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निवेदि 
 
 
प्रािीन तसेि अवािीन भारतीय भाषािंधीिं अमभजात सामहत्यािे िराठीत भाषातंर करून ते 

प्रकामशत करण्यािे कायय िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमि संस्कृती िंडळाने १९६० पासून हाती घेतिेंिें आहे. 
संस्कृत तसेि पामिं भाषेतीिं काही िहत्त्वाच्या गं्रथािंी सटीप भाषातंरे िंडळाने या आधी प्रकामशत केिंी 
आहेत. भाषातंमरत गं्रथाचं्या त्या िामिंकेति “थेरीगाथा” या गं्रथािा सिावेश करावयास हवा. 

 
खुद्दक मनकायाच्या पधंरा भागापैंकी नववा भाग म्हिजे “थेरीगाथा”. अडीि हजार वषांपूवीच्या 

काळातीिं भारतीय स्त्रीच्या जीवनािे दशयन “थेरीगाथा” घडवते. त्यात ७३ मभक्खुिींिे उदान म्हिजे उद गार 
पद्यरूपात आढळतात. आत्िशुद्धी, आत्िमवजय आमि आत्िशातंीिा असाधारि अनुभव घेतिेंल्या या सवय 
मभक्खुिींनी आपल्या पूवायुष्ट्याबद्दिं िामहती मदिेंिंीि आहे असे नाही. त्यािुळे थेरीगाथेिे अनुवादक डॉ. 
शषेराव िेश्राि यानंी “अपदान” आमि “परित्थदीपनी” या गं्रथातून गोळा केिेंल्या या मभक्खुिींच्या 
िमरत्रमवषयक िामहतीिी जोड मदिंी आहे. 

 
िहाकारुमिक भगवान बुद्धाच्या मशकविीपासून पे्ररिा घेऊन या मस्त्रयानंी मभक्खुिींच्या संघािध्ये 

प्रवेश केिंा. सासंमरक बधंने त्यानंी झुगारुन मदिंी. अशा मस्त्रयािंध्ये भगवान बुद्धािी सापत्न िाता 
िहापजापती गोतिी, पत्नी यशोधरा याचं्याप्रिािेि सवय विांच्या आमि जातींच्या मस्त्रयािंा सिावेश होता. 

 
डॉ. शषेराव िेश्राि यानंी आरंभी प्रत्येक मभक्खुिीिी ओळख करून देऊन िग िळुातीिं गाथेिे 

भाषातंर केिेंिें आहे. पुस्तकाच्या अखेरीस त्यानंी मदिेंल्या मटपािंुळे अनेक संदभय स्पष्ट होतात. 
 
वािकानंा हा गं्रथ आवडेिं असा मविास वाटतो. 
 

  य. लि. फडके 
िुंबई  अध्यक्ष, 
७ िािय १९९४  िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य आमि संस्कृती िंडळ 
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गं्रथ पनरचय 
 

 
आंतरराष्ट्रीय िमहिंा वषय म्हिून १९७५ हे वषय जगभर साजरे करण्यात आिें. त्या मनमित्ताने संपूिय 

जगात ििा, पमरषदा, पमरसंवाद, सामहत्य प्रकाशन, िमहिंािें िेळावे आदी काययक्रि आयोमजत करण्यात 
आिें. इतकेि नव्हे तर जून िमहन्यात िेक्क्सको येथे आंतरराष्ट्रीय िमहिंा वषय पमरषद घेण्यात आिंी. 
आपल्या देशात सुद्धा त्या मनमित्ताने वषयभर अनेक काययक्रि आयोमजत करण्यात आिें. 

 
या संदभात भारतीय मस्त्रयािंा दजा प्रािीन काळी कसा होता हे पाहिे उमित ठरेिं. प्रािीन काळात 

भारतीय मस्त्रयांिा बौमद्धक आमि सािामजक दजा फारि उच्च प्रतीिा होता असे मदसते. ज्या काळात जगातीिं 
इतर कोित्याही देशात मस्त्रयानंा इतका िानसन्िान मिळत नव्हता त्या काळात भारतीय मस्त्रयानंा तो 
िानसन्िान मिळत होता. नंतरच्या काळात िात्र स्त्री ही िाया, शूद्राप्रिािे नीि आमि त्याज्य आहे असे सिजिें 
जाऊ िंागिें. सिाजात त्यानंा कोितेही िानािे स्थान रामहिें नाही. त्या घरात िंपवनू ठेवल्या जाऊ 
िंागल्या. संतती उत्पन्न करिे, त्यािें पािंन-पोषि करिे हेि त्यांिे कतयव्य सिजिें जाऊ िंागिें. एवढेि 
नव्हे तर पुरुषािंी वासना शातं करण्यािे त्या एक साधन आहेत असे िानिें गेिें. 

 
स्वातंत्र्य, सिता आमि बधुंता या तीन तत्त्वावर आधारिेंल्या सािामजक उत्थानाच्या मविाराने 

िहाकारुमिक भगवान बुद्धाच्या काळात त्यािंी हीन अवस्था संपायिंा सुरुवात झािंी. त्यानंा पुरुषासारखा 
सिान व िानािा दजा प्राप्त होऊ िंागिंा. िानव-सिाजाच्या उत्थानात त्यािंा सहभाग अत्यंत िोिंािा आहे 
असा मविार पुढे आिंा. भगवान बुद्धाने मस्त्रयाचं्या संबधंात िाडंिेंिें मविार ‘मत्रमपटक’ गं्रथात मठकमठकािी 
आढळतात. या मविारावरून हे स्पष्ट होते की त्यानंा मस्त्रयांबद्दिं अतीव आदर होता. म्हिूनि त्यानंी मस्त्रयांिा 
वेळोवेळी गौरव केिेंिंा मदसून येतो. 

 
िंगिंसुत्त आमि मसगािंसुत्त यात गृहस्थानंी गृमहिींिा आदर करावा असा उपदेश आहे. 

अनाथलपमडकासारख्या गृहस्थानंी आपल्या गुिानंी उपासक वगात जसे अग्रस्थान प्राप्त केिें होते, तसेि 
मवशाखासारख्या गृमहिींनी उपामसका वगात प्राप्त केिें होते. नकुिंिाता नावाच्या उपामसकेने आपल्या 
पतीिंा उपदेश केिंा आहे. मतिा उपदेश वािल्यास मतिंा उपामसका वगात अग्रस्थान प्राप्त का झािें यािी 
कल्पना येते. 

 
बौद्ध धम्िात पुरुष आमि स्त्री या दोघानंाही सिानतेिे स्थान देण्यात आिें आहे. दोघेही आपल्या 

किानुसार उच्च अथवा नीि होऊ शकतात. आपल्या किाने सद गती अथवा दुगयती प्राप्त करू शकतात. 
भगवान बुद्धाने पुरुषापं्रिािेि मस्त्रयानंा सुद्धा बुमद्धस्वातंत्र्यािा उपदेश केिंा. पुरुषानंा सामंगतिें की, 
तुम्हीसुद्धा िमहिंािंी सेवा करा, त्याचं्याकडूनि सेवेिी अपेक्षा करू नका. मसगािंोवादसुत्तात पती-पत्नींिी 
कतयव्ये सागंतानंा म्हटिें– ‘पतीने आपल्या पत्नीिी पाि प्रकारे सेवा केिंी पामहजे : (१) त्याने आपल्या 
पत्नीिा सन्िान केिंा पामहजे. (२) मतिा अपिान करू नये. (३) परस्त्रीगिन करू नये. (४) मतिंा धनसंपत्ती 
देऊन गृहस्वामिनी करावे. (५) दागदामगने, वस्त्र इच्छेनुसार देऊन संतुष्ट ठेवावे.’ 

 
भगवान बुद्धाच्या धम्िात स्त्री आमि पुरुषानंा सिानतेिा दजा देण्यात आिंा होता हे खािंीिं 

प्रसंगावरून सुद्धा स्पष्ट होिारे आहे. एके वेळी भगवान बुद्ध श्रावस्तीिधीिं जेतवन मवहारात राहत होते. 
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कोशिं नरेश प्रसेनमजत भगवंताचं्या जवळ बसून उपदेश ऐकत होता. त्यािवेळी ‘िमिका रािीने एका 
कन्येिंा जन्ि मदिंा’ ही सुवाता एका दूताने राजािंा कळमविंी. ही वाता ऐकून राजािा िेहरा उदास झािंा. 
राजाच्या िेहऱ्यावरिी उदासीनता पाहून तथागताने म्हटिें– ‘िहाराज, काही काही मस्त्रया पुरुषापेक्षाही शे्रष्ठ, 
बुमद्धिान, शीिंसम्पन्न, सासू-सासऱ्यांिी सेवा करिाऱ्या व पमतव्रता असतात. त्यािुळे कन्येिे िागंिें पािंन-
पोषि कर. सवय मदशा लजकिारा िहाशूर वीर पुत्र मतच्यािपासून जन्ि घेतो. तशा िागंल्या स्त्रीिा पुत्र राज्यािे 
अनुशासन करतो.’ 

 
स्त्री-स्वातंत्र्यािा उद घोष करून बुद्धाने सिस्त स्त्री वगािंा सामंगतिें, ‘िमहिंानंो! तुम्हािंा सुद्धा 

पुरुषासारखा अमधकार आहे. तुम्ही सुद्धा संयि ठेवनू व िातृत्वाच्या पुढे जाऊन परिज्ञान प्राप्त करू शकता. 
तुम्ही गृहस्वामिनीि नव्हे तर मवि पूजनीय स्थान प्राप्त करू शकता. राग, दे्वष, िोह आदी मवकारािंा नाश 
करून तुम्ही सुद्धा संसारातीिं दुुःखापासून िुक्त होऊ शकता.’ 

 
त्याचं्या सितेच्या संदेशाने पे्रमरत होऊन अनेक िमहिंा सासंामरक बधंनातून िुक्त झाल्या. पती, पुत्र, 

धन, संपत्ती, ऐियय आदी सासंामरक उपभोगािंा त्याग करून मनब्बािगािी िागाने जीवनािी वाटिािं करू 
िंागल्या. मस्त्रयांना मभक्खुिी संघात प्रवेश देऊन भगवान बुद्धाने िहान कायय केिें. त्याचं्या या िहान कायात 
त्यािंी िावशी िहापजापती गोतिी, त्यािंी पूवय पत्नी यशोधरा इत्यादी शकेडो िमहिंानंी सहभागी होऊन 
स्वतुःिे आमि इतर अनेकांिे कल्याि केिें. सिस्त िमहिंा वगावर तथागतािी ही िहान करुिा होती. 

 
प्रस्तुत ‘थेरीगाथा’ हा गं्रथ खुद्दक मनकायात िोडतो. खुद्दक मनकायािे पधंरा भाग आहेत. त्यात 

थेरीगाथा गं्रथािा क्रिाकं नववा आहे. या गं्रथात बुद्धकािंीन मभक्खुिींिे पद्यबद्ध जीवन-संस्िरि संग्रहीत 
करण्यात आिें आहे. या गं्रथात परिोच्चपद प्राप्त केिेंल्या ७३ मभक्खुिींिे उदान अथात उद गार आहेत. 
मविुक्ती सुखाच्या परिोच्च आनंदाने त्याचं्या तोंडून सहज मनघािेंल्या त्या पद्यबद्ध गाथा आहेत. साधनेच्या 
उच्चति मशखरावर िढिेंल्या त्या िहान सामधकािें जयघोष यात सिामवष्ट करण्यात आिें आहेत. आयय 
िागाने मनब्बािाकडे वाटिािं करिाऱ्या यामत्रकािें जयघोष यात आहेत. संसारािे सम्यक् ज्ञान प्राप्त करून 
जन्ििृत्यवूर मवजय मिळमविेंल्या वीर िमहिंािें हे मवजयगीत आहे. 

 
या गं्रथात एकूि ५२२ गाथा असून त्या सोळा मनपातात मवभागल्या आहेत. या गाथािंध्ये आत्िशुद्धी, 

आत्िमवजय आमि आत्िशातंीिा हषयध्वनी मननादतो. अमधकाश गाथांिध्ये मनब्बािािे संकेत मिळतात. 
नैमतकतेवर आधारिेंिें सत्य, हृदयािंा सरळ सरळ मभडिाऱ्या गंभीर भावना, सवांत िहत्त्वािे म्हिजे 
स्वानुभव हे या गाथािें वैमशष्ट्य आहे. जीवनातीिं अपमरमित दुुःख, दामरद्र्य, मवषिता व अनेक प्रकारच्या 
यातनावंर मिळमविेंल्या मवजयािा हा िंगिं ध्वनी आहे. ‘अहो! िी मकती सुखी आहे’ अशा प्रकारिे उद गार 
त्याचं्या तोंडून सहज बाहेर पडतात. ‘मनब्बािाच्या परिशातंीिा िी साक्षात्कार केिंा आहे’ या साक्षात्काराद्वारे 
जीवनातीिं मनराशावादािे मनराकरि करण्यािा संदेश देण्यात आिंा आहे. बुद्ध, धम्ि आमि संघािंा शरि 
गेल्यावर प्राप्त झािेंल्या नवजीवनािी पे्ररिा या मभक्खुिी देतात. 

 
प्रायुः सवय मभक्खुिींच्या उद गारात सामहक्त्यक गुि प्रकषाने आढळतात. त्यािुळे या गं्रथािंा पामिं 

सामहत्यातीिं एक अिोिं ठेवा म्हटिें जाते. सुभा थेरीच्या गाथािध्ये वसंत ऋतूिे वियन आहे. ते अत्यंत सूक्ष्ि 
मनरीक्षिावर आधारिेंिें आहे. फक्त पाियभिूी हा त्यािा उदे्दश आहे. ही मभक्खुिी आपिंा डोळा ‘अशु्रजिं 
लसमित पाण्यािा बुडबुडा’ आहे असे म्हिते. 
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मभक्खुिींच्या आंतमरक अनुभवाच्या जोडीिंा पूवायुष्ट्यातीिं जीवनािे वियन अमधक सापडते. बऱ्याि 
थेरींनी आपल्या पामरवामरक व सािामजक अवस्थािें कथन केिें आहे. आपल्या पूवायुष्ट्यातीिं सुख, दुुःख, 
कटु, गोड आदी अनुभव सामंगतिें आहेत. 

 
िुत्ता, गुत्ता, सुभा या मभक्खुिींनी सासंामरक जीवनातीिं घटनािें वियन केिें आहे. उक्ब्बरी, मकसा 

गोतिी व वासेट्टी याचं्या गाथािंध्ये पुत्र मवयोगािे कथन आहे. सुन्दरी नन्दा व िन्दा यानंी पतीच्या िृत्यिूुळे 
प्रब्बज्जा घेतिंी. पटािारा थेरीिे संपूिय पूवयजीवन करुिेने भरिेंिें मदसते. सवयि थेरींनी अशुभ गोष्टींिी भावना 
केिंी आहे. कोिी म्हिते ‘िाझी भव-तृष्ट्िा नष्ट झािंी ’, कोिी म्हिते ‘िाझे आवागिन (जन्ि घेिे व िरिे) 
संपिें’, ‘िाझ्या हृदयात रुतिेंिंा बाि मनघािंा ’, कोिी म्हिते ‘िी मित्तििंरमहत झािें आहे’, तर कोिी 
सागंतात ‘िी सवयथा शातं व मनष्ट्पाप आहे’. 

 
थेरींिे उद गार अत्यंत गंभीर असल्यािुळे त्यािंा िानवी हृदयावर प्रभाव पडल्यामशवाय राहात नाही. 

िानवी िनािंा पे्ररिा देऊन त्यािंा पमवत्रतेच्या उच्च मशखरावर नेऊन सोडतात. ‘जे करून पश्चात्ताप करावा 
िंागत नाही त्या बुद्धशासनािे आिरि करा. ताबडतोब पाय धुवनू एका बाजूिंा बसा.’ पटािारा थेरीिा हा 
उपदेश मकती पे्ररिादायक आहे. प्रत्येक थेरीिंा मनब्बािप्राप्तीिा आत्िमविास वाटत होता. मस्त्रया अबिंा 
आहेत असे सामंगतल्यावर सोिा थेरी िोठ्या आत्िमविासाने म्हिते, ‘मित्त िागंल्या प्रकारे सिामधस्थ 
झाल्यावर (सत्यािे) ज्ञान झाल्यावर आमि धम्िािे सम्यक् दशयन झािें असता, स्त्री-भाव आिच्या (िागात) 
कोिते अडथळे आिू शकेिं?’ 

 
या गं्रथात अनेक िहत्त्वपूिय संवाद आहेत. रोमहिी आमि मतच्या वमडिंािंा संवाद, पुक्ण्िका आमि 

एका ब्राह्मिािा संवाद, िापा आमि मतच्या पतीिा संवाद, िािंा, सीसूपिािंा व उप्पिंवण्िा यांिा 
िाराबरोबर झािेंिंा संवाद, वड ढिाता आमि मतच्या िुिंािा संवाद हे सवय नायशिैंीने पमरपूिय आहेत. 
अम्बपािंी थेरीच्या गाथेतीिं जीवनाच्या अमनत्यतेिे मित्रि पामिं सामहत्यातीिं उत्कृष्ट निुना आहे यात शंका 
नाही. 

 
शुद्धोदनाच्या िृत्यनंूतर भगवान बुद्धाने आपिंी सावत्र आई िहापजापती गोतिी महिंा मभक्खुिी 

होण्यािी परवानगी मदिंी. मतच्याबरोबर पािश ेशाक्य िमहिंा प्रव्रमजत झाल्या. काही काळाने मभक्खुिींिी 
संख्या वाढत जाऊन त्यािंा एक िोठा संघ तयार झािंा. वेगवेगळ्या कुळातूंन, मनरमनराळ्या जातींतून आमि 
जीवनाच्या नाना प्रकारच्या अवस्थािंधून प्रव्रमजत होऊन त्यानंी तथागतािा परिशातंीिा िागय स्वीकारिंा 
होता. त्याचं्यापैकीि काही थेरी आपिंा जीवनानुभव सागंून गेल्या. यातीिं काही थेरी राजकुळातीिं, काही 
शाक्य व मिंच्छवी िंत्र्याचं्या िुिंी, काही ब्राह्मि कुळातीिं, काही व्यापारी वगातीिं, अड ढकासी, 
अभयिाता, मवििंा आमि अम्बपािंी ह्या गमिका होत्या. सुभा सोनारािी िुिंगी तर िापा पारध्यािी िुिंगी 
होती. पुक्ण्िका दासी होती. 

 
सवयि मभक्खुिींनी आपल्या पूवयजीवनासंबधंीिी िामहती आपल्या गाथािंध्ये मदिेंिंी नाही. त्यािुळे 

‘थेरीगाथा’ या िूळ गं्रथावरून त्यािें जीवनिमरत्र सिजून घेिे कठीि जाते. परंतु ‘अपदान’ या गं्रथात थेरींच्या 
जीवन-िमरत्रामवषयी िामहती मिळते. त्यािप्रिािे कोित्या उदे्दशाने, कोित्या कारिाने, कोित्या सािामजक 
पमरक्स्थतीत प्रत्येक थेरी बुद्ध, धम्ि व सघंािंा शरि गेिंी यािे मवस्तृत मववरि आिायय धम्िपािं यानंी 
थेरीगाथा गं्रथावर मिंमहिेंल्या ‘परित्थदीपनी’ या अट्ठकथेत उपिंब्ध आहे. भाषातंरापूवी मदिेंल्या थेरीच्या 
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जीवनासंबधंीिी िामहती ‘अपदान’ आमि ‘परित्थदीपनी’ या गं्रथातून घेण्यात आिंी आहे. अशाप्रकारे या 
गं्रथातीिं थेरींच्या गाथािंधून आमि त्याचं्या पूवय जीवनिमरत्रावरून इ. स. पू. पािव्या व सहाव्या शतकातीिं 
स्त्रीजीवनािे मित्र वािकापुंढे उभे राहण्यास िदत होईिं. 

 
आधुमनक मवज्ञान, तत्त्वज्ञान, सािामजक शासे्त्र, तंत्रमवज्ञान आमि वैद्यकशास्त्र या मवषयावरीिं गं्रथ, 

त्यािप्रिािे प्रािीन भारतीय संस्कृती, इमतहास, किंा, मशल्प इत्यादी मवषयावंरीिं मवमवध गं्रथ िराठी भाषेत 
उपिंब्ध करावेत या उदे्दशाने िहाराष्ट्र राज्य सामहत्य संस्कृती िंडळाने अनेकमवध योजना आखल्या आहेत. 
त्यापैकी भाषातंरिािंा ही एक िहत्त्वपूिय योजना असून या योजनेच्या अंतगयत पामिं सामहत्यातीिं ‘धम्िपद’ 
या अत्यंत िहत्त्वाच्या गं्रथािे भाषातंर िंडळाने प्रकामशत केिें आहे. त्यानंतर हा गं्रथ प्रकाशनाकमरता घेतिंा 
आहे. त्याबद्दिं िंडळािे तत्कािंीन अध्यक्ष तकय तीथय श्री. िंक्ष्ििशास्त्री जोशी यािंा िी अत्यंत आभारी आहे. 

 
पामिं भाषा आमि सामहत्यािे सुप्रमसद्ध मवद्वान डॉ. पु. मव. बापट यांनी गं्रथािे हस्तमिंमखत 

पमरश्रिपूवयक तपासून मदिें आमि बहुिोिं िागयदशयन करून अनेक उपयुक्त सूिना केल्या त्याबद्दिं िी त्यांिा 
ऋिी आहे. 

 
िध्यंतरीच्या काळात िहाराष्ट्र राज्यात अनेक क्स्थत्यंतरे झािंीत. सामहत्य संस्कृती िंडळािे अनेक 

अध्यक्षही बदिंिें त्यािुळे अनेक वषे गं्रथािे भाषातंर िंडळाच्या कायािंयात धूळ खात परंतु सुखरुप पडून 
रामहिें. 

 
सािामजक बाधंीिंकीिी जाि असिेंिें डॉ. य. मद. फडके सामहत्य संस्कृती िंडळाच्या 

अध्यक्षपदावर आिें. त्यानंी िात्र भाषातंरावरीिं धूळ झटकून ते प्रकाशनासाठी घेतिें त्याबद्दिं त्यािें आभार 
िानावे तेवढे थोडे आहेत. िंडळािे एक सदस्य डॉ. एस. एस. भोसिें यानंी या कािी बरेि पमरश्रि घेतिें 
त्याबद्दिं त्यािें आभार िानतो. िंडळािे समिव श्री. िदं्रकातं वडे यानंी आपल्या कायाच्या व्यापातून वेळ 
काढून ‘थेरीगाथा’ गं्रथाच्या भाषातंरािे प्रकाशन िंवकर व्हावे यासाठी तत्परतेने िक्ष घातिें त्याबद्दिं त्यांिे 
आभार िानतो. 

 
शासकीय िुद्रिािंय वाईिे कतयव्यदक्ष आमि कुशिं व्यवस्थापक श्री. उ. स. सोनविे आमि त्यािंा 

कुशिं कियिारीवगय यानंी गं्रथाच्या छपाईिे कायय अत्यंत सुबक असे केिें त्याबद्दिं या सवांिे िनुः पूवयक आभार 
िानतो. औरंगाबादेतीिं उदयोन्िुख मित्रकार श्री. शीतिं शहािे याचं्या कंुिल्यातून गं्रथािे िुखपषृ्ठ साकार 
झािें. त्यािंाही िी आभारी आहे. 

 
औरंगाबाद  

आमिन पौर्णििा प्रा. डॉ. शेषराि कचरुजी मेश्राम 
३० ऑक्टोबर १९९३  
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१.   एक अज्ञात लभक्खुिी 

 
वैशािंीिध्ये एका क्षमत्रय कुळात जन्ि. एका िागंल्या घराण्यातीिं पुरुषाशी मववाह झािंा होता. एके मदवशी 
िहापजापती गोतिीिा उपदेश ऐकून प्रव्रज्या घेण्यािी इच्छा झािंी. परंतु पतीिी आज्ञा न मिळाल्यािुळे 
गृमहिी राहूनि धम्िािे पािंन करू िंागिंी. मित्त धम्ि-लितनाकडे िंागिें होते. एके मदवशी स्वयंपाक 
करीत असतानंा मवस्तव जास्त िंागल्यािुळे कढईत मशजत असिेंिंी भाजी करपून गेिंी. या घटनेने मतिंा 
संसारातीिं सवय वस्तंूच्या अमनत्यतेिे गंभीर ज्ञान झािें. त्यािुळे लकिती वस्त्रािंंकार वापरण्यािे सोडून मदिें. 
पतीने यासंबधंी मविारल्यावर ती म्हिािंी, ‘स्वािी ! सासंामरक जीवन जगण्यास िी स्वतुःिंा असिथय सिजत 
आहे.’ हे ऐकून मतच्या पतीने िहापजापती गोतिीकडे जाऊन मवनंती केिंी व म्हटिें, ‘आये! महिंा प्रव्रज्या 
द्यावी.’ तेव्हा िहापजापती गोतिीने मतिंा प्रव्रज्या देऊन शास्त्याकडे नेिें. शास्त्याने मतिी िहान वैराग्यवृत्ती 
पाहून ज्या घटनेने मतच्यािधीिं अंतर्दय ष्टी जागृत झािंी ती ध्यानात घेऊन खािंीिं गाथा म्हटिंी. हीि गाथा 
ती वारंवार स्वतुःसाठी म्हिताना मदसत असे. त्यािुळे ही गाथा मतच्या नावाबरोबर जोडण्यात आिंी आहे. 

 
थेरी! तू आपल्या हाताने तयार केिेिे चीिर अंगािर 
घेऊन सुखाने झोप. कारि भांड्यात घातिेल्या सुकिेल्या 
भाजीप्रमािे तुझा राग शांत झािा आहे. ॥१॥ 
 

२.   मुत्ता 
 

श्रावस्तीिधीिं एका ब्राह्मि कुळात जन्ि. वयाच्या मवसाव्या वषी गृहत्याग केिंा. िहापजापती गोतिीजवळ 
प्रव्रज्या घेऊन मतिी मवद्यार्णथनी झािंी. एके मदवशी मभक्षा िागिे संपल्यावर व जेवि झाल्यावर एका मनजयन 
मठकािी ध्यानभावनेकमरता बसिंी. तेव्हा शास्त्याने गंधकुटीत बसूनि जिू काही मतच्यापुढे प्रगट होऊन 
मतिंा उत्सामहत करण्याकमरता खािंीिं गाथा म्हटिंी. नंतर ही गाथा िुत्ता (िुक्ता) स्वतुःसाठी वारंवार 
म्हित होती. त्यािुळे ही गाथा मतच्या नावाबरोबर जोडण्यात आिंी आहे. 

 
मुत्त!े तू राहूच्या ग्रहिापासून मुक्त झािेल्या चंद्राप्रमािे 
(सिव) श्ररंखिातून मुक्त हो. लिमुक्ती-प्राप्त लचत्ताने  
ॠिमुक्त होऊनच तू लभक्षान्न खा. ॥२॥ 
 

३.   पुण्िा 
 

श्रावस्तीिध्ये एका शाक्य कुटंुबात जन्ि. िहापजापती गोतिीिा उपदेश ऐकून गृहत्याग केिंा. मतच्याि जवळ 
वयाच्या मवसाव्या वषी प्रव्रज्या घेतिंी. एके मदवशी अंतर्दयष्टीच्या मवकासाकमरता ध्यानभावना करीत बसिंी 
असतानंा भगवान बुद्धाने आपल्या अिंौमकक प्रभावाने गंधकुटीत बसूनि मतच्यापुढे खािंीिं गाथा म्हटिंी. 
नंतर ही गाथा पुण्िा (पूिा) वारंवार म्हिू िंागिंी. ही मतिीि गाथा म्हिून ओळखिंी जाते. 
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पुण्िे! तू पौर्णिमेच्या चंद्राप्रमािे (कल्यािकारी)  
धम्मामध्ये पूिवत्ि प्राप्त कर ि पलरपूिव प्रजे्ञने अधंकार  
नष्ट कर. ॥३॥ 
 

४.   लतस्सा-पलहिी 
 

कमपिंवस्तूिध्ये शाक्य कुळात जन्ि. िहापजापती गोतिीकडून प्रव्रज्या घेऊन मनवाि साधना करण्यािा 
प्रयत्न करू िंागिंी. पुण्िा मभक्खुिीप्रिािेि मतच्याकमरता अमभपे्रत बुद्धगाथा ऐकिंी व त्या गाथेिी पुनरावृत्ती 
वारंवार करू िंागिंी. कािंातंराने ही गाथा मतस्सा (मतष्ट्या) महच्या नावाने ओळखिंी जाऊ िंागिंी. 

 
लतस्से! तू लशक्षि घे. त्याचा प्रयत्न सोडू नकोस. सिव  
(सांसालरक) बंधनापासून लिमुक्त होऊन ि अनाश्रि 
(लनमवि-लचत्त) होऊन जगात लिचरि कर. ॥४॥ 
 

५.   लतस्सा-िुसरी 
 

या मभक्खुिीिी जीवनकथा सुद्धा पमहल्या मतस्सेप्रिािे आहे. ही मभक्खुिी झाल्यावर अहयत्पदास प्राप्त झािंी. 
त्यािप्रिािे धीरा, वीरा, मित्ता, भद्दा, उपसिा आदी पाि मभक्खुिींिे जीवनिमरत्र सारखेि आहे. या सवय 
कमपिंवस्तूिध्ये राहिाऱ्या होत्या. सवांिा जन्ि शाक्य कुळात झािंा होता. सवांनी िहापजापती गोतिीकडून 
प्रव्रज्या घेऊन मनब्बाि-साधना केिंी होती. भगवान बुद्धाने त्यानंा उदे्दशून म्हटिेंल्या गाथा त्या वारंवार 
उच्चामरत असत. म्हिूनि ह्या गाथा त्याचं्या नावावर संग्रहीत झाल्या. 

 
लतस्से! तू कल्यािकारी धम्माच्या प्राप्तीसाठी प्रयत्न  
कर. क्षिही व्यथव जाऊ िेऊ नकोस. िे  व्यथव  
घािलििेिे (िोक) िुगवतीिा प्राप्त होऊन शोक करतात. ॥५॥ 
 

६.   धीरा 
 
धीरा! तू समाधी प्राप्त कर. इलंद्रय ज्ञानाची शांती  
परम सुख आहे. सिवशे्रष्ठ आलि महान कल्यािकारक  
लनिािाची आराधना कर. ॥६॥ 
 

७.   िीरा 
 
लभक्खुिी िीरा! तू दृढ साधनेने श्रद्धािी जीिन-शक्तींचा  
लिकास केिास. आता तू मार (लिकार) आलि त्याच्या  
सैन्यािा परालजत करून अलंतम िेह धारि करीत राहा. ॥७॥ 
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८.   लमत्ता 
 
लभक्खुिी लमत्ता! तू श्रदे्धने प्रव्रलजत झािी आहेस. आता 
तू (सिव प्रािीमात्रालिषयी) मैत्री भािना बा ग. आलि  
सिवशे्रष्ठ ि कल्यािकारक लनब्बािप्राप्तीसाठी कुशि 
धम्माची भािना कर. ॥८॥ 
 

९.   भद्दा 
 
भदे्द! तू श्रदे्धने प्रव्रलजत झािी आहेस. आता तू कल्यािकारक 
धम्मामध्ये िीन हो. आलि सिवशे्रष्ठ ि कल्यािकारक  
लनब्बािची ि कुशि धम्माची भािना कर. ॥९॥ 
 

१०.   उपसमा 
 
उपसमे! तू तरुन जाण्यास कठीि असा मरत्यचेू िष्य 
बनिेिा (संसार) प्रिाह तरुन (पिीकडे) जा. आता 
तू मार आलि त्याच्या सैन्यािा परालजत करून अलंतम 
िेह धारि करीत राहा. ॥१०॥ 
 

११.   मुत्ता-िुसरी 
 

कोशिं देशातीिं ओघाटक नावाच्या ब्राह्मिाच्या कुटंुबात महिा जन्ि झािंा होता. वयात आल्यावर एका 
दमरद्री व ठेंगण्या ब्राह्मिाशी मतिा मववाह झािंा. ‘ििंा सासंामरक जीवन आवडत नाही’ असे मतने पतीिंा 
सामंगतिें. शवेटी पतीिी आज्ञा मिळाल्यावर ती प्रव्रमजत झािंी.मवपस्सना (मवपश्यना) ध्यान साधनेसाठी मतने 
खूप प्रयत्न केिें. तरीसुद्धा मित्त बाह्यवस्तूकडे आकर्णषत होत होते. परंतु शवेटी मित्तािे दिन करून मतने 
अहयत्त्व प्राप्त केिें. परिपद प्राप्त झाल्याच्या आनंदाने खािंीिं उत्स्फूतय गाथा (उदान) ती वारंवार म्हित 
असे :- 

 
मी सुमुक्त झािी आहे. मी चांगल्याप्रकारे मुक्त झािी 
आहे. मी तीन कुलिि िस्तंूपासून मुक्त झािी आहे. 
उख , मुस  ि कुबड्या पतीपासून त्याचप्रमािे जन्ममरिापासून 
सुद्धा मी मुक्त झािेिी आहे. माझी तरष्िा 
समू  नष्ट झािी आहे. ॥११॥ 
 

१२.   धम्मलिन्ना 
 

राजगृह नगरीत एका वैश्य कुळात जन्ि. मवशाख नावाच्या एका वैभवसंपन्न व्यापाऱ्याशी मतिा मववाह झािंा 
होता. एके मदवशी मतिा पती भगवान बुद्धाच्या दशयनाकमरता गेिंा असतानंा भगवंतािंा धम्ि ऐकल्यावर त्यािंा 
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अनागािी पद प्राप्त झािें. त्यानंतर घरी परत आल्यावर प्रासादावर िढत असतानंा मजन्यावर धम्िमदने्नने हात 
पुढे करून आधार मदिंा. परंतु त्याने प्रमतसाद मदिंा नाही व जेवतानंा सुद्धा काही न बोिंता गप्प रामहिंा. 
तेव्हा मतने मविारिें, ‘िाझ्याकडून काही अपराध घडिंा काय?’ यावर पतीने उत्तर मदिें, ‘धम्िमदने्न! 
तुझ्याकडून कसिंाही अपराध घडिंा नाही. परंतु िीि आजपासून स्त्री-शरीरास स्पशय करण्यास व जेविात 
स्वाद-िंोिुंप होण्यास असिथय झािंो आहे. त्यािुळे तुझी इच्छा असेिं तर या घरात राहा. नाहीतर जेवढी 
संपत्ती तुिंा पामहजे तेवढी घेऊन आईवमडिंाचं्या घरी परत जा.’ धम्िमदन्ना िाहेरी न जाता मतने प्रव्रज्या घेऊ 
देण्यािी पतीिंा मवनंती केिंी. प्रव्रमजत झाल्यावर मतने एकातं व मनजयन मठकािी साधना केिंी. ती धम्ि-
प्रिारक मभक्खुिीिध्ये शे्रष्ठ सिजिंी जात असे. मतने अल्पावधीति अहयत पद प्राप्त केिें होते. आनंदाने मतच्या 
तोंडून पुढीिं उद गार मनघािें :- 

 
जे अतंःकरिपूिवक अलंतम ध्येयाची (परम शातंीची) इच्छा  
करतात ि जयांचे लचत्त कामतरष्िेपासून अलिप्त असते ते 
ऊध्िवस्त्रोत म्हििे जातात. ॥१२॥ 
 

१३.   लिशाखा 
 

जीवन-िमरत्र मभक्खुिी धीराप्रिािे. मविुक्ती सुखािा अनुभव घेत असता मतने खािंीिं गाथा म्हटिंी :- 
 
जे करून पश्चात्ताप करािा िागत नाही त्या बुद्धशासनाचे 
(पूिव) पािन करा. ताबडतोब पाय धुिनू एका बाजूिा 
बसा. ॥१३॥ 
 

१४.   सुमना-पलहिी 
 

जीवनिमरत्र मभक्खुिी मतस्सा महच्याप्रिािे. भगवान बुद्धाने मतच्यापुढे प्रगट होऊन मतिंा प्रोत्साहन 
देण्याकमरता खािंीिं गाथा म्हटिंी :- 

 
(संसारातीि) धातू िुःखिायक आहेत हे पाहून पुन्हा  
जन्म घेऊ नकोस. संसाराची आसक्ती नष्ट केल्यािर तू शांत 
होऊन लिचरि करशीि. ॥१४॥ 
 

१५.   उत्तरा 
 

जीवनिमरत्र मभक्खुिी मतस्साप्रिािे. अहयत पद प्राप्त केल्यावर मतने खािंीिं उद गार काढिें :- 
 
मी काया, िाचा आलि मनाने संयलमत होते. तरष्िा 
मु ासकि उपिून मी आज शांत ि लनब्बाि प्राप्त झािेिी 
आहे. ॥१५॥ 
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१६.   सुमना-िुसरी 
 

श्रावस्तीिध्ये जन्ि झािंा होता. ही कोशिं देशािा राजा प्रसेनमजतािी बहीि होती. भगवान बुद्धाने प्रसेनमजत 
राजािंा मदिेंिंा उपदेश ऐकून मतच्या िनात धम्िाप्रती श्रद्धा उत्पन्न झािंी. त्यािुळे बुद्ध, धम्ि व सघंािंा 
शरि जाऊन व शीिं ग्रहि करून ती उपामसका झािंी परंतु पुष्ट्कळ मदवसपयंत मतने प्रव्रज्या घेतिंी नव्हती. 
मतिी आजी मजवंत असल्याकारिाने आजीिी सेवा करावी हा िंवकर प्रव्रज्या न घेण्यािागिा उदे्दश होता. 
परंतु आजी िरि पावल्यावर भावािी परवानगी घेऊन ती म्हातारपिी प्रव्रमजत झािंी. भगवंतानंी मतिे ज्ञान 
पाहून मतिंा खािंीिं गाथा सामंगतिंी. ही गाथा ती वारंवार म्हित असे. शवेटी मतिंा अहयत्त्वािी प्राप्ती झािंी. 

