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*+तावना
पा,ल वा-यांत .त'पटक (/0'पटक) नावाचा 2ंथसमुदाय *मुख आहे . 6याचे सु7'पटक,
'वनय'पटक आ9ण अ,भधम'पटक असे तीन भेद आहे त. सु7'पटकांत बु ा<या आ9ण 6या<या
अ2,श=यां<या उपदे शाचा *ामु?याने सं2ह केला आहे . 'वनय'पटकांत ,भ@ूंनी कसA वागावA
यासंबंधाने बु ाने केलेले .नयम, ते करCयाचीं कारणA, वेळोवेळीं 6यात केलेले फेरफार आ9ण
6यां<यावर केलेलF टFका, यांचा सं2ह केला आहे . अ,भधम'पटकांत सात *करणA आहे त. 6यांत
बु ा<या उपदे शांत आलेGया Hक6येक मुI(ांचा ऊहापोह करCयांत आला आहे .
दFघ.नकाय,

मिMझम.नकाय,

संयु7.नकाय,

अंगु7र.नकाय

आ9ण

खुOक.नकाय

असे

सु7'पटकाचे मोठे पाच 'वभाग आहे त. दFघ.नकायांत मोठमोठाGया चौतीस सु7ांचा सं2ह करCयात
आला आहे . दFघ हणजे मोठSं (स7
ु े) 6यांचा यांत सं2ह असGयामळ
ु े याला दFघ.नकाय हणतात.
मिMझम.नकायांत मTयम *माणाचीं स7
ु A संगह
ृ Fत केलFं आहे त, हणून 6याला मिMझम(मTयम)-.नकाय हA नाव दे Cयांत आलA . संयW
ु .नकायांत गाथा,मXत स7
ु A प$हGया भागांत आलFं
आहे त आ9ण नंतर<या भागांत .नर.नराYया 'वषयांवरFल लहानमोठS स7
ु A संगह
ृ Fत केलFं आहे त.
यामळ
ु े याला संयW
ु .नकाय, हणजे ,म.नकाय, असA नाव दे Cयात आलA . अंग7
ु र हणजे Mयांत
एका एका अंगाची वाढ होत गेलF तो. 6यांत एकक .नपातापासून एकादसक .नपातापय]त अकरा
.नपातांचा सं2ह आहे . एकक .नपात हणजे एकाच व+तूसंबंधाने बु ाने उपदे ,शलेलFं सु7A Mयांत
आहे त तो. 6याच*माणA दक
ु -.तक-.नपात वगैरे जाणावे.
खुOक.नकाय हणजे लहान *करणांचा सं2ह. 6यांत पुढFल पंधरा *करणA येतात---खुOकपाठ, धमपद, उदान, इ.तवु7क, सु7.नपात, 'वमानव6थु, पेतव6थु, थेरगाथा, थेरFगाथा,
जातक, .नOेस, प$टसं,भदाम`ग, अपदान, बु वंस व चaरया'पटक. हा सु7'पटकाचा 'व+तार.
'वनय'पटकाचे पारािजका, पाXच'7या$द, महाव`ग, चुGलव`ग व पaरवारपाठ असे पाच 'वभाग
आहे त.
.तसरA अ,भधम'पटक. याचीं धमसंग9ण, 'वभंग, धातुकथा, पु`गलपbञ'7, कथाव6थु,
यमक व पdान अशीं सात *करणA आहे त.
बु घोषा<या

समकालFं

हणजे

इसवी

सना<या सरासरF

चौeया

शतकांत

या

सव

2ंथसमुदायांतील वाfयांना Hकं वा उताgयांना पा,ल हणत असत. बु घोषा<या 2ंथांत .त'पटकांतील
वचनाचा .नदh श ‘अयमे6थ पा,ल (हF येथे पा,ल)’ Hकं वा ‘पा,लयं वु7ं (पालFंत हटलA आहे )’ अशा
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शlदांनी केला आहे . पा9ण.न जसा ‘छं द,स’ या शlदाने वेदांचा आ9ण ‘भाषायाम’ या शlदाने
+वसमकालFन

सं+कृत

भाषेचा

उGलेख

करतो,

तसाच

बु घोषाचाय

‘पा,लयं

या

शlदाने

.त'पटकांतील वचनांचा आ9ण अdकथायं’ या वचनाने 6या काळीं ,संहलF भाषAत *च,लत असलेGया
‘अdकथां’तील वाfयांचा उGलेख करतो.
अdकथा हणजे अथास$हत कथा. /0'पटकांतील वाfयांचा अथ सांगावयाचा व जnर असेल
तेथे एखादF गोo (ावयाची असा पaरपाठ ,संहलpीपांत होता. कालांतराने qा अdकथा ,लहून
ठे वCयांत आGया. पण 6यांत बरे च पुनrsWदोष होते; आ9ण पुहा 6या ,संहलpीपांबाहे रFल लोकांना
फारशा उपयोगी पडCयाजो`या नuह6या. या+तव बु घोषाचायाने 6यांपैकv *मुख अdकथांचA संw@x
nपातर /0'पटका<या भाषAत केलA . तA इतकA चांगले वठलA कv, 6याचा मान /0'पटक 2ंथाइतकाच
होऊं लागला. (‘पा,ल 'वय तम`गहं’). अथात 6या अdकथांना दे खील पा,लच हणंू लागले. खरA
हटलA तर ‘पा,ल हA भाषेचA नावच नuहे . या भाषेचA मळ
ू चA नाव मागधी असA आहे ; आ9ण हे नवA
नाव अशा रFतीने .तला ,मळालA .
वर सांXगतलेले /0'पटकाचे 'वभाग राजगह
ृ येथे भरलेGया प$हGया सभA त ठर'वCयात आले,
असA बु घोषाचायाचA हणणA आहे . भगवान बु ा<या पaर.नवाणानंतर ,भ@ु शोकाकुल झाले. तेuहा
एक सुभ% नावाचा व ृ

,भ@ु हणाला, “आमचा शा+ता पaर.नवाण पावला, हA बरA झालA . तुहF

अमुक केलA पा$हजे आ9ण तमुक करतां कामां नये, अशा *कारA तो आहांस सतत बंधनांत ठे वीत
होता. आता वाटे ल तसA वागCयास मोकळीक झालF.” हA ऐकून महाकzयपाने 'वचार केला कv, जर
धम'वनयाचा सं2ह केला नाहF, तर सुभ%ासार?या ,भ@ूंना +वैराचार करCयास मुभा ,मळे ल,
हणून ताबडतोब ,भ@ुसंघाची सभा बोलावून धम आ9ण 'वनय यांचा सं2ह कnन ठे वला पा$हजे.
6या*माणA महाकzयपाने राजगह
ृ येथे 6या चातुमासांत पाचशे ,भ@ूंना गोळा केलA , आ9ण 6या
सभA त *थमत: उपालFला 'वचाnन 'वनयाचा सं2ह करCयांत आला; आ9ण नंतर आनंदाला *{
कnन सु7 आ9ण अ,भधम या दोन 'पटकांचा सं2ह करCयांत आला. Hक6येकां<या मतA
खुOक.नकायाचा अंतभाव अ,भधम'पटकांतच केला गेला होता. पण इतर हणत कv, 6याचा
अंतभाव सु7'पटकांतच करावयास पा$हजे.
हा सुमंगल'वला,सनी<या .नदानकथAत आलेGया मजकुराचा सारांश आहे . हाच मजकूर
समतपासा$दका नावा<या 'वनय अdकथे<या .नदानकथAतहF सापडतो. पण 6याला .त'पटक 2ंथांत
कोठे च आधार नाहF. बु

भगवंता<या पaर.नवाणानंतर राजगह
ृ ांत ,भ@ुसंघाची प$हलF सभा झालF

असेल; पण तींत सTयाचे 'पटकाचे 'वभाग Hकं वा 'पटक हA नाव दे खील आलA असेल असA $दसत
नाहF. अशोककालापय]त बु ा<या उपदे शाचे धम आ9ण 'वनय असे दोन 'वभाग करCयांत
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येत असत; पैकv धमाचीं नऊ अंगA समजलFं जात असत, तीं अशीं:-सु7, गे}य, वे}याकरण, गाथा,
उदान, इ.तवु7क, जातक, अlभुतधम आ9ण वेदGल. या अंगांचा उGलेख मिMझम.नकायांतील
अलगददप
ू मसु7ांत, आ.न अंगु7र.नकायांत सात $ठकाणीं सापडतो.
स7
ु हा पा,ल शlद सुW Hकं वा स0
ू या दोनहF सं+कृत शlदांबOल असूं शकेल. वेदात जशीं
सुWA आहे त, तशींच हFं पा,ल सूWA होत, असA Hक6येकांचA हणणA. परं तु महायानसं*दाया<या 2ंथात
यांना सू0A हटले आहे ; आ9ण तोच अथ बरोबर असावा. अलFकडे सू0A हटलFं हणजे पा9णनीचीं
आ9ण तशाच *कारचीं इतर सू0A समजलFं जातात. पण आ~लायन गq
ृ सू0 वगैरे सू0A या संw@x
सू0ांहून थोडींशी 'व+तत
ृ आहे त; आ9ण तशाच अथाने पा,ल भाषAतील सू0A आरं भीं रचलFं गेलFं
असावीं. 6या स0
ू ांवnन आ~लायना$दकांनी आपGया स0
ू ाची रचना केलF Hकं वा बौ ांनी 6यां<या
स0
ू ाना अनस
ु nन आपGया स0
ू ाची रचना केलF, या वादांत ,शरCयाची आवzयकता नाहF. एवढA खरA
कv, अशोककालापव
ू  जीं बु ाचीं उपदे शपर वचनA असत 6यांना स7
ु A हणत; आ9ण तीं फार मोठSं
नuहतीं.
गाथायW
स0
ु
ू ांना ग}य हणतात, असA अलगOस7
ु ा<य अdकथAत हटलA आहे आ9ण
उदाहरणांदाखल संयW
ु .नकायाचा प$हला 'वभाग दे Cयात आला आहे . परं तु जेवया हणून गाथा
आहे त 6या सवा]चा गे}यामTये सं2ह होतो; तेuहा गाथा नावाचा .नराळा 'वभाग का पाडCयांत
आला हA सांगतां येत नाहF. ग}य हणजे अमुकच *कार<या गाथा अशी समजूत असGयास
नकळे .
वे}याकरण हणजे uया?या. एखादA सू0 घेऊन 6याचा थोडfयांत Hकं वा 'व+तारपूवक
 अथ
सांगणे याला वे}याकरण हणतात. (अथात या शlदाचा सं+कृत uयाकरणाशीं काहF संबंध नाहF.)
धमपद,

थेरगाथा

आ9ण

थेरFगाथा

हे

तीन

2ंथ

गाथा

सदराखालF

येतात,

असA

बु घोषाचायाचA हणणA आहे . परं तु थेर आ9ण थेरF गाथा बु ा<या पaर.नवाणानंतर तीन चार
शतकA अि+त6वांत असतील असA वाटत नाहF; आ9ण धमपद तर अगदFच लहानसा 2ंथ. तेuहा
गाथा हणजे तो एकच 2ंथ होता Hकं वा दस
ु gया काहF गाथांचा या 'वभागांत समावेश होत असे हA
सांगणे कठSण आहे .
वर $दलेGया खुO.नकाया<या यादFंत उदानाचा उGलेख आलाच आहे . 6यातील उदानA व
तशाच

*कारचीं

सु7'पटकांत

इतर

$ठकाणीं

आलेलF

वचनA

यांना

उदान

हणत,

असA

बु घोषाचाया]चे हणणA आहे . परं तु 6यांपैकv अशोकसमकालFं Hकती उदानA अि+त6वांत होती, हA
सांगतां येणA शfय नाहF. मागाहून 6या<यांत भर पडत गेलF यांत शंका नाहF.
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इ.तवु7क *करणांत ११२ इ.तवु7कांचा सं2ह आहे . 6यांपैकv काहF इ.तवु7कA अशोककालFं
Hकं वा 6यानंतर एखा(ा शतकांत अि+त6वांत होती; मागाहून 6यांची सं?या वाढत गेलF असावी.
जातक नावा<या कथा सु*,स आहे त; आ9ण 6यांपैकv काहF कथांतील दे खावे सांची आ.न
बहुत येथील +तूपां<या आजूबाजूला कोरलेले आढळतात. यावnन अशोकसमकालFं जातका<या
बgयाच कथांचा बौ वाड:मयांत *वेश झाला होता, असA अनुमान करतां येतA.
अlभत
ु धम हणजे अदभूत चम6कार. बु भगवंताने आ9ण 6या<या *मुख ावकांनी
केलेGया अदभुत चम6कारांचA Mयांत वणन होतA असा एखादा 2ंथ 6या काळीं अि+त6वांत होता
असA $दसतA . परं तु आता या अत
ू रा$हला नाहF. 6यातले सव भाग सTया<या
ु धमाचा मागमस
स7
ु 'पटकांत ,मसळून गेले असावेत. बु घोषाचायाला दे खील अत
ु धम काय होता, हA सांगणA
कठSण पडलA . तो हणतो, “च7ारोमे ,भfखवे अ<छaरया अlभत
ु ा धमा आनदे .त आ$दनयपव7ा
सlबे 'प अ<छaरयlभत
ु धमप$टसंय7
ु ा स7
ु 7ा अlभत
ु धमं .त वे$दतlबा ।“ (,भ@ुहो, हे चार
आय अत
ु झालेलFं आयु धम आनदामTये वास करतात, इ6या$द *कारA अत
ु धमाने सn
अत
ु असलेलFं सव स0
ू A अlभत
ु धम समजावीं.’) पण या अत
ू <या
ु धमा]नी यW
ु धमा]चा आ9ण मळ
अlभत
ु धम 2ंथाचा काहF संबंध $दसत नाहF.
महावेदGल व चळवेदGल अशीं दोन सू0A मिMझम.नकायांत आहे त. 6यांवnन वेदGल हA
*करण कसA होतA याचA अनुमान करतां येतA. 6यांपैकv प$हGया सु7ांत महाको$dत साaरपु7ाला *{
'वचारतो आ9ण साaरपु7 6या *{ांची यथायो`य उ7रA दे तो. दस
ु gयांत धम$दना ,भ@ुणी आ.न
.तचा पूवामांतील प.त 'वशाख या दोघांचा तशाच *कारA *{ो7रnपाने संवाद आहे . हF दोहF सु7A
बु भा'षत नuहत. परं तु तशाच रFती<या संवादांना वेदGल हणत असत. मण,
इतर लोकांबरोबर बु

ाण आ9ण

भगवंताचे जे संवाद झाले असतील, 6यांचा एक .नराळा सं2ह करCयांत

आला होता व 6याला वेदGल हA नाव दे Cयांत आलA होतA , असA $दसतA .
हFं नऊ अंगे अि+त6वांत येCयापूव सु7 आ9ण गे }य qा दोनच अंगांत बाकv<या अंगांचा
समावेश करCयात येत होता असA महासुbञतासु7ांतील खालFल मजकुरावnन $दसून येतA:— बु
भगवान आनंदाला हणतो, “न खो आनद अरह.त सावको स6थारं अनुबिधतुं य$ददं सु7ं गे}य
वे}याकरण+स हे तु । तं Hक+स हे तु । दFघर7ं $ह वो आनद धमा सुता धाता वचसा
पaरXचता...” [‘हे आनद, सु7 आ9ण गे}य यां<या वे}याकरणासाठS (+पoीकरणासाठS) ावकाने
शा+6या (गुn<या) बरोबर HफरणA यो`य नाहF. कां कv, तुहF या गोoी ऐकGयाच आहे त; आ9ण
तुहांला 6या पaरXचत आहे त.’] हणजे सु7 आ9ण गे}य एवयांतच बु ोपदे श होता आ9ण
वे}याकरण Hकं वा +पoीकरण ावकांवर सोप'वCयांत आलA होतA . होतां होतां 6यांत आणखी सहा
अंगांची भर पडलF, आ9ण पुढे 6यांतील काहF अंगांची भेसळ कnन सTयाचीं बरFंच सु7A बन'वCयात
आलFं. 6यांत बु ाचा खरा उपदे श कोणता व बनावट कोणता हA सांगणA जरF कठSण जातA , तरF
अशोका<या भा ा Hकं वा भा ू ,शलालेखा<या आधारA 'पटकांतील *ाचीन भाग कोणते असावेत याचA
५

अनुमान करतां येणA शfय आहे .
अशोका<या भा ू ,शलालेखांत खालFल सात बु ोपदे श ,भ@ूंनी, ,भ@ुणींनी, उपासकांनी
आ9ण उपा,सकांनी वारं वार ऐकावे व पाठ करावे अशी सूचना केलF आहे . ते उपदे श असे:---(१) 'वनयसमुकसे, (२) अ,लयंवसा.न, (३) अनागतभया.न, (४) मु.नगाथा, (५) मोनेयसूते,
(६) उप.तसप,सने, (७) लाघल
ु ोवादे मस
ु ावादं अXधXग<य भगवता बु ेन भा,सते.
या सातांपैकv नंबर ७ मिMझम.नकायांतील राहुलोबाद, सु7 (नं ६१) आहे असA ओGडेनबग
आ9ण सेनार या दोन पाा6य 'वpानांनी दाखवून $दलA . बाकv<यांची मा$हती दे Cयाचा *य *ो.
िgहस डे'वडंस यांनी केला. पण सु7.नपातांतील मु.नसु7 या<या,शवाय 6यांनी जीं दस
ु रFं सु7े
दश'वलFं तीं सव चक
ु vचीं होतीं. नंबर २, ३, ५ आ9ण ६ हFं चार स7
ु A कोणतीं असावींत याचा
ऊहापोह मी १९१२ साल<या फे व
ु ारF<या ‘इंsडयन अँ$टfवेरF’<या अंकांत केला आहे . 6यात
दश'वलेलFं स7
ु A आता सव0 2ाq झालFं आहे त. फW प$हGया स7
ु ाचा मला 6या वेळीं थांग लागला
नuहता. ‘'वनयसमक
ु से ('वनयसम6ु कष)’ याचा 'वनया2ंथाशीं काहF तरF संबध असला पा$हजे असA
वाटलA आ9ण तशा तgहे चा उपदे श कोठे च न सापडGयामळ
ु े तA स0
ू कोणतA हA मला सांगतां आलA
नाहF.
परं तु 'वनयशlदाचा अथ 'वनय2ंथ करCयाचA काहF कारण नाहF. ‘अहं खो के,स पुaरसदमं
सCहे न 'प 'वने,म फrसेन 'प 'वने,म।‘ (अंगु7र चतुfक.नपात, सु7 नं. १११); ‘तमेनं तथागतो
उ7aर 'वने.त।‘ (मिMझम, सु7 नं. १०७) ‘यनूनाहं राहुलं उ7aरं आसवानं खये 'वने}यं .त ।‘
(मिMझम, सु7 नं. १४७). इ6या$द $ठकाणीं 'वपूवक
 नी धातूचा अथ ,शक'वणA असा आहे ; आ9ण
6या<यावnनच नंतर 'वनया<या .नयमांना 'वनय'पटक हणCयांत येऊं लागलA . बु ाने Mया वेळीं
,भ@ु गोळा करCयास आरं भ केला, 6या वेळीं 'वनय2ंथाचA अि+त6व मुळीच नuहतA . जी काहF
,शकवणूक होती ती सु7ा<या nपानेच. प$हGया*थम पbचवगय ,भ@ूंना बु ाने आपले ,श=य केले
ते ‘धमचfक-पव7न-सु7’ उपदे शन
ू . तेuहा 'वनय शlदाचा मूळचा अथ ,शकवणूक असाच घेतला
पा$हजे, आ9ण 6या 'वनयाचा समु6कष हणजे बु ाचा उ6कृo धमपदे श. ‘समुfकंस’ हा शlद जरF
पा,ल वाड:मयांत बु ोपदे शवाचक आढळत नाहF. तथा'प ‘सामुfक,सका धमदे सना’ हA वाfय
अनेक $ठकाणीं सापडतA . उदाहरणाथ, दFघ.नकायांतील अबdसु7ा<या शेवटFं आलेला हा मजकूर
पहा, ---- “यदा भगवा अbञा,स

ाणं पोfखरसा.तं कGलंXच7ं मद
ुं Xु च7ं 'वनीवरणXच7ं उद`गXच7ं

पसनXच7ं, अथ या बु ानं सामुfकं,सका धमदे सना तं पकासे,स दf
ु खं समुदयं .नरोधं म`गं।“
(‘जेuहा भगवंताने जाणलA कv पौ=करसा$द

ाणांचA Xच7 *संगाला उXचत, मद
ृ ,ु आवरणांपासून

'वमुW, उद2 आ9ण *सन झालA आहे , तेuहा बु ाची जी सामु6क'षक धमदेशना ती 6याने *गट
केलFं. ती कोणती? तर द:ु ख, द:ु खसमुदय, द:ु ख.नरोध आ9ण द:ु ख.नरोधाचा माग’.)
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याच सु7ांत नuहे , तर मिMझम.नकायांतील उपा,लसु7ासार?या दस
ु gया सु7ांत, आ9ण
'वनय'पटकांत अनेक $ठकाणीं हA च वाfय आलA आहे . फरक एवढाच कv येथे हA पोfखरसा.त
ाणाला उOेशन
ू आहे आ9ण तेथे उपा,ल वगैरे गह
ू आहे . यावnन 'वनयसमु6कष
ृ +थांना उOेशन
याचा अथ असा होतो कv, 'वनय हणजे उपदे श आ9ण 6याचा समु6कष हणजे हF सामु6क'षका
धमदेशना. एका काळीं qा चार आयस6यां<या उपदे शाला 'वनयसमुfकंस हणत असत, यात शंका
राहत नाहF. ‘धमचfक-पव7न-सु7’ हA नाव अशोकानंतर बgयाच काळाने *चारांत आलA असावA .
चवत राजा<या कथा लोक'*य झाGयानंतर बु ा<या qा उपदे शाला असA भपकेदार नाव दे Cयात
आलA .
‘'वनयसमंक
ु से’ हA च धमचfकपव7नस7
ु आहे असA गह
ृ Fत धरलA , तर भा ू ,शलालेखांत
.नदh ,शलेले सात उपदे श बौ

वाड:मयांत सापडतात, ते येणA*माणे:—

(१) 'वनयसमक
ु से = धमचfकपव7नस7
ु
(२) अ,लयवस.न = अaरयवंसा (अंग7
ु र चतf
ु क.नपात)
(३) अनागतभया.न = अनागतभया.न (अंग7
ु र पbचक.नपात)
(४) म.ु नगाथा = म.ु नस7
ु (स7
ु .नपात)
(५) मोनेयसूते = नाळकसु7 (सु7.नपात)
(६) उप.तसप,सने = साaरपु7सु7 (सु7.नपात)
(७) लाघुलोवाद = राहुलोवाद (मिMझम, सु7 नं. ६१)
या सातांपैकv धमचfकपव7न िजकडे .तकडे सापडतA . तेuहा 6याचA महव 'वशेष आहे हA
सांगावयालाच नको; आ9ण 6या*माणे तA अशोकाने अ2भागी $दले आहे . बाकv<यांपैकv तीन एका
लहानशा सु7.नपातांत आहे त. 6यावnन सु7.नपाताचA *ाचीन6व ,स

होतA . 6या<या शेवटGया दोन

व`गांवर व ख`ग'वसाणसु7ावर .नOेस नावाची 'व+तत
टFका असून .तचा समावेश qाच
ृ
खुOक.नकायांत करCयात आला आहA . सु7.नपाताचे हे भाग .नOेसापूव एकदोन शतकA तरF
अि+त6वात होते असA समजलA पा$हजे, आ9ण 6यावnन दे खील सु7.नपाताचA *ाचीन6व ,स

होतA .

6यात सवच सु7A अ.त*ाचीन असतील असA नuहे . तथा'प 6यांतील बहुतेक सु7A .न:संशय फार
जुनीं आहे त. *+तुत 2ंथांत बु चaर0ासंबंधाने Hकं वा बु ा<या उपदे शासंबंधाने जी चचा करCयात
आलF आहे ती अशाच *ाचीन सु7ां<या आधाराने .
आता आपण खास बु चaर0ाकडे वळंू . /0'पटकांत एकाच $ठकाणी सबंध बु चaर0 नाहF. तA
जातकdकथे<या .नदानकथAत सापडतA . हF अdकथा बु घोषा<या समकालFं हणजे पाचuया
शतकांत ,ल$हलF असलF पा$हजे. 6या<यापूव Mया ,संहलF अdकथा हो6या 6यांतील बराच
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मजकूर q अdकथAत आला आहे . हA बु चaर0 मु?य6वA ल,लत'व+तरा<या आधारA ,ल$हलA आहे .
ल,लत'व+तर इसवीसना<या प$हGया शतकांत Hकं वा 6यापूव काहF वष ,ल$हला असावा. तो
महायानाचा 2ंथ आहे ; आ9ण 6यावnनच जातकdकथाकाराने आपलF बु चaर0ाची कथा रचलF
आहे . ल,लत'व+तर दे खील दFघ.नकायांतील महापदानसु7ा<या आधारA रचला आहे . 6या सु7ांत
'वप+सी बु ाचA चaर0 फार 'व+ताराने $दलA आहे ; आ9ण 6या चaर0ावnन ल,लत'व+तरकाराने
आपलA पुराण रचलA . अशा रFतीनA गोतम बु ा<या चaर0ांत भल6याच गोoी ,शरGया.
महापदानसु7ांतील काहF भाग .नराळे काढून ते गोतमबु ा<या चaर0ाला सु7'पटकांतच
लागू केलेले $दसून येतात. उदाहरणाथ, तीन *ासादांची गोo या. 'वप+सी राजकुमाराला
राहCयासाठS तीन राजवाडे होते, qा कथेवnन गोतमबु ाला राहCयासाठS तसेच *ासाद असले
पा$हजेत, अशी कGपना कnन गोतमबु ा<या तडींच असा मजकूर घातला आहे कv, 6याला
राहCयाला तीन *ासाद होते; आ9ण तो 6या *ासादांत अ6यंत चैनीने राहत असे. qा कथेची
असंभवनीयता मी दाखवून $दलFच आहे (प
ु र.नकायांत आलF आहे ,
ृ १०४). परं तु ती कथा अंग7
आ9ण 6याच .नकायात अशोका<या भा ू ,शलालेखांतील दोन स7
ु A येतात. तेuहा मला ती कथा एके
काळीं ऐ.तहा,सक भासलF. पण 'वचारातीं असA $दसून आलA कv qा अंग7
ु र.नकायांत प=ु कळ भाग
मागाहून घातले आहे त. तीन व+तूंसंबंधाने Mया गोoी असतील 6यांचा .तक.नपातांत सं2ह केला.
6यांत अवाचीनतेचा आ9ण *ाचीनतेचा 'वचार करCयात आलेला $दसत नाहF.* (* महापदान
सु7ांतील 'वप+सी बु ा<या दतकथा गोतमबु ा<या चaर0ांत खCडश: कशा ,शरGया व 6यांपैकv
सु7'पटकांत कोण6या सापडतात, हA दस
ु gया खंडा<या शेवटFं प$हGया पaर,शoांत पाहावे.)
अशा कथांतून बु चaर0ासंबंधाने 'व~सनीय गोoी कशा काढतां येतील, हA दाख'वCया<या
उOेशानेच मी हA पु+तक ,ल$हलA आहे . अशा काहF उपयुW गोoी oो6प7ीला आGया नसतील;
आ9ण Mया काहF गोoींना महव दे ऊं नये 6यांना मायाकडून महव $दलA गेलA असेल. पण
संशोधन करCया<या प तींत माझी चूक असेल, असA मला वाटत नाहF. qा प तीचा अवलंब
केGयास बु चaर0ावर आ9ण 6या काळ<या इ.तहासावर 'वशेष *काश पडेल, असा मला भरवसा
वाटतो; आ9ण 6याच उOेशाने मी हA पु+तक ,ल$हलA आहे . यातील काहF लेख काहF वषा]मागे
‘पुरातव’ नावा<या 0ैमा,सकांत आ9ण ‘'व'वधान'व+तारां’त छापले होते. पण ते जशाचे तसे या
पु+तकांत घेतले नाहFत. 6यांत पु=कळच फेरफार केला आहे . 6यातला बराच मजकूर या पु+तकांत
दाखल केला असला, तरF हA पु+तक अगदF +वतं0 आहे , असA हणCयास हरकत नाहF.
*+तुत 2ंथाचA

ह+त,ल9खत नवभारत 2ंथमाले<या संपादकांनी वाचून पा$हलA

तेuहा

2ंथांमTये MयांचA 'वशेष 'ववेचन आलेलA नाहF असे काहF मुOे माया नजरे स आणCयाचा *य6
6यांनी केला. 6याचा येथेच थोडfयांत 'वचार करणA यो`य होईल असA वाटGयावnन तसA करFत
आहA .
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(१)

बु ा<या

जम.तथीसंबंधाने

.नर.नराYया मतांचा

उपयास

कnन

साधकबाधक

*माणा.नशीं ऊहापोह *+तुत 2ंथांत करावयास नको होता काय? आपGया *ाचीन अथवा
मTययुगीन इ.तहासांतील राMयकतh, धमगुn, 2ंथकार, इ6या$दकांचA चaर0 वणन करावया<या
अगोदर 6यांचा काल ठर'वCयासाठS 'वpानांना पु=कळच मजकूर खच घालावा लागतो, तसA या
2ंथांत केलेलA $दसत नाहF.
या मुI(ासंबंधाने माझA हणणA असA: मTययुगीन क'व आ9ण 2ंथकार हे शककतh नuहते.
6यां<या जम.तथीसंबंधी HकतीहF वाद केला, तरF 6या नfकv ठर'वतां येतील असA वाटत नाहF.
बु ाची गोo तशी नाहF. 6या<या पaर.नवाणापासन
ू तहत आजपय]त 6याचा शक चालू आहे .
मTयंतरF पााय पंsडतांनी वाद'ववाद कnन qा .तथींत 56 पासून 65 वषा]पय]त फरक आहे ,
असA ,स

करCयाचा *य6 केला. पण अखेरFस जी परं परा ,संहलpीपांत चालू आहे , तीच बरोबर

ठरलF. पण समजा, बु ा<या जम.तथींत थोडासा कमीजा+त फरक पडला तरF 6यापासून 6या<या
चaर0ाला काहF गौण6व येईल असA वाटत नाहF. मुI(ाची गोo जम.तXथ नसून 6या<या पूवची
ि+थ.त काय होती आ9ण 6या ि+थतींतून बु ाने नवीन धममाग कसा शोधून काढला हF होय;
आ9ण ती जर 'वशद करतां आलF, तर आजकाल बु ासंबंधाने *च,लत असलेGया अनेक ¡ामक
कGपना नo होतील व आहाला 6या काळचा इ.तहास नीटपणA समजेल. तेuहा .तथीवर पु=कळ
पानA खच न घालतां बु ा<या चaर0ावर *काश पडेल अशांच गोoींकडे मी 'वशेष ल@ $दलA आहे .
(२) बु ाने उपदे ,शलेGया अ$हंसेने $हंदF समाज नेभळट झाला व 6यामळ
ु े च परHकयांकडून
तो िजंकला गेला, असA मत Hक6येक $ठकाणीं *.तपा$दलA जातA . 6याला या 2ंथांत उ7र असावयास
पा$हजे होतA .
उ7र—बु ा<या चaर0ाचा आ9ण या *.तपादनाचा काहF संबंध आहे , असA मला वाटत नाहF.
बु ाचA पaर.नवाण इ.स. पव
ू  ५४३ uया वष झालA . 6यानंतर दोन शतकांनी चं%गx
ु ाने सा¢ाMय
+थापन केलA . +वत: चं%गx
ु जैनधम होता असA हणतात. पण 2ीक लोकांना या दे शांतून हाकून
दे Cयाला अ$हंसाधम 6याला आड आला नाहF. 6याचा नातू अशोक पूणप
 णे बौ

झाला, तरF तो

मोठA सा¢ाMय चालवीत होता.
महमंद इlन कासीम याने इ.स. ७१२ सालFं ,संध दे शावर +वारF केलF, तेuहा बौ धम
पिम $हंद+
ू थानांतून लोप पावला होता; आ9ण

ाणी धमाचA वच+व वाढत गेलA होतA . असA

असतां ख,लफा<या या अGपवयी सरदाराने ,संध दे श हा हणतां पादाांत केला, आ9ण तेथील
$हंद ु राजाला ठार माnन 6या<या मुलF आपGया ख,लफाला नजराCयादाखल पाठवून $दGया.

९

मुसलमानांनी ,संध आ9ण पंजाब दे शाचा काहF भाग ताlयात घेतGयानंतर शंभर वषा]नी
शंकराचाय उदयाला आले. 6यां<या वेदाताचा सव रोख हटला हणजे श%
ू ांनी वेदाTययन करतां
कामा नये हा! जर श%
ू ांनी वेदवाfय ऐकलA , तर 6याचे कान ,शशाने Hकं वा लाखेने भरावे; वेदवाfय
उ<चारलA तर 6याची जीभ कापावी; आ9ण वेदमं0 धारण केला तर 6याला ठार मारावA . हा 6याचा
वेदात! मुसलमान जे6यांपासून तरF हे आमचे सनातनी धडा ,शकले काय? बु

तर 6याचा श0ूच,

6या<यापासून ,शकCयासारखA होतA काय?
रजपूत लोक चांगले सनातनी. ते अ$हंसेला .नखालस मानीत नसत. *संग पडेल तेuहा
आपसांत

यथे<छ

लढाया

करFत.

$हंसे<या

qा

शरू

भWांना

महमूद

गझनीने

घो¤या<या

पायाखाल<या धळ
ु ीसारखA उTव+त कसA केलA? ते बु ाची अ$हंसा मानीत होते हणून कv काय?
आमची पेशवाई तर खास

ाणा<याच हातीं होती. शेवटला बाजीराव कमठपणाबOल

*,स

आहे . $हंसेची तर पेशवाईत परमावXध झालF. इतरांशी लढाया तर राहूच (ा, पण घर<या
घरFंच एकदा दौलतराव ,शं(ाने पण
ु A लट
ु लA तर दस
ु gयांदा यशवंतराव होळकराने लट
ु लA ! अशा या
.न+सीम $हंसाभWाचA सा¢ाMय सव $हंद+
ू थानावर uहावयास नको होतA काय? 6यांना 6यां<यापे@ा
शतपटFने अ$हंसक असलेGया इं2जांना शरण का जावA लागलA ? एकामागून एक मराठे सरदार
इं2जांचे अंHकत का झाले? ते बु ाचा उपदे श मानीत होते हणून काय?
जपान आजला हजार बाराशA वषh बौ धम आहे . १८५३ सालFं 6यां<यावर कमोडोर पेरFने
तोफा रोखGयाबरोबर 6यांची जाग.ृ त होऊन एकv कशी झालF? बौ धमाने 6यांना नेभळट कां
बन'वलA नाहF?
या *{ांचीं उ7रA लlध*.त'त टFकाकारांनी अवzय (ावींत. ‘,मर'व,स सु6व वथ
ृ ा
अयाला +वकृत ताप लावू.न,’ हA आयाध मोरोपंताने जणू काय qा लlध*.त'त लोकांना
उOेशन
 ांनी जीं पापA केलFं, 6यांचे सव खापर बु ावर
ू च ,ल$हलA असावA ! 6यांनी आ9ण यां<या पूवज
फोडून हे खुशाल सोवळे पणाचा शहाणपणा ,मरवीत Hफरत आहे त!
(३) बु ा<या संबोXधानानंतर 6या<या चaर0ाचा कालमपूवक
 आराखडा का दे Cयात आला
नाहF?
उ7र—सTया उपलlध असलेGया *ाचीन वाड:मया<या आधारA तसा आराखडा तयार करतां
येणA शfय नाहF. बु ाचे उपदे श कालमपूवक
] $दलेले नाहFत. इतकAच नuहे , तर जे उपदे श आहे त
6यांत पु=कळच भर पडलेलFं आहे . 6यांतून स6य शोधून काढणA बरA च अवघड जाते. तो *य6 मी
या 2ंथांत केलाच आहे . पण कालमानुसार बु चaर0ाचा आराखडा तयार करणA शfय झालA नाहF.
(४) ‘वै$दक सं+कृ.त’ आया]चA भरतखंडांत आगमन झाGयानंतर उपि+थत झालF; 6यापूव
‘दासांची’ हणजे

ाणांची सं+कृ.त होती; याला आधार कोणते?

१०

उ7र—याचा 'वचार मी ‘$हंदF सं+कृ.त आ9ण अ$हंसा’- या 2ंथा<या प$हGया *करणांत
केला आहे . तो 2ंथ या पु+तकाबरोबर वाचGयास पु=कळ गोoींचा नीट खल
ु ासा होईल. माझA
हणणA सव लोकांनी +वीकारावA असा मुळीच आ2ह नाहF. तA 'वचारणीय वाटGयामुळे वाचकांसमोर
मांडलA आहे . qा दासां<या आ9ण आया]<या सं+कृतीचा बु ा<या चaर0ाशीं फार थोडा संबंध येतो.
6या दोहF सं+कृतीं<या संघषाने उ6पन झालेलF वै$दक सं+कृ.त बु ा<या वेळीं *.त'त होऊन
बसलF होती, एवढे , दाख'वCयासाठS प$हलA *करण या 2ंथांत घातलA आहे .
(५) उप.नषदA व गीता बु ानंतर रचलFं गेलFं याला आधार कोणते?
उ7र—याची दे खील स'व+तर चचा ‘$हंदF सं+कृ.त आ9ण अ$हंसा’ या 2ंथात येऊन गेलF
आहे ,* (* प
ु तकांत केलF
ृ ४८-५. आ9ण १७०-१७२ पहा.) हणून 6या 'वषयाची पुनrsW या प+
नाहF; उप.नषदA च काय, तर आरCयकA दे खील बु ानंतर ,ल$हलFं गेलFं हA मी सबळ परु ाuया.नशीं
दाखवून $दलA आहे . शतपथ

ाणांत आ9ण बह
ृ दारCयक उप.नषदांत जी वंशाव,ल $दलF आहे ,

.त<यावnन बु ानंतर ३५ 'पयांपय]त 6यांची परं परा चालू होती, असA $दसतA . हे मचं% रायचौधरF
दर 'पढFला तीस वषाचा काळ दे तात. पण कमींत कमी पंचवीस वषा]चा काळ $दला तरF बु ानंतर
८७५ वषा]पय]त हF परं परा चाललF होती, असA हणावA लागतA . हणजे सम%
ु गx
ु ा<या काळापय]त हF
परं परा चालू होती; आ9ण तेuहा

ाणA आ9ण उप.नषदA ि+थर झालFं. 6यापूव 6यांत यथायो`य

$ठकाणीं फेरफार झाले नसतील, असA नाहF, पा,ल वा-याचा दे खील असाच *कार झाला आहे .
बु घोषापूव सरासरF दोनशA वष पा,ल वाड:मय ि+थर झालA ; आ9ण बु घोषाने अdकथा ($टका)
,ल$हGयावर 6या<यावर शेवटचा ,शfका बसला. उप.नषदांची टFका तर शंकराचाया]नी नवuया
शतकांत ,ल$हलF. 6या<यापूव गौडपादा<या माCडूfयकाaरका ,ल$हGया गेGया. 6यांत तर िजकडे
.तकडे बु ाची +तु.त आहे . फार कशाला, अकबरा<या कारकvद¥त ,ल$हलेGया अGलोप.नषदाचा
दे खील उप.नषदांत समावेश करCयात आला आहे !
उप.नषदांनी आ6मवाद व तपया मणसं*दायाकडून घेतलF 6यांत शंका बाळगCयाचA
कारण नाहF. कां कv, qा दोन गोoींचा ययागां<या सं+कृतींशी काहF एक संबंध नाहF. आजकाल
जसे आय आ9ण

ा समाज बायबलाचा एके~रF वाद वेदांवर Hकं वा उप.नषदा$दक 2ंथांवर लाद ू

पाहतात, तशाच रFतीने आ6मवाद आ9ण तपया वेदांवर लादCयाचा उप.नषदांचा *य6 $दसतो.
मा0 6यांनी मणांची अ$हंसा +वीकारलF नाहF. तेवयाने ते वै$दक रा$हले. असA असतां कमठ
मीमांसक आजला दे खील उप.नषदांना वै$दक हणCयास पार नाहFत!
Mयांना पा,ल वाड:मय Hकं वा 6याचीं इं2जी भाषातरA वाचणA शfय असेल, 6यांना
बौ कालFन इ.तहाससंशोधना<या कामीं qा प+
ु तकाचा उपयोग होईल अशी मी आशा बाळगत.
पण Mयांना तशी सवड नसेल, 6यांनी .नदान खालF $दलेलFं पाच पु+तकA अवzय वाचावीं.

११

१. बु , धम आ.न संघ. २. बु लFलासारसं2ह. ३. बौ संघाचा पaरचय. ४. समाXधमाग. ५.
$हंदF सं+कृ.त आ9ण अ$हंसा.
हA पु+तक लोक'*यता संपादCयासाठS ,ल$हलA नाहF; केवळ स6यावेषणबु ीने ,ल$हलA आहे .
तA लोकादराला Hकतपत पा0 होईल याची शंका आहे . असA असतां सु'वचार *काशन मंडळा<या
संचालकांनी या प+
ु तकाला आपGया 2ंथमालA त +थान $दलA , याबOल मी 6यांचा फार अभारF आहे .
.न'वकार मनाने *ाचीन इ.तहासाचा 'वचार करणारे पु=कळ महारा¦ीय वाचक आहे त आ9ण ते qा
2ंथाला आय दे ऊन सु'वचार *काशन मंडळाचा *य6 सफल करतील असा मला भरवसा
वाटतो.
*ा. ी.नवास नारायण बनह§ी यांनी *ुफA वाचCया<या कामीं मदत केGयाबOल मी 6यांचे
आभार मानतो.
धमानद कोसबी

१२

अन
ु म9णका
*+तावना
अनुम9णका
2ंथकारपaरचय
*करण प$हलA : आया]चा जय
*करण दस
ु रA : समकालFन राजकvय पaरि+थ.त
*करण .तसरे : समकालFन धा,मक पaरि+थ.त
*करण चवथA : गोतम बोXधसव
*करण पाचवे: तपया व तवबोध
*करण सहावे: ावकसंघ
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2ंथकारपaरचय
नवभारत 2ंथमालेला आजवर लाभलेले 2ंथकार आपGया 'वp7ेने व कत6ृ वाने महारा¦
समाजांत मायतेस पावलेले असेच होते; 6यांपैकv बरे च जण अ9खलभारतीय कv.त संपादन केलेले
आहे त, हA हF सहज ल@ांत येCयाजोगA आहे . ी. धमानंद कोसबींचा 2ंथ ,मळवन
ू नवभारत
2ंथमालेने 2ंथकारां<या कv.तम7े<या बाबतींत उ<चांक गाठला आहे . पा,लभाषा व बौ

धम यांत

.न=णात हणून 6याचA नाव जगांतील 'वpमंडळास पaरXचत आहे .
धमानद कोसबी यांचA पव
ू ाय=ु य हA आध.ु नक काळांत अ6यंत 'वरल6वाने आढळणाgया
धमिजासेचA सव6कृo उदाहरण आहे . केवळ तेवीस वषा]<या वयांत तrण पीला सोडून व
संसाराला लाथ माnन कGयाणकारक अशा धमाचे ान कnन घेCया<या ती¨ तळमळीने घराबाहे र
पडलेGया धमानदांची हकvकत वाचलF हणजे जगतांतील द:ु खाचा नाश करणाgया धममागा<या
संशोधनाथ गह
ृ 6याग करणाgया गोतमाचA Xच0 डोYयांपुढे आGयाखेरFज राहत नाहF. सांसaरक
आप'7 कुणावर येत नाहFत? हजार लाख लोकांवर 6या येतात. 6या *संगी मनु=य Mया तgहे ने
वागतो, 6यावnनच 6याची Hकं मत ठरते. गोवA *ांतांत एका लहानशा गावीं १८७६ सालFं जमलेGया
धमानदावर तrणपणीं काहF सासंaरक आप'7 आGया आ9ण 6याचे “Xच7 *पंचांत रमेनासA झाले.”
"व ृ ावर माझी अXधकाXधक  ा जडत चाललF. *पंचाचा जसजसा वीट येत गेला, तसतशी माझी
 ा ढ होत गेलF. माझे सव+व बु

आहे असA वाटूं लागलA . Hकती$ह संकट येवत, Hकती$ह

'वप'7 भोगाuया लागोत, वु ोपदे शाचA ान मला झाले हणजे माया जमाचA साफGय झाले
असे मला वाटूं लागलA ." असे धमानदांनीच 6या काळांतGया आपGया मन:ि+थतीचA वणन केलA
आहे .
*बल धमिजासे<या पायी इ.स. १८९९ साल<या अखेरFस .न=कांचन ि+थतींत गह
ृ 6याग
केGयानंतर या तrणाने जA पयटन केलA व Mया अतfय हालअपेoा सोसून बौ धमाचA ान व
6याबरोबरच आ6मसमाधान संपा$दले 6याचा व7
ृ ांत अतीव अत
ु व 'व+मयकारक आहे . धमान
*ाx कnन घेCयासाठS आरं भी सं+कृत ,शकCयाचे धमानदांनी ठर'वलA . 6यासाठS *थम पC
ु यास,
तेथून `वालेरFस व तेथून काशीस 6यांनी गमन केलA . सं+कृत 'व(े<या या माहे रघरांत 6यांची
अTययनाची सोय सहज व चांगGया रFतीने लागलF. जेवणा<या सोयीसाठS मा0 अनछ0च 6यांना
पाहावA लागलA ; व तेथे *वेशहF कoानेच ,मळाला. सुमारA दFड वष uयाकरण (कौमद
ु F) व सा$ह6य
यांचे

अTययन

केGयानंतर

धमिजासेने

धमानंदांना

नेपाळांत

जाCयास

*व7
ृ

केलA .

बु

भगवाना<या धमाचे िजंवत अवशेष, भगवंताची जमभ,ू म असCयाचा मान Mया राMयास ,मळाला
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आहे , 6या नेपाळ<या राMयांत काहF तरF पाहावयास ,मळतील या आशेने नेपाळांत गेलेGया या
आत व िजासु तrणांस तेथील 'वपरFत पaरि+थती पाहून अ6यंत 'वषCणता *ाx झालF. तेथून ते
बु गयेला गेले. बौ धम2ंथाचA सयक ान ,संहलpीपांत गेGयाने होईल असे तेथील एका ,भ@ुने
सांXगतGयावnन धमानद तेथून तडक ,सलोनास जाCयास .नघाले. अपaर,मत 0ास, कo व संकटे
सोसून ते एकदाचे ,सलोनास पोचले. तेथे 6यांस अखेर जA पा$हजे होतA तA हणजे बौ

धमाचA

ान ,मळाले. कोलबो शहराजवळ असलेGया 'व(ोदय 'व(ालय नावा<या 'वहारात ,भ@ुधमाने
राहून 6यांनी महा+थ'वर सुमग
ं लाचाय यां<या हाताखालF पा,ल 2ंथांचा अªयास केला. परं तु
,सलोनांत खाCयाची आबाळ होऊ लागGयामुळे 6यांची *कृ.त नीट राहFना, हणून ते सम
ु ारA एक
वषाने परत Hफरले व म%ास येथे आलA . तेथे सहा म$हने राहून अXधक अTययन करCया<या
उOेशाने ादे शांत गेले. तेथे 'वहारांत राहून Tयानमागाचा अªयास केला; परं तु तेथेहF *कृ.त
चांगलF न रा$हGयामळ
ु े ते पुन: $हंद+
ु थानांत आले. ,भ@ुवेषातच सारनाथ, कु,सनारा, लिु ªबनीवन,
क'पलव+तु इ6या$द भगवान गोतमा<या आय=ु यांतील Xचर+मरणीय घटनांनी पावन झालेGया बौ
@े0ां<या या0ा 6यांनी केGया. नंतर पुन:

दे शांत जाऊन मंदाले शहराजवळ .नर.नराYया

'वहारांत राहून एक वषभर बौ धम2ंथांचा व Tयानमागाचा अªयास केला व तेथून १९०६ <या
आरं भीं हे धमानद ,भ@ु पुन: कलकयास आले.
यानंतरचा कोसबींचा आयु=यम सावज.नक +वnपाचा झाला असGयामुळे 6यांत इतकv
अत
ू रयता व लोक'वल@णता अनुभवास येत नाहF. तथा'प 6यांचे यापुढFल सव आयु=य
+वदे शसेवे<या हे तूने *ेaरत झालेलA असGयामुळे ते पूव<या आयु=याइतकAच उदबोधक व उदा7
भासते. +वत: एवया कoांनी ,मळ'वलेGया बौ

धमा<या (व पा,ल-वा¤:मया<या) ानाचा

+वदे शबांधवांमTये *चार करावयाचा या Tयेयाने यापुढFल 6यां<या Hया *ेaरत झालेGया $दसतात.
वंगभंगा<या चळवळींतून .नघालेGया कलकया<या नॅशनल कॉलेजांत व कलक7ा यु.नव,सटFंत
पा,ल भाषे<या अTयापकाची जागा 6यांनी पतकरलF. परं तु कोसबींची 'वशेष इ<छा आपGया
महारा¦ बांधवांमTये बौ

धमा<या ानाचा *सार करावी अशी होती. 6यांनी ींमत सयाजीराव

महाराज गायकवाड यांची गाठ घेतलF. 6या उदारधी नप
ृ तीने थो¤याच अवकाशांत तारे ने पुढFल
संदेश पाठ'वला, "तुहF महारा¦ांतील कोण6या$ह शहरF रहात असाल तर तुहांला बडोदे
सरकारांतून दरमहा ५० r. ,मळतील व हF मदत तीन वषhपय]त चालू राहFल. मा0 वषा]तून एखादे
पु+तक बडोदे सरकारासाठS तुहF ,लहून तयार केलA पा$हजे." बरFच भव.त न भव.त कnन अखेर
कोसबींनी गायकवाड सरकारचा हा आय पतकरला. यासंबंधाने खुO कोसबी हणतात:—"द.
म. २५० r.ची (कलक7ा यु.नव,सटFची) नोकरF सोडून ींमत गायकवाड महाराजांनी $दलेGया ५०
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r. वेतनाचा +वीकार केGयाबOल मला कधी$ह पा7ाप झाला नाहF. हA वेतन +वीकारलA नसतA तर
डॉ. वु¤स यांची गाठ पडलF नसती आ9ण अमेaरकेला जाCयाची संXध सापडलF नसती. पुCयाला
येऊन रा$हGयामुळे डॉ. भांडारकर यांचा .नकट संबंध जडला व 6यां<या *याने

मुंबई

यु.नव,सटFंत पा,ल भाषेचा *वेश करCयांत आला."
डॉ. जेस एच. वु¤स हे अमेaरकAतील सु'व?यात हावड  यु.नव,सटFचे *ोफेसर होते. 6यांनी
पा,ल ,शक'वCया<या .न,म7ाने कोसबींचा 6यां<याशी पaरचय झाला. पaरचयांचे nपांतर +नेहांत
होऊन ‘'वश'ु माग’ नामक बौ

तवान 2ंथा<या संशोधना<या कामीं मदत करCयाकaरतां डॉ.

वु¤सनी कोसंबींना अमेaरकेत पाचारण केलA . सयाजीराव महाराजांची परवानगी घेऊन कोसबी
यांनी १९१० <या ए'*ल म$हयांत अमेaरकेस *याण केलA . हावडम
 धील सं+कृत *भ.ृ त पौर+य
भाषांचे *मख
ु आचाय *ा. Gयानमन यां<या सहकायाने कोसबी यांचे काम सn
ु झाले. कोसबींनी
कसून काम कnन ‘'वश'ु माग’चे संशोधन १९११ <या अखेरपय]त संप'वलA . परं तु Gयानमनशीं
6यांचे पटे ना. कोसबीचे *य गौण लेखून झालेलA सव संशोधन आपGयाच नावे *,स

uहावे

असा Gयानमन यांचा मानस $दसला व तो आपला बेत साधत नाहF असA $दसतांच ते Xचडले व
संतापले. तेuहा कोसबींनी अमेaरकेहून परत HफरCयाचा .नय केला व ते जानेवारF १९१२ मTये
यूयाकहून +वदे शीं यावयास .नघालA .
$हंद+
ू थानांत आGयानंतर *ा. कोसबींनी डेfकन एMयुकेशन सोसायटF<या चालकां<या
.नमं0णावnन फगसन कॉलेजात पाच वषा]<या कराराने पा,ल भाषे<या *ाTयापकाची नोकरF
पतकरलF. 6यां<या अTयापक6वां<या कारकvदत बौ धमाचे व पा,लभाषेचे पु=कळ 'वpान 6यां<या
हातून तयार झाले. कै. Xचंतामण वैजनाथ राजवाडे, डॉ. पु. 'व. बापट (फगस
ु न कॉलेजांतील
सTयाचे पा,लभाषेचे *ाTयापक), *ा. Xचंतामणराव जोशी (बडोदा कॉलेजांतील पालFचे *ाTयापक),
*ा. ना. के. भागवत (सAट झे'वअर कॉलेज, मुंबई, येथील पालFचे *ाTयापक) हF सव
कोसबीं<याच ,श=यमा,लकAतील चमकदार रA होत.
सहा वषh फगसन कालेजांत *ाTयापकाचA काम केGयानंतर डॉ. वु¤स यांनी अमेaरकAत
येCयाबOल फार आ2ह केGयावnन ते १९१८ सालFं पुन: अमेaरकेस गेले. “'वश'ु मागाचA सं+करण
*ो. Gयानमन<या दरु ा2हामुळे तसेच पडून रा$हलA हA मला कधींहF आवडलA नाहFं. काहF तडजोड
कnन वॉरन<या म6ृ युप0ा*माणA ते छापून *,स

करतां ये ईल अशी आशा $दसलF व माझा

(अमेaरकेला जाCयाचा) बेत नfकv करCयाला हFच आशा *ामु?याने कारणीभूत झालF.” अमेaरकेला
पुन: जाCया<या संबंधांत असा ‘खुलासा’ 6यांनी केला आहे .
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6या वेळीं महायु

सुn असGयामुळे अमेaरकेचा हा *वास कोसबींनी पूवhकडून पॅ,सHफक

महासागरांतून केला. 6यांजबरोबर 6यांची मुलA व ी. पावतीबाई आठवले या हो6या. या खेपेस
अमेaरकAत कोसबींचा मुfकाम सुमारA ४ वषh झाला. १९२२ <या आग+टमTये ते परत आले.
6यांनी तेथे संशोधनाकाय बरA च केलA , परं तु Gयानमन<या दरु ा2हामुळे 6यांना या खेपेसहF 0ास
झालाच.
कोसबीं<या 'वचारांना नवी $दशा १९११ साल<या अमेaरके<या प$हGया सफरFपासूनच
लागत चाललF होती. अमेaरकAत 6यांनी समाजशा®ावरFल 2ंथांचA—'वशेषत: समाजस7ावादाचA —खूप
वाचन केलA . भांडवलशाहF नo कnन समाजाची रचना सायवादा<या पायावर केGयानेच सामाय
जनतेला सख
ु ,मळे ल व समाजांतील +पधा, कलह, इ6या$दकांचे मळ
ू नाहFसA होईल, अशी 6यांची
खा0ी होत चाललF होती. परं तु पाा6य दे शांत सायवाद मळ
ू धnं शकत नuहता व सव
रा¦ांचे हात $हंसा व अ6याचार यांनी बरवटलेले होते, हA 6यांस सहन होत नuहतA . “जगांतील
मजीवी वगाने अशा *कारचा *ेमाचा माग +वीकारGया,शवाय मन=ु यकृत मन=ु यह6या बंद होणार
नाहF. परं तु दे शा,भमानाने उम7 झालेGयांना तो सापडणार कसा?"
अशा मन:ि+थतींत भांडवलशाहFचA आगर बनलेGया अमेaरकAत अ+व+थ Xच7ाने कालमणा
करFत असतां १९२०-२१ साल<या गांधीजींनी सुn केलेGया स6या2हा<या बातया तेथे एकामागून
एक येऊन पोचूं लागGया. 6या वाचून कोसबींचA अंत:करण धयतेने भnन गेलA. “रा¦pे षा<या
आ9ण वणpेषा<या रोगांतून पार पडCयाला या<या,शवाय दस
ु रा माग कोणताहF असूं शकत नाहF,”
असा 6यांचा ठाम 2ह झाला.
“अमेaरकAतील बातमीदार स6या2हाची चळवळ पाहCयासाठS $हंद+
ु थानात गेले. तेथून ते
कॉलमचे कॉलम बातया पाठवीत असत. हFं वणनA वाचून माझA अंत:करण सदग$दत होत असे
आ9ण कंठ दाटून येऊन डोYयांतून नकळत आसवA गळत.” अशा रFतीने कोसबी अमेaरकेहून
आले ते मनाने सायवादF, स6या2हाचे पुर+कतh बनून आले. $हंद+
ु थानांत आGयावर १९२२ ते
१९२५ पयत गांधीजींनी काढलेGया गुजरात 'व(ापीठा<या पुरातवमं$दर शाखA त पा,लभाषाचाय या
ना6याने 6यांनी काम केलA . या अवकाशांत मराठSंत व गुजरातींत 6यांनी अनेक प+
ु तकA ,ल$हलFं.
*ा. Gयानमन सेवा.नव7
ृ झाGयामुळे ‘'वसु' म`गा’चA सं+करण पूण करCयाची संXध आता ,मळे ल
या अपे@ेने १९२६ <या *ारं भास धमानद पुन: अमेaरकेस गेले व स¯टA बर १९२७ पय]त सव
सं+करण छापून तयार झाGयानंतर ते +वदे शीं परतले.
$हंद+
ू थानांत आGयानंतर पीला घेऊन 6यांनी सव @े0ां<या या0ा केGया व गुजरात
'व(ापीठांत ते पूव*माणे राहूं लागले. १९२९ सालFं ले.नन2ाड (र,शया) येथील बौ सं+कृती<या
अªयासासाठS +था'पलेGया सं+थAत काम करCयास ते र,शयांत गेले. र,शयांतील अनुभवांचा
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6यां<या अगोदरच सायवादF बनलेGया मनावर बराच अनुकूल पaरणाम झाला. र,शयांतील हवा,
राहणी व अन न मानवGयामुळे ते एका वषा<या आतच, हणजे १९३० <या *ारं भी, $हंद+
ु थानास
परत आले. येथे आले त सव दे श स6या2हयु ासाठS सMज झालेला 6यांस $दसला. माचमTये
सु*,स

दांडीकूच झालA . धमानंदांनी या +वातं°ययु ांत उडी घेतलF. खे¤यापा¤यांतून *चार केला,

,शरोडA, (राXगरF) येथील ,मठा<या स6या2हांत भाग घेतला व अखेर 'वलेपालh येथील स6या2हछावणीचA *मुख6व +वीकारलA . तेथे 6यांना पकडGयानंतर लवकरच हायकोटाने सोडून $दलA .
आfटोबर १९३१ मTये ते डॉ. वु¤स<या आ2हावnन चवeयांदा अमेaरकेस गेले व तेथून १९३२
सालFं परत आले. 6यानंतर "१९३४ साल<या ऑग+ट म$हयांत मी बनारसला जाऊन रा$हल. तेथे
सहा म$हने $हंद ु य.ु नव,सटFचा पाहुणा होत. 6यानंतर काशी 'व(ापीठांत आठ नऊ म$हने रा$हल.
'व(ापीठा<या चालकांनी मायासाठS एक लहानसA घर बांधून $दलA . 6या घरांत राहून मी ‘$हंदF
सं+कृ.त आ9ण अ$हंसा’ हA प+
ु तक ,ल$हलA ."
मजीवी वगामTये बु ा<या अ$हंसा तवाना<या *चाराने +पzृ या+पzृ य भेद नo कnन
समता +थापतां येईल कv काय हA पाहCया<या हे तूने परळ<या व+तींत एक आय +थापन
करCयाचA काय कोसबींनी यानंतर हाती घेतलA . 6यां<या हे तूनस
ु ार १९३७ <या जानेवारFंत
‘बहुजन'वहारा’ची +थापना झालF. तेथे आपGया उOेशानुसार ते काय करFत असतात.
येणे*माणे या महाभागाचA चaर0 आहे . द:ु ख.नरोधक व कGयाणकारक असा माग जो
आपणास पराकाे<या कoांनी व मसायासांनी *ाx झाला, व Mयास आपGया आयु=यांतील
'व'वध अनुभवांनी पु'o ,मळालF, 6या मागाची ,शकवण समाजबांधवांना दे CयासाठS 6यांनी आपलA
िज'वत वा$हलA आहे .
फे ुवारF १९१० मTये सयाजीराव महाराजां<या सांगCयावnन बडोदA येथे बौ

धमावर

कोसबींनी uया?याने $दलFं. 6यांचA पु+तक लगेच ‘बु , धम आ9ण संघ’ या नावाने *,स
करCयांत आलA . पुढे १९१४ सालFं 6याचA ‘बु लFलासारसं2ह’ हA पु+तक *,स
भाग असून गोतम हा बु

झालA . या 2ंथाचे तीन

होCया<या पूव<या जमांतील काहF कथा प$हGया भागांत, खुO गोतम

बु ा<या कथा दस
ु gया भागांत व बु ाचा उपदे श व पaर.नवाण वणन करणाgया कथा .तसgया
भागांत $दलेGया आहे त. ‘समाXधमाग’ (१९२५) व ‘बौ संघाचा पaरचय’ (१९२६) हFं पु+तकA गुजरात
'व(ापीठांत असताना ,ल$हलFं. 6यानंतर ‘$हंदF सं+कृ.त आ9ण अ$हंसा’

(१९३५) हA पु+तक काशी

येथे असतांना ,ल$हलA . यांत 6यांनी *ाचीन भारतासंबंधींचे आपले पaरणताव+थAतील 'वचार व
आपलA सामािजक तवान *कट केलA आहे . ‘'वसु' म`गा’<या संशोधनासंबंधीं वर अनेकवार
उGलेख केलाच आहे . या 2ंथाचA सं+करण अंधेरF (मुंबई) येथील ‘भारतीय 'व(ाभवन’ या सं+थेने
नागरF ,लपींत नुकतA च *,स

केलA आहे . गुजराती भाषAतहF 6यांची Hक6येक पु+तकA *,स

झालFं

आहे त.
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धमानदजींनी आपGया पूवायु=याचा वत
ृ ात ,ल$हला, तो ‘.नवेदन’ या नावाने पु+तकnपाने
१९२४ सालFं *,स

झाला. अगदF अलFकडे १९३७-३८ सालFं 6यांनी ‘खुलासा’ या नावाने आपGया

उ7र आयु=याचा व7
ृ ांत ,ल$हला आहे , तो मुंबई<या ‘*काश’ प0ांत मश: *,स

झाला आहे . या

दोहF आ6मचaर0ा6मक *बंधांवnन *+तुत ‘पaरचय’ ,ल$हला आहे .

