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कोित्याणि पुरुषाच्या नाांवानें प्रवृत्तींत्त आलेल्या धमाचें खरें स्वरूप समजण्यास त्या परुुषाचें चणरत्र, 
त्यानें केलेले धममसांस्थापनेचे उद्योग व व्यवस्था, आणि त्यानें केलेले उपदेश, याांचें ज्ञान झालें  पाणिजे. 
बुद्धाच्या नाांवानें चाललेला जो धमम, त्याचें अशा प्रकारचें ज्ञान मिाराष्ट्रीयजनाांस व्िावें ह्मिनू पुढील ग्रांथ 
बुद्धशास्त्रसांपन्न धमानांद कोसांबी याांनीं रचला आिे. बौद्धधमम आणि ब्राह्मिीधमम याांचेंणि, प्राण्याांस पुष्ट्कळ जन्म 
घ्याव ेलागतात, असें मत आिे; त्यास अनुसरून पांण त कोसांबी याांनीं बुद्धपदाप्रत पावलेल्या णसद्धाथाचें 
अनेक पूवम जन्माांचेंणि वृत्त, बदु्धचणरत्र िा जो त्याांच्या पुढील ग्रांथाचा अांश, त्याांत अांतर्ूमत केलें  आिे. णमळून या 
ग्रांथाचे तीन र्ाग झाले आिेत. आताां िें जें कोित्याणि धमाचें ज्ञान, त्यास त्या धमममागांत प्रचणलत ग्रांथाचा 
आधार असला पाणिजे. या तत्वाांस अनुसरून पांण त कोसांबी याांनीं णत्रणपटक ह्मिून पाणलर्ाषेमध्यें जो 
ग्रांथराणश आिे त्याच्या आधारें िा ग्रांथ णलणिला आिे. या ग्रांथाच्या पणिल्या र्ागाांत बुद्धपद प्राप्त िोण्याची 
योग्यता सांपादन करण्याकणरताां पूवमजन्मीं कोिकोित्या सदु्गिाांची पारणमता ह्मिजे पारांगतता र्ावी बदु्धानें 
सांपादन केली, त्याचें विमन आिे. तत्सांबधी कोसांबी यानीं णदलेल्या कथा मनोवधेक आणि उपदेशप्रचरु 
आिेत. दुसऱ्या र्ागाांतीलणि अांणतम जन्माचें चणरत रम्य आिे. णतसऱ्या र्ागाांतील सूत्रणपटकामधून घेतलेले 
शुद्धोपदेश आणि णवशषेतः वादणववादद्वारा उपपाणदत केलेले णसद्धाांत उपयुक्त आणि मनोरांजक आिेत. या 
समग्र ग्रांथाच्या योगें बदु्धधमाची माणिती मराठी वाचकाांस साधार व चाांगली िोईल, आणि तेिेंकरून 
बौद्धधमासांबांधी लोकाांमध्यें जें अज्ञान आिे तें णनरस्त िोईल, आणि त्या धमांतील ग्राय अ असा जो पुष्ट्कळ अांश 
आिे तो लोकाांत सद्धममवृद्धीस कारिीर्तू िोईल. यास्तव िा ग्रांथ सवांस आदरिीय आणि सांग्राय अ आिे. 
 

कोित्याणि धमाचे प्रवतमक आणि तत्सांबांधाने प्रणसद्धीस आलेले साधुपुरुष, याांनीं केलेल्या अदु्भत 
चमत्काराांणवषयीं कथा त्याांच्या अनुयायाांत प्रचणलत असतात, आणि धममग्रांथाांतणि त्याांचा उल्लखे असतो; 
त्याांचा सवमथा पणरत्याग कणरताां नये. काां कीं, त्याांत कधींकधीं तथ्याचा अांश असतो; आणि तो नसला तरी 
त्या कथाांच्या योगें अनुयायीवगाच्या मनाची स्स्थणत, आणि ज्या कालीं त्या कथा प्रवृत्तींत आल्या त्या 
काळच्या चालीरीणत, याांचें ज्ञान िोण्यास त्या फार उपयोगी असतात. र्गवान् बुद्धासांबांधाच्या अशा काांिीं 
अदु्भत गोष्टींचा तथ्याांश काढण्याणवषयीं पांण त कोसांबी याांनीं पूवी छाणपलेल्या ‘बुद्ध’ धमम आणि सांघ’ नाांवाच्या 
ग्रांथामध्यें यत्न केला आिे. परांतु णववचेक बदु्धीनें तथ्याांश काढिें िें वाचिाराांवरती सपवपणवलें  पाणिजे, आणि 
तें वाचिारास साध्य व्िावें ह्मिून त्या साांग कथा त्याांच्यापढुें ठेणवल्या पाणिजेत. तसें पांण त कोसांबी याांनीं या 
नवीन ग्रांथाांत केलें  आिे. जर या अदु्भत गोष्टी सवमथा सत्य आिेत असें कोसांबी यानीं प्रणतपाणदत केलें  असतें, 
तर िें पुस्तक, तत्सांबांधाने सदोष झालें  असतें; पि तसें पांण त कोसांबी यानीं केलें  नािीं, ह्मिून अलीक ील 
णववचेकबणुद्धसांपन्न पांण ताांनींणि आके्षप घ्यावा असा प्रकार या ग्रांथामध्यें काांिींच णदसत नािीं. 

 
रार्मकृष्ट्ि गोपाळ भाडंारकर 
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डॉ. पाडुंरंग दार्मोदर गुिे, एम्. ए., पीएि. डी. यािंा अलभप्राय 
 

रा. धमानांद कोसांबी याांचें ‘बुद्धलीलासारसांग्रि’ पुस्तक मीं पाणिलें . याांत बदु्धाच्या लीला मूळ 
पाणलग्रांथाांच्या आधारें णलणिल्या गेल्या असून, त्या, पाणलर्ाषेची ज्याांनाां ओळख नािीं त्याांनाां, तींत णलणिल्या 
गेलेल्या वाङ्मयाची अांशतः आणि साररूपानें माणिती देतील. पणिल्या र्ागाांत बदु्धाणवषयीं नानातऱ्िेच्या 
प्रचणलत कथा जशाच्या तशाच णदल्या आिेत; दुसऱ्या र्ागाांत बुद्धाचें चणरत्र णदलें  असून णतसऱ्याांत मुख्य गोष्ट 
ह्मिजे बुद्धाचा उपदेश णदला आिे. रा. कोसांबी पाणलर्ाषेच्या अगदीं हृदयाांत णशरून तेथें रममाि झालेले 
असल्यामुळें, बदु्धाणवषयीं माणितीचें सार तींतून काढण्यास तेच योग्य िोत. बुद्धाच्या कथा, जन्म, आणि 
पणरणनवाि वगैरे जशा आिेत तशाच – स्वतः काांिीं टीका अगर णववचेन न करताां – मिाराष्ट्रवाचकाांपढुें 
ठेवण्याचा तेवढा त्याांचा सांकल्प िोता, आणि त्याांनीं प्रस्तावनेंत तसें स्पष्ट साांणगतलेंच आिे. आणि या 
गोष्टीणवषयीं योग्य णचणकत्सा करण्याचें त्याांनीं वाचकाांक े सपवपणवलें  आिे. 
 

बुद्धाणवषयीं आमच्या लोकाांनाां बदु्धाच्या नाांवापलीक े, व तो ‘णनरीश्वरवादी िोता’ या पलीक े 
फारशी माणिती नसते. अशा सवांनाां प्रस्तुत पुस्तकाची चाांगली मदत िोईल, व बुद्धाच्या अनुयायाांची 
त्याच्याणवषयीं काय कल्पना िोती, त्याचा उपदेश कसा िोता, वगैरे चाांगल्या प्रकारे कळेल. तेव्िाां रा. 
कोसांबी याांचें िें पसु्तक एकां दरींत सांग्रििीय आणि वाचनीयां आिे. 

 
 

पा.ं दा. गुिे 
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४ गनदानकथा आगि पिानस त्त [स त्तगनपान] 
५-७ महावग्ि. 
८ गनदाकथा [जातक अट्ठकथा] 
९ ि ल्लवग्ि 
१० िम्मपदअट्ठकथा 
११ ि ल्लवग्ि 
१२ िम्मपदअट्ठकथा 
१३ उदानवग्ि आगि िम्मपदअट्ठकथा 
१४ ि ल्लवग्ि 
१५ िम्मपदअट्ठकथा 

भाग लतसरा 
१ गसिालोवादस त्त [दीघगनकाय, वग्ि ३] 
२ सालेय्यकस त्त [मज्ज्िंमगनकाय, पण्िासक १, वग्ि ५] 
३ उपोसथस त्त [अंि त्तरगनकाय, गतकगनपात, पण्िासक २, वग्ि २] 
४ वळे द्वारेय्यकस त्त [संय त्तगनकाय, सोतापगत्तसंय त्त, वग्ि १] 
५ भगरयास त्त [अंि त्तर. सत्तगनपात, वग्ि ६] 
६ कूटसूत [अंित्तर. गतकगनपात, पण्िासक ३, वग्ि १] 
७ िनस त्त [अंि त्तर. सत्तगनपात, वग्ि १] 
८ ठानस त्त [अंि त्तर. पंिकगनपात, पण्िासक १, वग्ि १] 
९ कोसलस त्त [अंि त्तर. पंिकगनपात, पण्िासक १, वग्ि ५] 
१० संिारवस त्त [संय त्त. बोज्िंंिसंय त्त, वग्ि ६] 
११ अज्ग्िस त्त [संय त्त. बोज्िंंिसयं त्त, वग्ि ६] 
१२ अपण्िकस त्त [मज्ज्िंम. पण्िासक २, वग्ि १] 
१३ कालामस त्त [अंि त्तर. गतकगनपात, पण्िासक २, वग्ि २] 
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१४ अस्सलायनस त्त [मज्ज्िंम. पण्िासक २, वग्ि ५] 
१५ वासेट्ठस त्त [मज्ज्िंम. पण्िासक २, वग्ि ५, आगि स त्तगनपात वग्ि ३] 
१६ वसलस त्त [स त्तगनपात. वग्ि १] 
१७ तेगवज्जस त्त [दीघ. वग्ि १] 
१८ कूटदन्तस त्त [दीघ. वग्ि १] 
१९ कगसभारद्वाजस त्त [स त्तगनपात. वग्ि १] 
२० अक्कोसक-भारद्वाजस त्त [संय त्त. ब्राम्हिसंय त्त वग्ि १] 
२१ अंबलज्ट्ठक – राह लोवादस त्त [मज्ज्िंम. पण्िासक २, वग्ि २] 
२२ ककिूपमस त्त [मज्ज्िंम. पण्िासक १, वग्ि ३] 
२३ सगतपट्ठानस त्त [मज्ज्िंम. पण्िासक १, वग्ि १] 
२४ महाद क्खक्खन्िस त्त [मज्ज्िंम-पण्िासक १, वग्ि २] 
२५ महासारोपमस त्त [मज्ज्िंम-पण्िासक १, वग्ि ३] 
२६ गनवापस त्त [मज्ज्िंम-पण्िासक १, वग्ि ३] 
२७ भदे्दकरत्तस त्त [मज्ज्िंम-पण्िा ०३, वग्ि ४] 
२८ िूलमाल ं क्यप त्तस त्त [मज्ज्िंम-पण्िासक २, वग्ि १] 
२९ वच्छिोत्तस त्त [अब्याकतसयं त्त] 
३० गतज्त्थयस त्त [उदान-वग्ि ६] 
३२ अंि गलमालस त्त [मज्ज्िंम-पण्िा ०२, वग्ि ४] 
३२ अगसबिंकप त्तस त्त [िामगिसयं त्त] 
३३ सीहस त [अंि त्तर-अट्ठगनपात, पण्िा ०१, वग्ि २] 
३४ कोसलसयं त्त [वेंिे] 
३५ सामत्र्त्रफलस त्त [दीघ-वग्ि १] 
३६ महापगरगनब्वानस त्त [दीघ-वग्ि २] 
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प्रस्तावना 
 
पागलवाङ्मयातंील गरगपटक या म ख्य गं्रथािे स त्त, गवनय आगि अगभिम्म असे तीन भाि आहेत. 
स त्तगपटकातं ब िािा आगि त्याच्या प्रम ख गशष्ट्यािंा उपदेश व िमगपर संवाद संग्रगहत केला आहे; 
गवनयगपटकातं गभक्ूंच्या आिारगविारािंा व तत्सबंंिीं कथािंा गवस्तारानें उल्लेख आहे; आगि 
अगभिम्मगपटकातं बौििमाच्या म ख्य त्वािंा त्या कालच्या ताग्वकपितीनें गविार केला आहे. अगभिम्म 
गपटकातं प्रत्यक् ब िानें उपदेगशलेला भाि म ळींि नाहीं असें िंटलें  असता ंिालेल, व स त्त आगि गवनय 
गपटक यातूंन देखील ब िाच्या गशष्ट्यानंी रिलेले बरेि भाि आहेत; तथागप प्रािान्येंकरून ब िािा उपदेश 
झकवा आज्ञा यािंाि या गं्रथातं संग्रह िंाला असल्याम ळें  यातंील मजक राला कात्यायनासारख्या 
पागलव्याकरिकारानंीं ‘ब िविन’ असेंि म्हटलें  आहे. अथात्, ज्याला ब िासंबिंानें गवस्तृत मागहती 
गमळवावयािी असेल, त्यानें जवळजवळ सिळ्या गरगपटकािें अवलोकन करिें योग्य आगि आवश्यक 
आहे. 
 

याणशवाय पाणलवाङ्मयाांत बुद्धघोषासारख्या आचायांनी णलणिलेल्या अट्ठकथा णत्रणपटकाच्या 
खालोखाल मित्त्वाच्या आिेत. णत्रणपटकाच्या अथासणित कथा ह्मिून याांनाां अट्ठकथा असें ह्मितात. 
एकाद्या वाक्याचें ककवा श्लोकाचें णवशषे मित्त्व असल्यास त्याचा अथम देऊन णशवाय त्यासांबांधानें प्रचणलत 
असलेली एकादी कथा णदलेली या अट्ठकथाांतून आढळते. याांपैकीं पुष्ट्कळशा कथा अथात च दन्तकथा 
आिेत. तथाणप काांिींचें मित्त्व फार असल्यामुळें  बदु्धाच्या चणरत्राला पोषक अशा पुष्ट्कळ गोष्टी या 
अट्ठकथाांवरून घेताां येण्यासारख्या आिेत. 
 

पि या सवम वाङ्मयाचें मराठींत रूपाांतर करण्याचा अवाढव्य प्रयत्न आरांणर्िें साांप्रतच्या पणरस्स्थतींत 
शक्य नसल्यामुळें, णत्रणपटक आणि त्याच्या अट्ठकथा याांपकैीं जो मजकूर मला बदु्धाच्या चणरत्रासांबांधानें 
णवशषे मित्त्वाचा वाटला, तो सांग्रणित करून ‘बुद्धलीलासारसंग्रह’ या नाांवानें मिाराष्ट्रीय वाचकाांसमोर 
माां ण्याचा िा मीं अल्प प्रयत्न केला आिे. याांत माझ्या पदरचें णवशषे काांिीं नािीं. केवळ ‘णत्रणपटक’ आणि 
‘अट्ठकथा’ याांतील उपयुक्त कथानकाांचें सार काढून तें यथामणत योग्य णठकािीं घातलें  आिे. मघाच्या 
गोष्टीचा मात्र थो ासा णवस्तार केला आिे. 
 

पणिल्या र्ागाांतील आठ गोष्टी जातकअट्ठकथेवरून घेतल्या आिेत. दुसऱ्या र्ागाांतील पांधरा 
गोष्टींपकैीं १–४ जातक अट्ठकथेवरून घेतल्या असून १०, १२, १३ आणि १५ या धम्मपदअट्ठकथेवरून 
घेतल्या आिेत. बाकीच्या सवम णवनयग्रांथाांवरून (मिावग्ग आणि चुल्लवग्ग याांवरून) घेतल्या आिेत. तेरावी 
गोष्ट सुत्तणपटकाांतील उदानवग्ग या प्रकरिाांतणि साांप ते. पणिलीं चार प्रकरिें जरी जातकअट्ठकथेवरून 
घेतलीं आिेत, तरी मधुनमधून सुत्तणपटकाांतील काांिीं सुत्ताांच्या आधारानें त्याांत फेरफार करण्याांत आला 
आिे. १२९–१३० पानाांवरील पाांच मानणसक शक्तींसांबांधानें जें णववचेन आलें  आिे, तें णवशुणद्धमागाच्या 
आधारानें केलें  आिे. शवेटला उपसांिार तेवढा मात्र मीं स्वतांत्रपिे णलणिला आिे. णतसऱ्या र्ागाांतील सवम 
मजकूर सुत्तणपटकावरून घेतला आिे. या प्रस्तावनेच्या शवेटीं णदलेल्या यादीवरून कोिता मजकूर 
कोित्या सुत्ताच्या आधारानें घेतला आिे, तें स्पष्ट कळून येईल. 
 

बुद्धचणरत्राच्या रूपानें पाणलवाङ्मयाचें णदग्दशमन करण्याचा उदे्दश असल्यामुळें  या ग्रांथाांतील गोष्टींची 
मीं ऐणतिाणसक दृष्ट्या छाननी केली नािीं.  ॉ. ओल् ेनबगम याांच्या ‘बुद्धचणरत्रा’च्या ककवा प्रणसद्ध े्ं च 
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ग्रांथकार रेनाँ याांच्या ‘णिस्तचणरत्रा’च्या धतीवर िा ग्रांथ णलणिला नािीं, आणि ह्मिूनच याला ‘बुद्धचणरत्र’ िें 
नाांव न देताां ‘बुद्धलीलासारसंग्रह’ असें पौराणिक पद्धतीचें नाांव णदलें  आिे. या ग्रांथाच्या योगें बौद्धाांच्या मूळ 
ग्रांथासांबांधानें आमच्या सुणशणक्षत वगांत देखील आढळून येिाऱ्या णकत्येक भ्रामक समजुती [सरकारनें नेमलेल्या 
व्िन्याक्युलर टेक्स्ट बुक णरस्व्िजनसारख्या णवद्वन्मां लामध्यें देखील बौद्धधमासांबांधानें णकती भ्रामक समजूत आिे, िें पिावयाचें असल्यास मराठी 
सातव्या पुस्तकाांतील ‘बौद्ध धमम व त्याचे प रुरस्कते’ िा ध ा वाचावा. त्यावरून असा र्ास िोतो, कीं, ‘सद्धमम पुां रीक’ िाच कायतो बौद्धाांचा पणवत्र 
ग्रांथ असावा; परांतु ‘सद्धमम-पुां रीक’ िा मूल ग्रांथ नसून मिायान पांथाच्या लोकाांनीं णलणिलेला एक ग्रांथ आिे. प्रो. मॅक्स-मुल्लर याांचे गुरु प्रणसद्ध े्ं च 
पांण त बनुमफ (Burnouf) याांनीं ‘सद्धममपुां रीकाचे’चें बऱ्याच वषांपूवी े्ं च र्ाषेंत र्ाषाांतर केलें  असल्यामुळें तोच ग्रांथ बौद्धाांचा पणवत्र ग्रांथ असावा, 

अशी बुकटेक्स्ट कणमटीची चुकीची समजूत झाली असावी.] अांशतः तरी नष्ट िोतील, अशी आशा बाळगिें अप्रस्तुत िोिार 
नािीं. 
 

या पसु्तकाांतील टीपाांतून ज्या काांिीं पाणलगाथा छापण्याांत आल्या आिेत, त्याांत क्वणचत अशुद्धें 
राणिलीं आिेत. पाणलणवद्याथ्यांनाां िे दोष सिज कळून येण्यासारखे असून मराठी वाचकाांनाां त्याांच्या 
शुणद्धकरिापासून णवशषे फायदा िोईलसें वाटत नसल्यामुळें  शुणद्धपत्र देण्याचा प्रयत्न केला नािीं, याबद्दल 
सुज्ञ वाचक क्षमा करतील अशी आशा आिे. 

 
आरण्यक क टी, 

ध. कोसंबी 
प िें, ता. १० मािग, १९१४ 
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प्रस्तावना 
 
बोधिसत्व िर्मानंद कोसंबी याचंी जन्र्मशताब्दी गतवर्षी (१९७६) पूर्ण झाली 
 
त्या धनधर्मत्ताने र्महाराष्ट्र राज्य साधहत्य संस्कृधत र्मंानाने िर्मानंदाचंीम र्मरातीतील ादादे वगनूनम सवण 
पुस्तके पनु्हा प्रधसद्ध करण्याचा संकल्प केला आहे. या संकल्पाप्रर्मारे् ‘बुद्धलीलासारसंग्रह’ हे पुस्तक 
प्रधसद्ध करण्यास आमहासं आनंद व िन्यता वाटते. 
 

ज्ञानर्मय तपश्चया िर्मानंदानंी अदंापरे् केली. या तपश्चयेतून जी गं्रथसपंदा धनर्मार् झालीम 
त्यातील हे ाक उत्कृष्ट्ट पुस्तक आहे. फेबु्रवारी १९१० र्मध्ये सयाजीराव र्महाराजाचं्या सागंण्यावरून बाोदे 
येथे बौद्ध िर्मावर िर्मानंद कोसंबी यानंी जी व्याख्याने धदलीम त्याचें पुस्तक लगेच ‘बुद्धम िर्मण आधर् संघ’ या 
नावाने प्रधसद्ध करण्यात आले. नंतर १९१४ साली ‘बुद्धलीलासारसंग्रह’ हे प्रस्तुत पुस्तक प्रधसद्ध झाले. 
कोसबंी गुजरात धवद्यापीतात अध्यापन करीत होतेम तेव्हा ‘सर्माधिर्मागण’ (१९२५) व ‘बौद्ध संघाचा पधरचय’ 
(१९२६) ही पुस्तके प्रधसद्ध झाली. त्यानंतर वारार्शी येथील काशी धवद्यापीतात प्राध्यापक महर्ून कार्म 
करीत असता त्याचें ‘हहदी संस्कृधत आधर् अहहसा’ (१९३५) या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. ‘धवसुधद्धर्मग्ग’ या 
पाली भारे्षतील पसु्तकाचे सशंोिनपूवणक पात धनधश्चत करुन त्याचें ससं्करर् ‘भारतीय धवद्याभवन’ (रंु्मबई) 
या संस्थेने नागरी धलपीत प्रधसद्ध केले. त्यानंतर िर्मानंदानंी संस्कृत व पाली भारे्षतील आधर् त्याचप्रर्मारे् 
र्मागिी अथवा अिणर्मागिी भारे्षतील बौद्ध व जैन साधहत्याचे र्मंथन करून ‘भगवान बदु्ध’ हा गं्रथ (१९४०) 
नागपूर येथील नवभारत गं्रथर्मालेत प्रधसद्ध केला. िर्मानंदानंी वरील गं्रथसंपत्ती धनर्मार् करीत असता १९२४ 
साली १८७६ पासून १९२३ पयंतचा महर्जे पूवायुष्ट्याचा वृत्तातं ‘धनवदेन’ या शीर्षणकादाली प्रधसद्ध केला. 
आपल्या उत्तरायुष्ट्याचा वृत्तातंही त्यानंी रंु्मबईच्या ‘प्रकाश’ या धनयतकाधलकात ‘दुलासा’ या सदरादाली 
धलहून क्रर्मशः प्रधसद्ध केला. गतवर्षी त्याचें ‘धनवदेन’ हे आत्र्मचधरत्र आधर् त्याचें सर्मग्र चधरत्रम श्री. ज. स. 
सुदतर्कर यानंी धलधहलेलेम रंु्मबई येथील ‘धि गोवा हहदु असोधसाशन’ या संस्थेने प्रधसद्ध केले आहे. 
 

बुद्धावर व बौद्ध िर्मावर िर्मानंदाचंी धनतातं श्रद्धा होती; परंतु ही श्रद्धा ाोनस होती. या श्रदे्धरु्मनेच 
अगधर्त हालअपेष्ट्टा सोसून परदेशात राहून त्यानंी बौद्ध िर्माचे व साधहत्याचे अध्ययन केले. भगवान बुद्ध व 
बुद्ध िर्मण २म६०० वर्षांपूवी भारतात अवतरला. इ. स. च्या आतव्या शतकापयंत हा िर्मण भारतात नादंत होता 
आधर् पधहल्या दीा हजार वर्षात या िर्माने अध्या जगावर प्रभाव गाजधवला. नवव्या शतकापासून भारतातून 
या िर्माची धपछेहाट होत गेली आधर् भारताच्या ईशान्य कोपऱ्यात व काही धहर्मालयीन प्रदेशातच तो रु्मरु्मर्षूण 
स्स्थतीत अवनत अवशरे्षाचं्या स्वरुपात धशल्लक राधहला होता. १८९० पयंत भारतात या िर्माचा ाकही 
धवद्वान नव्हता. िर्मानंदानंी बौद्ध िर्माच्या अध्ययनाथण धनष्ट्काचंन स्स्थतीत गृहत्याग केला; भारताच्या 
कानाकोपऱ्यात व सवणत्र पयणटन केले आधर् अदेरीस श्रीलंकेत त्यानंा या िर्माचे पंधात भेटले. कोलंबो 
शहराजवन असलेल्या ‘धवद्योदय धवद्यालय’ नावाच्या धवहारात धभक्षुिर्माने राहून त्यानंी र्महास्थधवर 
सुर्मंगलाचायण याचं्या हातादाली पाली गं्रथाचंा अभ्यास केला. नंतर ते ब्रह्मदेशात गेले. तेथील धवहारात 
राहून ध्यानर्मागाचा अभ्यास केला. तेथील पंधाताचं्या चरर्ापाशी बसून बौद्ध साधहत्याचे पात घेऊन 
अध्ययन केले. पधरधनस्ष्ट्तत पधंात बनून परत आले व भारतातून परागंदा झालेल्या बौद्ध िर्माच्या र्महाधवदे्यची 
प्रधतष्ट्तापना केली. त्यानंतरम भारतार्मध्ये बौद्ध धवदे्यच्या अध्ययनाला व संशोिनाला उजना धर्मनाला. 
िर्मानंदाचं्या अध्यापकत्वाच्या कारधकदीत बौद्ध िर्माचे व पाली भारे्षचे पुष्ट्कन धवद्वान तयार झाले. कै. हच. 
वै. राजवााे ाॉ. पु. धव. बापटम कै. हचतार्मर्राव जोशीम प्रा. ना. के. भागवत इत्यादी र्मंानी त्याचं्या 
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धशष्ट्यर्माधलकेतील चर्मकदार रत्ने होत. िर्मानंदानंी कलकत्ता धवद्यापीतात प्रथर्म अध्यापकाची जागा 
पतकरली. तेथे ते फार वने राधहले नाहीत. र्महाराष्ट्रात बौद्ध धवदे्यचा प्रसार करण्याची उत्कट इच्छा 
झाल्यारु्मने त्यानंी श्रीर्मंत सयाजीराव र्महाराज गायकवाा याचंी गात घेऊन लहानशी धशष्ट्यवृत्ती धर्मनधवली 
व र्महाराष्ट्रात अध्यापन सुरू केले. रंु्मबई धवद्यापीतात पाली भारे्षचा प्रवशे करधवला. अरे्मधरकाम रधशया 
इत्यादी देशातंील धवद्वानाचंी आधर् धवद्यापीताचंी आर्मंत्ररे् तरीही सारदी येत होती व त्याप्रर्मारे् ते धतकाे 
जाऊन काही र्मधहने वा ादादे वर्षण राहून पुन्हा स्वदेशी परत येत असत. र्महाराष्ट्रात व गुजरातर्मध्ये ते 
दीघणकाल राधहले. पुरे् येथील फग्युणसन कॉलेजर्मध्ये त्यानंी सहा वर्ष े प्राध्यापकाचे कार्म केले. परदेशात 
असताना धवशरे्षतः अरे्मधरकेत असताना सर्माजसत्तावादाचे अध्ययन केले. सर्माजसत्तावादाची उध्ष्ट्टे र्मान्य 
केली. र्मार्कसणवाद हा सर्माजसत्तावादाचा ाक श्रेष्ट्त आिार होय; परंतु र्मार्कसणवादातील हहसात्र्मक क्राधंतवाद 
त्यानंा र्मान्य झाला नाही. र्मार्कसणवादाचा र्मानवतावाद र्मात्र त्यानंी आत्र्मसात केला. त्यानंी ाके धतकार्ी असे 
महटले आहे कीम ‘जगातील श्रर्मजीवी वगाने पे्रर्माचा र्मागण स्वीकारल्याधशवाय र्मनुष्ट्यकृत र्मनुष्ट्यहत्या बदं 
होर्ार नाही; परंतु देशाधभर्मानाने उन्र्मत्त झालेल्यानंा तो सापार्ार कसा?’ भगवान बुद्ध व जैन तीथणकर 
आधर् त्याचप्रर्मारे् गािंीवाद याचं्या योगाने त्याचें धचत्त पूर्ण भारावनू गेले होते. त्यारुं्मने ते असे महर्त कीम 
‘राष्ट्रदे्वर्षाच्या आधर् वर्णदे्वर्षाच्या रोगातून पार पाण्याला याच्याधशवाय दुसरा र्मागण कोर्ताही असू शकत 
नाही.’ 
 

आिुधनक ऐधतहाधसक दषृ्ट्टी आधर् संशोिन पद्धती त्यानंी पूर्ण आत्र्मसात केली होतीम त्यारु्मने 
बुद्धचधरत्र व बौद्ध िर्मण यात वास्तधवक सार काय आहे व असार काय आहेम याचा त्यानंी तपशीलवार पूर्ण 
धनवााा केला होता. बुद्धचधरत्रार्मध्ये अनेक काल्पधनक व पौराधर्क कथाचंी भर पाली व संस्कृत बौद्ध 
वाङर्मयात वारंवार पात गेली. त्यारु्मने भगवान बदु्ध हा र्मानव व्यर्कती महर्ून कोर्ी होऊन गेला की नाहीम 
हकवा ती केवन कस्ल्पत कथा आहेम असा प्रश्न अनेक पधश्चर्मी संशोिकानंी धनर्मार् केला होता. 
संशयधनवारर्ाथण इधतहाससशंोिकानंी भारतात बदु्धाच्या जन्र्मस्थानाच्या उत्दननाचं्या द्वारे शोि चालधवला 
व शोि लागला. बदु्धचधरत्रातील वास्तव चधरत्र भाग कोर्ता व कस्ल्पत भाग कोर्ता याब्लचा धनर्णय 
िर्मानंदानंी फार चागंल्या रीतीने केला. बदु्धधपता शुद्धोदन हा ाक स्वतंत्र राजा होता असे पाली व बौद्ध 
वाङ र्मयात वारंवार धलधहलेले सापाते. या सवण वाङ र्मयाचा झााा घेऊन िर्मानंदानंी पुराव्याधनशी असे 
तरधवले कीम बदु्धधपता शुद्धोदन हा स्वतंत्र राजा नव्हता तर ाक संपन्न शतेकरी होता. बुद्धाचे गोत्रनार्म 
याचंाही त्यानंी उलगाा करुन ‘धसद्धाथण’ हकवा ‘गौतर्म’ ही नाव ेधनधश्चत केली आधर् सूयण हकवा आधदत्य हे 
गोत्र होयम असा धनर्णय धदला. बदु्धाची र्माता र्मायादेवी ही वनात उभी असतानाच प्रसूत झालीम हेही 
तरधवले. राहूल या पुत्राच्या जन्र्मानंतर बदु्धाने गृहत्याग सात धदवसातं केलाम हीही गोष्ट्ट अर्मान्य केली. 
राहूलची र्माता पधहल्या सात धदवसातंच धनवतणली; राहूलच्या बालपर्ी काही वर्ष े बुद्धाने गृहत्याग केला 
नव्हताम असेही त्यानंी दादवनू धदले. बदु्ध हकवा धसद्धाथण हा गृहत्याग करण्याच्या पूवीच सर्माधिर्मागण धशकला 
होताम गृहत्याग केल्यानंतर नव्हे. गृहत्यागाच्या अगोदर राजा शुद्धोदनाने त्याच्याकधरता अनेक प्रासाद 
बािूंन त्याला जगातील शोकास्पद घटना धदसू नयेत आधर् तो अनेक रर्मर्ींच्या सहवासात धवलासात 
रर्मावाम अशी अवस्था त्या प्रासादारं्मध्ये केली होतीम हीही गोष्ट्ट नाशाबीत केली. धसद्धाथाला छन्न सारथ्याने 
रथातून अनेक वनेा प्रासादातून बाहेर धफरावयास नेलेम तेव्हा धसद्धाथाला रोगीम जराजजणर व्यर्कतीम पे्रत 
आधर् संन्यासी धभक्षू याचें दशणन झाले; त्यारु्मने त्याला प्रपंचाब्ल वैराग्य उत्पन्न झाले आधर् त्यारु्मने त्याने 
कायर्मचा गृहत्याग केलाम हीही अत्यंत सुप्रधसद्ध कथा कस्ल्पत कथा आहे हे िर्मानंदानंी आपल्या 
पधरशीलनाने अनेक प्रर्मारे् दादवनू धसद्ध केले आहे यासबंंिी ‘भगवान बदु्ध’ या पुस्तकात िर्मानंद महर्तात: 
“धनदानकथेत लधलतधवस्तारात आधर् बदु्धचधरतकाव्यारं्मध्ये या प्रसंगाची रसभधरत वर्णने आढनतात; आधर् 
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त्याचंा बौद्ध धचत्रकलेवर चागंला पधरर्ार्म झाला आहे; परंतु त्याचं्यात तथ्य रु्मनीच नाही; हकवा फारच थोाे 
असाव ेअसे वाटते. का ंकीम प्राचीनतर सूर्कतातूंन ह्या असभंाव्य दंतकथेला रु्मनीच आिार सापात नाही. 
 

“अधरय पधरयेसन सुतात स्वतः भगवान बदु्धाने आपल्या गृहत्यागसर्मयाची हधकगत धदली आहेम ती 
अशी: ‘धभक्षू होम असा धवचार करीत असता काही कानानेम जरी र्मी त्या वनेी तरुर् होतोम र्माझा ाकही केस 
धपकला नव्हताम र्मी भर ज्वानीत होतो आधर् र्माझे आईबाप र्मला परवानगी देत नव्हतेम ाोळयातूंन 
धनघर्ाऱ्या अश्रपु्रवाहाने त्याचंी रु्मदे धभजली होतीम ते सारदे रात होतेम तरी र्मी धशरोरंु्मान करूनम 
कार्षायवस्त्ानंी देह आच्छादून घरातून बाहेर पालो. 
 

“हाच उतारा जसाच्या तसाच र्महासच्चक सुतात सापातो. यावरून बोधिसत्व घरच्या र्मार्सानंा 
कनू न देता छन्नासह (अश्व) कथकावर स्वार होऊन पनून गेलाम हे महर्रे् साफ चकुीचे आहे असे धदसते. 
बोधिसत्वाची दु् आई र्मायादेवी सातव्या धदवशी जरी धनवतणली असलीम तरी त्याचे पालन र्महाप्रजापती 
गोतर्मीने स्वतःच्या रु्मलाप्रर्मारे्च केले; अथात वरील उताऱ्यात धतलाच बुद्ध भगवतंाने आई महटले असले 
पाधहजे. शुद्धोदनाला व गोतर्मीला तो पधरव्राजक होर्ार हे पुष्ट्कन धदवसापंासून र्माहीत होतेम आधर् त्यांच्या 
इच्छेधवरुद्ध व त्याचं्या सर्मक्षच त्याने प्रव्रज्या घेतली हे या उताऱ्यावरून स्पष्ट्ट होते.” (‘भगवान बुद्ध’म धतसरे 
रु्मद्रर्म पृ. ६४.) 
 

भारतार्मध्ये इ. स. पूवण सहाव्या शतकापासून बौद्ध क्रातंीला प्रारंभ झाला आधर् ती भारतभर पसरून 
धतने अिे जग व्यापलेम अशा प्रकारची वैचाधरक शर्कती काय होतीम याचे सुंदर व भव्य दशणन िर्मानंदाचं्या 
पुस्तकारं्मध्ये होते; धवशरे्षतः त्याचं्या ‘भगवान बदु्ध’ आधर् प्रस्तुतचे ‘बुद्धलीलासारसंग्रह’ या दोन पुस्तकारं्मध्ये 
होते. धसद्धाथाला वैराग्य प्राप्त झाले आधर् त्याने तारुण्यात गृहत्याग केला याची कारर्र्मार्मासंा या दोन 
पुस्तकाचें वाचन केले असता उत्कृष्ट्ट रीतीने सापाते. त्या वनेच्या राजकीय व सार्माधजक अराजकतेतील 
दुरवस्थेरु्मने तो हचताक्रातं झाला होताम ही गोष्ट्ट लक्षात येते. बुद्धाच्या वनेी भारतार्मध्ये शकेाो लहानलहान 
राज्ये होती. त्यापंैकी र्महत्त्वाची सोना राज्ये उत्तर भारतात होती. राजे सिंी सापाताच ाकरे्मकाचं्या 
राज्यावंर आक्रर्मरे् करीत. र्महत्वाच्या राज्यानंा अंधकत असलेली लहानर्मोती गर्राज्ये सतत आपसात 
भाांत होती. बदु्ध ज्या गर्राज्यात होताम ते गर्राज्य अंधकत होते. बदु्धाचा शार्कय गर् व शजेारचा कोधलय 
गर् याचं्यात सतत धवग्रह चालू होता. राजाचंी राज्ये हकवा गर्राज्ये याचं्यार्मध्ये केव्हा धवग्रह सुरू होईलम 
रर्कतपात होईलम याचा धनयर्म नसे. अशा स्स्थतीत बुद्धाचे र्मन हचताग्रस्त होऊन र्मानव जातीच्या 
भधवतव्याब्ल शकंाकुल बनले. प्रपंच हा दुःदर्मय आहेम याचा सतत प्रत्यय येत होता. परंतु या कालदंाात 
हकवा या युगात भारतीय ससं्कृती ही प्रगल्भ दशसे आली होतीम पारर्मार्थथक व ऐधहक धवचाराचंी शासे्त् व 
संप्रदाय धनर्मार् झाले होते. उपधनर्षदातील आध्यास्त्र्मक धवचार प्रौढ दशसे आला होता. बौद्ध साधहत्यात 
पारर्मार्थथक धवचाराचं्या सात संप्रदायाचंा उल्लेद सापातो; परंतु त्यातील सहाचें स्वरूप नीट कनते. हे 
सवण संप्रदाय वैधश्वक तत्त्वज्ञान आधर् र्मानवी जीवनाचे तत्त्वज्ञान याब्लच्या र्मतभेदानंी भरलेले होते. 
याचं्यार्मध्ये वैधदक आयांचा संप्रदाय आधर् वदेपूवणकालापासून चालत आलेला श्रर्मर्संप्रदाय याचंा प्रभाव 
तुल्यबल होता. वैधदक आयांचे यज्ञयागादी कर्मणकाां हे ऐधहक आधर् पारलौधकक सुदाचा व श्रेयाचा र्मागण 
महर्ून र्मान्य झाला होता. त्याचप्रर्मारे् श्रर्मर्ाचंा तपश्चयेचा र्मागणही आपले प्राचीन अधिष्ट्तान बनकट करून 
बसला होता. वैधदक र्मागण हा ाका अथाने भोगवादी व प्रवृत्तीर्मागी होताम तर श्रर्मर्र्मागण हा आत्यंधतक 
तपश्चयेचा धनवृत्तीपर र्मागण होता. वरील अनेक संप्रदायारं्मध्ये परलोक व पररे्मश्वर न र्मानर्ारे काही 
भौधतकवादी संप्रदाय होते. काही संप्रदाय केवल धनयधतवादी होते. त्याचें र्मत असे होते कीम र्मार्साचे 
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कतृणत्व हा भ्रर्म आहे. पधरस्स्थतीची व धवश्वाची दढृ व अपधरवतणनीय बंिने अशी आहेत कीम त्यारु्मने र्मार्साला 
स्वतःचे चागंलेवाईट भधवतव्य घाधवरे् अशर्कय आहे. िर्मण व अिर्मणम नीती व अनीती यासबंंिी धववके करून 
धनधश्चतपरे् िर्मण व नीती याचंा र्मागण अनुसररे्म हे र्मार्साच्या हाती नाही; र्मनुष्ट्य भधवतव्यतेच्या अिीन आहे. 
 

भगवान बुद्धाने या वैचाधरक आधर् व्यावहाधरक अराजकेतून धनधश्चत र्मागण काढला व दादधवला. 
त्यास ‘र्मध्यर्म र्मागण’ हकवा ‘र्मध्यर्मा प्रधतपद’ असे महटले आहे. राजाचं्या आधर् गर्ाचं्या धनरंतर चालू 
असलेल्या धवग्रहारुं्मने वा संग्रार्मारुं्मने सर्माजम धवशरे्षतः बहुजनसर्माज अशातं व धवपद ग्रस्त होता. त्याकधरता 
भगवान बदु्धाने दहा पारधर्मताचंा व चार आयणसत्याचंा उपदेश केला. दहा पारधर्मता महर्जे दानम शीलम 
नैष्ट्कमयणम प्रज्ञाम वीयणम क्षातंीम सत्यम अधिष्ट्तानम र्मतै्री आधर् उपेक्षा ह्या होत. ‘बुद्धलीलासारसंग्रहा’त 
बोधिसत्त्वाच्या पारधर्मतासािनेच्या आत कथा प्रथर्म साधंगतल्या आहेत. या गं्रथाचे रु्मख्य तीन भाग असून 
पधहला भाग महर्जे या आत कथा होत. ही दहा पारधर्मता महर्जे र्मार्सानंी साध्य करावयाचे दहा अधंतर्म 
नैधतक आदशण होत. प्राचीन कानापासून आजपयंत झालेल्या नीधतशास्त्ारं्मध्ये या आदशांचे स्वयंपूर्णत्व केवन 
भगवान बुद्धानेच साधंगतले. बुद्ध िर्मातील ाका संप्रदायात पररे्मश्वर महर्जे पारधर्मताच होयम असा धवचार 
कालातंराने रूढ झाला. पारधर्मता महर्जे र्मानवाचे नैधतक जीवनाचे अधंतर्म स्वरूप होय. बुद्ध व तीथणकर 
यानंी उपदेधशलेल्या अहहसा या परर्मिर्माचा धविायक स्वरूपातला धनष्ट्कर्षण महर्जे पारधर्मता होत. धवशरे्षतः 
र्मतै्री पारधर्मतेला बदु्धाने स्वतःच्या उपदेशात कें द्रस्थानी तेवलेले आहे. या र्मतै्री पारधर्मतेचा महर्जे धवश्वव्यापी 
पे्रर्मतत्त्वाचा प्रभाव पाून बदु्धाच्या हयातीतच राजा अजातशत्रूम पसेनधदराजाम हसह सेनापतीम वैधदक 
ब्रामहर्ाचें सरु्मदायम तपस्वी संप्रदाय बदु्धाकाे व बदु्धानुयायाकंाे आकर्थर्षले गेले. बुद्धानंतर दोनश ेवर्षांच्या 
कालाविीत भारतात र्मौयण साम्राज्य स्थाधपत झाले आधर् त्यातील श्रेष्ट्त र्मौयण सम्राट अशोक हा बदु्ध िर्माच्या 
आदेशाने भारला गेला व त्याने बुद्ध िर्माच्या प्रसाराला वगे आर्ला व याचे कारर् धवश्वव्यापी र्मतै्रीचा संदेश 
होय. 
 

ईश्वरम आत्र्माम परलोकम र्मरर्ोत्तर गतीम पुनजणन्र्मम जगाच्या उत्पधतस्स्थधतलयाचा कायणकारर्भाव 
इत्यादी प्रश्नाचंा ऊहापोह भारतात बदु्धाच्या कानी धशगेस पोहोचला होता. परलोकम पुनजणन्र्मम ईश्वरम 
आत्र्मा इत्यादी गोष्ट्टींवर धवश्वास न तेवर्ारे भौधतकवादी पधंातही त्या वनेी भारतात होते. अनेक आस्स्तक व 
नास्स्तक दशणने वा तत्त्वज्ञाने उदयास येत होती. या प्रश्नाचंा अधंतर्म नैधतक तत्त्वाशंी सबंंि जोाण्याचे प्रयत्न 
चालू होते. बदु्धाने असे साधंगतले की ईश्वरम आत्र्माम परलोकम र्मरर्ोत्तर गती यासबंंिीची तत्त्व े धनधश्चत 
होवोत न होवोत; अहहसाम धवश्वव्यापी र्मतै्रीम धवश्वव्यापी करुर्ा आधर् सत्य त्याचप्रर्मारे् सत्याचे ज्ञान अथवा 
प्रज्ञा हीच र्मानवाची अंधतर्म उध्ष्ट्टे होत. वरील प्रश्न धनधश्चतपरे् धनकालात धनघण्यासारदे नाहीत; ते 
अधनर्ीतच राहातात. नैधतक आदशण हे र्मात्र र्मानवी दुःदाचा पधरहार करण्याची धनधश्चत सािने होत; तीच 
धनधश्चत साध्ये होत. हा बदु्धाचा नैधतक बुधद्धवाद धनत्य अबाधित राहार्ारा आहे. आजच्या सुिारलेल्या 
जगाला तर जवनच तेवलेल्या धवनाशातून वाचधवर्ारा आहे. आत्र्मधवर्षयक व धवश्वधवर्षयक तत्त्वज्ञानाचं्या 
संघर्षातून बुद्धाने नैधतक तत्त्वज्ञान वगेने काढलेम ही बुद्धाची जगाला धनदालस श्रेष्ट्त देर्गी आहे. या 
संदभात बदु्धाचे अनेक संवाद र्मागणदशणक तरतात. त्या संवादापंैकी बदु्धाचा धशष्ट्य र्मालंुर्कयपुत्र नावाचा धभक्ष ू
आधर् स्वतः भगवान याचंा संवाद लक्षात तेवण्यासारदा आहे. (‘बुद्धलीलासारसंग्रह’म धद्वतीयावृत्तीम पृष्ट्ते 
२६८-२६९.) 
 

“बुद्धगुरू श्रावस्तीर्मध्ये अनाथपीधाकाच्या आरार्मात राहात असता र्मालंुर्कयपुत्र नावाचा धभक्ष ू
त्याजपाशी आला आधर् त्याला नर्मस्कार करून ाका बाजूला आसनावर बसला. नंतर र्मालंुर्कयपतु्र 
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भगवतंाला महर्ालाम ‘भदंतम ाकातंात बसलो असता र्माझ्या र्मनातं असा धवचार आला कीम हे जग शाश्वत 
आहे की अशाश्वत आहे? शरीर आधर् आत्र्मा ाक आहेत की धभन्न आहेत? र्मरर्ोत्तर तथागताला पुनजणन्र्म 
आहे हकवा नाही? इत्यादी रु्मद्द्ाचें भगवतंाने धववरर् केले नाही. तेव्हा र्मी आपर्ाजंवन येऊन या 
रु्म्यासंंबिंाने प्रश्न धवचारीन. जर आपर्ालंा या रु्म्याचंा धनकाल लावता येईलम तरच र्मी आपला धशष्ट्य 
होईन. जर आपर्ालंा या गोष्ट्टी र्माहीत नसतीलम तर त्या र्माहीत नाहीत असे महर्रे् हा सरन र्मागण होय!’ 
 

बुद्ध महर्ालाम ‘र्मालंुर्कयपुत्रम तू र्माझा धशष्ट्य होशील तर या रु्म्याचें स्पष्ट्टीकरर् करून सागेंनम असे 
र्मी तुला किी साधंगतले होते काय?’ 

‘नाही भदंत’म र्मालंुर्कयपुत्राने उत्तर धदले. 
‘बरेम तू तरी र्मला महर्ालास कायम की जर र्मला तुमही या सवण रु्म्याचें स्पष्ट्टीकरर् करून 

सागंालम तरच र्मी तुर्मच्या धभक्षुसंघात येईन?’ 
‘नाही भदंत’म र्मालंुर्कयपुत्र महर्ाला. 

 
बुद्ध महर्ालाम ‘तर र्मग आता हे रु्म्े स्पष्ट्ट करून साधंगतल्याधशवाय र्मी तुर्मचा धशष्ट्य होर्ार नाहीम 

या महर्ण्यात अथण कोर्ता?’ 
 

‘र्मालंुर्कयपुत्रम ादाद्या र्मनुष्ट्याच्या अंगार्मध्ये बार्ाचे धवर्षारी शल्य धशरून तो तनर्मनत असता त्याचे 
आप्त-इष्ट्ट शस्त्धक्रया करर्ाऱ्या वैद्याला बोलावनू आर्तील; परंतु तो रोगी त्या वैद्याला महरे्ल कीम ‘हा 
बार् कोर्ी र्मारला? तो ब्रामहर् होता की क्षधत्रय होताम वैश्य होता की क्षदू्र होताम काना होता की गोरा होताम 
त्याचे िनुष्ट्य कोर्त्या प्रकारचे होतेम िनुष्ट्याची दोरी कशाची होती इत्यादी सवण गोष्ट्टी जोपयंत तुमही र्मला 
सर्मजावनू देर्ार नाहीम तोपयंत र्मी या शस्त्ाला हात लाव ू देर्ार नाही. र्मालंुर्कयपुत्रम अशा प्रसंगी त्या 
र्मार्साला या सवण गोष्ट्टी न सर्मजताच र्मरर् येईल. त्याचप्रर्मारे् जो असा हट्ट िरील कीम र्मला हे जग 
शाश्वत आहे की अशाश्वत आहे इत्यादी सवण रु्म्े सर्मजल्यावाचनू र्मी ब्रमहचयाचा अभ्यास करर्ार नाही. तर 
त्याला हे रु्म्े सर्मजल्यावाचनू र्मरर् येईल.’ 
 

‘हे र्मालंुर्कयपुत्रम जग शाश्वत आहे हकवा अशाश्वत आहेम अशी दषृ्ट्टी असली आधर् असा धवश्वास 
असलाम तथाधप िार्थर्मक आचरर्ाला त्यापासून र्मदत होईल असे नाही. हे जग शाश्वत आहे असा धवश्वास 
तेधवलाम तरी जराम र्मरर्म शोकम पधरदेवन याजंपासून रु्मर्कतता होत आहेम असे नाही. त्याप्रर्मारे् शरीर आधर् 
आत्र्मा ाक आहेम शरीर आधर् आत्र्मा धभन्न आहेम र्मरर्ोत्तर तथागताचा पुनजणन्र्म होतोम र्मरर्ोत्तर 
तथागताचा पुनजणन्र्म होत नाही इत्यादी गोष्ट्टींवर धवश्वास तेधवला काय हकवा न तेधवला कायम जाती 
(जन्र्म)म जराम र्मरर्म शोकम पधरदेवन (हचता) आहेतच आहेत! महर्ून हे र्मालंुर्कयपतु्रम जग शाश्वत आहेम 
इत्यादी गोष्ट्टींचे धववरर् करण्याच्या भरीला र्मी पालो नाही. का कीम या गोष्ट्टींच्या वादधववादाने 
ब्रह्मचयाला कोर्त्याही प्रकारे स्थैयण येण्याचा संभव नाही. अशा वादाने वैराग्य उत्पन्न होर्ार नाहीम पापाचा 
धनरोि व्हावयाचा नाहीम शातंीम प्रज्ञाम सबंोि आधर् धनवार् याचंा लाभ व्हावयाचा नाही. 
 

‘पर् र्मालंुर्कयपुत्रम हे दुःद आहेम हा दुःदाचा सरु्मदय आहेम हा दुःदाचा धनरोि आहेम आधर् हा 
दुःदधनरोिाचा र्मागण आहेम हे र्मी स्पष्ट्ट करून दादधवले आहेम का कीम ही चार आयणसत्ये ब्रह्मचयाला स्थैयण 
आर्र्ारी आहेत. याजंरु्मने वैराग्य येतेम पापाचा धनरोि होतोम शातंीचाम प्रजे्ञचाम संबोिाचा आधर् धनवार्ाचा 
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लाभ होतोम महर्नू हे र्मालंुर्कयपुत्र ज्या गोष्ट्टींची र्मी चचा केली नाही त्या गोष्ट्टींची चचा करू नकाम व ज्या 
गोष्ट्टींचे र्मी स्पष्ट्टीकरर् केले आहे त्या गोष्ट्टी स्पष्ट्टीकरर्ाला योग्य आहेत असे सर्मजा.’ 
 

 बुद्धगुरू असे बोलल्यावर र्मालंुर्कयपुत्राने त्याच्या भार्षर्ाचे अधभनंदन केले.” 
िर्मानंद कोसबंी यानंी बहुतेक सवणच लेदन र्मोकळया सरन अस्सल र्मरातीत केले आहे. परंतु ह्या संदभात 
असे सागंावसेे वाटतेम की अलीकाे गेल्या २०-२५ वर्षांत र्मराती शलैीतील सािी अथणवाहकता कर्मी होत 
चालली आहे. धवशरे्षतः लधलत साधहत्यातील शलैी नटवीम पसरट व गंुतागंुतीची बनत आहे. कधवतारं्मध्ये 
याचा प्रत्यय अधिक येतो. प्रसन्नंताम अथणवाहकता हा दोर्ष तरेल की काय अशी भीती वाटत आहे. गूढ वा 
अव्यर्कत अथण असलेली शलैी साधहत्य पदवीला भरू्षव ूलागली आहे. याचे ाक कारर् असे कीम धवचार आधर् 
प्रत्ययशीलता अथाला सरन पोचेनाशी झाली आहेत. िर्मानंदाचंी लेदनशलैी या अवनतीपासून वाचवीलम 
अशी आशा वाटते. 
 
वाई, गदनाकं २ फेब्र वारी १९७७ लक्ष्र्मिशास्त्री जोशी 
 
  



 
 

अनुक्रमणिका 

बुद्धलीलासारसंग्रह 

भाग रणहला : बोणधसत्वाच्या कथा 
[१] 

सुमपधकथा 
 

लाखपव वषांपूवी या जम्बदु्वीपामध्यें अमर नाांवाच्या सांपन्न नगरात सुमेध नाांवाचा एक कोयधीश 
ब्राम्िि राित असे. तो जरी थोर कुलामध्यें जन्मला िोता, तरी आयत्या णपठावर रेघा ओढिाऱ्या आळशी 
मनुष्ट्याप्रमािें त्यानें आपलें  तारुण्य व्यथम न घालणवताां वदे आणि शास्त्रें याांमध्यें पारांगतता सांपाणदली िोती. 
सुमेध ब्राम्ििाला कोित्यािी प्रकारें प्रपांचामध्यें कमतरता नव्िती. वण लोपार्जजत धनदौलतीचा तो उपर्ोग 
घेत िोता; आणि णवद्वते्तसांबांधानें सवम लोकाांत त्याची ख्याणत झाली िोती. तथाणप जन्म, जरा, व्याणध इत्याणद 
नैसर्जगक दुःखाांच्या कचतनानें सांसारामध्यें त्याचें णचत्त रमेनासें झालें . “माझ्या सांपत्तीपकैी माझ्याबरोबर येिारें 
काय आिे? माझी कीर्जत माझ्याबरोबर येईल काय?” इत्याणद णवचाराांनीं सुमेधाच्या मनामध्यें कािूर माजवनू 
णदलें . तेव्िाां तो आपिाशींच उद्गरला “या अत्यांत दुःखकारक प्रपांचापासून मुक्त अशी एक सुखकारक 
अवस्था असलीच पाणिजे, कीं, ज्या स्स्थतीप्रत गेला असताां प्रािी जन्म, जरा आणि मरि याांपासून मुक्त 
िोईल.” 
 

याप्रमािें णवचार करून सुमेधानें मुक्तीचा मागम शोधण्याचा णनश्चय केला. 
 

त्या काळच्या वणिवाटीप्रमािें सुमेधानें आपली सवम मालमत्ता याचकाांनाां वाांटून णदली, व तो 
णिमालयपवमतावर णनघून गेला. तेथें धम्मक नाांवाच्या एका टेंक ीवर त्यानें आपली पिमशाला बाांधून त्या 
पिमशालेजवळ एक सुदर चक्रम [चांक्रम ह्मिजे चालण्याची जागा. बौद्धणर्क्ष ु णविारामध्यें एकाप्रतेनें इक ून णतक े णफरण्यासाठी जी 
जागा तयार कणरतात, णतला चांक्रम असें ह्मितात. जमीन खालींवर असिें, मधुनमधून झा ी असिें, आसपास जांगल असिें, आकुां णचतता, आणि 

अत्यांत णवशालता िे चांक्रमाचे पाांच दोष िोत. सुमेध तापसाच्या चांक्रमाांत िे दोष नव्िते; ह्मिून त्याला सुांदर चांक्रम असें ह्मटलें  आिे.] केला. या 
णठकािीं काांिीं काळ घालणवल्यावर सुमेधतापसाचें वैराग्य इतके तीव्र झालें , कीं, त्याला या पिमकुणटकेचा 
देखील कां टाळा आला. तो त्या पिमकुणटकेचा त्याग करून एका झा ाखालीं रािूां लागला, व कां द–मूल–
फलाणदकाांच्या आिारावर उपजीणवका करून त्यानें ख तर तपश्चया आरांणर्ली. वैराग्याच्या आणि 
अभ्यासाच्या जोरावर सुमेधपांण तानें योगाच्या सवम पायऱ्या आक्रमि केल्या. तो समाणधसुखामध्यें णनमग्न 
िोऊन गेला. 
 

त्या समयीं जम्बदु्वीपामध्यें दीपांकर नाांवाचा बदु्ध उत्पन्न झाला. तो णजक ेणतक े आपल्या धमाचा 
प्रसार करूां  लागला. ध्यानसुखामध्यें गढून गेल्यामुळें  सुमेधाला णिमालयपवमतावर दीपांकरबदु्धाच्या धमाची 
वातादेखील ऐकूां  आली नािीं. एके णदवशीं योगबलानें आकाशाांतून सांचार करीत असताां णिमालयाच्या 
पायथ्याशीं असलेल्या रम्मनगरामधील लोक अत्यांत उत्सुकतेनें णजक ेणतक े रस्ते साफ करीत असलेले, 
आणि ध्वजपताकाणदकाांनीं सवम नगर सुशोणर्त करीत असलेले त्यानें पाणिले. तेव्िाां त्याला मोठें कौतुक 
वाटून तो आकाशाांतून खालीं उतरला, आणि एवढी तयारी कशासाठीं चालली आिे याची त्यानें चौकशी 
केली. त्या लोकाांपैकीं एकजि ह्मिाला “वः! तापसमिाराज, तुम्िी या प्रदेशाांत रिात असून दीपांकरबदु्धाांची 
तुह्माला माणिती नसावी, िें मोठें णवणचत्र िोय! दीपांकरबदु्ध आपल्या णर्क्षुवगासि आमच्या शिराच्या नजीक 
येऊन ठेपले आिेत, व आज दुपारीं णर्क्षाग्रिि करण्यासाठीं ते या शिराांत येिार आिेत. त्याांचा बिुमान 
करण्यासाठीं िी सवम तयारी चालली आिे.” 
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िें ऐकून सुमेध ह्मिाांला “या जगतामध्यें बदु्ध िा शब्द देखील ऐकूां  येिें कणठि आिे! मग प्रत्यक्ष 
बुद्धाचें दशमन िोिें णकती कणठि आिे, िें साांगावयालाच नको! जन िो, तुह्मी िा जो रस्ता साफ करीत 
आिाां, त्यापैकीं काांिीं र्ाग माझ्या स्वाधीन करा. मीणि बदु्धाच्या सेवचेा वाांटेकरी िोऊां  इस्च्छतपव.” 
 

तेव्िाां त्या लोकाांनीं साफ करण्यासाठीं काांिीं जागा सुमेधाला नेमनू णदली. 
 

सुमेधाला नेमून णदलेली सवम जागा पणरशुद्ध झाली िोती. परांतु रस्त्यावर एका लिानशा 
 बक्यामध्यें णचखल साांचला िोता. तें  बकें  र्रून काढण्याांत सुमेधतापस गुांतला असताांच र्गवान् 
दीपांकरबदु्ध त्या णठकािीं आपल्या णर्क्षुसांघासिवतममान उपवनाांतून येते झाले. आताां तें  बकें  र्रून 
काढण्यास मुळींच अवकाश राणिला नािीं. तेव्िाां सुमेध बुद्धाांच्या पायाला णचखल लागूां नये या उदे्दशानें त्या 
 बक्यावर पालथा प ला. इतक्याांत दीपांकर र्गवान् त्याच्या  ोक्याजवळ येऊन उरे् राणिले, आणि 
आपल्या णर्क्षसुांघाक े वळून ह्मिाले “णर्क्षु िो! येथें पालथा प लेल्या या तापसाला तुह्मी पाित आिाां 
काय? लाखपव वषांनांतर कणपलवस्तुनगरींत शुद्धोदनराजाच्या मायादेवी नाांवाच्या रािीच्या उदरीं जन्म 
घेऊन मोठ्या प्रयत्नानें बुद्धत्व सांपादून िा लक्षावणध लोकाांचा उद्धार करिार आिे. मोग्गलान व साणरपुत्त िे 
दोघे त्याचे अग्रणशष्ट्य िोतील, आणि त्याच्या णर्क्षुिीसांघाांत खेमा व उप्पलवण्िा या दोन णर्क्षुिी मुख्य 
िोतील.” 
 

िें बुद्धवाक्य ऐकून तेथें जमलेल्या मनुष्ट्याांनाां आणि देवताांनाां अत्यांत आनांद झाला. 
 

दीपांकरबदु्ध काांिीं अांतरावर गेल्यावर सुमेधतापस उठून माां ीवर माां ी घालून बसला, व 
आपिाशींच ह्मिाला “र्गवान् बुद्धाांनीं र्णवष्ट्यत्कालीं मी बुद्ध िोिार, असे र्णवष्ट्य कथन केलें  आिें. तथाणप 
बुद्धत्व िें सामान्य मनुष्ट्याला साध्य िोण्यासारखें नािी. अनेक जन्माांमध्ये लोकणितासाठीं परमावधीचा 
प्रयत्न केला, तरच बदु्धत्व प्राप्त िोईल. परांतु आत्मपरणित साधिारे परमोत्कृष्ट असे कोिते गुि असाव े
बरें?” सूक्ष्म णवचाराअांतीं सुमेधपांण ताला सवमलोकणितकारक असे खालीं णदलेले दिा [या दिा गुिाांला 

पाणलग्रांथामध्यें ‘पारणमता’ असें ह्मितात.] गुि आढळले. 
 

१ दान ६ क्ातंी 
२ शील ७ सत्य 
३ नैष्ट्कम्यग ८ अगिष्ट्ठान 
४ प्रज्ञा ९ मरैी 
५ वीयग १० उपेक्ा 

 
सुमेध ह्मिाला “मला जर बदु्धत्व प्राप्त व्िावयाचें आिे, तर मीं या दिा पारणमताांचा अभ्यास केला 

पाणिजे. पि तो एका जन्माांत साध्य िोईल काय? नािीं, अनेक जन्माांच्या अभ्यासानेंच या दिा पारणमता 
मला साध्य िोतील. परांतु इतर लार्ापेक्षाां बुद्धत्वच मला णप्रय असल्यामुळें  यापढुें मी प्रणतजन्मी पारणमताांचाच 
अभ्यास करीन!” 

 
सुमेधतापसानें ज्या वळेीं बदु्धत्व सांपादण्याचा दृढ णनश्चय केला, त्या वळेेपासून त्याला बोणधसत्व 

(र्ाणव बुद्ध) िी सांज्ञा प्राप्त झाली. बोणधत्सवाच्या अनेक जन्माांतील सत्कृत्याांच्या गोष्टी जातक ग्रांथामध्यें 
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वर्जिल्या आिेत. त्या सवांचा येथें उल्लखे देखील करिें शक्य नािीं. तथाणप बोणधसत्वानें दानाणद पारणमताांचा 
अभ्यास कसा केला, याचें णदग्दशमन करण्यासाठीं त्याांपकैीं काांिीं गोष्टी येथें देतपव. 
 

[२] 
वपस्संतर जातक 

 
सुमेधपांण त ध्यानधारिाणदकाांत काल घालवनू इिलोकींचें कतमव्य सांपल्यावर त्यानें देिणवसजमन 

केलें . तदनांतर णनरणनराळ्या योनींमध्यें अनेक जन्म घेऊन एकदाां तो णशणबराजवांशाांत जन्मला. 
 

णशणबदेशाच्या राजधानींत सांजय नाांवाचा राजा राज्य करीत िोता. तो प्रजापालनाांत इतका दक्ष 
िोता, कीं, सवम लोक त्याला आपल्या णपत्याप्रमािें मान देत असत. त्याला एक सवमगुिसांपन्न पुत्र झाला. 
त्याचें नाांव वसे्सांतर असें ठेवण्याांत आलें . िाच आमचा बोणधसत्व िोता. वसे्सांतरानें अल्पवयाांतच सवम णवद्याांचें 
आणि कलाांचें ज्ञान सांपादून आपल्या णपत्याची आणि राष्ट्राची मजी सांपादन केली. तेव्िाां सांजय राजानें 
आपल्या अमात्याांच्या सल्ल्यानें त्याला युवराजपदावर स्थाणपलें . वसे्सांतर आपल्या सांपत्तीचा दानधमामध्यें 
उपयोग करूां  लागला. दानधमम िेंच त्याचें व्यसन िोऊन बसलें . अल्पावकाशाांतच त्याच्या दानशौयाची वाता 
चोिींक े पसरली. 
 

त्या काळीं ककलगदेशामध्ये र्यांकर दुष्ट्काळ प ला. णपण्याचें पािी देखील णमळण्याची मारामार 
झाली. णजक ेणतक े चोऱ्याांचा आणि रोगाांचा सुळसुळाट झाला. तेव्िाां तेथील राजानें दुष्ट्काळणनवारिाचा 
उपाय काय, याचा णवचार चालणवला. त्याला त्याच्या अमात्याांनीं अशी सल्ला णदली, कीं, णशबीच्या राज्याांत 
जो श्वेतविम ित्ती आिे, त्याला या राष्ट्रामध्यें आणिलें  असताां पाऊस प ून सवमत्र सुणर्क्ष िोईल. त्याप्रमािें 
राजानें आपल्या पदरच्या काांिीं ब्राम्ििाांनाां णशणब देशाांत जाऊन सांणध साधून वसे्सांतरापाशीं त्या ित्तीची 
याचना करावी अशी णवनांणत केली. राजाजे्ञप्रमािें ते ब्राम्िि णशबीच्या राजधानीप्रत येऊन वसे्सांतरानें 
देशोदेशींच्या याचकवगांसाठीं बाांणधलेल्या धममशाळेमध्यें उतरले. 
 

एके णदवशीं वसे्सांतर त्या श्वेत िस्तीवर बसून नगरप्रदणक्षिा करीत िोता. त्या समयीं त्या ब्राम्ििाांनीं 
आपलें  अांग धुळीनें माखून व आपला उजवा िात पुढें करून ‘वसे्सांतराचा जयजयकार असो!’ असें ह्मटलें . 
वसे्सांतरानें मािुताला ित्ती उर्ा करण्यास िुकूम केला व ब्राम्ििाांना काय पाणिजे आिे असा प्रश्न केला. 
 

ब्राह्मि म्ििाले “आह्माांला दुसऱ्या कोित्याणि गोष्टीची गरज नािीं. िा एवढा ित्ती द्या ह्मिजे 
झालें .” 
 

वसे्सांतर ताब तोब ित्तीवरून खालीं उतरला व सवम अलांकारासिवतममान त्या ित्तीला ब्राम्ििाांच्या 
िवालीं करून तेथल्या तेथें त्यानें त्याांच्या िातावर पािी सोण लें . 
 

वाळलेल्या अरण्याांत वायुवगेानें पसरिाऱ्या तीव्र दावानलाप्रमािें िी वाता णशबीच्या राजधानींत 
पसरली. णशबीच्या सरदाराांपासून तित शतेकऱ्याांपयंत सवम मनुष्ट्याांनाां अत्यांत दुःख झालें . इतकें च नव्िे, तर 
राजकुमाराचा त्याांनाां अणतशय सांताप आला. त्याच वळेीं लोकाांचा समुदाय राजाांगिामध्यें जमला, व त्याांच्या 
पुढाऱ्याांनीं सांजयराजाच्या कानावर युवराजाचा अपराध घातला. तो सांतप्त जनसमुदाय पािून राजा घाबरून 
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गेला. तथाणप आपि गणलतधैयम झाल्याचें न दशमणवताां जमसमूिाक े वळून तो ह्मिाला “तुह्मीं णकती 
साांणगतलें , तरी मी माझ्या णप्रय पुत्राचा वध करण्यास तयार नािीं.” 
 

तेव्िाां ते ह्मिाले “आह्मी वसे्सांतराचा वध करण्याची णवनांणत करण्यासाठीं येथें जमलपव नािीं; परांतु 
ज्याअथी त्यानें आमच्या राष्ट्राचें शुर्णचन्ि – श्वेतविम िस्ती कोिाच्याणि सल्ल्यावाांचून आपल्याच मतानें 
दान देऊन टाकला, त्याअथी त्याला आजच्या आज राजधानींतून घालवनू णदलें  पाणिजे. त्यानें आमच्या 
देशाांतून जाऊन वांक नाांवाच्या पवमतावर तपश्चया करावी.” 
 

सांजयराजानें पुत्राला वनाांतरीं पाठणवण्याचें आश्वासन देऊन लोकसमूिाला आपापल्या घरीं 
जाण्यास िुकूम केला, व आपल्या मुख्य िुजऱ्याला बोलावनू तो ह्मिाला “तूां आताांच्या आताां वसे्सांतराक े 
जा, व णशबीची इच्छा काय आिे िें त्याला कळव.” 
 

क्षत्ता (मुख्य िुजऱ्या) वसे्सांतराच्या मिालामध्यें गेला व ह्मिाला “वसे्सांतरमिाराज, तुमच्या मोठ्या 
अपराधानें सवम णशणब सांक्षुब्ध िोऊन तुह्मी या क्षिाला राजधानींतून णनघून जावें, असें ह्मित आिेत, आणि 
सांजयराजाला त्याांचें ह्मििें कबूल करावें लागत आिे.” 
 
हें बोलत असता ंक््यािा कंठ दाटून येऊन त्याच्या डोळ्यातूंन एकसारख्या अश्र िारा िालल्या होत्या. 
वसे्संतर शातं गित्तानें क््याला ह्मिाला “असा मािंा कोिता अपराि आहे बरें, कीं, ज्याच्यायोिानें गशगब 
माझ्यावर इतके रािावले आहेत?” 
 

क्षत्ता ह्मिाला “आजपयंत तुह्मीं जो दानधमम केलात, त्यामुळें  प्रजेची तुमच्यावर इतराजी न िोता 
र्णक्त वाढत गेली; परांतु जेव्िाां तुह्मीं श्वेतगजाला याचकाांनाां देऊन टाकलें , तेव्िाां त्याांच्या मनाांतील 
तुमच्याणवषयींची पूज्यबुणद्ध चां कोपानें ग्रासून टाणकली. तेव्िाां आताां आपि तापसवषे स्वीकारून या 
राज्याांतून णनघून जावें िें बरें.” 
 

िें ऐकून वसे्सांतरानें तपोवनाांत जाण्याची णसद्धता केली. 
 
एकदोन णदवसाांत वसे्सांतरानें आपली सांपणत्त गणरबाांनाां वाांटून णदली, आणि वांकपवमतावर 

जाण्यासाठीं आपल्या माताणपतराांची आज्ञा घेऊन तो आपल्या णप्रयपत्नीच्या मिालाांत गेला. मद्दीला आपला 
पणत वनाांतरीं जािार िें वतममान आगाऊच समजलें  िोतें, व त्यामुळें  ती अत्यांत णखन्न झाली िोती. 
वसे्सांतराला पाणिल्याबरोबर णतचा शोक णतला आवरेनासा झाला. वसे्सांतर ह्मिाला “मद्दी, णशबीचा णनश्चय 
तुला समजला आिे काय?” 
 

“िोय मिाराज!” असें शोकाकुल स्वरानें मद्दीनें उत्तर णदल्यावर तो ह्मिाला “णप्रये, तूां शोक करूां  
नकोस. तुझ्या वण लाांक ून णमळालेली सांपणत्त व मजक ून तुला देण्याांत आलेली सांपणत्त या सवम सांपत्तीचा 
तूां दानधमांत णवणनयोग कर. जाणलकुमार व कण्िाणजनाकुमारी याांचें तूां उत्तम रीतीनें पणरपालन कणरशील, 
याबद्दल मला शांका नािीं. या आमच्या आव त्या मुलाांवर लक्ष्य देऊन तूां माझ्या णवरिानें िोिारा शोक 
णवसरून जा.” 
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मद्दी ह्मिाली “मिाराज, िा काांिीं पत्नीचा धमम नव्िे. जेथें पणत तेथेंच पत्नीनें रिावें, असें धमम 
साांगतो. तेव्िाां ज्या मागानें आपि जाल, त्याच मागानें मीणि जाईन. आपल्यासिवतममान रिात असताां मला 
मृत्यु आला तर मला मोठा आनांद िोईल; परांतु आपला णवरि िोऊन जगिें मला मृत्यूिूनणि दुःखद िोईल! 
मला वनवासानें त्रास िोईल अशी आपि शांकादेखील मनामध्यें आिूां नका. जाणलकुमार व 
कण्िाणजनाकुमारी तपोवनामध्यें आमच्या णचत्ताचें रांजन करतील, आणि आमच्या सिवासामुळें  
अरण्यवासाचा आपल्याला कां टाळा न येताां आपले णदवस सुखाांत जातील, व आपली तपश्चया सफल 
िोईल!” 
 

मद्दीच्या आग्रिावरून वसे्सांतरानें णतला व आपल्या दोन्िी मुलाांनाां बरोबर घेतलें . सांजय राजानें 
आपल्या मुलाला, सुनेला व नातवाांनाां तपोवनाांत पोिपवचणवण्यासाठीं रथ णदला; परांतु रस्त्यामध्यें वसे्सांतराला 
याचकाांनीं गाांठून तोणि त्याच्यापासून घेतला. तेव्िाां वसे्सांतराने जालीला क ेवर घेतलें  आणि मद्दीनें 
कण्िाणजनेला क ेवर घेतलें , व उर्यताांनीं पायाांनींच पुढील मागम आक्रमि केला. वांकपवमतावर 
पोिपवचल्यावर वसे्सांतरानें आपिासाठीं एका रम्य स्थलीं सुांदर पिमकुटी बाांधली, आणि त्या णठकािीं तो 
आपल्या कुटुांबासिवतममान रािूां लागला. 
 

त्या काळीं ककलगदेशामध्यें जूजक नाांवाच्या ब्राम्ििानें णर्क्षुकी वृत्तीवर शांर्र काषापि णमळवनू ते 
एका ओळखीच्या ब्राह्मिाच्या िवालीं केले व तो देशाांतराला गेला. पुढें पुष्ट्कळ वषेंपयंत त्याचा पत्ता नव्िता. 
तेव्िाां ज्याच्याजवळ त्याची ठेव िोती, त्या गृिस्थानें ती सवम आपत्कालाांत खचूमन टाणकली. इतक्याांत जूजक 
येऊन आपली ठेव मागूां लागला; परांतु ठेव देण्याचें सामथ्यम त्या गृिस्थाच्या अांगीं नसल्यामुळें  णतच्याऐवजीं 
त्याची एक तरुि मुलगी जूजकाला देण्याचें ठरलें . त्याप्रमािें जूजकाचें त्या मुलीबरोबर लग्न झाल्यावर तो 
णतला घेऊन गाांवीं गेला. जूजक जरी ह्मातारा िोता, तरी त्याच्या तरुि पत्नीला तो णप्रय िोता. ती त्याची 
मोठ्या आदरानें सेवा करीत असे. तें पािून गाांवाांतील सवम लोक आपल्या बायकाांनाां ह्मित असत कीं, 
“पिा, जूजक इतका ह्मातारा आणि कुरूप असून देखील त्याची बायको त्याच्या सेवेंत तत्पर असते. ती 
कधीं त्याजवर रागावत नािीं. नािीं तर तुह्मी! एवढें तेवढें काांिीं कमी प लें , कीं, आपल्या नवऱ्याांवर 
सांतापताां. नवऱ्याांशीं र्ाां ल्यावाांचनू तुमचा एक तरी णदवस जातो काय? त्या जूजकाच्या तरुि बायकोची 
तुह्माांला लाजच वाटावयाला पाणिजे!” 
 

गाांवाांतील बायकाांनाां जूजकाची बायको अणमत्रतापना आपली शत्रु आिे असें वाटावयाला लागलें , 
तर त्याांत नवल कसलें? त्याांनीं अणमत्रतापनेला तेथून िाांकून देण्याचा कट उर्ारला. जेव्िाां अणमत्रतापना 
पाण्यासाठी नदीवर येत असे, तेव्िाां ज्या त्या बाईनें णतला ह्मिावें “कायग बाई! इचीं आईबापें मोठीं कू्रर 
असलीं पाणिजेत. नािींतर त्यानीं णिला जूजकासारख्या ह्माताऱ्याला कशाला णवकलें  असतें?” 
 

णबचाऱ्या अणमत्रतापनेनें आपल्या आईबापाांची कनदा णकती तरी सिन करावी? एके णदवशी नदीवरून 
र तर त ती घरीं आली, आणि जूजकाला ह्मिाली “मला जर तुह्मी एक दास आणि एक दासी आिनू 
द्याल, तरच मी तुमच्या घरीं रािीन; नािींतर मी आपल्या मािेरीं णनघून जाईन.” 
 

गरीब णबचारा जूजक आपल्या तरुि पत्नीच्या दर ाविीनें फार घाबरला. तो ह्मिाला “मी गरीब 
ब्राह्मि; शास्त्राणदकाांचेंणि ज्ञान मला नािीं; तेव्िाां तुझ्यासाठीं दास आणि दासी णवकत आििें मला कसें शक्य 
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आिे? पि तूां काांिीं काळजी करूां  नकोस. उद्याांपासून मीच नदीवर पािी आिण्यासाठीं जाईन. ह्मिजे 
तुझ्या वण लाांची कनदा ऐकण्याचा प्रसांग तुला येिार नािीं.” 
 

अणमत्रतापना ह्मिाली “तुह्माला नदीवर पाठवनू मी घरीं बसलें , तर आह्माां दोघाांनाां गाांवाांतील सवम 
लोक िांसतील, व जे आजवर माझी पणतव्रता ह्मिून स्तुणत करीत आले, तेच मी पतीला कामाला लावतें व 
स्वतः स्वस्थ बसतें, अशी माझी कनदा करतील! आताां आपि गरीब आिपव, िें मला कबूल आिे; तथाणप 
णनराश िोण्याचें काांिीं कारि नािीं. वसे्सांतरराजाची ख्याणत तुह्मीं ऐकलीच असेल. सध्याां तो आपल्या दोन 
मुलाांसिवतममान वांकपवमतावर पिमकुटीमध्यें रिात आिे. तेथें जाऊन तुह्मीं त्याच्याजवळ याचना केली 
असताां तो आपलीं दोन्िी मुलें  तुह्माला देईल. त्याांनाां तुह्मी दास आणि दासी करून माझ्या िवालीं करा, 
ह्मिजे झालें .” 
 

जूजकानें पुष्ट्कळ आढेवढेे घेतले; परांतु तरुि पत्नीच्या िुकुमापुढें णबचाऱ्या वृद्ध जूजकाला आपली 
मान वाांकवावी लागली. पाठीला णशदोरी बाांधून व िाताांत दां काष्ठ घेऊन जूजकानें वांकपवमताचा रस्ता 
धरला. पवमताच्या सणन्नध आल्यावर अरण्यामध्यें त्याला एक व्याध रे्टला. त्याच्याशीं त्यानें वसे्सांतराच्या 
आश्रमाची चौकशी केली. तेव्िाां तो व्याध चवताळून जूजकाला ह्मिाला “तुझ्यासारख्या दृष्ट ब्राम्ििाांनीं 
वसे्सांतराला राज्यभ्रष्ट करून तपोवनाला पाठणवलें . आताां पुनः त्याच्याशीं कशाची याचना करिार आिेस?” 
 

जूजक चपापला, व ह्मिाला “मला कशाचीिी याचना करावयाची नािीं. सांजयराजानें आपल्या 
मुलाच्या समाचारासाठी मला पाठणवलें  आिे. वसे्सांतराचा कुशलसमाचार णवचारून तो त्याच्या बापाला 
कळणविें एवढेंच माझें काम आिे.” 
 

तेव्िाां तो व्याध सांतुष्ट झाला व जूजकाचें आदराणतथ्य करून वसे्सांतराच्या आश्रमाक े जािारा 
जवळचा रस्ता त्यानें त्याला दाखणवला. 
 

मद्दीदेवी आपल्या पतीला फलमूलाणदक आिण्यासाठी जाऊां  देत नसे. सकाळच्या प्रिरीं आपि 
स्वतः जाऊन ती फलमूलाणदक आिाराच्या वस्तु आिीत असे. वसे्सांतर आश्रमाांतच रािून आपल्या मुलाांचा 
सांर्ाळ करी. मद्दीदेवी अरण्याांत गेली असताां जूजक वसे्सांतराच्या आश्रमाांत आला. वसे्सांतरानें त्याचें योग्य 
आदराणतथ्य केलें , व इतक्या दूर येण्याचें कारि णवचारलें . 
 

जूजक ह्मिाला “मिाराज! आपल्या शुभ्र कीतीनें मला येथवर आणिलें  आिे. मी वृद्ध ब्राम्िि. 
माझ्या तरुि पत्नीच्या मदतीला कुटुांबाांत दुसरें मािसू नािीं. तेव्िाां णतचा आग्रि प ला, कीं, एक दास व 
एक दासी आिा. पि मी प लपव गरीब ब्राह्मि. दास आणि दासी णवकत घेण्याला पैसे आिाव ेकोठून? तेव्िाां 
आपल्यापाशीं धाांव घेतली. आपि जर आपला िा मुलगा व मुलगी मला द्याल, तर माझें ह्मातारपि सुखाांत 
जाईल. आपि मोठे दानशूर आिाां, तेव्िाां माझ्यावर एवढा उपकार करण्यास  गमगिार नािीं, अशी खात्री 
आिे.” 
 

वसे्सांतर ह्मिाला “माझीं िीं दोन्िी मुलें  आताांच्या आताांच मी तुह्माला देतपव; परांतु त्याांची आई 
येईपयंत तुह्मीं येथें थाांबावें, अशी माझी णवनांणत आिे.” 
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जूजक ह्मिाला “ ‘स्त्रीबुणद्धः प्रलयां गतः!’ बायका ह्मटल्या ह्मिजे दानधमाला णवघ्न करिाऱ्या 
पणिल्या प्रतीच्या. तेव्िाां आपल्या पत्नीची वाट न पािताां या क्षिींच या मुलाांनाां मला येथून घेऊन जाऊां  द्या.” 
 

वसे्सांतर ह्मिाला “जशी आपली मजी. तथाणप आिखी एक णवनांणत केल्याांवाचून माझ्यानें रािवत 
नािीं. आपि या मुलाांनाां घेऊन माझ्या वण लाांजवळ जा. ते तुह्माांला अनेक दासदासी व पुष्ट्कळ सांपणत्त 
देऊन या मुलाांनाां तुह्माांपासून णवकत घेतील. याांत तुमचा मोठा फायदा िोईल.” 
 

जूजक ह्मिाला “आपि मला कसिाच्या तपव ाांत माझें  ोकें  घालण्यास साांगत आिाां! या मुलाांनाां 
घेऊन मी जर आपल्या वण लाांच्या राज्याांत गेलपव, तर मला उत्तम बक्षीस ह्मटलें  ह्मिजे कारागृिवास ककवा 
देिाांतशासन िेंच णमळेल! तेव्िाां मला आपल्या णपत्याच्या राज्याांत जाण्याचा आग्रि करूां  नका. या मुलाांनाां 
माझ्या गृणििीच्या स्वाधीन, करून मला एकदाांचा णतच्या तपव ाांतून मोकळा िोऊां  द्या!” 
 

यावर वसे्सांतर काांिीं बोलला नािीं. मुलाांनाां घेऊन जाण्यास ब्राह्मि अत्यांत उत्सुक झाला िोता. 
परांतु जाणल व कण्िाणजना याांनीं आपल्या णपत्याबरोबर चाललेला ब्राह्मिाचा सांवाद ऐकून आश्रमाजवळील 
जांगलाांत द ी णदली. तेव्िाां जूजक वसे्सांतराला ह्मिाला “आपलीं मुलें  कोठें आिेत? मी नेईन या र्यानें 
लपणवलींत कीं काय?” 
 

जूजकाला उत्तर न देताां वसे्सांतर आश्रमाबािेर आला, आणि मोठ्या गांर्ीर स्वरानें ह्मिाला 
“मुलाांनपव! तुमच्या णपत्याचें वचन सत्य करिें सवमस्वीं तुमच्या िाताांत आिे. अशीं लपून बसूां नका. तुमचें िें 
कृत्य आमच्या थोर क्षणत्रय कुलाला शोर्ण्यासारखें नािीं!” 
 

तेव्िाां तीं दोन्िी मुलें  जांगलाांतून बािेर आलीं, व आपल्या णपत्यासमोर उर्ीं राणिलीं. वसे्सांतरानें 
त्याांनाां ब्राह्मिाच्या िवालीं करून त्याच्या िातावर पािी सो लें . त्याच्या कमां लूांतील पािी ब्राह्मिाच्या 
िातावर मोठ्या कष्टानें प लें ; पि तें  ोळ्याांतून आपोआप विात िोतें! 
 

मुलें  पुनः पळून जातील, या र्ीतीनें जूजकानें एका वल्लीनें त्याांचे िात बाांधले, व आपल्या 
दां काष्टानें तो त्याांनाां ब वीत नेऊां  लागला. तेव्िाां कण्िाणजना आपल्या बापाला ह्मिाली “बाबा, बाबा, 
ब्राह्मि मोठे क्षमाशील असतात असें आह्मी ऐकतपव; पि िा मोठा कू्रर आिे! िा ब्राह्मिवषेधारी राक्षस 
असावा! बाबा, िा आह्माांला खाण्यासाठीं नेत आिे, तेव्िाां तुह्मी आह्माांला याला देऊां  नका!” 
 

जाणलकुमार ह्मिाला “िा ब्राह्मि दां काष्टानें मारतो, याजबद्दल मला खेद वाटत नािीं; परांतु 
आईला पाणिल्यावाांचनू जावें लागत आिे, याजबद्दल मला अत्यांत दुःख िोतें.” 
 

वसे्सांतर आपल्या मुलाांचें र्ाषि ऐकत िोता, तथाणप त्याांनाां काांिीं एक उत्तर न देताां काष्ठवत तटस्थ 
राणिला. त्याच्या  ोळ्याांतून अश्रुधारा वाित िोत्या, िेंच काय तें त्याच्या जीवांतपिाचें णचन्ि िोतें. 
 

जूजक मुलाांनाां घेऊन गेल्यावर सायांकाळीं मद्दीदेवी फलमलूें  घेऊन आश्रमाक े वळली. त्या णदवशीं 
वाघानें रस्ता अ णवल्यामुळें  णतला उशीर झाला. आश्रमाांत मुलें  नािींत िें पािून, मुलें  कोठें गेलीं, असा णतनें 
पतीला प्रश्न केला. वसे्सांतरानें आपलें  मौनव्रत सो लें  नािीं, तेव्िाां णतनें आक्रोश करीतकरीत आसपासच्या 
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अरण्याांत पुष्ट्कळ शोध केला; पि व्यथम! वसे्सांतरानें आणि मद्दीनें ती रात्र शोकाांत घालणवली. वसे्सांतराचा 
शोक आांतल्याआांत चालला िोता; परांतु मद्दीच्या णवलापानें अरण्यवासी पशुपक्ष्याांचें देखील हृदय कां प 
पावलें ! 
 

दुसऱ्या णदवशीं सकाळी वेस्सांतर मद्दीला ह्मिाला “मद्दी, तूां मुलाांबद्दल शोक करूां  नकोस. तुझीं मुलें  
खुशाल आिेत. काल येथें एक याचक ब्राह्मि आला, व त्यानें त्याांची याचना केली; तेव्िाां मी त्या ब्राह्मिाला 
त्याांचें दान केलें . तूां माझ्या या कृत्याला अनुमोदन दे. व पुण्याची वाांटेकरीि िो!” 
 

मद्दी ह्मिाली “आपि मुलाांचें दान केलें , याबद्दल मला णबलकूल वाईट वाटत नािीं. आपि जें 
केलें , त्याला माझी पूिम अनुमणत आिे; परांतु िी गोष्ट आपि मला कालच काां साांणगतली नािीं?” 
 

वसे्सांतर ह्मिाला “मद्दी, िी गोष्ट जर मीं तुला काल साांणगतली असती, तर मुलाांचें दान केल्याबद्दल 
तुला अत्यांत वाईट वाटलें  असतें, व तूां पुण्यर्ाणगनी झाली नसतीस.” 
 

यावर मद्दीदेवी काांिीं बोलली नािीं. 
 

वसे्सांतरबोणद्धसत्वाचें िें दानशौयम पािून इांद्राला मोठी र्ीणत वाटली, कीं, एकाद्या वळेेस िा आपल्या 
पणतव्रता पत्नीचें देखील दान करील. तेव्िाां तापसवषे घेऊन इांद्र वसे्सांतराच्या आश्रमाांत आला व 
वसे्सांतराला ह्मिाला “आपिाजवळ आताां काांिीं राणिलें  नािीं; तथाणप िी एवढी गुिवती स्त्री आिे. णतचें 
मला दान कराल, तर मी मोठा आर्ारी िोईन!” 
 

वसे्सांतरानें तत्क्षिींच तापसवषेधारी इांद्राच्या िातावर पािी सो लें ! इांद्रानें तापसवषे टाकून आपलें  
स्वरूप प्रकट केलें  व तो वसे्सांतराला ह्मिाला “मिाराज, आताां िी वस्तु-मद्दीदेवी-माझी झाली. परांतु ठेव 
या नात्यानें मी ती तुमच्याजवळ ठेवीत आिें. णतचें तुम्िी पूवमवत पणरपालन करावें. मात्र िी वस्तु दुसऱ्याला 
देण्याचा अणधकार तुह्माला राणिला नािीं.” 
 

याप्रमािें र्ाषि करून आणि वसे्सांतराला वर देऊन इांद्र स्वगमलोकीं णनघून गेला. 
 

जूजकब्राह्मि वसे्सांतराच्या मुलाला घेऊन जात असताां वाट चकूुन णशबीच्या राज्याांत णशरला. तेव्िाां 
एका राजपुरुषानें वसे्सांतराच्या मुलाांनाां ओळणखलें , व त्या ब्राह्मिाला पक ून मुलाांसि त्याला 
सांजयराजासमोर नेऊन उर्ें केलें . सांजयराजानें, िीं मुलें  तुह्माांला कशीं णमळालीं, असा प्रश्न केला असताां 
जूजकानें घ लेला सवम वृत्ताांत णनवणेदत केला. सांजयराजानें त्याजवर न रागावताां पुष्ट्कळ नोकरचाकर 
आणि धन देऊन त्याची बोळवि केली. आपल्या मुलाला वनाांतराला पाठणवल्याबद्दल राजाला अत्यांत 
पश्चाताप झाला. णशणबराष्ट्रवासी लोकाांनाां देखील सच्छील वसे्सांतराला अरण्यवासाचीं दुःखें र्ोगावयाला 
लावल्याबद्दल अनुताप िोत चालला िोता. सांजयराजानें णशबीच्या पढुाऱ्याांची सर्ा बोलवनू वसे्सांतराला 
परत आिण्याचा ठराव केला, व आपल्या प्रधानासि वांकपवमतावर जाऊन त्यानें मुलाला आणि सुनेला घरीं 
आणिलें . णशबीच्या सांमतीनें वसे्सांतराची पनुः युवराजाच्या जागीं नेमिूक करण्याांत आली. 
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याप्रमािें वसे्सांतरबोणधसत्वानें आपल्या आव त्या मुलाांचें व पत्नीचें दान करून दानपारणमतेचा 
अभ्यास केला. 

 
[३] 

मघाचे ी गोष्ट 
 

आताां बोणधसत्वानें शीलपारणमतेची पूतमता कशी केली, याचें एक उदािरि साांगतपव. 
 

िजारपव वषांपूवी आमचा बोणधसत्व मगधदेशामध्यें मचल नाांवाच्या गाांवाांत एका शतेकऱ्याच्या 
कुटुांबाांत जन्मला. त्याचें नाांव त्याच्या आईबापाांनीं मघ असें ठेणवलें  िोतें. मघ जेव्िाां वयाांत आला, तेव्िाां 
आपल्या गाांवाांतील लोकाांचा आपस्वाथीपिा पािून त्याचें मन फार कळवळलें . त्यानें आपल्या गाांवाांतील 
रस्ते साफ कराव,े घाि असेल ती नेऊन बािेर टाकावी, णपण्याच्या पाण्याांत घािेर ें पािी जाऊां  नये ह्मिून 
णवणिरीला कठ ा बाांधावा, व अशीच इतर लोकोपयोगी कामें करावीं; परांतु त्याच्या या कृत्याांचें चीज न िोताां 
गाांवाांतील लोक त्याला दोष लावीत असत. ते चाव ीवर ककवा दारूच्या दुकानाांत जमले असताां ह्मित 
“काय िो! िा व ेा पोरगा मघ! आपलीं घरचीं कामें सो ून चालला णरकाम्या उठाठेवी करावयाला! 
एकयाच्यानें कधीं सगळ्या गाांवाचें णित झालें  आिे काय? आपि र्ले कीं आपला उद्योग र्ला, असें 
वागावयाचें टाकून गाांवाचें कल्याि करावयाला लागला आिे! काय करावयाचें आपल्याला सवम गाांव 
घेऊन? मघाला आपल्या मखूमपिाचा कधींना कधीं पश्चाताप करावा लागेल!” 
 

मघाची जरी उघ उघ  कनदा िोत िोती, इतकें च नव्िे, त्याचे आप्तइष्ट देखील त्याच्या णवरुद्ध 
िोते, तरी त्यानें आपलें  कतमव्य सोण लें  नािीं. मघानें एके णदवशीं एकादा रस्ता साफ करावा व दुसऱ्या 
णदवशीं आसपासच्या घराांतील बायकाांनीं केरकचरा तेथें टाकावा. एकाद्या वयोवृद्ध गृिस्थानें, िी घाि 
कशाला करताां, असें म्िटलें  असताां त्या ह्मित “अिो, तुह्माला काय याचें? तो मेला मघ आिेना? तो येईल 
आणि करील साफ!” 
 

मघानें पुनः दोनचार णदवसाांनीं यावें, आणि ती जागा साफ करावी. मघाच्या या आत्मसांयमनाचा 
पणरिाम जुन्या णपढीवर काांिींएक झाला नािीं; परांतु मघ िा चाांगल्या मागाला लागला नसेल कशावरून? 
अशी एकदोन तरुिाांनाां शांका येऊां  लागली. मघ आपल्या घरच्या कामाांत काांिीं व्यत्यय येऊां  देत नसे. घरचें 
शतेीचें काम आटपून राणिलेला वळे तो जनसेवेंत घालवीत असे; गाांवाांतील इतर लोक फुरसतीच्या वळेीं 
दारूच्या गुत्त्याांत ककवा चाव ीवर जमून गप्पा मारण्याांत आपला वळे घालवीत असत. इतकें च नव्िे, तर 
दारूच्या व्यसनानें त्याांचीं घरचीं कामें देखील नीट िोत नसत. णशवाय मारामारीमध्यें आणि णफयादी-
अयादीमध्यें त्याांच्या वळेाचा अपव्यय िोत असे, तो णनराळाच. 
 

वर णनर्जदष्ट केलेल्या दोन तरुिाांमध्यें एके णदवशीं पुढील सांवाद झाला. पणिला तरुि ह्मिाला 
“कायरे, गाांवाांतील सवम लोक तर या मघाला दोष देतात. परांतु मला वाटतें, कीं, आमच्या गाांवाांत जर कोिी 
चाांगला मािसू असेल तर तो मघच! मघाला मीं कधीं दारूच्या गुत्त्यावर ककवा चाव ींत पाणिलें  नािीं; कधीं 
कोिाशीं तो तांटेबखे े करीत नािीं; त्याच्या घरामध्यें तर मूर्जतमांत शाांणत वास करीत आिे. अशा तरुिाला 
आमचे लोक मूखम समजतात, िें आश्चयम नव्िे काय? मला तर वाटतें, कीं, आह्माांला गुरु करावयाचा असेल, 
तर तपोवनाांत गुरूला शोधण्यासाठीं न जाताां यालाच गुरु करावें िें चाांगलें .” 
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यावर दुसरा ह्मिाला “चल – आताांच्या आताांच आपि मघाजवळ जाऊां . तो या वळेीं काांिींतरी 
लोकसेवचेें कृत्य करीत असेल.” 
 

याप्रमािें सांर्ाषि झाल्यावर ते दोघे तरुि, मघ एके णठकािीं काम करीत िोता तेथें गेले, आणि 
मघाला ह्मिाले “आजपयंत आह्मीं तुझी उपेक्षा केली, याजबद्दल आह्माांला अत्यांत दुःख िोत आिे. 
अर्ाग्याला आपल्या घरीं असलेला ठेवा जसा मािीत नसावा, तसेच तुझे सदु्गि तूां आमच्याजवळ असताांना 
देखील आह्माांला मािीत झाले नािींत. आजपासून आह्मी तुझे णशष्ट्य िोऊन तुझें अनुकरि करून 
सत्कृत्याांत काल घालणवण्याचा णनश्चय केला आिे.” 
 

मघ ह्मिाला “णमत्राांनपव! सदाचरिानें कालाचा सद्वयय करण्याची तुमची मनीषा वाखािण्याजोगी 
आिे, परांतु यासाठीं तुह्मी माझें णशष्ट्यत्व पत्करण्याची आवश्यकता नािीं. माझ्यासारखे मत्यम नाशवांत आिेत, 
िें तुह्मी जाितच आिाां. तेव्िाां अशा क्षिर्ांगुर प्राण्याचें णशष्ट्यत्व न पत्कणरताां आह्मीं सवांनीं धमाचें णशष्ट्यत्व 
पत्करावें, िें बरें. कारि धमम शाश्वत आिे; तो अनाणद आिे; त्याला आपल्यापासून कोिीणि दूर करूां  शकत 
नािीं.” 
 

ते तरुि ह्मिाले “पि धमाधमाचें ज्ञान आपल्यासारख्या सांताांवाांचून आमच्यासारख्या अज्ञजनाांनाां 
व्िावें कसें?” 
 

मघ ह्मिाला “धमम गांर्ीर आिे. त्याचें सवमस्वीं ज्ञान िोिें आमच्यासारख्या प्रापांणचक जनाांला शक्य 
नािीं. तथाणप एक गोष्ट खरी आिे, कीं, त्या धमाची उर्ारिी शीलाच्या पायावर झाली आिे. अथात 
शीलावाांचून धममप्राणप्त िोिार नािीं.” 
 

तरुि ह्मिाले “शील म्ििजे काय?” 
 

“कुमागापासून णनवृणत्त व सत्कमामध्यें प्रवृणत्त याला साधुलोक शील ह्मितात. प्राण्याचा घात न 
करिें, चोरी न करिें, व्यणर्चार न करिें, असत्य र्ाषि न करिें, आणि मादक पदाथांचें सेवन न करिें, िे 
पाांच णनयम एकणनष्ठेनें पाळले असताां आह्मी कुकमापासून मुक्त िोऊां , व परोपकाराणद सत्कृत्याांमध्यें आमच्या 
कालाचा उपयोग आह्माांला करताां येईल.” 
 

तरुि ह्मिाले “आजपासून िे पाांच णनयम आह्मी मोठ्या श्रदे्धनें पाळूां, व गृिकृत्यें करून राणिलेला 
काळ सत्कमांत घालवूां.” 
 

अशा रीतीनें िळुिळू मघाला तीस अनुयायी णमळाले. त्या सवांनीं णमळून रोगी लोकाांसाठी व 
अनाथअपांग लोकाांसाठीं एक धममशाळा स्थापन केली, आसपासच्या गाांवचे रस्ते साफ केले, लिानसान पूल 
बाांधले, तलाव खोदले आणि अशींच इतर लोकोपयोगाचीं कामें केलीं. याणशवाय ते आपल्या परगण्याांतील 
लोकाांनाां पांचशीलाचा उपदेश करीत असत. या त्याांच्या कृत्याांचा सगळ्या परगण्यावर असा पणरिाम झाला, 
कीं, तेथींल लोक काांिीं अपवाद खेरीजकरून सदाचारी बनले. दारूच्या णपठेवाल्याांनाां आपलीं दुकानें बांद 
करावीं लागलीं, व तेथल्या ग्रामर्ोजकाला (न्याय आणि वसुलीकामगाराला) दां ाच्या रूपानें बरीच मोठी 
प्राणप्त िोत असे, ती िोईनाशी झाली. 
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या परगण्याांतील लोकाांमध्यें पूवी इतकीं र्ाां िें िोत असत, कीं, त्याांचा णनकाल करीत असताां 
ग्रामर्ोजकाला जेवण्याला सुद्धाां फुरसत णमळत नव्िती; पि आताां ग्रामर्ोजकानें सारा णदवस तक्क्याशीं 
टेंकून जाांर्या देत बसावें, व कचेरीची वळे सांपल्यावर घरीं जावें, असा प्रकार सुरू झाला. ग्रामर्ोजकानें 
आपल्या परगण्याांतील लोकाांमध्यें इतकें  स्स्थत्यांतर कसें झालें , याची चौकशी करताां, मघ आणि त्याचे तीस 
अनुयायी याांनीं िी सगळी क्राांणत घ वनू आणिली असल्याचें त्याला आढळून आलें . तेव्िाां या णतसाांचीणि या 
प्रदेशाांतून उचलबाांग ी केल्याणशवाय िे लोक पूवमस्स्थतीवर येिार नािींत, असा णवचार करून काांिीं 
जरूरीच्या कामासाठी आपि मगधदेशाच्या राजाची रे्ट घेण्यास जातपव, असें आपल्या िाताखालच्या 
लोकाांनाां साांगून त्यानें एकदम राजधानीचा रस्ता धरला. 
 

मगधदेशाचा त्या काळचा राजा मोठा चैनी असे. त्याची रे्ट िोिें फार कणठि असे. तथाणप 
ग्रामर्ोजकानें आपल्याबरोबर आिलेला मोठा नजरािा राजाला देऊन मोठ्या प्रयत्नानें त्याची एकदाांची 
रे्ट घेतली. राजानें ग्रामर्ोजकाच्या आगमनाचें कारि णवचारल्यावर तो ह्मिाला “मिाराज, काय साांगावें! 
आमच्या प्रदेशाांत तीस दरो ेखोर आणि त्याांचा नायक मघ याांनीं फारच किर करून सो ला आिे. सारे 
लोक गाांव सो ून पळत आिेत, व या दरो ेखोराांच्या र्ीतीनें आमच्या प्रदेशाांत दुसरे लोक येत नािींत. 
याप्रमािें व्यापार–धांदा, शतेी वगैरे सवम कामें बांद प लीं आिेत. यापुढें आपिाला आमच्या परगण्याांतच 
नव्िे, पि आसपासच्या सवम प्राांताांत देखील कर वसूल करताां येिार नािीं.!” 
 

राजा अणतशय सांतापून ह्मिाला “िी गोष्ट तुह्मीं मला कळणवलीत िें उत्तम झालें . तुमच्याबरोबर मी 
काांिीं फौज देतपव. णतच्या सािाय्यानें तुह्मी त्या दरो ेखोराांनाां पक ून घेऊन या.” 
 

ग्रामर्ोजकानें आपल्या परगण्याांत जाऊन मघाला व त्याच्या साथीदाराांनाां पक लें . त्याांनी 
कोित्याणि प्रकारें ग्रामर्ोजकाचा प्रणतकार केला नािीं. “तुह्माांला पक ण्यासाठीं राजाचा िुकूम आिे,” 
असें ह्मटल्याबरोबर ते आपि िोऊन स्वाधीन झाले. ग्रामर्ोजकानें त्याांच्या िातापायाांत बडे्या घालून त्याांनाां 
पक ून आिल्याची वदी राजाला णदली. त्या वळेीं राजा अांतःपुराांत िोता. त्याला दरो ेखोराांनाां पिाण्यास 
सव  नव्िती. त्यानें तेथूनच िुकूम सो ला, कीं “दरो ेखोराांनाां राजाांगिाांत पालथे पा ून त्याांच्या 
अांगावरून ित्ती चालवावा!” 
 

राजाच्या िुकुमाप्रमािें मघाच्या आणि त्याच्या साथीदाराांच्या मुसक्या बाांधून त्याांनाां पालथें 
पा ण्याांत आलें , व िस्स्तशाळेंतून एक मदोन्मत्त ित्ती त्याांच्यावर सो ण्यास सज्ज करण्याांत आला. 
 

मघ आपल्या अनुयायाांनाां ह्मिाला “णमत्र िो, आजपयंत आपि सदाचरिाांत काळ घालणवला आिे. 
आताां आपिाांपैकीं काांिीजिाांनाां असें वाटण्याचा सांर्व आिे, कीं, सदाचरिानेंच मनुष्ट्य सुखी िोतो असें 
नािीं; आह्मीं आमचें आयुष्ट्य सत्कमामध्यें घालणवलें  असताां आमच्यावर िें सांकट कसें ओढवलें? पि णमत्र 
िो, या समयीं असला णवचार देखील तुमच्या मनाला णशवूां देऊां  नका. इिलोकींचे व्यविार जरी न्यायाचे 
नसले, तरी परलोकीं आमच्या कमाचें यथायोग्य फल आह्माांला णमळिार आिे. या लोकीं एकादा लबा  
मनुष्ट्य पुष्ट्कळ सांपणत्त णमळणवतो, दुसरा एकादा सत्पुरुष आजन्म दाणरद्र्यामध्यें लोळत असतो. तेव्िाां 
इिलोकींच्या व्यविारामध्यें मािसाला यथायोग्य न्याय णमळत नािीं, िें उघ  आिे. परांतु आमच्या कमांनीं 
आह्मी इतके बद्ध झालपव आिपवत, कीं, त्याांजपासून परलोकीं आमची सुटका िोिें अत्यांत अशक्य आिे. तेव्िाां 
आमचीं कमेच आमचे रक्षक (पोलीस), व आमचीं कमेच आमचे न्यायाधीश िोतील, िें पक्कें  लक्ष्याांत ठेवा. 



 
 

अनुक्रमणिका 

आताां तुमच्या मनाला वाईट वाटत असताां जर तुह्माांला मरि आलें , तर त्याचा पणरिाम अत्यांत अणनष्ट 
िोिार आिे. काां, कीं, मनुष्ट्याच्या मनाला तळमळ लागनू मरि आलें  असताां पुनजमन्मामध्यें तो िीन योनीत 
जन्म पावतो, असें ऋणषमुनींचें वचन आिे. ह्मिून या प्रसांगी तुमची मतै्री–र्ावना दृढ करा. जसें तुमचें 
लोकाांवर पे्रम िोतें, त्याचप्रमािें तें तुमच्याणवरुद्ध णफयाद करिाऱ्या ग्रामर्ोजकावर, तुह्माांला मारण्याचा 
िुकूम देिाऱ्या राजावर व तुह्माला मारण्यास प्रवृत्त झालेल्या या ित्तीवर असूां द्या. शत्रु, णमत्र, उदासीन 
आणि आत्मा िा रे्द सो ून सवांवर सारखी मतै्री असूां द्या. एका देिाचे जसे णर्न्न अवयव असतात, तसेच 
आह्मी एका णवश्वाचे अवयव आिपवत, िी समजूत ढळूां  देऊां  नका. आजपयंत केलेल्या सत्कृत्याांचें तुह्मी या 
प्रसांगीं कसिावलोकन करा!” 
 

मघाच्या वचनाप्रमािें त्या सवांनीं त्या ित्तीवर, राजावर आणि ग्रामर्ोजकावर मतै्रीची र्ावना केली. 
त्याांच्या देिाला जरी िे प्रािी अपाय करिारे िोते, तरी त्याांच्या पे्रमर्णरत अांतःकरिाला ते णितकतेच वाटूां 
लागले. िा ग्रामर्ोजक, िा राजा आणि िा ित्ती िे आह्माांला या नश्वर जगाांतून मुक्त करीत आिेत, तेव्िाां 
याांनाां आह्मी आमचे शत्रु कसें म्ििावें? असें ते ह्मिूां लागले! 
 

ित्ती िा प्रािी मोठा बुणद्धमान् असतो. त्याला मनुष्ट्यापेक्षाांदेखील दुसऱ्या प्राण्याचें अांतःकरि अणधक 
ओळखताां येतें. जेव्िाां मघाला आणि त्याच्या साथीदाराांनाां मारण्यासाठीं मािुतानें ित्ती पुढें आणिला, तेव्िाां 
मोठ्यानें कककाळी फो ून तो एकदम मागें सरला. काांिीं केल्या तो त्याांच्या अांगावरून जाईना! पुनः दुसरा, 
णतसरा, असे दोनचार णर्न्नणर्न्न ित्ती आिण्याांत आले; पि ते सवम मािुताच्या अांकुशाला न जुमानताां 
कककाळी फो ून मागें िटले. कोित्याणि ित्तीपासून मघाला आणि त्याच्या साथीदाराांनाां उपद्रव पपवचला 
नािीं! 
 

िें वतममान राजाला समजताांच तो ह्मिाला “या लोकाांनाां ित्तीचा मांत्र मािीत असला पाणिजे, ककवा 
याांच्याजवळ काांिीं औषध असलें  पाणिजे, की, ज्याच्यायोगें ित्ती याांच्याजवळ जाण्यास धजत नािीं.” 
 

