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आधारभत
ू )थ
हे पुMतक मुNयतःपा@लभाष7तील सु पटक व 0यावरJल अQकथांवर आधारलेले आहे .
वनय पटकांतील गोBींचा यांत उपयोग केला असला, तरJ 0या सु पटकाCया आधारावाचून
ऐ;तहा@सक मानTयांत आUया नाहJत. अ@भधम पटकाचा (एका उताWया@शवाय) उपयोग केला
नाहJ.
जैन वाड:मयांपैकY आचारांगसूD, भगवतीसूD, दशवैका@लकसूD व .वचनसारो ार या
)थांतील उतारे घेतले आहे त.
प<हUया .करणांत ऋ\वेदाचा बराच उपयोग केला आहे . उप;नषदांतून बराच मजकूर घेतला
आहे .
धमसूD7 व मनुMम;ृ त यांचाहJ .संगोपा

उपयोग केला आहे .

व]णुशा^ी _चपळूणकर यांCया बाणभaावरJल ;नबंधांतून एक उतारा <दला आहे ; पण तो
आधारभूत नcहे .
Arctic Home in the Vedas : by B.G Tilak
Myths and Legends of Babylonia and Assyria: by Lewis Spence.
A History of Babylon : by L.W King
Buddhist India, (1903) : by Prof. Rhys Davids.
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भगवान बd
ु
.करण सातव7
आ0मवाद

आ0मवादJ eमण
eमण
;नवापसु ांत बु समकालJन eमणHाहणांचे Mथल
ू मानाने चार वग करTयांत आले आहे त.
0यांत प<हला वग य8याग कfन सोम

पणाWया Hाहणांचा. अशा चैनीन7 च मोg @मळतो, हJ

0यांची म;त. य8यागाला आण सोमपानाला कंटाळून जे अरTयांत @शरले, आण खडतर तपhया
कf लागले, ते ऋ षमु;न दस
ु Wया वगाiत येतात. ते _चरकाल अरTयांत <टकू शकले नाहJत. पुहा
.पjचांत आले, आण चैनींत सुख मानू लागले. पराशर, ऋ]यशk
ृ ग वगैरे ऋषींची उदाहरणे
आहे तच. ;तसरे eमणHाहण हटले हणजे गावाCया आसपास राहून @मत भोजन करणारे
eमण. पण ते आ0मवादांत @शरले. कोणी आ0मा शाlत, तर कोणी आ0मा अशाlत, अशा वादांत
पडUयामुळे ते दे खील माराCया जाmयांत सापडले. बु

भगवताने हा आ0मवाद सोडून <दला

आण आपले त0व8ान स0याCया पायावर उभारल7 . 0यामुळे 0याचे eावक माराCया जाmयांत
सापडले नाहJत. हणून 0यांचा समावेश चौoया eमण Hाहणांत केला आहे .* (*पूवाध, प.ृ ० ८१८३)
बु

भगवंताने हा आ0मवाद का सोडून <दला याचा

वचार करTयापुवr त0समकालJन

eमणHाहणांचे आ0मवाद कशा .कारचे होते हे पा<हले पा<हजे. 0या काळीं एकंदरJत ६२ eमणपंथ
होते, हे ;तसWया .करणांत सां_गतल7 च आहे .† (†पव
 प०ृ ६०-६१) 0यांतला कोणताहJ पंथ
ू ाधस
आ0मवादापासून मs
ु नcहता. पण 0या सवाiचे तtव8ान आज उपलuध नाहJ. 0यांपैकY जे सहा
मोठे संघ होते 0यांCया तtव8ानाचा बराच अंश पा@ल वाड:मयांत @शUलक रा<हला आहे ; आण
0यावfन इतर eमHाहणांCया आ0मवादांचे अनम
ु ान करता येणे शwय आहे . याMतव .थमतः
0यांCया तtव8ानाचा वचार करण7 यो\य वाटत7 .
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अxयवाद
या सहांपैकY प<हला पूरण कMसप अxयवादाचा पुरMकता होता. तो हणे , “एखाyाने काहJ
केल7 xकं वा कर वल7 , कापल7 xकं वा काप वल7 , कB <दले xकं वा दे व वले, शोक केला xकं वा कर वला,
एखाyास Dास झाला अथवा <दला, भय वाटल7 xकं वा 0याने दस
ु Wयास भय दाख वल7 , .ाTयांस ठार
मारल7 , चोरJ केलJ, घरफोडी केलJ, दरवडा घातला, एकाच घरावर घाला घातला, वाटमारJ केलJ,
परदारागमन केल7 , xकं वा अस0य भाषण केल7 , तरJ 0यास पाप लागत नाहJ. ती|ण धारे Cया चाने
एखाyाने जरJ या पo
ृ वीवरJल .ाTयांCया मांसाची एक रास केलJ, एक ढJग केला, तरJ 0यांत
मुळीच पाप नाहJ. 0यापासून काहJहJ दोष नाहJ. गंगा नदJCया द~gण तीरावर जाऊन जरJ
एखाyाने हाणमार केलJ, कापल7 , काप वल7 , Dास <दला अथवा दे व वला, तरJ 0यांत मुळीच पाप
नाहJ. गंगा नदJCया उ र तीरावर जाऊन जरJ एखाyाने दान7 <दलJं व दे व वलJं, य8 केले अथवा
कर वले, तरJ यापासून मुळीच पुTय लागत नाहJ. दान, धम, संयम, स0यभाषण यांCयामुळे पुTय
.ा होत नाहJ.

;नय;तवाद
मwख@ल गोसाल संसारशु वादJ xकं वा ;नय;तवादJ होता. तो हणे, “.ाTयाCया अप वDतेस
काहJ हे तु नाहJ, काहJ कारण नाहJ. हे त@ू शवाय, कारणा@शवाय .ाणी अप वD होतात. .ाTयांCया
शु ीला काहJ हे तु नाहJ, काहJ कारण नाहJ. हे तूवाचून, कारणावाचून .ाणी शु

होतात. MवतःCया

सामoयाने काहJ होत नाहJ. दस
ु WयाCया सामoयाने काहJ होत नाहJ. पुषाCया सामoयाने काहJ
होत नाहJ. बल नाहJ, वीय नाहJ, पुषशs नाहJ, पुषपराम नाहJ. सव सtव, सव .ाणी, सव
भूत7, सव जीव अवश, दब
 व ;नवrय आहे त. ते ;नय;त (नशीब), संग;त व Mवभाव यांCया
ु ल
योगाने प?रणत होतात, आण सहांपैकY कोण0या तरJ एका जातींत (वगाiत) राहून सुखदःखाचा
उपभोग घेतात....शहाणे व मूख दोघेहJ चौWयांशी लg महाकUपांCया फेWयांतून गेUयावर 0यांCया
दःु खांचा नाश होतो. या शीलाने, ताने, तपाने अथवा Hहचयाने मी अप?रपwव कम पwव करJन,
xकं वा प?रपwव झालेUया कमाiची फळ7 भोगून ते नB कfन टाकYन, असे जर एखादा हणाला, तर
ते 0याCयाकडून cहावयांचे नाहJ. या संसारात सुखदःु खे प?र@मती ोणांनी (मापांनी) मोजतां
येTयासारखी ठरावीक आहे त. ती कमी जाMती xकं वा अ_धक उणी करता येणार नाहJत. Fया.माणे
सुताची गुंडी फेकलJ असता ती सम) उलगडेपयiत जाईल, 0या.माणे शहाणे व मूख (संसाराCया)
सम) फेWयांतून गेUयावरच 0यांCया दःु खांचा नाश होईल.”
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उCछे दवाद
अिजत केसकबल उCछे दवादJ होता. तो हणे, “दान, य8, होम यांत कांहJ नाहJ;
चांगUया वाईट कमाiचे फळ व प?रणाम नाहJ; इहलोक, परलोक, माता पता अथवा औपपा;तक
(दे व xकं वा नरकवासी) .ाणी नाहJत; इहलोक आण परलोक जाणून नीट ओळखून दस
ु Wयास
@शकवणारे तtव8 व योग मागाने जाणारे eमण-Hाहण या जगांत नाहJत. मनु]य चार भूतांचा
बनलेला आहे . तो मरतो तेcहा 0यांCयातील पo
ृ वीधातु पo
ृ वीत, आपोधातु जलांत, तेजोधातु तेजांत
व वायुधातु वायूंत जाऊन @मळतो, आण इं<ये आकाशा.त जातात. मेलेUया माणसाला ;तरडीवर
घालून चार पुष Mमशानांत नेतात. 0याCया गुणावगुणांची चचा होते, पण अिMथ पांढWया होऊन
आहु;त भMमfप होतात. दानांचे खूळ मूख माणसांनी माज वले आहे . जे कोणी आिMतकवाद
सागंतात, 0यांचे ते बोलण7 ;नवळ खोटे आण वथ
ृ ा बडबड आहे . शरJरभेदानंतर शहाTयांचा आण
मूखाiचा उCछे द होतो; ते वनाश पावतात. मरणानंतर 0यांचे काहJहJ उरत नाहJ.”
अयोयवाद
पकुध कCचायन अयोयवादJ होता. तो हणे, “सात पदाथ कोणी केलेले, कर वलेले,
;न@मलेले xकं वा ;नमाण कर वलेले नसून, वय, कूटMथ व नगरारावरJल Mतंभा.माणे*
(*नगरारावर ह ीला सरळ हUला करतां येऊं नय7 हणून 0याCया समोर एक बळकट खांब
बांधीत. 0याला पा@ल भाष7त ए@सका xकं वा इदखील हणतात) अचल आहे त. ते हालत नाहJत,
बदलत नाहJत, परMपरांना बांधत नाहJत, परMपरांचे सुखदःु ख उ0पन करTयास असमथ आहे त. ते
कोणते? तर पo
ृ वी, आप, तेज, वायु, सुख, दःु ख व जीव हे होत. यांना मारणारा, मार वणारा,
ऐकणारा, सांगणारा, जाणणारा अथवा यांचे वणन करणारा कोणीहJ नाहJ. जो ती|ण श^ाने
एखाyाचे डोके कापतो, तो 0याचा जीव घेत नाहJ. या सात पदाथाiCया मधUया अवकाशांत श^
@शरल7 , एवढे च काय ते समजावे.”

वgेपवाद
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संजय बेलQपु

वgपवादJ होता. तो हणे, “परलोक आहे काय, असे मला

वचारले,

आण तसे मला वाटत असल7 , तर मी परलोक आहे असे हणेन. परं तु तसे मला वाटत नाहJ.
परलोक नाहJ, असे दे खील वाटत नाहJ. औपपा;तक .ाणी आहे त xकं वा

नाहJत, चांगUया वाईट

कमाiचे फळ असते xकं वा नसते, तथागत मरणानंतर राहतो xकं वा राहत नाहJ, यांपैकY काहJ
दे खील

मला

वाटत

नाहJ.”*

(*

सामjञफलसु ांत

;नगTठ

नाथपु ाचा

चातुयामसंवरवाद

वgेपवादापूवr घातला आहे . परं तु मिFझम;नकांयांतील चूळसारोपम सु ांत व इतर अनेक सु ांत
नाथपु ाच7 नावं शेवटJ येते.)
चातुयामसंवरवाद
;नगTठ नाथपु

चातुयामसंवरवादJ होता. या चार यामांची जी माहJती सामjञफलसु ांत

सापडते ती अपुरJ आहे . जैन )ंथांवfन असे <दसून येते कY, अ<हंसा, स0य, अMतेय आण
अप?र)ह हे चार याम पाlमुनीने उपदे @शले. 0यांत Hहचयाची महावीरMवामीने भर घातलJ.
तथा प बd
ु समकालJन ;न)iथांत (जैन लोकांत) वरJल चार यामांचीच महती होती. चार यामांCया व
तपhयICया योगाने पव
 मी केलेUया पातकांचे ;नरसन कfन कैवUय (मोg) @मळवावे, हा
ू ज
जैनधमाचा म_थताथ होता.

अxयवाद व सांNयमत
पूरण कायपाचा अxयवाद सांNय तtव8ानासारखा <दसतो. आ0मा .कृतीपासून @भन
आहे , आण मारण7 , मार वण7 इ0या<द कृ0यांचा प?रणाम 0याCयावर होत नसतो, अस7 सांNय
मानतात. याचाच .;तव;न भगव<त7 त ;नर;नराmया <ठकाणी उमटला आहे .
.कृतेः xयमाणा;न गुणःै कमाण सवशः ।
अहंकार वमूढा0मा कताऽह@म;त मयते ॥
.कृतीCया गुणांनी सव कमI केलJ जात असता अहंकाराने मो<हत झालेला आ0मा मी कता
आह7 , अस7 मानतो. (अ० ३, ो.२७).
य एनं वे

हननारं यhैनं मयते हतम ् ।

उभौ तौ न वजानीतो नायं हित न हयते ॥
हा (आ0मा) मारणारा आहे अस7 जो मानतो, xकं वा हा मारला जातो असे जो समजतो, 0या
दोघांनाहJ स0य समजल7 नाहJ. कारण, हा मारJत नाहJ, xकं वा कोणाकडून मारला जात नाहJ. (अ०
२, ो० २१)
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यMय नाहंकृतो भावो बु यMय न @लयते ।
ं
ह0वाऽ प स इमॉUलोकान
हित न ;नबयते ॥
Fयाला अहंभाव नाहJ, Fयाची बु
तरJ तो 0यांना मारJत नाहJ; 0यांत ब

(0यापासून) अ@ल राहते, 0याने या लोकांना मारल7 ,

होत नाहJ. (अ० १८, ो० १७).

अxयवाद व संसारशु वाद
या अxयवादापासून मwख@ल गोसालाचा संसारशु वाद फार दरू नcहता. 0यांचे हणण7
अस7 <दसत7 कY, आ0मा जरJ .कृतीपासून अ@ल आहे , तरJ 0याला ठरा वक जम यावे लागतात
आण 0यानंतर तो आपोआप मुs होतो. लg चौWयांशी जम घेऊन .ाणी उनत दशेला जातो, हJ
कUपना अyा पहJ <हंद ु समाजात आढळते. मwख@ल गोसालाCया काळीं ती फार .च@लत होती,
अस7 <दसत7 .
काहJं काळाने परू ण कायपांचा सं.दाय मwख@ल गोसालाCया आजीवक पथांत सामील
झाला अस7 अंगु र;नकायांतील छwक;नपाताCया एका (नं० ५७) सु ावfन <दसून येत7. 0यांत
आनंद भगवताला हणतो, “भदं त, परू ण कMसपाने कृ]ण, नील, लो<हत, ह?र, शU
ु क आण
परमशU
ु क

अशा

सहा

अ@भजाती

सां_गतUया

आहे त.

खाटJक,

पारधी,

वगैरे

लोकांCया

कृ]ना@भजातींत समावेश होतो. @भgु वगैरे कमवादJ लोकांचा नील जातींत; एक व^ वापरणाWया
;न)थांचा

लो<हत@भजातींत,

सफेत

व^

वापरणाWया

अचेलक

eावकांचा

(आजीवकांचा)

ह?रा@भदातींत, आजीवकांचा आण आजीवक @भgुणींचा शU
ु का@भजातींत, आण नद वCछ, xकस
संxकCच व मwख@ल गोसाल, यांचा परमशU
ु का@भजातींत समावेश होतो.”
ावfन पूरण कMसपाचा सं.दाय आण आजीवकांचा सं.दाय एकD झाले, असे MपB
<दसत7 . नंद, वCछ वगैरे तीन आचाय आजीवक परं परे तील पुढारJ होते. कMसपाCया आण 0यांCया
आ0मवादांत फरक नcहता व कMसपाला 0यांचा दे हदं डनाचा माग पसंत होता, ह7 हJ यावfन @स
होत7 .
अिजत केसक
सकंबलाचा
बलाचा नािMतकवाद
अिजत केसकलंब पूण नािMतक होता, हे 0याचा उCछे दवाद प<हUयाबरोबर लgात येते.
संवद
 शनसं)हांत सापडणाWया चावाक मताचा तो संMथापक नसला तरJ एक .@स

पुरMकता

असावा. 0याला Hाहणांचे य8याग जसे पसंत नcहते, तशीच आजीवका<दक eमणांची तपhयाहJ
माय नcहती. सवदशनसं)हात हटले आहे कY,
अि\नहोDं Dयो वेदाि^दं Tड भMमगुTठनम ् ।
बु

पौfषहJनांना जी वका धात;ृ न@मता ॥

‘अि\नहोD, तीन वेद, DदTड धारण, आण भMम लावणे हJ Hहदे वाने उ0पन केलेलJ
बु

हJन आण पौfषहJन पुषांची उपजी वका आहे .’
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अस7 असल7 तरJ अिजताची गणना eमणांत होत असे. यांचे कारण वै<दक <हंसा 0याला
मुळीच पसंत नcहती. आण जरJ तो तपhया करJत नसला, तरJ eमणाचे आचार वचार पाळीत
होता eमणांCया आ0मवादापासून दे खील तो अ@ल नcहता. 0याची आ0याची कUपना हटलJ
हणजे, चार महाभूतांपासून आ0मा उ0पन होतो, आण मेUयावर तो पुहा चार महाभूतांत
जाऊन @मसळतो, अशी होती, तेcहा—
यावFजीवं सुखं जीवेनािMत म0ृ योरगोचरः ।
भMमीभूतMय दे हMय पुनरागमनं कुतः ॥
‘िजवंत असेपयiत सुखाने राहावे; कारण म0ृ यूCया तडाwयांत न सापडणारा .ाणी नाहJ,
आण दे हाची राख होऊन गेUयावर तो परत कोठून येणार?’ असे 0यांचे मत असण7 साहिजक होते.
ा केसकंबलाCया तtव8ानांतूनच लोकायत अथशा^ ;नघाले, आण 0याचा

वकास

कौ<टUयासारNया आचायाiनी केला.
अयोयवाद व वैशे षक दशन
पकुध कCचायनाचा अयोयवाद वैशे षक दशनासारखा होता. पण 0याCया सात पदाथाiत
आण वैशे षकांCया पदाथाiत फार थोड7 साय आहे . कCचयनाचा मोठा eमणसंघ होता. तथा प
0याची परं परा कायम रा<हलJ नाहJ. अवाचीन वैशे षक दशन 0याCयाच तtव8ानांतून ;नघाल7
असाव7 . पण तशा .कारच7 तtव8ान मानणारा eमणसं.दाय बु कालानंतर अिMत0वांत रा<हला
नसावा.
वgेपवाद व Mयााद
संजय बेलQपु ाचा वgेपवाद जैनांCया Mयाादा.माणे होता. आण 0याचा समावेश काहJं
कालाने जैनांनी आपUया तtव8नांत कfन घेतला. ‘असे असेल, असे नस7ल‘ (MवादिMत
MयानािMत) इ0या<द Mयााद आण वर वणलेला बेलपु ाचा वgेपवाद या दोहत फारसा फरक
नाहJ. तेcहा जैनसं.दायाने

वgेपवादालाच आपल7 मुNय तtव8ान बन वल7 , अस7 हणTयास

हरकत कोणती?

;न)थ आण आजीवक
बु समकालJन जैनांचा चो वसावा तीथiकर महावीरMवामी (Fयाला ;नगTठ नाथपु

हणत)

व मwख@ल गोसाल, या दोघांनी सहा वषIपयiत एकD राहून तपhया केलJ, असे जैन )थांवfन
<दसून येत7. आजीवकांचा आण ;न)थांचा सं.दाय एक करावा, असा 0या दोघांचा .य असावा.
पाl मुनीचे संयासी एक व^ xकं वा तीन व^े बाळगीत असत. पण महावीरMवामीने मwख@ल
गोसालाच7 <दगंबरत Mवीकारल7 ; आण तेcहपासून ;न)iथ ;नव^ झाले. परं तु ;न)iथांCया आण
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आजीवकांCया तtव8ानाचा @मलाफ होऊ शकला नाहJ. महावीरMवामीने लgचौWयांशी फेWयांचे
तtव8ान अंगीकारल7 असत7 , तर ;न)iथांCया परं पर7 त चालत आलेUया चातुयामांची xकं मत रा<हलJ
नसती. .ाणी ;नयती (नशीब), संग;त (प?रिMथ;त) आण Mवभाव यांCया योगाने प?रणत होत
असतात. अस7 मानल7 तर अ<हंसा, स0य, अMतेय आण अप?र)ह या चार यामांचा उपयोग काय?
अथात ् हे दोघेहJ आचाय एकD राहू शकले नाहJत.
आजीवकांCया चौWयांशी लg फेWयांCया तtव8नापेgा ;न)iथांचा चातुयामसंवरवाद लोकांना
वशेष आवडला, यात आhय नाहJ. कां कY, 0याCया आण तपhयICया योग7 मागील जमी केलेल7
पाप धुवून टाकतां येऊन एका जमांतच मोg संपादतां येणे शwय होते.
;न)iथांची मा<हती
;न)iथांCया

मताची

बरJच

मा<हती

सु पटकांत

सापडते.

पैकY

मिFझम;नकायांतील

चूळदw
ु खwखध सु ांत बु ाचा आण ;न)थांचा संवाद आहे , 0याचा सारांश असाःराजगह
ृ येथे काहJ ;न)थ उभे राहून तपhया करJत असतां बु भगवान ् 0यांजपाशी
जाऊन हणाला, “बंधू हो, अशा रJतीने तुहJ आपUया शरJराला कB कां दे तां?”
ते हणाले, “;न)थ नाथपु

सव8 आहे . चालत असतां, उभा असतां, ;नजला असतां

xकं वा जागा असतां आपलJ 8ान¡ B कायम असते अस7 तो हणतो, आण आहांस उपदे श करतो
कY ‘;न)थ हो, तुहJ पूवज
 मी पाप केल7 आहे , त7 अशा .कारCया दे हदं डनाने जीण करा
(;नFजरे थ), आण या जमीं कायावाचामन7 कfन कोणत7 हJ पाप कf नका. ामळ
 मींCया
ु े पव
ू ज
पापाचा तपाने नाश, व नवे पाप न केUयामळ
ु े पढ
ु Uया जमी कमgय होईल, आण 0यामळ
ु े सव
दःु ख नाश पावेल.’ हे 0यांचे हणण7 आहांस आवडते.”
भगवान ् हणाला, “;न)थ हो, तुहJ पव
 मीं होतां xकं वा नcहता हे तुहांस माहJत
ू ज
आहे काय?”
;न० – आहांला माहJत नाहJ.
भ० – बर7 , पुवज
 मीं तुहJ पाप केल7 xकं वा नाहJ, ह7 तरJ तुहांस माहJत आहे काय?
;न० – त7 हJ आहांस माहJत नाहJ.
भ० – आण ते अमुक तमुक .कारचे पाप होते हे तरJ तुहांस माहJत आहे काय?
;न० – ते दे खील आहांस माहJत नाहJ.
भ० – तुमCया एव£या दःु खाचा नाश झाला, आण एवढे बाकY आहे , हे तरJ तुहJ जाणतां
काय?
;न० – त7 हJ आहJ जाणत नाहJ
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भ० – ा गोBी जर तुहांला माहJत नाहJत, तर तुहJ मागUया जमीं पारयांसारखे
ूरकमr होतां, आण ा जमीं 0या पापांचा नाश करTयाकरतां तपhया करतां, अस7 होणार नाहJ
काय?
;न० – आयु]यमान ् गोतम, सुखाने सुख .ा होत नसत7 ; दःु खानेच सुख .ा होत असत7 .
सुखाने सख
ु .ा झाले असत7 , तर बंबसार राजाला आयु]यमान ् गोतमापेgा अ_धक सुख @मळाल7
असत7 .
भ० – ;न)थहो, ह7 तुहJ वचार न करतां बोललां. येथे मी तुहांला एवढे वचारतो कY,
बंबसार राजा सात <दवसपयiत सरळ बसून एकहJ शuद न उCचारतां एकांतसुख अनुभवूं शकले
काय? सात <दवस राहूं yा, एक <दवस तरJ असे सख
ु अनुभवंू शकेल काय?
“आय]ु यमान ्, 0याला हे शwय नाहJ,” असे ;न)थांनी उ र <दल7 . तेcहा भगवान ् हणाला,
“मी एक <दवसच नcहे , तर सात <दवस अशा तWहे च7 सख
अनुभवंू शकतो; आण तुहांला
ु
वचारतो कY, बंबसार राजा (आपUया वैभवाने) अ_धक सख
ु ी कY मी अ_धक सख
ु ी?”
;न० – असे आहे तर, आय]ु यमान ् गोतमच बंबसार राजाहून अ_धक सख
ु ी आहे .
बौ मतांची वशेषता दाख वTयासाठ¤ हा संवाद रचला असला तरJ जैन मताचा 0यांत
वपयास केलेला नाहJ. तपhयICया आण चातुयामाCया अGयासाने पूव कमाiचा gय करता येतो,
अस7 0यांच7 हणण7 होते; आण ती परं परा अyा प कायम आहे .

आ0याCया कUपना
या आचायाiCया आण त0समकालJन इतर eमणांCया आ0म वषयी xकती वलgण कUपना
हो0या यांचा थोडासा मासला उप;नषदांत सापडतो. उदाहरणाथ, आ0मा तांदळापेgा आण जवा
पेgाहJ बारJक आहे , आण तो ¥दयामये रहातो, हJ कUपना या.
एष न आ0मात¥ दयेऽणीयाीहे वा यवाा सपपाा
यामाकाा यामाकतTडुलाा । (छादो\य ३।१४।३।)
‘हा माझा आ0मा अंत¥ दयात (राहतो). तो भातापेgा, जवापेgा, मोहरJपेgा, यामाक
नावांCया दे वभातापेgा xकं वा 0याCया तांदळापेgाहJ लहान आहे .’
आण तो 0यांCया एवढाहJ आहे !
मनोमयोऽयं प
ु षो भाः स0यMतिMमनत¥दये यथा
ी<हवा यवो वा...(बह
ृ दारTयक ५।६।१)
‘हा प
ु षपी आ0मा मनोमय भाMवान ् आण स0यपी असून 0या अंत¥ दयामये जसा
भाताचा xकं वा जवाचा दाणा (तसा असतो).’
0यानंतर तो आंग§याएवढा आहे , अशी कUपना .च@लत झालJ.
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अk.गु%माDः पुषो मय आ0म;न ;त%;त । (कठ २।४।१२)
‘आंग§याएवढा तो पुष आ0याCया मयभागी राहतो.’
आण मनु]य झोपला असतां तो 0याCया शरJरांतून बाहे र <हंडावयास जातो.
स यथा शकु;नः सD
ू ेण .ब ो <दशं <दशं प;त0वायDायतनमलuवा बधनमेवोपeयत एवमेव खलु सोय तमनो
<दशं <दशं प;त0वायDायतनमलuवा .ाणमेवोपeयते
.ाणबधनं <ह सोय मन इ;त॥ (छादो\य ६।८।२).
‘तो (आ0मा) जसा दोरJने बांधलेला पgी, चारJ <दशांला उडतो आण तेथे राहूं न
शकUयामळ
ु े बंधनांतच येतो, 0याच.माणे, हे सोय, मनाCया योग7 आ0मा चारJ <दशांना उडतो,
आण तेथे Mथान न @मळाUयामळ
ु े .ाणाचा आeय धरतो; कारण .ाण हे मनाच7 बंधन आहे .’

शाlतवाद व उCछे दवाद
अशा

व_चD

आण

व वध

आ0मा वषयक

कUपना

बु समकालJन

eमणHाहणांत

पसरUया हो0या. 0या सव दोनच वगात येत असत. 0यांपैकY एकांचे हणणे असे कY,
सMसतो अ ा च लोको च वंझो कूडQो ए@सकQायी <ठतो ॥
‘आ0मा आण जग शाlत आहे . तो वय कूटMथ आण नगरारावरJल Mतंभा.माणे
िMथर आहे .’ * (* हे आण दस
ु रे अनेक आ0मवाद दJघ;नकायांतील Hहजालसु ांत <दले आहे त.
इतर ;नकायांत दे खील @भन @भन आ0मवादांचा उUलेख सापडतो)
या वादांत पूरण कMसप, मwख@ल गोसाल, पकुध कCचायन आण ;नगTठ नाथपु

यांची

मत7 समा वB होत असत.
आण दस
ु रे eमणHाहण उCछे दवाद .;तपादन करJत. ते हणत –
अयं अ ा fपी चातुमाहाभू;तको मातापे संभवो
कायMस भेदा उिCछFज;त वनMस;त न हो;त परं मरणा ॥
‘हा आ0मा जड, चार महाभूतांचा बनलेला आण आईबापांपासून उ0पन झालेला,
शरJरभेदानंतर ;छन होतो, वनाश पावतो. तो मरणानंतर राहत नाहJ.’
हे मत .;तपादणाWया eमणांत अिजत केसकबल .मुख होता. यांCया दरयान आ0मा
कांहJ अंशी शाlत व कांहJ अंशी अशाlत, अस7 हणणारे दे खील eमणHाहण होते. संजय
बेलQपु ाचा वाद तशाच .कारचा <दसतो. आण त7 च तtव8ान पुढे जैनांनी उचलल7 .

आ0मावादांचे प?रणाम
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ा सव आ0मावादांचे प?रणाम बहुतांशी दोन होत असत. एक चैनींत सुख मानण7, आण
दस
ु रा तपhया कfन शरJर कB वण7. पूरण कMसपाCया मता.माणे जर आ0मा कोणाला मारJत
नाहJ, xकं वा मारवीत नाहJ, तर आपUया चैनीसाठ¤ इतरांची ह0या करTयास हरकत कोणती?
जैनांCया मता.माणे तोच आ0मा पूवज
 मींCय़ा कमाने ब

झालेला अस7 हटल7 , तर ा

कमाiपासून सुटTयाला खडतर तपhया केलJ पा<हजे अस7 तtव8ान उ0पन होण7 साहिजक आहे .
आ0मा अशाlत आहे , तो मेUयानंतर राहत नाहJ, असे गह
ृ Jत धरल7 , तर िजवंत असेपयiत
मौजमजा कfन काल कंठावा, xकं वा ा भोगांची शाlती तरJ काय असे हणून तपhया करावी,
अशी दोहJ .कारची मत7 ;न]पन होऊ शकतील.

आ0मवादाचा 0याग
परं तु बुd भगवताला चैनीचा आण तपhयIचा असे दोहJ माग 0याFय वाटले. कां कY,
0यांपासून मन]ु यजातींचे दःु ख कमी होत नाहJ. परMपरांशी भांडणाWया जनतेला दोहJ अंतांपासून
शांतीचा माग सापडणे शwय नाहJ. ा अंतांना कारणीभत
ू आ0मवाद आहे , अशी बो_धसtवाची
खाDी झालJ, आण तो सारा बाजल
ू ा साfन 0याने एक नवाच माग शाधून काढला. आ0मा शाlत
असो xकं वा अशाlत असो, या जगांत दःु ख आहेच आहे . आण ते मन]ु यजातीCया त]ृ णेचे फळ
होय. आय अBां_गक मागाCया ारे 0या त]ृ णेचा gय केला तरच मन]ु याला आण मन]ु यजातीला
शां;त-समाधान @मळे ल. हा नवा माग आ0मवाद सोडून <दUया@शवाय लgांत येTयाजोगा नcहता.
हणून

बु

भगवताने

पjचवगrय

@भgूंना

चार

आय

उपदे @शUयाचा दाखला खधसंयु ांत सापडतो.* (* ह7 च सु

स0यांCया

मागोमाग

अना0मवाद

महाव\गांतहJ आहे .)

भगवान ् वाराणसी येथे ऋ षप नांत मग
ृ दावांत राहत

होता. तेथे भगवान ् पंचवगrय

@भgूंना उ©ेशन
ू हणाला, “@भgूहो, जड शरJर अना0मा आहे , शरJर जर आ0मा असत7 तर ते
उपवकारक झाले नसत7 , आण माझ7 शरJर असे होऊ yा, व या.माण7 न होऊ yा. असे हणतां
आले असत7 . पण Fया अथr शरJर अना0मा आहे , 0या अथr ते उपवकारक होत7 , आण त7
या.माणे होऊ yा, आण ा.माणे होऊ नये, अस7 हणतां येत नाहJ.
“@भgू हो, वेदना अना0मा आहे , ती जर आ0मा असती तर उपवकारक झालJ नसती,
आण हणतां आले असत7 कY माझी वेदना या.माण7 cहावी, आण या.माणे होऊ नये. पण Fया
अथr वेदना अना0मा आहे , 0या अथr ती उपवकारक होते, आण ती अशी cहावी आण अशी न
cहावी असे हणता येत नाहJ. 0याच.माणे सं8ा, संMकार आण

व8ान अना0मा आहे . जर

व8ान आ0मा असते, तर ते उपवकारक झाले नसत7 , आण हणतां आल7 असते कY, माझे
व8ान या.माण7 cहावे व या.माणे होऊ नये. पण Fया अथr व8ान अना0मा आहे , 0याअथr
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व8ान उपवकारक होत7 , आण हणतां येत नाहJ कY, माझे व8ान अस7 cहाव7 आण असे होऊ
नये.”
“@भgू हो, जड शरJर, वेदना, सं8ा, संMकार आण

व8ान ;न0य आहे त कY अ;न0य

आहे त?”
“भदत, ती अ;न0य आहे त,” असे @भgूंनी उ र <दले.
भ० – ज7 अ;न0य आहे ते दःु खकारक कY सुखकारक?
@भ० – भते, त7 दःु खकारक आहे .
भ० – आण जे दःु खकारक, वपरJणाम पावणारे , त7 माझ7 आहे , त7 मी आह7 , तो माझा
आ0मा आहे , अस7 समजण7 यो\य होईल काय?
@भ० – नाहJ, भदत.
भ० – हणून, @भgूहो, जो काहJ जड पदाथ अतीत, अनागत, .0य0ु पन, आपUया
शरJरांतील xकं वा शरJराबाहे रचा, Mथल
ू , सू|म, हJन, उ0कृB, दरु चा xकं वा जवळचा तो सव माझा
नाहJ, तो मी नाहJ, तो माझा आ0मा नाहJ, अस7 यथाथतया सयक 8ानाने जाणावे. 0याच.माणे
कोणतीहJ वेदना, कोणतीहJ सं8ा, संMकार, जे काहJ

व8ान, अतीत, अनागत, .0य0ु पन,

आपUया शरJरांतील xकं वा शरJराबाहे रच7 , Mथूल, सू|म, हJन, उ0कृB, दरू च7 xकं वा जवळचे ते सव
माझे नcहे , त7 मी नcहे , तो माझा आ0मा नcहे , असे यथाथतया सयक् 8ानाने जाणावे. @भgु
हो, या.माणे जाणणारा

वान आयeावक जड पदाथ, वेदना, सं8ा, संMकार आण

व8ान,

यां वषयी वरs होतो, आण वरागामुळे वमुs होतो.

आ0याचे पांच वभाग
आ0मा शाlत आहे xकं वा अशाlत आहे , असा .ª केला असता 0यांचे सरळ उ र
<दUयाने घोटाळा होTयाचा संभव होता, हणून बु

भगवताने आ0मा हणजे काय याची नीट

कUपना येTयासाठ¤ 0यांचे पथ
ृ wकरण या पंचMकधांत केले आहे . जड पदाथ, वेदना, सं8ा,
संMकार आण

व8ान, असे या आ0याचे पाच

वभाग करतां येतात. आण ते

वभाग

पाडUयाबरोबर MपB <दसते कY, आ0मा शाlत xकं वा अशाlत नाहJ. कां कY, हे पांचहJ Mकध
सदो<दत बदलणारे हणजे अ;न0य आहे त, दःु खकारक आहे त, आण हणूनच ते माझे xकं वा तो
माझा आ0मा अस7 हणण7 यो\य होणार नाहJ. हाच बु ाचा अना0मवाद होय. आण तो शाlतवाद
व अशाlतवाद या दोन टोकांना जात नाहJ. भगवान ् का0यायनगोD @भgूला उ©ेशन
ू हणतो, “हे
का0यायन, जनता बहुतकfन अिMतता आण नािMतता ा दोन अतांना जाते. हे दोहJ अत
सोडून तथागत मयममागाने धम«पदे श करतो.”* (* ;नदानसंयु , व\ग २, सु ५.)
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अनावयक वाद
एवढ7 MपBीकरण कfन झाUयावर जर कोणी हa धfन बसला कY, शरJर आण आ0मा
एक आहे xकं वा @भन आहे ह7 सांगा, तर भगवान ् हणे, “ा ऊहापोहांत मी पडत नसतो. कां कY,
0यामुळे मनु]यजातींचे कUयाण होणार नाहJ.” याचा थोडासा मासला चूळमालुंwयंपु सु ांत† (†
मिFझम;नकाय. नं० ६३) सापडतो. 0या सु ाचा सारांश असा –
‘बु

भगवान ् eावMती येथे अनाथ पंडकाCया आरामांत राहत असता मालुwयपु

नावाचा

@भgु 0याजपाशी आला आण नमMकार कfन एका बाजूला बसला. नंतर तो भगवताला
हणाला, “भदं त, एकातांत बसलो असता मा¬या मनात असा वचार आला कY, हे जग शाlत
आहे xकं वा अशाlत आहे , शरJर व आ0मा एक आहे कY @भन, मरणो र तथागताला पुनजम
आहे कY नाहJ, इ0यादJ .ªांचा भगवताने खुलासा केला नाहJ; तेcहा भगवताला मी हे .ª
वचारावे, आण जर भगवताला या .ªांचा ;नकाल लावतां आला, तरच भगवताCया
@श]यशाख7 त राहावे. पण जर भगवताला हे .ª सोडवतां येत नसेल, तर भगवताने सरळ तस7
सांगावे.”
‘भ० – मालुंwयपु ा, तूं माझा @श]य होशील, तर या .ªांचे MपBीकरण करJन अस7 मी
तुला कधी सां_गतले होत7 काय?
‘मा० – नाहJ भदत.
‘भ० – बर7 , तूं तरJ मला हणालास कY, जर भगवताने या सव .ªांच7 MपBीकरण केल7 ,
तरच मी भगवताCया @भgुसघ
ं ांत समा वB होईन.
‘मा० – नाहJ, भदत.
‘भ० – तर मग आता ा .ªांचा खल
ु ासा केUया@शवाय मी भगवताचा @श]य राहणार
नाहJ अस7 हणTयांत अथ कोणता? मालंwयपु ा, एखाyा मनु]याCया शरJरामये बाणाच7 वषारJ
शUय @शfन तो तळमळत असतां 0याचे आ@मD श^xया करणाWया वैyाला बोलावून आणतील.
पण तो रोगी जर 0याला हणेल,. ‘हा बाण कोणी मारला? तो Hाहण होता कY gDय होता?
वैय होता कY श
ू होता? काळा

होता कY गोरा होता? 0याच7 धन]ु य कोण0या .कारच7 होत7 ?

धन]ु याची दोरJ कोण0या पदाथाची केलJ होती? इ0या<दक गोBींचा खल
ु ासा केUयावाचन मी या
शUयाला हात लावंू दे णार नाहJ; तर हे मालंw
ु यपु ा, अशा प?रिMथतींत 0या माणसाला या गोBी न
समजतांच मरण येईल. 0याच.माणे जो असा हa धरJल कY, जग ह7 शाlत आहे xकं वा अशाlत
आहे , इ0या<द गोBींच7 MपBीकरण केUयावाचून मी Hहचय आचरणार नाहJ,. 0याला ा गोBी
समजUयावाचूनच मरण येईल.
‘हे मालुंwयपु ा, जग शाlत आहे xकं वा अशाlत आहे अशी ¡ B आण वlास असला,
तरJ 0यापासून धा@मक आचरणाला मदत होईल अस7 नाहJ. जग शाlत आहे असा वlास ठे वला,
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तरJ जरा, मरण, शोक, प?रदे व, यांजपासून मुsता होत नाहJ. 0याच.माण7 जर शाlत नाहJ, शरJर
आण आ0मा एक आहे , शरJर आण आ0मा @भन आहे , मरणो र तथागताला पुनजम होतो,
xकं वा होत नाहJ, इ0या<दक गोBींवर वlास ठे वला, न ठे वला, तरJ जम, जरा, मरण, प?रदे व
आहे तच आहे त. हणून, मालुंwयपु ा, या गोBींचा खल करTयाCया भरJला मी पडलो नाहJ. कां
कY, 0या वाद ववादाने Hहचयाला कोण0याहJ .कार7 Mथैय येTयाचा संभव नाहJ. 0या वादाने
वैरा\य उ0पन होणार नाहJ, पापाचा ;नरोध होणार नाहJ, आण शां;त, .8ा, संबोध व ;नवाण
यांचा लाभ cहावयाचा नाहJ.
‘परं तु मालुंwयपु ा, ह7 दःु ख आहे , हा दःु खाचा समुदय आहे , हा दःु खाचा ;नरोध आहे , आण
हा दःु ख;नरोधाचा माग आहे , ह7 मी MपB कfन दाख वल7 आह7 . कारण हJं चार आयस0य7
Hहचयाला Mथैय आणणारJ आहे त, यांजमळ
ु े वैरा\य येत7. पापाचा ;नरोध होतो, शां;त, .8ा,
संबोध व ;नवाण यांचा लाभ होतो. हणून हे मालw
ंु यपु ा, Fया गोBींची मी चचा केलJ नाहJ, 0या
गोBींची चचा कfं नका; Fया गोBींचे मी MपBीकरण केल7 आहे , 0या MपBीकरणाला यो\य होत
अस7 समजा.’
याचा अथ असा कY, आ0मा पंचMकधांचा बनलेला आहे , तरJ 0याचा आकार वगैरे कसा
असतो, तो जसाCया तसा परलोकYं जातो कY काय, इ0या<द गोBींचा खल केUयाने Hहघोटाळा
माजून राहणार. जगांत दःु ख

वपल
आहे , आण त7 मनु]यजातीCया त]ृ णेने उ0पन झाल7
ु

असUयामुळे अBां_गक मागाCया ार7 0या त]ृ णेचा ;नरोध कfन जगांत सुखशां;त Mथापन करण7
.0येक cयsYच7 कतcय आहे . हा सरळ रMता, व ह7 च बु ाच7 तtव8ान.