---*काशक
*काशक.
*काशक.

-----------------------
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भगवान बु
*करण प$हलA

आया]चा जय
उषोदे वीचीं सW
ू A
ऋ`वेदांत जी उषा दे वीचीं सW
ू A आढळतात, 6यां<या अनरु ोधाने लो० $टYक यांनी आपGया
The Arctic Home in the Vedas या प+
ु तकांत आय उ7र ³व
ु ाकडे राहत होते, असA ,स

करCयाचा

*य केला आहे . ‘सशीर( सशीaरद ु ~ो दFघ सचते वrण+य धाम।’ ऋ. १।१२३।८ (आज
आ9ण उ(ा qा सार?याच आहे त. 6या दFघकालपय]त वrणा<या गह
ृ ांत जातात.)* (* ‘Arctic
Home in the Vedas’ प
ु gया ऋचा
ृ १०३ पहा.) लोकमायां<या मतA हF आ9ण अशा तgहे <या दस
उ7र ³व
ू ,ल$हलेGया आहे त; दFघकाळपय]त उषा वrणगह
ु ाकडील उष:कालाला उOेशन
ृ ांत जातात,
हणजे .तकडे सहा म$हनेपय]त अंधार असतो, असा अथ असला पा$हजे.
परं तु याच सूWा<या बाराuया ऋचA त ‘अ~ावतीगमती-'व~वारा’ हFं उषा दे वीचीं 'वशेषणA
सापडतात. ‘Mयां<याकडे पु=कळ घोडे आ9ण गाई आहे त, आ9ण Mया सवा]ना पूMय आहे त’ असा
6यांचा अथ.* (* येथे उषा बहुवचनात आहे .) उ7र ³ुवाकडे सTया घोडे आ9ण गाई नाहFतच;
आ9ण ते *ाणी हजार वषा]पूव .तकडे होते यालाहF काहFच आधार सापाडलेला नाहF. qा एकाच
सूWांत नuहे , तर उषोदे वी<या इतर सूWांतून दे खील ती घोडे आ9ण गाई दे णारF, गा´ची जमदा0ी,
इ6या$द 'वशेषणA भरपूर सापडतात. यावnन qा ऋचा Hकं वा हFं सूWA उ7र ³ुवाकडे रचलFं नाहFत हA
,स

होतA .

इzतर
इzतर
तर मग दFघकालपय]त उषा पाताळांत जातात याचा अथ कसा करावा? बा/बलो.नयन
लोकांत फार *ाचीन काळापासून *च,लत असलेGया इzतर दे वते<या दं तकथा ल@ांत घेतGया
हणजे याचा अथ सहज जाणतां येतो. तमज
ु Hकं वा दमिु 6स (वै$दक दमूनस ्) या दे वावर इzतरचA
*ेम जडतA . पण तो एकाएकv मरण पावतो. 6याला िजंवत करCयासाठS अमत
ृ आणCया<या हे तूने
इzतर पाताळांत *वे श करते. तेथील राणी अGलतु हF इzतरची बहFण. तरF ती
इzतरचा भयंकर छळ करते; मश: .तचे सव दाXगने काढून यावयास लावून .तला रोगी बनवते
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आ9ण कैदA त टाकते. चार Hकं वा सहा म$हने अशा रFतीने द:ु ख आ9ण कैद भोगGयावर अGलतूकडून
इzतरला अमत
ु gया अनेक दं तकथा आहे त,
ृ ,मळतA ; आ9ण ती पुहा पe
ृ वीवर येते. इzतर<या दस
पण 6यांत हF दं तकथा *मुख $दसते. $हचA वणन सव बा/बलो.नयन वा-यांत आढळतA .
ऋ`वेदांतील वर<या सार?या ऋचांचा संबंध या दं तकथेशीं आहे यांत संशय बाळगCयाचA कारण
नाहF.
इzतर पाताळांतून वर येते, तेuहा .तचा 6या ऋतूंत उ6सव मानCयांत येत होता; तांब¤या
बैलां<या गाडींतून .तची रथया0ा काढFत असत. घो¤यांचा शोध लागGयानंतर .तचा रथ घोडे
ओढFत. ‘एषा गो,भरrणे,भयज
ु ाना’ ऋ० ५।८०।३ (हF उषा, िज<या रथाला तांबडे बैल लावले
आहे त.) ‘'वत(यरु rणयिु `भर~ै:’ ऋ. ६।६५।२ (अrणवण घो¤यां<या रथांतून उषा दे वी आGया.)

घो¤यांचा लढाईत उपयोग
इ. स. पव
ू  दोन हजार वषh बा/बलो.नयांत घो¤याचा उपयोग मळ
ु ीच माहFत नuहता. रथाला
बैल Hकं वा गाढवA जंप
ु ीत असत; आ9ण ते लोक घो¤यांना जंगलF गाढवA हणत. बा/बलो.नया<या
उ7रे स डगरF *दे शांत राहणारे केशी लोक *थमत: माल वाहून नेCया<या कामीं घो¤यांचा उपयोग
कnं लागले. या जंगलF गाढवांना लगामांत आणन
ू आ9ण 6यां<यावर +वार होऊन धाय गोळा
करCया<या वेळीं ते बा/बलो.नयांत येत; आ9ण तेथील शेतकgयांना मदत कnन मजुरFबOल
,मळालेलA धाय आपGया घो¤यांवnन वाहून नेत. केशी लोकांना यु कला मुळीच माहFत नuहती.
ती कला ते बा/बलो.नयन लोकांपासून ,शकले, आ9ण 6यांनी *थमत: लढा´त घो¤याचा उपयोग
केला.* (* L. W. King : A History of Babylon, (1915). P. 125.)
आपGया घोडदळा<या बळावर केशीं<या गंदश नावा<या राजाने इ. स. पूव १७६० या वष
बा/बलो.नयांत सावभौम राMय +थापन केलA . आ9ण 6यानंतर 6या<या वशजांची परं परा ***
रा$हलF.* (* L. W. King: A History of Bablon, (1915), P. 214.) मु(ाची गोo हF कv, इ. स. पूव
अठराशA वषा]मागे घो¤याचा लढा´त उपयोग केला गेGयाचा दाखला कोठे च सापडत नाहF आ9ण
वेदांत तर िजकडे .तकडे घो¤याचA महव व9णलA असून केशींचा आ9ण घो¤यांचा .नकट संबंध
दाख'वलेला आहे . यावnन आया]ची सx,संधूवरची +वारF इ. स, पूव सतराशA वषा]पलFकडे जाऊं
शकत नाहF, हA +पo होतA .
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दास
आय येCयापूव सx,संधू*दे शांत (,संध आ9ण पंजाब *ांतांत) दासांचA राMय होतA . दास या
शlदाचा अथ गुलाम असा होऊन बसला आहे . परं तु वेदांत दास ् आ9ण दाश ् या दोन धातूंचा *योग
‘दे णA’ या अथ होतो; आ9ण तसाच तो अलFकड<या कोशांतहF दे Cयांत आला आहे . हणजे दास
शlदाचा मूळचा अथ, दाता उदार (Noble) असा असला पा$हजे. आवे+तांतील फवदFय+तमTये या
दास दे शांतील 'पतरांची पूजा आहे . 6यांत 6यांना ‘दा$ह’ हटलA आहे . (We worship the Fravashis
of the holy men in the Dahi countries)
*ाचीन प,शयन भाषAत सं+कृत स चा उ<चार ह होत असे. उदाहरणाथ, सx,संधल
ू ा
आवे+तांत हx$हंद ू हटलA आहे . 6यालाच अनस
ु nन दासी Hकं वा दास याचA nपांतर दा$ह असA झालA
आहे .

आय
आय हा शlद ऋ धातप
ु ासून साधला आहे ; आ9ण .नर.नराYया गणांत जे ऋ धातु
सापडतात ते बहुतेक ग6यय आहे त हणजे आय या शlदाचा अथ Hफर+ते असा होतो. आया]ना
घरA दारA कnन राहणA आवडत नसे असA $दसतA . मोगल लोक जसे तंबम
ू Tये राहत असत, तसेच
आय लोक तंबंत
ू ून Hकं वा मंडप घालून राहत असावेत. एका बाबतींत 6यांची हF परं परा अ(ा'प
कायम रा$हलF आहे . बा/बलो.नयांत ययागा<या जागा हटGया हणजे मोठमो¶या मं$दराचीं
आवारA असत. आ9ण हर¯पा व म$हंजो-दारो या दोन $ठकाणी जे *ाचीन नगरावशेष सापडले
आहे त, 6यांत दे खील दा$ह लोकांचीं मं$दरA ययागा<या जागा असत असA तMांना वाटतA . हF
परं परा आया]नी मोडून टाकलF. ययाग करावयाचा हटला हणजे तो मंडपांतच केला पा$हजे
अशी 6यांनी व$हवाट पाडलF. आया]चे वंशज तंबूंतलF राहाणी सोडून कालमाने घरA बांधून राहूं
लागले, पण याला मंडपच पा$हजे हF *था अ(ा'प $टकून रा$हलF आहे .

दासांचा पराजय का झाला?
झाला?
अशा या Hफर+6या लोकांनी दासांसार?या पुढारलेGया लोकांचा पराजय केला कसा? याचA
उ7र इ.तहासाने-'वशेषत: $हंद+
ू थान<या इ.तहासाने-वारं वार $दलA आहे . एका राजवटFखालF लोक
आरं भी सख
ु ी आ9ण सधन झाले, तरF अखेरFला एका लहानशा वगा<या हातांत स7ा एकवटते,

२२

तो वग तेवढा चैनींत राहतो, आ9ण आपसांत अXधकारासाठS भांडत असतो. 6यामुळे लोकांवर
कराचा भार वाढत जातो; आ9ण ते या स7ाधाgयांचा pे ष करतात. अशा वेळीं मागासलेGया लोकांना
चांगले फावतA . एकजुटFने असGया सा¢ाMयशाहFवर हGला चढवून ते ते पादाांत करतात. तेराuया
शतका<या आरं भी जगलF मगलांना एकवटून झXगशखानाने Hकती सा¢ाMयA लयाला नेलFं? तेuहा
आया]नी आपसांत भांडणाgया दासांना अनायासA िजंकलA असGयास 6यांत मुळीच नवल नाहF.

शहरA तोडणारा इ%
दास लहान लहान शहरांतून राहत असत. आ9ण या शहरांचA एकमेकांत वैर चालत
होतA असA $दसतA . कां कv, दासांपैकv $दवोदास हा इ%ाला सामील झाGयाचा उGलेख ऋ`वेदांत
अनेक $ठकाणीं आढळतो. दासांचA नेत6ृ व व0
ृ

ाणाकडे होतA . 6याचाच नातलग 6वoा; 6याने

इ%ाला एक*कारचA यं0 (व·) तयार कnन $दलA . 6या<या साहा}याने इ%ाने दासांचीं शहरA तोडलFं
व अखेरFस व0
ृ

ाणाला ठार मारलA . पुरंदर हणजे शहरA तोडणारा हA 'वशेषण इ%ाला ऋ`वेदांत

अनेक $ठकाणीं लावलA आहे .* (* 'वशेष मा$हतीसाठS ‘$हंदF सं+कृ.त आ9ण अ$हंसा’ प
ृ १७-१९
पहा)

इ%ाची परपरा
इन ् आ9ण % या दोन शlदां<या समासाने इ% शlद बनला आहे . इन ् हणजे यो ा.
उदाहरणाथ, ‘सह इना वतते इ.त सेना’. % शlद ,शखर Hकं वा मु?य अशा अथ बा/बलो.नयन
भाषांत सापडतो. तेuहा इ% हणजे सैयाचा अXधप.त Hकं वा सेनाप.त. होतां होतां हा शlद
राजवाचक बनला. जसA दे वे%, नागA %, मनुजA% इ6या$द. प$हGया इ%ाचे नाव श होतA . 6यानंतर
6याची परं परा बरFंच वषh चाललF असावी. नहुषाला इ% केGयाची दतकथा पुराणांत आलFच आहे .
‘अहं सxहा नहुषो नहुoरः’ असा उGलेख ऋ`वेदांत (१०।४९।८) सापडतो. अथात ् या दतकथAत
काहF तeय असलA पा$हजे.
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इ%पूजा
सावभौम राजांना यांत बोलावून आणून 6यांना सोम दे Cयाचा 'वXध बा/बलो.नयांत होत
असे. 6या *संगीं +तुतीने भरलेलFं 6यांची +तो0A गाCयांत येत. इ%ाचीं बहुतेक सूWA अशाच
*कारची आहे त. इ%ाची सं+था नo झाGयानंतर दे खील हFं +तो0A तशींच रा$हलFं आ9ण 6यांचा
अथ भलताच होऊं लागला. इ% आकाशांतील दे वांचा राजा आहे , अशी कGपना होऊन बसलF;
आ9ण qा सW
ू ांचा अथ अनेक $ठकाणीं कोणाला काहFच समजेनासा झाला. 6यां<या नस
ु 6या
शlदांत मां/0क *भाव आहे असA लोक गह
ृ Fत धnन चालंू लागले.

इ%ाचा +वभाव
सx,संधूवर +वा,म6व +थापन करणारा सेनाप.त इ% मनु=य होता याला पुरावा ऋ`वेदांत
भरपूर

सापडतो.

6या<या

+वभावाचA

थोडAसA

$द`दशन

कौषीतHक

उप.नषदांत

आढळतA ,

तA

येणA*माणA.$दवोदासाचा प0
ु *तद न यु

कnन आ9ण पराम दाखवून इ%ा<या आवड6या वा¤यांत

गेला. 6याला इ% हणाला, ‘हे *तद ना, तुला मी वर दे त.’ *तद न हणाला, ‘जो मनु=याला
कGयाणकारक होईल असा वर दे .’ इ%-वर दस
ु gयाकरतां घेत नसतात. +वत:साठS वर मागून घे.’
*तद न-‘मायासाठS मला वर नको.’ तेuहा इ%ाने स6य गोo होती, ती सांXगतलF. कारण इ%
स6य आहे . तो हणाला, ‘मला जाण. तA च मनु=याला $हतकारक आहे , कv जे णAकnन मला तो
जाणेल. 6व¹या<या मुलाला-/0शीषाला-मी ठार मारलA . अrमग नावा<या यतींना कु°यांकडून
खाववलA . पु=कळ तहांचे अ.तमण कnन $दuयलोकvं *ºादा<या अनुयायांना, अंतaर@ांत पौलोमांना
आ9ण पe
ृ वीवर कालकाzयांना मी ठार मारलA . 6या *संगीं माझा एक लोम दे खील वाकला नाहF.
अशा *कारA जो मला ओळखील, 6याने मातव
ृ ध, 'पतव
ृ ध, चौय, ¡णह6या इ6या$दं पापA केलFं
असतां Hकं वा तो करFत असतां 6याला $दfकत वाटणार नाहF, Hकं वा 6या<या तडाचा नरू
पालटणार नाहF.’
आपले सा¢ाMय +थापCया<या वेळीं इ%ाने qा उताgयांत $दलेले बरे च अ6याचार केGयाचा
.नदh श खO
ु ऋ`वेदांतच आढळते. पण इ%च कां, कोण6याहF मन=ु याला सा¢ाMय +थापावयाचे

असGयास आपपरभाव, दयामाया ठे वतां येत नाहF; तह मोडCयाचA भार बाळगतां येत नाहF.
,शवाजीने च%राव मोgयांना ठार मारलA , तA या}य होतA कv अया}य होतA , हे वाद .नरथक
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आहे त. याय यायाचा 'वचार करFत बसला असता, तर ,शवाजी सा¢ाMय +थापू शकला नसता.
सा¢ाMयातगत लोक दे खील असGया @ुGलक पापपुCयांचा 'वचार करFत बसत नाहFत. ते एवढA च
पाहतात कv एकंदरFत या सा¢ाMया<या +थापनेपासून सामाय जनतेचा फायदा झाला आहे कv
काय?

आया]<या स7ेपासून फायदे
qा oीने 'वचार केला असतां इ%ा<या Hकं वा आया]<या सा¢ाMयापासून सx,संधूतील
जनतेचा फार मोठा फायदा झाला असला पा$हजे. लहान लहान शहराशहरांमधून जीं वारं वार यु
होत असत, तीं बंद पडGयामुळे लोकांना एक *कारचA सुख+वास ,मळालA . पेशuयां<याच नातलगांनी
शनवार वा¤यावर इं2जांचा झAडा लावला; आ9ण पेशवाई बुडाGयावर इतर $हंदं न
ू ी तर मोठाच उ6सव
केला हणतात. 6याच*माणA व0
ृ जरF

ाण होता, तरF 6याला माnन सx,संधूतील अंत:कलह बंद

पाडGयाबOल इ%ाचे दे uह तेथील *जेने माज'वणA अगदF साहिजक होतA . तेuहा दासां<या आ9ण
आया]<या संघषापासून जे काहF सुपaरणाम घडून आले, 6यांत प$हला हा समजला पा$हजे कv,
सx,संधूमTये एक *कारची शांतता नांदं ू लागलF. दस
ु रF गोo,

ाणांचA जA वच+व राजकरणांत

होतA ते नo झालA . इ%ाने 6व¹या<या मल
ु ाला-'व~nपाला-पुरो$हतपद $दले आ9ण तो बंड करFल या
*
भयाने 6यालाहF ठार मारलA , असा उGलेख खO
ु ऋ`वेदांत आ9ण यजव
ु hदांत सापडतो. ($हंदF

सं+कृ.त आ9ण अ$हंसा, प०ृ १९-२० पहा.) तथा'प परु ो$हताची पदवी कोण6या ना कोण6या
ाणाकडे रा$हलF. राजकरणापासून अ,लx रा$हGयामळ
ु े

ाणसमाजाला वा-याची अ,भव'ृ

करतां आलF.

वै$दक भाषा
दासां<या आ9ण आया]<या संघषाने एक नवीन भाषा उ6पन झालF. हFच वै$दक भाषा होय.
मस
ु लमानां<या आ9ण $हंदं <
ू या संघषाने जशी $हंद+
ु थानांत उद ू नावाची नवीन भाषा उ6पन झालF,
तशी हF भाषा होती. पण वै$दक भाषेइतकA उ<च +थान उद ल
ू ा कधीहF ,मळालA नाहF आ9ण
,मळCयाचा संभव नाहF. वै$दक भाषा .नuवळ दे ववाणी होऊन बसलF !
या वै$दक भाषेचा नीट अथ लावावयाचा असGयास बा/बलो.नयन भाषां<या ानाची फार
आवzयकता आहे . काहF मूळ<या शlदांचे अथ कसे उलटले आहे त हA दास आ9ण आय या दोन
शlदांवnनच $दसून येतA. दास शlदाचा मूळचा अथ दाता असून सTया गुलाम असा होऊन बसला
आहे ; आ9ण आय शlदाचा मूळचा अथ Hफर+ता असतां थोर, उदार,  असा झाला.
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आया]<या जयाने झालेलF हा.न
दासां<या आ9ण आया]<या संघषणाने जी मोठS हा.न झालF, ती हF कv, दासांचीं घरA आ9ण
नगरA बांधCयाची कला नo*ाय होऊन गेलF. ,संध आ9ण पंजाब *ांतांत सापडलेGया *ाचीन
नगरांची आ9ण घरांची परं परा $हंद+
ु थानांत रा$हलF नाहF. दस
ु रF गोo हF कv, जंगलांत राहणारे
य.त कशा रFतीने वागत, हA समजCयाचा माग रा$हला नाहF. वर<या उताgयांत इ%ाने 6यांना
कु°यांकडून खाववलA असा उGलेख आला आहे . मूळचा शlद ‘सालावक
ृ ’. qाचा अथ लांडगे Hकं वा
कु0े असा होऊं शकतो. टFकाकाराने शालावक
हणजे लांडगे असाच अथ केला आहे . परं तु
ृ
इं%ाजवळ पु=कळ ,शकारF कु0े होते आ9ण 6याने ते यतीं<या अंगावर घातले, हA अXधक संभवनीय
$दसतA . या यतींचA वजन समाजावर फार असGया,शवाय इ%ाने 6यांना मारCयाचA काहFच कारण
नuहतA . पण ते वागत होते कसे, लोक 6यांना कां मानीत, इ6या$द गोoी समजCयाला काहF माग
रा$हला नाहF.

आया]<या सं+कृतीला कृ=णाचा 'वरोध
सx,संधू<या

*दे शावर

इ%ाची

पूण

स7ा

+थापन

झाGयावर

6याचा

मोचा

मTय

$हंद+
ु थानाकडे वळला असGयास नवल नाहF. पण तेथे 6याला मोठाच *.त+पध भेटला.
दे वकvनंदन कृ=ण केवळ गा´चा *.तपालक राजा होता. इ%ाची ययागाची सं+कृ.त आ9ण 6याचA
वच+व तो माय करCयास तयार नuहता. या+तव इ%ाने 6या<यावर हGला केला. कृ=णाजवळ
घोडदळ नuहतA . तथा'प 6याने माgयाची अशी जागा शोधून काढलF कv इ%ाचA 6या<यासमोर काहF
चाललA नाहF. बह
ृ +पती<या मदतीने तो कसा तरF आपला जीव संभाळून मागे हटला. ऋ`वेदांत
(८।९६।१३-१५)

सापडणाgया

काहF

ऋचांवnन

आ9ण

भागवत

इ6या$द

पुराणांत

आलेGया

दं तकथांवnन या 'वधानाला बरFच बळकटF येते.* (* $हंदF सं+कृ.त आ9ण अ$हंसा, प०ृ २२-२५
पहा.)
कृ=ण ययागांची सं+कृ.त मानCयाला तयार नuहता. मग तो मानीत होता तरF काय?
6या आंXगरस ऋषीने यांची एक साधी प .त ,शक'वलF. 6या या<या दw@णा हटGया हणजे
तपया,

दान,

सरळपणा

(आजव),

अ$हंसा

आ9ण

स6यवचन

या

होत.

‘अथ

य7पो

दानमाजवम$हंसा स6यवचन,म.त ता अ+य दw@णा:।‘ (छां० उ० ३।१७।४-६) यावnन असA $दसतA
कv, आया]<या आ9ण दासां<या संघषा]त जी यतींची सं+कृ.त सx,संधु *दे शांत नo झालF, .तचा
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काहFसा अंश गंगायमुने<या *दे शांत कायम रा$हला होता. तपया करणाgया अ$हंसक मुनींची
कृ=णासारखे राजे या *दे शांत पूजा करFत होते, हA वरFल उताgयावnन $दसून येतA.

वै$दक सं+कृतीचा 'वकास
परं तु या अ$हंसा6मक सं+कृतीची फारशी उन.त झालF नाहF.

ाणांनी राजकारणांतून

अंग काढून घेतGयावर वा-याकडे आ9ण इतर लोकोपयोगी गोoींकडे चांगलA ल@ पुरवलA .
$हंद+
ु थानांत सगYयांत *ाचीन 'व~'व(ालय हटलA हणजे त@,शला येथे होतA . तेथे

ाण वेद

तर ,शकवीतच; आ9ण 6या,शवाय धनु'व(ा, वै(क इ6या$द शा®AहF ,शकवीत. सx,संधूंतून
इ%ा<या परं परे चA सा¢ाMय नo झालA , तरF 6या परं परे पासून उवलेGया नवीन सं+कृतीचA राMय
सुn झालA , आ9ण 6याची वाढ होत गेलF.

वै$दक सं+कृतीचा मTयदे शांत 'वजय
कृ=णाने इ%ाचा पराभव केGयानंतर सहाशA-सातशA वषा]नी परFw@त ् आ9ण 6याचा मुलगा
जनमेजय या दोन पांडवकुलो6पन राजांनी सx,संधूंत तयार झालेGया आयसं+कृतीची सं+थापना
गंगा-यमुनां<या *दे शांत केलF. पांडव आयसं+कृतीचे भोWे होते याला आधार वै$दक वा-यांत
सापडत नाहF. कृ=णामTये आ9ण पांडवांमTये तर .नदान सहाशA वषा]चा काळ लोटला असला
पा$हजे. महाभारतांत Mया कृ=णा<या कथा ये तात, 6या वरवर वाचGया तरF *w@x असाuयाशा
वाटतात. .नदान इ%ाबरोबर यु

करणारा कृ=ण आ9ण महाभारतांतील कृ=ण एक नuहत, असA

मानावA लागतA . पांडवांचे वंशज परFw@त ् आ9ण जनमेजय या दोघांनी मा0 वै$दक सं+कृतीला भरपरू
आय $दला, हA अथववेदावnन (काCड २०, सू० १२७) चांगलA ,स

होतA .* (* $हंदF सं+कृ.त आ9ण

अ$हंसा )
सx,संधूंत यतींची सं+कृ.त साफ नo झालF, तरF ती *ामु?याने मTय$हंद+
ु थानांत वास
करFत होती, हA वर $दलेGया छांदो`य उप.नषदा<या उताgयावnन आ9ण पा,ल वा-यांतील
सु7.नपातांत सापडणाgया ‘बाणधािमक’ सु7ावnन $दसन
ू येतA. † († $हंदF सं+कृ.त आ9ण अ$हंसा
३९-४०.) सx,संधूतील चातुवC
 य मTय$हंद+
ु थानांत दे खील ि+थरावलA होतA . फरक एवढाच कv,
सx,संधूंतील

ाणांनी आया]<या 'वजयामुळे उ6पन

+वीकारलF. मTय$हंद+
ु थानांत जरF

झालेलF ययागांची प .त पूणप
 णA

ाण अि`नपूजा करFत असत, तरF 6या पूजेत *ाCयांचे

ब,लदान होत नसे. तांदळ
ू , जव वगैरे पदाथा]नीच ते अि`नदे वतेची पूजा करFत. परं तु परFw@त
आ9ण जनमेजय यांनी ययागाला सुरवात केGयानंतर हF जुनी अ$हंसा6मक

ाणसं+कृ.त
२७

नo*ाय

झालF, आ9ण .त<या जागीं

$हंसा6मक ययागाची *था

जोराने

पसnं

लागलF.

सx,संधू<या ऐवजी गंगायमुनां<या मधला *दे शच आयावत बनला. !

अ$हंसा $टकाव धnन रा$हलF
जुनी अ$हंसा6मक अि`नहो0प .त मत
ृ *ाय झालF खरF तथा'प ती अगदFच नाश पावलF
नाहF. .तने राजदरबारांतले आ9ण वर<या दजा]तील लोकांतले आपलA वच+व सोडून दे ऊन जंगलाचा
आय धरला. हणजे जे लोक अ$हंसा6मक सं+कृतीला Xचकटून रा$हले, 6यांनी आपलF तपया
जंगलांतील फळांमुळांवर .नवाह चालवून कायम ठे वलF. जातक-अdकथAत अशा लोकां<या अने क
गोoी आGया आहे त. नवीन +थापन झालेGया $हंसा6मक यप तीला कंटाळून अनेक

ाण

आ9ण इतर वणय लोक दे खील जंगलांत जात आ9ण आम बांधून तप:साधन करFत. वषा]तून
कांहF $दवस हे लोक आंबट आ9ण खारट पदाथ खाCयासाठS लोकव+तींत येत आ9ण पुहा
आपGया आमांत परत जात. ता6पय, सx,संधूंतील यतीं*माणA मTय$हंद+
ु थानांतील ऋ'षम.ु न
नo*ाय न होतां जंगला<या आयाने तपया करFत कसे तरF बचाव धnन रा$हले.

आधु.नक उदाहरण
याला आधु.नक इ.तहासांतील एक उदाहरण दे तां येCयाजोगA आहे . पिम ,संहलpीप
पोतुग
 ीजांनी काबीज केलA , आ9ण तेथील बु मं$दरA आ9ण ,भ@ूंचे 'वहार जमीनदो+त कnन सवा]ना
जबरद+तीने रोमन कॅथॉ,लक धमाची दF@ा $दलF. या *संगीं ,संहलराजाने बु ाची दं तधातु बरोबर
घेऊन fयांडी<या जंगलांत पळ काढला; आ9ण तेथे डगराआड आपलF नवीन राजधानी +थापन
केलF. पिम ,संहलpीपांतून पोतुग
 ीजां<या हातून बचावलेले ,भ@ु शfय तेवढे बौ

2ंथ बरोबर

घेऊन डगराळ *दे शांत fयांडी<या राजा<या आयाला जाऊन रा$हले. हाच *कार काहF अंशी
गोuयांत घडून आला. पोतुग
 ीजांनी साoी, बादh श आ9ण .तसवाडा हे तीन तालुके *थमत: िजंकले,
आ9ण काहF वषा]नी 6या तालf
ु यांतील दे वळA जमीनदो+त कnन लोकांना जबरद+तीने रोमन
कॅथॉ,लक करCयाचा सपाटा चाल'वला. अशा वेळीं काहF $हंदं न
ू ी आपGया इ+टे टFंवर पाणी सोडून
आ9ण दे वदे वतांना बरोबर घेऊन पळ काढला व जवळ<या संवदे कर सं+था.नका<या मल
ु खाचा
आय धरला. आजला पव
ू चीं साoी *ांतांतील $हंदं च
ू ीं सव दै वतA या संवदे कर सं+थानांत आहे त.
पढ
 ीजांनी िजंकला; पण पुहा $हंदं <
ु े हा *ात दे खील पोतुग
ू या धमा]त 6यांनी हात घातला नाहF.
तीच ि+थ.त काहF अंशी मTय$हंद+
ु थानांतील अ$हंसा6मक सं+कृतीची झालF असA हणCयास
हरकत नाहF.
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अ$हंसेचा *भाव
परFw@त Hकं वा जनमेजय राजाने जोरजुलमाने ब,लदानपूवक
 ययागांची *था लोकांवर
लादलF नाहF. पण 6या *थेला राजाय ,मळGयाबरोबर

ाणांनी ती आपण होऊनच प6करलF

आ9ण Mयांना ती पसंत नuहती, 6यांना जंगला<या व तपयh<या आयाने आपलF जुनी परं परा
कायम ठे वणA भाग पडलA . पोतुगीजांनी 9»+ती केलेGया बौ ांवर Hकं वा $हंदं व
ू र जसा आजलाहF बौ
आ9ण $हंद ु सं+कृतीचा *भाव रा$हला आहे , तसा मTय $हंद+
ु थानांतील *ाचीन अ$हंसा6मक
सं+कृतीचा दे खील सामाय जनतेवर थोडाबहुत *भाव $टकाव धnन रा$हला. जंगलांत राहणारे
ऋ'षमु.न जेuहा गावांत Hकं वा शहरांत येत, तेuहा लोक 6यांची परमादराने पूजा करFत. बाकv<या
वेळीं ययाग Hकं वा ब,लदान हे पण *कार चालू असत.

यसं+कृतीची वाढ
ऋ'षमुनींचा मान बराच होता खरा, पण 6या सं+कृतीने कांहFच उन.त केलF नाहF.
सx,संधू<या *दे शांत त@,शलेसारखी जीं 'व~'व(ालयA +थापन झालFं तींच ,श@णाचीं के%A होऊन
बसलF. जातक-अdकथAतील अनेक गोoींवnन $दसून येतA कv,

ाणकुमार वेदाTययन करCयासाठS

आ9ण राजकुमार धनु'व(ा ,शकCयासाठS त@,शलेसार?या दरू <या सx,संधु*दे शांत जात असत.
सx,संधू<या *दे शांत काय Hकं वा मTय$हंद+
ु थानांत काय, इ%ा<यासारखA एक बलाय
सा¢ाMय रा$हलA नाहF. परFw@त Hकं वा जनमेजय यां<या राMयाची इ%ा<या राMयाशीं तुलना करतां
येत नाहF. 6यांनी ब,लदानपूवक
 ययागांना उ7ेजन $दलA , आ9ण 6यां<या *यांमुळे गंगायमुनां<या
मधला

*दे श

आयावत

झाला,

एवढA च

काय

तA .

6यां<या

कारकvदनंतर

सx,संधु

आ9ण

मTय$हंद+
ु थान *दे शाचे लहानसहान भाग पडले असावे. तथा'प आया]<या आ9ण दासां<या
संघषापासून उ6पन झालेलF ब,लदानपूवक
 ययागांची सं+कृ.त मा0 ढ होऊन बळावलF.

*करण दस
ु रA
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समकालFन राजकvय पaरि+थ.त
सोळा रा¦A
यो

इमेसं

सोळासनं

महाजनपदानं

पहूतस7रतनान इ+सराXधप<चं रMजं कारे }य,
से}यथीदं -(१) अंगानं (२) मगधानं (३) कासीनं (४) कोसलानं (५) वMजीनं (६) मGलानं (७) चेतीनं
(८) वंसानं (९) कुnनं (१०) पbचालानं (११) म<छानं (१२) सूरसेनानं (१३) अ+सकानं (१४)
अवंतीनं (१५) गंधारानं (१६) कबोजानं.
हा उतारा अंगु7.नकायांत चार $ठकाणीं सापडतो. ल,लत 'व+तरा<या .तसgया अTयायांतहF
बु

जमाला येCयापूव जंबुpीपांत ($हंद+
ु थानांत) .नर.नराळीं सोळा राMयA होतीं असा उGलेख

आहे ; पण 6यांपैकv आठ राMयांतील राजकुलांचA तेवढA वणन आढळतA . या सव दे शांचा उGलेख
बहुवचनी आहे . यावnन असA $दसन
ू येतA कv, एका काळीं हे दे श महाजनस7ाक होते. यांतील
महाजनांना राजे हणत आ9ण 6यां<या अTय@ाला महाराजा हणत असत. बु समकालFं हF
महाजनस7ाक प .त दब
 होऊन नo होCया<या मागाला लागलF; आ9ण .त<या जागीं एकस7ाक
ु ल
राMयप .त जोरात अमलांत येत चाललF होती. या घडामोडीचीं कारणA काय असावी याचा 'वचार
करCयापूव वरFल सोळा दे शांसंबंधाने सापडणारF मा$हती सं@ेपnपाने येथे दाखल करणA यो`य
वाटतA .

१. अंगा
अंगांचा दे श मगधां<या पूवhला होता. 6या<या उ7र भागाला अंगु7राप हणत. मगध
दे शा<या राजाने अंग दे श िजंकGयामुळे तेथील महाजनस7ाक प .त नo झालF. पूव<या
महाजनांचे Hकं वा राजांचे वंशज होते, तरF 6यांची +वतं0 स7ा रा$हलF नाहF; आ9ण कालांतराने
‘अंगमगधा’ असा 6या दे शाच मगध दे शाशीं pं pसमास .नदh श होऊं लागला.
बु

भगवान ् 6या दे शांत धमपदे श करFत असे व 6या दे शाचा मु?य शहरांत-चंपा नगरFंत-

ग`गरा राणीने बांधलेGया तलावा<या काठSं तो मf
ु कामाला राहत असे, असा /0'पटक 2ंथांत
प=ु कळ $ठकाणीं उGलेख सापडतो. पण हA चंपा नगर दे खील एखा(ा ज
ु या राजा<या ताlयांत
नuहतA . /बं/बसार राजाने तA सोणदं ड नावा<या
सोणदं ड

ाणाला इनाम $दलA . या इनामा<या उ6पनावर

ाण मधून मधून मोठमोठाले ययाग करFत होता.* (* दFघ.नकाय ‘सोणदCडस7
ु ’

पहा.)
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२. मगधा
बु काळ<या राMयांत मगध आ9ण कोसल या दे शांची एक सारखी भरभराट होत चाललF
होती; आ9ण ती रा¦A एकस7ा राMयप ती<या कqांत पूणप
 णA सापडलFं होतीं. मगधांचा राजा
/बं/बसार आ9ण कोसलांचा राजा पसेन$द (*सेनिजत ्) हे दोघेहF महाराजे उदारधी असGयामुळे
6यांची एकस7ाक राMयप .त *जेला फार सुखावह झालF. हे दोघेहF राजे ययागांना उ7ेजन दे त
होते खरे , तथा'प मणांना (पaर¨ाजकांना) 6यां<या राMयांत आपला धमपदे श करCयाला पण
 णA
ू प
मुभा होती. एवढA च नuहे , तर /बं/बसार राजा 6यां<या राहCयाची वगैरे uयव+था कnन 6यांना
उ7ेजन दे त असे. गोतम जेuहा *थमत: संयास घेऊन राजगह
ृ ाला आला तेuहा /बं/बसार राजाने
पांडवपवता<या पायeयाशीं जाऊन 6याची भेट घेतलF, आ9ण 6याला आपGया सैयांत मोठS पदवी
+वीकारCयाची 'वनंती केलF. पण गोतमाने आपला तपया करCयाचा .नय ढळंू $दला नाहF.
गयेजवळ उrवेला येथे जाऊन 6याने तपया आरं ,भलF, आ9ण शेवटFं तवबोधाचा मTयम माग
शोधून काढला. वाराणसीला प$हला उपदे श कnन आपGया पाच ,श=यांसह बु

भगवान जेuहा

राजगह
ृ ाला आला, तेuहा /बं/बसार राजाने 6याला आ9ण 6या<या ,भ@ुसंघाला राहCयासाठS वेळुवन
नावाचे उ(ान $दलA . या उ(ानांत एखादा 'वहार होता, असा उGलेख कोठे च सापडत नाहF. /बं/बसार
राजाने बु ाला आ9ण ,भ@ुसंघाला येथे .न'वनपणA राहCयाची परवानगी $दलF, एवढाच या
वेळुवनदानाचा अथ समजला पा$हजे. परं तु 6यावnन ,भ@ुसंघा'वषयीं 6याचा आदर +पo $दसतो.
केवळ बु ा<याच ,भ@ुसंघासाठS नuहे , तर या वे ळीं जे मणांचे मोठमोठाले संघ होते
6यांनाहF /बं/बसार राजाने आय $दला होता. एकाच वेळीं हे मणसंघ राजगह
ृ ा<या आसपास
राहत होते, असा उGलेख दFघ.नकायांतील सामbञफलसु7ांत आ9ण मिMझम.नकायांतील (नं. ७७)
महासकुलुदा.यसु7ांत आढळतो.
/बं/बसार राजाचा मुलगा अजातश0ु आपGया अमा6यांसह पौ9णमे<या रा0ीं *ासादा<या
ग<चीवर बसला आहे . 6या वेळी 6याला कोणातरF एखा(ा मो¶या मणनायकाची भेट यावी अशी
इ<छा होते. तेuहा 6या<या अमा6यांपैकv *6येकजण एकेका मणसंघा<या नायकाची +तु.त करतो
व राजाला 6या<याजवळ जाCयास 'वन'वतो. 6याचा गह
ृ वै( मुका¼याने बसला होता. 6याला
अजातश0ु *{ करतो; तेuहा जीवक बु

भगवंताची +तु.त कnन 6याची भेट घेCयास राजाचA मन

वळ'वतो. आ9ण जरF या मणसंघां<या पुढाgयांत बु

वयाने लहान होता, आ9ण 6याचा संघ

नुकताच +थापन झाला होता तरF 6याचीच भेट यावी असA अजातश0ु ठरवतो, आ9ण सहपaरवार
बु ा<या दशनासाठS जीवका<या आ¢वनांत जातो.
अजातश0ूने आपGया बापाला कैद कnन ठार केलA व गादF बYकावलF. तथा'प बापाने जो
मणांचा आदर ठे वला होता, तो 6याने कमी पडूं $दला नाहF. /बं/बसार राजा<या मरणानतंर बु
भगवान fवXचतच राजगह
ृ ाला येत असे. 6यांपैकv वर सांXगतलेला एक *संग होता. गादF
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,मळCयापूव अजातश0ुला आपGया बाजूला वळवन
ू दे वद7ाने बु ावर नालXगaर नावाचा उम7
ह7ी सोडCयाचा कट केला होता, इ6या$द गोoी 'वनय'पटकांत व9णGया आहे त. 6यांनी Hकतपत
तeय असावA हA सांगतां येत नाहF. तथा'प एक गोo खरF कv अजातश0ूचा दे दव7ाला चांगलाच
पा$ठंबा होता. आ9ण 6यामुळेच बु

भगवान राजगह
ृ ापासून दरू राहत असावा. पण जेuहा तो

राजगह
ृ ाला आला तेuहा 6याची भेट घेCयाला अजातश0ु कचरला नाहF आ9ण 6याचे वेळीं
राजगह
ृ ा<या आजूबाजूला मोठमोठाGया मणसंघाचे सहा नेते राहत असत, हF गोo ल@ांत घेतलF
हणजे अजातश0ु आपGया बापापे@ा दे खील मणाचा आदर 'वशेष ठे वीत होता, असे +पo $दसून
येतA. Hकं बहुना 6या<या कारकvद¥त मगध दे शांतील ययाग नo*ाय होत चालले, आ9ण
मणसंघांची भरभराट होत गेलF.
मगधांची राजधानी राजगह
ृ . हF जागा /बहार *ांतांत .तल}या नावा<या +टे शनापासून सोळा
मैलांवर आहे . चारF बाजंन
ू ा डगर असून 6या<या मTयभागीं हA शहर वसलA होतA . शहरांत जाCयाला
डगरा<या 9खंडीतून दोनच र+ते असGयामळ
ु े श0प
ू ासून शहराचA

र@ण करणA

सोपA

काम

वाटGयावnन येथे हA शहर बांधCयांत आलA असावA . पण अजातश0च
ू A सामeय इतकA वाढत गेलA कv,
6याला आपGया र@णासाठS या डगरांतील गो¶यांत (Xगaर¨जांत) राहCयाची गरज वाटलF नाहF.
बु ा<या पaर.नवाणापूव तो पाट,लप0
ु येथे एक नवीन शहर बांधीत होता; आ9ण पुढे 6याने
आपलF राजधानी 6याच $ठकाणीं नेलF असावी.
अजातश0ूला वैदेहF पु0 हटलA आहे . यावnन 6याची आई 'वदे ह रा¦ांतील असावी असA
सकृOशनीं $दसून येतA. आ9ण जैनां<या ‘आचारांग’ सू0ा$दकांतहF 6याची आई वMजी राजांपैकv एका
राजाची कया होती असा उGलेख आढळतो. परं तु कोसलसंयु7ा<या दस
ु gया व`गा<या चौeया
सु7ा<या

अdकथAत

6याला

पसेनदFचा

भाचा

हटलA

आहे ,

आ9ण

वैदेहF

शlदाचा

अथ

‘पंsडताXधवचनमेतं, पंsड.ति6थया पु7ो .त अ6थो’ असा केला आहे . ल,लत'व+तरांत मगध दे शा<या
राजकुलाला वैदेहFकुल हFच संा $दलF आहे . यावnन असA $दसतA कv, हA कुल 'पतपरं परे ने अ*,स
होतA . आ9ण पुढे 6यांतील एखा(ा राजाचा 'वदे ह दे शांतील राजकयेशीं संबंध जडGयामळे तA
नावाnपास आले; आ9ण काहF राजपु0 आपणास दे हFपु0 हणवून घेऊं लागले.
अजातश0ूने /बं/बसाराला ठार मारGयाची बातमी ऐकलF तेuहा अवंतीचा चंड*(ोत राजा
फार रागावला व अजातश0ूवर +वारF करCयाचा 6याने घाट घातला. 6या<या भयाने अजातश0ूने
*
राजगह
ृ ा<या तटाची डागडुजी केलF. (* मिMझम.नकायांतील गोपकमो`गGलानसु7ाची अdकथा

पहा.) पुढे चंड*(ोता<या +वारFचा बेत र$हत झाला असावा. चंड*(ोतासारखा परकvय राजा
अजातश0ूवर रागावला, पण मगधांतील *जेचा *@ोभ मुळीच झाला नाहF. यावnन या दे शांत
एकस7ाक राMयप .त कशी ढमूल झालF होती, याचA चांगलA अनुमान करतां येतA.
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३. कासी
कासी Hकं वा काशी यांची राजधानी वाराणसी होती. तेथGया बहुतेक राजांना द7 हणत
असत, असA जातक अdकथेवnन $दसून येतA. 6यां<या राMयप तीसंबंधाने फारशी मा$हती सापडत
नाहF. तथा'प काशीचे राजे (महाजन) फारचं उदारधी होते. 6यां<या राMयांत कलाकौशGयाचा उ7म
'वकास झाला होता. बु समकालF दे खील उ6कृo पदाथा]ना ‘का,सक’ हणत असत. का,सक व®,
का,सक चंदन इ6या$द शlद /0'पटक वा-यांत प=ु कळ $ठकाणी आढळतात. वाराणसींतील अ~सेन
राजा<या वामा राणी<या उदरF पा~नाथ-जैनांचा ते'वसावा तीथ]कर-जमला. 6याने आपGया
उपदे शाला सरु वात गोतम बु ा<या जमापव
ू  सरासरF २४३ uया वष केलF असावी. हणजे
काशीचे महाजन केवळ कलाकौशGयातच नuहे , तर धा,मक 'वचारांत दे खील अ2णी होते, असA
हणावे लागतA . परं तु बु समकालFं या दे शाचA +वातं°य पार नo होऊन कोसल दे शांत 6याचा
समावेश झाला होता. ‘अंगमगधा’<या समासा*माणAच ‘कासीकोसला’ हा दे खील शlद *चारांत आला
होता.

४.कोसला
कोसला
कोसल दे शाची राजधानी ाव+ती. हF अXचरवती (सTयाराxी) नदF<या काठSं होती; आ9ण
तेथे पसेन$द (*सेनिजत ्) राजा राMय करFत असे. तो वै$दक धमाचा पूण अनुयायी असून
मोठमोठाले य करFत होता, असA कोसलसु7ांतील एका सु7ावnन $दसून येतA. तथा'प 6या<या
राMयांत मणांचा मान ठे वला जात असे. अनाथ'पंsडक* (* याचA खरA नाव सुद7 होतA . अनाथांना
तो जेवण ('पCड) दे त असे, हणून 6याला अनाथ'पिCडक हणत) नावाने *,स ीस आलेGया एका
मो¶या ेीने बु ा<या ,भ@ुसंघासाठS ाव+ती येथे जेतवन नावाचा 'वहार बांधला. 'वशाखा
नावा<या *,स

उपा,सकेने दे खील पूवाराम नावाचा एक मोठा *ासाद ,भ@ूंसाठS बांधून $दला. या

दोहF $ठकाणीं बु

भगवान ,भ@ुसंघासह मधून मधून राहत असे. 6याचे प=ु कळ चातुमास येथेच

गेले असावेत. कां कv, बु ाने सवा]त जा+त उपदे श अनाथ'पंsडका<या आरामांत केGयाचा दाखला
/0'पटक वा-यांत सापडतो. पसेन$द राजा जरF ययागांचा भोWा होता, तरF मधूनमधून तो
बु ा<या दशनासाठS अनाथ'पंsडका<या आरामांत जात असे. 6याला अनेकदा बु ाने केलेGया
उपदे शाचा सं2ह कोसलस7
ु ांत सापडतो. † († या संय7
ु ा<या प$हGयाच स7
ु ांत पसेन$द बु ाचा
उपासक झाGयाची कथा आहे ; पण नवuया स7
ु ांत पसेन$द<या महायाचA वणन येतA. तेuहा
पसेन$द राजा खरा बु ोपासक झाला होता, असA हणतां येत नाहF.)
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ल,लत'व+तरांतील या राजवंशा<या वणनावnन असA $दसून येतA कv, ते राजे मातंगां<या
हFन जातींतून उदयाला आले. धमपद-अ½कथAत सापडणाgया 'वडूडभा<या ('वदद
ु भा<या) गोoीवnन
दे खील ल,लत'व+तरांतील 'वधानाला बळकटF येते.
पसेन$द राजा बु ाला फार मानीत होता. 6या<या शाfय कुळांतून एखा(ा राजकयेशीं
ल`न करCयाचा पसेनदFने बेत केला. पण शाfय राजे कोसलराजकुलाला नीच मानीत असGयामुळे
6यांना आपलF कया कोसलराजाला दे णA यो`य वाटत नuहतA . तथा'प शाfयांवर कोसलराजाचीच
स7ा चालत असGयामुळे 6याची मागणी नाकबल
ू करतां येईना. 6यांनी अशी युsW योिजलF कv,
महानाम शाfयाची दासीकया वासभख'7या $हला महानामाने आपलF +वता:ची कया हणून
कोसल राजाला (ावी. कोसल राजा<या अमा6यांना हF कया पसंत पडलF. महानाम .त<याबरोबर
बसून

जेवGयामळ
ु े

ती

6याची

मल
ु गी,

अशी

6यांची

खा0ी

झालF;

आ9ण

ठरGया*माणA

वासभख'7येचा शभ
ु मुहूतावर कोसलराजाशीं 'ववाह झाला. राजाने .तला प§राणी केलA . .तचा मल
ु गा
'वडूडभ

सोळा

वषा]चा

झाGयावर

आपGया

आजोळीं

शाfयांकडे

गेला.

शाfयांनी

आपGया

सं+थागारांत (नगरमं$दरांत) 6याचा यो`य समान केला. पण तो .नघून गेGयावर 6याचे आसन
धC
ु यांत आलA ; आ9ण आपण दासीप0
ु आह, हF गोo 'वडूडभा<या कानीं गेलFं. वयांत आGयावर
'वडूडभाने जबरद+तीने कोसल दे शाचA राMय बळकावलA व व ृ

पसेनदFला ाव+तींतून हाकून $दलA .

पसेन$द आपला भाचा अजातश0ु या<या आयाला जाCयासाठS अात वेषाने राजगह
ृ ाला जात
असतां अ6यंत कo पावून राजगह
ृ ाबाहे र<या एका धमशाळA त .नवतला.
बापा<या .नधनानंतर 'वडूडभाने शाfयांवर +वारF करCयाचा बेत केला. भगवान ् बु ाने
6याला उपदे श कnन 6याचा हा बेत दोनदा र$हत कर'वला. परं तु .तसgया वेळीं मTय+थी
करCयाला बु ाला सवड न ,मळाGयामुळे 'वडूडभाने आपला बेत पार पाडला. 6याने शाfयांवर
+वारF कnन 6यांची दाणादाण केलF. ज शरण आले Hकं वा पळून गेले 6यांना सोडून इतरांची
बायका-मुलांसकट क7ल केलF व 6यां<या रWाने आपलA आसन धुवावयास लावलA .
शाfयांचा .न:पात कnन 'वडूडम ाव+तीला येऊन अXचरवती<या काठSं आपGया सैयाचा
तळ दे ऊन रा$हला. आसपास<या *दे शांत अकालमेघाचा भयंकर वषाव होऊन अXचरवतीला महापूर
आला, आ9ण सैयांतील काहF लोकांसह 'वडूडभ 6या पुरांत सापडून वाहून गेला.
मगध दे शा*माणAच कोसल दे शांत दे खील एकस7ाक राMयप .त बळकट होत चाललF होती,
हA 'वडूडभा<या कथेवnन +पo होतA . 6याने आपGया लोक'*य बापाची गादF बळकावलF असतांहF
कोसलांनी 6या'वr

एक

दे खील काढला नाहF.