 
हे िरद्ध लभक्खुिी! तू स्ितःच्या हाताने तयार केिेिे 
चीिर अंगािर पाघंरून सुखाने झोप. कारि तुझी आसक्ती 
नष्ट झािी असून तू लनब्बाि प्राप्त ि शांत झािी आहेस. ॥१६॥ 
 

१७.   धम्मा 
 

श्रावस्तीिधीिं एका िागंल्या घराण्यात जन्ि झािंा होता. वयात आल्यावर एका अनुरूप अशा पुरुषाशी 
मववाह झािंा. धम्िाप्रती खूप श्रद्धा उत्पन्न झािंी होती. परंतु पतीिी परवानगी न मिळाल्याने संघात प्रवेश 
मिळमवता आिंा नाही. पती िरि पावल्यानंतर िात्र ती मभक्खुिी झािंी. एके मदवशी मभक्षा िागून परत येत 
असतानंा मवहाराच्या जवळि अशक्तपिािुळे खािंी पडिंी. तीि ध्यान-साधना आहे असे सिजून सिामधस्थ 
झािंी आमि शवेटी अहयत पद प्राप्त केिें. या आनंदाच्या भरात मतच्या तोंडून खािंीिं उद गार मनघािें :- 

 
एक लििस लभक्षा मागण्याकलरता (खूप िूरपयंत) लफरून 
(लिहाराकडे परत येत असताना) अशक्तपिामु े काठीचा 
आधार घेऊन सुद्धा अगं थरथर कापत असतांना मी  
(खािी) जलमनीिर पडिे. शरीराचा हा िोष पाहून माझे 
लचत्त लिमुक्त झािे. ॥१७॥ 
 

१८.   सङ्घा 
 

जीवनिमरत्र मभक्खुिी धीराप्रिािे आहे. आपिंा जीवनानुभव कथन करतानंा सङ्घा म्हिते :- 
 
प्रव्रलजत होऊन मी घर सोडिे, मुिांना आलि लप्रय पशंूना 
सोडिे. (अशाप्रकारे) राग, दे्वष ि अलिद्या सोडून मी 
लिरक्त झािे. तरष्िा मु ासकि उपिून शांत झािे ि 
लनब्बाि प्राप्त केिे. ॥१८॥ 
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दुसरा वर्ग 
दुसरा निपात 

 
१९.   अलभरूपा नंिा 

 
कमपिंवस्तू नगरीतीिं खेिक नावाच्या एका क्षमत्रयाच्या कुटंुबात जन्ि. मतिे नाव नंदा ठेवण्यात आिें होते. 
परंतु अमतशय रूपवान असल्यािुळे अमभरूपा हे मवशषेि मतच्या नावाबरोबर जोडिें जात होते. ती वयात 
आल्यावर िरभतू नावाच्या एका क्षमत्रय शाक्यकुिाराबरोबर मतिे िंग्न ठरिें. परंतु िंग्नाच्या मदवशीि तो 
िरि पाविंा. त्यािुळे आईवमडिंानंी मतिी इच्छा नसतानासुद्धा मतिंा प्रव्रमजत केिें. संघात प्रवेश 
घेतल्यावरही मतिा सौंदयािा गवय नाहीसा झािंा नाही. ती आपिें सौंदयय पाहून आनंमदत होत असे. तसेि 
मतिंा त्यािा अमभिानही वाटत होता. भगवान बुद्ध रूपसौंदयािे दुष्ट्पमरिाि दाखमवतात या भीतीने ती 
भगवंताकडे जात नव्हती. ती ज्ञान प्राप्त करून घेण्यास पात्र आहे हे पाहून भगवान बुद्धाने िहापजापती 
गोतिीिंा सवय मभक्खुिींना क्रिाक्रिाने उपदेश ग्रहि करण्याकमरता पाठमवण्यास सामंगतिें. परंतु जेव्हा नंदा 
मभक्खुिीिा क्रि आिंा तेव्हा मतने आपिंी प्रमतमनधी म्हिून दुसऱ्याि एका मभक्खुिीिंा पाठमविें. त्यावर 
भगवंत म्हिािें, ‘स्वतुःिा क्रि आल्यावर स्वतुः आिें पामहजे. दुसऱ्या मभक्खुिीिंा पाठव ूनये.’ यावेळी िात्र 
ती भगवंताच्या आज्ञेिे उिंघन करू शकत नसल्यािुळे इतर मभक्खुिींसह भगवंताकडे गेिंी. भगवान बुद्धाने 
आपल्या अिंौमकक योग-सािर्थ्याने एका अमतशय सुंदर स्त्रीिे दशयन मतिंा घडमविें. त्यानंतर त्या स्त्रीिी 
म्हातारपििी अवस्था दाखमविंी. तेव्हा मतच्यािध्ये मवरक्ती उत्पन्न झािंी. भगवंतानंी मतिंा दोन गाथा 
सामंगतल्या. दुसरी गाथा ऐकल्यावर मतिंा अहयत्त्व प्राप्त झािें. ह्या दोन्ही गाथा ती सतत म्हित असे :- 

 
नंिा! व्याधीग्रस्त, अशुद्ध आलि िुगवन्धयुक्त असे हे शरीर 
पहा. एकाग्र ि समाधीयुक्त लचत्ताने (शरीरातीि) 
अशुभाची भािना कर. ॥१९॥ 
 
अहंकार-रूपी म  नष्ट कर (संस्कार लनलमत्तापासून) 
मुक्त असे जे) अलनलमत्त (लनब्बाि आहे) त्याची भािना 
कर. अहंकार नष्ट झाल्यािर तू शांत ि लनमवि लचत्त 
होऊन लिचरि करशीि. ॥२०॥ 
 

२०.   जेन्ती 
 

वैशािंीतीिं मिंच्छवी राजकुळात जन्ि. भगवंतािा उपदेश ऐकून अहयत पद प्राप्त झािें. स्वतुःिंा झािेंल्या 
मदव्य ज्ञानािा साक्षात्कार पाहून ती आनंदाने या दोन गाथा नेहिी म्हिू िंागिंी :- 

 
लनब्बाि प्राप्तीचे मागव म्हिून जी सात बोलधअगें आहेत 
त्या सिांची मी भगिान बुद्धाने उपिेलशल्याप्रमािे भािना 
केिी. ॥२१॥ 
मी त्या भगिान बुद्धाचे िशवन घेतिे. (मिा अनुभि 
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झािा की) हे माझे शेििचे शरीर आहे. माझे आिागमन 
(जन्म घेिे ि मरिे) संपिे. आता माझा पुनजवन्म 
होिार नाही. ॥२२॥ 
 

२१.   सुमंगि-माता 
 

श्रावस्ती येथीिं एका दमरद्री कुटंुबात जन्ि झािंा होता. बुरुडकाि करिाऱ्या एका पुरुषाशी मतिे िंग्न झािें. 
मतिंा पमहिंा िुिंगा झािंा. त्यािे सुिंगिं असे नाव ठेविें. तेव्हापासून मतिंा सुिंगिं-िाता असे संबोधण्यात 
येऊ िंागिें. सुिंगिंसुद्धा प्रमसद्ध मभक्खु झािंा. प्रव्रमजत झाल्यावर थोड्याि मदवसात त्यािंा अहयत्त्व प्राप्त 
झािें. त्यािुळे तो सुिंगिं थेर या नावाने ओळखिंा जाऊ िंागिंा. सुिंगिं-िाता प्रव्रमजत झाल्यावर एके 
मदवशी आपल्या कष्टपूिय व दमरद्री सासंामरक जीवनािे स्िरि करीत असतानंा मतच्या मित्तात अमधकि वैराग्य 
उत्पन्न झािें त्यािुळे अमधक जोिाने प्रयत्न करून मतने परिज्ञान प्राप्त केिें. अहयत्त्व प्राप्तीच्या आनंदात मतच्या 
तोंडून खािंीिं गाथा उत्स्फूतयपिे बाहेर पडल्या :- 

 
अहो! मी मुक्त झािे आहे. माझी मुक्ती धन्य आहे. मी 
मुस ापासून मुक्त झािे आहे. तसेच लनिवज्ज पतीपासून  
ि छत्र्या करण्याच्या कामापासून मुक्त झािे आहे. तसेच 
अन्न लशजलिण्याच्या भांड्यािाही पािसापाचा िुगवन्ध 
येत आहे. ॥२३॥ 
 
(परंतु आज) मी राग ि दे्वष नष्ट करून लिहार करीत 
आहे. झाडाखािी जाऊन ‘अहो मी लकती सुखी आहे’ 
अशा प्रकारे सुखाने ध्यान करीत आहे. ॥२४॥ 
 

२२.   अड्ढ कासी 
 

काशी देशातीिं एका श्रीिंत व्यापाऱ्याच्या घरी जन्ि झािंा होता. परंतु काही कारिािुळे ती वेश्या झािंी. 
कािंातंराने मभक्खुिींच्या जवळ प्रव्रमजत झािंी. ‘श्रावस्तीिंा जाऊन भगवान बुद्धािा उपदेश प्रत्यक्ष ग्रहि 
करावा’ अशी मतिी प्रबळ इच्छा होती. परंतु दुसऱ्या वेश्यानंी मतच्या िागात अनेक अडथळे आििें. तेव्हा मतने 
भगवंताजवळ एक दूत पाठमविंा व उपसम्पदा (मभक्खुिीपदािी दीक्षा) मिळण्याकमरता भगवंतानंा मवनंती 
केिंी. भगवंतानंी मतिी मवनंती िान्य करून मतिंा उपसम्पदा मदिंी. अशाप्रकारे िोठ्या कष्टाने उपसम्पन्न 
झाल्यावर मतने िंवकरि मदव्यज्ञान प्राप्त केिें. अहयत पद प्राप्त झाल्यावर मतने आनंमदत होऊन पुढीिं उद गार 
काढिें :- 

 
काशी िेशाचे जेिढे उत्पन्न होते तेिढेच उत्पन्न माझे होते. 
त्यापेक्षा कमी मूल्य घेऊन मी कोित्याही मनुष्यािा 
आपिी सेिा िेत नव्हते. ॥२५॥ 
 
परंतु आज मी त्या सौंदयापासूि नवरक्त झाले आिे 
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(त्या मोिापासूि) मुक्त िोऊि मी वैराग्ययुक्त झाले 
आिे. जन्म-मरणाच्या फेऱ्यात मी पुिः पुिः धावणार 
िािी. मी तीि नवद्ांचा साक्षात्कार केला आनण भर्वाि 
बुद्धाच्या शासिाप्रमाणे आचरण केले आिे. ॥२६॥ 
 

२३.   लचत्ता 
 

राजगृहातीिं एका धनाढ्य नागमरकाच्या कुटंुबात जन्ि झािंा. राजगृहाच्या प्रवेशद्वाराजवळ पमहल्यादंा 
भगवान बुद्धािा उपदेश ऐकिंा. तेव्हापासून धम्िाप्रती श्रद्धा वाढिंी. त्यािुळे िहापजापती गोतिीजवळ 
जाऊन प्रव्रज्या घेतिंी. वृद्धावस्थेत गृघ्रकूट पवयतावर जाऊन व तेथे ध्यानभावना करून मदव्यपद प्राप्त केिें. 
आपिंा अनुभव कथन करतानंा ती म्हिते :- 

 
मी कर श, आजारी आलि अलतशय िुबवि असूनसुद्धा काठी 
िेकत िेकत जाऊन पिवतािर चढिे. ॥२७॥ 
 
(खांद्यािरीि) संघािी खािी ठेििी ि लभक्षापात्र उििे 
केिे. पिवतािरीि िगडाच्या सहाय्याने मी स्ितःिा स्स्थर 
केिे (आलि त्याबरोबर) माझा अज्ञानांधकार नष्ट झािा. ॥२८॥ 
 

२४.   मेलत्तका 
 

राजगृहातीिं एका श्रीिंत ब्राह्मिाच्या कुटंबात जन्ि. पवयतावर जाऊन श्रिि धम्िाप्रिािे साधना करू 
िंागिंी व थोड्याि कािंावधीत मतिंा अहयत पद प्राप्त झािें. आनंमदत झाल्यािुळे खािंीिं उद गार काढिें 
:- 

 
मी िुःलखत, िुबवि आलि तारुण्य नष्ट झािेिी असूनसुद्धा 
काठी िेकत िेकत जाऊन पिवतािर चढिे. ॥२९॥ 
 
(खांद्यािरीि) संघािी खािी ठेििी आलि लभक्षापात्र 
सुद्धा उििे केिे. मी पिवत लशखरािर बसिे तेव्हा माझे 
लचत्त लिमुक्त झािे. मी तीन लिद्यांचा साक्षात्कार केिा 
आलि भगिान बुद्धाच्या शासनाप्रमािे आचरि केिे. ॥३०॥ 
 

२५.   लमत्ता 
 

कमपिंवस्तूिधीिं शाक्य राजकुळात या थेरीिा जन्ि झािंा होता. भगवान बुद्धािा उपदेश ऐकून धम्िाप्रती 
श्रद्धा जागृत झािंी व काही मदवसानंतर ती तथागतािी उपामसका बनिंी. कािंातंराने िहापजापती 
गोतिीजवळ प्रव्रमजत झािंी. थोड्याि मदवसातं दीघय साधना केल्यािुळे मतिंा अहयत्त्व प्राप्त झािें. स्वतुःच्या 
पूवयजन्िािे स्िरि करीत ती आनंदाने गाऊ िंागिंी :- 
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चतुिवशी, पौर्णिमा आलि िोन्ही पक्षातीि अष्टमी तसेच 
पालिहालरय पक्षाच्या लििशी मी आठशीिाचे (व्रताचे) 
पािन करीत असे. िेियोनीत जन्म व्हािा या इच्छेने 
उपोसथ ग्रहि करीत असे. ॥३१॥ 
 
ती मी आज एकिे  जेिि करिारी, मंुडि केिेिी ि 
चीिर धारि करिारी आहे. अतंःकरिातीि भीती नष्ट 
झाल्यामु े िेियोनीची मी इच्छा करीत नाही. ॥३२॥ 
 

२६.   अभय-माता 
 

उजै्जनी नगरीत जन्ि झािंा होता. ही त्या नगरीतीिं प्रमसद्ध गमिका होती. मतिे नाव पद िावती असे होते. 
मबक्म्बसार राजाने मतच्या रूपसौंदयािे बाबतीत ऐकून पुरोमहतािंा सामंगतिें, ‘उजै्जनीतीिं पद िावतीिंा 
पाहण्यािी इच्छा आहे.’ तेव्हा पुरोमहताने राजाशी पद िावतीिी भेट घडवनू आििंी. त्यानंतर राजापासून 
मतिंा एक िुिंगा झािंा. त्यािे अभय असे नाव ठेवण्यात आिें. तो सात वषािा झाल्यावर पद िावतीने त्यािंा 
राजाकडे पाठमविें. राजाने पुत्राप्रिािे त्यािंा वाढमविें. काही वषांनी त्यािंा धम्िाप्रती श्रद्धा उत्पन्न झािंी 
त्यािुळे तो प्रव्रमजत झािंा. िुिंािा उपदेश ऐकून काही मदवसानंी त्यािी आईसुद्धा प्रव्रमजत झािंी. मवपस्सना 
साधना करीत मतने मदव्यज्ञान प्राप्त केिें. िुिंाने मदिेंिंा उपदेश ती वारंवार म्हिू िंागिंी :- 

 
“हे आई! पायाच्या त व्यापासून िर (डोक्यापयंत) 
आलि डोक्यािरीि केसापासून खािी (त व्यापयंत) 
तू या अशुद्ध ि िुगंधयुक्त शरीराचे लनरीक्षि कर.” ॥३३॥ 
 
अशा प्रकारे (उपिेश ऐकून) आचरि करीत असता 
माझी संपूिव िासना समू  नष्ट झािी. िाह (पीडा) 
शांत झािा. लनब्बाि प्राप्त करून मी परमशांती  
लम लििी आहे. ॥३४॥ 
 

२७.   अभया 
 
उजै्जनीिध्ये उच्च कुळात जन्ि. ही अभयिातेिी िैत्रीि होती. अभयिाता प्रव्रमजत झािंी तेव्हा ही सुद्धा प्रव्रमजत 
झािंी. राजगृहात राहात असतानंा एके मदवशी अशुभ भावनेकमरता अरण्यात गेिंी. भगवान बुद्ध त्यावेळी 
गंधकुटीिध्ये बसिें होते. आपल्या योगसािर्थ्याने जिू काही मतिंा ते उपदेश करीत आहेत असे भासिें. 
भगवंतािंा उपदेश ऐकल्यावर मतिंा अहयत्त्व प्राप्त झािें. तेव्हापासून ती खािंीिं गाथा सतत म्हिू िंागिंी 
:- 

 
“अभये! हा िेह भग्न होिारा आहे (असे असूनसुद्धा) 
येथे अज्ञानी िोक आसक्त आहेत. संपूिव जािीि ठेिनू 
ि स्मरलतमान होऊन मी हा िेह सोडीन.” ॥३५॥ 
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मी पुष्क  िुःखि गोष्टीशी (सामना करीत) िक्ष राहून 
तरष्िेचा नाश केिा आलि भगिान बुद्धाच्या शासनाप्रमािे 
आचरि केिे. ॥३६॥ 
 

२८.   सामा-पलहिी 
 

कौशाम्बीिधीिं एका प्रमतमष्ठत कुळात जन्ि झािंा. कौशाम्बीिा राजा उदयन ह्याच्या पत्नीिी ही िैत्रीि होती. 
उदयनािी पत्नी सािावती िरि पावल्यािुळे ही शोकिग्न झािंी आमि मभक्खुिीकडे जाऊन प्रव्रज्या घेतिंी. 
परंतु सतत लिताग्रस्त रामहल्यािुळे आययिागािा सम्यक् अभ्यास करू शकिंी नाही. अशाप्रकारे पिंवीस वषे 
मनघून गेिंी. शवेटी आनंद थेरािा उपदेश ऐकून मित्त एकाग्र करण्यािा खूप प्रयत्न केिंा. त्यानंतर 
मदव्यज्ञानािा साक्षात्कार झािंा. स्वतुःच्या पूवयजीवनािे अविंोकन करीत असतानंा मतने ह्या दोन गाथा 
म्हटल्या :- 

 
चार पांचिा लिहारातून (लचत्तशातंीसाठी) बाहेर पडिे. 
परंतु लचत्त ताब्यात नसल्यामु े लचत्तािा शांती लम ािी 
नाही. ॥३७॥ 
 
माझी ही आठिी रात्र आहे, माझी तरष्िा समू  नष्ट 
झािी. तेव्हापासून मी पुष्क  िुःखि गोष्टीशी (सामना 
करीत) िक्ष राहून तरष्िेचा नाश केिा आलि भगिान 
बुद्धाच्या शासनाप्रमािे आचरि केिे. ॥३८॥ 
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नतसरा वर्ग 
नतसरा निपात 

 
२९.   सामा-िुसरी 

 
कौशाम्बीतीिं एका कुिंीन घराण्यात जन्ि. कौशाम्बी नरेश उदयन ह्याच्या पत्नीिे नाव शािावती असे होते. 
मतिी ही िैत्रीि. शािावती िरि पावल्यािुळे ही सुद्धा प्रव्रमजत झािंी. २५ वषयपयंत मदव्यज्ञान प्राप्त करू 
शकिंी नाही. म्हातारपिी बुद्धोपदेश ऐकून खूप साधना केिंी व शवेटी मदव्यज्ञान मिळमविें. स्वतुःच्या 
पूवयजन्िािे अविंोकन करीत असतानंा मतच्या तोंडून खािंीिं उद गार सहजपिे मनघािें :- 

 
प्रव्रजया घेऊन पंचिीस िषे झािी तरी मिा लचत्ताची 
शांती लम ािी असे िाित नाही. ॥३९॥ 
 
लचत्त ताब्यात नसल्यामु े लचत्त शांती िाभिी नाही. 
तेव्हा भगिान बुद्धाचा उपिेश स्मरि करून मिा िैराग्य 
प्राप्त झािे. ॥४०॥ 
 
मी पुष्क  िुःखि गोष्टीशी (सामना करीत) िक्ष राहून 
तरष्िेचा नाश केिा आलि भगिान बुद्धाच्या शासनाप्रमािे 
आचरि केिे. तरष्िा नष्ट केल्यािरची ही माझी सातिी 
रात्र आहे. ॥४१॥ 
 

३०.   उत्तमा 
 
श्रावस्तीिधीिं एका श्रीिंत व्यापाऱ्याच्या घरी जन्ि झािंा होता. पटािारा मभक्खुिीिा उपदेश ऐकून संघात 
प्रवेश केिंा. परंतु पुष्ट्कळ मदवसपयंत परिज्ञानािी प्राप्ती करिे शक्य झािें नाही. पटािारेने मतच्या मित्तािी 
अशी अवस्था पाहून मवशषे उपदेश केिंा. तो ऐकून उत्तिा पमरश्रिपूवयक साधना करू िंागिंी. त्यािुळे मतिंा 
परिज्ञानािा साक्षात्कार झािंा. ज्ञानप्राप्तीने आनंमदत होऊन ती खािंीिं गाथा सतत म्हिू िंागिंी :- 

 
चार पाच िे ा (लचत्तशांतीसाठी) लिहारातून बाहेर 
पडिे. परंतु लचत्त ताब्यात नसल्यामु े लचत्तशांती लम ािी 
नाही. ॥४२॥ 
 
जी माझी श्रदे्धया होती त्या लभक्खुिीकडे मी गेिे. लतने 
मिा स्कन्ध, आयतन ि धातू यांचा उपिेश लििा. ॥४३॥ 
 
लतने मिा जसा उपिेश केिा, तसा लतचा धम्म ऐकून मी 
एक आठिडा एकाच (ध्यान) आसनािर बसून ध्यानाच्या 
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आनंिाचा अनुभि घेऊ िागिे. आठव्या लििशी मी 
पाय पसरिे तेव्हा माझा अज्ञानान्धकार नष्ट झािा होता. ॥४४॥ 

 
३१.   उत्तमा-िुसरी 
 
कोशिं देशात एका प्रमतमष्ठत ब्राह्मि कुळात जन्ि. भगवान बुद्ध कोशिं देशात िामरका (पायी प्रवास) करीत 
असतानंा एके मदवशी त्यािंा धम्ि ऐकिंा व प्रव्रमजत होऊन ध्यान-साधना केिंी व थोड्याि अवधीत अहयत पद 
प्राप्त केिें. आपिंा अनुभव सागंतानंा ती म्हिते :- 

 
जी ही सात बोलध-अगें आहेत ती लनब्िाि प्राप्तीचे मागव 
आहेत. भगिान बुद्धाने उपिेलशल्याप्रमािे त्या सिांची 
मी भािना केिी (अभ्यास केिा).॥४५॥ 
 
शून्यता (राग, दे्वष, मोह आिीपासून शून्य अिस्था) ि 
अलनलमत्त (असे जे लनब्िाि) ते मी इच्छेप्रमािे प्राप्त केिे 
आहे. मी भगिान बुद्धाची िारस-कन्या आहे. मी 
लनब्िािाचा आनंि नेहमी भोगीत आहे. ॥४६॥ 
 
(माझ्या) सिव कामिासना, लिव्य आलि मानिी, नष्ट  
झाल्या आहेत. माझे (जन्म-मरिाच्या फेऱ्यातीि) 
आिागमन थाबंिे. आता माझा पुनजवन्म नाही. ॥४७॥ 
 

३२.   िस्न्तका 
 

श्रावस्तीिध्ये कोशिं नरेशाच्या ब्राह्मि पुरोमहताच्या घरी जन्ि. जेवताना धम्ि ऐकिंा तेव्हापासून धम्िावरीिं 
श्रद्धा वाढत गेिंी. नंतर दक्न्तका धम्िािी उपामसका बनिंी. िहापजापती गोतिीजवळ प्रव्रज्या घेतिंी. 
राजगृहात राहत असतानंा एके मदवशी ध्यानभावना करण्यासाठी गृध्रकूट पवयतावर गेिंी. तेथे बसिंी 
असतानंा िाहुतािंा पाठीवर बसण्यासाठी पाय पसरिाऱ्या हत्तीिंा पामहिें. ह्या हत्तीिंाि ध्यानािा आधार 
िानून ती ध्यानस्थ झािंी व मदव्यज्ञान प्राप्त केिें. त्या र्दश्यािे वियन करतानंा ती म्हिते :- 

 
गरध्रकूि पिवतािरीि िुपारच्या ध्यान-स्थानातून मी बाहेर 
पडिे (त्यािे ी) पाण्यात डंुबून बाहेर निीच्या लकनाऱ्यािर 
आिेल्या हत्तीिा पालहिे. ॥४८॥ 
 
एका अकुंशधारी मनुष्याने ‘पाय िे’ अशी याचना केिी, 
हत्तीने पाय पसरिा (पुढे केिा) ि मनुष्य हत्तीिर चढिा. ॥४९॥ 
 
(सहजासहजी) िश न होिाऱ्या (हत्तीिा) िश 
झािेिा ि मनुष्यांच्या आधीन झाल्याचे पाहून त्या 
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(लनजवन) अरण्यात गेल्यािर मी सुद्धा आपिे लचत्त 
समालधस्थ केिे. (लचत्ताचे िमन केिे). ॥५०॥ 
 

३३.   उस्ब्बरी 
 

श्रावस्तीिध्ये कुिंीन घराण्यात जन्ि झािंा होता. ही मदसायिंा अमतशय सुंदर होती. त्यािुळे कोशिं 
राजाच्या अंतुः पुरात मतिंा स्थान मिळािें. काही वषांनी मतिंा एक िुिंगी झािंी. मतिे ‘जीवन्ती’ असे नाव 
ठेविें. िुिंगी सुंदर आहे हे पाहून राजािंा खूप आनंद झािंा. त्याने प्रसन्न होऊन उक्ब्बरीिंा रािीिे पद 
मदिें. परंतु थोड्याि मदवसानंी ‘जीवन्ती’ िरि पाविंी. या घटनेने उक्ब्बरी अत्यंत शोकाकुिं झािंी. ज्या 
स्िशानभिूीत िुिंीिा अक्ग्नसंस्कार करण्यात आिंा होता त्या स्िशानात जाऊन ती मदवसभर रडत असे. 
एके मदवशी ती भगवंताकडे गेिंी. त्यानंा वंदन करून थोडा वेळ तेथे बसून रामहिंी व नंतर मनघून गेिंी. 
त्यानंतर अमिरवती नदीच्या मकनाऱ्यावर जाऊन तेथेसुद्धा िुिंीच्या शोकाने पुनुः रडू िंागिंी. भगवान बुद्धाने 
गंधकुटीिध्ये बसूनि हे र्दश्य पामहिें आमि आपल्या योग-सािर्थ्याने जिू काही मतच्यापुढे उभे राहून 
मविारिें, ‘उक्ब्बरी! तू मविंाप (शोक) का करतेस?’ ‘भन्ते! िी आपल्या िुिंीसाठी मविंाप करते’ असे 
उक्ब्बरीने उत्तर मदिें. यावर भगवंत उक्ब्बरीिंा पुनुः म्हिािें, ‘उक्ब्बरी, या स्िशानात तुझ्या िौऱ्याशंी हजार 
िुिंींिा अग्नीसंस्कार झािेंिंा आहे. त्यातीिं कोित्या िुिंीकमरता तू मविंाप करीत आहेस?’ िंगेि 
भगवंतानंी मतिंा स्िशानात नेऊन ज्या ज्या मठकािी मतच्या पूवयजन्िातीिं िुिंींना जाळिें होते ती ती मठकािे 
दाखमविंी व गाथा सामंगतल्या. अहयत पद प्राप्त केल्यावर ती ह्या गाथा सतत म्हित असे :- 

 
‘अम्म जीिा’ असे म्हिून तू िनामध्ये (भिकून) रडत 
आहेस. हे उस्ब्बरी तू स्ितःचा शोध घे. ‘जीिन्ती’ असे 
नाि असिेल्या तुझ्या चौऱ्यांशी हजार मुिी येथे जा ल्या 
गेल्या आहेत. त्यांच्यापैकी कोिासाठी तू शोक करीत 
आहेस ? ॥५१॥ 
 

भगवान बुद्धािे हे विन ऐकून उक्ब्बरीिंा आत्िबोध झािंा. ती ध्यानािध्ये तिीन झािंी. तेव्हा मतिंा 
मदव्यज्ञानािा िंाभ झािंा. त्यानंतर शोकापासून मविुक्त झाल्यावर ती म्हिते :- 

 
माझ्या हृियािा िोचिेिा िुिवशव बाि लनघािा. शोकाकुि 
झािेल्या मिा आता मुिीचा शोक रालहिा नाही. ॥५२॥ 
 
आज माझे हृिय शांत, िुःखरलहत आहे. शल्य बाहेर  
उपिून िाकिे आहे. मी भगिान बुद्ध, त्यांचा धम्म आलि 
संघािा शरि जाते. ॥५३॥ 
 

३४.   सुक्का 
 

राजगृह नगरीतीिं एका प्रमतमष्ठत घराण्यात जन्ि झािंा होता. राजगृहात भगवान बुद्धािा उपदेश ऐकून 
धम्िावर गाढ श्रद्धा बसिंी. त्यानंतर धम्िमदन्ना मभक्खुिीिा उपदेश ऐकल्यावर संसारापासून मवरक्त होऊन 
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मतच्याि जवळ प्रव्रज्या घेतिंी. साधना करीत असता अल्पावधीति अहयत पद प्राप्त केिें. पािश ेमभक्खुिींच्या 
संघासह धम्िप्रिार करू िंागिंी. धम्िोपदेश करण्यात ही अमतशय मनष्ट्िात होती. एके मदवशी मतने 
राजगृहात मभक्षा िामगतिंी. जेवि आटोपून मभक्खुिी-मनवासात गेिंी. तेथे असिेंल्या मभक्खुिी-संघािंा 
िोठ्या प्रभावाने उपदेश केिंा. या उपदेशाने सवय श्रोते िंत्र-िुग्ध झािें. उपदेश संपल्यावर त्या मठकािी एका 
वृक्षावर वास करिारी देवता ह्या धम्िोपदेशाने खूपि प्रसन्न झािंी व राजगृहािध्ये मठकमठकािी सुक्का थेरीिे 
गुिगान करू िंागिंी. 

 
“राजगरहातीि नागलरकांनो, तुम्ही िारू प्यायल्याप्रमािे का ं
झोपत आहात? बुद्ध शासनाचा उपिेश िेिाऱ्या सुक्का 
लभक्खुिीची उपासना कां करीत नाही? ॥५४॥ 
 
जयाप्रमािे प्रिासी मेघातून (खािी पडिारे) पािी 
लपतात, त्याप्रमािे लतची लनब्बािाप्रत नेिारी, ओजपूिव 
आलि जात्याच रसा  िािी ज्ञानी िोक लपतात असे 
िािते. ॥५५॥ 
 

वृक्षदेवतेिे हे उद गार ऐकून नागमरक धावत धावत तेथे गेिें. सुक्का थेरीिा उपदेश ऐकून तृप्त झािें व शवेटी 
सवय नागमरक मतिे गुिगान करू िंागिें :- 

 
‘सुक्का थेरी! तू पलित्र गोष्टीच्या अभ्यासाने पलित्र 
झािी आहेस. िासनांपासून लिमुक्त होऊन चांगल्याप्रकारे 
समालधस्थ झािी आहेस. मारािा (लिकारािा) त्याच्या 
सैन्यासह जजकून तू अलंतम िेह धारि करीत आहेस. ॥५६॥ 
 

३५.   सेिा 
 

ही आळवी देशाच्या राजािी िुिंगी होती. शास्त्याने आळमवक राजािंा मदिेंिंा उपदेश ऐकून मतच्यािध्ये 
धम्िश्रद्धा उत्पन्न झािंी. प्रथि भगवंतािी उपामसका बनिंी. त्यानंतर प्रव्रमजत होऊन संघात प्रवेश केिंा. एके 
मदवशी मवरक्त होऊन ऐमहक वस्तंूवर मविार करीत मदव्यज्ञान प्राप्त केिें. अहयत पद प्राप्त झाल्यावर 
श्रावस्तीिध्ये राहू िंागिंी. एके मदवशी जेवि आटोपल्यावर मदवसाच्या ध्यानभावनेकमरता अन्धवनात गेिंी 
व एका झाडाखािंी बसिंी. तेव्हा िार (िनातीिं मवकार) मतिंा मतच्या एकाकी जीवनापासून परावृत्त 
करण्याच्या उदे्दशाने म्हिािंा :- 

 
हे सेिा! जगामध्ये मुक्ती नाही. तेव्हा एकाकी राहण्याचा 
काय उपयोग? कामसुखाचा उपभोग घे. शेििी पश्चात्ताप 
करिारी होऊ नकोस. ॥५७॥ 
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िारािे हे प्रिंोभनकारक विन ऐकून सेिंा मविार करू िंागिंी, ‘हा िूखय िार िाझ्या िागात अडथळे 
आिण्यासाठी अशा प्रकारच्या इंमद्रयासक्तीच्या गोष्टी बोिंत आहे. परंतु िी अहयत पद-प्राप्त सामधका आहे हे 
कदामित त्यािंा िाहीत नसावे. िी त्यािंा यथायोग्य उत्तर देईन’ असा मनश्चय करून ती म्हिािंी :- 

 
पापी मारा! शरीरािा लिद्ध (घाया ) करिाऱ्या 
भाल्याच्या िोकाप्रमािे कामिासना आहेत. त्यांच्यामु े 
स्कन्धमय (प्राण्यांचा) नाश होतो ि जयािा तू कामसुख 
म्हितोस त्याबाबतीत मिा आता अनासक्ती आहे. ॥५८॥ 
 
माझी तरष्िा सिव लठकािातून नष्ट झािी आहे. माझा 
अज्ञानान्धकार सुद्धा नष्ट झािा आहे. हे पापी मारा! 
प्राण्याचा नाश करिाऱ्या! आज तुझाच नाश झािेिा 
आहे हे जािून घे. ॥५९॥ 
 

३६.   सोमा 
 

राजगृह नगरीत जन्ि. सोिा मबक्म्बसार राजाच्या पुरोमहतािी िुिंगी होती. भगवान बुद्धाने राजगृहात प्रवेश 
केल्यावर त्यािंा धम्िोपदेश ऐकून श्रद्धा उत्पन्न झािंी. त्यािुळे बुद्धािी उपामसका बनिंी. काही मदवसानंंतर 
संसारापासून उदासीन झाल्यािुळे मभक्खुिी संघात प्रवेश केिंा. पमरश्रिपूवयक ध्यानसाधना करीत असता 
अल्पावधीत अहयत पदािा िंाभ झािंा. श्रावस्तीिध्ये राहत असतानंा एके मदवशी मदवसाच्या ध्यानसाधनेसाठी 
अन्धवनात गेिंी व एका झाडाखािंी बसिंी. तेव्हा मतच्या िागात अडििी आिण्याकमरता िार मतिंा 
म्हिािंा :- 

 
“जे स्थान (पि) प्राप्त करण्यास ऋषींनासुद्धा अत्यंत 
कठीि आहे, ते िोन अगुंिी-प्रज्ञाच असिेल्या लस्त्रयांनी 
प्राप्त करिे शक्य नाही.”॥६०॥ 
 

यावर मभक्खुिी म्हिािंी :- 
 
हे मारा! लचत्त चांगल्याप्रकारे समालधस्थ झाल्यािर 
(सत्याचे) ज्ञान झाल्यािर आलि धम्माचे सम्यक् िशवन 
झािे असताना स्त्री-भाि आमचे (मागात) कोिते अडथ े 
आिू शकेि? (स्त्री असल्यामु े लनिाि मागात अडथ े 
येऊ शकत नाहीत.) ॥६१॥ 
 
माझी तरष्िा सिव लठकािातून नष्ट झािी आहे. माझा 
अज्ञानान्धकार सुद्धा नष्ट झािा आहे. हे पापी मारा! 
प्राण्यांचा नाश करिाऱ्या! आज तुझाच नाश झािेिा 
आहे हे जािून घे. ॥६२॥  
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चौथा वर्ग 
चौथा निपात 

 
३७.   भद्दा कलपिानी 
 
वारािसीिध्ये एका श्रीिंत व्यापाऱ्याच्या घरी जन्ि झािंा होता. पूवय किािुळे शरीरातून दुगयन्धी येत होती. 
त्यािुळे िंोकािध्ये मतिंा फार िंाज वाटत असें व या कारिाने जीवनािा उबग आिंा होता. एके मदवशी 
मवरक्त होऊन स्वतुःिे दामगने िोडून िैत्यािध्ये सुविािी फरशी करून भगवंतािंी किळानंी पूजा केिंी. 
त्यािक्षिी शरीरातून येिारी दुगयन्धी नष्ट झािंी.त्यानंतर दुसऱ्या जन्िात ती वारािसीच्या राजािी िुिंगी 
म्हिून जन्िािंा आिंी. ती िोठ्या ऐियात राहत होती. दीघयकाळ प्रत्येक बुद्धािी सेवा करीत होती. काही 
मदवसानंी संसारािंा कंटाळून तपक्स्वनी झािंी व अरण्यात ध्यानभावना करीत राहू िंागिंी. त्यानंतर सागिं 
नावाच्या नगरीत (सध्यािे मसयािंकोट) कोमसय गोत्राच्या ब्राह्मिाच्या घरी जन्ििंी. वयात आल्यावर 
िहातीथय गावातीिं मपप्पिंकुिाराबरोबर मववाह झािंा. मपप्पिंकुिार (िहाकाश्यप) प्रव्रमजत झाल्यावर भद्दा 
कमपिंानीनेसुद्धा त्याच्याबरोबर गृहत्याग केिंा. पाि वषय मतक्त्थयाराि नावाच्या मवहारात रामहिंी व नंतर 
िहापजापती गोतिीजवळ प्रव्रमजत झािंी. थोड्याि मदवसानंी उपसम्पदा घेऊन ध्यानसाधना करीत अहयत पद 
प्राप्त केिें. अहयत्त्व प्राप्त केल्यावर पूवीिा पती िहाकाश्यप थेर ह्यािे गुि वियन करण्याकमरता व स्वतुः 
कृतकृत्य झाल्यािे सागंतानंा खािंीिं गाथा मतने म्हटल्या :- 

 
समालध-लनष्ठ महाकस्सप भगिान बुद्धाचा िारसपुत्र आहे. 
तो पूिवजन्म जाितो, सुगती ि िुगवती पाहतो. ॥६३॥ 
 
तो पुनजवन्माचा नाश झािेिा मुनी आहे. त्याने अलभजे्ञमध्ये 
(लिव्यज्ञान) पूिवत्ि प्राप्त केिे आहे. या तीन लिद्यांनी 
युक्त असा तो (खरा) तै्रलिद्य ब्राह्मि आहे.॥६४॥ 
 
त्याच्याचप्रमािे भद्दा कलपिानी सुद्धा तीन लिद्या जाििारी, 
मरत्यिूर लिजय लम लििेिी आहे. मारािा (लचत्तलिकारािा) 
त्याच्या सैन्यासह जजकून तो अलंतम िेह 
धारि करीत आहे. ॥६५॥ 
 
जगातीि (सांसालरक जीिनातीि) िुष्पलरिाम पाहून 
आम्ही िोघेही प्रव्रलजत झािो. आम्ही िोघेही आश्रि 
(लचत्तातीि िूलषत लिचार) नष्ट झािेिे आत्मलिजयी, 
परमशांत आलि लनब्बाि प्राप्त झािेिे आहोत. ॥६६॥ 
  



 

अनुक्रमणिका 

पाचवा वर्ग 
पाचवा निपात 

 
३८.   अज्ञात लभक्खुिी 

 
देवदह नगरीत जन्ि झािेंिंा होता. घराण्यािी िामहती उपिंब्ध नाही. िहापजापती गोतिीिी दाई म्हिून 
ही काि करीत होती. िहापजापती गोतिीबरोबर ही सुद्धा प्रव्रमजत झािंी होती. प्रव्रमजत झाल्यावर सुद्धा 
मित्त कािवासनेने पीमडत असल्यािुळे पिंवीस वषयपयंत मित्तािी एकाग्रता साधण्यास असिथय रामहिंी. या 
असिथयतेिुळे नेहिी रडत असे. एके मदवशी मतने धम्िमदन्ना थेरीिा उपदेश ऐकिंा. त्यािुळे मतिी इंमद्रय-
वासना नाहीशी झािंी व मित्त शातं झािें. अशाप्रकारे थोड्याि मदवसात मतने ध्यानसाधना करीत अहयत पद 
प्राप्त केिें. आपिंी साधना सफिं झाल्याच्या आनंदाने ती म्हिते :- 

 
मी प्रव्रलजत झाल्यापासून पंचिीस िषवपयंत लचत्ताची शांती 
क्षिभरही प्राप्त केिी नाही. ॥६७॥ 
 
कामिासनेने पीलडत असल्यामु े लचत्तशांती लम ािी 
नाही. (या पलरस्स्थतीत) िोन्ही हात उंच करून मी 
लिहारात प्रिेश केिा. ॥६८॥ 
 
जी माझी श्रदे्धया लभक्खुिी होती लतच्याकडे मी गेिे. 
लतने मिा स्कन्ध, आयतन आलि धातू या धम्मांचा 
उपिेश लििा. ॥६९॥ 
 
लतचा धम्म ऐकून मी एका बाजूिा बसिे. मी (माझे) 
पूिवजन्म जािते. माझे लिव्यचकू्ष लिशोलधत आहेत. ॥७०॥ 
 
परलचत्त ज्ञान मिा उपिब्ध झािे आहे. माझे श्रोत 
(कान) लिशोलधत आहेत. लिव्यशक्तीचा साक्षात्कार मी 
करून घेतिा आहे. माझे आश्रि (लचत्तातीि िूलषत 
लिचार) नष्ट झािे आहेत. त्याचप्रमािे सहा अलभज्ञांचा  
मी साक्षात्कार करून घेतिा आहे आलि भगिान बुद्धाच्या 
शासनाप्रमािे आचरि केिे आहे. ॥७१॥ 
 

३९.   लिमिा 
 

वैशािंीतीिं एका वेश्येच्या पोटी जन्ि. आईप्रिािे वाईट िागाने जीवन घािंवीत होती. एके मदवशी मवििंाने 
िहािोग्गिान थेर ह्यािंा िोमहत करण्यािा प्रयत्न केिंा. त्यावेळी िहािोग्गिान थेर वैशािंीिध्ये मभक्षाटन 
करीत होते. त्यानंा पाहून आसक्त झािंी व त्याचं्या मनवासस्थानी जाऊन त्यानंा िोमहत करण्यािा प्रयत्न 
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करू िंागिंी. थेराने मतिंा अशुभ भावनेिा उपदेश मदिंा व िागंिंी कान उघाडिी केिंी. उपदेश 
ऐकल्याबरोबर वेश्यावृत्तीबद्दिं मतिंा िंाज वाटू िंागिंी. धम्िाप्रती श्रद्धा जागृत होऊन ती भगवान बुद्धािी 
उपामसका झािंी. काही मदवसानंतर वैराग्य वाढल्याने संघात प्रवेश घेतिंा. अल्पावधीत अहयत पदािा 
साक्षात्कार केिंा. आपल्या पूवयजीवनािे स्िरि करतानंा ती म्हिते:- 

 
रूप, कांती, सौभाग्य ि यशाने मी उन्मत्त झािे, त्याचप्रमािे 
तारुण्याने गर्णिष्ठ होऊन मी स्ितःिा िुसऱ्यापेक्षा शे्रष्ठ 
समजत होते. ॥७२॥ 
 
मूखव जयाचा बडेजाि करतात अशा शरीरािा संुिर रीतीने 
लिभूलषत करून, लशकारी (मरगांना भुिलिण्याकलरता) 
पाश िाकतो त्याप्रमािे िेश्याघराच्या िारामध्ये मी उभी 
राहत असे. अिंकाराचे प्रिशवन करीत, (मधून मधून) 
गुह्ांगाचे प्रिशवन करीत, लनरलनरा े प्रिोभनीय हािभाि 
करीत बऱ्याच िोकांची चेष्टामस्करी करीत असे. ॥७३-७४॥ 
 