राजाच्या आजे्ञवरून बोणधसत्वाला व त्याच्या साथीदाराांनाां णशपायाांनीं राजासमोर नेऊन उर्ें केलें . 
राजानें त्याांच्यापाशीं औषध आिे कीं काय, िें पािण्यासाठीं त्याांची झ ती घेवणवली. परांतु काांिीं साांप लें  
नािीं. तेव्िा राजा त्याांनाां ह्मिाला “तुह्माांला ित्तीचा मांत्र मािीत असला पाणिजे. नािींतर ित्ती तुमच्या 
अांगावरून चालून जात नािीं िें कसें?” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “मिाराज, आमचा मांत्र ह्मटला, ह्मिजे आजपयंत आह्मी एकणनष्ठेनें शीलाचें 
पालन करीत आलपव आिपव, जािनूबजूुन आह्मीं कोित्याणि प्राण्याचा घात केला नािीं; दुसऱ्याच्या वस्तूांचा 
आह्मीं अपिार केला नािीं; परणस्त्रयेला आह्मी मातेसमान मानतपव; असत्य र्ाषि आह्मीं कधींणि केलें  नािीं; 
आणि मद्याणद मादक पदाथांपासून आह्मी अणलप्त राणिलपव आिपव. याणशवाय आपल्या लोकाांची सेवा आह्मी 
यथामणत करीत आलपव आिपव. आमच्यावर एकाएकीं जेव्िाां िा प्रसांग आला, तेव्िाां मीं माझ्या णमत्राांनाां 
बजावलें , कीं, आह्माांला पक िाऱ्या ग्रामर्ोजकावर, मारण्याचा िुकूम देिाऱ्या मिाराजाांवर व मारिाऱ्या 
ित्तीवर आपि सवांनी मतै्रीची र्ावना करावी, कोित्याणि प्रकारें दे्वष आमच्या मनाला णशवताां कामा नये. 
आमच्या या शीलाचा आणि मतै्रीचा प्रर्ाव िाच काय तो आमचा मांत्र िोय!” 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

राजानें आपले दूत पाठवनू मघाच्या गाांवाची व आसपासच्या प्राांताची खरी स्स्थणत काय आिे, याची 
चौकशी केली, तेव्िाां त्याला आढळून आलें , कीं, बोणधसत्व व त्याचे साथीदार याांनीं त्या प्राांताची उत्तम 
सुधारिा केली आिे; तेथले लोक फारच सुखी असून परस्पराांशीं ते अत्यांत पे्रमानें वागत आिेत. चोऱ्या, 
मारामाऱ्या, णफयादीअयादी वगैरे गोष्टी त्या प्राांताांतून नामशषे झाल्या आिेत; तेव्िाां राजानें त्या खोटी णफयाद 
करिाऱ्या ग्रामर्ोजकाला धरून एकदम फाांशीं देण्याचा िुकूम केला, आणि त्याच्या जागी मघाला नेमण्याांत 
आलें . तेव्िाां बोणधसत्व राजाजवळ जाऊन त्यानें ग्रामर्ोजकाला माफी देण्याची णवनविी केली. तो ह्मिाला 
“मिाराज! िा ग्रामर्ोजक नसता, तर आह्माांला आपल्या दशमनाचा योग आला नसता. आमच्या शीलाला 
आणि मतै्रीला कसोटीला लावून पिाण्याची यानें सांणध आिून णदली, ह्मिून िा आह्माांला णप्रय आिे. तेव्िाां 
मिाराजाांनी याला जीवदान द्यावें, अशी आमची नम्र णवनांणत आिे.” 
 

बोणधसत्वाच्या णवनांतीला मान देऊन राजानें ग्रामर्ोजकाला सो ून णदलें . 
 

बोणधसत्वानें त्या जन्माची इणतकतमव्यें सांपल्यावर देिणवसजमन केलें , व देवलोकीं तो देवाांचा राजा 
झाला. एके णदवशीं देवाांचें आणि दैत्याांचें युद्ध चाललें  असताां त्याांत बोणधसत्वाचा परार्व िोऊन तो देवाांच्या 
राजधानीक े आपल्या रथाांतून आकाशमागानें पळत सुटला. समुद्र णकनाऱ्यावर साांवरीच्या झा ाांवर 
लिानसान पक्ष्याांचीं पुष्ट्कळ घरटीं िोतीं. बोणधसत्वाचा रथ वगेानें चालला असताां त्याच्या वाऱ्यानें तीं झा ें 
मो ून समुद्राांत प ूां लागलीं, व त्याांवरील घरयाांतील पाांखराांच्या णपलाांचा एकच कलकलाट सुरू झाला. 
तेव्िाां बोणधसत्व (इांद्र) मातणल सारथ्याला ह्मिाला “िे मातणल, आमच्या वगेानें िीं झा ें उपटलीं जाऊन 
समुद्रामध्यें प त आिेत; व त्यामुळें  पक्ष्याांच्या णपलाांचा सांिार िोत आिे. असुराांनी माझे प्राि घेतले तरी 
िरकत नािीं, तूां रथ मागें णफरव.” 
 

मातणल सारथ्यानें इांद्राच्या िुकुमाप्रमािें रथ मागें णफरणवला. तेव्िाां दैत्याांनाां इांद्राच्या मदतीला 
आिखी देव आले असाव ेअसें वाटून ते दशणदशा पळत सुटले. याप्रमािें असुराांचा पराजय झाला, व देवाांचा 
जय झाला. 
 

बोणधसत्वानें मघाच्या जन्मामध्यें शीलपारणमतेची आणि मणैत्रपारणमतेची पूतमता केली, िें या 
विमनावरून सिज समजण्यासारखें आिे. आिखीणि अनेक जन्माांमध्यें बोणधसत्वानें शीलपारणमतेचा आणि 
मणैत्रपारणमतेचा अभ्यास केला; णवस्तारर्यास्तव त्या सवम कथाांचे विमन येथें देताां येत नािीं. 
 

[४] 
चुे ल्लबोणधजातक. 

 
अतीत कालाच्या ठायीं काशीराष्ट्रामध्यें बोणधसत्व एका ब्राह्मिकुलाांत जन्मला. चुल्लबोणध असें 

त्याचें नामकरि करण्याांत आलें . बोणधसत्व लिानपिापासूनच णवरक्त िोता, तथाणप आईबापाांच्या 
आग्रिास्तव त्यानें लग्न केलें . त्याची पत्नीदेखील अत्यांत सुशील िोती. जरी त्याांचें लग्न झालें  िोतें, तरी 
त्याांनी आपल्या ब्रह्मचयाचा र्ांग िोऊां  णदला नािीं. पुढें जेव्िाां बोणधसत्वाचे आईबाप णनवमतले, तेव्िाां तो 
आपल्या णप्रय पत्नीला ह्मिाला “र्दे्र, आमच्या पूवमजाांची िी अपार सांपणत्त तूां घे, व दानाणद पुण्यकमे करून 
या घरामध्यें सुखानें कालक्रमिा कर. मला गृिस्थाश्रमाचा वीट आला आिे. मी पणरव्राजकवषेानें 
णिमालयावर वास करूां  इच्छीत आिें.” 



 
 

अनुक्रमणिका 

त्याची पत्नी ह्मिाली “आयमपुत्र! पुरुषाांनींच प्रव्रज्या वषे धारि करावा, णस्त्रयाांनीं करूां  नये, असा 
णनयम आिे काय?” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “असा काांिीं णनयम नािीं. तथाणप तूां थोर कुलामध्यें जन्मलेली सुकुमार स्त्री 
आिेस; तुझ्यानें अरण्यवासाचीं दुःखें सिन करविार नािींत. ह्मिनू मी ह्मितपव, कीं, तूां या घरामध्येंच रािून 
दानाणद पुण्यकमे करावीं.” 
 

बोणधसत्वानें आपल्या र्ायेला आपल्याबरोबर न येण्याणवषयीं पुष्ट्कळ आग्रि केला, परांतु त्या 
सत्त्वशील स्त्रीनें र्ावी दुःखाला न जुमानताां तापसवषे स्वीकारून आपल्या पतीचा मागम धरला. ती दोघें 
णिमालयपवमतावर जाऊन काांिीं काळ राणिलीं. त्या काळीं तापस लोकाांचा असा एक पणरपाठ असे, कीं, 
काांिीं काळ फलमलूाांचें र्क्षि करून अरण्याांत वास केल्यावर ते खारट आणि आांबट पदाथांचें सेवन 
करण्यासाठी लोकवस्तीच्या णठकािीं येत असत, व काांिी काळ त्या पदाथांचे सेवन करून पुनः अरण्याांत 
प्रवशे करीत. या वणिवाटीला अनुसरून बोणधसत्व एकदाां आपल्या र्ायेसि काशीराष्ट्रामध्यें सांचार करीत 
िोता. तो णफरत णफरत वारािसी नगराला आला. तेथें बोणधसत्व राजाच्या एका उद्यानामध्यें राणिला. 
 

एके णदवशीं राजा उद्यानक्री ेसाठीं तेथें आला असताां त्यानें एका वृक्षाखालीं बोणधसत्वाला व 
जवळच दुसऱ्या एका वृक्षाखालीं त्याच्या पत्नीला पाणिलें . णतचें सुांदर रूप पािून राजा मोणित झाला, आणि 
बोणधसत्वाजवळ येऊन ह्मिाला “र्ो तापस! या स्त्रीचें आणि तुझें नातें काय आिे?” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “िी माझी धममपत्नी आिे.” 
 

राजा ह्मिाला “काय िो िा व ेेपिा! तुह्मी तुमच्या या सुस्वरूप र्ायेला बरोबर घेऊन णफरत 
आिाां, याला काय म्ििावें? अिो समजा, यदाकदाणचत तुह्माला जर कोिी शत्रु उद्भवला, तर तुह्मी काय 
करिार? तुह्मी प लाां तपस्वी; तुमच्याक ून तुमच्या शत्रूचा प्रणतकार िोईल काय?” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “मला शत्रू उद्भवले, परांतु तो माझ्या िातून सुटिार नािीं. मिामेघ जसा 
धुळीला जेथल्या तेथेंच दाबनू टाणकतो, तद्वत मी माझ्या शत्रूला जागच्याजागीं गार करून टाकीन!” 
 

िें बोणधसत्वाचें र्ाषि ऐकून राजा अत्यांत क्रोधायमान झाला आणि आपल्या सेवकाांनाां ह्मिाला 
“अरे, इक े या आणि या स्त्रीला धरून माझ्या अांतःपुराांत नेऊन ठेवा. िा बुवा मोठा ढपवगी णदसतो. मी 
आपल्या शत्रूचा सांिार करीन, यांव करीन आणि त्यांव करीन, अशा यानें वल्गना चालणवल्या आिेत. आपल्या 
बायकोला बरोबर घेऊन कि ण्यास याला लाज वाटत नािीं. याच्या तपाचें मािात्म्य तरी काय आिे तें मलाां 
पािूां द्या!” 
 

राजसेवकाांनीं बोणधसत्वाच्या पत्नीला, णतच्या आक्रोशाला न जुमानताां धरून राजाच्या अांतःपुराांत 
नेलें . राजानें णतची पुष्ट्कळ णवनविी करून पाणिली, परांतु णतचें मन तो वळवूां शकला नािीं. तेव्िाां राजानें 
णवचार केला, कीं, या तापसीला आपल्या अांतःपुराांत ठेवण्याांत अथम नािीं. इच्यावर बलात्कार केल्यास 
आपली प्रजा आपिावर क्षुब्ध िोईल. णशवाय, इचा पणत खराखराच तपस्वी नसेल कशावरून? 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

राजाच्या अांतःकरिाांतून णवकाराचे ढग िळुिळू नष्ट झाले, व णववकेसूयाचा प्रकाश तेथें प ूां 
लागला. त्याला आपि केलेल्या कृत्याची लाज वाटूां लागली, आणि आपलें  कृत्य उघ कीला येऊां  न 
देण्याणवषयीं तो प्रयत्न करूां  लागला. तो आपल्या पणरवारासि उद्यानामध्यें जेथें बोणधसत्व शाांतपिें आपली 
कां था णशवीत बसला िोता, तेथें गेला आणि त्याला ह्मिाला “र्ो तापस! तूां मोठमोठाल्या गोष्टी 
साांणगतल्यास. तूां ह्मिालास, कीं, मला शत्रु उद्भवले, परांतु तो माझ्या िातून सुटिार नािीं; पि मीं जेव्िाां 
तुझ्या स्त्रीला उचलून नेलें , तेव्िाां तुझ्यानें माझें काांिीं एक करवलें  नािीं; आणि आताां तूां तपव  खालीं घालून 
कां था णशवीत स्वस्थ बसला आिेस!” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “मिाराज, मीं काांिीं वृथा वल्गना केली नािीं. मला जो शत्रु उद्भवला िोता तो 
माझ्या िातून सुटला नािीं. मिामेघ जसा धुळीला द पून टाकतो तसें मीं त्याला तेथल्या तेथें द पून 
टाकलें .” 
 

राजा ह्मिाला “असा तुझा शत्रु कोिता बरें?” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “जो उद्भवला असताां मनुष्ट्य यथाथमतया पािूां शकत नािीं, जो उपस्स्थत झाला 
असताां आपल्या णितशतू्रांनाां आनांद िोतो, मनुष्ट्य आपलें  णित जाित नािीं, परलोकाची चा  रिात नािीं, 
त्या क्रोधरूपी शत्रूनें आपि माझ्या पत्नीला ओढून नेत असताां माझ्यावर िल्ला केला; परांतु क्षाांतीच्या बलानें 
मीं त्याचा तत्क्षिींच नाश केला! त्या क्रोधणरपूचा मला थो ादेखील उपद्रव झाला नािीं!” 
 

बोणधसत्वाचें िें र्ाषि ऐकून राजाला अत्यांत आनांद झाला आणि त्यानें आपल्या अपराधाबद्दल 
बोणधसत्वाची नम्रपिे क्षमा माणगतली. पढुें त्याच उद्यानामध्यें त्या दोघाांनाां रिाण्यासाठीं राजानें एक सुांदर 
आश्रम बाांधून णदला. 
 

याप्रमािें चलु्लबोणध तापसाच्या जन्मामध्यें बोणधसत्वानें क्षाांणतपारणमतेचा अभ्यास करून आत्मपरणित 
साणधलें . 

 
[५] 

महाजनकजातक 
 

प्राचीन काळीं णवदेिराष्ट्राच्या णमणथला नामक राजधानींत मिाजनक राजा राज्य करीत असे. 
त्याला अणरष्टजनक आणि पौलजनक िे दोन पुत्र िोते. मिाजनकाच्या मरिानांतर अणरष्टजनकाला गादी 
णमळाली, व आपल्या धाकया र्ावाला त्यानें युवराज केलें . युवराजाचें आणि प्रधानमां ळाचें काांिीं 
कारिाांमुळें  पटेनासें झालें . तेव्िाां त्याांनीं युवराजाचें व राजाचें वैमनस्य आिण्याचा एक कट रचला. राजाची 
त्याांनीं अशी समजूत करून णदली, कीं, राजाला मारून युवराज गादी बळकावूां पिात आिे. अणरष्टजनकाचा 
स्वर्ाव उतावळा असल्यामुळें, आणि त्याला खोल णवचार करण्याची सवय नसल्यामुळें, प्रधानाांच्या 
साांगण्यावर णवश्वास ठेवनू त्यानें पौलजनकाच्या पायामध्यें बेड्या ठोकून त्याला अांधारकोठ ींत कपव ून 
ठेणवलें . 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

पौलजनक तुरुां गाांतून मोठ्या युक्तीनें सुटून पळाला, व त्यानें जांगलाचा आश्रय केला. तेथल्या 
लोकाांनाां वश करून घेऊन त्यानें राजाच्या णवरुद्ध मोठें बां  उर्ारलें . आसपासचा मुलूख काबीज करून 
आपलें  सैन्य वाढवीत वाढवीत त्यानें खुद्द णमणथला नगरीवर स्वारी केली. अणरष्टजनक आपल्या र्ावाला 
शासन करण्यासाठीं स्वतः रिाांगिावर गेला; परांतु तो या लढाईांत पौलजनकाच्या योद्धयाांक ून मारला 
गेला. िें वतममान तेव्िाांच सवम शिराांत पसरलें . अणरष्टजनकाची पट्टरािी गरोदर िोती. पौलजनक आपल्या 
र्ावाचा सू  उगणवण्यासाठीं आपिाला ठार मारील, असें वाटून णतनें पौलजनक राजा िोण्यापूवीच 
कोठेंतरी पळून जाण्याचा बते केला; परांतु णतला आपल्या दासीजनाांचा देखील र्रांवसा वाटेना. तेव्िाां णतनें 
कोित्याणि मािसाला नकळत आपले दागदाणगने एका टोपलींत र्रून त्यावर ताांदूळ पसरले, आणि स्वतः 
जुनेंपुरािें लुग ें नेसून िीनवषेानें ती णमणथलें तून बािेर प ली. लोक नुकत्याच झालेल्या राजक्राांतीच्या 
ग ब ींत असल्यामुळें  णतला कोिीं ओळणखलें  नािीं. 
 

नगराच्या बािेर णनघाल्यावर णतला एक गा ीवान रे्टला. त्याच्या गा ींत बसून ती चांपानगराला 
गेली. तेथें एका नामाांणकत औणदच्य ब्राह्मिाची णतनें गाांठ घेऊन सवम वतममान त्याला णवणदत केलें . त्यानें िी 
आपली बिीि आिे असें लोकाांनाां साांगून णतचें आपल्या खऱ्या बणििीप्रमािेंच पालन केलें . नवमास पूिम 
झाल्यावर णतला एक मुलगा झाला. त्याला त्याच्या आज्याचें मिाजनक िेंच नाांव ठेवण्याांत आलें . त्या 
ब्राम्ििानें त्याला वदेाांमध्यें आणि इतर शास्त्राांमध्यें पारांगत केलें . मिाजनक आपल्या सोबत्याांबरोबर खेळत 
असताां त्याला णििवण्यासाठीं ते म्िित असत, कीं, ‘िा णवधवापुत्र मोठा दाां गा आिे!’ मिाजनकाला 
आपला बाप कोि िें ठाऊक नव्ितें. एके णदवशीं आपल्या आईजवळ जाऊन आपल्या बापाचें नाांव 
साांगण्यासाठीं त्यानें अणतशय िट्ट धरला. णतनें त्याला खरी गोष्ट साांणगतली. तेव्िाांपासून णवधवापुत्र ह्मटलें  
असताां तो आपल्या सोबत्याांवर णच त नसे; परांतु आपि णमणथलेचें तक्त कधींना कधीं काबीज करूां , अशी 
तीव्र मित्त्वाकाांक्षा त्याच्या मनामध्यें एकसारखी वृकद्धगत िोत गेली. 
 

मिाजनक वयाांत आल्यावर आपल्या आईला ह्मिाला “आई, माझ्या वण लाांची गादी 
णमळणवण्यासाठीं मी उत्कां णठत झालपव आिें. तुझ्यापाशीं बरोबर आणिलेलें  काांिीं ज जवािीर असेल, तर तें 
मला दे. तें णवकून त्या र्ाां वलावर मी पुष्ट्कळ पैसा कमवीन, व मोठें सैन्य जमवनू माझ्या चुलत्यापासून 
माझ्या णपत्याचें राज्य मी परत घेईन.” 
 

रािीनें आपल्याबरोबर आणिलेल्या दाणगन्याांपैकीं काांिीं दाणगने बोणधसत्वाच्या (मिाजनकाच्या) 
स्वाधीन केले. बोणधसत्व, ते णवकून जे पैसे आले ते घेऊन, काांिीं व्यापारी सुविमर्मूीला (ब्रह्मदेशाला) 
व्यापारासाठीं जात असत, त्याांजबरोबर एका जिाजावर चढला. जिाज एक आठव ा सुखरूप चाललें  
िोतें. परांतु एका आठवड्यानांतर र्यांकर तुफान िोऊन तें फुटलें , व त्याांतून र्रार्र पािी आांत णशरूां  
लागलें . त्या प्रसांगीं सवम उतारूां ची आर ाओर  सुरू झाली. परांतु बोणधसत्वानें आपलें  धैयम ढळूां  णदलें  नािीं. 
तो जिाजाच्या कोठींत णशरला, व तेथें असलेल्या पदाथांतून साखर व तूप िे पदाथम घेऊन ते त्यानें पोटर्र 
खाल्ल;े (तूप खाल्लें असताां मनुष्ट्याला समुद्राच्या पाण्याांत पुष्ट्कळ णदवस उपाशी रिाताां येतें, अशी समजूत 
िोती.) आणि तेलानें आपलीं वस्त्रें णर्जवनू तीं त्यानें दृढ पणरधान केलीं. जेंव्िा जिाज बु ण्याच्या बेताांत 
आलें , तेव्िाां बोणधसत्व  ोलकाठीवर जाऊन बसला. जिाज बु ाल्यावर त्याांतील लोकाांवर समुद्राांतील 
मोठमोठ्या माशाांच्या झुां ीनें िल्ला केला. आपल्या बरोबरीचे उतारू माशाांच्या र्क्ष्यस्थानीं प त आिेत, िें 
पािून बोणधसत्वानें  ोलकाठीच्या मस्तकावरून दूर उ ी फें कली. त्याच्या त्या उ ीच्या आवाजासरशीं 
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माशाांचा कळप णर्ऊन णजक ेणतक े पळत सुटला. बोणधसत्वाच्या िाताला जिाजाची एक फळी लागली. 
णतच्या आश्रयानें आपले प्राि वाांचणवण्यासाठीं तो समुद्राांत पोिूां लागला. 
 

बोणधसत्व एक आठव ापयंत पाण्यावर तरांगत िोता. त्या काळीं मणिमेखला नाांवाच्या देवतेची 
देवाांनीं समुद्ररक्षिाच्या कामावर योजना केली िोती. परांतु काांिीं कारिामुळें  एक आठव ा िी देवता 
आपल्या कामावर िजर रािूां शकली नािीं. एका आठवड्यानांतर एकाएकीं णतला आपल्या कतमव्याची 
आठवि िोऊन ती घाईघाईनें ज्या णठकािीं मिाजनक िोता, तेथें आली. मिाजनक एकसारखा पपवित 
िोता, तें पािून णतला मोठा अचांबा वाटला, व ती त्याला ह्मिाली “या समुद्रामध्यें णकनारा कोित्या बाजूला 
आिे, िें ठाऊक नसताां तूां पपविण्याची िी एवढी खटपट चालणवली आिेस, णतचा अथम काय?” 
 

मिाजनक णतच्याक े वळून ह्मिाला “प्रयत्न करिें िें मनुष्ट्याचे कतमव्य आिे, असें जािून, िे देवते! 
या समुद्रामध्यें तीराची माणिती नसताां देखील मी रात्रांणदवस पपवित आिें.” 
 

देवता ह्मिाली “परांतु या गांर्ीर समुद्रामध्यें तुझा प्रयत्न व्यथम आिे. तूां णकनाऱ्याला 
पोिपवचल्याणशवायच मरशील!” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “काांिीं काां असेना. जो आपलें  कतमव्य करतो, तो आपल्या आप्ताांच्या आणि 
णपतराांच्या ऋिाांतून मुक्त िोतो, आणि त्याजवर पश्चात्ताप करण्याची पाळी येत नािीं.” 
 

देवता ह्मिाली “परांतु ज्या कमापासून फलाची उत्पणत्त न िोताां त्रास मात्र िोिार आिे, नव्िे, मरि 
येिार आिे, तें कमम करण्याांत काय अथम?” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “आपला प्रयत्न यद्यणप त ीला जाण्याचा सांर्व नसला, तथाणप िोताां िोईल तपव 
आपल्या प्रािाांचें रक्षि करिें िें आपलें  कतमव्य िोय. लोकस्वर्ावच असा आिे, कीं, मनुष्ट्याचीं सवम कामें 
त ीला जातातच असें नािीं. शतेी, व्यापार वगैरे सवम कृत्याांमध्यें मनुष्ट्य सवमदा यशस्वी िोतोच असें नािीं. 
आताां माझ्या प्रयत्नासांबांधी ह्मिशील, तर िें एक त्याचें प्रत्यक्ष फळ आिे, कीं, माझ्या बरोबरीचे इतर लोक 
पाण्याांत बु ून मेले असताां मी तुझ्यासारख्या मिानुर्ाव देवतेचें दशमन घेण्यास जगलपव आिें! ह्मिनू िे देवते! 
मी यथाशणक्त प्रयत्न करण्याचें कधींणि सो ून देिार नािीं. या समुद्राच्या पार जाण्याची खटपट करून मी 
माझें पौरुष प्रगट करीन.” 
 

बोणधसत्वाचें िें दृढणनश्चयाचें र्ाषि ऐकून देवता प्रसन्न झाली, व णतनें बोणधसत्वाला त्याच्या 
इच्छेप्रमािें णमणथला नगरीला नेऊन पोिपवचणवलें . 
 

ज्या णदवशीं बोणधसत्व सुविमर्मूीस जाण्याला णनघाला, त्याच णदवशीं पौलजनक मरि पावला. 
त्याला सीवली नाांवाची एकुलती एक कन्या िोती. पौलजनकाची अशी इच्छा िोती, कीं, ती ज्या पुरुषाला 
वरील त्यालाच आपल्यामागून राजा करावें. परांतु णतचें मन वळणवण्यास कोिीणि समथम झाला नािीं. 
राज्याांतील मोठमोठ्या अणधकाऱ्याांनीं णतची मजी सांपादण्यासाठीं पुष्ट्कळ उपाय केले; परांतु ते सवम व्यथम 
झाले. एकादा अणधकारी णतची मजी सांपादन करण्यासाठीं राजवाड्याांत आला असताां ती त्याला “तूां माझें 
पादसांवािन करशील, तर मी तुजवर प्रसन्न िोईन,” असे ह्मिे, आणि त्यानें त्या णवधीला आरांर् 
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केल्याबरोबर “तुझ्या अांगीं काांिींच दम नािीं, तूां अगदीं लाचार आिेस; तूां राजा िोण्यास योग्य नािींस,” 
असें ह्मिनू त्याला लाथेनें णझ कारून राजवाड्याांतून िाांकून देत असे. 
 

राजाणशवाय राज्यव्यवस्था नीट चालेनाशी झाली, तेव्िाां सीवलीच्या अनुमतीणशवाय कोिाला तरी 
राजा णनव ावें, असा नागणरकाांनीं णनश्चय केला. णनरणनराळे पि लावनू ते पि जो कजकील त्याला राज्यपद 
द्यावें, असें ठरलें . परांतु ते पि कजकिारा कोिी मािसू साांप ला नािीं. आताां राजा कोिाला करावें, अशी 
सवम लोकाांनाां मोठी कचता उत्पन्न झाली. तेव्िाां राजाचा वृद्ध पुरोणित लोकाांनाां ह्मिाला “तुह्मी काळजी करूां  
नका. आह्मी एक मांगल रथ तयार करूां , व त्या रथाला मांगल अश्व जो ून त्याला मोकळा सो ूां. तो ज्या 
णठकािी जाऊन उर्ा रािील, त्या णठकािीं आह्माांला राज्यपदाला योग्य असा मनुष्ट्य साांप ेल.” 
 

िी पुरोणिताची कल्पना सवम लोकाांनाां पसांत प ली. त्याप्रमािें त्याांनीं रथ तयार केला, व त्याला 
चार श्यामकिम अश्व जो ून तो मोकळा सो ला. त्याच्या मागोमाग पुरोणित, राजाचे प्रधान वगैरे नागणरक 
जन व मोठी फौज णनघाली. 
 

नगराला प्रदणक्षिा करून तो रथ थेट राजाच्या उद्यानाांत णशरला. त्या वळेीं मिाजनक तेथील मांगल 
णशलेवर णनजला िोता. तो रथ तेथें जाऊन त्या णशलेला प्रदणक्षिा करून तेथेंच उर्ा राणिला. पुरोणितानें 
तेथें णनजलेल्या बोणधसत्वाला पाणिलें , व तो आपल्या लोकाांनाां ह्मिाला “गृिस्थ िो, िा जर सत्पुरुष असेल 
तर गाांर्ीयानें वागेल; नसेल, तर आह्माांला घाबरून इतस्ततः पळत सुटेल. एकदम सवम वाद्यें वाजतील 
अशी व्यवस्था करा. आह्मी या मनुष्ट्याची परीक्षा करूां .” 
 

पुरोणिताचें र्ाषि ऐकून मुख्य प्रधानानें बरोबर असलेल्या वादकाांनाां एकदम सवम वाद्यें वाजणवण्याचा 
िुकूम केला. त्या वाद्याांचा एवढा मोठा घोष झाला, कीं, सामान्य मनुष्ट्य असता, तर णनःसांशय गाांगरून गेला 
असता; परांतु बोणधसत्वानें  ोक्यावरील पाांघरूि काढून या मोठ्या जनसमूिाक े एकवार पाणिलें  व 
उजव्या कुशीवरून  ाव्या कुशीवर वळून पुनः  ोळे णमटले. पुरोणितानें जवळ जाऊन िळूच त्याचे पाय 
उघ ून पाणिले. त्याच्या पायाांवरील लक्षिें पािून पुरोणित आपल्या लोकाांनाां ह्मिाला “गृिस्थ िो! िा 
सामान्य मनुष्ट्य नव्िे. िा सावमर्ौम पदाला देखील योग्य आिे!” 
 

बोणधसत्व उठून बसला, आणि सर्पववती जमलेल्या लोकाांनाां उदे्दशून ह्मिाला “तुह्मी माझ्यार्पववतीं 
काां जमलाां आिाां?” 
 

पुरोणित ह्मिाला “आह्मी णमणथलेचे नागणरक आिपवत. आमचा राजा पौलजनक परलोकवासी 
झाला. त्याच्या जागीं दुसऱ्या राजाची णनव  करण्यासाठीं आह्मी णनघालपव आिपव. आमचा मांगल रथ येथें 
येऊन उर्ा राणिला; तेव्िाां आह्माां सवांची मनीषा अशी आिे, कीं, आपि या देशाचें राज्यपद स्वीकारावें.” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “तुमच्या इच्छेला मान देण्यास मी तयार आिें.” 
 
तेव्िाां लोकाांनीं तेथेंच त्याला अणर्षेक केला, व मोठ्या समारांर्ानें त्याजसिवतममान नगरामध्यें प्रवशे 

केला. 
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सीवली राजकुमारीनें मिाजनकाला दोनतीनदाां बोलाविें पाठणवलें . परांतु मिाजनकानें जरूरीच्या 
कामाांत गुांतल्याचें णमष करून तो णतच्या वाड्यामध्यें गेला नािीं. शवेटीं णतच्या अत्याग्रिामुळें  तो णतला 
रे्टावयाला गेला. त्याचें धीरोदात्त वतमन पािून सीवली त्याजवर अणतशय प्रसन्न झाली. काांिीं कालानें 
सीवलीचें मिाजनकाबरोबर लग्न झालें . त्याांनाां दीघायु नाांवाचा एक पतु्र झाला. तो वयाांत आल्यावर 
मिाजनकानें त्याला युवराजपद णदलें . जनकराजानें आपल्या प्रधानमां ळाच्या सािाय्यानें राज्यकारर्ार 
इतका उत्तम चालणवला िोता, कीं, आसपासच्या प्रजाणितदक्ष राजेलोकाांनाां जनकराजा गुरूप्रमािें िोऊन 
राणिला. जनकाच्या राज्याांतीलच नव्ित, परांतु इतर राज्याांतील देखील अनेक णवद्वान् र्ाणवक लोक 
जनकराजाची कीर्जत ऐकून त्याची रे्ट घेण्यास णमणथलेला येत असत. 
 

एके णदवशीं जनकराजा उद्यानक्री ेला चालला असताां त्यानें फलर्ारानें णवनम्र झालेला एक 
आम्रवृक्ष पाणिला. राजाला त्याचें एक फळ खाण्याची इच्छा झाली, व त्यानें एका सेवकाला एक णपकलेला 
आांबा तो ून आिण्यास आज्ञा केली. सेवकानें तो ून आिलेला आांबा राजाला फारच आव ला, आणि त्या 
झा ाला वाखािनू तो पुढें गेला. राजाला या झा ाचें फळ आव लें  असें समजल्याबरोबर लोकाांच्या 
झुां ींच्या झुां ी त्यावर प ल्या. व त्याांनीं तेथें एक देखील फळ रािूां णदलें  नािीं. जनकराजानें उद्यानाांतून 
परत येताांना पुनः त्या वृक्षाक े पाणिलें . पि त्याला त्यावर एकदेखील फळ आढळलें  नािीं! इतक्याांत असा 
फरक काां झाला, असें जनकानें आपल्या लोकाांनाां णवचाणरलें . तेव्िाां त्याांनीं साांणगतलें , कीं, मिाराजाांनीं या 
झा ाची वाखाििी केल्यामुळें  लोकाांनीं त्याचीं कच्चीं फळें देखील तो ून खाल्लीं! राजाला त्या झा ाची 
स्स्थणत पािून उदे्वग उत्पन्न झाला. तो आपिाशींच ह्मिाला “अरेरे! काय िी सांपत्तीची क्षिर्ांगुरता! मी जात 
असताांना िा वृक्ष फलाांनीं सांपन्न िोता; पि आताां पिातपव तपव त्याजवर एकदेखील फळ णदसत नािीं! 
इिलोकींच्या धनदौलतीची िी अशी स्स्थणत आिे! एकादा मनुष्ट्य मोठ्या श्रमानें शीत, उष्ट्ि, वारा 
इत्याणदकाांनाां सिन करून धन णमळणवतो; परांतु अल्पकालाांतच तें त्याच्यापासून चोर ककवा अन्यायी राजे 
िरि करतात. बरें, आमची राजसांपणत्त तरी दृढ आिे काय? माझ्या णपत्यानें आपल्या र्ावालादेखील िा 
राजसांपत्तीला णवघ्न करील या र्ीतीनें कारागृिाांत टाणकलें . परांतु तोच माझ्या बापाच्या मरिाला कारि 
झाला. अशी िी राज्यलक्ष्मी चांचल असताां मी णतला केवळ वश िोऊन राणिलपव आिें!” 
 

जनकराजा उद्यानाांतून आपल्या राजधानीला गेला; परांतु त्याला राजवाड्याांतील सवम सुखें तुच्छ 
वाटूां लागलीं. त्यानें दोन नोकराांणशवाय इतराांनाां आपल्या मिालाांत येण्याची मनाई केली, व एकाांतामध्यें तो 
परमाथाचें कचतन करूां  लागला. तीन मणिने या रीतीनें घालणवल्यावर एके णदवशीं तो आपिाशींच ह्मिाला 
“आपल्या प्रजाजनाांच्या उपयोगीं न प ताां त्याांचें अन्न मात्र मी खात आिें. या राजवाड्याांतील 
कारागृिवासामुळें  माझ्या मनाला सुख कसें िोईल? णिमालय पवमतावर जाऊन पुण्यवान् ऋणषमुनींच्या 
आश्रमामध्यें रािण्याचा सुणदन कधीं उगवले?” 
 

राजाची अरण्यवासाची उत्कां ठा इतकी वृकद्धगत झाली, कीं, एके णदवशीं काषायवस्त्रें पणरधान करून 
तो राजवाड्याांतून बािेर प ला, व जवळच्या एका उद्यानाांत जाऊन एका झा ाखालीं राणिला. 
 

सीवलीदेवीला राजानें सांन्यास घेतला िें ऐकून अत्यांत दुःख झालें . आपल्या दासीगिासिवतममान 
तो बसला िोता तेथें जाऊन णतनें त्याची नाना रीतींनीं णवनविी केली; परांतु ती रणतर्र देखील राजाचें मन 
वळवूां शकली नािीं. तेव्िाां णतनें राजाचें मन वळणवण्याची एक युणक्त योणजली. आपल्या नोकराांनाां पाठवनू 
णमणथलेंतील मो क्यातो क्या घराांनाां णतनें आग लावण्यास साांणगतलें , आणि तीं घरें जळत असताां ती 
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राजाला ह्मिाली “मिाराज, आपि ज्या णमणथलेची अणर्वृणद्ध केली, णतची आपि तेथून णनघाल्याबरोबर 
कशी दुदमशा चालली आिे ती पिा! तुमची िी आव ती नगरी अराजक झाल्यामुळें  णतचा अग्नीनें नाश िोत 
आिे! तुह्मी कमावलेल्या सवम धनाचा या अस्ग्नप्रलयामध्यें नाश िोईल; ह्मिून मिाराज, लवकर मागें 
णफरून या नगरीचें रक्षि करा!” 
 

राजा ह्मिाला “देवी, आताां पूवीचा जनक राणिला नािीं. माझ्या मनानें पूिम वैराग्य धारि केलें  
आिे. सवम णमणथला जरी जळून र्स्म झाली, तरी माझें िें नवीन धन नष्ट िोिार नािीं!” 
 

तेव्िाां सीवलीनें राजाला वळणवण्याचा दुसरा एक उपाय शोधून काढला. काांिीं लोकाांनाां सवम 
शिराांत णजक ेणतक े पळापळ करण्यास साांणगतलें . काांिीं लोकाांच्या अांगावर लाक्षारस ओतून, जिूां काय 
त्याांच्या अांगावर रक्तच वाित आिे, असा देखावा उत्पन्न केला, व त्या लोकाांनाां राजाजवळ नेऊन ती 
राजाला ह्मिाली “मिाराज, ज्या प्रजेचें तुह्मीं पुत्रवत पालन केलें , त्या प्रजेची िी णवपणत्त पिा! आपल्या 
णमणथला नगरींत सध्या बां खोर णशरले आिेत, व त्याांनीं या लोकाांवर प्रिार केल्यामुळें  त्याांची िी स्स्थणत 
झाली आिे. िे पिा – णतक े काांिीं लोक बां खोराांनीं अणतशय मारल्यामुळें  कण्ित प ले आिेत; दुसरे 
काांिीं नागणरक त्या बाजूला चिूांक े पळत सुटले आिेत. ह्मिून िे दयाळु मिाराज, आपि मागें णफरा, व या 
लोकाांचें रक्षि करा!” 
 

जनक ह्मिाला “णमणथलेचें रक्षि करण्याचें णमणथलेंतील तरुि लोकाांनाां मी णशक्षि णदलें  आिे, तेव्िाां 
अशा वळेी बां खोराांचें ते दमन करतीलच; पि ते जर इतक्या अल्पावधींतच नामदम बनले असतील, तर 
त्याांच्या शिराचें रक्षि मी एकटा कसें करूां  शकेन?” 
 

सीवलीदेवीनें आणि णमणथलेच्या नागणरकाांनीं जनकराजाला मागें णफरणवण्यासाठी त्याच्या पुष्ट्कळ 
णवनवण्या केल्या, परांतु त्याचा णनश्चय ढळला नािीं. तो ह्मिाला “णमत्र िो! तुमचें माझ्यावर एवढें पे्रम आिे िे 
योग्यच आिे. काां कीं, राज्याणर्षेक झाल्या णदवसापासून आजपयंत मी सतत तुमच्या णितासाठीं झटलपव 
आिें. माझ्या कारकीदीत तरुि णपढीला मी अशा प्रकारचें णशक्षि णदलें  आिे, कीं, णवदेिराष्ट्र आजला सवम 
बाबतींत पढुें आिे. णवदेिाची नवीन णपढी शत्रूपासून आपलें  रक्षि करण्यास समथम आिे. आताां माझें कतमव्य 
काांिीं राणिलें  नािीं. माझें िें उत्तरवय धममकचतनाांत घालणविें मला अत्यांत इष्ट आिे. सामान्य-जनाप्रमािें 
धनाची आणि राजसते्तची तृष्ट्िा न सो ताां णमणथलेच्या राजाला मरि आलें , तर त्याांत तुमचा काय फायदा 
िोिार आिे? परांतु उत्तरवय धममकचतनाक े लावावें व तृष्ट्िेचा समूळ उच्छेद करीत असताां मरि यावें, असें 
मीं उदािरि घालून णदलें  असताां वृद्ध आणि तरुि णपढीमध्यें धनाच्या आणि सते्तच्या तृष्ट्िेनें जे कलि 
माजतात ते बांद प तील, व सवम जनाांची इिलोकींची सांसारयात्रा सुखावि िोईल; तेव्िाां तुह्मी आताां माझ्या 
मागें न लागताां, दीघायलूा राज्यपद देऊन एकमतानें राज्यकारर्ार चालवा.” असें साांगून जनकराजानें 
आपल्या लोकाांनाां मागें णफरणवलें  व णिमालयाचा मागम धरला. 
 

या जन्मामध्यें मोठ्या शौयानें समुद्र तरून जाऊन, व तदनांतर आपल्या प्रजेचें मोठ्या दक्षतेनें 
कल्याि करून, बोणधसत्वानें वीयमपारणमतेचा अभ्यास केला. पुढें राज्याचा त्याग करून, व उतार वयाांतील 
लोकाांना वैराग्याचें उदािरि घालून देऊन, नैष्ट्कम्यमपारणमतेचा अभ्यास केला. सीवलीनें णमणथला जळत 
आिे, णमणथलेंतील लोकाांनाां बां खोर लुबा ीत आिेत, असें साांणगतलें  असताांणि आपली सास्त्वक उपेक्षा ढळूां  
न देताां बोणधसत्वानें उपेक्षापारणमतेचा अभ्यास केला. याच जन्मामध्यें नव्िे, तर आिखी अनेक जन्माांमध्यें 
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बोणधसत्वानें या पारणमताांचा अभ्यास केला. आताां बोणधसत्वानें प्रज्ञापारांणवतेचा अभ्यास कसा केला, याचें 
एक उदािरि साांगतपव. 

 
[६] 

महौषधाचे ी गोष्ट 
 

णमणथलानगरीमध्यें एका कालीं वैदेि नाांवाचा राजा राज्य करीत िोता. सेनक, पकुु्कस, काकवद, 
आणि देकवद िे चार त्याचे णवद्वान् अमात्य िोते. एके णदवशीं राजाला असें स्वप्न प लें , कीं, “राजाांगिामध्ये 
चार मोठालीं अस्ग्नकुां  ें प्रज्वणलत झालीं आिेत, इतक्याांत तेथें एक काजव्याएवढी णठिगी उत्पन्न झाली व 
ती वाढत जाऊन णतनें त्या चारणि अस्ग्नकुां  ाांनाां ग्रासून टाकलें .” 
 

प्रातःकालीं जेव्िाां अमात्य राजाच्या दशमनाला आले, तेव्िाां राजा त्याांनाां ह्मिाला “रात्रीं मला चाांगली 
झपवप आली नािीं. मीं एक र्यांकर स्वप्न पाणिलें .” 
 

सेनकानें राजाला कोितें स्वप्न प लें , अशी पृच्छा केल्यावर राजानें तें त्याला साांणगतलें . तेव्िाां 
सेनक ह्मिाला “मिाराज, घाबरण्याचें काांिीं कारि नािीं. या स्वप्नाचा अथम चाांगला आिे. आजला जे 
आह्मी चार अमात्य या राजर्वनामध्यें आपल्या बुणद्धतेजानें प्रकाशत आिपव, तेथें अप्रणसद्ध कुळाांतील एक 
मनुष्ट्य पुढें येईल, व तो आपल्या बणुद्धप्रर्ावानें आह्माां सवांनाां मागें टाकील, असें आपल्या या स्वप्नावरून 
र्णवष्ट्य करताां येतें.” 
 

णमणथलेपासून काांिीं अांतरावर प्राचीनयवमध्यक नाांवाचें एक लिानसें शिर िोतें. तेथें श्रीवधमन 
नाांवाचा एक सुशील गृिस्थ रिात िोता. ज्या णदवशीं वैदेि राजाला वरील स्वप्न प लें , त्याच णदवशीं 
श्रीवधमनाची साध्वी स्त्री गर्मवती झाली. नवमास पूिम झाल्यावर णतला एक सुस्वरूप पतु्र झाला. िाच आमचा 
बोणधसत्व िोय. नामकरिाच्या णदवशीं या मुलाचें नाांव ‘मिौषध’ असें ठेवण्याांत आलें . मिौषध जेव्िाां वयाांत 
आला, तेव्िाां आपल्या बणुद्धबलानें शिराांतील सवम तरुि मुलाांचा तो पुढारी बनला. 
 

एके णदवशीं शेंक पव मुलाांबरोबर तो क्री ामां लामध्यें खेळत असताां एकाएकीं पावसाची मोठी सर 
आली, व सवम मुलाांचे कप े णर्जून कचब झाले. बोणधसत्व ह्मिाला “ग े िो, पाऊस प त असताां 
खेळण्यासाठीं आह्मी एक क्री ाशाळा बाांधूां या. तुह्मी तुमच्या वण लाांक ून प्रत्येकीं एकएक काषापि 
[काषापि िें एक नािें िोतें.] आिा.” 
 

मुलाांनीं बोणधसत्वाच्या साांगण्याप्रमािें वगमिी गोळा करून त्याच्या स्वाधीन केली. मिौषधानें 
शिराांतील मुख्य सुताराला बोलावनू आिून एक उत्तम शाला तयार करण्यास साांणगतलें . परांतु त्या सुतारानें 
केलेला नकाशा मिौषधाला पसांत प ला नािीं. त्यानें स्वतः नकाशा तयार करून व स्वतः देखरेख करून 
त्या सुतारामाफम त एक उत्तम शाळा बाांणधली. या शाळेच्या एका टपवकाला, पाऊस प ला असताां खेळण्याची 
सोय केली िोती. परांतु प्रमुख णवर्ागाांतून णनरणनराळ्या गरजू लोकाांची सोय करण्याांत आली िोती. एक र्ाग 
पान्थस्थ लोकासाठीं राखून ठेवण्याांत आला िोता; दुसऱ्या एका र्ागामध्यें गरीब णस्त्रयाांसाठीं प्रसूणतगृि 
तयार केलें  िोतें; णतसऱ्या णठकािीं धमोपदेशगृि बाांणधलें  िोतें, व त्याला जो ून एक न्यायसर्ा केली िोती. 
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बोणधसत्वानें बाांधलेल्या या अपूवम शाळेमुळें  त्याची कीर्जत त्या नगराांत व आसपासच्या गाांवाांत 
पसरली. ती शाळा पिाण्यासाठी दूरदूरचे लोक मुद्दाम येऊां  लागले. लवकरच बोणधसत्वानें आिखी वगमिी 
जमवनू आपल्या शाळेजवळ एक सुांदर तलाव बाांधला. 
 

एके णदवशीं बोणधसत्व आपल्या सोबत्याांसिवतममान शाळेजवळ खेळत असताां दोघे शतेकरी एका 
बैलाच्या जो ीसांबांधान र्ाां त चालले िोते. त्याांनाां बोणधसत्वानें बोलावनू आणिलें  व तुह्मी कशासाठीं 
र्ाां ताां, असा प्रश्न केला. तेव्िाां त्याांतील एकजि ह्मिाला “िे पांण त, मी तुझ्या तलावाचें पािी णपऊन व 
बैलाला पािी पाजून एका झा ाखालीं णवश्राांणत घेत प लपव िोतपव. माझे िे बलै जवळच चरत िोते. इतक्याांत 
माझा  ोळा लागला, व िे बैल मला न कळत जांगलात णशरले. तेथें या मनुष्ट्यानें त्याांनाां पक लें , व आताां िा 
िे बैल आपलेच आिेत असें ह्मित आिे!” 

 
दुसरा ह्मिाला “िे पांण त, तूां या मनुष्ट्यावर णबलकूल णवश्वास ठेवूां नकोस. िा मोठा लबा  आिे. मी 

माझ्या घरचे िे बैल घेऊन बाजाराांत णवकावयाला जात असताां िा मनुष्ट्य वाटेंत रे्टला, व िे बलै आपले 
आिेत असा तांटा करूां  लागला.” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “मीं णदलेला न्याय तुम्िाांला पसांत प ेल काय?” 
त्या दोघाांनीं बोणधसत्वानें णदलेला णनवा ा मान्य करण्याचें कबूल केलें . तेव्िाां बोणधसत्वानें एकाला 

तेथें ठेवनू दुसऱ्याला दुसऱ्या णठकािीं नेऊन ठेणवलें . व तेथें जमलेल्या सवम लोकाांसमक्ष पुनः एकवार सवम 
िकीगत णवचारून घेतली. त्या मनुष्ट्यानेंणि आपि िे बैल बाजाराांत णवकण्यासाठी घेऊन जात िोतपव, 
इत्याणद पूवमवत साांणगतलें . तेव्िाां त्याला बोणधसत्वानें असा प्रश्न केला, कीं, “या बैलाांनाां तूां आज काय चारलें  
आिेस?” 

 
तो म्ििाला “मी याांनाां णतळाांची पें  आणि ताांदुळाांची काांजी चारली आिे.” 
 
बोणधसत्वानें तेथें जमलेल्या सवम मां ळीला त्याचें म्िििें नीट ध्यानाांत ठेवण्यास साांगनू त्याला तेथून 

अन्य णठकािीं नेवणवलें , आणि त्याच्या प्रणतपक्ष्याला तेथें आणिलें . त्यानें आपि झा ाखालीं णनजलपव असताां 
बैल जांगलाांत पळून गेले, इत्याणद िणकगत साांणगतल्यावर बोणधसत्व त्याला म्ििाला “पि तूां आज या 
जनावराांनाां काय काय चाणरलें  आिेस?” 

 
तो ह्मिाला “मी याांनाां दुसरें काय चारिार? सकाळपासून ते केवळ जांगलाांतील गवत खाऊन 

आिेत.” 
 
बोणधसत्वानें सर्ास्थानाांतील लोकाांनाां त्याचें िें ह्मििें नीट लक्ष्याांत घेण्यास साांणगतलें ; आणि 

णप्रयांगु वल्लीचीं पानें आिवनू बारीक कुटून त्याांचें पािी त्या बैलाांनाां पाणजलें . त्यायोगें बलैाांनीं थो क्या 
अवकाशाांत मलोत्सगम केला. पि शिेामध्यें णतळाांच्या पें ीचा अांशदेखील णदसून आला नािीं. तेव्िाां बोणधसत्व 
त्या दोघाांनाांणि तेथें आिवनू ह्मिाला “जो गृिस्थ आपि णनजलपव असताां बैल जांगलाांत णशरले असें ह्मितो, 
तो या बैलाांचा खरा मालक आिे, व जो आपि णतळाांची पें  चारली असें ह्मितो, तो तोतया आिे.” 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

बोणधसत्वानें णदलेला न्याय सर्ागृिाांतील सवम लोकाांनाां पसांत प ला. तोतयानें आपला गुन्िा कबलू 
केला. पुनरणप असलें  दुष्ट्कृत्य न करण्याणवषयीं त्याला बोणधसत्वानें बजावनू साांणगतलें , व बैल खऱ्या 
मालकाच्या िवालीं केले. तेव्िाां तेथें जमलेले सवम लोक बोणधसत्वाच्या बुणद्धमते्तची तारीफ करीत आपापल्या 
घरी णनघून गेले. 

 
एके णदवशी एक स्त्री आपल्या मुलाला घेऊन मिौषधाच्या तलावावर अांग धुण्यास आली मुलाला 

काांठावर ठेवनू अांग धुण्यासाठी ती खालीं उतरली असताां एक यणक्षिी तेथें येऊन णतला ह्मिाली “कायग, 
िा तुझा मुलगा आिे काय? िा णकती तरी गोणजरवािा णदसतो! याला मी थो े दूध पाजूां काय?” 

 
मुलाची आई ह्मिाली “काांिीं िरकत नािीं.” 
 
यणक्षिीनें त्या मुलाला पाजून व क्षिर्र खेळवनू त्याला घेऊन ती जाऊां  लागली. तेव्िाां णतचें व त्या 

मुलाच्या आईचें र्ाां ि जुांपलें . तेथें जमलेल्या लोकाांनीं त्या दोघींनाां मुलासिवतममान बोणधसत्वासमोर 
आिून उर्ें केलें . 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “माझा णनवा ा तुह्मी कबूल कराल काय?” 
 
त्याांनी ‘िोय’ असें उत्तर णदल्यावर तो ह्मिाला “तुम्िी दोघीजिी या मुलाच्या िाताला व पायाला 

धरून ओढा. जी या मुलाला ओढून नेऊां  शकेल, ती याची खरी आई.” 
 
त्या दोघी त्या मुलाला ओढूां लागल्या, तपवच तें मूल मोठमोठ्यानें र ूां लागलें . त्याच्या खऱ्या आईनें 

त्याला तेव्िाांच सो ून णदलें , आणि एका बाजूला जाऊन ती करुि स्वरानें रुदन करूां  लागली. परांतु 
यणक्षिीच्या तपव ावर आपला जय झाल्याबद्दल िास्य णदसत िोतें. 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “सभ्य िो, मुलाला सो ून देऊन बाजूला र त असलेली िी स्त्री मुलाची खरी 

आई आिे. आपल्या मुलाच्या र ण्यानें णतचें अांतःकरि कळवळलें , व णतनें त्याला ताब तोब सो ून णदलें ; 
परांतु यणक्षिीच्या चेिऱ्यावर णतला मुलाबद्दल वाईट वाटल्याचें कािीच णचन्ि णदसत नािीं.” 

 
सर्ागृिाांतील लोकाांनाां बोणधसत्वानें णदलेला न्याय पसांत प ला. यणक्षिीनें आपला गुन्िा कबलू 

केला, व मुलाला त्याच्या आईच्या स्वाधीन करून ती लाजेनें तपव  खालीं करून तेथून णनघून गेली. 
 
बोणधसत्वाच्या चातुयाची कीर्जत वैदेि राजाच्या कानाांपयंत कधींच पोिपवचली िोती. आपल्या 

दरबाराांत त्याची योजना करण्याचा णवचार राजानें अनेकदाां मनाांत आणिला, परांतु या कामीं अमात्याांची 
त्याला सांमणत न णमळाल्यामुळें  राजाला तो बेत अमलाांत आिताां आला नािीं. तथाणप राजा वारांवार 
बोणधसत्वाचा समाचार घेत असे. णनरणनराळ्या उपायाांनीं त्यानें बोणधसत्वाचें चातुयम कसोटीला लावनू 
पाणिलें ; आणि जेव्िाां त्याची खात्री झाली, तेव्िाां आपल्या अमात्याांची मसलत न घेताां बोणधसत्वाच्या 
आईबापाांच्या सांमतीनें त्यानें बोणधसत्वाला आपल्या वाड्याांत आिून ठेणवलें . 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

बोणधसत्व तरुि असल्यामुळें राजाच्या दरबाराांत त्याचें एकदम तेज प लें  नािीं. तथाणप आपल्या 
बुणद्धबलावर क्रमशः त्यानें सवम अमात्याांत पणिली जागा पटकाणवली. अथात राजाचे चारणि अमात्य त्याचा 
अणतशय मत्सर करूां  लागले. त्याांनीं बोणधसत्वाला िािून पा ण्यास पुष्ट्कळ प्रयत्न केले; परांतु बोणधसत्वानें 
आपल्या चातुयानें त्याांच्या प्रयत्नाांला यश येऊां  णदलें  नािीं. 

 
त्या कालीं पाांचालदेशामध्यें चूलणनब्रम्िदत्त नाांवाचा राजा राज्य करीत िोता. केवट्ट नाांवाचा ब्राम्िि 

त्याचा मुख्य प्रधान िोता. केवट्टाच्या सल्ल्यान ब्रम्िदत्तानें सवम र्रतखां ाचें एकछत्री राज्य सांपादण्याचा 
णनश्चय केला. त्यानें आपल्या सैन्यासिवतममान लिानसान देश पादाक्राांत केले, अनेक राजाांनाां आपले 
माां णलक केलें , व आपली आज्ञा न मानिाऱ्या राजाांनाां पदच्युत करून त्याांची गादी आपल्या िुकुमात 
वागिाऱ्या त्याांच्या आप्ताांनाां णदली. 

 
ब्रम्िदत्तानें एवढी घ ामो  केली, तथाणप णवदेिाच्या राज्यावर स्वारी करण्याचें सािस केलें  नािीं. 

परांतु णमणथला िस्तगत केल्याांवाचून इतर राजे त्याला सवमथैव शरि जाण्यास तयार नव्िते. तेव्िाां त्यानें 
मोठी फौज गोळा करून णवदेि राष्ट्रावर िल्ला केला. 

 
वैदेि राजाच्या अांगीं आपल्या शत्रचूा परार्व करण्याचें सामथ्यम नव्ितें. त्यानें आपल्या प्रधानाांनाां 

बोलावनू पढुें काय करावें, यासांबांधानें मसलत णवचारली. सवांचें म्िििें असें प लें , कीं, ब्रम्िदत्तापढुें 
आपलें  काांिीं एक चालावयाचें नािीं; परांतु बोणधसत्वानें राजाला धीर णदला. तो म्ििाला “मिाराज, आपि 
घाबरूां  नये. चलूणनब्रम्िदत्त लवकरच आमच्या राज्याांतून पळून जाईल!” 

 
िें ऐकून राजानें सवम र्ार बोणधसत्वावर टाणकला. 
 
बोणधसत्वानें णमणथलेमध्यें क ेकोट बांदोबस्त चालणवला. शिराांतील सवम लोकाांनाां तीनचार वष े

पुरेल एवढी सामग्री णनरणनराळ्या कोठाराांतून साांठणवली; णमणथलेर्पववतीं जो तट िोता त्याची दुरुस्ती केली; 
आणि जागोजागीं शिराच्या रक्षिासाठीं णनव क फौज ठेणवली. 

 
ब्रम्िदत्तानें णवदेिाचीं लिानसान गाांवें काबीज करण्याच्या नादाला न लागताां एकदम णमणथलेवर 

स्वारी केली, व णमणथलेला वढेा णदला. केवट्टाचें असें म्िििें िोतें, कीं, णमणथलेंतील लोकाांशीं लढाई करून 
आपल्या फौजेचा नाश करण्याांत काांिीं अथम नािीं. शिराांतील धान्यसांचय सांपल्याबरोबर ते आपोआप 
आपल्या िातीं येतील. तेव्िाां ब्रम्िदत्ताचें सवम सैन्य णमणथलेच्या आसपास तळ देऊन बसलें . बरेच मणिने गेले, 
परांतु णमणथलेंतील अन्नसामग्री सांपण्याचें णचन्ि णदसेना. 

 
ब्रम्िदत्तानें तीन वषपेयंत वढेा णदला असता, तरी णमणथलेंतील लोकाांवर उपाशी मरण्याची पाळी 

आली नसती; परांतु वैदेि राजाला ब्रम्िदत्ताच्या धास्तीमुळें  झपवप येईनाशी झाली. बोणधसत्वाला बोलावनू 
आिून तो म्ििाला “िे पांण त, तूां माझ्या शिराचा चाांगला बांदोबस्त केलास, याबद्दल मला फार आनांद िोत 
आिे. परांतु या ब्रम्िदत्ताच्या समुद्रासारख्या सेनेक े नजर फें णकली असता माझ्या छातींत ध कीच र्रते. 
मला आताांशा झपवप कशी ती मुळींच येत नािीं.” 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

बोणधसत्व म्ििाला “मिाराज, ब्रम्िदत्ताला येथून िाांकून लावण्याच्याच प्रयत्नाांत मी आिें. पि 
प्रयत्नाला यश येण्यास काांिीं काळ लागतो. झा ाचें बीं पेरून दुसऱ्याच णदवशीं फळाची अपेक्षा करिें योग्य 
नािीं. माझ्या प्रयत्नाांला लवकरच यश येईल, अशी माझी खात्री आिे. तोपयंत आपि न  गमगताां णनकश्चत 
असावें.” 

 
अनुकेवट्ट नाांवाचा मिौषधाचा एक णमत्र िोता. तो नगराच्या प्राकारावरून मेवाणमठाई ब्रम्िदत्ताच्या 

लोकाांजवळ फें कीत असे, व त्याांनाां म्ििे, कीं, तुम्िी इतक्याांत वढेा उठवूां नका. वैदेि राजा त्या मखूम 
मिौषधासिवतममान लवकरच तुम्िाांला शरि येईल! शिराांतील दािागोटा सांपत आला आिे!” 

 
अनुकेवट्टाचें िें र्ाषि एके णदवशीं वैदेि राजाच्या णशपायाांनी ऐणकलें . त्याांनीं त्याला धरून 

मिौषधासमोर नेलें . मिौषधानें त्याची कध  काढून त्याला शिराांतून िाांकून लावण्याचा िुकुम केला. 
त्याप्रमािें त्याचे सात पाट काढण्याांत येऊन त्याला शिाराांतून िाांकून देण्याांत आलें . तो ब्रम्िदत्तराजाच्या 
णशपायाांजवळ जाऊन म्ििाला “तुम्िाांला मदत केल्याचें िें फळ आिे. त्या दुष्ट शतेकऱ्याच्या पोरानें – 
मिौषधानें – माझी िी कोि दुदमशा केली आिे पिा!” 

 
ब्रम्िदत्ताच्या णशपायाांनीं त्याला आपल्या राजाजवळ नेलें . त्याची सवम िकीगत ऐकून घेतल्यावर 

ब्रम्िदत्त मोठ्या आनांदानें म्ििाला “मिौषधानें तुझी अशी फणजती केल्याबद्दल वाईट वाटूां देऊां  नकोस. मी 
तुला माझ्या राज्याांत मोठ्या पदवीला चढवीन. तूां माझ्याजवळ रिा.” 

 
ब्रम्िदत्तराजाचा अनुकेवट्टावर िळुिळू पूिम णवश्वास बसला. 
 
इक े बोणधसत्वानें राजाच्या कोठाराांतील णनव क वस्त्रें आणि अलांकार काढून त्यावर आपला 

णशक्का मारला, व तीं ब्रम्िदत्ताच्या सैन्याांत णवकावयाला पाठकवलीं. तीं पािून ब्रम्िदत्ताच्या सरदाराांनाां व 
मानकऱ्याांनाां अत्यांत लोर् सुटला. ते बोणधसत्वानें पाठणवलेल्या व्यापाऱ्याांनाां ह्मिाले “तुह्मीं िे णजन्नस येथें 
णवकण्यासाठीं काां आणिले आिेत?” 

 
व्यापारी ह्मिाले “णमणथलेमध्यें सध्या उपासमार चालली आिे. तेथें याांतील एकादें वस्त्र ककवा 

एकादा दाणगना णदला, तरी एका णदवसाला एकया मािसाला पुरेल एवढी अन्नसामग्री णमळावयाची नािीं. 
तुह्मी तुमच्या राजाला नकळत थो ेंसें धान्य णमणथलेमध्यें नेण्यास परवानगी द्याल, तर आह्मी िे सवम णजन्नस 
तुह्माांला देऊन टाकूां .” 

 
ब्रह्मदत्ताच्या मानकऱ्याांनीं आणि सरदाराांनीं असा णवचार केला, कीं, “एवढे अमोणलक णजन्नस 

आह्माांला देऊन याांनी दोन णदवसाांला पुरेल एवढी बेगमी शिराांत नेली असताां आमच्या राजाचें त्यापासून 
काांिींच अणित िोण्यासारखें नािीं. फार झालें , तर आम्िाांला दोन णदवस जास्त लागतील. आिखी दोन 
णदवस वढेा देऊन बसलपव, ह्मिजे िे लोक आपोआपच शरि येतील.” तेव्िाां थो ेंसें धान्य मोबदला देऊन 
त्या व्यापाऱ्याांपासून त्याांनीं ते णजन्नस खरेदी केले, व सवांनीं आपापसाांत वाांटून घेतले. 

 
ब्रह्मदत्तराजा एके णदवशीं एकाांताांत अनुकेवट्टाला ह्मिाला “णमणथलेमध्यें अन्न णमळण्याची पांचाईत 

प ली आिे, असें तुह्मी ह्मिताां, परांतु तुमचा तो शतेकऱ्याचा पोर अद्याणप काां शरि येत नािीं?” 



 
 

अनुक्रमणिका 

अनुकेवट्ट ह्मिाला “माझ्या कानावर एक अत्यांत उदे्वगजनक बातमी आली आिे. णमणथलेंतील 
लोक अद्याणप शरि येत नािींत, िें पािून ती बातमी खरी असावी, अशी मला बळकट शांका येते. आपि ज्या 
सरदाराांचा एवढा गौरव करीत आिाां, तेच सरदार मिौषधाक ून अमोणलक वस्त्रें आणि अलांकार 
बणक्षसादाखल घेऊन णमणथला शिराांत आपिाला न कळत धान्य जाऊां  देत आिेत! आपल्या या सैन्याांत 
मिौषधाक ून लाांच खाल्ला नािीं, असा एकदेखील अणधकारी नसावा. नािीतर णमणथलेंतील लोकाांनाां 
बािेरची अन्नसामग्री कशी णमळाली, िें आपिाला कधींच समजलें  असतें.” 

 
ब्रह्मदत्त ह्मिाला “िे अनुकेवट्ट! तूच काय तो माझा णितकता आिेस, असें णदसतें. आताां माझे 

सरदार व मानकरी णफतूर झाले आिेत, याची परीक्षा कशी करताां येईल िें साांग.” 
 
अनुकेवट्ट ह्मिाला “िें काम फार सोपें आिे. आपि उद्याां एक दरबार र्रवा, व तेथें सवम 

मानकऱ्याांनाां व सरदाराांनाां बोलावनू आिा. त्याांपैकीं णकत्येकाांच्या अांगावर मिौषधानें णदलेलीं वस्त्रें व 
अलांकार णदसून आले, तर खात्रीनें समजा, कीं, िे लोक मिौषधाला वश झाले आिेत.” 

 
अनुकेवट्टाची युणक्त ब्रह्मदत्ताला फारच पसांत प ली. त्यानें दुसऱ्या णदवशीं एक मोठा दरबार र्रवनू 

सरदारदरकदार वगैरे लोकाांनाां आपापले उत्तमोत्तम वस्त्रालांकार घालून तेथें येण्यास िुकुम केला. 
सरदाराांनीं व मानकऱ्याांनीं नुकतेच णवकत घेतलेले कप े अांगावर घातले व ते त्या दरबाराला गेले. 
ब्रह्मदत्तराजाचें सवम लक्ष्य त्याांच्या त्या कपड्याांक े व दाणगन्याांक े लागलें  िोतें. प्रत्येक सरदाराच्या आणि 
मानकऱ्याच्या अांगावर पूवी कधीं न पाणिलेले वस्त्रालांकार त्यानें या णदवशी पाणिले. एवढेंच नव्िे, तर पुष्ट्कळ 
वस्त्राांवर आणि अलांकाराांवर मिौषधाचा णशक्का त्याच्या पिाण्याांत आला. तेव्िाां त्याच्या मनाची खात्री झाली, 
कीं, मिौषधानें मोठमोठाली बणक्षसें देऊन सैन्याांतील सवम अणधकाऱ्याांनाां णफतूर केलें  आिे. अनुकेवट्टाच्या 
ह्मिण्याची प्रतीणत आल्यामुळें  त्यावर ब्रह्मदत्ताचा पूिम णवश्वास बसला. 

 
एके णदवशीं अनुकेवट्ट घाबऱ्याघाबऱ्या ब्रह्मदत्तापाशीं येऊन ह्मिाला “मिाराज! आपि येथून 

आजच्या आज पळून जा कसे! आपल्या सरदाराांनी आणि मानकऱ्याांनी असा एक गुप्त कट केला आिे, कीं, 
उद्याां सकाळीं आपिाला पक ून मिौषधाच्या स्वाधीन करावयाचें, आणि एकदाां आपि त्या शतेकऱ्याच्या 
पोराच्या ताब्याांत गेलाां, ह्मिजे आपल्या जीणवताची आशा करावयालाच नको!” 

 
िें वतममान ऐकून ब्रम्िदत्तराजा ग ब ून गेला. पढुें काय करावें, िेंच त्याला समजेना. तो 

अनुकेवट्टाला ह्मिाला “या सांकटाांतून पार पा िारा तुझ्यावाांचून मला दुसरा कोिी नािीं.” 
 
अनुकेवट्ट ह्मिाला “मिाराज, तुह्मी असे घाबरूां  नका. तुमच्या सरदाराांनीं आणि मानकऱ्याांनीं 

केलेल्या कटाची बातमी तुह्माला समजली आिे, असें तुमच्या साशांक चयेवरून त्याांनाां णदसून आल्यास ते 
तुह्माला आजच्या आज पक ून मिौषधाच्या स्वाधीन करतील. ह्मिून आजचा णदवस तुह्मी मोठ्या 
गाांर्ीयानें वागलें  पाणिजे. आज रात्रीं आपिाला येथून पळून जाताां येईल, अशी मी व्यवस्था करतपव.” 

 
अनुकेवट्टानें कोिाला न कळत आपल्या णवश्वासू णशपायाक ून त्या रात्रीं दोन उत्तम घो े तयार 

करणवले, व मध्यरात्रीच्या सुमाराला तो ब्रह्मदत्ताजवळ जाऊन त्याला ह्मिाला “मिाराज, येथून णनघनू 



 
 

अनुक्रमणिका 

जाण्याची िीच वळे आिे. पलीक ील आांबराईांत दोन घो े तयार आिेत. तेथपयंत कोिाला चािूल न 
दाखणवताां आह्मी चालत जाऊां , व तेथें त्या घोड्याांवर स्वार िोऊन पळून जाऊां .” 

 
तेव्िाां ब्रह्मदत्त आणि अनुकेवट्ट त्या घोड्याांवर स्वार िोऊन कोिाला नकळत तेथून पळून गेले. 
 
काांिीं अांतरावर गेल्यावर अनुकेवट्ट ह्मिाला “मिाराज, त्या दुष्ट शतेकऱ्याच्या पोराची मला 

बळकट शांका येते. त्याचे िेर रात्रांणदवस आपल्या सैन्यामध्यें णघरया घालीत आिेत. आपि दोघे पळून 
गेलपव, िें वतममान त्याला इतक्याांत समजलेंच असेल, व आमच्या मागोमाग तो आह्माांला पक ण्यासाठीं 
घो ेस्वार पाठवील. माझ्या जीणवताची मला पवा नािीं; परांतु आपिाला जर त्याांनीं पक लें , तर मीं 
आपिाला वाांचणवण्यासाठीं केलेली िी सवम खटपट व्यथम जािार आिे. ह्मिनू मी असें ह्मितपव, कीं, आपि 
मागें न पिाताां थेट आपल्या राजधानीचा रस्ता धरावा. मी येथेंच उर्ा रिातपव, आणि आह्माांला 
पक ण्यासाठी घो ेस्वार आले असताां त्याांनाां काांिींतरी थाप देऊन र्लत्याच मागाला लावतपव. मला ते 
पक ून नेतील, याांत शांका नािीं. परांतु माझ्याबद्दल आपि काळजी करूां  नका. मी त्या शतेकऱ्याच्या पोराला 
ओळखून आिें. त्यानें जरी मला पक लें , तरी युणक्तप्रयुक्तीनें त्याच्या िातून णनसटून लवकरच मी आपल्या 
दशमनाला येईन.” 

 
ब्रह्मदत्ताला यावळेीं आपलेच प्राि वाांचणवण्याची पांचाईत प ली िोती. तो अनुकेवट्टाची काळजी 

वागवीत कशाचा बसतो? त्यानें अनुकेवट्टाला तेथेंच सो ून पाांचालदेशचा रस्ता धरला! अनुकेवट्ट तेथूनच 
मागें णफरला, आणि सकाळ िोण्याच्या आधीं ब्रह्मदत्त पळून गेल्याची वाता त्यानें मिौषधाला कळणवली. 

 
मिौषधानें आपल्या णनव क सैन्यासिवतममान पिाांटेला अकस्मात ब्रह्मदत्ताच्या सैन्यावर घाला 

घातला. ब्रह्मदत्ताच्या सैन्याांत णजक ेणतक े मोठी ग ब  उ ून गेली. सरदार आणि मानकरी राजाच्या 
वसणतस्थानाक े धाांवले; परांतु तेथें राजा पळून गेल्याची बातमी अनुकेवट्टानें अगोदरच पसरून ठेणवली 
िोती. ती बातमी समजल्याबरोबर जो तो अव्यवस्स्थतपिें पळूां  लागला. ब्रह्मदत्ताच्या सैन्याचा पूिम पराजय 
झाला. मिौषधानें जय णमळणवला, एवढेंच नव्िे, तर ब्रह्मदत्ताच्या पळून गेलेल्या सैन्यानें टाकून णदलेलीं 
शस्त्रास्त्रें, वस्त्रें, र्षूिें िीं सवम णमळणवलीं. बोणधसत्वाच्या चातुयाची वैदेिराजाने मोठी तारीफ करून सवम 
नागणरकाांसमोर त्याचा बिुमान केला. 

 
ब्रह्मदत्त व त्याचें सैन्य पाांचालदेशाला पळून गेल्यावर जो तो ब्रह्मदत्ताच्या पराजयाचें कारि शोधूां 

लागला; परांतु ब्रह्मदत्त आपि काां पळालपव, िें साांगण्यास तयार नसल्यामुळें  तें कोिालाणि समजलें  नािीं. 
ब्रह्मदत्त मात्र मनाांतल्यामनाांत फार ओशाळला. अनुकेवट्ट िा मिौषधाचा िेर िोता, याबद्दल िळुिळू त्याची 
खात्री िोत गेली. गेलेलें  यश परत णमळणवण्यासाठीं आपल्या केवट्टब्राम्ििाशीं एकाांताांत तो अनेक मसलती 
करूां  लागला. शवेटीं केवट्टानें व त्यानें वैदेिराजाला आपल्या िस्तगत करण्याची एक नवी युणक्त शोधून 
काणढली. 

 
ब्रह्मदत्ताला एक सुस्वरूप कन्या िोती. ती तारुण्याांत आल्यामुळें  लवकरच णतचा णववाि करण्याचा 

बेत ठरला िोता. ब्रह्मदत्तानें आपल्या राज्याांतील नामाांणकत कवींनाां बोलावनू णतच्या सौंदयावर कणवता 
करणवल्या, व र्ाटाांक ून त्या देशोदेशीं फैलाणवल्या. तदनांतर त्यानें केवट्ट ब्राम्ििाबरोबर वैदेिराजाला 



 
 

अनुक्रमणिका 

णनरोप पाठणवला, कीं, “माझी एकुलती एक कन्या तुह्माला देऊन तुमच्याशीं कायमचें सख्य करण्याची 
माझी उत्कट इच्छा आिे.” 

 
केवट्टब्राम्ििानें मोठमोठाले नजरािे वैदेिराजाला देऊन त्याच्या दरबारामध्यें आपल्या राजाचा 

णनरोप त्याला णनवणेदत केला. वैदेिराजानें आपल्या अमात्याांची या कामीं सल्ला घेतली. त्याच्या जुन्या 
प्रधानाांनीं असा सांबांध घ ून येिें इष्ट आिे, असें साांणगतलें ; परांतु बोणधसत्व ह्मिाला “मिाराज, आपल्या 
कन्येचें आणमष लावनू ब्रह्मदत्त आपल्याला र्लूवूां पिात आिे. आपि जर त्याला र्लुलाां, तर मासा जसा 
गळाला लागनू नाश पावतो, तसे आपि नाश पावाल. आपि ब्रह्मदत्ताचीं गो गो  र्ाषिें ऐकून जर 
पाांचालदेशाला जाल, तर आपल्या िातानें आपला नाश करून घ्याल!” 

 
वैदेिाला बोणधसत्वाचें र्ाषि ऐकून अत्यांत सांताप आला आणि तो ह्मिाला “असल्या नाजुक कामीं 

मीं तुझ्यासारख्या नाांगऱ्याची सल्ला णवचारली, िा माझाच मूखमपिा िोय. या बाबतींत माझे जुने प्रधान जशी 
मला सल्ला देऊां  शकतील, तसा तूां देऊां  शकिार नािींस, िें मला पूवीच मािीत असावयाला पाणिजे िोतें! 
मोठमोठ्या कुलाांशीं सांबांध जो ून आििें, िीं कामें िीनकुळाांत जन्मलेल्या मािसाला कशीं साधतील?” 

 
वैदेि आपल्या नोकराांक े वळून ह्मिाला “अरे, या मूखम मिौषधाला गचाां ी देऊन येथून िाांकून 

द्या. मला रूपवती स्त्रीचा लार् घ त असताां त्याला िा आपल्या मखूमपिानें अांतराय करूां  पिात आिे!” 
 
मिौषधानें वारा कोठून विात आिे, िें ता लें . आपला धनी कामाांध झाला आिे व त्याला या वळेी 

सदसणद्ववके राणिला नािीं, असें जािनू तो तेथें एक क्षिर्र देखील राणिला नािीं. आपि तेथें राणिलपव, तर 
बोलल्याप्रमािें राजा आपिाला गचाां ी देऊन काढील, िें तो जािनू िोता. ह्मिून मुकायानें 
राजवाड्याांतून णनघून तो आपल्या णपत्याच्या घरीं गेला. 

 
इक े वैदेिराजानें केवट्टब्राह्मिाला आपि ब्रह्मदत्ताच्या कन्येशीं णववाि करूां , असें अणर्वचन णदलें . 

मात्र णववािाला मुिूतम कोिता, तें उत्तम ज्योणतष्ट्याांच्या सल्ल्यानें ठरवनू मागािून कळणवतपव, असें साांणगतलें . 
 
केवट्टानें माघारें जाऊन सवम वृत्ताांत ब्रह्मदत्ताला णनवदेन केला. आपल्या मसलतीच्या बीजाला 

पालवी फुटत आिे, िें पािून ब्रह्मदत्ताला अत्यांत िषम झाला. 
 
मिौषध जरी राजापासून दूर गेला िोता, तरी रात्रांणदवस आपल्या धन्याच्या णिताची काळजी त्याला 

लागली िोती. आपला धनी कामाांध िोऊन ब्रम्िदत्ताच्या पाशाांत प ूां पिात आिे, याबद्दल त्याला अत्यांत 
वाईट वाटलें . त्यानें राजाला णनरोप पाठणवला, कीं, “ब्रम्िदत्ताच्या कन्येबरोबर णववाि करण्याचा 
राजेसािेबाांचा जर णनश्चयच ठरला असेल, तर घाई न करताां णववािणवणध जरा लाांबिीवर टाकावा. मी 
पाांचाल देशाच्या राजधानीला जाऊन णवदेिाच्या राजाला योग्य असें एक णनवासस्थान तयार करतपव. िें 
स्थान तयार झाल्यावर आमच्या मिाराजाांनी तेथें यावें. असें केलें  असताां आमच्या देशाची अब्र ूरािील.” 

 
वैदेिराजाला मिौषधाला घालवनू णदल्याबद्दल अत्यांत दुःख झालें  िोतें. सांकटसमयीं मिौषधाचा 

कसा उपयोग िोतो, िें तो णवसरला नव्िता. मिौषधानें आपल्याबरोबर पाांचालदेशास यावें, अशी त्याची 
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उत्कट इच्छा िोती. तेव्िाां मिौषधाच्या या णनरोपानें त्याला अत्यांत आनांद झाला, आणि त्यानें मिौषधाला 
बोलावनू आिनू पाांचालदेशाला जाऊन आपल्या गमनाची सवम णसद्धता करण्यास आज्ञा केली. 

 
मिौषध राजाच्या िुकमाप्रमािें आपले णनव क लोक बरोबर घेऊन पाांचालदेशास गेला. जाताांना 

वाटेंत एकेका योजनाच्या अांतरावर त्यानें चौक्या बसणवल्या. या चौक्याांवर काांिीं घो ेस्वार व ित्ती ठेवण्याांत 
आले िोते. पाांचालाांची राजधानी गांगेच्या काांठीं िोती. मिौषधानें आपल्या राजाला उतरण्यासाठीं घरें 
बाांधण्यास लागिारें लाांकू सामान वगैरे आिण्याच्या णमषानें गांगेमध्यें तीनशें िोड्या सज्ज ठेणवल्या. 

 
िा सगळा बांदोबस्त केल्यावर तो मोठ्या लव्याजम्यासि ब्रम्िदत्तराजापाशीं गेला, आणि त्याला 

म्ििाला “मिाराज, माझ्या धन्याांनीं मला येथें पाठणवलें  आिे. आपल्या कन्येबरोबर णववाि करण्यासाठीं ते 
येथें येिार आिेत; परांतु त्यापूवी त्याांच्या दज्याला साजेल, असें एक णनवासस्थान तयार करण्यासाठीं मला 
त्याांनीं पाठणवलें  आिे. आपि जर परवानगी द्याल, तर णवलां ब न करताां मी या कामाला लागतपव.” 

 
ब्रह्मदत्ताला वैदेिराजा आपल्या राज्याांत येतो, िें वतममान ऐकून अत्यांत िषम झाला, व तो 

मिौषधाला ह्मिाला “वैदेिराजानें तुह्माला पुढें पाठणवलें , िें फारच उत्तम केलें . तुमच्यासारखा िुषार मनुष्ट्य 
णवरळा. तुह्मी आपल्या राजाची यथायोग्य व्यवस्था लावाल, अशी माझी खात्री आिे. माझ्याणि तफे तुमच्या 
राजाचें अणर्नांदन करण्यासाठीं मी तुह्मालाच प्रणतणनणध नेमतपव. त्याचा योग्य मान ठेवण्यासाठी जी काांिीं 
मदत लागेल, ती देण्यास मी तयार आिें.” 

 
मिौषध ह्मिाला “मिाराज, सध्याां मला दुसऱ्या कशाचीणि गरज नािीं. आमच्या वैदेिराजाच्या 

वसणतस्थानासठीं तेवढी सोईवार जागा द्या ह्मिजे झालें . गवां ी, मजूर वगैरे सवम लोक मी मजबरोबर 
आणिले आिेत. जांगलाांतून लाांक ें आिण्यासाठीं आमच्या िोड्या गांगानदींत णफरत आिेत. आह्माांला 
जरूर लागली, तर तेवढ्या णवटा मात्र आपल्या लोकाांक ून पुरणवण्याांत याव्या.” 

 
ब्रह्मदत्तानें मिौषधाला जेवढ्या णवटा लागतील, तेवढ्या पुरणवण्याचा ताब तोब िुकूम केला, व 

योग्य वाटेल ती जागा णनव ण्यास मिौषधाला परवानगी णदली. मिौषधानें गांगेच्या आणि ब्रह्मदत्ताच्या 
प्रासादाच्या दरम्यान एक जागा पसांत करून तेथें आपल्या राजासाठीं व त्याच्याबरोबर येिाऱ्या इतर 
लोकाांसाठीं घरें बाांधण्यास सुरुवात केली. प्रथमतः मिौषधानें आपि पसांत केलेल्या जागेसर्पववतीं तट 
बाांधला, व नांतर आांतील घरें तयार केलीं. िें काम पुरें झाल्यावर त्यानें राजाला णनरोप पाठणवला, व 
त्याप्रमािें वैदेिराजा आपल्या प्रधानाांसिवतममान मोठ्या लवाजम्याणनशीं पाांचालाांच्या राजधानीला येऊन 
दाखल झाला. 

 
ब्रह्मदत्तानें वैदेिराजाचा आदरसत्कार चाांगला केला. चाांगल्या मुिूतावर णववािणवणध उरकून 

घेण्याचा बेत ठरला. दोन णदवस ब्रह्मदत्ताचा पािुिचार घेत वैदेिराजा मिौषधानें बाांणधलेल्या र्वनामध्यें 
मोठ्या चनैीनें रिात िोता. परांतु णतसऱ्या णदवशीं रात्रीं आपल्या वाड्याला ब्रह्मदत्ताच्या सैन्यानें एकाएकीं 
वढेा णदल्याचें त्याला आढळून आलें . ती समुद्रासारखी अफाट सेना पािून वैदेिराजाचें धैयम गळालें . 
ब्रह्मदत्तराजानें फसवनू आपिाला येथें आिलें , िें त्याच्या आताां लक्ष्याांत आलें . या सांकटाांतून मुक्त कसें 
िोताां येईल, िें त्याला समजेना. त्यानें आपल्या मांत्रयाांनाां ताब तोब बोलावनू याांतून पार प ण्याचा उपाय 
शोधून काढण्यास साांणगतलें . 
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त्याांतील एकजि ह्मिाला “मिाराज, या सैन्याबरोबर युद्ध करून आमच्या मूठर्र लोकाांचा णनर्ाव 
कधींणि लागावयाचा नािीं. तेव्िाां आपि िीं घरें पेटवनू त्याांत जळून मरावें, िें बरें. जर का आम्िी 
ब्रह्मदत्ताच्या िातीं साांप लपव, तर तो आह्माांला िाल िाल करून ठार मारील!” 

 
दुसरा ह्मिाला “मिाराज, आगींत जळून मरण्यापेक्षाां आपि एकामेकाांला मारून मरूां .” 
 
णतसरा ह्मिाला “मिाराज, आपि सवम एकदम णवष णपऊां .” 
 
चौथा ह्मिाला “मिाराज, या प्रसांगीं आमच्यासारख्याांनाां सांकटाांतून पार प ण्याची कोितीच युणक्त 

सुचावयाची नािीं. आम्िी सवमजि मिौषधाला शरि जाऊां . काांिीं उपाय असल्यास तो त्यालाच सुचेल.” 
 
राजा आपल्या चारणि अमात्याांसिवतममान मिौषध िोता त्या णठकािीं गेला, व त्याला ह्मिाला 

“मिौषध! तूां मोठा बुणद्धमान् आिेस. णकतीणि णबकट प्रसांग आला तरी तुझें धैयम खचत नािीं. आमच्यावर िा 
अचानक घाला आला आिे. याांतून पार पा ण्यास तुझ्यावाांचून दुसरा कोिी समथम नािीं.” 

 
मिौषध ह्मिाला “मी प लपव नाांगऱ्याचा पोर! असल्या मोठमोठाल्या गोष्टी मला कसच्या 

समजतात! माझ्यासारख्या मूखाला तुह्मी गचाां ी देऊन घालवनू न देताां आपल्या सेवेंत ठेणवलें  िेंच मोठें 
आश्चयम!” 

 
वैदेि ह्मिाला “मिौषध! झालेली गोष्ट िोऊन गेली. शिािे लोक मागील कमे स्मरून वाद करीत 

बसत नािींत. मी तुला काांिीं बोललपव असेन, तुझा उपमदम केला असेल, परांतु त्याचा सू  उगणवण्याची िी 
वळे नव्िे! सकाळ िोण्याच्या आधीं ब्रह्मदत्त आह्माां सवांचा नाश करिार आिे! तेव्िाां प्रथमतः आह्माांला या 
सांकटाांतून पार पा , व मग तुला तो ून बोलल्याबद्दल जी काय आमची णछःथू करावयाचा असेल, ती कर.” 

 
मिौषध ह्मिाला “मिाराज, आपला सू  उगणवण्याची ककवा णछःथू करण्याची माझी इच्छा नािीं; 

परांतु मनुष्ट्याचीं मागील कमे इतकीं णबकट असतात, कीं, स्मरि करा ककवा न करा, त्याचें फळ िें 
यावयाचेंच! आपि जे या ब्रह्मदत्ताच्या मुलीवर लुब्ध झालाां, त्याचें फळ र्ोगल्याणशवाय याांतून मुक्त कसे 
व्िाल?” 

 
राजा व त्याचे चारणि प्रधान णवचारमूढ िोऊन पोराांसारखे र ूां लागले. मिौषधाला आपल्या 

धन्याची कींव आली. तो ह्मिाला “मिाराज, सांकटसमयीं असा शोक करिें आपल्यासारख्या राजकुलाांत 
उत्पन्न झालेल्या क्षणत्रयाांनाां उणचत नािीं, आपि जर धीर धराल, तर सवांनाां थो क्याच वळेाांत मी या 
सांकटाांतून पार पाण तपव.” 

 
मिौषधानें आपल्या नोकराांनाां जणमनीखालून तयार केलेल्या बोगद्याचें दार उघ ण्यास िुकूम 

केला. त्यानें ब्रह्मदत्तराजाची आपल्या धन्याला फसणवण्याची युणक्त जािून या णनवासस्थानापासून दोन 
बोगदे तयार केले िोते. मोठा बोगदा गांगेच्या काांठापयंत नेला िोता, व लिान बोगदा ब्रह्मदत्ताच्या 
राजवाड्याच्या आांत नेऊन मा ीवर जािाऱ्या णजन्याखालीं सो ला िोता. 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

ब्रह्मदत्तानें आपल्या वसणतस्थानाला वढेा णदला, िें जेव्िाां मिौषधाला समजलें , तेव्िाां त्यानें आपले 
गुप्त िेर ताब तोब राजवाड्याांत पाठणवले. ते धाकया बोगद्याांतून राजवाड्याांत णशरले, व मिौषधानें 
णशकवनू ठेणवल्याप्रमािें त्याांनीं एकच ग ब  सुरू केली. ब्रह्मदत्ताची आई, बायको, वैदेि राजाला देऊां  
केलेली मुलगी व एकुलता एक मुलगा एवढीं मािसें राजवाड्याांत िोतीं. मिौषधाच्या िेराांनीं केलेल्या 
ग ब ीनें जागीं िोऊन तीं एकत्र जमलीं. तेव्िाां ते िेर ब्रह्मदत्ताच्या आईला ह्मिाले “मिारािीसािेब, तुह्मी 
तुमच्या सुनेला आणि नातवां ाांनाां घेऊन आताांच्या आताां येथून णनघालें  पाणिजे. आमच्या राजाला 
(ब्रह्मदत्ताला) वैदेिराजानें पक लें  आिे. आमचे लोक जरी पुष्ट्कळ िोते, तथाणप मिौषधाच्या शरू 
णशपायाांनीं एकाएकीं घाला घालून राजाला पक ून नेलें . आताां त्यानें तुह्मा सवांनाां पक ण्यासाठीं आपले 
णशपायी इक े पाठणवले आिेत. तेव्िाां आताां पळाचाणि णवलां ब न लावताां आमच्याबरोबर चला. आह्मी 
तुह्माांला गुप्त मागानें दुसऱ्या णठकािीं घेऊन जातपव.” 

 
मिौषधाचे िेर ब्रह्मदत्ताचे नोकर आिेत, असें वाटून ब्रह्मदत्ताची आई आपल्या सुनेला व नातवां ाांनाां 

घेऊन त्याांजबरोबर णनघाली. त्यानीं त्या सवांनाां लिान बोगद्याांतून मोठ्या बोगद्याांत आिून तेथून 
मिौषधाच्या िुकमाप्रमािें गांगेच्या काांठीं बोगद्याच्या आांतच ठेणवलें . 

 
इक े मिौषधानें आपल्या धन्याला व त्याच्या चारणि जुन्या प्रधानाांला बोगद्याांत उतरणवलें  व तो 

त्याांनाां ह्मिाला “मी जो चार-पाांच मणिने येथें येऊन बसलपव िोतपव, तो गमतीखातर बसलपव िोतपव, असें 
तुह्माांला वाटतें काय? णमणथलेस असताांनाच मला ब्रह्मदत्ताची युणक्त समजली िोती. तुह्माां सवांनाां तो 
साांपळ्याांत धरिार, िें मी जािनू िोतपव, आणि ह्मिनूच गेल्या चार मणिन्याांत येथें येऊन मी िी अणवश्राांत 
मेिनत केली. िी पळून जाण्याची चोरवाट आिे, असें समजून वाांकतवाांकत जाऊां  नका. या बोगद्याांतून 
घोड्यावर बसून देखील तुह्माांला सिज जाताां येण्यासारखें आिे.” 

 
बोणधसत्वाच्या चातुयाचें त्या सवांनाां अत्यांत आश्चयम वाटलें . मिौषध केवळ राजनीतींतच णनपुि 

िोता, असें नव्िे; तर तो कलाकौशल्याांतणि अत्यांत णनपुि िोता. या उन्मागाची (बोगद्याची) त्यानें जी रचना 
केली िोती, ती णशल्पकलाणनष्ट्िात मनुष्ट्याांनाांदेखील करताां आली असती कीं नािीं, याची शांकाच आिे. या 
बोगद्याला आांतून चुन्याचा णगलावा करून दोन्िी बाजूांला सुांदर णचत्रें काणढलीं िोतीं; अांतराअांतरावर सुगांणध 
तेलाचे णदव ेलावण्याांत आले िोते; जणमनीला काश्मीरी पाषािाांची फरसबांदी केली िोती व तीवर सुांदर 
गालीचे पसरले िोते; मधुनमधून फळें वगैरे णजन्नस माां ून ठेवण्याांत आले िोते; आणि सुवाणसक पुष्ट्पमालाांनीं 
त्या बोगद्याचा वरचा र्ाग अलां कृत केला िोता. 

 
राजा आणि त्याचे प्रधान िी शोर्ा पिाण्याांतच गकम  िोऊन गेले. तेव्िाां बोणधसत्व त्याांनाां म्ििाला 

“आताां बोगद्याांत आपिाांला फार वळे घालणवताां यावयाचा नािीं. आपिाांला येथून लवकर णनघालें  पाणिजे.” 
 
त्या सवम मां ळीला घेऊन मिौषध गांगेच्या काांठीं आला, व तेथें ठेणवलेल्या ब्रम्िदत्तराजाच्या 

कुटुांबाला आपल्या राजाच्या िवालीं करून तो म्ििाला “मिाराज, िी ब्रम्िदत्तराजाची आई, िी आपल्या 
आजीसमान िोय. िी ब्रम्िदत्तराजाची पत्नी, िी आपली र्ावी सासू िोय. णिचें आपि मातृवत पालन करावें, 
िी ब्रम्िदत्ताची एकुलती एक कन्या व आपली र्ावी पत्नी िोय; इच्याशीं आपि सुमुिूतावर णववाि करा. िा 
णतचा र्ाऊ, याचें आपि आपल्या र्ावाप्रमािें रक्षि करा. या िोड्या आपल्यासाठीं तयार ठेवण्याांत आल्या 
आिेत. माझे शूर िो ीवाले आपल्याला याच रात्रीं णवदेिदेशाला घेऊन जातील. तेथून पुढें णमणथलेपयंत 
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प्रत्येक योजनावर चौक्या स्थापून घो े आणि ित्ती ठेवण्याांत आले आिेत. त्याांच्या सािाय्यानें आपल्याला 
अत्यांत त्वरेनें णमणथलेला जाताां येईल. आपि णमणथलेला पोिपवचल्याचें वतममान माझे दूत मला ताब तोब 
कळणवतील.” 

 
वैदेि ह्मिाला “परांतु ज्या तूां आह्माांला सांकटाांतून सो णवलेंस, त्या तुला आह्मीं येथें सो ून जावें 

कसें? तेव्िाां तूांणि आमच्याबरोबर चल.” 
 
मिौषध ह्मिाला “असें करिें मला योग्य नािीं. आमच्या सैन्याला मागें टाकून मी एकटा जाऊां  

इच्छीत नािीं. आपि माझी काळजी करूां  नका. ब्रह्मदत्ताच्या सैन्यापासून आमच्या सवम मनुष्ट्याांची मोकळीक 
करून त्याांनाां बरोबर घेऊन लवकरच मी आपल्या दशमनाला येईन.” 

 
असें ह्मिनू मिौषधानें आपल्या धन्याचा णनरोप घेतला, आणि तो माघारा णफरला. 
 
वैदेिराजानें आपले प्रधान आणि ब्रह्मदत्ताचें कुटुांब याांसिवतममान मिौषधानें तयार ठेवलेल्या नौकें त 

बसून णमणथलेचा मागम धरला. 
 
इक े ब्रह्मदत्त वैदेिाच्या वाड्याजवळ येऊन ठेपला, आणि सकाळ झाल्याबरोबर वाड्याांत णशरून 

वैदेिराजाला आणि त्याच्या प्रधानाांला जीवांत पक ून आिण्याचा त्यानें आपल्या लोकाांनाां िुकूम केला. 
मिौषध पिाांटेस उठला व स्नान वगैरे करून मा ीवरील दालनाांत येऊन बसला. ब्रह्मदत्तराजानें केलेला 
िुकूम ऐकून तो गच्चीवर येऊन ब्रह्मदत्ताला ह्मिाला “मिाराज, आपली िी वल्गना व्यथम आिे! आपि 
आपलें  धनुष्ट्यबाि खालीं ठेवा. आपल्या कवचाचेंणि येथें काांिीं प्रयोजन नािीं!” 

 
ब्रह्मदत्त ह्मिाला “तुझा चेिरा प्रसन्न णदसतो, आणि तूां िांसतिांसत बोलत आिेस. कदाणचत 

मरिापूवी मनुष्ट्याची िी स्स्थणत िोत असावी!” 
 
बोणधसत्व ह्मिाला “मिाराज, आपली गजमना व्यथम आिे! वैदेिराजा रात्रीच गांगा उतरून आपल्या 

देशाला चालता झाला आिे. आपि त्वरा केली, तरी त्याचा पाठलाग करिें आपल्याला शक्य नािीं.” 
 
ब्रह्मदत्त अत्यांत क्रोधायमान िोऊन आपल्या लोकाांनाां ह्मिाला “प्रथमतः याला पक ून याचे 

िातपाय आणि नाककान कापून टाका. याच लबा ानें वैदेिराजाला येथून पळवनू लाणवलें .” 
 
मिौषध ह्मिाला “आपि जर िातपाय कापून माझे िाल केले, तर वैदेिराजा आपल्या कुटुांबाचे 

असेच िाल करील! प्रथमतः आपि राजवाड्याांत जाऊन तेथें आपली मां ळी आिे कीं नािी पिा. मी त्याांनाां 
रात्रींच वैदेिराजाच्या स्वाधीन केलें  आिे!” 

 
ब्रह्मदत्ताला मिौषधाच्या र्ाषिाचें अत्यांत आश्चयम वाटलें . आह्मीं याांनाां चारी बाजूांनी वढेलें  असताां 

माझें कुटुांब याच्या िातीं गेलें  कसें? तथाणप मिौषधाचें र्ाषि अगदींच खोटें ह्मिताां येईना. काांकीं, मिौषध 
मोठा धोरिी मािूस, तो आपल्या बदु्धीच्या जोरावर सामान्य मनुष्ट्याला अत्यांत णवलक्षि र्ासिाऱ्या 
गोष्टीदेखील घ वनू आिूां शकेल! ह्मिनू ब्रह्मदत्तानें आपले दूत राजवाड्याांतील वतममान आिण्यासाठीं 
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पाठणवले. त्याांनीं बातमी आणिली, कीं, राजाच्या कुटुांबाांतील चारणि मािसें घाबऱ्याघाबऱ्या रात्रींच 
राजवाड्याांतून णनघून गेलीं. 

 
िें वतममान ऐकून ब्रह्मदत्ताचा क्रोध जागच्या जागींच णनवाला. त्यानें आपलें  धनुष्ट्यबाि खालीं ठेवलें , 

आणि तो मिौषधाला ह्मिाला “तुझ्या चातुयाणवषयीं मला कधींणि शांका आली नािीं. पि राजवाड्याांतील 
माझी मां ळी तुझ्या िातीं कशी लागली, िें मला साांग.” 

 
बोणधसत्वानें मा ीवरून खालीं उतरून ब्रह्मदत्ताला आपि केलेल्या बोगद्यामध्यें नेलें , व तेथील सवम 

शोर्ा त्याला दाखवनू तो ह्मिाला “मिाराज, आज दोनतीन मणिने सतत खपून वैदेिराजाला आणि 
आपल्या कुटुांबाला सुरणक्षतपिें णनघून जाण्यासाठीं िा मागम मीं तयार केला आिे.” 

 
ब्रह्मदत्ताला बोणधसत्वाच्या धोरिाचेंच नव्िे, तर णशल्पकलाणवज्ञानाचेंणि अत्यांत आश्चयम वाटलें ! 

त्यानें दोन्िी उन्मागम तपासून पाणिले, व त्याांतील रचना पािून आश्चयमचणकत िोऊन तो मिौषधाला ह्मिाला 
“िे मिौषध! तुला मी येथून जाऊां  देिार नािीं. तूां यापढुें माझ्याच जवळ राणिलें  पाणिजे. मी तुला मुख्य 
प्रधानाची जागा देतपव. तुझ्यासारखा चतुर मािूस पदरीं असिें िें राष्ट्राचें मोठें र्ाग्य िोय!” 

 
मिौषध ह्मिाला “वैदेिराजा जीवांत असेपयंत मला दुसऱ्या राजाची सेवा करताां येिार नािीं. 

कारि, त्याचें अन्न मी पुष्ट्कळ णदवस खात आलपव आिें. परांतु आपिाला कोितीणि अ चि प ली असताां मी 
आपल्या मदतीला येत जाईन. आताां वैदेिाचे आणि आपलें  नातें ज लेंच आिे; तेव्िाां आमचा सांबांध णनकट 
िोईल, व त्यामुळें  णवदेिाांची आणि पाांचालाांची मतै्री वृकद्धगत िोत जाईल, अशी मी आशा करतपव.” 

 
ब्रम्िदत्तानें मिौषधाला मोठी देिगी णदली, व मोठ्या लव्याजम्याणनशीं परत णमणथलेला पाठणवलें . 

वैदेिराजानेंणि मिौषधाचा बिुमान केला. मिौषध सुखरूप आल्याबद्दल णमणथलेमध्यें सात णदवसपयंत मोठा 
उत्सव करण्याांत आला. याप्रमािें वैदेि आणि ब्रम्िदत्त या दोन्िी राजाांची मजी सांपादून बोणधसत्वानें दोन्िी 
राष्ट्राांचें अपणरणमत कल्याि केलें . 

 
या जन्माांत लोकणितासाठीं आपल्या बुद्धीचा सद्वयय करून बोणधसत्वानें प्रज्ञापारणमतेचा अभ्यास 

केला. 
 

[७] 
तपणमयजातक 

 
प्राचीन कालीं वारािसीनगरीमध्यें काशीराजा नाांवाच राजा राज्य करीत िोता. त्याच्या पट्टरािीला 

नवनवसाांनीं पुत्रलार् झाला, तेव्िाां राजा अणतशय प्रसन्न िोऊन त्यानें आपल्या पट्टरािीला – चांदादेवीला – 
वर मागण्यास साांणगतलें . णतनें राजाचा वर स्वीकारला. परांतु जें काांिीं मागावयाचें तें त्याच वळेीं न मागताां, 
पुढें प्रसांग प ला, म्ििजे मागेन, असें साांणगतलें . राजाला िी गोष्ट पसांत प ली. 

 
तदनांतर राजानें आपल्या राज्याांतील ज्योणतषी ब्राम्ििाांनाां बोलावनू आपल्या मुलाचें जातक 

वतमणवण्यास साांणगतलें . 



 
 

अनुक्रमणिका 

ब्राम्िि आपलीं पांचाांगें नीट तपासून राजाला म्ििाले “आपला िा पुत्र मोठा पुण्यशाली िोिार 
आिे. िा चक्रवती राजा िोण्यास योग्य आिे. असा सवमगुिसांपन्न पतु्र आपिाला लार्ल्याबद्दल आम्िाांला 
फार आनांद िोत आिे.” 

 
राजानें सांतुष्ट िोऊन त्या ब्राम्ििाांनाां अनेक दानें णदलीं, व त्याांच्या साांगण्याप्रमािें आपल्या पुत्राचें 

नाांव तेणमय असें ठेणवलें . 
 
तेणमय लिान असताां राजसरे्मध्यें आपल्या णपत्याच्या माां ीवर खेळत असे. एके णदवशीं 

काशीराजानें आपल्या कसिासनावर बसून चार मािसाांनाां र्यांकर णशक्षा ठोठावल्या. तें पािून तेणमयकुमाराचें 
मन अत्यांत उणद्वग्न झालें . तो आपल्याशींच ह्मिाला “िें कसिासन ह्मिजे पापाची र्णूमच िोय. चोरानें 
लिानसान चोरी केली असताां त्याला कसिासनावर बसून राजेलोक मोठा र्यांकर दां  कणरतात, आणि 
आपि लोकाांचे णितकते आिपव असें समजतात. परांतु पोटासाठीं लिानसान चोऱ्या करिाऱ्या मािसाचा 
न्याय करण्यास वरजडजण त सोन्याच्या कसिासनावर बसिाऱ्या आणि मोठमोठाल्या राजवाड्याांत णविार 
करिाऱ्या राजाला अणधकार आिे काय? राष्ट्राांतील लोकाांचें दाणरद्र्य वाढण्याला राजाच्या या चैनीच 
कारिीर्तू िोत नािींत काय? दाणरद्र्यानें पीण त िोऊन एकाद्यानें चोरी केली, तर त्याला दां  करण्याचा 
अणधकार राजाला ककवा राजघराण्याांतील मनुष्ट्याला कसा पोिपवचतो?” 

 
तेणमयकुमाराला राजवा ा तुरुां गासारखा वाटूां लागला, व आपि येथून कधीं णनसटून जाऊां  असें 

त्याला झालें ; परांतु आईबापाांची आज्ञा मो ल्यावाांचून या कारागृिाांतून पार प ण्याचा उपाय त्याला सुचेना. 
 
राजवाड्यामध्यें रिात असलेली देवता पूवमजन्मीं तेणमयकुमाराची आई िोती. तेणमय कुमाराला 

दुःखानें पोळलेला पािून णतला अत्यांत वाईट वाटलें ; आणि ती त्याला ह्मिाली “कुमार! तूां इतका 
शोकाकूल काां णदसतोस?” 

 
तेणमयकुमारानें आपल्या शोकाचें कारि साांणगतल्यावर ती ह्मिाली “तूां घाबरू नकोस. शिािपिा 

न दाखणवताां व ेेपिानें वागशील, तर तुझे आप्तइष्ट आपि िोऊनच तुला येथून घालवनू देतील.” 
 
तेणमय ह्मिाला “िे देवते! तुझ्या वचनावर णवश्वास ठेवनू मी त्याप्रमािें वागतपव. या राजवाड्यामध्यें 

तूांच काय ती माझी णितकचतक आिेस.” 
 
तेव्िाांपासून तेणमय कुमारानें वडे्याचें सपवग घेतलें . तो काय बोले, िें कोिालाच समजत नसे. नुसता 

‘िा िा िा’ असा शब्द करावा; कधीं िातपाय आांख ल्यासारखें करून अांथरुिावर प ून रिावें; काांिींएक 
कारि नसताां ओर ावें; असा त्यानें क्रम चालणवला. काशीराजाला आपल्या एकुलत्या एका मुलाणवषयीं 
फार काळजी उत्पन्न झाली. आपल्या पदरच्या ज्योणतषी ब्राह्मिाांनाां त्यानें बोलावनू मांत्र, तांत्र, िोमिवनाणद 
सवम काांिीं करणवलें ; परांतु तेणमयाची प्रकृणत सुधारली नािीं! उत्तम वैद्याांनाां आिवनू राजानें आपल्या मुलाला 
औषधोपचार करण्यास साांणगतलें . पि वैद्याांनाां तेणमयाचा रोग कोिता, िेंच समजेना! 

 
अशा स्स्थतींत काांिीं वष ेघालणवल्यावर तेणमयाची बाल्यावस्था पूिम िोऊन तो तारुण्यदशेंत आला. 

त्याच्या रूपाांत कोितेंणि व्यांग नव्ितें. तारुण्याच्या र्राांत असल्यामुळें  तो फारच तेजस्वी णदसत िोता. परांतु 



 
 

अनुक्रमणिका 

त्याच्या व ेामुळें  तो राजाला आव ेनासा िोत चालला. तथाणप राजानें त्याला बरा करण्याचे उपाय सो ून 
णदले नािींत. 

 
एके णदवशीं प्रधानमां ळापकैीं एकजि राजाला ह्मिाला “मिाराज, आमच्या युवराजाचें व े 

सुधारण्यासाठीं आह्मीं अनेक उपाय केले, पि त्याांनाां यश आलें  नािीं. वैद्याांनीं, ज्योणतष्ट्याांनीं व माांणत्रकाांनींणि 
िात टेंकले! आताां मला एक नवीन उपाय सुचला आिे. युवराज तारुण्याांत आले असल्यामुळें  त्याांच्या 
सणन्नध पुष्ट्कळशा सुांदर तरुि णस्त्रया ठेवण्याांत आल्या, तर कदाणचत त्याांच्या सिवासानें युवराजाांचें व े 
सुधारण्याचा सांर्व आिे.” 

 
राजानें ताब तोब युवराजाच्या सेवसेाठीं पुष्ट्कळशा तरुि रूपवती णस्त्रयाांची योजना केली. 
 
तेणमयानें इतर उपायाांप्रमािें या उपायालाणि दाद णदली नािी! त्या तरुि णस्त्रयाांनीं त्याच्याजवळ 

जाऊन शृांगाररसर्णरत मनोवधेक र्ाषिे करावींत, परांतु तेणमयानें ‘िािा’ ‘िूिू’ या पलीक े दुसरा शब्दच 
उच्चारूां  नये. 

 
राजाला आपल्या मुलाची प्रकृणत सुधारण्याची आताां आशा उरली नािीं. त्यानें आपल्या ज्योणतषी 

ब्राम्ििाांनाां बोलावनू आिलें  आणि णवचारलें , “ब्राह्मििो! िा मुलगा जन्मला तेव्िाां तुह्मीं असें र्णवष्ट्य 
वतमणवलें , कीं, िा मोठा पुण्यशाली िोिार आिे; परांतु पुष्ट्कळ वषांच्या अनुर्वानें आह्माांला असें वाटूां लागलें  
आिे, कीं, िा मुलगा अगदींच ज मूढ आिे. असल्या या दग ाला राजवाड्याांत ठेवावें कीं न ठेवावें, याचीच 
मला शांका आिे!” 

 
ब्राम्िि म्ििाले “मिाराज, ज्योणतःशास्त्राला अवगत नािीं अशी कोितीणि गोष्ट नािीं. प्राचीन 

आचायांनीं आपल्या णदव्य दृष्टीनें ज्योणतःशास्त्राचे णसद्धान्त बाांधले आिेत. िा मुलगा व ेगळ िोिार, िें 
आम्िाला पूवीच समजलें  िोतें! परांतु त्या वळेीं आपिाला तसें साांणगतलें  असताां पुत्रजन्मापासून िोिाऱ्या 
आनांदाला आपि मुकाल, असें आम्िाांला वाटलें . णशवाय, ग्रिाांनाां दानें वगैरे करून िा थो ासा सुधारेल 
अशी आम्िाांला आशा वाटत िोती. परांतु याचा ग्रियोग असा णवलक्षि आिे, कीं, ग्रिशाांतीनें याची सुधारिा 
न िोताां उलट िा णबघ त जात आिे! आताां आमचें आपिाला असें साांगिें आिे, कीं, या दुदैवी प्राण्याला 
आपि राजवाड्याांत ठेवूां नये. याला जर येथें ठेवला, तर आपल्या राज्यावर मोठें सांकट येण्याचा सांर्व 
आिे!” 

 
काशीराजानें ज्योणतषी ब्राम्ििाांच्या आणि प्रधानमां ळाच्या सल्ल्यानें तेणमय कुमाराला अरण्याांत 

पाठवनू तेथें गा ून टाकण्याचा बेत णनणश्चत केला. 
 
िें वतममान चांदादेवीला समजलें , तेव्िाां णतला अत्यांत शोक झाला! राजाचें मन वळणवण्याचा प्रयत्न 

णनष्ट्फल झाल्यावर ती राजाला म्ििाली “मला आपि एक वर णदला आिे, तो मी या प्रसांगी मागनू घेतें.” 
 