ईlरवाद
बु

ईlराला मानीत नcहता, हणून तो नािMतक होता, अशी कांहJ लोकांची समजूत

आहे . बौ

वाkमय xकं वा .ाचीन उप;नषद7 वाचलJं असतां या समजुतींत तoय नाहJ, अस7 <दसून

येत7. तथा प हा लोकम दरू करTयासाठ¤ बु समकालJ .च@लत असलेUया ईlरवादाच7 <द\दशन
करण7 य\य वाटत7 .
खास

ईlर

शuदाचा

अk.गुतर;नकायाCया

;तक;नपातांत

(सु

नं०

६१)

आण

मिFझम;नकायांतील दे वदहसु ांत (नं. १०१) उUलेख आला आहे . यांपैकY ईlरसंबंधींचा प<हUया
सु ांतील मजकूर असा: भगवान ् हणतो, "@भgुहो, ज7 काहJं सख
ु , दःु ख xकं वा उपेgा मनु]य .ाणी भोगतो त7 सव
ईlर;न@मत आहे (इMसर;नमानहे तु) अस7 .;तपादणाWयांना आण मानणाWयांना मी वचारत कY,
0यांच7 हे मत आहे काय? आण 0यांनी ‘होय’ अस7 उ र <दUयावर मी हणत, तुहJ .ाणघातकY,
चोर, अHहचारJ, अस0यवादJ, चहाडखोर, @शवीगाळ करणारे , बडबडणारे , दस
ु Wयांच7 धन इिCछणारे ,
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े Bे आण @मoया¡ Bक ईlराने ;न@मUयामुळेच झालां कY काय? @भgुहो, ह7 सव ईlराने ;नमाण
केल7 अस7 स0य मानल7 , तर (स0कमा वषयीं) छं द आण उ0साह राहणार नाहJ; अमुक कराव7 , xकं वा
अमुक कfं नये, ह7 दे खील समजणार नाहJ."
या ईlर;नमाणाचा उUलेख दे वदहसु ांत दे खील आला आहे . परं तु हा मजकूर .~g
असावा, अशी बळकट शंका ये ते कारण, दस
ु Wया कोण0याहJ सु ांत हJ कUपना आढळत नाहJ.
बु समकालJन मोठा दे व हटला हणजे Hहा होय. पण तो ;नराmया तWहे चा कता आहे ;
बायबलांतील दे वासारखा नाहJ. जग होTयापूवr तो नcहता. वl उ0पन झाUयावर .थमतः तो
अवतरला, आण 0यानंतर इतर .ाणी झाले, 0यामुळे 0याला भूतभcयांचा कता हणूं लागले.
Hहजालसु ांत आलेUया 0याCया वणनाचा सारांश असा: "प]ु कळ काळानंतर ा जगाचा सवत (नाश) होतो. आण 0यांतील बहुतेक .ाणी आभाMवर
दे वलोकांत जातात. 0यानंतर प]ु कळ काळाने या जगाता ववत ( वकास) होऊ लागतो. तेcहा
.थमतः ?रकाम7 Hह वमान उ0पन होत7 . तदनंतर आभाMवर दे वलोकYंचा एक .ाणी तेथून Cयूत
होऊन या वमानांत जमतो. तो मनोमय, .ी;तभ|य, Mवयं.भ, अत?रgचर, शभ
ु Mथायी आण
दJघजीवी असतो. 0यानंतर दस
ु रे अनेक .ाणी आभाMवर दे वलोकांतून Cयत
ू होऊन 0या वमानांत
जमतात. 0यांना वाटत7 हा जो भवान, Hहा, महाHहा, तो अ@भभू, सवदशr, वशवतr,
कता, ;नमाता, eे%, सिजता, वशी आण भूतभcयांचा

ईlर,

पता आहे ."

’Hहा दे वांना .थमः संबभूव वlMय कता भुवनMय गोा|’ ा मुTडकोप;नषदाCया (१ |
१) वाwयांत Hहदे वाची वर <दलेलJ कUपना संgेपतः ;नदI @शलJ आहे . यावfन Hहदे वाला
जगताचा

कता

बन वTयाचा

Hाहणांचा

.य

MपB

<दसतो.

परं तु

eमणसंMकृतीसमोर <टकूं शकला नाहJ. खु© Hाहणांनाच हा .य

तो

0या

काळCया

सोडून दे ऊन Hहा हा

नपुसक@लंगी शuद Mवीकारावा लागला. आण बहुतेक सव उप;नषदांतून या Hह शuदालाच महtव
<दल7 आहे .
Hहापासून

xकं वा

आ0यापासून

जगाची

उ0प

कशी

झालJ

याची

एक

कUपना

बह
ृ दारTयक उप;नषदांत सापडते, ती अशीःआ0मैवेदम) आसीत ् पुष वधं:… स वै नैव रे मे तMमादे काकY न रमते। स <तीयमैCछत ्
। स हैतावानासं यथा ^ीपुमांसौ संप?र]वsौ । स इममेवा0मानं े धा पातय तः प;तh प ी
चाभावतां तMमा<ददमधवग
ृ ल@मव Mव इ;त ।
’सवाiपूवr पुषfपी आ0मा तेवढा होता…तो रमला नाहJ; हणून (मनु]य) एकाकY रमत
नसतो. तो दस
ु Wयाची इCछा कfं लागला, आण जसे ^ीपुष परMपरांना अ@लंगन दे तात, तसा
होऊन रा<हला. 0याने Mवतःला <धा फोडल7 . 0यामुळे प;त आण प ी झालJ. हणून ह7 शरJर
(<दल धायाCया) दला.माणे आहे .’
(व०ृ उ० १।४।१-३).
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आता बायबलांतील उ0प कथा पहा. मग परमेlर दे वाने ज@मनींतील मातीचा मनु]य
बन वला........मग दे वाने आदामावर (0या माणसावर) गाढ ;ना पाडलJ, आण 0याची बरगडी
काढून ;तची ^ी बन वलJ....याMतव पुष आपUया आईबापांस सोडून आपUया ^ीशीं जडून
राहJल; तीं दोघ7 एकदे ह होतील." (बायबल, उ0प , अ० २).
ा आण वरJल उ0प ींत केवढा फरक ! येथे दे व सव पo
ृ वी ;नमाण कfन मग
माणसाला, व 0याCया बरगडीपासून ^ीला उ0पन करतो; दे व जगापासून अगदJच @भन; आण
तेथे पुषfपी आ0मा Mवतःच <धा होऊन ^ी आण पुfष बनतो.

.जापतीची उ0प
.जाप;त हणजे जग0कता Hहा, 0याची उ0प

बह
ृ दारTयकांत सां_गतलJ आहे , ती

येण7.माण7:आप एवेदम) आसM
ु ता आपः स0यमसज
ृ त, स0यं Hह, Hह .जाप;तं, .जाप;तदI वांMते
दे वाः स0यमेवोपासते ॥ (५।५।१).
’सवाiपव
ू r पाणी तेवढ7 होत7 . 0या पाTयाने स0य, स0याने Hह, Hहाने .जाप;त व
.जापतीने दे व उ0पन केले; ते दे व स0याचीच उपासना करतात.’
बायबलांत दे खील जल.लयानंतर सB
ृ ीची उ0प

पन
ु र प झाUयाची कथा आहे , पण दे वाने

आंगाऊच नोहाच7 कुटुंब व पशप
ु gा<दकांCया नर व माyा जहाजांत भfन ठे वावयास लावUया,
आण मग जल.लय केला.* (* बायबल, उ0प , अ० ७) उप;नषदांत जल.लयापूवr काय होत7 त7
मुळीच सां_गतल7 नाहJ. एवढ7 च नाहJ, तर स0य Hहदे वाCया आण HहतtवाCया दे खील वरCया
पायरJवर ठे वल7 आहे . Hहजालसु ांत <दलेलJ H¯ो0प ीची कथा या कथेशीं ;नकटतर आहे .
ईlर जगापासून @भन असून 0याने जग ;नमाण केल7 , हJ कUपना <हंदM
ु थानांत शकांनी
आणलJ असावी. कां कY, 0यापूवrCया वाkमयांत ती तशा पान7 आढळत नाहJ. तेcहा, बु

ईlर

मानीत नसUयामुळे नािMतक होता, असा 0याCयावर आळ आणण7 संभवनीयच नcहत7 . तो
वेद;नंदक असUयामुळे नािMतक आहे , असा Hाहण आरोप करJत, पण बु ाने वेदाची ;नंदा केलेलJ
कोठे आढळत नाहJ. आण Hाहणांना माय झालेUया सांNयका?रकेसारNया )थांत वेद;नंदा
काय कमी आहे ?
¡Bवदांनुe वकः
स  वशु gया;तशययुsः।
’¡B उपाWया.माणेच वै<दक उपाय दे खील (;नपयोगी) आहे . कारण तो अ वशु , नाश
आण अ;तशय यांनी युs आहे .’
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आण ’DैगुTय वषया वेदाः’ इ0या<दक वेद;नंदा भगव<त7 त सापडत नाहJ काय? पण
सांNयाने HाहणांCया जा;तभेदावर हUला केला नाहJ, आण भगव<तेने तर 0या जा;तभेदाला
उघड उघड उचलन
ू धरल7 आहे . तेcहा 0यांना वेद;नंदा पचण7 शwय होत7 . याCया उलट बुdाने
वेद;नंदा केलJ नसलJ, तरJ जा;तभेदावर जोराचा हUला केला. मग तो वेद;नंदक कसा ठरणार
नाहJ? वेद हणजे जा;तभेद, आण जा;तभेद हणजे वेद, अस7 ा दोहचे ऐwय आहे । जा;तभेद
नसला, तर वेद राहJल कसा? आण जा;तभेद अिMत0वांत राहून वेदाच7 एक अgरसु ा कोणाला
माहJत नसल7 , तरJ वेद.ामाTयबु
कायम असUयामुळे वेद रा<हलाच हणावयाचा !
बु समकालJन eवणHाहणांत ईlरवादाला मुळीच महtव नcहत7 , ह7 वरJल ववेचवावfन
<दसून येईलच. 0यांपैकY कांहJ ईlराCया जागी कमाला मानीत, आण कधी कधी बु

कमवादJ

नाहJ, अतएव नािMत आहे , असा बु ावर आरोप करJत. 0याच7 ;नरसन पढ
ु Jल .करणांत करTयांत
येईल.
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.करण आठव7
कमयोग
बु
एके समयीं बु

नािMतक कY आिMतक ?

भगवान ् वैशालJजवळ महावनांत राहत होता. 0या वेळीं कांहJ .@स

@लCछवी राजे आपUया संMथागारांत कांहJ कारणाMतव जमले असतां, बु संबंधाने गोBी ;नघाUया.
0यांतील बहुतेक बु ाची, धमाची आण संघाची Mतु;त कfं लागले. ती ऐकून @संह सेनापतीला
बु दशनाची इCछा झालJ. तो ;न)iथांचा उपासक असUयामुळे 0यांCया मुNय गुfला-नाथपु ालाभेटला, आण हणाला, "भदत, मी eमण गोतमाची भेट घेऊं इिCछत."
नाथपु

हणाला,

"@संहा,

तंू

xयावादJ

असतां

अxयवादJ

गोतमाची

भेट

घेऊं

इिCछतोस?" ह7 अपUया गf
ु ं चे वचन ऐकून @संह सेनापतीने बु दशनाला जाTयाचा बेत सोडून
<दला. प
ु हा एकदोनदा 0याने @लCछवींCया संMथागारांत बु ाची, धमाची आण संघाची Mत;ु त
ऐकलJ. तथा प नाथपु ाCया सांगTयावfन बु दशनाला जाTयाचा बेत 0याला प
ु हा तहकूब करावा
लागला. शेवटJं @संहाने नाथपु ाला वचारUयावाचूनच बु ाची भेट घेTयाचा ;नhय केला; व मो§या
लवाजयासह महावनांत येऊन तो भगवताला नमMकार कfन एका बाजल
ू ा बसला, आण
भगवताला हणाला, "भदत, आपण अxयवादJ आहांत व अxयवाद eावकांना @शकवतां, ह7
खर7 काय? "
भगवान हणाला, "असा एक पयाय आहे कY, FयाCया योग7 स0यवादJ मनु]य हणूं
शकेल, eमण गोतम अxयवादJ आहे . तो पयाय कोणता? हे @संहा, मी कायदh
ु ?रताची,
वा\दh
ु रJताची व मनोदh
ु ?रताची आxया उपदे @शत.
"@संहा, दस
ु राहJ एक पयाय आहे कY, FयाCयामुळे स0यवादJ मनु]य हणूं शकेल, eमण
गोतम xयावादJ आहे . तो कोणता? मी कायसुच?रताची, वाwसुच?रताची आण मनःसुच?रताची
xया उपदे @शत.
"आणखी असाहJ एक पयाय आहे कY, FयाCयायगे स0यवादJ मनु]य मला उCछे दवादJ
हणूं शकेल. तो कोणता? @संहा, मी लोभ, े ष, मोह इ0या<द सव पापकारक मनोव ृ ींचा उCछे द
उपदे @शत.
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"असाहJ एक पयाय आहे कY, FयाCयायोगे स0यवादJ मनु]य मला जुगुसी हणू शकेल.
तो कोणता? @संहा, मी कायदh
ु ?रताची, वा\दh
ु ?रताची आण मनोदh
ु ?रताची जुगुसा (कंटाळा)
करत. पापकारक कमाiचा मला वीट आहे .
"असाहJ एक पयाय आहे कY FयाCयायोग7 स0यवादJ मनु]य मला वनाशक हणू शकेल.
तो कोणता? लोभाचा, े षाचा आण मोहाचा मी वनाश उपदे @शतो.
"आण @संहा, असा दे खील एक पयाय आहे कY FयाCया योग7 स0यवादJ मनु]य मला
तपMवी हणूं शकेल. तो कोणता? हे @संहा, पापकारक अकुशल धम तापवून सोडावे अस7 मी
हणतो. Fयाचे पापकारक अकुशल धम वतळून गेले, नB झाले, पुहा उ0पन होणार नाहJत,
0याला मी तपMवी हणतो. "* (* बु लJलासारसं)ह,प.ृ २७९-२८१ पहा).
नािMतकतेचा आरोप
या सु ांत बु ावर मुNय आरोप अxयावादाचा केलेला आहे . तो खु© महावीर Mवामींनी
केला असेल xकं वा नसेल. तथा प 0या वेळी अशा .कारचा आरोप बु ावर करTयात येत असे, यांत
शंका नाहJ.
गोतम gDय कुलांत जमला. शाwय gDयांचे शेजारJ आण आ को@लय gDय. या
दोघांमये रो<हणी नदJCया पाTयासंबंधाने वारं वार मारामाWया होत, ह7 वर सां_गतल7 च आहे (पूवाध,
प.ृ १०५). दस
ु Wया एखाyा टोळीने आपUया टोळीतील माणसांचे नुकसान केले xकं वा खून केला, तर
0याचा मोबदला 0या टोळींतील माणसाचे नुकसान कfन xकं वा खून कfन घेTयाची प ;त आजला
सरह©ीवरJल पठाण लोकांत चालू आहे ; तशीच ती .ाचीन काळी <हंदM
ु थानांतील gDयांत असलJ,
तर 0यांत आhय मानTयाजोगे कांहJ नाहJ. खर7 आhय ह7 कY, या gDयांCया एका टोळींत
जमलेUया गोतमाने आपUया शेजाWयांचा आण आांचा सूड उगवण7 साफ नाकारल7 , आण
एकदम तपMवी लोकांत .वेश केला.
गह
ृ Mथाeमाचा कंटाळा आला, तर 0या काळचे Hाहण आण gDय गह
ृ 0याग कfन
प?राजक बनत, आण खडतर तपhया करJत तेcहा गोतम तपMवी झाला, यांत कोणलाहJ वशेष
वाटले नसाव7 . फार झाल7 तर हा तfण गह
ृ Mथ Mवाeमाला ;नपयोगी ठरला, अस7 लोकांनी हटल7
असेल. पण जेcहा सात वषI तपhया कfन गोतम बो_धसtव बु

झाला, आण गह
ृ Mथाeमांतील

चैनींचा व संयासाeमांतील तपhयIचा सारखाच ;नषेध कf लागला, तेcहा 0याCयावर टJका होऊ
लागUया.
Hाहणांना चालू समाजप ;त पा<हजे होती. 0यांचा कमयोग हटला हणजे Hाहणांनी
य8याग करावे, gDयांनी यु

कराव7 , वैयांनी cयापार आण श
ू ांनी सेवा करावी. हा कमयोग

Fयाला पसंत नसेल 0याने अरTयवास प0कfन तपhयICया योगाने आ0मबोध कfन यावा, आण
मfन जाव7 ; समाजाची घडी बघडेल अस7 कोणत7 हJ कृ0य कfं नये.
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;नर;नराmया eमणसंघांत @भन @भन तtव8ान7

.;तपा<दलJं जात असत; तथा प

तपhयICया संबंधाने 0यांपैकY अ_धकतर eमणांची एकवाwयता होती. 0यांत ;न)थांनी कमाला
वशेष महtव <दल7 . हा जम दःु खकारक आहे , आण तो पूवज
 मींCया पापकमाiनी आला
असUयामुळे तीं पापे नB करTयासाठ¤ खडतर तपhया केलJ पा<हजे, अस7 0यांचे पुढारJ .;तपादJत.
आण बु

तर तपhयIचा ;नषेध करणारा. तेcहा 0याला ;न)iथांनी अxयवादJ (अकमवादJ) हणण7

अगदJ साहिजक होत7 . HाहणांCया ¡Bीने बु ाने श^0याग केला, हणून तो अxयवादJ ठरतो,
तर तपMcयांCया ¡Bीने तपhया सोडलJ हणून अxयवादJ ठरतो!
ाितकारक तtव8ान
येथ7 हे लgात ठे वल7 पा<हजे कY, गोतमाने गह
ृ 0याग केला तो केवळ आ0मबोध कfन
घेऊन मोg @मळ वTयासाठ¤ नcहे , आपUया शेजाWयांवर श^ उगारण7 0याला यो\य वाटल7 नाहJ,
श^ावाचून परMपरांCया सलोNयाने चालणारJ अशी एक समाजरचना करतां येईल कY काय
यासंबंधाने 0याCया मनांत सतत वचार चालू होते. तपhयIने आण तपMवी लोकांCया तtव8ानाने
मनु]यजातीसाठ¤ असा एखादा सरळ माग काढतां येईल, अस7 वाटUयामुळेच 0याने गह
ृ 0याग कfन
तपhया आरं @भलJ, आण ;तCयायोग7 कांहJ ;न]पन होत नाहJ अस7 जाणून 0याने ती सोडून
<दलJ, व एक अ@भनव मयम माग शोधून काढला.
आजकालCया ां;तकारJ लोकांना राजकारणी आण धा@मक लोक जसे वनाशक (nihilist)
वगैरे

वशेषण7 लावतात, आण 0यांचा अडाणीपणा समाजासमोर मांडतात, 0या.माण7 बु ाला

त0समकालJन टJकाकार अxयवादJ हणत, आण 0याCया नवीन तtव8ानाची ;नरथकता
लोकांपुढे मांडीत, अस7 समजTयास हरकत नाहJ.
दl
ु ?रत7 व सुच?रत7
येथे वर <दलेलJं दh
ु ?रत7 आण सुच?रत7 कोणतीं यांचे थोडwयांत
वाटत7 .

भगवान ् साले°यक

Hाहणांना

हणतो,

"गह
ृ Mथहो,

कायेने

ववेचन करण7 यो\य

घडणार7

तीन

.कारच7

अधमाचरण कोणत7 ? एखादा मनु]य .ाणघात करतो, f, दाfण, लो<हतपाण आण मारहाण
करTयामये गुंतलेला असतो; अथया चोरJ करतो, जी वMतु आपलJ नcहे ती-गावांत xकं वा
अरTयांत असो-मालकाला न वचारतां घेतो; xकं वा cय@भचार आचरतो, आई, बाप, भ_गनी, प;त
xकं वा आ यांनी रgण केलेUया ^ींशी cय@भचार करतो. या.माण7 कायेन7 D वध अधमाचरण
घडते.
"आण, गह
ृ Mथहो, वाचेने घडणारे चार .कारच7 अधमाचरण कोणते? एखादा मनु]य खोट7
बोलतो. सभ7 त, प?रषद7 त, आमंडळांत xकं वा राजारJं गेला असतां 0याची साg वचारतात, तुला
ज7 मा<हत असेल त7 सांग. तो ज7 जाणत नाहJ, त7 मी जाणत, ज7 पा<हल7 नाहJ त7 मी पा<हल7 ,
22

अस7 सांगतो. ा.माण7 Mवतःसाठ¤ परwयासाठ¤, xकं वा थोkयाबहुत .ाीसाठ¤ जाणून बुजून खोट7
बोलतो. अथवा तो चहाडी करतो, ा लोकांचे ऐकून 0या लोकांत भेद पाडTयासाठ¤ कागाmया
सांगतो, xकं वा 0या लोकांच7 ऐकून ा लोकांत वरोध उ0पन करTयासाठ¤ यांना येऊन सांगतो.
या.माण7 एकोयाने वागणाWयांत भेद पाडतो, xकं वा भांडणाWयांना उ ेजन दे तो. भांडण वाढ वTयांत
0याला आनंद वाटतो, भांडण वाढ वणार7 वचनच तो बोलत असतो. अथवा तो @शवीगाळ करतो,
दB
ु पणान7 भरलेल7, ककश, कटु, वमr लागणारे , ोधयुs आण समाधानाचा भंग करणार7 वचन
बोलतो. अथवा तो वथ
ृ ा बडबड करतो, भल0याच वेळी बोलतो, न घडलेUया गोBी रचून सांगतो,
अधा@मक, @शBाचार वf , दल
 करTयाला यो\य, .संगाला न शोभणार7 , अकारण पाUहाळीक
ु g
आण अनथक भाषण करतो. या.माण7 वाचेने चतु वध अधमाचरण घडत7 .
"आण गह
ु WयाCया
ृ Mथहो, तीन .कारच7 मान@सक अधमाचरण कोणत7 ? एखादा मन]ु य दस
cयाच7 _चंतन करतो, दस
ु WयाCया संप ीची साधन7 आपणाला @मळावीं, अस7 इिCछतो. अथवा तो
े षबु d असतो; हे .ाणी मारले जावोत, नाश पावोत, असा वचार करतो. अथवा तो @मoया¡ B
होतो, दान नाहJ, धम नाहJ, सक
ु ृ तद]ु कृत कमाiचे फळ नाहJ, हा लोक नाहJ, परलोक नाहJ, अशा
.कारचे नािMतक वचार बाळगतो. या.माण7 मनाने D वध अधमाचरण घडत7 .
"गह
ृ Mथहो, तीन .कारच7 कायेने घडणार7 धमाचरण कोणत7 ? एखादा मनु]य .ाणघात करJत
नाहJ, तो इतरांवर श^ उगारJत नाहJ, 0याला हtया करTयास लाज वाटते, सव .ाणमाDा वषयीं
0यांचे आचरण दयामय असत7 . तो चोरJ करJत नाहJ, गावांत xकं वा अरTयांत दस
ु Wयाची वMतु
<दUया@शवाय घेत नसतो. तो cय@भचार करJत नाहJ; आई, बाप, बहJण, भाऊ, प;त, आ
इ0या<दकांनी र~gलेUया ि^यांशी संबंध ठे वीत नाहJ. या.माण7 कायेने D वध धमाचरण घडते.
"आण, गह
ृ Mथहो, चार .कारच7 वाचेने घडणार7 धमाचरण कोणत7 ? एखादा मनु]य खोट7
बोलण7 साफ सोडून दे तो, सभ7 त, प?रषद7 त, xकं वा राजारJं 0याची साg वचारलJ असतां, तो ज7
जाणत नाहJ, त7 जाणत नाहJ, आण जे पा<हल7 नाहJ, त7 पा<हल7 नाहJ, अस7 हणतो. येण7.माणे
आपणांसाठ¤, परwयासाठ¤ xकं वा थोkयाबहुत फायyासाठ¤ खोट7 बोलत नाहJ. तो चहाडी करTयाच7
सोडून दे तो, ा लोकांचे ऐकून 0या लोकांचा भेद पाडTयासाठ¤ ती गोB 0यांना सांगत नाहJ, xकं वा
0या लोकांचे ऐकून ांना सांगत नाहJ; या.माण7 FयांCयांत भांडणे झालJ असतील 0यांची एकY
करतो, आण FयांCयांच एकोपा आहे 0यांना उ ेजन दे तो. एकोयांत 0याला आनंद वाटतो आण
एकोपा होईल अस7 भाषण करतो. तो @शवीगाळ करTयांच7 सोडून दे तो. तो सरळ, कानाला गोड
लागणार7 , ¥दयंगम, नाग?रकाला शोभणार7 आण बहुजनाला आवडणार7 भाषण करतो. तो बडबड
करJत नाहJ, .संगानुसार, तoय, अथयुs, धा@मक, @शBाचाराला अनुसरणार7 , लgांत ठे वTयाजोगे,
यो\य वेळी, सकारण, मु©ेसूद आण साथक भाषण करतो. या.माण7 वाचेने चतु वध धा@मक
आचरण घडते.
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"आण, गह
ृ Mथहो, तीन .कारचे मान@सक धमाचरण कोणते? एखादा मनु]य परcयाचा
लोभ करJत नाहJ, परसंप ीची साधने आपलJ cहावीं असा वचार मनांत आणीत नाहJ, 0याचे _च
े षापासून मुs असत7 , हे .ाणी अवैर, ;नवाध, दःु खर<हत आण सुखी होवात, असा 0याचा शु
संकUप असतो. तो सय\¡ B होतो. दानधम आहे , सुकृतद]ु कृत कमाiच7 फळ आहे , इहलोक
परलोक आहे , इ0या<द गोBींवर 0याचा वlास असते. या.माण7 मनाने D वध धमाचरण घडते."*
(*मिFझम;नकाय (नं ४१) साले°यकसु

पहा.)

संgेपाने सांगावयाच7 हटल7 हणजे .ाणघात, अद ादान (चोरJ) आण काम@मoयाचार
(cय@भचार) हJं तीन का;यक पापकमI, अस0य, चहाडी, @शवीगाळ आण वथ
ृ ा बडबड हJं चार
वाच@सक पापकमI, आण परcयाचा लोभ, इतरांCया नाशाची इCछा व नािMतक ¡ B हJं तीन
मान@सक पापकमI होत. ा दहांनाहJ अकुशल कमपथ हणतात. 0यांपासून ;नव ृ

होण7 हणजे

कुशल कमपथ. ते दे खील दहा आहे त, आण 0यांचे वणन वर आल7 च आहे . दहा अकुशल आण
दहा कुशल कमपंथांची वणन7 D पटक वाड:मयांत प]ु कळ <ठकाणी सापडतात. वरCया उताWयांत
अकुशल कमपंथांना अधमाचरण व कुशल कमपंथांना धमाचरण हटल7 आहे .
कु शल कमI व अBां_गक माग
यांपैकY कुशल कमपंथांचा आय अBां_गक मागाiत समावेश होतोच. तीन .कारच7 कुशल
कायकम हणजे सयक् कम, चार .कारच7 कुशल वाच@सक कम हणजे सयक वाचा, आण
तीन .कारच7 मान@सक कुशल कम हणजे सयक् ¡ B व सयक् संकUप. बाकY रा<हलेलJं आय
अBां_गक मागाiची चार अंगे या कुशल कमपंथांना पोषकच आहे त. सयक् आजीव, सयक्
cयायाम, सयक् Mम;ृ त आण सयक समा_ध या चार अंगांCया यथातoय भावने@शवाय कुशल
कमपंथाची अ@भव ृ

आण पूणत
 ा cहावयाची नाहJ.
अनासs
अनासsयोग
sयोग

केवळ कुशल करJत गेलो आण जर 0यांत आसs झालो, तर 0यायोग7 अकुशल उ0पन
होTयाचा संभव आहे .
कुसलो धमो अकुसलMस धमMस आरमणपCचयेन पCचयो।
दानं द0वा सील समा<द;य0वा उपोसथंकमं क0वा तं अMसादे ;त
अ@भनद;त। तं आरuभ रागो उपFज;त <द<Q उपFज;त
व_चxकCछा उपFज;त उ Cचं

उपFज;त दोमनMतं उपFज;त।

(;तकपान)
’कुशल’ मनो वचार अकुशलाला आलंबन .0ययाने .0यg होतो. (एखादा मनु]य) दान दे तो,
शील राखतो, उपोसथकम करतो, आण 0याचा आMवाद घेतो, 0याच7 अ@भनंदन करतो. 0यामुळे
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लोभ उ0पन होतो, ¡ B उ0पन होते, शंका उ0पन होते, ातता उन होते, दौमनMय
उ0पन होते.’
येण7.माणे कुशल मनोव ृ

अकुशलाला कारणीभूत होत असUयामुळे कुशल

वचारामये

आसs ठे वतां कामा नये, ;नरपेgपण7 कुशल कम करJत रा<हल7 पा<हजे. हाच अथ धमपदांतील
खालJल गाथ7त संgेपाने दश वला आहे .

सuबपापMस अकरणं कुसलMस उपसपदा।
स_च प?रयोदपनं एतं बु ान सासनं॥
’सव पापांचे अकरण, सव कुशलाचे सपादन आण Mव_च ाच7 संशोधन ह7 बु ाचे
शासन होय.’
हणजे वर सां_गतलेले सव अकुशल कमपथ पण
 णे वFय करावयाचे, आण कुशल
ू प
कमपंथांचे सदो<दत आचरण कfन 0यांत आपल7 मन आसs होऊं yावयांचे नाहJ. ह7 सव
अBां_गक मागाCया अGयासाने घडून येत7.

कुशलकमाiत जाग;ृ त आण उ0साह
कुशलकमाiत अ0यंत जाग;ृ त आण उ0साह ठे वला पा<हजे, अशा .कारचे उपदे श D पटक
वाड:मयांत अनेक सापडतात. 0या सवाiचा सं)ह येथे करण7 शwय नाहJ, तथा प नम
ु यादाखल
0यांपैकY एक लहानसा उपदे श येथे दे त.
बु

भगवान ् हणतो, "@भgूहो, ^ीने,

प
ु षाने, गह
ृ Mथाने xकं वा .िजताने, पांच गोBींच7

सतत _चंतन करावे. (१) मी जराधमr आह7 , असा वारं वार

वचार करावा. कां कY, Fया

ताfTयमदामळ
ु े .ाणी काया-वाचा-मन7 दरु ाचरण करतात, तो मद ा _चंतनाने नाश पावतो; ;नदान
कमी होतो. (२) मी cया_धधमr आह7 , असा वारं वार वचार करावा, कां कY, Fया आरो\यमदामुळे
.ाणी काया-वाचा-मन7 दरु ाचरण करतात, तो मद या _चंतनाने नाश पावतो; ;नदान कमी होतो.
(३) मी मरणधमr आह7 , असा वारं वार वचार करावा, कां कY, Fया जी वतमदामुळे .ाणी कायावाचा-मन7 दरु ाचरण करतात, तो मद या _चंतनाने नाश पावतो; ;नदान कमी होतो. (४) .यांचा व
आवड0यांचा (.ाTयांचा xकं वा पदाथाiचा) मला वयोग घडणार, असा वारं वार वचार करावा. कां कY,
Fया

.यांCया Mनेहामुळे .ाणी काया-वाचा-मन7 दरु ाचरण करतात, तो Mनेह या _चंतनाने नाश

पावतो; ;नदान कमी होतो. (५) मी कमMवकYय, कमदायाद, कमयो;न, कमबंधु, कम.;तशरण
आह7 , कUयाणकारक xकं वा पापकारक कम करJन 0याचा दायाद होईन. असा वारं वार

वचार

करावा. कां कY, 0यामुळे का;यक, वाच@सक आण मान@सक दरु ाचरण नाश पावत7 ; ;नदान कमी
होते.
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"मी एकटाच नcहे , तर यCचयावत ् .ाणी जराधमr, cया_धधमr, मरणधमr आहे त, 0या
सवाiना .यांचा वयोग घडतो, आण ते दे खील कमदायाद आहे त, असा आयeावक सतत वचार
करतो, तेcहा 0याला माग सापडतो. 0या मागाCया अGयासाने 0यांची संयोजन7 नB होतात.”* (*
अंगु र;नकाय, पjचक;नपात, सु

५७)

ा उताWयांत कमMवकYय हणजे कमच काय त7 माझे MवकYय आहे ; बाकY सव वMतुजात
मा¬यापासून कधी वभs होईल याचा नेम नाहJ; मी कमाचा दायाद आह7 , हणजे बरJ कमI केलJ
तर मला सुख @मळे ल, वाईट केलJ तर दःु ख भोगाव7 लागेल; कमयो;न हणजे कमामुळेच माझा
जम झाला आहे; कमबंधू हणजे संकटांत माझ7 कमच माझे बांधव; आण कम.;तशरण हणजे
कमच माझे रgण कfं शकेल. ावfन बु

भगवंताने कमावर xकती जोर <दला आहे , हे चांगले

समजून येईल. अशा गf
ु ला नािMतक हणण7 कस7 यो\य होईल?
स0कमI उ0सा<हत मनाने करावे, यासंबंधाने धमपदाची खालJल गाथा द7 खील

वचार

करTयाजोगी आहे .
अ@भ0थरे थ कUयाणे पापा _च ं ;नवारये ।
दधं <ह करोतो पj
ु ञं पापिMमं रमतौ मनो ॥
‘कUयाणकमI करTयांत 0वरा करावी, आण पापापासून _च

;नवाराव7 . कारण, आळसाने

पुTयकम करणाWयांच7 मन पापांत रमते’
Hाह
Hाहणां
हणांचा कमयोग
एथवर बु ाCया कमयोगाचा

वचार झाला. आता 0या काळCया Hाहणांत कोण0या

.कारचा कमयोग चालु होता, याचा थोडwयांत

वचार करण7 इB आहे . Hाहणांचे उपजी वकेच7

साधन हटल7 हणजे य8याग असत आण ते व_धपूवक
 करण7 यालाच Hाहण आपला कमयोग
मनीत. 0यानंतर gDयांनी यु , वैयांनी cयापार आण श
ू ांनी सेवा करावी, हे 0यांचे कमयोग
होत, अस7 ते .;तपादJत. 0यांना एखाyाला कंटाळा आला, तर 0याने सवसंगप?र0याग कfन
रानावनांत जाव7 व तपhया करावी, याला संयास योग हणत. 0यांत 0याCया कमयोगाचा अत
होत असे. काहJ Hाहण संयास घेऊन दे खील अि\नहोDा<दक कमयोग आचरJत असत, आण
0यालाच eे% समजत. यासंबंधाने भगवीत7 त हटल7 आहे —
य8ाथा0कमणोऽयD कमबंधनः ।
तदथi कम क±तेय मs
ु संगः समाचर॥
‘य8ाक?रता केलेUया कमाहून इतर कम लोकांना बंधनकारक होत7 . हणून हे क±तेय, संग
सोडून य8ासाठ¤ तूं कम कर.’
सहय8ाः .जाः स²
ृ वा पुरोवाच .जाप;तः ।
अनेन .स व]यवमेष वोऽिM0वBाकामधुक् ॥
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‘पूवr (सB
ृ ीCया आरं भी) य8ासह .जा उ0पन कfन Hहदे व हणाला, "तुहJ या
य8ाCया योगाने व ृ

पावाल; हJ तुमची इB कामधेनु होवो." ’ आण हणून,

एवं .व;ततं चं नानुवतयतीह यः।
अघायु?रं<यारामो मोघं पाथ स जीव;त॥
‘या.माणे ह7 सुf केलेल7 (य8यागाच7 ) च या जगांत जो चालवीत नाहJ, 0यांचे आयु]य
पापfप असून तो इं<यलंपट cयथ जगतो.’* (*भगवदगीता अ० ३, ो० ९, १० व १६)
Hाह
Hाहणां
हणांचा लोकसं)ह
परं तु जर एखाyाCया मनांत वचार आला कY, .जापतीने .व;तलेल7 हे च ठ¤क नाहJ,
कारण 0याCया बुडाशीं <हंसा आहे , तर तो मनांत येऊं दे ऊं नये; 0यामुळे अ8 जनांचा बु

भेद

होईल.
न बु

भेदं जनयेद8ानां कमसं_गनाम ् ।

जोषये0सवकमाण वायs
ु ः समाचरन ् ॥
'कमाiत आसs असलेUया अ8 जनांचा बु

भेद कfं नये, वान ् मन]ु याने यs
ु होऊन,

हणजे सव कमI नीटपण7 आचfन इतरांना तीं करTयास लावावींत.’ (भ.गी. ३।२६. हा गीतेचा
सवच अयाय वचारणीय आहे .)
भगवीता कोण0या शतकांत @ल<हलJ या वादांत पडTयाच7 कारण नाहJ. परं तु कोण0याहJ
लेखकाने ;तला बु समकालJन गणल7 नाहJ. बु ानंतर पांचशे वषापासून एक हजार वषाiपयiत ;तचा
काळ असावा अशीं @भन @भन अनुमान7 पाhाtय पिTडतांनी केलJं आहे त. यांत शंका नाहJ कY,
ती बरJच आधु;नक आहे . तथा प येथे दश वलेले वचार बु समकालCया Hाहणांत .च@लत होते.
आपणाला जरJ कुशल तtव समजल7 , तरJ त7 लोकांत .गट कfं नये, अस7 लो<ह0य नांवाचा
कोसलदे शवासी .@स

Hाहण .;तपा<दत असे.* (* दJघ;नकाय भाग १,लो<हCचसु

पहा).

संgेपाने 0याची गोB येण7.माणे—
भगवान ् कोसल दे शांत .वास करJत शालव;तका नावांCया गावाजवळ आला. तो गाव
पसेन<द कोसलराजाने लो<ह0य Hाहणाला इनाम <दला होता. लो<ह0य अस7 एक पापकारक मत
.;तपादन करJ कY, 'जर एखाyा eमणाला xकं वा Hाहणाला कुशल तtवाचा बोध झाला, तर तो
0याने दस
ु Wयाला सांगू नये; एक मनु]य दस
ु Wयाला काय कfं शकणार?

तो दस
ु Wयाच7 जुन7 बंधन

तोडून 0याला ह7 नवे बंधन उ0पन करJल; याMतव ह7 लोभी वतन अस7 मी हणतो.
भगवान ् आपUया गावाजवळ आUयाच7 वतमान जेcहा लो<ह0य Hाहणाला समजल7 , तेcहा
रो@सका नावाCया हाcयाला पाठवून 0याने भगवंताला आमंDण <दल7; आण दस
ु Wया <दवशीं जेवण
तयार कfन 0याच हाcयाकडून जेवण तयार असUयाच7 वतमान भगवंताला आण @भgुसंघाला
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कळ वल7 . भगवान ् आपल7 पाD आण चीवर घेऊन लो<ह0य HाहणाCया घरJ येTयास ;नघाला.
वाट7 त रो@सका हाcयाने लो<ह0य Hाहणाच7 मत भगवंताला सां_गतल7; आण तो हणाला,
“भदत, ा पापकारक मतापासून लो<ह0याची सुटका करा.”
लो<ह0याने भगवंताला आण @भgुसंघाला आदरपूवक

भोजन <दल7 . भोजनो र भगवान
0याला हणाला, "हे लो<ह0य, एखाyाला कुशल तtवाचा बोध झाला, तर तो 0याने इतरांना सांगू
नये, अस7 तूं .<दपादन करतोस काय?"
लो० — होय, भो गोतम.
भ० — हे लो<ह0य, तूं ा शालव;तका गावांत राहत आहे स. आतो कोणी अस7 हणेल कY,
ा शालव;तका गांवाचे जेवढ7 उ0पन आहे, त7 सव एक³या लो<ह0यानेच उपभोगाव7, दस
ु Wया
कोणालाहJ दे ऊं नये. अस7 बोलणारा तु¬यावर अवलंबून असणाWया (ा गावCया) लोकांच7
अकUयाण करणारा होणार नाहJ काय?"
लो<ह0याने ’होईल’ अस7 उ र <दUयावर भगवान ् हणाला, "जो इतरांना अंतराय करणारा
तो 0यांचा <हतानुकंपी होईल कY अ<हतानुकंपी?"
लो० —अ<हतानुकंपी, भो गोतम.
भ० —अशा माणासाच7 मन मैDीमय असेल कY, वैरमय असेल?
लो० —वैरमय, भो गोतम.
भ० —वैरमय _च

असलेला माणूस @मoया¡ B होईल कY, सय\¡ B?

लो० —@मoया¡ B, भो गोतम.

कुशल कमाने अकुशलावर जय @मळवावा
येथे आण दस
ु Wया अनेक <ठकाणीं बु
अकुशल fढJ वf

भगवंताच7 हणण7 अस7 कY, चालत आलेUया

कुशल वचार सुचला तर तो लोकांत .च@लत करण7 हे सFजन मनु]याच7 eे%

कतcय होय; वाईट कमI आचरणाWयाला कांहJ एक न बोलतां xकं वा आपण 0याCयासारख7 च वागून
ती तशींच आचf दे ण7 ह7 कतcय नcहे .
Hाहणांचे हणणे होते कYं, य8याग आण वणcयवMथा .जापतीनेच उ0पन केलJ
असUयामुळे 0यांना अनुसfन घडणारJं कमI प वD होत. परं तु भगवान ् बुdाचे हणणे हे कY,
त]ृ णेपासून उ0पन झालेलJं <हंसा<दक कमI कधीहJ शु
मागाiत ब

झाला आहे आण 0या कमा वf

होऊं शकत नाहJत. 0यांमळ
ु े मन]ु य वषम

कुशल कमI आचरUयानेच 0याची ा

वषम

मागापासून सट
ु का होईल. मिFझम;नकायांतील सUलेख सु ांत (नं.८) भगवान ् हणतो, 'हे च
ु द,
दस
ु रे <हंसक व ृ ीने वागतात तेथे आपण अ<हंसक होऊं या, अशी सफाई* (* शंख वगैरे पदाथ
घासून साफ करतात, 0याला सUलेख हणतात. या <ठकाणी आ0मशु ीला सफाई हटल7 आहे )
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करावी. दस
ु रे .ाणघात करतात तर आपण .ाणघातापासून ;नव ृ
दस
ु रे चोर होतात तर आपण चोरJपासून ;नव ृ

होऊं या, अशी सफाई करावी.

होऊं या, दस
ु रे अHहचारJ, तर आपण HहचारJ

होऊं या, दस
ु रे खोटे बोलतात, तर आपण खोट7 बोलTयापासून ;नव ृ
करतात

तर

आपण

@शवीगाळीपासून ;नव ृ
;नव ृ

चहाडीपासून

;नव ृ

होऊं

या.

दस
ु रे

होऊं या, दस
ु रे चहाडी

@शवीगाळ

करतात

तर

आपण

होऊं या, दस
ु रे वथ
ृ ा.लाप (बडबड) करतात तर आपण वथ
ृ ा.लापासून

होऊं या, दस
ु रे परकYय धनाचा लोभ धरतात तर आपण परकYय धनाCया लोभापासून मुs

होऊं या, दस
ु रे े ष करतात तर आपण े षापासन
ू मुs होऊं या, दस
ु रे @मoया¡ B आहे त, तर
आपण सय\¡ B होऊं यां, अशी सफाई करावी...
“हे च
ु द, एखाyा वषम मागाiत सापडलेUया माणसाला 0यांतून बाहे र पडTयासाठ¤ सरळ
माग सापडावा 0या.माणे

व<हंसक माणसाला

व<हंसेपासून बाहे र ;नघTयाला अ व<हंसा आहे .

.ाणघाती माणसाला मs
होTयाला .ाणघातापासन
ु
ू
वर;त,

अHहचाWयाला

मs
ु

होTयाला

वर;त, चोराला मs
होTयाला चोरJपासून
ु

अHहचयापासून

वर;त,

लबाडाला

मs
ु

होTयाला

लबाडीपासून वर;त, चहाडखोराला मs
ु होTयाला चहाडीपासून वर;त, ककश वचन बोलणाWयाला
मs
होTयास ककश वचनापासून
ु

वर;त, आण वथ
होTयाला
ु
ृ ा .लाप करणाWयाला मs

वथ
ृ ा.लापापासून वर;त, हाच उपाय आहे ...
“हे चुद, जो Mवतः गंभीर पंकांत fतलेला आहे , तो दस
ु Wयाला 0या _चखलांतून वर काढJल
हे शwय नाहJ. 0याच.माणे Fयाने Mवतःच7 दमन केल7 नाहJ, Mवतःला @शMत लावून घेतलJ नाहJ,
जो Mवतः शात नाहJ, तो दस
ु Wयाच7 दमन करJल, दस
ु Wयाला @शMत लावील, दस
ु Wयाला शांत
करJल, ह7 संभवत नाहJ. पण जो Mवतः दात, वनीत आण प?र;नव ृ
दमन करJल, दस
ु Wयाला वनय @शकवील आण दस
ु Wयाला प?र;नव ृ

असेल, तोच दस
ु Wयांचे

(शात) करJल ह7 संभवनीय

आहे .”
हाच अथ धमपदाCया एका गाथ7त संgेपाने ;नदI @शला आहे . ती गाथा हJ—
अwकोधेन िजने कोधं असाधुं साधुना िजने।
िजने कद?रय दानेन सCचनालJकवा<दनं ॥
'gमेने ोधाला िजंकावे, असाधूला साधु0वाने िजंकावे, कृपणाला दानाने िजंकावे व
लबाडाला स0याने िजंकावे (धमपद २२३).'

