
लघसुसं्कृतकथ ाः – Short Sanskrit Stories  

 

 

Part 2 has 50 simple short Sanskrit stories with English translations. These stories are with and 

without sandhi.  Few stories are repeated using different names, words and grammar to indicate 

that the same meaning can be conveyed using different words and grammar. These stories are 

meant to be read loudly for correct pronunciation. They will also help students to increase their 

vocabulary and understand the sandhi rules and grammar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

विद्य  दद वत विनयम् विनय त् य वत प त्रत म् । 

प त्रत्ि त् धनम् आप्नोवत धन त् धममम् तताः सुखम् ॥ 

Knowledge gives modesty, from modesty comes worthiness, from worthiness one 

gets wealth, from wealth (one does) good deeds, from that (comes) joy. 
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guévNdnm!     

 

ïuitSm&itpura{aanam! Aaly< ké[alym!, nmaim ÉgvTpad< z»r< laekz»rm! . 

I salute Çaìkarabhagavatpäda, the abode of çruti  (Vedas), småti (Gétä, etc.), and puräëas (epics 

like Rämäyaëa, Mahäbhärata, etc.), the repository of compassion, the one who bestows happiness 

on the world. 

siNx> ivCDed>  ïuit-Sm&it-pura{aanam! Aalym! ké[alym!, nmaim ÉgvTpadm! z»rm! laekz»rm! . 

 

z»r< z»racaRy< kezv< badray[m! , sUÇÉa:yk&taE vNde ÉgvNtaE pun> pun> .  

I salute, again and again, Çaìkaräcärya who is Lord Çiva, and Bädaräyaëa who is Lord Viñëu, 

the venerable ones who wrote the aphorisms (Brahmasütras) and commentaries (bhäñyam to 

Brahmasütras). 

siNx> ivCDed>  z»rm! z»racaRym! kezvm! badray[m! , sUÇÉa:yk&taE vNde ÉgvNtaE pun> pun> . 

 

$Zvrae guéraTmeit mUitRÉedivÉaigne , Vyaemvd!VyaPtdehay di][amUtRye nm> .  

Salutations to Lord Dakñiëämürti, who is all-pervasive like space, but who appears (as though) 

divided  as Lord, Teacher, and Self. 

siNx> ivCDed> $Zvr>  gué> AaTma #it mUitR-Éed-ivÉaigne , Vyaemvt! VyaPt-dehay di][amUtRye nm> .  

 

gukarSTvNxkarae vE ékarStiÚvtRk> , ANxkarinraeixTvad! guéirTyiÉxIyte . 

The letter “gu” stands for darkness (of ignorance), and “ru” represents its destruction. A guru is 

so called because he destroys the darkness (of ignorance). 

siNx> ivCDed>  gukar> tu ANxkar> vE ékar> td!-invtRk> , ANxkar-inraeixTvat!  gué> #it AiÉxIyte .  

 

sdaizvsmarMÉa<  z»racayRmXymam! , ASmdacayRpyRNta< vNde guéprMpram! .  

I salute the lineage of teachers, beginning with Çiva, the Lord, (linked by) Çaìkaräcärya in the 

middle, and extending down to my own teacher. 

siNx> ivCDed>  sda-izvsmarMÉa< z»r-AacaRy-mXymam! , ASmd-AacaRy-pyRNtam! vNde gué-prMpram! .  
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1.1 आक शाः पतवत । The sky is falling 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकं िनमवस्त । तत्र शशको वनिसवत । शशकाः शयनं करोवत । परं् पतवत । शशको िीतो ििवत । शशको ध िवत 

।  शृग ल आगच्छवत । शगृ लभ्र तो ध ित्ि क शो पतवत । शशको ध िवत । शृग लोऽनुध िवत । ि नर आगच्छवत 

। ि नरभ्र तो ध ित्ि क शो पतवत । िीताः शशको ध िवत । शृग लोऽनुध िवत । ि नरोऽप्यनुध िवत । ससंह 

आगच्छवत । ककमथ ंध िथ । ससंहभ्र तो ध ित्ि क शाः पतवत । आक शाः पतवत ि  । कुत्र पतवत । शशको गच्छवत 

। ससंहोऽनुगच्छवत ।  शशको िृक्षं समीपम गच्छवत । कुत्र पतत्य क शाः । शशकाः ककमवप न िदवत । ससंहो हसवत 

। शशकाः पल यनं करोवत ।।  
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आक शाः पतवत । The sky is falling 

सव्धाः विच्छेदाः and English translation 

 

 

एकम ्िनम् अवस्त । तत्र शशकाः वनिसवत । शशकाः शयनम ्करोवत । पर्मम ्पतवत । शशकाः िीताः ििवत । शशकाः 

ध िवत । शृग लाः आगच्छवत । शृग लभ्र ताः ध ितु आक शाः पतवत । शशकाः ध िवत । शृग लाः अनुध िवत । ि नराः 

आगच्छवत । ि नरभ्र ताः ध ितु आक शाः पतवत । िीताः शशकाः ध िवत । शृग लाः अनुध िवत । ि नराः अवप 

अनुध िवत । ससंहाः आगच्छवत । ककमथमम ्ध िथ । ससंहभ्र ताः ध ितु आक शाः पतवत । आक शाः पतवत ि  । कुत्र 

पतवत । शशकाः गच्छवत । ससंहाः अनुगच्छवत । शशकाः िृक्षम् समीपम् आगच्छवत । कुत्र पतवत आक शाः । शशकाः 

ककमवप न िदवत । ससंहाः हसवत । शशकाः पल यनम ्करोवत ।। 

There is a forest. A rabbit lives there. The rabbit is sleeping.  A leaf falls. The rabbit becomes 

scared. The rabbit runs. A fox comes. Brother fox run, the sky is falling. The rabbit runs. The fox 

runs after the rabbit. The monkey comes. Brother monkey run, the sky is falling. The rabbit runs. 

The fox runs after. The monkey also runs after. The lion comes. Why are you all running? Lion 

brother run, the sky is falling. Is the sky falling? Where is it falling?” The rabbit goes. The lion 

follows. The rabbit comes near the tree. Where is the sky falling? The rabbit says nothing. The 

lion laughs. The rabbit runs away. 
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1.2  लोमशा द्राक्षाफलानि च । The fox & the grapes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एको लोमशानस्तत ।  ैकर्ाहाराथं विे भ्रमनत । एकत्र  ा द्राक्षालतािं पश्यनत । लतायामिेकानि द्राक्षाफलानि 

 नतत । तानि पक्कानि ।  

द्राक्षािं लब्धुमुपयुा्पतनत । ककततु द्राक्षाफलानि ि प्राप्नोनत । लोमशा पुिः पुि उ्पतनत । तथानप फालानि ि 

प्राप्नोनत ।  

लोमशा कुनपतो भवनत ।  ा तानि द्राक्षाफलानि र्िूयनत ।  ा वर्नत । द्राक्षाफलातयम्लानि । अिततरिं स्तवस्तथाििं 

गच्छनत ।। 
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एकः लोमशा अनस्तत ।  ा एकर्ा आहाराथाम ्विे भ्रमनत । एकत्र  ा द्राक्षालताम् पश्यनत । लतायाम् अिेकानि 

द्राक्षाफलानि  नतत । तानि पक्कानि । 

There is a fox. Once she wanders in the forest for food. At one place she sees a grape vine. There 

are many grapes on the vine. They were ripe. 

द्राक्षाम् लब्धुम ्उपरर उ्पतनत । ककततु द्राक्षाफलानि ि प्राप्नोनत । लोमशा पुिः पुिः उ्पतनत । तथानप फालानि 

ि प्राप्नोनत ।  

To get the grapes she jumps up. But she could not get (reach) the grapes. The fox jumps again 

and again. Even then she could not reach the grapes. 

लोमशा कुनपतः भवनत ।  ा तानि द्राक्षाफलानि र्िूयनत ।  ा वर्नत । द्राक्षाफलानि अम्लानि । अिततरम ्

स्तवस्तथािम् गच्छनत ।। 

The fox becomes angry. She disapproves (condemns) those grapes. She says. The grapes are sour. 

Latter she goes to her place. 
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1.3 कृष्णो गोपी च । Krshna & Gopi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृष्णो गोकुले व नत । प्रनतकर्ििं गोप्यस्ततेि  ह िृ्यनतत । कृष्णो वेणुगािमनप करोनत । तर्ा मृगाः खगाश्च ततमधुरिं 

गाििं श्रोतुमागच्छनतत । कृष्णो गोकुलस्तय नप्रयः ।  

 

 वे तस्तमै क्षीरिं र्नध च यच्छनतत । एका गोपी  वार्ा कृष्णमेव स्तमरनत ।  ा प्रनतकर्ििं क्षीरिं र्नध च नवके्रतुिं नवथयािं 

गच्छनत । यर्ा  ा नवथयािं गच्छनत तर्ा  ा कृष्णमेव स्तमरनत स्तवकायं नवस्तमरनत ।  

 

एकर्ा  ा क्षीरिं र्धीनत ि घोिनत परततु गोनवतर् र्ामोर्र माधवे्येवोचै्चघोिनत । तस्तयाः  ख्यस्ततर्ा ह नतत ।  ा 

गोपी लनिता भवनत । परततु कृष्णस्ततत्रागच्छनत । तिं र्षृ््वा  ततुष्टा भवनत ।। 
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कृष्णः गोपी च । Krshna & Gopi 

 

 

 

 

 

 

 

कृष्णः गोकुल ेव नत । प्रनतकर्िम् गोप्यः तेि  ह िृ्यनतत । कृष्णः वेणुगािम् अनप करोनत । तर्ा मगृाः खगाः च 

तत् मधुरम ्गािम् श्रोतुम् आगच्छनतत । कृष्णः गोकुलस्तय नप्रयः । 

 

Lord Krshna lives in Gokula. Krshna also plays the flute. Everyday gopis dance with him.Then 

(at that time) animals and birds come to listen to that melodious music. Krshna is dear to the 

people of Gokula.  

 

 वे तस्तमै क्षीरम् र्नध च यच्छनतत । एका गोपी  वार्ा कृष्णम् एव स्तमरनत ।  ा प्रनतकर्िम् क्षीरम् र्नध च नवके्रतुम ्

नवथयाम् गच्छनत । यर्ा  ा नवथयाम् गच्छनत तर्ा  ा कृष्णम ्एव स्तमरनत स्तवकायाम् नवस्तमरनत ।  

 

All give him milk and yogurt. One gopi always remembers only Krshna. Every day she goes to 

the market to sell milk and yogurt. When she goes to the market then she remembers only Krshna 

(and) forgets her work.  

 

एकर्ा  ा क्षीरम् र्नध इनत ि घोिनत परततु गोनवतर् र्ामोर्र माधव इनत एव उच्चैः घोिनत । तस्तयाः  ख्यः तर्ा 

ह नतत ।  ा गोपी लनिता भवनत । परततु कृष्णः तत्र आगच्छनत । तम ्र्षृ््वा  ततुष्टा भवनत ।। 

 

Once she did not shout, “Milk (and) yogurt, but calls out loudly only, “Oh Govinda, Oh 

Damodara, Oh Madava!” Her friends then laugh. That gopi becomes embarrassed. But Krshna 

comes there. Having seen him (she) becomes satisfied (pleased). 
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1.4  शगृालः काक श्च । The fox & the crow  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः काको रोरिका पश्यनत । रोरिका गृही्वा   वृक्षस्तय शाखािं प्रनत गच्छनत ।   वृक्षस्तय शाखायािं   ीर्नत ।   

आितर्िे रोरिका खार्नत । तत एको शृगालस्ततत्रागच्छनत ।   काकस्तय मुख ेरोरिकािं पश्यनत । शृग लवश्च्तयवत 

रोरिकामहिं कथिं लभेयेनत । 
 

  काकिं  स्ततोतुमारभते । ्विं  ुतर्रः पक्षी । तव वणा आकिाकः । तव स्तवरो मधुरः । ्विं मधुरिं गायन  । कृपािं कुरु । 

तव गाििं श्रोतुनमच्छानम ।  

 

स्ततुनतः कस्तय ि नप्रया । काको मुखव्यार्ाििं करोनत । रोरिका मुखार्धः पतनत । शृगालो रोरिका गृही्वा वर्नत । 

काको मधुरिं गाििं कुिमवत । शृगालः पलायते ।। 
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शगृालः काक श्च । The fox & the crow 

 

 

एकः काकः रोरिका पश्यनत । रोरिका गृही्वा  ः वृक्षस्तय शाखाम् प्रनत गच्छनत  ।  ः वृक्षस्तय शाखायाम्   ीर्नत 

।  ः आितर्िे रोरिका खार्नत । ततः एकः शृगालः तत्र आगच्छनत ।  ः काकस्तय मुख ेरोरिकाम् पश्यनत । शृगालः 

नचततयनत रोरिकाम ्अहम ्कथम ्लभेय इनत । 

 

A crow sees bread. Having grasped the bread, he goes towards the branch of a tree. He sits on the 

branch of the tree. He eats the bread with happiness. Then a fox comes there. He sees the bread 

in the crow's mouth.  The fox thinks, "How could I obtain the bread?” 

 

 ः काकम् स्ततोतुम् आरभते । ्वम ् ुतर्रः पक्षी । तव वणाः आकिाकः । तव स्तवरः मधुरः । ्वम् मधुरम् गायन  । 

कृपाम् कुरु । तव गािम ्श्रोतुम ्इच्छानम ।  

 

He starts to praise the crow. You are a beautiful bird. Your color is attractive. Your voice is 

melodious. You sing melodiously. (You) please do (me) the favor. I wish (desire) to hear your 

song.  

 

स्ततुनतः कस्तय ि नप्रया । काकः मुखव्यार्ािम् करोनत । रोरिका मुखात् अधः पतनत । शृगालः रोरिका गृही्वा 

वर्नत काक मधुरिंम गािम् कुिमवत । शृगालः पलायते ।। 

 

Who does not like praise? The crow opens (his) mouth wide to sing. The bread falls down from 

(his) mouth. Having taken the bread (the fox) says, "Oh crow!  (You) sing melodiously." The fox 

departs (flees) 
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1.5  तनृितः काकः । Thirsty Crow 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः काकोऽनस्तत ।   काकस्ततृितोऽनस्तत । तस्तय बहु नपपा ा भवनत । जलिं पातव्यनमतीच्छा भवनत । काको 

जलस्तयातवेिणिं करोनत । अत्र पश्यनत । तत्र पश्यनत ।  वात्र पश्यनत । कुत्रानप जलिं िानस्तत । काकोऽगे्रऽगे्र गच्छनत 

। र्रेू एकिं  घििं पश्यनत । काकस्तय बहु िंतोिो भवनत ।   घिस्तय  मीपिं गच्छनत । घिस्तयोपयुापनवशनत । पश्यनत । 

घिे जलमनस्तत । परततु स्तवल्पिं जलमनस्तत ।  

 

काको जलिं पातुिं ि शक्नोनत । ककिं  करोमीवत सचिंतयनत ।   काको बुनद्धमािनस्तत ।  ोऽतयत्र गच्छनत । 

नशलाखिंडमाियनत ।  घिे पूरयनत । पुिो गच्छनत । नशलाखण्डमाियनत । पूरयनत । एवमेव बहुवारः करोनत । 

जलमुपयुापयाागच्छनत । जलिं बनहरागच्छनत । काकस्तय बहु िंतोिो भवनत ।   जलिं नपबनत । आितर्ेि जलिं नपबनत 

। अिततरिं र्रूिं गच्छनत । काको चतुरोऽनस्तत खल ु।। 
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तनृितः काकः । Thirsty Crow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः काकः अनस्तत ।  ः काकः तृनितः अनस्तत । तस्तय बहु नपपा ा भवनत । जलम् पातव्यम् इनत इच्छा भवनत । 

काकः जलस्तय अतवेिणम् करोनत ।  अत्र पश्यनत । तत्र पश्यनत ।  वात्र पश्यनत । कुत्र अनप जलम् ि अनस्तत । काकः 

अगे्र अगे्र गच्छनत । र्रेू एकम् घिम ्पश्यनत । काकस्तय बहु िंतोिः भवनत ।  ः घिस्तय  मीपम ्गच्छनत । घिस्तय 

उपरर उपनवशनत । पश्यनत । घिे जलम ्अनस्तत । परततु स्तवल्पम ्जलम ्अनस्तत । 

 

There is a crow. That crow is thirsty. He becomes too thirsty. I should drink water becomes his 

desire. The crow searches for water. (He) sees here. (He) sees there. (He) sees everywhere. There 

is water nowhere at all. The crow goes forward & forward. (He) sees a pot far off. The crow 

becomes very satisfied.  He goes near the pot. (He) sits on top of the pot. (He) sees. There is water 

in the pot. But the water is too little. 

 

काकः जलम् पातुम् ि शक्नोनत । ककम् करोनम इनत सचिंतयनत ।  ः काकः बुनद्धमाि् अनस्तत ।  ः अतयत्र गच्छनत । 

नशलाखिंडम ्आियनत । घिे परूयनत । पुिः गच्छनत । नशलाखण्डम ्आियनत । पूरयनत । एवम् एव बहुवारः करोनत 

। जलम ्उपरर उपरर आगच्छनत । जलम ्बनहः आगच्छनत । काकस्तय बहु िंतोिः भवनत ।  ः जलम ्नपबनत । 

आितर्िे जलम् नपबनत । अिततरम् र्रूम् गच्छनत । काकः चतुरः अनस्तत खलु ।। 

 

The crow is not able to drink the water. He thinks, "What to do?” That crow is intelligent. He 

goes elsewhere. (He) brings the stone. He puts (the stone) in the pot. (He) goes again. Brings the 

stone. Puts. In this manner, he does this many times. The water comes up and up. The water 

comes outside. The crow becomes very satishfied.. He drinks the water. He drinks the water with 

joy. Later he goes (flies) further away. Indeed the crow is clever. 
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1.6  वािरो मकरश्च । The Monkey & the Crocodile 1.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकनस्तमन्नर्ीतिे जम्बूवृक्षोऽनस्तत । तनस्तमन्नेको वािरो व नत ।   नि्यिं मधुराणी जम्बूफलानि खार्नत । तस्तयािं 

 ररतायामेको मकरोऽनप व नत ।   वािरस्तय नमत्रमनस्तत । वािरो मकरायानप मधुरानण जम्बूफलानि यच्छनत  । 

एकर्ा मकरः स्तवभायाय ैफलानि र्र्ानत । मकरस्तय जाया फलानि खार्नत ।  ा नचततयनत यः प्रनतकर्ििं मधुरानण 

जम्बूफलानि भक्षयनत तस्तय हृर्यिं कीर्शृम् ।  ा मकरिं कथयनत । अहिं वािरस्तय हृर्यनमच्छानम । 

ततो मकरः  ररतायास्ततिमागच्छनत । वािरेण  ह    ररताया जल ेतरनत । मागे   कथयनत । मम भायाा तव 

हृर्यनमच्छनत । चतुरः प्लवङ्गमः शीघ्रिं भािते मम हृर्ये ्वहिं वृक्षे स्तथापयानम । अतस्ततत्र मम शीघ ं

गमिमावश्यकम् । मूखो मकरस्ततथाचरनत । तर्ा शाखामृगः  ्वरिं वृक्षस्तय नविपमारोहनत । ततः   भािते 

मूखोऽनप हृर्यिं शरीरा्पृथग्वताते । अद्य ियोमैत्र्य गच्छवत ॥    
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वािरः मकरः च । The Monkey & the Crocodile 

 

एकनस्तमि् िर्ीतिे जम्बूवृक्षः अनस्तत । तनस्तमि् एकः वािरः व नत ।  ः नि्यम ्मधुराणी जम्बूफलानि खार्नत । 

तस्तयाम्  ररतायाम् एकः  मकरः अनप व नत ।  ः वािरस्तय नमत्रम ्अनस्तत । वािरः मकराय अनप मधुरानण 

जम्बूफलानि यच्छनत । 

 

There is a rose apple tree on a river bank. In that a monkey lives. He daily eats sweet rose apple 

fruits. In that river a crocodile also lives. He is a monkey’s friend. The monkey also gives the 

sweet rose apple fruits to the crocodile. 

एकर्ा मकरः स्तवभायाय ैफलानि र्र्ानत । मकरस्तय जाया फलानि खार्नत ।  ा नचततयनत यः प्रनतकर्िम् मधुरानण 

जम्बूफलानि भक्षयनत तस्तय हृर्यम ्कीर्शृम् ।  ा मकरम ्कथयनत । अहम ्वािरस्तय हृर्यम ्इच्छानम ।  

Once the crocodile gives the fruits to his wife. Crocodile’s wife eats the fruits. She thinks, “(One) 

who eats sweet rose apple fruits every day, what kind of his heart is?” She says to the crocodile, 

“I desire (that) monkey’s heart 

ततः मकरः  ररतायाः तिम ्आगच्छनत । वािरेण  ह  ः  ररतायाः जले तरनत । मागे  ः कथयनत । मम भायाा 

तव हृर्यम ्इच्छनत । चतुरः प्लवङ्गमः शीघ्रम् भािते मम हृर्ये तु अहम् वृक्षे स्तथापयानम । अतः तत्र मम शीघाम ्

गमिम् आवश्यकम् । मूखाः मकरः तथा चरनत  । तर्ा शाखामृगः  ्वरम ्वृक्षस्तय नविपम ्आरोहनत । ततः  ः 

भािते मूखाः अनप हृर्यम ्शरीरात् पृथक् वताते । अद्य आियोाः मैत्री आगच्छवत ।। 

Then the crocodile comes to the bank of the river.  With the monkey, he swims (sails across) in 

the water of the river. On the way he says, “My wife desires your heart.”  Clever monkey speaks 

quickly,” But I  have placed my heart on the tree. Therefore my going there quickly is necessary.” 

The foolish crocodile acts accordingly. ? Then the monkey immediately climbs the branch of the 

tree. Then he says, “Oh fool, (does) the heart exist separate from the body? (From) today 

friendship among two of us comes to an end. 
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1.7 स िंहः शशकश्च । The Lion and the Rabbit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः स िंहोऽनस्तत । तस्तयानभधाििं भा ुरकोऽनस्तत ।   प्रनतकर्िमिेकातमृगातहनतत । एकर्ा  वे मृगास्ततस्तय  मीप े

गच्छनतत वर्नतत च । ह ेमृगराज । ्वमिेकातमृगातप्रनतकर्ििं हनत  । ्विं तान्न मारय । प्रनतकर्ििं क्रमेणैको मृगः 

स्तवयमेव  मीप आगच्छनत । तमेव खार् । तृपतो भव । स िंहः प्रनतवर््येवमस्ततु । तर्ा प्रनतकर्िमेको मृगस्ततत्र 

गच्छनत । स िंहस्ततिं खार्नत । 

एकर्ा शशकस्तय वारोऽनस्तत ।   मागे कूपिं पश्यनत ।   स िंहस्तय  मीप ेगच्छनत वर्नत च । ह ेविराज । वि एकोऽतयः 

स िंहऽनस्तत ।   कथय्यहिं विराजो ि तु भा ुरकः । भा रुको यर्ा तर्ाकणायनत तर्ा   कुप्यनत । तर्ा तिं न हिं कूपिं 

ियनत । भा ुरकः कूप ेस्तवप्रनतनबम्बिं पश्यनत ।    नचततयनत य्कूपेऽतयः स िंहोऽनस्तत । अहिं तिं हनतम ।    कूपे कूर्ानत 

स्तवयिं िश्यनत च ।  

अतः प्रज्ाः कथयनतत  

बुनद्धयास्तय बलिं तस्तय निबुाद्धसे्ततु कुतो बलम ्।  

विे स िंहो मर्ोतमत्तः शशकेि निपानततः ॥ 
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स िंहः शशकाः ि । The Lion and the Rabbit 

एकः स िंहः अनस्तत । तस्तय अनभधािम् भा ुरकः अनस्तत ।  ः प्रनतकर्िम् अिेकाि् मृगाि् हनतत । एकर्ा  व ेमृगाः 

तस्तय  मीप ेगच्छनतत वर्नतत च । ह ेमृगराज । ्वम ्अिेकाि् मृगाि् प्रनतकर्िम् हनत  । ्वम् ताि् ि मारय । 

प्रनतकर्िम् क्रमेण एकः मृगः स्तवयम ्एव  मीप ेआगच्छनत । तम ्एव खार् । तृपतः भव । स िंहः प्रनतवर्नत एवम ्

अस्ततु । तर्ा प्रनतकर्िम् एकः मृगः तत्र गच्छनत । स िंहः तम ्खार्नत ।  

There is a lion. His name is Bhasuraka. He kills many animals everyday. Once all the animals go 

near him and say, "Oh king of the animals. You kill many animals every day. (Please) you do not 

kill them. In regular course, daily one animal on its own comes near you. You (just) eat him. You 

be satisfied. The lion replied, "So be it (let it be so)". Then everyday one animal goes there. The 

lion eats him.  

एकर्ा शशकस्तय वारः अनस्तत ।  ः मागे कूपम ्पश्यनत ।  ः स िंहस्तय  मीप ेगच्छनत वर्नत च । ह ेविराज । विे 

एकः अतयः स िंहः अनस्तत ।  ः कथयनत अहम ्विराजः ि तु भा ुरकः । भा ुरकः यर्ा तत् आकणायनत तर्ा  ः 

कुप्यनत । तर्ा तम ्स िंहम् कूपम् ियनत । भा ुरकः कूपे स्तवप्रनतनबम्बम् पश्यनत ।  ः नचततयनत यत् कूप ेअतयः 

स िंहः अनस्तत । अहम ्तम ्हनतम ।  ः कूपे कूर्ानत स्तवयम ्िश्यनत च । 

अतः प्रज्ाः कथयनतत- बुनद्धः यस्तय बलम ्तस्तय निबुाद्धःे तु कुतः बलम ्। विे स िंहः मर्ोतमत्तः शशकेि निपानततः ॥ 

Once it is a turn of a rabbit. He sees a well on the way. He goes near the lion and says, "Oh king 

of the forest! there is also another lion in the forest”. He says, "I am the king of the forest not 

Bhasuraka." When Bhasuraka hears that then he is angry. Then (the rabbit) leads that lion to the 

well. Bhasuraka sees his own reflection in the well. He thinks that there is another lion in the 

well. I kill him. He jumps in the well and destroys himself.    

Therefore the wise say: He who has wisdom has the strength. Where is the strength for imbecile 

(stupid)?  Intoxicated with pride, the lion in the forest got thrown down by the rabbit. 
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1.8  कपोतनपपीनलकयोः कथा । The story of the pigeon and the ant 
 

 

 

 

 

 

 

 

एको ग्रामो वताते । ग्रामस्तय िाम मल्लपरुः । मल्लापुर एकिं  मठिं  वताते ।  तस्तमा्पुराणातमठाद्बनहरेका  ररता वहनत 

।  ररतायास्ततिेऽिेका वृक्षा वधातते । एको नवशाल आम्रस्ततत्राप्यनस्तत । तनस्तमनतवशाल आम्रेऽिेकानि मधुराण्याम्रानण 

वधातते । वृक्ष एका नपपीनलका व नत । तत्रैकः कपोतोऽनप व नत ।   

एकर्ा नपपीनलका वृक्षा्पतनत ।  ा अधः पतनत । वृक्षा् ा  ररतायािं पतनत । अहो र्भुााग्यिं नपपीनलकायाः । 

विााकालः । जलपूणाा  ररता शीघ्रिं वहनत । नपपीनलकानप  ररताया जलेि  ह वहनत । नपपीनलका कपोतमीक्षत े

। नपपीनलका कपोतस्तय नमत्रम ्। कपोतः नपपीनलकाया नमत्रम ्। शीघ्रिं कपोतो वृक्षस्तय पत्रिं  ररताया जल ेनक्षपतः 

। नपपीनलका पत्रस्तयाधरेण जीवनत । तर्ततरिं कपोतः पत्रिं  ररतायास्तति आियते ।   पत्रिं तिस्तयोपरर स्तथापयनत । 

  नपपीनलकािं त्रायते ।  

एकर्कैो माजारस्ततत्रागच्छनत । माजारः कपोतं पश्यनत । कपोतो िेक्षत ेमाजाारम ् । मतर्िं मतर्िं   कपोतः प्रनत 

गच्छनत । शीघ्रिं   कपोतिं मुखेि धरत े। नपपीनलका कपोतम् पश्यनत ।  ा शीघ्रमागच्छनत ।  ा माजारिं र्शनत । 

र्खुेिाश्चयेण च माजाारो मुखमुद्घाियनत । माजाारस्तय मुखा्कपोत उ्पतनत । नपपीनलका कपोतिं रक्षनत ।। 
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कपोतनपपीनलकयोः कथा । The story of the pigeon and the ant 

 

 

 

 

एकः ग्रामः वताते ।  ग्रामस्तय िाम मल्लपरुः । मल्लापुरे एकम ्मठम् वताते । तस्तमात् पुराणात् मठात् बनहः एका 

 ररता वहनत ।  ररतायाः तिे अिेकाः वृक्षा वधातते । एकः नवशालः आम्रः तत्र अनप अनस्तत । तनस्तमि् नवशाल ेआम्र े

अिेकानि मधुरानण आम्रानण वधातते । वृक्षे एका नपपीनलका व नत । तत्र एकः कपोतः अनप व नत ।  
 
There is a village. The name of the village of Mallapur. There is a Math in Mallapur. Outside that 

ancient Math, a river flows. There are several trees growing on the bank of the river. An enormous 

mango tree is there as well. On that enormous mango tree, several sweet mangoes grow. An ant 

lives on that tree.  A pigeon lives there as well.  