काशीराजाने घे असें म्िटल्यावर चांदादेवी म्ििाली “माझ्या मुलाला राज्य द्या.” 
 
काशीराजा ह्मिाला “तसें केलें  असताां माझी प्रजा क्षोरे्ल. तेव्िाां िा वर मला देताां येत नािीं.” 



 
 

अनुक्रमणिका 

चांदादेवीनें आपल्या मुलाला अनुक्रमें सात वष,े सात मणिने, एक मणिना तरी राज्य द्यावें, अशी 
प्राथमना केली. पि राजाला णतचें ह्मििें पसांत प लें  नािीं. शवेटीं चांदादेवीनें तेणमयाला सात णदवस तरी 
राज्य द्या, असा िट्ट धरला. राजानें णतच्या आग्रिास्तव, एक आठव ा तेणमयाला राजा केलें  आिे, असा 
जािीरनामा लाणवला. 

 
चांदादेवीनें आपल्या मुलाला उचलवनू ित्तीच्या अांबारींत बसणवलें . पि तो बसतो कसचा! तो 

गोळ्यासारखा अांबारीमध्यें प ून राणिला. त्याला चांदादेवीनें सवम नगराांतून मोठ्या लवाजम्याणनशीं णफरवनू 
आिण्यास साांणगतलें . 

 
तेणमय सगळे सोिळे अनुर्वीत िोता. परांतु आपल्या व ेाांत त्याने अांतर प ूां णदलें  नािीं. 
 
सिा णदवस मुलाला राज्यसुखाची लालुच लावनू पाणिल्यानांतर चांदादेवी त्याला ह्मिाली “तेणमय, 

उद्याां तुझी माझी ताटातूट िोिार आिे. तुला दूर अरण्याांत नेऊन गा ून टाकण्याचा बेत ठरला आिे. 
आजपयंत मला असा र्रांवसा िोता, कीं, तुझें व े खरें नािीं. परांतु आताां माझी पूिम णनराशा झाली आिे!” 

 
णतनें इतका णवलाप केला, कीं, णतच्या त्या शोकानें पाषािाला देखील वाचा फुटली असती. परांतु 

तेणमयाच्या व ेाांत काांिींच अांतर प लें  नािीं. तो जशाचा तसाच ज मूढ राणिला! 
 
दुसऱ्या णदवशीं काशीराजानें सुनांद सारथ्याला बोलावनू तेणमयाला अमांगल रथाांतून दूरच्या एका 

अरण्याांत नेऊन गा ून टाकण्याची आज्ञा केली. 
 
त्याप्रमािें सुनांदानें काळ्या रथाला काळे घो े बाांधून त्याांत तेणमयाला घालून तो अरण्याांत गेला. 

तेथें तेणमयाला रथाांतच ठेवनू सुनांद त्याला गा ण्यासाठीं एक खड्डा खिूां लागला. 
 
तें पािून तेणमय त्याला ह्मिाला “िे सारथी, तूां मोठ्या घाईघाईनें िा खड्डा काां खोदीत आिेस?” 
 
सुनांद त्याजक े वळून न पािताां त्याला ह्मिाला “आमच्या राजाला एक मुका, बणिरा, ज मूढ 

असा पुत्र झाला आिे. त्याला या खड्डड्याांत घालून परुून टाकण्यासाठीं राजानें माझ्या स्वाधीन केलें  
आिे.” 

 
तें ऐकून तेणमय ह्मिाला “मी बणिरा नािीं, मुका नािीं, पाांगळा नािीं, ककवा ज मूढणि नािीं! मला 

जर तूां या खड्डड्याांत गा शील, तर तुझ्या िातून मोठा अनथम िोईल! िाताांतील कुदळ खालीं ठेवनू जरा 
माझ्याक े पिा! माझे पाय शाबूत आिेत, आणि माझें र्ाषि तूां ऐकतोच आिेस! तेव्िाां मला या खड्डड्याांत 
घालून तूां अधमाचरि करूां  नकोस!” 

 
सारथ्याला िें बोणधसत्वाचें र्ाषि ऐकून फारच अचांबा वाटला! राजाच्या प्रधानमां ळानें, वैद्याांनीं 

आणि ज्योणतषाांनीं ज्याला जन्माचा ज मूढ ठरवनू गा ण्यासाठीं आपल्या िवालीं केलें , त्याला एकाएकीं 
वाचा फुटली कशी? िा काांिींतरी अमानुष चमत्कार असावा, असें वाटून तो ह्मिाला “तूां या अरण्याांत वास 
करिारी देवता आिेस, ककवा गांधवम आिेस, शक्र आिेस कीं कोि आिेस, िेंच मला समजत नािीं!” 



 
 

अनुक्रमणिका 

बोणधसत्व ह्मिाला “मी दुसरा कोिी नसून ज्याच्यासाठीं तूां िा खड्डा खोदीत आिेस, तोच मी 
काशीराजाचा पुत्र आिें.” 

 
सुनांद सारथ्याला बोणधसत्वाचें र्ाषि ऐकून अत्यांत आनांद झाला. तो ह्मिाला “तुझी वािी इतकी 

गो  असताां तूां आपल्या आईबापाांशीं एक शब्द देखील काां बोलला नािींस?” 
 
बोणधसत्व ह्मिाला “िे सारथी, माझे साांधे धरले िोते ह्मिून मी लांग ा झालपव नािीं! माझें किेंणद्रय 

नष्ट झालें  िोतें ह्मिून मी बणिरा झालपव नािीं! मला प जीर् नव्िती ह्मिून मी मुका झालपव नािीं! परांतु 
पूवमजन्मामध्यें मी एका देशाचा राजा िोऊन वीस वष ेराज्य केलें , व त्यामुळें  ऐांशीं िजार वष ेनरकाांत प लपव! 
या गोष्टीची आठवि िोऊन मला मागेंपढुें राज्यपद देतील या र्ीतीनें मी लुला नसताांच लुला झालपव, बणिरा 
नसताांच बणिरा झालपव, आणि मुका नसताांच मुका झालपव! आताां माझ्या णपत्यानें आपल्या खुषीनेंच मला 
वनाांत टाकून णदलें  आिें. आताां मी येथें तपश्चया करून सुखानें कालक्रमिा करीन!” 

 
सारथी ह्मिाला, “िे राजपतु्र! तूां धन्य आिेस! तुझ्यासारखा थोर सत्पुरुष मीं जन्माांत पाणिला 

नािीं. तुझ्या दृढणनश्चयाची कमाल आिे! तुझ्या सिवासाांत काल घालणविें यासारखी दुसरी कोितीणि गोष्ट 
मला णप्रय वाटत नािीं. तेव्िाां तापसवषे स्वीकारून तुझा णशष्ट्य िोण्याची मला परवानगी दे!” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “जर तुला येथें रिावयाचे असेल, तर िा रथ परत करून राजाच्या ऋिाांतून 

मुक्त िोऊन ये.” 
 
सारथी ह्मिाला “मी तुझ्या वचनाप्रमािें वागण्यास तयार आिें. परांतु मी परत येईपयंत तूां येथेंच 

राणिलें  पाणिजेस.” 
 
बोणधसत्वानें तेथें रािण्याचें कबूल केल्यावर सारथी वारािसीला गेला. तेथें त्याला प्रथमतः 

चांदादेवीनें पाणिलें . ती ह्मिाली “िे सारथी! माझ्या मुलाची वाट तूां काय केलीस? तो खड्डड्याांत घातला 
असताां ओर ला नािीं काय? िातपाय िालवनू आपिाला गा ूां नको अशी त्यानें खूि केली नािीं काय?” 
िे शब्द उच्चारीत असताां चांदादेवीचा कां ठ दाटून आला, आणि णतच्या  ोळ्यावाटें एकसारख्या अश्रुधारा वािूां 
लागल्या. 

 
सारथी ह्मिाला “देवी! तुझा मुलगा बणिरा, लुला ककवा मुका नािीं! केवळ आपिाला राज्यावर 

बसणवतील, या र्ीतीनें त्यानें िें व्रत स्वीकारलें  िोतें.” 
 
नांतर वनामध्यें घ लेला सवम प्रकार त्यानें राजाला आणि रािीला णनवदेन केला. राजानें ताब तोब 

आपला रथ सज्ज करणवला व चांदादेवीसिवतममान मोठ्या लवाजम्याणनशीं सुनांद सारथ्यानें दाखणवलेल्या 
मागानें तो तेणमय िोता तेथें गेला. 

 
आपल्या णपत्याला पािून बोणधसत्व त्याला सामोरा गेला, आणि ह्मिाला “िे तात, आपलें  आरोग्य 

चाांगलें  आिेना? आपली सवम राज्यव्यवस्था नीट चालली आिेना?” 
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काशीराजा ह्मिाला “आमचें सवम काांिीं ठीक चाललें  आिे.” 
 
बोणधसत्व ह्मिाला “आपल्या आगमनानें मला फार आनांद झाला आिे!” 
 
याप्रमािें बोणधसत्वानें णपत्याचें स्वागत केल्यावर राजा ह्मिाला “मुला, तूां दृढणनश्चयाची कमाल 

केली आिेस! आताां तूां पुनः राजपद स्वीकार. वनामध्यें तपश्चया करण्याचा िा माझा काल आिे, तुझा नव्िे. 
तूां तरुि आिेस. तेव्िाां राज्यर्ार सिन करण्यास तूां सवमथैव समथम आिेत.” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “मिाराज, आपि मला जरी सवम राजसांपणत्त णदली, तरी पुढें येिाऱ्या र्यप्रद 

जरामरिापासून माझा बचाव करूां  शकाल काय? या नश्वर तारुण्यावर णवश्वास ठेवनू चैनीमध्यें णदवस 
घालणवण्यास कोिता शिािा तयार िोईल?” 

 
राजानें आणि चांदादेवीनें आपल्या मुलाला माघारें नेण्यासाठीं आपली णशकस्त केली, परांतु 

बोणधसत्वाचा दृढ णनश्चय णतळमात्र ढळला नािीं. त्यानें तेथें बाांणधलेल्या पिमकुटीमध्यें वास करून सवम जन्म 
योगाभ्यासाांत घालणवला. 

 
याप्रमािें बोणधसत्वानें आपला णनश्चय ढळूां  न देताां अणधष्ठान पारांणमतेचा अभ्यास केला. 

 
[८] 

सुतसोमजातक 
 

आमचा बोणधसत्व एके समयीं कुरुदेशाांत इांद्रप्रस्थ नगरीमध्यें कौरव्य नाांवाच्या राजाच्या पट्टरािीच्या 
पोटीं जन्मास आला. त्याचें नाांव सुतसोम असें ठेवण्याांत आलें . तो वयाांत आल्यावर कौरव्यराजानें त्याला 
तक्षणशला नगरीमध्यें शास्त्राध्ययनासाठीं पाठणवलें . 

 
त्याच वळेीं काशीच्या राजाचा मुलगा ब्रह्मदत्त णवद्याभ्यासासाठीं तक्षणशलेला जाण्यास णनघाला 

िोता. मागामध्यें या दोघाां राजकुमाराांची एका धममशाळेंत गाांठ प ली. परस्पराांची परस्पराांशीं ओळख 
झाल्यावर त्या उर्यताांचें सख्य जमलें . तक्षणशलेपयंत त्याांनीं एकत्र प्रवास केला, व पुढें ते एकाच 
आचायमगृिीं णवद्याभ्याससाठीं राणिले. 

 
बोणधसत्वाचा आचायम अत्यांत प्रणसद्ध असल्यामुळें  त्याच्यापाशीं आिखीणि पुष्ट्कळ राजकुमार 

णवद्याभ्यासासाठीं रिात असत. सुतसोमानें अल्पावकाशाांतच त्या सवांमध्यें पणिलें  स्थान णमळणवलें . 
आचायानें त्याचें प्रावीण्य पािून त्याला आपला सािाय्यकारी केलें . बोणधसत्व आपल्या सिाध्यायाांनाां मोठ्या 
कळकळीनें णशकवीत असे. तथाणप त्या सवांमध्यें ब्रह्मदत्तावर त्याचें णवशषे पे्रम िोतें. 

 
सुतसोमानें अभ्यास पुरा झाल्यावर गुरुदणक्षिा देऊन णपतृगृिीं जाण्यास आचायाचा णनरोप घेतला. 

त्याच्याबरोबर इतर राजकुमाराांनींणि आचायाची योग्य बोळवि करून त्याची आज्ञा घेतली. ते सवम 
बोणधसत्वाबरोबरच गृरुगृि सो ून णनघाले. बोणधसत्वावर त्याांचें फार पे्रम िोतें. ते त्याला आचायाप्रमािेंच 
मानीत असत. त्याला सो ून जात असताां त्याांनाां फार वाईट वाटले. ते ह्मिाले “सुतसोम! तूां जरी 
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आमच्यापैकींच एकजि आिेस, तरी तुझ्या बणुद्धमते्तमुळें  आणि सदु्गिाांमुळें  तूां आह्माांला गुरूसारखा पूज्य 
आिेस. तेव्िाां तुझ्या उपकृतींतून मुक्त िोण्यासाठीं आह्मी तुला काांिीं तरी गुरुदणक्षिा देिें योग्य आिे.” 

 
सुतसोम ह्मिाला “ग े िो, मी काांिीं गरीब ब्राह्मि नािीं. येथून गेल्यावर माझा णपता मला युवराज 

करिार आिे. अथात सांपत्तीच्या बाबतींत कोित्याणि प्रकारें मला कमतरता रिािार नािीं. परांतु माझ्या 
स्मरिासाठीं तुह्मी जर काांिीं देत असाल, तर मी तुमच्यापाशीं एकच गोष्ट मागतपव.” 

 
ते सवम राजकुमार एकदम ह्मिाले “अवश्यमेव माग! आमच्या िातून घ ण्यासारखी सेवा 

करण्याला आह्मी तयार आिपव.” 
 
बोगिसत्व ह्मिाला “त ह्मी आपापल्या राज्यातं िेल्यावर मािंी आठवि ठेवण्यासाठीं उपोसथव्रत 

[दोन्ही अष्ट्टमी, पौर्णिमा व कृष्ट्िित दगशी या िार गदवसालंा उपोसथ गदन असें ह्मितात. या गदवशीं जे प रुष आगि ज्या गिया िमगझितनातं काल 
घालगवतात, त्यानंा ंअन क्रमे उपासक आगि उपागसका असें ह्मितात. उपासकाना ंआगि उपागसकानंा ंया गदवशीं पाळण्यासाठीं ब िानंीं आठ गनयम 
घालून गदले आहेत. ते येिेंप्रमािें:– 
 
१ प्रािघात न करिें; २ िोरी न करिें; ३ अब्रह्मियग न करिें (ब्रह्मिारी राहिें); ४ खोटें न बोलिें; ५ मद्यागद मादक पदाथांिें सेवन न करिें; ६ 
माध्यान्हानंतर न जेविें; ७ मनोगवकार उद्दीगपत करिाऱ्या नृत्यिीतागद िोष्ट्टी न पाहिें व ििंमाल्यागद (गवलासािे) पदाथग िारि न करिें; ८ उंि 
आगि मोठ्या गबछान्यावर न गनजिें. 
 

हे आठ गनयम पूवीच्या ब िाचं्या काळींगह प्रिारातं होते, असें बौि लोक मागनतात.] पालन करा.” 
 
राजकुमाराांनीं िें व्रत पाळण्याचें कबलू केलें , व बोणधसत्वाचा णनरोप घेऊन ते आपापल्या राज्याांत 

गेले. 
 
ब्रह्मदत्तकुमाराला त्याच्या णपत्याच्या मरिानांतर राज्यपद णमळालें . तथाणप बोणधसत्वाला णदलेल्या 

वचनाप्रमािें तो उपोसथव्रत पाळीत असे. उपोसथाच्या णदवशीं आपल्या राजधानीमध्यें कोित्याणि प्राण्याचा 
वध करूां  नये, असा िुकूम त्यानें केला िोता. परांतु राजवाड्याांतील सुखाांत गढून गेल्यामुळें  गुरुगृिीं 
ज लेला साधेपिा ब्रह्मदत्ताच्या अांगीं राणिला नािीं. त्याला िळुिळू माांसर्क्षिाची इतकी चटक लागली, 
कीं, उपोसथाच्या णदवशींदेखील त्याला माांसावाांचनू अन्न चालेना! रसक नाांवाचा त्याचा एक मुख्य 
स्वयांपाकी िोता, तो उपोसथाच्या पूवमणदवशींच राजासाठी माांस णवकत आिून ठेवीत असे व तें उपोसथाच्या 
णदवशीं णशजवनू राजाला वाढीत असे. 

 
एके णदवशीं रसकानें आिलेलें  माांस राजाच्या पाळीव कुत्रयानें खाऊन टाकलें . रसकाला 

उपोसथाच्या णदवशीं माांस कोठून आिावें याची पांचाईत प ली. माांस नसलें  तर राजा अन्नग्रिि करिार 
नािीं, आणि आपिाला मोठी णशक्षा ठोठावील, अशीणि त्याला र्ीणत प ली. पुष्ट्कळ णवचाराअांतीं त्याला एक 
र्यांकर युणक्त सुचली! उपोसथाच्या पूवमणदवशीं एका लठ्ठ चोराला फाांशीं देण्याांत येऊन त्याचें पे्रत स्मशानाांत 
उघड्या जागीं फें कण्याांत आलें  िोतें. रसकानें तेथें जाऊन त्याचें माांस आिून लपवनू ठेणवलें , व दुसऱ्या 
णदवशीं राजाला त्याचें उत्तम पक्वान्न बनवनू घातलें ! 
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ब्रह्मदत्तराजा पूवमजन्मीं मनुष्ट्यमाांसर्क्षक यक्ष िोता. त्यामुळें  त्याला रसकानें तयार केलेलें  
मनुष्ट्यमाांसाचें पक्वान्न फारच आव लें . तो रसकाला ह्मिाला “िे रसक! आजपयंत मीं अशा प्रकारचें माांस 
सेवन केलें  नािीं. िें कोिच्या प्राण्याचें माांस आिे, िें साांग.” 

 
रसक र्यानें थरथर काांपूां लागला. त्याच्या तपव ाांतून शब्द णनघेना. तेव्िाां ब्रह्मदत्त त्याला ह्मिाला 

“अरे, असा घाबरूां  नकोस. जो काांिीं खरा प्रकार असेल, तो साांग. तुला मी अर्यदान देत आिें.” 
 
राजाक ून अर्य णमळाल्यावर रसकानें घ लेला खरा प्रकार राजाला साांणगतला. तेव्िाां राजा 

ह्मिाला “रसक, आजपासून तूां मला दुसरें कोितेंणि माांस न वाढताां मनुष्ट्यमाांसच आिून घाल! परांतु राजा 
मनुष्ट्यमाांस सेवन कणरतो, िें वतममान मात्र कोिालाणि कळूां  देऊां  नकोस. जर का िी गोष्ट बािेर फुटली, तर 
मी तुला देिान्तशासन करीन.” 

 
रसक ह्मिाला “मिाराज, आपल्या आजे्ञप्रमािें वागण्यास मी तयार आिें; परांतु रोज मनुष्ट्यमाांस 

आिावें कोठून?” 
 
राजा ह्मिाला “अरे, तुरुां गामध्यें पुष्ट्कळ कैद्याांनाां फाांशीं देण्याांत येत आिे. तेथून तूां माांस आिीत 

जा.” 
 
राजाच्या िुकुमाप्रमािें रसक बांधनागाराांतून कोिाला न कळत नरमाांस घेऊन येत असे; परांतु 

तेथील गुन्िेगार लवकरच खलास झाले. राजाला तर नरमाांसाची इतकी चट लागली िोती, कीं, एक 
णदवस देखील तें न णमळाल्यास त्याचा जीव तळमळत असे. 

 
एके णदवशीं रसक राजाला ह्मिाला “आताां यापुढें तुरुां गातून आपिाला रोजचें माांस णमळण्याचा 

सांर्व नािीं. तेव्िाां पुढें काय करावें?” 
 
राजा ह्मिाला “रसक! एवढी काळजी करण्याचें काांिीं कारि नािीं. सांध्याकाळीं चौघ ा सुरू 

झाल्यावर तूां एकाद्या बारीकशा गल्लींत जाऊन द ून बैस, व तेथें एकादा लट्ठ पुरुष ककवा स्त्री आढळली, 
ह्मिजे णतला मारून माांस घेऊन येत जा.” 

 
तेव्िाांपासून रसकानें राजाजे्ञप्रमािें रात्रीं मािसाांनाां मारून राजाची तृणप्त करण्याचा क्रम चालणवला. 

परांतु रसकाच्या या कृत्यामुळें  शिराांत एकच ग ब  उ ून गेली. कोिी ह्मिे ‘गेल्या रात्रीं माझा र्ाऊ 
मारला गेला,’ तर कोिी ह्मिे ‘माझी बिीि मारली गेली!’ कोिी ह्मिे ‘एकादा वाघ शिराांत येत असावा,’ 
तर दुसरा ह्मिे ‘िें काम कसिाचें असेल!’ शवेटीं काांिीं णवचारी गृिस्थाांनीं रस्त्याांत साांप लेलीं पे्रतें तपासून 
पाणिलीं, व त्याांच्या अांगावर आढळलेल्या जखमाांवरून त्याांनीं असें अनुमान काढलें , कीं, िें काम वाघाचें 
ककवा कसिाचें नसून कोिातरी नरमाांसर्क्षक चोराचेंच असलें  पाणिजे. 

 
दुसऱ्या णदवशीं सवम नागणरक राजवाड्यासमोर जमून त्याांनीं या चोराला पक ून ठार मारण्याणवषयीं 

राजाला अजम केला. 
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राजा ह्मिाला “मी चोराला कसा पक ूां शकेन? मी काांिीं नगररक्षिाचें काम करीत नािीं!” 
 
लोकाांनाां िें राजाचें र्ाषि ऐकून फार वाईट वाटलें . राजा आपल्या प्रजेची घ्यावी तशी काळजी घेत 

नािीं, असें जो तो ह्मिूां लागला. 
 
नांतर ते सवम लोक कालिस्ती नाांवाचा राजाचा सेनापणत िोता, त्याच्यापाशीं गेले, आणि त्याांनीं 

आपलें  गाऱ्िािें त्याच्यासमोर माांण लें . त्यानें चोराचा ताब तोब बांदोबस्त करण्याांत येईल, असें अणर्वचन 
देऊन त्याांचें साांत्वन केलें . कालिस्ती मोठा करारी मािूस िोता. त्यामुळें  त्याच्या वचनानें नागणरकाांनाां धीर 
आला व ते आपापल्या घरीं णनघून गेले. 

 
कालिस्तीनें त्याच णदवशीं रात्रीं आपले गुप्त िेर सवम शिराांमध्यें पसरणवले. त्याांनीं रसकाला एका 

मािसाचा खून करून त्याचें माांस टोपलींत र्रून जात असताां पक लें , व ताब तोब आपल्या धन्यासमोर 
नेऊन उर्ें केलें . 

 
कालिस्ती ह्मिाला “अरे रसक! तूां राजाच्या मजीतला स्वयांपाकी असून िा प्रकार काय आरांणर्ला 

आिेस?” 
 
रसक ह्मिाला “सेनापणतमिाराज, मी माझ्या पोटाची खळी र्रण्यासाठी ककवा कुटुांबाचें पोषि 

करण्यासाठीं िें कमम करीत नािीं. सरकारस्वारींच्या िुकुमामुळें  मला िें कमम करावें लागत आिे. माझ्या 
धन्याला एक णदवसदेखील नरमाांसावाांचनू अन्न चालत नािीं!” 

 
सेनापणत ह्मिाला “रसक, उद्याां मी तुला घेऊन राजवाड्याांत जाईन. तेथें राजासमोर िी गोष्ट तूां 

साांणगतली पाणिजेस.” 
 
दुसऱ्या णदवशीं सकाळीं रसकाला घेऊन कालिस्ती राजवाड्याांत गेला, आणि राजाला ह्मिाला 

“मिाराज, या रसकाला पाठवनू आपि नगरवासी स्त्रीपरुुषाांनाां ठार मारावयाला लावताां, िी गोष्ट खरी आिे 
काय?” 

 
राजा ह्मिाला “रसकानें जें काांिीं साांणगतलें  आिे, तें सत्य आिे. माझ्यासाठीं तो िें कमम करीत 

असतो.” 
 
राजा आपल्या स्वयांपाक्याला पाठवनू लोकाांचे खून करतो व त्याांचें माांस खातो, िें वतममान सकाळ 

िोण्याच्या आधींच सवम राजधानीर्र पसरलें . सेनापणत रसकाला घेऊन राजवाड्याांत आला, त्याच वळेी 
बािेरच्या बाजूस, आपल्या राज्याचा बांदोबस्त काय करावा, याचा णवचार करण्यासाठीं प्रमुख नागणरकाांची 
मोठी सर्ा र्रली िोती. सेनापतीनें राजाला अनेक गोष्टी साांगून नरमाांसापासून णनवृत्त िोण्यासाठी पुष्ट्कळ 
उपदेश केला; परांतु राजाच्या अांतःकरिावर त्याचा काांिींएक पणरिाम झाला नािीं. 

 
तो ह्मिाला “सेनापणत, तूां दुसरी कोितीणि गोष्ट साांणगतलीस, तरी ती कबलू करण्यास मी तयार 

आिें; परांतु नरमाांसापासून णनवृत्त िोिें प्रािान्तींणि माझ्याक ून व्िावयाचें नािीं!” 
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सेनापतीनें राजाचा णनश्चय बािेर जमलेल्या नागणरकाांनाां कळणवला. तेव्िाां ते ह्मिाले 
“सेनापणतमिाराज! या नरमाांसर्क्षक चोराचें मन वळणवण्याची खटपट तुह्मी काां कणरताां? त्याला याच क्षिीं 
या राज्याांतून बािेर घालवनू द्या, नािींतर त्याची येथें ध गत णदसत नािीं!” 

 
पुनः सेनापणत राजाजवळ जाऊन ह्मिाला “मिाराज, आपल्या या अमानुष कृत्यानें सवम नागणरक 

अत्यांत क्षुब्ध झाले आिेत. आपल्याला नरमाांस सो ून देिें शक्य नसेल, तर या राज्याांतून आपि याच क्षिीं 
णनघून जावें िें बरें! आपि जर इतःपर येथें राणिलाां, तर सवम नागणरक मलादेखील अनावर िोऊन 
येथल्यायेथेंच आपल्याला ठार करतील!” 

 
ब्रह्मदत्त अणतशय घाबरला व सेनापतीला ह्मिाला “मी आताांच्या आताां येथून णनघनू जातपव; परांतु 

माझ्या रसकाला मात्र मजबरोबर द्या. मला माझीं शस्त्रास्त्रें आणि माझा रसक णमळाला, ह्मिजे मला या 
राजवाड्याांतील दुसरी कोितीणि सांपणत्त नको आिे!” 

 
सेनापतीनें त्याच णदवशीं राजाला आणि रसकाला त्याांच्या शस्त्रास्त्राांसिवतममान वारािसी नगराांतून 

िाांकून णदलें . ब्रह्मदत्त एका मोठ्या अरण्याांत णशरला, व तेथें त्यानें एका व ाच्या झा ाखालीं रिाण्यासाठीं 
जागा तयार केली. तें व ाचें झा  एवढें मोठें िोतें, कीं, आपलें  वसणतस्थान तयार करण्यासाठीं खालची 
जमीन साफसूफ करण्यापलीक े ब्रह्मदत्ताला णवशषे मेिनत करावी लागली नािीं. 

 
या झा ापासून काांिीं अांतरावर काशी देशाांतून इतर देशाांत जािारा रस्ता िोता. या रस्त्यानें 

वाटसरू व व्यापारी लोक प्रवास करीत असत. ब्रम्िदत्तानें एकाद्या झा ाच्याआ  द ून बसावें, व त्या 
मागानें पाांथस्त जावयाला लागले, ह्मिजे त्याांतील एकाद्या लठ्ठ मािसाला मारून ककवा जीवांत धरून 
आपल्या व ाक े चालतें व्िावें, व तेथें रसकानें आपल्या धन्यानें आिलेली णशकार घेऊन पक्वान्न तयार 
करून धन्याला द्यावें, असा क्रम चालला िोता. 

 
ब्रह्मदत्ताची सगळ्या र्रतखां ामध्यें ‘मनुष्ट्यर्क्षक चोर’ अशी प्रणसणद्ध झाली. त्या मागानें जाण्यास 

वाटसरू व व्यापारी लोक णर्ऊां  लागले. तथाणप अरण्याांतून पार जाण्यास दुसरा सोईवार रस्ता नसल्यामुळें 
णनरुपायानें जीवावर उदार िोऊन लोक त्याच मागानें जात असत. 

 
एके णदवशीं रस्त्याांत मािसाची णशकार न साधल्यामुळें  ब्रह्मदत्तानें आपल्या रसकाला मारून 

त्याचेंच माांस खाल्लें, आणि तेंव्िाांपासून तो एकटाच रािूां लागला. 
 
एके णदवशीं एक धनाढ्य ब्राह्मि त्या रस्त्यानें जात िोता. त्यानें आपल्या रक्षिासाठीं पुष्ट्कळ पसेै 

देऊन बरोबर काांिीं शूर णशपाई घेतले िोते. ब्रह्मदत्तानें त्याच्यावर एकदम झ प घातली! ‘मी मनुष्ट्यर्क्षक 
चोर आिें,’ असें जेव्िाां तो ओर ला, तेव्िाां ब्राह्मिाच्या णशपायाांचें धाबें दािािून ते गर्मगणळत झाले. ब्रह्मदत्त 
ब्राह्मिाला खाांद्यावर टाकून आपल्या स्थानाक े जाऊां  लागला. मागािून ते शूर णशपाई एकामेकाांनाां ह्मिूां 
लागले, कीं, “काय िो आमचा िा नामदमपिा! आह्मी मोठमोठ्या लढाया मारलेले मनुष्ट्य त्या एकया 
चोराला पािून गाांगरून गेलपव, िें आश्चयम नव्िे काय! चला आपि त्याचा पाठलाग करूां , आणि ब्राह्मिाला 
सो वनू आिूां.” त्याांनीं ब्रह्मदत्ताचा पाठलाग केला. तो त्याांनाां चुकणवण्यासाठीं आ वाटेनें पळत असताां 
त्याच्या पायाांत एक खणदराचा सुळका णशरला. तेव्िाां त्यानें ब्राह्मिाला तेथेंच टाकून देऊन आपला जीव 



 
 

अनुक्रमणिका 

कसाबसा वाांचणवला. कशपायाांनाां ब्राह्मि साप ल्यावर चोराला पक ण्याची इच्छा राणिली नािीं. ते 
ब्राह्मिाला घेऊन माघारे णफरले व आपल्या मागाला लागले. 

 
इक े ब्रह्मदत्त जांगलाांतून लांग तलांग त आपल्या णनवासस्थानाजवळ आला, आणि त्या व ावर 

राििाऱ्या देवतेला त्यानें असा नवस केला, कीं, “जर माझी िी जखम लवकर बरी झाली, तर शांर्र 
राजपुत्राांच्या रक्तानें तुला मी स्नान घालीन आणि मोठा नरयज्ञ करीन.” 

 
सात णदवसपयंत अांथरुिावर प ून रािण्याचा प्रसांग आल्यामुळें  ब्रह्मदत्ताची जखम आपोआप बरी 

िोत गेली; परांतु आताां देवतेच्या ऋिाांतून कसें मुक्त व्िावें िें त्याला सुचेना! 
 
एके णदवशीं तो आपल्या णशकारीसाठीं णनघाला असताां त्याला एक यक्ष रे्टला. िा त्याचा 

पूवमजन्मींचा सोबती िोता. ब्रह्मदत्तानें आपली गोष्ट त्या यक्षाला साांणगतल्यावर तो ब्रह्मदत्ताला ह्मिाला 
“गड्याां, तूां माझा पूवमजन्मींचा दोस्त आिेस. तूां माझ्याबरोबर येत असलास, तर चल. आपि दोघे एकाच 
णठकािीं रािूां.” 

 
ब्रह्मदत्त ह्मिाला “मी तुझ्याबरोबरच आलपव असतपव; परांतु माझा एक नवस आिे, तो फे ल्यावाांचनू 

मला येथून जाताां येत नािीं!” 
 
यक्ष ह्मिाला “असा तुझा नवस तरी कोिता आिे?” 
 
ब्रह्मदत्तानें घ लेली गोष्ट साांणगतल्यावर यक्ष त्याला ह्मिाला “शांर्र राजकुमाराांनाां धरून 

आिण्यासाठीं मीं तुला मदत केली असती; परांतु जरूरीच्या कामामुळें  मला माझ्या णनवासस्थानाक े 
आजच्या आज गेलें  पाणिजे. तथाणप मी तुला एक मांत्र णशकणवतपव, त्या मांत्राच्या सामथ्यानें वाटेल त्या 
णठकािीं वायुवगेानें जाताां येईल.” 

 
ब्रह्मदत्तानें तो मांत्र चाांगला पाठ केला. तेव्िाां यक्षानें त्याला आकलगन देऊन त्याचा णनरोप घेतला. 
 
त्या णदवसापासून र्रतखां ाांतील राजकुमाराांनाां पक ून आिण्याचा ब्रह्मदत्ताने सपाटा चालणवला. 

णदवसाांतून पाांचदिा राजकुमाराांनाां त्यानें पक ून आिावें, व त्याांच्या तळिाताला र्ोकें  पा ून त्याांत दोरी 
घालून व ाच्या पारांब्याांनाां बाांधून टाकावें. याप्रमािें एका आठवड्याांतच त्यानें शांर्र राजकुमार त्या व ाच्या 
झा ाखाली जमणवले. परांतु सुतसोम राजकुमाराला लिानपिाांत केलेला उपकार स्मरून पक ून आिलें  
नािीं. 

 
दुसऱ्या णदवशीं त्यानें पक ून आिलेल्या राजकुमाराांनाां मारून मिायज्ञ करण्याचा बते केला. तेव्िाां 

त्या वटवृक्षवासी देवतेवर मोठेंच सांकट आलें . ती आपल्या मनाशींच ह्मिाली “या चोराच्या पायाांत सुळका 
णशरला, तेव्िाां िा काांिी तरी ब ब त सुटला, काांिीं तरी नवस करूां  लागला, असें मला वाटलें  िोतें. याची 
जखम आपोआप बरी झाली. असें असताां आज िा माझ्यासाठीं शांर्र राजकुमाराांनाां मारून यज्ञ करण्यास 
णसध्द झाला आिे! या राजकुमाराांच्या ित्येचें पाप माझ्यावर प ूां पिात आिे! पि याला या कमापासून 
णनवृत्त करण्याचा मला उपाय सुचत नािीं. मी प्रकट िोऊन या वृक्षावर राििारी देवता आिें असें साांणगतलें , 
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तरी देखील िा माझ्यावर णवश्वास ठेविार नािीं. आताां इांद्रलोकीं जाऊन िी गोष्ट इांद्राला कळणवली असताां 
तो कदाणचत या चोराला या पापकमापासून णनवृत्त करूां  शकेल.” 

 
याप्रमािें णवचार करून ती देवता एकदम इांद्रलोकाांत गेली, आणि इांद्राची रे्ट घेऊन णतनें त्याला िें 

वतममान कळणवलें . इांद्र णतला ह्मिाला “त्या चोराला कू्रर कमापासून परावृत्त करण्याचें सामथ्यम माझ्या अांगीं 
नािीं. घोर पापाांमुळें  त्याची ज्ञानदृणष्ट इतकी मांद झाली आिे, कीं, मला ओळखण्याचें सामथ्यम त्याच्या अांगीं 
राणिलें  नािीं. या पापमागापासून त्याला परावृत्त करण्याचा एकच उपाय मला सुचतो; तो िा, कीं, सुतसोम 
राजकुमाराची आणि त्याची गाांठ घालून द्यावी. सुतसोम आपल्या शीलतेजानें त्याची पापबणुद्ध जाळून 
टाकील, आणि पुण्यबुणद्ध प्रकाणशत करील.” 

 
इांद्राचें िें र्ाषि ऐकून देवता त्याच क्षिीं आपल्या जागीं आली, आणि णर्क्षुवषेानें ब्रह्मदत्ताजवळ 

गेली. ब्रह्मदत्त आपली तलवार घेऊन णतला मारण्यास धाांवला; परांतु णतचा पाठलाग त्याला करताां आला 
नािीं. तेव्िाां तो ह्मिाला “अरे, णर्क्षु, मला णर्ऊन असा पळतोस काां? तूां जर खराखुरा सांन्यासी आिेस, तर 
जीणवताची तुला इतकी पवा नसावी!” 

 
णर्क्षुवषेधाणरिी देवता ह्मिाली “अरे चोरा, मी पळत नसून स्स्थरच आिें. परांतु तुझ्या त्या 

पापकमामुळें  तूांच अस्स्थर आिेस. जिूां काय तूां इतस्ततः धाांवत आिेस!” 
 
िें त्या णर्क्षचूें र्ाषि ऐकून ब्रह्मदत्त जरा वरमला व ह्मिाला “मी जरी पापी आिें, तरी माझें वचन 

मी पाळीत आलपव आिें. माझ्या देवतेला केलेल्या नवसाप्रमािें उद्याां मी शांर्र राजकुमाराांनाां मारून यज्ञ 
करिार आिें.” 

 
णर्क्षु ह्मिाला “या बाबतींत देखील तूां लबा ी केली आिेस! देवतेला आपल्या णप्रय वस्तूचा बळी 

द्यावा अशी वणिवाट आिे. परांतु तुझ्या आव त्या सुतसोमाला वगळून बाकी राजकुमाराांनाांच तूां बळी देत 
आिेस! या तुझ्या कृत्यानें तुह्मी देवता कधींणि प्रसन्न िोिार नािीं!” 

 
असें बोलून देवता तेथेंच अांतधान पावली. 
ब्रह्मदत्ताला त्या णर्क्षूचें बोलिे खरें वाटलें . णर्क्षुवषेानें आपली देवताच पुढें आली असावी, अशी 

त्याला शांका आली. तो आपिाशींच ह्मिाला “मी सुतसोमाला वगळलें  िें णठक केलें  नािीं. देवताांची तृणप्त 
करण्यासाठीं खरे र्क्त आपल्या मुलाचा देखील बळी देत असतात! मग सुतसोमानें बाळपिाांत माझ्यावर 
थो ाबिुत उपकार केला िोता, ह्मिनू त्याला बळी न देिें िें माझ्या देवतेला पसांत कसें प ेल?” 

 
त्याच णदवशीं सुतसोमाला धरून आिण्याचा ब्रम्िदत्तानें णवचार केला; परांतु राजवाड्यातूांन 

सुतसोमाला उचलून आििे शक्य नव्ितें. आताां कोिती युणक्त योजावी, अशा णववांचनेंत ब्रह्मदत्त बसला 
असताांना त्याचें लक्ष्य आकाशाांतील ताऱ्याांक े गेलें . ज्योणतःशास्त्राांत त्याची बरीच गणत असल्यामुळें 
आकाशाांतील ताऱ्याांक े पािून दुसऱ्या णदवशीं सकाळीं पषु्ट्यनक्षत्राचा योग येिार आिे, िें त्याला समजलें . 
पुष्ट्यनक्षत्राचा योग आला असताां राजे लोक आपल्या तलावावर ककवा नदीवर स्नानाला जात असत. 
ब्रह्मदत्तानें सुतसोमाला तलावाांत स्नानाला उतरल्याबरोबर पक ून आिण्याचा बेत करून पिाांटेस 
इांद्रप्रस्थनगराबािेर सुतसोमानें आपिासाठीं बाांणधलेल्या तलावाांत एका कमणलनीखालीं तो द ून बसला. 
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सुतसोम युवराज णवदे्यचा मोठा र्क्त आिे, अशी कीर्जत ऐकून तक्षणशला नगरींतील एक ब्राह्मि 
प्राचीन काळीं कश्यप बदु्धानें ह्मटलेल्या चार गाथा (श्लोक) पाठ करून इांद्रप्रस्थ नगराला आला. तो 
पुष्ट्यनक्षत्राच्या योगाच्या पूवमणदवशीं इांद्रप्रस्थ नगराच्या जवळच्या गाांवीं येऊन पोिपवचला. रात्र फार 
झाल्यामुळें  आणि थकवा आल्यामुळें  त्यानें असा णवचार केला, कीं, आजची रात्र येथेंच मुक्काम करून उद्याां 
सकाळीं युवराजाच्या दशमनाला जावें. 

 
सुतसोम पुष्ट्यनक्षत्राच्या योगाच्या वळेीं स्नानाला जात असताां वाटेंत या ब्राह्मिाची गाांठ प ली. 

ब्राम्ििानें िात उर्ारून युवराजाला आशीवाद णदला. सुतसोम रथाांतून खालीं उतरला, आणि ब्राह्मि 
कोठून काां आला, याची त्यानें णवचारपूस केली. 

 
ब्राह्मि ह्मिाला “मिाराज, आपि णवदे्यचे मोठे र्ोके्त आिाां. अशी आपली कीर्जत ऐकून तक्षणशलेिून 

मी येथपयंत चालत आलपव आिें. मीं मजबरोबर प्रत्येकीं शांर्र काषापि ककमतीचे चार श्लोक आणिले 
आिेत, ते आपि ऐकून घ्याव,े व आपिाला पसांत प ल्यास मला योग्य णबदागी द्यावी.” 

 
सुतसोम ह्मिाला “मी आताां स्नानाला चाललपव आिें. पुष्ट्यनक्षत्राचा योग असताां स्नान करावें, असा 

शास्त्राचा णनयम आिे. तेव्िाां तुह्मी सध्याां मी परत येईपयंत साांगतपव त्या णठकािी णवश्राांणत घ्यावी.” 
 
सुतसोमानें आपल्या एका िुजऱ्याला ब्राह्मिाबरोबर पाठवनू त्याची एका उत्तम वाड्याांत सवम 

व्यवस्था करणवली. 
 
सुतसोम आपल्या तलावाच्या काांठीं येऊन स्नानासाठीं तलावाांत उतरल्याबरोबर त्याला 

नरर्क्षकानें पक लें . सुतसोमाला पाठीवर टाकून त्याच्या शरीररक्षकाांची पवा न कणरताां नरर्क्षक 
वायुवगेानें जाऊां  लागला. काांिीं अांतरावर गेल्यावर सुतसोमाला खालीं ठेवनू उर्ा राणिला असताां 
नरर्क्षकानें सुतसोमाच्या  ोळ्याांतून णनघालेलीं आसवें पाणिलीं, आणि तो सुतसोमाला ह्मिाला “िें तूां सुज्ञ 
मािसाला न शोर्ण्यासारखें कृत्य करीत आिेस. सत्पुरूष कोिताणि प्रसांग आला असताां शोक करीत 
नािींत. तुलादेखील आह्मी लिानपिी धैयमशाली समजत िोतपव. पि या प्रसांगीं तूां शोकानें व्याकुल झालेला 
णदसतोस! तुझ्या आप्तवगाची ककवा पतु्रदाराांची आठवि झाल्यामुळें  तुला शोक झाला आिे काय?” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “मी माझ्यासाठीं, माझ्या बायकोमुलाांसाठीं, ककवा ज्ञाणतवगासाठीं शोक करीत 

नािीं; परांतु एका ब्राह्मिाला त्याचे श्लोक ऐकून घेईन असें वचन देऊन मी स्नानाला आलपव, तें वचन 
माझ्याक ून पाळलें  गेलें  नािीं, याबद्दल मला अत्यांत खेद िोत आिे. जर तूां मला सो ून देशील, तर 
ब्राह्मिाचे श्लोक ऐकून व त्याला योग्य णबदागी देऊन मी परत येईन.” 

 
नरर्क्षक ह्मिाला “असल्या गोष्टीवर णवश्वास ठेवण्याइतका मी मूखम नािीं! मृत्युमुखाांतून सुटून 

सुखरूप जागीं पोिपवचलेला मनुष्ट्य पुनः राजीखुषीनें आपल्या शत्रूच्या ताब्याांत जाईल, िें सांर्वनीय तरी आिे 
काय? िे कुरुश्रेष्ठ! तूां माझ्या िातून सुटल्याबरोबर आपल्या अांतःपुराांत जाऊन नानातऱ्िेच्या वस्तूांचा उपर्ोग 
घेत असताां अत्यांत मधुर आणि णप्रय जीणवताचा लार् झाल्याबद्दल तुला िषम िोईल; आणि मग तूां कसचा 
बसला आिेस मजजवळ यावयाला!” 
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बोणधसत्व ह्मिाला “िे नरर्क्षक, असत्य र्ाषिाचें पाप जो ून जगण्यापेक्षाां मी मोठ्या आनांदानें 
मरि पत्करीन. जो केवळ आपलें  जीणवत रक्षि करण्यासाठीं खोटें बोलतो, तो शत्रूपासून यदाकदाणचत 
बचेल; परांतु दुगमतीपासून कधींणि मुक्त िोिार नािीं! िे पुरुषाद! चांद्र आणि सूयम पृथ्वीवर प तील, आणि 
सवम नद्या उगमाक े वािूां लागतील, परांतु माझ्या तपव ाांतून असत्य वचन कधींणि णनघिार नािीं! एवढें असून 
तुला जर माझा णवश्वास वाटत नसला, तर या तुझ्या तलवारीची शपथ घेऊन मी असें ह्मितपव, कीं, 
ब्राह्मिाच्या ऋिाांतून मुक्त िोऊन मी लवकर तुजपाशीं येईन.” 

 
नरर्क्षक मोठ्या बुचकळ्याांत प ला. क्षणत्रयाांनीं सिसा करूां  नये अशा प्रकारची शपथ सुतसोम 

करीत आिे, तेव्िाां त्याला सो ून द्यावें कीं न द्यावें, याची त्याला पांचाईत प ली. शवेटीं त्यानें असा णनश्चय 
केला, कीं, सुतसोम जरी पळून गेला, तरी िरकत नािीं. एकदाां याची परीक्षा तरी पिावी. नांतर तो 
सुतसोमाला ह्मिाला “सुतसोम! क्षणत्रयाांनीं सिसा घेऊां  नये अशा प्रकारची तलवारीची शपथ तूां घेतली 
आिेस, ह्मिनू मी तुझ्यावर णवश्वास ठेवनू तुला सो ून देत आिें. ब्राम्ििाची रवानगी करून तूां परत 
येशीलच. तुझ्यावाांचनू माझा यज्ञ पुरा िोिार नािीं, िें लक्ष्याांत ठेव.” 

 
सुतसोम नरर्क्षकाच्या िातून सुटल्यावर थेट आपल्या वाड्याांत गेला. त्याला पािून सवम लोकाांनाां 

आनांद झाला. राजपुत्र मोठ्या शिािपिानें नरर्क्षकाच्या िातून सुटला, असे जो तो ह्मिूां लागला. परांतु 
बोणधसत्वानें आपल्या पणरजनाांच्या ह्मिण्याक े णवशषे लक्ष्य न देताां प्रथमतः श्लोक घेऊन आलेल्या 
ब्राह्मिाची चौकशी केली, व त्याला ताब तोब बोलावनू आिून त्याचे श्लोक ह्मिनू दाखणवण्यास साांणगतलें . 
 
ब्राह्मि ह्मिाला “महाराज, मािें हे श्लोक कश्यप ब िाच्या तोंडून गनघाले आहेत, तेव्हा ंतंू यािंें सादर 
श्रवि कर. 
 

[१] 
घडे सज्जन संिती एकवार, 
तरी तागरल ती मानवास पार; 
द जगनािी संिती सवगकाळ, 
नये कामा ती आगलयास वळे. 
 

[२] 
राझह सािंूच्या सदा संितींत, 
करीं मरैी सज्जनीं माझन प्रीत; 
िमग सािंूिा जाि गनया ंस्पष्ट्ट, 
सौख्य पाव ेनर, द ुःख होइ नष्ट्ट. 
 

[३] 
रथगह राजािे गिर [गवगिर.] होगत जीिग, 
देह मन जािें वृि होगत तूिग; 
सज्जनाचं्या िमास जरा नाहीं, 
साि  सािंगत सािंूस हेंि पाहीं. 



 
 

अनुक्रमणिका 

[४] 
नभाहूनी ही भगूम असे दूर, 
सािरािाही दूर तसा पार; 
असे त्याह गन तो िमग सज्जनािा, 
असिमाह गन फार दूर सािा [मूळ श्लोक (िाथा) येिेंप्रमािें आहेत:– 
सगकदेव स तसोम सज्ब्भ होगत समािमो । 
सा नं संिगत पालेगत नासज्ब्भ बह  सिंमो ॥ 
सज्ब्भरेव समासेथ सज्ब्भ क ब्बेथ संथवं । 
सतं सिम्ममन्नाय सेय्यो होगत न पागपयो ॥ 
जीरज्न्त वे राजरथा स गित्ता अथो सरीरंऽगप जरं उपेगत । 
सतंि िम्मो न जरं उपेगत सन्तो हवे सज्ब्भ पवेदयंगत ॥ 
नभ ंि दूरे पठवी ि दूरे पार सम द्दस्स तदाह  दूरे । 
ततो हवे दूरतरं वदज्न्त सतं ि िम्मो असतं ि राजाऽगत ॥] 

 
िे ब्राह्मिाचे श्लोक ऐकून बोणधसत्व फार सांतुष्ट झाला व त्यानें ब्राह्मिाला एकदम चार िजार 

काषापि बक्षीस णदले. िें वतममान कौरव्यराजाला समजलें , तेव्िाां तो बोणधसत्वावर फारच रागावला. तो 
ह्मिाला “अरे, सुतसोम! पाांचपन्नास, शांर्र काषापि एकेका श्लोकाला णदले ह्मिजे कमाल झाली. तूां 
एकदम एका श्लोकाला एक िजार काषापि णदले, याला काय ह्मिावें?” 
 

सुतसोम ह्मिाला “मिाराज, णवदे्यची अणर्वृणद्ध व्िावी िाच माझा िेतु आिे. साधुसांताांचीं बोधवचनें 
ऐकून माझी तृणप्त कधींणि िोत नािीं. माझ्या दासापासून देखील णितोपदेश ऐकण्यास मी तयार असतपव. 
तेव्िाां इतक्या दुरून मुद्दाम आलेल्या ब्राह्मिाला मी णवमुख कसा पाठवूां? ज्याअथी त्याचा उपदेश मीं ऐकून 
घेतला, त्याअथी त्याची योग्य णबदागी करिें रास्त िोतें. आपि ह्मिताां त्याप्रमािें पाांच, पन्नास, ककवा शांर्र 
काषापि णदले, तर ते त्याला वाटखचाला देखील पुरावयाचे नािींत. आताां पैशाचा अपव्यय केल्याबद्दल 
आपि माझ्यावर रागावण्याचें कारि नािीं. यापुढें माझ्या िातून असा अपव्यय िोिार नािीं. मी 
नरर्क्षकाला वचन णदल्याप्रमािें त्याच्यापाशीं जातपव. तेथून जीवांत येण्याची आशाच नािीं!” 

 
कौरव्यराजा चणकत िोऊन ह्मिाला “िें तूां र्लतेंच काय बोलत आिेस! एकदाां तूां त्या दुष्टाच्या 

िातून सुटून आलास, आणि पुनः त्याच्या तपव ाांत जाऊन प तोस, याला काय ह्मिावें?” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “मिाराज! तो जरी अत्यांत कू्रर असला, तरी त्यानें माझ्यावर मोठा उपकार 
केला आिे. ब्राह्मिाच्या ऋिाांतून मुक्त िोण्यास त्यानें मला सांणध णदली, िा त्याचा उपकार मी कसा 
णवसरेन? त्याचा मीं णवश्वासघात केला असताां माझ्यासारखा नीच आणि कृतघ्न मीच िोईन!” 
 

सुतसोम आपल्या णपत्याचा आग्रिानें णनरोप घेऊन नरर्क्षक ब्रह्मदत्ताचा पत्ता काढीत तो ज्या 
णठकािीं रिात िोता, त्या व ाच्या झा ापाशीं गेला. ब्रह्मदत्त मोठें थोरलें  िोमकुां   पेटवनू मिानरयज्ञाची 
तयारी करण्याांत गुांतला िोता. सुतसोमाला पािून त्याला अत्यांत आश्चयम वाटलें . तो टक लावनू त्याच्याक े 
पिात राणिला. 

 
सुतसोम जवळ जाऊन त्याला ह्मिाला “िे नरर्क्षक! मी ब्राह्मिाला णदलेलें  वचन पुरें करून आलपव 

आिें. आताां तूां मला मारून यज्ञ कर ककवा माझें माांस खा. जें तुला वाटेल तें कर!” 



 
 

अनुक्रमणिका 

ब्रह्मदत्त ह्मिाला “िोमकुां   नुकतेंच पेटणवलें  आिे, आणि तूां काांिीं कोठें पळून जात नािींस; परांतु तूां 
ब्राह्मिापासून जे श्लोक ऐणकलेस, ते ऐकण्याची माझी फार इच्छा आिे. तेव्िाां त्या तुझ्या बिुमोल गाथा 
(श्लोक) मला ह्मिनू दाखीव.” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “णजव्िालांपट िोऊन तूां आपलें  राज्य घालणवलेंस! त्या तुला या धार्जमक गाथाांचा 

उपयोग काय? अत्यांत कू्रर कमे करिाऱ्या आणि रक्तानें िात माखलेल्या तुझ्यासारख्या अधार्जमक 
मनुष्ट्यापाशीं सत्य कोठून साांप िार? आणि ज्याच्यापाशीं सत्य नािीं, त्याला सुर्ाणषताची काय चा ?” 

 
ब्रह्मदत्त ह्मिाला “मी नरमाांस खातपव, िाच काय तो माझा मोठा गुन्िा आिे; आणि ह्मिूनच तूां मला 

अधार्जमक ह्मित आिेस; परांतु मी तुला असें णवचारतपव, कीं, मृगयेला जाऊन गरीब णबचाऱ्या श्वापदाांनाां 
मारून खािें आणि मािसाला मारून खािें याांत रे्द काय?” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “ब्रह्मदत्त, पाांच नखें असलेले पाांचच प्रािी क्षणत्रयानें र्क्षि कराव,े अशी 

शास्त्राची अनुज्ञा आिे; पि तुझें िें कमम शास्त्रणनणषद्ध असल्यामुळें  तूां अधार्जमक ठरतोस.” 
 
ब्रह्मदत्तानें िा सांवाद तसाच सो ून णदला. कारि, आपला गुन्िा कबलू करण्याचें त्याला धा स 

नव्ितें. तो बोणधसत्वाला ह्मिाला “मी धार्जमक आिें, कीं, अधार्जमक आिें, याबद्दल वाद नको आिे; परांतु 
मला तूां पनुः आलास कसा िें साांग. मला वाटतें, कीं, तूां क्षणत्रयनीणत णवसरलास; नािींतर शत्रूच्या िाताांतून 
येन केन प्रकारें मुक्त झाल्यावर पुनः राजीखुषीनें तूां माझ्या ताब्याांत आला नसतास!” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “राजनीतीपेक्षाां सत्य श्रेष्ठ िोय! सत्यासारखी दुसरी नीणत या जगामध्यें नािीं. 

त्या सत्याचा र्ांग िोऊां  नये, ह्मिून मी राजीखुषीनें या णठकािीं आलपव आिें.” 
 
ब्रह्मदत्त ह्मिाला “राजवाड्यामध्यें षड्रस अन्नाांचें सेवन करण्यास आणि श्रृांगाररसाचें आकां ठ पान 

करण्यास णमळतें, असें असताां सत्यालाच धरून बसिें केवळ मूखमपिा िोय!” 
 
बोणधसत्व ह्मिाला “या जगामध्यें सत्यासारखा दुसरा मधुर रस नािीं. सत्यरसाचा ज्याांनीं आस्वाद 

घेतला, तेच साधुसांत सांसारसमुद्र तरून जाण्यास समथम िोतात.” 
 
ब्रह्मदत्त ह्मिाला “पि जीणवतर्य सवांत मोठें आिे! आपल्या जीणवताचें रक्षि करण्यासाठीं खोटें 

बोलावें असें राजनीती साांगते. तथाणप तूां आपल्या जीणवताणवषयीं अगदींच बेणफकीर णदसतोस; याचें कारि 
काय?” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “मीं आजपयंत अनेक लोकाांवर उपकार केला आिे, अनेक शुर् कमे केलीं 

आिेत, आईबापाांची सेवा केली आिे, आप्तजनाांला मदत केली आिे, थो क्याांत साांगावयाचें ह्मिजे 
गृिस्थाचा जीं कतमव्यें आिेत, त्याांत मीं कसूर प ूां णदली नािीं. तेव्िाां आताां मला पश्चाताप िोण्याचें काांिीं एक 
कारि राणिलें  नािीं. अथात मरिर्यापासून मी मुक्त आिें, याांत नवल नािीं.” 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

ब्रह्मदत्त बोणधसत्वाच्या र्ाषिानें अत्यांत सांतुष्ट झाला. अशा थोर पुरुषाला मारून यज्ञ करिें ह्मिजे 
र्रतखां ाची मोठीच िाणन करिें िोय, अशी त्याची पक्की खात्री झाली. तो ह्मिाला “तुझ्यासारख्या 
सत्पुरुषाला मारून यज्ञ करण्यापेक्षाां िलािल णवष र्क्षि करून प्राि द्यावा िें बरें! परांतु तुझ्या गाथा मला 
साांग. मी जरी अनणधकारी असलपव, तरी तुझ्यासारख्या साधुपुरुषाक ून त्या ऐणकल्या ह्मिजे त्याांचा अथम 
मला कळेल.” 

 
त्याच्या आग्रिास्तव ब्राह्मिाक ून ऐणकलेल्या चारणि गाथा सुतसोमानें त्याला ह्मिून दाखणवल्या. 

तेव्िाां तो बोणधसत्वाला ह्मिाला “िे नरश्रेष्ठ! या तुझ्या अथमपूिम सुांदर गाथा ऐकून मला अत्यांत आनांद झाला 
आिे. या चार गाथाांबद्दल मी मोठ्या सांतोषानें तुला चार वर देतपव.” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “िे ब्रह्मदत्त! आपलें  णिताणित न जािताां केवळ णजव्िालौल्यानें तूां कुकमे 

करण्यास प्रवृत्त झालास. तुझ्या अांगीं वर देण्याचें सामथ्यम कोठून असिार? समज, मीं तुझ्यापाशीं वर 
माणगतला, आणि तुझ्या स्वर्ावाप्रमािें तूां तो देत नािीं असें ह्मटलेंस, मग अशा वळेीं र्ाां िाणशवाय दुसरें 
काय णनष्ट्पन्न िोिार आिे? आणि कोिता शिािा मनुष्ट्य तुझ्यासारख्या मािसाशीं जािनूबुजून र्ाां ि 
उपस्स्थत करील?” 

 
ब्रह्मदत्त ह्मिाला “िे कुरुश्रेष्ठ! सवम शांका सो ून दे. माझ्या वचनाचा मी कधींणि र्ांग करिार नािीं. 

माझा प्राि गेला, तरी तूां मागनू घेतलेले वर फे ल्यावाांचून मी रिािार नािीं!” 
 
याप्रमािें ब्रह्मदत्तानें वर मागण्यास फारच आग्रि केल्यावर बोणधसत्व त्याला ह्मिाला “ठीक आिे; 

पणिला वर मी असा मागतपव, कीं, तुला शांर्र वषपेयंत णनरोगी आणि सुखी पिाण्यास मीं समथम व्िावें.” 
 
िें ऐकून ब्रह्मदत्ताला अत्यांत आनांद झाला. िा अलौणकक पुरुष वर मागताांना देखील दुसऱ्याच्याच 

कल्यािाक े अणधक लक्ष्य देतो, असें वाटून मोठ्या िषानें तो बोणधसत्वाला ह्मिाला “िा वर मीं तुला णदला 
आिे. आताां दुसरा वर माग.” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “िे जे राजकुमार तूां धरून आणिले आिेत, त्याांनाां जीवदान द्यावें, िा मी दुसरा 

वर मागतपव.” 
 
ब्रह्मदत्तानें तोणि वर मोठ्या सांतोषानें णदला. तेव्िाां बोणधसत्वानें, त्या सवम राजकुमाराांनाां मुक्त करून 

आपापल्या राजधानीला पपविपवचवावें, असा णतसरा वर माकगतला. 
 
ब्रह्मदत्तानें मोठ्या आनांदानें तोणि वर णदला; आणि बोणधसत्वाला चौथा वर घेण्यास साांणगतलें . 
 
बोणधसत्व ह्मिाला “ज्या कृत्यामुळें  तुझें राष्ट्र उपद्रव पावलें , व इतर राष्ट्राांतील लोकाांनाांणि 

ज्यामुळें  अत्यांत ताप िोत आिे, तें नरमाांसर्क्षिाचें कमम तूां सो ून द्यावें, िा मी चौथा वर मागतपव.” 
 
ब्रह्मदत्त ह्मिाला “याच्याबद्दल तूां दुसरा कोिताणि वर माग. ज्या नरमाांसासाठीं मीं राज्याचा त्याग 

केला, तें खाण्याचें सो ून देिें मला कसें शक्य िोईल?” 
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बोणधसत्व ह्मिाला “मीं तुला पूवीच साांणगतलें  िोतें, कीं, तूां या वर देण्याच्या र्ानग ींत प ूां नको 
म्ििून! काांकीं, मीं वर माणगतला असताां तुझ्यानें तो देवविार नािीं, व त्यामुळें  णवनाकरि र्ाां ि मात्र 
िोईल.” 

 
िें बोणधसत्वाचें र्ाषि ऐकून ब्रम्िदत्ताला लाज वाटली, आणि तो म्ििाला “मनुष्ट्यमाांसासारखी 

मला दुसरी कोितीणि वस्तु णप्रय नािीं. तथाणप मीं मनुष्ट्यमाांस सो ावें असाच जर तुझा िट्ट असेल, तर तोणि 
वर मी तुला देतपव.” 

 
बोणधसत्व आपि स्वतः जाऊन व ाच्या झा ाच्या पारांब्याांला बाांधून घातलेल्या राजकुमाराांनाां 

म्ििाला “मी तुम्िाांला मुक्त करण्यासाठीं येथें आलपव आिें. परांतु तुह्माांला येथून सो ून देण्यापूवी तुह्मीं 
‘कल्माषपादानें (ब्रह्मदत्ताच्या पायाांत खैराचा सुळका र्रून जखम झाल्यामुळें  सुतसोमानें येथें त्याला 
कल्माषपाद ह्मटलें  असावें.) आह्माांला अत्यांत त्रास णदला, आमचे तळिात फो ून त्याांत दोऱ्या घालून 
आह्माांला येथें बाांधून टाणकलें ,’ असें ह्मिनू त्याचा सू  उगणवण्याची बुणद्ध मनाांत वागणवताां कामा नये. त्याचा 
कोित्याणि प्रकारें सू  उगणविार नािी, अशी जर तुह्मी प्रणतज्ञा करीत असाल, तर मी तुह्माांला सो ून 
देतपव.” 

 
राजकुमाराांनीं, ब्रह्मदत्ताचा सू  घेिार नािीं, अशी प्रणतज्ञा केली. एवढेंच नव्िे, तर आपि 

त्याच्यावर आपल्या आईबापाांप्रमािेंच पे्रम करूां , असें अणर्वचन णदलें . तेव्िाां बोणधसत्वानें त्या सवांनाां मुक्त 
करून आपापल्या णठकािीं पाठणवलें , आणि कल्माषपादाला घेऊन तो वारािसी नगरीला गेला. तेथें 
कल्माषपादाचा तरुि पुत्र, कालिस्ती सेनापतीच्या मदतीनें राज्य करीत िोता. त्या दोघाांनाांणि चार 
उपदेशाच्या गोष्टी साांगून कल्माषपादाचें पालन करण्याणवषयीं बोणधसत्वानें त्याांचें मन वळणवलें . 

 
ब्रह्मदत्त नरमाांसापासून उपरत झाला आिे व यापढुें सद्धमानें वागण्याचा त्यानें णनश्चय केला आिे, 

इत्याणद वतममान ऐकून त्याच्या मुलाला आणि सेनापतीला फार सांतोष झाला. त्यानें ब्रह्मदत्ताला 
राजवाड्याांत आणिलें , आणि सवम नागणरकाांसमोर बोणधसत्वाचा मोठा गौरव केला. बोणधसत्व एक 
मणिनापयंत वारािसीमध्यें राणिला, व ब्रह्मदत्त पापकमापासून पूिमपिें णनवृत्त झाला अशी खात्री झाल्यावर 
स्वदेशीं परत गेला. 

 
बोणधसत्वानें आपल्या सत्याचरिाच्या जोरावर कल्माषपादाचें दमन करून त्याला सन्मागाला 

लाणवलें , िी गोष्ट सवम र्रतखां ाांत पसरली. बोणधसत्व जेव्िाां इांद्रप्रस्थ नगराला आला, तेव्िाां कौरव्य राजानें 
आणि सवम नागणरकाांनीं सात णदवसपयंत उत्सव करून त्याचा मोठा गौरव केला. दूरदूरच्या देशाांतून 
सुतसोम राजकुमाराची रे्ट घेण्यासाठीं अनेक र्ाणवक लोक येऊां  लागले. 

 
इक े ब्रह्मदत्तानें ज्या व ाच्या झा ाखालीं आपि वास केला िोता, तेथें एक लिानसें शिर 

वसणवलें , व त्या शिराला कल्माषदम्य असें नाांव णदलें . 
 
या जन्मीं बोणधसत्वानें आपलें  वचन पाळून सत्यपारणमतेचा अभ्यास केला. 
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भाग दुसरा बुद्धचे णरत्र 
[१] 

जन्म आणि बालरि 
 

दीपांकरबुद्धानांतर णनरणनराळ्या कल्पाांमध्ये कौंण ण्याणदक तेवीस बदु्ध झाले. या सवांच्या 
कारकीदीत आमचा बोणधसत्व दिा पारणमताांपैकी एकादी पारणमता पूिम करण्याांत गुांतला िोता. या पारणमता 
पूिम करण्यासाठीं बोणधसत्वानें अनेक जन्म घेतले, व त्या पूिम झाल्यावर शवेटल्या जन्मीं तो तुणषत नाांवाच्या 
देवलोकाांत जन्मला. 
 

त्या वळेीं जगतीतलावर बुद्ध उत्पन्न व्िावा, अशी सवम देवाांनाां तळमळ लागून राणिली िोती. अनेक 
चक्रवालाांतून देव एकत्र जमनू त्याांनीं बोणधसत्वाला मनुष्ट्यलोकामध्यें जन्म घेण्यासाठीं फारच आग्रि केला. 
ते ह्मिाले “िे णमत्रा! तूां आजपयंत ज्या दिा पारणमताांचा अभ्यास केलास, ज्या पारणमता तूां पूिमत्वाला 
नेल्यास, त्या जगामध्यें मोठी सांपणत्त णमळावी ह्मिून नव्िे; इांद्रपद ककवा ब्रह्मपद णमळावें ह्मिून नव्िे; तर 
मनुष्ट्यलोकीं जन्म घेऊन बदु्धपद णमळवावें आणि तद द्वारा देवमनुष्ट्याांचा उद्धार करावा, याचसाठीं अनेक 
जन्म घेऊन तूां दिाणि पारणमताांमध्यें पारांगतता सांपादन केली आिेस! आताां बदु्ध िोण्याचा समय जवळ 
आला आिे, तेव्िाां नांदनवनाांतील सुखाांत न रमताां मनुष्ट्यलोकींचीं दुःखें र्ोगण्यास तयार िो!” 
 

बोणधसत्व ह्मिाला “णमत्रिो, मीं आजपयंत सवम प्राणियोनींमध्यें जन्म घेऊन अनेक दुःखें सिन केलीं 
आिेत. लोकोद्धारासाठीं दुःख सिन करण्याांत मला जेवढा आनांद वाटतो, तेवढा या तुणषतर्वनाांतील 
नांदनवनाांतणि वाटत नािीं! परांतु मनुष्ट्यलोकीं जन्म घेण्यापूवी मला काांिीं गोष्टींचा णवचार केला पाणिजे. 
अल्पावकाशाांतच माझा बते काय ठरला, िें मी तुह्माांला साांगेन.” 
 

सगळे देव आपापल्या णठकािीं गेल्यावर बोणधसत्व तुणषतर्वनाांतील नांदनवनाांत एकाांतस्थळीं बसून 
णवचारमग्न झाला. तो आपिाशींच ह्मिाला “मनुष्ट्यलोकामध्यें जन्म घेण्यास सध्याचा काळ योग्य णदसतो, 
ज्या कालीं मनुष्ट्याचें आयुष्ट्य िजारपव वष ेअसतें, त्या कालीं त्याला जाणतजराणद दुःखाांचा नीट बोध िोत 
नसतो; पि आताां मनुष्ट्याचें आयुष्ट्य अवघें शांर्र वषांचें आिे, तेव्िाां सद्धममप्रसाराला िाच समय मला योग्य 
वाटतो; पि या अफाट पृथ्वीतलावर कोित्या खां ाांत जन्म घ्यावा? णवचाराअांतीं मला असें वाटतें, कीं, 
र्रतखां च बदु्धोत्पत्तीला योग्य स्थान आिे. या र्रतखां ामध्यें कवध्य आणि णिमालय या पवमताांमधील 
प्रदेशाांत-मध्यदेशाांत-प्राचीनकालीं थोर साधुसांत आणि सवम बुद्ध उत्पन्न झाले; पि या देशाांतदेखील 
सद्धमाचा प्रसार करण्यासाठीं मला उत्तम कुलाांतच जन्म घेतला पाणिजे. िे णिमालयाच्या पायथ्याशीं 
रिािारे शाक्यराजे मोठे स्वाणर्मानी आिेत. प्रणसद्ध इक्ष्वाकु राजा याांचा पूवमज असल्यामुळें  सवम लोकाांत 
याांच्या कुलाला फार मान आिे. तेव्िाां याच कुलामध्यें शवेटला जन्म घ्यावा, िें मला उणचत आिे. आताां 
कोित्या आईच्या उदरीं जन्माला यावें, िें ठरणवण्याची पांचाईत राणिली नािीं. शुद्धोदनराजाची साध्वी स्त्री 
माझी आई िोण्यास योग्य आिे. तेव्िाां देवाांनीं केलेल्या णवनांतीला मान देण्यास मला आताां उशीर लावण्याचें 
कारि उरलें  नािीं.” 
 

बोणधसत्वानें शाक्यकुलामध्यें शुद्धोदनराजाच्या पत्नीच्या उदरीं जन्म घेण्याचा आपला णनश्चय 
देवाांनाां कळणवला. तेव्िाां त्याांतील ज्या देवाांची आयुममयादा सांपली िोती, त्याांनींणि बुद्धाचे णशष्ट्य िोण्याची 
सांणध दव ूां नये ह्मिून मध्यदेशामध्यें जन्म घेण्याचा बते केला. 
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आषाढी पौर्जिमेच्या पूवी सात णदवस कणपलवस्तु नगरामध्यें एका मोठ्या उत्सवाला सुरुवात िोत 
असे. िा उत्सव सात णदवस चालून पौर्जिमेच्या णदवशीं समाप्त िोत असे. मायादेवी सात णदवसपयंत 
पुष्ट्पगांधाणदकाांनी शरीर श्रृांगारून मोठ्या आनांदानें उत्सवामध्यें णमसळत असे; परांतु णतच्या णनयमाप्रमािें णतनें 
दारूला कधींणि स्पशम केला नािीं. इतर क्षणत्रय णस्त्रया आणि पुरुष त्या काळच्या वणिवाटीप्रमािें त्या 
उत्सवाांत मद्यपान करीत असत. परांतु मायादेवी सवम प्रकारच्या मादक पदाथापासून अणलप्त रािी. 
 

एका वषी या पौर्जिमेच्या णदवशीं मायादेवीनें अांध, पांगु इत्याणद अनाथ लोकाांनाां आणि 
श्रमिब्राह्मिाांनाां पुष्ट्कळ दानधमम केला, आणि रात्रीं बराच वळे धममश्रविाांत घालवनू ती णनजावयाला गेली. 
 

त्या रात्रीं णतनें पुढीलप्रमािें एक स्वप्न पाणिलें :– 
 

चारणि णदशाांच्या रक्षक देवाांनीं उचलून णतला णिमालयावर नेलें . तेथें रमिीय र्णूमर्ागीं एका र्व्य 
शालवृक्षाखालीं णतला ठेवण्याांत आलें . नांतर त्या चारणि देवाांच्या णस्त्रयाांनीं येऊन मायादेवीला णदव्य 
गांधोदकानें स्नान घातलें , व णदव्य वस्त्रालांकाराांनीं णतला शृांगारून एका कनकणवमानामध्यें उत्तम पलांगावर 
पूवेला  ोकें  करून णनजणवलें . तेव्िाां एक सफेत ित्ती जवळच्या सुविमपवमतावरून खालीं उतरून मायादेवी 
णनजली िोती त्या णठकािीं आला, व आपल्या रजतविम शु ेंत एक सफेत कमल घेऊन त्यानें मायादेवीला 
णत्रवार प्रदणक्षिा केली आणि णतच्या उजव्या कुशींतून तो िळूच उदराांत णशरला! 
 

दुसऱ्या णदवशीं सकाळीं मायादेवीनें प्रफुणल्लत वदनानें आपलें  स्वप्न शुद्धोदन राजाला साांणगतलें . 
राजानें आपल्या राज्याांतील प्रमुख ब्राह्मिाांनाां आमांत्रि करून सरे्मध्यें त्याांनाां या स्वप्नाचा अथम णवचाणरला. 

 
ब्राह्मि ह्मिाले “मिाराज, िें स्वप्न अत्यांत शुर्सूचक आिे. राज्ञीच्या उदरीं एक मोठा सत्पुरुष 

जन्माला येिार आिे. तो जर गृिस्थाश्रमामध्यें रािील, तर चक्रवती राजा िोईल. सांन्यासी िोईल, तर बदु्ध 
िोऊन जगताचें अज्ञान दूर करील.” 

 
राजानें ब्राह्मिाचें र्ाषि ऐकून सांतुष्ट णचत्तानें त्याांचा चाांगला गौरव केला, आणि त्या णदवसापासून 

आपल्या पत्नीची तो णवशषे काळजी घेऊां  लागला. 
 
मायादेवीचे  ोिळे काांिीं णवशषे नव्िते. सवम प्राणिमात्राांणवषयीं णतच्या अांतःकरिाांत आधींच दया वास 

करीत िोती. बोणधसत्व उदराांत आल्यापासून तर ती अणधकच वृकद्धगत िोत गेली. मायादेवीच्या मनाांतून 
णवषयवासना पार नष्ट झाली. शुद्धोदनराजावर णतचें पे्रम फारच िोतें, व ते या स्स्थतींत अणधक वाढलें ; परांतु 
पूवी त्या पे्रमाांत णवषयवासना णमसळली िोती – या अणर्नव पे्रमाांत ती राणिली नािीं. याप्रमािे मायादेवीला 
नवमास पूिम झाले. 

 
एके णदवशीं मायादेवी शुद्धोदनराजाला ह्मिाली “मिाराज, आताां मी मािेरीं जाण्यास उत्कां णठत 

झालें  आिें. तेव्िाां मला लवकर माझ्या आईच्या घरीं पाठणवण्याची व्यवस्था करा.” 
 
शुद्धोदनराजानें या नऊ मणिन्याांत आपल्या पत्नीचें मन कधींणि दुखणवलें  नािीं. णतच्या 

ह्मिण्याप्रमािें वागण्यास तो सदोणदत तत्पर असे, त्यानें ताब तोब एक िजार सैन्य बरोबर देऊन देवदि 
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शिराांत मायादेवीचा णपता रिात असे, तेथें णतला पाठणवण्याची व्यवस्था केली. कणपलवस्तूपासून 
देवदिापयंत सवम रस्ता साफ करवनू मायादेवीला एका सुांदर णशणबकेमध्यें बसवनू रवाना करण्याांत आलें . 

 
कणपलवस्तु आणि देवदि या दोन शिराांच्या दरम्यान लुां णबनी नाांवाचें एक सुांदर उद्यान िोतें. 

कणपलवस्तूचे शाक्य आणि देवदिाचे कोणलय याांनीं आपल्या सीमेवर उर्यताांच्या करमिुकीसाठीं िें उद्यान 
तयार केलें  िोतें. मायादेवी कणपलवस्तुिून णनघनू जेव्िाां या उद्यानाजवळ आली, तेव्िाां णतला तेथें काांिीं वळे 
णवश्राांणत घेण्याची उत्कट इच्छा उत्पन्न झाली. णतच्या िुकुमाप्रमािें णतची णशणबका उद्यानाांत नेण्याांत 
आल्यावर ती खालीं उतरली, व इक ेणतक े णफरूां  लागली. त्या उद्यानाांत एक अत्यांत सुांदर शालवृक्ष त्या 
वळेीं खालपासून वरपयंत सारखा फुलून गेला िोता. मायादेवी त्या वृक्षाखाली जाऊन उर्ी राणिली, तपवच 
एक शाखा वाांकून णतच्या िाताांत आली; इतक्याांत णतला गर्मवदेना िोऊां  लागल्या. णतच्या दासीगिानें चारी 
बाजूांला कनात लावनू मायादेवीला आांत ठेणवलें . तेथेंच आमच्या बोणधसत्वाचा जन्म झाला. 

 
तेव्िाां ब्रह्मलोकाांतून चार ब्रम्िदेव [ब्रह्मलोकीं असांख्य ब्रह्मदेव आिेत, अशी कल्पना िोती.] तेथें आले, आणि 

मायादेवीला ह्मिाले “देणव! तुझा िा पुत्र जगाचा उद्धार करिारा आिे. अशा पुत्राला जन्म णदल्याबद्दल 
तुला अत्यांत आनांद झाला पाणिजे.” 

 
बोणधसत्व इतर प्राण्याांप्रमािें गर्ममलानें माखलेला जन्मला नािीं. रेशमी वस्त्रावर ठेवलेल्या उांची 

मोत्याप्रमािें तो णनममळ िोता. तथाणप त्याचा बिुमान करण्यासाठीं आकाशाांतून दोन उदकधारा खालीं 
आल्या व त्याांनीं बोणधसत्वाचें आणि मायादेवीचें अांग धुऊन टाणकलें . 

 
बुद्धाचा जन्म झाल्याबरोबर णजक ेणतक े आनांदी आनांद झाला. मुक्याांनाां वाचा फुटली; अांध 

णदव्यरूपेंदेखील पािूां लागले; पाांगळे ख ख ीत चालूां  लागले; वायु मांजुल वािूां लागला; लिानसान 
ओढ्याांचेंदेखील पािी णनममळ झालें ; व्याघ्राणद किस्त्र श्वापदाांनी आपला कू्ररपिा सो ून णदला; अशा प्रकारचे 
आिखीणि पुष्ट्कळ चमत्कार घ ून आले! 

 
शुद्धोदनराजाला पुत्रजन्माची वाता समजल्याबरोबर त्यानें मोठ्या थाटानें मायादेवीला 

पुत्रासिवतममान कणपलवस्तूला नेलें . 
 
त्या वळेीं कणपलवस्तूच्या जवळच्या अरण्यामध्यें अणसत देवल नाांवाचा ऋणष रिात असे. त्यानें, 

अांतणरक्षाांत ध्वजपताकाणद उर्ारून देव मोठा उत्सव करीत आिेत, िें पाणिलें ; व तो त्या देवाांनाां ह्मिाला 
“देविो, आज तुह्मी िा एवढा मोठा उत्सव करीत आिाां, याचें कारि काय? असुराांचा पराजय झाला व 
तुमचा जय झाला, त्या वळेीं देखील तुह्मीं अशा प्रकारचा उत्सव केला नािीं!” 

 
देव ह्मिाले “तूां इतक्या जवळ असून शुद्धोदनराजाला पुत्र झाला, िें वतममान तुला मािीत नािीं 

काय? िा पुत्र जगताचा उद्धार करिारा बुद्ध िोिार आिे, आणि ह्मिूनच आज आह्मी मोठ्या आनांदानें 
उत्सव करीत आिपव!” 

 
िें देवाचें र्ाषि ऐकून अणसत ऋणष अांतणरक्षाांतून शुद्धोदन राजाच्या राजवाड्याांत उतरला, आणि 

तेथें जमलेल्या शाक्याांनाां तो ह्मिाला “शुद्धोदनराजाच्या पुत्राला मी पािूां इस्च्छत आिें.” 
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जेव्िाां अणसतानें सवमलक्षिसांपन्न अशा त्या बालकाला पाणिलें , तेव्िाां त्याच्या  ोळ्याांतून एकसारख्या 
अश्रुधारा वािूां लागल्या. तें पािून शाक्याांनाां आश्चयम वाटलें . ते ह्मिाले “िे ऋणषश्रेष्ठ! या आमच्या राजाच्या 
मुलाला पािून तपश्चयेनें तेजस्वी झालेल्या तुझ्या  ोळ्याांतून आसवें काां आलीं? या आमच्या राजपुत्राला 
काांिीं र्य तर नािींना?” 

 
अणसत ह्मिाला “शाक्यिो! तुमच्या कुलाांत िें रत्न जन्मल्याबद्दल तुह्मी आनांद करा. याच्या 

अांगावरील लक्षिाांवरून िा बुद्ध िोऊन अनेक प्राण्याांचा उद्धार करिार आिे, िें स्पष्ट णदसतें; पि माझी 
आयुममयादा अत्यल्प राणिली आिे. याचा अमृततुल्य धमम श्रवि करण्यास मी जगिार नािीं, याबद्दल मला 
फार वाईट वाटत आिे, आणि त्याचमुळें माझा शोक मला अनावर िोऊन माझ्या  ोळ्याांतून अश्रु णनघाले! 
तुमच्यापैकीं जे कोिी याचा धमम श्रवि करण्यास जगतील, ते धन्य िोत!” 

 
इतकें  बोलून व बोणधसत्वाला नमस्कार करून अणसत ऋणष आपल्या आश्रमाला गेला. 
 
त्या वळेीं शुद्धोदनराजाच्या दरबारामध्यें राम, ध्वज, लक्ष्मि, मांत्री, कौंण ण्य, र्ोज, सुयाम आणि 

सुदत्त िे ष ांगवदेधारी आठ णवद्वान् ब्राह्मि िोते. त्याांनाां बोलावनू आिून राजानें वणिवाटीप्रमािें आपल्या 
मुलाचें जातक वतमणवण्यास साांणगतलें . त्याांपैकीं सात ब्राह्मिाांनीं दोन बोटें पुढें  करून णद्वधा र्णवष्ट्य कथन 
केलें . ते ह्मिाले “मिाराज, िा मुलगा जर गृिस्थाश्रमाांत राणिला, तर चक्रवती िोईल; सांन्यासी झाला, तर 
सम्यक् सांबदु्ध िोऊन जगाचा उद्धार करील.” 

 
परांतु कौंण ण्य ब्राह्मि एकच बोट पढुें करून ह्मिाला “मिाराज, िा मुलगा खात्रीनें बुद्ध िोिार 

आिे!” 
 
नामकरिाच्या णदवशीं शुद्धोदनानें पुत्रलार्ानें आपले मनोरथ पणरपूिम झाले, ह्मिून आपल्या 

मुलाला णसद्धाथम िें नाांव ठेणवलें . 
 
णसद्धाथम सात णदवसाांचा असताांच मायादेवी परलोकवासी झाली! तेव्िाां त्याचा सवम र्ार त्याची 

सावत्रमाता आणि मावशी मिाप्रजापती गौतमी इजवर प ला. गौतमीनें णसद्धाथाचें आपल्या मुलापेक्षाांणि 
अणधक लालन केलें . णसद्धाथम णतचा जीव कीं प्राि िोऊन राणिला. 

 
कणपलवस्तूमध्यें प्रणतसांवत्सरी वप्रमांगल (शते नाांगरण्याचा उत्सव) िोत असे. त्या णदवशीं 

शाक्यराजे स्वतः शते नाांगरीत असत. शुद्धोदनराजा णसद्धाथाला बरोबर घेऊन मोठ्या लवाजम्याणनशीं 
उत्सवाच्या णदवशी शतेाांत गेला. णसद्धाथाला एका जांबु वृक्षाखालीं बसवनू व त्याच्या रक्षिासाठीं दायाांनाां 
ठेवनू शुद्धोदन आपल्या लोकाांसिवतममान शते नाांगरण्याच्या कामाांत गुांतला. इक े त्या दाया णसद्धाथाला 
त्याच्या सुांदर णबछान्यावर णनजवनू तेथून उत्सव पिाण्यासाठीं दुसऱ्या णठकािीं गेल्या. उत्सवाच्या णठकािीं 
पुष्ट्कळ फेरीवाले आपला माल घेऊन णवकण्यासाठी णफरत िोते. काांिीं दुकानदाराांनीं तांबू तािून तेवढ्या 
वळेेपुरतीं दुकानें उघ लीं िोती. णसद्धाथाच्या दाया या दुकानाांतून त्या दुकानाांत णफरतणफरत व ज्या त्या 
नवीन णजनसाक े पिात चालल्या िोत्या. त्याांनाां णसद्धाथाची आठवि राणिली नािीं. णसद्धाथम जागा झाला, 
व आपिाजवळ कोिी नािीं असें पािून वरजडासन घालून ध्यानस्थ बसला. 
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दोनतीन तास उत्सवाांत गुांतल्यानांतर एका दाईला णसद्धाथाची आठवि झाली. ती धाांवतधाांवत त्या 
जांबुवृक्षाक े येऊन पिाते, तपव णसद्धाथम ध्यानस्थ बसलेला णतच्या पिाण्याांत आला. माध्यान्िसमय िोऊन 
गेल्यामुळें  इतर वृक्षाांची छाया पूवेक े णफरली िोती, परांतु त्या वृक्षाची छाया जशीच्या तशीच णनश्चल िोती. तें 
आश्चयम पािून दाई धाांवतधाांवत शुद्धोदनराजापाशीं गेली, आणि णतनें राजाला तें वतममान साांणगतलें . राजा 
आपल्या अमात्याांसि ताब तोब त्या णठकािीं आली, आणि तें आश्चयम पािून णवस्स्मत झाला. अणसत ऋषीनें 
केलेलें  र्णवष्ट्य खरें िोिार आिे, अशी त्याला बळकट शांका उत्पन्न झाली. णसद्धाथम ध्यानाांतून उठल्यावर 
शुद्धोदनानें त्याला मोठ्या पे्रमानें आकलगन णदलें . 

 
उत्सव आटपून शुद्धोदन आपल्या राजवाड्याांत आल्याबरोबर ज्या सात ब्राह्मिाांनीं, णसद्धाथम 

चक्रवती ककवा बुद्ध िोिार, असें णद्वधा र्णवष्ट्य कथन केलें  िोतें, त्याांनाां बोलावनू आिून तो ह्मिाला 
“ब्राह्मििो! माझ्या मुलाची आताांपासूनच ध्यानधारिेक े प्रवृणत्त णदसत आिे! परांतु योगमागम सो ून देऊन 
त्यानें चक्रवती राजा व्िावें, अशी माझी फार इच्छा आिे.” 

 
ब्राह्मि ह्मिाले “मिाराज, णसद्धाथासमोर वृद्ध, व्याणधत आणि मतृ मनुष्ट्य आले, तर त्याांच्या 

दशमनानें त्याला वैराग्य उत्पन्न िोईल, आणि तो गृित्याग करील. तेव्िाां अशीं मािसें त्याच्यासमोर कदाणप 
येऊां  नयेत, असा बांदोबस्त करा.” 

 
शुद्धोदनानें ब्राह्मिाांच्या साांगण्याप्रमािें णसद्धाथाला रिाण्यासाठीं तीन मोठमोठाले प्रासाद बाांणधले. 

याांतील एक पावसाळ्याांत रिाण्यासाठीं सोयीवार प ावा असा बाांधला िोता; दुसरा किवाळ्यासाठीं व णतसरा 
उन्िाळ्यासाठीं िोता. णसद्धाथाचे सवम सोबती तरुि व सशक्त िोते. कोिी आजारी प ला तर त्याला तेथून 
ताब तोब दुसरीक े नेण्याांत येत असे. या वाड्याांत णसद्धाथाचें मन रमणवण्यासाठीं पुष्ट्कळ नृत्याांगिा 
ठेवण्याांत आल्या िोत्या. त्या णनरणनराळी वाद्यें वाजवनू व नृत्य करून णसद्धाथाला रांजवीत असत. 

 
णसद्धाथम युद्धकलेचा अभ्यास न कणरताां केवळ चैनीमध्यें णदवस घालवीत आिे; राज्यावर सांकट 

आलें  असताां िा शत्रूचा परार्व कसा करिार, असें जो तो ह्मिूां लागला. शुद्धोदनराजाच्या कानाांवर िी 
बातमी आली, तेव्िाां णसद्धाथाला बोलावनू तो त्याला ह्मिाला “कुमार, तूां युद्धकला न णशकताां आळसाांत 
णदवस घालणवतोस, असा आमच्या आप्तवगाचा तुझ्यावर आरोप आिे. तेव्िाां केवळ नाचतमाशाांत णदवस न 
घालणवताां राजपतु्राला अनुरूप अशा कलाांचाणि तूां अभ्यास केला पाणिजे.” 

 
णसद्धाथम ह्मिाला “मिाराज, आपि आपल्या राज्याांतील सवम युद्धकलाणनष्ट्िात योद्धयाांनाां एकत्र 

जमवा. मी त्याांच्यासमोर माझें धनुर्जवद्यानैपुण्य दाखवूां इच्छीत आिें. आजपयंत मीं आळसाांत णदवस 
घालणवले ककवा काांिीं अभ्यास केला, याची परीक्षा याच समयीं िोिार आिे.” 

 
शुद्धोदनराजानें युवराज अमुक णदवशीं आपलें  धनुर्जवद्याकौशल्य दाखणविार आिे; तेव्िाां त्या णदवशीं 

जे या कलेमध्यें णनष्ट्िात असतील, त्यानीं राजाच्या उद्यानाांत एकत्र जमावें, असें जािीर केलें . त्याप्रमािें 
ठरलेल्या णदवशीं मोठमोठाले योदे्ध णसद्धाथाचें कौशल्य पिाण्यासाठीं दूरदूरच्या गाांवाांिून कणपलवस्तूला 
आले. णसद्धाथानें त्या सवांसमोर आपलें  कौशल्य दाखणवलें . तें पािून त्याांनाां इतकें  आश्चयम वाटलें , कीं, 
युवराजानें एवढ्या अल्पावकाशाांत युद्धकलेचीं सवम अांगें आपलींशीं करून घेतलीं कशीं! 
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ते राजाला ह्मिाले “मिाराज, युवराज अणद्वतीय आिेत! आह्मी आज धुनर्जवदे्यचा इतकी वष े
अभ्यास करीत आिपव, परांतु याांच्याइतकें  पटुत्व आह्माांला साधलें  नािीं! याांनीं एवढ्या अल्पवयाांत एवढें 
नैपुण्य कसें सांपाणदलें , याचें आह्माांला मोठे आश्चयम वाटतें!” 
 

[२] 
महाणभणनष्क्क्रमि 

 
काांिीं णदवसाांनीं शुद्धोदनराजानें णसद्धाथाचें यशोधरा नाांवाच्या रूपवती कन्येबरोबर लग्न केलें . 

णसद्धाथाचें यशोधरादेवीवर अत्यांत पे्रम िोतें. णतच्यासिवतममान आपल्यासाठीं बाांणधलेल्या राजवाड्याांमध्यें 
णसद्धाथानें मोठ्या आनांदानें तारुण्याचे णदवस घालणवले. पि त्याच्या २९ साव्या वषी त्याला आपल्या 
णपत्याची राजधानी पिावी व राजोद्याांनात णफरून यावें, अशी इच्छा उत्पन्न झाली. 

 
णसद्धाथम उद्यानाांत णफरावयाला जािार, िें वतममान शुद्धोदनराजाला समजल्याबरोबर त्यानें रस्ते 

वगैरे साफसूफ करून अांध, पांगु, वृद्ध, वगैरे दुबमळ लोकाांनीं त्या णदवशीं रस्त्यावर णफरताां कामा नये, असा 
िुकूम केला; परांतु णसद्धाथम रथाांत बसून उद्यानाक े चालला असताांना वाटेंत त्याच्या पिाण्याांत 
ह्मातारपिानें खांगलेला एक मािूस आला. त्याला पािून णसद्धाथम आपल्या छन्न नाांवाच्या सारथ्याला 
ह्मिाला “छन्न, िा जो समोरून प्रािी जात आिे, तो मनुष्ट्य आिे कीं कोि आिे? तो जरी मनुष्ट्यासारखा 
णदसत आिे, तरी मीं पाणिलेल्या मनुष्ट्याांिून त्याची स्स्थणत फारच णनराळी आिे! त्याचे कें स पाांढरे णदसत 
आिेत; दाांत तर मुळींच नािींत;  ोळे खोल गेले आिेत; तो िातामध्यें काठी घेऊन काांपतकाांपत चालला 
आिे; आणि त्याची पाठ तर अगदीं वाांकून गेली आिे!” 

 
छन्न ह्मिाला “िे आयमपतु्र! वृद्धपि ह्मितात तें िें! िा कोिी णनराळा प्रािी नसून 

तुमच्याआमच्याप्रमािें मनुष्ट्यप्रािीच आिे. तुमच्यासारखा िा जेंव्िा तरुि िोता, तेव्िाां याचे कें स 
तुमच्यासारखेच काळेर्ोर िोते! तेव्िाां तुमच्यासारखाच तारुण्यमद त्याच्या अांगामध्यें र्रला िोता. यानें 
कदाणचत पुष्ट्कळ मल्लयुद्धें करून जय णमळणवला असेल; कदाणचत सांग्रामामध्यें णशरून मोठमोठ्या योध्याांचा 
परार्व केला असेल; आपल्या तारुण्यश्रीच्यायोगें पुष्ट्कळ तरुि णस्त्रयाांचें णचत्त आकषूमन घेतलें  असेल; पि 
आताां त्याांतील काांिींएक राणिलें  नािीं! तो जर आपल्या पराक्रमाच्या गोष्टी साांगेल, तर लिान मुलें देखील 
त्याची थट्टा करतील! या अवस्थेमध्यें तरूिीचें णचत्त आकषूमन घेिें रािूां द्या, उलट त्याांच्या अत्यांत 
णतरस्काराला मात्र तो पात्र िोईल. िे राजपुत्र, आमचें तारुण्यदेखील असेंच चांचल आिे. जर आह्मी 
आिखी काांिीं वष ेजगलपव, तर आह्माांलाणि िी स्स्थणत प्राप्त झाल्यावाांचून रिािार नािीं!” 

 
णसद्धाथम ह्मिाला “छन्न, येथूनच माझा रथ मागें णफरीव. मी पुनः माझ्या वाड्याांत जाऊां  इस्च्छतपव. 

आताां उद्यानाांत क्री ा करण्याची मला इच्छा राणिली नािीं.” 
 
णसद्धाथम उद्यानक्री ेला न जाताां माघारा णफरला, िें वतममान शुद्धोदनराजाला समजलें ; तेव्िाां छन्न 

सारथ्याला आिवनू, तो मागें काां णफरला, याची त्यानें णवचारपूस केली. जराजजमणरत मनुष्ट्याला पािून 
आपला पुत्र मागें णफरला, िें वतममान ऐकून राजाला फारच काळजी प ली. आपला मुलगा उदासीन िोऊन 
गृित्याग करील, या णववांचनेनें त्याचें मन घेरलें . तेव्िाां त्यानें णजक ेणतक े मुलाच्या रक्षिासाठीं पिारा 
ठेणवला, व णसद्धाथाच्या वाड्यामध्यें ज्या नृत्याांगिा ठेवण्याांत आल्या िोत्या, त्याांत आिखी र्र घातली. पि 
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राजाच्या प्रयत्नाांचा णसद्धाथाच्या मनावर काांिींएक पणरिाम झाला नािीं. त्याच्या  ोळ्याांसमोर त्या ह्माताऱ्या 
मनुष्ट्याच्या रूपानें मूर्जतमांत जरा उर्ी रािूां लागली. 

 
पुनः एके णदवशीं तो उद्यानामध्यें णफरावयाला णनघाला असताां वाटेंत त्याला एक रोगी मािसू 

रे्टला. त्याला पािून णसद्धाथम छन्न सा थ्याला ह्मिाली “िा मािसू कोि आिे? याला वृद्ध ह्मिावें, तर याचे 
कें स पाांढरे झाले नािींत, ककवा याचे दाांतणि प ले नािींत! तथाणप िा त्या वृद्ध मनुष्ट्यापेक्षाांणि अणधक अशक्त 
झालेला आिे!” 

 
छन्न ह्मिाला “आयमपुत्र, व्याणध ह्मितात ती िी! आह्माांला आज आह्मी बलवान् आिपव असें वाटतें; 

परांतु वस्तुतः व्याधीच्यायोगें आमचें बल कधीं नष्ट िोईल, याचा नेम नािीं! दोन णदवसाांमागें िा मनुष्ट्य सशक्त 
िोता, पि आज त्याची रोगानें काय स्स्थणत केली पिा! मनुष्ट्यप्राण्याचें बळ णकती चांचल आिे बरें!” 

 
बोणधसत्व म्ििाला “छन्न, माझा रथ येथूनच माघारा घे. आजपयंत आरोग्याच्या मदानें मी धुांद 

झालपव िोतपव, पि आताां तो मद राणिला नािीं. आताां उद्यानक्री ेची मला िौस राणिली नािीं.” 
 
णसद्धाथाच्या आजे्ञप्रमािें छन्नानें तेथूनच रथ माघारा णफरणवला. पि राजाला िें वतममान समजलें , 

तेव्िाां त्याचें मन अत्यांत उणद्वग्न झालें . 
 
काांिीं णदवसाांनीं णसद्धाथम पुनः णफरावयाला णनघाला. तेव्िाां त्याला वाटेत एक पे्रत णदसलें . तें पािून 

तो आपल्या सारथ्याला ह्मिाला “छन्न, या मािसाला येथें काां णनजणवलें  आिे? आणि िे इतके लोक येथें 
जमून िी एक प्रकारची णशणबका काां तयार करीत आिेत?” 

 
छन्न ह्मिाला “िे आयमपतु्र! िा मनुष्ट्य गतप्राि झाला आिे! आता िे लोक याला या यानाांत घालून 

श्मशानाांत नेऊन गा ून ककवा जाळून टाकतील. तुह्माांआह्माांला कधींना कधीं िी अवस्था प्राप्त िोिारच 
आिे! या युगामध्यें मनुष्ट्याचें आयुष्ट्य फार झालें  तर शांर्र वष ेआिे; पि सवम मनुष्ट्यें शांर्र वष ेजगतातच असें 
नािीं. अनेक आणधव्याधींनीं खांगून जाऊन पुष्ट्कळ मािसें पन्नाससाठीच्या आांतच मृत्युमुखीं प तात!” 

 
णसद्धाथम ह्मिाला “छन्न, येथूनच माघारे जाऊां . मला उद्यानक्री ेची िौस राणिली नािीं!” 
 
णसद्धाथम मागें णफरला, िें वतममान ऐकून राजाचें णचत्त अत्यांत अस्वस्थ झालें . 
 
णसद्धाथम आपल्या वाड्यामध्यें जाऊन आपल्या मिालामध्यें एकटाच बसला. तेथें दुसऱ्या कोिालाणि 

िुकुमावाांचून आांत येण्याची त्यानें मनाई केली, आणि तो आपिाशींच ह्मिाला “मीं जेव्िाां ह्मातारा मनुष्ट्य 
पाणिला आणि त्यासांबांधानें माझ्या तरुि णमत्राांशीं बोललपव, तेव्िाां त्याांनीं माझी केवळ अविेलना केली; जिूां 
काय त्याांनाां व मला कधींणि वृद्धावस्था येिार नािीं! त्याचप्रमािें व्याणधग्रस्त मािसाला पािून माझें णचत्त 
जेव्िाां अस्वस्थ झालें , तेव्िाां माझे णमत्र माझी थट्टा करूां  लागले. आताां जर मी त्याांनाां मृत मनुष्ट्याची गोष्ट 
साांणगतली, तर पनुः एकवार ते माझी थट्टा करतील! जरा, व्याणध आणि मरि या तीन अवस्थाांचें अवलोकन 
करण्यास त्याांच्या अांगीं जिूां काय सामथ्यमच राणिलें  नािीं! पि या जरेचा णवचार केला असताां मनुष्ट्याचा 
तारुण्यमद पार नष्ट िोतो; व्याधीच्या णवचारानें बलमद णनघून जातो; आणि मृत्यूच्या णवचारानें आयुष्ट्यमद 
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नािींसा िोतो. िे तीनणि मद नष्ट झाले ह्मिजे या प्रपांचामध्यें आह्माांला आनांद कसा वाटेल? प्रापांणचक जन 
आटलेल्या  बक्याांतील माशाप्रमािें तृष्ट्िेनें त फ त आिेत. तथाणप या तीन मदाांमुळें  ते परस्पराांशीं र्ाां त 
आिेत! परस्पराांचा मत्सर करीत आिेत! परस्पराांचा णवरोध करीत आिेत! पि माझे िे मद नष्ट झाल्यामुळें 
मी आताां या कलिपूिम प्रपांचाांत रिाण्यास योग्य नािीं; मला प्रपांचाची र्ीणत वाटत आिे!” 

 
राजपुत्राला राजवाड्याांतील सवम सुखाांनीं आनांद िोईनासा झाला. पनुः एकवार तो उद्यानाांत 

जाण्यास णनघाला. तेथें गेल्यावर एका वृक्षाखालीं बसलेला एक काषायवस्त्रधारी णर्क्षु त्याच्या पिाण्याांत 
आला. त्याला पािून तो सारथ्याला ह्मिाला “छन्न, िा मनुष्ट्य कोि आिे? यानें जरी काषायवस्त्रें धारि 
केलीं आिेत, तथाणप याची मुद्रा अत्यांत गांर्ीर णदसत आिे!” 

 
छन्न ह्मिाला “आयमपुत्र, याला श्रमि ककवा णर्क्षु असें ह्मितात. यानें प्रपांचाचा त्याग केला आिे. 

तेव्िाां तुमच्याआमच्याप्रमािें प्रापांणचक दुःखाची याला वारांवार बाधा िोत नसल्यामुळें  याची मुद्रा शाांत णदसत 
आिे!” 

 
णसद्धाथम काांिीं वेळ णवचारमग्नस्स्थतींत उद्यानामध्यें णफरला. नांतर रथाांत बसून आपल्या वाड्याक े 

जाण्यास णनघाला. त्या वळेीं कृशागौतमी नाांवाची तरुि क्षणत्रयकन्या आपल्या वाड्याच्या गच्चीवर बसली 
िोती. णतनें णसद्धाथम रथाांत बसून जात असताांना त्याजक े पाणिलें , आणि पुढील उद्गार काणढले:– 

 
सुखी र्माता यािीि असे पाहीं, 
सुखी जगतीं यािाि तो लपतालह; 
सुखी लोकीं स्त्री सत्य ती लवलोकीं 
लजला लाभे पलत यासर्मान लोकीं [मूळ िाथा अशी आहे:– 
लनब्बुता नून सा र्माता लनब्बुतो नून सो लपता 
लनब्बुता नून सा नारी यस्साय ंईलदसो पलत ] 

 
शिराांत गदी असल्यामुळें  णसद्धाथाचा रथ मांदगतीनें चालला िोता. तेव्िाां कृशागौतमीचे उद्गार 

त्याच्या सिज कानीं आले. तो आपिाशींच ह्मिाला “माझ्यासारखा णजला पुत्र असेल, ती आई सुखी िोते, 
तो बाप सुखी िोतो, व णजला असा पणत णमळेल ती र्ाया सुखी िोते, असें या क्षणत्रयकुमारीचें ह्मििें आिे; 
परांतु खरा सुखी कोि? मला वाटतें, कीं, ज्याच्या अांतःकरिाांतून काम, क्रोध आणि मोि िे तीन प्रकारचे 
अस्ग्न णवझनू गेले, तोच खरा सुखी िोय! आजच्या आज गृित्याग करून आत्यांणतक सुखाचा मागम शोधून 
काढण्याचा मीं प्रयत्न केला पाणिजे. या कुमारीनें मला आत्यांणतक सुखाची (णनवािीची) आठवि णदल्यामुळें 
ती मला गुरुस्थानीं आिे. तेव्िाां णतला काांिीं गुरुदणक्षिा देिें योग्य आिे.” 
 

त्यानें आपल्या गळ्याांतील मुक्तािार काढून तो गौतमीक े पाठणवला. णसद्धाथाचे मन आपिावर 
ज लें  असावें असें वाटून कृशागौतमीला अत्यांत िषम झाला. 

 
णसद्धाथम आपल्या वाड्याशीं आल्याबरोबर त्याला यशोधरादेवी पुत्र प्रसवली िें वतममान समजलें . तो 

मोठ्यानें उद्गारला “िा रािु झाला!” 
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राजपुत्राच्या वाड्याांतील दूताांनीं णसद्धाथाला पुत्र झाल्याची बातमी ताब तोब शुद्धोदनराजाला 
कळणवली. तेव्िाां राजा त्याांनाां ह्मिाला “माझा मुलगा पुत्रजन्माची शुर्वाता ऐकून काय ह्मिाला?” 

 
ते ह्मिाले “मिाराज, युवराज दुसरें काांिीं एक न बोलताां ‘िें बांधन झालें ; िा रािु झाला,’ एवढेंच 

ह्मिाला.” 
 
राजा मोठ्या िषानें ह्मिाला “माझ्या नातवाचें नाांव रािूल िेंच ठेवा. माझ्या मुलाला िें बांधन 

झाल्यामुळें  आताां तो गृित्याग करूां  शकिार नािीं. िजारपव पिारेकऱ्याांपेक्षाां, ककवा लोिश्रुांखलाणदक 
बांधनाांपेक्षाांणि िें पुत्रबांधन दृढतर आिे, याचा मला अनुर्व आिे!” 

 
राजानें या दूताांनाां शुर्वाता आणिल्याबद्दल मोठमोठालीं बणक्षसें णदलीं, व आपल्या राजवाड्याांत 

मोठा उत्सव केला. कणपलवस्तूांतील नागणरकाांनींणि आपापल्या घरीं णसद्धाथाला पुत्रलार् झाल्याबद्दल 
उत्सव केला. 

 
पि णसद्धाथाचें मन मात्र दुसऱ्याच मागाक े लागलें  िोतें. तो आपिाशींच ह्मिाला “जरा, व्याणध, 

मरि इत्याणद दुःखाांपासून मुक्त िोऊन आत्यांणतक सुखाचा मागम जर लार्ला, तरच मला खरें समाधान 
िोईल; तपवपयंत आईबापें, पतु्र आणि स्त्री िीं केवळ बांधनें िोत. पुत्रजन्म झाला ह्मिजे लोक मोठा उत्सव 
कणरतात. पि त्या वळेीं आपि मनुष्ट्यप्रािी नश्वर आिपव, िें ते णवसरतात! पुत्र, दारा, धन, दौलत इत्याणद 
अशाश्वत गोष्टींच्या पायावर जे आपल्या सुखाची इमारत बाांधतात, ते लवकरच दुःखर्ागी िोतात, याांत 
नवल नािीं! मला असल्या क्षिर्ांगुर सुखाची चा  नािीं. शाश्वत सुखाचा जर शोध लागला, तर त्यामुळें 
मलाच नव्िे, पि सवम मनुष्ट्यप्राण्याांनाां फायदा िोिार आिे.” 

 
णसद्धाथाच्या  ोक्यामध्यें अशा प्रकारचे णवचार घोळत असताां त्याच्या र्पववतीं राजवाड्याांतील 

नृत्याांगनाांचा घोळका जमला. प्रत्येक नतमकी आपापलें  वाद्य घेऊन णसद्धाथाचें यथाशणक्त रांजन करण्याचा 
प्रयत्न करूां  लागली; परांतु णसद्धाथाला त्याांच्या वाद्याांनीं करमिूक न िोताां णनद्रा आली! तेव्िाां त्या णस्त्रयाणि 
आपापलीं वाद्यें खालीं ठेवनू तेथेंच णनणद्रस्त झाल्या. 

 
मध्यरात्रीच्या सुमाराला णसद्धाथम जागा िोऊन पद्मासन घालून आपल्या मांचकावर बसला. जन्म, 

जरा, व्याणध आणि मरि याांच्या णवचारानें त्याचें णचत्त व्यग्र िोऊन गेलें  िोतें. त्यानें त्या इतस्ततः 
अव्यवस्स्थतपिें णनजलेल्या नतमकींक े एकवार दृणष्ट फें कली. त्याांतील काांिींजिीं णनदे्रमध्यें बरळत िोत्या; 
काांिींजिींच्या तपव ाांतून लाळ विात िोती; काांिीं दात खात िोत्या; काांिींची वसे्त्र जाग्यावर नसून त्या 
अस्ताव्यस्त प ल्या िोत्या. णसद्धाथम िा सवम देखावा पािून अणतशय कां टाळला. आपि जिूां काय जीवांत 
मािसाांच्या श्मशानाांत बसलपव आिें, असा त्याला र्ास झाला. तो आपिाशींच ह्मिाला “या नतमकी थोड्या 
वळेापूवी गायन, वादन, नृत्य आणि नानाप्रकारचे िावर्ाव करून जिूां काय आपि देवलोकींच्या अप्सराच 
आिपवत, असें मला र्ासवीत िोत्या; पि िा नुसता र्ास िोता! आताां याांचें खरें स्वरूप णदसून येत आिे. 
णनद्रा िा इिलोकींचा लिानसा मतृ्युच िोय. या अवस्थेंत मनुष्ट्याची मरिोत्तर काय वाट िोिार, याचें 
अनुमान करताां येतें. िे सौंदया, तूां आताां मला र्लुवूां शकिार नािींस! तूां णकती क्षिर्ांगुर आिेस, णकती 
नश्वर आिेस, याची मला यथाथम कल्पना झाली आिे!” 
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णसद्धाथम मांचकावरून उठला, आणि त क दरवाज्याक े गेला. तेथें त्याचा इमानी नोकर छन्न 
उांबऱ्यावर  ोकें  टेंकून णनजला िोता. णसद्धाथानें “येथें कोि आिे?” अशी मोठ्यानें िाांक मारल्यावर छन्न 
जागा िोऊन ह्मिाला “आयमपुत्र, मी आपला सेवक छन्न आिें.” 