५. वMजी
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महाजनस7ाक राMयांत तीनच राMयA +वतं0 रा$हलFं होतीं. एक वMजीचA , आ9ण दोन पावा
व कु,शनारा येथील मGलांची. 6यांत वMजीचA राMय बलाय असून भरभराटFंत होतA , तरF 6याचा
अ+त दे खील फार दरू नuहता. तथा'प पहाटे <या *हरFं श
ु ा<या चांदणी*माणA तA चमकत होतA .
बु

भगवान ् अशाच एका महाजनस7ाक राMयांत जमला. पण शाfयांचे +वातं°य पूवच नo

झालA होतA . वMजी आपGया एकvने व परामाने बु ा<या हयातींत +वतं0 रा$हGयामुळे बु ाला
6यां<या'वषयीं आदर असणA साहिजक होतA. महापaर.नlबानस7
ु ांत भगवान दn
ु न येणाgया
,ल<छवींकडे पाहून ,भ@ूंना हणतो, “,भ@ूंनो, Mयांनी तावत/0ंशत ् दे व पा$हले नसतील, 6यांनी या
,ल<छवीं<या समद
ु ायाकडे पाहावA !"
वMजींची राजधानी वैशालF नगरF होती. .त<या आसपास राहणाgया वMजींना ,ल<छवी
हणत. 6यां<या पव
ू hला पव
ू  'वदे हांचA राMय होतA , जेथे जनकासारखे उदारधी राजे होऊन गेले.
'वदे हांचा शेवटचा राजा स,ु म0 ,मXथलानगरFंत राMय करFत होता, असA ल,लत'व+तरावnन $दसून
येतA. 6या<या पात ् 'वदे हांचे राMय वMजीं<या राMयाला जोडCयात आलA असावA .
बु

भगवताने

महापaर.नlबानस7
ु ा<या

वMजींना
आरं भी

अ,भव ृ ीचे
आ9ण

सात

.नयम

अंग7
ु र.नकाया<या

उपदे ,शGयाचA

स7क.नपातांत

वणन
सापडतA .

महापaर.नlबानसु7ा<या अdकथेत या .नयमांवर 'व+तत टFका आहे . .तजवnन असA अनुमान
करतां येतA कv, वMजीं<या राMयांत एक *कारची MयूरFची प .त होती व सहसा .नरपराधी
माणसाला ,श@ा होत नसे. 6यांचे कायदे ,ल$हलेलA असत व 6या*माणA चालCया'वषयीं ते द@ता
बाळगीत.

६. मGला
मGलांचA राMय वMजीं<या पूवhस व कोसल दे शा<या पिमेस होतA . तेथे वMजीं*माणAच
गणस7ाक राMयप .त *च,लत होती परं तु मGलांत फूट पडून 6यांचे पावा येथील मGल व
कु,शनारा येथील मGल असे दोन 'वभाग झाले होते.
मगध दे शांतून कोसल दे शाकडे जाCयाचा र+ता मGलां<या राMयांतून असGयामळ
ु े बु
भगवान ् तेथून वारं वार *वास करFत असे. बु

भगवंताने पावा येथे राहणाgया च
ु द लोहाराचA अन

2हण केलA ; आ9ण तो आजारF झाला; व तेथून कु,सनारे ला गेGयावर 6या रा0ीं पaर.नवाण पावला.
आजला 6या $ठकाणीं एक लहानसा +तप
ू व मं$दर अि+त6वांत आहे . 6या<या दशनाला अनेक बौ
या0ेकn जातात. पावा Hकं वा पडवणा हा गावहF येथून जवळच आहे . तेuहा पावा येथील मGल व
कु,सनारा येथील मGल जवळ जवळ राहत असA $दसतA . या दोन राMयांतून बु ाचे बरे च ,श=य
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होते. हF राMयA +वतं0 होतीं खरFं, पण 6यांचा *भाव वMजीं<या गणस7ाक राMयाएवढा खास
नuहता. Hकं बहुना, वMजीं<या बलाय राMया<या अि+त6वामुळेच तीं रा$हलFं असावीं.

७. चेती
या रा¦ाची मा$हती जातकांतील चे.तय जातक आ9ण वे+संतर जातक या दोन जातकांत
आलF आहे . 6याची राजधानी सोि6थवती (+वि+तवती) होती असA चA .तय जातकांत (नं. ४२२)
हटलA आहे ; आ9ण तेथील राजांची परं पराहF $दलF आहे . शेवटला राजा उपचर Hकं वा अपचर हा
खोटA बोलला आ9ण आपGया परु ो$हता<या शापामळ
ु े नरकांत पडला. याचे पाच मल
ु गे परु ो$हताला
शरण गेले. पुरो$हताने तA राMय सोडून जाCयास 6यांना सांXगतलA आ9ण 6या*माणA 6यांनी बाहे र
जाऊन .नर.नराळी पाच शहरA वस'वलFं, असA वणन या जातकांत आढळतA .
वे+संतराची पी मOी (मा%F) हF मO (म%) रा¦ांतील राजकया होती. याच रा¦ाला चे.तय
रा¦ हणत असA वे+संतर जातकांतील कथेवnन $दसून येतA. खुO वे+संतराचा दे श ,श'व हा या
चे.तय रा¦ा<या जवळ होता. तेथGया ,श'वराजाने आपले डोळे
*,स

ाणाला $दGयाची कथा जातकांत

आहे .* (* ,स'वजातक (नं. ४९९) पहा.) वे +संतर राजकुमाराने दे खील आपला मंगल ह7ी,

दोन मल
ु A आ9ण बायको
फार तर एवढA ,स

ाणांना दान $दGयाची कथा वे+संतर जातकांत आलF आहे . यावnन

होतA कv, ,शवीं<या आ9ण चेतीं<या (चै(ां<या) रा¦ांत

ाणांचे फार वच+व

असे आ9ण 6यामुळे हFं राMयA कोठे तरF पिमे<या बाजूला असावीं. बु काळीं ,शवीचA व चेतीचA
नाव अि+त6वांत होतA ; पण बु

6यां<या राMयांत गेGयाचA , Hकं वा अंगाचा जसा मगधां<या राMयांत

समावेश झाला, तसा 6या राMयांचा दस
ु gया राMयांत समावेश झाGयाचA हF $दसून येत नाहF. काहF
असो, बु

भगवंता<या चaर0ाशीं या राMयांचा कोण6याहF रFतीने संबंध आला नाहF एवढA खास.

८. वंसा (व6सा)
व6सा)
यांची राजधानी कोसबी (कौशाबी). बु समकालFं येथील गणस7ाक राMयप .त नo
झालF व उदयन नावाचा मोठा चैनी राजा सवस7ाXधकारF झाला, असA $दसतA . धमपद अdकथAत
या राजाची एक गोo आलF आहे , ती अशी:—
उदयनाचA आ9ण उMज.यनीचा राजा चंड*(ोत याचA अ6यंत वैर होतA . लढा´त उदयनाला
िजंकणA शfय नसGयामुळे *(ोताला काहF तरF युsW लढवून उदयनास धरCयाचा बेत करावा
लागला. उदयन राजा ह7ी पकडCयाचा मं0 जाणत होता; आ9ण जंगलांत ह7ी आGयाबरोबर
,शकारF लोकांना घेऊन तो 6या<या मागे लागत असे. चंड*(ोताने एक कृ/0म ह7ी तयार कर'वला
व 6याला व6सां<या सरहOीवर नेऊन ठे वCयास लावलA . आपGया सरहOीवर नवीन ह7ी आGयाची
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बातमी समजGयाबरोबर उदयन राजा 6या<या मागे लागला. या कृ/0म ह7ी<या आंत दडून
रा$हलेGया मनु=यांनी तो ह7ी चंड*(ोता<या हOींत नेला. उदयन 6या<या मागोमाग पळत गेला
असतां तेथे दबा धnन रा$हलेGया *(ोता<या ,शपायांनी 6याला पकडून उMज.यनीला नेलA.
चंड*(ोत 6याला हणाला, “ह7ीचा मं0 ,शकवशील तर मी तुला सोडून दे ईन, नाहF तर
येथेच ठार करFन.” उदयन 6या<या लालचीला Hकं वा ,श@ेला मुळीच घाबरला नाहF. तो हणाला,
“मला नम+कार कnन ,श=य या ना6याने मं0ाTययन करशील तरच मी तुला मं0 ,शकवीन; नाहF
तर तुला जA करावयाचA असेल ते कर.” *(ोत अ6यंत अ,भमानी असGयामुळे 6याला हA rचलA
नाहF. पण उदयनाला माnन मं0 नo करणAहF यो`य नuहतA . हणून तो उदयनाला हणाला,
"दस
ु gया एखा(ा माणसाला तंू हा मं0 ,शकवशील काय? माया *ीतींतGया माणसाला तंू हा मं0
,शक'वलासं, तर मी तल
ु ा बंधमW
ु करFन."
उदयन हणाला, “जी ®ी Hकं वा जो पr
ु ष मला नम+कार कnन ,श=य6वाने मं0ाTययन
करFल, .तला Hकं वा 6याला मी तो ,शकवीन.”
चंड*(ोताची कया वासल
ु द7ा (वासवद7ा) मोठS हुशार होती. मं0 2हण करCयाला ती
समथ होती खरF; पण उदयनाला आ9ण .तला एक0 येऊं दे णA *(ोताला यो`य वाटलA नाहF. तो
उदयनाला हणाला, "माया घरFं एक कुबडी दासी आहे , ती पड(ा<या आड राहून तुला नम+कार
करFल आ9ण तुझA ,श=य6व प6कnन मं0 ,शकेल. .तला जर मं0,स' ,मळालF, तर तल
ु ा मी
बंधमुW कnन तुया राMयांत पाठवीन."
उदयनाने हF गोo कबूल केलF. *(ोताने वासवद7ेला सांXगतलA कv, "एक ~े तकुी मनु=य
ह7ीचा मं0 जाणतो. 6यांचे तड न पाहतां 6याला नम+कार कnन तो मं0 2हण केला पा$हजे."
6या*माणA वासवद7ेने उदयनाला पड(ाआडून नम+कार कnन मं0 ,शकCयास सुrवात केलF. तो
,शकत असतां काहF अ@रA .तला नीट उ<चारतां येईनात. तेuहा उदयन रागावून हणाला, "हे
कुबडे, तुझे ओठ फारच जाड असले पा$हजेत!" तA ऐकून वासवद7ा अ6यंत संतापलF व हणालF,
"अरे कु¾या, तूं राज कयेला कुबडी हणतोस काय?"
उदयनाला हा काय *कार आहे तA समजेना. ते जाणाCयासाठS 6याने एकदम पडदा बाजूला
सारला. तेuहा 6या दोघांनाहF *(ोताचा मतलब समजला. ताबडतोब दोघांचे पर+परांवर *ेम जडलA .
व अवंतीहून पळून जाCयाचा 6यांनी बेत रचला. शुभ मुहूतावर मं0,स ीसाठS एक औषXध आणलF
पा$हजे हणून वासवद7ेने आपGया बापाकडून भ%वती नावाची ह7ीण मागून घेतलF. आ9ण *(ोत
उ(ानvडेला गेला आहे , असA पाहून .तने व उदयनाने 6या ह'7णीवर बसून पळ काढला. उदयन
ह7ी चालवCयांत पटाईत होताच. तथा'प 6या<या मागोमाग पाठवलेGया ,शपायांनी 6याला वाटA त
गाठलA . वासवद7ेने बापा<या खिजयांतून शfय तेवया सोया<या नाCयां<या 'पशuया बरोबर
आणGया हो6या. 6यांपैकv एक 'पशवी सोडून .तने नाणीं र+6यांत फैलावलF. ,शपाई तीं वेचCयांत
गुंतले असतां उदयनाने ह'7णीला पुढे हाकलA . पुहा ,शपायांनी ह'7णीला गाठलA , तेuहा तसाच
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*योग करCयांत आला; आ9ण या उपायाने 6या दोघांनी कौशाबी गाठलF.
उदयन एकदा आपGया उ(ानांत vडेसाठS गेला असता तेथेच झोपला. 'पंडोल भारpाज
,भ@ु जवळ<या एका व@
ृ ाखालF बसला होता. राजाला झोप लागलF आहे , असA पाहून 6या<या
बायका 'पंडोल भारpाजापाशीं गेGया आ9ण 6याचा उपदे श ऐकत बसGया. इतfयांत राजा जागा
झाला व रागावून 'पंडोल भारpाजा<या अंगावर तांब¤या मुं`या सोडCयाचा 6याने *य केला, असा
उGलेख संयु7.नकाया<या अdकथAत सापडतो. पण पुढे 'पंडोल भारpाजाचाच उपदे श ऐकून उदयन
बु ोपासक झाला.
कौशाबी येथे घो'षत, कुfकुट आ9ण पावाaरक या तीन ेीने बु ा<या ,भ@ुसंघाला
राहCयासाठS अन
ु मA घो'षताराम, कुfकुटाराम आ9ण पावाaरकाराम असे तीन 'वहार बांधGयाचा
उGलेख अंग7
ु र.नक या<या अdकथAत आ9ण धमपदअdकथAत सापडतो. उदयनाची एक *मख
ु
राणी सामावती आ9ण .तची दासी खM
ु ज7
ु रा (कुlजा उ7रा) या बु ा<या दोन म?
ु य उपा,सका
हो6या. यावnन असA $दसतA कv उदयन राजा जरF फारसा  ाळू नuहता, तरF कौशाबी<या
लोकांचे बु भW प=ु कळ होते आ9ण ,भ@ूंचा योग@ेम नीट चालवCयास उ6सक
ु असत.
या दे शाची राजधानी इ%*+थ नगर होतA . बु समकालFं तेथे कौरuय नावाचा राजा
राMय करFत असे, एवढFच काय ती मा$हती सापडते. पण तेथील राMयuयव+था कशी चालत होती,
याची मा$हती कोठे सापडत नाहF. या दे शांत बु ा<या ,भ@ुसंघासाठS एक दे खील 'वहार नuहता.
बु

भगवान ् उपदे श करFत 6या दे शांत जाई, तेuहा एखा(ा झाडाखालF Hकं वा अशाच दस
ु gया

$ठकाणीं मुfकामाला राहत असे. तथा'प या दे शांत बु ोपदे शाचे चाहते बरे च होते असA $दसतA .
6यांपैकv रा¦पाल नावाचा धनाय तrण ,भ@ु झाGयाची कथा मिMझम.नकायांत 'व+तारपूवक

$दलF आहे . कुr दे शांतील कमासदम (कGमाषदय) नावा<या नगराजवळ बु

भगवंताने

स.तपdानासारखीं काहF उ7म सु7A उपदे ,शGयाचा उGलेख सु7'पटकांत सापडतो. 6यावnन असA
$दसतA कv, तेथील सामाय जनसमूह बु ाला मानीत असला, तरF अXधकारF वगा]त 6याचा कोणी
भW नuहता आ9ण वै$दक धमाचA येथे फारच वच+व होतA .

१०१०-११.
११. पbचाला (पांचाला)
ाला) आ9ण म<छा (म6+या)
म6+या)
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उ7रपाbचालांची राजधानी किपGल (कािपGय) होती, असा उGलेख जातक अdकथAत
अनेक $ठकाणीं सापडतो; पण म6+य दे शा<या राजधानीचा प7ा नाहF. यावnन असA $दसून येतA
कv, बु समकालFं या दोन दे शांना फारसA महव रा$हलA नuहतA आ9ण 6या दे शांतून बु ाने *वास
केला नसGयामळ
ं ंधाने Hकं वा शहरांसंबंधाने बौ 2ंथांत फारशी मा$हती सापडत
ु े तेथील लोकांसब
नाहF.

१२.
१२. सरू सेना (शूरसेना)
ा)
यांची राजधानी मधरु ा (मथरु ा). येथे अवं.तप0
नावाचा राजा राMय करFत होता.
ु
वणामधमासंबंधाने 6याचा व महाका6यायनाचा संवाद मिMझम.नकायांतील मधरु स7
ु ांत व9णला
आहे . या दे शांत बु

fवXचतच जात असे. मधरु ा 6याला फारशी आवडत नसावी, असA खालFल

स7
ु ावnन $दसून येतA.
पिbचमे

,भfखवे

आदFनवा मधरु ायं।

कतमे

पbच?

'वसमा, बहुराजा, चCडसुनखा,
वाळयfखा, दG
ु लभ'पCडा। इमे खो ,भfखवे पbच आदFनवा मधरु ायं .त।
(अंगु7र.नकाय पbचक.नपात)

,भ@ुहो, मथुरAत हे पाच दोष आहे त. कोणते पाच? .तचे र+ते खडबडीत, धूळ फार, कु0े
pाड, य@ ूर आ9ण तेथे ,भ@ां ,मळणे फार कठSण. ,भ@ुहो, मथुरAत हे पाच दोष आहे त.

१३.
१३. अ+सका (अzमका)
अzमका)
सु7.नपातांतील पारायणव`गा<या आरं भीं Mया व6थुगाथा आहे त, 6यांजवnन असA $दसून
येतA कv, अ+सकांचA राMय कोठे तरF गोदावरF नदF<या आसपास होतA . बावरF नावा<या ाव+ती
येथे राहणाgया

ाणाने आपGया सोळा ,श=यांसहवतमान या राMयांत व+ती केलF.
सो अ+सक+स 'वसये अळक+स समासने।
वसी गोदावरFकूले उbछे न च फलेन च ॥

तो (बावरF) अ~का<या राMयांत आ9ण अळका<या राMयाजवळ गोदावरFतीरFं ,भ@ेवर आ9ण
फळांवर .नवाह कnन वास कaरता झाला.
अ+सक आ9ण अळक हे दोन आ³ (अधक) राजे होते व 6यां<या राMयां<या दरयान
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बावरFने आपGया सोळा ,श=यांस-वतमान एक वसाहत केलF आ9ण ती उ7रो7र वाढत गेलF, असA
अdकथाकाराचA हणणA आहे . वै$दक धम*चारकांची दw@णAत हF प$हलF वसाहत होती, असA
हणCयास हरकत नाहF. बु
'वशेष मा$हती बौ

Hकं वा त6समकालFन ,भ@ु एथवर पोचले नसGयामुळे या राMयांची

वा-यांत सापडत नाहF. तथा'प बु ाची कvत येथवर जाऊन थडकलF होती.

ती ऐकून बावरFने आपGया सोळाहF ,श=यांना बु दशनाला पाठ'वलA . ते *वास करFत मTय दे शांत
आले व अखेरFस राजगह
ृ येथे बु ाला गाठून 6याचे ,श=य झाGयाची हकvकत वर .नदh ,शलेGया
पारायणव`गांतच आहे . परं तु 6यानंतर 6यांनी परत जाऊन गोदावरF<या *दे शांत उपदे श केGयाचा
उGलेख कोठे च आढळत नाहF.

१४.
१४. अवंती
अवंतीची राजधानी उMज.यनी व 6यांचा राजा चंड*(ोत यां<या संबंधाने बरFच मा$हती
आढळते. चंड*(ोत आजारF पडला असतां 6या<या आमं0णावnन मगध दे शांतील *,स

वै(

जीवक कौमारभ6ृ य 6याला बरA करCयासाठS उMज.यनीला गेला. *(ोता<या अ6यंत ूर +वभावामुळे
6याला चंड हे 'वशेषण लावीत; आ9ण हF गोo जीवकाला चांगलF माहFत होती. राजाला औषध
दे Cयापव
ू  जीवकाने जंगलांत जाऊन औषधA आणCया<या .न,म7ाने भOवती नावाची
ह7ीण मागून घेतलF आ9ण राजाला औषध दे ऊन 6या ह'7णीवर बसून पळ काढला. इकडे औषध
घेतGयाबरोबर *(ोताला भयंकर वां6या होऊं लागGया. 6यामळ
ु े तो खवळला; आ9ण 6याने
जीवकाला पकडून आणCयाचा हुकूम सोडला. परं तु जीवक तेथून .नसटला होता. 6याचा पाठलाग
करCयासाठS राजाने काक नावा<या आपGया दासाला पाठ'वलA . काकाने कौशाबीपय]त *वास
कnन जीवकला गाठलA . जीवकाने 6याला एक औषधी आवळा खाCयास $दला, 6यामुळे काकाची
दद
ु  शा झालF आ9ण जीवकाने भOवतीवर बसून सुखnपपणA राजगह
ृ ाला *याण केलA . इकडे *(ोत
साफ बरा झाला. काक दास दे खील बरा होऊन उMज.यनीला गेला. रोग नo होऊन *कृ.त
पूव*माणे बरF झाGयाकारणाने *(ोताची जीवकावर मज बसलF आ9ण 6याला अपण करCयासाठS
*(ोताने ,सवे}यक नावा<या उ7म व®ांची जोडी राजगह
ृ ाला पाठ'वलF.* (* महाव`ग, भाग ८ वा
पहा.)
या गोoींत आ9ण धमपद अdकथAतील गोoींत बरA च साय आहे . परं तु एकvवnन दस
ु रF
रचCयांत आलF Hकं वा 6या ,भन ,भन काळीं घडून आGया, हA सांगता ये त नाहF. या दोहF
गोoींवnन *(ोताची चंड*कृ.त uयW होते आ9ण तो सवस7ाधारF राजा होता, असA $दसून येतA.
बु

भगवान *(ोता<या राMयांत कधीहF गेला नाहF. परं तु 6या<या *मुख ,श=यांपैकv एक-

महाका6यायन-*(ोता<या पुरो$हताचा मुलगा होता. 'प6या<या मरणानंतर 6याला पुरो$हतपद
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,मळालA . पण 6यांत समाधान न मानतां तो मTयदे शांत जाऊन बु ाचा ,भ@ु,श=य झाला.
महाका6यायन परत +वदे शीं आGयावर *(ोताने आ9ण इतर लोकांनी 6याचा चांगला आदरस6कार
केला. † († 'वशेष मा$हतीसाठS ‘बौ संघाचा पaरचय’ प.ृ १६५-१६८ पहा.) 6याचा आ9ण मथुरेचा
राजा अवं.तपु0 यांचा जा.तभेदा'वषयींचा संवाद मिMझम.नकायांतील मधुर Hकं वा मधुaरय सु7ांत
सापडतो. मथुरAत आ9ण उMज.यनींत महाका6यायन जरF *,स

होता, तरF या *दे शांत बु

भगवंता<या हयातींत बौ मताचा फारसा *सार झाला होता, असे $दसत नाहF. बु ाचे ,भ@ु,श=य
तुरळक असGयामुळे या *दे शांत पाच ,भ@ूंनी दे खील दस
ु gया ,भ@ूला उपसंपदा दे ऊन संघांत
दाखल कnन घेCयाची बु

भगवंताने परवानगी $दलF. ‡ ( ‡ महाव`ग, भाग ८ वा; ‘बौ संघाचा

पaरचय’ प.ृ ३०-३१.) या कामीं मTयदे शांत कमींत कमी वीस ,भ@ूंची जnरF लागत होती.

१५.
१५. गंधारा (गांधारा)
ारा)
यांची राजधानी तfक,सला (त@,शला). येथे पुfकुसा.त नावाचा राजा राMय करFत होता.
6याने उतारवयांत आपलA राMय सोडलA व राजगह
ृ ापय]त पायीं *वास कnन ,भ@ुसंघांत *वेश केला.
तदनंतर पा0 आ9ण चीवर शोधCयासाठS Hफरत असतां 6याला एका उम7 गाईने ठार केलA .
6याला गाईने मारGयाची कथा मिMझम.नकाया<या धातु'वभंगसु7ांत आलF आहे . तो त@,शलेचा
राजा होता आ9ण 6याची व /बं/बसार राजाची मै0ी कशी झालF, इ6या$द स'व+तर वणन या
सु7ा<या अdकथAत सापडतA . 6याचा सारांश असा:
त@,शलA तील काहF uयापारF राजग़हृ ाला आले. /बं/बसार राजाने व$हवाटF*माणA
6यांचा आदरस6कार कnन 6यां<या राजाची *व'ृ 7 'वचारलF. तो अ6यंत सMजन असून वयाने
आपGया एवढाच आहे , असA समजGयावर /बं/बसार राजा<या मनांत 6या<या'वषयीं *ेमादर उ6पन
झाला; आ9ण 6याने 6या uयापाgयांचा कर माफ कnन पुfकुसा.त राजाला दो+तीचा .नरोप
पाठ'वला. 6यामळ
येणाgया
ु े पf
ु कुसा.त /बं/बसारावर फार *सन झाला. मगध दे शांतन
ू
uयापाgयांवर असलेला कर 6याने माफ केला आ9ण आपGया नोकरांकडून 6या uयापाgयांबरोबर
/बं/बसार राजासाठS आठ पंचरं गी बहुमोल शालF पाठ'वGया. /बं/बसार राजाने या भेटFचा मोबदला
एक सुवणपट उ7म करं डकांत घालून पाठ'वला. 6या सव
ु णपटावर बु , धम आ9ण संघ यांचे गुण
उ6कृo $हंगुळाने ,ल$हले होते. तो मजकूर वाचून पुfकुसातीला बु ाचा .न$दTयास लागला; आ9ण
शेवटFं राMय6याग कnन तो राजगह
ृ ापय]त पायीं चालत आला.
तेथे एका कुंभारा<या घरFं 6याची व बु ाची गाठ कशी पडलF, 6याला बु ाने कोणता उपदे श
केला आ9ण शेवटF उम7 गाईकडून तो कसा मारला गेला, हा मजकूर वर .नदh ,शलेGया धातु'वभंगसु7ांतच सापडतो.
गांधारांचा आ9ण 6यां<या राजधानीचा (त@,शलेचा) उGलेख जातक अdकथAत अनेक
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$ठकाणीं आहे . त@,शला जशी कलाकौशाGयांत तशीच 'वp7AतहF आघाडीवर होती.

ाणकुमार

वेदाªयास करCयासाठS, @/0य धनु'व(ा व राMयकारभार ,शकCयासाठS आ9ण तrण वैzय
,शGपकला व इतर धंदे ,शकCयासाठS दरू दरू <या *दे शांतून त@,शलेला येत असत. राजगह
ृ येथील
'व?यात वै( जीवक कौमारभ6ृ य 6याने आयुवhदाचा अªयास याच $ठकाणीं केला. $हंद+
ु थानांत
अगदF *ाचीन असA *,स

'व~'व(ालय त@,शलेलाच होतA .

१६.
१६. कंबोजा (काबोज)
काबोज)
यांचे राMय वायuय $दशेला असून 6यांची राजधानी pारका होती, असA *ो० िgहस ् डेिuह¤स ्
यांचA मत आहे .* (* Buddhist India, p. 28.) परं तु मिMझम.नकायांतील अ+सलायनसु7ांत
‘योनकंबोजेसु’ असा 6या दे शाचा यवनांबरोबर उGलेख केला असGयामुळे हा दे श गांधारां<याहF
पलFकडे होता असA $दसतA . 6याच सु7ांत यवनकाबोज दे शांत आय आ9ण दास अशा दोनच जाती
आहे त व कधी कधी आयाचा दास आ9ण दासाचा आय होत असतो असAहF हटलA आहे .
गांधारां<या दे शांत वणामधम Oढमूल झाला असGयाचA काहF जातक कथांवnन +पo होतA . खुO
त@,शलA त बहुतेक गुr ाणजातीचे असत. पण काबोजांत चातुवC
 याचा *वेश झाला नuहता.
तेuहा तो दे श गांधारां<या पलFकडे होता असA हणावA लागतA .
या

दे शांतील

लोक

जंगलF

घोडे

पकडCयांत

पटाईत

होते

असA

कुणालजातका<या

अdकथेवnन $दसून येतA. घोडे पकडणारे लोक जंगलF घोडे Mया $ठकाणीं पाणी 'पCयास येत 6या
पाCयावर<या शेवाळाला आ9ण जवळ<या गवताला मध फाशीत. घोडे तA गवत खात खात 6या
लोकांनी तयार केलेGया एका मोठया कुंपणांत ,शरत. ते आंत ,शरGयाबरोबर घोडे पकडणारे
कुंपणाचा दरवाजा बंद करFत आ9ण 6या घो¤यांना हळूहळू आपGया कqांत आणीत असत.
(आजकाल अशाच काहF उपायांनी हैसूरांत ह7ी पकडत असतात हA सवुत आहे च.) जंगलF
घो¤यांना लगामांत आणून 6यांना हे लोक काबोजांतील uयापाgयांना 'वकत असावेत. uयापारF
लोक घो¤यांना तेथून मTयदे शांत बनारस वगैरे $ठकाणीं आणून 'वकvत.* (* उदाहरणाथ
तCडुलना,लजातक पहा.)
काबोज दे शांतील बहुजन Hकडे, पतंग वगैरे *ाCयांना मारGयानेच आ6मश'ु
समजत.

होते, असA

कvटा पतंगा उरगा च भेका
ह6वा Hक,मं सुMझ.त मिfखका च।
एते $ह धमा अनaरयnपा
कबोजकानं 'वतथा बहुनं॥ † ( †

भूaरद7जातक Âोक ९०३.)

४२

‘Hकडे, पतंग, सप, बे डूक, कृ,म आ9ण माशा मारGयाने मनु=य*ाणी शु

होतो, असा अनाय

आ9ण अतeय धम काबोजांतील बहुजन मानतात.’
यावnन हे लोक, सTया जसे सरहOीवरचे लोक आहे त, तसेच मागासलेले होते असA $दसतA .
मनोरथपूरणी अdकथAत महाकि¯पनाची गोo आलF आहे . तो सरहOीवरFल कुfकुटवती
नावा<या राजधानींत राMय करFत होता, आ9ण पुढे बु ाचे गुण ऐकून मTयदे शांत आला. च%भागा
नदF<या काठSं 6याची आ9ण भगवान बु ाची गाठ पडलF. तेथे भगवंताने कि¯पनाला 6या<या
अमा6यांसह ,भ@ुसघ
ं ांत घेतलA . इ6या$द.* (* बौ संघाचा पaरचय प.ृ २०३ पहा.)
महाकि¯पन

राजा

होता

व

तो

कुfकुटवतींत

राMय

करFत

होता

याला

आधार

संयु7.नकाया<या अdकथAत सापडतो. परं तु हF कुfकुटवती राजधानी काबोजांत होती, Hकं वा
6या<या जवळ<या कुठGया तरF दस
ु gया डगराळ सं+थानांत होती, हA काहFच समजत नाहF. एवढA
खरA कv, बु ा<या qातींतच 6याची कv.त आ9ण *भाव या सरहOीवर<या रानटF लोकांत पसरला
होता. याला एक आजकालचA उदाहरण दे तां येCयासारखA आहे . पंजाब<या जा.त.न'वo लोकांत
जेवढA गांधीजींचA वजन आहे , 6या<यापे@ा Hकती तरF पटFने जा+त सरहOीवर<या पठाणांत $दसून
येतA. असाच काहFसा *कार बु ा<या वेळीं घडून आला असGयास 6यांत आय मानCयासारखे
काहF नाहF.

सोळा राMयाचा ल,लत'व+तरांत उGलेख
या सोळा राMयांचा उGलेख ल,लत'व+तरांत सापडतो, असA वर हटलA च आहे . *संग असा
आहे कv, बोXधसव तु'षतदे वभवनांत असतां कोण6या राMयांत जम घेऊन लोको ार करावा याचा
'वचार करतो. 6याला .नर.नराळे दे वप0
ु ,भन,भन राजकुलांचे गुण सांगतात व दस
ु रे काहF
दे वपु0 6या कुलांचे दोष दाख'वतात.

मगधराजकुल
(१) कोणी दे वप0
ु हणाले, "मगध दे शामTये हA वैदे$हकुल फार संपन असून बोXधसवाला
जमCयाला तA +थान यो`य आहे ." यावर दस
ु रे दे वपु0 हणाले, "हA कुल यो`य नाहF. कारण तA
मातश
ृ ु

आ9ण 'पतश
ृ ु

नसून चंचल आहे ; 'वपुल पुCयाने अ,भ'षW झालेलA नाहF. उ(ान, तडाग

इ6या$दकांनी 6यांची राजधानी सुशो,भत नसून जंगलF लोकांना शोभेल अशी आहे ."
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कोसलराजकुल
(२) दस
ु रे दे वपु0 हणाले, “हA कोसलकुल सेना वाहन व धन यांनी संपन असGयामुळे
बोXधसवाला *.तnप आहे .” 6यावर दस
ु रे हणाले, “तA मातंग<युतीपासून उ6पन झालA असून
मात'ृ पतश
ृ ु

नाहF, आ9ण हFन धमावर  ा ठे वणारA आहे . हणून तA यो`य नuहे .”

वंशराजकुल
(३) दस
ु रे हणाले, "हA वंशराजकुल भरभराटFला आलेलA, व स@
ु ेम असन
ू 6या<या दे शांत
संपनता असGयाकारणाने तA बोXधसवाला यो`य आहे ." 6यावर दस
ु रे हणाले, "तA *ाकृत आ9ण
चंड आहे . परपr
ु षांपासून 6या कुलांतील प=ु कळ राजांचा जम झाला आहे . आ9ण 6या कुलांतील
सTयाचा राजा उ<छे दवादF (नाि+तक) असGयाकारणाने तA बोXधसवाला यो`य नाहF."

वैशालFंतील राजे
(४) दस
ु रे दे वप0
ु हणाले, "हF वैशालF महानगरF भरभराटFला चढलेलF, @ेम, स,ु भ@,
रमणीय, मन=ु यांनी गजबजलेलF, घरA आ9ण वाडे यांनी अलंकृत, प=ु पवा$टका आ9ण उ(ानA यांनी
*फुिGलत अशी असGयामळ
ु े जणंू दे वां<या राजधानीचA अनक
ु रण करFत आहे . हणून बोXधसवाला
जमCयास ती यो`य $दसते. "6यावर दस
ु रे हणाले, "तेथGया राजांचA पर+परां'वषयीं या}य वतन
नाहF. ते धमाचरणी नuहत. आ9ण उ7म, मTयम, व ृ

व Mये इ6या$दकां'वषयीं ते आदर

बाळगीत नाहFत. *6येक जण आपGयालाच राजा समजतो. कोणी कोणाचा ,श=य होऊ इ<छSत
नाहF. कोणी कोणाची चाड ठे वीत नाहF. हणून ती नगरF बोXधसवाला अयो`य आहे ."

अवं.तराजकुल
(५) दस
ु रे दे वपु0 हणाले, "हA *(ोताचA कुल अ6यंत बलाय, महावाहनसंपन व श0ुसेनेवर
'वजय ,मळवणारA असGयाकारणाने बोXधसवाला यो`य आहे ." 6यावर दस
ु रे हणाले, "6या
कुलांतील राजे चंड, ूर, कठोर बोलणारे आ9ण धाडसी आहे त. कमा]वर 6यांचा 'व~ास नाहF.
हणून तA कुल बोXधसवाला शोभCयासारखA नाहF."

मथरु ाराजकु ल
(६) दस
ु रे हणाले, "हF मथुरा नगरF समृ , @ेम, सु,भ@ आ9ण मनु=यांनी गजबजलेलF
आहे . कंसकुलांतील शूरसेनांचा राजा सुबाहु 6याची हF राजधानी आहे . हF बोXधसवाला यो`य
४४

होय.” 6यावर दस
ु रे

हणाले, “हा राजा ,मeया'o कुलांत जमलेGया असून द+युराजा

असGयामुळे हF नगरF दे खील बोXधसवाला यो`य नाहF."

कुrराजकुल
(७) दस
ु रे हणाले, "या हि+तनापुरामTये पांडव कुलांतील शरू आ9ण सु+वnप राजा राMय
करFत आहे . परसैयाचा पराभव करणारA तA कुल असGयामळ
ु े बोXधसवाला यो`य आहे ." 6यावर
दस
ु रे हणाले, "पांडव कुलांतील राजांनी आपला वंश uयाकूळ कnन टाकला आहे . यXु ध'राला
धमाचा, भीमसेनाला वायच
 ाला इ%ाचा आ9ण नकुल-सहदे वांना अि~नांचे प0
ू ा, अजुन
ु हणतात.
या+तव हA दे खील कुल बोXधसवाला यो`य नाहF."

मैXथलराजकुल
(८) दस
ु रे हणाले, "मैXथल राजा सु,म0 याची राजधानी हF ,मXथल नगरF अ6यंत रमणीय
असून ह7ी, घोडे, पायदळ यांनी तो राजा संपन आहे . सोनA , मोतीं आ9ण जवाहFर 6याजपाशीं
आहे त. सामत राजांची सैयA 6या<या परामाला घाबरतात. तो ,म0वान आ9ण धमव6सल आहे .
हणून हA कुल बोXधसवाला यो`य होय.” 6यावर दस
ु रे हणाले, “असा हा राजा
आहे खरा, परं तु 6याला पु=कळ संत.त असून तो अ.तव ृ

असGयाकारणाने पु0ो6पादन करCयाला

समथ नाहF. हणून तA दे खील कुल बोXधसवाला अयो`य आहे ."
“या*माणे 6या दे वपु0ांनी जंबp
ु ीपांतील सोळा राMयांत (षोडश जानपदे षु) जीं लहान मोठSं
राजघराणीं होतीं तीं सव पा$हलFं. पण तीं 6यांना सदोष $दसलFं.”* (* हA मूळ उताgयाचA संw@x
nपांतर आहे .)

आठच कु लांची मा$हती
सोळा जनपदांपैकv येथे आठां<याच राजकुलांचA वणन आहे . 6यांपैकv सु,म0ाचA कुल 6या<या
मागोमागच नo होऊन 'वदे हांचा अंतभाव वMजीं<या राMयांत झाला असावा. बाकv रा$हलेGया
सातांत पांडवां<या परं परA त कोणता राजा राMय करFत होता, हA सांXगतलA नाहF आ9ण 6याची
मा$हती इतर बौ

2ंथांतहF सापडत नाहF. कुrदे शांत कौरuय नावाचा राजा राMय करFत होता असा

उGलेख रdपाल सु7ांत आहे . तो पांडवकुलांतील होता याजबOल कोठे पुरावा नाहF. रा$हलेGया सहा
राजकुलांची जी मा$हती येथे $दलF आहे , तशीच कमीजा+त *माणांत /0'पटक 2ंथांत सापडते.

शाfयकुल
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बौ

2ंथांत शाfयकुलांची मा$हती 'व+तारपूवक

$दलF आहे . असA असतां वरFल सोळा

जनपदांत शाfयांचा नाम.नदh श मुळीच नाहF, हA कसA? याला उ7र हA कv, हF यादF तयार
होCयापूवच शाfयांचA +वातं°य नo होऊन 6या दे शाचा समावेश कोसलां<या राMयांत झाला, आ9ण
हणूनच या यादFंत 6यांचा .नदh श सापडत नाहF.
बोXधसव गह
ृ 6याग कnन राजगह
ृ ाला

आला असतां /बं/बसार राजाने 6याची भेट घेऊन

तूं कोण आहे स असा *{ 'वचारला. तेuहा तो हणाला-उजुं जानपदो राजा $हमवत+स प+सतो ।
धन'वaरयेन सपनो कोसलेसु .नके.तनो ॥
आ$द<चा नाम गो7ेन, साHकया नाम जा.तया ।
तहा कुलां पlबिजतोिह राज न कामे अ,भप6थयं ॥
(स7
ु .नपात, पlबMजास7
ु )
‘हे राजा, येथून सरळ $हमालया<या पायeयाशीं कोसल दे शांपैकv एक जानपद (*ात)
आहे . 6यांचे गो0 आ$द6य व जा.त शाfय. 6या कुलांतून, हे राजा, मी कामोपभोगांची इ<छा
सोडून पaर¨ाजक झाल आहA .’
qा गाथांत ‘कोसलेसु .नके.तनो’ हे शlद महवाचे आहे त. कोसल दे शांत MयांचA घर आहे ,
हणजे जे कोसल दे शांत गणले जातात. यावnन शाfयांचA +वातं°य कधीच नo झालA होतA असA
सहज $दसून येतA.
शाfय कोसलराजाला कर दे त असत आ9ण अतगत uयव+था आपण पाहत. महानामा<या
दासीकयेशीं पसेनदFचा 'ववाह झाGयाची हकvकत वर $दलFच आहे . या'वषयीं *ो० िgहस डेिuह¤स
शंका *द,शत करतात. कोसल राजाचा सवाXधकार जर शाfयांना माय होता, तर आपलF मुलगी
6याला दे Cयाला शाfयांना हरकत कां वाटावी, असA 6यांचA हणणA $दसतA .* (* Buddhist India, P.
11-12) परं तु $हंद+
ु थानांतील जा.तभेद Hकती ती¨ होता हA 6यांना माहFत नसावA . उदे पूर<या
*ताप,संहाला अकबराचA सावभौम6व माय असलA तरF आपलF मुलगी अकबराला दे Cयाला तो
तयार नuहता. कोसलकुल ‘मातंग<यु6यु6पन’ असA ल,लत'व+तरांत हटलA आहे . 6यावnन हA कुल
मातंगां<या (मांगां<या) जातींतून उदयाला आलA असावA असA वाटतA . अशा घराCयाशीं शाfयानी
शरFरसंबंध करणA नाकारलA असGयास 6यांत आय मानCयाजोगA काहF नाहF.

गणराMयांची uयव+था
हFं राMयA एका काळीं गणस7ाक Hकं वा महाजनस7ाक होतीं, असA वर हटलA च आहे . वMजी,
मGल Hकं वा शाfय यां<या संबंधाने जी मा$हती /0'पटक 2ंथांत सापडते, .तजवnन असA $दसन
ू
येतA कv, या राMयांतील गावोगाव<या पुढाgयांना राजा हणत. हे सव राजे एक0 जमून
आपGयापैकv एखा(ाला अTय@ .नवडीत. 6याची मुदत तहाहयात Hकं वा काहF कालपय]तच असे,
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यासंबंधीं काहFच मा$हती ,मळत नाहF. वMजीमTये कोणी तरF महाराजा होता असAहF $दसून येत
नाहF. वMजीं<या सेनापतीचा उGलेख आहे , पण महाराजाचा नाहF; कदाXचत तेवया वेळेपुरता
अTय@

.नवडून

ते

काम

चालवीत

असतील.

या

गणराMयांत

यायदानासंबंधाने

आ9ण

राMयuयव+था कशी ठे वावी यासंबंधाने काहF कायदे ठरलेले असत आ9ण 6यांना अनुसnनच हे
गणराजे आपलFं राMयA चालवीत.

गणराMयां<या नाशाचीं कारणA
सोळा जनपदां<या गणराजांचा नाश होऊन बहुतेक राMयांत महाराजस7ा +थापन झालF
होती. आ9ण मGलांचीं लहानशीं दोन व वMजींचA बलाय एक ,मळून जीं तीन गणस7ाक +वतं0
राMयA बाकv रा$हलFं, तीं पण एकस7ाक राMयप ती<या आहारFं जाCया<या बेतांत होतीं. याचीं
कारणA काय झालFं असावीं? माया मतA गणराजांचा ऐषआराम आ9ण

ाणांचA राजकारणांत

वच+व, हFं या ांतीचीं *मुख कारणA असलFं पा$हजेत.
गणराजांना कोणी .नवडून दे त नसे. बापाचा मुलगा 6या<या मागोमाग राजा होत असे.
वंशपरं परे ने हा अXधकार भोगावयास ,मळाGयामुळे हे चैनी आ9ण बेजबाबदार होणA अगदF साहिजक
होतA . वर जA ल,लत'व+तरांतून वMजींचे वणन $दलA आहे , 6याचा 'वचार केला असतां, ते गणराजे
जरF *बळ होते, तरF पर+परां'वषयीं 6यांचा आदर नसून *6येक जण आपणालाच राजा समजत
होता असA $दसतA . 6यामुळे बु ा<या पaर.नवाणानंतर अजातश0ूला वMजी<या गणराजांत फूट पाडून
तA राMय अनायासA काबीज करतां आलA .
सामाय जनतेचा या गणराजांना पा$ठंबा असणA शfय नuहतA . जो तो राजा आपGया परFने
लोकांवर जुलूम कnं लागला, तर 6याला आळा घालCयाचA सामeय लोकांत Hकं वा इतर राजांत
नuहतA . 6यापे@ा हे सव राजे नo होऊन एकच सवाXधकारF राजा असणA सामाय माणसा<या
oीने अXधक सोईवार होतA . महाराजा आपGया अXधकाgयांवर जोर जुलूम करF, राजधानी<या
आजूबाजूला एखादF स+
ु वnप तrणी सापडलF, तर .तला आपGया झनानखायांत घालF. असले
काहF थोडेबहुत जुलुमाचे *कार 6या<याकडून घडले, तरF ते गणराजांइतके असणA शfयच नuहतA .
गणराजे गावोगावीं असGयाकारणाने 6यांचा जुलूम सुn झाला, तर 6यांतून बहुजनांपैकv कोणीहF
सुटूं शकत नuहता. करा<या आ9ण बेगारF<या nपाने हे राजे सवा]नाच 0ास दे त असावेत.
एकस7ाक महाराजाला अशा रFतीने शेतकgयांना सतावCयाची मुळीच आवzयकता नuहती. 6या<या
ऐषआरामापुरता पैसा 6याला .नय,मत करा<या nपाने सहज वसूल करतां येत होता. तेuहा
सामाय लोकांना, ‘दगडापे@ा वीट मऊ,’ या यायाने एकस7ाक राMयप तीच बरF वाटलF
असGयास नवल नाहF.
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एकस7ाक

राMयांत

पुरो$हताचA

काम

वंशपरं परे ने

Hकं वा

ाणालाच ,मळत असे. मु?}*धाना$दकांचीं कामA दे खील
एकस7ाक राMयप तीचे मोठे भोWे झाले.

ाणसमद
ु ाया<या

ाणांनाच ,मळत. अथात ्

राMयप .त मुळीच पसंत नuहती. शाfयांसारखे गणराजे
6यां<यावर

आरोप

केGयाचा

अंब½-स7
ु ांत

सfयजा.त....इlभा सता इlभा समाना न
($दघ.नकाय अब½सु7) )

ाण

ाणी 2ंथांत गणस7ाक राजांचा नाम.नदh श दे खील

नाहF, हF गोo 'वचार करCयाजोगी आहे . यावnन असA $दसतA कv,
ाणाने

संमतीने

ाणांना गणस7ाक

ाणांना मान दे त नाहFत, असा अंब
उGलेख

आहे .*

ाणे rं गकरोित, न

(*

चCडा

भो

गोतम

ाणे मानेित, इ6या$द ॥

गणराMयांत ययागांना मुळीच उ7ेजन ,मळत नuहतA , आ9ण

एकस7ाक राMयांत तर महाराजे ययाग चालवCयासाठS
/बं/बसारा<या राMयांत सोणदCड, कूटद7 वगैरे
(पौ=करसा$द) ताrfख (ताr@) वगैरे

ाणांना वंशपरं परे ने इनामA दे त. एका

ाणांना, 6याच*माणA कोसल दे शांत पोfखरसा.त

ाणांना मोठमोठालFं इनामA होतीं, असA स7
ु 'पटकांतील

6यां<या वणनावnन $दसून येतA. तेuहा ‘पर+परं भावयत: ेय: परमवा¯+यथ’ या यायाने
ाणजातीचA आ9ण एकतं0ी राMयप तीचA पर+परां<या साहा}याने वच+व व'ृ ग
ं त होणA साहिजक
झालA .
बु समकालFं

ाणांपे@ा मणांचA (पaर¨ाजकांचे) महव अXधकाXधक वाढत चाललA होतA .

हA पुढFल *करणावnन +पo $दसून येईल. या मणांचा गणस7ाक राMयां'वषयीं आदर होता.
कारण, अशा राMयांतून ययागांना कोणी 'वचारFत नसे. तथा'प अTया6म-Xचंतनांत गुंतून
गेGयामुळे राजकvय बाबातींत 'वचार कnन या गणस7ाक राMयांची सुधारणा कशी करतां येईल,
qाचा माग शोधून काढCयाला 6यांना अवकाशच नuहता. जA काहF चाललA आहे तA अपaरहाय
असावA , अशी 6यांची समजूत झालF होती असA $दसतA .
गणराजांसंबंधाने बु ाचा आदर +पo $दसतो. वMजींना 6याने उनतीचे सात .नयम घालून
$दGयाचा उGलेख वर आलाच आहे . परं तु 6याने दे खील या जुया राMयघटनA तून नवीन
सुuयवि+थत घटना कशी तयार करतां येईल यासंबंधाने आपले 'वचार *कट केGयाचA $दसन
ू येत
नाहF. गणराजांपैकv एखा(ा राजाने जर जुलूम केला, तर इतर राजांनी एकवट होऊन 6याला आळा
घालावा? Hकं वा या सवच गणराजांना लोकांनी वेळोवेळीं .नवडून दे ऊन 6यां<यावर आपला दाब
ठे वावा? इ6या$द 'वचार बौ वा-यांत कोठे च सापडत नाहFत.
बु ा<या

अनुयायांनी

तर

गणस7ाक

राMयांची

कGपना

.नखालस

सोडून

$दलF.

दFघ.नकायांत नमुनेदार राMयप .त दश'वणारFं चfकव'7सु7 आ9ण महासुद+सनसु7 अशीं दोन
सु7A आहे त. 6यांत चवत राजाचA महव अ.तशयोsWपूवक
 व9णलA आहे . 6यांत चवत राजाचA
महव अ.तशयोsWपूवक

व9णलA आहे .

ाणां<या स¢ाटामTये आ9ण या चवतमTये फरक

एवढाच कv, प$हला सामाय जनतेची काळजी न करतां पु=कळ ययाग कnन

ाणांची तेवढF

काळजी घेतो, आ9ण दस
ु रा सव जनतेला यायाने वागवून सुखी करCयांत द@ असतो. राMयांत
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शांतता +था'पत झाGयाबरोबर तो लोकांना उपदे श करतो कv,
पाणो न हतlबो,
हतlबो, आ$दनं नादातlबं, कामेसु ,म<छा न चaरतlबा,
चaरतlबा, मुसा न भा,सतlबा,
भा,सतlबा,
मMजं न पातlबं ।
‘*ाCयाची हया कnं नये, चोरF कnं नये, uय,भचार कnं नये, खोटA बोलूं नये, दाn 'पऊं
नये.’
हणजे बौ

गह
ृ +थांचे जे पांच शील.नयम आहे त, 6यांचे पालन करCयास हे चवत राजे

उपदे श करFत असत. एवंच,

ाणां<या oीने काय, Hकं वा बु ा<या अनुयायां<या oीने काय,

एकस7ाक राMयप .तच चांगलF ठरलF. तवाचा फरक नसून तप,शलाचा तेवढा फरक रा$हला.
परं तु खO
ु गौतम बोXधसवावर गणस7ाक राMयप तीचा चांगला पaरणाम झाला होता.
संघाची रचना बु ाने गणस7ाक राMयां<या राMयप तीवnनच केलF असलF पा$हजे. या+तव या
गणस7ाक राMयांची ,मळणारF अGप+वGप मा$हती 'वशेष महवाची वाटते.
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*करण .तसरA

समकालFन धा,मक पaरि+थ.त
¡ामक
¡ामक 'वचार
आजकाल<या पु=कळ 'वpानांची अशी समजूत $दसते कv, *थमत:

ाणांचा वेदांवर सव

भार होता, नंतर 6यांनी ययागांचA +तोम माजवलA , 6यांतून उप.नषदांचA तवान .नघालA आ9ण
मग बु ाने 6या तवानांत सुधारणा कnन आपला सं*दाय +थापला. हF 'वचारसरणी अ6यंत
¡ममल
ू क आहे . ती सोडून $दGया,शवाय बु चaर0ाचा यथातeय बोध होणA शfय नाहF. हणून या
*करणांत बु समकालFं धा,मक पaरि+थ.त कशा *कारची होती याचA संw@x वणन करणA यो`य
वाटतA .

यसं
यसं+कृतीचा *वाह
प$हGया *करणांत सांXगतलA आहे कv, आया]<या आ9ण दासां<या संघषामुळे सx,संधू<या
*दे शांत ययागाची सं+कृ.त उवलF, आ9ण पaरw@त ् आ9ण 6याचा मुलगा जनमेजय यां<या
कारकvद¥त या वै$दक सं+कृतीने कुr दे शांत आपलA कायमचA ठाणA $दलA . परं तु 6या सं+कृतीचा
*वाह कुrं <या पलFकडे जोराने वाहत गेला नाहF. 6या *वाहाची ग.त कुr दे शांतच कुं$ठत झालF.
याचे मु?य कारण पूवhकडील दे शांत ऋ'षमुनीं<या अ$हंसेला आ9ण तपयhला महव दे णारे लोक
पु=कळ होते.

तप+वी ऋ'षमु.न
जातकअdकथAत तप+वी ऋ'षमुनीं<या अनेक गोoी आGया आहे त. 6यावnन असे $दसतA
कv, हे लोक जंगलांत जाऊन तपया करFत. 6यां<या तपयhचा म?
ु य 'वषय हटला हणजे
कोण6याहF *ाCयाला दख
ु वावयाचA नाहF आ9ण शfय तेवढे दे हदं डन करावयाचे. हे लोक एकाकv
Hकं वा संघ बनवून राहत असत. एकेका संघांत पांचशे पांचशे तप+वी पaर¨ाजक असGयाचा उGलेख
अनेक जातककथांत सापडतो. जंगलांतील कंद, फळे , वगैरे पदाथा]वर ते आपला .नवाह करFत,
आ9ण *संगोपा7 खारट आ9ण आंबट पदाथ (लोण-अिबल-सेवन6थं) खाCयासाठS लोकव+ती<या
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$ठकाणीं येत. 6यां<या'वषयीं लोकांना फार आदर वाटत असे आ9ण 6यांना लागणाgया पदाथा]ची ते
वाण पडूं दे त नसत. या ऋ'षमुनींचे लोकांवर फार वजन होतA ; पण ते लोकांना धमपदे श करFत
नसत. 6यां<या उदाहरणाने लोक अ$हंसेला मानीत, एवढA च काय तA .

ऋ'षमुनींचे भोळे पण
हे तप+वी लोक uयवहारान,भ असGयाकारणाने कधी कधी *पंचांत फसत. ऋ=यशग
ंृ ाला
बायकांनी फसवून आणGयाचA आ9ण पराशर स6यवतीशीं रत झाGयाचA वणन पुराणांत आहे च.
या,शवाय जातकअdकथAत दे खील हे ऋ'षमु.न भल6याच मागाला लागGया<या अनेक गोoी
आढळून येतात. 6यांपैकv येथे एक दे त*ाचीन काळीं वाराणसी नगरFंत
औ$द<य

द7 राजा राMय करFत असतां बोXधसव काशी रा¦ांत

ाणकुलांत जमला. वयांत आGयावर 6याने *¨Mया घेतलF; आ9ण तो पाचशे

,श=यांसह-वतमान $हमालया<या पायeयाशीं राहूं लागला. पावसाळा जवळ आला, तेuहा 6याचे
,श=य 6याला हणाले, “आचाय, आपण लोकव+तींत जाऊन खारट आ9ण आंबट पदाथ सेवन कnं
या.” आचाय हणाला, “आयु=मतांनो, मी इथेच राहत. तुंहF जाऊन शरFराला अनुकूल पदाथ
खाऊन या.”
ते तप+वी वाराणसीला आले. राजाने 6यांची कv.त ऐकून 6यांना आपGया उ(ानांत
चातुमासांत राहCयाची 'वनंती केलF; व 6यां<या जेवCयाखाCयाची uयव+था आपGयाच राजवा¤यांत
कर'वलF. एक $दवस शहरांत सुरापानमहो6सव चालला होता. पaर¨ाजकांना जंगलांत दाn ,मळणA
कठSण, हणून राजाने या तप+uयांना उ7म दाn दे व'वलF. तप+वी दाn 'पऊन नाचूं लागलA , गाऊं
लागलA , आ9ण काहF अuयवि+थतपणA खालF पडले. जेuहा ते पूवि +थतीवर आले, तेuहा 6यांना फार
पा7ाप झाला. 6याच $दवशीं राजाचA उ(ान सोडून ते $हमालयाकडे वळले; आ9ण मश: आपGया
आमांत येऊन आचायाला नम+कार कnन एका बाजल
ू ा बसले. आचाय 6यांना हणाला,
“तुहांला लोकव+तींत ,भ@ेचा 0ास झाला नाहF ना? आ9ण तुहF सम2भावाने रा$हलांत ना?” ते
हणाले, “आचाय! आहF सख
ु ाने रा$हल; मा0 Mया पदाथाचA पान कnं नये 6याचA पान केलA .
अपा.यह अनि<चह अगा.यह r$दह च ।
'वसbञकर9णं 'प6वा $दdा नाहुह वानरा ॥
आहF ¯याल, नाचल, गाऊं लागल आ9ण रडल. उम7 करणारF (दाn) 'पऊन आहF वानर
बनल नाहF, एवढA च काय तA !”* (* सुरापान जातक (नं. ८१) )

ऋ'षमुनींत जा.तभेद नuहता
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तप+वी ऋ'षमुनींत जा.तभेदाला मुळीच थारा नuहता. कोण6याहF जातीचा मनु=य तप+वी
झाला, तरF 6याचा सव समाजात बहुमान होत असे. उदाहरणादाखल येथे जातकांत आलेलF मातंग
ऋषीची गोo* (* मातंग जातक (नं. ४९७) सं@ेपाने दे त आहे :—
मातंग वाराणसी नगरा<या बाहे र चांडालकुलांत जमला. तो वयांत आGयावर एके $दवशीं
6याची व वाराणसी ेी<या oमंग,लक नावा<या तrण कयेची र+6यांत गाठ पडलF. तेuहा
मातंग एक बाजूला उभा रा$हला. आपGया पaरवारांतील नोकरांना oमंग,लकेने 'वचारलA कv, हा
बाजूला उभा रा$हलेला मनु=य कोण? तो चांडाल आहे , असA .त<या नोकराने सांXगतGयाबरोबर
अपशकुन झाला असे समजून ती तेथूनच मागे HफरलF.
oमंग,लका म$हया दोन म$हयांनी एकदा उ(ानांत जाऊन आपGया बरोबर<या व तेथे
जमणाgया इतर लोकांना पैसे वाटFत असे. ती माघारF घरFं गेGयामळ
ु े 6या लोकांची .नराशा झालF.
6यांनी मातंगाला झोडपून .नेo कnन र+यांत पाडलA . मातंग काहF वेळाने शु ीवर आला आ9ण
oमंग,लके<या बापा<या दरवाजात पायरFवर आडवा पडून रा$हला. “हा 0ागा कां करतोस? असA
जेuहा 6याला 'वचारलA , तेuहा तो हणाला, “oमंग,लकेला घेतGयावाचून मी येथून हलणार नाहF.”
सात $दवस तसाच पडून रा$हGयावर ेीने .नrपाय होऊन आपGया मल
ु Fला 6या<या +वाधीन
केलA . .तला घेऊन तो चांडाल2ामांत गेला.
oमंग,लका जरF 6या<याशीं पी<या ना6याने वागCयास तयार होती, तथा'प 6याने .तला
तशा रFतीने न वागवतां अरCयात जाऊन घोर तपया आरं ,भलF. सात $दवसांनी मातंग परत
आला आ9ण oमंग,लकेला हणाला, "तूं जाहFर कर कv, माझा प.त मातंग नसून महा ा आहे ;
व तो पौ9णमे<या $दवशीं च%मंडळांतून खालF उतरणार आहे ." 6या*माणA oमंग,लकेने हA
वतमान सवा]ना सांXगतलA . पौ9णमे<या $दवशीं रा0ीं मोठा जनसमुदाय चांडाल2ामांत .त<या
घरासमोर जमला. तेuहा मातंग ऋ'ष च%मंडळांतून खालF उतरला; आ9ण आपGया झोपडींत
,शnन 6याने oमंग,लके<या नाभीला आपGया अंग़¶याने +पश केला.
तेथे जमलेGया

भWांनी हा अत
ु चम6कार पाहून oमंग,लकेला उचलून वाराणसी
नगरFंत नेलA आ9ण नगरF<या मTयभागीं एक मोठा मंडप उभाnन .तची पूजा चाल'वलF. लोक
.तला नवस कnं लागले. नऊ म$हयांनंतर 6याच मंडपांत .तला मुलगा झाला. मंडपांत
जमGयामुळे 6याचA नाव मांडuय ठे वCयांत आलA . लोकांनी 6या मंडपाजवळच एक मोठा *ासाद
बांधला, आ9ण या मातापु0ांना 6या *ासादांत ठे वलA . 6यांची पूजा चालू होती.

