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अनुक्रमणिका 

णनवेदन 
 

र्राठी भाषेला आहण साहहत्याला आधुहनक ज्ञानहर्ज्ञानाच्या र् सासं्कृहतक रू्लयाचं्या आहर्ष्ट्काराचे 
सार्र्थयु प्राप्त व्हार्े; आधुहनक शासे्त्र, ज्ञानहर्ज्ञाने, तंत्र आहण अहभयाहंत्रकी, त्याचप्रर्ाणे भारतीय प्राचीन 
संस्कृती, इहतहास, कला इत्यादी हर्षयातं र्राठी भाषा सरु्च स्तरारं्र ज्ञानदान करयायास सर्थु व्हार्ी 
आहण र्राठी भाषेला जर्ात उच्च स्थान हर्ळार् े या उदे्दशाने र्हाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती रं्डळाने 
बहुहर्ध र्ाङ् र्यीन र् सासं्कृहतक कायु्रमर् आलला आहे  त  व्यर््स्थतपणे कायुर्ाहहत आणयायाकहरता 
र्ाङ् र्य, लहलतकला, सर्ाजहर्ज्ञान, हर्ज्ञान, इहतहास इत्यादी य जनाचें हनयंत्रण र् र्ार्दुशनु 
करयायासाठी रं्डळाने हर्हर्ध सहर्त्या पण स्थापन केलया आहेत  
 

याच दृष्टीने सरु्सार्ान्य र्ाणसाला उपयुक्त ह तील अशा हर्ज्ञान, तत्त्र्ज्ञान, सार्ाहजक शासे्त्र 
आहण तंत्रहर्ज्ञान या हर्षयांर्र रं्डळ पुस्तके प्रकाहशत करते  धरु् हे तर सर्ाजजीर्नाचे अंर्च आहे आहण 
र्ानर्ी इहतहासाची आपणास ज्या काळापासून र्ाहहती आहे, त्या काळापासून धरु्संकलपनेस र्हत्त्र् प्राप्त 
झाले आहे  धरु् ही संकलपना भारतीय संस्कृतीला र्ौहलकच आहे  या संकलपनेचा सरु् बाजंूनी चौकस 
हर्चार व्हार्यास पाहहजे  अशा अभ्यासारु्ळे भारतीय संस्कृतीची एकात्र्ता लक्षात येयायास र्दत ह ईल  
यारु्ळेच रं्डळाने धरु्हर्षयक पुस्तकेही प्रकाहशत करयायाचे ठरहर्ले आहे  रं्डळाने धरु् या हर्षयार्र 
आतापयंत भारतरत्न र्  र्  डॉ  काणेकृत ‘धरु्शास्त्राचा इहतहास’ (पूर्ाध ुर् उत्तराधु) लेल-अनुर्ादक श्री  
य  आ  भट तसेच हतरुर्ळ ळुर्ार हर्रहचत ‘हतरुर्कुरळ’ या ताहर्ळ गं्रथाचा श्री  पु  हद  ज शीकृत र्राठी 
अनुर्ाद ‘हतरुकु्करळ’ र् बरान्ड रसेल हलहलत ‘Religion and Science’ या पुस्तकाचा श्री  हर्  र्ा  
कुर्ाडेकर यानंी केलेला ‘धरु् आहण हर्ज्ञान’ हा अनुर्ादही रं्डळाने प्रकाहशत केला  
 

रं्डळाच्या र्रील ध रणानुसार बौद्ध धर्ार्रील पाली र् संस्कृत भाषातं बौद्ध धर्ाचे जे र्ाङ् र्य आहे 
ते र्राठी भाषेत आणयायाचे रं्डळाने ठरहर्ले  प्रा  धर्ानंद क संबी याचें ‘बौद्धधर्ार्रील चार हनबंध’ – १  
बुद्ध, धरु् आहण संघ, २  बौद्धसंघाचा पहरचय, ३  सर्ाहधर्ार्,ु ४  पार्श्ुनाथाचा चातुयार् धरु्–रं्डळाने 
पुनरुु्हद्रत करयायाचे ठरहर्ले  प्रा  धर्ानंद क संबी हे पाली भाषेचे पहंडत ह ते  ज्या देशात त्या धर्ाचा उदय 
र् र्ाढ झाली त्यातील चालीरीती, साधारण पहर्स्थती, हर्चारसरणी र् त्या धर्ाहर्षयी आदर र् श्रद्धा 
त्याचं्या ठायी ह ती  म्हणूनच त्याचं्या या हनबंधांरु्ळे र्राठी र्ाचकाचं्या बौद्धधर्ाच्या ज्ञानात हनहितच 
र् लाची भर पडेल यात र्ला संशय नाही  बौद्धधरु्हर्षयक सरु् र्हत्त्र्ाच्या र् ष्टींचा गं्रथकत्याने र् ठ्या 
कुशलतेने संग्रह केला आहे र् त्या सुर्र् करून र्ाचकांपुढे र्ाडंलया आहेत  या गं्रथात श्री  क संबी यानंी 
‘धरु्’, ‘अथु’ र् ‘कार्’ या तीनही जीर्नअंर्ाचें सुब ध हनर्ेदन केलेले आहे  र्राठी र्ाचकाचंी 
बौद्धधरु्हर्षयक हजज्ञासा काही अंशी या गं्रथरूपाने पुरी ह ईल असे रं्डळास र्ाटते  धर्ानंद क संबी याचंा 
हा गं्रथ जनतेला सादर करयायास आम्हाला अत्यंत आनंद ह त आहे  
 
रंु्बई, सुरेंद्र बारकलरे् 
पौष ११, शके १९०३ अध्यक्ष 
शु्रमर्ार हद  १-१-१९८२ र्हाराष्ट्र राज्य साहहत्य संस्कृती रं्डळ, 

रं्त्रालय रंु्बई–४०० ०३२  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

पणहल्या आवृत्तीची प्रस्तावना 
 

बुद्ध र् बौद्धधरु् याकंडे पािात्य पहंडताचे लक्ष्य अहलकडे बरेच लार्लेले आहे  पाहल र् संस्कृत 
भाषातं बौद्ध धर्ाचे जे र्ाङ् र्य आहे त्याचे अध्ययन ते अत्यंत पहरश्रर्ाने करीत आहेत; र् या हर्षयार्र सरु् 
पािात्य भाषातं पुष्ट्कळ गं्रथ प्रहसद्ध झाले आहेत  भर्र्ान् बुद्धानंी केलेलया उदात्त उपदेशाचे ज्ञान हतकडे 
पसरत आहे र् त्याहर्षयी त्या ल काचंा आदरही सारला र्ाढत आहे  बुद्ध आर्च्या देशात अर्तीण ुझाले, 
त्याचें हशक्षण आर्च्या ल कातंच झालयाने त्यानंी पुढे हशकहर्लेलया धर्ाचा पाया आर्च्याच पूरु्जाचं्या 
हर्चारारं्र रहचलेला आहे  त्यानंी र् त्याचं्या हशष्ट्यानंी आपलया धर्ाचा प्रसार ज्या भाषेत केला, र् अजूनही 
बौद्धाचें धरु्गं्रथ ज्या भाषेत आहेत ती आर्च्याच देशातंील भाषा, असे असून बुद्धासंबंधी र्ाहहती 
हर्ळहर्यायास आम्हास पािात्याचं्या तोंडाकडे पहार् ेलार्ते! आर्च्या देशातील पहर्स्थती, आर्ची प्राचीन 
हर्चारसरणी र् पाहल र् संस्कृत गं्रथाचें हृद् र्त पािात्य ल कानंा पूणपुणे सर्जणे अत्यंत कठीण  हशर्ाय 
बौद्ध धरु्गं्रथाचा हर्स्तार फार र् ठा र् त्यारु्ळे त्याचें अध्ययनही त्याचं्या हातून अजून पूणुपणे झालेले नाही  
यारु्ळे त्याचं्या गं्रथात बरेच द ष आढळून येतात हे साहहजकच आहे  हे गं्रथ र्ाचून इकडच्या चार र् ष्टी, 
हतकडच्या चार र् ष्टी, र् त्यातं स्र्तःच्या कलपनाचंी भर घालून हनर्ाण झालेले आर्च्या देशी भाषातंील या 
हर्षयार्रील गं्रथ  
 

प्राचीन धरु्संस्थापक र् धरु् यासंबधंी हर्र्श्सनीय गं्रथ हलहार्याचा असेल तर पुढील रु्णाचंी 
आर्श्यकता आहे  प्रथर्तः त्या धर्ाच्या र्ाङ् र्याचे रू्ळ भाषेत चारं्ले ज्ञान करून घेतले पाहहजे  ज्या 
देशात त्या धर्ाचा उदय र् र्ाढ झाली त्यातंील चालीरीती, साधारण पहर्स्थती, ल कसर्जुती, 
हर्चारसरणी र्रै्रेंचा चारं्ला पहरयच पाहहजे  ज्या धर्ाहर्षयी हलहार्याचे त्याहर्षयी र्नःपूरु्क आदर र् 
श्रद्धा पाहहजे  नाही तर त्या धर्ाचे रहस्य कदाहप लक्षात येणार नाही  परंतु सध्याच्या काळी या 
श्रदे्धबर बरच स्र्तंत्रपणे हर्चार करून सार काय, असार काय, अंधश्रदे्धने रचलेला भार् क णता र् धर्ाचा 
सनातन अंश क णता, अहतशय ्क्त, अज्ञान र् धरु्भ ळेपणा क णता र् शुद्ध सत्य क णते हे हनर्डून स्पष्टपणे 
सारं्यायाचे सार्र्थयु अंर्ी असले पाहहजे  या सरु् रु्णाचंी हबनर् ल रे्ळर्ण प्रस्तुत पुस्तककत्याच्या अंर्ी 
हर्शषेकरून झालेली आहे  आर्च्याच देशात ब्राह्मणकुली जन्र्, कुशाग्रबुद्धी, धार्मर्क स्र्भार्, संस्कृताचे 
उत्तर् ज्ञान, नंतर बौद्धधरु् प्रचहलत असलेलया हसल न, ब्रह्मदेश, र्रै्रे देशातं जाऊन, तेथील हर्हारातं 
बौद्ध हभक्षचू्या रृ्त्तीने राहून नाणार्लेलया बौद्ध रु्रंूच्या हातालाली रू्ळ पाहल भाषेत बौद्ध धरु्गं्रथांचे 
यथासारं् अध्ययन; र् हे अध्ययन कीतीच्या आशनेे ककर्ा केर्ळ हजज्ञासाबुद्धीने केलेले नसून बौद्धधर्ार्र 
हजर्ापाड श्रद्धा म्हणून अनेक दुःसह संकटे स सून केलेले; र् इतके सरु् असून या हर्साव्या शतकातील 
क णत्याही पंहडतास श भेल अशी सारासार पाहून (critical) र् ऐहतहाहसक दृष्ट्या हर्चार करयायाची 
पद्धती  या सरु् रु्णारुं्ळे प्र   धर्ानंद क संबी बौद्धधर्ासंबधंी जे जे हलहहतील ते सरु् हर्चारी हर्द्वानाचं्या 
आदरास पात्र ह ईल र् त्यापंासून आम्हा कहदुस्तानर्ाहसयानंाच नव्हे, परंतु पािात्य देशात बौद्ध धर्ाच्या 
ज्ञानात हनष्ट्णात म्हणून र्ाजलेलया पहंडतानंाही पुष्ट्कळ ब ध ह ईल यात र्ला संशय नाही  
 

बौद्धधरु् हा हर्षय अत्यंत हर्स्तृत; या छ या पुस्तकात त्याचा अत्यंत अलप असा साराशंच येणार र् 
त  काही स्थली दुबोध राहाणारच  तरी पण गं्रथकत्यानें सरु् र्हत्त्र्ाच्या र् ष्टींचा र् ठ्या कुशलतेने संग्रह 
केला आहे र् त्या ह ईल तेर्ढ्या सुर्र् करून र्ाचकापंुढे र्ाडंलया आहेत; र् काही काही र् ष्टींत तर 
बौद्धधर्ाच्या स्र्रूपाची कलपना या लहानशा पुस्तकाच्या द्वारे जशी येईल तशी पािात्यानंी हलहहलेलया 
र् ठर् ठ्या गं्रथाच्या र्ाचनानेही येणार नाही  असे जरी आहे, तरी हें पुस्तक पडले अत्यंत अलपच; याच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्ाचकासं बौद्धधर्ाहर्षयीच्या पुष्ट्कळ र् ष्टी अज्ञात र् अस्पष्ट राहणारच  त्याचं्या र्नात जी हजज्ञासा उत्पन्न 
ह ईल ती तृप्त करयायाकहरता प्र   धर्ानंद अहधक हर्स्तृत गं्रथ लर्करच हलहहतील अशी र्ला आशा आहे  
पण याहूनही उत्तर् र् ष्ट म्हणजे र्ाचकानंी प्र   धर्ानंदासंारख्या सरु्स्र्ी य ग्य र्ध्यस्थ हशक्षक हर्ळत 
असला, तरीही पण दुसऱ्याच्या ओंजळीने पाणी न हपता स्र्तः पाहल भाषेचे ज्ञान प्राप्त करून घेऊन 
बौद्धधर्ाचे ज्ञान प्रत्यक्ष करून घ्यार्े ही ह य  आर्च्या युहनव्हर्मसटीच्या अभ्यास्रमर्ात पाहल भाषेचा अंतभार् 
आता झालेलाच आहे  तेव्हा या भाषेचे अध्ययन करयायास सुरुर्ात करार्ी म्हणून र्ी आर्च्या तरुण 
रं्डळीला आग्रहाची हर्नंती कहरत ; र् अशा रीतीने, हर्चारास पटणारा आत्र्हर्जय हा ज्याचा पाया र् 
सारु्हत्रक र् अप्रहतहत पे्रर्भार् हा ज्याचा कळस अशा कलयाणप्रद बौद्धधर्ाचे ज्ञान आर्च्या देशात र्ाढून, 
प्र   धर्ानंद म्हणतात त्याप्रर्ाणे “या रत्नाचा उज्ज्र्ल प्रकाश आर्च्या अंतःकरणार्र पडून आर्चे अज्ञान 
नष्ट ह ईल, आर्च्यातील भेदभार् आम्ही हर्सरून जाऊ, र् पुनः र्नुष्ट्यजातीचे हहत साधयायास सर्थु ह ऊ 
अशी आशा आहे  [पषृ्ठ १८-१९ पहा ]” 
 
रंु्बई, ता  ४ एहप्रल १९१० वा. अ. सुखठिकर 
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दुसऱ्या आवृत्तीची प्रस्तावना 
 

श्रीर्ंत र्हाराज श्री सयाजीरार् र्ायकर्ाड याचं्या आश्रयालाली १९१० सालच्या फेबु्रर्ारी 
र्हहन्यात बड दे येथे र्ी पाच व्याख्याने हदली  त्यापंैकी ही तीन श्रीर्ंत र्हाराजसाहेबाचं्याच आश्रयाने त्या 
सालच्या एहप्रल र्हहन्यात पुस्तकरूपाने प्रहसद्ध करयायात आली  याचंी ही दुसरी आरृ्त्ती र्हाराष्ट्र 
र्ाचकासंर् र आणयायाचे सरु् श्रेय र्ाहसक र्न रंजनाचे उत्साही संपादक श्रीयुत दार् दर रघुनाथ हर्त्र यासं 
आहे  पहहलया आरृ्त्तीप्रर्ाणे याही आरृ्त्तीस उदार आश्रय देऊन आर्चे देशबाधंर् श्रीयुत हर्त्र याचंा प्रयत्न 
सफल करतील अशी आशा बाळर्त   
 
रंु्बई, ता  ७ रे् १९२४ धमानंद कोसंबी 
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१. बुद्ध, धमम आणि संघ 
 

बुद्ध 
 

पौराहणक पथंार्ध्यें ब्रह्मा, हर्ष्ट्णु आहण हशर् हीं तीन रु्ख्य दैर्तें र्हणली आहेत  हलस्ती धर्ात 
हपता, पुत्र आहण पहर्त्र आत्र्ा या हतहींना प्राधान्य हदलें  आहे  त्याचप्रर्ाणे बौद्धधर्ात बौद्ध, धरु् आहण संघ 
या त्रयीला श्रेष्ठत्र् हर्ळालें  आहे  बौद्ध-धरु् पौराहणक धर्ापेक्षा ं ककर्ा हिस्ती धर्ापेक्षा ंप्राचीन असलयारु्ळें  
त्याचें अनुकरण पौराहणकानंीं आहण हिस्त्यानंीं केलें  असार्ें असें हकत्येकाचंें अनुर्ान आहे  या अनुर्ानाला 
संख्येचें साम्य यापहलकडे काहंीं आधार असेल असें र्ला र्ाटत नाहीं  पुराणातंील हत्ररू्तींची ककर्ा 
बायबलातंील त्रयींची बहुतेक सरु् श्र त्यासं र्ाहहती असेलच  परंतु बौद्धधर्ातील हत्ररत्नाचंी [बुद्ध, धरु् आहण संघ 

यानंा बौद्ध र्ाङ् र्यातं हत्ररत्न ककर्ा रत्नत्रय अशी संज्ञा आहे   पारल अद्याहप आर्च्या बाधंर्ापंैकी बऱ्याच जणासं झालयाचे 
हदसून येत नाही  तेव्हा आजच्या या पहहलया व्याख्यानातं या हत्ररत्नापंैकी पहहले रत्न बुद्ध  त्याची, बौद्धाचंा 
रू्ळगं्रथ ज  हत्रहपटक त्यास अनुसरून, थ डीशी र्ाहहती आपणासंर् र र्ाडंयायाचा र्ी प्रयत्न कहरतों  
 

बुद्धाची र्ाहहती देणारे लहलतहर्स्तर आहण अर्श्घ षकृत बुद्धचहरतकाव्य हे द न गं्रथ संस्कृत भाषेंत 
प्रहसद्ध आहेत  पाहल भाषेंत जातकाच्या प्रस्तार्नेंत बुद्धचहरत कथन केलें  आहे  अलीकडे जे इंग्रजी भाषेंत 
बुद्धचहरत्रार्र गं्रथ झाले आहेत, ते बहुतेक र्रील गं्रथाचं्या आधारे हलहहले आहेत  या गं्रथातूंन बुद्धाच्या 
बालपणींच्या हकत्येक चर्त्काहरक आहण असंभर्नीय र् ष्टी साहंर्तलया आहेत  आरंभीं जेव्हा ं युर हपयन 
पहंडतानंीं या र् ष्टी र्ाचलया तेव्हा त्यातंील हकत्येकानंीं बुद्ध ही ऐहतहाहसक व्य्क्त नसून पौराहणक देर्ता 
असार्ी असें अनुर्ान केले  प्र   सेनार या फ्रें च पहंडतानें सूयोपासनेपासून बुद्ध दैर्ताची कलपना हनघाली 
असे हसद्ध करयायाचा प्रयत्न केला  हा त्याचा हसद्धांत हचरायु झाला नाही  
 

काहंीं र्षांर्ार्ें आक्यालॉहजकल लात्यानें नेपाळी तराईतील लंुहबहनदेर्ी ह्या र्ारं्ीं नेपाळी 
सरकारच्या परर्ानर्ीनें जहर्नींत र्ाडून रे्लेलया काहंीं र् डक्या इर्ारती लणून काहढलया  त्यातं एक 
अश क राजाचा हशलास्तंभ सापडला  या स्तंभार्र अश कानें पाहल भाषेंत हलहहर्लेला लेल आहे त  
येणेंप्रर्ाणे :– 
 

देवान पियेन पियदपिन वीिपि विापिपििेन अिन आगाच महीपयिे पहध बुदे्ध जािे िक्यमुनीपि 
पिला पवगडापिचा कालापििपिलाथंबेच उििापििे पहध िगव ं जािेपि लंुपमपनगामे उबापलके किे 
अथिापगयेच । 
 

“देर्ाचंा हप्रय हप्रयदशी (म्ह  अश क) राजानें आपलया अहभषेकास र्ीस र्षे झालयार्र येथें 
शाक्यरु्हन बुद्ध जन्र्ला ह ता म्हणून स्र्तः येऊन पूजा केली  चारी बाजंूस हशलास्तंभाचंी कभत बाहंधली, 
आहण (हा) हशलास्तंभ उभाहरला  या हठकाणी भर्र्ान् जन्र्ला ह ता म्हणून या लंुहबनी र्ारं्ाचा कर र्ाफ 
करयायातं आला, आहण (हर्हाराला?) काहंीं नेर्णूक करून देयायातं आली ” 
 

या हशलालेलानें बुद्ध ही पौराहणक देर्ता नसून ऐहतहाहसक व्य्क्त ह ती अशी पािात्य पहंडताचंी 
लात्री झाली, र् प्र   सेनारच्या र्र साहंर्तलेलया कलपनेची इर्ारत आप आप ढासंळून पडली! तथाहप या 
पहंडतानंी र्र साहंर्तलेलया चहरत्रहर्षयक तीन गं्रथाचं्या पहलकडे जाऊन अहत प्राचीन पाहलगं्रथात 



 

 

अनुक्रमणिका 

बुद्धचहरत्रासंबंधीं काय र्ाहहती हर्ळते, लहलतहर्स्ताराहद गं्रथातूंन साहंर्तलेलया चर्त्काहरक कथासं रू्ळ 
गं्रथातं आधार आहे की काय, इत्याहद र् ष्टींचा हर्चार केलयाचें हदसून येत नाहीं  र् हे तर फार र्हत्त्र्ाचें 
आहे  तेव्हा ं केर्ळ रू्ळ पाहलगं्रथ हत्रहपटक याच्या आधारें बुद्धचहरत्राची र्ाहहती देयायाचें येथें र्ी य हजलें  
आहे  
 

कहपलर्स्तु नारं्ाच्या शहरातं इ  स  पूर्ी ६०० र्षांच्या सुर्ारास शाक्य नार्ाचं्या क्षहत्रयाचंें एक 
लहानसे र्हाजनसत्ताक [हनरहनराळ्या क्षहत्रय घरायायातंील प्ररु्ल पुरुषानंा र्हाजन म्हणजे राजा असें म्हणत  हे राजे संथार्ार नारं्ाच्या 
नर्रर्ंहदरातं जरू्न राज्यकारभार पहात असत  आपणापैंकी एकाला अध्यक्ष हनर्डीत  त्याला र्हाराजा असें म्हणत  या प्रकारची आणलीहह काहंी 
राष्ट्रे उत्तर कहदुस्तानातं ह ती  हर्शषे र्ाहहतीसाठीं प्र   ्ऱ्हस् डे्व्हड्सचें Buddhist India हें पुस्तक पहार्ें   राज्य ह तें  तेथलया 
र्हाराजानंा राजे अशी संज्ञा ह ती  या राजापंैकीं शुद्ध दन नारं्ाच्या एका राजाला द न बायका ह त्या, 
पहहलीचें नारं् र्ायादेर्ी र् दुसरीचें नारं् र्हाप्रजापती  या द घी अंजनशाक्याच्या रु्ली  र्ायादेर्ी 
प्रसूतीसाठीं र्ाहेरी जात असता ंर्ाटेंतच लंुहबनी नारं्ाच्या र्नातं प्रसूत ह ऊन हतला ज  रु्लर्ा झाला त  पुढें 
बुद्ध नारं्ानें प्रहसद्धीस आला  त्याचें नारं् हसद्धाथु असें ठेहर्ले ह तें असें म्हणतात  परंतु हत्रहपटकातं हे नारं् 
र्ाझ्या पाहयायातं आलें  नाहीं; म्हणून ब हधसत्त्र्–म्हणजे भार्ी बुद्ध–या प्रहसद्ध नारं्ानेंच र्ी येथें त्याचंा 
उल्लेल कहरतों  ब हधसत्त्र्ाच्या जन्र्सर्यीं घडले म्हणून म्हणतात अशा अद् भुत चर्त्कारासं हत्रहपटक 
गं्रथातं आधार सापंडत नाहीं  अथात् या र् ष्टी बुद्धचहरत्रातं र्ार्ाहून साहर्ल केलया रे्लया असाव्या हें फार 
संभर्नीय हदसतें  
 

ब हधसत्त्र् जन्र्लयार्र त्याला आईसहर्तुर्ान शुद्ध दन राजाने परत आपलया घरीं नेले  तेथें अहसत 
नारं्ाच्या ऋषीनें येऊन हा रु्लर्ा जर्दुद्धारक ह णार आहे, असें भहर्ष्ट्य कथन केलयाची कथा 
सुत्तहपटकातंील सुत्तहनपात गं्रथात आढळते  र्ायादेर्ी ब हधसत्त्र्ाच्या जन्र्ानंतर ७ व्या हदर्शी हनर्तुली, 
यालाही हर्नयहपटकातंील चुल्लर्ग्र् गं्रथातं आधार सापडत   
 

तद्नंतर घडलेलया ब हधसत्त्र्ाच्या हर्र्ाहसंस्काराहद र् ष्टींचा हत्रहपटक गं्रथात क ठें उल्लेल सापंडत 
नाहीं  तथाहप २९ व्या र्षी जेंव्हा ब हधसत्त्र्ानें र्ृहत्यार् करून अरयायर्ास पत्करला त्या र्ळेी त्याला एक 
राहुल नारं्ाचा रु्लर्ा ह ता असें हर्नयहपटकातंील र्हार्ग्र् गं्रथात आलेलया राहुलच्या र् ष्टीर्रून हदसून 
येतें  
 

ब हधसत्त्र्ाच्या र्ृहत्यार्ाचा [याला र्हाहभहनष्ट््रमर्ण अशी संज्ञा आहे   प्रसंर् बुद्धचहरत काव्याहद गं्रथातूंन 
चर्त्काहरक रीतीनें र्र्मणला आहे  “त्याच्या बापानें त्याला र् ठर् ठाले तीन राजर्ाडे बाधूंन हदले ह ते, र् त  
त्या र्ाड्ातूंन बाहेर न पडता ंचैनीने काल्रमर्ण करी  पुढें अकस्र्ात् त्याला बाहेर हफरार्यास जायायाची 
इच्छा उत्पन्न झाली, र् त  आपलया छत्र नारं्ाच्या सारर्थयासहर्तुर्ान रथातूंन हफरत असता ं एक देर्ता 
व्याहधग्रस्त, म्हातारा आहण रृ्त अशीं रूपे अनु्रमर्ें धारण करून त्याच्या सर् र आली  छत्र सारर्थयाकडून 
व्याहधजरार्रणाचें उग्र स्र्रूप त्याला सर्जले, र् संसाराहर्षयीं तीव्र रै्राग्य त्याच्या र्नातं उत्पन्न झाले  
इतक्यातं ती देर्ता हभक्षरुूप धारण करून पुनः त्याच्या सर् र आली  र् हतला पाहून त्यानें र्ृहत्यार्ाचा दृढ 
हनिय केला,” इत्याहद र् ष्टी आज–काल झालेलया बुद्धचहरत्रातूंन सहर्स्तर र्र्मणलेलया आहेत; आहण 
आर्च्या श्र त्यासं त्याचंा बराच पहरचय असयायाचा संभर् असलयारु्ळें  त्या येथें सहर्स्तर सारं्यायाची 
आर्श्यकता नाहीं  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आता ंया र् ष्टींस हत्रहपटकाचा काहंीं आधार सापंडत  कीं काय तें पाहंू  ब हधसत्त्र्ाला राहयायासाठीं 
तीन राजर्ाडे ह ते  त्याला सुत्तहपटकातंील अंरु्त्तरहनकायातं आधार सापंडत   आपलया पूरु््स्थतींतील 
र् ष्ट सारं्त असता ंहभक्षूंला उदे्दशून बुद्ध भर्र्ान् म्हणत  :— 
 

“हभक्षहु , र्ी फार सुकुर्ार ह त ; र्ाझ्या सुलासाठीं र्ाझ्या हपत्याने तलार् लणून त्यातं नाना 
जातींच्या कर्हळणी लार्लया ह त्या  र्ाझीं र्स्त्रेंप्रार्रणें रेशर्ी असत  शीत ष्ट्णाची बाधा न व्हार्ी म्हणून 
बाहेर हनघालों असता ं र्ाझ्यार्र र्ाझे न कर र्श्ेतच्छत्र धरीत असत  हहर्ाळ्यासाठीं, उन्हाळ्यासाठीं र् 
पार्साळ्यासाठीं र्ाझे हनरहनराळे तीन प्रासाद ह ते  जेव्हा ं र्ी पार्साळ्यासाठी बाधंलेलया र्हालातं 
राहयायास जात असें, तेव्हा ंचार र्हहने बाहेर न पडता ं हस्त्रयाचं्या र्ीतानें आहण र्ाद्यानें काल्रमर्ण करीत 
असें  इतराचं्या घरीं दासानंा आहण न करानंा हनकृष्ट प्रतींचें अन्न देतात; पण र्ाझ्या घरीं र्ाझ्या दासदासींना 
हर्ळणारें अन्न म्हटलें  म्हणजे र्ासंहर्हश्रत उत्तर् भात  
 

“अशा संपत्तीचा उपभ र् घेत असता ंर्ाझ्या र्नातं असा हर्चार आला कीं, अहर्द्वान् सार्ान्य जन 
स्र्तः जरेच्या तडाक्यातं सापंडणारा असून जराग्रस्त म्हाताऱ्या र्नुष्ट्याकडे पाहून कंटाळत  र् त्याचा 
हतरस्कार कहरत ! परंतु र्ी स्र्तः जरेच्या तडाक्यातं सापंडल  असून त्या सार्ान्य र्नुष्ट्याप्रर्ाणें जराग्रस्त 
र्नुष्ट्याला कंटाळलों ककर्ा त्याचा हतरस्कार केला, तर तें र्ला श भणार नाहीं  या हर्चारानें र्ाझा 
तारुयायर्द सरू्ळ नाहींसा झाला  
 

“अहर्द्वान् सार्ान्य जन स्र्तः व्याधींच्या जबड्ातं सापंडणारा असून व्याहधग्रस्त र्नुष्ट्याकडे पाहून 
कंटाळत  र् त  त्याचा हतरस्कार करत , परंतु र्ी स्र्तः व्याधीच्या तडाक्यातूंन सुटलों नसता ंत्या सार्ान्य 
जनाप्रर्ाणें व्याहधग्रस्ताला कंटाळलों ककर्ा त्याचा हतरस्कार केला तर तें र्ला श भणार नाहीं  या हर्चारानें 
र्ाझा आर ग्यर्द सरू्ळ नष्ट झाला  
 

“अहर्द्वान् सार्ान्य जन स्र्तः र्रणधर्ी असून रृ्त शरीराकडे पाहून कंटाळत  र् त्याचा हतरस्कार 
कहरत , परंतु र्ी स्र्तः र्रणधर्ी असून त्या सार्ान्य जनाप्रर्ाणें रृ्ताला कंटाळलों ककर्ा त्याच्या शरीराचा 
हतरस्कार केला तर तें र्ला श भणार नाहीं  या हर्चारानें र्ाझा जीहर्तर्द सरू्ळ र्ळून रे्ला ” 
(अंरु्त्तरहनकाय, हतकहनपात ) 
 

या उताऱ्यार्रून आपणासं असे हदसून येईल कीं, ब हधसत्त्र्ाच्या राहयायासाठीं जरी तीन प्रासाद 
ह ते तरी शुद्ध दन राजानें त्याला त्यातं कोंडलें  नव्हतें; ककर्ा त  र्ृहत्यार् करील या भीतीनें त्याच्यार्र 
नृत्यारं्नाचंा लडा पहारा ठेर्ला नव्हता  सध्याचं्या एलाद्या संस्थाहनकाच्या रु्लाप्रर्ाणें सरु् प्रकारचीं 
करर्णुकीचीं साधनें त्याला अनुकूल ह तीं, तरी त्याचें सर्ाधान झालें  नाहीं  जराव्याहधर्रणाचं्या उग्र 
स्र्रूपाचंी कलपना उत्तर त्तर त्याच्या र्नातं दृढ ह त रे्ली आहण त्याचा तारुयाय, आर ग्य र् जीहर्त याचंा 
र्द नाहींसा झाला  
 

र््ज्झर्हनकायातंील अहरयपहरयेसनसुत्तातं बुद्ध भर्र्तंानें आपलया र्ृहत्यार्ाची हकीर्त येणेंप्रर्ाणे 
कथन केली आहे :– 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“हभक्षहु , र्ीसुद्धा ं संब हधज्ञान ह यायापूर्ीं ब हधसत्त्र्ार्स्थेंत, स्र्तः जन्र्धर्ी असतानंा जन्र्ाच्या 
फेऱ्यातं सापंडलेलया र्स्तंूच्या (पुत्र, दारा, दासी, दास, इत्याहदकाचं्या) र्ार्ें लार्लों ह तों  (म्हणजे र्ाझें 
सुल त्याजंर्र अर्लंबनू आहे असें र्ला र्ाटे ) स्र्तः जराधर्ी असतानंा, व्याहधधर्ी असतानंा, र्रणधर्ी 
असतानंा, श कधर्ी असतानंा, जरा, व्याहध, र्रण, श क याचं्या फेऱ्यातं पडलेलया र्स्तंूच्याच र्ारे् लार्लों 
ह तों  तेव्हा ंर्ाझ्या र्नातं असा हर्चार आला कीं, र्ी स्र्तः जन्र्, जरा, र्रण, व्याहध र् श क यानंीं संबद्ध 
असता त्यानंींच संबद्ध जे पुत्रदाराहदक त्याचं्या र्ार्ें लार्ल  आहें, हें ठीक नव्हे; तर र्र् र्ी या 
जन्र्जराहदकानंीं ह णारी हाहन पाहून अजात, अजर, अव्याहध, अर्र आहण अश क असें जें परर्श्रेष्ठ 
हनर्ाणपद त्याचा श ध करार्ा हें य ग्य आहे  
 

“हभक्षहु , असा हर्चार करीत असता काहंीं कालानें, जरी र्ी त्या र्ळेीं तरुण ह तों, र्ाझा एकहह 
कें स हपकला नव्हता, भरज्र्ानींत ह तों, आहण र्ाझे आईबाप र्ला परर्ानर्ी देत नव्हते  ड ळ्यातूंन 
हनघणाऱ्या अश्रुप्रर्ाहानें त्याचंीं रु्लें हभजलीं ह तीं, ते सारले रडत ह ते, तरी र्ी (त्या सर्ळ्याचंी परर्ा न 
करता)ं हशर रंु्डन करून, काषाय र्स्त्रानंीं देह आच्छादून, घरातूंन बाहेर पडल   [या उताऱ्याचें शब्दशः भाषातंर 
केलें  नाहीं  पुनर्क्त र्ाळून तात्पयु सारं्यायाचा प्रयत्न केला आहे  येथें आईबाप असा उल्लेल आहे  ब हधसत्त्र्ाची आई सातव्या हदर्शींच 
परल कर्ासी झाली ह ती, तरी हतच्या हनधनानंतर र्हाप्रजापतीने ब हधसत्त्र्ाचा पुत्रर्त् पालन केलयाचा उल्लेल चुल्लर्ग्र्ातं सापंडत   हशर्ाय 
र्हाप्रजापती ब हधसत्त्र्ाची र्ार्शी असून सार्त्र आई ह ती, असें र्र साहंर्तलेंच आहे  तेव्हा र्हाप्रजापतीलाच आई म्हटलें  आहे, हे उघड आहे   
(र्ी संन्यासी झाल  )” 
 

ब हधसत्त्र्ानें याप्रर्ाणें र्ृहत्यार् केलयार्र त  राजर्ृह नर्रास रे्ला  तेथें त्या कालीं कबहबसार 
नारं्ाचा राजा राज्य करीत ह ता  त्यानें ब हधसत्त्र्ास हभके्षसाठीं हफरत असतानंा पाहहलें   हा क णी तरी 
अहद्वतीय पुरुष असार्ा असें त्याला र्ाटलें  र् त  जेथें ब हधसत्त्र् रहात ह ता  त्या पाडंर् नारं्ाच्या परु्तार्र 
स्र्तः रे्ला  तेथें ब हधसत्त्र्ाची भेट घेऊन त्यानें त्याला संन्यास स डून क्षहत्रयधरु् स्र्ीकारयायासाठीं बराच 
आग्रह केला  परंतु ब हधसत्त्र्ाच्या हनर्ाण प्राप्त करून घेयायाच्या दृढहनियापुढे त्याचें काहंीं चालले नाहीं  
ही कथा सुत्तहनपातातंील पब्बज्जासुत्तातं र्र्मणली आहे  
 

यापुढील ब हधसत्त्र्ाचें रृ्त्त र््ज्झर्हनकायातंील र्हासच्चक [र्हासच्चक सुत्तातंील र्जकुराचा संस्कृत अनुर्ाद 

लहलतहर्स्तराच्या १६ व्या अध्यायातं आला आहे   सुत्तातं सापंडतें  त्याचें शब्दशः भाषातंर न देता ं साराशं येथें देतों  
सच्चक नारं्ाचा एक जन (हनगु्रन्थ) पहंडत रै्शाली नर्रींत राहत असे  त्याला अ्ग्र्र्से्सन असेंहह म्हणत  
त्याला उदे्दशून बुद्ध म्हणत  :— 
 

“हे अ्ग्र्र्से्सन, याप्रर्ाणें प्रव्रज्या धारण करून र्ी घरातूंन बाहेर पडलों  परर् सुलार्ह र् ष्ट 
क णती याचा र्ी श ध करीत ह तों अनुत्तर श्रेष्ठ शा्न्तस्थानाचा पत्ता लार्यायासाठीं र्ी हफरत ह तों  अशा 
सर्यीं आळार कालार्ाजर्ळ जाऊन त्याला र्ी म्हटलें  कीं, ‘भ  कालार्, तुझ्या या धरु्पंथातं प्रर्ेश 
करयायाची र्ी इच्छा कहरतों, तेव्हा ंकालार् म्हणाला, ‘आयुष्ट्र्न् तंू या र्ताप्रर्ाणे र्ार्  हर्द्वान र्नुष्ट्य या 
र्ताप्रर्ाणें र्ार्ला तर त  आर्चें तत्त्र् काय आहे हे लर्कर जाणूं शकेल ’ 
 

“लर्करच आळार कालार्ाचें तत्त्र्ज्ञान र्ी हशकलों र्ादहर्र्ाद करयायातं र्ी पटु झालों  ती सारी 
प पटपचंी ह ती  दुसरेहह कालार्ाचे हशष्ट्य र्ाझ्याप्रर्ाणे प पटपचंीत प्रर्ीण ह ते  या प पटपंचीनें र्ाझें 
सर्ाधान झालें  नाहीं  र्ी र्ाझ्या र्नाशी असा हर्चार केला कीं, केर्ळ श्रद्धा ठेर्लयाने कालार्ाला 
अनुभर्ज्ञान झालें  नसार्ें, त्याला या तत्त्र्ज्ञानाचा पूण ु अनुभर् हर्ळाला असला पाहहजे  तेव्हा ं र्ी 



 

 

अनुक्रमणिका 

कालार्ाजर्ळ रे्ल  आहण त्याला असा प्रश्न केला, की ‘भ  कालार्, या तत्त्र्ज्ञानाचा तुला साक्षात्कार 
कसा झाला?” तेव्हा ं कालार्ानें र्ला आककचन्यायतन [या सर्ाधीनें र्न रृ्हत्तशून्य ह तें   नारं्ाची सर्ाहध 
हशकहर्ली  तेव्हा ं र्ी र्ाझ्याशींच म्हटलें  कीं, कालार्ाला जशी श्रद्धा आहे तशीच ती र्लाहह आहे  
कालार्ाला जसा उत्साह आहे तसाच त  र्लाहह आहे  कालार्ाला जसा हर्र्के (स्रृ्हत) आहे तसाच त  
र्लाहह आहे  कालार्ाला जशी एकाग्रताश्क्त (सर्ाहध) आहे तशीच ती र्लाहह आहे  कालार्ाला जशी 
प्रज्ञा आहे, तशीच ती र्लाहह आहे  तर आळारकालार्ाप्रर्ाणे र्ीहह ह्या धर्ाचा साक्षात्कार का ंकरून घेऊ 
नये? असा हर्चार करून, हे अ्ग्र्र्से्सन, थ डक्याच अर्काशातं र्ी आककचन्य सर्ाहध साध्य केली  हें 
र्तुर्ान जेव्हा ंर्ी कालार्ाला कळहर्लें , तेव्हा ंत  र्ला म्हणाला, “ज्या सर्ाधीचा र्ला साक्षात्कार झाला 
त्या सर्ाधीचा तुलाहह साक्षात्कार झाला आहे  जें र्ी जाणत आहे तेच तंूहह जाणत आहेस  र्ाझी आहण तुझी 
य ग्यता आता ंसारलीच आहे  तेव्हा ंआजपासून तंू आहण र्ी हर्ळून या पथंाचे रु्ख्य ह ऊं या, र् या हशष्ट्यासं 
हशकर्ूयंा ” याप्रर्ाणें कालार्ाने र्ाझा बहुर्ान केला  त  आचायु र् र्ी हशष्ट्य असें असता ं आपलया 
य ग्यतेलाच त्यानें र्ला चढहर्लें   हे अ्ग्र्र्से्सन, या थ रर्ीनें र्ाझें सर्ाधान झालें  नाहीं  या कालार्ाचा 
धरु् काहंीं हनर्ाणप्राप्तीला उपय र्ी पडणार नाहीं, याची आककचन्यायतन सर्ाधीपयंतच काय ती र्हत आहे 
असें र्ला र्ाटंू लार्लें , र् त्या कालार्ाच्या पथंातून र्ी बाहेर हनघालों  
 

“तद्नंतर र्ी उद्दक रार्पुत्र याजपाशीं रे्लों  त्यानें र्ला नैर्संज्ञानासंज्ञायतन [ही सर्ाधीची शरे्टची 

पायरी   नारं्ाची सर्ाहध हशकहर्ली  अलपार्काशानेंच ही सर्ाहध र्ला साध्य झाली  हें र्तुर्ान जेव्हा ं र्ी 
रार्पुत्राला कळहर्ले तेव्हा ं त्यानें र्ाझा कालार्ाप्रर्ाणेंच सत्कार केला  त  आचायु आहण र्ी हशष्ट्य अशी 
्स्थहत असता ं त्यानें र्ला आपलया य ग्यतेस चढहर्लें   परंतु एर्ढ्यानें र्ाझी तृ्प्त झाली नाही  या 
रार्पुत्राच्या धर्ानें काहंीं हनर्ाणप्रा्प्त ह णार नाहीं, याची र्हत नैर्संज्ञानासंज्ञायतनसर्ाधीपयंतच काय ती 
आहे असें र्ला र्ाटलें , र् रार्पुत्राला स डून र्ी हनघालों  
 

“हे अ्ग्र्र्से्सन, याप्रर्ाणें र्ी परर्सुलाचा, परर्शातंीचा, हनर्ाणाचा श ध करीत करीत र्र्ध 
देशातं हफरत असता ं उरुर्ेलेला [सध्या ज्याला बुद्धर्या असे म्हणतात  त  प्रदेश   येऊन प होंचलों  तेथील प्रदेश 
अत्यंत रर्णीय ह ता  र्नश भा फारच चारं्ली ह ती, नदी रं्द रं्द र्ाहत ह ती  आसरं्तात् काहंीं अंतरार्र 
र्ारं् र्सले ह ते  या हठकाणीं, हे अ्ग्र्र्से्सन, र्ी र्ाझे र्श्ास च्् र्ास कोंडून घेत असे  र्श्ास च्् र्ास 
कोंडलयानंतर र्ाझ्या र्स्तकातं भयंकर र्देना उठत असत, प टातंहह अशाच र्देना उठत असत, र् 
सर्ळ्या अंर्ाचा अत्यंत दाह ह त असे  परंतु र्ाझा उत्साह दृढ ह ता, जार्ृहत कायर् ह ती, देह र्ात्र दुबुल 
झाला ह ता  इतक्या दुःलकारक र्देना ह त ह त्या तरी त्याचंा र्ाझ्या हर्चारार्र पहरणार् ह त नसे  
 

“तद्नंतर र्ी आहार कर्ी करयायाचा हनिय केला रु्र्ाचंा ककर्ा कुळथाचंा काढा हपऊनच र्ी रहात 
असें  अशा ्स्थतीत र्ाझा देह अत्यंत कृश झाला, हातापायाचं्या काड्ा झालया, पाठीचा कणा स्पष्ट हदसूं 
लार्ला, र् डक्या घराच्या र्ाशापं्रर्ाणे बरर्ड्ा हलळालळून रे्लया, पायायातं पडलेलीं नक्षत्राचंी प्रहतकबबे 
जशीं ल ल रे्लेलीं हदसतात, त्याप्रर्ाणे र्ाझ्या ड ळ्याचंीं बुबुळें  ल ल रे्ली ह ती; कडू भ पळा कच्चा कापून 
उन्हातं टाहकला असता ंजसा क रे्जून जात  तशी र्ाझी अंर्काहंत करपून रे्ली ह ती, र् प ट आहण पाठ 
एक झाली ह ती  त्या र्ळेीं र्ाझ्या र्नातं असा हर्चार आला कीं, या ज्या र्ी अत्यंत दुःलकारक र्देना 
अनुभर्ीत आहे त्याचं्यापेक्षां अहधक दुःलकारक र्देना दुसऱ्या श्रर्णानें ककर्ा ब्राह्मणानें अनुभहर्लया 
नसतील  परंतु या दुष्ट्कर कर्ानें ल क त्तर धरु्ज्ञान प्राप्त ह ईल असें र्ला र्ाटत नाहीं  याहून दुसरा 
क णता तरी हनर्ाणप्राप्तीचा र्ार् ुआहे कीं नाहीं? (घर स डयायापूर्ीं र्ी) र्ाझ्या बापाबर बर शतेातं रे्लों 



 

 

अनुक्रमणिका 

असता ंजंबुरृ्क्षाच्या छायेंत बसून प्रथर् ध्यानाची सर्ाहध साधलयाची र्ला आठर्ण आहे, त च तर हनर्ाणाचा 
र्ार् ुनसेल ना? या र् ष्टीचें स्र्रण झालयाबर बर, हे अ्ग्र्र्से्सन, त च र्ार् ुलरा असार्ा असें र्ला र्ाटंू 
लार्लें   र्ी र्ाझ्याशींच म्हणालों, त्या सर्ाहधसुलाला र्ी का ंहभतों? तें चैनीचें हर्ळालेलें  सुल नव्हे, ककर्ा 
पापकारकहह नव्हे  अशा सुलाला र्ी हभता ंकार्ा नये  परंतु या दुबुल देहानें तें सुल साध्य ह णार नाहीं  
तेव्हा ंदेहाचें संरक्षण करयायापुरतें अन्न र्ीं लाल्लें पाहहजे  
 

तद्नंतर र्ी देहसंरक्षणाला लार्णारें अन्न सेर्न करंू लार्लों  त्या र्ेळीं र्ाझ्या सेर्ेसाठीं पाच हभक्ष ु
राहत असत  र्ला जें धरु्ज्ञान ह ईल तें र्ी त्यानंा सारें्न अशी आशा त्यानंा र्ाटत ह ती  परंतु जेव्हा ंर्ी अन्न 
सेर्न करयायास आरंभ केला, तेव्हा ं त्याचंी हनराशा झाली, र् र्ी ढोंर्ी आहें असें सर्जून ते र्ला स डून 
चालते झाले  त्या अन्नग्रहणानें हळूहळू र्ाझ्या अंर्ीं श्क्त आली र् र्ी सर्ाहधसुलाचा अनुभर् घेऊं 
लार्लों ” 
 

आळार कालार् र् उद्दक रार्पुत्र हे द घे एका प्रकारच्या य र्र्ार्ाचे प्रर्तुक ह ते  बुद्धचहरत 
काव्यातं यानंा साखं्यर्ताचे प्रर्तुक असें म्हटलें  आहे, र् त्यार्रून बौद्धधरु् साखं्यर्तापासून हनघाला असें 
हर्धान हकत्येक पािात्य पहंडतानंी केलें  आहे  परंतु या त्याचं्या हर्धानास हत्रहपटकातं क ठेंच आधार नाहीं  
अर्श्घ षाचायांनीं साखं्यर्ताची हनष्ट्फलता दालहर्यायासाठीं आहण काव्याला श भा आणयायासाठीं त्यानंा 
साखं्यर्तप्रर्तुक बनहर्लें  असार्ें एर्ढेंच यार्रून हसद्ध ह त आहे  
 

यापुढील ब हधसत्त्र्ार्र रु्दरलेला र् ठा आणीबाणीचा प्रसंर् म्हटला म्हणजे र्ाराबर बर झालेलया 
त्याच्या युद्धाचा ह य  बुद्धचहरतकाव्याहद गं्रथातूंन या प्रसंर्ाचें अद् भुतरसपहरप्लुत र्णनु आढळतें  तें 
काव्याच्या दृष्टीनें अत्यंत र्न रर् आहे  परंतु सुत्तहनपातातंील पधानसुत्तातं [या सुत्ताचे संस्कृत रूपातंर 

लहलतहर्स्तराच्या १८ व्या अध्यायातं सापंडतें   केलेलें  र्ारयुद्धाचें र्णुन त्याहून हभन्न आहे  पधानसुत्तातं २५ र्ाथा 
आहेत, त्यापंैकीं काहंीं येथें देणें अप्रासंहर्क ह णार नाहीं  
 
बुद्ध भर्र्ान म्हणत  :— 
 

तं मं पधानपणहतत्त ंनकद नेरंजरं पणत । 
णवपरपक्कम्म झायन्तं योर्क्खेमरस पणत्तया ॥ १ ॥ 

नमुणच करुिं वाचं भासमानो उपार्णम । 
णकसो त्वमणस दुब्बण्िो सन्न्तके मरिं तव ॥ २ ॥ 

सहस्सभार्ो मरिस्स एकंसो तव जीणवतं । 
जीवं भो जीणवतं सेय्यो जीवं पुञ्ञाणन काहणस ॥ ३ ॥ 

चरतो च ते ब्रह्मचणरयं अन्गर्हुत्त ंच जूहतो । 
पहूतं चीयते पञ्ञं कक पधानेन काहणस ॥ ४ ॥ 

 
(१) र्ी नेरंजरा नदीच्या काठंीं हनर्ाणप्राप्तीसाठीं र् ठ्या उत्साहानें ध्यान करीत ह तों  र्ाझें सरु् हचत्त 
हनर्ाणाकडे लार्लें  ह तें  (२) (असें असता)ं र्ार र्ाझ्याजर्ळ आला आहण करुणार्य र्ाणीनें र्ला 
म्हणाला, ‘तंू कृश झाला आहेस, तुझी अंर्काहंत हफकट झाली आहे, र्रण तुझ्याजर्ळ आहे  (३) हजार 
हहश्शानंीं तंू र्रणार, एका हहश्शानें काय तें तुझें जीहर्त बाकी राहहलें  आहे  भ  (र् तर्), हजर्तं रहा, 
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जर्लास तर पुयायकरे् करू शकशील  (४) (र्ृहस्थधर्ाला हर्हहत) कर्ांचे आचरण करून, अ्ग्नह त्र 
ठेर्नू, ह र् केला असता ंपुष्ट्कळ पुयाय संपाहदता ंयेतें  तर र्र् हनर्ाणासाठीं प्रयत्न कशाला करत स? 
 
र्ारानें ब हधसत्त्र्ाला असा उपदेश केलयार्र ब हधत्त्र् त्याला म्हणाला :— 
 

अिुमत्तने णप पुञ्ञेन अत्थो मय्हं न णवज्जणत । 
येस च अत्थो पुञ्ञानं ते मारो वत्तमुरहणत ॥ १ ॥ 
अन्त्थ सद्धा ततों णवणरयं पञ्ञा च मम णवज्जणत । 
एवं मं पणहतत्त ंणप कक जीणवतमनुपुच्छणस ॥ २ ॥ 

 
(१) अशा प्रकारचें (लौहकक) पुयाय अणुर्ात्रहह नक  आहे  ज्यानंां अशा पुयायाची आर्श्यकता र्ाटत असेल 
त्यानंा ंपाहहजे तर र्ारानें हा उपदेश करार्ा  (२) र्ाझ्या अंर्ी श्रद्धा आहे, उत्साह आहे आहण प्रज्ञाहह आहे  
याप्रर्ाणें र्ाझा अंतरात्र्ा हनर्ाणपरायण झाला असता ंर्रणाची भीहत कशाला घालत स? 
 
आणली ब हधसत्त्र् म्हणाला :— 
 

कामा ते पठामा सेना दुणतया अरणत वुच्चणत । 
तृणतया खुन्पपपासा ते चतुत्थी तण्हा पवुच्चणत ॥ १ ॥ 

पंचमी थीनणमदं्ध ते छट्ठा भीरुपवुच्चणत । 
सत्तमी णवणचणकच्छा ते मक्खो थभो ते अट्ठमो ॥ २ ॥ 
लाभो णसलोको सक्कारो णमच्छा लद्धो च यो यसो । 

यो चत्तानं समुकं्कसे परे च अवजानणत ॥ ३ ॥ 
एसा नमुणच ते सेना कण्हस्साणभपपहारिी । 

न तं अयरूो णजनाणत जेत्वा च लभते सुखं ॥ ४ ॥ 
 
(१-२) (हे र्ार) इंहद्रयानंा ंसुलहर्णारे चैनीचे पदाथु ही तुझी पहहली सेना ह य, अरहत (कंटाळा) ही तुझी 
दुसरी सेना, हतसरी भकू आहण तहान, चर्थी हर्षयर्ासना, पाचंर्ी आळस, सहार्ी भीहत, सातर्ी कंुशका 
आहण आठर्ी र्रु् ही तुझी सेना ह य (३) (याहशर्ाय) लाभ, सत्कार, पूजा ही तुझी (नर्र्ी) सेना आहे, 
आहण ल या र्ार्ानें हर्ळालेली कीर्मत (ही दहार्ी); या कीतीच्या य र्ानें र्नुष्ट्य आत्र्स्तुहत आहण परकनदा 
करीत असत   (४) हे काळ्याकुट्ट नरु्हच (र्ार), (साधुसंतारं्र) प्रहार करणारी ही तुझी सेना आहे  हतला 
भ्याड र्नुष्ट्य कजकंू शकत नाही  परंतु ज  शूर र्नुष्ट्य हतला कजकत  त च सूल लाभत   
 
ब हधसत्त्र् पुढें म्हणत  :— 
 

पर्ाळहा येत्थ न णदस्सन्न्त एते समिब्राह्मिा । 
तं च मगरं् न जानन्न्त येन र्च्छन्न्त सुब्बता ॥ १ ॥ 

 
(१) (हे र्ार) हे सर्ळे श्रर्ण आहण ब्राह्मण तुझ्या सेनेंत बुडून रे्ले आहेत; त्यारु्ळें  ते (शीलाहद रु्णानंीं) 
प्रकाशत नाहींत, र् त्यानंा ंज्या र्ार्ानें र्हर्मष जातात त  र्ार् ुठाऊक नाहीं  
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यं तेतं नपपसहणत सेनं लोको सदेवको । 
तं ते पञ्ञाय र्च्छणम [‘र्च्छाहर्’ हा कसहली पाठ काहंीं ब्रह्मी पुस्तकातं ‘र्ेच्छाहर्’ असा सापडत   परंतु सेस्साहर् 

(संस्कृत–सेत्सयाहर्) हा इतर ब्रह्मी पुस्तकातं आढळणारा पाठ अहधक सयु्क्तक हदसत   हसध् धातूचा कजकणें असाहह अथु आहे  या श्ल काचें 
संस्कृत रूपातंर लहलतहर्स्तरातं हदलें  आहे ते असें :— 

या ते सेना धषयुहत ल करे्नं सदेर्कं । 
रे्त्स्याहर् प्रज्ञया ता ंते आर्पात्रहर्र्ाम्बुना ॥ आमं पत्त ंव अम्हना ॥ २ ॥ 

 
(२) या तुझ्या सेनेपुढें देर् आहण र्नुष्ट्य उभे राहंू शकत नाहींत  हतचा, दर्डानें कच्च्या र्ातीचें भाडें फ डून 
टाकार्ें त्याप्रर्ाणें, र्ी प्रजे्ञनें पराभर् करून टाकतों  
 

येथें हा र्ार क ण, हें आपणासं सारं्यायाची आर्श्यकता नाहीं  र्ार म्हणजे र्ारणारा  त  र्र 
साहंर्तलेलया सेनेच्या साहाय्यानें र्नुष्ट्याच्या सद्वासनाचंा नाश कहरत   त्याचा जय करणें म्हणजे आत्र्जय 
करणें ह य  हा जय बाह्य शत्रूंर्र हर्ळहर्लेलया जयापेक्षा ंहकती तरी पटीनें श्रेष्ठ आहे  
 

याप्रर्ाणें ब हधसत्त्र्ाचा र्ाराशीं सारला झर्डा चालला ह ता  पुढें रै्शाल शुद्ध पौर्मणरे्च्या हदर्शीं 
सुजाता नारं्ाच्या कुलीन स्त्रीनें हदलेला दुधाचा पायस सेर्न करून त  एका ब हधरृ्क्षालालीं (कपपळाच्या 
झाडालालीं) रे्ला  त्या रात्री त्यानें र्ाराचा पूणुपणें पराभर् करून जर्दुद्धाराचा धरु्र्ार् ुश धून काढला  
तेव्हा ंर्ार म्हणाला :— 
 

सत्त वस्साणन भर्वंतं अनुबंकध पदापदं । 
ओतारं नाणधर्न्च्छस्सं संबुद्धस्स सणतमतो ॥ १ ॥ 

 
सात र्षेपयंत सतत भर्र्तंाच्या र्ार्ें सारला लार्ल  ह तों, परंतु या हर्र्केी (स्रृ्हतर्ान्) बुद्धाचें काहंींच 
र्रु् सापंडलें  नाहीं  
 

तस्स सोकपरेतस्स वीिा कक्खा अभस्सथ । 
ततो सो दुम्मनो यक्खो तत्थेवंतरधायथा णत ॥ १ ॥ 

 
याप्रर्ाणें र्ार श कानें व्याकूळ झाला असता ं त्याच्या कालेंतून र्ीणा र्ळून पडला  तेव्हा ं त  र्ार अत्यंत 
दुःली ह त्साता तेथेंच अंतधान पार्ला! 
 

र्ाराचा पराभर् करून धरु्र्ार् ुश धून काढलयार्र ब हधसत्त्र् बुद्ध झाला  येथून पुढें त्याला संबुद्ध, 
तथार्त्, सुर्त, धरु्राज, र्ारहजत् हजन इत्याहद संज्ञा लार्तात  हा र्ार् ुत्यानें आपलया र्याच्या ३६ व्या 
र्षी श धून काढला  यापुढील हकीर्त र्हार्ग्र् गं्रथातं हदली आहे  र्हार्ग्र् गं्रथाचें इंग्रजी भाषातंर [Sacred 

Books of the East  Vol. XIII & XVII.] उपलब्ध आहे, तें ज्यानंा ं इंग्रजी येत असेल त्यानंीं अर्श्य पहार्ें  
र्हार्ग्र्ातंील हर्स्तृत र्णुन येथें देयायास सर्ड नाहीं, तथाहप त्यापैकीं काहंीं र् ष्टींचा येथें उल्लेल 
केलयार्ाचंून राहर्त नाहीं  
 

धरु्ज्ञान झालया हदर्सापासून भर्र्ानबुद्ध सात हदर्सापयंत र् क्षरसाचा अनुभर् घेत त्याच 
आसनार्र बसला ह ता  सातव्या रात्रीच्या शरे्टलया प्रहरी त्यानें असा आनंद द्र्ार काहढला :— 
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यदा हवे पातुभवन्न्त धम्मा आताणपनो झायतो ब्राह्मिस्स । 
णवधूपय ंणतट्ठणत मारसेनं सुणरयो व ओभासयमंतणळक्खं णत ॥ 

 
ज्यार्ळेी ध्यानस्थ आहण उत्साही अशा ब्राह्मणाला धरु्ज्ञानाचा साक्षात्कार ह त , त्या र्ळेीं त  र्ारसेनेचा 
हर्ध्र्सं करून टाकत , आहण अंतहरक्षातंील सूयाप्रर्ाणें प्रकाशत   
 

नंतर या नेरंजरा नदीच्या काठंार्रील प्रदेशातं भर्र्ान् रहात असता ं त्याचं्या र्नातं असा हर्चार 
आला, कीं :– 
 

णकच्छेन मे अणधर्तं हलं दाणन पकाणसतंु । 
रार्दोसपरेतेणह नायं धम्मो सुसंबुद्धो ॥ १ ॥ 

पणिसोतर्ाकम णनपुिं रं्भीरं दुद्दसं अिंु । 
रार्रत्ता न दक्खन्न्त तमोखन्धेन आवुता णत ॥ २ ॥ 

 
(१) र् ठ्या प्रयत्नानें या र्ार्ाचें ज्ञान र्ला झालें  आहे  आता ं तें ल कालंा सारं्यायातं अथु हदसत नाहीं  
कारण ल भानें आहण दे्वषानें भरलेले ल क तें लर्कर जाणू ंशकणार नाहींत  (२) हा र्ार् ुल कप्रर्ाहाच्या 
उलट जाणारा आहे, हा ज्ञानयुक्त आहे, हा र्ंभीर आहे, हा दुराहधर्र् आहे, आहण हा सूक्ष्र् आहे, (म्हणून) 
अज्ञानार्रणानें आच्छाहदत र् कार्ासक्त र्नुष्ट्यालंा त्याचे ज्ञान ह णार नाहीं! 
 

भर्र्तंाच्या र्नातंील हा हर्चार ब्रह्मदेर्ानें जाणला, आहण त  आपलयाशींच म्हणाला, ‘अरेरे! 
बुद्धानें जर धर्ोपदेश केला नाहीं, तर ल काचंी र् ठी हाहन ह णार आहे! ल काचंा नाश ह णार आहे!’ असे 
उद्र्ार काढून ब्रह्मदेर् एकदर् बुद्धासर् र प्रर्ट झाला र् त्याला म्हणाला :– 
 

उट्ठणह वीर णवणजतसंर्ाम सत्थवाह अनि णवचर लोके । 
देसेतु भर्वा धम्मं अञ्ञातारो भणवस्सन्न्त ॥ १ ॥ 

 
हे र्ीर, हे साथुर्ाह, आता ं उठ, तंू संग्रार् कजहकला आहेस, तंू ऋणरु्क्त आहेस; सरु्त्र संचार कर  हे 
भर्र्न्, तंू ल कानंा ंधर्ोपदेश कर हा तुझा धरु् जाणणारेहह (काहंीं) असतीलच  
 

या ब्रह्मदेर्ाच्या प्राथुनेस अनुसरून बुद्धानें धर्ोपदेश करयायाचा हनिय केला  
 

आता ं हा ब्रह्मदेर् क ण, हें येथें हदलेलया उताऱ्यार्रून ककर्ा र्हार्ग्र्ातंील कथेर्रून सर्जणें 
अंर्ळ कठीण आहे  परंतु तेहर्ज्जसुत्त, र्हार् कर्दसुत्त इत्याहद सुत्तातूंन जें त्याचें र्णुन सापंडतें, त्यार्रून 
त्याची बर बर कलपना करता येते  
 

र्तै्री, करुणा, रु्हदता, आहण उपेक्षा [र्तै्री = सारु्हत्रक पे्रर्भार्; करुणा = दया; रु्हदता = आनंदीरृ्हत्त; उपेक्षा = परर्ा न 

करणे   या चार भार्नालंा ब्रह्महर्हार असें म्हणतात  करणीयरे्त्तसुत्तातं म्हटलें  आहे :– 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

माता यथा णनयं पुत्त ंआसुया एकपुनमनुरक्खे । 
एवं णप सब्बभूतेसु मानसं भावये अपणरमािं ॥ २ ॥ 

 
आई जशी एकुलत्या एका पुत्राचें आपले प्राण लची घालूनहह पहरपालन करते, त्याचप्रर्ाणें (त्यानें) आपलें  
र्न सरु् प्राहणर्ात्राहंर्षयी अपहरहर्त पे्रर्ानें भरून ठेर्ार्ें  
 

मेत्त ंच सब्बलोकन्स्मं मानसं भावये अपणरमािं । 
उदं्ध अधो च णतणरयं च असंबाधं अवेरं असपत्त ं॥ ३ ॥ 

 
आहण र्नार्ध्यें अपहरहर्त र्तै्रीची भार्ना करार्ी; र्र, लाली आहण चारी बाजू पे्रर्ानें भरून टाकाव्या, त्या 
पे्रर्ास क ठेहह अडथळा असंू नये ककर्ा सपत्न असंू नये! 
 

णतटं्ठचरं णनणसण्िो वा सयानो वा यावदस्स णवर्तणमद्धो । 
एतं सकत अणधटे्ठय्य ब्रह्ममेतं णवहारं इधमाहु ॥ 

 
उभा असता,ं चालत असता,ं बसला असता ंककर्ा अंथरुणार्र पडलयार्र ज पयंत नीज आली नाहीं त पयंत 
ही र्तै्रीची भार्ना जार्ृत ठेर्ार्ी, कारण (पहंडत जन) इलाच ब्रह्महर्हार असे म्हणतात  
 

यार्रून असें हदसून येईल कीं, ब्रह्मदेर् म्हणजे र्तै्री, करुणा, रु्हदता ककर्ा उपेक्षा यापंैकीं एलादी 
र्न रृ्हत्त ह य  आई जशी दूध हपणाऱ्या रु्लाचें र्ैत्रीनें (पे्रर्ानें) पालन करते, त  आजारी असला तर ती 
करुणेनें त्याची शुश्रूषा करते, पुढें हर्द्याभ्यासहदकातं त्यानें पाटर् संपादन केलें  असता ंरु्हदत अंतःकरणानें 
ती त्याला कुरर्ाळते, र् त  तद्नंतर स्र्तंत्रपणें संसार करंू लार्ला ककर्ा हतच्या र्ताच्या हर्रुद्ध र्ार्ूं 
लार्ला तर ती त्याची उपेक्षा करते; त्याचा ती दे्वष कधीच करीत नाहीं, र् त्याला र्दत करयायास तयार 
नसते असेंहह ह त नाहीं; त्याप्रर्ाणेंच र्हात्रे् ल क या चार श्रेष्ठ र्न रृ्त्तींनीं पे्रहरत ह त्साते जनसर्ूहाचें 
कलयाण करयायास तत्पर असतात  ज्या ब्रह्मदेर्ाला ल क हपतार्ह म्हणतात त  दुसरा क णी नसून या चार 
र्न रृ्त्तींची साक्षात् रू्र्मत ह य! तेव्हा ंआता ंबुद्धाजर्ळ ब्रह्मदेर् आला म्हणजे काय? तर या चार र्न रृ्हत्त 
त्याच्या र्नातं हर्कास पार्लया  ब्रह्मदेर्ाची प्राथुना त्यानें ऐहकली म्हणजे काय? तर त्याच्या अंतःकरणात 
र्ास करणाऱ्या अर्याद पे्रर्ानें, अर्ाध करुणेनें सज्जनाहंर्षयीं रु्हदतेनें, आहण जे क णी त्याचंें ऐकणार 
नाहींत ककर्ा अकारण शत्र ुह तील अशाचं्या उपेके्षनें त्याला सद्धर्ाचा प्रसार करयायास प्ररृ्त्त केले  
 

आळारकालार् र् उद्दक रार्पुत्र या द घासं या धर्ाचा उपदेश प्रथर् करार्ा असा बुद्धाच्या र्नातं 
हर्चार आला  कारण ते द घेहह त्याचा धरु् सर्जयायास सर्थु ह ते  परंतु ते नुकतेच परल कर्ासी झाले 
असें त्याला सर्जलें   तेव्हा ं त्यानें आपलया धर्ाचा र्र र्र्मणलेलया देहदंडनाच्या प्रसंर्ीं आपणास र्दत 
करणाऱ्या पाचं हभक्षूंस प्रथर्तः उपदेश करार्ा असा हनिय केला  ते हभक्ष ु या र्ेळीं र्ाराणसींतील 
ऋहषपत्तनातं रहात असत  भर्र्ान् बुद्ध आशाढ पौर्मणरे्च्या सुर्ारास तेथें जाऊन पोंचला  त्याला पाहून ते 
पाचं हभक्ष ु एकरे्कास म्हणाले, “हा ढोंर्ी श्रर्ण येत आहे, हा पहतत र् तर् येत आहे  याचा आम्हीं 
क णत्याहह प्रकारें आदरसत्कार करता ंकार्ा नये; एक आसन र्ात्र येथें टाकून ठेर्ार्ें; जर त्याची इच्छा 
असेल तर त  त्यार्र बसेल, नाहीं तर नाहीं ” 
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परंतु जसजसा बुद्ध जर्ळ येत चालला तसतसा या पाचं हभक्षूंचा बेत ढासंळत रे्ला  त्यापंैकी 
एकानें उठून आसन र्ाडंलें , दुसऱ्यानें पाय धुयायास पाणी तयार केलें   बाकीच्यानंीं सार् रे येऊन बुद्धाचें 
हभक्षापात्र आहण चीर्र (हभक्षरु्स्त्र) घेतलें  र् त्याचा सन्र्ान केला  बुद्धानें आपणास धरु्ज्ञानाचा साक्षात्कार 
झालयाचें त्यानंा साहंर्तलें , परंतु तें त्यानंा लरें र्ाटेना  शरे्टीं आषाढ पौर्मणरे्च्या हदर्शीं भर्र्न्तानें त्यासं 
उपदेश केला, त  असा :— 
 

“हभक्षहु , प्रव्रहजतानें या द न अंताचंें सेर्न करंू नये  ते द न अंत क णते? चैनीचा उपभ र् घेत 
पडणे हा एक अंत  हा हीन आहे, ग्राम्य आहे, अज्ञजनसेहर्त आहे, अनायु आहे, अनथार्ह आहे  देहदंडण 
करणे हा दुसरा अंत  हाहह दुःलकारक आहे, अनथार्ह आहे  म्हणून या द न्ही अंतानंा न जाता तथार्तानें 
र्ध्यर् र्ार् ुश धून काढला आहे  हा र्ार् ुज्ञानचक्ष ुउत्पन्न करणारा आहे, ज्ञान दय करणारा आहे  यानेंच 
उपर्श, अहभज्ञा (हदव्यश्क्त), संब ध (प्रज्ञा) आहण हनर्ाण याचंी प्रा्प्त ह ते  हे हभक्षहु , हा र्ार् ुक णता 
म्हणाल तर आयु अष्टाहंर्क र्ार् ुह य  त्याचीं हीं आठ अंर्ें :– सम्यक् दृहष्ट, सम्यक् संकलप, सम्यक् र्ाचा, 
सम्यक् कर्ान्त, (करु्), सम्यक् आजीर्, सम्यक् व्यायार्, सम्यक् स्रृ्हत, आहण सम्यक् सर्ाहध  हा त  
तथार्तानें श धून काढलेला र्ार्,ु ज्याच्या य र्ें उपशर्, अहभज्ञा, संब ध, हनर्ाण याचंी प्रा्प्त ह ते  
[स्पष्टीकरणाथु पहरहशष्ट ३ पहा   
 

“हभक्षहु , दुःल नारं्ाचें पहहलें  आयुसत्य तें हें :— जन्र्हह दुःलकारक, जराहह दुःलकारक, 
व्याहधहह दुःलकारक, र्रणहह दुःलकारक अहप्रयाशंी सर्ार्र् दुःलकारक, हप्रयाचंा हर्य र् दुःलकारक; 
इ्च्छलेली र्स्तु हर्ळाली नाहीं म्हणजे तेणेंकरूनहह दुःल ह तें  साराशं पाचं उपादनस्कंध [पहरहशष्ट २ पहा   हे 
दुःलकारक ह त  
 

“हभक्षहु , दुःलसरु्दय नारं्ाचें दुसरें आयुसत्य म्हणजें जी पुनःपुन्हा उत्पन्न ह णारी र् सरु्त्र 
आस्क्त उत्पन्न करणारी तृष्ट्णा  ती ही :— कार्तृष्ट्णा (ऐहहक सुलाचंी तृष्ट्णा), भर्तृष्ट्णा (स्र्र्ाहदकाचंी 
तृष्ट्णा), आहण हर्भर्तृष्ट्णा (नाहींसा ह यायाची तृष्ट्णा)  
 

“हभक्षहु , दुःलहनर ध नारं्ाचें हतसरें आयुसत्य म्हणजे या तृष्ट्णेचा अशषे रै्राग्यानें हनर ध करणें, 
हतचा त्यार् करणें, हतला फें कून देणें, हतच्यापासून रु्क्त ह णें आहण हतजपासून परारृ्त्त ह णें  
 

“हभक्षहु , दुःलहनर धर्ाहर्नी प्रहतपदा नारं्ाचें चर्थें आयुसत्य म्हणजे (र्र साहंर्तलेला) आयु 
अष्टाहंर्क र्ार्ु ” 
 

या बुद्धाच्या पहहलया उपदेशास ‘धरु्च्रमप्रर्तुन’ असें म्हणतात  या पाचं हभक्षूंपैकीं कौंहडन्य नारं्ाच्या 
हभक्षूंला बुद्धाचा उपदेश त्याच र्ळेीं पटला र् त  बुद्धाचा हशष्ट्य झाला  पुढें बाकीचे चारहह हभक्ष ुबुद्धाचे हशष्ट्य 
झाले  
 

सभ्य र्ृहस्थ ह , येथून पुढें कुहसनारा [हें स्थान र् रलपुर हजलह्यातं आहे   येथें पहरहनर्ाण (देहार्सान) 
ह ईपयंत ४५ र्षांच्या अर्धींत बुद्धानें केलेलया पर पकाराचें र्णनु थ डक्यातंहह करयायास—अर्काश फार 
झालयारु्ळें  सर्ड—राहहली नाहीं  त्यानंी स्थापन केलेलया संघाची थ डीशी र्ाहहती र्ी दुसऱ्या एका 
व्याख्यानातं आपणासंर् र ठेर्णारच आहें  आता ंत्याचं्या हदनचयेची थ डीशी हकीर्त सारं्ून आट पतें घेतों  
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बुद्ध भर्र्ान् पहाटेंस उठत असे त्या र्ेळीं त  ध्यान करी ककर्ा हर्हाराच्या बाहेरच्या बाजूस च्ंरमर्ण 
(इकडून हतकडे शातंपणें हफरणें) करी  सकाळीं उठून हभके्षसाठीं त  र्ारं्ातं प्रर्शे करी, तेथें क णीं काहीं 
प्रश्न हर्चारला तर त्याचें त्याला उत्तर देई र् र्र् त्याला उपदेश करून सन्र्ार्ाला लार्ी  कृहषभारद्वाज, 
शृर्ाल, इत्याहदकानंा त्यानें अशाच प्रसंर्ीं उपदेश करून सन्र्ार्ाला लाहर्लें   हभक्षापात्रातं हशजहर्लेलया 
अन्नाची जी हभक्षा एकत्र ह ई ती घेऊन त  हर्हारातं परत येत असे, र् दुपारचें १२ र्ाजयायापूर्ीं भ जन करीत 
असे  भ जन त्तर थ डीशी हर्श्राहंत घेऊन ध्यान करीत असे  संध्याकाळीं र्ृहस्थालंा ककर्ा हभक्षूंला उपदेश 
करीत असे  रात्रीं पुनः ध्यान करीत असे अथर्ा च्ंरमर्ण करीत असे  र्ध्यरात्रीच्या सुर्ारास त  उजव्या 
कुशीर्र पायार्र पाय ठेर्नू र् उशीला हात घेऊन हनजत असे  या त्याच्या हनजयायाला कसहशय्या असें 
म्हणतात  ज्या र्ळेीं त  प्रर्ासाला जाई त्या र्ळेीं बहुधा त्याच्याबर बर हभक्षूंचा बराच र् ठा सरु्दाय असे  त  
सकाळीं एका र्ारं्ार्ध्यें हभक्षा ग्रहण करून दुसऱ्या र्ारं्ार्ध्यें रात्रीं रु्क्कार्ाला जाई  जेथें हर्हार नसेल तेथें 
त  झाडालालीं ककर्ा एलाद्या बारे्र्ध्यें राही  क णी पूरु् हदर्शीं आरं्त्रण केलें  असता ं हभक्षसुंघासह त  
त्याच्या घरीं हभक्षाग्रहण करीत असे  
 

याप्रर्ाणें सतत ४५ र्ष ेअनेक जनसरु्दायार्र आपलया धर्ारृ्ताचा र्षार् करून र्याच्या ८० व्या 
र्षी बुद्ध भर्र्ान कुहसनारा येथें पहरहनर्ाण पार्ता झाला  क्षहत्रयकुलातं त्याचा जन्र् झाला असून 
परराष्ट्राचं्या हर्जयापेक्षा ंर्न हर्जय त्याला श्रेष्ठ र्ाटला  आपलया शत्रूंस त्यानें शस्त्रानंीं न कजकता ंश्रद्धा, 
क्षाहंत आहण ल ककलयाणाचा अप्रकंप्य उत्साह याच उपायानंी कजकलें , ज्यानें र्ारास कजकलें  त  काय न 
कजकील? 
 