 
णसद्धाथम ह्मिाला “माझ्या आव त्या छन्ना! याच क्षिीं तूां माझी एक कामणगरी बजावली पाणिजेस. 

आताांच्या आत्ताां पागेंत जाऊन तूां माझ्यासाठीं एक घो ा तयार करून आि.” 
 
एवढ्या रात्रीं आपला धनी कोठें जाऊां  इस्च्छतो, इत्याणद प्रश्न णवचारण्याच्या र्रीला न प ताां तो 

स्वाणमर्क्त सेवक त क पागेंत गेला व कां थक नाांवाच्या घोड्याला शृांगारून त्यानें णसद्धाथाच्या वाड्याजवळ 
नेलें . 

 
णसद्धाथाला घो ा तयार आिे, असें समजल्याबरोबर तो आपल्या मिालाांतून पोषाख करून खालीं 

उतरला; पि इतक्याांत त्याला आपल्या पत्नीची आणि त्याच णदवशीं जन्मलेल्या पुत्राची आठवि झाली. तो 
तसाच माघारा णफरला, व यशोधरेच्या मिालाक े गेला. तेथें यशोधरादेवी नानातऱ्िेच्या पुष्ट्पाांनीं 
श्रृांगारलेल्या राजशय्येवर मुलाला कुशीला घेऊन स्वस्थ णनजली िोती. णसद्धाथम णतच्याजवळ गेला. 
पलांगाजवळील गांधतैलप्रदीपाांच्या प्रकाशानें णतचें मुखकमल सिज णदसण्याजोगें िोतें; पि त्याला णतच्या 
कुशीला णनजलेल्या आपल्या मुलाचें तपव  स्पष्ट णदसलें  नािीं. यशोधरेचा िात मुलावर असल्यामुळें  त्याला 
तो दूर सारल्याणवना रािुलाला पिाताां येिें शक्य नव्ितें. तो आपिाशींच ह्मिाला “माझ्या मुलाला पािून 
जावें ह्मिनू मी येथें आलपव; पि जर मीं यशोधरेचा िात बाजूला सारला, तर ती जागी िोऊन माझ्या 
जाण्याला र्यांकर अ थळा करील!” 

 
णसद्धाथाच्या मनाांतून णकतीदाां तरी यशोधरेला उठवनू णतचा शवेटला णनरोप घ्यावा व पुत्रमुख 

पिावें, असा णवचार आला; परांतु आपल्या गमनाला अांतराय िोईल, िा णवचार प्रबळ िोऊन पणिल्या 
णवचाराला ताब तोब दाबून टाकीत असे. या दोन्िी णवचाराांचें जिूां काय मल्लयुद्धच चाललें  िोतें. शवेटीं 
यशोधरेला जागी न करताांच तेथून णनघनू जावें, याच णवचाराचा जय झाला. 

 
णसद्धाथम आपिाशींच ह्मिाला “मला जर जन्मजराणद दुःखाांतून मुक्त िोण्याचा मागम साांप ला, तर 

माझ्या पुत्राचें आणि स्त्रीचें मला कल्याि करताां येईल; परांतु यशोधरेला आताांच जागी करून मी इच्या आणि 
माझ्या पुत्राच्या मोिाांत साांप लपव, तर मोक्षमागाचा शोध लागण्याची आशा राणिली नािीं. पतु्रमुख आिखी 
काांिीं वषांनीं पिाताां येण्यासारखें आिे. यशोधरेचेंणि साांत्वन पुढें कधींतरी कणरताां येईल; परांतु मोक्षमागम 
शोधून काढण्याची जशी मला आजला सांणध आिे, तशी पढुें कधींणि येिार नािीं. तपश्चयेचे तीव्र क्लेश सिन 
करण्यास माझ्या अांगीं आज सामथ्यम आिे. पि िे तारुण्याचे णदवस णनघून गेले ह्मिजे धममसाधनाला 
लागिारी णचकाटी माझ्या अांगीं रिािार नािीं. तेव्िाां य़शोधरेला अशीच णनद्रासुखामध्यें सो ून देऊन मीं 
येथून णनघनू जावें िें बरें.” असा णवचार करून तो मनाांतल्यामनाांत उद्गारला “िे यशोधरे! मी तुला नकळत 
अरण्यवास पत्करीत आिें, ह्मिून तुझ्यावर माझें पे्रम नािीं असें तूां समजूां नकोस. प्राणिमात्राच्या दुःखानें 
माझें अांतःकरि कळवळून जात आिे; मग णजच्या सिवासाांत मीं इतकीं वष े घालणवलीं, त्या माझ्या 
णप्रयपत्नीचा मला कळवळा येिार नािीं, िी गोष्ट सांर्वले तरी कशी! माझे आप्तिो! तुम्िी माझ्यावर 
कू्ररपिाचा आरोप खुशाल आिा. परांतु मी खात्रीनें साांगूां शकतपव, कीं, माझें मन पूवीपेक्षाांणि मृदु झालें  आिे. 
पूवी माझ्या दुःखाचीच मला बाधा िोत िोती, पि आताां सवम प्राण्याांच्या दुःखानें माझें मन दुखावत आिे. 
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आप्त-इष्ट िे माझ्या सुखासाठीं आिेत असें मला वाटत असे; पि आताां जगाच्या कल्यािासाठींच जगावें असें 
मला वाटत आिे. माझ्यासांबांधानें वाटेल त्यानें वाटेल ती कल्पना खुशाल करावी. पि माझा गृित्याग 
करण्याचा िेतु केवळ माझ्याच आत्म्याला मोक्ष णमळावा िा नसून, अनेक दुःखाांनीं पीण लेल्या मनुष्ट्यजातीला 
सुखावि स्स्थणत प्राप्त िोईल कीं नािीं, याचा मला शोध लावावयाचा आिे. पि या कामीं माझ्या 
आप्तवगाक ून मोठें णवघ्न येण्याचा सांर्व असल्यामुळें  त्याांचा णनरोप घेतल्यावाांचून आज मी येथून प्रयाि 
करीत आिें!” 

 
णसद्धाथम आपल्या पत्नीच्या मिालाांतून खालीं उतरला, तेव्िाां मध्यरात्र िोऊन गेली िोती. त्या 

णदवशीं आषाढी पौर्जिमा िोती. आकाशाांत तुरळक मेघ िोते. तथाणप चांद्रप्रकाशानें सवम रस्ते साफ णदसत 
िोते. शिरामध्यें णजक ेणतक े सामसूम झालें  िोतें; जिूां काय तें समाणधसुखाांत मग्न झालें  असावें! 
मधुनमधून गस्तवाल्याांचें पुकारिें व कोल्य अाकुत्रयाांचें ओर िें एवढेंच काय तें ऐकूां  येत िोतें. तथाणप त्यामुळें 
कणपलवस्तूच्या शाांतीला कोित्याणि प्रकारें णवघ्न झाल्याचें णचन्ि णदसत नव्ितें. 

 
णसद्धाथम कां थकावर स्वार झाला आणि त्यानें छन्नाला आपल्यामागें बसण्यास साांणगतलें . कां थक 

इतका बळकट िोता, कीं, त्याला त्या दोघाांचें ओझें काांिींच नव्ितें. लगामाला णिसका णदल्याबरोबर तो 
वायुवगेानें पळत सुटला. त्याच्या टापाांनीं कणपलवस्तूांतील गाढणनद्रेंत मग्न झालेले नागणरक जागे झाले 
नािींत याांत आश्चयम नािीं; परांतु गस्तवाल्याांनाां देखील या उमद्या घोड्याला थाांबणवण्याची छाती झाली नािीं. 
तो त क शिराच्या दरवाज्याशीं येऊन उर्ा राणिला. त्या वळेीं दरवाजा बांद िोता. पि आश्चयाची गोष्ट िी, 
कीं, णसद्धाथाला आणि छन्नाला घेऊन कां थक तेथें आल्याबरोबर देवताांच्या प्रर्ावानें दरवाजा आपोआप 
उघ ला, व कां थक णनघनू गेल्यावर तो आपोआप बांद झाला! 

 
काांिीं पावलें  पुढें गेल्यावर णसद्धाथाच्या मनाांतून आपल्या आव त्या कणपलवस्तूचें दशमन घेण्याचा 

णवचार आला. तेव्िाां त्यानें कां थकाला वळवनू एकवार कणपलवस्तूवर नजर फें कली, व तो छन्नाला ह्मिाला 
“छन्न! माझ्या या आांव त्या नगराचा मी आज शवेटला णनरोप घेत आिें. आज जसें आकाशाांतील ढगाांनीं 
चांद्रदशमन अस्पष्ट झालें  आिे, तद्वत परस्परणवरोधी णवचाराांनीं माझ्या मानणसक शाांतीचाणि लोप 
झाल्यासारखा णदसत आिे. पि णतचा अगदींच लोप झालेला नािीं. चांद्रावरील अभ्रें जाऊन िा चांद्र 
लवकरच आपल्या शीतणकरिाांनीं जगताला णनववील, अशीं णचन्िें स्पष्ट णदसत आिेत. त्याचप्रमािें माझ्या 
मनाांतील परस्परणवरोधी णवचाराांचें णनरसन िोऊन माझा शाांणतचांद्र पूिमपिें प्रकाशूां लागेल व त्यामुळें  सवम 
लोकाांनाां सुख िोईल, अशी मला बळकट आशा वाटत आिे; आणि असें झालें , तरच मी माझ्या या आव त्या 
कणपलवस्तूची पनुः रे्ट घेईन. पि माझ्या प्रयत्नाांत मला यश न आल्यास कणपलवस्तूचें िेंच शवेटलें  दशमन 
िोिार आिे! छन्न, चल आपि आताां राजगृिनगराचा मागम धरूां . या नगराच्या आसपास पुष्ट्कळ तपस्वी 
आिेत, असें माझ्या ऐकण्याांत आलें  आिे. ते मला खरा मागम दाखवनू माझ्या शांकाांचे समाधान कणरतील, 
अशी मी आशा बाळणगतपव.” 

 
त्या णदवशीं णसद्धाथानें घोड्यावरून खालीं न उतरताां तीन राज्यें आक्रमि केलीं, व तो दुसऱ्या 

णदवशीं अनोम नाांवाच्या नदीच्या काांठीं आला. तेथें घोड्यावरून उतरून त्यानें त्याला छन्नाच्या स्वाधीन केलें  
आणि ह्मटलें  “माझ्या आव त्या छन्ना! आताां तूां कां थकाला घेऊन माघारा जा. येथून पढुें मी पायाांनींच प्रवास 
करिार आिें. माझ्या या शूर कां थकानें मला फार मदत केली. याचा णवयोग मला माझ्या आप्ताांपेक्षाांणि दुःसि 
िोत आिे. तथाणप र्ाणव कतमव्यावर नजर देऊन मला तो सिन केला पाणिजे.” 
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छन्न ह्मिाला “िे आयमपतु्र! आपल्याला एकटे टाकून मी कोित्या तपव ानें कणपलवस्तूला जाऊां ? 
शुद्धोदनमिाराजाांनीं आपली प्रवृणत्त णवचारली असताां मी त्याांनाां काय साांगूां? आपले व माझे आप्तइष्ट मला 
काय ह्मितील?” 

 
णसद्धाथम ह्मिाला “छन्ना! तूां अशा णववांचनेंत प ूां नको. आजपयंत माझा शब्द तूां खाली ठेणवला 

नािींस. कां थकाला सज्ज करून आि ह्मिनू साांणगतल्याबरोबर ‘तुह्मी कोठें जाताां’ िा देखील प्रश्न तूां मला 
णवचारला नािींस; पि आताां मात्र तूां माझ्या साांगण्याप्रमािें वागण्यास तयार नािींस. िे माझे अलांकार नेऊन 
माझ्या णपत्यासमोर ठेव, आणि त्याला माझा असा णनरोप साांग, कीं, तुमचा पतु्र राज्याच्या नश्वर सुखाांत 
समाधान मानीत नािीं. जगामध्यें शाश्वत सुख आिे कीं नािीं, याचा शोध करण्याचा त्यानें णनश्चय केला आिे; 
आणि जर त्याला अशा सुखाचा शोध लागला, तरच तो परत आपल्या दशमनाला येईल; न लागला तर 
त्याचा िा शवेटला नमस्कार समजावा.” 

 
णसद्धाथाचें र्ाषि चाललें  असताां छन्नाच्या  ोळ्याांतून एकसारखा अश्रुप्रवाि चालला िोता. तो 

मोठ्यानें सुस्कारून ह्मिाला “आयमपुत्र आजपयंत मी आपला शब्द खालीं ठेणवला नािीं, िी गोष्ट खरी आिे; 
परांतु आपला माझा णवयोग िोण्याचा प्रसांगणि कधींच आला नािीं. आपि माझ्याबरोबर असलाां, तर वाटेल 
ती गोष्ट करण्यास मला कशाचीणि र्ीणत वाटत नािीं. पि आज आपि माझ्यापासून कायमचे दूर िोऊां  
पिाताां; जिूां काय माझा आत्मा माझ्या ज  देिाला सो ून चालला आिे. राजपतु्र! माझी आपल्याला िीच 
णवनांणत आिे, कीं, आपि मला आपल्यापासून णवर्क्त करूां  नये!” 

 
णसद्धाथम ह्मिाला “छन्न, तुझी स्वाणमर्णक्त वाखािण्याजोगी आिे. पि लोकस्स्थतीची तुला अद्याणप 

नीट कल्पना झालेली नािीं. मी आणि तूां जरी एकत्र राणिलपव, तरी शवेटीं मृत्यु आह्माांला णवर्क्त करीलच 
करील. या णनघृमि मृत्यचू्या दाढेंतून सुटला, असा प्रािी कोि आिे? मृत्यु आईची आणि मुलाची, णपत्याची 
आणि पुत्राची, पत्नीची आणि पतीची, णमत्राणमत्राांची आणि आप्ताआप्ताांची ताटातूट करण्यास कधींणि मागें पढुें 
पिात नािीं. तेव्िाां िा कधींना कधीं िोिारा णवयोग जर आजच घ ला, तर त्यामुळें  तूां शोकाकूल काां 
व्िावेंस? आिखी दुसरें असें आिे, कीं, िा माझा णवयोग काांिीं कायमचा नव्िे. जर मला सद्धममबोध झाला – 
आणि तो िोईल अशी मला बळकट आशा आिे – तर माझी आणि तुझी पुनः रे्ट िोिारच आिे. तेव्िाां शोक 
आवरून तूां माझ्या साांगण्याप्रमािें वाग.” 

 
छन्नानें पुष्ट्कळ आढेवढेे घेतले, पि णसद्धाथापुढें त्याचें काांिी चाललें  नािीं. णसद्धाथाचे अलांकार 

घेऊन व कां थकाचा लगाम धरून तो कणपलवस्तूला जािाऱ्या रस्त्याक े वळला; पि शूर कां थकाला 
आपल्या धन्याचा णवयोग णबलकूल सिन झाला नािीं. त्यानें मोठ्यानें कककाळी फो ून आपलें  अांग 
जणमनीवर टाकलें , आणि तेथेंच प्राि सो ला! कां थकाच्या मरिानें छन्नाच्या शोकाला पारावार राणिला 
नािीं. परांतु आपल्या धन्याच्या आजे्ञपुढें त्याचें काांिीं चालण्यासारखें नव्ितें. तो तसाच मोठ्या दुःणखत 
अांतकरिानें कणपलवस्तूला गेला. 
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[३] 
तरश्चया 

 
णसद्धाथानें आपला राजवषे टाकून णर्क्षुवषे स्वीकारला, व पायी प्रवास करून एका आठवड्यानें 

राजगृि गाांठलें . त्यानें वाटेंत णनवाि कसा केला, िी गोष्ट ग्रांथान्तरी साांणगतली नािीं; परांतु त्यानें अरण्याांतून 
णमळिाऱ्या फलमलूाांवर आपला चणरताथम केला असावा, असा तकम  आिे. पि जेव्िाां णसद्धाथम राजगृिाला 
आला, तेव्िाां चणरताथाचें दुसरें साधन नसल्यामुळें  त्याला शिराांत णर्क्षा मागावयाला जािें र्ाग प लें . तो 
णर्क्षापात्र घेऊन प्रसन्न मुदे्रनें राजगृि नगराांतील रस्त्यातूांन चालला असताां त्याला पािून राजगृिवासी 
नागणरक चणकत िोऊन गेले. राजगृिाच्या आसपास पुष्ट्कळ श्रमि रिात असत. पि र्रतारुण्याांत 
असलेला णसद्धाथासारखा तेजस्वी पुरुष त्याांच्यामध्यें कधींच आढळला नािीं. णसद्धाथाला दाराशीं 
पाणिल्याबरोबर प्रत्येक घराांतून बायका बािेर येऊन यथाशणक्त णशजवलेलें  अन्न त्याच्या पात्राांत टाकूां  
लागल्या. अल्पावकाशाांतच णसद्धाथाचें पात्र नानाणवध अन्नानें र्रून गेलें . तेव्िाां तें आपल्या उपवस्त्रानें झाांकून 
तो राजवाड्यावरून पाां वपवमताक े वळला. 

 
मगधदेशाचा राजा कबणबसार आपल्या प्रसादाच्या गच्चीवर बसला िोता. णसद्धाथम रस्त्याांतून जात 

असताांना त्यानें त्याला पाणिलें  आणि तो आपल्या नोकराांनाां ह्मिाला “िा णवलक्षि परुुष कोि आिे? याची 
शरीरकाांणत पाणिली असताां िा थोर कुलाांत जन्मला असावा, असें स्पष्ट णदसत आिे. पि याच्या 
णर्क्षुवषेाक े पािून मन साशांक िोतें. तुह्मी याच्या मागोमाग जाऊन िा कोठें जातो व काय कणरतो, याचा 
तपास करा. मी याची सवम प्रवृणत्त जािण्यास अत्यांत उत्सुक झालपव आिें.” 

 
िें राजाचें र्ाषि ऐकल्याबरोबर राजदूत ताब तोब णसद्धाथाच्या मागें णनघाले. 
 
णसद्धाथम पाां वपवमतापाशीं येऊन एका टेंक ीच्या छायेखालीं दग ावर बसला, व त्यानें णर्क्षापात्र 

खालीं ठेवनू त्याांतील नानाणवध अन्नाक े दृणष्ट फें कली. मिारचाांर्ाराांपासून तित ब्राह्मिाांपयंत सवम जातींच्या 
मनुष्ट्याांनीं णदलेलें  अन्न त्या पात्रामध्यें िोतें. तें पािून णसद्धाथाच्या पोटाांत मळमळून आलें . पोटाांतील आांत ीं 
तपव ाांतून बािेर णनघतात कीं काय, असा त्याला र्ास झाला. तेव्िाां तो आपिाशींच ह्मिाला “णसद्धाथा, तुला 
कोिीं जबरदस्तीनें प्रव्रज्या घेण्यास लाणवलें  नािीं. राजीखुषीनें तूां िा वषे स्वीकारला आिेस. राजसांपत्तीचा 
तूां आनांदानें त्याग केलास; परांतु या घातक सांस्काराांला तूां अद्याणप उराशीं घट्ट धरून बसला आिेस! 
मािसाांमािसाांतील रे्दर्ावानें तुझें णचत्त कळवळून जात असे. पि आताां िीन जातीचें अन्न खाण्याचा प्रसांग 
आल्याबरोबर तुझ्या मनाांत त्या लोकाणवषयीं अनुकां पा न रािताां कां टाळा उत्पन्न झाला. णसद्धाथा! असला 
व ेेपिा सो ून दे. सुवाणसक ताांदळाच्या र्ातामध्यें आणि िीन लोकाांनीं णदलेल्या या अन्नामध्यें तुला रे्दर्ाव 
वाटताां कामा नये. िी स्स्थणत आली तरच तुझी प्रव्रज्या सफल िोिार आिे.” 

 
याप्रमािें आपल्या मनाला बोध करून णसद्धाथानें मोठ्या सांयमानें अन्न खाण्यास सुरुवात केली. 

इतक्याांत कबणबसारराजानें पाठणवलेले चार दूत णसद्धाथम बसला िोता तेथें आले. त्याांतील एकजि ताब तोब 
राजाला खबर देण्यासाठी माघारा पळत गेला, आणि कबणबसाराला ह्मिाला “मिाराज, आपि ज्या 
सत्पुरुषाचा शोध लावण्यासाठीं आह्माांला पाठणवलें  िोतें, तो पाां वपवमताच्या पायथ्याशीं एका टेंक ीच्या 
साांवलींत बसला आिे. कसिासारखी त्याची गांर्ीर मुद्रा पािून कोित्याणि मािसाच्या मनाांत त्याच्याणवषयीं 
आदरबुणद्ध उत्पन्न झाल्याांवाचनू रिािार नािीं.” 
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िें दूताचें र्ाषि ऐकून कबणबसारानें आपला रथ सज्ज करणवला, व ताब तोब पाां वपवमताच्या 
पायथ्याशीं जाऊन तेथून णसद्धाथम बसला िोता त्या णठकािीं तो पायींच गेला. 

 
णसद्धाथाचें र्ोजन नुकतेंच आटपलें  िोतें. आपलें  णर्क्षापात्र धुऊन एका बाजूला उन्िाांत पालथें 

घालून तो आपल्या आसनावर शाांतपिें बसला िोता. कबणबसार त्याच्याजवळच एका बाजूला बसला, आणि 
ह्मिाला “तुझ्या रूपकाांतीवरून तूां मोठ्या क्षणत्रयकुलाांत जन्मला असावास, असें वाटतें. पि अशा तरुि 
वयाांत राजश्रीचा त्याग करण्याला तुला काय कारि झालें , याचें मला अनुमान करताां येत नािीं. तूां कोित्या 
कुलामध्यें जन्मलास व येथें काां आलास, िें जािण्याच्या इच्छेनें मी येथें आलपव आिें. तुझी कोितीणि जात 
असली, तरी मीं तुला माझ्या पदरीं ठेवनू मोठ्या योग्यतेला चढणवण्याचा णवचार केला आिे. तूां माझ्या 
सैन्यामध्यें मोठी कामणगरी बजावशील, याबद्दल मला शांका नािीं.” 

 
णसद्धाथम ह्मिाला “मिाराज, णिमालयाच्या पायथ्याशीं जें सुसमदृ्ध शाक्याांचें राज्य आिे, त्याची 

कीर्जत आपल्या ऐकण्याांत आलीच असेल. तेथील राजाचा मी पुत्र आिें. मी सांपणत्त णमळणवण्याच्या आशनेें 
गृित्याग केला नािीं. काांकीं, माझ्या घरीं वीट येईपयंत मी सांपत्तीचा उपर्ोग घेत िोतपव. मीं दुसऱ्या 
कोित्याणि उदे्दशानें गृित्याग केला नसून केवळ दुःखोपशमाचा मागम शोधून काढण्यासाठीं येथवर येण्याचे 
श्रम सिन केले आिेत. यासाठीं आिखीणि पुष्ट्कळ क्लेश सिन करण्यास मी तयार आिें. जगाांतील सवम 
सांपणत्त जरी मला णमळाली, तरी त्यायोगें मला समाधान िोिार नािीं. मनुष्ट्यजातीच्या दुःखाचा अांत कोठें 
िोतो, व त्या स्थानाप्रत जाण्याचा मागम कोिता, िें जर मला समजलें  नािीं, तर माझें जीणवत व्यथम आिे! 
तेव्िाां आपि मला आपल्या राज्याांत रिाण्याचा आग्रि करूां  नये.” 

 
कबणबसारानें णसद्धाथाचा णनश्चय पािून त्याचें मन वळणवण्याची खटपट सो ून णदली, आणि तो 

ह्मिाला “िे राजकुमार! तुझ्या णनश्चयाच्या आ  मी येऊां  इच्छीत नािीं; परांतु जर तुला जगदुद्धाराचा मागम 
साांप ला, तर प्रथमतः तूां माझें णविारदान [णविार ह्मिजे णर्क्षलूा रिाण्यासाठीं बाांणधलेला आश्रम.] स्वीकारलें  पाणिजे.” 

 
णसद्धाथानें िी गोष्ट कबलू केली, व तो तेथून आळारकालाम ऋषीच्या आश्रमाांत गेला. 
 
आळारकालाम िा मोठा नामाांणकत तपस्वी राजगृिाजवळ एका आश्रमाांत रिात असे. योगशास्त्राांत 

तो पारांगत आिे, अशी त्याची फार ख्याणत िोती. या शास्त्राचीं तत्त्वें समजावनू घेण्यासाठीं त्याच्यापाशीं 
दूरदूरच्या प्राांताांतून पुष्ट्कळ र्ाणवक लोक येत असत, व त्याांपैकीं काांिींजि त्याचे णशष्ट्य िोऊन योगाभ्यास 
करण्यासाठी तेथेंच रिात असत. 

 
णसद्धाथम कालामाच्या आश्रमाांत णशरला, त्या वळेीं बरीच र्ाणवक मां ळी तेथें जमली िोती. 

कालामाच्या दशमनासाठीं मी आलपव आिें, असें साांणगतल्यावर काांिीं तपस्व्याांनीं त्याला कालाम ऋषीच्या 
कुटींत नेलें . कालाम एका दर्ासनावर बसला िोता. णसद्धाथम त्याला नमस्कार करून एका बाजूला तेथें 
माां लेल्या एका दर्ासनावर बसला, आणि कालामाला आपलें  पूवमवृत्त णनवणेदत करून ह्मिाला “र्ो 
कालाम, आपला णशष्ट्य िोऊन मोक्षमागाचा लार् करून घेण्याच्या इच्छेनें मी आपिापाशीं आलपव आिें.” 

 
कालाम ऋषीच्या पुष्ट्कळशा णशष्ट्याांत एवढ्या मोठ्या राजकुलाांत जन्मलेला एकदेखील णशष्ट्य 

नव्िता. तेव्िाां णसद्धाथम आपलें  णशष्ट्यत्व पत्करण्यासाठीं येथवर आला या गोष्टीनें त्याच्या मनाला सांतोष 
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झाला असला, तर त्याांत णवशषे आश्चयम मानण्याजोगें नािीं. तो णसद्धाथाला ह्मिाला “माझ्या पांथाांत णशरून 
पुष्ट्कळाांचें समाधान झालें . तूां थोर कुलामध्यें जन्मला असल्यामुळें  लिानपिाांतच सवम प्रकारचें णशक्षि तुला 
णमळालें  असलें  पाणिजे. तेव्िाां तूां जर माझ्या मताचा अांगीकार कणरशील, तर त्याांतील रिस्य समजण्यास 
तुला अवकाश लागिार नािीं.” 

 
कालाम ऋषीच्या तत्त्वज्ञानामध्यें णसद्धाथानें अल्पावधींतच पटुत्व सांपाणदलें . वाटेल त्या णसद्धाांताची 

पूवमपक्ष-उत्तरपक्ष करून चचा करण्याची त्याची तयारी िोती; पि ती सारी पोपटपांची िोती. दुसरेणि काांिीं 
कालामाचे णशष्ट्य णसद्धाथाप्रमािेंच पोपटपांचीत प्रवीि असून आपि मोठे तत्त्ववतेे्त आिपव, असें समजत 
असत. पि णसद्धाथाचें या पोपटपांचीनें समाधान झालें  नािीं. तो आपल्या मनाशींच ह्मिाला “केवळ 
श्रद्धापूवमक सवम णसद्धाांत तपव पाठ केल्यानें आमच्या गुरूला धममरिस्याचा साक्षात्कार झाला नसावा, आणि 
साक्षात्कारावाांचनू आपल्या धमाचा सवम लोकाांनाां त्यानें उपदेश केला नसता. तेव्िाां मीं या पोपटपांचींत 
समाधान न मानताां कालाम ऋषीच्या धममरिस्याचा साक्षात्कार करून घेतला पाणिजे.” 

 
असा णवचार करून णसद्धाथम कालामाजवळ गेला आणि ह्मिाला “र्ो आचायम, आपि णशकणवलेले 

सवम णसद्धाांत मला तपव पाठ येत आिेत. कोित्याणि णसध्दाांतासांबांधानें वादणववाद करण्यास मी तयार आिें; 
परांतु आपल्या धममरिस्याचा मला साक्षात्कार झाला नािीं. तेव्िाां आपल्या धमाचें सारर्तू अांग कोितें व 
त्याच्या साक्षात्काराचा मागम कोिता, िें कृपा करून मला साांगा.” 

 
कालाम ह्मिाला “णसद्धाथा, माझ्या सवम धमामध्यें मीं ज्या समाधीच्या सात पायऱ्या साांणगतल्या, त्या 

श्रेष्ठ िोत. त्याांचा जर लार् झाला, तर तुला माझ्या धममरिस्याचें तेव्िाांच ज्ञान िोईल.” 
 
णसद्धाथम ह्मिाला “या समाधीच्या सात पायऱ्या जरी मला तपव पाठ येत आिेत, तरी त्याांचें मला 

यथाथम ज्ञान झालें  नािीं. आपि माझ्यावर दया करून पुनः एकवार त्याांचें स्पष्टीकरि करावें.” 
 
कालाम ह्मिाला “णसद्धाथा, पणिल्या चार पायऱ्याांनाां मी ध्यानें ह्मितपव. पणिल्या ध्यानामध्यें णवतकम , 

णवचार, प्रीणत, सुख आणि एकाग्रता या पाांच मनोवृणत्त रिातात, व बाकी सवम मनोवृणत्त नष्ट िोतात. णवतकम  
म्ििजे इांणद्रयगोचर णवषयामध्यें णचत्ताचा पणिला प्रवशे िोय. णवचार ध्यानणवषयाचें सूक्ष्म णनरीक्षि करतो. 
णवतकािून णवचार णवशषे शाांत असतो. प्रीणत ह्मिजे ध्यानामध्यें योग्याला प्राप्त िोिारा आनांद िोय. सुख 
प्रीतीिूनणि शाांत स्वर्ावाचें असतें. प्रीतीच्या लाटा जेव्िाां शाांत िोतात, तेव्िाां योग्याला समाणधसुख काय आिे 
िें समजतें. एकाग्रता ह्मिजे ध्यानणवषयामध्यें तल्लीनता. एकाग्रतेवाांचून मनुष्ट्याला क्षणिक समाणध देखील 
साधावयाचा नािीं. दुसऱ्या ध्यानामध्यें णवतकम  आणि णवचार या दोन मनोवृणत्त नष्ट िोऊन प्रीणत, सुख आणि 
एकाग्रता या तीनच मनोवृणत्त णशल्लक रिातात. णतसऱ्या ध्यानामध्यें प्रीणतदेखील णनघनू जाते. येथें योगी सुख 
आणि एकाग्रता याांचाच अनुर्व घेत असतो. चवथ्या ध्यानामध्यें एकाग्रताच कायती णशल्लक रिाते, आणि 
णतला उपेके्षचें पाठबळ णमळाल्यामुळें  ती अत्यांत पणरशुद्ध िोते. िीं चार ध्यानें साध्य झाल्यावर योग्यानें अनांत 
आकाशाचें ध्यान करावें. आकाशावर ध्यान करून जो समाणध प्राप्त िोतो, त्याला आपि 
आकाशानांत्यायतनसमाणध असें ह्मितपव. या समाधीचा पूिम लार् झाल्यावर योग्यानें णवज्ञानावर ध्यान करावें. 
णवज्ञानाची व्याणप्त आकाशाच्याणि पलीक े आिे. तेव्िाां योगी आकाशाची पायरी सो ून या पायरीवर गेला, 
ह्मिजे सवम णवश्व त्याला णवज्ञानमय णदसतें. णवज्ञानाांवाचून दुसरी कोितीच गोष्ट त्याला णदसत नािीं. या 
समाधीला आपि णवज्ञानानांत्यायतनसमाणध असें ह्मितो. त्याच्या पलीक ची आणि शवेटली पायरी 
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ह्मटली, ह्मिजे योग्यानें अर्ावावर ध्यान करावें, िी िोय. या जगामध्यें कोित्याणि वस्तूचें अस्स्तत्व नािीं, 
सवम जग अर्ावरूणप आिे, असें ध्यान केलें  असताां या समाधीचा लार् िोतो. िा समाणध अर्ावरूपी 
असल्यामुळें  आपि याला आककचन्यायतनसमाणध असें ह्मितपव. श्रद्धा, वीयम, स्मणृत, समाणध आणि प्रज्ञा या 
पाांच मनाच्या शणक्त आिेत. याला मी मानणसक इांणद्रयें असें नाांव णदलें  आिे. योग्यानें या इांणद्रयाांनाां णवषम िोऊां  
न देताां याांचें साम्य सांपादन केलें  पाणिजे. णवशषेतः श्रद्धा आणि प्रज्ञा याांचें, आणि वीयम व समाणध याांचें साम्य 
असलें  पाणिजे. स्मृतीचा उपयोग सवमत्र करावा लागतो. स्मृणत म्ििजे मनाची जागणृत. मी या प्रसांगीं काय 
करतपव आिें, माझें मन स्वस्थ आिे कीं अस्वस्थ आिे, इत्याणद गोष्टीसांबांधानें जो णववके, त्यालाच स्मृणत असें 
ह्मितात. या स्मृतीच्या द्वारें श्रद्धा आणि प्रज्ञा, वीयम आणि समाणध याांची समता केली पाणिजे. िे णसद्धाथा! तूां 
जर या पाांच इांणद्रयाांचें समत्व सांपादून अनुक्रमें मीं साांणगतलेल्या सवम समाधींच्या पायऱ्याांचा अभ्यास करशील, 
तर तुला शवेटल्या पायरीचा–आककचन्यायतनसमाधीचा–लार् झाल्यावर माझ्या धमाच्या रिस्याचा तुला 
साक्षात्कार झाला, असें ह्मिताां येईल.” 

 
णसद्धाथानें गुरूचा उपदेश श्रवि करून एकाांतामध्यें कचतन करण्याचा क्रम चालणवला. तो आपल्या 

मनाशींच ह्मिाला “माझ्या आचायानें श्रद्धा, वीयम, स्मणृत, समाणध आणि प्रज्ञा या पाांच मानणसक शक्तींचे 
समत्व सांपादावयाला मला साांणगतलें , िें ठीकच आिे. काांकीं, व्यविाराांत देखील या शक्तींचें साम्य असिें 
अत्यांत आवश्यक आिे. आमची श्रद्धाच जर वाढत गेली, आणि णतच्याबरोबर प्रजे्ञची वाढ झाली नािीं, तर 
आह्मी र्लत्याच वस्तूवर णवश्वास ठेणवतपव. कोिीं काांिीं साांणगतलें , तरी तें आह्माांला खरें वाटतें. उलटपक्षीं, 
आमची प्रज्ञा वाढत गेली, आणि णतला जर श्रदे्धचें बांधन नसलें , तर ती उच्छृांखल िोऊन जाते. णतच्यामुळें 
आह्मी गवानें फुगून जातपव, व दांर्ाच्या र्क्ष्यस्थानीं प तपव. पि प्रजे्ञला जेव्िाां श्रदे्धची जो  णमळते, तेव्िाां या 
दोन्िी मानणसक शक्तींचा सुखकारक पणरिाम घ तो. त्याचप्रमािें आमचें वीयम (उत्साि) जर वाढत गेलें , 
आणि त्याला समाधीचें बांधन नसलें , तर तें उच्छृांखल िोऊन जातें. अणतशय उत्सािामुळें  मनुष्ट्याला आपि 
काय कणरतपव याचे देखील र्ान रिात नािीं. पि नुसता समाणधदेखील अपायकारक आिे. समाधीची शणक्त 
जर वाढत गेली, तर मनुष्ट्य आळशी बनेल, व त्याच्या िातून कोितेंणि लोकोपयोगी कृत्य व्िावयाचें नािीं; 
परांतु वीयम आणि समाणध या दोन शक्तींची समता केली असताां इष्ट पणरिाम घ ून येईल. स्मृतीचा उपयोग 
सवमत्र करावा लागतो, िें आमच्या गुरूचें ह्मििें बरोबर आिे. राजाचा मुख्य प्रधान जसा इतर प्रधानाांचीं 
कामें तपासून पिातो, त्याप्रमािें स्मृतीनें श्रद्धा आणि प्रज्ञा, वीयम आणि समाणध याांच्या कायांवर देखरेख 
ठेणवली पाणिजे. आताां आमच्या गुरूलाच या पाांच शक्तींचें साम्य सांपाणदताां आलें , आणि इतराांनाां तें येिार 
नािीं, असें नािीं. माझ्या अांगींणि या पाांच शणक्त आिेत, आणि मी देखील याांची समता सांपादन करावयाला 
समथम आिें.” 

 
सतत पणरश्रम करून आणि वर साांणगतलेल्या पाांच मानणसक शक्तींचें समत्व सांपादून णसद्धाथानें 

अल्पावकाशाांतच आककचन्यसमाणध साध्य केला; आणि कालामाजवळ जाऊन तो त्याला ह्मिाला “र्ो 
आचायम, आपि ज्या समाधीच्या सात पायऱ्या साांणगतल्या, त्याांचा क्रमशः अभ्यास करून शवेटली पायरी 
मला साध्य झाली आिे. आताां यापुढें माझें कतमव्य काय आिे, तें मला साांगा.” 

 
कालाम ह्मिाला “आताां यापढुें तुला कोितीणि गोष्ट करावयाची राणिली नािी. माझ्या 

धममरिस्याचा जसा मला साक्षात्कार झाला आिे, तसाच तो तुलाणि झाला आिे. आताां तूां माझ्यासारखाच या 
धममपांथाचा प्रमुख पुढारी िोऊन णशष्ट्यशाखा वाढणवण्याचा प्रयत्न कर.” 
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कालाम गुरु आणि णसद्धाथम णशष्ट्य असें नातें असताां, कालामानें णसद्धाथाचा बिुमान केला. 
णसद्धाथानें जेव्िाां आककचन्यसमाणध साध्य केला, तेव्िाां मोकळ्या मनानें कालामानें तो आपल्या योग्यतेला 
चढला िी गोष्ट कबलू केली. परांतु णसद्धाथाचें कालामानें केलेल्या बिुमानानें समाधान झालें  नािीं. तो 
आपिाशींच ह्मिाला “आककचन्यसमाधीनें णनवािाची प्राणप्त व्िावयाची नािीं. या समाधीनें दुवासनाांचें काांिीं 
कालपयंत दमन कणरताां येईल; परांतु त्याांचा समूळ उच्छेद व्िावयाचा नािीं. माझ्या आचायानें उपदेणशलेल्या 
या मागािून णनवािाचा मागम णर्न्न असला पाणिजे.” 

 
असा णवचार करून णसद्धाथम कालामऋषीचा आश्रम सो ून णनघाला, आणि उद्रक रामपुत्र नाांवाच्या 

दुसऱ्या एका प्रख्यात तपस्वी ऋषीच्या आश्रमाला गेला. 
 
उद्रक ऋषीनें णसद्धाथाचें आगतस्वागत चाांगलें  केलें . णसद्धाथाने जेव्िाां त्याला आपलें  वृत्त णनवणेदत 

केलें , तेव्िाां त्याला या राजपतु्रानें इतक्या अल्पावकाशाांतच समाधीच्या सात पायऱ्या उल्लांणघल्याबद्दल फारच 
अचांबा वाटला. तो ह्मिाला “िे राजपुत्र, माझ्या णशष्ट्यशाखेंत पुष्ट्कळ तपोवृद्ध श्रमि आिेत; पि इतक्या 
अल्पावकाशाांत समाधीच्या सात पायऱ्या चढलेला णशष्ट्य मला एक देखील आढळला नािीं! तूां थोर कुलाांत 
जन्मला असून तुझें पूवमवय ख्यालीखुशालींत गेलें  आिे. असें असताां आम्िाां तपस्व्याांनाां जी गोष्ट मोठ्या 
कष्टानें साध्य िोते, ती तूां आयासावाचूांन साध्य केलीस, याबद्दल तुझें कौतुक करावें तेवढें थो ेंच आिे! तुझ्या 
प्रज्ञाणदक गुिाांनीं आणि तपश्चयेनें तूां या आश्रमाला शोर्ा आिशील, याांत मला शांका नािीं. आताां तुला 
णशकवायचा असा एकच समाणध णशल्लक राणिला आिे. कालामानें ज्या तुला सात पायऱ्या णशकणवल्या, 
त्याांच्यापलीक े आिखी एक पायरी आिे. णतला आह्मी नैवसांज्ञानासांज्ञायतनसमाणध असें ह्मितपव. या 
समाणधमध्यें योगी तल्लीन झाला असताां त्याच्या मनाांतून पदाथममात्राची सांज्ञा नष्टप्राय िोऊन जाते. अर्ावाची 
सांज्ञादेखील त्याच्या मनाांत रिात नािीं. ह्मिून या समाधीला नैवसांज्ञानासांज्ञायतनसमाणध असें नाांव णदलें  
आिे. या समाधीचा जर तूां अभ्यास करशील, तर तुला माझ्या धमाचें रिस्य तेव्िाांच कळेल.” 

 
उद्रक ऋषीच्या उपदेशाला अनुसरून णसद्धाथानें नैवसांज्ञानासांज्ञायतनसमाधीचा थो क्याच 

णदवसाांनीं पूिम अभ्यास केला, आणि उद्रक ऋषीजवळ जाऊन तो त्याला ह्मिाला “र्ो आचायम! आपि 
उपदेणशलेला शवेटचा समाणध मला पूिमपिें साध्य झाला आिे. आताां पढुें काय करावें तें णशकवा.” 

 
उद्रक ह्मिाला “णसद्धाथा! आताां तुला णशकावयाचें काांिीं राणिलें  नािीं. तूां माझ्यासारखाच माझ्या 

णशष्ट्यशाखेचा प्रमुख आचायम िोऊन त्याांनाां िा माझा धमम णशकीव.” 
 
या दुसऱ्या गुरूनें केलेल्या बिुमानापासूनणि णसद्धाथाचें समाधान झालें  नािीं. तो आपिाशींच 

ह्मिाला “नैवसांज्ञानासांज्ञासमाणध सवम समाधींत श्रेष्ठ आिे, याांत सांशय नािीं; तथाणप त्याच्यायोगें णनवािाची 
प्राणप्त िोिार नािीं. या सवम समाधींमुळें  आमच्या दुष्ट मनोवृत्तींचें काांिीं काळपयंत दमन िोईल; परांतु त्याांचा 
समूळ नाश व्िावयाचा नािीं. तेव्िाां यापुढें ज्यात्या धममपांथाांत णशरून कालाचा अपव्यय न कणरताां स्वतः प्रयत्न 
करून णनवािाचा मागम शोधून काणढला पाणिजे.” 

 
नांतर उद्रक ऋषीचा णनरोप घेऊन णसद्धाथम णफरतणफरत गयेजवळ उरुवलेा या णठकािीं आला. िा 

प्रदेश फारच रमिीय िोता. नैरांजरा नदी याच प्रदेशाांतून विात िोती, आणि अांतराअांतरावर या नदीच्या 
काांठीं गाांवें वसलीं िोतीं. बोणधसत्वाचें मन या प्रदेशाांतील रम्य वनशोरे्क े वधूेन गेलें . तो आपिाशींच 



 
 

अनुक्रमणिका 

ह्मिाला “असा प्रदेश माझ्या पिाण्याांत क्वणचत च आला. काय िी वनशोर्ा! िी मांदमांद वाििारी नदी तर 
जिूां काय मला उते्तजनच देत आिे. येथील रणिवाशाांनीं िें अरण्य तो ून िा प्राांत उध्वस्त केला नािीं, िें एक 
तपस्स्वजनाांचें र्ाग्यच समजलें  पाणिजे.” 

 
बोणधसत्वानें याच प्रदेशाांत आपली तपश्चया पुढें चालणवण्याचा णनश्चय केला. आिखीणि पुष्ट्कळ 

तपस्स्वलोक मगध देशाच्या या अरण्यर्ागामध्यें तपश्चया करीत असत. उरुवलेकाश्यप, गयाकाश्यप आणि 
नदीकाश्यप, या तीन बांधूांची येथील तपस्व्याांत प्रमुखत्वानें गिना िोत असे. दुसरेणि काांिीं स्वतांत्रपिें 
योगाभ्यास करिारे तपस्वी या अरण्याांत वास करीत िोते. 

 
णसद्धाथानेंणि कोिाचें णशष्ट्यत्व न पत्कणरताां येथें स्वतांत्रपिें योगाभ्यासाला सुरुवात केली. 

समाधीच्या आठ पायऱ्याांचें त्यानें उल्लांघन केलेंच िोतें. तथाणप त्याांच्याणिपुढें आिखी काांिीं नवीन पायऱ्या 
असल्या तर पिाव्या, या उदे्दशानें त्यानें ख तर योगाभ्यास चालणवला. श्वासोच्वास कपव ून तासाांचे तास तो 
मृतवत ध्यानस्थ बसत असे. त्यामुळें  त्याच्या पोटाांत र्यांकर वदेना उठत आणि सवम अांगाचा अत्यांत दाि िोत 
असे. परांतु त्याचा उत्साि रणतमात्र ढळला नािीं, व जागृतींत व्यत्यय आला नािीं. या तीव्र योगाभ्यासानें 
णसद्धाथाच्या णचत्तावर जरी प्रथमतः अपायकारक पणरिाम झाला नािीं, तरी तो देिावर झाल्याणशवाय 
राणिला नािीं. त्याचा देि अत्यांत दुबमळ झाला. 

 
याप्रमािें णसद्धाथानें आपला योगाभ्यास चालणवला असताां कौंण ण्य, वप्र, र्णद्रय, मिानाम आणि 

अश्वणजत िे पाांच ब्राह्मि तपस्वी त्याला येऊन णमळाले. णसद्धाथाची आणि त्याांची लिानपिची ओळख िोती, 
व णसद्धाथम पढुें बदु्ध िोिार आिे, िें र्णवष्ट्य बाळपिींच त्याांच्या ऐकण्याांत आलें  िोतें. णसद्धाथाने चालणवलेला 
ख तर योगाभ्यास पािून तो लवकरच बदु्ध िोईल, अशी त्याांनाां आशा वाटूां लागली, व ते मोठ्या आस्थेनें 
णसद्धाथाची सेवा करूां  लागले. 

 
पुष्ट्कळ णदवसपयंत णसद्धाथानें िटयोगाचा अभ्यास केला. किवाळ्याांत णदवसा अरण्याांत णशरून तेथें 

ध्यानस्थ बसावें व रात्रीं मोकळ्या मदैानाांत बसावें, उन्िाळ्याांत णदवसा मदैानामध्यें बसावें आणि रात्रीं दाट 
झा ींत णशरून तेथें बसावें, अशा रीतीनें त्यानें तप चालणवलें . पि त्यामुळें  दुसरा काांिीं एक फायदा न िोताां 
उत्तरोत्तर त्याचा देि मात्र दुबमल िोत चालला. तथाणप त्यानें आपला णनश्चय ढळूां  णदला नािीं. िटयोगानें 
आपिाला णनवािाचा लार् िोत नािीं, असें पािून त्यानें िळुिळू आपला आिार कमी करण्यास सुरुवात 
केली. आिार तो ला तर योगमागांत लवकर णसणद्ध णमळते, अशी त्या काळीं समजूत िोती. 

 
णसद्धाथानें क्रमशः अन्नाचा त्याग केला, आणि णदवसाांतून मुगाचा ककवा कुणळथाचा चारपाांच पळ्या 

काढा णपऊन तो आपला णनवाि करूां  लागला. त्याच्या देिदौबमल्याची आताां सीमा झाली. िातापायाांच्या 
काड्या झाल्या, पाठीचा किा स्पष्ट णदसूां लागला, मो क्या घराच्या वाांशाांप्रमािें बरगड्या णखळणखळून 
गेल्या, पाण्याांत प लेलीं नक्षत्राांचीं प्रणतकबबें जशीं खोल गेलेलीं णदसतात, तशीं त्याच्या  ोळ्याांचीं बुब्बळुें  
खोल गेलीं, क ू र्ोपळा कच्चा कापून उन्िाांत टाकला असताां जसा कोमेजून जातो, तशी त्याची पूवीची 
सुांदर अांगकाांणत पार करपून गेली, आणि त्याचें पोट व पाठ एक झालीं. 

 
एके णदवशीं णसद्धाथाच्या मनाांत असा णवचार आला, कीं “या ज्या मी अत्यांत तीव्र वदेना अनुर्वीत 

आिें, त्याांच्यापेक्षाां तीव्रतर वदेना दुसऱ्या कोित्याणि तपस्व्यानें अनुर्णवल्या नसतील! पि एवढें दुःख र्ोगनू 
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देखील परमशाांतीचा मागम मला आढळत नािीं, तेव्िाां िा माझा प्रयत्न चकुीचा तर नसेल? मेरुमां लामध्यें 
वाट चुकलेला वाटसरू जसा र्लत्याच मागानें जातो, तशीच माझी स्स्थणत झाली नसेल कशावरून? 
लिानपिीं माझ्या णपत्याबरोबर शतेाांत गेलपव असताां जांबवृुक्षाच्या छायेखालीं मी ध्यानस्थ बसलपव िोतपव िें 
मला आठवतें. त्या वळेीं मी देिदां न करीत नव्ितपव. असें असताां मला समाणधसुखाचा लार् झाला. तेव्िाां 
सध्याांच्या माझ्या देिदां नापासून मला काांिीं फायदा िोईल असें णदसत नािीं. लिानपिीं मी ज्या 
समाणधसुखाचा अनुर्व घेत िोतपव, तें पापवासनाांची तृणप्त केल्यानें णमळालेलें  सुख नव्ितें, ककवा दुसऱ्याच्या 
घातपातानें णमळालेलें  सुख नव्ितें. तेव्िाां अशा सुखाला मीं काां आांचवावें, िें मला समज नािीं. िा तपश्चयेचा 
अत्यांत णबकट मागम सो ून मीं त्या साध्या मागाक े काां वळूां  नये? परांतु माझा देि इतका दुबमल झाला आिे, 
कीं, माझ्याक ून कोित्याणि मागांत एक देखील पाऊल पुढें प िें शक्य नािीं; तेव्िाां प्रथमतः थो ेंथो ें अन्न 
खाण्याची सवय करून नष्टप्राय झालेली माझी शणक्त पनुः मी णमळणवली पाणिजे. 

 
त्या णदवसापासून आसपासच्या गाांवाांत णर्के्षला जाऊन णसद्धाथम थो ेंथो ें अन्न ग्रिि करूां  लागला. 

तेव्िाां त्याच्या शुश्रूषेला असलेल्या पाांच तपस्व्याांनाां त्याचा अत्यांत णतटकारा आला. ते परस्पराांनाां ह्मिाले 
“आजपयंत आह्माांला अशी आशा िोती, कीं, णसद्धाथम तीव्र तपश्चयेच्यायोगें बदु्ध िोऊन आमचें अज्ञान दूर 
करील, व आह्माांला देखील आपल्या धमाचा र्ागी करील; पि आज आमची आशा व्यथम झाली आिे. िा 
ढपवगी राजपुत्र मुक्तीचा खरा मागम सो ून पोटाच्या मागें लागला आिे! आताां याच्यापासून ब्रह्मज्ञानाची अपेक्षा 
करिें ह्मटलें  ह्मिजे कनबाच्या झा ापासून मधुर फळाांची अपेक्षा करिें िोय!” 

 
अशा रीतीनें आपसाांत णसद्धाथाणवषयीं णतरस्कारव्यांजक उद्गार काढून ते पाांच तपस्वी काशीला 

चालते झाले. 
 
आपले साथीदार आपिाला सो ून गेले, या णवचारानें णसद्धाथाच्या मनावर काांिींएक अणनष्ट 

पणरिाम न िोताां त्यानें मोठ्या कळकळीनें धममकचतनाचा क्रम पुढें चालणवला. काांिीं णदवस णनयणमतपिें 
णमतािार सेवन केल्यानें णसद्धाथाच्या अांगीं पूवीची शणक्त येत गेली, आणि णनरामय समाणधसुखाचा तो अनुर्व 
घेऊां  लागला. 

 
[४] 

माराशीं युद्ध 
 

उरुवलेा प्रदेशाांत सेनानी नाांवाचा एक इनामदार रिात असे. तो ज्या गाांवाांत रिात असे, त्याला 
सेनानीग्राम असें नाांव प लें  िोतें. त्या इनामदाराची सुजाता नाांवाची एक सुस्वरूप कन्या िोती. आपिाला 
योग्य वर णमळून प्रथमतः पुत्रलार् झाला, तर देवतेला दुधाच्या पायसाचा नैवदे्य करून मोठ्या सत्कारानें 
णतची पूजा करीन, असा सुजातेनें कौमारवयाांत आपल्या गाांवाशजेारच्या वनदेवतेला नवस केला िोता. 

 
सुजातेचा मनोरथ सांपूिम झाला िोता. णतला मोठ्या कुळाांतील सदु्गिी नवऱ्याचा लार् झाला िोता, 

व त्याच्या सिवासाांत काांिीं काल घालणवल्यानांतर णतला एक देखिा आणि तरतरीत मुलगा झाला िोता. 
णतची जशी आपल्या पतीवर णनःसीम र्णक्त िोती, तसेंच णतच्या पतीचेंणि णतच्यावर णनरणतशय पे्रम िोतें, व तें 
पुत्रलार्ामुळें  णद्वगुणित झालें  िोतें. 
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सुजाता या आनांदाच्या र्राांत आपल्या देवतेला णवसरली नािीं. वैशाख पौर्जिमेच्या णदवशीं सकाळीं 
णतनें आपल्या दासीला वनामध्यें जाऊन तेथें ती देवता ज्या व ाच्या झा ावर रिात िोती, त्या खालील 
जागा साफसूफ करून पूजेची तयारी करण्यास साांणगतलें , व आपि स्वतः दुधाची उत्तम खीर करण्याच्या 
तयारीला लागली. 

 
बोणधसत्वाला तपश्चयेला आरांर् करून आज जवळजवळ सिा वष े िोत आलीं िोतीं. या णदवशीं 

सकाळीं, सुजातेची देवता रिात िोती त्या झा ाखालीं तो ध्यानस्थ बसला िोता. काांिीं कालपयंत पणरणमत 
अन्नाचें ग्रिि केल्यानें त्याच्या चेिऱ्यावर पूवीची टवटवी आली िोती, आणि तीत तपश्चयेनें आलेल्या 
तेजस्स्वतेची र्र प ल्यामुळें  त्याची मुखकाांणत अत्यांत प्रसन्न णदसत िोती. 

 
सुजातेच्या दासीनें जेव्िाां आमच्या बोणधसत्वाची ध्यानस्थ बसलेली गांर्ीर मूर्जत पाणिली, तेव्िाां णतला 

वाटलें , कीं, सुजातेची पूजा ग्रिि करण्यासाठीं साक्षात देवताच त्या वृक्षाखालीं येऊन बसली आिे! ती 
तशीच धाांवत सुजातेपाशीं गेली आणि ह्मिाली “आये! तुझ्यावर अनुग्रि करण्यासाठीं वनदेवता व ाच्या 
झा ाखालीं येऊन बसली आिे. दुधाचा पायस आणि पूजेचें सामान घेऊन आपि लवकर तेथें जाऊां , आणि 
देवतेची पूजा करूां .” 

 
सुजातेनें आपल्या दासीजवळ पूजेचें सवम सामान देऊन एका सोन्याच्या ताटाांत दुधाचा पायस 

घातला, व तो दुसऱ्या सोन्याच्या ताटानें झाांकून आपि स्वतः णशरावर घेतला. त्या दोघीजिी जेव्िाां त्या 
व ाच्या झा ाजवळ आल्या, तेव्िाां दुरूनच बोणधसत्वाची गांर्ीर मुद्रा पािून अत्यांत चणकत िोऊन गेल्या. िी 
वनदेवता आिे, अशी दासीची तर पूवीच खात्री झाली िोती; पि आताां सुजातेचा देखील सांशय पार 
पळाला. णतनें थेट बोणधसत्वाजवळ तें णखरीनें र्रलेलें  ताट ठेणवलें , व त्याला प्रदणक्षिा करून आणि 
नमस्कार करून ती बाजूला उर्ी राणिली. त्या र्ोळ्या दासीनें तर बोणधसत्वासमोर लोटाांगिच घातलें . त्या 
मोठमोठ्यानें वनदेवतेची स्तुणत करूां  लागल्या. त्याांच्या त्या ग ब ीमुळें  बोणधसत्वाच्या ध्यानसुखाांत व्यत्यय 
आला, व त्यानें  ोळे उघ ून त्याांजक े पाणिलें . 

 
तेव्िाां िी देवता नसून िा कोिीतरी मिान् तपस्वी असावा, िी गोष्ट सुजातेच्या लक्ष्याांत आली, व ती 

बोणधसत्वाला ह्मिाली “िे सत्पुरुषा! आह्मी वनदेवतेची पूजा करण्यासाठीं येथें आलपव. आपिच वनदेवता 
आिाां, अशा समजुतीनें मीं िा पायस आपिाला अपमि केला आिे. त्याचा आपि स्वीकार करावा, अशी 
माझी णवनांणत आिे. आपल्यासारख्या साधुपुरुषाांनीं जर या नैवदे्याचें ग्रिि केलें , तर माझी देवता माझ्यावर 
फार प्रसन्न िोईल, याांत सांशय नािीं!” 

 
बोणधसत्वानें आपल्या िातावर पािी घेऊन तें अन्न स्वीकारलें , आणि णमतर्ोजन करून आणि 

सुजातेला आशीवाद देऊन नदीच्या काांठानें णफरतणफरत सांध्याकाळी तो एका कपपळाच्या झा ाजवळ 
आला. तेथें सोस्त्थय नाांवाच्या तृििारकानें त्याला आठ मुठी गवत णदलें . तें घेऊन तो त्या झा ाखालीं 
गेला, आणि त्यानें आपिाला बसण्यासाठीं त्या गवताचें आसन तयार करून झा ाच्या पूवेच्या बाजूला तो 
त्या आसनावर ध्यानस्थ बसला. 

 
णसद्धाथम राजकुमार बदु्ध िोण्याच्या बेताांत आिे, िें पािून माराला अणतशय वाईट वाटलें . तो 

आपल्या मनाशीं ह्मिाला “आजपयंत कोित्याणि श्रमिानें ककवा ब्राह्मिानें माझा अणतक्रम केला नािीं; पि 
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िा तरुि राजकुमार मोठा दृढणनश्चयी णदसतो. यानें माझा अपमान करून माझ्यापासून स्वतांत्र िोण्याचा 
मोठा खटाटोप चालणवला आिे! याच वळेीं याचें दमन न केल्यास िा माझ्या िातून कायमचा सुटेल, व 
माझ्याणवरुद्ध बां  करावयाला लोकाांनाां उते्तजन देईल.” 

 
असा णवचार करून मारानें तत्क्षिीं आपली सवम सेना णसद्ध केली, व णसद्धाथाला चारी बाजूांनीं वढूेन 

त्याजवर तुटून प ावयाला आपल्या योध्याांनाां िुकूम केला. 
 
णसद्धाथम लवकरच बदु्ध िोिार, या आशनेें ब्रह्माणदक देवगि छत्रचामरें, पुष्ट्पमाला इत्याणद साणित्य 

घेऊन बुद्धपूजा करण्यासाठीं बोणधवृक्षाखालीं जमले िोते; पि जेव्िाां त्याांनीं चारी बाजूांनीं वातवगेानें धाांवत 
येिारी ती मारसेना पाणिली, तेव्िाां त्याांचें सवम धैयम गळून गेलें . एकदेखील देव त्या णठकािीं रािूां शकला 
नािीं! देवाांचा राजा शक्र आपला णवजयशांख घेऊन पृथ्वीच्या अांताला जाऊन द ून बसला. ब्रह्मदेवानें 
बुद्धपूजा करण्यासाठीं श्वेतच्छत्र आणिलें  िोतें, तें सुमेरुपवमताच्या पायथ्याशीं टाकून तो देखील ब्रह्मलोकीं 
जाऊन स्वस्थ बसला. इतर देव तर मालाणदक पूजासामग्री णजक ेणतक े फें कून देऊन दशणदशा पळत 
सुटले! तात्पयम, ‘कणिि समय यपता ं कोि कामास यपतो!’ या ह्मिीप्रमािें णसद्धाथाच्या रक्षिाला त्याच्या 
पुण्यायीवाांचनू दुसरा कोिीणि उपयोगीं प ला नािीं. 

 
मारानें आपल्या सैन्याला पढुें पाठवनू णगणरमेखल नाांवाच्या ित्तीवर आरूढ िोऊन तो मागोमाग 

णनघाला. माराच्या फौजेनें णसद्धाथाचा पराजय करण्याची पराकाष्ठा केली. आपल्या शस्त्रास्त्राांचा णतनें 
बोणधसत्वावर एकसारखा वषाव चालणवला िोता; पि त्या तीक्ष्ि शस्त्रास्त्राांची फुलें  िोऊन बोणधसत्वाच्या 
पायाांपाशीं प लीं! 

 
माराला आपल्या सेनेला जय णमळण्याची आशा राणिली नािीं; तेव्िाां त्यानें आपल्या प्रर्ावानें र्यांकर 

तुफान उठणवलें . आसपासचे वृक्ष तटातट उपटून प ूां लागले; धुळीनें आकाश र्रून गेलें ; पशुपक्ष्याणदकाांचा 
एकच आक्रोश सुरू झाला! परांतु बोणधसत्वाचा समाणध णतळमात्र ढळला नािीं, आणि तो ज्या वृक्षाखाली 
बसला िोता, त्याचें एक पान देखील िललें  नािीं. 

 
तें पािून मार अत्यांत सांक्षबु्ध झाला, व त्यानें र्यांकर पाऊस पा ावयाला सुरुवात केली. 

णजक ेणतक े मिापूर आला, परांतु बोणधसत्वाचें आसन कोर ें राणिल्यामुळें  आणि पाण्याच्या एका थेंबानें 
देखील त्याच्या अांगाला स्पशम न केल्यामुळें  त्याच्या समाधींत मुळींच व्यत्यय आला नािीं. 

 
तदनांतर मारानें पाषािवृणष्ट, शस्त्रवृणष्ट, अांगारवृणष्ट, तापलेल्या राखेची वृणष्ट, तापलेल्या वाळूची वृणष्ट 

आणि तापलेल्या णचखलाची वृणष्ट अशा अनुक्रमें णनरणनराळ्या सिा वृष्ट्या उत्पन्न केल्या. परांतु त्याांपासूनणि 
बोणधसत्वाच्या समाधीला अांतराय झाला नािीं. 

 
तें पािून मार फार णखन्न झाला. तथाणप प्रयत्न न सो ताां शवेटीं त्यानें र्यानक अांधकार उत्पन्न 

केला. ती वैशाखशुद्ध पौर्जिमेची रात्र िोती. णजक ेणतक े शुभ्र चाांदिें प लें  िोतें. परांतु बोणधवृक्षाच्या 
आसपास मारानें इतका दाट अांधकार पसरणवला, कीं, माराचा णगणरमेखल ित्ती ककवा आसपासच्या 
पवमताांचीं णशखरें घुब ाांनाां देखील णदसेनाशीं झालीं. पि बोणधसत्वाच्या ज्ञानरवीपुढें या मारणनर्जमत 
अांधकाराचें काांिींच चाललें  नािीं. त्याच्या समाधीला मुळींच व्यत्यय आला नािीं. 
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आजपयंत त्या क व्या माराला परार्व कसा तो मुळींच मािीत नव्िता. आपल्या स्वतःच्या 
प्रर्ावाचा उपयोग करण्याचा प्रसांग त्याला कधींच आला नािीं. एकाद्या श्रमिानें ककवा ब्राह्मिानें त्याचें 
अणतक्रमि करण्याचा प्रयत्न केला असताां, तो आपल्या फौजेची एकादी लिानशी तुक ी पाठवनू त्याला 
तेव्िाांच चीत करून टाकीत असे. णसद्धाथम साधारि तपस्वी नव्िता, िें जािूनच मारानें आपल्या सवम 
सैन्याला त्याच्यावर एकदम तुटून प ावयाला आज्ञा केली िोती. परांतु आपल्या फौजेचा बोणधसत्वाक ून 
सपशले परार्व िोईल, िें त्याच्या ध्यानींमनींदेखील आलें  नािीं. आताां तर त्यानें जवळजवळ आपली सवम 
शणक्त वेंचली; पि बोणधसत्व काांिीं केल्या त्याला दाद देईना. तेव्िाां माराला या प्रसांगीं णकती दुःख झालें  
असेल, याची कल्पनाच केली पाणिजे. 

 
आताां आपलें  काळें तपव  घेऊन परत जावें, ककवा आपल्या ित्तीवरून खालीं उतरून णसद्धाथावर 

तुटून प ावें, या दोिपवपकैीं माराला एकच मागम खुला राणिला िोता. आपल्या परार्वाची वाता घेऊन माघारें 
जािें न आव ल्यामुळें  बोणधसत्वावर स्वतः िल्ला करण्याचें धा स करिेंच माराला इष्ट वाटलें . तो ित्तीवरून 
खालीं उतरला, आणि बोणधसत्वाजवळ येऊन त्याला ह्मिाला “णसद्धाथा, येथून मुकायानें चालता िो. 
नािीं तर मी तुझा एका क्षिाधांत माझ्या सैन्याक ून नाश करवनू टाणकतपव!” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “िे मार! तुझ्या सैन्याची मला चाांगली पारख आिे. नाना प्रकारच्या चैनीच्या 

वस्तु िी तुझी सगळ्याांत पढुें जािारी सैन्याची तुक ी िोय. त्याच्या मागोमाग अणररणत, तिान आणि र्कू, 
तृष्ट्िा, आळस, कुशांका, गवम, कीतीची आशा, आत्मस्तुणत आणि परकनदा या तुझ्या तुकड्या येत असतात. 
साधारि तपस्व्याक ून याांपकैीं एकाद्या तुक ीचा पराजय िोिें शक्य नािीं; पि मला तुझ्या या सवम सेनेची 
मुळींच पवा वाटत नािीं. कच्च्या मातीचें र्ाां ें जसें दग ानें सिज फोण ताां येतें, तसा माझ्या प्रजे्ञच्यायोगें 
तुझ्या सेनेचा मला परार्व कणरताां येईल!” 

 
मार ह्मिाला “िें जाऊां  दे. पि तूां ज्या आसनावर बसला आिेस, तें आसन माझें आिे. त्यावर 

बसण्याचा तुला अणधकार नािीं, ह्मिून मी ह्मितपव, कीं, तूां येथून उठून ताब तोब चालता िो!” 
 
बोणधसत्व ह्मिाला “मारा! िें आसन तुझें आिे याला पुरावा काय?” 
 
िा णसद्धाथाचा प्रश्न ऐकून माराच्या फौजेंतील पुष्ट्कळ योदे्ध पढुें सरसावले, आणि “िें आसन माराचें 

आिे, याला आह्मी साक्षी आिपव!” असें ह्मिूां लागले. तेव्िाां मार बोणधसत्वाला ह्मिाला “िा पिा माझा 
पुरावा. िे सवम लोक िें आसन माझें आिे, अशी साक्ष देत आिेत. आताां िे तुझें आिे याला काय पुरावा आिे, 
तो दाखीव; नािींतर मुकायानें येथून णनघनू जा.” 

 
बोणधसत्व ह्मिाला “िे मार! मीं अनेक जन्मीं दानपारणमता पणरपूिम केल्यामुळें  या आसनावर 

बसण्यास अणधकारी झालपव आिें.” 
 
मार ह्मिाला “पि तूां दानपारणमता पूिम केलीस, याला साक्षी कोि?” 
 
बोणधसत्व आपला उजवा िात पृथ्वीक े करून ह्मिाला “िे मार! माझ्या पुण्यकमाला दुसरा कोिी 

जीवांत साक्षी येथें णमळिें कणठि आिे. िी सवसंिा सवमव्यापी वसुांधरा माझ्या पुण्यकमाबद्दल साक्ष देईल!” 
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बोणधसत्वानें िे शब्द उच्चारल्याबरोबर र्यांकर गजमना िोऊन पृथ्वी दुर्ांग झाली व णतच्या पोटाांतून 
एक सुांदर देवता तेथें प्रकट झाली, आणि ती माराला ह्मिाली “मारा! णसद्धाथमकुमारानें पूवमजन्मीं अनेक 
प्रसांगीं मिादान णदल्याबद्दल मी साक्षी आिें. यानें याचकाांच्या िातावर सो लेल्या पाण्यानें णर्जलेले िे माझे 
कें स अद्याणप वाळले नािींत–” 

 
असें बोलून पृथ्वीदेवतेनें आपले केश णपळून त्याांतून पािी काढलें . त्याचा प्रवाि एवढा मोठा झाला, 

कीं, मार, त्याची सेना आणि त्याचा णगणरमेखल ित्तीदेखील कोठल्याकोठें वािून गेला! 
 
याप्रमािें मारसेनेची दुदमशा झाल्यावर ब्रह्माणद देवलोक बोणधवृक्षार्पववतीं जमले, व णसद्धाथावर 

णदव्यपुष्ट्पवृणष्ट करून त्याांनीं त्याचा जय जयकार केला. तेव्िाां णसद्धाथम आपिाशींच उद्गारला:– 
 

जन्र्मजन्र्मींिी संसृती अपार, 
धावंता ंर्मी पावलों कष्ट्ट फार; 
कोि कता या देहरं्मलदरािा, 
श्ातं झालो लालवता ंशोध यािा.  
बोध कत्यािा आज र्मला झाला, 
पुनः घरटें बालंधता ंनये त्याला; 
सवव त्यािीं साधनें झाकल लभन्न, 
देहगेहािें कूट तसें लछन्न.  
टाकुनीया ंसंस्कार लित्त र्माझें, 
लोभ तृष्ट्िेिें दूर करी ओझें; 
र्मारसेनेिी नसे भीलत आता,ं 
ज्ञानलाभें होईन जगत्राता. 
[हे शवेटिे दोन िरि वृत्त प रें करण्यासाठीं पदरिे घातले आहेत. मळू िाथा अशा आहेत:– 
अनेकजागतससंारं सिंागवस्स ंअनज्ब्बस ं
िहकारकं िवेसन्तो द क्खा जागत प नप्प नं । 
िहकारकं गदट्ठोऽगस प न िेहं न काहगस 
सब्बा ते फास का भग्िा िहकूटं गवसगंखतं 
गवसखंारितं गितं तण्हानं स्वयमज्िंिा ।] 
 

[५] 
बुद्धरदाचे ा लाभ आणि रणहला धमोरदपश 

 
णसद्धाथाचा जयजयकार करून आणि णदव्यपुष्ट्पवृष्टीनें त्याची पूजा करून ब्रह्माणदक देवगि 

आपापल्या णठकािीं गेल्यावर णसद्धाथम ध्यानस्थ बसला, आणि रात्रीचा पणिला प्रिर सांपण्यापूवी त्यानें 
दुःखाच्या कारिपरांपरेचा शोध लाणवला. 

 
अणवदे्यपासून सांस्कार िोतात, सांस्काराांपासून णवज्ञान, णवज्ञानापासून नामरूप, नामरूपापासून 

ष ायतन (पांचेंणद्रयें आणि मन), ष ायतनापासून स्पशम, स्पशापासून सुखदुःखाणदक वदेना, वदेनेपासून 
तृष्ट्िा, तृष्ट्िेपासून उपादान, उपादानापासून र्व, र्वापासून जन्म आणि जन्मापासून जरा, मरि, शोक, 
पणरदेव, दुःख, दौममनस्य आणि उपायास उद्भवतात. याप्रमािें इिलोकींच्या दुःखाचा उगम िोतो; पि 



 
 

अनुक्रमणिका 

अणवदे्यचा पूिम वैराग्यानें णनरोध केला असताां सांस्काराचा णनरोध िोतो. सांस्काराच्या णनरोधानें णवज्ञानाचा, 
णवज्ञानाच्या णनरोधानें नामरूपाांचा, नामरूपाांच्या णनरोधानें ष ायतनाचा, ष ायतनाच्या णनरोधानें स्पशाचा, 
स्पशाच्या णनरोधानें वदेनेचा, वदेनेच्या णनरोधानें तृष्ट्िेचा, तृष्ट्िेच्या णनरोधानें उपादानाचा, उपादानाच्या 
णनरोधानें र्वाचा, र्वाच्या णनरोधानें जन्माचा, आणि जन्माच्या णनरोधानें जरा, मरि, शोक, पणरदेव, दुःख, 
दौममनस्य, उपायास याांचा णनरोध िोतो. याप्रमािें या ऐणिक दुःखाांचा णनरोध िोत असतो. अणवदे्यपासून 
जरामरिापयंत जी कायमकारिपरांपरा, णतला बौद्धग्रांथाांमध्यें प्रतीत्यसमुत्पाद असें ह्मितात. 

 
वर साांणगतल्याप्रमािें दुःखाचा उगम कसा िोतो आणि णनरोध कसा िोतो, िें जेव्िाां णसद्धाथाला 

समजलें , तेव्िाां तो बदु्ध झाला. आपल्या ज्ञानदृष्टीनें चार आयमसत्यें आणि तदांतगमत आयम अष्टाांणगक मागम त्यानें 
पाणिला. मनुष्ट्यप्राण्याचें णिताणित कशाांत आिे, याचें आताां त्याला स्पष्ट ज्ञान झालें . तेव्िाां तो आपिाशींच 
उद्गारला “ध्यानस्थ ब्राह्मिाला मोठ्या प्रयत्नानें जेव्िाां सद्धमाचा साक्षात्कार िोतो, तेव्िाां त्याच्या सवम 
कुशांका णवलयाला जातात. काांकीं, कायमकारिपरांपरेचें त्याला नीट ज्ञान झालेलें  असतें.” 

 
रात्रीच्या दुसऱ्या प्रिरीं बुद्धानें प्रतीत्यसमुत्पादाचें पुनः समालोचन केलें . दुःखाचा उगम कसा िोतो 

आणि णनरोध कसा िोतो, याचा नीट णवचार करून तो उद्गारला “ध्यानस्थ ब्राह्मिाला प्रयत्नानें जेव्िाां 
सद्धमाचा साक्षात्कार िोतो, तेव्िाां त्याच्या सवम कुशांका णवलयाला जातात. काांकीं, दुःखाच्या कारिाांचा 
णनरोध कसा करावा िें तो जाितो!” 

 
पुनः रात्रीच्या णतसऱ्या प्रिरीं बुद्धानें प्रतीत्यसमुत्पादाचें समालोचन करून उद्गार काढले, कीं, 

“ध्यानस्थ ब्राह्मिाला मोठ्या प्रयत्नानें जेव्िाां सद्धमाचा साक्षात्कार िोतो, तेव्िाां त्याच्या सवम कुशांका 
णवलयाला जातात, आणि अांतणरक्षाांत प्रकाशिाऱ्या सूयाप्रमािें मारसेनेचा णवध्वांस करून तो प्रकाणशत 
िोतो!” 

 
बुद्ध त्याच आसनावर सात णदवसपयंत णवमुणक्तसुखाचा अनुर्व घेत ध्यानस्थ बसला. आठव्या 

णदवशीं त्या आसनावरून उठून तो न्यग्रोधवृक्षाखालीं गेला, व तेथेंणि तो सात णदवसपयंत णवमुणक्तसुखाचा 
अनुर्व घेत ध्यानस्थ बसला. 

 
तेथें एक मोठा गर्जवष्ठ ब्राह्मि येऊन त्याला ह्मिाला “िे गौतम, कोित्या गोष्टीमुळें  मनुष्ट्याला 

ब्राह्मि म्ििताां येईल? ब्राह्मिाचें कतमव्य काय?” 
 
िें ऐकून बदु्धानें िे उद्गार काणढले “ज्यानें पापाला आपल्या अांतःकरिाांतून टाकून णदलें  आिे, 

गवममल ज्याच्या अांतःकरिाला णशवूां शकत नािीं, ज्याचें ब्रह्मचयम पणरपूिम आिे, ज्याला इिलोकींच्या 
कोित्याणि गोष्टीणवषयीं तृष्ट्िा नािीं, ज्यानें अांतदृमष्टीनें ज्ञानाचा अांत पाणिला आिे, तोच आपिाला सत्यत्वानें 
ब्राह्मि ह्मिूां शकेल!” 

 
तो आठव ा न्यग्रोधवृक्षाखालीं घालवनू पुढल्या आठवड्याांत बदु्ध मुणचकलदवृक्षाखालीं गेला, व 

तेथेंणि एक आठव ापयंत णवमुणक्तसुखाचा अनुर्व घेता झाला. त्या वळेीं अकाणलक मेघ उत्पन्न िोऊन मोठी 
वृणष्ट झाली. तेव्िाां बदु्धाला वृष्टीची बाधा िोऊां  नये ह्मिून मुणचकलद नागराजा आपल्या नागलोकाांतून बािेर 
णनघाला, आणि बुद्धाच्या मस्तकावर फिा करून उर्ा राणिला. एका आठवड्यानांतर जेव्िाां पाऊस थाांबून 



 
 

अनुक्रमणिका 

आकाश स्वच्छ झालें , तेव्िाां मुणचकलद आपले स्वरूप पालटून कुमारवषेानें िात जो ून बुद्धासमोर उर्ा 
राणिला. त्याला पािून बुद्धगुरु उद्गारला “धमाचें णशक्षि सांपादून जो त्याांतील रिस्य पािून सांतुष्ट िोतो, 
त्याला एकाांतवास सुखावि िोतो; आणि प्राणिमात्रावर मतै्री केल्यानें सुख कसें िोतें, िें त्याला समजतें! 
इिलोकीं कामवासनेचें उल्लांघन करून वैराग्याचा लार् िोिें सुखकारक आिे; पि याच्याणि पलीक े 
अिांकार नष्ट िोिें िी खरोखर सुखाची परमावणध समजली पाणिजे!” 

 
त्यानांतर बदु्ध मुणचकलदवृक्षाखालून राजायतनवृक्षाखालीं गेला, आणि तेथें णवमुणक्तसुखाचा अनुर्व 

घेत बसला. त्या वळेीं तपसु्स आणि र्णल्लक नाांवाचे दोन व्यापारी उत्कलदेशािून त्या मागानें व्यापार 
करण्यासाठीं चालले िोते. त्याांच्या आत्पइष्टाांनी त्याांनाां बदु्धगुरु जवळ आिे, िें वतममान साांणगतलें . तेव्िाां ते 
बुद्धाच्या दशमनाला आले, व त्याची ती गांर्ीर मुद्रा पािून त्या णदवसापासून त्याचे णशष्ट्य झाले. बुद्धाच्या 
उपासकाांत (गृिस्थ णशष्ट्याांत) िेच दोघे पणिले उपासक िोत. 

 
एका आठवड्यानांतर बदु्ध न्यग्रोधवृक्षाखालीं जाऊन बसला. तेथें त्याच्या मनाांत असा णवचार आला, 

कीं, “मला जें धममज्ञान झालें  आिे, त्याचा बोध प्रपांचामध्यें गढून गेलेल्या मािसाांनाां िोिें शक्य नािीं. मीं जर 
धमाचा उपदेश केला, आणि लोकाांनाां माझ्या धमाचें ज्ञान नीटपिें झालें  नािीं, तर त्यायोगें मला णवनाकारि 
त्रास मात्र िोिार आिे! तेव्िाां आताां धमोपदेशाच्या खटपटीला न लागताां एकाांतामध्येंच कालक्रमि करावें िें 
बरें!” 

 
िा बदु्धाचा मानणसक णवचार तत्क्षिींच ब्रह्मदेवानें जािला, आणि तो मोठ्यानें आपिाशींच उद्गारला 

“अरेरे! जगाची मोठी िाणन िोत आिे! सम्यक् सांबदु्धाचें मन धमोपदेशाक े न वळताां एकाांतवासाच्या 
सुखाक े वळत आिे!” 

 
तेव्िाां ब्रह्मदेव ताब तोब ब्रह्मलोकामध्यें अांतधान पावला आणि बुद्धासमोर प्रगट झाला; व बुद्धाला 

िात जो ून ह्मिाला “िे बुद्धगुरो, तुझ्या अमृततुल्य धमाचा लोकाांनाां उपदेश कर. या जगामध्यें ज्याांच्या 
ज्ञानावर अज्ञानमलाचें पटल घट्ट बसलें  नािीं, असे पुष्ट्कळ प्रािी आिेत. केवळ तुझें धममवाक्य त्याांच्या कानीं 
न प ल्यामुळें  त्याांची िाणन िोत आिे. जर तूां उपदेश करशील, तर त्याांतील रिस्य जाििारे पुष्ट्कळ लोक 
या जगाांत साांप तील. िे बदु्धगुरो! आजपयंत या मगधदेशाांत जे धमम प्रचणलत झाले, ते पणरशुद्ध नव्िते. 
काांकीं, ज्याांच्या अांतःकरिाचा पापमल सवमथैव धुऊन गेला नािीं, अशा मािसाांक ून त्याांचा प्रसार झाला 
िोता. ह्मिून मलरणित अांतःकरिानें जािलेला िा तुझा धमम लोकाांनाां ऐकूां  दे! िें अमृताचें द्वार लोकाांसाठीं 
उघ ें कर! पवमतणशखरावर रािून जसे आपि खालच्या प्रदेशाांतील लोकाांक े पिातपव, तसा प्रजे्ञच्या 
णशखरावर चढून तूां या जन्मजराणदक दुःखाांनीं पीण त झालेल्या लोकाांक े णनर्मयपिें पिा! िे शूरवीर! 
माराशीं युद्ध करून तूां णवजय णमळणवला आिेस. िे लोकनायक! तूां सवम ऋिाांतून मुक्त झाला आिेस. आताां 
लोकाांमध्यें सांचार करून तुझ्या धमाचा प्रसार कर. तुझा धमम जाििारे पुष्ट्कळ लोक तुला रे्टल्यावाांचनू 
रिािार नािींत.” 

 
बुद्धानें ब्रह्मदेवाची णवनांणत मान्य केली; व आपल्या सद्धमाचा प्रथमतः कोिाला उपदेश करावा याचा 

तो णवचार करूां  लागला. आळारकालामानें जर या धमाचें श्रवि केलें , तर त्याला तेव्िाांच याचें रिस्य 
समजेल, असा णवचार बदु्धाच्या मनामध्यें आला. 
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पि कालाम एका आठवड्यापूवी णनधन पावला िोता. िी गोष्ट अांतज्ञानानें जािून बुद्ध उद्गारला 
“अरेरे! कालाम मोठा तपस्वी िोता. तो आज जर जीवांत असता तर माझ्या उपदेशाचें तत्त्व त्याला 
आयासा-वाांचून समजलें  असतें. पि आताां दुसरा कोिता मनुष्ट्य माझा धमम जािावयाला समथम आिे? 
उद्रक रामपुत्र िा कालामाप्रमािेंच मोठा तपस्वी आिे. तो माझा धमममागम लवकर जािूां शकेल.” 

 
पि उद्रक रामपुत्राचा पूवमणदवशींच अांत झाला िोता. िी गोष्टणि जेव्िाां बदु्धानें अांतज्ञानानें जाणिली, 

तेव्िाां तो आपिाशींच ह्मिाला “आताां माझ्याबरोबर जे पाांच तपस्वी रिात िोते, तेच माझा धमम प्रथमतः 
श्रवि करावयाला योग्य आिेत. मी जेव्िाां तपश्चया करीत िोतपव, तेव्िाां त्याांनीं पुष्ट्कळ मदत करून मला 
आर्ाराांत ठेणवलें  आिे. पि ते या वळेीं कोठें राित असतील?” 

 
ते पाांच तपस्वी वारािसीजवळ ऋणषपतन नाांवाच्या उपवनामध्यें रिात िोते. िे बुद्धानें णदव्यदृष्टीनें 

जािनू काशीला जाण्याचा बते करून तो उरुवलेेिून णनघाला. 
 
वाटेंत आजीवकपांथाचा उपक नाांवाचा श्रमि त्याला रे्टला, आणि ह्मिाला “आयुष्ट्मन् गौतम! तुझें 

मुख अत्यांत प्रसन्न णदसत आिे, आणि तुझी अांगकाांणत तेजस्वी णदसत आिे! तूां कोित्या आचायाचा णशष्ट्य 
आिेस?” 

 
बुद्ध ह्मिाला “माझा धमममागम मीं स्वतःच शोधून काढला आिे. तेव्िाां मी कोिाचा णशष्ट्य आिें असें 

साांगूां?” 
 
उपक ह्मिाला “पि तूां अिमन् झाला आिेस काय? तुला णजन ह्मिता येईल काय?” 
 
बुद्ध ह्मिाला “िोय, मीं सवम पापकारक मनोवृत्तींनाां कजकलें  आिे, ह्मिून, िे उपक! मी णजन आिें.” 
 
िें बुद्धाचें र्ाषि ऐकून उपक ‘असेलणि कदाणचत’ असें ह्मिाला; आणि मान िलवीत आ रस्त्यानें 

तेथून णनघनू गेला. 
 
बुद्ध िळुिळू प्रवास करीतकरीत ऋणषपतनाला आला. त्याला पािून त्या पाांच तपस्व्याांनीं 

आपसाांमध्यें असा बते केला, कीं, “िा योगभ्रष्ट श्रमि येत आिे. तो आमच्या आश्रमाांत आला, तर त्याचा 
आह्मीं कोित्याणि रीतीनें आदरसत्कार करूां  नये. पि येथें एक आसन माां ून ठेवावें. त्याची इच्छा असेल, 
तर तो त्यावर बसेल” परांतु बुद्ध जेव्िाां आश्रमाच्या दाराशीं आला, तेव्िाां त्याांचा बेत आपोआप ढाांसळला. 
त्याांतील एकजिानें बदु्धाचें पात्र व चीवर (कां था) ग्रिि केलें ; दुसऱ्यानें आसन सज्ज केलें ; इतराांनीं पाय 
धुण्यासाठीं पािी वगैरे आिनू ठेणवलें . बदु्ध पाय धुऊन त्याच्यासाठीं माां लेल्या आसनावर बसला. त्या 
तपस्व्याांनीं त्याला णसद्धाथम याच नाांवानें िाक मारून त्याचा कुशल समाचार णवचाणरला. 

 
तेव्िाां बदु्ध ह्मिाला “णर्क्षुिो! मला तुह्मी पूवीच्या नाांवानें िाांक मारूां  नका! मी अिमन्, तथागत आणि 

सम्यक् सांबुद्ध या नामाणर्धानाला योग्य झालपव आिें. णर्क्षुिो! माझा धमम लक्ष्यपूवमक ऐका. जरा माझ्या या 
अमृततुल्य धमाचें तुह्मी एकाग्रतेनें मनन करून मी साांगतपव त्या रीतीनें वागाल, तर याचें रिस्य समजून 
तुमच्या ब्रह्मचयाचें साथमक िोईल.” 



 
 

अनुक्रमणिका 

तपस्वी ह्मिाले “िे गौतम! आह्मी जेव्िाां तुजपाशीं िोतपव, तेव्िाां तीव्रतपश्चयेनें देखील तुला 
मोक्षमागाचें ज्ञान झालें  नािीं. आताां तर तू योगभ्रष्ट झाला आिेस! तपश्चयेचा त्याग करून जो तूां पोटाच्या 
मागें लागलास, त्या तुला अमृततुल्य धमाचें ज्ञान िोईल कसें?” 

 
बुद्ध ह्मिाला “णर्क्षुिो! यापूवी मीं अशा प्रकारचे उद्गार कधींणि काढले िोते काय?” 
 
‘नािीं,’ असे तपस्व्याांनीं उत्तर णदलें . 
 
“तर मग मी जें काांिीं साांगत आिें, त्याजवर तुमचा णवश्वास बसला पाणिजे. तुह्मी एकवार अवधान 

देऊन माझा उपदेश ऐकून घ्या. या धमाप्रमािें जर तुह्मी वागाल, तर तुमच्या ब्रह्मचयाचें साथमक िोईल!” 
 
िळुिळू त्या पाांच तपस्व्याांचा णवश्वास बदु्धाच्या ह्मिण्यावर ज ला, व ते त्याचा धमोपदेश 

ऐकावयाला तयार झाले. 
 
तेव्िाां बदु्ध त्याांनाां ह्मिाला “णर्क्षुिो! कामोपर्ोगामध्यें सुख मानिें िा एक अांत आिे. पि िा िीन, 

ग्राम्य, अज्ञजनसेणवत, अनायम, आणि अनथावि आिे. देिदां न करिें िा दुसरा अांत आिे. िा देखील 
दुःखकारक, अनायम आणि अनथावि आिे. तपस्व्यानें या दोन अांताांचें सेवन करूां  नये. तथागतानें या दोन 
अांताांच्या मधला मागम शोधून काढला आिे. 

 
“णर्क्षुिो! जन्म, जरा, व्याणध, मरि, अणप्रय वस्तूचा समागम, आणि णप्रय वस्तूचा णवयोग इत्याणद 

गोष्टींमुळें  मनुष्ट्याला इिलोकीं दुःख िोतें. िें जें रावापासून रांकापयंत सवमसाधारि दुःख, त्याला मी दुःख 
नाांवाचें पणिलें  आयमसत्य ह्मितपव. 

 
“या सवम दुःखाांचा उगम तृष्ट्िेमध्यें िोत असतो. इिलोकींच्या उपर्ोगाांची तृष्ट्िा, स्वगमलोकीं उत्पन्न 

िोण्याची तृष्ट्िा, आणि यथेच्छ सुख र्ोगून आत्मित्या करून जगाांतून नािीसें िोऊन जाण्याची तृष्ट्िा, या 
तीन तृष्ट्िाांमुळें  मनुष्ट्यप्रािी अनेक पापें आचरतो; आणि दुःखर्ागी िोतो. ह्मिून तृष्ट्िेला दुःखाचें मूळ 
समजलें  पाणिजे. या दुसऱ्या णसद्धाांताला मी दुःखसमुदय आयमसत्य असें ह्मितपव. 

 
“तृष्ट्िेचा णनरोध केला तरच णनवािाचा लार् िोईल. देिदां नानें ककवा कामोपर्ोगानें मोक्षप्राणप्त 

िोिार नािीं, िा णतसरा णसद्धाांत िोय. याला मी दुःखणनरोध आयमसत्य असें ह्मितपव. 
 
“सम्यक् दृणष्ट, सम्यक् सांकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कमान्त (कमम), सम्यक् आजीव, सम्यक् 

व्यायाम, सम्यक् स्मृणत, आणि सम्यक् समाणध, िा तो मीं नवीन शोधून काणढलेला मधला मागम िोय. 
दुःखाचा णनरोध याच मागानें िोिार आिे. व्रतें आणि उपोषिें करून दुःखाचा णनरोध व्िावयाचा नािीं. िा 
चौथा णसद्धाांत िोय. याला मी दुःखणनरोधगाणमनी प्रणतपदा आयमसत्य असें ह्मितपव. 

 
“या चार आयमसत्याांचें आणि तदांतगमत आयमअष्टाांणगक मागाचें ज्ञान झाल्यामुळेंच मी सम्यक् सांबदु्ध या 

पदाला पोिपवचलपव आिें.” 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

त्या पाांच ब्राह्मि तपस्व्याांपैकीं कौंण न्य ब्राह्मिाला प्रथमतः बदु्धाच्या धमोपदेशाचें रिस्य समजलें , 
ह्मिून त्याला आज्ञात कौंण न्य (जाििारा कौंण न्य) असें टोपि नाांव प लें . अनुक्रमें इतराांनाांणि धममबोध 
िोऊन ते पाांचणि तपस्वी अिंत झाले; व आपिाला बौद्धधमाची दीक्षा देण्यासाठीं तथागताला त्याांनीं णवनांणत 
केली. 

 
तेव्िाां बदु्ध ह्मिाला “णर्क्षुिो! या माझ्या धमाचा अांणगकार करा, व ब्रह्मचयेचें पालन करून 

र्वदुःखाचा अांत करा!” 
 
िे बुद्धानें उच्चारलेले शब्दच त्या पाांच तपस्व्याांचा प्रव्रज्याणवणध झाला. 

  
[६] 

काशी आणि उरुवपला यपथील कामणगरी 
 

त्या कालीं वारािसी नगरींत एका धनाढ्य व्यापाऱ्याला यश नाांवाचा अत्यांत सुकुमार पुत्र िोता. 
त्याला रिावयासाठीं तीन प्रासाद िोते. एक पावसाळ्याांत, दुसरा किवाळ्याांत, व णतसरा उन्िाळ्याांत 
रिाण्यासाठीं सोयीवार प ाव,े अशा बेतानें त्याांची रचना केली िोती. यशाला प्रपांचामध्यें कोित्याणि गोष्टीची 
वाि नव्िती; परांतु यशाचें मन सांसाराांत रमेनासें झालें . त्याला सवम प्रापांणचक सुखें णवषतुल्य वाटूां लागलीं. 

 
एके णदवशीं त्याांचे पणरचारक झपवपीं गेले असताां तो जागा झाला, आणि आपल्या मृतप्राय 

पणरजनाांक े पािून आपिाशींच उद्गारला “काय िा उपद्रव! आणि काय िा उपसगम!” 
 
आपल्या पणरजनाला सो ून आपल्या वाड्याांतून यश एकाकी बािेर प ला, आणि थेट 

नगरद्वाराक े चालता झाला. मोठ्या आश्चयाची गोष्ट िी, कीं, यशाला एवढ्या रात्रीं नगरद्वार उघ ें 
साांप लें . काांिींएक प्रणतबांध न िोताां तो नगराांतून बािेर प ला, व “काय िा उपद्रव, आणि काय िा 
उपसगम!” असें ह्मित थेट ऋणषपतनाक े गेला. 

 
त्या वळेीं पिाांट झाली असून र्गवान् बुद्ध पिमशालेच्या बािेरच्या बाजूला मोकळ्या जागेंत णफरत 

िोता. तो यशाला पािून आपल्या आसनावर येऊन बसला. र्गवांताच्या जवळ आल्यावर यश “काय िा 
उपद्रव, आणि काय िा उपसगम!” िे शब्द पुनः उद्गारला. 

 
बुद्ध ह्मिाला “येथें उपद्रव नािीं आणि येथें उपसगमणि नािीं. िे श्रणेष्ठपुत्र, या आसनावर बैस. तुला 

मी धमोपदेश कणरतपव.” 
 
तेव्िाां यश बुद्धाजवळ जाऊन त्याला नमस्कार करून एक बाजूला तेथें असलेल्या एका आसनावर 

बसला. 
 
बुद्धानें क्रमाक्रमानें दानापासून फायदे, शीलरक्षि केल्यापासून फायदे, स्वगमलोकप्राणप्त, 

कामासक्तींत दोष आणि एकाांतवासाांत गुि, इत्याणद गोष्टींसांबांधानें उपदेश केला; व जेव्िाां यशाचें णचत्त मृदू, 



 
 

अनुक्रमणिका 

अज्ञानाच्या आवरिापासून मुक्त आणि मुणदत झालेलें  पाणिलें , तेव्िाां त्याला त्यानें दुःख, दुःखसमुदय, 
दुःखणनरोध आणि, दुःखणनरोधगामी मागम या चार आयमसत्याांचा उपदेश केला. 

 
तो ऐकून यशाला त्याच आसनावर ज्ञानदृणष्ट प्राप्त झाली. ज्या दुःखाचा समुदय िोत असतो त्याचा 

णनरोधणि करताां येतो, या गोष्टीचा त्याला स्पष्ट बोध झाला. 
 
दुसऱ्या णदवशीं सकाळीं यशाच्या घरीं मोठी ग ब  उ ून गेली. पूवमरात्रीं यश घराांतून एकाकी 

णनघून गेला, िें वतममान त्याच्या आईबापाांनाां समजताांच त्याांनीं यशाच्या शोधासाठी चोिपवक े स्वार पाठणवले; 
आणि यशाचा णपता स्वतः ऋणषपतनाच्या बाजूला त्याचा थाांग लावण्यासाठीं गेला. पाांच तपस्व्याांच्या 
पिमशालेजवळ आल्यावर यशाच्या सुविमपादुकाचीं णचन्िें धुळीवर उमटलेलीं त्याच्या पिाण्याांत आलीं. तेव्िाां 
त्या णचन्िाांच्या अनुरोधानें जाऊन तो बदु्धाजवळ आला आणि ह्मिाला “र्गवन्! माझ्या यशाला तुह्मीं पाणिलें  
आिे काय?” 

 
बुद्ध ह्मिाला “िे गृिपणत, तूां खालीं बस. तुझी व तुझ्या पतु्राची येथेंच रे्ट िोईल.” 
 
िे बुद्धाचे शब्द ऐकून यशाच्या णपत्याला फार आनांद झाला व बुद्धाला नमस्कार करून तो एका 

बाजूला बसला. बदु्धानें त्याला क्रमशः दान, शील, इत्याणद गोष्टींचा उपदेश केल्यावर तो ह्मिाला “र्गवन्, 
आपला धमम अत्यांत सुांदर आिे. अांधकारामध्यें जसा प्रद्योत, तसा या प्रपांचणतणमरामध्यें आपला धमम आिे! 
आजपासून मी आपल्याला, आपल्या धमाला आणि आपल्या णर्क्षुसांघाला शरि जातपव. माझ्या कु ींत प्राि 
असेपयंत मी आपला उपासक झालपव आिें, त्या माझा आपि अांगीकार करा.” 

 
तेव्िाां आपल्या प्रर्ावानें बदु्धानें यशाची आणि त्याच्या णपत्याची तेथल्या तेथेंच रे्ट व्िावी, असा 

योगायोग जुळवनू आणिला. यशाच्या णपत्यानें जेव्िाां जवळ बसलेल्या आपल्या मुलाला पाणिलें , तेव्िाां तो 
त्याला ह्मिाला “मुला, तुझ्या आईला अत्यांत शोक झाला आिे. तेव्िाां एकवार णतची रे्ट घेऊन णतला 
जीवदान दे.” 

 
यशानें आपल्या णपत्याला उत्तर न देताां बदु्धाच्या तपव ाक े पाणिलें . 
 
बुद्ध ह्मिाला “िे गृिपणत, तूां ज्या धमाचें श्रवि केलेंस, त्या धमाचें पूिम ज्ञान झाल्यामुळें  ज्याचें णचत्त 

णवमुक्त झालें  आिे, तो पुनरणप कामोपर्ोगामध्यें सुख मानील काय?” 
 
“नािीं र्गवन्.” यशाचा णपता ह्मिाला. 
 
बुद्ध ह्मिाला “तर मग यशाला आताां सांसारबद्ध करण्याचा प्रयत्न व्यथम आिे!” 
 
श्रेष्ठी ह्मिाला “माझ्या मुलाला आपल्या धममरिस्याचें पूिम ज्ञान झालें , िा त्याला मोठाच लार् झाला 

असें मी समजतपव.” 
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यशाच्या णपत्यानें बुद्धाला दुसऱ्या णदवशीं आपल्या घरीं र्ोजनासाठीं आमांत्रि केलें ; तें बुद्धानें मान्य 
केल्यावर घरीं जाऊन त्यानें दुसऱ्या णदवशींची सवम णसद्धता केली. 

 
बुद्ध यशाला बरोबर घेऊन दुसऱ्या णदवशीं सकाळीं त्याच्या घरीं गेला. जेवि आटोपल्यावर त्यानें 

यशाच्या आईबापाांनाां आणि बायकोला धमोपदेश केला. त्यायोगें यशाची आई व बायको या दोघीणि यशाच्या 
बापाप्रमािेंच बदु्धाच्या उपाणसका झाल्या, व यशाला गृिस्थाश्रमाांत येण्यासाठीं त्याांनीं आग्रि केला नािीं. 

 
वारािसी नगरीमध्यें यशाचे पुष्ट्कळ णमत्र िोते. त्याांपकैीं चौपन तरुिाांनीं गृित्याग करून बुद्धाच्या 

णर्क्षसुांघाांत प्रवशे केला. बुद्धाचे पूवीचे पाांच साथीदार, यश आणि यशाचे चौपन सोबती णमळून बदु्धाजवळ 
आताां साठ णर्क्षु जमले. 

 
कार्जतकी पौर्जिमा िोऊन गेल्यावर बुद्धानें एके णदवशीं त्या सवम णर्क्षूांनाां एकत्र जमणवलें , आणि तो 

त्याांनाां ह्मिाला “णर्क्षुिो! मी इिलोकींच्या आणि स्वगमलोकींच्या सवम बांधनापासून मुक्त झालपव आिें. 
त्याचप्रमािें तुह्मीदेखील या सवम बांधनाांपासून मुक्त झालाां आिाां. आताां तुह्मी जनतेच्या कल्यािासाठीं चारी 
णदशाांनाां सांचार करा. आरांर्ीं कल्यािप्रद, मध्याला कल्यािप्रद व पणरिामीं कल्यािप्रद अशा माझ्या धमाचा 
सवम लोकाांनाां उपदेश करा, आणि शुद्ध ब्रह्मचयाचें सवांनाां ज्ञान करून द्या. एका मागानें दोघे जाऊां  नका. 
णर्क्षुिो! या जगामध्यें ज्याांची बणुद्ध सवमथैव मणलन झाली नािीं, असे पुष्ट्कळ प्रािी आिेत; पि धममवाक्य 
कानीं न प ल्यामुळें  त्याांची िाणन िोऊां  पिात आिे. तेव्िाां माझा धमम जाििारे तुह्माांला पुष्ट्कळ लोक 
साांप तील. मीदेखील धममप्रचारासाठीं पनुः उरुवलेेला जातपव.” 

 
बुद्धाचें िें र्ाषि सांपतें न सांपतें तपवच दुष्ट मार तेथें प्रगट िोऊन ह्मिाला “इिलोकींच्या आणि 

स्वगमलोकींच्या सवम बांधनाांनीं तूां बाांधला गेला आिेस! िे श्रमि, तूां या माझ्या मिाबांधनाांतून कदाणप मुक्त 
िोिार नािींस.!” 

 
बुद्ध ह्मिाला “रूप, शब्द, रस, गांध आणि स्पशम िे पांचेंणद्रयाांचे णवषय तुझीं बांधनें आिेत; पि ते मला 

मोि पा ूां शकत नािींत. तेव्िाां तुझा प्रयत्न व्यथम आिे!” 
 
बुद्धानें आपिाला ओळखलें , असें पािून मार अत्यांत दुःखी िोऊन तेथेंच अांतधान पावला. 
 
त्या समयीं नाना राष्ट्राांतून बुद्धाच्या सांघाांत प्रवशे करूां  इस्च्छिाऱ्या मनुष्ट्याांला घेऊन िे साठ णर्क्ष ु

बुद्धाजवळ जात; पि त्यामुळें  त्याांनाां फार त्रास िोत असे. तेव्िाां बुद्धानें त्याांनाां अशी परवानगी णदली, कीं, 
ज्या िोतकरू मनुष्ट्याची सांघाांत प्रवशे करण्याची इच्छा असेल, त्याला आपिाजवळ न आिताां णर्क्षूांनींच 
परस्पर दीक्षा द्यावी. 

 
आपल्या प्रमुख साठ णशष्ट्याांनाां सवमत्र धममप्रचारासाठीं पाठणवल्यावर, व परस्पर श्रमिदीक्षा देण्याची 

त्याांनाां अनुज्ञा णदल्यावर बुद्धगुरु एकटाच उरुवलेेच्या अरण्याांत आला. 
 
मागें एका णठकािीं साांणगतलेंच आिे, कीं, या अरण्यामध्यें रिािाऱ्या तपस्वी लोकाांत 

उरुवलेकाश्यप, नदीकाश्यप आणि गयाकाश्यप याांची प्रमुखत्वानें गिना िोत िोती. या णतघाां र्ावाांमध्यें 
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उरुवलेकाश्यप व ील असल्यामुळें  इतर दोघे त्याला आपला गुरू समजत असत. उरुवलेकाश्यपाचे पाांचशें 
जटाधारी णशष्ट्य िोते. नदीकश्यपाचे तीनशें व गयाकाश्यपाचे दोनशें णशष्ट्य िोते. 

 
बुद्धगुरु प्रथमतः उरुवलेकाश्यपाच्या आश्रमामध्यें जाऊन त्याला ह्मिाला “र्ो काश्यप, जर तुला 

माझ्यापासून अ चि िोण्यासारखी नसेल, तर मी तुझ्या अस्ग्नशाळेमध्यें एक रात्र रािीन.” 
 
काश्यप ह्मिाला “िे मिाश्रमिा, तुझ्या रिाण्यापासून माझी कोितीच अ चि िोण्यासारखी 

नािीं; पि माझ्या अस्ग्नशाळेमध्यें र्यांकर नाग रिात असतो; तो तुला त्रास देईल अशी मला र्ीणत वाटते.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “त्याबद्दल तूां काळजी करूां  नकोस. तूां मला एक रात्र येथें रिावयाला परवानगी दे.” 
 
काश्यप ह्मिाला “असें आिे, तर तूां खुशाल येथें रिा.” 
 
त्या रात्रीं बदु्धगुरु काश्यपाच्या अस्ग्नशाळेंत ध्यानस्थ बसला असताां तो मिासपम तेथें आला, व 

आपल्या तेजानें बदु्धाचा परार्व करण्याचा प्रयत्न करूां  लागला. त्याचे फूत्कार ऐकून व त्याच्या तेजानें 
अस्ग्नशाला प्रकाणशत झालेली पािून, काश्यपाच्या आश्रमाांतील जणटल अस्ग्नशालेर्पववतीं जमले, व 
आपापसाांत बोलूां  लागले, कीं, “अरेरे! गरीब णबचारा श्रमि या मिासपाच्या ताव ींत साांप ला आिे!” 

 
परांतु बदु्धाच्या प्रर्ावापुढें त्या नागाचें काांिींएक चाललें  नािीं. शवेटीं बदु्धानें आपल्या सामथ्यानें 

त्याचें तेज िरि करून त्याला आपल्या णर्क्षापात्राांत झाांकून ठेणवलें . 
 
दुसऱ्या णदवशीं सकाळीं बदु्ध आपलें  णर्क्षापात्र उघ ें करून तो नाग काश्यपाला दाखवनू ह्मिाला 

“र्ो काश्यप! िा पिा तुझा घोर मिासपम णनस्तेज िोऊन कसा प ला आिे तो!” 
 
तो चमत्कार पािून काश्यपाच्या मनाांत असा णवचार आला, कीं, “िा मिाश्रमि मोठा बुणद्धमान् 

आिे; तथाणप तो माझ्यासारखा अिमत्पदाला पोिपवचला नसावा.” 
 
दुसऱ्या णदवशीं बदु्धगुरु काश्यपाच्या आश्रमाजवळ अरण्याांत रिात िोता. त्या रात्रीं चार णदक्पाल 

त्याचा धमम ऐकावयासाठीं तेथें आले. त्याांच्या तेजानें ती सवम वनर्णूम प्रकाणशत झालेली काश्यपानें पाणिली, 
व दुसऱ्या णदवशीं सकाळीं तो बुद्धाला जेविाचें आमांत्रि करण्यासाठीं गेला असताां ह्मिाला “िे मिाश्रमि, 
रात्रीं या प्रदेशाांत मोठा प्रकाश णदसत िोता, तो कशाचा?” 

 
बुद्धानें ‘रात्रीं चार णदक्पाल आपला धमम श्रवि करण्यास आले िोते’ असें साांणगतल्यावर काश्यप 

मनाांतल्यामनाांत ह्मिाला “िा मिाश्रमि मोठा ऋणद्धमान् आिे खरा! तथाणप तो माझ्यासारखा अिमत्पदाला 
पोिपवचला नसावा.” 

 
त्या णदवशीं काश्यपाच्या आश्रमाांत र्ोजन करून बदु्ध त्याच अरण्यप्रदेशाांत राणिला. रात्रीं इांद्र 

त्याचा धमोपदेश श्रवि करण्यासाठीं तेथें आला. त्याच्या तेजानें काश्यपाच्या आश्रमाच्या आसपासचा प्रदेश 
अत्यांत प्रकाणशत झालेला पािून काश्यप चणकत िोऊन गेला. दुसऱ्या णदवशीं इांद्र बदु्धाचा धमोपदेश श्रवि 
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करावयाला आला िोता, िें वतममान त्याला समजलें . तेव्िाां पूवीचाच णवचार पुनः एकवार त्याच्या मनामध्यें 
आला. 

 
नांतर एके णदवशीं रात्रीं बदु्धाच्या दशमनाला ब्रह्मदेव आला िोता, िें वतममान काश्यपाला समजलें . 

तथाणप बुद्ध अिमत्पदाला पपवचला िोता, याजबद्दल त्याची खात्री झाली नािीं. 
 
एके णदवशीं काश्यपाच्या आश्रमाांत मोठा यज्ञसमारांर् िोिार िोता, त्यासाठीं अांग आणि मगध 

देशाांतील पुष्ट्कळ लोक खाण्याणपण्याचे णजन्नस घेऊन तेथें येिार िोते. तेव्िाां उरुवलेकाश्यपाच्या मनाांत 
असा णवचार आला, कीं, “उद्याां माझ्या आश्रमाांत अांग आणि मगध देशाांतील पुष्ट्कळ लोक जमिार आिेत. 
जर िा मिाश्रमि त्याांनाां आपल्या ऋद्धीचा चमत्कार दाखवील, तर याचा लार्सत्कार वाढेल, व माझा 
लार्सत्कार कमी िोईल. िा जर उद्याां येथें आला नािीं, तर बरें िोईल.” 

 
काश्यपाच्या मनाांतील िा णवचार जािून बदु्ध यज्ञाच्या णदवशीं त्याच्या आश्रमाांत गेला नािीं. 
 
यज्ञ सांपून लोक आपापल्या घरीं गेल्यावर दुसऱ्या णदवशीं काश्यप बदु्धाला आमांत्रि करण्यासाठीं 

तो बसला िोता त्या अरण्याांत गेला, आणि त्याला ह्मिाला “िे मिाश्रमि, र्ोजनाची सवम णसद्धता आिे. पि 
तूां काल काां आला नािींस?” 

 
बुद्ध ह्मिाला “र्ो काश्यप, काल तुझ्या आश्रमाांत यज्ञ िोिार िोता, व त्यासाठीं अांग आणि मगध 

देशाांतील पुष्ट्कळ लोक येिार िोते. तेव्िाां त्याांनाां मी काांिींतरी ऋणद्धचमत्कार दाखवनू त्याांचें मन वळवीन व 
त्यायोगें तुझ्या लौणककाला बाध येईल, असें तुला वाटलें ; आणि मी त्या समयीं आश्रमाांत िजर नसलपव तर 
बरें िोईल, असा णवचार तुझ्या मनामध्यें आला; ह्मिनू मी काल तुझ्या आश्रमाांत आलपव नािीं.” 