दश कुशल कमपथांत Hाह
Hाहणां
हणांनी केलेला फेरफार
बरे च आढे वेढे घेऊन वै<दक )थकारांना वर ;नदI @शलेUया कुशल आण अकुशल कमपंथांना
मायता yावी लागलJ. पण 0यांत 0यांनी आपUया हwकावर गदा येऊं नये अशी खबरदारJ घेतलJ.
मनM
ु मत
ृ ींत हे दहा अकुशल कमपथ कशा .कार7 Mवीकारले आहे त ते पहा.
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स तानुवाच धमा0मा महषrमानवो भग
ृ ु: ।
अMय सवMय शण
ृ ुत कमयोगMय ;नणयम ् ॥
'तो मनुकुलो0पन धमा0मा भग
ृ ु 0या महष´ना हणाला, ा सव कमयोगाचा ;नणय ऐका.'
परcये]व@भयानं मनसा;नB_चंतनम ् ।
वतथा@भ;नवेशh D वधं कम मानसम ् ।
'परcयांचा अ@भलाष धरण7, दस
ु Wयाचे वाईट _चंतणे आण भल0याच मागाला लागण7
(नािMतकता), हJ तीन मान@सक (पाप-) कमI जाणावी.'
पाf]यमनत
ु यं चा प सवशः ।
ृ ं चैव पैश
असंब .लापh वाड:मयं MयाCचतु वधम ् ॥
'कठोर भाषण, अस0य भाषण, सव .कारची चहाडी आण वथ
ृ ा बडबड, हJं चार वा_चक
पापकमI होत.'
अद ानामप
ु ादानं <हंसा चैवा वधानतः।
परदारोपसेवा च शारJरं D वधं Mमत
ृ म् ॥
'अद ादान (चोरJ), वेद व<हत नसलेलJ <हंसा व परदारागमन, हJं तीन का;यक पापकमI
होत.’
D वधं च शरJरे ण वाचा चैव चतु वधम ् ।
मनसा D वध कम दश कमपथांM0यजेत ् ॥
'(या.माण7) D वध का;यक, चतु वध वाच@सक आण D वध मान@सक असे दहा (अकुशल)
कमपथ 0यजावे.' (मनु॰ १२| ५-९).
यांपैकY प<हUया ोकांत 'कमयोग' हा शuद फार उपयुs आहे . मनुMमत
ृ ीCया क0याला
बु ाने उपदे @शलेला कमयोग पसंत होता खरा, तरJ 0याने 0यांत एक अपवाद ठे वून <दला. तो हा
कY, <हंसा वेद वहJत नसलJ तरच ती करावयाची नाहJ, वेदाCया आधार7 केलेलJ <हंसा, <हंसा नcहे .

यु

धा@मक ठरUयाने अकुशल कमपंथ उपयुs ठरले

य8यागांतील <हंसा 0याFय मा;नलJ असती, तर य8याग करTयांचे कारणच रा<हले नसत7 .
आण ते य8याग कशासाठ¤ होते? तर यु ांत जय @मळावा व जय @मळाUयानंतर @मळ वलेल7
राFय _चरMथायी cहाव7 हणून. अथात यु ांतील <हंसा धा@मक गणTयांत आलJ नसती, तर वै<दक
<हंसेच7 कारणच रा<हल7 नसत7 ; आण हणूनच यु ाला पा व¶य दे ण7 भाग पडल7 .
eीकृ]ण हणतात—
Mवधमभ प चावे|य नं वकं पतुमह@स ।
धया

यु Cछे योऽय0gDयMय न वyते ॥
30

'आण Mवधमाचा वचार कfन दे खील, माघार घे ण7 तुला यो\य होणार नाहJ. gDयांना
धय यु ापेgा अ_धक eेयMकर अस7 दस
ु र7 काहJ नाहJ.'
य¡Cछया चोपपनं Mवगारमपावत
ृ म् ।
सुखनः gDयाः पाथ लभते यु मी¡शम ् ॥
'आण, हे पाथा, सहज दै वग0या उघडलेल7 Mवगाच7 ार असे ह7 यु

भा\यवान ् gDयांना

लाभत7 .'
अथ चेtव@ममं धयi सं)ामं न क?र]य@स ।
ततः Mवधमi कY;त च <ह0वा पापमवाMय@स ॥
‘आण जर हा धा@मक सं)ाम तूं करणार नाहJस तर Mवधम आण कY;त गमावून पाप
पावशील.’ (गीता, अ० २|३१ – ३३.)
यु

धा@मक ठरUयाने सव अकुशल कमपथ धा@मक होण7 साहिजक होत7 . हणजे

यु ावाचून इतर <ठकाणी <हंसा

कfं नय7, यु ावाचून लूटफाट कfं नय7, यु ावाचून cय@भचार कfं

नय7, 0याच.माणे अस0य भाषण, चहाडी, ककश वचन ह7 यु ाला उपयोगी असUया@शवाय हणजे
राजकारणावाचून उपयोगांत आणूं नये. परcयाचा लोभ तर यु ांत फारच उपयोगी आहे . आपUया
सैयांत परwयां वषयीं े ष फैलावUयां@शवाय सै;नक यु ाला तयार cहावयाचेच नाहJत; आण
आपण Mवधमासाठ¤, Mवरा·ासाठ¤, xकं वा अशाच कोण0या तरJ काUप;नक प वD कायासाठ¤ भांडत
आहोत अशी ती @मoया¡ B उ0पन झाUया@शवाय यु ांत जय @मळण7 शwय नाहJ. ता0पय, एका
यु ासाठ¤ सगmया कुशल कमाiवर पाणी सोडण7 प वD ठरत7 !
अl0थामा मेला अस7 MपB खोट7

बोलTयास यु_ध %र तयार नcहता, तेcहा 0याला

eीकृ]णाने ‘नरो वा कुंजरो वा’ (माणूस xकं वा ह ी मेला) अस7 हणावयास लावल7 . आजकालच7
राजकारण अशाच .कारच7 असत7 ; अधवट खर7 आण अधवट खोटे . आण आपUया दे शात घोड7
पुढे घालता आल7 , तर कोणतेहJ अकुशल कम अ0यंत प वD ठfं शकते!
धा@मक यु ाचा वकास
जैन आण बौ
यु

धमाCया .भावाने वै<दक <हंसा बंद पडलJ. पण gDयांgDयांतील धा@मक

या दे शांत कायम रा<हल7 ; 0यांCया भाऊबंदकYला उ ेजन @मळाल7 . तशा धा@मक यु चा वकास

महंमद पैगंबराने केला. आपसांत यु

करण7 यो\य नसून इतर सं.दायांCया लोकंवर िजहाद (यु )

पुकारण7 अ0यंत धा@मक आहे , अस7 0यान7 .;तपा<दल7 . 0याची .;तxया ¸Mती धमयु ांनी
(फुसेडसूनी) घडून आलJ; आण 0या सवाiचा लोप दे शा@भमानाने केला. आज तो अ@भमान अ0यंत
धा@मक समजला जातो. 0याCयासाठ¤ कोणत7 हJ कुकम करण7 यो\य ठरत7 , पण 0यामुळेच सव
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मनु]यजा;त

वषम मागाiत सापडलJ आहे . 0यांतून बाहे र ;नघTयाला बु ाCया कमयोगा@शवाय

दस
ु रा माग असूं शकेल काय?

.करण नवव7
य8याग
पौराणक बु
<हंद ु लोक बु ाला

व]णच
ू ा नववा अवतार मानतात.

व]णूने बd
ु ावतार धारण कfन

असरु ांना मोह पाडला व दे वांकडून 0यांचा उCछे द केला, अशी कथा

व]णप
ु रु ाणांत आलJ आहे .

;तचा सारांश भागवतांतील खालJल ोकांत सापडतो: —
ततः कलौ सं.याते संमोहाय सरु <षाम ।
बु ो नामाऽजनसत
ु ः कYकटे षु भ व]य;त ॥
‘0यानंतर क@लयुग आल7 असतां, अनस
ु रांना मोह पाडTयासाठ¤ बु

नावांचा अजनाचा पD
ु

कYकट दे शांत उ0पन होईल.’
सामाय <हंद ु लोकांना बु ावताराची वशेष मा<हती नाहJ. शा^ी पंडतांना आण पुराण
eवण करणाWया भा वक <हंदं न
ू ा बु ासंबंधी जी काहJ मा<हती आहे , ती व]णुपुराणावfन xकं वा
भागवतावfन @मळालेलJ.
व]णुशा^ी
शा^ी यांची कUपना
पाhाtय दे शांत मॅwसयूलर यांचे गुf .@स

º7च पंडत बनफ
ु यांचे लg .थमतः बौ

धमाकडे वेधल7 , परं तु भरपूर साम)ी न @मळाUयामुळे 0यांना या धमाची सांगोपांग मा<हती
पाhाtयांसमोर मांडता आलJ नाहJ, तथा प, बौ

धम केवळ 0याFय असून

वचारांत घेTयाला

यो\य नाहJ, अशी जी पाhाtय लोकांची समजूत होती, ;तला बनफ
ु Cया .य ाने बराच आळा
बसला; आण 0याचा प?रणाम असा झाला कY

डॉ. वUसनसारखे ¸Mतभs दे खील बौ

धमाचा

अGयास कfं लागले, आण 0यांCया सहवासामुळे आमCया इकडील कॉलेजांतून @शgण घेऊन
;नघालेUया तfण मंडळींची बौ धमा वषयीं कUपना बदलत चाललJ.
व]णुशा^ी _चपळूणकर आपUया बाण कवीवरJल ;नबंधांत हणतात,—
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“आय लोकांचा मूळचा जो वै<दक धम 0यावर प<हला मतभेद बु

याने काढला. 0याCया

मतास कालग0या पु]कळ लोक अनुसfन धमाiत दफ
ु ळी झालJ व हे नवे लोक, आपणास बौ

अस7

हणवूं लागले. यांची नवी मत7 कोणती होतीं, यांचा उदय, .सार व लय केcहा झाला व कशामुळे
झाला, वगैरे गोBी इ;तहासकारास मोठा मनोरं जक वषय होता; पण आता बोलून उपयोग काय?
मागलJच <दल_गरJची गोB पुनः एकवार येथे सां_गतलJ पा<हजे कY, इ;तहासाCया अभावाMतव या
महालाभास आपण एकंदर जगासह अंतरलो. असो; बु ा वषयी जरJ आपणांस काहJ माहJती नाहJ,
तरJ एवढJ गोB <दसते कY, 0याची बु

लोको र असावी. कां कY 0याCया .;तपgांनी हणजे

HाहणांनीहJ 0यास ईlराचा साgात ् नववा अवतार गणला! जयदे वाने ‘गीतगो वंदा’ Cया आरं भी
हटले आहे —
;नंद@स य8 वधेरहह eु;तजातं ।
सदय¥दयद@शतपशघ
ु ातं ।
केशव धत
ृ बु शरJर जय जगदJश हरे ॥ (»ुवपद)
...¸Mती शकाCया आरं भाCया सुमारास बु ाचे व Hाहणांचे मोठे वाद होऊन यांत
शंकराचायाiनी बौ धमाiच7 खंडण केल7 . व पुनः Hाहणधमाची Mथापना केलJ. या.माण7 बौ ांचा मोड
झाUयावर ते आपUया खुषीनेच हणा xकं वा राजा8ेने दे श0याग कfन कोणी ;तवेटांत, कोणी
चीनांत, तर कोणी लंकेत असे जाऊन रा<हले.”
या उताWयावfन 0या काळCया इंि\लश भाषा@भ8 <हंदं च
ू ी बौ धम वषयक कUपना कशा
.कारची होती याच7 अनुमान करता येते.
‘लाइट
लाइट ऑफ् ए@शया’
ए@शया चा प?रणाम
0यानंतर १८७९ सालJ एड वन ् आनाUड (Edwin Arnold) यांचा ‘लाइट ऑफ् ए@शया’
(Light of Asis) नावांचा .Nयात काcय)ंथ .@स
<हंदं च
ू ी

बु ा वषयी

आदरबु

वाढलJ;

पण

झाला. 0याCया वाचनामुळे इं)जी भाषा@भ8

य8यागांचा

ववंश

कfन

अ<हंसा

परमधम

MथापTयासाठ¤ बु ावतार झाला, या समजल
ु तीला ¡ढता येत चाललJ, आण हJ कUपना
थोkयाबहुत .माणाने अyापहJ .च@लत आहे . या कUपन7 त xकतपत तoय आहे ह7 पाहTयाCया
उ©ेशाने बु समकालJन eमणाचे आण बु ांच7 य8 यागासंबंधी काय हणण7 होत7 , याचा वचार
करण7 यो\य वाटत7 .
ह?रके@शबलाची
@शबलाची कथा
eमणपंथांपैकY जैन आण बौ

या दोन पंथांचेच तेवढे )थ आजला उपलuध आहे त.

0यांत जैनांCया उ राययनसूDांत ह?रके@शबल याची गोB सापडते. ;तचा सारांश असा—
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ह?रके@शबल हा चाTडालाचा (lपाकाचा) मुलगा होता. तो जैन @भgु होऊन मोठा तपMवी
झाला. कोणे एके समयीं म<हनाभर उपास कfन पारTयाCया <दवशी @भgाटन करJत असता तो
एका महाय8ाCया Mथानीं पोचला. म@लनव^ाCछा<दत 0याच7 ते कृश शरJर पाहून याजक
Hाहणांनी 0याचा _धwकार केला आण 0याला तेथून जावयास सां_गतले, तेथे ;तंदक
ु वg
ृ ावर
राहणारा यg गु fपाने ह?रके@शबलांCया Mवराने 0या Hाहणांना हणाला, “Hाहणांनो,, तुहJ
केवळ शuदांचा भार वाहणारे आहांत; वेदाययन करतां, पण वेदांचा अथ तुहांला समजत नाहJ.”
या.माण7 0या @भgूने अयायक Hाहणांचा उपमद केला अस7 मानून 0या Hाहणांना आपUया
तfण कुमारांना 0याला मारहाण करावयास लावल7 . 0या कुमारांनी

दांkयांनी, छkयांनी आण

चाबकांनी 0याला मारTयास सरु वात केलJ. त7 पाहून कोस@लक राजाची कया व परु ो<हताची ^ी
भा यांनी 0यांचा ;नषेध केला. इतwयांत अनेक यgांनी येऊन 0या कुमारांना रsबंबाळ होईपयiत
ठोकून काढले. 0यामळ
ु े Hाहण घाबfन गेले, आण शेवटJ 0यांना ह?रके@शबलाची gमा मागन
ू
0याला अनेक पदाथाiसह तांदळाच7 उ म अन अपण केल7 .
त7 अन )हण कfन ह?रके@शबल 0यांना हणाला,”Hाहणांनो, आग पेटवून पाTयाCया
योगाने बा @मळ वTयाCया मागे का लागला आहां? हJ तुमची बा शु

यो\य नाहJ, अस7

तtव8 हणतात.”
0यावर ते Hाहण हणाले, “हे @भgु, आहJ 0याग कशा .कारचा करावा, आण कमाचा
नाश कसा करावा.?”
ह?र०— सहा जीवकायांची* (* पo
ृ वीकाय, अपकाय, वायुकाय, अि\नकाय, वनMप;तकाय
आण Dसकाय असे सहा जीवभेद. पo
ृ वीपरमाTवा<दकांत जीवन आहे , अस7 जैन मानतात.
वनMप;तकाय हणजे वg
ृ ा<दक वनMप;तवग. Dसकायांत सव जंगम xकं वा चर .ाTयांचा समावेश
होतो.) <हंसा न करतां, अस0य भाषण आण चोरJ न करतां, प?र)ह, ि^या, मान आण माया
सोडून साधुलोक दातपण7 वागतात. पांच संवरांनी* (*पांच संवर हणजे अ<हंसा, स0य, अMतेय,
Hहचय आण अप?र)ह. यांनाच योगसूDांत यम हटल7 आहे . साधनपाद, सूD ३० पाहा.)

संवत
ृ

होऊन, जी वताची चाड न ठे वता दे हाची आशा सोडून, ते दे ह वषयी अनासs होतात, व (अशा
.कारे ) eे% य8 यजीत असतात.
Hा०—तुझा अि\न कोणता? अि\नकुंड कोणत7 ? eुचा कोणती? गोवWया कोण0या? स@मधा
कोण0या?. शां;त कोणती? आण कोण0या होम वधीने तूं य8 करतोस?
ह?र०—तपhया माझा अि\न आहे ; जीव अि\नकुंड, योग eुचा, शरJर गोवWया, कम स@मधा,
संयम शां;त; अशा वधीने ऋषींनी वणलेला य8 मी करJत असतो.
Hा०—तुझा तुलाव कोणता, शां;ततीथ कोणते?
ह?र०–धम हाच माझा तलाव व Hहचय शां;ततीथ आहे .....
येथे Mनान कfन वमल, वशु

मह ष उ म पदाला जातात.
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या@शवाय य8यागांचा ;नषेध करणारJ याच उ राययन सूDाCया २५ cया अयायांत दस
ु रJ
एक गाथा सापडते ती अशी—
पसुबंधा सcवे वेया जं च पावकमुणा ।
न त तायं;त दM
ु सीलं कमाण बलवं;तह ॥
‘सव वेदांत पशम
ु ारण सां_गतले असून यजनं पापकमाने @म_eत आहे . य8 करणाWयांची
तीं पापकमI 0यांचे रgण कfं शकत नाहJत.’
ह?रके@शबलाCया कथ7त य8ाचा तेवढा ;नषेध केला आहे . पण या गाथ7 त य8ाचाच नcहे ,
तर वेदाचाहJ ;नषेध MपB <दसतो.
eमण पंथांचा वेद वरोध
अिजतकेसकंबल नािMतकमत.वतक असUयामुळे य8यागांवरच नcहे , तर वेदांवर दे खील
टJका करJत असावा अस7 सवदशनांतील चावाक मताCया वणनावfन अनुमान करतां येत7.
चावाकमत .दशक जे कांहJ ोक सवदशनांत आहे त, 0यांपैकY हा दJड ोक आहे -पशh
ु ेिनहतः Mवग Fयो;तBोमे ग@म]य;त ।
Mव पता यजमानेन तD कMमान <हMयते ॥
Dयो वेदMय कतारो भTडधूत; नशाचराः ।
‘अि\नBोम य8ांत मारलेला पशु जर Mवगाला जातो, तर 0या य8ांत यजमान आपUया
प0याचा वध का करJत नाहJ?... वेदांचे कतI भTड, धूत, राgस हे ;तघे आहे त.’
यावfन अस7 <दसन
ू येत7 कY, बहुतेक eमण सं.दाय कमी जाMती .माणाने वेदाचा MपB
;नषेध करJत असत, आण 0यांना वेद;नंदक हणTयास हरकत नcहती; परं तु बु ाने वेदाची ;नंदा
केUयाचा दाखला कोठे च आढळत नाहJ. याCया उलट वेदाGयासाचा िजकडे ;तकडे गौरव सापडतो.
बु ाCया @भgुसंघांत महाका0यायनासारखे वेदपारं गत Hाहण होते. तेcहा बुd भगवान ् वेद;नंदा
करJ, हे संभवतच नाहJ. पण य8यागांत होणारJ गाईबैलांची आण इतर .ाTयांची <हंसा 0याला
इतर eमणां.माणेच पसंत नcहती.
य8ांचा ;नषेध
कोसलसंयु ांत य8यागाचा ;नषेध करणारे सु

आहे त7 अस7—“बु

भगवान ् eावMती येथे

रहात होता. 0या वेळी पसेन<द कोसल राजाCया महाय8ाला सुरवात झालJ. 0यांत पांचशे बैल ,
पांचश7 गोहरे , पांचशे कालवडी, पांचशे बकरे व पांचशे म7 ढे ब@लदानासाठ¤ यूपांना बांधले होते.
राजाचे दास, दत
ू व कामगार दं डाCया भयांने भयभीत होऊन आसव7 गाळीत, रडत रडत य8ाची
काम7 करJत होते.
“ते सव @भgून
ं ी पाहून भगवंताला सां_गतल7 . तेcहा भगवान ् हणाला,
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अMसमेधं पु?रसमेधं समापासं वाजपेयं ।
;नर\गळं महारभा न ते होित महफला ॥
अजेळका च गावो च व वधा य0थ हjञरे ।
न तं सम\गता यjञं उपयित महे @सनो ॥
ये च यjञा ;नरारभा यजित अनुकूलं सदा ।
अजेळका च गावो च व वधा ने0थ हjञरे ॥
एतं सम\गता यjञं उपयित महे @सनो ।
एतं य8ेथ मेधावी एसो यjञो महफलो ॥
एतं <ह यजमानMय से°यो हो;त न पा पय ।
यjञो च वपल
ु ो हो;त पसीदित च दे वता ॥
“अlमेव, प
ु षमेध, सयwपाश, वाजपेय आण ;नरगल, हे य8 मो§या खचाचे आहे त;
पण ते महाफलदायक होत नाहJत. बकरे , म7 ढे आण गाई असे

व वध .ाणी Fयांत मारले

जातात, 0या य8ाला सतनी मह ष जात नाहJत. परं तु Fया य8ांत .ाTयांची <हंसा होत नाहJ, जे
लोकांना आवडतात, आण बकरे , म7 ढे, गाई वगैरे व वध .ाणी Fयांत मारले जात नाहJत, अशा
य8ांत सतनी मह ष उपिMथत होतात. हणून सू8 पुfषाने असा य8 करावा. हा य8
महाफलदायक आहे . कारण ा य8ाCया यजमानाच7 कUयाण होत7 , अकUयाण होत नाहJ. आण
तो य8 व ृ

पावतो, व दे वतां .सन होतात.”

य8ांत पाप कां ?
य8ांत .ाणवध केUयाने कायावाचामन7 यजमान अकुशल कमाiचे आचरण करतो, हणून
य8 अमंगळ आहे , अस7 बु ाच7 हणण7 होते. यांसंबंधी अंगु र ;नकायाCया स क;नपातांत एक
सु

सापडत7 . 0यांचे fपांतर येण7.माणे—
एके समयी भगवान ् eावMती येथे जेतवनांत अनाथ पंडकाCया आरामांत राहत होता. 0या

वेळी उतशरJर (उ\गतसरJर) Hाहणाने महाय8ाची तयारJ चाल वलJ होती. पांचश7 बैल, पांचशे
गोहरे , पांचश7 कालवडी, पांचश7 बकरे आण पांचश7 म7 ढे य8ांत ब@ल दे Tयाक?रता यूपांना बांधले
होते. तेcहा उतशरJर Hाहण भगवंतापाशी येऊन, भगवंताला कुशल .ªा<दक

वचाfन एका

बाजल
ू ा बसला, आण हणाला, “भो गोतम, य8ासाठ¤ अि\न पेट वण7 आण यप
ू उभारण7
मह0फलदायक होत7 , अस7 मी ऐकल7 आहे .”
भगवान ्

हणाला,

“हे

Hाहणा,

य8ासाठ¤

अि\न

पेट वण7

आण

यप
ू

उभारण7

मह0फलदायक होत7 अस7 मीहJ पण ऐकल7 आहे .”
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ह7 च वाwय Hाहणाने आणखी दोनदा उCचारल7 , आण भगवंताने 0याला त7 च उ र <दल7 .
तेcहा Hाहण हणाला, “तर मग आपणा दोघांचे सवथैव जुळते.”
0यावर आनंद हणाला, “हे Hाहणा, हा तुझा .ª बरोबर नाहJ, ‘मी अस7 ऐकल7 आहे ,’
अस7 न हणतां तूं अस7 हण, ‘य8ासाठ¤ मी अि\न पेट वTयाCया व यूप उभारTयाCया .य ांत
आह7 , यासंबंध भगवंताने मला असा उपदे श करावा कY, Fयामुळे माझ7 _चरकाल कUयाण होईल.”
आनंदाCया हणTया.माणे Hाहणाने भगवंताला .ª केला तेcहा भगवान ् हणाला, “जो
य8ासाठ¤ अि\न पेट वतो, व यूप उभारतो, तो दःु खो0पादक तीन अकुशल श^7 उगारतो. ती
कोणती तर कायश^, वाचाश^ आण _च श^. जो य8ाला सुरवात करतो, 0याCया मनांत इतके
बैल, इतके गोहरे , इतwया कालवडी इतके बकरे , इतके म7 ढे मारTयांत यावे, असा अकुशल वचार
उ वतो. या.माणे तो सवात .थम दःु खो0पादक अकुशल _च श^ उगारतो. नंतर हे .ाणी
मारTयाला तो आपUया तडाने आ8ा दे तो, आण 0या योग7 दःु खो0पादक अकुशल वाचाशा^
उगारतो. तदनंतर 0या .ाTयांना माराव7 हणून .थम आपणच 0या 0या .ाTयांस मारTयास आरं भ
करतो, आण 0या योग7 दःु खो0पादक अकुशल कायश^ उगारतो.
“हे Hाहणा, हे तीन अि\न 0याग करTयाला, प?रवजनाला यो\य आहे त; 0यांचे सेवन कfं
नये. ते कोणते? कामाि\न, ै षाि\न आण मोहाि\न. जो मनु]य कामा@भभूत होतो, तो
कायावाचामन7 कुकम आचरतो आण 0यामुळे मरणो र दग
 ीला जातो. 0याच.माण7 े षाने आण
ु त
मोहाने अ@भभूत झालेला मनु]य दे खील कायावाचामन7 कुकमI आचfन दग
 ीला जातो. हणून हे
ु त
तीन अि\न 0याग करTयाला, प?रवजनाला यो\य आहे त; 0यांचे सेवन कfं नये.
“हे Hाहणा, या तीन अ\नींचा संMकार करावा, 0यांना मान yावा, 0यांची पुजा आण
चांगUया रJतीने, सुखाने प?रचया करावी. ते अि\न कोणते? आहवनीयाि\न (आहुने°यि\ग),
गाहप0याि\न (गहपति\न), व द~gणाि\न (दिwखणे°यि\न)* (*हे तीन अि\न Hाहणी )थांत
.@स

आहे त. ‘द~gणाि\नगाह प0याहवनीयी Dयोऽ\नयः’। (अमरकोश). यांची प?रचया कशी

करावी व ;तच7 फळ काय इ0या<द मा<हती ग
ृ सूDा<द )थांत सापडते.) आईबाप7 आहवानीयाि\न
समजावा, आण 0यांची मो§या स0काराने पूजा करावी. बायकामुल7, दास कमकार गाहप0याि\न
आहे त अस7 समजावे, व 0यांची आदरपूवक


पूजा करावी. eमHाहण द~gणाि\न समजावा आण

0याची स0कारपूवक
 जा करावी. हे Hाहणा, हा लाकडाचा अि\न कधी पेटवावा लागतो, कधी
0याची उपेgा करावी लागते, व कधी वझवावा लागतो.”
ह7 भगवांताचे भाषण ऐकून उदतशरJर Hाहण 0याचा उपासक झाला, आण हणाला,
“भो गोतम, पांचशे बैल, पांचशे गोहरे , पांचशे कालवडी, पांचशे बकर7 व पांचशे मेढे, या सव
.ाTयांना मी यूपांपासून मोकळे करत. 0यांना जीवदान दे त. ताज गवत खाऊन आण थंड पाणी
पऊन ते शीतल छायेत आनंदाने राहोत.”
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य8ांत तपhय½चे @मeण
बु समकालJन य8यागांत Hाहणांनी तपhय½चे @मeण केल7 होते. वै<दक मु;न जंगलांत
राहून तपhया कfं लागले, तरJ सवडी.माण7 मधून मधून लहान मोठा य8 करJतच. याची एक
दोन उदाहरण7 ;तसWया .करणांत <दलJ आहे तच.* (* पव
ू ाध, पु%े ७२, ७३ पहा.) या@शवाय
या8वUwयांच7 उदाहरण या. या8वUwय मोठा तपMवी आण Hािह% समजला जात असे. अस7
असतां 0याने जनक राजाCया य8ांत भाग घेतला, आण शेवटJ एक हजार गा¾ची दहा हजार
सुवणपादांसह द~gणा MवीकारलJ.† (†बह
ृ दारTयक उप;नष¿ ३। १ । १-२ पहा.)
परं तु य8 आण तपhया यांचे @मeण दु पट दःु खकारक आहे अस7 बु
होत7 . कदरक सु ांत‡ (‡ मिFझम;नकाय नं ५१.)

भगवंतांच7 हणण7

भगवंताने चार .कारचीं माणस7 वणलJ

आहे त, ती अशी-(१) आ0मतप पण परतप नcहे ; (२) परतप पण आ0मतप नcहे ; (३)
आ0मतप आण परतप; (४) आ0मतपहJ नcहे आण परतपहJ नcहे .
ा चारांत प<हला कडक तपhया करणारा तपMवी होय. तो Mवतःला ताप दे तो, पण
पराला ताप दे त नाहJ. दस
ु रा खाटJक पारधी वगैरे. तो दस
ु Wया .ाTयाला ताप दे तो पण Mवतःला
ताप दे त नाहJ. ;तसरा य8याग करणारा. तो MवतःलाहJ ताप दे तो आण इतर .ाTयांनाहJ ताप
दे तो. चवथा तथागताचा (बु ाचा) eावक. तो आपणाला xकं वा पराला ताप दे त नाहJ.
या

चारांचेहJ

स वMतर

ववरण

0या सु ांत सापडत7 .

0यांपैकY,

;तसWया

माणसाCया वणनाचा सारांश येणे.माणेः-भगवान ् हणतो, “@भgुहो, आ0मतप

.कारCया

आण परतप

माणूस कोणता? एखादा gDय राजा xकं वा एखादा eीमंत Hाहण एक नवीन संMथागार बांधतो,
आण मुंडण कfन खरािजन पांघfन तुपातेलाने अंग माखतो, व मग
ृ ाCया @शंगाने पाठ खाजवीत
आपUया प ीसह व पुरो<हत Hाहणासह 0या संMथागारांत .वेश करतो. तेथे तो शेण सारवलेUया
ज@मनीवर कांहJ न अंथरता ;नजतो. एका चांगUया गाईCया एका पााCया दध
ु ावर तो राहतो,
दस
ु Wया पााCया दध
ु ावर 0याची प ी राहते आण ;तसWया पाहाCया दध
ु ावर पुरो<हत Hाहण
राहतो. चौoया पााCया दध
ु ाने होम करतात. चारहJ पाांतून @शUलक रा<हलेUया दध
ु ावर
वासराला ;नवाह करावा लागतो.
“मग तो हणतो, ‘ा मा¬या य8ाक?रतां इतके बैल मारा, इतके गोहरे मारा, इतwया
कालवडी मारा, इतके बकरे मारा, इतके म7 ढे मारा, यप
ू ांसाठ¤ इतके वg
ृ तोडा, कुशासनासाठ¤ इतके
दभ कापा.’ 0याचे दास, दत
ू आण कमकार दं डभयाने भयभीत होऊन आसव7 गाळीत रडत रडत
ती काम7 करतात. याला हणतात, आ0मतप आण परतप.”
लोकांना गो<हंसा नको होती
हे दास, दत
ू आण कमकार य8ाची काम7 रडत रडत कां करJत असावेत? कारण, या
य8ांत जी जनावर7 मारलJ जात, ती गरJब शेतकWयांकडून <हरावून घेTयांत येत असत, आण
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0यामळे शेतकWयांना फार दःु ख होई. सु ;नपातांतील Hाहणधिमक सु ांत अ;त.ाचीन काळCया
Hाहणांचे आचरण वणले आहे , 0यांत खालJल गाथा सापडतात—
यथा माता पता भाता अjञे वाऽ प च ञातका ।
गावो नो परमा @म ा यासु जायित ओसधा ॥
अनदा बलदा चेता वTणदा सुखदा तथा ।
एतम0थवसं ञ0वा नाMसु गावो ह;नंसु ते ॥
‘आई, बाप, भाऊ आण दस
ु रे सगेसोयरे , यां.माण7च गाई आमCया @मD आहे त. कां कY,
शेती 0यांCयावर अवलंबून असते. 0या अन, बल, काित आण सुख दे णाWया आहे त. ह7 कारण
जाणून .ाचीन Hाहण गा¾ची ह0या करJत नcहते.’
यावfन अस7 <दसून येते कY, सामाय लोकांना गाई आपUया आेBांसारNया वाटत, आण
य8यागांत 0यांची बेसम
ु ारपण7 क ल करण7 0यांना मळ
ु ीच पसंत नcहत7 . राजांनी आण eीमंत
लोकांनी MवतःCया गा¾चा वध केला असता, तर 0यांCया दास, कमकारांना रडTयाचा .संग कमी
.माणांत आला असता. पण, Fयाअथr हJं जनावर7

0यांCयासारNया गरJब

शेतकWयांकडून

बळजबरJने घेतलJ जात, 0याअथr 0यांना अतोनात दःु ख होण7 अगदJ साहिजक होत7 . य8ासाठ¤
लोकांवर जबरदMती कशी होत असे, ह7 खालJल गाथेवfन <दसन
ू येईल.
ददित एके वसमे ;न वQा
छे 0वा व_ध0वा अथ सोच;य0वा !
सा दिwखणा अMसुमख
ु ा सदTडा ।
समेन <दनMस न अ\घमे;त ॥
‘कोणी वषम मागाiत ;न वB होऊन हाणमार कfन लोकांना शोक करावयास लावून दान
दे तात. ती (लोकांCया) अeूंनी भरलेलJ सदTड द~gणा सम0वाने <दलेUया दानाची xकं मत पावत
नाहJ.’
0या काळीं जसे य8यागासाठ¤ तसेच उदर;नवाहासाठ¤ अनेक .ाणी मारले जात; गाईला
माfन ;तच7 मांस चवा§यावर

वकTयाची .था फार होती.* {* से°यथा प @भwखवे दwखो

गोघातको वा गोघातकतेवासी, वा गा व व_ध0वा चातुमहापथे बलसो

वभिज0वा ;न@सनो

अMस। (स;तपQानसु ). परं तु बु ाने िजतका य8यागांचा ;नषेध केला ;ततका या कृ0यांचा केलेला
<दसून येत नाहJ. चवा§यावर मांस वकTयाची प ;त बु ाला पसंत होती अस7 समजतां कामा
नये. पण एखाyा य8यागासमोर ;तची काहJच xकं मत नcहती. कसायाCया हाती जी गाय आण
जो बैल पडे, ती गाय दभ
ु ती नसे आण तो बैल शेतीला ;नपयोगी झालेला असे; 0याCयाब©ल
कोणी आसव7 गाळीत नसत. य8ाची गोB ;नराळी होती. पांचश7 xकं वा सातश7 कालवडी xकं वा गोहरे
एका य8ांत मारावयाचे हणजे शेतीच7 xकती नुकसान होत असे, आण 0याब©ल शेतकरJ लोक
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xकती हळहळत, याची नुसती कUपनाच केलJ पा<हजे! अशा जुलमांचा ;नषेध बु ाने केला, तर
0याला वेद;नंदक कां हणावे?
सय
कोणता?
ु 8 कोणता?
राजांनी

आण

eीमंत

Hाहणांनी

कशा

रJतीने

य8

करावा,

ह7

बु

भगवंतवाने

दJघ;नकायांतील कूटदत सु ांत सुच वल7 आहे . 0या सु ाचा सारांश येण7.माण7—
एके

समयीं

बु

भगवान ् मगध

दे शांत

संचार

करJत

असतां

खाणुमत

नावांCया

Hाहण)ामाला आला. हा गाव मगध दे शाCया बंबसार राजाने कूटदत नावांCया Hाहणाला दान
<दला होता. 0या Hाहणाने महाय8ासाठ¤ सातश7 बैल, सातश7 गोहरे , सातश7 कालवडी सातश7 बकर7
आण सातश7 म7 ढे आणले होते.
भगवान ् आपUया गावाजवळ आUयाच7 वतमान ऐकतांच खाणुमत गावांतील Hाहण एकD
जमून भगवंताCया दशनाला कूटदत HाहणाCया वाkयावfन चालले. ते कोठे जातात, यांची
कूटदताने चौकशी केलJ, आण तो आपUया हुजWयाला हणाला, “या Hाहणांना सांग कY मी
दे खील भगवंताCया दशनाला जाऊं इिCछतो, तुहJ जरा थांबा.”
कूटदताCया य8ासाठ¤ पु]कळ Hाहण जमले होते. कूटदत भगवंताCया दशनाला
जाणार, ह7 वतमान ऐकUयाबरोबर ते 0याजपाशी येऊन हणाले, “भो कूटदत, गोतमाCया
दशनाला तूं जाणार आहे स, हJ गोB खरJ काय?”
कूटदत-होय, मला गोतमाCया दशनाला जाव7 अस7 वाटत7 .
Hाहण-भो कूटदत, गोतमाCया दशनाला जाण7 तुला यो\य नाहJ. जर तू 0यांCया दशनाला
जाशील, तर 0याCया यशाची अ@भबु

आण त¬
ु या यशाची हा;न होईल. हणून गोतमानेच

तु¬या भेटJला याव7 , आण तूं 0याCया भेटJला जाऊं नये, ह7 चांगले, तूं उ म कुलांत जमला
आहे स, धना£य आहे स, वान ् आहे स, सुशील आहे स, पु]कळांचा आचाय आहे स, तुजपाशी वेदमंD
@शकTयासाठ¤ चोहकडून पु]कळ @श]य येतात. गोतमापेgा तू वयाने मोठा आहे स, आण
मगधराजाने बहुमानपरु Mसर हा गाव तल
ु ा इनाम <दला आहे . तेcहा गोतमाने त¬
ु या भेटJला याव7 ,
आण तू 0याCया भेटJला जाऊं नये, ह7 च यो\य होय.
कूटदत- -आता माझ7 हणण7 काय त7 ऐका. eमण गोतम थोर कुलांत जमलेला असून
मो§या संप ीचा 0याग कfन eमण झाला आहे . 0याने तfण वयांत संयास घेतला. तो तेजMवी
व सुशील आहे . तो मधरु आण कUयाण.द वचन बोलणांरा असून प]ु कळांचा आचाय आण
.ाचाय आहे . तो वषयांपासून मs
ु होऊन शांत झाला आहे . तो कमवादJ आण xयावादJ आहे .
सव दे शांतील लोक 0याचा धम eवण करTयाला येत असतात. तो सयक् संबुd,

वyा-

चरणसंपन, लोक व¿, दय पुषांचा सार_थ, दे व-मनु]यांचा शाMता, अशी 0याची कY;त सवD
पसरलJ आहे . बंबसार राजा, तसाच पसेन<द कोसलराजा आपUया प?रवारासह 0याचा eावक
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झाला. या राजांना जसा, तसाच तो पौ]करसादJसारNया Hाहणांना पूFय आहे . 0याची यो\यता
एवढJ असून सां.त तो आमCया गावी आला असतां 0याला आहJ आमचा अ;त_थ समजल7
पा<हज7; आण अ;त_थ या ना0याने 0याCया दशनाला जाऊन 0याचा स0कार करण7 आहांला यो\य
आहे .
Hाहण- -भो कूटदत, तूं जी हJ गोतमाची Mतु;त केलJस, ;तजमुळे आहाला अस7 वाटत7
कY, सदगह
ृ Mथाने शंभर योजनांवर जाऊन दे खील 0याची भेट घेण7 यो\य होईल. चला, आपण
सवच 0याCया दशनाला जाऊं.
तेcहा कूटदत या Hाहणसमुदायासह आÀय Bवनामये भगवान ् राहत होता तेथे आला,
आण भगवंताला कुशल.ªा<दक

वचाfन एका बाजल
ू ा बसला. 0या HाहणांपैकY कांहJ जण

भगवंताला नमMकार कfन, कांहJ जण आपल7 नामगोD कळवून आण कांहJ जण कुशल.ªा<दक
वचाfन एका बाजल
ू ा बसले.
आण कुटदत भगवंताला हणाला, “आपणाला उ म य8 व_ध मा<हत आहे , अस7 मी
ऐकल7 . तो जर आपण आहांला समजावून सांगाल, तर चांगले होईल.”
भगवंताने खालJल कथा सां_गतलJ- .ाचीन

काळीं

महा विजत

नावांचा

एक

.Nयात

राजा

होऊन

एकातामये बसला असतां 0या राजाCया मनांत असा वचार आला
संप

गेला.

एके

<दवशीं

कY, आपणापाशी पु]कळ

आहे ; ;तचा महाय8ांत cयय केलJ, तर त7 कृ0य आपणास _चरकाल <हतावह आण सख
ु ावह

होईल. हा

वचार 0याने आपUया पुरो<हताला सां_गतला, आण तो हणाला, “हे Hाहणा, मी

महाय8 कfं इिCछतो. तो कोण0या .कार7 केला असतां मला <हतावह आण सुखावह होईल ते
सांग.”
पुरो<हत हणाला, “सया आपUया राFयांत शांतता नाहJ; गांव7 आण शहर7 लुटलJ जात
आहे त, वाटमारJ होत आहे . अशा िMथतींत जर आपण लोकांवर कर बस वला, तर कतcयापासून
वमुख cहाल. आपणाला अस7 वाटे ल कY, @शरCछे द कfन, तुfंगांत घालून, दTड कfन xकं वा
आपUया राFयांतून हाकून दे ऊन चोरांचा बंदोबMत करतां येईल. परं तु ा उपायांनी बंडाळीचा
पूणप
 णे बंदोबMत होणारा नाहJ. कां कY, जे @शUलक राहतील, ते चोर पुहा बंड7 उपिMथत
करतील. ती साफ नाहJशी करTयाचा खरा उपाय आहे तो असा—जे आपUया राFयांत शेती कfं
इिCछतात, 0यांना बीबयाण7 भरपूर @मळे ल अशी cयवMथा करा. जे cयापार कfं इिCछतात, 0यांना
0यांना भांडवल कमी पडू दे ऊं नका. जे सरकारJ नोकरJ कfं इिCछतात, 0यांना यो\य वेतन दे ऊन,
यथायो\य कायाला लावा. अशा रJतीने सव माणस7 आपUयाला कामांत दg रा<हUयामुळे राFयांत
बंडाळी उ0पन होTयाचा संभव राहणारा नाहJ; वे ळोवेळी कर वसूल होऊन ;तजोरJची अ@भव ृ
होईल. बंडवाUयांचा उपव नB झाUयामुळे लोक ;नभयपण7 आपले दरवाजे उघडे टाकून
मुलाबाळांसकट मो§या आनंदाने कालमणा करतील.”
41

पुरो<हत Hाहणाने सां_गतलेला बंडाळीचा नाश करTयाचा उपाय महा विजत राजाला पसंत
पडला. आपUया राFयांत शेती करTयाला समथ लोकांना बीबयाण7 पुरवून 0याने शेती करावयास
लावले; जे cयापार करTयाला समथ होते, 0यांना भांडवल पुरवून cयापाराची अ@भव ृ

केलJ, आण

जे सरकारJ नोकरJला यो\य होते 0यांची सरकारJ कामावर यथायो\य Mथळी योजना केलJ. हा
उपाय अमलांत आणUयाने महा विजताच7 रा· अUपावकाशांतच समृ

झाल7. दरोडे आण चोWया

नामशेष झाUयामुळे कर वसल
ु होऊन ;तजोरJ वाढलJ, आण लोक ;नभयपण7 दरवाजे उघडे टाकून
आपUया मुलांना खेळवीत काळ कंठू लागले.
एके <दवशी महा विजत राजा पुरो<हताला हणाला, “भो Hाहणा, तुहJ सां_गतलेUया
उपायान7 मा¬या राFयांतील बंडाळी नB झालJ आहे . मा¬या ;तजोरJची सांप क िMथ;त फार
चांगलJ असून रा·ांतील सव लोक ;नभयपण7 आण आनंदाने राहतात. आता मी महाय8 कfं
इिCछत, 0याच7 वधान मला सांगा.”
परु ो<हत हणाला, “आपणाला महाय8 करावयाचा असेल, तर 0या कामीं .जेची अनम
ु ;त
घेतलJ पा<हजे. याMतव .थमतः राFयांतील सव लोकांना जाहJर रJतीने आपलJ इCछा दशवून 0या
कामी 0यांची सम;त @मळवा.”
राजाCया इCछे ला अनुसfन सव लोकांनी य8ाला अनुम;त <दलJ. आण 0या.माण7
पुरो<हताने य8ाची तयारJ केलJ व तो राजाला हणाला, “या य8ांत पु]कळ संप
असा वचार य8ारं भी मनांत आणूं नका. य8 चालला असतां आपलJ संप
आण य8 संपUयावर आपलJ संप

खच होणार

नाश पावत आहे ,

नाश पावलJ, असा वचार तुहJ मनांत आणतां कामा नये.