ती मी आज मुण्डन करून, चीिर नेसून, लभक्षा मागून 
अलितकव  ध्यानाचा (समाधीची िुसरी अिस्था) िाभ 
करून झाडाखािी बसिेिी आहे. ॥७५॥ 
 
लिव्य आलि मानिी (िासनांची) सिव बंधने तुििी आहेत, 
सिव आश्रि (लचत्तातीि िाईि लिचार) िूर फेकून मी 
परमशांत ि लनब्बािप्राप्त झािेिी आहे. ॥७६॥ 
 

४०.   सीहा 
 

वैशािंी िध्ये जन्ि झािंा होता. सीहा लसहसेनापतीच्या बमहिीिी िुिंगी होय. िािाच्या नावावरून मतिे 
‘सीहा’ असे नाव ठेवण्यात आिें होते. एके मदवशी भगवान बुद्ध लसहसेनापतीिंा उपदेश देत असता मतिंा 
धम्िामवषयी श्रद्धा उत्पन्न झािंी. आई-वमडिंािंी आज्ञा घेऊन प्रव्रमजत झािंी. परंतु िहान साधना करूनसुद्धा 
मित्त बाह्य वस्तूकडे धाव घेत असल्यािुळे व मिर्थ्यामवतकािुळे सात वषयपयंत मित्तािंा शातंी िंाभिंी नाही. 
एक मदवस अगदी हताश होऊन मविार करू िंागिंी, ‘या पापी जीवनािा काय उपयोग’ व िंगेि एका 
झाडावर स्वतुःिंा गळफास िंावनू आत्िहत्या करण्यािा प्रयत्न केिंा. गळयाभोवती गळफास 
टाकल्याबरोबर मित्त ध्यानस्थ झािें. या आनंदाच्या भरात मतच्या तोंडून खािंीिं गाथा बाहेर पडल्या :- 

 
लिपयवस्त लिचारामु े मी कामिासनेने नेहमी पीलडत राहत 
असे, लचत्त ताब्यात नसल्यामु े मी पूिी प्रकु्षब्ध होते. ॥७७॥ 
 
िस्तंूचे (केि ) शुभ स्िरूपच पाहत असल्यामु े मी  
क्िेश-पीलडत असे. लचत्त तरष्िेत फसिे असल्यामु े 
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लचत्तािा शांती (केव्हाच) िाभिी नाही.॥७८॥ 
 
(लचत्तशांतीचा िाभ न झाल्यामु े) मी कर श, पांडुरोग्याप्रमािे 
ि कांतीहीन होऊन सात िषे घािलििी. 
अत्यंत िुःखी अशा मिा लििसा अथिा रात्री सुखाचा 
अनुभि आिा नाही. ॥७९॥ 
 
त्यानंतर (हताश होऊन ) िोर घेऊन मी िनामध्ये प्रिेश 
केिा. ‘हीन आचरि पुनः करण्यापेक्षा िर िांगून घेऊन 
(आत्महत्या करिेच) माझ्याकलरता शे्रयस्कर आहे’ 
(असा लिचार केिा.) ॥८०॥ 
 
ग फास पक्का बांधून तो झाडाच्या फांिीिा बांधिा. 
ग फास गळ्यािर िाकिा. त्याचक्षिी माझे लचत्त 
(तरष्िेपासून) लिमुक्त झािे. ॥८१॥ 
 

४१.   सुन्िरी नन्िा 
 

कमपिंवस्तूिध्ये शाक्य कुळात जन्ि झािेंिंा होता. ‘नन्दा’ असे मतिे नाव ठेवण्यात आिें होते. परंतु अत्यंत 
सौंदययसम्पन्न असल्यािुळे मतिे ‘सुन्दरी नन्दा’ असे नाव पडिें. िंोक मतिंा ‘जनपद-कल्यािी’ (िुिुंखातीिं 
अमतशय सुंदर स्त्री) असे म्हित असत. बुद्धत्त्वािा िंाभ झाल्यावर भगवान बुद्ध कमपिंवस्तूिध्ये पमहल्यादंा 
आिें असता शाक्य राजकुिार नंद व राहुिंकुिार प्रव्रमजत झािें. िहाराज शुद्धोदन िरि पावल्यावर 
िहापजापती गोतिी सुद्धा प्रव्रमजत झािंी. तेव्हा सुन्दरी नन्दाने मविार केिंा, ‘िाझे सवय नातिंग प्रव्रमजत 
झािें. या पमरक्स्थतीत िी घरात राहून काय करू?’ या मविाराने िंगेि मभक्खुिीकडे जाऊन प्रव्रमजत झािंी. 
परंतु मतिी ही प्रव्रज्या श्रदे्धने झािंी नव्हती तर नातिंगाचं्या स्नेहािुळे झािंी होती. म्हिून मतिंा अजूनही 
आपल्या सौंदयािा गवय वाटत होता. भगवान बुद्ध सौंदयािा मतरस्कार करतात या भीतीने ‘अमभरूपानन्दा’ 
या मभक्खुिीप्रिािे ही सुद्धा त्याचं्यासिोर जात नव्हती. तेव्हा शास्त्याने मतिंा उपदेश केिंा. तरुि स्त्री 
क्रिाक्रिाने म्हातारी होते. हे ऐकून सुन्दरी नन्देिंा जीवनािी अमनत्यता व दुुःख यािंा साक्षात्कार झािंा व 
शवेटी मतिे मित्त सासंामरक अवस्थेपासून मवरक्त झािें. शास्त्याने मतिंा पुढीिं उपदेश मदिंा :- 

 
“नन्िे! व्यालधयुक्त, अशुद्ध आलि िुगवन्धयुक्त हे शरीर 
पहा. एकाग्र आलि चांगल्या प्रकारे समालधयुक्त होऊन तू 
लचत्ताने अशुभाची भािना कर. ॥८२॥ 
 
जसे हे (शरीर िुगवन्धयुक्त) आहे तसे ते आहे आलि 
जसे ते (शरीर) आहे तसे हे आहे. िुगवन्धयुक्त, सडिेिा 
िास मारिारे असे हे शरीर असून त्याचे मूखाकडून 
अलभनंिन केिे जाते. ॥८३॥ 
अशाप्रकारे हे नन्िे! रातं्रलििस अना शी होऊन (त्याचे) 
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लनरीक्षि कर. त्यानंतर तू स्ितःच्या ज्ञानाने उदे्वग पािनू 
(सत्य) पाहशीि.” ॥८४॥ 
 

भगवंतािंा हा उपदेश ऐकून नन्दा मभक्खुिीिंा ज्ञानािा िंाभ झािंा आमि ती आनंदाने उद गारिंी :- 
 
“याप्रमािे मी अना शी होऊन लचत्ताने संयुस्क्तक लिचार 
केल्यािर आतून ि बाहेरून हे शरीर यथाथवपिे पालहिे. ॥८५॥ 
 
तेव्हा शरीराबद्दि उबग प्राप्त झािा, अन्तयामी मी लिरक्त 
झािे. िक्ष, अनासक्त, परमशांत अशा मिा लनब्बाि प्राप्त 
झािे आहे. ॥८६॥ 
 

४२.   नन्िुत्तरा 
 

कुरु देशातीिं कम्िासदम्ि या नावाच्या प्रमसद्ध नगरीत जन्ि. ही एका ब्राह्मिािी िुिंगी होती. मवद्या व मशल्प 
यािें ज्ञान करून घेऊन ती मनगं्रथाचं्या (जैनाच्या) संघात दाखिं झािंी होती. ही वादमववाद करण्यात 
अमतशय मनष्ट्िात होती. भद्दाकुण्डिंकेसीप्रिािे संपूिय जम्बुद्वीपात वादमववाद करीत लहडत होती. एके मदवशी 
अिानक महिी िहािोग्गिान थेराशी गाठ पडिंी. दोघािंा वादमववाद झािंा असता त्यांनी मविारिेंल्या 
प्रश्नानंा उत्तरे देऊ शकिंी नाही व अशा प्रकारे त्याचं्याकडून वादात हरिंी. त्यानंतर थेरािा उपदेश ऐकून 
प्रभामवत झािंी व शासनािध्ये प्रव्रमजत झािंी. कठोर साधना करून अहयत पद प्राप्त केिें. आपल्या 
पूवयजीवनािा अनुभव कथन करतानंा ती म्हिते :- 

 
अग्नी, चंद्र, सूयव आलि (इतर अनेक) िेितांना मी  
नमस्कार करीत होते. निी-तीथािर जाऊन मी पाण्यात 
डंुबत असे. ॥८७॥ 
 
अध्या डोक्याचे मंुडि करून, मी जलमनीिर झोपत असे, 
रात्री जेिि करीत नसे ि अशाप्रकारे मी अनेक व्रतांचे 
पािन करीत असे. ॥८८॥ 
 
िालगने, स्नान, सुगंलधत िेपािीने मी स्ितःिा सजलिण्यात 
ि लिभूलषत करण्यात मग्न राहत असे. कामतरष्िेने पीलडत 
अशा या शरीराचे मी चोचिे पुरिीत असे.॥८९॥ 
 
त्यानंतर (धम्माप्रती) श्रद्धा उत्पन्न होऊन मी बेघर 
होऊन प्रव्रजया ग्रहि केिी. शरीरािा यथाथवपिे पाहून 
माझी कामतरष्िा समू  नष्ट झािी. ॥९०॥ 
 
सिव पुनजवन्म नष्ट झािे. इच्छा आलि अलभिाषा संपल्या. 
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सिव बंधने लिलछन्न झािी ि लचत्तािा शांती लम ािी. ॥९१॥ 
 

४३.   लमत्तकािी 
 

कु रु देशातीिं कम्िासदम्ि नगरीत एका ब्राह्मि कुळात जन्ि. िहासमतपट्ठान सुत्तािा उपदेश ऐकून 
मभक्खुिी संघात प्रवेश केिंा. परंतु सात वषयपयंत िंाभ सत्कारािी आसक्ती मतिंा वाटत होती. काही 
मदवसानंी यथाथय मविार िनात आल्यावर सासंामरक गोष्टीपासून मवरक्त झािंी. िहान साधना करून 
मनब्बािपद प्राप्त केिें. आपल्या पूवयजीवनािे स्िरि झाल्यावर ती म्हिते :- 

 
मी श्रदे्धने प्रव्रजया घेऊन घरातून बेघर होऊन िाभ 
सत्कारािा उत्सुक होऊन लठकलठकािी लफरत होते. ॥९२॥ 
 
परमाथाची अिहेिना करून मी हीन गोष्टीच्या मागे 
िागिी होते. क्िेशांच्या आधीन होऊन मी श्रामण्याबद्दि 
लिरक्त होते. ॥९३॥ 
 
छोट्याशा लिहारात बसिे असतांना एक मनाची िोचिी 
सुरू झािी. ‘मी तरष्िेच्या जाळ्यात सापडून िाईि 
मागािा िागिे आहे.’ ॥९४॥ 
 
माझे जीलित अल्प असून त्यािा जरा ि व्याधीपीलडत 
करीत आहेत. हे शरीर नष्ट झािे नाही तोपयंत मिा 
प्रमाि करण्यािाही फुरसत नाही. ॥९५॥ 
 
(पाच) स्कंधांचा उिय ि नाश याचे यथाथव िशवन 
करीत मी लिमुक्त लचत्त होऊन आसनािरून उठिे, मी 
बुद्ध शासनाप्रमािे आचरि केिे. ॥९६॥ 
 

४४.   सकुिा 
 

श्रावस्तीिध्ये एका ब्राह्मि कुटंुबात सकुिंा थेरीिा जन्ि झािंा होता. भगवान बुद्धाने जेतवनािे दान 
स्वीकारतानंा मदिेंिंा उपदेश ऐकून त्यािंी उपामसका बनिंी. ही काही मदवसानंी क्षीिाश्रव थेरािा धम्ि ऐकून 
संसारापासून िन मवरक्त झािें. त्यािुळे सघंात प्रवेश केिंा. पमरश्रिपूवयक िहान साधना करून मदव्यज्ञानािा 
साक्षात्कार केिंा. मदव्यिक्ष ु प्राप्त केिेंल्या मभक्खुिीिध्ये सकुिंा सवयशे्रष्ठ सिजिंी जात होती. आपल्या 
साधनेिा अनुभव कथन करतानंा ती म्हिते :-  

 
मी (गरलहिी म्हिून) घरात राहत असतांनाच एका 
लभक्खुिीचा उपिेश ऐकून लिमि धम्म पालहिा आलि 
(त्यामु े) अच्युत पि लनब्बािाचे िशवन घडिे. ॥९७॥ 
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पुत्र, कन्या, धन, धान्य या सिांना सोडून, केस मुण्डन 
करून ि घरातून बेघर होऊन मी प्रव्रलजत झािे. ॥९८॥ 
 
मी लशकत असतांनाच सर  जािाऱ्या मागाचे अनुसरि 
करू िागिे. राग, दे्वष आलि त्याबरोबर येिारे आश्रि 
(लचत्तमि) सोडून लििे. ॥९९॥ 
 
लभक्खुिी पिाकलरता उपसम्पिा घेतल्यािर मिा माझ्या 
पूिवजन्माचे स्मरि झािे. योग्यप्रकारे भािना केल्यामु े 
लिमि, लिशुद्ध अशा लिव्यदृष्टीचा िाभ झािा. ॥१००॥ 
 
सिव (प्रकारचे) संस्कार हे आपिे नव्हंत. त्यांच्या बुडाशी 
काही कारि असून ते िोप पाििारे आहेत असे पाहून 
मी सिव आश्रि (लचत्तमि) सोडून लििे. (आता) मी 
परमशांत असून लनब्बािाचा साक्षात्कार केिेिा आहे. ॥१०१॥ 
 

४५.   सोिा 
 

श्रावस्तीिधीिं एका कुिंीन घराण्यात सोिािा जन्ि झािंा होता. मववाह झाल्यावर महने दहा अपत्यानंा जन्ि 
मदिंा. त्यािुळे ‘बहुपुमत्तका’ (पुष्ट्कळ अपत्ये असिेंिंी) म्हिूनही ओळखिंी जात होती. पतीने प्रव्रज्या 
घेतल्यावर मतने िुिंा-िुिंींवर घर सोपवनू मदिें. त्यािप्रिािे सवय संपत्ती त्यानंा वाटून मदिंी. स्वतुःसाठी 
काहीही ठेविें नाही. परंतु थोड्याि मदवसात मतिी िुिें आमि सुना मतिा अनादर करू िंागिें ‘ज्या घरात 
आपिंा आदर नाही त्या घरात राहण्यात काय अथय?’ असा मविार करून (एका) मभक्खुिीकडे जाऊन 
प्रव्रमजत झािंी. म्हातारी झाल्यावर गृहत्याग केल्यािुळे अमवििं मित्तशातंी मिळमवण्यासाठी खूप साधना 
करावी िंागिंी. शवेटी ती आपल्या ध्येयािध्ये सफिं झािंी. जीवनािे ध्येय प्राप्त करण्यासाठी मतने केिेंिंी 
र्दढ साधना पाहून भगवान बुद्ध धम्िपदातीिं गाथा (१४५) म्हिािें, ‘उत्ति धम्िािी दखिं न घेता शंभर वषय 
जगण्यापेक्षा उत्ति धम्िािी दखिं घेऊन एक मदवस जगिे शे्रयस्कर आहे.’ र्दढ साधना करिाऱ्या 
मभक्खुिींिध्ये ही सवयशे्रष्ठ सिजिंी जात असे. एके मदवशी आपल्या पूवयजीवनािे स्िरि करीत असता ती 
उद गारिंी :- 

 
ह्ा शरीररूपाने मी िहा पुत्रांना जन्म लििा. त्यामु े 
मी िुबवि आलि जीिव होऊन (एका) लभक्खुिीच्या 
जि  गेिे. ॥१०२॥ 
 
लतने मिा स्कन्ध, आयतन आलि धातू यांचा उपिेश 
लििा. लतचा उपिेश ऐकून ि केस मुण्डन करून मी 
प्रव्रलजत झािे. ॥१०३॥ 
लतच्याजि  लशकत असतांना मी लिव्य शुद्ध चकु्ष प्राप्त 
केिा. (त्यामु े) जेथे मी पूिी िास केिा असे पूिवजन्म 
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जािते.॥१०४॥ 
 
एकाग्र आलि समालधस्थ होऊन मी अलनलमत्त (रूपी 
लनब्बािाची) भािना करते. मुक्ती ताबडतोब प्राप्त 
झािी. अनासक्त होऊन मी लनब्बािाचा साक्षात्कार केिेिा 
आहे. ॥१०५॥ 
 
पाच स्कन्ध मी जाििे. ते मु ासकि तुिून पडिे आहेत. 
(अस्स्तत्िात) असिेल्या िस्तूबद्दि तरष्िा नाही. (त्यामु े) 
आता माझा पुनजवन्म नाही. ॥१०६॥ 
 

४६.   भद्दा-कुण्डिकेसा 
 

राजगृहािध्ये एका व्यापाऱ्याच्या घरी जन्ि. ही आपल्या िोठ्या पमरवारािध्ये सुखसिाधानाने राहात होती. 
एकदा त्याि नगरातीिं राजपुरोमहताच्या सत्थुक नावाच्या िुिंाने िोरीिा अपराध केिंा. त्यािुळे त्यािंा 
पकडून मशक्षा देण्यासाठी नगररक्षक घेऊन जात होते. त्यािंा पाहून भद्दा-कुण्डिंकेसा त्याच्यावर िोमहत 
झािंी. ‘तो ििंा मिळािंा तरि िी मजवंत राहीन, अन्यथा िरेन’ असा मविार करीत ती पिंंगावर पडून 
रामहिंी. मतिे वडीिं नगरािे कोषाध्यक्ष होते. आपल्या एकुिंत्या एक िुिंीिी इच्छा ऐकून व िुिंीवर अमतशय 
पे्रि असल्यािुळे नगररक्षकानंा त्याने एक हजार नाण्यािंी िंाि देऊन त्या िुिंािी सुटका केिंी. सुगंमधत 
पाण्याने स्नान घािूंन सवय आभरिानंी अिंंकृत करून त्याच्याबरोबर आपल्या िुिंीिे िंग्न िंावून मदिें. 
काही मदवस दोघे आनंदाने रामहिें. परंतु सत्थुकािंा भदे्दच्या अंगावरीिं दामगन्यािंा मदवसेंमदवस िोह वाटू 
िंागिंा. एके मदवशी त्याने भदे्दिंा मविासात घेऊन म्हटिें, ‘िोरी करण्याच्या अपराधािुळे जेव्हा ििंा वध-
स्थानकाकडे नेिें जात होते तेव्हा िी वध–स्थानी असिेंल्या देवतेिंा नवस केिंा की जर कोित्याही प्रकारे 
िाझी देहान्ताच्या मशके्षपासून सुटका झािंी तर िी देवतेिी पूजा करीन. भदे्द, तू पूजेिी तयारी कर.’ हे ऐकून 
भदे्दने पूजेिी तयारी केिंी आमि दागदामगने व मकिती वस्त्र पमरधान करून ती पतीबरोबर पूजेिंा मनघािंी. 
सत्थुकाने त्याच्याबरोबर येिाऱ्या सेमवकानंा तेथेि थांबवून घरी पाठवून मदिें व भदे्दिंा एकटीिंा बरोबर 
घेऊन तो पवयतावर िढू िंागिंा. वाटेत तो मतच्याबरोबर बोिंत नव्हता. तरीसुद्धा भद्दा त्याच्यावर अमतशय 
पे्रिासक्त असल्यािुळे काहीि (अशुभ) सिजू शकिंी नाही. सत्थुकाने म्हटिें, ‘भदे्द, तुझ्या अंगावरीिं सवय 
दामगने काढ.’ यावर भदे्दने म्हटिें, ‘स्वािी, िाझ्याकडून काही अपराध घडिंा काय?’ यावर त्या दुष्ट पतीने 
उत्तर मदिें, ‘हे िूखे, तुिंा काय वाटिें? िी तुिंा येथे खरोखर पूजा करण्यासाठी आििें आहे? तुझे 
दागदामगने घेण्यासाठी िी तुिंा येथे आििें आहे.’ ‘परंतु स्वािी, हे दागदामगने कोिािे आहेत? आमि िी 
कोिािी आहे?’ तेव्हा तो म्हिािंा, ‘हे ििंा काही िाहीत नाही.’ भद्दा ितुर होती. मतने त्याच्या इच्छेप्रिािे 
वागण्यािी तयारी दाखमविंी. परंतु त्यािंा एक मवनंती केिंी, ‘आयय ! िी तुिच्या आज्ञेप्रिािे वागण्यास तयार 
आहे परंतु िाझी एकि इच्छा पूिय करा. ििंा या वस्त्रािंंकारानंी आपिें आलिंगन घेऊ द्या.’ या मवनंतीिा 
त्याने स्वीकार केिंा तेव्हा आलिंगन घेण्यािे मनमित्त करून भदे्दने त्यािंा जोरदार धक्का िारिंा. त्यािक्षिी तो 
पवयतावरून खािंी कोसळिंा, शरीर िूियमविूिय झािें व तो तेथेि िरि पाविंा. मतिे िातुयय पाहून त्या 
मठकािी राहात असिेंिंी देवता प्रसन्न होऊन म्हिािंी :- 
‘सवय मठकािी पुरुष ितुर नसतात. काही मठकािी मस्त्रयासुद्धा पुरुषापेक्षा ितुर असतात.’ या मवमित्र 
घटनेनंतर भदे्दने मविार केिंा ‘या अशा अवस्थेत घरी जािे ििंा योग्य नाही. िी संसारािा त्याग केिंा 
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पामहजे.’ िंगेि ती एका जैन िुनीच्या आश्रिात गेिंी व तेथे जैन धिािी दीक्षा घेतिंी. तेथे मतच्या केसािें 
िंुंिन करण्यात आिें. काही मदवसानंी वाढून ते कुरळे कुण्डिंासारखे झािें. त्यािुळे ‘कुण्डिंकेसा’ असे 
नाव पडिें. साधंूच्या आश्रिात मतने शास्त्रािंा खूप अभ्यास केिंा. त्यािुळे ती वादकुशिं झािंी होती. ‘हे 
एवढेि जाितात यापुढे जाित नाहीत’ असा मविार करून जैन साधंूच्या आश्रिातून बाहेर पडिंी आमि जेथे 
पक्ण्डत होते तेथे तेथे जाऊन ज्ञान मिळव ूिंागिंी व वादमववाद करू िंागिंी. वादमववादात ती इतकी कुशिं 
झािंी होती की, मतच्याबरोबर वाद करण्यास कोिीही तयार होत नसत. ज्या गावात जात असे त्या गावाच्या 
प्रवेशद्वाराजवळ वाळूिा ढीग करून त्यावर जाभंळाच्या झाडािी फादंी रोवनू ठेवत असे आमि ‘जो 
िाझ्याबरोबर वादमववाद करण्यास तयार आहे त्याने ही फादंी काढावी’ असे आव्हान करीत असे. सात 
मदवसानंतर जर ती फादंी तेथून कोिी काढिंी नाही तर तेथून दुसऱ्या गावािंा जात असे. अशाप्रकारे प्रवास 
करीत ती श्रावस्तीिध्ये आिंी. त्यावेळी भगवान बुद्ध श्रावस्तीिध्ये मवहार करीत होते. आपल्या नेहिीच्या 
पद्धतीप्रिािे मतने नगराच्या प्रवेशद्वाराजवळ फादंी रोवनू ठेविंी. धम्िसेनापती सामरपुत्त एकटेि नगरात प्रवेश 
करीत होते. त्यानंी तेथे जििेंल्या िुिंानंा मविारिें व फादंी उििूंन घेतिंी. भदे्दिंा ही गोष्ट कळिंी तेव्हा ती 
श्रावस्तीिध्ये गेिंी व ‘शाक्यपुत्रीय श्रििाबरोबर िाझा वाद होिार आहे’ असे सवय नागमरकानंा सामंगतिें. तेथे 
जििेंल्या नागमरकाबंरोबर ती सामरपुत्ताकडे आिंी. त्या दोघािंध्ये धिामवषयी वाद सुरू झािंा. भदे्दने 
सामरपुत्तािंा अनेक प्रश्न मविारिें. त्या सवांिे त्यांनी सिाधानकारकपिे उत्तर मदिें. शवेटी सामरपुत्ताने मतिंा 
एक प्रश्न मविारिंा, ‘एक वस्तू काय आहे?’ भद्दा या प्रश्नािे उत्तर देऊ शकिंी नाही व ती सामरपुत्ताच्या 
पायावर डोके ठेवनू मवनंती करू िंागिंी, ‘भन्ते! िी तुम्हािंा शरि जाते.’ सामरपुत्ताने म्हटिें,’ ‘ििंा शरि 
येऊ नकोस. शे्रष्ठ पुरुष भगवान बुद्धािंा शरि जा.’ संध्याकाळिे वेळी धम्िोपदेश सुरू असतानंा ती 
शास्त्याकडे गेिंी व त्यािें दशयन घेऊन त्यांना शरि गेिंी. शास्त्याने मतिंा उपदेश मदिंा. काही मदवसानंी 
साधनेकमरता पमरश्रि करून मतने अहयत पदािा साक्षात्कार केिंा. त्या आनंदात मतने खािंीिं उद गार काढिें 
:- 

 
केस कापिेिी, धु ीने माखिेिे एकच िस्त्र नेसून मी पूिी 
लफरत असे. जे अिजयव कमव ते िजयव आहे आलि जे िजयव 
कमव आहे ते अिजयव आहे असे मी मानत असे. ॥१०७॥ 
 
िुपारच्या ध्यान-स्थानातून मी बाहेर पडून गरघ्रकूि 
पिवतािर लभक्खु संघाच्या पुढे असिेल्या लिमि भगिान 
बुद्धािा पालहिे.॥१०८॥ 
 
गुडघे िेकून, िन्िन करून ि पुढे जाऊन मी हात जोडिे. 
(भगिान बुद्ध) ‘भदे्द ये’ असे मिा म्हिािे. तीच 
माझी उपसम्पिा झािी.॥१०९॥ 
 
(तेव्हापासून) मी अङ्ग, मगध, िज्जी, काशी आलि  
कोशि िेशात कोिाच्याही ॠिात न राहता पन्नास 
िषे प्रिास केिा ि मी या राष््ांचे अन्न खाल्ले. ॥११०॥ 
सिव ग्रन्थीपासून मुक्त झािेल्या भदे्दिा जयाने चीिर लििे 
असा हा उपासक प्रज्ञािान (ज्ञानी) आहे. त्याने पुष्क  
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पुण्य संलचत केिे आहे. ॥१११॥ 
 

४७.   पिाचारा 
 

श्रावस्तीिध्ये एका व्यापाऱ्याच्या घरी जन्ि झािेंिंा होता. वयात आल्यावर स्वतुःच्या घरी काि करिाऱ्या 
एका नोकराच्या पे्रिात पडिंी. मतच्या िंग्नाकमरता आईवडीिं इतरत्र प्रयत्न करू िंागिें. ते िाहीत 
झाल्यावर ती त्या नोकराबरोबर पळून गेिंी. ते दोघेही एका गावात राहू िंागिें. तेथे राहात असतानंाि काही 
मदवसानंी ती गरोदर रामहिंी. बाळंतपि जवळ आल्यावर ती पतीिंा म्हिािंी, ‘स्वािी, या मठकािी 
अनाथासारखे राहण्यात काय अथय? आपल्या घरी जाऊ.’ नवऱ्याने मतच्या बोिंण्याकडे िंक्ष मदिें नाही व तो 
िािंढकिं करू िंागिंा. तेव्हा एके मदवशी तो बाहेर गेल्यावर घरातीिं काि आटोपल्यानंतर ‘तुििी पत्नी 
िाहेरी गेिंी, असे िाझ्या नवऱ्यािंा सागंा’ असा शजेाऱ्याकंडे मनरोप ठेवून एकटीि िाहेरच्या रस्त्यािंा 
िंागिंी. तो परत आल्यावर बायको घरी न मदसल्यािुळे ‘िाझ्यािुळे पत्नी अनाथ झािंी’ असा मविार करून 
तो मतच्या िागे िागे जाऊ िंागिंा. शवेटी त्याने मतिंा रस्त्यात गाठिें. ती वाटेति प्रसूत झािंी होती. तेव्हा 
ते दोघेही तेथूनि घरी परत आिें. दुसऱ्या खेपेिंा गरोदर रामहिंी. त्यावेळी सुद्धा वरीिं प्रकारे एकटीि 
िाहेरी जाण्यास मनघािंी परंतु यावेळी िात्र िोठे वादळ सुटिें. आकाशात िेघ गोळा होऊन खूप पाऊस पडू 
िंागिंा. मवजा ििकू िंागल्या व िेघ गजयना होऊ िंागिंी. ते पाहून ती नवऱ्यािंा म्हिािंी, ‘स्वािी (एखादे) 
आश्रयस्थान शोधून काढा’ त्याने इकडे मतकडे शोध घेतिंा व गवताने झाकिेंिंी एक वेिंीिी गुंफा पामहिंी. 
तेथे आश्रय घेण्यासाठी तेथीिं जागा साफ करीत असतानंा वारुळातून साप बाहेर मनघून त्यािंा िाविंा. तो 
ताबडतोब तेथेि िरून पडिंा. इकडे पटािारा बाळंत झािंी व रात्रभर त्याि मठकािी पडून रामहिंी. सकाळ 
झाल्यावर नवजात अभयकािंा पोटाशी धरून व दुसऱ्यािा हात पकडून नवऱ्यािा इकडे मतकडे शोध घेऊ 
िंागिंी. तेव्हा एका वारुळाजवळ नवरा िरून पडिेंिंा मतिंा मदसिंा. ‘िाझ्यािुळे नवरा िरि पाविंा’ असे 
म्हिून ती खूप रडू िंागिंी. शवेटी मनरामश्रत झाल्यािुळे िाहेरी जाण्याकमरता मनघािंी. रात्रभर पाऊस 
पडल्यािुळे मजकडे मतकडे पािीि पािी झािें होते. िाहेरी जातानंा रस्त्यािध्ये एक नदी िंागिंी. शरीर 
दुबयिं झाल्यािुळे दोघाही िुिंानंा एकाि वेळी घेऊन नदी ओिंाडंिे शक्य वाटत नसल्यािुळे िोठ्या िुिंािंा 
अमिंकडच्या मकनाऱ्यावर ठेवनू नवजात मशशुिंा पोटाशी धरून ती पमिंकडच्या मकनाऱ्यावर पोहोििंी. तेथे 
झाडाच्या फादं्यावंर कापडात गुंडाळिेंल्या त्या बािंकािंा ठेविें व िोठ्या िुिंािंा आिण्याकमरता ती पुनुः  
नदीत उतरिंी व क्षिाक्षिािंा िागे वळून पाहू िंागिंी. ती नदीच्या िध्यभागी आल्यावर एका बमहरी 
ससाण्याने ‘हा िासंािा गोळा आहे’ असे सिजून नवजात बािंकावर झडप घातिंी. ससाण्यािंा पाहून मतने 
दोन्ही हात उंि करून सू सू असा िोठ्याने आवाज केिंा. परंतु ती दूर असल्यािुळे त्यािा काही पमरिाि 
झािंा नाही. बमहरी ससािा त्या मशशुिंा घेऊन आकाशात उडािंा. इकडे नदीच्या काठावर उभ्या असिेंल्या 
िुिंाने ‘आई हात उंि करून िोठ्या आवाजात ििंा आपल्याकडे बोिंावीत आहे’ असे सिजून नदीच्या 
प्रवाहात प्रवेश केिंा व त्यािुळे वेगवान प्रवाहात वाहून गेिंा. अशा प्रकारे नवजात मशशुिंा ससाण्याने िारिें 
व दुसरे बाळ प्रवाहात वाहून िरि पाविें. हे सवय डोळ्यादेखत घडिेंिें पाहून पटािारा शोकाने वेडी झािंी 
व आक्रोश करू िंागिंी, ‘िाझा नवरा वाटेत िरि पाविंा, एका िुिंािंा ससाण्याने िारिें व दुसरा प्रवाहात 
वाहून िरि पाविंा.’ अशा प्रकारे शोकाकुिं होऊन रडत रडत ती श्रावस्तीच्या िागाने जात असतानंा मतिंा 
एक वाटसरू मदसिंा. त्यािंा मतने मविारिें, ‘कुठे राहिारा आहेस?’ त्याने उत्तर मदिें, ‘आई, िी 
श्रावस्तीिध्ये राहिारा आहे.’ तो आपल्या िाहेरिा राहिारा आहे हे सिजल्यावर मतने आपल्या वमडिंािंा 
सिािार मविारिंा. तो म्हिािंा, ‘आई, आजि रात्री व्यापारी, त्यािी पत्नी व त्यािा िुिंगा असे मतघेही घर 
कोसळल्यािुळे िरि पाविें. त्यानंा एकाि मितेवर जाळिें तोि हा धूर मदसत आहे.’ दुुःखात भर घािंिारी 
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ही वाता ऐकून ती िूक्च्छयत होऊन जमिनीवर कोसळिंी. मतिंा आपल्या देहािे व नेसिेंल्या वस्त्रािे भान 
रामहिें नाही. शोकाने पीमडत होऊन ‘दोन्ही पुत्र िरि पाविें, पती रस्त्यात िरि पाविंा, आईवडीिं व भाऊ 
एकाि मित्तेवर जाळिें गेिें’ असा मविंाप करीत ती इकडे मतकडे भटकू िंागिंी. अंगावरीिं वस्त्र 
पडल्याकारिाने आमि िंज्जा आदी कोितीही भावना मतिंा न रामहल्याने मतिे नाव ‘पटािारा’ (आिारापासून 
च्युत झािेंिंी) असे पडिें. ‘हे वेडे पळ’ असे म्हिून काही िंोक मतच्या डोक्यावर किरा फेकत, काही मतच्या 
अंगावर धूळ टाकत, तर काही मतच्यावर मिखिंफेक करीत असत. भगवान बुद्ध िोठ्या पमरषदेिध्ये बसून 
धम्िोपदेश करीत होते. त्यानंी मतिंा त्या अवस्थेत पामहिें. ती सुद्धा मबहाराच्या मदशनेे येऊ िंागिंी. 
मवहारातीिं िंोकानंी मतिंा पाहून ‘ह्या वेडीिंा येथे येऊ देऊ नका’ असे म्हटिें. तेव्हा भगवंत म्हिािें, ‘मतिंा 
अडव ूनका इकडे येऊ द्या.’ जेव्हा ती भगवंताच्या जवळ आिंी तेव्हा भगवंत मतिंा म्हिािें, ‘भमगनी! भानावर 
ये आपिंी स्िृती प्राप्त कर.’ भगवंताच्या कृपेने ती भानावर आिंी. मतिी पूवीिी स्िृती जागृत झािंी. आपल्या 
अंगावर वस्त्र नसून आपि नग्न आहोत हे मतच्या िंक्षात आिें व ती िंज्जेने खािंी बसिंी. एकाने मतच्या अंगावर 
वस्त्र फेकिें. ते वस्त्र ती नेसिंी. शास्त्याजवळ जाऊन ती त्याचं्या पायावर पडिंी व म्हिािंी, ‘भन्ते! िाझे 
रक्षि करा. िाझ्या एका िुिंािंा ससाण्याने िारिें, एक प्रवाहात वाहून िरि पाविंा, रस्त्यात पती िरि 
पाविंा, आई-वडीिं आमि भाऊ एकाि मितेवर जाळिें गेिें. भन्ते िाझे रक्षि करा.’ भगवंतानंी ही मतिी 
करुि व शोकपूिय कहािी ऐकून म्हटिें, ‘पटािारे, लिता करू नकोस. तुझी स्वतुःिी रक्षा करण्यास सिथय 
असिाऱ्याकडे तू आिंी आहेस’ भगवंतानंी मतिंा उपदेश मदिंा. त्यािुळे मतच्या िनािंा शातंी मिळािंी. 
ज्याप्रिािे तू पुत्रादींच्या िरिािुळे अशू्र ढाळत आहेस त्याप्रिािे अनामद असिेंल्या या संसारात (मप्रय 
जनाचं्या) िरिािुळे ढाळिेंिें अशू्र िार िहासिदु्रातीिं पाण्यापेक्षा जास्त आहेत. अशाप्रकारे उपदेश 
मदल्यावर मतिा शोक किी झािंा. भगवंत पुढे म्हिािें, ‘पटािारे! तुझे पुत्र आदी तुझे शरिस्थान होऊ शकत 
नाहीत. तेव्हा तू आपिें शीिं शुद्ध कर. मनब्बािगािी िागािी पमथक हो. तेि तुझ्याकमरता उत्ति शरि-स्थान 
आहे.’ हा उपदेश ऐकल्यावर पटािारेिंा स्त्रोतापती फळ प्राप्त झािें. मभक्खुिींच्या जवळ जाऊन ती साधना 
करू िंागिंी. एके मदवशी भाडं्यात पािी घेऊन ती पाय धुव ूिंागिंी. पाय धुतल्यावर उरिेंिें पािी पायावर 
ओतिें. ते पािी थोड्या दूर जाऊन जमिनीत िुरिें. त्यानंतर दुसऱ्यादंा पायावर पािी ओतिें. ते त्याच्यापेक्षा 
थोडे दूर जाऊन जमिनीत िुरिें. त्यानंतर मतसऱ्यादंा पािी ओतिें ते त्याहीपेक्षा थोडे दूर जाऊन जमिनीत 
िुरिें. हे र्दश्य पाहून पटािारा मविार करू िंागिंी. ‘िी पमहल्यादंा ओतिेंल्या पाण्याप्रिािे काही प्रािी 
पमहल्या वयात िरि पावतात, दुसऱ्यादंा ओतिेंल्या व त्याच्यापेक्षा दूर गेिेंल्या पाण्याप्रिािे काही िध्यि 
वयात आमि मतसऱ्यादंा ओतिेंल्या व त्याच्याहीपेक्षा दूर गेिेंल्या पाण्याप्रिािे काही शवेटच्या वयात िरि 
पावतात.’ हे पाहून भगवान बुद्ध जिू काही मतच्यापुढे उभे राहून उपदेश करू िंागिें, ‘पटािारे! हे सवय प्रािी 
िरिधिी आहेत.’ उपदेशाच्या शवेटी पटािारेिंा मनब्बािपदािा साक्षात्कार झािंा. त्यानंतर आपल्या 
जीवनािे प्रत्यवेक्षि करतानंा ती म्हिते :- 

 
नांगरांनी शेत कसून मािसे जलमनीत बी पेरतात. 
स्त्री-पुत्रािींचे पािन-पोषि करून धन लम लितात. ॥११२॥ 
 
मी लनरिस, अचंचि, शीिसम्पन्न, शास्त्याच्या उपिेशाप्रमािे 
आचरि करिारी असून मी लनब्बाि प्राप्त का ं
करीत नाही ? ॥११३॥ 
 
(एके लििशी) पाय धुिनू मी पायािर पािी ओतिे ते 
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पायािर ओतिेिे पािी उंच भागाकडून सखि भागाकडे 
(िाहत) आिेिे पाहून जालतिंत घोड्याप्रमािे मी माझे 
लचत्त समाधीत गंुतििे. ॥११४॥ 
 
त्यानंतर लििा घेऊन मी लिहारात प्रिेश केिा. लबछाना 
अििोकन करीत खािेिर बसिे. ॥११५॥ 
 
त्यानंतर लखट्टी घेऊन मी लिव्याची िात खािी तेिात  
ओढिी. (त्यामु े) लििा लिझिा. लिझिेल्या लिव्याप्रमािे 
(माझे) लचत्त लिमुक्त झािे. ॥११६॥ 
 

४८.   पिाचारेच्या लशष्या–तीस लभक्खुिी 
 

वेगवेगळ्या मठकािी या तीस मभक्खुिींिा जन्ि झािंा होता. ह्या सवांनी पटािारा थेरीिा धम्िोपदेश ऐकून 
त्यानंा धम्िाप्रती श्रद्धा उत्पन्न झािंी होती. त्यािुळे त्या संघात प्रमवष्ट झाल्या. मदव्यज्ञानासाठी प्रयत्न करीत 
असतानंा त्यानंी थोड्याि अवधीत त्यािा साक्षात्कार करून घेतिंा. आपल्या अनुभवािे वियन करतानंा त्या 
म्हितात :- 

 
“मुस  घेऊन मानि धान्य कांडतात. स्त्री-पुत्रािींचे 
पािन-पोषि करिारे मानि धन लम लितात. ॥११७॥ 
 
जे करून पश्चात्ताप करािा िागत नाही त्या बुद्धशासनाचे 
आचरि करा. ताबडतोब पाय धुिनू एका बाजूिा बसा. 
लचत्त समालधयुक्त करून बुद्धशासनाचे आचरि करा. ॥११८॥ 
 
पिाचारेच्या उपिेशाचे ते िचन ऐकून ि पाय धुिनू आम्ही 
एका बाजूिा बसिो. लचत्त समालधयुक्त करून बुद्धशासनाचे 
आचरि केिे. ॥११९॥ 
 