सभ्य र्ृहस्थ ह , हें बुद्धरत्न या भारतभरू्ींत उत्पन्न झालें  हें या भरू्ीचें र् ठें भाग्य ह य! जर्ाच्या 
इहतहासातं या रत्नाच्या य र्ें केर्ढा फेरफार झाला हें आपणासं सारं्यायाची आर्श्यकता नाहीं  या 
सद्रु्रूला, या जर्त् रु्रूला, — तुकारार्ब र्ाचं्या म्हणयायाप्रर्ाणें या लऱ्या देर्ाला [सद्रु्रुर्ाचं हन सापंडेना स य 
। धरार्े ते पाय आधीं त्याचे ॥ 
आपणासाहरलें कहरता ंतात्काळ । काहंीं काळर्ेळ नलरे् त्याशंी ॥ 
ल हपहरसाची न साहे उपर्ा । सद्रु्रुर्हहर्ा अर्ाधची ॥ 
तुका म्हणे ऐसें आंधळे हें जन । रे्लें  हर्सरून लऱ्या देर्ा ॥  — आम्ही रे्लीं हजार र्षें अर्दींच हर्सरून रे्लों ह तों; परंतु 
पािात्य पहंडताचं्या पहरश्रर्ानें या रत्नाची पारल आम्हासं हळूहळू ह त चालली आहे हें सुहचन्ह सर्जलें  
पाहहजे  या रत्नाचा उज्ज्र्ल प्रकाश आर्च्या अंतःकरणार्र पडून आर्चें अज्ञान नष्ट ह ईल, आर्च्यातंील 
भेदभार् आम्ही हर्सरून जाऊं, र् पुनः र्नुष्ट्यजातीचें हहत साधयायास सर्थु ह ऊं अशी आशा आहे  
सरतेशरे्टीं स्थहर्र अहनररुद्धाचायु याचं्या र्ाणींने र्ी अशी प्राथुना कहरतों कीं, 
 

भूतं भवद्राणव च धममजातं । 
योऽनन्यथा स्वयमबोणध सुबोणधमूले । 

जे्ञयोदये सुणधषिावरिानणभज्ञः । 
संबुद्ध एष भवतां भवताणिभूत्यै ॥ 

 
भतू, भहर्ष्ट्य आहण र्तुर्ान धरु्तत्त्र्ें उत्तर् ब हधरृ्क्षालालीं ज्यानें स्र्तः यथाथु जाहणलीं, र् जे्ञय तत्त्र्ाचंा 
(अंतःकरणातं) उदय ह त असता ंबुद्धीर्र आर्रण पडलयाचें ज्याला रु्ळींच र्ाहीत नाहीं, असा हा संबुद्ध 
आपलया कलयाणाला कारण ह र्  । 
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धमम 
 

आलोकन्स्तणमरे णवपणिषमणिः पाते करालंबनं 
याञ्चाकल्पतरुजमर्ज्जयरथं पाथेयमन्ते पणथ । 

दुःखव्याणधमहौषधं भवभयोद् ् ांतावयार्श्ासनं 
तापे चंदनकाननं न्स्थरसुहृद्धममः सतां बांधवः ॥ 

 
धरु् हा अंधकारातं प्रकाश आहे; हर्पहत्तरूपी हर्षाचा नाश करणारा र्हण आहे; पडलेलयाला हात 

देणारा आहे; इच्छेचे फल देणारा हा कलपतरु आहे; जर्ताचा जय करणारा हा जणू ं रथ आहे; 
परल कप्रर्ासाची हशद री; दुःलरूपी व्याधीचें र्हौषध; भर्भयानें भ्ातं झालेलया अंतःकरणाला आर्श्ासन; 
दाह झाला असता ं चदंनर्न; हा कायर्चा हर्त्र आहे; आहण हा सज्जनाचंा (लरा) बाधंर् आहे  
(के्षर्ेंद्रर्हाकहर्, अर्दानकलपलता) 
 

 * * * *  
 

सब्बपापस्स अकरिं कुसलस्स उपसंपदा । 
सणचत्तपणरयोदपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ १ ॥ 

 
सरु् पापापंासून हर्रत ह णें, (सरु्) कुशलाचा (पुयायाचा) संचय करणें, आहण स्र्हचत्ताचें संश धन करणें हें 
बुद्धाचें अनुशासन ह य  (धम्र्पद ) 
 

बुद्धानें उपदेहशलेलया धरु्र्ार्ाचा साराशं या र्ाथेंत साहंर्तला आहे  ‘सरु् पापापासून हर्रत ह णें’ 
म्हणजे शीलाचें रक्षण करणें; ‘कुशलाचा संचय करणें’ म्हणजे सर्ाहध साध्य करणें; आहण ‘स्र्हचत्ताचें 
संश धन करणें’ म्हणजे प्रज्ञा संपादन करणें ह य  अथात् शील, सर्ाहध आहण प्रज्ञा या त्या धरु्र्ार्ाच्या तीन 
रु्ख्य पायऱ्या ह त  यानंाचं अनु्रमरे् ‘अहधशीलहशक्षा’ ‘अहधहचत्तहशक्षा’ आहण ‘अहधप्रज्ञाहशक्षा’ असें म्हणतात  
या तीन हशक्षातं सर्ळ्या बौद्धधर्ाचा अंतभार् ह त   रे्लया व्याख्यानातं साहंर्तलेलया आठ अष्टाहंर्क 
र्ार्ाच्या आठहह अंर्ाचंा या तीन हशक्षातंच सर्ार्शे ह त   सम्यक् र्ाचा, सम्यक् कर्ान्त आहण सम्यक् 
आजीर् या तीन अंर्ाचंा अहधशीलहशक्षेंत सर्ार्शे ह त   सम्यक् व्यायार्, सम्यक् स्रृ्हत आहण सम्यक् 
सर्ाहध या तीन अंर्ाचंा अहधहचत्तहशक्षेंत सर्ार्शे ह त ; र् सम्यक् दृहष्ट आहण सम्यक् संकलप या द न 
अंर्ाचंा अहधप्रज्ञाहशक्षेंत सर्ार्शे ह त   
 

आजच्या या व्याख्यानातं बुद्ध, धरु् र् संघ या रत्नापंैकीं दुसऱ्या रत्नाची म्हणजे धर्ाची र्ाहहती 
सारं्ार्याची ती र्ी र्रील हशक्षात्रयीच्या द्वारें सारं्णार आहें  तेव्हा ंआता ंअहधशीलहशक्षा ककर्ा शील म्हणजे 
काय याचा प्रथर्तः हर्चार करंू  बौद्ध सर्ाजातंील पुरुषाचें र्ृहस्थ, उपासक, श्रार्णेर आहण हभक्ष ुअसे चार 
भेद आहेत  त्याचप्रर्ाणें र्ृहहणी, उपाहसका, श्रार्णेरी आहण हभक्षणुी असें हस्त्रयाचेंहह चार र्र् ुकेले आहेत  
पैकीं हभक्षणुीचा आहण श्रार्णेरीचा र्र् ु आजला अ्स्तत्र्ातं नाहीं  बाकी सहा र्र् ुब्रह्मदेश, हसल न र्रै्रे 
देशातंील बौद्ध ल कातं आढळतात  यातंील हभक्षूंला आहण श्रार्णेरालंा लार्ू पडणारा ज  अहधशीलहशके्षचा 
भार् त्याचा आम्हासं येथें हर्चार करयायाची जरुरी र्ाटत नाहीं  एक तर तसें केलयानें आजच्या हर्षयाचा 
फारच हर्स्तार ह णार आहे; र् दुसरें त्यापासून आपणाला तादृश फायदा ह यायासारला नाहीं  तथाहप 



 

 

अनुक्रमणिका 

ज्याचंी तशीच हजज्ञासा असेल त्यानंी हर्नय गं्रथाचें ‘Sacred Books of the East’ र्ध्यें प्रहसद्ध झालेलें  
भाषातंर र्ाचार्ें  
 

र्ृहस्थ आहण र्ृहहणी यानंा लार्ू पडणाऱ्या शीलाचे इतर र्र्ांना ं लार्ू पडणाऱ्या शीलाप्रर्ाणेंच 
हर्हहतशील (चाहरत्तसील) आहण हनहषद्धशील (र्ाहरत्तसील) असे द न भेद आहेत  बुद्धानें करयायास 
साहंर्तलेलया र् ष्टी करणें हें हर्हहतशील; र्ज्यु करयायास साहंर्तलेलया र् ष्टी र्ज्यु करणें हें हनहषद्धशील 
ह य  
 

रं्र्लसुत्त, हसर्ालसुत्त इत्याहद सुत्तातूंन र्ृहस्थानंी आहण र्ृहहणींनीं पाळयायासाठीं बुद्ध भर्र्तंाने 
काहंीं र् ष्टी साहंर्तलया आहेत  त्यापंैकीं, हर्हधशीलाची आपणासं नीट कलपना व्हार्ी म्हणून रं्र्लसुत्तातंील 
र्ाथा येथें देत आहें  
 

क णीएक देर्ता बुद्धास म्हणाली :— 
 

बहू देवा मनुस्सा च मंर्लाणन अकचतयुं । 
आकंखमाना सोत्थानं बु्रणह मंर्लमुत्तमं ॥ १ ॥ 

 
अनेक देर्ानंीं आहण र्नुष्ट्यानंीं आपणासं सुल व्हार्ें म्हणून (अनेक रीतींनीं) रं्र्ल काय आहे याची कलपना 
केली  हे भर्र्न् यातं उत्तर् रं्र्ल क णतें तें सारं्ा  
 

यार्र भर्र्ान म्हणाला :— 
 

असेवना च बालानं पंणडतानं च सेवना । 
पूजा च पूजनीयानं एतं मंर्लमुत्तमं ॥ २ ॥ 

 
रू्लांच्या संर्तीपासून दूर राहणें, पहंडताचंी संर्हत करणें आहण पूज्य जनाचंी पूजा करणें, हीं उत्तर् रं्र्लें  
ह त  
 

पणिरूपदेसवासो च पुब्बे च कतपुञ्ञता । 
अत्तसम्मापणिणध च एतं मंर्लमुत्तमं ॥ ३ ॥ 

 
य ग्य देशातं र्सहत करणें, पदरीं पुयायाचा साठंा असणें, आहण र्नास सन्र्ार्ांत दृढ करणें, हीं उत्तर् रं्र्लें  
ह त  
 

बाहुसच्च ंच णसपपं च णवनयो च सुणसन्क्खतो । 
सुभाणसता च या वाचा एतं मंर्लमुत्तमं ॥ ४ ॥ 

 
पुष्ट्कळशी हर्द्या हशकणें, कला हशकणें, सद्वतुनाची संर्य लार्णें, आहण सर्य हचत भाषण करणें, हीं उत्तर् 
रं्र्लें  ह त  
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माताणपतु उपट्ठानं पुत्तदारस्स संर्हो । 
अनाकुला च कम्मन्ता एतं मंर्लमुत्तमं ॥ ५ ॥ 

 
आईबापाचंी सेर्ा करणें, बायक रु्लाचंें य ग्य रीतींने पालन करणें, आहण व्यर््स्थतपणें कार्ें करणें, हीं 
उत्तर् रं्र्लें  ह त  
 

दानं च धम्मचणरया च ञातकान च संर्हो । 
अनवज्जाणन कम्माणन एतं मंर्लमुत्तमं ॥ ६ ॥ 

 
दानधरु् करणें, धार्मर्क आचरण असणें, नातलर्ारं्र उपकार करणें, र् प्रशस्त करे् आचरणें, ही उत्तर् 
रं्र्लें  ह त  
 

आरणत णवरणत पापा मज्जपाना च संयमो । 
अपपमादो च धम्मेसु एतं मंर्लमुत्तमं ॥ ७ ॥ 

 
पापकर्ाला कंटाळून त्याजपासून दूर राहणें, र्द्यपानाहर्षयीं र्नाचा संयर् करणें र् कुशल (पुयाय) कर्ांत 
दक्ष असणें, हीं उत्तर् रं्र्लें  ह त  
 

र्ारवो च णनवातो च संतुणट्ठ च कतञ्ञुता । 
कालेन धम्मस्सवनं एतं मंर्लमुत्तमं ॥ ८ ॥ 

 
सत्पुरुषाचंा र्ौरर् करणें, नम्रभार्ानें र्ार्णें, संतुष्ट असणें, कृतज्ञ असणें, आहण र्ेळ र्ळेीं धर्ोपदेश ऐकणें, 
हीं उत्तर् रं्र्लें  ह त  
 

खंणत च सोवचस्सता समिानं च दस्सनं । 
कालेन धम्मसाकच्छा एतं मंर्लमुत्तमं ॥ ९ ॥ 

 
क्षाहंत (सहन करणें), र् ड ब लणें, श्रर्णाचंी भेट घेणें आहण धार्मर्क हर्षयार्र र्ारंर्ार संभाषण करणें, हीं 
उत्तर् रं्र्लें  ह त  
 

तपो च ब्रह्मचणरयं च अणरयसच्चान दस्सनं । 
णनब्बानसन्च्छणकणरया च एतं मंर्लमुत्तमं ॥ १० ॥ 

 
तपिया, ब्रह्मचयु, चार आयुसत्यें जाणणें र् हनर्ाणाचा साक्षात्कार करून घेणें, हीं उत्तर् रं्र्लें  ह त  
 

फुट्ठस्स लोकधम्मेणह णचत्त ंयस्स न कंपणत । 
असोकं णवरजं खेमं एतं मंर्लमुत्तमं ॥ ११ ॥ 
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(लाभ आहण हाहन, यश आहण अपयश, कनदा आहण स्तुहत, सुल आहण दुःल या आठ) ल कस्र्भार्ाशंी संबंध 
झाला असता ंज्याचंें हचत्त न कापंता ंश करहहत, हनरु्ळ र् सुलरूप राहतें तें उत्तर् रं्र्ल ह य  
 

एताणदसाणन कत्वान सब्बत्थ अपराणजता । 
सब्बत्थ सोन्त्थं र्च्छन्न्त तं तेसं मंर्लमुत्तमं ॥ १२ ॥ 

 
र्र साहंर्तलेलया रं्र्लाचें आचरण करून क ठेंहह पराभर् न पार्ता ं जे स्र््स्तसुल हर्ळहर्तात, त्याचंें तें 
कृत्य उत्तर् रं्र्ल जाणार्ें  
 

या सुत्तातं हर्हहतशीलाचा बराच र् ठा भार् आला आहे  येथें साहंर्तलेलया हकत्येक रं्र्लाचंा 
अश क राजानें आपलया हशलालेलातं धम्र् या सदरालालीं उल्लेल केला आहे  ९ व्या हशलालेलातं त  
म्हणत  :— 
 

आवाहणववाहेसु वा पुत्रलाभेसु वा प्रवासन्म्ह या एतन्म्ह च अञ्ञणि च जनो उचावचं मंर्लं करोते । 
णनरथं च मंर्लं करोते । अपफलं तु खो एताणरसं मंर्लं । अयं तु महाफले मंर्ले, य धंममंर्ले । तत 
दासभतकन्म्ह सम्यप्रणतपती, रु्रूनं अपणचणत साधु पािेसु संयमो साधु, ब्राह्मिसमिेसु साधु दानं । 
 

लग्नकायांर्ध्ये, पुत्रलाभ झाला असता,ं प्रर्ासास हनघयायाच्या र्ेळीं, र् अशाच तऱ्हेच्या अन्य 
प्रसंर्ीं, ल क र् ठ्या सर्ारंभानें रं्र्ल करीत असतात, पण तें हनरथुक ह य  तशा प्रकारचें रं्र्ल 
अलपफलदायक आहे; परंतु र्हत्फळ देणारें रं्र्ल म्हटलें  म्हणजे धरु्रं्र्ल ह य  (तें क णतें?) दास आहण 
भतृ्य यानंा ंचारं्लया रीतीनें र्ार्हर्णें; रु्रुजनाचंी सेर्ा करणें हें चारं्लें ; प्राहणकहसेहर्षयीं र्नाचा संयर् करणें 
हें चारं्ले; ब्राह्मणाला आहण श्रर्णालंा दानधरु् करणें हें चारं्लें   
 

पहत आहण पत्नी, र्ाताहपता आहण पुत्र, रु्रु आहण हशष्ट्य, धनी आहण न कर इत्याहदकाचंीं 
परस्परासंंबंधीं काय कतुव्यें आहेत, याचंें र्णनु णसर्ालसुत्तांत केलें  आहे  या हसर्ालसुत्ताचें र्राठी रूपातंर 
आपण अर्श्य पहार्ें  [पहरहशष्ट १ पहा   
 

हनहषद्धशीलातं प्रथर्ारंभी र्ृहस्थानंीं आहण र्ृहहणींनीं हनत्य पाळार्याचे ५ हनयर् येतात  (१) 
प्राणघात न करणें; (२) अदत्तादान (च री) न करणें; (३) व्यहभचार न करणें; (४) ल टें न ब लणें; र् (५) 
दारू र्रै्रे र्ादक पदाथांचे सेर्न न करणें  या पाचं र् ष्टी बौद्ध म्हणहर्णारानें र्ज्यु केलया पाहहजेत  
 

द न्ही अष्टर्ी, पौर्मणर्ा र् कृष्ट्ण चतुदुशी या चार हदर्सासं उपोसथ हदर्स असें म्हणतात  या हदर्शीं 
जे र्ृहस्थ आहण र्ृहहणी धरु्कचतनातं काल घालहर्तात, त्यानंा अनु्रमर्ें उपासक आहण उपाणसका असें 
म्हणतात  उपासकानंा आहण उपाहसकानंा या हदर्शीं पाळयायासाठीं बुद्धानंी आठ हनयर् घालून हदले आहेत, 
त्याचंाहह हनहषद्धशीलातं अंतभार् ह त   ते हनयर् येणेंप्रर्ाणें :— (१) प्राणघात न करणें; (२) च री न करणें; 
(३) अब्रह्मचयु न करणें (म्हणजे ब्रह्मचारी राहणें); (४) ल टें न ब लणें; (५) दारू र्रै्रे र्ादक पदाथांचे 
सेर्न न करणें; (६) र्ध्यान्हानंतर न जेर्णें; (७) नृत्य, र्ीत र्रै्रे कार्हर्कार उद्दीहपत करणाऱ्या र् ष्टी न 
पहाणें र् र्ालार्ंधाहद (चैनीच्या) पदाथांचें धारण न करणें; (८) उंच आहण र् ठ्या हबछान्यार्र न हनजणें  
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या हनयर्ापंैकी १ ला, २ रा, ४ था र् ५ र्ा, हे चार हनयर् पूर्ी साहंर्तलेलया हनयर्ातं आलेच आहेत  
पाचं हनयर्ातंींल ३ ऱ्या हनयर्ातं व्यहभचार करंू नये अशी आज्ञा आहे; पण येथील ३ ऱ्या हनयर्ाप्रर्ाणें 
उप सथाच्या हदर्शीं ब्रह्मचारीच राहहलें  पाहहजे  र्र साहंर्तलेलया चार हदर्शीं उप सथ पाळयायास सर्ड 
नसेल तर त  र्ृहस्थानंी आहण र्ृहहणींनीं र्ाटेल त्या हदर्शीं पाळयायास हरकत नाहीं  ब्रह्मदेशांत आजकाल 
ज्या र्ृहस्थानंा ऑहफसच्या र्रै्रे कार्ारु्ळें  र्र साहंर्तलेलया चार हदर्शीं उप सथ पाळयायाची सर्ड ह त 
नाहीं ते रहर्र्ारी उप सथ पाळीत असतात  
 

कायार्ाचार्नें दहा पापाचंा त्यार् करणें, ही हनहषद्धशीलातं रु्ख्य र् ष्ट आहे  या दहा पापानंा पाली 
भाषेंत दस अकुसलकम्र्पथ असें म्हणतात  ती हीं :— 
 

(१) प्राणघात (२) अदत्तादान (३) व्यहभचार ही तीन काहयक पापें ह त  (१) असत्य भाषण (२) 
चहाडी (३) कठ र भाषण र् (४) व्यथु बडबड हीं चार र्ाहचक पापें ह त  (१) परद्रव्यास्क्त (२) ्रम ध र् 
(३) ना्स्तकता, हीं तीन र्ानहसक पापें ह त  येथें ना्स्तकता म्हणजे पर पकार करयायातं काहंीं अथु नाहीं, 
शीलपालन करयायातं अथु नाहीं, सर्ाधीपासून काहंीं लाभ नाहीं, इत्याहद हर्चार  बाकी अथु स्पष्टच आहे  
ज्याला आपलें  शील पूणतु्र्ाला न्यार्याचें असेल त्यानें या दहा पापाचंा त्यार् अर्श्य केला पाहहजे  या दहा 
पापाचंा र्नुस्रृ्तीच्या १२ व्या अध्यायातंहह उल्लेल सापंडत  त  येणेप्रर्ाणें :— 
 

परद्रव्येष्ट्वणभध्यानं मनसाणनष्टकचतनम् । 
णवतथाणभणनवेवश्च णत्रणवधं कमम मानसम ॥ 

 
परद्रव्याचें कचतन करणें, दुसऱ्याचें र्ाईट कचतणें, आहण भलत्याच र्ार्ाला लार्णें (ना्स्तकता) हीं तीन 
र्ानहसक (पाप) करे् जाणार्ीं  
 

पारुष्ट्यमनृतं चैव पैवुन्यं चाणप सवमवः । 
असंबद्धप्रलापच्र वाङ्मयं स्याच्चतुर्ववधम् ॥ 

 
कठ र भाषण, असत्य भाषण, सरु् प्रकाराची चहाडी, आहण रृ्था बडबड, ही चार र्ाहचक (पाप) करे् ह त  
 

अदत्तानामुपादानं कहसा चैवाणवधानतः । 
परदारोपसेवा च वारीरं णत्रणवधं स्मृतम् ॥ 

 
अदत्तादान (च री), र्देहर्हहत नसलेली कहसा, र् परदारार्र्न, हीं तीन काहयक पापकर्ें ह त  
 

र्नूनें येथें र्देाला हर्हहत असलेली कहसा हें पाप नव्हे असें म्हटलें  आहे  असा भेद करणें बौद्धासं 
पसंत ह णार नाहीं  कहसा म्हटली म्हणजे ती र्देहर्हहत अस  र्ा नस , येथून तेथून सरु् सारली आहे असें 
बौद्धाचंें म्हणणें  एर्ढा र्तभेद बाजूस ठेर्ला तर आद्य स्रृ्हतकारानंीं बौद्धर्त जसेंच्या तसें उचललें  आहे 
असें हदसून येईल  [र्नुस्र्ृहत इ  स  च्या चर्र्थया शतकातं हलहहली असार्ी असें अहलकडील पहंडतानंी ठरहर्ले आहे  डॉ  भाडंारकराचंा A 

Peep into the Early History of India, (Page 46) हा हनबधं पहार्ा   आजकाल र्देहर्हहत अशी कहसा फारच क्वहचत् घडते  
पाचंपंचर्ीस र्षांतून एलादा यज्ञ झाला तर ह त   काहलपूजा, दसरा इत्याहद प्रसंर्ीं ह णाऱ्या बहलदानास 
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र्देहर्हहत असें म्हणता ं येणार नाहीं  तेव्हा ं र्रील दहा पापाचंा पूणपुणें त्यार् करयायाचा एलाद्या करु्ठ 
कहदुर्ृहस्थानें हनश्यच केला असता ं स्रृ्हतगं्रथ त्याच्या आड येणार नाहींत, इतकें च नव्हे तर र्र हदलेलया 
र्नुस्रृ्तींतील उताऱ्याचा त्याला बळकट पाकठबा हर्ळेल  
 

आयुरे्दालाहह या दहा पापाचंा त्यार् र्ान्य आहे  अष्टारं्हृदयसंहहतेच्या २ ऱ्या अध्यायात र्ारभट 
म्हणतात :— 
 

सुखं च णवना धमात्तस्माद्धममपरो भवेत् । 
भक्तया कल्यािणमत्राणि सेवेतेतरदूरर्ः ॥ 

 
धर्ार्ाचंून सुल नाहीं, म्हणून धरु्परायण व्हार्ें, श्रद्धापूरु्क सज्जनाचंी सेर्ा करार्ी र् ललापंासून दूर रहार्ें  
 

कहसास्तेयान्यथाकामं पैवुन्यं परुषानृते । 
सणभन्नालापव्यापादमणभध्यादृन्गवपयमयम् । 

पापं कमेणत दवधा कायवाङ्मानसैस्त्यजेत् ॥ 
 
कहसा, स्तेय (च री), व्यहभचार, चहाडी, कठ र भाषण, असत्य भाषण, रृ्था बडबड, व्यापाद (्रम ध); 
परधनकचता आहण हर्र्थयादृहष्ट (ना्स्तकता) या दहा पापाचंा कायेनें, र्ाचेनें आहण र्नानें त्यार् करार्ा  
 

र्ाग् भट हा जरी बौद्ध ह ता तरी बौद्धधरु् ल कानंीं पाळार्ा या हेतूनें या दहा पापाचंा त्यार् करयायास 
त्यानें साहंर्तलें  नाहीं  आर ग्यप्राप्तीला या दहा पापाचंा त्यार् अत्यार्श्यक आहे असें त्याचें म्हणणें आहे  
 

या दहा पापाचं्या त्यार्ाला पाहल भाषेंत र्नुष्ट्यधरु् असें म्हटलें  आहे  यार्रून र् र्रील द न 
उताऱ्यारं्रून आपणासं असें हदसून येईल कीं, प्राचीन कालीं या देशातं या दहा पापाचंा त्यार् सरु्संर्त 
झाला ह ता  नार्हरकत्र्ाला प होंचयायास या पापाचंा त्यार् आर्श्यक आहे असें सर्ांस र्ाटे  तेव्हां, सभ्य 
र्ृहस्थ ह , सरु् पथंाचं्या ल कानंा ं पसंत पडयायासारला हा दशपापकर्ांचा त्यार् आपण आपलया तरुण 
हपढीस कृतीनें आहण शब्दानंीं हशकहर्यायास क णती हरकत आहे? 
 

याप्रर्ाणें हनहषद्धशीलाचें स्र्रूप थ डक्यातं आपणासर् र ठेहर्लें  आहे  या सरु् शीलाचे–हर्हहत 
आहण हनहषद्ध शीलाचे–पुनः हीन, र्ध्यर् आहण उत्तर् असे तीन भेद केले आहेत  कीतीच्या आशनेें पाळलेले 
शील हीन, पुयायफळाच्या आशनेें पाळलेलें  र्ध्यर् र् र्ाझें कतुव्यच आहे अशा भार्नेनें पाळलेलें  उत्तर् 
सर्जार्ें  ‘र्ी र् ठा शीलर्ान्, हे दुसरे ल क दुःशील आहेत, हे पापी आहेत,’ अशा प्रकारें ज्या शीलाचा 
आत्र्स्तुहत आहण परकनदा करयायात उपय र् ह त , तें हीन शील, ज्याचा असा उपय र् ह त नाहीं परंतु जें 
ज्ञानयुक्त नाहीं, तें र्ध्यर्, र् प्रज्ञापूणु शील उत्तर् जाणार्ें  आपणासं दुसऱ्या जन्र्ी सुल हर्ळार्ें म्हणून 
पाळलेलें  शील तें हीन, आपणाला र् क्ष हर्ळार्ा या हेतूनें पाळलेलें  र्ध्यर्, र् सरु् प्राहणर्ात्राच्या हहतासाठीं 
पाळलेलें  शील उत्तर् ह य  
 

आणली या शीलाचे हाहनभाहर्, ्स्थहतभाहर्, हर्शषेभाहर् आहण हनरे्दभाहर् असे चार भेद कहरतात  
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योध सेवणत दुस्सीले सीलवन्ते न सेवणत । 
वत्थुवीणतक्कमे दोसं न पस्सणत अणवद्दसु ॥ 

णमच्छासंकपपबहुलो इंणद्रयाणन न रक्खणत । 
एवरूपस्स वे सीलं जायते हानभाणर्यं ॥ 

 
ज  अहर्द्वान् र्नुष्ट्य पाप्याचंा सहर्ास कहरत  आहण शीलर्ंताचं्या सर्ार्र्ातं राहात नाहीं, ज  हनयर्भरं्ाची 
परर्ा करीत नाहीं, ज्याच्या र्नातं हर्शषेतः पापहर्चार घ ळत असतात, र् ज  आपलया इंहद्रयाचंें रक्षण 
करीत नाहीं, त्याचें शील हाहनभार्ी ह तें  
 

यो पनत्तमनो होणत सीलसंपणत्तया इध । 
कम्मट्ठानानुयोर्न्म्ह न उपपादेणत मानस ॥ 
तुट्ठस्स सीलमत्तने अघिन्तस्स उत्तणर । 

तस्स तं णठणतभाणर्य ंसीलं भवणत णभक्खुनो ॥ 
 
ज  क णी शीलसंपत्तीनें आनंहदत ह त , ध्यानसर्ाहध साध्य करयायाचा हर्चार करीत नाहीं, ज  शीलानेंच 
संतुष्ट ह ऊन पुढील प्रयत्न स डून देत , त्या कभक्षचूें तें शील ्स्थहतभार्ी ह तें  
 

संपन्नसीलो घिणत समाधत्थाय यो पन । 
णवसेसभाणर्य ंसीलं होणत एतस्स णभक्खुनो ॥ 

 
ज  शीलसंपन्न हभक्ष ुसर्ाहध साधयायासाठीं प्रयत्न कहरत  त्याचें तें शील हर्शषेभार्ी ह तें  
 

अतुट्ठो सीलमत्तने णनन्ब्बदं योनुयुंजणत । 
होणत णनब्बेधभार्ीयं सीलमेतरस णभक्खुनो ॥ 

 
ज्या हभक्षचूी केर्ळ शीलानें तृ्प्त ह त नाहीं, र् ज  सतत रै्राग्यर्य प्रजे्ञच्या प्रयत्नास लार्त , त्याचें तें 
शील हनरे्धभार्ी [हनरे्धभार्ी म्हणजे हनर्ाणाचा साक्षात्कार करून देणारें   ह ते  
 

हे चार भेद हभक्षूंस उदे्दशून साहंर्तले आहेत  तथाहप, ते र्ृहस्थ आहण र्ृहहणी यानंाहंह लार्ू पडतात  
हे र् पूर्ीचे तीन भेद येथें सारं्यायाचें कारण हेंच कीं, आम्हीं आपलें  शील हीन ककर्ा हाहनभार्ी ह ऊं न देता ं
उत्तर त्तर र्रच्या पायरीचें ह त जाईल अशाहर्षयीं प्रयत्न करार्ा  
 

अहधशीलहशक्षा संपाहदलयार्र अहधहचत्तहशक्षा ककर्ा सर्ाहध संपादयायाचा प्रयत्न केला पाहहजे, 
शीलसंपहत्त संपादन केलयार्ाचंून सर्ाहधलाभ व्हार्याचा नाहीं  भर्र्ान् बुद्धाने म्हटले आहे :— 
 

आंकखेय्य चे णभक्खवे णभक्खु चतुनं्न ज्ञानानं आणभचेतणसकानं णदट्ठधम्मसुखणवहारानं णनकामलाभी 
अस्सं अणकच्छलाभी अकणसरलाभी णत । सीलेस्वेवस्स पणरपूरकारी ॥ (आकंखेय्यसुच, मन्ज्झमणनकाय) 
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हभक्षहु , जर एलाद्या हभक्षचूी प्रत्यक्ष सुल प्राप्त करून देणाऱ्या चारीहह ध्यानाचंा यथेच्छ लाभ व्हार्ा, सहज 
लाभ व्हार्ा, र्ाटेल तेव्हा ं लाभ व्हार्ा, अशी इच्छा असेल तर त्यानें शीलाचें उत्तर् रीतींने पालन केलें  
पाहहजे  
 

सर्ाहध म्हणजे हचत्ताची एकाग्रता हतचे अकुशल सर्ाहध आहण कुशल सर्ाहध असे द न भेद आहेत  
एलाद्या नाटकर्ृहातं नाटक चाललें  असता ं तेथील काहंी श्र ते शृरं्ारपहरप्लुत पद्य ऐकून तल्लीन ह ऊन 
जातात  त्या प्रसंर्ीं त्याच्या हचत्ताची जी एकाग्रता ती अकुशल सर्ाहध ह य  त्याचप्रर्ाणें दुसऱ्याच्या 
घातपातात एलादा र्नुष्ट्य र्ढून रे्ला असतां, त्याच्या हचत्ताची तार्त्काहलक एकाग्रता अकुशल सर्ाधींत 
र्हणली जाते  या अकुशल सर्ाधीचा अथातच अहधहचत्तहशक्षेंत सर्ार्शे ह त नाहीं  केर्ळ कुशल 
सर्ाहधलाच अहधहचत्तहशक्षा म्हणतात  
 

कुशल सर्ाधीचे उपचार सर्ाहध आहण अपुणा सर्ाहध असे द न भेद आहेत  उपचार सर्ाहध 
अलपकाळ हटकणारी असते  लहान रू्ल उभें राहयायास हशकत असता ं फार र्ेळ उभें राहंू शकत नाहीं, 
त्याप्रर्ाणें य ग्याला आरंभींच साध्य ह णारी उपचार सर्ाहध फार र्ेळ हटकत नाहीं  अपुणा सर्ाहध उपचार 
सर्ाहध साधलयार्र प्राप्त ह ते  ती अभ्यासानें पाहहजे हततकी हटकंू शकते  हतचे ध्यानभेदानें चार भेद 
ह तात  हर्तकु, हर्चार, प्रीहत, सुल आहण एकाग्रता हीं प्रथर् ध्यानाचीं पाचं अंर्ें  हद्वतीय ध्यानातं हर्तकु 
आहण हर्चार राहत नाहीं, बाकी तीन अंर्ें राहतात  तृतीय ध्यानातं प्रीहत राहत नाहीं  सुल आहण एकाग्रता 
हीं द न अंर्ें राहतात  चतुथु ध्यानातं एकाग्रता आहण उपेक्षा अशी द नच अंरे् असतात  
 

कुशल सर्ाहध चाळीस पदार्थयांचें कचतन करून साहधता ं येते  त्या पदाथांस करु्स्थानें असें 
म्हणतात  त्या सर्ळ्याचंें सहर्स्तर र्णनु करंू लार्लों तर एक र् ठा थ रला गं्रथच ह णार आहे  म्हणून 
यापंैकीं उदाहरणादालल चाराचंेंच हदग्दशनु कहरतों  
 

१. कायर्ता स्मृणत 
 

हर्शुहद्धर्ार् ु गं्रथार्ध्यें सरु्साधारणपणें र्नुष्ट्याचें सहा भेद साहंर्तले आहेत  त्यातं रार्चहरत, 
दे्वषचहरत आहण र् हचहरत हे तीन रु्ख्य आहेत  ज्याची कार्र्ासना इतर र्न रृ्त्तींहून बळकट त  
रार्चहरत, ज्याचा दे्वष बळकट त  दे्वषचहरत, र् ज्याचा र् ह म्हणजे आळस बळकट त  र् हचहरत असें 
सर्जार्ें  
 

रार्चहरताला कायर्ता स्रृ्हत हे करु्स्थान य र्ारंंभी हर्हहत आहे  कायर्ता स्रृ्हत म्हणजे हर्र्केानें 
आपलया शरीराचें अर्ल कन करणें  ज्याला कायार्ता स्रृ्तीचा अभ्यास करार्याचा असेल त्यानें 
शरीरातंील हनरहनराळ्या पदाथांकडे रै्राग्यपूणु दृष्टीनें पाहयायाची संर्य करून घ्यार्ी  केश, नल, चरु् 
इत्याहद बाह्य पदाथु पाहून जर रै्राग्य उत्पन्न ह त नसेल तर र्ासं, आंतडें, अ्स्थ इत्याहद आभ्यंतर 
पदाथांकडे ज्ञानदृष्टीने पहार् े जेथें फाडलेलें  पे्रत पाहायायास सापंडेल तेथें जाऊन तें अर्श्य पहार्ें, र् 
त्यातंील ज्या भार्ाकडे पाहून हर्शषे रै्राग्य उत्पन्न ह ईल, त्या भार्ाची आपलया शरीराच्या भार्ाशीं तुलना 
करार्ी  ककबहूना त च आपलया शरीराचा भार् आहे अशी कलपना करार्ी यासंबंधी शाहंतदेर्ाचायु म्हणतात 
:— 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कायभूकम णनजा ंर्त्वा कंकालैरपरैः सह । 
स्वकायं तुलणयष्ट्याणम कदा वतनधर्वमिम् ॥ 

 
या देहाच्या हक्काच्या भरू्ींत (श्र्शानभरू्ीत) जाऊन रृ्त र्नुष्ट्याचें हाडाचें सारं्ाडे पाहून, कुजून जाणाऱ्या 
या देहाची त्या सारं्ाड्ाबंर बर र्ी कधी तुलना करीन? 
 

अयमेव णह कायो मे एवं पूणतभमणवष्ट्यणत । 
वृर्ाला अणप यदं्रधान्नोपसपेयुरन्न्तकम् ॥ 

 
हें (हल्लीं चारं्लें  हदसणारें) र्ाझें शरीर या श्र्शानातंील पे्रतापं्रर्ाणे इतकें  कुजणार आहे कीं, त्याच्या 
दुरं्धीला त्रासून क लहेदेलील त्याजर्ळ येणार नाहीत! 
 

अस्यकैस्याणप कायस्य सहजा अन्स्थखंडकाः । 
पृथक् पृथगर्णमष्ट्यन्न्त णकमुतान्यः णप्रयो जनः ॥ 

 
या र्ाझ्या एका देहाचीं एकत्र असलेलीं हाडें (या श्र्शानातंील हाडापं्रर्ाणें) हनरहनराळी ह ऊन पडणार 
आहेत! र्र् हप्रयबाधंर् र्ला स डून जातील यातं आियु कसलें ? (कारण ते र्ाझ्यापासून सरु्दा हनराळेच 
आहेत ) 
 

अशा रीतीनें शरीरातंील एलाद्या भार्ाचें रै्राग्यपूणु हर्चारानें हचरकाळ कचतन केलें  असता ंपुरुषाला 
संुदर स्त्रीकडे आहण स्त्रीला संुदर पुरुषाकडे पाहून सहसा कार्हर्कार उत्पन्न ह त नाही  भार्शः शरीराकडे 
पाहयायाची संर्य झालयारु्ळें  त  र्नुष्ट्य बाह्य कातंीला पाहून एकदर् भलुत नाहीं  त्या त्या अरं्र्ळ 
शरीरभार्ाचंी त्याला आठर्ण ह ते, र् ते त्या संुदर कातंीच्या आड दडून बसलेले त्याला स्पष्टपणें हदसत 
असतात  याहर्षयीं हर्शुहद्धर्ार्ात एक र् ष्ट आहे  ती येथें साहंर्तलयार्ाचंून र्ाझ्यानें राहर्त नाही  
 

प्राचीन काळी कसहलद्धीपार्ध्यें अनुराधपुर नारं्ाचे एक शहर ह तें  त्याच्या आसपास पुष्ट्कळ हर्हार 
असत  बुद्धघ षाचायानें हर्शुहद्धर्ार् ुर् इतर गं्रथ या हर्हारापंैकी र्हाहर्हार नारं्ाच्या हर्हारातं राहत असता ं
हलहहले  र्हाहर्हाराहदक जुन्या इर्ारतींचे अर्शषे अद्याहप पाहयायास सापंडतात  या शहरापासून थ ड्ा 
अंतरार्र असलेलया एका टेंकडीस चैत्यपरु्त म्हणत असत  तेथें एक र्हाहतष्ट्य नार्ाचंा हभक्ष ूराहत असे  त  
एके हदर्शीं हभक्षाटनासाठीं अनुराधपुरास जात ह ता  त्याच र्ाटेनें आपलया नर्ऱ्याशीं भाडूंन र्ाहेरी 
जायायाकहरता एक स्त्री येत ह ती  त्या हभक्षलूा पाहून त्याला भलुर्यायासाठीं ती र् ठ्यानें हसली  त्यानें 
एकदर् ड कें  र्र करून त्या स्त्रीकडे पाहहलें   तोंच त्याला हतचे दातं हदसले र् त्यानंीं त्याला त्याच्या हनत्य 
कचतनाचा हर्षय ज  हाडाचंा सारं्ाडा त्याची आठर्ण हदली  त्यारु्ळें  त्या स्त्रीच्या अंर्कातंीकडे त्याचे लक्ष न 
जाता ंरू्र्मतर्ंत हाडाचंा सारं्ाडाच ड ळ्यासंर् र उभा आहे कीं काय असा त्याला भास झाला  त  तसाच पुढें 
चालता झाला  त्या स्त्रीच्या र्ार् र्ार् हतचा पहत येत ह ता, त  याला पाहून म्हणाला :— “र्हाशय, या 
र्ार्ानें रे्लेली अलंकृत अशी सुंदर तरुण स्त्री आपण पाहहलीत काय?” तेव्हा हभक्ष ुम्हणाला :— 
 

नाणभजानाणम इत्थी वा पुणरसो वा इतो र्तो । 
अणपच अणट्ठसंघािो र्च्छतेस महापथे ॥ 
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येथून स्त्री रे्ली ककर्ा पुरुष रे्ला हें काहंीं र्ला ठाऊक नाहीं  तथाहप, या र् ठ्या रस्त्यानें एक हाडाचंा 
सारं्ाडा जात आहे लरा! 
 

या करु्स्थानानें कार्हर्कार नष्टप्राय ह त , र् य ग्याला प्रथर् ध्यानापयंत र्जल र्ारता येते, 
तद्नंतर दुसऱ्या करु्स्थानाच्या य र्ें इतर ध्यानेंहह संपाहदता ंयेतात  
 

२. मैत्री 
 
दे्वषचहरताला र्तै्रीभार्ना पर्थयकारक आहे  र्तै्री भार्नेचें हर्धान :— 
 

अत्तपूमाय सब्बेसं सत्तानं सुखकामतं । 
पन्स्सत्वा कमतो मेत्त ंसब्बसत्तसुे भावये ॥ 

 
आपलयाप्रर्ाणेंच सरु् प्राहणर्ात्र सुलाची इच्छा कहरतात, असें जाणून ्रमर्ा्रमर्ानें त्या सर्ांहर्षयी पे्रर्भार् 
उत्पन्न करार्ा  
 

सुखी भवेय्यं णनदुक्खो अहं णनच्च ंअहं णवय । 
णहताच मे सुखी होन्तु मज्झत्ता चथ वेणरनो ॥ 

 
सदासरु्दा र्ी सुली असार्ें, र्ी हनदुुःली असार् े र्ाझ्याप्रर्ाणें र्ाझे हर्त्रहह सुली ह र् त, र्ध्यस्थहह सुली 
ह र् त, आहण र्ाझे रै्रीहह सुली ह र् त! 
 

इमन्म्ह र्ामक्खेत्तन्म्ह सत्ता होन्तु सुखी सदा । 
ततो परं च रजे्जसु चक्कवाळेसु जतुनी ॥ 

 
या आसपासच्या शतेातंील आहण या र्ारं्ातंील सरु् प्राणी सरु्काल सुली ह र् त  या राज्यांतील प्राणी सुली 
ह र् त  या हर्र्श्ातंील (सरु्) प्राणी सुली ह र् त  
 

तथा इत्थी पुमा चेव अणरया अनणरया णप च । 
देवा नरा अपायट्ठा तथा दवणदसासु च ॥ 

 
त्याचप्रर्ाणें हस्त्रया आहण पुरुष, आयु आहण अनायु, देर् आहण र्नुष्ट्य हे सरु् सुली ह र् त  दुर्तुीप्रत रे्लेले 
प्राणीहह सुली ह र् त  दाही हदशालंा सरु् प्राणी सुली ह र् त  
 

या श्ल कातं ्रमर्ा्रमर्ानें पे्रर्भार् कसा र्ाढर्ार्ा, हें साहंर्तलें  आहे  प्रथर्तः स्र्तःर्रच पे्रर् उत्पन्न 
करून तें आपलया हर्त्रारं्र, र्ध्यस्थारं्र र् तद्नंतर आपलया शत्रूंर्रहह उत्पन्न केलें  पाहहजे  तसेच तें 
पहहलयानें आपलया र्ारं्च्या प्रायायारं्र उत्पन्न करून हळूहळू त्याची र्यादा हर्र्श्र्यादेपयंत नेऊन पोंचहर्ली 
पाहहजे  सर्ळा प्राहणसरु्दाय आपलया ड ळ्यासंर् र उभा आहे कीं काय अशी कलपना करून त्याजंर्र र्ी 
र्न भार्ें पे्रर् करीत आहें, र्ाझें अंतःकरण पे्रर्र्य झालें  आहे, र्ला शत्र ु म्हणून क णीच राहहला नाहीं, 
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व्याघ्र, कसह इत्याहद कहस्त्र प्राणीदेलील र्ाझे हर्त्र झाले आहेत, सपु र्ाझ्या अंर्ार्र ल ळत आहेत, हा र्ाघ 
या बाजूला र्ाझ्या र्ाडंीर्र ड कें  ठेर्नू स्र्स्थ झोंपी रे्ला आहे, क णापासूनच र्ला भय म्हणून राहहलें  
नाहीं, अशी भार्ना केली पाहहजे  
 

एलाद्याच्या अंतःकरणार्ध्यें दे्वषभार् तीव्र असलयारु्ळें  त्याचं्या शत्रचूी त्याला र्ारंर्ार आठर्ण ह ते; 
आहण हतच्या य र्ें र्तै्रीभार्नेस जबरदस्त अडथळा येत   अशा र्नुष्ट्यानें बुद्ध पदेशाचें आहण साधुसंतांच्या 
उपदेशाचें पारायण करून आपलया र्नातंील रै्रभार् दूर दर्डयायाचा प्रयत्न करार्ा  यासंबंधीं 
ककचूपर्सुत्तातं भर्र्ान् बुद्धानें हभक्षूंस केलेला उपदेश ध्यानातं ठेर्यायासारला आहे  
 

बुद्ध म्हणाला, “हभक्षहु , प्राचीन काळीं या श्रार्स्ती नर्रींतच एक रै्देहहका नारं्ाची कुलीन स्त्री 
राहात ह ती  ती र् ड ब लणारी आहे, नम्र आहे र् ती फार शातं आहे, अशी हतची सरु् शहरातं ख्याहत ह ती  
हभक्षहु , त्या रै्देहहकेची एक परर् दक्ष आहण उद्य र्ी काली नारं्ाची दासी ह ती  एके हदर्शीं त्या दासीच्या 
र्नातं शकंा आली कीं, ही र्ाझी धनीण लर लरच शातं रृ्त्तीची आहे, ककर्ा र्ी र्ळेच्यार्ळेीं कार्ें करीत 
आहें म्हणून हतला रार्ार्यायाला संहधच सापंडत नाहीं? या शकेंच्या सर्ाधानाथु आपलया र्ालहकणीची 
परीक्षा पाहयायाचा हतनें बेत केला र् ती एके हदर्शीं जरा उहशरा उंठली  तेव्हा ंती रै्देहहका हतला म्हणाली, 
‘काय र् काली, आज इतका उशीर का ंकेलास?’ तेव्हा ंकाली म्हणाली, ‘बाईसाहेब, सहज उशीर झाला ’ 
रै्देहहकेनें कपाळाला आंठ्या घालून र् भकुृटी र्र चढर्नू म्हटलें , ‘कसली ही पापी दासी! उहशरा उठते 
म्हणजे काय?’ काहंीं हदर्स रे्लयार्र काली दासी आणली थ डासा उशीर करून उठली  त्या हदर्शीं 
बाईसाहेबानंीं हतला बऱ्याच हशव्या हदलया  आणली कांहीं हदर्स रे्लयार्र बाईसाहेंबाचंी पुनः एकदा परीक्षा 
पहार्ी म्हणून कालीनें उठयायास फारच उशीर केला  र्र् काय हर्चारता!ं बाईसाहेबाचंा ्रम धर््न्ह एकदर् 
भडकला  हतनें जर्ळ पडलेली ल लंडाची लीळ घेऊन ती कालीच्या ड क्यात घातली  काली हबचारी 
घाबऱ्याघुबऱ्या ओरडत ओरडत रस्त्यार्र धारं्ली  तेथें शजेारीपाजारी र् ळा झाले, र् त्यानंीं काली काय 
झालें , हतच्या ड क्यातूंन रक्त का ंर्ाहतें र्रै्रे चौकशी करयायास आरंभ केला  तेव्हा ंकाली त्यानंा म्हणाली, 
‘आपण ज्यानंा र् ठ्या शातं सर्जत ह तां, त्या आर्च्या बाईसाहेबाचें हे कृत्य आहे!’ या कृत्यानें, ही स्त्री 
साध्र्ी हदसत ह ती, पण ती साध्र्ी नव्हे, ही र् ठी ्ूरमर आहे, अशी रै्देहहकेची शहरभर अपकीर्मत पसरली  
 

“हभक्षुंह , त्या कुलीन स्त्रीप्रर्ाणेंच काहंीं हभक्ष,ु जोंपयंत कटु शब्द ऐकयायाचा प्रसंर् आला नाहीं 
त पयंत, र् ठे शातं हदसतात  परंतु जेव्हा ंएलाद्या हभक्षरु्र कटु शब्दाचंा प्रहार ह त , तेव्हा ंत  लर लरच 
शातं आहे कीं नाही, हें जाणयायाची पाळी येते    हभक्षहु , क णी तुम्हाला र्ेळ पाहून ब लेल, क णी अर्ळेी 
ब लेल, क णी तुर्च्या हातून झालेला अपराध सारें्ल, क णी तुर्च्यार्र नसता आळ घालील, क णी 
तुम्हालंा रृ्दु शब्दानंीं ब लेल, क णी कठ र शब्दानंीं ब लेल, क णी पे्रर्भार्ानें ब लेल आहण क णी 
दे्वषभार्ानें ब लेल  या सर्ांहर्षयीं आपले र्न हर्कृत ह णार नाहीं अशी तुम्हीं लबरदारी घेतली पाहहजे; 
तुर्च्या तोंडातूंन र्ाईट शब्द हनघंू नयेत अशाबद्दलहह तुम्ही सार्ध असलें  पाहहजे; आहण ज्यानें आपलयार्र 
र्ाग्बाणाचंा प्रहार केला असेल त्यार्रच पे्रर् करंू लार्ून तेथून सरु् जर्ाहर्षयी पे्रर्भार् उत्पन्न करयायास 
तुम्ही हशकलें  पाहहजे  जरी दुष्ट च रानंीं करर्तीनें तुर्चें ड कें  कापलें , तरीदेलील तुम्ही रार्ार्ता ंकार्ा 
नये  अशा प्रसंर्ीं ज  रार्ार्ले त  र्ाझा हशष्ट्य ह यायास लायक नाहीं  त्या च रारं्रदेलील तुम्हीं पे्रर् करार्ें; 
र् त्यानंा ंहनहर्त्त करून सरु् प्राहणर्ात्राहंर्षयी तुर्च्या अंतःकरणातं पे्रर्भार् उत्पन्न व्हार्ा ” 
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साधुसंताचं्या उदाहरणानें आहण उपदेशानेंहह आपलया र्नातंील ्रम धशलय उपटून काढयायाचा 
प्रयत्न करार्ा  एकनाथ, तुकारार् इत्याहद सत्पुरुषानंी अनेक प्रकारें ललानंी केलेला छळ सहन करून 
आपली शातंरृ्हत्त कायर् ठेहर्ली हें उदाहरण र्ाझ्या ड ळ्यासंर् र असता एर्ढ्या तेर्ढ्यासाठीं र्ी 
दुसऱ्यार्र रार्ार्तों, र् क णी लहानसहान अपराध केला असता ं त्याचा सूड उर्हर्यायाची दुष्ट र्ासना 
उराशीं घट्ट धरून बसत , हें काय? या कुबुद्धीचा र्ी त्यार् न केला तर— 
 

ऐसें भागय कइं लाहाता होईन । अवघें देखें जा ब्रह्मरूप । 
मर् तया सुखा अंत नाहीं पार । आनंदें सार्र हेलावती ॥ 

 
अशा सुलाचा र्ी अनुभर् घेऊ शकेन काय? अशा रीतीनें हर्चार करून र्नातंील रै्रभार् नष्ट करार्ा, र् 
पे्रर्भार्ना पहरपूणु करार्ी  या भार्नेनें तीन ध्यानें साध्य ह तात  हशर्ाय आणलीहह बरेच फायदे या 
भार्नेरु्ळें  ह त असतात  शाहंतदेर्ाचायांनी म्हटलें  आहे :— 
 

प्रासाणदकत्वमारोगयं प्रामोद्य ंणचरजीणवतम् । 
चक्रवर्वतसुखं स्फीतं क्षमी प्रापनोणत संसरन् ॥ 

 
या संसारात क्षर्ार्ान् र्नुष्ट्याला सौंदयु, आर ग्य, आनंद, दीघायुष्ट्य आहण च्रमर्र्मतराजासारलें हर्पुल सुल 
प्राप्त ह ते  
 

३. मरिस्मृणत 
 
र् हचहरताला र्रणन्रृ्हतकरु्स्थान य र्ारंभी पर्थयकारक ह त  त्याचें हर्धान :— 
 

पवातदीपतुल्याय सायुसंतणतया स्वयं । 
परूपमाय संपस्सं भावये मरिस्सकत ॥ 

 
र्ाऱ्याच्या झ तार्र ठेर्लेलया हदव्याप्रर्ाणें आपलया आयुष्ट्याचा नाश ह त चालला आहे, हें इतराचं्या 
उदाहरणाने जाणून र्रणस्रृ्हत र्ाढर्ार्ी (र्रणाचें कचतन करार्ें)  
 

महासंपणत्तसंपत्ता यथा सत्ता मत्ता इध । 
तथा अहं मणरस्साणम मरिं मम हेरसणत ॥ 

 
ज्यानंा ं र् ठी संपहत्त प्राप्त झाली ह ती, ते पुरुषहह या जर्ातूंन जसे नाहीसे झाले, तसा र्ीहह (कधीं ना 
कधीं) र्रणार आहें, र्रण हें र्ला येणारचं । 
 

ईसकं अणनवत्तन्तं सततं र्मनुस्सुकं । 
जीणवतं उदया अत्थं सुणरयो णवय धावणत ॥ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

सूयु जसा उदयापासून अस्तापयंत सारला धार्त असत , तसें र्र्नाला अत्यंत उत्सुक जीहर्त थ डेंसेंहह 
र्ारे् न सरता धार्त आहे! 
 

अशा रीतीनें र्रणाचें हनभुयपणे कचतन केलें  असता ं आळस नष्टप्राय ह ऊन जात   या 
र्रणस्रृ्हतकरु्स्थानानें उपचार सर्ाहधच साधते; अपुणा सर्ाहध साध्य ह त नाहीं, तथाहप आळस नष्ट 
ह ऊन अंतःकरणातं जार्ृहत उत्पन्न झालयारु्ळें  र्नुष्ट्य कतुव्यदक्ष ह त  र् इतर करु्स्थानांच्या य रे् 
अपुणासर्ाहध साधयायास सर्थु ह त   
 

४. पृथ्वीमंडळ 
 

परृ्थर्ी, उदक, तेज, इत्याहदकाचंी रं्डळाकार आकृहत ड ळ्यासंर् र ठेर्नू हतचें कचतन केलें  असता ं
अपुणा सर्ाहध साधता ंयेते  या रं्डळाचें कचतन सरु् प्रकारच्या र्नुष्ट्यानंा हहतकारक आहे  
 

ज्याला परृ्थर्ीरं्डळार्र ध्यान करार्याचें असेल त्यानें नारं्रलेलया जहर्नींत ककर्ा जेथें र्र्त र्रै्रे 
उर्र्ले नसेल अशा हठकाणीं जाऊन तेथें जहर्नीचा र्तुुलाकार भार् ड ळ्यासंर् र ठेर्नू त्यार्र हचत्त एकाग्र 
करयायाचा प्रयत्न करार्ा  अशानें ध्यान साध्य ह त नसेल तर एक र्ीत चार अरु्लें  व्यासाचें अरुणर्णु 
रृ्हत्तकेचें एक रं्डल तयार करार्ें; र् एकातंातं बसून त्याचें ध्यान करार् े उदकरं्डळाचें ध्यान करणारानें 
र्तुुलाकृहत तलार्, हर्हहरी इत्याहदकारं्र ध्यान करार्ें  तेजारं्डळाचें ध्यान करणारास सूयुरं्डळ, चदं्ररं्डळ 
ककर्ा हदव्याची ज्य हत इत्याहदकारं्र ध्यान कहरता ं येतें  या रं्डलाच्या कचतनानें अपुणा सर्ाधीची चारहह 
ध्यानें साध्य ह तात  
 

समाधीला प्रणतबंधक र्ोष्टी 
 

र्सहतस्थान, आसपासचा प्रदेश, संभाषण, स बती, भ जन, ऋतु इत्याहद र् ष्टी यथाय ग्य 
नसलयार्र त्यापंासून सर्ाहध साधयायाला र्ारंर्ार अडथळा येत   म्हणून दूरर्र हर्चारानें अशा र् ष्टींची 
य ग्य हनर्ड केली पाहहजे  
 

जेथून रम्य भहूर्भार् दृष्टीस पडेल अशा उंचर्याच्या, नदीहकनाऱ्याच्या ककर्ा सरु्द्रहकनाऱ्याच्या 
प्रदेशातं य ग्याचें र्सहतस्थान असणें सर्ाधीला अनुकूल आहे  काली, कान्हेरी र्रै्रे हठकाणीं जी 
हभक्षूंकहरता ं लेणी क रलीं आहेत त्याचें कारणकह हेंच असलें  पाहहजे  र्सहतस्थानाच्या आसपासचा प्रदेश 
चारं्ला असला पाहहजे  दारूबाज र्रै्रे दुराचारी ल काचंा ककर्ा सपुव्याघ्राहद कहस्त्र प्रायायाचंा य ग्याच्या 
र्सहतस्थानाच्या आसपास सुळसुळाट असेल तर त्यापंासून र्ारंर्ार सर्ाधीस अंतराय ह णार आहे  य ग्यानें 
अधार्मर्क संभाषण अर्दींच र्ज्यु केलें  पाहहजे, र् धार्मर्क संभाषणातहह पहरहर्तता ठेहर्ली पाहहजे  चचंल 
र्नुष्ट्याची स बत य ग्यानें आरंभीं रु्ळींच करता कार्ा नये  त्यानें ्स्थर धार्मर्क र्नुष्ट्याचीच संर्हत केली 
पाहहजे  भ जनाची हनर्ड ज्याच्या त्याच्या तब्येतीर्र अर्लंबून आहे  जेणेंकरून अंर्ातं हुषारी राहील असें 
अन्न पहरहर्तपणें आहण हनयहर्तपणें सेर्न केलें  पाहहजे  य र्ारंभी य ग्याला र्ानर्ेल असाच ऋतु असार्ा 
लार्त   क णास उन्हाळा र्ानर्त , क णास पार्साळा र्ानर्त  र् क णास हहर्ाळा र्ानर्त   ज्यानें त्यानें 
आपलया अनुभर्ाने ही हनर्ड करार्ी  एकंदरीत, 
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युक्ताहारणवहारस्य युक्तचेष्टस्य कममसु । 
युक्तस्वप्रावबोधस्य योर्ो भवणत दुःखहा ॥ 

 
“ज्याचे आहारहर्हार बेताचे असतात, सरु् प्रसंर्ीं ज्याचे व्यापार हनयहर्त असतात  तसेंच ज्याचें हनजणें 
आहण जार्णें बेताचें असतें अशा र्नुष्ट्याचा य र् त्याच्या दुःलाचा सरू्ळ नाश करत  ” भर्र्द्र्ीतेंतील हा 
उपदेश बौद्ध र्तास अनुसरूनच आहे  
 

सभ्य र्ृहस्थ ह , आता ंबौद्धधरु्र्ार्ाची जी हतसरी पायरी अहधप्रज्ञाहशक्षा ककर्ा प्रज्ञा, हतचा आपण 
थ डक्यातं हर्चार करू  प्रज्ञा द न प्रकारची आहे  लौहककप्रज्ञा आहण ल क त्तरप्रज्ञा  हजच्या य र्ानें र्नुष्ट्य 
प्रपचंार्ध्यें अलपप्रयासानें पर पकार करयायास सर्थु ह त  ककर्ा ललाचंा कार्ा चालंु देत नाहीं ती 
लौहककप्रज्ञा ह य  जातकगं्रथार्ध्यें र् ष्टींच्या रूपानें हतचीं अनेक उदाहरणे सापंडतात  ल क त्तर प्रज्ञा 
म्हटली म्हणजे चार आयुसत्यें प्रतीत्यसरु्त्पाद इत्याहदकाचें यथाथु ज्ञान ह य  या ल क त्तर प्रजे्ञलाच येथें 
अहधप्रज्ञाहशक्षा ककर्ा प्रज्ञा असें म्हटले आहे  
 

समाणहतो यथाभूतं पस्सणत, पजानाणत 
 
‘ज्याला सर्ाहधलाभ झाला त च यथाथुतया पाहत  र् जाणत  ’ या र्चनानुर धानें अहधहचत्तहशक्षा पुरी 
झालयार्र य ग्यानें प्रज्ञालाभासाठी प्रयत्न केला पाहहजे  पहहलया व्याख्यानातं साहंर्तलेलया चार 
आयुसत्याचंें–दुःल, दुःलसरु्दय, र् दुःलहनर ध दुःलहनर धर्ाहर्नी प्रहतपदा, (र्ार्)ु याचंें–य ग्यानें 
प्रथर्तः यथाथु ज्ञान प्राप्त करून घेतलें  पाहहजे, दुःल सत्य हें केर्ळ पहरजे्ञय म्हणजे जाणयायास य ग्य 
आहे, दुःलसरु्दय म्हणजे तृष्ट्णा ही त्याज्य आहे, दुःलहनर ध म्हणजे हनर्ाण हे ध्येय आहे आहण 
दुःलहनर धर्ाहर्नी प्रहतपदा म्हणजे आयु अष्टाहंर्क र्ार् ुहें सत्य अभ्यसनीय आहे  तेव्हा ंय ग्यानें पहरजे्ञय 
सत्य केर्ळ जाणार्ें, त्याज्याचा त्यार् करार्ा, ध्येयाचा साक्षात्कार करून घ्यार्ा, र् अभ्यासनीयाचा अभ्यास 
करार्ा  
 

अहर्दे्यपासून संस्कार, संस्कारापंासून हर्ज्ञान, हर्ज्ञानापासून नार्रूप, नार्रूपापासून षडायतन, 
षडायतनापासून स्पश,ु स्पशापासून र्देना, र्देनेपासून तृष्ट्णा, तृष्ट्णेपासून उपादान, उपादानापासून भर्, 
भर्ापासून जाहत (जन्र्), जातीपासून जरा, र्रण, श क, पहरदेर्न, दुःल, दौरु्नस्य उपायास उत्पन्न 
ह तात  या कारण परंपरेला प्रतीत्यसरु्त्पाद असें म्हणतात  जरार्रणाचें कारण जन्र्, जन्र्ाचें कारण भर् 
म्हणजे करु्, कर्ाचें कारण उपादना म्हणजे ल भ, ल भाचें कारण तृष्ट्णा, तृष्ट्णेचें कारण र्देना म्हणजे सुल, 
दुःल, उपेक्षा या तीन अर्स्था, र्देनाचंें कारण स्पश ुम्हणजे इंहद्रयहर्षयसंय र्, स्पशाचें कारण षडायतन 
म्हणजे र्न आहण पाचं ज्ञानेंहद्रये, षडायतानाचें कारण नार्रूप, नार्रूपाचें कारण हर्ज्ञान म्हणजे जाणीर्, 
हर्ज्ञानाचें कारण संस्कार म्हणजे प्ररृ्हत्त, संस्काराचंें कारण अहर्द्या म्हणजे अयथाथु ज्ञान  अयथाथु ज्ञानाचे 
बौद्धर्ताप्रर्ाणें संके्षपतः तीन प्रकार आहेत : (१) जर् अन्त्य–म्हणजे रूपातंर पार्णारें–असता ंतें हनत्य 
आहे, असें र्ानणें; (२) आत्र्ा म्हणून अहर्नाशी, अहर्कारी असा पदाथु नसता ंत  आहे असें र्ानणें; (३) 
संसार दुःलर्य असतानंा त्यातंच सरु् सुल आहे असें र्ानणें  या प्रकारचें अयथाथु ज्ञान सरु् संसारदुःलाचें 
आद्य रू्ळ ह य  चार आयुसत्याचं्या ज्ञानानें या अहर्दे्यचा नाश ह त ; आहण अहर्दे्यचा नाश झाला म्हणजे 
हतच्यार्र अर्लंबनू असलेलया संस्काराहंदकाचंा आप आप नाश ह त ; अहर्द्या उत्पन्न ह यायापूर्ीं प्रायायाचंी 
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काय ्स्थहत ह ती हें क णाच्यानेंहह सारं्तां येणार नाहीं  हा सर्ळा संसार अनाहद आहे  अथात् अहर्द्याहह 
अनाहद आहे  बुद्ध भर्र्ान् म्हणत  :— 
 

अनमतगर्ोयं णभक्खवे संसारो, पुब्बा कोणि न पञ्ञायणत, 
अणवज्जानीवरिानं सत्तानं तण्हासञ्ञोजनानं संधावतं संसारतं ॥ 

 
हभक्षहु , हा संसार अनाहद आहे  अहर्दे्यनें आच्छाहदलेलया आहण तृष्ट्णेंनें बद्ध झालेलया संसारच्रमातं 
सापंडलेलया प्रायायाचंी पूरु््स्थहत काय ह ती, हें काहंीं सर्जत नाहीं  (संयुत्तहनकाय ) 
 

आयु अष्टाहंर्क र्ार् ुजसा साधनर्ार्ांत द न्ही अंत टाळून र्ध्यर्र्ती आहे, तसा हा प्रतीत्यसरु्त्पाद 
तत्त्र्ज्ञानर्तातं र्ध्यर्र्ती आहे  बुद्धाच्या र्ळेीं अ्स्तर्ादी म्हणजे आत्र्ा शार्श्त र्स्तु आहे असें म्हणणारे 
काहंीं तत्त्र्र्ेते्त ह ते  दुसरे ना्स्तर्ादी म्हणजे आत्र्ा अशी काहंींच र्स्तु नाही असें म्हणणारे ह ते  या 
द होंच्यार्धील र्त प्रतीत्यसरु्त्पाद हें आहे  कारण त्याप्रर्ाणें आत्र्ा शार्श्त ककर्ा अशार्श्त पदाथु नसून 
कायुकारण हनयर्ानें बदलणारा आहे  इदं सहत इदं ह हत इदं असहत इदं न ह हत  कारण असेल तर कायु 
ह तें, कारण नसेल तर कायु ह त नाहीं  बुद्ध भर्र्ान् कात्यायनाला म्हणत  :— 
 

सब्बं अत्थीणत खे कच्चान अयमेको अंतो । सब्बं नत्थीणत अयं दुणतयो अंतो । एते ते उभो अंते 
अनुपर्म्म मज्झेन तथार्तो धम्मं देसेणत अणवज्जापच्चयासंखारा ॥ पे ॥ 
 
हे कात्यायना, सरु् आहे (आत्र्ा हनत्य आहे) हा एक अंत. सरु् नाहीं (आत्र्ा रु्ळींच नाहीं) हा दुसरा अंत  
या द न अंताला न जाता ंतथार्त र्धलया र्ार्ानेंच धर्ोपदेश कहरत   (त  असा :–) अहर्दे्यपासून संस्कार 
इत्याहद प्रतीत्यसरु्त्पाद  (संयुत्तहनकाय) 
 

अहर्दे्यपासून संस्काराचंी उत्पहत्त, अहर्दे्यचा नाश झाला म्हणजे संस्काराचंा नाश ह त  इत्याहद 
हनयर् न बदलणारे आहेत; त्यासं धरु्हनयार्ता, धरु््स्थहत इत्याहद शब्दानंी संब हधले आहे  बुद्ध म्हणत  :– 
 

उपपादा वा तथार्तानं अनुपपादा वा तथार्तानं णठताव सा धातु धम्मणट्ठतता धम्मणनयामता 
इदपपच्चयता । तं तथार्तो अणभसंबुज्झणत अणभसंमेणत । अणभसं बुन्ज्झत्वा अणभसमेत्वा आणचक्खणत, 
देसेणत... पस्सथाणत चाह । 
 

तथार्त जन्र्ला काय ककर्ा न जन्र्ला काय, ही जी श्क्त, धरु््स्थहत, धरु्हनयार्ता, 
कायुकारणपरंपरा, ती आहेच आहे  तथार्त हतला जाणत , हतचा साक्षात्कार करून घेत , हतला जाणून 
आहण हतचा साक्षात्कार करून घेऊन ल कालंा सारं्त , ल कालंा हतचा उपदेश कहरत  आहण हहला तुम्ही 
आपलया बुद्धीनें जाणा, असें म्हणत   (संयुत्तहनकाय) 
 

हें जर् शार्श्त आहे कीं, अशार्श्त आहे, या जर्ाचा अंत ह णार आहे कीं नाहीं, शरीर आहण जीर् 
एकच आहेच कीं हभन्न आहेत, प्राणी रे्लयार्र उत्पन्न ह त  कीं नाही  इत्याहद प्रश्न स डर्ीत बसलयानें 
प्रज्ञाप्राप्तीला र् ठा अडथळा येयायाचा संभर् आहे  कारण हे प्रश्न य ग्य रीतींने केलेलें  नाहींत (न कल्ल  
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पञ्ह ), म्हणून हे प्रश्न बाजूस ठेर्नू य ग्याने प्रतीत्यसरु्त्पादाचें यथाथु ज्ञान करून घ्यार्ें आहण प्रज्ञा 
पूणतु्र्ास न्यार्ी  कारण प्रजे्ञनेंच हनर्ाणप्रा्प्त ह णार आहे  
 

सभ्य र्ृहस्थ ह , याप्रर्ाणें अहधशीलहशक्षा, अहधहचत्तहशक्षा आहण अहधप्रज्ञाहशक्षा याचं्या द्वारें बौद्ध 
धर्ाचा साराशं आपणापुढें ठेहर्ला आहे  हर्षय रू्ळचा फार कठीण आहे  त्याला सौम्य स्र्रूप देयायाचा ह ता ं
ह इुल त  प्रयत्न केला आहे  त  हकतपत साधला आहे, हें काहंीं र्ाझ्याने सारं्र्त नाहीं  
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संघ 
 

(भार् १ ला) 
 

बुद्धानें धर्ोपदेशास सुरर्ात करयायापूर्ी उत्तर कहदुस्तानर्ध्यें हनरहनराळ्या पथंाचें अनेक श्रर्ण 
(संन्यासी) ह ते  एकेका पंथाच्या श्रर्ण ल काचं्या सरु्दायास संघ ककर्ा र्ण असे म्हणत असत  अशा 
हकत्येक संघाचंा हत्रहपटक गं्रथातं उल्लेल सापंडत   परंतु त्याचंी हर्शषे र्ाहहती उपलब्ध नाही  बुद्धानें 
स्थाहपलेलया संघाचा र्ात्र हर्स्तृत रृ्त्तान्त हर्नयग्रथातं उपलब्ध आहे  त्यातंील थ डासा भार् बौद्ध संघाची 
र्ाहहती देयायासाठी आज र्ी आपणासंर् र ठेर्ीत आहें  
 

बुद्ध भर्र्तंानें ऋहषपत्तन नारं्ाच्या प्रदेशातं राहत असता ं आपले पूर्ीचे सहाय पाचं हभक्ष ु यासं 
उपदेश करून आपले अनुयायी केलयाची हकीर्त पहहला व्याख्यानातं आलीच आहे  या पाचं हभक्षूंपैकीं 
कौ्याडन्य हा बुद्धाचा पहहला हशष्ट्य झाला  तद्नंतर र्प्प (र्प्र) आहण भहद्दय (भहद्रय) हे द घे र् तद्नंतर 
र्हानार् र् अस्सहज (अर्श्हजत्) दे द घे हशष्ट्य झाले  ते सरु् जातीनें ब्राह्मण ह ते  बुद्ध भर्र्ान् आहण हे 
त्याचें पाचं हशष्ट्य ऋहषपत्तनातं रहात असत  त्या र्ळेीं जर्ळ असलेलया र्ाराणसी नर्रींत यश नारं्ाचा एक 
श्रीर्ंत व्यापाऱ्याचा रु्लर्ा रहात ह ता  त्याला राहयायाकहरता ं त्याच्या बापानें एक उन्हाळ्यासाठीं, एक 
पार्साळ्यासाठीं र् एक हहर्ाळ्यासाठीं असे तीन र्ाडे बाधंले ह ते  परंतु यशाला या रै्भर्ानें काहंीं सुल 
झालें  नाहीं  त्याला सरु्त्र दुःलच नादंत आहे असे र्ाटार्यास लार्लें   एके हदर्शी रात्री ‘अह  दुलं, अह  
कष्टं’ असें म्हणत त  आपलया र्ाड्ातूंन बाहेर पडला आहण जेथें बुद्ध राहत ह ता तेथें रे्ला  पहाटेच्या प्रहरी 
बुद्ध भर्र्ान् इकडून हतकडे च्ंरमर्ण करीत ह ता, त्यानें यशास पाहहलें   यश पनः ‘उपदु्रतं बत भ  उपसृष्टं 
बत भ ’ (अह  सरु्त्र उपद्रर् आहे, सरु्त्र उपसर् ु आहे) असे ओरडला  तें ऐंकून बुद्ध भर्र्ान् म्हणाला, 
“यशा, येथें उपद्रर् नाहीं येथें उपसर् ु नाही ” तेव्हा ं यश बुद्धाजर्ळ जाऊन बसला  त्याने भर्र्तंाच्या 
उपदेशश्रर्णानें तेथलया तेथें हनर्ाणपद करून घेतले, र् हभक्षसुंघातं प्रर्शे केला  
 

दुसऱ्या हदर्शीं यशाचा बाप त्याचा श ध करीत ऋहषपत्तनातं आला  त्यानें बुद्धाला, यशास पाहहलें  
आहे काय? असा प्रश्न केलयार्ार बुद्ध त्याला म्हणाला, “हे र्ृहपहत, तंू घाबरू नक स, यशाला तंू या 
हठकाणींच पाहशील ” हे ऐकून त्याला धीर आला, र् त  बुद्धाच्या बाजूस एका आसनार्र बसला  तेव्हा ं
बुद्धानें त्याला धर्ोपदेश केला, त  ऐकून त्याच्या र्नार्ध्यें पूण ु रै्राग्य उत्पन्न झालें , आहण त  बुद्धाचा 
ताबडत ब उपासक झाला  तेव्हा ं बुद्धानें त्याची आहण यशाची तेथलया तेथें र्ाठं घालून हदली  यशानें 
संसारत्यार् केला याबद्दल त्याच्या बापास काहंींच र्ाईट र्ाटलें  नाहीं, कारण बुद्ध पदेशानें त्याच्या र्नातं 
तसा प्रकाश पडला ह ता  त  बुद्धाला म्हणाला, “भर्र्ान् यशाची आई यशास पाहयायास फार उत्सक झाली 
आहे  ती त्यासाठीं फार श क करीत आहे  तेव्हा ंकृपा करून आपण यशास बर बर घेऊन उद्या आर्च्या घरीं 
भ जनास यार्ें ” बुद्ध यशास बर बर घेऊन दुसऱ्या हदर्शीं त्या व्यापाऱ्याच्या घरीं रे्ला  तेथें त्यानें यशाच्या 
आईला र् पूर्ाश्रर्ातंील बायक ला धर्ोपदेश केला  त्या उपदेशानें त्याचं्या र्नातं प्रकाश पडला  त्या द घी 
तत्काल बौद्ध उपाहसका झालया  अथात् यशाच्या र्ृहत्यार्ाबद्दल त्यानंा ंकाहंीं र्ाईट र्ाटलें  नाही  
 

यश हभक्ष ुझाला, हे र्तुर्ान जेव्हा ंहर्र्ल, सुबाहु, पूणहुजत् आहण र्र्पंहत या त्याच्या चार हर्त्रानंी 
ऐकलें , तेव्हा ं ते ऋहषपत्तनातं जाऊन यशास भेटले  यशानें त्यानंा बुद्धाजर्ळ नेलें   बुद्ध भर्र्तंाच्या 
उपदेशानें त्याचं्या ं र्नातं प्रकाश पडला र् त्यानंी तेथलयातेथेंच हभक्षसुंघातं प्रर्ेश केला  ही र् ष्ट त्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रातंातंील यशाच्या पन्नास हर्त्रासं सर्जलयार्र त्यानंीहह ऋहषपत्तनातं बुद्धाची भेट घेऊन बौद्धसंघात प्रर्शे 
केला  याप्रर्ाणे भर्र्ान् ऋहषपत्तनातं राहत असता त्याजपाशी साठ हभक्षूंचा संघ जर्ला  हे सर्ळे हभक्षु 
अहुत्पदाला पार्ले ह ते  त्यानंा ं एकत्र जर्र्नू बुद्ध म्हणाला, “आहण हभक्षहु , प्रापहंचक आहण स्र्र्ीय 
पाशातूंन र्ी रु्क्त झालों आहें, आहण हभक्षहु , तुम्हीही या पाशातूंन रु्क्त झालां आहातं  तेव्हा ंआतां, हभक्षहु , 
बहुजनाचं्या हहतासाठी, पुष्ट्कळाचं्या सुलासाठी, ल कारं्र अनुकंपा करयायासाठीं, देर्ाचं्या आहण र्नुष्ट्याचं्या 
कलयाणासाठीं धर्ोपदेश करयायास प्ररृ्त्त व्हा  एका र्ार्ानें द घे जाऊं नका  प्रारंभी कलयाणप्रद, र्ध्यंतरीं 
कलयाणप्रद र् शरे्टीं कलयाणप्रद अशा या धरु्र्ार्ाचा उपदेश करा ” 
 

या साठ हभक्षूंना ं बुद्धानें स्र्तः दीक्षा हदली ह ती  ‘एहह हभक्ष’ु या बुद्ध क्त र्ाक्यानेंच त्या र्ेळीं 
प्रव्रज्याहर्हध ह त असे  परंतु जेव्हा ं हे हभक्ष ुच होंकडे पाठहर्यायातं आले, तेव्हापंासून नर्ीन हभक्षूंची संख्या 
र्ाढत चालली  दूरच्या प्रदेशातूंन हभक्षसुंघात प्रर्शे करयायाची इच्छा करणाऱ्यानंा ंबुद्धाजर्ळ घेऊन जाणें 
कठीण पडंू लार्ले  म्हणून बुद्धानें हभक्षूंला अशा उरे्दर्ारानंा ंपरस्पर संघातं घेयायाची परर्ानर्ी हदली  बुद्ध 
म्हणाला :- “हभक्षहु , यापुढें हभन्नहभन्न राष्ट्रातं तुम्हींच प्रव्रज्या  द्या, र् तुम्हींच उपसंपदा (संघातं घेयायाचा 
हर्हध) करा  पुढील हनयर्ास अनुसरून प्रव्रज्या आहण उपसंपदा करा  त्यानें (उरे्दर्ारानें) रंु्डन करार्ें र् 
काषाय र्स्त्रानीं अंर् आच्छादार्ें  नंतर र्ांडी न घालता ंत्याला लाली बसर्ार्ें, र् हात ज डून, [बुद्धाला रु्रु– 

संघाचा संस्थापक– या नात्यानें शरण जातात; त  देर्ाचा अर्तार या नात्यानें नव्हे   बुदं्ध सरणं र्च्छाहर् (र्ी बुद्धास शरण जातों), 
धम्रं् सरणं र्च्छाहर् (धर्ाला शरण जातों), संघं सरणं र्च्छाहर् (संघाला शरण जातों), असें हत्रर्ार 
म्हणार्यास लार्ार्ें  याप्रर्ाणें प्रव्रज्या आहण उपसंपदा करयायास र्ी तुम्हासं परर्ानर्ी देतों ” 
 

चातुर्ास्य संपलयार्र भर्र्ान् बुद्ध र्ाराणसीहून धर्ोपदेश करीत र्येला आला  तेथें उरुर्ेल 
काश्यप नारं्ाचा जटाधारी ब्राह्मण राहत असे  त्याचे पाचंशें जहटल हशष्ट्य ह ते  सरु् र्र्ध देशातंील ल क 
त्याला फार र्ानीत असत  त्यानें र् त्याच्या हशष्ट्यानंीं बुद्धाचें अलौहकक तेज र् हर्लक्षण धैयु पाहून आहण 
अनुपर् धर्ोपदेश ऐकून आपलया जटा कापून त्या र् अहर्ह त्राचीं उपकरणें पायायातं टाकून हदलीं, र् ते 
बुद्धाचे हशष्ट्य झाले  उरुर्ेल काश्यपाचा नदीकाश्यप या नारं्ाचा भाऊ जर्ळच नदीकाठंीं आपलया तीनशें 
हशष्ट्यासंह राहत असे  त्यानें अ्ग्नह त्राचीं उपकरणें आहण जटा नदींत र्हात चाललेलया पाहहलया  
आपलया र्डील भार्ास काहंींतरी उपसर् ु झाला असला पाहहजे असें त्याला र्ाटलें , र् त  त्याच्या 
राहयायाच्या कठकाणीं आला  तेथें भार्ाला बुद्धाचा हशष्ट्य झालेला पाहून त हह आपलया हशष्ट्यासंह बुद्धाचा 
हशष्ट्य झाला  उरुर्ले काश्यपाचा र्या कश्यप नारं्ाचा हतसरा भाऊहह त्याच प्रदेशातं राहत ह ता  त हह 
आपलया द नशें जटाधारी हशष्ट्यासंहर्तुर्ान बुद्धाचा हशष्ट्य झाला  
 

या सरु् पूर्ीं जहटल असलेलया हभक्षसुंघासह भर्र्ान बुद्ध राजर्ृह नर्रास रे्ला  तेथें त्या र्ळेीं 
कबहबसार राजा राज्य करीत ह ता  त  बुद्धाच्या आर्र्नाचें र्तुर्ान ऐकून र् ठ्या सरु्दायासह बुद्ध राहत 
ह ता तेथें रे्ला  त्या र्ळेीं ल कानंा, बुद्ध काश्यपाचा रु्रु ककर्ा काश्यप बुद्धाचा रु्रु, अशी शकंा उत्पन्न 
झाली  काश्यप जेव्हा ंबुद्धाच्या पाया ंपडला तेव्हा ंल काचंी ही शकंा दूर झाली  कबहबसार राजानें र्ळुेर्न 
नारं्ाचें उत्तर् उद्यान बुद्धप्ररु्ल हभक्षसुंघास राहयायासाठीं दान हदलें   
 

या उद्यानातं हभक्षसुंघासह बुद्ध भर्र्ान् राहत ह ता  त्या र्ळेीं राजर्ृहाजर्ळ संजय नारं्ाचा प्रहसद्ध 
पहरव्राजक राहत असे  साहरपुत्त आहण र् ग्र्ल्लान हे द घे ब्राह्मण संजयाच्या हशष्ट्यातं प्ररु्ल ह ते  त्या 
द घानंीं, ज्याला प्रथर् शाहंतपद सापंडेल त्यानंें तें इतरासं सारं्ार्ें असा बेत केला ह ता  एके हदर्शी 



 

 

अनुक्रमणिका 

अस्सहज राजर्ृहातं हभके्षसाठीं हफरत असता ं साहरपुत्तानें त्याला पाहहलें   अस्सजीची आनंदी आहण 
रै्राग्ययुक्त रु्द्रा पाहून साहरपुत्ताच्या र्नातं त्याजहर्षयीं अत्यंत आदरभार् उत्पन्न झाला  त  अस्सजीच्या 
र्ार् र्ार् राजर्ृहातूंन बाहेर पडला, र् र्ाटेंत त्यानें अस्सजीस र्ाठंलें   अस्सजीला कुशल प्रश्नाहद करून 
झालयार्र साहरपुत म्हणाला :– “आयुष्ट्र्न्, तुझी रु्लचया प्रफुहल्लत हदसत आहे  तुझा रु्रु क ण? क णत्या 
धर्ास अनुसरून तंू र्ार्त स?” 
 