लहानपणापासून मांडuयकुमाराला ,शक'वCयासाठS मोठमोठाले वै$दक पंsडत +वे<छे ने आले.
तो तीनहF वेदांत पारं गत झाला. आ9ण

ाणांना पु=कळ मदत कnं लागला. एके $दवशी मातंग
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ऋ'ष 6या<या दारांत ,भ@ेसाठS उभा रा$हला असतां मांडuय 6याला हणाला, “XचंTया पांघnन
'पशाचासारखा येथे उभा राहणारा तूं कोण आहे स?”
मातंग—तुया घरFं अनपान पु=कळ आहे . या+तव काहF तरF खरकटA मला ,मळे ल, या
हे तूने मी येथे उभा आहA .
मांडuय—पण हA अन

ाणांसाठS आहे . तुयासार?या हलकटाला दे CयासाठS नाहF.

दोघांचाहF बराच संवाद झाGयावर मांडuयाने मातंगाला आपGया तीन pारपालांकडून धfके
माnन घालवून $दलA . पण 6यामुळे 6याची बोबडी वळलF, डोळे पांढरे फटफटFत झाले आ9ण तो
.ने'oत होऊन पडला. 6या<या बरोबर<या

ाणांची दे खील काहF कमी *माणांत हFच ि+थ.त

झालF. तडे वेडीवाकडीं कnन ते गडबडा लोळंू लागले. हा *कार पाहून oमंग,लका घाबnन गेलFं.
एका दaर%F तप+uया<या *भावाने आपGया मल
ु ाची व इतर ाणांची हF ि+थ.त झाGयाचA जेuहा
.तला समजलA , तेuहा 6या तप+uयाचा शोध करCयासाठS ती .नघालF. मातंग ऋ'ष एका $ठकाणी
बसून ,भ@ाटनांत ,मळालेलF पेज खात होता. oमंग,लकेने 6याला ओळखलA आ9ण आपGया
मल
ु ाला @मा करCयाची 'वनंती केलF. आपGया उ¹या पेजेचा काहF भाग 6याने .तला $दला आ9ण
सांXगतलA कv, हF पेज मल
ु ा<या आ9ण इतर
6या*माणे oमंग,लकेने केGयावर ते सव

ाणां<या तडांत घाल, हणजे ते बरे होतील.
ाण पूवि +थतीवर आले. पण चांडाळा<या उ¹याने

ाण बरे झाGयाचA वतमान सव वाराणसींत पसरलA . तेuहा लोकांना लाजून ते मेMझ (मेTय)
रा¦ांत गेले. मांडuय मा0 तेथेच रा$हला.
मातंग ऋ'ष काहF काळाने *वास करFत मेMझ रा¦ांत जाऊन पोचला. हA वतमान
मांडuयाबरोबर<या

ाणांना समजGयाबरोबर 6यांनी मेMझराजाची अशी समजूत कnन $दलF कv,

हा नवीन आलेला ,भकारF मायावी आहे आ9ण तो सव रा¦ांचा नाश करFल. हA ऐकGयाबरोबर
राजाने आपले ,शपाई मातंगा<या शोधासाठS पाठ'वले. 6यांनी 6याला एका ,भंतीजवळ बसून
,भ@Aत ,मळालेलA अन खात असताना गाठलA आ9ण तेथेच ठार केलA . 6यामुळे दे वता @ोभGया
आ9ण 6यांनी तA रा¦ ओस पाडलA .
मातंगा<या ह6येमुळे मेMझ रा¦ ओस पडGयाचा उGलेख अनेक जातकांत सापडतो. या
दं तकथAत Hकतपत तeय आहे हA सांगतां येत नाहF. तथा'प मातंग ऋ'ष चांडाळ होता व 6याची
पूजा

ाण आ9ण @/0य दे खील करFत होते, हA वसलसु7ांतील खालFल गाथांवnन +पo होतA .

तद,मना 'प जानाथ यथा मेद6 .नद+सनं॥
चCडालप7
ु ो सोपाको मातंगो इ.त 'व+सत
ु ो॥१॥
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सो यसं परमं प7ो मातंगो यं सुदG
ु लभं।
आग<छुं त+सुपdानं ख'7या

ाणा बहू ॥२॥
दे वयानं अ,भr}ह 'वरजं सो महापथं ।
कामरागं 'वराजे6वा

लोकूपगो अहु ।
न न जा.त .नवारे ,स लोकूपप'7या ॥३॥

(१) qाला मी एक उदाहरण दे त. कु°याचA मांस खाणाgया चांडाळाचा एक पु0 मातंग या
नावाने *,स

होता.

(२) 6या मातंगाला अ6यंत े आ9ण दल
 यश ,मळालA . 6या<या सेवेस पु=कळ @/0य
ु भ
आ9ण

ाण हजर असत.
(३) 'वषयवासनेचा @य करणाgया थोर मागाचा व दे वयानाचा (समाधीचा) अवलंब कnन

तो

लोकाला गेला.

लोकvं उ6पन होCयास 6याचा जम 6याला आड आला नाहF.

शंबूकाची कथा काGप.नक
शंबक
ू नावाचा श%
ू अरCयांत तपया करFत होता. 6यामळ
ु े एका

ाणाचा मल
ु गा मरण

पावला. रामाला हF गोo समजGयावर 6याने अरCयांत जाऊन शंबक
ू ाचा ,शरÃछे द केला आ9ण
ाणा<या मल
ु ाला िजवंत केलA . हF कथा रामायणांत अ6यंत खल
ु वून व9णलF आहे . काहF सौय
+वnप दे ऊन भवभत
ू ीने हा *संग उ7रराम-चaरतांत दे खील दाखल केला आहे . पण असा *कार
बु ा<या पव
ू  Hकं वा बौ धम $हंद+
ू थानांत असेपय]त घडून आGयाचा कोठे च परु ावा सापडत नाहF.
राजाने असA वतन केलA पा$हजे, एवढA च दाख'वCयाचा हF कथा रचणाgयाचा हे तु असावा.

मण
जंगलांत राहणाgया या ऋ'षमुनींना तापस Hकं वा पaर¨ाजक हणत असत; ते तपया
कशी करFत याची 'वशेष मा$हती सापडत नाहF. याच तप+वी लोकां<या संघांमधून लोकव+तींत
Hफnन लोकांना उपदे श करणारे .नर.नराळे मणसंघ .नघाले. मण हा शlद म ् धातूपासून
.नघाला आहे . 6याचा अथ कo करणारा असा होतो. आज जसA शारFaरक कo करणाgया मजुरांचे
महव वाढत चाललA आहे , तसA ते बु समकालFं मणांचA वाढत चाललA होतA . पण मजुरांमTये
आ9ण यां<यामTये फरक असा कv, मजर समाजाला उपयोगी पडणाgया व+तु उ6पादन करCयासाठS
कo करतात आ9ण हे मण लोक समाजांत आTयाि6मक जाग.ृ त पैदा करCयासाठS कo करFत.
कदाXचत ् शरFराला तपयh<या योगाने हे लोक म दे त असत, हणून यांना मण हF संा
लावCयांत येत असावी. पण जंगलांत राहणारे ऋ'षमु.न दे खील तपयhने शरFर कoवीत असतच;
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तरF 6यांना मण हणत नसत. तेuहा लोकां<या $हतासाठS +वत: म करणारे हणूनच 6यांना
मण हणत, हA अXधक संभवनीय $दसतA .

0ेसo मणपंथ
बु समकालFं असे लहानमोठे 0ेसo मणसंघ अि+त6वांत होते. ‘या.न च ती9ण या.न च
स$d’ या वाfयांत जीं तीन आ9ण साठ मतA सांXगतलFं आहे त 6यांत बौ मताचा दे खील समावेश
होतो कv काय हA सांगतां येत नाहF. तो होतो असA जर ग$ृ हत धरलA , तर पा,लवा-यांत अनेक
$ठकाणीं सापडणाgया बासo मतां<या (pास$d $द$dगता.न) उGलेखाचा अथ बरोबर लागतो. हणजे
बु ा<या मणपंथाबाहे र या वेळी आणखी बासo मणपंथ अि+त6वांत होते असA ठरतA . या बासo
मणपंथांचीं मतA तपशीलवार दाख'वCयाचा *य दFघ.नकाया<या प$हGया

जालस7
ु ांत केला

आहे . पण तो कृ/0म $दसतो. Mया वेळीं हA स7
ु ,ल$हलA , 6या वेळीं बासo या सं?ये,शवाय
तपशीलवार मा$हती अि+त6वांत रा$हलF नuहती. तेuहा सु7 रचणाgयाने बासo हF सं?या भnन
काCयासाठS नवीन तपशील रचून या सु7ांत घातला. या जुया बासo मणपंथाची मा$हती नo
होCयाचA कारण असA $दसतA कv, 6यांपैकv *,स

असे फारच थोडे मणपंथ होते आ9ण

लहानसहान सं*दायांचा मोठया सं*दायांत समावेश होत गेला. आजकाल<या बुवा, बैरागी वगैरे
पंथांची नीट मोजणी केलF, तर ते Hकती तरF भरतील. पण 6यांत नाव घेCयाजोगे कबीर, दाद,ू
उदासी वगैरे हातां<या बोटांवर मोजCयाइतकेच ,शGलक राहतील.

तपयhचे *कार
बु ा<या वेळीं सवा]त मोठे मणसंघ सहाच होते आ9ण 6यांत दे खील .न2]थ मणां<या
सं*दायाचा नंबर प$हला लागतो. या पंथाचा ऐ.तहा,सक सं+थापक पा~ म.ु न होय. 6याचA
पaर.नवाण बु ा<या जमापूव १९३ uया वष झालA , असA अनुमान करतां येतA. 6यापूव चाळीस
पनास वषh तरF पा~ तीथ]कर आपGया धमाचा उपदे श करFत असावा. या<या आ9ण इतर
मणसंघनायकां<या मतांचा 'वचार पुढे करCयांत येईल. सTया या लोकां<या तपयhचे *कार
कोणते होते हA .न$द o करणA इo वाटतA . कां कv, 6यामुळे तापसां<या तपयhचा दे खील अGप+वGप

बोध

होऊं

शकेल.

मणां<या

तपयhचे

*कार

अनेक

सु7ांत

सापडतात.

पण

6यांपैकv

मिMझम.नकायांतील महासीहनाद सु7ांत आलेलA तपयhचA वणन 'वशेष महवाचA वाटGयाकारणाने
6याचा गोषवारा येथे दे त आहA .

५५

बु

भगवान साaरपु7ाला हणतो, “हे साaरपु7ा, मी चार तgहे चA तप आचरलA होतA , हA मला

आठवतA . मी तप+वी झाल, n@ झाल, जुगु¯सी झाल आ9ण *'व'व7 झाल.

तपि+वता
“हे साaरपु7, माझी तपि+वता कशी होती, ती सांगत.
(.न) मी नागवा राहत असA. लौHकक आचार पाळीत नसे. हातावर ,भ@ा घेऊन खात असA.
‘भदत, इकडे या’ असA कोणी हटलA तर तA ऐकत नसA. ‘भदत, उभा रहा’ असA कोणी हटले तर
तA ऐकत नसA. बसGया $ठकाणीं आणून $दलेGया अनाचा, मला उOेशन
ू तयार केलेGया अनाचा
आ9ण .नमं0णाचा मी +वीकार करFत नसA. Mयांत अन ,शज'वलA , 6याच भां¤यांतून अन आणून
$दलA तर तA घेत नसA. उखळांतून खाCयाचा पदाथ आणून $दले तर तो घेत नसA. उं बर¶या<या
आ9ण दांडfया<या पलFकडे राहून $दलेलF ,भ@ा घेत नसA. दोघA जेवीत असतांना एकाने उठून
$दलेलF ,भ@ा घेत नसA. ग,भणी, मल
ु ाला पाजणारF, Hकं वा पुrषाशीं एकांतांत असणारF, अशा
ि®यांकडून ,भ@ा घेत नसA. मेYयांत आ9ण ज0A त तयार केलेGया अनाची ,भ@ा घेत नसA. जेथे
कु0ा उभा असेल Hकं वा माzयांची गद आ9ण गगाट असेल तेथे ,भ@ा घेत नसA. म6+य, मांस,
सुरा, वगैरे पदाथ घेत नसA.* (* जैन साधु म6+य आ9ण मांस घेत असत; पण सुरा घेत
असGयाचा दाखला सापडत नाहF. मांसाहाराची चचा अकराuया *करणात केलF आहे ) एकाच घरांत
,भ@ा घेऊन एकाच घासावर मी राहत असA. Hकं वा दोन घरांत ,भ@ा घेऊन दोन घासांवर,
या*माणे सात $दवस वाढवीत जाऊन सात घरFं ,भ@ा घेऊन सात घास खाऊन राहत असA.
पळाभरच अन घेत असA. 6या*माणे सात $दवस वाढवीत जाऊन सात पळे अन घेऊन 6यावर
.नवाह करFत असA. एका $दवसाआड जेवीत असA. दोन $दवसांआड जेवीत असA. या*माणे उपासांची
मयादा वाढवीत जाऊन, सात $दवसांआड Hकं वा पंधरव¤यांतून एक $दवस जेवीत असA.
(इ) “शाक, zयामाक, नीवार, चांभाराने फेकलेले चाम¤याचे तुकडे, शेवाळ, कडा, करपलेलA
अन, पA ड, गवत Hकं वा गाईचA शेण खाऊन राहत असA. Hकं वा अरCयांत सहजासहजीं ,मळालेGया
फळमुळांवर .नवाह करFत असA. मी सणाचीं व®A धारण करFत असA. ,म व®A धारण करFत असA.
*ेतांवर टाकलेलFं व®A धारण करFत असA. र+6यांतील XचंTयांचीं व®A बनवून तीं धारण करFत असA.
वGकलA धारण करFत असA अिजनमग
ृ चम धारण करFत असA. कुशांचA बन'वलेलA चीवर धारण करFत
असA. वाकाचA चीवर धारण करFत असA. मनु=यां<या केसांची कांबळ Hकं वा घो¤यां<या केसांची
कांबळ, अथवा घुबडां<या 'पसांचA बन'वलेलA चीवर धारण करFत असA.
(.न) “मी दाढF,मशा आ9ण केस उपटून काढFत असA. उभा राहून तप+या करFत असA.
उHकडuयाने बसून तप+या करFत असA.
(इ) “मी कंटकां<या श}येवर .नजत असA. $दवसांतून तीनदा +नान करFत असA. अशा
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*कारA अनेक परFंनी दे हदं डन करFत होत. हF माझी तपि+वता.”

n@ता
“हे साaरपु7, माझी n@ता कशी होती हA सांगतो:—
(.न) अनेक वषा]<या धुळीने माया अंगावर मळाचा थर चढल होता. जसा एखादा .तंदक
ु
व@
ृ ाचा सोट अनेक वषा]<या धुळीने माखला जातो, तसा माझा दे ह झाला होता. पण मला असA
वाटत नuहतA कv, हा धुळीचा पापु%ा मी +वत: Hकं वा दस
ु gया कोणी तरF हाताने झाडावा. अशी
माझी n@ता होती.”

जुग¯ु सा
“आता माझी जुग¯ु सा कशी होती हA सांगत:– –(.न) मी मोठय काळजीपव
 जात येत
ू क
असA. पाCया<या थAबावर दे खील माझी ती¨ दया होती. अशा 'वषम अव+थAत सापडलेGया सूÄम
*ाCयाचा माया हातून नाश होऊं नये, याबOल मी अ6यंत काळजी घेत असA. अशी माझी
जुग¯ु सा होती.” (जुग¯ु सा हणजे $हंसेचा कंटाळा.)

*'व'वWता
“हे साaरपु7, आता माझी *'व'वWता कशी होती हA सांगत:—(इ) मी एखा(ा अरCयांत
राहत असतां कोणा तरF गुरा?याला, गवत कापणाgयाला, लाकडA नेणाgयाला Hकं वा जंगलाची
दे खरे ख ठे वणाgया माणसाला पाहून गहन जंगलांतन
ू , खोलगट Hकं वा सपाट *दे शांतून एकसारखा
पळत सुटA. हे तु हा कv, 6यांनी मला पाहूं नये आ9ण मी 6यांना पाहूं नये. जसा एखादा अरCयमग
ृ
मनु=यांना पाहून पळत सुटतो, तसा मी पळत सुटत असA. अशी माझी *'व'वWता होती.”

'वकट भोजन
(इ) “जेथे गाई बांधCयाची जागा असे व जेथून नुक6याच गाई चरावयास गेलेGया असत,
तेथे हातापायांवर चालत जाऊन मी वासरांचे शेण खात असA. जपय]त माझA मलमू0 कायम असे,
तपय]त 6यावरच मी .नवाह करFत होत. असA माझA महा'वकट भोजन होतA .”

उपे@ा
(.न) “मी एखा(ा भयानक अरCयांत राहत असA. जो कोणी अवीतरागी 6या अरCयांत *वेश
करF, 6या<या अंगावर काटा उभा राहावयाचा. इतकA तA भयंकर होतA . $हवाYयांत भयंकर $हमपात
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होत असतां मी मोकYया जागीं राहत होत, आ9ण $दवसा जंगलांत ,शरत होत. उहाYया<या
शेवटGया म$हयांत $दवसा मोकYया जागीं राहत असA, आ9ण रा0ीं जंगलांत ,शरत असA. मी
+मशानांत माणसांचीं हाडे उशाला घेऊन .नजत असA. गावढळ लोक येऊन मायावर थुंकत,
लघवी करFत, धूळ फेकvत अथवा माया कानांत का¤या घालFत. तथा'प 6यां<या'वषयीं माया
मनांत कधीहF पापबु'

उ6पन झालF नाहF.

आहार¨त
(इ) “आहाराने आ6मश'ु

होते, अशी Hक6येक मणांची आ9ण

ाणांची 'o आहे . ते

केवळ बोरA खाऊन राहतात, बोरांचे चूण खातात, बोरांचा काढा 'पतात, Hकं वा दस
ु रा कोणताहF
पदाथ बोरांचाच कnन खातात. मी एकच बोर खाऊन राहत असGयाची मला आठवण आहे . हे
साaरपु7ा, तूं असA समजूं नकोस कv, 6या काळीं बोरA फार मोठSं होतीं. आजला जशीं बोरA आहे त,
तशीं तीं 6या काळींहF असत. या*माणे एकच बोर खाऊन रा$हGयामुळे माझA शरFर अ6यंत कृश
होत असे. आसीतक वGलो<या Hकं वा कालवGलF<या गाठSं*माणे माझे सांधे +पo $दसत असत.
माझा क$टबंध उं टा<या पावलासारखा $दसे. सुता<या चा6यां<या माळे *माणे माझा पाठSचा कणा
$दसे. मोडfया घराचे वासे जसे खालFवर होतात, तशा माया बरग¤या झाGया. खोल 'व$हरFंत
पडलेGया न@0ां<या छाये*माणे माझीं बुबुळA खोल गेलFं. क<चा कडू भोपळा कापून उहांत टाकला
असतां जसा कोमेजून जातो, तशी माया डोfयाची चामडी कोमेजून गेलF. मी पोटावnन हात
HफरावCयास जाई, तो पाठSचा कणाच माया हातीं लागे. 6यावर हात Hफरवीं, तेuहा पोटाची
चामडी हाताला लागे. येणA*माणे माझा पाठSचा कणा आ9ण पोटाची चामडी हFं एक झालFं होतीं.
शौचाला Hकं वा लघवीला बसCयाचा *य केला, तर मी तेथेच पडत असA. अंगावnन हात Hफरवला
तर माझे दब
 झालेले लोम खालF पडत. 6या उपोषणा<या योगाने माझी ि+थती तशी झालF.
ु ळ
“Hक6येक मण आ9ण

ाण मूग खाऊन राहतात, तीळ खाऊन राहतात Hकं वा तांदळ
ू

खाऊन राहतात. या पदाथा]नी आ6मश'ु

होते अशी 6यांची समजत
ू आहे . हे साaरप7
ु ा, मी एकच

तीळ, एकच तांदळ
ू Hकं वा एकच मूग खाऊन राहत होत. 6या वेळीं हे दाणे फार मोठे होते असA
समजंू नकोस. आजकाल<या सारखेच हे दाणे होते. या उपोषणाने माझी ि+थ.त तशीच (वर
व9णGया*माणे) होत असे.”

बु घोषाचाया]चA हणणA कv, भगवंताने हF तपया एका पूवज
 मीं केलF. 6या काळीं बोरA
वगैरे पदाथ आता<या सारखेच होत असत, या मजकुरावnन बु घोषाचायाचA हणणA सयुsWक
आहे असA $दसून येतA. बु समकालFं चालू असलेGया ,भन ,भन तपया]चA .नरथक6व दाखवून
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दे CयासाठS सु7ा<या क6याने वरFल मजकूर भगवंता<या तडीं घातला आहे हA सांगणA नलगे.
$टपA त $दलेGया फरका,शवाय (.न) सदराखालF आलेलF तपया .न2]थ (जैन साधु) करFत
असत. आजलाहF केस उपटCयाची, उपासतापास करCयाची वगैरे *था 6यां<यांत चालू आहे .
(इ) सदराखालF आलेलF तपया इतर पंथांचे मण आ9ण

ाण करFत असत. 6यांतील

बहुतेक *कार बुवा, बैरागी वगैरे लोकांत अ(ा'प चालू आहे त.

मलम0
ू खाCयाची चाल
+वत:चA मलम0
ू खाCयाची चाल अ(ा'पहF अघोरFसार?या पंथांत चालू असGयाचA $दसून
येतA. काशींत तेलंग+वामी हणून एक *,स

संयासी होऊन गेले. ते नागवे राहत. 6यां<यासारखे

नागवे Hफरणारे दस
ु रे हF प=ु कळ परमहंस काशीला होते. 6या वेळीं गोÅ'वन ् नावाचा (याला काशीचे
लोक गो'वंद साहे ब हणत) मोठा लोक'*य कलेfटर होता. $हंद ु लोकां<या चालFरFतींची 6याने
सहानुभू.तपूवक

मा$हती कnन घेतलF; आ9ण या नं`या बुवांनी लंगोटF लावून HफरावA हणून
खालFल यsु W योिजलF.
र+6यांत Hफरणारा नंगा बुवा भेटGयाबरोबर पोलFस 6याला साहे बाकडे घेऊन जात. आ9ण
साहे ब 6याला 'वचारF, “तूं परमहंस आहे स का?” 6याने होय हणून सांXगतGयाबरोबर 6याला तो
आपलA अन खाCयास सांगत असे. अथातच तA नं`या बुवाला पसंत पडत नसे. तेuहा गो'वंद
साहे ब हणे, “परमहंस कसलाच भेद ठे वीत नसतो, असA शा®ांत सांXगतलA आहे ; आ9ण तुम<या
मनांत तर भेदभाव आहे ; तेuहा तुहF न`न $हंडतां कामा नये.” येणA*माणे पु=कळशा नं`या बुवांना
6याने लंगोटF लावCयास भाग पाडलA .
असाच *संग एकदा तेलंग+वामीवर आला. पोलFस +वामीला घेऊन कलेfटर साहे बां<या
बंगGयावर गेGयाचA वतमान समजतांच 6यांचे ,श=य व चाहाते मोठमोठे पंsडत व इतर वजनदार
लोक साहे बा<या बंगGयावर गेले. साहे बाने सवा]स बसवून घेऊन तेलंग+वामीला *{ केला, “तुहF
परमहंस आहांत काय?” +वामीकडून होय’ असA उ7र ,मळाGयावर साहे बाने दस
ु रा *{ केला,
“मायाकडचA अन खाल काय?” 6यावर +वामी हणाले, “तुहF माझA अन खाल काय?”

“मी

जरा परमहंस नाहF, तरF कोणाचA हF अन खात,” साहे बाने उ7र केलA .

+वामींनी तेथGया तेथे आपGया हातावर शौच'वXध केला व हात पुढे कnन +वामी
गो'वंदसाहे बाला हणाले, “हA या माझA अन. हA तुहF खाऊन दाखवा.” साहे ब अ6यंत कंटाळला
आ9ण संतापून हणाला, “हA काय माणसाने खाCयाजोगA अन आहे ?” तेuहा +वामींनी तA पार
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खाGलA आ9ण हात चाटून साफसूफ केला! साहे बाने +वामीला सोडून $दलA , इतकAच नuहे , पण पुहा
6याची चौकशी दे खील केलF नाहF!
मी १९०२ सालFं काशीला असताना हF गोo काशी<या पंsडतांनी मोठय आदराने सांXगतलेलF
ऐकलF आहे . आ9ण 6यापूव ती तशाच आदरबु ीने ‘काशीया0ा’ या प+
ु तकांत ,ल$हलेलF मी
वाचलF.

आधु.नक तप+या
हे च तेलंग+वामी भर थंडी<या $दवसांत केवळ डोकA वर ठे वून गंगAत बसत; आ9ण भर
उहाYयांत Mया $ठकाणीं चालGयाने पायाला फोड येई, 6या गंगे<या वाळवंटात बसत.
लोखंडा<या का¼यांची खाट बनवून 6या<यावर .नजणारे बैरागी पु=कळांनी पा$हले असतील.
१९०२ सालFं असा एक बैरागी काशींत /बंदम
ु ाधवा<या मं$दराजवळ राहत होता. लाकडाची लंगोटF
घालून Hफरणारे बुवाबैरागीहF माया पाहCयांत आले आहे त.

मणांचा तपयh'वषयी आदर
वर $दलेGया तपयh<या *कारांपैकv शाक, शामाक व अरCयांतील सहज ,मळालेलFं
फळA मुळA खाऊन राहणA, हा *कार अरCयांत राहणारे ऋ'षमु.न आचरFत असत. ते वGकलA नेसत
आ9ण बहुतेक अि`नहो0हF ठे वीत. परं तु हे जे नवीन मणसं*दाय .नघाले 6यांनी अि`नहो0ाला
फाटा $दला आ9ण अरCयांत राहणाgया ऋ'षमुनीं<या बgयाच तपया घेऊन 6यांत चाम¤याचे तुकडे
वगैरे खाCया<या तपया]ची भर घातलF.
बु ा<या वेळीं .न2]थांचा (जैनांचा) सं*दाय जोमांत होता हA वर सांXगतलA च आहे . 6या,शवाय
परू णकाzयप, मfख,ल गोसाल, अिजत केसकबल, पकुध का6यायन आ9ण संजय बेलdप7
ु या
पाच मणनायकांचे मणसं*दाय फार *,स

होते. या लोकां<या तवानाचा 'वचार सं@ेपाने

सातuया *करणांत केला आहे . 6यावnन असA $दसून येईल कv, तवा'वषयीं 6यांचा फार मोठा
मतभेद होता; तथा'प दोन गोoींत 6यांची एकवाfयता होती—
(१) या सवा]ना ययाग पसंत नuहते, आ9ण
(२) तपयh'वषयीं थो¤याबहुत *माणांत 6यांचा आदर होता.

मणांचA *चारकाय
*चारकाय
या आ9ण इतर मणांचA वजन लोकांवर फार होतA , हA वर सांXगतलA च आहे . हे मण पव
ू h ला
चंपा (भागलपरू ), पिमेला कुnंचा दे श, उ7रे ला $हमालय आ9ण दw@णेला 'वंTय, यां<या मधGया
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*दे शांत पावसाYयाचे चार म$हने खेरFज कnन बाकv आठ म$हने सारखे Hफरत आ9ण आपापGया
मतांचा लोकांना उपदे श करFत. 6यामुळे लोकांत ययागा'वषयीं अनादर आ9ण तपयhबOल आदर
उ6पन झाला.

ययागांची uया.x
परं तु राजे लोकांना यु ांत जय ,मळावा हणून ययाग करणA आवzयक वाटत होतA .
ययाग चालू ठे वCयासाठS कोसलां<या पसेन$द राजाने उfकdा नावाचा गाव पोfखरसा.त
(पौ=करसा$द) आ9ण सालव.तका गाव लो$ह<च (लौ$ह6य)
/बं/बसार राजाने चंपा सोणदं ड

ाणाला, 6याच*माणे मगध दे शांत

ाणाला व खाणुमत गाव कूटदत

ाणाला इनाम $दGयाचा

दाखला दFघ.नकायांत सापडतो. या,शवाय खO
पसेन$द राजा ययाग करFत होता असA
ु
कोसलसंयु7ांतील नवuया सु7ावnन $दसून येतA. पण या ययागांची uया.x कोसलाचा पसेन$द
आ9ण मगधाचा /बं/बसार यां<या राMयांपुरतीच होती. कारण मोठमोठाले ययाग करणA राजांना
आ9ण इनामदार
असले

ाणांनाच काय तA शfय होते.
अवाढuय

ययाग

करणA

सामाय

जनते<या

शWvपलFकडचA

असGयामुळे

ययागां<या लघु आवृ या .नघाGया हो6या. अमक
ु तgहे <या लाकडा<या अमुक तgहे <या दवने,
तुसाचा, क¤याचा, अमुक तgहे <या तांदळांचा, अमुक *कार<या तुपाचा, अमुक *कार<या तेलाचा,
अमुक *ाCयां<या रWाचा होम केला असतां अमुकतमुक काय,स'

होते, असA सांगून

ाणलोक

सामाय जनतेला हे होम करावयास लावीत व काहF मण दे खील यांत भाग घेत असत, असA
दFघ.नकायांतील मजकुरावnन $दसून येतA.* (* दFघ.नकाय- जाल, सामाbञफल वगैरे सु7A पहा.)
काय,स ीसाठS हे लोक होम करFत असले, तरF 6यांची गणना धा,मक 'वधींत करFत नसत असA
वाटतA . कारण, ते होम करणाgया

ाणांना आ9ण मणांना लोक फारसे मानीत नसत.

दे वतांची पूजा
आजकाल $हंद ु लोक जसे दे वदे वता, य@, 'पशाच इ6या$दकांना मानतात व 6यांची समजत
ू
करCयासाठS ब,लदान दे तात, तसेच बु समकालचे $हंद ु लोक दे वतांना मानीत व ब,लकम करFत.
'वशेष एवढाच होता कv, सTया<या बgयाच दै वतांना पुजारF लागतात आ9ण ते बहुधा ाण
असतात. या,शवाय सTयाचीं दै वतA जरF बु समकाल<या दै वतां*माणAच काGप.नक असलFं, तरF
6यांपैकv बहुतेकांचीं पुराणA होऊन बसलF आहे त. हा *कार बु समकालFं नuहता. वडासार?या
झाडावर, एखा(ा डगरावर Hकं वा वनांत महानुभाव दे वता राहतात आ9ण 6यांना नवस केले असतां
6या पावतात, अशी लोकांची समजूत होती; आ9ण बकरे , कबडी वगैरे *ाCयांचा बळी दे ऊन ते
आपला नवस फेडीत असत. पलास जातका<या (नं ३०७) कथेवnन असA $दसतA कv, दे वतांची पूजा
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ाण दे खील करFत असत, पण 6यांनी 6या दे वतांचा पुजारFपणा +वत:ची व'ृ 7 हणून
बळकावGयाचा पुरावा कोठे च सापडत नाहF. जसे आज दगडोबा हसोबाला Hकं वा जाखाई जोखाईला
पुजारF

ाण नाहFत, तसे 6या वेळीं सवच दे वतांना नuहते. लोक नवस करFत आ9ण

मTय+थी,शवाय आपGया हातानेच ब,लदान दे त. सुजातेने वटव@
ु ा<या 9खरFचा
ृ वासी दे वतेला दध
नवस केला आ9ण शेवटFं 6या झाडाखालF बसलेGया गोतम बोXधसवालाच .तने ती खीर $दलF, हF
कथा बौ वा-यांत *,स

आहे आ9ण बौ

ता6पय, या दे वदे वतां<या पूजAत पुजारF

Xच0कलेवर .तचा उ7म पaरणाम झाGयाचA $दसन
ू येतA.

ाणांची आवzयकता नuहतीं.

मणांचा उ6कष
या दे वतां<या मागे पुराणA आ9ण पुजारF नसGयामुळे 6यांना आजकालचA धा,मक +वnप
आलA नuहतA . सव दजाचे लोक आपGयावरची आप'7 टाळCयासाठS, Hकं वा आपण केलेGया
नवसाला दे वता पावलF हणून, .तला ब,लदान दे त. पण हA कृ6य धा,मक समजत नसत.
ाणां<या ययागांना वेदांची आ9ण वै$दक वा-याची पु'o ,मळाGयामुळे 6यांची गणना धा,मक
कृ6यांत

होत

होती.

पण

हे

ययाग

फारच

खचाचे

असGयामुळे,

सामाय

जनते<या

आवाfयाबाहे रचे होते. 6यांत शAकडो गाईबैल मारCयांत येत. शेतीला उपयोगी पडणारFं हFं जनावरA
राजे आ9ण इतर *.त'त लोकांना जबरद+तीने $हरावून यावीं लागGयामुळे सामाय जनतेला हे
ययाग अ6यंत अ'*य होत चालले होते. या<या उलट मणांना सामाय लोक आदरा.तeयाने
वागवीत, चातुमासांत झोप¤या वगैरे बांधून 6यां<या राहCयाची uयव+था करFत आ9ण 6यांचा
उपदे श ऐकCयाला त6पर असत. हणजे मणसंघांची एकसारखी भरभराट होत चाललF होती.

उप.नष6कालFन
उप.नष6कालFन ऋ'ष
सां*त अशी एक समजत
ू *च,लत आहे कv, वेदांपासून उप.नषदA आ9ण 6यां<यापासून बौ ,
जैन वगैरे धम .नघाGयामळ
ु े ते दे खील वै$दक धमच आहे त. बौ ांची आ9ण जैनांची परं परा वेद
Hकं वा उप.नषदA यांपासून .नघालF नसून ती वेदकालापव
ू  मTय$हंद+
ू थानांत अि+त6वांत असलेGया

ऋ'षमुनीं<या परं परे पासून .नघालF हA वरFल 'ववेचनावnन +पo होईल असा भरवसा वाटतो.
तथा'प उप.नषदांत व9णलेGया

ाणांची बु समकालFं कशी ि+थ.त होती याचा थोडfयांत 'वचार

करणA अ*+तुत होणार नाहF.
आरCयकA आ9ण उप.नषदA बु कालानंतर बgयाच वषा]नी रचCयांत आलFं हA मी ‘$हंदF
सं+कृ.त आ9ण अ$हंसा’ या पु+तकांत दाखवून $दलA आहे . (प०ृ ४८-५० पहा.) परं तु बु समकालF
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उप.नषदांत व9णलेGया

ाणांसारखे काहF

ाण आ9ण @/0य होते असA समजCयास मुळीच

हरकत नाहF. पण 6यांपैकv बहुतेक होमहवनाचा धम सोडून शु
मण होत असत, असA
जातकांतील पु=कळशा गोoींवnन $दसून येतA. उदाहरणाथ, नंगुdजातकाचा (नं. १४४) गोषवारा ये थे
दे त.
वाराणसींत

द7 राMय करFत असतां बोXधसव औदF<या

ाणकुलांत जमला. 6या<या

जम$दवशीं आईबापांनी जाताि`न ठे वला. आ9ण तो सोळा वषा]चा झाGयावर 6यांनी 6याला हटलA
“बाबरे , तुया जम$दवशीं हा अि`न +था'पत केला आहे . जर तुला गह
ृ +थ होऊन राहावयाचA
असेल, तर तीन वेदांचA अTययन कर; पण जर
अि`न घेऊन अरCयांत जा आ9ण 6या<या सेवेने

लोकपरायण होCयाची इ<छा असेल, तर हा
दे वाची आराधना कnन

लोकपरायण हो.”

बोXधसवाला गह
ृ +थाम नको होता. आपला जाताि`न घेऊन तो अरCयांत गेला आ9ण
तेथे आम बांधून 6या अ`नीची सेवा करFत रा$हला. एके $दवशीं बोXधसवाला एका शेतकgयाने
दw@णे-दाखल एक बैल $दला. 6याचा बळी दे ऊन अि`नभगवंताची पज
ू ा करCयाचा बोXधसवाचा
'वचार होता. पण आमांत मीठ ,शGलक नuहतA . तA आणCयासाठS तो गावांत गेला असतां, इकडे
काहF गंड
ु लोकांनी 6या बैलाला माnन अि`नहो0ावर आपणाला पा$हजे तेवढA 6याचA मांस ,शजवून
खाGलA व बाकvचA बरोबर नेलA.
ाण मीठ घेऊन परत आला आ9ण पाहतो, त बैलाचA कातडA, शेपूट आ9ण हाडA तेवढF
,शGलक होतीं. तो +वत:शींच हणाला, ‘हा अि`नभगवान ् या<या बलFचA च र@ण कnं शकत नाहF;
मग माझA र@ण कसA करFल?” असA हणून 6याने आपलA अि`नहो0 पाCयांत फेकून $दलA आ9ण
ऋ'ष*¨Mया घेतलF.
बु ाचा उपदे श ऐकून उrवेलकाzयप, नदFकाzयप आ9ण गयाकाzयप या .तघां
आपलFं अि`नहो0A नदFंत फेकून $दGयाची कथा बौ वा-यांत *,स

ाणबंधूंनी

आहे .

उप.नष'ष
काहF

ाणांना अशा रFतीने उघडपणA मणधम +वीकारCयाचA धाडस नuहतA . ते वै$दक

ययाग आ9ण मणांचA तवान यां<या दरयान हे लकावे खात असत; अ~मेधावर वगैरे nपकA
रचून 6यांतूनच आ6मतव काढCयाचा *य करFत. उदाहरणाथ, बह
ृ दारCयकोप.नषदा<या प$हGया
अTयायांतील दस
ु gया

ाणा<या आरं भी आलेलF कथा पहा. तेथे ऋ'ष हणतो, “या जगांत

उ6प7ी<या पव
ू  काहF एक नuहतA . म6ृ यूने हA सव झाकलA होतA , तA कां तर खाCया<या इ<छे ने .
कारण, खाCया<या इ<छे लाच म6ृ यू हणतात. 6याला आ6मवान ् uहावA असA वाटलA ....मोठय याने
मी पुनर'प यजन करावA अशी तो म6ृ यू कामना करता झाला. अशी कामना कnन तो ांत झाला;
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तप कnं लागला. 6या ांत व तपाने तx झालेGया म6ृ यूपासून यश व वीय उ6पन झालA . *ाण हA
यश आ9ण हA च वीय आहे . या*माणे ते *ाण शरFर सोडून .नघून गेले असतां तA *जापतीचA शरFर
फुगलA . तथा'प 6याचA मन 6या शरFरांत होतA . माझA हA शरFर मेTय (यwय) uहावA व 6यायोगA मी
आ6मवन ् (आ6मवी) uहावA , अशी तो कामना करता झाला. Mयाअथ तA शरFर माया 'वयोगाने
यश आ9ण वीय यांनी 'वर$हत होत चाललA , फुगलA , 6याअथ तो अ~ (फुगलेला) झाला. आ9ण
Mयाअथ तA मेTय झालA 6याअथ तA च अ~मेधाचA अ~मेध6व आहे . जो या अ~ाला या*माणे
जाणतो तोच अ~मेधाला जाणतो.”
यांत अ~मेधा<या ,मषाने तपया*धान अ$हंसाधम सांगCयाचा *य $दसतो. खाCयाची
इ<छा हाच म6ृ यु. तो आ6मवान ् झाला हणजे 6याला uयsW6व आलA आ9ण मश: 6याला याची
इ<छा उवलF. 6या इ<छे पासून यश आ9ण वीय हे दोन गण
ु .नघाले, ते खरे *ाण होत. ते जर
.नघून गेले, तर शरFर मnन फुगGयासारखे (अ~.यत) समजावA . आ9ण ते जाळून टाकCयाला
यो`य आहे . हA तव हे जाणतो तोच अ~मेध जाणतो.
छांदो`य उप.नषदांत *वाहण जैव,ल अrणा<या प0
ु ाला हणतो, “हे गौतमा, (ल
ु ोक हाच
अि`न आहे . 6याची आ$द6य हFच स,मधा, Hकरण व धूम, $दवस हF Mवाला, च%मा हे .नखारे ,
आ9ण न@0A HकटाळA ('व+फु,लंग) आहे त.” (छा. उ. ५।४)
यावnन असA $दसून येईल कv, या

ाण ऋषीं<या मनावर मण सं+कृतीचा पूण पगडा

बसला होता; पण uयवहारांत तीं तवA उघड उघड *.तपादणA 6यांना इo वाटत नuहतA ; आ9ण
हणूनच अशा nपका6मक भाषेचा ते *योग करFत.

उप.नष'ष दे खील जा.तभेद मानीत नuहते
पूवचे ऋ'षमु.न, मण आ9ण उप.नष'ष यां<यामTये एका बाबतींत एकवाfयता होती. हF
बाब हटलF हणजे जा.तभेदाचीं होय. मातंग ऋषीची गोo वर आलFच आहे . .तजवnन
ऋ'षमुनींत जा.तभेद नuहता हA +पo होतA . मणसंघांत तर जा.तभेदाला मुळीच थारा नuहता
आ9ण उप.नष'ष दे खील जातीला फारसA महव दे त नसत हA खालFल गोoीवnन $दसून येईल.

स6यकाम आपलF आई जबाला $हला हणाला, “आई, मी

चयाचA आचरण कnं

इि<छत. ( ान ,मळवCयाची इ<छा करत.) माझA गो0 कोणतA हे सांग.” ती 6याला हणालF,
“बाळ, हA मला मा$हत नाहF. तrणपणीं मी पु=कळांपाशी रा$हलA (बहवहं चरती) आ9ण तूं
जमलास. तेuहा तुझA गो0 मी जाणत नाहF. माझA नाव जबाला आ9ण तुझA नाव स6यकाम आहे .
हणून तूं स6यकाम जाबाल आहे स असA सांग.”
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तो (स6यकाम) हाaर%म
ु त गौतमाला हणाला, “आपणापाशीं

ान ,शकCया<या उOेशाने

मी आल आहA .”
गौतम हणाला, “तुझA गो0 कोणतA ?”
स6यकाम हणाला, “तA मला माहFत नाहF. आईला मी 'वचारलA . पण ती मला हणालF
कv, ताrCयांत पु=कळ पुrषांशीं संबंध आGयामुळे आपणाला गो0 माहFत नाहF. तेuहा तूं स6यकाम
जाबाल आहे स असA सांग.”
6याला गौतम हणाला, “तूं स6यापासून <युत झाला नाहFस. अ ाणाला हA शfय नuहे .
हणून स,मधा घेऊन ये. तुझA उपनयन करत.” असA हणून या ऋषीने 6याचA उपनयन केलA .
(छां. उ. ४।४).

गुxां<या कारकvदपासून जा.तभेद बळावला
उप.नष'ष जरF जा.तभेद पाळीत असत, तरF जातीपे@ा स6याला ते 'वशेष मान दे त हA
स6यकामा<या गोoीवnन ,स

होतA . परं तु 6याच उप.नषदांचा समवय कnं पाहणारे बादरायण

uयास आ9ण भा=यकार शंकराचाय जा.तभेदाचA Hकती +तोम माजवतात पहा:—
वणाTययनाथ*.तषेधा6+मत
ृ े । अ० १।३।३८
इत न श%
ू +याXधकारः । यद+य +मत
ृ े: वणाTययनाथ*.तषेधो भव.त। वेदवण*.तषेधो
वेदाTययन*.तषेध+तदथानानुानयो*.तषेध: श%
ू +य +मयते। वण*.तषेध+तावत ् ‘अथा+य
वेदमुपशCृ वत®पुजतुªयां ो0*पूरणम ्’ इ.त। ‘प(ह
ु वा एतत ् zमशानं य<छू%+त+मा<छू%समीपे
नाTयेतuयम ्’ इ.त च। अत एवाTययन*.तषेध:। य+य $ह समीपेऽ'प नाTयेतuय भव.त, स
कथमुतमधीयीत।

भव.त

च

वेदो<चारणे

िजहवा<छे दो

धारणे

शरFरभेद

इ.त।

अत

एव

चाथादथानानुानयो: *.तषेधो भव.त ‘न श%
ू ाय म.तं द(ात ्’ इ.त। ( सू0शांकरभा=य अ०
१।३।३८.)
“आ9ण हणूनच श%
ू ाला ( ानाचा) अXधकार नाहF. कारण, +मत
ृ ीने 6याला वेद
ऐकCयाचा व अTययन करCयाचा *.तषेध केला आहे . वेदवणाचा *.तषेध, वेदाTययनाचा *.तषेध
आ9ण 6याचA अथान व अनुान यांचा *.तषेध +मत
ू ाला केला आहे . वण*.तषेध असा,
ृ ीने श%
‘6याने वेदवाfय ऐकलA तर 6याचे कान लाखेने आ9ण ,शशाने भरावे’. ‘श%
ू हणजे पाय असलेलA
+मशान होय. हणून श%
ू ा<या जवळपास अTययन कnं नये.’ आ9ण हणूनच अTययन*.तषेध
दे खील होतो. कारण Mया<या जवळपास दे खील अTययन करतां कामा नये, तो +वत: ुतीचA
अTययन कसे करFल? आ9ण 6याने वेदो<चारण केलA असतां 6याचा िजuहा<छे द करावा(वेदमं0ाचA )
धारण केलA असता ठार मरावे (शरFरभेद करावा), असA सांXगतलA आहे . या+तव 6याने वेदाचA
अथान आ9ण अनुान कnं नये, असA ,स

होतA . ‘श%
ू ाला म.त दे ऊं नये.’”
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शंकराचाया]नी श%
ू ांचा छळ करCयासाठS घेतलेले आधार गौतमधमसू0 इ6या$द गुx
राजां<या समकालF झालेGया 2ंथांतील आहे त. हणजे समु%गुxापासून (इ० स० <या ४eया
शतकापासून) तहत शंकराचाया]पय]त (इ० स० <या ९uया शतका<या आरं भापय]त) आम<या

ाण

पूवज
 ांचा श%
ू ांना दाबून आपलA वच+व कायम ठे वCयाचा *य अuयाहत चालू होता असA $दसतA .
धमसू0कार आ9ण शंकराचाय यां<यामTये फरक एवढाच कv, सू0कारां<या वेळीं मुसलमान लोकांनी
या *दे शांत *वेश केला नuहता आ9ण शंकराचाया]<या वेळीं ,संध दे श मुसलमानां<या ताlयांत गेला
असून तेथे मुसलमानी धमाचा एकसारखा *सार होत होता. 6यां<याकडून तरF आम<या आचाया]नी
समान6वाचा धडा ,शकावयास पा$हजे होता. तसA न करतां हे आचाय आपलA जा.तभेदाचA घोडA
तसAच दामटFत रा$हले. 6याचे पaरणाम या हतभागी दे शाला कसे भोगावे लागले, हA इ.तहास
सांगतच आहे .

®ी साTवींचे संघ
तप+वी ऋ'षमुनींत Hकं वा वै$दक ऋषींत ि®यांचा समावेश झाला नuहता. गाग वाचfनवी
सार?या ि®या

ाना<या चचhत भाग घेत हो6या.* (* ब.ृ उ० ३।६।१ इ6या$द.) परं तु 6यांचे

+वतं0 संघ नuहते. ि®यांचे +वतं0 संघ बु कालापूव एकदोन शतकA +थापन झाले. 6यांपैकv
सवा]त जुना जैन साTवींचा संघ होता, असA वाटतA . या जैन साTवी वाद'ववादांत पटाईत हो6या, हA
भ%ा कुंडलकेशा† (†बौ संघाचा पaरचय, प ृ २१४-२१७ पहा). इ6या$दकां<या गोoीवnन समजून
येईल.
पूवचे ऋ'षमु.न जंगलांत राहत आ9ण गावांत fवXचतच संचार करFत. या+तव 6यांना
ि®यांचे संघ +थापन करणA शfय नuहतA . परं तु मण लोक व+ती<या आसपास राहत आ9ण 6या
काळची पaरि+थ.त अनुकूल असGयामुळे 6यांना ि®यांचे संघ +थापता आले. बौ

आ9ण जैन

वा-य वाचलA असतां एक 'वशेष गोo $दसून येते ती हF कv, 6या काळीं ि®या धा,मक बाबतींत
पुrषां*माणेच पुढारलेGया हो6या. याचA कारण गणस7ाक राMयांत ि®यांना पूण +वातं°य असे. बु

भगवंताने वMजींना जे उनतीचे सात .नयम घालून $दले, 6यांपैकv पाचवा, ‘ि®यांचा मान राखला
पा$हजे; 'ववा$हत Hकं वा अ'ववा$हत ®ीवर कोण6याहF *कारे बला6कार होऊं दे तां नये’ हा आहे .
आ9ण 6याला अनुसnन बु ा<या मरणापय]त तरF वMजी लोक वागत असत. वMजीं*माणेच
मGलां<या राMयांत दे खील बायकांचा मान ठे वCयांत येत होता असA मानCयास हरकत नाहF. अंग,
काशी, शाfय, को,लय इ6या$द गणस7ाक राMयांचे +वातं°य नo झालA होतA , तरF अतगत
uयव+था 6यां<या हातांत असGयामुळे 6यां<या राMयांत ®ी+वातं°याला फारसा धfका पोचला नाहF.
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मगध आ9ण कोसल या दे शांत एकस7ाक राMयप .त ढमल
ू झालF असलF, तरF 6या
दे शा<या राजांना मूळ<या गणस7ाक राMयप तीचA समूळ उमल
ू न करतां आलA नाहF. /बं/बसार
महाराजाने Hकं वा पसेन$द महाराजाने कोण6याहF ®ीला जबरद+तीने आपGया झनानखायांत
आणGयाचा दाखला कोठे च सापडत नाहF.

काहF एकस7ाक राMयांत ि®यांचा मान
गणस7ाक राMयप .त लोकां<या +म.ृ तपथांतून जात चाललF आ9ण एकस7ाक राMयप .त
जसजशी *बल होत गेलF, तसतसA ि®यांचA +वातं°य दे खील संपुoांत येत चाललA . तथा'प काहF
राजे ि®यांचा यो`य मान ठे वीत असA उमादयती<या (उमदं ती<या) गोoीवnन $दसून येईल.*
(* उमदं तीजातक नं. ५२७.)
बोXधसव ,श'व राजकुलांत जमला. 6याला ,श'वकुमार असA व हणत. ,श'वराजा<या
सेनापतीचा पु0 अ,भपारक आ9ण ,श'वकुमार समवय+क होते. त@,शलेला जाऊन 6या दोघांनी
शा®ाTययन केलA . बापा<या मरणानंतर ,श'वकुमार राजा झाला. आ9ण सेनापती<या मरणानंतर
6याने

अ,भपारकाला सेनाप.त केलA . अ,भपारकाने

े'कयेशीं ल`न

उमादयती नावा<या अ6यंत सु+वnप

केलA . राजा नगर*दw@णेला .नघाला असतां

9खडकvंत उभी असलेGया

उमादयंतीची व 6याची oाo झालF. राजा .त<यावर मो$हत होऊन उम7 झाला व राजवा¤यांत
जाऊन /बछायावर पडून रा$हला. अ,भपारकाला हA वतमान समजलA , तेuहा राजाजवळ जाऊन
आपGया बायकोचा +वीकार कnन उम7पणा सोडून दे CयाबOल राजाची याने *ाथना केलF.
6यामुळे राजा शु ीवर येऊन हणाला, “हा ,शवींचा धम नuहे . मी ,शवींचा पुढारF आहA . आ9ण
,शवींचा धम अनुपालन करणA माझA कतuय आहे ; हणून माया Xच7'वकाराला वश होणA मला
यो`य नuहे .”
हF कथा 'व+तत
ृ आ9ण रोचक आहे . .तचA सार तेवढA येथे $दलA आहे . हF रचणारा<या वेळीं
गणस7ाक राMयप .त पार नo झालF होती असA $दसतA . तथा'प ,शवींसार?या गणस7ाक राजांचे
ि®यां'वषयींचA कतuय 6याला पण
 णA माहFत होतA ; आ9ण ते सवस7ाधारF राजांनी ल@ांत ठे वावA
ू प
असा 6याचा हे तु होता. ,श'वकुमारा<या भाषणा<या शेवटFं 6याने हF गाथा घातलF आहे –

नेता 'पता उ`गतो रdपालो
धमं ,शवीनं अपचायमानो ।
सो धममेवानु'वXचतयतो
त+मा सके Xच7वसे न व7े॥
“मी ,शवींचा नेता, 'पता आ9ण रा¦पालक पुढारF आहे हणून ,शवीं<या कतuयाला मान
६७

दे ऊन आ9ण ,शवीं<या धमाचा नीट 'वचार कnन माया +वत:<या Xच7'वकाराला मी वश होणार
नाहF.’

बाल'ववाहाची *था
या गोoीचा पaरणाम बौ
दस
ु रFच

एक

वाईट

चाल

राजांवर तरF चांगलाच झाला असला पा$हजे. पण 6यामुळे

.नघालF

असावी.

दे शांतील

राजे

'ववा$हत

®ीला

आपGया

झनानखायांत ठे वीत नसत; जरF 'ववा$हत ®ी<या पतीने आपGया बायकोशी काडीमोड कnन
.तला राजा<या हवालFं करCयाचA कबूल केलA तरF हा मोठा अधम समजत असत. पण अ'ववा$हत
®ीला .त<या आईबापां<या संमती,शवाय खुशाल उचलून घेऊन जात. राजा आपGया मुलFला
जबरद+तीने नेईल या भयाने आईबाप मुलFचे ल`न लहानपणींच कnन 6यां<या गYयांत मंगळसू0
बांधीत. हF ल`नA साफ खोटF असत. मुलF नवgया<या घरFं जात नसत, एवढA च नuहे , तर प$हला
नवरा सोडून वाटे ल 6या नवgयाशीं ल`न लावCयास 6यांना पूण मुभा असे. केवळ राजां<या
जुलमापासून मुलFंचे र@ण करCयाचा हा उपाय होता. $हंद+
ु थानांत बाल'ववाहाची ढमूल झालेलF
चाल अशाच पaरि+थतींतून .नघालF कv काय हA सांगतां येणA शfय नाहF. पण हF चाल
बु समकालFं साव/0क झालF नuहती आ9ण एकस7ाक राMयप .त बळकट झाGयावर ती धा,मक
होऊन बसलF, याबOल शंका नाहF. $हंद+
ु थानांत गणस7ाक राMयप तीचा 'वकास झाला असता,
तर बाल'ववाहाला मुळीच थारा ,मळाला नसता, हA सांगावयालाच नको.