 

एकर्ा नपपीनलका वृक्षात् पतनत ।  ा अधः पतनत । वृक्षात्  ा  ररतायाम् पतनत । अहो र्भुााग्यम् नपपीनलकायाः 

। विााकालः । जलपूणाा  ररता शीघ्रम ्वहनत ।  नपपीनलका अनप  ररतायाः जलेि  ह वहनत । नपपीनलका 

कपोतम् ईक्षत े । नपपीनलका कपोतस्तय नमत्रम् । कपोतः नपपीनलकायाः नमत्रम ् । शीघ्रम ्कपोतः वृक्षस्तय पत्रम ्

 ररतायाः जल ेनक्षपतः । नपपीनलका पत्रस्तय आधरेण जीवनत । तर्ततरम् कपोतः पत्रम ् ररतायाः तिे आियते । 

 ः पत्रम ्तिस्तय उपरर स्तथापयनत ।  ः नपपीनलकाम् त्रायते ।  

 

Once the ant falls from the tree. She falls down. She falls from the tree into the river. Oh the ants 

misfortune! It is the rainy season. The river, full of water, is flowing fast. The ant too flows along 

with the water of the river. The ant looks at the pigeon.  The ant is pigeon’s friend. The pigeon is 

ant's friend. The pigeon, very quickly, throws a leaf of the tree into the water. The ant lives with 

the support of the leaf. Then the pigeon brings the leaf to the bank of the river. He places the leaf 

on the river bank. He saves the ant. 

 

एकर्ा एकः माजारः तत्र आगच्छनत । माजारः कपोतम् पश्यनत । कपोतः ि ईक्षत ेमाजाारम् । मतर्म ्मतर्म ् ः 

कपोतः प्रनत गच्छनत । शीघ्रम  ः कपोतम् मुखेि धरत े। नपपीनलका कपोतम ्पश्यनत ।  ा शीघ्रम ्आगच्छनत । 

 ा माजारम् र्शनत । र्खुेि आश्चयेण च माजाारः मुखम् उद्घाियनत । माजाारस्तय मुखात् कपोतः उ्पतनत । 

नपपीनलका कपोतम् रक्षनत ।। 
 
Once a cat comes there. The cat sees the pigeon. The pigeon does not see the cat. Very slowly he 

goes towards the pigeon.  He very quickly holds (grabs) the pigeon with his mouth. The ant sees 

the pigeon. She comes there quickly. She bites the cat. The cat opens his mouth due to pain and 

surprise. The pigeon flies from the cat's mouth. The ant protects the pigeon. 
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1.9 पिुस्त्विं मिूको भव । You become a mouse again  

 

 

 

 

 

 

 

 

एकस्मिंस्तपोवने कोऽनप मुनिरव त ्। एकर्ा   स्नािाथ ंिर्ीं गच्छनत । तर्ा कस्तयनच्काकस्तय मुख े  मूिकिं  पश्यनत 

।   मूिको र्ीिमाक्रोशत् । रक्ष मानमनत । तर्ा   ऋनिवााय िं प्रनत पाष णिं नक्षपनत । काकस्तय मुखातमूिकः पतनत 

। मुनिमूािकमाश्रममाियनत पालयनत च । कर्ानचद्भयाकुलो मूिको मुनिमुपगच्छनत । मुनिः पृच्छनत । वर् 

कस्तमात्तव भयनमनत । माजाार कर्नत मूिकः कथयनत । मुनिवार्नत । गच्छ ्वमनप माजाारो भव ।  खुेि क्रीड नचरिं 

जीव चेनत । तर्ा निभायः   माजाारः  ुखेि नवहरनत । 

अथ अिततरमेकः कुक्कुरस्ततिं माजाारमनभधावनत । तर्ा   माजाारः पुिो मुनिमुपगच्छनत वर्नत च । अधुिा कुक्कुरो 

मम भयकारणनमनत । मुनिवार्नत । गच्छ ्वमेव कुक्कुरो भव । रक्ष चा्मािनमनत । ततः कोऽनप व्याघ्रस्ततिं  

कुक्कुरमनभधावनत ।   व्याघ्रभयेि मुसििं शरणिं गच्छनत पृच्छनत च । वर्तु कथिं रक्षाण्या्मािनमनत । 

मुिेरानशवाार्िे   व्याघ्रिं भवनत । तेिािनतर्तः   व्याघ्रः  वात्र नवहरनत । 

अथ जिास्ततिं पश्यनत वर्नतत च । पश्यत भो । एतिं व्याघ्रिं पूवाम ्मूिक एवेनत । ततः कु्रद्धः   व्याघ्रो जिातप्रनत 

धावनत वर्नत च । व्याघ्र एवाहनमनत । जिा वर्नतत । यकर् ्विं व्याघ्रस्ततर्हा भक्षयैतिं मुसििं पश्याम तवानप 

 ामथयानमनत । व्याघ्रस्ततथेनत वर्नत मुनिमनभधावनत च । मुनिस्ततपोबलेि मूिकस्तय हतुेमवगच्छनत । कु्रद्धः   

पुिस्त्विं मूिको भवेनत शपनत । तर्वै   मूिको भवनत अिुभवनत चानववेकस्तय फलम् ।।  
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पिुः ्वम ्मूिकः भव । You become a mouse again 

एकनस्तमि् तपोविे कोऽनप मुनिः अव त् । एकर्ा  ः स्नािाथाम ्िर्ीम् गच्छनत । तर्ा कस्तयनचत् काकस्तय मुखे  ः 

मूिकम् पश्यनत ।  ः मूिकः र्ीिम् आक्रोशत् । रक्ष माम ्इनत । तर्ा  ः ऋनिः वाय म ्प्रनत पाष णम् नक्षपनत । 

काकस्तय मुखात् मूिकः पतनत । मुनिः मूिकम् आश्रमम ्आियनत पालयनत च । कर्ानचत् भयाकुलः मूिकः मुनिम ्

उपगच्छनत । मुनिः पृच्छनत । वर् कस्तमात् तव भयम ्इनत । माजाार त् इनत मूिकः कथयनत । मुनिः वर्नत । गच्छ 

्वम ्अनप माजाारः भव ।  ुखेि क्रीड नचरम् जीव च इनत । तर्ा निभायः  ः माजाारः  ुखेि नवहरनत ।  

In a forest  in which ascetics and devotees perform their austerities) a sage lived. He goes to the 

river to bathe. Then he sees a mouse in a crow’s mouth. That mouse cried out pitiably, “Protect 

me.” Then the sage throws a stone towards the crow. The mouse falls from the crow’s mouth. 

The sage brings the mouse to the hermitage and attends (take care of him). Once scared, the 

mouse goes near the sage. The sage asks (him). “Speak, from whom you are afraid?” The mouse 

says, “From the cat.” The sage says. “Go, you also become a cat. Play with happiness and live 

long.” Then that cat without fear roams with happiness (happily). 

 

अथ अिततरम् एकः कुक्कुरः तम ्माजाारम ्अनभधावनत । तर्ा  ः माजाारः पुिः मुनिम ्उपगच्छनत वर्नत च । 

अधुिा कुक्कुरः मम भयकारणम ्इनत । मुनिः वर्नत । गच्छ ्वम् एव कुक्कुरः भव । रक्ष च आ्मािम् इनत । ततः 

कोऽनप व्याघ्रः तम ्कुक्कुरम् अनभधावनत ।  ः व्याघ्रभयेि मुनिम ्शरणम् गच्छनत पृच्छनत च । वर्तु कथम ्रक्षानण 

आ्मािम् इनत । मुिेः आनशवाार्िे  ः व्याघ्रम् भवनत । तेि आिनतर्तः  ः व्याघ्रः  वात्र नवहरनत। 

 

Then soon after o dog attacks that cat. Then that cat goes near the sage again and says. “Now the 

dog is the reason for my fear.” The sage says, “Go, may you become a dog, and guard yourself.”  

Then a tiger attacks that dog. He, scared by the tiger, goes to the sage’s refuge and asks. “Please 

tell, how to protect oneself?” By the blessings of the sage he becomes a tiger. That tiger roams 

everywhere with joy. 

अथ जिाः तम ्पश्यनत वर्नतत च । पश्यत भोः । एतम ्व्याघ्रिं पूवाम् मूिकः एव इनत । ततः कु्रद्धः  ः व्याघ्रः जिाि् 

प्रनत धावनत वर्नत च । व्याघ्रः एवाहम् इनत । जिाः वर्नतत । यकर् ्वम ्व्याघ्रः तर्हा भक्षय एतम् मुनिम ्पश्याम 

तव अनप  ामथयाम ्इनत । व्याघ्रः तथा इनत वर्नत मुनिम् अनभधावनत च। मुनिः तपः बलेि मूिकस्तय हतुेम ्

अवगच्छनत । कु्रद्धः  ः पुिः ्वम ्मूिकः भव इनत शपनत । तर्ा एव  ः मूिकः भवनत अिुभवनत च अनववेकस्तय 

फलम ्।। 

Then people see him and say please see. Before this tiger (he was) only a mouse. Then angry, the 

tiger runs towards the people and says. Indeed, I am a tiger. People say. If you are a tiger then eat 

this sage, let us also see your capability. The tiger says “so be it” and attacks the sage. The sage 

by the power of his penance understands the mouse’s motive. Angry he curses, “You become a 

mouse again.” Then indeed he becomes a mouse, and understands (that) it is the result of (his) 

lack of discrimination. 
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1.10  कोऽरुक् । Who is free from sickness (healthy)? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः पक्ष्यनस्तत ।   आकाशेऽत्र तत्र गच्छनत ।   पुिः पुिो वर्नत ।  कोऽरुक् कोऽरुक् को निरोगो भवनत । पक्षी 

द्वारिं द्वारमिनत । एकमेव प्रश्निं पृच्छनत । जिा उपहा िं कुवानतत । कोऽनप उत्तरिं ि र्र्ानत । पक्षी निराशो भवनत । 

  वििं गच्छनत । वृक्ष उपनवशनत च । वृक्षस्तयाधो वैद्यको वाग्भट्टोऽनस्तत ।  

पक्षी पुिो वर्नत । कोऽरुककनत । वाग्भट्टः शृणोनत ।   वर्नत । नह्भुनि्भुगृतभुककनत । अथोऽनस्तत । यो नहतकारी 

भोजििं करोनत यो नमतिं भोजििं करोनत यो ऋतुथा भोजििं करोनत   एव िीरोगो भवतीनत  ततुष्टः पक्षी 

ऋनि मीपमागच्छनत ।   ऋसििं िमनत । अिततरिं स्तवस्तथाििं गच्छनत ।। 
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कः अरुक् । Who is free from sickness (healthy)? 

 

 

 

एकः पक्षी अनस्तत ।  ः आकाश ेअत्र तत्र गच्छनत ।  ः पुिः पुिः वर्नत । कः अरुक् कः अरुक् कः निरोगः भवनत ।  

पक्षी द्वारम् द्वारम् अिनत । एकम ्एव प्रश्नम् पृच्छनत । जिाः उपहा म ्कुवानतत । कोऽनप उत्तरम् ि र्र्ानत । पक्षी 

निराशः भवनत ।  ः विम ्गच्छनत । वृक्षे उपनवशनत च । वृक्षस्तय अधः वैद्यकः वाग्भट्टः अनस्तत । 

There is a bird. He goes in the sky here and there. He again and again says, who is free from 

sickness (healthy)? The bird goes (wanders) from door to door. (He) only asks one question. The 

people make fun. No one gives the answer. The bird becomes despair (without hope). He goes to 

the forest and sits on a tree. Under the tree, the physician Vagbhat is there. 

पक्षी पुिः वर्नत । कः अरुक् इनत । वाग्भट्टः शृणोनत ।  ः वर्नत । नहतभक्ु नम्भुक् ऋतभुक् इनत । अथाः अनस्तत 

। यः नहतकारी भोजिम् करोनत यः नमतम् भोजिम् करोनत यः ऋतुथा भोजिम् करोनत  ः एव िीरोगः भवनत 

इनत ।  ततुष्टः पक्षी ऋनि मीपम ्आगच्छनत ।  ः ऋनिम् िमनत । अिततरम् स्तवस्तथािम् गच्छनत ।। 

The bird says again. Who is free from sickness (healthy)? Vagbhat listens. He says, “Hitabhuk, 

Mitbhuk Ritabuk”. The meaning is.  One who eats digestible food, one who eats balanced food 

(and) one who eats food at proper time, becomes free of sickness (health). The satisfied bird 

comes near the sage. He salutes the sage. Afterwards he goes to his place. 
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1.11 खगा वािरश्च । The birds and the monkey 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
िमार्ातीर एको नवशालो वृक्ष आ ीत् । तत्र अिेके खगा िीडानि रचनय्वा  ुखेिाव ि्  । एकर्ा महती 

वृनष्टरभवत् । तनस्तमन्नेविं काले कनश्चर् ् वािरो वृनष्टजलेिाद्राः कनम्पतश्च ।   तत्रागच्छत् ।   तस्तय वृक्षस्तयाध 

उपनवशत् ।  शीतेि कम्पमाििं तिं वािरिं र्षृ््वा खगाः कष्टमतवभवि् ।  

 

ते तिं वािरिं करुणया अवर्ि् । भो वािर । ् विं कष्टमिुभवन  । ् विं ककमथ ंस्तवगृहिं ि रचयन  । तेिािं खगािािं वचिानि 

श्रु्वा   वािरः कु्रद्धोऽभवर् ्अनचततयच्च । एते खगा मामुपह नतत । तर्ततरिं   वृक्षमारुह्य तेिािं खगािािं िीडानि 

खण्डशः कृ्वा भूमा अनक्षपत् ।  

 

उकतञ्च  

उपर्शेो नह मखूााणािं प्रकोपाय ि शाततये । पयः पाििं भुजङ्गािािं केवलिं नविवधािम् ॥ 
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खगाः वािरः च । The birds and the monkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

िमार्ातीरे तीर एकाः विश लाः िृक्षाः आ ीत् । तत्र अिेके खग ाः िीडानि रचनय्वा सुखेन अिसन् । एकर्ा महती 

िृवष्टाः अिित् । तनस्तमि् एवम् काल ेकनश्चत् वािरः वृनष्टजलेि आद्राः कनम्पतः च ।  ः तत्र आगच्छत् ।  ः तस्तय 

वृक्षस्तय अधः उपनवशत् । शीतेि कम्पमािम् तम् वािरम् र्षृ््वा खगाः कष्टम् अतवभवि् ।  

 

There was a huge tree on the banks of the Narmada river. There many birds, having made their 

nests, lived happily. Once heavy rains happened.  Thus at that time a monkey, wet by the rain 

water and was trembling. He came there. He sat under the tree. Having seen that monkey 

trembling with cold, the birds felt pain. 

 

ते तम् वािरम ्करुणया अवर्ि् । भो वािर । ्वम् कष्टम ्अिुभवन । ्वम ्ककमथाम ्स्तवगृहम् ि रचयन  । तेिाम ्

खगािाम् वचिानि श्रु्वा  ः वािरः कु्रद्धः अभवत्  अनचततयत् च । एते खगाः माम् उपह नतत । तर्ततरम्  ः 

वृक्षम् आरुह्य तेिाम् खगािाम् िीडानि खण्डशः कृ्वा भूमौ अनक्षपत् ।  

 

They said to that monkey with compassion (empathy). Oh monkey! You are feeling pain. Why 

do you not make your own house? Having heard the words of the birds, that monkey became 

angry and thought. These birds are making fun of me. Then that monkey, having climbed the tree,  

(ans)having broken the nests of the birds, threw (them) on the ground.  

 

उकतम् च   

उपर्शेः नह  मूखााणाम ्प्रकोपाय ि शाततये । पयः पािम् भुजङ्गािाम् केवलम् नविवधािम् ॥ 

 

And it is said  

Advising a fool leads to aggravation not in peace. Feeding milk to the snake only increases the 

poison. 
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1.12 चतरुः काकः । Clever Crow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
एकनस्तमतवि एकः काकोऽव त् । एकर्ा   नपपा याकुलोऽभवत् ।   जलमतवेषु्टनमतस्तततोऽभ्रमत् । एकनस्तमि् स्तथािे 

  एकिं  घिमपश्यत् । तनस्तमि् घिे स्तवल्पिं जलमा ीत् । अतः   जलिं पातुिं  फलो िाभवत् । तर्ा   

एकमुपायमनचततयत् ।   कुतनश्च्पािाणखण्डातयपश्यर्ाियत्तानि च । पािाणखण्डातयेकैकिं  तनस्तमतघिेऽनक्षपत् । 

एविं घिे जलिं शिैः शिैरुपयाागच्छत् ।  

 

तर्ततरिं   काकः जलमनपबत् प्र न्नश्चाभवत् । उद्यमेि कौशलेि च   काको जलिं पातुिं  फलोऽभवत् । उद्यमस्तय 

जीविेऽ्यनधकिं  मह्वमनस्तत ।  वे जिा उद्यमेि  फलतािं प्रापु्तम ् मथाा भवनतत ।   

 

तथा िोक्तम ्–  

उद्यमेि नह न ध्यनतत कायाानण ि मिोरथैः ॥ 
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चतरुः काकः । Clever Crow 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकनस्तमि् विे एकः काकः अव त् । एकर्ा  ः नपपा या आकुलः अभवत् ।  ः जलम ्अतवेषु्टम ्इतस्तततः अभ्रमत् 

। एकनस्तमि् स्तथािे  ः एकम् घिम ्अपश्यत् । तनस्तमि् घिे स्तवल्पम् जलम ्आ ीत् । अतः  ः जलम् पातुम्  फलः 

ि अभवत् । तर्ा  ः एकम् उपायम् अनचततयत् ।  ः कुतनश्चत् पािाणखण्डानि अपश्यत् आियत् तानि च । 

पािाणखण्डानि एकैकम् तनस्तमि् घिे अनक्षपत् । एवम् घिे जलम् शिैः शिैः उपरर आगच्छत् । 

 
A crow lived in a forest. Once he was troubled with thirst. He roamed here and there to search for 

water. At one place he saw a pot.  There was little water in that pot. Therefore he was not 

successful in drinking the water. Then he thought of a way. He saw stones somewhere and brought 

those. (He) threw the stones one by one in the pot. Thus the water in the pot slowly slowly came 

up. 

 

तर्ततरम्  ः काकः जलम ्अनपबत् प्र न्नः च अभवत् । उद्यमेि कौशलेि च  ः काकः जलम् पातुम ् फलः अभवत् 

। उद्यमस्तय जीविे अ्यनधकम् मह्वम् अनस्तत ।  वे जिाः उद्यमेि  फलताम् प्रापु्तम्  मथााः भवनतत । 

 

तथा ि उक्तम् – 

उद्यमेि नह न ध्यनतत कायाानण ि मिोरथैः ॥ 

 

Then that crow drank the water and became happy. That crow with effort and skill was successful 

to drink the water. Making an effort in life is very important. All people are able to gain success 

by effort.  

 

 And thus it is said  

Tasks become accomplished by efforts only not by fancies. 
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1.13  ब्राह्मणो त्रयो धतूााश्च । The Brahmin & three crooks 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कस्मिंनश्चन्नगरे नमत्रशमाा िाम एको ब्राह्मणोऽव त ्।   एकर्कैमजिं स्तकतध ेकृ्वा गृहिं प्रत्यगच्छत् । तर्ा त्रयो धूताा 

मागे तिं ब्राह्मणमपश्यन्ननचततयिंश्च । एतस्तमार् ्ब्राह्मणार् ्एिोऽजोऽस्तमानभयेि केिोपायेि प्राप्तव्यः ।  

 

अथ तेि ुधूतेष्वेको धूतो वेिपररवताििं कृ्वा तस्तय ब्राह्मणस्तय  म्मुख आगच्छर् ्अपचृ्छच्च । भो ब्राहमण । ्वमेतिं 

कुक्कुरिं ककमथं वहन  । तस्तय वचििं श्रु्वा नमत्रशमाावर्त् । एि कुक्कुरो िानस्तत । एि ्वजोऽनस्तत । अथ ककनञ्चर् ्

र्रूिं ग्वा तिं ब्राह्मणिं नद्वतीयो धूतोऽनमलर्भणच्च । भो ब्राहमण । ्विं ककमथामेतमपनवत्रिं कुक्कुरिं स्तकतधे ियन  । तर्ा 

  ब्राह्मणो कु्रद्धोऽभवर्कथयच्च । ह ेमखूा । ककिं  ्वमतधोऽन  । यर्जिं कुक्कुरमवगच्छन  ।  अथ ककनञ्चर् ्र्रूिं ग्वा 

तृतीयो धूतो ब्राह्मणमनमलत्तथैव चावर्त् । \ 

  

तस्तय तार्शृिं वचिमाकण्या नमत्रशमााजमयिं कुक्कुर इनत म्वा मूमा अनक्षपर्गच्छच्च । त्रयो र्तूाा 

अजमियन्नपचन्नभक्षयतिंश्च । अथ ककनञ्चत् र्रूम् ग्वा तृतीयः धूताः ब्राह्मणम् अनमलत् तथा एव च अवर्त् । तस्तय 

तार्शृ्म् वचिम् आकण्या नमत्रशमाा अजम ्अयम् कुक्कुरः इनत म्वा मूमौ अनक्षपत् अगच्छत् च । त्रयः र्तूााः अजम् 

अियि् अपचि् अभक्षयि् च ।। 
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ब्राह्मणः त्रयः धतूााः च । The Brahmin & three crooks 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कस्मिंनशत् िगरे नमत्रशमाा िाम एकः ब्राह्मणः अव त् ।  ः एकर्ा एकम ्अजम् स्तकतध ेकृ्वा गृहम ्प्रनत अगच्छत् 

। तर्ा त्रयः धूतााः मागे तम् ब्राह्मणम् अपश्यि् अनचततयि् च ।  एतस्तमात्  ब्राह्मणात् एिः अजः अस्तमानभः येि 

केि उपायेि प्राप्तव्यः।   

 

A brahmin named Mitrasharma lived in a town. Once having put a goat on his shoulders, he was 

going towards (his) house.  Then the three crooks saw that brahmin on the road and thought. By 

what means this goat can be achieved by us from this brahmin. 

 

अथ तेि ुधूतेिु एकः धूताः वेिपररवतािम् कृ्वा तस्तय ब्राह्मणस्तय  म्मखु ेआगच्छत् अपचृ्छत् च । भो ब्राहमण । 

्वम् एतम् कुक्कुरम् ककमथाम ्वहन  । तस्तय वचिम् श्रु्वा नमत्रशमाा अवर्त् । एिः कुक्कुरः ि अनस्तत । एिः तु 

अजः अनस्तत । अथ ककनञ्चत् र्रूम् ग्वा तम ्ब्राह्मणम् नद्वतीयः धूताः अनमलत् अभणत् च । भो ब्राह्मण । ्वम ्

ककमथाम् एतम् अपनवत्रम ्कुक्कुरम ्स्तकतधे ियन  । तर्ा  ः ब्राह्मणः कु्रद्धः अभवत् अकथयत् च । ह ेमूखा । ककम ्

्वम् अतधः अन  । यर् ्अजम् कुक्कुरम ्अवगच्छन  । अथ ककनञ्चत् र्रूम ्ग्वा तृतीयः धूताः ब्राह्मणम् अनमलत् 

तथा एव च अवर्त् ।  

 

So among the crooks, one crook having changed his appearance came in front of the brahmin and 

asked. Oh Brahmin! Why are you carrying this dog? Having heard his words, Mitrasharma said. 

This is not a dog. This is a goat. Now having gone a distance, the second crook met the Brahmin 

and spoke, Oh Brahmin! Why are you carrying this impure dog on (your) shoulders?   Then that 

Brahmin became angry and spoke. Oh fool! Are you blind? Who thinks (this) goat to be a dog. 

Then having gone a distance, the third crook met the brahmin and spoke in the same manner. 

 

तस्तय तार्शृ्म् वचिम् आकण्या नमत्रशमाा अजम् अयम् कुक्कुरः इनत म्वा मूमौ अनक्षपत् अगच्छत् च । त्रयः र्तूााः 

अजम् अियि् अपचि् अभक्षयि् च ।। 

 

Mitrasharma having heard such words of his (and) after believing that this goat is a dog, threw 

(the goat) on the ground and went away. The three crooks took away the goat, cooked and ate (it) 
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1.14  ब्राह्मणो छागश्च । The Brahmin & the goat  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
अनस्तत गौतमस्तयारण्ये कनश्चर् ् ब्राह्मणः ।   च यज्ायातयस्तमार् ् ग्रामाच्छागिं क्री्वा स्तकतधे िीतवाि् ।   

गच्छतधूतााभ्यामवलोककतः । ततस्ततौ धूतौ नचनतततवततौ । यदे्यि छागः केिाप्युपायेि लभ्यते तर्ा मनतप्रकिो 

भवेकर्नत ।  

 

ततस्ततौ वृक्षयोस्ततल ेतस्तय ब्राह्मणस्तयागमििं प्रतीक्ष्य मागे नस्तथतौ । तत्रैकेि धूतेि गच्छि्   नवप्रोऽनभनहतः । भो 

ब्राह्मण ककिं  कुक्कुरः स्तकतधेिोह्यत इनत ।  नवप्रेणोक्तिं  ।  िायिं कुक्कुरः ककततु यज्श्छाग इनत । 

 

तर्ततरिं नद्वतीयेि धूतेि तथवैोक्तम ्। तर्ाकण्या ब्राह्मणश्छागिं भूमौ निधाय परीक्ष्य च  ाशिंकमवर्त् ।  मम छागः 

ककिं  कुक्करो भवेकर्नत । प्रथमेि धूतेिोक्तम् ।  पश्य । मा स्तपृश । तीवै्रर्ाततैस्त्वािं र्शेकर्नत । भयानद्वप्रे शीघ्रिं गते धूतौ 

 ाितर्िं छागिं हृतवततौ ।।   
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ब्राह्मणः छागः च । The Brahmin & the goat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनस्तत गौतमस्तय अरण्ये कनश्चत् ब्राह्मणः ।  ः च यज्ाय अतयस्तमात् ग्रामात् छागम् क्री्वा स्तकतधे िीतवाि् ।  ः 

गच्छि् धूतााभ्याम ्अवलोककतः । ततः तौ धूतौ नचनतततवततौ । यकर् एिः छागः केिानप उपायेि लभ्यते तर्ा 

मनतप्रकिाः भवेत् इनत ।  

 

There is a Brahmin in Gautama's forest. And he, having brought a goat from another village for 

sacrifice, carried it on his shoulder. While going, he was seen by two rogues. Then the two rogues 

thought, 'If this goat can be obtained by some means or the other, that would be an excellent idea'. 

 

ततः तौ वृक्षयोः तले तस्तय ब्राह्मणस्तय आगमिम् प्रतीक्ष्य मागे नस्तथतौ । तत्र एकेि धूतेि गच्छि्  ः नवप्रः अनभनहतः 

। भो ब्राह्मण ककम ्कुक्कुरः स्तकतधेि उह्यते इनत । नवप्रेण उक्तम् । ि अयम ्कुक्कुरः ककततु यज्ः छागः इनत ।  

 

Then the two placed themselves below two trees on the way, waiting for brahmin to come. 

The brahmin, as he was going, was addressed there by one rogue:  'O! brahmin, are you carrying 

a dog on the shoulder?' The brahmin said. This is not a dog but a sacrificial goat. 

