, दुक्खतनरोि ंअररयसच् चां – यो तस्सायेव तणहाय असेसववरागवनरोधो 
चागो पदटवनस्सग्गो मुलि अनालयो।  
इदां खो पन, णभक्खवे, दुक्खतनरोिगायमनी पदटपदा अररयसच् चां – अयमेव अररयो अट्ठधङ्गको 
मग्गो, सेय्यलथदां – सम्मादददट्ठ सम्मासङ्कप्पो सम्मावाचा सम्माकम्मधतो सम्माआजीवो 
सम्मावायामो सम्मासवत सम्मासमाधध।  
 
* पञ् चुपादानक्खधधा   =  रूपुपादानक्खधधो, वेदनुपादानक्खधधो, सञ् ञपुादानक्खधधो,  
   सङ्खारुपादानक्खधधो, ववञ् ञािुपादानक्खधधो 
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इलसपतन धमगदाय – आजच्या सारनाथ चे पुरातन नाव 
 

ववहरवत = ववहार करीत होते.   धमगदाय = मगृवन  
आमधतेलस = आमांत्रि केिे, बोिाविे  सेववतब्ब = सोबत रहातात 
कतमे = कोिते ?     काम = भौवतक इच्छा 
कामसुखत्ल्िक = भौवतक तृप्ती  हीनो = वनकृष्ठ, नीच 
पोथुज् जवनको = हानीकारक, वदेनाजनक  गम्मो = प्राप्य, उपिब्ध 
अनतथ = अनथष    सांवहतो = ने युक्त  
अनतथसांवहतो = अनथषपुिष   अनुयोग = साधना 
अनररय = असभ्य / अररय = श्रषे्ठ  अि = स्वतः  
वकिमथ = क्िेर्     अपादान = दूर करिे  
सेय्यलथदां = या प्रमािे, अशा प्रकारे,  सांखखिेन = सांक्षेपान े
उभो = उभय, दोधही   अधते = अधतरात, अधतरी, दरम्यान 
उपगम्म = जवळ जािे   अनुपगम्म = सरळ जवळ जािे 
ञाि = ज्ञान    अणभसम्बुद्ध = सांपूिष ज्ञानी 
चक्खुकरिी = (ददव्य)दृष्टीदायी  ञािकरिी = जािीव देिारा  
उपसमाय = सांतोर्पुिष   अणभञ्ञाय =  जािीव देिार े  
सम्बोधाय = ज्ञानदायी   वनब्बानाय = वनवाषिदायी 
कतमा = कोिता     सेय्यलथदां = पुढीि प्रमािे, तद ्अनुसार 
असेस = सांपूिष    ववराग = वरैाग्य 
चागो = तयाग    पदटवनस्सग्गो = पररतयाग 
वनरोध = समळु नाश   मुलि = मुलक्त 
अनािय = अनासलक्त 
 
पाच सांवेदना स्कां धध   =  रुप (दृषय सांवेदना),  

वेदना (शारीरी सांवेदना),  
सांज्ञा (मानलसक सांवेदना),  
सांस्कार (वनमीती सांवेदना),  
ववज्ञान (चेतना सांवदेना) हे पाच सांवेदना स्कां धध. 
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िहमिक्कपविनसुि – मराठी अनुवाद 
 

एकदा भगवांत वारािसी मधे ऋर्ीपतन येथीि मृगवनात रहात होते. तेथे भगवांताांनी पाच 
णभक्खुांच्या सांघास आमांवत्रत केिे. (आणि ववचारिे) “णभक्खनुो, सधयस्ताांनी दोन गोष्टींच्या 
सोबतीत राहु नये. कोितया दोन गोष्टी ? भौवतक इच्छा भौवतक तृप्ती, जी वनकृष्टीप्राम्प्तची, 
वेदनाजनक, असभ्य व अनथषपुिष असते आणि दुसरी स्वयांक्िेर्प्राम्प्त (आतमक्िेर्) जी दुःखद, 
असभ्य व  अनथषपुिष असते. म्हिून हे णभक्खु, या दोहोंच्या अधतरा (मध्याच्या) जवळून जािारा 
मध्यम मागष जो सांपूिष ज्ञानाची, (ददव्य)दृष्टीची जािीव देिारा, सांतोर्जनक, ज्ञानपुिष, 
वनवाषिदायक आहे अस ेतथागत साांगतात. 
 