 
बुद्धाच्या ऋणद्धमते्तबद्दल काश्यपाची उत्तरोत्तर खात्री िोत चालली; परांतु त्याला अद्याणप बदु्धाला 

अिमत्पद लार्लें  नसावें असें त्याला वाटत िोतें. 
 
बुद्धानें आिखीणि काांिीं ऋणद्धचे चमत्कार काश्यपाला दाखणवले, पि बुद्ध अिमन् झाला अशी त्याची 

खात्री िोईना. एके णदवशीं उरुवलेेच्या प्रदेशाांत अकालमेघाची र्यांकर वृणष्ट झाली, व त्यायोगें सवमत्र पािीच 
पािी िोऊन गेलें . काश्यपाला वाटलें , कीं, बदु्ध मिापुराांत साांप ून वािून जाण्याचा सांर्व आिे. तेव्िाां काांिीं 
जणटलाांसिवतममान एका नावेंत बसून तो बुद्ध गुरु रिात िोता त्या णठकािीं गेला. तेथें बुद्ध पाण्याचा प्रवाि 
आपल्या ऋणद्धबलानें दोन्िी बाजूांला सारून मध्यें कोरड्या जागेंत खुशाल इक ून णतक े णफरत िोता. 
त्याला पािून काश्यप मोठ्यानें ह्मिाला “तूांच तो मिाश्रमि आिेस काय?” 

 
बुद्ध ‘िोय’ असें उत्तर देऊन अांतणरक्षाांतून त्या नावेंत जाऊन उर्ा राणिला. तेव्िाां काश्यपाच्या मनाांत 

पुनः एकवार पूवीचाच णवचार उर्ा राणिला, कीं, “िा मिाश्रमि मोठा ऋणद्धमान् आिे. पि माझ्यासारखा 
अिमत्पदाला पोिपवचलेला नािीं.” 

 
तेव्िाां बदु्ध त्याला ह्मिाला “र्ो काश्यप! तूां अिमन् नािींस, आणि अिमत्पदलार्ाच्या मागालादेखील 

लागला नािींस!” 



 
 

अनुक्रमणिका 

िे बुद्धाचे शब्द ऐकून काश्यपाचा अणर्मान तत्काळ गळाला, आणि तो बुद्धाच्या पायाां प ून ह्मिाला 
“र्गवन्, मला तुझ्या णशष्ट्यशाखेंत सामील कर.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “काश्यप, तूां पाांचशें जणटलाांचा गुरु आिेस. त्याांनाां रे्टल्यावाांचून तूां माझा णशष्ट्य 

िोण्याची घाई करूां  नको.” 
 
तेव्िाां काश्यपानें आपल्या णशष्ट्याांनाां एकत्र जमवनू बदु्धाचा णशष्ट्य िोण्याचा आपला बेत त्याांनाां 

कळणवला. ते सवम काश्यपाबरोबरच बदु्धाचे णशष्ट्य िोण्यास तयार झाले, व त्याांनीं आपल्या जटा कापून 
अस्ग्निोत्राच्या साणित्यासिवतममान नदीच्या प्रवािाांत टाकल्या. बदु्धानें याांनाां आपल्या णर्क्षुसांघाांत घेतलें . 

 
नदीच्या प्रवािाांतून विात आलेले ते जटार्ार आणि अस्ग्निोत्राचें तें साणित्य पािून आपल्या व ील 

र्ावावर आणि त्याच्या णशष्ट्यशाखेवर मोठाच प्रसांग गुदरला असावा, असें नदीकाश्यपाला वाटलें , व खरी 
माणिती णमळणवण्यासाठीं आपल्या काांिीं णशष्ट्याांनाां त्यानें उरुवलेकाश्यपाच्या आश्रमाला पाठणवलें . आपला 
र्ाऊ णशष्ट्यशाखेसिवतममान. बुद्धाचा अनुयायी झाला, िी बातमी समजताांच नदीकाश्यपणि आपल्या तीनशें 
णशष्ट्याांसि बदु्धाजवळ जाऊन त्याचा अनुयायी झाला. 

 
त्याचप्रमािें गयाकाश्यपाच्या कानाांवर आपले दोघे बांधु बुद्धानुयायी झाल्याची वाता आल्याबरोबर 

तोणि उरुवलेकाश्यपाच्या आश्रमाांत जाऊन आपल्या दोनशें णशष्ट्याांसिवतममान बदु्धाचा अनुयायी झाला. 
याप्रमािें थो क्याच अवधींत एक िजार जणटलाांनीं बदु्धाच्या णर्क्षुसांघाांत प्रवशे केला. 

 
एके णदवशीं बुद्ध या एक िजार णर्क्षूांनाां ह्मिाला “णर्क्षिुो! जगामध्यें सवमच वस्तु प्रदीप्त झाल्या 

आिेत! कोित्या सवम वस्तु? पांचेंणद्रयें आणि मन या वस्तु प्रदीप्त झाल्या आिेत! कशानें प्रदीप्त झाल्या? 
कामाग्नीनें, क्रोधाग्नीनें आणि मोिाग्नीनें या वस्तू प्रदीप्त झाल्या आिेत; जरा, मरि, शोक, पणरदेव, दुःख, 
दौममनस्य, आणि उपायास याांयोगें प्रदीप्त झाल्या आिेत! पि णर्क्षुिो! जो िें यथाथमतः पाितो, तो पांचेणद्रयें 
आणि मन याांच्याणवषयीं णवरक्त िोतो; आणि जो सवम इांणद्रयें आणि त्याांचे णवषय याांच्या ठायीं णवरक्त िोतो, 
तोच मुक्त समजावा.” 
 

[७] 
राजगृहाला आगमन 

 
उरुवलेेच्या प्रदेशाांत काांिीं काल घालवनू बुद्धगुरु आपल्या एक िजार णशष्ट्याांसि राजगृिाला 

आला. तेथें र्गवान् यणष्टवनामध्यें रिात िोता. बुद्ध आपल्या नगरासमीप आला आिे, िें वतममान कबणबसार 
राजाला समजताांच तो मोठ्या लवाजम्याणनशीं त्याच्या रे्टीला गेला. त्याच्याबरोबर मगध देशाांतील पुष्ट्कळ 
ब्राह्मिणि िोते. त्याांनाां अशी शांका आली, कीं, बुद्ध काश्यपाचा णशष्ट्य आिे ककवा काश्यप बुद्धाचा णशष्ट्य आिे. 

 
त्याांच्या मनाांतील णवचार बदु्धानें जािला आणि तो काश्यपाला ह्मिाला “काश्यपा, तूां आपलें  

अस्ग्निोत्र काां सो लेंस?” 
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काश्यप ह्मिाला “र्गवान्, स्वगमलोकीं सवमप्रकारें कामसुख णमळिें िेंच यज्ञाचें फळ असें 
समजतात. पि इिलोकींचें आणि स्वगमलोकींचें कामसुख पापकारक आिे, असें जािनू मी अस्ग्निोत्रामध्यें 
ककवा यज्ञामध्यें रत झालपव नािीं!” 

 
“पि िे काश्यपा, जर कामसुखाांत तुला आनांद वाटत नािीं, तर तुझें मन कोित्या णठकािीं रत 

झालें  आिे, िें साांग.” 
 
“र्गवन्! अत्यांत शाांत णनवािपद पािून माझें मन यज्ञयागाणवषयीं णवरक्त झालें . या णनवािपदीं मी 

रत झालपव. र्गवन्, आपि माझे गुरु आिाां आणि मी आपला णशष्ट्य आिें.” 
 
िें काश्यपाचें र्ाषि ऐकून त्या ब्राह्मिाांचा सांशय णनरस्त झाला. 
 
बुद्धानें कबणबसारराजाला, त्याच्या सरदाराांनाां आणि त्याजबरोबर आलेल्या ब्राह्मिाांनाां दानापासून 

फायदे, शीलाचें मित्त्व, स्वगमलोकींचें सुख, कामसुखामध्यें दोष, आणि एकाांतवासामुळें  घ िारा सुपणरिाम 
इत्याणद गोष्टी समजावनू साांणगतल्या, व जेव्िाां त्या सवांचें णचत्त अज्ञानावरिापासून मुक्त िोऊन मृदु आणि 
मुणदत झालेलें  पाणिलें , तेव्िाां त्यानें त्याांनाां चार आयमसत्यें समजावनू साांणगतलीं. त्याच्या उपदेशामुळें  सवांची 
ज्ञानदृणष्ट खुली झाली, व ते सवम त्या णदवसापासून बदु्धोपासक झाले. 

 
राजा कबणबसार ह्मिाला “र्गवन्, आपि बदु्ध िोऊन माझ्या राज्याांत धममप्रसाराथम प्रथमतः यावें 

अशी माझी उत्कट इच्छा िोती; ती आज सफल झाली. आपल्या धमामृतपानानें माझी प्रजा सुखी िोईल 
याांत सांशय नािीं. र्गवन्, उद्याां आपि आपल्या णर्क्षुसांघासि माझ्या घरीं णर्क्षा ग्रिि करावी.” 

 
बुद्धानें काांिींएक उत्तर न देताां मुकायानेंच राजाचें आमांत्रि स्वीकारल्याचें णचन्ि दाखणवलें . 

राजानें त्या रात्रीं सवम व्यवस्था करून दुसऱ्या णदवशीं बदु्धाला णनरोप पाठणवला. माध्यान्िकालाच्या पूवी बदु्ध 
आणि त्याचे काश्यपाणदक एक िजार णर्क्षु राजवाड्याांत येऊन माां लेल्या आसनावर बसले. कबणबसार 
राजानें आपि स्वतः बदु्धाची आणि णर्क्षुसांघाची र्ोजनाची व्यवस्था ठेणवली. र्ोजनोत्तर बुद्धाला एका मोठ्या 
णदवािखान्याांत बसवनू राजा त्याच्या एका बाजूला बसला. 

 
तेव्िाां राजाच्या मनाांत असा णवचार आला, कीं, “माझें विेुवन उद्यान बुद्धाला आणि णर्क्षसुांघाला 

रिाण्याला योग्य आिे. काांकीं, तें शिरापासून फार दूर नािीं, व फार जवळणि नािीं. तेथें जाण्यायेण्याचा 
रस्ता चाांगला असून र्ाणवक मनुष्ट्याला जाण्यायेण्याला तें सोयीवार आिे. तेथें णदवसाची फारशी ग ब  
नसते, व रात्रीं णवशषे गलबला नसतो. एकाांतवासाला तें योग्य आिे. तें बदु्धाला दान केलें , तर फार चाांगलें  
िोईल.” 

 
कबणबसारराजा आपल्या आसनावरून उठला, आणि िाताांत पाण्यानें र्रलेली सोन्याची झारी घेऊन 

बुद्धाजवळ जाऊन ह्मिाला “र्गवन्, माझें विेुवन उद्यान मी आपिाला आणि आपल्या णर्क्षसुांघाला दान 
देत आिें; त्याचा आपि स्वीकार करावा.” 
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बुद्धानें विेुवनाचा स्वीकार केला; आणि णर्क्षूांनाां उदे्दशून तो ह्मिाला “णर्क्षुिो, आजपासून लोकाांनीं 
दान णदलेला आराम (णविार) स्वीकारण्याणवषयीं मी तुह्माांला परवानगी देतपव.” 

 
त्या काळीं राजगृिाजवळ सांजय नाांवाचा सुप्रणसद्ध पणरव्राजकाचायम रिात असे. त्याची मोठी 

णशष्ट्यशाखा िोती. साणरपुत्त आणि मोग्गल्लान या दोन ब्राह्मि पणरव्राजकाांची त्याच्या प्रमुख णशष्ट्याांत गिना 
िोत असे. पि सांजयाच्या तत्त्वज्ञानानें त्या दोघाांचें समाधान झालें  नसल्यामुळें  त्याांनीं असा बते ठरणवला 
िोता, कीं, दोघाांपैकीं एकाला जर णनवािाचा खरा मागम साांप ला, तर त्यानें तो दुसऱ्याला साांगावा. 

 
एके णदवशीं अस्सणज (अश्वणजत) नाांवाचा णर्क्ष ु राजगृिाांत कप पातासाठीं (णर्के्षसाठीं) णफरत 

असताां त्याला साणरपुत्तानें पाणिलें . त्याची शाांत मुद्रा आणि गांर्ीरपिाची चालचालिकू पािून साणरपुत्राला 
वाटलें , कीं, जे कोिी णनवािमागाला लागलेले असतील त्याांपैकीं िा एक असावा. तेव्िाां साणरपुत्त त्याच्या 
मागोमाग राजगृिाांतून बािेर प ला. 

 
अस्सणज आपल्या पात्राांत प लेलें  अन्न वस्त्रानें झाांकून विेूवनाांत जात असताां वाटेंत साणरपतु्तानें 

त्याला गाांठले; आणि कुशलप्रश्नाणद णवचारून झाल्यावर साणरपुत्त ह्मिाला “आयुष्ट्मन्, तुझी चया अत्यांत 
प्रसन्न णदसत आिे. तूां कोित्या धमाचा अनुयायी आिेस? तुझा गुरु कोि? आणि त्याचें मत काय?” 

 
अस्सणज ह्मिाला “मी नुकताच णर्क्षु झालपव आिें. मला णवस्तारानें गुरुचें मत साांगताां येिार नािीं; 

पि तें मी सांके्षपानें साांगूां शकेन.” 
 
साणरपुत्त ह्मिाला “िरकत नािीं. सांके्षपानें ककवा णवस्तारानें जें काांिीं साांगण्यासारखें असेल तें 

साांग. मला साराांशच पाणिजे आिे. शब्दपाांण त्य घेऊन काय करावयाचें आिे?” 
 
अस्सणज ह्मिाला “जीं दुःखें कारिापासून उत्पन्न िोतात, त्याांचें कारि तथागतानें साांणगतलें  आिे; 

आणि त्या कारिाांचा णनरोध कसा करावा, िेंणि साांणगतलें  आिे. आमच्या गुरूचें िेंच मत आिे [मूळ गाथा अशी 
आिे – 

ये धम्मा िेतुप्पर्वा िेतुां तेसां तथागतो आि 

तेसां च यो णनरोधो एवां वादी मिासमिो ।].” 
 
या अस्सजीच्या धममवाक्यानें साणरपुत्ताला बदु्धाचा धमम णनवािाचा खरा मागम आिे, अशी खात्री 

वाटली; आणि तो अस्सजीला ह्मिाला “आजकाल जर खरा धमम असेल तर तो िाच आिे!” 
 
साणरपुत्त तेथून मोग्गल्लानाजवळ गेला आणि त्यानें घ लेली सवम गोष्ट त्याला साांणगतली. तेव्िाां 

मोग्गल्लान ह्मिाला “आह्मी याच क्षिी बुद्धाच्या दशमनाला जाऊां .” 
 
साणरपुत्त ह्मिाला “आयुष्ट्मन्! सांजयाच्या णशष्ट्याांपकैीं अ ीचशें पणरव्राजक आह्माां दोघाांवर अवलांबून 

आिेत. तेव्िाां प्रथमतः त्याांनाां रे्टून त्याांची सल्ला घेऊन मग बुद्धदशमनाला जाऊां .” 
 
िें सांर्ाषि पुरें झाल्यावर ते दोघे आपल्यावर अवलांबून राििाऱ्या पणरव्राजकाांनाां रे्टले, व यापढुें 

बुद्धाचे णशष्ट्य िोण्याचा आपला णनश्चय त्याांनीं त्याांनाां कळणवला; तेव्िाां ते अ ीचशें पणरव्राजक साणरपुत्त –



 
 

अनुक्रमणिका 

मोग्गल्लानाांबरोबर बुद्धाचे अनुयायी िोण्यास णसद्ध झाले. त्याांजसिवतममान साणरपुत्त आणि मोग्गल्लान 
सांजयाजवळ जाऊन त्याला ह्मिाले “आयुष्ट्मन्, आह्मी बदु्ध गुरूजवळ जात आिपवत. आजपासून तो आमचा 
गुरु आिे.” 

 
सांजयानें न जाण्याणवषयीं पुष्ट्कळ आग्रि केला. पि तो साणरपुत्ता-मोग्गल्लानाांचें मन वळवूां शकला 

नािीं. त्याला आपली एवढी मोठी णशष्ट्यशाखा नष्ट झाल्याबद्दल अत्यांत खेद झाला. 
 
साणरपुत्तमोग्गल्लान आपल्या अ ीचशें सतीथ्यांसि विेुवन उद्यानाांत आले. बऱ्याच अांतरावर 

असताांना त्याांनाां पािून बुद्ध आपल्या णर्क्षूांनाां ह्मिाला “णर्क्षुिो! िे जे दोघे पणरव्राजक येथें येत आिेत, ते 
माझे अग्रश्रावक (अग्रणशष्ट्य) िोिार आिेत!” 

 
ते जवळ येऊन बदु्धाला नमस्कार करून एका बाजूला बसले; आणि बौद्धसांघाांत आपला समावशे 

करण्यासाठीं त्याांनीं बुद्धाला णवनांणत केली. बदु्धानें त्याांनाां व त्याांच्या अ ीचशें सतीथ्यांनाां सांघाांत घेतलें . 
 
सांजयाचे एवढे णशष्ट्य एकदम बौद्धणर्क्षु झाले, तेव्िाां राजगृिामध्यें फारच ग ब  उ ून गेली. काांिी 

णदवस एकादा बौद्धणर्क्षु रस्त्याांत णदसला ह्मिजे लोक ह्मित “िा मिाश्रमि आमच्या शिराांत आला, आणि 
सगळ्या सांजयाच्या णशष्ट्याांनाां घेऊन गेला! आताां िा कोिाला नेिार बरें? [आगतो खो महासमिो मागधानं णगणरब्बजप 
सब्बे सजंये नेत्वान कस्स दालन नलथस्सलत ।]” 

 
णर्क्षूांनाां राजगृिवासी लोकाांच्या या ह्मिण्याला काय उत्तर द्यावें, िें सुचेना. त्याांनीं िी गोष्ट बुद्धाला 

कळणवली. बुद्ध ह्मिाला “णर्क्षुिो! िा लोकापवाद फार णदवस णटकावयाचा नािीं. सातआठ णदवस लोक 
असें बोलतील, आणि चपू रिातील. तथाणप पनुः जर तुमच्या कानीं िे शब्द आले, तर तुह्मी त्या मनुष्ट्याांनाां 
असें स्पष्ट उत्तर द्या, कीं “शूर तथागत णशष्ट्याांनाां सद्धमानें नेत असतात. मग त्याांची लोकाांनीं ईषा काां 
करावी? [नयंणत वप महावीरा सद्धम्मपन तथा गता 
धम्रे्मन नीयर्मानानं का उस्सुय्या लबजानतं ।]” 

 
राजगृिाांत विेुवनणविारामध्यें रिात असताां बुद्धानें आपल्या सांघाला णशस्त लावनू णदली. यापूवी 

कौंण न्यापासून तित साणरपुत्त-मोग्गल्लानाांपयंत ज्याांनाां बुद्धानें स्वतः आपल्या णर्क्षसुांघाांत घेतलें , त्याांचा 
प्रव्रज्याणवणध अगदींच साधा िोता. बदु्धानें ‘णर्क्षु, इक े ये,’ (एणि णर्क्खु) असें ह्मिावें; म्ििजे कोिताणि 
मािूस णर्क्षु िोत असे. पि याच्यायोगें सांघामध्यें सवमसाधारिता राणिली नािीं. ह्मिजे एकाचीं वस्त्रें एका 
तऱ्िेचीं, तर दुसऱ्याचीं दुसऱ्या तऱ्िेचीं; एकाचा आचार एका तऱ्िेचा, तर दुसऱ्याचा दुसऱ्या तऱ्िेचा, असा 
प्रकार िोऊां  लागला. तेव्िाां बदु्धानें आपल्या णर्क्षसुांघाचे आचार एकाच धतीवर िोण्यासाठीं णनरणनराळे णनयम 
घालून णदले. त्या सवांचा णवस्तार णवनयग्रांथामध्यें केला आिे. 
 

[८] 
शुद्धोदनराजाचे ी भपट 

 
णसद्धाथम आपल्या वयाच्या छत्तीसाव्या वषी वैशाखी पौर्जिमेला बुद्ध झाला. त्यानांतर आषाढी 

पौर्जिमेला ऋणषपतनामध्यें पाांच तपस्व्याांनाां बदु्धानें प्रथमतः धमोपदेश केला. चातुमास ऋणषपतनाांत रािून 
धमोपदेश करीतकरीत उरुवलेकाश्यपाणदक एक िजार जणटलाांनाां आपले णशष्ट्य करून पौष मणिन्याांत बदु्ध 
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राजगृिाला परत आला, व मणिनापांधराणदवसाांच्या आांतच साणरपुत्तमोग्गल्लानाणदक पणरव्राजकाांनाां त्यानें 
आपल्या सांघाांत घेतलें . येथें बुद्धार्पववतीं मोठा णर्क्षुसांघ जमला, व त्यामुळें  त्याची कीर्जत कवध्य आणि 
णिमालय या दोन पवमताांमधील प्रदेशाांत सवमत्र पसरली. 
 

सिा वषपेयंत शुद्धोदनराजाला आपल्या मुलाचें वतममान नीटसें समजलें  नव्ितें; पि आताां तो 
मोठ्या सांघाचा शास्ता झाला आिे, व राजगृिामध्यें कबणबसारराजानें णदलेल्या विेुवनणविाराांत रिात आिे, 
िी वाता शुद्धोदनाच्या कानीं यावयाला उशीर लागला नािीं. राजानें एका णवश्वासु दूताला बदु्धाला 
कणपलवस्तूस आिण्यासाठीं पाठणवलें . पि तो माघारा न येताां विेुवनामध्यें बदु्धाचा धमम श्रवि करून तेथेंच 
णर्क्षु िोऊन राणिला. राजानें आिखी दोनतीन दूत पाठणवले; पि त्या सवांचीणि तीच गत झाली. 
 

शवेटी कालुदायी नाांवाच्या णसद्धाथाच्या बालणमत्राला राजानें बदु्धाला घेऊन येण्यासाठीं राजगृिास 
पाठणवलें . तो विेुवनामध्यें येऊन बुद्धाचा णशष्ट्य झाला. तथाणप इतर दूताांप्रमािें आपलें  कतमव्य णवसरला 
नािीं. फाल्गुन पौर्जिमेच्या णदवशीं तो बदु्धाला ह्मिाला “र्गवन्, आपला णपता आपल्या दशमनाला अत्यांत 
उत्सुक झाला आिे. तेव्िाां आपि कणपलवस्तूला जाऊन एकवार त्याला व इतर आप्ताांनाां रे्ट द्यावी, अशी 
माझी णवनांणत आिे. र्गवन्, िा वसांतकाल आपल्या गमनाला अत्यांत योग्य आिे.” 

 
कालुदायीच्या णवनांतीला मान देऊन बुद्धगुरु राजगृिाांतून णनघाला; आणि अनुक्रमें धमोपदेश 

करीतकरीत कणपलवस्तूला आला. तेथें शाक्याांनीं तयार केलेल्या न्यग्रोध नाांवाच्या णविाराांत रािून बदु्धानें 
आपल्या ज्ञातकाांनाां अनेकवार धमोपदेश केला. 

 
एके णदवशीं णर्क्षाग्रििासाठीं तो शुद्धोदनाच्या वाड्याांत गेला असताां त्याला यशोधरादेवीनें पाणिलें , 

आणि ती आपल्या मुलाला ह्मिाली “रािुला, तो तेथें बसलेला श्रमि तूां पाणिला आिेस काय? तो तुझा 
णपता आिे. त्याच्यापाशी जाऊन तूां आपला दायर्ाग माग!” 

 
आपल्या मातेचें र्ाषि ऐकून रािुल धाांवतधाांवत बदु्धासमोर येऊन उर्ा राणिला. बदु्धगुरु 

आसनावरून उठून, न्यग्रोधारामाक े चालता झाला. रािुलणि त्याच्या मागोमाग “बाबा, मला माझा 
दायर्ाग द्या, बाबा मला माझा दायर्ाग द्या,” असे ह्मितह्मित चालला. णविाराांत पोिपवचल्यावर बुद्धानें 
साणरपुत्ताला बोलावनू आिनू साांणगतलें , कीं, िा रािुल कुमार माझ्याक ून दायर्ाग मागत आिे, तेव्िाां तूां 
याला प्रव्रज्या देऊन श्रामिेर [ज्याच्या वयाला वीस वषे पुरीं झालीं नसतील, त्याला णर्क्षसुांघाांत घेताां येत नािीं; परांतु त्याला श्रामिेर 
करून एकाद्या णर्क्षपूाशीं धममपठनाथम ठेणवताां येतें. णर्क्षलूा पुष्ट्कळ णनयम पाळाव े लागतात. पि श्रामिेराला खालील दिाच णनयम पाळावयाचे 
असतात:– 

 
(१) प्रािघातापासून णनवृणत्त; (२) अदत्तदानापासून, चोरीपासून णनवणृत्त; (३) अब्रम्िचयापासून 

णनवृणत्त; (३) असत्य र्ाषिापासून णनवृणत्त; (५) मादकपदाथापासून णनवणृत्त; (६) मध्यान्िानांतर न जेविें; 
(७) मनोणवकार उद्दीणपत करिारें नृत्य, गीत आणि वाद्य याांपासून णनवृत्त िोिें; (८) माला, गांध, अलांकार 
इत्याणदकाांपासून णनवृत्त िोिें; (९) उांच आणि मौल्यवान णबछान्याांवर न णनजिें; आणि (१०) सोनें व रुपें 
याांचें ग्रिि न करिें. या दिा णनयमाांनाां श्रमिेराचीं णशक्षापदें ह्मितात.] कर.” 

 
साणरपुत्तानें बदु्धानें साांणगतलेल्या णवधीप्रमािें रािुलाला श्रामिेर करून आपल्याजवळ ठेवनू घेतलें . 

िें वतममान शुद्धोदनराजाला समजलें , तेव्िाां तो न्यग्रोधणविाराांत येऊन बदु्धाला ह्मिाला “र्गवन्, तूां जेव्िाां 
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गृित्याग केलास, तेव्िाां मला अत्यांत दुःख झालें ; पि माझ्या लिानग्या रािुलाला तूां प्रव्रज्या णदलीस, तेव्िाां 
तर माझ्या दुःखाचा परमावणधच झाली असें मी समजतपव! आताां तूां मला असा एक वर दे, कीं, कोित्याणि 
तरुि मनुष्ट्याला त्याच्या आईबापाांच्या परवानगीवाांचून णर्क्षुसांघाांत घेऊन नये ककवा श्रामिेर करूां  नये.” 

 
तेव्िाांपासून बुद्धानें आईबापाांच्या परवानगीवाांचून कोित्याणि मुलाला णर्क्षु ककवा श्रामिेर करूां  नये, 

असा णनयम केला. 
 

[९] 
सुदत्त ऊर्म  अनाथपरणिक श्रपष्ठी. 

 
शाक्याांनाां यथावकाश उपदेश करून बुद्धगुरु कणपलवस्तू िून मोठ्या णर्क्षुसमुदायासिवतममान पनुः 

राजगृिाला आला. तेथें तो सीतवनामध्यें रिात िोता. त्या वळेीं अनाथकपण क नाांवानें प्रणसद्ध असलेला 
श्रावस्स्त येथील श्रेष्ठी काांिीं कामाणनणमत्त राजगृिाला आपल्या मेिुण्याच्या (बायकोच्या र्ावाच्या) घरीं 
आला िोता. 

 
यावळेीं अनाथकपण काचा मेिुिा मोठ्या ग ब ींत िोता. त्याच्या घरीं र्ोजनसमारांर्ाची तयारी 

चालली िोती. तें पािून अनाथकपण क त्याला ह्मिाला “मी तुमच्याक े आलपव असताां तुह्मी सवम कामें टाकून 
माझें आदराणतथ्य प्रथमतः करीत िोताां; पि आज मी पिातपव, कीं, मोठ्या र्ोजनसमारांर्ाच्या तयारींत तुमचें 
णचत्त गढून गेलें  आिे. उद्याां तुमच्या घरीं लग्नसमारांर् िोिार आिे, ककवा मोठा यज्ञ िोिार आिे, ककवा 
कबणबसारराजाला आणि त्याच्या सरदाराांनाां उद्याां तुह्मी आपल्या घरीं मेजवानी देिार आिाां?” 

 
तो ह्मिाला “तुह्मी ह्मिताां याांपैकीं काांिीं नािीं. उद्याां मी माझ्या घरीं बदु्धाला आणि त्याच्या 

णर्क्षसुांघाला आमांत्रि केलें  आिे.” 
 
“बुद्ध ह्मिताां!” अनाथकपण क मोठ्यानें उद्गारला. 
 
“िोय बुद्ध ह्मितपव.” अनाथकपण काच्या मेिुण्यानें उत्तर णदलें . 
 
अनाथकपण क ह्मिाला “बुद्ध िा शब्ददेखील या लोकीं दुलमर् आिे! या वळेीं त्या र्गवांताचें दशमन 

घेिें शक्य आिे काय?” 
 
अनाथकपण काचा मेिुिा ह्मिाला “बुद्धाच्या दशमनाला जावयाची िी वळे नव्िे. उद्याां सकाळीं योग्य 

वळेीं तूां त्या र्गवांताची रे्ट घे.” 
 
अनाथकपण काला त्या रात्रीं णनद्रा कशी ती आली नािीं. पिाांट िोईपयंत तो णबछान्यावरून सकाळ 

झाली असें समजून तीनदाां उठला. शवेटीं अरुिोदयाच्या पूवी उठून तो सीतवनाक े चालता झाला. वाटेंत 
एकाएकीं मोठा अांधकार उद्भवला. अनाथकपण क घाबरून मागें सरण्याच्या बेताांत िोता; इतक्याांत त्या 
प्रदेशाांत रिािारा सीवक नाांवाचा यक्ष त्याला ह्मिाला “िे गृिपणत, सीतवनाच्या बाजूला तुझें प्रत्येक पाऊल 
मोठें पुण्य प्रसवत आिे. ह्मिनू मागें न सरताां पुढें िो!” 
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िें यक्षाचें र्ाषि ऐकून अनाथकपण काच्या मनाला धीर आला आणि त्याच्या दृष्टीसमोर आलेला 
अांधकार नष्ट झाला. अनाथकपण क सीतवनामध्यें पोिपवचला त्या वळेीं बदु्धगुरु पिाांटेला उठून मोकळ्या 
जागेंत चांक्रमि करीत िोता. अनाथकपण काला पािून तो एका आसनावर जाऊन बसला आणि ‘सुदत्ता, 
इक े ये,’ असें ह्मिाला. 

 
िें ऐकून अनाथकपण क चणकत झाला. काांकीं, जरी त्याचें खरें नाांव सुदत्त िें िोतें, तरी त्याच्या 

आप्तइष्टाांणशवाय इतराांनाां तें क्वणचत च मािीत िोतें. ‘अनाथकपण क’ या टोपिनाांवानेंच तो प्रणसद्ध िोता. 
 
अनाथकपण क बदु्धाला नमस्कार करून एका बाजूला बसला आणि ह्मिाला “र्गवन्, आपि रात्रीं 

सुखानें झपवपलाांत ना?” 
 
बुद्ध ह्मिाला “जो ब्राह्मि कामसुखाांत बद्ध िोत नािीं, ज्याच्या सवम तृष्ट्िा नष्ट झाल्या आिेत, व 

येिेंकरून ज्याचें मन शाांत झालें  आिे, तो सवम काळ सुखानें झपवपतो.” 
 
तदनांतर बुद्धानें दानापासून फायदे, शीलापासून फायदे, स्वगमलोकाांतील सुख, कामोपर्ोगाांत दोष 

आणि एकाांतवासापासून फायदे इत्याणद गोष्टीसांबांधानें उपदेश केला, व जेव्िाां अनाथकपण काचें णचत्त मृदु, 
मुणदत आणि प्रसन्न झालेलें  पाणिले, तेव्िाां त्याला त्यानें चार आयम सत्याांचा उपदेश केला. 

 
तो ऐकून बौद्धधमाच्या सत्यतेबद्दल अनाथकपण काची खात्री झाली. तो बदु्धाला ह्मिाला “र्गवन्! 

िा आपला धमम अत्यांत सुांदर आिे. एकाद्या मनुष्ट्यानें झाांकलेली वस्तु उघ  करून दाखवावी, ककवा 
 ोळसाांनाां अांधाराांत णदसावें ह्मिून मशाल धरावी, त्याप्रमािें आपि आपल्या धमाचें उत्तम स्पष्टीकरि केलें  
आिे. मी आजपासून माझ्या कु ींत प्राि असेपयंत आपिाला, आपल्या धमाला आणि णर्क्षुसांघाला शरि 
जात आिें. आपला उपासक आिें, या नात्यानें माझा आपि अांगीकार करावा. आताां उद्याां आपि 
णर्क्षसुांघासिवतममान माझ्या अन्नदानाचें ग्रिि करावें.” 

 
बुद्धानें काांिींएक न बोलताांच आमांत्रि पत्करल्याचें णचन्ि दाखणवलें . तें जािून अनाथकपण क 

आसनावरून उठला आणि बदु्धाला वांदन करून आपल्या मेिुण्याच्या घरीं गेला. 
 
अनाथकपण काचा मेिुिा (िा राजगृिक श्रेष्ठी या नाांवानें प्रणसद्ध िोता.) अनाथकपण कानें बदु्धाला 

आमांत्रि णदल्याचें वतममान ऐकून त्याला ह्मिाला “तुह्मी या शिराांत परकी आिाां, तेव्िाां तुमच्यातफे उद्याांची 
सवम णसद्धता मीच कणरतपव.” 

 
दुसरेणि पुष्ट्कळ शटेसावकार अनाथकपण काचे णमत्र िोते. त्याांनीं देखील अनाथकपण काला असाच 

आग्रि केला. खुद्द कबणबसारराजानें अनाथकपण काला बोलावनू साांणगतलें , कीं, “तुह्मी आमच्या शिराांत 
पािुिे आिाां, तेव्िाां तुमच्यातफे उद्याां बदु्धाला आणि णर्क्षसुांघाला आह्मीच अन्नदान देतपव.” 

 
परांतु अनाथकपण कानें मोठ्या नम्रपिें कोिाचीणि मदत न स्वीकारताां मेिुण्याच्या घरीं आपल्या 

नोकरचाकराांच्या सािाय्यानें सवम तयारी स्वतः केली, व दुसऱ्या णदवशीं मध्यान्िकालापूवी बदु्धाला आणि 
णर्क्षसुांघाला बोलावनू आिनू आपल्या िातानें त्याांचें सांतपमि केलें . 
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र्ोजनोत्तर बदु्धाजवळ एका कमी दज्याच्या आसनावर बसून अनाथकपण क ह्मिाला “र्गवन्, 
यांदाांच्या चातुमास्यासाठीं आपि श्रावस्तीला यावें अशी माझी णवनांणत आिे.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “िे गृिपणत, तथागताला एकाांतवासाचीच आव  असते.” 
 
अनाथकपण क ह्मिाला “िोय, तें मी जाित आिें!” 
 
अनाथकपण काचे राजगृि आणि श्रावस्स्त या दोन शिराांच्या दरम्यान वाटेंतील गाांवाांत आणि 

लिानसान शिराांत पुष्ट्कळ णमत्र िोते. श्रावस्तीला जात असताां ज्याज्या णठकािीं त्यानें मुक्काम केला, 
त्यात्या णठकािीं आपल्या णमत्राांनाां बुद्धासाठीं रम्य प्रदेशाांत णविार वगैरे बाांधून बदु्धाच्या रिाण्याची सोय 
करण्याणवषयीं त्यानें उपदेश केला; व श्रावस्तीला पोिपवचल्यावर बदु्धाला रिाण्याला योग्य स्थल तो पािूां 
लागला. 

 
कोसलदेशाच्या राजवांशाांतील जेत नाांवाच्या राजकुमाराचें श्रावस्तीजवळ एक रमिीय उद्यान िोतें. 

अनाथकपण काला या उद्यानाणशवाय दुसरी प्रशस्त जागा श्रावस्तीच्या आसपास साांप ली नािीं. तेव्िाां तो 
जेत राजकुमाराजवळ जाऊन त्याला ह्मिाला “बुद्ध आमच्या शिराांत चातुमास्यासाठीं येिार आिेत. त्याांनाां 
रिाण्याकणरताां शिराच्या आसपास मीं पुष्ट्कळ जागा पाणिल्या; परांतु आपल्या उद्यानाणशवाय मला एकणि 
जागा पसांत प ली नािीं. तेव्िाां आपि मेिरबानी करून णविार बाांधण्यासाठीं मला आपलें  उद्यान द्यावें.” 

 
जेत ह्मिाला “िे गृिपणत, सोन्याचें नािें माझ्या उद्यानाांत पसरलें , तर तेवढी ककमत घेऊन मी 

तुह्माला माझें उद्यान देईन; एरवीं तें तुह्माला णमळण्यासारखें नािीं.” 
 
जेताच्या ह्मिण्याचा रोख असा िोता, कीं, णकतीणि ककमत णदली, तरी आपलें  उद्यान णवकण्याचा 

आपला उदे्दश नािीं; पि अनाथकपण कानें त्याचा शब्दशः अथम केला. 
 
आपल्या घरीं येऊन दोनचार सोन्याच्या नाण्याांच्या गाड्या र्रून अनाथकपण कानें आपल्या 

नोकराांनाां जेताच्या उद्यानाांत न्यावयाला लाणवल्या व तें नािें तेथें जणमनीवर पसरावयाला आरांर् केला. िें 
वतममान जेताला समजलें , तेव्िाां तो तेथें आला व अनाथकपण काला ह्मिाला “तुह्मीं णकतीणि द्रव्य णदलें , तरी 
िें उद्यान मी तुह्माला देिार नािीं!” 

 
अनाथकपण क ह्मिाला “आपि राजकुलामध्यें जन्मलाां आिाां. तेव्िाां आपले वचन माघारें घेिें 

आपिाला लज्जास्पद िोईल.” 
 
जेत ह्मिाला “माझ्या ह्मिण्याचा उदे्दश िा िोता, कीं, जर तुह्मीं सोनें पसरलें , तर देखील तेवढी 

ककमत घेऊन माझें उद्यान णवकण्यास मी तयार नािीं!” 
 
त्या दोघाांचाणि णववाद आपसाांमध्यें तुटण्यासारखा नव्िता. तेव्िाां त्याांनीं आपलें  ह्मििें श्रावस्तींतील 

न्यायाधीशमां लासमोर माां लें . सवम न्यायाधीशाांनीं एकमतानें अनाथकपण काच्याच तफे न्याय णदला. 
राजकुमारानें ज्याअथी सोन्याचें नािें जणमनीवर पसरलें  तर तेवढी जमीन णमळेल असें ह्मटलें , त्याअथी 
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त्यानें आपल्या जणमनीची ककमत ठरणवली असें ह्मटलें  पाणिजे, व िी ककमत घेऊन त्यानें आपलें  उद्यान 
अनाथकपण काला णदलें  पाणिजे, असा त्या न्यायाधीशाांनीं णनवा ा केला. 

 
इक े सोन्याचें नािें जेतवनामध्यें पसरण्याचें काम अनाथकपण काच्या णवश्वासु नोकराांनीं पुढें 

चालणवलेंच िोतें. त्याांनीं बराच र्ाग नाण्यानें आच्छाणदला. इतक्याांत जेत अनाथकपण कासि तेथें आला, 
आणि अनाथकपण काला ह्मिाला “एवढीच जमीन मी तुह्माला णवकत देतपव, राणिलेली मी णविार 
बाांधण्यासाठीं दान देतपव.” 

 
अनाथकपण कानें असा णवचार केला, कीं, जेतासारख्या राजकुमाराची बौद्धधमाच्या प्रसाराला फार 

मदत िोिार आिे. तेव्िाां त्याच्या या देिगीचा अव्िेर करताां कामा नये. तो जेताला ह्मिाला “ठीक आिे. या 
राणिलेल्या जणमनीमध्यें आपिाला बदु्धासाठी जें काांिीं करावयाचें असेल तें खुशाल करा.” 

 
जेतानें राणिलेल्या जागेंत एक कोठ ी बाांणधली व अनाथकपण कानें पुष्ट्कळ कोठड्या, पुष्ट्कळ 

चांक्रमि, पुष्ट्कळ र्ोजनशाळा, पुष्ट्कळ णविार, व पुष्ट्कळ स्नानशाळा बाांणधल्या. 
 
बुद्धगुरु राजगृिाांतून णनघनू णर्क्षसुांघासि सांचार करीतकरीत श्रावस्तीला आला. तेथें तो 

जेतवनामध्यें अनाथकपण काच्या आरामाांत रिात असताां अनाथकपण कानें येऊन त्याला णर्क्षसुांघासिवतममान 
आपल्या घरीं आमांत्रि केलें . 

 
दुसऱ्या णदवशीं स्वतः बदु्धाला आणि णर्क्षसुांघाला सांतृप्त केल्यावर अनाथकपण कानें जेतवनणविाराची 

पुढें व्यवस्था काय करावी, असा बदु्धाला प्रश्न केला. बदु्ध ह्मिाला “िे गृिपणत, िा णविार तूां आगतानागत 
णर्क्षसुांघाला दान दे.” 

 
अनाथकपण कानें जेतवनाचें यथाणवणध दान केलें ; तेव्िाां बुद्धानें त्याचें याप्रमािें अणर्नांदन केलें :– 

“णविारदान िें सवांत श्रेष्ठ आिे. काांकीं, त्याच्यायोगें णर्क्षूच्या ध्यानाला पाऊस, पािी, ऊन, किसक पशु, 
वादळ इत्याणदकाांपासून अांतराय िोत नािीं. ह्मिनू सुज्ञ उपासकानें यथाशणक्त णविार करवनू तेथें णवद्वान् 
णर्क्षूांनाां रािण्याची सोय करावी, व त्याांनाां यथाशणक्त अन्नदान द्यावें.” 
 

[१०] 
णवशाखा णमगारमाता. 

 
श्रावस्तीपासून सात योजनाांच्या अांतरावर साकेत नाांवाचें एक मोठें शिर वसलें  िोतें. तें ज्यानें 

वसणवलें , त्या धनांजयश्रेष्ठीची त्या काळच्या नवकोटनारायिाांमध्यें गिना िोत असे. णवशाखा नाांवाची त्याला 
एक अत्यांत सुस्वरूप कन्या िोती. ती वयाांत आल्यावर श्रावस्स्त येथील णमगारश्रेष्ठीच्या पूिमवधमन नाांवाच्या 
पुत्राशीं णतचा णववाि ठरला. साकेत व श्रावस्स्त या दोन्िी शिराांमध्यें उर्य पक्षाांक ून िा णववािसमारांर् 
मोठ्या थाटानें पार प ला. 

णववािणवणध आटोपून धनांजयश्रेष्ठी आपल्या कन्येबरोबर श्रावस्तीला आला, तेव्िाां त्यानें आपल्या 
ज्ञातींतील आठ कुलीन गृिस्थाांनाां बोलावनू आिनू व्याय अाांसमोर असें साांणगतलें , कीं, जर माझ्या मुलीचा 
काांिीं दोष णदसून आला, तर त्याची तुह्मी नीट चौकशी करावी.” 
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धनांजयश्रेष्ठी मुलीला सासरीं ठेवनू साकेताला गेल्यावर एके णदवशी णमगारश्रेष्ठीनें णनगं्रथ श्रमिाांला 
(नग्न सांन्याशाांला) आपल्या घरीं मुलाच्या लग्नसमारांर्ाणनणमत्त र्ोजनाला आमांत्रि केलें . (णमगारश्रेष्ठी 
णनगं्रथाांचा उपासक िोता.) त्याांच्यासाठीं त्यानें पािी न घालताां दुधाची खीर करणवली िोती. णनगं्रथ येऊन 
आपापल्या आसनावर बसल्यावर णमगारश्रेष्ठीनें स्वतः आदराणतथ्य करून त्याांचें सांतपमि केलें , व त्याांचें 
र्ोजन झाल्यावर आपल्या सुनेला णनरोप पाठणवला, कीं, आपल्या घरीं अिमन्त आले आिेत, त्याांनाां नमस्कार 
करण्यास यावें. 

 
अिमन्त िा शब्द कानीं प ताांच णवशाखेला फार आनांद झाला. कारि, लिानपिापासून ती बुद्धाची 

उपाणसका िोती, व बदु्ध आणि बौद्धणर्क्ष ु याांणशवाय इतराांनाां अिमन्त ह्मितात, िें णतला मािीत नव्ितें. 
घाईघाईनें पोशाख करून ती अांतःपुराांतून आपला सासरा व त्याचे ते अिमन्त ज्या णदवािखान्याांत बसले 
िोते, तेथें गेली. पि त्या नग्न श्रमिाांला पािून ती फारच कां टाळली व आपल्या सासऱ्याला ह्मिाली “मला 
आपि येथें कशाला बोलाणवलें? असले नाग े उघ े लोक कधीं अिमन्त िोत असतात काय? अशा 
णनलमज्जाांनाां आह्मी अिमन्त ह्मित नसतपव!” असे उद्गार काढून णवशाखा तेथून चालती झाली. 

 
इक े त्या श्रमिाांला या नववधूनें आपला अपमान केल्याबद्दल अणतशय वाईट वाटलें , व ते एकदम 

णमगारश्रेष्ठीला ह्मिाले “िे गृिपणत, िी अवदसा तूां कोठून आिलीस? जिूां काय तुझ्या मुलाला जगामध्यें 
दुसरी मुलगी णमळालीच नसती!” 

 
णमगार ह्मिाला “अजून णतचा पोरस्वर्ाव आिे. आताां िळुिळू सुधारत जाईल. णतच्या या उद्धट 

आचरिाबद्दल आपि णतला क्षमा करावी.” 
 
णमगारानें कशीबशी णनगं्रथाांची समजूत घालून त्याांना वाटेला लावलें , व स्वतः दुधाच्या णखरीनें 

र्रलेलें  ताट घेऊन तो जेवावयाला बसला. णवशाखा त्याला पांख्यानें वारा घालीत एका बाजूला उर्ी 
राणिली िोती. इतक्याांत दरवाज्यात एक बौद्धणर्क्षु येऊन उर्ा राणिला. णमगार बसलेल्या णठकािािून त्या 
णर्क्षलूा पिात िोता. तथाणप त्याच्याक े पूिम दुलम क्ष्य करून तो आपल्या र्ोजनाांत गढून गेला िोता. तेव्िाां 
णवशाखा तेथूनच त्या णर्क्षूला ह्मिाली “आयम, माझा सासरा जुनेंपुरािें खात आिे. तुह्मी येथें णतष्ठत न रिाताां 
पुढें व्िा!” 

 
णवशाखेचे िे शब्द कानी प ताांच णमगार अणतशय सांतापानें आपल्या नोकराांनाां ह्मिाला “िा पायस 

येथून घेऊन जा, व या पोरीला माझ्या घराांतून याच क्षिीं िाांकून द्या. िी इतकी उन्मत्त झाली आिे, कीं, 
माझ्यासमोर माझा उपमदम करण्याला णिला लाज वाटत नािीं!” 

 
णमगार जरी सांतापला िोता, तरी णवशाखेच्या अांगाला िात लावण्याची त्याला ककवा त्याच्या 

नोकराांनाां छाती झाली नािीं. ती शाांतपिें आपल्या सासऱ्याला ह्मिाली “आपि माझ्यावर इतके रागावूां नये. 
मी काांिीं णवकत आिलेली दासी नािीं. मी आपल्यासारख्याच थोर कुलाांत जन्मलेली आिें. प्रथमतः माझा 
अपराध माझ्या पदराांत घाला, आणि मग मला येथून जावयाला साांगा. माझ्यावर णवनाकारि तोिमत येऊां  
नये ह्मिून माझ्या णपत्यानें येथें आठ कुलीन गृिस्थाांनाां माझ्या अपराधाची नीट चौकशी करण्याणवषयीं साांगनू 
ठेणवलें  आिे. तेव्िाां त्याांच्यासमोर माझा दोष काय आिे, िें मला साांगा. जर माझा अपराध आिे असें ठरलें , 
तर मी खुषीनें येथून णनघून जाईन.” 
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िें सुनेचें स्पष्ट बोलिें ऐकून णमगाराचा र् कलेला राग जरा दबला गेला. त्यानें त्या आठ कुलीन 
गृिस्थाांनाां ताब तोब बोलावनू आिलें , आणि आपल्या सुनेचा गुन्िा त्याांनाां साांगनू तो ह्मिाला “णिला माझ्या 
घराांतून आजच्या आज घालवनू द्या.” 

 
ते गृिस्थ ह्मिाले “काय गे णवशाखे! आपला सासरा घािेर ें अन्न खातो असें तूां ह्मटलें  आिेस 

काय?” 
 
णवशाखा ह्मिाली “माझा सासरा जुन्या पणु्यावर णनवाि करतो, नवीन पुण्य सांपादन करीत नािीं, 

असा माझ्या ह्मिण्याचा अथम िोता, ह्मिून मी तो जुनें खातो असें ह्मटलें  आिे.” 
 
ते गृिस्थ णमगाराला ह्मिाले “िें ह्मििे मोठ्या शिािपिाचें णदसतें. एवढ्यानें णवशाखेला घराांतून 

िाांकून देिें तुह्माला उणचत नािीं.” 
 
आिखीणि णवशाखेचे काांिीं बारीकसारीक दोष णमगारानें त्या गृिस्थाांनाां साांणगतले, पि चौकशीअांतीं 

ते दोष नसून णमगाराचा केवळ गैरसमज झाला िोता असें णदसून आलें . तेव्िाां णमगार ह्मिाला “पि इचा बाप 
जेव्िाां येथें आला तेव्िाां आमच्यासमोर त्यानें णिला दिा णनयम णशकणवले. आह्माांला तर ते णनवळ व ेेपिाचे 
णदसतात. मग णिला त्याांचा अथम काय समजला असेल तो असो!” 

 
ते गृिस्थ ह्मिाले “काय गे णवशाखे! धनांजयश्रेष्ठीनें तुला कोिते णनयम णशकणवले, व त्याांचा अथम 

काय?” 
 
णवशाखा ह्मिाली “आांतली आग बािेर नेऊां  नये, िा पणिला णनयम माझ्या णपत्यानें मला णशकणवला. 

त्याचा अथम असा आिे, कीं, घराांत काांिीं र्ाां िें वगैरे झालीं, तर त्याांची वाता बािेर पसरूां  नये. बािेरची 
आग आांत आिूां नये, िा दुसरा णनयम. ह्मिजे शजेारीपाजारी, सासुसासऱ्याांचे ककवा जावानिदाांचे अवगुि 
बोलत असले, तर तें वतममान आिून घराांत सो ूां नये, देिारालाच द्यावें, िा णतसरा णनयम; व न देिाराला 
देऊां  नये, िा चवथा णनयम. याांचा अथम िा, कीं, जो कोिी घराांतील वस्तु उसनी णदली असताां परत करतो 
त्यालाच ती द्यावी; जो परत देत नािीं त्याला देऊां  नये. देिारा ककवा न देिारा असला तरी द्यावें, िा पाांचवा 
णनयम आपल्या जवळच्या आप्ताला लागू आिे. ह्मिजे आपल्या आप्तवगांत कोिी दणरद्री असला, व उसना 
घेतलेला णजन्नस परत करण्याचें सामथ्यम त्याच्या अांगीं नसलें , तरी देखील तो त्याला द्यावा. सुखानें बसावें 
िा सिावा णनयम, व सुखानें जेवावें िा सातवा णनयम, आणि सुखानें णनजावें िा आठवा णनयम. याांचा अथम 
असा, कीं, व ील मािसें ज्या णठकािीं वारांवार येतात त्या णठकािीं बसूां नये; त्याांचें जेवि िोण्यापूवी आपि 
जेवूां नये; नोकराांचाकराांचा समाचार घेऊन मग जेवावें; व ील मािसें णनजण्यापूवी आपि णनजूां नये, त्याांची 
व्यवस्था लावनू मग णनजावें. अग्नीची पूजा करावी, िा नववा णनयम. पणतव्रता स्त्रीला पणत अग्नीसारखा पूज्य 
असावा, व ब्राह्मि जसे अग्नीची पणरचया करतात तशी णतनें आपल्या पतीची शुश्रूषा करावी, िा या 
णनयमाचा अथम आिे. गृिदेवताांची पूजा करावी, िा दिावा णनयम. ह्मिजे सासूसासरे इत्याणद व ील 
मािसाांनाां गृिदेवता समजून त्याांची सेवा करावी.” 

 
णवशाखेनें आपल्या णपत्यानें घालून णदलेल्या दिा णनयमाांची याप्रमािें फो  केल्यावर त्या आठ 

कुलीन गृिस्थाांनीं णतची फारच स्तुणत केली, व ते णमगारश्रषे्ठीला ह्मिाले “आपि रागाच्या र्राांत या शिाण्या 
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मुलीला घराांतून घालवनू देण्यास तयार झालाां आिाां; पि आह्मी िी आपल्या घरीं लक्ष्मीच आिे असें 
समजतपव.” 

 
णमगारानें आपली चूक कबूल केली व णवशाखेची क्षमा माणगतली. 
 
णवशाखा ह्मिाली “आपि व ीलच आिाांत, तेव्िाां क्षमा करण्यासारखा आपला मोठा अपराध आिे 

असें मी समजत नािीं; परांतु एका गोष्टीमध्यें मात्र आपलें  व माझें पटावयाचें नािीं, असें वाटतें. मी बदु्धाची 
उपाणसका आिें, व आपि णनगं्रथाांचे उपासक आिाांत. तेव्िाां बौद्धणर्क्षु आमच्या घरीं णर्के्षला आले असताां तें 
आपिाला खपावयाचें नािीं, व णनगं्रथ आले असताां त्याांनाां मी नमस्कार करिार नािीं. या बाबतींत काांिीं 
त जो  णनघाल्याणशवाय माझ्या येथें रािण्यानें आपिाला ककवा मला सुख िोिार नािीं.” 

 
णमगार ह्मिाला “तुझ्या इच्छेप्रमािें वागण्याला कोितीच िरकत नािीं. माझ्या घरीं पुष्ट्कळ 

धनदौलत आिे. बौद्धणर्क्षूांनाां आमांत्रि करून तूां जेवावयाला घातलेंस तर त्याच्यायोगें मी दणरद्री िोईन, 
असा प्रकार मुळींच नािीं. मी माझ्या णनगं्रथाांनाां अन्नदान करीन, व तूां यथावकाश बौद्धणर्क्षूांनाां अन्नवस्त्राणदकाांचें 
दान कर.” 

 
णवशाखेनें दुसऱ्याच णदवशीं बुद्धाला आणि णर्क्षसुांघाला णनमांत्रि केलें . िें वतममान णनगं्रथाांनाां 

समजताांच त्याांनीं ताब तोब णमगारश्रेष्ठीला गाांठलें , आणि या गोष्टीचा खुलासा णवचारला. 
 
णमगार ह्मिाला “माझी सून काांिीं लिानसान कुळाांतली नव्िे. णतला दासीप्रमािें वागणवताां येिें 

शक्य नािीं. माझ्या घराांत जर सुख नाांदावयाचें असेल, तर माझ्या सुनेला मीं योग्य स्वातांत्रय णदलेंच 
पाणिजे.” 

 
णनगं्रथ ह्मिाले “बौद्धणर्क्षूांनाां तुझ्या घरीं यावयाला जर तुला मनाई करताां येण्यासारखी नसेल, तर 

णनदान तूां त्याांच्या दशमनाला तरी जाऊां  नकोस. बदु्ध मोठा मायावी आिे; तो लोकाांनाां मोि पा ून आपल्या 
पांथाांत ओढून नेतो, असें आह्मीं ऐणकलें  आिे. तेव्िाां णवशाखेनें णकतीणि आग्रि केला तरी तूां त्याच्या दशमनाला 
जाऊां  नकोस.” 

 
णमगारानें बदु्धाची ककवा णर्क्षूांची रे्ट न घेण्याचें अणर्वचन णदल्यावर णनगं्रथ आपल्या आश्रमाांत गेले. 
 
दुसऱ्या णदवशीं णवशाखेनें जेविाची सवम तयारी करून बुद्धाला आणि णर्क्षूांनाां बोलावनू मोठ्या 

आदरानें त्याांचें सांतपमि केलें . र्ोजनोत्तर बदु्धगुरूला णवशाखेनें आपिाला व आपल्या घराांतील मां ळीला 
धमोपदेश करावयाची णवनांणत केली. पि िा उपदेश ऐकावयाला णमगार येईना. णवशाखेनें फारच आग्रि 
केल्यावर प द्याच्या आ  बसून धमोपदेश ऐकण्याला तो कबूल झाला. बदु्धाचें तपव  मात्र त्याला पिावयाचें 
नव्ितें! णवशाखेनें एका बाजूला प दा बाांधून आपल्या सासऱ्याला बसण्याची सोय केली. 

 
सवम मां ळी जमल्यावर बदु्धानें आपल्या अमृततुल्य वािीनें त्याांनाां उपदेश केला. दान, शील, र्ावना 

इत्याणद गोष्टींसांबांधानें बदु्धानें केलेला बोध ऐकून णमगारश्रेष्ठीचा कां ठ दाटून आला. असा थोर सत्पुरुष 
आपिापाशीं असताां आपि मूखमपिानें त्याचें दशमन घेण्याला तयार नािीं याचा त्याला अत्यांत पश्चाताप 
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झाला, व एकदम प दा दूर सारून धाांवत येऊन त्यानें बुद्धाच्या पायाांवर  ोकें  ठेणवलें . तो ह्मिाला 
“र्गवन्! माझ्या अपराधाांची क्षमा करा. आजपासून मी आपला उपासक झालपव आिें. या बाबतींत णवशाखा 
मला मातेसमान आिे. ती जर माझ्या घरीं आली नसती, तर आपली अमृतवािी माझ्या कानीं प ली नसती. 
ह्मिून आजपासून णतला मी माझी आईच ह्मित जाईन.” 

 
तेव्िाांपासून णवशाखेला णमगारमाता िे नाांव प लें . श्रावस्तींतील बिुतेक लोक णमगारमाता या 

नाांवानेंच णतला ओळखीत असत. णतनें बुद्धाला, व णर्क्षुसांघाला रिाण्यासाठीं पूवाराम नाांवाच्या उद्यानामध्यें 
एक प्रासाद बाांधला िोता. त्याला ‘णमगारमातेचा प्रासाद’ असें ह्मित असत. श्रावस्तीमध्यें णवशाखेच्या 
शिािपिाची आणि नीणतमते्तची कीर्जत तेव्िाांच पसरली; आणि रावापासून रांकापयंत णतचा बिुमान िोऊां  
लागला. मांगलकायांत आणि उत्सवाांत णवशाखेला पणिल्यानें आमांत्रि देण्याची वणिवाट प ली. 
श्रावस्तींतील बौद्ध उपाणसकाांत ती प्रमुख िोती. आगन्तुक व आजारी णर्क्षूांच्या सोईक े ती फार लक्ष्य 
पुरवीत असे. 

 
[११] 

दपवदत्त 
 

शाक्याांचें राज्य मिाजनसत्ताक िोतें. णनरणनराळ्या गाांवच्या मिाजन लोकाांनाां राजे असें ह्मित 
असत. अशा प्रकारचे सरासरीं सातशें राजे शाक्याांच्या राज्याांत िोते. ते आपसाांमध्यें एक अध्यक्ष णनव ीत 
असत, व त्याला मिाराजा असें ह्मित. या मिाराजाच्या िातीं अांतगमत व्यवस्थेसांबांधानें काांिीं अणधकार 
असत; परांतु परराष्ट्राांशीं लढाई करिें ककवा ति करिें िें काम मिाजनमां ल बिुमतानें करीत असे. 
शाक्यराजाच्या सर्ागृिाला ‘सांथागार’ असें ह्मित असत. याच धतीवर चाललेलीं आिखीणि काांिीं राज्यें 
बुद्धकालीं मध्यदेशाांत िोतीं. 

 
एका वळेीं शाक्याांचें अध्यक्षस्थान र्णद्दय नाांवाच्या तरुि शाक्याला णमळालें  िोतें. त्या वळेीं 

शाक्यराजाांच्या कुळाांतील बऱ्याच तरुिाांनीं बदु्धाच्या णर्क्षुसांघाांत प्रवशे केला; परांतु मिानाम शाक्याच्या 
कुळाांतील कोिीच णर्क्षु झाला नव्िता. तेव्िाां तो आपला धाकटा र्ाऊ अनुरुद्ध याला ह्मिाला “णसद्धाथानें 
बुद्ध िोऊन सद्धमाची पताका णजक े णतक े फ काणवली आिे, व त्यायोगें शाक्यकुलाची मोठीच कीर्जत 
झाली आिे. आजला इतर देशाांतील थोर कुळाांतील लोक णर्क्षु िोऊन शाक्यपुत्रीय श्रमि ह्मिवनू घेण्याांत 
धन्यता मानीत आिेत; पि आमच्याच शाक्याांपकैीं काांिीं थो ी मां ळी तथागताच्या धमाची उपेक्षा करीत 
आिे, िें आह्माांला उणचत नािीं. आताां आमच्या कुळाांत आह्मी दोघेच कायते णर्क्षु िोण्याला योग्य आिपव. जर 
प्रपांचाचा र्ार तूां आपल्या णशरावर घ्यावयाला तयार असशील, तर मी णर्क्षु िोऊन बौद्धधमाचा प्रसार 
करीन.” 

 
अनुरुद्धाला प्रपांचाच्या र्ानग ी काय िोत्या, िें मुळींच मािीत नव्ितें. लिानपिींच व ील 

वारल्यामुळें  आईनें त्याचे फार ला  केले, आणि त्याला व्याविाणरक णशक्षि जसें णमळावयाला पाणिजे िोतें 
तसें णमळालें  नािीं. त्यानें आपल्या व ील र्ावाला प्रपांचाच्या र्ानग ी काय आिेत, असा प्रश्न केल्यावर 
मिानामानें त्याला सवम सणवस्तर माणिती साांणगतली, व तो ह्मिाला “शीत आणि उष्ट्ि, ऊन आणि वारा 
याांची परवा न कणरताां गृिस्थानें आपल्या कामाांत दक्ष असलें  पाणिजे. जो गृिस्थ णवषयसुखाच्या नादीं लागनू 
आपल्या गृिकृत्याची उपेक्षा करील त्यावर दाणरद्र्यपांकाांत लोळण्याची पाळी आल्यावाांचून रिािार नािीं.” 
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अनुरुद्ध ह्मिाला “माझ्यानें या र्ानग ी व्िावयाच्या नािींत. लिानपिापासून मी कधींणि शतेाांत 
गेलपव नािीं. तेव्िाां शते पेरतात कसें आणि तें कापतात कसें, िें देखील मला मािीत नािीं. घोड्यावर बसिें, 
णशकार खेळिें ककवा णतरांदाजी करिें िीं कामें सो ून इतर कामाांत मीं कधींणि मन घातलें  नािीं, व यापढुें 
माझ्यानें घरगुती कामें िोतील असें मला वाटत नािीं. असलीं कामें करण्यापेक्षाां णर्क्षु िोिेंच मला अणधक 
इष्ट वाटतें.” 

 
अनुरुद्धाचा णर्क्षु िोण्याचा बेत–नव्िे णनश्चय–ठरला. पि त्याला त्याच्या आईची परवानगी 

णमळेना. अनुरुद्धानें जेव्िाां अणतशय िट्ट धरला, तेव्िाां ती त्याला ह्मिाली “सध्याांचा आमचा मिाराजा र्णद्दय 
िा तुझा बालणमत्र आिे. जर तो तुझ्याबरोबर णर्क्षु िोण्याला तयार असेल, तर मी तुला परवानगी देतें.” 

 
र्णद्दय एवढा मोठा अणधकार सो ून णर्क्षु िोिार नािी अशी अनुरुद्धाच्या आईला खात्री वाटत िोती. 

ह्मिून णतनें आपल्या मुलाची समजूत घालण्यासाठीं िी युणक्त योणजली. 
 
अनुरुद्ध र्णद्दयाजवळ जाऊन ह्मिाला “णमत्रा, बदु्धाच्या णर्क्षुसांघाांत प्रवशे करण्याची मला उत्कां ठा 

लागली आिे. पि माझ्या आईची मला परवानगी णमळत नािीं. तूां जर माझ्या बरोबर णर्क्षु िोशील, तरच 
माझी आई मला परवानगी द्यावयाला तयार आिे.” 

 
र्णद्दय ह्मिाला “अनुरुद्धा! तूां आिखी सात वष ेथाांब. या अवधींत मला ज्या काांिीं आमच्या राज्याांत 

सुधारिा करिें इष्ट वाटत आिे, त्या करून मी मोकळा िोतो. मग आपि दोघेणि णर्क्षु िोऊां .” 
 
परांतु अनुरुद्धाला सात णदवस देखील सात वषांसारखे वाटत िोते. इतका तो णर्क्ष ु िोण्यासाठीं 

उत्सुक झाला िोता. त्याच्या अत्यांत आग्रिामुळें  एका आठवड्याच्या आांत राज्यकारर्ार दुसऱ्यावर सपवपवनू 
णर्क्षु िोण्याला र्णद्दय कबलू झाला. एका आठवड्यानांतर राज्यकारर्ार आपल्या बांधूांवर सपवपवनू तो 
कोिाला नकळत अनुरुद्धाबरोबर बुद्धाच्या रे्टीला जाण्यास तयार झाला. 

 
त्यावळेीं बुद्धगुरु अनुणप्रया नाांवाच्या मल्लाच्या गाांवीं रिात िोता. र्णद्दय आपल्या सेनेसिवतममान 

उद्यानाांत गेला असताां सेनेला तेथेंच ठेवनू अनुरुद्धाबरोबर अनुणप्रयेला जाण्याचा त्यानें बते केला. आनांद, 
र्गुृ, ककणबल, देवदत्त आणि उपाणल न्िावी, िे पाांचजि र्णद्दयाबरोबर जावयाला तयार झाले. काांिीं 
अांतरावर गेल्यावर त्या शाक्यकुमाराांनीं आपले अलांकार एका उत्तरीय वस्त्राांत बाांधून उपालीच्या स्वाधीन 
केले आणि ते त्याला ह्मिाले “उपाणल, आताां यापुढें तूां आमच्याबरोबर येऊां  नकोस. िे अलांकार णवकून 
सुखानें आपली उपजीणवका कर.” 

 
उपालींनें णवचार केला, कीं, “जर मी िे अलांकार घेऊन माघारा णफरलपव, तर यानेंच र्णद्दयाणदकाांचा 

घात केला, अशा समजुतीनें शाक्य राजे आपिाला फाांशी देतील. तेव्िाां घरी न जाताां याांच्याबरोबरच पढुें 
जािें चाांगलें .” त्यानें शाक्यकुमाराांनीं णदलेले अलांकार एका झा ाला टाांगले व ‘जो पािील तो घेऊन जावो’ 
असे उद्गार काढून तो शाक्यकुमाराांबरोबर अनुणप्रया गाांवाला आला. 

 
र्णद्दयाणदक शाक्याांनीं बदु्धाची रे्ट घेऊन आपिाांला णर्क्षसुांघाांत घेण्याची णवनांणत केली व ती बदु्धानें 

मान्य केल्यावर ते ह्मिाले “र्गवन्, प्रथमतः आमच्या या उपाणल न्िाव्याला प्रव्रज्या द्या. तो आमचा 
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णितकता णमत्र असून मोठा बणुद्धमान् आिे. त्याला आपि प्रथम णर्क्षु केलें  ह्मिजे त्याच्यामागून झालेले णर्क्ष ु
या नात्यानें आह्माांला त्याला वांदन करावें लागेल, व आह्मी थोर कुलाांत जन्मलपव याबद्दल आह्माांला गवम 
वाटिार नािीं.” 

 
बुद्धानें त्याांची णवनांणत मान्य करून प्रथमतः उपालीला प्रव्रज्या णदली. उपाली पुढें मोठा णवनयधर 

(णवनय ग्रांथाांमध्यें कुशल) झाला. अनुरुद्धाला णदव्य दृष्टीचा लार् झाला. आनांद बुद्धाची शुश्रूषा करिाऱ्या 
णर्क्षूांत प्रमुख झाला. पि देवदत्त लौणककणसद्धीच्या मागें लागला. 

 
बुद्धगुरु एका कालीं कौशाांबी नगरीमध्यें घोणषतारामाांत रिात िोता. तेथें देवदत्ताच्या मनाांत असा 

णवकल्प आला, कीं, “मी एकाद्या राजकुमाराला प्रसन्न करून मोठें नाांव णमळवीन.” 
 
तो कौशाांबीिून एकटाच राजगृिाला आला, व तेथें कबणबसारराजाच्या अजातशत्रु कुमाराला 

योगणसद्धीचा चमत्कार दाखवनू त्यानें वश केलें . राजगृिाला आल्यावर बुद्धगुरूला असें वतममान समजलें , 
कीं, “देवदत्त अजातशत्रूपासून पुष्ट्कळ लार्सत्कार णमळणवत आिे.” तेव्िाां तो ह्मिाला “णर्क्षुिो, देवदत्त 
खोया मागाला लागला आिे. केळीचें फळ केळीचा नाश करतें; वळूेचें फळ वळूेचा नाश करतें; आणि 
लौणककणसद्धीच्या योगें णमळणवलेला लार् मूखम मनुष्ट्याचा नाश करतो.” 

 
एके णदवशीं बदु्धगुरु मोठ्या सर्ेंत धमोपदेश करीत िोता. त्या वळेीं देवदत्त बदु्धाला वांदन करून 

ह्मिाला “र्गवन्, आताां आपि वृद्ध झालाां आिाां, तेव्िाां णर्क्षुसांघाचें नायकत्व माझ्याक े देऊन आपि 
शाांतपिें कालक्रमिा करावी.” 

 
बुद्धानें िी गोष्ट नाकबूल केली. तो ह्मिाला “देवदत्ता, साणरपुत्तमोग्गल्लानाांसारख्या समथम 

श्रावकाांच्या िातीं देखील मीं णर्क्षसुांघाचा र्ार सपवपणवलाां नािीं. तूां तर या कामीं अगदींच नालायक आिेस; 
तेव्िाां तुला णर्क्षसुांघाचा पुढारी कसें करताां येईल?” 

 
बुद्धानें आपिाला पुढारी िोण्यास नालायक ठरणवलें , याजबद्दल देवदत्ताला अत्यांत णवषाद वाटला. 

आताां बुद्धाचा सू  उगवण्यापलीक े दुसरा णवचार त्याच्या मनामध्यें राणिला नािीं. 
 
एके णदवशीं अजातशत्रलूा रे्टून तो त्याला ह्मिाला “िे राजपुत्र, पूवीप्रमािें आजकालचीं मािसें 

दीघायुषी िोत नसतात. कधीं कोिाला मरि येईल, याचा नेम नसतो. तेव्िाां बापाच्या पूवीच राज्यसुखाचा 
उपर्ोग घेतल्यावाांचून तुला मरि येण्याचा सांर्व आिे. ह्मिून मी ह्मितपव, कीं, कबणबसाराला मारून तूां राजा 
िो, व बदु्धाला मारून मी बदु्ध िोतपव.” 

 
अजातशत्रूला आपल्या गुरूची िी युणक्त पसांत प ली, व नागवी तलवार िाताांत घेऊन तो आपल्या 

णपत्याला मारण्यासाठीं अांतःपुराांत णशरला. तेथें कबणबसाराच्या णशपायाांनीं त्याला पक लें , व आपल्या 
धन्यासमोर नेऊन उर्ें केलें . कबणबसार ह्मिाला “मुला, तूां िें अघोर कृत्य करावयाला काां सज्ज झालास?” 

 
अजातशत्रु ह्मिाला “मी राज्य करावयाला उत्सुक झाल्यामुळे आपिावर तलवार उगारावयाला 

णसद्ध झालपव, याची मला क्षमा असावी.” 



 
 

अनुक्रमणिका 

कबणबसारराजानें ताब तोब आपल्या मांणत्रमां ळाला बोलावनू आिून त्याांच्यासमक्ष राज्यकारर्ार 
अजातशत्रूच्या िवालीं केला. अजातशत्रूनें काांिीं णदवसानांतर आपल्या णपत्याला कैदेंत टाकून उपवासानें 
ठार माणरलें . 

 
याप्रमािें अजातशत्रूला राज्याचा सांपूिम अणधकार णमळाल्यावर देवदत्त त्याला ह्मिाला “आताां तूां 

मला मदत केली पाणिजेस. मारेकऱ्याांनाां पाठवनू तूां जर बदु्धाचा प्राि घेशील, तर मी लवकरच बुद्ध िोईन.” 
 
अजातशत्रूनें देवदत्ताच्या साांगण्याप्रमािें काांिीं मारेकरी पाठणवले; पि बदु्धाला न मारताां उलट ते 

त्याचे णशष्ट्य िोऊन राणिले. तेव्िाां देवदत्ताला अणतशय ची  आली व स्वतः बदु्धाला मारण्याचा त्यानें णनश्चय 
केला. 

 
एके णदवशीं बदु्धगुरु गृध्रकूट पवमताच्या सावलींत चांक्रमि करीत िोता. िी सांणध पािून देवदत्त 

जवळच्या टेंक ीवर चढला, व तेथून त्यानें एक मोठा दग  बुद्धावर ढकलून णदला. ख कावर आदळून 
वाटेंत त्या दग ाचे तुक ेतुक े िोऊन गेले, पि त्याची एक चीप बदु्धाच्या पायाांत णशरली, व मोठी जखम 
झाली. बदु्धगुरु वरती देवदत्ताक े पािून ह्मिाला “खून करण्याच्या णवचारानें, मुखा! तूां जें िें दुष्टकृत्य 
केलेंस, त्याच्यायोगें तूां मोठ्या पापाचा वाांटेकरी झाला आिेस!” 

 
बुद्धाला देवदत्तानें जखम केली िें वतममान सवमत्र पसरलें . देवदत्त बुद्धाचा खून करील अशी काांिीं 

णर्क्षूांनाां र्ीणत वाटून त्याांनीं बुद्ध ज्या णविाराांत रिात िोता, त्याच्या आसपास पिारा करण्यास सुरुवात 
केली. त्याांची िालचाल पािून व स्वाध्यायाचें पठन ऐकून बुद्ध आनांदाला ह्मिाला “िे णर्क्ष ुयेथें रात्रांणदवस 
काां णफरत आिेत?” 

 
आनांद ह्मिाला “र्गवन्! देवदत्ताक ून आपल्या जीवाला धक्का पोिपवचूां नये ह्मिनू िे येथें पिारा 

करीत आिेत. ”  
बुद्धानें आनांदाक ून त्या णर्क्षूांनाां बोलावनू आणिलें , व तो त्याांनाां ह्मिाला “णर्क्षुिो, माझ्या देिाची 

इतकी काळजी घेण्याचें काांिीं कारि नािीं. माझ्या णशष्ट्याांपासून माझें रक्षि व्िावें अशी माझी इच्छा नािीं. 
तेव्िाां तुह्मी येथें पिारा न करताां आपापल्या कामाला लागा.” 

 
बुद्धगुरूच्या पायाांची जखम काांिीं कालानें बरी झाली, व तो कि ूां णफरूां  लागला. एके णदवशीं 

राजगृिाांत कप पाताला जात असताां त्याला पािून देवदत्त िस्स्तशाळेंत गेला, आणि तेथील मुख्य मािुताला 
ह्मिाला “मी राजाचा गुरु आिें, िें तूां जाित आिेस. तुला मोठ्या योग्यतेला चढणविें ककवा या 
अणधकारावरून काढून टाकिें माझ्या िातीं आिे. जर तूां मीं साांणगतलेलें  काम ऐकशील, तर मी राजाक ून 
तुला मोठें बक्षीस देववीन. पि जर माझ्या कामाांत कसूर करशील, तर या नोकरीवरून तुला दूर करण्याांत 
येऊन णशक्षा करण्याांत येईल.” 

 
मािुत ह्मिाला “गुरुमिाराज, आम्िी आपल्या आजे्ञबािेर कधीणि जािार नािीं. आमच्या 

मिाराजाांप्रमािेंच आपिणि आम्िाांला वांद्य आिाां.” 
 
देवदत्त ह्मिाला “तर मग जेव्िाां या गल्लींतून बदु्ध जाईल, तेव्िाां त्याजवर नालाणगणर ित्ती सो .” 



 
 

अनुक्रमणिका 

“ठीक आिे!” मािुतानें उत्तर णदलें . 
 
नालाणगणर ित्ती अत्यांत मस्त िोता अशी त्याची ख्याणत िोती. यदाकदाणचत िस्स्तशाळेंतून मोकळा 

झाला, तर तो मािसाांनाां ठार मारीत असे. बुद्ध त्या रस्त्यानें जात असताां त्याच्या मािुतानें बांधनें तो ून 
त्याला मोकळें सो लें . तेव्िाां आसपासच्या घराांतून रिािारी मनुष्ट्यें कोिी घराच्या छपरावर तर कोिी 
मा ीवर जाऊन द ून बसलीं. 

 
नालाणगणर ित्ती बदु्धाच्या अांगावर चालत येत असलेला पािून णर्क्षु ह्मिाले “र्गवन्, िा 

मनुष्ट्यघातक र्यांकर नालाणगरी ित्ती या बाजूनें येत आिे. तेव्िाां आपि लवकर दुसऱ्या बाजूला वळावें.” 
 
पि णर्क्षूांच्या बोलण्याक े लक्ष्य न देताां बदु्धगुरु तसाच पढुें  णनघाला. तेव्िाां आजूबाजूच्या लोकाांनीं 

“अरेरे! णबचाऱ्या या चाांगल्या श्रमिाला नालाणगणर ठार मारील!” असे दुःखोद्गार काणढले. बुद्धानें आपल्या 
णवश्वमतै्रीचें एकीकरि करून मनोबलानें णतचा प्रवाि त्या ित्तीवर सो ला. नालाणगणर सपव  खालीं घालून 
बुद्धाजवळ येऊन उर्ा राणिला. त्याच्या कुां र्स्थळावर िात णफरवनू बुद्ध ह्मिाला “नागानें [येथें ष्ट्लेष आिे. नाग 
म्ििजे ित्ती ककवा ज्याला पाप नािीं असा मनुष्ट्य (न+आग:).] नागाला मारिें िें चाांगलें  नािीं! काांकीं, नागाचा जो घात 
करतो, त्याला सुगणत प्राप्त िोत नािीं. िे कुां जर, तूां मदोन्मत्त िोऊन दुगमतीला जाऊां  नकोस. पि असें कृत्य 
कर, कीं, ज्याच्या योगें सुगतीला जाशील.” 

 
िा उपदेश ऐकून नालाणगरीनें शुां ादां ानें बुद्धाची पादधूणल आपल्या मस्तकावर घेतली; आणि 

पुढले दोन्िी पाय वाांकवनू बदु्धाला वांदन करून िस्स्तशालेंत तो आपल्या णठकािावर जाऊन उर्ा राणिला! 
 
िी गोष्ट घ ल्यावर राजगृिाांतील आबालवृध्द िी गाथा गात िोते:– 

 
दंडनेके दर्मयन्न्त अकुंसेलह कसालह ि 
अदंण्डेन असत्थेन नागो दंतो र्महेलसना 
[दण्डेंि कोिी गशकवी पशलूा, 
कोिी कशलेा िगर अंक शाला; 
दंण्डगदकावंािं गन शाक्यझसहें 
आश्रयग नालागिगर वागरला हें!] 

 
याप्रमािें देवदत्ताच्या बुद्धाला मारण्याच्या सवम मसलती फसल्यावर सांघामध्यें फूट पा ण्याची त्यानें 

एक युणक्त योणजली. तो आपला साथीदार समुद्रदत्त णर्क्षु याच्याबरोबर बुद्धाजवळ आला, आणि बुद्धाला 
वांदन करून ह्मिाला “र्गवन्, णर्क्षूांनीं ऐणिक णवषयाांपासून पूिमपिें अणलप्त रिाण्यासाठीं मीं िे पाांच णनयम 
तयार केले आिेत. ते सवम णर्क्षूांनीं पाळलेच पाणिजेत अशी आपि आज्ञा करावी. (१) सवमकाल णर्क्षूांनीं 
अरण्यामध्येंच रिावें; (२) आजन्म णर्के्षवरच णनवाि करावा, कोिीं आमांत्रि केलें  असताां त्याच्या घरीं 
र्ोजनाला जाऊां  नये; (३) यावज्जीव रस्त्याांतील कचध्या गोळा करून त्याांचीं वस्त्रें तयार करावीं, गृिस्थाक ून 
वस्त्र घेऊां  नये; (४) आजन्म झा ाखालींच रिावें, झपवप ीमध्यें ककवा घरामध्यें रािूां नये; (५) मत्समाांसाचें 
ग्रिि करूां  नये. िे पाांच णनयम पाळण्याांत जो कसूर करील, त्याला दोषी ठरवावें.” 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

बुद्ध ह्मिाला “या पाांच णनयमाांपासून आध्यास्त्मक उन्नतीला काांिीं मदत िोईल असें वाटत नािीं. 
परांतु ज्याची इच्छा असेल, त्यानें िे पाांच णनयम खुशाल पाळावे; त्याला माझी िरकत नािीं.” 
 

बुद्ध सांघाला िे णनयम सक्तीनें लागू करावयाला तयार नािीं, या गोष्टीचा राजगृिामध्यें 
णजक ेणतक े मोठा बभ्रा करून देवदत्तानें आपल्या मताला काांिीं णर्क्षु णमळणवले, व तो त्याांनाां घेऊन गयेला 
चालता झाला. तें वतममान ऐकून बुद्धानें साणरपुत्त व मोग्गल्लान याांनाां त्या णर्क्षूांनाां बोध करून परत 
आिण्यासाठीं गयेला पाठणवलें . 

 
देवदत्त आपल्या अनुयायाांनाां धमोपदेश करीत बसला असताांना साणरपुत्त आणि मोग्गल्लान त्या 

णठकािीं पोिपवचले. त्याांनाां पािून समुद्रदत्त देवदत्ताला िळूच ह्मिाला “िे दोघे त्या गौतमाचे दुष्ट अग्रणशष्ट्य 
आपिाांपाशीं येत आिेत त्याांनाां आपि येथें थारा देऊां  नका.” 

 
देवदत्त ह्मिाला “आपल्या गुरूला कां टाळून ते मजपाशीं आले असतील. तेव्िाां त्याांचा मला योग्य 

आदरसत्कार केलाच पाणिजे.” 
 
देवदत्तानें साणरपुत्त–मोग्गल्लानाांचें फारच आणतथ्य केलें . बराच वळे उपदेश केल्यानें देवदत्ताला 

थकवा आला िोता. तेव्िाां तो साणरपुत्ताला ह्मिाला “आयुष्ट्मन्, आताां जरी बरीच रात्र झाली आिे, तरी 
णर्क्षसुांघाची धममश्रमिाची आस्था कमी झालेली णदसत नािीं. पि मला बरेच श्रम झाले आिेत. आताां तुझ्या 
तपव चे उपदेशपर शब्द माझ्या सांघाला ऐकूां  दे. मी णवश्राांणत घेण्यासाठीं जातपव.” 

 
देवदत्ताला लवकरच गाढ णनद्रा लागली. इक े साणरपतु्तानें त्या णर्क्षूांनाां उपदेश करून त्याांचीं मनें 

वळणवलीं. तेव्िाां ते सवमजि साणरपुत्ताबरोबर बुद्धदशमनाला जाण्यास णसद्ध झाले, व देवदत्त उठण्यापूवी 
गयेिून राजगृिाला जाण्यासाठीं णनघाले. 

 
तेव्िाां समुद्रदत्त घाबऱ्याघाबऱ्या देवदत्ताला उठवनू ह्मिाला “या साणरपतु्त–मोग्गल्लानाांला येथें येऊां  

देऊां  नका, असें मीं तुह्माला साांणगतलें  नािीं काय? आताां ते तुमच्या सवम अनुयायाांनाां घेऊन राजगृिाला 
गेले!” 

 
िें ऐकून देवदत्ताला वरजडप्रिार झाल्यासारखें दुःख झालें ! 
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[१२] 
मागन्न्दया ब्राह्मिकन्या 

 
कुरुदेशामध्यें मागस्न्दय नाांवाचा एक ब्राह्मि रिात असे. त्याला एक सवमलक्षिसांपन्न सुस्वरूप 

कन्या िोती. पुष्ट्कळ कुलीन ब्राह्मिाांनीं णतला मागिी घातली; परांतु मागस्न्दयानें ते योग्य वर नािींत असें 
ह्मिून त्याांनाां आपली कन्या णदली नािीं. धममप्रसाराला आरांर् केल्यावर काांिीं वषांनीं बदु्धगुरु कुरुदेशाला 
गेला. तेथें गाांवोगाांवीं उपदेश करीत णफरत असताां त्याला मागस्न्दय ब्राह्मिानें पाणिलें , व त्याच्या अांगावरील 
लक्षिें पािून िाच आपल्या मुलीला योग्य वर आिे अशी त्याची खात्री झाली. तेव्िाां तो बुद्धाला ह्मिाला “िे 
श्रमि! आज णकत्येक वष े मी माझ्या मुलीला योग्य वर पिात आिें; परांतु तुझ्यासारखा सवमलक्षिसांपन्न 
कोिी आढळला नािीं. आताां माझी मुलगी मी तुला अपमि करतपव; णतचा तूां अांगीकार कर.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “िे ब्राह्मि, या नाशवांत मनुष्ट्यशरीराचा वीट आल्यामुळें  मीं गिृत्याग केला. 

कामसुखाांत मला आताां आनांद वाटत नािीं; तेव्िाां माझ्यासाठीं तुझ्या मुलीचा मीं पणरग्रि कसा करावा?” 
 
बुद्धाची णनस्पृिता पािून मागस्न्दय ब्राह्मि आपल्या पत्नीसि बौद्ध उपासक झाला. पि त्याच्या 

कन्येला मात्र बुद्धाचा फार राग आला. “माझ्यासारखी सुस्वरूप स्त्री या मुां काच्या पदरीं प त असताां त्यानें 
माझी अविेलना करावी व माझा अांगीकार करूां  नये, िा मोठा चमत्कारच ह्मटला पाणिजे! जर मागेंपुढें मला 
सांणध साांप ली, तर मी याचा सू  उगवीनच उगवीन,” असे आपल्या मनाशींच उद्गार काढून णतनें एकवार 
बुद्धाक े णतरस्कारयुक्त दृष्टींने पाणिलें , व मान खालीं घालून ती चूप बसली. 

 
मागस्न्दय ब्राह्मिानें मुलीला र्ावाच्या स्वाधीन करून आपि प्रव्रज्या घेतली. णतच्या चलुत्यानें 

णतला दुसरा योग्य वर न णमळाल्यामुळें  कौशाांबी येथील उदयन राजाला णदलें . उदयनराजाला पुष्ट्कळ 
राण्या िोत्या; परांतु आपल्या सौंदयानें आणि शिािपिानें मागस्न्दया त्या सवांत पट्टरािी िोऊन बसली. 

 
पुढें काांिीं वषांनीं बदु्धगुरु कौशाांबीला आला असताां णतनें त्याचा सू  उगणवण्याचा बेत अमलाांत 

आणिला. शिराांतील धूतम लोकाांनाां णतनें लाांच देऊन जेथेंजेथें बुद्ध रे्टेल, तेथेंतेथें त्याला णशव्या देण्यास 
लाणवलें . 

 
आनांद आणि बदु्ध णर्के्षसाठीं कौशाांबीमध्यें णफरत असताां त्याांजवर प्रत्येक गल्लींतून णशव्याांचा वषाव 

िोऊां  लागला. तेव्िाां आनांद ह्मिाला “र्गवन्, या लोकाांच्या णशव्याशापाांपुढें आपि येथें रिाण्याची सोय 
राणिली नािीं. चला आपि दुसरीक े जाऊां .” 

 
बुद्ध ह्मिाला “आनांदा, जर तेथेंणि लोक आह्माांला णशव्या देऊां  लागले, तर मग कोठें जाऊां  या?” 
 
आनांद ह्मिाला “दुसऱ्या कोठें तरी.” 
 
“पि आनांदा, आपि असें करूां  गेलपव, तर णवनाकारि क्लेशर्ागी िोऊां . येथल्यायेथेंच जर आह्मीं 

या लोकाांचे णशव्याशाप सिन केले, तर आह्माांला याांच्या र्ीतीनें दुसऱ्या णठकािीं जाण्याचें प्रयोजन राणिलें  
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नािीं. िे लोक चारआठ णदवस आमच्यामागें लागतील, आणि आह्मी त्याांजक े पूिम दुलम क्ष्य कणरतपव, असें 
पािून आपोआप या णशवागाळीच्या व्यवसायापासून णवरत िोतील!” 

 
बुद्धाच्या ह्मिण्याचा आनांदाला सातआठ णदवसाांतच अनुर्व आला. 

 
[१३] 

संुदरी रणरव्राणजका 
 

श्रावस्तीमध्यें बुद्धाचा उपासकसमुदाय वाढत गेल्यामुळें  णर्क्षसुांघाला अन्नवस्त्राचा मोठा लार् िोऊां  
लागला. तें पािून काांिीं पणरव्राजकाांच्या पोटाांत दुखूां लागलें . ‘येन केन प्रकारेि’ बदु्धाची बेअब्र ूकरण्याचा 
त्याांनीं एक कट उर्ाणरला. त्याांच्या पांथामध्यें सुांदरी नाांवाची एक पणरव्राणजका िोती. बुद्धावर खोटा आरोप 
आिण्याच्या कामीं त्याांनीं णतची योजना केली. त्याांच्या णशकविीप्रमािें ती रोज रात्रीं जेतवनाच्या बाजूला 
जाऊन शजेारच्या पणरव्राजकाच्या आश्रमाांत रात्र घालवनू पिाांटेला शिराांत येत असे. वाटेंत कोिीं प्रश्न 
केला असताां ‘आपि बदु्धाबरोबर एकाच णठकािीं रिात असतें,’ असें उत्तर देत असे. 

 
एके णदवशीं पणरव्राजकाांनीं मारेकरी घालून सुांदरीला ठार माणरलें , व जेतवनाच्या एका कोपऱ्यामध्यें 

केरकचऱ्याांत णतचें पे्रत लपवनू ठेणवलें . सुांदरी पणरव्राणजका नािींशी झाल्याचा बोर्ाटा सवमत्र झाल्यावर 
पणरव्राणजकाांनीं पसेनणदराजाला अजम केला, कीं, “आमच्यापकैीं एक पणरव्राणजका नािींशी झाली आिे, णतचा 
शोध करावा.” राजानें आपले णशपाई बरोबर देऊन शांकास्थानें असतील तीं शोधून पिावीं, असा त्याांनाां 
िुकूम केला. 

 
पणरव्राजक ह्मिाले “आह्माांला शाक्यपुत्रीय णर्क्षूांची बळकट शांका येते. काांकीं, अलीक े सुांदरी 

रोज रात्रीं बदु्धाच्या णविाराांत जात असे, व बुद्धाचें आणि णतचें णनराळ्या प्रकारचें नातें िोतें अशी बातमी 
आमच्या कानीं आली आिे. कदाणचत आपल्या गुरूचें कुकृत्य झाांकण्यासाठीं शाक्यपुत्रीयाांनीं णबचाऱ्या 
सुांदरीला ठार मारून कोठें तरी गा ून टाणकलें  असावें!” 

 
राजाच्या परवानगीनें पणरव्राजकाांनीं नगररक्षकाांच्या (पोलीसाांच्या) मदतीनें प्रथमतः जेतवनाची 

झ ती घेतली, व कचऱ्याच्या राशींत लपणवलेलें  सुांदरीचें पे्रत शोधून काणढलें . राजाला जेतवनामध्यें सुांदरीचें 
पे्रत साांप ल्याचें वतममान समजल्यावर त्यानें तें सगळ्या शिराांत णफरवनू लोकाांनाां दाखणवण्याची आज्ञा 
केली. पणरव्राजकाांनीं सवम शिरर्र सुांदरीचें पे्रत णफरवनू बौद्धणर्क्षूांची नालस्ती केली. णजक ेणतक े सुांदरीचें 
पे्रत दाखवनू “िें पिा शाक्यपुत्रीय श्रमिाचें कृत्य!” असें ते मोठमोठ्यानें ओर त असत. यायोगें काांिीं 
श्रद्धावांत उपासक खेरीजकरून श्रावस्तींतील इतर लोकाांत बुद्धाणवषयी आणि बौद्ध णर्क्षूांणवषयीं अत्यांत 
णतटकारा पसरला. णर्क्षूांनाां णर्क्षा णमळण्याची मारामार झाली. 

 
पि एवढ्यानें बदु्ध  गमगला नािीं. तो ह्मिाला “खोटे आरोप करिाऱ्या मनुष्ट्याची मी काांिींच 

ककमत समजत नािीं. जो खोटें बोलतो, व आपि केलेलें  पापकृत्य दुसऱ्याच्या माथीं मारूां  पिातो, त्याला 
नरकावाांचून दुसरी गणत नािीं!” 
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काांिीं णदवसाांनीं ज्या मारेकऱ्याांनीं सुांदरीला माणरलें  िोतें, त्याांचें एका दारूच्या गुत्त्याांत 
पणरव्राजकाांक ून णमळालेल्या पैशाच्या वाांटिीसांबांधानें र्ाां ि जुांपलें . त्याांतील एकजि ह्मिाला “सुांदरीला 
मारिारा मी. तेव्िाां मोठा वाांटा मला णमळाला पाणिजे.” 

 
दुसरा ह्मिाला “मीं जर णतचा गळा दाबला नसता, तर णतने आर ाओर  केली असती, व आमचें 

कृत्य तेव्िाांच उघ कीला आलें  असतें.” 
 
िें त्या मारेकऱ्याांचें र्ाां ि राजाच्या गुप्त िेराांनीं ऐणकलें , व नगररक्षकाच्या मदतीनें त्याांनाां पक ून 

राजसर्ेंत नेलें . तेथें त्याांनीं राजाला इत्थांर्तू वतममान साांगून आपला गुन्िा कबलू केला. बदु्धावर आळ 
घालण्यासाठीं उर्ारलेला कट याप्रमािें उघ कीला आला, व पणरव्राजकाांची फजीती झालीं. लोकाांची 
बुद्धाणवषयीं पूज्यबुणद्ध णद्वगुणित झाली. 
 
 

[१४] 
महाप्रजारणत गौतमी 

आणि णभकु्षिीसंघाचे ी स्थारना 
 

बुद्ध आपल्या उतारवयाांत एकदाां कणपलवस्तूमध्यें रिात असताां त्याला मिाप्रजापणत गौतमीनें 
णर्क्षुिींचा सांघ स्थापन करण्यास णवनांणत केली; पि णर्क्षुिींचा सांघ स्थापन केला असताां णर्क्षूांच्या आणि 
णर्क्षुिींच्या सांघाांत तांटे उपस्स्थत िोण्याचा सांर्व असल्यामुळें  बुद्धानें गौतमीची णवनांणत मान्य केली नािीं. 
नांतर बुद्ध कणपलवस्तूिून धमोपदेश करीतकरीत वैशालीला आला. 

 
मिाप्रजापणत गौतमीणि आपलें  केशवपन करून पुष्ट्कळ शाक्य णस्त्रयाांबरोबर वैशालीला आली. 

चालण्याच्या श्रमानें णतचे पाय सुजले िोते. णतला पािून आनांद ह्मिाला “काय िी तुझी स्स्थणत! तूां इतकी 
णवपद्ग्ग्रस्त काां णदसतेस?” 

 
मिाप्रजापणत ह्मिाली “आनांदा, बुद्धगुरु णस्त्रयाांनाां प्रव्रज्या देण्यास तयार नािींत, याजबद्दल मला 

अत्यांत खेद िोतो!” 
 
“असें जर आिे, तर तूां जरा येथेंच बस. मी र्गवांताांनाां पनुः एकदाां णवनांणत करून पिातपव.” 
 
असें ह्मिून आनांद बदु्धाजवळ गेला आणि ह्मिाला “र्गवन्! मिाप्रजापणत गौतमी पायींपायीं 

कणपलवस्तूिून येथवर आली आिे. चालण्याच्या श्रमानें णतचे पाय सुजले आिेत. आपि णस्त्रयाांनाां णर्क्षुिी 
िोण्याचा अणधकार देत नािीं, याजबद्दल णतला अत्यांत दुःख वाटत आिे. तेव्िाां र्गवन्! आपि आपल्या या 
पांथामध्यें णस्त्रयाांनाां प्रव्रज्या घ्यावयाला अनुज्ञा द्या.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “आनांदा, या र्ानग ींत तूां प ूां नकोस.” 
 
आनांद ह्मिाला “र्गवन्, आपल्या धमाचा साक्षात्कार िोिें णस्त्रयाांनाां शक्य आिे कीं नािीं?” 
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बुद्ध ह्मिाला “माझ्या धमाचें रिस्य समजिें पुरुषाांप्रमािेंच णस्त्रयाांनाांणि शक्य आिे.” 
 
“असें जर आिे, तर आपि मिाप्रजापतीच्या णवनांतीला मान काां देत नािीं? लिानपिीं आपिाला 

णतनेंच वाढणवलें  आिे. मायादेवी णनवमतल्यावर णतनेंच आपिाला दूध पाजलें  आिे. तेव्िाां णतच्या मनाचें 
समाधान करण्यासाठीं णस्त्रयाांनाां प्रव्रज्या घेताां येईल, असा आपि णनयम करा.” 

 
आनांदाच्या ह्मिण्याला मान देऊन बदु्धानें मिाप्रजापतीला आणि णतच्याबरोबर आलेल्या णस्त्रयाांनाां 

प्रव्रज्या णदली, व त्याांचा एक णनराळा णर्क्षुिीसांघ स्थापन केला. या णर्क्षुिीसांघाांत खेमा आणि उप्पलवण्िा 
या दोघी प्रमुख णर्क्षुिी िोत्या. याणशवाय आिखीणि पषु्ट्कळ प्रणसद्ध णर्क्षुिी िोऊन गेल्या. त्याांनाां थेरी 
(स्थणवरी) ह्मित असत. त्याांचे काांिीं उद्गार थेरीगाथा या पाणलग्रांथामध्यें सांग्रणित केले आिेत. 

 
इसवी सनाच्या चौथ्या शतकाांत णर्क्षुिीसांघाचा लोप झाला असावा. आजकाल ब्रह्मदेशामध्यें 

अशाच प्रकारची एक सांस्था आिे. पि त्या सांस्थेंतील णस्त्रयाांनाां णर्क्षुिी न ह्मिताां दशशीलधाणरिी उपाणसका 
ह्मितात. 

 
[१५] 

णविूिभ (णवदुदमभ) 
 

पसेनणद राजाची बदु्धावर फारच र्णक्त ज ली िोती. तो वारांवार जेतवनाांत धममश्रविासाठीं जात 
असे, व णर्क्षसुांघाला वस्त्रान्नाणदक देत असे. आपल्या आणि बुद्धाच्या कुळाचा णनकट सांबांध व्िावा, या िेतूनें 
त्यानें शाक्याच्या कुळाांतील एका कन्येला आपली पट्टरािी करण्याचा बेत केला. 

 
पि, शाक्यराजे मोठे अणर्मानी असत. ते कोसलराजाच्या कुलापेक्षाां आपलें  कुल श्रेष्ठ समजत. 

पसेनदीनें जेव्िाां कन्येची मागिी केली, तेव्िाां शाक्याांनाां मोठी पांचाईत प ली. पसेनदीचें सामथ्यम शाक्याांपेक्षाां 
पुष्ट्कळ पटींनीं मोठें िोतें. अथात शाक्याांनाां कोसलराजाची मागिी उघ पिें नाकबलू करताां येईना. त्याांनीं 
सवांनुमतें अशी युणक्त योणजली, कीं, मिानामा शाक्याची दासीकन्या वासर्क्षणत्रया णिला मिानामानें आपली 
कन्या ह्मिून कोसलराजाला द्यावी. 

 
कोसलराजाच्या अमात्याांनाां ती मुलगी पसांत प ली. पि पसेनदीला शाक्यराजे आपिाला 

ठकणवतील, अशी शांका आल्यामुळें  त्यानें आपल्या अमात्याांनाां असा णनरोप पाठणवला, कीं, “तुह्मीं जी कन्या 
पसांत केली, ती जर मिानामा शाक्याच्या पांक्तीला बसून जेवीत असेल, तर ती वधू णनणश्चत करावी.” 

 
कोसलराजाचा िा णनरोप मिानामाला समजला, तेव्िाां शाक्यकुलाच्या रक्षिासाठीं त्यानें आपल्या 

दासीच्या कन्येबरोबर एका पांक्तीला बसून र्ोजन केलें . या प्रसांगीं कोसलराजाचे आमात्यणि िजर िोते. 
 
याप्रमािें कोसलराजाचें शांकासमाधान झाल्यावर शुर्मुिूतावर वासर्क्षणत्रयेशीं त्याचा णववाि 

झाला. राजानें णतला पट्टरािी केलें . काांिीं कालानें वासर्क्षणत्रया गर्मवती िोऊन नवमासान्तीं पुत्र प्रसवली. 
त्याचें नाांव णव ू र् (णवदुदमर्) असें ठेवण्याांत आलें . बाळपिीं णव ू र् आपल्या आईला वारांवार ह्मिे, कीं, 
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“साधारि लोक देखील आपल्या र्ाच्याांनाां उत्सवाच्या णदवशीं खेळिीं पाठणवतात; पि माझे मामा ककवा 
आजोबा मला काांिींच पाठवीत नािींत!” 

 
“बाळ, तुझे मामा, आजोबा वगैरे मां ळी येथून फार दूर राितात. तेव्िाां तुला खेळिीं, खाऊ वगैरे 

पाठणवताां येिें त्याांनाां शक्य नािीं,” असें ह्मिून वासर्क्षणत्रया आपल्या मुलाचें समाधान करीत असे. 
 
णव ू र् सोळा वषांचा झाल्यावर आपल्या आईला ह्मिाला “मी एकदाां आजोळीं जाऊन सगळ्या 

नातेवाईकाांनाां रे्टिार आिें.” 
 
वासर्क्षणत्रयेनें पुष्ट्कळ अ चिी पुढें आणिल्या; पि त्याांनाां न जुमानताां णव ू र्ानें बापाची आज्ञा 

घेऊन कणपलवस्तूला जाण्याचा आपला बेत णनणश्चत केला. 
 
वासर्क्षणत्रयेनें मिानामाला गुप्त णनरोप पाठणवला, कीं, “माझा मुलगा णतक े जात आिे, त्याला 

कोित्याणि प्रकारें कमीपिानें वागवूां नये. आपि त्याला नीट रीतीनें वागणवलें  नािीं, तर कोसलराजाची 
माझ्यावरच केवळ नव्िे, तर आपिावरणि फार इतराजी िोईल.” 

 
णव ू र् कणपलवस्तूला गेल्यावर शाक्याांनीं त्याचें यथायोग्य आदराणतथ्य केलें . “िा तुझा मामा, िा 

तुझा आजोबा, िा तुझा चलुतमामा,” असें ह्मिून त्याला मिानाम वगैरे व ील मािसाांनाां नमस्कार 
करावयाला लाणवलें . पि णव ू र्ानें “आपल्यापेक्षाां वयानें लिान मां ळी कोिीच नािीं कीं काय?” असा 
जेव्िाां प्रश्न केला, तेव्िाां ते णशकारीसाठीं बािेर गाांवीं गेले आिेत, असें त्याला उत्तर णमळालें . 

 
आपल्या आजोबाच्या घरीं काांिीं णदवस रािून णव ू र् जेव्िाां श्रावस्तीला परत जाण्यास णनघाला, 

तेव्िाां शाक्याांनीं आपल्या सांथागाराांत (नगरमांणदराांत) जमून त्याचा योग्य सन्मान केला. णव ू र् काांिीं 
अांतरावर गेल्यावर त्याचा एक नोकर, काांिीं सामान णवसरलें  िोतें तें नेण्यासाठीं ह्मिून माघारा आला 
असताां सांथागाराजवळ पुढील सांवाद त्याच्या कानीं आला. 

 
एक दासी ह्मिते “अग ए! तो दासीपुत्र बसलेला पाट णनराळा काढून ठेव बरां!” 
 
यावर दुसरी दासी ह्मिते “अग, तो दासीपुत्र तो कोि?” 
 
“वाः! तूां तर अगदींच व ेी णदसतेस. अग, तो आपला णव ू र् दासीचा मुलगा आिे, िें तुला मािीत 

नािीं काय? अग, त्याचा तो पाट घेऊन पाण्यानें साफ धुऊन टाक!” 
 
त्या नोकरानें िें वतममान णव ू र्ाच्या सवांगड्यानाां साांणगतलें , व त्याांनीं तें णव ू र्ाला साांणगतलें . तें 

ऐकून णव ू र् अत्यांत त्वषेानें आपल्या मनाशींच ह्मिाला “मी बसलपव िोतपव तो पाट शाक्यराजे पाण्यानें 
धुवावयाला लावतात काय! मला जर दैवयोगानें राज्यपद णमळालें , तर तोच पाट मी शाक्याांच्या रक्तानें 
धुवावयाला लावीन!” 
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पसेनणदराजाला देखील वासर्क्षणत्रया शाक्यकुलाांतील नसून दासीकन्या आिे िी बातमी समजली, 
आणि त्यानें णतला पट्टरािीच्या पदावरून दूर केलें . 

 
काांिीं णदवसाांनीं बदु्धगुरु राजवाड्याांत गेला असताां राजानें घ लेली गोष्ट त्याला साांणगतली. तेव्िाां 

तो ह्मिाला “मिाराज, शाक्याांनीं अयुक्त आचरि केलें , याांत सांशय नािीं. परांतु वासर्क्षणत्रयेचा आपि 
स्वीकार केलात, त्याअथी णतला एवढ्याच गोष्टीवरून पट्टरािीपदावरून दूर करिें चाांगलें  नािीं. णतची आई 
जरी दासी असली, तरी बाप क्षणत्रयच आिे, व आपल्याबरोबर ती अणर्णषक्त झाली आिे, िें आपि णवसरताां 
कामा नये.” 

 
बुद्धाचें ह्मििें राजाला पटलें , व वासर्क्षणत्रयेला पूवीचाच मान पुनः देण्यास त्यानें िुकूम केला. 
 
काांिीं कालानें राजाचें आणि सेनापतीचें णवतुष्ट आलें . णव ू र्ानें त्या सांधीचा फायदा घेऊन 

आपिाला राज्याणर्षेक करणवला, व वृद्ध बापाला श्रावस्तींतून िाांकून णदलें . 
 
मगधदेशाचा राजा अजातशत्रु िा पसेनदीचा र्ाचा िोता. त्याच्या मदतीनें णव ू र्ापासून राज्य 

णिसकावनू घेण्याचा णवचार करून पसेनणद एका दासीबरोबर अज्ञातवषेानें राजगिृाला गेला. पि तेथें 
पोिपवचण्यापूवीच राजगृिाबािेरील एका धममशाळेंत मागातील पणरश्रमानें तो मरि पावला. अजातशत्रूला 
आपल्या मामाचा असा दुःखकारक शवेट झाला िी बातमी समजली, तेव्िाां त्यानें पसेनदीच्या दज्याला 
शोर्ण्यासारखी त्याची उत्तरणक्रया केली. 

 
राज्यकारर्ार िातीं आल्याबरोबर णव ू र्ानें शाक्याांवर स्वारी करण्याचा बते केला. बुद्धानें त्याची 

समजूत करून त्याचा िा बते दोन वार रणित करणवला; परांतु णतसऱ्याांदाां बुद्धाला मध्यस्ती करण्यास सव  
न साांप ल्यामुळें  णव ू र्ाला आपला बेत णनःशांकपिें पार पा ताां आला. त्यानें शाक्याांवर स्वारी करून 
त्याांची दािादाि करून सोण ली. जे शरि आले ककवा पळून गेले, त्याांनाां सो ून इतराांनाां– लिानाांपासून 
थोराांपयंत सवांनाां–त्यानें कां ठस्नान घातलें , व त्याांच्या रक्तानें आपलें  आसन धुवावयाला लाणवलें . याप्रमािें 
शाक्याांचा णनःपात करून णव ू र् श्रावस्तीला आला. 

 
तेथें श्रावस्तीबािेर अणचरवती (राप्ती) नदीच्या वाळवांटाांत त्यानें आपल्या सैन्याचा तळ णदला. 

आसपासच्या प्रदेशाांत अकालमेघाची र्यांकर वृणष्ट िोऊन अणचरवतीला मिापूर आला, व णव ू र् आणि 
त्याच्या सैन्याांतील काांिीं लोक वािून गेले. 

 
[१६] 

उरसंहार 
 

शाक्याांचें राज्य मगधदेशाच्या राज्यापेक्षाां लिान िोतें. तथाणप शाक्यराजे इक्ष्वाकुकुलाांतील 
असल्यामुळें  त्याांनाां आसपासच्या देशाांत फार मानीत असत. शाक्याांनाांणि आपल्या कुलाचा मोठा अणर्मान 
वाटत असे. त्याांचा मुख्य व्यवसाय शतेीचा असे. या धांद्याला ते फारच मित्त्व देत असत. शुद्धोदन िा 
शाक्यराजाांपकैीं एक राजा िोता. परांतु त्याला काांिीं काळपयंत शाक्याांनीं आपला मिाराजा केलें  िोतें असें 
वाटतें. 



 
 

अनुक्रमणिका 

णसद्धाथाचें बाळपि मोठ्या सुखाांत गेलें  असावें, याांत शांका नािीं. तथाणप मधुनमधून व्याणध, जरा 
आणि मरि यासांबांधानें तो णवचार करीत असे. याला सुत्तणपटकामध्यें आधार साांप तो. आपल्या वयाच्या 
एकोिणतसाव्या वषी णसद्धाथानें गृित्याग केला, व सिासात वष ेउरुवलेेच्या आसपास घोर तपश्चया केली. 
आपल्या वयाच्या णतसाव्या वषी णसद्धाथम बुद्ध झाला. 