रात्रीच्या पलहल्या प्रहरात आम्हािा पूिवजन्माचे स्मरि 
झािे. रात्रीच्या मधल्या प्रहरात आम्ही लिव्यचकु्ष 
लिशोलधत केिा ि रात्रीच्या शेििच्या प्रहरात अन्धकार 
नष्ट केिा. ॥१२०॥ 
 
(समाधीतून) उठून आम्ही (पिाचारेच्या) पायांना 
िंिन केिे ि म्हििे, ‘तुझ्या उपिेशाप्रमािे आचरि केिे. 
संग्रामात लिजय-प्राप्त इदं्राची तीस िेिता पूजा करतात 
त्याप्रमािे आम्ही तीसही आपिी पूजा करू (कारि 
आपल्या उपिेशामु ेच) आम्ही तीन लिद्या जाििाऱ्या 
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आलि अनाश्रि (लचत्तमिरलहत) झािेल्या आहोत.॥१२१॥ 
 

४९.   चन्िा 
 

एका ब्राह्मिगावात ब्राह्मि कुळात जन्ि झािंा होता. िन्दा जन्िल्यापासून कुटंुब दमरद्री झािें. त्यािुळे ती 
दामरद्र्याति वाढिंी. थोडी िोठी झाल्यावर मतच्या घरी भयंकर असा साथीिा रोग उत्पन्न होऊन कुटंुबातीिं 
एक एक िािूस िरू िंागिंा. अशाप्रकारे साथीच्या रोगाने सवय नातिंगािंा बळी पडल्यावर उपजीमवकेिे 
दुसरे काही साधन नसल्यािुळे ती हातात मभक्षापात्र घेऊन मभक्षा िागू िंागिंी व त्या अन्नाने आपिंा 
उदरमनवाह करू िंागिंी. एके मदवशी ती पटािारा मभक्खुिीकडे आिंी. त्यावेळी पटािारेिे जेवि संपिें 
होते, तरीसुद्धा मतने उपाशी असिेंल्या िन्देच्या जेविािी व्यवस्था केिंी. पटािारा आमि अन्य मभक्खुिींिा 
अत्यंत सहानुभतूीपूिय व्यवहार पाहून िन्दा प्रसन्न झािंी. मतने पटािारेिा उपदेश ऐकिंा व मतच्यािबरोबर 
राहू िंागिंी. काही मदवसानंी प्रव्रमजत झािंी. मदव्यज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी खूप पमरश्रि घेतिें. शवेटी 
अहयत पदािा साक्षात्कार केिंा. आपल्या पूवयजीवनािे प्रत्यवेक्षि करतानंा ती म्हिते :- 

 
पूिी मी िलरद्री, लिधिा ि संतानरलहत होते. मिा लमत्र 
न नातिग (कोिीच) नसल्यामु े अन्न-िस्त्र लम त नसे. ॥१२२॥ 
 
(हातात) लभक्षापात्र आलि काठी घेऊन घरोघरी लभक्षा 
मागत थडंी ि उन्हाने व्याकु  होऊन मी सात िषे भिकत 
रालहिे.॥१२३॥ 
 
एके लििशी अन्नपािी (सहजपिे) लम िाऱ्या एका 
लभक्खुिीिा पाहून, लतच्या जि  जाऊन, बेघर करिारी 
प्रव्रजया द्या असे म्हिािे.॥१२४॥ 
 
आलि त्या पिाचारेने माझ्यािर अनुकम्पा करून मिा 
प्रव्रजया लििी. त्यानंतर उपिेश िेऊन परमाथािा िाििे. ॥१२५॥ 
 
लतचे ते िचन ऐकून मी बुद्धशासनाप्रमािे आचरि केिे. 
आयेचा उपिेश सफि झािा कारि मी तै्रलिद्य ि अनाश्रि 
(लचत्तमिरलहत) झािे आहे. ॥१२६॥ 
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सिावा वर्ग 
सिावा निपात 

 
५०.   पिाचारेच्या लशष्या-पाचशे लभक्खुिी 

 
वेगवेगळ्या मठकािी या मभक्खुिींिा जन्ि झािेंिंा होता. वयात आल्यावर या सवांिे मववाह झािें. सवय 
आपापल्या पतीच्या घरी राहत होत्या. सवांनाि पुत्र-संततीिा िंाभ झािंा. परंतु सवांनाि पुत्रसंततीिा 
मवयोग सहन करावा िंागिंा. एके मदवशी त्या पटािारा थेरीजवळ आल्या व आपल्या दुुःखािे कारि 
सामंगतिें. त्यािें म्हििे ऐकून पटािारेने त्यानंा उपदेश मदिंा. पटािारेच्या उपदेशािा त्याचं्यावर पमरिाि 
होऊन त्या सवय मभक्खुिी-संघात प्रमवष्ट झाल्या. ध्यानभावना केल्यावर सवांना मदव्यज्ञान प्राप्त झािें. ते 
अनुभव त्यानंी खािंीिं शब्दात सामंगतिें :- 

 
कोित्या मागाने आिा ि कोित्या मागाने गेिा असा 
जयाचा मागव तू जाित नाहीस, अशा कोठून तरी आिेल्या 
प्राण्यालिषयी ‘माझा पुत्र आहे’ असे म्हिून रडतेस ? ॥१२७॥ 
 
कोित्या मागाने आिा ि कोित्या मागाने गेिा हा मागव 
जरी तू जाित असशीि तरी त्यासंबंधी शोक करिे योग्य 
नाही; कारि प्रािी याच गुिधमाचे आहेत. ॥१२८॥ 
 
कोिी लिनंती केिी नसतांना परलठकािाहून आिा ि 
परिानगी न घेताच येथून लनघून गेिा. (अशाप्रकारे) 
कोठून तरी येऊन काही लििस रालहिा. ॥१२९॥ 
 
येथून सुद्धा िुसऱ्या मागाने गेिा, तेथून सुद्धा िुसऱ्या 
मागाने जातो, तेथून गेिेिा प्रािी व्यस्क्तरूप घेऊन भिकून 
लनघून जातो. जयाप्रमािे आिा त्याप्रमािे गेिा याबाबतीत 
कशाकलरता रडािे ? ॥१३०॥ 
 
हृियािा िोचिेिा िुिवशव असा बाि काढून िाकिा. शोकाने 
िुःखी झािेल्या माझा पुत्र-शोक नष्ट केिा. ॥१३१॥ 
 
ती आज मी शल्यरलहत, तरष्िारलहत ि परमशांत झािे 
आहे. मी बुद्ध, धम्म आलि संघािा शरि जाते. ॥१३२॥ 
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५१.   िासेट्ठी 
 

वैशािंीतीिं एका प्रमतमष्ठत कुटंुबात वासेट ठीिा जन्ि झािंा. वयात आल्यावर कुिंीन तरुिाशी महिा मववाह 
झािंा. वैवामहक जीवन सुखाने घािंवीत असताना सुंदर पुत्रािंा जन्ि मदिंा. परंतु िुिंगा जास्त मदवस 
जगिंा नाही. अगदी िंहान वयात िरि पाविंा. पुत्राच्या शोकाने ती वेडी झािंी. नवरा व इतर नातिंगानंी 
सिजामवण्यािा खूप प्रयत्न केिंा. मतच्यावर उपिार केिें. परंतु एके मदवशी ती घरातून पळून गेिंी. 
मठकमठकािी भटकत भटकत ती मिमथिंा नगरीत आिंी. त्यावेळी भगवान बुद्ध मिमथिंा नगरीत मवहार करीत 
होते. वासेट ठी रस्त्यात भटकत असतानंा मतने इंमद्रयािें दिन केिेंल्या व शातं असिेंल्या भगवान बुद्धािंा 
रस्त्याने िािंतानंा पामहिें. त्याचं्या व्यक्क्तत्वािा वासेट ठीवर पमरिाि होऊन ती पूवय क्स्थतीत आिंी. तेव्हा 
भगवंतानंी मतिंा संमक्षप्त धम्िोपदेश मदिंा. संघात प्रवेश मिळण्यासाठी वासेट ठीने भगवंतािंी यािना केिंी. 
ती प्रव्रमजत झािंी. पमरश्रिपूवयक साधना करीत वासेट ठीने अल्पावधीत मदव्यज्ञानािा िंाभ करून घेतिंा. 
आपिंा अनुभव कथन करतानंा ती गाते :- 

 
पुत्र-शोकाने पीलडत, लिलक्षप्त लचत्त, लिमनस्क, नग्न आलि 
केस अस्ताव्यस्त झािेिी मी इकडे लतकडे भिकत होते. ॥१३३॥ 
 
कधी रस्त्यात, कधी कचऱ्याच्या लढगािर, कधी स्मशानात, 
तर कधी राजमागािर भूक ि तहानेने व्याकु  होऊन मी 
तीन िषे भिकत होते. ॥१३४॥ 
नंतर लमलथिा नगरीत रस्त्याने जात असिेल्या, िमन न 
झािेल्यांचे िमन करिाऱ्या, लनभवय ि सम्बुद्ध अशा 
भगिान सुगतािा पालहिे. ॥१३५॥ 
 
लचत्ताची मू  प्रकर लत प्राप्त होऊन ि िन्िन करून मी 
त्यांच्याजि  बसिे. त्या भगिान गौतमाने माझ्यािर 
अनुकम्पा करून धम्माचा उपिेश केिा. ॥१३६॥ 
 
त्यांचा धम्म ऐकून मी बेघर होऊन प्रव्रलजत झािे. 
शास्त्याच्या िचनाप्रमािे प्रयत्न करीत मी मंगिमयपिाचा 
(लनब्बािाचा) साक्षात्कार केिा. ॥१३७॥ 
 
माझे सिव शोक नष्ट झािे. (ह्ा अहवत्त्िामध्येच) त्यांचा  
अतं असल्याकारिाने ते सिव सुििे. कारि जेथून शोक 
उत्पन्न होतो ते मू  स्थानच मी जाििे आहे. ॥१३८॥ 
 

५२.   खेमा 
 

िगध देशातीिं सागिं नगरीिध्ये राजकुळात खेिािा जन्ि झािंा होता. ती अमतशय सुंदर होती. िगधराज 
मबक्म्बसार याच्याशी महिा मववाह झािंा होता. एके मदवशी भगवान बुद्ध वेळुवनात आिें असतानंा संपूिय 
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राजपमरवार त्याचं्या दशयनाकमरता गेिंा होता. परंतु स्वतुःच्या सौंदयािा गवय वाटत असल्यािुळे व भगवान 
बुद्ध शरीरातीिं दोष दाखवीत असल्याकारिाने ती दशयनाकमरता गेिंी नाही. तथामप वेळुवन पाहण्याच्या 
मनमित्ताने राजाने मतिे िन वळमविें. रािीने संपूिय मदवस वेळुवनात घािंमविंा. परंतु भगवान बुद्धािे दशयन 
न घेताि ती परत जाऊ िंागिंी. तेव्हा मतिी इच्छा नसतानंाही राजकियिाऱ्यांनी मतिंा भगवंताचं्या 
दशयनाकमरता नेिें. शास्त्याने मतिा गवय हरि करण्यासाठी आपल्या ऋमद्धसािर्थ्याने एक अप्सरा तयार केिंी. 
अप्सरा भगवंतावंर पखं्याने वारा घािंीत होती. मतिंा पाहून खेिा मविार करू िंागिंी, ‘अशा प्रकारच्या 
अप्सरा भगवंताच्या जवळ असतात, िी त्यािंी दासी होण्याच्या सुद्धा िंायकीिी नाही.’ त्या अप्सरेकडे पाहात 
ती उभी रामहिंी. ती अप्सरा प्रथि तारुण्यावस्थेत, त्यानंतर िध्यि वयात आमि शवेटी म्हातार वयािी मतिंा 
मदसू िंागिंी. म्हातार वयात ती दात पडिेंिंी, केस पाढंरे झािेंिंी, शरीरावर सुरकुत्या पडिेंिंी अशी मदसू 
िंागिंी. शवेटी ती पखं्यासह जमिनीवर कोसळिंी. खेिाने हे र्दश्य पाहून मविार केिंा, ‘अशाप्रकारे हे शरीर 
मवपत्ती प्राप्त झािें. िाझ्या शरीरािी सुद्धा अशाि प्रकारे दुगयती होईिं.’ ‘भगवंतानंी मतिा हा मविार जािून 
मतिंा धम्िोपदेश केिंा. उपदेश संपल्याबरोबर मतिंा मदव्यज्ञानािा िंाभ झािंा. त्यानंतर ती प्रव्रमजत झािंी. 
मभक्खुिी संघातीिं प्रज्ञावान मभक्खुिींिध्ये ती सवयशे्रष्ठ सिजिंी जात होती. एके मदवशी खेिा झाडाखािंी 
बसून ध्यानभावना करीत होती. त्यावेळी िार एका तरुिाच्या रूपात मतच्याकडे येऊन मतिंा िोमहत करू 
िंागिंा, त्याप्रसंगी दोघािंा झािेंिंा संवाद व खेिाने िारावर कसा मवजय मिळमविंा यािा अनुभव ती 
खािंीिं शब्दात िाडंते :- 

 
“खेमे! तू रुपिती तरुिी आहेस, मी सुद्धा तरुि युिक 
आहे. चि, आपि पाच प्रकारच्या संगीताच्या तािािर 
लिषयसुखात रममाि होऊ.” ॥१३९॥ 
 
“या िुगवन्धयुक्त, व्यालधयुक्त, क्षिभंगुर शरीरालिषयी 
घरिा उत्पन्न होते ि िाज िािते. कारि मी कामतरष्िा 
मु ासकि उपिून िाकिी आहे.” ॥१४०॥ 
 
शरीरािा लिद्ध करिाऱ्या भाल्याच्या िोकाप्रमािे कामतरष्िा 
आहेत. त्यांच्यामु े स्कन्धमय (प्राण्यांचा) नाश 
होतो. जयािा तू कामसुख म्हितोस त्याबाबतीत आता 
मिा अनासक्ती आहे. ॥१४१॥ 
 
माझी तरष्िा सिव लठकािातून नष्ट झािी आहे. माझा 
अज्ञानान्धकार सुद्धा नष्ट झािा आहे. हे प्राण्यांचा नाश 
करिाऱ्या पापी मारा! अशाप्रकारे तू जािून घे. आज 
तुझाच नाश झािेिा आहे. ॥१४२॥ 
 
तुझे स्िरूप यथाथवपिे न जाििारे मूखव नक्षत्रांना नमस्कार 
करतात, तसेच िनात अग्नीची उपासना करतात ि त्यातच 
शुद्धी आहे असे समजतात. ॥१४३॥ 
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मी मात्र उत्तम पुरुष अशा सम्बुद्धािा नमस्कार करून ि 
शास्त्याच्या शासनाप्रमािे आचरि करून सिव िुःखापासून 
लिमुक्त झािे आहे.” ॥१४४॥ 
 

५३.   सुजाता 
 

साकेत नगरीिध्ये व्यापाऱ्याच्या कुळात महिा जन्ि झािंा होता. एका व्यापाऱ्याच्या िुिंाबरोबर सुजातािा 
मववाह झािंा होता. वैवामहक जीवन आनंदात जात होते. एके मदवशी ती उद्यानात गेिंी. मदवसभर उद्यानात 
राहून घरी परत येतानंा अंजनवनात शास्त्यािे दशयन झािें. त्याचं्या दशयनाने मित्त प्रसन्न झाल्यािुळे ती 
त्याचं्याजवळ जाऊन व वंदन करून एका बाजूिंा बसिंी. शास्त्याने मतिंा धम्िोपदेश केिंा. तेथेि मतिंा 
मदव्यज्ञानािा साक्षात्कार झािंा. तेथून ती घरी परतिंी. पतीिी व आई-वमडिंािंी परवानगी िागून 
मभक्खुिींच्या जवळ प्रव्रमजत झािंी. आपिंा अनुभव सागंतानंा ती म्हिते :- 

 
अिंकर त, संुिर िस्त्र पलरधान करून, मा ा घािून, 
शरीरािा चंिनाचा िेप िािनू, सिव िागिालगने अगंािर 
घािून, पुष्क  अन्नपािी, खाद्यपिाथव ि भोजन घेऊन 
िासींसह घराबाहेर पडून उद्यानात गेिे. ॥१४५-१४६॥ 
 
तेथे क्रीडा करून ि रममाि होऊन स्ितःच्या घरी परत 
येतांना एक लिहार पालहिा. आलि साकेतातीि त्या 
अजंनिनात प्रिेश केिा. ॥१४७॥ 
 
तेथे िोक-प्रद्योत भगिान बुद्धािा पाहून, िंिन करून 
त्यांच्याजि  बसिे. त्या चकु्षमान सम्बुद्धाने माझ्यािर 
अनुकंपा करून मिा धम्मोपिेश केिा. ॥१४८॥ 
 
महषीचा उपिेश ऐकून मी सत्याचा साक्षात्कार केिा. 
तेथेच मी लिमि धम्म असे अमरत-पि (लनब्बाि) प्राप्त 
केिे. ॥१४९॥ 
 
त्यानंतर सद्धम्माचे ज्ञान झाल्यािर मी बेघर करिारी 
प्रव्रजया घेतिी. तीन लिद्या प्राप्त केल्या (त्यामु े) 
बुद्धशासन सफि झािे आहे. ॥१५०॥ 
 

५४.   अनोपमा 
 

साकेत नगरीतीिं िध्य [लसहिं मिंपीतीिं टीकेप्रिािे हे नाव ‘िेघ’ आहे.] नावाच्या व्यापाऱ्याच्या घरी महिा जन्ि झािंा 
होता. अमद्वतीय रूप-सौंदयािुळे मतिे ‘अनोपिा’ असे नाव ठेवण्यात आिें होते. मववाहािे वय झाल्यावर 
अनेक व्यापाऱ्याचं्या िुिंानंी, राजिंत्र्यांनी आमि राजानंी मतच्या वमडिंाकडे दूत पाठमविें, ‘आपिंी िुिंगी 
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अनोपिा द्या, आम्ही तुम्हािंा अिुक अिुक देऊ.’ हे वारंवार ऐकून मतिे मित्त अगोदरि उच्च ध्येयाकडे िंागिें 
असल्यािुळे सासंामरक जीवनाबद्दिं ती उदासीन झािंी. मतने वमडिंानंा सागंून टाकिें, ‘ििंा सासंामरक 
जीवनािे प्रयोजन नाही.’ शास्त्याकडे जाऊन मतने धम्ि ऐकिंा आमि (एका) मभक्खुिीजवळ जाऊन प्रव्रज्या 
घेतिंी. पमरश्रिपूवयक साधना करीत मतने सातव्या मदवशी अहयत पद प्राप्त केिें. त्या आनंदाच्या भरात मतच्या 
तोंडून खािंीिं उद गार मनघािें :- 

 
पुष्क  संपत्ती असिेल्या ि महाधनिान अशा उच्च कु ात 
मी जन्मिे. रंगरूपसंपन्न मी ‘मध्याची’ (लतच्या िलडिाचे 
नाि) कन्या आहे. ॥१५१॥ 
 
(मोठमोठ्या) राजपुत्रांनी आलि व्यापाऱ्यांच्या मुिांनी 
(माझ्याशी लििाह करण्याकलरता) प्राथवना केिी. उत्कि 
अलभिाषा िाखलििी. ‘आम्हािा अनोपमा द्या’ (असा 
संिेश घेऊन) माझ्या िलडिांकडे िूत पाठलििे. ॥१५२॥ 
 
‘तुझी मुिगी अनोपमा लहचे जेिढे िजन होईि त्यापेक्षा 
आठपि सोने ि रत्ने िेऊ.’ ॥१५३॥ 
 
परंतु मी िोकात जेष्ठ ि शे्रष्ठ अशा सम्बुद्धािा पाहून 
त्यांच्या पायांना िंिन करून एका बाजूिा बसिे. ॥१५४॥ 
 
त्या भगिान गौतमाने माझ्यािर अनुकम्पा करून मिा 
धम्म लििा. त्याच आसनािर बसून मी लतसरे फ  
(अनागामी-फ ) प्राप्त केिे. ॥१५५॥ 
 
त्यानंतर केस कापून बेघर करिारी प्रव्रजया घेतिी. तरष्िा 
नष्ट झाल्यापासून आज ही माझी सातिी रात्र आहे.॥१५६॥ 
 

५५.   महापजापती गोतमी 
 

देवदह नगरीतीिं िहासुप्रबुद्धािी ही िुिंगी होय. ‘गोतिी’ हे नाव गोत्रािुळे पडिें. भगवान बुद्धािी आई 
िहािायादेवीिी ही सवांत धाकटी बहीि. दोघींिाही मववाह शुद्धोदन राजाशी झािंा होता. मसद्धाथािा जन्ि 
झाल्यावर सातव्या मदवशी िहािायादेवीिा देहान्त झािंा. तेव्हा िहापजापती गोतिीनेि त्यािे पािंन-पोषि 
केिें. शुद्धोदन िहाराजाचं्या िृत्यनंूतर िहापजापती गोतिीने संसार त्याग करण्यािी इच्छा प्रगट केिंी. 
सुरुवातीिंा या गोष्टीिंा भगवान बुद्धाने परवानगी मदिंी नाही म्हिून दुसऱ्यादंा केस कापून काषाय वस्त्र 
पमरधान करून शाक्यकुिाराचं्या पािश ेपत्नींना घेऊन ती वैशािंीिध्ये आनंद थेराकडे आिंी. आनंद थेराच्या 
रदबदिंीिुळे भगवान तथागताने त्यानंा प्रव्रज्या व उपसम्पदा घेण्यािी अनुिती मदिंी. त्यानंतर मभक्खुिींिा 
एक स्वतंत्र संघ स्थापन झािंा. िहापजापती गोतिी उच्च कोटीतीिं सामधका होती. बुद्धाप्रती मतिी अगाढ 
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श्रद्धा होती. त्यानी बहुजन कल्यािासाठी कशाप्रकारे जन्ि घेतिंा, त्यािे सुंदर वियन मतने खािंीिं शब्दात 
िाडंिें :- 

 
हे बुद्धा! हे िीरा! सिव प्राण्यांमध्ये उत्तम! जयाने मिा 
आलि इतर पुष्क  िोकांना िुःखापासून मुक्त केिे, त्या 
तुिा नमस्कार असो. ॥१५७॥ 
 
मी सिव िुःख जाििे. त्याचे कारि असिेिी तरष्िा मी 
नष्ट केिी. िुःखनाशाचा जो आयव अष्टालंगक मागव आहे 
त्याची मी भािना केिी ि (िुःख) लनरोध (लनब्बाि) 
मी लम लििा आहे. ॥१५८॥ 
 
मी पूिी कोिाची आई, पुत्र, लपता, आजी होते. यथाथवपिे 
न जािल्यामु े मी (संसार-सागरात कोठेही ठाि न 
गिसता) लफरत रालहिे. ॥१५९॥ 
 
(या जन्मात) मी त्या भगिंतांना पालहिे. हे माझे अलंतम 
शरीर आहे. (असा मिा अनुभि आिा) माझे आिागमन 
संपिे. आता मिा पुनजवन्म नाही.॥१६०॥ 
 
उद्योगी, दृढलनश्चयी, लनत्य दृढ पराक्रम करिाऱ्या 
आलि एकत्र आिेल्या श्रोतरजनांनो पहा, हे बुद्धांना केिेिे 
िन्िन आहे. ॥१६१॥ 
 
अरे! पुष्क ांच्या कल्यािाकलरता महामायेने गौतमािा 
जन्म लििा. त्याने व्याधी-मरि-ग्रस्त प्राण्यांचा िुःखसमूह 
नष्ट केिा. ॥१६२॥ 
 

५६.   गुत्ता 
 
श्रावस्तीिध्ये ब्राह्मि कुळात जन्ि झािंा होता. सासंामरक जीवनामवषयी उदासीन असल्यािुळे आई-
वडीिंािंी परवानगी घेऊन गुत्ता प्रव्रमजत झािंी. िहापजापती गोतिीच्या जवळ राहून ध्यानसाधना केिंी. 
तरीसुद्धा मित्त बाह्य वस्तंूकडे धाव घेत होते. एकाग्र होत नव्हते. हे पाहून शास्त्याने मतच्यावर अनुकम्पा करून 
धम्िोपदेश केिंा. धम्िोपदेश संपल्यावर मतिंा मदव्यत्वािा साक्षात्कार झािंा. शास्त्याच्या पे्ररिेिा अनुभव ती 
खािंीिं शब्दात िाडंते :- 

 
गुत्त!े पुत्र ि लप्रय संपत्ती ह्ांचा त्याग करून जया 
उदे्दशाने प्रव्रजया घेतिीस, त्याचीच पक्की खूिगाठ बांध. 
लचत्ताच्या ताब्यात जाऊ नकोस. ॥१६३॥ 
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लचत्ताने फसलििे गेिेिे िोक माराच्या लिषयात रत 
असतात ि ते मूखव अनेक िे ा जन्म-मरिाच्या चक्रात 
धाितात. ॥१६४॥ 
 
काम-तरष्िा, दे्वष, सत्काय दृष्टी (आत्मिािी ज्ञान), 
शीि-व्रत परामशव (कमवकांड करण्याची इच्छा) आलि 
शंका-कुशंका ही पाच बंधने, जी खािच्या सत्त्ििोकात 
जन्म िेिारी आहेत, ती नष्ट करून, हे लभक्खुिी, तू 
पुन्हा संसारात येिार नाहीस. ॥१६५-१६६॥ 
 
राग, मान, अलिद्या, मानलसक चंचिता िूर करून, ही 
बंधने नष्ट करून तू िुःखाचा शेिि करशीि. ॥१६७॥ 
 
आिागमन िूर फेकून, पुनजवन्म जािून याच जीिनात 
तरष्िारलहत ि परमशांत होऊन लिचरि करशीि. ॥१६८॥ 
 

५७.   लिजया 
 

राजगृह नगरीत एका प्रमतमष्ठत कुटंुबात मवजयािा जन्ि झािंा होता. मभक्खुिी खेिािी ही िैत्रीि होती. खेिा 
प्रव्रमजत झाल्यािे ऐकून ती मतच्याकडे गेिंी. मवजयािी भावना ओळखून खेिा थेरीने मतिंा उपदेश केिंा. 
उपदेश ऐकल्यावर मवजयािंा धम्िाप्रती श्रद्धा वाटू िंागिंी. मतने प्रव्रज्येिी यािना केिंी. तेव्हा मभक्खुिी 
खेिाने मतिंा प्रव्रज्या मदिंी. ध्यानसाधना करीत मवजयाने अहयत पद प्राप्त केिें. तो अनुभव मवशद करताना 
ती म्हिते :- 

 
लचत्त ताब्यात नसल्यामु े लचत्ताची शांती िाभिी नाही. 
त्यामु े मी चार-पाचिा लिहारातून बाहेर आिे. ॥१६९॥ 
 
(नंतर) (एका) लभख्खुिीकडे जाऊन मी नम्रपिे लिचारिे 
लतने मिा धातू, आयतन, चार आयव सत्ये, इलंद्रये, बि, 
बोलध-अगें आलि उत्तम ध्येय (लनब्बाि) प्राप्तीसाठी 
अष्टांलगक मागव या धम्माचा उपिेश केिा. ॥१७०-१७१॥ 
 
लतचे िचन ऐकून मी त्याप्रमािे आचरि केिे. रात्रीच्या 
पलहल्या प्रहरात मिा पूिवजन्माचे स्मरि झािे. ॥१७२॥ 
 
रात्रीच्या मधल्या प्रहरात लिव्यचकु्ष लिशोलधत केिा ि 
रात्रीच्या शेििच्या प्रहरात अधंकार नष्ट केिा. ॥१७३॥ 
 
प्रीती ि सुख ह्ांनी हा िेह प्रफुलल्लत करीत मी लिहार 
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केिा. अधंकार नष्ट करूनच मी सातव्या रात्री पाय 
पसरिे (समाधी-आसनाचा भंग केिा). ॥१७४॥ 
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सातवा वर्ग 
सातवा निपात 

 
५८.   उत्तरा 
 
श्रावस्तीिधीिं एका प्रमतमष्ठत कुटंुबात जन्ि झािंा होता. एके मदवशी मविार करून उत्तरा पटािारा थेरीकडे 
गेिंी. मतने धम्िोपदेश केिंा. धम्ि ऐकल्यािुळे संसारातून िन मवरक्त झािें. मदवसेंमदवस धम्िाप्रती श्रद्धा 
वाढू िंागिंी. त्यािुळे प्रव्रज्येकमरता यािना केिंी. पटािारा थेरीनेि प्रव्रज्या मदिंी. मतच्याि जवळ साधना 
करीत अहयत पद प्राप्त केिें. पटािारा थेरीमवषयी आपिंी कृतज्ञता दाखमवतांना आमि आपिंा अनुभव 
सागंतानंा ती म्हिते :- 

 
मुस  घेऊन मािसे धान्य कांडतात. स्त्री-पुत्रािींचे पािनपोषि 
करीत धन लम लितात. ॥१७५॥ 
 
जे करून पश्चात्ताप करािा िागत नाही, अशा बुद्ध 
शासनाचे बाबतीत प्रयत्नशीि राहा. (त्याकलरता) 
ताबडतोब पाय धुिनू एका बाजूिा बसा. ॥१७६॥ 
 
लचत्त एकाग्र करून चांगल्या प्रकारे समालधस्थ व्हा. (आलि 
नंतर) सिव संस्कार आपिे नव्हंत, त्यात आत्मीयता नाही 
असे प्रत्यिेक्षि करा. ॥१७७॥ 
 
त्या पिाचारेच्या उपिेशाचे िचन ऐकून मी पाय धुिनू 
एका बाजूिा बसिे. ॥१७८॥ 
 
रात्रीच्या पलहल्या प्रहरात पूिवजन्माचे स्मरि झािे. 
रात्रीच्या मधल्या प्रहरात लिव्यचकु्ष लिशोलधत केिा. 
रात्रीच्या शेििच्या प्रहरात अधंकार नष्ट केिा. तुझ्या 
उपिेशाप्रमािे आचरि केल्यामु े तै्रलिद्य (तीन लिद्या 
जाििारी) म्हिूनच मी आसनािरून उठिे. ॥१७९-१८०॥ 
 
संग्रामात लिजय प्राप्त झािेल्या इदं्राची तीस िेिता पूजा 
करतात, त्याप्रमािे मी आपिी पूजा करीन (कारि 
आपल्या उपिेशामु े) मी तीन लिद्या जाििारी आलि 
अनाश्रि (लचत्तमिरलहत) अशी झािे आहे. ॥१८१॥ 
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५९.   चािा 
 
िगध देशातीिं नािंक नावाच्या गावात एका ब्राह्मि कुटंुबात महिा जन्ि झािंा होता. मतच्या आईिे नाव 
सुरूपसारी असे होते. नािकरि संस्काराच्या मदवशी मतिे नाव ‘िािंा’ असे ठेवण्यात आिें. मतच्यापेक्षा िंहान 
बमहिीिे ‘उपिािंा’ आमि मतच्याहीपेक्षा िंहान असिेंल्या बमहिीिे ‘सीसूपिािंा’ असे नाव होते. ह्या मतघीही 
जिी धम्िसेनापती सामरपुत्ताच्या बमहिी होत्या. त्या सामरपुत्तापेक्षा िंहान होत्या. धम्िसेनापती सामरपुत्ताने 
प्रव्रज्या घेतल्यािे ऐकून ह्या मतघीही मविार करू िंागल्या– ‘त्यािा धम्ि व मवनय असािान्य असावा, त्यािी 
प्रव्रज्या असािान्य असावी. त्यािुळेि आपल्या भावाने श्रद्धापूवयक दीक्षा घेतिंी.’ या मविाराने पे्रमरत होऊन या 
मतघीही बमहिी प्रव्रमजत झाल्या. प्रव्रमजत झाल्यावर दीघोद्योग व कठोर साधना करीत त्यानंी अहयत पदािा 
साक्षात्कार केिंा व मदव्यसुखािा अनुभव घेत त्या राहू िंागल्या. एके मदवशी मभक्खुिी िािंा अन्धवनात 
जाऊन मदवसाच्या सिाधी-भावनेसाठी बसिंी. तेथे िाराने मतिंा ब्रह्मियय िागापासून मविमिंत 
करण्याकमरता वाद सुरू केिंा. िािंाने बुद्ध आमि त्यािंा धम्ि यािें वियन करून आपल्यािंा कोिती अवस्था 
प्राप्त झािंी यािे सुस्पष्ट मित्र िारापुढे उभे केिें. ते सवय ऐकून िार दुुःखी व परामजत होऊन मनघून गेिंा. हा 
अनुभव मतने पुढीिं शब्दातं िाडंिंा आहे:- 

 
लभक्खुिी चािाने स्मरती जागरत ठेऊन, इलंद्रयांची भािना 
करून (इलंद्रयांचे िमन करून) संस्कार जेथे नष्ट होतात 
असे शांत सुखिायक पि प्राप्त केिे. ॥१८२॥ 

 
िार– 

 
कोित्या (धमवमताच्या गुरूिा) उदे्दशून तू मुण्डन केिे 
आहेस ि लभक्खुिीप्रमािे लिसतेस! लनरलनरा े मतिािे 
पाखंडीही तुिा आिडत नाहीत. तू मोहाचे आचरि का ं
करीत आहेस ? ॥१८३॥ 

 
िािंा– 

 
(लमथ्या) दृष्टीचा आश्रय करिारे, (बौद्ध धम्माच्या) 
बाहेर मतमतातंरे धारि करिारे पाखंडी आहेत. ते धम्म 
जाित नाहीत, तसेच ते धम्मतत्त्िाचे कोलििसुद्धा नाहीत. ॥१८४॥ 
 
परंतु अलद्वतीय भगिान बुद्ध शाक्य कु ात जन्मािा आिे 
आहेत. (लमथ्या) दृष्टीचे उलं्लघन जयात होते अशा 
धम्माचा (त्यांनी) मिा उपिेश केिा. ॥१८५॥ 
 
िुःख, िुःखाची उत्पत्ती, िुःखाचा नाश आलि िुःख 
नाशाकडे जािारा आयव अष्टांलगक मागव (या सिांचा 
भगिंतांनी मिा उपिेश केिा). ॥१८६॥ 
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मी त्यांचा उपिेश ऐकून शासनात रममाि होऊन आचरि 
करू िागिे. बुद्धाच्या शासनाचे आचरि केिे ि तीन 
लिद्या प्राप्त केल्या. ॥१८७॥ 
 
सिव बाजंूनी तरष्िा नष्ट केिी. अधंकार नष्ट केिा. हे 
पापी मारा! मानिांचा अतं करिाऱ्या! आज तुझाच 
नाश झािेिा आहे हे जािून घे. ॥१८८॥ 

 
६०.   उपचािा 
 
उपिािंा थेरीिे जीवनिमरत्र िािंा थेरीप्रिािेि आहे. िािंा थेरीप्रिािे ही सुद्धा प्रव्रमजत झािंी. थोड्याि 
मदवसात मदव्यज्ञानािा साक्षात्कार केिंा. िाराबरोबर वाद करतानंा मतिंा आिेंिंा अनुभव ती खािंीिं 
शब्दात िाडंत आहे :- 

 
मी स्मरलतमान, चकु्षमान ि इलंद्रयांची भािना केिेिी 
(इलंद्रयांचे िमन केिेिी) लभक्खुिी आहे. मी शे्रष्ठ 
पुरुषाद्वारे लम लिल्या जािाऱ्या शांत पिाची प्राप्ती केिी 
आहे. ॥१८९॥ 

 
िार– 

 
तुिा जन्म कां आिडत नाही ? जन्म लम ाल्यािरच 
काम-तरष्िेचा उपभोग घेतिा जातो. (म्हिून) कामतरष्िेचा 
उपभोग घे. शेििी पश्चात्ताप करिारी होऊ 
नकोस. ॥१९०॥ 

 
उपिािंा– 

 
जन्मिेल्यािा मरि असते. हात पाय तोडिे जातात. िध, 
बन्धन (तुरंुग-िास) आिी क्िेश होतात. जन्मािा आिेिा 
प्रािी िुःखात पडतो. ॥१९१॥ 
 
अपरालजत, सम्बुद्ध शाक्य कु ात जन्मिे आहेत. त्यांनीच 
मिा जन्मािर मात करिाऱ्या धम्माचा उपिेश केिा. ॥१९२॥ 
 
िुःख, िुःखाची उत्पत्ती, िुःखाचा नाश आलि िुःख 
नाशाकडे जािारा आयव अष्टांलगक मागव (या सिांचा 
भगिंतांनी मिा उपिेश केिा). ॥१९३॥ 
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त्यांचा उपिेश ऐकून मी शासनात रममाि होऊन आचरि 
करू िागिे. बुद्धाच्या शासनाप्रमािे आचरि केिे ि तीन 
लिद्या संपािन केल्या. ॥१९४॥ 
 
सिव बाजंूनी तरष्िा नष्ट केिी. अंधकार नष्ट झािा. 
पापी मारा! मानिांचा अतं करिाऱ्या! आज तुझाच नाश 
झािा आहे हे जािून घे. ॥१९५॥ 
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आठवा वर्ग 
आठवा निपात 

 
६१.   सीसूपचािा 

 
या थेरीिे जीवनिमरत्र िािंा मभक्खुिीप्रिािे आहे. िािंा मभक्खुिीप्रिािेि ही सुद्धा प्रव्रमजत झािंी. थोड्याि 
मदवसात मदव्यज्ञानािा साक्षात्कार केिंा. िाराबरोबर वाद करतानंा आिेंिंा अनुभव मतने खािंीिंप्रिािे 
सामंगतिंा आहे :- 

 
मी शीिसंपन्न, इलंद्रयािर चांगल्याप्रकारे संयम असिेिी 
लभक्खुिी आहे. (जात्याच) लनमव , तेजस्िी असे शांतपि 
(लनब्बाि) प्राप्त केिे आहे. ॥१९६॥ 
 

िार– 
 
त्रायजस्त्रश, याम आलि तुलषत िोकातीि िेि, लनमािरती 
तसेच िशिती िेि अशा िोकात जेथे तू पूिी रालहिीस 
तेथे लचत्त िागू िे. ॥१९७॥ 
 

सीसूपिािंा– 
 
त्रायजस्त्रश, याम, तुलषत हे िेि आलि लनमािरती ि 
िशिती िेि– ॥१९८॥ 
 
हे सिव िेि त्या त्या का ात ि त्या त्या जन्मात आत्मिािात 
गुरफििेिे असतात. ते जन्म-मरिाच्या चक्रािा गती 
िेिारे असल्यामु े त्यांनी आत्मिािािर लिजय लम लििा 
नाही. ॥१९९॥ 
 
हे सिव जग अग्नीमध्ये ज त आहे, अग्नीमध्ये तापत आहे, 
हे सिव जग प्रजिलित होत आहे, हे सिव जग प्रकस्म्पत 
होत आहे. ॥२००॥ 
 
अकंलपत, अतुिनीय, ज्ञानी जनाकडून सेलित अशा धम्माचा 
मिा भगिान बुद्धाने उपिेश केिा. तेथेच माझे मन रमिे 
आहे. ॥२०१॥ 
 
मी त्यांचे िचन ऐकून शासनात रममाि होऊन आचरि 
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करू िागिे. बुद्धाच्या शासनाप्रमािे आचरि केिे ि तीन 
लिद्या प्राप्त केल्या. ॥२०२॥ 
 
सिव बाजंूनी तरष्िा नष्ट केिी ि अधंकार नष्ट केिा. 
पापी मारा! मानिाचा अतं करिाऱ्या! आज तुझाच 
नाश झािा आहे हे जािून घे. ॥२०३॥ 
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िववा वर्ग 
िववा निपात 

 
६२.   िड ढमाता 

 
भरूकच्छ (भडोि) नगरीत वड ढिातेिा जन्ि झािंा होता. एका प्रमतमष्ठत कुटंुबातीिं ही िुिंगी. मववाह 
झाल्यानंतर एका सुंदर िुिंािंा जन्ि मदिंा. त्यािे ‘वड ढ’ असे नाव ठेविें. तेव्हापासून ‘वड ढिाता’ म्हिून 
मतिंा संबोधिें जाऊ िंागिें. एके मदवशी एका मभक्खुिीिा उपदेश ऐकून मतिंा धम्िाप्रती श्रद्धा उत्पन्न झािंी. 
त्यािुळे िुिंािंा नातिंगाकडे सोपवनू ती प्रव्रमजत झािंी. काही मदवसानंी ‘वड ढ’ सुद्धा प्रव्रमजत झािंा. एके 
मदवशी आईिंा भेटण्याकमरता वड ढ एकटाि मभक्खुिी संघात गेिंा. त्यािंा पाहून आईने उपदेश केिंा. तो 
उपदेश खािंीिंप्रिािे आहे :- 

 
“बा  िड ढ! तू या जगातीि तरष्िारूपी अरण्यात केव्हाच 
प्रिेश करू नकोस. हे मुिा, तू िारंिार िुःखाचा भागीिार 
होऊ नकोस. ॥२०४॥ 
 