णभक्ख,ु कोिता हा मध्यम मागष जो सांपूिष ज्ञानाची, (ददव्य)दृष्टीची जािीव देिारा, सांतोर्जनक, 
ज्ञानपुिष, वनवाषिदायक आहे असे तथागत साांगतात ? हा श्रेष्ठ आठ-पदरी मागष, पुढीि प्रमािे 
- सम्यक दृष्टी, सम्यक सकंल्प, सम्यक वािा, सम्यक कृती, सम्यक जीवीका, सम्यक प्रयत्न, 
सम्यक स्त्मृतत, सम्यक समायि. हाच तो मागष, जो सांपूिष ज्ञानाची, (ददव्य)दृष्टीची जािीव देिारा, 
सांतोर्जनक, ज्ञानपुिष, वनवाषिदायक आहे असे तथागत साांगतात. 
 

आणि णभक्खु, हे आहे श्रेष्ठ सतय, दुुःख. जधमिे हे दुःखद, वृद्धतव हे दुःखद, व्याधध हे दुःख, 
मृतयु हे दुःख, अवप्रयाशी सांयोग हे दुःख, वप्रयाचा ववयोग हे दुःख, ज्याची अपेक्षा आह ेते प्राप्त 
नसिे हे दुःख. सांक्षेपाने पाच अपादान स्कां ध दुःख. 
 

आणि णभक्खु, ह ेआहे श्रेष्ठ सतय, दुुःखािी उत्पलि. ही िािसा - पुनभषवाची, स्नहे-सोबतीची, 
येथे-तेथे आनांददत करिारी. सांक्षेपाने – तृप्तीची िािसा, भौवतकाची िािसा, अणभभौवतकाची 
िािसा. 
 

आणि णभक्खु, हे आहे श्रेष्ठ सतय, दुुःखािे तनराकरि. िािसेपासनू सांपूिष वैराग्य, (िािसेचा) 
समुळ नाश, तयाग, (िािसेपासनु) मुलक्त, आणि अनासलक्त. 
 

आणि णभक्खु, हे आहे श्रेष्ठ सतय, दुुःख तनराकरिािा मागा. हा श्रेष्ठ आठ-पदरी मागष. पुढीि 
प्रमािे - सम्यक दृष्टी, सम्यक सांकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कृती, सम्यक जीवीका, सम्यक 
प्रयतन, सम्यक स्मृवत, सम्यक समाधध. 
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वाक्यातीि शब्दात होिारे बदि - २ 
 
मागीि पाठातीि वाक्यात आपि नाम आणि सवषनाम या प्रकारातीि शब्दात होिारे बदि 
पावहिे. याच वाक्यात वक्रया साांगिारे जे शब्द (धातु / वक्रयापद) आिे होते तयातही काांही बदि 
झाल्याचे पावहिे आहे. या बदिाचे ववस्तृत वववेचन आपि या पाठात पाहू. 
 

कोितयाही वक्रयेबद्दि आपि जेंव्हा बोितो तेंव्हा .... 
१. ती वक्रया होऊन घडून गेिेिी असते , 
२. ती वक्रया होत घडत असते , ककिंवा  
३. ती वक्रया घडिार असते. 

जेंव्हा वक्रया घडून गेिेिी असते तेंव्हा वक्रया साांगिाऱ्या वाक्यात भूतकाळ म्हिजेच 
तहय्यिनीकािो (अततत काि) असतो. 
जेंव्हा वक्रया घडत असत े तेंव्हा वक्रया साांगिाऱ्या वाक्यात वतषमानकाळ म्हिजचे 
पच्िुपन्नकािो (विमान काि) असतो. 
जेंव्हा वक्रया घडिार असते तेंव्हा वक्रया साांगिाऱ्या वाक्यात भववषयकाळ म्हिजचे 
भतवस्त्सन्न्तकािो (अनागत काि) असतो. 
या तीनही काळात धातु / वक्रयापदािा प्रतयय (परस्त्सपद) िाविे जाते. हे परस्सपद जस े
काळानरुुप वेगळे असते तसेच ते वक्रया करिाऱ्या कतयाषच्या वचनावर (एकवचन, बहुवचन) 
आणि पुरुर् (प्रथम, वद्वतीय, तृतीय) अविांबून असते.   
वतषमानकाळात वक्रयापदास खािीि तक्तयात दशषववल्या प्रमािे परस्सपद जोडिे जाते. 