अस्सणज – आयुष्ट्र्न्, र्हाश्रर्ण शाक्यपुत्र (बुद्ध) र्ाझा रु्ंरु आहे  त्याच्या धर्ाप्रर्ाणें र्ी र्ार्तों  
 

साणरपुत्त – तुझ्या रु्रूचा धरु् क णता? क णतें र्त त  प्रहतपादन करत ? 
 

अस्सणज – र्ी नुकताच बुद्धाचा हशष्ट्य झाल  आहें; हर्स्तृत धर्ोपदेश करयायास र्ी सर्थु नाहीं  
तथाहप संके्षपानें काय आहे हें र्ी सारं्ू शकेन  
 

साणरपुत्त – काहंीं हरकत नाहीं  थोंडें ककर्ा फार जें काहंी तुला येत असेल तेर्ढें सारं्  र्ला 
साराशं पाहहजे आहे  र्ाग्जाल घेऊन काय करायचें? 
 

अस्सणज – 
 

ये धम्मा हेतुपपभवा हेतंु तेसं तथार्तो आह । 
तेसं च यो णनरोधो एवंवादी महासमिो [ही र्ाथा फार प्रणसद्ध असून प्राचीन णवलालेखांत पुष्ट्कळ णठकािीं 

सापंडते.] ॥ 
 
कारणापासून उत्पन्न झालेले जे पदाथु (पंचस्कन्धाहदक दुःलद पदाथु) त्याचंें कारण तथार्तानें साहंर्तलें  
आहे, आहण त्याचंा हनर ध कसा ह त  हेंहह साहंर्तलें  आहे  हेंच र्हाश्रर्णाचें र्त ह य  
 

हें सर्जलयार्र साहरपुत्तच्या अंतःकरणातं एकदर् प्रकाश पडला  हे र्तुर्ान त्यानें र् ग्र्ल्लानाला 
कळहर्लें   तेव्हा ं ते द घेहह बुद्धापाशीं रे्ले, आहण त्यानंी हभक्षसुंघात प्रर्शे केला  त्याजंबर बर संजय 
पहरत्राजकाचे आणलीहह २५० हशष्ट्य बुद्धाचे हशष्ट्य झाले  साहरपुत्त र् र् ग्र्ल्लान हे द घे पुढें अग्रश्रार्क 
(बुद्धाचे प्ररु्ल हशष्ट्य) झाले  
 

बुद्ध भर्र्तंाच्या आर्र्नानें राजर्ृह नर्रींत हजकडे हतकडे र्डबड उडून रे्ली ह ती  आज हा 
बुद्धाचा हशष्ट्य झाला, उद्या ं हे पहरव्राजक बुद्धाचे हशष्ट्य झाले, हाच काय त  त्या र्ळेीं ल कचचेचा हर्षय 
ह ऊन बसला ह ता  काहंीं ल क तर उघडपणें बुद्धास द ष देऊं लार्ले  हा श्रर्ण र् तर् आर्चा देश 
अपुत्रक करयायासाठीं आला आहे कीं काय? असे ते म्हणू लार्ले  हभक्ष ुदृष्टीस पडले तर ते असें म्हणत 
असत :– 
 

आर्तो खो महासमिो मार्धानं णर्णरब्बजं । 
सब्बे सजये नेत्वान कंसु दाणन नणयस्सणत ॥ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

हा र्हाश्रर्ण र्ार्धाचं्या हर्हरव्रज [राजर्ृह नर्रास हर्हरव्रज असें म्हणत असत  हें शहर डोंर्राच्या र्ध्यभार्ीं र्सलें  ह ते, 

म्हणून त्याला हें नारं् पडलें  असार्ें   (राजर्ृह) नर्रास आला  हा सरु् संजयाच्या हशष्ट्यानंा घेऊन रे्ला  आता ंहा 
क णास नेणार? 
 

हें र्तुर्ान हभक्षूंनी भर्र्तंास कळहर्लें   तेव्हा ं त  म्हणाला, “हभक्षहु , हा ल कप्रर्ाद काहंीं फार 
हदर्स हटकार्याचा नाहीं, एका आठर्ड्ातंच हा प्रर्ाद नाहींसा ह इुल  जे तुम्हालंा या (र्र हदलेलया) 
श्ल कानें द ष देतील त्यानंा ंतुम्ही या श्ल कानंें उत्तर द्या— 
 

नयन्न्त वे महावीरा सद्धम्मेन तथार्ता । 
धम्मेन नीयमानानं का उस्सुय्या णवजानतं ॥ 

 
र्हाशूर तथार्त ल कानंा ं सद्धर्ानें नेत असतात  ते धर्ानें ल कानंा र्ळहर्तात, हें जाणणारानंीं त्याचंा 
र्त्सर का ंकरार्ा?” 
 

पहहलया र्ाथेनें ल कानंी हभक्षूंस द ष हदला असता ंया र्ाथेनें हभक्ष ुत्यासं उत्तर देत असत  धर्ानेंच 
शाक्यपुत्रीय [बौद्ध संघातील हभक्षूस शाक्यपुत्रीय श्रर्ण म्हणत असत   श्रर्ण ल कासं र्ळहर्तात, अधर्ानें र्ळर्ीत 
नाहींत, हें जेव्हा ं ल कासं सर्जलें  तेव्हा ं त्यानंी हभक्षूंस द ष देणें स डून हदलें   एका आठर्ड्ातंच त  
ल कप्रर्ाद नष्ट झाला  
 

हभक्षसुंघाचा च होंकडे बहुर्ान ह ऊं लार्ला, हें पाहून काहंीं उदरंभरी ल कहह त्यातं प्रर्शे करंू 
लार्ले  एकदा ं काहंीं हदर्सपयंत शहरातं सारलीं हभक्षूंना ं आरं्त्रणें ह त ह तीं  ल क सुग्रास अन्न तयार 
करून हभक्षूंस र् ठ्या आदरानें जेर्ार्यास घालीत असत  हें एका ब्राह्मणानें पाहहलें , आहण आपणास यथेच्छ 
भ जन हर्ळार्ें या उदे्दशानें हभक्षसुंघातं त्यानें प्रर्शे केला  जेव्हां हीं आरं्त्रणें संपलीं, तेव्हा ंहभक्षूंनीं, हभक्षापात्र 
घेऊन आपणाबर बर हभके्षस चल, असें त्याला साहंर्तलें   त्यार्र त  म्हणाला, “जर तुम्ही र्ला जेर्ार्यास 
घालाल तर र्ी राहींन, नाहीं तर हभक्षसुंघ स डून चालता ह इुन ” याच्यासारले दुसरेहह हकत्येक प्रापहंचक 
लाभासाठींच संघातं प्रर्शे करंू लार्ले  त्यांच्या बदं बस्ताकहरता ंहनहरच्छ हभक्षूंच्या हर्नंतीस र्ान देऊन बुद्ध 
भर्र्तंाला उपसंपदेचे नर्ीन नर्ीन हनयर् करणे भार् पडलें   हे हनयर् क णत्या क णत्या प्रसंर्ी करयायातं 
आले, हें सारं्यायास येथें सर्ड नाहीं  तथाहप प्रस्तुत ब्रह्मदेश, हसल न इत्याहद हठकाणीं ज  उपसंपदाहर्हध 
सुरू आहे यातं बुद्धानें घालून हदलेलया बहुतेक सरु् हनयर्ाचंा सर्ार्शे ह त असलयारु्ळें  त्याचंा साराशं येथें 
साहंर्तलयार्ाचंून राहर्त नाहीं  
 

संघातं प्रर्शे करंू इ्च्छणाऱ्या उरे्दर्ारास प्रथर्तः एका हभक्षसू आपला उपाध्याय करयायास 
सारं्तात  भदन्त (र्हाराज), तुम्ही र्ाझे उपाध्याय व्हा, असें, त्या हभक्षसू हत्रर्ार त्यानें हर्नहर्लें  पाहहजे  
त्या हभक्षनूें उपाध्याय ह यायाचें कबलू केलयार्र उरे्दर्ाराचें हभक्षापात्र र् चीर्र (हभक्षरु्स्त्र) त्याला 
दालहर्यायातं येतें  नंतर ज्या हठकाणी जाऊन राहयायास त्याला सारं्यायात येतें तेथें त  राहत   नंतर 
हभक्षसुंघापंैकीं दुसरा एक हर्द्वान् हभक्ष ुपुढें ह ऊन त्याला, त्यानें काय काय केलें  पाहहजे, क णत्या प्रश्नाचंीं 
काय काय उत्तरें हदली पाहहजेंत, हें नीट सर्जार्नू सारं्यायासाठीं परर्ानर्ी र्ार्त   संघाची परर्ानर्ी 
हर्ळालयार्र त  उरे्दर्ार असेल तेथें जाऊन त  हभक्ष ुत्याला सरु् सर्जार्नू देत , र् सरु् र् ष्टी सर्ाजार्नू 
हदलयाचें र्तुर्ान पुनः येऊन संघास कळहर्त   तेव्हा ंसंघ त्या उरे्दर्ारास पुनः परत येयायास सारं्त , संघ 



 

 

अनुक्रमणिका 

बसलेला असेल तेथें जाऊन उरे्दर्ारानें संघाची येणेंप्रर्ाणें हत्रर्ार प्राथुना केली पाहहजे’ :– “भदन्त, 
संघापाशीं र्ी उपसंपदेची याचना कहरतों  अनुकंपा करून संघ र्ाझा उद्धार कर  ” नंतर दुसरा एक हर्द्वान् 
हभक्ष ु उपसंपदेला प्रहतबधं करणाऱ्या र् ष्टींपासून हा नर्ीन उरे्दर्ार रु्क्त आहे ककर्ा नाहीं हें त्याला 
हर्चारयायाची संघाजर्ळ परर्ानर्ी र्ार्त   र्ी हर्ळालयार्र त  हभक्ष ुत्याला प्रश्न कहरत  ते असे :- 
 

णभकू्ष–हे नार् (शुर) हा सत्य ब लयायाचा प्रसंर् आहे  येथें घडलेली र् ष्ट साहंर्तली पाहहजे  र्ी 
तुला आता ं प्रश्न हर्चारणार आहें  जें असेल तें आहे, असें साहंर्तले पाहहजें  जें नसेल तें नाहीं म्हणून 
साहंर्तलें  पाहहजे  पुढील र र् तुला आहेत काय? कुष्ठर र् तुला आहे काय? 
 

उमेदवार—नाहीं र्हाराज  (न्त्थ भन्ते ) 
णभकु्ष—र्ंडर र्? 
उ.—नाहीं र्हाराज  
णभकु्ष—हकलास र र्? 
उ.—नाहीं र्हाराज  
णभकु्ष—क्षयर र्? 
उ.—नाहीं र्हाराज  
णभकु्ष—अपस्र्ार? 
उ.—नाहीं र्हाराज  
णभकु्ष—तंू र्नुष्ट्य आहेस ना? 
उ.—ह य र्हाराज  (आर् भन्ते ) 
णभकु्ष—तंू पुरुष आहेस ना? 
उ.—ह य र्हाराज  
णभकु्ष—तंू स्र्तंत्र आहेस ना? 
उ.—ह य र्हाराज  
णभकु्ष—तंू ऋणरु्क्त आहेस ना? 
उ.—ह य र्हाराज  
णभकु्ष—तंू राजाचा य द्धा नाहींस ना? 
उ.—ह य र्हाराज  (र्ी राजाचा य द्धा नाही ) 
णभकु्ष—आइुबापाचंी तुला परर्ानर्ी आहे ना? 
उ.—ह य र्हाराज  
णभकु्ष—तुझ्या र्याला र्ीस र्ष ेपुरी झालीं आहेत ना? 
उ.—ह य र्हाराज  
णभकु्ष—तुला लार्णारें पात्र आहण चीर्रें तुझ्याजर्ळ आहेत ना? 
उ.—ह य र्हाराज  
णभकु्ष—तुझे नारं् काय? 
उ.—अरु्क  
णभकु्ष—तुझा उपाध्याय क ण? 
उ.—अरु्क  

 



 

 

अनुक्रमणिका 

या प्रश्नाचंीं र्र साहंर्तलयाप्रर्ाणें यथाय ग्य उत्तरें हदलयार्र त  संघाला हत्रर्ार हर्नंती कहरत  की, 
हा उरे्दर्ार उपसंपदेला अंतराय करणाऱ्या र् ष्टींपासून र् कळा आहे, याला लार्णारें पात्र र् चींर्रे 
याजपाशीं आहेत  आता हा उपसंपदेची याचना करीत आहे  याचा उपाध्याय अरु्क  जर संघाला य ग्य 
र्ाटत असेल तर संघानें यास उपसंपदा द्यार्ी  ज्याला य ग्य र्ाटत असेल त्यानें रु्कायानें रहार्ें, ज्याला 
य ग्य र्ाटत नसेल त्यानें ब लार्ें  सर्ळा संघ रु्कायाने राहहला म्हणजे त  म्हणत  कीं :- “संघाला ही 
र् ष्ट र्ान्य आहे म्हणून संघ रु्कायानें आहे, असें र्ी सर्जतों ” 
 

नंतर त्या उरे्दर्ारास आपली छाया पार्लानंी र् जार्यास सारं्तात; [पूर्ी आपली छाया र् जून र्ेळ सर्जत 

असत   त्याला ऋतु, र्ास र्रै्रे सारं्तात; आहण पुढील चार आधार (अर्लंबनू राहयायासारख्या र् ष्टी) 
सारं्यायातं येतात  
 

णभकु्ष—हभक्षान्नार्र अर्लंबनू राहयायासाठीं तुझा हा संन्यास; म्हणून यार्ज्जीर् हभक्षान्नार्र अर्लंबून 
राहयायाचा तू प्रयत्न केला पाहहजे  संघदानाहदक प्रसंर्ी हर्ळालेलें  अन्न हर्शषे लाभ, असें तंू सर्जार्ें  
 

उ.—ह य र्हाराज  
 

णभ.—र्ार्ांत र्रै्रे पडलेलया कचध्या र् ळा करून केलेलया चीर्रारं्र अर्लंबनू राहयायासाठीं तुझा 
हा संन्यास; म्हणून यार्ज्जीर् तशा चीर्रारं्र अर्लंबनू राहयायाचा तंू प्रयत्न केला पाहहजे  क्षौर्ाहद र्स्त्राचंी 
चीर्रें (क णी र्ृहस्थाकडून) हर्ळालीं, तर त  हर्शषे लाभ असें तंू सर्जार्ें  
 

उ.—ह य र्हाराज  
 

णभ.—तरुतलर्ासार्र अर्लंबनू राहयायासाठीं हा तुझा संन्यास; म्हणून यार्ज्जीर् झाडालालीं 
राहयायाचा तंू प्रयत्न केला पाहहजे  हर्हाराहदक (राहयायासाठीं) हर्ळाले तर त  हर्शषे लाभ, असें तू 
सर्जार्ें  
 

उ.—ह य र्हाराज  
 

णभ.—र् रू्त्राच्या औषधार्र अर्लंबनू राहयायासाठीं हा तुझा संन्यास; म्हणून यार्ज्जीर् र् रू्त्राच्या 
औषधार्र हनर्ाह करयायाचा तंू प्रयत्न केला पाहहजे  धृतंनर्नीताहदक (औषध पय र्ी पदाथु) हर्ळाले तर 
त  हर्शषे लाभ, असें तंू सर्जार्ें  
 

उ.—ह य र्हाराज  
 

तद्नंतर चार अकायु र् ष्टी सारं्यायातं येतात  
 

णभ.—संघातं प्रर्शे केलेलया हभक्षनूें र्थुैनव्यर्हार करता ं कार्ा नये    ज  हभक्ष ु र्थुैनव्यर्हार 
करील, त  अश्रर्ण ह इुल, अशाक्यपुत्रीय ह इुल  जसा ड कें  कापलेला र्नुष्ट्य नुसत्या धडानें जर्ूं शकत 



 

 

अनुक्रमणिका 

नाहीं, तसा र्ैथुनव्यर्हार केला असता ंहभक्ष ुअश्रर्ण ह त , अशाक्यपुत्रीय ह त ; म्हणून ही र् ष्ट तंू यार्ज्जीर् 
करता ंकार्ा नये  
 

उ.—ह य र्हाराज  
 

णभ.—संघात प्रर्शे केलेलया हभक्षनूें च री करता ंकार्ा नये  र्र्ताची काडीसुद्धां त्यानें हदलयार्ाचंून 
घेता ंकार्ा नये  ज  हभक्ष ू   च री करील, त  अश्रर्ण ह इुल, अशाक्यपुत्रीय ह इुल    म्हणून यार्ज्जीर् ही 
र् ष्ट तंू करता ंकार्ा नये  
 

उ.—ह य र्हाराज  
 

णभ.—संघात प्रर्शे केलेलया हभक्षनूें जाणूनबुजून प्राणघात करता ं कार्ा नये  त्यानें हकडा, 
रंु्र्ीदेलील र्ारता ं कार्ा नये  ज  हभक्ष ु जाणूनबुजून–र्भार्स्थेंतीलदेलील–र्नुष्ट्य–प्रायायाला ठार 
र्ारील, त  अश्रर्ण ह इुल, अशाक्यपुत्रीय ह इुल    म्हणून यार्ज्जीर् ही र् ष्ट तंू करता कार्ा नये  
 

उ.—ह य र्हाराज  
 

णभ.—संघात प्रर्शे केलेलया हभक्षनूें आपणास ध्यानसर्ाहध प्राप्त झालयाच्या र्लर्ना करता ंकार्ा 
नये  एकातंातंच राहयायातं र्ला आनंद र्ाटत , अशी प्रौढीदेलील त्यानें सारं्तां कार्ा नये  ज  हभक्ष ूपापी 
इंच्छेनें तृष्ट्णार्श ह ऊन आपणास ध्यानसर्ाहध प्राप्त झालयाच्या ल या र्प्पा (ल कासं) सारें्ल, त  
अश्रर्ण ह इुल, अशाक्यपुत्रीय ह इुल    म्हणून यार्ज्जीर् ही र् ष्ट तंू करता ंकार्ा नये  
 

उ.—ह य र्हाराज  
 

या उपसंदाहर्धीच्या संहक्षप्त र्णनुार्रून हभक्षसू रु्ख्यतः क णक णते हनयर् पाळार् ेलार्तात याची 
आपणास थ डीबहुत कलपना करता ंयेइुलच  आता ंश्रार्णेर म्हणजे काय? हें थ डक्यात सारं्तों  
 

बुद्ध भर्र्ान् काहंीं काळ राजर्ृहातं राहून तेथून धर्ोपदेश करीत करीत कहपलर्स्तु नर्रीस रे्ला  
तेथें त  हनग्र धारार् नारं्ाच्या हर्हारातं राहत ह ता  एके हदर्शीं हभके्षसाठीं कहपलर्स्तु नर्रींत त्यानें प्रर्ेश 
केला, र् त  हफरत हफरत शुद्ध दन राजाच्या घरीं रे्ला  तेथें त्याला बसयायासाठी र्ाडंलेलया आसनार्र त  
बसला असता ंराहुलाच्या आइुनें (ब हधसत्त्र्ाच्या पत्नींने) त्याला पाहहलें , र् ती राहुलकुर्ारास म्हणाली, 
“बाळ हा पहा तुझा बाप  त्याच्या जर्ळ जाऊन तुझा हहस्सा (दायभार्) र्ार्!” हे आइुचे शब्द ऐकून राहुल 
बुद्धासर् र जाऊन उभा राहहला  बुद्ध भर्र्ान्  काहंीं र्ळेानें आसनार्रून उठून चालता झाला  राहुलहह 
त्याच्या र्ार् र्ार् ‘र्ला र्ाझा हहस्सा द्या’ असे म्हणत चालला  हर्हारातं रे्लयार्र बुद्ध भर्र्तंानें 
साहरपुत्राला ब लार्नू—पैतृक धन देयायाच्या उदे्दशानें—राहुलकुर्ारास संन्यास देयायास साहंर्तलें   
राहुलाच्या र्यास र्ीस र्ष े झालीं नव्हतीं म्हणून त्यास श्रार्णेर करयायातं आलें   तेव्हापंासून श्रार्णेर 
करयायाची पद्धत सुरू झाली  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

श्रार्णेरानें स्र्तंत्र राहता ंकार्ा नये  ‘हभक्षचु्या आश्रयानेंच राहहलें  पाहहजे  त्याला दीक्षा देते र्ेळीं 
त्याचें रंु्डन कहरतात; नंतर काषायर्स्त्रें घेऊन तेथें जर्लेलया हभक्षूंला नर्स्कार करून त  पुढील र्ाक्य 
हत्रर्ार उच्चाहरत – 
 

सब्बदुक्खणनस्सिणनब्बानसन्च्छकरित्थं इदं कासावं र्हेत्वा पब्बाजेथ मं भन्ते अनुकंपं उपादाय । 
 
सरु् दुःलापासून रु्क्त अशा हनर्ाणाचा साक्षात्कार करयायाकहरता ं हीं काषायर्स्त्रें घेऊन अनुकंपा करून 
र्ला संन्यास द्या  
 

नंतर त्यातंील एक हभक्ष ुत्याला ‘बुदं्ध सरणं र्च्छाहर्, धम्र्ं सरणं र्च्छाहर्, संघं सरणं र्च्छाहर्,’ ही 
र्ाक्यें हत्रर्ार उच्चारार्यास लार्त , र् त्यानंें पाळार्याचे दहा हनयर् त्याला हशकहर्त   (१) प्राणघातापासून 
हर्रत ह णें (२) च रीपासून हर्रत ह णें  (३) ब्रह्मचयु धारण करणें  (४) ल टें न ब लणें  (५) सुराहंद र्ादक 
पदाथांचे सेर्न न करणें  (६) र्ाध्यान्हकालापूर्ी जेर्णें  (७) नृत्य, र्ीत, र्ाहदत इत्याहदक कार्हर्कार 
उत्पन्न करणाऱ्या र् ष्टींपासून दूर राहणें  (८) र्ालार्ंधाहद (चैनीच्या) पदाथांचे धारण न करणें  (९) उंच 
आहण र् ठ्या शय्येर्र न हनजणें  (१०) स नें आहण रूपें याचंा स्र्ीकार न करणें  हे दहा हनयर् श्रार्णेरानें 
पाळले पाहहजेत  
 

हभक्षसुंघानें र्हहन्यातूंन पौर्मणर्ा आहण कृष्ट्णचतुदुशी या द न हदर्शीं एकत्र जर्ून उप सथकरु् केलें  
पाहहजे  त्या हदर्शीं हभक्षचू्या हनहषद्धशीलातं सर्ाहर्ष्ट झालेलया २२७ हनयर्ाचंा पाठ सरु् संघासर् र म्हटला 
जात   त्यापैकीं क णत्याहह हभक्षकूडून एलाद्या हनयर्ाहर्रुद्ध आचरण झालें  असेल तर त  द ष त्यानें 
तेथलया तेथें कबूल केला पाहहजे, र् त्याला जें प्रायहित्त साहंर्तलें  असेल तें केलें  पाहहजे  या २२७ 
हनयर्ालंा प्राहतर् क्ष असें म्हणतात, र् त्याचं्या पाठाला प्राहतर् क्ष दे्दश असें म्हणतात  
 

बुद्धाच्या हयातींत आहण बुद्धानंतर काहंीं र्षे हभक्षसुंघ पार्साळ्याचे चार र्हहने एके हठकाणीं राहत 
असे, र् बाकी आठ र्हहने च होंकडे उपदेश करीत हफरत असे  ही ्स्थहत अश ककाळापयंत हटकली 
असार्ी  अश काच्या र्ळेी जरी पुष्ट्कळ हभक्ष ुधर्ोपदेशासाठीं इतर देशातं रे्ले, तरी एकंदरींत हभक्षसुंघाला 
स्थाहयक स्र्रूप येऊं लार्लें   त्याच्याय र्ें बौद्ध र्ाङ्र्याची बरीच र्ाढ झाली  परंतु हभक्षसुंघाचा पूर्ीचा 
ज र् कायर् राहहला नाहीं  
 

संघभेद 
 

बुद्धाचा संघ आहण कीर्मत हीं द न्ही सारलीं र्ाढत चाललीं ह तीं  त्या र्ळेीं भहद्दय नारं्ाचा तरुण, 
शाक्याचं्या राज्याचा अध्यक्ष ह ता  त्याचा परर् हर्त्र अनुरुद्ध शाक्य याच्या आग्रहानें त्यानें राज्य स डून 
हभक्षसुंघातं प्रर्शे करयायाचा हर्चार केला  या द घाबंर बर आनंद, भरु्, हक्म्बल आहण देर्दत्त हे चार 
शाक्यकुर्ार र् त्याचंा न्हार्ी उपाहल यानंी हभक्षसुंघात प्रर्शे केला  उपालीला सर्ांत प्रथर् उपसंपदा 
देयायातं आली  हा पुढें हर्नयधर म्हणजे हभक्षसुंघाचं्या कायद्यातं प्रर्ीण झाला; आनंद धरु्धर म्हणजे 
बुद्ध पदेशातं प्रर्ीण झाला; आहण देर्दत्त संघभेदक म्हणजे बौद्धसंघात भेद उत्पन्न करणारा झाला  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृहातंील र्ळुेर्नहर्हारातं राहत असता ंदेर्दत्त त्याजकडे रे्ला आहण त्याला हात 
ज डून म्हणाला, “भर्र्ान्, आपण आता ं रृ्द्ध झाला ं आहा,ं आता ं स्र्स्थ बसयायाचा आपला काळ आहे  
आता ं आपण संघाला र्ाझ्या स्र्ाधीन करार्ें  र्ी हभक्षसुंघाचें नायकत्र् स्र्ीकाहरतों ” यार्र बुद्ध भर्र्ान् 
म्हणाला, “देर्दत्त, साहरपुत्त आहण र् र्ल्लान याचं्या स्र्ाधीनसुद्धा ं हभक्षसुंघ करायास र्ी तयार नाहीं र्र् 
तुझ्यासारख्या असरं्जस, सार्र्थयुहीन र्ाणसाच्या स्र्ाधीन र्ी हभक्षसुंघ कसा करीन?” हें ऐकून देर्दत्त 
र्नातंलयार्नातं फारच संतापला, आहण तेव्हापंासून त  बुद्धाचा सूड उर्हर्यायाच्या दुष्ट र्ासनेला बळी 
पडला  
 

कबहबसार राजाचा पुत्र अजातशत्र ु हा देर्दत्ताचा भक्त ह ता  स्र्तः त्यानें आपलया बापाला ठार 
र्ारून र्ादी हर्ळहर्ली ह ती; र् बुद्धाला ठार र्ारून देर्दत्ताला बुद्धपद हर्ळर्नू देयायाच्या कार्ी र्दत 
करयायाचें त्यानें अहभर्चन हदलें  ह तें  काहंीं र्ारेकरी पाठर्नू बुद्धाला ठार र्ारयायाचा त्यानें प्रयत्न करून 
पाहहला, परंतु त  हसद्धीस रे्ला नाहीं  उलट ते र्ारेकरी बुद्धाचेच उपासक झाले  तेव्हा ं देर्दत्तानें बुद्ध 
भर्र्ान् राजर्ृहातं हभके्षसाठीं हफरत असता ं त्याजर्र नाळाहर्हर नारं्ाचा र्सत्त हत्ती स डहर्ला  बुद्ध 
भर्र्तंानें पे्रर्र्य अंतःकरणानें त्याजकडे पाहहलें   त  काहंींएक इजा न करता ंसरळ बुद्धापुढें जाऊन उभा 
राहहला, र् त्याची पायधूळ त्यानें आपलया र्स्तकार्र टाहकली  तेथून त  सरळ ह्स्तशाळेंत आपलया 
हठकाणार्र जाऊन उभा राहहला  हें परर् आियु पाहून राजर्ृहर्ासी ल क फारच चहकत झाले, र् ते म्हणूं 
लार्ले कीं, 
 

दण्डेनेके दमयन्न्त अंकुसेणह कसाणह च । 
अदण्डेन असत्थेन नार्ो दन्तो महेणसना ॥ 

 
क णी काठीनें, क णी अंकुशानें आहण क णी चाबकानें (जनार्राचें) दर्न कहरतात  पण र्हर्मष बुद्धानें 
काठीर्ाचंून ककर्ा क णत्याहह शस्त्रार्ाचंून हत्तीचें दर्न केलें ! 
 

अशा प्रकारचे बुद्धाला र्ारून आपण बुद्ध ह यायाचे प्रयत्न हनष्ट्फळ झालयार्र देर्दत्तानें बौद्धसंघांत 
भेद उत्पन्न करयायाची एक नर्ीन यु्क्त श धून काहढली  देहदंडनाला र्दत ह इुल अशा रीतीचें नर्ीन 
हनयर् हभक्षसुंघासाठीं बुद्ध भर्र्ान् करणार नाहीं हे त्याला पक्कें  र्ाहीत ह तें; आहण काहंीं ल क देहदंडन 
करणारानंा भलूुन जाऊन त्याचं्या नादीं लार्तात हेकह त्याला र्ाहहत ह तें  म्हणून त्यानें अशी यु्क्त 
य हजली कीं, बुद्धाजर्ळ जाऊन त्याची सम्र्हत हर्ळणार नाहीं, असे काहीं नर्ीन हनयर् संघाला घालून 
देयायास त्यास सारं्ार्ें, र् त्यानें ही र् ष्ट अर्ान्य केली म्हणजे त  ल कानंा पूणु रै्राग्य हशकर्ीत नाहीं असा 
ब भाटा करून संघातील काहंीं हभक्षूंना आपलया नादीं लार्ार्ें  ही यु्क्त त्यानें क काहलक र् सरु्द्रदत्त या 
संन्यासी सहायासं कळहर्ली, र् आपलया र्ताचे जेर्ढे ल क ह ते, तेर्ढे र् ळा करून त  बुद्धाजर्ळ रे्ला  
बुद्धाला नर्स्कार करून एका बाजूस बसलयार्र त  म्हणाला, “भर्र्ान्, आपण अलपेच्छ आहण संतुष्ट 
र्नुष्ट्याचे रु्ण र्णनु करतां, तेव्हा ंहे नर्ीन पाचं हनयर् हभक्षसुंघानें पाळयायासाठीं आपण र्ाटून द्यार्े, कारण 
हे पाचं हनयर् अलपेच्छता आहण संत ष र्ाढहर्तील  (१) हभक्षूंनी यार्ज्जीर् अरयायातंच रहार्ें, ज  हभक्ष ुर्ारं्ातं 
र्स्ती करील त्याला द षी ठरर्ार्ें  (२) हभक्षूंनीं यार्ज्जीर् हभक्षान्नार्रच हनर्ाह करार्ा ं ज  आरं्त्रण घेऊन 
जेर्ार्यास जाइुल त्यास द षी ठरर्ार्ें  (३) हभक्षूंनीं यार्ज्जीर् रस्त्यातं र्रै्रे पडलेलया कचध्या र् ळा करून 
त्यानंी बनहर्लेलया चीर्रार्रच हनर्ाह करार्ा  ज  हभक्ष ूर्ृहस्थानें हदलेलें  र्स्त्र घेऊन त्याचें चीर्र करील 
त्याला द षी ठरर्ार्ें  (४) हभक्षूंनी यार्ज्जीर् रृ्क्षालाली र्ास करार्ा  ज  हभक्ष ूआच्छाहदत (झोंपडी र्रै्रे) 



 

 

अनुक्रमणिका 

हठकाणीं र्ास करील त्याला द षी ठरर्ार्ें  (५) हभक्षूंनी यार्ज्जीर् र्ासे आहण र्ासं लाऊं नये  ज  हभक्षू 
र्त्स्यर्ासं लाइुल, त्याला द षी ठरर्ार्ें ” 
 

बुद्ध भर्र्ान् म्हणाला :– “देर्दत्ता, या नर्ीन हनयर्ाचंी काहंीं जरुरी नाहीं  ज्याची इच्छा असेल 
त्यानें अरयायातंच रहार्ें, आहण नसेल त्यानें र्ारं्ाजर्ळ रहार्ें  ज्याची इच्छा असेल त्यानें हभके्षर्रच हनर्ाह 
करार्ा, आहण नसेल त्यानें आरं्त्रण केलें  असता ं जेर्ार्यास जार्ें  ज्याचंी इच्छा असेल त्यानें कचध्याचं्या 
चीर्रार्रच हनर्ाह करार्ा, नसेल त्याला र्ृहस्थानें हदलेलया र्स्त्राचें चीर्र हशर्यायास हरकत नसार्ी  
पार्साळ्याचे चार र्हहने लेरीज करून आठ र्हहनें रृ्क्षालालीं रहायायास र्ीं परर्ानर्ी हदलीच आहे  हभक्षान्न 
तयार करयायासाठीं हे प्राणी र्ारले आहेत असें जर हभक्षनूें पाहहलें , ऐहकलें , ककर्ा अशी त्याला शकंा आली, 
तर त्या र्ाशाचें आहण र्ासंाचें त्यानें ग्रहण करंू नये, नाहींतर ग्रहण करयायास हरकत नाहीं ” 
 

हें ऐकून देर्दत्ताला फार संत ष झाला  ही र् ष्ट त्यानें राजर्ृहात हजकडे हतकडे प्रहसद्ध केली, र् 
हतजरु्ळें काहंी हभक्षूंना ं आहण उपासकानंा आपलया नादास लाहर्लें   काहंीं हभक्षसुंघ स डून देर्दत्ताच्या 
हशष्ट्यशालेंत जाऊन हर्ळाले आहेत, हें र्तुर्ान जेव्हा ंसाहरपुत्त आहण र् ग्र्ल्लान या बुद्धाच्या रु्ख्य हशष्ट्यानंा 
सर्जलें , तेंव्हा ते बुद्धाच्या परर्ानर्ीनें देर्दत्ताजर्ळ रे्ले, आहण संघ स डून रे्लेलया हभक्षूंस त्यानंीं पुनः 
संघातं आहणलें   देर्दत्ताला आपलया पापकर्ाच्या पुढें पिात्ताप झाला  परंतु त  बुद्धापाशीं प्रकट 
करयायापूर्ीच त्याचें देहार्सान झालें   
 

कौशाबंी नर्रीर्ध्यें बुद्धाच्या हयातींत हभक्षसुंघात आणली एक भाडंण उप्स्थत झालें  ह तें  बुद्ध 
भर्र्तंाला हें र्तुर्ान सर्जलयार्र त  तेथें रे्ला  त्यानें अनेक प्रकारें उभय पक्षाचंें सर्ाधान करयायाचा 
प्रयत्न केला  तेव्हा ं त्यापैकीं एक तरुण हभक्ष ू त्याला म्हणाला, “भर्र्ान् आपण आता ं रृ्द्ध झाला ं आहां, 
आता ंआपण या भानर्डींत कशास पडता?ं आर्चे आम्ही काय ह इुल तें पाहून घेऊं ” 
 

हें त्या तरुणाचें भाषण ऐकूण बुद्ध भर्र्ान् तेथून चालता झाला  त्या चातुर्ास्यातं त  एका अरयायातं 
जाऊन राहहला  इकडे या हभक्षूंनी बुद्ध भर्र्तंाच्या सार् पचाराच्या र् ष्टी ऐकलया नाहींत, आहण हे भाडंत 
राहहले, हें पाहून सर्ळ्या उपासक रं्डळीस त्याचंा रार् आला, र् त्यानंी, आजपासून या हभक्षूंस हभक्षा देऊं 
नये असा हनयर् केला, तेव्हा ं ते ताळ्यार्र आले, र् बुद्ध भर्र्तंाजर्ळ जाऊन त्यानंी कृतापराधाचंी र्ाफी 
र्ाहर्तली  
 

याप्रर्ाणें बुद्धाच्या हयातींत संघातं फाटाफूट ह यायाचा द नदा प्रसंर् आला  तथाहप त्यारु्ळें  संघाला 
दुबुळता न येता ंउलट बळकटीच आली  या द न्ही प्रसंर्ीं बुद्धाची हनरपेक्षता र् उपासकाचंी त्याच्या ठायीं 
असलेली दृढ श्रद्धा, हीं जनाचं्या चारं्लया प्रत्ययास आलीं  
 

बुद्ध भर्र्तंाला जाहतभेद रु्ळींच र्ाहहत नव्हता  साहरपुत्त-र् ग्र्ल्लानाहद ब्राह्मण जसे हभक्षसुंघातं 
ह ते, तसाच स पाक नारं्ाचा चाडंाळहह त्यार्ध्यें ह ता  
 

न जच्चा वसलो होणत न जच्चा होणत ब्राह्मिो । 
कम्मना वसलो होणत कम्मना होणत ब्राह्मिो ॥ 
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जातीरु्ळें  क णी चाडंाळ ह त नाहीं, ककर्ा क णी ब्राह्मण ह त नाहीं  कर्ानें चाडंाळ ह त , आहण कर्ानेंच 
ब्राह्मण ह त   
 

हें तत्त्र् बुद्धाने हभक्षसुंघासं पूणपुणें लार्ू केलें  ह तें  काहंीं काळपयंत हभक्षणुींचा संघ त्यानें स्थाहपला 
नव्हता  परंतु पुढें त्याचीहह त्यानें स्थापना केली  हभक्षणुीसंघाला त्या काळच्या पहर्स्थत्यनुरूप काहंीं कडक 
हनयर् बुद्धानें घालून हदले ह ते  एर्ढ्यार्रून बुद्धानें स्त्रीस्र्ातंत्र्याला हर्र ध केला, असें रा  ब  शरच्चंद्र 
दास, सी  आय्  इ , या हतबेटी भाषाहभज्ञ बरं्ाली र्ृहस्थाचें म्हणणें आहे  बौद्ध धर्ार्र हकत्येक हनराधार 
आर प करयायातं येतात, त्यापंैकीं हाहह एक आहे, असें र्ी सर्जतों  
 

कहदुधर्ार्ध्यें हस्त्रयानंा ंआहण शूद्रानंा ंर्देाहधकार नाहीं  त्यानंीं पुराणारं्रच आपली तहान भार्हर्ली 
पाहहजे  असा प्रकार काही बौद्ध धर्ार्ध्यें नाहीं  बौद्ध हस्त्रयानंां सरु् धरु्गं्रथ र्ाचयायाची र् कळीक आहे  
आजला ब्रह्मदेशातं हत्रहपटक गं्रथाचें अध्ययन केलेलया आहण करणाऱ्या पुष्ट्कळ हस्त्रया आहेत  इंग्रज 
सरकारच्या तफेनें ब्रह्मी राजाचं्या पद्धतीस अनुसरून पाहल भाषेंतील बौद्ध र्ाङ र्याची परीक्षा घेऊन काहंीं 
बहक्षसें र्ाटयायातं येतात  या परीक्षेंत उत्तीण ुह ऊन बऱ्याच हस्त्रयानंीं बहक्षसें हर्ळहर्लयाचें र्ला र्ाहहत आहे  
 

रं्र्लसुत्तातं आहण हसर्ालसुत्तांत र्ृहस्थानंीं र्ृहहणींचा आदर करयायाहंर्षयीं बुद्धानें उपदेश केला 
आहे  अनाथकपहडक इत्यादी र्ृहस्थानंीं आपलया रु्णानंीं उपासकर्र्ांत जसें अग्रस्थान हर्ळहर्लें  ह तें; 
तसेंच उपाहसकार्र्ांत हर्शाला प्रभहृत र्ृहहणींनीं हर्ळहर्लें  ह तें  नकुलर्ाता नारं्ाच्या एका प्ररु्ल 
उपाहसकेनें आपलया पतीस केलेला उपदेश आपण ऐकाल, तर हतला उपाहसकार्र्ांत अग्रस्थान का ं
हर्ळालें  ह तें याची आपणासं कलपना करता ंयेइुल, म्हणून त्या उपदेशाचंा साराशं येथें देतों  
 

भर्देुशातं हशशुर्ारहर्र या हठकाणीं भर्र्ान् बुद्ध रहात ह ता  तेथें त्या र्ळेीं नकुलहपता नारं्ाचा 
र्ृहस्थ फार आजारी ह ता  त्याचा र्रणकांळ सर्ीप आहे असें सर्ांस र्ाटत ह तें  तेव्हा ंत्याची पत्नी त्याला 
म्हणाली— “हे र्ृहपहत, प्रपचंासक्त ह ऊन तंू र्रता कार्ा नये  अशा प्रकारचें सापेक्ष (प्रपचंाच्या तळर्ळीनें 
आलेलें ) र्रण दुःलकारक आहे, असें भर्र्तंाने साहंर्तलें  आहे  हे र्ृहपहत, कदाहचत् तुझ्या र्नातं अशी 
शकंा येइुल की, ‘र्ी रे्लयार्र, नकुलर्ाता रु्लाचंें पालन करंू शकणार नाहीं, प्रपचंाचा र्ाडा हाकंू शकणार 
नाहीं  परंतु र्ृहपहत, अशी शकंा तंू र्नार्ध्यें आणू ं नक स  कारण र्ला कापसाचें सूत काढयायाची कला 
र्ाहहती आहे, र् र्ला लोंकर तयार करता ं येत आहे  या कलेनें र्ी तुझ्या र्रणानंतर रु्लाचंें प षण करंू 
शकेन  म्हणून हे र्ृहपहत, प्रपचंाची तळर्ळ र्नार्ध्यें ठेर्नू तुला र्रण येऊं नये, असें र्ाझें म्हणणें आहे  हे 
र्ृहपहत, दुसरी तुला अशी शकंा येयायाचा संभर् आहे की, ‘नकुलर्ाता र्ाझ्या पाठीर्ार्ें पुनर्मर्र्ाह करील,’ 
परंतु ही शकंा तंू स डून दे  र्ी आज स ळा र्ष ेर्ृहस्थब्रह्मचयु (उप सथव्रत) पाळीत आहे  हे तुला ठाऊकच 
आहे  र्र् र्ी तुझ्या रृ्त्यनंूतर पुनर्मर्र्ाह कसा करीन? हे र्ृहपहत, तुझ्या र्रणानंतर र्ी बुद्ध भर्र्तंाचा 
आहण हभक्षकसंघाचा धर्ोपदेश श्रर्ण करयायास जाणार नाही अशी तुला शकंा येयायाचा संभर् आहे; पण 
तुझ्या र्ारे् पूर्ीप्रर्ाणेच बुद्ध पदेश ऐकयायाच्या कार्ीं र्ाझा आदर राहील, अशी तुझी पक्की लात्री असंू दे; 
आहण म्हणून तळर्ळीर्ाचंून तुला र्रण येऊ दे  हे र्ृहपहत, तुझ्या पाठीर्ार्ें र्ी बुद्ध पहदष्ट शीलाचंें यथासारं् 
पालन करणार नाहीं, अशी तुला शकंा येयायाचा संभर् आहे  पण ज्या उत्तर् शीलर्ती बुद्ध पाहसका आहेत, 
त्यापंैकीं र्ीहह एक आहें, हें तंू लात्रीनें सर्ज; आहण म्हणून तळर्ळीर्ाचंून तुला र्रण येऊं दे  हे र्ृहपहत, 
र्ला सर्ाहधलाभ झाला नाहीं— अतएर् तुझ्या र्रणानें र्ी फार दुःली ह इुन— असें तंू सर्जूं नक स  ज्या 
क णी बुद्ध पाहसका सर्ाहधलाहंभनी असतील, त्यापंैकी र्ी एक आहें असें तंू सर्ज, आहण र्नाची तळर्ळ 
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स डून दे  हे र्ृहपहत, बौद्धधर्ाचें तत्त्र् र्ला अद्याहप सर्जलें  नाहीं अशीहह तुला कदाहचत् शकंा येइुल  परंतु 
ज्या क णी तत्त्र्ज्ञ उपाहसका असतील त्यापंैकींच र्ी एक आहें, हें तंू पक्कें  ध्यानातं ठेर्, आहण र्नाची 
तळर्ळ टाक ” या नकुलर्ातेच्या सातं्र्नानें नकुलहपत्याच्या र्नाचें सर्ाधान झालें  आहण त्याचा त  आजार 
लर्करच शर्ला  आजारातूंन बरा झालयार्र त  बुद्धदशनुास रे्ला  तेथें बुद्धानें त्याला म्हटलें , “हे र्ृहपहत, 
तंू र् ठा पुयायर्ान् आहेस; नकुलर्ातेसारली उपदेश करणारी आहण तुझ्यार्र पे्रर् करणारी पत्नी तुला 
हर्ळाली आहे  हे र्ृहपहत, उत्तर् शीलर्ती अशा ज्या काहंीं उपाहसका आहेत, त्यापंैकीं ही एक आहे  अशी 
पत्नी तुला सापंडली हें तुझें भाग्य ह य!” 
 

या एका उदाहरणार्रून बुद्ध भर्र्तंाला हस्त्रयाचंी य ग्यता हकती र्ाटत ह ती हें आपणास सर्जून 
येणार आहे  आणलीहह काहंह उदाहरणें हत्रहपटक गं्रथातूंन दालहर्ता ं येयायासारलीं आहेत; परंतु अर्काश 
नसलयारु्ळें  एर्ढ्यानेंच सर्ाधान र्ानणें भार् आहे  
 

स्त्रीस्र्ातंत्र्य जर बुद्धाला पसंत ह तें, तर हभक्षणुींसाठी त्यानें कडक हनयर् केले हें कसें? याचें उत्तर 
थ डक्यातं द्यार्याचे म्हटलें  म्हणजे, त्या कालच्या सर्ाजपहर्स्थनुरूप हे हनयर् बुद्धाला करार् ेलार्ले हें 
ह य  उदाहरणाथु, हभक्षणुीने एकटें राहंू नये असा बुद्धानें हनयर् केला  असा हनबधं हभक्षूंस नव्हता  अथात् 
हा हनयर् स्त्रीस्र्ातंत्र्यहर्घातक आहे, असें सकृद्दशनुीं क णालाहह र्ाटयायाचा संभर् आहे  पण त्या कालच्या 
सर्ाजरचनेकडे लक्ष्य हदलें  असता ंहा हनयर् य ग्य ह ता असेंच ह्मणार्ें लारे्ल  हें शुभा नारं्ाच्या हभक्षणुीच्या 
र् ष्टीर्रून स्पष्टपणें सर्जून येयायासारलें आहे  
 

शुभा हभक्षणुी एके हदर्शीं जीर्क रै्द्याच्या आम्रर्नास एकटीच जात ह ती  र्ाटेंत हतला एका लबाड 
र्नुष्ट्यानें र्ाठंलें   हतच्या संुदर रूपाकडे पाहून त  भलूुन रे्ला, आहण आपली दुष्ट र्ासना तृप्त करयायासाठीं 
हतचें र्न र्ळर्ू ं लार्ला  हतनें त्याला अनेक प्रकारें उपदेश केला; परंतु त्या कार्ाधं र्ाणसार्र त्याचा 
काहंींएक पहरणार् झाला नाहीं  शरे्टीं त  बलात्कार करयायाससुद्धा ंतयार आहे असें जेव्हां शुभेला हदसून 
आलें , तेव्हा ंती त्याला म्हणाली “अरे, तंू र्ला का अडर्ीत आहेस?” त  पुनः हतच्या नेत्राहद संुदर अर्यर्ांचें 
र्णनु करंू लार्ला, आहण म्हणाला “हे संुदहर, हें तुझें संुदर नेत्रयुग्र् पाहून र्ी कार्हर्कारानें पीहडत झालों 
आहें  संुदहर, तुझ्यार्ाचंून हप्रयतर असें र्ला या जर्ार्ध्यें काहंीं नाहीं ” शुभा म्हणाली, “एर्ढेंच ना? या 
र्ाझ्या ड ळ्याचंीच तुला र्रज  काहंीं हरकत नाहीं  घे हा ड ळा ” असें म्हणून ब टानें ड ळा उपटून त  हतनें 
त्याच्या हातार्र ठेर्ला  हें हतचें साहसी कृत्य पाहून त  र्नुष्ट्य घाबरून रे्ला, आहण त्यानें हतला साष्टारं् 
प्रहणपात करून हतची क्षर्ा र्ाहर्तली  हभक्षणुींर्र अशा प्रकारचे प्रसंर् येऊं नयेत एर्ढ्याचसाठीं त्यानंी 
एकाकी राहंू नये, असा बुद्धानें हनयर् केला असला पाहहजे  
 

हभक्षसुंघात जसे साहरपुत्त, कात्यायनाहदक थ र तत्त्र्ज्ञानी आहण धर्ोपदेशक ह ऊन रे्ले, तशाच 
हभक्षणुीसंघात के्षर्ा, उत्पलर्णाहदक हभक्षुणी ह ऊन रे्लया  हकत्येक प्रसंर्ीं र् ठर् ठ्या हर्द्वान् पुरुषानंाहंह 
त्यानंी आपलया अहधकारयुक्त र्ाणीनें उपदेश करून सन्र्ार्ाकडे र्ळहर्लयाच्या र् ष्टी हत्रहपटकातं 
आढळतात  त्यातंील एक र्र्तीची र् ष्ट काहंीं पाहलर्ाथासंह येथें सारं्ून आजचा हा लाबंलेला हर्षय 
आट पतों  
 

पु्याणका नारं्ाची हभक्षणुी पहाटेस उठून हर्हारातंील हभक्षणुींच्या उपय र्ासाठीं पाणी आणयायास 
नदीर्र रे्ली ह ती  तेथें एक ब्राह्मण प्रातःस्नान करीत ह ता  त्याला पाहून ती म्हणाली :- 
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उदहारी अहं सीते सदा उदकमोतकर । 
अय्यानं दण्डभयं भीता वाचादोसभयणिता ॥ 
कस्स ब्राह्मि त्वं भीतो सदा उदकमोतणर । 

वेधमानेणह र्त्तणेह सीतं वेधयसे भुसं ॥ 
 

या थंडीर्ध्यें हभक्षणुीसंघाच्या भयानें (र्ला द ष देतील या भयानें) पाणी नेयायासाठीं र्ी या पायायातं 
सद हदत उतरतें  परंतु हे ब्राह्मणा, या तुझ्या थंडीनें आंलडून रे्लेलया र्ात्रानंीं तंू या पायायातं क णाच्या 
भयानें सद हदत उतरत स? थंडीनें तंू आंलडलेला हदसत स? 
 

ब्राह्मण म्हणाला :- 
 

जानन्तीव तुवं भोणत पुन्ण्िके पणरपुच्छणस । 
करोन्तं कुसलं कम्मं रंुधन्तं कम्मं पापकं ॥ 
यो च वुड ढो दहरो वा पापं कम्मं पकुब्बणत । 
दकाणभसेचना सोणप पापकम्मा पमुच्चणत ॥ 

 
र्ी पुयायकरु् करीत आहें, आहण पापकर्ाचा हनर ध करतों आहें, हें जाणत असता,ं भर्हत पु्याणके, 

तंू हा पश्न कसा हर्चारतेस? ज  क णी म्हातारा ककर्ा तरुण पाप कहरत , त  प्रातःस्नानानें त्या पापापासून 
रु्क्त ह त   (हें तुला ठाऊक नाहीं काय?) 
 

पु्याणका म्हणाली :— 
 

कोनु ते इदमक्खाणस अजानन्तस्सजानको । 
दकाणभसेचना नाम पापकम्मा पमुच्चणत ॥ १ ॥ 
सगरं् नून र्णमस्सन्न्त सब्बे मंडूककच्छपा । 

नार्ा च संुसुमारा च ये चञ्ञे उदके चरा ॥ २ ॥ 
ओरन्ब्भका सूकणरका मन्च्छका णमर्बंधका । 

चोरा च वज्झघाता च ये चञ्ञो पापकन्म्मनो ॥ 
दूकाणभवेचना तेणप पापकम्मा पमुच्चरे ॥ ३ ॥ 

 
(१) हे ब्राह्मणा, स्नानानें पापापासून रु्क्त ह त  हें तुला अजाणाला क णीं अजाणानें साहंर्तलें ? 

(२) बेडुक, कासंर्, सपु, र्र्र इत्याहद पायायातं राहणारे सरु् प्राणी स्र्र्ासच जाणार आहेत काय? (३) 
बकरे र्ारणारे, डुकरें र्ारणारे, र्ासे र्ारणारे क ळी, पारधी, च र, फाशंीची हशक्षा झालेले र्नुष्ट्य हे आहण 
दुसरे पापी ल क स्नानानेंच पापकर्ांपासून रु्क्त ह तील काय? 
 

सचे इमा नणदयो ते पापं पुब्बे कतं बहंु । 
पुञ्ञंणपमा वहेय्युं ते तेन त्वं पणरबाणहरो ॥ ४ ॥ 
यस्स ब्राह्मि त्वं भीतो सदा उदकमोतणर । 

तमेव ब्रहे्म मा काणस मा ते सीतं छकब हने ॥ ५ ॥ 
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(४) हे ब्राह्मणा, या नद्या जर तुझें पाप र्ाहून नेतील, तर त्याबर बर पुयायहह र्ाहून नेतील  र्र् 
पुयायालाहह तंू रु्कशील! (५) म्हणून हे ब्राह्मणा, ज्या पापाच्या भयानें तंू हनत्य या पायायातं उतरत स, तेंच तंू 
करंू नक स; व्यथु थंडीनें तुझ्या अंर्ाला बाधा का ंकरून घेत स? 
 

हा पु्याणकेचा उपदेश ऐकून ब्राह्मण संतुष्ट ह ऊन एक र्स्त्र घेऊन हतजपाशीं आला, आहण हतला 
म्हणाला– “भर्हत पु्याणके, कुर्ार्ापासून सन्र्ार्ाकडें तंू र्ला र्ळहर्लेस; म्हणून हें र्स्त्र र्ी तुला देत  ” 
 

पु्याणका म्हणाली :— 
 

तय्हेव सािको होतु नाहणमच्छाणम सािकं । 
सचे भायणस दुक्खस्स सचे ते दुक्खमन्पपयं ॥ 

माकाणस पापकं कम्मं आणव वा यणद वा रहो ॥ १॥ 
सचे च पापकं कम्मं कणरस्सणस करोणस वा । 

न ते दुक्खा पमुत्यन्त्थ उपेच्चाणप पलायतो ॥ २॥ 
सचे भायणस दुक्खस्स सचे ते दुक्खमन्पपयं । 

उपेणह बुदं्ध सरिं धम्म संघ च ताणदनं ॥ 
समाणदयाणह सीलाणन तं ते अत्थाय हेणहणत ॥ ३॥ 

 
(१) हे ब्राह्मणा, तुझें र्स्त्र तुझ्याच जर्ळ ठेर्  र्ी तें इच्छीत नाहीं  तंू जर दुःलास हभत स, तुला जर 

दुःल अहप्रय आहे, तर एकातंीं ककर्ा ल कातंी पापकरु् करंू नक स  (२) जर तंू पापकरु् करीत आहेस, 
ककर्ा करशील, तर क ठेंहह पळून रे्लास तरी दुःलापासून तुझी रु्क्तता ह णार नाही! (३) जर तंू दुःलाला 
हभत स, दुःल जर तुला अहप्रय आहे, तर तंू बुद्धाला शरण जा, धर्ाला शरण जा, आहण अहुन्ताचं्या संघाला 
शरण जा  शीलाचे हनयर् पाळ  यानेंच तुझें हहत ह इुल ” 
 

या उपदेशानें त  ब्राह्मण बौद्धर्तानुयायी झाला  पुढें त  र् ठा साधु झाला  तेव्हा ं त्यानें हे उद्र्ार 
काहढले  
 

ब्रह्मबंधु पुरे आकस अज्जन्म्ह सच्च ब्राह्मिो । 
तेणवज्जो वेदसंपन्नो सोन्त्थयो चन्म्ह न्हातकों ॥ 

 
पूर्ीं र्ी केर्ळ नारं्ाचा ब्राह्मण ह त   परंतु आता ंर्ी लरा ब्राह्मण झालों  कारण आता ंतै्रहर्द्य (बौद्धधर्ात 
साहंर्तलेलया तीन हर्द्या जाणणारा) आहे, र्ी र्देसंपन्न (ज्ञानसंपन्न) आहें, र्ी पुर हहत (ल्स्तसुलाचा 
लाभी) आहें, र्ी स्नातक (रु्क्त) आहे! 
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संघ 
 

(भार् २ रा)  
[बुद्ध भर्र्ंताच्या पहरहनर्ाणानंतर अश क राजाच्या कारहकदीपयंत संघाची संहक्षप्त र्ाहहती र्ाचकासंर् र ठेर्यायाच्या उदे्दशाने हा भार् र्ूळ 
व्याख्यानास ज डला आहे   
 

बुद्ध भर्र्तंाच्या हयातींतच त्याचा धरु् र्ध्यप्रदेशातं [पूरे्स भार्लपुर, पहिरे्स र्ाधंार, उत्तरेस हहर्ालय आहण 

दहक्षणेस कर्ध्यपरु्त, याचं्या र्धील प्रदेशास र्ध्यप्रदेश म्हणत असत   च होंकडे पसरला ह ता  बौद्ध हभक्षु हर्शषेतः 
संभाषणाच्या द्वारें धरु्प्रसार करीत असत  आजकालच्या प्रर्ाणें सभा भरर्नू तें व्याख्यानें देत नसत  जेथें 
जेथें धरु्श्रर्ण करणाऱ्या व्य्क्त— र्र् ती एक अस  ककर्ा अनेक अस त—त्यानंा भेटत, तेथें तेथें ते त्यानंा 
उपदेश करीत  ल काशंीं त्याचंी र्तुणूक कशा रीतीची ह ती, हें पूण ुहभक्षचू्या पुढील र् ष्टीर्रून र्ाचकाचं्या 
चारं्लें  लक्षातं येयायासारलें आहे  
 

पूण ु नारं्ाचा बुद्धाचा एक हशष्ट्य ह ता  त  एके हदर्शी बुद्ध भर्र्ंतापाशीं आला, आहण आपणास 
संके्षपानें धर्ोपदेश करार्ा अशी त्यानें त्याला हर्नंती केली  उपदेश संपलयार्र बुद्ध भर्र्ान् म्हणाला :– 
पूणा, आता ंतंू क णत्या प्रदेशास जाणार आहेस? 
 

पूिम– भर्र्न्, या आपलया उपदेशाचें ग्रहण करून र्ी आता ं सुनापरंत नारं्ाच्या प्रदेशास जाणार 
आहें  
 

बुद्ध– पूणा, सुनापरंत प्रातंातंील ल क र् ठे कठ र आहेत; र् ठे ्ुरमर आहेत; ते जर तुला हशव्या 
देतील, तुझी कनदा कहरतील, तर तुला त्या र्ळेीं काय र्ाटेल? 
 

पूिम– त्या र्ेळीं हे भर्र्न् हे ल क फार चारं्ले आहेत; कारण यानंीं र्ाझ्यार्र हातानें प्रहार केले 
नाहींत, असें र्ला र्ाटेल  
 

बुद्ध– आहण जर त्यानंीं तुझ्यार्र हातानें प्रहार केला तर? 
 

पूिम– र्ला त्यानंीं दर्डानंी र्ारलें  नाहीं म्हणून ते ल क चारं्लेच आहेत असें र्ी सर्जेन  
 

बुद्ध– आहण दर्डानंी र्ारले तर? 
 

पूिम– र्ाझ्यार्र त्यानंीं दंडप्रहार केला नाही म्हणून ते फार चारं्लें  ल क आहेत असें र्ी र्ानीन  
 

बुद्ध– आहण दंडप्रहार केला तर? 
 

पूिम– शस्त्रप्रहार केला नाहीं, हा त्याचंा चारुं्लपणा आहे असें र्ी सर्जेन  
 

बुद्ध– आहण शस्त्रप्रहार केला तर? 
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पूिम– र्ला ठार र्ारलें  नाहीं, हा त्याचंा चारुं्लपणा आहे असें र्ी सर्जेन  
 

बुद्ध– आहण तुला ठार र्ारलें  तर? 
 