 
प्रथमतः बदु्धानें पाांच ब्राह्मितपस्व्याांनाां काशीजवळ ऋणषपतन नाांवाच्या उद्यानाांत आषाढी 

पौर्जिमेच्या णदवशीं उपदेश केला. िा चातुमास सांपण्यापूवीच बुद्धानें साठ णर्क्षु आपल्या सांघाांत घेतले, व 
चातुमास सांपल्यावर त्याांनाां धमोपदेश करण्यासाठीं सवम णदशाांनाां पाठणवलें . तदनांतर बदु्धाची मोठी कामणगरी 
ह्मटली ह्मिजे त्यानें उरुवलेकाश्यप, नदीकाश्यप आणि गयाकाश्यप, या णतघाां सुप्रणसद्ध जणटल बांधूनाां 
त्याांच्या एक िजार णशष्ट्याांसिवतममान आपल्या णर्क्षुसांघाांत घेतलें  िी िोय. काश्यपबांधु णशष्ट्य झाल्यामुळें 
राजगृिाांतील श्रमिब्राह्मिाांवर बुद्धाचें तेज प ावयाला उशीर लागला नािीं. राजगिृामध्यें बदु्धानें पुष्ट्कळ 
णशष्ट्य णमळणवले; परांतु त्या सवांत साणरपुत्त आणि मोग्गल्लान िे दोन प्रमुख िोत. राजगृिािून बुद्ध आपल्या 
णर्क्षसुांघासि शुद्धोदनराजाला रे्टण्यासाठीं कणपलवस्तूला गेला. तेथें घ लेली मुख्य गोष्ट िी, कीं, त्यानें 
आपल्या पूवाश्रमाांतील एकुलत्या मुलाला प्रव्रज्या देऊन श्रामिेर केलें . 

 
कणपलवस्तूिून बुद्ध पुनः राजगृिाला आला. तेथें अनाथकपण क (सुदत्त) श्रेष्ठीनें त्याची रे्ट घेऊन 

त्याला श्रावस्तीला येण्याणवषयीं आग्रि केला. पुढें जेव्िाां कबणबसाराला मारून अजातशत्रु कसिासनावर 
आला, तेव्िाां बदु्धानें आपलें  मुख्य ठािें श्रावस्तीलाच केलें . बदु्धाचे जे अनेक उपदेश णत्रणपटकामध्यें सांग्रणित 
केले आिेत, त्याांतील पुष्ट्कळसे बुद्धानें जेतवनाांतील अनाथकपण काच्या आरामाांत रिात असताां केले. 
श्रावस्स्त िें जरी बदु्धाचें मुख्य णठकाि झालें  िोतें, तथाणप चातुमासखेरीज करून बाकी आठ मणिने तो 
णर्क्षसुांघासि धमोपदेश करण्यासाठीं मध्यदेशाांत सवमत्र णफरत असे. 

 
बुद्धाला णवरोध करिारे जे शत्रु उद्भवले, त्याांत देवदत्ताला अग्रस्थान णदलें  पाणिजे. देवदत्त 

शाक्याांपैकींच असून बदु्धाचा जवळचा नातेवाईक िोता. तथाणप त्यानें णजतकें  बुद्धाचें वैर केलें , णततकें  
दुसऱ्या कोिींणि केलें  नसेल. उदयनराजाच्या पट्टरािीनेंणि बदु्धाची फजीती करण्याचा प्रयत्न केला. 
पणरव्राजकाांनीं बुद्धावर सुांदरीला मारल्याचा आळ घालून श्रावस्तीमध्यें त्याची बेअब्र ू करण्याची खटपट 
केली. परांतु कोिताणि वैरी बुद्धाचें यश मणलन करूां  शकला नािीं. देवदत्तानें आणि इतराांनीं बदु्धावर 
आणिलेले प्रसांग ह्मिजे बदु्धाच्या शीलाची एक प्रकारची कसोटीच िोती. त्या कसोटीला बदु्ध कसा 
उतरला, िें मागील काांिीं प्रकरिाांवरून णनदशमनाला आलेंच आिे. सोनें जसें आगीतून तावनू सुलाखून शुद्ध 
िोऊन बािेर प तें, तद्वत वरील प्रसांगाांनीं बदु्धाचें यश णनममल िोऊन बािेर प लें . 

 
यज्ञयागाणदकाांनाां मित्त्व देिाऱ्या वैणदक ब्राह्मिाांनीं बदु्धाचा फार छल केला, अशी समजूत आिे; 

पि ती णनराधार आिे. बदु्धकालीं मध्यदेशामध्यें यज्ञयागाला फारसें मित्त्व राणिलें  नव्ितें. आणि जे काांिीं 
थो ेबिुत यज्ञ िोत असत, त्याांनाां अणतशय खचम येत असल्यामुळें  ते सामान्य लोकाांच्या आटोक्याबािेरचे 
िोते. बदु्ध चारी विांला समान मानतो, िाच काय तो त्याच्यावर ब्राह्मिाांचा मुख्य आरोप िोता. तो वाटेल 
तेथें णर्क्षा ग्रिि कणरतो, चाां ाल आणि ब्राह्मि या सवांनाां आपल्या सांघाांत समानत्वानें वागणवतो, व 
येिेंकरून परांपरागत आलेला विमरे्द मो ूां पिातो, याबद्दल णकत्येक विाणर्मानी ब्राह्मिाांच्या पोटाांत दुखत 
असे. पि त्याांच्याक ून णशव्याशापाांखेरीज बदु्धाचें ह्मिण्यासारखें अणित झालें  नािीं. बुद्धाला चाां ाल वगरेै 



 
 

अनुक्रमणिका 

शब्दाांनीं सांबोधून त्याच्याशीं र्ाां ि करावयाला णसद्ध झालेले णकत्येक ब्राह्मि त्याचे णशष्ट्य झाले, िें पुढील 
र्ागाांतील काांिीं गोष्टींवरून णदसून येईल. 

 
बुद्धावर आलेलें  शवेटलें  मोठें सांकट ह्मटलें  ह्मिजे णव ू र्ानें पसेनदीला पदभ्रष्ट करून शाक्याांचा 

सांिार केला िें असावें. बौद्धधमाचा पणिला पुरस्कता राजा कबणबसार याला त्याच्या मुलानें ठार माणरलें ; 
दुसरा राजा पसेनणदकोसल याला त्याच्या मुलानें िाांकून णदलें , आणि सवम शाक्यराजाांचा नाश केला. पि या 
ऐणिक सांकटाांनीं बदु्ध  गमगनू गेला नािीं. त्यानें आपलें  धमोपदेशाचें काम तित देिावसानापयंत चालणवलें  
िोतें. त्याच्या उपदेशाचा थो ासा मासला आणि शवेटल्या णदवसाांची िकीगत पुढील र्ागाांत णदली आिे. 
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भाग णतसरा बुद्धाचे ा : उरदपश आणि रणरणनवाि 
[१] 

गृहस्थाचे ीं कतमव्यें 
 
कोिे एके समयीं ब िि रु राजिृहातंील विे वनामध्यें रहात होता. 
 

त्या कालीं णसगाल (शृगाल) नाांवाचा एक तरुि कुलपतु्र शिराांतून सकाळींच बािेर येऊन स्नान 
करून पूवम, पणश्चम, दणक्षि, उत्तर, खालची आणि वरची या सिा णदशाांनाां नमस्कार करीत िोता. 

 
बुद्ध राजगृिामध्यें कप पातासाठीं (णर्के्षसाठीं) जात असताां त्याला पािून ह्मिाला “िे ग्रिपणतपुत्र, 

तूां िें काय चालणवलें  आिेस?” 
 
णसगाल ह्मिाला “र्दन्त, बापानें मरतेवळेीं सिाणि णदशाांची पूजा करीत जा, असें मला 

साांणगतल्यावरून मी या णदशाांनाां नमस्कार करीत आिें.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “परांतु िा तुझा नमस्कारणवणध आयांच्या पद्धतीला अनुसरून नािीं.” 
 
तेव्िाां णसगालानें आयांच्या रीतीप्रमािें सिा णदशाांचा नमस्कारणवणध कोिता, िें साांगण्याणवषयीं 

बुद्धाला णवनांणत केली. 
 
बुद्ध ह्मिाला “ज्या आयमश्रावकाला सिा णदशाांची पूजा कतमव्य असेल, त्यानें चार कममक्लेशाांपासून 

मुक्त झालें  पाणिजे, चार कारिाांमुळें  पापकमम कणरताां कामा नये, आणि सांपणत्तनाशाच्या सिा द्वाराांचा त्यानें 
अांगीकार करताां कामा नये. या चवदा गोष्टी जर त्यानें सांर्ाळल्या, तर सिा णदशाांची पूजा करावयाला तो 
योग्य िोईल. प्रािघात, चोरी, व्यणर्चार, आणि असत्य र्ाषि िे चार कममक्लेश समजावे. यापासून 
आयमश्रावकानें दूर राणिलें  पाणिजे. छांदामुळें, दे्वषामुळें, र्यामुळें  आणि मोिामुळें  अज्ञजन पाप कणरतात; परांतु 
आयमश्रावकानें याांपैकीं कोित्याणि कारिानें पापाला प्रवृत्त िोताां कामा नये. जो या कारिामुळें  पापाला प्रवृत्त 
िोतो, त्याची कृष्ट्िपक्षाांतील चांद्राप्रमािें कीर्जत क्षीि िोत जाते. पि याांपकैीं कोित्याणि कारिानें जो पापाला 
वश िोत नािीं, त्याची कीर्जत शुक्लपक्षाांतील चांद्राप्रमािें वृकद्धगत िोत जाते. 

 
“िे गृिपणतपुत्र! मद्यपान, रात्रीचें बािेर कि िें, नाटकाांतमाशाांचें व्यसन, जुगार, दुष्टाांची सांगणत 

आणि आळस, िीं सिा सांपणत्तनाशाचीं द्वारें िोत. 
 
“दारूच्या योगें सांपत्तीचा क्षय िोतो िें साांगावयाला नकोच. याणशवाय दारूमुळें कलि आणि रोग 

वाढत असतात. दारु दुष्ट्कीतीची जननीच आिे. ती लजे्जला ठार माणरते आणि बदु्धीला दुबमळ कणरते. िे 
गृिपणतपतु्र, ज्याला रात्रीचें बािेर कि ण्याचें व्यसन लागतें, त्याचा स्वतःचा देि सुरणक्षत रिात नािीं; त्याची 
बायको व मुलें  िीं देखील सुरणक्षत रिात नािींत; त्याची सांपणत्त त्याला सांर्ाळताां येत नािीं; आपिाला कोिी 
ओळखील या र्यानें तो ग्रस्त िोतो; खोटें बोलण्याची त्याला सवय लागते, आणि अनेक पी ा त्याच्यामागें 
लागत असतात. ज्याला नाटकाांचें आणि तमाशाांचें व्यसन लागतें, तो कोठें नाच, कोठें गायन, कोठें तमाशा, 
याांच्याच शोधाांत असतो. (आपल्पा कामाचें त्याला स्मरि रिात नािीं.) जुगारी मनुष्ट्याचा जुगाराांत जर जय 
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झाला, तर त्यामुळें  त्याचा इतर जुगारी लोक मत्सर कणरतात; पराजय झाला तर तो शोकाणर्र्तू िोतो. 
त्याच्या सांपत्तीचा नाश िोतो, िें णनराळें  साांगावयाला नकोच. त्याचे आप्तणमत्र त्याांच्या वचनावर णवश्वास 
ठेवीत नािींत; त्याांच्याक ून त्याचा वारांवार अपमान िोतो; व त्याच्याशीं कोिी नवीन नातें जो ूां इच्छीत 
नािीं. काांकी, िा मनुष्ट्य कुटुांबाची काळजी घेण्यास समथम नािीं, असें त्याला वाटत असतें. एकाद्या 
मनुष्ट्याला दुष्ट सांगणत लागली म्ििजे धूतम, दारुबाज, लबा , चोर, वगैरे सवम प्रकारच्या िलकट लोकाांचा 
त्याला सिवास घ तो व त्यामुळें  णदवसेंणदवस तो णनकृष्ट स्स्थतीला जातो. आळशी मनुष्ट्य आज फार थां ी 
ह्मिून आपलें  काम करीत नािीं; आज अणतशय ऊष्ट्मा ह्मिून काम करीत नािीं; आज फार साांज झाली 
ह्मिून काम करीत नािीं; तर तर आज फारच सकाळ ह्मिून काम करीत नािीं! अशा तीनें आजचें काम 
उद्याांवर टाणकल्यामुळें  त्याला नवीन सांपणत्त णमळणवताां येत नािीं; आणि त्याच्या पूवार्जजत सांपत्तीचा मात्र नाश 
िोत असतो. 

 
“चार कममक्लेशाांचा, चार पापाांच्या कारिाांचा आणि णवपत्तीच्या सिा द्वाराांचा त्याग केल्यावर 

गृिस्थानें सिा णदशाांच्या पूजेला आरांर् करावा; पि त्या सिा णदशा कोित्या? आईबाप पूवमणदशा समजावी; 
गुरु दणक्षिणदशा समजावी; बायकोमुलें  पणश्चमणदशा, सखसोयरे उत्तरणदशा, दास आणि मजूर खालची णदशा 
व श्रमि आणि ब्राह्मि वरची णदशा समजावी. 

 
“िे गृिपणतपुत्र, पूवमणदशा जे आईबाप, त्याांच्या पूजेचीं िीं पाांच अांगें आिेत:– (१) त्याांचें काम 

करिें; (२) त्याांचें पोषि करिें; (३) कुलाांत चालत आलेलें  सत्कायम चालू ठेविें; (४) त्याांच्या सांपत्तीचे 
वाांटेकरी िोिें; आणि (५) जर कोिी त्याांपैकीं जीवांत नसेल तर त्याांच्या नाांवें दानधमम करिें. या पाांच अांगानीं 
जर आईबापाांची पूजा केली, तर ते पाांच प्रकाराांनीं आपल्या मुलावर अनुग्रि कणरतात:– (१) पापापासून 
त्याचें णनवारि कणरतात; (२) त्याला कल्यािकारक मागाला लाणवतात; (३) त्याला कलाकौशल्य 
णशकणवतात; (४) योग्य स्त्रीशीं त्याचें लग्न करून देतात; व (५) योग्य वळेीं आपली णमळकत त्याच्या 
स्वाधीन कणरतात. 

 
“दणक्षिणदशा जे गुरु त्याांच्या पूजेचीं िीं पाांच अांगें िोत:– (९) गुरु जवळ आले तर उठून उर्ें 

रिािें; (२) ते आजारी असले त्याांची सेवा करिें; (३) ते णशकवतील तें श्रद्धापूवमक समजून घेिें (४) त्याांचें 
काांिीं काम प ल्यास तें करिें; आणि (५) ते जी णवद्या णशकणवतील णतचें उत्तम रीतीनें ग्रिि करिें. या पाांच 
अांगाांनीं गुरूची पूजा केली असताां ते णशष्ट्यावर पाांच प्रकाराांनीं अनुग्रि कणरतात:– (१) चाांगला आचार 
णशकणवतात; (२) उत्तम रीतीनें णवद्या णशकणवतात; (३) आपिाला येत असलेली सवम णवद्या ते णशष्ट्याला 
णशकणवतात; (४) आपल्या आप्तणमत्राांमध्यें त्याचे गुि विमन कणरतात; आणि (५) कोठें गेला तरी आपल्या 
णशष्ट्याला पोटापाण्याची अ चि प ूां नये अशी व्यवस्था कणरतात. 

 
“िे गृिपणतपुत्र, पणश्चमणदशा जी पत्नी णतच्या पूजेचीं िीं पाांच अांगें िोत:– (१) णतला मान देिें; (२) 

णतचा अपमान िोऊां  न देिें; (३) एक पत्नीव्रत आचरिें; (४) घरचा कारर्ार णतच्यावर सपवपणविें; आणि (५) 
वस्त्रालांकाराांची णतला उिीव प ूां न देिें. या पाांच अांगाांनीं जर पतीनें पत्नीची पूजा केली, तर ती आपल्या 
पतीवर पाांच प्रकाराांनीं अनुग्रि कणरते:– (१) घराांत चाांगली व्यवस्था ठेणवते; (२) नोकरचाकराांनाां पे्रमानें 
सांर्ाळते; (३) पणतव्रता िोते; (४) पतीनें णमळणवलेल्या सांपत्तीचें रक्षि कणरते, उधळेपिा करीत नािीं; आणि 
(५) सगळ्या गृिकृत्याांत दक्ष िोते. 
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“िे गृिपणतपुत्र, उत्तरणदशा जे सखेसोयरे त्याांच्या पूजेचीं िीं पाांच अांगें िोत:– (१) त्याांनाां 
देण्याजोग्या वस्तु देिें; (२) त्याांच्याशीं णप्रय र्ाषि करिें; (३) त्याांच्या उपयोगीं प िें; (४) त्याांनाां समान 
र्ावानें वागणविें; आणि (५) त्याांच्याशीं णनष्ट्कपट वतमन ठेविें. या पाांच अांगाांनीं जर गृिस्थानें 
सख्यासोयऱ्याांची पूजा केली, तर ते त्या गृिस्थावर पाांच प्रकाराांनीं अनुग्रि कणरतात:– (१) बेसावध असताां 
एकाएकीं काांिीं सांकट आलें , तर त्या वळेीं ते याचें रक्षि कणरतात; (२) अशा प्रसांगीं याच्या सांपत्तीचेंणि ते 
रक्षि कणरतात; (३) सांकटामुळें  घाबरून गेला असताां ते धीर देतात; (४) णवपत्कालीं सो ून जात नािींत; 
आणि (५) त्याच्यामागें त्याच्या सांततीवरणि उपकार कणरतात. 

 
“िे गृिपणतपुत्र, खालची णदशा जे सेवक, त्याांच्या पूजेचीं िीं पाांच अांगें िोत:– (१) त्याांचें सामथ्यम 

पािून त्याांनाां काम साांगिें; (२) त्याांनाां योग्य वतेन देिें; (३) आजारी प ले तर त्याांची शुश्रूषा करिें; (४) 
वारांवार त्याांनाां उत्तम र्ोजन देिें; आणि (५) वळेोवळेीं उत्तम कामणगरीबद्दल त्याांनाां बक्षीस देिें. या पाांच 
अांगाांनीं धन्यानें नोकराांची पूजा केली असताां ते आपल्या धन्यावर पाांच प्रकाराांनीं अनुग्रि कणरतात. (१) धनी 
उठण्यापूवी ते उठतात; (२) धनी णनजल्यावर णनजतात; (३) धन्याच्या मालाची चोरी करीत नािींत; (४) 
उत्तम तऱ्िेनें काम कणरतात; आणि (५) धन्याचें यश गातात. 

 
“िे गृिपणतपुत्र, वरची णदशा जे श्रमिब्राह्मि (साधुसांत) त्याांच्या पूजेचीं िी पाांच अांगें िोत:– (१) 

कायेनें त्याांचा आदर करिें; (२) वाचेनें त्याांचा आदर करिें; (३) मनानें त्याांचा आदर करिें; (४) णर्के्षला 
आले असताां त्याांनाां आ काठी न करिें; आणि (५) त्याांच्या उपयोगी वस्तु त्याांनाां देिें. या पाांच अांगाांनीं 
गृिस्थानें जर साधुसांताांची पूजा केली तर ते त्यावर सिा प्रकाराांनीं अनुग्रि कणरतात:– (१) पापापासून 
त्याचें णनवारि कणरतात; (२) त्याला कल्यािकारक मागाला लाणवतात; (६) पे्रमपुरस्सर त्यावर अनुकां पा 
कणरतात; (४) त्याला उत्तम धमम णशकणवतात; (५) शांकाणनवारि करून त्याच्या मनाचें समाधान कणरतात; 
आणि (६) त्याला स्वगाचा मागम दाखणवतात. 

 
“िे गृिपणतपुत्र, दान, णप्रयवचन, अथमचया ह्मिजे उपयोगी प िें आणि समानात्मता ह्मिजे 

दुसऱ्याला आपिासारखें वागणविें िी चार लोकसांग्रिाचीं साधनें आिेत. आईबापाांनीं जर या साधनाांचा 
उपयोग केला नसता, तर केवळ जन्म णदला ह्मिनू मुलाांनीं त्याांचा गौरव केला नसता. सुज्ञ मनुष्ट्य या चार 
साधनाांचा यथायोग्य उपयोग करून जगामध्यें योग्यतेला चढतात.” 

 
िा बदु्धाचा उपदेश ऐकून णसगाल ह्मिाला “र्गवन्! िा आपला उपदेश णकतीतरी सुांदर आिे. 

एकाद्या मनुष्ट्यानें झाांकलेली वस्तु उघ  करून दाखवावी, ककवा  ोळसाला अांधाराांत णदसावें या िेतूनें 
मशाल धरावी, अथवा वाट चुकलेल्या मनुष्ट्याला सरळ मागाला लावावें, त्याप्रमािें र्गवांतानें आपल्या 
धमाचें उत्तम स्पष्टीकरि केलें . मी र्गवांताला, धमाला आणि णर्क्षसुांघाला शरि जातपव. यावज्जीव मी आपला 
उपासक आिें, या नात्यानें माझा अांगीकार करा.” 
 

[२] 
धार्ममक व अधार्ममक चे या 

 
कोिे एके समयीं बदु्धगुरु कोसल देशाांत धमोपदेश करीत णफरत असताां शाला नाांवाच्या ब्राह्मिाांच्या 

गाांवीं आला. बदु्ध तेथें पोिपवचण्यापूवीच त्याची कीर्जत सवम गाांवर्र पसरली िोती. शालेंतील ब्राह्मिाांनाां बदु्ध 
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आपल्या गाांवीं आला, िें वतममान समजल्याबरोबर ते सवम बुद्धदशमनाला गेले. त्याांपैकीं काांिींजि बुद्धाला 
नमस्कार करून एका बाजूला बसले, व काांिींजि बदु्धाला कुशलप्रश्न णवचारून आणि आपलें  नामगोत्र 
साांगून एका बाजूला बसले. 

 
ते ब्राह्मि आपापल्या आसनावर बसल्यावर बुद्धाला ह्मिाले “र्ो गौतम, काांिीं प्रािी मरिोत्तर 

नरकाला जातात व काांिीं स्वगाला जातात, याचें कारि काय?” 
 
बुद्ध ह्मिाला “ब्राह्मििो, अधार्जमक चयेमुळें  मनुष्ट्य मरिोत्तर नरकाला जातो आणि धार्जमक 

आचरिामुळें  स्वगाला जातो.” 
 
ब्राह्मि ह्मिाले “र्ो गौतम, आपल्या या सांणक्षप्त र्ाषिाचा आह्माांला बरोबर अथम समजला नािीं. 

तेव्िाां णवस्तारानें याचा अथम साांगाल तर फार उपकार िोतील.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “गृिस्थिो, कायेनें घ िारें अधमाचरि तीन प्रकारचें आिे, वाचेनें घ िारें चार 

प्रकारचें आिे, व मनानें घ िारें तीन प्रकारचें आिे. प्राण्याचा घात करिें, परधनाचा अपिार करिें, आणि 
परदाराणर्लाष करिें, िीं तीन कायेनें घ िारी पापकमे िोत. असत्य बोलिें, चिा ी करिें, णशवीगाळ 
करिें, आणि वृथा ब ब  करिें, िी चार वाचेनें घ िारीं पापकमे िोत. परद्रव्याचा लोर् धरिें, दुसऱ्याच्या 
नाशाची इच्छा असिें, आणि नास्स्तकदृणष्ट असिें, िीं तीन मानणसक पापें िोत. गृिस्थिो, या दिा प्रकारच्या 
अधार्जमक आचरिामुळें  मनुष्ट्यप्रािी मरिोत्तर दुगमतीला जातो. 

 
“पि गृिस्थिो, एकादा मनुष्ट्य प्रािघातापासून णनवृत्त िोतो; सवम र्तूमात्राणवषयीं त्याच्या 

अांतःकरिाांत दया वास करते; तो दुसऱ्याच्या वस्तूांचा अपिार करीत नािीं; व परदाराणर्लाष करीत नािीं. 
याप्रमािें त्याचें कायकमम धार्जमक िोत असतें. तो कधींणि खोटें बोलत नािीं; न्यायासनासमोर साक्षी देण्यास 
बोलाणवलें  असताां पाणिलेली गोष्ट पाणिली आिे असें साांगतपव, व न पाणिलेली गोष्ट पाणिली नािीं असें 
साांगतो, तो चिा ी करीत नािीं, एवढेंच नव्िे, तर िोताां िोईल तपव इतर लोकाांचीं र्ाां िें णमटणवण्याची 
खटपट कणरतो; व ज्याांचीं र्ाां िें णमटलीं असतील त्याांचीं तीं पनुः िोऊां  नयेत असा प्रयत्न कणरतो; त्याला 
लोकाांच्या एकीनें आनांद िोतो, आणि त्याच्या वचनामध्यें इतकें  माधुयम असतें, कीं, त्यामुळें  णर्न्न झालेलीं मनें 
णमलाफ पावतात. तो कधीं णशवीगाळ करीत नािीं; कोिाला ककम श शब्द बोलत नािीं; त्याचें हृदयांगम 
र्ाषि लोकाांनाां फार आव तें. तो वायफळ र्ाषि करीत नािीं; योग्यवळेीं णमतर्ाषि कणरतो. याप्रमािें तो 
वाचेनें पणु्याचरि कणरतो. तो मनानें दुसऱ्याच्या धनाचा लोर् करीत नािीं. परघात त्याच्या मनाला णशवत 
नािीं, एवढेंच नव्िे, रात्रांणदवस सवम प्रािी सुखी असाव,े अशी वासना त्याच्या मनामध्यें जागतृ असते. 
नास्स्तक दृणष्ट त्याच्या मनाला णशवत देखील नािीं; सत्कमावर आणि सद्धमावर त्याचा पूिम णवश्वास असतो. 
याप्रमािें तो मनानें पुण्याचरि कणरतो. गृिस्थिो, असा पणु्यशील प्रािी देिावसानानांतर सुगतीला जातो.” 
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[३] 
आयम उरोसथ [१८२ पानावरील टीप पिा.] 

 
एके समयीं बदु्धगुरु श्रावस्तीमध्यें णवशाखेनें णर्क्षुसांघासाठीं बाांणधलेल्या प्रासादाांत रिात िोता. एका 

उपोसथाच्या णदवशीं णवशाखा णमगारमाता तेथें आली, आणि र्गवांताला नमस्कार करून एका बाजूला 
बसली. तेव्िाां बदु्ध ह्मिाला “णवशाखे, आज सकाळींच कोिीक े चालली आिेस?” 

 
णवशाखा ह्मिाली “र्गवन्, आज उपोसथव्रत पाळण्यासाठीं मी येथें आलें  आिें.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “णवशाखे, गोपालक उपोसथ, णनगं्रथ उपोसथ, आणि आयम उपोसथ, असे उपोसथाांचे 

तीन प्रकार आिेत. लोकाांच्या गाई राखिारा गवळी सांध्याकाळीं सवम गाई मालकाच्या स्वाधीन करून 
उद्याांचा णवचार करीत बसतो, कीं ‘उद्याां मी अमुक णठकािीं गाईला चारीन व अमुक णठकािीं पािी देईन.’ 
त्याचप्रमािें णवशाखे, एकादा उपासक उपोसथाच्या णदवशी असा णवचार करीत बसतो, कीं ‘आज मीं अमुक 
अमुक खाल्लें; उद्याां याच वळेीं मी अमुक अमुक खाईन.’ तो सवम णदवस जेविाच्या ककवा इतर पदाथांच्या 
कचतनाांत घालणवतो. अशा मािसाच्या उपोसथाला मी गोपालक उपोसथ असें ह्मितपव. 

 
“णवशाखे, णनगं्रथ नाांवाचे श्रमि आिेत, िें तुला मािीतच आिे. ते उपोसथाच्या णदवशीं श्रावकाांनाां 

असा उपदेश कणरतात, कीं, पूवेच्या णदशलेा शांर्र योजनेंपयंत प्राण्याांचा वध करिार नािीं असा णनश्चय 
करा; पणश्चम, उत्तर आणि दणक्षि या णदशाांलाणि शांर्र योजनेंपयंत प्राण्याचा वध करिार नािीं, असा णनश्चय 
करा. याप्रमािें ते काांिीं प्राण्याांवर दया करण्याणवषयीं साांगतात, व काांिीं प्राण्याांवर दया करण्याणवषयी 
साांगत नािींत. आिखी ते आपल्या उपासकाांला असा उपदेश कणरतात, कीं, तूां सवम वैर टाकून देईन असें 
बोल – ‘मी कोठेंणि नसून कोिाचाणि काांिींच िोत नािीं; माझें कोठेंणि काांिींच नािीं.’ िा जरी असें बोलत 
असतो, तरी तो आपल्या आईबापाांनाां आईबाप ह्मिावयाचें सो ीत नािीं. त्यालाणि त्याचे आईबाप आपला 
मुलगा ह्मिावयाचें सो ून देत नािींत. तो आपल्या बायकोला बायको असें जाितो, व त्याची बायको त्याला 
पूवीप्रमािेंच आपला पणत समजते. त्याचे नोकर त्याला आपला स्वामी असें समजतात, व तो देखील 
आपल्या नोकराांनाां आपले सेवक असेंच समजतो. तेव्िाां उपोसथाच्या णदवशींची ‘मी कोठेंणि नसून 
कोिाचाणि नािीं’ इत्याणदक त्याची प्रणतज्ञा खोटी ठरते. ज्या णदवशीं खरें बोलण्याचा अभ्यास करावा, त्याच 
णदवशीं खोटें बोलण्याला णशकवल्यासारखें िोतें. तोच णनगं्रथाचा उपासक दुसऱ्या णदवशीं कोिीं न णदलेल्या 
वस्तूांचेंदेखील ग्रिि कणरतो. ह्मिजे दुसऱ्याच्या वस्तूचा अपिार करण्याांत त्याला दोष णदसत नािींत. 
णवशाखे, अशा मािसानें केलेल्या उपोसथाला णनगं्रथ उपोसथ असें ह्मितात. पि िा उपोसथ 
मित्फलदायक िोत नािीं. 

 
“आताां आयम उपोसथ कसा असतो िें साांगतपव. आयम उपासक उपोसथाच्या णदवशीं बदु्धाचें स्मरि 

कणरतो. ‘याप्रमािें तो र्गवान् सम्यक् सांबदु्ध, सुगत, सवम लोकाांचें अांतःकरि जाििारा, णवद्या आणि 
आचरिानें युक्त, दमन करण्याला योग्य अशा मािसाचा सारथी, आणि देव व मनुष्ट्याांचा गुरु िोय.’ अशा 
तऱ्िेनें तथागताचें अनुस्मरि केलें  असताां णचत्त प्रसन्न िोतें आणि णचत्ताचा मल नष्ट िोतो. 

 
“त्याचप्रमािें आयमश्रावक धमाचें अनुस्मरि कणरतो:– ‘र्गवांतानें धमम उत्तम प्रकारें उपदेणशला 

आिे; साधूांनीं त्याचा अनुर्व घेण्याला तो योग्य आिे; तो अकालफल देिारा आिे; त्याचा प्रत्यक्ष अनुर्व 
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येण्यासारखा आिे; तो जवळ बाळगण्यालायक आिे; आणि सुज्ञाांनीं अांतःकरिामध्यें त्याचा साक्षात्कार 
करून घेिें योग्य आिे.’ याप्रमािें धमाचें स्मरि केलें  असताां आयमश्रावकाचें मन प्रसन्न िोतें; आणि णचत्ताचा 
मल नष्ट िोतो. 

 
“आिखी आयमश्रावक सांघाचें अनुकरि कणरतो:– ‘र्गवांताचा श्रावकसांघ सरळ मागानें चालतो, 

ऋजुमागानें चालतो, न्यायमागानें चालतो. सम्यक् मागानें चालतो. या सांघामध्यें आठ प्रकारच्या सत्पुरुषाांचा 
[सोतापणत्तमग्ग, सोतापणत्तफल, सकदागाणममग्ग, सकदागाणमफल, अनागाणर्मग्ग, अनागाणमफल, अरित्तमग्ग आणि अरित्तफल अशा णनवाि 
मागाच्या आठ पायऱ्या आिेत. त्याांनाां अनुसरून णनवािमागाला लागलेल्या साधूांचे आठ रे्द िोतात. यासांबांधानें थो ी माणिती बुद्ध, धमम आणि सांघ 

या पुस्तकाांत (पा. ९९) णदली आिे. णवशषे माणिती पाणलग्रांथाांत पिा.] समावशे िोतो. िा जो र्गवांताचा श्रावकसांघ आिे, तो 
दणक्षिेला आणि नमस्काराला योग्य आिे. िें एक लोकाांनाां उत्तम पुण्यके्षत्रच आिे.’ याप्रमािें सांघाचें 
अनुस्मरि केलें  असताां श्रावकाचें णचत्त प्रसन्न िोतें, व णचत्ताचा मल नष्ट िोतो. 

 
“आिखी णवशाखे, आयमश्रावक आपल्या शीलाचें अनुस्मरि कणरतो. ज्याज्या प्रसांगीं आपल्या 

शीलाला खां  प ूां न देताां, र्ांग िोऊां  न देताां, श्रावकानें त्याचें (शीलाचें) पालन केलें  असेल, त्या त्या 
प्रसांगाचें अनुस्मरि केलें  असताां श्रावकाचें णचत्त प्रसन्न िोतें. त्याचप्रमािें मिानुर्ाव देवताांचें अनुस्मरि केलें  
असताां, आणि आपि णदलेल्या दानाचें अनुस्मरि केलें  असताां णचत्त प्रसन्न िोतें. 

 
“आिखी णवशाखे, उपोसथाच्या णदवशीं आयमश्रावक असा णवचार कणरतो, कीं ‘आज मी 

प्रािाणतपातापासून णवरत झालपव आिें; र्तूमात्राांणवषयीं माझ्या मनाांत दया उत्पन्न झाली आिे, पे्रम उत्पन्न 
झालें  आिे. मी अदत्तादानापासून (चोरीपासून) णवरत झालपव आिें; णदलेल्याच वस्तूचा प्रणतग्रि करण्याचा 
मीं णनश्चय केला आिे, व येिेंकरून माझा आत्मा पणवत्र झाला आिे. मी अब्रह्मचयापासून णवरत झालपव आिें; 
ग्राम्य धमापासून णवरत िोऊन मी आज श्रेष्ठ ब्रम्िचयम पाळीत आिें. मी असत्य र्ाषिापासून णवरत झालपव 
आिें; आजपासून मीं सत्य बोलण्याचा णनश्चय केला आिे; जेिेंकरून माझ्या वचनावर लोकाांचा णवश्वास 
बसेल, लोकाांनाां माझ्या बोलण्याचा प्रत्यय येईल. मी सवम प्रकारच्या मादक पदाथांपासून णवरत झालपव आिें; 
मी णवकालर्ोजनापासून णवरत झालपव आिें; मी दुपार िोण्यापूवी एकच जेवि जेविार आिें. मनोणवकार 
उद्दीप्त करिाऱ्या नृत्यगीतवाद्यापासून आणि माला, गांध, मां नणवर्षूि इत्याणदकाांपासून मी णवरत झालपव 
आिें. उांची शय्येपासून मी णवरत झालपव आिें; आजचा णदवस मी अगदीं साध्या शय्येवर णनजिार आिें. िे 
आठ णनयम पाळल्यानें मी मिानुर्ाव अिमन्ताांचें अनुकरि करीत आिें.’ णवशाखे, याप्रमािें आयमश्रावकानें 
उपोसथव्रत पालन केलें  असताां तें मित्फलद िोतें.” 
 

[४] 
आयमश्रावकानें सात रारकमे वर्जयम कप लीं राणहजपत 

 
एके वळेीं बुद्धगुरु कोसल देशामध्यें धमोपदेश करीत णफरत असताां विेदु्वार नाांवाच्या ब्राह्मिाांच्या 

गाांवीं आला. विेुद्वारवासी ब्राह्मिाांनीं बदु्धाची कीर्जत पूवीच ऐणकली िोती. ते सवम एकत्र जमून बुद्धाच्या 
दशमनाला आले. त्याांतील काांिींजि बदु्धाला नमस्कार करून बाजूला बसले, काांिींजि आपलें  नामगोत्र 
कळवनू एका बाजूला बसले, व काांिींजि बदु्धाचा कुशलसमाचार णवचारून एका बाजूला बसले, आणि ते 
बुद्धाला ह्मिाले “र्गवन्, आह्मी आमच्या बायकामुलाांसिवतममान रािून सुगांधी चांदन वगैरे उपर्ोग्य 
पदाथांचा उपर्ोग घेऊन आणि द्रव्यसांचय करून सगतीला जाऊां , असा आह्माांला धमोपदेश करा.” 
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बुद्ध ह्मिाला “गृिस्थिो, आपल्यासारखेंच परक्याला लेखावें यासांबांधाांनें मी तुह्माांला उपदेश 
कणरतपव, त्याचें सावधानपिें श्रवि करा.” 

 
“गृिस्थिो, आयमश्रावक असा णवचार कणरतो, कीं, मला जगण्याची इच्छा असून मरिाची इच्छा 

नािीं; सुखाची इच्छा असून दुःखाची इच्छा नािीं; असें असताां मीं जर माझ्याप्रमािेंच सुखाची इच्छा 
करिाऱ्या प्राण्याला ठार माणरलें  तर तें त्याला कसें आव ेल?’ ह्मिून आयमश्रावकानें स्वतः प्रािघातापासून 
णवरत झालें  पाणिजे, आणि दुसऱ्यालाणि प्रािघातापासून णवरत करण्याची खटपट केली पाणिजे. 

 
“गृिस्थिो, आपलें  द्रव्य चोरलें  गेलें , तर त्यापासून आपिाला दुःख िोतें. ह्मिनू आयमश्रावक चोरी 

करीत नािीं, व दुसऱ्यालाणि चोरीपासून परावृत्त िोण्यासाठीं उपदेश कणरतो. 
 
“गृिस्थिो, ‘आपल्या स्त्रीशीं परक्यानें व्यणर्चार केला असताां आपिाला खपत नािीं; तेव्िाां आपि 

परदारागमन केलें  तर तें दुसऱ्याला कसें खपेल?’ असा णवचार करून आयमश्रावक परदारागमनापासून 
णवरत िोतो; व्यणर्चारकमम न करण्याणवषयीं तो इतराांनाां उपदेश कणरतो, व अव्यणर्चारी आचरिाची स्तुणत 
कणरतो. 

 
“गृिस्थिो, ‘परक्यानें खोटी साक्ष देऊन आपलें  केलेलें  नुकसान आपिाला आव त नािीं; तेव्िाां 

असत्य र्ाषिानें मीं दुसऱ्याची िाणन केली असताां त्याला ती कशी आव ेल?’ असा णवचार करून 
आयमश्रावक असत्य र्ाषिापासून परावृत्त िोतो, दुसऱ्यालाणि खरे बोलण्याणवषयीं उपदेश कणरतो, आणि 
प्रामाणिकपिाची प्रशांसा कणरतो. 

 
“गृिस्थिो, ‘परक्यानें चिा ी करून आपिामध्यें आणि आपल्या णमत्राांमध्यें णवतुष्ट पाण लें  असताां तें 

आपिास खपत नािीं. तेव्िाां मी जर चिा ीच्या योगें इतर लोकाांमध्यें फूट पा ूां लागलपव, तर तें त्याांनाां कसें 
आव ेल?’ असा णवचार करून आयमश्रावक चिा ी करीत नािीं, चिा ी न करण्याणवषयीं तो इतराांनाां 
उपदेश कणरतो, व त जो  करिाऱ्या मािसाांची स्तुणत कणरतो. 

 
“गृिस्थिो, ‘परक्यानें णशवीगाळ केली असताां ती आपिाला आव त नािीं; त्याचप्रमािें आपि 

केलेली णशवीगाळ दुसऱ्याला आव िार नािीं.’ असा णवचार करून आयमश्रावक वाईट शब्द बोलण्याचें 
सो ून देतो, सभ्य र्ाषि करण्याणवषयीं इतराांनाां उपदेश कणरतो, आणि सांर्ाणवत र्ाषिाची स्तुणत कणरतो. 

 
“गृिस्थिो, ‘परका मनुष्ट्य आपिापाशीं येऊन वृथा ब ब  करूां  लागला, तर त्याचा आपिाला 

कां टाळा येतो; तेव्िाां आपि णनरुपयोगी सांर्ाषि करून दुसऱ्याचा वळे घेतला असताां तें त्याला कसें 
आव ेल?’ असा णवचार करून आयमश्रावक वृथा र्ाषिापासून णवरत िोतो, णनरुपयोगी र्ाषि न 
करण्याणवषयीं लोकाांनाां उपदेश कणरतो, व णमतर्ाषिाची स्तुणत कणरतो. 

 
“गृिस्थिो, अशा आयमश्रावकाची बदु्धावर, धमावर, आणि सांघावर श्रद्धा ज ते. त्याचें शील अत्यांत 

पणरशुद्ध िोतें. काांकीं, प्रािघात, चोरी, व्यणर्चार, असत्य र्ाषि, चिा ी, वाईट शब्द आणि वृथा र्ाषि या 
सात पापकमांपासून मुक्त िोऊन तो सदाचरिानें वागतो.” 
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[५] 
सात प्रकारचे ी भाया 

 
र्गवान् बदु्ध श्रावस्तीमध्यें अनाथकपण काच्या आरामाांत रिात असताां एके णदवशीं सकाळीं आपलें  

पात्र आणि चीवर घेऊन अनाथकपण काच्या घरीं गेला, व त्यानें माां लेल्या आसनावर बसला. त्या वळेीं 
अनाथकपण काच्या घराांत मोठा गलबला चालला िोता. तो ऐकून बुद्धगुरु अनाथकपण काला ह्मिाला “िे 
गृिपणत, तुझ्या घरच्या मािसाांची कोि िी ग ब ! जिूां काय धीवर मासे लुबा ीत आिेत!” 

 
अनाथकपण क ह्मिाला “र्गवन्, िी माझी सून सुजाता मोठ्या घराण्याांतील मुलगी आिे. ती 

कोिाचीच पवा करीत नािीं. ज्याच्या-त्याच्यावर सांतापते.” 
 
बुद्धानें सुजातेला बोलावनू आिलें , आणि णतला णवचारलें  “सुजाते, वधकासारखी, चोरासारखी, 

धन्यासारखी, आईसारखी, बणििीसारखी, णमत्रासारखी, आणि दासीसारखी अशा या सात प्रकारच्या र्ाया 
साांणगतल्या आिेत; त्यापकैीं तूां कोित्या प्रकारची आिेस बरें?” 

 
सुजाता ह्मिाली “र्गवन्, आपल्या या सांणक्षप्त र्ाषिाचा मला अथम समजला नािीं. मला तें नीट 

समजावनू द्या.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “नवऱ्याणवषयीं णजच्या अांतःकरिाांत पे्रमाचा लेश नािीं, णजला केवळ पशैानेंच णवकत 

घेतलें , अशी व्यणर्चाणरिी स्त्री मारेकऱ्यासारखी आिे, असें समजावें. नवऱ्यानें णमळवलेल्या धनाांतून 
थो ेंबिुत चोरून ठेवण्याची इच्छा कणरते, ती चोरासारखी आिे, असें समजावें. जी काम करीत नािीं पि 
पुष्ट्कळ खाते, नवऱ्याला णशव्या देण्याांत कसूर करीत नािीं, आणि नवऱ्याची चाांगली कामणगरी कस्पटाप्रमािें 
लेखते, ती धन्यासारखी िोय. जी आपल्या नवऱ्याची एकुलत्या एक पतु्राप्रमािें काळजी घेते, आणि 
नवऱ्यानें णमळणवलेल्या सांपत्तीचा सांर्ाळ करते, त्या स्त्रीला आईची उपमा देण्याांत येते. जशी धाकटी बिीि 
व ील र्ावाला मान देत असते, तशी जी स्त्री आपल्या नवऱ्याला मान देते व त्याच्या वचनाांत वागते, णतला 
र्णगनीची उपमा देत असतात. जी पतीला पाणिल्याबरोबर अत्यांत िषमर्णरत िोते, जिूां काय एकादा णमत्र 
आपल्या णमत्राला णचरकाळानें रे्टत आिे, अशा कुलीन आणि शीलवती र्ायेला णमत्राची उपमा देत 
असतात. नवरा सांतापला तरी जी सांतापत नािीं, एवढेंच नव्िे, तर णजच्या अांतःकरिाांत नवऱ्याणवषयीं वाईट 
णवचार कधींणि येऊां  शकत नािीं, णतला दासीसारखी र्ाया असें ह्मितात. सुजाते, या साताांपैकीं तूां कोित्या 
प्रकारची र्ाया िोऊां  इस्च्छतेस?” 

 
सुजाता ह्मिाली “र्गवन्! आजपासून मी माझ्या पतीची दासीसारखी र्ाया िोईन.” 

 
[६] 

णचे त्ताचे ेंचे  रक्षि कप लें  राणहजप 
 

बुद्धगुरु श्रावस्तीमध्यें रिात असताां अनाथकपण काला ह्मिाला “िे गृिपणत, मनुष्ट्यानें णचत्ताचें जर 
रक्षि केलें  नािीं, तर त्याचें कायकमम, वाक्कमम, आणि मानणसक कमम अरणक्षत िोत असतें; आणि त्यामुळें 
त्याचीं िीं णतन्िी कमे णवकारवश िोतात. एवढेच नव्िे, तर िळुिळू त्याची काया, वाचा, आणि मन िीं णतन्िी 
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णबघ त जातात, आणि त्याला मरिदेखील सुखानें येत नािीं. एकाद्या घराचें छप्पर जर वाईट असलें , तर 
त्या घराच्या कर्ती वगैरे सवम काांिीं अरणक्षत िोतें, व िळुिळू सवम घर णवकृत िोऊन नष्ट िोतें. याप्रमािें िे 
गृिपणत, जर एक णचत्त सांर्ाळलें  नािीं, तर त्यामुळें  मािसाचीं सवम कमे णवकृत िोऊन त्याचा अत्यांत अणनष्ट 
पणरिाम िोतो. तेंच जर णचत्त सांर्ाळलें  गेलें , तर सवम कमे सुरणक्षत िोत असतात, व त्यामुळें  मनुष्ट्याला 
सुखानें मरि येतें. घराचें छप्पर जर सुरणक्षत असलें  तर कर्ती वगैरे सवम काांिीं सुरणक्षत रिातें. त्याप्रमािें 
मनुष्ट्याचें णचत्त सुरणक्षत असलें , तरच त्याची सवम कमे सुरणक्षत रिातात. 
 

यथागारं दुच्छन्नं वुन्ठि सर्मलतलवज्झलत 
“एवं अभालवतं लित्त ंरागो सर्मलतलवज्झलत ।” 
यथागारं सुच्छन्नं वुन्ठि न सर्मलतलवज्झलत 
“एवं सुभालवतं लित्त ंरागो न सर्मलतलवज्झलत ।” 

–धम्र्मपद. 
 

[७] 
सात धनें 

 
र्गवान् बुद्ध श्रावस्तीमध्यें रिात असताां उग्र नाांवाचा राजाचा मांत्री त्याजवळ आला, आणि 

नमस्कार करून एका बाजूला बसल्यावर ह्मिाला “र्गवन्, िा आमचा णमगार सावकार णकतीतरी श्रीमांत 
आिे ह्मिून साांगूां! त्याच्याजवळ केवळ सोन्याचेंच नािें लाखाांनीं णनघेल, मग रुप्याची गोष्ट काय साांगावी!” 

 
बुद्ध ह्मिाला “िे उग्र, अशा प्रकारच्या धनाला मित्त्व नािीं असें मी ह्मित नािीं; तथाणप त्याला 

अस्ग्न, उदक, राजेलोक, चोर, लुटारू, आणि आपले दायाद याांच्यापासून र्ीणत असतेच. ह्मिनू त्याला 
श्रेष्ठ धन ह्मिता येत नािीं. पि िे उग्र, श्रद्धा, शील, लज्जा, अवत्रप्य, श्रतु, त्याग, आणि प्रज्ञा, िीं सात धनें 
सोन्यारुप्यासारखीं चांचल नािींत. त्याांचा अग्नीनें ककवा उदकानें नाश िोण्यासारखा नािीं; दुष्ट राजे, 
दरो ेखोर ककवा आपले अणितकचतक दायाद या धनाांचा अपिार करूां  शकिार नािींत. 

 
आताां या साताांचा अथम साांगतपव. श्रद्धा ह्मिजे आयमश्रावकाचा तथागतावर पूिम णवश्वास असिें. शील 

पाांच प्रकारचें आिे. आयमश्रावक प्रािघातापासून णनवृत्त िोतो, अदत्तादानापासून णनवृत्त िोतो, 
व्यणर्चारकमापासून णनवृत्त िोतो, असत्यर्ाषिापासून णनवृत्त िोतो, आणि मादक पदाथांपासून णनवतृ्त 
िोतो. या पाांच णनयमाांचें यथाथमतया पालन करिें िेच शीलधनाचें रक्षि िोय. लज्जा ह्मिजे पापकमम 
करण्याणवषयीं लाजिें. ‘आपि चाांगल्या कुलाांत जन्मलपव असून, सद्धमाचें आपिाला ज्ञान झालें  असून 
पापकमाला प्रवृत्त िोिें िें आपिाला शोरे्ल तरी कसें!’ अशा णवचारानें पापकमाचा कां टाळा करिें यालाच 
लज्जा ह्मितात. अवत्रप्य ह्मिजे लोकापवादाचें र्य. आपि पापाचरि केलें  असताां लोक आपल्याला काय 
ह्मितील, याची मनाांत र्ीणत बाळगिें, यालाच अवत्रप्य असें ह्मितात. ज्याांपासून जगाचें कल्याि िोईल 
अशा गोष्टींचें श्रवि करिें, व अशा गोष्टी चाांगल्या मािीत असिें, याला श्रुतधन असें ह्मितात. यथाशणक्त 
दानधमम करिें, याला त्यागधन ह्मितात. चार आयमसत्याांचें व इतर सद्धमाचें अप्रणतित ज्ञान असिें, याला 
प्रज्ञाधन असें ह्मितात. ज्या स्त्रीजवळ ककवा पुरुषाजवळ िीं सात धनें आिेत, तीच स्त्री अथवा तोच पुरुष 
खरा श्रीमांत असें मी समजतपव. काांकीं, इिपरलोकीं त्याांच्या या धनाचा कोिीच अपिार करूां  शकत नािीं. 
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सद्धाधनं सीलधनं लहलरओत्तलपय ंधनं 
सुतधनं ि िागो ि पत्र्त्रा वे सत्तरं्म धनं । 
यस्स एते धना अन्त्थ इन्त्थया पुलरसस्सवा 
अदलळद्दोऽलत तं आहु अर्मोघं तस्स जीलवतं । 

–अंि त्तर – सत्तगनपात. 
 

[८] 
राचंे  गोष्टींचे ें सतत पचे तन करावें 

 
श्रावस्तीमध्यें रिात असताां बुद्धगुरु णर्क्षूांना ह्मिाला “णर्क्षुिो, मी जराधमी आिें, व्याणधधमी आिें, 

मरिधमी आिें, सवम णप्रय वस्तूांचा आणि मनुष्ट्याांचा मला णवयोग घ िार आिे, व मी जें वाईट ककवा बरें कमम 
करीन त्याचा दायाद िोईन, कमम िेंच माझें धन आिे आणि कममच माझा बाांधव आिे,” या पाांच गोष्टींचें 
प्रत्येकानें – मग तो पुरुष असो ककवा स्त्री असो, प्रव्रणजत असो ककवा गृिस्थ असो – वारांवार स्मरि करावें. 

 
“णर्क्षुिो, ‘मी जराधमी आिें’ असा णवचार केला असताां मनुष्ट्याचा तारुण्यमद नष्ट िोतो. या 

तारुण्यमदाच्या योगें मनुष्ट्य कायेनें, वाचेनें आणि मनानें पाप करीत असतो; पि जो आपि जराधमी आिपव 
याची आठवि ठेवतो, त्याचा िा मद नाश पावतो ककवा णनदान कमी तरी िोतो. िा या गोष्टीच्या 
कचतनापासून फायदा आिे. ‘मी व्याणधधमी आिें’ या कचतनापासून असा फायदा आिे, कीं, ज्याच्या योगें 
मनुष्ट्य णत्रणवध पापें आचणरतो, तो आरोग्यमद नष्ट िोतो. णनदान कमी तरी िोतो. ‘मी मरिधमी आिें’ या 
गोष्टीचें कचतन केलें  असताां मनुष्ट्याचा जीणवतमद नष्ट िोतो. िा या कचतनापासून फायदा आिे. ‘सवम णप्रय 
वस्तूांचा आणि मनुष्ट्याांचा मला णवयोग िोिार आिे’ या गोष्टीचें स्मरि ठेणवलें  असताां मनुष्ट्य णप्रयवस्तूसाठीं 
ककवा मनुष्ट्याांसाठीं पापाचरिाला प्रवृत्त िोत नािीं, व णवयोगदुःखाला बळी प त नािीं. ‘बऱ्या वाईट कमाचा 
मी वाांटेकरी िोईन, कमम िेंच माझें धन आणि कमम िाच बाांधव,’ या गोष्टीचें कचतन केलें  असताां मनुष्ट्य 
पापकमापासून णनवृत्त िोतो. िा या गोष्टीच्या कचतनापासून फायदा आिे.” 
 

[९] 
गपल्याचे ा शोक वृथा! 

 
कोिे एके समयीं बुद्धगुरु श्रावस्तीमध्यें जेतवनाांत अनाथकपण काच्या आरामाांत रिात िोता. एके 

णदवशीं राजा पसेनणदकोसल जेतवनामध्यें येऊन बुद्धाला नमस्कार करून एका बाजूला बसला. इतक्याांत 
राजवाड्याांतून राजाची आव ती रािी मणल्लका परलोकवासी झाल्याचें वतममान आलें . तें ऐकून राजा 
शोकाकुल झाला. तेव्िाां बुद्ध ह्मिाला “मिाराज, जराधमी पदाथाला जरा न यावी, मरिधमी पदाथाला 
मरि न यावें, व्ययधमी पदाथाचा व्यय न व्िावा, आणि नाशवांत पदाथाचा नाश न घ ावा, असें ब्रह्मदेव 
देखील करूां  शकिार नािीं! पि मिाराज, अशा प्रसांगीं अज्ञजन असा णवचार करीत नािीं, कीं, ‘माझ्याच 
आव त्या मनुष्ट्याला जरा, मरि, व्याणध येतात असें नािीं; िा सवम जगाचा धमम आिे. प्रािीमात्र जरामरिानें 
ग्राणसले आिेत. ’ आणि मिाराज, अज्ञ मनुष्ट्याला याप्रमािें यथाथमतया णवचार कणरताां न आल्यामुळें  शोक 
उत्पन्न िोतो, त्याला व्यवसाय सुचत नािीं, अन्न रुचत नािीं, त्याची अांगकाांणत नष्ट िोते, कामकाज बांद 
प तें, आणि त्याचे शत्रु आनांणदत िोत असतात. पि मिाराज, आयमश्रावकाची गोष्ट यािून णर्न्न आिे. तो 
जराधमी जीिम झाला असताां, व्याणधधमी व्याणधत झाला असताां, मरिधमी मरि पावला असताां, क्षयधमी 
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क्षीि झाला असताां, ककवा नाशधमी नाश पावला असताां यथाथमतया णवचार करतो. प्राणिमात्र या णवकाराांनीं 
बद्ध झाले आिेत असें पािून तो शोक करीत नािीं. तो आपल्या अांतःकरिाांतील णवषारी शोकशल्य काढून 
टाकतो – ज्या शल्यानें णवद्ध झाला असताां मखूम मनुष्ट्य आपलीच िाणन करून घेतो – पि अशा वळेीं 
आयमश्रावक शोकरणित िोऊन णनवािमागाचा लार् करून घेतो.” 
 

[१०] 
बुद्धीचे ीं राचंे  आवरिें 

 
बुद्धगुरु श्रावस्स्त येथें जेतवनउद्यानाांत अनाथकपण काच्या आश्रमाांत रिात असताां, सांगारव ब्राह्मि 

त्याजपाशीं आला, आणि कुशलप्रश्नाणदक णवचारून एका बाजूला बसल्यावर त्याला ह्मिाला “र्ो गौतम, 
एकाद्या वळेीं पुष्ट्कळ काळपयंत पणरणचत असलेले देखील वदेमांत्र मला आठवत नािींत; मग तपव पाठ येत 
नसलेल्या मांत्राांची गोष्ट काय साांगावी! पि असें िोण्याचें कारि कोितें, तें आपि साांगाल काय?” 

 
बुद्ध ह्मिाला “िे ब्राह्मि, ज्या वळेीं कामणवकारानें मनुष्ट्याचें णचत्त व्यग्र िोऊन जातें, व 

कामणवकाराच्या उपशमाचा मागम त्याला मािीत नसतो, त्या वळेीं त्याला आत्माथम काय िें समजत नािीं, 
पराथम काय िें समजत नािीं, आणि पुष्ट्कळ णदवस पणरचत असलेले मांत्रदेखील त्याला आठवत नािींत. ज्या 
वळेीं त्याचें णचत्त क्रोधानें परार्तू झालें  असतें ककवा आळसानें मांदावलें  असतें, अथवा इतस्ततः भ्राांत झालें  
असतें, ककवा सांशयग्रस्त झालें  असतें, तेव्िाां आपलें  ककवा परक्याचें णित कशाांत आिे िें तो यथाथमतया 
जाित नािीं, आणि णचरकाल पणरणचत असलेले मांत्रदेखील त्याला आठवत नािींत. 

 
“िे ब्राह्मिा, र्ाांड्याांतील पाण्यामध्यें णनळा ककवा काळा रांग टाकला असताां त्याांत आपली प छाया 

णदसत नािीं, त्याचप्रमािें ज्याचें णचत्त कामणवकारानें व्यग्र झालें  असेल, त्याला आपल्या णिताणिताचें ज्ञान 
िोत नािीं. तेंच पाण्याचें र्ाां े सांतप्त झालें  असताां त्याांतून वाफा णनघतील, व पािी उकळूां  लागेल. अशा वळेी 
मनुष्ट्याला आपलें  प्रणतकबब त्या पाण्यामध्यें णदसिें शक्य नािीं. त्याचप्रमािें मनुष्ट्य क्रोधाणर्र्तू झाला असताां 
त्याला आत्मणित कशाांत आिे िें समजिें शक्य नािीं. त्या र्ाांड्याांतील पािी जर शवेाळानें र्रलें  असलें , तर 
देखील मािसाांनाां आपलें  प्रणतकबब त्याांत णदसिार नािीं. त्याचप्रमािें ज्याच्या मनाला आळसानें ग्रासलें , 
त्याला आपलें  णित समजण्यासारखें नािीं, मग परक्याचें णित समजिें तर बाजूलाच राणिलें ! तें पािी जरी 
वाऱ्यानें िालूां  लागलें , तरी देखील त्याांत आपलें  प्रणतकबब णदसिार नािीं. त्याचप्रमािें ज्याचें णचत्त भ्राांत झालें  
असेल, त्याला आत्मपरणित कशाांत आिे िें समजिार नािीं. तेंच पािी जर गढूळ झालें  असलें , तरी त्याांत 
देखील आपलें  प्रणतकबब नीट णदसिार नािीं. त्याचप्रमािें ज्याचें णचत्त सांशयग्रस्त झालें  असेल, त्याला 
आपलें  ककवा परक्याचें णिताणित समजिार नािीं. तेंच पािी जर स्वच्छ व शाांत असलें , तर त्याांत मनुष्ट्याला 
आपलें  प्रणतकबब स्पष्टपिें पिाताां येतें. त्याचप्रमािें ज्याचें णचत्त कामच्छांद, व्यापाद (क्रोध), आळस, भ्राांतता 
आणि सांशयग्रस्तता या पाांच आवरिाांपासून णवमुक्त झालें  असेल, त्यालाच आत्मपरणित यथाथमतया समजतें. 
 

“िे ब्राह्मि, या पाांच आवरिाांच्या पणरिाराचा उपाय ह्मटला ह्मिजे सात बोध्यांगाांची (ज्ञानाच्या 
अांगाांची) र्ावना िोय. (१) स्मृणत, [जागृणत ककवा णववेक.] (२) धममप्रणवचय, [मनोवृत्तींचें पथृक्करि करण्याचें सामथ्यम ककवा 

प्रज्ञा.] (३) वीयम, [सत्कमे करण्याणवषयीं मानणसक उत्साि.] (४) प्रीणत, [सत्कमांमुळें  प्राप्त िोिारा आनांद.] (५) प्रश्नस्ब्ध, [णचत्ताची 
शाांतता, ककवा णचत्तसुख.] (६) समाणध, [णचत्ताची एकाग्रता.] आणि (७) उपेक्षा. [णचत्ताची मध्यस्थावस्था.] िी सात ज्ञानाची 
अांगें िोत. या सात बोध्यांगाांची र्ावना केली असताां मनुष्ट्याचें णचत्त सवम आवरिाांपासून मुक्त िोतें.” 
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[११] 
बोध्यंगाचंे ी भावना 

 
बुद्धगुरु श्रावस्तीमध्यें रिात असताां णर्क्षूांनाां उदे्दशून ह्मिाला “णर्क्षुिो, ज्या वळेीं णचत्त ज  झालेलें  

असतें, त्या वळेीं प्रश्रस्ब्ध, समाणध आणि उपेक्षा या तीन बोध्यांगाांची र्ावना करिें योग्य िोिार नािीं. एकाद्या 
मािसाला आग पेटवावयाची असेल, आणि तो जर ओलीं लाांक ें, गपववऱ्या व ओलें  गवत घालून आग फुां कूां  
लागला, तर ती पेटेल काय? त्याचप्रमािें ज्याचें णचत्त ज  झालें  असेल, तो जर प्रश्रस्ब्ध, समाणध आणि 
उपेक्षा या तीन सांबोध्यांगाांची र्ावना करूां  लागला, तर त्याच्या णचत्ताला उते्तजन णमळिार नािीं. आधींच 
णचत्त ज  झालेलें  असतें, व तें या तीन बोध्यांगाांच्या योगें आवरताां येिे शक्य नसतें. पि त्या वळेीं 
धममप्रणवचय, वीयम, आणि प्रीणत या तीन सांबोध्यांगाांची र्ावना फारच उपयोगी आिे. काांकीं, याांमुळें  ज  
झालेल्या णचत्ताला उते्तजन णमळतें. एकाद्या मािसाला आग पेटवावयाची असेल, व जर त्यानें सुकीं 
लाांक ें, गोवऱ्या व सुकें  गवत घालून तें पेटणवण्याचा प्रयत्न केला, तर ती पेटण्यास णवलां ब लागिार नािीं. 
त्याचप्रमािें ज्याचें णचत्त ज  झालें  असेल, त्यानें धममप्रणवचय, वीयम आणि प्रीणत या तीन सांबोध्यांगाांची र्ावना 
केली, तर त्याचें जाड्य णनघनू जाऊन त्याच्या णचत्ताला उते्तजन णमळाल्यावाांचून रिािार नािीं. 

 
“पि णर्क्षुिो! ज्या वळेीं णचत्त भ्राांत झालें  असेल, त्या वळेीं धममप्रणवचय, वीयम आणि प्रीणत, या तीन 

सांबोध्यांगाांची र्ावना करिें योग्य नािीं. काांकीं, याांच्या र्ावनेमुळें  णचत्ताच्या भ्राांततेचा उपशम न िोता, तें 
णवशषे भ्राांत िोईल. एकाद्या मािसाला पेटलेली आग णवझवावयाची असली, व ती णवझणवण्यासाठीं जर 
त्यानें वाळलेल्या लाांक ाांचा, गोवऱ्याांचा आणि गवताचा उपयोग केला, तर ती आग न णवझताां अणधकच 
र् केल. त्याप्रमािें ज्याचें णचत्त भ्राांत झालें  असेल, त्यानें धममप्रणवचय, वीयम आणि प्रीणत, या तीन 
सांबोध्यांगाांची र्ावना केली असताां ते प्रशाांत न िोताां अणधकच र् केल. अशा वळेीं प्रश्रस्ब्ध, समाणध आणि 
उपेक्षा, या तीन सांबोध्यांगाांची र्ावना करिें योग्य आिे. काांकीं, या बोध्यांगाांमुळें  र् कलेलें  णचत्त प्रशाांत िोत 
असतें. एकाद्या मािसाला पेटलेली आग कमी करावयाची असेल व त्यानें जर ओलीं लाांक ें, ओल्या 
गपववऱ्या व ओलें  गवत याांचा उपयोग केला, तर ती खात्रीनें कमी िोईल. त्याचप्रमािें ज्याचें णचत्त र् कलें  
असेल, त्यानें जर प्रश्रस्ब्ध, समाणध आणि उपेक्षा, या तीन सांबोध्यांगाांची र्ावना केली, तर तें खात्रीनें प्रशाांत 
िोईल. 

 
“आताां राणिलें  स्मृणतसांबोध्यांग. णर्क्षुिो, या सांबोध्यगाांचा आपि सवमत्र उपयोग केला पाणिजे.” 

 
[१२] 

सत्कमाचे ें प्रत्यक्ष र्ळ 
 

दुसऱ्या एका प्रसांगीं शालाग्रामाांतील ब्राह्मिाांनाां उदे्दशनू बुद्धगुरु ह्मिाला “गृिस्थिो, काांिीं 
श्रमिब्राह्मि दान नािीं, धमम नािीं, सत्कमाचें ककवा कुकमाचें फळ नािीं, आई नािीं आणि बाप नािीं, 
नरकाला जािारा कोिी नािीं ककवा स्वगाला जािारा कोिी नािीं, असें ह्मििारे आिेत. पि याच्या उलट 
दुसरे श्रमिब्राह्मि असें ह्मितात, कीं, दानधमम आिे, दानधमाचें फळ आिे, सत्कमाचें आणि असत्कमाचेंणि 
फळ आिे, आई आिे, बाप आिे, नरक आिे आणि स्वगम आिे. 
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“गृिस्थिो, जे श्रमिब्राह्मि नास्स्तकवादी असतात, त्याांजक ून कायावाचामनें पापकमे घ ावीं िें 
सािणजक आिे; परांतु जे आस्स्तक असतात, त्याांनाां पापकमाचें र्य असावें, व पुण्यकमाक े त्याांची प्रवृणत्त 
व्िावी, िेंणि सािणजक आिे. आताां येथें एकादा सुज्ञ मनुष्ट्य असा णवचार कणरतो, कीं, जर नास्स्तकाच्या 
ह्मिण्याप्रमािें परलोक नसेल, तर मरिानांतर प्राण्याला दुःखाची र्ीणत नािीं; परांतु जर परलोक असेल, 
आणि तो नािीं असें गृिीत धरून प्राण्यानें इिलोकी अधमाचरि केलें  असेल, तर परलोकीं त्याची काय गणत 
िोईल? त्याला दुगमतीलाच जावें लागिार नािीं काय? आताां परलोक नािीं असें गृिीत धणरलें , तर धार्जमक 
आचरिापासून मरिोत्तर कोितेंणि दुःख िोण्यासारखे नािीं; एवढेंच नव्िे, तर एकाद्या वाईट मनुष्ट्याप्रमािें 
धमाचरि करिाऱ्या गृिस्थाची इिलोकीं अपकीर्जत िोत नािीं. सुज्ञ लोकाांनाां तो प्रशांसनीय िोत असतो. 

 
“गृिस्थिो, दुसरे काांिीं श्रमिब्राह्मि अणक्रयावादी आिेत; ते कोित्याणि णक्रयेचें मनुष्ट्याला फल 

र्ोगावें लागत नािीं असें प्रणतपादन कणरतात. मनुष्ट्यानें िजारपव प्राण्याांनाां ठार माणरलें , ककवा परद्रव्याचा 
अपिार केला, तरी त्यापासून त्याच्या आत्म्यावर काांिींच पणरिाम िोत नसतो, असें या श्रमिब्राह्मिाांचें मत 
आिे. परांतु दुसरे श्रमिब्राह्मि प्रत्येक पापकमाचा मनुष्ट्यावर पणरिाम घ तो, असें ह्मििारे आिेत. 
गृिस्थिो, या दोन पांथाांच्या श्रमिब्राह्मिाांचीं मतें परस्परणवरोणध नािींत काय?” 

 
“िोय र्दांत,” ब्राह्मिाांनी उत्तर णदलें . 
 
बुद्ध ह्मिाला “गृिस्थिो, अशा समयीं शिािा मनुष्ट्य असा णवचार कणरतो, कीं, जर णक्रयेचा 

पणरिाम आत्म्यावर घ त नसला, तर आत्मा परलोकीं सुखी िोईल िें ठीक आिे; पि जर आत्म्यावर 
णक्रयेचा पणरिाम घ त असला, तर दुराचरिामुळें  तो दुगमतीलाच जाईल! बरें, आत्म्यावर णक्रयेचा पणरिाम 
घ त नािीं, असें जरी गृिीत धरलें , तरी सदाचरिापासून काांिींच नुकसान िोण्यासारखें नािीं. सदाचारी 
मािसाची सुज्ञ लोक प्रशांसाच कणरतात. 

 
“गृिस्थिो, दुसरे काांिीं श्रमि ब्राह्मि अिेतुवादी आिेत; मोक्षाला कोितींणि कमे कारि िोत 

नािींत, अमुक एक योनींतून प्रािी गेला ह्मिजे तो आपोआप मोक्षाला जातो, त्याला मोक्ष णमळणवण्यासाठी  
खटपट करावी लागत नािीं, असें त्याांचें मत आिे. परांतु दुसरे श्रमिब्राह्मि मोक्ष सिेतुक आिे असें 

ह्मििारे आिेत. स्वतःच्या प्रयत्नानें मोक्ष णमळणवताां येतो असें त्याांचें मत आिे. गृिस्थिो, या दोन पांथाांच्या 
श्रमिब्राह्मिाांचीं मते परस्परणवरोणध नािींत काय?” 

 
“िोय र्दांत. या श्रमिब्राह्मिाांचीं मतें परस्परणवरोणध आिेत.” असें शालाग्रामवासी ब्राह्मिाांनीं उत्तर 

णदलें . 
 
बुद्ध ह्मिाला “गृिस्थिो, शिािा मािूस असा णवचार कणरतो, कीं, अमक्यातमक्या योनींत दुःख 

र्ोगल्यावाांचनू केवळ सदाचरिामुळें  मोक्ष णमळिार नािीं, िी गोष्ट जर खरी असली, तर इिलोकीं धार्जमक 
आचरिापासून कोितेंणि नुकसान िोण्यासारखें नािीं. उलट सुज्ञ लोकाांत आपली प्रशांसाच िोिार आिे. 
आणि जर प्रयत्नाांपासून सुगणत प्राप्त िोत असली, तर माझा सत्कमाणवषयीं उत्साि मला फारच उपयोगीं 
प ेल.” 
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[१३] 
णवचे ार करून णवश्वास िपवा 

 
एकदाां बदु्धगुरु धममप्रचारासाठीं कोसल देशामध्यें णफरत असताां कालाम नाांवाच्या क्षणत्रयाांच्या गाांवीं 

आला. र्गवांताच्या आगमनाची वाता ऐकून कालामाचा मोठा समुदाय त्याच्या दशमनाला गेला. काांिींजि 
बुद्धाला नमस्कार करून एका बाजूला बसले; काांिींजिाांनीं आपलें  नामगोत्र साांणगतलें ; काांिीं जि 
मुकायानेंच एका बाजूस बसले; व काांिीं बदु्धाला कुशलप्रश्नाणदक णवचारून झाल्यावर बाजूला बसले. 

 
िा सवम णवणध आटोपल्यावर कालामापैकीं जािते लोक बुद्धाला ह्मिाले “र्गवन्, आमच्या गावीं 

पुष्ट्कळ श्रमिब्राह्मि येत असतात. ते आपल्या मताची वाखाििी कणरतात, व दुसऱ्याच्या मताची कनदा 
कणरतात. दुसरेणि काांिीं श्रमिब्राह्मि येतात, आणि आपल्या मताची प्रौणढ साांगनू त्याांच्यापूवी आलेल्या 
श्रमिब्राह्मिाांच्या मताची कनदा कणरतात. अशा वळेीं आह्माांला अशी शांका येते, कीं, या सवांत कोिाचें मत 
खरें, व कोिाचे खोटें? या श्रमिब्राह्मिाांत सत्यवादी कोि व असत्यवादी कोि?” 

 
बुद्धगुरु ह्मिाला “कालामिो, मी जें काांिीं साांगिार आिें, तें परांपरेनें ऐकत आलपव आिपव ह्मिून खरें 

मानूां नका; आपली पूवमपरांपरा अशी आिे ह्मिून खरें मानूां नका; िें असें असेल म्ििून खरें मानूां नका; िें 
आपल्या पणवत्र ग्रांथाांतणि आिे ह्मिून खरें मानूां नका; िें अनुमानानें णसद्ध कणरताां येतें ह्मिून खरें मानूां नका; 
असा िा लौणकक न्याय आिे ह्मिून खरें मानूां नका; िें सुांदर णदसतें ह्मिून खरें मानूां नका; आपल्या श्रदे्धला 
िें जुळतें ह्मिून याजवर णवश्वास ठेवूां नका; िा श्रमि प्रणसद्ध आिे अथवा िा आपिाांला पूज्य आिे ह्मिनू 
माझ्या या र्ाषिावर णवश्वास ठेवूां नका. पि कालामिो, जेव्िाां तुमच्याच णववकेी बुद्धीनें माझा उपदेश 
तुह्माांला खरा वाटेल, तेव्िाांच तुह्मी त्याचें ग्रिि करा. आताां मी तुह्माांला णवचारतपव, कीं, ज्या वळेीं मनुष्ट्याच्या 
अांतःकरिावर लोर्ाचा पग ा बसतो, ज्या वळेीं दे्वषाचा पग ा बसतो, आणि ज्या वळेीं मोिाचा पग ा 
बसतो, त्या वळेीं त्याला आत्मणित ककवा परणित समजिें शक्य आिे काय?” 

 
“नािीं र्गवन्.” असें कालामाांनीं उत्तर णदलें . 
 
बुद्ध पुढें ह्मिाला “आताां कालामिो, मी तुह्माांला असें णवचारतपव, कीं, मनुष्ट्याचें अांतःकरि जर 

अलोर्ानें (परोपकारबदु्धीनें) र्रून गेलें , अदे्वषानें (मतै्रीनें) र्रून गेलें , आणि अमोिानें (ज्ञानानें) र्रून 
गेलें , तर त्यापासून णित िोईल कीं अणित िोईल?” 

 
“णित िोईल,” असें कालामाांनीं उत्तर णदल्यावर बुद्धगुरु ह्मिाला “कालामिो, ज्याचें अांतःकरि 

लोर्ाणर्र्तू झालें  नसेल, तो णनलोर्ी मनुष्ट्य लोर्ामुळें  प्रािघात करीत नािीं; चोरी करीत नािीं; व्यणर्चार 
करीत नािीं; खोटें बोलत नािीं, आणि िीं पापें करण्यास दुसऱ्यालाणि उते्तजन देत नािीं. तसाच अदे्वष्टा 
आणि ज्ञानी मनुष्ट्य दे्वषामुळें  ककवा अज्ञानामुळें  पापाचरि करीत नािीं, व इतराांनाां पापाचरिासाठीं उते्तजन 
देत नािीं. लोर्, दे्वष आणि मोि, िीं पापाचीं मूलें  आिेत; अलोर्, अदे्वष आणि अमोि िीं पुण्याांचीं मलूें  
आिेत. कालामिो, लोर्ाणदकाांपासून िाणन िोते ककवा नािीं, िीं तीन पापाचीं मूलें  आत्मपर घाताला कारि 
िोतात ककवा नािीं, व याांमुळें  जगामध्यें दुःख वाढतें ककवा नािीं, याचा तुह्मीं नीट णवचार करून जेव्िाां 
तुमच्या बदु्धीला िे मनोधमम त्याज्य आिेत असें वाटेल, तेव्िाांच तुह्मी त्याांचा त्याग करा. केवळ िा उपदेश 
तुमच्या परांपरागत आलेल्या दृष्टीला पटतो इत्याणद कारिाांनीं या माझ्या उपदेशाचा तुह्मी स्वीकार करूां  
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नका. अलोर्, अदे्वष आणि अमोि िे तीन मनोधमम पुण्याचीं मूलें  आिेत असें मीं साांणगतले, याचाणि नीट 
णवचार करून, कालामिो, जेव्िाां तुमच्या बदु्धीला िे मनोधमम आत्मपरणितकारक आिेत, जगामध्यें याांजमुळें 
सुखाची अणर्वृणद्ध िोते, असें खात्रीनें वाटेल, तेव्िाांच िे मनोधमम पूिमतेला जातील असा प्रयत्न करा. 

 
“कालामिो, ज्या आयमश्रावकाच्या मनाांतून लोर्, दे्वष आणि मोि या तीन मनोवृणत्त नष्ट झाल्या, तो 

चारी णदशाांतील प्रािीमात्रावर मतै्रीर्ावना करावयाला समथम िोतो; आपल्या मतै्रणचत्तानें चोिपवणदशाांमधील 
प्राण्याांवर तो पे्रम कणरतो, त्याचप्रमािें करुिा, मुणदता आणि उपेक्षा या र्ावनाांचाणि त्याला सिज लार् 
िोतो. कालामिो, या चार र्ावनाांच्या योगें ज्याचें णचत्त सवम प्रकारच्या वैराांपासून मुक्त झालें  असेल, त्याच्या 
मनाला चार तऱ्िाांनीं धैयम येतें. तो असा णवचार कणरतो, कीं, (१) जर परलोक असेल तर माझ्या या 
सुकमामुळें  मला सुगणतच णमळाली पाणिजे; (२) जर परलोक नसेल तर मी याच जगामध्यें कोित्याणि 
प्राण्याचें वैर न करताां मोठ्या आनांदानें रिातपव; (३) जर पापी मनुष्ट्याला पापाबद्दल णशक्षा र्ोगावी लागते, िा 
णसद्धाांत खरा असेल, तर मी कधींणि पाप करीत नसल्यामुळें  णशक्षाणि र्ोगण्याचा मजवर प्रसांग येिार नािीं; 
(४) जर आपल्या पापाचें फल आपिाला णमळतेंच असें नसून तें दुसऱ्या कोिाला तरी र्ोगावें लागतें, िा 
णसद्धान्त खरा असेल, तर माझ्या सदाचरिामुळें  मी माझेंच नव्िे, तर इतर जनाचेंणि कल्याि कणरतपव!” 

 
बुद्धाचा उपदेश श्रवि करून कालामाांनाां अत्यांत आनांद झाला, व त्या णदवसापासून ते बदु्धाचे 

उपासक झाले. 
 

[१४] 
आश्वलायन ब्राह्मिकुमार व ब्राह्मिविाचे ी थोरवी 

 
एके समयीं बुद्धगुरु श्रावस्तीमध्यें अनाथकपण काच्या आरामाांत रिात िोता. त्या वळेीं णनरणनराळ्या 

देशाांतून पाांचशें ब्राह्मि काांिीं कारिास्तव श्रावस्तीला आले िोते. त्या ब्राह्मिाांमध्यें असा एक प्रश्न उपस्स्थत 
झाला, कीं, “िा श्रमिगौतम चारणि विांला मोक्ष आिे असें प्रणतपादन कणरतो. त्याजबरोबर या मुद्यासांबांधानें 
वाद करण्यास कोि समथम आिे?” शवेटीं आश्वलायन कुमाराला बदु्धाशीं वाद करावयाला पुढें करावें, असा 
बेत ठरला. 

 
आश्वलायन कुमाराचें अध्ययन नुकतेंच पुरें झालें  िोतें. णनघांटु, छांदःशास्त्र इत्याणद वदेाांगाांसिवतममान 

त्याला चारणि वदे तपव पाठ येत असत; तथाणप बदु्धाशीं वाद करिें कणठि आिे, िें तो जािनू िोता. त्याला 
जेव्िाां आपला पुढारी िोण्यास त्या ब्राह्मिाांनीं णवनांणत केली, तेव्िाां तो त्याांनाां ह्मिाला “र्ो, श्रमिगौतम िा 
धममवादी आिे. धममवादी लोकाांशीं वाद करिें सामान्य कमम नव्िे. मी जरी वदेाांमध्यें पारांगत असलपव, तरी 
गौतमाबरोबर वाद करावयाला समथम नािीं.” 

 
बराच वळे र्वणत न र्वणत झाल्यावर ते ब्राह्मि आश्वलायनाला ह्मिाले “र्ो आश्वलायन, तूां 

पणरव्राजकधमाचा अभ्यास केला आिेस; आणि युद्धावाांचून पराणजत िोिें तुला योग्य नािीं.” 
 
आश्वलायन ह्मिाला “गौतमाशीं वाद करिें जरी कणठि काम आिे, तरी तुमच्या आग्रिास्तव मी 

तुमच्याबरोबर येतपव.” 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

नांतर त्या ब्राह्मिसमुदायासि आश्वलायन बदु्धगूरूजवळ गेला; आणि कुशलसमाचाराणद णवचारून 
झाल्यावर तो एका बाजूला बसला. नांतर तो बदु्धाला ह्मिाला “र्ो गौतम, ब्राह्मिाांचें ह्मििें असें आिे, कीं, 
‘ब्राह्मिविमच श्रेष्ठ आिे, इतर विम िीन आिेत; ब्राह्मिविमच शुक्ल आिे, इतर विम कृष्ट्ि आिेत; 
ब्राह्मिाांनाांच मोक्ष णमळतो, इतराांनाां नािीं; ब्राह्मि ब्रह्मदेवाच्या मुखापासून झालेले त्याचे औरस पुत्र िोत; 
अथात तेच ब्रह्मदेवाचे दायाद िोत. र्ो गौतम, या मुद्द्यासांबांधानें आपलें  ह्मििें काय आिे?” 

 
बुद्ध ह्मिाला “िे आश्वलायन, ब्राह्मिाांच्या बायका ऋतुमती िोतात, गरोदर िोतात, प्रसूत िोतात, 

आणि मुलाांनाां दूध पाजतात. याप्रमािें ब्राह्मिाांची सांतणत इतर विांप्रमािेंच मातेच्या उदराांतून जन्मली 
असताां, ब्राह्मिाांनीं आपि ब्रह्मदेवाच्या मुखापासून उत्पन्न झालपव असें ह्मिावें, िें आश्चयम नव्िे काय?” 

 
आश्वलायन ह्मिाला “र्ो गौतम, आपलें  ह्मििें काांिीं असूां द्या; तरी आपि ब्रह्मदेवाचे दायाद 

आिपवत याजवर ब्राह्मिाचा पूिम णवश्वास आिे!” 
 
बुद्ध ह्मिाला “िे आश्वलायन, यौन, काांबोज व इतर सरिद्दीवरील प्रदेशाांत आयम आणि दास असे 

दोनच वगम असून कधींकधीं आयाचा दास िोतो, आणि दासाचा आयम िोतो; िी गोष्ट तुझ्या ऐकण्याांत आली 
आिे काय?” 

 
“िोय, असें मीं ऐकलें  आिे.” आश्वलायनानें उत्तर णदलें . 
 
बुद्ध ह्मिाला “असें जर आिे, तर ब्रह्मदेवानें ब्राह्मिाांनाांच उत्पन्न केलें  व ते सवम विांत श्रेष्ठ आिेत, 

या ह्मिण्याला आधार काय?” 
 
आश्वलायन ह्मिाला “आपलें  ह्मििे काांिीं असो; परांतु ब्राह्मिाांची अशी बळकट समजूत आिे कीं, 

ब्राह्मिविमच काय तो श्रेष्ठ आिे आणि इतर विम िीन आिेत.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “क्षणत्रयानें, वैश्यानें ककवा शूद्रानें चोरी केली, व्यणर्चार केला, खोटें र्ाषि केलें , 

चिा ी केली, वृथा ब ब  केली, लोकाांच्या धनावर दृणष्ट ठेणवली, दे्वषबणुद्ध वाढणवली, नास्स्तकपिा 
अांगीकाणरला, तर तोच काय तो नरकाला जाईल; पि ब्राह्मिानें िीं कमे केलीं असताां देित्यागानांतर तो 
नरकाला जािार नािीं, असें तुला वाटतें काय?” 

 
आश्वलायन ह्मिाला “र्ो गौतम, कोित्याणि विाच्या मनुष्ट्यानें िीं पापें केलीं असताां तो नरकाला 

जाईल. ब्राह्मि काय अथवा अब्राह्मि काय, सवांनाां आपल्या पापाचें प्रायणश्चत र्ोगावेंच लागिार.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “एकादा ब्राह्मि जर प्रािघातापासून णनवृत्त झाला, चौयमकमापासून णनवृत्त झाला, 

व्यणर्चारापासून णनवृत्त झाला, असत्यर्ाषिापासून णनवृत्त झाला, णशवीगाळीपासून णनवृत्त झाला, 
वृथालापापासून णनवृत्त झाला, परधनाच्या लोर्ापासून णनवृत्त झाला, दे्वषापासून णनवृत्त झाला आणि 
नास्स्तकत्वापासून णनवृत्त झाला, तर तोच काय तो देिावसानानांतर स्वगमलोकाला जाईल; पि इतर विांचे 
लोक या पापकमांपासून णनवतृ्त झाले, तर ते स्वगमलोकाला जािार नािींत, असे तुला वाटतें काय?” 



 
 

अनुक्रमणिका 

आश्वलायन ह्मिाला “कोित्याणि विाचा मनुष्ट्य या पापाकमांपासून णनवृत्त झाला असताां स्वगाला 
जाईल. पुण्याचरिाचें फल ब्राह्मिाला आणि ब्राह्मिेतराला सारखेंच णमळिार आिे.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “या प्रदेशाांत ब्राह्मिच काय तो दे्वषवैरणवरणित मतै्रीर्ावना करूां  शकतो; क्षणत्रय, वैश्य 

आणि शूद्र िे करूां  शकिार नािींत, असें तुला वाटतें काय?” 
 
आश्वलायन ह्मिाला “चारणि विाला मतै्रीर्ावना करताां येिें शक्य आिे.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “तर मग ब्राह्मिच श्रेष्ठविम आणि इतर विम िीन आिेत, या ह्मिण्याला आधार 

काय?” 
 
आश्वलायन ह्मिाला “आपि काांिीं ह्मिा, पि ब्राह्मि आपिाला श्रेष्ठ समजतात व इतराांनाां िीन 

समजतात, िी गोष्ट खरी आिे.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “िे आश्वलायन, एकादा मूधाणर्णषक्त राजा सवम जातींच्या शांर्र परुुषाांनाां एकत्र 

करील. त्याांपैकीं क्षणत्रय, ब्राह्मि आणि राजकुलाांत जन्मले असतील, त्याांनाां तो असें ह्मिेल, कीं, ‘अिो, 
इक े या, व शाल ककवा चांदनवृक्षाांसारख्या उत्तम वृक्षाांची उत्तरारिी घेऊन अस्ग्न उत्पन्न करा.’ परांतु 
त्याांपैकीं चाां ाळ, नैषाद इत्याणद िीन कुलाांमध्यें जन्मले असतील, त्याांनाां तो असें ह्मिेल, कीं, ‘अिो, इक े 
या, व कुत्रयाला खावयाला घालण्याच्या  ोिींत,  ुकराला खावयाला घालण्याच्या  ोिींत, ककवा रांग 
देण्याच्या  ोिींत एरां ाची उत्तरारिी घेऊन अस्ग्न उत्पन्न करा.’ िे आश्वलायन, जो ब्राह्मिाणदक उच्च 
विाच्या मनुष्ट्यानें अस्ग्न उत्पन्न केला, तोच र्ास्वर आणि तेजस्वी िोईल, आणि चाां ालाणदक िीन विांच्या 
मनुष्ट्यानें उत्पन्न केलेला अस्ग्न िोिार नािीं, व त्यापासून अग्नीची कायें िोिार नािींत, असें तुला वाटतें 
काय?” 

 
आश्वलायन ह्मिाला “र्ो गौतम, कोित्याणि जातीच्या मािसाांनीं वाईट ककवा बऱ्या लाांक ाची 

उत्तरारिी करून कोित्याणि णठकािीं अस्ग्न उत्पन्न केला, तरी तो सारखाच तेजस्वी िोईल; व त्यापासून 
सारखींच अस्ग्नकाये घ तील.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “एकाद्या क्षणत्रय कुमारानें ब्राह्मिकन्येबरोबर शरीरसांबांध केला व त्या सांबांधापासून 

जर त्याला पुत्र झाला, तर तो पुत्र आईसारखा आणि बापासारखा मनुष्ट्य िोईल, असें तुला वाटत नािीं 
काय? त्याचप्रमािें एकाद्या ब्राह्मिकुमारानें क्षणत्रयकन्येशीं शरीरसांबांध केला, तर त्या सांबांधापासून िोिारा 
पुत्र त्या दोघाांसारखा न िोताां र्लत्याच जातीचा िोईल असें तुला वाटतें काय?” 

 
आश्वलायन ह्मिाला “अशा णमश्रणववािानें जो मुलगा िोईल, तो त्याच्या आईबापाांप्रमािें मनुष्ट्यच 

िोईल. त्याला ब्राह्मि म्ििताां येईल ककवा क्षणत्रयणि ह्मिता येईल.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “पि आश्वलायन, एकाद्या घो ीच्या आणि गाढवाच्या सांबांधापासून जे कशगरूां  िोईल, 

त्याला त्याच्या आईसारखें ककवा बापासारखें ह्मिता येईल काय? त्याला घो ाणि ह्मिता येईल ककवा 
गाढवणि ह्मिताां येईल काय?” 



 
 

अनुक्रमणिका 

आश्वलायन ह्मिाला “र्ो गौतम, त्याला घो ा ककवा गाढव ह्मिताां येिार नािीं. तो एक णतसऱ्याच 
जातीचा प्रािी िोतो. त्याला आपि खेचर असें ह्मितो. परांतु ब्राम्िि आणि क्षणत्रय याांच्या सांबांधापासून 
झालेल्या मुलामध्यें असा प्रकार आढळून येत नािीं.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “िे आश्वलायन, दोघाां ब्राह्मि बांधूांपैकीं एक वदेपठन केलेला चाांगला सुणशणक्षत 

असेल, व दुसरा अणशणक्षत असेल, तर त्याांत ब्राह्मि कोित्या र्ावाला श्राद्धामध्यें ककवा यज्ञामध्यें प्रथम 
आमांत्रि कणरतील?” 

 
आश्वलायन ह्मिाला “जो सुणशणक्षत असेल, तो जरी वयानें लिान असला, तरी त्यालाच 

यज्ञयागाांत प्रथम आमांत्रि केलें  जाईल.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “आताां असे समज, कीं, त्या दोघाां र्ावाांपकैीं एकजि मोठा णवद्वान् आिे, पि अत्यांत 

दुराचारी आिे; दुसरा फारसा णवद्वान् नािीं, पि अत्यांत सुशील आिे. तेव्िाां त्याांत प्रथमतः कोिाला आमांत्रि 
णदलें  जाईल?” 

 
आश्वलायन ह्मिाला “र्ो गौतम, जो शीलवान् असेल त्यालाच प्रथमतः आमांत्रि णदलें  जाईल. 

दुराचारी मनुष्ट्याला णदलेल्या दानापासून काय फल णमळिार आिे?” 
 
बुद्ध ह्मिाला “िे आश्वलायन, प्रथमतः तूां जातीला मित्त्व णदलेंस; नांतर वदेपठिाला मित्त्व 

णदलेंस, आणि आताां तर तूां शीलाला मित्त्व देत आिेस. अथात मी जी चातुवमिी शुणद्ध साांगत असतपव, णतचाच 
तूांणि अांगीकार केला आिेस!” 

 
िें बुद्धाचे र्ाषि ऐकून आश्वलायन मान खालीं घालून उगाच बसला. पुढें काय बोलावें िें त्याला 

सुचेना! 
 
तेव्िाां बदु्ध ह्मिाला “िे आश्वलायन, प्राचीन कालीं सात ब्रह्मर्जष अरण्यामध्यें पिमकुणटकें त रिात 

असताां त्याांची अशी एक पापी समजूत झाली िोती, कीं, ‘ब्राह्मिविमच श्रेष्ठ आिे, आणि इतर विम िीन 
आिेत; ब्राह्मिच काय ते ब्रह्मदेवाचे खरे दायाद आिेत.’ अणसतदेवल ऋषीला िी बातमी जेव्िाां समजली, 
तेव्िाां आपली िजामत करून घेऊन मांणजष्ठविाचीं वस्त्रें पणरधान करून चाांगल्या विािा पायाांत घालून आणि 
िाताांत सोन्याची काठी घेऊन तो त्या सात ब्राह्मिऋषींच्या स्थांण लावर आला; व तेथें चांक्रमि करीत 
असताां ह्मिाला ‘वािवा! िे ब्रह्मर्जष कोठें णदसत नािींत ते!’ 

 
“िें त्याचें उद्धटपिाचें वतमन पािून त्या सात ब्रह्मषीनाां फार राग आला, व ‘िे चाां ाला, तूां र्स्म िो!’ 

असा त्याांनीं देवलाला शाप णदला. पि त्याच्या शापाचा देवलावर वाईट पणरिाम न िोताां तो अणधक सुांदर 
आणि अणधक तेजस्वी णदसूां लागला! 

 
“तेव्िाां ते ब्राह्मिऋषी परस्पराांनाां ह्मिाले ‘अरेरे! आमचें तप व्यथम आिे, आमचें ब्रह्मचयम णनष्ट्फल 

आिे; पूवी ज्याला आह्मी शाप देत असूां, त्याचें ताब तोब र्स्म िोत असे; पि याला जसजसा शाप देत 
जातपव, तसतसा िा अणधकाणधक सुांदर िोत आिे!’ 



 
 

अनुक्रमणिका 

“अणसतऋणष ह्मिाला ‘तुमचें तप व्यथम नािीं ककवा तुमचें ब्रम्िचयमणि णनष्ट्फल नािीं; परांतु माझ्यावर 
णवनाकारि रागावण्याचें तुह्मीं सो ून णदलें  पाणिजे.’ 

 
“‘तूां कोि आिेस?’ त्या सात ब्राह्मिऋषींनीं णवचारलें . 
 
“अणसतानें ‘मी अणसतदेवलऋणष आिें’ असें साांणगतल्यावर त्या सात ब्राह्मिऋषींनीं त्याला 

नमस्कार केला. तेव्िाां तो ह्मिाला ‘ब्राह्मिविमच श्रेष्ठ आिे व इतर विम िीन आिेत, ब्राह्मिच काय ते 
ब्रह्मदेवाचे दायाद आिेत, अशी तुमची खरी समजूत झाली आिे, असें मी ऐकतपव. पि तुमच्या सवम पूवमजाांनीं 
ब्राह्मिस्त्रीशींच णववाि केला िोता, याची तुह्माांला खात्री आिे काय? तुमच्या आज्यापिज्या वगैरे 
पूवमजणस्त्रयाांनीं ब्राह्मिपुरुषाांशींच सांबांध ठेवला िोता, याजबद्दल तुह्माांला खात्री आिे काय?’ 

 
“‘र्ो, आह्माांला यासांबांधानें काांिींच साांगताां येिार नािीं.’ त्या सात ऋषींनीं उत्तर णदलें . 
 
“अणसत ह्मिाला ‘तर मग ब्राह्मिविमच श्रेष्ठ,’ व इतर विम िीन आिेत, या ह्मिण्यामध्यें अथम काय 

राणिला?” 
 
“िें आश्वलायन, त्या सात ब्रह्मषीनाां देखील अणसतानें णनरुत्तर केलें . मग त्याच जाणतवादासांबांधानें 

तूां माझ्याशीं कसा बोलूां  शकशील?” 
 
िें र्ाषि ऐकून आश्वलायन बदु्धाचा उपासक झाला. 

 
[१५] 

मनुष्क्यातंील जाणतभपद नैसर्मगक आहपत काय? 
 

एके समयीं बुद्धगुरु इच्छानांगल नाांवाच्या गावाांजवळ इच्छानांगल नाांवाच्या उपवनाांत रिात िोता. 
त्या कालीं पुष्ट्कळ प्रणसद्ध ब्राह्मि इच्छानांगल गावीं रिात िोते. एके णदवशीं वाणसष्ठ आणि र्ारद्वाज या दोन 
तरुि ब्राह्मिाांमध्यें असा वाद उपस्स्थत झाला, कीं, मनुष्ट्य जन्मानें श्रेष्ठ िोतो ककवा कमानें श्रेष्ठ िोतो? 

 
र्ारद्वाज आपल्या णमत्राला ह्मिाला “र्ो वाणसष्ठ, ज्याच्या आईच्या बाजूला आणि बापाच्या बाजूला 

सात णपढ्या शुद्ध असतील, ज्याच्या कुलाांत सात णपढ्याांपयंत विमसांकर झाला नसेल, तोच ब्राह्मि श्रषे्ठ 
िोय.” 

 
वाणसष्ठ ह्मिाला “र्ो र्ारद्वाज, जो मनुष्ट्य शीलसांपन्न आणि कतमव्यदक्ष असेल, त्यालाच मी ब्राह्मि 

ह्मितपव.” 
 
पुष्ट्कळ वादणववाद झाला; तथाणप ते दोघे पस्पराांचें समाधान करूां  शकले नािींत. तेव्िाां वाणसष्ठ 

ह्मिाला “र्ो र्ारद्वाज, आमचा िा वाद येथें येथे तुटावयाचा नािीं. िा श्रमिगौतम आमच्या गाांवाजवळ 
राित आिे. तो बदु्ध आिे, पजु्य आिे आणि सवम लोकाांचा गुरु आिे अशी त्याची कीर्जत सवमत्र पसरली आिे. 
आपि त्याजपाशीं जाऊन त्याला आपला मतरे्द कळवूां, व तो जें साांगेल तें मत मान्य करूां .” 



 
 

अनुक्रमणिका 

तेव्िाां ते दोघे बदु्धापाशी गेले व बदु्धाला कुशलप्रश्नाणद णवचारून एका बाजूला बसले. वाणसष्ठ 
ह्मिाला “र्ो गौतम, आह्मी दोघे सुणशणक्षत ब्राह्मिकुमार आिपवत. िा तारुक्ष्याचा णशष्ट्य आिे, आणि मी 
पौष्ट्करसादीचा णशष्ट्य आिें. त्या आमचा जाणतरे्दासांबांधानें णववाद आिे. िा ह्मितो ‘जन्मामुळें  ब्राह्मि िोतो,’ 
आणि मी ह्मितपव ‘कमामुळें  ब्राह्मि िोतो.’ आपली कीर्जत ऐकून आह्मी येथें आलपव आिपव. आताां आमच्यापकैीं 
कोिाचें ह्मििें खरें आिे, आणि कोिाचें खोटें आिे, िें आपि आह्माांला समजावनू द्यावें.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “वाणसष्ठ, तृि, वृक्ष इत्याणद वनस्पतींमध्यें णनरणनराळ्या जाणत आढळतात, तशाच त्या 

णक े, मुांग्या इत्याणद बारीकसारीक प्राण्याांमध्येंणि अढळतात. सपाच्या जाणत अनेक आिेत. श्वापदाांच्या 
जाणतणि अनेक आिेत. पाण्याांत रिािाऱ्या मत्स्याांमध्यें आणि आकाशाांत उ िाऱ्या पक्ष्याांमध्यें देखील अनेक 
जाणत अढळून येतात. णनरणनराळ्या जातीचें णचन्ि या सवम प्राण्याांमध्यें स्पष्ट णदसून येतें; पि तें मनुष्ट्याांमध्यें 
अढळून येत नािीं. कें स, कान,  ोळे, तपव , नाक, ओांठ, णर्वया, मान, पोट, पाठ, िात, पाय, इत्याणद सवम 
अवयवाांनीं एक मनुष्ट्य दुसऱ्या मािसािून अगदींच णर्न्न िोऊां  शकत नािीं. अथात पशुपक्ष्याणदकाांत जशा 
आकाराणदकाांनीं णनरणनराळ्या जाणत आढळून येतात, तशा त्या मनुष्ट्यप्राण्याांत आढळून येत नािींत. सवम 
मनुष्ट्याांचे अवयव जवळजवळ सारख्याच आकाराचे असल्यामुळें  मनुष्ट्यामध्यें आकारावरून जाणतरे्द ठरणविें 
शक्य नािीं. परांतु कमावरून मनुष्ट्याची जाणत ठरणवताां येिें शक्य आिे. एकादा ब्राह्मि गाईचें पालन करून 
णनवाि करीत असेल, तर त्याला गवळीच ह्मटलें  पाणिजे, ब्राह्मि म्ििताां कामा नये. जो कोिी णशल्पकलेनें 
उपजीणवका कणरतो त्याला कारागीर समजलें  पाणिजे. जो व्यापार कणरतो तो वािी िोय; जो दूताचें काम 
कणरतो तो दूत िोय; जो चोरीवर उपजीणवका कणरतो तो चोर िोय; जो युद्धकलेवर उपजीणवका कणरतो तो 
योद्धा िोय; जो यज्ञयाग करून उपजीणवका कणरतो तो याजक िोय, आणि जो राष्ट्रावर स्वाणमत्व चालणवतो 
तो राजा िोय. परांतु या सवांनाां केवळ जन्मामुळें  ब्राह्मि ह्मिताां यावयाचें नािीं. 

 
“सगळीं सांसारबांधनें छेदून जो कोित्याणि प्रापांणचक दुःखाला र्ीत नािीं, कोित्याणि गोष्टीची 

ज्याला आसणक्त नािीं, त्याला मी ब्राह्मि ह्मितपव. दुसऱ्याांनीं णदलेल्या णशव्यागाळी, वध, बांध, इत्याणद जो 
सिन कणरतो, क्षमा िेंच ज्याचें बळ आिे, त्याला मी ब्राह्मि ह्मितपव. कमलपत्राांवरील उदककबदूांप्रमािें जो 
इिलोकींच्या णवषयसुखापासून अणलप्त रिातो, त्यालाच मी ब्राह्मि ह्मितपव. 

 
“जन्मामुळें  ब्राह्मि िोत नािीं ककवा अब्राह्मि िोत नािीं. कमानेंच ब्राह्मि िोतो आणि कमानेंच 

अब्राह्मि िोतो. शतेकरी कमानें िोतो, कारागीर कमानें िोतो, चोर कमानें िोतो, णशपाई कमानें िोतो, 
याजक कमानें िोतो, आणि राजादेखील कमानेंच िोतो. कमानेंच िें सगळें जग चालत आिे. अिीवर 
अवलांबून जसा रथ असतो, तसे सवम प्रािी आपल्या कमावर अवलांबून असतात.” 

 
िा बुद्धाचा उपदेश ऐणकल्यावर वाणसष्ठ आणि र्ारद्वाज बौद्धोपासक झाले. 

 
[१६] 

चे ािंाळ कसा होतो? 
 

र्गवान् बदु्धगुरु श्रावस्तीमध्यें अनाथकपण काच्या आरामाांत रिात असताां एके णदवशीं श्रावस्तींत 
अनुक्रमें णर्क्षाग्रिि करीतकरीत अस्ग्निोत्री र्ारद्वाज ब्राह्मिाच्या दाराशीं येऊन णर्के्षसाठीं उर्ा राणिला. 



 
 

अनुक्रमणिका 

र्ारद्वाजाचें अस्ग्निोत्र पेटलें  िोतें, व त्याांत तो आिुणत टाकीत िोता. बदु्धाला पाणिल्याबरोबर तो मोठ्यानें 
ओर ला “अरे श्रमिा! मुां का! चाां ाळा! तेथेंच उर्ा रिा.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “िे ब्राह्मिा, तूां चाां ाळ ककवा चाां ाळाचे धमम कोिते, िें जाितोस काय?” 
 
ब्राह्मि ह्मिाला “र्ो गौतम, मला याची काांिीं माणिती नािीं. चाां ाळ कोि आणि त्याचे धमम कोिते 

िें आपि मला साांगाल तर बरें िोईल.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “वारांवार रागाविारा, दुसऱ्याचा सू  उगवूां पिािारा, पापानें माखलेला, आणि 

नास्स्तकदृणष्ट असा जो मनुष्ट्य असतो, तो चाां ाळ आिे असें जािावें. जो प्राण्याचा घात कणरतो, ज्याच्या 
अांतःकरिामध्यें दया वास करीत नािीं, जो लुटालूट आणि चोरी कणरतो, त्याला चाां ाळ ह्मिावें. जो 
दुसऱ्याचें ऋि घेऊन तें परत माणगतलें  असताां पळून जातो, ककवा मीं तुला काांिींच देिें नािीं असें खोटेंच 
साांगतो, तो चाां ाळ आिे असें जािावें. जो आपल्यासाठीं, परक्यासाठीं ककवा पैशासाठीं खोटी साक्ष देतो, 
तो चाां ाळ िोय. जो परदारागमन कणरतो, वृद्ध आईबाांपाची शुश्रूषा करीत नािीं, आई, बाप, र्ाऊ, बिीि 
इत्याणद आप्तलोकाांनाां णशवीगाळी देतो ककवा मारतो, तो चाां ाळ िोय. आपि केलेलें  पापकमम झाांकून 
ठेवण्याची जो खटपट कणरतो, तो चाां ाळ िोय. 

 
“जन्मानें चाां ाळ िोत नािीं, ककवा ब्राह्मि िोत नािीं. कमानेंच चाां ाळ िोतो, आणि कमानेंच 

ब्राह्मि िोतो. याला एक उदािरि आिे. मातांग या नाांवानें प्रणसद्ध असलेला ऋणष श्वपाक (कुत्रयाचें माांस 
खािारा) चाां ालपुत्र िोता. परांतु त्याची कीर्जत इतकी झाली िोती, कीं, मोठमोठे ब्राह्मि आणि क्षणत्रय 
त्याची सेवा करीत असत. असें साांगतात, कीं, देिावसानानांतर णवमानाांत बसून तो ब्रह्मलोकीं गेला. 
ब्रह्मलोकीं जाण्याला त्याची जाणत त्याच्या आ  आली नािीं. आताां चाांगल्या कुळाांत जन्मलेले पुष्ट्कळ 
ब्राह्मि नानाणवध पापें करीत असलेले आह्मी पिातपव. इिलोकीं त्याांची कनदा िोतेच, आणि परलोकीं ते 
दुगमतीला जातात. त्याांची जाणत दुगमतीपासून ककवा कनदेपासून त्याांचें रक्षि करूां  शकत नािीं. ह्मिून मी 
ह्मितपव, कीं, जन्मानें चाां ाल िोत नािीं ककवा जन्मानें ब्राह्मि िोत नािीं. कमानेंच चाां ाल िोतो आणि 
कमानेंच ब्राह्मि िोतो.” 

 
िा बदु्धाचा उपदेश ऐकून र्ारद्वाज फारच सांतुष्ट झाला आणि ह्मिाला “र्ो गौतम, आपला िा 

उपदेश फारच गो  आिे. एकाद्या मनुष्ट्यानें झाांकलेली वस्तु उघ  करून दाखवावी, ककवा  ोळसाांनाां 
अांधाराांत णदसावें ह्मिून मशाल धरावी, त्याप्रमािें आपि आपल्या धमाचें उत्तम स्पष्टीकरि केलें  आिे. मी 
आजपासून माझ्या कु ींत प्राि असेपयंत आपिाला, आपल्या धमाला आणि णर्क्षुसांघाला शरि जात आिें. 
मी आपला उपासक आिें, या नात्यानें माझा आपि अांगीकार करा.” 

 
[१७] 

तै्रणवद्य ब्राह्मि आणि ब्रह्मसायुर्जयता 
 

एकदाां बदु्धगुरु कोसल देशाांत सांचार करीत असताां मनसाकट नाांवाच्या ब्राह्मिग्रामाला पोिपवचला. 
तेथें मनसाकटाच्या उत्तरेला अणचरवती नदीच्या तीरीं एका आांबराईांत तो रिात िोता. 



 
 

अनुक्रमणिका 

त्या वळेीं मनसाकट गाांवाांत काांिीं णनणमत्तानें प्रणसद्ध ब्राह्मि रिात असत. त्याांपैकीं वाणसष्ठ आणि 
र्ारद्वाज िे दोघे तरुि ब्राह्मि सांध्याकाळीं णफरावयाला णनघाले असताां मागामागासांबांधानें वाद करूां  
लागले. वाणसष्ठाचें ह्मििे असें िोतें, कीं, आपल्या गुरूनें – पौष्ट्करसाणद ब्राह्मिानें – उपदेणशलेला मागमच 
काय तो ब्रह्मसायुज्यता णमळणवण्याचा सरळ मागम आिे.’ पि र्ारद्वाजाचें ह्मििें असें िोतें, कीं, ‘आपल्या 
गुरूनें-तारुक्ष्य ब्राह्मिानें – उपदेणशलेला मागमच ब्रह्मसायुज्यतेचा खरा मागम आिे.’ ते दोघे परस्पराांचें 
समाधान करूां  शकले नािींत. तेव्िाां ते बदु्धाजवळ आले आणि त्याांनीं बदु्धाला आपला मतरे्द कळणवला. 

 
तेव्िाां बुद्ध ह्मिाला “वाणसष्ठ, पि तुमचा मतरे्द काां असावा, िें मला समजत नािीं. तुमच्या 

आचायांचे मागम इतके णर्न्न काां असावे?” 
 
वाणसष्ठ ह्मिाला “सरळ मागम कोिता आणि दूरचा मागम कोिता, एवढ्याचसांबांधानें आमचा वाद 

आिे. आध्वयम ब्राह्मि, तैणत्तणरय ब्राह्मि, छाांदोग्य ब्राह्मि, आणि ब्राह्मचयम ब्राह्मि, िे सवम णर्न्नणर्न्न मागम 
उपदेशीत असतात. तथाणप जशा एकाद्या गाांवाला जाण्याच्या लाांबच्या ककवा जवळच्या वाटा त्या गाांवाला 
जातात, त्याचप्रमािें णनरणनराळ्या ब्राह्मिाांनीं उपदेणशलेले दूरचे ककवा जवळचे मागम शवेटीं 
ब्रह्मसायुज्यतेलाच जाऊन णमळतात.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “वाणसष्ठ, तूां िे सवम मागम ब्रह्मसायुज्यतेलाच जाऊन णमळतात असें ह्मितोस. परांतु या 

सवम ब्राह्मिाांपकैीं ब्रह्मदेवाला ज्यानें साक्षात पाणिलें  असा एकादा तरी ब्राह्मि आिे काय?” 
 
“नािी, र्ो गौतम.” वाणसष्ठानें उत्तर णदलें . 
 
बुद्ध ह्मिाला “ब्राह्मिाच्या सात आचायमपरांपराांपयंत एकाद्या तरी आचायानें ब्रह्मदेवाला साक्षात 

पाणिलें  आिे काय?” 
 
“नािीं, र्ो गौतम.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “वामदेव, णवश्वाणमत्र, वणसष्ठ, अांगीरस, र्गुृ, इत्याणद जे वदेमांत्रकते, वदेमांत्राांचे 

प्रवतमक, त्या ऋषींनीं देखील ब्रह्मदेवाला साक्षात पाणिलें  िोतें काय?” 
 