 
वतामानकाळ – पच्िुपन्नकािो 

प्रतयय – परस्सपद 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो धम म 

मत्ज्झमपुररसो लस थ 

पठमपुररसो वत अम्धत 

 
या परस्सपदाांना जोडून तयार होिारी काांही धातुांची वतषमान काळाची (पचुपन्नकािो) 
वक्रयापदाांचा अभ्यास आपि या पुढीि पानाांमधून करिार आहोत. 
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अस - असि े

 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो अन्स्म,अम्म्ह अस्म, अम्ह 

मत्ज्झमपुररसो अलस अतथ 

पठमपुररसो अत्तथ सम्धत 
 

ब्रु – बोििे 

 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो ब्रवीधम, ब्रधूम ब्रवीम, ब्रूम 

मत्ज्झमपुररसो ब्रवीलस, ब्रूलस ब्रवीथ, ब्रूथ 

पठमपुररसो ब्रवीवत, ब्रूवत, (आह) ब्रुवम्धत, (आहु) 
 

सु – ऐकिे 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो सुिोधम, सुिाधम सुिोम, सुिाम 

मत्ज्झमपुररसो सुिोलस, सुिालस सुिोथ, सुिाथ 

पठमपुररसो सुिोवत, सुिावत सुिम्धत 
 

कर – करिे 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो करोधम करोम 

मत्ज्झमपुररसो करोलस करोथ 

पठमपुररसो करोवत करोम्धत, कुब्बम्धत 
 

तन – पसरिे 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो तनोधम तनोम 

मत्ज्झमपुररसो तनोलस तनोथ 

पठमपुररसो तनोवत तनोम्धत 
 

पस्स – पहािे 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो पस्साधम पस्साम 

मत्ज्झमपुररसो पस्सलस पस्सथ 

पठमपुररसो पस्सवत पस्सम्धत 
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भूतकाळात वक्रयापदास खािीि तक्तयात दशषववल्या प्रमािे परस्सपद जोडिे जाते. 

 
भूतकाळ – अतततकािो 

प्रतयय – परस्सपद 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो इां इम्ह 

मत्ज्झमपुररसो इ इतथ 

पठमपुररसो इ इांसु, उां 
 

अस - असि े

 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो आससिं आलसम्ह 

मत्ज्झमपुररसो आलस आलसतथ 

पठमपुररसो आलस आससिंसु, आसुां 
 

ब्रु – बोििे 

 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो अब्रकविं, ब्रकविं अब्रववम्ह, ब्रववम्ह 

मत्ज्झमपुररसो अब्रवव, ब्रवव अब्रववतथ, ब्रववतथ 

पठमपुररसो अब्रवव, ब्रवव अब्रकविंसु, ब्रकविंसु, 
अब्रवुां, ब्रवुां 

 
सु – ऐकिे 

 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो असुणििं, सुणििं असुणिम्ह, सुणिम्ह 

मत्ज्झमपुररसो असुणि, सुणि असुणितथ, सुणितथ 

पठमपुररसो असुणि, सुणि असुणििंसु, सुणििंस ु

असुिुां, सुिुां 
 

कर – करिे 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो अकररिं, कररिं अकररम्ह, कररम्ह 

मत्ज्झमपुररसो अकरर, करर अकररतथ, कररतथ 

पठमपुररसो अकरर, करर अकररिंसु, कररिंस ु

अकररिुां, कररिुां 
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तन – पसरिे 

 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो अतकनिं, तकनिं अतवनम्ह, तवनम्ह 

मत्ज्झमपुररसो अतवन, तवन अतवनतथ, तवनतथ 

पठमपुररसो अतवन, तवन अतकनिंसु, तकनिंस ु

अतनुां, तनुां 
 

पस्स – पहािे 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो पत्स्सां पत्स्सम्ह 

मत्ज्झमपुररसो पत्स्स पत्स्सतथ 

पठमपुररसो पत्स्स पत्स्सांस,ु पस्सुां 
 
भववषयकाळात वक्रयापदास खािीि तक्तयात दशषववल्या प्रमािे परस्सपद जोडिे जाते. 

 
भतवष्यकाळ – अनागतकािो 

प्रतयय – परस्सपद 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो इस्साधम इस्साम 

मत्ज्झमपुररसो इस्सलस इस्सथ 

पठमपुररसो इस्सवत इस्सम्धत 

 
अस (भु) – असि े

अस या वक्रयापदाची रूपे भववत या वक्रयापदाप्रमािे होतात. 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो भववस्साधम भववस्साम 

मत्ज्झमपुररसो भववस्सलस भववस्सथ 

पठमपुररसो भववस्सवत भववस्सम्धत 
 

ब्रु – बोििे 

 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो ब्रुवीस्साधम ब्रवीस्साम 

मत्ज्झमपुररसो ब्रुवीस्सलस ब्रुवीस्सथ 

पठमपुररसो ब्रवुीस्सवत ब्रुवीस्सम्धत 
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सु – ऐकिे 

 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो सुणिस्साधम सुणिस्साम 

मत्ज्झमपुररसो सुणिस्सलस सुणिस्सथ 

पठमपुररसो सुणिस्सवत सुणिस्सम्धत 
 

कर – करिे 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो कररस्साधम कररस्साम 