पूिम– भर्र्न्, हकत्येक हभक्ष ु या शरीराला कंटाळून आत्र्घात कहरतात, अशा शरीराचा जर 
सुनापरंतच्या रहहर्ाशानंीं नाश केला, तर त्यानंी र्ाझ्यार्र उपकार केला असें ह ईल, आहण म्हणून ते ल क 
फार चारं्लेच, असें र्ी सर्जेन  
 

बुद्ध– साधु (शाबास), पूणा साधु! अशा प्रकारच्या शर्दर्ानें युक्त ह त्साता तंू सुनापरंत प्रदेशातं 
धर्ोपदेश करयायास सर्थु ह तील  (र््ज्झर्हनकाय) 
 

बुद्ध भर्र्तंाच्या पहरहनर्ाणसर्यीं त्याच्या साहरपुत्तर् ग्र्ल्लानाहद प्ररु्ल हशष्ट्यापंैकीं र्हाकाश्यप 
हाच काय त  हयात राहहला ह ता  त्याच्या पूर्ाश्रर्ातंील चहरत्रापासून बराच ब ध घेयायासारला आहे, 
म्हणून त्याचें येथें हदग्दशनु करणें अप्रशस्त ह णार नाहीं  याचें पूर्ाश्रर्ातंील नारं् हपप्फहल  त्याला 
र् त्रार्रून काश्यप असें म्हणत  बुद्धाच्या हशष्ट्यांपैकीं हा एक प्ररु्ल हशष्ट्य ह ता, म्हणून त्याला र्हाकाश्यप 
असें म्हणत  र्र्ध देशातंील र्हातीथु नारं्ाच्या ब्राह्मणग्रार्ातं एका श्रीर्ंत ब्राह्मण कुलातं त्याचा जन्र् 
झाला  त  र्ीस र्षांचा झालयार्र त्याच्या आइुबापानंीं त्याचें लग्न करयायाचा बेत केला  परंतु हपप्फलीच्या 
र्नातूंन हर्र्ाहपाशातं बुद्ध व्हार्याचें नव्हतें  आपलया आइुला त्यानें जेंव्हा ं हा आपला हर्चार कळहर्ला, 
तेव्हा ंहतला अत्यंत लेद झाला  शरे्टीं आइुच्या आग्रहास्तर् त  लग्नाला कबलू झाला  
 

त्या र्ळेीं र्द्रदेशातं शार्ल नर्रींत एका कौहशकर् त्री श्रीर्ंत ब्राह्मणाला भद्रा काहपलानंी नारं्ाची 
स ळा र्षांची संुदर कन्या ह ती  हपप्फलीच्या आइुबापानंी हतच्याशी हपप्फलीचा हर्र्ाह करार्ा, असें 
ठरहर्लें   हें र्तुर्ान हपप्फलीला सर्जलयाबर बर त्यांने हतला हलहहलें  कीं :– “भदे्र, तंू आपलया जाहत-
र् त्र-संपहत्त यासं अनुरुप असा दुसरा क णी तरी पहत र्र  र्ी कधींना कधीं र्ृहत्यार् करून संन्यासी ह इुन  
र्ार्ाहून तुझ्यार्र पिात्ताप करयायासाठी पाळी येऊं नयें, म्हणून हें हलहहलें  आहे ” 
 

भदे्रच्याहह र्नातं हभक्षणुी व्हार्याचें ह तें, म्हणून हतनें र्रील अथाचेंच पत्र हपप्फलीला हलहहलें   हीं 
द न्ही पते्र त्याचं्या आप्तानंी त्यानंां हर्ळंू न देता ंफाडून टाहकलीं, र् दुसरी बनार्ट पत्रें करून त्यानंा ंहदलीं  
अथात् लग्नाचा हर्चार नसताचं त्या द घारं्र लग्न करयायाची पाळी आली  परंतु लग्न झालयार्रहह या 
द घानंीं आपलें  ब्रह्मचयुव्रत कायर् ठेर्लें  ह तें, हपप्फलीचे आइुबाप हनर्तुलयार्र त्यांनें र्ृहत्यार् केला र् त  
बुद्धाचा हशष्ट्य झाला  भद्रा काहपलानीनें त्याच्या र्ार् र्ार् हभक्षणुीसंघातं प्रर्शे केला  [ही र् ष्ट बुद्धघ षाचायुकृत 

र्न रथपूरणी (अंरु्त्तरहभकायठ्ठकथा) नार्क गं्रथातूंन घेतली आहे  हत्रहपटकातं ही सापंडत नाहीं   पुढें अहुत्पद प्राप्त झालयार्र भदे्रनें 
म्हटलें  आहे, 
 

णदस्वा आदीनवं लोके उभो पब्बणजता मय ं। 
त्यन्म्ह खीिासवा दन्ता सीतीभूताम्ह णनब्बुता ॥ 

 



 

 

अनुक्रमणिका 

या प्रपचंात द ष हदसून आलयार्रून आम्ही उभयतानंी प्रव्रज्या घेतली  आता ंआम्ही दान्त झालों आहों, शातं 
झालों आहों, आर्च्या र्ासनेचा क्षय झाला आहे, आम्ही हनर्ाणपदाला पोंहोंचलों आहों । (थेरीर्ाथा 
चतुक्कहनपात) 
 

बुद्ध भर्र्ंताच्या पहरहनर्ाणाच्या ७ व्या हदर्शीं र्हाकाश्यप पाचंशें हभक्षूंसह र्तुर्ान पार्ाहून 
कुहसनाराला जायायास हनघाला ह ता  र्ाटेंत एका आजीर्क पथंाच्या पहरव्राजकाकडून बुद्धहनधनाची र्ाता 
त्याला सर्जली  हें र्तुर्ान ऐकून ज्यानंा अद्याहप अहुत्पदाचा लाभ झाला नव्हता, ते हभक्ष ु अत्यंत 
श काकुल झाले  र्हाकाश्यप त्यानंा ं म्हणाला :– “सले ह , श क करंू नका  ‘सर्ळ्या हप्रय र्स्तंूपासून 
आम्हासं कधीं ना कधीं पथृक् व्हार्ें लार्णार’ असे भर्र्ंतानें साहंर्तलें  नाहीं काय? जें उत्पन्न झालें , तें नष्ट 
ह णार नाहीं, असें कधींहह घडणार नाहीं ” 
 

त्या हभक्षसुंघातं रृ्द्धपणीं हभक्ष ुझालेला सुभद्र [बुद्धाचा शरे्टचा हशष्ट्य सुभद्र हनराळा, आहण हा हनराळा   नारं्ाचा 
एक हभक्ष ुह ता, त  म्हणाला :– “सले ह , श क करू नका  त्या र्हाश्रर्णाच्या (बुद्धाच्या) तडाक्यातूंन 
आम्ही रु्क्त झालों आहों  अरु्क करार्ें, आहण अरु्क करंू नये, अशा प्रकारें त  आम्हालंा उपद्रर् करी  परंतु 
आता ंआम्ही आर्च्या इच्छेप्रर्ाणें र्ार्ूं ” हें त्या हभक्षचूें भाषण ऐकून र्हाकाश्यप हभक्षसुंघास म्हणाला :– 
“सले ह , आता ंआपण धरु् [धरु् – बुद्ध पदेश   आहण हर्नय [हर्नय – हभक्षुसंघाचे हनयर्   याचंा संग्रह करू  कारण 
त्याचं्या अभार्ीं अधरु्र्ादी (सुभद्रासारले) हभक्ष ुबलर्ान ह तील, आहण धरु्र्ादी हभक्षु दुबुल ह तील ” 
 

तेव्हा ं हभक्षूंनीं धरु् र् हर्नय याचंा संग्रह करयायाला सर्थु असे हभक्ष ु हनर्डयायास र्हाकाश्यपास 
हर्नंहत केली  हतला अनुसरून र्हाकाश्यपाने ४९९ हभक्ष ु हनर्डले  ते सरु् अहुत्पदाला पार्लेले ह ते  त्या 
र्ळेीं आयुष्ट्यर्ान आनंद अहुत्पदाला पार्ला नव्हता  तथाहप हभक्ष ुर्हाकाश्यपाला म्हणाले :- “भदन्त हा 
आयुष्ट्र्ान् आनंद जरी अहुत नाहीं तरी त  छंद, दे्वष, भय आहण र् ह, याचं्या य र्ें कुर्ार्ानें कधींहह जाणार 
नाहीं  आणली याने भर्र्ंतांपासून धरु्-हर्नयाचे पुष्ट्कळ अध्ययन केले आहे  म्हणून आपण यालाहह 
हनर्डार् ेअशी आर्ची हर्नंती आहे ” र्हाकाश्यपाने हभक्षूंच्या हर्नंतीस र्ान देऊन आनंदालाहह हनर्डले  या 
सरु् हनर्डक हभक्षूंनी त्या चातुर्ास्यातं राजर्ृहातं राहयायाचा बेत केला  र् त्याप्रर्ाणे सरु् राजर्ृहास रे्ले  
तेथें त्यानंीं धरु्-हर्नयाचा संग्रह केला  ज्या हदर्शीं धरु्संग्रहाला आरंभ झाला त्याच्या पूरु् रात्रींच आनंदानें 
अहुत्पद हर्ळहर्ले  या संघाचंा र्हाकाश्यप अध्यक्ष ह ता  त्यानें उपालीस हर्नय हर्चारला, र् आनंदास धरु् 
हर्चारला  त्या द घानंी आपलया स्र्रणातंील सरु् र् ष्टी साहंर्तलया  सर्ांच्या संर्तीने धरु् आहण हर्नय 
याचं्या रूपानें त्याचंा संग्रह करयायातं आला  याप्रर्ाणे पहहलया संर्ीतीचे (पहरषदेचें) कार् संपलें   
 

बुद्धपहरहनर्ाणाला १०० र्षे झालयार्र रै्शाली नर्रींतील र्ाहलकारार् नारं्ाच्या हर्हारातं दुसरी 
संर्ीहत (पहरषद) झाली  रै्शालींतील र्हज्जपुत्तक हभक्षु हर्नयाहर्रुद्ध दहा र् ष्टी प्रहतपादंू लार्ले  त्यातंील 
रु्ख्य र् ष्ट म्हटली म्हणजे हभक्षुंनी स ने-रुपें घेणे य ग्य आहे, ही ह य  एका उप सथाच्या हदर्शीं त्या हभक्षूंनी 
हभक्षसुंघाच्या बसयायाच्या जार्ीं एक पायायानें भरलेली कांशाची थाली ठेर्ली, आहण उपासकानंा संघाला 
पैशाच्या रूपाने काहंींना कांही र्दत करयायास उपदेश केला  तेथे काकंडकपुत्र यश नारं्ाचा हभक्ष ुह ता, 
त्याला हें त्या हभक्षूंचे कृत्य आर्डले नाही  त्याने तेथलया तेथेंच या कृत्याचा हनषेध केला  परंतु त्याच्या 
हनषेधाकडे लक्ष न देता उपासकानंी संघाला बरेच पैसे हदले  दुसऱ्या हदर्शीं त्या हभक्षूंनी त्या पैशाचें र्ाटें 
करून यशाचा र्ाटंा यशास हदला  परंतु यशानें त  घेतला नाहीं  इतकें च नव्हे तर त्यानें रै्शाली नर्रीत 
जाऊन उपासकर्णास एकत्र करून, बुद्ध पहदष्ट धर्ाप्रर्ाणे हभक्षूंनी पैसा घेणे रै्रहशस्त, असें त्यानंा 



 

 

अनुक्रमणिका 

सर्जार्नू साहंर्तलें   हें र्तुर्ान त्या हभक्षूंस सर्जलयार्र त्यानंी यशास बहहष्ट्कार घालयायाचा बेत केला  
यशास रै्शालीत बहुर्त हर्ळयायाचा संभर् नव्हता  म्हणून त  एकदर् तेथून कौशाबंी नर्रीस रे्ला, र् तेथून 
त्याने पार्ा नर्रींतील आहण अर्तंीकडील हभक्षूंपाशी र्नुष्ट्य पाठर्नू त्यांना हें र्तुर्ान कळहर्लें   
 

त्या र्ळेी संभतू नारं्ाचा प्रहसद्ध हभक्षु अह र्ंर् परु्तार्र रहात ह ता  तेथे यशाच्या आरं्त्रणार्रून 
आलेले पार्ातंील ६० र् अर्तंीकडील ८८ हभक्ष ुजर्ा झाले  त्या सर्ांनी स रेय्य प्रदेशातं राहणाऱ्या रेर्त 
हभक्षलूा आपलया पक्षाचा पुढारी करयायाचा हर्चार केला  हें र्तुर्ान रेर्तास सर्जले, तेव्हा ं त्याने आपलें  
स्थान स डून दुसरीकडे प्रयाण केले; कारण त्याला पुढारीपणा नक  ह ता  त्याच्या र्ार् र्ार् ते हभक्ष ुत्या 
हठकाणीं रे्ले  अशा रीतीने चार पाचं हठकाणंीं हफरून त्यानंीं त्याला र्ाठलें , र् आपला पुढारीपणा त्याला 
हदला  हें र्तुर्ान र्हज्जपुत्तक हभक्षूंनां सर्जलें   तेव्हा ं त्यानीं उत्तर हभक्षचू्या र्ाफुत रेर्ताचें र्न आपलया 
पक्षाकडे र्ळहर्यायाचा प्रयत्न केला  परंतु त  हसद्धीस रे्ला नाहीं  
 

नंतर हे सरु् हभक्षु, जेथें हा र्ाद उप्स्थत झाला तेथेच त  हर्टर्ार्ा, या उदे्दशाने रै्शालीस आले  
रै्शाली नर्रीत सरु्कार्ी नारं्ाचा एक अहतरृ्द्ध हभक्षु रहात ह ता  आनंदाचा (ज्याला र्हाकाश्यपाने 
धरु्संबंधीं प्रश्न हर्चारले त्याचा) हा हशष्ट्य  याचीहह र्ाद हर्टहर्यायाच्या कार्ी त्या हभक्षूंनी र्दत घेतली  ते 
सरु् हभक्ष ुएकत्र जर्ले  परंतु एका पक्षानें एक म्हणार्े, तर दुसऱ्यानें दुसरें, अशी ्स्थती झाली  र्ाद काहंीं 
हर्टेना  तेव्हा त्यानंीं प्रत्येक पक्षाचे चार चार हभक्ष ुहनर्डले, र् त्यानंीं बहुर्ताने र्ाद हर्टर्ार्ा, असें ठरहर्लें   
र्हज्जपुत्तकाचं्या तफे सरु्कार्ी, साळह, लुज्जस हभत आहण र्ासभर्ाहर्क या चाराचंी हनर्ड झाली  पार्ातंील 
र्रै्रे हभक्षूंच्या तफे रेर्त, संभतू, यश आहण सुर्न या चाराचंी हनर्ड झाली  या आठानंी र्ाहलकारार् 
हर्हारातं एकत्र ह ऊन र्ादाचा हनकाल यशाच्या तफे केला  याप्रर्ाणें दुसऱ्या संर्ीतीचें कार् संपलें   
 

पहहलया आहण दुसऱ्या संर्ीतीची हहकर्त हत्रहपटकातंील चुल्लर्ग्र्ातं आली आहे  हतसऱ्या 
संर्ीतीची हहकर्त हत्रहपटकातं सापंडत नाहीं  बुद्धघ षाचायांच्या सर्न्तपासाहदका (हर्नयपााकथा) 
नार्क गं्रथाच्या आरंभी ही हहकर्त हदली आहे  हतच्या लरेपणाहर्षयीं पािात्य पहंडतातं बराच र्तभेद आहे  
तथाहप अश क राजा राज्य करीत असता ंहतसरी संर्ीहत झाली असार्ी, यातं शकंा नाहीं  
 

अश कानें दूरदूरच्या प्रदेशातं बौद्ध धर्ोपदेशकालंा पाठहर्लें , याला आधार त्याच्या हशलालेलातंच 
[र्ाहसक र्न रंजनाच्या सन १९०९ च्या हदर्ाळीच्या अंकातील पषृ्ठ १३२ र्रील ‘अश काच्या हशलालेलातंील र्ेंचेहा’ हा लेल पहार्ा   सापंडत   
हशर्ाय दुराचारी हभक्षूंना ंसफेत र्स्त्रें देऊन संघातूंन घालर्नू हदलें  जाइुल, अशा अथाचा र्जकूर सारनाथ 
(काशी) येथील हशलास्तंभार्रील लेलातं आहे  तेव्हां उपदेशक पाठहर्यायासाठी आहण दुराचारी हभक्षु 
क णते हें ठरहर्यायासाठीं अश कानें एलादी पहरषद् भरहर्ली असलयास, त्यातं काहंीं नर्ल नाहीं  या 
हतसऱ्या संर्ीतीचें अध्यक्षस्थान र् ग्र्हलपुत्त हतस्स याजकडे ह तें असें र्हार्संाहद गं्रथात साहंर्तलेलें  आहे  
कथार्त्थु नारं्ाचे जें अहभधरु्हपटकातं एक प्रकरण आहे, तें यानेंच रचलें  असें म्हणतात  संर्ीतीचें कार् 
संपलयार्र यानें हनरहनराळ्या देशातं हभक्ष ुपाठहर्लयाचा उल्लेल र्हार्ंसातं आहे, त  असा :– 
 

थेरो भोगर्णलपुत्तो सो णजनसासनजोतको । 
णनट्ठापेत्वान संर्ीकत पेक्खमानो अनार्तं ॥ १॥ 

सासनस्य पणतट्ठानं पच्चन्तेसु अवेन्क्खय । 
पेसेणस कणत्तके मासे ते ते थेरे तकह तकह ॥ २ ॥ 
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बौद्ध धर्ाचा प्रसार करणारा त  र् ग्र्हलपुत्त (हतस्स) स्थहर्र [स्थहर्र म्हणजे रृ्द्ध संघातं प्रर्ेश करून दहा र्ष ेझालयार्र 

हभक्षूस स्थहर्र म्हणतात  , संर्ीतीचें कार् संपलयार्र भहर्ष्ट्यत्कालाचा हर्चार करून आहण र्ध्यप्रदेशाबाहेर 
बौद्धधर्ांची प्रहतष्ठा ह णार आहे, हें लक्ष्यातं आणून, कार्मतक र्ासातं त्या त्या स्थहर्रानंा त्या त्या हठकाणीं 
पाठहर्ता झाला  
 

थेरं कस्मीररं्धारं मज्झन्न्तकमपेसणय । 
अपेसेणस महादेवत्थेरं मणहसमंडलं ॥ ३ ॥ 

 
काश्र्ीर आहण र्ाधंार ह्या देशातं (त्यानें) र्ज्झ्न्तक नारं्ाच्या स्थहर्राला पाठहर्लें   र्हादेर् स्थहर्राला 
र्हहषरं्डळाला पाठहर्लें   
 

वनवाकस अपेसेणस थेरं रन्क्खतनामकं । 
तथापरन्तकं योनधम्मरन्क्खतनामकं ॥ ४ ॥ 

 
र्नर्ासीला (त्यानें) र्क्लत नारं्ाच्या स्थहर्रास पाठहर्लें   त्याचप्रर्ाणें अपरन्तकाला य नधम्र्र्क्लत 
नारं्ाच्या स्थहर्रास पाठहर्लें   
 

महारटं्ठ महाधम्मरन्क्खतत्थेरनामकं । 
महारन्क्खतत्थेरं तु योनलोकमपेसणय ॥ ५ ॥ 

 
र्हाराष्ट्रदेशातं (त्यानें) र्हाधम्र्र्क्लत नारं्ाच्या स्थहर्रास पाठहर्लें , आहण र्हार्क्लत स्थहर्राला य न 
(यंर्न) ल क प्रदेशात पाठहर्लें   
 

पेसेणस मन्ज्झमं थेरं णहमवंतपदेसकं । 
सुवण्िभूकम थेरे िे सोिमुत्तरमेव च ॥ ६ ॥ 

 
र््ज्झर् स्थहर्राला त्यानें हहर्र्तं (हहर्ालय) प्रदेशाला पाठहर्लें   सुर्णभुरू्ीला (ब्रह्मदेश?) स ण आहण 
उत्तर या द न स्थहर्रानंा ंपाठहर्लें   
 

महामणहन्दथेरं [महामणहन्द हा अवोक राजाचा पुत्र होता; तो व त्याची बणहि संघणमत्रा यांनीं संघातं प्रवेव करून णसलोनातं बौद्धधमाची 

स्थापना केली.] तं थेरं इणट्ठयमुणत्तयं । 
संबलं भद्दसालं च सके सणद्धणवहाणरके ॥ ७ ॥ 
लंकादीपे मनुञ्ञन्म्ह मनुञ्ञं णजनसासनं । 
पणतट्ठपेथ तुम्हेणत पंच थेरे अपेसणय ॥ ८ ॥ 

 
(त्याने) र्हार्हहन्द, इहाय, उहत्तय, संबल आहण भद्दसाल या पाचं आपलया स्थहर्र हशष्ट्यानंा ं ‘तुम्ही संुदर 
लंकाद्वीपार्ध्यें र्न रर् बुद्धधर्ाची स्थापना करा’ असें सारं्ून (त्या द्वीपाला) पाठहर्लें   
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सुर्णभुहूर् ब्रह्मदेशासच म्हणत असत ककर्ा नाहीं याबद्दल शकंा आहे  अपरन्त र्रै्रे प्रदेश क ठें ह ते 
याचाहह अद्याहप नीट श ध लार्ला नाहीं  र्र साहंर्तलेलया स्थानापंैकीं लंकाद्वीप आहण हहर्ालय या द न 
प्रदेशातं बौद्धधरु् आजला अ्स्तत्र्ातं आहे  परंतु नेपाळ, हतबेट इत्यादी देशातं अश काच्या र्ळेेपासून 
बौद्धधर्ाची परंपरा कायर् राहहली नाहीं  र्ध्यंतरी बौद्ध धर्ाचा या देशातं ल प झाला, र् काहंीं कालानें पुनः 
र्हायान [उत्तरेकडील बौद्ध र्हायान पंथाचे आहेत  र्हायानाचा उदय इ स  २ ऱ्या शतकातं झाला असार्ा   पथंाचा प्रसार झाला  
सापं्रत लंका (कसहल), ब्रह्मदेश, सयार् र् काबं हडया या दहक्षणेकडील देशातूंनच अश ककालची परंपरा 
कायर् राहहली आहे  एक तर या देशातंील सरु् धरु्गं्रथ पाहल भाषेंत आहेत, र् र्ज्रपाहण [र्ज्रपाहण तारा, 
अहर्ल हकतेर्श्र इत्यादी देर्ताचंें र्हायान पथंार्ध्यें फारच प्रस्थ र्ाजले आहे  र्हायानाचे सर्ळे गं्रथ संस्कृत भाषेंत हलहहले आहेत  काहंीं गं्रथाचंी 
संस्कृत भाषाहह शुद्ध नाहीं   तारा इत्याहद देर्ताचंा सर्ार्शे या पथंातं झालेला नाहीं  तेव्हा ं आजकाल ज्याला 
प्राचीन बौद्ध धर्ाची ककर्ा संघाची र्ाहहती करून घ्यार्याची असेल त्यानें पाहल भाषेंतील बौद्ध धरु्गं्रथाचंें 
ज्ञान संपादार्ें, हें उत्तर्  
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पणरणवष्टें 
 

१. 
 

णसर्ालसुत्ताचें [‘दींघणनकाय’ या पाणल गं्रथांत जीं ३४ सूत्रें आहेत त्यांपैकी णसर्ालसुत्त हें एक 
आहे.] मराठी रूपांतर 

 
भर्र्ान बुद्ध राज्यर्ृहनर्रातं र्णेुर्नातं रहात असता ं हसर्ाल नारं्ाचा एक र्ृहस्थाचा रु्लर्ा 

सकाळीं लर्कर उठून स्न्नान करून ओलयानेंच पूरु्, पहिर्, दहक्षण, उत्तर, र्रची र् लालची या सहा 
हदशाचंी पूजा करीत असे  हदर्शीं त्या र्ेणुर्नातूंन राजर्ृहनर्रातं भर्र्ान बुद्ध हभके्षस जात असता ं त्यानें 
हसर्ालाला पाहून प्रश्न केला, “हे र्ृहपहतपुत्र! ओलया र्स्त्रानंीं र् ओलया केसानंीं तंू ज  सहा हदशानंा 
नर्स्कार करत स हें काय?” 
 

त्यार्र हसर्ाल म्हणाला “भर्र्ान्! र्ाझ्या बापानें अंतकाळी ‘बाळ, हदशाचंी पूजा करीत जा’ असें 
साहंर्तलें  आहे  त्याप्रर्ाणें त्याच्या र्चनाला र्ान देऊन हा नर्स्कारहर्हध र्ीं चालहर्ला आहे ” 
 

तें ऐकून बुद्ध म्हणाला, “र्ृहपहतपुत्र! आयुधर्ाप्रर्ाणें सहा हदशाचंा नर्स्कारहर्हध फार हनराळा 
आहे ” 
 

यार्र हसर्ालानें आयुधर्ांत क णता नर्स्कारहर्हध साहंर्तला आहे हें सारं्यायाची हर्नंती केलयार्र 
बुद्धानें त्याला पुढील उपदेश केला :— 
 

“ज्याला सहा हदशाचंी पूजा करार्याची असेल त्यानें चार करु्क्लेशाचंा त्यार् केला पाहहजे  चार 
कारणासं्तर् त्यानें पापकरु् करता ंनयें; आहण सहा संपहत्तनाशाच्या द्वाराचंें त्यानें सेर्न करता ंनये  या चौदा 
र् ष्टींचा त्यार् करून जे सहा हदशाचंी पूजा कहरतात त्यानंाचं इहपरल क हर्ळतात  
 

प्रायायाचा र्ध, अदत्तादान (च री), परदारर्र्न (व्यहभचार), र् असत्य भाषण या चार 
करु्क्लेशाचंा त्यानें त्यार् केला पाहहजे  
 

र्ला हें बरें र्ाटतें, असा भलताच छंद धरून त्यानें पापकरु् करता ंनये; दुसऱ्याच्या दे्वषानें पापकरु् 
करता ं नये; अज्ञानारु्ळें  पापकरु् करता ं नये; आहण दुसऱ्याच्या भयानें पापकरु् करता ं नये  या चार 
कारणास्तंर् त्यानें पापकरु् करता ंनये  
 

छंदा दोसा भया मोहा, यो धम्मं अणतवत्तणत । 
णनहीयणत यसो तस्स्य काळपक्खेव चन्न्दमा ॥ 

 
छंदारु्ळें, दे्वषारु्ळें, र् हारु्ळें  ककर्ा भयारु्ळें  ज  धर्ाचें अहत्रमर्ण करत , त्याचें यश कृष्ट्णपक्षातंील 
चदं्राप्रर्ाणें नाश पार्तें  परंतु 
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छंदा दोसा भया मोहा, यो धम्मं नाणतवत्तणत । 
आपूरणत यसो तस्स जुण्हपक्खेव चन्न्दमा ॥ 

 
ज  छंद, दे्वष, र् ह ककर्ा भय यारु्ळें  धर्ांचे अहत्रमर्ण करीत नाहीं त्याचें यश शुक्लपक्षातंील चन्द्राप्रर्ाणें 
र्ाढत जातें  
 

“आता ंसंपहत्तनाशाचीं सहा द्वारें क णतीं तें सारं्तों  (१) सुराहद र्ादक पदाथांचें सेर्न; (२) अर्ेळी 
बाहेर भटकणें; (३) नाटक-तर्ाश ेपाहयायाचें व्यसन; (४) जुर्ार लेळणें; (५) पापहर्त्राचंीं संर्हत, आहण 
(६) आळस  या सहा संपहत्तनाशाच्या द्वाराचंें त्यानें सेर्न करता ंकार्ा नये  
 
“हे र्ृहपहतपुत्र! धनाचा नाश करणारी, कलह र्ाढहर्णारी, र र्ाचें र्ाहेरघर, अकीतीची आइु, लज्जेचा 
हर्ध्र्सं करणारी आहण प्रजे्ञला दुबुल करणारी अशी ही सुरा आहे  या र्ारुणीच्या नादाला ज  लार्ला त  
लर्करच आपला नाश करून घेत   
 

“अर्ेळीं बाहेर कहडयायाची ज्याला संर्य लार्ली त्याच्या हातानें स्र्तःचें संरक्षण ह त नाही; 
रु्लाबाळाचंेंहह संरक्षण ह त नाहीं; संपत्तीचें रक्षण त्याजकडून ह त नाहीं  त  रातं्रहदर्स साशकं असत ; 
ल टें ब लयायाची त्याला संर्य लार्ते, पुष्ट्कळशीं संकटें त  आपलयार्र ओढून घेत   
 

“नाटक-तर्ाशाचें ज्याला व्यसन लार्लें  त  आज क ठें, नाच क ठें र्ायन, क ठें तर्ाशा आहे 
त्याच्या चौकशीला लार्त , आहण र्ृहकृत्यें करयायाला त्याला रु्ळींच सर्ड हर्ळत नाहीं  
 

“जुर्ाऱ्याला जुर्ारातं जर पैसा हर्ळाला तर त्या पैशाबर बरच त  दुसऱ्याचें रै्र संपादन करत   
त्यातं पैसा घालहर्ला तर त्याचा त  श क करीत बसत   जुर्ाऱ्याच्या र्चनार्र क णी हर्र्श्ास ठेर्ीत नाही  
आप्तइष्ट त्याचा हतरस्कार करतात  जुर्ारी तरुणास’ हा काय जुर्ारडा बायक ला प सणार?’ असें म्हणून 
क णी रु्लर्ी देत नाहीं  
 

“पापहर्त्राची ज्याला संर्त घडली त्याला जुर्ारी, र्द्यहप, च र, ठक या सर्ाची ्रमर्ा्रमर्ानें संर्त 
घडते आहण अशा प्रकारचे हर्त्र त्याच्या नाशास कारण ह तात  
 

“आळशी र्नुष्ट्य ‘आज फार थंडी आहे’ म्हणून कार् करीत नाहीं;’ ‘आज फार ऊन पडलें  आहे’ 
म्हणून कार् करीत नाही;’ आज साजं फार झाली आहे ‘म्हणून कार् करीत नाहीं;’ आज भकू लार्ली आहे’ 
म्हणून कार् करीत नाहीं  ‘आज फार थकर्ा आला आहे’ म्हणून कार् करीत नाहीं  अशा प्रकारें आळस 
केलयारु्ळें  त्याला नर्ीन तर काहंीं प्रा्प्त ह त नाहींच, पण हर्ळालेलें  धन र्ात्र नाश पार्तें ” 
 

अणतसीतं अणतउण्हं अणतसायणमदं अहु । 
इणत णवस्सठ्ठकम्मंते अत्था अच्चने्न्त मािवे ॥ 

 
फार थंडी, फार उन्हाळा, फार साजं झाली म्हणून जे तरुण कार् करणें स डून देतात त्यानंा संपहत्तहह 
स डून जातात  परंतु, 
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योध सीतं च उण्हं च णतिा भीयो न मञ्ञणत । 
करं पुणरसणकच्चाणन सो सुखा न णवहायणत ॥ 

 
ज  थंडीची आहण उन्हाळ्याची र्र्तापेक्षा ं जास्त ककर्त सर्जत नाहीं आहण उद्य र् करीत राहत  त  
सुलापासून दूर ह त नाहीं  
 

“हे र्ृहपहतपुत्र! (१) घरीं आलयार्र काहंींना काहंी घेऊन जाणारा, (२) शब्दानंींच उपकार करंू 
पहाणारा, (३) हाजंी हाजंी करणारा र् (४) पापकर्ांत साहाय्य करणारा, हे चार आपले हहतशत्र ुआहेत 
असें सर्जार्ें र् त्याचंा हबकट र्ार्ाप्रर्ाणें दुरूनच त्यार् करार्ा  (१) उपकार करणारा, (२) दुःलानें दुःली 
र् सुलानें सुली ह णारा, (३) सदुपदेश करणारा, र् (४) अनुकंपा करणारा, असे हे चार आपले लरे हर्त्र 
असें सर्जार्ें, र् आइु जशी आपलया रु्लाचंी ज पासना करते तशी या हर्त्राचंी ज पासना करार्ी  
 

हे र्ृहपहतपुत्र! हें पूरु्कृत्य झालयार्र तरुण र्ृहस्थानें सहा हदशाचं्या पूजेस लार्ार्ें  त्या सहा हदशा 
क णत्या तें सारं्तों  आइुबापानंा ं पूरु् हदशा सर्जार्ें; रु्रूला दहक्षण हदशा सर्जार्ें; पत्नीला पहिर् हदशा 
सर्जार्ें; आप्तहर्त्रासं उत्तर हदशा सर्जार्ें; सेर्कानंा ं लालची हदशा सर्जार्ें, आहण श्रर्ण ब्राह्मणालंा 
म्हणजे साधुसंतानंा ंर्रची हदशा सर्जार्ें  
 

“पूरु् हदशा जे आइुबाप त्याचंी पाचं र् ष्टींनी पूजा करार्ी :– 
 
(१) त्याचंें कार् करार्ें; (२) त्याचंें प षण करार्ें; (३) कुलातं चालत आलेलीं सत्काये चालू ठेर्ार्ीं; (४) 
त्याचं्या र्चनातं र्ार्ून त्याचं्या संपत्तीचे र्ांटेकरी व्हार्ें, आहण (५) जर त्यापंैकीं क णी हजर्तं नसेल तर 
त्याचं्या नारं् ेदानधरु् करार्ा  या पाचं र् ष्टींनीं जर आइुबापाचंी पूजा केली तर ते पाचं प्रकारानंी रु्लारं्र 
अनुग्रह कहरतात :– (१) पापापासून हनर्ारण कहरतात; (२) कलयाणकारक र्ार्ास लाहर्तात; (३) 
कला-कौशलय हशकहर्तात; (४) य ग्य स्त्रीशीं लग्न करून देतात, र् (५) य ग्य र्ळेीं आपली हर्ळकत 
स्र्ाधीन कहरतात याप्रर्ाणें केलेली पूरु् हदशचेी पूजा कलयाणकारक ह ते  
 

“दहक्षण हदशा जे रु्रू त्याचंी हशष्ट्यानें पाचं र् ष्टींनीं पूजा करार्ी :– (१) रु्रू जर्ळ आले तर उठून 
उभें राहार्ें, (२) ते आजारी असले तर त्याचंी सेर्ा करार्ी; (३) श्रध्दापूरु्क ते हशकहर्तील तें सर्जार्नू 
घ्यार्;े (४) त्याचंें काहंी कार् पडलयास तें करार्ें; आहण (५) ते हशकहर्तील तें उत्तर् रीतीनें हशकार्ें  या 
पाचं र् ष्टींनीं जर हशष्ट्यानें रु्रंूची पूजा केली, तर ते पाचं प्रकारानंीं हशष्ट्यार्र अनुग्रह कहरतात :– (१) 
चारं्ला आचार हशकहर्तात; (२) चारं्लया रीतीनें कलाकौशलय हशकहर्तात; (३) जें काहंी त्यानंा ं येत 
असेल तेर्ढें सारें ते हशष्ट्याला हशकहर्तात; (४) आपलया आप्तहर्त्रातं त्याची स्तुहत कहरतात; आहण (५) 
त्याला क ठें रे्ला तरी प टपायायाची अडचण पडंू नये अशी हर्द्या हशकहर्तात  याप्रर्ाणें पाचं र् ष्टींनीं 
हशष्ट्यानें केलेली रु्रंूची पूजा पाचं प्रकारानंी फलप्रद ह ते  
 

“हे र्ृहपहतपुत्र! पाचं र् ष्टीनीं पतींनें पहिर् हदशा जी पत्नी हतची पूजा करार्ी :– (१) हतला र्ान 
द्यार्ा; (२) क णत्याही तऱ्हेनें हतचा अपर्ान ह ऊं देऊ नये; (३) अन्य स्त्रीशी संबधं ठेर्ू ंनये (एकपत्नीव्रत 
आचरार्ें); (४)  घरचा कारभार हतच्यार्र सोंपर्ार्ा; आहण (५) हतला र्स्त्राच्छादनाची कर्तरता पडंू देऊं 
नये  या र् ष्टींनीं जर पतींनें पत्नींची पूजा केली तर ती पतीस पाचं प्रकारानंी उपकारक ह तें :– (१) घरातं 
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चारं्ली व्यर्स्था ठेर्ते; (२) न करचाकरालंा पे्रर्ानें साभंाळते; (३) पहतव्रता ह ते; (४) पतीनें हर्ळहर्लेलया 
संपत्तीचे रक्षण कहरते (उधळेपणा कहरत नाहीं); आहण (५) सर्ळ्या र्ृहकृत्यातं उद्य र्ी आहण दक्ष ह तें  
याप्रर्ाणें जर पतीनें पहिर् हदशा जी भाया हतची पूजा केली तर ती त्याला सुलार्ह ह ते  
 

“हे र्ृहपहतपुत्र! पाचं र् ष्टींनी र्ृहस्थानें उत्तर हदशा जे आप्तहर्त्र त्याचंी पूजा करार्ी :– (१) 
त्यानंा ं देयायासारख्या असतील त्या र्स्तु द्याव्या; (२) ते घरी आले तर त्याचं्याशीं हप्रयभाषण करार्ें; (३) 
त्याचंें कार् पडलयास तें करार्ें; (४) आपणासालेंच त्यानंा ंलेलार्ें (म्हणजे लग्नकायात र् इतर हठकाणीं ते 
आपणापेंक्षा र्ानानें कर्ी आहेत असें सर्जून त्याचंा अपर्ान करू नये); आहण (५) त्याचं्याशी हनष्ट्कपट 
र्तुन ठेर्ार्ें  या पाचं र् ष्टींनीं जर र्ृहस्थाने उत्तर हदशा जे आप्तहर्त्र त्याचंी पूजा केली तर ते त्या र्ृहस्थास 
पाचं प्रकारानंी उपकारक ह तात :– (१) हा बेसार्ध असता ंएकाएकी याच्यार्र काहंीं संकट आलें  तर त्या 
र्ळेी त्याचें ते रक्षण कहरतात; (२) अशा प्रसंर्ीं संपत्तीचेंहह ते रक्षण कहरतात; (३) संकटारु्ळें  हा घाबरून 
जात  तेव्हा ं ते त्याला धीर देतात; (४) हर्पहत्त आली तरी ते त्याला स डीत नाहींत; आहण (५) त्याच्या 
संततीर्रसुद्धां ते उपकार कहरतात  या प्रकारें उत्तर हदशा त्या र्ृहस्थाला कलयाणकारक ह ते  
 

“हे र्ृहपहतपुत्र! पाचं र् ष्टींनीं धन्यानें लालची हदशा जे सेर्क त्याचंी पूजा करार्ी :– (१) त्याचंें 
सार्र्थयु पाहून त्यानंा ं कार् सारं्ार्ें; (२) त्यानंा ं य ग्य र्तेन द्यार्ें; (३) आजारी पडलें  तर त्याचंी शुश्रूषा 
करार्ी; (४) र्ारंर्ार त्यानंा उत्तर् भ जन द्यार्ें आहण (५) उत्तर् कार्ाकहरता ंत्यानंा बहक्षस द्यार्ें  या पाचं 
र् ष्टींनीं लालची हदशा जे सेर्क त्याचंी जर धन्यानें पूजा केली, तर ते पाचं प्रकारानंीं त्याला उपकारक 
ह तात :– (१) धनी उठयायापूर्ी ते उठतात; (२) धनी हनजलयार्र हनजतात; (३) धन्याच्या र्ालाची च री 
करीत नाहींत; (४) उत्तर् तऱ्हेनें कार् करतात; आहण (५) सरु्त्र धन्याची कीती पसरहर्तात  याप्रर्ाणें 
केलेली लालच्या हदशचेी पूजा सुलार्ह ह ते  
 

“हे र्ृहपहतपुत्र! पाचं र् ष्टींनीं र्ृहस्थानें र्रची हदशा जे साधुसंत त्याचंी पूजा करार्ी :– (१) देहानें 
त्याचंा आदर करार्ा; (२) र्ाचेनें आदर करार्ा; (३) र्नानें आदर करार्ा; (४) त्यानंा काहंीं लार्लयास 
द्यार्ें; आहण (५) हभके्षला आले तर त्यानंा आडकाठी आणू ंनये  या पाचं र् ष्टींनीं जर र्रची हदशा जे साधुसंत 
त्याचंी र्ृहस्थानें पूजा केली तर ते त्याला पाचं प्रकारानंी उपकारक ह तात :– (१) पापापासून त्याचें 
हनर्ारण कहरतात; (२) कलयाणकारक र्ार्ाला लार्तात; (३) पे्रर्पुरस्सर अनुग्रह कहरतात; (४) उत्तर् 
धरु् हशकहर्तात; आहण (५) शकंा हनर्ारण करून र्नाचें सर्ाधान कहरतात  याप्रर्ाणें केलेली र्रच्या 
हदशचेी पूजा र्ृहस्थास हहतार्ह ह ते  
 

“हे र्ृहपहतपुत्र! दान, हप्रयर्चन, अथुचया म्हणजे उपय र्ी पडणें, आहण सर्ानात्र्ता (दुसऱ्याला 
आपणासारलें लेलणें) अशीं ही चार ल कसंग्रहाचीं साधने आहेत  हीं साधनें जर आइुबापापंाशीं नसतीं तर 
केर्ळ जन्रं् हदला म्हणून रु्लानें आइुचा ककर्ा बापाचा र्ौरर् केला नसता  ज्याला हीं चार साधनें सांपडली 
त च प्रपचंात यशस्र्ी ह त  ” 
 

हा बुद्धाचा उपदेश ऐकून हसर्ाल [हसर्ालसुत्ताचें हे रूपातंर र्ाहसक र्न रंजनाच्या एहप्रल १९०९ च्या अंकात छापलें  ह ते  

ते संपादकाचं्या परर्ानर्ीनें येथें घेतलें  आहे   संतुष्ट झाला, आहण तेव्हापंासून त  बुद्धाचा उपासक बनला  
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२. 
 

पंचस्कंध, अहमत्पद व णनवाि 
 

पंचस्कंध :– रूप, र्देना, संज्ञा, संस्कार र् हर्ज्ञान या पाचं पदाथांना पचंस्कंध असें म्हणतात  
 

परृ्थर्ी, आप, तेज आहण र्ायु या चार र्हाभतूानंा आहण त्याजंपासून उत्पन्न झालेलया पदाथांनां 
रूपस्कंध असें म्हणतात  
 

सुलकारक र्ेदना, दुःलकारक र्देना, आहण उपेक्षा र्देना या तीन प्रकारच्या र्ेदनालंा र्देनास्कंध 
म्हणतात  
 

घर, झाड, र्ारं्, स्त्री, पुरुष इत्याहदहर्षयक कलपनानंा संज्ञास्कंध म्हणतात  घर, झाड इत्याहद 
पदाथु परर्ाथुतः र्र साहंर्तलेलया चार र्हाभतूाचेंच बनलेले आहेत; म्हणून ते परस्परापंासून हभन्न नाहींत 
असें असता ंसंज्ञास्कंधाच्या य र्ें त्याचंा हनराळेपणा आर्च्या लक्षातं येत   ही जी पदाथांना हनरहनराळी नारं्ें 
देयायाची र्नाची श्क्त, हतलाच संज्ञास्कंध म्हणतात  
 

संस्कार म्हणजे र्ानहसक संस्कार  याचें कुशल, अकुशल आहण अव्याकृत असे तीन प्रकार आहेत  
दुसऱ्यास र्दत करयायाची इच्छा, पे्रर्, जार्ृहत इत्याहद संस्कार कुशल जाणार् े ल भ, दे्वष, र्ाया, र्त्सर, 
आळस इत्याहद संस्कार अकुशल जाणार् े अकुशलहह नव्हेत आहण कुशलहह नव्हेत अशा संस्कारानंा 
अव्याकृत म्हणतात  उदाहरणाथु, काहंीं पदाथांची आर्ड असणें, काहंींची नार्ड असणें इत्याहद संस्कार 
पूरु्कर्ांचे फलभतू असलयारु्ळे अकुशल ककर्ा कुशल यातं त्याचंी र्णना ह त नाहीं  त्यानंा अव्याकृत असेंच 
म्हटलें  पाहहजे  
 

हर्ज्ञान म्हणजे जाणणें  संके्षपानें सारं्ार्याचें म्हटलें  म्हणजे हर्ज्ञानें सहा आहेत  चक्षरु्मर्ज्ञान, 
श्र त्रहर्ज्ञान, घ्राणहर्ज्ञान, हजव्हाहर्ज्ञान, कायहर्ज्ञान र् र्न हर्ज्ञान  या सहा हर्ज्ञानाचं्या सरु्दायाला 
हर्ज्ञानस्कंध असें म्हणतात  हर्ज्ञानाला बौद्ध गं्रथात हचत्त म्हणतात  हचत्ताला कधीं कधीं र्न हा शब्द 
लाहर्तात  बौद्धाच्या र्तें र्न हें अरू्तु आहे  तें अणु प्रर्ाण नाहीं  म्हणून तकुसंग्रहाहद न्यायगं्रथातं 
साहंर्तलेलें  र्न र् बौद्ध गं्रथांत साहंर्तलेलें  र्न हीं एक नव्हेत हें लक्ष्यातं ठेहर्लें  पाहहजे  
 

हे पाचं स्कंध र्ासनायुक्त असले म्हणजे त्यानंा ंउपादानस्कंध असें म्हणतात  याचं्या य र्ें पुनजुन्र् 
ह त   या जन्र्ीं कुशलाकुशल करु् केलें  म्हणजे त्याच्या ज रार्र दुसऱ्या जन्र्ीं या पाचं उपादानस्कंधाचंा 
प्रादुभार् ह त   जेव्हा ंर्ासनेचा सरू्ळ उच्छेद ह त   तेव्हा ंया स्कंधानंा ंउपादानस्कंध न म्हणता ंनुसते स्कंध 
म्हणतात  कारण त्याचं्या य र्ें पुनजुन्र् ह यायाचा संभर् नसत   अहुत्पद प्राप्त झालयार्र र्ासनेचा सरू्ळ 
उच्छेद ह त   अहुत्पदाप्रत पार्लेलया व्यक्तींचे पचंस्कंध त्याचं्या र्रणापयंत राहतात  अकुशल संस्कार 
र्ात्र अहुत्पद हर्ळालयाबर बर सरु्थैर् नष्ट ह तात  र्रणसर्यीं अहुताचं्या पचंस्कंधांचा हनर्ाणातं लय ह त   
अथात् त्याजंपासून नूतन पचंस्कंध उदय पार्त नाहींत  
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अहमत्पद :– (१) सक्कायहदहा (आत्र्ा हा हभन्न पदाथु असून त  हनत्य आहे अशी दृहष्ट), (२) 
हर्हचहकच्छा (बुद्ध, धरु् आहण संध याजंहर्षयीं शकंा ककर्ा अहर्र्श्ास), (३) सीलब्बतपरार्ास 
(स्न्नानाहदव्रतानंींच रु््क्त हर्ळेल असा हर्र्श्ास), (४) कार्रार् (कार्र्ासना), (५) पहटघ (्रम ध), (६) 
रूपरार् (ब्रह्मल काहद प्राप्तीची इच्छा), (७) अरूपरार् (अरूप देर्ल क प्राप्तीची इच्छा)  (८) र्ान 
(अहंकार), (९) उद्धच्चं (भ्ातंहचत्तता) आहण (१०) अहर्ज्जा (अहर्द्या) या दहा पदाथांना ंसंय जनें (बधंनें) 
म्हणतात  आयु अष्टाहंर्क र्ार्ाच्या अभ्यासानें या दहा संय जनाचंा नाश झाला म्हणजे अहुत्पद प्राप्त ह तें  
अहुत्पद प्राप्त झाले म्हणजे हनर्ाणाचा पूणुपणें साक्षात्कार ह त   
 

स तापन्न, सकदार्ार्ी, अनार्ार्ी आहण अरहा असे हनर्ाणर्ार्ांत सर्ाहर्ष्ट झालेलया व्यक्तीचे चार 
भेद आहेत  पहहलया तीन संय जनाचंा क्षय झाला म्हणजे र्नुष्ट्य स तापन्न (स्त्र तआपन्न) ह त   स तापन्न 
असतानंा जर त्याला रृ्त्यु आला, तर त  देर्ल कीं आहण र्नुष्ट्यल कीं फार झालें  तर सात लेपा जन्र् घेत   
सातव्या जन्र्ीं त्याला र् क्ष हर्ळालाच पाहहजे  पहहलया तीन संय जनाचंा नाश करून कार्, रार्, दे्वष आहण 
र् ह हे दुबुळ झाले म्हणजे र्नुष्ट्य सकदार्ार्ी (सकृदार्ार्ी) ह त   अशा ्स्थतींत त्याचा अंत झाला तर त  
एक र्ळेच इहल कीं जन्र् घेत  र् र् क्ष हर्ळहर्त   पहहलया पाचं संय जनाचंा नाश झाला म्हणजे र्नुष्ट्य 
अनार्ार्ी ह त   अनार्ार्ीला र्रण आलें  असता ंत  इहल कीं जन्र् घेत नाहीं  ब्रह्मल कातं त्याचा जन्र् 
ह त  र् त  तेथूनच र् क्ष हर्ळहर्त   सरु् संय जनाचं्या नाशानें र्नुष्ट्य अरहा (अहुत्) ह त   अरहाला पुनजुन्र् 
नाहीं  जीर्नरु्क्त म्हणतात त  त च  बुद्ध आहण अरहा यारं्ध्यें थ डासा फरक आहे  बुद्धाला हनर्ाणाचा 
साक्षात्कार स्र्प्रयत्नानें ह त ; परंतु अहुताला त  दुसऱ्याचा उपदेश श्रर्ण करून ह त   एर्ढाच काय त  
फरक  बाकी द घानंाहंह हनर्ाणाचा साक्षात्कार याच जन्र्ीं घडत   
 

णनवाि :– हनर्ाणासंबंधानें पािात्य पहंडताचें अनेक तकु आहेत  क णी म्हणत  हनर्ाण म्हणजे 
अभार्र्ात्र (Annihilation), दुसरें काहंीं नाहीं  दुसरा क णी म्हणत  हें काहंीं ठीक नाहीं  बौद्धाचंी एर्ढी 
र् ठी संख्या आहे; ते सारे अभार्ालाच भजतील हें संभर्नीय नाहीं  बुद्ध भर्र्ान् अह्रमयार्ादी 
(Annihilationist) आहे असा आर प त्याचे हर्र धी त्याजर्र त्याच्या हयातींतच आणीत असत  यासंबधंीं 
एकदा ंर्ज्जींचा सेनापहत कसह यानें त्यास प्रश्न हर्चारला असता ंत  म्हणाला :– कसहा, हा आर प एका अथी 
लरा आहे  सरु् पापहर्चाराचंी (अकुशल संस्काराचंी) अह्रमया र्ला पसंत आहे  त्याचंी अह्रमया 
करयायाहर्षयीं र्ी उपदेश कहरत   म्हणून र्ला अह्रमयार्ादी म्हटलें  असता ं चालेल  उलटपक्षीं र्ी 
ह्रमयार्ादी (Realist) आहे असेंहह क णी म्हणूं शकेल  कारण पुयायहर्चाराचंी (कुशल संस्काराचंी) ह्रमया 
र्ला पसंत आहे  त्याचंी ह्रमया करार्ी, त्यानंा ं पूणतु्र्ाला न्यार्ें, असा र्ी उपदेश कहरतों; म्हणून र्ला 
ह्रमयार्ादी म्हटलें  तरी हरकत नाहीं ” [हा संर्ाद र्हार्ग्र्ातं आहण अंरु्त्तर हनकायातं आहे   या संर्ादार्रून बुद्धानें 
अभार्र्ात्र प्राप्त करून घेयायाचा उपदेश केला नाहीं, हे स्पष्ट ह त आहे  
 

जम्बुलादक नारं्ाच्या पहरव्राजकानें साहरपुत्राला, हनर्ाण हें काय आहे, असा प्रश्न केला, तेव्हा ं
साहरपुत्र त्याला म्हणाला :– य  ल  आरु्स  रार्क्लय  द सक्लय  र् हक्लय  इदं रु्च्चहत हनब्बाण ं ल भ, 
दे्वष आहण र् ह याचंा ज  क्षय त्याला हनर्ाण म्हणतात  [जम्बुलादक संयुक्त, संयुत्तहनकाय   
 

याचा अथु असा, कीं ल भ, दे्वष आहण र् ह हे तीन र्नाचे अकुशल धरु् (संस्कार) नष्ट झाले म्हणजे 
हनर्ाणाचा साक्षात्कार ह त   लाकंडाचा र्ाभा क णता? असा जर प्रश्न केला तर त्याला ‘र्रची साल 
काढा, नंतर, र्ऊ भार् तासून टाका; म्हणजे ज  बाकी राहील त  र्ाभा’, हेंच उत्तर देणें य ग्य ह इुल  
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साहरपुत्तानें जम्बुलादकाला अशाच प्रकारचें उत्तर हदलें  आहे  अनेक नारं्ानीं हनर्ाणाचा उल्लेल केला आहे  
परंतु त्याचें हर्स्तृत र्णनु क ठेंच आढळत नाहीं  जसें एलाद्या र्ारं्ाचें र्णनु देता ंयेइुल  तसें तें हनर्ाणाचें 
देता ंयेणें शक्य नाहीं  ज्याचं्या अंतःकरणातूंन ल भ, दे्वष, र् ह सरू्ळ नष्ट झाले, म्हणजे ज्याचं्या र्ासनेचा 
क्षय झाला, अशा र्हषीलाच हनर्ाणचा साक्षात्कार ह त   तें काय आहे हें तेच जाणूं शकतात  
 

पदमच्चतुमश्चन्तं असंखतमनुत्तरं । 
णनब्बानणमणत भासन्न्त वानमुत्ता महेसयो ॥ 

 
ज्याचं्या र्ासनेचा क्षय झाला आहे असे र्हर्मष हनर्ाा्रण हें अच्युतपद आहे  त्याला अंत नाहीं, तें अत्यंत 
पहरशुद्ध (असंस्कृत) आहे आहण तें ल क त्तर आहे, असें म्हणतात  (अहभधम्र्त्थसंग्रह) 
 

अहुत्पद प्राप्त झालयाबर बर हनर्ाणाचा साक्षात्कार ह त   तथाहप सरु् दुःलाचंा हनःशषेतः नाश ह त 
नाहीं  ल भदे्वषर् हजन्य र्ानहसक पीडा तेव्हाचं नाहींशी ह ते; परंतु शारीहरक दुःल आयुष्ट्य संपेपयंत राहतें  
बुद्धाला छहत्तसाव्या र्षींच हनर्ाणपदाचा साक्षात्कार झाला ह ता  त्या र्ळेीं त्याचें ल भदे्वषाहदजन्य र्ानहसक 
दुःल नष्ट झाले  परंतु शीत याणर र्ाहदजन्र् शारीहरक दुःल पूणपुणें नष्ट झालें  नाहीं  देहार्सानीं तेंहह दुःल 
नष्ट झालें   अहुताचं्या र्रणाला पहरहनर्ाण म्हणतात  कारण र्रणानें त्याचं्या शारीहरक दुःलाचाहह अंत 
ह त   पहरहनर्ाणानंतर अहुत् क णत्या ्स्थतीत असत  याचें र्णनु क ठें  आढळत नाहीं  ती ्स्थहत 
अहनर्चंनीयच आहे  बुद्ध भर्र्तंाच्या पहरहनर्ाणाला र्हापहरहनर्ाण म्हणतात  
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३. 
 

चार आयम सत्यें आणि आयम अष्टांणर्क मार्म 
 

चतुनं्न अणरयसश्चानं यथाभूतं अदस्सना । 
संसणरतं दीघमिानं तासु तास्वेच जाणतसु ॥ 

ताणन एताणन णदठ्ठाणन भवनेणत्त समूहता । 
उन्च्छन्नमूलं दुक्खस्स नन्त्थ दाणन पुनब्भवो । 

 
चार आयु सत्याचंें यथाभतू ज्ञान न झालयारु्ळें  दीघु काळपयंत त्या त्या य नींत जन्र्लों  परंतु आतां या 
सत्याचंें ज्ञान झालें ; र् त्यारु्ळें  तृष्ट्णेचा नाश झाला  दुःलाचें रू्ळ सरू्ळ नष्ट झालें   आता ंआणली पुनजुन्र् 
राहहला नाहीं  (र्हापहरहनब्बाणसुत्त)  
 

हत्रहपटकातं चार आयु सत्याचंा उल्लेल अनेक हठकाणीं आलेला आहे  हीं चार आयु सत्यें 
बौद्धधर्ाचा पाया आहेत असें म्हटलें  असता ंचालेल  बुद्ध भर्र्तंानें प्रथर्तः र्ाराणसींत पचंर्र्ीय हभक्षूंना ं
या चार आयु सत्याचंाच उपदेश केला  हा उपदेश पहहलया व्याख्यानाच्या शरे्टीं र्ीं हदलाच आहे  या 
उपदेशाची अनेक संुत्तातूंन हर्स्तृत व्याख्या केली आहे  अाकथाकारानंींहह यार्र हर्स्तारानें टीका हलहहली 
आहे  पहहलया व्याख्यानातंील चार आयु सत्याचंें र्णुन धम्र्चक्कपर्त्तनसुत्तास अनुसरून केलयारु्ळें  अहत 
संहक्षप्त झालें  आहे  या आयु सत्याचंा आर्च्या र्ाचकर्र्ास हर्शषे ब ध व्हार्ा म्हणून त्या अहत संहक्षप्त 
र्णनुाचा इतर सुत्तातंील र्णुनाच्या आधारें थ डा हर्स्तार करीत आहें  
 

दुःख :– दुःल हें पहहलें  आयु सत्य  या जर्ातं दुःल आहे हें र्नुष्ट्यानें प्रथर्तः जाणलें  पाहहजे  
ज्याला दुःल काय आहे हें ठाऊक नाहीं, त्याची बुहद्ध धर्ाकडे र्ळणें कठीण  या प्रपचंातं दुःल काय आहे 
असें र्ाटलयार्रूनच सरु् पथंाचं्या ल कानंा ंपरर्ाथाहर्षयीं प्रयत्न करयायाची बुहद्ध ह ते  दुःल क णते? जन्र् 
दुःलकारक म्हणजे रू्ल जन्र्ताचं दुःल बर बर घेऊन येतें  म्हातारपणहह दुःलकारक; र्रतेर्ेळींहह 
प्रायायाला दुःल ह तें  या आयुष्ट्यार्ध्यें श काचे अनेक प्रसंर् येतात, तेहह दुःलकारक; अहप्रय पदाथांशीं ककर्ा 
प्रायायाशंी संबंध आला म्हणजे त हह दुःलकारक; हप्रयपदाथांचा ककर्ा प्रायायाचंा हर्य र् झाला, तरी त  
दुःलकारक ह त   एलाद्या र्स्तूची इच्छा करून ती न हर्ळाली म्हणजे त्यापासूनहह दुःल ह तें  संके्षपानें 
सारं्ार्याचें म्हटलें  म्हणजे पाचं उपादानस्कंध (र्ासनायुक्त स्कंध) हे दुःलकारक आहेत  याप्रर्ाणें धार्मर्क 
र्नुष्ट्यानें दुःलसत्याचें ज्ञान संपाहदलें  पाहहले  
 

दुःखसमुदय :– या सर्ळ्या दुःलाचें कारण काय? क णी म्हणतात, दुःल हा आत्र्ाचा धरु् आहे; 
क णी म्हणतात, दुःल जर्ताच्या कत्यानें ककर्ा आपणाहूंन हभन्न अशा क णत्या तरी व्यक्तीनें उत्पन्न केलें  
असार्ें; परंतु बुद्ध भर्र्ान् म्हणत , दुःल हा आत्म्याचा धरु् नव्हे ककर्ा तें दुसऱ्या क णीतरी उत्पन्न केलें  
आहे, असेंहह नव्हे, तर तें कायुकारणहनयर्ानें उत्पन्न झालें  आहे  तृष्ट्णा आहे, म्हणून दुःल आहे  तृष्ट्णा नाहीं 
तर दुःलहह नाहीं  तृष्ट्णा म्हणजे अतृ्प्त  ती तीन प्रकारची  कार्तृष्ट्णा, भर्तृष्ट्णा आहण हर्भर्तृष्ट्णा  
कार्तृष्ट्णा म्हणजे चैनीच्या पदाथांची तृष्ट्णा  या तृष्ट्णेपासून जर्ाच्या दुःलातं र् ठी भर पडली आहे  
“कार्तृष्ट्णेनें क्षहत्रय क्षहत्रयाबंर बर भाडंतात, ब्राह्मण ब्राह्मणाबंर बर भाडंतात  हपते पुत्राबंर बर भाडंतात, 
पुत्र हपत्याबंर बर भाडंतात, आहण आप्त आप्ताबंर बर भाडंतात  या चैनीसाठींच हीं सारीं भाडंणें ह तात  
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[र्हादुक्लक्लंधसुत्त, र््ज्झर्हनकाय  ” बरें भाडंण करून एलाद्यानें चैनीच्या पदाथांचा र् ठा र्ाटंा हर्ळहर्ला, तरी 
त्यापासून त्याला सुल ह त नाहीं  
 

अबला नं बलीयन्न्त महन्ते नं पणरस्सया । 
ततो नं दुःखमन्वेणत णभनं्न नावणमवोदक [सुत्तणनपात, कामसत्त.] ॥ 

 
दुबुळ ल क याचा र्त्सर कहरतात; कार््रम धाहद अभ्यंतर, र् अ्ग्न, च र इत्याहद बाह्य शत्र ु त्याला 
तुडहर्तात; आहण त्यारु्ळे फुटक्या ह डींत पाणी हशरतें त्याप्रर्ाणें दुःल त्याच्या अंतःकरणांत हशरतें  
 

भर्तृष्ट्णा म्हणजे जीहर्ततृष्ट्णा, इजरु्ळेंहह जर्ाच्या दुःलातं र् ठी भर पडली आहे  शभंर र्ष ेआयुष्ट्य 
प्राप्त झालें  असताहंह र्नुष्ट्याची तृ्प्त ह त नाहीं  रे्लयार्रहह सुल हर्ळार्ें, आत्र्ा अर्र व्हार्ा अशी त्याची 
इच्छा असते  तीस अनुसरून त  व्रताचंें आहण उपर्ासाचंें आचरण करत , यज्ञयार् करून प्रायायाला दुःल 
देयायास तयार ह त , र् येणेंकरून आपलया आहण इतर प्रायायाचं्या दुःलातं भर घालत   
 

हर्भर्तृष्ट्णा म्हणजे हर्नाशतृष्ट्णा, जर्ातूंन नाहींसें ह ऊन जायायाची तृष्ट्णा  या तृष्ट्णेला बळी पडलेले 
ल क आपलयाहह फायद्याकडे पाहत नाहींत, आहण दुसऱ्याच्याहह फायद्याकडे पाहत नाहीं  एर्ढ्या 
तेर्ढ्यासाठीं आत्र्हत्त्या करयायास ते तयार असतात  आपण रे्लों म्हणजे सारें जर् संपलें  असें त्याचें 
म्हणणें असतें  ज्यानंा ं आपलया जीहर्ताची परर्ा नाहीं  त्यानंा ं दुसऱ्याच्या जीहर्ताची क ठून असणार? 
दुसऱ्या प्रायायासं हकतीहह उपद्रर्, झाला, तरी त्यापासून अशा ल काचं्या अंतःकरणातं दयेचा उदय ह णें 
शक्य नाहीं  याचंें जीहर्त नीरस झालेलें  असतें  यानंा धार्मर्क सुलाची र् डी रु्ळींच र्ाहीत नसते  एकंदरींत 
अशा हनदुयपणानें आहण नीरसपणानें इतराचंें आहण आपलें  दुःल ते र्ाढर्ीत असतात  
 

दुःखणनरोध :– दुःलहनर ध म्हणजे दुःलाचें आकलन, दुःलाचा नाश  हा तृष्ट्णानाशानेंच करता ं
येत   र्र साहंर्तलेलया हतन्ही तृष्ट्णाचंा नाश केला, तरच दुःलाचा नाश ह णार आहे  इतर उपाय हनरुपय र्ी 
आहेत  कार्र्ासनेची तृ्प्त करयायाच्या प्रयत्नानें दुःलाचा अंत ह णार नाहीं; व्रत, उपर्ास, यज्ञ, यार्, 
इत्याहदकाचंें आचरण करून स्र्र्ुर्ासाची प्रा्प्त करून घेतली, तरी दुःलाचा अंत ह णार नाहीं; ककर्ा 
आपण जर्ातूंन नाहींसे झालों तरी दुःलाचा अंत ह णार नाहीं  
 

दुःखणनरोधर्ाणमनी प्रणतपत् (मार्म) :– तृष्ट्णानाशानें दुःलनाश ह त , हें सर्जलें   पण 
तृष्ट्णानाशाला काहंीं उपाय आहे कीं नाही? अंर्ातं हशरलेलया शलयापासून र्देना ह तात, हें सर्जलें , परंतु 
तें शलय सुरहक्षतपणें काढयायाला जर उपाय र्ाहीत नाहीं, तर नुसतें एर्ढें सर्जयायापासून काय फायदा? 
म्हणून दुःलाचा हनर ध करयायाला उपाय या चर्र्थया आयु सत्यातं साहंर्तले आहे  हा उपाय म्हटला म्हणजे 
आयु अष्टाहंर्क र्ार् ुह य  
 

१. सम्यक् दृणष्ट :– दुःलाचें ज्ञान, दुःलसरु्दायाचें ज्ञान, दुःल हनर धाचें ज्ञान, आहण 
दुःलहनर धर्ार्ी र्ार्ाचें ज्ञान, याला सम्यक् दृहष्ट असें म्हणतात  जर् अहनत्य म्हणजे बदलणारें आहे  प्रपंच 
दुःलर्य आहे, आहण आत्र्ा म्हणून अहर्नाशी आहण अहर्कारी असा पदाथु नसून कर्ानुसार बदलणारा 
आहे, अशा यथाथु ज्ञानाला सम्यक् दृहष्ट असें म्हटलें  असता ं चालेल  कारण अशा ज्ञानाचेंच चार आयु 
सत्याचंें ज्ञान ह णें शक्य आहे  
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२. सम्यक् संकल्प :– नैष्ट्कम्यु संकलप म्हणजे एकातंर्ाससुलाची आर्ड, अव्यापाद संकलप म्हणजे 
प्राहणर्ात्रारं्र शुद्ध पे्रर्, आहण अहर्कहसा संकलप म्हणजे दुसऱ्यास ककर्ा आपणास त्रास ह ऊं नये अशी 
इच्छा  या तीन संकलपानंा सम्यक् म्हणतात  
 

३. सम्यक् वाचा :– ल टें न ब लणें, चहाडी न करणें, कठ र शब्द न उच्चारणें, आहण रृ्था भाषण न 
करणें यानंा सम्यक् र्ाचा म्हणतात  
 

४. सम्यक् कमान्त (कमम) :– प्राणघात न करणें, च री न करणें र् परदारार्र्न न करणें, यानंा 
सम्यक् कर्ान्त म्हणतात  
 

५. सम्यक् आजीव :– र्ाइुट र्ार्ानें आपली उपजीहर्का न कहरता ंसन्र्ार्ानेंच ती करणें, याला 
सम्यक् आजीर् म्हणतात  
 

६. सम्यक् व्यायाम :– जे र्ाइुट हर्चार र्नातं आले नसतील त्यानंा उत्पन्न ह यायास सर्ड न 
देयायाहर्षयीं प्रयत्न, जे र्ाइुट हर्चार र्नातं उद् भर्ले असतील, त्याचंा नाश करयायाचा प्रयत्न, जे सुहर्चार 
र्नातं उद् भर्ले नसतील, ते उत्पन्न करयायाचा प्रयत्न, र् जे सुहर्चार र्नातं उद् भर्ले असतील, ते र्ाढर्नू 
त्यानंा पूणतेुला नेयायाचा प्रयत्न या चार र्ानहसक प्रयत्नालंा सम्यक् व्यायार् म्हणतात  
 

७. सम्यक् स्मृणत :– शरीर अपहर्त्र पदाथांचे बनलें  आहे हा हर्र्के जार्ृत ठेर्णें, शरीरातंील 
सुलदुःलाहद र्देनाचें र्ारंर्ार अर्ल कन करणें, स्र्हचत्ताचें अर्ल कन करणें, आहण कायुकारणपरंपरा 
इत्याहद ताहत्त्र्क र् ष्टींचें कचतन करणें, या चार प्रकारानंीं हचत्ताला जार्ृत ठेर्णें, याला सम्यक् स्रृ्हत 
म्हणतात  
 

८. सम्यक् समाणध :– सर्ळ्या कार्र्ासनाचंा हर्र ध करून र् इतर दुष्ट र्न रृ्त्तींचा हनर ध करून 
य र्ी हर्तकु आहण हर्चार यानंीं युक्त आहण हर्र्ेकापासून उत्पन्न झालेलया प्रीतीनें आहण सुलानें युक्त असें 
प्रथर् ध्यान संपादन कहरत ; हर्तकु आहण हर्चार हे शातं झालयार्र जी हचत्ताची प्रसन्नता, जी हचत्ताची 
एकाग्रता, हतनें युक्त, हर्तकुहर्चारहर्रहहत र् सर्ाधीपासून उत्पन्न झालेलया प्रीतीनें आहण सुलानें युक्त 
असें हद्वतीय ध्यान संपादन कहरत ; प्रीतीच्या त्यार्ानें त  उपेक्षायुक्त ह त , र् जार्ृत (स्रृ्हतर्ान्) ह त्साता 
सर्ाहधसुलाचा अनुभर् घेत , त्याला आयु जन उपेक्षायुक्त, स्रृ्हतर्ान् आहण सुली असें म्हणतात  अशा 
प्रकारचें त  तृतीय ध्यान संपादन कहरत ; सौर्नस्य आहण दौरु्नस्य याचंा पूर्ीच नाश झालयार्र सुल आहण 
दुःल याचंा हनर ध करून त  सुल दुःलहर्रहहत र् उपेक्षा आहण जार्ृहत (स्रृ्हत) यानंीं पहरशुद्ध असें चतुथु 
ध्यान संपादन करत   याप्रर्ाणें चार ध्यानें संपादन करणें याला सम्यक् सर्ाहध असें म्हणतात  [हीं ध्याने 
संपादयायाचा र्ार् ुदुसऱ्या व्याख्यानातं साहंर्तला आहे   
 

बुद्ध भर्र्तंानें या आयु अष्टाहंर्क र्ार्ाला र्ध्यर् र्ार् ुअसें म्हटलें  आहे  त्याचें प्रत्येक अंर् द न 
अंताचं्या र्ध्यें आहे  उदाहरणाथु, चैनी ल काचंी दृहष्ट म्हटली म्हणजे लार्ें प्यार्ें, र्जा र्ारार्ी  हा दृष्टीचा 
एक अंत  तापसी ल काचंी दृहष्ट म्हटली म्हणजे व्रतानंीं शुहद्ध, तपानें शुहद्ध, देहदंडानें शुहद्ध हा दृष्टीचा दुसरा 
अंत, पहहला अंत चैनीचा आहण दुसरा अंत देहदंडनाचा  याचं्या र्धला र्ार् ु म्हटला म्हणजे चार 
आयुसत्याचंें यथाथु ज्ञान  चैनी ल क म्हणतात र्ाटेल ते संकलप संकलपार् े तापसी म्हणतात संकलपांचा 
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सरू्ळ नाश करार्ा  या द न अंताचं्या र्धला र्ार् ुम्हटला म्हणजें सम्यक् संकलप  या प्रर्ाणें बाकी अंर्ाचीहह 
र्ध्यर्र्मतता जाणार्ी  
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४. 
 

णत्रणपिक गं्रथ 
 

हत्रहपटक हा पाहल भाषेंतील रु्ख्य गं्रथ ह य  हा र्हाभारत गं्रथाच्या हतप्पटीनें र् ठा आहे  म्हणजे 
याची गं्रथसंख्या सरासरी तीन लक्ष आहे  सुत्तहपटक, हर्नयहपटक, आहण अहभधम्र्हपटक असे याचे रु्ख्य 
तीन भेद आहेत  त्याचें प टभेद लालीं हदलयाप्रर्ाणे :– 
 

 सुत्तणपिक 

१. दीघणनकाय 

२. मन्ज्झमणनकाय 

३. संयुत्तणनकाय 

४. अंरु्त्तरणनकाय 

५. खुद्दकणनकाय 
 

सुत्तहपटकाचे हे पाचं रु्ख्य भार्  यापंैकीं लुद्दकहनकायाचे पुनः १५ प टहर्भार् आहेत  ते हे :– 
 

१. खुद्दकपाठ 

२. धम्मपद 

३. उदान 

४. इणतवुत्तक 

५. सुत्तणनपात 

६. णवमानवत्थु 

७. पेतवत्थु 

८. थेरर्ाथा 

९. थेरीर्ाथा 

१०. जातक 

११. णनदे्दस 

१२. पणिसंणभदामगर् 

१३. अपदान 

१४. बुद्धवंव 

१५. चणरयाणपिक 
 

हर्नयहपटकाचे पाचं भार् आहेत, ते हे :– 
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१. पाराणजका 

२. पाणचणत्तयाणद 

३. महावगर् 

४. चुल्लवगर् 

५. पणरवारपाठ 
 

अहभधम्र्हपटकातं सात प्रकरणें आहेत, तीं हीं :– 
 

१. धम्मसंर्णि 

२. णवभंर् 

३. धातुकथा 

४. पुगर्लपञ्ञणत 

५. कथावत्थु 

६. यमक 

७. पट्ठान 
 
या हत्रहपटक गं्रथार्र कसहल भाषेंत टीका हलहहलया ह त्या  त्यानंा ं (अाकथा) असें म्हणत  इ स  च्या 
पाचंव्या शतकाच्या आरंभी बुद्धघ षाचायानें या अाकथाचंें पाहल भाषेंत रूपातंर केलें   दीघहनकायाहद चार 
हनकायाचं्या अाकथाचं्या आरंभीं प्रस्तार्नेंत लालील र्ाथा आढळतात :– 
 

सीहलदीपं पन आभथाथ वणसना महामणहन्देन । 
ठणपता सीहलभासाय दीपवाणसनमत्थाय ॥ 

अपनेत्वान ततोहं सीहलभासं नमोरमं भासं । 
तन्न्तनयानुच्छणवकं आरोपेन्तो णवर्तदोसं ॥ 

 
(ही अाकथा) र्हार्हहन्दानें कसहलद्वीपास आणली, आहण (या) द्वीपर्ासी जनाचं्या हहतासाठीं कसहल 
भाषेंत हलहून ठेर्ली  ती कसहल भाषेंतून काढून र्न रर् आहण शास्त्रास अनुकूल अशा हनदोष पाहलभाषेंत 
ठेर्तों (ठेर्णारा र्ी) 
 

ह्या अाकथाचंी नारं् ेयेणें प्रर्ाणें :– 
 

१. दीघणनकाय अट्ठकथा–सुमंर्लणवलाणसनी. 

२. मन्ज्झमणनकाय अट्ठकथा–पपंचसूदनी. 

३. संयुत्तणनकाय अट्ठकथा–सारत्थपपकाणसनी. 

४. अंरु्त्तरणनकाय अट्ठकथा–मनोरथपूरिी. 
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५. णवनय अट्ठकथा–समंतपासाणदका. 

६. धम्मसंर्णि अट्ठकथा–अट्ठसाणलनी. 

७. णवभंर् अट्ठकथा–संमोहणवनोदनी. 

८. धातुकथा, पुगर्लपञ्ञणत्त, कथावत्थु, यमक 
 
र् पााण या पाचं प्रकरणाचंी अाकथा – पंचपपकरि अट्ठकथा. लुद्दक-हनकायातंील प्रकरणारं्र 
हनरहनराळ्या आचायानीं अाकथा हलहहलया आहेत  
 

सुत्तहपटकातं हर्शषेतः बुद्ध आहण बुद्धाचें प्ररु्ल हशष्ट्य याचं्या उपदेशाचा संग्रह केला आहे; 
हर्नयहपटकातं हभक्षूंनीं पाळयायाचं्या हनयर्ाचंा संग्रह केला आहे; आहण अहभधम्र्हपटकातं बौद्ध तत्त्र्ज्ञानाचा 
हर्स्तारानें हर्चार केला आहे  
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बौद्धसंघाचा पणरचय 
 

ले. धमानंद कोसंबी 
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प्रस्तावना 
 

र्ाझे हर्त्र श्री  काका कालेलकर यासं नर्जीर्नात काही लेल हलहहलयाबद्दल र् त्या प्रकरणी 
जार्ीन न हदलयाबद्दल ता  २० फेबु्रर्ारी १९२३ र जी एका र्षाच्या साध्या कैदेची हशक्षा झाली  
साबरर्तीच्या तुरंुर्ात जायायापूर्ी आपणासाठी क ठून तरी हर्नयगं्रथाचे इंग्रजी भाषान्तर हर्ळर्नू देयायास 
त्यानंी र्ला साहंर्तले  Sacred Books of the East र्ध्ये छापलेले हे भाषातंर सध्या उपलब्ध नाही, आहण 
सारु्जहनक लायब्रऱ्यालंेरीज करून दुसऱ्या क ठेही र्ला ते हर्ळेना  तेव्हा केर्ळ श्री  काकाचंसाठी नव्हे तर 
सरु्सार्ान्य र्ाचकासंाठी हर्नयगं्रथाचे सार तयार करार् े ही कलपना र्ाझ्या र्नात आली, र् रु्जराथ 
पुरातत्त्र् ं रं्हदराच्या प्रबधंक सहर्तीला ती पसंत पडलयारु्ळे हे कार् र्ी ताबडत ब हाती घेतले  केर्ळ 
हर्नयाचे सार देयायापेक्षा बुद्धसर्कालीन श्रार्कसंघातील व्यक्तींची संहक्षप्त चहरते्र हदलयास हा गं्रथ हर्शषे 
ल कहप्रय ह ईल असे र्ाटून त्याचंाही हतसऱ्या भार्ात संग्रह केला; र् या गं्रथाला ‘हर्नय गं्रथाचा पहरचय’ 
असे नारं् न देता ‘बौद्धसंघाचा पहरचय’ हे नार् हदले  
 

हर्नयगं्रथाचे, पाराहजका, पाहचहत्तयाहद, र्हार्ग्र्, चुल्लर्ग्र् आहण पहरर्ार असे पाच हर्भार् आहेत  
त्यापंैकी पहहलया द न हर्भार्ातं या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भार्ात हदलेले हनयर्, त्याचंी पूरु्पीहठका, र् त्यारं्र 
टीका आहे  र्हार्ग्र् आहण चुल्लर्ग्र् यात उपसम्पदा कशी द्यार्ी, आचायाची र् हशष्ट्याची कतुव्ये इत्याहदक 
र् ष्टींचे हर्स्तृत र्णनु असून प्रसंर् पात्त बारीकसारीक हनयर्ही आले आहेत  पहरर्ारारं्ध्ये पाराहजकाहदक 
हनयर्ाचंी संके्षपाने यादी र् हर्नयाची रु्रुपरंपरा याचें र्णनु आहे  या पाचातंही पहहलया द न हर्भार्ातं 
आलेले हभक्षूंचे आहण हभक्षणुींचे हनयर् फार प्राचीन असार् ेअसे त्याचं्या भाषेर्रून हसद्ध ह ते  त्या हनयर्ांची 
आहण हर्नयगं्रथाची भाषा हभन्न आहे  ककबहुना हर्नयगं्रथ हा त्या हनयर्ारं्र एक र् ठी हर्स्तृत हटकाच 
म्हटली असता अहतशय ्क्त ह णार नाही  
 

आता हे हनयर् कधी अ्स्तत्त्र्ात आले, र् त्यानंा सध्याचे स्र्रूप क णत्या काळी हर्ळाले याचा नीट 
उलर्डा ह णे कठीण आहे  यापंैकी काहीं र्हत्त्र्ाचे हनयर् स्र्तः बुद्ध भर्र्तंाने हभक्षसुंघासाठी घालून हदले 
असार्ते; आहण र्ार्ाहून प्रसंर् पात्त हभक्षुसंघाने त्यात फरक केला असार्ा  उदाहरणाथु, दुपारी बारा 
र्ाजलयानंतर हभक्षलूा अन्नग्रहण करयायाची र्नाई हा हनयर् घ्या [भार् २, क  ८६, पाहचहत्तय ३७  , याची पूरु्पीहठका 
र््ज्झर् हनकायातंील कीटाहर्हरसुत्तातं [नं  ७०  सापडते, ती अशी :– 
 

एके र्ळेी भर्र्ान काहशराष्ट्रात र् ठ्या हभक्षसुंघासहर्तुर्ान उपदेश करीत हफरत ह ता  तेथे 
भर्र्ान् हभक्षूंना उदे्दशून म्हणाला, “हभक्षहु , र्ी रात्रीचे जेर्ण स डले आहे  याय रे् र्ाझ्या शरीरात व्याहध 
कर्ी झाली आहे, जाड् कर्ी झाले आहे, अंर्ी बळ आले आहे, आहण हचत्ताला स्र्ास्र्थय हर्ळत आहे  
हभक्षहु , तुम्हीही याप्रर्ाणे र्ार्ा  तुम्ही जर रात्रीचे जेर्ण स डले, तर तुर्च्या शरीरात व्याहध कर्ी ह ईल, 
जाड् कर्ी ह ईल, अंर्ी बळ येईल आहण तुर्च्या हचत्ताला स्र्ास्र्थय येईल ” “ठीक भदन्त,” असे त्या 
हभक्षूंनी भर्र्तंाला उत्तर हदले  
 

त्यानंतर भर्र्ान् प्रर्ास करीत करीत कीटाहर्हर नार्ाच्या शहराला आला  तेथे अस्सहज 
[अर्श्हजत्  आहण पुनब्बसुक [पुनरु्सुक  नार्ाचे द न हभक्ष ू रहात ह ते  काही हभक्ष ू त्याजंपाशी जाऊन 
त्यानंा म्हणाले, ‘भर्र्ान् रात्री जेर्ीत नाही र् हभक्षुसंघानेही रात्रीचे जेर्ण स डले आहे  तुम्ही याप्रर्ाणे 
रात्रीचे जेर्ण स डले तर तुम्हालाही बरे र्ाटेल ’ त्यार्र अस्सहज आहण पुनब्बसुक म्हणाले, “बन्धुह , 
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आम्ही संध्याकाळी जेर्त , सकाळी जेर्त , दुपारी जेर्त  आहण द न प्रहर उलटून रे्लयार्रही जेर्त   
येणेकरून आर्च्या शरीरात व्याधी कर्ी ह ते, जडता कर्ी ह ते, अंर्ी बळ येते आहण आर्च्या हचत्ताला 
स्र्ास्र्थय र्ाटते  तर र्र् हातचे स डून पळत्याच्या पाठीर्ारे् आम्ही का लार्ार्े? 
 

ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा त्याने त्या द घालंा ब लार्नू आणून चौकशी केली इत्याहद  
 

यार्रून असे हदसून येते की भर्र्तंाने आरंभी राहत्रभ जनाचा तेर्ढा हनषेध केला असार्ा  आहण 
संघातील बहुतेक हभक्षूंना ही र् ष्ट पसंत पडलयारु्ळे हा हनयर् सरु्संर्त झाला असार्ा  लटुहकक पर्सुत्तात 
[र््ज्झर्हनकाय नं  ६६  उदायी भर्र्तंाला म्हणत , “भदंत, एकान्तात असताना र्ाझ्या र्नात असा 
हर्चार आला की, भर्र्तंाने पुष्ट्कळशा दुःलकारक र् ष्टी आम्हापासून दूर केलया, आहण पुष्ट्कळशा 
सुलकारक र् ष्टी आम्हाला प्राप्त करून हदलया    भदन्त, आम्ही पूर्ी संध्याकाळी, सकाळी, दुपारी आहण 
दुपार ह ऊन रे्लयार्रही जेर्ीत ह त   अशी एक र्ळे ह ती की भर्र्तंाने हभक्षूंला हदर्सा अर्ेळी जेर्यायाची 
र्नाई केली  त्या र्ळेी र्ला फार र्ाईट र्ाटले  श्रद्धाळु र्ृहस्थ हदर्सा हर्काळी आम्हांला लायायाहपयायाचे 
हजन्नस देतात, त्याचंीही भर्र्ान् र्नाई करीत आहे हे र्ला आर्डले नाही  परंतु भर्र्तंार्र असलेलया 
पे्रर्ारु्ळे, भर्र्तंाच्या र्ौरर्ाने, लज्जा आहण ल कापर्ादभय जाणून हदर्सा हर्काळी लाणे आम्ही स डून 
हदले  पण आम्ही सकाळी र् संध्याकाळी जेर्ीत ह त   त्यानंतर भर्र्तंाने रात्री भलत्याच र्ळेी लायायाची 
र्नाई केली  तेव्हाही र्ला र्ाईट र्ाटले  या द न जेर्णातं जे उत्तर् जेर्ण तेही आम्हासं भर्र्ान् 
स डार्यास सारं्त  हे र्ला आर्डले नाही    परंतु भर्र्तंार्र असलेलया पे्रर्ाने, भर्र्तंाच्या र्ौरर्ाने, 
आहण लज्जा र् ल कापर्ादभय जाणून आम्ही रात्री अर्ेळी जेर्यायाचेही स डून हदले  हा हनयर् करयायापूर्ी 
हभक्ष ूअंधेऱ्या रात्री हभक्षाटन करीत असता र्टारातं ककर्ा घाणीच्या डबक्यात पडत असत, कायातं हशरत, 
हनजलेलया र्ाईर्र पडत, च री करून येणाऱ्या ककर्ा च री करयायास जाणाऱ्या च राचं्या तार्डीत 
सापडत    र्ीही एके र्ळेी असाच हभक्षाटन करयायास रे्ल  ह त   तेथे एक स्त्री आपलया घराच्या बाहेरच्या 
बाजूस भाडंी घाशीत ह ती  र्ला पाहून ‘हे भतू आहे, हे हपशाच आहे,’ असे ती र् ठ्याने ओरडली  तेव्हा र्ी 
हतला म्हणाल , ‘भहर्नी, र्ी हपशाच नाही, र्ी हभक्ष ुआहे, र् येथे हभके्षसाठी उभा राहहल  आहे,’ ती म्हणाली 
‘अरे हभक्ष ू तुम्ही आत्या र्र , र्ाता र्र , कसायाच्या तीक्ष्ण सुरीने तुझे प ट कापून काढलेले चारं्ले  पण 
अशा अंधेऱ्या रात्री तुला हे हभक्षाटन करणे चारं्ले नाही ’ भदन्त, या र् ष्टीची जेव्हा र्ला आठर्ण ह ते, 
तेव्हा भर्र्तंाने पुष्ट्कळशा दुःलकारक र् ष्टी आम्हापंासून दूर केलया र् पुष्ट्कळशा सुलकारक र् ष्टी आम्हालंा 
प्राप्त करून हदलया असे र्ला र्ाटते ” 
 

या र् ष्टीर्रून असे हदसून येते की, प्रथर्तः भर्र्तंाने भलत्याच र्ळेी लायायाचा हनषेध केला  तरी 
रात्रीच्या जेर्णाचा हनषेध केला नाही  नंतर सकाळी बारा र्ाजयायापूर्ी एकदा र् सायंकाळी सूयास्तापूर्ी 
एकदा अशी द नच जेर्णे जेर्यायाचा हनयर् केला असार्ा  भर्र्ान स्र्तः सकाळचे एकच जेर्ण जेर्ीत 
ह ता र् हभक्षूंनाही तसे करयायास उपदेश करीत असे, याचा उल्लेल ककचूपर्सुत्तातं [र््ज्झर्  नं  २१  
आला आहे  परंतु सध्याचा प्रघात असा आहे की, अरुण दयापासून र्ध्यान्हकाळापयंत हभक्षूंने र्ाटेल 
हततक्या र्ळेा लार् े बारा र्ाजलयापासून दुसऱ्या हदर्शी अरुण दयापयंत हर्काल सर्जला जात   
सप्तदशर्र्ीय हभक्ष ू बारा र्ाजलयानंतर लायायाचे पदाथु लात त्यारु्ळे हा हनयर् करार्ा लार्ला असे 
हर्नयगं्रथात साहंर्तले आहे  परंतु हर्नयाचा आहण सुत्तहपठकातंील र्र हदलेलया उताऱ्याचंा स्पष्ट हर्र ध 
हदसून येत   आहण हर्नयाच्या अशा प्रकारच्या कथा र्ार्ाहून रचलया रे्लया असाव्या हे उघड ह ते  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्हज्जपुत्तक नारं्ाचा एक हभक्ष ुह ता  त  भर्र्तंापाशी आला आहण म्हणाला :– “ही दीडश ेहशक्षापदे 
[हनयर्  दर पधंरर्ड्ाला म्हटली जातात  ती हशकणे र्ला शक्य नाही ” भर्र्ान् म्हणाला :– “तंू 
अहधशीलहशक्षा, अहधहचत्तहशक्षा आहण अहधप्रज्ञाहशक्षा या तीन हशक्षा, [हनयर्  हशकशील काय?” र्हज्जपुत्तक 
म्हणाला :– “या तीन हशक्षा हशकणे र्ला शक्य आहे ” भर्र्ान् म्हणाला :– “जर तंू या तीन हशक्षा 
हशकशील तर तुझा रार्, दे्वष आहण र् ह नष्ट ह ईल, आहण तुझ्या हातून पापकरु् घडणार नाही  [या तीन 
हशक्षाचंी सहर्स्तर र्ाहहती बुद्ध, धरु् आहण संघ या पुस्तकातंील दुसऱ्या व्याख्यानात धरु् या सदरालाली हदली आहे  र्रील सुत्त अंरु्त्तरहनकायाच्या 
हतकहनपाताच्या दुसऱ्या पयाणासकाच्या चर्र्थया र्ग्र्ातंील चर्थे आहे  Pali Text Society च्या एडीशनर्ध्ये या सुत्ताचंा नंबर ८३ हदला आहे त  
चुकीचा आहे  ८१ आहण ८२ या द न सुत्ताचंा सर्ार्ेश एका ८१ व्या सुत्तातंच केला रे्लयारु्ळे असा घ टाळा झाला आहे  ” 
 

या सुत्तातं दीडश े हशक्षापदाचंाच उल्लेल आला आहे  यार्र र्न रथपूरणीकाराचे–
बुद्धघ षाचायाचे–म्हणणे असे की, त्या र्ेळी भर्र्तंाने दीडशचे हनयर् केले ह ते; बाकी र्ार्ाहून केले  परंतु 
या स्पष्टीकरणाची काही जरूर हदसत नाही  द न अहनयत यानंा स्र्तंत्र हनयर् म्हणता येत नाही  र् ७५ 
सेहलय पाळले नाहीत तर पाहचहत्तयासारली आपत्ती ह त नाही  तेव्हा ते र्जा जाता बाकी दीडशचे हनयर् 
राहतात र् अंरु्त्तरहनकाय हलहहलया रे्लया त्या र्ळेी एर्ढ्याच हनयर्ासं पाहतर् क्ल म्हणत असत  त्या 
काळानंतर आहण बुद्धघ षाच्या काळापूर्ी रू्ळच्या पाहतर् क्लातं ७५ सेहलयाचंी भर पडली, एर्ढेच नव्हे तर 
त्या दीडश े हनयर्ाचं्या पायार्र हर्नयगं्रथाची अर्ाढव्य इर्ारत उभारली रे्ली  अथात् या हनयर्ाचं्या 
पूरु्पीहठका हर्नयगं्रथात र्र्मणलया आहेत त्या सरु्थैर् ऐहतहाहसक आहेत असे धरून चालता कार्ा नये  
पाराहजकासारख्या हनयर्ाचं्या पूरु्पीहठका आचायुपरंपरेने चालत आलया असणे शक्य आहे, परंतु इतर 
हनयर्ाचं्या पूरु्पीहठका हर्नयगं्रथ हलहहला रे्ला त्या र्ळेी लेलकाला ककर्ा लेलकानंा र्ाहीत नसाव्या र् 
त्यानंी त्या नर्ीनच रचलया असाव्या  
 

सरासरी हिस्ती शतकाच्या आरंभापासून बौद्ध र्ाङ र्याची हर्लक्षण ्रमाहंत झालयाचे हदसून येते  
रू्ळच्या सुत्तातं पुष्ट्कळशी सुते्त आनंदाने, साहरपुत्ताने अथर्ा अशाच दुसऱ्या प्रहसद्ध र्हाश्रार्कानंी 
उपदेहशलेली आढळतात  परंतु इ  सनानंतरच्या गं्रथातूंन सरु् प्रकरणाचंा संबंध लुद्द बुद्धाशी लार्यायाचा 
प्रयत्न हदसून येत   उदाहरणाथु, जातकाच्या र् ष्टी घ्या  प्रत्येक र् ष्ट बुद्धानेच साहंर्तली र् ती त्याच्या 
पूरु्जन्र्ीची ह ती असे र्णुन जातक अाकथेत सापडते  अहभधर्ाची सात प्रकरणेही बुद्ध भर्र्तंानेच 
उपदेहशली असे हसद्ध करयायाचा अाकथाकाराने हर्लक्षण प्रयत्न केला आहे  या सरु् र् ष्टींचा हर्चार केला 
असता हर्नयगं्रथ सरु् अाकथांचा पूरु्र्ार्ी आहे अशी र्ाझी सर्जूत झाली आहे आहण त्यातंील र् ष्टींचा 
इहतहासाच्या कार्ी उपय र् करताना र् ठी सार्धहर्री ठेहर्ली पाहहजे, असे र्ला र्ाटते  
 

येथे असा प्रश्न उप्स्थत ह ईल की, जर या र् ष्टींचे ऐहतहाहसक र्हत्त्र् नाही तर त्याचंा या गं्रथात 
संग्रह कशाला केला? याचे उत्तर हे की, पूरु्पीहठकाहंशर्ाय पुष्ट्कळशा हनयर्ाचें स्पष्टीकरण ह णे कठीण 
आहे  काही हनयर्ाचं्या पूरु्पीहठका देऊन काहींच्या हदलया नसत्या तर तेही य ग्य झाले नसते  म्हणून 
सेलीय लेरीज करून बाकी सरु् हनयर्ाचं्या संके्षपाने पूरु्पीहठका हदलया आहेत  र्ाचकानंी त्या पूरु्पीहठकानंा 
ऐहतहाहसक र्हत्त्र् न देता केर्ळ हनयर् सर्जार्नू घेयायाकडेच त्याचंा उपय र् करार्ा  सरासरी इ  
सनाच्या आरंभाला बौद्धसंघाची घटना कशी ह ती, त्या संघात क णत्या र्स्तूला र्हत्त्र् देयायात येत ह ते र् 
संघश्क्त र्ाढहर्यायाचा कसा प्रयत्न करयायात येत  ह ता हे सर्जयायापुरताच पहहलया द न भार्ाचंा 
उपय र् र्ाचकासं ह णार आहे  हतसऱ्या भार्ात जी र्हाश्रार्काचंी चहरते्र हदली आहेत त्यात दंतकथाचंी 
बरीच भेसळ आहे, तथाहप बुद्ध भर्र्तंाच्या हयातीत हभक्ष ु आहण र्ृहस्थ कशाप्रकारे रहात असत याची 
चारं्ली कलपना या चहरत्रारं्रून ह ईल  जेथे शक्य ह ते तेथे रू्ळ सुत्ताचंा आधार घेऊन तद् द्वारा त्या त्या 
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व्यक्तीचे चहरत्र र्णनु करयायाचा प्रयत्न केला आहे  काली, र्रेुळ र्रै्रे लेयायातं र् साचंी र्रै्रे स्तूपाचं्या 
आसपास सापडणाऱ्या बौद्धसंघातील व्यक्तीची क रीर् हचते्र जाणयायाला र् त्या हचत्रकलेचा अथु 
सर्जयायाला, आहण फाह्यान, हु्यएन्त्सारं् र्रै्रे हचनी प्रर्ाशाचंी प्रर्ासर्णनेु र्ाचताना या भार्ाची र्ाचकाला 
चारं्ली र्दत ह ईल अशी र्ी आशा बाळर्त   
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२. बौद्धसंघाचा पणरचय 
 

भार् पणहला 
 

णवधायक णनयम 
 

णवष्ट्यांची कतमव्ये 
 

१  बुद्धर्येच्या आसपासच्या प्रदेशाला अडीच हजार र्षांपूर्ी उरुर्ेला म्हणत असत र् सध्याच्या 
लीलंजन नदीला नेरंजरा नदी म्हणत असत  ह्या प्रदेशातं र् ह्या नदीच्या काठी शाक्यरु्हन र्ौतर्ानें सहा र्ष े
लडतर तपिया करून आपला देह हझजहर्ला; र् शरे्टीं ब हधरृ्क्षालालीं बसून जर्ताचा उद्धार करणाऱ्या 
धरु्र्ार्ाचें ज्ञान हर्ळहर्लें   रै्शाल शु ॥ पौर्मणरे्च्या हदर्शीं त्याला हा ज्ञानलाभ झाला; र् त्यानंतर काशीला 
जाऊन आषाढ शु ॥ पौर्मणरे्च्या हदर्शीं आपलया पूर्ींच्या पाचं सार्थयानंा त्यानें ह्या नर्ीन धरु्र्ार्ाचा उपदेश 
केला  म्हणजे प्रथर्तः बौद्धसंघाची स्थापना ह्याच हदर्शीं झाली असें म्हणयायास हरकत नाहीं  त्या र्ेळीं 
बुद्ध भर्र्ान् आपलया हशष्ट्याला, ‘एहह हभक्ष ु (हभक्षु, इकडे ये) असें म्हणे र् त च त्याचा प्रव्रज्याहर्हध ह त 
असे  
 

२  त्या चातुर्ास्यातं बुद्धाला आणली ५५ हशष्ट्य हर्ळाले र् चातुर्ास्याच्या शरे्टीं जेव्हा ं त्यासं 
हनरहनराळ्या हठकाणीं धर्ोपदेश करयायास पाठहर्यायातं आलें  तेव्हा—ं 
 

बुदं्ध सरिं र्च्छाणम 
धम्मं सरिं र्च्छाणम 
संघं सरिं र्च्छाणम 

 
ह्या तीन शरणं–र्र्नानीं प्रव्रज्या देयायास बुद्धानें हभक्षूंस परर्ानर्ी हदली  परंतु त  स्र्तः ‘एहह हभक्ष’ु ह्याच 
र्ाक्यानें प्रव्रज्या देत असे  
 

३  त्या चातुर्ास्यानंतर बुद्ध पुन्हा ं उरुर्ेलेला आला; र् तेथें त्यानें उरुर्ले काश्यपाहदक हतघा ं
बधंुंना र् त्याच्या हशष्ट्यानंा आपले अनुयायी केलें   त्यानंा घेऊन त  राजर्ृहाला आला  तेथें संजय 
पहरव्राजकाचे अग्रहशष्ट्य साहरपुत्त र् र् ग्र्ल्लान आपलया २५० सहाध्यायासंह बुद्धाचे अनुयायी झाले  त्याय र्ें 
संघाचा हर्स्तार बराच झाला; र् तरुण हभक्षूंर्र देलरेल नसलयारु्ळें  ते अव्यर््स्थपणें र्ार्ू लार्ले  म्हणजे 
सकाळीं र्ार्ातं हभके्षला जात असता ंते आपलीं चीर्रें व्यर््स्थतपणें र्ापरीत नसत; ल क जेर्त-लात र्रै्रे 
असतानंा त्याचं्यापुढें आपलें  पात्र करीत; ल कानंा सारं्ून आपणासाठीं र्रण-भात र्रै्रे तयार करर्ीत; 
जेर्तानंा र् ठ्यार् ठ्यानें ब लत असत  हें पाहून ल कातं त्याचंी कनदा ह ऊ लार्ली  ह्या श्रर्ण ल कातं 
अशी अव्यर्स्था कां, र् ब्राह्मणासारलें हे ल क जेर्यायाचे र्ळेीं र् ठर् ठ्याने ब लतात हें कसें, असें ल क 
म्हणत  
 

४  हें र्तुर्ान हभक्षूंनी बुद्धाला कळहर्ले तेव्हा ं त्यानें त्या तरुण हभक्षूंचा हनषेध केला  चैनीची, 
हारं्रेपणाची, असंत षाची, र्प्पार् ष्टींची र् आळसाची कनदा करून अनेक रीतीनें साधेपणाची, हनरपेक्षतेची, 
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संत षाची, उत्साहाची त्यानें स्तुती केली; र् त  हभक्षूंना म्हणाला :– हभक्षहु , आजपासून उपाध्याय 
स्र्ीकारयायाची र्ी परर्ानर्ी देतों  उपाध्यायानें आपलया हशष्ट्यारं्र पुत्राप्रर्ाणें पे्रर् करार्ें, र् हशष्ट्यानें 
उपाध्यायाला हपत्याप्रर्ाणें सर्जार्ें  ह्याप्रर्ाणे परस्पराहंर्षयीं आदर ठेर्लयानें र्ाझ्या ह्या धरु्हर्नयातं या 
द घाचंी उत्तर् अहभरृ्हद्ध ह ईल  उपाध्यायाचा स्र्ीकार ह्याप्रर्ाणे करार्ा :– उत्तरासंर् [नेसयायाच्या चीर्राला 

अंतरर्ासक, पाघंरयायाच्या चीर्राला उत्तरासंर् र् थंडीसाठी र्ापरयायाच्या चीर्राला संघाटी म्हणतात   एका लादं्यार्र करून त्याला 
नर्स्कार करार्ा, र् उहकडव्यानें बसून हात ज डून म्हणार्ें कीं, भन्ते, र्ाझे उपाध्याय व्हा, भन्ते, र्ाझे 
उपाध्याय व्हा, भन्ते, र्ाझे उपाध्याय व्हा  “ठीक आहे, बरे आहे” ककर्ा अशाच दुसऱ्या क णत्यातरी काहयक 
ककर्ा र्ाचहसक संजे्ञनें त्यानें आपलया हर्नंतीचा स्र्ीकार केला म्हणजे त  आपला उपाध्याय झाला असे 
सर्जार् े 
 

५  हशष्ट्यानें उपाध्यायाबर बर चारं्लया रीतींने र्ार्ार्ें  उपाध्यायाहर्षयी त्याचंी कतुव्यें आहेत तीं 
अशीं :– 
 

सकाळी लर्कर उठून, र्ाहणा काढून [उघड्ा पायानंी  आपलें  उत्तरासंर् एका लादं्यार्र करून 
उपाध्यायाला दंतकाष्ठ द्यार्ें; तोंड धुर्ार्याला पाणी द्यार्ें र् त्याच्यासाठीं आसन र्ाडंार्ें  जर पेज असेल तर 
त्याचें पात्र धुर्नू त्यातूंन ती त्याच्यापुढें करार्ी  पेज हपऊन झालयार्र आंचर्यायास पाणी द्यार्ें र् पात्र धुर्नू 
व्यर््स्थतपणें ठेर्ार्ें  उपाध्याय उठलयार्र आसन काढून ठेर्ार्ें  त  प्रदेश अस्र्च्छ झाला असलयास झाडून 
काढार्ा  
 

६  उपाध्यायाची [हभके्षसाठीं  र्ारं्ातं जायायाची इच्छा असलयास र्ारं्ातं जायायाच्या र्ळेी नेसयायाचें 
चीर्र द्यार्ें; र् पूर्ी नेसलेलें  चीर्र स डून ठेर्लयार्र तें द्यार्ें  कर्रपट्टा द्यार्ा  संघाटी आहण उत्तरासंघ हीं 
द न्हीं चीर्रें एकरे्काशंी हर्ळर्नू द्यार्ीं; आहण पात्र धुर्नू द्यार्ें  उपाध्यायाला साथी पाहहजे असलयास 
आपण व्यर््स्थतपणें चीर्र नेसून कायबंधन बाधूंन नीट रीतीनें शरीर आच्छादन करून आपलें  हभक्षापात्र 
धुर्नू घेऊन उपाध्यायाच्या र्ार् र्ार् जार्ें  उपाध्यायापासून फार दूर ककर्ा फार जर्ळ राहंू नये  आपलया 
पात्रातं जें ल क घालतील तेर्ढ्याचा स्र्ीकार करार्ा  उपाध्याय ब लत असता ंर्ध्येंच आपण ब लंू नये; 
परंतु हनयर्ाचा भरं् ह यायासारलें काहंीं ब लत असला, तर त्याचें नम्रपणें हनर्ारण करार्ें  
 

७  र्ारं्ातूंन परत येतानंा आपण पूर्ी येऊन उपाध्यायाचंें आसन तयार करार्ें  पाय धुयायासाठी 
पाणी र् पाट तयार ठेर्ार्ा  पुढें जाऊन त्याचें पात्र र् संघाटी घ्यार्ी  हर्हारातं नेसयायाचंें चीर्र द्यार्ें; र् 
नेसलेलें  चीर्र स डून ठेर्लयार्र घ्यार्ें  जर तें घार्ानें हभजलेलें  असेल तर थ डा र्ळे उन्हातं टाकार्ें  पण 
तें तेथेंच ठेर्ूं नये  ते र् ळा करार्ें र् र् ळा करतानंा फाटूं नये अशा बेतानें करार्ें  कायबधंन [कर्रपट्टा  
चीर्राच्या घडीर्र ठेर्ार्ें  जर पात्रातं हभक्षा हशल्लक असेल र् उपाध्यायाची जेर्यायाची इच्छा असेल तर ती, 
पाणी देऊन, उपाध्यायासर् र ठेर्ार्ी  हपयायाचें पाणी पाहहजे असलयास हर्चारार्ें  जेर्लयानंतर पाणी देऊन 
त्याच्याकडून पात्र घेऊन तें चारं्ले धुर्नू काहंीं र्ळे उन्हातं ठेर्ार्ें  पण तें तेथेंच राहंू देऊं नयें  पात्र आहण 
चीर्रें व्यर््स्थतपणें ठेर्यायातं यार्ीं  रं्चकाच्या लालीं ककर्ा चौरंर्ाच्या लालीं जार्ा साफ करून तेथें पात्र 
ठेर्ार्ें  परंतु तें नुसत्या जहर्नीर्र ठेर्ूं नये  चीर्र ठेर्यायाची दाडंी ककर्ा द री साफ करून हतच्यार्र 
चीर्राचंी घडी व्यर््स्थतपणें ठेर्ार्ी  उपाध्याय उठलयार्र आसन, पाय धुयायाचें पाणी, पाट र्रै्रे सरु् 
पदाथु जार्च्याजार्ी व्यर््स्थतपणें ठेर्ार्ें  त  प्रदेश स्र्च्छ नसलयास झाडून काढार्ा  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

८  जर उपाध्यायाला स्नान करार्याचें असेंल, तर स्नानाची तजर्ीज करार्ी; थंड पाणी पाहहजे 
असलयास थंड द्यार्े, ऊन पाहहजे असलयास ऊन द्यार्ें  उपाध्याय अ्ग्नशाळेंत [अ्ग्नशाळा म्हणजे उष्ट्णतेच्या य र्ें 

अंर्ातून घार् काढयायासाठी तयार केलेली ल ली  हर्शषे र्ाहहती ह्याच भार्ाच्या ८२ व्या कलर्ातं पहार्ी   जाऊं इच्छीत असलयास 
उटणें तयार करून द्यार्ें; शक्य असलयास आपणहह आ्ग्नशाळेंत प्रर्शे करार्ा  प्रर्शे करतानंा तोंडाला 
र्ाती लार्नू र् शरीर नीट आच्छादून प्रर्शे करार्ा  रृ्द्ध हभक्षुंना हचकटून बसंू नये  नर्ीन हभक्षूंना 
आसनारं्रून उठर्ू ं नये  तेथून बाहेर हनघतानंा बसयायाचा पाट घेऊन र् शरीर नीट आच्छादून हनघार्ें  
पायायाच्या हठकाणींहह उपाध्यायाचें कार् करार्ें  प्रथर्तः आपण र्र हनघून आंर् पुसून र् क रडें चीर्र नेसून 
उपाध्यायाचें आंर् पुसार्ें  त्याला क रडें चीर्र द्यार्ें; संघाटी द्यार्ी  अ्ग्नशाळेंतील पाट घेऊन प्रथर्तः 
हर्हारातं यार्ें, र् उपाध्यायाचें आसन र्ाडंार्ें  पाय धुयायाचें पाणी र् पाट ठेर्ार्ा  उपाध्यायाला हपयायाचें 
पाणी पाहहजे असलयास हर्चारार्ें  जर उपाध्यायाकडून पाठ घ्यार्याचा असेल तर घ्यार्ा  त्याला प्रश्न 
हर्चारार्याचे असतील तर हर्चारार् े 
 

९  ज्या हर्हारातं उपाध्याय रहात असेल त  र्लीन झाला असलयास, शक्य असेल तर साफ 
करार्ा  हर्हार साफ करीत असता ंप्रथर् पाते्र आहण चीर्रें बाहेंर काढून एका बाजूला ठेर्ार्ी  सतरंज्या, 
अंथरुणें र्रै्रे बाहेर काढार्ीं  तके्क र् उशा बाहेर काढून एका बाजूस ठेर्ाव्या  लाट बाहेर काढतानंा 
दरर्ाजाला आदळंू न देता ं व्यर््स्थतपणें बाहेर काढार्ी र् एका बाजूला ठेर्ार्ी  त्याचप्रर्ाणें चौरंर् बाहेर 
काढून एका बाजूला ठेर्ार्ा  लाटेचे प्रहतपादक [लाटेचे लूर ठेर्यायाचे ठ कळे ककर्ा दर्ड   बाहेर काढून ठेर्ार्ें  
हपकदाणी र् बसयायाचें आसन बाहेर काढून एका बाजूला ठेर्ार्ें  आस्तरण जसें घातले असेल तसें नीट 
पाहून र्र् बाहेर काढून ठेर्ार्ें  जर हर्हारातं क ळ्याचीं जाळी झाली असतील तर प्रथर् छताची बाजू साफ 
करार्ी  र्र् हलडक्या, दरर्ाजे र् कोंपरे झाडार्ें  रे्रूने रंर्हर्लेलया कभती घाणेरड्ा झालया असतील तर 
फडकें  पायायातं हभजर्नू हपळार्ें र् त्यानंें त्या पुसून काढ्याव्या  काळ्या हर्लाव्यानें तयार केलेली जर्ीन 
ह्याप्रर्ाणेंच ओलया फडक्यानें पुसून काढार्ी  साधी जर्ीन असेल तर धूळ उडंू नये म्हणून पाणी कशपून 
झाडून काढार्ी  कचरा काढून एका बाजूस टाकार्ा  
 

सतरंज्या, लाट, चौरंर्, उशा, हपकदाणी र्रै्रे सरु् पदाथु उन्हातं र्ाळर्नू साफसूफ करून 
यथाय ग्य स्थानीं ठेर्ार् े त्याचप्रर्ाणें पात्रें र् चीर्रें यथाय ग्य स्थानीं ठेर्ार्ीं  
 

१०  पूरे्कडून हर्नेें धूळ उडत असलयास पूरे्कडील हलडक्या बंद कराव्या  पहिरे्कडून उडत 
असलयास पहिरे्कडील, उत्तरेकडून उडत असलयास उत्तरेकडील र् दहक्षणेकडून धूळ उडत असलयास 
दहक्षणेकडील हलडक्या बदं कराव्या  थंडीच्या हदर्सातं हलडक्या हदर्सा उघडाव्या र् रात्री बदं कराव्या; 
आहण उन्हाळ्यातं हदर्सा बदं कराव्या र् रात्री उघडाव्या  राहयायाची ल ली, बसयायाची क ठडी, एकत्र 
जर्यायाचा हदर्ाणलाना, अ्ग्नशाळा र् पायलाना साफ नसतील तर ह्या सरु् जार्ा साफ कराव्या  हपयायाचें 
पाणी नसेल तर तें भरून ठेर्ार्ें  पाय धुयायाचें पाणी नसेल तर तेंहह आणून ठेर्ार्ें  पायलान्यातं ठेर्लेलया 
र्रणींत पाणी नसेल तर तेंहह भरून ठेर्ार्ें  
 

११  उपाध्यायाला अनहर्रहत [धर्ाचरणातं असंत ष   उत्पन्न झाली असलयास हशष्ट्यानें दुसऱ्याकंडून ती 
शर्हर्यायाचा प्रयत्न करार्ा; ककर्ा धर्ोपदेश करार्ा, उपाध्यायाला शकंा उद् भर्ली असलयास हशष्ट्यानें ती 
दूर करार्ी, करर्ार्ी ककर्ा धर्ोपदेश करार्ा  उपाध्यायाला हर्र्थयादृहष्ट उद् भर्ली असलयास हशष्ट्यानें ती 
स डर्ार्ी, दुसऱ्याकंडून स डर्ार्ी ककर्ा धर्ोपदेश करार्ा  



 

 

अनुक्रमणिका 

१२  उपाध्यायाच्या हातून संघाहदशषे [भार् २ रा, कलर् ५ ते १७ पहा   नारं्ाचा अपराध घडला असलयास 
आहण पहरर्ासं [भार् १ ला, कलर् ७८ पहा   देयायास य ग्य असलयास हशष्ट्यानंें संघाकडून उपाध्यायाला पहरर्ास 
[भार् १ ला  कलर् ७९ पहा   हर्ळेल अशी लटपट करार्ीं  उपाध्याय पूरु््स्थतींत येयायास य ग्य असलयास संघ 
त्याला पूरु््स्थतींत आणील अशी लटपट करार्ीं र्ानत्त ककर्ा अब्भान [भार् ४ था, कलर् ८१ पहा   देयायास य ग्य 
असलयास संघ र्ानत्त ककर्ा अब्भान देईल अशाहर्षयी लटपट करार्ीं  
 

१३  संघानें उपाध्यायाला तजुनीयकरु् [भार् १ ला  कलर् ७२ पासून ७६ पयंत पहा  , हनयशःकरु्, 
प्रव्राजनीयकरु्, प्रहतस्र्रणीयकरु् ककर्ा उत्के्षपणीयकरु् करयायाचा हर्चार केला असलयास तें ह ऊं न 
देयायाहर्षयीं ककर्ा थ डक्यात दंडानें उपाध्याला क्षर्ा करयायात येईल अशाहर्षयीं लटपट करार्ी  जर 
ह्यापंैकी एलादें करु् केलें  असेल तर उपाध्याय नम्रपणें र्ारे्ल र् संघ त्याला क्षर्ा करील अशाहर्षयीं लटपट 
करार्ी  
 

१४  उपाध्यायाचें चीर्र धुर्ार्याचें असलयास हशष्ट्यानें धुर्ार्ें ककर्ा दंुसऱ्याकडून धुर्नू घेयायाचा 
प्रयत्न करार्ा  उपाध्यायाचें चीर्र बनर्ार्याचें असेल तर हशष्ट्यानें बनर्ार्ें ककर्ा दुसऱ्याकडून बनर्नू 
घेयायाचा प्रयत्न करार्ा  उपाध्यायासाठी रजन तयार करार्याचें असेल तर तयार करार्ें ककर्ा दुसऱ्याकंडून 
तयार करर्नू घ्यार्ें; चीर्र रंर्र्ार्याचें असलयास रंर्र्ार्ें ककर्ा दुसऱ्याकंडून रंर्र्नू घ्यार्ें  चीर्र 
रंर्हर्तानंा व्यर््स्थतपणें रंर्र्ार्ें  
 

१५  उपाध्यायाला हर्चारलयार्ाचंून एलाद्याला पात्र देऊं नये, ककर्ा दुसऱ्याचें पात्र आपण घेऊं 
नये; दुसऱ्याला चीर्र देऊं नयें ककर्ा दुसऱ्याचें चीर्र आपण घेऊं नयें; दुसऱ्याला पदाथु देऊं नये र् 
दुसऱ्याचा पदाथु आपण घेऊ नयें; दुसऱ्याची हजार्त [हभक्षु परस्पराचंी हजार्त करतात   आपण करंू नये र् 
दुसऱ्याकडून आपली हजार्त करर्नू घेऊ नये; दुसऱ्याचें कार् करंू नये र् दुसऱ्याकडून आपलें  कार् 
करर्नू घेऊं नये; दुसऱ्याची व्यर्स्था पाहंू नये र् दुसऱ्यास आपली व्यर्स्था पहायायास लार्ू ंनये; दुसऱ्याचा 
साथीदार ह ऊं नये र् दुसऱ्यास आपला साथीदार करंू नये; दुसऱ्याची हभक्षा घेऊं नये, र् दुसऱ्याला आपली 
हभक्षा देऊं नये  उपाध्यायाला हर्चारलयार्ाचून र्ारं्ातं, श्र्शानातं ककर्ा प्रर्ासाला जाऊं नये  उपाध्याय 
आजारी असलयास र्रेपयंत ककर्ा आजारातूंन उठेपयंत त्याची सेर्ा करार्ी  
 

उपाध्यायाचीं कतमव्यें 
 

१६  उपाध्यायानें हशष्ट्याबर बर नीट रीतीनें र्ार्ार्ें  हशष्ट्याहर्षयीं त्याची कतुव्ये आहेत तीं अशीं :– 
 

उपाध्यायानें हशष्ट्याला पाठ पढर्नू, धार्मर्क प्रश्नाचंी उत्तरें देऊन, उपदेश करून र् रीतहरर्ाज 
हशकर्नू र्दत करार्ी, र् त्याच्यार्र अनुग्रह करार्ा  उपाध्यायाजर्ळ जर पात्र असेल र् हशष्ट्याजर्ळ तें 
नसेंल तर त्यानें ते हशष्ट्याला द्यार्ें, ककर्ा त्याला दुसरीकडून पात्र हर्ळर्नू देयायाची लटपट करार्ी  
हशष्ट्याजर्ळ चीर्र र् हभक्षूंना लार्णाऱ्या इतर र्स्तु नसतील, तर उपाध्यायानें ह्याचप्रर्ाणें र्ार्ार्ें  हशष्ट्य तर 
आजारी असेल तर, हशष्ट्याचीं कलर् ५ पासून १० पयंत जी कतुव्यें साहंर्तलीं तीच उपाध्यायाचंी आहेत असें 
सर्जून त्याप्रर्ाणें र्ार्ार् े ११, १२ र् १३ व्या कलर्ातं जीं हशष्ट्याचीं कतुव्ये साहंर्तली तीं तशा तशा प्रसंर्ीं 
हशष्ट्याहर्षयीं रु्रूनें पाळार्ीं  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

१७  हशष्ट्याचें चीर्र धुर्ार्याचें असलयास तें कसें धुर्ार्ें हें उपाध्यायानें त्याला दालर्ार्ें, ककर्ा 
दुसरें क णीतरी त्याला र्दत करतील अशी लटपट करार्ी  चीर्र बनर्ार्याचें असलयास, रजन तयार 
करार्याचें असलयास आहण चीर्र रंर्र्ार्याचें असलयास, उपाध्यायंानें त्याचप्रर्ाणे र्ार्ार्ें  हशष्ट्य जर 
आजारी असेल तर त  र्रेपयंत ककर्ा बरा ह ईपयंत उपाध्यायानें त्याची शुश्रूषा करार्ी  
 

आचायांची व अन्तेवाणसकांची कतमव्यें 
 

१८  त्या काळीं उपाध्याय प्रर्ासास रे्ले असतां, हभक्षभुार् स डून र्ृहस्थ झाले असता ंककर्ा र्रण 
पार्ले असता ंतरुण हभक्ष ुअव्यर््स्थतपणें र्ार्ूं लार्ले  तेव्हा ंह्याहर्षयीं चौकशी करून हभक्षुंना उदे्दशूनं बुद्ध 
म्हणाला, “हभक्षहु , आचायु करयायास र्ी तुम्हासं परर्ानर्ी देतों  आचायु अन्तेर्ाहसकार्र पुत्रपे्रर् ठेर्ील, र् 
अन्तेर्ाहसक आचायाला हपत्याप्रर्ाणें र्ान देईल  ह्याप्रर्ाणें परस्पराहंर्षयी आदरानें र्ार्ून ह्या धरु्हर्नयातं 
त्याचंी अहभरृ्हद्ध ह ईल ” आचायु ग्रहण करयायाचा हर्हध चौर्थया कलर्ातं साहंर्तलयाप्रर्ाणें सर्जार्ा  
आचायाची र् अन्तेर्ाहसकाचीं कतुव्यें अनु्रमर्ें उपाध्यायाच्या र् हशष्ट्याच्या कतुव्याप्रर्ाणेंच आहेत असें 
सर्जार्ें  
 

१९  पुढें हनरहनराळ्या प्रसंर्ी बुद्धानें असे हनयर् केले की, उपाध्याय र् आचायु हनदान दहा र्ष ेतरी 
संघात हभक्ष ु ह ऊन राहहले असले पाहहजेत र् हशष्ट्यानंा र् अन्तेर्ाहसकानंा साभंाळयायाचें त्यास सार्र्थयु 
असार्यास पाहहजे  
 

णभकु्षप्रव्रज्या 
 

२०  त्या काळीं एक ब्राह्मण हभक्षूंजर्ळ जाऊन प्रव्रज्या र्ार्ूं लार्ला  पण हभक्षूंनीं त्याला ती हदली 
नाहीं  त्या य र्ें त  अत्यंत दुबुल झाला  बुद्ध भर्र्तंानें तें पाहून हभक्षूंस त्याचें कारण हर्चारलें  र् त्यानंी तें 
साहंर्तलें   तेव्हा ंभर्र्ान् म्हणाला, “ह्याचा अहधकार क णाला आठर्त  काय?” त्यार्र साहरपुत्त म्हणाला, 
“भन्ते, याचा अहधकार र्ला आठर्त , एकदा ं र्ी राजर्ृह नर्रातं हभके्षला रे्लों असता ं ह्यानें र्ला एक 
पळीभर हभक्षा हदली ह ती ” ह्या कृतज्ञतेबद्दल बुद्धानें साहरपुत्ताची स्तुती केली, र् साहरपुत्तालाच त्या 
ब्राह्मणाला प्रव्रज्या द्यार्याला साहंर्तलें   
 

२१  पण जेव्हा ंब्राह्मणाला क णत्या प्रकारची प्रव्रज्या द्यार्ी असा साहरपुत्तानें प्रश्न केला तेंव्हा ंह्या 
प्रकरणीं हभक्षूंना ब लार्नू बुद्ध म्हणाला :- जी तीन शरणर्र्नानीं उपसंपदा देयायाची परर्ानर्ी हदली ती र्ी 
आज-पासून रद्द करतों, र् हर्ज्ञ्प्त आहण हत्रर्ार उल्लेल करून उपसंपदा देयायाची परर्ानर्ी देतों  ती अशी 
:— 
 

ज  हुशार आहण य ग्य हभक्षु असेल त्यानें संघाला हर्ज्ञ्प्त करार्ी  ‘भदन्त संघ, र्ी काय ब लतों 
त्याजकडे लक्ष द्या  हा अरु्क नारं्ाचा र्नुष्ट्य अरु्क नारं्ाच्या उपाध्यायाकडून उपसंपदेसाठीं पुढें करयायात 
येत आहे  जर संघाला य ग्य र्ाटत असेल तर अरु्क नार्ाचं्या उपाध्यायाच्या हातालालीं त्याला उपसंपदा 
द्यार्ी ’ ही हर्ज्ञ्प्त झाली  पुन्हा त्यानें म्हणार्ें की, ‘भदन्त संघ, र्ी काय ब लतों तें ऐका, हा अरु्क र्नुष्ट्य 
अरु्काकडून उपसंपदेसाठी पुढें करयायातं येत आहे  त्याला त्या उपाध्यायाच्या हातालालीं संघ उपसंपदा 
देत आहे  ज्या आर्च्या बाधंर्ाला ही र् ष्ट पसंत असेल त्यानें रु्कायानें रहार्ें, र् ज्याला पसंत नसेल 
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त्यानें तसे ब लार्ें ’ दुसऱ्यादंा र् हतसऱ्यादंा हाच र्जकूर त्या हभक्षनूें पुन्हा उच्चारार्ा, र् क णी हरकत घेत 
नसलयास म्हणार्ें कीं, ‘ह्या अरु्क र्नुष्ट्याला अरु्क उपाध्यायाच्या हातालालीं संघाने उपसंपदा हदली आहे  
संघाला ही र् ष्ट पसंत आहे म्हणून संघ उर्ा आहे  तेव्हा ंही र् ष्ट ठरली असें र्ी र्ृहीत धरून चालतों ’ 
 

२२  त्या काळीं क णी एक हभक्ष ुउपसंपदेचा हर्हध झालयार्र हशस्तीहर्रूद्ध र्ार्ूं लार्ला  तेव्हा ं‘तसें 
र्ार्णें य ग्य नाहीं’ असें हभक्षूंनी त्याला साहंर्तले  त  म्हणाला “र्ला उपसंपदा द्या असे र्ी तुम्हाला कधी 
साहंर्तलें  ह तें?” ही र् ष्ट बुद्ध भर्र्तंाला सर्जली  तेव्हा ं त  हभक्षूंना म्हणाला, “र्ार्णी केलयाहशयाय 
क णत्याही र्ाणसाला उपसंपदा देऊं नये ” र्ार्णी करयायाचा हर्हध असा :— 
 

त्या उरे्दर्ारानें संघापाशीं येऊन, उत्तरासंर् एका लादं्यार्र करून उहकडव्यानें बसून हात ज डून 
म्हणार्ें, ‘भदंत संघाजर्ळ उपसंपदेची र्ी याचना करतों  अनुकंपा करून संघाने र्ाझा उद्धार करार्ा ’ 
दुसऱ्यादंा र् हतसऱ्यादंा त्यानें असेंच ब लार्ें  र्र् हुशार आहण सर्थु हभक्षनूें संघाला हर्ज्ञ्प्त करार्ी, ‘भदंत 
संघ, र्ी काय ब लतों ह्याजकडें लक्ष द्या  भदंत संघ, हा अरु्क र्नुष्ट्य अरु्क उपाध्यायाकडून 
उपसंपदेसाठीं पुढें करयायातं येत आहे  त  त्या उपाध्यायाच्या हातालालीं उपसंपदेची याचना करीत आहे  
संघाला जर य ग्य र्ाटत असेल तर त्याला संघानें त्या उपाध्यायाच्या हातालालीं उपसंपदा द्यार्ी ’ र्र् र्र 
साहंर्तलयाप्रर्ाणें हत्रर्ार उपसंपदेचा र्ायना म्हणून, क णी हरकत घेतली नाहीं म्हणजे त  र्ृहस्थ हभक्षु 
झाला असें सर्जार्ें  
 

२३  त्या काळी राजर्ृहातं हभक्षूंना आरं्त्रणपरंपरा ह ती  तेव्हा ंएका ब्राह्मणाच्या र्नातं असा हर्चार 
आला कीं, हे शाक्यपुत्रीय श्रर्ण र् ठ्या चैनीनें राहतात; चारं्लें  जेर्ण जेर्नू चारं्लया हर्हारातं राहतात; 
ह्याचं्या संघातं र्ला प्रव्रज्या हर्ळाली तर बरें  त्यानें हभक्षूंजर्ळ प्रव्रज्येची याचना केली, र् हभक्षूंनी त्याला 
प्रव्रज्या हदली  त  हभक्ष ुझालयार्र आरं्त्रण-परंपरा संपली  हभक्षूंनी त्याला आपलयाबर बर हभक्षाचयेसाठी 
ब लाहर्लें   तेव्हा ंत  म्हणाला, “र्ी हभक्षाचयेसाठी हभक्ष ुझालों नाहीं  र्ला जर जेर्ायला द्याल तर राहीन, न 
द्याल तर चालता ह ईन ” तंू केर्ळ प टासाठीं हभक्ष ुझालास काय? असें हभक्षूंनी हर्चारलयार्र त्यानें “ह य” 
असें उत्तर हदलें   ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली तेव्हा ं त्या ब्राह्मणाची कनदा करून त  म्हणाला, “हे 
र् घपुरुषा, अशा ह्या उत्तर् धरु्हर्नयातं केर्ळ प टासाठीं प्रव्रज्या घेत स हें कसें?” नंतर भर्र्ान् हभक्षूंना 
म्हणाला, “प्रव्रज्या हदलयार्र हभक्षूंचे चार आश्रय सारं्ार्े  (१) हभक्षाचयेर्र अर्लंबून तुझी प्रव्रज्या, त्यासाठीं 
जन्र्भर तंू उत्साह करार्ा  संघार्ंत्रणाहदक आरं्त्रणें हर्ळालीं तर त  हर्शषे लाभ आहे असें सर्ज  (२) 
रस्त्यातंील कचध्या र् ळा करून केलेलया चीर्रार्र तुझी प्रव्रज्या, त्यासाठीं जन्र्भर उत्साह बाळर्  
कापासाहदकाचंी चीर्रें हर्ळाली तर त  हर्शषे लाभ सर्ज  (३) झाडालालच्या शयनासनार्र अर्लंबनू 
तुझी प्रव्रज्या, तेथें राहयायासाठीं जन्र्भर तंू उत्साह करार्ा  हर्हाराहदक हर्ळाले तर त  हर्शषे लाभ सर्ज  
(४) र् रू्त्राच्या औषधार्र तुझी प्रव्रज्या, त्याहर्षयीं जन्र्भर तंू उत्साह बाळर्ार्ा  तूप, ल णी इत्यादी 
पदाथु औषधासाठीं हर्ळाले तर त  हर्शषे लाभ सर्ज ” 
 

२४  नंतर उपसंपदेसंबंधानें काहंीं हनयर् करयायातं आले ते असे :- हे चार आश्रय प्रव्रज्येपूर्ी न 
सारं्ता,ं प्रव्रज्या हदलयाबर बर सारं्यायातं यार् े उपसंपदेच्या र्ेळीं कर्ींत कर्ीं दहा हभक्ष ु हजर असले 
पाहहजेत  उपाध्याय कर्ींत कर्ी दहा र्ष े संघातं हभक्ष ु ह ऊन राहहला असला पाहहजे र् सर्थु असला 
पाहहजे  
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२५  त्या काळीं दुसऱ्या पंथाचा एक पहरव्राजक संघात आला र् आपलया उपाध्यायाला र्ादातं 
हरर्नू पुन्हा ं पूर्ीच्या पथंातं रे्लया; र् काहंीं कालानें परत येऊन उपसंपदा र्ार्ूं लार्ला  अशा प्रकारच्या 
र्ाणसाला उपसंपदा देयायाची भर्र्तंानें र्नाई केली; र् भर्र्ान् हभक्षूंना म्हणाला, “दुसरा क णी इतर 
पथंातूंन ह्या संघातं येयायाची इच्छा करीत असेल तर त्याला चार र्हहने पहरर्ास द्यार्ा [उरे्दर्ार म्हणून 
ठेर्ार्ें  ” त  पहरर्ास असा :— प्रथर् त्याचें क्षौर करार्ें र् काषाय र्स्त्रें नेसार्यास द्यार्ीं  एका लादं्यार्र 
उत्तरासंर् करारं्यास लार्नू, हभक्षूंना नर्स्कार करयायास लार्ार्ा; र् हात ज डर्नू, उहकडव्यानें बसार्यास 
लार्नू लालील र्चनें हत्रर्ार उच्चारार्यास सारं्ार्ीं :— 
 

बुदं्ध सरिं र्च्छाणम । धम्मं सरिं र्च्छाणम । संघं सरिं र्च्छाणम । 
 
नंतर त्यानें असें म्हणार्ें, ‘भदंत, र्ी अरु्क नारं्ाचा दुसऱ्या पथंातून आलेला ह्या संघातं उपसंपदेची इच्छा 
करीत आहें  त्या र्ला भदन्त संघानें चार र्हहने पहरर्ास द्यार्ा ’ अशी हत्रर्ार याचना करार्ी  र्र् हुशार 
आहण सर्थु हभक्षनूें संघाला हर्ज्ञ्प्त करार्ी, ‘भदंत संघाने र्ाझ्या ब लयायाकडे लक्ष द्यार्ें, हा अरु्क दुसऱ्या 
पथंातून आलेला, ह्या संघातं उपसंपदेची इच्छा करीत आहे  त  चार र्हहने पहरर्ास र्ार्त आहे  जर 
संघाला य ग्य र्ाटत असेल तर संघानें त्याला चार र्हहने पहरर्ास द्यार्ा ’ ही हर्ज्ञ्प्त झाली  नंतर त्याला 
पहरर्ास हदलयाबद्दल त्या हभक्षनूें हत्रर्ार जाहीर करार्ें, र् क णीं हरकत घेतली नाहीं म्हणजे त्याला पहरर्ास 
हदला असें सर्जार्ें  
 

२६  चार र्हहने त  नीट रीतीनें र्ार्ला तर संघानें त्याला पूर्ी साहंर्तलयाप्रर्ाणें उपसंपदा द्यार्ी  
जर त्याच्याजर्ळ चीर्र नसेल तर तें उपाध्यायानें द्यार्ें  जहटल श्रार्क हे करु्र्ादी [कर्ांप्रर्ाणें फळ हर्ळतें असें 

सर्जणारे, म्हणजे ना्स्तक नव्हे   आहेत  तेव्हा ं त्यासं पहरर्ास न देता ंउपसंपदा द्यार्ी  शाक्य कुळातं जन्र्लेला 
र्नुष्ट्य दुसऱ्या पथंातूंन संघात येयायाची इच्छा करीत असला तर त्यालाहह पहरर्ास न देता ंउपसंपदा द्यार्ी  
 

२७  त्या काळीं र्र्ध देशातं कुष्ठ, र्ंड, हकलास, क्षय आहण अपस्र्ार हे पाचं र र् फैलार्ले  ल क 
जीर्क कौर्ारभतृ्याकडे जाऊन औषध र्ार्त असत  परंतु त्याला सर्ड नसे  त  म्हणे, “र्ला कबहबसार 
राजाच्या प्रकृतीची काळजी घ्यार्ी लार्ते, त्याच्या अंतःपुरातंील हस्त्रयानंा औषध द्यार्ें लार्तें, र् बुद्धाच्या 
हभक्षसुंघाचीहह काळजी घ्यार्ी लार्ते  तेव्हा ं इतराचंी हचहकत्सा करयायास र्ला सर्ड नाहीं ” तेव्हा ं
आपणाला औषध हर्ळार्ें ह्या उदे्दशानें र र्ी ल क बौद्धसंघात हशरंू लार्ले  त्यारु्ळें  हभक्षूंना अत्यंत रे्हनत 
पडत असे; र् जीर्क कौर्ारभतृ्यालंाहह ह्या नर्ीन र र्ी हभक्षूंची काळजी घेता ंघेता ंआपलीं कार्ें करयायास 
र्ळे हर्ळत नसे  असाच एक र र्ी र्नुष्ट्य संघातं हशरला; र् जीर्कानें त्याला पूरु््स्थतीर्र आणलयानंतर त  
संघ स डून चालता झाला  एके हदर्शीं जीर्कानें ‘पूर्ी तू संघात ह तास की नाहीं’ असा प्रश्न त्या र्नुष्ट्याला 
केला  तेव्हा ंत्याने ह य असें उत्तर हदले  ‘संघ स डयायाचे कारण काय?’ असें हर्चारलें  असता ंत  म्हणाला, 
“र्ला तुर्च्याकडून औषध हर्ळार्ें र् र्ाझा र र् बरा व्हार्ा ह्याच हेतूनें र्ी संघात प्रर्शे केला; र् र र् बरा 
झालयाबर बर संघाला स डून हनघालों ” हें त्या र्नुष्ट्याचें कृत्य जीर्काला आर्डलें  नाहीं  बुद्धाजर्ळ 
जाऊन ‘अशा र ग्यानंा संघात घेयायातं येऊ नये’ अशी त्यानें हर्नंती केली  बुद्धाने त्याला धर्ोपदेश केलयार्र 
त  बुद्धाला र्ंदन करून हनघून रे्ला  तेव्हा ं बुद्ध हभक्षूंना म्हणाला, “आजपासून अशा र ग्यानंा संघातं 
घेयायाची र्ी र्नाई करतों ” 
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२८  त्या काळीं कबहबसार राजाच्या राज्याच्या सरहद्दीर्र बडं चालले ह तें  तेव्हा ंकबहबसार राजानें तें 
र् डयायास आपलया सेनानायक र्हार्ात्रानंा आज्ञा केली  त्यानंीं लढाईची तयारी चालहर्ली; परंतु हकत्येक 
प्रहसद्ध हशपायाचं्या र्नातं असा हर्चार आला कीं, ह्या लढाईच्या नादीं लार्ून आम्ही पुष्ट्कळ पाप पैदा 
करतों; ह्यातूंन रु्क्त ह ऊन कलयाणाचा र्ार् ु आम्हासं कसा हर्ळेल? शाक्यपुत्रीय [बौद्ध   श्रर्ण पथंातं 
हशरलयानें आपण युद्धातून सुटंू असें र्ाटून त्यानीं संघातं प्रर्शे केला  इकडे र्हार्ात्रानंी त्याचा श ध 
चालहर्ला असता ंते बौद्ध हभक्ष ुझाले आहेत असें आढळून आलें ; र् त्यानंीं ती त्रमार कबहबसार राजाजर्ळ 
नेली  कबहबसार राजा न्यायाधीशानंा (ब हाहरकानंा) ब लार्नू म्हणाला, “सैन्यातंील य द्ध्याला ज  प्रव्रज्या 
देईल त्याला क णता दंड करार्यास पाहहजे?” न्यायाधीश म्हणाले, “राजय द्ध्याचा ज  उपाध्याय ह ईल 
त्याचें ड के कापार्ें; संघातं जाहीर करणाऱ्याची जीभ त डार्ी; र् हजर असलेलया हभक्षूंच्या अध्या बरर्ड्ा 
र् डाव्या ” तेव्हा ंकबहबसार भर्र्ान् बुद्धाकडे जाऊन त्याला र्दंन करून म्हणाला, “भदंत असें पुष्ट्कळ राजे 
आहेत की, ज्याचंी भर्र्तंार्र श्रद्धा नाही; र् ते थ डक्यासाठी हभक्षूंना त्रास देयायास तयार असतात  तेव्हा ं
हभक्षूंनी राजय द्ध्याला प्रव्रज्या देऊं नये हें बरे ” बुद्धाने कबहबसार राजाला धर्ोपदेश केलयार्र बुद्धाला 
नर्स्कार करून त  हनघून रे्ला  नंतर बुद्ध हभक्षूंना म्हणाला, “आजपासून राजय द्ध्याला प्रव्रज्या देऊं 
नये ” 
 

२९  आणलीहह हनरहनराळ्या प्रसंर्ीं हनरहनराळ्या तऱ्हेच्या र्ाणसानंा संघात येयायाची बुद्धानें र्नाई 
केली  त्याचा साराशं असा :– क णत्याहह प्रकारच्या च राला संघात घेता ंकार्ा नये  कजुदाराला संघात 
घेता कार्ा नये  दासाला ज पयंत त  दास्यात आहे त पयंत संघात घेता कार्ा नये  ज्याच्या र्याला र्ीस 
र्ष ेपुरीं झाली नाहींत अशा तरुणाला संघातं घेता ंकार्ा नये  ज  संघाच्या परर्ानर्ीर्ाचंून आपण ह ऊनच 
संघातं हशरला असेल त्याला संघातूंन हाकून द्यार्ें र् पुन्हा ं संघातं घेऊं नये  ज  हभक्ष ु झाला असता ं
हभक्षरु्षेानेंच इतर पहरव्राजक पंथातं जाईल त्याला पुन्हा ंसंघातं घेऊं नये  आई, बाप, आहण अहुन्त ह्याचंा 
र्ध करणारा, हभक्षणुींर्र जुलूर् करणारा, संघभेदासाठीं प्रयत्न करणारा र् बुद्धाला जलर् करणारा, ह्यानंा 
संघात घेऊं नये, र् चुकून घेयायात आले असलयास त्यानंा संघाबाहेर घालर्नू द्यार्ें  नपुसंकाला संघातं घेऊं 
नये, र् घेतले असलयास संघाबाहेर घालर्नू द्यार्ें  उपाध्याय असलयार्ाचंून उपसंपदा देऊं नये  त  
उपाध्याय य ग्य असार्ा  
 

३०  उपसंपदा देयायापूर्ी उरे्दर्ाराला एका बाजूला नेऊन संघानें परर्ानर्ी हदलेलया हभक्षूनें 
संघापुढें त्याला क णक णत्या र् ष्टी हर्चारयायातं येणार आहेत हें सर्जार्नू सारं्ार्ें  नंतर त्या उरे्दर्ाराला 
संघासर् र आणून हे प्रश्न हर्चारयायातं यार्े :— 
 

कुष्ठ, र्ंड, हकलास, क्षय र् अपस्र्ार हे र र्, तुला नाहींत ना? तंू र्नुष्ट्य आहेस ना? तंू पुरुष आहेस 
ना? स्र्तंत्र आहेस ना? (दास नाहींस ना?) ऋणरु्क्त आहेस ना? आईबापानीं तुला परर्ानर्ी हदली आहे 
ना? तुला र्ीस र्ष ेपुरीं झालीं आहेत ना? तुझें नार् काय? तुझ्या उपाध्यायाचे नारं् काय? ह्या प्रश्नाचंी 
त्यानें यथाय ग्य उत्तरें हदलयार्र पद्धतीप्रर्ाणें हर्ज्ञ्प्त करून र् हत्रर्ार संघातं जाहीर करून, क णी हरकत 
घेतली नाहीं तर त्याला संघातं उपसंपदा हर्ळाली असें सर्जार्ें  
 

३१  नंतर पार्लें  घालून सार्ली र् जार्ी [पार्लानंीं सार्ली र् जून र्ेळ सर्जयायाची पद्धहत ह ती    क णता ऋतु 
र् हदर्साचा क णता भार् हें त्यास सारं्ार्ें  २३ व्या कलर्ातं साहंर्तलेले चार आश्रय त्यास सारं्ार् े 
तद् नंतर त्याला चार अकायु र् ष्टी सारं्ाव्या :- (१) संघातं प्रर्शे केलेलया हभक्षूनें पशूशींदेलील र्थुैन-
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व्यर्हार करता ंकार्ा नये  ज  हभक्ष ुर्थुैन-व्यर्हार करील त  अश्रर्ण ह ईल  अशाक्यपुत्रीय ह ईल  जसा 
ड कें  कापलेला र्नुष्ट्य नुसत्या धडानें जर्ू शकत नाहीं  तसा र्थुैन-व्यर्हार केलेला हभक्ष ुश्रर्ण राहंू शकत 
नाही  शाक्यपुत्रीय ह ऊं शकत नाहीं  म्हणून ही र् ष्ट तंू आर्रण करता ं कार्ा नयें  (२) संघातं प्रर्शे 
केलेलया हभक्षनूें र्र्ताच्या काडीचीहह च री करता ं कार्ा नये  ज  हभक्ष ु पार्लीच्या ककर्ा त्यापेक्षा ं जास्त 
हकर्तीचा पदाथु च रत  त  अश्रर्ण ह त   अशाक्यपुत्रीय ह त   हपकलेलें  पान लाली पडलें  असता ंपुन्हा ं
जसें हहरर्ें ह णें शक्य नाही तसा हा हभक्ष ुश्रर्ण राहणें शक्य नाहीं  शाक्यपुत्रीय राहणें शक्य नाहीं  म्हणून 
ही र् ष्ट तंू आर्रण करता ंकार्ा नये, (३) संघातं प्रर्ेश केलेलया हभक्षनूें जाणूनबुजून हकड्ारंु्र्ीसारख्या 
प्रायायालाहह र्ारता ंकार्ा नये  ज  हभक्ष ुजाणूनबजूून—र्भार्स्थेंतीलदेलील—र्नुष्ट्यप्रायायाला ठार र्ारील 
त  अश्रर्ण ह ईल, अशाक्यपुत्रीय ह ईल  हद्वधा झालेली हशला जशी पुन्हा ंसाधंता येत नाही तसा हा हभक्षु 
श्रर्ण राहंू शकत नाहीं  शाक्यपुत्रीय राहंू शकत नाहीं  म्हणून ही र् ष्ट तंू आर्रण करता ंकार् नये  (४) 
संघातं प्रर्शे केलेलया हभक्षूनें आपणासं एकातं आर्डत  एर्ढीदेलील बढाई र्ारंू नये  ज  हभक्ष ूअसहदच्छेनें 
आपणासं प्राप्त झाली नसलेली सर्ाहध प्राप्त झाली आहे असें ल कासं सारं्त , आपणास प्राप्त झाला 
नसलेला र्ार्ु ककर्ा फळ प्राप्त झालें  आहे असें सारं्त , त  अश्रर्ण ह त , अशाक्यपुत्रीय ह त   ड कें  
कापलेला ताडरृ्क्ष जसा पुनरहप र्ाढंू शकत नाहीं तसा हा हभक्ष ुश्रर्ण राहंू शकत नाहीं, शाक्यपुत्रीय राहंू 
शकत नाहीं  म्हणून हीं र् ष्ट तंू आर्रण करता ंकार्ा नये  
 

रामिेरप्रव्रज्या 
 

३२  भर्र्ान् बराच काळ राजर्ृहातं राहून कहपलर्स्तूला आला, तेथें त  हनग्र धारार्ातं रहात असे  
एके हदर्शीं भर्र्ान् शुद्ध दनाच्या घराच्या बाजूनें हभके्षला रे्ला  राहुलाची आई त्याला पाहून राहुल 
कुर्ाराला म्हणाली, “बा राहुला, हा तुझा हपता आहे  त्याजर्ळ जाऊन आपलें  दायाद्य र्ार् ” तेव्हा ंराहुल 
बुद्धापुढें जाऊन उभा राहहला आहण म्हणाला, “हे श्रर्णा, तुझी सार्ली सुलकर आहे ” भर्र्ान् 
आसनार्रून उठून चालता झाला, र् राहुल “र्ला दायाद्य द्या  दायाद्य द्या ” असें म्हणून र्ार् र्ार् रे्ला  
हर्हारातं रे्लयार्र राहुलाला दायाद्य द्यार्याच्या उदे्दशानें साहरपुत्राला ब लार्नू भर्र्न्तानें त्याला प्रव्रज्या 
देंयायास साहंर्तलें   
 

३३  राहुलकुर्ाराला आपण कशाप्रकारें प्रव्रज्या द्यार्ी अशी साहरपुत्रानें पचृ्छा केली, तेव्हा ंभर्र्ान 
ह्या प्रकरणीं हभक्षुंना र् ळा करून म्हणाला, “हभक्षहु , तीन शरणर्र्नानंीं श्रार्णेरप्रव्रज्या देयायातं यार्ी  ती 
अशी :- प्रथर् त्या रु्लाचें क्षौर करार्ें  त्याला काषायर्स्त्रें नेसर्ार्ी, र् हभक्षूंच्या पाया ं पडार्यास लार्नू 
उहकडव्यानें हात ज डून बसर्ार्ें र् हीं र्चनें हत्रर्ार उच्चारार्यास लार्ार्ीं– 
 

बुदं्ध सरिं र्च्छाणम 
धम्मं सरिं र्च्छाणम 
संघं सरिं र्च्छाणम 

 
ह्या तीन र्चनानंीं श्रार्णेराला प्रव्रज्या द्यार्ी ” ह्याप्रर्ाणें साहरपुत्रानें राहुलकुर्ाराला प्रव्रज्या हदली  
 

३४  तेव्हा ंशुद्ध दन शाक्य भर्र्तंाजर्ळ येऊन म्हणाला, “र्ी भर्र्तंाजर्ळ एक र्र र्ार्तों ” बुद्ध 
म्हणाला, “तथार्त र्र देत नसतात ” शु – “ज  र्र य ग्य असून अनर्द्य आहे त  भर्र्ान् देईल कीं 
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नाहीं?” भ – “असें असेल तर ब ला ” शु – “भर्र्तंानें प्रव्रज्या घेतली तेव्हा ंर्ला अत्यंत दुःल झालें   
त्यानंतर नंद हभक्ष ुझाला  त्यार्ळेीं झालें  र् आता ंराहुल श्रार्णेर झाला तेव्हा ंतर हर्चारंू नये  पुत्रपे्रर् असें 
आहे कीं, ते कातडी, र्ासं, स्नायु र् हाडें ह्यानंाहह भेदून जातें  तेव्हा ं आजपासून आईबापानंी परर्ानर्ी 
हदलयाहशर्ाय क णालाहह श्रार्णेर ककर्ा हभक्ष ु करयायातं येऊं नये ” शुद्ध दन शाक्य हनघून रे्लयार्र बुद्ध 
म्हणाला, “आजपासून आईबापानंीं परर्ानर्ी हदलयार्ाचंून रु्लाला प्रव्रज्या देऊं नये ” 
 

३५  कहपलर्स्तूहून बुद्ध श्रार्स्तीला आला  तेथें बरेच श्रार्णेर र् ळा झाले ह ते  आपणास 
पाळार्याचे हनयर् क णते अशी त्यासं शकंा आली; तेव्हा ं लालील दहा हनयर् पाळयायास हशकार्ें अशी 
भर्र्तंानें त्यासं परर्ानर्ी हदली (१) प्राणघातापासून हर्रहत  (२) अदत्तादानापासून हर्रहत  (३) 
अब्रह्मचयापासून हर्रहत  (४) असत्य भाषणापासून हर्रहत  (५) सुरापानाहदक र्ादक पदाथांपासून हर्रहत  
(६) हर्काल भ जनापासून हर्रहत  (७) ग्राम्य नृत्य र्ीत र्ाद्यापंासून हर्रहत  (८) पुष्ट्पर्ाला र्ंधहर्लेपन 
भषूणें इत्याहदकापंासून हर्रहत  (९) उंच आहण उंची शय्येपासून हर्रहत  (१०) स नें आहण रुपें ग्रहण 
करयायापासून हर्रहत  हे श्रार्णेरानंीं पाळयायाय ग्य दहा हनयर् आहेत  ते पाळयायास त्यानंीं हशकार्ें  
 

३६  त्या काळीं काहंी श्रार्णेर हभक्षूंचा आदर ठेर्ीत नसत  तेव्हा ं त्यानंा दंड करयायाची बुद्धानें 
परर्ानर्ी हदली  त  दंड असा :— त्यानंा आपलया उठयायाबसयायाच्या ल लींतून बाहेर जायायास सारं्ार्ें  
परंतु हर्हाराच्या आर्ाराबाहेर घालर्नू देऊं नये  त्यानंा जेर्णालाणाची र्नाई करंू नये  ज  श्रार्णेर 
प्राणघात, च री, अब्रह्मचयु, असत्य भाषण ककर्ा र्द्यपान करील, अथर्ा बुद्धाची, धर्ाची ककर्ा संघाची 
कनदा करील, हर्र्थयादृहष्ट घेऊन बसेल, ककर्ा हभक्षणुीशीं असभ्य व्यर्हार करील, त्याला श्रार्णेर ठेर्ू ंनये; 
संघातूंन बाहेर करार्ें  
 

उपोसथ 
 

३७  त्या काळीं बुद्ध भर्र्ान राजर्ृह येथें र्ृध्रकूट परु्तार्र राहत ह ता  तेव्हा ं कबकबसार राजा 
त्याजपाशीं येऊन र्दंन करून एका बाजूला बसला आहण म्हणाला, “भदंत, र्ी एकटाच असतानंा र्ाझ्या 
र्नातं असा हर्चार आला कीं, दुसऱ्या पंथातंील पहरव्राजक चतुदुशी, पचंदशी (पौर्मणर्ा ककर्ा अर्ार्ास्या) 
आहण अष्टर्ी ह्या तीन हदर्शीं एकत्र जर्ून धर्ोपदेश करीत असतात  ल क धर्ोपदेश ऐकयायासाठीं 
त्याजंकडे येतात र् त्याचं्यार्र प्रसन्न ह तात  तेव्हा ंआपलेहह हभक्ष ूदर पधंरर्ड्ाला एकत्र जर्ले असते तर 
बरें झालें  असतें, “बुद्धानें कबहबसाराला धर्ोपदेश केलयार्र, बुद्धाला नर्स्कार करून त  हनघून रे्ला  तेव्हा ं
हभक्षूंना ब लार्नू बुद्ध म्हणाला, “हभक्षहु , दर पधंरर्ड्ास चतुदुशी, पचंदशी आहण अष्टर्ी ह्या तीन हदर्शीं 
एकत्र जर्यायास र्ी तुम्हासं परर्ानर्ी देतों ” 
 

३८  त्या काळीं बुद्धानें परर्ानर्ी हदली आहे असें म्हणून हभक्ष ु ह्या तीन हदर्शीं एकत्र जरू्न 
रु्कायानें बसत असत  ल क धर्ोपदेश ऐकयायाच्या उदे्दशानें त्याजंकडे येत  परंतु ते रु्कायानें बसलेले 
पाहून ल कानंा आियु र्ाटे, र् ते त्यासं द ष लार्ीत  ही र् ष्ट बुद्धाला सर्जली, तेव्हा ंत  हभक्षूंना म्हणाला 
“हभक्षहु , दर पधंरर्ड्ातं चतुदुशी, पचंदशी आहण अष्टर्ी ह्या तीन हदर्शीं एकत्र जर्ून ल कानंा धर्ोपदेश 
करयायास र्ी परर्ानर्ी देतों ” 
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३९  त्यानंतर बुद्धाच्या र्नातं असा हर्चार आला कीं, जे र्ी हभक्षूंना हनयर् घालून हदले आहेत ते 
प्राहतर् क्षाच्या [दुसऱ्या भार्ात साहंर्तलेलया प्रहतबधंक हनयर्ाचं्या संग्रहाला प्राहतर् क्ष म्हणतात   रूपानें त्यानंीं उप सथाच्या 
हदर्शीं म्हणार् े म्हणजे हेंच त्याचें उप सथकरु् ह ईल  तेव्हा ंह्या प्रकरणी हभक्षूंना ब लार्नू त्यानें आपला 
हर्चार कळहर्ला; र् त  म्हणाला, “हभक्षहु , आजपासून प्राहतर् क्ष म्हणयायाची र्ी तुम्हालंा परर्ानर्ी देतों ” 
त  म्हणयायाचा हर्हध असा :– 
 

सर्थु हभक्षनूें संघास हर्ज्ञ्प्त करार्ी  “भदंत संघ, र्ाझ्या ब लयायाकडे लक्ष द्या  आज पचंदशीचा 
उप सथ आहे  जर संघाला य ग्य र्ाटत असेल तर संघानें उप सथ करार्ा, प्राहतर् क्ष म्हणार्ा  संघाचें 
पूरु्कृत्य क णतें? बधंुंह , तुम्हीं आपत्तींपासून पहरशुद्ध आहातं कीं काय तें सारं्ा; म्हणजे र्ी प्राहतर् क्ष 
म्हणतों  त  आम्ही सर्ांनीं लक्ष देऊन चारं्लया रीतीनें ऐकार्ा  (प्राहतर् क्षापैकीं) ज्याच्या हातून जी आपहत्त 
(द ष) घडली असेल ती त्यानें सारं्ार्ी; आपहत्त नसेल तर रु्कायानें राहार्ें  रु्कायानें राहहलयानें, 
बाधंर्ह , तुम्ही पहरशुद्ध आहातं असें र्ी सर्जेन  अशा सभेंत तीनदा जाहीर करणें म्हणजें प्रत्येकाला अलर् 
अलर् हर्चारून लुलासा करून घेयायासारलें आहे  तीनदा ंजाहीर केलें  असता ंज  हभक्ष ुआठर्ण असलेली 
आपहत्त उघडपणें सारं्णार नाहीं, त्याजर्र जाणूनबुजून ल टें ब लयायाचा आर प येईल  जाणूनबुजून ल टें 
ब लणें (धरु् र्ार्ांत) अंतरायकारक आहे असें भरं्र्तानंें साहंर्तलें  आहें  म्हणून ज  हभक्ष ुपहरशुद्ध ह यायाची 
इच्छा करत , त्यानें आठर्त असलेली आपहत्त संघातं उघड करून सारं्ार्ी  कारण असें केलें  तर त्याला 
सुल ह ईल ” असें ब लून त्या हभक्षनूें प्राहतर् क्ष म्हणार्ा  
 

४०  भर्र्तंानें प्राहतर् क्ष म्हणयायास परर्ानर्ी हदली आहे असें म्हणून हभक्ष ुदरर ज प्राहतर् क्ष म्हणूं 
लार्ले  तसें करयायाची भर्र्तंानें र्नाई केली; र् पधंरर्ाड्ाला, चतुदुशी ककर्ा पंचदशी ह्या द होंपैकी 
क णत्यातरी हदर्शीं एकदा ं प्राहतर् क्ष म्हणयायाची परर्ानर्ी हदली  काहीं हभक्ष ु आपापलया रं्डळातं 
प्राहतर् क्ष म्हणू ंलार्ले  पण तसें न करता ंसर्ांनीं एकत्र जर्ून उप सथ करार्ा असा बुद्धानें हनयर् केला  
पण ‘सर्ांनी’ ह्याचा अथु काय हें हभक्षूंना सर्जेना  तेव्हा ं बुद्धानें ‘एका हठकाणीं राहणारे सरु् हभक्षु’ असा 
त्याचा अथु केला  पुढे एका हठकाणी राहणारे क ण ह्याहर्षयींहह शकंा येऊं लार्ली  म्हणजे एका र्ार्ात 
काही हभक्ष ुअसत तर त्याच्या जर्ळच्या र्ारं्ातंहह काहंीं असत  तेव्हा ंएका हठकाणीं याची र्यादा क ठपयंत 
न्यार्ी हें सर्जेना  भर्र्तंाला ही र् ष्ट सारं्यायातं आली तेव्हा ंत  म्हणाला, “हभक्षहु , सीर्ा ठरहर्यायाची र्ी 
परर्ानर्ी देतों  ती अशी :— 
 

परु्त, पाषाण, अरयाय, रृ्क्ष, रस्ता, र्ारूळ, नदी आहण उदक ह्याचं्या य र्ानें एका हठकाणच्या 
सीर्ा ठरर्ाव्या  नंतर सर्थु हभक्षूनें संघाला हर्ज्ञ्प्त करार्ी  ‘अशा अशा हचन्हानें सीर्ा ठरहर्यायातं आली 
आहे  जर संघास य ग्य र्ाटत असेल तर ह्या सीरे्च्या आत राहणाऱ्या हभक्षूंनीं एकत्र उप सथ करार्ा असें 
संघाने ठरर्ार्ें ’ ही हर्ज्ञ्प्त झाली  नंतर ही र् ष्ट त्यानें हत्रर्ार संघात जाहीर करार्ी; र् क णी हरकत 
घेतली नाहीं म्हणजे ती सीर्ा संघास पसंत पडली असें सर्जार्ें  सीर्ा तीन य जनापेंक्षा ं हर्स्तीण ुअसता ं
कार्ा नये; र् ती नदीच्या पारहह असंू नये ” 
 

४१  त्या काळी हभक्ष ुएका सीर्ेंत आळीपाळीनें हनरहनराळ्या हर्हारातं प्राहतर् क्ष म्हणत असत  पण 
जे इतर हठकाणाहून हभक्ष ु येत त्यानंा उप सथ क ठे ह णार आहे हें सर्जयायास र्ारार्ार पडे  म्हणून 
संघाच्या अनुर्तीनें क णती तरी एक जार्ा रु््रमर करून तेथें प्राहतर् क्ष म्हणार्ा असा भर्र्तंाने हनयर् केला  
उप सथाची जार्ा आकंुहचत असलयास हतच्या बाहेर बसून जरी प्राहतर् क्ष ऐकला तरी त्यातं द ष नाहीं  



 

 

अनुक्रमणिका 

उप सथाचा हदर्स क णता हें हभक्षूंनी आर्ाऊ सर्जार्नू घ्यार्ें, ज  रृ्द्ध पुढारी हभक्ष ुअसेल त्यानें आर्ाऊ 
हदर्स सारं्ार्ा  त्या स्थहर्रानें तरुण हभक्षुंकडून उप सथार्ार साफ करून घ्यार्ें; आसनें र्ाडंार्यास 
लार्ार्ीं; हदर्ा लार्यायास सारं्ार्ें; हपयायाचें पाणी र् पाय धुयायाचें पाणी तयार ठेर्ार्ें  जेथें हभक्षुंणी बसली 
असेल तेथें प्राहतर् क्ष म्हणयायात येऊं नये  
 

वषावास (चातुमास्य) 
 

४२  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथील र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं भर्र्तंानें र्षाकाळातं हभक्षूंनीं 
एका हठकाणीं रहार्ें असा हनयर् केला नव्हता  हभक्ष ु हहर्ाळ्यांतहह, उन्हाळ्यातहह आहण पार्साळ्यातंहह 
धर्ोपदेश करीत हफरत असत  पण त्याचं्या त्या कृत्यारं्र ल क टीका करंू लार्ले  पार्साळ्यातं इकडे 
हतकडे कहडून हे हभक्ष ुओलें  र्र्त तुडर्तात, र् त्याय र्ें पुष्ट्कळ बारीकसारीक प्रायायाचंा नाश ह त  असें ते 
म्हणू ंलार्ले  ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली तेव्हा ंहभक्षूंनी र्षाकाळीं एकाच हठकाणीं रहार्ें असा त्यानें हनयर् 
केला  क णत्या हदर्शी र्षार्ासाला सुरर्ात व्हार्ी अशी हभक्षूंना शकंा आली  तेव्हा भर्र्तंानें, आषाढी 
पौर्मणरे्च्या हदर्शीं पहहलया र्षार्ासाला र् आषाढी पौर्मणरे्नंतर एका र्हहन्यानें दुसऱ्या र्षार्ासाला सुरर्ात 
व्हार्ी असा हनयर् केला  र्षार्ासाला सुरर्ात झालयानंतर हभक्षनूें तीन र्हहने एका हठकाणीं राहहलें  पाहहजे  
पण त्याला काहंीं अपर्ाद आहेत ते असे :— एलादा श्रद्धापूणु उपासक ककर्ा उपाहसका काहंीं दानधरु् 
करीत असली तर सात हदर्साचं्या रु्दतींने त्याच्या ककर्ा हतच्या आरं्त्रणार्रून हतकडे जार्ें  हभक्षु, 
हभक्षणुी, आईबाप र्रै्रे आजारी असतील तर सात हदर्साचं्या रु्दतीनें त्यासं भेटार्यास जार्ें  
 

प्रवारिा 
 

४३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथ कपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
काहंी हभक्ष ू क सल राष्ट्रांत एका आर्ासातं र्षार्ासासाठीं राहहले  आपण र्ादहर्र्ाद उप्स्थत 
झालयार्ाचंून एकर्तानें र्षार्ास कसा घालर्ू ंर् आपणासं हभके्षची पंचाईत कशी पडणार नाहीं ह्यासंबधंाने ते 
हर्चार करंू लार्ले  शरे्टीं त्यानंीं असा हनयर् केला कीं, ह्या र्षाकाळातं क णी क णाशीं संभाषण करंू 
नये  ज  हभक्षाटण करून प्रथर् हर्हारातं येईल त्यानंें आसनें र्ाडंार्ीं; पाय धुयायाचे पाणी र् पाट ठेर्ार्ा; 
उरलेले अन्न काढून ठेर्यायाचें ताट धुर्नू ठेर्ार्ें; हपयायाचे आंचर्यायाचें पाणी तयार ठेर्ार्ें  ज  सर्ांच्या 
शरे्टी हभक्षाटन करून येईल त्यानें हशल्लक राहहलेलया अन्नापैकी अन्न पाहहजे तर घ्यार्े, नक  असलयास 
जेथे हहरर्ें र्र्त नसेल तेथें ककर्ा पायायाच्या प्रर्ाहातं तें टाकार्ें  त्यानें आसनें र् ळा करार्ीं, पाय धुयायाचे 
पाणी, पाट र्रै्रे काढून बाजूस ठेर्ार्े; हशल्लक राहहलेलें  अन्न ठेर्यायाचें ताट धुर्नू ठेर्ार्ें; हपयायाचे पाणी र् 
आंचर्यायाचें पाणी पूर्ीच्या जार्ीं ठेर्ार्ें; र् जेर्णाची जार्ा झाडून साफ करार्ी  ज  हपयायाच्या पायायाचा, 
र्ापरयायाच्या पायायाचा ककर्ा पायलान्यातील पायायाचा घडा हरकार्ा पाहील, त्यानें त  भरून ठेर्ार्ा  त  
एकयाला उचलता ंयेणें शक्य नसलयास दुसऱ्याला लुणेनें ब लार्नू र्दत करार्यास लार्ार्ी; परंतु शब्द 
उच्चारंू नये  ह्याप्रर्ाणें आपण र्ादहर्र्ाद केलयार्ाचूनं एकींने राहंू र् आपणासं हभके्षची कर्तरता पडणार 
नाहीं, असें त्यासं र्ाटले  
 