आपUया य8ांत बरे वाईट लोक येतील. पण 0यांतील स0पुषांवर ¡ B दे ऊन य8 करावा व आपल7
_च

आनिदत ठे वाव7 .”
0या महा विजताCया य8ामये गाई, बैल, बकरे आण म7 ढे मारTयांत आले नाहJत; झाड7

तोडून यूप करTयांत आले नाहJत; दभाiची आसन7 बन वTयांत आलJ नाहJत; दासांना, दत
ू ांना आण
मजुरांना जबरदMतीने कामावर लावTयांत आल7 नाहJ. Fयांची इCछा होती, 0यांनी काम7 केलJ, व
Fयांची नcहती 0यांनी केलJ नाहJत. तूप, तेल, लोणी, मध आण काकवी या पदाथाiनीच तो य8
समा करTयांत आला.
तदनंतर रा·ांतील eीमंत लोक मोठमोठे नजराणे घेऊन महा विजत राजाCया दशनाला
आले. 0यांना राजा हणाला, “गह
ृ Mथहो, मला तुमCया नजराTयांची मुळीच गरज नाहJ. धा@मक
कराCया fपाने मा¬याजवळ पु]कळ cय साठल7 आहे , 0यांपैकY तुहांला काहJ पा<हजे असेल, तर
खुशाल घेऊन जा.”
या.माणे राजाने 0या धना£य लोकांचे नजराणे घेTयाच7 नाकरUयावर 0यांनी ते cय खचून

य8शाळे Cया चारJ बाजूंना धमशाळा बांधून गोरग?रबांना दानधम केला.
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हJ भगवंताने सांगतलेलJ य8ाची गोB ऐकून कूटदताबरोबर आलेले Hाहण उारले,
“फारच चांगला य8! फारच चांगला य8!”
0यानंतर भगवंताने कूटदत Hाहणाला आपUया धमाचा वMताराने उपदे श केला. आण
तो ऐकून कूटदत Hाहण भगवंताचा उपासक झाला, व हणाला, “भो गोतम, सातश7 बैल,
सातश7 गोहरे , सातश7 कालवडी, सातश7 बकरे आण सातश7 म7 ढे, या सव .ाTयांना मी यप
ू ांपासून
मोकळे करत, 0यांना जीवदान दे त. ताजे गवत खाऊन आण थंड पाणी पऊन ते शीतल छाय7त
आनंदाने राहोत!”
बेकारJ नB करण7 हाच खरा य8
वरJल सु ांत महा विजत याचा अथ Fयाच7 वMतत
ृ आहे असा. तोच महाय8 कfं शकेल.
0या महाय8ाच7 मुNय वधान हटल7 हणजे राFयांत बेकार लोक राहूं yावयाचे नाहJत; सवाiना
स0कायाला लावावयाचे. ह7 च वधान ;नराmया तWहे ने चwकव सीहनाद सु ांत सां_गतले आहे .
0याचा साराश असा—
¡ढने@म नावांचा चवतr राजा होऊन गेला. व ृ पकाळी आपUया मुलाला अ@भषेक कfन
तो योगाGयासासाठ¤ उपवनांत जाऊन रा<हला. सातcया <दवशी राजाCया .ासादासमोर असलेले
दे दJयमान च अंतधान पावल7 . तेcहा ¡ढनेमीचा पुD फार घाबरला आण राज ष प0याजवळ
जाऊन 0याने 0याला ह7 वतमान व<दत केले. राज ष हणाला, “मुला, तूं घाबfं नकोस. ह7 च
तु¬या पुTयाईने उ0पन झाल7 नcहत7 . तूं जर चव;त राजाचे त पालन करशील, तर त7 पुहा
जगाCया जागीं येऊन िMथर राहJल. तूं लोकांचे यायाने आण समतेने रgण कर, तु¬या राFयांत
अयायाची .व ृ

होऊं दे ई नकोस. जे द?रJ असतील 0यांना (उyोगाला लावून) धन @मळे ल अशी

cयवMथा कर आण जे तु¬या राFयांत स0पुष eमणHाहण असतील 0यांजपासून वेळोवेळी
कतcयाकतcयाचा बोध कfन घे. 0यांचा उपदे श ऐकून अकतcयापासून दरू हो, व कतcयांत दg
रहा.”
तण राजाने हा उपदे श माय केला. आण 0या.माणे वागUयाने त7 दे <दयमान च
प
ु हा MवMथानीं आल7 . राजाने डाcया हातांत पाTयाची झारJ घेतलJ, आण उजcया हाताने त7 च
.व;तत केल7 . त7 0यांCया साÀाFयांत चोहोकडे xफरल7 . 0याCया मागोमाग जाऊन राजाने सव
लोकांना उपदे श केलJ कY, ‘.ाणघात कfं नये, चोरJ कf नये, cय@भचार कfं नये, खोटे बोलू
नय7. यथाथतया ;नवाह करावा.’
0यानंतर त7

चर

परत xफfन चव;त राजाCया सभाMथानासमोर खडे रा<हल7 .

राजवाkयाला 0याने शोभा आणलJ.
हा चव;तताचा .कार सात प£यांपयiत चालला. सातcया चवतrने संयास घेतUयावर
सातcया <दवशी त7 च अतधान पावल7 , आण 0यामुळे तण राजाला फार दःु ख झाले. पण
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राज ष प0याजवळ जाऊन 0याने चव;तत समजावून घेतल7 नाहJ. 0याCया अमा0यांनी आण
इतर सदगह
ू <दल7 . त7 ऐकून घेऊन राजाने लोकांचे याय
ृ Mथांनी 0याला ते चव;तत समजावन
रgण आरं @भल7 ; पण द?रJ लोकांना उyोग @मळे ल अशी cयवMथा केलJ नाहJ. 0यामुळे दा?रÁय
भयंकर वाढले. आण एका मनु]याने चोरJ केलJ. 0याला लोकांनी राजाCया Mवाधीन केUयावर राजा
हणाला, “रे माणसा, तूं चोरJ केलJस ह7 खर7 काय?
तो-खरे महाराज.
राजा-कां चोरJ केलJस?
तो-महाराज, ;नवाह होत नाहJ ना?
0याला यथायो\य Ácय दे ऊन राजा हणाला, “ा Ácयावे तू Mवतः ;नवाह कर,
त¬
ु या कुटुंबाला पोस, cयापार उyोग आण दानधम कर.”
हJ गोB दस
ु Wया एका बेकाराला समजलJ. तेcहा 0यानेहJ चोरJ केलJ. राजाने 0यालाहJ
यथयो\य cय <दले. लोकांना समजून चक
ु ले कY, जो चोरJ करतो, 0याला राजा बgीस दे तो. तेcहा
जो तो चोWया क लागला. 0यांपैकY एकाला पकडून राजाकडे नेल7. राजाने

वचार केला, ‘जर

चोWया करणाWयांना मी cय दे त गेलो तर सव राFयांत बेसुमार चोWया होतील! हणून या
माणसाचा @शरCछे द करावयास लावण7 चांगल7 .’ 0या.माण7 0या माणसाला 0याने दोWयांनी
बांधावयास लावल7 , 0याच7 मुंडन करवल7 , आण रM0यांतून _धंड काढावयास लावून नगराCया
द~gणेला 0याचा @शरCछे द करTयाची आ8ा <दलJ.
तो .कार पाहून चोर लोक घाबfन गेले. यापढ
ु े सरळपण7 चोWया करण7 धोwयाच7 आहे , अस7
जाणून 0यांनी ती|ण श^7 तयार कर वलJ, व ते उघडपण7 दरोड7 घालू लागले...
या.माण7 द?रJ लोकांना cयवसाय न @मळाUयामुळे दा?रÁय वाढत गेल7. दा?रय वाढUयाने
चोWया लुटालट
ु J वाढUया, चोWया लट
ु ालुटJ वाढUयाने श^ा^7 वाढलJं, श^ा^7 वाढUयाने .ाणघात
वाढले. .ाणघात वाढUयाने अस0य वाढल7 , अस0य वाढUयाने चहाडखोरJ वाढलJ, चहाडखोरJ
वाढUयाने cय@भचार वाढला, आण 0यामुळे @शवीगाळ आण वथ
ृ ा बडबड वाढलJ. 0यांची अ@भव ृ
झाUयामुळे लोभ आण े ष यांची अ@भव ृ

झालJ. आण 0यांCयामुळे @मoया¡ B वाढून इतर सव

अस0कमI फेलावलJ.
महा विजत राजाला पुरो<हताने सां_गतलेUया य8 वधानाचा खुलासा या चwकव सीहनाद
सु ावfन होतो. लोकांकडून जबरदMतीने जनावर7 <हरावून घेऊन 0यांचा य8ांत वध करण7 हा खरा
य8 नcहे , तर राFयांतील लोकांना समाजोपयोगी कायाला लावून बेकारJ नB करण7 हा होय.
ब@लदानपूवक
 य8यागांचा कधीत लोप होऊन गेला आहे . पण अyा प खरा य8 करTयाचा .य
wव_चत ् <दसून येतो. बेकारJ कमी करTयासाठ¤ जमनीने आण इटलJने यु साम)ी वाढ वलJ;
0यांमुळे ºास, इं\लंड आण अमे?रका या रा·ांना दे खील यु साम)ी वाढवावी लागलJ. आण
आता .संग हातघाईवर येTयाचा संभव <दसतो. इकडे जपानने तर चीनवर आमण केल7 च आहे ;
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आण ;तकडे मुसो@लनी व <हटलर उyा काय करतील याचा. कोणालाचं भरवसा वाटत नाहJ.*
(*हा मजकूर चालू यु ापूवr @ल<हला होता तो तसाच राहूं <दला आहे ) एक गोB खरJ कY, या
सगmयाच7 पयवसान रणय8ांतच होणार! आण 0यांत इतर .ाTयांपेgा मनु]य.ाTयांCयाच आहु;त
जाMत

पडणार!

हा

रणय8

थांबवावयाचे

असेल,

समाजोनतीCया कामाकडे लावले पा<हजे. तेcहाच बु

तर

लोकांना

यु साम)ीकडे

न

लावता

भगवंताने उपदे @शलेल7 य8 वधान अमलांत

येईल. अMतु.
हे थोड7 वषयांतर झाले. बु ाCया य8 वधानाCया MपBीकरणाथ त7 यो\य वाटल7 . वर <दलेलJ
सु 7 बु ानंतर काहJ काळाने रचलJ असलJं, तरJ 0यांत बु ाने उपदे @शलेUया मूलभूत तtवांचा
खल
ु ासा करTयांत आला आहे . असा सय
ु 8 उपदे @शणाWया गf
ु ला वेद;नंदक हणून 0याची
अवहे लना करण7 यो\य आहे कY काय याचा वचार सु8ांनी करावा.
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.करण दहाव7

जा;तभेद
जा;तभेदाचा उगम
‘HाहणोऽMय मुखमासीदबाहू राजयः कृत: ।
ऊ तदMय यै यः पÂयां श
ू ो अजायत ॥‘
ऋ० १० । ९० । १२
<हंदM
ु थानांतील जा;तभेदाच7 मूळ ा पुfषसूsांCया ऋच7 त आहे असे समजल7 जाते. परं तु हJ
समजुत चुकYची आहे . वेदकालापूवr दे खील स@संधु .दे शांत आण मय<हंदM
ु थानांत अ<हंसा
धमा.माणे

जा;तभेदधम

दे खील

अिMत0वांत

होता.

आयाiCया

आगमनामुळे

आण

वै<दक

संMकृतीCया .सारामुळे अ<हंसाधमाला अरTयवास कसा प0करावा लागला ह7 प<हUया .करणांत
दाख वTयांत आल7 च आहे (पूवाध प०ृ १८-२१). पण जा;तभेदाची अशी िMथ;त झालJ नाहJ. 0यांत
थोडा फेरफार होऊन तो तसाच चालू रा<हला.
gDयांचे वचMव
सुमे?रयांत बहुधा पज
ु ारJच राजा होत असे आण तसाच .कार स@संधु .दे शांत होता. ा
.दे शांत जीं लहानसहान संMथाने होतीं 0यांचा .मख
ु वD
ृ याला इंाने ठार मारल7 , आण 0यामुळे
इंाला Hहह0येच7 पाप लागल7 , अस7 वणन महाभारतांत आढळते.* (* ‘<हंदJ संMकृ;त आण
अ<हंसा’ प०ृ १५ पहा.) आय येTयापूवr कोणती िMथ;त होती ह7 वरJल ऋच7 त सां_गतल7 आहे . ऋ ष
हणतो, “एके काळीं वराट पुषाच7 मुख Hाहण होता. बाहू राजय असे; 0याCया मांkया वैय,
आण 0याCया पायांपासून श
ू झाला.” आयाiCया आगमनामुळे gDयांना महtव आल7 , आण
Hाहणांच7 वचMव नB झाल7 . तथा प पुरो<हताच7 काम 0यांजकडे रा<हल7 . हJ िMथ;त बु काळापयiत
चालू होती. पा@ल वाk:मयांत िजकडे ;तकडे gDयांना .मुख Mथान दे Tयांत आले आहे . आण
उप;नषदांत दे खील 0याचाच .;तव;न उमटलेला <दसून येतो. उदाहरणाथ खालJल मजकूर पहा.
Hह वा इदम) आसीदे कमेव। तदे कं सन cयभव CÃे योfपम0यसज
ृ त gDं यायेता;न
दे वDा gDाणीो वण: सोमो :पजयो यमो म0ृ युरJशान इ;त तMमात gDा0परं नािMत।
तMमादHाहण: gDयमधMतादप
ु ाMते। (बह
ृ दारTयक १।४।११).
‘पूवr Hह तेवढ7 होत7 . पण ते एक असUयामुळे 0याचा वकास झाला नाहJ. हणून 0याने
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उ0कृBfप gDयजा;त उ0पन केलJ. ते gDय हणजे दे वलोकांत इ, वण, सोम, , पजय,
यम, म0ृ यू आण ईशान. याMतव gDयजातीहून eे% दस
ु रJ जात नाहJ, आण हणूनच Hाहण
आपणाकडे कमीपणा घेऊन gDयाची उपासना करतो.’
जा;तभेदाचा
ाचा ;नषेध
या.माणे gDय जातीला महtव आल7 असल7 , तरJ 0यांचे .मुख कतcय ज7 यु

त7 बुdाला

मुळीच पसंत नसUयाकारणाने सवच जा;तभेद 0याला ;नपयोग वाटला, आण 0याचा 0याने
सवथैव ;नषेध केला. इतर eमणांCया पुढाWयांनी बु ा.माण7 जातीचा ;नषेध केUयाचा दाखला
सापडत नाहJ. 0यांCया संघांत जा;तभेदाला थारा नcहताच. परं तु 0यांCया उपासकवगाiत अिMत0वांत
असलेUया जा;तभेदाला 0यांनी वरोध केला नसावा. त7 काम बु ाने केल7 . ते कस7 हे पाहूं.
जा;तभेदा व
बु ाने उपदे @शलेले सवाiत .ाचीन अस7 वासेQसु
सु ;नपातांत आण
मिFझम;नकायांत सापडत7 . 0याचा सारांश असा—
एके समयीं बुd भगवान ् इCछानंगल नावांCया गावाजवळ इCछानंगल उपवनांत राहत
होता. 0या काळी पु]कळ .@स

Hाहण इCछानंगल गावीं होते. 0यांपैकY वा@सB आण भाराज

या दोन तfण Hाहणांमये ‘मनु]य जमाने eे% होतो xकं वा कमाने’ हा वाद उपिMथत झाला.’
भाराज आपUया @मDाला हणाला, “भो वा@स%, FयाCया आईCया बाजूला आण बापाCया
बाजूला सात प£या शु

असतील, FयाCया कुलांत सात प£यांत वणसंकर झाला नसेल, तोच

Hाहण eे% होय.”
वा@स% हणाला, “भो भाराज, जो मनु]य शीलसंपन आण कतcयदg असेल 0यालाच
Hाहण हणाव7 .”
पु]कळ वाद ववाद झाला. तथा प ते दोघे परMपरांचे समाधान कfं शकले नाहJत. शेवटJ
वा@स% हणाला, “भो भाराज, आमच हा वाद येथे तुटावयाचा नाहJ. हा eमण गोतम आमCया
गावाजवळ राहत आहे . तो बु

आहे , पूFय आहे , आण सव लोकांचा गf
ु आहे , अशी 0याची

xक;त सवD पसरलJ आहे . आपण 0याजपाशी जाऊन आपला मतभेद कळवंू, आण तो जो ;नकाल
दे ईल, तो माय कं .”
तेcहा ते दोघे बd
ु ापाशी गेले आण बd
ु ाला कुशल.ª<द

वचाfन एका बाजल
ू ा बसले.

आण वा@स% हणाला, “भो गोतम, आहJ दोघे स@ु श~gत Hाहणकुमार आहत. हा ता|याचा
@श]य आण मी पौ]करसादJचा @श]य आह7 . आमचा जा;तभेदासंबंधाने ववाद आहे . हा हणतो,
आपलJ कY;त ऐकून आहJ येथे आलो आहोत. आपण आमCया वादाचा ;नकाल yावा.”
भगवान हणाला, “हे वा@स%ा, तण
इ0या<दक वनMपतींमये @भन@भन जाती
ृ , वg
ृ
आढळतात. तशात 0या xकडे, मुं\या वगैरे gु .ाTयांमयेहJ आहे त. सपाiCया, lापदांCया, पाTयांत
राहणाWया म0MयांCया आण आकाशांत उडणाWया प|यांCया दे खील अनेक जा;त आहे त. 0यांCया
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@भन0वाचीं _चहे 0या 0या .ाणसमद
ु ायांत MपB <दसतात. पण मनु]यांमये @भन0वाच7 _चह
आढळत नाहJ. केस, कान. डोळे , तड, नाक, ओठ, @भवया, मान, पोट, पाठ, हात, पाय इ0या<दक
अवयवांनी

एक

मनु]य

दस
ु Wया

माणसाहून अगदJच @भन होऊं शकत नाहJ. अथात ्
पशप
ु |या<दकांत जशा आकारा<दकांनी @भन@भन जाती आढळतात, तशा 0या मन]ु य.ाTयांत
नाहJत. सव माणसांचे अवयव जवळजवळ सारखेच असUयामुळे मनु]यांमये जा;तभेद ठर वतां
येत नाहJ. परं तु मनु]याची जात कमावfन ठर वतां येण7 शwय आहे .
“एखादा Hाहण गाई पाळून ;नवाह करJत असला, तर 0याला गवळी हणाव7 , Hाहण
हणूं नये. जो @शUपकलेने उपजी वका करतो तो कारागीर, जो cयापार करतो तो वाणी, दत
ू ांचे
काम करतो तो दत
ू , चोरJवर उपजी वका करतो तो चोर, यु कलेवर उपजी वका करतो तो यो ा,
य8यागावर उपजी वका करतो तो याजक, आण जो रा·ावर उपजी वका करतो तो राजा होय.
परं तु यांपैकY कोणालाहJ जमामळ
ु े Hाहण हणतां यावयाचे नाहJ.
“सगळीं संसारबंधन7 छे दन
जो कोण0याहJ )ापं_चक दःु खाला भीत नाहJ, कोण0याहJ
ू
गोBीची Fयाला आसs नाहJ, 0याला मी Hाहण हणतो, इतरांना <दलेUया @शcयागाळी, वधबध
इ0या<द जो सहन करतो, gमा ह7 च Fयाच7 बळ, 0याला मी Hाहण हणतो. कमलपDावरJल
जलबंद.
ू माणे जो इहलोकYंCया वषयसुखापासून अ@ल रहातो, 0यालाच मी Hाहण हणत....
“जमामुळे Hाहणं होत नाहJ, xकं वा अHाहण होत नाहJ. कमानेच Hाहण होतो आण
कमानेच अHाहण होतो. शेतकरJ कमाने होतो, कारागीर कमाने होतो, चोर कमाने होतो, @शपाई
कमाने होतो, याजक कमाने होतो, आण राजा दे खील कमानेच होतो. कमानेच ह7 सगळ7 जग
चालत आहे . आसावर अवलंबून जसा रथ चालतो, तसे सव .ाणी आपUया कमावर अवलंबून
राहतात.”
हा बु ाचा उपदे श ऐकून वा@स% आण भाराज 0याचे उपासक झाले.

Hाहण आण अHाहण सारखेच !
वर <दलेUया

पुषसूsाCया ऋचेCया आधार7 Hाहण .;तपादन करJत असत कY,

Hहदे वाCया मुखापासून झाUयामुळे चारJ वणाiत आपण eे% आहत. मिFझम;नकायांतील
अMसलायनसु ांत यासंबंधी बु

भगवंताचा संवाद फारच बोध.द आहे . 0या सु ाचा सारांश

असाः—
एके समयी बु

भगवान ् eावMती येथए अनाथ पडकांCया आरामांत राहत होता. 0या वेळी

;नर;नराmया दे शांतून पांचश Hाहण कांहJ कारणाMतव eावMतीला आले होते. 0या Hाहणांमये
असा एक .ª उपिMथत झाला कY, हा eमण गोतम चारहJ वणाiना मोg @मळतो अस7 .;तपादन
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करतो, 0याजबरोबर वाद कfन ह7 0याचे हणण7 कोण खोडून

काढJल? शेवटJ या कामीं

आlलायन Hाहण कुमारांची योजना करावी अस7 ठरले.
आlलायन

कुमाराच7

अययन

नुकत7 च

पुर7 झाल7

होते.

वेदांगांसहवतमान 0याला चारहJ वेद तडपाठ येत असत. तथा प बु

;नघंटु

छं दःशा^

इ0या<द

भगवंताशी वाद करण7 सोप7

नcहे ह7 तो जाणून होता. बुdाशी वाद करTयास जेcहा 0याची ;नवड झाला, तेcहा ते 0या
Hाहणांना हणाला, “भो, eमण गोतम धमवादJ आहे , धमवादJ लोकांशी वाद करण7 सोप7 नाहJ.
जरJ मी वेदांमये पारं गत असल तरJ गोतमाबरोबर वाद ववाद करTयाला समथ नाहJ.”
बराच वेळ भव;त न भव;त झाUयावर ते Hाहण आlलायनाला हणाले, “भो आlलायन,
तंू प?राजक धमाचा अGयास केला आहे स, आण यु ावाचून परािजत होण7 तल
ु ा यो\य नाहJ.”
आlलायन हणाला, “गोतमाशीं वाद करण7 जरJ क<ठण आहे . तरJ तुमCया आ)हाMतव
मी तुमCयाबरोबर येत.”
तदनंतर

आlलायन

0या

Hाहणसमद
ु ायासह

बु

भगवंताजवळ

गेला,

आण

कुशलसमाचारा<दक वचाfन झाUयावर ते सवजण एका बाजल
ू ा बसले. तेcहा आlलायन हणाला,
“भो गोतम, Hाहण हणतात, ‘Hाहण वणच eे % आहे , इतर वण हJन आहे त. Hाहण वणच
शw
ु ल आहे , इतर वण कृ]ण आहे त.

Hाहणांनाच मोg @मळतो, इतरांना नाहJ. Hाहण

Hहदे वाCया मुखापासून झाले. ते 0याचे औरस पुD. अथात ् तेच Hहदे वाचे दायाद होत.’ भो
गोतम, यासंबंधी आपल7 मत काय?”
भगवान-हे आlलायना, HाहणांCया बायका ऋतुमती होतात, गरोदर होतात, .सूत होतात,
आण मुलांना दध
ू पाजतात. या.माण7 Hाहणांची संत;त इतर वणासारखीच मातेCया उदरांतून
जमलJ असतां, Hाहणांनी आपण Hहदे वाCया मुखापासन
ू उ0पन झालो, अस7 हणावे, हे
आhय नcहे काय?
आ०- भो गोतम, आपण कांहJ हणा. पण Hाहण Hहदे वाचे दायाद आहे त, यावर
Hाहणांचा पूण वlास आहे .
भ०- हे आlलायन, यौन, कांबोज वगैरे सरह©ीवरJल .दे शांत आय आण दास असे दोनच
वण असून कधीकधी आयाचा दास आण दासाचा आय होतो, हJ गोB तु¬या ऐकTयांत आलJ
आहे काय?
आ०- होय, अस7 मी ऐकल7 आहे .
भ०- अस7 जर आहे , तर Hहदे वाने Hाहणांना मख
ु ापासून उ0पन केल7 व ते सव वणाiत
eे% आहे त, ा हणTयाला आधार काय?
आ०- आपल7 हणण7 कांहJ असो, पण Hाहणांची अशी बळकट समजूत आहे कY, Hाहण
वणच काय तो eे%, आण इतर वण हJन आहे त.
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भ०- gDयाने, वैयाने xकं वा श
ू ाने .ाणघात, चोरJ, cय@भचार, खोटे भाषण, चहाडी,
@शवीगाळ, वथ
ृ ा बडबड केलJ, लोकांCया धनावर ¡ B ठे वलJ, े षबु

वाढ वलJ, नािMतकपणा

अंगीकारला, तर तोच काय तो दे ह0यागानंतर नरकाला, जाईल; पण Hाहणाने हJं कमI केलJ, तरJ
तो नरकाला जाणार नाहJ, अस7 तुला वाटत7 काय?
आ०- भो गोतम, कोण0याहJ वणाCया मनु]याने हJं पाप7 केलJ असता तो मरणो र
नरकाला जाईल, Hाहण काय xकं वा अHाहण काय, सवाiनाच आपUया पापाच7 .ायिh

भोगाव7

लागणार.
भ०- एखादा Hाहण .ाणघातापासून ;नव ृ

झाला, चौयकम, cय@भचार, अस0य भाषण,

चहाडी, @शवीगाळ, वथ
ृ ा.लाप, परधनाचा लोभ, े ष आण नािMतकता, या (दहा) पापांपासून ;नव ृ
झाला, तर तोच काय तो दे हावसानानंतर Mवगाला जाईल, पण इतर वणाiचे लोक या पापांपासून
;नव ृ

झाले, तर ते Mवगाला जाणार नाहJत, अस7 तल
ु ा वाटत7 काय?
आ०- कोण0याहJ वणाचा मन]ु य या पापकमाiपासून ;नव ृ

झाला तर Mवगाला जाईल;

पT
ु याचरणाच7 फळ Hाहणाला काय xकं वा Hाहणेतराला काय सारख7 च @मळे ल.
भ०- या .दे शांत Hाहणच काय तो े षवैर वर<हत मैDीभावना कfं शकतो; पण gDय,
वैय आण श
ु ती भावना कfं शकत नाहJत, असे तुला वाटत7 काय?
आ०- चारJ वणाiना मैDीभावना करतां येण7 शwय आहे .
भ०- तर मग Hाहण वणच eे%, आण इतर वण हJन आहे त, या हणTयांत अथ
कोणता?
आ०- आपण काहJं हणा. Hाहण आपणाला eे% समजतात व इतर वणाiना हJन
समजतात, हJ गोB खरJ आहे .
भ०- हे आlलायना, एखादा मूधाव@सs राजा सव जातींCया शंभर पुfषांना एकD करJल,
0यांपैकY gDय, Hाहण आण राजकुलांत जमले असतील, 0यांना तो हणाले, ‘अहो इकडे या,
आण शाल xकं वा चंदनासारNया उ म वg
ृ ांची उ रारणी घेऊन अि\न उ0पन करा.’ आण
0यांपैकY चाडांळ, ;नषाद इ0या<दक हJन कुलांमये जमलेले असतील, 0यांना तो हणेल, ‘अहो
इकडे या व कु¶यांला खावयाला घालावयाCया दोणींत, डुकराला खावयाला घालावयाCया दोणींत
xकं वा रं गाWयाCया दोणींत एरं डाCया उ रारणीने अि\न उ0पन करा.’ हे आlलायना, Hाहणा<दक
उCच वणाCया मनु]याने उ0पन अरणीने उ0पन केलेला अि\न तेवढा भाMवर आण तेजMवी
होईल, आण चांडाला<दक हJन वणाiCया मनु]याने एरं डा<दकांCया अरणीने उ0पन केलेला अि\न
भाMवर आण तेजMवी होणार नाहJ व 0यापासून अि\नकायI घडणार नाहJत, अस7 तुला वाटत7
काय?
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आ०- भो गोतम, कोण0याहJ वणाCया माणसाने बWया xकं वा वाईट लाकडाची उ रारणी
कfन कोण0याहJ <ठकाणी अि\न उ0पन केला तर तो एकसारखाच तेजMवी होईल व 0यापासून
समान अि\नकायI घडून येतील.
भ०- एखाyा gDयकुमाराने Hाहणकयेबरोबर शरJरसंबंध केला व 0या संबंधापासून जर
0याला पुD झाला, तर तो पुD आईबापांसारखाच मनु]य होईल अस7 तुला वाटत नाहJ काय?
0याच.माण7 एखाyा Hाहणकुमाराने gDयकयेशीं ववाह केला व 0या संबंधापासून 0याला पुD
झाला, तर तो आईबापांसारखा न होता भल0याच .कारचा होईल अस7 तुला वाटत7 काय?
आ०- अशा @मe ववाहाने जो मुलगा होतो, तो 0याCया आईबापांसारखाच मनु]य असतो.
0याला HाहणहJ हणतां येईल xकं वा gDयहJ हणतां येईल.
भ०- पण आlलायना, एखाyा घोडीCया आण गाढवाCया संबंधापासून जे @शंगfं होते
0याला 0याCया आईसारख7 xकं वा बापासारखे हणतां येत7 काय? 0याला घोडाहJ हणता येईल,
आण गाढवहJ हणतां येईल काय?
आ०- भो गोतम, 0याला घोडा xकं ना गाढव हणतां येत नाहJं. तो एक ;तसWयाच जातीचा
.ाणी होतो. 0याला आपण खेचर हणत. परं तु Hाहण आण gDय यांCया संबंधापासून
झालेUया मुलामये असा .कार आढळून येत नाहJ.
भ०- हे आlलायना, दोघां Hाहण बंधूंपैकY एक वेदपठण केलेला चांगला स@ु श~gत, व
दस
ु रा अ@श~gत असेल, तर 0यांत Hाहण कोण0या भावाला eा ाये व य8ामये .थम आमंDण
दे तील?
आ०- जो सु@श~gत असेल 0यालाच .थम आमंDण <दल7 जाईल.
भ०- आता अस7 समज कY, या दोघां भावांपैकY एकजण मोठा वान, पण अ0यंत दरु ाचारJ
आहे ; दस
ु रा वान नाहJ, पण अ0यंत सुशील आहे ; तर 0या दोघांमये .थमतः कोणाला आमंDण
<दल7 जाईल?
आ०- भो गोतम, जो शीलवान असेल 0यालाच .थम आमंDण <दल7 जाईल. दरु ाचारJ
मनु]याला <दलेल7 दान महाफलदायक कस7 होईल?
भ०- हे आlलायना, .थमतः तूं जातीला महtव <दल7स, नंतर वेदपठनाला आण आता
शीलाला महtव दे त आहे स. अथात ् मी जी चातुवT
 यशु

.;तपा<दत, ;तचाच तूं अंगीकार केलास.

हे बु ा भगवंताच7 भाषण ऐकून आlलायन मानं खालJ घालून चुप रा<हला. पुढे काय
बोलावे ह7 0याला सुचेना. नंतर भगवंताने अ@सतदे वल ऋषींची गोB सां_गतलJ. आण शेवटJ
आlलायन बु ाचा उपासक झाला.
न.भा. १७ .....९
अ_धकार लोकांना <दला पा<हजे.
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Hाहणवणच eे% आहे आण इतर वण हJन आहे त, अस7 हणून Hाहण जातीचे पुढारJ
MवMथ बसत नसत. ते चारहJ वणाiची कतcयाकतcय7 कोणती ह7 सांगTयाचा अ_धकार आपणाकडे
घेत, अस7 मिFझम;नकायांतील (नं.९६) एसुका?रसु ावfन <दसन
ू येत7. 0यांतील मजकुरांचा सारांश
असाः—
एके समयीं बु

भगवान eावMती येथे जेतवनांत अनाथ पंडकाCया आरामांत राहत होता.

0या वेळी एसुकारJ नावांचा Hाहण 0याजपाशीं आला, आण कुशलसमाचारा<दक वचाfन एका
बाजूलां बसला व हणाला, “भो गोतम, Hाहण चार प?रचया (सेवा) सांगतात. Hाहणाची
प?रचया चारहJ वणाiनी करता येते, gDयांची प?रचया gDय, वैय आण श
ु या तीन वणाiनी
करावी, वैयाची प?रचया वैय आण श
ू यांनीच करावी, आण श
ू ाची प?रचया श
ू ानेच करावी.
इतर वणाचा मन]ु य 0याची प?रचया कशी करJल? या प?रचयाiसंबंधाने आपले हणण7 काय
आहे ?”
भ०- हे Hाहणा, या HाहणांCया हणTयाला सव लोकांची संम;त आहे काय? अशा
प?रचया सांगTयाला लोकांनी 0यांना अ_धकार <दला आहे काय?
एसु०- भो गोतम, अस7 नाहJ.
भ०- तर मग, एखाyा मांस खाऊ न इिCछणाWया गरJब माणसावर 0याचे शेजारJ मांसाचा
वाटा लादतील आण हणतील कY, ह7 मांस तूं खा आण याची xकं मत दे ! 0याच.माणे लोकांवर
Hाहण ा प?रचया लादJत आहे त, अस7 हणाव7 लागत7 . माझ7 हणण7 अस7 कY, कोण0याहJ
वणाचा मनु]य असो, Fयाची प?रचया केUयाने कUयाण होत7 , अकUयाण होत नाहJ, 0याचीच
प?रचया करण7 यो\य आहे . चारJ वणाiCया समंजस माणसांना वचारल7 असतां ते दे खील अस7च
मत दे तील. उCचकुलांत, उCचवणाiत xकं वा eीमंत घराTयांत जम घेण7 चांगले xकं वा वाईट अस7
मी हणत नाहJ. उCच कुलांत, उCच वणाiत xकं वा eीमंत घराTयांत जमलेला मनु]य जर
.ाणघाता<दक पाप7 कf लागला, तर 0याची कुलJनता चांगलJ नcहे . पण तो .ाणघाता<दक
पापांपासून वरत झाला तर 0याची कुलJनत वाईट नcहे . Fया माणसाची प?रचया केलJ असतां,
e ा, शील, eत
ृ 0याग आण .8ा यांची अ@भव ृ

होते, 0याची प?रचया करावी अस7 मी हणतो.

एसु०- भो गोतम, Hाहण हJ चार धन7 .;तपा<दतात. @भgाचया Hाहणाच7 MवकYय धन
होय, बाणभाता ह7 gDयाच7 , शेती आण गोरgा हे वैयांचे आण कोयता व टोपलJ ह7 श
ू ांचे.
चारहJ वणाiनी आपापUया MवकYय धनाची हे ळसांड केलJ, तर ते चोरJ करणाWया राखणदारा.माण7
अकृ0यकारJ होतात. यासंबंधी आपले हणण7 काय आहे ?
भ०- हे Hाहणा, हJ चार धन7 सांगTयाला Hाहणांना लोकांनी अ_धकार <दला आहे काय?
एसु०- नाहJ, भो गोतम.
भ०- तर मग मांस न खाऊ इिCछणाWया गरJब माणसावर मांसाचा वाटा लादन
ू 0याची
xकं मत मागTयासारखे ह7 Hाहणाच7 कृ0य समजल7 पा<हजे. हे Hाहणा, आय eे% धम ह7 च सवाiचे
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MवकYय धन आहे , अस7 मी हणत. gDय, Hाहण, वैय आण श
ु या चार कुळांत जमलेUया
माणसांना अनुम7 gDय, Hाहण, वैय, श
ू हणतात. Fया.माण7 लाकूड, शक@लका, गवत
आण गोवWया या चार पदाथाiपासून उ0पन झालेUया अ\नीला अनुम7 का%ाि\न, शक@लकाि\न,
तण
ृ ाि\न आण गोमयाि\न हणतात, 0या.माण7 ा चार सं8ा आहे त. परं तु ा चारJ कुलांतील
मनु]य .ाणघाता<दक पापांपासून ;नव ृ

झाले, तर 0यांपैकY Hाहण तेवढाच मैDीभावना कfं

शकेल, व इतरवणr लोक मैDीभावना कf शकणार नाहJत, अस7 तुला वाटत7 काय?
एसु०- भो गोतम, अस7 नcहे . कोण0याहJ वणाचा मनु]य मैDीभावना कfं शकेल.
भ०- Hाहणच तेवढा नदJवर जाऊन Mनानचूणाने आपल7 अंग साफ कfं शकेल, पण इतर
वणाचे लोक आपल7 अंग साफ कfं शकणार नाहJत, अस7 तल
ु ा वाटते काय?
एसु०- भो गोतम, अस7 नcहे . चारहJ वणाचे लोक नदJवर जाऊन Mनानचण
ू ाने आपले अंग
साफ कf शकतील.
भ०- 0याच.माण7, हे Hाहणा, सव कुलांतील लोक तथागताCया उपदे शा.माणे वागन
ू
या°य धमाची आराधना कfं शकतील.
Hाहणवणच eे% हा नस
ु ता आवाज
बु
नसत.

ह7

भगवंताCया प?र;नवाणानंतर दे खील बु ाचे .मुख @श]य चातुवT
 याला संम;त दे त
चातुवT
 य

कृDम

आहे ,

अस7

ते

.;तपादJत.

यांचे

एक

चांगले

उदाहरण

मिFझम;नकायांतील (नं.८४) मधुरसु ांत सापडत7 . 0याचा सारांश असा—
एके समयीं आयु]यमान ् महाकCचान मधुरेजवळ* (* हJच संयाची मथुरा) गुंदावनांत
राहत होता. मधुरेCया राजाने-अवं;तपुDाने-महाकCचानाची कY;त ऐकलJ. मो§या प?रवारासह तो
0याजपाशीं गेला व कुशल समाचारा<दक

वचाfन एका बाजूला बसला. आण हणाला, “भो

का0यायन, Hाहणवणच eे% आहे , इतर वण हJन आहे त, Hाहणवणच शw
ु ल आहे , इतर वण
कृ]ण आहे त, Hाहणांनाच मुs @मळते, इतरांना @मळत नाहJ, Hाहण Hहदे वाCया मुखापासून
झालेल, Hहदे वाचे औरस पD
ु आहे त, अस7 Hाहण .;तपा<दतात. यासंबंधी आपल7 हणण7 काय
आहे ?
का०- हे महाराज, हा नस
ु ता आवाज (घोष) आहे ! समजा एखादा gDय धनधायाने xकं वा
राFयाने समृ

झाला, तर 0याची सेवा चारJ वणाiचे मन]ु य करतील कY नाहJ?