 

तर्ततरम् नद्वतीयेि धूतेि तथा एव उक्तम ्। तर्ा आकण्या ब्राह्मणः छागम ्भूमौ निधाय परीक्ष्य च  ाशिंकम् अवर्त् 

। मम छागः ककम ्कुक्करः भवेत् इनत । प्रथमेि धूतेि उक्तम ्। पश्य । मा स्तपृश । तीवै्रः र्ततैः ्वािं र्शेत् इनत । भयात् 

नवप्र ेशीघ्रम ्गते धूतौ  ाितर्म् छागम् हृतवततौ ।। 

 

After some time, the same thing was repeated by the second rogue. Having listened to them, the 

brahmin, after having put the goat down on the ground and after having fearfully examined it, 

said.  Is my goat really a dog? The first rogue said 'Look, do not touch. It might bite you with 

sharp teeth.' The brahmin having quickly gone away out of fear, the two rogues happily took away 

the goat. 
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1.15  िपृनतमालहाकरश्च । The king & the sweeper1.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
एतनस्तमि् र्शेे गोपालोऽनभधेयेि िृपनतरव त् । एकर्ा प्रातस्ततेि िगयाा मलहारकोऽर्शृ्यत । तस्तय र्शािेि िृपो 

भृशमकुप्यत् मलहारकस्तय वधमाकर्शत् च । िृपतेरार्शेेि निरपराधो जिो नवमूढोऽभवत् । 

 

िृपस्तय  भायािं  ुमनतरनभधेयेि पाररिर् आ ीत् ।   मलहारकमभाित् । वधा्पूवामेव मम  मीपमागच्छ । 

त्ियैत वन वचिानि भाष्यतताम् । वधस्तय स्तथािमगच्छर् मलहारकः । 

 

वधा्पूव ं   ुमतेः  मीपमागच्छत् । त वन वचिा्यभाित् । ककततु तौ िृपेणार्शृ्येताम् । िृपनतः  ुमनतमपृच्छत् 

। तेि र्जुािेि ककमभाष्यत ।  ुमनतरवर्त् । एत वन तस्तय वचिानि । प्रातो मया िृपोऽवालोक्यत । तस्तय र्शािा्मम 

वधो भवनत । िृपेणानप प्रातोऽहमर्शृ्ये । ककततु मम र्शाािात्तस्तय वधो िानस्तत । आवयोका तरो र्जुािः । िृप एतानि 

वचिातयनचततयत् । क्षणा्  क्रोधात् तयवतात मलहारकिं  चामुञ्चत् ।। 

 

 

  



34 

 

िपृनतः मलहाकरः च । The king & the sweeper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एतनस्तमि् र्शेे गोपालः अनभधेयेि िृपनतः अव त् । एकर्ा प्रातः तेि िगयााः मलहारकः अर्शृ्यत । तस्तय र्शािेि 

िृपः भृशम ्अकुप्यत् मलहारकस्तय वधम् आकर्शत् च । िृपनतः आर्शेेि निरपराधः जिः नवमूढः अभवत् ।   

 

In this country there lived a king by the name Gopala. Once in the morning the sweeper of the 

city was seen by him. The king became greatly angry by his sight, and ordered the killing of the 

sweeper. The innocent person became bewildered by the king's order. 
 

िृपस्तय  भायाम्  ुमनतः अनभधेयेि पाररिदाः आ ीत् ।  ः मलहारकम ्अभाित् । बधात् पूवाम् एव मम  मीपम ्

आगच्छ । ्वया एत वन वचिानि भाष्यतताम् । वधस्तय स्तथािम् अगच्छत् मलहारकः । 

 

In the king's court, there was a courtier by the name Sumati. He told the sweeper. You come near 

me before the killing. Let these words be spoken by you. The sweeper went to the place of 

execution. 
 

वधात् पूवाम ्   ः  ुमतेः  मीपम ्आगच्छत् । त वन वचिानि अभाित् । ककततु तौ िृपेण अर्शृ्यतेाम् । िृपनतः 

 ुमनतम् अपृच्छत् । तेि र्जुािेि ककम् अभाष्यत ।  ुमनतः अवर्त् । एत वन तस्तय वचिानि । प्रातः मया िृपः 

अवालोक्यत । तस्तय र्शािात् मम वधः भवनत । िृपेण अनप प्रातः अहम ्अर्शृ्ये । ककततु मम र्शाािात् तस्तय वधः 

ि अनस्तत । आवयोः कतरः र्जुािः । िृपः एतानि वचिानि अनचततयत् । क्षणात्  ः क्रोधात् नि-अवतात मलहारकम् 

च अमुञ्चत् ।। 

 

Before the execution he went near Sumati. He spoke those words. But those two were seen by the 

king. The king asked Sumati.  What was spoken by that bad person?  Sumati said. These are his 

words. The king was seen by me in the morning. Because of his sight, my killing happens. I was 

also seen by the king in the morning. But because of my sight he is not killed. Out of us two who 

is the bad person? The king thought over these words. After a while his anger went away and he 

released the sweeper.   
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 1.16 श्रीकृष्णस्तय बाललीला । Shri Krshna's Childhood Play 1.16 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्री कृष्णस्तय चापलस्तय बहवः कथा वतातते । एकर्ा यशोर्ा श्रीगणपनतपूजिमारभत । तर्ा बालः कृष्णस्ततस्तयः 

 मीप एवा ीत् । श्रीगणेशस्तय िैवेद्याथं यशोर्ा मोर्कािाियत् । अिततरिं ककमनप वस्ततुमािेतुिं  ा महाि मगच्छत् 

। अत्राततरे कृष्णः  वाािनप मोर्कािभक्षयत् । 

यर्ा यशोर्ा प्र्यागच्छत् तर्ा  ा मोर्कपात्रिं ररक्तमपश्यत् । कृष्ण एव मोर्कािभक्षयकर्नत  ामतयत ।  ा तस्तमा 

अकुप्यर्वर्च्च कृष्ण कुत्र वतातते मोर्काः । कृष्णोऽवर्त् । श्रीगणेश एव  वाातमोर्कािभक्षयत् । 

यशोर्ा अवर्त् । ्वम ्अ ्यिं वर्न  । ्वमेव मोर्कािभक्षयः । जृम्भस्तव । श्रीकृष्णोऽजृम्भत । यशोर्ा श्रीकृष्णस्तय 

मुख ेर्वेािपश्यत् । यशोर्ा अतुष्यत् स्नेहिे कुतुकेि च श्रीकृष्णस्तय मुखमचुम्बच्च ।। 
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श्रीकृष्णस्तय बाललीला । Shri Krshna's Childhood Play 

 

 

 

 

 

 

 

श्री कृष्णस्तय चापलस्तय बहवः कथाः वतातते । एकर्ा यशोर्ा श्रीगणपनतपूजिम् आरभत । तर्ा बालः कृष्णः तस्तयः 

 मीप ेएव आ ीत् । श्रीगणेशस्तय िैवेद्याथं  यशोर्ा मोर्काि् आियत् । अिततरम ्ककम ्अनप वस्ततुम ्आिेतुम्  ा 

महाि म ्अगच्छत् । अत्राततरे कृष्णः  वााि् अनप मोर्काि् अभक्षयत् ।  

There are many stories of Shri Krshna’s swiftness. Once Yashoda started Shri Ganapati Puja. At 

that time child Krshna also was near her.  Yashoda brought modakas (laddus) for Shri Ganesha’s 

prasada (puja offerings). Later on to bring a certain thing, she went to the kitchen. In the 

meanwhile Krshna ate all the laddus. 

 यर्ा यशोर्ा प्रवत-आगच्छत् तर्ा  ा मोर्कपात्रम् ररक्तम ्अपश्यत् । कृष्णः एव मोर्काि् अभक्षयत् इनत  ा 

अमतयत ।  ा तस्तम ैअकुप्यत् अवर्त् च कृष्ण कुत्र वतातते मोर्काः । कृष्णः अवर्त् । श्रीगणेशः एव  वााि् मोर्काि् 

अभक्षयत् । 

When Yashoda returned then she saw the laddu vessel empty. She thought (that) Krshna indeed 

has eaten the laddus. She became angry with him and said, “Krshna where are the Laddus? Krshna 

said, “Sri Ganesha ate all the laddus.”  

 

यशोर्ा अवर्त् । ्वम ्अ ्यम ्वर्न  । ्वम ्एव मोर्काि् अभक्षयः । जृम्भस्तव । श्रीकृष्णः अजृम्भत । यशोर्ा 

श्रीकृष्णस्तय मुख ेर्वेाि् अपश्यत् । यशोर्ा अतुष्यत् स्नेहिे कुतुकेि च श्रीकृष्णस्तय मुखम् अचुम्बत् च ।। 

 

Yashoda said, “You speak a lie. You alone have eaten the laddus.  Open your mouth.” Shri Krshna 

opened his mouth. Yashoda saw Devata’s (Gods) in Sri Krshna’s mouth. Yashoda was pleased 

and with love and curiosity kissed Shri Krshna’s mouth. 
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1.17 अिकुरणाशीला वािराः । The imitating Monkeys 1.17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः नशरस्त्रनवक्रीय आ ीत् । माधवस्ततस्तय िाम  । एकर्ा माधवो िगरमगच्छत् । तत्र   नशरस्त्राणािं क्रयणमकरोत् 

। तेिािं नवक्रयाथं   ग्रामाद्ग्राममभ्रमत ्। मागेऽरण्यमा ीत् । माधवो भ्रमणेि श्राततोऽभवत् । श्रमपररहाराथ ं  

एकस्तय वृक्षस्तय अध आ ीर्त् । नशरस्त्रपेरिकािं पाश्र्वऽेस्तथापय्  शयिमकरोच्च । तर्ा तस्तय नशरस्तयेकिं  नशरस्त्रमा ीत् 

। वृक्षे वािरा आ ि् । एको वािरोऽधोऽवारोहत ्। नशरस्त्रपेरिकािं कुतूहलार्रु्घाियत् । एकिं  नशरस्त्रिं हस्ततेिाधरत् । 

नशरस्तयस्तथापयत् । पुिो वृक्षमारोहत् ।  

अतये वािरास्ततर्पश्यि् । यथा प्रथमो वािरोऽकरोत्तथैव तेऽप्यकुवाि् ।  मयो व्यतीतः । माधवो  जागररतोऽभवत् 

। पार्श्वेऽपश्यत् । चककतचककतोऽभवत् । पेरिकायामेकमनप नशरस्त्रिं िा ीत् । माधव ऊध्वामपश्यत् । तत्र वािरा 

आ ि् । प्र्येकस्तय नशरन  नशरस्त्रमा ीत् ।   वािारातर्ण्डमर्शायत् । माधवः पािाणखण्डमनक्षपत ्। वािराः 

फलातयनक्षपि ्। माधवोऽनचततयत् । ककिं  करोनम । वािारा अिुकरणशीला यथाहिं करोनम तथैव ते कुवानतत । एक 

एवोपायोऽनस्तत । इनत ।   निजिं नशस्त्र ंभूमा अनक्षपत् । तर्ा  व ेवािरा अनप निजानि नशरस्त्रानण भूमा अनक्षपि ्

।  ्वरिं माधवः  वाानण नशरस्त्रानण  माियत् । पेरिकायामस्तथापयत् । ततः शीघ्रमगच्छत् ।। 
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अिकुरणाशीला वािराः । The imitating Monkeys 

 

 

 

 

 

 

 

अिकुरणाशीलाः वािराः । एकः नशरस्त्रनवक्रीयः आ ीत् । माधवः तस्तय िाम । एकर्ा माधवः िगरम् अगच्छत् । 

तत्र  ः नशरस्त्राणाम ्क्रयणम् अकरोत् । तेिाम् नवक्रयाथाम ् ः ग्रामात् ग्रामम ्अभ्रमत ्। मागे अरण्यम ्आ ीत् । 

माधवः भ्रमणेि श्राततः अभवत् । श्रमपररहाराथाम्  ः एकस्तय वृक्षस्तय अधः आ ीर्त् । नशरस्त्रपेरिकाम् पाश्र्व े

अस्तथापयत्  ः शयिम ्अकरोत् च । तर्ा तस्तय नशरन  एकम ्नशरस्त्रम ्आ ीत् । वृक्ष ेवािराः आ ि् । एकः वािरः 

अधः अवारोहत् । नशरस्त्रपेरिकाम ्कुतूहलात् उर्घाियत् । एकम् नशरस्त्रम ्हस्ततेि अधरत ्। नशरन  अस्तथापयत् । 

पुिः वृक्षम ्आरोहत् । 

 

There was a cap seller. His name (was) Madhava. Once Madhava went to the village. There he 

did buying of the caps. To sell those, he roamed from village to village. There was a forest on the 

way. He became tired by roaming. To get rid of his tiredness, he sat under a tree. He placed the 

cap box near him and rested. Then he put one cap on his head. There were monkeys on the tree. 

One monkey descended below. He opened the cap box from curiosity. He held one cap with his 

hand. (He) placed (it) on (his) head. He ascended the tree again. 

 

अतये वािराः तत् अपश्यि् । यथा प्रथमः वािरः अकरोत् तथा एव ते अनप अकुवाि् ।  मयः व्यतीतः । माधवः 

जागररतः अभवत् । पार्श्व ेअपश्यत् । चककतचककतः  अभवत् । पेरिकायाम ्एकम ्अनप नशरस्त्रम् ि आ ीत् । 

माधवः ऊध्वाम् अपश्यत् । तत्र वािराः आ ि् । प्र्येकस्तय नशरन  नशरस्त्रम ्आ ीत् ।  ः वािाराि् र्ण्डम ्अर्शायत् 

। माधवः पािाणखण्डम ्अनक्षपत ्। वािराः फलानि अनक्षपि ्। माधवः अनचततयत् । ककम ्करोनम । वािाराः 

अिुकरणशीलाः यथा अहम् करोनम तथा एव ते कुवानतत । एकः एव उपायः अनस्तत । इनत ।  ः निजम् नशस्त्राम ्

भूमौ अनक्षपत ्। तर्ा  व ेवािराः अनप निजानि नशरस्त्रानण भूमौ अनक्षपि ्।  ्वरम ्माधवः  वाानण नशरस्त्रानण 

 माियत् । पेरिकायाम ्अस्तथापयत् । ततः शीघ्रम ्अगच्छत् ।। 

 

Other monkeys saw that. As (what) the first monkey did, also others did (the same). Time passed 

by. Madhava woke up. (He) looked next to (himself). He became greatly alarmed. (There) was 

not even one cap (left) in the cap box. Madhava looked up. There were monkeys. There was a 

cap on each one’s head. He showed the monkeys a stick.  Madhava threw a stone. The monkeys 

threw fruits. Madhava thought. What to do? The monkeys are imitating, as I do so they also do. 

There is one remedy. He threw his own cap on the ground. Then all the monkeys threw their own 

caps on the ground. Right away Madhava gathered all the caps. (He) placed them in the box. Then 

(he) quickly went, 

  

https://stock.adobe.com/images/cap-seller-and-the-monkeys/138512910
https://stock.adobe.com/images/cap-seller-and-the-monkeys/138512910
https://stock.adobe.com/images/cap-seller-and-the-monkeys-story/138512719
https://stock.adobe.com/images/cap-seller-and-the-monkeys-story/138512719
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1.18 नबडालौ वािरश्च । The two cats and the monkey 1.18 
 

 

 

 

 

 

 

पुरा मूिकारण्ये द्वौ नबडाला अव ताम् । गोलकणो नवनचत्रपुच्छश्च तयोरनभधािे । तौ परस्तपरिं 

स्नेहिेानमलतामखलेतािं च । एकर्ा तौ नबडालौ प्रभूतधािस्तय वार्ताकस्तय गृहमनवशताम् । तत्र चैकािं 

करपरट्टकामनवतर्ताम् । गोलकणो िाम नबडालः करपरट्टकािं िी्वाधावत् । वार्ताकस्तय भायाा तौ लगुडिेाताडयत् 

। गोलकणाः करपरट्टकािं तत्रैि नक्षपत् ।  नवनचत्रपुच्छः करपरट्टकया  हाधावत् । 

अरण्यमागतौ तौ नवडालौ व्यवर्ताम् । गोलकणोऽवर्त् । इयिं करपरट्टका ममानस्तत । अहमस्तय ैकरपरट्टकाय ै

ताडिममिाम ् । नवनचत्रपृच्छोऽवर्त् । इयम ्करपट्टीका ममानस्तत । अहनमममत्राियम ् । इयिं ममेयिं ममेनत तौ 

व्यवर्ताम् । तत्रैको धूतो वािरो वृक्षे अव त् ।   तयोर्वावार्िे प्र न्नो िीचैरवातरत् ।   ता अकथयत् । अहिं 

तुलामाियानम । करपरट्टकामधामध ंनवभाजयानम । 

एविं तिं करपरट्टकामधमाधमातोलयत् ।   वािरो तयूििानधक तोलिेि  म्पणू ंकरपट्टीकामखार्त् । तौ च परस्तपरिं 

मुखमवलोकयताम् ।। 
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नबडालौ वािरः च । The two cats and the monkey 
 

 

 

 

 

 

 

 

पुरा मूिकारण्ये द्वौ नबडालौ अव ताम् । गोलकणाः नवनचत्रपुच्छः च तयोः अनभधािे । तौ परस्तपरम ्स्नेहिे 

अनमलताम् अखलेताम् च । एकर्ा तौ नबडालौ प्रभूतधािस्तय वार्ताकस्तय गृहम् अनवशताम् । तत्र च एकाम ्

करपरट्टकाम ्अनवतर्ताम् । गोलकणाः िाम नबडालः करपरट्टकाम ्िी्वा अधावत् । वार्ताकस्तय भायाा तौ लगुडिे 

अताडयत् । गोलकणाः करपरट्टकाम ्तत्र एव अनक्षपत् । नवनचत्रपुच्छः करपरट्टकया  ह अधावत् । 

 

Long ago in a small forest, two cats lived. Golakarna and Vichitrapuccha were their names. Those 

two met and played (with) each other with affection. Once those two cats entered the house of a 

well to do businessman. And there found one roti (bread).  Having carried the roti, the cat named 

Golkarna ran. Businessman’s wife hit them with a stick. Golkarna threw the roti there. 

Vichitrpuccha ran with the roti. 

 

अरण्यम् आगतौ तौ नवडालौ व्यवर्ताम् । गोलकणाः अवर्त् । इयम ् करपरट्टका मम अनस्तत । अहम ् अस्तय ै

करपरट्टकाय ैताडिम् अमिाम् । नवनचत्रपृच्छः अवर्त् । इयम ्करपरट्टका मम अनस्तत । अहम ्इमम् अत्र आियम ्। 

इयम ्मम इयम ्मम इनत तौ व्यवर्ताम् । तत्र एकः धूताः वािरः वृक्षे अव त् ।  ः तयोः नववार्िे प्र न्नः िीचैः 

अवातरत ्।  ः तौ अकथयत् । अहम ्तुलाम् आियानम । करपरट्टका अधाम ्- अधाम ्नवभाजयानम  । 

 

Those two cats quarreled (after they) came to the forest. Golkarna said. This roti is mine.  For this 

roti, I suffered hitting. Vichitraprucha said. This bread is mine. I brought it here. ‘This is mine’  

‘this is mine’, they two argued. There a wicked monkey lived on the tree. He was happy with 

their quarrel (and) came down. He said to them. I bring the (measuring) scale. I divide the roti 

into half and half 

 

एवम ्तम् करपरट्टकाम ्अधम्ा - अधम्ा अतोलयत् ।  ः वािरः तयूििानधक तोलिेि  म्पूणाम ्करपट्टीकाम् अखार्त् 

। तौ च परस्तपरम ्मुखम ्अवलोकयताम् ।। 

 

Thus he weighed the roti in half and half. That monkey by weighing unequally ate the whole roti. 

And they both looked at each other’s face.  
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1.19 श्रद्धायाः प्रभावः । The effect of faith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
एको बालक आ ीत् । तस्तयानभधािमेकलव्य आ ीत् ।   धिुर्वाद्यामनधगततुमवाञ्छत् ।   द्रोणाचायास्तय  मीप े

ग्वावर्द्गुरुर्वेाहमनप तव नशष्यो भनवतुिं वाञ्चानम । कृपया स्तवीकुरु । 
 

आचायाः प्र्यवर्र्हिं पाण्डवािंश्छ पाठयानम । अतयः  मयो िानस्तत । एकलव्यो निराशो भू्वा गृहमागच्छ्परिं 

तमाचायं प्रनत तस्तय श्रद्धा नशनथला िाभवत् ।   तस्तयाचायास्तयैकािं मूर्तामरचयत् ।   प्रनतकर्ििं प्रातस्ततािं मूर्तामिमत् 

। मूर्तं च ि्वा धिुर्वाद्या अभ्या मकरोत् । 

 

एकर्ा तनस्तमतविे पाण्डवािािं कुक्कुरस्ततिं र्षृ््वाभित् । एकलव्यो बाणैस्ततस्तय कुकरस्तय मुखम ीव्यत् । द्रोणाचाया 

एतद्र्षृ््वा तत्रागच्छत्त ंच अपृच्छत् । कस्ततवाचायाः । एकलव्यः प्र्यवर्त् । भवािेव ममाचायाः । तर्ा   

द्रोणाचायााय तािं मूर्तामर्श्यात् । 
 

द्रोणाचायोऽवर्त् । यद्यहिं तवाचायास्ततर्ा गुरुर्नक्षणािं मह्यिं यच्छ । अहिं तव हस्ततस्तयािंगुष्ठिं वाञ्छानम । 

एकलव्यस्त्वररतिं तस्तयािंगुष्ठमछुरर्ाचायाायायच्छत् ।। 
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श्रद्धायाः प्रभावः । The effect of faith 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः बालकः आ ीत् । तस्तय अनभधािम ् एकलव्यः आ ीत् ।  ः धिुर्वाद्याम् अनधगततुम् अवाञ्छत् ।  ः 

द्रोणाचायास्तय  मीप ेग्वा अवर्त् गुरुर्वे अहम ्अनप तव नशष्यः भनवतुम् वाञ्चानम  कृपया स्तवीकुरु । 

 

आचायाः  प्र्यवर्त् अहम ्पाण्डवाि् च पाठयानम । अतयः  मयः ि  अनस्तत । एकलव्यः निराशः भू्वा गृहम् 

आगच्छत् परम ्तम ्आचायाम् प्रनत तस्तय श्रद्धा नशनथला ि अभवत् ।  ः तस्तय आचायास्तय एकाम् मूर्ताम ्अरचयत् 

।  ः प्रनतकर्िम् प्रातः ताम् मूर्ताम ्अिमत् । मूर्ताम ्च ि्वा धिुर्वाद्याः अभ्या म ्अकरोत् । 

 

There was a boy. His name was Ekalavya.  He wished to get the bow-knowledge (archery). 

Having gone to Dronacharya he spoke, “Oh Gurudeva, I also want to become your student. Please 

accept.” 

The teacher replied, “I teach the Pandavas. There is no time for others.” Having become 

disappointed, Ekalavya came home but did not lose his faith for his teacher. He constructed a 

statue of his teacher. Every day he bowed to that statue. And having bowed to that statue, (he) 

practiced archery.  

 

एकर्ा तनस्तमि् विे पाण्डवािाम् कुक्कुरः तम ्र्षृ््वा अभित् । एकलव्यः बाणैः तस्तय कुकरस्तय मुखम ्अ ीव्यत् । 

द्रोणाचायाः एतत् र्षृ््वा तत्र आगच्छत् तम ्च अपृच्छत् । कः तव आचायाः । एकलव्यः प्र्यवर्त् । भवाि् एव 

मम आचायाः । तर्ा  ः द्रोणाचायााय ताम् मूर्ताम् अर्श्यात् ।  
 

द्रोणाचायाः अवर्त् । यकर् अहम ्तव आचायाः तर्ा गुरुर्नक्षणाम् मह्यम् यच्छ । अहम ्तव हस्ततस्तय अिंगुष्ठम ्

वाञ्छानम । एकलव्यः ्वररतम ्तस्तय अिंगुष्ठम ्अछुरत ्आचायााय अयच्छत् । 

 

Once having seen that dog of the Pandavas barking in the forest, Ekalavya stitched the dog’s 

mouth with his arrows. Having seen this, Dronacharya came there and asked. Who is your 

teacher? Ekalavya replied.  Indeed you are my teacher. Then he showed that statue to 

Dronacharya. 

 

Dronacharya spoke. If I am your teacher then give me gurudakshina. I wish the thumb of your 

hand. Ekalavya quickly cut off his thumb and gave it to the teacher. 
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1.20 रा भो व्याघ्रस्तय चमाणा प्रनतच्छन्नः । Donkey covered by tiger’s skin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कस्मिंनश्चद ्ग्रामे एको रजकोऽवतात । तस्यैको रा भ आ ीत् । घा स्तयाभावस्तय कारणा्  रा भोऽतीव र्बुालः 

 ञ्जातः । कर्ानचत्तेि रजकेि कुत्रानप व्याघ्रचम ंलब्धम ्। सोऽनचततयत् । अहो  मीचीि उपायः । यदे्यतद्चमं 

धारनय्वा मम रा भो यवक्षेत्रिं गच्छनत तर्हा क्षेत्रपालकास्ततिं व्याघ्रिं म्वा क्षते्राद्न निष्का यततीनत । 

 

रा भः प्रनतरासत्रिं यथेष्टिं यवािखार्त् । रजकोऽनप रानत्रशेिे गूढिं तिं गृहमाियत् । एविं प्रनतरासत्रिं कृ्चा रा भः 

पुष्टाङ्गः पीवरतिुजाातः । एकर्ा रात्रौ क्षेत्र ेयर्ा   यविमभक्षयत् तर्ा र्रुार्वे रा भीशब्र्िं श्रु्वा स्तवयमनप 

तारस्तवरेण शब्र्ानयतुमारब्धवाि् । 

 

तच्ुत्ि  क्षेत्रपालका रा भ एि व्याघ्रस्तय चमाणा प्रनतच्छन्न इनत जािततो दण्डने तिं माररतवततः । अत उच्यते 

मौििं  वााथा ाधिम ्।। 
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रा भः व्याघ्रस्तय चमाणा प्रनतच्छन्नः । Donkey covered by tiger’s skin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कस्मिंनश्चत् ग्रामे एकः रजकः अवतात । तस्तय एकः रा भः आ ीत् । घा स्तय अभावस्तय कारणात्  ः रा भः अतीव 

र्बुालः  ञ्जातः । कर्ानचत् तेि रजकेि कुत्र अनप व्याघ्रचमाम् लब्धम ्।  ः अनचततयत् । अहो  मीचीिः उपायः । 

यकर् एतत् चमाम् धारनय्वा मम रा भः यवक्षेत्रम ्गच्छनत तर्हा क्षेत्रपालकाः तम् व्याघ्रम् म्वा क्षेत्रात् ि 

निष्का यनतत इनत । 

 

A washerman lived in a village. He had a donkey. His donkey became very weak due to the non-

availability of grass. Then one day a tiger skin was obtained by that washer man from somewhere. 

He thought.  Oh! (I have) an excellent idea. If having worn this skin, my donkey goes to the barley 

field, then the guards, having understood that it is a tiger, will not drive (him) out of the field."  

 

रा भः प्रनतरानत्रम् यथेष्टम् यवाि् अखार्त् । रजकः अनप रानत्रशेिे गूढम ्तम ्गृहम् आियत् । एवम ्प्रनतरानत्रम् 

कृ्चा रा भः पुष्टाङ्गः पीवरतिुः जातः । एकर्ा रात्रौ क्षेत्र े यर्ा  ः यविम ् अभक्षयत् तर्ा र्रुात् एव 

रा भीशब्र्म ्श्रु्वा स्तवयम ्अनप तारस्तवरेण शब्र्ानयतुम् आरब्धवाि् । 

 
The donkey ate as much barley as desired each night. The washer man also at the end of the night 

secretly brought him back to the house. Having done this every night, the donkey grew stout and 

(had) a well fed body. Once in the night when the donkey was eating the barley in the field, then 

having heard the bray of the donkey, he himself also started to bray in the same pitch. 

 

तत् श्रु्वा क्षेत्रपालकाः रा भः एिः व्याघ्रस्तय चमाणा प्रनतच्छन्नः इनत जािततः दण्डने तम् माररतवततः । अतः 

उच्यते मौिम्  वााथा ाधिम् ।। 

 

Having heard that, the guards knew that this donkey is covered with a tiger's skin, (They) killed 

him with a stick. Therefore it is said,” Silence is a means of accomplishing everything.” 
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1.21 गर्ाभो व्याघ्रचर्मानण । The donkey in the tiger skin 

 

 

 

 

 

 

 

अनस्तत हनस्ततिापुरे कपूारनवला ो िाम रजकः । तस्तय गर्ाभोऽनतभारवाहिाद्र्बुालो मुमूिुाररवाभवत् । ततस्ततेि 

रजेकेिा ौ व्याघ्रचमाणा प्रच्छाद्यारण्य मीपे  स्तयक्षेत्र ेमोनचतः । ततो र्रूार्वलोक्य व्याघ्रबुद्ध्या क्षेत्रपतयः 

 ्वरिं पलायतते ।   च  ुखेि  स्तयिं चरनत ।  

अथैकर्ा केिानप  स्तयरक्षकेण धू रकम्बलकृततिुत्राणेि धिुष्काण्डिं  िीकृ्यावितकायेिैकातते नस्तथतम् । तिं च 

र्रेू र्षृ््वा गर्ाभः पुष्टाङ्गो गर्ाभीयनमनत म्वा शब्र्िं कुवााणस्ततर्नभमुखिं धानवतः । ततस्ततेि  स्तयरक्षकेण 

गर्ाभोऽयनमनत ज्ा्वा लीलयैव व्यापाकर्तः ।  

अतोऽहिं ब्रवीनम । 

 ुनचरिं नह चरतमौििं श्रेयः पश्य्यबुनद्धमाि् । द्वीनपचमापररच्छन्नो वाग्र्ोिाद्गर्ाभो हतः ।। 
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गर्ाभः व्याघ्रचर्मानण । The donkey in the tiger skin 

 

 

 

 

 

 

अनस्तत हनस्ततिापुरे कपूारनवला ः िाम रजकः । तस्तय गर्ाभः अनतभारवाहिात् र्बुालः मुमूिुाः इव अभवत् । ततः 

तेि रजेकेि अ ौ व्याघ्रचमाणा प्रच्छाद्य अरण्य मीप े स्तयक्षेत्र ेमोनचतः । ततः र्रूात् अवलोक्य व्याघ्रबुद्ध्या 

क्षेत्रपतयः  ्वरम ्पलायतते ।  ः च  ुखेि  स्तयम ्चरनत । 

In Hastinapura there is a washer man named Karpuravilasa. His donkey became weak and was 

almost dying due to carrying a heavy load. Thus he (the donkey) was released into the grain-field 

near the woods by that washer man having covered him with a tiger-skin. Having seen (the 

donkey) from afar, the farmers, thinking that it was a tiger, quickly fled. He (donkey) grazed 

happily on the grain. 