चार *कारचे मण ाण
बु कालापय]त चार *कारचे मण ाण झाले, या<यावर एक nपक व 6याचA +पoीकरण
मिMझम.नकायांतील .नवापसु7ांत सापडतA . 6याचा सारांश असा:—
बु

भगवान ् ाव+ती येथे अनाथ'पंsडका<या आरामांत राहत असतां ,भ@ूंना उOेशन
ू

हणाला, “,भ@ुहो, कुरण लावणारा मनु=य तA मग
ृ ां<या कGयाणासाठS लावीत नसतो. या
कुराणांतील गवत खाऊन मग
ृ *म7 uहावेत व सव+वीं आपGया ताlयांत यावेत, असा 6याचा हे तु
असतो.
“(१) ,भ@ुहो, अशा एका कुरणामTयA मग
ृ ,शरले आ9ण ते यथाि+थत गवत खाऊन *म7
झाGयामुळे 6या कुरण लावणार्या मनु=या<या ताlयांत गेले. (२) तA पाहून दस
ु gया काहF मग़
ृ ांनी
असा 'वचार केला कv, या कुरणांत ,शरणA अ.तशय अ.नo आहे . तA कुरण सोडून दे ऊन ते ओसाड
अरCयांत गेले. उहाYयाचे $दवस आGयावर तेथे 6यांना चारापाणी ,मळे नासA झालA . आ9ण 6यामुळे
6यां<या शरFरांत बळ रा$हलA नाहF. उदरपीडने 0+त होऊन ते 6या कुरणांत ,शरले आ9ण *म7पणA
चारापाCयाचा उपभोग घेऊ लागGयामुळे 6या मनु=या<या ताlयांत गेले. (३) .तसgया कांहF मग
ृ ांनी
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हे दोहF माग सोडून दे ऊन कुराणा<या जवळ<या जंगलाचा आय धरला व मो¶या सावधXगरFने
ते कुरणांतील गवत खाऊं लागले. बराच काळपय]त कुरणा<या मालकाला तA समजलA नाहF. काहF
काळाने 6याने 6या मग
ृ ांचA आय+थान शोधून काढलA आ9ण 6या जागेभोवती जाळीं पसnन 6या
मग
ृ ांना ह+तगत केलA . (४) पण चौथे मग
ृ फार हुशार होते. 6यांनी कुरणापासून दरू अंतरावर गहन
अरCयांत व+ती केलF; आ9ण तेथून ते कुरणांतील चारापाCयाचा सावधXगरFने उपभोग घेऊं लागले.
6यां<या आय+थानाचा प7ा कुरणा<या मालकाला लागला नाहF.
“,भ@ुहो, मी हA nपक केलA आहे . कुरण लावणारा मनु=य दस
ु रा कोणी नसून मार आहे .
(१) Mया मण ाणांनी 'वषयसुखामTयेच आनंद मानला, ते प$हले मग
ृ होत. (२) 'वषयसुखा<या
भयाने Mयांनी अरCयवास प6करला आ9ण जे सव जगापासून वेगळे झाले, ते दस
ु रे मग
ृ . (३) जे
मण ाण 'वषयांचा उपयोग मो¶या सावधXगरFने घेऊन ‘जग हA शा~त आहे कv अशा~त आहे ,
आ6मा अमर आहे कv नाशवंत आहे ’ इ6या$द *{ां'वषयी वाद'ववाद करतात व आपला वेळ फुकट
घालवतात, ते .तसरे मग
ृ . (४) परं तु जे असGया वाद'ववादांत न पडतां आपले अंत:करण
.न=कलंक ठे वCया'वषयीं काळजी घेतात, ते चौथे मग
ृ होत.”
या स7
ु ांत सांXगतलेले प$हले मण
धमसव+व समजणारे वै$दक

ाण हटले हणजे ययागांत व सोमरसपानांत

ाण होत. वै$दक $हंसेला आ9ण सोमपानाला कंटाळून जे अरCयांत

,शरले, आ9ण तेथील कंदमूलांवर .नवाह कnं लागले, ते ऋ'षमु.न दस
ु gया *कारचे मण

ाण

समजावेत. अरCयांत फळA मुळA ,मळे नाशीं झालFं, Hकं वा खारट अगर आंबट पदाथ खाCयाची इ<छा
झालF, हणजे ते लोक गावांत येत आ9ण *पंचा<या जाYयांत फसत. याचA एक उदाहरण वर (प०
ृ
५४-५५) $दलA च आहे . ऋ'षमुनींचा फळांमुळांवर .नवाह करCयाचा माग सोडून Mयांनी ,भन ,भन
मणसं*दाय +थापन केले, ते .तसgया *कारचे मण ाण होत. हे पaर¨ाजक गहन जंगलांत न
जाता

लोकवसती<या

आयाने

रहात

आ9ण

लोकांकडून

,मळालेGया

अनव®ाचा

मो¶या

सावधXगरFने उपभोग घेत. पण ते ‘आ6मा आहे Hकं वा नाहF’ इ6या$द वादांत गढून जात. 6यामुळे
6यांची आ6मश'ु

न होतां ते मारा<या जाYयांत सापडत. बु ाने हे सव .नरथक वाद सोडून दे ऊन

अTया6मशु ीचा माग शोधून काढला. 6या<या ,भ@ूंची चौeया मण ाणांत गणना केलF आहे .
इतर मण ाणां<या आ9ण बु ा<या आ6मवादांत कसा फरक होता, याचA +पoीकरण सातuया
*करणांत करCयांत येईल. येथे एवढA च सांगावयाचA आहे कv, या चार *कार<या मण ाणांत
उप.नषoींचा मुळीच समावेश होत नाहF; आ9ण यावnन, उप.नषदांपासून बौ धम .नघाला, हF
कGपना .नराधार ठरते.
___________
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*करण चवथA
चवथA

गोतम बोXधसव
गोतमाची जम.तXथ
७०

गोतमा<या जम.तथीसंबंधाने अवाचीन पंsडतांत बराच मतभेद आढळतो. $दवाण बहादरू
+वा,मकनू 'पGले यां<या मतA बु ाचA पaर.नवाण 9»+तापूव ४७८ uया वष झालA . इतर काहF
पंsडतांचA हणणA कv, तA 9»+तापूव ४८६-८७ uया वष घडलA . पण आजकाल लागलेGया नवीन
शोधावnन महावंस आ9ण दFपवंस यांत $दलेलF बु पaर.नवाणाची .तXथच यो`य ठरते.* (* The
Early History of India by V. A. Smith (Oxford 1924) p. 49-50) या 2ंथांवnन बु ाचA पaर.नवाण
9»+तापूव ५४३ uया वष झालं, असA ,स

होतA ; आ9ण बु पaर.नवाणाची हF .तXथ गह
ृ Fत धरलF,

तर बु ाचा जम 9»+तापूव ६२३ uया वष झाला असA हणावA लागतA .

बोXधसव
गोतमा<या जमापासून बु 6वापय]त 6याला बोXधसव हणCयाची व$हवाट फार *ाचीन
आहे . पा,ल वा-यांत सगYयांत *ाचीन जो स7
ु .नपात 6यांत हटलA आहे कv,
सो बोXधस7ो रतनवरो अतुGयो।
मनु+सलोके $हतसुखताय जातो।
सfयानं गामे जनपदे लुिबने}ये।
े रा*माणे अतुलनीय असा तो बोXधसव लुिबनी जनपदांत शाfयां<या गावीं
मानवां<या $हतसुखासाठS जमला.
बोXध हणजे मनु=या<या उ ाराचA ान, आ9ण 6यासाठS *य करणारा जो *ाणी (सव)
तो बोXधसव होय. आरं भीं गोतमा<या जमापासून 6याला संबोXधान होईपय]त हA 'वशेषण
लावीत असावे. होतां होतां 6याने 6या जमापूव दस
ु रे अनेक जम घेतले, अशी कGपना *च,लत
झालF; आ9ण 6या पूव जमांत दे खील 6याला बोXधसव हA 'वशेषण लावCयांत येऊं लागलA .
6या<या पूवज
 मीं<या कथांचा सं2ह जातकांत केला आहे ; 6या गोoींमTये जA कोणी मु?य पा0
असेल, 6याला बोXधसव हF संा लावून तो पूवज
 मींचा गोतमच होता असA हटलA आहे . Mया
कथAत यो`य पा0 सापडलA नाहF, तेथे बोXधसवाला कथेशीं 'वशेष संबंध नसलेGया एखा(ा
वनदे वतेचA Hकं वा एखा(ा uयWvचA +वnप दे ऊन कसा तरF संबंध जुळवून आणला आहे . अ+तु: ये थे
गोतमा<या जमापासून बु 6वापय]त 6याला बोXधसव या नावाने संबोधावयाचA आहे ; 6या<या
पूवज
 माशीं या 'वशेषणाचा काहF संबंध नाहF, असA समजावA .

बोXधसवाचA कुल
बोXधसवा<या कुळाची आ9ण बाळपणाची मा$हती /0'पटकांत फार थोडी सापडते. ती
*संगवशात ् उपदे ,शलेGया सु7ांत आलF असन
ू .तचा आ9ण अ½कथांत सापडणाgया मा$हतीचा कधी
कधी मुळीच मेळ बसत नाहF. या+तव, या पर+पर'वरोधी मा$हतीची नीट छाननी कnन 6यांतून
७१

काय .न=पन होतA तA पाहणA यो`य आहे .
मिMझम.नकाया<या चूळदf
ु खfखध सु7ा<य अdकथAत गोतमा<या कुटुंबाची मा$हती
सापडते ती अशी:—
“शु ोदन, शf
ु लोदन, शाfयोदन, धोतोदन आ9ण अ,मतोदन हे पाच भाऊ. अ,मतदे वी
6यांची बहFण. .त=य+थ'वर .तचा मुलगा. तथागत आ9ण नंद शु ोदनाचे मुलगे. महानाम आ9ण
अनुr

शf
ु लोदनाचे, आ9ण आनद+थ'वर अ,मतोदनाचा मुलगा. तो भगवंतापे@ा लहान, आ9ण

महानाम मोठा.”
येथे $दलेGया अनुमा*माणA अ,मतोदन शेवटला भाऊ $दसतो व 6याचा मुलगा आनंद
भगवंतापे@ा वयाने लहान होता, हA ठSकच आहे . परं तु मनोरथपरू णी अdकथAत अनr
ु ासंबंधाने
,ल$हताना ‘अ,मतोदनसfकस गेहे प$टसंXधं गिCह’ (अ,मतोदन शाfया<या घरFं जमला) असA
हटलA आहे ! एकाच बु घोषाचायाने ,ल$हलेGया या दोन अdकथांत असा 'वरोध $दसतो. प$हGया
अdकथAत आनंद अ,मतोदनाचा मल
ु गा होता असA हणतो; आ9ण दस
ु gया अdकथAत अनr
ु

6याचा

मल
ु गा हणतो. तेuहा शf
ु लोदन इ6या$द नावे दे खील काGप.नक आहे त कv काय असा संशय
येतो.

बोXधसवाचA जम+थान
सु7.नपाता<या वर $दलेGया अवतरणांत बु ाचा जम लुिबनी जनपदांत झाला असA आहे .
आजला दे खील या $ठकाणाला लुिबनीदे वी असA हणतात आ9ण 6या $ठकाणीं जो ज,मनींत
गाडून गेलेला अशोकाचा ,शला+तंभ सापडला. 6या<यावरFल लेखांत “लुं,म.नगामे उबा,लके कते” हA
वाfय आहे . अथात ् बोXधसवाचा जम लुिबनी गावांत झाला, असA पूणप
 णA ,स

होतA .

दस
ु gया अनेक सु7ांतून महानाम शाfय क'पलव+तच
ू ा राहणारा होता अशा अथाचा उGलेख
सापडतो. पण शु ोदन क'पलव+तूंत होता असा महाव`गांत तेवढा उGलेख आहे . लुिबनी2ाम
आ9ण क'पलव+तु यां<यामTये १४।१५ मैलांचे अंतर होतA . तेuहा शु ोदन कधी कधी लुिबनी
गावा<या आपGया जमीनदारFंत राहत होता व तेथेच बोXधसव जमला असA हणावA लागेल. पण
खालF $दलेGया अंगु7र.नकाया<या .तक.नपातांतील १२४ uया सु7ावnन या 'वधानालाहF बळकट
बाधा येते.

कालामाचा आम
एके समयीं भगवान ् कोसल दे शांत *वास करFत करFत क'पलव+तल
ू ा आला. तो आGयाचA
वतमान ऐकून महानाम शाfयाने 6याची भेट घेतलF. तेuहा महानामाला 6याने आपणाला एक रा0
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राहCयासाठS जागा पाहCयास सांXगतलA . परं तु भगवंताला राहCयासाठS यो`य जागा महानामाला
कोठे च सापडलF नाहF परत येऊन तो भगवंताला हणाला, “भदत, आपणासाठS यो`य जागा
मला सापडत नाहF. आपला पूवचा स चारF भरCडु कालाम या<या आमांत आपण एक रा0
रहा.” भगवंताने महानामाला तेथे आसन तयार करावयास सांXगतलA व तो 6या रा0ीं 6या आमांत
रा$हला.
दस
ु gया $दवशीं सकाळीं महानाम भगवंता<या भेटFला गेला. तेuहा भगवान ् 6याला हणाला,
“या लोकvं, हे महानाम, तीन *कारचे धमगुr आहे त. प$हला कामोपभोगांचा सम.तम (6याग)
दाख'वतो, पण nपांचा आ9ण वेदनांचा सम.तम दाखवीत नाहF. दस
ु रा कामोपभोगांचा व nपांचा
सम.तम दाख'वतो. पण वेदनांचा सम.तम दाखवीत नाहF. .तसरा qा .तहFंचाहF सम.तम
दाख'वतो. qा धमगn
ु ं चे Tयेय एक आहे कv ,भन आहे ?”
6यावर भरCडु कालाम हणाला, “हे महानाम, या सवाचA Tयेय एकच आहे असA हण.”
पण भगवान हणाला, “महानामा, 6यांचA Tयेय ,भन आहे असA हण.” दस
ु gयांदा व .तसgयांदाहF
भरCडूने 6यांचA एकच Tयेय असA हणCयास सांXगतलA ; व भगवंताने 6यांचीं TयेयA ,भन आहे त
असA हणCयास सांXगतलA . महानामासार?या *भावशालF शाfयासमोर मण गोतमाने आपला
उपमद केला असA वाटून भरCडु कालाम जो क'पलव+तूहून चालता झाला, तो कधीहF परत आला
नाहF.

भरCडु-कालामकालाम-सु7ावnन होणारा उलगडा
या सु7ाचA सम2 भाषांतर येथे $दलA आहे . 6यावnन बु चaर0ांतील दोन तीन गोoींचा
चांगला उलगडा होतो. 6यांत प$हलF हF कv, बु

झाGयानंतर भगवान गोतम मो¶या ,भ@ुसघ
ं ासह

क'पलव+तूला आला नाहF; आ9ण 6याचा शाfयांनी बहुमान केला नाहF. तो एकाकv आला; आ9ण
6या<यासाठS यो`य जागा शोधCयाला महानामाला मोठा 0ास पडला. शु ोदन राजाने जर
बोXधसवासाठS तीन *ासाद बांधले होते, तर 6यांपैकv एक खालF कnन बु ाला कां दे Cयांत आला
नाहF? शाfयांचA क'पलव+तूमTये एक सं+थागार (हणजे नगर-मं$दर) असGयाचा उGलेख अनेक
$ठकाणीं सापडतो. बु ा<या उतार वयांत शाfयांनी हA सं+थागार पुन: बांधलA , आ9ण 6यांत *थमत:
बु ाला ,भ@ुसघ
ं ासह एक रा0 राहावयास 'वनंती कnन धमपदे श करावयास लावलA .* (*
सळायतन संयु7 आसी'वसव`ग, सु7 ६ पहा.) पण वर<या *संगीं बु ाला 6या सं+थागारांत
राहCयास ,मळालA नाहF. हणजे बु

शाfयांपैकv एक सामाय तrण असून 6याची क'पलव+तूंत
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फारशी महती नuहती असे $दसतA .
दस
ु रF गोo हF कv, गोतमाने गह
ृ 6याग करCयापूव क'पलव+तूमTये हा कालामाचा आम
अि+त6वांत होता. कालामांचा धम जाणCयासाठS 6याला मगधां<या राजगह
ृ ापय]त *वास करCयाची
मुळीच आवzयकता नuहती. कालामाचA तवान तो क'पलव+तूमTये ,शकला, हA या सु7ावnनच
,स

होतA .
.तसरF गोo हF कv, महानाम शाfय बु ाचा चुलतभाऊ असता तर 6याची uयव+था 6याने

भरCडु कालामा<या आमांत न करतां आपGया घराशेजारFं कोठे तरF *श+त जागीं केलF असती.
मण गह
ृ +था<या घरFं तीन $दवसां<यापे@ा जा+त राहत नसत. येथे तर एका रा0ीपुरतीच
राहCयाची uयव+था पा$हजे होती; आ9ण ते दे खील महानामाला आपGया घरF Hकं वा आपGया
अ.तXथगह
ृ ांत करतां आलF नाहF. एक तर महानामाचA घर अगदFच लहान असावA , Hकं वा बु ाला
एक रा0 आय दे CयाचA 6याला कारण वाटलA नसावA.
या सव गोoींचा 'वचार केला असतां असA वाटतA कv, महानाम शाfय आ9ण भगवान ् बु
यांचा फार .नकट संबंध नuहता; आ9ण शु ोदन शाfय तर क'पलव+तूहून चौदा मैलां<या अंतरावर
राहत होता. 6याचा आ9ण क'पलव+तच
ू ा फार थोडा संबंध असावा. शाfयांची सभा भरलF, तरच तो
क'पलव+तूला जात असावा.

भ$Oय राजाची कथा
महापदानसु7ांत शु ोदनाला राजा हटलA असून 6याची राजधानी क'पलव+तु होती असA
हटलA आहे . परं तु 'वनय'पटकांतील चुGलव`गांत जी भ$Oयाची कथा आलF आहे , .तचा या
'वधानाशीं पूणप
 णA 'वरोध येतो.
अनुr ाचा थोरला भाऊ महानाम 'प6या<या मरणानंतर घरची सव uयव+था पाहत असे .
अनुr ाला *पंचाची मा$हती मुळीच नuहती. बु

भगवंताची सव0 *,स'

झाGयावर थोर थोर

शाfय कुळांतील तrण ,भ@ु होऊन 6या<या संघांत *वेश कnं लागले. हA पाहून महानाम
अनुr ाला हणाला, “आम<या कुळांतून एकहF ,भ@ु झाला नाहF, तेuहा तूं तरF ,भ@ु हो, Hकं वा
मी तरF ,भ@ु होत.” अनुr

हणाला, “मला हA काम झेपणार नाहF; तुहFच ,भ@ु uहा.”

महानामाने हF गोo कबूल केलF व धाक¼या भावाला तो *पंचाची मा$हती कnन दे ऊं
लागला. तो हणाला, *थमतः शेत नांगरलA पा$हजे. नंतर पेरणी केलF पा$हजे. 6यानंतर 6याला
कालuयाचA पाणी (ावA लागतA . पाणी बाहे र काढून 6याची खुरपणी करतात. आ9ण तA 'पकलA हणजे
कापणी करावी लागते.”
अनुr

हणाला, “हF खटपट फारच मोठS $दसते. घरचा uयवहार तुहFच सांभाळा. मी

,भ@ु होत.” पण या कामीं 6याला आपGया आईची संम.त ,मळे ना. आ9ण तो तर ह§ धnन
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बसला, तेuहा ती हणालF, “शाfयांचा राजा भ$Oय जर तुयाबरोबर ,भ@ु होत असेल, तर मी
तुला ,भ@ु होCयास परवानगी दे तA.”
भ$Oय राजा अनुr ाचा ,म0 होता. पण तो राMयपद सोडून ,भ@ु होणार नाहF, असA
अनुr ा<या आईला वाटलA आ9ण हणूनच .तने हF अट घातलF. अनुr

आपGया ,म0ाजवळ

जाऊन 6यालाहF ,भ@ु होCयास आ2ह कnं लागला. तेuहा भ$Oय हणाला, “तूं सात वषh थांब मग
आपण ,भ@ु होऊं.” पण इतकvं वषh अनr
ु

वाट पाहCयाला तयार नuहता. सहा वषh, पाच वषh,

चार, तीन, दोन, एक वष, सात म$हने, असA करतां करतां भ$Oय सात $दवसांनी अनुr ाबरोबर
जाCयास कबूल झाला. आ9ण सात $दवसांनंतर भ$Oय, अनुr , आनंद, भगु, Hकिबल व दे वद7
हे सहा शाfयप0
ु आ9ण 6यां<याबरोबर उपा,ल नावाचा हावी असे सात असामी चतरु ं Xगनी सेना
सMज कnन 6या सेनेसह क'पलव+तप
ू ासून दरू अंतरावर गेले; व तेथून सैय मागे Hफरवून 6यांनी
शाfय दे शाची सीमा उGलं.घलF. 6या वेळीं भगवान ् मGलां<या अन'ु *य नावा<या गावीं राहत होता.
तेथे जाऊन या सात आसामींनी *¨Mया घेतलF.

भ$Oया<या कथेवnन .नघणारा .न=कष
बु

भगवंताची कv.त ऐकून पु=कळ शाfय कुमार ,भ@ु होऊं लागले; आ9ण तपय]त

शाfयां<या गादFवर भ$Oय राजा होता. मग शु ोदन राजा झाला कधी? शाfयां<या राजाला सगळे
शाfय एक/0त होऊन .नवडीत असत, Hकं वा 6याची नेमणूक कोसल महाराजाकडून होत असे, हA
सांगता येत नाहF. शाfयांनी जर 6याची .नवड केलF हणावी, तर 6यांना 6या<यापे@ा वडील
महानाम शाfयासारखा एखादा शाfय सहज .नवडतां आला असता. या,शवाय अंगु7र.नकाया<या
प$हGया .नपातांत, उ<च कुलांत जमलेGया माया ,भ@ुावकांत का,लगोधेचा पु0 भ$Oय े
आहे , असA बु वचन सापडतA . केवळ उ<च कुळांत जमGयाने शाfयांसारखे गणराजे भ$Oयाला
आपला राजा करतील हA संभवनीय $दसत नाहF. कोसल दे शा<या पसेन$द राजाकडूनच 6याची
नेमणूक झालF असावी, हA 'वशेष 2ाq $दसतA . काहF झालA तरF शु ोदन कधीहF शाfयांचा राजा
झाला नाहF, असA हणावA लागतA .

शाfयांचा मु?य धंदा शेती
/0'पटक वा-यांत ,मळणाgया मा$हतीची अशोका<या लुिबनीदे वी येथील ,शलालेखा<या
आधारA छाननी केलF असतां असA $दसून येतA कv, शु ोदन शाfयांपैकv एक असून लुिबनी गावांत
राहत होता, आ9ण तेथेच बोXधसव जमला. वर $दलेGया महानामा<या आ9ण अनुr ा<या
संवादावnन ,स

होतA कv, शाfयांचा मु?य धंदा शेतीचा होता. महानामासारखे शाfय जसे +वत:
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शेती करFत; तसाच शु ोदन शाfयहF करFत होता. जातका<या .नदानकथAत शु ोदनाला महाराजा
बनवून 6या<या शेतीचA वणन केलA आहे , तA येणA*माणे:—
“एके $दवशीं राजा<या पेरणीचा समारं भ (व¯पमंगलं) होता. 6या $दवशीं सगळA शहर
दे वां<या 'वमानां*माणA शग
ंृ ारFत असत. सव दास आ9ण कामगार नवीन व®A नेसून आ9ण
गंधमाला$दकांनी भू'षत होऊन राजवा¤यांत एक0 होत. राजा<या शेतीवर एक हजार नांगरांचा
उपयोग होत असे. 6या $दवशीं सातशA नuयाCणव नांगरा<या दोgया, बैल आ9ण बैलांचीं वेसणA
r¯याने मढवलेलFं असत; आ9ण राजाचा नांगर वगैरे शंभर नंबरF सोयाने मढ'वलेलFं असत....
....राजा सोयाने मढ'वलेला नांगर धरF, आ9ण r¯याने मढ'वलेले सातशA नuयाCणव नांगर
अमा6य धरFत. बाकvचे (२००) इतर लोक घेत व सवजण ,मळून शेत नांगरFत. राजा सरळ इकडून
.तकडे नांगर Hफरवीत असे.”
या कथAत पराचा कावळा झाला असला, तरF एवढA तeय आहे कv, शु ोदन +वतः शेती
करFत होता. आजकाल महारा¦ांत आ9ण गज
ु राथAत जसे वतनदार पाटFल +वतः शेती करतात
आ9ण मजरु ांकडूनहF करवून घेतात, 6यां<यासारखेच शाfय होते. फरक एवढाच कv, आजकाल<या
पाटलांना राजकvय अXधकार फार थोडे आहे त आ9ण शाfयांना ते बरे च होते. आपGया ज,मनींतील
कुळांचा आ9ण मजुरांचा याय ते +वतः करFत, व आपGया दे शाची अतगत uयव+था
सं+थागारांत एक0 जमून पाहत असत. पर+परांमTये काहF तंटा बखेडा उपि+थत झाला, तर
6याचा .नकाल ते +वत:च दे त. मा0 कोणाला हOपार करावयाचA असलA , Hकं वा फाशी (ावयाचA
असलA ,

तर

6यासाठS

6यांना

कोसल

राजाची

परवानगी

यावी

लागत

असे,

असA

चूळस<चकसु7ांतील खालFल संवादावnन $दसन
ू येईल:—
“भगवान ्

हणतो,

‘हे

अि`गवे+सन,

पसेन$द

कोसलसार?या

Hकं वा

मगधां<या

अजातश0ूसार?या मूधाव,सW राजाला आपGया *जेपैकv एखा(ा अपराTयाला दे हांत,श@ा दे Cयाचा,
दं ड करCयाचा Hकं वा हOपार करCयाचा पूण अXधकार आहे कv नाहF?’
“स<चक, ‘भो गोतम, वMजी आ9ण मGल या गणराजांना दे खील आपGया राMयांतील
अपराTयाला फाशी दे Cयाचा, दं ड करCयाचा Hकं वा हOपार करCयाचा अXधकार आहे ; तर मग
पसेन$द कोसल राजाला Hकं वा अजातश0ूला हा अXधकार आहे हA सांगावयास नको.’”
या संवादावnन जाणतां येईल कv, गणराMयांपैकv वMजींचA आ9ण मGलांचA तेवढA पूण
+वातं°य कायम होतA ; आ9ण शाfय, को,लय, काशी अंग इ6या$द गणराजांना अपराTयाला दे हात
शासन दे Cयाचा, तसाच मोठा दं ड करCयाचा Hकं वा हOपार करCयाचा अXधकार रा$हला नuहता.
6यासाठS शाfय, को,लय व काशी या गणराजांना कोसल राजाची व अंग गणराजांना मगधराजाची
परवानगी यावी लागत असे.
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मायादे वीची मा$हती
बोXधसवा<या आईची मा$हती फारच थोडी ,मळते. .तचA नाव मायादे वी होतA , यांत शंका
नाहF. पण शु ोदनाचA ल`न कोण6या वयांत झालA , आ9ण मायादे वी बोXधसवाला कोण6या वयांत
*सवलF, इ6या$द गोoींची मा$हती कोठे च सापडत नाहF. अपदान 2ंथांत महा*जापती गोतमीचA एक
अपदान आहे . 6यांत ती हणते—
पि<छमे च भवे दा.न जाता दे वदहे पुरे।
'पता अbजनसfको मे माता मम सुलfखणा॥
ततो क'पलव6थुि+मं सु ोदनघरं गता।
‘आ9ण qा शेवटGया जमीं मी दे वदह नगरांत जमलA . माझा 'पता अbजन शाfय, आ9ण
माझी माता सुल@णा. नंतर (वयांत आGयावर) मी क'पलव+तूला शु ोदना<या घरFं गेलA (हणजे
शु ोदनाबरोबर माझA ल`न झालA .)’
या गोतमी<या हणCयांत Hकतपत तeय आहे हA सांगतां येत नाहF. ‘क'पलव+तल
ू ा
शु ोदना<या घरFं गेलA’ हA हणणA वर $दलेGया 'ववेचनाशीं जळ
ु त नाहF.* (* कारण भरCडू<या
कथेवnन शु ोदन क'पलव+तंत
ू राहत नuहता असA ठरतA .) पण Mया अथ अbजनशाfयाची आ9ण
सल
ु @णेची हF मल
ु गी होती, qा हणCयाला बाध येईल असा मजकूर कोठे च सापडला नाहF, 6या
अथ ती व .तची वडील बहFण मायादे वी अbजनशाfया<या मल
ु F हो6या व 6या दोघींचींहF ल`नA
शु ोदनाबरोबर झालFं, असA हणCयास हरकत नाहF. पण तीं ल`नA एकदम झालFं कv कालातराने
झालFं हA समजCयास माग नाहF.
बोXधसव

जमGयावर

बौ वा-यांत सु*,स

सातuया

$दवशीं

मायादे वी

परलोकवासी

झालF,

हF

गोo

आहे . 6यानंतर बोXधसवाची हयगय होऊ लागGयाकारणाने शु ोदनाने

मायादे वी<याच धाक¼या ब$हणीशीं ल`न केलA असावA हA 'वशेष संभवनीय $दसतA . एवढA खरA कv,
गोतमीने बोXधसवाचे लालनपालन आई*माणA अ6यंत *ेमाने केलA . 6याला खgया आईची कधीच
वाण भासलF नसावी.

बोXधसवाचा जम
“मायादे वी दहा म$हयांची गरोदर होती. तेuहा .तने माहे रFं जाCयाची इ<छा *द,शत केलF.
शु ोदन राजाने .तची इ<छा जाणून क'पलव+तूपासून दे वदह नगरापय]त सव माग साफसूफ कnन
Tवजपताका$दकांनी शग
ंृ ारला, आ9ण .तची सोया<या पालखींतून मोठया लवाजयासह माहे रFं
रवानगी केलF. .तकडे जात असतां वाटA त लिु बनीवनांत ती एका शालव@
ृ ाखालF *सूत झालF.” हा
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जातका<या .नदानकथAतील वणनाचा सारांश. शु ोदन राजा जर एक सामाय जमीनदार होता तर
तो एवढा सगळा माग शग
ंृ ाnं शकेल हA संभवनीयच नाहF. दस
ु रA हA कv, दं श मास पूण झाGयावर
गरोदर ®ीला कोणीहF माहे रFं पाठवणार नाहFत. तेuहा या गोoींत फारच अGप तeय आहे असA
$दसतA .
महापदानसु7ांत बोXधसव माते<या उदरांत *वेश करतो .तथपासून जमGयानंतर सात
$दवसांचा होईपय]त एकंदरFंत सोळा लोको7र 'वशेष (धमता) घडून येतात, असA व9णलA आहे .
6यांपैकv (९) बोXधसवाची आई दहा म$हने पूण झाGयावरच *सूत होते, (१०) ती उभी असतांना
*सूत होते आ9ण (८) बोXधसव जमGयावर सात $दवसांनी मरण पावते, हे तीन लोको7र 'वशेष
गोतम बोXधसवा<या आय=ु यांतून घेतले असावेत. बाकvचे सव काGप.नक असून हळूहळू 6यांचाहF
*वेश गोतमा<या चaर0ांत झाला असA $दसतA . सारांश, बोXधसवाची माता उभी असतांना *सत
ू
झालF आ9ण 6या<या जमानंतर सात $दवसांनी .नवतलF असA गह
ृ Fत धnन चालCयास हरकत
नाहF. जातका<या .नदानकथAत ती शालव@
ू झालF, आ9ण ल,लत'व+तरांत ¯ल@
ृ ाखालF *सत
व@
ृ ाखालF झालF असA वणन आहे . लिु बनी गावांत शु ोदना<या घरFं बाहे र बगी<यांत Hफरत
असतां ती *सत
ू झालF, मग ती शालव@
ृ ाखालF असो Hकं वा ल@व@
ृ ाखालF असो. मा0 उभी
असतांना *सूत झालF, एवढA च qा वणनांत तeय आहे , असA समजावA .

बोXधसवाचA भ'व=य
“बोXधसव जमGयानंतर 6याला मातेसह घरFं आणून शु ोदनाने मोठमो¶या पंsडत
ाणांकडून 6याचA भ'व=य वत'वलA . पंsडतांनी 6याची ब7ीस ल@णA पाहून हा एकतर चवत
राजा होणार, Hकं वा सयक् संबु होणार असA भ'व=य सांXगतलA .” अशा अथाचीं 'व+तत
ृ वणनA
जातका<या .नदानकथAत, ल,लत'व+तरांत आ9ण बु चaरतकाuयांत आलFं आहे त. 6या कालFं या
ल@णांवर लोकांचा फार भरवसा होता यांत शंका नाहF. /0'पटक वा-यांत 6यांचा अनेक $ठकाणीं
स'व+तर उGलेख आला आहे . पोfखरसा.त

ाणाने तrण अबाला बु ा<या शरFरावर हFं ल@णA

आहे त कv नाहFत हA पाहCयासाठS पाठ'वलA . 6याने तीस ल@णA +पo पा$हलFं; पण 6याला दोन
$दसेनात. बु ाने अत
ु ) अशा
ु चम6कार कnन तीं 6याला दाख'वलFं.*(* दFघ.नकाय, अबdस7
रFतीने बु चaर0ाशीं या ल@णांचा िजकडे .तकडे संबंध दाख'वला आहे . बु ाची थोरवी गाCयाचा हा
भWजनांचा *य असGयामळ
ु े 6यांत 'वशेष तeय आहे असA समजCयाची आवzयकता नाहF.
तथा'प बोXधसवा<या जमानंतर अ,सत ऋषीने येऊन 6याचA भ'व=य वत'वलA , हF कथा फार
*ाचीन $दसते. .तचA वणन सु7.नपातांतील नालकसु7ा<या *+तावनA त सापडतA . 6याचा गोषवारा
येथे दे त.
७८

“चांगलFं व®A नेसून व इं%ाचा स6कार कnन दे व आपलFं उपव®A आकाशांत फेकून उ6सव
करFत होते. 6यांना अ,सत ऋषीने पा$हलA आ9ण हा उ6सव कशासाठS आहे असA 'वचारलA .
लुिबनी2ामांत शाfयकुलांत बोXधसवाचा जम झाला आहे व 6यामुळे आपण उ6सव करFत
आहत, असA 6या दे वांनी अ,सताला सांXगतलA , तA ऐकून अ,सत ऋ'ष न¢पणA शु ोदना<या घरFं
आला;

आ9ण

6याने

कुमाराला

पाहCयाची

इ<छा

*द,शत

केलF.

शाfयांनी

बोXधसवाला

अ,सतासमोर आणलA , तेuहा 6याची ल@णसंपनता पाहून ‘हा मनु=य *ाCयांत सवे आहे ’, असे
उÇार अ,सता<या तडून .नघाले. पण आपलA आयु=य थोडA रा$हलA आहे , हA ल@ांत आGयाने अ,सत
ऋषी<या डोYयांतून आसवA गळंू लागलFं. तA पाहून, कुमारा<या िजवाला कांहF धोका आहे कv काय,
असा शाfयांनी *{ केला तेuहा अ,सताने, ‘हा कुमार पढ
ु े संबु होणार आहे , परं तु माझे आय=ु य
थोडAच अव,शo रा$हलA असGयामळ
ु े मला 6याचा धम वण करCयाची संXध ,मळणार नाहF,
हणून वाईट वाटतA ,’ असA सांगून शाfयांचA समाधान केलA . आ9ण 6यांना आनं$दत कnन अ,सत
ऋ'ष तेथून .नघून गेला.”

बोXधसवाचA नाव
स शाfय,संह: सवाथ, स : शौ ोद.न स:।
गौतमाकबंधु मायादे वीसुत स:॥
अमरकोशांत हFं बोXधसवाचीं सहा नावे $दलFं आहे त. 6यांपैकv शाfय,संह, शौ ोद.न आ9ण
मायादे वीसुत हFं तीन 'वशेषणA व अकबंधु हA 6या<या गो0ाचA नाव आहे . बाकv सवाथ, स

आ9ण

गौतम या दोन नावांपैकv 6याचA खरA नाव कोणतA ? Hकं वा हFं दोहFहF 6याचीं नावA होतीं कv काय?
असा *{ उपि+थत होतो.
/0'पटक वा-यांत बोXधसवाचA सवाथ, स

नाव होतA , असा उGलेख कोठे च सापडला नाहF.

जातक<या .नदानकथAत तेवढA ,स 6थ (,स ाथ) हA 6याचे नाव आले आहे . पण तA दे खील
ल,लत'व+तरावnन घेतलA असावA . 6या 2ंथांत हटलA आहे कv,--‘अ+य $ह जातमा0ेण मम सवाथाः सं,स ाः। यनवहम+य सवाथ, स

इ.त नाम कुयाम ्।

ततो राजा बोXधसवं महता स6कारे ण स6कृ6य सवाथ, स ोऽयं कुमारो नाना भवतु इ.त
नामा+याकाषत ्॥’
सवाथ, स

हA च नाव अमरकोशांत $दलA आहे . पण ल,लत'व+तरांत बोXधसवाला वारं वार

,स ाथकुमार असAहF हटलA आहे . आ9ण 6याचA च ‘,स 6थ’ हA पा,ल nपातर. सवाथ, स
पा,ल nपातर सlब6थ,स

याचA

असA झालA असतA ; आ9ण तA चम6काaरक $दसत असGयामुळे

जातकअdकथाकाराने ,स 6थ हA च नाव वापरलA असावA . अथात ् सवाथ, स

Hकं वा ,स ाथ हFं दोहF

नावA ल,लत'व+तरकारा<या अथवा तशाच एख(ा बु भW कवी<या कGपनA तून .नघालFं असलFं
७९

पा$हजेत.
बोXधसवाचA खरA नाव गोतम होतA यांत शंका नाहF. थेरFगाथAत महा*जापती गोतमी<या
Mया गाथा आहे त 6यांपैकv एक हF—

बहूनं वत अ6थाय माया जन.य गोतमं।
lयाXधमरणत
ु नानं दf
ु खfखधं lयपान$ु द॥
‘प=ु कळां<या कGयाणासाठS मायेने गोतमाला जम $दला. uयाXध आ9ण मरण qांनी पीsडत
झालेGया जनांचा द:ु खरा,श6याने नo केला.’
परं तु महापदानसु7ांत बु ाला ‘गोतमो गो7ेन’ असA हटलA आहे . 6याच*माणA अपदान2ंथांत
अनेक $ठकाणीं ‘गोतमो नाम नामेन’ आ9ण ‘गोतमो नाम गो7ेन’ असे दोन *कारचे उGलेख
सापडतात. 6यावnन बोXधसवाचA नाव आ9ण गो0 एकच होतA कv काय असा संशय येतो. पण
सु7.नपातांतील खालFल गाथांवnन तो दरू होCयाजोगा आहे .

उजुं जानपदो राजा $हमवत+स प+सतो।
धन'वaरयेन संपनो कोसलेसु .नके.तनो॥
आ$द<चा नाम गो7ेन साHकया नाम जा.तया।
तहा कुला पlबिजतोऽिह राज न कामे अ,भप6थयं॥
(पlबMजासु7, गा० १८-१९).
(बोXधसव /बं/बसार राजाला हणतो) – ‘हे राजा, येथून सरळ $हमालया<या पायeयाशीं
एक धनाने आ9ण शौयाने संपन असा *दे श आहे . कोसल रा¦ांत 6याचा समावेश होतो. तेथGया
लोकांचे गो0 आ$द6य असून 6यांना शाfय हणतात. 6या कुळांतून मी पaर¨ाजक झाल, तो, हे
राजा, कामोपभोगां<या इ<छे ने नuहे .’
या गाथांत शाfयांचA गो0 आ$द6य होतA असA हटलA आहे . एकाच काळीं आ$द6य आ9ण
गोतम हFं दोन गो0A असणA शfय $दसत नाहF. सु7.नपात *ाचीनतम असGयामुळे आ$द6य हA च
शाfयांचA खरA गो0 असावA . वर $दलेGया अमरकोशा<या Âोकांत अकबंधु हA जA बु ाचA नाव, तA
6याचA गो0नाव आहे असA समजलA पा$हजे. कारण तA ‘आ$द<चा नाम गो7ेन’ या वाfयाशीं चांगले
जुळतA . बोXधसवाचA खरA नाव गोतम होतA व तो बु पदाला पावGयावर 6याच नावाने *,स ीला
आला. ‘समणो खलु भो गोतमो सfयकुलापlबिजतो’ अशा *कारचे उGलेख स7
ु 'पटकांत Hकती तरF
$ठकाणीं आहे त.
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बोXधसवाचA समाXध*ेम
“वर .न$द o केलेGया शु ोदन राजा<या कृ'षसमारं भा<या वेळीं बालपणीं बोXधसवाला
नेCयांत आलA होतA , आ9ण 6या<या दायांनी 6याला एका जंबुव@
ृ ाखालF /बछायावर .नज'वलA .
,स ाथकुमार .नजला आहे , असA पाहून दाया कृ'षसमारं भ पाहावयास गेGया. इतfयांत बोXधसव
उठून आसनमांडी ठोकून Tयान+थ बसला. बgयाच वेळाने दाया येऊन पाहतात, त इतर व@
ृ ांची
छाया उलटलF होती. पण या जंबुव@
ृ ाची पूव*माणेच रा$हलF! हा अत
ु चम6कार पाहून शु ोदन
राजाने बोXधसवाला नम+कार केला.” जातकांतील दं तकथेचA हA सार आहे . बोXधसवा<या
आयु=यांतील या महवा<या गोoीला अशा *कारA अत
ु चम6काराचA +वnप $दGयामुळे .त<यांत
काहFच अथ रा$हला नाहF. खरF गोo अशी $दसते कv, बोXधसव बापाबरोबर शेतावर जाऊन
नांगरणीचA वगैरे काम करF आ9ण सुटF<या वेळी एका जबुव@
ृ ाखालF Tयानरथ बसत असे.
मिMझम.नकायांतील महास<चकसु7ांत बु

भगवान स<चकाला उOेशन
ू हणतो—

“मला आठवतA कv, माया 'प6या<या शेतावर गेल असतां जबुव@
ृ ा<या शीतल छायेखालF
बसून कामोपभोगांपासून आ9ण अकुशल 'वचारांपासून 'वमW
होऊन स'वतक, स'वचार आ9ण
ु
'ववेकापासून उ6पन होणारA *ी.तसख
ु Mयांत आहे असA *थमTयान मी संपादन करFत होत. हाच
तर बोधाचा खरा माग नसेल ना? 6या माझA 'वान +मत
ु रले आ9ण हाच तो बोधाचा
ृ ीला अनस
माग

असावा

असA

मला

वाटलA

हे

अि`गवे+सन,

मी

मायाशींच

हणाल,

‘जA

सख
ु

कामोपभोगांपासून आ9ण अकुशल 'वचारांपासून अ,लx आहे , 6या सख
ु ाला मी कां ,भत? नंतर मी
'वचार केला कv, 6या सख

ु ाला मी ,भतां कामा नये. परं तु तA सख
ु अशा (दे हदं डाने झालेGया) दब
ु ल
शरFराने *ाx कnन घेतां येणA शfय नाहF; हणून पुन: पुरAसA अन खाणA यो`य आहे .”
बोXधसवाने सात वषh दे हदं डन चाल'वGयानंतर 6याला बापा<या शेतींतील जबुव@
ृ ाखालF
बसून ,मळणाgया *थमTयानाची एकाएकv आठवण झालF, आ9ण तोच माग तवबोधाचा असला
पा$हजे असA गह
ृ Fत धnन 6याने दे हदं डन सोडून $दलA , आ9ण आहार सेवन करCयास आरं भ केला.
परं तु बोXधसव लहानपणींचे हA Tयान कोणाकडून ,शकला? Hकं वा तA 6याला आपोआपच
*ाx झालA ? जातकdकथाकाराने ल,लत'व+तरकाराने Hकं वा बु चaर0काराने हA Tयान अ6यंत
बालपणीं बु ाला *ाx झालA असA व9णले असGयामळ
ु े , तA 6याला आपोआपच ,मळालA , व तो एक
अत
ु चम6कार होता असA हणावA लागतA . पण वर $दलेGया भरCडुकालामसु7ाचा 'वचार केला
असतां qा अत
ु चम6काराचा सहज उलगडा होतो. कालामाचा आम क'पलव+तूमTये होता.
हणजे शाfय लोकांत 6याचा सं*दाय जाणणारे पु=कळ होतA , असA हटलA पा$हजे. पुढे जी
कालामाची हकvगत येणार आहे .तजवnन $दसन
ू येईल कv, कालाम Tयानमाग असून तो
समाधी<या सात पायgया ,शकवीत होता. 6यांपैकv प$हलF पायरF जA *थमTयान तA बोXधसवाला
घरFं असताच *ाx झालA असलA तर 6यांत अत
ु चम6कार कोणता? काहF चम6कार असला तर तो
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एवढाच कv लहानपणी शेती करताना दे खील बोXधसवाची व'ृ 7 धा,मक असन
ू तो वेळोवेळीं
Tयानसमाधीचा अªयास करFत होता.

बोXधसवा<या समाधीचा 'वषय
बोXधसवा<या Tयानाचा 'वषय कोणता, हA सांगणA सोपA नाहF. *थमTयान Mयावर साधतA ,
असे एकंदरFंत सuवीस 'वषय* (* बु घोषाचाया]<या आ9ण अ,भधमा<या मतA पंचवीस 'वषय. पण
उपे@ेवर दे खील *थमTयान साTय होतA , असA गह
ृ Fत धरलA तर सuवीस 'वषय. समाXधमाग, प.ृ
६८-६९ पाहा.) आहे त. 6यांपैकv बोXधसवा<या Tयानाचा 'वषय कोणता हA नfकv सांगतां येणA जरF
कठSण आहे , तरF मै0ी, कrणा, म$ु दता आ9ण उपे@ा या चार 'वषयांपैकv एखा(ा 'वषयावर तो
Tयान करFत असावा, असA अनुमान अ*+तत
ु होणार नाहF. कां कv, तA 6या<या *ेमळ +वभावाला
अनस
ु nन होतA . आ9ण 6याला एक दस
ु रा आधार सापडतो तो असा –
“बु

भगवान ् को,लय दे शांत हaर%वसन नावा<या को,लयां<या शहराजवळ राहत असतां

काहF ,भ@ु सकाळ<या *हरFं ,भ@ाटण करCयापूव इतर पaर¨ाजकां<या आरामांत गेले. तेuहा ते
पaर¨ाजक 6यांना हणाले, ‘आहF आम<या ावकांना उपदे श करत कv ,म0हो, Xच7ाचे उपfलेश
आ9ण Xच7ाला दब
 करणारFं जीं पाच नीवरणA आहे त, †
ु ल

(† समाXधमाग, प.ृ ३१-३५ पहा.) तीं

सोडून तुहF मै0ीसहगत Xच7ाने एक $दशा भnन टाका, दस
ु रF, .तसरF व चौथी भnन टाका.
6याच*माणA वर खालF व चोहोबाजूला सव जगत ् 'वपुल, े, .न+सीम, अवैर व pे षर$हत
मै0ीसहगत

Xच7ाने

भnन

टाका,

कrणासहगतXच7ाने

.....मु$दतासहगतXच7ाने.....उपे@ासहगतXच7ाने भnन टाका. मण गोतम दे खील असाच उपदे श
करतो. मग 6या<या आ9ण आम<या उपदे शांत फरक कोणता?’ ” (बोMझंगसंयुW, व`ग ६, सु7 ४)
शाfय आ9ण को,लय शेजारFं असून 6यांचा .नकट संबंध होता, आ9ण कधी कधी रो$हणी
नदF<या पाCयासंबंधाने 6यां<यांत भांडणA उपि+थत होत, असा उGलेख जातकअdकथAत आ9ण इतर
अdकथांतून पु=कळ $ठकाणीं आला आहे . 6या को,लयां<या राMयांत अय पंथांतील पaर¨ाजक बौ
संघांतील ,भ@ुंना वरFल *{ 'वचारतात. हे पaर¨ाजक तेथे बgयाच वषा]पासून राहत असले
पा$हजेत. 6यांचा आम बु ाने धमपदे श करCयाला सुरवात केGयानंतर +थापन झाला नाहF; तो
पूवपासूनच तेथे होता हA खास. आ9ण हे पaर¨ाजक मै0ी, कrणा, मु$दता व उपे@ा qा चार
'वहारांची पावना करावी, असा उपदे श करFत.* (* qा

'वहाराचे +पoीकरण समाXधमागा<या

पाचuया *करणांत केले आहे .) तेuहा ते कालामा<याच पंथांतील होते, असA समजCयाला हरकत
कोणती? .नदान हे

'वहार बोXधसवाला तrणपणींच माहFत होते, आ9ण तो 6यांजवर Tयान

कnन *थमTयान संपादFत असे, या 'वधानाला बाधा येत नाहF.
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बोXधसवा<या गहृ 6यागाला कारण कोणतA ?
6यानंतरचा महवाचा *संग हटला हणजे बोXधसव आपGया *ासादांतून उ(ानभूमीकडे
जातो, हा होय. शु ोदन महाराजाने 6या<या वाटA त कोणी हातारा, uयाXधत Hकं वा मत
ृ मनु=य येऊ
नये असा बंदोब+त केला असताहF दे वता एक .न,मत हातारा 6या<या .नदशनाला आणतात;
आ9ण बोXधसव 'वरW होऊन परत आपGया *ासादांत जातो. दस
ु gया खेपेला uयाXधत, .तसgया
खेपेला मत
ृ आ9ण चौeया खेपेला दे वता 6याला एक पaर¨ाजक दाख'वतात; 6यामुळे तो पूण 'वरW
होऊन व गह
ृ होतो. qा *संगाचीं रसभaरत
ृ 6याग कnन तवबोधाचा माग शोधून काढCयाला *व7
वणनA ल,लत'व+तरा$दक 2ंथांत सापडतात. तीं सवथैव 2ाq नाहFत असA हणावA लागतA . जर
बोXधसव बापाबरोबर Hकं वा एकटाच शेतावर जाऊन काम करFत होता, आ9ण आडार कालामा<या
आमांत जाऊन 6याचA तवान ,शकत होता, तर 6याने हातारा, uयाXधत आ9ण मत
ृ मनु=य
पा$हला नाहF हA संभवेल कसA?
शेवट<या $दवशीं बोXधसव उ(ानांत गेला असतां “दे वतांनी एक उ7म पaर¨ाजक .नमाण
कnन 6या<या .नदशनाला आणला. तेuहा बोXधसवाने सारeयाला *{ केला, ‘हा कोण आहे बरA ?’
जरF 6या वेळीं-बोXधसव बु

झाला नसGया कारणाने-पaर¨ाजक Hकं वा पaर¨ाजकाचे गण
ु

सारeयाला माहFत नuहते तरF दे वतां<या *भावाने तो हणाला, ‘हा पaर¨ाजक आहे ’; आ9ण 6याने
*¨Mयेचे गण
व9णले,” असA जातकअdकथाकारांचA हणणA. पण जर क'पलव+तम
ु
ू Tये आ9ण
शाfयां<या शेजार<या राMयांत पaर¨ाजकांचे आम होते, तर बोXधसवाला Hकं वा 6या<या
सारeयाला पaर¨ाजकांची मळ
ु ीच मा$हती नसावी, हA आय नuहे काय?
अंगु7र.नकाया<या चतुfक.नपातांत (सु7 नं. १९५) व¯प शाfयाची गोo आलF आहे . तो
.न2]थ (जैन) ावक होता. एकदा 6याचा व महामो`गGलानाचा संवाद चालला असतां बु

भगवान

तेथे आला, आ9ण 6याने व¯पाला उपदे श केला. तेuहा व¯प हणाला, “.न2]था<या (जैन साधूं<या)
उपासनेपासन
ू मला काहF फायदा झाला नाहF. आता मी भगवंताचा उपासक होत.” अdकथाकार
व¯प भगवंताचा चुलता होता असA हणतो. हA हणणA महादf
ु खfखधसुता<या अdकथेशीं जुळत
नाहF. काहFहF असो, व¯प नावाचा एक वयोव ृ

शाfय जैन होता यांत शंका नाहF. हणजे

बोXधसवा<या जमापूवच शाfय दे शांत जैन धमाचा *सार झाला होता. तेuहा बोXधसवाला
पaर¨ाजकांची मा$हती नuहती हA मुळीच संभवत नाहF.
मग qा सव अत
ु गोoी बोXधसवा<या चaर0ांत आGया कोठून? महापदानसु7ांतून.*
(*अपदान (सं० अवदान) हणजे स<चaर0. थोरां<या स<चaर0ाचा Mया सु7ांत सं2ह आहे तA
महापदानसु7. यांत पूवय
 ुगीन सहा व qा युगांतील गोतमबु

,मळून सात बु ांचीं चaर0A आरं भी

सं@ेपाने दे ऊन मग 'वप+सीबु ाचA चaर0 'व+ताराने व9णले आहे . तो एक नमूना असून 6या*माणA
इतर बु ांचीं चaर0A वणावीं, असA अdकथाकार हणतात. qा वणनांतील बहुतेक भाग हA सु7
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रचCयापूव Hकं वा नंतर गोतमबु ा<या चaर0ांत दाखल करCयांत आले, आ9ण ते खुO /0'पटकांत
,भन ,भन +थळीं सापडतात. उ(ानदशनाचा भाग मा0 /0'पटकांत नाहF. तो जातकdकथाकाराने
उचलला. 6यापूव ल,लत'व+तरांत व बु चaरतकाuयांत qा कथेचा समावेश करCयांत आला.
गोतम बोXधसवासाठS तीन *ासाद बांधCयांत आले होते, हF गोo मी ऐ.तहा,सक समजत
होत. परं तु ती दे खील काGप.नक असावी. कारण शु ोदनासारखा +वत: अंगमेहनत करणारा
लहानसा जमीनदार आपGया मल
ु ासाठS तीन *ासाद बांधील हA संभवत नाहF.
‘दFघ.नकाय’ भाग दस
ु रा, भाषांतरकार परलोकवासी Xचंतामण वैजनाथ राजवाडे, (*काशक,
2ंथसंपादक व *काशक मंडळी, नं० ३८० ठाकुरpार रोड, मुंबई नं. २) या 2ंथा<या आरं भींच
महापदानस7
ु ाचे मराठS भाषांतर आलA आहे . तA िजासु वाचकांनी अवzय वाचावA ).
वृ

मन=ु याला

पा$हGयावर

बोXधसवाने

सारeयाला

*{

कसा

केला,

यासंबंधी

जातकअdकथाकार हणतो, “महापदाने आगतनये न पिु <छ6वा” (महापदानस7
ु ांत आलेGया कथेला
अनस
ु nन *{ 'वचाnन). हणजे या सव अत
ु ावnन घेतGया आहे त असA
ु कथा महापदानस7
हणावA लागतA .
तर मग बोXधसवा<या गह
ु ांत
ृ 6यागाला कारण काय झालA असावA ! याचA उ7र अ7दCडस7
+वत: बु

भगवानच दे त आहे .
अ7दCडा भयं जातं, जनं प+सथ मेधकं।
संवेगं Hक7.य+सा,म यथा सं'विजतं मया ॥१॥
फदमानं पजं $द+वा म<छे अ¯पोदके यथा।
अbञमbञे$ह uयाr े $द+वा मं भयमा'व,स ॥२॥
समतमसरो लोको, $दसा सlबा समेaरता ।
इ<छं भवनम7नो नाOसा,सं अनो,सतं।

ओसाने 6वेव uयाr े $द+वा मे आरती अहु ॥३॥
(१) श®धारण भयावह वाटलA (6यामुळे) हF जनता कशी भांडते पहा! मला संवेग (वैरा`य)
कसा उ6पन झाला हA सांगत. (२) अपुgया पाCयांत मासे जसे तडफडतात, 6या*माणA पर+परांशीं
'वरोध कnन तडफडणाgया *जेकडे पाहून माया अत:करणांत भय ,शरलA . (३) चारF बाजूंना जग
असार $दसूं लागलA , सव $दशा कं'पत होत आहे त असA वाटलA आ9ण 6यांत आायची जागा
शोधीत असतां .नभय+थान सापडेना. कारण, शेवटपय]त सव जनता पर+परांशी 'वr

झालेलFच

$दसून आGयामुळे मला कंटाळा आला.
रो$हणी नदF<या पाCयासाठS शाfय आ9ण को,लय भांडत होते; एके वेळीं दोघांनीहF आपलA
सैय तयार कnन रो$हणी नदFपाशीं नेलA; आ9ण 6या *संगीं बु

भगवान ् दोहF सैयां<या मTये

येऊन 6याने हA सु7 उपदे ,शलA , असा उGलेख जातकdकथAत अनेक $ठकाणीं आला आहे . पण तो
'वपय+त असावा असA वाटतA . शाfयांना आ9ण को,लयांना भगवान ् बु ाने उपदे श केला असेल
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आ9ण 6यांची भांडणAहF ,मटवलFं असतील. परं तु 6या *संगी हA सु7 उपदे ,शCयाचA काहF कारण
$दसत नाहF. आपणाला वैरा`य कसA झालA व आपण घरांतून बाहे र कां पडल, हA या सु7ांत
भगवान सांगत आहे . रो$हणी नदF<या पाCयासंबंधाने Hकं वा अशाच @ु% कारणा+तव शाfय आ9ण
को,लय यांचीं भांडणA होत. 6या *संगीं आपण श® धरावA कv नाहF हा बोXधसवाला *{ पडला
असावा. पण श®ाने हFं भांडणA ,मटवणA शfय नuहतA . शाfय आ9ण को,लय यांची भांडणA
जबरद+तीने ,मटवलFं गेलFं, तरF तीं ,मटलFं नसतीं. कां कv, तीं ,मट'वणाgयाला पुहा शेजार<या
राजाशीं श® धरावA लागलA असतA ; आ9ण जर 6याने 6यालाहF िजंकलA , तर 6या<या पलFकड<या
राजाला

िजंकणे

6याला

भाग

पडलA

असतA . या*माणA

श®2हणामुळे

िजकडे

.तकडे

जय

,मळ'वGयावाचून ग6यंतर रा$हलA नसतA . पण तो ,मळ'वला तरF 6याला शां.त कोठून ,मळणार
होती? पसेन$द कोसल आ9ण /बं/बसार यांचे प0
ु च 6यांचे श0ु झाले. तर मग या श®2हणापासून
लाभ काय? शेवटपय]त भांडत राहावA हाच! या सश® *व'ृ 7मागाचा *ेमळ बोXधसवाला कंटाळा
आला आ9ण 6याने श®.नव'ृ 7माग +वीकारला.
स7
ु .नपातांतील पlबMMया स7
ु ांत आरं भीच खालFल गाथा आहे त.
पlबजं Hक7.य+सा,म, यथा पlबिज चfखुमा,
यथा वीमंसमानो सो पlबजं समरोच.य॥१॥
संबाधोऽयं घरावासो रज+सायतनं इ.त।
अlभोकासो च पlबMजा इ.त $द+वान पlबिज ॥२॥
‘(१) च@ु=मताने *¨Mया कां घेतलF, आ9ण ती 6याला कोण6या 'वचारामुळे आवडलF हA
सांगून (6या<या) *¨MयेचA मी वणन करत.
(२) गह
ृ +थाम हणजे अडचणीची आ9ण कचgयाची जागा व *¨Mया हणजे मोकळी
हवा, असA जाणून तो पaर¨ाजक झाला’.
या हणCयाला आधार मिMझम.नकायांतील महास<चक सु7ांतहF सापडतो. तेथे भगवान ्
हणतो, “हे अि`गवे+सन, संबोXधान होCयापूव, बोXधसव असतांनाच मला वाटलA , ‘गह
ृ +थाम
अडचणीची व कचgयाची जागा आहे . *¨Mया हणजे मोकळी हवा. गह
ृ +थामांत राहून अ6यंत
पaरपूण आ9ण पaरशु
चय आचरणA शfय नाहF. हणून मुंडण कnन आ9ण काषाय व®A
धारण कnन घरांतून बाहे र पडून पaर¨ाजक होणA यो`य आहे .’”
परं तु अaरयपaरयेसनसु7ांत या<यापे@ा थोडेसA ,भन कारण $दलA आहे . भगवान ् हणतो,
“,भ@ुहो, संबोXधान होCयापूव बोXधसव असतांनाच मी +वत: जमधम असतांना, जमा<या
फेgयांत सापडलेGया व+तूं<या (पु0, दारा, दासी, दास इ6या$दकां<या) मागे लागल होत. (हणजे
माझA सख
6यांजवर अवलंबून आहे असA मला वाटे .) +वत: जराधम असतांना, uयाXधधम
ु
असतांना, मरणधम असतांना, शोकधम असतांना, जरा, uयाXध, मरण, शोक यां<या फेgयांत
सापडलेGया व+तूं<याच मागे लागल होत. तेuहा माया मनांत असा 'वचार आला कv, मी +वत:
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जम, जरा, मरण, uयाXध व शोक यांनी संब

असतां 6यांनीच संब

जे पु0दारा$दक 6यां<या

मागे लागल आहA , हA ठSक नuहे ; तर मग मी या जमजरा$दकांनी होणारF हा.न पाहून अजात,
अजर, अuयाXध, अमर आ9ण अशोक असA जA परमे .नवाणपद 6याचा शोध करावा हA यो`य
आहे .”
या*माणे बोXधसवा<या *¨Mयेला साधारणपणA तीन कारणA $दलFं आहे त. (१) आपGया
आxांनी पर+परांशीं लढCयासाठS श® धारण केGयामुळे 6याला भय वाटलA ; (२) घर अडचणीची व
कचgयाची जागा आहे असA वाटलA ; आ9ण (३) आपण जम, जरा, मरण, uयाXध यांनी संब
असतां अशाच *कार<या व+तूंवर आसW होऊन राहतां कामा नये असA वाटलA . या तीहF
कारणांची संग.त लावतां येणA शfय आहे .
बोXधसवाचे जातभाई शाfय व को,लय यां<यामTये तंटे खेडे उ6पन झाले, आ9ण 6या
*संगीं 6यांत आपण ,शरावA कv नाहF हा बोXधसवाला *{ पडला. मारामारFने हे खटले ,मटणार
नाहFत हA 6याने जाणलA . पण 6यांत जर आपण ,शरल नाहF तर लोक आपणालां ,भ0ा हणतील
व गह
ृ +थाचा धम पाळला नाहF असA होईल. अथात ् गह
ृ +थाम 6याला अडचणीची जागा भासंू
लागलF. 6यापे@ा संयासी होऊन .नरपे@पणA रानावनांत $हंडत राहणA काय वाईट होतA ? परं तु
6याचA आपGया पीवर आ9ण मुलावर *ेम असGयामुळे गह
ृ 6याग करणA फार कठSण होतA . तेuहा
6याला आणखीहF 'वचार करावा लागला. मी +वत: जा.त-जरा-uयाXध-मरणधम असतां अशाच
+वभावाने ब

झालेले जे पु0दारा$दक 6यां<यावर आसW होऊन qा अडचणी<या आ9ण कचgया<या

गह
ृ +थामांत पडून राहणA यो`य नाहF असA 6याला वाटलA ; आ9ण हणून तो पaर¨ाजक झाला. या
तीहF कारणांत मु?य कारण हटलA हणजे शाfयां<या आ9ण को,लयां<या मारामाgया होत, हA
ल@ांत ठे वलA असतां बोXधसवाने पुढे ब

होऊन शोधून काढलेGया मTयम मागाचा अथ बरोबर

समजेल.