राजा०- भो का0यायन, चारJ वणाiची माणस7 0याची सेवा करतील.
का०- 0याच.माण7 इतर कोण0याहJ वणाचा मन]ु य जर धनधायाने व राFयाने समृ
झाला, तर 0याची सेवा चारहJ वणाiचे लोक करतील xकं वा नाहJ?
राजा- चारJ वणाiचे लोक 0याची सेवा करतील.
का०- तर मग, चारJ वणाiचे मनु]य समान ठरत नाहJत काय?
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राजा-या ¡Bीने चारहJ वण खाDीने समान ठरतात. 0यांत मला कोणताहJ भेद वाटत नाहJ.
का०- हणून मी हणतो कY, Hाहणच eे% वण इ0या<द ज7 Hाहणांच7 हणण7 आहे . तो
केवळ आवाज होय. gDय, Hाहण, वैय आण श
ु या चारJ वणाiतील माणसांनी .ाणघाता<दक
पाप7 आचारलJं, तर ते सारखेच दग
 ीला जातील, अस7 महाराजाला वाटत नाहJ काय?
ु त
राजा-चारहJ वणाiपैकY कोण0याहJ मनु]याने पापकम केल7 तर तो दग
 ीला जाईल.
ु त
का०- ठ¤क, महाराज, अस7 जर आहे , तर चारहJ वण समान ठरत नाहJत काय? तुहांला
यासंबंधी काय वाटते?
राजा-या ¡Bीने चारहJ वण खाDीने समान ठरतात. 0यांCयांत मला भेद <दसत नाहJ.
का०-चारहJ वणाiपैकY कोणी मन]ु य .ाणघाता<दक पापांपासून वरत झाला, तर तो Mवगाला
जाईल कY नाहJ?
राजा-तो Mवगाला जाईल अस7 मी समजतो.
का०-आण हणूनच मी हणतो कY, Hाहण वणच eे%, हा नस
ु ता आवाज आहे . हे
महाराज, समजा, तुमCया राFयांत चारहJ वणाiपैकY कोण0याहJ माणसाने घरफोडी लट
ु ालट
ू ,
परदारागमन, इ0या<दक अपराध केले, आण 0याला राजप
ु षांनी आणून तुमCया समोर उभ7 केल7 ,
तर 0याला तुहJ (0याCया जातीकडे न पाहतां) यो\य तो दं ड कराल कY नाहJ?
राजा-तो जर वधाह असला, तर 0याचा मी वध करJन; दं डनीय असला, तर 0याला मी दं ड
करJन; आण ह©पार करTयाला यो\य असला, तर 0याला ह©पार करJन. कां कY, gDय
Hाहणा<दक जी 0याची पूवrची सं8ा होती, ती नB झालJ आण तो गुहे गार आहे , अस7 ठरल7 .
का०-तर मग हे चारहJ वण समान नाहJत काय?
राजा-ा ¡Bीने पाहूं गेले असतां चारहJ वण समान ठरतात.
का०-समजा, ा चारहJ वणाiपैकY कोणताहJ मनु]य जर प?राजक झाला आण सदाचार
पाळंू लागला, तर तुहJ 0याCयाशी कसे वागाल?
राजा-0याला आहJ वंदन कfं, 0याचा यो\य मान ठे वूं, व 0याला अनव^ा<दक जfरJचे
पदाथ दे ऊं. कां कY, 0याची gDय, Hाहण, वैय, श
ू इ0या<दक सं8ा नB होऊन तो eमण या
सं8ेनेच ओळखला जातो.
का०-तर मग हे चारहJ वण समसमान ठरत नाहJत काय?
राजा-या रJतीने हे चारहJ वण खाDीने समान ठरतात.
का०-हणून मी हणत कY, Hाहण वणच eे% आहे , हा नुसता आवाज होय.
हा संवाद झाUयावर अवं;तपुD राजा महाका0यायनाला हणाला, “भो का0यायन, आपला
उपदे श फारच सुंदर आहे . जस7 एखाद7 पालथ7 घातले ल7 भांडे ऊवमुख कfन ठे वाव7 , झाकलेलJ वMतु
उघडी करावी, वाट चुकलेUयाला वाट दखवावी, xकं वा डोळसांना पदाथ <दसावे हणून अंधारामये
मशाल पाजळावी, 0या.माण7 भवान ् का0यायनाने अनेक पयाiयांनी धम«पदे श केला. हणून मी
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भवान ् का0यायनाला, धमाला आण @भgुसंघाला शरण जात. मी आजपासून आमरण शरण
गेलेला उपासक आह7 अस7 समजा.”
का०-महाराज, मला शरण जाऊं नका. Fया भगवंताला मी शरण गेलो, 0याला तुहJ
दे खील शरण जा.
राजा-भो का0यायन, तो भगवान ् सया कोठे आहे ?
का०-तो भगवान ् प?र;नवाण पावला.
राजा-तो भगवान ् हयात असता, तर आहJ 0याCया दशनासाठ¤ शंभर योजने दे खील .वास
केला असता. पण आता प?र;नवाण पावलेUया दे खील 0या भगवंताला आहJ शरण जात,
0याच.माण7 0याCया धमाला आण @भgुसघ
ं ाला शरण जातो. आजपासून आमरण शरण गेलेला मी
उपासक आह7 अस7 समजा.
बु ाCया हयातींत मथरु 7 त बौ

धमाचा फारसा .सार झाला नcहता, ह7 दस
ु Wया .करणांत

<दलेUया अंगु र;नकायांतील सु ावfन <दसून येईलच. (प०ृ ३८). अवं;तपD
राजा बु ाCया
ु
प?र;नवाणानंतर गादJवर आला असावा. कां कY, तो जर बु ाCया हयातींत गादJवर असता, तर
0याला बd
ु ासंबंधाने थोडीबहुत मा<हती असतीच. वरJल सु ाCया शेवटUया मजकुरावfन <दसून
येईल कY. बु प?र;नवाण पावला ह7 दे खील 0यांला माहJत नcहत7 . बु ाCया हयातीत 0याचा बाप
गादJवर होता व 0याला Hाहणधमाiचे फार महtव वाटत होत7 आण 0यामुळे बुdाकडे 0याने दल

ु g
केल7 असाव7 . महाका0यायन अवतीचा राहणारा, मूळचा Hाहण आण वान असUयाकारणाने या
तfण अवं;तपुD राजावर 0याचा .भाव पडला अस7 समजण7 यो\य आहे .

eमणांना जा;तभेद मोडतां
मोडतां आला नाहJ
वर <दलेUया चार सु ांपैकY प<हUया वा@स%सु ांत जा;तभेद नैस_गक कसा नाहJ ह7 बु
भगवंताने MपB कfन दाख वले आहे . दस
ु Wया अMसलायनसु ांत Hहदे वाCया मख
ु ापासून Hाहण
झाले कY कUपना खोडून काढलJ आहे . आण ;तसWया एसुका?रसु ांत Hाहणांना इतर वणाiची
कतcयाकतcय7 ठर वTयाचा अ_धकार कसा पोचत नाहJ, ह7 @स

केल7 आहे . चौoया माधुरसु ांत

महाका0यायनाने आ_थक आण नै;तक ¡²या जा;तभेदाची कUपना कशी ;नरथक ठरते, ह7 MपB
केले आहे . या सव सु ांचा नीट वचार केला असतां अस7 <दसून येत7 कY, बु ाला xकं वा 0याCया
@श]यांना जा;तभेद मुळीच पसंत नcहता, आण तो मोडून टाकTयासाठ¤ 0यांनी बरJच खटपट
केलJ. परं तु ह7 कृ0य 0यांCया आवाwयाबाहे रच7 होत7 . Hाहणांनी मय<हंदM
ु थानांतच नcहे , तर
गोदावरJCया तीरापयiत जा;तभेदाची लागवड कfन ठे वलJ होती. आण तो सवMवी उपटून टाकण7
कोण0याहJ eमणसंघाला शwय झाल7 नाहJ.
eमणांत जा;तभेद नcहता
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तथा प ऋ षमुनींCया परं परे ला अनस
ु fन eमणांनी आपUया संघांत जा;तभेदाला थारा <दला
नाहJ. कोण0याहJ जातीCया मनु]याला eमण होऊन एखाyा eमण संघांत दाखल होतां येत असे.
ह?रके@शबल चांडाळ असून ;न)थांCया (जैनांCया) संघांत होता ह7 नवcया .करणांत सां_गतल7 च
आहे . (प०ृ ५३ पहा). बुdाCया @भgुसंघांत तर lपाक नावाचा चांडाळ आण सुनीत नावांचा भंगी
यांCयासारखे अMपृ य वगाiत जमलेले मोठे साधु होऊन गेले.* (* बौ संघाचा प?रचय, प०ृ २५३५६ पहा) आपUया संघांत जे मोठे गुण आहे त 0यांपैकY जा;तभेदाला थारा नाहJ हा एक होय, अस7
बु

भगवंताचे हणण7 आहे . भगवान ् हणतो, “@भgुहो, गंगा, यमुना, अ_चरवती, सरभू (शरयू),

महJ, या महानyा महासमुाला @मळाUया हणजे आपलJं नाव7 टाकून महासमु ह7 एकच नांव
पावतात. 0या.माण7 gDय, Hाहण, वैय, श
ु हे चार वण तथागताCया संघांत .वेश केUयावर
पव
ू rची नामगोD7 टाकून ‘शाwयपD
ु ीय eमण, या एकाच नामा@भधानाने ओळखले जातात.” (उदान
५ । ५ व अंगु र;नकाय, अQक;नपात).
अशोककालJं बौ संघांत जा;तभेद नcहता
अशोकसमकालJन बौ

संघ जा;तभेद मुळीत पाळीत नcहता, अस7 <दcयावदानांतील यश

अमा0याCया गोBीवfन <दसून येत7.
अशोक राजा नुकताच बौ

झाला होता व तो सव @भgूंCया पायां पड7. त7 पाहून यश
नावांचा 0याचा अमा0य हणाला, “महाराज, या शाwय eमणांत सव जातीचे लोक आहे त, यांपुढे
आपल7 अ@भ षs डोक7 नमवण7 यो\य नcहे .”
अशोकाने कांहJ उ र <दल7 नाहJ आण कांहJ काळाने बकरे , म7 ढे वगैरे .ाTयांची डोकYं
मागवून तीं वकावयास लावलJ; यशाला मनु]याच7 डोके आणावयास लावून त7 वकावयास लावल7 .
बकरे म7 ढे वगैरे .ाTयांCया डोwयांची कांहJ xकं मत आलJ; पण माणासांचे डोक7 कोणी घेईना. तेcहा
अशोकाने त7 कोणाला तरJ फुकट yाव7 अस7 फमावल7 . परं तु त7 फुकट घेणारा मनु]य यश
अमा0याला आढळला नाहJ. हJ गोB 0याने अशोकाला ;नवे<दलJ. तेcहा अशोक हणाला, “ह7
मन]ु यांच7 डके फुकट <दल7 तरJ लोक का घेत नाहJत?”
यश-कारण ते ा डोwयाचा कंटाळा करतात.
अ०-याच माणसाCया डोwयाचा ते कंटाळा करतात, कY सवच माणसांCया डोwयाचा ते
कंटाळा करतील?
यश-महाराज, कोण0याहJ माणसाचे डोक7 कापून लोकांजवळ नेले, तरJ ते असाच कंटाळा
करतील.
अ०-मा¬या डोwयाचा दे खील कंटाळा करतील काय?
या .ªाचे उ र दे Tयास यश धजेना. पण अशोकाने अभयदान <दUयावर तो हणाला,
“महाराज आपUया डोwयालाहJ लोक असेच कंटाळतील.”
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अ०- तर मग मी असे डोक7 @भgूंCया पायांवर ठे वून 0यांचा बहुमान केला, तर तुला वाईट
का वाटावे?
या संवादानंतर काहJ ोक आहे त 0यांपैकY हा एक—
अवाहकालेऽथ ववाहकाले
जातेः परJgा न तु धमकाले।
धमxयाया <ह गुणा ;न@म ा
गुणाh जा;तं न वचारयित॥
‘मुलाCया आण मुलJCया ल\नांत* (* आवाह हणजे सुनेला घरJं आणण7 आण ववाह
हणजे आपUया मल
ु Jच7 ल\न कfन सासरJ पाठ वण7.) जातीचा वचार करणे यो\य आहे . धा@मक
बाबतींत जातीचा वचार करTयाच7 कारण नाहJ. कां कY, धा@मक कृ0यांत गण
ु पाहावे लागतात;
आण गण
ु जातीवर अवलंबुन नसतात.’
जैन संघाने जा;तभेद Mवीकारला
इतर eमणसंघांपैकY एक तेव£या ;न)थ संघाची अUपMवUप मा<हती आजला उपलuध
आहे .

ा

eमणसंघाने

जा;तभेदाला

अशोकापूवrच

महtव

दे Tयाला

सुरवात

केलJ,

अस7

आचारांगसूDाCया ;नsYवfन <दसून येत7.

हJ ;नs भबाहूने रचलJ आण तो चंग
ु ाचा गुf
होता अशी समजूत जैन लोकांत .च@लत आहे . ा ;नsYCया आरं भीच जा;तभेदा वषयी जो
मजकूर सापडतो, 0याचा सारांश असा—‘चार वणाiCया संयोगाने सोळा वण उ0पन झाले. Hाहण
पुष आण gDय ^ी यांजापासून .धान gDय xकं वा संकर gDय उ0पन होतो. gDय पुष
आण वैय ^ी यांजपासून .धान वैय xकं वा संकर वैय उ0पन होतो. वैय पुष व श
ू ^ी
यांजापासून .धान श
ू xकं वा संकर श
ु उ0पन होतो. ा.माण7 सात वण होतात. आता हJ
नववणातर7 - (१) Hाहण पुष व वैय ^ी यांजपासून अब%; (२) gDय पुष आण श
ू ^ी
यांजपासून उ); (३) Hाहण पुfष आण श
ु ^ी यांजपासून ;नषाद; (४) श
ू पुष आण वैय
^ी यांजपासून अयोगव; (५) वैय प
ु ष आण gDय ^ी यांजपासून मागध; (६) gDय प
ु ष व
Hाहण ^ी यांजपासून सत
ू ; (७) श
ू प
ु ष आण gDय ^ी यांजापासून g ा; (८) वैय प
ु ष
आण Hाहण ^ी यांजपासून वैदेह; (९) श
ू प
ु ष आण Hाहण ^ी यांजपासून चांडाल उ0पन
होतो.’
(आचारांग ;नयु s अ० १, गाथा २१ ते २७)
आजला अिMत0वांत असलेलJ मनM
ु म;ृ त ा ;नयs
ु Yपेgा फारच अवाचीन आहे . तथा प ा
;नयु sसमकालJं Hाहण लोक मनुMमत
ु ोभ .;तलोभ जातींची अशाच .कारे cयु0प
ृ ींतील अनल
लावTयाचा .य

करJत होते, अस7 अनुमान करTयास मुळीच हरकत नाहJ. आण जैनांनी हJ
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cयु0प

Hाहणांकडूनच घेतलJ असावी, अशी बळकट शंका येते. कांहJ असो, ;न)थ eमणांनी

जा;तभेदाला पूण संम;त <दUयाचा हा एक उ म दाखला आहे .
<हनजातीयांना जैन साधस
ु ंघांत घेTयाची मनाई
बाले वुkढे नपुंसे य कYवे जkडे य वा<हए ।
तेणे रायावगारJ य उम े य अदसणी ॥
दासे दQ
ु े य मूढे य अण े जुं_गए इ य ।
उबdए Cय भयए सेह;न]फेडया इ य ॥
(१) बाल, (२) बु , (३) नपुंसक, (४) wलJब, (५) जड, (६) cया_धत, (७) चोर, (८)
राजापराधी, (९) उम , (१०) अदशन (?) (११) दास, (१२) दB
ु , (१३) मूढ, (१४) ऋगात, (१५)
जुं_गत, (१६) कैदJ, (१७) भयात, आण (१८) पळवून आणलेला @श]य, या अठरांना जैन
साधुसंघात घेTयाची मनाई आहे . यांCयापैकY बWयाच cयsYंना बौ

@भgुसंघांत दे खील घेतां येत

नाहJ. ा दोन संघांतील .वेश वधींची (उपसंपदांची) तुलना अ0यंत उपयुs होईल.* (* बौ
@भgुसंघांतील .वेश वधीसंबंधी ‘बु , धम आण संघ,’ प०ृ - ५६-६० ‘बौdसंघाचा प?रचय,’ पू० १७१९ पहा.) पण तो या .करणाचा वषय नcहे . वर <दलेUया अठरा असामींपैकY पंधराcयाचा तेवढा
वचार आवयक आहे . 0या शuदावरची <टका अशी—
“तथा

जा;त-कम-शरJर<द@भद ू षतो

जुं_गतः

।

तD

मातंग-को@लक-बड-सू_चक-

;छंपादयोऽ,Mपृ या जा;तजुं_गताः । Mपृ या अ प ^ी-मयूर-कुwकुट-शक
ु ा<दपोषका वंशवरDारोहणनखु.gा-लन-सौक?रक0व-वागु?रक0वा<द;नं<दतकमका?रणः। कमजुं_गताः । कर-चरणविजताः पंगुकुuज-वामनक-काण.भत
ृ यः शरJरजुं_गताः । तेऽ प न दJgाहJ लोकेऽवणवादसंभवात ्।"
‘0याच.माण7 जा;त, कम, शरJर इ0या<दकांनी द ू षत जुं_गत समजावा. 0यांत मांग, कोळी,
बुfड, @शंपी, रं गारJ इ0या<दक अMपृ य जा;तजुं_गत होत. Mपृ य असून दे खील ^ी, मोर, कबडी,
पोपट वगैरे पाळण7, बांबूवरची व दोरJवरची कसरत करणे, नख7 साफ करण7, डुकर7 पाळणे ,
पारयाच7 काम करण7, इ0या<द ;नंy कमI करणारे कमजं_ु गत होत. हातपाय नसलेले, पंगु, कुबडे,
ठ7 गणे, ;तरवे इ0या<दक शरJरजं_ु गत होत. लोकांत टJका होTयाचा संभव असUयामळ
ु े ते दे खील
दJgा दे Tयास यो\य नाहJत.’* (*.वचनसारोार, ार १०७. हा उतारा म;ु न eी िजन वजयजी यांनी
काढून <दला, ाब©ल 0यांचे आभार मानतो.)
बौ

@भgुसंघांत .वेश करTयाला जा;त मळ
ु ीच आड येत नाहJ. कमI ;नंy असलJ, तर तीं

0याला सोडावींच लागतात, पण 0यांमळ
ु े तो दJgेला अयो\य ठरत नाहJ.
अ<हंदच
ू ा <हंदस
ु माजांत .वेश
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अस7 जरJ आहे , तरJ बौ

आण जैन या दोनहJ सं.दायांनी परकYय लोकांना <हंदस
ु माजांत

दाखल कfन घेTयाच7 महtवाच7 काय केल7 . )ीक, शक, हूण, मालव, गुजर इ0या<दक बाहे रCया
जाती <हंदM
ु थानांत आUया, आण या दोन धमाiCया महाारांनी 0यांनी <हंदस
ु माजात .वेश केला.
.थमतः हे लोक जैन xकं वा बौ

होत असत, आण मग यथा_च Hाहण, gDय xकं वा वैय

बनत. एकाच घराTयांतील एका भावाCया संततीने gDय0व व दस
ु Wया भावाCया संततीने
Hाहण0व प0करUयाचा दाखला सापडला आहे .* (* ासंबंधी Dr. D. R. Bhandarkar यांचा Indian
Antiquary, Vol. 40, January 1911, PP. 7-37 मये .@स

झालेला The Foreign Elements in the

Indian Population हा लेख पहावा. वशेषतः प०ृ ३५-३६ वरJल मजकूर अवय वाचावा.)
अMपृ यतेचा प?रणाम
या.माण7 जेते लोक <हंदस
ु माजांत @मसळून गेले, आण तरJ अMपृ यांची प?रिMथ;त
सुधारलJ नाहJ. जैन आण बौ

eमणांनी 0यांची हे ळसांड केलJ, आण 0यामुळे उ रो र

अMपृ यां वषयी ;तटकारा वाढत गेला; नाहक 0यांचा छळ होऊं लागला; आण 0याचा प?रणाम
हळूहळू सव समाजाला व खुद जैनांना आण बौ ांना भोगावा लागला.
जा;तभेद ¡ढ होत गेUयावर जैन आण बौ

सव जातींची @भgा Mवीकारतात हणून ;नंy

ठरावयाला लागले. जैन संघांत अMपृ याला घेTयाची मनाई होती, तरJ श
ु ाला घेत असत अस7
वाटत7 . बौ

संघांत तर शेवटपयiत जा;तभेदाला थारा नcहता. पण समाजांत जा;तभेद बळावला,

आण Hाहणांना शंबूकाCया गोBीसारNया गोBी रचून लोक .य पुराणांत दाखल करण7 शwय
झाल7 . होतां होतां बौ

eमण ;नखालस नB झाले, व जैन eमण जेमतेम कस7बसे जीव बचावून

रा<हले! 0यांCया हातून समाजसंशोधनाच7 कोणत7 हJ मह0काय घडून आल7 नाहJ.
@भgु संघाची अय दे शांतील काम_गरJ
जा;तभेदासमोर बौ
बाहे रCया

दे शांत

0याने

@भgुसंघ <हंदM
ु थानांत <टकाव धfन राहूं शकला नाहJ. तथा प
मोठ¤च काम_गरJ बजावलJ आहे . द~gणेला @संहल<प, पव
ू Iला

Hहदे शापासून तहत जपानपयiत, आण उ रे ला ;तबेट, मंगो@लया वगैरे दे श या सव <ठकाणी बौ
संघाने बहुजनसमाजाला एका कालJ सुसंMकृत कfन सोडल7 . उ रे ला <हमालयावfन आण
द~gणेला व पूवIला समुांतून .वास कfन अनेक @भgूंनी बौ संMकृतीची पताका या सव दे शांवर
फडकत ठे वलJ. यांच7 बीज वर <दलेUया बु ाCया उपदे शांत आहे . बु ाने जा;तभेदाला यि0कं_चत ्
थारा <दला असता, तर 0यांCया अनुयायी @भgूंनी लेCछ समजUया जाणाWया दे शांत संचार कfन
बौ

धमाचा .सार केला नसता. जा;तभेदामुळे आमची हा;न झालJ, पण पूव आ@शया खंडाचा

फायदा झाला, अस7 हणाव7 लागत7 !
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______________

.करण अकराव7

मांसाहार
बु
प?र;नवाणाCया <दवशी बु
आजकालचे बौ

भगवताचा मांसाहार

भगवताने चुद लोहाराCया घरJ डुकरांचे मांस खाUल7 , आण

@भgु दे खील कमी जाMती .माणाने मांसाहार करतात; तेcहा असा .ª उपिMथत

होतो कY, अ<हंसेला परमधम समजणाWया बु ाच7 आण 0याCया अनुयायांचे हे वतन gय आहे
काय? या .ªाची चचा करण7 यो\य वाटत7 .
बु ाने प?र;नवाणाCया <दवशी जो पदाथ खाUला 0याचे नाव ‘सूकरम©व’ होत7 . 0याCयावर
बु घोषाचायाiची टJका आहे ती अशी—.
“सूकरम©वं ;त ना;ततfणMस ना;तिजTणMस एक जेQकसूकरMस पव मंस।ं तं xकर मुदं ु
चेव @स;नdं च हो;त। तं प<टयादापे0वा साधुकं पचापे0वा ;त अ0थो। एके भणित, सूकरम©वं ;त
पन मद
ु ओ
ु दनMस पjचगोरसयस
ू पाचन वधानMस नाममेतं, यथा गवपानं नाम पाकनामं ;त । के_च
भणित सक
ू रम©वं नाम रसायन व_ध, तं पन रसायन0थे आगCछ;त, तं च
ु दे न भगवतो
प?र;नuबानं न भवे°या ;त रसायनं प<टय ं ;त।”
‘सक
ू रम©व हणजे फार तfण नcहे व फार व ृ

नcहे , पण जो अगदJ लहान पोराहून
वयाने मोठा अशा डुकराच7 @शज वलेल7 मांस. त7 मद
ृ ु आण िMन\ध असत7 . त7 तयार करवून
हणजे उ म रJतीने @शजवंन
ू असा अथ समजावा. xक0येक हणतात, पंचगोरसाने तयार केलेUया
मद
ृ ु अनाच7 ह7 नावं आहे . जस7 गवपान हे एका

व@शB पwवानाच7 नांव. कोणी हणतात,

सूकरम©व नावांचे एक रसायन होत7 . रसायनाथr 0या शuदाचा उपयोग करTयांत येतो. भगवताच7
प?र;नवाण होऊं नये, एतदथ त7 चुदाने भगवंताला <दल7 .’
या टJक7त सूकरम©व शuदाचा मुNय अथ सूकरमांस असाच करTयात आला आहे . तथा प
तो अथ बरोबर होता, याजब©ल बु घोषाचायाला खाDी नcहती. कां कY, 0याच वेळी ा शuदाचे
आणखी दोन अथ करTयांत येत असत. या@शवाय दोन @भन अथ उदानअQकथ7त सापडतात, ते
असे—
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“के_च पन सूकरम©वं ;त न सूकरमंसं, सूकरे हे म<©तवंसकळीरो ;त वदित। अjञे
सूकरे <ह म<©तपदे से जातं अ<हCछ कं ;त।”
‘कोणी हणतात, सूकरम©व हणजे डुकराच7 मांस नcहे . डुकरांनी तुडवलेUया वेळूचा तो
मोड. दस
ु रे हणतात, डुकरांनी तुडवलेUया जागी उगवलेल7 अळं बे.’
या.माणे सूकरम©व शuदाCया अथासंबंधाने पु]कळच मतभेद आहे त. तथा प बु

भगवान

सूकरमांस खात होता, याला अंगु र;नकायाCया पंचक;नपातांत आधार सापडतो. उ\ग गहप;त
हणतो—
“मनापं मे भते संपनवरसूकरमंसं, तं मे भगवा प<ट\गTहातु अनकपं उपादाया ;त।
प<ट\गहे @स भगवा अनक
ु पं उपादाया ;त।”
‘भदत, उ म डुकरांच7 उ0कृB रJतीने @शजवून तयार केलेल7 हे मांस आहे , त7 मा¬यावर
कृपा कfन भगवताने यावे. भगवंताने कृपा कfन त7 मांस घेतले.’

जैन eमणांचा मांसाहार
इतर eमणसं.दायांत जे अ0यत तपMवी होते 0यांत .ामुNयाने जैनांची गणना होत असे.
अस7 असतां जैनसं.दायांतील eमण मांसाहार करJत होते, अस7 आचारांग सूDांतील खालJल
उताWयावfन <दसून येईल—
“से @भwखू वा @भwखुणी वा सेFजं पुण जाणेFजा बहुअ<Qयं मंसं वा, मCछं वा बहुकंटकं,
अिMमं खलु पडगा<हतां@स अपे @सया भोयणजाए बहुउिFझयधिमए। तहपगारं बहुअ<Qयं वां
मंसं, मCछं वा बहुकंटकं, लाभे व संते णो पडगाहे Fजा। से @भwखू वा @भwखुणी वा गाहावइकुलं
पंडवायपडयाए अणुप वQे समाणे परो बहुअ<Qएण मंसेण मCछे ण उवणमंतेFजा, आउसतो समणा
अ@भकंख@स बहुअ<Qयं मंसं पडगाहे ए? एयपगारं ण\वोसं सोCच णसम से पुcवमेव
आलोएFजा, आउसो

वा भइणी

वा णो खलु ने कपइ बहुअ<Qयं मंसं पडगाहे ए, अ@भकंख@स
से दाउं जावइयं तावइयं पो\गलं दलया<ह मा अ<Qयाइं । से सवं वदं तMस परो अ@भह£ढु
अंतोपड\गहगं@स बहुअ<Qयं मंसं प?रभाए ा णहa दलएFजा, तहपगारं पड\गहणं परह0थं@स वा
परपायां@स वा अफासुयं अणेसणFजं लाभे व संते णो पडगाहे Fजा। से आहCच पडगा<हए @सया
तं

णो<ह

वएFजा,

अणोव

वएFजा।

से

मायाया

एगंतमवwकमेFजा।

अवwकमे ा

अहे आरामां@स वा अहे उवMसयं@स वा अपंडए जाव संताणए मंसगं मCछगं भोCचा अ<Qयाइं कंटए
गहाय से

मायाए एगंतमवwकमेFजा। अवwकमे ा अहे Fझामथंडलं@स वा अTणयरं @स वा

तहपगारां@स थंडलं@स पडले<हय पडले<हय पमिFजय पमिFजय तओ संजयामेव पमिFजय
पमिFजय प?रQवेFजा।”
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‘पुनर प तो @भgु xकं वा तो @भgुणी हाड7 असलेल7 मांस xकं वा पु]कळ काटे असलेला मासा
@मळाला तर जाणील. कY, यांत खाTयाचा पदाथ कमी व टाकTयाचा जाMत आहे . अशा .कारच7
पु]कळ हाड7 असलेल7 मांस xकं वा पु]कळ काटे असलेला मासा @मळाला तर तो 0याने घेऊं नय7. तो
@भgु xकं वा ती @भgुणी गह
ृ MथाCया घरJ @भgेसाठ¤ गेला xकं वा गेलJ असतां गह
ृ Mथ हणेल,
आयु]यमान eमणा, हे पु]कळ हाड7 असलेल7 मांस घेTयाची तुझी इCछा आहे काय? अशा .कारच7
भाषण ऐकून पूवrच 0याने हणाव7 , आयु]यमान ्, xकं वा (बाई असेल तर) भ_गनी, हे फार हाड7
असलेल7 मांस घेणे मला यो\य नाहJ. जर तुझी इCछा असेल, तर फs मांस तेवढ7 दे , हाड7 दे ऊ
नकोस, अस7 हणत असतांहJ जर तो गह
ृ Mथ आ)हाने दे Tयास .व ृ

झाला, तर त7 अयो\य

समजून घेऊं नये. 0याने ते पाDांत टाकल7 , तर त7 एका बाजल
ू ा घेऊन जाव7 आण आरामांत xकं वा
उपाeयांत .ाTयांचीं अंडी तुरळक असतील अशा <ठकाणी बसून मांस आण मासा तेवढा खाऊन
हाड7 व काटे घेऊन एका बाजल
ू ा जाव7 . तेथे जाऊन भाजलेUया ज@मनीवर, हाडांCया राशीवर,
गंजलेUया लोखंडाCया ज
ु या तक
ु kयांCया राशीवर, तस
ु ाCया राशीवर, वाळलेUया शेणाCया राशीवर
xकं वा अशाच .कारCया

दस
ु Wया Mथंडलावर (उं चव³यावर) जागा चांगUया रJतीने साफसफ
ू कfन

ती हाड7 xकं वा ते काटे संयमपव
 0या <ठकाणीं ठे वून yावे.’
ू क
यांचाच अनुवाद दशवैशा@लक सूDांतील खालJल गाथांत संgेपाने गेला आहे—
बहु अ<Qयं पु\गलं अ@म@मसं वा बहुकंटयं।
अिCछयं ;तंदय
ु ं बUलं, उCछुखTडं व @सब@ल॥
अपे @सआ भोअणFजाए, बहुउिFझय धिमयं।
<दं;तअं पडआइwखे न मे कपई ता?रसं॥
‘पु]कळ हाड7 असलेल7 मांस, पु]कळ काटे असलेला मासा, अिMथवg
ृ ाच7 फळ, बेलफळ,
ऊस, शाUम@ल अशा .कारचे पदाथ- Fयांत खाTयाचा भाग कमी व टाकTयाचा जाMत-दे णारJला, ते
मला यो\य नाहJत, अस7 हणून .;तबंध करावा.’
मांसाहारा वषयी .@स

जैनसाधंच
ू 7 मत

गज
ु रात वyा पठाची परु ातtवमं<दर नांवाची शाखा होती, ;तCया तफI ‘परु ातtव’ Dैमा@सक
;नघत असे. या Dैमा@सकाCया १९२५ सालCया एका अंकांत मी .Mतत
ु .करणाCया धतrवर एक
लेख @ल<हला आण 0यांत हे दोन उतारे दे Tयांत आले. मी 0यांचा Mवतः शोध लावला होता असे
नcहे . मांसांहारा वषयी चचा चाललJ असतां .@स

जैन पिTडतांनीच ते मा¬या ;नदशनास आणले

आण 0यांचा मी मा¬या लेखांत उपयोग केला.
हा लेख .@स

झाUयावर अमदाबादCया जैन लोकांत फारच खळबळ उडालJ. 0यांCया

धमाचा मी उCछे द कfं पाहत, अशा अथाCया 0यांCया तारJ पुरातtवमं<दराCया संचालकांकडे
येऊन थडकUया. संचालकांनी परMपर 0या तारJंचा प?रहार केला. मला 0यांची बाधा झालJ नाहJ.
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0या वेळी वयोव ृ

Mथानकवासी साधु गुलाबचंद व 0यांचे .@स

शतावधानी @श]य रतनचंद

अहमदाबादे ला राहत असत. एका जैन पंडताबरोबर मी 0यांCया दशनाला गेलो. संयासमय होता
व जैन साधु आपणाजवळ <दवा ठे वीत नसUयामळ
ु े ा दोन साधूंचे चेहरे MपB <दसत नcहते.
मा¬याबरोबरCया जैन पंडताने रतनचंद Mवामींना माझी ओळख कfन <दलJ, तेcहा ते हणाले,
“तुमती कY;त मी ऐकत आहे . परं तु तुहJ आमचे .ाचीन साधु मांसाहार करJत होते, अस7 @लहून
आमCया धमावर आघात केलात, ह7 <ठक नcहे .”
मी हणालो, “बौ

आण जैन हे दोनच eमण सं.दाय आजला अिMत0वांत रा<हले आहे त.

आण 0यांज वषयीं माझे .ेम xकती आहे , हे या (मा¬याबरोबर असलेUया) पंडतांनाच वचारा.
परं तु संशोधनाCया बाबतीत e ा, भs xकं वा .ेम आड येऊं दे तां कामा नये. स0यकथनाने
कोण0याहJ सं.दायाचे नक
ु सान होईल, अस7 मला वाटत नाहJ. आण स0याथ .का@शत करण7
सशोधकांचे कतcय आहे , अस7 मी समजतो.”
वृ

गल
ु ाबचंद साधु कांहJ अंतरावर बसले होते ते तेथूनच आपUया @श]याला हणाले, “या

गह
ृ Mथाने दोन उताWयांचा जो अथ लावला, तोच बरोबर आहे ; आध;ु नक टJकाकारांनी केलेले अथ
ठ¤क नcहत. ा दोन उताWया@शवाय आणखी बर्याच <ठकाणी, जैन साधु मांसाहार करJत होते,
याला आधार सापडतात.”
अस7 हणून 0यांनी जैन सूDांतील उतारे हणTयास सुरवात केलJ. पण 0यांCया वान
@श]यांनी

वषयांतर कfन हा संवाद तसाच सोडून <दला. 0याCया गुfंनी सां_गतलेले आधार

कोणते, हे मी वचारले नाहJ. तस7 करणे मला अ.Mतुत वाटले.
महावीरMवामींCया मांसाहाराब©ल वाद
खु© महावीरMवामी मांसाहार करJत होते यासंबंधी सबळ पुरावा सया पुढे आला आहे .
‘.Mथान’ मा@सकाCया गेUया का;तकाCया अंकात (संवत ् १९९५ वष १४ अंक १) eीयुत गोपाळदास
जीवाभाई पटे ल यांनी ‘eी महावीरMवामीनो मांसाहार’ नांवाचा लेख .@स

केला आहे . 0यांपैकY

.Mतुत वषयाला लागू पडणारJ मा<हती संgपाने येथे दे त.
महावीरMवामी eावMती नगरJंत राहत होते. मwख@ल गोसाल दे खील तेथे पोचला. आण ते
दोघे परMपरांCया िजन0वा वf

कडक टJका कfं लागले. प?रणामीं गोसालाने महावीरMवामीला

शाप <दला कY, मा¬या तपोबलाने तंू सहा म<हयांCया अती

प Fवराने मरण पावशील.

महावीरMवामीने 0याला उलट शाप <दला कY, तंू सातcया राDी प Fवराने पीडत होऊन मरण
पावशील. 0या.माणे गोसाल सातcया राDी मरण पावला. पण 0याCया .भावांने महावीर Mवामीला
अ0यंत दाह होऊन रsाचे झाडे सुf झाले.
0या वेळीं महावीरMवामीने @संह नांवाCया आपUया @श]याला सां_गतले, “तूं म7 <ढक गावांत
रे वती नावांCया बाईपाशी जा. ;तने मा¬यासाठ¤ दोन कबुतर7 @शजवून ठे वलJ आहे त, तीं मला
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नकोत. ‘काल मांजराने मारलेUया कोबडीच7 मांस तूं तयार केल7 आहे स, तेवढ7 दे ,’ अस7 ;तला
सांग,”
eीयुत गोपाळदास यांनी, मूळ भगवती सD
ू ांतील उतारा आपUया लेखांत <दला नाहJ. तो
येथे दे ण7 यो\य आहे .—
“तं गCछह णं तुमं सीहा, म7 <ढयगामं नगरं रे वतीए गाहाव;तणीए _गहे त0थ णं रे वतीए
गाहाव;तणीए ममं अQाए दव
ु े कबोयसरJरा उवwखडया, ते<हं नो अQो। अि0थ से अन पा?रया@सए
मFजारकडए कुwकुडमंसए तं आहरा<ह एएणं अQो।”
Fयाला अधमागधीच7 अUपMवUप 8ान आहे , 0याने ;नःपgपातीपणाने हा उतारा वाचला,
तर तो हणेल कY, eी. गोपाळदास यांनी केलेला अथ बरोबर आहे . पण आजला* (*हणजे
१९३८ सालJ) eी. गोपाळदास यांCया व
बौ

अनेक जैन पंडतांनी कडक टJका चाल वलJ आहे !

आण जैन eमणांCया मांसाहारांत फरक

मांसाहारासंबंधाने जैनांचा आण बौ ांचा वाद कशा .कारचा होता, याचा

वचार केला

असताहJ eी. गोपाळदास यांचेच हणणे बरोबर आहे अस7 ठरत7 .
वैशालJंतील @संह सेनाप;त ;न)थांचा उपासक होता, याचा उUलेख आठcया .करणांत
आलाच आहे (प.ृ ३२). बु ाचा उपदे श ऐकूनं तो बु ोपासक झाला व 0याने बु ाला आण
@भgुसंघाला आपUया घरJं आमंDण दे ऊन आदरपूवक
 0यांचे सतपण केल7 . पण ;न)थांना हJ गोB
चलJ नाहJ. 0यांनी वैशालJ नगरJंत अशी वदं ता उठ वलJ कY, @संहाने मोठा पशु माfन गोतमाला
आण @भgुसंघाला मेजवानी <दलJ आण गोतमाला ह7 माहJत असतां, @संहाने <दलेUया भोजनाचा
0याने Mवीकार केला! हJ बातमी एका गह
ृ Mथाने येऊन हळूच @संहाला सां_गतलJ, तेcहा तो
हणाला, “यांत कांहJ अथ नाहJ, बु ाची नालMती करTयांत ;न)थांना आनंद वाटतो. पण मी
जाणून बुजून मेजवानीसाठ¤ .ाTयाची <हंसा करJन ह7 अगदJच असंभवनीय आहे ..”
अशाच तWहे चा दस
ु रा एक उतारा मिFझम;नकायांतील (५५ cया) जीवक सु ांत सापडतो तो
असा—
एके समयीं भगवान राजगह
ृ येथे जीवक कौमारभ0ृ याCया आÀवनात राहत होता. तेcहा
जीवक कौमारभ0ृ य भगवंताजवळ आला, भगवंताला अ@भवादन कfन एका बाजल
ू ा बसला आण
हणाला, “भदत, आपणाला उ©ेशन
ू .ाणी माfन तयार केलेले अन आपण खात असतां, असा
आपणावर आरोप आहे , तो खरा आहे काय?” भगवान ् हणाला, “हा आरोप साफ खोटा आहे .
आपUयासाठ¤ .ाणवध केलेला आपण पा<हला, ऐकला xकं वा तशी आपणांस शंका आलJ, तर त7
अन ;न ष

आहे , अस7 मी हणतो.”

यावfन जैनांचा बुdावर आरोप कशा .कारचा होता ह7 समजून येत7. बु

भगवंताला कोणी

आमंDण कfन मांसाहार <दला असतां जैन हणत, eमण गोतमाक?रतां पशु माfन तयार केलेल7
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(उ<©Mसकटं ) मांस तो खातो! Mवतः जैन साधु कोणाच7 आमंDण MवीकारJतच नसत. रM0यांतून
जात असतांना @मळालेलJ @भgा घेत आण 0या .संगी @मळालेल7 मांस खात.
कांहJ तपMवी मांसाहार वFय करJत
बु समकालJन कांहJ तपMवी लोक मांसाहार ;न ष

समजत. 0यांपैकY एका तपMcयाचा

आण कायप बु ाचा संवाद सु ;नपातांतील (१४ cया) आमगंध सु ांत सापडतो. 0या सु ांच7
भाषांतर अस7* — (* ा आमगंध सु ांतील उपदे शाची तुलना ¸MताCया खालJ <दलेUया वचनाशी
करावी. “ज7 तडांत जात7 , त7 माणसाला वटाळवीत नाहJ; पण ज7 तडांतून ;नघत7 , त7 वटाळ वत7 .”
(याoय १५।११).
१. (;त]य तापस–) यामक, _चंगूलक, चीनक, झाडांची पान7 , कंदमूळे आण फळ7 धमानुसार
@मळालJ असतां 0यांजवर ;नवाह करणारे चैनीCया पदाथाiसाठ¤ खोटे बोलत नसतात.
२. हे कायपा, परwयांनी <दलेले ;नवडक व चांगUया रJतीने @शजवलेUया तांदळांचे सरु स व
उ म अन Mवीकारणारा तू आमगंध (अमेय पदाथ) खातोस!
३. हे Hहबंधु, प|याCया मांसाने @म_eत तांदळांचे अन खात असतां तंू आपणाला आमगंध
यो\य नाहJ, असे हणतोस! तेcहा हे कायपा, मी तल
ु ा वचारतो कY, तझ
ु ा आमगंध कशा
.कारचा?
४. (कायप बु —) .ाणघात, वध छे द, बंधन, चोरJ, खोट7

भाषण, ठकवण7, नाडण7 ,

जारणमारणा<दकांचा अGयास आण cय@भचार, हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नcहे .
५. Fयांना ि^यांCया बाबतीत संयम नाहJ, जे िजcहालोलुप, अश_ु चकम@म_eत, नािMतक,
वषम आण द ु वनीत 0यांचे कम हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नcहे .
६. जे fg, दाfण, चहाडखोर, @मDोहJ, ;नद य, अ;तमानी, कृपण, कोणाला काहJहJ दे त
नाहJत, 0यांचे कम हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नcहे .
७. ोध, मद, कठोरता, वरोध, माया, ई]या, वथ
ृ ा बडबड, माना;तमान आण खळांची संग;त
हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नcहे .
८. पापी, ऋणी बुडवणारे , चहाडखोर, लाच खाणारे खोटे अ_धकारJ, जे नराधम इहलोकYं
कUमष उ0पन करतात 0यांचे कम हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नcहे .
९. Fयांना .ाTयां वषयी दया नाहJ, जे इतरांना लुटून उपव दे तात, दःु शील, भेसूर, @शवीगाळ
दे णारे व अनादर करणारे (0यांचे कम)– हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नcहे .
१०. अशा कमाiत आसs झालेले, वरोध करणारे , घात करणारे , सदो<दत अशा कमाiत गुंतलेले
कY जे परलोकY अंधकारांत @शरतात व वर पाय, खालJ डोक7 होऊन नरकांत पडतातं (0यांचे
कम)-हा आमगंध होय; मांसभोजन हा नcहे .
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११. मM0यमांसाचा आहार वFय करण7, नागवेपणा, मुंडण, जटा, राख फासण7, खरखरJत
अिजनचम, अि\नहोDाची उपासना xकं वा इहलोकYंCया दस
ु Wया व वध तपhया, मंDाहु;त,
य8 आण शीतो]णसेवनाने तप करण7, या गोBी कुशंकांCया पार न गेलेUया म0याला
पावन कfं शकत नाहJत.
१२. इं<यांत संयम ठे वून व इं<य7 जाणून वागणारा, धमिMथत, आजव व माद व यांत संतोष
मानणारा, संगातीत व Fयाच7 सव दःु ख नाश पावल7 असा जो धीर पुष, तो ¡B आण
eुत पदाथाiत ब

होत नाहJ.