४४  र्षाकाल संपलयार्र बुद्ध भर्र्तंाच्या दशनुास जायायाची हभक्षूंची र्हहर्ाट असे  त्याप्रर्ाणे हे 
हभक्षहुह श्रार्स्ती येथें भर्र्ंताच्या दशनुाला आले  आपलया भेटीला आलेलया हभक्षूंना कुशलसर्ाचार 
हर्चारार्ा असा बुद्ध भर्र्ंताचा पहरपाठ ह ता  म्हणून त  हभक्षूंना म्हणाला, “हभक्षहु , तुर्चें कसें काय 
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चाललें  आहे? तुम्ही सार्ग्रीनें, पे्रर्ानें र् हर्र्ाद केलयार्ाचंून र्षाकाल सुलानें घालहर्ला ना? 
जेर्णालाणाचा तुम्हालंा त्रास पडला नाहीं ना?” त्या हभक्षूंनीं, ‘आपण र् ठ्या आनंदानें र्षाकाल 
घालहर्ला’ असें उत्तर हदलें   पण तथार्ताचंी चाल अशी आहे कीं, जाणत असताहंह ते प्रश्न हर्चारतात, 
जाणत असताहंह हर्चारीत नाहींत, काळर्ळे पाहून हर्चारतात, काळर्ळे पाहून हर्चारीत नाहींत, 
लाभदायक प्रश्न हर्चारतात, हाहनकारक प्रश्न हर्चारीत नाहींत; काकंी, हाहनकारक र् ष्टींपासून तथार्त 
फार दूर रहातात  ते द न कारणासाठीं प्रश्न हर्चारतात  धर्ोपदेश करयायाच्या उदे्दशानें ककर्ा श्रार्कानंा 
नर्ीन हनयर् घालून देयायाच्या उदे्दशानें, म्हणून भर्र्ान् त्या हभक्षूंना म्हणाला, “तुम्हीं सार्ग्रीने आहण 
आनंदाने र्षाकाल कसा घालहर्ला तें सारं्ा ” 
 

४५  त्या हभक्षूंनी, आपण परस्पराशीं न ब लयायाचा हनयर् करून कसे र्ार्लों हें सरु् भर्र्तंाला 
साहंर्तलें   तेव्हा ं भर्र्ान् सरु् हभक्षूंना उदे्दशून म्हणाला, “हे हनरुपय र्ी र्नुष्ट्य र् ठ्या दुःलानें र्षाकाल 
घालर्नू, आपण सुलानें र्षाकाल घालहर्ला असें सारं्त आहेत  पशूसंारलें राहून, आपण सुलानें राहहलों 
असें सारं्त आहेत  र्ेंढरासंारले राहून, आपण सुलानें राहहलों असें सारं्त आहेत  प्रर्त्तभार्ानें राहून 
आपण सुलानें राहहलों असें सारं्त आहेत  ह्या हनरुपय र्ी र्नुष्ट्यानंी इतर पंथाचं्या पहरव्राजकापं्रर्ाणें 
रू्कव्रत धारण करार्ें हें कसे? हभक्षहू , अन्य पहरव्राजकापं्रर्ाणें रू्कव्रत धारण करयायात येऊं नये  र्षाकाल 
संपलयार्र पाहहलेलया, ऐकलेलया ककर्ा पहरशहंकत द षाचंी प्रर्ारणा करार्ी  तीच तुम्हालंा य ग्य ह ईल; र् 
ती येणेंप्रर्ाणें :– सर्थु हभक्षनूें संघाला हर्ज्ञ्प्त करार्ी, ‘भदंत संघानें र्ाझ्या ब लयायाकडे लक्ष द्यार्ें; आज 
प्रर्ारणेचा हदर्स आहे; जर संघाला य ग्य र्ाटेल तर संघानें आज प्रर्रणा करार्ी ’ नंतर सर्ांत ज  रृ्द्ध 
हभक्ष ुअसेल त्यानें उत्तरासंर् एका लांद्यार्र करून उहकडव्यानें बसून म्हणार्ें कीं, ‘आयुष्ट्र्ान् संघाला र्ाझे 
जे द ष हदसले असतील, ऐकंू आले असतील ककर्ा त्याचंी शकंा आली असेल तर ते दालर्नू देयायाची र्ी 
हर्नंती (प्रर्ारणा) करतों; र्ाझ्यार्र अनुकंपा करून संघानें ते द ष र्ला दालर्ार्े; र्ला ते पटलयास त्याचें 
यथाय ग्य प्रायहित्त करीन ’ असें त्यानें हत्रर्ार म्हणार्ें  जे हभक्ष ुतरुण असतील त्यानंी ‘आयुष्ट्यर्ान् संघ’ 
असें म्हणयायाऐर्जीं ‘भदंत संघ’ असें म्हणार्ें  त्या र्ेळीं क णी क णाचे द ष दालर्नू हदलयास, ते त्यानें 
सरळपणें स्र्ीकारार्े, र् संघाची र्ाफी र्ार्ार्ी  ह्याप्रर्ाणें र्षाकाळाअलेर संघातं ऐक्य स्थापन करयायातं 
यार्ें ” 
 

वहािा 
 

४६  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ृध्रकूट परु्तार्र रहात ह ता  त्या काळीं कबहबसार राजा ८०,००० 
र्ारं्ारं्र आपली सत्ता चालर्ीत असे  काहंीं राजकीय कार्ासाठीं कबहबसार राजानें त्या सरु् र्ारं्ाचं्या 
८०,००० पुढाऱ्यानंा राजर्ृहाला ब लार्नू र् ठी सभा भरहर्ली ह ती  स ण क हळहर्स नारं्ाचा एक तरुण 
श्रेष्ठी त्या काळीं चपंानर्रींत रहात ह ता  त  इतका सुकुर्ार ह ता कीं, त्याच्या पायाच्या तळव्याला केस 
आले ह ते  राजर्ृहात ही र् ठी सभा भरलीं असता ंस णाला पाहयायाची कबहबसार राजाला इच्छा झाली; र् 
त्यानें त्याला चपेंहून ब लार्नू आहणलें   आपलया राज्याच्या उन्नतीला काय केलें  पाहहजे तें सर्ळें  ८०,००० 
पुढाऱ्यानंा सर्जार्नू देऊन कबहबसार राजा म्हणाला, “ऐहहक संपहत्त कशी हर्ळर्ार्ी त्याचा र्ार् ुर्ी तुम्हासं 
दालहर्ला आहे  आता ंतुम्ही बुद्ध भर्र्ंतापाशीं जा  त  तुम्हासं पारर्ार्मथक संपत्तीचा उपदेश करील ” त्या 
र्ळेीं सार्त नारं्ाचा हभक्ष ु बुद्धाचा ‘उपस्थायक’ [जर्ळ राहून यथाय ग्य सेर्ा करणारा   ह ता  जेव्हा ं हे ८०,००० 
र्ारं्ाचें पुढारी र्ृध्रकूट परु्तार्र बुद्धदशनुाला आले, तेव्हा ंसार्त हभक्षनूें बुद्धाच्या सारं्यायाप्रर्ाणें हर्हाराच्या 
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सार्लींत र् कळ्या जार्ीं त्यानंा बसहर्यायाची स य केली; र् तेथें बुद्धानें त्यानंा उपदेश केला; आहण ते सरु् 
बुद्धाचे उपासक झाले  
 

४७  त्या सभेंत स ण क हळहर्सहह ह ता  त्याला असें र्ाटलें  कीं, भर्र्तंाच्या उपदेशाप्रर्ाणें 
र्ृहस्थाला अत्यंत पहरशुद्ध ब्रह्मचयु पाळणें शक्य नाहीं, तेव्हा ंआपण हभक्ष ुव्हार्ें हे बरें  ते ८०,००० र्ारं्ाचें 
पुढारी भर्र्तंाला र्दंन करून रे्लयार्र स ण भर्र्तंापाशीं आला, र् र्दंन करून एका बाजूला बसला, 
आहण म्हणाला, “हे भर्र्ान्, आपलया धर्ोपदेशाप्रर्ाणें र्ला असें र्ाटते कीं, र्ृहस्थाश्रर्ातं राहून अत्यंत 
पहरशुद्ध ब्रह्मचयु पाळणे शक्य नाही; तेव्हा ंआपण र्ला प्रव्रज्या द्या ” भर्र्तंानें त्याला प्रव्रज्या हदली, र् त  
शीत र्नातं राहंू लार्ला  तेथे रात्री च्ंरमर्ण करीत असता ंत्याच्या पायातूंन रक्त हनघून सरु् जार्ा रक्तानंें 
र्ालली जात असे  तेव्हा ं त्याच्या र्नात असा हर्चार आला कीं, भर्र्तंाच्या श्रार्कात जे क णी अत्यंत 
उत्साही असतील त्यापंैकीं र्ी एक आहें; आहण असें असता ं र्ाझें हचत्त आश्रर्ापंासून [हचत्ताच्या द षापंासून   
हर्रु्क्त ह त नाहीं  र्ाझ्या कुळातं पुष्ट्कळ संपहत्त आहे  र्ला हतचा उपभ र् घेता येईल, र् पुष्ट्कळ दानधरु् 
करता ंयेईल  तेव्हा ंपुन्हा ंर्ृहस्थाश्रर् स्र्ीकारून संपत्तीचा उपभ र् घ्यार्ा र् दानधरु् करार्ा हें बरे  
 

४८  स णाचा हा हर्चार भर्र्तंाने जाणला र् र्ृध्रकूट परु्तार्रून एकदर् शीतर्नातं येऊन, काहंीं 
हभक्षूंना बर बर घेऊन, हभक्षूंचीं र्ासस्थानें पहात पहात भर्र्ान् स णाच्या च्ंरमर्ाकडे रे्ला, र् त  च्ंरमर्ा 
रक्तानें र्ाललेला पाहून हभक्षूंना म्हणाला, ‘असा हा च्ंरमर् रक्तानें भरलेला का ं हदसत ?’ ‘स ण अत्यंत 
उत्साहानें रात्रीं ह्या च्ंरमर्ार्र हफरत , र् त्यारु्ळे त्याच्या पायासं जलर्ा ह ऊन रक्त हनघतें र् त्यारु्ळे हा 
च्ंरमर् असा हदसत ’ असें हभक्षूंनीं भर्र्तंाला साहंर्तलें   तेव्हा ं भर्र्ान् स णाच्या हर्हारातं जाऊन तेथें 
र्ाडंलेलया आसनार्र बसला  स णहह भर्र्तंाला नर्स्कार करून एका बाजूला बसला  तेव्हा ं भर्र्ान 
त्याला म्हणाला, “स णा, पुन्हा ंर्ृहस्थाश्रर् स्र्ीकारून संपत्तीचा उपभ र् घ्यार्ा, र् पुयाय करे् करार्ीं असा 
हर्चार तुझ्या र्नातं आला नाहीं काय?” स ण :– ह य भदंत  “स णा, पूर्ी तंू र्ृहस्थ असता ं र्ीणा 
र्ाजहर्यायातं कुशल ह तास नव्हे काय?” स ण :– ह य भदंत  “पण जेव्हा ंतंू तारा अहतशय ताणीत ह तास 
तेव्हा ंतुझ्या र्ीयायातूंन स्र्र बर बर हनघत असे काय? र् तुला त  नीट र्ाजहर्ता ंयेत असे काय?” स ण :– 
नाही भदंत  “पण स णा, जेव्हा ंतुझ्या र्ीयायाच्या तारा अत्यंत हशहथल ह त असत तेव्हा ंत्यातूंन स्र्र बर बर 
हनघत असे काय? र् त  तुला नीट र्ाजहर्ता ं येत असे काय?” स ण :– नाहीं भदंत  “पण स णा, जेव्हा ं
र्ीयायाच्या तारा अत्यंत ताणलया जात नसत ककर्ा अहतहशहथल ह त नसत, र् सर्प्रर्ाणातं असत, तेव्हा ं
तुझ्या र्ीयायातूंन स्र्र बर बर हनघत असत कीं नाहीं, र् तुला तों नीट र्ाजहर्ता ंयेत असे कीं नाहीं?” स ण 
:– ह य भदंत  “ह्याचप्रर्ाणें स णा, अत्यंत उत्साहानें हचत्त भ्ान्त ह तें, र् उत्साह हशहथल झाला असता ं
आळसाला कारणाभतू ह त   म्हणून स णा, तंू र्ीयुसर्ता संपादन कर, इंहद्रयसर्त्र् [इंहद्रयसर्त्र्ाहर्षयीं हर्शषे 

र्ाहहतीसाठीं बुद्धलीलासारसंग्रह प ृ १३० पहा   कसें हर्ळर्ार्ें हें शीक ” असा उपदेश करून भर्र्ान् र्ृध्रकूट परु्तार्र 
रे्ला  
 

४९  तद् नंतर स णानें र्ीयुसर्ता संपादन केली; र् इंहद्रयसर्त्र् हर्ळहर्लें ; आहण एकान्तातं राहून 
अलपार्धींतच त  अहुन्तपदाला पार्ला; तेव्हा ंभर्र्तंाजर्ळ येऊन नर्स्कार करून एका बाजूला बसला र् 
म्हणाला, “भदंत, ज  हभक्ष ुअहुन्त झाला असेल त्याला नैष्ट्कम्यु, एकान्त, र्तै्री, बधंनाचा क्षय, तृष्ट्णेचा क्षय 
र् ज्ञान ह्या सहा र् ष्टी आर्डतात  क णाचीहह अशी सर्जूत ह णें शक्य आहे कीं, केर्ळ श्रदे्धरु्ळे त्याला 
नैष्ट्कम्यु आर्डतें  पण असें सर्जता ंकार्ा नये  रार्, दे्वष आहण र् ह ह्याचंा क्षय करून र्ीतरार्, र्ीतदे्वष र् 
र्ीतर् ह झालयारु्ळेंच त्याला नैष्ट्कम्यु आर्डतें  दुसऱ्या एलाद्याची अशी सर्जूत ह णें शक्य आहे कीं, लाभ, 
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सत्कार र् कीर्मत ह्याच्या आशनेें ह्याला एकान्त आर्डत   पण हें असें नव्हें  त  र्ीतरार्, र्ीतदे्वष र् र्ीतर् ह 
असलयारु्ळेंच त्याला एकान्त आर्डत   दुसऱ्या एलाद्याची सर्जूत अशी ह णें शक्य आहें कीं, व्रत पर्ासारं्र 
हर्र्श्ास बसलयानें त्याला र्तै्रीभार्ना आर्डते  पण हें असें सर्जता ं कार्ा नयें  त  र्ीतरार्, र्ीतदे्वष र् 
र्ीतर् ह असलयारु्ळेंच त्याला र्ैत्रीभार्ना आर्डते  बंधनाचा क्षय, तृष्ट्णेचा क्षय र् ज्ञानप्रा्प्त ह्याचंीहह आर्ड 
र्ीतरार्, र्ीतदे्वष र् र्ीतर् ह झालयारु्ळेंच त्याला उत्पन्न ह ते  ह्याप्रर्ाणें ज  चारं्लया रीतींनें रु्क्त ह त  
त्याच्या र्नाला रूपशब्दाहद पचंेंहद्रयाचें हर्षय र् र्न रृ्हत्त बाधंू शकत नाहींत  त्याचें हचत्त ्स्थर आहण 
अप्रकंप्य ह तें; आहण अहनत्यता त्याला सर्जते  एलाद्या परु्तार्र चारी हदशानंीं र्ारा आहण पाऊस येऊन 
आदळले तर त  जसा कंप पार्त नाहीं, त्याप्रर्ाणें पचेंहद्रयाचं्या हर्षयापंासून ककर्ा र्न रृ्त्तींपासून अहुन्ताचें 
हचत्त प्रकंहपत ह त नाहीं ” 
 

५०  हें स णाचें भाषण ऐकून भर्र्ान् हभक्षूंना म्हणाला, “कुलपुत्र अशा रीतीनें हनर्ाणप्रा्प्त प्रकट 
करीत असतात  र्ीपणा न दालहर्ता ंस णानें तात्पयु साहंर्तलें   पण दुसरे काहंीं हनरुपय र्ी र्नुष्ट्य जणूं 
काय थट्टार्स्करीच करीत आहेत अशा रीतीनें हनर्ाणप्रा्प्त प्रकट करतात  पुढे त्यानंा पिात्ताप करार्ा 
लार्त  ” तद् नंतर भर्र्ान् स णाला उदे्दशून म्हणाला, ‘स णा, तंू सुकुर्ार आहेस  एका पट्ट्याच्या र्हाणा 
घालयायाची र्ी तुला परर्ानर्ी देतों ’ स ण म्हणाला, “भदंत, ऐंशीं र्ाडेभर द्रव्य र् ज्यात बेचाळीस हहत्तणी 
र् सात हत्ती आहेत एर्ढा र् ठा लर्ाजर्ा स डून र्ी हभक्ष ुझालों  असे असता ंल क र्ला म्हणतील कीं, 
एर्ढी र् ठी धनदौलत स डून ह्याला आता ंएका पट्ट्याच्या र्हाणाचंा ल भ झाला आहे  पण जर भर्र्ान् 
सरु् हभक्षसुंघाला र्हाणा र्ापरयायाची परर्ानर्ी देईल तर र्ीहह र्ापरीन ” तेव्हा ं ह्या प्रकरणीं भर्र्तंानें 
हभक्षूंना ब लार्नू र्हाणा र्ापरयायाची परर्ानर्ी हदली  परंतु त्या र्हाणा एका पट्ट्याच्याच असलया 
पाहहजेत; र् साध्या चार्ड्ाच्या असलया पाहहजेत  ताडपत्राहदकाचं्या र्हाणा हनहषद्ध ह त  आचायु, 
उपाध्याय र्रै्रे उघड्ा पायानंी च्ंरमर्ण करीत असता,ं अन्तेर्ाहसकानंी आहण हशष्ट्यानंी र्हाणा घालून 
च्ंरमर्ण करंू नये  ज्याच्या पायाला जलर् झाली असेल त्याला हा हनयर् लार्ू नाही  काहंीं हभक्ष ुसकाळीं 
लडार्ा घालून हफरत ह ते  ह्यारु्ळें  इतर हभक्षूंच्या सर्ाधीचा भरं् ह त असे; म्हणून भर्र्तंानें लडार्ा 
र्ापरयायाची र्नाई केली  हभके्षला जातानंा र्हाणा घालून जातां कार्ा नये; पण आजारी हभक्षलुा हा हनयर् 
लार्ू नाहीं  
 

५१  त्या काळीं आयुष्ट्र्ान र्हाकात्यायन अर्ंतीं राष्ट्रातं कुररघर येथें प्रपात परु्तार्र रहात ह ता  
त्याचा स ण कुहटर्णु नारं्ाचा उपासक उपस्थायक ह ता  त  र्हाकात्यायनाला म्हणाला, “भदंत, आपलया 
धर्ोपदेशानें र्ला असें र्ाटतें कीं, र्ृहस्थाश्रर्ातं राहून अत्यंत पहरशुद्ध ब्रह्मचयु पालन करणें शक्य नाहीं  
म्हणून आपण र्ला प्रव्रज्या द्यार्ी ” र्हाकात्यायन म्हणाला, “आर्रण एकटा हनजणें र् हदर्सातूंन एकदा ं
लाणें असें हें ब्रह्मचयु पाळणें फार कठीण आहे  तंू र्ृहस्थाश्रर्ातं राहूनच बुद्धधर्ांचे पालन कर  
उप सथाच्या हदर्शीं एकटा हनजणें र् एकदा ंजेर्णें हें व्रत पाळ ” स णानें द नतीनदा ंअशीच याचना केली  
तेव्हा ं र्हाकात्यायनाने त्याला श्रार्णेरप्रव्रज्या हदली  परंतु अर्ंती राष्ट्रातं हभक्षु फार थ डे असलयारु्ळें  
स णाला उपसंपदा देयायास दहा हभक्ष ु हर्ळेनात  तीन र्षांनंतर इकडून हतकडून र् ठ्या कष्टानें दहा हभक्षु 
र् ळा करून र्हाकात्यायनानें स णाला उपसंपदा हदली  
 

५२  त  र्षाकाल संपलयानंतर स ण र्हाकात्यायनाला म्हणाला, “भर्र्तंाची र्ीं कीर्मत ऐकली 
आहे लरी, पण त्याला र्ीं पाहहले नाहीं  त्याच्या भेटीला जायायाची र्ला परर्ानर्ी द्या ” तेव्हा ं
र्हाकात्यायन म्हणाला, “फार चारं्लें   तंू भर्र्तंाच्या दशनुाला जा; र् र्ाझ्या तफेनेंहह भर्र्तंाला 
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नर्स्कार करून सारं् :– (१) भदंत अर्ंतीदहक्षणापथातं हभक्ष ुफार थ डे  तीन र्षांनंतर र् ठ्या कष्टानें दहा 
हभक्ष ु र् ळा करून र्ला उपसंपदा देयायातं आली  तेव्हा ं ह्या प्रदेशातं ह्याहीपेक्षा ं कर्ी हभक्षूंनीं उपसंपदा 
देयायाची परर्ानर्ी द्यार्ी  (२) अर्तंीदहक्षणापथंातंील जर्ीन प्रलर र् काटें फार  तेव्हा ंह्या प्रदेशातं चार 
ककर्ा जास्ती पट्ट्याचं्या र्हाणा र्ापरयायास परर्ानर्ी द्यार्ी  (३) ह्या प्रदेशातंील ल क स्नानहप्रय आहेत  
तेव्हा हनत्यस्नान करयायाची परर्ानर्ी द्यार्ी  (४) येथील ल क बसयाया-उठयायास हनरहनराळ्या प्रकारचीं 
चार्डीं फार र्ापरीत असतात  र्ध्यदेशातं जशा चटया तशीं इकडे चार्डीं  तेंव्हा ं एडकचरु्, अजचरु् र् 
रृ्र्चरु् र्ापरयायास परर्ानर्ी द्यार्ी ” 
 

५३  स ण कुहटकण ुर्हाकात्यायनाला र्ंदन करून आपलें  पात्र चीर्र घेऊन ्रमर्शः प्रर्ास करीत 
श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं आला, र् तेथें भर्र्तंाला नर्स्कार करून एका 
बाजूला बसला  भर्र्तंानें त्याच्या हनजयायाची स य आपलयाच हर्हारातं करहर्ली; र् बरीच र्ळे रात्रपयंत 
र् कळ्या हर्ेंत च्ंरमर्ण करून हर्हारातं प्रर्शे केला  बराच र्ळे चं्रमर्ण करून स णहह हनजार्यास रे्ला  
पहाटेंला उठून भर्र्ान् स णाला म्हणाला, “काहंीं तरी धरु् ब ल ” स णानें सुत्तहनपातातंील अाक 
र्र्ातील सूत्रें सुरातं म्हटलीं  भर्र्तंानें त्याचें अहभनंदन केलें   भर्र्ान् त्याला म्हणाला, “संघातं येऊन 
तुला हकती र्ष ेझालीं?” “एकच र्ष ुभदंत,” असें स णानें उत्तर हदलें   “इतक्या उहशरा ं तंू संघातं प्रर्शे 
केलास हें कसें” असें भर्र्तंानें हर्चाहरलें  असता ं त  म्हणाला, “भदंत कार् पभ र्ातं र्ला द ष हदसून 
आलयास पुष्ट्कळ काळ झाला  परंतु र्ृहस्थाश्रर्ातं अशा काहंीं अडचणी आहण अशीं काहंीं कार्ें असतात कीं, 
र्नुष्ट्य बद्ध ह ऊन राहत  ” तें ऐकून भर्र्तंाने उद् र्ार काहढले ते असे :– “जर्ातं द ष पाहून आहण 
हनष्ट्प्रपचं धरु् जाणून पहर्त्र आयु पापातं रर्त नाहीं; बुद्धशासनातं रर्त  ” 
 

५४  बुद्ध भर्र्ान् आपणाला उते्तजन देत आहे, र् र्हाकात्यायनानें र्ाहर्तलेलया र्ार्याया 
सारं्यायाची हीच र्ेळ आहे, असें जाणून स णानें नर्स्कार करून त्या र्ार्याया बुद्धासर् र ठेहर्लया  ह्या 
प्रकरणी हभक्षूंला र् ळा करून भर्र्ान् म्हणाला, “आजपासून सरु् प्रत्यंतजनपदातं पाचं हभक्षूंच्या 
सरु्दायाला (त्यातंील एक हर्नयधर असार्ा) उपसंपदा देयायाची र्ी परर्ानर्ी देतों  प्रत्यंतजनपद 
येणेंप्रर्ाणें :– पूरे्ला कजंर्ल नारं्ाचें शहर; त्यानंतर र्हाशाल आहण त्यानंतर प्रत्यंतजनपद  दहक्षण 
हदशलेा र्श्ेतकर्मणक नारं्ाचें शहर  त्यानंतर प्रत्यंतजनपद  पहिरे्ला स्थूण (थूण) नांर्ाचा ब्राह्मण-ग्रार्; 
नंतर प्रत्यंतजनपद  उत्तरेला उशीरध्र्ज नारं्ाचा परु्त; नंतर प्रत्यंतजनपद ” त्याप्रर्ाणें भर्र्तंानें 
र्हाकात्यायनाच्या इतर र्ार्याया सरु् प्रत्यंतजनपदातंील हभक्षुंसाठी र्ान्य केलया  [ह्या चार र्ार्यायापैंकीं दुसरीचा 
आहण चर्थीचाच ह्या प्रकरणाशीं संबंध आहे  तरी रू्ळ गं्रथातंील पाचंापैंकीं चार हर्शषे र्हत्त्र्ाच्या र्ाटलयार्रून त्या चार येथें हदलया आहेत   
 

औषध 
 

५५  भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं हभक्षूंना ं
शरद ऋतंूत प्रकृहत नीट न राहहलयारु्ळें  अजीण ुह त असे  म्हणून बुद्धानें तूप, ल णी, तेल, र्ध र् काकर्ी 
ही पाचं औषधें घेयायास परर्ानर्ी हदली  त्यानंतर र्ळे र्ळेीं हनरहनराळी रु्ळें , पानें र् फळें ह्याचंाहह 
औषधासाठीं उपय र् करयायास परर्ानर्ी हदली  परंतु तूप, तेल र्रै्रे पदाथु सात हदर्सापंहलकडे जास्त 
हदर्स संग्रहाला ठेर्ू ंनये, असा बुद्धानें हनयर् केला  
 

५६  एकदा ंबुद्ध भर्र्ान् र्र्ध देशातंील अंधककर्द नारं्ाच्या र्ारं्ी असता ंएका ब्राह्मणाच्या र्नातूंन 
त्याला र् हभक्षसुंघाला दान देयायाची फार हौस ह ती  परंतु ल काचं्या पाळ्या इतक्या लार्लया ह त्या कीं, 
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द न र्हहनेपयंत त्याला सर्डच हर्ळेना  शरे्टीं, यर्ार्ू (तादुंळाचंी पेज) र् र्धुर् ळक नारं्ाचा पदाथु तयार 
करून हदला असता ंबुद्ध त  स्र्ीकारील कीं काय असें त्यानें आनंदाला हर्चारलें   तेंव्हा ंआनंदाने बुद्धाच्या 
परर्ानर्ीने ब्राह्मणाला यर्ार्ू तयार करयायास लाहर्लें   त्या प्रसंर्ी बुद्धानें हभक्षूंना सकाळी यर्ार्ू हपयायाची 
परर्ानर्ी हदली; र् संघाला यर्ार्ू हदलयाबद्धल त्या ब्राह्मणाची फार स्तुहत केली  तेव्हापंासून सकाळी 
यर्ार्ू हपयायाचा पहरपाठ पडला  
 

५७  एका काळीं बुद्ध भर्र्ान् भहद्दय नर्रातूंन ‘हनघून अंरु्त्तराप प्रदेशातं प्रर्ास करीत ह ता  
त्याच्या बर बर १,२५० हभक्ष ूह ते  हें र्तुर्ान भहद्दय येथील र्ेंडक नारं्ाच्या सार्काराला सर्जलें ; र् त्यानें 
संघाला लार्णारी अन्नसार्ग्री आपलया न कराकंडून र्ाड्ारं्र लादली, र् त  हभक्षसुंघार्ार् र्ार् चालला  
एका जंर्ली प्रदेशातं त्यानें बुद्धाला र्ाठंले, र् त्याला संघासह हभक्षा ग्रहण करयायाला आरं्त्रण केलें   
बुद्धाचें आहण हभक्षूंचे भ जन झालयार्र र्ेंडक भर्र्तंाला म्हणाला, “भदंत, पुष्ट्कळ हठकाणीं रस्ता जंर्ली 
प्रदेशातूंन जात असत   तेथें अन्नपायायाची र् ठी पचंाईत पडते  अशा हठकाणीं अन्नसार्ग्री बर बर घेयायास 
आपण हभक्षूंला परर्ानर्ी द्यार्ी ” तेव्हा ं बुद्धानें तादूंळ, रू्र्, उडीद, र्ीठ, र्ूळ, तेल, तूप र्रै्रे पदाथु 
पाथेयासाठीं बर बर घेयायास हभक्षूंला परर्ानर्ी हदली  
 

५८  ्रमर्शः प्रर्ास करीत भर्र्ान् ‘आपण’ नारं्ाच्या शहरीं आला  तेथें केहणय नारं्ाचा जहटल 
रहात ह ता  त्यानें उत्तर् पानक तयार करहर्लें , र् त  बुद्धाच्या दशनुाला आला, आहण म्हणाला, ‘भ  
र् तर्, ह्या पानकाचा आपण स्र्ीकार करार्ा ’ बुद्धानें ते हभक्षूंसंघास देयायास साहंर्तलें , र् जेव्हा ं हभक्ष ूतें 
घेयायास संक च करंू लार्ले, तेव्हा ंत्यानें ते हपयायाची त्यानंा परर्ानर्ी हदली, र् धान्याच्या रसाहशर्ाय इतर 
क णत्याहह फळाचा रस, तसाच फुलाचंा, पानाचंा आहण उसाचा रस दुपारीं बारा र्ाजलयानंतर हपयायास 
हरकत नाही असा हनयर् केला  
 

कणठन 
 

५९  बुद्ध भर्र्ान श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं पार्ा 
येथील तीस हभक्षु—सरु्च अरयायर्ासी, सरु् हभक्षाचयेर्रच हनर्ाह करणारे, सरु् कचध्याचींच र्स्त्रें धारण 
करणारे, सरु् तीनच चीर्रें ठेर्णारे—श्रार्स्ती येथें भर्र्तंाच्या दशनुाला येयायास हनघाले  परंतु र्षाकाल 
जर्ळ आलयारु्ळें  त्यानंा र्ाटेंत साकेत नर्राजर्ळ रहार्ें लार्लें   भर्र्तंाच्या दशनुाला उत्कंहठत ह ऊन 
त्यानंी त  र्षाकाल घालहर्ला; र् आहर्श्न पौर्मणरे्ला प्रर्ारणा करून ते भर्र्तंाच्या दशनुाला आले  र्ाटेंत 
त्यानंा पाऊस फार लार्ला; आहण त्याचंी चीर्रें लराब झाली  जेव्हा ं ते भर्र्तंाला भेटले तेव्हा ं त्याच्या 
हर्चारयायार्रून घडलेली सरु् हकीर्त त्यानंी साहंर्तली  तेव्हा ं ह्या प्रकरणीं हभक्षूंला ब लार्नू कहठन 
अंथरयायाची बुद्धानें परर्ानर्ी हदली  कहठन म्हणजे एक चीर्र  हें संघाच्या अनुर्तीनें हर्हारातं र्ाडंयायातं 
आलें  तर तें तेथून काढीपयंत हभक्षूंला हतनापेंक्षा ंजास्त चीर्रें बाळर्ता ं येतात; कचध्या हर्ळालया नाहीं तर 
आपलया दायकाकंडून र्स्त्रें र् ळा करून त्याचंी चीर्रें बनहर्ता ंयेतात  हे कहठण आहर्श्नी पौर्मणरे्ला र्ाडूंन 
कार्मतकी पौर्मणरे्ला उठहर्लें  पाहहजे  
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चीवर 
 

६०  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं रै्शाली राजधानी अत्यंत सरृ्द्ध 
ह ती  तेथें आम्रपाहलका नारं्ाची सुस्र्रूप र्हणका रहात ह ती  ती नृत्यर्ीतर्ाद्याहदकातं कुशल असे  
राजर्ृहातंील नार्हरक काहीं कारणास्तर् रै्शालीला आले, र् तेथें त्यानंी त्या र्हणकेला पाहहलें ; आहण 
तेथून परत रे्लयार्र आपलयाहह राजधानींत अशी र्हणका असार्ी अशी त्यानंी कबहबसार राजाला हर्नंती 
केली  राजानें अशी कुर्ारी हनर्डून हतला र्हणका करयायास नार्हरकानंा परर्ानर्ी हदली, र् त्याप्रर्ाणे 
त्यानंीं शालर्ती नारं्ाच्या कुर्ारीला र्हणका केलें   ती लौकरच नृत्यर्ीतर्ाद्याहदकातं अत्यंत कुशल झाली  
पुढें काहंी काळानें ती र्र दर ह ऊन हतला रु्लर्ा झाला  पण ही र् ष्ट प्रकट न व्हार्ी ह्या हेतूनें त्या रु्लाला 
हतनें एका सुपातं घालून आपलया दासीकडून उहकरड्ार्र ठेर्हर्ले  त  अभय नार्ाच्या राजकुर्ाराला 
सापंडला  उहकरड्ार्र फें कून हदला असताहंह हजर्तं राहहला म्हणून त्याचें जीर्क असें नारं् ठेहर्लें ; र् 
राजकुर्ारानें पाळलयारु्ळें  त्याला कौर्ारभतृ्य असें म्हणत असत  
 

६१  कौर्ारभतृ्य र्यातं आलयार्र अभय राजकुर्ाराच्या परर्ानर्ीनें तक्षहशलेला जाऊन रु्रुर्ृहीं 
राहून आयुरे्दातं अत्यंत प्रर्ीण झाला  त्याच्या परीके्षच्या र्ळेीं आचायांने ‘तक्षहशलेच्या आसपास तीन य जनें 
कहडून जी रु्ळी औषधी नसेल ती घेऊन ये’, असें साहंर्तलें   जीर्क सरु् प्रदेश हफरून हरकाम्या हातानेंच 
परत आला; र् आचायाला म्हणाला, “औषधी नव्हे अशी एकहह र्नस्पती र्ला आढळली नाही ” त्यार्रून 
त  आयुरे्दातं पारंर्त झाला असें पाहून आचायांने अलप र्ाटलची देऊन त्याला रर्ाना केलें   र्ाटेंत 
जीर्कानें औषधानें र् शस्त्रह्रमयेनें अनेक र र्ी बरे केले; र् र् ठा लौहकक संपादन केला  त्याय र्ें 
राजर्ृहाला आलयार्र कबहबसार राजाच्या रु्ख्य रै्द्याचें स्थान त्याला हर्ळालें   
 

६२  त्या काळीं अर्तंी राष्ट्रातं प्रद्य त नारं्ाचा राजा राज्य करीत ह ता  त  अत्यंत तापट 
असलयारु्ळें  त्याला चडंप्रद्य त म्हणत असत  एकदा त्याला पडुंर र् झाला; र् जीर्काची कीर्मत ऐकून त्यानें 
कबहबसार राजापाशीं काहंीं हदर्साकंहरता ं त्याला उज्जयनीस पाठहर्यायास र्ार्णी केली  त्याप्रर्ाणें जीर्क 
उज्जयनीस रे्ला; र् प्रद्य ताची प्रकृहत तपासून ती अत्यंत प्रलर औषधारं्ाचंून बरी ह णार नाहीं असें त्यानें 
जाणलें   प्रद्य ताची भद्रर्हतका नारं्ाची एक फार जलद चालणारी हत्तीण ह ती  आपणाला जंर्लातूंन काहंी 
औषधी आणार्याच्या आहेत असें सारं्ून ती हत्तीण जीर्कानें आपलया ताब्यातं घेतली, आहण नंतर 
प्रद्य ताला तयार केलेलें  प्रलर औषध पाहजलें ; र् आपण त्या हहत्तणीर्र बसून पळ काढला  चडंप्रद्य ताला 
औषध लार्ू पडलयाबर बर जीर्काचा अत्यंत संताप आला  पण जीर्क आर्ाऊच पळाला ह ता  पुढें राजा 
चडंप्रद्य त त्या औषधाच्या य र्ें साफ बरा झाला; र् त्यानें जीर्काला र् ठ्या आदरानें आपलया भेटीला 
ब लाहर्लें   परंतु जीर्क हतकडे रे्ला नाहीं; तेव्हा ं प्रद्य तानें त्याला हशर्येक नारं्ाच्या र्स्त्राची एक ज डी 
पाठहर्ली  
 

६३  त्या काळीं भर्र्तंाचें शरीर र र्ातुर झाले ह तें  जीर्काला हें सर्जलें , तेव्हा ं त्यानें हर्रेचन 
देऊन भर्र्तंाला साफ बरें केलें ; र् प्रद्य तानें पाठहर्लेली र्स्त्राचंी ज डी घेऊन ती भर्र्तंाला अपुण केली  
ह्या काळपयंत हभक्ष ु कचध्या र् ळा करून त्याचीं चीर्रें करीत असत  परंतु ह्या प्रसंर्ी जीर्काच्या 
हर्नंतीर्रून भर्र्तंानें हभक्षसुंघाला र्ृहस्थानें हदलेलें  र्स्त्र घेऊन चीर्र करयायास परर्ानर्ी हदली; र् पुढे 
क्षौर्, कापास, कौशये, कंबल, शाण र् भरं् ह्या जातीचीं र्स्त्रें घेऊनहह त्याचंीं चीर्रें करयायास परर्ानर्ी 
हदली  हभक्षूंचीं चीर्रें र्लीन ह त असत  तेव्हा ं तीं रंर्हर्यायासाठी रू्ळ, स ट, साल, पानें, फुलें  र् फळें 
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ह्याजंपासून रंर् तयार करयायास बुद्धानें परर्ानर्ी हदली; आहण ते पदाथु हशजहर्यायास भाडें र् चीर्र 
रंर्हर्यायास लाकंडाची द्र णी ठेर्यायास परर्ानर्ी हदली  सबधं र्स्त्र हर्ळालें  तरी तें कापून र् पुन्हा ंएकत्र 
ज डून चीर्र केलें  पाहहजे; हभक्षनूें अलंड र्स्त्र र्ापरता ंकार्ा नये, असाहह बुद्धानें हनयर् केला  
 

६४  भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं हर्शाला 
हर्र्ारर्ाता ह्या प्रहसद्ध उपाहसकेनें आपलया घरीं बुद्धाला र् हभक्षुसंघाला आरं्त्रण केलें   दुसऱ्या हदर्शीं 
जेर्यायाच्या र्ेळीं हभक्षसुंघ तयार आहे कीं काय हें पाहयायासाठीं आपलया दासीला हतनें हर्हारातं पाठहर्लें   
त्या र्ळेीं भयंकर ज राची पार्साची सर आली ह ती; र् हभक्ष ु चीर्रें हर्हारातं ठेर्नू पजुन्यस्नानासाठीं 
आर्ारातं उभें ह ते  त्यानंा पाहून दासी परत आली, र् हर्शालेला म्हणाली, “आये, हर्हारातं हभक्ष ुनसून 
सरु् आजीर्क [आजीर्पंथाचे श्रर्ण नग्न राहत असत   आहेत ” पण त्या शाहयाया उपाहसकेनें हभक्षु पजुन्यस्नान 
करीत आहेत हें तेव्हाचं ताडलें   बुद्ध भर्र्ान् हभक्षसुंघासह आपलया घरीं आलयार्र सर्ांचा य ग्य 
आदरसत्कार करून हतनें त्यानंा जेऊं घातलें   सर्ांचे जेर्ण झालयार्र ती भर्र्तंाला म्हणाली, “र्ी 
आपणापंाशीं आठ र्र र्ार्तें ” भर्र्ान् म्हणाला, “तथार्त क णाला र्र देत नसतात ” हर्शाला म्हणाली, 
“पण भदंत, र्ी जे र्र र्ार्णार आहे ते य ग्य असून अनर्द्य आहेत ” बुद्धानें हतला ब लयायास साहंर्तलें   
तेव्हा ंती म्हणाली  “(१) र्ी यार्ज्जीर् संघाला र्षाकाळातं लार्णाऱ्या पचंाचंा पुरर्ठा करंू इ्च्छतें (२) 
आर्ंतुक हभक्षलूा हभक्षा देऊं इ्च्छतें  (३) प्रर्ासास जाणाऱ्या हभक्षलूा हभक्षा देऊं इ्च्छतें  (४) र र्ी हभक्षलूा 
हभक्षा देऊं इ्च्छतें  (५) र ग्याचं्या उपस्थायकाला [शुशू्रषकाला   हभक्षा देऊं इ्च्छतें  (६) र ग्यानंा औषधाचा 
पुरर्ठा करंू इ्च्छतें  (७) संघाला र ज यर्ार्ू देऊं इ्च्छतें  (८) हभक्षणुीसंघाला स्नानाच्या र्ळेीं 
र्ापरयायासाठी र्स्त्रें देऊं इ्च्छतें ” बुद्ध म्हणाला, “हर्शाले, हे र्र र्ार्यायाची कारणें क णतीं?” हर्शाला 
म्हणाली, “(१) आज हभक्ष ुतयार आहेत कीं नाहींत हे पाहयायासाठी र्ी दासीला पाठहर्लें   ती आरार्ातं 
हभक्ष ुनसून आजीर्क आहेत, असें सर्जून परत आली  भदंत, नार्र्पेणा हशष्टाचाराला अनुसरून नाहीं, 
म्हणून संघाला र्ी र्षाकाळातं नेसयायासाठीं पचंाचंा पुरर्ठा करंू इ्च्छतें  (२) आर्ंतुक हभक्षूला शहरातंील 
रस्त्याचंी र्ाहहती नसते र् हभक्षाटनाचा त्याला त्रास पडत   ह्या कारणास्तर् र्ी यार्ज्जीर् आर्ंतुकास हभक्षा 
देऊं इ्च्छतें  (३) प्रर्ासास जाणारा हभक्ष ु हभक्षाटनाला रे्ला तर बर बरीच्या रं्डळीपासून र्ार्ें राहत   
त्यारु्ळे त्याला त्रास ह त ; म्हणून अशा हभक्षलूा र्ी यार्ज्जीर् हभक्षा देऊं इ्च्छतें  (४) आजारी हभक्षलूा जर 
पर्थयकारक अन्न हर्ळालें  नाहीं तर त्याचा आजार र्ाढत , ककर्ा त  र्रतों  म्हणून अशा हभक्षलूा आजार बरा 
ह ईपयंत र्ी अन्न देऊं इ्च्छतें  (५) आजारी हभक्षचूा ज  उपस्थायक असत  त्याला जर हभक्षाटन करार्ें 
लार्लें  तर त्याच्याकडून आजाऱ्याचें उपस्थान नीट ह त नाहीं  म्हणून त  जोंपयंत आजाऱ्याचा उपस्थायक 
असेल तोंपयंत त्याला र्ी हभक्षा देऊं इ्च्छतें  (६) जर आजारी हभक्षलूा य ग्य औषध हर्ळाले नाहीं, तर 
त्याचा र र् र्ाढत  र् त  र्रत   म्हणून अशा हभक्षलूा र्ी औषधांचा पुरर्ठा करंू इ्च्छतें  (७) अंधककर्द येथें 
ब्राह्मणानें यर्ार्ू हदलयार्र आपण त्याची स्तुती केली ह ती  म्हणून हभक्षसुंघाला र ज यर्ार्ू देऊं इ्च्छतें  
(८) एकदा ंअहचरर्ती नदींत हभक्षणुी बायकाचं्या न्हार्याच्या जार्ीं नग्नस्नान करीत ह त्या, तेथेंच स्नानास 
आलेलया र्ेश्या त्याचंी थट्टा करंू लार्लया  हस्त्रयाचंें नग्नत्र् हशष्टाचाराला धरून नाहीं  या कारणास्तर् र्ी 
हभक्षणुीला स्नानाच्या र्ळेीं र्ापरयायासाठीं र्स्त्रें देऊं इ्च्छतें ” भर्र्तंानें हर्शालेच्या ह्या आठ र्ार्याया र्ान्य 
केलया, र् त्याप्रर्ाणें हभक्षसुंघाला र् हभक्षुणीसंघाला परर्ानर्ी हदली  [ह्या प्रकरणातं ह्या र्ार्यायापैंकी पहहलया र्ार्णीचा 
तेर्ढा संबंध येत   परंतु त्या जशा र्ूळ गं्रथात आहेत तशाच येथें हदलया आहेत   
 

६५  त्या काळीं क सल देशातं द न हभक्ष ुप्रर्ास करीत ह ते  ते एका हर्हारात आले  तेथे एक हभक्षु 
आजारी ह ता  भर्र्तंाने आजाऱ्याचें उपस्थान करणें चारं्लें , असें म्हटलें  आहे म्हणून त्या द न हभक्षूंनीं त्या 
आजारी हभक्षूचें उपस्थान केलें   पण त  बरा न ह ता ंर्रण पार्ला  तेव्हा ंत्याचें शरीरकृत्य करून र् त्याचें 



 

 

अनुक्रमणिका 

पात्र र् चीर्रें घेऊन ते द घे हभक्ष ुश्रार्स्तीला आले; र् भर्र्तंाला त्यानंी झालेलें  र्तुर्ान साहंर्तलें   तेव्हा ं
भर्र्ान् हभक्षूंला म्हणाला, “र्रण पार्लेलया हभक्षचू्या पात्राचा र् चीर्राचंा र्ालक संघ ह य  तथाहप 
आजाऱ्याला उपस्थायक हभक्ष ुफार उपय र्ी पडतात  म्हणून रृ्ताचे जे उपस्थायक असतील त्यानंा रृ्ताच्या 
र्ालकीचीं तीन चीर्रें र् पात्र देयायास र्ी संघाला अनुर्ती देतों  ती देयायाची पद्धती अशी : आजाऱ्याचा 
उपस्थायक हभक्ष ुअसेल त्यानें संघाला म्हणार्ें, ‘भदंत संघ, अरु्क नारं्ाचा हभक्ष ुर्रण पार्ला  त्याचीं हीं 
तीन चीर्रें र् पात्र ’ तेव्हा ंसर्थु हभक्षनूें संघाला हर्ज्ञ्प्त करार्ी, ‘भदंत संघ र्ाझ्या ब लयायाकडे लक्ष देर्   
अरु्क नारं्ाचा हभक्ष ुर्रण पार्ला  त्याचीं ही तीन चीर्रें र् पात्र  जर संघाला य ग्य र्ाटत असेल तर संघ तीं 
त्याच्या उपस्थायकाला देर्  ’ ही हर्ज्ञ्प्त झाली  ह्याप्रर्ाणें हत्रर्ार जाहीर करून क णीं हरकत घेतली 
नाहीं म्हणजे तीं पात्र–चीर्रें उपस्थायकानंा देयायातं आलीं असें सर्जार्ें  श्रार्णेर र्रण पार्ला तर 
ह्याचप्रर्ाणें त्याच्या उपस्थायकानंा त्याचीं पात्र–चीर्रें देयायातं यार्ीं ” 
 

संघसामग्री 
 

६६  बुद्ध भर्र्ान् कौशाबंी येथें रहात ह ता  तेथें एका पहंडत हभक्षचू्या हातून एक द ष घडला; र् 
त्यानें ती र् ष्ट इतर हभक्षूंला साहंर्तली  त  द ष नव्हे असें त्याचंें र्त पडलें   तेव्हा ंआपला काहंीं द ष नव्हता 
अशी त्या हभक्षूचीहह लात्री झाली  परंतु दुसऱ्या काहंीं हभक्षूंना त  द ष आहे र् त्याबद्दल प्रायहित्त करणें य ग्य 
आहे असें र्ाटलें , र् त्यानंी बहुर्तानें त्या हभक्षलूा बहहष्ट्कृत केलें   ह्याप्रर्ाणे संघात द न तट पडले र् भाडंणें 
सुरू झालीं  तेव्हा ं भर्र्ान् त्या हभक्षूंना म्हणाला, “हभक्षहु , अशा रीतीने भाडंणें करंू नका ” त्यार्र एक 
अन्यायर्ादी हभक्ष ुम्हणाला, “भदंत, आपण स्र्स्थ रहा  आम्ही आर्च्या भाडंणाचा हर्चार करंू ” 
 

भर्र्ान् म्हणाला, “हभक्षहु , र्ाराणसींत ब्रह्मदत्त नारं्ाचा राजा राज्य करीत ह ता  त्यानें दीघीहत 
[संस्कृत, दीघोहत = दीघुकाळ दुःल भ र्णारा   क सल राजार्र हल्ला करून त्याचा देश पादा्रमांत केला  तेव्हा ं
दीघीहत [संस्कृत, दीघोहत = दीघुकाळ दुःल भ र्णारा   क सल राजा आपलया राणीला घेऊन रु्प्तर्शेानें पळाला, र् 
र्ाराणसीला येऊन राहहला  तेथें त्याची राणी र्र दर झाली  तेव्हा ंहतला चतुरंहर्नी सेना पहायायाचे ड हाळे 
झाले  ब्रह्मदत्ताचा पुर हहत दीघीतीचा हर्त्र ह ता  त्यानें, एका शुभरु्हूतार्र चतुरंहर्नी सेना सज्ज केली, तर 
र्ाराणशी राजाला फायदा ह ईल, असें सारं्ून सेना सज्ज करहर्ली, र् क सल राजाच्या राणीला दालहर्ली  
पुढें त्या राणीला दीघायु नारं्ाचा सुस्र्रूप रु्लर्ा झाला  त  र्यातं येऊं लार्लयार्र क सल राजाला, 
आपण क ण आहोंत, हें ब्रह्मदत्ताला सर्जेल अशी भीहत पडली र् त्यानें दीघायु कुर्ाराला नर्राबाहेर 
पाठर्नू हदले  क सल राजाच्या न्हाव्यानें ब्रह्मदत्ताची न करी पत्करली ह ती; र् त्यानें आपला पूर्ीचा 
र्ालक राणीसह र्ाराणसींत रु्प्तर्शेानें रहात असलयाची बातर्ी नव्या र्ालकाला हदली  ब्रह्मदत्तानें 
दीघीतीला र् त्याच्या राणीला पकडलें , र् त्याचंी कधड काढून नर्राच्या दहक्षणद्वाराबाहेर त्याचंा हशरच्छेद 
करार्ा असा हुकूर् केला  
 

“रस्त्यानें त्याचंी कधड चालली असता ं दीघायु कुर्ार र्ार् र्ार् चालला ह ता  त्याला पाहून 
दीघीहत म्हणाला, ‘बा दीघायु, तंू फार लाबं ककर्ा फार जर्ळ पाहंू नक स  रै्रानें रै्र शर्त नाहीं  पे्रर्ानेंच 
रै्र शर्तें ’ ल कानंा र्ाटलें  कीं, दीघीहत र्डेा झाला असून काहंींतरी बरळत आहे  नंतर दहक्षणद्वारार्र 
नेऊन त्याचा र् त्याच्या राणीचा र्ध करयायातं आला; र् त्याचं्या शर्ाचें तुकडे करून चारी हदशानंा 
फेकयायातं आले, र् त्याचं्यार्र पहारा ठेर्यायातं आला  ते पाहून दीघायु कुर्ारानें र्ाराणसींतून दारू नेऊन 
पहारेकऱ्यानंा पाजली, र् ते हनिेहष्टत झालयार्र आईबापाचें शरीरार्शषे र् ळा करून त्यानंा अ्ग्न हदला  



 

 

अनुक्रमणिका 

आहण हचता पेटत असता ंहतला त्यानें हत्रर्ार प्रदहक्षणा केली  त्याला ब्रह्मदत्त राजानें आपलया प्रासादाच्या 
र्च्चीर्रून पाहहलें ; र् कौसल राजाचा हा र्नुष्ट्य क णीतरी नातलर् असला पाहहजे अशी त्याची लात्री 
झाली ” 
 

“दीघायु कुर्ार अरयायातं जाऊन यथा्स्थत रडला र् आपलीं आसर्ें पुसून राजर्ाड्ाजर्ळ 
असलेलया ह्स्तशाळेंत आला  तेथील रु्ख्य र्ाहुताच्या अनुर्तीनें रात्रीं राहून पहाटेंला त्यानें अत्यंत सुस्र्र 
र्ायन आरंहभलें   ब्रह्मदत्त तें ऐकून फार प्रसन्न झाला; र् त्यानें दीघायुला ब लार्नू आणून त्याला आपलया 
तैनातीला ठेहर्लें   थ ड्ाच अर्धींत दीघायरू्ाचंून ब्रह्मदत्ताला करर्त नाहीं असें झाले  एके हदर्शी ब्रह्मदत्त 
दीघायबूर बर हशकारीला रे्ला  दूर अंतरार्र रे्लयार्र काशीराजा फार थकला, र् रथातूंन लालीं उतरून 
दीघायचू्या र्ाडंीर्र ड कें  ठेर्नू हनजला  त्याला ठार र्ारयायाचा हर्चार दीघायूच्या र्नातं आला; पण 
आपलया बापाचे शब्द आठर्नू त्यानें आपलें  र्न आर्रलें   इतक्यात काशीराजा लडबडून जार्ा झाला र् 
म्हणाला, “रु्ला र्ला असें दुष्ट स्र्प्न पडलें  कीं, क सल राजाच्या रु्लानें र्ाझ्यार्र तलर्ारीचा प्रहार 
करून र्ला लाली पाडलें   त्यारु्ळे र्ी लडबडून जार्ा झालों ” तत्क्षणी काशीराजाचे कें स पकडून 
म्यानातूंन तलर्ार बाहेर काढून दीघायु म्हणाला, “र्हाराज, त च र्ी क सलराजाचा रु्लर्ा दीघायु आहें  
तुम्हीं आर्चे फार फार अकलयाण केले आहे  आर्चें राज्य हरण करून र्ाझ्या आईबापालंाहह तुम्हीं ठार 
र्ारलें   तुर्चा सूड उर्र्यायाची ही र्ळे आहे ” ब्रह्मदत्त दीघायचू्या पायारं्र ड कें  ठेर्नू म्हणाला, “बा 
दीघाय,ू र्ला जीर्दान दे, र्ला जीर्दान दे ” दीघायु म्हणाला, “र्ी तुम्हाला जीर्दान देणारा क ण? 
तुम्हींच र्ला जीर्दान द्या ” ब्रह्मदत्त म्हणाला, “तर र्र् आपण परस्परालंा जीर्दान देऊं ” ते द घे 
परस्परारं्र पे्रर् करयायाची शपथ र्ाहून र्ाराणसीला परत आले ” 
 

“तेथें काशीराजानें सभा भरर्नू अर्ात्यालंा हर्चारलें  की, क सल राजाचा रु्लर्ा दीघायु जर 
आर्च्या हातीं आला तर त्याला क णती हशक्षा करार्ी? हनरहनराळ्या तऱ्हेनें त्याचा र्ध करार्ा असें सर्ांचे 
र्त पडलें   पण ब्रह्मदत्त म्हणाला  “हा त  दीघायु कुर्ार आहे  आम्हीं परस्परालंा जीर्दान हदलें  
असलयारु्ळें  ह्याला क णतीहह हशक्षा करता ं येणें शक्य नाहीं ” त  दीघायुला म्हणाला, “तुझ्या बापानें, ‘तंू 
फार लाबं ककर्ा फार जर्ळ पाहंू नक स, रै्रानें रै्र शर्त नाहीं, पे्रर्ानेंच रै्र शर्तें,’ असें साहंर्तलें  त्याचा 
अथु काय?” दीघायु म्हणाला, “दूर पाहंू नक स म्हणजे दुसऱ्याचें रै्र हचरकाल हचत्तातं बाळर्ूं नक स  
जर्ळ पाहंू नक स म्हणजे र्तै्री एकदर् त डंू नक स  बाकी र्ाक्याचा अथु स्पष्टच आहे  र्ी जर तुम्हासं 
र्ारलें  असतें तर तुर्च्या पक्षाच्या ल कानंीं र्ला र्ारलें  असतें  ह्याप्रर्ाणे रै्रानें रै्र शर्न न ह ता ंर्ाढलें  
असतें  पण तें आम्हीं आज पे्रर्ानें शर्हर्लें  आहे ” हें ऐकून ब्रह्मदत्त राजा संतुष्ट झाला  र् आपलया कन्येचा 
दीघायुबर बर हर्र्ाह करून क सल देशाचें राज्य त्याला परत हदलें   त्याचप्रर्ाणें त्याच्या बापाची लुटून 
आणलेली संपहत्त त्याला परत देयायातं आली ” 
 

ही र् ष्ट सारं्ून बुद्धानें भाडंण न करयायाहर्षयीं हभक्षूंना उपदेश केला  परंतु त  अन्यायर्ादी हभक्षु 
पुन्हा ं म्हणाला, “भदंत, आपण स्र्स्थ राहा  आम्ही या भाडंणाचें काय ह तें तें पाहून घेऊं ” ह्या ल काचंीं 
र्नें कलुहषत झाली असून यांची सर्जूत करणें कहठण आहे, असें जाणून बुद्ध भर्र्ान् त्या सभेंतून उठून 
रे्ला  
 

६७  कौशाम्बींत हभक्षाटन करून भ जनानंतर पात्र-चीर्र घेऊन संघार्ध्यें राहून बुद्धानें, 
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(१) सर्ळेच र् ठर् ठ्यानें ब लणारे आहेत  ह्यातं आपणाला रू्लु क णच सर्जत नाहीं  संघातं तट 
पडत चालले असता ंइतराहंर्षयीं आदर क णालाच र्ाटत नाहीं  
 

(२) हे हनष्ट्काळजी पहंडतंर्ानी हभक्ष ुतोंड उघडून र्ाटेल तें ब लतात  परंतु आपण र्हात चाललों 
आहों हें ह्यानंा सर्जत नाहीं  
 

(३) र्ला हशव्या हदलया, र्ला र्ारलें , र्ला कजकलें , र्ाझी र्स्तू हरण केली ह्याचा जे सूड उर्र्ू ं
पहातात त्याचंें रै्र शर्न पार्त नाहीं  
 

(४) र्ला हशव्या हदलया, र्ला र्ारलें , र्ला कजकलें , र्ाझी र्स्तू हरण केली ह्याचा जे सूड उर्र्ू ं
पहात नाहींत त्याचंें रै्र शर्न पार्तें  
 

(५) रै्रानें रै्र कधींहह शर्त नाहीं; पे्रर्ानेंच रै्र शर्तें, हा सनातन धरु् ह य  
 

(६) दुसरे जाणत नाहींत पण आम्ही तरी ह्या भाडंणापासून हर्रत ह ऊं असें जे जाणतात त्याचंीं 
भाडंणें हर्टतात  
 

(७) हाडें र् डणारे, ठार र्ारणारे, र्ाई-घ डे र् पैसा हरण करणारे आहण राष्ट्रें लुटणारे अशा 
ल काचंाहह संघ बनत  र्र् तुर्चा का ंबनंु नये? 
 

(८) जर आपलयाबर बर राहणारा शहाणा आहण सुशील सहाय हर्ळाला तर हर्घ्नाचंी पर्ा न करता ं
हर्र्केी र्नुष्ट्यानें त्याबर बर रहार्ें  
 

(९) जर आपणाबर बर रहाणारा शहाणा आहण सुशील सहाय हर्ळत नसला तर राजा जसा 
कजकलेलें  राज्य स डून जात , र् जसा नार्हत्ती र्ातंर्ारयायातं एकटा रहात , तसें एकाकी रहार्ें  
 

(१०) एकटें रहाणें चारं्लें   रू्लाशीं सहर्ास चारं्ला नाहीं  र्ातंर्ारयायातं जसा नार्हत्ती एकटा 
रहात  तसें एकटें रहार्ें र् पापाचरण करू नये  
 

ह्या अथाच्या र्ाथा म्हटलया, र् त  बालकल णकारग्रार्ाकडे रे्ला  तेथें भरुृ् हभक्षनूें त्याचें स्र्ार्त 
केलें   नंतर भर्र्ान् प्राचीन र्शंदार् नारं्ाच्या उपर्नाकडे रे्ला  
 

६८  त्या काळीं प्राचीन र्ंशदार् उपर्नातं अनुरुद्ध, न्न्दय, र् हक्म्बल हे हभक्ष ु रहात असत  
र्नपाळानें भर्र्तंाला हतकडे येतानंा पाहहलें , र् त  म्हणाला, “हे श्रर्ण, ह्या उपर्नातं परर्ाथु कचतन 
करणारे हतघे हभक्ष ुरहात आहेत  तेथें जाऊन त्यानंा तंू उपद्रर् करंू नक स ” हें र्नपाळाचें भाषण ऐकून 
अनुरुद्ध त्र्रेनें तेथें आला, र् त्याला म्हणाला, “बा र्नपाळा, भर्र्तंाला प्रहतबधं करंू नक स  हा आर्चा 
शास्ता येथें आला आहे ” नंतर अनुरुद्धानें आपलया इतर सार्थयासं घेऊन भर्र्तंाचें स्र्ार्त केलें   तेव्हा ं
भर्र्ान् अनुरुद्धाला म्हणाला, “अनुरुद्धा, तुर्चें ठीक चाललें  आहे ना? तुम्हालंा हभके्षचा त्रास पडत नाहीं 
ना?” आपलें  सरु् ठीक चाललें  आहे असें अनुरुद्धानें उत्तर हदलयार्र ‘तुम्ही एकीनें, आनंदानें, पायायाच्या 
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आहण दुधाच्या र्तै्रीप्रर्ाणें परस्परारं्र पे्रर् करून रहाता ं की काय?’ असा बुद्धानें प्रश्न केला  त्यालाहह 
अनुरुद्धानें ‘ह य’ असें उत्तर हदले; र् ‘हे कसें’ असा बुद्धानें प्रश्न केला, तेव्हा ंअनुरुद्ध म्हणाला, “भदंत, 
र्ला असें र्ाटतें कीं, असे सब्रह्मचारी र्ला हर्ळाले आहेंत हें र्ाझें र् ठें भाग्य ह य  त्याचं्याबर बर 
कायार्ाचार्नेंकरून र्ी पे्रर्ानें र्ार्तों; आहण असा हर्चार करतों कीं, स्र्तःचें र्न बाजूस ठेर्नू ह्याचं्याच 
र्नाच्या अनुर धानें र्ीं र्ार्ार्ें  आर्चे देह जरी हभन्न आहेत तरी हचत्त जणू ंकाय एकच आहे ” न्न्दयानें र् 
हक्म्बलानेंहह आपला अनुभर् अनुरुद्धाप्रर्ाणेंच साहंर्तला  तेव्हा ंबुद्ध म्हणाला, “आनुरुद्धा, तुम्ही र् ठ्या 
जार्ृतीनें र्ार्ता ंना?” अनुरुद्ध म्हणाला, “ह य भदंत, ज  आर्च्यापैकीं हभक्षाटन करून प्रथर् इकडे येत  
त  आसनें र्ाडंत ; पाय धुयायाचें पाणी र् पाट तयार ठेर्त ; जास्त अन्न काढून ठेर्यायासाठीं असलेलें  ताट 
धुर्नू ठेर्त ; हपयायाचें र् आंचर्यायाचें पाणी तयार ठेर्त   ज  सर्ांच्या शरे्टीं येत  त  इच्छा असलयास 
हशल्लक असलेलें  जेर्ण जेर्त ; इच्छा नसलयास तें र्र्त नसलेलया जार्ीं ककर्ा पायायाच्या प्रर्ाहातं टाकत ; 
आसनें काढत ; पाय धुयायाचें पाणी र् पाट काढून जार्च्याजार्ीं ठेर्तों; जास्त अन्न काढून ठेर्यायासाठीं 
असलेलें  ताट धुर्नू जार्च्याजार्ीं ठेर्तों; हपयायाचें पाणी र् आंचर्यायाचें पाणी काढून ठेर्तों, र् जेर्यायाची 
जार्ा साफ करत   ज  हपयायाच्या ककर्ा र्ापरयायाच्या पायायाचा धडा ककर्ा पायलान्यातंील पायायाचा घडा 
हरकार्ा पहात  त  त  भरून ठेर्त   जर एकाला त  घडा उचलणें शक्य नसेल, तर दुसऱ्यालंा लुणेनें 
ब लार्नू आणून त  आम्ही उचलून नेतों  पण त्यासाठीं हाकंा र्ारीत नसत   पाचं पाचं हदर्सानंीं आम्हीं 
रात्रीं धरु्चया करीत असतों  ह्याप्रर्ाणें आम्ही र् ठ्या जार्ृतीनें र् उत्साहानें र्ार्तों ” 
 

६९  भर्र्तंानें ह्या हतघा ं हभक्षूंला धर्ोपदेश करून उत्साहहत केलें   आनंहदत केलें  र् त  ्रमर्शः 
पाहरलेय्यक र्नातं आला  तेथें त  भद्रशाल रृ्क्षालालीं रहात असता ंत्याच्या र्नातं असा हर्चार आला कीं, 
कौशाम्बीच्या कलहहर्र्ाद करणाऱ्या हभक्षूंच्या सहर्ासातं राहून र्ला बराच त्रास स सार्ा लार्ला; पण 
आता ंयेथें एकाकी असलयारु्ळें  र्ी सुलानें रहातों  त्या र्ेळीं क णीएक ह्स्तनार् आपलया यथूाला कंटाळून 
एकटाच त्या अरयायातं येऊन राहहला; र् तेथें त्यानें आपलया सोंडेनें बुद्धाचें स्र्ार्त केलें   तेव्हा ंबुद्धानें हे 
उग्दार काहढले :– “नारं्राच्या इसाडासारलें ज्याचे दातं आहेत अशा इ्स्तनार्ाचें हचत्त नार्ाच्या 
(पापरहहत बुद्धाच्या) हचत्ताशीं जुळतें  काकंीं, त हह र्नातं एकाकी रर्त !” [र्ूळ र्ाथा अशी आहे :— 

एव ंनार्स्स नारे्न ईसादन्तस्स हन्त्थनो 
समेणत णचत्त ंणचतेन यदेको रमणत वने णत ॥] 

 
७०  यथाहभरुहच पाहरलेय्यक र्नातं राहून, भर्र्ान् श्रार्स्तीला आला  तेथें त  जेतर्नातं 

अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  इकडे कौशाम्बी येथील उपासकानंी असा हर्चार केला की, हे 
भाडंण करणारे हभक्ष ु आर्च्या नुकसानाला कारण झाले; ह्याचं्या भाडंणारु्ळे भर्र्ान् येथून हनघून रे्ला; 
तेव्हा ंनर्स्काराहदक करून त्याचंा आम्हीं आदर करता ंकार्ा नये, र् घरी आलयास ह्यानंा हभक्षा देता ंकार्ा 
नये; असें केलें  असता ं हे येथून हनघून जातील, र्ृहस्थ ह ऊन प ट भरतील ककर्ा र्ाफी र्ार्ून भर्र्तंाचें 
सर्ाधान करतील  ह्यारु्ळें  कौशाम्बी येथील हभक्षूंला अन्नाची र्ारार्ार पडली  तेव्हा ंते ताळ्यार्र आले, र् 
भर्र्तंाजर्ळ जाऊन आपला लटला हर्टहर्यायाचा त्यानंी हर्चार केला  हभक्षणुीसंघाची प्ररु्ल र्हाप्रजापती 
र्ौतर्ी हहला, हे भाडंण करणारे हभक्ष ुश्रार्स्तीला येत आहेत, हें र्तुर्ान सर्जलें ; र् आपण त्याचं्याशी कसें 
र्ार्ार्ें असा भर्र्तंाला हतनें प्रश्न केला  भर्र्ान म्हणाला, “तंू द न्ही पक्षाचं्या हभक्षूंकडून धरु् श्रर्ण कर  
पण जे धरु्र्ादी असतील त्याचंेंच म्हणणें ऐक ” अनाथकपहडक र्ृहपहत र् हर्शाला उपाहसका ह्यानंीहह त्या 
हभक्षूंशी कसें र्ार्ार्ें असा भर्र्तंाला प्रश्न केला  त  म्हणाला, “तुम्ही द न्ही बाजूच्या हभक्षूंला दान द्या  
सर्ांकडूनच धर्ोपदेश ऐका  पण जे धरु्र्ादी असतील त्याचंेंच र्त ग्रहण करा ” 
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ते हभक्ष ु अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं आले; तेव्हा ं साहरपुत्र भर्र्तंाला म्हणाला, “हे कौशाम्बी 
येथील हभक्ष ुयेथें आले आहेत  त्याचं्याशी आम्ही कसें र्तार्े?” भर्र्ान् म्हणाला, “त्यानंा रहायायास हनराळी 
जार्ा तयार करून दे, र् सर्ांना सर्ानत्र्ानें लायायाहपयायाला हर्ळेल अशी व्यर्स्था कर ” 
 

७१  ज्या हभक्षूला बहहष्ट्कार घालयायातं आला ह ता त्याला आपला द ष हदसून आला, र् आपलयाला 
केलेला दंड य ग्य ह ता असें हदसून आलें   त्याच्या पक्षाच्या हभक्षुंनी हें र्तुर्ान भर्र्तंाला कळहर्लें   तेव्हा ं
त्यानें त्या हभक्षलुा आपलया द षाचें प्रायहित्त करयायास साहंर्तलें   त्याप्रर्ाणें त्यानें तें केले  नंतर त्याच्या 
पक्षाचे हभक्ष ु बहहष्ट्कार घालणाऱ्या हभक्षूंना म्हणाले, “ज्या द षासाठी तुम्हीं ह्या हभक्षलूा बहहष्ट्कार घातला 
त्याचें त्यानें प्रायहित्त केलें  आहे  तेव्हा ंआता ंआपण संघसार्ग्री करू ” बुद्धाला ही र् ष्ट कळहर्ली तेव्हा ंत  
म्हणाला, “अशा प्रसंर्ी सघंसार्ग्री करार्ी ती अशी :— सर्ांनी एकत्र जर्ार्ें  आजारी हभक्ष ुअसला तरी 
त्यानेदेलील यार्ें  नंतर सर्थु हभक्षनूें संघाला हर्ज्ञ्प्त करार्ी, “भदंत संघ र्ाझ्या ब लयायाकडे लक्ष देर्   
ज्या र् ष्टीसाठी संघात तंटा उप्स्थत झाला, ती र् ष्ट हा हभक्ष ु कबलू करत ; र् आपलया द षाचें त्यानें 
प्रायहित्त केलें  आहे  जर संघाला य ग्य र्ाटत असेल तर हें प्रकरण हर्टर्नू संघानें संघसार्ग्री करार्ी ’ ही 
हर्ज्ञ्प्त झाली  त्यानंतर हत्रर्ार जाहीर करून क णी हरकत घेतली नाहीं म्हणजे संघसार्ग्री झाली असें 
सर्जार्ें ” 
 

उपालीनें ‘संघसार्ग्री हकती प्रकारची असते’ असा प्रश्न केला असता ं भर्र्ान म्हणाला, 
“संघसार्ग्री अथुहर्युक्त र् अथुयुक्त अशी द न प्रकारची असते  ज्या र् ष्टीसाठी तंटा झालेला असत  त्या 
र् ष्टीचें रू्ळ कारण श धून न काढता जी सार्ग्री करयायातं येते ती अथुहर्युक्त ह य  पण ज्या र् ष्टीसाठी 
तंटा झालेला असत  त्या र् ष्टीचें रू्ळ कारण श धून काढून जी सार्ग्री करयायातं येते ती अथुयुक्त 
सर्जार्ी ” 
 

तजमनीय कमम (धाक घालिें) 
 

७२  बुद्ध भर्र्ान् श्रीर्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
पयाडुक र् ल हहतक हे द घे हभक्ष ु स्र्तः संघातं तंटा उप्स्थत करीत असत; र् दुसऱ्या हभक्षूंनाही तंटा 
उप्स्थत करयायास र्दत करीत  भर्र्ंताला हें र्तुर्ान सर्जलें ; तेव्हा ंह्या प्रकरणी हभक्षूंला ब लार्नू त  
म्हणाला, “हभक्षहु , पयाडुक आहण ल हहतक हभक्षूंला संघानें तजुनीय करु् करार्ें; तें असें :– त्या द घालंाहह 
ब लार्नू आणून त्याचं्या आपत्तींची (द षाचंी) त्यानंा आठर्ण द्यार्ी; आहण आपहत्त लार्ू करून सर्थु हभक्षनूें 
संघाला हर्ज्ञ्प्त करार्ी, ‘भदंत संघ र्ाझ्या ब लयायाकडे लक्ष देर्   पयाडुक र् ल हहतक हे हभक्ष ुस्र्तः तंटा 
उप्स्थत करणारे असून दुसऱ्याला तंटा उप्स्थत करयायास र्दत करतात  जर संघाला य ग्य र्ाटत 
असेल तर संघानें त्यानंा तजुनीय करु् करार्े’ ही हर्ज्ञ्प्त झाली  नंतर हत्रर्ार जाहीर करून क णी हरकत 
घेतली नाही म्हणजे संघाकडून तजुनीय करु् करयायातं आलें  असें सर्जार् े 
 

“तजुनीय करु् करयायातं आलेले हभक्ष ूजर नीट रीतीनें र्ार्ूं लार्ले तर संघानें त्या हभक्षूंला र्ाफी 
करार्ी; तीहह पद्धतीप्रर्ाणें पहहलयानें हर्ज्ञ्प्त करून र् नंतर हत्रर्ार जाहीर करून क णी हरकत घेतली 
नाहीं म्हणजे करार्ी ” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

णनयवः कमम [मूळ पाली वब्द ‘णनस्सयकम्म’ असा आहे. पि ओल्डेनबर्म (Oldenberg) िानंी ‘णनरसयकम्म’ असा पाठ सवमत्र स्वीकारला 

आहे. ही त्यांची चूक असावी असें मला वाितें.] (वेडर्ळपिा जाहीर करिें) 
 

७३  त्या काळीं आयुष्ट्र्ान् सेय्यसक हभक्ष ुपुष्ट्कळच आपहत्त करीत असे; र्ृहस्थाबर बर फार संघटन 
ठेर्ीत असे; त्याला पहरर्ास देयायातं, पूरु््स्थतीर्र आणयायातं, र्ानत देयायातं र् अब्भान करु् करयायातं 
हभक्षूंचा फार काळ जात असे  हें र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें   तेव्हा ं त  म्हणाला, “संघानें अशा हभक्षलूा 
हनयशःकरु् करार्ें, म्हणजे दुसऱ्या क णत्याहह हभक्षचू्या आश्रयार्ाचंून त्यानें एकाकी राहंू नये  येथेंहह 
हर्ज्ञ्प्त करणें र् हत्रर्ार जाहीर करणें पूर्ीप्रर्ाणेंच सर्जार्ें  
 

“त  हभक्ष ुचारं्लया रीतीनें र्ार्ूं लार्ला र् चारं्लया हभक्षूंच्या सहर्ासातं राहंू लार्ला म्हणजे संघानें 
त्याला र्ाफी करार्ी (हर्ज्ञ्प्त र् जाहीर करणें पूर्ीप्रर्ाणेंच) ” 
 

प्रव्राजनीय कमम (हांकून लाविें) 
 

७४  त्या काळीं अस्सहज (अर्श्हजत्) र् पुनब्बसुक (पुनरु्सुक) हे द घे हभक्ष ुकीटाहर्हर येथें रहात 
ह ते  ते आरार्ातं फुलझाडें लार्नू त्याचं्या र्ाला र्रै्रे करून हस्त्रयानंा ककर्ा कुर्ारींना देत असत  आपण 
नृत्य करीत, र्ात र् र्ाजर्ीत असत  र् इतरानंा नाचार्यास, र्ार्यास र् र्ाजर्ार्यास लार्ीत; नाना तऱ्हेचे 
लेळ लेळत असत; र् दुसरेंहह पुष्ट्कळ असभ्य प्रकार करीत  एक हभक्ष ु र्षाकाळानंतर काशी देशातूंन 
श्रार्स्तीला येत असता ंकीटाहर्हर येथें येऊन र्ारं्ातं हभके्षला रे्ला  त्याची शातं चया पाहून तेथील ल क 
म्हणाले, “हा असला बार्ळट, रं्द, दाहंभक कुठला हभक्षु? असलया हभक्षलूा हभक्षा क ण देत ? आर्चे 
अस्सहज आहण पुनब्बसुक कसे सुस्र्भार्ी, सरळ, र् कळ्या र्नानें चालणारे र् ब लणारे, त्यानंाच हभक्षा देणें 
य ग्य ह य ” त्या र्ारं्ातं एक उपासक असे  त्यानें ह्या नर्ीन आलेलया हभक्षलूा, काहंीं हभक्षा हर्ळाली कीं 
काय असा प्रश्न केला, र् त्याला हभक्षा रु्ळींच हर्ळाली नाहीं असें सर्जलयार्र आपलया घरीं नेऊन जेऊं 
घातलें   त  हभक्ष ुश्रार्स्तीस जात आहे हें र्तुर्ान ऐकून त  उपासक त्याला म्हणाला, “भदंत, भर्र्तंाला 
र्ाझा हशरसाष्टारं् नर्स्कार सारं्ा आहण म्हणा कीं, अस्सहज आहण पुनब्बसुक ह्यानंी असभ्याचार करून 
आर्च्या र्ारं्ाची पुष्ट्कळ हाहन केली आहे  तेव्हा ंभर्र्तंानें येथें चारं्ले हभक्ष ुपाठर्ार् े” त्या हभक्षनूें ही र् ष्ट 
कबूल केली; र् श्रार्स्तीला जाऊन भर्र्तंाला हें सरु् र्तुर्ान साहंर्तलें   तेव्हा ं भर्र्ान् साहरपुत्त आहण 
र् ग्र्ल्लान ह्यानंा म्हणाला, “तुम्हीं द घेहह जाऊन त्या द घा ंहभक्षूंना कीटाहर्रीहून हाकूंन लार्ा ” साहरपुत 
आहण र् ग्र्ल्लान म्हणाले, “पण भदंत, ते द घे हभक्ष ुर् ठे तापट आहण ककुश आहेत ” भर्र्ान् म्हणाला, 
“तर तुम्हीं पुष्ट्कळ हभक्षु बर बर घेऊन जा, र् ह्याप्रर्ाणें प्रव्राजनीय करु् करा :– अस्सहज र् पुनब्बसुक ह्या 
द घानंाहह त्याचं्या आपत्तींची आठर्ण द्यार्ी; र् सर्थु हभक्षनूें संघाला हर्ज्ञ्प्त करार्ी; हे हभक्ष ु पापाचारी 
आहेत र् उपासकाचंी बेअबु्र करणारे आहेत  जर संघाला य ग्य र्ाटत असेल तर संघानें ह्यानंा प्रव्राजनीय 
करु् करार्ें  ह्या हभक्षूंनीं कीटाहर्हर येथें राहता ंकार्ा नये  ही हर्ज्ञ्प्त झाली  नंतर क णी हरकत घेतली 
नाहीं म्हणजे प्रव्राजनीय करु् केलें  असें सर्जार् े” 
 

