
चतुथ�ः पाठः

वध�मानः महावीरः

 भारतवष� �च�लतेष ु धम�स�दायेष ुजैनधम�ः मह�वं भजते। वध�मानः महावीरः एत�य
जैनधम��य अ�यतमः महापु�षः आसीत्। त�य ज�म ईसापूव� 599 तमे वष� वैशालीनगर�य
कु�ड�ाम ेअभवत्। बा�यकाले त�य नाम वध�मानः इ�यासीत्। त�य �पतुः नाम �स�ाथ�ः
मातु� नाम ��शला इ�यासीत्। सः शैशवात् एव बु��मान,्सदाचारस��ः �वचारशील�
आसीत्। त�य �ववाहः यशोदाना��या राजकुमाया� सह अभवत्। त�य एका पु�ी ��यद�श�नी
अजायत। वध�मानः बा�यकालादेव �वर� आसीत्। समाजे �च�लतः आड�बरः, वग�भेदः
जीव�ह�सा च त�य मनसः �वकलतायाः कारणा�न आसन्। �पत�र �दव�त े त�य मनः
शोको���नमभवत्। मोहं मायां च प�र�य�य सः     

 सं�यास ंगृहीतवान्। तदान� सः ���श�ष�वय�क आसीत्। क�ठनेन तपसा सः स�य�य
शा�ते� अ�वेषणे �वृ�ोऽभवत्। �ादशवषा��ण यावत ्तपः त��वा सः �ानं �ा�ोत्। तपसा
सः इ���या�ण सं�नय�य महावीरः �जनो वा अभवत्। जैनमतानुसारेण

वध�मानमहावीरात ् पूव� �यो�व�श�तः तीथ�ङ्कराः अभवन्। महावीरः जैनधम��य अ��तमः
चतु�व�शः तीथ�ङ्करः आसीत्।



�ान�ा�तेः अन�तरं महावीरः ���शत् वषा��ण यावत् जैनधम��य महता उ�साहेन �चारम्
अकरोत्। शनैः शनैः भारत�य �ायशः सव�षु रा�येषु जैनधम��य स�यक् �चारः स×जातः।
तेन �द�श�तेन माग�ण जनाः कैव�यं �ा�तुं समथा�ः भव��त। त�य मतेन न केवलं मनु�याः,
पशवः, प��णः वा �ाणव�तः, अ�पतु वृ�ा�दषु ��तरा�द�व�प �ाणाः स��त। महावीर�य
उपदेशानुसारेण स�यक्-दश�नम,् स�यक्-�ानम्, स�यक्-च�र�म् इ�त ��र�नोपासनया
जनाः मो� ं लभ�ते। शु�ाचरणाय स�य-अ�ह�सा-अ�तेय-��चय�-अप�र�ह इ�त
प×चमहा�तानां �वधान ं सः अकरोत्। साधारणजनैः सह �ब��बसार-अजातश�ु�भृतयो
राजानः अ�प त�य उपदेशैः �भा�वताः अभवन्। तेनोप�द��य माग��य स�यम् अ�ह�सा च
आधारभूत े�तः।

��स�त�तवष�वय�स पाट�लपु�समीपे पावापुरी�ाने महावीरः ��णो जातः �नवा�णं च
�ा�तः।

 श�दाथ�

अ�यतमः = ब�त� म�  से एक/सव��े�। शैशवात ्= बचपन से। सदाचारस��ः = सदाचार
स ेयु�। अजायत = उ�प� �ई। (जन् धातु, लङ्लकार, �थम पु�ष, एक वचन)। वग�भेदः
= ऊँच-नीच का भेद-भाव।�वकलतायाः = �ाकुलता के। �दव�त े = मरने पर।
शोको���नम ् = शोक स ेस�त�त, बेचैन। तदानीम ् = उस समय। �वृ�ः = लग गये।
सं�नय�य = �नय���त करके। �यो�व�श�तः = तेईस । चतु�व�शः = चैबीसव�। कैव�यम ् =
मो�। �ाणव�तः = सजीव। ��तरा�दष ु= प�र आ�द म�।��र�नोपासनया = तीन र�न�  के
पालन से। अ�तेयम ् (न + �तेयम्) = चोरी न करना। अप�र�हः = अपने पास कुछ न
रखना। ��स�त�तवष�वय�स = बह�र वष� क� उ� म�। ��णः = रोगी।

अ�यासः

 1. उ�ारणं कु�त पु��तकायां च �लखत-

वध�मानः ���श�ष�वय�कः शोको���नः अप�र�हः

�दव�त े�ब��बसारः ��स�त�तवष�वय�स ��र�नोपासना।



 2. एकपदेन उ�रत -

(क) वध�मानमहावीर�य �पतुः नाम �कम् आसीत् ?

(ख) वध�मानमहावीर�य मातुः नाम �कम् आसीत् ?

(ग) जैनधमा�नुसारेण ��र�नोपासनया जनाः �क� लभ�ते ?

(घ) जैनधम��य अ��तमः तीथ�ङ्करः कः आसीत् ?

 3. पूण�वा�येन उ�रत -

(क) महावीरः क�त वषा��ण यावत् जैनधम��य �चारम् अकरोत् ?

(ख) महावीर�य ज�म कु� अभवत् ?

(ग) महावीर�य पु�याः नाम �कम् आसीत् ?

(घ) जैनमतानुसारेण महावीरात् पूव� क�त तीथ�ङ्कराः अभवन् ?

 4. ��ानामु�रा�ण �लखत -

(क) का�न प�च महा�ता�न स��त ?

(ख) ��र�ना�न का�न स��त ?

(ग) महावीर�य उपदेशैः के के �भा�वताः अभवन् ?

(घ) महावीर�य मनसः �वकलतायाः का�न कारणा�न आसन् ?

 5. म�ूषातः ��यापदा�न �च�वा वा�या�न पूरयत -

अकरोत ्अभवत् गृहीतवान् आसीत्



(क) महावीरः जैनधम��य �े�ः महापु�षः ........................।

(ख) महावीर�य ज�म वैशालीनगर�य कु�ड�ामे .....................।

(ग) जैनधम��य �चारं महावीरः उ�साहेन .......................।

(घ) ���श�ष�वय�स मोहमायां प�र�य�य महावीरः सं�यासम् ...........................।  
  

 6. अधो�ल�खत-पदेषु स��-�व�ेदं कु�त -

मतानुसारेण = .... +......

इ�यासीत ्= ..... +....

उपदेशानुसारेण = ... + ...

��र�नोपासनया = ... + .....

 7. सं�कृतभाषायाम ्अनुवादं कु�त -

(क) वध�मान महावीर जैनधम� के चैबीसव� तीथ�ङ्कर थे।

(ख) महावीर क� माता का नाम ��शला था।

(ग) प�र म� भी �ाण ह�।

(घ) उस समय वे तीस वष� के थे।

�श�ण-सङ्केत

 -अ�ह�सा परमो धम�ः इ�त �वषये चचा� कारयत।  