१३. हा अथ भगवंतावे पुनः पुनः .का@शत केला आण 0या मंDपारगाने (Hाहणतापसाने) तो
जाणला. हा अथ 0या ;नरामगंध, अनासs आण अदय मुनीने रय गाथांनी

.का@शत

केला.
१४. ;नरामगंध आण सव दःु खाचा नाश करणार7 अस7 बु ांचे सुभा षत वचन ऐकून तो (तापस)
नÀपण7 तथागताCया पायां पडला आण 0याने येथेच .Fया घेतलJ.
eमणांनी केलेल7 मांसाहाराच7 समथन
ह7 सु

फार .ाचीन आहे . पण त7 खास कायप बु ाने उपदे @शलेल7 होत7 , अस7 समजTयाला

बळकट आधार नाहJ. बु समकालJन @भgु मांसाहाराच7 समथन येण7.माण7 करJत, एवढे च समजाव7 .
या सु ांत तपhया ;नरथक गणलJ आहे . ह7 मत जैन eमणांना पसंत पडल7 नसत7 . कां
कY, ते वारं वार तपhया करJत असत. तथा प मांसाहाराच7 0यांनी अशाच .कारे समथन केले
असत7 . कारण, ते पूवक
 ालJन तपMcयां.माणे जंगलांतील फळामुळांवर ;नवाह कfन न राहतां
लोकांनी <दलेUया @भgेवर अवलंबन
ू राहत; आण 0या काळीं ;नमासम0Mय @भgा @मळण7 अशwय
होत7 . Hाहण य8ांत हजार .ाTयांचा वध कfन 0यांचे मांस आजूबाजूCया लोकांना वाटJत.
खेkयांतील लोक दे वतांना .ाTयांचे ब@लदान कfन 0यांचे मांस खात. या@शवाय खाटJक लोक भर
चौकांत गाईला माfन ;तच7 मांस वकावयास बसत. अशा प?रिMथतींत पwव अनाCया @भgेवर
अवलंबून राहणाWया eमणांना मांसा@शवाय @भgा @मळण7 कस7 शwय होत7 ?
जैनांCया समजत
ु ी.माणे पo
ू ाय, अि\नकाय, वनMप;तकाय, आण
ृ वीकाय, अपकाय, वायक
Dसकाय असे सहा जीवभेद आहे त (प०ृ ५४). पo
ृ वीकाय हणजे पo
ृ वीपरमाणु, 0याच.माण7 जल,
वायु आण अि\न यांचे परमाणु सजीव आहे त. वनMप;तकाय हणजे वg
ृ ा<दक वनMप;त. ते
सजीव आहे त, ह7 सांगावयाला नकोच. Dसकाय हणजे xकडामंग
ु ीपासून तहत ह ीपयiत लहान मोठे
सव .ाणी. या सहा कायांपैकY कोण0याहJ .ाTयांची <हंसा करण7 जैन eमण पाप समजतात.
हणून ते राDींचा <दवा लावीत नसत, थंड पाणी पीत नसत आण पo
ृ वीपरमाणुआ<दकांचा संहार
होऊ नये, याब©ल फार काळजी घेत.
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परं तु जैन उपासक शेत नांगरJत, धाय पे रJत आण त7 @शजवून अन तयार करJत. या
कृ0यांत पo
ृ वी, अप ्, तेज, वायु, वनMप;त आण Dस या सहाहJ .कारCया जीवांचा संहार होत
असे. पo
ृ वी नांगरJत असता पo
ृ वीपरमाणुच नB होतात असे नcहे , तर

xकडे, मुं\या इ0या<दक

बारJकसारJक लाखो .ाणी मरतात. धाय @शजवतांना वनMप;तकाय, अपकाय, अि\नकाय व
वायुकाय या सव .ाTयांचा उCछे द होतो. अस7 असतां 0या अनाची @भgा जैन साधु घेतातच. तर
मग एखाyा जैन उपासकाने तयार केलेलJ मांस@भgा घेTयाला .ाचीन जैन eमणांना हरकत
कोणती होती? आण 0या कृ0याच7 समथन 0यांनी आमगंधसु ाCया धतrवरच केले नसत7 काय?
गोमांसाहारा वf
आता मासांहारा व

चळवळ

चळवळ कशी सुf झालJ यां वषयी थोडwयात वचार कfं. सवात

.थम गोमांसाहाराCया ;नषेधाब©ल बौ ांनीच चळवळ सुf केलJ असावी. नवcया .करणांत (प०
ृ
६२) गायींची यो\यता दश वणाWया Hाहण-धिमक-सु ांतील दोन गाथा <दUया आहे त; 0या@शवाय
ा गाथा पहा.
न पादा न वसाणेन नाMसु <हंसित केन_च।
गावो एळकसमाना सोरता कुभदह
ू ना ।
ता वसाणे गहे 0वान राजा स0थेन घात;य ॥
ततो च दे वा पतरो इदो असुररwखसा ।
अधमो इ;त पwकदं ु य स0य ;नपती गवे ॥
‘म7ढरां.माणे नÀ आण घडाभर दध
ू दे णाWया गाई पायाने, @शंगाने xकं वा दसW
ु या
कोण0याहJ अवयवाने कोणाचीहJ <हंसा करJत नाहJत. 0यांना (HाहणाCया सांगTयावfन) इ|वाकु
राजाने @शंगांना धfन ठार मारल7 . तेcहा गा¾वर श^.हार झाUयामुळे दे व,

पतर, इं, असूर

आण राgस अधम झाला हणून आोश करते झाले!’
प]ु कळ काळ Hाहणांनी गोमांस सोडल7 नाहJ
बौdांCया आण जैनांCया .य ाने गोमांसाहाराचा ;नषेध होत गेला, तरJ Hाहण लोकांत
0याची मनाई होTयास बरJच शतक7 लागलJ. .थमतः य8ासाठ¤ दJgा घेतलेUयाने गोमांस खाऊ
नये अशी एक शwकल ;नघालJ.
“स धेवै चानडुहh नाªीयात ्। धेवनडुहौ वाऽइदं सव बभत
ृ Mते दे वा अHुवन ् धेवनडुहौ
वाऽइदं सवi बमत
ृ ी हत यदयेषां वयसां वीय त ेवनडुहयोद धामो;त....तMमा ेवनडुहयोनाªीयात ्
तद ु होवाच या8वUwयोऽªायेवाहं मांसलं चेÄवती;त॥”
‘गाई आण बैल खाऊं नयेत. गाई आण बैल ह7 सव धारण करतात. ते दे व हणाले, गाई
आण बैल ह7 सव धारण करतात, अतएव दस
ु Wया जातीCया पशच
ूं े ज7 वीय त7 गाई आण
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बैलांमये घालू या....हणून गाईबैल खाऊं नयेत. पण या8वUwय हणतो, शरJर मांसल होत7 ,
हणून मी (ह7 मांस) खाणारच.’ (शतपथ Hाहण ३।१।२।२१).
हा वाद य8शाळे पुरताच होता. xक0येकांचे हणण7 होत7 कY, दJ~gताने य8शाळ7 त .वेश
केUयावर गोमांस खाऊ नय7. परं तु या8वUwयाला ह7 मत पसंत नcहते. शरJर पुB होत आहे ,
हणून त7 वFय करTयास तो तयार नcहता. इतर .संगी गोमांसाहार करTयासंबंधाने Hाहणांमये
वाद मुळीच नcहता. इतक7च नcहे , तर कोणी तसाच .;त %त पाहुणा आला असता मोठा बैल
माfन 0याचा आदरस0कार करTयाची प ;त फार .@स होती. एक तेव£या गौतमसूDकाराने
गोमांसाहाराचा ;नषेध केला आहे . पण 0याला दे खील मधुपक व_ध पसंत असावा. Hाहणांमये हा
व_ध भवभत
ू ीCया कालापयiत तरु ळक चालू होता, अस7 वाटत7 . उ र रामच?रताCया चौoया अंकांCया
आरं भी सौधातxक आण दTडायन यांचा संवाद आहे , 0यांपैकY थोडासा भाग असा—
सौधातxक-काय व@स% !
दTडायन-मग काय?
सौ०- मला वाटले होते कY, हा कोणी तरJ वाघासारखा असावा.
द०-काय हणतोस!
सौ०-0याने आUयाबरोबर ती आमची बचारJ क पल कालवड झट<दशीं गa कfन टाकलJ!
द०-मधुपक व_ध समांस असला पा<हजे, ा धमशा^ाCया आ8ेचा बहुमान कfन गह
ृ Mथ
लोक eेDय पाहुणा आला असता कालवड xकं वा मोठा बैल माfन 0याच7 मांस रांधतात. कारण
धमसूDकारांनी तसाच उपदे श केला आहे .
भवभूतीचा

काळ

सातcया

शतकांत

गणला

जातो.

0या

काळी

आजCया

सारखा

गोमांसभgणांचा अ0यंत ;नषेध असता, तर व@स%ाने कालवड खाऊन टाकUयाचा उUलेख 0याला
आपUया नाटकात करतां आला नसता. आजला असा संवाद नाटकांत घातला, तर त7 नाटक
<हंदस
ु माजाला xकतीस7 .य होईल?
.ाणवधा वf
.ाण<हंसे व

अशोकाचा .चार

.चार करणारा प<हला ऐ;तहा@सक राजा हटला हणजे अशोक होय.

0याचा प<हलाच @शलालेख असा आहे —
‘हJ धम@ल प दे वांचा

.य

.यद@शराजाने @लह वलJ. ा राFयांत कोण0याहJ .ाTयाला

माfन होमहवन कfं नये आण जDा कfं नये. कारण जD7 त दे वांचा .य .यद@शराजा पु]कळ
दोष पाहतो. काहJ जDा दे वांCया

.य

.यद@शराजाला पसंत आहे त. पूवr

.यद@शराजांCया

पाकशाळ7 त Mवयंपाकासाठ¤ हजारो .ाणी मारले जात असत. जेcहा हा धमलेख @ल<हला,
तेcहापासून दोन मोर आण एक मग
ृ असे तीनच .ाणी मारले जातात. तो मग
ृ हJ रोज मारTयांत
येत नाहJ. आण पुढे हे तीन .ाणी दे खील मारTयांत येणार नाहJत.’
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ा लेखांत अशोकाने गाईबैलांचा उUलेख केला नाहJ. यावfन अस7 अनुमान करतां येत7 कY,
Hाहणेतर व?र% जातींत 0या काळी गोमांसाहार जवळ जवळ बंदच पडला होता. इतकेच नcहे , तर
अशोकाने अनासाठ¤ दे खील कोण0याहJ .ाTयाचा वध कfं नये, असा .चार चाल वला. समाज या
शuदाच7 भाषांतर मी जDा अस7 केले आहे . त7 जरJ तंतोतंत नसल7 तरJ साधारणपण7 )ा वाटल7 .
आजकाल जशा महारा·ांत जDा xकं वा उ र<हंदM
ु थानांत मेळे होतात, तशा .कारचे अशोकाCया
वेळी समाज होत असावेत. 0यांत दे वदे वतांना .ाTयांचे बळी दे ऊन मोठा उ0सव करणारे समाज
अशोकाला पसंत नcहते. Fयांत .ाTयांचा बळी दे Tयांत येत नसे, अशा जDा भरवTयास 0याची
हरकत नcहती. य8ांत काय, xकं वा जDेत काय, .ाTयांचे ब@लदान होऊं दे ऊं नय7, यावर 0याचा
मN
ु य कटाg होता.

आमचा पूवज
 ;नव ृ मांस नcहते
आजकाल य8याग बंद पडUयासारखेच झाले आहे त. पण जDांतील ब@लदान अनेक
<ठकाणी अyा पहJ चालु आहे . तथा प इतर कोण0याहJ दे शापेgा <हंदM
ु थानचे लोक अ_धक
;नव ृ मांस आहे त. या कामीं जैनांचा आण बौ ांचाच धम.चार कारणीभूत झाला, यांत शंका नाहJ.
अथात ् आजला आहJ शाकाहारJ आहत, हणून आमचे पूवज

तसेच शाकाहारJ होते, अस7
.;तपादन करण7 वMतुिMथतीला धfन नाहJ.
_चनांत डुकरांचे महtव
आता खास डुकराCया मांसासंबंधी चार शuद @ल<हण7 यो\य वाटत7 . .ाचीनकालापासून _चनी
लोक डुकराला संप ीचे लgण समजतात. 0यांची @ल प आकार_चहांनी बनलेलJ आहे . ा
_चहांCया @मeणाने @भन @भन शuद तयार करतां येतात. उदाहरणाथ, माणसांचे _चह काढून
0यावर तलवारJच7 _चह काढल7 , तर 0याचा अथ शरू असा होतो. घराCया _चहाखालJ मुलाच7
_चह काढल7 , तर 0याचा अथ अgर, ^ीचीं दोन _चह7 काढलJ, तर भांडण आण डुकराच7 _चह
काढल7 , तर 0याचा अथ संप

असा होतो. हणजे घरांत डुकर असण7 हे संप ीच7 लgण आहे ,

अस7 .ाचीन _चनी लोक समजत; आण सयादे खील _चनांत डुकराला तेवढे च महtव आहे .
.ाचीन <हंद ु डुकराला संप ीचा भाग मानीत
<हंदM
ु थानांत डुकराला इतक7 महtव आल7 नाहJ, तरJ संप ीचा तो एक

वभाग समजत

असत. अ?रयप?रयेसनसु ांत (मिFझम;न०।२६) ऐ<हक संप ीची अ;न0यता वणलJ आहे , ती
अशी—
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“xकं

च

@भwखवे

जा;तधमं?

पु भ?रयं

@भwखवे

जा;तधमं।

दासीदासं....अजेळकं....कुwकुटसूकरं ....ह गवाMसवळवं....जातfपरजतं जा;तधम॥”
हणजे ह ी, गाई, घोडे वगैरे सप ींतच कबडी आण डुकर7 यांचा दे खील समावेश होत
असे. अस7 असतां डुकराCया मांसासंबंधी इतका ;तटकारा कसा उÄवला? य8यागांत मारUया
जाणाWया .ाTयांत डुकराचा उUलेख पा@लवाkमयांत सापडत नाहJ. अथात ् बु समकालJ हा .ाणी
अमेय होता. पण तो अभ|य होता, याला कांहJ आधार सापडत नाहJ. तस7 असत7 तर gDयांCया
घरCया संप ीत 0यांचा समावेश झाला नसता. सक
ू रमांसाचा ;नषध .थमतः धमसूDांत सापडतो.*
(* ‘काककंकग
ृ .येना जलजरsपादतुTडा )ायकुwकुटसूकराः।‘ गोतमसुD, अ० ८।२९.
‘एकखरु ो·गवयं)ामसक
ू रसरभगवाम ्।’

आपMतबधमसूD

.ª

१,

पटल

५,

खिTडका

१७।२९.) आण पढ
ु े 0याचाच अनव
ु ाद मनM
ु म;ृ त वगैरे Mम;ृ त)थांत येतो.† († मनM
ु म;ृ त, अ०
५।१९.) परं तु अरTयसक
ू राचा कधीच ;नषेध झाला नाहJ. 0यांचे मांस प वD गणले गेल7 आहे .‡ (.‡
मुनMम;ृ त, अ० ३ । २७०).
बु ावर अ@मताहाराचा खोटा आरोप
बु

भगवंताने प?र;नवाणापूवr खाUलेला पदाथ सूकरमांस होता, अस7 गह
ृ Jत धfन चालल,

तरJ तो 0याने अजीण होईपयiत खाUला व 0यामळ
ु े तो मरण पावला, ह7 ज7 कुि0सत टJकाकारांचे
हणणे, त7 माD सपशेल खोट7 आहे . गोतम बु ाने अ@मत आहार केUयाच7 उदाहरण xकं वा दाखला
कोठे च सापडत नाहJ. तेcहा याच .संगी 0याने हा पदाथ .माणाबाहे र खाUला, अस7 हणण7
;नcवळ खोडसाळपणाच7 आहे . बु

भगवान ् 0या .संगापूवr तीन म<हने वैशालJ येथे भयंकर

आजारJ झाला होता आण 0यामुळे 0याCया अंगांत Dाण रा<हल7 नcहत7 . चुंदाने <दलेल7 जेवण केवळ
0याCया प?र;नवाणाला ;न@म कारण झाल7 . 0यायोग7 चुंद लोहारावर लोकांनी भलताच आळ आणून
नये हणून प?र;नवाणापूवr भगवान ् आनंदाला हणाला, “आनंदा, चुंद लोहाराला कोणी हणेल
कY, हे चुंदा, तथागत तूं <दलेलJ @भgा घेऊन प?र;नवाण पावला, यांत तुझी मोठ¤ हा;न आहे . अस7
हणून जर 0याने चंद
ु लोहाराला वाईट वाटूं <दल7 , तर तुहJ चंद
ु ाच7 दौमनMय या.माणे नB करा.
0याला हणा, चंद
ु ा, Fया तझ
ु ा पंडपात खाऊन तथागत प?र;नवाण पावला, 0या तल
ु ा त7 तझ
ु े दान
खरोखरच लाभदायक आहे . आहJ तथागताकडून ऐकल7 आहे कY, इतर @भgांपेgा तथागताला
@मळालेUया दोन @भgा अ_धक फलदायक व अ_धक .शंसनीय आहे . या कोण0या? जी @भgा
घेऊनं तथागत संबो_ध8ान @मळवतो ती, आण जी @भgा घेऊन प?र;नवाण पावतो ती. चंद
ु ाने ज7
कृ0य केल7 आहे , त7 आय]ु य, वण, सख
ु , यश, Mवग आण Mवा@म0व दे णारे आहे , अस7 समजाव7 .
आनंदा, या.माणे चुंदाच7 दौमनMय घालवावे.”
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.करण बाराव7

<दनचया
.सन मुखकाित
गोतमाCया बो_धसtवावMथ7तील, हणजे 0याCया गह
ृ वासांतील आण तपMयाकालांतील
चयIचा

वचार चवoया व पांचcया .करणांत करTयांत आलाच आहे . आता ा .करणांत

बु 0व.ाीपासून प?र;नवाणापयiत 0याCया <दनचयIच7 <द\दशन करTयाच7 योिजल7 आहे .
तtवबोध झाUयानंतर बु

भगवंताने बो_धवg
ृ ाखालJच आपला पुढJल जीवनम आखला.

तपhया तर 0याने सोडून <दलJच होती; आण पुहा कामोपभोगांकडे वळTयाची 0याला वासना
रा<हलJ नाहJ तेcहा शरJराCछादनापुरत7 व^ व gुधाशमनापुरत7 अन )हण कfन अवशेष आयु]य
बहुजन<हताथ लावTयाचा 0याने बेत केला. ा ;नhयाचा बु ाCया मुखकातीवर कसा प?रणाम
झाला, याच7 वणन मिFझम;नकायांतील अ?रयप?रयेसनसु ांत आण वनयाCया महाव\गांत
आढळते.
बु

भगवान पंचवगrयांना उपदे श करTयाCया उ©ेशाने गयेहून वाराणसीला चालला असतां
वाट7 त 0याला उपक नावांचा आजीवक पंथांतील eमण भेटला आण हणाला, “आयु]यमान ्
गोतमा, तुझा चेहरा .सन आण अंगकाित तेजMवी <दसत आहे . तूं कोण0या आचायाचा @श]य
आहे स?”
भ०- माझा धममाग मी Mवतःच शोधून काढला आहे .
उपक-पण तूं अरहत झाला आहे स काय? तुला िजन हणतां येईल काय?
भ०-हे उपका, मी सव पापकारक व ृ ींना िजकल7 आहे , हणून िजन आहे .
उपकाला

<दसलेलJ

बd
ु ाCया

मख
ु चयIवरJल

.सनता

शेवटपयiत

कायम

होती,

अस7

समजTयास हरकत नाहJ.
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साधारण <दनचया
बु

भगवान

पहाटे ला उठत

असे

आण

0या वेळी

यान

करJ,

xकं वा

आपUया

वस;तMथानाCया आजूबाजूला चंमण करJ. सकाळCया .हरJ तो गावांत @भgाटनासाठ¤ जाई.
0याCया @भgापाDांत @शजवलेUया अनाची सव जातींCया लोकांकडून @मळालेलJ जी @भgा एकDत
होई, ती घेऊन तो गावाबाहे र येत असे आण तेथे भोजन कfन थोkया वeांतीनंतर यानMथ
बसे. संयाकाळी पुहा तो .वास करJ. राDी कोठे तरJ एखाyा दे वालयांत, धमशाळ7 त xकं वा
झाडाखालJ राहJ.
राDींCया तीन यामांपैकY प<हUया यामांत भगवान यान करJ, xकं वा चंमण करJ. मयम
यामांत आपलJ संघाटJ चतुगु णत दड
ु ू न हांतरJत असे आण उशीला हात घेऊन उजcया कुशीवर
उजcया पायावर डावा पाय ठे वून मो§या सावध_गरJने ;नजत असे.
@संहश°या
बु ाCया ा श°येला @संहश°या हणतात. अंगु र;नकायांतील चतw
ु क;नपातांत (सु

२४४)

चार .कारCया श°या वणUया आहे त. (१) .ेतश°या, हJ उताणा ;नजणाWया माणसांची. (२)
कामभो_गश°या. कामोपभोगांत सख
ु मानणारे लोक बहुधा डाcया कुशीवर झोपतात, हणून अशा
श°येला कामोपभो_गश°या हणतात. (३) @संहश°या, उजcया पायावर डावा पाय जरा कलता ठे वून
आण मनांत मी अमुक वेळी उठणार अस7 Mमरण कfण मो§या सावधपण7 उजcया कुशीवर
झोपणे, याला @संहश°या हणतात. (४) तथागतश°या, हणजे चार यानाची समा_ध.
यांपैकY शेवटCया दोन श°या बु

भगवंताला पसंत असत. हणजे तो राDीCया .हरJं एक

तर यान करJ, xकं वा मयम यामांत हJ @संहश°या पतकरJ. पुहा राDीCया शेवटCया यामांत तो
चंमण xकं वा यान करJत असे.
@मताहार
बु

भगवंताचा आहार अ0यंत ;नय@मत होता. कधी खाTया पTयांत 0याने अ;तरे क केला

नाहJ. आण हा उपदे श तो पुनःपुनः @भgुंना करJ. भगवान आरं भी राDी जेवीत असे, अस7
मिFझम;नकायांतील (नं० ७०) कYटा_ग?रसु ावfन <दसून येत7. 0यांत भगवान हणतो, “@भgुहो,
मी राDीच7 जेवण सोडल7 आहे , आण 0यामुळे मा¬या शरJरांत cया_ध कमी झालJ आहे , जाkय
कमी झाले आहे , अंगी बळ आले आहे आण _च ाला MवाMoय @मळत आहे . @भgुहो, तुहJ
दे खील या.माण7 वागा. तुहJ जर राDींचे जेवण सोडल7 , तर तुमCया शरJरांत cया_ध कमी होईल,
जाkय कमी होईल, अंगी श वत येईल आण तुमCया _च ाला MवाMoय @मळे ल.”
भगवान चातुमा नावाCया शाwयांCया गावीं आमलकYवनांत राहत होता. 0या वेळीं सा?रपु
आण मो\गUलान पांचश7 @भgूंना बरोबर घेऊन चातुमेला आले. चातुम7तील र<हवासी @भgांCया
आण सा?रपु

मो\गUलानाबरोबर आलेUया @भgूC
ं या परMपरांशी आगतMवागता<दक गोBी सुf

झाUया. बसTया उठTयाCया जागा कोठे , पाDचीवर7 कोठे ठे वावी इ0या<दक वचारपूस करJत असतां
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गडबड होऊं लागलJ. तेcहा भगवान आनंदाला हणाला, "कोळी मासे पकडतानां, जशी आरडाओरड
होते, तशी येथे कां चाललJ आहे ?"
आनंद हणाला, "भदत, सा?रपु

आण मो\गUलान यांजबरोबर आलेUया @भgूंCया गोBी

चालUया आहे त. 0यांCया राहTयाCया आण पाDचीवर7 ठे वTयाCया जागेसंबंधाने गडबड होत आहे ."
भगवंताने आनंदाला पाठवून सा?रपु

मो\गUलांनाला व 0या @भgूंना बोलावून आणल7 ,

आण 0यांनी आपUयाजवळ न राहतां तेथून ;नघून जाव7 असा दं ड केला. ते सव वरमले, आण
बु ाला नमMकार कfन

तेथून

जावयास

;नघाले. चातुमIतील

शाwय

0या

वेळी आपUया

संMथागारांत काहJ कामा;न@म

जमले होते. आजच आलेले @भgू परत जात आहे त, ह7 पाहून
0यांना आhय वाटल7 , आण ते कां जातात याची 0यांनी वचारपस
ू केलJ. 'बु भगवंताने आहांस
दं ड केUयामळ
ु े आहJ येथून जात आहोत,' अस7 0या @भgूंनी शाwयांना सां_गतल7 . तेcहा चातुम7तील
शाwयांनी 0या @भgूस
ं तेथेच राहावयास सां_गतले, आण बु

भगवंताला

वनंती कfन 0यांना

gमा कर वलJ.
धा@मक संवाद xकं वा आयमौन
सदो<दत मौन धारण कfन राहणारे मु;न बु समकालJ पु]कळ होते. मु;न शuदावfनच
मौन शuद साधला आहे . हJ तपhया बुdाला पसंत नcहती. "अ वान अडाणी मनु]य मौनधारणाने
मु;न होत नाहJ."* (* न मोनेत मु;न हो;त मूळहपी अ व©सु।(धमपद २६८)
तथा प कांहJ .संगी मौन धारण करण7 यो\य आहे , अस7 भगवंताच7 हणण7 होत7 . अ?रयप?रयेसन
सु ांत (मिFझम;नकाय नं० २६) भगवान हणतो, “@भgुहो, एक तर तुहJ धा@मक चचा करावी,
xकं वा आय मौन धरावे.”
शांततेचा दाखला
जेcहा बु

भगवान ् @भgूसंघाला उपदे श करJत नसे, तेcहा सव @भgु अ0यंत शांततेने

वागत; गडबड मुळीच होत नसे. याचा एक उ0कृB नमुना दJघ;नकायांतील सामjञफलसु ांत
सापडतो. तो .संग असा—
भगवान बुd राजगह
ृ येथे जीवक कौमारभ0ृ याCया आÀवनांत मो§या @भgुसंघासह राहत
होता. 0या समयीं का;तकY पौणमेCया राDी अजातशDु राजा आपUया अमा0यांसहवतमान
.ासादाCया वरCया मजUयावर बसला होता. तो उारला, “xकती सुंदर राD आहे हJ! असा कोणी
eमण xकं वा Hाहण येथे आहे काय, कY जो आपUया उपदे शाने आमच7 व

.सन करJल?” 0या

वेळी, पूरण कMसंप, मwख@ल गोसाल, अिजत केसकंबल, पकुध कCचायन, संजय बेलQपु
;नगTठ नाथपु

हे

.@स

आण

eमण आपापUया संघांसह राजगह
ृ ाCया आसपास राहत होते.
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अजातशDूCया अमा0यांनी अनुम7 0यांची Mतु;त कन 0यांCया भेटJला जाTयासंबंधाने राजाच7 मन
वळ वTयाचा .य

केला. परं तु अजातशDु कांहJ न बोलतां चुप रा<हला.

0या वेळी जीवक कौमारभं0ृ य तेथे होता. 0याला अजातशDु हणाला, “तूं उगा कां
बसलांस?” Two pages missing 120, 121.
कडे गेला. तेथे सकुलुदा;य* (* सकुल+उदा;य हणजे कु@लन उदा;य.) आपUया मो§या
प?राजकसभ7 त बसला होता; आण ते

प?राजक राजकथा, चोरकथा, महामा0यकथा, सेनाकथा,

भयकथा, यु कथा इ0या<द भल0यासल0या† (†;तरCछानकथा। अ;न°य;नक ा स\ग-मोwख-म\गानं
;तरCछाबभूता कथा ;त ;तरCछानकथा। (अQकथा).) गोBी मोठमो§याने बोलत होते. सकुलुदायीने
आeमाCया काहJ अंतरावर भगवंताला पा<हले; आण तो आपUया @श]यांना हणाला, “बाबांनो,
मो§याने बोलंू नका, गडबड बंद करा. हा eमण गोतम येत आहे . 0याला हळू बोलण7 आवडत7 , व
हळू बोलTयाची तो Mत;ु त करतो. आहJ गडबड केलJ नाहJ, तरच या सभ7 त येण7 0याला यो\य
वाटे ल.”
ते प?राजक शांत झाले. आण भगवान सकुलद
ु ा;य प?राजक होता तेथे आला. तेcहा
सकुलद
ु ा;य भगवंताला हणाला, “भगवान ्, या! भगवंताच7 Mवागत असो! भगवान _चरकालाने
आमCया सभ7 त आले. आपणासाठ¤ ह7 आसन तयार केल7 आहे , 0यांवर बसा.”
0या आसनावर भगवान बसला आण आपUयाजवळ बसलेUया सकुलुदा;य प?राजकाला
हणाला, “उदा;य, येथे तुमCया काय गोBी चालUया हो0या.”
उदा;य-भगवान, आमCया गोBी राहूं yा. 0या दल
 नाहJत. पण मला एक गोB आठवते.
ु भ
काहJ कालामागे ;नर;नराmया सं.दायांचे eमणHाहण एका कौतूहलशाल7 त‡ (‡ वाद ववादाची
जागा) जमले होते, 0यांCयांत .ª उपिMथत झाला कY, पूरण कMसप, मwख@ल गोसाल, अिजत
केसकंबल, पकुध कCचायन, संजय बेलQपु , ;नगTठ नाथपु

आण eमण गोतम, असे हे

मोठमोठUया संघांचे पुढारJ आजला राजगह
ृ ाजवळ वषावासासाठ¤ राहत आहे त, ह7 अंगमंगधांतील
लोकांचे मोठे भा\य समजल7 पा<हजे! पण या पुढाWयांत eावक Fयांचा यो\य मानमरातब राखतात,
असा पुढारJ कोण? आण eावक याCया आeयाखालJ कसे वागतात?
तेcहा काहJ जण हणाले, “हा पूरण कMसप .@स

पुढारJ आहे . परं तु eावक 0यांचा मान

ठे वीत नाहJत आण 0याCया आeयाखालJ राहूं इिCछत नाहJत. 0यांCयात तारJ उ0पन होतात.”
0याच.माण7 दस
ु Wया कांहJ जणांनी मwख@ल गोसाल इ0या<द पुढाWयांCया eावकांमये कशा तारJ
होतात, याच7 वणन केल7 . अखेरJस कांहJ जण हणाले, “हा eमण गोतम .@स

पुढारJ आहे ,

0याचे eावक 0याचा यो\य मान राखतात, आण 0याCया आeयाखालJ राहतात. एकदा गोतम
मो§या सभ7 त धम«पदे श करJत होता. तेथे eमण गोतमाचा एक eावक खोकला. 0याला गुढ\याने
दाबून दस
ु रा हळूच हणाला, ‘गडबड कfं नकोस, आमचा शाMत (गुf) धम«पदे श करJत आहे .’
Fया वेळीं eमण गोतम श7कडो लोकांCया प?रषद7 त धम«पदे श करतो, 0या वेळी 0याCया eावकांचा
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@शंकेचा xकं वा खोकUयाचा दे खील शuद ऐकूं येत नसतो. लोक मो§या आदराने 0याचा धम
ऐकTयास त0पर असतात...”
भगवान-हे उदा;य, माझे eावक मा¬याशी आदराने वागतात, व मा¬या आeयाखालJ
राहतात, याला कोणतीं कारण7 असावीत अस7 तुला वाटत7 ?
उदा;य-याला पांच कारण7 असावींत अस7 मी समजत. ती कोणती? (१) भगवान अUपाहार
करणारा असून अUपाहाराचे गुण वणतो. (२) तो कशाहJ .कारCया चीवरांनी संतुB असतो, व
तशा

Page no 124,125 is missing in text book.
तेcहा ते दे खील मो§या शांततेने वागत, ह7 या सु ावfन <दसून येईलच. बु

भगवान कधी

कधी गह
ृ Mथांचे आमंDण व गह
ृ Mथांनी <दलेले व^ MवीकारJत असे, तथा प अUपाहार करTयांत,
अनव^ां<दकांCया साधेपणांत आण एकातावासाCया आवडीत दे खील 0याची .@स

होती. तो

जेcहा @भgुसघ
ं ाबरोबर .वास करJ, तेcहा एखाyा गावाबाहेर, उपवनांत xकं वा अशाच दस
ु Wया
सोयीवर जागी राहत असे. राDी यानसमा_ध आटपून मयम यामांत वर सां_गतUया.माण7
@संहश°या करJ. आण पहाटे ला उठून प
ु हा चंमण करTयांत xकं वा यानसमाधींत ;नम\न असे.
सकाळीं भगवान 0या गावांत xकं वा शहरांत बहुधा एकटाच @भgाटनाला जात असे, वाट7 त
xकं वा @भgाटन क?रत असता .संगानुसार गह
ृ Mथांना उपदे श करJ. @सगालोवादसु भगवंताने वाटे त
उपदे @शल7 , आण क@सभाराजसु

व अशींच दस
ु रJ सु े @भgाटन करJत असतां उपदे @शलJ.

पोटापुरती @भgा @मळाUयाबरोबर भगवान ् गावाबाहे र येऊन एखाyा झाडाखालJ xकं वा
अशाच दस
ु Wया .शMत जागीं बसून त7 अन जेवी, व वहारांत येऊन थोडा वेळ वeां;त घेऊन
यानसमाधींत काहJ काळ घालवीत असे. संयाकाळCया वेळीं 0याला भेटTयासाठ¤ गह
ृ Mथ लोक
येत असत आण 0याCयाशी धा@मक संवाद करJत. अशाच वेळीं सोणदं ड, कूटदं ड वगैरै Hाहणांनी
मो§या Hाहणसमुदायासह बु ाची भेट घेऊन धा@मक चचा केUयाचा दाखला दJघ;नकायांत
सापडतो. Fया <दवशी गह
ृ Mथ येत नसत, 0या <दवशी भगवान बहुधा बरोबर असलेUया @भgूंना
धम«पदे श करJ.
पुहा एक दोन <दवसांनी भगवान .वासाला ;नघे आण अशा रJतीने पूवIला भागलपूर,
पिhमेला कुfंचे कUनाषदय नांवाचे शहर, उ रे ला <हमालय व द~gणेस वंय, या चतुःसीमांCया
दरयान आठ म<हने @भgुसंघासह .वास करJत राहJ.

वषावास
बु

भगवंताने उपदे शाला आरं भ केला तेcहा 0याचे @भgु वषाकाळांत एका <ठकाणी राहत

नसत; चारJ <दशांना <हंडून धम«पदे श करJत. इतर सं.दायांचे eमण वषाकाळांत एका <ठकाणी
राहत असUयामुळे सामाय जनांना बुd @भgुंचे ह7 वतन आवडल7 नाहJ. ते @भgुंवर टJका कf
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लागले; तेcहा 0यांCया समाधानाक?रतां बुd भगवंताने, @भgूंनी वषाकाळांत ;नदान तीन म<हने
एका <ठकाणी राहाव7 , असा ;नयम केला.* (* बौ संघाचा प?रचय, प.ृ २४ पहा).
महाव\गांत वषावसाची जी कथा आलJ आहे , ;तचा हा सारांश. परं तु ती कथा सवथैव
बरोबर असेल अस7 वाटत नाहJ. एक तर सगळे eमण वषाकाळी एकाच Mथळी राहत होते अस7
नाहJ, आण भगवंताने केलेUया ;नयामालाहJ पु]कळच अपवाद आहे त. चोरांचा xकं वा असाच दस
ु रा
उपव झाला असतां वषाकाळीहJ @भgूला दस
ु रJकडे जातां येत7.
बुd भगवंताने उपदे शाला सुरवात केलJ, तेcहा 0याची फारशी .@स

नसUयामुळे 0याला

xकं वा 0याCया लहानशा @भgुसमुदायास वषावासासाठ¤ एका <ठकाणीं राहता येण7 शwय नcहत7 .
जेcहा 0याची चोहकडे .@स
0याCयासाठ¤ एक मोठा

झालJ, तेcहा .थमतः अनाथ पंडक eे%ीने eावMतीजवळ जेतवनांत

वहार बांधला;† († बd
ु लJलासारसं)ह प.ृ १६७-१७९ पहा.) आण कांहJ

काळाने वशाखा उपा@सकेने 0याच शहराजवळ पव
ू ाराम नावांचा .ासाद बांधून बौ संघाला अपण
केला. बु

भगवान उ र वयांत बहुधा या दोन <ठकाणी वषाकाळी राहत असे. इतर <ठकाणCया
उपासकांनी आमंDण केल7 असतां वषाकाळासाठ¤ भगवान बु 0यांCया गावीं दे खील जात असावा.

वषाकाळापरु 0या झोपkया बांधून लोक @भgूंCया राहTयाची cयवMथा करJत. भगवंतासाठ¤ एक
;नराळी झोपडी असे. ;तला गंधकुटJ हणत.
वषाकाळांत आजूबाजूचे उपासक बु दशनाला येत आण धम«पदे श ऐकत. परं तु ते ;न0य
वहारांत आणून @भgा दे त नसत. @भgूंना आण बु

भगवंताला व<हवाटJ.माणे @भgाटन कराव7

लाग7 ; wव_चतच गह
ृ MथांCया घरJं आमंDण असे.
आजारJ @भgूच
ं ी चौकशी
@भgूंपैकY कोणी आजारJ असला, तर बु

भगवान दप
ु ारJ यानसमा_ध आटपून 0याCया

समाचाराला जात असे. एकदा महाकायाप राजगह
ृ येथे पुफलJ गुह7त आजारJ होता. 0या वेळी
भगवान वेळूवनांत राहत असे; आण तो संयाकाळी महाकायपाCया समाचाराला गेUयाची कथा
बोFझंगसंयु ाCया चौदाcया सु ांत आलJ असून पंधराcया सु ांत दस
ु Wया एका .संगी भगवान
महामो\गUलानाCया समाचाराला गेUयाची कथा आहे . या दोघांनाहJ भगवंताने सात बोयंगांची
आठवण कfन <दलJ आण 0यामळ
ु े 0यांचा आजार शमला.
कांहJ <दवसांचा एकातवास
भगवांन .वासांत असला काय, xकं वा वषाकाळी एका <ठकाणी रा<हला काय, दप
ु ारJ एक
दोन तास आण राDीCया प<हUया व शेवटUया यामांत बराच वेळ यानसमाधींत घालवीत असे, ह7
वर सां_गतल7 च आहे . या@शवाय, भगवान एकदा वैशालJजवळ महावनांतील कूटागार शाळ7 त राहत
असतां पंधरा <दवसपयiत एकातात रा<हला, @भgा घेऊन येणाWया एका @भgूला तेवढJ 0याने
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जवळ येTयास परवानगी <दलJ होती, अशी कथा आनापानMम;ृ तसंयु ाCया नवcया सु ांत आलJ
आहे . याच संयु ांCया अकराcया सु ांत मजकूर आहे तो असा—
एके समयी भगवान इCछानंगल गावाजवळ इCछानंगल वनांत राहत होता. तेथे भगवान
@भgूंना हणाला, “@भgुहो, मी तीन म<हनेपयiत एकातांत राहूं इिCछत. मा¬याजवळ एका
तेव£या पTडपात आणणाWया @भgू@शवाय दस
ु Wया कोणी येऊ नय7.” 0या तीन म<हयांनंतर
भगवान एकातांतून बाहे र आला आण @भgूंना हणाला, “जर अय सं.दायांचे प?राजक
तुहांला वचारतील कY, ा वषाकाळांत भगवान कोणती यानसमा_ध करJत होता! तर 0यांना
हणा, भगवान आनापानMम;ृ तसमा_ध* (* आन हणजे आlास व अपान हणजे .lास.
0यांCयावर साधणाWया समाधीला आनापानMम;ृ तसमा_ध हणतात. ;तंचे

वधान समा_धमागात

आल7 च आहे . समा_धमाग, प.ृ ३८-४८.) कfन रा<हला.”
वरCया सु ांत दे खील भगवान पंधरा <दवस आनापानMम;ृ तसमा_ध करJत होता अस7 हटल7
आहे . याचा अथ एवढाच कY, 0या समाधीच7 महtव लोकांना समजून याव7 . पंधरा <दवस xकं वा तीन
म<हने दे खील ;तची भावना केलJ, तरJ कंटाळा येत नाहJ आण ;तCयामळ
ु े शरJरMवाMथ राहत7 .
दस
ु Wया एका .संगी भगवान @भgुसंघ सोडून एकटाच प?रले°ययक वनांत जाऊन
रा<हUयाचा उUलेख सहाcया .करणांत पूवाध प०ृ १६५) आलाच आहे . यावfन अस7 <दसत7 कY,
भगवान कधी कधी जेथे आपणास कोणी ओळखत नसे, अशा <ठकाणी एकातांत जाऊन राहJ.
पण जेcहा 0याची सवD .@स

झालJ आण सव लोक 0याला ओळखू लागले, तेcहा संघांत

असतानाच काहJ काळ संघापासून अ@ल राहTयाचा उपम 0याने सु केला असावा. परं तु
0याCया पंचेचाळीस वषाiCया कारकYदÆत असे .संग फार नसावेत.
आजकाल कायाकUपाची बरJच Nया;त झालJ आहे . म<हना दJड म<हना माणसाला एका
कोठडीत कडून आण पoयावर ठे वून औषधोपचार करTयांत येतो. 0या योग7 मनु]य पुहा तfण
होतो अशी समजूत आहे . या कायाकUपाचा आण भगवंताCया एकातावासाचा संबंध नाहJ. कां
कY, भगवान 0या अवधीत औषधोपचार करJत नसे; केवळ आनापानMम;ृ तसमाधीची भावना करJ.
एकातांत पु]कळ काळ राहTयाची .था @संहलीपांत, Hहदे शांत xकं वा सयामांत wव_चतच
आढळते; पण ;तबेटांत माD ती चालू आहे . एवढ7 च नcहे , तर कांहJ <ठकाणी ;तचा अ;तरे क
झाUयाच7 <दसन
ू येत7. कांहJ ;तबेटJ लामा वषाiची वषI एखाyा गुह7त xकं वा अशाच दस
ु Wया <ठकाणी
आपणाला कडून घेतात आण सव @स

@मळ वTयाचा .य

करतात.

आजारJपण
भगवान आजारJ असUयाचा उUलेख फार थोkया <ठकणी सापडतो. एकदा राजगह
ृ ाजवळ
वेळुवनांत तो आजारJ होता. 0याला महाचुंदाने 0याCया सांगTयावfन सात बोय7गे हणून
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दाख वलJ, आण 0या यग7 तो बरा झाला, अशी कथा बोFझंगसंयु ाCया सोळाcया सु ांत
आढळते.
वनयप<टकांतील

महाव\गांत

भगवान

थोडासा

आजारJ

होता

व

0याला

जीवक

कौमारभ0ृ याने जुलाब <दला असा उUलेख आहे .* (* बौ संघाचा प?रचय, प.ृ ३४ पहा.)
चुUलव\गांत दे वद ाची कथा आहे . 0याने ग»
ृ कूट पवतावfन भगवंतावर एक धड टाकलJ. ;तचे
तुकडे तुकडे होऊन एक चीप भगवंताCया पायाला लागलJ व 0यामळे भगवान आजारJ झाला.
दे वद

भगवंताचा खून करJल, अशी भी;त वाटून कांहJ @भgूंनी भगवान राहत होता 0याCया

आसपास पहारा करTयास सुरवात केलJ. 0यांची हालचाल पाहून भगवान आनंदाला हणाला, “हे
@भgु येथे कां xफरत आहे त?” आनंदाने उ र <दल7 , “भदत, दे वद ाकडून आपUया शरJराला
धwका पोचंू नये हणून हे @भgु येथे पहारा करJत आहे त.”
भगवंताने आनंदाकडून 0या @भgूंना बोलावून आणले आण भगवान 0यांना हणाला,
“मा¬या दे हाची इतकY काळजी घेTयाचे कांहJ कारण नाहJ. मा¬या @श]यांपासून माझ7 रgण cहाव7 ,
अशी अपेgा नाहJ. तेcहा तुहJ येथे पहारा न करता आपUया कामाला लागा.”
या

वनय पटकांतील गोBींना सु पटकांत आधार सापडत नाहJ. जल
ु ाबाची गोB तर

अगदJच साधी आहे ; आण दे वद ाची कथा 0याला अ0यंत अधम ठर वTयासाठ¤ रचलJ असTयाचा
संभव आहे , जरJ ती खरJ असलJ, तरJ 0या जखमेमुळे भगवान फार <दवस आजारJ होता अस7
वाटत नाहJ. असे हे लहानसहान आजार खे रJज कfन बुd झाUयापासून भगवंताचे आरो\य
एकंदरJत चांगले होत7 , अस7 हणTयास हरकत नाहJ.
आरो\यांचे कारण
बु

भगवान आण 0याचे @श]य सव जातींCया लोकांनी <दलेलJ @भgा घेत व <दवसांतून

एकदा जेवीत. अस7 असतां 0यांचे आरो\य चांगले राहून मुखचया .सन <दसत असे. याचे कारण
खालJल काUप;नक संवादांत <दले आहे .
(.ª - )

अरjञे वचरतांन सतानं Hहचा?रनं।
एकभ ं भj
ु ञमानानं केन वTणो पसीद;त॥

‘अरTयांत राहतात, Hहचयाने वागतात आण एकदा जेवतात, असे असून साधंच
ू ी काित
.सन कशी?’
(उ र - )

अतीतं नानस
ु ोचित नपजपित नागतं।
पCचनपनेन यापेित तेन वTणो पसीद;त॥

‘गेUया गोBींचा शोक करJत नाहJत, अनागत गोBींची बडबड करJत नाहJत आण
वतमानकाळी संतोषाने वागतात, हणून काित .सन राहते.’*(* दे वतासंयु

व\ग १, सु

१०

पहा.)
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शेवटचा आजार
बु

भगवंताCया

शेवटCया

आजाराचे

वणन

महाप?र;नuबानसु ांत

आल7

आहे .†

(†

बुdलJलासारसं)ह प.ृ २९२-३१२ पहा) 0या पावसाmयापूवr भगवान राजगह
ृ ाला होता. तेथून मो§या
@भgुसंघासह .वास करJत वैशालJला आला आण जवळCया बेलुव नावांCया गावांत Mवतः
वषावासासाठ¤ रा<हला. @भgूंना सोयी.माणे वैशालJCया आसपास राहTयास 0याने परवानगी <दलJ.
0या पावसाmयांत भगवान भयंकर आजारJ झाला. परं तु 0याने आपलJ जागत
ृ ी ढळू <दलJ नाहJ.
@भgुसंघाला पा<हUया@शवाय प?र;नवाण पावणे 0याला यो\य वाटल7 नाहJ; आण 0या.माण7 0याने
ते दख
ु णे सहन कfन आपUया आयु]याचे कांहJ <दवस वाढ वले. ा दख
ु Tयांतून भगवान बरा
झाला, तेcहा आनंद 0याला हणाला, “भदत, आपण दख
ु Tयांतून उठला ह7 पाहून मला समाधान
वाटत7 . आपUया या दख
 झाला, मला कांहJ सुचेनास7 झाले आण धा@मक
ु Tयामुळे माझा जीव दब
ु ळ
उपदे शाची

दे खील

वMम;ृ त

पडूं

लागलJ.