राहुल कुमार
बोXधसवाचA ल`न तrणपणीं होऊन गह
ृ 6याग करCयापूव 6याला राहुल नावाचा मुलगा झाला,
याला /0'पटकांत अनेक $ठकाणीं आधार सापडतात. जातका<या .नदानकथAत राहुल कुमार Mया
$दवशीं जमला 6याच रा0ीं बोXधसवाने गहृ 6याग केला, असA हटलA आहे. पण दस
ु gया
अdकथाकारांचA हणणA असA $दसतA कv, राहुल कुमार जमGयानंतर सातuया $दवशीं बोXधसवाने
गह
ृ 6याग केला. या दोहF 'वधानांना आधार *ाचीन वा-यांत सापडत नाहF. एवढA खास कv,
बोXधसवाने गह
ृ 6याग करCयापूव 6याला राहुल नावाचा एक मुलगा होता. गोतम बोXधसव बु
होऊन क'पलव+तूला आला, आ9ण 6या*संगीं 6याने राहुलला दF@ा $दलF, अशीं वणनA महाव`गांत
व इतर $ठकाणीं सापडतात. 6या वेळीं राहुल सात वषा]चा होता, असA अdकथांत अनेक $ठकाणीं
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हटलA आहे . राहुलाला भगवंताने ामणेर केलA कv काय आ9ण तो 6या वेळीं Hकती वषा]चा असावा
याचा 'वचार सहाuया *करणांत करCयांत येईल. कां कv, ामणेराचा संबंध ,भ@ुसंघाशीं येतो.

राहुलमाता दे वी
राहुला<या आईला महाव`गांत आ9ण जातकdकथA त सव0 ‘राहुलमाता दे वी’ हटलA आहे .
यसोधरा (यशोधरा) हA .तचA नाव फW अपदान 2ंथांत सापडतA . जातका<या .नदानकथAत हटलA
आहे कv, “Mया वेळीं आमचा बोXधसव लुिबनी वनांत जमला, 6याच वेळीं राहुलमाता दे वी,
छन अमा6य, काळुदा.य (काळा उदा.य) अमा6य, कंथक अ~राजा, (बु गयेचा) महाबोXधव@
ृ
आ9ण चार .नXधकुंभी (%uयाने भरलेले रांजण) उ6पन झाले.” यांत बोXधव@
आ9ण ठे uयाचे
ृ
रांजण 6याच वेळीं उ6पन झाले, हF शु

दतकथा समजलF पा$हजे. पण बोXधसव, राहुलमाता,
छन आ9ण काळा उदा.य हFं एकाच वेळीं जमलFं नसलFं तरF समवय+क होतीं असA मानCयाला
हरकत नाहF. राहुलमातेचA दे हावसान ७८ uया वष हणजे बु ा<या पaर.नवाणापूव दोन वषh झालA
असावA . अपदानांत (५८४) ती हणते,
अdस7.तव+साहं पि<छमो व7'7 भवो ।
...................................................
पहाय वो ग,म+सा,म कतमे सरणम7नो ॥
‘मी आज ७८ वषा]ची आहA . हा माझा शेवटला जम. तुहांला मी सोडून जाणार. माझी
मुsW मी संपा$दलF आहे .’
या शेवटGया जमीं आपण शाfय कुलांत जमलA असAहF ती हणते. परं तु 6या कुलाची
मा$हती कोठे च सापडलF नाहF. ती ,भ@ुणी होऊन रा$हलF आ9ण ७८ uया वष बु ाजवळ जाऊन

.तने वर $दGया*माणे भाषण केलA , असA अपदानकाराचA हणणA $दसतA . पण ,भ@ुणी झाGयावर
.तने कोणताहF उपदे श केGयाचA Hकं वा .तचा कशाहF *कारA बौ संघाशीं संबंध आGयाचA आढळून
येत नाहF. तेuहा ती खरोखरच ,भ@ुणी झालF कv नाहF हA .नयाने सांगतां येणA कठSण आहे .
अपदान 2ंथांत .तचA नावं यशोधरा आ9ण ल,लत'व+तरांत गोपा असA आलA आहे . तेuहा यांपैकv खरA
नाव कोणतA , Hकं वा हFं दोहF .तचीं नावA होतीं हA समजत नाहF.

गह
ृ 6यागाचा *संग
बोXधसवाने गह
ृ 6याग केला 6या रा0ीं तो आपGया *ासादांत बसला होता. 6या<या
पaरवारांतील ि®यांनी वा(गीता$दकांनी 6याला रं ज'वCयाचे पु=कळ पaरम केले. पण बोXधसव
6यांत रमला नाहF. शेवटFं 6या ि®या कंटाळून झोपीं गेGया. कोणी बडबडत हो6या; तर कुणा<या
तडांतून लाळ गळत होती. 6याला 6यांचा भयंकर कंटाळा आला; व खालF जाऊन 6याने छन
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सारeयाला हाक माnन जागA केलA . छनाने कंथक नावा<या घो¤याला सMज कnन आणलA . 6यावर
बोXधसव आnढ झाला व छन घो¤याची शेपटF धnन बसला. दे वतांनी 6या दोघांसाठS नगरpार
खुलA केलA . 6यांतून बाहे र पडून ते दोघेहF अनोमा नावा<या नदFतीरावर गेले. तेथे बोXधसवाने
आपले केस आपGया तरवारFने कापून टाकले. आ9ण दागदाXगने छना<या +वाधीन कnन
बोXधसव राजगह
ृ ाला गेला. बोXधसवा<या 'वयोगामुळे कंथकाने अनोमा नदFवरच दे ह'वसजन
केलA . आ9ण छन सारXथ दागदाXगने घेऊन क'पलव+तूला गेला.
हा .नदानकथAतील गोoीचा सारांश आहे . .नदानकथAत, ल,लत'व+तरांत आ9ण बु चaरत
काuयांत या *संगाचीं रसभaरत वणनA आढळतात; आ9ण 6यांचा बौ

Xच0कलेवर चांगला पaरणाम

झाला आहे . परं तु 6यां<यांत तeय मळ
ु ीच नाहF, Hकं वा फारच थोडA असावA , असA वाटतA . कां कv,
*ाचीनतर स7
ु ांतून qा असंभाuय दं तकथेला मळ
ु ीच आधार सापडत नाहF.
अaरयपaरयेसनस7
ु ांत +वत: भगवान ् बु ाने आपGया गह
ृ 6यागसमयाची हकvगत $दलF आहे ,
ती अशी:—
सो खो अहं ,भfखवे अपरे न समयेन दहरो व समानो सस
ु ु काळकेसो भ%े न योlबनेन
समनागतो पठमेन वयसा अकामकानं माता'पत
ु नं अ+सम
ु ख
ु ानं rदतानं केसम+संु ओहारे 6वा
कासावा.न व6था.न अ<छादे 6वा अगार+मा अनगाaरयं पlबिजं।
‘,भ@ुहो, असा 'वचार करFत असतां काहF काळाने , जरF मी 6या वेळीं तrण होत, माझा
एकहF केस 'पकला नuहता, मी भरMवानींत होत आ9ण माझे आईबाप मला परवानगी दे त नuहते,
डोYयांतून .नघणाgया अु*वाहाने 6यांचीं मुखA ,भजलFं होतीं, ते सारखे रडत होते, तरF मी (6या
सगYयांची पवा न करतां) ,शरोमुंडन कnन, काषाय व®ांनी दे ह आ<छादन
ू , घरांतून बाहे र पडल
(मी संयासी झाल).’
हाच उतारा

जशाचा तसाच

महास<चकसु7ांत

सापडतो. यावnन

बोXधसव

घर<या

माणसांना कळंू न दे तां छनासह कथकावर +वार होऊन पळून गेला हA हणणA साफ चुकvचA आहे
असA $दसतA . बोXधसवाची खुO आई मायादे वी सातuया $दवशीं जरF .नवतलF असलF तरF 6याचA
पालन महा*जापती गोतमीने +वत:<या मुला*माणAच केलA . अथात वरFल उताgयांत .तलाच बु
भगवंताने आई हटलA असलA पा$हजे. शु ोदनाला व गोतमीला तो पaर¨ाजक होणार, हA पु=कळ
$दवसांपासून माहFत होतA , आ9ण 6यां<या इ<छे 'वr

व 6यां<या सम@च 6याने *¨Mया घेतलF हA

या उताgयावnन +पo होतA .
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*करण पाचवA

तपया व तवबोध
आळार कालामाची भेट
घर सोडून बोXधसव थेट राजगह
ृ ाला गेला, तेथे 6याची व /बं/बसार राजाची भेट झालF,
आ9ण तदनंतर तो आळार कालामाकडे जाऊन 6याचA तवान ,शकला, अशा अथाचA वणन
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जातका<या .नदानकथAत सापडतA . अ~घोषकृत बु चaरतकाuयांत .नदानकथेचाच म +वीकारला
आहे . ल,लत'व+तरांत ‘बोXधसव *थम वैशालFला गेला, व तेथे आडार कालामाचा ,श=य झाला,
आ9ण नंतर राजगह
ृ ाला गेला, तेथे /बं/बसार राजाने 6याची भेट घेतGयावर तो उ%क रामपु0ापाशीं
गेला,’ अशा *कारचA स'व+तर वणन आहे . पण हFं दोहF वणनA *ाचीन सु7ांशी जुळत नाहFत. वर
$दलेGया आयपaरयेसन सु7ा<या उताgयांत बोXधसवाने घरFं असतांनाच आईबापांसम@ *¨Mया
घेतलF असA हटलA आहे . 6यानंतर ताबडतोब हा मजकूर आढळतो:—
सो एवं पlबिजतो समानो Hकं कुसलगवेसी अनु7रं सितवरपदं पaरयेसमानो येन आळारो
कालामो तेनुपसंक,म।
(भगवान ् हणतो,) “या*माणे *¨Mया घेतGयावर $हतकर माग कोणता हA जाणCया<या
उOेशाने े, लोको7र, शात तवाचा शोध करFत मी आळार कालामापाशीं गेलो.”
या उताgयावnन असA $दसून येतA कv, बोXधसव राजगह
ृ ाला न जातां *थमत: आळार
कालामापाशीं

गेला.

आळार

कालाम

कोसल

दे शाचाच

र$हवाशी

होता.

अंग7
ु र.नकाया<या

.तक.नपातांत (स7
ु नं. ६५) कालाम नावा<या @/0यां<या केसप7
ु शहराचा उGलेख आला आहे .
6यावnन असA $दसतA कv, 6याच कालामांपैकv आळार कालाम हा एक होता. शाfय आ9ण को,लय
राMयांत

6याची

बरFच

?या.त

होती.

6या<या

एका

,श=याचा-भरCडु

कालामाचा-आम

क'पलव+तूला होता, हA वर सांXगतलA च आहे . दस
ु रे 6याचे Hकं वा फार झालA तर उOक रामपु7ाचे
,श=य जवळ<या को,लयां<या दे शांत राहत असत; आ9ण या सं*दायांचA *+थ शाfय आ9ण को,लय
दे शांत बरA च होतA , यात शंका नाहF. बोXधसव *थमTयानाची प .त qाच पaर¨ाजकांकडून ,शकला,
आ9ण 6यांनीच 6याला संयासदF@ा $दलF असलF पा$हजे.

परं तु शाfय Hकं वा को,लय दे शांतील एखा(ा आमांत राहून काल कंठणे बोXधसवाला
यो`य वाटलA नाहF. $हतकर मागाचा आ9ण े, लोको7र, शात तवाचा बोध कnन घेCयासाठS
6याने खुO आळार कालामाची भेट घेतलF. 6या वेळीं आळार कालाम कोठे तरF कोसल दे शांत
राहत असावा. 6याने बोXधसवाला चार TयानA व 6यां<यावर<या तीन पायgया ,शक'वGया. पण
केवळ या समाधी<या सात पायgयांनी 6याचA समाधान झालA नाहF. हा मनो.न2हाचा माग होता
खरा, पण सव मनु=यजातीला 6याचा उपयोग काय? याचसाठS $हतकर मागाचा शोध बोXधसवाने
पुढे चाल'वला.

९०

उOक रामपु7ाची भेट
आळार कालाम आ9ण उOक रामपु7 हे दोघेहF एकच समाXधमाग ,शकवीत होते. 6यां<यांत
एवढाच फरक होता कv, आळार कालाम समाधी<या सात पायgया व उOक रामप7
ु आठ पायgया
,शकवीत असे. या दोघांचा कोणी तरF एकच गुr असावा, आ9ण नंतर 6यांनी हे दोन पंथ काढले
असावेत. आळार कालामाला सोडून बोXधसव उOकापाशीं गेला. पण 6या<याहF मागा]त 6याला
'वशेष तeय $दसलA नाहF. तेuहा राजगह
ृ ाला जाऊन तेथील *,स

मणपंथांचे तवान जाणून

घेCयाचा 6याने .नय केला.

/बं/बसार राजाची भेट
राजगह
ृ ांत

बोXधसवा<या

आगमनाचA

वणन

एका

अात

कवीने

सु7.नपातांतील

पlबMजासु7ांत केलA आहे . 6याचA भाषातर येणA*माणे:—
१. च@ु=मताने (बोXधसवाने) *¨Mया कां घेतलF व कोण6या 'वचारामुळे 6याला ती
आवडलF हA सांगून (6या<या) *¨MयेचA मी वणन करत.
२. गह
ृ +थाम हF अडचणीची आ9ण कचgयाची जागा व *¨Mया हणजे मोकळी हवा असA
जाणून 6याने *¨Mया घेतलF.
३. *¨Mया घेऊन 6याने शारFaरक पापकम वMय केलA . वाच,सक दव
 न
 सोडून $दलA आ9ण
ु त
आपलF उपजी'वका शु
४. बु

मागाने चाल'वलF.

मगधां<या Xगaर¨जाला (राजगह
ृ ाला) आला. सव शरFरावर उ7म ल@णA फैलावलFं

आहे त अशा 6याने राजगह
ृ ांत ,भ@ाटनासाठS *वेश केला.
५. आपGया *ासादावnन /बं/बसाराने 6याला पा$हलA . 6याची ल@णसंप'7 पाहून /बं/बसार
हणाला,
६. अहो माझA ऐका:-हा संद
ु र, भuय, शु

आ9ण आचरपणाने संपन असून पायापाशीं दोन

हातां<या अंतरावर 'o ठे वून चालतो. (युगम7ं च पेfख.त).
७. हा 'o पायापाशीं ठे वून चालणारा जागत
ृ ,भ@ु नीच कुळांतला वाटत नाहF. तो कोठे
जात आहे , हA राजदत
ू ांना धावत जाऊन पाहूं (ा.
८. तो ,भ@ु (बोXधसव) कोठे जातो व व+तीला कोठे राहतो हA पाहCयासाठS ते (/बं/बसार
राजाने पाठ'वलेले) दत
ू 6या<या मागोमाग गेले.
९. इि%यांचA संर@ण करFत घरोघरFं ,भ@ा घेऊन 'ववेकv आ9ण जागत
ृ बोXधसवाने
ताबडतोब पा0भर ,भ@ा ,मळ'वलF.
१०. ,भ@ाटन पुरA कnन तो म.ु न नगरांतून बाहे र पडला आ9ण व+तीला येथे राहFन अशा
उOेशाने पाCडव पवताजवळ आला.
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११. 6याला व+तीला रा$हलेला पाहून ते दत
ू 6या<याजवळ बसले आ9ण 6यांपैकv एकाने
जाऊन राजाला खबर $दलF, —
१२.

‘महाराज, तो ,भ@ु पाCडव पवता<या पूवhला uयाÈासारखा, ऋषभासारखा Hकं वा

Xगaरगuहरांत राहणाgया ,संहासारखा बसला आहे !’
१३. तA दत
ू ाचA वचन ऐकून तो @/0य (राजा) उ7म यानांत बसला व 6वरे ने पाCडव
पवताकडे जाCयास .नघाला.
१४. िजथपय]त यानाने जाणA शfय होतA .तथपय]त जाऊन तो @/0य यानांतून खालF
उतरला आ9ण पायींच (बोXधसवा<या) जवळ येऊन 6या<या सं.नध बसला.
१५. तेथे बसून राजाने 6याला कुशल*{ा$दक 'वचारले. कुशल*{ा$दक 'वचाnन तो
येणA*माणA बोलला:१६. तंू जवान आ9ण तrण आहे स; मन=ु या<या *थम वयांतला आहे स. तझ
ु ी काित
कुलFन @/0यसारखी अ6यंत रोचक $दसते.
१७. तंू ह7ींचा समद
ु ाय बरोबर घेऊन माया सेनेला शोभा आण. मी तल
ु ा संप'7 दे त,
.तचा उपभोग घे; आ9ण आता तझ
ु ी जा.त कोणती, हA मला सांग.
१८. हे राजा, ये थून सरळ $हमालया<या पायeयाशीं धनाने आ9ण वीयाने संपन-Mयाचा
कोसल रा¦ांत समावेश होतो-असा दे श आहे .
१९. 6यांचA (तेथGया महाजनांचA) गो0 आ$द6य आहे आ9ण 6यां<या जातीला शाfय
हणतात. 6या कुलांतून, हे राजा, मी पaर¨ाजक झाल, तो कोमोपभोगां<या इ<छे ने नuहे .
२०. कामोपभोगांत मला दोष $दसला आ9ण एकातवास सुखाचा वाटला. आता मी
तपयhसाठS जात आहA . 6या मागा]त माझA मन रमतA .

या सु7ा<या .तसgया गाथAत बोXधसवाने काया, वाचा व उपजी'वका यांचA संशोधन
केGयाचा उGलेख आला आहे . हA कृ6य घरांतून .नघाGयानंतर वाटA तGया वाटA त 6याला करतां येणA
शfय $दसत नाहF. आळार कालाम व उOक रामपु7 यांपाशीं राहून 6यांचे आचार 'वचार नीट
संभाळून बोXधसवाने हA काम केलA असावA असA $दसतA . पण एवयाने 6याचA समाधान न होतां
*,स

मणनायकांचA तवान जाणून घेCया<या उOेशाने तो राजगह
ृ ाला आला. तेथे 6या सव

सं*दायांमTये कमीजा+ती *माणाने तपया आढळून आGयामळ
ु े आपणहF अशीच तपया केला
पा$हजे, असA 6याला वाटलA , आ9ण हणूनच या स7
ु ा<या शेवटGया गाथAत, ‘आता मी तपयhसाठS
जात आहA ,’ असA तो हणतो. कामोपभोगांतून 6याचA मन पव
ू च .नघालA असGयामळ
ु े मगधराजाने
दे ऊं केलेला अXधकार 6याला आवडत नाहF, हA सांगावयालाच नको.
राजगह
ृ ाहून बोXधसव उrवेलेला आला आ9ण तपया करCयासाठS हA +थान 6याने पसंत
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केलA . 6याचA वणन अaरयपaरयेसन सु7ांत सापडतA .
भगवान ् हणतो, “,भ@ुहो, तो मी कुशल कोणतA हA जाणCया<या हे तूने लोको7र शांती<या
े +थानाचा शोध करFत करFत मश: *वास कnन ऊrवेला येथे सेना.नगमाला आल. तेथे मी
रमणीय भू,मभाग पा$हला. 6यांत सुशो,भत वन असून नदF मंद मंद वाहत होती. .त<या दोहF
बाजूंला सफेत वाळवंट व उतार सोपा, आ9ण तो अ6यंत रमणीय. या वना<या चारF बाजूंना
,भ@ाटन करCयासाठS गाव $दसले. हा रमणीय भू,मभाग असGयामुळे कुलFन मनु=याला तपया
करCयाला यो`य वाटून मी 6याच $ठकाणीं तपया चाल'वलF.”
राजगह
ृ ा<या सभोवतीं Mया टे क¤या आहे त 6यां<यावर .न2]थ वगैरे मण तपया करFत
असत, असा उGलेख बgयाच $ठकाणीं सापडतो. पण बोXधसवाला तपयhसाठS हे r@ पवत
आवडले नाहFत; उnवेलेचा रय *दे श आवडला. यावnन स'ृ oसÉदयावर असलेलA 6याचA *ेम uयW
होतA .

तीन उपमा
तपयhला

आरं भ

करCयापूव

बोXधसवाला

तीन

उपमा

सुचGया.

6यांचA

वणन

महास<चकसु7ांत केलA आहे . भगवान ् हणतो, “हे अि`गवे+सना, एखादA ओलA लाकूड पाCयांत
पडलेलA असलA , आ9ण एखादा मनु=य उ7रार9ण घेऊन 6या<यावर घासन
ू अि`न उ6पन कnं
लागला, तर 6यापासून आग उ6पन होईल काय?”

स<चक- भो गोतम, 6या लाकडांतून आग उ6पन होणे शfय नाहF. कां कv, तA ओलA आहे .
6या माणसाचे पaरम uयथ जाऊन 6याला 0ास मा0 होईल.
भगवान-6याच*माणA, हे अि`गवे+सना, जे कोणी मण आ9ण

ाण शरFराने आ9ण

मनाने कामोपभोगांपासून अ,लx झाले नाहFत आ9ण Mयांचा काम'वकार शांत झाला नाहF 6यांनी
HकतीहF कo भोगले तरF 6यांना ान'o आ9ण लोको7र संबोध *ाx uहावयाचा नाहF. हे
अि`गवे+सना, दस
ु रF मला उपमा अशी सुचलF कv, एखादA ओलA लाकूड पाCयाहून दरू पडलA आहे
आ9ण एखादा मनु=य उ7रार9ण घासून 6यांतून अि`न उ6पन करCयाचा *य कnं लागला, तर
6यापासून आग उ6पन होईल काय?
स<चक-नाहF, भो गोतम, 6याचा *य uयथ जाऊन 6याला 0ास मा0 होईल. कां कv, हA
लाकूड ओलA आहे .
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भगवान-6याच*माणA, हे अि`गवे+सना, जे मण आ9ण

ाण कामोपभोग सोडून शरFराने

आ9ण मनाने 6यांपासून अ,लx राहतात खरे , पण Mयां<या मनांतील काम'वकार शमलेले नसतात,
6यांनी जरF HकतीहF कo सोसले, तरF 6यापासून 6यांना ान'o आ9ण लोको7र संबोध *ाx
uहावयाचा नाहF. हे अि`गवे+सना, आणखी .तसरF एक उपमा मला सुचलF. एखादA कोरडA लाकूड,
पाCयापासून दरू पडलA आहे , आ9ण एखादा मनु=य 6या<यावर उ7रार9ण घासून अि`न उ6पन
करCयाचा *य कnं लागला, तर तो आग उ6पन कnं शकेल कv नाहF?
स<चक-होय, भो गोतम, कारण तA लाकूड साफ कोरडA आहे , आ9ण पाCयामTये पडलेलA
नाहF.
भगवान ्—6याच*माणे,

हे

अि`गवे+सना,

जे

मण ाण

कायेने

आ9ण

Xच7ाने

कामोपभोगांपासून दरू राहतात, आ9ण Mयां<या मनांतील काम'वकार साफ नo झाले आहे त,
6यांनी शरFराला अ6यंत कo $दले काय Hकं वा न $दले काय, 6यांना ान'o आ9ण लोको7र
संबोध *ाx होणA शfय आहे .
qा तीन उपमा बोXधसवाला तपयhला आरं भ करताना सच
ु Gया. जे मण ाण
ययागा$दकांतच समाधान मानतात, 6यांनी तशा *संगीं तपया कnन शरFराला कo $दले, तरF
6यांना तवबोध uहावयाचा नाहF. दस
ु रे मण ाण ययागाचा माग सोडून दे ऊन जंगलांत
जाऊन रा$हले, पण जर 6यां<या अंत:करणांतील काम'वकार नo झाले नाहFत, तर 6यां<या
तपयhपासून काहF .न=पन होणार नाहF. ओGया लाकडावर उ7रार9ण घासून अि`न उ6पन
करCया*माणे 6यांचा *य uयथ जाणार. पण जर एखादा माणूस कामोपभोगांपासून दरू राहून
मनांतील काम'वकार साफ नo कnं शकला, तर 6याला दे हदं डावाचून तवबोध *ाx कnन घेतां
येईल.

हठयोग
बोXधसवाला qा उपमा सुचGया, तरF 6याने 6या काळ<या मणuयवहाराला अनुसnन ती¨
तपया करCयाचा .नय केला. *थमत: 6याने हठयोगावर भर $दला. भगवान स<चकाला
हणतो, “हे अि`गवे+सन, मी जेuहा दातांवर दात दाबून आ9ण जीभ टाळूला लावून माया
Xच7ाचA दमन करFं, तेuहा माया काखA तून घाम सुटे. Mया*माणे एखादा बलवान पr

ु ष दब
ु ल
माणसाला डोfयाला Hकं वा खां(ाला धnन दाबतो, 6या*माणA मी माझA Xच7 दाबीत होत.
“हे अि`गवे+सन, 6यानंतर आ~ास*~ास दाबून मी Tयान कnं लागल. 6या वेळीं माया
कानांतून ~ास .नघCयाचा शlद होऊं लागला. जसा लोहाराचा भाता चालतो, तसा माया
कानांतून आवाज येऊं लागला. तरF पण हे अि`गवे+सन, मी आ~ास*~ास आ9ण कान दाबून
Tयान कnं लागल. तेuहा तीÄण तरवारF<या टोकाने माझA डोकA कोणेए मंथन करFत आहे , असा
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मला भास झाला. तथा'प हA च Tयान मी पुढे चाल'वलA आ9ण माया डोfयाला चाम¤या<या
प§य
् ांचे वेoन दे ऊन कोणी घ§ आवळीत आहे असA वाटूं लागलA . तरF तA च Tयान मी पुढे चालू
ठे वलA . 6यामुळे माया उदरांतून वेदना उठGया. कसाई श®ाने जसA गाईचA पोट कोरतो, तसA माझे
पोट कोरलA जात आहे असA मला वाटलA . या सव *संगीं माझा उ6साह कायम होता, +म.ृ त ि+थर
होती, पण शरFरामTये 0ाण कमी झालA . तथा'प 6या कo*द वेदना माया Xच7ाला बाधूं शकGया
नाहFत.”
.तसgया *करणांत मणां<या नान'वध तपया $दGया आहे त. 6या<यांत हठयोगाचा
समावेश झालेला नाहF. तथा'प 6याकाळीं वर<या सार?या हठयोगाचा अªयास करणारे तप+वी
होते असA गह
ृ Fत धरावA लागतA . नाहF तर बोXधसवाने तशा योगाचा अªयास आरं ,भला नसता.

उपोषणA
या*माणे

हठयोगाचा अªयास कnन 6या<यांत तeय नाहF असA $दसून आGयावर

बोXधसवाने उपोषणाला सुrवात केलF. अनपाणी साफ सोडून दे णA 6याला यो`य वाटलA नाहF. पण
तो अ6यंत अGपाहार सेवन कnं लागला. भगवान ् स<चकाला हणतो, “हे अि`गवे+सन, मी थोडा
थोडा आहार खाऊं लागल. मुगांचा काढा, कुळथांचा काढा, वाटाCयाचा काढा Hकं वा हरभgयांचा
(हरे णु) काढा 'पऊनच मी राहत होत. तो दे खील अ6यंत अGप असGयामुळे माझA शरFर फारच
कृश झालA . आसीतकवGलF<या Hकं वा कालवGलF<या गाठSं*माणे माया अवयवांचे

साधे $दसूं लागले. उं टा<या पावला*माणे माझा क$टबंध झाला. सुता<या चा6यां<या माळे *माणे
माझा पाठSचा कणा $दसूं लागला. मोडfया घराचे वासे जसे खालFवर होतात, तशा माया
बरग¤या झाGया. खोल 'व$हरFंत पडलेGया न@0ां<या छाये*माणे माझीं बुबुळA खोल गेलFं. क<चा
भोपळा कापून उहांत टाकला असतां जसा कोमेजून जातो, तशी माया डोfयाची चामडी
कोमेजून गेलF. मी पोटावnन हात Hफर'वला तर पाठSचा कणा माया हातीं लागे आ9ण पाठS<या
कCयावnन हात Hफर'वला हणजे पोटाची चामडी हातीं लागत असे. या*माणA पाठSचा कणा आ9ण
पोटाची चामडी एक झालF होती. शौचाला Hकं वा लघवीला बसल, तर मी तेथेच पडून राहFं.
अंगावnन हात Hफर'वला असतां माझे दब
 झालेले लोम आपोआप खालF पडत.”
ु ल

'वतका]वर तावा
बोXधसवाने सात वष तपया केलF असा उGलेख अनेक $ठकाणीं सापडतो. या सात
वषा]त बोXधसव *ाधायAकnन दे हदं डन करFत असला, तरF 6या<या मनांत दस
ु रे 'वचार घोळत
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नuहते, असA नाहF. वर $दलेGया तीन उपमा पा$हGया तरF असA $दसून येतA कv, काम'वकार पुरे
नo केGयावाचून नान'वध कायfलेशांचा उपयोग होणार नाहF, हA 6याला +पo $दसत होतA .
या,शवाय आणखीहF स$pचार 6या<या मनांत येत, असA अनेक सु7ांवnन $दसतA . 6यांपैकv काहF
'वचारांचा येथे थोडfयांत सं2ह करFत आहA .
मिMझम.नकायांतील pे ध'वतfक सु7ांत भगवान ् हणतो, “,भ@ु हो, मला संबोध *ाx
होCयापूव, मी बोXधसव असतानाच माया मनांत असा 'वचार आला कv, 'वतका]चे दोन भाग
करावे. 6या*माणे काम'वतक ('वषय'वतक), uयापाद'वतक (pे ष'वतक) आ9ण 'व$हंसा'वतक
(दस
ु gयाला Hकं वा आपणाला 0ास दे Cयाचा 'वतक), qा तीन 'वतका]चा मी एक 'वभाग केला; आ9ण
नै=कय (एकातवास), अuयापाद (मै0ी) आ9ण अ'व$हंसा (0ास न दे Cयाची ब'ु ) या तीन
'वतका]चा दस
ु रा 'वभाग केला. 6यानंतर मी मो¶या सावधXगरFने व द@तेने वागत असतां प$हGया
तीन 'वतका]पैकv एखादा 'वतक माया मनांत उ6पन होत असे. 6यावेळीं मी 'वचार करFत होत
कv, हा वाईट 'वतक माया मनांत उ6पन झाला आहे . तो माया द:ु खाला, दस
ु gया<या द:ु खाला
Hकं वा उभयतां<या द:ु खाला कारणीभत
ू होईल, *ेचा .नरोध करFल, व .नवाणाला जाऊं दे णार
नाहF. या 'वचाराने तो 'वतक माया मनांतून नाहFसा होत असे.
“,भ@ु हो, शरतूंत िजकडे .तकडे शेतA 'पकाला आलFं असतां गुराखी गुरांचA मो¶या
सावधXगरFने र@ण करतो; काठSने बडवून दे खील 6यांना शेतांपासून दरू ठे वतो. कां कv, तसA केलA
नाहF तर गुरA लोकां<या शेतांत ,शरतील, आ9ण आपणाला दं ड भरावा लागेल, हA तो जाणतो.
6या*माणA काम, uयापाद, 'व$हंसा इ6या$दक अकुशल मनोव'ृ 7 भयावह आहे त हA मी जाणलA .

“6या वे ळीं मी मो¶या सावधXगरFने आ9ण उ6साहाने वागत असतां माया मनांत नै=कय,
अuयापाद आ9ण अ'व$हंसा qा तीन 'वतका]पैकv एखादा 'वतक उ6पन होत असे. तेuहा मी असा
'वचार करFत होत कv हा कुशल 'वतक माया मनांत उ6पन झाला आहे , तो आपणाला,
परfयाला Hकं वा उभयतांना द:ु ख दे णारा नuहे , *ेची अ,भव'ृ

करणारा व .नवाणाला पोच'वणारा

आहे . 6याचA सव रा0 Hकं वा सव $दवस Xचंतन केलA तरF 6यापासून भय नाहF. तथा'प पु=कळ वेळ
Xचंतन केलA असतां माझा दे ह ात होईल, आ9ण 6यामुळे माझA Xच7 ि+थर राहणार नाहF. आ9ण
अि+थर Xच7ाला समाXध कोठून ,मळणार? हणन
ू (काहF वेळाने) माझA Xच7 मी अªयतरFंच
ि+थर करFत असA...एखादा गरु ाखी उहाYया<या शेवटFं 'पकA लोकांनी घरFं नेGयावर गरु ांना खुशाल
मोकळA सोडून दे तो. तो झाडाखालF असला Hकं वा मोकYया जागA त असला तरF गाईवर नजर
ठे वCयापलFकडे दस
ु रA काहF करFत नाहF. 6या*माणे नै=कया$दक कुशल 'वतक उ6पन झाले
असतां हे कुशल धम आहे त एवढFच मी +म.ृ त ठे वीत होत. (6यांचा .न2ह करCयाचा *य करFत
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नसA.)”

.नभयता
कुशल 'वतका]<या साहा}याने अकुशल 'वतका]वर जय ,मळ'वला, तरF जपय]त धा,मक
माणसा<या मनांत .नभयता उ6पन झालF नाहF, तोपय]त 6याला तवबोध होणA अशfय आहे .
दरोडेखोर Hकं वा सै.नक आपGया 'वरोधकांवर धाडसाने तट
ु ू न पडतात. पण 6यां<यांत .नभयता
थोडीच असते! ते श®ा®ांनी HकतीहF सMज असले, तरF भयभीत असतात; न जाणो, आपले श0ु
आपणावर कधी घाला घालतील याचा नेम नाहF, असA 6यांस वाटतA . अथात ् 6यांची .नभयता खरF
नuहे . अTया6ममागाने जी .नभयता ,मळते तीच खरF होय. ती बोXधसवाने कशी ,मळ'वलF हA
खालFल उताgयावnन समजून येईल.
बु

भगवान ् जानुोणी

ाणाला हणतो:-“हे

ाणा, जेuहा मला संबोध *ाx झाला

नuहता, मी केवळ बोXधसव होत, तेuहा मला असA वाटलA कv, जे कोणी मण Hकं वा
पaरशु

ाण

कायकम न आचaरतां अरCयामTये राहतात, ते qा दोषामुळे भयभैरवाला आमं0ण दे तात.

पण माझीं कम पaरशु

आहे त. पaरशु

कायकम असलेले जे सMजन (आय) अरCयांत राहतात

6यांपैकv मी एक आहA , असA जेuहा मला $दसून आलA , तेuहा अरCयवासांत मला अ6यंत .नभयता
वाटलF. दस
ु रे Hक6येक मण Hकं वा

ाण अपaरशु

मान,सक कम आचरFत असतांना, अपaरशु

वाच,सक कम आचरFत असताना, अपaरशु

आजीव (उपजी'वका) करFत असतांना अरCयामTये

राहतात, आ9ण या दोषांमुळे ते भयभैरवाला आमं0ण दे तात. परं तु माझीं वाच,सक आ9ण
मान,सक कम व उपजी'वका पaरशु

आहे त. Mया सMजनांचीं हFं सव पaरशु

आहे त 6यांपैकv मी

एक आहA , असA $दसून आGयावर अरCयवासांत मला अ6यंत .नभयता वाटलF.
“हे

ाणा, जे मण Hकं वा

ाण लोभी, *दo
ु Xच7, आळशी, ¡ातXच7 Hकं वा संशय2+त

होऊन अरCयांत राहतात, ते qा दोषांमुळे भयभैरवाला आमं0ण दे तात. पण माझA Xच7
काम'वकारांपासून अ,लx आहे , pे षापासून मुW आहे (हणजे सव *ा9णमा0ां'वषयीं माया मनांत
मै0ी वसते), माझA मन उ6साहपूण, ि+थर व .नःशंक आहे . अशा गुणांनी युW जे सMजन अरCयांत
राहतात, 6यांपैकv मी एक आहA , असA $दसून आGयावर मला अरCयावासांत अ6यंत .नभयता
वाटलF.
“हे

ाणा, जे मण Hकं वा

ाण आ6म+तु.त आ9ण पर.नंदा करतात, ªयाड असतात,

मानमायतेची चाड धnन अरCयांत राहतात........Hकं वा जडबु'

असतात, ते या दोषांमुळे

भयभैरवाला आमं0ण दे तात. पण माया अंगी हे दग
ु ण
ु नाहFत, मी आ6म+तु.त Hकं वा पर.नंदा
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करFत नाहF, ªयाड नाहF, मानमायतेची मला इ<छा नाहF.......आ9ण मी *वान ् आहA . जे सMजन
अशा गुणांनी युW होऊन अरCयांत राहतात, 6यांपैकv मी एक आहA , असA $दसून आGयावर मला
अरCयवासांत अ6यंत .नभयता वाटलF.
“हे

ाण, चतुदशी, पू9णमा, अमावा+या आ9ण अoमी या रा0ी (भयासंबंधाने) *,स

आहे त. 6या रा0ीं Mया उ(ानांत, अरCयांत Hकं वा व@
ृ ाखालF लोक दे वतांना ब,लदान दे तात, Hकं वा
जीं +थळA अ6यंत भयंकर आहे त असA समजतात, 6या $ठकाणी मी (एकाकv) राहत असA; कारण
भयभैरव कसA असतA तA पाहCयाची माझी इ<छा होती. अशा +थळीं राहत असतां एखादा हaरण
6या बाजूने जाई, एखादा मोर सुकलेलA लाकूड खालF पाडी, Hकं वा झाडाचीं पानA वाgयाने हालत. 6या
*संगी मला वाटे , हA च तA भयभैरव होय, आ9ण मी हणA, भयभैरवाची इ<छा धnनच मी या
$ठकाणीं आल आहA , तेuहा या ि+थतींत असतांनाच 6याचा नाश केला पा$हजे. मी चालत असतांना
तA भयभैरव आलA , तर चालत असतांनाच 6याचा नाश करFत असA. जपय]त 6याचा नाश केला
नाहF, तपय]त उभा राहत नसA आ9ण बसत नसA, Hकं वा अंथrणावर पडत नसA. जर तA भयभैरव
उभा असतांना आलA , तर उभा असतांनाच 6याचा मी नाश करFत असA. जोपय]त 6याचा नाश केला
नाहF, तपय]त चालत नसA, बसत नसA, Hकं वा अंथrणावर पडत नसA. बसल असतां जर तA
भयभैरव आलA , तर मी .नजत नसA, उभा राहत नसA, Hकं वा चालत नसA. बसल असतांच 6याचा
नाश करFत असA. अंथrणावर पडल असतां तA आलA तर बसत नसA, उभा राहत नसA Hकं वा चालत
नसA; अंथrणावर पडल असतांच 6याचा नाश करFत असे.”

राजयोग
बोXधसव केवळ हठयोग आ9ण तपया यां<यामTयेच आपला सव काळ कंठSत होता असA
नाहF. तसA करणA कोण6याहF तप+uयांना शfय नuहतA . मधून मधून 6यांना चांगलA अन खावA
लागत असे. शरFरांत थोडA बळ आलA हणजे पुहा ते उपोषणा$दकां<या योगाने दे हदं डन करFत.
सात वषा]<या कालांत बोXधसव *ाधायAकnन तपया आचरFत असला, तरF मधून मधून चांगलA
अन सेवन करFत होता, आ9ण शांत समाधीहF अनुभवीत होता, यांत शंका नाहF. हठयोग सोडून
आपण आनापान+म.ृ तसमाधीची भावना कशी करFत होत, हA भगवान बु ाने आनापानसंयW
ु ा<या
प$हGया व`गा<या आठuया स7
ु ांत सांXगतलA आहे .
भगवान ् हणतो:-“,भ@ुहो, आनापान+म.ृ तसमाधीची भावना केलF असतां मोठा फायदा
होतो. .तची कशा रFतीने भावना केलF असतां मोठा फायदा होतो? एखादा ,भ@ु अरCयांत
झाडाखालF Hकं वा दस
ु gया एकांत जागीं आसनमांडी घालून बसतो. तो दFघ आ~ास घेत असला, तर
दFघ आ~ास घेत आहे , असA जाणतो; दFघ *~ास सोडीत असला तर, दFघ *~ास सोडीत आहे
९८

असA जाणतो; gह+व आ~ास घेत असला, इ6या$द.*(* 'वशेष मा$हतीसाठS, समाXधमाग प०ृ ३८-४८
पहा.)...........या*माणA आनापान+म.ृ तसमाधीची भावना केलF असतां मोठा फायदा होतो. ,भ@ुहो,
मी दे खील संबोXधान होCयापूव, बोXधसवाव+थAत असतांना बहुधा हFच भावना करFत होत.
6यामुळे माया शरFराला आ9ण डोYयांना 0ास होत नसे, आ9ण माझA Xच7 पाप'वचारांपासून मुW
होत असे.”
यावnन +पo $दसून येईल कv, बोXधसव सदो$दत हठयोग आचरFत नuहता. मधून मधून
qा शांत राजयोगाचा तो अªयास करF व 6यायोगA 6याला समाधान ,मळत असे.

Tयानमागाचा अवलंब
अशा रFतीने उपोषणA आ9ण आहार घेणA, हठयोग आ9ण राजयोग यां<यामTये हे लकावे खात
खात अखेरFस बोXधसवा<या मनाचा एकाएकv असा .नय झाला कv, तपया .नखालस .नरथक
आहे ; .त<यावाचून मुsW ,मळणA शfय आहे . हणून ती सोडून 6याने पुहा पूणप
 णA TयानमागाचA
कसA अवलंबन केलA , याचA थोडfयांत वणन महास<चक सु7ांत केलA आहे .
भगवान ् स<चकाला हणतो, “हे अि`गवे+सन, माया शाfय 'प6या<या शेतावर काम
चाललA असतां जंबुव@
ृ ा<या शीतल छायAत बसून *थमTयान *ाx कnन घेतGयाची मला आठवण
झालF, आ9ण 6या आठवणीला अनस
ु nन माझी समजूत झालF कv, हाच बोधाचा माग असला
पा$हजे. आ9ण जA सुख चैनी<या पदाथा]<या उपभोगावाचून आ9ण अकुशल 'वचारांपासून लाभतA ,
6या सुखाला मी कां ªयावA ? असा माया मनांत 'वचार आला, आ9ण 6यानंतर या सख
ु ाला मी
,भणार नाहF, असा मी .नय केला. परं तु तA सुख अ6यंत कृश झालेGया दे हाने ,मळणारA नuहतA .
हणून थोडा थोडा आहार खाCयाचा 'वचार कnन मी 6या*माणA वागूं लागल. 6या वेळीं 6यांच
,भ@ु माझी सेवा करFत होते. कां कv, मला Mया धमाचा बोध होईल तो धम 6यांना ,शकवीन,
असA 6यांस वाटे . परं तु जेuहा मी अन खाऊं लागल (तपया सोडून $दलF), तेuहा, ‘हा गोतम
तपयhपासून ¡o होऊन खाCया'पCयाकडे वळला,’ असA वाटून ते 6यांच ,भ@ु मला कंटाळून
.नघून गेले.”
तथा'प बोXधसवाचा .नय ढळला नाहF. तपयhचा माग सोडून साTया Tयानमागानेच
तवबोध कnन घेतला पा$हजे, याबOल 6याची खा0ी झालF.

मारयु
या *संगीं बोXधसवाशीं माराने यु

केGयाचA काuया6मक वणन बु चaरता$दक 2ंथांतून

आढळतA . 6याचा उगम स7
ु .नपातांतील पधानस7
ु ांत आहे . 6या स7
ु ाचA भाषांतर येथे दे त:-
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१. नैरंजन नदF<या काठSं तपयhला आरं भ कnन .नवाण*ाxीसाठS मो¶या उ6साहाने मी
Tयान करFत असतां —
२. मार कrण+वर काढून मायाजवळ आला. (तो हणाला) तूं कृश आ9ण दव
  आहे स.
ु ण
मरण तुयाजवळ आहे .
३. हजार $हzशांनी तूं मरणार. एक $ह+सा तुझA जी'वत बाकv आहे . अरे भGया माणसा, तूं
जग. जगणA उ7म आहे ; जगलास तर पुCयकम करशील.
४.

चयाने रा$हलास आ9ण अि`नहो0ाची पूजा केलFस तर पु=कळ पुCयाचा साठा होईल.

हा .नवाणाचा उ(ोग कशाला पा$हजे?
५. .नवाणाचा माग अ6यंत कठSण आ9ण दग
 आहे . qा गाथा बोलून मार बु ापाशीं उभा
ु म
रा$हला.
६. असA बोलणाgया 6या माराला भगवान ् हणाला, हे .न=काळजी मन=ु या<या ,म0ा,
पा¯या, तंू येथे कां आलास (हA मी जाणत).
७. तशा पC
ु याची मला /बलकूल गरज नाहF. Mयाला पC
ु याची गरज असेल 6याला माराने
qा गोoी सांगाuया.
८. मला  ा आहे , वीय आहे आ9ण *ा पण आहे . येणA*माणे मी माया Tयेयावर Xच7
ठे वलA असतां मला जगCयाबOल कां उपदे श करतोस?
९. नदFचा ओघ दे खील हा वारा सुकवूं शकेल. परं तु Tयेयावर Xच7 ठे वणाgयाचA
(*े'षता6याचA ) माझA रW तो सुकवूं शकणार नाहF.
१०. (पण मायाच *याने) रW शो'षत झालA , तर 6याबरोबर माझA 'प7 आ9ण Âे =म हे
'वकार दे खील आटतात; आ9ण माझA मांस @ीण झालA असतां Xच7 अXधकतर *सन होऊन
+म.ृ त, *ा व समाXध उ7रो7र वाढतात.
११. या*माणे राहून उ7म सुखाचा लाभ झाला असतां माझA Xच7 कामोपभोगांकडे वळत
नाहF. हF माझी आ6मश'ु पहा.
१२. (हे मारा,) कामोपभोग हF तुझी प$हलF सेना आहे . अर.त हF दस
ु रF, भूक आ9ण तहान
हF .तसरF, आ9ण त=ृ णा हF तुझी चौथी सेना आहे .
१३. पाचवी आळस, सहावी भी.त, सातवी कुशंका, आठवी अ,भमान (Hकं वा गव),
१४. लाभ, स6कार, पूजा (हF नववी), आ9ण खो¼या मागाने ,मळ'वलेलF कv.त (हF दहावी)
िज<या योगA मनु=य आ6म+तु.त आ9ण पर.नंदा करतो.
१५. हे काYया नमुXच, (लोकांवर) *हार करणारF हF तुझी सेना आहे . ªयाड मनु=य .तला
िजंकू शकत नाहF. जो .तला िजंकतो, 6यालाच सुख लाभतA .
१६. हA मी माया ,शरावर मुंज गवत* (* सं2ामांतून पराजय पावून मागे HफरावयाचA
नाहF, यासाठS मुंज नावाचA गवत डोfयाला बांधून *.ता करFत असत) धारण करFत आहA . माझा
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पराजय झाला, तर माझA िजणA uयथ. पराजय पावून जगCयापे@ा सं2ामांत मरण आलेलA बरA .
१७. Hक6येक मण-- ाण तुया सेनAत ,मसळून गेGयामुळे *काशत नाहFत, आ9ण Mया
मागाने साधुपुrष जातात तो माग 6यांना माहFत नाहF.
१८. चारF बाजूंना मारसेना $दसते, आ9ण मार आपGया वाहनासह सMज झाला आहे .
6या<याबरोबर यु

करCयासाठS मी पुढे सरसावत. कां कv, 6याने मला +थान¡o कnं नये.

१९. दे व आ9ण मनु=य तुया सेनेपुढे उभे राहूं शकत नाहFत. 6या तुया सेनेचा, दगडाने
मातीचA भांडे फोडून टाकावA 6या*माणे, मी माया *ेने पराभव कnन टाकत.
२०. संकGप ताlयांत ठे वून आ9ण +म.ृ त जागत
ृ कnन अनेक ावकांना उपदे श करFत मी
दे शोदे शीं संचार करFन.
२१. ते (ावक) माया उपदे शा*माणे सावधपणA. चालून आ9ण आपGया Tयेयावर Xच7
ठे वून त
ु या इ<छे 'वr

अशा पदाला जातील कv, जेथे शोक करCयाचा *संग येत नाहF.

२२. (मार हणाला,) सात वषपय]त भगवंता<या मागोमाग $हंडल; परं तु +म.ृ तमान ् बु ाचA
काहFच वम सापडलA नाहF.
२३. येथे काहF मऊ पदाथ सापडेल, काहF गोड पदाथ ,मळे ल, अशा आशेने कावळा मेदवण
पाषाणाजवळ आला.
२४. परं तु 6यांत लाभ न $दसून आGयामुळे कावळा तेथून .नघून गेला. 6या कावYया*माणे
मी दे खील गोतमापासून .नव7
ू जात!
ृ होऊन .नघन
२५. या*माणA शोक करFत असतां मारा<या काखA तून वीणा खालF पडला; आ9ण तो द:ु खी
मार तेथेच अंतधान पावला.

या सु7ाचA भाषांतर ल,लत'व+तरा<या अठराuया अTयायांत आलA आहे . 6यावnन याचA
*ाचीन6व ,स

होतA . वर $दलेला भयभेरवसु7ांतील मजकूर वाचला असतां या साTया nपकाचा

अथ सहज ल@ांत येतो. मनु=यजाती<या कGयाणाला कोणी पुढे सरसावला असतां 6यावर
प$हGयाने हGला करणारF मारसेना हटलF हणजे कामोपभोगांची वासना होय. .तला दाबून पढ
ु े
पाऊल टाकतो न टाकतो, त (अर.त) असंतोष उ6पन होतो. 6यानंतर भूक, तहान वगैरे
एकामागून एक उपि+थत होतात आ9ण 6या सव वासनांवर व 'वकारांवर जय ,मळ'वGया,शवाय
कGयाण*द तवाचा सा@ा6कार होणA कधीहF शfय नाहF. तेuहा बु ाने माराचा पराभव केला
हणजे अशा मनोव7
ृ ींवर जय ,मळ'वला असA समजावA .

सुजातेने $दलेलF ,भ@ा
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बोXधसवाला संबोXधान वैशाख पू9णमे<या रा0ीं झालA . 6या $दवशीं दप
ु ारFं सुजाता
नावा<या कुलFन तrण ®ीने 6याला उ7म अनाची ,भ@ा $दलF. याचा उGलेख सु7'पटकांत
fवXचत सापडतो* (* अंगु7र.नकाय एकक.नपात. ‘बौ संघाचा पaरचय’, प०ृ २३६ पहा.)
या *संगा,शवाय सुजातेचA नाव आलेलA कोठे आढळत नाहF. तथा'प बौ

आ9ण

Xच0कलA त सुजातेला उ7म

+थान ,मळालA आहे ; आ9ण बु ा<या oीने दे खील हा *संग Xचर+मरणीय झाला. चुंद लोहाराने
$दलेलF ,भ@ा 2हण कnन भगवान आजारF पडला. 6यांत आपलA पaर.नवाण होणार आहे असA
6याने ताडलA . आ9ण आपGया पात चुंदाला लोकांनी दोष दे ऊं नये हणून भगवान आनंदाला
हणाला, “Mया $दवशीं मला संबोXधान *ाx झालA , 6या $दवशीं ,मळालेलF व आज ,मळालेलF
अशा दोहF ,भ@ा समसमान आहे त, असA तुहF चंुदाला सांगा व 6याचA सां6वन करा.”