मत्ज्झमपुररसो कररस्सलस कररस्सथ 

पठमपुररसो कररस्सवत कररस्सम्धत 
 

तन – पसरिे 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो तवनस्साधम तवनस्साम 

मत्ज्झमपुररसो तवनस्सलस तवनस्सथ 

पठमपुररसो तवनस्सवत तवनस्सम्धत 
 

पस्स – पहािे 
 एकवचन बहुवचन 

उिमपुररसो पत्स्ससाधम पत्स्ससाम 

मत्ज्झमपुररसो पत्स्ससालस पत्स्ससाथ 

पठमपुररसो पत्स्ससात पत्स्ससम्धत 



47 

 

िहमपदं १४ – बुद्धवग्गो (१-९) 
(सुिवपटक – खुद्दकपाठ)  

 

यस्स जजतां नावजीयवत जजतमस्स नो यावत कोधच लोके । 
तां बुद्धमनधतगोचरां अपदां केन पदेन नेस्सथ ? ॥१॥ 

 

यस्स जाललनी ववसलिका तणहा नत्तथ कुवहत्ञ्च नेतवे । 
तां बुद्धमधतगोचरां अपदां केन पदेन नेस्सथ ? ॥२॥ 

 

ये झािपसुता धीरा नेक्खम्मुपसमे रता । 
देवावप तेसां वपहयम्धत सम्बदु्धानां सतीमतां ॥३॥ 

 

वकच्छो मनुस्सपदटलाभो वकच्छां मच्चानां जीववतां । 
वकच्छां सद्धम्मसविां वकच्छो बदु्धानां उप्पादो ॥४॥ 

 

सब्ब पापस्स अकरिां कुसलस्स उपसांपदा । 
सत्च्चिपररयोदपनां एतां बदु्धान सासनां ॥५॥ 

 

खधती परमां तपो वतवतक्खा वनब्बािां परमां वदम्धत बुद्धा । 
नवह पब्बजजतो परूपघाती न समिो होवत परां ववहठेयधती ॥६॥ 

 

अनूपवादो अनूपघातो पावतमोक्खे च सांवरो । 
मिञ्ञतुा च भिन्स्मां पधतञ्च सयनासनां । 

आधधचिे च आयोगो एतां बुद्धान सासनां ॥७॥ 
 

न कहापिवस्सेन वतलि कामेसु ववज्जवत । 
अप्पसादा दुक्खा कामा इवत ववञ्ञाय पत्णडतो ॥८॥ 

 

अवप ददब्बसेु कामेसु रकतिं सो नाधधगच्छवत । 
तणहक्खयरतो होवत सम्मासम्बुद्धसावको ॥९॥ 



48 

 
गोचर = गायी चारणयाचा प्रदेश, वहरवळ    अपदां = पदधचधहा ववना, वनणश्चधह 
पद = पाय, (पायवाट)   जालिनी = तृषिा 
ववसलिका = ववर्वेि   झाि = ज्ञान 
पसुता = आसक्त    धीर = ववद्वान 
नेक्खम्म = सांसार तयाग   उपसम = सांतोर्, सांतषु्टी 
सतीमतां = स्मृवतवान, ववचारवधत  वपहयम्धत = वप्रय करतात,  
वकच्छां = कठीि, त्रासदायक, अवघड  पदटिाभो = प्राप्त होिे 
सवि = एकिे    उप्पाद = उतपलि 
पररयोदपन = शुध्द करिे   वतवतक्खा = सहनशीिता 
ववहेठन = त्रास देिे   उपवाद = दोर् देिे, कनिंदा करिे 
अनुपवाद = कनिंदा करिे   अनुपघात = इजा करिे 
पावतमोक्ख = णभक्खु सांघाचे वनयम  सांवर = सांयम 
मिञ्ञु = प्रमाि, मान (आकारमान)  भि = भात, अन्न 
पधतञ्च = एकाधतात   अधधधचि = एकाग्र धचि 
आयोग = प्रयतन    कहापि = सुविषमुद्रा, सोधयाचे नािे 
वस्स = वर्ाषव, पाऊस   वतलि = तृम्प्त 
ववज्जन = ववद्यमान   अप्पसाद = अल्प स्वाद 
ददब्ब = ददव्य    अधधगच्छवत = प्राप्त करतात 
तणहक्खय = तणहा क्खय   क्खय = क्षय, नाश   
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िहमपद १४ – बुद्धवग्ग (१-९) – मराठी अनुवाद  
 

ज्याच्या जयाचा अववजय होिार नाही,ज्याच्या जयापयांत (या) लोकाांतील कोिीही जािार 
नाही, तया ववस्तीिष वहरवळ रुपी वनषकां लांक (वनत्षचधह) बदु्धाांना (तुम्ही आपल्या 