तथा प

भगवान

@भgुसंघाला

अखेरCया

गोBी

सां_गतUयावाचून ;नवाणा.त जाणार नाहJ, अशी मला आशा वाटत होती.”
भगवान-आनंदा, @भgुसंघ मजपासून कोण0या गोBी समजून घेTयाची इCछा करतो? माझा
धम मी उघड कfन सां_गतला आहे . 0यांत ग
ु xकUलJ ठे वलJ नाहJ. Fयाला आपण @भgुसंघाचा
नायक राहाव7 व @भgुसंघ आपUयावर अवलंबून असावा अस7 वाटते, तोच @भgुसंघाला अखेरCया
काहJं गोBी सांगेल. पण हे आनंद, तथागताची @भgुसंघाचा नायक होTयाची xकं वा @भgुसघ
ं
आपणावरच अवलंबून राहावा अशी इCछा नाहJ. तेcहा तथागत शेवटJ @भgुसंघाला कोणती गोB
सांगणार? हे आनंदा, मी आता जीण आण व ृ

झालो आह7 . मला ऐंशी वषI झालJ. मोडका खटारा

जसा बांबूचे तुकडे बांधून कसा तरJ चालतो, तसा माझा काय कसाबसा चालला आहे , Fया वेळीं
मी ;नरोध समाधीची भावना करत, 0या वेळींच काय त7 मा¬या दे हाला बर7 वाटत7 . हणून,
आनंदा, आता तुहJ Mवतःवरच अवलंबून राहा. आ0यालाच ीप बनवा. धमालाच <प बनवा.
आ0यालाच शरण जा, आण धमालाच शरण जा.
अशी िMथती होती तरJ भगवान बेलुव गावाहून परत वैशालJला आला. तेथे आनंदाला
पाठवून 0याने @भgुसंघाला महावनांतील कूटागार शाळ7 त गोळा केल7 व बराच उपदे श केला.
0यानंतर भगवान @भgुसंघासह भांड)ाम, हिMत)ाम, आÀ)ाम, जंबु)ाम, भोगनगर, इ0या<द
<ठकाणी .वास करJत पावा नावाCया नगराला येऊन चुंद लोहाराCया आÀवनांत उतरला. चुंदाCया
घरJं भगवंताला आण @भgुसंघाला आमंDण होत7 . चुंदाने जी पwवान7 केलJं होती, 0यांत
‘सूकरम©व’ नावाचा एक पदाथ होता.* (* या पदाथाब©ल चचा मागUया .करणाCया आरं भी
केलJ आहे . ती तेथे पाहावी.) तो भगवंताने खाUUयाबरोबर भगवान अ;तसाराCया वकाराने आजारJ
झाला. तथा प 0या वेदना सहन कfन भगवंताने ककु0था आण <हरTयवती या दोन नyा
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ओलांडUया आण कु@सनारे पयiत .वास केला. तेथील मUलांCया शालवनांत 0या राDीCया पिhम
यामांत बु

भगवान प?र;नवाण पावला.

येणे.माणे भगवंताCया अ0यंत बोध.द आण कUयाण.द जीवनाचा अत झाला. तथा प
0याचे सुप?रणाम @भन@भन fपाने आजतागायत घडत आले आहे त आण तसेच ते पुढेहJ
मानवजातीCया इ;तहासांत घडत राहतील.

__________________
प?र@शB प<हल7
गोतम बु ाCया च?रDांत @शरलेले

महापदानसु ाचे खंड
अपदान (सं० अवदान) हणजे सCच?रD. अथात महादान हणजे थोरांची सCच?रDे.
महापदान सु ात गोतम बु ापूवr झालेUया सहा व गोतमबु

यांची च?रD7 आरं भी संgेपाने <दलJं

आहे त. गोतम बु ापूवr वपMसी, @सखी, वेMसभू, ककुसंघ, कोणागमन आण कMसप असे सहा
बु

झाले. पैकY प<हले तीन gDय व बाकYचे Hाहण होते. 0यांची गोD7 , आयुमय
 ादा, ते Fया

वg
ृ ांखालJ बु

झाले 0या वg
ृ ांची नाव7 , 0यांचे दोन मुNय @श]य, 0यांCया संघात @भgुसंNया xकती

होती, 0यांचे उपMथायक (सेवक@भgु), माता पता, 0या काळचा राजा व राजधानी, यांची नाव7 या
सु ाCया आरं भी <दलJं आहे त; आण नंतर वपMसी बु ाच7 च?रD वMतारपूवक
 वणले आहे . 0या
पौराणक च?रDाचे जे खTड गोतम बु ाCया च?रDाला जोडTयांत आले, 0यांचा गोषवारा येथे दे तो.*
(* ा सव सु ाच7 भाषांतर _चं. वै. राजवाडेकृत दJघ;नकाय, भाग२ ()ंथसंपादक व )ंथ.काशक
मंडळी नं. ३८०, ठाकूरार रोड, मुंबई २) यांत <दले आहे .)
१
भगवान हणाला, “@भgुहो, यापव
ू rCया एwयाTणवाcया कUपांत अहत ् सयक् संबु
वपMसी भगवान या लोकYं जमला. तो जातीने gDय व गोDाने कौिTडय होता. 0याची
आयुमय
 ादा ऐंशी हजार वषI होती. तो पाटलJ वg
ृ ाखालJ अ@भसंबु

झाला. 0याचे खंड व ;तMस

असे दोन अ)eावक होते. 0याCया @श]यांचे तीन समद
ु ाय, प<हUयांत अडुसB लg, दस
ु Wयांत एक
लg व ;तसWयांत ऐंशी लg @भgू असून ते सव gीणeव होते. अशोक नावांचा @भgु 0याचा
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अ)उपMथायक, बंधुमा नावाचा राजा पता, बंधुमती नावाची राणी माता आण बंधुमा राजाची
बंधुमती नावाची राजधानी होती.
२
(१)

आण @भgुहो,

वपMसी बो_धसtव तु षत दे वलोकांतून Cयुत होऊन Mम;ृ तमान

जागत
ृ हो0साता मातेCया उदरांत .वेश करता झाला. हा येथे Mवभाव;नयम आहे .
(२)

@भgुंहो, जेcहा बो_धसtव तु षत दे वलोकांतून Cयुत होऊन मातेCया उदरांत .वेश
करतो, तेcहा दे व, मार, Hहा, eमण, Hाहण आण मनु]य यांनी भरलेUया या
जगांत दे वांCया .भावास मागे टाकणारा असा अ.माण आण

वपुल आलोक

.ादभ
ु त
ू होतो. ;नर;नराmया जगतांCया मधले .दे श जे सदो<दत अंधकारमय व
काळे कुa असतात, जेथे एव£या .तापी आण महानुभाव चंसूयाचा .भाव पडत
नाहJ, तेथे दे खील दे वांCया .भावास मागे टाकणारा अ.माण व

वपुल .काश

.ादभ
ू त
ू होतो. 0या .दे शांत उ0पन झालेले .ाणी 0या .काशाने परMपरांस पाहून
आपणा@शवाय दस
ु रे हJ .ाणी तेथे आहे त अस7 जाणतात. हा दशसह^ जगतींचा
समुदाय हलूं लागतो व 0या सव जगतींत दे वांCया .भावास मागे टाकणारा
अ.माण आण वपुल .काश .ादभ
ु त
ू होतो, असा हा Mवभाव;नयम आहे .
(३)

@भgुहो, असा Mवभाव;नयम आहे कY, जेcहा बो_धसtव मातेCया उदरांत .वेश
करतो तेcहा 0याला आण 0याCया मातेला मनु]य xकं वा अमनु]य यांचा Dास पोचूं
नये हणून चार दे वपुD रgणाक?रता चारJ <दशांना राहतात. असा हा Mवभाव;नयम
आहे .

(४)

@भgुहो, जेcहा बो_धसtव मातेCया उदरांत .वे श करतो, तेcहा 0याची माता
Mवाभा वकपण7 शीलवती होते; .ाणघात, चोरJ, cय@भचार, अस0य भाषण आण
मyपान यांपासून मुs राहते. असा हा Mवभाव;नयम आहे .

(५)

@भgुहो, जेcहा बो_धसtव मातेCया उदरांत .वेश करतो तेcहा 0याCया मातेCया
अंतःकरणांत प
ु ष वषयी कामासs उ0पन होत नाहJ आण कोण0याहJ प
ु षास
काम वकारयs
ु _च ाने बो_धसtवाCया मातेच7 अ;तमण करतां येण7 शwय नसत7 .
हा Mवभाव;नयम आहे .

(६)

@भgुहो, जेcहा बो_धसtव मातेCया उदरांत .वेश करतो, तेcहा 0याCया मातेला पांच
सख
ु ोपभोगांचा लाभ होतो. 0या पंचमख
ु ोपभोगांनी संपन होऊन ती 0यांचा उपभोग
घेते. हा Mवभाव;नयम आहे .

(७)

@भgुहो, जेcहा बो_धसtव मातेCया उदरांत .वेश करतो, तेcहा 0याCया मातेला
कोणताहJ रोग होत नाहJ, ती सुखी आण ;नपवी असते आण आपUया उदरJं
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असलेUया सव½ियसंपूण बो_धसtवाला पाहते. Fया.माणे जा;तवंत अBकोनी,
घासून तयार केलेला, MवCछ, शd
ु व सवाकारप?रपूण वैडूयमण असावा आण
0यांत ;नळा,

पवळा, तांबडा xकं वा पांढरा दोरा ओवला, तर तो मण व 0यांत

ओवलेला दोरा डोळस मनु]याला MपB <दसतो, 0या.माणे बो_धसtव माता आपUया
उदरांतील बो_धसtवाला MपB पाहते. असा हा Mवभाव;नयम आहे .
(८)

@भgुहो, बो_धसtव जमून सात <दवस झाUयावर 0याची माता मरण पावते व
तु षत दे वलोकांत जम घेते. असा हा Mवभाव;नयम आहे .

(९)

@भgुहो, Fया.माण7 इतर ि^या नवcया xकं वा दहाcया म<हयांत .सूत होतात,
तशी बो_धसtवमाता .सत
ु होत नाहJ. बो_धसtवाला दहा म<हने प?रपण
ू  झाUयावरच
ती .सत
ू होते. असा हा Mवभाव;नयम आहे .

(१०)

@भgुहो, Fया.माणे इतर ि^या बसUया असतां xकं वा ;नजUया असतां .सत
ू
होतात. 0या.माणे बो_धसtवमाता .सत
ू होत नाहJ. ती उभी असतां .सत
ू होते.
असा हा Mवभाव;नयम आहे .

(११)

@भgुहो, बो_धसtव मातेCया उदरांतून बाहे र ;नघतो तेcहा .थमतः 0याला दे व
घेतात आण मग मनु]य घेतात. असा हा Mवभाव;नयम आहे .

(१२)

@भgुहो, बो_धसtव मातेCया उदरांतून बाहे र ;नघतो तेcहा ज@मनीवर पडTयापूवr
चार दे वपूD 0याला घेतात व मातेCया पुढे ठे वून हणतात, "दे वी आनंद मान,
महानुभाव पुD तुला झाला आहे ." असा हा Mवभाव;नयम आहे .

(१३)

@भgुहो, बो_धसtव मातेCया उदरांतून बाहे र ;नघतो, तेcहा उदरोदक, े ]मा, _धर
अथवा इतर घाणीने लडबडलेला नसतो; शु

आण MवCछ असा बाहे र ;नघतो.

@भgुहो, रे शमी व^ावर बहुमूUय मण ठे वला तर तो त7 व^ घाण करJत नाहJ,
xकं वा त7 व^ 0या मTयाला म@लन करJत नाहJ, कां तर दोहJ शd
ु असतात.
0याच.माण7 बो_धसtव बाहे र ;नघतो तेcहा शd
ु असतो. असा हा Mवभाव;नयम
आहे .
(१४)

@भgुहो, बो_धसtव मातेCया कुशीतून बाहे र ;नघतो, तेcहा अंत?रgांतून एक शीतल
व दस
ु रJ उ]ण अशा उदकधारा खालJ येतात व बो_धसtवाला व 0याCया मातेला
धुवून काढतात. असा हा Mवभाव;नयम आहे .

(१५)

@भgुहो, जमUयाबरोबर बो_धसtव पायावर सरळ उभा राहून उ रे कडे सात पावल7
चालतो-0या वेळी 0याCयावर lे तछD धरTयांत येत7-आण सव <दशांकडे पाहून
गजतो, "मी जगात अ)गामी आहे ; eे% आहे ; हा शेवटचा जम; आता पुनजम
नाहJ." असा हा Mवभाव;नयम आहे .
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(१६)

@भgुहो, बो_धसtव मातेCया उदरांतून बाहे र ;नघतो तेcहा दे व, मार, Hहा (पुढJल
मजकूर कलम २ .माण7)..........
३
@भgुहो,

वपMसी कुमार जमUयाबरोबर बंधुमा राजास कळ वTयांत आल7 कY,

“महाराज, आपणाला पुD झाला आहे , 0याला महाराजांनी पाहाव7 .” @भgुहो, बंधुमा राजाने वपMसी
कुमाराला पा<हल7 आण Fयो;तषी Hाहणांना बोलावन
ू 0याची लgण7 पाहावयास सां_गतलJ.
Fयो;तष हणाले, “महाराज, आनं<दत cहा; आपणाला महानुभाव पुD झाला आहे . आपUया
कुळांत असा पुD झाला ह7 आपल7 मोठ7 भा\य होय. हा कुमार ब ीस महापुषलgणांनी युs आहे .
अशां महापुषाCया दोनच ग;त होतात, ;तसरJ होत नाहJ. तो जर गह
ृ Mथाeमांत रा<हला तर
धा@मक धमराजा, चारJसमुांपयiत पo
ृ वीचा मालक, राFयांत शांतता Mथापन करणारा, सात र ांनी
समिवत असा चवतr राजा होता. 0याची सात र े हJं-चर , हिMतर , अlर , मणर ,
^ीर , गह
ृ प;तर

व सातव7 प?रणायकर .* (* प?रणायक हणजे मुNय .धान). 0याला

हजाराCया वर शरू वीर, शDुसेनेच7 मद न करणारे असे पुD होतात. तो समुापयiत हा पo
ृ वी
दTडावांचून आण श^ावाचून धमाने िजंकून राFय करतो. परं तु जर 0याने .Fया घेतलJ तर तो
या जगामये अहन ् सयक् संबु

व अ वyावरण दरू करणारा होता.

महाराज, ती ब ीस लgण7 कोणती ती ऐका. (१) हा कुमार सु.;त%तपाद आहे ; (२)
0याCया पादतलाखालJ सह^ आरे , ने@म व ना@भ यांनी संपन व सवाiकारप?रपूण अशीं चे
आहे त; (३) 0याCया टाचा लांब आहे त; (४) बोट7 लांब आहे त; (५) हातपाय मद
ृ ु व कोमल,, (६)
जाmयासारखे आहे त; (७) पायाचे घोटे शंकूसारखे वतुळ
 ाकार; (८) ह?रणाCया जंघांसारNया जंघा;
(९) उभा राहून न वाकतां हाताCया तळcयांनी 0याला आपUया गुढ\यांस Mपश करतां येतो, ते
चोळतां येतात; (१०) 0याच7 व^गु कोशाने झाकल7 आहे ; (११) 0याची काित सोयासारखी; (१२)
कातडी सू|म असUयामुळे 0याCया शरJराला धूळ लागत नाहJ; (१३) 0याCया रोमकूपांत एकएकच
केस उगवलेला आहे ; (१४) 0याच7 केस ऊवा), ;नळे , अंजनवण, कुरळे व उजcया बाजल
ू ा वळलेले
आहे त; (१५) 0याची गाD7 सरळ आहे त; (१६) 0याCया शरJराचे सात भाग भरJव आहे त; (१७)
0याCया शरJराचा पढ
ु ला अधा भाग @संहाCया पढ
ु Uया भागा.माण7 आहे ; (१८) 0याCया खांyावरJल
.दे श भरJव आहे ; (१९) तो य)ोध वg
ु ाकार आहे ; िजतकY 0याची उं ची ;ततका
ृ ा.माणे वतल
0याचा प?रघ आण िजतका प?रघ ;ततकY उं ची; (२०) 0याचे खांदे एकसारखे वळलेले आहे त; (२१)
0याची रसना उ म आहे ; (२२) हनव
ु टJ @संहाCया हनव
ु टJ.माण7 आहे ; (२३) 0याला चाळीस दांत
आहे त; (२४) ते सरळ आहे त; (२५) ते ;नरं तर आहे त; (२६) ते पांढरे श
ु आहे त; (२७) 0याची
िजcहा लांब आहे ; (२८) तो HहMवर असून करवीक प|याCया Mवरा.माण7 0याचा आवाज मंजुळ
आहे ; (२९) 0याचीं बुबुळ7 ;नळीं आहे त; (३०) गाईCया पापTया.माण7 0याCया पापTया आहे त; (३१)
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0याCया भुवयांमये मऊ कापसाCया तंतू.माण7 पांढरJ लव उगवलेलJ आहे ; (३२) 0याच7 डोक7
उ]णीषाकार (हणजे मये जरा उं च) आहे .

४
नंतर

@भgुहो,

पावसाmयाक?रतां,

एक

बंधमा

राजाने

<हवाmयाक?रतां

वपMसीकुमारासाठ¤
आण

पंच7<यांCया सख
ु ाचे सव पदाथ ठे व वले. @भgुहो,

एक

तीन

उहाmयाक?रतां;

.ासाद
आण

बांध वले;
0या

एक

.ासादांत

पावसाmयाक?रतां बांधलेUया .ासादांत वपMसी

कुमार पावसाmयाचे चार म<हने केवळ ि^यांना वाज वलेUया वाyांनी प?रवा?रत होऊन राहत असे,
.ासादाखालJ उतरत नसे.
५
आण @भgुहो, श7कडो हजारो वषाiनंतर

वपMसी कुमार सारoयाला बोलावन
ू हणाला,

“@मDा सारथे, चांगलJ चांगलJ यान7 तयार ठे व. सB
ृ ीशोभा पाहTयासाठ¤ उyानांत जाऊं.” सारoयाने
यान7

तयार केलJं आण

वपMसीकुमार रथांत बसून उyानाकडे जाTयास ;नघाला. वाट7 त

गोपानसी.माण7 वाकलेUया भ\नशरJर, काठ¤ टे कYत कापत कापत चालणाWया, रोगी गतवयMक
अशा एका हाताWया मनु]याला पाहून तो सारoयाला हणाला, “ा मनु]याची अशी िMथ;त कां?
0याचे केस आण शरJर इतरां.माणे नाहJ.”
सा०-महाराज, हा हातारा माणूस आहे .
व०-@मDा सारथे, हातारा हणजे काय?
सा०-हातारा हणजे 0याला फार <दवस जगावयाच7 नाहJ.
व०-मी दे खील असा जराधमr आह7 काय?
सा०-महाराज, आहJ सवच जराधमr आहोत.
व०-तर मग सारथे, आता उyानाकडे जाणे नको. परत वाkयात जाऊं या.
सा०-ठ¤क महाराज.
अस7 हणून सारoयाने अंतःपुराकडे रथ वळ वला. तेथे वपMसी कुमार दःु खी आण उ<\न
होऊन वचार कfं लागला कY, ा जमाला _धwकार असो, FयाCयामुळे जरा उ0पन होते!
बंधुमा राजा सारoयाला बोलावून हणाला, “कायरे @मDा सारथे, कुमार उyानांत रमला
काय? उyानांत 0याला आनंद वाटला काय?”
सा०-नाहJ, महाराज.
राजा०-कां? 0याने उyानाकडे जातांना काय पा<हले?
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सारoयाने घडलेल7 वतमान ;नवे<दत केल7 . तेcहा बंधुमा राजाने

वपMसीकुमार प?राजक

होऊं नये हणून 0याची पंच7<यांची सुख7 अ_धकच वाढ वलJ आण वपMसी 0या सुखांत गढून
रा<हला.
आण, @भgुहो, शेकडो हजारो वषाiनंतर वपMसीकुमार पुहा उyानाकडे जाTयास ;नघाला.
वाट7 त रोगी, पीडत, फार आजारJ, आपUया मलमD
ू ांत लोळणाWया, दस
ु Wयाकडून उठ वला जाणाWया
आण इतरांकडून व^7 सावरलJ जाणाWया अशा एका माणसाला पाहून तो सारoयाला हणाला,
“याला काय झाल7 आहे ? याच7 डोळ7 काय, कY Mवर काय, इतरांसारखा नाहJ!”
सा०-हा रोगी आहे .
व०-रोगी हणजे काय?
सा०-रोगी हणजे या िMथतींत 0याला पव
ू r.माण7 वागता येणे कठ¤णं आहे .
व०-@मDा सारथे, या.माण7 मी दे खील cया_धधमr आहे काय?
सा०-महाराज, आहJ सगळे च cया_धधमr आहोत.
व०-तर मग, आता उyानाकडे जाण7 नको; अंतःपरु ाकडे रथ xफरव.
0या.माण7 सार_थ रथ घेऊन अंतःपरु ाकडे आला. आण तेथे वपMसीकुमार दःु खी व उ<\न
होऊन वचारात पडला कY, Fयामुळे cया_ध .ा होते, 0या जमाला _धwकार असो!
सारoयाकडून बंधुमा राजाला ह7 वतमान समजले, तेcहा 0याने वपMसीकुमाराची सुखसाधन7
आणखीहJ वाढ वलJ, कां कY राFय सोडून कुमाराने .Fया न यावी.
आण @भgुहो, श7कडो हजारो वषानंतर वपMसीकुमार पूवr.माण7च तयारJ कfन उyानाकडे
जाTयास ;नघाला. वाट7 त मो§या लोकांचा समूह रं गीबेरंगी व^ांची पालखी तयार करJत असलेला
0याने पा<हला आण तो सारoयाला हणाला, “हे लोक रं गीबे रंगी व^ांची पालखी कां तयार
करतात?”
सा०-महाराज, हा येथे मेलेला मनु]य आहे (0यासाठ¤).
व०-तर मग 0या मत
ृ मनु]याकडे रथ ने.
0या.माणे सारoयाने ;तकडे रथ नेला आण 0या मत
ृ मनु]याला पाहून वपMसी हणाला,
“@मDा सारथे, मत
ृ हणजे काय?”
सा०-तो आता आईबाप व दस
ु रे नातेवाईक यांCया ¡Bीस पडणार नाहJ, xकं वा तो 0यांना
पाहूं शकणार नाहJ.
व०-@मDा सारथे, मी दे खील मरणधमr आह7 काय? राजा, राणी आण दस
ु रे नातेवाईक
यांCया ¡Bीस मी पडणार नाहJ काय? आण 0यांना मी पाहूं शकणार नाहJ काय?
सा०-नाहJ महाराज.
व०-तर मग आता उyानाकडे जाणे नको, अंतःपुराकडे रथ xफरव.
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0या.माण7 सारoयाने अंतःपुराकडे रथ नेला. तेथे वपMसीकुमार दःु खी आण उ<\न होऊन
वचारांत पडला कY, FयाCया योगे जरा cया_ध, मरण .ा होतात 0या जमाला _धwकार असो!
सारoयाकडून बंधूमा राजाला ह7 वतमान समजल7 , तेcहा 0याने कुमाराची सुखसाधन7
आणखीहJ वाढ वलJ. इ०.
आण @भgुहो, शेकडो हजारो वषानंतर पुहा सव @स ता कfन

वपMसी कुमार

सारoयाबरोबर उyानाकडे जाTयास ;नघाला. वाट7 त एका प?राजकाला पाहून तो सारoयाला
हणाला, “हा पुष कोण आहे ? यांचे डोक7 आण व^7 इतरांसारखी नाहJत.”
सा०-महाराज, हा .िजत आहे .
व०-.िजत हणजे काय?
सा०-.िजत हणजे, धमचया चांगलJ, समचया चांगलJ, कुशल xया चांगलJ, पT
ु य xया
चांगलJ, अ व<हंसा चांगलJ, भत
ू दया चांगलJ, अस7 समजणारा.
व०-तर मग 0याCयाकडे रथ ने .
0या.माण7 सारoयाने .िजताकडे रथ नेला, तेcहा वपMसी कुमार 0याला हणाला, “तंू
कोण आहे त? तझ
ु 7 डोक7 आण व^े इतरांसारखी नाहJत.”
.०-महाराज मी .िजत आहे . धमचया, समचया, कुशलxया, पुTयxया, अ व<हंसा,
भूतानुकंपा चांगलJ, अस7 मी समजतो.
ठ¤क आहे , अस7 हणून वपMसी कुमार सारoयाला हणाला, “@मDा सारथे, तूं रथ घेऊन
अंतःपुराकडे परत जा. मी केस व दाढJ@मशा काढून, काषाय व^7 धारण कfन अनांगा?रक
(गह
ृ वयुs) .Fया घेतो.”
सार_थ रथ घेऊन अंतःपुराकडे गेला. पण वपMसी कुमाराने तेथेच .Fया घेतलJ.

६
आण @भgुहो, वपMसी बो_धसtव एकांतांत वचार करJत असतां 0याCया मनांत वचार
आला कY, लोकांची अ0यंत वाईट िMथ;त आहे . ते जमाला येतात, हातारे होतात आण मरतात;
Cयुत होतात आण उ0पन होतात; तरJ या दःु खापासून सट
ु का कशी कfन यावी ह7 जाणत
नाहJत. ते ह7 कधी जाणतील?
आण @भgुहो, जरामरण कशाने उ0पन होत7 याचा

वपMसी बो_धसtव

वचार कfं

लागला. तेcहा 0याने .8ालाभाने जाणल7 कY, जम आला हणजे जरामरण येत7. आण जम
कशामुळे येतो? भवामुळे. भव कशामुळे? उपादानामुळे. उपादान त]ृ णेमुळे, त]ृ णा वेदनेमुळे, वेदना
Mपशामुळे, Mपश षडायतनामुळे, षडायतन नामfपामुळे, नामप

व8ानामुळे उ0पन होत7 . हJ

कारणपरं परा वपMसी बो_धसtवाने अनुमाने जाणलJ. 0याच.माण7 जम नसला तर जरामरण
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येत नाहJ. भव नसला तर जम

होत नाहJ.... व8ान नसल7 तर नामfप होत नाहJ, हे दे खील

0याने जाणल7 , आण तेण7कfन 0याCया मनांत धमचgु, धम8ान, .8ा,

वyा आण आलोक

उ0पन झाला.
७
आण @भgुहो, अहन ्, सयक् संबु

वपMसी भगवंताCया मनांत धम«पदे श करTयाचा

वचार आला. पण 0याला वाटल7 , हा गंभीर, दद
ु  श, समजTयास क<ठण, शांत, .णीत, तकाने न
कळTयासारखा, ;नपुण, पंडतांनीच जाणTयाला यो\य असा धम मी .ा कfन घेतला आहे . पण
हे लोक चैनीत गढलेले, चैनींत रमणारे , अशांना कारणपरं परा, .ती0यसमु0पाद समजण7 कठ¤ण
आहे . सव संMकरांचे शमन, सव उपाधींचा 0याग, त]ृ णेचा gय, वराग, ;नरोध, ;नवाण दे खील
0यांना दग
 आहे . मी धम«पदे श केला आण तो 0यांना समजला नाहJ, तर मलाच Dास, मलाच
ु म
उपव होईल.
आण @भgुहो,

वपMसी भगवंताला पूवr कधी न ऐकलेUया पुढJल गाथा अकMमात

सुचUया—
ज7 मी .यासाने @मळ वल7 आहे , त7 इतरांस सांगणे नको
रागे षाने भरलेUयांना या धमाचा बोध सहज होTयाजोगा नाहJ॥
.वाहाCया उलट जाणारा, ;नपुण, गंभीर, दद
ु  श  आण अणुfप असा हा धम अंधकाराने
वेढलेUया कामासsांना <दसणार नाहJ॥
@भgुहो, अहत सयकसंबु

वपMसी भगवंताचे ा

वचाराने धम«पदे शाकडे _च

न

वळता एकाकY राहTयाकडे वळल7 . महाHहा तो वचार जाणून आपUयाच मनांत उाराल, “अरे रे!
जगाचा नाश होत आहे ! वनाश होत आहे !! कां कY, अहन ् सयक् संबु

वपMसी भगवंताच7 मन

धम«पदे श करTयाकडे न वळतां एकाकY राहTयाकडे वळत7 !”
तेcहा @भgुहो, जसा एखादा बलवान ् पुष आखडलेलां हात पसरतो, xकं वा पसरलेला
आखडतो, इतwया 0वरे ने तो महाHहा Hहलोकांत अंतधान पावून

वपMसी भगवंतापढ
ु े .गट

झाला आण आपले उपव^ एका खांyावर कfन उजवा गढ
ु गा ज@मनीला टे कून हात जोडून
भगवंताला हणाला, “भगवान ्, धमदेशना कर! सुगत, धमदेशना कर! कांहJ .ाणी असे आहे त कY,
0यांचे डोळे धळ
ु ीने भरले नाहJत. ते धम ऐकTयास न @मळाUयामळ
ु े नाश पावत आहे त. असे धम
जाणणारे लोक @मळतील.”
वपMसी भगवंताने आपUया मनांचील वचार तीनदा .गट केला आण Hहदे वाने तीनदा
भगवंताला तशीच वनंती केलJ. तेcहा भगवंताने Hहदे वाची वनंती जाणून आण .ाTयावरJल
दयेमुळे, बु नेDाने जगाच7 अवलोकन केले आण Fयाचे डोळे धुळीने थोडे भरले आहे त, Fयांचे
फार भरले आहे त, ती|ण7<यांचे, मद
ृ ू इं<यांचे, चांगUया आकाराचे, वाईट आकाराचे, समजावून
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दे Tयास सोपे, समजावून दे Tयास कठ¤ण; आण कांहJ परलोकांचे व वाईट गोBींचे भय बाळगणारे ,
असे .ाणी 0याला <दसले. Fया.माणे कमलांनी भरलेUया सरोवरांत कांहJ कमल7 पाTयांCया आंतच
बुडून राहतात, कांहJ पाTयाCया सपाटJवर येतात, आण कांहJ पाTयाहून वर उगवलेलJ असतात,
पाTयाचा 0यांना Mपश होत नाहJ, तशा .कार7 वपMसी भगवंताने @भन@भन .कारच7 .ाणी
पा<हले.
आण @भgुहो, वपMसी भगवंताCया मनांतील हा वचार जाणून Hहदे वाने पुढJल गाथा
हटUया—

“शैलावर, पवताCया मMतकावर उभा राहून Fया.माण7 सभोवारCया लोकांकडे पाहावे,
0या.माणे हे सुमेध, धममय .सादावर चढून समतात ् पाहणारा असा तूं शोकर<हत हो0साता
जम आण जरा यांनी पीडलेUया जनतेकडे पाहा! ॥
“वीरा, ऊठ. तूं सं)ाम िजंकला आहे स. तूं ऋणमुs साथवाह आहे स. अतएव जगांत संचार
कर॥
“भगवन ् धम«पदे श कर, जाणणारे असतीलच॥“
आण @भgुहो, अहन ् सयक् संबd
ु वपMसी भगवंताने Hहदे वाला गाथांनी उ र <दल7 .
“0यांCयाकरJतां अमर0वाचीं ार7 उघडलJ आहे त. Fयांस ऐकTयाची इCछा असेल 0यांनी भाव
धरावा॥
“उपव होईल हणून मी लोकांना, हे Hहदे वा, eे% .णीत धम उपदे @शला नाहJ॥”
आण @भgुहो,

वपMसी भगवंताने धम«पदे श करTयाचे वचन <दल7 , अस7 जाणून तो

महHहा भगवंताला अ@भवादन आण .द~gणा कfन, तेथेच अंतधान पावला.
_________________
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ा सात खंडांत ;तसरा खंड प<हUयाने रचTयांत आला असावा. कां कY, तो D पटकामधील
सवात .ाचीन सु ;नपात )थांतील सेलसु ांत सापडतो. ह7 च सु

मिFझम;नकायांत (नं० ९२)

आल7 आहे . 0यापूवrCया (नं० ९१) Hहयुसु ांत आण दJघ;नकायांतील अंबQसु ांतहJ याचा उUलेख
आला आहे . बु कालJन Hाहण लोकांत ा लgणांच7 फार महtव समजल7 जात अस7. तेcहा
बु ाCया शरJरावर हJ सव लgण7 होती अस7 दाखवून दे TयाCया उ©ेशाने बु ानंतर एक दोन
शतकांनी हJ सु 7 रचTयांत आलJं असावी, आण 0यानंतर ा महापदान सु ांत ती दाखल केलJ
असावी. गोतम बो_धसtव बु

झाUयानंतर Hाहण पंडत 0याचीं लgण7 पाहत. परं तु ा सु ांत

वपMसी कुमाराची लgण7 0याCया जमानंतर लौकरच पाहTयांत आलJ अस7 दश वल7 आहे आण
0यामळ
ु े एक मोठ¤ वसंग;त उ0पन झालJ आहे . ती हJ कY, 0यास चाळीस दांत आहे त, ते सरळ
आहे त, 0यांCयांत ववर7 नाहJत आण 0याCया दाढा श
ु पांढWया आहे त, हJ चार लgण7 0यांत
राहून गेलJ. जमUयाबरोबर मल
ु ाला दांत नसतात, याची आठवण या सु काराला रा<हलJ नाहJ!
0यानंतर दस
ु रा खंड तयार करTयांत आला असावा. 0यांत जे Mवभाव;नयम सां_गतले
आहे त ते मिFझम;नकायांतील अCछ?रयअuभुतधमसु ांत (नं. १२३) सापडतात. बो_धसtवाला
वशेष महtव आणTयासाठ¤ ते रचले आहे त. यांपैकY 0याची माता उभी असतां .सवलJ, आण तो
सात <दवसांचा झाUयावर परलोकवासी झालJ; हे दोन खरोखरच घडून आले असावेत. बाकY
क वकUपना.
0यानंतरचा xकं वा 0याCया मागेपुढे कांहJ काळाने @ल<हलेला सातवा खंड होय. हा
मिFझम;नकायांतील अ?रयप?रयेसनसु ांत, ;नदान व\गसंयु ांत (६।१) आण महाव\गाCया आरं भी
सापडतो. Hहदे वाने केलेUया .ाथनेमुळे बु ाने धम«पदे शाला सुरवात केलJ, ह7 दाखवून दे Tयासाठ¤
हा खंड रचला गेला. मैDी, कणा, मु<दता आण उपेgा या चार उदा
अस7 मी बु

मनोव ृ ीवर हे पक आहे

धम आण संघ या पुMतकांतील प<हUया cयाNयानांत दाखवून <दल7 च आहे .

यानंतर चौथा तीन .सादांचा खंड. 0याचा उUलेख अंगु र;नकायाCया ;तक;नपातांत (सु
३८) आण मिFझम;नकायांतील मागिदसु ांत (नं० ७५) आला आहे . प<हUया <ठकाणी, मी
प0याCया घरJ असतांना मला राहTयासाठ¤ तीन .ासाद होते, असा उUलेख आहे . पण दस
ु Wयांत,
तणपणीं मी तीन

.ासादांत राहत होतो, असा मजकूर असून प0याचा उUलेख नाहJ. शाwय

राजे वFजींएवढे संपन नcहतेच, आण वFजींचे तfण कुमार दे खील अशा रJतीने चैनीत राहत
होते याब©ल कोठे च पुरावा सापडत नाहJ. याCया उलट, ते अ0यंत साधेपणाने वागत व चैनीची
मुळीत पवा करJत नसत, अस7 वणन ओपमसंयु ांत (व\ग १, सु

५) सापडत7 . भगवान ् हणतो,

“@भgुहो, सया लेCछवी लाकडाCया ओंडwयाCया उशा कfन राहतात, आण मो§या सावध_गरJने
आण उ0साहाने कवाईत @शकतात. यामुळे मगधाCया अजातशDु राजाला 0यांCयावर हUला करतां
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येत नाहJ. परं तु भ व]यकाळीं @लCछवी सुकुमार होतील, आण 0यांचे हातपाय कोमल बनतील. ते
मऊ बCछायावर कापसाCया उशा घेऊ ;नजतील आण तेcहा अजातशDु राजा 0यांCयावर हUला
करTयास समथ होईल.
वFजींसारखे संपन गणराजे जर इतwया सावधानपण7 वागत तर 0यांCया मानाने बरे च
गरJब असलेले शाwय राजे मोठमोठाUया .ासादात चैनीत राहत असत ह7 संभवतच नाहJ. जर खु©
शु ोदनालाच शेती करावी लागत असे, तर आपUया मुलाला ती तीन .ासाद कसे बांधून दे ईल?
तेcहा हJ .ासादांची कUपना बु ाCया च?रDांत मागाहून @शरलJ यांत शंका राहत नाहJ. ती
महापदान सु ावfन घेतलJ xकं वा MवतंDपणेच एखाyा भा वकाने बु च?रDांत दाखल केलJ, ह7
सांगता येणे शwय नाहJ.
वर <दलेला सहावा खंड आण ;नदानव\गसंयु ांची नं० ४ ते ६ सु 7 तंतोतंत एकच आहे त.
यावfन अस7 <दसत7 कY, या महापदान सु ावfन ती सु 7 घेतलJ असावींत. गोतम बु ाCया पव
ू rचे
सहाहJ बु

वचार करJत असतांना 0यांना हJ .ती0यसम0ु पादाची कारणपरं परा जशी सापडलJ,

तशीच ती गोतमाला दे खील बो_धसtवावMथ7त असतांनाच सापडलJ अस7 ;नदानव\गसंयु ांCया
दहाcया सु ांत वणले आहे . परं तु महाव\गांत बु

झाUयानंतर गोतमाने हJ कारणपरं परा मनांत

आणलJ असा आरं भीच उUलेख आहे . हा .ती0यसम0ु पाद गोतम बु ाCया प?र;नवाणानंतर एक
दोन शतकांनी @ल<हला असावा आण 0याला महtव आणTयासाठ¤ पूवrCया बु ाCया च?रDांत तो
दाखल केला गेला असावा. होतां होतां खु© बु ाCया च?रDांत दे खील 0याला वशेष महtव दे Tयांत
आले. याचा प?रणाम एवढाच झाला कY, चार आयस0यांचे साधे तtव8ान माग7 पडून या गहन
तtव8ानाला नसत7 च मह व आले.
उyानयाDेचा पांचवा खंड D पटक वाkमयांत गोतम बुdाCया च?रDांत मुळीच घालTयांत
आला नाहJ. तो ल@लत वMतर, बु च?रD आण जातकाची ;नदानकथा यांत जशाचा तसा xकं वा
थोडीबहुत अ;तशयोs कfन घेTयांत आला. या शेवटUया .करणांत तर, ‘ततो बो_धस ो सार_थं
सम को नाम एसो प?ु रसो केसा पMस न यथा अjञेसं ;त महापदाने आगतनयेन पिु Cछ0वा’
असे हटले आहे . 0यावfन या सव )थकारांनी हा मजकूर महापदानसु ावfन घेतला अस7 @स
होत7 .
प<हUया खंडांत सां_गतUया.माण7 गोतम बु ाचे अ) eावक वगैरेची नाव7 या सु ाCया
.Mतावन7 त <दलJच आहे त. गोतम बु

gDय असUयामुळे 0याCया बापाची राजधानी क पलवMतु

होती अस7 हटल7 आहे . या@शवाय 0याच7 गोD गोतम ठर वल7 आहे . याची चचा चौoया .करणांत
केलJ असून शु ोदन शाwय क पलवMतूंत कधीच राहत नcहता ह7 @स

केल7 च आहे . शाwयांचे गोD
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आ<द0य होत7 आण 0यांना शाwय या नावानेच

वशेष ओळखत असत. तसे नसत7 तर बुd

@भgूंना शाwयपुDीय eमण हJ सं8ा @मळलJ नसती. बु ाच7 गोतम गोD असत7 तर 0यांना गोतम
xकं वा गोतमक eमण हणTयांत आल7 असत7 .

_________________

प?र@शB दस
ु र7

वFजींCया अGयुनतीचे सात ;नयम
भगवान राजगह
ृ येथे ग»
ृ कूट पवतावर राहत होता. 0या वेळीं अजातशDु राजा वFजींवर
MवारJ करTयाCया वचारांत होता. 0या बाबतींत बु
आपUया

वMसकार

नावाCया

Hाहण

अमा0याला

भगवंताचे मत काय हे जाणTयासाठ¤ 0याने
भगवंताजवळ

पाठ वल7 .