बोXधव@
ृ ाखालF आसन
सुजातेने $दलेलF ,भ@ा घेऊन बोXधसवाने नैरंजरा नदF<या तीरFं भोजन केलA ; आ9ण 6या
रा0ीं तो एका 'पंपळा<या झाडाखालF येऊन बसला. हे झाड सTया अि+त6वांत नाहF. शशांक
राजाने 6याचा 'वTवंस केला, असA हणतात. पण 6या<याच जागीं लावलेला 'पंपळ आ9ण 6यालाच
टे कून बु गयेचA *,स

मं$दर आहे . 6या झाडाखालF बोXधसव बसला, तेuहा पुहा एकवार

ल,लत'व+तरांत मारयु ाचा *संग व9णला आहे . संयु7.नकायांतील सगाथाव`गांत माराने बु ाला
भुल'वCयासाठS बोXधव@
ृ ाखालF (6या 'पंपळाखालF) त=ृ णा, अर.त, आ9ण रगा या आपGया तीन
मुलFंना पाठ'वलA असA वणन आढळतA . जातका<या .नदानकथAत तर या *संगी मारसेनेने बु ावर
चारF बाजूंनी कसा हGला चढ'वला, याचA स'व+तर वणन आहे . माराचA सैय पाहून ा$दक दे व
पळून जातात, बोXधसव तेवढा एकटा राहतो. मग मार तA +थान आपलA आहे , असA हणून
बु ाला तेथून उठCयास सांगतो; आ9ण 6या +थानावर आपला हfक शाबीत करCयासाठS मारसेनेची
सा@ दे तो. सव दे व पळून गेGयामुळे 6या *संगी बु ाला कोणीच सा@ी सापडत नाहF. तेuहा बु
उजवा हात खालF कnन, हF सव]सहा वसुंधरा सा@ आहे , असA हणतो; आ9ण पe
ृ वी दे वता,
'वरा¼+वnप धारण कnन मारसेनेचा पराभव कaरते, इ6या$दक पुराणमय वणन जातकdकथाकाराने
केलA आहे .
बौ

Xच0कलA त हा *संग Xच0कारांनी छान रे खाटला आहे . लोभ, pे ष, मोह, मद, म6सर

इ6या$दक दo
ु मनोव7
ृ ींना मू.तमंत +वnपA दे Cयाचा 6यांचा *य वाखाणCयाला यो`य वाटतो.
*थमत: कवीने या *संगाचA वणन केलA आ9ण तदनुसार Xच0कारांनी 6याला मूत +वnप दे Cयाचा
*य केला, Hकं वा Xच0कारांनी हा *संग रे खाटGयावर 6यां<या मागोमाग जाऊन कवींनी 6याचA
वणन केलA , हA सांगतां येणA शfय नाहF. तA काहF असो, पण एवढF गोo खरF कv, वर $दलेGया
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मारसेनेला मूत +वnप दे Cयाचा हा *य आहे .

तवबोध
6या वैशाखी पू9णमे<या रा0ीं बोXधसवाला तवबोध झाला; आ9ण तेuहापासून 6याला बु
हणतात. हणजे तपय]त गोतम बोXधसव होता, तो 6या $दवसापासून गोतम बु

झाला. बु ाला

झालेला तवबोध हटला हणजे चार आयस6यA व तदतगत अoांXगक माग होय. 6याचा उपदे श
6याने *थमत: आपGया बरोबर राहणाgया पाच साeयांना केला. (तो *संग पुढे येणार असGयामुळे
येथे 6याचA 'ववरण करFत नाहF.)

'वम'ु 7स
7सुखाचा आ+वाद
तवबोध झाGयावर बु

भगवान 6याच बोXधव@
ु ाचा
ृ ाखालF सात $दवस बसून 'वम'ु 7सख

आ+वाद घेत होता; आ9ण 6या*संगीं रा0ीं<या तीन यामांत 6याने खालF $दलेला *ती6यसम6ु पाद
सल
ु टउलट मनांत आणला, असA महाव`गांत हटलA आहे . परं तु संयु7.नकायांतील दोन स7
ु ांत
बु ाने बोXधसवाव+थAत असतांनाच हा *ती6यसम6ु पाद जाणला असA सांXगतलA आहे .* (*
.नदानव`गसंय7
ु , स7
ु १० व ६५ पाहा.) 6या स7
ु ांचा व महाव`गांतील मजकुराचा मेळ बसत नाहF.
महाव`ग ,ल$हला 6या वेळीं 6या *ती6यसम6ु पादाला भलतA च महव आलA होतA असA वाटतA .
नागाजुन
 ासार?या महायानपंथा<या आचाया]नी तर या *ती6यसमु6पादाला आपGया तवानाचा
आधारभूत पाया बन'वलA . † († माTयमककाaरकेचा आरं भ पाहा.)

*ती6यसम6ु पाद
तो *ती6यसम6ु पाद सं@ेपत: येणA*माणे—
अ'व(ेपासून सं+कार, सं+कारांपासून 'वान, 'वानापासून
नामnप, नामnपापासून षडायतन, षडायतनापासून
+पश, +पशापासून वेदना, वेदनेपासून त=ृ णा, त=ृ णेपासून
उपादान, उपादानापासन
ू भव, भवापासून जा.त (जम),
आ9ण जातीपासून जरा, मरण, शोक, पaरदे वन, द:ु ख,
दौमन+य, उपायास हे उ6पन होतात.
पूण वैरा`याने अ'व(ेचा .नरोध केला असतां सं+कारांचा .नरोध होतो. सं+कारां<या
.नरोधाने 'वानाचा .नरोध होतो. 'वाना<या .नरोधाने नामnपाचा .नरोध होतो. नामnपा<या
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.नरोधाने षडायतनाचा .नरोध, षडायतना<या .नरोधाने +पशाचा .नरोध, +पशा<या .नरोधाने
वेदनेचा .नरोध, वेदने<या .नरोधाने त=ृ णेचा .नरोध, त=ृ णे <या .नरोधाने उपादानाचा .नरोध,
उपादाना<या .नरोधाने भवाचा .नरोध, भवा<या .नरोधाने जमाचा .नरोध, जमा<या .नरोधाने
जरा, मरण, शोक, पaरदे वन, द:ु ख, दौमन+य, उपायास यांच .नरोध होतो.
द:ु खा<या मागे एवढF कारणपरं परा जोडGयाने तA सामाय जनतेला समजणA बरA च कठSण
झालA . होतां होतां या *ती6यसमु6पादाला गहन तवानाचA +वnप आलA , आ9ण 6या<यावरच
वाद'ववाद होऊं लागले. नागाजुन
 ाचायाने आपलF माTयमककाaरका या *ती6यसमु6पादा<या
पायावरच ,ल$हलF आहे ; आ9ण बु घोषाचायाने 'वश'ु मागाचा एकषांश भाग (जवळ जवळ शA
सवाशA प
ृ A) या<या 'ववेचनांत खच केला आहे . हF सगळी चचा वाचGयावर 'वpान मन=ु य दे खील
घोटाYयांत पडतो, मग सामाय जनतेला हA तवान समजावA कसA? बु

भगवताचा धम

ाण, @/0य वगैरे उ<च वणा]<या लोकांपे@ा खाल<या वगा<या लोकांत 'वशेष फैलावला, तो
अशा गहन तवानामळ
ु े नuहे . चार आयस6यांचA तवान अगदF साधA आहे . तA सव *कार<या
लोकांना पटलA , यांत मळ
ु ीच नवल नाहF. 6याचा 'वचार लौकरच करCयांत येईल.

दे वाची 'वनंती
तवबोध

झाGयानंतर

बु

भगवंताने

एक

आठवडा

बोXधव@
ृ ाखालF

(हणजे

6या

'पंपळाखालF) घालवला, असA वर सांXगतलA च आहे . यानंतर दस
ु रा आठवडा अजपाल य2ोध
व@
ृ ाखालF, .तसरा आठवडा मुच,लद व@
ृ ाखालF आ9ण चौथा आठवडा राजायतन व@
ृ ाखालF
घालवून बु

भगवान ् पुहा अजपाल व@
ृ ाखालF आला. तेथे 6या<या मनांत 'वचार आला कv, हा

धम मी अ6यंत कoाने जाणला आहे , तेuहा तो लोकांना उपदे शन
ू आणखी 0ास सोसणA बरA नuहे .
हा 'वचार

दे वाने जाणला; आ9ण धमपदे श करCयासाठS भगवंताची *ाथना केलF. हF कथा

स'व+तरपणA महाव`गांत आ9ण मिMझम.नकायांतील अaरयपaरयेसनसु7ांत आलF आहे . पण ती
गोतमबु ासंबंधाने मळ
ु ीच नसावी. कोणी तरF परु ाणकाराने ती

'वप+सी बु ासंबंधाने रचलF व

नंतर ती जशी<या तशीच गोतम बु ा<या चaर0ांत दाखल झालF. qा nपकाचा अथ ‘बु , धम
आ9ण संघ’ या प+
ु तकांत (प०ृ १६-१९) लावCयाचा मी *य केला आहे ; तेuहा 6याची चचा येथे
करFत नाहF.

पंचवगय ,भ@ून
ं ा उपदे श करCयाचा बेत
आपणाला *ाx झालेGया चार आयस6याचA ान *थमत: कोणाला कnन (ावA असा 'वचार
बु

भगवताला पडला. आळार कालाम व उOक रामपु7 हे दोघे बोXधसवाचे गुr िजवंत असते,
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तर हा नवीन धममाग 6यांना ता6काळ पटला असता. परं तु ते qात नuहते. तेuहा भगवताने
आपGया पाच साeयांना (पंचवगय ,भ@ूंना) उपदे श करावा, असA ठर'वलA . हे ,भ@ु 6या वेळीं
बनारस जवळ ऋ'षप7नांत राहात होते. भगवान ् .तकडे जाCयास .नघाला. वाटA त उपक नावाचा
आजीवक मण 6याला भेटला. आपणाला तवबोध झाला आहे , असA बु ाने 6याला सांXगतलA . पण
उपकाला 6याबOल खा0ी वाटलF नाहF. असेल कदाXचत, असA हणून तो दस
ु gया मागाने चालता
झाला. qा एका *संगावnनच दस
ु gया पंथा<या मणांना उपदे श करCयाची .नरथकता भगवंताने
जाणलF असावी.

पंचवगयांची समजत
ू
आषाढF पू9णमेपूव भगवान वाराणसीला पोचला. तो ऋ'षप7नांत आला, तेuहा दn
ु नच
6याला पाहून, 6याचा कोण6याहF *कारA आदरस6कार करावयाचा नाहF, असा पंचवगयांनी बेत
ठर'वला. पण तो जसजसा जवळ येत गेला, तसतसा 6यांचा हा बेत ढासळत गेला. 6यांनी मश:
6याचा यो`य आदरस6कार केला. पण 6याचा नवीन धममाग ऐकून घेCयाला ते तयार नuहते.
आपणाला एक नवीन धममाग सापडला आहे असA भगवंताने जेuहा 6यांना सांXगतलA , तेuहा ते
हणाले, “आयु=मान ् गोतम, तुया तशा तgहे <या तपयhने दे खील तुला स ममागाचा बोध झाला
नाहF. आता तूं तपो¡o होऊन खाCया'पCयाकडे वळला आहे स. 6या तुला स माचा बोध कसा
होईल?”

भगवान हणाला, “,भ@ुहो, यापव
ू  मी भलतीच वGगना कधी केलF होती काय? जर नाहF,
तर तुहF माया हणCयाकडे ल@ (ा. अमत
ृ ाचा माग मला सापडला आहे . या मागाचा अवलंब
केला असतां तुहांला लवकरच 'वमsु W ,मळे ल.”
अशा रFतीने पंचवगय ,भ@ूंची समजूत घालून काहF काळाने आपला नवीन धम ऐकून
घेCयास भगवंताने 6यांना *व7
ृ केलA . 6या *सगीं 6याने केलेGया उपदे शाला ‘धमच*वतन’
हणतात. हA सु7 स<चसंयुWा<या दस
ु gया व`गांत आ9ण 'वनय2ंथातील महाव`गांत सापडतA . याचA
सं+कृत भाषातर ल,लत'व+तरा<या सिuवसाuया अTयायांत $दलA आहे . पैकv पा,ल सु7ाचA nपातर
येथे दे त.

धमच*वतन
१०५

असA मी ऐकलA आहे . एके समयीं भगवान वाराणसी येथे ऋ'षप7नांत मग
ृ वनांत राहत
होता. तेथे भगवान ् पंचवगय ,भ@ूंना उOेशन
ू हणाला, “,भ@ु हो, धा,मक मनु=याने (पlबिजतेन)
या दोन अतांना जाऊं नये. ते दोन अत कोणते? प$हला कामोपभोगांत सुख मानणA. हा अत
हFन, 2ाय, सामायजनसे'वत, अनाय आ9ण अनथावह जाहे . दस
ु रा दे हदं डन करणA. हा अत
द:ु खकारक, अनाय आ9ण अनथावह आहे . या दोन अतांना न जातां तथागताने ानच@ु उ6पन
करणारा, उपशमाला, *ेला, संबोधाला आ9ण .नवाणाला कारणीभूत होणारा मTयम माग शोधून
काढला आहे . तो कोणता? सयक् 'o, सयक् संकGप, सयक् वाचा, सयक् कमात, सयक्
आजीव, सयक् uयायाम, सयक् +म.ृ त, सयक् समाXध, हा तो आय अoांXगक माग होय.
“,भ@ुहो, द:ु ख नावाचA प$हलA आयस6य असA आहे . जम द:ु खकारक आहे . जरा द:ु खकारक
आहे . uयाXध द:ु खकारक आहे . मरण द:ु खकारक आहे . अ'*यांचा समागम आ9ण '*यांचा 'वयोग
द:ु खकारक आहे . इि<छलेलF व+तु ,मळत नसलF हणजे तेणAकnनहF द:ु ख होतA . सं@ेपाने पाच
उपादान+कध द:ु खकारक आहे त.* (*

+कध पाच आहे त. ते वासनामय असले हणजे 6यांना

उपादान+कध हणतात, ‘बु , धम आ9ण संघ’, प०ृ ९०-९१ पहा.)
“,भ@ुहो, पुन: पुन: उ6पन

होणारF आ9ण

अनेक 'वषयांत रमणारF त=ृ णा-िजला

कामत=ृ णा, भवत=ृ णा आ9ण 'वनाशत=ृ णा हणतात-ती द:ु खसमुदय नावाचA दस
ु रA आयस6य होय.
“6या त=ृ णे चा वैरा`याने पूण .नरोध करणA, 6याग करणA, .त<यापासून मुsW ,मळ'वणA, हA
द:ु ख.नरोध नावाचA .तसरA आयस6य होय.
“आ9ण (वर सांXगतलेला) आय अoांXगक माग हA द:ु ख.नरोधगा,मनी *.तपदा नावाचA चौथA
आयस6य होय.

“(क) हA द:ु ख आहे असA समजलA तेuहा मला अ,भनव 'o उ6पन झालF, ान उ6पन
झालA , 'व(ा उवलF, आ9ण आलोक उ6पन झाला. हA द:ु ख जाणCयाला यो`य आहे असA समजलA ,
तेuहा मला अ,भनव 'o (इ6या$द)........हA द:ु ख मी जाणलA , तेuहा मला (इ6या$द).........
“(ख) हA द:ु खसमद
ु य आयस6य आहे असA मी जाणलA , ते 6याMय आहे असA मी जाणलA ,
6याचा 6याग केला असA मी जाणलA , तेuहा मला अ,भनव 'o उ6पन झालF (इ6या$द पूवW)......
“(ग) हA द:ु ख.नरोध आयस6य आहे असA मी जाणलA , 6याचा सा@ा6कार करणA यो`य आहे
असA मी जाणलA , 6याचा सा@ा6कार मला झाला असA मी जाणलA तेuहा मला अ,भनव 'o (इ6या$द
पूवW).............
“(घ) हA द:ु ख.नरोधगा,मनी *.तपदा नावाचA आयस6य आहे असA मी जाणलA , 6याचा
अªयास करणA यो`य आहे असA मी जाणलA , 6याचा अªयास केला असA मी जाणलA , तेuहा मला
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अ,भनव 'o उ6पन झालF, ान उ6पन झालA , 'व(ा उवलF आ9ण आलोक उ6पन झाला.
जपय]त *6येकvं तीन व एकंदरFंत बारा *कारचA या चार आयस6यां'वषयीं ान मला झालA नाहF,
तपय]त मला पूणस
 ंबोXध लाभलF नाहF.”
बु ाने केलेले अनेक उपदे श सु7'पटकांत संगह
ृ Fत केले आहे त. पण 6या<या धमाचा
आधारभूत असा कोणता उपदे श असेल, तर तो हा आहे . एका स<चसंयुWांत या चार
आयस6यांसंबंधाने एकंदर १३१ सु7A आहे त. या,शवाय इतर .नकायांत यांचा उGलेख वारं वार येत
असतो. बु ाचे इतर सव उपदे श या चार आयस6यांना अनुसnन असGयामुळे यांचA महव फार
मोठA आहे .
वरFल nपातरांत (क) पासून (घ) पय]त आलेला मजकूर फW स<चसंयW
ु ा<या एका स7
ु ांत
व महाव`गांत सापडतो. 6याचा उGलेख इतर $ठकाणीं नाहF. यावnन तो मागाहून दाखल केला
असावा, अशी बळकट शंका ये ते. तथा'प चार आयस6यां<या +पoीकरणाला 6याची मदत
होCयासारखी असGयामळ
ु े तो येथे दे Cयांत आला आहे .

चार आयस6यांचA +पoीकरण
जगांत द:ु ख आहे हA कोणालाहF नाकबूल करतां येत नाहF. परं तु जो तो आपलA द:ु ख कसA
नo होईल याच 'वचारांत असतो. 6याचा पaरणाम असा होतो कv, दस
ु gयाचा घातपात कnन
दे खील *6येकजण आपण सुखी होऊं इि<छतो. 6यांत जे $हंसक असून ब'ु मान ् असतात, ते
पुढारF बनतात, व इतरांना 6यांचA ताबेदार uहावA लागतA . $हंसक ब'ु मुळे qा पुढाgयांत दे खील
एकोपा राहत नाहF आ9ण 6यांना सगYयांत जा+त $हंसक आ9ण बु' मान पुढाgयाला आपला राजा
कnन 6या<या तं0ाने वागणA भाग पडतA . राजाला आपलA राMय दस
ु रा राजा घेईल असA भय वाटतA .
आ9ण 6या<या सुरw@तपणासाठS तो ययाग कnन अनेक *ाCयांचे बळी दे तो. अशा *कारची
मनु=यांना आ9ण इतर *ाCयांना उप%वकारक समाजरचना नo कnन .त<या जागीं दस
ु रF
$हतसुखकर संघटना उभारावयाची असेल, तर *6येकाला आपलA आ9ण इतरांचे द:ु ख एक आहे
अशी जाणीव झालF पा$हजे; आ9ण हणूनच बु

भगवंताने प$हGया आयस6यांत सवसाधारण

द:ु खाचा समावेश केला.
जमजरामरणा$दक सवसाधारण द:ु ख मणांना माय होतA , इतकAच नuहे , तर 6या
द:ु खाचा नाश करCयासाठSच 6यांची तपया असे. परं तु द:ु खाचA कारण कोणतA , यासंबंधीं 6यांचा
मतभेद होता. कोणी हणत, द:ु ख आ6याने उ6पन केलA (सयंकतं दf
ु खं); दस
ु रे हणत, द:ु ख
पराने उ6पन केलA (परं कतं दf
ु खं); .तसरे हणत, कांहF अशीं आ6याने आ9ण कांहF अंशी पराने
द:ु ख उ6पन केलA (सयंकतं च परं कतं च दf
ु खं); आ9ण चवथे हणत, द:ु ख आ6याने Hकं वा
पराने उ6पन केलA नसून आकि+मक आहे (असयंकारं अपरं कारं अXध<चसम¯ु पनं दf
ु खं).* (*
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.नदानव`गसंयु7, वग २, सु7 ७ पहा.)
यांत प$हGया *कारचे मण हटले हणजे .न2थ (जैन) वगैरे होत. पूवज
 मीं
आ6याने पाप केGयामुळे द:ु ख उ6पन झालA , असA ते समजत आ9ण 6या<या पaरहाराथ दे हदCडन
कnन आ6याला कoवीत. दस
ु gया *कारचे मण सां?यांसारखे होते. ते जड *कृतीमुळे द:ु ख
उ6पन झालA असA मानीत आ9ण आ6याला *कृती<या तडाfयांतून सोड'वCयासाठS खडतर तप
करFत. .तसgया *कारचे मणा आ6मा आ9ण *कृ.त ,मळून द:ु ख उ6पन करतात असA
*.तपादFत आ9ण आ6याला 6यांतून सोड'वCयासाठS दे हदCडन करFत. चवeया *कारचे मण
द:ु ख आकि+मक समजत असGयामुळे अHयवादाकडे झुकत. अशा रFतीने मण एक तर .न=फल
तपया करFत, Hकं वा .नि=य बनत. बहुजनसमाजाला 6यांचा फारच थोडा उपयोग होई.
द:ु खाचA खरA कारण आ6मा Hकं वा *कृ.त नसून मन=ु याची त=ृ णा आहे , हA *थमत: बु
भगवताने दाखवून $दलA . पव
 मीं<या आ9ण qा जमीं<या त=ृ णेमळ
ू ज
ु े च सव द:ु ख उ6पन होतA .
त=ृ णा कोठून आलF, हा *{ .नरथक आहे . ती जपय]त असेल तपय]त द:ु ख उ6पन होणारच. हA
दस
ु रA आयस6य.
त=ृ णेचा नाश करCयानेच मन=ु य द:ु खांतून मW
ु होतो, हA .तसरA आयस6य.
आ9ण त=ृ णानाशाचा उपाय हटला हणजे दोन अंतां<या मधून जाणारा आय अoांXगक
माग, हA चवथA आयस6य.

अoांXगक मागाचA +पoीकरण
qा आय अoांXगक मागाची सयक् 'o हF प$हलF पायरF आहे . सयक् 'o हणजे चार
आयस6यांचA यथाथ ान. जगामTये द:ु ख भरलA आहे . तA मन=ु यजाती<या ती¨ त=ृ णेमळ
ु े उ6पन
झालA , 6या त=ृ णेचा @य केला. असतां सवा]ना शां.त ,मळणA शfय आहे आ9ण पर+परांशीं
कायावाचामनA कnन सदाचाराने, स6याने, *ेमाने आ9ण कळकळीने वागणA, हा आय अoांXगक माग
6या शांतीचा माग आहे . अशी सयक् 'o लोकांत उवलF नाहF, तर अहंकारा<या आ9ण
+वाथा<या पायीं होणारे तंटेबखेडे थांबावयाचे नाहFत, आ9ण जगाला शां.त ,मळावयाची नाहF.
आपलA ऐ~य आ9ण स7ा वाढ'वCयाचा संकGप *6येक uयWvने केला तर 6यापासून 6याची
आ9ण इतरांची सारखीच हा.न होणार आहे . यासाठS कामोपभोगांत ब
मै0ी करCयाचा, आ9ण इतरां<या सुखसमाधानांत भर घालCयाचा शु

न होCयाचा, इतरांवर पूणसंकGप बाळगणA यो`य आहे .

खोटA भाषण, चहाडी, ,शवीगाळ, वथ
ृ ा बडबड, इ6या$द असpाणी<या योगA समाजाची घडी
/बघडते, व तंटेबखेडे उवून ते $हंसेला कारणीभूत होतात हणून स6य, पर+पराचA स?य
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साधणारA , '*य आ9ण ,मत भाषण करणA यो`य आहे . यालाच सयक् वाचा हणतात.
*ाणघात, चोरF, uय,भचार इ6या$द कम कायेने आचरलFं, तर 6यापासून समाजांत मोठे
अनथ उ6पन होतील. या+तव *ाणघात, चोरF, uय,भचार इ6या$दक कमा]पासून अ,लx राहून,
लोकांचA कGयाण होईल अशींच कायकम आचरलFं पा$हजेत. यालाच सयक् कमात हणतात.
सयक् आजीव हणजे समाजाला अपाय होणार नाहF अशा रFतीने आपलF उपजी'वका
करणA. उदाहरणाथ, गह
ृ +थाने म('वय, जनावरांची दे वघेव, इ6या$द uयवसाय करतां कामा नये .
यांपासून समाजाला मोठा 0ास होतो, हA उघड आहे . असे uयवसाय वMय कnन शु

आ9ण सरळ

uयवहाराने आपलF उपजी'वका करणA, यालाच सयक् आजीव हणतात.
जे वाईट 'वचार मनांत आले नसतील 6यांना मनांत येCयास सवड न दे णA, जे वाईट
'वचार मनांत आले असतील 6यांचा नाश करणA, जे स'ु वचार मनांत उवले नसतील ते उ6पन
करCयाचा *य करणA , आ9ण जे स'ु वचार मनांत उवले असतील ते वाढवून पण
 ेला नेCयाचा
ू त
*य करणA, या चार मान,सक *यांना सयक् uयायाम हणतात. (शाaररFक uयायामाशीं याचा
संबंध नाहF.)
शरFर अप'व0 पदाथा]चA बनलA आहे , हा 'ववेक जागत
ु द:ु खा$द
ृ ठे वणA, शरFरांतील सख
वेदनांचA वारं वार अवलोकन करणA, +वXच7ाचA अवलोकन करणA आ9ण इं$%यA व 6यांचे 'वषय
यांपासून कोणतीं बंधनA उ6पन होतात आ9ण 6यांचा नाश कसा करतां येतो इ6या$द मनोधमा]चा
नीट 'वचार करणA, याला सयक् +म.ृ त हणतात.
आपGया शरFरावर, मत
ृ शरFरावर, मै0ी कrणा$दक मनोव7
ृ ीवर Hकं वा पe
ृ वी, आप, तेज,
इ6या$दक पदाथा]वर Xच7 एका2 कnन चार TयानA

संपादन करणA याला सयक-समाXध

हणतात.* (* qा सव पदाथा]वर TयानA कशी संपादतां येतात, याचA 'ववरण समाXधमागा]’त केलA
आहे .)
दोन अंतांला न जातां या मTयम मागाची भावना केलF पा$हजे. प$हला अत हणजे
कामोपभोगांत सुख मानणA. 6याला हFन, 2ाय, सामायजनसे'वत, अनाय आ9ण अनथावह ($हनो
गमो पोथुMज.नको अनaरयो अन6थसं$हतो) हFं पांच 'वशेषणA जोडलFं आहे त. मनु=यजा.त
दाaरËयांत आ9ण अानांत 9खतपत पडलF असतां आपण मौजमजAत आनंद मानणA यासारखी हFन
गोo कोणती? हा अत 2ाय हणजे गांवढळ लोकांचा आहे . तो सामाय लोकांचा आहे . आया]ना
(धीरवीरांना) शोभCयाजोगा नाहF आ9ण तो अनथकारक आहे . दस
ु रा अत दे हदCडन करणA हा.
6याला हFन आ9ण 2ाय हFं 'वशेषणA लावलFं नाहFत. पण तो द:ु खकारक आहे . धीरवीरांना
शोभCयासारखा नाहF आ9ण अनथावह आहे (दf
ु खो अनaरयो अन6थसं$हतो). अoांXगक मागाचीं
सव अंगA हे दोन अत वMय करतात.
उदाहरणाथ, खावA , ¯यावA , मजा करावी हF चैनी लोकांची 'o, आ9ण उपोषणा$दक ¨तांनी
दे ह 9झजवावा हF तप+uयांची 'o. यां<या मधलF 'o हटलF हणजे चार आयस6यांचA ान.
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या*माणA बाकv<या अंगांची दे खील मTयव.तता जाणावी.* (* चार आयस6यांची मा$हती ‘बु , धम
आ9ण संघ’ या पु+तका<या .तसgया पaर,शoांत (प०ृ ९४-९९) $दलF आहे , ती दे खील पाहावी.)

*करण सहावA

ावकसंघ
पंचवगय ,भ@ू
,भ@ूच
ं ी मा$हती
Mया पंचवगय ,भ@ूंना बु

भगवंताने प$हला धमपदे श केला, 6यांची मा$हती सु7'पटकांत

फारच थोडी सापडते. प$हGया *थम Mयाला बौ धमाचा तवबोध झाला, तो अात कौिCडय
Xचरकालाने

राजगह
ृ ाला

आला,

व

6याने

बु ाला

साoांग

*9णपात

केला,

असा

उGलेख

संयु7.नकायांतील वंगीस संयु7ांत (नं. ९) सापडतो. दस
ु रा पंचवगय ,भ@ु अ+सिज (अ~िजत ्)
राजगह
ृ येथे आजारF होता व 6याला भगवंताने उपदे श कला, अशी मा$हती खधसंयु7ा<या ८८
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uया सु7ांत आलF आहे . या दोघां,शवाय बाकv .तघांची नावA सु7'पटकांत मुळीच सापडत नाहFत.
जातका<या .नदानकथAत व इतर अdकथांतून या पंचवगय ,भ@ूंची थोडीबहुत मा$हती
सापडते, .तचा सारांश असा:रामो धजो लfखणो चा'प मती
कोCडbञो च भोजो सुयामो सुद7ो।
एते तदा अd अहे सुं

ाणा

छळं गवा मतं uयाकaरंसु॥
‘राम, Tवज, लfखण (लÄमण), मती (मं0ी), कोCडbञ (कौिCडय), भोज, सुयाम आ9ण
सद
ु 7 हे आठ षडंग वेद जाणणारे

ाण होते, 6यांनी बोXधसवाचA भ'व=य वत'वलA .’

यांपैकv सातांनी बोXधसव गह
ृ +थामांत रा$हला, तर चवत होईल, आ9ण गह
ृ +थाम
सोडून संयासी झाला तर सयकसंबु

होईल, असA $pधा भाकvत केलA . या आठांत कौिCडय

अगदF तrण होता. 6याने बोXधसव .नसंशय सयकसंबु
$pधा भ'व=य वत'वणाgया सात
आता व ृ

ाणांनी घरFं जाऊन आपGया मल
ु ांना सांXगतलA कv, “आहF

झाल आहत, आ9ण ,स ाथ राजकुमार बु

नाहF. तो जर बु

होणार असA एकच भ'व=य वत'वलA .

झाला, तर तA पाहCयाचA आम<या न,शबीं

झाला तर तुहF 6या<या संघांत *वेश करा.”

बोXधसवाने गह
ृ 6याग केला, तेuहा एकटा कौिCडय qात होता. बाकv सात

ाणां<या

मुलांपाशी जाऊन तो हणाला, “,स ाथ कुमार पaर¨ाजक झाला आहे . तो खा0ीने बु

होणार.

6या<या मागोमाग आपणहF पaर¨ाजक होऊं.” 6या तrणांपैकv चौघांनी कौिCडयाचA वचन माय
केलA , व 6या<या बरोबर *¨Mया घेऊन ते बोXधसवा<या मागोमाग गेले. हे पाच जण पुढे
पंचवगय या नावाने *,स ीस आले. 6यांचीं नावA महाव`गांत आ9ण ल,लत'व+तरांत सापडतात,
तीं येणA*माणे:— कोCडbञ (कौिCडय), व¯प (वा=प), भ$Oय (भ$%क), महानाम आ9ण अ+सिज
(अ~िजत ्).
परं तु वर $दलेलF पंचवगयांची मा$हती दं तकथा6मक $दसते. गोतमकुमार बु

होणार अशी

जर कौिCडयाची खा0ी होती, तर 6याला उrवेलAत सोडून कौिCडय वाराणसीला कां गेला?
बोXधसवाने शरFराला लागणारा आहार घेCयाला सरु वात केGयाबरोबर कौिCडयाची पूण
 ा कशी
नo झालF? मला वाटतA कv, हे पंचवगय ,भ@ु पूव आळार कालामा<या पंथांतील असून
शाfयां<या Hकं वा 6यां<या आसपास<या *दे शांत राहत असत. तेथे 6यांची व बोXधसवाची मै0ी
जमलF. ते सवच

ाण होते, असAहF हणतां येत नाहF. आळार कालामा<या आ9ण उOक

रामपु7ा<या सं*दायांत तeय न वाटGयामुळे बोXधसव पुढFल माग शोधCया<या हे तूने राजगह
ृ ाला
आला, तेuहा 6या<या बरोबर हे पंचवगय ,भ@ु दे खील आले असावेत. बोXधसवाला नवीन
धममागाचा बोध झाला तर 6याच मागाने आपण दे खील जाऊं असा 6यांचा 'वचार होता. पण
बोXधसवाने तप+या आ9ण उपोषणA सोडून $दलFं तेuहा 6यांचा 'व~ास उडाला आ9ण ते वाराणसीला
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.नघून गेले.

पंचवगय ,भ@ुसंघ
गोतम बोXधसव बु

होऊन वाराणसीला ऋ'षप7नांत आला तेuहा 6या पंचवगय ,भ@ूंनी

6याचा आदरस6कार दे खील कnं नये असा बेत केला होता, इ6या$दक मजकूर पाचuया *करणांत
आलाच आहे . अखेरFस या पंचवगयांनी बोXधसवाचा धममाग ऐकून घेतला आ9ण 6या *संगीं
एका तेवया कौिCडयाने आपलF संम.त दश'वलF. तेuहा बु

भगवान उÇारला, “कौिCडयाने

जाणलA (अbञा,स वत भो कोCडbञो).” 6यामळ
ु े कौिCडयाला ‘अbञा,स कोCडbञ (आांत
कौिCडय)’ हA च नाव पडलA . आ9ण qा एकाच गोoीवnन बौ

वा-यांत कौिCडयाला *,स

+थान

,मळालA . qानंतर 6याने कोणतीहF महवाची कामXगरF केGयाचा उGलेख मुळीच सापडत नाहF.
*थमत: 6याने एक¼यानेच बु ा<या नवीन धममागाचA अ,भनंदन केलA , हाच 6याचा पुrषाथ
समजला पा$हजे.
तदनंतर बु

भगवंताने व¯प (वा=प) आ9ण भ$Oय (भ$%क) या दोघांची समजूत घातलF.

आ9ण काहF $दवसांनी 6यांना दे खील या नवीन धममागाचा बोध झाला. नंतर काहF काळाने
महानाम व अ+सिज (अ~िजत ्) यांना या नवीन धममागाचा बोध झाला. आ9ण हे पंचवगय ,भ@ु
बु ाचे एक.न भW झाले. या कामीं Hकती वेळ गेला याचा कोठे उGलेख नाहF. पण पंचवगय
,भ@ु *थमत: बु ाचे ,श=य झाले, आ9ण या पाचांचा ,भ@ुसंघ बनला, याबOल सु7'पटकाची आ9ण
'वनय'पटकाची एकवाfयता आहे .

यश आ9ण 6याचे साथी
पंचवगयांबरोबर बु

भगवान ् ऋ'षप7नांत राहत असतां 6याला आणखी ५५ ,भ@ु कसे

,मळाले आ9ण 6या चातुमासानंतर भगवंताने राजगह
ं ांत केवढF मोठS
ृ ापय]त *वास कnन ,भ@ुसघ
भर घातलF याचA वणन महाव`गांत सापडतA . 6याचा सारांश येथे दे त आहA .
वाराणसींत यश नावाचा एक सुसंपन तrण राहत होता. एकाएकvं *पंचांतून 6याचA मन
उठलA आ9ण शांत +थानाचा शोध करFत तो ऋ'षप7नांत आला. बु ाने धमपदे श कnन 6याला
आपGया संघांत दाखल कnन घेतलA . 6या<या शोधासाठS 6याचे आईबाप आले. 6यांना बु ाने
उपदे श केला आ9ण ते दे खील बु ाचे उपासक झाले.
यश ,भ@ु होऊन बु ा<या संघांत दाखल झाला, हA वतमान वाराणसी नगरांत राहणाgया
6या<या 'वमल, सब
ु ाहु, पC
ु णािज (पण
ू ािजत ्) आ9ण गवंप.त (गवांप.त) qा चार ,म0ांना समजलA ,
आ9ण ऋ'षप7नांत येऊन ते दे खील बु ा<या ,भ@ुसंघांत *'वo झाले. 6या सवा]चे पनास तrण
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,म0 होते. 6यांनी ऋ'षप7नांत येऊन बु ोपदे श ऐकला आ9ण आपGया ,म0ां*माणAच संघांत *वेश
केला. या*माणे साठ ,भ@ूंचा संघ ऋ'षप7नांत गोळा झाला.

बहुजन$हतासाठS धम*चार
चातुमासा<या शेवटFं बु

भगवान ् या आपGया ,भ@ुसघ
ं ास हणाला, ,भ@ुहो, “*ापंXचक

आ9ण +वगय पाशांतून मी मुW झाल आहA , आ9ण तुहFं दे खील या पाशांतून मुW झालां आहां.
तेuहा आता, ,भ@ु हो, बहुजनां<या $हतासाठS, सुखासाठS, लोकांवर अनुकंपा करCयासाठS, दे वां<या
आ9ण मनु=यां<या कGयाणासाठS, धमपदे श करCयास *व7
ृ uहा. एका मागाने दोघे जाऊं नका.
*ारं भीं कGयाण*द, मTयंतरFं कGयाण*द आ9ण शेवटFं कGयाण*द अशा या धममागाचा लोकांना
उपदे श करा.”
या*माणA बु

भगवंताने आपGया साठ ,भ@ूंस चारF $दशांना पाठ'वलA . ते इतर तrणांना

भगवंतापाशीं आणीत आ9ण भगवान ् 6यांना *¨Mया दे ऊन आपGया ,भ@ुसंघांस दाखल कnन घेत
असे. पण 6या कामीं साठ ,भ@ूंना व तrण उमेदवारांना 0ास पडूं लागला; हणून पर+परच
*¨Mया दे ऊन आपGया संघांत दाखल कnन घेCयाला 6याने ,भ@ूंना परवानगी $दलF व तो +वत:
उrवेलेकडे जाCयास .नघाला.

भ%वगय ,भ@ु
वाटA त भOव`गीय नावाचे तीस तrण एका उ(ानांत आपGया ि®यांसह Hडा करCयासाठS
आले होते. 6यांपैकv एकाची बायको नuहती, हणून 6या<यासाठS एक वेzया आणलF होती. हे
तीस असामी व एकोण.तसां<या बायका मौजमजAत गुंतून बेसावधपणA वागत असतां शfय तेवया
व+तु घेऊन ती वेzया पळून गेलF! 6या वेळीं बु

भगवान ् या उपवनांत एका व@
ृ ाखालF

'वांतीसाठS बसला होता. उपयुW व+तु घेऊन वेzया पळून गेलF, हA जेuहा 6या तीस तrणांना
समजलA , तेuहा ते .तचा शोध करFत भगवान ् बसला होता .तकडे आले, आ9ण हणाले, “भदं त,
qा बाजूने गेलेलF एक तrण ®ी तुहF पा$हलF आहे काय?”
भगवान ् हणाला, “तrण गह
ृ +थहो, एखा(ा तrण ®ी<या शोधांत लागून Hफरत राहावA ,
Hकं वा आ6मबोध करावा यापैकv तुहांला कोणतA बरA वाटतA ?”
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तA बु ाचA वचन ऐकून ते 6या<याजवळ बसले; आ9ण बराच वेळ बु ाचा उपदे श ऐकून
घेतGयावर गह
ृ +थामाचा 6याग कnन 6यांनी ,भ@ुसंघांत *वेश केला.

काzयपबधु
6या उपवनांतून भगवान ् उrवेलेला आला. तेथे उrवेलकाzयप, नदFकाzयप व गयाकाzयप हे
.तघे ज$टल बधु अनुमA पांचशे, तीनशA व दोनशA जटाधारF ,श=यांसह अि`नहो0 सांभाळून
तपया करFत होते. 6यांपैकv वडील बंधू<या आमांत बु

भगवान ् रा$हला; आ9ण अनेक अुत

चम6कार दाखवून 6याने उrवेल काzयपाला आ9ण 6या<या पांचशे ,श=यांना आपGया ,भ@ुसंघांत
दाखल कnन घेतलA . उrवेल काzयपा<या मागोमाग 6याचे धाकटे बंधु आ9ण 6यांचे सव अनुयायी
बु ाचे ,श=य झाले.

मो¶या ,भ@ुसंघासह राजगहृ ांत *वेश
या एकहजार तीन ,भ@ूंना बरोबर घेऊन बु

भगवान ् राजगह
ृ ाला आला. तेथे एवया

मो¶या ,भ@ुसंघाला पाहून नागaरकांत एकच खळबळ उडून गेलF. /बं/बसार राजा आ9ण 6याचे सव
सरदार बु ाचA अ,भनंदन करCयास आले. /बं/बसाराने बु ाला आ9ण ,भ@ुसंघाला दस
ु gया $दवशीं
राजवा¤यांत ,भ@ा घेCयाला आमं0ण $दलA आ9ण 6यांचA जेवण संपGयावर वेणुवन उ(ान
,भ@ुसंघाला दान $दलA .

आ9ण
9ण मो`गGलान
साaरपु7 आ
राजगह
ृ ाजवळ संजय नावाचा एक *,स

पaर¨ाजक आपGया पु=कळ ,श=यांसहवतमान

राहत असे. साaरपु7 आ9ण मो`गGलान हे दोघे संजयाचे *मुख ,श=य होते. पण 6या सं*दायांत
6यांचे मन रमेना. 6यांनी असा संकेत केला होता कv, ‘जर दोघांपैकv एकाला स ममाग
दाख'वणारा दस
ु रा कोणी सापडला तर 6याने दस
ु gयाला हF गोo सांगावी आ9ण दोघांनी ,मळून 6या
धमाची कास धरावी.’
एके $दवशीं अ+सिज ,भ@ु राजगह
ु ा
ृ ांत ,भ@ाटन करFत होता. 6याची शांत आ9ण गंभीर म%
पाहून हा कोणी तरF .नवाण मागाला लागलेला पaर¨ाजक असावा असA साaरप7
ु ाला वाटलA ;
अ+सजीशीं संभाषण कnन 6याने जाणलA कv, अ+सिज बु ाचा ,श=य आहे आ9ण बु ाचाच
धममाग खरा आहे . हF गोo साaरप7
ु ाने मो`गGलानाला कळ'वलF; आ9ण हे दोघेहF संजया<या
पंथांतील दोनशA पनास पaर¨ाजकांसह बु ाजवळ येऊन ,भ@ुसंघांत *'वo झाले.
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ऐ.तहा,सक कसोटF
यश आ9ण इतर ५४ तrण ,भ@ु झाले या कथेपासून येथपय]त कथन केलेला मजकूर हा
महाव`गांतून सारांशnपाने घेतलेला आहे .* (* ‘बु लFलासारसं2ह’, प.ृ १६०-१६५, आ9ण ‘बौ संघाच
पaरचय’ प०ृ ७-८ पहा.) आता या कथेला ऐ.तहा,सक कसोटF लावून पा$हलF पा$हजे. बोXधसवाने
उrवेला येथे तपया केलF आ9ण तवबोध *ाx कnन घेतला. अथात ् बु

भगवंताला उrवेले<या

*दे शाची चांगलF मा$हती असलF पा$हजे. उrवेलकाzयप आ9ण 6याचे दोघ धाकटे बंधु हजार
जटाधारF ,श=यांसहवतमान 6याच *दे शांत राहत होते. 6यांना अत
ु चम6कार दाखवून जर
भगवंताला आपले ,श=य करावयाचA होतA , तर 6यांना सोडून भगवान ् काशीपय]त कां गेला? आपला
धम पंचवगयां,शवाय दस
ु रे कोणी जाणणार नाहFत, असA 6याला कां वाटलA ? 6या वेळीं 6याला
अत
चम6कार दाख'वCयाची शsW नuहती, आ9ण काशीला जाऊन पंचवगयांना उपदे श
ु
केGयानंतर ती शWv ,मळालF, असA समजावA कv काय?
ऋ'षप7नांत पंचवगयां,शवाय जे पंचावन ,भ@ु बु ाला ,मळाले, 6यांपैकv फW पांचांचींच
नावA महाव`गांत $दलFं आहे त; बाकv पनासांपैकv एकाचA दे खील नाव नाहF. तेuहा ,भ@ूंची सं?या
फुग'वCयासाठS पनासांची भर घातलF असावी असA वाटतA .
वाटA त तीस तrण पr
ु ष ि®यांसह Hडा करFत असतां चट
ु कvसरशीं बु

भगवंताने 6यांना

,भ@ु बन'वलA , हA संभवत नाहF. तसA करावयाचA होतA , तर उrवेलेहून काशीला जाCयाचे 6याने
*यास कां केले? उrवेले<या आसपास मौजमजा करणारे कोणी तrण 6याला सापडले नसते काय?
मTयेच या तीस तrणांची गोo कां घस
ु डून $दलF, हA समजत नाहF.
बु

भगवान ् एक हजार तीन ज$टलांना ,भ@ु कnन आ9ण बरोबर घेऊन राजगह
ृ ाला आला,

6या वेळीं सव राजगह
ृ उचंबळून गेलA असतां साaरपु7ाला बु

कोणा आहे याची /बलकूल मा$हती

नuहती, हA कसA? अ+सिज पंचवगयांपैकv एक. 6याला इतर पंचवगयांबरोबर काशी<या आसपास
धमपदे श करCयाला पाठवून भगवान ् उrवेलेला व तेथून राजगह
ृ ाला आला; असA असतां हा
अ+सिज एकाएकv राजगह
ृ ाला कसा पोचला? ता6पय, पंचवगयांना यशाला आ9ण 6या<या चार
साeयांना ,भ@ुसंघांत दाखल कnन घेतGयानंतर काशीहून राजगह
ृ ापय]त भगवंता<या *वासाची
महाव`गांत आलेलF हकvगत बहुतांशी दं तकथा6मक आहे , असA हणावA लागतA .

ल,लत'व+तरांतील यादF
खरा *कार काय घडला हA जरF .नित सांगतां आलA नाहF, तरF ल,लत'व+तरा<या आरं भीं
जी ,भ@ूंची यादF $दलF आहे , .त<यावnन ,भ@ुसघ
ं ाची *ाथ,मक मा$हती अGप *माणांत जळ
ु 'वतां
येCयाजोगी असGयामळ
ु े ती यादF येथे दे Cयांत येत आहे :—
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१. ानकौिCडय (अbञाकोCडbञ) २. अ~िजत ् (अ+सिज) ३. वा=प (व¯प) ४. महानाम ५.
भ$%क (भ$Oय) ६. यशोदे व (यस) ७. 'वमल ८. सुबाहु ९. पूण (पुCणिज) १०. गवाप.त
(गवप.त) ११. उrवेलकाzयप (उrवेलक+सप) १२. नदFकाzयप १३. गयाकाzयप १४. शाaरपु0
(साaरपु7) १५. महामौÇGयायन (महामो`गGलान) १६. महाकाzयप (महाक+सप) १७. महाका6यायन
(महाक<चान) १८. कHफल (?) १९. कौिCडय (?) २०. चुनद (चुद) २१. पूण मै0ायणीपु0 (पुCण
मता9णपु7) २२. अ.नr

(अनुr ) २३. निदक नदक २४. कि+फल (कि¯पन) २५. सुभू.त २६.

रे वत २७. ख$दरव.नक २८. अमोघराज (मोघराज) २९. महापार9णक (?) ३०. वfकुल (वfकुल) ३१.
नद ३२. राहुल ३३. +वागत (सागत) ३४. आनद.
महाव`गांत $दलेGया नाव नसलेGया ,भ@ूंची सं?या वगळलF तर qा यादFंतील पंधरा
,भ@ूं<या परं परे चा आ9ण महाव`गा<या कथेचा मेळ बसतो; आ9ण 6यावnन असA अनम
ु ान करतां
येतA कv, पंचवगयांनंतर भगवंताला यश आ9ण 6याचे चार ,म0 ,मळाले. qा दहांना बरोबर घेऊन
भगवान उrवेलेला गेला. आ9ण तेथे 6या<या संघांत .तघे काzयपबंधु सामील झाले. या तेरा
,श=यांसहवतमान भगवान राजगह
ु व मो`गGलान
ृ ाला गेला. तेथे संजया<या ,श=यांपैकv साaरप7
संजयाचा पंथ सोडून बु

भगवंताचे ,श=य झाले. qा दोघां<या आगमनामळ
ु े ,भ@ुसंघाची महती

फार वाढलF. कां कv राजगह
ृ ांत 6यांची बरFच *,स'

होती. बु ा<या तवानाचा qा दोघांनीहF

कसा 'वकास केला, याची सा@ सु7 आ9ण 'वनय'पटक दे त आहे त. बहुतेक अ,भधम'पटक तर
साaरपु7ानेच उपदे ,शला असA समजCयात येतA.
यानंतर आलेGया २९ ,भ@ूंची परं परा मा0 ऐ.तहा,सक $दसत नाहF. आनंद आ9ण अनुr
एकाच वेळीं ,भ@ु झाले, असA चुGलव`गांत (भा० ७) सांXगतलA असतां येथे अनुr ाचा नंबर २२, व
आनदाचा ३४ $दला आहे . यां<या बरोबर उपा,ल हाuयाने *¨Mया घेतलF, आ9ण तो पुढे
'वनयधर झाला, असA असतां qा यादFंत 6याचA नाव सापडत नाहF. येथे $दलेGया बहुतेक ,भ@ूंचीं
चaर0A ‘बौ संघाचा पaरचय’ या प+
ु तका<या .तसgया भागांत आलF आहे त. िजासु वाचकांनी तीं
वाचावीं.

,भ@ूच
ं ी सं?या
आता राजगह
ृ ापय]त बु ाने गोळा केलेGया ,भ@ूंची सं?या या पंधरा ,भ@ूंपे@ा अXधक होती
कv काय याचा थोडfयांत 'वचार कnं. बु ाला वाराणसी येथे साठ ,भ@ु ,मळाले; उrवेलेला जात
असताना वाटA त तीस आ9ण उrवेला येथे एक हजार तीन, ,मळून एकंदरFंत १०९३ ,भ@ूंचा संघ
एक/0त झाGयावर भगवंताने राजगह
ृ ांत *वेश केला. तेथे साaरपु7 आ9ण मो`गGलान यांजबरोबर
संजय पaर¨ाजकाचे अडीचशA ,श=य येऊन बौ

संघाला ,मळाले. हणजे 6या वेळीं ,भ@ुसंघाची
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सं?या १३४५ झालF. परं तु तेवढा ,भ@ुसंघ बु ापाशीं असGयाचा उGलेख सु7'पटकांत कोठे हF
सापडत नाहF. बु

भगवान ् पaर.नवाणापूव एकदोन वष राजगह
ृ ाला आला तेuहा 6या<याबरोबर

१२५० ,भ@ु होते, असA सामbञफलसु7ांत हटलA आहे . परं तु दFघ.नकाया<या दस
ु gया आठ सु7ांत
,भ@ुसंघाची सं?या ५०० $दलF आहे ; आ9ण भगवंता<या शेवट<या *वासांत दे खील 6या<याबरोबर
५०० च ,भ@ु होते असA $दसतA . भगवंता<या पaर.नवाणानंतर राजगह
ृ येथे जी ,भ@ूंची प$हलF
पaरषद भरलF .त<यांत दे खील ५०० च ,भ@ु होते. तेuहा भगवंता<या पaर.नवाणापय]त ,भ@ुसंघाची
सं?या ५०० वर गेलF नuहती, असA अनुमान करतां येतA.
बु

भगवंता<या पaर.नवाणानंतर हF सं?या फुग'वCयाचा म सुn झाला असावा.

ल,लत'व+तरा<या आरं भींच ाव+ती येथे भगवंताबरोबर बारा हजार ,भ@ु आ9ण ब7ीस हजार
बोXधसव होते, असA हटलA आहे . अशा रFतीने आपGया सं*दायाचA महव वाढ'वCयासाठS 6या
काळ<या ,भ@ूंनी पव
 ालFन ,भ@ूंची सं?या वाढ'वCयास आरं भ केला, आ9ण महायान पंथा<या
ू क
2ंथकारांनी तर 6यांत वाटे ल तेवया बोXधसवांची भर घातलF! बौ

धमा<या अवनतीला जर

कोणतA *मख
कारण झालA असेल, तर ते हA च होय. आपGया धमाचA आ9ण संघाचA +तोम
ु
माज'वCयासाठS बौ

,भ@ूंनी भरमसाट दं तकथा रचCयास सरु वात केलF आ9ण

ाणांनी

6यां<याहFपे@ा 'वल@ण दं तकथा रचून ,भ@ूंचा पूण पराभव केला!

*,स

सहा मणसंघ

बु समकालFन बु ा<या संघांपे@ा मोठे आ9ण *,स

असे सहा मणसंघ अि+त6वांत होते

आ9ण पूरण का+सप, मfख,ल गोसाल, अिजत केसकंबल, पकुध क<चायन, संजय बेलdपु7 व
.नगCठ

नाथपु7

या

6या

सहा

संघां<या

पुढाgयांचा

लोकांत

फार

मान

असे.

यासंबंधी

मिMझम.नकायांतील चूळसारोपम सु7ांत खालFल उतारा सापडतो.
येमे भो गोतम समण ाणा सं.घनो ग9णनो गणाचaरया 0ाता यसि+सनो .त6थकरा
साधुसमता बहुजन+स, से}यथीदं पूरणो क+सपो, मfख,ल गोसालो, अिजतो केसकबलो, पकुधो
क<चायनो, सbजयो बेलdपु7ो, .नगCठो नाथपु7ो.
('पंगल कौ6स भगवंताला हणतो,) “भो, गोतम, हे जे सं.घ, गणी, गणाचाय, *,स ,
यश+वी, तीथ]कर आ9ण बहुजनांना माय असलेले (सहाजण आहे त), ते कोणते? पूरण, क+सप,
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मfख,ल गोसाल, अिजत केसकबल, पकुध क<चायन, संजय बेलdपु7 व .नगंठ नाथपु7.”

बौ
हA सहाहF आचाय वयाने बु
बरFच मोठS होती. बु

संघाची कतuय.ना

भगवंतापे@ा वडील होते आ9ण 6यां<या ,भ@ूंची सं?या दे खील

या सव आचाया]त वयाने लहान, आ9ण 6या<या ,भ@ुसंघाची सं?या दे खील

कमी, असA असतां qा लहानशा नवीन ,भ@ुसंघाने सवा]ना मागे टाकलA , आ9ण $हंद+
ू थानावरच
नuहे , तर सव आ,शयाखCडावर आपला *भाव पाडला हA कसA?
याला उ7र हA कv, वरFल सहा मणसंघ जरF सं?येने मोठे

होते, तरF सामाय

जनसमुदायाची ते फारशी काळजी बाळगत नसत. 6यांपैकv बहुतेकांचA तपयh<या मागाने मो@
,मळवावा हA Tयेय होतA . गावांत Hकं वा शहरांत *वेश कnन ते गह
ृ +थांकडून ,भ@ा घेत आ9ण
*संगोपा7 आपGया सं*दायाचA तवान ,शकवीत. तथा'प गह
ृ +थां<या $हतसुखासाठS 6यांचा 'वशेष
*य नuहता.
बौ

संघाची गोo या<या उलट होती. ‘लोकां<या $हतासाठS आ9ण सुखासाठS तुहF चारF

$दशांना जा, एका मागाने दोघे जाऊं नका,’ हा बु ाचा उपदे श वर $दलाच आहे . हा उपदे श
महाव`गांत आ9ण मारसंयु7ांत सापडतो आ9ण तशा अथाचे उपदे श सु7'पटकांत अनेक $ठकाणीं
आढळतात.

qा

बु

भगवंता<या

उपदे शाला

अनुसnन

वागGयामुळे

6याचा

,भ@ुसंघ

बहुजनसमाजाला '*य आ9ण माय झाला, व सव लोकांवर 6याचा *भाव पडला.
पर+परांशीं भांडणाgया लोकांकडे पाहून बोXधसवाला वैरा`य झालA , हA चवeया *करणांत
सांXगतलA च आहे . तीं भांडणA. राजस7ेकडून ,मट'वतां येणA शfय नuहतA . जपय]त लोकांत $हंसा6मक
बु'

राहFल, तपय]त समाजांतील तंटे बखेडे ,मटणA शfय नाहF. हणून राजस7ेपासून .नव7
ृ

होऊन मनु=यजाती<या मुWvचा माग शोधून काढCयास बोXधसव *व7
ृ झाला. सात वष तपयhचे
अनेक अनुभव घेतGयानंतर 6याला मागGया *करणांत $दलेला मTयम माग सापडला; आ9ण
6याचा सव लोकांत *सार करCयाचा 6याने बेत ठर'वला. याच कामासाठS बु
+थापना केलF. तेuहा इतर संघांतील मणांपे@ा बौ

भगवंताने संघाची

मण सामाय जनते<या $हतसख
ु ाची 'वशेष

काळजी घेत यांत नवल नाहF.