अथ एकर्ा केि अनप  स्तयरक्षकेण धू रकम्बलकृततिुत्राणेि धिुष्काण्डम ्  िीकृ्य अवितकायेि एकातते 

नस्तथतम् । तम ्च र्रेू र्षृ््वा गर्ाभः पुष्टाङ्गः गर्ाभी इयम ्इनत म्वा शब्र्म ्कुवााणः तर्नभमुखम ्धानवतः । ततः 

तेि  स्तयरक्षकेण गर्ाभः अयम ्इनत ज्ा्वा लीलया एव व्यापाकर्तः । 

अतः अहम ्ब्रवीनम । 

 ुनचरम ्नह चरि ्मौिम ्श्रेयः पश्यनत अबुनद्धमाि् । द्वीनपचमापररच्छन्नः वाग्र्ोिात् गर्ाभः हतः । 

Then  once a farmer covered himself in a gray blanket and stood bent down with bow and arrow 

ready. Seeing him from afar and thinking that it was a she-donkey, the well-fed donkey, ran 

towards him, braying. Then the farmer, knowing (by the braying) that it was a donkey, killed him 

easily.  

Therefore I say. 

Moving (grazing) silently for a long time (being lulled into a false sense of security), the unwise 

person sees goodness (only). Even though covered in tiger-skin, the donkey was killed because 

of his braying. 

 

https://lh6.ggpht.com/hSeSwVC2VmN-xR6Oe5xT7Y6lnV3hRKv_CrHnS6jVcxA9XA9AalbNeJQmahSC8FNFEO6u
https://lh6.ggpht.com/hSeSwVC2VmN-xR6Oe5xT7Y6lnV3hRKv_CrHnS6jVcxA9XA9AalbNeJQmahSC8FNFEO6u
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1.22 स िंहस्तय मूिकस्तय कथा । The story of the lion & the mouse 

 

 

 

 

 

 

 

एकस्तय नगरेः  मीपमेकिं  विमा ीत् । तनस्तमतवि एकः स िंहोऽव त् ।   कर्व  ेगुहायामनतष्ठत् निशायािं पशूिखार्च्च 

। एकर्ा   कर्व  ेगुहाया बनहरागच्छत् । एकस्तय तरोश्छायािं  ोऽनतष्ठनन्नद्रालुरभवच्च । तत्र नबले मूिका अप्यव ि ्

। र्वैात्ते मूिकास्ततर्ा नबलाद ्बनहरागच्छि् । ते मूिकाः स िंहस्तय तिा अिृ्यि् । तेिािं िृ्येि   स िंह उनत्तष्ठत् । 

स िंह एकिं  मूिकिं  बाहुिाकिात् । मूिको नवियेि स िंहमकथयत् । ्विं वीरोऽन  । क्षमा वीरस्तयाभूिणम् । यकर् ्विं 

मामद्य मुञ्चन  तर्ाहमनप कर्ानचत्तव  ाहाय्यिं करोमीनत । स िंहस्ततममुच्चत् । 

एकर्ा एको व्याधस्ततत्र आगच्छत् । पाशिं प्रा रच्च । स िंहस्ततस्तय प शेऽपतत् । स िंहो र्ःुखेिागजात् ।   एव 

मूिकस्ततत्रागच्छत् स िंहमकथयच्च । िास्त्यत्र भयस्तय कारणम ् । अहिं ्वािं पाशातमुञ्जामीनत । तर्ा   तिं पाशिं 

र्ततैरकृततत् । स िंहः पाशार्मुञ्चत् । तिं व्याधार्रक्षच्च । एविं स िंहश्च मूिकश्च नमत्रेऽभवताम् ॥ 
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स िंहस्तय मूिकस्तय कथा । The story of the lion & the mouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकस्तय नगरेः  मीपम् एकम ्विम ्आ ीत् । तनस्तमि् विे एकः स िंहः अव त् ।  ः कर्व े गुहायाम् अनतष्ठत् 

निशायाम् पशूि् अखार्त् च । एकर्ा  ः कर्व  े गुहायाः बनहः आगच्छत् । एकस्तय तरोः छायाम्  ः अनतष्ठत् 

निद्रालुः अभवत् च । तत्र नबल ेमूिकाः अनप अव ि् । र्वैात् ते मूिकाः तर्ा नबलात् बनहः आगच्छि् । ते मूिकाः 

स िंहस्तय तिौ अिृ्यि् । तेिाम ्िृ्येि  ः स िंहः उनत्तष्ठत् । स िंहः एकम ्मूिकम ्बाहुिा आकिात् । मूिकः नवियेि 

स िंहम ्अकथयत् । ्वम ्वीरः अन  । क्षमा वीरस्तय आभूिणम ्। यकर् ्वम ्माम ्अद्य मुञ्चन  तर्ा अहम ्अनप 

कर्ानचत् तव  ाहाय्यम ्करोनम इनत । स िंहः तम ्अमुच्चत् । 

 

There was a forest near a mountain. In that forest a lion lived. During the day  he stayed in a cave 

and at night ate animals. Once during the day he came out of the cave. He stayed under the shade 

of a tree and became drowsy. Mice also lived in a hole there. By chance, at that time, those mice 

came out of the hole. Those mice danced on the body of the lion. The lion got up by their dance. 

The lion pulled (caught) one mouse with his arm. The mouse spoke politely to the lion. You are 

brave. Forgiveness is a brave person’s jewelry. If you free me today, then someday I also (might 

be) your help (assistance). The lion freed him. 

 

एकर्ा एकः व्याधः तत्र आगच्छत् । पाशम् प्रा रत् च । स िंहः तस्तय प शे अपतत् । स िंहः र्ःुखेि अगजात् ।  ः एव 

मूिकः तत्र आगच्छत् स िंहम् अकथयत् च । ि अनस्तत अत्र भयस्तय कारणम ्। अहम ््वाम् पाशात् मुञ्जानम इनत । 

तर्ा  ः तम ्पाशम ्र्ततैः अकृततत् । स िंहः पाशात् अमुञ्चत् । तम् व्याधात् अरक्षत ्च । एवम ्स िंहः च मूिकः च 

नमत्रे अभवताम् ॥ 

 

Once a hunter came there. And spread the net. The lion fell into his net. The lion roared with pain. 

Indeed that mouse came there and spoke to the lion. Here there is no reason to fear. I free you 

from the net. Then he cut that net with his teeth. The lion was freed from the net. And he was 

protected from the hunter.  Thus, the lion and the mouse became friends. 
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1.23 स िंहो मिूकाश्च । The lion & the mice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पवातस्तय  मीप ेविमा ीत् । तनस्तमतविे स िंहोऽव त् ।   च कर्वा नगरौ  ुप्तो रात्रौ विे पररभ्रमतपशूिभक्षयत् । 

कर्ानचत् प्रभूतमाहारिं वित्ि  स िंहो वृक्षस्तय छायायािं निद्रया पररभूतः । 

 

बहवो मूिका नबलार् ्बनहरागताः  ाितर्िं स िंहस्तय शरीरेऽिृ्यि् । तेि पीनडतः स िंहः प्रबुद्धोऽभवत् । मूिकािामेकः 

स िंहिे गृहीतः । तेिोक्तिं  भोः प्रभो ्विं पशूिािं  म्रा्श्रूय  े। तव पराक्रमो ज्ातः । अहिं क्षुद्रस्त्विं बलवाि् । अत एव 

मनय र्यािं कुरु । 

 

स िंहो मूिकस्तय वचििं श्रुतवािंस्ततिं च मुक्तवाि् । तर्ततरिं िरेण तनस्तमन्नेव वृक्ष ेजालिं बद्धम ्। तनस्तमञ्जाले पनततः   

स िंहः । तेिोचै्च रुकर्तम् । तिं श्रुतवातमूिक आगत उक्तवाि् ह ेप्रभोऽलिं भयिे । अस्तमािालार्हिं ्वािं मुञ्चानम ।   

जालिं र्ततैरकृततत् ।  

 

स िंहिेोक्तमहो मम नमत्रस्तय कृतज्ता ।। 
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स िंहः मिूकाः च । The lion & the mice 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

पवातस्तय  मीप ेविम ्आ ीत् । तनस्तमि् विे ससंहाः अिसत् ।  ः च कर्वा नगरौ  ुप्तः रात्रौ विे पररभ्रमि् पशूि् 

अभक्षयत् । कर्ानचत् प्रभूतम ्आहारम् वित्ि  स िंहः वृक्षस्तय छायायाम् निद्रया पररभूतः ।  

 

बहवः मूिकाः नबलात् बनहः आगताः  ाितर्म् स िंहस्तय शरीरे अिृ्यि् । तेि पीनडतः स िंहः प्रबुद्धः अभवत् । 

मूिकािाम् एकः स िंहिे गृहीतः । तेि उक्तम्  भोः प्रभो ्वम ्पशूिाम्  म्राि् श्रूय  े। तव पराक्रमः ज्ातः । अहम ्

क्षुद्रः ्वम् बलवाि् । अतः एव मनय र्याम ्कुरु । 

 

There was a forest near the mountain. In that forest, there lived a lion. And he slept in the 

mountain during the day, and during the night, wandering in the forest ate animals. Once, having 

collected much food, the lion was overcome by sleep in the shade of a tree.  

 

Many mice having come out of (their) holes danced on the body of the lion with joy. Pained by 

it, the lion woke up. One of the many mice was held by the lion. He said, "Oh Lord, you are heard 

to be the king of animals. Your bravery is known. I am weak, you are strong. for this reason alone 

be kind to me." 

 

स िंहः मूिकस्तय वचिम् श्रुतवाि् तम् च मुक्तवाि् । तर्ततरम् िरेण तनस्तमि् एव वृक्ष ेजालम् बद्धम् । तनस्तमि् जाले 

पनततः  ः स िंहः । तेि उचै्चः रुकर्तम् । तम ्श्रुतवाि् मूिकः आगतः उक्तवाि् ह ेप्रभो अलम ्भयेि । अस्तमात् जालात् 

अहम ््वाम् मुञ्चानम ।  ः जालम ्र्ततैः अकृततत् ।  

 

स िंहिे उक्तम ्अहो मम नमत्रस्तय कृतज्ता ।। 

 

The lion heard the mouse's speech and  freed him. (Sometime) after that on that very tree, a net 

was tied by a man. In that net the lion fell. Loud cry was made by him. The mouse heard him, 

having returned, said, " O Lord, enough with fear. I release you from this net." he cut the net with 

(his) teeth. 

 

The lion said, "Wow!, (look at) my friend's gratitude." 
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1.24 लबु्धो जिः । Greedy Person  

 

 

 

 

 

 

 

 

एको लुब्धो जि आ ीत् ।  ोऽर्श्वेि धिस्तय लाभाय ग्रामात् ग्रामिं िगरात् िगरिं चागच्छत् । स्तवणााय   विात् वििं 

प्रानवशत् ।  

एकर्ा   एकिं  निजाििं वििं प्रानवशत् । मध्याह्ि मये नपपा ा तमपीडयत् । जलाय   एकिं   रोवरमपश्यत् । 

 रोवरस्तय मध्य े  एकिं   वृद्धिं स िंहमपश्यत् । स िंहस्तय कण्ठे मौनक्तकािािं माला ीत् । लुब्धो जिस्ततािं मालामपश्यत् 

।  स िंहोऽनप तिं जिमपश्यद्वर्त् च । भद्रऽेहिं वृद्धोऽनस्तम । ि ककमनप खार्ानम । मोक्षाय अिशिव्रतमाचरानम । 

पुण्याय मौनक्तकािािं मालािं तुभ्यिं यच्छामीनत ।  

  लुब्धो जिोऽनचततयत् स्तवणााय यत्र तत्र  वात्र भ्रमानम । ककततु स्तवण ंि नवतर्ानम । अधुिा स्तवणास्तय मालािं 

नवतर्ानम ।  ोऽर्श्वार्वारोहािल ेप्रानवशच्च । तत्र पङ्क आ ीत् ।   पङे्कऽपतत् । स िंहोऽवर्न्नानस्तत भयस्तय कारणम ्

। अहमागच्छानम ्वािं पिंकार्दु्धारानम । शीघ्रमेव तुभ्यिं मौनक्तकमालािं यच्छानम च । 

तर्ा   स िंहस्ततस्तमात् स्तथािात्तस्तय जिस्तय  मीपमगच्छत् ।   स िंहाद्भयमकरोत् । स िंहस्ततमखार्त् ।  ्यमेव 

कथयते - यर्नतलोभो नविाशाय । अत:  वाथानवचाररतिं कमा ि कत्ताव्यम् ।।  
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लबु्धो जिः । Greedy Person 

 

 

 

लबु्धः जिः ।  एकः लुब्धः जिः आ ीत् ।  ः अर्श्विे धिस्तय लाभाय ग्रामात् ग्रामम् िगरात् िगरम् च अगच्छत् । 

स्तवणााय  ः विात् विम् प्रानवशत् ।  

एकर्ा  ः एकम ्निजािम् विम् प्रानवशत् । मध्याह्ि मये नपपा ा तम् अपीडयत् । जलाय  ः एकम्  रोवरम ्

अपश्यत् ।  रोवरस्तय मध्ये  ः एकम् वृद्धम ्स िंहम ्अपश्यत् । स िंहस्तय कण्ठे मौनक्तकािाम् माला आ ीत् । लुब्धः 

जिः ताम् मालाम् अपश्यत् । स िंहः अनप तम् जिम् अपश्यत् अवर्त् च । भद्र अहम् व्रद्धः अनस्तम । ि ककमनप 

खार्ानम । मोक्षाय अिशिव्रतम् आचरानम । पुण्याय मौनक्तकािाम् मालाम् तुभ्यम् यच्छानम इनत ।  

There was a greedy man. He went from city to city and village to village to obtain money with 

the horse. 

Once he entered a deserted forest. In the afternoon thirst pained him. He saw a lake for water. He 

saw a old lion in the middle of the lake.There was a a necklace of pearls in the lion’s neck.That 

greedy person saw that necklace. The lion also saw that man and said, “ Oh good sir! I am old. I 
do not eat anyone. For liberation, I am performing a solemn vow of fasting. For religious merit I 

give you the the pearl necklace.” 

 ः लुब्धः जिः अनचततयत् स्तवणााय यत्र तत्र  वात्र भ्रमानम । ककततु स्तवणाम् ि नवतर्ानम । अधुिा स्तवणास्तय मालाम ्

नवतर्ानम ।  ः अर्श्वात् अवारोहात् जले प्रानवशत् च । तत्र पङ्कः  आ ीत् ।  ः पङे्क अपतत् । स िंहः अवद्त् ि अनस्तत 

भयस्तय कारणम् । अहम ्आगच्छानम ्वाम् पङ्कात् उद्धारानम । शीघ्रम ्एव तुभ्यम् मौनक्तकमालाम् यच्छानम  च । 

तर्ा  ः स िंहः तस्तमात् स्तथािात् तस्तय जिस्तय  मीपम् अगच्छत् ।  ः स िंहात् भयम् अकरोत् । स िंहः तम् अखार्त् 

।  ्यम् एव कथयते - यत् अनतलोभः नविाशाय । अत:  वाथा अनवचाररतम् कमा ि कत्ताव्यम् ।। 

That greedy person thought, “ I am roaming for gold here, there everywhere but I have not found 

gold. Now I find a necklace of gold.” He descends from the horse and enters the water.There was 

mud. He fell in the mud. The lion spoke, “There is no reason for fear. I am coming, I save you 

from the mud soon and give you the pearl necklace.”  

Then that lion came from that place near to the person. He was afraid of the lion. The lion ate 

him. Indeed, it is said –That too much greed leads to destruction. Therefore always certain action 

should not be done. 
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1.25  मखूाः कच्छपः । Stupid Turtle 

 

 

 

 

 

 

एकः कच्छप आ ीत् ।    रोवरेऽव त ् । एकर्ा निर्ाध े  रोवरस्तय जलमशुष्यत् । जलिं नविा कच्छपो 

व्याकुलोऽभवत् । तस्तय कच्छपस्तय हिं ौ नमत्रेऽभवत् । तौ कच्छपिं व्याकुलमपश्यताम् । तिं ि पृच्छताम् । भोः नमत्र 

ककमथ ंव्याकुलोभवन  । एक उपायोऽनस्तत । आवािं ्वमतयत्र तयावः । 

कच्छपः प्र्यवर्त् । कथमेत् म्भवनत । अहिं ि खगः । अहिं कथिं डीय े । हसं  अवर्ताम् । आकणायावािं 

लगुडमाियावः । ्विं लगुडस्तय मध्यभागिं मुखेि धर । तर्ावािं लगुडिे  ह डीयावह े । परततु कृपया मागे मा 

िद ्यथ  ्विं अधः पतन  ।  

त एवमकुवाि् । हिं ौ च कच्छपेि  हाकाशेऽडीयेताम् । मागे ग्रामस्तय जिा एतमाश्चयामाकाशेऽपश्यि् । तत्र च 

कोलाहलोऽभवत् । कोलाहलिं यर्ा कच्छप आकणायत्तर्ा   तस्तय कारणमपृच्छत् । तर्वै  ोऽधोऽपतत् प्राणिं 

चा्यजत् ।। 
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मखूाः कच्छपः । Stupid Turtle 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकः कच्छपः आ ीत् ।  ः  रोवरे अव त् । एकर्ा निर्ाध े रोवरस्तय जलम ्अशुष्यत् । जलम् नविा कच्छपः 

व्याकुलः अभवत् । तस्तय कच्छपस्तय हिं ौ नमत्रे अभवत् । तौ कच्छपम ्व्याकुलम ्अपश्यताम् । तम ्च अपृच्छताम् 

। भोः नमत्र ककमथाम् व्याकुलः भवन  । एकः उपायः अनस्तत । आवाम् ्वम ्अतयत्र तयावः । 

 

There was a tortoise. He lived in the lake. Once in the summer the lake’s water dried up. The 

tortoise was grieved without water. Two swans were friends of that tortoise. They both saw the 

tortoise grieved. And they asked him. Hey friend!” Why are you grieved?” There is one remedy. 

We two take you somewhere else.” 

 

कच्छपः प्र्यवर्त् । कथम ्एतत्  म्भवनत । अहम ्ि खगः । अहम ्कथम ्डीय े। हिं ौ अवर्ताम् । आकणाय आवाम ्

लगुडम ्आियावः । ्वम ्लगुडस्तय मध्यभागम ्मुखेि धर । तर्ा आवाम् लगुडिे  ह डीयावह े। परततु कृपया मागे 

मा वर् अ्यथ  ्वम ्अधः पतन  ।  
 
The tortoise replied, “How is this possible? I am not a bird. How will I fly?” The two swans said. 

Listen, we bring the stick. You hold the middle part of the stick with your mouth. Then we fly 

with the stick.  But please do not speak in the way, otherwise you fall down. 
 

ते एवम ्अकुवाि् । हिं ौ च कच्छपेि  ह आकाश ेअडीयेताम् । मागे ग्रामस्तय जिाः एतम् आश्चयाम् आकाश ेअपश्यि् 

। तत्र च कोलाहलः अभवत् । कोलाहलम ्यर्ा कच्छपः आकणायत् तर्ा  ः तस्तय कारणम ्अपृच्छत् । तर्ा एव  ः 

अधः अपतत् प्राणम ्च अ्यजत् ।। 

 

They did so. The two swans with the tortoise flew in the sky. On the way, folks of the village saw 

this surprise in the sky. And there was a noise. When the tortoise heard the noise, then he asked 

its reason. Then he fell down and gave (his) life. 
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1.26 र्शमस्त्वमन  । You are the Tenth 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकर्ा र्श बालकाः स्नािाय िर्ीमगच्छि् । ते िर्ीजले नचरिं स्नािमकुवाि् । ततस्तते ती्वाा पारिं गताः । तर्ा तेिािं 

िायकोऽपृच्छर्नप  व ेबालका िर्ीमुत्तीणााः ।  

 

तर्ा कनश्चद्बालकोऽगणयर्केो द्वौ त्रयो च्वारः पञ्च, िि्,  प्ताष्टौ िवेनत ।   स्तवयिं िागण्यर्तः  ोऽवर्न्नवैव  नतत 

। र्शमो िानस्तत । अपरोऽनप बालकः पुिोऽतयाि् बालकािगण्यत् । तर्ानप िवैवा ि ् । अतस्तते 

निश्चयमकुवातयद्दशमो िद्यािं मग्नः । ते र्ःुनखतास्ततूष्णीमनतष्ठि् ।  

  

तर्ा कनश्च्पनथकस्ततत्रागच्छत् ।   तातबालकातर्ःुनखतातर्षृ््वापृच्छद्बालका युष्माकिं  र्:ुखस्तय कारणिं ककम ्। 

बालकािािं िायकोऽकथयद्वयिं र्श बालकाः स्नाितुमागताः । इर्ािीं िवैव स्तमः । एको िद्यािं मग्नः ।  

 

पनथकस्ततािगण्यत् । तत्र र्श बालका एवा ि् ।   िायकमाकर्शत्त्विं बालकातगणय ।   तु िव बालकािेवागण्यत् 

। तर्ा पनथकोऽवर्द्दशमस्त्वम ीनत ।  

 

तच्ु्वा प्रहृष्टा भू्वा  व ेगृहमच्छि् ।।  
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र्शमः ्वम ्अन  । You are the Tenth 
 

 

एकर्ा र्श बालकाः स्नािाय िर्ीम् अगच्छि् । ते िर्ीजले नचरिं स्नािम् अकुवाि् । तत: ते ती्वाा पारिं गताः । तर्ा 

तेिािं िायकः अपृच्छत् अनप  व ेबालकाः िर्ीम् उत्तीणााः । 
 

तर्ा कनश्चत् बालकः अगण्यत् - एकः, द्वौ, त्रयः, च्वारः, पञ्च, िि्,  प्त, अष्टौ, िव इनत ।  ः स्तवयिं ि अगण्यत् 

अत:  ः अवर्त् िव एव  नतत । र्शमः ि अनस्तत  । अपरः अनप बालकः पुिः अतयाि् बालकाि् अगण्यत् । तर्ा 

अनप िव एव आ ि्  । अतः ते निश्चयम् अकुवाि् यत् र्शमः िद्याम् मग्नः । ते र्ःुनखताः तूष्णीम ्अनतष्ठि्  । 

 

Once ten boys went to a river for bathing. They bathed in the river water for a long (time). Then 

they crossed the river after swimming. Then their leader asked, "Have all boys crossed the river?" 

Then some boy counted one, two, three, four, five, six, seven, eight, and nine. He did not count 

himself, hence he said, "There are only nine. The tenth is not there." Another boy also counted 

them (other boys).Then also there were the same nine. Hence, they decided that the tenth had 

drowned in the river. They were distressed and sat down quietly (stayed quiet). 

तर्ा कनश्चत् पनथकः तत्र आगच्छत् ।  ः ताि् बालकाि् र्ःुनखताि् र्षृ््वा अपृच्छत् बालकाः  युष्माकम ्र्:ुखस्तय 

कारणम ्ककम ् । बालकािाम् िायकः अकथयत् वयिं र्श बालकाः स्नाितुम ्आगताः । इर्ािीम् िव एव स्तम: । 

एकः िद्याम् मग्नः । 

पनथकः ताि् अगण्यत् । तत्र र्श बालकाः एव आ ि् ।  ः िायकम् आकर्शत ््विं बालकाि् गणय  ।  ः तु िव 

बालकाि् एव अगण्यत् । तर्ा पनथकः अवर्त्  र्शमः ्वम ्अन  इनत ।  

तत् श्रु्वा प्रहृष्टा भू्वा  व ेगृहम् अगच्छि् ।। 

Then a traveler came there. Seeing those boys sad, he asked, "What is your cause of your 

misery/unhappiness?" The leader of the boys said, "We ten boys came to take a bath. Now we are 

only nine. One got drowned in the river." 

The traveler counted them. There were ten boys only. He instructed the leader to count the boys. 

But he only counted nine boys. Then the traveler said, "You are the tenth." 

Hearing this they felt happy and went home. 
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1.27 शगृालो बकश्च । The crane and the fox 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकनस्तमि् विे शृगालो बकश्चाव ताम् । तयोर्मात्रता ीत् । एकर्ा प्रातः शृगालो बकमवनतमत्र र्श्वस्त्विं मया  ह 

भोजििं कुरु । शृगालस्तय निमिंत्रेणेि बकः प्र न्नोऽभवत् । अनग्रम ेकर्िे   भोजिाय शृगालस्तय निवा मगच्छत् । 

कुरिलस्तवाभावः शृगालः स्तथाल्यािं बकाय नक्षरोर्िमयच््त् । बकमवर्च्च नमत्रानस्तमतपात्रेऽधुिा  हवै खार्ावः । 

भोजिकाले बकस्तय चञ्चुः स्तथालीतो भोजिग्रहणे  मथाा िाभवत् । अतो बकः केवलिं क्षीरोर्िमपश्यत् । शृगालस्ततु 

 व ंक्षीरोर्िमभक्षयत् । 

 

शृगलेि वनञ्चतो बकोऽनचततयत् । यथा अिेि मया  ह व्यवहारः कृतस्ततथाहमनप तेि  ह व्यवहररष्यानम । एविं 

नचततनय्वा   शृगालमवर्नतमत्र ्वमनप र्श्वः  ायिं मया  ह भोजििं कररष्यन  । बकस्तय निमिंत्रणेि शृगालः 

प्र न्नोऽभवत् ।  

 

यर्ा शृगालः  ायिं बकस्तय निवा िं भोजिायागच्छत्तर्ा बकः  ङ्कीणामुख े कलश े क्षीरोर्िमयच्छच्छृगालिं 

चावर्नतमत्रावामनस्तमतपात्रे  हवै भोजििं कुवाः । बको कलशाच्चञ्च्वा क्षीरोर्िमखार्त् ।  परिंतु शृगालस्तय मुखिं कलश े

ि प्रानवशत् । अतो बकः  व ंक्षीरोर्िमखार्त् । शृगालश्च केवलमीष्याायापश्यत् ।  

 

शृगालो बकिं  प्रनत यार्शृिं व्यवहारमकरोद्बकोऽनप शगृालः प्रनत तार्शृिं व्यवहारिं कृ्वा प्रनतकारमकरोत् । 

 

उक्तमनप 

आ्मर्वु्यावहारस्तय फलिं भवनत र्ःुखर्म । तस्तमात्  द्व्यवहताव्यिं मािवेि  खुैनिणा ॥   
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शगृालो बकश्च । The crane and the fox 
 

 

एकनस्तमि् विे शृगालः बकः च अव ताम् । तयोः नमत्रता आ ीत्। एकर्ा प्रातः शृगालः बकम् अवर्त् नमत्र र्श्वः 

्वम् मया  ह भोजिम् कुरु। शृगालस्तय निमिंत्रणिे बकः प्र न्नः अभवत्। अनग्रमे कर्िे  ः भोजिाय शृगालस्तय 

निवा म् अगच्छत् ।  

 

कुरिलस्तवाभावः शृगालः स्तथाल्याम् बकाय क्षीरोर्िम् अयच्छत्। बकम् अवर्त् च नमत्र अनस्तमि् पात्र ेअधुिा  ह 

एव खार्ावः। भोजिकाले बकस्तय चञ्चुः स्तथालीतः भोजिग्रहणे  मथाा ि अभवत् । अतः बकः केवलम् क्षीरोर्िम ्

अपश्यत् । शृगालः तु  वाम् क्षीरोर्िम् अभक्षयत् । 

 

There lived a fox and a crane in a forest.  There was friendship between the two of them. One 

morning the fox said to the crane, “Friend, tomorrow you have dinner with me." The crane 

became happy with the fox's invitation. The next day he went to fox's house for dinner. 

The crooked fox served the rice pudding to the crane in a flat dish and said to the crane, "Friend, 

Let us now eat together in this vessel." At the time of the meal, the crane's beak was unable to 

reach the food from the flat dish. Therefore, the crane just looked at the milk pudding. The fox 

ate up the entire milk pudding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

शृगलेि वनञ्चतः बकः अनचततयत् । यथा अिेि मया  ह व्यवहारः कृतः तथा अहम् अनप तेि  ह व्यवहररष्यानम। 

एवम् सचिंतनय्वा  ः शृगालम् अवर्त् नमत्र ् वम् अनप र्श्वः  ायम् मया  ह भोजिम् कररष्यन  । बकस्तय निमिंत्रणेि 
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शृगालः प्र न्नः अभवत् । यर्ा शृगालः  ायम् बकस्तय निवा म् भोजिाय अगच्छत् तर्ा बकः  ङ्कीणामुख ेकलश े

क्षीरोर्िम् अयच्छत् शृगालम् च अवर्त् नमत्र आवाम् अनस्तमि् पात्रे  ह एव भोजिम् कुवाः। 

 

 (Having been) cheated by the fox, the crane thought, “The way he has treated (behaved with me).  