बा  िड ढ! मुनींनी लनष्पाप होऊन ि संशय नष्ट करून 
इलंद्रयांचे िमन केिे आहे, तसेच ते शांत ि अनाश्रि 
(लचत्तमिरलहत) होऊन सुखाने लिहार करतात. ॥२०५॥ 
 
बा  िड ढ! तू सुद्धा सम्यक् िशवनाच्या प्राप्तीकलरता 
आलि िुःखाचा अतं (नाश) करण्याकलरता त्या ऋषींनी 
आचरिेल्या मागाचे दृढ आिंबन कर.” ॥२०६॥ 
 

हा आईिा उपदेश ऐकून वड ढ म्हिािंा– 
 
“हे आई! एखाद्या लिशारि लभक्खुिीप्रमािे हा अथव तू 
मिा सांगत आहेस. हे आई! तुझ्यामध्ये तरष्िारूपी अरण्य 
खरोखर नाही असे मिा िाित आहे.” ॥२०७॥ 
 

यावर आई उपदेश देते– 
 
“बा  िड ढ! हीन, मध्यम आलि उत्कर ष्ट असे जे काही 
संस्कार आहेत त्यांच्याबद्दि अिुमात्र सुद्धा तरष्िा 
माझ्यामध्ये नाही. ॥२०८॥ 
 
अप्रमािी (आ सरलहत) होऊन ध्यान केल्याने माझे सिव 
आश्रि (लचत्तमि) नष्ट झािे आहेत. मी भगिान 
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बुद्धाच्या शासनाप्रमािे आचरि केिे ि तीन लिद्या प्राप्त 
केल्या.”॥२०९॥ 
 

हे ऐकून वड ढ आनंदाने म्हिािंा– 
 
“माझ्या आईने माझ्यािर अनुकम्पा िाखिनू (उपिेशरूपी) 
परािीने चांगिीच िोचिी लििी ि परमाथविशवक 
गाथांचा उपिेश केिा. ॥२१०॥ 
 
आईने उपिेलशिेिे िचन ऐकून मिा बन्धनमुक्त अशा 
(लनब्बािाच्या) प्राप्तीकलरता एक प्रकारची धार्णमक 
हुरहुर िागिी. ॥२११॥ 
 
नंतर मी िीयविान, दृढलनश्चयी, रातं्रलििस आ सरलहत 
होऊन लनब्बाि साधना करू िागिो. आईच्या उपिेशाची 
िोचिी िागल्यामु े मी शांत झािो आलि उत्तम शांतीचे 
पि (लनब्बाि) प्राप्त केिे.” ॥२१२॥ 
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दिावा वर्ग 
अकरावा निपात 

 
६३.   लकसा गोतमी 

 
श्रावस्तीिध्ये एका दमरद्री कुटंुबात ही जन्ििंी होती. ‘गोतिी’ हे मतिे नाव होते. परंतु अमतशय कृश 
असल्यािुळे ‘मकसा गोतिी’ या नावाने ओळखिंी जाऊ िंागिंी. गरीब कुटंुबातीिं असल्यािुळे नवऱ्याच्या 
घरी मतिा कोिीि आदर करीत नसे. काही मदवसानंी मतिंा िुिंगा झािंा. आता िात्र घरात मतिा आदर 
होऊ िंागिंा. परंतु िुिंगा बाल्यावस्थेति िरि पाविंा. ही आपत्ती सहन न झाल्यािुळेि ती वेडी झािंी. 
‘िाझा पूवी आदर होत नव्हता. िुिंगा झाल्यािुळे आदर होऊ िंागिंा. त्यािुळे हे िंोक िुिंािंा महसकावनू 
घेऊ इक्च्छतात.’ असे म्हिून वेडाच्या झटक्यािुळे िेिेंल्या िुिंािंा कडेवर घेऊन ‘िाझ्या िुिंािंा औषध 
द्या.’ असे म्हिून ती घरोघरी औषध िागण्यासाठी मफरू िंागिंी. िंोक थट्टा करीत. औषध कोिाकमरता 
पामहजे असे मतिंा मविारीत. ती त्यािें ऐकत नसे. एका सज्जन िािसािंा मतिी ही शोिनीय अवस्था पाहून 
दया आिंी. तो म्हिािंा, ‘बाई, तुझ्या िुिंाकमरता औषध भगवान सम्यक् सम्बुद्धाकडे जाऊन िाग.’ हे ऐकून 
ती शास्त्याच्या उपदेशािे वेळी मवहारात गेिंी व म्हिािंी, ‘भगवंत, िाझ्या िुिंाकमरता औषध द्या.’ यावर 
भगवंत मतिंा म्हिािें, ‘नगरात जाऊन ज्या घरी पूवी कोिीि िरि पाविें नाही अशा घरातून अगोदर सरसू 
घेऊन ये.’ ‘भन्ते, ठीक आहे’ म्हिून व आनंमदत होऊन सरसू आिण्याकमरता ती नगरात गेिंी. या घरून 
त्या घरी अशी संपूिय नगरात सरसूकमरता मफरिंी. परंतु ज्या घरात पूवी कोिी िरि पाविें नाही असे घर 
मतिंा सापडिें नाही. शवेटी मनराश होऊन अमनत्यता हा जगािा धिय आहे हे जािून आपिें िेिेंिें िूिं 
स्िशानात सोडून ती शास्त्याकडे परत आिंी. शास्त्याने मतिंा पामहल्याबरोबर मविारिें, ‘गोतिी, सरसू 
मिळािें?’ मतने उत्तर मदिें, ‘भन्ते, सरसू राहू द्या; त्यािे आता प्रयोजन रामहिें नाही. भगवंतानंी ििंा प्रव्रज्या 
द्यावी. िी बुद्ध, धम्ि आमि संघािंा शरि जाते.’ भगवंतानंी मतिंा उपदेश मदिंा आमि मभक्खुिी संघात प्रवेश 
घेण्याकमरता परवानगी मदिंी. र्दढ साधना करून थोड्याि मदवसात मकसा गोतिीने अहयत पदािा साक्षात्कार 
केिंा. रूक्ष िीवर धारि करिाऱ्या मभक्खुिीिध्ये ती प्रिुख सिजिंी जात होती. मदव्यज्ञानाच्या प्राप्तीनंतर 
आपिंा पूवानुभव कथन करतानंा मकसा गोतिी आनंदाने गाते :- 

 
कल्यािकारी पुरुषाबरोबर लमत्रता करािी असे मुनीने 
(भगिान बुद्धाने) िोकांना उदे्दशून सांलगतिे आहे. 
कल्यािकारी लमत्राची सेिा केल्याने मूखव सुद्धा पंलडत 
होतो. ॥२१३॥ 
 
सत्पुरुषाची सेिा करािी. त्यामु े सेिा करिाऱ्याच्या 
ज्ञानाची िाढ होते. त्याचप्रमािे सत्पुरुषाची सेिा करिारा 
सिव िुःखापासून मुक्त होतो. ॥२१४॥ 
 
िुःख, िुःखाची उत्पत्ती, िुःख नाश ि िुःख नाशाचा 
अष्टांलगक मागव ही चार आयव सत्ये जािािीत. ॥२१५॥ 
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‘स्त्री-जन्म िुःखिायक आहे’ असे मनुष्यामंध्ये िमन 
करण्यास योग्य असिेल्या मािासांचे िमन करिाऱ्या सारथी 
स्िरूप भगिंतानी म्हििे आहे. सितीचा सहिास 
िुःखकारक आहे आलि एकिा प्रसूत झािेल्या लस्त्रयांना 
सुद्धा िुःख आहे. ॥२१६॥ 
 
कोिी आपिा ग ा कापतात, संुिर तरुिी लिषप्राशन 
करतात. आई ि लतच्या पोिातीि जीि घेिारा (लनस्ष्क्रय) 
गभव िोघेही आपत्तीचा (संकिाचा) अनुभि घेतात. ॥२१७॥ 
 
“बा ंतपिाकलरता स्ितःच्या घरी जात असता (पिाचारेने) 
रस्त्यात मेिेल्या पतीिा पालहिे. स्ितःच्या घरी येण्यापूिी 
रस्त्यातच बा ंत झािी. ॥२१८॥ 
 
अभागी असिेल्या लतचे िोन पुत्र मरि पाििे. रस्त्यात 
पती मरि पाििा. आई, िडीि आलि भाऊ एकाच 
लचत्तिेर जा िे गेिे.” ॥२१९॥ 
 
“भाग्यहीन िलरद्री (लस्त्रये), तू अपलरलमत िुःखाचा अनुभि 
घेतिास. अनेक हजार जन्मात तू पुष्क  अशू्र ढा िेस. ॥२२०॥ 
 
(मागीि जन्मांतून) तू स्मशानात िास केिास आलि 
स्ितःच्या मुिाबा ांचे मांस खाल्ले आहेस. कु  नष्ट 
झािेल्या, सिांनी उपेक्षा केिेल्या, ि पती मेिेल्या तू 
अमरत (लनब्बाि) प्राप्त केिे आहेस.” ॥२२१॥ 
 
“अमरत-पिािा (लनब्बािािा) जािाऱ्या आयव अष्टालंगक 
मागाची मी भािना केिी. लनब्बािाचा साक्षात्कार केिा 
ि धम्मरूपी िपवि मी पालहिा. ॥२२२॥ 
 
“मी आज लछन्न-शल्य ि (संसाराचे) ओझे फेकिेिी 
अशी आहे. माझे सिव कतवव्य पूिव झािे आहे” (सिव 
बंधनापासून) लचत्त लिमुक्त झािेिी लकसा गोतमी थेरी 
असे म्हिािी. ॥२२३॥ 
अकरािा िगव 
बारािा लनपात 
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६४.   उप्पििण्िा 
 

श्रावस्तीिध्ये एका कोषाध्यक्षाच्या कुटंुबात जन्ि झािंा होता. नीिंकििंाप्रिािे मतिा रंग असल्यािुळे मतिे 
नाव ‘उप्पिंवण्िा’ असे ठेवण्यात आिें. मववाहािे वय झाल्यावर पुष्ट्कळ राजकुिारानंी व शे्रष्ठी-पुत्रानंी 
मतच्याशी िंग्न करण्याकमरता मनरोप पाठमविंा– ‘तुििी कन्या आम्हािंा द्या.’ शे्रष्ठी मविार करू िंागिंा की, 
सवांना संतुष्ट करिे अशक्य आहे. या पमरक्स्थतीत त्याने उप्पिंवण्ण्यास मविारिें की, ती प्रव्रज्या घेण्यास 
तयार आहे की नाही? ‘िी प्रव्रज्या घेण्यास तयार आहे’ असे मतने वमडिंानंा उत्तर मदिें. वमडिंानंी स्वतुः 
सन्िानाने मतिंा एका मभक्खुिीकडे नेऊन प्रव्रज्येिी यािना केिंी. प्रयत्नपूवयक साधना करीत उप्पिंवण्िाने 
अहयत पदािा साक्षात्कार केिंा. ऋमद्ध-मसमद्ध प्राप्त केिेंल्या मभक्खुिींिध्ये ही सवयशे्रष्ठ सिजिंी जाऊ 
िंागिंी. ऋमद्ध-मसमद्ध प्राप्त झाल्याच्या आनंदात ती एका िातेिंा उपदेश करते. या बाईिी िुिंगी आमि 
स्वतुः ही बाई एका पुरुषावर आसक्त झाल्या होत्या. त्यािुळे आई व िुिंगी अशा दोघीही िायिेंकी 
एकिेकाचं्या सवती झाल्या होत्या. परंतु शवेटी पश्चात्ताप होऊन या दोघींनीही ह्या दूमषत जीवनािा त्याग 
करून व राजगहृ नगरीत जाऊन प्रव्रज्या घेतिंी. ज्या पुरुषाबरोबर त्या राहत होत्या त्याने सुद्धा प्रव्रज्या 
घेतिंी. तो गगेंच्या मकनाऱ्यावर राहू िंागिंा. पुढे तो ‘गंगा-तीर-वासी स्थमवर’ या नावाने प्रमसद्ध झािंा. 
पमहल्या तीन गाथा पमतत आईच्या संदभातीिं आहेत. पुढच्या तीन गाथा आपिंा अनुभव सागंतानंा 
उप्पिंवण्िेने म्हटल्या आहेत आमि शवेटच्या गाथािंध्ये िाराबरोबर झािेंिंा संवाद आहे. 

 
“आई आलि मुिगी आम्ही िोघी (एकमेकांच्या) सिती 
होतो. त्यामु े मिा अद भुत ि रोमांलचत करिारे िैराग्य 
उत्पन्न झािे. ॥२२४॥ 
 
अपलित्र िुगवन्धमय, पुष्क  काट्यांनी भरिेल्या या कामतरष्िेचा 
लधक्कार असो. कारि त्यामु ेच आम्ही आई ि 
मुिगी (घरच्या घरात) सिती झािो.” ॥२२५॥ 
 
“कामतरष्िांचा िुष्पलरिाम पाहून आलि लनष्काम भाि 
कल्यािकारक आहे हे पाहून राजगरहामध्ये घरातून बेघर 
होऊन ती (आई) प्रव्रलजत झािी.” ॥२२६॥ 
 

योग मसमद्ध प्राप्त झाल्याच्या आनंदात उप्पिंवण्िा म्हिते– 
 
मी पूिव-जन्म जािते, लिव्यचकु्ष लिशोलधत केिा. परलचत्तज्ञान 
मिा झािे. मी श्रोत्रधातुसुद्धा लिशोलधत केिा. ॥२२७॥ 
 
ऋलद्ध-लसद्धीचा मी साक्षात्कार केिा. आश्रिाच्या नाशािा 
सुद्धा मी प्राप्त झािे आहे. (मी लचत्तमिाचा नाश केिा 
आहे). मी ह्ा सहा अलभज्ञा (लिव्यज्ञान) प्राप्त केल्या 
ि बुद्धाच्या शासनाप्रमािे आचरि केिे. ॥२२८॥ 
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मी ऋलद्ध-लसद्धीने चार घोड्यांचा रथ तयार करून 
कोित्याही पलरस्स्थतीत समता न ढ ू िेिाऱ्या िोकनाथ 
भगिान बुद्धाच्या पायांना िंिन केिे. ॥२२९॥ 
 

शािंवनात बसून ती एकदा ध्यानभावना करीत होती. त्यावेळी िार तेथे येऊन मतिंा पदभ्रष्ट करण्यािा प्रयत्न 
करू िंागिंा. त्यावेळी झािेंिंा त्यािंा संवाद पुढीिं गाथािंध्ये िाडंिेंिंा आहे - 

 
िार– 

 
“फुिांनी चांगल्याप्रकारे बहरिेल्या शाि झाडाजि  येऊन 
तू एकिीच झाडाखािी बसिी आहेस. तुझ्या बरोबर 
कोिीसुद्धा िुसरा नाही. हे मूखे! तुिा धूतव िोकांची भीती 
िाित नाही काय ?” ॥२३०॥ 
 

उप्पिंण्िा– 
 
“तुझ्यासारखे एक हजार धूतव जरी एकत्र आिे तरी माझा 
एक केससुद्धा िाकडा करू शकत नाहीत, जकिा लिचलित 
करू शकत नाही. हे मारा! तू एकिा माझे काय करशीि? ॥२३१॥ 
 
ही मी अतंधान पािते आलि तुझ्या उिरात प्रिेश करते. 
मी तुझ्या भुियामध्ये िपते. तेथे िपल्यािर तू मिा पाहू 
शकिार नाहीस. ॥२३२॥ 
 
मी लचत्त ताब्यात ठेििे आहे. ऋलद्ध-लसद्धीची चांगिी 
भािना केिी आहे (ऋलद्ध-लसलद्ध प्राप्त केिी आहे). मी 
सहा अलभज्ञा प्राप्त केल्या आहेत आलि बुद्धाच्या शासनाप्रमािे 
आचरि केिे आहे. ॥२३३॥ 
 
शरीरािा लिद्ध करिाऱ्या भाल्याच्या िोकाप्रमािे कामतरष्िा 
आहेत. त्यांच्यामु े स्कन्धमय (प्राण्यांचा) नाश 
होतो. जयािा तू कामसुख म्हितोस त्याबाबतीत आता 
मिा अनासक्ती आहे. ॥२३४॥ 
 
माझी तरष्िा सिव लठकािातून नष्ट झािी आहे. माझा 
अज्ञानांन्धकार सुद्धा नष्ट झािा आहे. हे प्राण्यांचा नाश 
करिाऱ्या! पापी मारा! आज तुझाच नाश झािेिा 
आहे हे जािून घे.” ॥२३५॥ 
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बारावा वर्ग 
सोळावा निपात 

 
६५.   पुस्ण्िका 

 
पुक्ण्िकेिा श्रावस्तीिध्ये जन्ि झािंा होता. श्रावस्तीिा कोषाध्यक्ष अनाथमपक्ण्डक ह्याच्या घरी असिेंल्या 
दासीिी ही िुिंगी. सीहनादसुत्तािा उपदेश ऐकून महिंा स्त्रोतापत्तीफळािी प्राप्ती झािंी. एके मदवशी पाण्याने 
स्नान केल्याने शुद्धी होते असे िानिाऱ्या एका ब्राह्मिािंा पुक्ण्िकेने मवशुद्धीच्या (खऱ्या) िागाकडे वळमविें. 
त्यािुळे अनाथमपक्ण्डकािंा मतच्या बाबतीत खूप श्रद्धा वाटू िंागिंी. त्यािुळे त्याने मतिंा दास्यातून िुक्त 
केिें. काही मदवसानंी ती अनाथमपक्ण्डकाच्या परवानगीने मभक्खुिी संघात प्रमवष्ट झािंी. ध्यान-साधना करीत 
मतने अल्पावधीत अहयत पदािा साक्षात्कार केिंा. ब्राह्मिाबरोबर झािेंिंा संवाद आमि आपिंा पूवानुभव कथन 
करतानंा ती म्हिते :- 

 
“मी (पूिी) पािी भरिारी होते. मािकांच्या िण्डाच्या 
भीतीने आलि त्यांच्या रागीि शब्िांच्या भीतीने त्रस्त 
होऊन मी सतत थडं पाण्यात उतरत असे. ॥२३६॥ 
 
हे ब्राह्मिा! तू कोिाच्या भीतीने सतत (थडंगार) 
पाण्यात उतरतोस आलि थडंीने कुडकुडिाऱ्या शरीराने 
कडाक्याच्या थडंीचा अनुभि घेतोस ?” ॥२३७॥ 
 
“पुस्ण्िके! जाित असून सुद्धा तू मिा लिचारतेस. 
कुशि कमव करण्यासाठी ि घडिेिे पापकमव नष्ट करण्यासाठी 
मी हे पुण्य-कमव करतो. ॥२३८॥ 
 
जो िरद्ध अथिा तरुि पापकमव करतो तोसुद्धा पाण्यात 
स्नान केल्याने पापकमापासून मुक्त होतो.” ॥२३९॥ 
 
“पाण्यात स्नान केल्याने पापकमापासून मुक्ती लम ते 
हे तुिा अज्ञान्यािा कोित्या अडाण्याने सांलगतिे ? ॥२४०॥ 
 
(पाण्यात स्नान केल्याने जर पापापासून मुक्ती लम ते 
तर मग) सिव बेडूक, कासि, साप, सुसर, मगर आलि 
पाण्यात राहिारे इतर प्रािी सिवचे सिव लनलश्चत स्िगात 
जातीि. ॥२४१॥ 
 
(पाण्यात स्नान केल्याने जर पापापासून मुक्ती लम ते 
तर मग) मेंढ्ांचे मांस लिकिारे, डुकराचे मांस लिकिारे 
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खालिक, को ी, हरि पकडिारे पारधी, चोर, िध करिारे 
आलि इतर सिव पापकमव करिारेही पाण्यात स्नान 
केल्याने पापकमापासून मुक्त होतीि. ॥२४२॥ 
 
जर ह्ा नद्या (त्यांच्यामध्ये स्नान केल्याने) तू पूिी 
केिेिे पाप िाहून नेतीि तर मग तुझे पुण्यसुद्धा का िाहून 
नेिार नाहीत ? त्यामु े तू पुण्यरलहत होशीि. ॥२४३॥ 
 
हे ब्राह्मिा! जयािा लभऊन तू सतत पाण्यात उतरतोस 
तेच हे ब्राह्मिा, तू करू नकोस ि आपल्या शरीरािा 
थडंीची पीडा िेऊ नकोस.” ॥२४४॥ 
 
“कुमागािा िागिेल्या मिा स्नानापासून (परािरत्त 
करून) आयव मागािर आििेस. हे िेिी! हे िस्त्र मी 
तुिा िान िेतो.” ॥२४५॥ 
 
“हे िस्त्र तुझे तुिाच िाभो. मिा िस्त्राची इच्छा नाही. 
जर तू िुःखािा लभतोस ि जर तुिा िुःख अलप्रय आहे तर 
मग उघडपिे अथिा गुप्तपिे पापकमव करू नकोस. जर तू 
पापकमव करशीि अथिा करीत असशीि तर प ून जाऊ 
म्हििे तरी तुझी िुःखापासून सुिका नाही ॥२४६-२४७-२४८॥ 
 
जर तू िुःखािा लभतोस ि जर तुिा िुःख अलप्रय आहे 
तर मग बुद्ध, धम्म आलि कोित्याही पलरस्स्थतीत समता 
ढ ू न िेिाऱ्यांच्या संघािा शरि जा. (पंच) शीि 
ग्रहि कर. तेच तुझ्या कल्यािाचे होईि.” ॥२४९॥ 
 
“मी बुद्ध, धम्म आलि कोित्याही पलरस्स्थतीत समता 
ढ ू न िेिाऱ्यांच्या संघािा शरि जातो. (पंच) शीि 
ग्रहि करतो. तेच माझ्या लहताचे होईि. ॥२५०॥ 
 
मी पूिी नाममात्र ब्राह्मि होतो. आज मी खरा ब्राह्मि 
झािो आहे. तीन लिद्या जाििारा, िेिसंपन्न, श्रोलत्रय 
आलि (खऱ्या अथाने) स्नातक आहे.” ॥२५१॥ 
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तेरावा वर्ग 
नवसावा निपात 

 
६६.   अम्बपािी 

 
वैशािंीिधीिं राज-उद्यानात आम्रवृक्षाखािंी आम्रपािंीिा जन्ि झािंा होता. उद्यान रक्षकाने नगरीत नेिें. 
आम्रवृक्षाखािंी जन्ि झािंा म्हिून ‘आम्रपािंी’ असे नाव पडिें. ती अमतशय सुंदर मदसत होती. वैशािंीतीिं 
राजकुिारानंी मतच्याबरोबर िंग्न करण्यासाठी आपसात स्पधा करण्यािंा सुरुवात केिंी. आपसातीिं अशा 
प्रकारिा संघषय पाहून असा मनियय घेण्यात आिंा की ही कोिाही एकािी पत्नी न होता ती सवांिीि पत्नी 
राहीिं. या मनिययानुसार मतिंा गमिका करण्यात आिें. भगवान बुद्ध जेव्हा वैशािंीत आिें होते तेव्हा ते 
मभक्खुसंघासह आम्रपािंीच्या आम्रवनाति रामहिें होते. आम्रपािंीने तेथे जाऊन भगवंताच्या िरिानंा वंदन 
करून त्यानंा भोजनाकमरता मनिंमत्रत केिें. दुसऱ्या मदवशी भगवंत मतच्या घरी भोजनाकमरता गेिें. भोजन 
संपल्यावर भगवंतानंी मतिंा धम्िोपदेश केिंा. त्यानंतर आम्रपािंीने आपिें उपवन बुद्ध-प्रिुख मभक्खुसंघािंा 
दान मदिें. अशाप्रकारे ती बुद्धािी उपामसका बनिंी. आपिंा प्रव्रमजत झािेंिंा पुत्र मवििंकौक्ण्डन्य यािेजवळ 
धम्ि ऐकून मतने मभक्खुिीसंघात प्रवेश घेतिंा. वृद्धावस्थेत झािेंिें आपल्या शरीरातीिं पमरवतयन पाहून मतिंा 
बुद्धविनािी सत्यता [‘सवय प्रकारिे रूप अमनत्य व जीिय होिारे आहे’ ह्या बुद्धविनािंा अनुसरूनि िाझ्यात झािेंिंा फरक आहे त्यािुळे 

बुद्धविनािी सत्यताि पटिंी.] पटिंी. सवय सासंामरक वस्तंूच्या अमनत्यतेिे ज्ञान झािें. आपल्या जजयर झािेंल्या 
शरीरािे वियन करतानंा ती म्हिते :- 

 
भुंग्याच्या रंगासारखे, का े ि कुर े असे माझे केस होते,  
ते आज म्हातारपिामु े अबंाडीच्या तागाप्रमािे झािे 
आहेत. सत्यिािी (बुद्धा) चे िचन लमथ्या होत नाही. ॥२५२॥ 
 
सुगंधी फुिाने भरिेल्या सुिालसक फुिांच्या करंड्याप्रमािे 
माझा केशसंभार होता. आज म्हातारपिामु े  
माझ्या मू  केसांचा िासच रालहिा आहे. सत्यिािी  
(बुद्धा) चे िचन लमथ्या होत नाही. ॥२५३॥ 
 
कंगिा आलि काट्यांनी चांगल्या प्रकारे बसलििेिा माझा  
केशसंभार चांगल्या प्रकारे िाििेल्या ि घनिाि अरण्याप्रमािे 
सुशोलभत होता. तो आज म्हातारपिामु े लठकलठकािी 
केस ग ाल्यामु े लिर  झािेिा आहे. सत्यिािी  
(बुद्धा) चे िचन लमथ्या होत नाही. ॥२५४॥ 
  
काळ्या पंुजक्याची, सोन्याने सजलििेिी माझी अिंकर त  
िेिी शोभून लिसत असे. आज म्हातारपिामु े माझ्या 
डोक्यािा िक्कि पडत चाििेिे आहे. सत्यिािी (बुद्धा) चे  
िचन लमथ्या होत नाही. ॥२५५॥ 
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लचत्रकाराने कुशितेने अलंकत केिेल्या रेखांप्रमािे माझ्या  
िोन भुिया होत्या. त्या आज म्हातारपिामु े सुरकुत्या  
पडून खािी िोंबत आहेत. सत्यिािी (बुद्धा) चे िचन 
लमथ्या होत नाही. ॥२५६॥ 
 
गडि लनळ्या रंगाचे, संुिर मण्याप्रमािे, तेजस्िी ि लिशाि  
असे माझे डो े होते. ते आज म्हातारपिामु े अलभहत 
झाल्याने संुिर लिसत नाहीत. सत्यिािी (बुद्धा) चे  
िचन लमथ्या होत नाही. ॥२५७॥ 
 
तारुण्यात आल्यािर संुिर ि िोकिार असे माझे नाक 
शोभून लिसत असे. ते आज म्हातारपिामु े लिशोलभत  
होऊन (चपिे) झािे आहे. सत्यिािी (बुद्धा) चे िचन  
लमथ्या होत नाही. ॥२५८॥ 
 
चांगल्या प्रकारे तयार केिेल्या, सुघलित कंकिाप्रमािे  
(गोि) माझ्या कानाच्या पा ी पूिी शोभून लिसत 
होत्या त्या आज म्हातारपिामु े सुरकुत्या पडून खािी 
िोंबत आहेत. सत्यिािी (बुद्धा) चे िचन लमथ्या होत 
नाही. ॥२५९॥ 
 
किविीच्या क ीप्रमािे रंग असिेिे माझे िात पूिी  
शोभून लिसत असत. परंतु आज ते म्हातारपिामु े पडून 
(खंलडत होऊन ) जिाप्रमािे लपि े झािे आहेत. 
सत्यिािी (बुद्धा ) चे िचन लमथ्या होत नाही. ॥२६०॥ 
 
िनामध्ये लिचरि करिाऱ्या कोलक ेच्या मधुर कूजनाप्रमािे 
माझी िािी मधुर होती. ती आज म्हातारपिामु े  
अडख िारी झािी आहे. सत्यिािी (बुद्धा) चे िचन  
लमथ्या होत नाही . ॥२६१॥ 
 
चांगल्याप्रकारे घासून गु गु ीत केिेल्या शंखाप्रमािे 
माझा मान पूिी शोभून लिसत होती. परंतु आज म्हातारपिामु े 
भग्न झािी ि िाकिी आहे. सत्यिािी (बुद्धा) चे  
िचन लमथ्या होत नाही. ॥२६२॥ 
 
संुिर गोि अडसराप्रमािे माझे िोन्ही बाहू शोभून लिसत  
असत. परंतु आज म्हातारपिामु े ते पांढऱ्या फिफलित  
पाििीिरक्षाच्या फांिीप्रमािे झािे आहे. सत्यिािी  
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(बुद्धा) चे िचन लमथ्या होत नाही. ॥२६३॥ 
 
संुिर अंगठी आलि सुििािंकारांनी सजलििेिे माझे हात  
पूिी शोभून लिसत असत. ते आज म्हातारपिामु े  
मुळ्याप्रमािे (पांढरे फिफलित) झािे आहेत. सत्यिािी  
(बुद्धा) चे िचन लमथ्या होत नाही. ॥२६४॥ 
 
घट्ट, गोि, एकमेकािा जु ू पाहिारे आलि उन्नत असे  
माझे िोन्ही स्तन पूिी शोभून लिसत होते. ते आज  
म्हातारपिामु े पािी नसिेल्या चामड्याच्या लरकाम्या  
पखािीप्रमािे खािी िोंबत आहेत. सत्यिािी (बुद्धा)चे 
िचन लमथ्या होत नाही. ॥२६५॥ 
 
चांगल्याप्रकारे चकाकिाऱ्या सोन्याच्या फिकाप्रमािे माझे  
शरीर पूिी शोभून लिसत होते. ते आज म्हातारपिामु े  
सूष्म सुरकुत्यांनी व्यापिे आहे. सत्यिािी (बुद्धा) चे  
िचन लमथ्या होत नाही. ॥२६६॥ 
 
हत्तीच्या अन्न सेिन करिाऱ्या सोंडेप्रमािे माझ्या िोन्ही  
मांड्या शोभून लिसत होत्या. त्या आज म्हातारपिामु े  
(पोक ) बाबूंच्या नळ्याप्रमािे झाल्या आहेत. सत्यिािी  
(बुद्धा) चे िचन लमथ्या होत नाही. ॥२६७॥ 
 
संुिर नूपुर आलि सुििािंकाराने सजलििेिे माझे खािचे 
पाय शोभून लिसत होते. परंतु ते आज म्हातारपिामु े 
लत ाच्या झाडाच्या िांड्याप्रमािे झािे आहेत. सत्यिािी 
(बुद्धा) चे िचन लमथ्या होत नाही. ॥२६८॥ 
 
कापसाप्रमािे मऊ अशी माझी िोन्ही पाििे पूिी शोभून  
लिसत होती. ती आज म्हातारपिामु े फिा पडिेिी ि  
सुरकुत्या पडिेिी आहेत. सत्यिािी (बुद्धा) चे िचन  
लमथ्या होत नाही. ॥२६९॥ 
 
एके िे ी हे (संपूिव) शरीर अशा प्रकारचे होते. परंतु  
आज म्हातारपिामु े जजवर, अनेक िुःखाचे घर झािे  
आहे. ते पोपडे पडिेल्या घराप्रमािे जीिव झािे आहे.  
सत्यिािी (बुद्धा) चे िचन लमथ्या होत नाही. ॥२७०॥ 
 
 



 

अनुक्रमणिका 

६७.   रोलहिी 
 

वैशािंीिधीिं एका वैभवशािंी ब्राह्मि कुटंुबात रोमहिीिा जन्ि झािंा होता. भगवान बुद्ध वैशािंीत मवहार 
करीत असतानंा त्यािंा धम्िोपदेश ऐकिंा. त्यािुळे रोमहिीिंा धम्िाप्रती श्रद्धा वाटू िंागिंी. बौद्धांच्या 
संघाबद्दिं मतिंा अमतशय आकषयि वाटत असे. आई-वमडिंानंा एके मदवशी उपदेश केिंा व त्यािंी परवानगी 
मिळमविंी. त्यानंतर मभक्खुिींच्या संघात प्रवेश केिंा. पमरश्रिपूवयक साधना करून थोड्याि अवधीत 
अहयत पद प्राप्त केिें. ‘ििंा मभक्खू संघ का ंमप्रय वाटतो’ ह्यािे ती वमडिंानंा उत्तर देते. अशाप्रकारे वमडिंाशंी 
झािेंिंा मतिा संवाद खािंीिंप्रिािे िाडंिेंिंा आहे :- 

 
“हे रोलहिी! श्रमिांचे नाि घेऊन तू लनजतेस, श्रमिांचे 
नाि घेऊन तू जागी होतेस (अशाप्रकारे प्रत्येक िे ी) तू 
श्रमिांचे गुिगान करतेस. तू लनलश्चतच श्रमिी होशीि. ॥२७१॥ 
 
तू श्रमिांना पुष्क  अन्नपानाचे िान करतेस. हे रोलहिी, 
मी आता लिचारतो, ‘तुिा श्रमि कशामु े लप्रय आहेत ? ॥२७२॥ 
 
हे श्रमि काम करण्यास तयार नसिेिे, आ शी, 
िुसऱ्याच्या िानािर जगिारे, िोभी ि स्िालिष्ट भोजनाची 
इच्छा करिारे आहेत. (असे असताही) तुिा श्रमि 
कशामु े लप्रय आहेत ?” ॥२७३॥ 
 
“हे बाबा! तुम्ही श्रमिांच्या बाबतीत पुष्क  िे ापासून 
मिा लिचारत आहात. मी आज त्यांची प्रज्ञा, शीि 
(सिाचरि) आलि त्यांचा पराक्रम ह्ांचे ििवन करते. ॥२७४॥ 
 
(श्रमि) कमव करू इस्च्छिारे, अना शी ि शे्रष्ठ कमव 
करिारे आहेत. राग आलि दे्वष ह्ांचा ते त्याग करतात. 
ह्ामु े मिा श्रमि लप्रय आहेत. ॥२७५॥ 
 
ते शुद्ध कमव करिारे असून लतन्ही पापांची मु े 
(कालयक, िाचलसक ि मानलसक) नष्ट करतात. त्याचप्रमािे  
त्यांचे सिव पाप नष्ट झािे आहे. ह्ामु े मिा 
श्रमि लप्रय आहेत. ॥२७६॥ 
 
त्यांचे कालयक कमव शुद्ध आहे. िाचलसक कमवसुद्धा तशाप्रकारे 
(शुद्ध) आहे आलि त्यांचे मनोकमवसुद्धा शुद्ध आहे. 
ह्ामु े मिा श्रमि लप्रय आहेत. ॥२७७॥ 
 
शंख ि मोत्याप्रमािे ते लनमव  आहेत. आतून ि बाहेरून 
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शुद्ध आहेत. सद गुिांनी ते पलरपूिव आहेत. ह्ामु े मिा 
श्रमि लप्रय आहेत. ॥२७८॥ 
 
ते बहुशु्रत, धम्मधर, आयव (शे्रष्ठ) धम्माप्रमािे जीिन 
जगिारे आहेत. धम्म आलि धम्माचा अथव ह्ांचा उपिेश 
करतात. ह्ामु े मिा श्रमि लप्रय आहेत. ॥२७९॥ 
 
ते बहुशु्रत, धम्मधर, आयव (शे्रष्ठ) धम्माप्रमािे जीिन 
जगिारे, एकाग्रलचत्त आलि स्मरलतमान आहेत. ह्ामु े 
मिा श्रमि लप्रय आहेत. ॥२८०॥ 
 
ते िूर (जंगिा) पयंत जािारे, स्मरलतमान, शहािपिाचे 
बोि बोििारे, स्स्थर लचत्त असिेिे आहेत. ते िुःखाचा 
अतं (नाश) जाितात, ह्ामु े मिा श्रमि लप्रय आहेत. ॥२८१॥ 
 
जया गािाहून जातात लतकडे (कसिीही अपेक्षा ठेिनू) 
अििोकन करीत नाहीत. अनपेक्ष होऊनच जातात. 
ह्ामु े मिा श्रमि लप्रय आहेत. ॥२८२॥ 
  
जि च्या िस्तू ते कोष्ठागारात जकिा मडक्यात, जकिा 
िोपिीत ठेिनू (संचय करीत नाहीत). लशजिनू तयार 
झािेिे (अन्नच) ते शोधतात. ह्ामु े मिा श्रमि लप्रय 
आहेत. ॥२८३॥ 
 
ते सोने, नािे, अथिा रुपे ग्रहि करीत नाहीत. (भूत 
भलिष्याची जचता न करता) ितवमानका ात जे लम ेि 
त्यािर आपिा उिरलनिाह करतात. ह्ामु े मिा 
श्रमि लप्रय आहेत. ॥२८४॥ 
 
िेगिेगळ्या कु ातून, िेगिेगळ्या जनपिातून ते प्रव्रलजत 
झािे आहेत. (असे असूनसुद्धा) एकमेकाबंरोबर पे्रमाने 
राहतात. ह्ामु े मिा श्रमि लप्रय आहेत.” ॥२८५॥ 
 
“हे रोलहिी! तू आमच्या कल्यािाकलरता या घरात जन्म 
घेतिा आहेस. बुद्ध, धम्म आलि संघाप्रती तुझा आिर 
अलतशय गौरिास्पि आहे. ॥२८६॥ 
 
(संघ हा िान िेण्यायोग्य) असे शे्रष्ठ पुण्यके्षत्र आहे हे 
तू जाितेस. हे श्रमि आमची ही िलक्षिा घेतीि. येथे 
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एकिा (िान) यज्ञ सुरू केिा म्हिजे आम्हािा लिपुि 
फि-प्राप्ती होईि.” ॥२८७॥ 
 
“जर तुम्ही िुःखािा भीत असाि, जर तुम्हािा िुःख 
अलप्रय असेि, तर तुम्ही बुद्ध, धम्म आलि कोित्याही 
पलरस्स्थतीत समता ढ ू न िेिाऱ्यांच्या संघािा शरि जा. 
तसेच (पंच) शीि ग्रहि करा. ते तुमच्या कल्यािाकलरता 
होईि.” ॥२८८॥ 
 
“मी बुद्ध, धम्म आलि कोित्याही पलरस्स्थतीत समता 
ढ ू न िेिाऱ्याच्या संघािा शरि जातो. तसेच (पंच) 
शीि ग्रहि करतो. ते माझ्या कल्यािाकलरता होईि. ॥२८९॥ 
 
मी पूिी ब्रह्मबंधू (नाममात्र ब्राह्मि) होतो. आता मात्र 
मी (खरा) ब्राह्मि आहे. मी तै्रलिद्य (तीन लिद्या 
जाििारा) श्रोलत्रय, िेि जाििारा आलि स्नातक आहे.” ॥२९०॥ 
 