“ज  हभक्ष ुप्रव्राजनीय करु् केलें  असता ंत्या हठकाणाहून हनघून जाऊन नीट रीतीनें र्ारे्ल त्याला 
संघानें य ग्य र्ाटलयास र्ाफी करार्ी (हर्ज्ञ्प्त र्रै्रे पूर्ीप्रर्ाणें) ” 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रणतस्मारिीय कमम (क्षमा मार्ावयास लाविें) 
 

७५  त्या काळीं सुधरु् नारं्ाचा हभक्ष ुर्हक्षकाषंड येथें रहात ह ता  हचत्रर्ृहपहत त्याच्याच र्ाफुत इतर 
हभक्षूंना आरं्त्रण करीत असे  एके र्ळेी साहरपुत्त र्हार् ग्र्ल्लान र्रै्रे प्रहसद्ध हभक्ष ु र्ाहक्षकाषंडाला आले  
हचत्रर्ृहपतीनें सुधरु् हभक्षूंला हर्चारलयार्ाचंून त्यानंा आपलया घरीं हभक्षा ग्रहण करयायास आरं्त्रण केलें ; र् 
नंतर सुधरु् हभक्षलूाहह आरं्त्रण हदलें   पण आपणास कळहर्लयार्ाचंून इतरासं आरं्त्रण हदलयाबद्दल रार्र्नू 
त्यानें तें स्र्ीकारलें  नाहीं  दुसऱ्या हदर्शी जेर्यायाचे र्ेळीं सुधरु् हभक्षु हचत्रर्ृहपतींच्या घरीं रे्ला; र् त्याच्या 
पूरु्जारं्रून त्याला लार्ू पडेल असें र्र्ी ब लला  बुद्ध पदेश सारं्यायाचें स डून र्र्ी शब्द ब ललयाबद्दल 
हचत्रर्ृहपतींनें सुधरु् हभक्षूला द ष हदला  पुढें सुधरु् हभक्ष ु श्रार्स्तीला आला, र् त्याने घडलेली र् ष्ट 
भर्र्तंाला साहंर्तली  भर्र्ंतानें र्र्ी शब्द ब ललयाबद्दल सुधर्ाला द षी ठरहर्लें ; र् हचत्राची त्याला र्ाफी 
र्ार्ार्यास साहंर्तली  ह्या प्रकरणीं भर्र्ान् हभक्षूंला म्हणाला, “ज  हभक्ष ु र्ृहस्थाचं्या हानीसाठीं लटपट 
करत , हर्घ्न उत्पन्न ह यायासाठीं लटपट करत , त्या र्ारं्ातूंन त्यानंी हनघून जार्ें अशी लटपट करत , 
र्ृहस्थानंा हशर्ीर्ाळ देत  र् त्याचं्यार्ध्यें भाडंणें लार्त  अशा हभक्षलूा संघानें त्या र्ृहस्थाचंी र्ाफी 
र्ार्ार्यास लार्ार्ें ” 
 

त्याप्रर्ाणें संघानें हर्ज्ञ्प्त करून र् हत्रर्ार जाहीर करून सुधरु् हभक्षनूें हचत्राची र्ाफी र्ार्ार्ी असा 
ठरार् केला  पण सुधरु् हचत्राकडे जायायास लाजंू लार्ला  तेव्हा ं अशा प्रसंर्ीं संघानें दुसरा एक हभक्षु 
साथीदार द्यार्ा अशी भर्र्ंतानें अनुज्ञा हदली  “ज्या र्ृहस्थाचा अपराध केला असेल त्याची क्षर्ा र्ाहर्तली 
म्हणजे र् हा हभक्ष ुनीट रीतीनें र्ार्ूं लार्ला म्हणजे संघाने त्याला र्ाफी करार्ी ” 
 

उत्के्षपनीय कमम (बणहष्ट्कार) 
 

७६  बुद्ध भर्र्ान् कौशाम्बी येथें घ हषतारार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं छन्न हभक्ष ु आपहत्त करून 
प्रायहित्त करंू इच्छीत नव्हता  अशा प्रकरणी हभक्षूला बहहष्ट्कार घालयायातं यार्ा अशी भर्र्तंानें संघाला 
अनुज्ञा केली  “जर त  हभक्ष ुव्यर््स्थतपणें र्ार्त असला, आपले द ष कबूल करून त्याचंें प्रायहचत्त करीत 
असला, तर संघानें त्याच्यार्रचा बहहष्ट्कार काढून घ्यार्ा ” 
 

७७  भर्र्ान् बुद्ध श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ात रहात ह ता  त्या काळीं 
अहरष्ट नारं्ाच्या हभक्षलूा अशी दृहष्ट उद् भर्ली ह ती कीं, बुद्धाच्या उपदेशाप्रर्ाणें हर्चार केला असता ं जे 
अंतरायकर धरु् साहंर्तले ते अंतरायाला कारण ह त नाहींत  ही र् ष्ट हभक्षूंना सर्जली तेव्हा ं ते त्याला 
म्हणाले, “हे अहरष्ट, तंू भर्र्तंाच्या उपदेशाचा उलटा अथु करंू नक स  हर्षयसुलातं दुःल फार र् द ष 
र् ठा असें भर्र्तंानें र्ारंर्ार साहंर्तलें  आहे  असें असता ंहर्षय पभ र् धरु्र्ार्ांत अंतरायकर नाहींत असें तंू 
कसें म्हणत स?” हभक्षूंनी पुष्ट्कळ प्रयत्न केला, पण अहरष्ट आपली दृहष्ट स डयायास तयार नव्हता  तेव्हा ं
भर्र्तंाने त्याला ब लार्नू ही ल टी दृहष्ट स डयायास साहंर्तलें , तरी त  ऐकेना  नंतर भर्र्ंतानें अशा 
प्रकरणीं ज  हभक्ष ु ल टी दृहष्ट स्र्ीकारून उपदेश केला असताहंह ती स डणार नाहीं त्याला बहहष्ट्कार 
घालयायाची संघाला अनुज्ञा हदली  “त  हभक्ष ुनीट रीतीनें र्ार्ून ती दृहष्ट स डीत असला तर त्याजर्रचा 
बहहष्ट्कार संघानें काढून घ्यार्ा ” 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पणरवास कमम 
 

७८  “ज्या हभक्षचू्या हातून संघाहदशषे नारं्ाची आपहत्त घडली असेल त्याला संघानें पहरर्ास द्यार्ा  
ही आपहत्त एकच असून एक हदर्स लपर्नू ठेहर्ली असेल तर एकच हदर्साचा पहरर्ास द्यार्ा; द न हदर्स 
लपर्नू ठेर्ली असेल तर द न हदर्साचंा; र् पुष्ट्कळ हदर्स लपर्नू ठेर्ली असेल तर संघानें पहरर्ासाची 
र्यादा ठरर्ार्ी  पुष्ट्कळ संघाहदशषे आपहत्त घडलया असतील र् पुष्ट्कळ हदर्स लपर्नू ठेर्लया असतील तर 
पहरर्ासाची र्यादा संघानेंच ठरर्ार्ी  ज्याला पहरर्ास हदला असेल त्या हभक्षनूें हततके हदर्स हनदान 
अरुण दयाच्या र्ळेीं हर्हारात रहाता ंकार्ा नये  अरुण दयापूर्ी उठून हर्हारापासून दूर अंतरार्र जाऊन 
राहहलें  पाहहजे, र् सकाळीं परत येऊन, आपण पहरर्ासाची एक रात्र घालहर्लयाची बातर्ी हभक्षूंना हदली 
पाहहजे ” 
 

मानत्त (संघाचा संतोष) 
 

७९  अशा रीतीनें पहरर्ास संपलयानंतर त्या हभक्षनूें आपण पहरर्ास पूण ु केलयाची बातर्ी संघाला 
हदली पाहहजे  र्र् संघ त्याला सह रात्रींचें र्ानत्त देत   म्हणजे त्या हभक्षनूें संघाला संतुष्ट करयायासाठीं 
पहरर्ासाच्या रात्रींप्रर्ाणें आणली सहा रात्री (हनदान अरुण दयाच्या र्ेळीं) हर्हाराबाहेर काढलया पाहहजेत  
 

मूलायपणिकस्सना (पूवमन्स्थतीवर आििें) 
 

८०  ज्या हभक्षलूा पहरर्ास ककर्ा र्ानत्त हदलें  असेल त्याकडून त्या ्स्थतींत असतानंा जर 
संघाहदशषे आपहत्त घडली तर संघानें त्याला पूरु््स्थतीर्र आणार्ें  म्हणजे पहरर्ासाच्या आहण र्ानत्ताच्या 
ज्या रात्री त्यानें हर्हाराबाहेर घालहर्लया त्या सरु् फुकट जातात, र् पुन्हा ं त्याला पहरर्ास सुरू करार्ा 
लार्त , र् त  संपलयार्र पुन्हा ंसंघाकडून र्ानत्त घ्यार्ें लार्तें  
 

अब्भान (संघात परत घेिें) 
 

८१  ज्या हभक्षनूें पहरर्ास आहण र्ानत्त पूणु केलयार्र जेथे र्ीस हभक्षूंचा संघ असेल तेथें जाऊन त्या 
संघासर् र आपण पहरर्ास आहण र्ानत्त पूण ु केलयाचें संघाला सारं्ार्ें; र् संघाने हनयर्ाप्रर्ाणें हर्ज्ञ्प्त 
करून हत्रर्ार जाहीर करून त्याला पुन्हा ंसंघात घ्यार्ें  ह्याला अब्भान करु् म्हणतात  
 

अन्गनवाला आणि चंक्रम 
 

८२  त्या काळीं रै्शाली येथें हभक्षूंला उत्तर् अन्नाची आरं्त्रणपरंपरा ह ती  चारं्ली जेर्णे जेर्लयानें 
हभक्षूंला शरीरबाधा ह त असे  जीर्क कौर्ारभतृ्य काहंीं कारणास्तर् रै्शालीला रे्ला ह ता  तेथें त्यानें 
हभक्षूंची ही दशा पाहहली, र् हभक्षूंला अ्ग्नशाळा आहण च्ंरमर् करयायाची परर्ानर्ी द्यार्ी अशी भर्र्तंाला 
हर्नंती केली  त्याप्रर्ाणें भर्र्तंानें चं्रमर् र् अ्ग्नशाळा करयायाची अनुज्ञा हदली  
 

“च्ंरमर् जहर्नीपेक्षा ं थ डा उंच असार्ा  त्याच्यातं हर्षर्ता नसार्ी  पाहहजे असलयास च्ंरमर्ार्र 
छप्पर घालार्ें, जेणेंकरून उन्हातं ककर्ा पार्सातं च्रमर्ण करयायास सुलभ पडेल ” 



 

 

अनुक्रमणिका 

“अ्ग्नशाळेचा चौथरा जहर्नीपेक्षा ं उंच असार्ा  जहर्नीला लाकडाचंी तक्तप शी ककर्ा दर्डाचंी 
ककर्ा हर्टाचंी फरसबदंी करार्ी  जर अ्ग्नशाळा लहान असेल तर अ्ग्नकंुड एका बाजूला करार्ें, र् र् ठी 
असेल तर र्ध्यभार्ीं करार्ें  धूर जायायास र्र धुराडें बाधंार्ें  आंत एक पायायाची कंुडी र् कालर्नू तयार 
केलेलया र्ातीचें भाडें ठेर्ार्ें  र्ाती स्र्च्छ नसेल तर सुर्ाहसक पदाथांनी ती सुर्ंहधत करार्ी  हभक्षुनें आपला 
पाट घेऊन अ्ग्नशाळेंत जार्ें, र् तोंडाला आर्ीचा त्रास ह ऊं नये म्हणून त्या र्ातीनें आपलें  तोंड च पडार्ें; 
र् र्ाडग्यातं पाणी घेऊन र्ारंर्ार अंर्ास लार्ार्ें  अ्ग्नशाळेंतून बाहेर आलयार्र स्नान करून अंर् स्र्च्छ 
करार्ें ” 
 

बुद्धोपदेव चालू भाषेंत णलहावा 
 

८३  यरे्ळु र् तेकुल ह्या नारं्ाचे ब्राह्मण जातीचे हर्द्वान् भाऊ हभक्षु झाले ह ते  ते एकदा भर्र्तंाला 
र्दंन करून म्हणाले, “सध्या हनरहनराळे हभक्ष ु आपापलया भाषेंतून बुद्ध पदेश ल कानंा सारं्तात  तेव्हा 
आम्हालंा त  रै्हदक भाषेंत तयार करयायास परर्ानर्ी द्या ” त्याबद्दल भर्र्तंानें त्यानंा द ष हदला; र् त  
हभक्षूंना म्हणाला, “बुद्ध पदेशाचें रै्हदक भाषेंत भाषातंर करंू नये, पण आपापलया भाषेंतून बुद्ध पदेश 
हशकयायास र्ी परर्ानर्ी देतों ” 
 

णवहारांत येिाऱ्या, राहिाऱ्या व णवहारांतून जािाऱ्या णभकू्षचें कतमव्य 
 

८४  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
आरार्ातं येणारे हभक्ष ु(आर्ंतुक) अव्यर््स्थतपणें र्ार्त असत  तेव्हा ंत्यानंा भर्र्तंानें हनयर् घालून हदले 
ते असे :— 
 

आर्ंतुक हभक्षूनें आरार्ातं हशरतेर्ळेीं र्हाणा काढून त्या हातातं घ्याव्या  छत्री लालीं करार्ीं  
ड क्यार्रून चीर्र असलयास लादं्यार्र आणार्ें  आहण सार्काशपणें आरार्ातं प्रर्ेश करार्ा  आत रे्लयार्र 
हभक्षूंची एकत्र जर्यायाची जार्ा क ठें आहे तें पहार्ें  तेथें जाऊन आपलें  हभक्षापात्र र् चीर्र एका बाजूला 
ठेर्ार् ेर् य ग्य आसन पाहून त्यार्र बसार्ें  हपयायाचें र् र्ापरयायाचें पाणी क ठें असतें हें त्या हभक्षूंस हर्चारार्ें  
पाणी प्यार्याचे असलयास प्यार्ें र् र्ापरयायाच्या पायायानें पाय धुर्ार्े  पाय धूत असता ंएका हातानें पाणी 
घेऊन दुसऱ्या हातानें पाय च ळार् े र्हाणा पुसयायाचें फडकें  क ठें आहे हें हर्चारून घेऊन त्यानें र्हाणा 
पुसाव्या  पहहलयानें क रड्ा फडक्यानें पुसून र्र् त्या ओलया फडक्यानें पुसाव्या  तेथला रहहर्ासी हभक्षु 
आपणाहून र्डील असेल तर त्याला नर्स्कार करार्ा; कर्ी र्याचा असेल तर त्याचा नर्स्कार घ्यार्ा  
आपली राहयायाची जार्ा क णती र् तेथें क णी रहात ह ता ककर्ा नाही हें हर्चारार्ें  हभके्षला जायायाची जार्ा 
क णती र् न जायायाची क णती, संघाला र्दत करणारी घरे क णतीं हें सर्जार्नू घ्यार्ें  पायलाना र् 
लघर्ीची जार्ा क णती, र् हातातं घेयायाची काठी क णती हें हर्चारार्ें  आरारं्ात येयायाजायायाच्या र् 
संघकृत्यें करयायाच्या र्ेळा क णत्या हें हर्चारून घ्यार्ें  
 

हर्हारातं हभक्ष ुनसतील तर दार ठ ठार्नू थ डा र्ळे बाहेर उभें रहार्ें  र्र् कडी काढून आंत जार्ें  
त  हर्हार अस्र्च्छ असेल तर शक्य असलयास साफ करार्ा  कलर् ९ ते ११ पयंत साहंर्तलेले हनयर् 
पाळयायात यार् े 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

८५  त्या काळीं आरार्ातं रहाणारे हभक्ष ु आर्ंतुक हभक्षूंशीं नीट रीतींने र्ार्त नसत  तेव्हा ं त्यानंा 
भर्र्तंानें हनयर् घालून हदले ते असे :— 
 

आर्ंतुक हभक्षु र्डील असेल तर त्याला पाहहलयाबर बर आर्ाहसक हभक्षनूें आसन तयार करार् े पाय 
धुयायाचें पाणी र् पाट ठेर्ार्ा  पुढें जाऊन त्याचें पात्र र् चीर्र घ्यार्ें  हपयायाचें पाणी पाहहजे असलयास 
हर्चारार्ें  शक्य असलयास (र्र साहंर्तलयाप्रर्ाणें) त्याच्या र्हाणा पुसाव्या; र् पुसयायाचें फडकें  धुर्नू 
घालार्ें  आर्ंतुक हभक्षलूा नर्स्कार करार्ा  रहायायाची जार्ा दालर्ार्ी  तेथें क णी रहात ह ता कीं नाहीं तें 
सारं्ार्ें  हभके्षला क ठें जार्याचें र् क ठें जार्याचे नाहीं, र् संघाला र्दत करणारी घरें क णती हें सारं्ार्ें  
शौचकूप, लघर्ीची जार्ा, र्ापरयायाची काठी र्रै्रे दालर्ार्ी  येयायाजायायाच्या र्रै्रे संघानें हनयहर्त 
केलेलया र्ेळा सारं्ाव्या  जर आर्ंतुक हभक्षु कर्ी र्षांचा असेल तर आर्ाहसकानें आसनार्र बसूनच ‘अरु्क 
हठकाणीं पात्र ठेर्, अरु्क हठकाणी चीर्र ठेर्, ह्या आसनारं्र बस’ र्रै्रे सरु् सारं्ार्ें आर्ंतुक हभक्षनूें त्याला 
नर्स्कार करार्ा  
 

८६  त्या काळीं आरार्ातूंन जाणारे हभक्ष ु(र्हर्क) नीट रीतीनें र्ार्त नसत  त्यानंा भर्र्तंानें हनयर् 
घालून हदले ते असे :— 
 

र्हर्क हभक्षूनें आपलया रहायायाच्या जार्ीं लाकडी आहण र्ातीचीं भांडी जार्च्या जार्ीं 
व्यर््स्थतपणें ठेर्ार्ीं; र् दारें आहण हलडक्या बदं करून इतर हभक्षूंला सारं्ून जार्ें  जर क णी हभक्ष ूनसेल 
तर श्रार्णेराला सारं्ार्ें  श्रार्णेरहह नसेल तर आरार्ाची काळजी घेयायासंाठीं ठेर्लेलया र्नुष्ट्यास सारं्ार्ें  
क णीच नसेल तर चार दर्डारं्र लाट ठेर्नू र् त्यार्र चौरंर् र्रै्रे ठेर्नू लाकंडाची र् र्ातीचीं भाडंीं 
जार्च्याजार्ीं ठेर्ार्ीं, र् हलडक्या आहण दारें बदं करून हनघून जार्ें  हर्हारातं पार्साचें पाणी र्ळत 
असलयास, तें स्थान शक्य असलयास शाकारार्ें, ककर्ा दुसऱ्याकडून शाकारून घेयायाचा प्रयत्न करार्ा  
परंतु शाकारणें शक्य नसलयास जेथें र्ळत नसेल तेथें लाट, चौरंर् र्रै्रे ठेर्ार्ीं  पण जर सरु्च हर्हारातं 
र्ळत असेल, तर शक्य असलयास लाट र्रै्रे र्ारं्ातं न्यार्ी, ककर्ा इतराकंडून प होंचहर्यायाचा प्रयत्न 
करार्ा  तसें करणें शक्य नसलयास र् कळ्या जार्ीं लाट र्रै्रे लालीं दर्ड ठेर्नू र्र र्ाडंार्ी  का ंकीं, 
तेर्ढ्यानें हनदान त्याचें लूर र्रै्रे भार् शाबतू रहातील  
 

णभकु्षिी-प्रव्रज्या 
 

८७  बुद्ध भर्र्ान् कहपलर्स्तु येथें हनग्र धारार्ातं रहात ह ता  तेथें र्हाप्रजापती र्ौतर्ी 
भर्र्तंाजर्ळ येऊन म्हणाली, “भदंत, बायकानंा आपलया धरु्पथंातं प्रव्रज्या घेयायास परर्ानर्ी द्या ” 
बुद्धानें ती र् ष्ट तीनदा नाकारली, र् त  तेथून रै्शाली येथें आला  र्ार्ाहून र्हाप्रजापती र्ौतर्ी आपलें  
केशर्पन करून र् आणली बऱ्याच शाक्य हस्त्रयानंा बर बर घेऊन रै्शालीला आली  प्रर्ासानें हतचे पाय 
सुजले ह ते र् अंर् धुळीनें र्ाललें  ह तें; ती उदासीन हदसत ह ती  अशा ्स्थतींत आनंदानें हतला पाहहलें , र् 
उदासीनतेचें कारण हर्चारलें   हस्त्रयानंा प्रव्रज्या घेयायाची भर्र्ान् परर्ानर्ी देत नाहीं म्हणून र्ी उदासीन 
आहे, असें र्ौतर्ीनें साहंर्तलें   तेव्हा ं हतला तेथेंच रहायायास सारं्ून, हस्त्रयासं प्रव्रज्या घेयायास परर्ानर्ी 
द्यार्ी अशी हर्नंती करयायासाठीं आनंद भर्र्तंाजर्ळ रे्ला, पण भर्र्तंानें हीं र् ष्ट नाकारली  तेव्हा ंआनंद 
म्हणाला, “भदंत, तथार्तानें हनर्हेदलेलया धरु्पथंातं प्रव्रज्या घेऊन एलाद्या स्त्रीला स्त्र तआपहत्तफल, 
सकृदार्ाहर्फल, अनार्ाहर्फल ककर्ा अहुत्फल प्राप्त करून घेणें शक्य आहे कीं नाहीं?” भर्र्तंानें, ह य” 
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असें उत्तर हदलें   आनंद म्हणाला, “असें जर आहे तर ज्या र्ार्शींने भर्र्तंाला आईच्या अभार्ीं दूध पाजून 
लहानाचें र् ठें केलें  हतच्या हर्नंतीर्रून भर्र्तंानें हस्त्रयानंा प्रव्रज्या द्यार्ी ” 
 

भर्र्ान् म्हणाला, “जर र्हाप्रजापती र्ौतर्ी आठ जबाबदारीच्या र् ष्टी (अा र्रुधम्र्ा) 
पत्करयायास कबूल असेल तर हस्त्रयानंा प्रव्रज्या घेयायास र्ी परर्ानर्ी देत   (१) कभक्षणुी संघातं हकतीहह र्ष े
राहहलेली अस ; हतने लहान-र् ठ्या सरु् हभक्षूंना नर्स्कार केला पाहहजे  (२) ज्या र्ारं्ी हभक्ष ुनसतील त्या 
र्ारं्ी हभक्षणुींने रहाता कार्ा नये  (३) दर पधंरर्ाड्ास उप सथ क णत्या हदर्शीं र् उपदेश ऐकयायास कधीं 
यार्ें, ह्या द न र् ष्टी हभक्षणुीनें हभक्षसुंघाला हर्चाराव्या  (४) र्षाकाळानंतर हभक्षणुीनें द न्ही संघाचंी 
(हभक्षसुंघाची र् हभक्षणुी संघाची) प्रर्ारणा केली पाहहजे  (५) हजच्याकडून संघाहदशषे आपहत्त घडली 
असेल त्या हभक्षणुीनें द न्ही संघाकंडून पंधरा हदर्साचें र्ानत्त घेतलें  पाहहजे  (६) द न र्षे जी हशकली 
असेल अशा श्रार्णेरीला द न्ही संघाकंडून उपसंपदा हर्ळाली पाहहजे  (७) क णत्याहह कारणास्तर् 
हभक्षणुीनें हभक्षलूा हशर्ीर्ाळ देता ंकार्ा नये  (८) आजपासून हभक्षणुीनें हभक्षलूा उपदेश करता कार्ा नये  
हभक्षनूें हभक्षणुीला करार्ा ” 
 

आनंदाने त्या आठ र् ष्टी र्हाप्रजापती र्ौतर्ीला कळहर्लया, र् हतला त्या पसंत पडलया  तीच 
हतची उपसंपदा झाली असें भर्र्तंानें साहंर्तलें   तेव्हापंासून हभक्षणुीसंघाची स्थापना झाली  हभक्षणुीसंघात 
प्रर्शे करयायाचे हनयर् बहुतेक हभक्षसुंघाच्या हनयर्ापं्रर्ाणेच आहेत  उपसंपदेच्या र्ळेीं हभक्षलूा ‘तंू पुरुष 
आहेस ना?’ असें हर्चारयायातं येतें, तेथें हभक्षूणीला, ‘तंू स्त्री आहेस ना?’ असें हर्चारयायातं येतें; र् जेथें 
हभक्षलूा ‘तुझा उपाध्याय क ण?’ असें हर्चारयायातं येतें तेथें हभक्षूणीला ‘तुझी प्रर्र्मतनी क ण?’ असें 
हर्चारयायातं येतें  एलाद्या स्त्रीला र्ार्ात अडथळे असलयाकारणानें संघापाशीं येऊन उपसंपदा घेता ं येत 
नसली, तर हतला एलाद्या हभक्षणूीर्ाफुत उपसंपदा देयायाचा संघाला अहधकार आहे  हभक्षणुीनें अरयायातं 
राहाता ंकार्ा नये, र्रै्रे हभक्षनूा लार्ू न पडणारे काहंी हनयर् पाळले पाहहजेत  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

भार् दुसरा 
 

प्रणतबंधक णनयम 
 

चार पाराणजका 
 

१  बुद्ध भर्र्ान् रै्रंजा येथें पाचंशें हभक्षूंच्या र् ठ्या संघासह नळेरुहपचुरं्द रृ्क्षालालीं रहात ह ता  
त्याची कीर्मत ऐकून र्ेरंज ब्राह्मण तेथें आला, र् कुशल प्रश्नाहदक हर्चारून त्याला म्हणाला, “भ  र्ौतर्, 
तुम्हीं रृ्द्ध ब्राह्मणानंा नर्स्कार र्रै्रे करून र्ान देत नसता ंअसें र्ी ऐकतों  हें तुर्चे र्तुन र्ला य ग्य र्ाटत 
नाहीं ” बुद्ध म्हणाला, “इहल कीं ज्याला नर्स्कार करून तथार्तानें र्ान द्यार्ा असा र्नुष्ट्य र्ला आढळत 
नाहीं ” थ डा संर्ाद झालयार्र आपलया र्डीलपणाबद्दल बुद्धानें एक उपर्ा साहंर्तली, ती अशी– “एकाद्या 
कोंबडीनें दहा बारा अंडी घातलीं असलीं र् त्यातूंन हपलें  हनघालीं; त्यातं जे प्रथर्तः आपलया प्रयत्नानें 
अंड्ातूंन बाहेर हनघेल त्याला ज्येष्ठ म्हणता ंयेईल कीं नाहीं?” ब्राह्मणानें ‘ह य’ असें उत्तर हदलयार्र बुद्ध 
म्हणाला, “अहर्दे्यच्या अंडक शातं रु्रफटून रे्लेलया ल कातूंन र्ी प्रथर्तः बाहेर हनघालों आहे  आहण 
म्हणूनच र्ी ज्येष्ठ आहें ” बुद्धाच्या ह्या संर्ादाने र्ेरंज ब्राह्मण प्रसन्न झाला र् र्षाकाळ रै्रंजा येथें 
घालहर्यायास त्यानें बुद्धाला हर्नंती केली  
 

त्या काळीं रै्रंजा येथें दुष्ट्काळ पडला ह ता  उत्तर देशातूंन घ ड्ाचंा व्यापार करणारे पाचंश ेघ डे 
घेऊन र्षाकाळासाठी रै्रंजा येथें राहहले ह ते  त्यानंी आपलया कंपूत हभक्षूंना प्रत्येकीं अधाशरे उकडून 
सडलेले जर्स देयायाचा हनयर् केला ह ता  हभक्ष ुते जर्स आणून उलळातं कुटून लात असत  भर्र्तंासाठी 
जे जर्स हर्ळत ते पायार्र र्ाटून आनंद भर्र्तंाला देत असे  भर्र्तंानें रु्सळाचा शब्द ऐकून आनंदाला 
हर्चारलें  कीं, हें काय आहे? आनंदाने हभक्ष ु जर्स कुटून लात असतात असें साहंर्तलें   तेव्हा ं भर्र्ान् 
म्हणाला, “आनंद, शाबास! तुम्ही सत्पुरुष आहा;ं पण पुढें असे हभक्षु ह णार आहेत कीं, ते उत्तर् अन्नाचीहह 
पर्ा करणार नाहींत  
 

एके हदर्शीं आयुष्ट्र्ान् साहरपुत्त बुद्धाजर्ळ आला आहण हात ज डून म्हणाला, “भदन्त आता ं
हभक्षूंना प्रहतबधंक हनयर् घालून देयायाची र्ळे आली आहे  त्याय र्ें ब्रह्मचयु हचरस्थायी ह ईल ” बुद्ध 
म्हणाला, “साहरपुत्रा, तंू दर् धर  प्रहतबंधक हनयर् करयायाचा सर्य क णता हें तथार्तालाच र्ाहीत आहे  
संघातं पापधरु् जोंपयंत हशरले नाहींत त पयंत तथार्त तहन्नकारक हनयर् करीत नाहीं  संघस्थापनेला 
बराच काळ ल टलयार्ाचंून, संघाचा हर्स्तार र् ठा झालयार्ाचंून, संघाचा लाभ र् ठा झालयार्ाचून, संघात 
पाहंडत्याचा प्रसार झालयार्ाचून, त्यातं पापधर्ाचा प्रर्शे ह त नसत   सध्या संघ पापधर्ापासून रु्क्त आहे, 
र् शुद्ध आहे ” 
 

त  र्षाकाळ संपलयार्र भर्र्न् आनंदाला म्हणाला, “हे आनंद, तथार्ताचंी अशी र्हहर्ाट आहे 
कीं, र्षाकाळासाठीं ज्यानें आरं्त्रण हदलें  त्यानंा भेटलयार्ाचंून दुसरीकडे जार्याचें नाहीं  तेव्हा ंचल, आपण 
र्रंेज ब्राह्मणाला भेटार्याला जाऊं ” ते द घे र्ेरंज ब्राह्मणाच्या घरीं रे्ले  भर्र्तंाला आरं्त्रण करून सरु् 
र्षाकाळभर त्याची चौकशी केली नाहीं ह्याबद्दल र्रंेज ब्राह्मणाला पिात्ताप झाला  त्यानें भर्र्तंाला 
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हभक्षसुंघासह हनर्ंत्रण करून उत्तर् भ जन हदलें   तेथून भर्र्ान् अनु्रमर्ें स रेय्य, संकस्स, कयाणकुज्ज येथून 
पयार्पहताान येथें र्ंर्ानदी उतरून र्ाराणसीला आला; र् तेथें काहंीं काळ राहून रै्शालीला आला  
 

रै्शालीजर्ळच कलंदक नारं्ाचा र्ारं् ह ता  तेथें सुहदन्न नारं्ाचा श्रेहष्ठपुत्र रहात असे  काहंीं 
कारणास्तर् आपलया हर्त्राबंर बर त  रै्शालीला आला; र् तेथें एका सभेंत बुद्धाचा धरु् ऐकून त्याला 
प्रपचंाहर्षयीं हर्र्क्त उत्पन्न झाली  पण आईबापाचं्या परर्ानर्ीहशर्ाय त्याला हभक्ष ु ह ता ं येत नाहीं असें 
बुद्धानें साहंर्तलें   तेव्हा ंघरीं जाऊन सुहदन्नानें आईबापाचंी परर्ानर्ी र्ाहर्तली  पण त्यानंी ती हदली नाहीं  
सुहदन्न उघड्ा जहर्नीर्र उपाशीं पडून राहहला  जर आपणाला परर्ानर्ी हर्ळाली तरच येथून उठेन, 
नाहींतर येथेंच र्रेन असें त  म्हणाला  अशा रीतीनें त्यानें सप्त जेर्णें टाळलीं, तेव्हा ं हनरुपाय ह ऊन 
आईबापानंीं हभक्षु ह यायाची त्याला परर्ानर्ी हदली, र् त  रै्शालीला येऊन हभक्ष ु झाला, आहण र् ठ्या 
उत्साहानें र्ार्ूं लार्ला  
 

एकदा ंर्हज्जदेशातं दुष्ट्काळ पडला ह ता  त्या र्ळेीं सुहदन्न आपलया र्ारं्ीं परत आला  तेथें आपलया 
घरीं एक दासी हशळें अन्न बाहेर टाकीत असता ंपाहून त  हतला म्हणाला, “जर ते बाहेर टाकार्याचें असेल 
तर ह्या र्ाझ्या पात्रातंच टाक ” त्या दासींने त्याला ओळलून त्याच्या आईला हें र्तुर्ान साहंर्तलें   इकडे 
सुहदन्न एका कभतीआड बसून तें हशळें अन्न लात ह ता  तें त्याच्या बापानें पाहहलें , र् घरीं न जाता ंहें हशळें अन्न 
का लात स, असें त्याला हर्चारलें   सुहदन्नानें त्याच्या घरींच हें अन्न हर्ळालें  असें साहंर्तलें   तेव्हा ंबाप त्याला 
हातीं धरून घरीं घेऊन रे्ला, र् आणली जेर्ार्यास आग्रह करंू लार्ला  परंतु जेर्ण झालें  
असलयाकारणानें सुहदन्नाने पुन्हा जेर्यायाचें नाकारलें   तेव्हा ं बापानें त्याला दुसऱ्या हदर्शीं जेर्ार्यास 
ब लाहर्लें   
 

दुसऱ्या हदर्शीं त  घरीं रे्ला, तेथें त्याच्या आईबापानंी द्रव्याच्या द न र् ठ्या राशी केलया ह त्या, र् 
त्याच्या बायक ला नटर्नू सजर्नू तयार केलें  ह तें  सुहदन्न तेथें प होंचलयार्र त्या राशी उघड्ा करून बाप 
त्याला म्हणाला, “हें सरु् तुझ्या पूरु्जाचें द्रव्य आहे, त्याचा उपभ र् घेऊन तंू येथें सुलानें रहा ” सुहदन्न 
म्हणाला, “तुम्हालंा र्ाईट र्ाटत नसेल तर एक र् ष्ट सारं्तों ” सारं् काय ते,” असें हपत्यानें उत्तर हदलें   
सुहदन्न म्हणाला, “र् ठर् ठे र् ण तयार करून त्यातं हें द्रव्य भरा, र् र्ंरे्च्या र्ध्यभार्ीं तें नेऊन पायायातं 
टाका  का ंकीं, ह्या द्रव्यापंासून तुम्हालंा जे भय र् ज  रक्षण करयायाचा त्रास पडत आहें, तें भय र् त  त्रास 
पडणार नाहीं ” त्याच्या बापाला अथातच हें ब लणें आर्डलें  नाहीं  त्यानें आपलया सुनेकडूनहह सुहदन्नाचें 
र्न र्ळहर्यायाचा प्रयत्न केला  तेव्हा ंसुहदन्न म्हणाला, “र्ला जर जेर्ार्यास घालार्याचे असेल तर घाला  
हा उर्ाच त्रास कशाला देता?ं” त्याला चारं्ले जेऊं घातलयानंतर आई म्हणाली, “बाळ सुहदन्न हें आर्चें 
घराणें फार र् ठें आहें  आर्च्या कुळातं पुष्ट्कळ धनद्रव्य आहे  तेव्हा ं हनदान आम्हालंा एक बीजक (कूळ 
चालहर्णारा रु्लर्ा) तरी दे  जर आर्च्या कुळातं रु्लर्ा नसला तर सरु् संपहत्त हलच्छर्ी राजे घेऊन 
जातील ” सुहदन्नाला ही र् ष्ट पसंत पडली; र् त्यानंें हत्रर्ार स्त्रीसंर् केला  त्याय र्ें त्याच्या बायक ला 
रु्लर्ा झाला  त्याचें नारं् बीजक असेंच ठेर्यायातं आलें ; र् सुहदन्नाला बीजकहपता असें म्हणू लार्ले  
त्यारु्ळें  सुहदन्नाला फार र्नस्ताप झाला  ही र् ष्ट हभक्षुंना सर्जली, तेव्हा ं त्यानंीं त्याची फार कनदा केली  
बुद्ध भर्र्तंाला ही र् ष्ट सर्जली, तेव्हा ंत्यानेंहह त्याची कनदा केली, र् हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा 
:– “ज  हभक्ष ु र्थुैन करील त  पाराहजक सर्जार्ा  त  हभक्ष ु सहर्ासाला य ग्य नाहीं ” हा हनयर् 
केलयानंतर एका हभक्षनेू एका र्कुटीशीं संर् केला  त्यार्रून त्या हनयर्ातं आणली भर घालार्ी लार्ली  
शरे्टीं पूण ुहनयर् करयायातं आला त  असा :— 



 

 

अनुक्रमणिका 

जो णभकु्ष णभकंू्षचे णनयम न सोडतां व आपलें  दौबमल्य आर्ाऊ कबूल न करतां मनुष्ट्यावीं ककवा पवूवीं 
मैथून-व्यवहार करील तो पाराणजक व सहवासाला अयोगय जािावा ॥ १ ॥ 
 

२  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ृध्रकूट परु्तार्र रहात ह ता  त्या काळीं काहंी प्रहसद्ध हभक्ष ुइहसहर्ली 
परु्ताच्या पायर्थयाशीं र्र्ताच्या झोंपड्ातं र्षाकाळासाठीं राहहले  धहनय कंुभकारपुत्रहह एक र्र्ताची 
झोंपडी बाधूंन तींत र्षाकाळासाठीं राहहला  र्षाकाळ संपलयार्र र्र्ताच्या झोंपड्ा र् डून र्र्त र् लाकंडे 
जार्च्याजार्ीं ठेर्नू ते हभक्ष ुप्रर्ासाला रे्ले  पण धहनय र्षभुर तेथेंच राहहला  त  जेव्हां र्ारं्ातं हभके्षसाठीं 
जात असे तेव्हा ंलाकंडें नेणाऱ्या बायका त्याची झोंपडी र् डून लाकंडें र् र्र्त घेऊन जात असत  धहनय 
पुन्हा ंआपली झोंपडी बाधंी र् त्या बायका पुन्हा ंती र् डून नेत असत  असा प्रकार तीनदा ंघडला  धहनयाला 
कंुभाराचे कार् येतच असे  तेव्हा ंलाकंडाच्या झोंपडीला कंटाळून त्यानें र्ातीची झोंपडी बनहर्ली, र् लाकडें 
र् र्र्त भरून ती भाजून तयार केली  ती कुहटका फारच संुदर झाली  इंद्रधनुष्ट्यासारला हतचा रंर् ह ता र् 
ककहकणी-शब्दासारला हतच्यातूंन शब्द हनघत असे  भर्र्तंाला ही र् ष्ट सर्जली तेव्हां, हभक्षलूा अशा रीतीनें 
सरु् रृ्हत्तकार्य झोंपडी बनहर्णें य ग्य नाहीं असें म्हणून त्यानें हभक्षूंकडून ती र् डहर्ली  त्यानंतर धहनयाच्या 
र्नातं असा हर्चार आला कीं, आता ंआपण सरकारी र्लारींतील अहधकारी हर्त्राकंडे जाऊन लाकंडें र्ार्ून 
घ्यार्ीं, र् लाकंडाचंी कुहटका करार्ी  त्याप्रर्ाणें त्या अहधकाऱ्याकंडे जाऊन त्याला सरु् रृ्त्त हनर्देन करून 
त्यानें लाकंडें र्ाहर्तलीं; पण त  अहधकारी म्हणाला, “हीं सरकारी लाकंडें तशाच जरुरीच्या प्रसंर्ीं 
उपय र्ासाठीं ठेर्लेलीं आहेत  जर राजाकडून देर्हर्यायातं येतील तर लुशाल घेऊन चला ” धहनया 
म्हणाला, “राजानें तीं हदलींच आहेत ” त्या अहधकाऱ्यानें असा हर्चार केला कीं, हे शाक्यपुत्रीय श्रर्ण 
धरु्चारी, सर्चारी, ब्रह्मचारी, सत्यर्ादी, शीलर्ंत आहण कलयाणधरु् आहेत; आहण राजाचीहह ह्याचं्यार्र 
र्जी आहे  तेव्हा ं राजानें न देता ं हदलेलीं आहेत असें हा म्हणणार नाही  त  धहनयाला म्हणाला, “असें 
असेल तर घेऊन जा ” धहनयानें त्या लाकंडाचें कुटीला लार्णारे तुकडे कापून तयार करर्नू त्याचंी 
कुहटका बनहर्ली  
 

र्र्धर्हार्ात्र र्स्सकार ब्राह्मण राजर्ृहातंील हनरहनराळ्या कार्ाची देलरेल पहायायासाठीं हफरत 
असता ंसरकारी र्लारींत आला  तेथील सरकारी लाकंडें राजाकडून धहनयाला देयायातं आली हें र्तुर्ान 
त्याला सर्जलें ; आहण राजानें असें भलतेंच आचरण केलयाबद्दल त्याला र्ाईट र्ाटलें   कबहबसार राजाजर्ळ 
जाऊन ह्या र् ष्टीची त्यानें चौकशी केली  राजानें र्लारीर्रील अहधकाऱ्याला बाधूंन आणयायाचा हुकूर् 
फर्ाहर्ला  त्याला बाधूंन नेत असता ं र्ाटेंत धहनय भेटला; आहण म्हणाला, “तुला बाधूंन नेत आहेत तें 
का?ं” “भदंत, त्या लाकंडासाठीं र्ला बाधूंन नेत आहेत” असें त्यानें उत्तर हदलें   धहनय म्हणाला, “तंू पुढें 
ह ; र्ीहह तुझ्या र्ार् र्ार् येत  ” अहधकारी म्हणाला, “राजानें र्ला ठार करयायापूर्ी या म्हणजे झालें !” 
 

धहनय कबहबसार राजाच्या र्ाड्ातं रे्ला आहण तेथें त्याच्यासाठी र्ाडंलेलया आसनार्र बसला  
कबहबसार राजा त्याला नर्स्कार करून एका बाजूला बसला आहण म्हणाला, “भदंत, र्ी तुम्हाला सरकारी 
लाकंडें हदली  ही लरी र् ष्ट आहे काय?” ह य, र्हाराज” धहनयानें उत्तर हदलें   राजा म्हणाला, “आम्ही 
राजेल क म्हणजे अनेक कार्ातं रु्ंतलेले असार्याचे  हदलें  असताहंह हर्सर पडणें शक्य आहे  तेव्हा ं र्ी 
लाकंडें कधी हदलीं ह्याची र्ला आठर्ण द्या ” धहनय म्हणाला, “जेव्हा तुर्चा राज्यहभषेक झाला तेव्हा ं
श्रर्णब्राह्मणाला तृणकाष्ठ दकहह हदलें  आहे, असें म्हटलयाचें तुम्हासं स्र्रतें ना?” राजा म्हणाला, “ह य, 
र्ला आठर्तें  साधुरृ्हत्त आहण सज्जन श्रर्णब्राह्मण पुष्ट्कळ आहेत  लहान सहान र् ष्टींतही त्यानंा शकंा 
उत्पन्न ह ते  म्हणून त्यानंा उदे्दशून र्ी असें ब ललों, तें अरयायातं ज्याला क णी र्ालक नाहीं अशा 



 

 

अनुक्रमणिका 

तृणकाष्ठसंबधंानें  पण तुम्ही एर्ढ्या र्ाक्यार्र अर्लंबनू न हदलेलीं लाकंडें घेऊन जाता ं हें कसें? 
र्ाझ्यासारख्या राजाला राष्ट्रातं रहाणाऱ्या श्रर्णाला ककर्ा ब्राह्मणाला ठार र्ारणें, कारार्ृहातं टाकणें ककर्ा 
हद्दपार करणें उहचत नाही  तुम्ही आता ंयेथून जा  केशाच्या अंतरानें तुम्ही सुटला ंअसें सर्जा, र् पुन्हा ंअसें 
कार् करंू नका ” 
 

ही र् ष्ट ल कानंा सर्जली  तेव्हा ंते हभक्षूंची कनदा करंू लार्ले  हभक्षूंना ही र् ष्ट सर्जली तेव्हा ंते 
धहनयाला द ष देऊं लार्ले, र् त्यानंीं ती भर्र्तंाला कळहर्ली  भर्र्तंानेहह धहनयाला द ष हदला र् ह्या 
प्रकरणीं हनयर् केला त  असा :– 
 

“जो णभकु्ष न णदलेली चोरीची वस्तु–णजच्यासाठी राजेलोक चोराला पकडून तंू चोर आहेस, मूखम 
आहेस, मूढ आहेस, स्तेन आहेस असें म्हिून मारतील, तुरंुर्ांत िाकतील ककवा हद्दपार करतील–घेईल 
तो देखील पाराणजक होतो, सहवासाला अयोगय होतो.” 
 

हा हनयर् केलयानंतर षड र्र्ीय हभक्षूंनी अरयायातं एका ध ब्याच्या र्स्त्राचें र्ाठ डें च रलें ; र् इतर 
हभक्षूंनी तुम्हीं असे का ं केलें  असें हर्चारलें  असतां, भर्र्तंानें केलेला हनयर् र्ारं्ापुरता आहे, अरयायाला 
लार्ू पडत नाही, असें ते म्हणू ंलार्ले  तेव्हा ं पूर्ीच्या हनयर्ातं भर्र्ंतानें फेरफार केला त  असा :– जो 
णभकु्ष र्ांवांतून ककवा अरण्यांतून न णदलेली चोरीची वस्तु–णजच्यासाठीं राजेलोक चोराला पकडून, तू चोर 
आहेस, मूखम आहेस, मूढ आहेस, स्तेन आहेस असें म्हिून मारतील, तुरंुर्ांत िाकतील ककवा हद्दपार 
करतील–घेईल तो देखील पाराणजक होतो, सहवासाला अयोगय होतो. ॥ २ ॥ 
 

३  बुद्ध भर्र्ान रै्शाली येथें र्हार्नातं कूटार्ार शाळेंत रहात ह ता  त्या काळीं त  शरीराच्या 
अशुभतेची भार्ना करयायाहर्षयीं हभक्षूंला उपदेश करीत असे; शरीराच्या अशुभतेच्या ध्यानाची स्तुहत करीत 
असे  एकदा ंत  हभक्षूंला म्हणाला, ‘एक पधंरर्डाभर र्ी एकान्तातं राहंू इ्च्छतों  ह्या अर्धींत हभक्षा घेऊन 
येणाऱ्या हभक्षहूशर्ाय दुसऱ्या क णीही र्ाझ्याजर्ळ येता ंकार्ा नयें  त्याप्रर्ाणें भर्र्ान् एकान्तातं राहहला  
इकडे हभक्ष ुभर्र्तंाने साहंर्तलयाप्रर्ाणें अशुभ भार्ना करंू लार्ले, र् त्यारु्ळें  शरीराचा त्यानंा कंटाळा येऊं 
लार्ला  त्यापंैकीं काहंींनीं आत्र्घात केला; काहंींनी परस्परालंा ठार केलें ; काहंीं हर्र्लंहडक नारं्ाचा एक 
श्रर्णर्षेधारी ह ता त्याजपाशीं जाऊन म्हणाले “तंू जर आम्हालंा ठार र्ारशील तर आर्चीं पात्र-चीर्रें 
तुला देऊं” हर्र्लंहडकानें पात्र-चीर्राचंें र्तेन घेऊन त्यानंा ठार र्ारलें ; र् रक्तानें र्ाललेली तलर्ार 
घेऊन त  र्लरु्रु्दा नदीर्र रे्ला  तेथें तलर्ार धूत असता ंत्याला र्नस्ताप उत्पन्न झाला  र्ीं हें हकती र्ाईट 
कृत्य केलें  असें त्याला र्ाटंू लार्लें   इतक्यातं एक र्ारल कींची देर्ता तेथें उदकार्र प्रर्ट झाली, र् 
म्हणाली “हे सत्पुरुषा, तंू फार चारं्ले कृत्य केलेंस  ज्यानंा र् क्ष हर्ळाला नाहीं त्यानंा र् क्षाला पाठर्नू, तू 
पुष्ट्कळ पुयाय ज डलेंस ” तें त्या देर्तेचें भाषण एकूैन हर्र्लंहडकाला फार आनंद झाला; र् तीक्ष्ण तलर्ार 
घेऊन प्रत्येक हर्हारातं जाऊन त  म्हणू लार्ला कीं, ‘र् क्ष हर्ळाला नाही असा क ण आहे? र्ी क णाला 
र् क्षाला पाठर्ू?ं’ हें त्याचें भाषण ऐकून जे हभक्ष ुअर्ीतरार् असत त्यानंा भय र्ाटत असे  पण जे र्ीतरार् 
असत त्यानंा त्याचें काहंींच र्ाटत नसे  हर्र्लंहडक दरर ज एकपासून साठपयंत हभक्ष ुठार र्ारंू लार्ला  
 

त  पधंरर्डा संपलयार्र भर्र्ान् एकान्तातून बाहेर आला आहण आनंदाला म्हणाला, “हभक्षसुंघ 
असा कर्ी का ं हदसत ?” आनंदानें तें र्तुर्ान साहंर्तलें ; तेव्हा ं आनंदाला पाठर्नू रै्शालीच्या आसपास 
रहाणाऱ्या हभक्षूंना भर्र्तंानें कूटार्ार शाळेंत एकत्र केलें  आहण त  म्हणाला, “हभक्षहु , ह्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्राणायार्स्रृ्हतसर्ाधीची जर भार्ना केली तर संुदर र्धुर सुल हर्ळतें; र् उत्पन्न झालेले पापहर्चार 
ताबडत ब नष्ट ह तात  उन्हाळ्याच्या शरे्टीं र्ाऱ्यानें उडालेली धूळ अकाहलक र्हारे्घानें जशी 
जार्च्याजार्ी शातं करार्ी तशी ही सर्ाधी उत्पन्न झालेलया पापहर्चारानंा जार्च्याजार्ीं शातं करते  
हभक्षहु , ह्या सर्ाधीच्या भार्नेचा प्रकार कसा? एकदा हभक्ष ु अरयायात झाडालालीं ककर्ा एकान्तस्थळीं 
जाऊन देह सरळ ठेर्नू र् ठ्या सार्धहर्रीनें बसत , त  सार्धानपणें आर्श्ास घेत  र् सार्धानपणें प्रर्श्ास 
स डत   दीघु आर्श्ास घेत असला तर दीघु आर्श्ास घेत आहे असें जाणत   दीघु प्रर्श्ास स डीत असला 
तर दीघु प्रर्श्ास स डीत आहे असें जाणत   ऱ्हस्र् आर्श्ास घेत असला तर ऱ्हस्र् आर्श्ास घेत आहे असें 
जाणत   ऱ्हस्र् प्रर्श्ास स डीत असला तर ऱ्हस्र् प्रर्श्ास स डीत आहे असें जाणत   सरु् देहाची स्रृ्हत ठेर्नू 
आर्श्ास करयायाचा र् प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   कायसंस्कार शातं करून आर्श्ास करयायाचा र् 
प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   प्रीतीचा अनुभर् घेऊन आर्श्ास करयायाचा र् प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास 
कहरत   सुलाचा अनुभर् घेऊन आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   हचत्तसंस्कार जाणून आर्श्ास-
प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   हचत्तसंस्कार शातं करुन आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   
हचत्त जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   हचत्ताला प्ररु्हदत करून आर्श्ास-प्रर्श्ास 
करयायाचा अभ्यास कहरत   हचत्ताचें सर्ाधान करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   हचत्ताला 
हर्रु्क्त करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   अहनत्यता जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा 
अभ्यास कहरत   रै्राग्य जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   हर्र ध जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास 
करयायाचा अभ्यास कहरत   त्यार् जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   अशा रीतीनें 
प्राणायार्स्रृ्हतसर्ाधीची भार्ना केली असता,ं ती उत्पन्न झालेले पापहर्चार ताबडत ब शर्न कहरते ” 
 

नंतर भर्र्तंानंीं ह्या प्रकरणीं हभक्षूंना ब लार्नू, ते आत्र्हत्या करतात ककर्ा हर्र्लंहडकाशीं जाऊन 
आपला र्ध करयायास सारं्तात ह्याची चौकशी केली; र् ह्या र् ष्टीचा हनषेध करून हभक्षूंला हनयर् घालून 
हदला त  असा :– 
 

“जो णभकु्ष जािूनबुजून मनुष्ट्याला ठार मारील ककवा त्यासाठीं वस्त्र वोधील तोही पाराणजक होतो; 
सहवासाला अयोगय होतो.” 
 

त्या काळीं एक उपासक आजारी ह ता  त्याची बायक  अत्यंत देलणी ह ती  षड र्र्ीय हभक्षूंची 
हतच्यार्र पापदृहष्ट पडली  त्यानंा असें र्ाटलें  कीं हा उपासक रे्ला तर ही स्त्री आपलया हस्तर्त ह ईल  ते 
त्या उपासकाजर्ळ जाऊन म्हणाले, “हे उपासका, तंू सज्जन आहेस  तंू पुष्ट्कळ कुशल करु् केलें  आहेस  
भयभीताचंें रक्षण केलें  आहेस  दुष्ट पापकृत्य केलें  नाहींस  आता ं तुला ह्या दुःहलत जर्यायानें काय 
करार्याचें! जर्यायापेक्षा ंतुला र्रणेंच चारं्लें   अशा ्स्थतींत जर तंू रे्लास तर स्र्र्ांत जन्र् पार्नू लूप चैन 
भ र्शील ” त्या उपासकाला हे षड र्र्ीयाचें ब लणे पटलें ; र् अपर्थयकारक अन्नपायायाचें सेर्न करून त्यानें 
प्राणत्यार् केला  तेव्हा ंत्याच्या बायक नें षड र्र्ीयानंा फार द ष हदला  ह्यानंी र्रणाची स्तुहत करून र्ाझ्या 
पतीला र्ाहरलें  असें ती म्हणू ंलार्ली  हतनें केलेला आर प ऐकून दुसरे ल कहह हभक्षूंला द ष देऊं लार्ले  
भर्र्तंाच्या कानी जेव्हा ंही र् ष्ट आली, तेव्हा ंत्यानें र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :– 
 

जो णभकु्ष जािूनबुजून मनुष्ट्याला ठार मारील ककवा त्यासाठीं वस्त्र वोधील ककवा मरिाची स्तुणत 
करील, मरिाला उत्तणेजत करील–हे मनुष्ट्या, तुला िा दुःखद जर्ण्यानें काय करावयाचें, तुला 



 

 

अनुक्रमणिका 

जर्ण्यापेक्षां मरिें चांर्लें –अवा रीतींनें अनेक बाजंूनी मरिाची स्तुणत करील, मरिाला उत्तणेजत 
करील–तोणह पाराणजक होतो, सहवासाला अयोगय होतो ॥ ३ ॥ 
 

४  बुद्ध भर्र्ान् रै्शाली येथे र्हार्नातं कूटार्ार शाळेंत रहात ह ता  त्या काळीं काहंीं नार्ाहंकत 
हभक्ष ू र्लरु्रु्दा नदीच्या काठंीं र्षाकाळासाठीं रहात असत  त्या र्षी र्हज्जराष्ट्रातं दुष्ट्काळ पडला ह ता  
त्यारु्ळें  त्या हभक्षूंला आपला हनर्ाह कसा करार्ा ह्याची काळजी पडली  काहंीं म्हणाले, “आपण र्ृहस्थाचं्या 
कार्ार्र देलरेल करून आपला हनर्ाह करंू ” दुसरे म्हणाले, “आपण र्ृहस्थाचें दूतकरु् करंू; र् आपला 
हनर्ाह करंू ” पण हतसरे म्हणाले, “ह्यातं काहंीं फायदा नाहीं  आपण र्ृहस्थापंाशीं, अरु्क तरु्क हभक्षूंला 
प्रथर् ध्यान प्राप्त झालें  आहे  हद्वतीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुथु ध्यान प्राप्त झालें  आहे, अर्का स्त्र तआपन्न 
आहे, सकृदार्ार्ी, अनार्ार्ी, अहुत्, तै्रहर्द्य, षडहभज्ञ आहे अशी परस्पराचंी स्तुहत करंू  त्याय र्ें ते 
आम्हासं हभक्षा देतील, र् आम्ही सुलानें आहण सार्ग्रीनें र्षाकाळ घालर्ू ं” ही र् ष्ट सर्ांनाच पसंत पडली  
त्यानंीं र्ृहस्थापंाशीं परस्पराचंी स्तुहत चालहर्ली; र् र्ृहस्थाचंा त्याचं्यार्र हर्र्श्ास बसून स्र्तः हाल कष्ट 
स सूनहह ते त्यानंा यथा्स्थत हभक्षा देऊं लार्ले  अन्नपानाची ददात नसलयारु्ळें  ते हभक्ष ु चारं्ले लठ ठ 
झाले  
 

देशातं सरु्त्र दुष्ट्काळ असलयारु्ळें  बहुधा हभक्ष ु कृश आहण दुबुल हदसत असत  पण र्लरु्रु्दा 
नदीच्या तीरार्र रहाणारे हभक्ष ु जेव्हा ं भर्र्ंताच्या दशनंाला आले तेव्हा ं ते त्याला चारं्ले लठ ठ हदसले  
र्षाकाळ कसा काय घालहर्ला ह्याची भर्र्तंानें त्याचं्याशीं चौकशी केली  आपण परस्पराचंी र्ृहस्थापंाशीं 
स्तुहत करून यथा्स्थत हभक्षा हर्ळयायाची स य कशी केली, हें र्तुर्ान त्यानंीं भर्र्तंाला साहंर्तलें   तेव्हां 
त्याचंी कनदा करून सरु् हभक्षूंला उदे्दशून भर्र्ान् म्हणाला, “हभक्षहू , हे पाचं च र इहल कीं आढळतात :– 
(१) एलाद्या र्हाच राला असें र्ाटतें कीं, शभंर, हजार ल कानंा बर बर घेऊन ठार र्ारीत आहण लुटालूट 
करीत, र्ारं्ातून, शहरातूंन आहण राजधानींतून र्ी कधीं हफरत राहीन? काहंीं काळानें आपलया 
हर्चाराप्रर्ाणें शभंर ककर्ा हजार ल क बर बर घेऊन र्ारं्ातून, शहरातूंन आहण राजधानींतून त  घातपात 
आहण लुटालूट करीत हफरत असत   त्याचप्रर्ाणें एलाद्या पापहभक्षलूा असें र्ाटतें कीं र्ी शभंर ककर्ा हजार 
हभक्षूंला बर बर घेऊन ल काकंडून सत्कार आहण पूजा घेत घेत र्ारं्ातूंन, शहरातूंन आहण राजधानींतून 
कधीं प्रर्ास करीत राहीन? काहंीं काळानें त  शभंर ककर्ा हजार हभक्षूंला घेऊन अशा रीतीनें र्ारं्ातूंन, 
शहरातूंन आहण राजधानींतून प्रर्ास करीत जात   हा पहहला र्हाच र सर्जला पाहहजे  (२) दुसरा एक 
पापहभक्ष ु तथार्तानें उपदेहशलेला धरु् हशकत , र् त  आपणच स्र्तः जाणला असें सारं्त   हा दुसरा 
र्हाच र  (३) हतसरा एकादा पापहभक्षु श्रद्धार्ान् सब्रह्मचारी पहरशुद्ध ब्रह्मचयु पाळीत असता ं त्याचं्यार्र 
ल टा आळ आणून त्याला ब्रह्मचयापासून भ्ष्ट करंू पाहत   हा हतसरा र्हाच र  (४) चर्था एकादा 
पापहभक्ष,ु आरार्, आरार्ाची जार्ा, हर्हार, हर्हाराची जार्ा, रं्चक, आसन, अशी, ल लंडाची कढई र् 
इतर भाडंी, कुऱ्हाड, कुदळ र्रै्रे आउतें; बाबंु, र्र्त, र्ाती, लाकंडी ककर्ा र्ातीचीं भाडंीं इत्याहद साहंघक 
र्स्तु र्ृहस्थानंा देऊन त्यानंा ल भहर्त   हा चर्था र्हाच र  (५) पण ज  आपलया अंर्ी नसलेला ल क त्तर 
धरु् (ध्यानसर्ाहध र्रै्रे) प्रकाहशत करत  त  सरु् जर्ातं अत्यंत र् ठा च र सर्जला पाहहजे ” 
 

ह्याप्रर्ाणें भर्र्तंानें अनेक रीतीनें र्लरु्रु्दा नदीच्या तीरार्रून आलेलया हभक्षूंची कनदा करून 
हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :– “जो णभकु्ष न जाितां आयमज्ञानदवमनाला उपयोर्ी पडिारा 
लोकोत्तर धमम आपिाला प्रापत झाल्याचें भासवील व पुढें चौकवी केली असतां ककवा केली नसतां दोषी 



 

 

अनुक्रमणिका 

होऊन वुद्ध होण्याच्या इच्छेनें म्हिेल कीं, मी न जाितांच न पहातांच खोिें बोललों–तोणह पाराणजक 
होतो, सहवासाला अयोगय होतो.” 
 

त्या काळीं काहंी हभक्षूंला आपणाला अहुत्र् प्राप्त झालयाचा भ्र् झाला ह ता  ती र् ष्ट त्यानंी 
प्रकाहशत केली  परंतु पुढें  त  भ्र् ह ता असें त्यासं आढळून आलें   हें र्तुर्ान भर्र्ंताला सर्जलें   तेव्हा ं
त्यानें र्रील हनयर्ातं फेरफार केला  त  असा :— 
 

जो णभकु्ष न जाितां आयमज्ञानदवमनाला उपयोर्ी पडिारा लोकोत्तर धमम आपिाला प्रापत झाल्याचें 
भासवील, व पुढें चौकवी केली असतां ककवा केली नसतां दोषी होऊन वुद्ध होण्याच्या इच्छेनें म्हिेल कीं, 
मी न जाितांच न पहातांच खोिें बोललों–जर ्म झाला नसेल तर–तोणह पाराणजक होतो, सहवासाला 
अयोगय होतो ॥ ४ ॥ 
 

तेरा संघाणदवेष 
 

५  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
आयुष्ट्र्ान् सेय्यसक ब्रह्मचयु आचरयायातं असंतुष्ट ह ता; र् त्याय र्ें अत्यंत कृश आहण कुरूप हदसत ह ता  
त्याला पाहून उदायी म्हणाला, “तू असा कृश र् दुरु्ण ु का ं हदसत स? तंू ब्रह्मचयु आचरयायासं असंतुष्ट 
आहेस काय?” सेय्यसेकानें ह य असें उत्तर हदलें   तेव्हां उदायी म्हणाला, “असें जर आहे तर तंू यथेच्छ 
भ जन कर, यथेच्छ नीज र् यथेच्छ स्नान कर; आहण जेव्हा ं तुझ्या र्नातं कार्हर्कार उत्पन्न ह ईल तेव्हा ं
हातानें र्ीयुपात कर ” सेय्यसर् म्हणाला, “पण असें करणें य ग्य आहे काय?” उदायी म्हणाला, “ह य, 
र्ीदेलील असेंच करतों ” तेव्हापंासून सेय्यसक यथेच्छ जेर्ूं लार्ला, यथेच्छ हनजंू लार्ला, यथेच्छ स्नान 
करंू लार्ला; र् जेव्हा ंजेव्हा ंकार्हर्कारानें पीहडत ह त असे तेव्हा ंहातानें र्ीयुपात करंू लार्ला  त्याय र्ें 
पुन्हा ं धष्टपुष्ट हदसूं लार्ला  हभक्षूंनीं, त  क णत्या औषधानें बरा झाला र् पूरु््स्थतीर्र आला असें त्यास 
हर्चारलें   तेव्हा ंत्यानें आपण औषधाने बरा झालों नसून ‘अशा अशा उपायानें बरा झालों’ हें र्तुर्ान त्यास 
साहंर्तलें   ते म्हणाले, “हे सेय्यसका, ज्या हातानें श्रद्धापूरु्क हदलेलें  अन्न तंू जेर्त स, त्याच हातानें 
र्ीयुपात करत स काय?” ह्या बाबतींत त्यानंीं सेय्यसकाची फार कनदा केली  भर्र्तंानेंहह त्याची कनदा 
केली; र् हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :– “चेतनायुक्त वीयमपात संघाणदवेष होतो.” 
 

त्या काळीं हभक्ष ुउत्तर् जेर्णें जेर्नू हनष्ट्काळजीपणें हनजत असत; र् त्याय र्ें स्र्प्नातं र्ीयुपात ह त 
असे  तेव्हा संघाहदशषे आपहत्त हातून घडली अशी त्यासं शकंा आली  पण स्र्प्नातं घडलेलें  करु् पूणुपणें 
चेतनायुक्त म्हणता ंयेत नाहीं, असें म्हणून भर्र्तंानें र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

स्वपनावस्थेंत झालेल्या वीयमपातावांचून चेतनायुक्त वीयमपात संघाणदवेष होतो ॥ १ ॥ 
 

६  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
उदायी अरयायातं रहात असे  त्याचा हर्हार दशनुीय र् संुदर ह ता  र्ध्यें बठैकीची जार्ा र् चारी बाजूला 
पडर्ी, आसनें र्रै्रे व्यर््स्थतपणें र्ाडंलेली, हपयायाचें पाणी र् उपय र्ाचें पाणी य ग्य हठकाणीं ठेर्लेलें , र् 
जार्ा साफसुफ, अशी तेथें व्यर्स्था असे  उदायीचा हर्हार पहायायासाठी पुष्ट्कळ ल क येत असत  एक 
ब्राह्मणहह आपलया बायक ला बर बर घेऊन उदायीचा हर्हार पहायायासाठी आला  ब्राह्मण इकडे हतकडे 
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हर्हार पहायायातं रु्ंतला असता ंत्याची बायक  र्ार्ें राहहली ह ती  हतला उदायीनें पकडले  हर्हार पाहून 
झालयार्र ब्राह्मण आनंदीत ह ऊन म्हणाला  “लर लर शाक्यपुत्रीय श्रर्ण धन्य आहेत, जे अशा संुदर 
अरयायातं रहातात  भर्ान् उदायीहह धन्य आहे, ज  अशा हठकाणी राहत  ” तेव्हा ंती ब्राह्मणी म्हणाली “हा 
धन्य कसला? ह्याने र्ला [तुर्चा ड ळा चुकर्नू  पकडलें  ” तेव्हा ं त्या ब्राह्मणानें हभक्षूंची फार कनदा 
चालहर्ली  ह ता ं ह ता ं जेव्हा ं ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा ं उदायीची कनदा करून त्यानें हभक्षूंला 
हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो कामासक्त णभकु्ष णवकृतणचत्तानें स्त्रीचा हात, वेिी ककवा दुसरा कोिताणह अवयव पकडील, 
त्याला संघाणदवेष होतो ॥ २ ॥ 
 

७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
उदायी अरयायातं रहात असे  त्याचा संुदर हर्हार पहायायासाठी पुष्ट्कळ बायका तेथें आलया  त्यानंा आपला 
हर्हार दालर्नू उदायी त्याचं्याशी अश्लील भाषण करंू लार्ला  त्यातं ज्या हनलुज्ज बायका ह त्या, त्या 
उलट उदायीची थट्टा करंू लार्लया  पण ज्या सभ्य ह त्या त्या कनदा करंू लार्लया  ही र् ष्ट हभक्षूंला 
सर्जली  र् त्यानंीं ती भर्र्ंताला साहंर्तली  भर्र्तंानें उदायीची कनदा करून हभक्षूंला हनयर् घालून हदला 
त  असा :— 
 

जसा एखादा तरुि तरुिीवीं मैथुनणवषयक भाषि करतो, तसा एखादा णभकु्ष कामासक्त होऊन 
णवकृत णचत्तानें स्त्रीवीं अश्लील भाषि करील, त्याला संघाणदवेष होतो ॥ ३ ॥ 
 

८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
उदायी श्रार्स्तींतील पुष्ट्कळ र्ृहस्थाचं्या घरीं जात असे  तेथें एक हर्धर्ा स्त्री अत्यंत सुरूप ह ती  उदायी 
हतच्या घरीं रे्ला, र् हतला त्यानें चारं्ला धर्ोपदेश केला  तेव्हा ंती म्हणाली, “भदंत, तुम्हालंा जे काय 
लारे्ल तें र्ला सारं्ा  चीर्र, हभक्षा र्रै्रे पदाथांचा आम्ही तुम्हासं पुरर्ठा करंू ” उदायी म्हणाला, 
“भहर्नी, हे पदाथु आम्हालंा दुर्मर्ळ नाहींत  आम्हालंा जें दुर्मर्ळ तें तू दे ” ती :– “तें क णतें ।“ उदायी :– 
“र्थुैन ” ती :– “तुम्हालंा जरूर आहे काय?” उदायी :– “ह य भहर्नी ” तर र्र् या असें म्हणून ल लीचें 
दार उघडून ती आंत हशरली, र् साडी लालीं टाकून रं्चकार्र हनजली  उदायीहह हतच्या र्ार् र्ार् आंत 
रे्ला, र् असलया ह्या दुरं्धी पदाथांला क ण स्पश ु करत  असें म्हणून जहर्नीर्र थंुकला र् तेथून हनघून 
रे्ला  त्याय र्ें त्या स्त्रीनें शाक्यपुत्रीयाचंी फार कनदा चालहर्ली  ह ता ंह ता ंही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली 
तेव्हा ंत्यानें उदायीचा हनषेध करून हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो कामासक्त णभकु्ष णवकृत णचत्तानें स्त्रीपावीं आपली सेवा करण्याची स्तुणत करील, माझ्यासारख्या 
वीलवान् साधू ब्रह्मचाऱ्याची मैथुनणवषयानें केलेली सेवा सवमरेष्ठ सेवा म्हिेल, त्याला संघाणदवेष होता ॥ ४ 
॥ 
 

९  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
उदायी श्रार्स्तींत पुष्ट्कळ ल काचं्या घरीं जात असें  अहर्र्ाहहत स्त्री आहण पुरुष त्याला आढळले म्हणजे त  
त्याचंी लग्नें जुळर्यायाची लटपट करी  पूर्ी हजचा नर्रा र्णक (कारकून) ह ता अशा एका बाईला एक 
फार संुदर रु्लर्ी ह ती  दुसऱ्या र्ारं्ातूंन आजीर्काचें श्रार्क श्रार्स्तीला येऊन त्या र्णकीपाशीं आपलया 
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(घरायायातील एका) रु्लासाठीं ते रु्लर्ी र्ार्ू लार्ले  पण त्याचंी ओळल नसलयारु्ळें  र्णकींनें रु्लर्ी 
देयायाचें नाकारलें   श्रार्स्ती येथील काहंी ल कानंा ती र् ष्ट सर्जली  तेव्हा ं ते त्या आजीर्क श्रार्कानंा 
म्हणाले, “तुम्हीं पूर्ीच जाऊन त्या र्णकीपाशीं रु्लर्ी का र्ाहर्तलीत? आय उदायीला साहंर्तलें  असतें, 
तर त्यानें ती रु्लर्ी तुर्च्या रु्लाला केव्हाचंा देर्हर्ली असती ” हें ऐकून त्या आजीर्क श्रार्कानंी 
उदायीच्या र्ाफुत त्या र्णकीशीं ब लणें सुरू केलें  र् त्या रु्लीचें लग्न आपलया रु्लाशीं जुळर्नू आणलें   
त्यानंीं त्या रु्लीला र्हहनाभर चारं्लया रीतीनें र्ार्हर्लें , र् पुढें दासीप्रर्ाणें र्ार्र्ू ंलार्लें   हतनें आपणाला 
घेऊन जायायासाठीं हनर प पाठहर्ला  आईनें तेथें येऊन आपलया रु्लीला नीट रीतीनें र्ार्हर्यायाहर्षयीं 
त्यानंा हर्नंहत केली, तेव्हा ं ते म्हणाले, “तंू हर्चारणारी क ण? आर्चा सर्ळा ठरार् उदायीच्या र्ाफुत 
झाला आहे ” हे र्तुर्ान त्या र्णकीने उदायीला साहंर्तलें   जेव्हा ं त  हतकडे येऊन रु्लीला नीट 
र्ार्यायाहर्षयीं त्यानंा उपदेश करू लार्ला, तेव्हा ं ते म्हणाले, “तंू हर्चारणारा क ण? आर्चा सरु् 
करारर्दार र्णकीशीं झाला आहे ” पुन्हा ं र्णकींने हतकडे जायायास उदायीला हर्नहर्लें ; तेव्हा ं त्यानें 
जायायाचें नाकबलू केलें   अथात ती उदायीची कनदा करंू लार्ली र् हशव्याशाप देऊ लार्ली  दुसऱ्याहह 
हस्त्रया—ंज्या उदायीनें जर्र्नू आणलेलया लग्नसंबधंारु्ळे दुःल भ र्ीत ह त्या त्या—उदायीला हशव्याशाप 
देऊं लार्लया  हें र्तुर्ान हभक्षूंला र् हभक्षूंकडून भर्र्ंताला सर्जलें   तेव्हा ं त्यानें उदायीचा हनषेध करून 
हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— “ज  हभक्ष ुस्त्रीपुरुषारं्ध्यें र्ध्यस्थी करील, र् लग्नसंबंधात ककर्ा 
जारसंबंधात स्त्रीला पुरुषाची ककर्ा पुरुषाला स्त्रीची आर्ड उत्पन्न करील, त्याला संघाहदशषे ह त  ” 
 

त्या काळीं काहंीं धूतु उद्यानातं चैनींसाठी रे्ले ह ते  त्यानंी एका र्शे्येला तेथें ब लाहर्लें   पण ती 
हतकडे जायायास कबूल ह ईना  तेव्हा ं त्यापैकीं एकजण म्हणाला, “हे कार् उदायी करील ” एक 
बुद्ध पासक तेथे ह ता, त  म्हणाला, “शाक्यपुत्रीय श्रर्ण असलीं कार्ें कधींहह करणार नाहींत  उदायीहह हें 
कार् करार्याचा नाहीं ” भर्हत न भर्हत ह ऊन पैज लार्ली, र् एकाला उदायीजर्ळ पाठहर्लें   उदायीनें 
त्या र्शे्येचें र्न र्ळर्नू हतला तेथें पाठहर्लें   तेव्हा ं त्या उपासकानें त्याची फार कनदा केली  त्याच्याकडून 
हभक्षूंला, र् हभक्षूंकडून भर्र्ंताला ही र् ष्ट सर्जली, तेव्हा ंउदायीचा हनषेध करून त्यानें र्रील हनयर्ातं 
फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष स्त्रीपुरुषांमध्ये मध्यस्थी करील, लगनसंबंधात ककवा जारसंबंधात स्त्रीला पुरुषाची ककवा 
पुरुषाला स्त्रीची आवड उत्पन्न करील, केवळ तावत्काणलक वेश्येवींणह मध्यस्थी करील, त्याला संघाणदवेष 
होतो ॥ ५ ॥ 
 

१०  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ेणुर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं आळर्ी येथील हभक्ष ुर्ृहस्थाशंीं 
याचना करून क णाच्या र्ालकीच्या नव्हत अंशा आपणासंाठी प्रर्ाणाबाहेर र् ठ्या झोंपड्ा बाधंीत असत, 
र् त्या पुऱ्या ह त नसत  त्यारु्ळें  त्यानंा पुष्ट्कळ याचना करार्ी लार्त असे  र्ाणूस द्या, बैल द्या, र्ाडा द्या, 
कुऱ्हाड द्या, कुदळ द्या, र्ेळू द्या, र्र्त द्या, असें ते ल कानंा म्हणत  त्य र्ें त्रास पार्नू हभक्षूंनी पाहहलें  कीं 
र्ृहस्थ इकडे हतकडे पळ काढीत; तोंड दुसऱ्या बाजूला हफरर्ीत ककर्ा दार लार्नू आंत बसत  दुरून 
र्ाईला पाहूनदेलील हभक्ष ु सर्जून ल क पळत असत  आयुष्ट्र्ान् र्हाकाश्यप राजर्ृह येथें र्षाकाळ 
घालर्नू प्रर्ास करीत आळर्ी येथें आंला  तेथें हभक्षाटनासाठीं आळर्ींत रे्ला असता ंल क त्याला पाहून 
तोंड हफरर्ूं लार्ले, ककर्ा पळं काढंू लार्ले  पूर्ी आळर्ी सुहभक्ष असे, पण आता ंहे कसें झालें , ह्याची जेव्हा ं
र्हाकाश्यपानें चौकशी केली, तेव्हा ंत्याला र्रील कारण सर्जून आलें   
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र्षाकाळ संपलयार्र बुद्ध भर्र्ान् हह राजर्ृहाहून आळर्ीला आला  तेव्हा ंर्हाकाश्यपानें घडलेली 
र् ष्ट भर्र्तंाला साहंर्तली  त्यानें त्या हभक्षूंचा हनषेध करून संघाला हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