जीवनात) कोितया वाटेन ेधयाल ? (१) 
 

ज्याला हे ववर्वेलीचे जाळे असिेिी तृषिा कोठेही नेऊ शकत नाही, तया ववस्तीिष वहरवळ 
रुपी वनषकां लांक (वनत्षचधह) बदु्धाांना (तुम्ही आपल्या जीवनात) कोितया वाटेन ेधयाल ? (२) 
 

जो ध्यनस्थ, ववद्वान, सांसार (सखु) तयागनूही सांतुष्ट आहे, 
तया स्मृवतवान (ववचारवधत) सम्बदु्धाांना देव (श्रेष्ठ जन) वप्रय करतात. (३) 
 

(उिम) मानव जीवन प्राप्त होिे अवघड, मतयष जीवन जगिे अवघड, 
उिम धम्म (जीवन िव) ऐकिे अवघड, बदु्धाांचे उतपन्न हािे अवघड. (४) 
 

सवष पापे (दुवषतषन) न करिे, सतकृतयाचा अवलांब करिे, 
धचि शदु्ध करिे, हाच बुद्धाांचा लसद्धाधत. (हीच बदु्धाांची लशकवि.) (५) 
 

बुद्ध साांगतात, शाधती, सहनशीलता अतयुच्च साधना आहे, वनवाषि अतयुच्च आहे, 
पर-घात करिारा प्रवत्ज्जत होत नाही, दुसऱ्याांना त्रासविारा श्रमि होत नाही.(६) 
 

वनधदा न करिे, इजा न करिे, णभक्खु वनयमाांत सांयधमत असिे, 
मािक भोजन, एकाधतात शयन-आसन, 
एकाग्र-धचिाचा प्रयतन, हाच बुद्धाांचा लसद्धाधत. (७) 
 

सोधया-नाणयाांच्या वर्ाषवानेही इच्छाांची तृप्ती होत नाही, 
काम-भोग अल्पस्वादी-वेदनादायी आहेत हे ज्ञानीजन जाितात. (८) 
 

परांतु (ज्ञानीजन) ददव्य काम-भोगातही आसलक्त प्राप्त करीत नाहीत. 
सम्यक-सम्बुद्धाां चे लशषय तृषिा-नाशात मग्न रहातात. (९) 
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िहमपदं १४ – बुद्धवग्गो (१०-१८) 
(सुिवपटक – खुद्दकपाठ)  

 
बहुां वे सरिां यम्धत पब्बतावन वनावन च । 

आरामरुक्खचेतयावन मनसु्सा भयतत्ज्जता ॥१०॥ 
 

नेतां खो सरिां खेमां नेतां सरिमुिमां । 
नेतां सरिमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चवत ॥११॥ 

 

यो च बुद्धांच धम्मांच सांघांच सरिां गतो । 
चिारर आरयसच्चावन सम्मपञ्ञाय पस्सवत ॥१२॥ 

 

दुक्खां दुक्खसमुप्पादां दुक्खस्स च अवतक्कमां । 
आरयञ्चअठ्ाांगीकां  मग्गां दुक्खूपसमगाधमनां ॥१३॥ 

 

एतां खो सरिां खेमां एतां सरिमिुमां । 
एतां सरिमागम्म सब्बदुक्खा पमुच्चवत ॥१४॥ 

 

दुल्लभो परुरसाजञ्ञो, न सो सब्बतथ जायवत । 
यतथ सो जायवत, धीरो तां कुलां सखुमेधवत ॥१५॥ 

 

सुखो बुद्धानां उप्पादो सुखा सद्धम्मदेसना । 
सुखा सांघस्स सामग्गी समग्गानां तपो सुखो ॥१६॥ 

 

पूजारहे पूजयतो बुदे्ध यदद व सावके । 
पपञ्चसमवतक्कधते वतणिसोकपररद्दव े॥१७॥ 

 

ते ताददसे पूजयतो वनब्बुते अकुतोभये । 
न सक्का पुञ्ञां सांखातुां इमिेधमवत केनधच ॥१८॥ 



51 

 
आराम = उद्यान, बाग   रुक्ख = वृक्ष 
चेतय = चैतय    भयतत्ज्जत = भीतीने भरिेिा 
खेमां = के्षमपुिष, सुखावह   पमुच्च = वनराकरि, उच्चाटन  
उप्पाद = उतपन्न होिे   देसना = उपदेश 
सामग्गी = एकत्र, सोबत   समवतक्कधत = पार जािे, पल्याड जािे 
तीणि = तीर पार    पररद्दव = वविाप, अक्रोश 
वनब्बुवत = शाांती, समाधान   अकुतोभय = वनभषय 
इिधमवत = इतके मोजमाप   केनधच = कोिीही 
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िहमपद १४ – बुद्धवग्ग (१०-१८) – मराठी अनुवाद  
 