६८.   चापा 
 

वंगहार जनपदािध्ये एका प्रिुख पारध्याच्या कुटंुबात िापेिा जन्ि झािंा होता. भगवान बुद्ध सम्बोमध 
प्राप्तीनंतर धम्ि-िक्र-प्रवतयन करण्याकमरता वारािसीिंा जात होते. उपक नावािा आजीवक तपस्वी त्यानंा 
रस्त्यात भेटिंा. उपक तपस्व्याने भगवान बुद्धािा शुद्ध विय व िंावण्यिय शरीर पाहून त्यानंा मविारिें, 
‘मित्रा! तू कोित्या कारिाने संसारािा त्याग केिंा आहेत? तुझा गुरू कोि? व तुिंा कोिािा धिय आवडतो?’ 
भगवान बुद्धाने उत्तर मदिें, ‘िी सवांवर मवजय मिळमविंा आहे, सवय जाििारा, तृष्ट्िेिा नाश करून िी मविुक्त 
झािंो आहे, िी स्वतुःि मदव्यज्ञान प्राप्त केिें आहे. िाझा कोिीही गुरू नाही. िाझ्यासारखा दुसरा कोिी 
नाही. यावेळी िी धम्ि-िक्र-प्रवतयन करण्याकमरता वारािसीिंा जात आहे. मविुक्तीिा लसहनाद करून िी 
झोपिेंल्या व आंधळ्या प्रजेिंा जागे करीन.’ यावर उपक तपस्वी म्हिािंा– ‘तुझा उदे्दश सफिं होवो.’ अशा 
प्रकारिी समदच्छा व्यक्त करून उपक तपस्वी दुसऱ्या एका पायवाटेने वंगहार प्रदेशाकडे मनघून गेिंा. 
पारध्याचं्या सरदाराकडे तो अमतथी म्हिून रामहिंा. त्या पारध्यािीि िापा िुिंगी होती. पारध्याच्या 
सरदाराने त्या तपस्व्यािा यथोमित आदरसत्कार केिंा. अशाप्रकारे उपक तपस्वी त्या पारध्याच्या घरी राहत 
असतानंा एके मदवशी तो पारधी सरदार आपिें पुत्र व भाऊ ह्यानंा बरोबर घेऊन मशकारीसाठी अरण्यात गेिंा. 
जातेवेळी त्याने आपिंी िुिंगी िापा महिंा तपस्व्यािी सेवा करण्यास सामंगतिें. िापा अमतशय सुंदर 
असल्याकारिाने तपस्वी मतच्यावर िोमहत झािंा. जेविािा त्याग करून त्याने प्रमतज्ञा केिंी की, जर ििंा 
िापा मिळािंी तरि िी मजवंत राहीन अन्यथा आत्िघात करीन. पारध्यािंा सरदार काही मदवसानी परत 
आिंा. त्याने िरिाच्या वाटेिंा िंागिेंल्या तपस्व्यािंा पामहिें. त्यािी सेवा करीत असता त्यािंा मविारिें– 
‘आपल्यािंा कोिता आजार झािंा आहे? िाझ्याकडून जे होईिं ते िी अवश्य करीन.’ तेव्हा उपकाने आपल्या 
िनातीिं हेतू पारध्यािंा सामंगतिंा. सरदाराने त्यािंा मविारिें, ‘तुम्हािंा काही मशल्प (किंा, धंदा) येते 
काय?’ यावर उपकाने ‘नाही’ असे उत्तर मदिें. सरदार पुनुः म्हिािंा– ‘मशल्प न जाििारा घर कसे साभंाळू 
शकेिं?’ यावर उपकाने उत्तर मदिें, ‘तुम्ही आििेंिंी मशकार खरेदी करून बाजारात मतिी मवक्री करीन.’ 
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यानंतर सरदाराने आपिंी िुिंगी उपकािंा देण्यािे िान्य केिें व त्या दोघािें िंग्नसुद्धा िंावनू मदिें. काही 
मदवसानंी िापेिंा िुिंगा झािंा. त्यािे ‘सुभद्र’ असे नाव ठेवण्यात आिें. िूिं रडायिंा िंागिें की िापा 
त्यािंा गप्प करतानंा पतीिा उपहास करीत नेहिी म्हित असे, ‘हे उपकाच्या िुिंा, गप्प हो. हे तपस्व्याच्या 
िुिंा, गप्प हो. हे िासंािा व्यवहार करिाऱ्याच्या िुिंा, गप्प हो.’ उपकािंा हे ऐकून फार वाईट वाटत असे. 
एके मदवशी कंटाळून आपल्या बायकोिंा सिजामवण्याच्या स्वरात म्हिािंा– ‘िापे! तू असे सिजू नकोस की 
िी अगदी न किमविारा आहे व िाझा या जगात कोिीि मित्र नाही. सवांवर मवजय मिळमविेंल्या 
िहापुरुषाबरोबर िाझी िैत्री आहे. िी त्याचं्याकडे जाईन.’ असे नवऱ्याने सिजावनूसुद्धा ती त्यािी थट्टा 
करण्यासाठी वर सामंगतल्याप्रिािे वारंवार म्हित असे. एके मदवशी उपकािंा राग आिंा व तो गृहत्याग 
करण्याकमरता मनघािंा. िापेने त्यािंा अडमवण्यािा खूप प्रयत्न केिंा. परंतु व्यथय. उपकाने खरोखरि 
गृहत्याग केिंा. त्यावेळी भगवान बुद्ध श्रावस्तीिधीिं जेतवन मवहारात मवहार करीत होते. तेथे हा गेिंा. 
भगवंतानंी त्यािंा ओळखिें व आतापयंत तो कोठे होता यामवषयी िौकशी केिंी. तेव्हा उपकाने घडिेंिंी 
सवय हकीकत भगवंतानंा सामंगतिंी व प्रव्रज्या देण्यामवषयी त्यानंा मवनंती केिंी. शास्त्याच्या आदेशानुसार तो 
प्रव्रमजत झािंा. ध्यानभावना करीत राहू िंागिंा. िापेिंा या घटनेिुळे अत्यंत दुुःख झािें. मतने आपल्या 
िुिंािंा त्याच्या आजीकडे सोपमविें. श्रावस्तीिध्ये येऊन मभक्खुिी संघात प्रव्रमजत झािंी. उपक आमि िापा 
यािंा संवाद खािंीिं प्रकारे झािंा. तो िापेने गाथाबद्ध केिंा व स्वतुःिा पूवानुभव म्हिून ती गाऊ िंागिंी 
:- 

 
उपक– 

 
“पूिी िण्डधारी तपस्िी होतो. मी आज पारधी झािो 
आहे. तरष्िेच्या घोर लचखिात फसल्यामु े बाहेर 
लनघण्याकलरता असमथव झािो आहे. ॥२९१॥ 
 
‘आपल्या सौंियािर मोलहत झािा’ असे मिा समजून 
चापा (माझा उपहासपूिवक उले्लख करीत) मोठ्या खुषीत 
मुिािा शांत करीत असे. चापेचे बन्धन तोडून मी पुनः 
प्रव्रलजत होईन.” ॥२९२॥ 
 

िापा– 
 
“हे महािीरा! माझ्यािर रागाि ूनका. हे महामुनी !  
माझ्यािर रागाि ूनका. क्रोधाच्या आधीन झािेल्यांना  
आत्मशुद्धी ि तप प्राप्त होत नाही.” ॥२९३॥ 
 

उपक– 
 
“मी ह्ा ‘नािा’ नािाच्या गािातून लनघून जाईन. आता 
कोि ह्ा नािा गािात राहीि ? येथे धमवजीिी श्रमि 
स्त्री-सौंियाने बांधिे जातात.” ॥२९४॥ 
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िापा– 
 
“हे काळ्या! (उपक का ा असल्यामु े त्यािा तसे  
म्हििे असािे.) परत ये. पूिीप्रमािेच तू कामसुखाचा 
उपभोग घे. मी तुझी िासी आहे ि माझे नातिगसुद्धा तुझे 
िास्यत्ि पतकरतात.” ॥२९५॥ 
 

उपक– 
 
“हे चापे! जयाप्रमािे तू म्हितेस त्याप्रमािे याचा चतुथांश 
भाग जरी तुझ्यािर अनुरक्त (मोलहत) झािेल्या पुरुषािा  
लम ािा तरी ती एक मोठीच गोष्ट होईि.” ॥२९६॥ 
 

िापा– 
 
“हे काळ्या! लगरीलशखरािर फुििेल्या हिग्याच्या िरक्षाप्रमािे, 
फुििेल्या डाज बाच्या फांिीप्रमािे अथिा बेिािर  
उत्पन्न झािेल्या पाििीप्रमािे (मी सौंियव ि तारुण्यसंपन्न 
आहे.) ॥२९७॥ 
 
शरीरािा लपिळ्या चंिनाचा िेप िाििाऱ्या, काशीचे  
उत्तम िस्त्र पलरधान करिाऱ्या मिा सोडून तू कां जात 
आहेस ?” ॥२९८॥ 
 

उपक– 
 
“पलक्षिीिा पकडिाऱ्या लशकाऱ्याप्रमािे तू मिा बांधू  
इस्च्छतेस. परंतु सौंियवसंपन्न रूपाने तू मिा बाधा करू  
शकिार नाहीस.” ॥२९९॥ 
 

िापा– 
 
“हे काळ्या ! तू उत्पन्न केिेिे हे माझे पुत्रफ  आहे . 
अशाप्रकारे पुत्रिती असिाऱ्या मिा सोडून तू कां  
जातोस ?” ॥३००॥ 
 

उपक– 
 
“ज्ञानी िोक पुत्र, नातिग आलि धनाचा त्याग करतात 
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ि ते महािीर बंधन तोडून मुक्त होिाऱ्या हत्तीप्रमािे  
प्रव्रजया घेतात.”॥३०१॥ 
 

िापा– 
 
“जर मी आताच तुझ्या ह्ा पुत्रािा काठीने अथिा सुरीने  
मारून खािी जलमनीिर पाडिे, तर तू पुत्रशोकामु े  
जािार नाहीस.” ॥३०२॥ 
 

उपक– 
 
“जर तू पुत्रािा कोल्ह्ाच्या अथिा (लशकारी) कुत्र्याच्या  
पुढे िाकिेस तरी हे िुष्टे ! तू मिा पुत्राकलरता परत  
लफरि ूशकिार नाहीस.” ॥३०३॥ 
 

िापा– 
 

“हाय ! हे काळ्या आता तू जा; तुझे कल्याि होिो. 
परंतु तू कोित्या गािािा, कोित्या नगरािा, आलि 
कोित्या राजधानीिा जािार (ते सांग).” ॥३०४॥ 
 

उपक– 
  
“मी पूिी श्रमि नसून सुद्धा स्ितःिा श्रमि मानत असे  
ि गिात (संघात) राहात असे. एका गािाहून िुसऱ्या  
गािािा, नगरािा आलि राजधानीमध्ये लिचरि करीत  
असे. ॥३०५॥ 
 
ते भगिान बुद्ध नेरंजरा निीच्या लकनाऱ्यािर सिव प्रािीमात्रांना 
सिव िुःखापासून मुक्त करण्याकलरता धम्माचा  
उपिेश करतात. मी त्यांच्याच जि  जाईन, तेच माझे  
शास्ते (उपिेशक) होतीि.” ॥३०६॥ 
 

िापा– 
 
“शे्रष्ठ िोकनाथ भगिान बुद्धांना (माझे) िंिन सांग 
आलि प्रिलक्षिा करून माझी (आिराची) िक्षिा लनिेिन  
कर.” ॥३०७॥ 
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उपक– 
 
“हे चापे ! हे जे तू बोितेस, तो आमचा िाभ आहे. शे्रष्ठ  
िोकनाथ भगिान बुद्धािा मी तुझे िंिन सांगेन आलि  
प्रिलक्षिा करून त्यांना तुझी (आिराची) िक्षिा लनिेिन  
करीन.” ॥३०८॥ 
 
त्यानंतर का  (उपक) तेथून लनघािा ि नेरंजरा निीच्या  
लकनाऱ्यािर आिा. (तेथे) त्याने अमरतपिाचा उपिेश 
करिाऱ्या भगिान बुद्धांना पालहिे. ॥३०९॥ 
 
िुःख, िुःखाची उत्पत्ती, िुःखािर मात आलि िुःखनाशाचा  
आयव अष्टांलगक मागव ह्ांचा भगिान बुद्ध उपिेश करीत  
होते. ॥३१०॥ 
 
त्यांच्या चरिांना िंिन करून त्यांना प्रिलक्षिा करून 
चापेचा आिेश िेऊन प्रव्रलजत होऊन बेघर झािा. तीन 
लिद्या प्राप्त केल्या आलि बुद्धाच्या शासनाप्रमािे आचरि 
केिे. ॥३११॥ 
 

६९.   सुन्िरी 
 

वारािसीिध्ये एका ब्राह्मि कुटंुबात सुन्दरीिा जन्ि झािंा होता. सुजात हे मतच्या वमडिंािे नाव होते. 
अमतशय सुंदर असल्याकारिाने मतिे ‘सुन्दरी’ असे नाव ठेवण्यात आिें. ती िोठी झाल्यावर मतिा िंहान 
भाऊ िरि पाविंा. पुत्राच्या शोकाने पीमडत झाल्यािुळे सुजात ब्राह्मि इकडे मतकडे भटकू िंागिंा. एके 
मदवशी वासेट ठी नावाच्या मभक्खुिीबरोबर त्यािी भेट झािंी. मभक्खुिीने त्याच्या शोकािे कारि मविारिें. 
तेव्हा ब्राह्मिाने आपल्या पुत्रशोकािे वियन केिें. यावर मभक्खुिीने स्वतुःच्या पुत्र-मवयोगािे वियन केिें व 
शवेटी ती म्हिािंी- ‘असे असून सुद्धा िी आता शातं झािें आहे.’ सुजात ब्राह्मिािंा हे कसे ते जािून घेण्यािी 
उत्सुकता वाटू िंागिंी. त्याने मभक्खुिीिंा मविारिें– ‘हे आये! आपि दुुःखापासून कशाप्रकारे मविुक्त 
झािंात?’ मभक्खुिीने त्यािंा बुद्ध, धम्ि आमि संघािंा शरि जाण्यािा उपदेश केिंा. ब्राह्मिाने मविारिें- 
‘भगवान बुद्ध सध्या कोठे आहेत? मभक्खुिीने सांमगतिें– ‘भगवंत सध्या मिमथिंा नगरीत मवहार करीत 
आहेत.’ ‘हे ऐकल्याबरोबर ब्राह्मिाने रथ तयार केिंा व तो मिमथिंा नगरीिंा गेिंा. तेथे गेल्यावर त्याने 
भगवंतानंा वंदन केिें व एका बाजूिंा बसिंा. भगवंतानंी धम्िोपदेश केल्यावर प्रव्रमजत होऊन तो साधना करू 
िंागिंा. त्याने मतसऱ्याि मदवशी अहयत पद प्राप्त केिें. त्यािा सारथी वारािसीिंा परत आिंा व त्याने ही 
घटना ब्राह्मिाच्या पत्नीिंा सामंगतिंी. आपिें वडीिं प्रव्रमजत झाल्यािे कळल्यावर सुन्दरीने सुद्धा प्रव्रज्या 
घेण्याकमरता आईिी परवानगी िामगतिंी. आईने म्हटिें– ‘िुिंी, या घरातीिं सवय संपत्ती तुझी आहे. तूि 
या कुटंुबातीिं एकुिंती एक उत्तरामधकामरिी आहेस. त्यािुळे प्रव्रज्या घेऊ नकोस.’ सुन्दरीने उत्तर मदिें– 
‘ििंा धनसंपत्तीिे काहीि प्रयोजन नाही. ििंा संसारािा त्याग करावयािा आहे.’ शवेटी सवय संपत्ती, घर, 
आई आमि नातिंग ह्यानंा सोडून ती प्रव्रमजत झािंी. पमरश्रिपूवयक साधना करीत मतने अहयत पद प्राप्त केिें. 
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अहयत पद प्राप्तीच्या आनंदात मवहार करीत असता ‘आपि शास्त्याबरोबर लसहनाद करावा’ असा मविार मतच्या 
िनात आिंा. िंगेि वारािसीतून मनघून पुष्ट्कळ मभक्खंूबरोबर ती श्रावस्ती नगरीिंा जाण्याकमरता मनघािंी. 
श्रावस्तीत जाऊन भगवंतानंा वंदन करून एका बाजूिंा उभी रामहिंी. भगवान बुद्धाने मतिंा परि ज्ञान प्राप्त 
झािेंिंी सामधका म्हटिें. दुसऱ्या मदवशी मतिी आई तेथे आिंी व ती सुद्धा प्रव्रमजत झािंी. काही मदवसानंी 
आपल्या पूवयजीवनािे अविंोकन करीत असता वडीिं व वासेट ठी ह्या दोघािंा झािेंिंा संवाद मतिंा 
आठविंा व त्या गाथा ती सतत म्हिू िंागिंी :- 

 
सुजात– 

 
“हे ब्राह्मलि िासेट लठ! पूिी तुझे पुत्र मेिे. (िौलकक 
भाषेत) तू खाल्लेस, असे असतांना तू रातं्रलििस अलतशय 
पीलडत झािी होतीस. ॥३१२॥ 
 
आज सिवचे सिव सात पुत्र तू खाल्लेस. असे असतांना सुद्धा 
कोित्या कारिाने तू पीलडत होत नाहीस ?” ॥३१३॥ 
 

वासेट ठी– 
 
“हे ब्राह्मिा! तुझे आलि माझे अनेक शेकडो पुत्र आलि  
अनेक शेकडो जातीबांधि भूतका ात खाल्ले गेिे. ॥३१४॥ 
 
परंतु आज मी जन्म आलि मरिापासून मुक्ती जाििी 
आहे. त्यामु ेच मी शोक करीत नाही. रडत नाही ि 
िुःलखत होत नाही.” ॥३१५॥ 
 

सुजात– 
 
“हे िासेट लठ! तू ही अद भुत िािी (िचन) बोित 
आहेस. तू कोिाचा धम्म जािून अशाप्रकारची िािी 
बोित आहेस ?” ॥३१६॥ 
 

वासेट ठी– 
 
“हे ब्राह्मिा! लमलथिा नगरीत असिेल्या सम्बुद्धाने सिव 
प्राण्यांना िुःखाच्या नाशाकलरता धम्माचा उपिेश केिा. ॥३१७॥ 
 
हे ब्राह्मिा! त्या अहवताचा सिव क्िेशांचा लनरोधक धम्म 
ऐकून मिा तेथे सद्धम्माचे ज्ञान झािे. (त्याचक्षिी) 
माझा पुत्र-शोक िूर झािा.” ॥३१८॥ 
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सुजात– 
 
“मी सुद्धा लमलथिा नगरीिा जाईन. म्हिजे भगिंत मिा 
सिव िुःखापासून मुक्त करतीि.” ॥३१९॥ 
 
लमलथिा नगरीत जाऊन ब्राह्मिाने लिमुक्त ि क्िेशरलहत 
अशा बुद्धाचे िशवन घेतिे. (तेव्हा) सिव िुःखाच्या पिीकडे 
गेिेल्या मुनीने त्यािा धम्माचा उपिेश केिा. ॥३२०॥ 
 
िुःख, िुःखाची उत्पत्ती, िुःखािर मात आलि िुःखनाशाचा 
आयव अष्टांलगक मागव (याचा भगिंतांनी उपिेश केिा.) ॥३२१॥ 
 
त्यानंतर सद्धम्माचे ज्ञान झाल्यािर त्याने प्रव्रजयेची 
याचना केिी. (प्रव्रलजत झाल्यािर) सुजात ब्राह्मिाने 
तीन रात्रीत तीन लिद्या प्राप्त केल्या. ॥३२२॥ 
 

सुजात– 
 
“हे सारलथ! माझा रथ घेऊन जा ि तो घरी परत िे. 
ब्राह्मिीिा कुशि सांग. सुजात ब्राह्मि प्रव्रलजत झािा 
आहे ि त्याने तीन लिद्या प्राप्त केल्या. (हे सुद्धा सांग.)” ॥३२३॥ 
 
तेव्हा सारथी रथ ि (खचाकलरता ब्राह्मिाने आििेिी) 
हजार नािी घेऊन घरी परत आिा. ब्राह्मिीिा कुशि 
सांलगतिे. त्याचप्रमािे सुजात ब्राह्मि प्रव्रलजत झािा ि 
त्याने तीन रात्रीत तीन लिद्या प्राप्त केल्या. (हे सुद्धा 
सांलगतिे). ॥३२४॥ 
 

सुंदरीिी आई– 
 
“हे सारलथ! ब्राह्मिािा तीन लिद्या प्राप्त झाल्या आहेत 
हे ऐकून मी तुिा हा अश्वरथ ि हजार नािी ह्ांची 
िेिगी िेत आहे.” ॥३२५॥ 
 

सारथी– 
 
“हे ब्राह्मलि! हा अश्वरथ आलि हजार नािी तुझी तुिाच 
िाभोत. मी सुद्धा शे्रष्ठ ज्ञानी भगिंताजि  प्रव्रजया घेईन.” ॥३२६॥ 
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सुंदरीिी आई– 
 
“हे सुन्िलर! हत्ती, घोडे, गाई ि मिीरत्न तसेच समरद्ध 
असे हे घर सोडून तुझे िडीि प्रव्रलजत झािे. तू यांचा 
उपभोग घे. तूच कुिंुबाची एकमात्र उत्तरालधकालरिी 
आहेस.” ॥३२७॥ 
 

सुंदरी– 
 
“हत्ती, घोडे,गाई ि हे रम्य घर सोडून माझे िडीि 
पुत्र-शोकाने पीलडत होऊन प्रव्रलजत झािे. भािाच्या शोकाने 
पीलडत झािेिी मी सुद्धा प्रव्रजया घेईन.” ॥३२८॥ 
 

सुंदरीिी आई– 
 
“हे सुन्िलर! जयाची तू इच्छा करतेस तो तुझा संकल्प 
पूिव होिो. लभके्षकलरता िारोिारी उभी राहून लम लििेल्या 
अन्नाचा गो ा ि धु ीने माखिेिे चीिर (िस्त्र) हे सिव 
पचनी पाडून तू परिोकात अनास्त्रि (लचत्तमिरलहत) 
होशीि.” ॥३२९॥ 
 

सुंदरी– 
 
“आये (उपाध्याय-लभक्खुलि)! लशकत असता मी लिव्यचकु्ष 
लिशोलधत केिा आहे. मी पूिी जेथे रालहिे ती पूिवजन्मीची 
लनिासस्थाने मी जािते. ॥३३०॥ 
 
हे कल्यालि लभक्खुलि! तू लभक्खुिींसंघाचे भूषि अशी 
थेरी आहेस. तुझ्याच आश्रयाने मी तीन लिद्या प्राप्त केल्या 
आलि बुद्धाच्या शासनाप्रमािे आचरि केिे. ॥३३१॥ 
 
हे आये! माझी श्रािस्तीिा जाण्याची इच्छा आहे. मिा 
आज्ञा द्या. मी बुद्धशे्रष्ठाजि  जसहगजवना करीन.” ॥३३२॥ 
 

सुंदरी स्वगत– 
 
“हे सुन्िलर! सुििव ििव आलि लपि ी शरीर कांती 
असिेल्या शास्त्यािा पहा. ते असंयमी िोकांना संयमी 
करिारे, लनभवय ि सम्यक् सम्बुद्ध आहेत. ॥३३३॥ 
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लिमुक्त, क्िेश-रलहत, येथे आिेल्या मिा सुन्िरीिा पहा. 
ती रागरलहत, अनासक्त, कतवव्यपूिव केिेिी ि लचत्तमिरलहत  
आहे. ॥३३४॥ 
 

सुंदरी प्रकट– 
 
हे महािीरा! मी िारािसीतून येथे आिे आहे. मी तुमची 
श्रालिका (लशष्या) आहे. आपल्या चरिांना िंिन करते. 
मी सुन्िरी आहे.॥३३५॥ 
 
हे ब्राह्मि! मी आपिी औरस (जिू काही) मुखातून 
उत्पन्न झािेिी, कर तकर त्य ि लचत्तमिरलहत अशी मुिगी 
आहे” ॥३३६॥ 

 
बुद्ध– 

 
“हे कल्यालि! तुझे स्िागत असो. तुझे आगमन िाईि 
नाही (कल्यािकारी आहे). शास्त्याच्या चरिांना िंिन 
करिारे, इलंद्रय िमन केिेिे (आत्मसंयमी), राग मुक्त, 
अनासक्त (आसक्तीरलहत), कर तकर त्य झािेिे आलि 
लचत्तमिरलहत असिेिे िोक अशाच प्रकारे येतात.” ॥३३७॥ 
 

७०.   सुभा कम्मारधीता 
 

राजगृहातीिं एका सोनाराच्या घरी ही जन्ििंी होती. सोंदययसंपन्न असल्यािुळे ‘सुभा’ असे मतिे नाव ठेवण्यात 
आिें होते. एके मदवशी ती भगवान तथागतािे दशयन घेण्याकमरता गेिंी. वंदन करून एका बाजूिंा बसिंी. 
भगवंतानंी मतिंा धम्िािा उपदेश केिंा. तेथेि मतिंा स्त्रोतापमत्त फळािी प्राप्ती झािंी. काही मदवसानंी 
गृहत्याग करून िहापजापती गोतिीजवळ प्रव्रमजत झािंी. अहयत पद प्राप्तीकमरता साधना करू िंागिंी. मतिे 
नातिंग मतच्याकडे येऊन मतिंा संपत्तीिे प्रिंोभन दाखवीत होते. परंतु मतने सासंामरक जीवनातीिं दोष 
दाखवनू त्या सवांना परत पाठमविें. अहयत पदािा साक्षात्कार झाल्यावर ती आपल्या पूवयजीवनािे स्िरि 
करीत असतानंा आनंदाने मतच्या तोंडून पुढीिं उद गार बाहेर पडिें :- 

 
मी पूिी तरुिी, शुद्धिसना असतांना जया लििशी धम्म  
ऐकिा त्याच लििशी अप्रमािी अशा मिा सत्याचे यथाथव  
ज्ञान झािे. ॥३३८॥ 
 
त्याच लििसापासून मिा सिव कामभोगांचे बाबतीत खूप 
अनासक्ती िािू िागिी. सत्काय दृष्टीत (आत्मा आहे  
असे मानण्यात) भय आहे असे पाहून मिा लनष्काम  
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भािनेत आिड िािू िागिी. ॥३३९॥ 
 
नातिग, िास, सेिक, समरद्ध गाि आलि शेती त्याचप्रमािे 
रमिीय ि आनंि िेिाऱ्या इतर उपभोग्य िस्तंूचा त्याग 
करून ि मोठी संपत्ती सोडून मी प्रव्रर्णजत झािे. ॥३४०॥ 
 
अशाप्रकारे श्रदे्धने संसारत्याग करून मी सद्धम्मात गेिे 
असतांना सोने-चांिी त्यागून मी अलकञ्चन-भािाची इच्छा 
करािी हे योग्य नाही काय? पुनः घरी परत यािे हे 
श्रमिािा योग्य नाही. ॥३४१॥ 
 
चांिी अथिा सोने हे ज्ञानाकलरता नाही ि शांतीकलरताही  
नाही. हे श्रमिािा योग्य नाही. हे आयाचे धन नाही. ॥३४२॥ 
 
(सोने ि चांिी) िोभ, मि, मोह ि रजोगुि िाढलििारे  
आहेत. ते जि  बा गण्यात अनेक शंका कुशंका ि रक्षि 
करण्यास अनेक आयास पडतात.(असे असून सुद्धा) ते  
स्स्थर राहत नाही (मािसाजि  आज आहे उद्या नाही.) ॥३४३॥ 
 
येथे (सोन्या-चांिीमध्ये) आसक्त झािेिी मािसे प्रमत्त 
होतात. त्यांच्या मनािा क्िेश उत्पन्न होतात. त्यामु े ते 
एकमेकांशी सतत संघषव करतात ि आपसात किह 
िाढलितात. ॥३४४॥ 
 
कामतरष्िामंध्ये आसक्त असिेल्या मनुष्यामंध्ये िध, बंधन, 
पलरक्िेश (यातना), हानी, शोक, उपद्रि ह्ा सिव आपत्ती  
लिसतात. ॥३४५॥ 
 
तर मग माझ्या नातिगांनो! तुम्ही जिु काहंी माझे शत्रू  
होऊन कशाकलरता मिा कामतरष्िांकडे ि िीत आहात ? 
प्रव्रलजत झािेिी मी कामतरष्िांत भय पाहते हे समजून  
घ्या ॥३४६॥ 
 
सोन्यानाण्याने आश्रि (लचत्तमि) नष्ट केिे जात नाहीत. 
काम हे मानिांचे शत्रू, िध करिारे, िैरी आहेत.  
त्याचप्रमािे ते पीडािायक बंधने आहेत. ॥३४७॥ 
 
तर मग माझ्या नातिगांनो! तुम्ही जिू काही माझे  
शत्रू होऊन कशाकलरता मिा कामतरष्िांकडे ि िीत 
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आहात? मुण्डन करून संघािी (चीिर) नेसिेिी अशी  
मी प्रव्रलजत झािे आहे हे समजून घ्या. ॥३४८॥ 
 
लभके्षकलरता िारोिारी उभी राहून लम लििेिा अन्नाचा  
गो ा ि धु ीने माखिेिे चीिर (िस्र्) बेघर जीिनाचा  
आधार असिेल्या मिा हेच अनुकूि आहे. ॥३४९॥ 
 
लिव्य आलि मानिी कामभोग महषींनी नष्ट केिे आहेत. 
एका सुरलक्षत अशा स्थानामध्ये ते लिमुक्त झािे असून  
त्यांनी अचि सुख प्राप्त केिे आहे. ॥३५०॥ 
 
जयामध्ये मानिािा संरक्षि नाही अशा कामभोगामंध्ये 
मी जाऊ नये. कारि कामभोग मानिांचे शत्रू, िध 
करिारे, प्रजिलित अस्ग्नपंुजाप्रमािे िुःखिायक आहेत. ॥३५१॥ 
 
कामभोग हा भीतीयुक्त, लिघातक, कािेरी ि धोक्याचा 
मागव आहे. अत्यंत लिषम असा िोभ उत्पन्न करिारा ि 
मोह पाडिारा आहे. ॥३५२॥ 
 
कामभोग सापाच्या फण्याप्रमािे असून त्याचा उपसगव  
महाभयंकर आहे. जे त्याचे अलभनिंन करतात ते मूखव,  
अज्ञानान्ध ि सामान्य आहेत. ॥३५३॥ 
 
जगामध्ये पुष्क  अडािी िोक कामभोगरूपी लचखिात  
फसिेिे आहेत. ते जन्म-मरिाच्या (चक्राचा ) अतं 
जाित नाहीत. ॥३५४॥ 
 
कामभोगाची इच्छा असल्याकारिाने पुष्क  िोक िुगवतीिा 
नेिाऱ्या मागाने िािचाि करतात ि ते स्ितः रोगािा  
आमंत्रि िेतात.॥३५५॥ 
 
अशाप्रकारे कामभोग शत्रू लनमाि करिारे, तापिायक,  
क्िेशिायक, िोकांना आलमष िाखलििारे आलि मािसानंा  
संसाराच्या बंधनात बांधिारे आहेत. ॥३५६॥ 
 
कामभोग उन्माि ि प्रिाप (व्यथव बडबड) उत्पन्न 
करिारे, लचत्त भडकलििारे असून प्राण्यांच्या क्िेशाकलरता 
माराने लनःशंकपिे पसरिेिे जा े आहे. ॥३५७॥ 
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कामभोग अनंत िोषयुक्त, पुष्क  िुःखिायक, महालिषारी,  
अल्प आस्िाि असिेिे, युद्ध घडलििारे ि (मानिजीिनाच्या) 
उजजिि पक्षाचे शोषि करिारे आहेत. ॥३५८॥ 
 
मी अशाप्रकारे पुन्हा आचरि करून कामभोगाच्या इच्छेने  
त्या आपत्तीमध्ये पुन्हा परत येिार नाही. कारि आता  
मी लनब्बािात सतत रमिारी आहे. ॥३५९॥ 
 
कामभोगाबरोबर युद्ध करून मी शांतभािाची इच्छा  
करिारी आहे. सिव बंधनांचा नाश करण्याकलरता मी  
अप्रमािी राहून लिहार करीन. ॥३६०॥ 
 
अशोक (शोक-रलहत ), लनमवि, सुरलक्षत,सर  अशा जया  
आयव अष्टांलगक मागाने महषी तरुन गेिे त्याच मागाचे  
मी अनुसरि करीन. ॥३६१॥ 
 
पहा, ही धम्मात स्स्थर झािेिी सोनाराची कन्या, सुभा,  
तरष्िारलहत असिेिे स्थान प्राप्त करून िरक्षाखािी ध्यान 
करीत आहे. ॥३६२॥ 
 
सद्धम्माची शोभा िाढलििारी , श्रद्धायुक्त, उप्पििण्िा 
लभक्खुिीची लशष्या, तीन लिद्या प्राप्त, मरत्यिूर लिजय 
लम लििेिी असून प्रव्रजया घेतल्यानंतरचा लतचा आज  
आठिा लििस आहे. ॥३६३॥ 
 
ती ही लभक्खुिी इलंद्रयांची भािना केिेिी (आत्मसंयमी), 
ऋिमुक्त, स्ितंत्र, सिव बंधनापासून लिमुक्त, 
कर तकर त्य आलि लचत्तमिरलहत आहे. ॥३६४॥ 
 
सिव प्रालिमात्रांचा राजा शक्र आपल्या ऋलद्धसामथ्याने  
सिव िेिपलरिारासह येऊन त्या सोनार-कन्या सुभेिा  
नमस्कार करीत आहे. [गाथा क्रिांक ३६५ ही िूळिी नसून बौद्ध संगीमतकारांनी म्हटिेंिंी आहे.] ॥३६५॥ 
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चौदावा वर्ग 
नतसावा निपात 

 
७१.   सुभा-जीिकम्बिलनका 

 
राजगृहातीिं एका श्रीिंत ब्राह्मि कुटंुबात ही जन्ििंी होती. सुंदर मदसत असल्यािुळे ‘सुभा’ असे मतिे नाव 
ठेवण्यात आिें. भगवंत राजगृहात आिें असता त्यािंा उपदेश ऐकून धम्िाप्रती खूप श्रद्धा जागृत झािंी. 
संसारापासून मवरक्त झाल्यािुळे काही मदवसानंी िहापजापती गोतिीजवळ प्रव्रमजत झािंी. साधना करीत 
असता अल्पावधीत मतने अनागािी फळ प्राप्त केिें. एके मदवशी सुभा दुपारच्या ध्यानभावनेसाठी जीवकाच्या 
आम्रवनात जात होती. वाटेत मतिंा एक कािमपपासू युवक भेटिंा. त्याने मतिा िागय अडवनू कािोपभोगािी 
यािना केिंी. मतच्या सौंदयावर िोमहत होऊन अनेक प्रकारिी सासंामरक प्रिंोभने दाखव ूिंागिंा. तेव्हा 
सुभा मभक्खुिीने काितृष्ट्िेिे दोष दाखवनू स्वतुः या सवांिा त्याग केिेंिंी मभक्खुिी असल्यािे त्यािंा वारंवार 
सामंगतिें. परंतु तो युवक कािाधं झाल्यािुळे या सवांिा त्याच्यावर काहीि पमरिाि झािंा नाही. सुभेने मविार 
केिंा ‘हा कािाधं युवक िाझ्या डोळ्यावर भाळिंा आहे.’ िंगेि मतने आपिंा एक डोळा हाताने काढून त्या 
युवकाच्या हातात ठेवीत म्हटिें– ‘हा घे डोळा, तोि सवय अनथािंा कारिीभतू झािंा आहे.’ हे सवय पाहून 
तरुि भीतीने थरथर कापू िंागिंा. त्यािी वासना या प्रकाराने कोठल्याकोठे पळून गेिंी. त्याने मभक्खुिीच्या 
पायावर आपिें डोके टेकून क्षिा िामगतिंी व तेथून ताबडतोब मनघून गेिंा. सुभा परत भगवंताकडे आिंी. 
भगवंतािें दशयन झाल्यावर मतिा डोळा पूवयवत झािंा. भगवंतानंी मतिंा अमधक उन्नती करण्याकमरता 
ध्यानभावनेिा उपदेश केिंा. आपिंा पूवानुभव आमि त्या कािाधं युवकाशी झािेंिंा संवाद आठवनू ती म्हिते 
:- 

 
जीिकाच्या सुरम्य आम्रिनाकडे जािाऱ्या सुभा नािाच्या 
लभक्खुिीिा एका कामलपपासू (िंपि) तरुिाने अडलििे 
तेव्हा सुभा त्यािा म्हिािी [ही गाथा बौद्ध संगीमतकारांनी म्हटिेंिंी आहे.] :- ॥३६६॥ 
 
“मी तुझा काय अपराध केिा आहे की जयामु े तू मिा 
अडिनू उभा आहेस. हे आयुष्मान! प्रव्रलजत लभक्खुिीिा 
पुरुषाने स्पशव करिे योग्य नाही. ॥३६७॥ 
 
भगिान सुगताने जो उपिेश केिा त्या शास्त्याच्या 
शासनालिषयी मिा आिर आहे. पलरशुद्ध पि प्राप्त 
केिेल्या आलि लनमवि-लचत्त असिेल्या मिा अडिीत तू 
कां उभा आहेस ? ॥३६८॥ 
 
तू किुलषत लचत्ताचा आहेस, मी लनमवि लचत्ताची आहे. 
तू रागयुक्त आहेस, मी रागरलहत ि शुद्ध आहे. सिव 
प्रकारे लिमुक्त-लचत्त असिेल्या मिा तू कां अडिीत 
आहेस ?” ॥३६९॥ 
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“तू तरुिी आलि लनष्पाप आहेस. तुझ्याकलरता प्रव्रजया 
काय कामाची ? काषाय चीिर फेकून िे. ये, आपि या 
बहरिेल्या िनात रममाि होऊ. ॥३७०॥ 
 
पुष्प परागांनी समरद्ध झािेिे िरक्ष सिवत्र मधुर गंध पसरिीत 
आहेत. पलहल्या िसंताचा हा सुखकारक ऋतू आहे. 
ये, आपि फुििेल्या िनात रममाि होऊ. ॥३७१॥ 
 
शेंड्यांिर पुष्प धारि करिारे हे िरक्ष िाऱ्याने कंलपत 
होऊन मधुर ध्िनी करीत आहेत. जर तू एकिीच िनामध्ये 
जहडशीि तर तुिा कोिता आनंि लम ेि ? ॥३७२॥ 
 
जहस्त्र पशंूनी भरिेल्या, मिोन्मत्त हत्ती ि हलत्तिीद्वारा 
तुडलिल्या जािाऱ्या लनजवन, भयानक अशा लिशाि िनामध्ये 
तु कोिी बरोबर घेतल्यालशिाय जाऊ इस्च्छतेस. ॥३७३॥ 
 
सोन्याच्या बाहुिीप्रमािे अथिा लचत्ररथ नािाच्या उद्यानातीि 
अप्सरेप्रमािे तू या िनात लिचरि करीत आहेस. 
हे अनुपमे! तू काशीच्या सूष्म ि संुिर रेशमी िस्त्रांनी  
शोभून लिसत आहेस. ॥३७४॥ 
 
जर या िनामध्ये (माझ्याबरोबर) लिहार करशीि तर 
मी तुझा िास होईन. हे लकन्नलर, मंि िोचने! या परथ्िीिर 
तुझ्यापेक्षा जास्त लप्रय अशी मिा कोिी नाही. ॥३७५॥ 
 
जर तू माझ्या िचनाप्रमािे करशीि तर ये, सुखाने घरात 
राहा. प्रासािात सुखाने राहात असतांना िासी तुझी सेिा 
करतीि. ॥३७६॥ 
 
काशीचे तिम िस्त्र तू धारि कर. सुगंलधत पुष्पमािांनी 
स्ितःिा सजि (सुशोलभत कर). मी तुझ्याकलरता सोने, 
रत्न ि मोत्यांचे पुष्क  ि लिलिध प्रकारचे िागिालगने 
तयार करीन. ॥३७७॥ 
 
धुतिेिी स्िच्छ चािर आच्छाििेल्या, निीन िोकर ि  
कापसाने लिििेल्या, चंिन िाििेल्या सुिालसक अशा 
मौल्यिान पिंगािर तू झोप.॥३७८॥ 
 
(अन्यथा) हे ब्रह्मचालरलि! पाण्यात उगििेल्या, जयाचा 
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कोित्याही मािसाने उपभोग घेतिा नाही, अशा कम ाप्रमािे 
तुझी शारीलरक अगें म्हातारपिािा प्राप्त होतीि.” ॥३७९॥ 
 
“(मांस आिी िुगंधींनी भरिेल्या) पे्रतित, स्मशानात 
भर घाििाऱ्या, क्षिभंगुर अशा या शरीरात काय पाहून 
तू लिमुग्ध झािा आहेस ?” ॥३८०॥ 
 
“पिवतािरीि लकन्नरीच्या जकिा मरगीच्या (हलरिीच्या) 
डोळ्याप्रमािे तुझे (चंचि ि संुिर) डो े आहेत. तुझे 
हे डो े पाहून माझी कामतरष्िा अलधकच िाढत आहे. ॥३८१॥ 
 
कम ाच्या पाकळ्याप्रमािे (पापण्या) असिारे, सुििाप्रमािे 
(तेजस्िी) लिमि मुखमंडिािर असिेिे तुझे हे 
डो े पाहून माझी कामतरष्िा अलधकच िाढत आहे.॥३८२॥ 
 
जरी तू िूर गेिीस तरी तुझ्या (डोळ्यांचे) स्मरि 
करतो. तुझ्या िोन्ही पापण्यांचे केस लिस्तीिव, लिशुद्ध ि 
िशवनीय आहेत. हे लकन्नलर, मंििोचने! तुझ्या डोळ्यापेक्षा 
जास्त लप्रय अशी िस्तू कोितीही नाही.”॥३८३॥ 
 
“जेथे जाण्याचा मागव नाही तेथे तू जाण्याची इच्छा 
करतोस, चंद्र खे िे म्हिून प्राप्त करू पाहतोस. तू मेरु 
ओिांडू इस्च्छतोस. कारि तू बुद्धकन्येच्या मागे िागिा 
आहेस.॥३८४॥ 
 
िेिासह असिेल्या जगात (िेििेितांच्या कल्पना असिेल्या  
जगात) असे काहीही नाही की, जयाबद्दि माझ्यात 
आता अनुराग उत्पन्न होईि. अनुराग कशा प्रकारचा 
असतो हे सुद्धा मी जाित नाही. कारि (आयव) मागाने 
िािचाि करून मी त्याचा समू  नाश केिा आहे.॥३८५॥ 
 
खड ड्यातच फेकिेल्या लनखाऱ्याप्रमािे, अथिा उििा 
केिेल्या लिषाच्या (लनमूवल्य) प्याल्याप्रमािे अनुराग 
कोठे गेिा हे सुद्धा मी पाहत नाही. कारि (आयव) 
मागाने िािचाि करून मी त्याचा समू  नाश केिा आहे. ॥३८६॥ 
 