अTयाि6मक शेतीची आवzयकता
समाजाने शेती, uयापार वगैरे धंदे सुn केले, पण समाजांत जर एकोपा नसला, तर 6या
धं(ापासून फायदा होणार नाहF; एकाने पे रलेलA शेत दस
ु रा कापून नेईल व एखा(ा uयापाgयाला
दस
ु रा चोर लुटFल. अशा रFतीने समाजांत अuयव+था सुn झालF, तर 6या समाजांतील uयWvंना
फार कo भोगावे लागतील. हा एकोपा श®बळाने उ6पन करतां आला, तरF तो $टकाऊ होत
नाहF. पर+परां<या सौजयाने आ9ण 6यागाने उ6पन झालेलF एकvच खरF एकv हणतां येईल.
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सामाय जनसमूहांत अशी एकv उ6पन करCयाचा बु ाचा हे तु होता, असA सु7.नपातांतील
का,सभारpाजसु7ावnन $दसून येतA. 6याचा सारांश येणA*माणे.
एके $दवशीं बु

भगवान ् ,भ@ाटन करFत असतां भारpाज

ाणा<या शेतावर गेला. तेथे

भारpाज

ाण आपGया मजुरांना जेवण दे त होता. भगवान ् ,भ@ेसाठS उभा आहे , असA पाहून तो
हणाला, “माया*माणे तूं दे खील शेत नांगर, पेर, धाय गोळा कर आ9ण खा. ,भ@ा कां
मागतोस?”
भगवान ् हणाला, “मी दे खील शेतकरF आहA . मी  ेचA बी पेरत. 6यावर तपयhची
(*याची) व'ृ o होते. *ा माझा नांगर आहे . पापलMजा इसाड, Xच7 दोgया, +म.ृ त (जाग.ृ त)
नांगराचा फाळ आ9ण चाबूक आहे . कायेने आ9ण वाचेने मी संयम पाळत. आहारांत .नय,मत
राहून स6या<या योगA (मनोदोषांची) मी खरु पणी करत. संतोष हF माझी सट
ु F आहे . उ6साह माझे
बैल; आ9ण माझA वाहन अशा $दशेकडे जातA कv, जे थे शोक करCयाची पाळी येत नाहF!”
या हणCयाचा अथ भारpाजाला ता6काळ समजला व तो बु ाचा ,श=य झाला.
qा उपदे शांत बु ाने शेतीचा .नषेध केलेला नाहF. पण 6या शेतीला नी.तम7ेचA पाठबळ
नसलA , तर .त<यापासून समाजाला सख
न होतां द:ु ख होईल, एवढाच 6या उपदे शाचा .न=कष
ु
आहे . एकाने पेरलेलF शेती 'पका<या वेळीं दस
ु gयाने बळकावलF, तर शेती करCयाला कोणी *व7
ृ
होणार नाहF आ9ण समाजांत भयंकर अuयव+था माजेल. हणून *थमत: पर+परांचे $हतसंबंध
अ$हंसा6मक असावयास पा$हजेत. तशा *कारची मान,सक शेती केGया,शवाय या भौ.तक शेतीचा
उपयोग होणार नाहF, हA जाणून बु ाने आपGया संघाला समाजाची नै.तक जाग.ृ त करCयासाठS
*व7
ृ केलA . 6यामुळे बौ

संघ अGपसं?याक असतांनाहF थोडfयाच काळांत सामाय लोकसमूहाला

'*य झाला; आ9ण आपGया कतबगारFने इतर मणसंघांना 6याने मागे टाकलA .

संघाची संघटना
आपला संघ काय@म uहावा, या+तव बु

भगवंताने फार काळजी घेतलF. संघाची रचना

6याने अशी केलF कv, आपGया पात 6यांत एकोपा राहावा आ9ण 6या<याकडून लोकसेवा
अuयाहत घडून यावी. वMजीं<या गणराMयांतील पढ
ु ाgयांनी एक/0त होऊन 'वचार'व.नमय करCयाचे
आ9ण पर+परां<या $हताचे .नयम ठर'वCयाची जी प .त, तीच थोडेबहुत फेरफार कnन बु
भगवंताने आपGया ,भ@ुसंघाला लागू केलF असावी, असA महापaर.नlबानसु7ा<या आरं भीं आलेGया
मजकुरावnन $दसन
ू येतA.
व+सकार

ाण बु ापाशीं येतो आ9ण वMजींवर +वारF करCयाचा आपGया धयाचा-

अजातश0ूचा-बेत भगवंताला कळ'वतो. आपण घालून $दलेGया सात .नयमां*माणे जपय]त वMजी
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चालतील, तपय]त 6यांना िजंकणA शfय नाहF असA भगवान ् व+सकार

ाणाला सांगतो. आ9ण

व+सकार .नघून गेGयावर ,भ@ुसंघाला हणतो: ‘,भ@ुहो, मी तुहांला सात अ,भव ृ ीचे .नयम
सांगत. (१) जपय]त ,भ@ु पु=कळदा एके $ठकाणीं जमतील, तपयत ,भ@ूंची अ,भव ृ ीच होईल,
पaरहा.न होणार नाहF. (२) जपय]त ,भ@ु एकमताने जमतील आ9ण आपGया संघकमा]चा
एक$दलाने 'वचार कnन उठतील, तपय]त ,भ@ूंची अ,भव ृ ीच होईल, पaरहा.न होणार नाहF. (३)
जपय]त संघाने न केलेला .नयम, केला होता, असA हणणार नाहFत आ9ण केलेला .नयम
मोडणार नाहFत, .नयमाचA रह+य जाणून 6या*माणे वागतील, तपय]त ,भ@ूंची अ,भव ृ ीच होईल,
पaरहा.न होणार नाहF. (४) जपय]त ,भ@ु व ृ , शीलवान ् पुढाgयांचा मान ठे वतील, (५) जपय]त
,भ@ु पुन: पुन: उ6पन होणाgया त=ृ णेला वश होणार नाहFत, (६) जपय]त ,भ@ु एकांतवासाची
आवड धरतील, (७) जपय]त ,भ@ु न आलेले सु स चारF यावे, आ9ण आलेले सु स चारF
सख
ु ाने राहावे, यासाठS नेहमी जागत
ृ राहतील, तपय]त ,भ@ूंची अ,भव ृ ीच होईल, पaरहा.न होणार
नाहF.”
यावnन असA $दसून येईल कv, संघाने एक/0त जमCयाचे एकमताने संघकृ6ये करCयाचे,
व ृ , शीलवान ्, ,भ@ूंचा मान राखCयाचे वगैरे 'वनय'पटकांत सापडणारे .नयम बु

भगवंताने

वMजींसार?या +वतं0 गणराMयांत *च,लत असलेGया प तीवnन घेतले.

संघाचे कांहF
हF .नयम लोकnढFवnन ठर'वले
परं तु राMयानुशासनाचे सवच .नयम संघाला लागू करतां येणA शfय नuहतA . संघांत एखा(ा ,भ@ूने
काहF अपराध केला तरF 6याला जा+तीत जा+त दं ड हटला हणजे संघांतून हाकून दे णA हा होता;
या<या पलFकडे दस
ु रा कठोर दं ड नuहता. कां कv, संघाचे सव .नयम अ$हंसा6मक होते. 6यांपैकv
बरे चसे .नयम केवळ चालू असलेGया लोकnढFवnन घेतले होते. उदाहरणाथ, खालFल .नयम
या—
बु

भगवान आळवी येथे अ`गाळव चे.तयांत राहत होता. 6या काळीं आळवक ,भ@ु

बांधकाम करFत असतां जमीन खोदवीत. 6यां<यावर लोक टFका कnं लागलA . हF गोo समजलF,
तेuहा भगवंताने 6यांचा .नषेध कnन ,भ@ूंना .नयम घालून $दला तो असा:—
जो ,भ@ु जमीन खणील Hकं वा खणवील, 6याला पाXच'7य होतA .* (* ‘बौ संघाचा पaरचय,
प०ृ ९७ पहा’)
,भ@ूंनी लहानशी कुटF Hकं वा बेताचा 'वहार बांधून 6यांत uहावA , एवढF परवानगी भगवंताने
$दलF होती; आ9ण 6या कामीं जमीन +वत: खोदणA Hकं वा दस
ु gयास खोदावयास लावणA पाप आहे ,
असA नuहतA . तथा'प हा .नयम केवळ लोकां<या समाधानाथ करावा लागला. बहुतेक मण लहान
सहान जतंच
ू ा नाश होऊं नये हणून खबरदारF घेत. ते रा0ीचा $दवा दे खील पेटवीत नसत. कां
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कv, 6या $दuयावर पतंग वगैरे *ाणी येऊन पडCयाचा संभव होता. आ9ण 6यांचे हे आचार
लोकां<या आंगवळणीं पडले होते. एखादा मण +वत: कुदळ घेऊन जमीन खोदावयास लागला,
तर सामाय जनां<या मनाला धfका बसणA अगदF साहिजक होतA . 6यां<याशीं वाद'ववाद कnन
6यांचा 'oकोण बदलCयाची बु

भगवंताला जnर भासलF नाहF. तपयत वथ
ृ ा काल न घाल'वतां

,भ@ूंना जनतेला धमपदे श करCयास आ9ण Tयानसमाधी<या योगA +वXच7ाचA नमन करCयास
अवकाश ,मळाला हणजे संघाचा कायभाग सुलभ होईल हA बु

भगवान जाणून होता; आ9ण

हणूनच Mया रFतीभाती .नrप%वी हो6या, 6या संघाला लागू करCयास भगवंताला हरकत वाटलF
नाहF.

,भ@ुसंघाचा साधेपणा
भगवंताला इतर संघांत चालू असलेलF तपया मळ
ु ीच पसंत नuहती, तथा'प आपGया
संघांतील ,भ@ूंनी अ6यंत साधेपणाने वागावA याबOल भगवान फार काळजी घेत असे. ,भ@ु जर
पaर2हF बनले तर ते आपGया पaर2हासह चारF $दशांना जाऊन *चारकाय कसA कnं शकतील?
सामbञफलसु7ांत भगवान बु

अजातश0ु राजाला हणतो,

से}यथा'प महाराज पfखी सकुणो येन येनेव डे.त सप7भारो व डे.त। एवमेव महाराज
,भfखु संतुdो हो.त, कायपaरहाaरकेन चीवरे न, कुि<छपaरहाaरकेन 'पCडपातेन। सो येन येनेव
पfकम.त समादायेव पfकम.त।
‘हे महाराज, जसा एखादा प@ी Mया $दशेला उडतो 6या 6या $दशेला आपGया पंखांसहच
उडतो, 6याच*माणे, हे महाराज, ,भ@ु शरFराला लागणाgया चीवराने आ9ण पोटाला लागणाgया
'पंडाने (,भ@ेने) संतुo होतो. तो Mया Mया $दशेला जातो, 6या 6या $दशेला आपलA सामान बरोबर
घेऊनच जातो.’
अशा ,भ@ूजवळ फार झालA तर खालFल गाथAत $दलेGया आठ व+तु असत.
.तचीवरं च प7ो च वा,स सूXच च बधनं ।
पaर+सावनेन अdते यु7योग+स ,भfखुनो ॥
‘तीन चीवरA , पा0, वा,स (लहानशी कुgहाड), सुई, कमरबंध व पाणी गाळCयाचA फडकA, या
आठ व+तु योगी ,भ@ूला पुरे आहे त.’

वागणक
.नय
ु vचे .नयम
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या*माणे ,भ@ूंनी अ6यंत साधेपणाने वागावA असा बु

भगवंताचा उपदे श होता. तथा'प

मनु=य+वभावाला अनुसnन काहF ,भ@ु या व+तु +वीकारCयांत दे खील अ.तरे क करFत; हणजे
तीन चीवरांपे@ा जा+त व®A घेत; मातीचA Hकं वा लोखंडाचA पा0 ठे वCयाऐवजी तांlया'पतळे चA पा0
+वीकारFत; चीवरA *माणाबाहे र मोठSं बनवीत. येणAकnन पaर2हाला वाव ,मळत असे. या+तव
6याला आळा घालCयासाठS पु=कळसे .नयम करावे लागले. अशा .नयमांची सं?या बरFच मोठS
आहे .
'वनय'पटकांत ,भ@ुसंघासाठS एकंदरFंत २२७ .नषेधा6मक .नयम $दले आहे त. 6यांना
‘पा.तमोfख’ असA हणतात. 6यांपैकv दोन अ.नयत (अ.नय,मत) आ9ण शेवटचे ७५ से9खय,
हणजे खाCया'पCयांत चालCयाबोलCयांत ,शoाचाराने कसA वागावA या संबंधाचे .नयम, एवढे वजा
जातां, बाकv १५० .नयमांनाच अशोककाला<या सुमाराला पा.तमोfख हणत असत, असA वाटतA .
6या कालापव
ू  हे सव .नयम अि+त6वांत नuहते; आ9ण जे होते 6यांत मल
ू भत
ू .नयम सोडून बाकv
.नयमांत यो`य फेरफार करCयाला संघाला पण
 णA अXधकार होता. पaर.नवाण पावCया व भगवान ्
ू प
आनंदाला हणतो, “हे आनंदा, जर संघाची इ<छा असेल तर माया पात ् संघाने बारFक सारFक
.नयम गाळावे.”
यावnन बारFक सारFक .नयम गाळCयाला Hकं वा दे शकालानुसार सामाय .नयमांत फेरफार
करCयाला भगवंताने संघाला पूणप
 णे मुभा $दलF होती, हA +पo होतA .

शरFरोपयोगी पदाथ वापरCय व सावधXगरF
,भ@ूला लागणाgया पदाथा]त चीवर, 'पCडपात (अन), शयनासन (राहCयाची जागा) आ9ण
औषध हे चार पदाथ मु?य असत. पा.तमोfखा<या .नयमानस
ु ार 6यांचा उपभोग घेत असताना
दे खील 'वचारपूवक
 वागावA , असA भगवंताचA हणणA होते.
चीवर वापरतांना ,भ@ूला हणावA लागे-‘नीट 'वचार कnन हA चीवर वापरत, तA केवळ
शीत, उ=ण, डास, माशा, वारा, ऊन, साप यांची बाधा न uहावी हणून आ9ण गुqA$%य
झाकCया<या उOेशाने.’
'पCडपात सेवन करताना हणावA लाग--‘नीट, 'वचार कnन हा 'पCडपात सेवन करत, तो
शरFर Hडा करCयास समथ uहावA , म+त uहावA , मिCडत आ9ण 'वभू'षत uहावA , हणून नuहे , तर
केवळ या दे हाचा संभाळ uहावा, 0ास नo uहावा आ9ण

चयाला मदत uहावी हणून. या*माणे

मी (भुकेची) जुनी वेदना नाहFशी करFन, आ9ण (जा+त खाऊन) नवीन वेदना उ6पन करणार
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नाहF. यामुळे माझी शरFरया0ा चालेल, लोकापवाद राहणार नाहF आ9ण जीवन सुखकर होईल.’
शयनासन वापरतांना हणावA लागे--‘नीट 'वचार कnन हA शयनासन वापरत, तA केवळ
शीत, उ=ण, डास, माशा, वात, ऊन, साप यांची बाधा न uहावी हणून आ9ण एकांतवासांतील
'वांतीसाठS.’ औषध पदाथ वापरतांना हणावA लागे—‘नीट 'वचार कnन हा औषXध पदाथ
वापरत, तो केवळ उ6पन झालेGया रोगा<या नाशासाठS आ9ण आरो`य *ाx होईल तपय]तच.’*
(* येणA*माणे चार शरFरोपयोगी पदाथ सावधानपणA वापरCयाला प<चवेfखण (*6यवे@ण)
हणतात आ9ण 6याची व$हवाट आजलाहF चालू आहे .)

दे वद7ाने केलेला संघभेद
संघांत सरळपणा आ9ण मै0ीभाव राहावा यासंबंधी भगवान ् फार खबरदारF घेत असे.
तथा'प मनु=य+वभाव असा कांहF 'वXच0 आहे कv, 6या<या समुदायांत मतभेद होऊन तट
पडावयाचेच. याला मु?य कारण हटलA हणजे अ,भमान आ9ण 6या<या मागोमाग अान.
मनु=य HकतीहF साधेपणाने वागला, तरF तो जर पुढारF होCयाची इ<छा बाळगीत असला, तर
दस
ु gया<या गुणांना अवगुणांचA +वnप दे ऊन आपला मोठे पणा वाढ'वCयाचा *य केGयावाचून
राहणार नाहF. 6या<या जाYयांत जर अानी लोक सापडले, तर 6याला सहज एखादा 'वल@ण
सं*दाय +थापतां येतो.
बौ

संघांत अशा *कारचा प$हला ,भ@ु हटला हणजे दे वद7 होय. हा शाfयांपैकv एक

असून बु ाचा नातेवाईक होता. याने संघाचA पुढारFपण आपGया +वाधीन करावA अशी भगवंताला
'वनवणी केलF. भगवंताने ती माय केलF नाहF. तेuहा अजातश0ु राजाकडून बु ाला मारCयासाठS
6याने मारे करF पाठ'वले. पण ते बु ाचा खून न करतां उलट 6याचेच ,श=य झाले. तेuहा दे वद7ाने
ग³
ृ कूट पवता<या एका टे कडीवnन बु ावर एक मोठS धड टाकलF. .तची एक चीप बु ा<या
पायाला लागून 6याला जखम झालF. ती बरF झाGयावर भगवान राजगह
ृ ांत ,भ@ाटनास गेला
असतां दे वद7ाने 6या<यावर नालXगaर नावाचा मदोम7 ह7ी सोडावयास लावलA . 6याने भगवंताची
पदध,ू ल म+तकावर घेतलF आ9ण तो प
ु हा आपGया पागA त जाऊन उभा रा$हला. या*माणे सव
मसलती फसGयावर दे वद7ाने संघाला तपयhचे कडक .नयम घालून दे Cयाची भगवंताला 'वनंती
केलF आ9ण ती भगवंताला माय न झाGयामळ
ु े संघांत तट पाडून व काहF ,भ@ूंना बरोबर घेऊन
तो गयेला गेला.
दे वद7ाची हF कथा स'व+तरपणA चG
ु लव`गांत आलF आहे .* (* ‘बु लFलासारसं2ह’, प०ृ
१७९-१८८ पहा.) परं तु .त<यांत ऐ.तहा,सक तeय फार थोडA $दसतA . कां कv, दे वद7 जर खून
करCयाइतका दo
ु होता, तर 6याला संघांत तट पाडतां येणA शfय झालA नसतA आ9ण काहF ,भ@ु
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6याचे भW बनले नसते.
अजातश0ु युवराज असतांनाच 6याची आ9ण दे वद7ाची मै0ी जमलF आ9ण तेuहापासून
दे वद7 पुढारFपणासाठS *य कnं लागला, असA लाभस6कारसंयुWा<या ३६ uया सु7ावnन $दसून
येतA. 6या सु7ाचा सारांश असा:—
‘बु

भगवान राजगह
ृ येथे वेळुवनांत राहत होता. 6या काळीं अजातश0ु राजकुमार ५०० रथ

बरोबर घेऊन सकाळीं संTयाकाळी दे वद7ा<या दशनास जात असे आ9ण दे वद7ाला ५०० पा0ांचे
जेवण पाठवीत असे. काहF ,भ@ूंनी हF गोo भगवंताला सांXगतलF. तेuहा भगवान हणाला,
“,भ@ुहो, दे वद7ा<या लाभस6काराची +पह
ृ ा कnं नका. लाभामुळे दे वद7ाची हानीच होणार आहे ,
व'ृ

होणार नाहF.”’
या,शवाय दे वद7ाला उOेशन
ू भगवंताने हटलेलF खालFल गाथा दोन $ठकाणीं आढळते.
फलं वे कद,लं हित फलं वेळंु फलं नळं ।
सfकारो कापaु रसं हित गlभो अ+सतaरं यथा ॥*

(* ‘संयW
ु .नकाय’ ( P. T. S.) भाग २, प०ृ २४१, आ9ण ‘अंग7र.नकाय’ ( P. T. S.) भाग २, प०ृ ७३.
‘फळ केळीचा नाश करतA , फळ वेळूचा आ9ण फळ नळाचा नाश करतA ; आ9ण खेचरFचा भ
खेचरFचा नाश करतो. 6याच*माणे स6कार कापुrषाचा नाश करतो.’
यावnन दे वद7 अXधकार ,मळ'वCयासाठS अजातश0ू<या साहा}याने कशी खटपट करFत
होता याचA अनुमान करतां येतA. अजातश0ु बापाला माnन गादFवर आला तरF दे खील दे वद7ाने
6याची संग.त सोडलF नाहF आ9ण 6या<याच मदतीने संघांत फूट पाडून बgयाच ,भ@ूंना 6याने
आपGया नादFं लावलA . हA 6याचA कृ6य बु

भगवंताला आवडलA नाहF यांत आय कसलA ? परं तु

दे वद7ाने पाडलेलF फूट संघाला हा.नकारक न होतां 6या संकटांतून संघ सुखnपपणA पार पाडला.*
(* ‘बु लFलासारसं2ह’, प०ृ १८७-१८८ पहा.)

,भ@ुसंघांतील दस
ु रA एक भांडण
दस
ु रA

एक ,भ@ुसंघांत साधारण भांडण कौशाबी येथे उवGयाचA

स'व+तर वणन

महाव`गांत सापडतA . महाव`गा<या क6याने Hकं वा क6या]नी संघाला qासार?या इतर *संगीं
उपयोगी पडेल अशा रFतीने या कथेची रचना केलF आहे . 6या<या हणCयाचा सारांश असा कv,
दोघां 'वpान ,भ@ूंत 'वनया<या एका @ु% .नयमासंबंधाने मतभेद होऊन हA भांडण उपि+थत झालA .
6या वेळीं भगवंताने 6यांना दFघायच
ू ी गोo सांXगतलF. परं तु ते ऐकेनात. 6यांपैकv एक ,भ@ु
हणाला, “भदत, आपण +व+थ रहा. आहF या भांडणाचA काय होतA तA पाहून घेऊं.” 6या सवा]चीं
मनA कल'ु षत झालFं आहे त असA पाहून भगवान कौशाबीहून *ाचीन वंसदाव उपवनांत गेला. तेथे
अनr
ु , नं$दय व Hकिबल हे .तघे ,भ@ु राहत असत. 6यांचा एकोपा पाहून भगवताने 6यांचA
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अ,भनंदन केलA ; आ9ण तेथून भगवान पाaरले}यक वनांत गेला. 6याच वेळीं एका ह7ीं<या कळपाचा
पुढारF ह7ी आपGया कळपाला कंटाळून 6या वनांत एकटाच राहत होता. 6याने भगवंताचA +वागत
केलA . भगवान 6या $ठकाणीं काहF काळ राहून ाव+तीला आला.
इकडे कौशाबी येथील उपासकांनी 6या भांडणाgया ,भ@ूंना ताYयावर आणCयासाठS 6यांचा
कोण6याहF रFतीने आदरस6कार कnं नये आ9ण 6यांना ,भ@ा दे ऊं नये, असा बेत केला. 6यामुळे
वठणीला येऊन ते ,भ@ु ाव+तीला गेले. तेuहा भगवंताने भांडण कसA ,मटवावA यासंबंधाने काहF
.नयम कnन उपा,ल वगैरे ,भ@ूंकडून तA भांडण ,मट'वलA .* (* ‘बौ संघाचा पaरचय’, प०ृ ३७-४३
पहा.)
मिMझम.नकायांतील उपिfकलेस7
ु ांत (नं. १२८) महाव`गा<या मजकुरापैकv बराच भाग
आला आहे . पण 6या<यामTये दFघायच
ू ी गोo तर नाहFच आ9ण 6या स7
ु ाची समा.x *ाचीनवंसदाव
वनांतच होते. पाaरले}यक वनांत बु

भगवान गेGयाचा भाग 6या स7
ु ांत नाहF. तो उदानव`गांत

सापडतो.
कोसिबयस7
ु ांत यापे@ा .नराळाच मजकूर आहे . 6याचा सारांश असा—
भगवान कौशाबी येथे घो'षतारामांत राहत होता. 6या वेळीं कौशाबींतील ,भ@ु पर+परांशीं
भांडत होते. भगवताला हF गोo समजलF. तेuहा 6याने 6या ,भ@ूंना बोलावून आणलA ; आ9ण
भगवान 6यांना हणाला, “,भ@ुहो, जेuहा तुहF पर+परांशीं भांडतां तेuहा तुमचA पर+परां'वषयीं
का.यक, वाच,सक आ9ण मान,सक कम मै0ीमय होणA शfय आहे काय?”
“नाहF,” असA 6या ,भ@ूंनी उ7र $दलA . तेuहा भगवान हणाला, “जर असA नाहF, तर तुहF
भांडतां कशाला? .नरथक माणसांनो, अशा *कारचे भांडण तुहांला Xचरकाल हा.नकारक आ9ण
द:ु खकारक होईल.”
पुहा भगवान हणाला, “,भ@ुहो, qा सहा सं+मरणीय गोoी भांडणA तोडCयाला, साम2ीला
आ9ण एको¯याला कारणीभूत होतात. 6या कोण6या? (१) मै0ीमय का.यक कमh, (२) मै0ीमय
वाच,सक कमh, (३) मै0ीमय मान,सक कमh, (४) उपासकांकडून ,मळालेGया दानधमाचा सव
संघाबरोबर सम'वभागाने उपभोग घेणA, (५) आपGया शीलांत यि6कंXचत ् उणीव असूं न दे णA, आ9ण
(६) आयावकाला शोभCयासारखी सयक् 'o ठे वणA.”
या सयक् oीचA भगवताने बरA च 'ववेचन केलA आहे . तA 'व+तारपूवक
 येथे दे Cयाची
आवzयकता वाटत नाहF. या उपदे शा<या शेवटFं 6या ,भ@ून
ं ी भगवता<या भाषणाचA अ,भनंदन
केलA .
याचा अथ असा होतो कv, हA भांडण तेथGया तेथेच ,मटलA . नाहF तर भगवता<या
भाषणाचA 6या ,भ@ूंनी अ,भनंदन कसA केलA असतA ? महाव`गांत आ9ण उपिfकलेस सु7ांत 6या
,भ@ूंनी भगवताचA अ,भनंदन केGयाचा उGलेख नाहF; ते भांडतच रा$हले आ9ण 6यांना कंटाळून
भगवान तेथून .नघून *ाचीनवंसदाव वनांत गेला असA तेथे हटलA आहे . तेuहा या पर+पर
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'वरोधाचा मेळ कसा घालावा?
अंगु7र .नकायांतील चतुfक .नपाता<या २४१ uया सु7ांत हा मजकूर आहे :—
एके वेळीं भगवान कौशाबी येथे घो'षतारामांत राहत होता. तेuहा आयु=मान ् आनंद
6याजपाशीं येऊन नम+कार कnन एका बाजूला बसला. 6याला भगवान हणाला, “आनंदा, तो
खटला ,मटला कv नाहF?”
आ०–भदत, खटला ,मटणार कसा? अनुr ाचा ,श=य बा$हय जणू काय संघभेद
करCयासाठS *व7
ृ झाला आहे ; आ9ण अनुr
भ०-पण, आनदा, अनुr

6याला एक शlद दे खील बोलत नाहF.

संघांतील भांडणA तोडCया<या कामीं कधी हात घालFत असतो?

तंू आ9ण साaरप7
ु -मो`गGलान हFं भांडप ,मटवीत नसतां काय?
यावnन असA $दसून येईल कv, बा$हयामळ
ु े हA भांडण उपि+थत होऊन 'वकोपाला गेलA
आ9ण ते ,मट'वCया<या कामीं खO
ु भगवताला *य करावा लागला. 6या ,भ@ूं<या सभA तून
भगवान ् काहF काळ दस
ु रFकडे गेला असला, तरF तA भांडण कौशाबी येथेच ,मटलA असावA .
अशा *संगी भांडखोर ,भ@ूंना ताYयावर आणCयासाठS उपासकांनी 6यां<यावर ब$ह=कार
घालावा आ9ण ते शु ीवर आले

हणजे

कोण6या तरF प तीने

तA

भांडण ,मटवावA , हA

दाख'वCया<या उOेशाने महाव`गा<या क6याने हF गोo रचलF आहे , असA ,स

होतA . असGया

लहानसहान भांडणाचा संघावर 'वपरFत पaरणाम होणA मुळीच शfय नuहतA .

,भ@ुणीसंघाची
घाची +थापना
घा
,भ@ुणीसंघा<या +थापनेची हकvगत चG
ु लव`गांत आलF आहे . .तचा सारांश असा:—
बु

भगवान क'पलव+तु येथे .न2ोधारामांत राहत होता. तेuहा महा*जापती गोतमी

भगवंताजवळ येऊन हणालF, “भदत, बायकांना आपGया सं*दायांत *¨Mया घेCयास परवानगी
(ा.” भगवंताने ती 'वनंती तीनदा नाकारलF आ9ण भगवान तेथून वैशालF येथे आला. महा*जापती
गोतमी आपलA केशवपन कnन आ9ण बgयाच शाfय ि®यांना बरोबर घेऊन भगवता<या
मागोमाग वैशालFला आलF. *वासाने .तचे पाय सुजले होते, अंग धुळीने माखलA होतA आ9ण .त<या
चेहgयावर उदासीनता पसरलF होती. आनंदाने .तला पाहून .त<या उदासीनतेचA कारण 'वचारलA .
“ि®यांना बौ सं*दायांत *¨Mया घेCयास भगवान परवानगी दे त नाहF, हणून मी उदासीन
झालA ,” असA गोतमी हणालF. .तला तेथेच राहCयास सांगून आनंद भगवंतापाशीं गेला, आ9ण
ि®यांस *¨Mया घेCयास परवानगी (ावी, अशी 6याने भगवताला 'वनंती केलF. भगवताने ती
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गोo नाकारलF. तेuहा आनंद हणाला, “भदत, तथागताने .नवे$दलेGया धमसं*दायांत ,भ@ुणी
होऊन एखा(ा ि®येला ®ोतआप'7फल, सकृदागा,मफल, अनागा,मफल आ9ण अह6फल* (* या
चार फलांचA +पoीकरण पुढे याच *करणांत आलA आहे . प०ृ १७८ पहा.) *ाx कnन घेणA शfय
आहे कv नाहF?” भगवताने ‘शfय आहे ’, असA उ7र $दGयावर आनंद हणाला, “असA जर आहे ,
तर Mया मावशीने भगवताला आई<या अभावीं दध
ू पाजून लहानाचA मोठA केलA .त<या 'वनंतीवnन
भगवताने ि®यांना *¨Mया (ावी.”
भगवान हणाला, “जर महा*जापती गोतमी आठ जबाबदारFचे .नयम (अd गrधमा)
प6करFल तर ि®यांना *¨Mया घेCयास मी परवानगी दे त. (१) ,भ@ुणी संघांत HकतीहF वष
रा$हलेलF असो, .तने लहान मो¶या सव ,भ@ूंना नम+कार केला पा$हजे. (२) Mया गावीं ,भ@ु
नसतील 6या गावीं ,भ@ुणीने राहतां कामा नये. (३) दर पंधरव¤यास उपोसथ कोण6या $दवशीं व
धमपदे श

ऐकCयास

कधी

यावA ,

या

दोन

गोoी

,भ@ुणीने

चातुमासानंतर ,भ@ुणीने ,भ@ुसंघाची व ,भ@ुणीसंघाची *वारणा

,भ@ुसंघाला
† (†

संघाला 'वनंती करणA. ‘बौ संघाचा पaरचय’, प.ृ २४-२६ पहा.)

'वचाराuया.

(४)

+वदोष सांगCया'वषयीं

केलF पा$हजे. (५) Mया

,भ@ुणीकडून संघा$दशेष आप'7 घडलF असेल, .तने दोहF संघांकडून पंधरा $दवसांचA मान7 ‡
( ‡

संघाचा संतोष होCयासाठS 'वहाराबाहे र रा0ी काढणA. ‘बौ संघाचा पaरचय’, प.ृ ४७ पहा.)

घेतलA पा$हजे. (६) दोन वष अªयास केला असेल अशा ामणेरFला दोहF संघांनी उपसंपदा $दलF
पा$हजे. (७) कोण6याहF कारणा+तव ,भ@ुणीने ,भ@ूला ,शवीगाळ करतां कामा नये. (८) ,भ@ुणीने
,भ@ूला उपदे श करतां कामा नये; ,भ@ुने ,भ@ुणीला उपदे श करावा.”
आनंदाने ते आठ .नयम महा*जापती गोतमीला कळ'वले आ9ण .तला ते पसंत पडले.
येथवर हF कथा अंगु7र.नकाया<या अdक.नपातांतहF आढळते आ9ण 6यानंतर भगवान आनंदाला
हणतो, “हे आनंद, जर ®ीला या धम'वनयांत *¨Mया ,मळालF नसती, तर हा धम (

चय)

एक हजार वष $टकला असता. Mया अथÌ आता ®ीला संयासाचा अXधकार दे Cयांत आला, 6या
अथÌ हा स म पाचशA वषच $टकेल.”
या*माणे 'वनय आ9ण अंगु7र.नकाय यांचा मेळ आहे , तरF दे खील हे आठ गुrधम
मागाहून रचले असA हणावA लागतA ; कां कv, - 'वनयाचे .नयम घालून दे Cयाची जी भगवंताची
प .त होती, .तचा या .नयमांशीं उघड 'वरोध आहे .
बु

भगवान वेरंजा गावाजवळ राहत होता. 6या काळीं वेरंजा गावा<या आसपास द=ु काळ

पडGयामुळे ,भ@ूंचे फार हाल होऊं लागले. तेuहा साaरपु7ाने भगवंताला 'वनंती केलF कv, ,भ@ूंना
आचार'वचारांसंबंधी .नयम घालून (ावे. भगवान ् हणाला, “साaरपु7ा, तूं दम धर. .नयम घालून
दे Cयाचा *संग कोणता तA तथागतालाच माहFत आहे . संघांत जपय]त पापाचार ,शरले नाहFत
तपय]त तथागत तिनवारक .नयम घालून दे त नसतो.”* (* ‘बौ संघाचा पaरचय’, प०ृ ५२-५३
पहा.)
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या बु ा<या वचनानुसार सव .नयमांची रचना केलF आहे . *थमत: एखादा ,भ@ु काहF तरF
गुहा Hकं वा चूक करतो. ती गोo बु ा<या कानीं आGयावर ,भ@ुसंघ जमवून भगवान एखादा
.नयम घालून दे तो; आ9ण 6या .नयमाचा अथ बरोबर करCयांत येत नाहF, असा अनुभव आला,
तर 6यांत पुढे सुधारणा करतो.
परं तु महा*जापती गोतमी<या बाबतींत qा प तीचा अंगीकार केलेला नाहF. ,भ@ुणीसंघांत
काहF एक दोष घडून आले नसतां आरं भींच ,भ@ुणींवर हे आठ .नयम लादCयांत यावे, हA 'वल@ण
$दसतA ; आ9ण ,भ@ुसंघाने आपGया हातीं सव स7ा ठे वCयासाठS मागाहून हे .नयम रचून 'वनयांत
व अंगु7र.नकायांत दाखल केले, असA अनुमान करतां येतA.
'वनय'पटकापे@ा स7
ु 'पटक *ाचीनतर आहे . तथा'प 6यांत काहF स7
ु A मागाहून दाखल
करCयांत आलFं आ9ण 6यांपक
ै v हA एक असावA असA वाटतA. इसवी सनापव
ू  प$हGया Hकं वा दस
ु gया
शतकांत जेuहा महायान पंथाचा जारFने *सार होऊं लागला, अशा वेळीं तA ,ल$हलA असावA . 6यांत
स म हणजे +थ'वरवादF पंथ. ,भ@ुणीसंघा<या +थापनेमळ
ु े तो पाचशA वषh $टकेल आ9ण नंतर
िजकडे .तकडे महायान सं*दायाचा *सार होईल, असा qा स7
ु क6याचा भ'व=यवाद असावा. हA स7
ु
भगवान बु ा<या पaर.नवाणानंतर पाचशA वषा]नी ,ल$हलA , असA या भ'व=यावnनच ,स

होतA .

भारतवषा]त प$हला ,भ@ुणीसंघ बु ानेच +थापन केला असता, तर कदाXचत ् या आठ
गुrधमा]ची अGप+वGप *माणांत इ.तहासांत गणना करतां येणA शfय होतA . पण व+तुि+थ.त तशी
नuहती. जैन आ9ण इतर सं*दाय बौ

सं*दायापे@ा एक दोन शतकांपूव अि+त6वांत आले होते

आ9ण 6या सं*दायांत ,भ@ुणींचे मोठमोठाले संघ असून 6यांपैकv काहF ,भ@ुणी हुशार व 'वदष
ु ी
हो6या, अशी मा$हती पा,ल वा-यांत बgयाच $ठकाणीं सापडते. 6याच धतवर बु ाचा ,भ@ुणीसंघ
+थापन करCयांत आला. गणस7ाक राMयांत, आ9ण Mया दे शांत एकस7ाक राMयप .त उदयास
आलF होती तेथे दे खील, ि®यांचा मान चांगलाच ठे वCयांत ये त असे. 6यामुळे ,भ@ुणीसंघा<या
र@णासाठS 'वXच0 .नयम करCयाची मुळीच गरज नuहती. अशोककालानंतर हF पaरि+थती
पालटलF. या दे शावर यवन आ9ण शक लोकां<या +वाgया होऊं लागGया आ9ण उ7रो7र बायकांचा
दजा अगदF खालचा ठnन समाजांत 6यांचा मान रा$हला नाहF. 6या काळीं ,भ@ुणींसंबंधाने अशा
*कारचे .नयम अि+त6वांत आले तर 6यांत नवल कोणतA ?

राहुल ामणेर
,भ@ुसंघ आ9ण ,भ@ुणीसंघ +थापन झाGयावर 6यांत ामणेर आ9ण ामणेरF दाखल
कnन याuया लागGया. *थमत: बु

भगवंताने राहुलाला ामणेर कnन घेतGयाची कथा

महाव`गांत आलF आहे , ती अशी:—
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भगवान काहF काळ राजगह
ृ ांत राहून क'पलव+तूला आला. तेथे तो .न2ोधारामांत राहत
असे. एके $दवशीं भगवान ् शु ोदना<या घराजवळून ,भ@ाटन करFत असतां राहुलमातेने 6याला
पा$हलA . तेuहा ती राहुलाला हणालF, “बा राहुला, हा तुझा 'पता आहे . 6या<याजवळ जाऊन
आपला दायभाग माग.” मातेचA वचन ऐकून राहुल भगवंतापुढे जाऊन उभा रा$हला आ9ण
हणाला, “मणा, तुझी सावलF सुखकर आहे .” भगवान तेथून चालता झाला. राहुल 6या<या
मागोमाग, माझा दायभाग (ा, असA हणत गेला. 'वहारांत गेGयावर आपलA दाया( राहुलाला
दे Cया<या उOेशाने साaरपु7ाला बोलावून भगवंताने राहुलाला ामणेर कर'वलA . ती गोo शु ोदनाला
आवडलF नाहF. लहान मुलांना *¨Mया $दलF असतां 6यां<या पालकांना द:ु ख कसA होतA , हA सांगून
6याने भगवंताला असा .नयम करावयाला लावला कv, अGपवयी माणसाला *¨Mया दे ऊं नये.
हF कथा ऐ.तहा,सक कसोटFला $टकत नाहF. एक तर शु ोदन शाfय क'पलव+तम
ू Tये
राहत नuहता. दस
ु रA , .न2ोधाराम बु ा<या उतार वयांत बांधCयांत आला आ9ण 6या वेळीं राहुल
अGपवयी नuहता. तेuहा, हF गोo पु=कळ शतकांनंतर रचून महाव`गांत दाखल केलF आहे , असA
हणावA लागतA .
बु

भगवंताने राहुलाला ामणेरदF@ा $दलF. 6या वेळीं 6याचA वय सात वषा]चA होतA , असA
अबल$dकराहुलोवाद सु7ा<या अdकथAत हटलA आहे आ9ण हFच समजूत बौ लोकांत अ(ा'पहF
*च,लत आहे . बोXधसवा<या गह
ृ 6यागा<या $दवशीं राहुल कुमार जमला, असA गह
ृ Fत धरलA , तर
तो ामणेरदF@े<या वेळीं सात वषा]चा होता हे संभवत नाहF. कां कv गह
ृ 6यागानंतर बोXधसवाने
सात वष तपया केलF आ9ण तवबोध झाGयावर प$हला चातुमास वाराणसीला घाल'वला; आ9ण
6यानंतर संघ+थापनेला एक वष तरF लागलA असलA पा$हजे. तेuहा राहुल कुमार ामणेरदF@े<या
वेळीं सात वषा]चा राहणA शfयच नuहतA .
राहुलाला ामणेर कशा *कारA करCयांत आलA , qाचA अनुमान सु7.नपातांतील
राहुलसु7ावnन करतां येCयाजोगA आहे , हणून 6या सु7ाचA भाषांतर येथे दे त.
(भगवान-) (१) सतत पaरचयाने तूं पंsडताची अवा करFत नाहFसा ना? मनु=यांना
ान*(ोत दाखवणाgयाची (6याची) तूं यो`य सेवा करतोस काय?
(राहुल-) (२) मी सतत पaरचयामुळे पंsडताची अवा करFत नाहF. मनु=यांना ान*(ोत
दाखवणाgयाची मी सदो$दत यो`य सेवा करत.
(qा *ा+त'वक गाथा होत.)
(भगवान-) (३) '*य वाटणारे मनोरम [पंचेि%यांचे] पाच कामोपभोग सोडून  ापूवक

घरांतून बाहे र नीघ आ9ण द:ु खाचा अत करणारा हो.
(४) कGयाण ,म0ांची संग.त धर. जेथे फारशी गडबड नाहF, अशा एकांत +थळीं तुझA
वस.त+थान असूं दे ; आ9ण ,मताहारF हो.
(५) चीवर (व®), 'पCडपात (अन), औषXध पदाथ आ9ण राहCयाची जागा, यांची त=ृ णा
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धnं नकोस आ9ण पुनजम घेऊं नकोस.
(६) 'वनया<या .नयमांत आ9ण पंचिे %यांत संयम ठे व; कायगता +म.ृ त असूं दे ; आ9ण
वैरा`यपूण हो.
(७) काम'वकाराने ,मXत असA 'वषयांचे शभ
ु .न,म7 सोडून दे व एका2ता आ9ण समाXध
*ाx कnन दे णाgया अशभ
ु .न,म7ाची भावना* (* अशभ
ु भावनेसंबंधी ‘समाXधमाग’, प०ृ ४९-५८
पहा.) कर.
(८) आ9ण अ.न,म7ाची (.नवाणाची) भावना कर व अहंकार सोड. अहं काराचा नाश
केGयावर तूं शांतपणे राहशील.
या*माणे भगवान qा गाथांनी राहुलाला पुनः पुनः उपदे श करता झाला.
qा स7
ु ांत एकंदरFंत आठ गाथा आहे त. पैकv दस
ु रF राहुलाची व बाकv<या भगवंता<या असA
अdकथाकाराचA हणणA आहे . प$हGया गाथAत भगवंताने Mयाला पंsडत हटलA आहे , तो साaरप7
ु
होता, असAहF अdकथाकार हणतो; आ9ण तA बरोबर असावे असA वाटतA . राहुल अGपवय+क
असतांनाच 6या<या ,श@णासाठS भगवंताने 6याला साaरप7
ु ा<या +वाधीन केलA . आ9ण एक दोन
वषा]नी राहुल वयांत आGयावर 6याला भगवंताने हा उपदे श केला असावा. कां कv, qा स7
ु ांत
सांXगतलेGया गोoी अGपवय+क मल
ु ाला समजCयाजो`या नाहFत. राहुल ामणेर झाला असता, तर
6याला, ‘ ापूवक

घरांतून बाहे र .नघून द:ु खाचा अत करणारा हो,’ असा उपदे श करCयाची
जnरच नuहती.
ाण तrण गुrगह
ृ Fं जाऊन

चयपूवक

वेदाTययन करFत आ9ण 6यानंतर यथाrXच

गह
ृ +थाम Hकं वा तपयhचा माग अवलंबीत. तसाच *कार राहुला<या बाबतींत घडून आला
असावा. 6याला सवसाधारण ान ,मळावA या उOेशाने भगवंताने साaरपु7ा<या +वाधीन केलA आ9ण
साaरपु7ाबरोबर तो राहत असGयामुळे 6याला

चय पाळणA आवzयकच होतA . वयांत आGयावर

6याने पुनर'प गह
ृ +थामांत जाऊं नये हणून भगवंताने 6याला हा उपदे श केला. आ9ण qा
राहुला<या गोoी<या पायावर महाव`गकाराने ामणे रांची 'व+तत
ृ कथा रचलF.

इतर ामणेर
बु

भगवंता<या qातींत अGपवयांत संघांत दाखल झालेले ामणेर फारच थोडे होते. पण

दस
ु gया सं*दायांतून जे पaर¨ाजक येत, 6यांना चार म$हने उमेदवारF करावी लागे; आ9ण अशा
*कार<या ामणेरांचाच भरणा जा+त होता असA $दसतA . दFघ.नकायांतील महासीहनाद सु7ा<या
शेवटFं काzयप पaर¨ाजक बु ा<या ,भ@ुसंघांत *वेश कnं इि<छतो, तेuहा भगवान 6याला हणतो,
“काzयपा, या सं*दायांत जो *¨Mया घेऊन संघांत *वेश कnं इि<छतो, 6याला चार म$हने
उमेदवारF करावी लागते. चार म$हयानंतर ,भ@ूंची खा0ी झालF, हणजे ते 6याला *¨Mया दे ऊन
संघांत दाखल करतात. qा बाबतींत काहF अपवाद आहे त, हA मी जाणत.”
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6या*माणे काzयपाने चार म$हने उमेदवारF केलF आ9ण ,भ@ूंची खा0ी झाGयावर 6याला
संघांत दाखल कnन घेCयांत आलA .

ामणेरसं+थेची वाढ
ामणेरांची सं+था भगवंता<या पaर.नवाणानंतर व'ृ ग
ं त होत गेलF आ9ण होतां होतां
लहानपणीं ामणेर होऊन ,भ@ु होणाgयांचीच सं?या फार मोठS झालF. 6यामुळे संघांत अनेक दोष
,शरले. खुO भगवान बु

आ9ण 6याचा ,भ@ुसंघ यांना *पंचाचा अनुभव चांगला होता आ9ण पुहा

*पंचाकडे 6याचA मन धावणA शfय नuहतA . पण लहानपणींच संयासदF@ा दे ऊन *पंचांतून Mयांना
बाहे र काढलA , 6यांचा ओढा संसाराकडे जाणA साहिजकच होतA . पण n$ढ 6यां<या आड येऊं लागलF
आ9ण 6यां<या हातून मान,सक दोष पु=कळ घडूं लागले. संघा<या नाशाला जीं अनेक कारणA झालFं
6यांपैकv हA एक *मुख कारण समजलA पा$हजे.
ामणेरां<या धतवरच ामणेरFंची सं+था उभारलF गेलF होती. ामणेर ,भ@ूं<या आ9ण
ामणेरF ,भ@ुणीं<या आयाने राहत, हाच काय तो फरक.

ावकसंघाचे चार 'वभाग
परं तु संघा<या चार 'वभागांत ामणेरांची आ9ण ामणेरFंची गणना केलेलF नाहF. 6यामुळे
भगवंता<या हयातींत 6यांना मुळीच महव नuहतA असA समजलA पा$हजे. ,भ@ु, ,भ@ुणी, उपासक
आ9ण उपा,सका हे च काय ते बु ा<या ावकसंघाचे 'वभाग आहे त.
,भ@ुसंघाची कामXगरF फार मोठS होती, यांत शंका नाहF. तथा'प ,भ@ुणी, उपासक आ9ण
उपा,सका यांनी दे खील संघा<या अªय
ु नतींत प=ु कळ भर घातGयाचे अनेक दाखले /0'पटक
वा-यांत सापडतात.

ि®यांचा दजा
बु ा<या धममागा]त ि®यांचा दजा पr
ु षांएवढाच होता, हA सोमा ,भ@ुणी<या माराबरोबर
झालेGया खालFल संवादावnन $दसून येईल.
दप
ु ार<या *हरFं सोमा ,भ@ुणी ाव+तीजवळ<या अंधवनांत Tयान करCयासाठS बसलF.
तेuहा मार .तजपाशीं येऊन हणाला,
यत इसी$ह प7lबं ठानं दरु ,भसंभवं ।
न तं pं गुलपbञाय सfका प¯पोतु,मि6थया ॥
‘जA (.नवाण) +थान ऋषींनी ,मळणA कठSण, तA (भात ,शजला असतां तपासून पाहCयाची)
दोन बोटांची िजची *ा, 6या ®ीला ,मळणA शfय नाहF.’
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सोमा ,भ@ुणी हणालF,
इि6थभावो Hकं क.यरा Xच7िह सस
ु मा$हते ।
ञाणािह व7मानिह समा धमं 'वप+सतो ॥
य+स नून ,सया एवं इ6थाहं पुaरसो .त वा ।
Hकिbच वा पन अ+मी.त तं मारो व7म
ु रह.त ॥*
(* ,भfखुणीसंयुW, सु7 २.)
‘Xच7 उ7म *कारA समाधान पावलA असतां आ9ण ानलाभ झाला असतां सयकपणA धम
जाणणाgया uयWvला (.नवाण मागा]त) ®ी6व कसA आड येणार? Mया कोणाला मी ®ी आहA , मी
पr
ु ष आहA , Hकं वा मी कोणी तरF आहA , असा अहंकारा

†

(† अहंकार तीन *कारचा. (१) मी े 

आहA हा मान. (२) मी सश आहA हा मानं आ9ण (३) मी हFन आहA हा मान. 'वभंग
(P. T. S) प०ृ ३४६ आ9ण ३५३.) असेल, 6याला माराने या गोoी सांगाuया!’
आपणाला सोमा ,भ@ुणीने ओळखलA , असA जाणून मार द:ु 9खत अत:करणाने तेथेच
अतधान पावला.
हा संवाद काuयमय आहे . तथा'प 6यावnन बौ

संघांत ि®यांचा दजा कसा असे, हA +पo

होतA .

.नवाणमागा]तील ावकांचे चार भेद
.नवाणमागा]त ावकांचे सोतापन, सकदागामी, अनागामी आ9ण अरहा, असे चार भेद
असत. सfकाय $द$d (आ6मा हा ,भन पदाथ असून तो .न6य आहे अशी 'o), 'वXचHक<छा
(बु , धम आ9ण संघ यांज'वषयीं शंका Hकं वा अ'व~ास), सीलlबतपरामास (+नाना$दक ¨तांनी
आ9ण उपोषणांनी मsु W ,मळे ल असा 'व~ास) या तीन संयोजनांचा (बंधनांचा) नाश केला असतां
ावक सोतापन होतो; आ9ण 6या मागा]त तो ि+थर झाला हणजे 6याला सोताप'7फलdो* (*
फलdो- फल+थ) हणतात.

6यानंतर कामराग (कामवासना), आ9ण प$टघ (ोध) हFं दोन

संयोजनA ,शXथल होऊन अान कमी झालA हणजे तो सकदागामी होतो; आ9ण 6या मागा]त ि+थर
झाGयावर 6याला सकदागा,मफलdो हणतात. या पांचहF संयोजनांचा पूणप
 णA @य केGयावर
ावक अनागामी होतो; आ9ण 6या मागा]त ि+थर झाGयावर 6याला अनागा,मफलdो हणतात.
6यानंतर nपराग ( लोका$द*ाxीची इ<छा), अnपराग (अnप दे वलोक *ाxीची इ<छा), मान
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(अहंकार), उ <च (¡ातXच7ता), आ9ण अ'वMजा (अ'व(ा), या पाच संयोजनांचा @य कnन तो
अरहा (अहन ्) होतो; आ9ण 6या मागा]त ि+थर झाला हणजे 6याला अरह¯फलdो (अह6फल+थ)
हणतात. या*माणA ावकांचे चार Hकं वा आठ भेद करCयांत येतात.
Xच0 आ9ण 'वशाख हे गह
ृ +थ असून अनागामी होते. आ9ण आनंद ,भ@ु असतां बु
भगवंता<या हयातींत केवळ सोतापन होता. @ेमा, उ6पलवणा वगैरे ,भ@ुणी अह6पदाला पावGया
हो6या. हणजे .नवाणमागा]त *ग.त करCयाला ®ी6व Hकं वा गह
ृ +थ6व मुळीच आड येत नसे.
संघाची *.ता
बु ं सरणं ग<छा,म ।
धमं सरणं ग<छा,म ।
संघं सरणं ग<छा,म ।
qाला शरणगमन हणतात. आजला दे खील बौ

जनता हA /0शरण हणत असते. हF

व$हवाट बु ा<या हयातींतच सुn झालF असावी. आपGया धमाइतकAच महव बु

भगवंताने

संघाला दे ऊन ठे वलA , हA ल@ांत ठे वCयाजोगA आहे . कोण6याहF दस
ु gया धमा]त हा *कार नाहF. येशू
9»+त हणतो, “कoी आ9ण भाराांत जनहो, तुहF सव मजकडे या, हणजे मी तुहांला
'वां.त दे ईन.”* (* Matthew, 11, 28.)
आ9ण कृ=ण भगवान हणतो,
सवधमापaर6यMय मामेकं शरणं ¨ज ।
अहं 6वा सवपापेªयो मो@.य=या,म मा शच
ु : ॥ †
(† भगवदगीता, अ० १८, Âो० ६६.)
‘सव धम सोडून तूं मला एक¼यालाच शरण जा; मी तुला सव पापांपासून मुW करFन. तूं
शोक कnं नकोस.’
पण बु

भगवान हणतो, “तुहF बु

धम आ9ण संघ यांचा आय धnन +वत:<या

पaरमाने आपGया आ9ण इतरां<या द:ु खाचा नाश करा; जगाचA द:ु ख कमी करा.”
जगांतील सु आ9ण शीलवान ®ीपुrषांचा मोठा संघ बनवून 6याला जर आपण शरण
गेल, तर द:ु ख'वनाशाचा माग सुगम होणार नाहF काय?

संघच सवा]चा पुढारF
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बु

भगवताने आपGया मागे संघाचा पढ
ु ारF नेमला नाहF; सव संघाने ,मळून संघकायh

केलFं पा$हजेत, असा .नयम घालून $दला. एकस7ाक राMयप तींत rळलेGया लोकांना हF बु ाची
प .त चम6काaरक वाटलF, तर 6यांत नवल नाहF.
भगवान ् पaर.नवाण पावून फार काळ झाला नuहता. 6या काळीं आनंद राजगह
ृ ांत राहत
असे. *(ोता<या भयाने अजातश0ु राजाने राजगह
ृ ाची डागडुजी चाल'वलF; आ9ण 6या कामावर
गोपक मो`गGलान

ाणाची नेमणूक केलF. आयु=मान ् आनंद राजगह
ृ ांत ,भ@ेसाठS जाCयास

.नघाला. पण ,भ@ाटनाला अ(ा'प समय आहे असA वाटून तो गोपक मो`गGलान
कामावर गेला.

ाणा<या

ाणाने 6याला आसन $दलA आ9ण +वत: कमी दजा<या आसनावर बसून *{

'वचारला, “भगवतासारखा गण
ु ी ,भ@ु आहे काय?” आनंदाने “नाहF” असA उ7र $दलA .
हF गोo चाललF असतां मगध दे शाचा *मख
मं0ी व+सकार
ु

ाण तेथे आला; आ9ण

6याने चाललेलF गोo ऐकून घेऊन आनंदाला *{ केला, “6या भगवताने अशा एखा(ा ,भ@ूची
.नवड केलF आहे काय, कv भगवता<या अभावीं संघ 6या ,भ@ूला शरण जाईल?” आनंदाने
“नाहF” असA उ7र $दGयावर व+सकार

ाण हणाला, “असा कोणी एखादा ,भ@ु आहे काय, कv

Mयाला संघाने भगवता<या +थानीं .नवडलA आहे ?” आनंदाने “नाहF” असA उ7र $दलA . व+सकार
हणाला, “तेuहा तुम<या या ,भ@ुसंघाला कोणताहF नेता नाहF. असA असतां या संघांत साम2ी
कशी राहते?” आनंद हणाला, “आहांला नेता नाहF असA समजूं नये. भगवताने 'वनयाचे .नयम
घालून $दले आहे त. जेवढे ,भ@ु एका गावांत राहतात, तेवढे एक0 जमून 6या .नयमांची आहF
उजळणी करत; Mया<याकडून दोष झाला असेल तो आपला दोष *गट करतो आ9ण 6याबOल
*ायि7 घेतो............एखादा ,भ@ु शीला$दक गण
ु ांनी संपन असला तर 6याचा आहF मान
ठे वत आ9ण 6यांची सGला घेत.”* (* मिMझम.नकाय, गोपकमो`गGलानसु7 (नं. १०८) पहा.)
व+सकार

ाण अजातश0ु राजाचा $दवाण होता. कोणी तरF सवाXधकारF uयsW

असGया,शवाय राMयuयव+था सुरळीत चालणA शfय नाहF, असA 6याचA ठाम मत असलA पा$हजे.
बु ाने आपGया गादFवर कोणाला बस'वलA नाहF, तरF .नदान संघाने एखा(ा ,भ@ूला .नवडून 6या
गादFवर

6याची

+थापना

केलF

पा$हजे ,

असA

व+सकार

ाणाचA

हणणA.

पण

अशा

सवाXधकाgयावाचून बु ा<या पात ् दे खील संघाचA काम सुरळीत चाललA ; यावnन बु ाने केलेलF
संघाची रचना यो`य होती, असA हणावA लागतA .

____________________
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