अनेक जि (मानव) पवषत, वन इतयादीना शरि जातात, 
(तसेच) भयभीत होउन उद्यान, वृक्ष, चैतय (इतयादाांनाही शरि जातात.) (१०) 
 

हे शरि जािे कल्यािकारी नाही, हे शरि जािे उिम नाही, 
हे शरि जािे सवष वदेनाांचे उच्चाटि करिारे नाही. (११) 
 

जो बदु्ध, धम्म आणि सांघ अनुसरि करतो, 
सम्यक प्रज्ञेने चार आयषसतयाांचे आकलन करतो, (१२) 
 

वेदना, वेदनेचे कारि, वेदनेचे वनवारि, 
वेदना वनवारिाचा आयष अष्टाांग मागष* (आकलन करतो), (१३) 
 

हेच (तयाच)े कल्यािकारी अनुसरि, उिम अनुसरि, 
याच अनुसरिान ेसवष वदेनाांचे उच्चाटन होते. (१४) 
 

(उिम) मानव जीवन दुलषभ, ते सवाांना प्राप्त होत नाही, 
ज्याला ते प्राप्त होते, तया ज्ञानी (मानवा)च्या कुळाचे सुख वाढते. (१५) 
 

बुद्धाांचे अन्स्ततव सुखकारक, सद्धम्माचा उपदेश सुखकारक, 
एकवत्रत सुजनाांचे (सांघाच)े एकतव सुखकारक, एकवत्रत साधना सुखकारक. (१६) 
 

पुज्जनीय बुद्ध व तयाांचे लशषय, 
जे प्रपांचाच्या, शोकाच्या आणि वविापाच्या पल्याड (गेले) आहेत, (१७) 
 

अशा शाांत, समाधानी, वनभषय (बदु्ध व तयाांचे लशषय) याांच्या पुजनाचे 
पाववत्र्य (पुणय) 'इतके' असे मोजिे कोिासही शक्य नाही. (१८) 
 

* सम्यक दृष्टी, सम्यक सांकल्प, (प्रज्ञा) 
   सम्यक वाचा, सम्यक कृती, सम्यक जीवीका, (शीि) 
   सम्यक प्रयतन, सम्यक स्मृवत, सम्यक साधना (साधना) हे अष्टाांग मागष. 
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शब्द संिी (स्वर सांधी) 
 
एका मागून एक येिारे दोन शब्द उच्चारताांना (आणि लिहीताांना) एकत्र केिे जातात. जेंव्हा 
पवहल्या शब्दाचे अांताक्षर स्वर असते आणि दुसऱ्या शब्दाचे पवहिे अक्षरही स्वर असते तेंव्हा 
या दोन शब्दाांच्या एकत्रीकरिािा स्वर सांधी म्हितात. 
 

१. पवहल्या शबदातीि अधतय स्वराचा िोप.   
पुररस + उिमो = परुरसिुमो 
िोक + अग्गो = िोकग्गो 

२. दुसऱ्या शब्दातीि पवहल्या स्वराचा िोप. 
सो + अहां = सोहां 
चिारो + इमे = चिारोम े

३. कोितयाही स्वराचा िोप न होता सांधी. 
कञ्ञा + इव = कञ्ञाइव 

४. अ च्या पुढे इ आल्यास ए होतो. 
बधधसु्स + इव = बधधुस्सेव 

िता + इव = ितेव  
५. अ च्या पुढे उ आल्यास ओ होतो. 

वाम + उरु = वामोरु 

सीत + उदकां  = सीतोदकां  
६. इ ककिंवा उ च्या पुढे स्वर आल्यास इ चा य आणि उ चा व होतो. 

वव + आकतो = व्याकतो 
सु + आगतां = स्वागतां 
इवत + अस्स = इच्चस्स 

अधध + इिमिुो = अत्ज्झिमिुो 
७. ए ककिंवा ओ नांतर स्वर आल्यास ए चा य, ओ चा व होतो. 