लजने सत्याचे िशवन केिे नसेि, अथिा शास्त्याची उपासना  
लजने केिी नसेि तशा प्रकारच्या स्त्रीिा तू प्रिोभन  
िाखि. ज्ञानसंपन्न अशा माझ्याकडून तू परालजत होशीि. ॥३८७॥ 
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जनिा आलि िंिन, सुख आलि िुःख या पलरस्स्थतीत माझी  
स्मरती सतत जागरत राहते जे संस्कर त आहे ते अशुभ आहे 
हे जािून सिवत्र (कोठेच) माझे मन आसक्त होत नाही. ॥३८८॥ 
 
ती, मी आयव अष्टालंगक मागाचे अनुसरि करिारी, 
भगिान सुगताची श्रालिका (लशष्या) आहे. मी (तरष्िेचे) 
शल्य फेकिेिी, लचत्तमिरलहत, एकान्तस्थानी येऊन मी 
(ध्यानभािनेत) रममाि होते. ॥३८९॥ 
 
काड्या आलि िाकडापासून तयार केिेिी, सुलचलत्रत, 
संुिर, तार ि खंुट्यानी बांधिेिी, लिलिध प्रकारचे नाच 
िाखलििारी सुम्भाची बाहुिी मी पालहिी होती. ॥३९०॥ 
 
तार आलि खंुट्या काढून िाकल्यािर अस्ताव्यस्त होऊन 
फेकिी गेिी. लतचे तुकडे तुकडे झाल्यािर हाती िागेि 
असे काहीच लशल्लक नसते. (अशा स्स्थतीत त्या 
बाहुिीच्या) कोित्या (अियिािर) मनाने िुब्ध व्हािे ? ॥३९१॥ 
 
त्याचप्रमािे िेहाचे अियि आहेत. हे (परथ्िी आिी चकु्ष 
आिी) धमािाचून अस्स्तत्िात येत नाहीत. ह्ा धमािाचून 
अस्स्तत्िात न येिाऱ्या कोित्या अियिांिर मनाने 
आसक्त व्हािे ? ॥३९२॥ 
 
हरता ीच्या रंगाने जभतीिर काढिेल्या लचत्राप्रमािे 
हे शरीर पहािे. त्याबाबतीत तुझी लिपरीत ि लमथ्या 
दृष्टी आहे. तेथे मानिी प्रज्ञा लनरथवक आहे.॥३९३॥ 
 
स्िप्नात सुििव-िरक्ष पाहून आंधळ्याप्रमािे तू त्याच्या मागे 
िागिा आहेस. अथिा िोकामंध्ये (जािुगाराने िाखलििेल्या) 
लनःसार पि रुप्याप्रमािे भासिाऱ्या िस्तूच्या 
मागे आंधळ्याप्रमािे तू धाित आहेस. ॥३९४॥ 
 
िोन खड्डयात रोििेल्या ितुव ाप्रमािे अशु्रपूिव ि मध्ये 
केि  बुभु  असिेिे हे डो े आहेत; तेथे घाि तयार होते 
ि लिलिध चकु्षपििे तयार होतात.” ॥३९५॥ 
 
(असे म्हिून) त्या लप्रयिर्णशनीने अत्यंत लनर्णिकार लचत्ताने 
त्याचक्षिी आपिा डो ा काढून त्या मनुष्यािा लििा ि 
म्हििे ‘हा तुझा डो ा घे!’ ॥३९६॥ 
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त्याचक्षिी त्या तरुिाची कामलपपासा नष्ट झािी. त्याने 
लतची क्षमा याचना करीत म्हििे– “हे ब्रह्मचालरलि! 
तुझे कल्याि होिो. अशाप्रकारे पुन्हा घडिार नाही. ॥३९७॥ 
 
तुझ्यासारख्या (िीतराग) स्त्रीशी सम्बन्ध येऊन मी 
प्रजिलित अग्नीिा आजिगन िेिार होतो. भयंकर लिषारी 
सापािा धरिार होतो परंतु (आता) तुझे कल्याि होिो. 
मिा क्षमा कर!” ॥३९८॥ 
 
त्यािे ी ती लभक्खुिी त्या (िंपिापासून) मुक्त झािी 
ि बुद्धशे्रष्ठाच्या जि  गेिी. शे्रष्ठ पुण्यिक्षि तथागताचे 
िशवन केल्यािर डो ा पूिीसारखाच झािा. ॥३९९॥ 
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पंधरावा वर्ग 
चाळीसावा निपात 

 
७२.   इलसिासी 

 
उजै्जनी नगरीतीिं एका कुिंीन व सदािरिी व्यापाऱ्याच्या कुटंुबात इमसदासी जन्ििंी होती. वयात आल्यावर 
एका कुिंीन व अनुरूप व्यापाऱ्याच्या िुिंाबरोबर महिे िंग्न झािें. िंग्नानंतर फक्त एक िमहना 
सुखासिाधानाने ती पतीजवळ रामहिंी. अमतशय पती-परायि व गृहकायात दक्ष असूनसुद्धा ती पतीिंा 
आवडत नव्हती. त्यािुळे पतीने घरातून काढून मदिें. त्यानंतर आईवमडिंानंी मतिा दोनदा पुनर्णववाह केिंा. 
परंतु तेथे सुद्धा ती सुखी झािंी नाही. शवेटी संसारापासून मवरक्त झाल्यािुळे वमडिंािंी परवानगी घेऊन 
मजनदत्ता नावाच्या मभक्खुिीकडून प्रव्रज्या घेतिंी व संघात प्रवेश केिंा. पमरश्रिपूवयक साधना करीत मतने 
अल्पावधीत मनब्बािाच्या शातंीिा साक्षात्कार केिंा. एके मदवशी पाटमिंपुत्र नगरीत मभक्षाटन करून जेवि 
झाल्यावर गंगा नदीच्या वाळूत ध्यान करण्याकमरता बसिंी. त्यािवेळी मतिी सहिामरिी बोमध नावािी 
मभक्खुिी सुद्धा तेथे आिंी. दोघीिध्ये धार्णिक संवाद सुरू झािंा. त्यावेळी इमसदासी आपिें सध्यािे जीवन 
आमि पूवीिे जीवन यािंा अनुभव सागंतानंा म्हिते :- 

 
या परथ्िीतिािरीि कुसुमपूर नामक भूषिीय पािलिपुत्र 
नगरीत शाक्य कुिोत्पन्न, कुिीन, गुििान (अशा) िोन 
लभक्खुिी होत्या. ॥४००॥ 
 
त्यांच्यामध्ये एक इलसिासी आलि िुसरी शीिसंपन्न 
अशी बोलध होती. ह्ा िोघीही ध्यान-अध्ययन-रत, बहुशु्रत 
(ज्ञानी), क्िेश नष्ट केिेल्या होत्या. ॥४०१॥ 
 
एके लििशी लभक्षािन करून भोजन केल्यािर (लभक्षा-) 
पात्र धुतल्यानंतर त्या एकान्तात सुखाने बसल्या ि अशा 
प्रकारे बोिू िागल्या– ॥४०२॥ 
 
‘आये इलसिालस! तू प्रसन्नमुख ि यौिनसंपन्न आहेस. 
(सांसालरक जीिनात) कोिते िोष पाहून प्रव्रलजत झािी 
आहेस ि लनष्काम जीिन जगत आहेस ?’ ॥४०३॥ 
 
अशाप्रकारे लिचारिे असता धम्मोपिेश करण्यात कुशि 
अशा त्या इलतिासीने एकान्त स्थानी असे म्हििे :- 
‘कशाप्रकारे मी प्रव्रजया घेतिी ते, हे बोलध! तू ऐक’– ॥४०४॥ 
 
माझे िडीि उजै्जनी नगरीतीि एक सिाचरिी व्यापारी 
होते. त्यांची मी एकुिती, लप्रय ि अनुकंपनीय मुिगी. ॥४०५॥ 
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साकेत नगरीतून माझी पसंती करण्याकलरता उत्तम 
कु ातीि िोक आिे. एक श्रीमंत व्यापारी होता. माझ्या 
िलडिाने त्यािा सून म्हिून लििे. ॥४०६॥ 
 
आपल्या घरी लम ािेल्या लशकििुकीप्रमािे मी रोज 
सका -संध्याका  सासू-सासऱ्यािा प्रिाम करीत असे.  
नतमस्तक होऊन त्यांच्या चरिांना िंिन करीत असे. ॥४०७॥ 
 
माझ्या पतीच्या जया बलहिी, भाऊ आलि पलरिारातीि 
िोक होते त्यांना नुसते एकिा पालहिे की गोंध ून आसन 
िेत असे. ॥४०८॥ 
 
अन्न, पेय, खाद्य तसेच जे घरात असेि त्याने त्यांची सेिा 
करीत होते. जे जयािा योग्य असे ते त्यािा िेत असे. ॥४०९॥ 
 
योग्य िे ी झोपेतून उठे. उंबरठ्यािर हातपाय धुिनू 
घरच्या कामािा िागत असे. हात जोडून पतीकडे जात 
असे. ॥४१०॥ 
 
कंगिा, सुिालसक चूिव, काज , आरसा (आिी प्रसाधन  
सालहत्य) घेऊन मी िासीप्रमािे स्ितःच्या हाताने पतीिा 
लिभूलषत करीत असे. ॥४११॥ 
 
मी स्ितः भात लशजिीत असे. स्ितः भांडी धूत असे. 
आई जयाप्रमािे आपल्या एकुित्या एक पुत्राची सेिा करते, 
त्याप्रमािे मी आपल्या पतीची सेिा करीत होते. ॥४१२॥ 
 
अशाप्रकारे पतीिर भक्ती ि अनुराग असून, घरकाम 
करिाऱ्या, (पतीच्या) अगोिर झोपेतून उठिाऱ्या, 
अना शी, सिाचरिी, अहंकार न बा गिाऱ्या अशा मिा 
पती (नेहमी) िूषि िेत असे. ॥४१३॥ 
 
तो आई-िलडिांना नेहमी म्हित असे ‘मी तुमची 
परिानगी घेऊन (घर सोडून) जाईन. मी इलसिासीबरोबर 
एका घरात राहू शकत नाही.’ ॥४१४॥ 
 
(आई-िडीि त्यािा म्हित होते–) ‘हे मुिा! असे 
बोिू नकोस. इलसिासी पंडीत, बुलद्धमान, (ििकर) 
झोपेतून उठिारी, अना शी आहे. हे मुिा! ती तुिा 
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कां आिडत नाही?’ ॥४१५॥ 
 
‘इलसिासी मिा कोिताही त्रास िेत नाही. तरीपि मी 
लतच्याबरोबर एका घरात राहू शकत नाही. लतच्यालिषयी 
मिा लतिकारा असून ती मिा नको आहे. मी तुमची 
परिानगी घेऊन (घर सोडून) जाईन.’ ॥४१६॥ 
 
त्याचे िचन ऐकून सासू-सासऱ्याने मिा लिचारिे– ‘तू 
त्याचा कोिता अपराध केिा आहेस ते यथाथवपिे लनःसंकोच 
होऊन सांग.’ ॥४१७॥ 
 
‘मी (त्याचा) कोिताही अपराध केिा नाही, मी 
(त्यांना) त्रास िेत नाही, त्यांना काहीच िाईि बोििे 
नाही. (असे असून सुद्धा) माझे पती माझा लतिकारा 
करतात. त्याबाबतीत मिा काय करिे शक्य आहे?’ ॥४१८॥ 
 
(आपल्या) पुत्रािा न िुखािता, त्याचे रक्षि करिाऱ्या 
(माझ्या) सासू-सासऱ्यांनी िुःलखत ि उिासीन होऊन 
मिा माझ्या िलडिांच्या घरी नेऊन सोडिे, (ि म्हिािे–) 
‘आम्ही आता रूपिान गरहिष्मीिा पारखे झािो.’ ॥४१९॥ 
 
त्यानंतर माझ्या िलडिांनी मिा िुसऱ्या एका श्रीमंताच्या 
घरी लििे. पलहल्या व्यापाऱ्याने माझ्याकलरता जे धन 
लििे होते त्याच्या अधी संपत्ती (िलडिांनी) घेतिी. ॥४२०॥ 
 
त्याच्या घरीसुद्धा मी एक मलहना (सुखासमाधानाने) 
रालहिे. (मी तेथे सुद्धा जरी) िासीप्रमािे सेिा केिी, 
मी लनिोष ि सिाचरिी होते (तरी एक लििस) त्याने 
सुद्धा मिा (घरा–) बाहेर काढिे. ॥४२१॥ 
 
एके लििशी एका लजतेंलद्रय ि शांतलचत्त (लभक्खूिा) 
लभके्षकलरता लफरतांना पाहून माझे िडीि त्यािा म्हिािे– 
‘ह्ा जचध्या आलि पात्र फेकून िे ि माझा जािई हो.’ ॥४२२॥ 
 
तो सुद्धा माझ्याबरोबर पंधरा लििस राहून िलडिांना 
म्हिािा, ‘मिा माझ्या जचध्या, पात्र आलि पािी लपण्याचे 
भांडे द्या. मी पुनः लभक्षािन करीन.’ ॥४२३॥ 
 
हे ऐकून माझे िडीि, आई आलि माझे सिव नातिग 
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त्यािा म्हिािे– ‘तुझे बाबतीत (तुिा लप्रय) असे जे 
काही केिे जात नाही ते ताबडतोब केिे जाईि.’ ॥४२४॥ 
 
असे म्हिल्यािर तो म्हिािा– ‘जर मी स्ितः आपल्या 
इच्छेप्रमािे िागू शकिो तर इलसिासीबरोबर एका घरात 
राहू शकत नाही.’ ॥४२५॥ 
 
अशाप्रकारे मोक ा होऊन तो लनघूनसुद्धा गेिा. मी एकिी 
जचता करू िागिे. (मी आई-िलडिांना म्हििे–) 
‘तुमची परिानगी घेऊन मरायिा अथिा प्रव्रजया घ्यायिा 
जाते.’ ॥४२६॥ 
 
तेव्हा लिनय-पस्ण्डता, बहुशु्रता (ज्ञानी), सिाचरिी, 
आया लजनित्ता लभक्खुिी लभक्षा मागण्याकलरता माझ्या 
िलडिांच्या घरी आिी. ॥४२७॥ 
 
लतिा पाहून आम्ही आसनािरून उठून लतिा (आिरपूिवक)  
आसन लििे. ती बसल्यािर लतच्या चरिांना 
िंिन करून मी भोजन लििे. ॥४२८॥ 
 
अन्न, पेय, खाद्यपिाथव आिींनी आलि घरात जे उपिब्ध 
होते त्याने लतिा संतरप्त करून मी म्हििे– ‘आये! मिा 
प्रव्रजया घेण्याची इच्छा आहे.’ ॥४२९॥ 
 
तेव्हा िलडिांनी मिा म्हििे– ‘हे मुिी ! तू येथे (घरात) 
राहूनच धम्माचे आचरि कर. अन्न ि पािी िेऊन श्रमि 
ि ब्राह्मिांना संतरप्त कर.’॥४३०॥ 
 
नंतर रडत रडत ि िोन्ही हात जोडून मी िलडिांना 
म्हििे– ‘मी पापकमव केिे आहे ते नष्ट करीन.’ ॥४३१॥ 
 
िडीि मिा म्हिािे– ‘हे मुिी! मनुष्यशे्रष्ठ भगिान 
बुद्धाने जयाचा साक्षात्कार केिा अशा सम्बोलधचा, सिोच्च 
धम्माचा आलि लनब्बािाचा तू िाभ घे.’ ॥४३२॥ 
 
आई-िडीि आलि सिव नातिगांना अलभिािन करून मी 
प्रव्रलजत झािे आलि सात लििसात तीन लिद्या प्राप्त 
केल्या. ॥४३३॥ 
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(माझे सिव आयुष्य) जयाचा फि-लिपाक (पलरिाम) 
आहे, ते सात पूिवजन्म मी जािते. ते तुिा सांगते, 
एकलचत्ताने ऐक– ॥४३४॥ 
 
“एरककच्छ नािाच्या नगरीत मी श्रीमंत सोनार होते. 
तारुण्याच्या मिाने उन्मत्त होऊन मी तेथे परस्त्रीगमन 
केिे. ॥४३५॥ 
 
मी (त्या जन्मात) मेल्यािर िीघवका  नरकामध्ये लशजत 
रालहिे. पक्व होऊन तेथून लनसिल्यािर एका िानरीच्या 
गभात उत्पन्न झािे. ॥४३६॥ 
 
जन्मल्यानंतर सात लििसांनी िानर-समूहाच्या प्रमुख 
िानराने मिा खच्ची केिे. परस्त्रीगमन करण्याचे हे 
कमवफ  मिा लम ािे. ॥४३७॥ 
 
तेथून लनसिून मेल्यानंतर मी जसधु-निीच्या अरण्यात एका 
आंधळ्या ि िंगड्या एडकीच्या गभात उत्पन्न झािे. ॥४३८॥ 
 
तेथे सुद्धा मिा खच्ची करण्यात आिे. मी मुिांना पाठीिर 
बसिनू बारा िषेपयंत िालहिे. मिा लकडे चाििे, अलतशय 
आजारी झािे. परस्त्रीगमन करण्याचा हा िुष्पलरिाम 
आहे. ॥४३९॥ 
 
मी तेथून लनसिून गाईच्या व्यापाऱ्याच्या एका गाईच्या 
पोिी िाखाच्या (िाि) रंगाचे िासरू म्हिून जन्मािा 
आिे. (तेथे सुद्धा) मिा बारा मलहन्यानंतर खच्ची 
करण्यात आिे. ॥४४०॥ 
 
तेथे मी नांगर आलि गाडी ओढण्याचे काम करीत होते. 
तेथे आंध ी आलि रोगी झािे. परस्त्रीगमन करण्याचे 
हे फ  आहे. ॥४४१॥ 
 
तेथे मेल्यानंतर मी बो ात राहिाऱ्या एका िासीच्या 
घरी जन्मिे. मी स्त्री नव्हते आलि पुरुषसुद्धा नव्हते. 
परस्त्रीगमन करण्याचा हा पलरिाम आहे. ॥४४२॥ 
 
तीस िषांनी मिा मरत्य ूआिा. मेल्यानंतर एका कर पि, 
अलतशय िलरद्री, कजव-परत-फेडीची मागिी करण्याकलरता 
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जेथे धनकोच्या मािसांची बरीच ये जा होती अशा 
गाडीिानाच्या घरी (त्याची) मुिगी म्हिून जन्मिे. ॥४४३॥ 
 
मुख्य तांडेिाने व्याज खूप िाढिेिे आहे त्या सबबीिर 
मी रडत असता,ं मिा माझ्या घरातून ओढून बाहेर 
काढिे. ॥४४४॥ 
 
त्यानंतर सो ाव्या िषी तारुण्यात पिापवि केिेल्या मिा 
पाहून त्या तांडेिाचा पुत्र लगरीिास याने पत्नी म्हिून 
ठेिनू घेतिे. ॥४४५॥ 
 
त्यािा सुद्धा सिाचरिी (चालरत्र्यसंपन्न), गुििान, 
यशस्स्िनी, पलतव्रता अशी (िुसरी) पत्नी होती. ती 
आपल्या पतीशी अनुरक्त होती. (परंतु) मी लतचा दे्वष 
ि मत्सर करू िागिे. ॥४४६॥ 
 
िासीप्रमािे जया जया पुरुषांची मी सेिा केिी, त्यांनीच 
माझी घरिा केिी ि लतरस्काराने मिा सोडून लििे. हे 
सिव माझ्या ह्ाच (पूिव–) कमाचे फ  आहे. परंतु आज 
मी त्याचाही शेिि केिा आहे.’ ॥४४७॥ 
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सोळावा वर्ग 
मिानिपात 

 
७३.   सुमेधा 

 
ही िंतावती नगरीिा राजा क्रौञ्च यािी िुिंगी. ही वयात आल्यावर आईवमडिंांनी मतिे िंग्न वारिवती 
नगरीतीिं अनीकरत्त नावाच्या राजाशी ठरमवण्यािा बेत केिंा. ही िंहानपिापासूनि आपल्या वयाच्या इतर 
राजकन्याबंरोबर मभक्खुिींकडे जाऊन धम्ि ऐकत असे. दीघयकाळापासून धम्ि ऐकल्यािुळे मतिंा 
संसारामवषयी अनासक्ती वाटू िंागिंी. िंग्नािी गोष्ट जेव्हा मतिंा कळिंी तेव्हा ती आईवमडिंानंा म्हिािंी– 
‘ििंा सासंामरक जीवन आवडत नाही, िी प्रव्रज्या घेईन.’ आईवमडिंानंी मतिे िन वळमवण्यािा खूप प्रयत्न 
केिंा, परंतु त्यािा काहीि उपयोग झािंा नाही. स्वतुःच्या हाताने केस कापून ती प्रव्रमजत झािंी. 
पमरश्रिपूवयक साधना करून मतने मदव्यज्ञानािा साक्षात्कार केिंा. जेव्हा मतिे नातिंग मतिंा परावृत्त 
करण्याकमरता गेिें तेव्हा मतने उिंट त्यानंाि धम्िािा उपदेश करून बौद्ध धम्िाबद्दिं त्याचं्या िनात श्रद्धा 
उत्पन्न केिंी. आपल्या पूवयजीवनािे प्रत्यवेक्षि करीत असता ती गाते :- 

 
मंतािती नगरीच्या कौञ्च नािाच्या राजाच्या पट्टरािीची 
मी मुिगी होते. बुद्ध शासनाचे पािन करिाऱ्या लभक्खंूच्याबद्दि 
माझ्या मनात अती श्रद्धा होती. ॥४४८॥ 
 
मी सिाचरिी, धम्मकथांची शोकीन, बहुशु्रत, बुद्धशासनात 
लिनीत होते. (एके लििशी) आईिलडिांकडे जाऊन 
म्हिािे– ‘तुम्ही िोघेही (माझे म्हििे) ऐका. ॥४४९॥ 
 
“मी लनब्बािाकडे ि िेिी आहे. लिव्य जन्म जरी असिा 
तरी तो अशाश्वत आहे. तर मग (मनुष्यिोकीचे) 
कामभोग लकती तरी तुच्छ, अल्प आस्िाि असिेिे ि 
लिघ्नांनी भरिेिे आहेत. ॥४५०॥ 
 
जयामध्ये मूखव मोलहत होतात ते कामभोग किु, सपाप्रमािे 
(भयंकर) आहेत. त्यामु े मूखव िीघवका  नरकात पडून 
िुःलखत होतात ि नाश पाितात. ॥४५१॥ 
 
पापकमव करिारे, पापबुद्धी िोक नरकात पडून शोक 
करतात ि ते मूखव नेहमी काया, िािी ि लिचाराचे 
बाबतीत असंयत असतात. ॥४५२॥ 
 
मूखव प्रज्ञाहीन ि चेतनाहीन असतात, िुःखाचे मू  असिेल्या 
(तरष्िेमध्ये) गुरफििेिे असतात. उपिेश केल्यािर सुद्धा 
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त्यांना ज्ञान होत नाही. तसेच त्यांना आयवसत्याचा सुद्धा 
बोध होत नाही. ॥४५३॥ 
 
हे आई! शे्रष्ठ सम्यक् सम्बुद्धाने केिेल्या सत्याच्या 
उपिेशाच्या बाबतीत पुष्क से िोक अजाि आहेत. ते 
जन्म पाििेल्यांचे अलभनंिन करतात आलि िेििोकात 
जन्म घेण्याची अलभिाषा बा गतात. ॥४५४॥ 
 
िेििोकातीिही उत्पत्ती अशाश्वत आहे. सिव प्रकारचे 
भि अलनत्य आहेत. असे असूनसुद्धा मूखव पुनः पुनः जन्म 
घेण्याचे बाबतीत संत्रस्त होत नाहीत. ॥४५५॥ 
 
चार िुगवती आलि िोन सुगती आहेत. त्यापैकी िोन सुगती 
कशातरीच प्राप्त होतात. िुगवतीिा प्राप्त झािेल्यांना 
नरकामध्ये प्रव्रजया नसते. ॥४५६॥ 
 
िशबि बुद्धाच्या शासनात प्रव्रजया घेण्याची मिा 
िोघांनीही परिानगी द्यािी. जन्ममरिाच्या नाशाकलरता 
(संसारकर त्यांत) न गुरफिता प्रयत्न करीन. ॥४५७॥ 
 
ह्ा संसारात असार ि कु्षद्र अशा शरीराचे अलभनंिन 
करण्यात काय अथव आहे ? भि तरष्िेचा नाश करण्याकलरता 
मी प्रव्रजया घेईन. मिा परिानगी द्या. ॥४५८॥ 
 
बुद्ध उत्पन्न झािेिे आहेत. अयोग्य* क्षि* िजयव केिेिे 
आहेत. सुसंधी लम ािेिी आहे. मी जीिनभर आपिे 
शीि आलि ब्रह्मचयव भ्रष्ट करिार नाही. ॥४५९॥ 
 
जोपयंत गरहस्थाश्रमी तोपयंत आहार ग्रहि करिार 
नाही ि मरिोन्मुखीच राहीन.” अशा प्रकारे सुमेधा 
आई-िलडिांना िारंिार म्हित होती. ॥४६०॥ 
 
(सुमेधाची) आई िुःलखत होऊन रडू िागिी आलि 
लतचे िडीि सुद्धा सिव प्रकारे खचिे. प्रासािाच्या फरशीिर 
पडिेल्या मुिीिा समजालिण्याकलरता (ते िोघे) म्हिू 
िागिे– ॥४६१॥ 
 
“हे मुिी ऊठ. शोक केल्याने काय फायिा? तुिा 
िारिितीचा संुिर राजा अनीकरत्त यािा आम्ही लििेिे 
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आहे. ॥४६२॥ 
 
हे मुिी! तू अनीकरत्त राजाची पट्टरािी होशीि. शीि, 
ब्रह्मचयव आलि प्रव्रजया (हे सिव) आचरि करण्यास 
कठीि आहेत. ॥४६३॥ 
 
राजयात हुकमत, धन, ऐश्वयव यांचा सुखाने उपभोग घे. 
तू तरुि आहेस, कामभोगांचा उपभोग घे. हे मुिी, तुझे 
िग्न होिो.” ॥४६४॥ 
 
त्यानंतर सुमेधा म्हिािी– “अशा प्रकारच्या गोष्टी 
नकोत. भिसंसार असार आहे. माझी एकतर प्रव्रजया 
होईि नाहीतर मरि. परंतु (अलनकरत्ताबरोबर) िग्न 
होिार नाही. ॥४६५॥ 
 
कीडीने घाि झािेल्या, अपलित्र, िुगंध बाहेर सोडिाऱ्या, 
भयानक, पे्रतित, घािीने भरिेल्या पखािीप्रमािे, नेहमी 
पाझरिारे अशुद्ध पिाथाने पलरपूिव (असे हे शरीर आहे). ॥४६६॥ 
 
मांस ि रक्ताचा िेप िेऊन आच्छालित, लक सिाण्या 
लकड्यांचे घर, पष्यांचे खाद्य, असे हे शरीर प्रलतकूि आहे 
मी जािते. अशा लनजीि शरीराचे िान कशाकलरता 
द्याियाचे ? ॥४६७॥ 
 
चेतनारलहत िेह ििकरच स्मशानात नेिा जातो. घरिा 
करिाऱ्या नातिगांकडून (तो अचेतन िेह) िाकाऊ 
ओंडक्याप्रमािे स्मशानात नेिा जातो : ॥४६८॥ 
 
िुसऱ्याचे खाद्य म्हिून (पे्रतािा) स्मशानात सोडून घरिा 
करीत स्ितःचे आईिडीि सुद्धा स्नान करतात, मग िुसऱ्या 
सामान्य जनतेची गोष्टच काय ? ॥४६९॥ 
 
अस्थी आलि स्नालिर म्हिजे लशरांनी जोडिेल्या 
किेिरािर, असार, िा , अशू्र, मिमूत्र इत्यािी घािीने 
पलरपूिव भरिेल्या या सडिेल्या शरीरािर (मूखव िोक) 
आसक्त होतात. ॥४७०॥ 
 
या (शरीरािा) फाडून आत असिेिे सिव बाहेर काढिे 
तर (शरीरातून बाहेर पडिेल्या पिाथांचा) िुगंध सहन 



 

अनुक्रमणिका 

न झाल्याकारिाने स्ितःची आईसुद्धा घरिा करीि. ॥४७१॥ 
 
स्कन्ध, धातू, आयतने, सिव संस्कारमय गोष्टी, जन्ममूिक 
िुःख, ह्ांिर शहािपिे लिचार करिारी मी कशाकलरता 
लििाहाची इच्छा करीन? ॥४७२॥ 
 
जर माझ्या शरीरात प्रलतलिन निनव्या तीनशे सुऱ्या 
खुपसल्या आलि अशाप्रकारे शंभर िषे पयंतसुद्धा आघात 
झािा ि जर त्यामु े (संसार) िुःखाचा क्षय झािा 
तर ते माझ्याकलरता शे्रयस्कर आहे. ॥४७३॥ 
 
जो शास्त्याचे िचन जाितो तो (िरीि प्रकारचे) आघात 
स्िीकारीि पि जे िोक (जालत-जरेने) पीलडत होतात 
त्यांचा संसार िीघवका  लिकिाराच असतो. ॥४७४॥ 
 
िेििोकात, मनुष्यिोकात, पशू-योनीत, असूर-योनीत, 
पे्रत योनीत तसेच नरक योनीत अपलरमाि आघात 
लिसतात. ॥४७५॥ 
 
िुगवतीिा जाऊन नरकात पुष्क  यातना भोगाव्या िागतात. 
िेििोकात सुद्धा संरक्षि नाही. लनब्बाि सुखापेक्षा शे्रष्ठ 
िुसरे कोितेही सुख नाही. ॥४७६॥ 
  
जे अनासक्त होऊन जन्म-मरिाच्या नाशाकलरता िशबि 
(भगिान बुद्धाच्या) शासनात प्रिरत्त होतात, तेच िोक 
लनब्बाि प्राप्त करतात. ॥४७७॥ 
 
हे बाबा! मी आजच गरहत्याग करीन, असार उपभोगांचा 
काय उपयोग? पुनः न फुििाऱ्या ताििरक्षाच्या बुडाप्रमािे 
माझ्या कामतरष्िा ओकून िाकल्यासारख्या झाल्या आहेत 
ि मिा त्यांचा िीि आिा आहे.” ॥४७८॥ 
 
ती अशाप्रकारे िलडिांशी बोित असतांना इकडे जयािा 
ती लििी होती (जयाच्याबरोबर लतचा लििाह ठरिा 
होता), तो अनीकरत्त सुद्धा िग्नाची िे  जि  आल्यामु े 
िारिितीत येऊन पोहोचिा. ॥४७९॥ 
 
परंतु सुमेधा आपिे का ेभोर, घनिाि आलि सुकोमि 
केस तििारीने कापून ि आपल्या प्रासािाचे िार बंि 
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करून प्रथम ध्यान करीत बसिी. ॥४८०॥ 
 
ती ध्यानस्थ बसिी असता अनीकरत्त त्या नगरीत आिा. 
त्यािे ी सुमेधा राजप्रासािात अलनत्य संजे्ञची (सिव 
सांसालरक िस्तू अलनत्य आहेत याची) भािना करीत 
होती. ॥४८१॥ 
 
ती जयािे ी ध्यान भािना करीत होती त्यािे ी अनीकरत्त  
राजाने त्िलरत लतच्या (प्रासािात) प्रिेश केिा ि रत्ने,  
सोने (आिींच्या िालगन्यांनी) शरीर अिंकर त केिेल्या  
अनीकरत्त राजाने लतची (िग्नाकलरता) प्राथवना केिी. ॥४८२॥ 
 
“राजयात हुकमत, धन, ऐश्वयव, उपभोग, सुख यांचा तू 
तरुिी असल्यामु े कामभोगांचा उपभोग घे. कारि 
कामसुख या जगात अलतशय िुिवभ आहे. ॥४८३॥ 
 
माझे सिव राजय तुिा अर्णपत केिे आहे. त्याचा तू  
इच्छेप्रमािे उपभोग घे. िान िे. मन कष्टी होऊ िेऊ 
नकोस. तुझे आई-िडीि (अगोिरच) िुःलखत झािे 
आहेत.” ॥४८४॥ 
 
तेव्हा काम-तरष्िा लनरथवक िाििारी मोहरलहत झािेिी 
सुमेधा राजािा म्हिािी– “कामतरष्िेचे अलभनंिन करू 
नकोस, काम-तरष्िेतीि िोष पहा. ॥४८५॥ 
 
चार द्वीपांचा राजा मान्धाता हा कामभोगी मािसात 
शे्रष्ठ होता. परंतु तो सुद्धा अतरप्त राहूनच मरि पाििा. 
त्याच्या (सिव) इच्छा पूिव झाल्या नाहीत. ॥४८६॥ 
 
सिव बाजंूनी िहाही लिशा भरून िाकिारी सात रत्नांची 
िरष्टी जरी मेघाने सभोिार केिी तरीसुद्धा कामिासनांची 
तरप्ती होत नाही. मािसे अतरप्त राहूनच मरतात. ॥४८७॥ 
 
कामतरष्िा तििार ि भाल्याप्रमािे आलि सापाच्या 
फण्याप्रमािे (लिनाशक) आहेत. प्रजिलित उल्केप्रमािे 
त्या जा िाऱ्या आहेत आलि हाडांच्या सांगाड्याप्रमािे 
(अल्प आस्िािकारक) आहेत. ॥४८८॥ 
 
कामतरष्िा अलनत्य, अस्स्थर, पुष्क  िुःखिायक, महालिषारी, 
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संतप्त िोखंडी गोळ्याप्रमािे, पापमूिक आलि 
िुःखि फ  िेिाऱ्या आहेत. ॥४८९॥ 
 
कामतरष्िा िरक्षाच्या फ ाप्रमािे (लिनाश पाििाऱ्या) 
मांसपेशीप्रमािे िुःखकारक, स्िप्नाप्रमािे फसििूक 
करिाऱ्या आलि उसनिारीप्रमािे आहेत. ॥४९०॥ 
 
कामतरष्िा भाल्याच्या तीष्ि िोकाप्रमािे आहेत. रोग, 
फोड, िुःखिायक ि मरि ओढििाऱ्या आहेत. ज त्या 
लनखाऱ्याच्या खड ड्याप्रमािे पापमूिक, भयिायक आलि 
िध करिाऱ्या आहेत. ॥४९१॥ 
 
अशाप्रकारे कामतरष्िा बहुिुःखकारक ि लिघ्न आििाऱ्या 
अशा सांलगतल्या आहेत. तुम्ही जा. मिा स्ितःिा आता 
संसारालिषयी आस्था नाही. ॥४९२॥ 
 
स्ितःचे डोके ज त असता िुसरा माझ्याकलरता काय 
करीि? जरा (म्हातारपि) ि मरि माझ्यामागे िागिे 
आहेत. त्यांच्या नाशाकलरता मी प्रयत्न केिे पालहजेत.” ॥४९३॥ 
 
(खािी) जलमनीिर बसिेल्या ि रडिाऱ्या आई-िलडिानंा 
आलि अनीकरत्त राजािा िार उघडून सुमेधाने पालहिे 
ि म्हििे– ॥४९४॥ 
 
“अनािी ि अनंत अशा (संसारात) िलडिांच्या मरिाचे 
िे ी, भािाच्या मरिाच्या िे ी ि स्ितःिा मारपीि 
झािी असतांना पुनः पुनः रडिाऱ्या मूखाचा संसार िीघव 
असतो.॥४९५॥ 
 
अशू्र, स्तन्य (आईचे िूध) ि रक्ताने जशपडिा गेिेिा 
हा संसार अनालि ि अनन्त (जयाचा प्रारंभ ि शेिि 
माहीत नाही असा) आहे. याचे स्मरि करा. आिागमन 
करिाऱ्या प्राण्यांचे आलि (मेिेल्या िोकांच्या) हाडांचा 
साठा याचेसुद्धा स्मरि करा. ॥४९६॥ 
 
(अनािी ि अनन्त अशा संसारात) एकत्र केिेिे अशू्र,  
स्तन्य (आईचे िूध) आलि रक्त चार समुद्राएिढे आहे 
याचे स्मरि करा. एका कल्पात एकत्र केिेिी मनुष्यांची 
हाडे िैपुल्य पिवताएिढी लिशाि होतीि याचेसुद्धा स्मरि 
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करा. ॥४९७॥ 
 
अनािी ि अनन्त अशा संसारात आिागमन करिाऱ्या 
प्राण्यांच्या मातरपरंपरेचे मोजमाप करण्याकलरता संपूिव 
जम्बुद्वीपातीि माती एकत्र केिी ि लतच्या बोराच्या 
आठुळ्या एिढ्ा गोळ्या केल्या तरी त्या पयाप्त 
होिार नाहीत. ॥४९८॥ 
 
अनािी ि अनन्त अशा संसारात आिागमन करिाऱ्या 
प्राण्यांच्या लपतरपरंपरेचे मोजमाप करण्याकलरता सिव 
परथ्िीिरीि तरि, काष्ठ (िाकूड), फांद्या आलि पाने 
एकत्र केिी ि त्यांचे चार बोिाएिढे तुकडे केिे तरी ते 
पयाप्त होिार नाहीत याचे स्मरि करा. ॥४९९॥ 
 
मनुष्यत्ि (लकती िुिवभ आहे हे) सांगिाऱ्या उपमेचे 
स्मरि करा–पूिव समुद्रात पडिेिे एकक्ष कासि, अन्य 
समुद्रात पडिेल्या (िाकडाच्या) जुिात असिेिे भोक 
ि भोकातून बाहेर काढिेिे त्या कासिाचे डोके ही अत्यंत 
कठीि गोष्ट आहे, ह्ाप्रमािेच मनुष्यत्ि-िाभ कठीि 
आहे. ॥५००॥ 
 
फेसाच्या गोळ्याप्रमािे, िुिवशाग्रस्त आलि सारहीन असिेल्या 
शरीराचे स्मरि करा. स्कन्ध अलनत्य आहेत असे 
पहा. तसेच नरकातीि अनेक यातनांचे स्मरि करा. ॥५०१॥ 
 
शरीर त्या त्या जन्मात मेल्यािर स्मशानात भर घाििारे 
आहे याचे स्मरि करा. मगराच्या भीतीचे स्मरि करा. 
त्याचप्रमािे चार आयवसत्यांचे सुद्धा स्मरि करा. ॥५०२॥ 
 
अमरत लिद्यमान असतांना तुम्ही पाचही अिस्थेत [पाि अवस्था-शोध,  

पमरग्रह, आरक्षि, पमरभोग आमि मवपाळ अशा पािही अवस्थेत कडू (अट ठकथा).] कडू  
असिेिे पिाथव कां लपता? सिव लिषयभोग पाच तऱ्हेने  
कडू असिेल्या पिाथापेक्षाही जास्त कडू आहेत. ॥५०३॥ 
 
अमरत लिद्यमान असतांना कामभोगांचा िाह कशाकलरता 
(सहन करता)? सिवच कामभोग ज िारे, उक ी फुििारे, 
कम्प ि संताप उत्पन्न करिारे आहेत. ॥५०४॥ 
 
िैररलहत (लनब्बाि) असताना, पुष्क  िैरपूिव अशा 
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कामतरष्िांशी तुम्हािा काय कतवव्य? कामभोग राजा, 
अग्नी, चोर, पािी आलि अलप्रय (िायाि) यांच्याशी 
समानता बा गिारे असून पुष्क  शत्रुत्ि िाढलििारे 
आहेत. ॥५०५॥ 
 
लिमुक्ती लिद्यमान असतांना िध आलि बंधनयुक्त कामतरष्िांशी 
तुम्हािा काय कतवव्य? कामभोगामु ेच िध 
ि बंधने उत्पन्न होतात. कामासक्त मािसे िुःखाचा 
अनुभि घेतात. ॥५०६॥ 
 
गिताची ज ती मशाि ग्रहि करिाऱ्यािाच जा ते. 
सोडून िेिाऱ्यािा जा त नाही. कामभोग सुद्धा,मशािीप्रमािे, 
ग्रहि करिाऱ्यािा (आसक्त होिाऱ्यािा) 
जा तात. सोडून िेिाऱ्यािा जा त नाहीत. ॥५०७॥ 
 
अल्प कामसुखाकलरता तुम्ही (लिमुक्तीच्या) लिपुिसुखाचा 
त्याग करू नका. (अनेक केस असिेल्या) पुथुिोम 
(नािाच्या) मास ीप्रमािे हूक लग ून शेििी नष्ट होऊन 
जाऊ नका. ॥५०८॥ 
 
साख ीने बांधिेल्या कुत्र्याप्रमािे तू (जया कामतरष्िेने 
बद्ध आहेस) त्या कामतरष्िेचे िमन कर. भकेुिेिे चांडा  
कुत्र्यािा खातात त्याप्रमािे कामतरष्िा तुम्हािा खातीि. ॥५०९॥ 
 
कामतरष्िात आसक्त झाल्यामु े अपलरलमत िुःख आलि 
लचत्तक्िेश अनुभिािे िागत आहेत.कामतरष्िा अधु्रि 
(अस्स्थर) आहेत. त्यांचा त्याग करा. ॥५१०॥ 
 
जरारलहत (लनब्बाि) लिद्यमान असतांना जरायुक्त कामभोगाशी 
तुझे काय कतवव्य? सिव जन्म सिव प्रकारे मरि 
ि व्यालधग्रस्त आहेत. ॥५११॥ 
 
हे (लनब्बाि) अजर आहे, हे अमर आहे, हे अजरता ि  
अमरतेचे स्थान आहे. शोकरलहत, िैररलहत, लिघ्नरलहत, 
लनश्चि, अस्खलित, अभय आलि तापरलहत आहे. ॥५१२॥ 
 
ह्ा अमरताचा पुष्क  िोकांनी आस्िाि घेतिेिा आहे. 
आजसुद्धा ते प्राप्त केिे जािारे आहे. जो त्याच्याकलरता 
शहाण्याप्रमािे प्रयत्न करीि (त्यािा ते प्राप्त झाल्यालशिाय 
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राहिार नाही) परंतु प्रयत्न न करिाऱ्यािा ते 
प्राप्त होिे शक्य नाही.” ॥५१३॥ 
 
सिव संस्कारमय गोष्टीपासून लिरक्त झािेल्या सुमेधाने, 
आपिे म्हििे अनीकरत्तास पििनू िेत असताना आपिे 
(कापिेिे) केस जलमनीिर फेकून लििे. ॥५१४॥ 
 
अनीकरत्ताने सुद्धा उभे होऊन लतच्या िलडिांना हात जोडून 
याचना केिी– ‘लिमुक्ती ि सत्याच्या िशवनाकलरता प्रव्रलजत 
होण्यासाठी सुमेधािा सोडून द्या.’ ॥५१५॥ 
 
आईिलडिांनी आज्ञा लिल्यािर (संसारातीि) शोक ि 
भीतीने घाबरिेल्या सुमेधाने प्रव्रजया घेतिी. शे्रष्ठ फ ाच्या 
प्राप्तीकलरता लशकत असतांनाच लतने सहा अलभज्ञांचा 
(लिव्य ज्ञानाचा) साक्षात्कार केिा. ॥५१६॥ 
 
राजकन्येचे ते लनब्बाि आश्चयवपूिे ि अद भुत होते. 
पूिवजन्मातीि चलरत्र लतने नंतरच्या का ात याप्रकारे 
सांलगतिे– ॥५१७॥ 
 
“जयािे ी भगिान कोिागमन बुद्ध संघाराम नामक निीन 
बांधिेल्या लिहारात राहत होते तेव्हा आम्ही लतघी 
मैलत्रिींनी (मी, खेमा आलि धनंजानी) एक लिहार बांधून 
भगिंतांना िान लििा. ॥५१८॥ 
 
(त्या पुण्याच्या प्रभािाने) आम्ही िहा, शंभर, हजार, 
िहा हजार िे ा िेििोकात उत्पन्न झािो. मनुष्यिोकातीि 
उत्पत्तीबद्दि तर प्रश्नच उद भित नाही. ॥५१९॥ 
 
िेििोकात आम्ही अत्यंत ऋलद्धसंपन्न होतो. मनुष्यिोकाबद्दि 
तर प्रश्नच उद भित नाही. सात रत्न धारि 
करिाऱ्या (चक्रिती राजाची) स्त्री-रत्न म्हिून मी 
पट्टरािी होते. ॥५२०॥ 
 
(मी कोिागमनािा जे िान लििे) ते बुद्ध शासनाबद्दिच्या 
आिडीचा हेतु, कारि ि मू  झािे. तेच बुद्ध शासनात 
पलहिे आगमन आलि नंतर धम्मात रत होऊन लनब्बाि 
लम ािे. ॥५२१॥ 
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त्या अनुपम प्रज्ञा असिेल्या भगिान बुद्धाच्या उपिेशािर 
जे श्रद्धा ठेितात ते माझ्याप्रमािे आचरि करतात. त्यांना 
संसाराबद्दि िीि येतो ि िीि आल्यािर (ते) लिरक्त 
होतात.” ॥५२२॥ 
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टीपा 
पलहिा लनपात 

प्रत्यय (पच्चय) :  िीवर, मपण्डपात, शयनासन आमि ग्िंानप्रत्यय भषैज्य यानंा मभक्खंूिे िार 
प्रत्यय म्हितात. मभक्खंूना या िार प्रत्ययांिी आवश्यकता असते. 