I too shall behave with him in the same manner.” Having thought thus, he said to the fox, “Friend, 

you too shall have dinner with me tomorrow evening.” The fox became happy with the crane’s 

invitation. When the fox went to the crane’s residence in the evening then the crane gave the rice 

pudding in a pot with a narrow mouth, and said to the jackal, “Friend, we (shall) eat together in 

this pot. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

बकः कलशात् चञ्च्वा क्षीरोर्िम ्अखार्त् । परिंतु शृगालस्तय मखुम् कलश ेि प्रानवशत्। अतः बकः  वाम् क्षीरोर्िम ्

अखार्त् । शृगालः च केवलम् ईष्यााया अपश्यत् । शृगालः बकम ्प्रनत यार्शृम् व्यवहारम् अकरोत् बकः अनप 

शृगालः प्रनत तार्शृम् व्यवहारम् कृ्वा प्रनतकारम ्अकरोत् । 

 

The crane ate the rice pudding with its beak. But the jackal’s mouth was unable to reach the pot. 

Therefor the crane ate up all the rice pudding. The jackal just looked on with jealousy. The way 

the jackal behaved with the crane, the crane also behaved in the same way and took revenge.  

 

उक्तम् अनप  

आ्मर्वु्यावहारस्तय फलिं भवनत र्ःुखर्म् । तस्तमात्  द्व्यवहताव्यिं मािवेि  खुैनिणा ॥ 

 

It is also said 

The fall out of one’s bad behavior is always sorrowful. Therefore a person wishing for happiness 

should always do good behavior. 
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1.28 The Gem that was Lakshmana 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The unspeakable had happened. Ravana had forcibly put Sita into his Pushpaka Viman and was 

moving swiftly across the skies towards Lanka. Frantically Sita pulled off her jewelry and threw 

it to the ground. Then they were over the seas and had disappeared from view. 

         

Sita's loss had Rama and Lakshmana in deep despair. In their search for her, they reached the 

ocean. The monkeys, who had by then joined Rama and Lakshmana, found the jewelry on the 

sands. Thrilled by their discovery, hoping that it would be a clue to Sita's whereabouts, they took 

their precious find to Rama. Rama was in no position to identify the pieces....so full of anguish 

was He! 

  

The monkeys then brought them to Lakshmana who, through his tears, said. 

  

न अह ंज न वम केयूरे, न ह ंज न वम कुण्डले । 

नूपुरे तु अविज न वम वनत्यं प द विि्दन त् ।। 

  

न अहम् ज न वम केयूरे । I do not recognize the bracelets (worn on the upper arms), 

न अहम् ज न वम कुण्डल े। Nor do I recognize the ear-rings. 

नूपुरे तु अविज न वम । But the anklets I do recognize. 

वनत्यम् प द विि्दन त् । from having touched Her feet everyday. 
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1.29 अहह आः च । Ahh! and Ah! 
 

 

 

 

 

 

 

आजीजाः सरलाः पटरश्रमी ि सीत् । स स्ि वमन एि सेि य म ंलीनोऽसीत् । एकद  स गृह ं गंतुमिक शमि ञ्छत् 

। स्ि मी ितुर आसीत् । स वि्तयवत अजीज इि न कोऽप्य्याः क यमकुशलाः । एषोऽिक शस्य वप िेतन ंग्रहीष्यवत 

। एिं वि्तवयत्ि  स्ि मी कथयत्यह ं तुभ्यमिक शस्य िेतनस्य ि सि ं धन ं द स्य वम । परमेतदथ ं त्िं 

िस्तुद्वयम नय हह श्चेवत । 

 

एतत् श्रु्वा अजीजो  वस्ततुद्व्यमािेतुिं निगाच्छनत ।   इतस्तततः पररभ्रमनत । जिाि् पचृ्छनत । आकाशिं पश्यनत । 

धरािं प्राथायनत । परिं  फलता िैव  प्राप्नोनत । नचततयनत पररश्रमस्तय धििं   िैव प्राप्स्तयनत । कुत्रनचर् ्एका वदृ्धा 

नमलनत ।    तािं  वां व्यथािं श्रावयनत ।  ा नवचारयनत स्तवाम्यजीजिाय धििं र्ातुिं िेच्छनत ।  ा तिं कथयनत । अहिं  

तुभ्यिं वस्ततुद्वयिं र्र्ानम । परिं द्वयमेव बहुमलू्यकिं  वताते । प्र न्नो   स्तवानमिः  मीपा आगच्छनत । 

 

अजीजिं र्षृ्टवा स्तवामी चककतो भवनत । स्तवामी शिैः शिैः पेरिकािं उद्घाियनत । पेरिकायािं लघुपात्रद्वयमा ीत् । 

प्रथमिं    एकिं  लघुपात्रमदु्घाियनत ।  ह ैका मधमुनक्षका निगाच्छनत । तस्तय च हस्ततिं र्शनत । स्तवामी उचै्चवार्नत । 

अहह । नद्वतीयिं लघुपात्रिं उद्घाियनत । एकातया मनक्षका निगाच्छनत ।   ललािे र्शनत । पीनडतो  ोऽ्युचै्चश्ची्करोनत  

। आः  । अजीजो  फल आ ीत् । स्तवामी तस्तमा अवकाशस्तय वेतिस्तय च पूण ंधििं र्र्ानत ।। 
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आजीजाः सरलाः पटरश्रमी ि आसीत् । साः स्ि वमनाः एि सेि य म ्लीनाः आसीत् । एकद  साः गृहम् गंतुम ्अिक शम् 

अि ञ्छत् । स्ि मी ितुराः आसीत् । साः वि्तयवत अजीजाः इि न कोऽवप अ्याः क यमकुशलाः । एषाः अिक शस्य 

अवप िेतनम् ग्रहीष्यवत । एिम ्वि्तवयत्ि  स्ि मी कथयवत अहम् तुभ्यम ्अिक शस्य िेतनस्य ि सिमम ्धनम् 

द स्य वम । परम ्एतत् अथमम ्त्िम ्िस्तुद्वयम् आनय अहह आाः ि इवत । 

 

Ajija was simpleton and hardworking. He was engaged in the service of his master. Once he 

wanted leave to go home. The master was clever. He thinks, “There is no one else skillful as Ajija. 

He will take wages for the period of leave also. Having thought thus, the master says, “I will give 

you the entire (total) amount of the leave and of the wages.” But for this, you bring two things – 

Ahh! and Ah!”. 

 

एतत् श्रु्वा अजीजः वस्ततुद्व्यम् आिेतुम् निगाच्छनत ।  ः इतस्तततः पररभ्रमनत । जिाि् पृच्छनत । आकाशम् पश्यनत 

। धराम् प्राथायनत । परम ् फलता ि एव प्राप्नोनत । नचततयनत पररश्रमस्तय धिम्  ः ि एव प्राप्स्तयनत । कुत्रनचत् 

एका वृद्धा नमलनत ।  ः ताम्  वााम् व्यथाम् श्रावयनत ।  ा नवचारयनत स्तवामी अजीजिाय धिम् र्ातुम् ि 

इच्छनत ।  ा तम् कथयनत । अहम ्तुभ्यम् वस्ततुद्वयम् र्र्ानम । परम ्द्वयम ्एव बहुमूल्यकम् वताते । प्र न्नः  ः 

स्तवानमिः  मीपे आगच्छनत । 

 

Having heard this, Ajija goes out to bring two things. He roams around here and there. He looks 

at the sky. He requests the earth. But he does not get success. He thinks, “He shall never get the 

money for his labor.” Somewhere he meets an old woman. He tells her all (his) anguish. She 

thinks, “The master does not wish to give money to Ajija.”She says to him. I will give you two 

things. But both are very costly. Happily, (at this) he goes near the master. 

 

अजीजम् र्षृ्टवा स्तवामी चककतः भवनत । स्तवामी शिैः शिैः पेरिकाम उद्घाियनत । पेरिकायाम् लघपुात्रद्वयमा ीत् 

। प्रथमम्  ः एकम् लघुपात्रम् उद्घाियनत ।  ह ा एका मधुमनक्षका निगाच्छनत । तस्तय च हस्ततम् र्शनत । स्तवामी 

उचै्चः वर्नत । अहह । नद्वतीयम् लघुपात्रम् उद्घाियनत । एका अतया मनक्षका निगाच्छनत ।  ः ललािे र्शनत । 

पीनडतः  ः अनत उचै्चः ची्करोनत । आः । अजीजः  फलः आ ीत् । स्तवामी तस्तम ैअवकाशस्तय वेतिस्तय च पूणं 

धिम् र्र्ानत । 

 

Having seen Ajija, the master becomes surprised. Master opens the box slowly slowly.There were 

two small two small pots in the box. First he opens one small pot. Suddenly a honey bee comes 

out. And bites on his arm. Master loudly says. AHH!  He opens the second small pot. Another 

bee comes out. She bites in (his) forehead. Afflicted with pain he cries loudly. AH! Ajija becomes 

successful. Master gives him a total amount of (his) leave and wages. 
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1.30 गणशेः । Ganesha 

 

 

 

 

 

 

 

 

गणेशो कार्त्ताकेयश्च परमरे्श्वरस्तय पावा्याश्च पुत्रद्वयम ्। एकर्ा िारर्ः कैला पवातमागच्छत् ।   एकमुत्तमिं फलिं 

परमेर्श्वारयायच्छत् । फलमेकमेव । मम तु पुत्रद्वयम ्। ककिं  करोनम । इनत नशवोऽनचततयत् । अतते   एकािं पररक्षािं 

करोनम । इनत निश्चयमकरोत् ।   पुत्रयोराह्वािमकरोर् ् य एतस्तय लोकस्तय प्रर्नक्षणिं प्रथमिं करोनत तस्तमा एव 

फलिं यच्छामी्यवर्त् ।  

कार्त्ताकेयो मयूर अ ीर्त् । लोकस्तय प्रर्नक्षणिं कतुामुद्युक्तोऽभवत् । नवघ्नेर्श्वरस्ततथा कतंु ि शक्तो यतस्ततस्तय शरीरिं 

स्तथूलमा ीत् ।  

तस्तय वाहििं मूिकिं  मतर्िं गच्छनत । क्षणमनचत्य् ः । अिततरिं जिकमपृच्छत् ।  ह ेजिक । एतस्तमाल्लोकाच्रेष्ठतरः 

क इनत । नशव उत्तरमयच्छत् । नपता मातेनत द्वयमेव लोकाच्रेष्ठतरनमनत  । मातानपतृप्रर्नक्षणिं करोनम चेत्त्काय ं

लोकप्रकर्नक्षणस्तय  ममेवेनत गणेशोऽनचत्यत् । यथैव  ोऽकरोत् ।  ततुष्टः नशवस्ततस्तमा एव फलमयच्छत् ।। 
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गणशेः । Ganesha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गणेशः कार्त्ताकेयः च परमेर्श्वरस्तय पावा्याः च पुत्रद्वयम ् । एकर्ा िारर्ः कैला पवातम ्आगच्छत् ।  ः एकम ्

उत्तमम ्फलम ्परमेर्श्वारय अयच्छत् । फलम ्एकम् एव । मम तु पुत्रद्वयम ्। ककम ्करोनम । इनत नशवः अनचततयत् 

। अतते  ः एकाम ्परीक्षाम ्करोनम । इनत निश्चयम् अकरोत् ।  ः पुत्रयोः आह्वािम ्अकरोत् यः एतस्तय लोकस्तय 

प्रर्नक्षणम ्प्रथमम ्करोनत तस्तम ैएव फलम ्यच्छानम इनत अवर्त् ।  
 
Ganesha and Kartikeya were two sons of Parmeshavara and Parvati. Once Narada came to the 

Kailasha Mountain. He gave an excellent fruit to Parmaeshavra. Only one fruit. But my two sons. 

What to do? Shiva thought thus. In the end, he decided that, “I will do a test.” He called the two 

sons. He said that, “He who goes around the world first, I will only give him the fruit.”  

 

कार्त्ताकेयः मयूरे अ ीर्त् । लोकस्तय प्रर्नक्षणम ्कतुाम ्उदु्यक्तः अभवत् । नवघ्नेर्श्वरः तथा कतुाम ्ि शक्तः यतः तस्तय 

शरीरम ्स्तथूलम ्आ ीत् । नवघ्नेर्श्वरः तथा कतुाम ्ि शक्तः यतः तस्तय शरीरम ्स्तथूलम ्आ ीत् ।  
 
Kartikeya sat on the peacock. He became ready for (going) around the world. Vigneshvara was 

not competent in that manner because his body was fat. Kartikeya sat on the peacock. He became 

ready to go around the world. Vigneshvara was not competent in that manner because his body 

was fat. 

 

तस्तय वाहिम् मूिकम् मतर्म ्गच्छनत । क्षणम ्अनचत्यत्  ः । अिततरम् जिकम ्अपृच्छत् ।  ह ेजिक । एतस्तमात् 

लोकात् श्रेष्ठतरः कः इनत । नशवः उत्तरम ्अयच्छत् । नपता माता इनत द्वयम ्एव लोकात् श्रेष्ठतरम् इनत । 

मातानपतृप्रर्नक्षणम् करोनम चेत् तत् कायाम ्लोकप्रकर्नक्षणस्तय  मम ्एव  इनत गणेशः अनचत्यत् । यथा एव  ः 

अकरोत् ।  ततुष्टः नशवः तस्तम ैएव फलम ्अयच्छत् ।। 
 
His vehicle mouse also goes slowly. He thought for a moment. Soon afterwards, he asked his 

father. Hey Father! From this world who is the greater. Shiva gave the answer. Both mother and 

Father are indeed the greatest from this world. “If I go around mother and father, that deed will 

be equal to going around the world.”  Thus Ganesha thought. He just did that. Satisfied Shiva 

gave him the fruit. 
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1.31 धम ेधमन ंप प ेपणु्यम ्। Pain in good deed, merit in evil deed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
आ ीत् कनश्चच्चञ्चलो िाम व्याधः । पनक्षमृगार्ीिािं ग्रहणेि   स्तवीयािं जीनवकािं निवााहयनत स्तम । एकर्ा   विे जालिं 

नवस्ततीया गृहमआगतवाि् । अतयनस्तमि् कर्व  े प्रातःकाले यर्ा चञ्चलो वििं गतवाि् तर्ा   र्षृ्टवाि् यत् तेि 

वस्तताररत ेजाले र्ौभााग्यातर् ्एको व्याघ्रो बद्ध आ ीत् ।  ोऽनचततयतर् ्व्याघ्रो मािं खाकर्ष्य्यत एव पलायििं 

करणीयम् ।  
 

व्याघ्रो तयवेर्यर् ्भो मािव कल्याणिं भवतु  । यकर् ्विं मािं मोचनयष्यन  तरह्यहिं ्वािं ि हनिष्यानम । तर्ा   व्याधो 

व्याघ्रिं जालात् बनहर्िार ारयत् । व्याघ्रः क्लातत आ ीत् ।  ोऽवर्र् ्भो मािव नपपा ुरहिं । िद्या जलमािीय मम 
नपपा ािं शमय । व्याघ्रः जलिं पी्वा पुिो व्याधमवर्त् । शातता म ेनपपा ा ।  ाम्प्रतिं बुभुनक्षतोऽनस्तम । इर्ािीम् 

अहिं ्वािं खाकर्ष्यानम । चञ्चल उक्तवाि् अहिं ्वकृते धम ंआचररतवाि् । ्वया नमथया भनणतम् । ्विं मािं खाकर्तुम ्

इच्छन  । व्याघ्रोऽवर्र् ्अरे मखूा धमे धमििं पाप ेपुण्यम् भव्येव । पृच्छ कमनप ।  
 

चञ्चलो िर्ीजलम्पृच्छत् । िर्ीजलम ्अवर्र् ्एवमेव भवनत  जिा मनय स्नाििं कुवानतत वस्त्रानण प्रक्षालयनतत तथा 

च मलमतू्राकर्किं  नव ृज्य निवताततेऽतो धमे धमििं पापे पुण्यिं भव्येव । 
 

चञ्चलो वृक्षमुपगम्यापृच्छत् । वृक्षोऽवर्र् ्मािवा अस्तमाकिं  छायायािं नवरमनतत । अस्तमाकिं  फलानि खार्नतत पुिो 

कुठारैः प्रहृ्यास्तमभ्यिं  वार्ा कष्टिं र्र्ानत । यत्र कुत्रानप छेर्ििं कुवानतत । धमे धमििं पापे पुण्यिं भव्येव ।  
 

 मीप एका लोमनशका बर्री-गुल्मािािं पृष्ठ ेनिलीिा एतािं वातां शृणोनत स्तम ्।  ा  ह ा चञ्चलल्मुप ृ् य कथयनत 

का वाताा मामनप नवज्ापय ।  ोऽवर्र् ्अहह् मातृस्तव ोऽव रे ्विं  मागतवती । मयास्तय व्याघ्रस्तय प्राणा रनक्षताः 

परमेि मामेव खाकर्तुनमच्छनत । तर्िततरिं   लोमनशकायै निनखलािं कथािं तयवेर्यत् । लोमनशका चञ्चलमकथयर् ्

बाढिं ्विं जालिं प्र ारय । 

पुिो  ा व्याघ्रमवर्त् केि प्रकारेि ्वमेतनस्तमििाल े बद्ध इ्यहिं प्र्यक्षिं द्रषु्टनमच्छानम । व्य घ्राः तद ् िृत्त ्तं 

प्रदशमवयतंु तवस्मञ्जाल ेप्र विशत् । लोमवशक  पुिोकथयत्सम्प्रवत पुनाः पुनाः कूदमनम् कुरु । स तथैि सम िरत ्। 

अन रतं कूदमनेन साः श्र ्तोऽिित् । ज ले बद्धाः स व्य घ्राः क्ल ्ताः िूत्ि  िमू  अपतत् प्र र्विक्ष वमि ि य ित । 

लोमवशक  व्य घ्रमिदत्सत्यं त्िय  िवर्तं धमे धमनं प प ेपुण्य ंतु िित्येि । ज ले तं बद्ध ंदषृ््ि  व्य धाः प्रसन्नो 

प्रसन्नोऽिित्  ।    गृहमगच््त् ॥ 
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आ ीत् कनश्चत् चञ्चलः िाम व्याधः । पनक्षमृगार्ीिाम् ग्रहणेि  ः स्तवीयाम् जीनवकाम् निवााहयनत स्तम । एकर्ा 

 ः विे जालम ् नवस्ततीया गृहम् आगतवाि् । अतयनस्तमि् कर्व े प्रातःकाले यर्ा चञ्चलः विम् गतवाि् तर्ा  ः 

र्षृ्टवाि् यत् तेि वस्तताररते जाले र्ौभााग्यात् एकः व्याघ्रः बद्धः आ ीत् ।  ः अनचततयत् व्याघ्रः मािं खाकर्ष्यनत 

अतः एव पलायििं करणीयम् ।  
 
There was a hunter named Chanchala. He made his living by catching birds and animals.  Once 

having spread the net in the forest, he came home. Next day in the morning when Chanchala went 

to the forest, then he saw that in the net spread by him, from misfortune, a tiger was captured. He 

thought, the tiger will eat me, therefor (I) should run away. 

 

 

व्याघ्रः तयवेर्यत् भो मािव कल्याणम् भवतु । यकर् ्वम् माम ्मोचनयष्यन  तर्हा अहम् ्वाम् ि हनिष्यानम । 

तर्ा  ः व्याधः व्याघ्रम ्जालात् बनहः निर ारयत् । व्याघ्रः क्लाततः आ ीत् ।  ोऽवर्त् भो मािव नपपा ुः अहम ्

। िद्याः जलम ्आनीय मम नपपा ाम् शमय । व्याघ्रः जलम् पी्वा पुिः व्याधम् अवर्त् शातता मे नपपा ा । 

 ाम्प्रतम् बुभुनक्षतः अनस्तम । इर्ािीम् अहम् ्वाम् खाकर्ष्यानम । चञ्चलः उक्तवाि् अहम् ्व्कृते धमाम ्

आचररतवाि् । ्वया नमथया भनणतम् । ्विं मािं खकर्तुम् इच्छन  । व्याघ्रः अवद्त् अरे मूखा धमे धमििं पापे पुण्यम् 

भवनत एव । पृच्छ कमनप । 

 

The tiger requested, “bho human! May you be prosperous ! If you free me then I will not kill 

you.” Then that hunter took the tiger out from the net. The tiger was tired. He said, “Bho human, 

I am thirsty. Bring the water from the lake and quench my thirst. Having drunk the water, The 

tiger again said  to the hunter, “My thirst is pacified,  At this time I am hungry, now I will eat 

you.” Chanchala said,  “ For your sake, I behaved according to dharma (righteously). Untruth was 
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spoken by you.  You want to  eat me.” The tiger spoke, “Oh fool!  Indeed, in dharma 

(righteousness), (there is) blow (pain), in evil deed (there is) good (merit), Ask anyone. 

 

चञ्चलः  िर्ीजलम् अपृच्छत् । िर्ीजलम् अवर्त् एवम् एव भवनत  जिाः मनय स्नाििं कुवानतत वस्त्रानण प्रक्षालयनतत 

तथा च मलमूत्राकर्कम ्नव ृज्य निवतातते अतः धमे धमििं पापे पुण्यिं भवनत इनत एव । 

 

चञ्चलः वृक्षम् उपगम्य अपृच्छत् । वकृ्षः अवर्त्  मािवाः अस्तमाकम् छायायम् नवरमनतत । अस्तमाकम् फलानि 

खार्नतत पुिः कुठारैः प्रहृ्य अस्तमभ्यम्  वार्ा कष्टम् र्र्ानत । यत्र कुत्र अनप छेर्िम् कुवानतत । धमे धमििं पाप े

पुण्यिं भवनत एव ।  

 

Chanchala asked the river water. The river water said, “It happens exactly so. People bathe in me, 

wash clothes and having emitted feces, urine etc. go away, therefore indeed there is pain in good 

deed (and) merit in evil deed. 

 

Having approached the tree, Chanchala asked. The tree spoke, Humans rest under our shade. Eat 

our fruits, (then) again having struck with axes, always give us pain.  And at some places they 

even cut (us).” Indeed, there is pain in good deed (and) merit in evil deed. 

 

 

 मीपे  एका लोमनशका बद्री-गुल्मािाम् पृष्ठ ेनिलीिा एताम् वातााम् शृणोनत स्तम् ।  ा  ह ा चञ्चलम् उप ृ्य 

कथयनत का वाताा माम् अनप नवज्ापय । साः अिदत् अहह् मातृस्तव ः अव रे ्वम ् मागतवती । मया अस्तय 

व्याघ्रस्तय प्राणाः रनक्षताः परम् एिः माम् एव खाकर्तुम् इच्छनत । तर्िततरम्  ः लोमनशकायै निनखलाम् कथाम् 

तयवेर्यत् । लोमनशका चञ्चलम् अकथत ्बाढम् ्वम् जालम ्प्र ारय । 

 

Close by a female fox was hidden behind the berry bush heard this conversation. Having  

approached Chanchala suddenly, she says, “What is the discussion? Please also tell me. “Oh 
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mausi (mother’s sister)! you came at the right time. This tiger’s life was saved by me but he 

desires to eat me. After that, he told the enite story to the fox. The fox told Chanchalam, “Ok you 

spread the net” 

 

पुिः  ा व्याघ्रम ्अवर्त् केि प्रकारेि ्वम् एतनस्तमि् जाले बद्धः इनत अहम् प्र्यक्षम ्द्रषु्टम् इच्छानम । व्य घ्राः तद ्

िृत्त ततम् प्रदशमवयतंु तवस्मञ्जाले प्र विशत् । लोमवशक  पुनाः अकथयत् सम्प्रवत पुनाः पुनाः कूदमनम् कृत्ि  दशमय । 

साः तथैि सम िरत ्। अन रतं कूदमनेन साः श्र ्ताः अिित् । ज ले बद्धाः साः व्य घ्राः क्ल ्ताः िूत्ि  भमूौ अपतत् 

प्र र्विक्ष म ्इि ि अय ित । लोमवशक  व्य घ्रम् अिदत् सत्यम् त्िय  िवर्तं धम ेधमनं प पे पुण्य ंतु िित्येि 

। ज ले तं बद्ध ंदषृ््ि  व्य धाः प्रसन्नाः अिित् । साः गृहम् अगच्छत् ॥ 

 

Then she said to the tiger, “In what way (how) were you caught in the net, that I want to see 

before my eyes. 

 

The tiger entered in that net to demonstrate that conversation. The  fox again said,”Now show 

jumping again and again.” He did likewise. By jumping continuously, he became tired. Caught 

in the net that tiger, having been exhausted fell on the ground. And begged (for his) life as alms. 

The fox said to the tiger, “Truth was spoken by you. Indeed in good deed there is pain (and) in 

bad deed there is merit.” Having seen him caught in the net, the hunter became happy. He went 

to the house. 
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Stories without Sandhi  
 

 

1.32 क्षतविह्नाङ्किताः कुल लाः । The injury marked potter   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कवस्मवञ्श्चत् ग्र मे कुल लाः िसवत स्म । साः प्रवतकदनम ्घ  न् करोवत । कद वित् क यममग्नाः अकस्म त् प र्श्वे 

वस्थस्य घ स्य उपटर एि पवतताः । साः घ ाः िग्नाः अिित् । घ स्य एकेन खण्डने कुल लस्य लल  े मह न् क्षताः 

ज ताः । रक्तस्त्र िाः अवप ज ताः । अन्तरम् औष्धोपयोगेन क्षताः उपश ्ताः ज ताः । पर्तु लल  े क्षतस्य चिह्नम् 

सद  वस्थतम् ।  

 
In a village a potter lived. He makes pots every day. Once involved in work, the potter suddenly 

fell upon the pot present on the side. That pot shattered. One piece of the pot resulted in a big 

wound on the potter’s forehead. A flow of blood also emerged.  Soon afterwards, with the use of 

medicine the resulting wound healed. But the mark of the wound on the forehead was always 

present.   

 

क ल ्तरेर् तवस्मन् दशेे दरु्िमक्षम ्। ग्र मस्थ ाः जन ाः अ्यम ्दशेम् गति्ताः । कुल लाः अवप ग्र मम् पटरत्यज  

अ्यम ्दशेम् गति न् ।  तत्र कस्य वप मह र स्य सेिकाः अिित् । मह र जाः कुल लस्य वस्थतम् क्षतचिह्नम् दषृ्टि  

विव्तति न् वनश्चयेन कवश्चत िीरपुरुषाः स्य त् । युद्धसमय ेएतस्य लल  े एिम ्क्षताः ज ताः स्य त् इवत । 
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After some time famine came in that country. People belonging to the village went to another 

country. Having abandoned the village, the potter also went to another country. There he became 

a servant of a great king. Having seen the injury mark present on the potter’s forehead, the king 

thought, “Certainly he was a brave person.  In wartime injury (must have) happened on his 

forehead this way. 

 

 

 

 

 

 

अताः साः कुल लस्य सम्म नम् कृत्ि  स्ियम ्अ्य न् र जपुत्र न् यथ  पश्यवत तथ  एतम् अवप आदरेर् पश्यवत स्म 

। पर्तु अ्ये र जपुत्र ाः एतस्य विषय े असूय म ् प्रक यव्त स्म । कद वित् अ्यदशेस्य मह र जाः एतस्य 

मह र जस्य उपटर आक्रमर्म ्कृति न् । तद  मह र जाः विव्तति न् मम आस्थ ने नूतनाः िीरपुरुषाः याः आगताः 

अवस्त तम् युद्ध थमम ्प्रेषय वम । साः शत्रुर जम ्वनश्चयेन जयवत इवत । 

 

Therefore having respect for the potter, as he (king) himself sees other princes so he also saw him 

(potter) with respect. But other princes expressed jealousy in this matter. At one time, a great king 

of another country attacked this great king. Then the king thought, “A new brave person who has 

come to my assembly.”  I will send him for battle. He will certainly conquer the enemy king. 