“नािीं, र्ो गौतम.” 
 
“वाणसष्ठ, याप्रमािें ब्राह्मिाांनीं, ब्राह्मिाांच्या आचायांनीं आणि ब्राह्मिाांनाां पूज्य असलेल्या ऋषींनीं 

देखील ब्रह्मदेवाला साक्षात पाणिलें  नािीं. असें असताां आजकालचे ब्राह्मि त्या ब्रह्मदेवाशीं सायुज्यता 
णमळणवण्याचा रस्ता साांगत आिेत, िे णवलक्षि नव्िे काय?” 

 
“िोय – िें णवलक्षि णदसतें खरें.” वाणसष्ठ ह्मिाला. 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

“तर मग वाणसष्ठ, ब्राह्मिाांच्या या मागोपदेशाला अांधपरांपरा ह्मटलें  पाणिजे. िे वाणसष्ठ, िे जे चांद्रसूयम 
आकाशामध्ये प्रकाशत आिेत, व ब्राह्मि रोज ज्याांचीं स्त्रोत्रें गातात आणि पूजा कणरतात, त्या चांद्रसूयांप्रत 
जाण्याचा मागम कोिता, िें ब्राह्मि साांगूां शकतील काय?” 

 
“नािीं, र्ो गौतम.” 
 
“िे वाणसष्ठ, ज्याांनाां ब्राह्मि पिातात आणि ज्याांची पूजा कणरतात, त्या चांद्रसूयांप्रत जाण्याचा 

मागमदेखील ब्राह्मिाांनाां दाखणवताां येत नािीं. तर मग ज्याला त्याांनीं पाणिलें  नािीं, ज्याला त्याांच्या आचायांनी 
ककवा ऋषींनीं पाणिलें  नािीं, त्या ब्रह्माच्या सायुज्यतेचा मागम ब्राह्मि उपदेशीत आिेत, िें णवलक्षि नव्िे 
काय?” 

 
“णवलक्षि णदसतें खरें.” वाणसष्ठ ह्मिाला. 
 
बुद्ध ह्मिाला “एकादा मनुष्ट्य ह्मिेल, कीं, ‘या प्रदेशामध्यें जी अत्यांत सुांदर स्त्री, णतला मी शोधीत 

आिें.’ त्याला दुसरे लोक णवचारतील ‘कायरे बुवा, तूां ज्या स्त्रीला शोधीत आिेस, ती स्त्री ब्राह्मि कन्या आिे, 
कीं, क्षणत्रयकन्या आिे? ती उांच आिे, कीं, ठेंगिी आिे? णतचे कें स सरळ आिेत, कीं, कुरळ आिेत?’ असा 
प्रश्न णवचारला असताां तो ह्मिेल, कीं, ‘मला याांपैकीं काांिीं मािीत नािीं. मी णतला कधींणि पाणिलें  नािीं; 
तथाणप मी णतला शोधीत आिें.’ िे वाणसष्ठ, त्या मनुष्ट्याप्रमािेंच ब्राह्मिाांचे ह्मििें णवलक्षि णदसत नािीं 
काय?” 

 
“िोय, णवलक्षि णदसतें खरें.” 
 
“िे वाणसष्ठ, दुसरा एकादा मनुष्ट्य चव्िाठ्यावर पायऱ्या बाांधण्याला आरांर् करील. त्याला इतर 

लोक णवचारतील, कीं, ‘कायरे बुवा, या ज्या तूां पायऱ्या बाांधीत आिेस, त्या कोित्या प्रासादाच्या मा ीवर 
जाण्यासाठीं आिेत?’ तो ह्मिेल ‘तो प्रासाद कोिता िें मला मािीत नािीं; तथाणप त्याच्या मा ीवर 
चढण्यासाठीं या मी पायऱ्या बाांधीत आिें.’ या मनुष्ट्याच्या ह्मिण्याप्रमािें ब्रह्मदेवाला पाणिलें  नसताां, 
त्याच्याशीं सायुज्यता पावण्याचा मागम दशमणविाऱ्या ब्राह्मिाचें बोलिें णवलक्षि णदसत नािीं काय?” 

 
“िोय र्ो गौतम, िें णवलक्षि णदसतें खरें.” 
 
“िे वाणसष्ठ, एकादा मनुष्ट्य िी अणचरवती नदी पाण्यानें तु ुांब र्रली असताां, णतच्या पार 

जाण्यासाठीं या णतरावर येऊन परतीराची प्राथमना करील, कीं, ‘िे तीर, तूां इक े ये! तूां इक े ये!’ आताां या 
मनुष्ट्याच्या प्राथमनेनें ककवा याचनेनें अणचरवतीचें पलीक ील तीर अलीक े येईल काय?” 

 
“नािीं र्ो गौतम.” 
 
“त्याचप्रमािें िे वणसष्ठ, ब्राह्मिाांच्या नानाणवध प्राथमनाांनीं ब्रम्ह्माशी ते सायुज्यता पावतील, िें सांर्वत 

नािीं. 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

“िे वाणसष्ठ, दुसरा एकादा मनुष्ट्य या अणचरवतीच्या पार जाण्यासाठीं या काांठावर येऊन आपिाला 
दोऱ्याांनीं घट्ट बाांधून घेईल. तो पलीक च्या तीराला जाऊां  शकेल असें तुला वाटतें काय?” 

 
“नािीं, र्ो गौतम.” 
 
“िे वाणसष्ठ, पांचेंणद्रयाांच्या णवषयामध्यें जी अत्यासणक्त णतला मी इिलोकींचें बांधन असें ह्मितपव. या 

बांधनानें तै्रणवद्यब्राह्मि बद्ध झालेले णदसत आिेत. तेव्िाां ते देिावसानानांतर ब्रह्मसायुज्यता पावतील, िें 
मुळींच सांर्वत नािीं. 

 
“िे वाणसष्ठ, दुसरा एकादा मनुष्ट्य अणचरवती उतरून पार जाण्यासाठीं या तीरावर येईल आणि 

 ोक्यावरून पाांघरूि घेऊन णनजेल. िा मनुष्ट्य पार जाऊां  शकेल असें तुला वाटतें काय?” 
 
“नािी र्ो गौतम.” 
 
“िे वाणसष्ठ, कामणवकार, क्रोध, आळस, भ्राांणत, सांशयग्रस्तता, या पाांच णनवमरिाांला मी बदु्धीचीं 

आवरिें ह्मितपव. या आवरिाांनीं आवृत झालेले तै्रणवद्यब्राह्मि मरिोत्तर ब्रह्मसायुज्यता पावतील, िें मुळींच 
सांर्वत नािीं. 

 
“आताां मी तुला असें णवचारतपव, कीं, तुझ्या आचायमप्राचायांक ून ब्रह्मासांबांधानें तुला काय माणिती 

णमळाली आिे? ब्रह्मदेव सपणरग्रि आिे, कीं, अपणरग्रि आिे?” 
 

“भो िौतम, ब्रह्मा अपगरग्रह आहे.” 
“त्याच्या गित्तातं वैर आहे झकवा नाहीं?” 
“नाहीं, भो िौतम.” 
“तो दे्वषब िीपासून म क्त आहे झकवा नाही?” 
“म क्त आहे.” 
“त्यािें गित्त पापमलानें माखलेलें  आहे झकवा नाहीं?” 
“भो िौतम, त्यािें गित्त पापमलगवरगहत आहे.” 
“तो स्वतंर आहे झकवा परतंर आहे?” 
“तो स्वतंर आहे.” 
“हे वागसष्ट्ठ, रैगवद्यब्राह्मि सपगरग्रह आहेत झकवा अपगरग्रह आहेत?” 
“सपगरग्रह, भो िौतम.” 
“त्याचं्या गित्तातं वैर आहे झकवा नाहीं?” 
“आहे.” 
“ते दे्वषब गि आहेत झकवा अदे्वषब गि आहेत?” 
“दे्वषब गि, भो िौतम.” 
“त्यािंें गित्त पापमलगवरगहत आहे झकवा पापमलय क्त आहे?” 
“पापमलय क्त आहे.” 
“ते स्वतंर आहेत झकवा परतंर आहेत?” 



 
 

अनुक्रमणिका 

“िे वाणसष्ठ, ब्रह्मदेवाचे आणि तै्रणवद्यब्राह्मिाांचे गुि याप्रमािें परस्परणवरुद्ध आिेत. तेव्िाां ब्रह्मदेवाचें 
आणि त्याांचें जुळेल कसें? ते मरिोत्तर ब्रह्मसायुज्यता पावतील िें तर मुळींच सांर्वत नािीं. ह्मिनू िे 
वाणसष्ठ, तै्रणवद्यब्राह्मि ब्रह्मसायुज्यतेसाठीं जे मागम साांगतात, ते मागम नसून कुमागम आिेत. या त्याांच्या मताला 
तै्रणवद्यारण्य ककवा तै्रणवद्यकाांतार असें ह्मिताां येईल.” 
 

[१८] 
यज्ञयाग 

 
एके समयीं बदु्धगुरु मगधदेशाांत सांचार करीत असताां खािुमत नाांवाच्या ब्राह्मिग्रामीं आला. िा गाांव 

मगधदेशाच्या कबणबसारराजानें कूटदांत नाांवाच्या ब्राह्मिाला दान णदला िोता. बदु्ध तेथें पोिपवचला त्या वेळीं 
कूटदांत ब्राह्मिाच्या घरीं एक मोठा यज्ञ िोिार िोता. सातशें बलै, सातशें गोऱ्िे, सातशें कालव ी, सातशें 
बकरे आणि सातशें मेंढे यज्ञाांत मारण्यासाठीं आणिले िोते. 

 
बुद्ध आपल्या गाांवाांत आल्याचें वतममान ऐकताांच खािुमत गाांवाांतील ब्राह्मि एकत्र जमनू 

बुद्धदशमनाला णनघाले. ते कूटदांतब्राह्मिाच्या वाड्यावरून चालले असताां, कूटदांतानें ते कोठें जातात याची 
चौकशी केली. कूटदांताच्या िुजऱ्यानें त्याला इत्यांर्तू वतममान साांणगतल्यावर तो त्या िुजऱ्याला ह्मिाला “तूां 
या ब्राह्मिाांनाां साांग, कीं, कूटदांतदेखील बुद्धाच्या दशमनाला जाऊां  इच्छीत आिे. तेव्िाां त्याच्यासाठीं तुह्मीं 
जरा थाांबा.” 

 
कूटदांताच्या यज्ञासाठीं पुष्ट्कळ ब्राह्मि खािुमत गाांवाला आले िोते. त्याांनाां कूटदांत बुद्धदशमनाला 

जािार आिे िें वतममान समजल्यावर ते त्याच्यापाशीं येऊन ह्मिाले “र्ो कूटदांत, गौतमाच्या दशमनाला तूां 
जात आिेस, िी गोष्ट खरी आिे काय?” 

 
कूटदांत ह्मिाला “िोय, मला देखील गौतमाच्या दशमनाला जावें असें वाटतें.” 
 
ब्राह्मि ह्मिाले “र्ो कूटदांत, गौतमाच्या दशमनाला जािें तुला योग्य नािीं. जर तूां त्याच्या दशमनाला 

जाशील, तर त्याच्या यशाची अणर्वृणद्ध िोईल; आणि तुझ्या यशाची िाणन िोईल! यासाठीं गौतमानेंच तुझ्या 
रे्टीला यावें, आणि तूां त्याच्या रे्टीला जाऊां  नये, िें चाांगलें . तूां उत्तम कुलाांत जन्मला आिेस, धनाढ्य 
आिेस, णवद्वान् आिेस, सुशील आिेस, पुष्ट्कळाांचा आचायम आणि प्राचायम आिेस, वदेमांत्र णशकण्यासाठीं 
चोिपवक ून तुजपाशीं अनेक णशष्ट्य येत आिेत; तूां गौतमापेक्षाां वयानें मोठा आिेस, आणि मगधराजानें तुझा 
बिुमान करून िा गाांव तुला इनाम णदला आिे. तेव्िाां, गौतमानें तुझ्या रे्टीला यावें, आणि तूां त्याच्या रे्टीला 
जाऊां  नये, िेंच योग्य आिे.” 

 
कूटदांत ह्मिाला “आताां माझें ह्मििें काय आिे तें ऐका. श्रमिगौतम थोर कुलाांत जन्मलेला आिे; 

तो मोठ्या सांपत्तीचा त्याग करून श्रमि झाला आिे; तरुि वयाांतच त्यानें सांन्यास घेतला आिे; तो तेजस्वी 
आिे; तो सुशील आिे; मधुर बोलिारा आिे; त्याचें वचन कल्यािप्रद आिे; तो पुष्ट्कळाांचा आचायम आणि 
प्राचायम आिे; कामासक्तीपासून मुक्त िोऊन तो शाांत झाला आिे; तो कममवादी आणि णक्रयावादी आिे; सवम 
राष्ट्राांतील लोक त्याचें धममवाक्य श्रवि करण्यासाठीं येत असतात. तो सम्यक् सांबुद्ध, णवद्याचरिसांपन्न, 
लोकणवद दम्यपुरुषाांचा सारणथ व देवमनुष्ट्याांचा शास्ता आिे, अशी त्याची सवमत्र कीर्जत पसरली आिे. 
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कबणबसारराजा आपल्या अमात्याांसि त्याचा णशष्ट्य झाला आिे. तसाच कोसलदेशचा पसेनणदराजा देखील 
त्याचा णशष्ट्य झाला आिे. या राजाांनाां जसा तो पूज्य आिे, तसाच तो पौष्ट्करसाणद ब्राह्मिाांनाां पूज्य आिे. 
एवढी त्याची योग्यता असून सध्या तो आमच्या गाांवीं आला आिे. त्याला आह्मीं आमचा अणतणथ समजलें  
पाणिजे, आणि अणतणथ या नात्यानें त्याच्या दशमनाला जाऊन त्याचा सत्कार करिें, िें आह्माांला योग्य आिे.” 

 
ब्राह्मि ह्मिाले “र्ो कूटदांत, तूां जी गौतमाची िी स्तुणत केलीस, णतजमुळें आह्माांला असें वाटतें, 

कीं, सदृ्गिस्थानें शांर्र योजनें जाऊन देखील त्याचें दशमन घेिें योग्य िोईल. चला, आपि सवमच त्याच्या 
दशमनाला जाऊां .” 

 
तेव्िाां कूटदांत त्या सवम ब्राह्मिसमुदायासि आम्रयणष्ट नाांवाच्या वनामध्यें बुद्ध रिात िोता तेथें आला, 

व बुद्धाला कुशलप्रश्नाणदक णवचारून एका बाजूला बसला. त्या ब्राह्मिाांपैकीं काांिीं बदु्धाला नमस्कार 
करून, काांिीं आपलें  नामगोत्र कळवनू, व काांिीं कुशलप्रश्नाणद णवचारून एका बाजूला बसले. 

 
नांतर कूटदांत बदु्धाला ह्मिाला “आपिाला उत्तम यज्ञणवणध मािीत आिे असें मीं ऐणकलें  आिे. तो 

जर आपि आह्माांला समजावनू साांगाल, तर चाांगलें  िोईल.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “प्राचीनकालीं मिाणवणजत नाांवाचा एक मोठा राजा िोऊन गेला. एके णदवशीं 

एकाांतामध्यें बसला असताां त्या राजाच्या मनाांत असा णवचार आला, कीं, ‘आपल्याजवळ पुष्ट्कळ सांपणत्त 
आिे. णतचा जर आपि मिायज्ञाांत व्यय केला तर आपल्याला णचरकाल फायदा िोईल.’ िा णवचार त्यानें 
आपल्या पुरोणिताला कळणवला; आणि तो ह्मिाला ‘िे ब्राह्मि, मिायज्ञ करावयाची माझी फार इच्छा आिे. 
तो कोित्या रीतीनें केला असताां माझें णित िोईल तें मला साांग.’ 

 
“पुरोणित ह्मिाला ‘सध्या आपल्या राज्याांत शाांतता नािीं. गाांव आणि शिरें लुटली जात आिेत; 

लोकाांनाां चोराांपासून फार उपद्रव िोत आिे. अशा स्स्थतींत जर आपि लोकाांवर कर बसवाल, तर 
कतमव्यापासून णवमुख व्िाल. आताां आपिाला असें वाटेल, कीं, फाांशीं देण्यानें, तुरुां गाांत घालण्यानें, छीःथू 
करून ककवा राज्याांतून िाांकून लावनू या चोराांचा बांदोबस्त करताां येईल; परांतु अशा उपायानें राज्याांतील 
अांदाधुांदीचा पूिमपिें णनकाल व्िावयाचा नािीं. काांकीं, अशा उपायाांनीं जे वठिीला येिार नािींत, ते पुनः बां ें 
उपस्स्थत कणरतील. 

 
“आताां िी बां ाळी मो ण्याला खरा उपाय ह्मटला ह्मिजे िा आिे- जे आपल्या राज्याांत शतेकी 

करूां  इस्च्छतात त्याांनाां आपि बीं-णबयािें द्या; जे व्यापार करूां  इस्च्छतात, त्याांनाां र्ाां वल द्या; जे सरकारी 
नोकरी करूां  इस्च्छतात, त्याांनाां योग्य वतेन देऊन त्याांचा योग्य कामाक े उपयोग करा. अशा रीतीनें सवम 
मािसें आपिाला आव िाऱ्या कामाांत दक्ष झाल्यावर आपल्या राज्याांत बां ाळी माजण्याचा सांर्व रिािार 
नािीं. वळेोवळेीं कर वसूल झाल्यामुळें  आपल्या णतजोरीची अणर्वृणद्ध िोईल. बां वाल्याांचा उपद्रव 
नसल्यामुळें  लोक मुलाांबाळाांचें को कौतुक पुरवीत दरवाजे उघ े ठेवनू णनर्मयपिें मोठ्या आनांदानें 
कालक्रमिा कणरतील.’ 

 
“पुरोणितब्राह्मिानें साांणगतलेला बां ाळीचा बांदोबस्त करावयाचा उपाय मिाणवणजतराजाला पसांत 

प ला. आपल्या राज्याांत शतेी करण्याला समथम अशा लोकाांनाां बी-णबयािें देऊन त्यानें शतेी करावयाला 
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लाणवलें ; लिानसिान व्यापाऱ्याांनाां र्ाां वल देऊन त्याांचा व्यापार वाढणवला; आणि योग्य मािसाांची णनव  
करून त्याांची सरकारी कामावर यथायोग्य स्थलीं योजना केली. या उपायानें मिाणवणजताचें राष्ट्र 
अल्पावकाशाांतच समदृ्ध झालें . राज्याांतील लोक इतके सुखी झाले, कीं, चोऱ्या, दरो े नामशषे िोऊन 
दरवाजे उघ े टाकून आपल्या मुलाांनाां खेळवीत ते मोठ्या आनांदानें काल कां ठूां लागले. 

 
“एके णदवशीं मिाणवणजतराजा पुरोणिताला ह्मिाला ‘र्ो पुरोणित! तुह्मीं साांणगतलेल्या उपायानें मीं 

माझ्या राज्याांतील बां ाळी मो ून टाणकली आिे; माझ्या णतजोरीची साांपणत्तक स्स्थणत फारच समाधानकारक 
आिे; व राष्ट्राांतील सवम लोक णनर्मयपिें आणि आनांदानें रिात आिेत. आताां मिायज्ञ करावयाची माझी 
इच्छा आिे. तेव्िाां तो यज्ञ कशा प्रकारें करावा याचा मला उपदेश करावा.’ 

 
“पुरोणित ह्मिाला ‘मिायज्ञ करण्याचा जर आपला णवचार आिे, तर आपि या कामीं आपल्या 

प्रजेची अनुमणत घेतली पाणिजे. तेव्िाां प्रथमतः सवम राज्याांतील लोकाांनाां जाणिरनाम्याच्याद्वारें आपली इच्छा 
कळवनू सवम लोकाांची या कामीं सांमणत णमळवा.’ 

 
“पुरोणिताच्या साांगण्याप्रमािें राजानें ‘आपि यज्ञ करिार आिपव. याला आपल्या लोकाांची अनुमणत 

आिे ककवा नािीं िें सवांनीं णनर्मयपिें आणि स्पष्टपिें आपिाला कळवावें,’ असा जाणिरनामा लाणवला, व 
त्याप्रमािें लिानमोठ्या सवम लोकाांनीं यज्ञ करण्याणवषयीं आपलें  अनुकूल मत णदलें . 

 
“तेव्िाां पुरोणितानें यज्ञाची सवम णसद्धता केली, व तो राजाला ह्मिाला ‘यज्ञाला आरांर् केला असताां 

आपली पुष्ट्कळ सांपणत्त या यज्ञाांत जािार आिे, असा णवचार तुह्मीं मनाांत आिताां कामा नये. यज्ञ चालला 
असताां, आपली सांपणत्त नाश पावत आिे, व यज्ञ झाल्यावर आपली सांपणत्त नाश पावली, असा णवचार मनाांत 
आिताां कामा नये. आपल्या यज्ञाांत बरेवाईट लोक येतील. पि त्याांत जे सत्पुरुष असतील, त्याांवर दृणष्ट 
देऊन आपि यज्ञ करावा, व आपलें  णचत्त आनांणदत ठेवावें.’ 

 
“मिाणवणजताच्या यज्ञामध्यें गाई, बकरे, मेंढे इत्याणद प्रािी मारण्याांत आले नािींत; झा ें तो ून 

त्याचे यूप करण्याांत आले नािींत; दर्ांचा उपयोग करण्याांत आला नािीं; दासाांनाां आणि मजुराांनाां 
जबरदस्तीनें कामावर लावण्याांत आलें  नािीं. ज्याांची इच्छा िोती त्याांनींच काम केलें , व ज्याांची इच्छा 
नव्िती त्याांनीं तें केलें  नािीं. तूप, तेल, लोिी, दिीं, मध आणि गूळ, एवढ्या पदाथांनींच तो यज्ञ पणरपूिम 
करण्याांत आला. 

 
“तदनांतर राष्ट्राांतील श्रीमांत लोक मोठमोठाले नजरािे घेऊन, मिाणवणजतराजाच्या दशमनाला 

आले. त्याांनाां राजा ह्मिाला ‘गृिस्थ िो, मला तुमच्या नजराण्याांची मुळींच गरज नािीं. धार्जमक कराच्या 
रूपानें माझ्याजवळ पुष्ट्कळ द्रव्य साांठलें  आिे. यापैकीं तुह्माांला जर काांिीं पाणिजे असेल, तर तें खुशाल 
घेऊन जा.’ 

 
“याप्रमािें राजानें त्या धनाढ्य लोकाांचे नजरािे घेण्याचें नाकारल्यावर त्याांनीं तें द्रव्य खचूमन अांध, 

पांगु वगैरे अनाथ लोकाांसाठीं मिाणवणजतराजाच्या यज्ञशालेच्या चारी णदशाांनाां धममशाळा बाांधून तेथें 
गोरगणरबाांनाां दानधमम केला.” 
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िी बुद्धानें साांणगतलेली यज्ञाची गोष्ट ऐकून कूटदांताबरोबर आलेले ब्राह्मि उद्गारले “फारच चाांगला 
यज्ञ! फारच चाांगला यज्ञ!” 

 
नांतर बुद्धानें कूटदांतब्राह्मिाला आपल्या धमाचा णवस्तारानें उपदेश केला. त्याचें श्रवि करून 

कूटदांत बदु्धाचा उपासक झाला आणि ह्मिाला “र्ो गौतम, सातशें बलै, सातशें गोऱ्िे, सातशें कालव ी, 
सातशें बकरे व सातशें मेंढे, या सवम प्राण्याांनाां यपूापासून मोकळें कणरतपव; त्याांनाां मी जीवदान देतपव. ताजें 
गवत खाऊन आणि थां  पािी णपऊन ते शीतल िवमेध्यें आनांदानें रािोत!” 

 
कूटदांतब्राह्मिानें दुसऱ्या णदवशीं बुद्धाला आपल्या घरीं णर्क्षुसांघासि आमांत्रि केलें , व आपि स्वतः 

सवम व्यवस्था ठेवनू बुद्धाला आणि णर्क्षुसांघाला सांतृप्त केलें . 
 

[१९] 
शपतकरी भारद्वाज 

 
एके समयीं बदु्धगुरु मगधराष्ट्रामध्यें एकनाळा नाांवाच्या ब्राह्मित्रामाांत रिात िोता. त्या वळेीं 

र्ारद्वाजब्राह्मिाच्या शतेाांत नाांगरण्याचें काम चाललें  िोतें. त्यानें पाांचशें नाांगर या कामावर लाणवले िोते. 
एके णदवशीं शते नाांगरिाऱ्या लोकाांनाां र्ारद्वाजब्राह्मिानें मेजवानी णदली. ती चालली असताां बदु्धगुरु चीवर 
पणरधान करून व आपलें  णर्क्षापात्र घेऊन तेथें जाऊन एका बाजूला उर्ा राणिला. 

 
बुद्धाला णर्के्षसाठीं उर्ा राणिलेला पािून र्ारद्वाज ह्मिाला “िे श्रमि, मी नाांगरतपव, पेरतपव, आणि 

माझा णनवाि कणरतपव. त्याप्रमािे तूांणि शतेी करून तुझा णनवाि कर. णर्क्षा मागण्याांत काय अथम आिे?” 
 
बुद्ध ह्मिाला “मी देखील शतेीवरच माझा णनवाि करीत आिें.” 
 
ब्राह्मि ह्मिाला “वाः! तूां आपिाला शतेकरी ह्मिणवतोस, पि आऊतें कोठें णदसत नािींत तीं? 

तुझी शतेी कशा प्रकारची आिे तें तरी साांग पािूां.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “श्रद्धा िें बीं आिे. त्यावर सदाचरिाची वृणष्ट िोते. प्रज्ञा िा माझा नाांगर आिे, व 

पापाची लाज िा त्या नाांगराचा मधला दाां ा िोय. मनोरूपी रज्जनूें िा नाांगर जख लेला असतो. स्मृणत िा 
माझ्या नाांगराचा फाळ, आणि िाच माझा चाबकू िोय. सत्य िेंच माझें बिेिें िोय; आणि शाांणत िी माझी 
णवश्राांणत िोय. माझा उत्साि िेच माझे बैल िोत. माझें िें नाांगरिें णनवािाच्या णदशलेा जात असतें. याप्रमािें 
केलेली शतेी, िे र्ारद्वाज, अमृतफलद िोत असते. अशा प्रकारची शतेी केली असताां मनुष्ट्य सवम 
दुःखाांपासून मुक्त िोतो.” 
 

िें र्ाषि ऐकून र्ारद्वाजब्राह्मिानें मोठ्या ताटाांतून दुधाची खीर आणिली आणि तो ह्मिाला “र्ो 
गौतम, या पायसाचें आपि ग्रिि करा. मित्फलदायक शतेी करिारे आपि शतेकरी आिाां!” 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

बुद्ध ह्मिाला “मीं आज तुझ्याशीं मला णर्क्षा देण्यासांबांधानें ज्याअथी सांवाद केला आिे, त्याअथी 
आज िी णर्क्षा ग्रिि करिें मला योग्य नािीं. तूां दुसऱ्या कोिातरी सत्पुरुषाला अन्नदानाणदकानें सांतुष्ट कर. 
काांकीं, साधुसांत िे पणु्याचीं शतेेंच आिेत.” 
 

[२०] 
संतापिारा भारिाज 

 
एके समयीं बुद्धगुरु राजगृिाांतील विेुवनणविाराांत रिात िोता. आपल्या गोत्राांतील एक ब्राह्मि 

बुद्धाचा णशष्ट्य झाला, िें वतममान ऐकून आक्रोशक र्ारद्वाजाला फार राग आला; आणि विेुवनाांत येऊन 
बुद्धावर त्यानें णशव्याांची लाखोली वाणिली. बदु्धानें काांिीच प्रत्युत्तर न णदल्यामुळें  आक्रोशक र्ारद्वाज काांिीं 
वळेानें शाांत झाला. तेव्िाां बुद्ध त्याला ह्मिाला “िे ब्राह्मि, तुझ्या घरीं कधींकधीं पािुिे येत असतात 
काय?” 

 
आक्रोशक र्ारद्वाज ह्मिाला “िोय. माझे सगेसोयरे कधींकधीं माझ्या घरीं येत असतात.” 
 
“आणि त्याांनाां तूां खाण्याणपण्याचे णजन्नस देतोस ना?” 
 
“िोय. माझ्या घरीं पािुिे आल्यावर मी त्याांचा योग्य आदरसत्कार करून खाण्याणपण्याचे णजन्नस 

त्याांनाां देत असतपव.” 
 
“पि िे ब्राह्मि, जर तुझ्या पािुण्याांनीं तूां णदलेल्या णजनसाांचा स्वीकार केला नािीं, तर त्याांची काय 

वाट िोते?” 
 
“िे गौतम, िें तूां काय णवचारतोस? मीं णदलेल्या णजनसा माझ्या पािुण्याांनाां आव ल्या नािींत, तर 

त्या माझ्या मला परत णमळतात, िें उघ च आिे.” 
 
“िे ब्राह्मि, त्याचप्रमािें तूां जी िी णशव्याांची रे्ट मजसाठीं आणिलीस, णतचा मीं स्वीकार केला 

नािीं. मी जर तुझ्यावर रागावलपव असतपव, ककवा तुला उलट णशव्या णदल्या असत्या, तर तुझ्या रे्टीचा मीं 
अांगीकार केला असें ह्मिावें लागलें  असतें. पि ज्याअथी मी स्वस्थ बसलपव, त्याअथी त्याांचा अांगीकार मीं 
केला नािीं. आताां तुझी िी रे्ट तुजपाशींच राणिली.” 

 
ब्राह्मि ह्मिाला “आपि मोठे सांत आिाां अशी आपली कीर्जत सवमत्र पसरली आिे; पि आपि 

रागावताां िें कसें?” 
 
बुद्ध ह्मिाला “िे ब्राह्मिा, मी रागावलपव नािीं, िें उघ च आिे. रागाविारावर जो उलट रागावतो, 

त्याचेंच त्यायोगें उलट अणित िोतें. पि जो कोिी परका मनुष्ट्य रागावला असताां स्वतः सांतापत नािीं, तो 
मोठीच लढाई कजकतो, असें ह्मटले पाणिजे. प्रणतपक्षी रागावला आिे असें पािून जो मोठ्या णववकेानें शाांत 
िोतो, तो आपलें  आणि परक्याचें णित साणधतो. आपला आणि दुसऱ्याचा रोग बरा करिाऱ्या या मनुष्ट्याला, 
सद्धमाचें ज्याांनाां ज्ञान नािीं असे लोक मूखम समजतात!” 



 
 

अनुक्रमणिका 

िें र्ाषि ऐकून आक्रोशक र्ारद्वाज बदु्धाला शरि गेला, आणि णर्क्षु िोऊन पढुें काांिीं कालानें 
अिमत्पदाला पोिपवचला. 
 

[२१] 
खोटें न बोलण्याणवषयीं राहुलाला उरदपश 

 
कोिे ऐके समयीं बदु्ध र्गवान् राजगृिाांतील विेुवनाांत रिात िोता. त्या वळेीं आयुष्ट्मान् रािुल 

राजगृिाजवळ अम्बलणट्ठका या णठकािीं रिात िोता. एके णदवशीं सांध्याकाळीं बदु्धगुरु रािुल िोता त्या 
णठकािीं गेला. रािुलानें र्गवांताला दुरून पािून आसन माांण लें , व पाय धुण्यासाठीं पािी आिनू ठेणवलें . 
बुद्धगुरूनें आसनावर बसून पाय धुतले. रािुल त्याला नमस्कार करून एका बाजूला बसला. 

 
बुद्धानें पाय धुण्याच्या पात्राांत थो ें पािी णशल्लक ठेणवलें , आणि तो रािुलाला ह्मिाला “रािुल, िें 

अत्यल्प उदक तूां पिात आिेस काय?” 
 
“िोय र्ांदत,” रािुलानें उत्तर णदलें . 
 
“रािुल, ज्याला खोटें बोलण्याणवषयीं लाज वाटत नािीं, त्या मािसाचें श्रामण्य या पाण्याप्रमािें 

क्षुल्लक समजावयाला पाणिजे.” 
 
नांतर बुद्धानें तें पािी फें कून णदलें  आणि तो ह्मिाला “रािुल, ज्याला खोटें बोलण्याची लाज वाटत 

नािीं, त्याचें श्रामण्य या पाण्याप्रमािें त्याज्य िोय!” 
 
पुनः बदु्ध तें र्ाां ें पालथें घालून रािुलाला ह्मिाला “ज्याला खोटें बोलण्याची लाज वाटत नािीं, 

त्या मािसाचें श्रामण्य या र्ाांड्याप्रमािें पालथें प लेलें  आिे, असें समजावें!” 
 
तें र्ाां ें पुनः सारखें ठेवनू बदु्ध ह्मिाला “रािुल, िें णरकामें झालेलें  र्ा ें तूां पिात आिेसना? ज्याला 

खोटें बोलण्याची लाज वाटत नािीं, त्याचें श्रामण्य या र्ाांड्याप्रमािें णरकामें िोय! 
 
“रािुल! लढाईसाठीं सज्ज केलेला एकादा राजिस्ती आपल्या सवम अवयवाांनीं लढाई करील, पि 

सपव  तेवढी राखून ठेवील, तेव्िाां असें ह्मिताां येईल, कीं, या ित्तीनें आपलें  जीणवत धन्याच्या कायासाठीं 
वाणिलें  नािीं. परांतु तोच ित्ती जर लढाईमध्यें सपव ेचा पूिमपिें उपयोग करूां  लागला, तर राजकायाला 
त्यानें आपलें  सवम जीणवत अपमि केलें  आिे असें ह्मटलें  पाणिजे. त्याचप्रमािें ज्याला खोटें बोलण्याची लाज 
वाटत नािी, त्याला कोित्याणि पापाची लाज वाटिार नािी असें मी ह्मितपव. ह्मिून िे रािुल, 
थट्टामस्करीसाठीं देखील खोटें बोलूां  नये, असा तूां णनश्चय कर. 
 

“रािुल, आरशाचा उपयोग काय?” 
“प्रत्यवके्षि करण्यासाठीं आरशाचा उपयोग िोतो,” रािुलानें उत्तर णदलें . 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

“त्याचप्रमािें रािुल, आपल्या मनाशीं प्रथमतः प्रत्यवके्षि करून मग कायावाचामनानें तूां कमे करीत 
जा. कायेनें, वाचेनें आणि मनानें एकादें कमम करावयाला जेव्िाां तूां आरांर् करशील, तेव्िाां प्रथमतः तूां त्या 
कमाचें प्रत्यवके्षि कर; आणि प्रत्यवके्षिामुळें  जर तें कमम आत्मपरणिताच्या आ  येिार आिे असें तुला 
आढळून आलें , तर त्याचा तूां एकदम त्याग कर! पि तेंच कमम आत्मपरणित साधिारें आिे, त्याचा 
सुखकारक पणरिाम िोिार आिे, असें णदसून आल्यास त्याचा अांगीकार कर. करीत असताांनाां देखील 
एकाद्या कमाचें तूां प्रत्यवके्षि करावें, आणि तें कमम आत्मपरणिताला बाधक आिे असें आढळून आल्यास 
अध्यावरच टाकून द्यावें. पि तेंच कमम चाांगलें  आिे असें आढळून आल्यास पुढें चालू ठेवावें. आिखी रािुल, 
कोितेंणि कमम केल्यावर देखील त्याचें तूां प्रत्यवके्षि करावें. तें कमम वाईट िोतें, आत्मपरणिताला णवघ्न 
करिारे िोतें, आणि दुःखणवपाक िोतें, असें आढळून आल्यास तथागतापाशीं ककवा णवद्वान् णर्क्षूपाशीं त्याचा 
तूां आणवष्ट्कार करावा, व त्या णदवसापासून पनुः तें कमम करूां  नये. पि आपल्याक ून घ लेलें  कमम 
आत्मपरणितसाधक असून सुखणवपाक आिे असें आढळून आल्यास, मुणदत अांतःकरिानें त्या कमाचा तूां 
पुनःपनुः अभ्यास करावा. 
 

“िे रािुल, अतीत कालीं ज्या साधुसांताांनीं आपलीं काणयक, वाणचक, आणि मानणसक कमे पणरशुद्ध 
केलीं, तीं त्याांनीं या प्रत्यवके्षिाच्या योगेंच केलीं, र्णवष्ट्यत्कालीं साधुसांत आपलीं कमे पणरशुद्ध कणरतील, ते 
या प्रत्यवके्षिाच्याच योगें कणरतील; आणि साांप्रत जे साधुसांत आपलीं कमे पणरशुद्ध कणरतात, ते देखील याच 
प्रत्यवके्षिानें कणरतात. ह्मिनू, िे रािुल, पुनःपुनः प्रत्यवके्षि करून काणयक, वाणचक आणि मानणसक कमे 
शुद्ध करण्यास शीक.” 

 
र्गवान् असें बोलल्यावर रािुलानें त्याच्या बोलण्याचें अणर्नांदन केलें . 

 
[२२] 

णभकू्षनें कधींणह रागावता ंकामा नयप 
 

मोणलय फल्गुन नाांवाच्या एका णर्क्षूची आणि काांिीं णर्क्षिुींची मतै्री िोती. त्या णर्क्षिुींसांबांधानें जर 
कोिी वाईट शब्द बोलला, तर फल्गुनाला फार राग येत असे; व तो तेव्िाांच िातघाईवर येत असे. िें 
वतममान बुद्धाला समजताांच फल्गुनाला बोलावनू आिून बुद्ध ह्मिाला “िे फल्गुन, तूां काांिीं णर्क्षिुींसांबांधानें 
कोिी वाईट शब्द बोलला असताां त्यावर रागावतोस आणि र्ाां िाला तयार िोतोस, िी गोष्ट खरी आिे 
काय?” 

 
“िोय र्दांत,” फल्गुनानें उत्तर णदलें . 

 
बुद्ध ह्मिाला “िे फल्गुन, तूां कुलीन मनुष्ट्य असून श्रद्धापूवमक णर्क्षु झाला आिेस. असें असताां 

अद्याणप तुझे प्रापांणचक सांस्कार गेले नािींत, िें आश्चयम नव्िे काय? िे फल्गुन, त्या णर्क्षुिींलाच नव्िे, तर 
तुला देखील कोिीं णशवीगाळी णदली असताां, त्याांच्याच नव्िे, तुझ्या स्वतःच्या देखील थोबा ाांत मारली 
असताां, ककवा दग ानें आणि शस्त्रानें त्याांच्यावरच नव्िे, तुझ्यावर देखील प्रिार केला असताांना तुझें णचत्त 
णवकारवश िोिार नािीं, तुझ्या तपव ाांतून वाईट शब्द णनघिार नािीं, तुझ्या मनामध्यें त्या वळेीं तुझ्या शत्रूवर 
अनुकां पा आणि मतै्री रािील, त्याचा त्वषे येिार नािीं, याजबद्दल तूां खबरदारी घेतली पाणिजे.” 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

तदनांतर बदु्धगुरु णर्क्षूांनाां उदे्दशून ह्मिाला “णर्क्षुिो, असा एक समय िोता, कीं, त्या समयीं णर्क्ष ु
माझ्या साांगण्याप्रािें चालण्याला कसूर करीत नसत. मी त्याांनाां ह्मित असें, कीं, मी णदवसाांतून एकच वळे 
जेवतपव, व त्यामुळें  मला फार करून रोगाची बाधा िोत नािीं, माझ्या अांगीं िुषारी असते, बल असतें, व मी 
सुखानें रिातपव. त्याप्रमािें तुह्मीणि णदवसाांतून एकदाांच जेवीत चला, व त्यामुळें  णनरोगी, िुषार, आणि 
बलवान् िोऊन सुखानें रिा. त्या णर्क्षूांनाां मला पुष्ट्कळ उपदेश करावा लागत नसे; केवळ त्याांच्या कतमव्याची 
आठवि द्यावी लागत असे- जसे णशकणवलेले उत्तम घो े सरळ मागावर रथ ओढीत असताां चाबकावाांचनू 
चालतात, त्याप्रमािें त्या णर्क्षूांनाां अनुशासन करावें लागत नसे. 

 
“णर्क्षुिो, तुह्मीदेखील त्या णर्क्षूांप्रमािें अकुशल धमम सो ून कुशल धमाचा अभ्यास करा. गाांवाच्या 

ककवा नगराच्या बािेर एकादें शालवृक्षाचें जांगल मातलेलें  असेल, त्याची सुधारिा करावयासाठीं एकादा 
मनुष्ट्य त्याांत वाढलेली काांटेरी झा ें तो ून टाकील, व सरळ शालवृक्ष कायम ठेवनू वाांक ेणतक े शालवृक्ष 
कापून टाकून तें जांगल साफ करील. काांिीं कालानें त्या शालवनाची फारच अणर्वृणद्ध िोईल. त्याचप्रमािें 
णर्क्षुिो, तुमच्या अांतःकरिाांतील अकुशल मनोवृत्तीचें णनमूमलन करा, व कुशल मनोवृत्तींची अणर्वृणद्ध करा. 
येिेंकरून या माझ्या धमांत तुमची अभ्युन्नणत िोईल. 

 
“णर्क्षुिो, प्राचीनकालीं या श्रावस्तीमध्यें वैदेणिका नाांवाची एक कुलीन स्त्री िोती. ती अत्यांत शाांत 

आणि नम्र असल्याबद्दल णतची ख्याणत िोती. णतची काली नाांवाची एक दासी िोती. णतला असा प्रश्न प ला, 
कीं, ‘आपली धनीि खरोखरच शाांत आिे, ककवा मी सवम कामें वळेच्यावळेीं करीत असल्यामुळें  णतला मजवर 
रागावण्याचा कधींच प्रसांग येत नािीं?’ 

 
“एके णदवशीं आपल्या धणनिीची परीक्षा पिाण्यासाठीं काली दासी जरा उणशराां उठली. तेव्िाां 

वैदेणिका रागानें कपाळाला आांठ्या घालून कालीला ह्मिाली ‘कायग काली! उणशराां उठलीस िें काय?’ 
 
“‘काांिीं नािीं बाईसािेब, सिज उशीर झाला,’ कालीनें उत्तर णदलें . 
 
“‘काांिीं नािीं! उगाच उणशराां उठलीस? मोठी द्वा  दासी आिेस!’ वैदेणिका कालीच्या अांगावर 

ओर ली. 
 
“‘िां िां! आमच्या धणनिीला घुस्सा फार येतो. पि शजेाऱ्या-पाजाऱ्याांनाां मात्र ती आपलें  खरें स्वरूप 

दाखवीत नािीं!’ काली आपल्या मनाशींच उद्गारली. 
 

“आिखी काांिीं णदवसाांनीं आपल्या धणनिीची पुरी परीक्षा करण्यासाठीं काली दासी बऱ्याच उणशराां 
उठली. तेव्िाां वैदेणिकेनें सांतापून जाऊन दरवाज्याची खीळ णतच्या कपाळाांत घातली. कालीच्या  ोक्याांतून 
रक्तप्रवाि चालला असताां रस्त्याांत जाऊन णतनें आर ाओर  केली. तेव्िाां शजेारीपाजारी णतच्यार्पववती 
गोळा झाले, व णतचें  ोकें  कसें फुटलें  याची त्याांनीं चौकशी केली. 

 
“काली ह्मिाली ‘आमच्या शाांत आणि नम्र मालणकिीचें िें कमम आिे. घरामध्यें मी एकटीच दासी 

असताां जरा उठण्यास उशीर झाला, ह्मिनू दाराच्या णखळीनें णतनें माझें  ोकें  फो लें !’ 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

“त्या णदवसापासून वैदेणिका मोठी तापट आणि दुष्ट आिे, अशी णतची अपकीर्जत झाली. 
 
“याप्रमािें णर्क्षुिो, एकादा णर्क्षु जपवपयंत त्याच्याणवरुद्ध वाईट शब्द त्याच्या कानीं प त नािींत, 

तपवपयंत शाांत आणि नम्र असतो. पि जेव्िाां वाईट शब्द ऐकण्याचा त्याला प्रसांग येतो, तेव्िाां तो शाांत आणि 
नम्र आिे ककवा नािीं याची परीक्षा कणरताां येते. जो अन्नवस्त्रासाठीं शाांत ककवा नम्र िोतो, त्याला मी शाांत 
ककवा नम्र ह्मित नािीं. परांतु जो धमाच्या गौरवानें धमाला पूज्य मानून शाांत िोतो, नम्र िोतो, तोच खरा शाांत 
िोय, आणि तोच खरा नम्र िोय. 

 
“णर्क्षुिो, कोिी योग्य वळेीं बोलतो, ककवा कोिी अयोग्य वळेीं बोलतो; कोिी घ लेली गोष्ट 

बोलतो, तर कोिी न घ लेली गोष्ट बोलतो; कोिी गो  बोलतो, ककवा कोिी वमी बोलतो; कोिी आपल्या 
णितासाठी बोलतो, तर कोिी अणितासाठीं बोलतो; कोिी णमत्रर्ावानें बोलतो, तर दुसरा कोिी दे्वषबदु्धीनें 
बोलतो. या सवम प्रसांगीं, णर्क्षिुो, तुमचें णचत्त णवकारवश िोिार नािीं, तुमच्या तपव ाांतून वाईट शब्द णनघिार 
नािीं, तुमच्या अांतःकरिाांत दया आणि मतै्री रािील, दे्वष रिािार नािीं, व जो मनुष्ट्य आपल्याणवरुद्ध 
बोलला असेल त्याला आधार करून सवम जगावर तुह्माांला मतै्रीची र्ावना कणरताां येईल, असा तुह्मीं अभ्यास 
केला पाणिजे. 

 
“णर्क्षुिो, एकादा मनुष्ट्य टोपली आणि कुदळ घेऊन ह्मिेल, कीं, िी सवम पृथ्वी मी खिून टाकीन! 

दुसरा एकादा लाक्षारस, िणरद्रारस, ककवा मांणजष्ठारस घेऊन ह्मिेल, कीं, िें आकाश मी रांगवनू टाकीन! 
णतसरा एकादा गवताची च ू पेटवनू ह्मिेल, कीं, मी या गांगानदीला सांतप्त करून सो ीन! या सवम 
मनुष्ट्याांच्या प्रयत्नाांचा पृथ्वीवर, आकाशावर आणि गांगानदीवर जसा काांिींच पणरिाम िोिार नािीं, तद्वत 
इतर लोकाांच्या बोलण्याचा तुमच्या अांतःकरिावर काांिींच वाईट पणरिाम िोताां कामा नये. 

 
“णर्क्षुिो, जर दरो ेखोराांनीं मोठ्या करवतीनें एकाद्या णर्क्षूचे अवयव कापावयाला आरांर् कें ला, 

आणि जर तो त्या प्रसांगी रागावला, तर त्याला माझा खरा अनुयायी ह्मिताां यावयाचें नािीं! अशा प्रसांगीं 
देखील, णर्क्षुिो, तुह्माला राग येिार नािीं, तुमच्या तपव ाांतून वाईट शब्द णनघिार नािीं, तुमच्या 
अांतःकरिाांत दया आणि मतै्री रािील, व तुमच्या शत्रलूा आधारर्तू करून तुह्मी सवम जगावर णनस्सीम 
मतै्रीची र्ावना करूां  शकाल, याजबद्दल खबरदारी घ्या. 

 
“णर्क्षुिो, या माझ्या उपदेशाला तुह्मी क्रकचोपम उपदेश असें ह्मिा, व त्याचें पनुःपनु मनन करा. 

असा कोिताणि मोठा ककवा लिान वाईट शब्द आिे काय, कीं, जो तुह्माांला सिन करताां येिार नािीं?” 
 

या बदु्धगुरूच्या उपदेशाचें णर्क्षूांनीं मुणद्रत मनानें अणर्नांदन केलें . 
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[२३] 
चे ार स्मृत्युरस्थानें (जागृतीचे ीं साधनें) 

 
एके समयीं बदु्धगुरु कुरुराष्ट्रामध्यें कम्मासदम्म (कल्माषदम्य) नाांवाच्या शिरीं रिात असताां, 

णर्क्षूांनाां उदे्दशनू ह्मिाला “णर्क्षुिो, मनुष्ट्यप्राण्याांची शुणद्ध िोण्यासाठीं, शोक आणि खेद याांचा अणतक्रम 
करण्यासाठीं, दुःख आणि दौममनस्य याांचा नाश करण्यासाठीं, सन्मागाचा लार् करण्यासाठीं, आणि 
णनवािाचा अनुर्व घेण्यासाठीं चार स्मृत्युपस्थानें िाच काय तो मागम आिे. आपल्या देिाचें यथाथमतया 
अवलोकन करिें, वदेनाांचें यथाथमतया अवलोकन करिें, णचत्ताचें यथाथमतया अवलोकन करिें, आणि 
मनोवृत्तीचें यथाथमतया अवलोकन करिें, िीं चार स्मृत्युपस्थानें िोत. 

 
“णर्क्षुिो एकादा णर्क्षु अरण्याांत झा ाच्या खालीं, ककवा एकाांताांत माां ी घालून आणि मानेपासून 

कां बरेपयंत आपला देि सरळ ठेवनू, बसतो. तो जागृत अांतःकरिानें श्वास आांत घेतो, व जागृत अांतःकरिानें 
श्वास बािेर सोण तो. आपले आश्वास आणि प्रश्वास दीघम आिेत कीं ऱ्िस्व आिेत, याची त्याला पूिम स्मणृत 
असते. सवम देिाणवषयीं जागृणत ठेवनू आश्वासप्रश्वास करावयाचा तो अभ्यास कणरतो. कायसांस्कार शाांत 
करून आश्वासप्रश्वास करण्याचा तो अभ्यास कणरतो. जसा एकादा िुषार काांतारी ककवा त्याचा िुषार चेला 
आपि दोरी जोरानें ओढतपव ककवा िळू ओढतपव िें पक्कें  जाितो, तसाच िा णर्क्षु आपि दीघम ककवा ऱ्िस्व 
आश्वासप्रश्वास करीत आिपव, िें पके्कपिीं जाितो. याप्रमािें तो आपल्या देिाचें यथाथमतया अवलोकन 
कणरतो. 

 
“तो जात असताांना आपि जात आिपव याचें स्मरि ठेणवतो; उर्ा असताांना उरे् आिपव याचें स्मरि 

ठेणवतो; बसला असताांना बसलपव आिपव याचें स्मरि ठेणवतो; व अांथरुिावर प ल्यावर आपि अांथरुिावर 
प लपव आिपव याचें स्मरि ठेणवतो. देिाच्या सवम णक्रयाांचे त्याला ज्ञान असतें. याप्रमािें तो आपल्या देिाचें 
यथाथमतया अवलोकन कणरतो. 
 

“तो जाण्यायेण्याांत, इक ेणतक े पिाण्याांत, बसण्याउठण्याांत, पात्रचीवर धारि करण्याांत, 
जेवण्याांत, खाण्याांतणपण्याांत, शौचमुखमाजमनाणद करण्याांत, बोलण्याचालण्याांत स्मृणत ठेणवतो. (त्याच्या सवम 
णक्रया स्मृणतपूवमक िोत असतात.) याप्रमािें तो आपल्या देिाचें यथाथमतया अवलोकन कणरतो. 

 
“आिखी तो आपल्या देिाचें पायाांपासून केसाांपयंत अवलोकन कणरतो. या देिामध्यें केश, लोम, 

नख, दांत, त्वचा, माांस, स्नायु, अस्स्थ, अस्स्थमज्जा, वृक्क, हृद्य, यकृत, क्लोम, प्लीिा, फुफ्फुस, आांत ें, 
आांतड्याची दोरी, कोठ्याांतील पदाथम, करीष, णपत्त, श्लेष्ट्म, पू, रक्त, स्वदे, मेद, अश्रु, वसा, थुांकी, शेंबू , 
लस आणि मूत्र िे पदाथम आिेत. एकाद्या टोपलींत णनरणनराळीं धान्यें र्रलेलीं असलीं, तर ती टोपली 
सो ून एकादा  ोळस मनुष्ट्य तीं णनराळीं काढूां शकेल – िे मूग आिेत, िे ताांदूळ आिेत, िे उ ीद आिेत, 
आणि िे तीळ आिेत, िें तो दाखवूां शकेल. त्याचप्रमािें िा (योगी) केश, लोम इत्याणद आपल्या देिाांत वसत 
असलेल्या अशुणच पदाथांचें यथाथमतया अवलोकन कणरतो. 
 

“तो स्मशानाांत जाऊन तेथें प लेलीं णनरणनराळ्या तऱ्िेचीं पे्रतें पिातो. एकादें पे्रत सुजून मोठें 
झालेलें  असतें, एकादें कावळेकुत्रीं, इत्याणद प्राण्याांनीं खाऊन णछन्नणवस्च्छन्न केलेलें  असतें, तर एकाद्याच्या 
अस्स्थच णशल्लक राणिलेल्या असतात. अशा पे्रताांक े पािून तो असा णवचार कणरतो, कीं ‘माझा देिदेखील 



 
 

अनुक्रमणिका 

अशाच स्स्थतीला पोिपवचिार आिे! या स्स्थतीपासून माझा देि मुक्त िोिें शक्य नािीं.’ िा देि उत्पन्न िोऊन 
नाश पावतो याचें तो स्मरि ठेणवतो; देि अशा प्रकारचा आिे याचें तो स्मरि ठेणवतो. तो अनासक्त िोतो; 
जगामध्यें कोित्याणि वस्तूची तो आसणक्त ठेवीत नािीं. याप्रमािें तो आपल्या देिाचें यथाथमतया अवलोकन 
कणरतो. 

 
णर्क्षुिो, एकादा णर्क्षु आपल्या वदेनाांचें अवलोकन कणरतो. तो सुखकारक वदेना अनुर्वीत असला, 

तर आपि सुखकारक वदेना अनुर्वीत आिपव िें तो जाितो; दुःखकारक वदेना अनुर्वीत असला तर 
आपि दुःखकारक वदेना अनुर्वीत आिपव िें तो जाितो; सुखदुःखणवरणित वदेना अनुर्वीत असला, तर 
सुखदुःखणवरणित वदेना अनुर्वीत आिपव िें जाितो. तो या वदेना लोर्ानें अनुर्णवतो ककवा अलोर्ानें 
अनुर्णवतो, याचें त्याला स्मरि असतें. अशाप्रकारें तो आध्यास्त्मक ककवा बाय अ वदेनाांचें यथाथमतया 
अवलोकन कणरतो. वदेना उत्पन्न िोऊन णवनाश पावतात, िें तो पिातो. आपल्या अांगीं वदेना आिेत, याची 
त्याला स्मृणत असते. स्मृणत आणि ज्ञान णमळणवण्यासाठीं तो अनासक्त िोतो. इिलोकीं कशाचीणि आसणक्त 
ठेवीत नािीं. याप्रमािें णर्क्षु वदेनाांचें यथाथमतया अवलोकन कणरतो. 

 
“णर्क्षुिो, एकादा णर्क्षु आपल्या णचत्ताचें यथाथमतया अवलोन कणरतो. आपलें  णचत्त सकाम आिे 

ककवा णनष्ट्काम आिे; सदे्वष आिे ककवा णवगतदे्वष आिे; समोि आिे ककवा वीतमोि आिे; सांणक्षप्त आिे ककवा 
णवणक्षप्त आिे; समाणित आिे ककवा असमाणित आिे; णवमुक्त ककवा अणवमुक्त आिे, इत्याणद सवम तो जाितो. 
अशा प्रकारें आपल्या ककवा परक्याच्या णचत्ताचें त्याला ज्ञान िोतें. णचत्त चांचल आिे, िें तो जाितो. णचत्त 
ह्मिून काांिीं आिे याची त्याला स्मणृत असते. केवळ स्मृणत आणि ज्ञान णमळणवण्यासाठीं तो कोित्याणि 
पदाथावर आसणक्त न ठेवताां वागतो. याप्रमािें णर्क्षु णचत्ताचें यथाथमतया अवलोकन कणरतो. 

 
“णर्क्षुिो, एकादा णर्क्षु आपल्या मनोवृत्तीचें यथाथमतया अवलोकन कणरतो. तो कामणवकार, 

दे्वषबुणद्ध, आळस, अस्वस्थता आणि सांशय िीं पाांच ज्ञानाचीं आवरिें आपल्या अांतःकरिाांत आिेत ककवा 
नािींत, िें नीट पिातो. या आवरिाांची उत्पणत्त कशी िोते, िीं उत्पन्न झालीं असताां त्याांचा णवनाश कसा 
करताां येतो, आणि पुनः त्याांचा उत्पाद न िोण्याणवषयीं उपाय कोिता, िें सवम तो जाितो. याप्रमािें या पाांच 
मनोवृत्तींचें तो यथाथमतया अवलोकन कणरतो. 

 
“आिखी तो पांचस्कां धाांचें यथाथमतया अवलोकन कणरतो. रूप, वदेना, सांज्ञा, सांस्कार आणि णवज्ञान 

या पाांच स्कां धाांचा उदय कसा िोतो आणि अस्त कसा िोतो, िें तो जाितो. याप्रमािें आभ्यांतर ककवा 
बाय अस्कां धाचें तो यथाथमतया अवलोकन कणरतो. 

 
“आिखी तो चक्षु, रूप इत्याणद आभ्यांतर आणि बाय अ आयतनाांचें यथाथमतया अवलोकन कणरतो. 

चक्षु आणि रूप, किम आणि शब्द, नासा आणि गांध, त्वचा आणि स्पशम, मन आणि मनोवृणत्त, याांच्या सांयोगानें 
कोिकोितीं सांयोजनें उत्पन्न िोतात, याांजपासून उत्पन्न झालेल्या सांयोजनाांचा णवनाश कसा िोतो, व पनुः 
िीं सांयोजनें उत्पन्न न िोण्यास उपाय कोिता, िें तो जाितो. 
 

“आिखी तो सात बोध्यांगाांचें यथाथमतया अवलोकन कणरतो. स्मृणत, धममप्रणवचय, वीयम, प्रीणत, 
प्रश्रस्ब्ध, समाणध आणि उपेक्षा, िे सात धमम आपल्या अांतःकरिाांत आिेत ककवा नािींत, िें तो जाितो. 
नसलेल्या सांबोध्यांगाांचा उत्पाद कसा कणरताां येईल, व उत्पन्न झालेल्या सांबोध्यांगाला र्ावनेच्या योगें 
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पूिमतेला कसें नेताां येईल, िेंणि तो जाितो. याप्रमािें आभ्यांतर आणि बाय अमनोवृत्तींचे तो यथाथमतया 
अवलोकन कणरतो. 

 
“आिखी तो चार आयमसत्याांचें यथाथमतया अवलोकन कणरतो. िें दुःख आिे, िा दुःखाचा समुदय 

आिे, िा दुःखाचा णनरोध आिे, आणि िा दुःखणनरोधाचा मागम आिे, िें तो यथार्तूतया जाितो. याप्रमािें तो 
आभ्यांतर आणि बाय अवृत्तीचें यथाथमतया अवलोकन कणरतो. 

 
“णर्क्षुिो, या चार स्मृत्युपस्थानाांची वर साणगतल्याप्रमािें सात वष े र्ावना केली असताां णर्क्षलूा 

अरित्पदाचा लार् िोईल; णनदान तो अनागामी िोईल. (इिलोकीं त्याला जन्म घ्यावा लागिार नािीं.) 
णर्क्षुिो, सात वष ेरािूां द्या; पि जर कोिी या स्मतृ्युपस्थानाांचें मोठ्या कळकळीनें पाांच–चार–तीन–दोन–
एक वषम–सात मणिने–सात णदवस यथाथमतया कचतन करील, तर त्याला अरित्पदाचा लार् िोईल; णनदान 
तो अनागामी िोईल.” 

 
या बदु्धगुरूच्या उपदेशाचें णर्क्षूांनीं मुणद्रत अांतःकरिानें अणर्नांदन केलें . 

 
[२४] 

णवषयाचंे ी गोिी, णवषयारंासून दुुःख 
आणि त्यारंासून मुक्तता 

 
एके समयीं बुद्धगुरु श्रावस्तीमध्यें रिात असताां णर्क्षूांनाां ह्मिाला “णर्क्षुिो, णवषयाांची गो ी कोिती? 

 ोळ्याला आव िारीं रूपें, कानाला आव िारे शब्द, नाकाला आव िारे सुगांध, णजव्िेला आव िारे रस, 
आणि त्वचेला आव िारे मदुृस्पशम, या पांचेंणद्रयाांच्या णवषयाांपासून मनुष्ट्याला जें सुख िोतें, त्यालाच मी 
णवषयाांची गो ी असें ह्मितपव. 

 
“पि णर्क्षुिो, या णवषयामध्यें दोष कोिता? एकादा तरुि िोतकरू कारकुनी करून, व्यापारधांदा 

करून, शतेकी करून, ककवा सरकारी नोकरी करून, आपला णनवाि कणरतो. आपल्या धांद्यामुळें  त्याला 
अत्यांत ताप िोतो, तथाणप णवषयोपर्ोगाच्या वस्तु णमळणवण्यासाठीं तो रात्रांणदवस खटपट करीत असतो. 
एवढी मेिनत करून जर या वस्तूांचा त्याला लार् झाला नािीं, तर तो शोकाकुल िोऊन आपला प्रयत्न व्यथम 
गेला, या णववांचनेनें णवचारमूढ िोतो. बरें, यदाकदाणचत त्याच्या उद्योगाांत त्याला यश आलें , आणि 
इस्च्छलेल्या वस्तु त्याला णमळाल्या, तर त्याांचें दुष्ट राजाांनीं आणि चोराांनीं िरि करूां  नये, अस्ग्न आणि उदक 
याांपासून त्याांचा नाश िोऊां  नये, आणि अणप्रय दायादाांपासून त्याांनाां अपाय िोऊां  नये, म्ििून तो रात्रांणदवस 
त्या वस्तूांचा सांर्ाळ करण्याांत गढून जातो, व त्यामुळें  त्याच्या मनाला फार त्रास िोतो. पि एवढा बांदोबस्त 
केला असताां देखील राजेलोक ककवा दरो ेखोर त्याची सांपणत्त लुटतात; आगीनें ककवा उदकानें त्या 
सांपत्तीचा नाश िोतो; अथवा अणप्रय दायाद णतचें िरि कणरतात. अशा प्रसांगीं त्या गृिस्थाला अत्यांत दुःख 
िोतें. 
 

“आिखी णर्क्षुिो, या णवषयासाठींच राजेलोक राजाांबरोबर र्ाां तात, क्षणत्रय क्षणत्रयाांबरोबर 
र्ाां तात, ब्राह्मि ब्राह्मिाांबरोबर र्ाां तात, वैश्य वैश्याांबरोबर र्ाां तात, आई मुलाबरोबर र्ाां ते, मुलगा 
आईबरोबर र्ाां तो, बाप मुलाशीं र्ाां तो, बिीि र्ावाबरोबर र्ाां ते, र्ाऊ बणििीबरोबर र्ाां तो, आणि 
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णमत्र णमत्राांबरोबर र्ाां तात! त्याांच्या या कलिाचा पणरिाम कधींकधीं असा िोतो, कीं, ते िाताांनीं, दग ाांनीं, 
दाांड्याांनीं, ककवा शस्त्राांनीं एकमेकाांवर प्रिार कणरतात, व त्यामुळें  मरि पावतात, अथवा मरिाांणतक दुःख 
र्ोगतात. 

 
“आिखी णर्क्षुिो, या णवषयाांच्या प्राप्तीसाठींच लोक लढाईला सज्ज िोतात, व र्यांकर सांग्रामाांत 

प्रवशे कणरतात. तेथें शस्त्रास्त्राांनी त्याांनाां मरि येतें, ककवा जखमा वगैरे िोऊन ते मरिाांणतक दुःख र्ोगतात. 
दुसरे काांिीं लोक णवषयोपर्ोगासाठीं चोऱ्या कणरतात, दरो े घालतात, पाांथस्थ लोकाांनाां लुटतात, ककवा 
परस्त्रीगमन कणरतात. त्याांनाां पक ून राजेलोक नानाप्रकारें दां  करीत असतात. राजपुरुष त्याांनाां फटके 
माणरतात; त्याांचे िातपाय तोण तात; त्याांचे नाककान काणपतात; ककवा त्याांचा णशरच्छेद कणरतात. अशा 
रीतीनें णवषयलोर्ामुळें  ते मरि पावतात, ककवा मरिाांणतक वदेना र्ोगीत असतात. 

 
“आिखी णर्क्षुिो, याच णवषयर्ोगासाठीं मनुष्ट्यप्रािी कायेनें, वाचेनें आणि मनानें इिलोकीं 

दुष्ट्कमाचरि करून मरिोत्तर दुगमतीला जातात. 
 
“णर्क्षुिो, णवषयाांची आसणक्त सो ून देण्यामुळेंच मनुष्ट्याची त्याांपासून मुक्तता िोते. (केवळ 

बाय अात्कारी णवषयाचा त्याग केला तर त्याांपासून मनुष्ट्य मुक्त िोतो असें नािीं.) 
 
“णर्क्षुिो, याप्रमािें जे श्रमिब्राह्मि णवषयाची गो ी, णवषयाांतील दोष आणि णवषयाांपासून मुक्तता 

यथाथमतया जाितात, ते स्वतः णवषयाचा त्याग कणरतील, व दुसऱ्याला तसें करण्याणवषयीं उपदेश करतील, 
िें सांर्वनीय आिे. 

 
“णर्क्षुिो, सौंदयाची गो ी कोिती? एकादी अत्यांत सुस्वरूप तरुि ब्राह्मिकन्या, क्षणत्रयकन्या, 

अथवा वैश्यकन्या पािून जें सुख उत्पन्न िोतें, तीच सौंदयाची गो ी िोय. 
 
“पि या सौंदयात दोष कोिता? णर्क्षुिो, तीच तरुिी जेव्िाां वृद्ध िोते, णतची पाठ वाांकते, िाताांत 

काठी घेतल्याणशवाय णतला चालताां येत नािीं, णतचे सवम अवयव लटलट काांपत असतात, दाांत णनघून 
जातात, केश पाांढरे िोतात, मान िालत असते, तपव ाला सुरकुत्या प लेल्या असतात, तेव्िाां तें णतचें पूवीचें 
सौंदयम नष्ट िोऊन णवकृत िोतें कीं नािीं?” 

 
“िोतें र्दांत,” णर्क्षु ह्मिाले. 
 
“िाच त्या सौंदयाचा दोष आिे, असें मी ह्मितपव. णर्क्षुिो, त्याच सुांदर स्त्रीचें पे्रत स्मशानाांत प लेलें  

कावळ्याांनीं ककवा कुत्रयाांनीं अधमवट खाल्ललेें  अथवा अन्य रीतीनें णवकृत झालेलें  जर तुमच्या पिाण्याांत आलें , 
तर तें पूवीचें सौंदयम नष्ट िोऊन त्याच्या जागीं णवकार उत्पन्न झाला, असें तुह्माांला वाटिार नािीं काय?” 

 
“िोय र्दांत,” णर्क्षूांनीं उत्तर णदलें . 
 
“णर्क्षुिो, सौंदयाणवषयीं आसणक्त सो ून देिें िाच सौंदयापासून उत्पन्न िोिाऱ्या र्याांतून मुक्त 

िोण्याचा खरा मागम िोय. सौंदयाची गो ी कोिती, त्याांत दोष कोिता, व त्यापासून मुक्तता कशी िोते, िें 



 
 

अनुक्रमणिका 

ज्या श्रमिब्राह्मिाांला यथाथमतया समजलें , ते स्वतः सौंदयापासून मुक्त िोतील, व त्यापासून मुक्त िोण्याचा 
मागम इतराांनाां णशकवतील, िें सांर्वनीय आिे.” 
 

[२५] 
सारग्रहि कप लें  राणहजप 

 
बुद्धगुरु राजगृिामध्यें गृध्रकूटपवमतावर रिात िोता. देवदत्तासांबांधानें बोलत असताां तो णर्क्षूांला 

ह्मिाला “णर्क्षुिो, एकादा कुलपुत्र श्रद्धापूवमक गृित्याग करून प्रव्रज्या घेतो. आपि सांसारदुःखापासून मुक्त 
व्िावें, अशी त्याची इच्छा असते. परांतु णर्क्षु झाल्यामुळें  त्याला लोकाांक ून लार्सत्कार णमळतो, व त्यायोगें 
तो आत्मस्तुणत आणि परकनदा कणरतो. जसा एकादा मािसू मोठ्या वृक्षाचें सार ग्रिि करण्यासाठीं जातो, व 
त्याच्या फाांद्या आणि पाचोळा घेऊन तेंच सार आिे असें समजतो, त्याप्रमािें, िा मनुष्ट्य केवळ प्रव्रज्येलाच 
श्रामण्याचें सार असें समजून मोणित िोतो. 

 
“णर्क्षुिो, दुसरा एकादा कुलपुत्र प्रव्रज्येनेंच सांतुष्ट न िोताां शीलवान् िोतो; पि आपल्या शीलाचा 

गवम वाटून तो आत्मस्तुणत आणि परकनदा कणरतो. मीच कायतो शीलवान्, दुसरे णर्क्षु दुःशील, असें तो ह्मित 
असतो. जसा एकादा मनुष्ट्य मोठ्या वृक्षाचें सार आिण्यासाठीं जातो, व त्या वृक्षाच्या सालीचा वरचा र्ाग 
घेऊन तेंच सार आिे असें समजून सांतुष्ट िोतो, त्याचप्रमािें िा णर्क्षु शीलच श्रामण्याचें सार आिे असें 
समजून मोणित िोतो. 

 
“णतसरा एकादा कुलपुत्र श्रद्धापूवमक प्रव्रज्या घेऊन तेवढ्यानें सांतुष्ट न िोताां शीलवान् िोतो, व 

समाधीचा अभ्यास कणरतो; पि समाधीचा लार् झाल्यावर त्याला आपि कृताथम झालपव असें वाटतें, आणि 
त्यामुळें  तो आत्मस्तुणत आणि परकनदा कणरतो. जसा एकादा मािूस मोठ्या वृक्षाचें सार आिण्यासाठीं जातो 
आणि त्या वृक्षाची साल काढून णतलाच सार समजून सांतुष्ट िोतो, त्याप्रमािें िा णर्क्षु समाणधसुखालाच 
श्रामण्याचें सार समजून मोणित िोतो. 

 
“चवथा एकाद्या कुलपुत्र श्रद्धापूवमक णर्क्षु िोऊन शील आणि समाणध याांिींकरून सांतुष्ट न िोताां 

प्रजे्ञचा अभ्यास कणरतो; परांतु प्रज्ञेंतच श्रामण्याचें सवमस्व आिे असें वाटून तो आत्मस्तुणत आणि परकनदा 
कणरतो. मी प्रज्ञावान् आिें, व इतर णर्क्षु दुष्ट्प्रज्ञ आिेत, असें तो ह्मित असतो. जसा एकादा मनुष्ट्य मोठ्या 
वृक्षाचें सार आिण्यासाठीं जातो, आणि त्या वृक्षाची साल काढून णतच्या आांतील मऊ लाांक ालाच सार 
समजून तें घेऊन सांतुष्ट िोतो, याप्रमािें िा णर्क्षु प्रजे्ञलाच श्रामण्याचें सार समजून मोणित िोतो! 

 
“पि पाांचवा एकादा कुलपतु्र श्रद्धापूवमक णर्क्षु िोऊन, शील, समाणध आणि प्रज्ञा याांच्या लार्ानें 

सांतुष्ट न िोताां णनवािाचा साक्षात्कार करून घेतो. तो या गुिाांमुळें  आत्मस्तुणत ककवा परकनदा करीत नािीं. 
जसा एकादा मनुष्ट्य मोठ्या वृक्षाचें सार आिण्यासाठीं जातो व त्या वृक्षाची साल काढून आणि त्याचें मऊ 
लाांकू  फो ून टाकून आांतील खरेंखुरें सार घेऊन जातो, त्याप्रमािें िा णर्क्षु श्रामण्याचें खरें सार जें णनवाि 
तें णमळणवतो. 

 
“णर्क्षुिो, िें ब्रह्मचयम लार्सत्काराच्या फायद्यासाठीं नव्िे, शीलसांपत्तीच्या फायद्यासाठीं नव्िे, 

समाणधसांपत्तीच्या फायद्यासाठीं नव्िे, ककवा प्रजे्ञच्या फायद्यासाठींणि नव्िे. िें ब्रह्मचयम आत्यांणतक 



 
 

अनुक्रमणिका 

णचत्तणवमुक्तीसाठीं आिे, आत्यांणतक णचत्तणवमुणक्त (णनवाि) िें ब्रह्मचयाचें सार आिे, आणि िें ब्रह्मचयाचें 
पयमवसान आिे. 
 

[२६] 
माराचे ें कुरि 

 
बुद्धगुरु श्रावस्तीमध्यें अनाथकपण काच्या आश्रमाांत रिात असताां णर्क्षूांनाां उदे्दशून ह्मिाला “णर्क्षुिो, 

कुरि लाविारा मनुष्ट्य मृगाांच्या कल्यािासाठीं कुरि लावीत नािीं. त्याचा िेतु असा असतो, कीं, या 
कुरिाांतील गवत खाऊन मृग प्रमत्त िोतील, व त्यामुळें  सवमस्वीं आपल्या ताब्याांत येतील! 

 
“णर्क्षुिो, अशा एका कुरिामध्यें एका जातीचे मृग येऊन यथास्स्थत गवत खाऊन प्रमत्त झाले, व 

त्यामुळें  सवमस्वीं कुरि लाविाऱ्या मनुष्ट्याच्या ताब्याांत गेले. तें पािून दुसऱ्या काांिीं मृगाांनीं असा णवचार 
केला, कीं, या कुरिाांत णशरिें सवमथैव अणनष्ट आिे. त्याांनीं तें कुरि सो ून णदलें , आणि ते ओसा  अरण्याांत 
णशरले. परांतु उन्िाळ्याचे णदवस आल्यावर त्याांनाां तेथें चारापािी णमळेनासें झालें . त्यामुळें  त्याांच्या शरीराांत 
बळ राणिलें  नािीं. ते उदरपी ेनें त्रस्त िोऊन पुनः त्या कुरिाांत णशरले, आणि प्रमत्त िोऊन त्या मनुष्ट्याच्या 
ताब्याांत गेले. णतसऱ्या काांिीं मृगाांनीं िे दोन्िी मागम सो ून देऊन कुरिाच्या जवळच जांगलाचा आश्रय केला, 
व ते मोठ्या सावधणगरीनें कुरिाांतील गवत खाऊां  लागले. बराच कालपयंत ते त्या मनुष्ट्याच्या ताब्याांत गेले 
नािींत; पि त्या मनुष्ट्याला जेव्िाां त्याांचें आश्रयस्थान समजलें , तेव्िाां त्यानें त्यार्पववतीं जाळीं पसरून त्या 
मृगाांनाां आपल्या िस्तगत केलें . पि चौथे मृग इतके िुषार िोते, कीं, त्याांनीं कुरिापासून दूर अांतरावर गिन 
अरण्याांत वस्ती केली, व तेथून ते मोठ्या सावधणगरीनें कुरिाांतील गवत खाऊां  लागले. त्याांचें 
आश्रयस्थानइतकें  णबकट िोतें, कीं, त्याचा पत्ता कुरिाच्या मालकाला मुळींच लागला नािीं. 

 
“णर्क्षुिो, िें मीं रूपक केलें  आिे. कुरि लाविारा मनुष्ट्य दुसरा कोिी नसून मार िा आिे. ज्या 

श्रमिब्राह्मिाांनीं णवषयसुखामध्येंच आनांद माणनला ते पणिले मृग िोत; पि ज्याांनीं णवषयोपर्ोगाचें अत्यांत र्य 
वाटल्यामुळें  अरण्यवास पत्कणरला आणि जे सवम जगापासून एकाएकीं वगेळे झाले ते दुसरे मृग िोत. जे 
श्रमिब्राह्मि णवषयाचा उपर्ोग मोठ्या काळजीनें घेऊन जग िें शाश्वत आिे कीं अशाश्वत आिे, आत्मा अमर 
आिे कीं नाशवांत आिे, इत्याणद प्रश्नाांणवषयीं वादणववाद करून आपला वळे फुकट घालणवतात, ते णतसरे 
मृग िोत. पि जे असल्या र्ानग ींत न प ता आपलें  अांतःकरि णनष्ट्कलांक रािील अशी काळजी घेतात, ते 
चवथे मृग िोत.” 
 

[२७] 
सुखाचे ा णदवस 

 
बुद्धगुरु श्रावस्तीमध्यें अनाथकपण काच्या आश्रमाांत रिात असताां णर्क्षूांनाां उदे्दशून ह्मिाला “गेल्या 

गोष्टीचा अणधक णवचार करूां  नये, आणि र्ावी गोष्टीची आशा धरूां  नये. काांकीं, गेलेली गोष्ट नष्ट झाली आिे, 
आणि घ िारी गोष्ट अद्याणप घ ावयाची आिे. परांतु प्रस्तुत गोष्टीचाच नीट णवचार करावा; आजच जें काांिीं 
करावयाचें असेल तें करावें; उद्याांचें मरि कोिाला ठाऊक आिे? ज्याचें अफाट सैन्य आिे, त्या मृत्यबूरोबर 
युद्ध करिें आह्माांला शक्य आिे काय? असा णवचार करून जो सावधणगरीनें आणि िुषारीनें वागतो, त्याचाच 
णदवस सुखानें जातो, असें मुणनवयम ह्मितात. 



 
 

अनुक्रमणिका 

“णर्क्षुिो, अतीतकाळीं माझें रूप असें िोतें, माझ्या वदेना अशा िोत्या, माझी सांज्ञा, माझे सांस्कार 
आणि माझें णवज्ञान िीं अशीं िोतीं, असें ह्मिनू एकादा मनुष्ट्य त्याांचा लोर् धणरतो. िा मनुष्ट्य गेलेल्या 
गोष्टींच्या मागें लागला आिे असें ह्मटलें  पाणिजे. दुसरा एकादा र्णवष्ट्यत्काळी माझें रूप, वदेना, िीं 
अशाअशा प्रकारचीं व्िावीं या णवचाराांत मग्न िोऊन जातो, व या गोष्टीसांबांधानें अत्यांत लोर् धणरतो. िा मनुष्ट्य 
र्ावी गोष्टीची आशा कणरतो असें ह्मटलें  पाणिजे. पि आयमश्रावक आयमधमाचें ज्ञान करून घेऊन आणि 
सत्पुरुषाांशीं सिवास करून रूप आत्मा नािीं, ककवा रूपाांत आत्मा नािीं, वदेना आत्मा नािीं, सांज्ञा आत्मा 
नािीं, सांस्कार आत्मा नािीं, णवज्ञान आत्मा नािीं, णवज्ञानवान् आत्मा नािीं, णवज्ञानामध्यें आत्मा नािीं ककवा 
आत्म्यामध्यें णवज्ञान नािीं, िें यथाथमतया जाितो. िा मनुष्ट्य प्रस्तुत गोष्टीचा नीट णवचार कणरतो, असें ह्मटलें  
पाणिजे.” 
 

[२८] 
मालंुक्यरुत्राचे ी दृणष्ट 

 
बुद्धगुरु श्रावस्तीमध्यें अनाथकपण काच्या आरामाांत रिात असताां मालुां क्यपुत्र नाांवाचा णर्क्ष ु

त्याजपाशीं आला आणि त्याला नमस्कार करून एका बाजूला आसनावर बसला. नांतर मालुां क्यपतु्र 
र्गवांताला ह्मिाला “र्दांत, एकाांताांत बसलपव असताां माझ्या मनाांत असा णवचार आला, कीं, िें जग शाश्वत 
आिे कीं अशाश्वत आिे? शरीर आणि आत्मा एक आिेत की णर्न्न आिेत? मरिोत्तर तथागताला पनुजमन्म 
आिे ककवा नािीं? इत्याणद मुद्दयाांचें र्गवांतानें णववरि केलें  नािीं. तेव्िाां मी आपिाजवळ येऊन या 
मुद्दयाांसांबांधानें प्रश्न णवचारीन. जर आपिाला या मुद्याांचा णनकाल लावताां येईल, तरच मी आपला णशष्ट्य 
िोईन. जर आपिाला या गोष्टी मािीत नसतील, तर त्या मािीत नािींत असें ह्मििें िाच सरळ मागम िोय!” 
 

बुद्ध ह्मिाला “मालुां क्यपुत्र, तूां माझा णशष्ट्य िोशील तर या मुद्दयाांचें स्पष्टीकरि करून साांगेन, असें 
मीं तुला कधीं साांणगतलें  िोतें काय?” 
 

“नािी र्दांत,” मालुां क्यपुत्रानें उत्तर णदलें . 
 
“बरें, तूां तरी मला ह्मिालास काय, कीं, जर मला तुह्मी या सवम मुद्दयाांचें स्पष्टीकरि करून 

साांगाल, तरच मी तुमच्या णर्क्षुसांघाांत येईन?” 
 
“नािीं र्दांत,” मालुां क्यपुत्र ह्मिाला. 
 
बुद्ध ह्मिाला “तर मग आताां िे मुदे्द स्पष्ट करून साांणगतल्याणशवाय मी तुमचा णशष्ट्य िोिार नािीं, या 

ह्मिण्याांत अथम कोिता? 
 
“मालुां क्यपुत्र, एकाद्या मनुष्ट्याच्या अांगामध्यें बािाचें णवषारी शल्य णशरून तो तळमळत असताां त्याचे 

आप्त-इष्ट शस्त्रणक्रया करिाऱ्या वैद्याला बोलावनू आितील; परांतु तो रोगी त्या वैद्याला ह्मिेल, कीं, ‘िा बाि 
कोिी मारला? तो ब्राह्मि िोता कीं क्षणत्रय िोता, वैश्य िोता कीं शूद्र िोता, काळा िोता कीं गोरा िोता, 
त्याचें धनुष्ट्य कोित्या प्रकारचें िोतें, धनुष्ट्याची दोरी कशाची केली िोती, इत्याणद सवम गोष्टी जपवपयमत तुह्मी 
मला समजावनू देिार नािीं, तपवपयंत मी या शस्त्राला िात लावूां देिार नािीं!’ मालुां क्यपुत्र, अशा प्रसांगीं त्या 
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मािसाला या सवम गोष्टी न समजताांच मरि येईल. त्याचप्रमािें जो असा िट्ट धरील, कीं, मला िें जग 
शाश्वत आिे कीं अशाश्वत आिे इत्याणद सवम मुदे्द समजल्यावाांचनू मी ब्रह्मचयाचा अभ्यास करिार नािीं. तर 
त्याला िे मुदे्द समजल्यावाांचनूच मरि येईल. 
 

“िे मालुां क्यपुत्र, जग शाश्वत आिे ककवा अशाश्वत आिे, अशी दृणष्ट असली आणि असा णवश्वास 
असला, तथाणप धार्जमक आचरिाला त्यापासून मदत िोईल असें नािीं. िें जग शाश्वत आिे असा णवश्वास 
ठेणवला, तरी जरा, मरि, शोक, पणरदेव याांजपासून मुक्तता िोत आिे, असें नािीं. त्याचप्रमािें शरीर आणि 
आत्मा एक आिे, शरीर आणि आत्मा णर्न्न आिे, मरिोत्तर तथागताचा पनुजमन्म िोतो, मरिोत्तर तथागताचा 
पुनजमन्म िोत नािीं, इत्याणद गोष्टींवर णवश्वास ठेणवला काय ककवा न ठेणवला काय, जाणत, जरा, मरि, शोक, 
पणरदेव, आिेतच आिेत! ह्मिून, िे मालुां क्यपुत्र, जग शाश्वत आिे, इत्याणद गोष्टींचें णववरि करण्याच्या 
र्रीला मी प लपव नािीं. काांकीं, या गोष्टींच्या वादणववादानें ब्रह्मचयाला कोित्याणि प्रकारें स्थैयम येण्याचा 
सांर्व नािीं. अशा वादानें वैराग्य उत्पन्न िोिार नािीं, पापाचा णनरोध व्िावयाचा नािीं, शाांणत, प्रज्ञा, सांबोध 
आणि णनवाि याांचा लार् व्िावयाचा नािीं. 
 

“पि मालुां क्यपतु्र, िें दुःख आिे, िा दुःखाचा समुदय आिे, िा दुःखाचा णनरोध आिे, आणि िा 
दुःखणनरोधाचा मागम आिे, िें मीं स्पष्ट करून दाखणवलें  आिे. काांकीं, िीं चार आयमसत्यें ब्रह्मचयाला स्थैयम 
आििारीं आिेत. याांजमुळें  वैराग्य येतें, पापाचा णनरोध िोतो, शाांतीचा, प्रजे्ञचा, सांबोधाचा आणि णनवािाचा 
लार् िोतो. ह्मिून, िे मालुां क्यपुत्र, ज्या गोष्टींची मीं चचा केली नािीं त्या गोष्टींची चचा करूां  नका, व ज्या 
गोष्टींचें मीं स्पष्टीकरि केलें  आिे त्या गोष्टी स्पष्टीकरिाला योग्य आिेत, असें समजा.” 
 

बुद्धगुरु असें बोलल्यावर मालुां क्यपुत्रानें त्याच्या र्ाषिाचें अणर्नांदन केलें . 
 

[२९] 
वत्सगोत्र रणरव्राजक 

 
बुद्ध र्गवान् श्रावस्तीमध्यें रिात असताां वत्सगोत्र नाांवाचा पणरव्राजक त्याजवळ आला आणि 

ह्मिाला “र्ो गौतम, आत्मा आिे काय?” 
 
बुद्धानें उत्तर णदलें  नािीं. 
वत्सगोत्र ह्मिाला “र्ो गौतम, आत्मा नािीं काय?” 
बुद्ध काांिीं बोलला नािीं, व वत्सगोत्र उठून चालता झाला. 
तेव्िाां आनांद बदु्धाला ह्मिाला “र्गवांतानें वत्सगोत्राच्या प्रश्नाचें उत्तर काां णदलें  नािीं?” 
 
बुद्ध ह्मिाला “आनांद, मी जर आत्मा आिे काय? या प्रश्नाला आत्मा आिे असें उत्तर णदलें  असतें, 

तर आत्मा णनत्य मानिाऱ्या श्रमिब्राह्मिािून माझें मत णर्न्न झालें  नसतें; जर आत्मा नािीं असें उत्तर णदलें  
असतें, तर जे श्रमिब्राह्मि देिात्मावादी आिेत, त्याांच्या मतािून माझें मत णर्न्न झालें  नसतें. रूपाणद 
पांचस्कां ध आत्मा नािीं, सगळे धमम अनात्मा आिेत असें मीं साांणगतलें  असतें, तर तें माझ्या मताला अनुरूप 
झालें  असतें; परांतु त्यामुळें  वत्सगोत्र घोटाळ्याांत प ला असता. त्याला असें वाटलें  असतें, कीं, पूवी माझ्या 
शरीराांत आत्मा ह्मिनू काांिीं पदाथम िोता. तो या बदु्धाच्या साांगण्याप्रमािें नािींसा झाला!” 
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[३०] 
अंधाचंे ें हन्स्तविमन 

 
एके वळेीं श्रावस्तीमध्यें नानामताांचे श्रमि ब्राह्मि एकत्र जमून आपापल्या मतासांबांधानें जोरानें 

र्ाां त िोते. कोिी ह्मित िोता, आत्मा शाश्वत आिे; पि त्याला दुसरा ह्मिे, कीं, आत्मा अशाश्वत आिे. 
कोिी ह्मिे, जगाचा अांत िोिार; तर कोिी ह्मिे, जगाचा अांत िोिार नािीं! 

 
त्याांचें िें र्ाां ि काांिीं णर्क्षूांनीं ऐणकलें , आणि जेतवनाांत येऊन िें वतममान त्याांनीं बुद्धाला साांणगतलें . 
 
बुद्ध ह्मिाला “णर्क्षुिो, प्राचीनकाळीं या श्रावस्स्त नगरींत एक राजा िोऊन गेला. त्यानें आपल्या 

राजधानींत जेवढे जन्माांध िोते तेवढे गोळा केले, व त्याांनाां ित्ती दाखवावयाला साांणगतलें . मािुतानें त्या 
जन्माांधाांच्या झुां ींत ित्तीला आिून उर्ें केलें . त्याांनीं ित्तीचा जो जो अवयव िाताला लागला, तो तो 
चाांचप ून पाणिला. तेव्िाां राजा त्याांनाां ह्मिाला ‘कायिो, ित्ती तुह्मीं पाणिलात काय?’ 

 
“‘िोय मिाराज,’ त्या जन्माांधाांनीं उत्तर णदलें . 
“‘तर मग आांधळेबुवा, ित्ती कसा आिे िें साांगाल काय?’ 
 
“ज्यानें ित्तीचें  ोकें  चाांचप ून पाणिलें  िोतें, तो आांधळा पढुें सरसावला, आणि ह्मिाला ‘मिाराज, 

मी साांगतपव ित्ती कसा आिे तो. पाण्याचा घ ा असतो नािीं, तसा आिे पिा!’ 
 
“इतक्यात दुसरा आांधळा पढुें सरसावनू ह्मिाला ‘मिाराज, िा काांिीं तरी र्लतेंच साांगतो! खरें 

ह्मिाल तर ित्ती सुपासारखा आिे.’ यानें आणि याच्या साथीदाराांनीं ित्तीचे कानच चाांचप ून पाणिले िोते. 
 
“पि ज्या आांधळ्याांनीं ित्तीचे पाय चाांचप ून पाणिले िोते ते ह्मिाले ‘मिाराज, याांच्या बोलण्याांत 

काांिीं अथम नािीं! िे र्लतेंच काांिीं तरी साांगत आिेत. खरें ह्मिाल, तर ित्ती झा ाच्या बुांध्यासारखा आिे!’ 
 
“याप्रमािे णर्क्षुिो, ते आांधळे ित्तीच्या स्वरूपाचें णर्न्नणर्न्न प्रकारें विमन करून आपसाांमध्यें र्ाां ि 

करूां  लागले, व परस्पराांवर मुष्टीप्रिार करूां  लागले. तें पािून त्या राजाला मौज वाटली. त्या 
आांधळ्याांप्रमािें सध्या िे श्रमिब्राह्मि धमाचें यथाथम ज्ञान नसल्यामुळें  माझाच धमम खरा, तुझा धमम खोटा, 
असें ह्मिनू र्ाां त आिेत! 
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[३१] 
अंगुणलमाल दरोिपखोर 

 
बुद्धगुरु श्रावस्तीमध्यें अनाथकपण काच्या आरामाांत राित िोता. त्या समयीं अांगुणलमाल नाांवानें 

प्रणसद्धीला आलेल्या दरो ेखोरानें श्रावस्तीच्या आसपास पुष्ट्कळ गाांवें ओसा  पा लीं िोतीं. त्याला खून 
करण्याचें व्यसन इतकें  लागलें  िोतें, कीं, कोित्याणि मािसाला ठार मारून त्याच्या अांगुणल कापून मोठ्या 
प्रौढीनें त्या तो आपल्या गळ्याांतील अांगुलींच्या माळेंत गपववीत असे. या अांगुलींच्या माळेवरूनच त्याला 
अांगुणलमाल िें नाांव प लें  िोतें. 

 
एके णदवशीं बदु्धगुरु श्रावस्तीमध्यें णर्क्षा ग्रिि करून ज्या णदशलेा अांगुणलमाल िोता त्या णदशलेा 

गेला. वाटेंत त्याला गवळ्याांनीं आणि शतेकऱ्याांनीं पाणिलें , व त्या मागानें न जाण्याणवषयीं पुष्ट्कळ आग्रि 
केला. ते ह्मिाले “िे श्रमि! या मागानें जाऊां  नकोस. पलीक े जांगलाांत अांगुणलमाल नाांवाचा र्यांकर 
दरो ेखोर रिात आिे, तो तुला केवळ मजेखातर मारून तुझ्या अांगुणल आपल्या माळेंत घालील.” 

 
बुद्धगुरु त्याांच्या बोलण्याला काांिींएक उत्तर न देताां, तसाच पुढें गेला. त्याला पािून 

अांगुणलमालाला मोठें आश्चयम वाटलें ! तो आपिाशींच उद्गारला “या मागानें चाळीसपन्नास मािसें एकत्र जमनू 
जात असतात. त्याांच्यावर देखील िल्ला करून मी त्याांनाां लुबा तो; परांतु िा श्रमि एकाकी मोठ्या धा सानें 
या मागानें चालला आिे, िी अत्यांत आश्चयाची गोष्ट िोय! याच्या धा साचें प्रायणश्चत ह्मटलें  ह्मिजे याला 
देिान्तशासन करिें िें िोय.” 

 
िे उद्गार काढून आपली ढालतलवार घेऊन अांगुणलमाल वगेानें बुद्धाच्या अांगावर धाांवला; परांतु त्या 

वळेीं बुद्धानें योगणसद्धीचा असा एक चमत्कार दाखणवला, कीं, अांगुणलमाल आपलें  सवम सामथ्यम एकवटून 
धाांवत िोता तरी बदु्धाजवळ येऊां  शकला नािीं! 

 
तेव्िाां अांगुणलमाल आपिाशींच ह्मिाला “िें मिदाश्चयम िोय! मीं ित्ती, घो े, रथ, मृग, इत्याणदकाांचा 

देखील पाठलाग केला आिे; पि िा श्रमि साधारिपिें चालला असताां याचा पाठलाग मला करताां येत 
नािीं!” 

 
तो तेथेंच उर्ा रािून मोठ्यानें ओर ला “श्रमिा! तेथेंच उर्ा रिा.” 
 
“अांगुणलमाल! मी उर्ा आिें, आणि तूांणि पि उर्ा रिा!” बुद्धानें उत्तर णदलें . 
 
अांगुणलमालाला बदु्धाचें ह्मििें नीट समजलें  नािीं. िा श्रमि चालत असताां उर्ा आिें असें ह्मितो, 

व मी उर्ा असताां मला उर्ा रिा असें ह्मितो, याचा अथम काय, िें णवचारण्यासाठीं तो बुद्धाला ह्मिाला “िे 
श्रमि, तूां चालत असताांना उर्ा आिें असें ह्मितोस, आणि मी उर्ा असताांना मला उर्ा नािींस असें 
ह्मितोस, तेव्िाां मी तुला असें णवचारतपव, कीं, तूां कोित्या अथानें स्स्थत आिेस आणि मी कोित्या अथानें 
अस्स्थत आिें?” 
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बुद्ध ह्मिाला “अांगुणलमाल! प्रािीमात्राणवषयीं पूिम दया असल्यामुळें  मी स्स्थर झालपव आिें, या 
अथानें मी स्स्थत आिें; आणि प्राण्याांणवषयीं तुझ्या अांतःकरिामध्यें दया वास करीत नसल्यामुळें  तूां अस्स्थर 
आिेस, आणि ह्मिूनच तुला मी अस्स्थत ह्मितपव.” 
 

या बुद्धवाक्यानें अांगुणलमालाला तात्काल सांवगे उत्पन्न झाला. तो ह्मिाला “बुद्धाची कीर्जत मी 
पुष्ट्कळ णदवस ऐकत िोतपव; परांतु आज त्या सत्यवादी मिषीच्या दशमनाची अमोणलक सांणध आली आिे. िे 
मुणनश्रेष्ठ! तुझें िें यथाथम वाक्य श्रवि करून आजपासून पापाचरिाचा मी त्याग कणरतपव.” 

 
असें बोलून अांगुणलमालानें एका कड्याच्याखालीं आपली ढालतलवार फें कून णदली, बुद्धाचे पाय 

धणरले व बुद्धाला आपल्या णर्क्षुसांघाांत घेण्यास त्यानें णवनांणत केली. तेव्िाां तो अत्यांत कारुणिक, सवम जगाचा 
गुरु मिर्जष बुद्ध अांगुणलमालाला ‘णर्क्षु इक े ये,’ असें ह्मिाला. िाच अांगुणलमालाचा प्रव्रज्याणवणध झाला. 

 
तदनांतर अांगुणलमाल बदु्धाबरोबर बुद्धाचें पात्रचीवर घेऊन अनाथकपण काच्या आरामाांत आला. 
 
अांगुणलमालाच्या उपद्रवानें त्रासलेले पुष्ट्कळ लोक पसेनणदकोसल राजाच्या वाड्यासमोर जाऊन 

त्याांनीं अांगुणलमालाला णशक्षा करण्याणवषयीं अजम केला. तेव्िाां राजा मोठें सैन्य बरोबर घेऊन अांगुणलमालाला 
पक ण्यासाठीं स्वतः णनघाला. वाटेंत जेतवनामध्यें बदु्ध रिात आिे, असें वतममान समजल्यावरून तो 
बुद्धदशमनाला गेला. आपलें  सैन्य आरामाबािेर ठेवनू राजा एकटाच आांत गेला, व बदु्धाला नमस्कार करून 
एका बाजूला बसला. 

 
त्याला बदु्ध ह्मिाला “मिाराज, तुझी मोठीच तयारी णदसत आिे. मगधदेशाच्या कबणबसारराजाशीं 

ककवा वैशालींतील णलच्छवींशीं [पाटलीपुत्राच्या उत्तरेला वज्जी ककवा णलच्छवी याांचें एक बलाढ्य राज्य िोतें; 
तें शाक्याांच्या राज्याच्या धतीवरच चाललें  िोतें. बदु्धानें वज्जींनाां अणर्वृद्धीचे सात णनयम घालून णदल्याचा 
उल्लेख मिापणरणनवाि सूत्राच्या आरांर्ींच साांप तो. आमच्या वाचकाांनाां तो या पुस्तकाच्या शवेटीं आढळेल.] 
(वज्जींशीं) तुझें णवतुष्ट आलें  आिे काय? ककवा दुसरा कोिी राजा तुझ्यावर चाल करून येत आिे कीं 
काय?” 

 
पसेनणदकोसल ह्मिाला “र्गवन्, मला बािेरचा कोिताणि शत्रु उपस्स्थत झाला नािीं. परांतु 

अांगुणलमाल नाांवाच्या दरो ेखोरानें माझ्या राज्याांत फारच बां ाळी माजणवली आिे. त्यानें मोठमोठालीं गाांवें 
ओसा  पा लीं आिेत. तो इतका कू्रर आिे, कीं, तो लोकाांच्या अांगुणल कापून त्याांची माळ गळ्याांत घालीत 
असतो.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “मिाराज, जर अांगुणलमाल मुां न करून आणि काषायवस्त्र पणरधान करून णर्क्षु 

बनला, त्यानें प्रािघात करण्याचें सो ून णदलें , अदत्तादानापासून तो णवरत झाला, खोटें बोलण्याचें त्यानें 
सो ून णदलें ; तो ब्रह्मचयाचें पालन करूां  लागला, सवम प्रकारें तो शीलवान् झाला, तर तूां त्याला काय 
करशील?” 

 
राजा ह्मिाला “र्गवन्, अांगुणलमाल अशा प्रकारें शीलसांपन्न णर्क्षु झाला, तर मी त्याला नमस्कार 

करीन, त्याला बसण्याला आसन देईन, वस्त्रान्नाचें त्याला दान करीन. आणि त्याचें राजधमाला अनुसरून 
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रक्षि करीन. पि र्गवन्, अशा प्रकारच्या अत्यांत पापी मनुष्ट्याला आपि ह्मिताां तसला शीलसांयम कोठून 
असिार!” 
 

अांगुणलमाल बुद्धाच्या जवळच बसला िोता. उजवा िात पुढें करून बदु्ध राजाला ह्मिाला 
“मिाराज, िा येथें अांगुणलमाल बसला आिे.” 

 
तें ऐकून पसेनणदराजाच्या अांगावर काांटा उर्ा राणिला. तो र्यचणकत िोऊन कावराबावरा झाला. 

तेव्िाां बदु्ध ह्मिाला “मिाराज, घाबरण्याचें काांिीं एक कारि नािीं. अांगुणलमालापासून तुला मुळींच धोका 
पोिपवचण्याचा सांर्व नािीं.” 

 
राजाचें र्य शमन पावलें , आणि तो अांगुणलमालाला ह्मिाला “र्दांत, तूां आयम आिेसना?” 
“िोय मिाराज,” अांगुणलमालानें उत्तर णदलें . 
“तुझ्या आईबापाांचें नाांव व गोत्र कोितें?” 
“माझ्या आईचें नाांव मन्तानी व बापाचें गोत्र र्गम.” 
 
“र्ो र्गम मन्ताणनपुत्र! या बौद्धधमामध्यें तूां सुखानें रिा. मी देखील वस्त्रान्न देऊन तुझी यथायोग्य 

शुश्रूषा करीन.” 
 
परांतु अांगुणलमाल दुसऱ्याचें अन्न ग्रिि करीत नसे. तो अरण्याांतच रिात असे, णर्के्षवरच आपला 

णनवाि करीत असे, आणि रस्त्याांतील कचध्या गोळा करून त्याांचीं तीनच चीवरें धारि करीत असे. तो 
राजाला ह्मिाला “मिाराज, मजजवळ सवम काांिीं आिे. माझ्याबद्दल आपि काळजी करूां  नका.” 

 
पसेनणदकोसल बदु्धाला ह्मिाला “र्गवन्, आह्मी दां ानें आणि शस्त्रानें देखील अांगुणलमालासारख्या 

मािसाचें दमन करूां  शकत नािीं. पि िी मोठी आश्चयाची गोष्ट आिे, कीं, र्गवान् दां ावाांचून आणि 
शस्त्राांवाांचून मदमत्त मािसाांचें दमन कणरतो; भ्राांत मनुष्ट्याला शाांत कणरतो; आणि सामान्य मािसाला 
णनवािाला पोिपवचणवतो! र्गवन्, आमच्यामागें पुष्ट्कळ कामें लागलेलीं आिेत, तेव्िाां आह्मी आताां जातपव.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “जसें तुला योग्य वाटेल तसें कर.” 
पसेनणदकोसल बुद्धाला नमस्कार आणि प्रदणक्षिा करून जेतवनाांतून णनघाला. 
 
एके णदवशीं अांगुणलमालानें श्रावस्तीमध्यें णर्क्षाटन करीत असताां गर्मवदेनेनें णवव्िल झालेल्या एका 

स्त्रीला पाणिलें . णतची त्याला अत्यांत दया आली, व णर्के्षचें ग्रिि केल्यावर बुद्धाजवळ येऊन त्यानें ती गोष्ट 
साांणगतली. 

 
बुद्ध ह्मिाला “तूां त्या स्त्रीजवळ जाऊन असें ह्मि, कीं, माझ्या जन्मापासून मीं जािूनबजूुन 

प्राण्याची किसा केली नािीं. या सत्यवचनानें तुला आणि तुझ्या गर्ाला सुख िोवो.” 
 
“पि र्गवन्, मी जर असें ह्मिालपव, तर माझ्यावर खोटें बोलल्याचा आरोप येिार नािीं काय? 

र्गवन्, मीं जन्मल्यापासून बणुद्धपुरस्सर पुष्ट्कळ प्राण्याांची किसा केली आिे.” 
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बुद्ध ह्मिाला “असें जर तुला वाटत असेल, तर तूां असें ह्मि, कीं, जपवपासून आयमजातीमध्यें उत्पन्न 
झालपव, तपवपासून मीं जािनूबजूुन कोित्याणि प्राण्याची किसा केली नािीं. या सत्यवचनानें तुला आणि तुझ्या 
गर्ाला स्वस्स्त असो.” 

 
बुद्धाच्या ह्मिण्याचा मणथताथम काय िोता िें आताां अांगुणलमालाच्या लक्ष्याांत आलें . आपि 

आयमजातीमध्यें जन्मल्यापासून (णर्क्षु झाल्यापासून) बणुद्धपुरस्सर कोित्याणि प्राण्याचा वध केला नािीं, 
याजबद्दल त्याला खात्री िोती. अांगुणलमाल ताब तोब ती स्त्री िोती तेथें गेला, व त्यानें बदु्धानें साांणगतलेले 
शब्द उच्चारले. तेव्िाां ती स्त्री प्रसूणतवदेनाांतून सुखानें पार प ली. 

 
अांगुणलमाल मोठ्या सावधणगरीनें आणि शाांतपिानें एकाकी रािून अिमत्पदाला पोिपवचला. तो णर्क्ष ु

झाल्याचें वतममान श्रावस्स्तनगराांत सगळ्याांनाां समजलें  िोतें. एके णदवशीं णर्के्षला जात असताां लोकाांनीं 
त्याच्यावर दग ाांचा, काठ्याांचा आणि वाळूचा वषाव केला. त्यामुळें  अांगुणलमालाचें  ोकें  फुटून रक्त वािूां 
लागलें  व सांघाटी (कां था) फाटून गेली. तसाच तो बदु्धापाशीं आला. 

 
त्याला पािून बुद्ध ह्मिाला “िे ब्राह्मि! सिन कर – सिन कर! ज्या कू्ररकमाचा णवपाक 

नरकामध्यें िजारपव वष ेतुला र्ोगावा लागला असता, त्याचेंच फल तूां इिलोकीं थो क्याांत र्ोगीत आिेस!” 
 
लोकाांक ून झालेल्या अपमानानें ककवा शरीराला झालेल्या वदेनेनें अांगुणलमालाचें णचत्त यस्त्कां णचत 

णवचणलत झालें  नािीं. एकाांताांत बसला असताां तो आपिाशींच उद्गारला “जो पूवमवयाांत प्रमत्त िोऊन 
उत्तरवयाांत सावध िोतो, तो ढगाांतून मुक्त झालेल्या चांद्राप्रमािें प्रकाशत असतो! ज्याचें पापकमम 
कुशलकमानें बजूुन जातें, तो ढगाांतून मुक्त झालेल्या चांद्राप्रमािें प्रकाशत असतो! जो णर्क्षु तरुिपिीं 
बुद्धधमाचा अभ्यास कणरतो, तो ढगाांतून मुक्त झालेल्या चांद्राप्रमािें प्रकाशत असतो! माझे शत्रदेुखील बदु्धाचा 
धमम ऐकोत, माझे शत्रुदेखील बौद्धधमाचा अभ्यास करोत! माझें नाांव अकिसक ठेवण्याांत आलें  िोतें, पि त्या 
नाांवाप्रमािें माझी करिी नव्िती! मी सदोणदत किसा करीत असें; परांतु आज माझें तें नाांव खरें झालें  आिे. 
काांकीं, मी सवम किसेपासून णनवृत्त झालपव आिें.” 
 

[३२] 
शपतकरी कोित्या शपतातं प्रथम बीं रपरील? 

 
एके वळेीं बुद्धगुरु नालांदा नाांवाच्या गाांवी रिात िोता. तेथें अणसबांधक ग्रामिीचा पतु्र त्याजपाशीं 

येऊन त्याला नमस्कार करून एका बाजूला बसल्यावर त्याला ह्मिाला “र्गवन्, आपि प्रािीमात्रावर दया 
कणरताां, िें खरें नव्िे काय?” 

 
“िोय ग्रामिी, तथागत सवम प्राण्याांवर दया कणरतो.” 
 
“तर मग र्गवन्, णकत्येकाांनाां आपि आस्थापूवमक धमोपदेश कणरताां व णकत्येकाांबद्दल इतकी 

काळजी घेत नािीं, िें कसें?” 
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बुद्ध ह्मिाला “िे ग्रामिी, एकाद्या शतेकऱ्याचीं उत्तम, मध्यम आणि कणनष्ठ अशीं तीन प्रकारचीं शतेें 
असलीं, तर तो कोित्या शतेाांत प्रथम बीं पेरील?” 
 

“र्गवन्, प्रथमतः तो शतेकरी उत्तम शतेाांत बीं पेरील, नांतर मध्यम शतेाांत बीं पेरील, पि तो कणनष्ठ 
शतेाांत बीं पेरील ककवा पेरिारणि नािीं. काांिीं णमळालें  नािीं तरी गुराांनाां चारा णमळेल, अशा णिशबेानें 
कदाणचत तो तें शते पेरील.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “णर्क्षु आणि णर्क्षुिी उत्तम शतेाांप्रमािें आिेत. सवमस्वाचा त्याग करून तीं मला शरि 

आलीं आिेत. तेव्िाां त्याांनाां मीं प्रथमतः धमोपदेश करावा, िें योग्य नव्िे काय? उपासक आणि उपाणसका या 
मध्यम शतेाप्रमािें आिेत. त्याांनाां मी तदनांतर उपदेश करीत असतपव. पि इतर पांथाांचे पणरव्राजक वगैरे लोक 
िे कणनष्ठ शतेासारखे आिेत. त्याांनाां देखील मी उपदेश कणरतपव. काांकीं, एकाद्या दुसऱ्या वाक्याचा ते अथम 
समजले, तर तेवढ्यानें देखील त्याांचें कल्याि िोईल!” 
 

[३३] 
पसह सपनारणत 

 
एके समयीं बदु्धगुरु वैशालीमध्यें मिावनाांत रिात िोता. त्या वळेीं काांिीं प्रख्यात णलच्छवी राजे 

सांथागाराांत (नगरमांणदराांत) काांिीं कारिाकणरताां जमले असताां बदु्धासांबांधानें गोष्टी णनघाल्या. त्याांतील 
बिुतेकाांनीं बदु्धाची फार स्तुणत केली. ती ऐकून कसिसेनापतीला बदु्धदशमनाची इच्छा झाली. पि तो 
णनगं्रथाचा उपासक असल्यामुळें  णनगं्रथाच्या मुख्य गुरूला–नाथपुत्राला–रे्टल्यावाांचून एकाएकीं बदु्धाची 
रे्ट घेिें त्याला प्रशस्त वाटेना. तो नाथपुत्राजवळ जाऊन त्याला ह्मिाला “र्दांत, मी बुद्धाची रे्ट घेऊां  
इच्छीत आिें.” 

 
नाथपुत्र ह्मिाला “कसिा! तूां अणक्रयावादी आिेस काय? गौतम िा पक्का अणक्रयावादी आिे, आणि तूां 

णक्रयावादी असताां त्याची रे्ट घेऊां  इस्च्छतोस िें योग्य नािीं.” 
 