चीिर :  मभक्खूच्या काषाय वस्त्रािंा िीवर म्हितात. हे िंहान िंहान िौरस तुकडे 
जोडून तयार केिें जाते. मवनयाच्या मनयिानुसार मभक्खूिंा तीन िीवरे धारि 
करण्यािी परवानगी देण्यात आिंी आहे. ही तीन िीवरे खािंीिं प्रकारिी 
असतात. 

  अ. अन्तर वासक : म्हिजे आतीिं कापड हे िंुंगीसारखे नेसिें जाते. 
पायाच्या घोयाच्या िार बोटे वर हे नेसावे िंागते. 

  ब. उत्तरासगं : हे िीवर पाि हात िंांब आमि िार हात रंुद असते. 
उपरण्याप्रिािे शरीर झाकण्याच्या कािी यािा उपयोग होतो. 

  क. संघाटी : हे िीवर उत्तरासंगाएवढेि िंाबं आमि रंुद असते. परंतु 
दुहेरी मशविेंिें असते. घडी घािूंन खादं्यावर ठेविें जाते. थंडी, 
वाऱ्यापासून रक्षि करण्याकमरता आमि इतर कािाकमरता त्यािा 
उपयोग केिंा जातो. 

लपण्डपात :  म्हिजे मभक्षान्न. मभक्षाटन करून प्राप्त झािेंिें अन्न अथवा आिंत्रि देऊन 
वाढिेंिें भोजन या दोहोंना मपण्डपात म्हितात. मभक्खु आपिें मभक्षापात्र 
घेऊन गृहस्थाच्या दारासिोर उभा राहतो. आपिंी द्दष्टी खािंी टाकून 
काहीही शब्द न उच्चारता मभक्खु शातंपिे उभा असतो. घरातीिं कोितीही 
व्यक्ती मभक्षा आिून पात्रात टाकते व वाकून प्रिाि करते. त्यानंतर मभक्खु 
त्या व्यक्तीिंा आशीवाद देऊन मनघून जातो. अशा प्रकारे पात्र मभक्षान्नाने पूिय 
भरल्यावर मभक्खु आपल्या मवहारात परत जातो आमि दुपारिे बारा 
वाजण्याच्या आत जेवि करतो. 

शयनासन :  म्हिजे मनवासस्थान. मवहार, आवास अथवा जंगिंात बाधंिेंिंी झोपडी यानंा 
शयनासन म्हितात. 

ग्िान प्रत्यय  :  म्हिजे आजारीपिात उपयोगी पडिारे औषध. ‘पूमतिुत्त भेसज्ज’ म्हिजे वास 
िारिारे िूत्ररूपी औषध. यािाि मभक्खंूनी उपयोग करावयािा असतो. परंतु 
आवश्यकता पडल्यावर कोित्याही मिमकत्सा पद्धतीिा मभक्खु उपयोग करू 
शकतो. दुपारिे बारा वाजल्यानंतर मभक्खु िहा, कॉफी, सरबत अथवा 
फळािंा रस घेऊ शकतात. त्यािंा ग्िंानप्रत्ययि म्हटिें जाते. 

प्रव्रजया (पब्बज्जा) :  आग्नेय आमशयातीिं काही देशातंीिं बौद्ध धम्िाच्या प्रिमिंत पद्धतीनुसार 
प्रत्येक उपासकािंा आयुष्ट्यात एकदा प्रव्रमजत व्हावे िंागते. प्रव्रमजत 
झािेंल्या व्यक्तीिंा श्राििेर म्हितात. श्राििेर काषाय वस्त्र (िीवर) 
पमरधान करतो. या अवस्थेत तो पामिं मत्रमपटकािे अध्ययन करतो, 
श्राििेरािंा दहा शीिंािें पािंन करावे िंागते. श्राििेरािी दीक्षा तीन, पाि, 
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सात अथवा पधंरा मदवसापंासून ते एक दोन वषयपयंतसुद्धा असते. ही दीक्षा 
घेतल्यानंतर श्राििेरािंा मभक्खंूच्या सहवासात मवहारात राहून ध्यान-
भावना, लितन व अध्ययन करावे िंागते. ही दीक्षा एखाद्या मभक्खूकडूनि 
घेतिंी जाऊ शकते. मवनयमपटक नावाच्या गं्रथात हा मवधी मवस्तृतपिे 
सामंगतिेंिंा आहे. 

उपसम्पिा :  ज्या श्राििेरानंा आजन्ि मभक्खु म्हिून राहण्यािी इच्छा आहे त्यानंा ही दीक्षा 
मदिंी जाते. या दीके्षकमरता श्राििेर अथवा व्यक्ती किीत किी २० वषािी 
असावी िंागते. एखाद्या श्राििेरािा उपसम्पदा संस्कार झाल्यावरि त्यािंा 
मभक्खु म्हटिें जाते. उपसम्पन्न मभक्खूिंा २२७ मनयिािें पािंन करावे 
िंागते. ही दीक्षा उत्तर प्रदेश आमि मबहारिध्ये १० मभक्खंूकडून मदिंी जाते 
आमि अन्य प्रदेशात ५ मभक्खंूकडून मदिंी जाते. संघािी बठैक भरल्यानंतर 
उपसम्पदा घेऊ इक्च्छिारा श्राििेर तेथे येतो. त्यािी काही वैयक्क्तक 
प्रश्नाचं्या रूपाने परीक्षा घेतिंी जाते. परीक्षा उत्तीिय झाल्यावरि यािंा 
उपसम्पदा मदिंी जाते. त्यानंतर तो मभक्खु संघािा सभासद होतो. 

पालिहालरय पक्ख :  टीकाकारानंी तीन अथय मदिें आहेत. 
(उपोसथ)  १. आषाढ िमहना वषाकािंातीिं तीन िमहने (म्हिजे श्रावि, भाद्रपद  

व आमिन) व कार्णतक असे पाि िमहने. 
  २. आषाढ, कार्णतक व फाल्गुन हे तीन िमहने. 
  ३. बौद्धाचं्या उपवासाच्या मदवसाच्या िंगेि आधीिा व िंगेि नंतरिा 

मदवस-म्हिजे त्रयोदशी व प्रमतपदा आमि सप्तिी व नविी असे िार 
मदवस. प्रत्येक िमहन्यातीिं दोन्ही अष्टिी, पौर्णििा आमि ितुदयशी 
(कृष्ट्िपक्षातीिं) या मदवसांना उपोसथािे मदवस म्हितात. या िारही 
मदवशी बौद्ध िंोक अष्टशीिं पािंन करतात. दैनंमदन जीवनात बौद्ध 
उपासकानंा पिं-शीिं पािंन करावे िंागते. परंतु उपोसथाच्या मदवशी 
अष्टशीिं पािंन करावे िंागते. या मदवशी िंोक मवहारात जातात, 
प्रविन ऐकतात, ध्यान-साधना करतात आमि मभक्खंूना दान देतात. 

िुसरा लनपात 

तीन लिद्या :  तीन मवद्या खािंीिंप्रिािे आहेत. 
(लतस्सो लिज्जा)  अ. पुब्वेमनवासानुस्समत ञाि : पूवयजन्ि जािण्यािे ज्ञान. 
  ब. िुतूपपात ञाि : जन्ि व िृत्य ूजािण्यािे ज्ञान आमि 
  क. आसवक्खय ञाि : मित्तििंाच्या क्षयािे ज्ञान यानंाि तीन मवद्या 

म्हितात. ‘िक्ज्झिमनकाय’ या गं्रथातीिं बोमधराजकुिार सुत्तात या 
तीन मवद्यािें वियन केिेंिें आहे. मित्त पमरशुद्ध, स्वच्छ, मनियिं, िृदु, 
कािािंायक, क्स्थर, अििं सिाधीप्राप्त झाल्यावर मभक्खु 
पूवयजन्िाच्या स्िृतीच्या ज्ञानाकमरता मित्त वळमवतो. नंतर तो अनेक 
पूवयजन्ि स्िरि करू िंागतो. रात्रीच्या पमहल्या प्रहरात ही मवद्या 
त्यािंा प्राप्त होते. त्यािप्रिािे मित्त पमरशुद्ध सिाधी प्राप्त झाल्यावर 
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मभक्खु प्राण्याच्या जन्ििरिाच्या ज्ञानाकमरता मित्त वळमवतो. तो 
मदव्यिक्षनेू िागंल्या वाईट गतीिंा गेिेंल्या प्राण्यानंा पाहतो. िरिाऱ्या 
आमि उत्पन्न होिाऱ्या प्राण्यानंा तो पाहतो. अशाप्रकारे रात्रीच्या 
िधल्या प्रहरात ही दुसरी मवद्या प्राप्त होते. त्यािप्रिािे मित्त पमरशुद्ध 
सिाधी प्राप्त झाल्यावर मभक्खु मित्तििंाच्या क्षयाच्या ज्ञानाकमरता 
मित्त वळमवतो तेव्हा त्यािंा िार आययसत्यािे व अष्टामंगक िागािे ज्ञान 
होते त्यािप्रिािे हे आश्रव (मित्तािे ििं) आहेत असे तो यथाथयपिे 
जाितो. हा आश्रवांिा सिुदय (मित्तििंािी उत्पत्ती) आहे हे 
यथाथयपिे जाितो. हा आश्रवािंा मनरोध (मित्तििंािा नाश) आहे हे 
यथाथयपिे जाितो आमि हा आश्रव-मनरोधािा िागय आहे हे यथाथयपिे 
जाितो. अशा प्रकारे रात्रीच्या शवेटच्या प्रहरात ही मतसरी मवद्या प्राप्त 
होते. 

लतसरा लनपात 
स्कन्ध (खन्ध) :  स्कन्ध पाि आहेत त्यानंाि नािरूप सुद्धा म्हितात. िनुष्ट्य लकवा व्यक्ती ही 

एक शुद्ध सत्ता नाही. परंतु ती भौमतक व िानमसक अशा अनेक अवस्थािंा 
सिुदाय (सिुच्चय) आहे. म्हिजेि प्रत्येक व्यक्ती पिंस्कन्धात्िक अथवा 
नािरूपात्िक आहे. हे पाि स्कन्ध खािंीिंप्रिािे आहेत. 

  अ. रूप : म्हिजे शरीरािे भौमतक भाग म्हिजेि शारीमरक अवयव; 
आमि नाि म्हिजे िानमसक प्रवृत्ती होत. शरीर आमि िन याचं्या 
परस्पर संयोगानेि िानव व्यक्तीिी क्स्थती (अक्स्तत्व) आहे. नाि 
िार भागात मवभागिें जाते. 

  ब. वेदना : वस्तूच्या स्पशाने सुख, दुुःख, सौिनस्य, दौियनस्य अथवा 
उपेक्षा याप्रिािे मित्ताच्या अवस्था त्यानंा वेदना म्हटिें जाते. 

  क. संज्ञा : ह्या सुखदुुःखात्िक वेदनाचं्या आधारावर आपि वस्तंूिे 
यथाथय ग्रहि करतो आमि वस्तूतीिं गुिाचं्या आधाराने आपि त्यांिे 
नािकरि करतो त्यािंाि संज्ञा म्हितात. 

  ड. ससं्कार : वस्तूच्या संज्ञेशी पमरिय झाल्याबरोबर मतच्याप्रती आपिंी 
इच्छा वा दे्वष यािंा उदय होतो. याप्रिािे राग, दे्वष आदी िानमसक 
प्रवृत्ती म्हिजेि संस्कार होय. 

  इ. मवज्ञान : इंमद्रयजन्य स्पशय, रस, गन्ध आदी मवषयांिे ज्ञान. 
अशाप्रकारे बाह्य आमि आभ्यंतर असे ज्ञान म्हिजेि मवज्ञान स्कन्ध 
होय. 

आयतन :  आयतन सहा आहेत म्हिून त्यानंा षडायतन म्हितात. डोळे, कान, 
नाक,जीभ, त्विा (त्वक्) आमि िन यांना आयतने म्हितात. ही सहा 
िंौमकक व्यवहारािे आधार आहेत. ही सहा आयतने आमि त्यािें सहा 
मवषय असे मिळून बारा होतात. पमहल्या सहािंा अज्झमत्तक आयतने आमि 
नंतरच्या सहािंा बामहर आयतने म्हितात. 
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धातू :  िक्ष ुआदी सहा इंमद्रये, रूप आदी त्यािें सहा मवषय, त्यािप्रिािे सहा इंमद्रये 
आमि सहा मवषयाचं्या संयोगाने िक्षु मवज्ञान आदी सहा प्रकारिे मवज्ञान या 
सवांना धातू म्हितात. 

मार :  राग, दे्वष, िोह, िान, िाया, िंोभ आदी िनातीिं दुष्ट्प्रवृत्तींच्या 
व्यक्क्तरूपािंा िार म्हिण्यात येते. ह्या प्रवृत्ती सत्याच्या िागात िानवािंा 
बाधक असतात. साकेंमतक भाषेत याि दुष्ट्प्रवृत्तींना िार म्हितात. 

प्रत्येक बुद्ध :  मनवाि प्राप्त केिेंल्या व्यक्तीच्या तीन शे्रिी केिेंल्या आहेत. 
(पच्चके बुद्ध)   (अ) सम्यक् सम्बुद्ध, (ब) प्रत्येक बुद्ध आमि (क) अहयत. 
  अ. सम्यक् सम्बुद्ध : हे स्वप्रयत्नाने बुद्ध झािेंिें असतात. ते कोिी 

सामंगतिेंल्या िागाप्रिािे िािंत नाहीत. ते स्वतुःच्या िागािा 
आमवष्ट्कार करतात व त्या िागाने वाटिािं करून मनब्बाि प्राप्त 
करून घेतात. स्वतुः बुद्ध झाल्यावर इतराचं्या िुक्तीकमरता प्रयत्न 
करतात. व त्याकमरता आपि शोधून काढिेंल्या िागािा जगाच्या 
कल्यािाकमरता उपदेश करतात. 

  ब. प्रत्येक बुद्ध : ही अहयताच्या वरिी परंतु सम्यक् सम्बुद्धाच्या खािंिी 
शे्रिी आहे. हे सुद्धा स्वतुःच्या प्रयत्नानेि बोमध प्राप्त करतात परंतु 
इतरानंा उपदेश करीत नाही. फक्त स्वतुःच्याि िुक्तीसाठी प्रयत्न 
करतात. 

  क. अहयत : सम्यक् सम्बुद्धाने आमवष्ट्कृत केिेंल्या िागाने िािूंन योग्यता 
प्राप्त करून जीवन्िुक्त होतात. त्यानंा अहयत म्हितात. 

लनिाि 
(लनब्बाि) 

:  मनवाि शब्दािा अथय नाश अथवा मवझिे असा होतो. तृष्ट्िेिा नाश होिे 
अथवा मतच्यापासून िुक्ती मिळिे म्हिजे मनवाि प्राप्त होिे होय. हे बौद्ध 
धम्िािे ध्येय आहे. बौद्ध धम्िािा संपूिय उपदेश मनवाि प्राप्तीकमरता केिंा 
जातो. काि, क्रोध, िोह, िान, िाया, िंोभ आदी मवकारापंासून सुटका 
झाल्यानंतर तृष्ट्िेिा नाश होतो. तृष्ट्िेिा नाश झाल्यावर जन्ि, जरा, व्याधी, 
िरि यापासून सुटका होते. पयायाने सिस्त दुुःखस्कंधापासून प्राण्यािी 
सुटका होते व त्यानंा मनवाि मिळते. ज्ञानािा उदय झाल्याने जेव्हा अमवदे्यिे 
पाश मछन्नमभन्न होतात त्यावेळच्या अहयत्वाच्या अवस्थेिंा मनवाि म्हितात. 

गरध्रकूि :  प्रािीन राजगृह अथवा मगमरब्रज नगर पाि पवयतानंी वेढिें होते त्यािंीं नावे 
अशी-पण्डव, मगज्झकूट (गृध्रकूट), वेभार, इमसमगिंी आमि वेपुि पवयत. 
या पाि पवयतािंध्ये गृध्रकूट पवयत अमधक िहत्त्वपूिय आहे. या पवयताच्या 
मशखरािा आकार मगधाडाच्या िोिीसारखा असल्यािुळे या पवयतािे 
गृध्रकूट असे नाव पडिें. या पवयताच्या मशखरावर मगधाडे राहत असल्यािुळे 
या पवयतािे गृध्रकूट नाव पडिें. ‘रििीयो मगज्झकूटो पब्बतो’ असे 
दीघमनकाय गं्रथातीिं िहापमरमनब्बािसुत्तात या पवयतािे वियन आहे. 
मत्रमपटकातीिं अनेक गं्रथातं आमि अट्ठकथािंध्ये या पवयतािे वियन आहे. 
अनेक मभक्खंुनी या पवयतावर मवहार केिंा होता. भगवान बुद्धाने सुद्धा 
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अनेकदा या पवयतावर मवहार केिंा होता, तसेि अनेक सुत्तािंा उपदेश 
केिंा होता. राजगृहापासून हा पवयत २॥ िैिं दूर होता. 

िोन अगुंिी प्रज्ञा :  भात मशजिंा आहे की नाही हे पाहण्याकमरता दोन बोटािंा उपयोग 
करण्याइतपतिे ज्ञान म्हिून दोन अंगुिंी प्रज्ञा म्हटिें आहे. 

सहािा लनपात 
स्त्रोतापलत्त :  यािा अथय प्रवाहात येिे अथवा िागािंा िंागिे असा होतो. म्हिजेि जेथून 

मविमिंत होण्यािी शक्यता नसते अशा मनवािाच्या िागािंा िंागिे. भगवान 
बुद्धाच्या श्रावक संघात आठ प्रकारच्या व्यक्ती असतात असे संघािे वियन 
केिेंिें आढळते. त्या पुढीिं प्रकारच्या असतात. 

  अ . स्त्रोतापमत्त िागािंा िंागिेंिें स्त्रोतापमत्त फळ प्राप्त केिेंिें 
   ब. सकदागािी ” ” सकदागािी ” ” 

क. अनागािी ” ” अनागािी ” ” 
ड. अहयत ” ” अहयत ” ” 

 
मनवाि प्राप्तीकमरता प्रयत्न करिारा मभक्खु जेव्हा सत्काय द्दष्टी, मवमिमकच्छा 
व शीिंव्रतपरािशय या तीन बधंनानंा तोडतो तेव्हा तो स्त्रोतापन्न म्हटिंा जातो. 
जास्तीत जास्त सात वेळ जन्ि घेऊन तो मनवाि प्राप्त करतो. 

   
   
   

सकिागामी :  फक्त एक वेळ येिारा. स्त्रोतापन्न मभक्खु दीघोद्योग करून कािराग (इंमद्रय 
वासना), व्यापाद (दे्वष) ही दोन बधंने किी करून सकदागािी पदावर 
आरुढ होतो. तो जर या जन्िात अहयत झािंा नाही तर जास्तीत जास्त एक 
वेळ जन्ि घेतो. 

अनागामी :  यािा अथय पुन्हा जन्ि न घेिारा असा होतो. वर सामंगतिेंल्या दोन बधंनांिा 
सिूळ नाश करून, मभक्खु अनागािी फळ प्राप्त करतो. त्यानंतर तो या 
संसारात जन्ि घेिार नाही. कारि त्याच्या इंमद्रय वासना व तृष्ट्िा नष्ट 
झािेंल्या असतात. 

अहत् :  म्हिजे शे्रष्ठ प्रकारिी योग्यता प्राप्त झािेंिंा, जीवन्िुक्त, अहयत िागािंा 
िंागिेंिंा. मभक्खु बाकी रामहिेंिंी पाि बधंने रूपराग, अरूपराग, िान, 
औद्धत्य आमि अमवद्या यािंा नाश करतो. तेव्हा तो अहयत पद प्राप्त करतो. या 
अवस्थेत त्यािे सवय क्िेंश दूर होतात व सवय मित्तििं नष्ट होतात. जे करायिे 
असते ते केिें जाते. अशाप्रकारे मभक्खु कृतकृत्य होतो. संपूिय दुुःख स्कन्धािा 
नाश होतो. उपादान म्हिजे संसारात जन्ि घेण्यािी इच्छा नष्ट झािेंिंी 
असते. या अवस्थेत मभक्खूिंा मनवाि प्राप्त झािेंिें असते. तृष्ट्िा नष्ट 
झाल्यािुळे संसारापासून अमिंप्त राहून तो परि शातंीिा अनुभव घेतो. शरीर 
सोडल्यानंतर आवागिन नेहिीकमरता बदं झािेंिें असते. 

बोलध अगें :  बोमध म्हिजे सम्बोमध. सम्बोमधिा अथय परिज्ञान असा होतो. 
(बोलध अङ्गालन)   बोमध म्हिजेि सम्बोमधिी सात अंगे आहेत ती याप्रिािे :- 
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  १. समत-स्िृती, 
  २. धम्ि मविय-म्हिजे धम्ि मिमकत्सा, 
  ३. मवमरय-म्हिजे वीयय, वीययिा अथय उत्साह असा होतो. 
  ४. पीमत-प्रीती अथवा आनंद, 
  ५. पस्समद्ध-म्हिजे प्रश्रक्ब्ध, प्रश्रक्ब्धिा अथय शिन असा होतो. 
  ६. सिामध-म्हिजे मित्तािी एकाग्रता आमि 
  ७. उपेक्खा-म्हिजे उपेक्षा, उपेक्षा म्हिजे आसक्ती लकवा दे्वष टाळून 

मनुःपक्षपाती असिे. 
   ही सात सम्बोमधिी अंगे आहेत. 

बारािा लनपात 
चार घोड्यांचा 
रथ (चतुरस्सं 
रथ)ं 

:  उप्पिंवण्िा थेरी अनेक ऋलद्धनी संपन्न असल्यािुळे भगवान बुद्धाकडे 
जाताना मतने अनेक िित्कार केिें. त्या िित्कारािें वियन या गाथेत आहे. 
थेरी अपदान गाथा क्रिाकं ४५४ आमि धम्िपद अट्ठकथा गाथा क्रिाकं ६९ 
यात सुद्धा या िित्कारािे वियन आहे. ऋमद्धने िक्रवती राजािे रूप धारि 
करून ती भगवान बुद्धािंा म्हिते, ‘भन्ते! िी िारही बाजूंनी बारा योजन सैन्य 
तयार करून आमि छत्तीस योजन िंाबं िंवाजिा घेऊन त्याच्यासह तुम्हािंा 
वन्दन करीत आहे.’ श्रावस्तीिधीिं जेतवन मवहारात ‘इमद्धसम्पन्न थेरीिध्ये 
उप्पिंवण्िा सवयशे्रष्ठ आहे’ अशी घोषिा भगवान बुद्धाने त्यावेळी संघािध्ये 
केिंी. 

लिव्य चकु्ष धातु :  सुिमरत किाने उत्पन्न, मपत्त, कफ, रक्त आदीने मवघ्नरमहत आमि 
उपक्िेंशापासून मविुक्त तसेि दूरच्या आिंम्बनािंा (वस्तूिंा) पाहण्यास 
सिथय असिेंल्या इंमद्रयािंा मदव्य िक्ष ु म्हितात. असा मदव्य िक्षु प्राप्त 
झािेंिंा पुरुष मदव्य, शुद्ध अिंौमकक अशा या मदव्य िक्षनेु उत्पन्न होिाऱ्या, 
िरिाऱ्या, हीन अवस्थेत आिेंल्या, िागंल्या अवस्थेत आिेंल्या, िागंल्या 
रंगाच्या, वाईट रंगाच्या, िागंल्या गतीिंा प्राप्त, वाईट गतीिंा प्राप्त, 
आपापल्या किानुसार या अवस्थानंा प्राप्त झािेंल्या प्राण्यांना पाहतो. हे प्रािी 
शरीरािे दुरािरि, वािीिे दुरािरि, िनािे दुरािरि, साधु िंोकािंी लनदा 
करीत होते. मिर्थ्याद्दष्टी धारि करीत होते, मिर्थ्याद्दष्टीने आिरि करीत होते, 
त्यािुळे िेल्यावर दुगयतीिंा प्राप्त झािें आहेत. हे दुसरे प्रािी शरीर, वािी 
आमि िनाने सदिरि करीत होते. साधु जनािंी प्रशंसा करीत होते. सम्यक् 
द्दष्टी धारि करिारे व सम्यक् द्दष्टीने आिरि करिारे होते त्यािुळे ते 
सुगतीिंा प्राप्त झािें आहेत. अशा प्रकारे तो मदव्य िक्षनेु पाहतो. 

लिव्य श्रोत्र धातु :  सुिमरत किाने उत्पन्न होत असल्यािुळे मपत्त, कफ, रक्त आदी मवघ्नापासून 
िुक्त, उपक्िेंशापासून मविुक्त, दूरिे आिंम्बन (आवाज) ग्रहि करण्यास 
सिथय असे इंमद्रये, म्हिजे मदव्य श्रोत्र होत. 
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सहा अलभज्ञा 
(छ भञ्ञा) 

:  अमभञ्ञा-शब्दािा अथय मवमशष्ट ज्ञान असा होतो. हे मवमशष्ट ज्ञान सहा प्रकारिे 
असते म्हिून त्यािंा सहा अमभञ्ञा म्हिजेि छळमभञ्ञा म्हितात. ते 
खािंीिंप्रिािे असते :-  

  १. इमद्वमवध ञाि : पाण्यावर िािंिे, आकाशात िािंिे इत्यादी मसद्धी 
प्रदर्णशत करण्यािे ज्ञान. 

  २. मदब्बसोत ञाि : मदव्य श्रोत्रािे ज्ञान. 
  ३. परमित्त मवजानन ञाि : दुसऱ्यािे मित्त जािण्यािे ज्ञान. 
  ४. पुब्बमनवासानुस्समत ञाि : पूवयजन्िािें स्िरि करण्यािे ज्ञान. 
  ५. मदब्ब िक्खु ञाि : मदव्य िक्षिेु ज्ञान, आमि 
  ६. आसवक्खय ञाि : आश्रवािंा म्हिजे मित्तििंािंा क्षय (नाश) 

करण्यािे ज्ञान. 
   हे सवय सहा अमभज्ञा या नावाने ओळखिें जातात. 

लतसािा लनपात 
जीिक अम्बिन :  राजगृह नगरीतीिं प्रमसद्ध वैद्य जीवक यािे हे आम्रवन होते. त्याच्या नावानेि 

ते ओळखिें जात होते. जीवकाने ते बुद्ध प्रिुख मभक्खुसंघािंा अपयि केिें 
होते. ते त्याच्या घराजवळि होते. वेिुवन आमि गधृ्रकूट पवयत हे या 
वनापासून दूर होते. दीघमनकाय गं्रथातीिं िहापमरमनब्बाि सुत्तात भगवान 
बुद्धाने अनेकदा या आम्रवनात मवहार केिंा होता अशी िामहती मिळते. अनेक 
सुत्तािंा उपदेश भगवान बुद्धाने जीवकम्बवनात राहत असतानंा केिंा होता. 
प्रस्तुत थेरीगाथा गं्रथात सुभा नावािी मभक्खुिी जीवकम्बवनात राहत होती 
त्यािुळे ती सुभा जीवकम्बवमनका या नावाने ओळखिंी जात होती. अशी 
िामहती मिळते. जीवकम्बवन राजगृह आमि गृध्रकूट पवयताच्या िध्ये होते. 
प्रमसद्ध मिनी प्रवासी फा-महयान याने जीवकम्बवन पामहिें होते. 

महालनपात 
चार िुगवती : अ. छन्दगमतिंा प्राप्त होतो, 
  ब. दे्वषगमतिंा प्राप्त होतो, 
  क. िोहगमतिंा प्राप्त होतो 
   आमि 
  ड. भयगमतिंा प्राप्त होतो. 
   हे िार दुगयती गिन अथवा अगती गिन आहे. 
िोन सुगती :  देवयोनी आमि िनुष्ट्य योनी या दोन सुगती आहेत. 
िैपुल्य पिवत 
(िेपुल्ल पब्बत) 

:  वङ क पब्बत (वंक पवयत)-वैपुल्य पवयतािे वंक पवयत असे सुद्धा नाव होते. 
इमतवुत्तक गं्रथातीिं वेपुि पब्बत सुत्त यािध्ये हा पवयत गृध्रकूट पवयताच्या 
उत्तरेकडे आहे असा उिेख आढळतो. संयुत्तमनकाय गं्रथािध्ये या पवयतािे 



 

अनुक्रमणिका 

प्रािीन नाव पािीनवंस वङ क पब्बत तसेि सुपस्स पब्बत असे होते, अशी 
िामहती मिळते. राजगृह नगर ज्या पाि पवयतानंी वेढिें होते त्यािंी नावे 
पण्डव, मगज्झकूट, वेंभार, इमसमगमिं आमि वेपुि पब्बत अशी होती. ही 
िामहती सुत्तमनपात गं्रथावरीिं अट्ठकथेत सापडते. राजगृहाजवळीिं 
पवयतािध्ये वेपुि पवयत शे्रष्ठ आहे असे मिमिंन्दपञ्ह या गं्रथात म्हटिें आहे. या 
पवयतावर एक बौद्ध िैत्य होता. तेथे भगवान बुद्धाने एकदा उपदेश केिंा 
होता. काही मदगंबर जैन साधू या पवयतावर मनवास करीत आमि तपस्या 
करीत अशी िामहती हु्यएन-त्सागं या मिनी पमंडताने आपल्या प्रवास वियनात 
मदिंी आहे. 

अयोग्य क्षि :  क्षि िार प्रकारिे आहेत. हे क्षि पकडिें पामहजेत म्हिजेि त्यांिा योग्य 
उपयोग करून घेतिंा पामहजे. नाहीतर योग्य संधी आिंी असता ते न 
पकडल्यािुळे नुकसान सोसावे िंागते. त्यािा योग्य उपयोग केिंा नाही तर 
ते अयोग्य क्षि होतात. 

सात रत्ने :  दीघमनकाय गं्रथातीिं अम्बट्ठ सुत्तात िक्रवती राजािी सात रत्ने सामंगतिंी 
आहेत. त्यानंाि मवशषे मिन्हे सुद्धा म्हितात. ती खािंीिंप्रिािे आहेत :- 

  १. िक्र : हे िक्रवती राजािे मवशषे मिन्ह होय. ते त्याच्या पुढे मफरत 
मफरत जाते आमि सवय परृ्थ्वी काबीज करून त्या राजािंा सावयभौित्व 
देते. यावरूनि त्यािंा िक्रवती म्हटिें जाते. 

  २. हत्ती : हा सवयशे्रष्ठ, सात मठकािी र्दढ, ऋमद्धिान व आकाशात 
उडिारा असतो. िहासुदस्सन राजाच्या हत्तीिे नाव उपोसथ होते. 
िंमिंतमवस्तर या गं्रथात त्यािें नाव बोमध मदिें आहे. 

  ३. अि : हा सवय िेत, िुंजकेशी, वृमद्धिान व आकाशात उडिारा 
असतो. िहासुदस्सन राजाच्या अिािे नाव विंाहक होते. भगवान 
बुद्धाने कंथक नावाच्या अिावर बसून िहामभमनक्खिि (गृहत्याग) 
केिें होते. 

  ४. ििी : हा शुभ, जोमतिान, अष्टकोनी घडमविेंिंा, स्वच्छ, शुद्ध, 
सवाकार पमरपूिय असा वैडूययििी होय. 

  ५. स्त्री : ही अमभरुप, दशयनीय, प्रासामदक व परि वियसौंदयाने युक्त अशी 
असते. 

  ६. गृहपती : म्हिजे खमजनदार. मिमिंन्दपञ्ह या गं्रथात त्यािंा 
‘िक्कवमत्तस्स भण्डागामरक’ असे म्हटिें आहे. 

  ७. पमरिायक: हा राजािा ज्येष्ठ पुत्र होय असे बुद्धघोषािायय म्हितात. 
परंतु िंमिंतमवस्तर गं्रथात त्यािंा सेनापती म्हटिें आहे. 

उपासक :  ज्यानंा गृहस्थाश्रि सोडून मभक्खुसंघात प्रवेश करता येत नाही, परंतु संघाच्या 
बाहेर राहून जे धम्ि प्रसारास िदत करतात त्यानंा उपासक अशी संज्ञा आहे. 
भगवान बुद्धाचं्या सम्बोमध पासून बौद्ध उपासक अक्स्तत्वात आहेत. अगदी 
पमहिें उपासक तपुरस व भमिक या नावािे दोघे व्यापारी होते. सम्बोमध 
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प्राप्तीनंतर िवर्थ्या आठवड्यात भगवंत राजायतन वृक्षाखािंी बसिें असता 
हे दोघे उत्किं जनपदातून (ओमरसा) येथे आिें. तेव्हा एका देवतेने त्यांना 
भगवंतासं मभक्षा घािंण्यास सामंगतिें. त्याप्रिािे त्यानंी केिें. िार 
िहाराजानंी आििेंल्या पात्रात भगवंतानंी ती मभक्षा घेतिंी. त्याचं्या 
मवनंतीवरून भगवंतानंी त्या दोघानंा उपासक म्हिून धारि केिें. त्यावेळी 
संघ अक्स्तत्वात नव्हता म्हिून ते बुद्ध आमि धम्ि या दोघांनाि शरि गेिें. 
(ियं भगवन्तं सरि ं गच्छाि धम्िं ि), त्यािुळे त्यांना दे्ववामिक उपासक 
(दोन विनाने शरि गेिेंिें) म्हितात. त्यानंतर पञ्चवक्ग्गय मभक्खु करून 
घेतल्यावर काही मदवसानंी यश नावाच्या कुिंपुत्राच्या वमडिंास उपासक 
म्हिून धारि करण्यात आिें. त्यावेळी संघ अक्स्तत्वात आिंा 
असल्याकारिाने तो तीन विनाने उपासक झािंा. (भगवन्तं सरि ंगच्छामि 
धम्िं ि मभक्खु संघस्स ि) अशाप्रकारे यश कुिंपुत्रािे वडीिं हे तेवामिक 
उपासक होत. तेव्हापासून ‘सरिागिन’ अथवा ‘मतसरि’ मवधी सुरू झािंा. 
बौद्ध उपासक होण्यास हे सरिागिन आवश्यक आहे. जेव्हा एखाद्यािंा 
उपासक व्हावेसे वाटते तेव्हा तो पुढीिंप्रिािे मवनंती करतो.  

   ‘तर िी आपिास, धम्िास व मभक्खुसंघास शरि आिंो आहे. शरि आिेंल्या 
ििंा आजपासून िरेपयंत आपि उपासक म्हिून सिजावे.’ 

   पब्बज्जा अथवा उपसम्पदा मवधीसारखा उपासक होण्यािा असा मवधी िुळीि 
नाही. उपासकािें िुख्य कतयव्य म्हिजे मभक्खुसंघास पोसिे हे होय. 
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प्रा. डॉ. शषेराव किरुजी िेश्राि यािंा जन्ि ११ ऑक्टोबर १९३८ िध्ये सोनोिंी (ता. काटोिं, मज. 

नागपूर, िहाराष्ट्र राज्य) येथे झािंा. बािंवयात सहाव्या वषी बिैंगाडीिा अपघात होऊन उजवा हात 
खादं्यापासून तुटिंा डाव्या हाताने प्राथमिक मशक्षिािंा सुरुवात. शािेंय मशक्षि नागपूरच्या मवनायकराव 
देशिुख हायस्कूिंिध्ये. नागपूर िहामवद्यािंयातून पदवीपयंतिे मशक्षि. बी.ए. िी पदवी पामिं-प्राकृत 
मवषयात मवशषे प्रामवण्यासह उत्तीिय. एि.ए. िी पदवी नागपूर मवद्यापीठातून प्रथि शे्रिीिध्ये गुिानुक्रिे प्रथि 
क्रिाकंाने संपादन केिंी. बौद्ध िहाराष्ट्र : एक सासं्कृमतक अध्ययन या मवषयात िराठवाडा मवद्यापीठ 
औरंगाबादिी पीएि.डी. पदवी प्राप्त केिंी. मिलिंद किंा िहामवद्यािंय, औरंगाबाद येथे पामिं मवभाग प्रिुख 
म्हिून २९ वषांपासून काययरत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर िराठवाडा मवद्यापीठातीिं पामिं आमि बौद्ध दशयन 
मवभागािे प्रभारी प्राध्यापक. पामिं आमि बौद्ध दशयन अभ्यास िंडळ, मवत्त समिती, मवद्वत सभा, किंा शाखा 
इ. समित्यावंर सदस्य म्हिून कायय केिें. १९८६ िध्ये थायिंंड देशािा अभ्यास दौरा. डॉ. बाबासाहेब 
आंबेडकर गं्रथ प्रकाशन समिती, िहाराष्ट्र राज्य सदस्य. आंतरराष्ट्रीय अपगं वषात अपगंासाठी मवशषे कायय 
केिें. पामिं व्याकरि गं्रथािे िेंखन. 