 

अन्तरम् साः एक ्ते कुल लम ्पृष्टि न् िोाः िीरपुरुषाः कवस्मन् युद्ध ेििताः एिम ्क्षताः ज ताः इवत । कुल लाः 

स्िकथ म ्उक्ति न् । तद  मह र जाः कुवपति न् अरे धूतम ििताः लल  े स्थतेन क्षतविहे्नन अहम ्िविताः । अस्तु 

तथ वप िि्तम ्न दण्डय वम । िि न् शीघ्रेि इताः गच्छतु । यकद िि न् कुल लाः इवत अ्ये र जपुत्र ाः ज नव्त 

तर्हम ते िि्तम् उपहसव्त म रयव्त ि । तत् पूिमम ्एि इताः गच्छतु इवत । 

लविताः कुल लाः तताः ध विति न् । 

 
Soon afterwards, he in private asked the potter, “Oh brave person, in which battle your injury 

emerged in this manner?” The potter told his story. Then the king became angry,”Oh cunning 

man!  I was deceived by the injury mark present on your forehead.  So be it,  even then I will not 

punish you.  You may go from here quickly.  If other princes know that you are a  potter then  

they will ridicule and  kill you. Indeed you may go from here before that. Therefore the shamed 

potter ran. 
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1.33 पणु्यकोट ाः ससं्कृतकथ  । Punyakoti - A Sanskrit story  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकाः ग्र माः आसीत ्। ग्र मे अनेक ाः धेनिाः सव्त। धेनिाः प्रवतकदनम् प्र ताः ग्र म त् िनम् गच्छव्त । िने त ाः धेनि्ाः तरृ्म् ख दव्त । 

अन्तरम्  पुनाः िन त ्ग्र मम् आगच्छव्त । एकद  सि माः धेनिाः ग्र मम् प्रवत गच्छव्त पर्तु पुण्यककट ाः न म धेनुाः तृर्म् ख द्ती 

िने एि वतष्ठवत । तद  एकाः व्य घ्राः आगच्छवत । व्य घ्राः िदवत - ह ेधेनो बहु क लत् मम िोजनम् न लब्धम ्। त्िम् मम उत्तमिोजनम् 

। अताः त्ि म् म रवयत्ि  ख द वम। पुण्यकोट  िदवत - ह ेव्य घ्रर ज सत्यम् । अहम् ति ्उत्तमिोजनम् । म म् म रवयत्ि  ख दतु । 

पर्तु मम एक  प्र थमन  अवस्त । ग्र मे मम ित्साः अवस्त । साः मम प्रतीक्ष  करोवत । अहम् ग्र मम् गच्छ वम ित्स य दगु्धम् दत्ि  पुनाः 

ति समीपे आगच्छ वम । अन्तरम् म म ्म रवयत्ि  िोजनम् करोत ु।  

There was a village. In the village, there are many cows. The cows everyday go the forest from 

the village. In the forest those cows eat grass. Afterwards thay again come back to the village 

from the forest. Once all the cows go towards the village but, a cow named Punyakoti, eating the 

grass, stands in the forest.  Then a tiger comes. The tiger says, "Hey cow, for a long  time  food 

has not been obtained by me. (I have not obtained any food). You are my good food. Therefore, 

Having killed you, I (will) eat you,"  Punyakoti says, "Hey king of tigers, true, I am your good 

food. Having killed me, you eat (me). but I have request. In the village, (there is) my baby calf. 

He is waiting for me. I will go to the village. Having given milk to to my baby, I will come back 

to you. After that, having killed me, you eat (me). 
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व्य घ्राः िदवत - ह ेधेनो ति ििने कथम ्विर्श्व सम ्करोवम । पुण्यकोट  िदवत - अहम ्कद वप असत्यम् न िद वम। 

कृपय  मम ििने विर्श्व सम ्करोवत । व्य घ्राः िदवत - अस्तु। गच्छतु। ित्स य दगु्धम् दत्ि  शीघ्रम ्मम समीप े

आगच्छतु । पुण्यकोट  ग्र मम ्गच्छवत ।  ित्साः तस्य ाः दगु्धम् वपबवत। अ्य ाः धेनिाः अवप तत्र सव्त। पुण्यकोट  

िदवत - अहम ्पुनाः िनम ्गच्छ वम । एकाः व्य घ्राः मम प्रतीक्ष म ्करोवत । साः म रवयत्ि  ख दवत ।  अ्य ाः धेनिाः 

िदव्त - अवय िवगवन पुनाः िनम ्म  गच्छतु । अत्र एि वतष्ठतु ।  पुण्यकोट  िदवत - िवग्याः मम मरर्म ्वनवश्चत 

इवत ज न वम । तथ वप अहम ्िनम् गच्छ वम । अहम ्कद वप असत्यम ्न िद वम । कृपय  मम ित्सत्य प लनम ्

कुिम्तु । इवत उक्त्ि  पुण्यकोट  िनम् गच्छवत  । 

 
The tiger says, " Hey cow, How do I trust in your words?" Punyakoti says, " I never tell a lie. 

Please believe in my words."  The tiger says, "Ok, go.  After fiving  milk to (your) baby, come to 

me quickly." Punykoti goes the village.The calf drinks her milk. Other cows are also there. 

Punykoti says, "I go the forest again. A tiger is waiting for me.After killing me, He eats me." The 

other cows say, "Hey sister, do not go the forest again. Stay here only.  Punykoti says, "Sisters, I 

know that my death is certain. Even then, I go to the forest. I never tell a lie. Please look after my 

baby." Havinng said this, Punyakoti goes to the forest. 

 
 

व्य घ्राः िदवत - अहो नूनम् त्िम ्सत्यि वषर्ी । मरर् य पुनाः अत्र आगतिती । पुण्यश वलनीम् त्ि म् म रवयतुम ्

अहम ्न इच्छवम । विन  ियम ्ग्र मम् गच्छतु । इवत ऊक्त्ि  व्य घ्राः तताः वनगमच्छवत ।  

 
The tiger says, " Oh, you  indeed speak the truth.You came back here to die. I do not wish to kill 

sacred one (like you). Without fear, go to the village. Having said thus, the tiger goes away from 

there.  
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1.34 शीतम ्बहु ब धवत । The cold hurts very much.  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

सि ेज नव्त यत् िोजर ज् ाः दरब रे अविद्यत कविाः क वलद साः । कद वित् एकाः परदशेीयाः पवण्डताः िोजर जै् 

स्दशेम ्प्रवक्षप्ति न् । स्दशेे वलवखतम् आगवमष्य वम अमुककदिस ेििताः दरब रस्य पवण्डतैाः सह िि मम् विि दम ्

ि कतुमम् इवत । तथ  िोजर ज्  दरब रे अकथयत् एषाः पवण्डताः आगवमष्यवत इवत । 

 

Everybody knows that poet Kalidasa was in King Bhoj's court. Once a foreign scholar sent a 

message to King Bhoj.  In the message it was written (it said), “I shall come on such and such 

date to discuss and debate with the scholars of your court. Then king Bhoja then mentioned in 

(his) court that this scholar will come (was going to come). 

 

 यवस्मन् कदिसे पवण्डताः आगच्छवत तवस्मन् क वलद साः दोल  ध रकस्य रूपम ् पटरध नाः तस्य स्िगत य 

उपवस्त्थताः ििवत । न खल ुज न वत पवण्डताः यत् क लीद साः एि साः । दोल  स्क्दयोाः ऊढ्ि  वनगमताः क लीद साः 

पवण्डतेन सह । 

 

 On the day the scholar arrives, on that (day) Kalidasa disguised himself as a palanquin carrier 

was present for his reception.  The scholar did not know that he was indeed Kalidasa. Having 

carried the palanquin on his shoulders, Kalidasa set off with the scholar. 
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तवस्मन् क ले वशवशराः ििवत ॠतुाः शीताः ि पिनाः दहेम ्त डयवत इि । िदवत पवण्डताः शीतम् बहु ब धवत इवत 

। ितुराः क लीद साः त्िरय  एि पुनिमदवत  न तथ  शीतम ्यथ  ब धवत ब धत े। 

 

It was cold season (winter) that time and cold wind (was) hitting the body. The scholar says, “The 

cold hurts (troubles) very much.” Clever Kalidasa quickly (immediately) retorded,  “Cold does 

not hurt as much as bhadhati” ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आत्मनेपदी खल ुब ध् ध तुाः इवत न विज् तम ्पवण्डतेन । म्यते साः यकद एतवस्मन् र ज्य ेप लखीध रक ाः अवप 

एत ित् जनव्त संस्कृतम् पवण्डतैाः सह मेलाः मम पर िि यवत एि । तथ  क लीद सम ्आज् पयवत न खल ु

इच्छ वम एतवस्मन् र ज्य ेग्तुम् । गृह ेगवमष्य माः इवत । 

 

Indeed, it was not known by the scholar that the root badh is Atmanepadi ( and hence had used 

the wrong form ब धवत instead of the correct form ब धते) .  He thinks if in this kingdom even the 

palanquin bearers know so much, (then) my meeting with the scholars (shall certainly) lead to 

my defeat.  Then he ordered Kalidasa, "I really do not want to go to this kingdom. We should 

go home.”  
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1.35 िदृ्धाः ि नर ाः ि । The old man and the monkeys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकद  कश्चन िृद्धाः िनम् अगच्छत् । यद  साः म गे श्र ्ताः तद  एकस्य िृक्षस्य अधाः छ य य म् उपविष्टाः आसीत 

।  तवस्मन् िॄक्ष ेबहूवब फल्लवन बहिाः ि नर ाः ि अििन् । साः यद्यवप िृक्षम ्आरुह्य   फल वन स्िीकतुमम ्समथमाः 

तथ वप ि नरेभ्याः िय त् आरोहर्म ्न कृति न् । अताः साः त वन फल वन स्िीकतुमम ्उप यम ्अवि्तयत् । िृद्धाः 

यत्र उपविष्टाः तत्र वशल खण्ड ाः अििन् । िृद्धाः अवि्तयत् यकद अहम ्वशल खडाैः ि नर न् त डय वम तर्हम ि नर ाः 

अवप फ ल वन उपयुज्य म म ्त डवयष्यव्त इवत । 

 
Once an old man was going to the forest. When he got tired on the way, then he sat under the 

shade of a tree. On that tree, there were many fruits and also many monkeys. Even though he was 

capable of getting the fruits after climbing the tree, he did not do so due to fear from the monkeys. 

Therefore, he thought of a plan to get the fruits. Where the old man was sitting, there were many 

stones. The old man thought if I hit the monkeys with the stones then the monkeys will also hit 

me with the fruits. 
 

तताः वशल खण्डाैः ि न र न् अत डयत् । यथ  िृद्धाः ि न र न् अत डयत् तथ  एि कु्रद्ध ाः ि नर ाः अवप िृक्षस्य फलैाः 

िृद्धम ्अत डयन् । त वन फल वन स्िीकृत्य िृद्धाः स्तुष्टाः अगच्छत् ।  

 
Then the old man hit the monkeys with the stones. As the old man hit the monkeys, in the same 

manner the angry monkeys also hit the old man with the fruits of the tree. Having collected those 

fruits, the old man was happy. 
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1.36 ि क  ि नराः ि । The bird and the monkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एकवस्मन् िने कश्चन िृक्षाः आसीत् । तवस्मन् िृक्ष ेएकाः नीडाः आसीत् । तत्र कश्चन ि काः पत्न्य  सह अिसत् । 

एकद  अतीि िृवष्टाः आसीत् । तद  कश्चन ि नराः तत्र आगच्छत् । तस्य शरीरम ् िृष्य  वक्लन्नम ् आसीत् ।  

आत्म नम् रवक्षतुम् साः ि नराः िृक्षस्य उपटर आगच्छत् । तद  ि क  तम ् ि नरम् दषृ्टि  ककम ् िो ििताः 

हस्तप दसवहतम् सुदढृम ्शरीरम ्अवस्त । तथ वप एकम ्गृहम् वनम मतुम् न शक्नोवत ककम ्इवत अपृच्छत् । तत् श्रुत्ि  

कुवपताः ि नराः मूखम तूष्र्ीम ्वतष्ठ मम विषये िित्य ाः क  वित  इवत अिदत् । पर्तु ि क  पुताः पुनाः तथैि 

उपदशेेम् अकरोत् । अ्ते अत्य्तम् कुवपताः ि नराः ि क य ाः नीडम् न वशति न् । 

 

In a forest, there was a tree. There was a nest in that tree. A bird with his wife lived there. Once 

there was very heavy rain. To protect himself, that monkey came to the top of the tree. Then the 

bird having seen the monkey asked, "Why, you have a healthy body with arms and legs, even 

then why can't you build a house?" Having heard that, the angry monkey said, “Oh idiot! Why 

are you worrying about my business? You stay out.” However, the bird kept on advising in the 

same manner. In the end, the extremely angry monkey destroyed the bird's nest. 
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1.37 चतरुः गजः । The clever elephant 1.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अनस्तत र्गुाापुरम् िाम िगरम् । तनस्तमि् िगरे एकः प्राचीिः र्वेालयः अनस्तत । र्वेालय ेर्वेीर्गुाायाः अनतरमणीया 

मूर्ताः ितमते । िगरस्तय भक्ताः प्रनतकर्िम् तत्र र्वेीर्शाािाय गच्छनतत, र्गुााम् पूजयनतत च । र्वेालयस्तय परुतः 

प्राङ्गणे एकः ध्वजस्ततम्भः अनस्तत । र्वेीर्गुाायाः किायवणाा पताका तस्तय उपरर नवल नत । अतीव प्राचीिः स्ततम्भः 

अधुिा जीणाः भवनत । अतः, "शुभकर्िे, तनस्तमि् स्तथािे, िूतििं  स्ततम्भिं स्तथापयामः" इनत िगरस्तथाः नचततयनतत । 

 

There is a town named Durgapur. In that town is an ancient temple. In the temple is a very 

beautiful idol of the Goddess Durga. The devotees of the town go there every day for the 

darshan (to see) the Goddess and to worship Durga.  In front of the temple, in the courtyard, is a 

flag-post.  Above it is the resplendent saffron banner of the Goddess Durga. The extremely 

ancient post is now dilapidated. Therefore the town’s people think," On an auspicious day, in its 

place, we shall place a new post."   
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शुभकर्िे  वा िगरस्तथाः प्राङ्गणे नमलनतत । स्ततम्भस्तथापिाय िूतिम् गतंम् खिनतत । पुरातिी परम्परा अनस्तत यत् 

स्ततम्भस्तथापिम् गजेि एव कताव्यम् । तर्िु ारम् र्वेालयस्तय प्राङ्गण े नद्वरर्म् ियतते । जिाः गजशुण्डायाम् 

ध्वजस्ततम् म् स्तथापयनतत । गजः स्ततम्भम् धरनत, गता मीपम् आगच्छनत च । परततु  ः स्ततम्भम् गते ि नक्षपनत । 

 ः तत्र नतष्ठनत । शिैः  ः गतास्तय र्रूम् गच्छनत । जिाः गजाय कुप्यनतत । ते तम् अङ्कुशेि पीडयनतत । तर्ा अनप 

गजः स्ततम्भम् गते ि नक्षपनत । जिेिु कोलाहलः जायते । ते परस्तपरम् पचृ्छनतत, "स्ततम्भस्तथापिम् कथम् भवनत?" 

इनत । 

 

On an auspicious day, all the towns’ people meet in the courtyard. They dig a new hole for the 

placement of the post. It is an ancient tradition that the placement of a post should be done by an 

elephant. In accordance with that, they bring an elephant into the temple's courtyard. The people 

place a flag post in the trunk of the elephant. The elephant holds the post and comes close to the 

hole. But he does not throw the post into the hole. He waits there. Very slowly, he moves away 

from the hole. The people are angry at the elephant. They torture him with the goad. Even then, 

the elephant does not throw the post into the hole. Disorder prevails amongst the people. They 

ask one another, "How can the placement of the post take place?" 

 

ककनञ्चत् कालािततरम् गजः पुिः गता मीपम् आगच्छनत ।   ः शिैः शिैः गताम् प्रनत गच्छनत । स्ततम्भम् र्रूम् 

स्तथापयनत । शुण्डया गतास्तथम् माजाारशावकम्  ः अपियनत । तिं माजाारशावकम्  ावधािम् र्रूम् स्तथापयनत । 

तर्ततरम् स्ततम्भम् गते स्तथापयनत । जिाः आश्चयेण तत्  वाम् पश्यनतत । ते कौतुकेि वर्नतत, "अहो धतयम् गजस्तय 

चातुयाम् र्यालुता च" इनत । 

 

After some time the elephant again comes close to the hole. He, very slowly, goes close to the 

hole. He places the post at a distance. With his trunk, he removes a kitten that is in the hole. With 

great care, he places that kitten at a distance. Then he places the post in the hole. The people see 

all this with great wonder. With wonder they say," Oh, how wonderful is the elephant's 

intelligence and compassion!" 
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1.38 विक्षुकाः वपष्टने पटूरताः घ म ्ि । The begger and the pot of flour  

 

 

एकवस्मन् ग्र मे एकाः विक्षुकाः पत्न्य  सह अिसत् । साः विक्ष  नेन जीिनम ्अकरोत् । एकद  साः वपष्टने पूटरतम् 

घ म ्आप्नोत् । साः ग्र माः आगत्य तस्य घ स्य ब्धनम् रज्ि  कृत्ि  सुखेन वन्र म् प्रविष्टाः आसीत् । 

 

 A beggar with his wife lived in a village.  He survived by begging. Once he obtained (came upon) 

a pot filled with flour. Having come home, he tied up the pot with a rope and went to sleep happily. 

 

तद  स्िपे्न एिम ्अवि्तयत् अहम ्एतत् घ म ्विक्रीय तेन धनेन अजद्वयम ्के्रष्य वम । क ल ्तरे तेन अजद्वयेन 

अजसमूहाः िविष्यवत ।  अन्तरम्  तेन अजसमूहने धनूाः के्रष्य वम । त विाः धेनुविाः अहम ् अवधकम ् धनम् 

प्र प्स्य वम । तेन धनेन गृहम् य नम ्सिमम ्के्रष्य वम । तताः धेनुन म् रक्षर् य गोप लकम् वनयोजवयष्य वम । 

 

In (his) dream, he thought thus, "After selling this pot, I will buy two goats with that money. Over 

time (with) these two goats will become a herd of goats.  Afterwards with the herd of goats, I will 

buy cows.  With the cows, I will earn a lot of money. With that money, I will buy a house, a wagon  

(and) everything. I will appoint a cowherd to look after the cows.” 

 

यद  साः मम ििनम ्न श्रोष्यवत तद  अहम ्प दप्रह रेर् दण्डवयष्य वम इवत वि्तयन् साः विक्षुकाः वपष्टने पूटरताः 

घ म ्स्िस्य प दने अत डयत् । तद  वपष्टने पूटरताः घताः िग्नाः । वपष्टम ्ि नष्टम ्अिित॥ 

 

If he does not listen to my words, I will punish him with a kick. Thinking thus, the beggar kicked 

the pot of flour with his own feet. Then the pot of flour broke. (All the) flour was lost (too) 
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1.39 काकः  पाः च । The crow and the snake 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कनस्तमि् विे अिेकाः काकाः वृक्षस्तय शाखा  ुव नतत । वकृ्षस्तय अधः कोिरे एकः  पाः अनस्तत । यर्ा काकाः प्रातः 

बनहः आहराथाम् गच्छनतत तर्ा  पाः वकृ्षम् आरुह्य काकनशशूि् खार्नत । काकाः र्ःुनखताः । तर्ततरम् ते एकम् 

वृद्धम् काकम्  ाहाय्यम् प्राथायनतत । वदृ्धकाकस्तय उपर्शेम् अिु ृ्य एकः धीरः काकः िर्ीम् गच्छनत ।  

 

In a forest, many crows live in the branches of a tree.  Below in the hollow of the tree there is a 

snake. When in the morning the crows go outside for the sake of food then the snake having 

ascended the tree eats the crow babies. The crows were sad. Afterwards they ask an old crow to 

help. Having followed the guidance of the old crow, one brave crow goes to the river. 
 

तत्र राजकुमारी स्नािम् करोनत । तस्तयाः आभरणम् िर्ीतीरे नशलायाम् अनस्तत। काकः आभरणम् आर्ाय वृक्षम् 

प्रनत गच्छनत । तर्ा राजकुमायााः  ेवकाः काकम् अिुग्य वृक्षस्तय गच्छनतत । काकः आभरणम् वृक्षस्तय कोिरे 

नक्षपनत ।  ेवकाः तत् र्षृ््वा कोिरस्तय बनहः काष्ठःै ताडयनतत ।  पाः बनहः आगच्छनत ।  ेवकाः  पाम् मारयनतत 

। 

 

There a princess is taking a bath. Her jewel is on the stone on the bank of the river. Having taken 

the jewel the crow goes towards the tree.  Then the servants of the princess, having followed the 

crow, go near the tree. The crow throws the jewel in the hollow of the tree. The servants having 

seen this beat the outside of the hollow of the tree with sticks. The snake comes outside. The 

servants kill the snake. 

  

http://spokensanskrit.de/index.php?tinput=ascended&direction=ES&script=HK&link=yes&beginning=0
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1.40 बकाः ककम  ाः ि । The stork and the cab  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

वहम लस्य समीप ेएकाः सरोिराः आसीत् । तस्य सरोिरे समीपे एकाः बकाः अिसत् । क ल ्तरे साः बकाः िृद्धाः 

अिित् । अताः साः मत्स्य न म् ग्रहर्म् कतुमम ्असमथमाः । अन्तरम् बकाः स्िस्य जीिनस्य रक्षर् य एकस्य उप यस्य 

वि्तनम् अकरोत् । उप यनुस रम ्बकाः सरोिस्य समीप ेउपविश्य रोदनम् अकरोत् । तद  एकाः ककम  ाः बकम् 

अपश्यत् । साः बकस्य वनक े अपृच्छत् । िो बकाः िि न् ककमथमम् रोदनम् करोवत इवत । बकाः तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् 

अयच्छत् ककम  क अवस्मन् ित्सरे िृवष्टाः न िविष्यवत । अताः जलस्य ्यूनतय  ियम ्पीवडत  िविष्य माः । अताः 

एि अहम ्रोदनम ्करोवम इवत । ककम  काः अवप दवुखताः इद नीम् ककम ्कुममाः इवत बकस्य अपृच्छत् । बकाः अिदत् 

मम जलपूर्मस्य अ्यस्य सरोिस्य पटरिय अवस्त । तत्र ियम ्गत्ि  जीि माः इवत । बकाः ककम  क ाः ि तत्र अगच्छन् 

। प्रवतकदनम् ििकाः बकाः एकम ्ककम  कम ्अहन् तत् अख दत् ि ।  

ििकस्य विषय ेविर्श्व साः न करर्ीयाः । 

 

There was a lake near the Himalayas. Near that lake (there) lived a stork. Over time, the stork 

grew old. Therefore, he became unable to catch fish. In order to save (his) own life, the stork 

came up with an idea. As per the plan, the stork sat by the lake and started crying. A crab saw the 

stork. He (went near the stork and) asked the stork, “Oh stork!  Why are you crying?" The stork 

replied to his question thus, "Oh crab! This year we will not have (any) rain. Therefore, we will 

all suffer from lack of water. Therefore I am crying." The crab also became sad (and) asked the 

stork, "What can we do now?" The stork said, “I know of another lake where there is plenty of 

water. Having gone there, we (will) live (there). The stork and the crabs went there. Every day 

the evil stork killed one crab and ate it   

Never trust evil people. 

 



82 

 

1.41 नपृाः ि नराः ि । The king and the monkey 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कवस्मन् नगरे  कश्चन र ज  आसीत् । तस्य ििने ि नराः अवप आसीत्  । साः ि नराः मह र जस्य अतीि वप्रयाः । 

अताः तस्य ि नरस्य र जििने ग्तुम् अनुमवताः आसीत् । साः ि नराः प्रवतकदनम ्र जििनम् गत्ि  स्िेच्छय  उद्य ने 

क्रीडत्ि  सुखम ्अिसत् । एकद  र ज  वनर य म् आसीत् । तद  ि नराः एकम् व्यजनम ्गृहीत्ि  िीजनम ्कतुमम ्

आरित् । अत्र ्तरे एक  मवक्षक  मह र जस्य िक्षस्थल ेउप विशत् । त म् मवक्षक म ्दषृ््ि  कुवपताः ि नराः 

व्यजनेन त म् दरूीकतुमम् प्रयत्नम ्अकरोत् । पर्तु मवक्षक  दरूम् न् अगच्छत् । तद  अतीि कुवपताः स्िि िेन मूखमाः 

ि नराः त म् मवक्षक  ह्तुम ्एकम ्तीक्षर्म ्खकगम् गृहीत्ि  िेगेन त डवयतुम ्यत्नम ्अकरोत् । ि नरस्य् िेष्ट म् 

दषृ््ि  स  मवक्षक  झट वत उड्डयनम् कृत्ि  दरूम ्अगच्छत् । खकगप्रह राः तु मह र जस्य िक्षस्थल ेअपतत् । तेन 

साः मह र जाः तत्रैि व्रवर्ताः अिित् ।  

 

Once there was a king in a city. In his palace there was a monkey. The king was very fond of that 

monkey. Therefore he was given permission to go anywhere in the palace. That monkey having 

gone to the palace everyday (and) having played in the garden at his own will lived (there) 

happily. Once the king was sleeping. Then the monkey, having taken a fan, started fanning  (the 

king). Meanwhile a fly sat on the king's chest. Having seen that fly, the angry monkey tried to 

shoo him away with the fan.  But that fly did not go away. Then the very angry monkey stupid 

by nature having taken sharp sword, attempted to hit him violently. Having seen the action of the 

monkey, that fly having flown immediately, went far away. But the hit of the sword fell upon the 

king's chest. By that the king  was seriously insured there. 
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1.42 वपष्टस्य घ ाः ।  The pot of flour 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कवस्मवञ्श्चत् नगरे कश्चन दटरराः ब्र ह्मर्ाः िसवत स्म । साः विक्ष  ने जीिनम ्करोवत स्म । कद वित् साः वपष्टने 

पूर्मम ्एकम् घ म ्प्र प्ति न् । तम ्घ म ्न गद्ते अिलम्ब्य तस्य अधाः उपविश्य साः एकदषृ्य  घ म् एि पश्यवत 

स्म ।  
 
In some (a) city  a certain  poor brahmin lived. He lived by wandering in search of food. Once he 

acquired a pot filled with flour. Having hung that pot on the peg, (and) having sat down below it, 

he just looked at the pot constantly. 

 

एकद  र त्रौ साः विव्तति न् यकद दशेे दरु्िमक्षाः ििेत् तर्हम एतस्य शतरूप्यक र् म् मूल्यम ्ििेत् । तद  अहम ्

एतत् विक्रीय तेन धनेन अजद्वयम ्के्रष्य वम । क ल ्तरे तेन अजसमूहाः एि िविष्यवत । अन्तरम् अजसमूहम ्

विक्रीय धेनूाः के्रष्य वम । अन्तरम् त ाः विक्रीय धेनूाः अर्श्व न् के्रष्य वम । त न् अवप विक्रीय यथेष्टम ् धनम् 

सम्प दवयष्य वम । 

 

Once in the night he thought, if there happens to be famine in the country, then this pot will be 

worth one hundred rupees. Then having sold this (pot), I will buy two goats with that money. 

After sometime, indeed there will be a herd of goats by it. Afterwards having sold the herd of 

goats, (I) will buy cows. Afterwards having sold these cows, I will buy horses. Indeed having also 

sold these (horses), I will collect as much money as desired.  
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बृहत् गृहम् वनम मपवयष्य वम। तद  कवश्चत् ब्र हमर्ाः आगम्य रूपितीम् स्िक्य म् मह्यम् द स्यवत । अन्तरम ्

मम पुत्राः जवनष्यवत । दिेशम म इवत तस्य न मकरर्म ्कटरष्य वम । यद  साः ज नुभ्य म् िवलतुम् समथमाः िविष्यवत 

तद  अहम ्अर्श्वश ल य म् पुस्तकम ्पटिष्य वम । तद  दिेशम म ज नुभ्य म् समीपम ्आग्तुम् उदु्यक्ताः िविष्यवत 

। तद  तम ्ब लं ग्रवहतुम ्तस्य म तरम् आज् पवयष्य वम । यद  स  मम ििनम ्न श्रोष्यवत तद  अहम ्कोपेन 

प दप्रह रेर् त म् दण्डवयष्य वम इवत एि विवि्त्य साः प दप्रह रम ्कृति न् एि । वपष्टने पूर्माः घ ाः पवतताः िग्नाः 

ि । 

 
I will create a big house. Then some brahmin having come (here) will give his beautiful daughter 

to me. After that, (later) a son will be born to me. I will do his naming ceremony (and name him) 

Devasharma. When he will be capable to crawl on his knees then I will read a book in the stable. 

Then Devasharma will be ready to come near me on his knees. Then I will command his mother 

to seize that boy. “If she will not listen to my words then I will punish her by striking (her) with 

(my) foot with anger”. Having reflected in this manner, he indeed stroked (the pot) with his foot. 

The pot filled with flour fell down and was destroyed.  
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1.43 प्रमेलस्य प्रमेल्य श्च कथ  ।  Story of Premala and Premali  

 

 

 

 

 

 

 

 

एकाः आसीत प्रेमलाः एक  ि आसीत् पे्रमली । क ष्ठच्छेदने श्र ्ताः प्रेमलाः स यंक ल ेगृहम् आगच्छत् प्रेमलीम ्ि 

अिदत् - प्रेमवल अध्य खल ुिृशम ्श्र ्ताः अवस्म । मह्यम् जलम ्उष्र्म ्कृत्ि  दवेह । अहम ्स्न त्ि  तवस्मन् जल े

िरर्ौ स्थ पय वम । तेन मम श्र व्ताः अपगवमष्यवत ।  

There was a Premala and there was a Premali. Premala tired from cutting the wood came home in the evening 

and spoke to Premali, “ Oh Premali, Indeed I am very tired today.  Give me water after boiling it. Having bathed 

I will put my feet in that water. By that my tiredness will go away. 