पब्बते + अहां = पब्बतयाहां 
सो + अहां = स्वाहां 
मे + अयां = म्यायां 
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८. गो शब्दा पुढे स्वर आल्यास गो च ेगव होत.े 

गो + अस्सां = गवास्सां 
गो + एळकां  = गवळेकां  

९. स्वराच्या आधध जेंव्हा व न त र ग म य द ही अक्षरे आल्यास एक वेगळे व्यांजन अधधक 
येते. 
दु + अधङ्गक = दुवधङ्गकां  
धच + इतवा = धचवनतवा 
अज्ज + अग्गे = अज्जतग्ग े

पातु + अहेसुां = पातुरहेसुां 
पा + एव = पगेव 

इध + इज्झवत = इधधमज्झवत 

परर + अधतां = पररयधतां 
अि + अतथां = अिदतथां 
सम्मा + एव = सम्मादेव 

यथा + इदां = यथावयदां 
इध + आहु = इधमाहु 

पुथ + एव = पुथगेव 

वन + ओज = वनरोजां 
तस्मा + इह = तस्मावतह 

इतो + आयवत = इतोनायवत 

१०. छ नांतर स्वर आल्यास ळ अधधक येतो. 
छ + अणभञ्ञा = छळणभञ्ञा 
छ + आयतनां = छळायतनां 
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शब्द संिी (व्यांजन सांधी) 
 
जेंव्हा एक व्यांजन दुसऱ्या स्वराशी अथवा व्यांजनाशी जोडिे जाते तेंव्हा तयास व्यांजनसांधी 
म्हितात. 
 
१. स्वराच्या नांतर व्यांजन आल्यास तया ऱ्हस्व स्वराचा दीघष स्वर होतो. 

तत्र + अणभरवत = तत्राणभरवत 

खम्धत + परमां = खधतीपरमां 
मुवन + चरे = मुनीचर े

२. स्वराच्या नांतर व्यांजन आल्यास कधी कधी ते व्यांजनाचा दोनदा उच्चार होतो. 
वव + गहो = ववग्गहो 
दु + कतां = दुक्कतां (दुक्कटां) 

३. स्वराच्या नांतर एका वगाषतीि दुसरे अथवा चौथे व्यांजन आल्यास तयाच वगाषतीि पवहिे 
वा वतसर ेव्यांजन तया व्यांजनास प्रथम जोडिे जाते. 
अ + खम्धत = अक्खम्धत 
सेत + छिां = सेतच्छिां 
वन + ठानां = वनट्ठानां 
यस + थरेो = यसतथेरो 

४. पवहल्या शब्दाच्या अांती अनुस्वार असल्यास कधी कधी तया अनुस्वाराचा िोप होतो. 
सां + रिो = सारिो 
सां + रागो = सारागो 
एवां + अहां = एवाहां 
कथां + अहां = कथाहां 
पुां + सििंग = पुत्ल्िांग 

५. पवहल्या शब्दाच्या अांती अनुस्वार असल्यास कधी कधी तयानांतरच्या स्वराचा िोप होतो. 
तवां + अलस = तवांलस 
इदां + अवप = इदम्म्प 
अणभनधदु + इवत = अणभनधदुम्धत 
ककिं + इवत = वकम्धत 
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६. पवहल्या शब्दाच्या अांती अनुस्वार असल्यास नांतर येिाऱ्या व्यांजनाच्या वगाषतील पाचवे 

व्यांजन अनुस्वारा ऐवजी येते. 
तां + करोवत = तङ्करोवत 
तां + चरवत = तञ्चरवत 
तां + ठानां = तणठानां 
तां + धनां = तधधनां 
तां + दानां = तधदानां 
धम्मां + चरे = धम्मञ्चर े
तां + ििां  तम्ििां 

७. काांवह सांधध शब्द वरीि वनयमाांहून वेगळे होतात. 
तां + इधमना = तदधमना 
सककिं + आगाधम = सकदागाधम 
एकां  + इध + अहां = एकधमदाहां 
सांववधाय + अवहारो = सांववदावहारो 
वाररनो + वाहको = विाहको 
जीवन + मूतो = जीमूतो 
छव + सयनां = ससुानां 

 
सन्धध हे पालि (आणि भारतीय प्राचीन भार्ेतीि) भार्ेतीि व्याकरिाचे एक मोठे प्रकरि आहे. 
सदर पाठातून आपि िक्त महतवाचे सन्धध पावहिे. अधधकच्या ववस्तृत अभ्यासासाठी पालि 
व्यकरिाचे मोठे पुस्तक अभ्यासिे गरजेचे आह.े तरीही तुताषस हे कमी नाही. 
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प्रािीन  भारतीय  लिपी – ब्राहही 

( ईसवीसन पूवष २६५ - चक्रवती सम्राट अशोक कािीन ) 
अ 

 

आ 

 

इ 

 

ई 

 

उ 

 

ऊ 

 
ए 

 

ऐ 

 

ओ 

 

औ 

 

अां 

 

 

क - कट्यार 

 

ख - खििे  

 

ग - गगन 

 

घ 

 

ङ 

 

 

च - चमचा 

 

छ - छत्र 

 

ज - जङघा 

 