0या

अमा0याने

अजातशDूचा बे त भगवंताला ;नवे<दत केला. तेcहा आनंद भगवंताला वारा घालJत होता 0याजकडे
वळून भगवान ् हणाला, “आनंदा, वFजी वारं वार सभा भरवतात आण एकD होतात, अस7 तू
ऐकले आहे स काय?”
आ०-होय भदत, वFजी वारं वार सभा भरवतात आण एकD होतात, अस7 मी ऐकल7 आहे .
भ०-वFजी सम) एकD होतात, सम) उठतात आण सम)पण7 आपलJ काम7 करतात
काय?
आ०-होय भदत, अस7 मी ऐकले आहे .
भ०-वFजी आपण न केलेला कायदा केला आहे अस7 हणत नाहJत ना? xकं वा केलेUया
कायyाचा भंग करJत नाहJत ना? वFजींCया कायyाला अनुसfन ते वागत आहे त काय?
आ०-होय भदत, वFजी कायदे शीरपण7 वागतात, अस7 मा¬या ऐकTयांत आल7 आहे .
भ०-व ृ

राजकारणी पुषांना वFजी मान दे तात काय? आण 0यांची सUला Mवीकारतात

काय?
आ०-होय भदत, वFजी वd
ृ राजकारणी पुषांचा मान ठे वतात व 0यांचे सांगणे ऐकतात.
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भ०-ते आपUया राFयांतील ववा<हत xकं वा अ ववा<हत ि^यांवर बळजबरJ करJत नाहJत
ना?
आ०-भदत, वFजींCया राFयांत ि^यांवर जबरदMती होत नाहJ, असे मी ऐकले आहे .
भ०-वFजींCया नगरांतील आण नगराबाहे रJल दे वMथानांची ते यो\य जोपासना करतात
ना?
आ०-ते आपUया दे वMथानांची यो\य काळजी घेतात, अस7 मी ऐकल7 आहे .
भ०-आपUया राFयांत आलेले अहत सुखाने राहावे व न आलेUया अहतांना राFयांत
येTयास उ ेजन @मळाव7 , याMतव अहतांना कोण0याहJ .कार7 ताप पोचूं नये याब©ल वFजी
cयवMथा ठे वतात ना?
आ०-होय भदत, अहतांना ताप पोचंू नये याब©ल वFजी दgता बाळगतात, अस7 मी
ऐकल7 आहे .
तेcहा भगवान वMसकार अमा0याला हणाला, “हे Hाहणा, एके वेळीं मी वैशालJमये
राहत असतां हे सात अGय
ु नतीचे ;नयम वFजींना उपदे @शले. जोपयiत या ;नयमांना अनस
ु fन
वFजी वागतील, तोपयiत 0यांची उनतीच होईल, अवन;त होणार नाहJ.”
वMसकार हणाला, “भो गोतम, यांपैकY एका ;नयमाला जरJ वFजी अनुसरले तरJ 0यांची
उन;त होईल, अवन;त होणारा नाहJ. तर मग
ृ 0यांनी सातहJ ;नयम पाळले, तर 0यांची उन;त
होईल हे सांगावयालाच नको.”
सात ;नयमांवरJल टJका
ा सात ;नयमांवरJल बु घोषाचायiकृत अQकथेचा गोषवारा –
(१) वारं वार एकDत होतात.
होतात. काल जमलो होतो, परवाहJ जमलो होतो, तेcहा आज आणखी
कशाला जमा, अस7 न हणता एकD जमतात. अशा रJतीने एकD न झाले तर
चोहकडून आलेUया बातया समजून घेतां येत नाहJत. अमुक गावाCया xकं वा
शहराCया सीमेब©ल

ववाद उपिMथत झाले आहेत, xकं वा चोर बंड करJत आहे त,

इ0या<दक वतमान यानांत येत नाहJ. राFयकतI बेसावध आहे त अस7 जाणून चोर
दे खील लूटफाट करतात. या.माणे

राFयक0याiची अवन;त होते. वारं वार एकD

जमUयाने सगmया बातया ताबडतोब समजतात, आण फौज पाठवून बंदोबMत
ठे वतां येतो. राFयकतI सावध आहे त अस7 जाणून चोर दे खील टोmया कfन राहत
नाहJत; टोmया मोडून पळ काढतात या.माणे राFयक0याiची उन;त होते.
(२
२) सम) एकD होतात इ0या<द आज कांहJ काम आहे , xकं वा मंगलकाय आहे , अस7
हणून चुकारपणा न करतां एकD होTयासाठ¤ नगWयाचा शuद कानीं पडतांच एकD
होतात. एकD झाUयावर वचारपूवक
 सव कामांचा ;नकाल लावUयावाचून जाऊं लागले,
तर 0यांना ‘सम) उठतात’ अस7 हणतां येत नाहJ. तस7 न करता सव कृ0ये आटपून
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एकD उठतात, सम)पण7 आपलJ कामे करतात, हणजे जर एखाyा राजाला कांहJ
काम पडल7 , तर

इतर सव राजे 0याCया मदतीला जातात. xकं वा दस
ु Wया राFयांतील

कोणी पाहुणा आला तर 0याCया आदरस0काराला सगळे च हजर असतात.
(३
३) न केलेला कायदा इ0या<दक. हणजे न ठरलेलJ जकात, कर वगैरे घेत नाहJत, पूवr
ठरUया.माणेच घेतात. केलेUया कायyाचा भंग करJत नाहJत, कायyाला अनुसfन
वागतात, हणजे चोर हणून कोणाला धfन आणल7 तर 0याला चौकशी केUयावाचून
@शgा दे त नाहJत. अशा रJतीने राFयकतI वागले नाहJत, तर लोक उपत
ू होतात;
आण सरह©ीवर जाऊन Mवतः बंडखोर होतात xकं वा बंडखोराCया टोmयांत सामील
होतात आण राFयावर हUला करतात. ा.माणे राFयक0याiची अवन;त होते.
कायदे शीरपण7 वागUयाने वेळेवर कर वसल
होतो, ;तजोरJ वाढते आण 0यायोगे
ू
सैयाचा व खासगी खच cयविMथत चालतो.
वFजींचा कायदा हणजे, जर चोर हणून कोणाला पकडून आणल7 , तर वFजी
राजे 0याला एकदम @शgा न दे तां व;नhय महामा0यांCया Mवाधीन करJत. ते अ_धकारJ
तो चोर आहे xकं वा नाहJ याची नीट चौकशी कfन चोर नसला तर 0याला सोडून दे त,
आण चोर असला तर आपण काहJ एक मत न दे तां cयावहा?रकांCया Mवाधीन करJत. ते
दे खील तशीच चौकशी कfन चोर नसला तर 0याला सोडून दे त, आण चोर असला तर
अंतःका?रक नांवाCया अ_धकाWयांCया हवालJ करJत. ते दे खील चौकशी कfन चोर नसला
तर सोडून दे त, आण चोर असला तर अBकु@लकांCया Mवाधीन करJत. ते पूवr.माण7च
चौकशी कfन चोर ठरला तर सेनापतीCया, सेनाप;त उपराजाCया, आण उपराजा राजाCया
Mवाधीन करJ. राजा चोर नसला तर 0याला सोडून दे ई, पण चोर ठरला तर .वेणीपुMतक
(कायyाच7 पुMतक) वाचावयाला लावी. 0या पुMतकांत अमुक कृ0याला अमुक दTड असे
@लहून ठे वलेल7 असे. 0याला अनुसfन 0या चोराला राजा दTड करJ. असा हा .ाचीन
वFजींचा कायदा.
४) आपUया व ृ

राजकारणी प
ु षांचा मान ठे वला नाहJ; आण 0यांची वारं वार भेट घेतलJ

नाहJ, तर 0यांची सUला @मळावयाची नाहJ, आण तेण7कfन राFयक0याiची अवन;त होईल. पण जे
वडलांची सUला घेतात 0यांना अमक
ु .संगी कस7 वागाव7 ह7 बरोबर समजत7 , आण तेण7कfन
0यांची उन;त होते.
५)

ववा<हत xकं वा अ ववा<हत ि^यांवर बळजबरJ केला, तर राFयांतील लोक असंतुB

होतात. आहJ Fया मुलJंना लहानांचे मोठे केल7 . 0यांना ह7 राFयकतI जबरदMतीने आपUया घरJं
नेऊन ठे वतात, अस7 हणून लोक सरह©ीवर जाऊन Mवतः बंड करतात, xकं वा दस
ु Wया बंडखोरांना
सामील

होतात,

आण

राFयांवर

MवाWया

करतात.

बायकांवर

बळजबरJ

झालJ

नाहJ,
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राFयक0याiकडून 0यांना रgण @मळाले, हणजे लोक ;निhतपणे आपलJ काम7 करतात, आण
0यामुळे राFयाCया संप ीची अ@भव ृ

होते.

(६) दे वMथानांची यो\य जोपासना केलJ हणजे दे वता राFयाच7 रgण करतात.
(७) अहतांना कोण0याहJ .कारचा ताप पोचूं दे त नाहJत, हणजे 0यांCया राहTयाCया
जागेCया आसपास कोणी झाडे न तोडावी, जाळी पसfन मग
ृ ांना न पकडावे, तmयांत मास7 माfं
नयेत, यासंबंधाने काळजी घेतात.
अQकथ7त वFजींCया कायyांवर थोडीशी वMतत
ृ टJका आहे . चोराला पकडला तर 0याची
चौकशी मशः

व;नhय महामा0य, cयावहा?रक, अंतःका?रक, अBकु@लक, सेनाप;त, उपराजा

आण राजा असे सात .कारचे अ_धकारJ करJत असत. यांत अBकु@लक हणजे आजकालCया
Fयरू Jसारखे होते कY काय ह7 सांगता येत नाहJ. इतर अ_धकाWयांची अ_धकारमयादा काय होती, ह7
दे खील समजत नाहJ. राजा हणजे गणराजांचा अयg. तो xकती वषIपयiत अयg असे, याची
मा<हती कोठे च सापडत नाहJ. वFजींCया कायyांचे पM
ु तक @ल<हलेल7 होत7 , त7 साफ नB झाल7 , हJ
मो§या दःु खाची गोB होय. )ीक लोकां.माणे जर आमCया पव
 ांना राFयcयवMथेच7 .ेम असत7 ,
ू ज
तर ा गणराजांचा इ;तहास ल
ु .ाय झाला नसता.
बायकांवर बळजबरJ होऊं न दे Tया वषयी वFजी सावध_गरJ बाळगीत, हा मु©ा महtवाचा
आहे . गणराजे जेcहा अcयविMथतपण7 वागूं लागले, तेcहा गरJब लोकांCया बायकांवर जुलूम होऊं
लागला, अस7 अनुमान करTयास हरकत नाहJ. 0यामुळे लोकांना एकस ाक राFयप ;त बरJ वाटू
लागलJ. महाराजा फार झाले तर आपUया शहरातील कांहJ बायकांना झनानखायांत नेऊन ठे वी;
पण हे

गणराजे

सगmया दे शभर पसरले

असUयामुळे कोण0याहJ गावांतील

बाई यांCया

जुलमापासून मुs राहण7 शwय नcहते. याMतव लोकांनी राजीखुषीने एकस ाक राFयप ;त
MवीकारलJ असावी.
एकदा हे राजे अcयविMथतपणाने वागूं लागले, हणजे 0यांCयांत फाटाफूट होण7 साहिजक
होत7 . वFजी गणराजांत वMसकरा Hाहणाने फूट पाडलJ, आण 0यामुळे अजातशDूला 0याचा
पराजय करण7 अगदJ सोपे झाल7 . वFजींCया गणराFयांचा लय झाUयावर लवकरच मUलांचे
गणराFय दे खील लयाला गेले असावे. अशा रJतीने .ाचीन गणस ाक राFयांचा नाश झाला.
0यांCया संघटनेची आण कायyांची तुरळक मा<हती बौ

वाkमयांत @शUलक रा<हलJ, एवढे च काय

ते.
बौ

संघाने एकD जमून संघकृ0ये करTयाची जी प ;त

वनय पटकांत <दलJ आहे ,

;तCयावfन वFजी इ0या<दक गणराजे एकD कसे जमत व आपUया सभ7 चे काम कस7 चालवीत
याच7 अनुमान करता येते.
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___________________

प?र@शB ;तसर7
अशोकाचा भाHू @शलालेख आण 0यांत
;नदI @शलेलJ सूD7
भाHू ह7 Mथान जयपुर संMथानांतील एका डगराळ .दे शांत आहे . तेथे राहणाWया @भgुसंघाने
अशोक राजापाशी संदेश मा_गतUयामुळे अशोकाने हा संदेश पाठ वला व तो एका @शलेवर
कोरावयास लावला असावा. अशा .कारचे संदेश अशोक वारं वार पाठवीत असावा. परं तु 0यांपैकY जे
0याला महtवाचे वाटत, तेच तो @शलांवर xकं वा @शलाMतंभांवर कोरावयास लावी. ा @शलालेखांत
;नदI @शलेलJं सD
ु 7 मगधदे शांतील बौ ांनी वाचावी असे संदेश तडी xकं वा पDी अशोकाने पाठ वलेच
असतील; पण ते कोरावयास लावले नाहJत. कां कY, आसपासचे संघ काय करतात, काय वाचतात,
याच7 वतमान 0याला वारं वार समजत होते. 0यासाठ¤ 0याने खास अ_धकारJ नेमले होते. परं तु
राजपत
ु ायासारNया दरू Cया .दे शांतून बातया येTयास उशीर लागत होता. तेcहा असा एक
@शलालेख तेथे राहण7 अशोकाला यो\य वाटल7 असावे. मा¬या समजुती.माणे या @शलालेखाच7
भाषांतर खालJ दे त आह7 .
भाHू @शलालेखाच7 भाषांतर
“ .यदशr मगधराजा संघाला अ@भवादन कfन संघाच7 MवाMoय व सुख;नवास वचारतो,
भदत, आपणाला, माझा बु

धम व संघ यां वषयी xकती आदर व भs आहे ह7 माहJत आहे च.

भगवान बु ांचे वचन सवच सभ
ु ा षत आहे . पण, भदत, ज7 मी येथे ;नदI @शत ते एव£याचसाठ¤
कY स म _चरMथायी cहावा, आण 0याचसाठ¤ बोलण7 यो\य वाटत7 . भदत, हे धमपयाय (सूD7)
आहे त- -

वनयसमुकसे, अ@लयवसा;न, अनागतभया;न, मु;नगाथा, मोनेयसूते, उप;तसम@समे
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आण राहुलाला केलेUया उपदे शांना खोट7 बोलTयाला उ©ेशन
ू ज7 भगवान बु ाने भाषण केल7 त7 . ा
सूDासंबंधाने, भदत, माझी इCछा अशी कY, ती पु]कळ @भgूंनी व @भgुणींनी वारं वार ऐकावीं व
पाठ करावीं. 0याच.माणे उपासकांनी व उपा@सकांनी, भदत, हा लेख मी कोरावयास लावला आहे ;
कारण, माझ7 अ@भ<हंत (संदेश सवजण) जाणोत.”
______________________
ा सात सु ांपैकY प<हल7

वनयसमु0कष xकं वा धमच.वतन 0याच7 fपांतर पांचcया

.करणांत <दलेच आहे (पूवाध १३६-१३८). बाकY रा<हलेUया सु ांची fपातर7 मशः दे त आहे .

अ@लयवसा;न
अ@लयवसा;न xकं वा अ?रयवंससु
ह7 सु

अंगु र;नकायाCया चतुwक;नंपातांत सापडते. 0यांचे fपांतर येण7.माणे—

@भgुहो, हे चार आयवंश अ) व फारा <दवसांचे वंश आहे त. ते .ाचीन व असंकYण असून
कधीहJ संकYण झाले नाहJत, संकYण होत नाहJतं व संकYण होणार नाहJत. 0यांना कोण0याहJ
eमणांनी व Hाहणांनी दोष लावलेला नाहJ. ते चार कोणते?
येथे @भgु @मळे ल तशा चीवराने संतुB होतो, अशा संतुBीची Mतु;त करतो, चीवरासाठ¤
अयो\य आचरण करJत नाहJ. चीवर नाहJ @मळाल7 तर DMत होत नाहJ, @मळाल7 तर हावरा न
होतां, म

न होतां, आसs न होता, चीवरांत दोष जाणून केवळ मुsYसाठ¤ त7 वापरतो. आण 0या

आपUया तशा .कारCया संतुBीने आ0मMतु;त, व पर;नंदा करJत नाहJ. जो अशा संतोषांत दg,
सावध, हुशार व Mम;ृ तमान ् होतो, @भgुहो, 0यालाच .ाचीन अ) आयवंशाला अनस
ु fन वागणारा
@भgु हणतात.
पुनर प, @भgुहो, @भgु @मळे ल तशा @भgुने संतB
ु होतो, अशा संतुBीची Mत;ु त करतो,
@भgेसाठ¤ अयो\य आचरण करJत नाहJ. @भgा नं @मळाUयास DMत होत नाहJ, @मळाUयास हावरा
न होतां, म

न होतां, आसs न होता, अनांत दोष जाणून केवळ मs
ु Yसाठ¤ अन सेवन करतो;

आण 0या आपUया तशा .कारCया संतुBीने आ0मMत;ु त व पर;नंदा करJत नाहJ. जो अशा
संतोषांत दg, सावध, हुशार व Mम;ृ तमान होतो, @भgुहो, 0यालाच .ाचीन अ) आयवंशाला
अनुसfन वागणारा @भgु हणतात.
पुनर प, @भgुहो, @भgु कशाहJ .कारCया ;नवासMथानाने संतुB होतो, तशा .कारCया
संतुBीची Mतुती करतो, ;नवासMथानासाठ¤ अयो\य आचरण करJत नाहJ, ;नवासMथान न @मळाल7
तर DMत होत नाहJ, @मळाल7 तर हावरा न होता, म

न होता, आसs न होतां, ;नवासMथानांत

दोष जाणून केवळ मुsYसाठ¤ त7 वापरतो आण 0या आपUया तशा .कारCया संतुBीने आ0मMतु;त
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व पर;नंदा करJत नाहJ. जो अशा संतोषांत दg, सावध, हुशार व Mम;ृ तमान ् होतो, 0यालाच
.ाचीन अ) आयवंशाला अनुसfन वागणारा @भgु हणतात.
पुनर प, @भgुहो, @भgु समा_धभावन7 त आनंद मानतो, भावनारत होतो, wलेश नB करTयांत
आनंद मानतो, wलेश नB करTयांत रत होतो. आण तशा 0या भावनारामतेने आ0मMतु;त व
पर;नंदा करJत नाहJ. जो 0या आनंदांत दg, सावध, हुशार व Mम;ृ तमानं होतो, 0यालाच .ाचीन
अ) आयवंशा.माणे वागणारा @भgु हणतात.
@भgुहो, हे ते चार आयवंश........ांना कोण0याहJ eमणांनी व Hाहणांनी दोष लावला
नाहJ.* (* Hाहण .ाचीन वंशपरं परे ला फार महtव दे त. पण तो परं परा महtवाची नसून ा
सु ांत वणलेलJ आयवंशपरं पराच महtवाची, ;तला eमणHाहण दोष लावू शकत नाहJत, असा
येथे वयथ आहे .)
@भgुहो, ा चार आयवंशांनी समिवत झालेला @भgु जर पव
ू  <दशेला जातो, तर तोच
अरतीला िजंकतो, अर;त 0याला िजंकYत नाहJ......पिhम.....उ र....द~gण <दशेला जातो, तर तोच
अरतीला िजंकतो, अर;त 0याला िजंकत नाहJ. ते कां? कारण धीर अरतीवर आण रतीवर जय
@मळवतो.
धीराला िजंकणारा अर;त नcहे . अर;त धीरावर जय @मळवूं शकत नाहJ. अरतीला िजंकणारा
धीर तो अरतीवर वजय @मळ वतो.
सव कमाiचा 0याग करणाWया व रागे षा<दकांचे ;नरसन करणाWया 0या धीराCया आड कोण
येईल? शंभर नंबरJ सोयाCया नाTयासारNया 0याला दोष कोण लावील? दे वहJ 0याची .शंसा
क?रतात, आण Hहदे व दे खील .शंसा करतो.
___________________

अनागतभया;न
ह7 सु

अÇगु र;नकायाCया पjचक;नपातांत सापडत7 . 0याच7 fपांतर येण7.माणे—

@भgुहो, हJं पांच अनागतभय7 पाहणाWया @भgूला अ.ा पदाCया .ाीसाठ¤, जे जाणल7
नाहJ त7 जाणTयासाठ¤, Fयाचा साgा0कार झाला नाहJ 0याCया साgा0कारासाठ¤, अ.म पण7
उyमशीलतेने आण मन लावून वागTयाला पुरे आहते. ती पांच कोणती?
येथे, @भgुहो, @भgु असा वचार करतो कY, मी सां.त तfण व यौवनसंपन आह7 . पण
असा एक काळ येईल कY, ा शरJराला जरा .ा होईल. व ृ ाला, जराजीणाला बु ाCया धमाच7
मनन सुकर नाहJ, अरTयांत एकातवासांत राहण7 सुकर नाहJ. ती अ;नB अ .य दशा येTयापूवrच
यां अ.ापदाCया .ाीसाठ¤, ज7 जाणल7 नाहJ त7 जाणTयासाठ¤, Fयाचा साgा0कार झाला नाहJ
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0याCया साgा0कारासाठ¤ .य

केलेला बरा ! जेण7कfन व ृ ावMथ7त दे खील मी सुखाने राहूं शकेन.
ह7 प<हल7 अनागतभय पाहणाWया @भgूला...मन लावन
ू वागायला लावTयास पुर7 आहे .
पुनर प, @भgुहो, @भgु असा वचार करतो कY, सया मी ;नरोगी आह7 , माझा जठराि\न

चांगला आण .य ाला अनुकूल आहे . पण असा एक काळ येतो कY, ह7 शरJर cया_ध)Mत होत7 .
cया_ध)Mताला बुdाCया धमाiचे मनन सुकर नाहJ, अरTयांत एकातवासांत राहणे सूकर नाहJ. ती
अ;नB अ .य अवMथा .ा होTयापूवrच यां...... .य

केलेला बरा ! जेण7कfन f\णावMथ7त

दे खील मी सुखाने राहूं शकेन. ह7 दस
ु र7 अनागत भय पाहणाWया @भgूला.... ...मन लावून वागायला
लावTयास पुर7 आहे .
पुनर प, @भgुहो, @भgु असा वचार करतो कY, सया स@ु मg आहे , @भgा सहज @मळते,
@भgेवर ;नवाह करणे सोपे आहे . पण असा एक काळ येतो कY, द@ु मg होत7 , धाय पकत नाहJ,
@भgा @मळण7 क<ठण जात7 , @भgेवर ;नवाह करण7 सोप7 नसत7 . अशा द@ु मgांत लोक िजकडे स@ु भg
असेल ;तकडे जातात. तेथे गदÆ होते. तशा <ठकाणीं बु ाCया धमाiचे मनन सक
ु र नाहJ, अरTयांत
एकातवासांत राहण7 सक
ु र नाहJ ती अ;नB अ .य प?रिMथ;त .ा होTयापव
ू rच....य

केलेला

बरा! जेण7कfन मी द@ु भgांत दे खील सख
ु ाने राहूं शकेन. ह7 ;तसर7 अनागत भय पाहणाWया
@भgूला...मन लावून वागायला लावTयास पुरे आहे .
पुनर प, @भgुहो, @भgु असा वचार करतो कY, आजला लोक म<ु दत मनाने न भांडतां दध
ू
आण पाणी यांCया.माणे सNयाने परMपरां वषयी .ेम¡Bी ठे वून वागतात. पण असा एक काळ
येतो कY, एखाद7 भी;त.द बंड उपिMथत होत7 . लोक चीजवMत घेऊन यानाने xकं वा पायी इकडे
;तकडे पळत सुटतात. अशा संकट समयीं लोक जेथे सुर~gत Mथान @मळे ल, तेथे गोळा होतात.
तेथे गदÆ होते. तशा <ठकाणी बु ाCया धमाचे मनन सुकर नाहJ, अरTयांत एकांतवासांत राहण7
सुकर नाहJ. ती अ;नB अ .य प?रिMथ;त .ा होTयापूवrच.......य

केलेला बरा! जेण7कfन तशा

संकटांत दे खील मी सख
ु ाने राहूं शकेन. ह7 चवथ7 अनागतभय पाहणाWया @भgूला...मन लावून
वागायला लावTयास पुरे आहे .
पुनर प, @भgुहो, @भgु असा वचार करतो कY, आजला संघ सम), संमु<दत, भांडणावाचून
एका येयाने चालत आहे . पण असा एक काळ येतो कY, संघात फूट पडते. संघांत फूट पडलJ,
तर बुdाCया धमाiच7 मनन सुकर नाहJ, अरTयांत एकांतवासांत राहण7 सुकर नाहJ. ती अ;नB
अ .य प?रिMथ;त .ा होTयापूवrच....य

केलेला बरा! जेण7कfन 0या .;तकूल प?रिMथतींत

दे खील मी सुखाने राहूं शक7न. ह7 पांचव7 अनागतभय पाहणाWया @भgूला...मन लावून वागायला
लावTयास पुरे आहे .
@भgुहो, हJं पाच अनागतभय7 पाहणाWया @भgुला, अ.ा पदाCया .ा;साठ¤; जे जाणल7
नाहJ त7 जाणTयासाठ¤, Fयाचा साgा0कार झाला नाहJ 0याCया साgा0कारासाठ¤ अ.म पणे
उyमशीलतेने आण मन लावून वागायला लावTयास पुरे आहे त.
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___________________
म;ु नगाथा
ह7 म;ु नसु

या नावांने सु ;नपातांत सापडत7 . 0याच7 भाषांतर येण7.माणे—

Mनेहामळ
ु े भय उ0पन होत7 व घरापासून मळ उÄवतो; याMतव अनागा?रकता आण
;नःMनेहता ह7 च मुनीच7 तtव8ान समजाव7 . १
जो उÄवलेUया मनोदोषाचा उCछे द कfन 0याला पुनः वाढू दे त नाहJ व 0या वषयी Mनेह
बाळगीत नाहJ, 0या एकाकY राहणाWयाला म;ु न हणतात. 0या महषrने शाितपद पा<हल7 .
पदाथ व 0यांची बीज7 जाणून* (* पा@ल शuद ‘पमाय’. टJकाकाराने याचा ‘<हं@स0वा
व_ध0वा’ असा अथ केला आहे . पण .पूवक
 मा धातूचा अथ मोजण7, xकं वा यथाथतया जाणण7
असा होतो.) जो 0यांना Mनेह (ओलावा) दे त नाहJ, तो खरोखर जमgयातदशr मु;न होय. तो
तक सोडून दे ऊन नामा@भधान (जम) पावत नाहJ. ३
जो सव अ@भ;नवेश जाणतो व 0यांपैकY एकाचीहJ इCछा धरJत नाहJ, तो वीतत]ृ ण ;नलभी
मु;न अिMथर होत नाहJ; कारण तो पार जातो. ४
जो सव िजंकणारा, सव जाणणारा, सुबु

, सव पदाथाiपासून अ@ल राहणारा, सव0यागी व

त]ृ णेCया gयाने मुs झालेला, 0याला सु8 लोक म;ु न हणातात. ५
.8ा Fयाच7 बळ, जो शीलाने व ताने संपन, समा<हत, यानरत, Mम;ृ तमान ्, संगापासून
मुs, का<ठयर<हत व अनाeव, 0याला सु8 लोक मु;न हणतात. ६
एकाकY राहणारा, अ.म , मु;न, ;नंदेने आण Mतत
ु ीने न गडबडणारा, @संहा.माणे शuदांना
न घाबरणारा, वाWया.माणे जाmयांत न अडकणारा, पाTयातील कमला.माणे अ@ल राहणारा,
इतरांचा नेता असून Fयाला नेता नाहJ, अशाला 0याला सु8 लोक मु;न हणतात. ७
FयाCया वषयीं लोक वाट7 ल त7 बोलल7 , तरJ जो घाटावरJल Mतंभा.माणे † (†नदJCया
घाटांवर चौकांनी xकं वा अBकोनी खांब बांधीत असत. 0यावर सव जातीचे लोक Mनान करतांना
पाठ घाशीत.) िMथर राहतो, जो वीतराग व सुसमा<हत7 <य, 0याला सु8 लोक मु;न हणतात. ८
जो िMथता0मा घो³या.माणे* (* घोटा वषम व सम धा\यांतून सरळ जातो व धा\यांत
ब

होत नाहJ, 0या.माणे सरळ जातो.) सरळ जात, पापकमाiचा ;तरMकार करतो,

वषमतेची

आण समाची पारख करतो, 0याला सु8 लोक म;ु न हणतात. ९
लहान असो वा मयम वयाचा असो, जो संयता0मा म;ु न पाप करJत नाहJ, जो यता0मा
रागावत नाहJ व दस
ु Wया कोणालाहJ राग आणीत नाहJ, 0याला सु8 लोक म;ु न हणतात. १०
इतरांनी <दलेUया अनावर उपजी वका करणारा, जो @शज वलेUया अनांतून आरं भी,
मयाला अथवा शेवटJ @भgा @मळालJ असता Mत;ु त xकं वा ;नंदा करJत नाहJ, 0याला सु8 लोक
म;ु न हणतात. ११
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जो मु;न ^ीसंगापासन
ू

वरत झाला, ताfTयांत असूनहJ कोठे च ब

होत नाहJ, जो

मद.मादापासून वरत, जो मुs, 0याला सु8 लोक मु;न हणतात. १२
इहलोक जाणून Fयाने परमाथ पा<हला, ओघ व समु तfन डो ता¡\भाव पावला, Fयाने
बंधन7 ()ं_थ) तोडलJ, जो अना_eत व अनाeव, 0याला सु8 लोक मु;न हणतात. १३
बायकोला पोसणारा गह
ृ Mथ आण ;नमम मु;न या दोघांची राहणी व व ृ

फार @भन

आहे . कारण, .ाणघात होऊं न दे Tया वषयी गह
ृ Mथ संयम बाळगीत नाहJ, पण म;ु न सदो<दत
.ाTयांचे रgण करतो. १४
जसा आकाशांत उडणारा नील)ीव मोर हंसाCया वेगाने जाऊं शकत नाहJ, तसा गह
ृ Mथ
एकाती वनांत यान करणाWया @भgु मुनीच7 अनक
ु रण कfं शकत नाहJ. १५
__________________

मोने°यसु
ह7 ‘नालकसु ’ या नावांचे सु ;नपातांत आढळत7 . याCया .ाMता वक गाथा २० आहे त.
0यांचे भाषांतर येथे दे त नाहJ. िज8ासूनी जून Page no. 166 and 167 is missing.
तुला मी मौनेय सांगतो,-अस7 भगवान हणाला- gुरधारे वरJल मध चाटणाWया माणसा.माणे
सावध cहावे; जीभ ताळूला लावून दे खील जेवणांत संयम बाळगावा. १८
सावध_च

cहावे, पण फार _चंतनहJ कfं नय7; हJन वचारांपासून मs
ु , अना_eत आण

Hहचयपरायण cहाव7 . १९
एकांतवासाची आण eमणोपासनेची (यान_चंतनाची) आवड धरावी. एकाकYपणाला मौन
हणतात. जर एकाकY राहTयात तल
ु ा आनंद वाटू

लागेल, २०

तर यानरत काम0यागी धीरांचे वचन ऐकून तंू दश<दशी .का@शत करशील. तरJ (0या
पदाला पोचलेUया) मा¬या eावकाने WहJ (पापलFजा) आण e ा वाढवावी. २१
त7 नyांCया उपमेने जाणाव7 . ओढे धबधuयावfन खंडींतून मोठा आवाज करJत वाहतात;
पण मो§या नyा संथपण7 जातात. २२
ज7 उथळ त7 खळखळत7 , पण ज7 गंभीर त7 संथच असत7 . मूढ अया घkया.माणे
खळखळतो; पण सु8 गंभीर जलWहदां.माणे शांत असतो. २३
eमण (बु ) ज7 पु]कळ बोलतो त7 यो\य आण उपयुs अस7 जाणून बोलतो. जाणून तो
धम«पदे श करतो व जाणून पु]कळ बोलतो. (२४)
पण जो संयता0मा जाणत असूनहJ पु]कळ बोलत नाहJ. तो मु;न मौनाला यो\य आहे ,
0या मुनीने मौन जाणले. (२५)
____________________
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उप;तसप@स
उप;तसप@सने
@सने
ह7 ‘सा?रपु सु ’ या नावाने सु ;नपातांत सापडत7 . अQकथ7त याला थेरपjह अस7हJ हटल7
आहे . 0यावfन अस7 <दसत7 कY, याला सा?रपु पjह xकं वा उप;तMसपjह अस7हJ हणत असाव7 .
0यांच7 भाषांतर येण7.माणे—
आयु]यमान ् सा?रपु

हणाला,— असा गोड बोलणारा, संतुB* (* संतुB शuदाब©ल मुळांत

‘तु@सतो’ आहे . पण अQकथ7त तु@सता असा पाठ असून 0याचा तु षतदे वलोकांतून इहलोकY आलेला
असा अथ केला आहे .) व संघाचा पुढारJ शाMता, मी यापूवr पा<हला नाहJ xकं वा ऐकला नाहJ. १
सव तमाचा नाश कfन eमणधमाiत रत झालेला असा हा सदे वक जगाला एकच चgु]मान ्
<दसत आहे . २
अना_eत व अदां@मक अशा 0या बु पदाला, पावलेUया संघनायकापाशीं मी पु]कळ ब
माणसांCया <हतेCछे ने .ª वचारTयास आल आहे . ३
संसाराला कंटाळून झाडाखालJ Mमशानांत xकं वा पवतांCया गुहांमये एकातवास सेवन
करणाWया @भgूला, ४
तशा 0या बWयावाईट Mथळी भय7 कोणती? 0या ;नःशuद .दे शांत कोण0या भयांना 0या
@भgूने घाबरतां कामा नय7? ५
अमत
ु रू .दे शांत वास करणाWया @भgूने कोणतीं वन7 सहन केलJ
ृ <दशेला जाTयासाठ¤ सद
पा<हजेत ? ६
0या ¡ढ;नhयी @भgूची वाणी कशी असावी? 0याची राहणी कशी असावी? आण 0याच7
शील व त कस7 असाव7 ? ७
सोनार जसा प7 आगींत घालून 0यांतील <हणकस काढतो, 0या.माण7 समा<हत, सावध
आण Mम;ृ तमान ् @भgूने कोणता अGयासम Mवीकाfन आपल7 मा@लय जाळून टाकाव7 ! ८
भगवान

हणाला,

हे

सा?रपु ,

संसाराला

कंटाळून

एकातवास

सेवन

करणाWया

संबो_धपरायण @भgूंच7 ज7 मला कतcय वाटत7 त7 मी तुला सांगतो. ९
एकातवासांत राहणाWया Mम;ृ तमान ् धीर @भgूने पांच भयांना @भऊ नये. डासांCया
चावTयाला, सपाiना, मनु]यांCया उपवाला, चतु]पदांना, १०
आण परध@मकांना घाबfं नये. परध@मकांची पु]कळ भेसूर कृ0य7 पाहून दे खील 0यांना
घाबfं नये. आण 0या कुशलवेषी @भgूने दस
ु रJंहJ वने सहन करावी. ११
रोगाने आण भुकेने उ0पन होणारा Dास, थंडी व उहाळा 0याने सहन करावा. 0या
वनांची अनेक वध बाधा झालJ, तरJ अनाग?रक राहून 0याने आपला उ0साह, पराम ¡ढ करावा.
१२
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0याने चोरJ कfं नये, खोट7 बोलूं नय7, िMथरचर .ाTयांवर मैDीची भावना करावी आण
मनाचा कलु षतपणा मारपgीय जाणून दरू करावा. १३
0याने ोधाला व अ;तमानाला वश होऊ नय7, 0यांची मुळ7पाळ7 खणून काढावी, आण
खाDीने व ृ मागगामी होऊन .या .य सहन कराव7 . १४
कUयाण .य माणसाने .8ेला महtव दे ऊन ती वन7 सहन करावी, एकातवासांत असंतोष
वाटला, तर तोहJ सहन करावा, आण चार शोक.द गोBी सहन कराcया. १५
(0या ा—) मी आज काय खाईन वा कोठे जेवीन, गेUया राDी झोप न आUयामुळे Dास
झाला, आज कोठे झोपावे? अनाग?रक शै|यांने (सेख) हे (चार) वतक 0यागावे . १६
वेळोवेळी अन आण व^ @मळाल7 असतां 0यांत .माण ठे वाव7 , अUपसंतोषी cहाव7 . 0या
पदाथापासून मनाच7 रgण करणाWया व गावांत संयमाने वागणाWया @भgूने, इतरांनी राग
येTयाजोग7 कृ0य केल7 असतांहJ, कठोर वचन बोलंू नये. १७
0याने आपलJ ¡ B पायांपाशी ठे वावी, चंचळपणे चालू नय7, यानरत व जागत
ृ असाव7 ,
उपेgेचा अवलंब कfन _च

एका) कराव7 , तक आण चांचUय यांचा नाश करावा. १८

0या Mम;ृ तमताने आपले दोष दाख वणाWयांच7 अ@भनदन कराव7 , सHहचाWयां वषयी
कठोरतां बाळगूं नये, .संगोपा

चांगलेच शuद बोलावे, लोकांCया वाद ववादांत @शरTयाची इCछा

धf नये. १९
तदनंतर Mम;ृ तमताने जगांतील पांच रजांचा 0याग करTयास @शकाव7 . (हणजे) fप,
शuद, गंध, रस आण Mपश (या पांच रजांचा) यांचा लोभ धfं नय7. २०
या पदाथाचा छद सोडून तो Mम;ृ तमान ्, सु वमुs_च , वेळोवेळी स माiच7 _चंतन करणारा,
एका)_च

@भgु अंधकाराचा नाश करTयाला समथ होईल (अस7 भगवान हणाला). २१
_______________

राहुल
ोवादसु
लोवादस
याला चूळराहूलोवाद आण अबल<Qकराहुलोवाद अस7हJ हणतात. ह7 मिFझम;नकायांत
आहे . 0याचा गोषवारा असा- एके समयी बु

भगवान राजगह
ृ ापाशीं वेणुवनांत राहत होता, व राहून अबल<Qका* (* हा
एक .ासाद होता अस7 अQकथ7त हटल7 आहे . पण त7 संभवनीय <दसत नाहJ. राजगह
ृ ापाशी हा एक
गांव होता अस7 वाटत7 .) नावांCया <ठकाणी राहत होता. एके <दवशी संयाकाळी भगवान
यानसमा_ध आटपून राहुल राहत होता तेथे गेला. राहुलाने भगवताला दf
ु न पाहून आसन मांडले
व पाय धुTयासाठ¤ पाणी आणून ठे वल7 . भगवान आला व 0या आसनावर बसून 0याने पाय धत
ु ले.
राहुल भगवताला नमMकार कfन एका बाजूला बसला.
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भगवताने पाय धुTयाCया पाDांत MवUप पाणी @शUलक ठे वल7 , आण भगवान राहूलला
हणाला, “राहुल, हे तु MवUप पाणी पाहतोस काय?”
“होय भदत,” राहुलाने उ र <दल7 .
“राहुल, Fयांना खोट7 बोलTयाला लाज वाटत नाहJ, 0यांच7 eामTय या पाTया.माण7 gुUलक
आहे .”
नंतर ते पाणी फेकून दे ऊन भगवान हणाला, “राहुल हे फेकलेल7 पाणी तूं पाहतोसना?”
“होय भदत” अस7 राहुलाने उ र <दल7 .
“राहुल, Fयांना खोट7 बोलTयाला लाज वाटत नाहJ 0यांचे eामTय या पाTया.माण7 0याFय
आहे .”
नंतर त7 पाD पालथ7 कfन भगवान हणाला, “राहुल, Fयांना खोट7 बोलTयाला लाज वाटत
नाहJ 0यांच7 eामTय या भांkया.माण7 पालथ7 समजल7 पा<हजे.”
नंतर ते सल
ु टे कfन भगवान हणाला, “राहूल, ह7 ?रकाम7 पाD तंू पाहत आहे स ना?”
“होय भदत” राहुलाने उ र <दले.
“राहुल, Fयांना खोटे बोलTयाला लाज वाटत नाहJ, 0यांचे eामTय ा भांkया.माण7 ?रकामे
आहे .
“हे राहुल, लढाईसाठ¤ सFज केलेला राजाचा मोठा ह ी, पायांनी लढतो, डोwयाने लढतो,
कानांनी लढतो, * (* कानांनी बाण बचावTयाच7 काम करतो,) दातांनी लढतो, शेपटJने लढतो* (*
शेपटJला बांधलेला दगडी xकं वा लोखंडी दांkयाने फोडतोड करतो, असा अQकथ7 त अथ केला आहे .)
पण एक तेवढJ सड राखतो. तेcहा माहुलाला वाटत7 कY, एवढा मोठा हा राजाचा ह ी सव
अवयवांनी लढतो, फs सड राखतो; सं)ाम वजयाला 0याने जी वत अपण केल7 नाहJ. जर 0या
ह ीने इतर अवयवांबरोबर सडेचाहJ पूणप
 णे उपयोग केला, तर माहुत समजतो कY, ह ीने
सं)म वजयाला आपल7 जी वत अपण केल7 आहे , आता 0याCयांत कमीपणा रा<हला नाहJ.
0याच.माणे Fयांना खोटे बोलTयास लाज वाटत नाहJ, 0यांनी कोणत7 हJ पाप सोडल7 नाहJ अस7 मी
हणतो.* (* अस0य राखून इतर पापांचा 0याग केला, तर eमण खरा यो ा नcहे ; 0याने
eामTयाला आपल7 जी वत अपण केल7 नाहJ) हणून, हे राहुल, थaे ने दे खील खोट7 बोलावयाच7
नाहJ असा अGयास कर.
“राहुल, आरशाचा उपयोग कोणता?”
“.0यवेgण (;नरJgण) करTयासाठ¤, भदत,” राहुलाने उ र <दले.
“0याच.माणे, राहुल, पुनःपुनः .0यवेgण (नीट वचार) कfन कायेने, वाचेने आण मनाने
कमI करावी.
“जेcहा तूं, राहुल, कायेने, वाचेने अथवा मनाने एखाद7 कम कfं इिCछशील, तेcहा .थमचः
0याच7 .0यवेgण कर आण ते जर आ0मापर<हताCया आड येणार7 व प?रणामी दःु खकारक अस7
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<दसून आल7 तर त7 मुळीच अमलांत आणूं नकोस. पण त7 आ0मपर<हताCया आड येणार7 नसून
प?रणामीं सुखकारक आहे अस7 <दसून आल7 , तर त7 आचर.
“कायेने, वाचेने अथवा मनाने कम आरं @भल7 असतांहJ 0याच7 .0यवेgण कर आण ते
आ0मपर<हताCया आड येणार7 असून प?रणामीं दःु खकारक आहे अस7 <दसून आUयास तेवढयावरच
सोडून दे . पण ते आ0मपर<हताCया आड येणार7 नसून प?रणामी सुखकारक आहे अस7 <दसून
आUयास, वारं वार करJत जा.
“कायेने, वाचेने अथवा मनाने कम केUयानंतर दे खील तूं 0याच7 .0यवेgण कर आण त7
का;यक अथवा वाच@सक कम आ0मपर<हताCया आड येणार7 व प?रणामीं दःु खकारक होत7 अस7
<दसून आUयास शाM0यापाशीं xकं वा वान ् सHहचाWयांपाशी तंू 0या पापाचा आ व]कार कर (त7
कबल
ू कराव7 ), आण पुनः आपणाकडून तस7 कम घडूं नये अशी काळजी बाळग. त7 मनःकम
असेल, तर 0याब©ल पhा ाप कर, लाज धर, व पुनः तो वचार मनांत येऊ दे ऊं नकोस. पण
कायेन7, वाच7 ने अथवा मनाने केलेले कम आ0मपर<हताCया आड येणार7 नसून प?रणामी सख
ु कारक
होत7 अस7 <दसून आUयास म<ु दत मनाने त7 कम पन
ु ः पुनः करTयाला शीक.
“हे राहुल, अतीतकालJं Fया eमणHाहणांना आपलJ का;यक, वाच@सक आण मान@सक
कमI प?रशु केलJ, 0यांनी ती पुनः पुनः .0यवेgण कfनच प?रशु केलJ. भ व]यकालJ जे
eमणHाहण हJ कमI प?रशु
क?रतील. सां.त जे eमणHाहण

क?रतील, ते पुनः पुनः .0यवेgण कनच हJ कमI प?रशु
हJ कमI प?रशु

करतात, ते पुनः

पुनः .0यवेgण कfनच हJ

कमI प?रशु

करतात. हणून हे राहुल, पुनः पुनः .0यवेgण कfन का;यक, वाच@सक आण
मान@सक कमI प?रशु करTयास शीक.”
अस7

भगवान

बोलला.

आयु]यमान ् राहुलाने

मु<दत

मनाने

भगवताCया

भाषणाच7

ा सात सु ांपैकY सु ;नपातांत असलेलJ, मु;नगाथा, नाळकसु

व सा?रपु सु

हJ तीन

अ@भनंदन केले.
_____________

पyांत व बाकY चार गyांत आहे त. गy सु ांत पुन

फार आढळते. 0या काळCया वाÊयाची हJ

प ;त समजलJ पा<हजे. का कY, जैनांCया सूDांत आण काहJ <ठकाणी उप;नषदांत दे खील अशी
पुनs आहे . पण ती D पटकांत एवढJ आहे कY, ह7 सव पूवव
 त ् असाव7 अस7 वाचकाला वाटत7
आण एखादा महtवाचा मु©ा 0या पुनsYंत तसाच राहून जातो; 0याCयाकडे वाचकाचे लg जात
नाहJ. उदाहरणाथ, ा राहुलोवादसु ांत का;यक, वाच@सक आण मान@सक कमाCया .0यवेgणांत
तोच तोच मजकूर पुनः पुनः आला आहे . परं तु का;यक आण वाच@सक अकुशल कम आचरणांत
आले, तर शाM0यापाशी xकं वा वानं सHहचाWयांपाशी 0याचा आ व]कार करावा, व तस7 कम पुनः
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होऊं दे ऊ नये अस7 हटल7 आहे . मान@सक अकुशलाला हा ;नयम लागू केला नाहJ. कां कY,
वनय पटकांत का;यक आण वाच@सक दोषांनाच आ व]कारा<दक (पापदे शना इ0या<दक) .ायिh 7
सां_गतलJ आहे त; मनोदोषासाठ¤ .ायिh वधान नाहJ. 0याला .ायिh

हटल7 हणजे 0याब©ल

पhाताप करावा व लाज धरावी आण तसा अकुशल वचार पुनः मनांत आणूं नये. का;यक व
वाच@सक अकुशल कमाiतील आण मान@सक अकुशल कमाiतील हा फरक राहुलोवादसु
वाचणाWयाCया लgांत यावयाचा नाहJ.

वरवर

अशोकाCया वेळी हJ सव सु 7 अशीच होती, कY सं~g होती ह7 सागतां येणे कठ¤ण आहे .
ती सं~g असलJ तरJ सारभूत मजकूर हाच होता यांत शंका नाहJ. सु पटकांतील .ाचीनतम सु 7
ओळखTयाला हJ सात सु 7 फार उपयोगी आहे त.
_________________
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