 

प्रेमली अिदत् - ति अनुरोधम ्कथम ्अहम ्अस्िीकुय मम् ? पश्य तत्र हण्डी उपटर स्थ वपत  । त म् अित रय । 

प्रेमलाः हण्डीम् अित रयत् । तताः साः अिदत् - अधुन  ककम ्करोवम ?  प्रेमली अिदत् - वनक े कूपाः ितमते । तत्र 

गत्ि  जलम ्िृत्ि  आनय । प्रेमलाः घ े जलम ्सम्पयूम आगच्छत् । पुनाः प्रेमलीम् अपृच्छत् - इद नीम् ककम ्? 

  
Premali said, “How can I refuse your request? Look there is a earthen pot above, bring it down.” Premala brought 

the earthen pot down. After that he said, What should I do now?” Premali said, “There is well near by. Having 

gone there (and) having filled the (pot)  with water, bring it (here). Having filled water in the pot, Premala came 

back.  He asked Permali again., “ What now?” 

 

प्रेमली अिदत् अधुन  िलु्ल्य म ्क ष्ठ वन प्रज्ि लय । प्रेमलाः क ष्ठ वन प्रज्ज्ि ल्य अपृच्छत् - अगे्र ककम ्करि वर् ? 

प्रेमली अकथयत्- य ित् िुल्ली सम्यक् न ज्िलवत, त ित् फूत्कुरु, ककम ् अ्यत् ? प्रेमलेन िुल्ली सम्यक् 
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प्रज्ज्ि वलत  । अथ ि अपृच्छत् - अधुन  ककम ्करि वर् ? प्रेमली अिदत् - घ  त् हण्य म् जलम ्पूरय । तताः 

हण्डीम् िलु्ल्य म ्उपटर स्थ पय । 

 
Premali said, “Now set the fire  to the wood (sticks) in the stove.” Having set fire to the wood, Premala asked, 

“What (should ) I do next?” Premali said, “ Until the stove is set to fire properly, till that time (you) blow, what 

else? The stove was set to to fire properly by Premala. And after that (he) asked, “Now what should I do?” Premali 

said, “Fill the earthen pot with water from the pot. After that place the earthen pot on top of the stove. 

 

प्रेमलाः हण्डीम् िुल्ल्य म ्अस्थ पयत् । ककवित् क ल न्तरम् ि पुनाः प्रेमलीम ्अपृच्छत् - इद नीम् ककम ्करि वर्? 

प्रेमली अिदत् - ककम ्अ्यत् हण्डीम् अित रय । हण्डीम् अित यम प्रेमलाः पृच्छवत - अधुन  ? प्रेमली िदवत - 

अधुन  हण्डीम् स्न नगृह ेस्थ पय । प्रेमलाः हण्डीम् स्न नगृह ेवनध य पृच्छवत - अधुन ? प्रेमली वनरकदशत् - सम्प्रवत 

स्न नम ्कुरु । प्रेमलाः स्न त्ि  अपृच्छत् - अधुन  ककम ्करर्ीयम ्?  

 
Premala placed the earthen pot on the stove. And after sometime, he again asked Premali, “ Now 

what should I do?” Premali said, “ What else, take down the earthen pot. Having taken down the 

erathen pot, Premala asked, “ Now (what)?”Premali says, “ Now place the the earthrn pot in the 

bathroom. Having placed the earthen pot in the bathroom, Premala asks, “ Now (what)? Premali 

directs (orders), “ Now take a bath,” Having taken a bath, Premala asked, “What is to be done 

now?” 

 

प्रेमली अिदत् - इद नीम् हण्डीम् यथ स्थ नम् वनधेवह । प्रेमलाः हण्डीम् शरीरम ्हस्तेन संस्पृश्य अकथयत ्- अरे 

कीदशृम् पुष्पम ्इि शरीरम ्लघ ुज तम् । यवत त्िम ्प्रवतकदनम ्एिमेि जलम ्उष्र्म ्कृत्ि  मह्यम ्दद वस तर्हम 

ककयत् शोिनम ्ििेत् । प्रेमली अिदत् - ककम ्अहम ्न इवत कथय वम ? पर्तु अत्र कस्य आलस्यम ्? प्रेमलाः 

अिदत् - आलस्यम ् तु मम एि । परम् अगे्र आलस्यम ्न कटरष्य वम । प्रेमली अिदत् - अस्तु सम्प्रवत आि म ्

िोजनम् कुिमाः ।  

 
Premali said, “ Now put the earthen pot at the proper place.” Having placed the earthen pot, (and) 

and having touched (his) body with (his) hands, Premala said, “Oh! how (my) body has become 

light like a flower.  Having heated the water, if you give me  every day in the same manner, then  

how much nice it would be.” Premali said, “ Do I say no? but whose idleness is here?” Premala 

said, “The idleness is mine alone. But I will not be idle in future.” Premali spoke, “ All right, now 

we eat food.” 
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1.44 ह स्यब लकविसम्मलेनम ्। Humorous young poet's conference 

 

 

 

 

 

 

 

 

विविध-िेशिूष ध टरर्ाः ित्ि राः ब लकियाः मिस्य उपटर उपविष्ट ाः सव्त । अधाः श्रोत राः 

ह स्यकवित श्रिर् य उत्सुक ाः सव्त कोल हलम ्ि कुिमव्त । 

Four young poets wearing different clothes and adornments  are seated on the stage. Below, the 

audience, eager to listen to humoroues poetry, are making noise. 

सि लकाः - अलम ्कल हलेन । अद्य परम ्हषमस्य अिसराः यत् अवस्मन् कविसम्मेलन ेक व्यह्त राः क लय पक ाः 

ि ि रतस्य ह स्यकविधुर्धर ाः सम गत ाः सव्त । एवह करतलध्िवनन  ियम् एतेष म् स्ि गतम् कुममाः॥ 

Organizer – Enough with the noise! This is a very happy occasion today, in our poet’s 

conference, where ‘destroyer of poetry’, ’time waster’ and ‘other experts from India’s humorous 

poetry” have assembled here. Come, let us welcome them with the sound of clapping of hands. 

गज धराः  - सिेभ्याः अरवसकेभ्याः नमो नमाः । प्रथमम ्त ित् अहम् आधुवनकम् िैध्यम ्उकिश्य स्िकीयम ्क व्यम ्

श्र िय वम  … 

िदै्यर ज नमाः तुभ्यम ्यमर जसहोदराः । यमाः त ुहरवत प्र र् न ्िैद्याः प्र र् न ्धन वन ि ॥ 

सि ेउचै्ाः हसव्त 

Gajadhara – Welcome to all the disinterested persons. Firstly I will recite my own poem 

addressing a modern doctor. 
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O doctor king! I salute you, you are the brother of Yamaraja (the king of death). Yama 

takes away the life , the doctor takes away both life amd money. 

All laugh loudly. 

क ल ्तकाः  - अरे िैद्य ाः तु सिमत्र पर्तु न ते म दशृ ाः कुशल ाः जनसंख्य वनि रर्े । मम अवप क व्यम ्इदम ्

शृण्ि्तु िि्ताः   … 

वित म ्प्रज्िवलत म ्दषृ््ि  िदै्याः विस्मयम ्आगताः । न अहम ्गताः न म ेभ्र त  कस्य इदम ्हस्तल घिम ्॥ 

सि ेपुनाः हसव्त 

Kalantaka – Oh doctors are everywhere, but no one is as clever as me in reducing the population 

numbers. All of you, listen to this poem of mine also. 

Having looked at the burning funeral pyre, the doctor got surprized. I did not go , nor my 

brother (Yamaraja). Whose hand work is this? 

 Everyone laugh again. 

तुव्दलाः  – तु्दस्य उपटर हस्तम ्आितमयन् तुव्दलाः अहम ्िोाः । मम अवप इदम ्क व्यम ्श्रूयत म् जीिने ध यमत म् 

ि … 

पर  अन्नम ्दबुुमद्ध ेम  शरीरे दय म ्कुरु । पर  अन्नम ्दलुमिम ्लोके शरीर वर् पुनाः पनुाः॥ 

सि ेपुनाः अट्टह सम ्कुिमव्त 

Tundila (poet having a fat belly) – Placing his hand on his pot belly, I am Tundila. Listen to my 

poem also, please bear this (do this) in your life.  

Oh wicked mind! (having acquired) food from others (or free food), don’t have 

compassion (pity) on your body (means eat it without hesitation). In this world, 

(acquiring) food from others is difficult (indeed). Bodies are obtained again and again. 

All laugh loudly again. 

ि ि मकाः  – आम ्आम ्। शरीरस्य पोषर्म् सिमथ  उवितम् एि । यकद धनम् न अवस्त तद  ऋर्म ्कृत्ि  अवप 

पौवष्टकाः पद थ माः एि िोक्तव्याः। तथ  कथयवत ि ि मककविाः ॥ 

य ित ्जीिते ्सखुम ्जीिते ्ऋर्म ्कृत्ि  घतृम ्वपबते ्। 

श्रोत राः  – तर्हम ॠर्स्य प्रत्यपमर्म ्कथम ्। 
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ि ि मकाः  –  श्रूयत म् मम अिवशष म् क व्यम ्। 

घतृम ्पीत्ि  श्रमम ्कृत्ि  ऋर्म ्प्रत्यपमयते ्जनाः ॥ 

Charvaka  – Yes, yes! Nourishment of the body is always needed.  If one has no money, even 

then one should enjoy nourishing items even by taking a loan. Therefore, poet Charvaka says … 

As long as one lives, one should live happily. Having taken a loan, one should consume 

ghee. 

Listener – Then, how to repay the loan? 

Charvaka  – Listen to the remaining part of my poem.  

Having drank (consumed) the ghee, having put the effort, a person should repay his loan. 

क व्यप िश्रिेरे्न उत्प्रेटरताः एकाः ब लकाः अवप आशुकवित म् रियवत ह सपूिमकम ्ि श्र ियवत । 

ब लकाः – श्रूयत म् श्रूयत म् िोाः मम अवप क व्यम ् 

गज धरम ्कविम ्ि एि तुव्दलम ्िोज्यलोलपुम ्। क ल ्तकम ्तथ  िैद्यम ्ि ि मकम ्ि नम वम अहम ्॥ 

क व्यम् श्र िवयत्ि  ह  ह  ह  इवत कृत्ि  हसवत । अ्ये ि अवप हसव्त । सि ेगृहम् गच्छव्त ॥ 

Inspired by the recitation of the poems, one boy composes an instatnt poem, and recites it with 

laughter. 

Boy – Listen Listen my poem also. 

I salute poet Gajadharam, Tundila who is greedy for food, doctor Kalantaka, and 

Charvaka. 

Having recited the poem  he laughs ‘ha ha ha’. All others laugh. Everyone go home. 
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1.45 ज गरूकाः जम्बकूाः । The Alert Jackal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कस्मिंचित् िनप्रदशेे खरनखराः न म ससंहाः अिसत् । साः एकद  बुिकु्षय  इतस्तताः भ्रमन् आसीत् । पर्तु कमवप 

मृगम ्न प्र प्ति न् । तताः सूय मस्तमनसमये पिमते महतीम् गुह म् दषृ्टि न् । तत्र गत्ि  विव्तति न् । अत्र कोऽवप 

मृगाः र त्रौ वनश्चयेन आगवमष्यवत । अताः अहम ्अत्रैि गुप्ताः वतष्ठ वम । 

 

 In a forest, there lived a lion named Kharanakhara. Once he was roaming here and there with 

hunger. But he did not find any animal. Then at sunset, he saw a big cave in the mountain. Having 

gone there, (he) thought, "Some animal will definitely come here in the night, hence I stay here 

only hidden” 
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तताः तस्य ाः गुह य ाः वनि सी दवधपुच्छाः न म शृग लाः आगति न् । साः गुह म ्प्रविष्टस्य ससंहस्य पदपद्धवतम ्

दषृ्टि न् न तु बवहाः आगतस्य । तताः वि्तति न् । अहो ककम ्इदम् गुह य ाः अ्ताः ससंहाः स्य त् । ककम ्करोवम । 

कथम ्ज न वम । 

 

Then a jackal named Dadhipuchchha, who lived in that cave, came. He saw the footprints of the 

lion, going into the cave, but not coming out. Then he thought, Oh! What is this? There might be 

a lion inside (the cave). What (shall) I do? How (will) I know? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

एिम ्वबवि््य गुह य ाः द्व रे वस्थत्ि  उचै्ाः आहूति न् । अहो वबल अहो वबल । कवश्चत् क लम ्तूष्र्ीम ्िूत्ि  

पुनाः तथैि उक्ति न्  । िोाः ककमथमम ्न िदवस । प्रवतकदनम् यद  अहम ्आगच्छ वम तद  मय  ति आह्वानम् कक्रयते 

। यकद मम उत्तरम ्न प्रयच्छवस तर्हम अहम ्अ्यवबलम ्गवमष्य वम । 

 

 Having thinking thus, standing at the the cave's door, he called out aloud, "O cave, O cave.” For 

some time, he kept silent, and again, he said the same thing. “O! why do you not speak?” 

Everyday, when I come, then your calling by me was done (I call you). And my reply was done 

by you (you reply to me). If do not give to my reply. Then I will go to another cave. 
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शृग लस्य ििनम् श्रुत्ि  ससंहाः विव्तति न् । नूनम् यद  साः आगच्छवत तद  एष  गुह  प्रवतकदनम् उत्तरम ्दद वत 

। अद्य तु मद्भय त् न िदवत । अताः अहम ्एि तम ्आह्वय वम । तत् श्रुत्ि  प्रविष्टम ्शृग लम् अहम ्िक्षय वम । 

तथैि ससंहने आह्वानम ्कृतम् । ससंहन दस्य प्रवतध्िवनन  गुह  पूर् म । िने दरेू वस्थत ाः अ्ये मृग ाः अवप िीत ाः 

अििन् । शृग लाः झट वत पल यनम् कृति न् । 

 

Having heard the jackal's words, the lion thought, “Maybe, when he comes, then, this cave replies 

every day." But today, it does not speak because of fear from me. Hence,  I (will) call him ( the 

cave myself). Having hearing it (my call to the cave), I (will) eat the jackal when he enters (the 

cave).  Thus, calling out was done by the lion (the lion called out). The cave was filled with the 

sound of the lion’s roar. Even other animals that were far away in the forest became scared.  
The jackal ran away at once. 

 

अताः एि उच्यते 
 

अन गतम् याः कुरुते साः शोिते साः शोच्यते याः न करोवत अन जतम्। 

िने अत्र संस्थस्य सम गत  जत्र  वबलस्य ि र्ी न कद वप मे श्रुत ॥ 

 Therefore, it is said 

 

One who forsees (acts according to) the future will succeed. One who doesn't will regret. I have 

grown old living in the forest, and never yet heard the voice of the cave. 
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1.46 त ल न म ्कर्मजपाः ।  The whipering palms  

 

 

आसीत् मोरीन म  ब वलक  यस्य ाः नेत्र ेबभ्रुिर् े (?) । स  वपतृभ्य म् सह नीलसरोिरे-वनक े न टरकेल- िने 

अिसत् । प्रत्यहम ्प्र ताःक ल ेस  मस्तके विश लम् टरक्तम ्करण्डम ्धृत्ि  सरोिरत म ्अगच्छत् । तस्य ाः म त  

िस्त्र-प्रक्ष लन थमम ्िस्त्र वर् गृहत्ि  त म् अ्िसरत ्। वपत  विश लम ्ज लम ्आनयत् ।  

 

Mori was a little girl with brown eyes. She lived with her parents in a beautiful coconut grove, 

next to a small blue lake. Every morning, she balanced a big empty basket on her head as she 

walked down to the lake. Her mother followed with the laundry and her father brought the big 

fishing net.  

म त  सरोिरत स्य प्रस्तरे िस्त्र वर् प्रक्ष लयवत स्म । वपत  मत्स्य न् गृह्णवत स्म । साः यद  ज लम ्त े अकषमत् 

तद  सि ेमत्स्य न् सकगृह्य विश ल-करण्ड ेअस्थ पयन् ।  कद वित् कोऽवप कच्छपाः ज ल ेबद्धाः िेत् मोरी त्िरय  

तम ्अमोियत् । 
 
Her mother washed the clothes on a stone next to the lake, while her father went fishing.  He 

dragged the net ashore, and they collected the fish in a big basket. Sometimes a turtle got stuck 

in the net, but Mori always hurried to the rescue.  
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एकवस्मन् सुप्रक वशते प्रि ते वपत्र  सह मत्स्यग्रहर्-क ल ेमोरी अिदत् यकद ियम ्बहून् मत्स्य न् गह्णीमाः कद वित् 

एकवस्मन् कदिसे सरोिरे न स्थ स्यव्त एि। तस्य ाः म त  अहसत् त म् प िश ल म ्अप्रेषयत् । 

 

One sunny morning while fishing with her father, Mori said: “If we catch so many fish, one day 

there won’t be any left in the lake!” Her mother laughed (and) sent her off to school.  

 

 

िृक्षछ य य म् मोय माः म त  अश ्तवनर य म् लीन  अिित् । स  स्िपने कमवप सरोिरम ्अपश्यत् । तत्र मत्स्य ाः 

न आसन् । ि युाः ि त लिृक्ष र् म ्पर् मन म् कर्ेष ुम्दम ्म्दम् िदवत स्म । जल वन िूमयाः ि सिमद  ति 

पटरि रम् अपोषयन् अताः त्िय  अवप तेष म ्प्रत्युपक र य वि्त  कतमव्य  इवत । स  अशु्रपूर्मनेत्र  ज गटरत  (?) 

। यताः स  ज न वत स्म यत् पय मपे्तन मत्स्यविकक्रयेर् विन  कथम् मोरी िधमनीय  इवत । अपर हे्ण विरम् य ित् 

उपविष्ट  स  न टरकेलपत्राैः क  न् आियत् स्िप्नविषय ेि अवि्तयत् । 

 

Under the shade of the trees, Mori’s mother fell into an uneasy sleep. She dreamt of a lake with 

no fish, while the wind in the palm leaves whispered: “The waters and the land have always taken 

care of your family, so you have to take care of them in return.” She awoke with tears in her eyes| 

 Because she didn’t know how to bring up Mori without selling enough fish. All afternoon she 

sat, weaving coconut mats and thinking about her dream. 
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तस्य म् र त्रौ मोरी वपत्रोाः कर्मजपम ्अशृर्ोत् । तस्य म ्र त्रौ विरम् य ित् तैलदीपाः ज्िलवत स्म । 

अपरवस्मन् (?) कदने  प्रि ते वपत  तस्यै लघुतरकण्डम् अदद त् । सि मन् मत्स्य न् कथम ्अवस्मन् लघकुरण्ड ेगृह्णीम् 

मोरी अपृच्छत् । ियम ्त िताः (?) ग्रहीष्य माः य ि्ताः(?)  मत्स्य ाः करण्ड ेस्थ नम् प्र प्नुयुाः इवत साः अिदत् । 

मोरी िककत  अिित् । 

 

That night Mori heard her parents whisper as the oil lamp burned deep into the night.  

The next morning, her father gave her a smaller basket. “How can we carry all the fish in this 

little basket?” Mori asked. “We will only take as many fish as will fit inside this basket,” he 

replied. Mori was puzzled.  

 

प ि श ल य म् प्रत्य गत्य यद  न टरकेलैाः फेनकम् तैलम् ि कुिम्तीम् म तरम्  दषृ्टिती तद  स  आन्दवतशयेन उत्तेवजत  अिित् 

। अवधक वन न टरकेलफल वन प्र प्तुम ्स  िेगेन न टरकेलिकृ्षम् आरुढ  । 

 

When she came back from school, she was happy to find her mother making soap and oil from 

the coconuts. Mori swiftly climbed up a tree to get more coconuts,  
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कक्तु म त  अिदत् अवधक वन फल वन म  उत्प  य । य िव्त फल्लवन िृक्षाः दद वत त िव्त एि उपयुञ्जमाः । 

तताः वपत  अिदत् केिलम ्िूमौ पवतत वन न टरकेल वन क य थमम ्ग्रहीय माः । पश्य फेनकम ् वनर्ममतम् तस्य 

अ्ति मगे मवल्लक पुष्पमकेम् अवस्त । 

 

But her mother cautioned: “Don’t pluck them; we must only use what the tree gives us.” Her 

father added: “We have taken only fallen coconuts for these things. Look, we’ve even made this 

soap with a jasmine flower inside!”  

 

 

तस्म त् कदन द ्आरभ्य सम्पूर्माः पटरि राः त लपत्रैाः संम जमनीवनम मर्म् तथैि ि न टरकेलत्तुविाः क  न म् वनम मर्म् ि अकरोत ्। 

ते फेनक वन तैलम् अल्प न् मत्स्य न् ि विके्रतुम् विपर्ीम् अनयन ्।  

 

यद  मोरी ियस्क  ज त  तद  मौह ैन टरकेलखपमरैाः कच्छप कृतीन म ्वनम मर्म् अतीि अरोित ्। त दशृीम् एक म् कच्छप कृवतम् 

स  स्िकण्िे अध रयत् । 

 

From that day on, the family made brooms from the palm leaves and wove mats from coconut 

fiber. They took soap, oil and only a small number of fish to the market.  

 

When Mori grew older, she loved to carve tiny turtles out of coconut shells and always wore one 

around her neck. 
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1.47 ब्रह्मणः  नकुलः  च । The brahmin and the mongoose 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

केनविद ् ब्र ह्मर्ेन  श्र द्ध ं द तंु  आह्ि नं  नरेर्श्वर त्  लब्धम ्। By a Brahman an invitation to 

perform a śrāddha was received from the king. 
 

यस्म त्  तस्य  ि य म  तवस्मन्  क ले  गृह े न  अिित्  तस्म त्

 ब लस्य  रक्ष थ ं तत्र  न  अ्याः  अवतष्ठत्  । Since his wife was not at home at that time, 

therefore no other stood there for the protection of (his) child. 
 

यकद  सत्िरं  न  गच्छ वम  तद   अ्याः  कवश्चद ्   

आह्ि नं  ग्रहीष्यवत  इवत  वि्तवयत्ि   तेन  वद्वजेन  दीघ ं क लं  प वलत ं नकुल ं मम  ब लस्य  रक्ष थ ं 

अिस्थ पय वम  इवत  वनर्ीतम ् । Having thought, “If I do not go quickly, then someone else 

will get the invitation” by that twice-born, “The mongoose (that has been) protected for a 

long time I leave behind for the protection of (my) child” was decided. 
 

अन्तरं  एकाः  सपमाः  ब लस्य  समीपं  आगम्य  नकुलेन  दषृ्टाः  व्य प कदताः  ि  |  Thereupon a snake, 

having come to the vicinity of the child, was seen by the mongoose and destroyed. 
 

श्र द्ध ं कृत्ि   ब्र ह्मर्ेन  गृह ं प्रत्य गम्य  रके्तन  विवलपं्त  नकुल ं अिलोक्य  मम  पुत्राः  नकुलेन  िवक्षताः  

इवत  वि्तवयत्ि   साः  नकुलाः  लगुडने  हताः  ।  Having performed the śrāddha, having returned 

home, having seen the mongoose smeared with blood, (and) having thought, “My son 

(has been) eaten by the mongoose,” the mongoose was killed with a club by the 

Brahman. 

साः  सहस   एि  पित्िं  गताः  । It ‘went to five-ness’ immediately indeed. 

तताः  ब्र ह्मर्ाः  पुत्र ं शय्य य ं  सुस्थ ं दषृ््ि   महत्  प प ं मय   कृतं  इवत  विकदत्ि   परम ं विष दं   

गताः  । Thereafter, having seen (his) son safe and sound in (his) bed, having understood, 

“A great evil (has been) done by me,” the Brahman went to supreme despair. 

 

Thereafter, having seen (his) son safe and sound in (his) bed, having understood, “A great 

evil (has been) done by me,” the Brahman went to supreme despair. 
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1.48 ससहंाः मषुकाः ि । The lion and the mouse 

 

 

 

 

 

 

एकद   कवश्चद ् ससंहाः  पिमतस्य  क्दरे  अिसत् ।  

Once a lion lived in a cave of a mountain. 

वनश य ं  एकेन  मूषकेन  वनर ं  गतस्य  तस्य  ससंहस्य  केसर गं्र  वछन्नम ् ।  

At night, the tip of the mane of this gone-to-sleep lion was cut by a mouse. 

साः  ससंहाः  प्र ताः  बुद्धध्ि   केसर गं्र  वछन्न ं विकदत्ि   परम ् क्रोधं  गताः  ।  

Early in the morning, the lion, having woken, having known the tip of the mane (as) cut, went 

to great anger. 

अय ं मूषकाः  क्षुराः  ज्तुाः  ििवत  |   तताः  तं  वनह्तुम्  न  धम्यमम्  |  तेन  सदशृ ं एि  ज्तंु  तं  वनह्तंु  पुर

स्कतंु  धम्य ं ििवत  इवत  आलोच्य   तेन  ससंहने  स्िग्र मं  गत्ि   म ज मराः  प्रयत्न त्  आनीय  क्दरे  धृताः  ।   

Having thought, “This mouse is a small creature. Therefore (it is) not righteous to slay it. It is 

righteous to appoint a creature exactly similar with it to slay it,” having gone to his own village, 

having brought (it) with effort, a cat was kept in the cave by the lion. 

अन्तरं  यद   यद   तस्य  मूषकस्य  शब्दाः  शु्रत  तद   तद   ससंहने  म ंसस्य  खण्डाः  म ज मर य  दत्ताः   ।  

Thereupon, whenever the sound of the mouse was heard, then a piece of meat was given to the 

cat by the lion. 

तताः  कवतपय न्  कदिस न्  म ज मर त्  ियेन  मूषकाः  बवहाः  स्िवििर त्  न  अगच्छत्  ।  

Thereafter due to fear from the cat, for a few days the mouse did not go out from his hole. 

 
एकवस्मन्  कदने  तु  क्षुधय   पीवडताः  मूषकाः  वनगमम्य  म ज मरेर्  दषृ्टाः  तत्र  एि  व्य प कदताः  िवक्षताः  ि  । 

On one day however, tormented by hunger, the mouse, having come out was seen and right 

there killed and eaten by the cat.  

 

https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=एकदा
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=कश्चिद्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=सिंहः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=पर्वतस्य
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=कन्दरे
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=अवसत्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=निशायां
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=एकेन
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=मूषकेन
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=निद्रां
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=गतस्य
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=तस्य
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=सिंहस्य
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=केसराग्रं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=छिन्नम्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=सः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=सिंहः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=प्रातः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=बुद्ध्वा
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=केसराग्रं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=छिन्नं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=विदित्वा
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=परम्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=क्रोधं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=गतः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=अयं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=मूषकः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=क्षुद्रः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=जन्तुः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=भवति
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=|
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=ततः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=तं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=निहन्तुम्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=न
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=धर्म्यम्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=|
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=तेन
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=सदृशं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=एव
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=जन्तुं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=तं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=निहन्तुं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=पुरस्कर्तुं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=पुरस्कर्तुं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=धर्म्यं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=भवति
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=इति
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=आलोच्य
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=तेन
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=सिंहेन
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=स्वग्रामं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=गत्वा
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=मार्जारः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=प्रयत्नात्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=आनीय
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=कन्दरे
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=धृतः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=|
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=अनन्तरं
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=यदा
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=यदा
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=तस्य
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=मूषकस्य
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=शब्दः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=श्रुत
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=तदा
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=तदा
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=सिंहेन
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=मांसस्य
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=खण्डः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=मार्जाराय
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=दत्तः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=ततः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=कतिपयान्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=दिवसान्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=मार्जारात्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=भयेन
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=मूषकः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=बहिः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=स्वविवरात्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=न
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=अगच्छत्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=एकस्मिन्
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=दिने
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=तु
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=क्षुधया
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=पीडितः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=मूषकः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=निर्गम्य
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=मार्जारेण
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=दृष्टः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=तत्र
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=एव
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=व्यापादितः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=भक्षितः
https://spokensanskrit.org/index.php?submit=submit&story=hito01&mode=300&direct=au&tran_input=च


99 

 

1.49  गदमिाः कुक्कराः ि । The donkey and the dog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कवश्चद ् रजको  ि र र्स्य ं  अिसत्  । एकवस्मन्  कदिसे  वनिमरं  प्रसुप्ताः  ।  

A washerman lived in Varanasi. On one day he was completely asleep. 

 

तदन्तरं रव्य वर् हतुमम् तस्य गृह ंिौराः प्रविष्टाः  । रजकेन तु न ककंविद ्श्रुतम ्। 

Thereupon a thief entered his house to take his things. But nothing was heard by the washerman. 

 

रजकेन तु न ककंविद ्श्रुतम ् । तस्य गृहस्य पश्च त् गदमिाः बद्धाः अवतष्ठत् कुक्कुराः ि उपविष्टाः । 

But nothing was heard by the washerman. Behind his house an ass stood bound, and a dog was 

seated. 