िें आपल्या गुरूचें र्ाषि ऐकून कसिानें बदु्धदशमनाला जाण्याचा णवचार रणित केला. पनुः एकदोनदाां 

सांथागाराांत त्यानें बुद्धाची स्तुणत ऐणकली; परांतु नाथपुत्राच्या आग्रिामुळें  बदु्धदशमनाला जाण्याचा आपला बते 
त्याला पुनः तिकूब करावा लागला. शवेटीं कसिानें नाथपुत्राला णवचारल्यावाांचनूच बदु्धाची रे्ट घ्यावयाचा 
णनश्चय केला, व मोठ्या लवाजम्याणनशीं मिावनाांत येऊन बुद्धाला नमस्कार करून तो एका बाजूला 
आसनावर बसला. नांतर कसि बुद्धाला ह्मिाला “र्दांत, पुष्ट्कळ लोक आपिाला अणक्रयावादी ह्मित आिेत. 
त्याांच्या ह्मिण्याप्रमािें आपि खरोखरच अणक्रयावादी आिाांत काय?” 

 
बुद्ध ह्मिाला “कसिा, एका अांशीं मला अणक्रयावादी ह्मिताां येण्याजोगें आिे. पापणवचाराांची णक्रया 

करूां  नये, पापणवचाराांचा नाश करावा, पापणवचार मनामध्यें देखील येऊां  देऊां  नयेत, असा मी उपदेश करीत 
असतपव. या दृष्टीनें पाणिलें  असताां मी अणक्रयावादी आिें. 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

“पि दुसरा एकादा जर मला णक्रयावादी ह्मिूां लागला, तर त्याचें ह्मििें देखील खोटें ह्मिताां 
यावयाचें नािीं. काांकीं, पुण्यप्रद णवचाराांची णक्रया करावी, कुशल मनोवृत्तींची अणर्वृणद्ध करावी, सणदच्छेला 
अनुसरून वतमन करावें, असा मी उपदेश करीत असतपव. या दृष्टीनें पाणिलें  असताां मी णक्रयावादी आिें. 

 
“कसिा, दुसरा एकादा मनुष्ट्य मला उच्छेदवादी ह्मिूां शकेल. काांकीं, अकुशल मनोवृत्तींचा उच्छेद 

करण्यासाठीं मी उपदेश करीत असतपव. या दृष्टीनें पाणिलें  असताां मी उच्छेदवादी आिें.” 
 
कसि ह्मिाला “र्गवन्, आपल्यासांबांधानें माझा अत्यांत गरैसमज झाला िोता; पि िा आपला गो  

उपदेश ऐकून तो दूर झाला. आजपासून मी आपिाला, आपल्या धमाला आणि सांघाला शरि जातपव. 
उपासक या नात्यानें आपि माझा अांगीकार करा.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “कसिा, तुला जें काांिीं करावयाचें असेल, तें णवचार करून कर. काांकीं, 

तुझ्यासारख्या प्रणसद्ध मनुष्ट्याला णवचारपूवमक वतमन करिें योग्य आिे.” 
 
कसि ह्मिाला “र्दांत, दुसऱ्या पांथाांच्या प्रवतमकाांचा जर मी णशष्ट्य झालपव असतपव, तर त्याांनीं या 

वैशालीमध्यें जिूां काय णवजयपताकाच लाणवली असती! पि ज्या अथी आपि णवचार करून वाग असें मला 
साांगताां, त्या अथी माझी आपिावर अणधकच श्रद्धा ज ली आिे.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “कसिा, आजपयंत तूां णनगं्रथाांचा श्रावक िोतास; तेव्िाां ते जर तुझ्या घरीं णर्के्षला आले, 

तर त्याांनाां देखील तूां णवन्मुख पाठणवताां कामा नये.” 
 
“र्गवन्, आपि दुसऱ्या पांथाांच्या श्रमिाांनाां दान देऊां  नये, आपल्याच णर्क्षूांनाां दान द्यावें, असा 

उपदेश कणरताां, असें मी ऐकत िोतपव; पि आज मला याच्या उलट अनुर्व आला. र्गवन्, या आपल्या 
औदायाच्या योगें आपल्या ठायीं माझी र्णक्त दृढतर झाली आिे.” 

 
कसिानें दुसऱ्या णदवशीं बदु्धाला व णर्क्षसुांघाला आपल्या घरीं आमांत्रि करून मोठ्या आदरानें त्याांचें 

सांतपमि केलें . पि णनगं्रथाांनाां िी गोष्ट रुचली नािीं. वैशालीमध्यें त्याांनीं अशी वदांता उठणवली, कीं, ‘कसिानें 
मोठा पशु [िा बकरा िोता कीं मेंढा िोता, याचा खुलासा मूलग्रांथावरून िोत नािीं.] मारून बुद्धाला आणि णर्क्षुसांघाला मेजवानी 
केली आिे, आणि बुद्धाला िी गोष्ट मािीत असताां त्यानें कसिानें णदलेल्या र्ोजनाचा स्वीकार केला!’ िी 
वदांता एका गृिस्थानें िळूच कसिाच्या कानाांत येऊन साांणगतली. तेव्िाां तो ह्मिाला “याांत काांिीं अथम नािीं. 
बुद्धाची नालस्ती करण्याांतच णनगं्रथाांनाां आनांद वाटतो. परांतु मी जािूनबजूुन मेजवानीसाठीं प्राण्याची किसा 
करीन, िें णनखालस असांर्वनीय आिे.” 
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[३४] 
रसपनणदकोसल राजाला उरदपश 

(क) लर्मताहारापासून फायदे 
 

पसेनणदराजा फार जेवीत असे. एके णदवशीं जेवल्याबरोबर तो जेतवनणविाराांत आला, व बुद्धाला 
नमस्कार करून एका बाजूला बसला. जास्ती अन्न खाल्यामुळें  राजाचा श्वास जोरानें चालला िोता. तें पािून 
बुद्धानें पुढील गाथा ह्मटली– 
 

र्मनुजस्स सदा सतीर्मतो 
र्मत्त ंजानतो लद्धभोजने । 
तनु तस्स भवन्न्त वेदना 
सलिकं जीरलत आयु पालय ं
[प्रमाि समजे जया सतत आप ल्या भोजनीं, 
गववेक दढृ मानसीं स्वगहत जो ब जे या जनीं, 
अजीिगजगनता तया नसगत द ुःखदा वेदना, 
गिराय  नर होइ, त्या त्वगरत वृिता येइना.॥] 

 
त्या वळेीं पसेनदीजवळ सुदशमन नाांवाचा तरुि मनुष्ट्य िोता; त्याला राजा ह्मिाला “सुदशमना, तूां िी 

गाथा पाठ कर, व माझ्या र्ोजनाच्या वळेीं ह्मित जा. याजबद्दल मी तुला रोज शांर्र काषापि देत जाईन.” 
 

सुदशमनानें ती गाथा पाठ केली, व राजाच्या आजे्ञप्रमािें रोज र्ोजनसमयीं तो ती गाऊां  लागला. 
णतचा राजाच्या मनावर सुपणरिाम िोऊन त्यानें जास्ती अन्न खाण्याचें सो ून णदलें , व त्यायोगें त्याच्या 
देिाची ज ता नष्ट िोऊन अांग िलकें  झालें . तेव्िाां तो उद्गारला “तो र्गवान् णकती तरी दयाळु आिे! तो 
मला पारमार्जथक गोष्टींचाच उपदेश कणरतो असें नािीं, माझ्या ऐणिक णिताची देखील त्याला काळजी 
आिे!” 
 

(ख) रु्मलगी झाली ह्मिून लवषाद र्मानंू नये 
 

एकदाां पसेनणदकोसल राजा जेतवनणविाराांत बदु्धदशमनाला आला असताां राजवाड्यातूांन एक दूत 
येऊन त्यानें राजाच्या आव त्या रािीला – मणल्लकादेवीला मुलगी झाल्याचें वतममान त्याला कळणवलें . ते 
ऐकून राजाला फार वाईट वाटलें . 
 

तेव्िाां बदु्ध ह्मिाला “मिाराज, एकादी स्त्री देखील पुरुषाांपेक्षाां चाांगली असते. ती जर बुणद्धमती, 
सुशील, आणि व ील मािसाांचा मान राखिारी पणतव्रता णनघाली, तर णतला दोष कोि देऊां  शकेल? 
आिखी णतच्या पोटीं जो पुत्र िोतो, तो मोठा शूर िोतो. अशा सौर्ाग्यवती स्त्रीच्या पोटीं जन्मलेला पुत्र राज्य 
चालणवण्यास देखील समथम असतो. ह्मिनू, िे जनाणधप, तूां तुझ्या मुलीचा पे्रमानें साांर्ाळ कर.” 
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(ग) कृपिपिा आलि औदायव यािंा पलरिार्म. 
 

एके णदवशीं पसेनणदराजा र्रदुपारींच जेतवनाांत आला, व बुद्धाला नमस्कार करून एका बाजूला 
बसला. तेव्िाां बदु्ध ह्मिाला “मिाराज, तूां एवढ्या दुपारीं कोिीक े चालला आिेस?” 
 

राजा ह्मिाला “र्गवन्, या श्रावस्तीमध्यें नुकताच एक धनाढ्य सावकार मरि पावला. तो 
णनपणुत्रक असल्यामुळें  त्याची दौलत ताब्याांत घेण्यासाठीं मी गेलपव िोतपव. आताांच सवम मालमत्ता राजवाड्याांत 
पाठवनू देऊन मी इक े आलपव आिें. र्दांत, या सावकाराची केवढी सांपणत्त ह्मिून साांगूां! ऐशीं लाख सोन्याचें 
नािेंच णनघालें . रूप्याची तर गिनाच नािीं! पि र्दांत, या गृिस्थाचें जेवि ह्मटलें  ह्मिजे कण्याचा र्ात 
आणि आांबील, एवढेंच काय तें िोतें! खादीणशवाय दुसरें वस्त्र काांिीं णबचाऱ्यानें वापरलें  नािीं, आणि त्याचें 
यान ह्मटले ह्मिजे एक जजमणरत रथ! त्या रथाला देखील वर आच्छादन नव्ितें. तो एक  ोक्यावर पिमछत्र 
(ता पत्राची छत्री) धरून त्या मो क्या रथाांत बसून णफरत असे!” 

 
बुद्ध ह्मिाला “मिाराज, कृपिाच्या दौलतीची िीच गणत िोते! तो जीवांतपिीं आपल्या जीवाला 

सुख देत नािीं. आपल्या आईबापाांनाां, बायकोमुलाांनाां ककवा आप्तइष्टाांनाांदेखील सुख देत नािीं; तो 
श्रमिब्राम्ििाांनाां दानधमम करीत नािीं. अशा रीतीनें पसैा साांठवनू शवेटीं त्याचें धन राजेलोक घेऊन जातात, 
चोर लुटतात ककवा त्याचे प्रणतपक्षी दायाद तें घेऊन जातात, अथवा अस्ग्न आणि उदक याांपासून त्या धनाचा 
नाश िोतो. गाांवापासून फार दूर अांतरावर जांगलाांत एकादा तलाव असावा, पि त्याचा उपर्ोग कोिींणि न 
घेतल्यामुळें  तो तेथल्यातेथें आटून जावा, अशी स्स्थणत कृपि मनुष्ट्याच्या धनदौलतीची िोत असते. 
 

“पि मिाराज, जो आपल्या दौलतीचा सद्वयय कणरतो–आपल्या जीवाला, आपल्या आईबापाांनाां, 
बायकोमुलाांनाां, आणि आप्तइष्टाांनाां सुख देतो, श्रमिब्राह्मिाांनाां दान देतो, त्याच्या सांपत्तीची अशी नासा ी 
िोत नािीं. गाांवाजवळ असलेल्या सुांदर तलावाचा जसा लोकाांनाां उपयोग िोतो, व त्या तलावाचें पािी 
फुकट जात नािीं, तें लोकाांनीं वापरल्यामुळें  स्वच्छ रिातें, तद्वत या उदार मनुष्ट्याच्या सांपत्तीचा सणद्वणनयोग 
झाल्यामुळें  कतचा नाश िोत नािीं.” 
 

(घ) िार तऱ्हेिे र्मनुष्ट्य 
 

पसेनणदकोसल राजा जेतवनाांत आला असताां बुद्ध त्याला ह्मिाला “मिाराज, इिलोकीं चार 
प्रकारचे मनुष्ट्य आिेत. ते कोिते? तर तमापासून तमाप्रत जािारा, तमापासून ज्योतीप्रत जािारा, 
ज्योतीपासून तमाप्रत जािारा, आणि ज्योतीपासून ज्योतीप्रत जािारा. 
 

“मिाराज, एकादा मनुष्ट्य चाां ाळ, नैषाध वगैरे िीन कुलामध्यें जन्मतो, आणि सारा जन्म दुष्ट्कृत्यें 
करण्याांत घालणवतो. िा मनुष्ट्य तमापासून तमाप्रत जािारा, असें मीं ह्मितपव. दुसरा एकादा िीन कुलाांत 
जन्मतो, खाण्याणपण्याची त्याला टांचाई असते, पि कायावाचामनेंकरून तो सत्कमाचरि कणरतो; अशा 
मािसाला मी तमापासून ज्योतीप्रत जािारा असें ह्मितपव. णतसरा एकादा थोर कुलाांत जन्मतो, त्याला 
खाण्याणपण्याची पांचाईत नसते, तो चाांगला गोणजरवािा णदसतो; परांतु कायेनें, वाचेनें आणि मनानें दुराचरि 
कणरतो; त्याला मी ज्योतीपासून तमाप्रत जािारा मनुष्ट्य असें ह्मितपव, पि जो चाांगल्या कुळामध्यें जन्म 
घेऊन सवमकाळ सदाचरि कणरतो, तो ज्योतीपासून ज्योतीप्रत जािारा मनुष्ट्य िोय.” 
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(ङ) जरार्मरिाला सैन्यानें कजकता ंयेईल काय? 
 

एके णदवशीं पसेनणदकोसल राजा र्रदुपारींच जेतवनाांत आला. बुद्धाला नमस्कार करून एका 
बाजूला बसल्यावर बुद्ध त्याला ह्मिाला “मिाराज, आज दुपारींच कोिीक े णनघालास?” 
 

राजा ह्मिाला “र्दांत, माझें राज्य णवस्तृत झालें  आिे, त्याचा मला णचरकाळ उपर्ोग घेताां यावा, 
यासाठीं मी सध्याां खटपट करीत आिें.” 
 

बुद्ध ह्मिाला “मिाराज, आपल्या शत्रूचा सवम प्रकारें तूां बांदोबस्त करीत आिेस िें ठीक आिे; परांतु 
समज, एकादा मनुष्ट्य धाांवत येऊन तुला साांगेल, कीं, ‘मिाराज, चारी णदशाांक ून मोठमोठाले पवमत 
तुझ्यावर चाल करून येत आिेत; त्याांनीं सवम प्राण्याांचा सांिार चालणवला आिे; आताां या वळेीं तुला जें 
कतमव्य असेल तें कर.’ अशा वळेीं तूां काय बरें करशील?” 
 

राजा ह्मिाला “र्दांत, अशा प्रसांगीं माझ्या सैन्याचें काय चालिार आिे? सद्धमाचरिावाांचनू दुसरें 
मी काय करूां  शकिार आिें? त्या वळेीं माझें पुण्याचरिच मला उपयोगीं प ेल.” 
 

बुद्ध ह्मिाला “मिाराज, जरा आणि मृत्यु, त्या मोठाल्या पवमताांपेक्षाांणि र्यांकर आिेत! ित्ती, घो े, 
रथ पादाणत इत्याणद सवम सैन्याक ून जरा आणि मृत्यु याांचा पराजय िोण्यासारखा नािीं. ब्राह्मि ककवा 
चाां ाल िा रे्द जरामरि ठेवीत नािीं; ह्मिून सुज्ञ मनुष्ट्यानें सावधानपिें सद्धमाचें आचरि करावें. 
सदाचरि करिाऱ्या मनुष्ट्याची इिलोकीं प्रशांसा िोते, आणि परलोकीं तो सद्गतीला जातो.” 
 

[३५] 
राजा अजातशत्रु आणि श्रामण्याच्या र्लाणवषयीं प्रश्न 

 
पौर्जिमेच्या उपोसथाच्या णदवशीं राणत्रसमयीं राजा अजातशत्रु आपल्या अमात्याांसि राजवाड्याच्या 

गच्चीवर बसला िोता. त्या वळेीं चांद्रप्रकाशानें सवम प्रदेशाला अत्यांत रमिीयता आली िोती. राजा आपल्या 
अमात्याांक े पािून उद्गारला “आजची रात्र णकतीतरी रमिीय आिे! णकती तरी सुांदर आिे! या वळेीं एकाद्या 
प्रणसद्ध श्रमिाची ककवा ब्राह्मिाची रे्ट घेतली असताां आमचें मन प्रसन्न िोईल. असा श्रमि ककवा ब्राह्मि या 
राजगृिामध्यें सध्या कोि आिे?” 
 

त्या अमात्याांतील एकजि ह्मिाला “मिाराज, पूरि काश्यप िा सध्या येथें रिात आिे. पुष्ट्कळ 
लोकाांचा तो गुरु आिे, िें आपि जाितच आिाां.” 
 

दुसरा अमात्य ह्मिाला “मक्खणल गोसाल िा फार प्रणसद्ध धममप्रवतमक सध्या येथें आिे. त्याच्या 
दशमनाला मिाराज गेले असताां तो मिाराजाांच्या णचत्ताचें समाधान करील, असें मला वाटतें!” 
 

णतसऱ्या अमात्यानें अणजत केसकां बलाच्या दशमनाला जाण्याणवषयीं अजातशत्रूला णवनांणत केली. 
चौथ्यानें पकुध कात्यायनाची स्तुणत करून राजानें त्याच्या दशमनाला जावें, अशी सूचना पुढें आणिली. 
पाांचव्यानें सांजय बेलट्ठपुत्राची थोरवी गाऊन त्याच्या रे्टीला जाण्याणवषयीं राजाचें मन वळणवण्याचा प्रयत्न 
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केला. सिाव्यानें णनगं्रथ नाथपुत्राच्या दशमनाला जाण्याणवषयीं राजाला णवनांणत केली. परांतु अजातशत्र ु
याांपकैीं एकाला देखील काांिींच उत्तर न देताां उगाच राणिला. 
 

जीवक कौर्ारर्तृ्य नाांवाचा प्रणसद्ध वैद्य मगधराजाच्या दरबारीं िोता. तो या वळेीं 
अजातशत्रूच्याजवळ बसला िोता. अजातशत्र ुत्याला ह्मिाला “सौम्य जीवक, यासांबांधानें तूां काांिींच बोलत 
नािींस, िें काय?” 
 

जीवक ह्मिाला “मिाराज, सध्याां बुद्ध र्गवान् माझ्या आम्रवनाांत रिात आिे. जर आपली मजी 
असेल तर आपि त्या र्गवांताच्या दशमनाला जाऊां .” 

 
अजातशतु्र ह्मिाला “तर मग ित्ती सज्ज करावयाला साांग.” 
 
राजाच्या िुकुमाप्रमािें जीवकानें पुष्ट्कळ ित्ती आणि िणत्तिी सज्ज करून सगळी तयारी असल्याची 

राजाला वदी णदली. राजा प्रत्येक िणत्तिीवर आपल्या अांतःपुराांतील एकेका स्त्रीला बसवनू आपि एका 
उत्तम गजावर आरूढ िोऊन आपल्या जीवकाणद अमात्याांसिवतममान मोठ्या थाटानें बदु्धदशमनाला णनघाला. 

 
आम्रवनाच्या जवळ आल्यावर अजातशत्रु घाबरून गेला, आणि जीवकाला ह्मिाला “सौम्य जीवक! 

मला तूां फसवीत तर नािींसना? माझ्या शत्रूच्या िातीं देण्यासाठीं मला येथें आणिलें  नािींसना? सा ेबाराशें 
णर्क्षूांचा सांघ येथें रिात असताां एकाचा देखील बोलण्या-चालण्याचा शब्द ऐकूां  येत नािीं, िें मोठें आश्चयम नव्िे 
काय?” 

 
जीवक ह्मिाला “मिाराज! णर्ऊां  नका. तुह्माला फसवनू शत्रुच्या ताब्याांत देण्यासाठीं मीं येथें 

आणिलें  नािीं. आपि पुढें व्िा. िे समोरच्या ओसरीवर णदव ेजळत आिेत.” 
 
जीवकाच्या आम्रवनाबािेर आपले ित्ती उरे् करून राजा सवम मां ळीसि पायींच बुद्धगुरु बसला 

िोता त्याणठकािीं गेला. जीवकानें राजाला बुद्धाची ओळख करून णदली. परांतु त्याची रे्ट घेण्यापूवीच 
णर्क्षसुांघाची शाांत आणि गांर्ीर चया पािून तो उद्गारला “माझा उदाणयर्द्र कुमार अशा प्रकारच्या शाांतीनें 
सांपन्न िोवो!” 
 

िे राजाचे उद्गार ऐकून बुद्ध ह्मिाला “मिाराज! तूां आपल्या पे्रमाला अनुसरूनच बोललास.” 
 
“िोय र्गवन्, उदाणयर्द्र माझा आव ता मुलगा आिे,” अजातशत्रूनें उत्तर णदलें , व बुद्धाला आणि 

णर्क्षसुांघाला नमस्कार करून तो एका बाजूला बसला. 
 
एका बाजूला बसल्यावर अजातशत्रु ह्मिाला “र्गवन्, णनरणनराळे योदे्ध, न्िावी, स्वयांपाकी, माळी, 

धोबी, बुरू , कुां र्ार, कारकून वगैरे लोक आपापल्या कलेचें इिलोकींच फळ णमळवीत असतात. आपल्या 
कलेच्या बळावर द्रव्याजमन करून ते आपला उदरणनवाि कणरतात, आपल्या आईबापाांचा सांर्ाळ कणरतात, 
आणि श्रमिब्राह्मिाांनाां दणक्षिा देऊन परलोकीं स्वगाचा मागम खुला कणरतात. पि र्गवन्, या लोकाांच्या 
णशल्पाचें जसें प्रत्यक्ष फळ दाखणवताां येतें, तसें श्रामण्याचें प्रत्यक्ष फळ दाखणवताां येईल काय?” 
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बुद्ध ह्मिाला “िा प्रश्न तूां दुसऱ्या श्रमिब्राह्मिाांनाां णवचारून पाणिला आिेस काय?” 
 

राजा ह्मिाला “िोय. एकदाां मी पूरिकश्यपाला रे्टून िा प्रश्न णवचारला. तेव्िाां पूरि मला 
ह्मिाला ‘करिाराला ककवा करणविाराला, मारिाराला ककवा मारणविाराला, परदारागमन करिाराला, 
खोटें बोलिाराला, ककवा अन्य कोितेंणि कमम करिाराला त्या कमापासून पाप ज त नािीं. त्याचप्रमािें 
कोितेंणि चाांगलें  कृत्य केलें  असताां पुण्यप्राणप्त िोते, िी दृणष्टदेखील खोटी आिे.’ याप्रमािे र्गवन्, 
पूरिकश्यपाला श्रामण्याचें प्रत्यक्ष फळ णवचारलें  असताां त्यानें आपला अणक्रयावाद साांणगतला. 
 

“पुनः एकदाां मीं िा प्रश्न मक्खणलगोसालाला णवचारला िोता. तेव्िाां तो मला ह्मिाला ‘प्राण्याच्या 
शुद्धीला ककवा सांक्लेशाला काांिीं कारि लागत नािीं. आपल्या प्रयत्नानें मनुष्ट्य मोक्ष णमळवील िी गोष्ट 
खोटी आिे. सगळ्या योनींतून प्रािी गेल्याणशवाय त्याला मोक्ष णमळत नसतो. मूखम ककवा शिाण्या मनुष्ट्याला 
सवम योनींत जन्म घेतल्यावर आपोआप मोक्ष णमळिार आिे.’ याप्रमािें मक्खणलगोसालाला मीं 
श्रामण्यफळासांबांधानें प्रश्न णवचारला असताां त्यानें आपला सांसारशुणद्धवाद पुढें केला. 

 
“दुसऱ्या एका प्रसांगीं अणजत केसकां बलाला मीं िा प्रश्न णवचारला असताां तो मला ह्मिाला ‘बऱ्या 

वाईट कमाचें फळ र्ोगावें लागतें, िी गोष्ट खोटी आिे. चार मिार्तूाांपासून िा देि बनलेला आिे. मनुष्ट्य 
मृत्यु पावल्यावर पृथ्वीचा अांश पृथ्वींत जातो, वायूचा अांश वायूांत, उदकाचा अांश उदकाांत, आणि अग्नीचा 
अांश अग्नींत जातो; मनुष्ट्याच्या मरिोत्तर काांिींएक णशल्लक रिात नािीं. दानाची प्रशांसा केवळ मखूम मनुष्ट्यें 
करीत असतात; त्याांच्या बोलण्याांत काांिींच अथम नसतो.’ याप्रमािें अणजत केसकां बलाला मी 
श्रामण्यफलासांबांधानें प्रश्न केला असताां त्यानें आपला उच्छेदवाद प्रणतपाणदला. 

 
“र्गवन्, एकदाां पकुध कात्यायनाला मी िा प्रश्न णवचारला असताां तो मला ह्मिाला ‘पृस्थ्व, उदक, 

तेज, वायु, सुख, दुःख आणि जीव, िे सात पदाथम णनत्य आिेत. ते कोिींच उत्पन्न केले नािींत, अथात 
एकाला दुसरा मारतो ककवा मारणवतो, िी गोष्ट खोटी आिे.’ याप्रमािें पकुध कात्यायनाला मीं 
श्रामण्यासांबांधानें प्रश्न केला असताां त्यानें आपला सप्तपदाथमवाद ककवा अन्योन्यवाद साांणगतला. 

 
“नांतर एकदाां मी णनगं्रथ नाथपुत्राला रे्टलपव व त्याला प्रश्न णवचारला, तेव्िाां तो मला ह्मिाला 

‘णनगं्रथ कोित्याच प्रकारच्या पापाला णशवत नसतो; सगळ्या पापाचा नाश करण्याचा तो प्रयत्न कणरतो; सवम 
पाप धुऊन टाणकतो आणि पापावरिापासून मुक्त राितो. याला मी चातुयामसांवरसांवृत असें ह्मितपव.’ 
याप्रमािें णनगं्रथ नाथपतु्राला मीं श्रामण्यफलासांबांधानें प्रश्न णवचाणरला असताां त्यानें आपला चातुयामसांवर 
साांणगतला. 

 
“सांजय बेलट्ठपुत्राला जेव्िाां मीं िा प्रश्न णवचारला, तेव्िाां तो मला ह्मिाला ‘तुह्मी जर परलोक आिे 

काय असें णवचाराल, तर तें मला ठाऊक नािीं. परलोक नािीं िें देखील मला ठाऊक नािीं. प्राण्याला 
कमाप्रमािें फळ णमळतें ककवा नािीं, िें मला साांगता येत नािीं. तथागत मरिानांतर उत्पन्न िोतो ककवा नािीं, 
िेंणि मी साांगूां शकिार नािीं’ याप्रमािें बेलट्ठपुत्राला श्रामण्यफलासांबांधानें प्रश्न णवचारला असताां त्यानें 
आपला णवके्षपवाद (अजे्ञयवाद) साांणगतला. 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

“र्गवन्, याांपैकीं एकादा देखील माझ्या मनाचें समाधान करूां  शकला नािीं; पि माझ्यासारख्या 
राजाला श्रमिाांचा कोित्याणि रीतीनें अपमान करिें प्रशस्त नािीं, असा णवचार करून या आचायांणवरूद्ध 
काांिींएक न बोलताां मी मुकायानें माघारा आलपव.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “मिाराज, तुझा एकादा दास आपल्या दुगमत स्स्थतीला कां टाळून णर्क्षु िोईल, व 

मोठ्या साधुत्वानें वागेल. अशा मनुष्ट्याला तूां पक ून पुनः दासकमम करावयाला लावशील काय?” 
 
अजातशत्रू ह्मिाला “नािीं. अशा मनुष्ट्याला मी माझ्यासमोर आसन देईन; आणि वस्त्रान्नाची त्याला 

ददात प ूां नये, असी व्यवस्था करीन.” 
 
“तरमग मिाराज, श्रामण्याचें िे प्रत्यक्ष फल ह्मिताां येिार नािीं काय?” 
 
“र्गवन्, णनःसांशय याला श्रामण्याचें प्रत्यक्ष फल ह्मिताां येईल.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “एकादा दणरद्री मनुष्ट्य आपल्या अल्प सांपत्तीचा त्याग करून णर्क्षु िोईल, व णर्क्षूला 

पाळावयाचे जे णनयम असतात ते सवम पाळील. पोटापुरत्या अन्नानें आणि देिआच्छादनापुरत्या वस्त्रानें तो 
सांतुष्ट िोईल, व लोर्, क्रोध, आळस, चांचलता आणि कुशांका या पाांच आवरिाांपासून आपलें  णचत्त मुक्त 
करून तो सावधणगरीनें वागेल. जसा एकादा मनुष्ट्य ऋिाांतून मुक्त व्िावा, ककवा र्यांकर व्याधींतून मुक्त 
व्िावा, बांधनागाराांतून मुक्त व्िावा, दास्याांतून मुक्त व्िावा, अथवा जांगलाांतून सुरणक्षतपिें पार प ावा, तसा 
िा णर्क्षु या णचत्ताच्या पाांच आवरिाांपासून मुक्त िोऊन सवम ध्यानाचा लार् करून घेईल; तेव्िाां त्याला प्रत्यक्ष 
श्रामण्यफल णमळालें , असें ह्मिण्यास िरकत रािील काय?” 

 
अजातशत्र ुह्मिाला “र्गवन्, त्याला णनःसांशय श्रामण्याचें फल णमळतें, असें ह्मिावें लागेल.” 
 
आिखीणि णनरणनराळ्या मागानें बदु्धानें श्रामण्याचें प्रत्यक्ष फल कसें णमळतें िें साांणगतल्यावर 

अजातशत्रु बदु्धाला, धमाला आणि सांघाला शरि जाऊन बुद्धोपासक झाला, व ह्मिाला “र्गवन्, मी मोठा 
अपराध केला आिे. मी अत्यांत मूखमपिानें माझ्या धार्जमक णपत्याच्या मरिाला कारि झालपव, याजबद्दल मला 
पश्चाताप िोत आिे. र्गवन्, या अपराधाची मला क्षमा करा.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “मिाराज, िा तुझा अपराध झाला. याांत सांशय नािीं; पि या अपराधाबद्दल तुला 

पश्चाताप िोत आिे, िी समाधानची गोष्ट आिे. आपल्या िातून घ लेल्या अपराधाबद्दल पश्चाताप िोिें, 
आणि पुनः तसा अपराध िोऊां  न देिें, िे आयमश्रावकाचें कतमव्य िोय.” 

 
अजातशत्रु ह्मिाला “र्गवन्, मी आताां जातपव. माझ्यामागें पुष्ट्कळ कामें आिेत.” 
 
“ठीक आिे,” बुद्धानें उत्तर णदलें . 
 
अजातशत्र ुणनघून गेल्यावर बुद्ध णर्क्षूांनाां ह्मिाला “या राजाच्या िातून जर णपतृित्येचें पाप घ लें  

नसतें, तर येथल्या येथेंच याला सोतापणत्तफलाचा लार् झाला असता!” 



 
 

अनुक्रमणिका 

रणरणनवाि 
 

मगधदेशाच्या उत्तरेला वज्जी नाांवाांच्या मिाजनाांचें बलाढ्य राज्य िोतें. याांनाां णलच्छवी असेंणि ह्मित 
असत. िें राज्य मिाजनसत्ताक असून शाक्याांच्या राज्याच्या धतीवरच चाललें  िोतें. अजातशत्रु वज्जींचा फार 
मत्सर करीत असे. वज्जींच्या नाशाला तो फार उत्सुक झाला िोता. एके णदवशीं तो आपल्या वस्सकार 
नाांवाच्या ब्राह्मि अमात्याला ह्मिाला “िे ब्राह्मि, तूां बुद्धाजवळ जाऊन असें साांग, कीं, ‘मगधराजा वज्जींचा 
उच्छेद करूां  इच्छीत आिे.’ यासांबांधानें बदु्धाचें मत काय आिे, िें मला समजलें  पाणिजे.” 

 
अजातशत्रचू्या आजे्ञप्रमािें वस्सकारब्राह्मि गृध्रकूटपवमतावर बुद्ध रिात िोता तेथें गेला, व आपल्या 

राजाचा मनोरथ त्यानें बदु्धाला कळणवला. त्या वळेीं आनांद बुद्धाला वारा घालीत िोता; त्याजक े वळून बुद्ध 
ह्मिाला “आनांद, आजपयंत वज्जी वारांवार एकत्र जमनू राजकारिाचा खल करीत आिेत काय?” 

 
“िोय र्गवन्,” आनांदानें उत्तर णदलें . 
 
“आनांद, वज्जी जेव्िाां एकत्र िोतात आणि जेव्िाां घरीं जातात, तेव्िाां त्याांच्याांत एकसारखी एकी 

असते काय?” 
 
“िोय र्गवन्, असें माझ्या ऐकण्याांत आलें  आिे.” 
 
“आपि केलेल्या कायद्याांचा [वज्जींच्या कायद्याचा थो ा नमुना मिापकरणनब्वानसुताच्या अट्ठकथेंत साांप तो; पि त्यावरून 

सवम कायद्याांचें नीट अनुमान िोत नािीं.] वज्जी र्ांग करीत नािींतना? ककवा कायद्याचा र्लताच अथम करीत नािींतना? 
ते कायद्याला अनुसरून वागत आिेत काय?” 

 
“िोय र्गवन्, वज्जी कायदेशीरपिें वागतात, असें माझ्या ऐकण्याांत आलें  आिे.” 
 
“वृद्ध राजकारिी पुरुषाांनाां वज्जी मान देऊन त्याांची सल्ला वारांवार घेत असतात काय?” 
 
“िोय र्गवन्, वज्जींच्या राज्याांत वृद्ध राजकारिी पुरुषाांनाां फार मान आिे, असें माझ्या ऐकण्याांत 

आलें  आिे.” 
 
“ते आपल्या राज्याांतील णववाणित ककवा अणववाणित णस्त्रयाांवर बळजबरी करीत नािींतना?” 
 
“र्गवन्, वज्जींच्या राज्याांत स्त्रीजातीचा मान चाांगला राखला जातो, असें माझ्या ऐकण्याांत आिे.” 
 
“वज्जींचीं शिराांतील ककवा शिराबािेरील जीं देवस्थानें असतील, त्याांची ते योग्य काळजी घेत 

आिेतना?” 
 
“िोय र्गवन्, ते आपल्या देवस्थानाांची योग्य काळजी घेतात, असें मीं ऐणकलें  आिे.” 

 



 
 

अनुक्रमणिका 

“आनांद, आपल्या राज्याांत आलेले अिमन्त सुखानें रिाव,े व न आलेल्या अिमन्ताांनाां आपल्या राज्याांत 
येण्यास उते्तजन णमळावें, यासाठीं वज्जी अिमन्ताांनाां कोित्याणि प्रकारें ताप पोिपवचूां देत नािींतना?” 

 
“र्गवन्, वज्जी साधुसांताांसांबांधानें फार आदर ठेवीत असतात, व त्याांचें योग्य सांगोपन करीत 

असतात, असें माझ्या ऐकण्याांत आलें  आिे.” 
 
बुद्ध वस्सकारब्राह्मिाला ह्मिाला “िे ब्राह्मि, मीं एकदाां वैशालीमध्यें रिात असताां अभ्युन्नतीचे िे 

सात णनयम वज्जींनाां घालून णदले िोते. या सात णनयमाांनाां अनुसरून जपवपयंत वज्जी वागतील, तपवपयंत त्याांची 
र्रर्राटच िोिार आिे, अवनणत िोिार नािीं.” 

 
वस्सकारब्राह्मि ह्मिाला “र्गवन्, याांपकैीं एका णनयमाला जरी वज्जी अनुसरले, करी त्याांची िाणन 

िोण्याचा सांर्व नािीं. सवम णनयम पाळण्याांत आले तर त्याांची अभ्युन्नणत िोईल, िें साांगावयालाच नको! 
आमच्या राजानें वज्जींवर स्वारी करूां  नये, िें चाांगलें !” 

 
वस्सकारब्राह्मि णनघून गेल्यावर बुद्धानें आनांदाला पाठवनू राजगृिाच्या आसपास रिािाऱ्या सवम 

णर्क्षूांनाां एकत्र जमणवलें , व तो त्याांनाां ह्मिाला “णर्क्षिुो, मी तुह्माांला अभ्युन्नतीचे सात णनयम घालून देतपव, 
त्याांचें सावधानपिें श्रवि करा. जपवपयंत तुह्मी वारांवार एकत्र जमून सांघकृत्यें कराल; जपवपयंत तुमच्यामध्यें 
एकी रािील, एकीनें तुह्मी सवम सांघकृत्यें कराल; जपवपयंत तुह्मी सांघाचे णनयम मो िार नािींत; जपवपयंत 
तुह्मी आपल्यापैकीं वृद्ध णवद्वान् णर्क्षूांनाां मान द्याल; जपवपयंत तुह्मी आपल्या तृष्ट्िेच्या ताब्याांत जािार नािीं; 
जपवपयंत तुह्मी एकाांतवासाची आव  धराल; आणि जपवपयंत आपल्या साथीदाराांनाां सुख व्िावें याजबद्दल 
काळजी वागवाल, तोपयंत तुमची अभ्युन्नणतच िोिार आिे, िाणन िोिार नािीं. 

 
“णर्क्षुिो, आिखीणि अभ्युन्नतीचे सात णनयम मी घालून देतपव, त्याांचें सावधानपिें श्रवि करा. (१) 

घरगुती कामाांत आनांद मानूां नका; (२) बोलण्यामध्यें सवम काळ घालणवण्याांत आनांद मानूां नका; (३) णनद्रेंत 
वळे घालणवण्याांत आनांद मानूां नका; (४) आपल्या साथीदाराांबरोबर सवम वळे घालणवण्याांत आनांद मानूां नका; 
(५) दुवासनाांला वश िोऊां  नका; (६) दुष्टाांच्या सांगतीला लागूां नका; आणि (७) अल्पसमाणधलार्ानें 
कृतकृत्य िोऊां  नका. जपवपयंत मनोर्ावानें िे सात णनयम तुह्मी पाळाल, तपवपयंत तुमची अभ्युन्नणतच िोिार 
आिे, िाणन िोिार नािीं. 

 
“णर्क्षुिो, आिखीणि अभ्युन्नतीचे सात णनयम मी साांगतपव, त्याांचें श्रवि करा. (१) तुह्मी श्रद्धाळु व्िा; 

(२) पापकमाला लाजा; (३) लोकापवादाचें र्य ठेवा; (४) णवद्वान् व्िा; (५) सत्कमे करण्याणवषयीं उत्साि 
असूां द्या; (६) स्मणृत जागृत ठेवा; आणि (७) प्रज्ञावान् व्िा. जपवपयंत तुह्मी या सात णनयमाांचें पालन कराल, 
तपवपयंत तुमची अभ्युन्नणतच िोिार आिे, िाणन िोिार नािीं. 

 
“णर्क्षुिो, आिखीणि अभ्युन्नतीचे सात णनयम मी साांगतपव, त्याांचें सावधानपिें श्रवि करा; (१) 

स्मृणतसांबोध्यांगाची र्ावना करा; (२) धममप्रणवचयसांबोध्यांगाची र्ावना करा; (३) वीयमसांबोध्यांगाची र्ावना 
करा; (४) प्रीणतसांबोध्यांगाची र्ावना करा; (५) प्रश्रस्ब्धसांबोध्यांगाची र्ावना करा; (६) समाणधसांबोध्यांगाची 
र्ावना करा; आणि (७) उपेक्षासांबोध्यांगाची र्ावना करा. जपवपयंत तुह्मी िे सात णनयम पाळाल, तपवपयंत 
तुमची अभ्युन्नणतच िोिार आिे, अवनणत िोिार नािीं.” 



 
 

अनुक्रमणिका 

राजगृिाांतील णर्क्षूांनाां शील [‘बुद्ध धमम आणि सांघ,’ पान २७–५२ पिा.], समाणध, प्रज्ञा इत्याणद मुद्दयाांसांबांधानें 
वारांवार उपदेश करून बुद्धगुरु आपल्या णर्क्षुसांघासि अांबलणट्ठका गाांवीं आला, व तेथून नालांदा गाांवाला 
गेला. तेथें साणरपुत्त बदु्धाला वांदन करून ह्मिाला “र्गवन्, माझा आपिावर एवढा णवश्वास आिे, कीं, तशा 
प्रकारचा णवश्वास कोित्याणि श्रमिब्राह्मिाांचा असूां शकिार नािीं!” 

 
बुद्ध ह्मिाला “तूां िी गोष्ट णनःशांकपिें साांगत आिेस; परांतु तुला प्राचीन बदु्धाांसांबांधानें सवम माणिती 

आिे काय? आणि जे पुढें िोिारे बुद्ध आिेत, त्याांच्या स्वर्ावासांबांधानें तुला कल्पना करताां येईल काय?” 
 
साणरपुत्त ह्मिाला “र्गवन्! मला प्राचीन बदु्धाांची माणिती नािीं, ककवा र्णवष्ट्यत्कालीन बदु्धाांच्या 

स्वर्ावाची देखील कल्पना कणरताां येत नािीं.” 
 
बुद्ध ह्मिाला “बरें, साणरपुत्त, माझ्यातरी स्वर्ावाची तुला यथाथमतया कल्पना झाली आिे काय?” 
 
“नािीं र्गवन्,” साणरपुत्तानें उत्तर णदलें . 
 
“तर मग साणरपुत्त, माझ्यावर तुझी अत्यांत श्रद्धा आिे तशी दुसऱ्या कोिाचीणि नािीं, असें कसें 

ह्मिताां येईल?” 
 
साणरपुत्त ह्मिाला “र्गवन्, जरी मला प्राचीन बुद्धाांची माणिती नािीं, पढुें िोिाऱ्या बदु्धाांच्या 

स्वर्ावाची मला कल्पना कणरताां येत नािीं, व आपल्या गांर्ीर स्वर्ावाचीणि यथाथमतया मला कल्पना 
झालेली नािीं, तथाणप आपल्या बदु्धत्वाबद्दल मला शांका राणिली नािीं. आपि जो धमोपदेश केला, तद्ग्द्वारा 
आपल्या थोरवीबद्दल माझी खात्री झाली आिे. जे कोिी प्राचीन काळीं बदु्ध झाले असतील, ते णचत्ताचीं पाांच 
आवरिें दूर सारून सात बोध्यांगाांची र्ावना केल्यानेंच झाले असाव,े पुढें िोिारे बदु्ध देखील याच मागानें 
िोतील, व आपि देखील अशाच तऱ्िेनें बदु्ध झालाां आिाां, अशी माझी खात्री झाली आिे.” 

 
नालांदा गाांवीं काांिीं णदवस राणिल्यावर बुद्धगुरु पाटणलग्रामाला गेला. बुद्ध आपल्या गाांवीं आला 

आिे िी बातमी ऐकून पाटणलग्रामवासी उपासक त्याच्या दशमनाला आले, व त्याांनीं आपल्या आवसथागाराांत 
(धममशाळेंत) येऊन रिाण्याची बुद्धाला णवनांणत केली. बुद्धगुरु उपासकाांच्या णवनांतीला मान देऊन 
आवसथागाराांत गेला, व तेथें पादप्रक्षालन करून मधल्या खाांबाला टेंकून पूवेला तपव  करून बसला. 
णर्क्षसुांघणि पादप्रक्षालन करून बुद्धाच्या दोिीं बाजूांला बसला, आणि ते उपासकणि पादप्रक्षालन करून त्या 
आवसथागारामध्यें येऊन बसले. 

 
तेव्िाां बदु्ध त्याांनाां ह्मिाला “गृिस्थिो, शीलभ्रष्ट मनुष्ट्याची पाांच प्रकारें िाणन िोत असते. (१) 

दुराचरिामुळें  त्याच्या सांपत्तीचा नाश िोतो; (२) त्याची अपकीती िोते; (३) कोित्याणि सरे्मध्यें त्याचें तेज 
प त नािीं; (४) त्याला शाांतपिें मरि येत नािीं; आणि (५) मरिोत्तर तो दुगमतीप्रत जातो. 

 
“गृिस्थिो, सदाचरिी मनुष्ट्याला त्याच्या सदाचरिापासून पाांच फायदे िोत असतात. (१) 

सदाचरिामुळें  त्याच्या सांपत्तीची अणर्वृणद्ध िोते; (२) लोकाांमध्यें त्याची कीती िोते; (३) कोित्याणि 
सरे्मध्यें त्याचें तेज प तें; (४) त्याला शाांतपिें मरि येतें; (५) मरिोत्तर तो सुगतीप्रत जातो.” 



 
 

अनुक्रमणिका 

त्या वळेीं पाटणल गाांवाजवळ पाटणलपतु्र नाांवाचें शिर बाांधण्याचें काम चाललें  िोतें. अजातशत्रनूें 
सुनीध आणम वस्सकार या दोन अमात्याांनाां पाटणलपुत्र बाांधण्याच्या कामावर योणजलें  िोतें. वज्जींच्या स्वाऱ्या 
मगधदेशावर िोऊां  नयेत, या उदे्दशानें गांगेच्या काांठीं िें नवीन शिर बाांधण्याांत येत िोतें. 

 
सुनीध आणि वस्सकार याांनाां बदु्ध पाटणलग्रामाला आल्याचें वतममान समजल्यावर त्याजपाशीं 

जाऊन नवीन आवसथामध्यें त्याला व णर्क्षुसांघाला त्याांनीं आमांत्रि केलें . त्याप्रमािें बदु्ध णर्क्षुसांघासि तेथें 
गेला. सुनीध आणि वस्सकार याांनीं स्वतः सवम सांघाचें सांतपमि केल्यावर बदु्धानें त्या दोघाांच्या दानाचें 
अनुमोदन केलें , व तो पाटणलग्रामाांतून कोणटग्रामाला जाण्यास णनघाला. ज्या नगरद्वारानें बदु्ध बािेर प ला, 
त्या नगरद्वाराला सुनीध आणि वस्सकार याांनीं गौतमद्वार असें नाांव णदलें . 

 
त्या वळेीं गांगा तु ुांब र्रून विात िोती. बदु्ध गांगेच्या काांठीं येऊन पिातो, तर तेथें मोठी ग ब  

चालली िोती. पार जाण्यासाठीं कोिी नौका शोधीत िोते, तर कोिी िो ी शोधीत िोते, आणि कोिी ताफा 
बाांधीत िोते. बदु्ध या गदीत न णशरताां आणि ताफाणबफा बाांधण्याच्या र्ानग ीत न प ताां आपल्या सांघासि 
सुरणक्षतपिें नदी पार उतरला, व परतीराला उर्ा रािून उद्गारला:– 

 
[जे आयाष्ट्टागंिक मािािा सेत  करून भवसम द्र तरून जातात, त्यानंा ं पापकदगमातं पडण्यािी भीगत नसते. हा भवसािर तरून 

जाण्यासाठीं पृथग्जन ह्मिजे सामान्य मािूस भलभलते प्रयत्न कगरतो. तो यज्ञयािागदक ताफयािंें झकवा देहदंडनागदक नावािंें स्तोम माजगवतो; 
परंत  आयगजन या मािांिें अवलंबन न कगरता ंमध्यममािगरूपी सेतूवरून स खरूपपिें पार जातो, असा या श्लोकािा भावाथग आहे. त्यािें पद्यात्मक 
रूपातंर असें होईल:– 
 

समुद्रसणरताणदकां तरणत सपतु बाधंोणनया ं
अणलप्त जगतीं, नसप उदककदममें हाणन यां; 
रृथग्जन झटप, करी णवणवध नाव तार्ा तरी, 
भवान्ब्ध तरण्या, ररी बुध न या रथा ंआदरी.] 

 
ये तरन्न्त अण्िवं सरं सेतंु कत्वा लवसज्ज पल्ललालन । 
कुल्लं लह जनो पबंधलत लतण्िा रे्मधालवनो जना ॥ 

 
बुद्ध कोणटग्रामाला आल्यावर णर्क्षूांनाां ह्मिाला “णर्क्षुिो, दुःख आयमसत्य, दुःखसमुदय आयमसत्य, 

दुःखणनरोध आयमसत्य, आणि दुःखणनरोधगाणममागम आयमसत्य, या चार आयमसत्याांचा बोध न झाल्यामुळें 
पुष्ट्कळ काळपयंत आह्मी सवमजि सांसणृतपाशाांत साांप लपव िोतपव; परांतु आताां या आयमसत्याांचा बोध 
झाल्यामुळें  आह्मीं दुःखाचें मळू खिून टाणकलें  आिे, आणि आपि पुनजमन्मापासून मुक्त झालपव आिपव.” 

 
कोणटग्रामािून बुद्धगुरु अनुक्रमें वैशालीला जाऊन पोिपवचला. वैशालींतील प्रणसद्ध गणिका 

आम्रपाली इनें बदु्धाच्या आगगनाचें वतममान ऐणकलें , व मोठ्या लवाजम्यासि ती ताब तोब बदु्धदशमनाला 
गेली. बदु्धाची रे्ट घेऊन णतने दुसऱ्या णदवशीं णर्क्षसुांघासि त्याला आपल्या घरीं र्ोजनाला आमांत्रि करून 
ती णनघून गेली. 

 
बुद्ध आपल्या शिराांत आल्याचें वतममान ऐकून णलच्छवी देखील बदु्धदशमनाला णनघाले. वाटेंत त्याांनाां 

आम्रपाली रे्टली. त्याांनीं णवचाणरलें  “कायगे आम्रपाली, तूां आज घाईघाईनें कोठून येत आिेस?” 
 



 
 

अनुक्रमणिका 

“आयमपुत्रिो, मीं उद्याां माझ्या घरीं बदु्धाला आणि णर्क्षसुांघाला णनमांत्रि केलें  आिे. तेव्िाां उद्याांची 
णसद्धता करण्यासाठीं मी घाईनें जात आिें.” आम्रपालीनें उत्तर णदलें . 
 

णलच्छवी ह्मिाले “आम्रपाली, उद्याां तुझ्या ऐवजीं बुद्धाला आह्मीच र्ोजन देतपव, व तूां केलेल्या 
आमांत्रिाबद्दल आह्मी तुला एक लाख काषापि देतो.” 

 
“आयमपुत्र, तुह्मीं जरी मला सवम वैशाली णदली, तरी मीं बदु्धाला आणि णर्क्षुसांघाला णदलेलें  आमांत्रि 

माघारें घेिार नािीं.” आम्रपालीनें उत्तर णदलें . 
 
णलच्छवी काांिीं न बोलता बुद्धाजवळ गेले. त्याांनाां दुरून पािून बुद्ध णर्क्षूांनाां ह्मिाला “णर्क्षुिो, 

ज्याांनीं तावत कत्रशत देव पाणिले नसतील, त्याांनीं या णलच्छवींच्या समुदायाक े पिावें!” 
 
णलच्छवीराजाांनीं बदु्धाची रे्ट घेऊन आपल्याक े दुसऱ्या णदवशीं र्ोजनास येण्याणवषयीं त्याला 

आमांत्रि केलें ; पि बुद्ध ह्मिाला “णलच्छवीिो, उद्याां मीं आम्रपालीचें आमांत्रि स्वीकारलें  आिे, तेव्िाां तुमचें 
आमांत्रि मला स्वीकारताां येत नािीं.” 

 
दुसऱ्या णदवशीं बुद्धगुरु णर्क्षुसांघासि माध्यान्ि िोण्यापूवी आम्रपालीच्या घरीं गेला. आम्रपालीनें 

स्वतः बदु्धाचें आणि णर्क्षसुांघाचें सांतपमि केलें , व र्ोजनोत्तर आपलें  उद्यान सांघाला दान णदलें . तेव्िाां 
आम्रपालीच्या दानाचें अनुमोदन करून व णतला धमोपदेश करून बदु्ध तेथून णर्क्षसुांघासि णनघनू गेला. 

 
वैशालीमध्यें आम्रपालीच्या उद्यानाांत काांिीं काल रािून बदु्धगुरु णर्क्षुसांघासि णबल्वग्रामाला गेला. 

तेथें तो णर्क्षूांनाां ह्मिाला “णर्क्षुिो, तुमच्या सोईप्रमािें या चातुमास्याांत तुह्मी वैशालीच्या आसपास वस्ती 
करा. मी िें चातुमास्य येथेंच घालणविार आिें.” 

 
त्या चातुमास्याांत बदु्धाला र्यांकर दुखिें आलें ; पि त्यानें आपली जागणृत ढळूां  णदली नािीं. तो 

आपिाशींच ह्मिाला “णर्क्षसुांघाला पाणिल्याणशवाय माझें पणरणनवाि व्िावें, िे मला उणचत नािीं. तेव्िाां 
माझ्या मानणसक उत्सािानें िें दुखिें दाबून टाकून मला माझ्या आयुष्ट्याचे आिखी काांिीं णदवस वाढणवले 
पाणिजेत.” 

 
बुद्ध या दुखण्याांतून बरा झाला. तेव्िाां आनांद त्याला ह्मिाला “र्गवन्, आपि या दुखण्याांतून बरे 

झालाां, िें पािून मला समाधान वाटत आिे. आपल्या या दुखण्याांत माझ्या जीवाला अगदीं चैन प लें  नािीं, 
मला कोितेंणि काम सुचलें  नािीं, आणि माझा देि दुबमळ झाला. पि र्गवन्, आपि णर्क्षसुांघाला शवेटच्या 
काांिीं गोष्टी साांणगतल्यावाांचनू णनवािाप्रत जािार नािीं, अशी मला आशा असल्यामुळें  माझ्या मनाला जरा 
धीर आला.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “आनांद, णर्क्षसुांघ मजपासून आिखी कोिती गोष्ट समजावनू घेण्याची इच्छा करीत 

आिे? माझा धमम मीं उघ  करून साांणगतला आिे, त्याांत मीं गुरुणकल्ली ठेणवली नािीं. आनांद! ज्याला आपि 
णर्क्षसुांघाचा नायक व्िावें, णर्क्षसुांघ आपल्यावरच अवलांबून रिावा असें वाटत असेल, तोच शवेटीं 
णर्क्षसुांघाला साांगण्यासाठीं काांिीं गोष्टी गुप्त ठेवील; पि आनांद, तथागताची णर्क्षुसांघाचा नायक िोण्याची, 
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ककवा णर्क्षसुांघ आपिावरच अवलांबून रिावा अशी इच्छा नािीं. तेव्िाां तथागताजवळ अशी कोितीच गोष्ट 
नािीं, कीं, ती त्यानें णर्क्षुसांघाला स्पष्टपिें साांणगतली नािीं. आनांद! मी आताां वृद्ध झालपव आिें; मो क्या 
खटाऱ्यासारखा माझा देि जजमणरत झाला आिे. ज्या वळेीं मी णनरोधसमाधीची र्ावना कणरतपव, त्याच वळेीं 
माझ्या देिाला सुख िोत असतें. ह्मिून आनांद, आताां तुह्मी स्वतःवरच अवलांबून रिा. या सांसारसमुद्रामध्यें 
आपल्या मनालाच द्वीप बनवा, धमाला द्वीप बनवा, आपल्या आत्म्याला शरि जा, आणि धमाला शरि जा. 
आनांद, जे चार स्मृत्युपस्थानाांची र्ावना कणरतात, ते आत्मद्वीप िोत, ते धममद्वीप िोत, ते आत्मशरि िोत, 
आणि तेच धममशरि िोत.” 
 

चातुमास्य सांपल्यावर बदु्धगुरु चापालचैत्य या णठकािीं येऊन राणिला. तेथें मार त्याला ह्मिाला 
“र्गवन्, आताां आपि पणरणनवृमत्त व्िा! मागें आपि ह्मिालाांत, कीं, णर्क्ष,ु णर्क्षुिी, उपासक आणि उपाणसका 
याां सवांनाां माझा धमम नीट समजल्यावाांचून मी णनवािाला जािार नािीं; पि र्गवन्, आताां आपले णर्क्षु, 
णर्क्षुिी, उपासक आणि उपाणसका 
 

१ पान २५६-६१ पिा. 
 

िे सवम णशष्ट्य धममणवचाराांत तरबेंज झाले आिेत; आपल्या धमाचा प्रसार सवमत्र झाला आिे. आताां 
आपिाला इिलोक सो ून जाण्याला कोितीच अ चि राणिली नािीं!” 
 

बुद्ध ह्मिाला “िे मार, तूां णनष्ट्काळजी िो. मी लवकरच इिलोक सो ून जािार आिें. आिखी तीन 
मणिन्याांनीं माझें पणरणनवाि िोिार आिे!” 

 
मार णनघून गेल्यावर बदु्धानें आपल्या सामथ्यानें दाबून ठेणवलेले जीणवतसांस्कार सो ून णदले. त्या 

वळेीं र्यांकर धरिीकां प झाला! 
 
र्गवान् आनांदाला बरोबर घेऊन चापालचैत्यािून वैशाली येथील मिावनाांत कूटागारशालेंत आला, 

व आनांदाला पाठवनू वैशालीच्या आसपास असलेल्या सवम णर्क्षूांनाां त्यानें कूटागारशालेंत गोळा करणवलें . 
सगळे णर्क्षु एकत्र जमल्यावर बुद्ध ह्मिाला “णर्क्षुिो, तुमचें ब्रह्मचयम णचरस्थाणय व्िावें व त्यायोगें पुष्ट्कळ 
लोकाांचें कल्याि व्िावें, पुष्ट्कळ लोकाांनाां सुख व्िावें, असें जर तुह्माांला वाटत असेल, तर मीं णशकणवलेल्या 
कुशल धमाचें चाांगलें  अध्ययन करा, व त्याची चाांगली र्ावना करा. णर्क्षुिो, चार स्मृत्युपस्थानें, [पान २५६ – 
६१ पिा.] चार सम्यक् प्रयत्न, [जे पापणवचार उत्पन्न झाले नसतील ते उत्पन्न िोऊां  न देण्याणवषयीं प्रयत्न; जे पापणवचार उद्भवले असतील 
त्याांच्या नाशाणवषयीं प्रयत्न; जे पुण्यणवचार उत्पन्न झाले नसतील ते उत्पन्न करण्याणवषयीं प्रयत्न; आणि जे पुण्यणवचार उद्भवले असतील त्याांची 

अभ्युन्नणत करून पूतमता करण्याचा प्रयत्न; या चार मानणसक प्रयत्नाांनाां सम्यक् प्रयत्न असें ह्मितात.] चार ऋणद्धपाद, [णक्रयासातत्य, णचत्ताची 
एकाग्रता, मानणसक उत्साि आणि सत्यान्वेषिबुणद्ध (मीमाांसा), या चार मनोधमांला ऋणद्धपाद ह्मिजे योगणसद्धीचे पाये असें ह्मितात.] पाांच 
[इांणद्रयें आणि बळें एकच आिेत. इांणद्रयाांसांबांधानें णवशषे माणिती १२९–३० पानाांवर आलीच आिे.] इांणद्रयें, पाांच बळें, सात बोध्यांगें [सात 
बोध्यांगाांची र्ावना कशी करावी, यासांबांधानें माणिती २२१–२२ पानाांवर पिावी.] आणि आयम अष्टाांणगक [पान १५०–५१ पिा] मागम, या 
कुशल धमाचा बोध करून घेऊन मीं तुह्माांला उपदेश केला आिे; याचें चाांगलें  मनन करून र्ावना करा. 
 

“णर्क्षुिो, सावध व्िा! सावध व्िा! सगळे सांस्कार व्ययधमी आिेत, िें लक्ष्याांत ठेवा, व सावधपिें 
वागा. तीन मणिन्याांनीं माझें पणरणनवाि िोिार आिे! णर्क्षिुो, मी अत्यांत वृद्ध झालपव आिें, आणि माझें आयुष्ट्य 
थो ें राणिलें  आिे. माझें कतमव्य मीं केलें  आिे, व लवकरच मी तुह्माांला सो ून जािार आिें. णर्क्षुिो, सावध 
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आणि जागृत व्िा, शील आणि समाणध या गुिाांनीं युक्त व्िा, व स्वतःच्या णचत्ताचें दमन करा. जो माझ्या 
उपदेशाला अनुसरून सावधानपिें वागेल, तो पनुजमन्मापासून मुक्त िोऊन दुःखाचा नाश करील.” 

 
दुसऱ्या णदवशीं बुद्ध आनांदाला बरोबर घेऊन वैशालींत णर्के्षला गेला. तेथें तो आनांदाला ह्मिाला 

“आनांद, तथागताला वैशालीचें िें शवेटलें  दशमन आिे. चल – आताां आपि र्ाां ग्रामाला जाऊां .” 
 
तदनांतर बदु्ध आपल्या णर्क्षुसांघासि र्ाां ग्रामाला आला, व तेथें णर्क्षूांनाां ह्मिाला “णर्क्षुिो, 

आयमशील, आयमसमाणध, आयमप्रज्ञा, आणि आयमणवमुणक्त, या चार गोष्टींचा यथाथम बोध न झाल्यामुळें  आह्मी 
अनाणदकालापासून सांसतृीच्या पाशाांत साांप लपव िोतो; पि ज्या अथी आह्माांला या चार धमांचें यथाथम ज्ञान 
झालें  आिे, त्या अथी आताां आह्माांला पनुजमन्म राणिला नािीं.” 

 
र्ाां ग्रामािून िस्स्तग्राम, आम्रग्राम, जांबुग्राम, र्ोगनगर इत्याणद णठकािीं प्रवास करीतकरीत 

बुद्धगुरु णर्क्षसुांघासि पावा नाांवाच्या नगराला आला, व तेथें चुांद नाांवाच्या लोिाराच्या आम्रवनाांत राणिला. 
चुांदाला बदु्धगुरु आल्याची बातमी समजल्याबरोबर तो त्याच्या दशमनाला गेला, आणि दुसऱ्या णदवशीं त्यानें 
आपल्या घरीं बदु्धाला आणि णर्क्षुसांघाला णनमांत्रि केलें . 

 
दुसऱ्या णदवशीं माध्याहृकालापूवी बदु्ध णर्क्षसुांघासि चुांदाच्या घरीं गेला. चुांदानें नानातऱ्िेचीं पक्वान्नें 

तयार करणवलीं िोतीं, त्याांत सूकरमद्दव [िा पदाथम कोित्या वस्तूचा बनणवला िोता, यासांबांधानें टीकाकाराांचा मतरे्द आिे. या 
वादग्रस्त प्रश्नाांत येथें णशरण्याची आवश्यकता न वाटल्यामुळें मळू शब्द तसाच कायम ठेवण्याांत आला आिे.] नाांवाचा एक पदाथम िोता. 
तो जेव्िाां वाढण्याांत आला, तेव्िाां बदु्ध चुांदाला ह्मिाला “िा पदाथम तूां दुसऱ्या कोिाला वाढूां नकोस; िा 
पदाथम ज्याला णजरेल असा मनुष्ट्य मला या जगामध्यें णदसत नािीं, ह्मिून याांतील जो र्ाग णशल्लक राणिला 
असेल, तो जणमनींत गा ून टाक.” 

 
बुद्धाच्या साांगण्याप्रमािें चुांदानें तो पदाथम एका खड्डड्याांत पुरून टाणकला. 
 
त्या णदवशीं र्ोजनोत्तर बदु्धाला अणतसाराचा णवकार उत्पन्न झाला. परांतु मरिाांणतक वदेना िोत 

असताांना देखील त्या सिन करून बुद्ध शाांतपिें तसाच पुढल्या प्रवासाला णनघाला. पाविूेन कुणसनारा येथें 
जाण्याचा त्याचा बेत िोता. पि वाटेंत ककुत्था नाांवाच्या नदीजवळ आल्यावर त्याला फारच थकवा आला, 
व तो आनांदाला ह्मिाला “आनांद, मला थो ें पािी आिून दे.” 

 
आनांद ह्मिाला “र्गवन्, आह्मी ककुत्था नदीच्या अगदीं जवळ आलपव आिपव, तेथें जाऊन आपि 

पािी प्यावें, आणि आपले िातपाय धुवावे.” 
 
बुद्धानें आिखी दोनवार पािी आिण्यास साांणगतल्यावर आनांद जवळच्या एका ओढ्यावर पािी 

आिण्यासाठीं गेला. त्या ओढ्याांतून पुष्ट्कळ गाड्या गेल्यामुळें  त्याचें पािी अत्यांत गढूळ झालें  िोतें; परांतु 
आनांद तेथें पोिपवचल्याबरोबर तें पराकाष्ठेचें स्वच्छ झालें , व त्यामुळें  आनांद आश्चयानें चणकत झाला. पािी 
घेऊन आल्यावर त्यानें ती गोष्ट बुद्धाला साांणगतली, आणि तो ह्मिाला “र्गवन्, तथागताच्या मिानुर्ावामुळें 
िें पािी देखील स्वच्छ झालें !” 
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बुद्ध तें पािी प्याला. इतक्याांत पुकु्कस नाांवाचा मल्ल [कुणसनारेंतील आणि पावेंतील मिाजनाांला मल्ल ह्मित असत. िे 
वाणसष्ठगोत्री क्षणत्रय िोते.] कुणसनारा येथून पावलेा जात िोता. तो बुद्धाला पािून त्याच्याजवळ आला. बदु्धानें 
त्याला काांिीं वळे उपदेश केल्यावर त्यानें आपल्याजवळची एक अत्यांत सुांदर सुविमविम वस्त्राांची जो ी 
बुद्धाला अपमि केली, व नमस्कार करून तो तेथून णनघून गेला. 
 

त्या वस्त्राांनीं आपला देि आच्छादून बुद्धगुरु णर्क्षुसांघासि ककुत्था नदीवर गेला, व तेथें स्नान 
करून जवळच्या आमराईांत णशरला, आणि चुांदक नाांवाच्या णर्क्षलूा ह्मिाला “िे चुांदक, मला जरा णवश्राांणत 
घेऊ दे. माझी कां था तूां येथें पसर.” 

 
बुद्धाच्या आजे्ञप्रमािें चुांदकानें ती कां था चौघ ी करून खालीं पसरली. बदु्धगुरु तीवर णनजला, 

आणि आनांदाला ह्मिाला “आनांद, मला जेवि णदल्याबद्दल चुांद लोिाराला वाईट वाटण्याचा सांर्व आिे; 
पि तुह्मी त्याला असें साांगा, कीं, ‘चुांद, तुझें मोठें र्ाग्य समजलें  पाणिजे! काांकी, तथागताला शवेटली णर्क्षा 
देण्याची दुर्जमळ सांणध तुलाच णमळाली. ज्या णदवशीं तथागत सांबोणधज्ञान णमळणवतो, आणि ज्या णदवशीं तो 
पणरणनवाि पावतो, त्या दोन णदवशीं त्याला णदलेली णर्क्षा मित्फलदायक आणि मिागुिकारी िोय.’ 
याप्रमािें उपदेश करून चुांदाच्या मनाांतील शांकेचें तुह्मी णनरसन करा.” 

 
ककुत्थानदीवरून बुद्धगुरु णर्क्षुसांघासि णिरण्यवती नदी ओलाां ून णतच्या परतीरीं कुणसनारेंतील 

मल्लाांच्या शालवनाांत गेला. तेथें आनांदानें एका जुळ्या शालवृक्षाखालीं बदु्धाचा णबछाना तयार केला. बदु्धगुरु 
उत्तरेला  ोकें  करून उजव्या कुशीवर णनजला. त्या वळेीं ते शालवृक्ष फुलून गेले िोते व आपल्या पुष्ट्पवृष्टीनें 
जिूां काय बुद्धाची पूजाच करीत िोते. अांतणरक्षाांतून देखील बदु्धगुरूवर पुष्ट्पवृणष्ट िोत िोती, व बुद्धपूजेसाठीं 
णदव्य वाद्यें वाजत िोती. तें पािून बदु्ध आनांदाला ह्मिाला “आनांद, तथागताच्या पूजेसाठीं जरी पुष्ट्कळ फुलें  
खचम केली, ककवा णदव्य वाद्यें वाजणवलीं, तरी तेवढ्यानें तथागताची पूजा िोिार नािीं. तथागताच्या पूजेचा 
मागम ह्मटला ह्मिजे त्यानें उपदेणशलेल्या धमाला यथाथमतया अनुसरिें िा िोय. ह्मिून आनांद, तुह्मी माझ्या 
धमाला अनुसरून वागा.” 

 
आनांद ह्मिाला “र्गवन्, चारी णदशाांनाां चातुमास्य घालणवल्यावर णर्क्षु आपल्या दशमनाला येत 

असत. तेथें दुसऱ्या सज्जन णर्क्षूांच्या ओळखी िोत असत; पि आताां आह्माांला सज्जन णर्क्षूांचें दशमन कसें 
िोईल?” 

 
बुद्ध ह्मिाला “आनांद, तुझ्यासारख्या श्रद्धावान् मनुष्ट्याला माझ्या पणरणनवािानांतर या चार स्थानाांचें 

दशमन घेण्यालायक आिे. जेथें तथागत जन्मला, [िें स्थान नेपाळी तराईांत र्गवानपुर नाांवाच्या णजल्य अाच्या मुख्य शिरापासून 
दी  मैलाच्या अांतरावर आिे. याला सध्या लुां णबनदेई असें ह्मितात. बुद्ध धमम आणि सांघ, पान २ पिा.] जेथें तथागत सांबुद्ध झाला, [िें 
स्थान गयेच्या दणक्षिेस सात मलैाांवर आिे. याला बुद्धगया ह्मितात. येथें प्राचीनकाळीं बाांधलेलें  एक मांणदर असून बदु्धाच्या पुष्ट्कळ मूर्जत, स्तूप वगैरे 

पिावयाला साांप तात.] जेथें तथागतानें पणिला धमोपदेश केला, [काशीजवळ सारनाथ या णठकािीं बुद्धानें पणिला उपदेश केला. 
बुद्धकालीं याला ऋणषपत्तन मृगदाव असें ह्मित.] व जेथें तथागत पणरणनवािाला [िें स्थानां गोरखपुर णजल्य अाांत आिे. कसया म्ििून एक 
तालुक्याचें गाांव आिे, तेथून िें एका मलैाच्या अांतरावर आिे. याला माथाकुां वरका कोट असें तेथील शतेकरी ह्मितात.] गेला, िीं तीं चार 
स्थानें िोत. या चार स्थानाांची यात्रा केली असताां मनुष्ट्याला पुष्ट्कळ पुण्य णमळेल.” 
 

आनांद ह्मिाला “र्गवन्, णस्त्रयाांशी आह्मीं कसें वागावें?” 
बुद्ध ह्मिाला “िोताां िोईल तपव णस्त्रयाांचें दशमन वज्यम करा.” 



 
 

अनुक्रमणिका 

“पि र्गवन्, दशमनाचा प्रसांगच आला तर काय करावें?” 
“आनांद, असा प्रसांग आला असताां त्याांच्याशीं र्ाषि करूां  नका” 
“आणि र्गवन्, सांर्ाषिाचा प्रसांग आला असताां काय करावें?” 
“आनांद, असा प्रसांग आला असताां स्मृणत जागतृ ठेवा.” 
“र्गवन्, पणरणनवािानांतर आपल्या देिाची काय व्यवस्था करावी?” 

 
बुद्ध ह्मिाला “आनांद, माझ्या पणरणनवािानांतर माझ्या देिाची पूजा करावयाच्या र्ानग ींत तुह्मी 

प ूां नका. मीं जो तुह्माांला सन्मागम णशकणवला आिे, त्याला अनुसरून चालण्याचा प्रयत्न करा. सावधान 
व्िा,उद्योगी व्िा, आणि शाांत व्िा. पुष्ट्कळ गृिस्थ माझे णशष्ट्य आिेत, ते माझ्या शरीराची यथायोग्य व्यवस्था 
लाणवतील.” 

 
तदनांतर आनांद णविारामध्यें जाऊन अश्रु गाळूां  लागला. आपि सोतापन्न [सोतापन्न, सकदागामी, 

अनागामी आणि अरिा अशा णनवािमागाला लागलेल्या मनुष्ट्याांच्या चार पायऱ्या आिेत. बुद्ध, धमम आणि 
सांघ, पान ९९ पिा.] असताांनाच र्गवांताचें पणरणनवाि िोत आिे, याबद्दल त्याला अत्यांत दुःख झालें . तेव्िाां 
बुद्ध त्याला बोलावनू आिून ह्मिाला “आनांद! असा शोकाकुल िोऊां  नकोस. सवम णप्रय वस्तूांपासून आह्माांला 
णवर्क्त व्िावें लागिार, िें मीं आगाऊच साांणगतलें  नािीं काय? जी वस्तु जन्माला आली, त्या वस्तूचा नाश 
िोऊां  न देिें शक्य आिे काय? आनांद, तूां तथागताची मनोर्ावें सेवा केली आिेस, तूां पुण्यवान् आिेस; जर 
प्रयत्न कणरशील, तर तूां लवकर अिमन् िोशील.” 

 
आनांद ह्मिाला “र्गवन्, या लिानशा शिराांत आपलें  पणरणनवाि िोिें मला इष्ट वाटत नािीं. चांपा, 

राजगृि, श्रावस्स्त, साकेत, कौशाांबी, आणि वारािसी, या मोठ्या शिराांपैकीं एकाद्या शिरीं तथागताचें 
पणरणनवाि व्िावें, अशी माझी इच्छा आिे.” 

 
बुद्ध ह्मिाला “आनांद, िें लिान शिर आिे, असें समजूां नको. सध्याां जरी याची लिान शिराांत 

गिना िोते, तरी पूवी एका काळीं सुदशमन नाांवाच्या प्रख्यात राजाची िी राजधानी िोती. त्या वळेीं याला 
कुशावती असें ह्मित, व देवाांच्या राजधानींची णतला उपमा देण्याांत येत असे. 

 
“आनांद, आताां तूां कुणसनारा शिराांत जाऊन मल्लाांनाां साांग, कीं, तथागत तुमच्या राज्याांत 

राजधानीच्या शजेारीं पणरणनवृमत िोिार आिे; जर त्याचें शवेटचें दशमन घेण्याची तुमची इच्छा असेल, तर 
चला. मागािून आह्माांला िी बातमी समजली नािीं, याजबद्दल पश्चात्ताप करूां  नका.” 

 
त्या वळेीं कुणसनारेंतील मल्ल काांिीं कारिासाठीं आपल्या सांथागाराांत जमले िोते. आनांदानें त्याांनाां 

बुद्धाचा णनरोप कळणवला, तेव्िाां ते आपल्या मुलाांबाळाांसि शोकसागराांत बु ून गेले. ‘बुद्धगुरु लवकर 
पणरणनवृमत िोत आिे! धममसूयम लवकर मावळत आिे!’ असें जो तो ह्मिूां लागला. 

 
नांतर ते सवम मल्ल आपल्या बायकाांमुलाांसि बदु्धाचें शवेटलें  दशमन घेण्यासाठीं शालवनाांत गेले. 

प्रत्येक मल्लानें बदु्धाला क्रमशः नमस्कार केला असता, तर ती सारी रात्र त्याांच्या नमस्कारणवधींतच गेली 
असती! तेव्िाां आनांदानें मल्लाच्या कुळाांतील जे मुख्य मुख्य िोते, त्याांनाां पुढें आिनू नमस्कार करावयाला 
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लाणवलें  व ‘र्गवन्, िा अमुक मल्ल आपल्या मुलाांबाळाांसि आणि चाकरनोकराांसि आपिाला नमस्कार 
करीत आिे,’ अशा शब्दानें त्याांची बदु्धाला ओळख करून णदली. 
 

त्या वळेीं सुर्द्र नाांवाचा एक पणरव्राजक कुणसनारेंत रिात िोता. त्या णदवशीं पिाांटेला बदु्धाचें 
पणरणनवाि िोिार आिे, िें वतममान जेव्िाां त्याला समजलें , तेव्िाां तो तसाच शालवनाांत आला, आणि 
आनांदाला ह्मिाला “आनांद, तथागताचा उत्पाद इिलोकीं क्वणचत िोत असतो, असें मीं ऐणकलें  आिे; आणि 
आजची रात्र सांपण्यापूवी आपल्या गुरूचें देिावसान िोिार, िी गोष्ट देखील माझ्या कानीं प ली आिे. 
तेव्िाां थो क्याांत जें काय साांगावयाचें तें साांगून गौतम माझी शांका णनवारि करील काय?” 

 
आनांद ह्मिाला “िे सुर्द्र, या वळेीं तूां तथागताला त्रास देऊां  नकोस. तथागत पार थकला आिे.” 
 
िा सुर्द्राचा आणि आनांदाचा सांवाद ऐकून बदु्ध ह्मिाला “आनांद, सुर्द्राला प्रणतबांध करूां  नकोस; 

त्याला तथागताचें दशमन घेऊां  दे. तो णजज्ञासु आिे. तो जे मला प्रश्न णवचारिार आिे, ते मला त्रास 
देण्यासाठीं नसून आपिाला तत्त्वबोध व्िावा याच इच्छेनें णवचारिार आिे; आणि माझ्या र्ाषिाचा इत्यथम तो 
ताब तोब समजिार आिे.” 

 
आनांदानें सुर्द्राला बदु्धाजवळ जाण्यास मोकळीक णदली. तेव्िाां बदु्धानें त्याला थो क्याांत उपदेश 

केला. तो ऐकून सुर्द्र बदु्धाला, धमाला आणि सांघाला शरि गेला, व आपिाला णर्क्षुसांघाांत घेण्यास त्यानें 
णवनांणत केली. 

 
बुद्ध ह्मिाला “िे सुर्द्र, जो दुसऱ्या पांथाचा श्रमि असेल, त्याला चार मणिनेपयंत आह्मी आमच्या 

सांघाांत न घेताां एकाद्या णर्क्षूच्या स्वाधीन कणरतपव, आणि त्याचें वतमन जर समाधानकारक आिे असें वाटलें , 
तर चार मणिन्याांनांतर णर्क्षु त्याला प्रव्रज्या देऊन सांघाांत घेतात.” 

 
सुर्द्र ह्मिाला “र्गवन्, जर इतर पांथाांच्या श्रमिाला चार मणिने वाट पिावी लागते, तर मी चार 

वषपेयंत प्रव्रज्या न घेताां णर्क्षपुाशीं रिावयाला तयार आिें. माझें आचरि योग्य आिे, असें आढळून आल्यास 
चार वषांनांतर णर्क्षु मला आपल्या सांघाांत घेवोत.” 

 
तेव्िाां सुर्द्राला बुद्धानें आनांदाच्या स्वाधीन केलें , व यथाणवणध त्याला प्रव्रज्या वगैरे देण्यास 

साांणगतलें . 
 
तदनांतर बुद्ध आनांदाला ह्मिाला “आनांद, या धममपांथाला माझ्या देिावसानानांतर कोिी शास्ता 

राणिला नािीं, असें तुह्माांला वाटण्याचा सांर्व आिे; पि आनांद, माझ्या अर्ावीं मीं जो धमम आणि णवनय 
तुह्माांला णशकणवला आिे, तोच तुमचा शास्ता िोय.” 

 
नांतर बदु्ध णर्क्षूांनाां उदे्दशून ह्मिाला “णर्क्षुिो, माझ्या धमममागासांबांधानें ज्याला शांका असेल, त्यानें ती 

या वळेीं णवचारावी.” 
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पि त्या णर्क्षूांमध्यें सवम सोतापन्नाच्या वरच्या पायरीचेच िोते; सोतापन्न झाला नािीं, असा एक 
देखील नव्िता. अथात बुद्धाच्या धमममागाणवषयीं कोिाच्याणि मनाांत शांका आली नािीं. तेव्िाां बदु्ध ह्मिाला 
“णर्क्षुिो, आताां मी तुह्माांला साांगतपव, कीं, सवम सांस्कार व्ययधमी आिेत, ह्मिून सावधणगरीनें वागा!” 
 

िेच तथागताचे शवेटले शब्द िोत! 
 

नांतर बुद्धगुरु ध्यानस्थ झाला. पणिल्या ध्यानापासून अनुक्रमें नैवसांज्ञानासांज्ञासमाधीपयंत सवम 
समाधींच्या पायऱ्याांचें उल्लांघन केल्यावर पुनः नैवसांज्ञानासांज्ञासमाधीपासून अनुक्रमें तो पणिल्या ध्यानावर 
आला, आणि तेथून चवथ्या ध्यानावर येऊन पणरणनवाि पावता झाला! त्याबरोबर र्यांकर र्णूमकां प झाला, 
आणि आकाशाांत देवाांच्या दुांदुणर् फुटून गेल्याचा आवाज झाला! तेव्िाां ब्रह्मदेव म्ििाला “सवम प्रािी आपला 
देि टाकून जािार आिेत. असा िा लोकोत्तर शास्ता सम्यक् सांबदु्ध तथागत श्रद्धाणदक बलाांनीं सांपन्न असून 
देखील पणरणनवाि पावता झाला!” 

 
इांद्र ह्मिाला “अरेरे! सवम सांस्कार अणनत्य आिेत. ते उत्पादव्ययधमी असल्यामुळें  उत्पन्न िोऊन 

नाश पावतात. त्याांचा उपशमच सुखावि िोतो!” 
 
अनुरुद्र ह्मिाला “या शाांतणचत्त मुनीचा आश्वासप्रश्वास देखील कळूां  आला नािीं! मोठ्या धीरानें 

त्यानें सवम वदेना सिन केल्या, आणि न  गमगताां तो णनवािाला गेला! तेल सांपल्यामुळें  मशाल जशी 
आपोआप णवझते, तसें याचें णचत्त ठायींच्या ठायींच णवमुक्त झालें !” 

 
आनांद ह्मिाला “सवमगुिसांपन्न सांबदु्धाचें पणरणनवाि झाल्याबरोबर माझ्या अांगावर काांटा उर्ा 

राणिला! मी घाबरून गेलपव!” 
 
जे णर्क्षु अद्याणप अिमत्पदाला पोिपवचले नव्िते, ते बुद्धाच्य पणरणनवािानांतर शोकाकुल िोऊन गेले; 

पि जे अिमत्पदाला पोिपवचले िोते त्याांनीं, सवम सांस्कार अणनत्य आिेत, त्याांचा कायमचा समागम िोिें शक्य 
नािीं, असा णवचार करून बदु्धाचा णवयोग मोठ्या णववकेानें सिन केला. 

 
शोकणनमग्न झालेल्या णर्क्षूांनाां अनुरुद्ध ह्मिाला “बांधुिो, शोक करूां  नका, आणि र ूां नका. सवम 

णप्रयवस्तूांचा आपिाला णवयोग िोिार आिे, िी गोष्ट र्गवांतानें आह्माांला पूवीच साांणगतली नािीं काय?” 
 
त्या रात्रीचा अवणशष्ट र्ाग अनुरुद्धानें आणि आनांदानें णर्क्षूांनाां धमोपदेश करण्याांत घालणवला. 
 
दुसऱ्या णदवशीं मल्लाांनाां बदु्धाच्या पणरणनवािाची खबर देण्याांत आली. त्याांनीं गांधमालाणदकाांनीं 

बुद्धाच्या शरीराची पूजा करून चक्रवती राजाच्या शरीरासारखा बुद्धाच्या शरीराचा गौरव केला. याप्रमािें 
सात णदवसपयंत मोठा उत्सव करून कुणसनाराच्या पूवेला त्याांनीं चांदन काांष्ठाांची एक मोठी णचता रचली, व 
बुद्धाचें शरीर नवीन वस्त्राांनीं वषे्टून तेलाच्या कढईत टाणकलें , आणि तें त्या णचतेवर नेऊन ठेवण्याांत आलें ; 
पि ती णचताां काांिीं पेट घेईना. तेव्िाां मल्ल अनुरुद्धाला ह्मिाले “र्दांत, णचता पेट घेत नािीं, याचें कारि 
काय? 
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अनुरुद्ध ह्मिाला “गृिस्थिो, देवाांच्या प्रर्ावानें िी णचता पेटत नािीं. मिाकाश्यप पावा नगरािून 
तथागताच्या शरीराचें शवेटचें दशमन घेण्यासाठीं मोठ्या णर्क्षुसमुदायासिवतममान येथें येत आिे. तो येथें 
येऊन पोिपवचल्यावाांचनू िी णचता पेटताां कामा नये, असा देवाांचा अणर्प्राय आिे.” 

 
इतक्याांत मिाकाश्यप तथागताच्या णचतेजवळ येऊन पोिपवचला. त्यानें त्या णचतेला णत्रवार प्रदणक्षिा 

केली आणि बुद्धाचे पाय उघ ून त्याांवर आपलें  मस्तक ठेणवलें . मिाकाश्यपाबरोबर आलेले णर्क्षूणि त्या 
णचतेला णत्रवार प्रदणक्षिा करून तथागताच्या पायाां प ले. तेव्िाां णचता आपोआप पेटली! 

 
तथागताचें शरीर दग्ध झाल्यावर आकाशाांतून एक उदकधारा खालीं येऊन णतनें ती णचता 

णवझणवली. मल्लाांनींणि गांधोदकानें ती णचता णवझणवली. बुद्धाच्या अस्स्थ आपल्या सांथागाराांत गोळा करून 
मल्लाांनीं त्याांच्या रक्षिासाठीं नागव्या तलवारींचा ख ा पिारा ठेणवला, व नृत्य, गीत, वाद्य इत्याणदकाांनीं त्या 
अस्थींची पूजा करण्यास सुरुवात केली. 

 
तथागत कुणसनारा येथें पणरणनवृमत झाला, िी वाता लवकरच सवमत्र पसरली. तेव्िाां मगधदेशाच्या 

अजातशत्रुराजानें, वैशालींतील णलच्छवींनीं, कणपलवस्तूांतील शाक्याांनीं, अल्लकप्प येथील बुलींनीं, 
रामग्रामाांतील कोणलयाांनीं, वेट्ठद्वीपाांतील एका प्रणसद्ध ब्राह्मिानें, आणि पावा येथील मल्लाांनीं बदु्धाच्या 
शरीरावशषेाांचा णिस्सा आिण्यासाठीं आपापले दूत कुणसनारेला पाठणवले; पि मल्ल त्याांनाां णिस्सा देण्यास 
कबूल िोईनात. तेव्िाां द्रोि नाांवाचा एक णवद्वान् ब्राह्मि कुणसनारेंतील मल्लाांनाां ह्मिाला “मिाजनिो, मी 
काय बोलतपव याजक े लक्ष्य द्या. आमचा बदु्ध क्षमावादी िोता. त्या थोर पुरुषाच्या शरीरावशषेाच्या 
णिश्श्यासाठीं र्ाां त बसिें योग्य िोिार नािीं. ह्मिून सवांनीं एकमतानें आठ र्ाग कराव,े िें चाांगलें . सवम 
णदशाांनाां बदु्धाचे स्तूप िोिें इष्ट आिे. काांकीं, पुष्ट्कळ लोकाांची बुद्धावर र्णक्त आिे.” 

 
नांतर त्या ब्राह्मिानें सवांची समजाणवशी करून तथागताच्या अस्थींचे बरोबर आठ र्ाग केले, व ते 

त्या दूताांनाां वाांटून देऊन तो ह्मिाला “आताां िा जो घ ा राणिला आिे, तो तुह्मी मला द्या. बुद्धाच्या 
स्मारकासाठीं मी या घड्यावर एक स्तूप बाांधिार आिें.” 

 
त्या सवांनीं तो घ ा मोठ्या आनांदानें द्रोि ब्राह्मिाला णदला. इतक्याांत णपप्फणलव् न येथील मौयांचा 

दूत बुद्धाच्या अस्थींचा णिस्सा मागण्यासाठीं कुणसनारेला येऊन पोिपवचला. पि आताां णिस्सा णमळिें शक्य 
नसल्यामुळें  बुद्धाच्या णचतेचे कोळसे त्या दूताच्या स्वाधीन करण्याांत आले. 

 
अजातशत्रनूें राजगृिामध्यें आपल्या वाांयाला आलेल्या बुद्धाच्या अस्थींवर एक मोठा स्तूप बाांधला. 

णलच्छवींनीं वैशालीमध्यें, शाक्याांनीं कणपलवस्तूमध्यें, बुलींनीं अल्लकप्प येथें, कोणलयाांनीं रामग्रामाांत, 
वटे्ठद्वीपक ब्राह्मिानें वटे्ठद्वीपाांत, पावेंतील मल्लाांनीं पावा येथें आणि कुणसनारेंतील मल्लाांनीं कुणसनारा येथें 
आपापल्या वाांयाला आलेल्या बुद्धास्थींच्या णिश्श्याांवर स्तूप बाांणधले. द्रोि ब्राह्मिानें देखील आपिाला 
णमळालेल्या घड्यावर स्तूप बाांणधला, आणि णपप्फणलवनाांतील मौयांनीं आपल्या शिराांत आपिाला 
णमळालेल्या बदु्धाच्या णचतेच्या कोळशाांवर स्तूप बाांधला. याप्रमािें बदु्धास्थींवर आठ स्तूप बाांधले गेले. एक 
घड्यावर बाांधला गेला, आणि एक णचतेच्या कोळशाांवर बाांधला गेला. 
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एकातंवास काझवद अमात्य 
एकातंवास स ख काशी 
एकातंवासातील ि ि काशीराष्ट्र 
एकातंवासािा स पगरिाम काशी गवद्यापीठ 
एकातंवासािे फायदे काश्यप ब ि 
औ काबंोज प्रदेश 
औदायग झकगबल (व्यज्क्त)  
औगदच्य ब्राह्मि कीतीिी आशा 
क क रुदेश 
कक त्था नदी क रुराष्ट्र 
कण्हागजनाक मारी क लप र शहर 
कगपलवस्त निर झकवा निरी क शलिमग 
कम्मासदम्म (कल्माष दम्य) शहर क शल मनोवृगत्त 
करुिा क शावती 
किग क गसनारा िाव 
कतगव्य कूटदंत ब्राह्मि 
कमग कूटािारशाला (महावन) 
कमग गवपाक कृपिता  
कझलि देश कृशािौतमी (क्गरय कन्या) 
कल्प केवट्ट ब्राह्मि 
कल्माषपाद केसकंबल व्यक्ती 
कसया कोगटग्राम 
कंथक घोडा कोलंबो शहर 
कंथा कोगलय 
काम (कामाज्ग्न)  कोगलय िि 
कोसलदेश िौतमी महाप्रजापगत 
कौसल राजा िृध्रकूट पवगत 
कौरव्य राजा िृहस्थ – िृहस्थािी कतगव्ये 



 
 

अनुक्रमणिका 

कौशाबंी निरी िृहस्थाश्रम 
कौंगडण्य ब्राह्मि ग्रहयोि 
क्रकिोपम उपदेश ग्रहशागंत 
गक्रयावादी ग्रहानंा दान 
गक्रयासातत्य ग्रामभोजक 
क्रीडामंडळ घ 
क्रीडाशाळा घोगषताराम 
क्रोि (क्रोिाज्ग्न)  ि 
क्रोिगरप  िमत्कार 
ख िक्  
खाि मत िाव िंक्रम 
खाि मत ब्राह्मि िंक्रमि 
खेद िंिलता 
खेमा गभक् िी िंदादेवी 
खोटे न बोलण्यागवषयी उपदेश िंपा 
ग िंपानिर 
ििराज्ये िात यामसंवर 
िया िात यामसंवर संवृत 
ियाकाश्यप िापालिैत्य 
िवग िावडी 
िवगमल िाडंाळ 
िंिा नदी िाडंाळ क ल 
िंि गित्त 
िंिवग गित्तािी एकाग्रता 
िाथा गित्तािी पाि आवरिे 
िािंीवाद गित्तािी रक्िीयता 
गिगरमेखल हत्ती गित्त गवम क्ती 
ि जरात िीवर (कंथा) 
ि जरात गवद्यापीठ ि ल्लबोगि 
ि रु िूलगन ब्रह्मदत्त (तसेि ब्रह्मदत्त झकवा 

ब्रह्मदत्त राजा) (पािंाल देशिा राजा) 
ि रुदगक्िा ि ंद लोहार 
िोपालक उपोसथ ि ंदक गभक्  
िोरखपूर  
िौतम  
िौतमद्वार (निरद्वार) तपश्िया – तीन प्रकारिी 
छ तप स्स व्यापारी 
छन्न सारगथ तपोवन 
ज तहान 



 
 

अनुक्रमणिका 

जि तळमळ 
जिािा अंत तक्गशला निरी 
जगटल (जटािारी लोक) तंटेबखेडे 
जनक राजा तंर 
जन्म तारुण्य 
जरा तारुण्यमद 
जराजजगगरत मन ष्ट्य तारुक्ष्य 
जरामरि तारुक्ष्य ब्राह्मि 
जंब ग्राम त गषत देवलोक 
जंब द्वीप त गषत भवन 
जंब वृक् तूप 
जातक तेज 
जागत तेगमयक मार 
जागत (जन्म) तृष्ट्िा 
जागतभेद रैगवद्यकातंार 
जागलक मार रैगवद्यारण्य 
गजन रैगवद्यब्राह्मि 
जीव त्विा 
जीवक कौमारभतृ्य नामक वैद्य थ 
जीगवतभय थेरी (स्थगवरी) 
जीगवतमद थेरीिाथा 
जीगवतससं्कार द 
जूजक ब्राह्मि दया 
जेत राजक मार दशशीलिागरिी 
जेतवन (गवहार झकवा उद्यान) दान 
जैन सागहत्य दानिमग 
जैन तीथगकर दानपारगमता 
जोशी, झितामिराव दानापासून फायदे 
ज्योगतुःशाि दायभाि 
ज्योगतषी ब्राह्मि दारा 
त दारूिा ि त्ता 
तथाित दारूिे द कान 
तप दारूिे व्यसन 
तपश्िया दास 
दास आगि दासी  िम्मक टेकडी 
दासदासी िमग 
गदक्पाल – िार गदक्पाल  िमग (ि ििमग) 
गदव्यदजृ्ष्ट्ट िमगझितन 
दीपंकर ब ि िमगप्रगविय 



 
 

अनुक्रमणिका 

दीघाय  नामक राजप र िमगप्रगविय संबोध्यंि 
द ुःख िमगमािग 
द ुःख आयगसत्य िमगरहस्यािा साक्ात्कार 
द ुःखगनरोि िमगरहस्यािे ज्ञान 
द ुःखगनरोि आयगसत्य िमगशाळा 
द ुःखगनरोि मािग िमगश्रमि 
द ुःखगनरोििामी मािग िमगज्ञान 
द ुःखगनरोि िागमनी प्रगतपदा आयगसत्य िमानंद कोसंबी 
द ुःखगवपाक िमोपदेश 
द ुःखसम दाय िमोपदेशिृह 
द ुःखसम दय आयगसत्य िार्णमक आिरि 
द वासना िार्णमक कायकमग  
देव िार्णमक िया 
देवदत्त गि िोवा झहद  असोगसएशन 
देवदह शहर ध्यान 
देवता ध्यानिारिा 
देवलोक ध्यानिारिागद 
देझवद अमात्य ध्यानमािग 
देह ध्यानस्थ  
देहदंडन ध्यानस ख 
देहगवसजगन ध्याने – िार प्रकारिी ध्याने 
देहात्मवादी ध्वज नामक ब्राह्मि 
दैत्य न 
दौमगनस्य निरप्रदगक्िा 
दौलत नदीकाश्यप 
दौलतीिा सद्वव्यय नरक 
दे्वष नरमासं 
द्रोि ब्राह्मि नरमासंभक्ि 
ध नरयज्ञ 
िन नंदनवन 
िनंजय श्रेष्ट्ठी नाि 
िन र्णवद्यानैप ण्य नािलोक 
िने – सात प्रकारिी िने नाथप र (गनग्रगथािंा म ख्यि रू) 
नालंदाग्राम पगरव्राजकवषे 
नालागिगर हत्ती पगरव्रागजका 
नाश पिगक गटका 
नासा पिगशाला 
गनत्य पदाथग – सात गनत्य पदाथग पश्िाताप  
गनदानकथा पसेनदी तसेि पसेनदी 



 
 

अनुक्रमणिका 

गनद्रा पंिशील (पाि गनयम) 
गनयगतवादी सपं्रदाय पंिस्कंि – रूपागद पंिस्कंि 
गनयम – दहा गनयम पंिेगद्रयािें गवषय 
गनगं्रथ पाटगलग्राम 
गनगं्रथ उपोसथ पाटगलप र शहर 
गनगं्रथ नाथप र पाप 
गनगं्रथ श्रमि पापकमग 
गनवाि पापकमग – पापकमािी िार कारिे 
गनवािपर पापकमे – सात प्रकारिी पापकमे  
गनवािमािग पापगनरोि 
‘गनवदेन’ (आत्मिगरर) पापगविार 
नीगत पापािरि 
नैरंजरा नदी पापािी लाज 
नैवसंज्ञानासंज्ञासमागि पापी मािसू 
नैवसंज्ञानासंज्ञायतन समागि पापे – गरगवि पापे 
नैषाद (ि) क ल पारगमता – दहा पारगमता 
नैष्ट्कम्यग पावा निर 
नैष्ट्कम्यगपारगमता पािंाल 
न्यग्रोिाराम (गवहार) पािंालदेश 
न्यायािीश पाडंवपवगत 
न्यायािीश मंडळ  गपतर 
न्यायसभा गपप्फगलवन 
प झपडपात 
पक ि कात्यायन प क्क स अमात्य 
पगत प क्क स मल्ल (महाजन) 
पत्नी प ण्य 
परझनदा प ण्यकमग 
परमशागंत प ण्यप्रद गविार 
परमेश्वर प ण्यप्राप्ती 
परलोक प ण्यािरि 
पगरदेव (न) प र 
पगरव्राजक प रबंिन 
प रमोह प्रीगतसंबोध्यंि 
प नजगन्म फ 
प रुष फग्य गसन कॉलेज  
प रोगहत गफयादीअयादी 
पूरि काश्यप ब 
पूिगविगन प र बडोदे 
पूवगजन्म बलभद्र 



 
 

अनुक्रमणिका 

पूवगपक्-उत्तरपक् बळे – पाि बळे 
पूवाराम उद्यान बंि त्व 
पौलजनक बापट, डॉ. प . गव. 
पौष्ट्करसादी ब्राह्मि बायका 
पृज्वव बाह्य आयतने 
प्रकाश नामक गनयतकागलक बाह्यस्कंि 
प्रजा गबल्वग्राम 
प्रतीत्यसम त्पाद झबगवसारराजा 
प्रत्यवके्ि ब ि 
प्रिान ब ििया 
प्रिान मंडळ ‘ब ििगरत काव्य’ 
प्रपंि ब ििगरर 
प्रपंिरत लोक ब ि िमग 
प्रयत्न ‘ब ि िमग आगि संघ’ 
प्रव्रज्या ब िपद 
प्रव्रज्यागवगि ब िसंघ 
प्रव्रज्या वषे ब िीिी पाि आवरिे 
प्रश्रज्ब्ि ब ली 
प्रश्रज्ब्िसंबोध्यंि बोगिवृक् 
प्रसूगतिृह बोगिस्व 
प्रज्ञा बो बौध्यंिे – सात बोध्यंिे  
प्रज्ञापारगमता बौि क्रागंत 
प्राकार बौि गिरकला 
प्रािीनयवमध्यक शहर बौि िमग 
प्रापंगिक जन बौि गभक्  
प्रापंगिक द ुःख बौि गवद्या 
गप्रयविन बौि संघ 
गप्रय वस्तू ‘बौि संघािा पगरिय’ 
गप्रय वस्तू आगि मन ष्ट्य यािंा गवयोि बौि सागहत्य 
गप्रयंि  वल्ली ब्रह्मियग 
प्रीगत ब्रह्मदत्त (काशीिा राजक मार झकवा राजा) 
ब्रह्मदेव गभक् विग 
ब्रह्मदेश गभक् संघ 
ब्रह्मपद भकू 
ब्रह्मलोक भिृ  ब्राह्मि 
ब्रह्मसाय ज्यता भोिनिर 
ब्रह्मागदक देविि भोज 
ब्रह्मागदक देवलोक भोजनशाळा 
ब्रह्मर्णष (सात ब्रह्मर्णष झकवा ब्राह्मि ऋगष) भौगतकवादी संप्रदाय 



 
 

अनुक्रमणिका 

ब्राह्मि भ्ातंता 
ब्राह्मि पगरव्राजक भ्ागंत 
ब्राह्मिविग र्म 
ब्राह्मिािायग मक्खगल िोसाल 
ब्राह्मिािें प्रकार मििदेश 
भ मििराजा 
‘भिवानब ि’ मििराष्ट्र 
भगद्दय नामक शाक्य मिलिाव 
भगद्रय ब्राह्मि मगिमेखला देवता 
भरतखंड मत्स्यमासं 
भिग िोर मद्दी तसेि मद्दीदेवी 
भिग मन्तागनप र मद्यागदसेवन 
भज्ल्लक व्यापारी मि 
भव मध्यदेश 
भवद ुःख मध्यम मािग 
भािवत, प्रा. ना. के. मध्यमा प्रगतपद 
भारतीय गवद्याभवन (म ंबई) मन 
भारतीय संस्कृती  मनसाकट नामक ब्राह्मििाव 
भारद्वाज ब्राह्मि मनाच्या पाि शक्ती 
भाया – सात प्रकारिी भाया मन ष्ट्य – िार तऱ्हेिे मन ष्ट्य 
भावना मन ष्ट्यमासं सेवन 
भाडंग्राम मन ष्ट्यलोक 
गभिार तसेि गभिार श्रेष्ट्ठी मनोवृगत्त 
गभिारमाता गवशाखा मनोवृत्ती 
गभिार सावकार –पाि मनोवृत्ती  
गभक्ा मरि 
गभक्ापार मरिोत्तर िती 
गभक्  मल्ल (महाजन) 
गभक् िी मज्ल्लकारािी (देवी) 
गभक् िीसंघ महाकाश्यप 
महाजनकराजा म ज्क्त 
महाजनमंडळ म गिझलद राजा 
महाजन लोक म गिझलदवृक् 
महाजनसत्ता म गदता 
महानाम ब्राह्मि म लिी 
महानरयज्ञ मृत्य  
महानामा शाक्य मेरुमंडळ 
महान भाव देवता  मरैी 
महाभतेू – िार महाभतेू मरैीपारगमता 



 
 

अनुक्रमणिका 

महायज्ञ मरैीभावना 
महार िाभंार मोग्िलान 
महाराजा मोगलय फल्ि न 
महाराष्ट्र मोह 
महाश्रमि मोहाज्ग्न 
महासच्िक स त मोक् 
महौिि मोक्प्राज्प्त 
मन्तागनप र मोक्मािग 
मन्तानी माता मौयग 
मंर मौयग साम्राज्य 
मंरतंर य 
मंगरमंडळ यश (व्यापारी प र) 
मंरी यशोिरा 
मािज्न्दया ब्राह्मिकन्या यज्ष्ट्टवन 
मातगल सारगथ यक् 
माथाक ं वरका कोट यगक्िी 
मानगसक उत्साह यज्ञ 
मायादेवी यज्ञफल 
मार यज्ञयाि 
माक्सगवाद यज्ञयािागद कमगकाडं 
माल ं क्यप र नामक गभक्  यज्ञगवगि 
माह त य वराजपद 
मागंरक योि 
मासंभक्ि योिबल 
गमताहार योिमािग  
गमताहारापासून फायदे योिशाि 
गमर योिाभ्यास 
गमगथला  योगन 
गमश्रगववाह योगन – हीन योगन 
यौन प्रदेश वप्र ब्राह्मि 
र वप्रमंिल (शते नािंरण्यािा उत्सव) 
रक्तस्नान वतगन 
रम्मनिर विग – िार विग 
रस विगसंकर 
रसक (स्वयपंाकी) वगसष्ट्ठ 
राजक मार वस्सकार ब्राह्मि अमात्य 
राजिृह निर वकं पवगत 
राजिृहक श्रेष्ट्ठी वादगववाद 
राजिानी वामदेव 



 
 

अनुक्रमणिका 

राजनीगत वाय ू
राजप रुष वारािसी 
राजवाडे, गि. वै. वासभक्गरया 
राजसंपगत्त वागसष्ट्ठ 
राजा गवडूडभ 
राजायतन वृक् गवदेह (गवदेह देशातील जन) 
राजाज्ञा गवदेह देश 
राजािंि गवदेह राज्य 
राज्यस ख गवदेह राष्ट्र 
राम नामक ब्राह्मि गवद्योदय गवद्यालय 
रामग्राम गवनय 
रामनिर गवनयगं्रथ 
राष्ट्र गवनयघर (गवनयगं्रथामंध्ये क शल) 
राह ल गवनयसंघ 
रूप गवम ज्क्तस ख 
ल गवयोि 
‘लगलतगवस्तार’   गवयोि द ुःख 
लक्ष्मि नामक ब्राह्मि गवशाखा तसेि गवशाखा गभिारमाता 
गलच्छवी गवश्वागमर 
गलच्छवी राजे गवषयस ख 
ल ं गबनदेई (तथाितािे जन्मस्थान) गवषयािंी िोडी 
लोकसंग्रह –लोकसगं्रहािी िार सािने गवषयापंासून म क्तता 
लोभ गवषयोपभोि 
व गवस गिमग्ि 
वज्जी गवहार 
वज्रासन गवहारदान 
वत्सिोर पगरव्राजक गवके्पवाद 
वनदेवता गवज्ञान 
झवध्य पवगत शाक्यराज्य 
वीयग शालवन 
वीयगपारगमता शालवृक् 
वीयगसंबोध्यंि शाला नामक िाव 
वटे्ठद्वीप शालाग्राम 
वटे्ठद्वीपक ब्राह्मि शाश्वतस ख 
विे द्वार नामक ग्राम शाि 
विे वन शािे 
विे वन उद्यान शागंत 
विे वनगवहार गशगब 
वदे गशगबका 
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वदेना गशगबदेश 
वदेपठि गशगबराजिानी 
वसे्संतर गशगबराजवशं 
वसे्संतरबोगिसत्व गशगबराज्य 
वैगदक आयगसंप्रदाय गशगबराष्ट्रवासी 
वैगदक मािग गशष्ट्य 
वैदेह राजा गशष्ट्यत्व 
वैदेह राज्य गशक्ा 
वैदेगहका शील 
वैराग्य शीलपारगमता 
वैशाली शीलभ्ष्ट्ट मन ष्ट्य 
वैश्य शील रक्िापासूनिे फायदे 
व्यय शीलािे मह्व 
व्यागि शीलापासून फायदे 
व्रते श िोदनराजा (ब िगपता) 
श श गि 
शक्र शूद्र 
शर  शोक 
शब्द श्वपाक िाडंालप र 
शरीर श्वेतिज 
शाक्य श्रिा 
शाक्यक मार श्रमि 
शाक्यक ल श्रमििौतम 
शाक्यिि श्रमिदीक्ा 
शाक्यप रीय श्रमिब्राह्मि 
शाक्यप रीय गभक्   श्रमिमािग 
शाक्यराजे श्रमिसंप्रदाय 
श्राि समािीिे तीन प्रकार 
श्रामिेर समानात्मता 
श्रामण्य सम द्रदत्त गभक्  
श्रामण्यफल सम्यक् आजीव 
श्रावकसंघ सम्यक् कमात (कमग) 
श्रावज्स्त सम्यक् दजृ्ष्ट्ट 
श्रीलंका सम्यक् प्रयत्न – िार प्रकारिे 
श्रीविगन नामक िृहस्थ सम्यक् वािा 
ष सम्यक् व्यायाम 
षडायतन (पिेंगद्रये आगि मन) सम्यक् समागि 
स सम्यक् संकल्प 
सकदािामी सम्यक् संब ि 
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सखेसोयरे सम्यक् स्मृगत 
सज्जनािंा िमग सम्राट अशोक 
सज्जनािंी संिती सयाजीराव महाराज िायकवाड 
सतीय्यग संक्लेश 
सत्कमग संिारव ब्राह्मि 
सत्प रुष संजय पगरव्राजकािायग 
सत्य संजय बलेट्ठप र 
सत्यपारगमता संजयराजा 
सत्यान्वषेिब गि (मीमासंा) संथािार 
सदािरि संपगत्त 
सदािरिापासून फायदे संपगत्तनाशािी सहा द्वारे 
सदािरिी मन ष्ट्य संबोि 
सगदच्छा संबोगिज्ञान 
सिमग संयोजने  
सिमग प्रसार संविे 
सिमगबोि संशयग्रस्तता 
सिमािरि संसारश गिवाद 
सन्मािग संसृगतपाश 
सप्तपदाथगवाद संस्कार 
समाजसत्तावाद साकेत शहर 
समागि साि संत 
‘समागिमािग’(गं्रथ) साि िा िमग 
समागिसंबोध्यंि साि ंिी संिती 
समागिस ख सारनाथ 
समािीच्या आठ पायऱ्या सागरप त्त 
समािीच्या सात पायऱ्या गसिाल (शृिाल) क लप र 
गसिाथग  स्मृगत 
झसह सेनापगत स्मृगतसंबोध्यंि 
सीवक यक् स्मृत्य पस्थाने – िार स्मृत्य पस्थाने 
सीतवन स्विग 
सीवली कन्या झकवा देवी स्विगलोक 
स ख स्विगलोकातील स खात दोष 
स खटिकर, ज. स. िीब गि  
स खगवपाक गिया 
स िगत ह 
स जाता हटयोि 
स तसोम हत्ती 
स तगपटक हत्ती – अंिािें हत्तीविगन 
स दत्त ब्राह्मि हज्स्तग्राम 
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स दत्त श्रेष्ट्ठी हज्स्तशाळा 
स दशगन नामक व्यज्क्त हस्ती 
स दशगन राजा गहमालय पवगत 
स नीि अमात्य गहरण्यवती नदी 
स नंद सारगथ ‘झहदी ससं्कृगत आगि अझहसा’ 
स भद्र पगरव्राजक  झहसात्मक क्रागंतवाद 
स भागषत हीन योनी 
स मंिलािायग महास्थगवर होमक ं ड  
स मेि ब्राह्मि झकवा तापस होमहवनादी 
स मेरु पवगत क्ष 
स याम ब्राह्मि क्त्ता 
स विगभगूम (ब्रह्मदेश) क्गरय 
स ंदरी पगरव्रागजका क्गरयक ल 
सूकरमद्दव पदाथग क्गरय नीगत 
सेवक क्गरय गिया 
सेवक नामक अमात्य क्मा 
सेनानी नामक इनामदार क्ागंत 
सेनानीग्राम क्ागंतपारगमता 
सेवा ज्ञ 
सोतापगत फल ज्ञागतविग 
सोतापन्न ज्ञान 
सोज्त्थय तृिहारक ज्ञानािी पाि आवरिे 
स्नानशाळा  
स्पशग  
स्पशग – एका इगंद्रयािा गवषय  

 