झ 

 

ञ 

 

 

ट - टोकरा 

 

ठ 

 

ड 

 

ढ 

 

ि 

 

 

त - ताडपत्र 

 

थ 

 

द 

 

ध - धन ु

 

न - नालसका 

 

 

प - पािी 

 

ि 

 

ब - बारी 

 

भ 

 

म - मतस्य 

 

 

य - योनी 

 

र - रश्मी 

 

ि - िारका 

 

ळ 

 

व - वीिा 

 

 

श - श्रवि 

 

स - सपष 

 

ह - हांसीया 

 
 

  

क 

 

का 

 

वक 

 

की 

 

कु 

 

कू 

 
के 

 

कै 

 

को 

 

कौ 

 

कां  

 

 

ज्या व्यांजन-अक्षरा जवळ तया व्यांजनाने सुरू होिारे शब्द लिहीिे आहेत 
तया व्यांजन-अक्षराची प्राधचन उतपलि पूढीि पानावर ददिी आह.े 
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ई साहित्य प्रहिष्ठान 

मराठी हसनेमा िा एकेकाळी भारिाि हिदी हसनेमाच्या 

िोडीस िोड ककवा काकणभर वरचढच िोिा. मध्यंिरी मराठी 

हसनेमाला उिरिी कळा लागली. प्रेक्षक येईना. म्िणून हिएटर हमळेना. 

हिएटरच हमळि नािी म्िणून चांगल े मराठी हसनेमा बनेनाि. आहण 

चांगल े हसनेमा नािीि म्िणून प्रेक्षक हमळेनाि. अस ेएक दषु्टचक्र सुरू 

झाले. मग आला झी मराठी हसनेमा. आहण त्याच्याच जोडीने छोट्या 

आकाराची मल्टीप्लेक्स आहण हडहजटल प्रक्षेपण. त्यामुळे पुन्िा एकदा 

मराठी हसनेमा जोमाने बिरू लागला.  

कािीशी अशीच पररहथििी मराठी साहित्याचीिी िोि 

आि.े एकेकाळी टॉपला असलले ेमराठी साहित्य मधल्या काळाि रटव्िी 

आहण हसनेमाच्या युगाि माग ेपडल.े पण आिा मोबाईल आहण इंटरनेट 

यांच्यामुळे मराठी वाचकवगग फ़ार मोठ्या प्रमाणावर वाढिो आि.े 

आहण त्याच जोमाने त्यांच्यासाठी हलहिणारा दजेदार लेखक वगगिी 

हनमागण िोऊ लागला आि.े मराठी साहित्याच्या भहवष्याबद्दल आम्िी 

अत्यंि आशावादी आिोि.  

आपली साि मात्र पाहिजे. आपल्या ओळखीच्या 

जाथिीि जाथि लोकांना ई साहित्य बद्दल सांगा. त्यांचे ई मेल पते्त व 

whatsapp नंबर कळवा. त्यांना ई साहित्यचं मोबाईल app 

download करायला सुचवा. आग्रि करा. ई साहित्यचे माकेटटग करा. 



एकदम फ़ं्रट फ़ुटवर येऊन खेळू. जबरदथि माकेटटग करू. लाखांचे कोटी 

करू आहण मराठी साहित्य पुन्िा नंबर वन ला आण.ू  

ई साहित्य प्रहिष्ठान 

www. esahitya. com 

esahity@gmail. com 

आिा ई साहित्य च ेAPP उपलब्ध आि.े ई साहित्यच ं App आपण 

खालील हलकवरून आपल्या मोबाईलवर डाऊनलोड करा आहण भरमसाट पुथिकं फ़्री 

वाचा.  
https://play. google. com/store/apps/details? id=com. esahity. www. esahitybooks 

ई साहित्य प्रहिष्ठानची ई बुक्स Whatsapp broadcast service  

सुरू झाली आि.े पूणगपणे फ़ुक्कट पुथिकं आिा आपल्या मोबाईलवर िेट. कृपया नांव 

नोंदणीसाठी 7710980841 िा नंबर आपल्या मोबाईलवर सेव्ि करा आहण नंिर या 

नंबरवर वॉट्सऍप करून आपले नांव व शिराचे नांव कळवा. आपल्याला हनयहमिपणे 

एक नवीन मराठी ई पुथिक Whats app द्वारे पाठवले जाईल. आपण िे पुथिक 

आपल्या हमत्रांना Whatsapp करा आहण भाव खा.  

आपल्या ओळखीच्या ककमान दिा लोकांचे मेल आय डी आम्िाला 

कळवा. त्यांना आम्िी हवनामूल्य पुथिके पाठवू. व आपल्याला VIP सभासद बनवले 
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