 

तं  िौरं  अिलोक्य  गदमिाः  कुक्कुरं  अभ्यि षत  । ति  एि  अय ं व्य प राः  । तताः  

त्िं  कस्म त् उचै्ाः  शब्द ं कृत्ि   प्रिुं  न  ज गरयवस  इवत  । 

Having seen the thief, the ass addressed the dog. “This is your business. Therefore why don’t 

you, having made a sound aloud, awake the master?” 

कुक्कुराः अिदत् । त्िं ककमथ ंअस्य वनयोगस्य िि  ं करोवष । अह ंअहर्नमश ंअस्य प्रिोाः गृह ंरक्ष वम ।  

The dog said: “Why do you do the meddling of this duty? I protect this house of this master day 

and night. 
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यताः अय ंविर त् वनिृमताः ििवत तताः मम उपयोगं न अिगच्छवत । 

Because he has been contented for a long time, he does not understand my use. 

 

अधुन  ि मम आह रस्य द ने अवप म्द दराः ििवत । 

Now he is indifferent in even the giving of my food. 

 

यकद दाुःखं न अनुििव्त तद  प्रििो िृत्येष ुम्द दर  ििव्त इवत ।  

If they do not experience sorrow then masters become indifferent towards their servants.” 

 

 तताः गदमिाः  कोप त्  प्रत्यि षत । त्िं  प पो  रक्षकाः । तताः यथ  प्रभ ुः  ज गर्तम तथ  कटरष्य वम ।  

Thereafter the ass replied out of anger: “You are an evil guard. Therefore I shall do such that the 

master wakes.” 

 

इवत उक्त्ि  तेन शब्दाः उचै्ाः  कृताः ।   

Thus having spoken a sound was made aloud by him. 

 

तेन शब्दने सहस  प्रबुद्धाः वनर य ाः विमदने कोप त्  रजकाः उत्थ य गदमिं  लगुडने  अत डयत्  ।  

Immediately awoken by the sound, due to anger by the interruption of sleep, having arisen the 

washerman beat the ass with a club. 

 

अताः  ि  उकं्त यकद िृत्याः प्रिोाः वहतस्य इच्छय   अ्यस्य  कस्यविद ् अवधक रस्य  िि ं  करोवत  तद   विष दं

सत्िरं  गच्छवत  इवत ।  

Therefore it is said: “If, due to the desire of the welfare of his master, a servant does the 

meddling of another’s business, he will quickly go to sorrow.” 
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1.50 श्रीर मस्य िटरतम ्। Life Story of Sri Rama 

 

These stories are taken from the book दिेि र्ीप्रिवेशक  – An introduction to the Sanskrit 

language by Robert P. Goldman and Sally J. Sutherland. I have done the  नतधः नवच्छेर्ः and 

Engrish translation. 
 

Part 1 

अनस्तत िृपो र्शरथो िाम ।  ोऽतीव धार्माको भूनमपः  ुखिं जीवनत । िृपस्तय र्ःुखिं िास्ततीनत भाितते जिाः । एकर्ा 

र्शरथो वििं गच्छनत । तनस्तमतविे ब्राहमणस्तय पुत्रो व नत । अहो  ुतर्रिं मृगिं पश्याम्यहनमनत नचततयनत िृपः । 

बालकिं  च तीक्षणेि शरेण  हनतत । ब्राह्मण आगच्छनत हतिं पुत्रिं पश्यनत ।  ोऽतीव कुनपतो भवनत । िृपिं च शपनत । 

ह ेमूखा ्विं ककनमनत मम पुत्रिं हिंन  । तव र्षु्कृतेिाहिं र्ःुखमिुभवानम । पुत्रणे नविा ि नजवानम । ्वमप्यहनमव 

पुत्राच्छोकमिुभव ीनत । िृपो वर्नत । हा हा िश्यामीनत । शोकेि पीडीतो गृहिं गच्छनत । 

 नतधः नवच्छेर्ः 

अनस्तत िृपः र्शरथः िाम ।  ः अतीव धार्माकः भनूमपः  ुखम ्जीवनत । िृपस्तय र्ःुखम् ि अनस्तत इनत भाितते 

जिाः । एकर्ा र्शरथः विम ्गच्छनत । तनस्तमि् विे ब्राहमणस्तय पुत्रः व नत । अहो  ुतर्रम् मृगम ्पश्यानम 

अहम ्इनत नचततयनत िृपः । बालकम् च तीक्षणेि शरेण  हनतत । ब्राह्मणः आगच्छनत हतम् पुत्रम ्पश्यनत  ।  ः 

अतीव कुनपतः भवनत । िृपम ्च शपनत । ह ेमूखा ्वम ्ककम ्इनत मम पुत्रम् हिंन  । तव र्षु्कृतेि अहम ्र्ःुखम ्

अिुभवानम । पुत्रेण नविा ि नजवानम । ्वम ्अनप अहम ्इव पुत्रात् शोकम ्अिुभवन  इनत । िृपः वर्नत । हा 

हा िश्यानम इनत । शोकेि पीडीतः गृहम् गच्छनत । 

English Translation: 

There is a king Dasharatha by name. He is a very righteous king (and) lives happily. ‘The king 

has no sorrow’ thus speaks the people. Once Dasharatha goes to the forest. In that forest, a 

Brahmin’s son dwells. ‘Oh I see a beautiful deer’ thus thinks the king. And kills the boy with a 

sharp arrow. The brahmin comes and sees the killed son. He becomes very angry. And curses 

the king. Oh fool, why did you kill my son?  I feel sorrow by your evil act.  I cannot live without 

my son. You (will) also feel the grief from the son as I (feel). The king speaks.  Ah!  Ah!  I am 

destroyed. He goes home afflicted with grief. 

Part 2 

र्शरथत्तस्तय कुनपतस्तय ब्राह्मणस्तय वचििं श्रणोनत । ककततु कालेि तिं शापिं नवस्तमरनत  । अयोध्यायािं भायाानभः  ह 

 ुखिं राज्यिं करोनत च ।  नुखतस्तय िृपस्तयैकिं  र्ःुखिं  । तस्तय पुत्रो िास्ततीनत । ततो ब्राहमणैः  ह प्रजायैः यज्िं करोनत  

। अथ कालेि पुत्राणािं चतुष्टयमुद्भवनत । रामश्च लक्षमणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्चेनत पुत्राणािं िामधेयानि । पार्थावस्तय 

पुत्राः  ुतर्राः शातताः वीराश्च । तेिु ज्येष्ठो रामो गुर्ैाः श्रेष्ठो भवनत । तस्तमान्नृपो रामे नस्नह्यनत नवशिेतः ।  
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 नतधः नवच्छेर्ः 

र्शरथ: तस्तय कुनपतस्तय ब्राह्मणस्तय वचिम ् श्रणोनत । ककततु कालेि तम् शापम ् नवस्तमरनत । अयोध्यायाम् 

भायाानभः  ह  खुम् राज्यम् करोनत च ।  ुनखतस्तय िृपस्तय एकम् र्ःुखम् । तस्तय पुत्रः ि अनस्तत इनत । ततः  

ब्राहमणैः  ह प्रजायै यज्म ्करोनत । अथ कालेि पुत्राणम्  चतुष्टयम ्उद्भवनत  । रामः च लक्षमणः च  भरतः च  

शत्रुघ्नः च इनत पुत्राणाम ् िामधेयानि । पार्थावस्तय पुत्राः  ुतर्र ाः  शातताः वीर ाः च । तेि ुज्येष्ठः रामः गुर्ैाः श्रेष्ठः 

भवनत । तस्तमात् िृपः रामे नस्नह्यनत नवशेितः । 

English Translation 

Dasharatha hears that angry Brahmin’s word. But in course of time (he) forgets that curse. In 

Ayodhya with his wives (he) rules happily. The happy king has one sorrow.  He has no son. Hence 

he performs a Vedic ritual with Brahmins for (having) children. Then in course of time four sons 

are born.  Rama, Lakshmana, Bharata and Shatrughna were the names of the sons. The king’s 

sons are handsome, calm and brave.  Among them the eldest Rama is best with qualities.  On that 

account the king loves Rama especially. 

Part 3 

यद  यद  दशरथो ज्येष्ठ ं पुत्र ं र मं पश्यवत तद  तद  परम न्दमनुििवत । र मोऽवप मत्य  युताः । स 

सि म्िेद निगच्छवत  धनुिेदस्य वप प रं गच्छवत । यद  स ब र्मुद्धरवत तद  दिे  अवप कम्प्ते स्िगे । एकद  

कश्चन मुवनरयोध्य ं प्रत्य गच्छवत । दशरथ ंप्रवत िदवत ि । िो नृप । ियं मनुयो र क्षसरैत्य्तं पीडीत  िि माः । 

त्िमेि प्रज न ं रक्षकोऽवस । यकद त्िं न कंिन िीरं प्रेषयवस तर्हम ियं सि ेनष्ट ाः स्म इवत । दशरथो िदवत । िो मुने 

। येभ्यो र क्षसेभ्य ऋषयोऽप्युवद्वज्ते तेष ं हनने काः समथम इवत । मुवनिमदवत । कौिन समथौ िीरौ 

ितमतेऽयोध्य य वमवत । कौ त विवत पृच्छवत दशरथाः । ति पुत्रौ र मो लक्षमर्श्चेवत ि षते वद्वजाः । यद  नॄपो 

मुनेिमिनं श्रॄर्ोवत तद  सोऽतीि दाुःवखतो ििवत । यतो ब्र हमर्ो मनुष्येष ुदिेो ििवत ततो नॄपोऽवप ब्र मर्स्य 

ििनं करोवत । तताः वप्रयौ ि पुत्रौ िनं प्रेषयवत ब्र ह्मर्ेन सह ॥ 

सव्धाः विच्छेदाः  

यद  यद  दशरथाः ज्येष्ठम ्पुत्रम् र मम ्पश्यवत तद  तद  परम न्दम् अनुििवत । र माः अवप मत्य  युताः । साः 

सि मन् िेद न् अिगच्छवत  धनुिेदस्य अवप प रम् गच्छवत । यद  साः ब र्म ्उद्धरवत तद  दिे ाः अवप कम्प्ते 

स्िगे । एकद  कश्चन मुवनाः अयोध्य म ्प्रवत आगच्छवत । दशरथम्  प्रवत िदवत ि । िो नृप ! । ियम ्मुनयाः 

र क्षसैाः अत्य्तम ्पीडीत  िि माः । त्िम ् एि प्रज न म् रक्षकाः अवस । यकद त्िम ्न कंिन िीरम्  प्रेषयवस तर्हम 

ियम ् सि ेनष्ट ाः स्माः इवत । दशरताः  िदवत । िो मुने ! । येभ्याः र क्षसेभ्याः ऋषयाः अवप उवद्वज्ते तेष म्  हनने 
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काः समथमाः इवत । मुवनाः िदवत । कौिन समथौ िीरौ ितमते अयोध्य य म् इवत । कौ तौ इवत  पृच्छवत दशरथाः । 

ति पुत्रौ र माः लक्षमर्ाः ि इवत ि षते वद्वजाः । यद  नॄपाः मुनेाः ििनम् श्रॄर्ोवत तद  साः अतीि दाुःवखताः ििवत 

। यताः ब्र हमर्ाः मनुष्येष ुदिेाः ििवत तताः नॄपाः अवप ब्र मर्स्य ििनम ्  करोवत । तताः वप्रयौ ि पुत्रौ िनम ्

प्रेषयवत ब्र ह्मर्ेन सह ॥ 

English Translation:  

Whenever Dasharatha sees (his) eldest son then (he) feels supreme joy. Rama is also endowed 

with intelligence. He understands all the Vedas (and) also excels in the science of archery. When 

he lifts the arrow then the Gods too tremble in heaven. Once a sage comes to Ayodhya. And he 

speaks to Dasharatha. Oh King! We sages are exceedingly afflicted by the demons. You indeed 

are the protector of the subjects. If you do not send some brave person then we all be destroyed. 

Dasharatha speaks. Oh sage! The sages who also tremble from those demons, who has the 

capability in killing them? The sage speaks. There are two capable brave persons in Ayodhya. 

‘Who are those two’ thus asks Dasharatha. “Your two sons Rama and Lakṣamana” thus speaks 

the Brahmin. When the king hears the words of the sage then he becomes very sad. Since the 

brahmin is the God among humans therefore the king also does according to the words of a 

brahmin. And therefore (he) sends his two beloved sons to the forest with the Brahmin. 

Part 4 

यद  नॄपस्य नुज् म प्नोवत र मस्तद  मुवनन  सह सोऽरण्य ंगच्छवत । तत्र िने बहि ऋषयो िस्त्य श्रमेष ु। ते 

सिमद  ध्य नम िरव्त  यज् ्कुिमव्त ि । तवस्मन्नेि क ल ेबहिो र क्षस स्त ्मुनी्ब ध्ते । र क्षसभे्यो मुवनन ं 

रक्षर् य गच्छवत र माः । ब लकोऽवप स िीरो बहून्र क्षस वनषुविहमव्त । यत्र यत्र य वत र घिस्ततस्ततो 

वनश िर  वबभ्यवत पल य्ते ि । यत्र कुत्र वप र क्षस ्पश्यतो र मो लक्ष्मर्श्च तत्र तेष ं ग त्र वर् वछ्त्ताः । यद  

सि ेवनश िर  हत  वनगमत  ि  सव्त तद  र मो िनं जह वत वमवथल  ंि गच्छवत । तवस्म्दशेेऽतीि पवण्डतो 

नृपो जनको न म र ज्य ंकरोवत । जनकस्य तीि रमर्ीय  क्य  सीत  न म । सि मस  ंन रीर् ं  श्रेष्ट  सेवत 

वि्तयव्त जन ाः । सीतय  सह विि ह ंकरोमीवत वि्तयवत सि ेनृप ाः । ततस्ते वमवथल  प्रवत सम गच्छव्त ॥ 
 
 

सव्धाः विच्छेदाः 
 

 यद  नॄपस्य अनुज् म ्आप्नोवत र माः तद  मुवनन  सह साः अरण्यम ्गच्छवत । तत्र िने बहिाः ऋषयाः िसव्त 

आश्रमेष ु।  ते सिमद  ध्य नम ्आिरव्त यज् न् कुिमव्त ि । तवस्मन् एि क ल ेबहिाः र क्षस ाः त न् मुनीन् ब ध्ते 

। र क्षसेभ्याः  मुवनन म्  रक्षर् य आगच्छवत र माः । ब लकाः अवप स िीराः बहून् र क्षस न् इषुविाः हव्त । यत्र 

यत्र आय वत र घिाः तताः तताः वनश िर ाः वबभ्यवत पल य्ते ि । यत्र कुत्र वप र क्षस न्  पश्यताः  र माः  लक्ष्मर्ाः 
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ि  तत्र तेष म ् ग त्र वर् वछ्त्ताः । यद  सि ेवनश िर ाः हत ाः वनगमत ाः ि  सव्त तद  र माः िनम् जह वत वमवथलम ्

ि आगच्छवत । तवस्मन् दशेे अतीि पवण्डताः  नृपाः  जनकाः  न म र ज्यम ्करोवत । जनकस्य अतीि रमर्ीय  

क्य  सीत  न म । सि मस म्  न रीर् म् श्रेष्ट  स  इवत वि्तयव्त जन ाः । सीतय  सह विि हम्  करोवम इवत 

वि्तयवत सि ेनृप ाः । तताः ते वमवथल  प्रवत सम गच्छव्त ॥ 

 

English Translation:   

 

When Rama obtains the permission of the king then he goes to the forest with the sage. There in 

the forest many sages live in the hermitages. They were always practicing meditation and doing 

Vedic rituals. At that time many demons harass those sages. Rama comes for protection of the 

sages from the demons. Though a boy, he is brave (and) kills many demons with the arrows. 

Where where Rama enters (arrives), thence the demons are scared and flee. Where, anywhere 

Rama and Lakshmana see the demons, there they cut off their limbs.  When all the demons were 

killed or departed, then Rama leaves (abandons) the forest and comes to Mithila. In that country 

a very wise king named Janaka rules. Sita is the name of Janaka’s very beautiful daughter. People 

think (that) she is the best among all the women. “I will marry Sita”, think all the kings. Therefore 

they arrive at Mithila. 

 

 Part 5  लङ् लक राः 
 

यद  र माः सीत मपश्यत्तद  तस्य म्िरज्य त । तवस्म्क ले बहिो र ज नाः सीत य ाः स्ियंिर य गच्छन् । जनको 

र जैिमिदच् । याः कोऽवप र ज  वशिस्य ि पे ब र् ंसंदध वत स मम क्य  ंपटरर्यतीवत । नृप  अवि्तयन् । 

अहो एतेन सलुिेन कममर्  सोत्तम  न री ममैि ि य म िितीवत । गर्िमत स्ते मूख म न ज नन् यच््म्िोश्च पोऽतीि 

गुरुटरवत । अथ वप सि ेप्र यत्त । न कश्चन र ज  तवस्म्कममवर् समथम आसीत् । अ्तताः श्रीर मो ब लकोऽवप तं 

ि पमुप गच्छत् । र ज नस्तमपश्यन् प्र हसंश्च । अहो एष ब लको िीर र् ं कममवर् प्रयतत इवत । स न 

ककमप्यिदत् । कक्तु ि पं पत्रवमि लीलयोदहरदिनक्ि । र ज नोऽकु्रध्यन् कक्तु जनकाः सीत  ि तुष्यत म् ॥ 
 

सव्धाः विच्छेदाः 
 

 यद  र माः सीत म् अपश्यत् तद  तस्य म् अ्िरज्य त । तवस्मन् क ल े बहिाः र ज नाः सीत य ाः स्ियंिर य 

आगच्छन् । जनकाः र ज  एिम ्अिदत् ि । याः कोऽवप र ज  वशिस्य ि पे ब र्म ्संदध वत साः मम क्य म् 

पटरर्यवत इवत । नृप ाः अवि्तयन् । अहो एतेन सुलिेन कममर्  स  उत्तम  न री मम एि ि य म ििवत इवत । 

गर्िमत ाः ते मूख माः न अज नन् यत् शम्िोाः ि पाः अतीि गुरुाः इवत । अथ वप सि ेप्र यत्त । न कश्चन र ज  तवस्मन् 

कममवर् समथम आसीत् । अ्तताः श्रीर माः ब लकाः अवप तम ्ि पम् उप गच्छत् । र ज नाः  तम ्अपश्यन् प्र हसन् ि 
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। अहो एषाः ब लकाः िीर र् म ्कममवर् प्रयतते इवत । साः न ककम अवप अिदत् । कक्तु ि पम ् पत्रम् इि लीलय  

उदहरत ्अिनक् ि । र ज नाः अकु्रध्यन् कक्तु जनकाः सीत  ि अतुष्यत म् ॥ 

 

English Translation:   

 

When Rama saw Sita then (he) liked her. In that time many kings came for Sita’s Swayamavara. 

And king Janaka spoke in this way. “The king who joins Shiva’s bow and arrow together he is 

the one who marries my daughter.” The kings thought. “Oh! by this easy activity, excellent 

women will indeed become my wife.” Those proud fools did not know that Shiva’s bow is very 

heavy. Therefore all (of them) tried. Not any king was capable in doing that. Finally Sri Rama, 

even though a child, approached the bow. The kings saw and  ridiculed him. Oh! This boy is 

attempting to do the work of a  brave person. He (Rama) said nothing. But (he) lifted the bow 

like a leaf and broke it with sport. The kings were angry but Janaka and Sita were happy. 

 

Part 6 कममवर् प्रयोगाः 
 

यद  जनकस्य क्य  पयमर्ीयत दशरथस्य पुत्रेर् तद  स ध ुस वधित्यि ष्यत सिैाः । जनकस्य पर  क्य  पयमर्ीयत 

लक्ष्मरे्न । ततो र मेर् लक्ष्म ेि सुखम्ििूयत । अन्तरं तौ द्वौ िीर ियोध्य  ंप्रत्य गच्छत म् । तत्र ि सुखमषु्यते 

त भ्य म् । क लेन र ज  दशरथ आत्म नं जरय  पीवडतं ज न वत । अवप ि स स्िस्य ज्येष्ठ ं पुत्रं र म ं र ज्य े

क्षममम्यत । अहो िृद्धोऽवस्म । र ज्यं न पुवनटरष्यते मय  । िनं मय  गम्यते तत्र ि तपाः कक्रयते । मम र जस्य 

ि राः पुत्रे वनवक्षप्यत इवत पुनरवि्तयन्नृपाः । तद  र मस्य विषेक य ज्  र ज् दीयत ॥ 
 

सव्धाः विच्छेदाः 
 

यद  जनकस्य क्य  पयमर्ीयत दशरथस्य पुत्रेर् तद  स ध ुस धु इवत अि ष्यत सिैाः । जनकस्य अपर  क्य  

पयमर्ीयत लक्ष्मर्ेन । तताः र मेर् लक्षमर्ेन ि सुखम ् अ्ििूयत । अन्तरम् तौ द्वौ िीरौ अयोध्य म ् प्रवत 

आगच्छत म् । तत्र ि सखुम ्उष्यते त भ्य म् । क लेन र ज  दशरथाः आत्म नम् जरय  पीवडतम् ज न वत । अवप 

ि साः स्िस्य ज्येष्ठम ्पुत्रम ्र मम ्र ज्ये क्षमम् अम्यत । अहो िृद्धाः अवस्म । र ज्यम ्न पुनाः इष्यते मय  । िनम ्

मय  गम्यते तत्र ि तपाः कक्रयते । मम र जस्य ि राः पुत्र ेवनवक्षप्यते इवत पुनाः अवि्तयत् नृपाः । तद  र मस्य 

अविषेक य आज्  र ज्  अदीयत ॥ 

 

English Translation:   

 

When Janaka’s daughter was married by Dasharatha‘s son then ‘well done’, ‘well done’ was said 

by all. Janaka’s other daughter was married to Lakshamana. From that, happiness was felt by 
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Rama and Lakshamana. Soon after those two brave persons came to Ayodhya. And there, 

happiness was burned by them.   In  the course of time, king Dasharatha knows that (he) himself 

will be afflicted with old age. And he thought his own elder son Rama was competent to rule. 

Oh! I am old.  Kingdom is not desired again by me. Forest would be gone to by me and there 

asceticism would be done. The king thought again (that) my kingdom’s load would be entrusted 

on (my) son. Then the command for the coronation of Rama was given by the king. 

 
 
Part 7  

यद  दशरथस्य ज्  जनैाः श्रुत  तद योध्य न्दने पूर्ेि िित् । नगरस्य म गेष ुलोक  ग यव्त नृत्यव्त ि । तेन ि 

स्िगेऽवप दिे स्तुष्ट  अििन् । अहो िृद्धने वपत्र  र घिो र ज  कृत इत्युकं्त तैाः । ककं बहुन  । अविषेकस्य 

श्रिर् दयोध्य न्दस्य स गरे वनमग्नेि िित् । वपतुिमिनं श्रूयते र मेर्वप । तेन ििनेन प्रमुकदतोऽवप स दाुःखस्य 

लेशम्ििित् । यकद र ज्य ंमय  कक्रयते तर्हम वप्रयाः वपत  िनं गच्छवत । तद  भ्र तृविाः सह कथवमह वतष्ठ म्यवमवत 

॥ 

सव्धाः विच्छेदाः 

यद  दशरथस्य आज्  जनैाः श्रुत ाः तद  अयोध्य  आन्दने पूर् म इि अिित् । नगरस्य म गेषु लोक ाः ग यव्त 

नृत्यव्त ि । तेन ि स्िगे अवप दिे ाः तुष्ट ाः अििन् । अहो िृद्धने वपत्र  र घिाः र ज  कृताः इवत उक्त्म ् तैाः । ककम ्

बहुन  । अविषेकस्य श्रिर् त् अयोध्य  आननदस्य स गरे वनमग्न-इि अिित् । वपतुाः ििनम् श्रूयते र मेर् अवप । 

तेन ििनेन प्रमुकदताः अवप साः दाुःखस्य लेशम ्अ्ििित् । यकद र ज्यम ्मय  कक्रयते तर्हम वप्रयाः वपत  िनम ्गच्छवत 

। तद  भ्र तृविाः सह कथम ्इह वतष्ठ वम इवत  ॥ 

English Translation:   

 

When Dasaratha’s command was heard by the people then indeed Ayodhya became filled with 

joy. They sing and dance on the streets of the city. Also the Gods in heaven became pleased by 

that. ‘Oh!   Ragava (Rama) is made king by the old father’ was said by them). What more?  From 

hearing the news of the abhisheka, Ayodhya sunk in the ocean of happiness. Father’s words were 

also heard by Rama. By his words he was pleased (and) also felt a little sorrow. If the kingdom 

is ruled (by me) then dear father goes to the forest. Then how I stay here with my brothers. 

 

Part 8 

 

श्रीर मस्य विषेकं श्रुत्ि  सि ेजन  नव्दत  अििन् । िस्तुतोऽयोध्य न्दस्य स गरे वनमग्नेि दशृ्यत् । दशरथस्य 

ज्येष्ठ  ि य म कौसल्य  न म मम पुत्रो र जेवत मत्ि  परम ंसुखम्ििित् । अथ िृद्धस्य र ज्ोऽ्य  ि य म कैकेयी 
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न म सीद ्यस्य ाः पुत्रो िरताः । पुर  कसस्मवंश्चत्समय ेकस्मंवश्चत्समये स  दशरथस्य मह ्तमुपक रं कृत्ि  र ज्ो द्वौ 

िरौ प्र प्तिती । ततस्तु तौ िरौ न कद वप कैकेय्य  िृत ि स्त म् । अधुन  तु स  िर िनुस्मृत्य दशरथस्य समीप ं

गत्ि  ििनमब्रिीत् । जयत्ि यमपुत्राः । अप्यनुस्मरत्य पुमत्रो मद्द्वौ िरौ िृर्ीष्िते्य त्मनो ििनम् । र ज  क्षर्मेकं 

वि्यवयत्ि िदत्स्मर वम वप्रय ेस्मर वम यकदच्छवस तद्धब्रूहीवत । प्रथमेन िरेर् मम पुत्रो िरतो र ज्येऽविवषक्तो 

िितु  । वद्वतीयेन ि र मोऽयोध्य  ंपटरत्यज्य िनं गच्छवत्ित्युक्तिती कैकेयी । तस्य तद्विनं श्रुत्ि  दशरथो मूढ इि 

क्षर्मुपविश्य श्य  हतो िृक्ष इि िूम िपतत् ॥ 

 

सव्धाः विच्छेदाः  
 

श्रीर मस्य अविषेकम ्श्रुत्ि  सि ेजन ाः नव्दत ाः अििन् । िस्तुताः अयोध्य  आन्दस्य स गरे वनमग्न  इि  दशृ्यत् 

। दशरथस्य ज्येष्ठ  ि य म कौसल्य  न म मम पुत्राः  र ज  इवत मत्ि  परमम ् सुखम ्अ्ििित् । अथ िृद्धस्य र ज्ाः 

अ्य  ि य म कैकेयी न म आसीत्  यस्य ाः पुत्राः िरताः । पुर  कसस्मंवश्चत् समय ेस  दशरथस्य मह ्तमम् उपक रम ्

कृत्ि  र ज् द्वौ िरौ प्र प्तिती । तताः तु तौ िरौ न कद वप कैकेय्य  िृतौ आस्त म् । अधुन  तु स  िरौ अनुस्मृत्य 

दशरथस्य समीपम ् गत्ि  ििनम ्अब्रिीत् । जयतु आयमपुत्राः । अवप अनुस्मरवत  आयमपुत्राः   मत् द्वौ िरौ िृर्ीष्ि  

इवत आत्मनाः ििनम ्। र ज  क्षर्म ् एकम ् वि्यवयत्ि  अिदत् स्मर वम वप्रय ेस्मर वम यत इच्छवस तत्  ब्रूवह 

इवत । प्रथमेन िरेर् मम पुत्राः  िरताः  र ज्य ेअविवषक्ताः िितु  । वद्वतीयेन ि र माः अयोध्य म ्पटरत्यज्य िनम ् 

गच्छतु   इवत उक्तिती कैकेयी । तस्य ाः तत् ििनम ् श्रुत्ि  दशरथाः मूढाः  इि क्षर्म ्उपविश्य अश्य  हताः  िृक्ष 

इि िूमौ अपतत् ॥ 

 

English Translation 

 
Having heard of Rama’s coronation, all the people became overjoyed. In fact Ayodhya was seen 

sunk like an ocean of happiness.  Having thought (that) my son is the king, Dasharatha’s eldest 

wife by name Kaushalia felt great happiness. Also the old king’s other wife’s Kaikeyi by name 

whose son is (was) Bharata. Sometime long ago, having done a great favor to Dasharatha, she 

had acquired two boons from the king. However those two boons were never chosen by Kaikeki, 

But now having remembered the two boons (and) having gone near Dasharatha, she said (these) 

words. May you be victorious, my Lord.  Does the Lord remembers his words, “Choose two 

boons from me.” Having thought for a moment, the king said, “I remember, dear, I remember, 

what you desire that you say.” Kaikeyi said, By first boon, my son Bharata  (will) be consecrated 

into the kingdom and by second Rama  having  abandoned Ayodhya, go the forest. Having heard 

those words of hers, Dasharatha was stupefied (and) having sat for a moment fell on the ground 

like a tree struck by a bolt of lightning.  
 