रृ्हस्थापावीं याचना करून आपिासाठीं कोिाच्या मालकीची नव्हे अवी कुिी करवूं इन्च्छिाऱ्या 
णभकू्षनें ती प्रमािांत करवावी. णतचें प्रमाि येिेंप्रमािें :— लांबी १२ सुर्तणवतन्स्त, [एक सुर्तहर्त्स्त म्हणजे दीड 

हात असें टीकाकाराचें म्हणणें आहे   रंुदी सात सुर्तणवतन्स्त. जार्ा दाखणवण्यासाठीं णभकंू्षला न्यावें. त्यांनीं अनारंभ 
आणि सपणरक्रमि अवी जार्ा दाखवावी. सारंभ आणि अपणरक्रमि जार्ेंत रृ्हस्थाची याचना करून कुिी 
करणवली तर, ककवा जार्ा दाखणवण्यासाठी णभकंू्षना नेलें  नाही तर, ककवा प्रमािाबाहेर कुिी बांधली तर 
संघाणदवेष होतो ॥ ६ ॥ 
 

जार्ा दालहर्यायासाठीं हभक्ष ु न्यार् े ते असे :– कुटी करहर्णाऱ्या हभक्षनूें जार्ा साफ करून 
संघापाशीं येऊन हभक्षूंला हतकडे पाठहर्यायास याचना करार्ी  सरु् संघाला जार्ा पाहणें शक्य असलयास 
संघानें जार्ा पहार्ी  शक्य नसलयास जार्ा पहायायासाठीं य ग्य हभक्षूंची हनर्ड करार्ी  संघाच्या 
ठरार्ाप्रर्ाणें त्या हभक्षूंनी ती जार्ा अनारंभ आहण सपहर्रमर्ण असेल तर पहार्ी  नसलयास, हतकडे कुटी 
बाधूं नक स असें त्या हभक्षलूा सारं्ार्ें  जार्ा य ग्य ठरलयास संघाच्या परर्ानर्ींने तेथें कुटी बाधंार्ी  
 

सारंभ म्हणजें जेथें रंु्ग्याचंें ककर्ा र्ाळर्ीचें र्ारूळ असतें; उंदराचंी, सपाचीं, कर्चर्ाचंी आहण 
घ णींची हबळें  असतात; जेथें हत्ती, घ डे, कसह, र्ाघ, अस्र्ल, तरस ह्याचंी ककर्ा इतर प्रायायाचंी रहायायाची 
जार्ा असते; जें स्थान शतेाजर्ळ, अपराध्यालंा दंड देयायाच्या जारे्जर्ळ, श्र्शानाजर्ळ, उद्यानाजर्ळ, 
राजाची जार्ा, ह्स्तशाला, अर्श्शाला, कारार्र, दारूचें दुकान, कसाईलाना, र्ल्ली, सभास्थान, घाटं 
ह्याचं्या जर्ळ असतें तें सारंभ जाणार्ें  
 

अपहर्रमर्ण म्हणजे जेथें र्ाडा जाऊ शकत नाहीं र् जेथें झोंपडीभ र्तीं शाकारणारा र्नुष्ट्य हशडी 
घेऊन जाऊं शकत नाहीं तें  
 

११  बुद्ध भर्र्ान् कौशाम्बी येथें घ हषतारार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं छन्न हभक्षचू्या उपस्थायक 
र्ृहस्थानें त्याच्यासाठीं एक हर्हार बाधंयायाचें ठरहर्लें   छन्नानें हर्हाराची जार्ा साफ करर्ीत असता ं तेथें 
सरु् ल कानंा पूज्य असा एक रृ्क्ष ह ता त  त डहर्ला  त्याय र्ें ल क त्याची कनदा करंू लार्ले  भर्र्तंाला 
हे र्तुर्ान सर्जलें   तेव्हा ंत्यानें छन्न हभक्षचूा हनषेध करून हभक्षूंला लालील हनयर् घालून हदला :— 
 

आपिासाठीं रृ्हस्थाच्या मालकीचा मोठा णवहार बांधणविाऱ्या णभकू्षनें जार्ा दाखणवण्यासाठीं णभकु्ष 
न्यावे. त्यानें अनारम्भ व सपणरक्रमि अवी जार्ा दाखवावी. सारंभ व अपणरक्रमि अवा जार्ेंत जो णभकु्ष 
मोठा णवहार करवील, ककवा जार्ा दाखणवण्यासाठीं णभकु्ष नेिार नाहीं त्याला संघाणदवेष होता ॥ ७ ॥ 
 

१२  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ेळूर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं दब्ब र्ल्लपुत्र हभक्षनूें सात र्षांचा 
असतानंा अहुत् पद हर्ळकर्ले ह तें  पुढें र्यातं आलयार्र त्याच्या र्नातं संघाच्या शयनासनाची र् भ जनाची 
व्यर्स्था आपलया हातीं घेयायाचा हर्चार आला, त  त्यानें भर्र्तंाला कळहर्ला  भर्र्तंाने संघाला सारं्ून 
ह्या कार्ीं त्याची नेर्णूक करहर्ली  त  त्या त्या हभक्षूच्या य ग्यतेप्रर्ाणें तेथें तेथें त्याचंी हनजयायाची स य 
करीत असे; र् र्ृहस्थानंीं हनयहर्त हभक्षूंना आरं्त्रण केलें  असता ंअनु्रमर्ें हभक्षूंना तेथें पाठर्ीत असे  
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त्या काळीं कलयाणभ्क्त नारं्ाचा र्ृहस्थ संघाला हनत्यदान देत असे  एकेहदर्शी हर्हारातं येऊन, 
उद्या ंआपलया घरीं क णते हभक्ष ुयेणार असें त्यानें हर्चारलें   रे्हत्तय र् भमु्र्जक ह्या द न हभक्षूंची त्या हदर्शीं 
पाळी ह ती  त्याप्रर्ाणें ते येणार आहेत असें दब्बानें उत्तर हदलें   पण हे हभक्षु सज्जन नव्हते  त्यारु्ळें  त्या 
उपासकाला अत्यंत र्ाईट र्ाटलें , र् घरीं जाऊन त्यानें आपलया दासीला साहंर्तलें  की, जर ते हभक्ष ुआले 
तर त्यानंा क ठडींत आसनें र्ाडूंन कयायाचंा भात र् आंबील र्ाढ  त्याप्रर्ाणे दासीनें सरु् केलें   त्यारु्ळें  त्या 
द न हभक्षूंना फार रार् आला  दब्ब र्ल्लपुत्रानेंच त्या उपासकाला असें करयायासं साहंर्तलें  असार्ें अशी 
त्याचंी सर्जूत झाली  आहण रे्हत्तया नारं्ाच्या हभक्षणुीला त्यानंी दब्ब र्ल्लपुत्रार्र हतच्यार्र जुलूर् केलयाचा 
आळ आणयायास हशकहर्लें   हतनें भर्र्तंाजर्ळ जाऊन, दब्बानें आपणार्र जुलूर् केला अशी त्रमार केली  
पण पुढें चौकशीअंतीं हा आळ ल टा ह ता असें हदसून आलें   तेव्हा ंत्या हभक्षणुीला संघातूंन काढून टाकून 
भर्र्तंानें हभक्षलुा हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष िेषबुद्धीनें ब्रह्मचयापासून (संघांतून) ्ष्ट करण्याच्या हेतूनें णभकु्षला पाराणजका आपणत्त 
लारू् करील–पि पुढें चौकवी केली असतां ककवा चौकवी केली नसता ती र्ोष्ट णनराधार ठरेल व हा दोषी 
ठरेल—त्याला संघाणदवेष होता ॥ ८ ॥ 
 

१३  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं रे्हत्तय र् भमु्र्जक ह्या हभक्षूंनी 
र्ृध्रकूट परु्तार्रून लालीं येतानंा एका बकऱ्याचा बकरीशीं झालेला संर् पाहहला  त्यानंी त्या बकऱ्याचें नारं् 
दब्ब र्ल्लपुत्र असें ठेहर्लें ; र् बकरीचें रे्हत्तया हभक्षणुी ठेर्लें ; आहण दब्बानें पारंाहजक आपहत्त केलयाचें आपण 
स्र्तः पाहहलें  असें ते म्हणू लार्लें   पुढे चौकशीअंती हा सरु् प्रकार उघडकीस आला  तेव्हा ंभर्र्तंानें त्याचंा 
हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष िेषबुद्धीनें दुसऱ्या एकाद्या र्ोष्टीचा लेवमात्र घेऊन िा ब्रह्मचयापासून (संघांतून) ्ष्ट 
करण्याच्या हेतूनें णभकू्षला पाराणजका आपणत्त लारू् करील—पुढें चौकवी केली असंतां ककवा चौकवी केली 
नसतां तें प्रकरि दुसरेंच ठरतें, व त्याचा लेव मात्र येथें लारू् केला असे णदसून येतें, आणि णभकु्ष दोषी 
ठरतो–त्याला संघाणदवेष होता ॥ ९ ॥ 
 

१४  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ेळुर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं देर्दत्त, क काहलक [र्ूळ र्ाक्य 
‘क काहलक  क टर्ारकहतस्सक  लयाडदेहर्या पुत्त  सरु्द्ददत्त ’ असें आहे  २९ व्या पाहचहत्तयातं ‘अय्य  क काहलक , अय्य क टर्ारकहलस्सक , 
अय्य  लंडदेहर्या पुत्त , अय्य  सरु्द्ददत्त ’ असें र्ाक्य आढळतें, र् त्यार्रून हे चार हनरहनराळे हभक्षु असार्े असा सकृतशनुीं ग्रह ह त   परंतु हर्चार 
केला असता ंह्या दुसऱ्या र्ाक्यातं काहंींतरी घ टाळा झाला असार्ा असें र्ाटतें  कारण पुढलया (११व्या) संघाहदशषेातं ‘तस्सेर् ल  पन हभक्लुस्स 
हभक्लू ह ्न्त अनुर्त्तका र्ग्र्र्ादका, एक  र्ा दे्व र्ा तथ  र्ा’ हें र्ाक्य आहे  देर्दत्ताचे द स्त हभक्षु चार असते, तर येथें ‘चत्तारी र्ा’ असें असार्यास 
पाहहजे  येर्ढेंच नव्हे साथी चार असले म्हणजे त्याचंा संघ ह ता, र् र् ठ्या संघाला त्या चाराचं्या संघाला बहहष्ट्कार घालयायाचा अहधकार राहत 
नाहीं  बुद्ध घ षाचायु म्हणतात :– 
 

“यस्र्ा पन हतयाणं उपहर कम्र्ारहा न ह ्न्त, न हह संघ  संघस्स कम्र् ंकर हत, तस्र्ा एक  र्ा दे्व र्ा तय  र्ा हत रु्त्तं ” तात्पयु येथें 
क काहलक क टर्ारकहतस्सक हा एक, र् लंडदेर्ीचा पुत्र सरु्द्रदत्त हा दुसरा असे द नच देर्दत्ताचे साथी ह ते असें सर्जणे इष्ट आहे   आहण 
सरु्द्रदत्त ह्या हभक्षूंपाशीं जाऊन त्यानंा म्हणाला, “चला आपण श्रर्ण र् तर्ाच्या संघात भेद पाडंू ” 
 

क काहलक म्हणाला, “पण श्रर्ण र् तर् र्हानुभार् आहे  त्याच्या संघात भेद कसा पाडता ं
येईल?” देर्दत्त म्हणाला, “आपण त्याजपाशीं जाऊन ह्या पाचं र् ष्टींची याचना करंू  म्हणू ं कीं भदंत, 
आपण अनेक रीतीनें संतुष्टीची आहण साधेपणाची स्तुती करीत असतां, आहण ह्या पाचं र् ष्टीं संतुष्टीला आहण 
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साधेपणाला कारणीभतू आहेत  (१) हभक्षूंनीं आजीर्न अरयायातं रहार्ें  ज  र्ारं्ाजर्ळ राहील त्याला द षी 
सर्जार्ें (२) आजीर्न हभके्षर्र हनर्ाह करार्ा  आरं्त्रण स्र्ीकारील त्याला द षी ठरर्ार्ें  (३) आजीर्न 
कचध्याचंींच चीर्रें पाघंरार्ीं  ज  र्ृहस्थानें हदलेलें  चीर्र ग्रहण करील त्याला द षी सर्जार्ें  (४) आजीर्न 
झाडालालीं रहार्ें  ज  छतालालीं राहील त्याला द षी ठरर्ार्ें  (५) आजीर्न र्स्त्यर्ासंाचें ग्रहण करंू 
नये  ज  ग्रहण करील त्याला द षी सर्जार्ें  ह्या पाचं र् ष्टी श्रर्ण र् तर् कबूल करणार नाहीं; र् आम्ही 
त्याचं्याय र्ें ल कानंा आर्च्या बाजूकडे र्ळर्ूं; र् श्रर्ण र्ौतर्ाच्या संघातं फूट पाडंू  कारण ल काचंी भ्क्त 
रुक्ष आचरणार्र जडतें ” त्याप्रर्ाणें बुद्धाजर्ळ जाऊन त्यानें ह्या पाचं र् ष्टी अर्लातं आणयायास परर्ानर्ी 
र्ाहर्तली अथातच बुद्धानें ती हदली नाहीं; र् त्यारु्ळें  देर्दत्तानें संघातं फूट पाडली  तेव्हा ंबुद्धानें त्याचा 
हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष एकीनं वार्िाऱ्या संघांत फूि पाडण्याचा प्रयत्न करील, ककवा फूि पडेल अवा रीतीचें 
प्रकरि उपन्स्थत करून हि धरून बसेल, त्याला णभकंू्षनीं म्हिावें कीं, आयुष्ट्यमान्, एकीनें वार्िाऱ्या 
संघांत फूि पाडण्याचा प्रयत्न करंू नकोस, ककवा फूि पाडण्याजोर्ें प्रकरि उपन्स्थत करून हि धरून 
बसंू नकोस. संघावीं तुझें ऐक्य असंू दे. कारि एकीनें वार्िारा संघ आनंदानें भांडिावांचून एक ध्येय पुढें 
ठेवनू सुखानें रहातो. असें णभकु्ष सांर्त असतां जर तो णभकु्ष तसाच हि धरील, तर णभकंू्षनीं हि 
सोडण्यासाठीं त्याची णत्रवार समजूत पाडावी. णत्रवार समजूत पाडली असता जर हि सोडला तर ठीक 
आहे, जर सोडला नाहीं तर त्याला संघाणदवेष होतो ॥ १० ॥ 
 

१५  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं देर्दत्त संघात फूट पाडयायाचा 
प्रयत्न करीत ह ता  हभक्ष ु म्हणाले कीं, देर्दत्त अधरु्र्ादी आहे, अहर्नयर्ादी आहे, त  संघात भेद 
पाडयायाचा प्रयत्न करत  हें कसें? हें ऐकून क काहलक आहण सरु्द्रदत्त हभक्ष ुत्यानंा म्हणालें , “तुम्ही असें 
म्हणू ंनका  देर्दत्त धरु्र्ादी आहण हर्नयर्ादी आहे  त  आर्च्या हर्चाराप्रर्ाणें र्ार्त   आर्चें र्त त्याला 
र्ाहीत आहे; र् त्याप्रर्ाणें त  ब लत   आम्हाला तें पसंत आहे ” हें जेव्हा ंभर्र्तंाला सर्जलें  तेव्हा ं त्यानें 
त्याचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

त्याच (संघांत फूि पाडंू पहािाऱ्या) णभकू्षच्या मताप्रमािें वार्िारे, तंिा उपन्स्थत करिारे एक, 
दोन ककवा तीन णभकु्ष म्हितील कीं, आयुष्ट्मन्त, तुम्ही त्या णभकू्षला काहंीं बोलंू नका. तो धममवादी आणि 
णवनयवादी आहे. तो आमच्या णवचारानें वार्तो. आमचें मत तो जाितो, व त्याप्रमािें तो बोलतो. आम्हांला 
तें पसंत आहे. त्या णभकंू्षला इतर णभकंू्षनीं म्हिावें कीं, आयुष्ट्मन्त, तुम्ही असें म्हिंू नका. हा णभकु्ष धममवादी 
नाहीं, णवनयवादी नाहीं. तुम्हालाणह संघभेदाची आवड होऊं देऊ नका. संघावीं तुमचें ऐक्य असंू द्या. 
कारि एकीनें वार्िारा संघ आनंदानें भांडिावांचून एक ध्येय पुढें ठेवनू सुखानें राहतो. िाप्रमािें म्हिलें  
असतां ते णभकु्ष तसाच हि धरतील तर इतर णभकंू्षनीं हि सोडण्यासाठी त्यांची णत्रवार समजूत पाडावी. 
णत्रवार समजूत पाडली असतां हि सोडला तर ठीक आहे; सोडला नाहीं तर त्यांना संघाणदवेष होतो ॥ ११ 
॥ 
 

१६  बुद्ध भर्र्ान् कौशाबंी येथें घ हषतारारं्ातं रहात ह ता  त्या काळीं छन्न हभक्ष ुनीट र्ार्त नसे  
हभक्ष ु त्याला म्हणत कीं, आयुष्ट्र्ान् छन्न, तंू अशा रीतीनें र्ार्ू नक स; असें र्ार्णें य ग्य नाहीं  त  म्हणे, 
“तुम्ही र्ला उपदेश करता ंहे कसें? र्ीच तुम्हाला उपदेश करणें य ग्य आहे  बुद्ध आर्चा आहे आहण धरु् 
आर्चा आहे  आर्च्या र्ालकाने धरु् श धून काढला आहे  जसा स सायाचा र्ारा र्र्त, काठ्या, पानें, 
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कचरा एकत्र आणत , ककर्ा जशी एलादी डोंर्रातूंन र्ाहणारी नदी कशपलया, शरे्ाळ र्रै्रे एकत्र करते, 
त्याप्रर्ाणें तुम्ही अनेक नांर्ाचे, अनेक र् त्राचें, अनेक ज्ञातींचे, अनेक कुळाचें प्रव्रज्या घेऊन एकत्र झालां 
आहा,ं तुम्हीं आम्हालंा ब लार्ें हें कसें? र्ीच तुम्हालंा ब लणें य ग्य आहे ” ह्यासाठीं हभक्षूंनीं छन्नाची कनदा 
केली; र् हें र्तुर्ान भर्र्तंाला साहंर्तलें   भर्र्तंानें त्याचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  
असा :— 
 

णभकु्ष स्वाभाणवकपिे वाईि बोलिारा असतो. णभकंू्षच्या णनयमांसंबधाने जेव्हां इतर णभकु्ष त्याला 
वणहवािीस अनुसरून बोलतात तेव्हां तो आपिाला अवचनीय (बोलण्याला अयोगय) करतो; म्हितो कीं, 
मला तुम्ही चांर्ले ककवा वाईि असें कांहीच बोलंू नका; माझ्यावीं बोलिें सोडून द्या. त्याला णभकंू्षनीं म्हिावें 
कीं, आयुष्ट्मान्, तंू आपिाला अवचनीय करंू नकोस. आपिाला वचनीयच कर. तंूणह णभकंू्षला णनयमानुसार 
बोलत जा, व णभकु्षणह तुला णनयमानुसार बोलतील. कारि परस्परांना बोलून आणि परस्परांच्या चुकीची 
दुरुस्ती करून त्या भर्वंताच्या संघाची अणभवृद्धी झाली आहे. िाप्रमािें म्हिलें  असतां जर तो णभकु्ष तसाच 
हि धरील तर त्यांची णभकंू्षनीं णत्रवार हि सोडण्यासाठीं समजूत पाडावी. णत्रवार समजूत पाडली असतां 
हि सोडला तर ठीक आहे, न सोडला तर त्याला संघाणदवेष होतो ॥ १२ ॥ 
 

१७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
अस्सहज आहण पुनब्बसुक हे द घे हभक्ष ुकीटाहर्री येथें रहात ह ते  ते पहहलया भार्ाच्या ७४ व्या कलर्ातं 
साहंर्तलयाप्रर्ाणे नानाप्रकारचा अनाचार आचरीत असत  त्याच कलर्ातं साहंर्तलयाप्रर्ाणें त्यानंा साहरपुत्त 
आहण र् ग्र्ल्लान ह्याजंकडून तेथून हाकूंन लार्यायातं आलें   अशा रीतींनें प्रव्राजनीय करु् केलें  असता ंते नीट 
रीतीनें र्ार्त नसत; हभक्षूंची क्षर्ा न र्ार्ता ंत्यानंा हशर्ीर्ाळ देत असत; म्हणत असत कीं, हभक्ष ुछंदर्ार्ी, 
दे्वषर्ार्ी, र् हर्ार्ी आहण भयर्ार्ी आहेत  हे ऐकून हभक्षूंनी त्याचंा हनषेध केला, र् हे र्तुर्ान त्यानंी 
भर्र्तंाला साहंर्तलें   तेव्हा ंभर्र्तंानें हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

एकादा णभकु्ष एकाद्या र्ांवाजवळ अर्र वहराजवळ रहातो. तो कुिंुबाची रद्धा णबघडणवतो, व 
वाईि आचरि करतो. त्याचीं पापाचरिें णदसून येतात व ऐकंू येतात. कुिंुबांची रद्धा णबघडणवल्याचे णदसूं 
येतें व ऐकंू येतें. त्याला णभकंू्षनी म्हिावें कीं आयुष्ट्मान्, तंू कुलांची रद्धा णबघडणविारा व पापाचारी आहेस. 
तुझी पापाचरिें णदसतात व ऐकू येतात. तंू कुिंुबांची रद्धा णबघडणवल्यांचे णदसतें व ऐकंू येतें. तेव्हां तंू येथून 
णनघून जा. येथे तुला रहातां येत नाहीं. असें णभकंू्षनी म्हिलें  असतां तो म्हिेल कीं, णभकु्ष छंदर्ामी, िेषर्ामी, 
मोहर्ामी व भयर्ामी आहेत. अवा आपत्तीसाठीं एकाद्याला हांकून लावतात व एकाद्याला हांकून लावीत 
नाहींत. त्याला णभकंू्षनी म्हिावें कीं, आयुष्ट्मान्, तंू असें बोलू नकोस. णभकु्ष छंदर्ामी, िेषर्ामी, मोहर्ामी व 
भयर्ामी नाहींत. तंू कुलांची रद्धा णबघडणविारा व पापाचारी आहेस. तुझी पापाचरिें णदसण्यात येतात व 
ऐकण्यांत येतात. तंू कुिंुबांची रद्धा णबघडणवल्याचें णदसतें व ऐकंू येतें. तेव्हां तंू येथून जा. तुला येथें रहातां 
येत नाही. असें म्हिलें  असतां तो जर असाच हि धरील, तर हि सोडण्यासाठी णभकंू्षनी त्याची णत्रवार 
समजूत पाडावी. णत्रवार समजंूत पाडली असतां जर हि सोडला तर ठीक आहे; सोडला नाहीं तर 
संघाणदवेष होतो ॥ १३ ॥ 
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दोन अणनयत आपणत्त 
 

१८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथे जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
आयुष्ट्र्ान् उदायी श्रार्स्तीतील पुष्ट्कळ कुटंुबातं जात-येत असे; त्याच्या ओळलीची एक तरुण कुर्ाहरका 
दुसऱ्या एका घरी हर्र्ाह करून हदली ह ती  एके हदर्शी उदायी हतच्या सासऱ्याच्या घरीं जाऊन एका 
एकान्त जार्ीं हतच्याशीं र् ष्टी करीत बसला  त्या काळीं हर्शालेला हनर र्ी पुत्र आहण हनर र्ी नातू पुष्ट्कळ 
ह ते  ल क हतला यज्ञातं, रं्र्लकायांत आहण उत्सर्ातं आरं्त्रण करून अग्र भ जनाचा र्ान देत असत  ती 
हनर्ंत्रणार्रून त्या कुटंुबातं रे्ली ह ती  उदायीला एकातंातं त्या तरुण स्त्रींशीं ब लतानंा पाहून ती म्हणाली, 
“भदंत, अशा रीतीनें एकान्तातं स्त्रीबर बर बसणें बर बर नाहीं  तुम्ही जर कार्हर्कारापासून रु्क्त असलां, 
तरी पुष्ट्कळ ल कानंा तुर्ची लात्री र्ाटणार नाही ” असें साहंर्तलें  तरी उदायीनें तें ऐकलें  नाहीं  तेव्हा ं
हर्शालेनें तें र्तुर्ान हभक्षूंना कळहर्लें   हभक्षूंनीं त्याची कनदा केली, र् तें र्तुर्ान भर्र्ंताला साहंर्तलें   त्यानें 
उदायीचा हनषेध करून हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष स्त्रीबरोबर एकिा स्त्रीसंर्ाला योगय अवा प्रणतच्छन्न जार्ेंत बसेल, व णवर्श्ासू उपाणसका 
त्याला पाहून पाराणजका, संघाणदवेष ककवा पाणचणत्तय िा णतन्हींपैकीं एक आपणत्त लारू् करील; जर तो 
णभकु्ष तेथें बसल्याचें कबूल करीत असेल, तर ती णवर्श्ासू उपाणसका बोलेल त्याप्रमािें त्याला पाराणजका, 
संघाणदवेष ककवा पाणचणत्तय आपणत्त लारू् करावी. ही आपणत्त अणनयत (अणनणश्चत) आहे ॥ १ ॥ 
 

१९  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
भर्र्तंानें, स्त्रीबर बर एकान्तातं प्रच्छन्न जार्ीं बसयायाची र्नाई केलयारु्ळे उदायी त्याच तरुण स्त्रीबर बर 
र् कळ्या जार्ीं एकचा बसून संभाषण करीत ह ता  तेथें हर्शालेंने त्याला पाहहलें , र् तसें बसणें य ग्य नाहीं 
असे म्हटलें   पण उदायीनें हतच्या म्हणयायाकडे लक्ष्य हदलें  नाहीं  तेव्हा ं हतनें ती र् ष्ट हभक्षूंना, र् त्यानंी 
भर्र्तंाला कळहर्ली  तेव्हा ंत्यानें त्याचा हनषेध करून हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

स्त्रीसंर्ाला योगय अवी प्रच्छन्न जार्ा नसते; परंतु स्त्रीबरोबर ग्राम्य भाषि करण्याइतका एकान्त 
असतो. जो णभकु्ष अवा णठकािी स्त्रीबरोबर एकिा बसेल, व णवर्श्ासू उपाणसका त्याला पाहून संघाणदवेष 
ककवा पाणचणत्तय िा दाहोंपैकी एक आपणत्त लारू् करील. जर तो णभकु्ष तेथें बसल्याचें कबूल करीत असेल, 
तर ती णवर्श्ासू उपाणसका बोलेल त्याप्रमािें त्याला संघाणदवेष ककवा पाणचणत्तय आपणत्त लारू् करावी. 
हीसुद्धा आपणत्त अणनयत (अणनणश्चत) आहे ॥ २ ॥ 
 

णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय 
 

२०  बुद्ध भर्र्ान रै्शाली येथें र् तर्क चेहतयातं रहात ह ता  त्या काळीं भर्र्तंानें हभक्षूंला तीन 
चीर्रें र्ापरयायाची परर्ानर्ी हदली ह ती  षड र्र्ीय हभक्ष ुतीन चीर्रें र्ापरयायाची परर्ानर्ी हर्ळाली आहे 
असें म्हणून र्ारं्ातं जातानंा हनराळीं तीन चीर्रें, आहण आरार्ातं हनराळीं तीन चीर्रें र्ापरीत; र् स्नानाच्या 
र्ळेीं हनराळींच चीर्रें र्ापरीत  जे हभक्षु साधेपणाने र्ार्णारे ह ते त्यानंीं त्याचंा हनषेध केला; र् ही र् ष्ट 
भर्र्तंाला कळहर्ली  त्यानेंहह त्याचंा हनषेध करून हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष अणतरेक (तीन चीवरांपेक्षां अणधक) चीवर ठेवील, त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें.” 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्या काळीं आयुष्ट्र्ान् आनंदाला एक अहतरेक चीर्र हर्ळालें  ह तें  र् त्याच्या र्नातूंन तें 
साहरपुत्ताला द्यार्याचें ह ते  पण साहरपुत्त त्या र्ळेीं साकेत येथें रहात ह ता  तेव्हा ं कसें करार्ें असा 
आनंदाला प्रश्न पडला; र् त्यानें भर्र्तंाला त्याचा लुलासा हर्चारला  भर्र्तंानें साहरपुत्त हकती हदर्सानंी 
येणार, हें हर्चारलें ; र् आनंदानें, नर्व्या ककर्ा दहाव्या हदर्शी येथें प होंचणार असें उत्तर हदलें   तेव्हा ं
भर्र्तंाने दहा हदर्सपयंत अहतरेक चीर्र ठेर्यायाची परर्ानर्ी हदली; र् र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  
असा :— 
 

चीवर करून संपल्यावर व कणठन [भार् १ क. ५९] उठवल्यावर णभकू्षनें अणतरेक चीवर दहा 
णदवसपयंत ठेवावें. त्यापेक्षा जास्त ठेवील, तर त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ १ ॥ 
 

हनस्स्ग्र्य पाहचहत्तय म्हणजे त्या हभक्षनूें तें चीर्र (ककर्ा ती र्स्तू) संघाच्या, हभक्षचू्या ककर्ा 
हभक्षूंच्या हर्ालीं केलें  पाहहजे, र् त्याच्या सर् र पाहचहत्तय आपहत्त आपलया हातून झालयाचें कबूल केलें  
पाहहजे  ती र्स्तू जोंपयंत त  आपणाशीं ठेर्ील तोंपयंत केर्ळ आपहत्त कबूल केलयानें त्या आपत्तींतून 
र् कळा ह त नाहीं  
 

२१  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
काहंीं हभक्ष ु इतर हभक्षूंच्या हर्ालीं आपली संघाटी करून अंतरर्ासक र् उत्तरासंर् ह्या द नंच चीर्रानंी 
प्रर्ासाला जात असत  त्यानंी ठेर्नू हदलेलया चीर्रानंा बुरशी येत असे, र् हभक्ष ुतीं उन्हातं र्ाळर्ीत असत  
आनंदानें तें पाहहलें  र्, हीं चीर्रें क णाचीं असा त्यानें त्या हभक्षूंना प्रश्न केला  त्यांनी आनंदाला ती र् ष्ट 
साहंर्तली  आनंदानें हतचा हनषेध केला, र् ती भर्र्तंाला कळहर्ली  ह्या प्रकरणी भर्र्तंानेंहह ह्या र् ष्टीचा 
हनषेध करून हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

“चीवर करून संपल्यावर व कणठन उठवल्यावर जर णभकु्ष चीवर ठेवून दुसरीकडे जाईल, तर 
त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळीं कौशाबंी येथें एक हभक्ष ु आजारी ह ता  त्याच्या नातेर्ाईकानंी त्याला आपणाकंडे 
ब लाहर्लें   परंतु तीन चीर्रें घेऊन चालत जायायाची त्याच्यार्ध्यें ताकद नव्हती  तेव्हा ंभर्र्तंानें आजारी 
हभक्षलूा द नच चीर्रें घेऊन संघाच्या अनुर्तींने दुसरीकडे जायायाची परर्ानर्ी हदली; र् र्रील हनयर्ातं 
फेरफार केला त  असा :— 
 

चीवर तयार करून संपल्यावर, व कणठन उठवल्यावर, जर णभकु्ष संघाच्या संमतीणववाय चीवर 
ठेवनू दुसरीकडे जाईल, तर त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ २ ॥ 
 

२२  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं एका 
हभक्षलूा अकाल [अकाल चीर्र म्हणजे कहठनाच्या र्हहन्याहशर्ाय इतर र्हहन्यातं हर्ळालेलें  र्स्त्र   चीर्रर्स्त्र हर्ळालें  ह तें  त्याचें 
चीर्र बनर्ीत असता ंतें त्याला पुरेना  म्हणून त  त्याच्या सुरकुत्या काढून लाबंरंुद करयायासाठीं तें पायायातं 
हभजर्नू हातानें दाबीत असे  तें पाहून भर्र्तंाने त्याला प्रश्न केला कीं, तंू हें चीर्र पुन्हा ं पुन्हा ं का ं
दाबत स? त  म्हणला, “भदंत, र्ला अकाल चीर्रर्स्त्र हर्ळालें   त्याचें र्ी चीर्र बनहर्लें  असता ंतें र्ला 
पुरत नाहीं; म्हणून र्ी असें करतों ” भर्र्ान् म्हणाला, “तुला चीर्रर्स्त्र हर्ळयायाची आशा आहे काय?” 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्यानें ह य असें उत्तर हदलें   तेव्हा ं ह्या प्रकरणीं हभक्षूंला ब लार्नू भर्र्ान् म्हणाला, “अकाल चीर्रर्स्त्र 
हर्ळालें  असता ंर् दुसरें र्स्त्र हर्ळयायाची आशा असता ंतें ठेर्यायाची र्ी परर्ानर्ी देतों ” 
 

भर्र्तंाची अशी अनुज्ञा हर्ळाली आहे म्हणून हभक्ष ु अकाल चीर्रर्से्त्र घेऊन त्याचंी र्ाठ डी एक 
र्हहन्यापेक्षा ंजास्त हदर्स दाडंीला टारं्ून ठेर्ीत असत  तें पाहून आनंदानें त्याचंा हनषेध केला; र् ही र् ष्ट 
भर्र्तंाला कळहर्ली  भर्र्ंतानेंहह त्याचंा हनषेध केला, र् हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

चीवर तयार करून संपल्यावर, व कणठन उठवल्यावर जर णभकू्षला अकाल चीवरवस्त्र णमळालें  तर 
त्यानें तें घ्यावें, व लवकर चीवर करावें. जर पुरेसा कपडा नसेल तर दुसरें णमळण्याची आवा असल्यास 
त्यानें तें वस्त्र एक मणहन्यापयंत ठेवून घ्यावें. दुसरे णमळण्याची आवा असूनदेखील तर त्यापेक्षां जास्त 
णदवस ठेवील, तर त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ ३ ॥ 
 

२३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
उदायीची पूर्ींची बायक  हभक्षणुी झाली ह ती    हतला त्यानें आपलें  अंतरर्ासक चीर्र धुर्ार्यास हदलें     
भर्र्तंानें त्याचा हनषेध करुन हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकू्ष आपली आपत नव्हे अवा णभकु्षिीला धुण्यासाठी, रंर्णवण्यासाठीं ककवा बडणवण्यासाठीं 
जुनें चीवर देईल, तर त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ ४ ॥ 
 

२४  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ेळुर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं उत्पलर्णा हभक्षुणी श्रार्स्ती येथें 
रहात असे  सकाळच्या र्ेळीं श्रार्स्तींत हभक्षाटन करून भ जन संपलयार्र ती अंधर्नातं जाऊन एका 
झाडालाली हर्श्रातंीसाठी बसली  त्या काळीं च रानंी एका र्ाईला र्ारुन र्ासं घेऊन अंधर्नातं प्रर्शे केला  
त्याचं्या पुढाऱ्यानें उत्पलर्णेला पाहहलें , आहण असा हर्चार केला कीं, आपलया भाऊबदंानंी हहला पाहहलें  
असता,ं ह्या हभक्षणुीला ते हर्नाकारण त्रास देतील  म्हणून त  दुसऱ्याच र्ार्ानें र्नातं हशरला  तेथें त्या 
च रानंी तें र्ासं भाजून तयार केलें ; र् त्यापंैकी उत्तर् र्ासं त्या पुढाऱ्यानें घेऊन एका द्र णातं भरून 
उत्पलर्णेच्या शजेारी एका झाडाला टारं्ले; र् ‘ज  श्रर्ण ककर्ा ब्राह्मण हें र्ासं पाहील त्यालाच तें हदलें  
आहे असें सर्जून त्यानें तें न्यार्ें,’ असें म्हणून त  तेथून हनघून रे्ला  उत्पलर्णेंनें सर्ाधींतून उठत असता ं
ह्या च रनायकाचे शब्द ऐकले, र् तें र्ासं घेऊन ती आपलया उपाश्रयातं रे्ली  दुसऱ्या हदर्शी सकाळीं ते 
तयार करून उत्तरासंर्ातं र्ाठ डें बाधूंन ती अंतहरक्षातूंन र्ळुेर्नातं उतरली  त्या सर्यीं बुद्ध भर्र्ान 
हभक्षाचयेसाठी रे्ला ह ता; र् उदायी हबहाररक्षक ह ता  भर्र्तंाला देयायासाठीं तें र्ासं हतनें त्याच्या स्र्ाधीन 
केलें   तेव्हा ंउदायी हतला म्हणाला, “भहर्नी, भर्र्तंाला तंू र्ासं हदलेंस  र्र् र्ला तेर्ढें चीर्र दे ना!” 
उत्पलर्णेजर्ळ हभक्षणुीला लार्णारी अर्घीं पाचंच चीर्रें ह तीं  ती म्हणाली, “हस्त्रयानंा हर्शषे दान हर्ळत 
नसतें; र् हें र्ाझें पाचंर्ें चीर्र आहे  तें र्ी तुम्हालंा कसें देऊं?” उदायी म्हणाला, “जसा एकादा र्नुष्ट्य 
हत्ती देऊन त्याच्या तट्ट्याचा ल भ धरत  त्याप्रर्ाणें भर्र्तंाला र्ासं देऊन तंू र्ला अंतरर्ासक देत 
नाहींस ” अशा रीतीनें हतला त्रस्त करून उदायीनें हतच्याकडून अंतरर्ासक घेतला  जेव्हा ं उत्पलर्णा 
उपाश्रयातं आली तेव्हा ंहभक्षणुींना ती र् ष्ट सर्जली; र् उदायीर्र त्यानंी टीका केली  त्यानंी ती र् ष्ट हभक्षूंना 
र् हभक्षूंनी ती भर्र्तंाला साहंर्तली  भर्र्ंतानें उदायीचा हनषेध करून हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष अज्ञाणत णभकु्षिीच्या हातून चीवर घेईल त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें.” 
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त्या काळीं हभक्ष ुहभक्षणुीकडून दुसऱ्या र्स्तूबद्दल चीर्र घेऊं इच्छीत नसत  हभक्षणुींना तें आर्डलें  
नाहीं; र् ती र् ष्ट हभक्षूंनीं भर्र्तंाला साहंर्तली  तेव्हा ंह्या प्रकरणी भर्र्ान् हभक्षूंना ंम्हणाला, “हभक्ष,ु हभक्षणुी, 
हशकणारी स्त्री, श्रार्णेर आहण श्रार्णेरी ह्या पाचंाकंडून दुसऱ्या र्स्तूबद्दल चीर्र घेयायास र्ी अनुज्ञा देतों ” 
आहण त्यानें र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष दुसऱ्या वस्तूची बदली केल्यावांचून अज्ञाणत णभकु्षिीच्या हातून चीवर घेतो. त्याला 
णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ ५ ॥ 
 

२५  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
उपनंद शाक्यपुत्र धर्ोपदेश करयायातं प्रहसद्ध असे  एक श्रेहष्टपुत्र त्याजपाशीं येऊन नर्स्कार करून एका 
बाजूला बसला  त्याला उपनंदानें धर्ोपदेश केला  तेव्हा ं त  म्हणाला, “तुम्हालंा चीर्र, कपडपात, 
शयनासन ककर्ा औषध ह्यापंैकी जें पाहहजे असेल ते आम्हाला सारं्त चला  तें देयायाज र्ें सार्र्थयु आम्हालंा 
आहे ” उपनंदानें त्याचें उपर्स्त्र र्ाहर्तलें   श्रेहष्टपुत्रानें एक हदर्स दर् धरयायास हर्नहर्लें , तरी उपनंद हट्टच 
धरून बसला  तेव्हा ंश्रेहष्टपुत्रानें आपलें  उपरणें त्याला हदलें   र्ाटेंत ल कानंी त्याला हर्चारलें  कीं, तंू आज 
एकच र्स्त्र नेसून का ं चालला आहेस? त्यानें घडलेलें  र्तुर्ान त्यासं साहंर्तलें   तेव्हा ं ते शाक्यपुहत्रयारं्र 
टीका करंू लार्ले  अनु्रमर्ें ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली  त्यानें उपनंदाचा हनषेध करून हनयर् घालून 
हदला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष अज्ञाणत रृ्हपतीकडे ककवा रृ्हपत्नीकडे चीवर मारू्न घेईल त्याला णनस्सन्गर्य 
पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळीं काहंीं हभक्ष ुसाकेत नर्राहून श्रार्स्तीला जात ह ते  र्ाटेंत च रानंीं त्याचंी चीर्रें हहरार्नू 
घेतलीं तेव्हा ं ते हभक्षु अज्ञाहत र्ृहपतींकडे ककर्ा र्ृहपत्नीकडे चीर्र र्ार्णें य ग्य नाहीं म्हणून नार्र्ेच 
श्रार्स्तीला आले र् रृ्द्ध हभक्षूंना नर्स्कार करंू लार्ले  हभक्ष ु म्हणाले, “हभक्षूंला नर्स्कार करणारे हे 
आजीर्क फार चारं्ले हदसतात ” ते म्हणाले, “आम्ही आजीर्क नसून हभक्ष ुआहोंत ” हभक्षूंनीं उपालीला 
ह्या प्रकरणी चौकशी करयायास साहंर्तलें   उपालीनें, ते हभक्ष ुआहेत अशी लात्री करून घेऊन त्यानंा चीर्रें 
द्यार्यास लार्लीं  ते नार्र्ेच आले हें सज्जन हभक्षूंला आर्डलें  नाहीं  ते म्हणाले, “हे नार्र्े येतात हें कसें? 
ह्यानंी तृणपणानें तरी आपली लज्जा झाकंार्ी कीं नाहीं!” ही र् ष्ट भर्र्ंताला कळहर्ली, तेव्हा ंत  म्हणाला, 
“हभक्षहु , ज्याचें चीर्र हहरार्नू घेतलें  असेल ककर्ा नष्ट झालें  असेल, त्यानें अज्ञाहत र्ृहपतीकडून ककर्ा 
र्ृहपत्नीकडून चीर्र घ्यार्ें  ज्या आर्ासातं त  प्रथर् येईल तेथें संघाचें, हर्हाराचें, हबछान्यार्र आंथ्रयायाचें, 
जहर्नीर्र आंथरयायाचें चीर्र ककर्ा हबछान्याची हपशर्ी घेऊन पुन्हा ं परत करीन अशा हेतूनें र्ापरार्ी  
ह्यापंैकी काहंीं हर्ळत नसलयास र्र्त ककर्ा पानें नेसून घ्यार्ें  परंतु नार्र्ें कधींच येऊं नये ” आहण त्यानें 
र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष प्रसंर्ावांचून अज्ञाणत रृ्हपतीकडे ककवा रृ्हपत्नीकडे चीवर मारू्न घेईल त्याला 
णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें. तो प्रसंर् असा :— णभकंू्षचें चीवर णहरावून घेण्यांत येतें ककवा नष्ट होतें, हा प्रसंर् 
॥ ६ ॥ 
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२६  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
काहंीं हभक्षूंची चीर्रें हहरार्नू घेयायातं आलीं ह ती  त्याजंपाशीं जाऊन षड र्र्ीय हभक्ष ुम्हणाले, “भर्र्तंाने 
चीर्रें हहरार्नू घेतलीं असतां अज्ञाहत र्ृंहपहत ककर्ा र्ृहपत्नी याजंकडून चीर्र र्ार्ून घेयायास परर्ानर्ी 
हदली आहे  तेव्हा ं तुम्हीं चीर्रें र्ार्ून घ्या ” ते म्हणाले, “आम्हालंा चीर्रें हर्ळालीं आहेत ” षड र्र्ीय 
म्हणाले, “तुम्हालंा जर र्ार्ार्याचीं नसलीं तर आम्ही तुर्च्या कहरता ंर्ार्तों ” ते म्हणाले, “ठीक आहे ” 
तेव्हा ं षड र्र्ीय हभक्षूंनी ल काकंडून पुष्ट्कळ चीर्रें घेतली  एका सभेंत एक र्नुष्ट्य दुसऱ्याला म्हणाला, 
“ज्याचंी चीर्रें हहरार्नू घेयायातं आलीं ह तीं असे हभक्ष ु र्जकडे आले ह ते; त्यानंा र्ीं चीर्रें हदलीं ” 
दुसराहह तसेंच म्हणाला, हतसराहह तसेच म्हणाला  आहण ते सरु् म्हणाले की, हे शाक्यपुत्रीय श्रर्ण प्रर्ाण 
न जाणता ंपुष्ट्कळ चीर्रें घेतात हे कसें? हे काय कापडाचें दुकान र्ाडंणार आहेत की काय? अशी रीतीनें 
झालेली टीका हभक्षूंच्या कानीं आली  भर्र्तंाने हे र्तुर्ान ऐकून षड र्र्ीयाचंा हनषेध केला, र् हभक्षूंला 
हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

तवा णभकू्षला अज्ञाणत रृ्हपणत ककवा रृ्हपत्नी पुष्ट्कळ चीवरें आिून ती घेण्याची णवनंणत करील; पि 
त्यानें अंतरवासक आणि उत्तरासंर् एवढी दोनच चीवरें घ्यावी; त्यापेक्षां जास्त घेईल तर त्याला 
णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ ७ ॥ 
 

२७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथे जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं एक 
पुरुष आपलया बायक ला म्हणाला, “र्ी आयु उपनंदाला चीर्रानें आच्छादणार आहे ” त्याचें ब लणें एका 
कपडचाहरक हभक्षनूें ऐकलें ; र् त  उपनंदाला म्हणाला, “आयुष्ट्र्ान्, तंू धन्य आहेस  अर्क्या घरातं रहाणारा 
पुरुष आपलया बायक ला म्हणत  कीं, र्ी आयु उपनंदाला चीर्रानें आच्छादणार आहें ” उपनंद म्हणाला, 
“आयुष्ट्र्ान्, त  र्ाझा उपस्थायक आहे ” त  त्या पुरुषापाशीं जाऊन त्याला म्हणाला, “र्ला तंू चीर्रानें 
आच्छादणार आहेस हें लरें काय?” त्यानें ‘ह य’ असें उत्तर हदले  तेव्हा ं उपनंदाने अशा अशा प्रकारचे 
चीर्रर्स्त्र तयार करून दे असें साहंर्तलें   तेव्हा ं त्यानें उपनंदार्र टीका केली  हे र्तुर्ान सर्जलें , तेव्हा ं
भर्र्तंानें उपनंदाचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

िा चीवरद्रव्याने चीवर तयार करून अमुक णभकू्षला त्यानें मी आच्छादीन अवा उदे्दवानें अज्ञाणत 
रृ्हपतीनें ककवा रृ्हपत्नीनें चीवरद्रव्य र्ोळा केलेलें  असतें. अनधीष्ट णभकु्ष तेथें जाऊन, आयुष्ट्मान् पुण्यबुणद्ध 
धरून िा चीवरद्रव्यानें अवा अवा प्रकारचें चीवर वस्त्र तयार करून मला आच्छादन कर, असें म्हिून 
णवणवष्ट वस्त्राची आवड दवमवील, तर त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें. ॥ ८ ॥ 
 

२८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या सर्यीं एक 
र्नुष्ट्य दुसऱ्या र्नुष्ट्याला म्हणाला, “र्ी आयु उपनंदाला चीर्रानें आच्छादणार आहे ” दुसराहह तसेच 
म्हणाला  पूर्ीप्रर्ाणे कपडचाहरक हभक्षनूें हें र्तुर्ान उपनंदाला साहंर्तलें   उपनंद त्याजंपाशीं येऊन त्यानंा 
म्हणाला, “र्ला अशा प्रकारचें चीर्रर्स्त्र तयार करुन द्या ” तेव्हा ंत्यानंीं उपनंदार्र टीका केली  अनु्रमर्ें हे 
र्तुर्ान भर्र्ंताला सर्जलें   त्यानें हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

िा चीवरद्रव्याने चीवर तयार करंून अमुक णभकू्षला आम्ही आच्छादंू, अवी उदे्दवानें दोन अज्ञाणत 
रृ्हपतींनी ककवा रृ्हपत्नींनी अलर् करून चीवरद्रव्य र्ोळा केलेलें  असतें. अनधीष्ट णभकु्ष तेथें जाऊन, 
आयुष्ट्मन्त, तुम्ही पुण्यबुणद्ध धरून िा अलर् अलर् चीवरद्रव्यानें अवा अवा प्रकारचें चीवर तयार करून 
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दोघे एकाच चीवरानें मला आच्छादन करा, असें म्हिून णवणवष्ट वस्त्राची आवड दवमवील, त्याला 
णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ ९ ॥ 
 

२९  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकांच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
उपनंदाच्या उपस्थायक र्हार्ात्रानें ह्या चीर्रद्रव्यानें चीर्र तयार करून उपनंदाला आच्छादन कर असें 
म्हणून दूताकडून चीर्रद्रव्य पाठहर्लें   त्या दूतानें तें द्रव्य घेयायासं उपनंदाला हर्नंहत केली  तेव्हा ं त  
म्हणालंा, “आम्ही चीर्रद्रव्य घेत नसत   आम्ही य ग्य काळीं हनयर्ाला अनुसरून चीर्र घेत असतों ” दूत 
म्हणाला, “तुर्चें कार्काज पहाणारा क णी आहे काय?” 
 

त्या सर्यीं एक उपासक काहंीं कार्ासाठीं आरार्ातं आला ह ता  उपनंद त्या दूताला म्हणाला, 
“हा हभक्षूंचें कार्काज पहाणारा उपासक आहे ” त्या दूतानें त्या उपासकाला सरु् साहंर्तलें , र् त  
उपनंदाला म्हणाला, “त्या उपासकाला र्ी सरु् साहंर्तलें  आहे  य ग्य सर्यीं आपण त्याजकडे जार्ें  
म्हणजे त  तुम्हालंा चीर्रानें आच्छादील ” नंतर त्या र्हार्ात्रानें तें चीर्र घ्यार्ें, असा दूताकडून 
उपनंदाला हनर प पाठहर्ला  पण उपनंदानें त्या उपासकाला काहंींच हर्चारलें  नाहीं  दुसऱ्यांदा र् 
हतसऱ्यादंाहह त्या र्हार्ात्राने दूत पाठहर्ला  पण उपनंद उर्ाच राहहला  त्या काळीं नार्हरकाचंी सभा 
ह ती  त्यानंी असा हनयर् केला ह ता कीं, ज  र्ळेेर्र हजर रहाणार नाहीं त्यास पन्नास काषापण दंड 
करार्ा  उपनंद त्या उपासकाजर्ळ जाऊन चीर्र र्ार्ूं लार्ला  पण त  म्हणाला, “आपण आजचा हदर्स 
दर् धरा; कारण र्ला सभेंत हजर राहहलें  पाहहजे  आहण ज  र्ळेेर्र हजर रहाणार नाहीं त्याला पन्नास 
काषापण दंड द्यार्ा लार्त  ” र्ला आजच चीर्र हदलें  पाहहजे असें म्हणून उपनंदानें त्याचें ध तर पकडलें   
अशा रीतीनें उपनंदानें आग्रह धरलयार्रून त्या उपासकानें त्याच हदर्शी त्याला चीर्रर्स्त्र घेऊन हदलें ; र् 
त  सभेंला उहशरा रे्ला  त्याला इतर सभासद म्हणाले, “तंू उहशरा येऊन पन्नास काषापण कां 
घालहर्लेस?” त्यानें घडलेली र् ष्ट साहंर्तली  तेव्हा ं ते ल क शाक्यपुत्रीय श्रर्णारं्र टीका करू लार्ले  
अनु्रमर्ें हें र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें   त्यानें उपनंदाचा हनषेध करून हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा 
:— 
 

राजा ककवा राजाचा अंमलदार, ब्राह्मि ककवा रृ्हपणत, िा चीवरद्रव्यानें चीवरवस्त्र घेऊन अमुक 
णभकू्षला चीवरानें आच्छादन कर असें म्हिून दूताकडून चीवरद्रव्य पाठवील, व तो दूत येऊन जर त्या 
णभकू्षला म्हिेल, “हें आपिासाठीं चीवरद्रव्य आणिलें  आहे, तें आपि ग्रहि करावें,” तर त्या णभकू्षनें त्या 
दूताला म्हिावें, “आम्ही चीवरद्रव्य घेत नसतों; योगय वेळीं णनयमाला अनुसरून चीवर घेत असतों.” जर 
तो दूत त्या णभकू्षला म्हिेल कीं, आपला कोिी कामकाज पहािारा आहे काय? तर ज्या णभकू्षला चीवराची 
र्रज असेल त्यानें ‘हा णभकंू्षचा कामकाज पहािारा आहे’ असें म्हिून कामकाज पहािारा आराणमक ककवा 
उपासक दाखवनू द्यावा. त्या कामकाज पहािाऱ्याला सवम व्यवस्था सांरू्न जर तो दूत णभकू्षला म्हिेल, 
“ज्या कामकाज पहािाऱ्याला आपि दाखवनू णदलें  त्याजपावीं मीं सवम व्यवस्था केली आहे; आपि णतकडे 
वेळेवर जावें; तो तुम्हांला चीवरानें आच्छादील,” तर ज्या णभकू्षला चीवराची र्रज असेल त्यानें कामकाज 
पहािाऱ्याकडे जाऊन मला चीवराची र्रज आहे असें दोन-तीनदां सांर्ावें, व आठवि द्यावी. दोन-तीनदा 
सांणर्तलें  असतां व आठवि णदली असतां, तें चीवर- वस्त्र णमळालें  तर चांर्लें ; नाहीं णमळालें  तर चारदां, 
पांचदां, कमाल सहादां जाऊन णतकडे मुकाट्यानें उभें रहावें. चारदां, पांचदां कमाल सहादां चीवराच्या 
उदे्दवानें तेथें उभा राणहला असतां तें चीवर णमळाले तर चांर्ले. त्यापेक्षा जास्त प्रयत्न करुन तें चीवरवस्त्र 
णमळवील, तर त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें. जर णमळणवलें  नाहीं तर ज्यांच्याकडून चीवरद्रव्य णमळालें  
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त्यांना स्वतः जाऊन ककवा दूत पाठवनू म्हिावें, “जें तुम्ही णभकू्षला उदे्दवून चीवरद्रव्य पाठणवलें  त्याचा त्या 
णभकू्षला कांहीं उपयोर् नाहीं. तुमच्या द्रव्याची चौकवी करा. त्याचा नाव होऊं देऊं नका.” हा िा प्रसंर्ीं 
णवष्टाचार समजावा ॥ १० ॥ 
 

३०  बुद्ध भर्र्ान् आळर्ी येथें अग्र्ाळर् चैत्यातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्षु 
रेशीर्र्ालयाजंर्ळ जाऊन म्हणत असत कीं, तुम्ही पुष्ट्कळ कासले उकळता ं तेव्हा ं आम्हालंाहह त्यापैकीं 
थ डे द्या  आम्ही ते आर्च्या आंथरुणासाठीं उपय र्ातं आणू ं ते रेशीर्र्ाले हभक्षूंर्र टीका करंू लार्ले; र् हें 
र्तुर्ान भर्र्न्ताला सर्जलें   तेव्हा ंत्यानें हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष रेवीम णमसळलेलें  आंथरूि बनवील त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ ११ ॥ 
 

३१  बुद्ध भर्र्ान् रै्शाली येथें र्हार्नातं कूटार्ारशाळेंत राहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ु
शुद्ध काळ्या लोंकरीचें आंथरूण करर्ीत असत  ल कातं त्याचं्यार्र टीका ह ऊं लार्ली  हे शाक्यपुत्रीय 
श्रर्ण चैनी र्ृहस्थापं्रर्ाणें शुद्ध काळ्या लोंकरीचें आंथरूण बनहर्तात हें कसें? हें र्तुर्ान भर्र्तंाला 
सर्जलें  तेव्हा ंत्यानें त्याचंा हनषेध करून हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष वुद्ध काळ्या लोंकरीचे आंथरूि बनवील त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ १२ ॥ 
 

३२  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
भर्र्तंाने शुद्ध काळ्या लोंकरीचें आंथरूण बनहर्यायास र्नाई केली आहे म्हणून षड र्र्ीय हभक्ष ु थ डीशी 
पाढंरी लोंकर हर्सळून शुद्ध काळ्या लोंकरीचें आंथरूण बनर्ीत असत  ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली 
नाहीं; र् त्यानंी ती भर्र्तंाला कळहर्ली  तेव्हा ंषड र्र्ीयाचंा हनषेध करून भर्र्तंानें हभक्षूंला हनयर् घालून 
हदला त  असा :— 
 

नवीन आंथरूि करणविाऱ्या णभकू्षनें वुद्ध काळ्या लोंकरीचे दोन भार् घ्यावे. णतसरा भार् पांढऱ्या 
लोंकरीचा व चौथा भार् कपर्ि लोंकरीचा घ्यावा. जो णभकु्ष दोन भार् वुद्ध काळ्या लोंकरीचे न घेतां, णतसरा 
भार् पांढऱ्या लोंकरीचा व चौथा भार् कपर्ि लोंकरीचा न घेतां आंथरूि बनवील त्याला णवस्सन्गर्य 
पाणचणत्तय होतें ॥ १३ ॥ 
 

३३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकांच्या आरार्ातं राहात ह ता  त्या काळीं हभक्षु 
दरर्षीं नर्ीन आंथरूण करीत असत; र् त्यारु्ळें  लोंकर र्ार्त हफरयायाचा त्याजंर्र प्रसंर् येत असे  ल क 
त्याचं्यार्र टीका करंू लार्ले, र् हें र्तुर्ान सर्जलयार्र भर्र्तंानें त्याचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् 
घालून हदला त  असा :— 
 

“हभक्षनूें नर्ीन आथंरूण सहा र्ष ेर्ापरार्ें  सहा र्षांपूर्ी तें आंथरूण टाकून ककर्ा न टाकता ंदुसरें 
नर्ीन आंथरूण बनर्ील तर त्याला हनस्स्ग्र्य पाहचहत्तय ह तें” 
 

त्या काळीं कौशाबंी येथें एक हभक्ष ुआजारी ह ता  त्याचा आम्ही साभंाळ करंू, असें म्हणून त्याच्या 
ज्ञाहतबाधंर्ानंीं त्याजकडे र्ाणूस पाठहर्ला  हभक्षहुह त्याला म्हणाले कीं, तंू आपलया ज्ञाहतबाधंर्ाकंडे जा; ते 
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तुझी सेर्ा करतील  त  म्हणाला, “नर्ीन आंथरूण सहा र्षें र्ापरार्ें असा भर्र्ंतानें हनयर् घालून हदला 
आहे  परंतु र्ी आजारी असलयारु्ळें  आंथरूण बर बर घेऊन जाता ं येत नाहीं; र् आंथरुणार्ाचंून र्ला बरें 
र्ाटत नाहीं  म्हणून र्ी जात नाहीं ” भर्र्तंाला हें र्तुर्ान सर्जलें   तेव्हा ंसंघाच्या संर्तीनें आजारी हभक्षूस 
नर्ीन आंथरूण र्ापरयायास त्यानें परर्ानर्ी हदली; र् र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

णभकू्षनें नवीन आंथरूि सहा वषें वापरावें. संघाच्या संमतीवांचून सहा वषांपूवीं तें आंथरूि िाकून 
ककवा न िाकतां दुसरें नवीन आंथरूि बनवील, तर त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ १४ ॥ 
 

३४  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  तेथें भर्र्ान् 
हभक्षूंस म्हणाला, “र्ी तीन र्हहनेपयंत एकातंातं राहंू इ्च्छतों  हभक्षा घेऊन येणाऱ्या हभक्षहूशर्ाय दुसऱ्या 
क णीहह र्जपाशीं येऊ नये  त्याप्रर्ाणें हभक्षूंनी हनयर् केला कीं, हभक्षा घेऊन जाणाऱ्या हभक्षहूशर्ाय दुसऱ्या 
क णीहह भर्र्तंापाशीं जाऊं नये; ज  जाईल त्यानें पाहचहत्तय आपहत्त कबूल करार्ी ” 
 

आयुष्ट्र्ान् उपसेन र्रं्ंतपुत्त आपलया सार्थयासंहर्तुर्ान भर्र्तंाजर्ळ आला, आहण नर्स्कार 
करून एक बाजूला बसला  आर्ंतुक हभक्षूंबर बर संभाषण करयायाची बुद्ध भर्र्तंाची र्हहर्ाट असे  हतला 
अनुसरून भर्र्ान् उपसेनाला म्हणाला, “उपसेन, तुर्चें ठीक चाललें  आहे ना? तुर्चा प्रर्ास त्रासदायक 
झाला नाहीं ना?” “ह य  भर्र्ान्, आर्चे ठीक चाललें  आहे  आर्चा प्रर्ास त्रासदायक झाला नाही,” असें 
उपसेनानें उत्तर हदलें   त्याचा एक हशष्ट्य भर्र्तंापासून काहंीं अंतरार्र बसला ह ता  त्याला भर्र्ान् 
म्हणाला, “तुझीं ही पासुंकूल [पासुंकूल चीर्रें म्हणजे धुळींत, श्र्शानातं र्रै्रे हठकाणीं पडलेलया कचध्या र् ळा करून त्याचंीं बनहर्लेलीं 

हभक्षुर्स्त्रें   चीर्रें तुला आर्डतात काय?” त  म्हणाला, “नाहीं भदंत, र्ला तीं आर्डत नाहींत ” भ – “तर 
र्र् तंू पासुंकूल चीर्रें का ंर्ापरत स?” त – “र्ाझा उपाध्याय पासुंकूहलक आहे म्हणून र्ीहह पासुंकूहलक 
आहें ” 
 

तेव्हा भर्र्ान् उपसेनाला म्हणाला, “ही तुझी रं्डळी फार चारं्ली हदसतें  ह्यानंा तंू कसें काय 
हशकहर्त स?” उपसेन म्हणाला, “भदंत, ज  र्ाझ्याजर्ळ येऊन उपसंपदा र्ार्त  त्याला र्ी म्हणतों कीं, 
र्ी आरयायक, कपडपाहतक आहण पासुंकूहलक आहें; तर तूकह आरयायक, कपडपाहतक आहण पासुंकूहलक 
ह शील तर तुला र्ी उपसंपदा देईन  जर त्यानें ही र् ष्ट कबलू केली तर त्याला उपसंपदा देतों; नाहीं तर 
देत नाही  त्याचप्रर्ाणें ज  हनश्रय र्ार्त  त्यालाहह ही र् ष्ट पसंत पडलयास हनश्रय देतों, नाहीं तर देत नाहीं  
ह्याप्रर्ाणें र्ाझ्या रं्डळीला र्ी हशकहर्तों ” भर्र्ान् म्हणाला, “फार चारं्लें   पण उपसेन श्रार्स्ती येथील 
संघानें केलेला हनयर् तुला र्ाहीत आहे काय?” त्यानें, नाहीं असे उत्तर हदलयार्र भर्र्तंानें त  हनयर् 
त्याला साहंर्तला  त्यार्र उपसेन म्हणाला, “आम्ही बुद्धाचे श्रार्क भलताच हनयर् करीत नसतों; र् 
केलेला र् डीत नसतों;” आहण हनयर्ानुसार र्ार्त असतों  तेव्हा ं श्रार्स्तींतील संघ आपला हनयर् 
पाळीलच  त्यार्र त्याची स्तुहत करून भर्र्ान् म्हणाला, “उपसेन, ते हभक्ष ुआरयायक, कपडपाहतक आहण 
पासुंकूहलक व्रत पालन करतात त्यानंा र्ाटेल तेव्हा ंर्ाझ्या भेटीस येयायाला र्ी परर्ानर्ी देतों ” त्या काळीं 
उपसेनाला पाहचहत्तय आपहत्त लार्ू करयायाच्या उदे्दशानें काहंीं हभक्ष ुदरर्ाजाबाहेर उभे ह ते  जेव्हा ंआपलया 
रं्डळीसह उपसेन बाहेर आला तेव्हा ंत्या हभक्षूंनी श्रार्स्ती येथील संघानें केलेला हनयर् त्याला कळहर्ला  
त्यार्र आरयायक, कपडपाहतक आहण पासुंकूहलक हभक्षूंना र्ाटेल तेव्हा ं भेटीस येयायास भर्र्तंानें परर्ानर्ी 
हदली आहे, असें त्यानें त्यासं साहंर्तलें   
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ही र् ष्ट जेव्हा ंप्रहसद्ध झाली तेव्हा ंहभक्ष ुभर्र्तंाच्या भेटीच्या इच्छेनें आपलीं आंथरुणें टाकून देऊन 
आरयायक व्रत, कपडपाहतक व्रत र् पासुंकूहलक व्रत अंर्ीकारंू लार्ले  तीन र्हहन्यानंंतर भर्र्ान् हभक्षूंची 
हनर्ासस्थानें पहात असता ं त्याला ती आंथरुणें हदसून आलीं; र् हीं आंथरुणें क णी टाकून हदली आहेत 
असा त्यानें हभक्षूंना प्रश्न केला  हभक्षूंनी त्याला सरु् र्तुर्ान साहंर्तलें   ह्या प्रकरणी हभक्षूंना ब लार्नू 
भर्र्तंानें हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

बसण्याचें आसन करणविाऱ्या णभकू्षनें जुन्या आसनांपैकीं रंर् बदलण्यासाठीं एक चौफेर 
सुर्तणवतणरत भार् घ्यावा. जर असा भार् न घेतां बसावयाचें आसन बनवील त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय 
होतें ॥ १५ ॥ 
 

३५  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं क सल देशातं प्रर्ास 
करीत श्रार्स्तीला येत असता ं र्ाटेंत एका हभक्षलूा लोंकर हर्ळाली  हतचें उत्तरासंर्ातं र्ाठ डें बाधूंन त  
चालला  त्याला पाहून, हकती पैसे देऊन तंू ही लोंकर घेतलीस, र् हतच्यार्र फायदा काय ह ईल, अशा 
रीतीनें ल क त्याची थट्टा करंू लार्ले  त्यारु्ळें  त  लाजला, आहण श्रार्स्तीला आरार्ातं आलयार्र त्यानें ती 
लोंकर फें कून हदली  असें का ंकेलेंस, असा हभक्षूंनीं प्रश्न केला  तेव्हा त  म्हणाला, “ह्या लोंकरीसाठीं र्ला 
ल कानंीं केलेली थट्टा सहन करार्ी लार्ली ” हभक्ष ुम्हणाले, “ही लोंकर तंू हकती दुरून आणलीस?” त  
म्हणाला, “र्ी ती तीन य जनापेंक्षा ं जास्त अंतरार्रून आणली ” हें त्याचें करु् सज्जन हभक्षूंला आर्डलें  
नाहीं  त्यानंीं तें भर्र्तंाला साहंर्तलें , र् भर्र्तंानें त्या हभक्षचूा हनषेध करून हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  
असा :— 
 

वािेंत णभकू्षला लोंकर णमळाली तर र्रज असल्यास त्यानें ती घ्यावी, व दुसरा नेिारा नसेल तर 
तीन योजनांपयंत स्वतः न्यावी. त्यापेक्षा जास्त अंतरावर—दुसरा नेिारा नसतांणह—घेऊन जाईल, तर 
त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ १६ ॥ 
 

३६  बुद्ध भर्र्ान् शाक्य देशातं कहपलर्स्तु येथें हनग्र धारार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय 
हभक्ष ु हभक्षणुींला लोंकर धुर्ार्यास लार्ीत, रंर्र्ार्यास लार्ीत र् र् कळी करार्यास लार्ीत  त्यारु्ळें  
त्यानंा अहधशील, अहधहचत्त र् अहधप्रज्ञा ह्यासंबधंाने हशकयायास र् हर्चारयायास अर्काश हर्ळत नसे  
र्हाप्रजापती र् तर्ी भर्र्तंाच्या दशनुाला रे्ली असता,ं हभक्षणुी र् ठ्या दक्षतेने र्ार्तात की नाहीं, असा 
भर्र्तंाने हतला प्रश्न केला  ती म्हणाली, “हभक्षणुीला सध्या दक्षता कुठली? षड र्र्ीय हभक्ष ुत्यानंा लोंकर 
धुर्ार्यास लार्तात, रंर्र्ार्यास लार्तात र् र् कळी करार्यास लार्तात  त्यारु्ळें  त्यानंा सर्डच हर्ळत 
नाही ” हतला भर्र्ंतानें धर्ोपदेश केला, र् ती तेथून हनघून रे्ली  त्यानंतर भर्र्ंताने हभक्षुंना ब लार्नू ह्या 
प्रकरणी चौकशी केली  तेव्हा ंत्या हभक्षणुी षड र्र्ीय हभक्षूंच्या अज्ञाती आहेत असें त्यास आढळून आलें , र् 
षड र्र्ीयाचंा हनषेध करून त्यानें हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष अज्ञाती णभकु्षिीला लोंकर धुवावयास लावील, रंर्वावयास लावील ककवा मोकळी 
करावयास लावील, त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ १७ ॥ 
 

३७  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं उपनंद शाक्यपुत्र राजर्ृह येथील 
एका कुटंुबात जात-येत असे  तेथे त्याला हनत्य हभक्षा हर्ळत असे; र् त्या घरातं काहंीं लायायाहपयायाचा 
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हजन्नस नर्ीन करयायातं आला, तर त्याचा हहस्सा उपनंदासाठी ठेर्यायातं येत असे  एके हदर्शी त्या कुटंुबात 
र्ासं तयार केले ह तें, र् त्यापंैकी काहंीं भार् उपनंदासाठी रालून ठेर्यायातं आला ह ता  पण रु्लर्ा 
सकाळीच उठून रडंू लार्लयाकारणानें त्याला तें र्ासं द्यार् ेलार्लें   जेव्हा ंउपनंद आला तेव्हा त्याला ही 
र् ष्ट सारं्ून त  र्ृहस्थ म्हणाला, “त्या र्ासंाबद्दल आम्ही तुम्हालंा एक काषापण ठेर्ला आहे  त्याचे तुम्हाला 
र्ी काय घेऊन द्यार्ें?” उपनंद म्हणाला, “जर र्ला काषापण हदला आहे तर त च र्ाझ्या हातीं ठेर् म्हणजे 
झालें  ” त्या र्ृहस्थाने त  काषापण उपनंदाला हदला लरा; पण उपनंदाचे कृत्य त्याला आर्डलें  नाहीं  त  
त्यार्र टीका करंू लार्ला  शरे्टी हें र्तुर्ान भर्र्ंताला सर्जलें   भर्र्तंानें उपनंदाचा हनषेध करून 
हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष सोन्यारुपयाचें द्रव्य घेईल ककवा घेववील, ककवा खालीं ठेवलेलें  स्वीकारील, त्याला 
णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ १८ ॥ 
 

३८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं षड र्र्ीय हभक्ष ु नाना 
प्रकारचा रुप्याचा व्यर्हार (सराफी) करीत असत  र्ृहस्थापं्रर्ाणे हे शाक्यपुत्रीय श्रर्ण रुप्याचा व्यर्हार 
करतात हें कसें? अशी त्याजंर्र ल काचंी टीका ह ऊं लार्ली  ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली तेव्हा ं त्याने 
षड र्र्ीयाचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष नाना प्रकारचा रुपयाचा व्यवहार करील त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ १९ ॥ 
 

३९  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं उपनंद शाक्यपुत्र चीर्र 
हशर्यायातं प्रख्यात ह ता  त्याने र्स्त्राच्या तुकड्ाचंी एक संघाटी बनहर्ली, र् चारं्ली रंर्र्नू र् इस्तरी 
करून त  ती र्ापरंू लार्ला  दुसऱ्या एका पहरव्राजकानें ती पाहहली, र् आपलें  बहुर् ल र्स्त्र देऊन त्यानें ती 
र्ाहर्तली  उपनंदाने संघाटी देऊन र्स्त्र घेतलें   पहरव्राजकाच्या आरार्ातं रे्लयार्र इतर पहरव्राजकाचं्या 
सारं्यायार्रून त्या पहरव्राजंकाला आपली चूक हदसून आली, र् त  उपनंदापाशीं येऊन आपलें  र्स्त्र परत 
र्ार्ूं लार्ला; र् उपनंदाने तें न हदलयारु्ळें  त्यार्र टीका करंू लार्ला  हे र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें  तेव्हा ं
त्यानें उपनंदाचा हनषेध करून हभक्षूंला हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकू्ष नाना प्रकारें क्रयणवक्रय करील त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ २० ॥ 
 

४०  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळी षड र्र्ीय हभक्ष ुपुष्ट्कळ 
हभक्षापात्रें साठंर्नू ठेर्ीत असत  हर्हार पाहयायासाठी आलेले ल क तीं पाहून टीका करंू लार्ले कीं, ह्या 
हभक्षूंनी जणू ं काय र्ातीच्या भाडं्ाचें दुकानच लार्लें  आहे  हें र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें  तेव्हा ं त्यानें 
षड र्र्मर्याचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष (एकाहून) जास्त पात्र ठेवील त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळी आयुष्ट्र्ान् आनंदाला एक अहतरेक (जास्त) पात्र हर्ळालें  ह तें, र् तें साहरपुत्ताला 
देयायाची त्याची इच्छा ह ती  आहण साहरपुत्त त्या र्ेळीं साकेताला रहात ह ता  त  दहा हदर्साचं्या आंत 
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श्रार्स्तीला येणार ह ता  हें र्तुर्ान आनंदानें भर्र्तंाला साहंर्तले; तेव्हा त्यानें दहा हदर्सापयंत अहतरेक 
पात्र ठेर्यायास परर्ानर्ी देऊन र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

अणतरेक पाच-दहा णदवसपयंत ठेवावें; त्याहून अणधक ठेवील त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ 
२१ ॥ 
 

४१  बुद्ध भर्र्ान् शाक्यदेशातं कहपलर्स्तु येथें हनग्र धारार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं एका 
कंुभाराने, हभक्षूंला पात्रें पाहहजे असलयास आपणासं सांर्ार्ें अशी हर्नंती केली ह ती  हभक्ष ु प्रर्ाणाबाहेर 
पुष्ट्कळ पात्रें त्याजकडून घेऊं लार्ले  ज्याचंीं पात्रें लहान ह तीं ते र् ठीं घेऊं लार्ले; ज्याचंी र् ठी ह तीं ते 
लहान घेऊं लार्ले  त्याय र्ें त्या कंुभाराला दुसरीं र्ातीची भाडंी करयायास सर्ड हर्ळेना, र् त्याची र् 
त्याच्या रु्लाबंाळाचंी उपासर्ार ह ऊं लार्ली  हें पाहून ल क हभक्षूंर्र टीका करंू लार्ले  ही र् ष्ट 
भर्र्तंाला सर्जली; तेव्हा ं त्यानें पात्र तयार करर्नू घेयायाची र्नाई केली  तद्नंतर एका हभक्षचूें पात्र 
फुटलें   भर्र्ंताने पात्र तयार करर्नू घेयायाची र्नाई केली आहे म्हणून त  हभक्ष ुआपलया ओंजळीतच हभक्षा 
ग्रहण करंू लार्ला  ल क म्हणू ं लार्ले कीं, हे शाक्यपुत्रीय श्रर्ण, इतर पहरव्राजकापं्रर्ाणें 
(हत्त्थयापं्रर्ाणे) ओंजळींतच  हभक्षा घेतातं हें कसें? ही र् ष्ट भर्र्ंताला सर्जली; तेव्हा त  म्हणाला, 
“हभक्षहु , ज्याचें पात्र फुटलें  असेल त्याला नर्ीन पात्र तयार करर्नू घेयायास र्ी परर्ानर्ी देतों  त्या काळीं 
भर्र्तंानें पात्र फुटले असता ं दुसरें तयार करर्नू घेयायास परर्ानर्ी हदली आहे म्हणून षड र्र्ीय हभक्ष ु
पात्राला थ डासा धक्का लार्ला तरी त्या कंुभाराकडून नर्ीन पात्र तयार करर्नू घेत असत  त्यारु्ळें  
पूर्ीप्रर्ाणेंच त्याला त्रास ह ऊं लार्ला  हें र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें  तेव्हा ं त्यानें षड र्र्ीयाचंा हनषेध 
करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष पांच णठकािीं पात्र सांधण्याचा प्रसंर् आल्यावांचून दुसरें पात्र तयार करून घेईल त्याला 
णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ २२ ॥ 
 

त्या हभक्षनुें तें पात्र हभक्षसुंघाला द्यार्ें; र् त्या हभक्षसुंघातं जें शरे्टच्या दजाचे पात्र असेल तें त्याला 
देयायातं येऊन, ‘हभक्ष,ु हें पात्र तंू फुटेपयंत धारण करार्ें’ असें त्यास सारं्यायात यार्ें  हा ह्या बाबतीत 
हशष्टाचार सर्जार्ा  
 

४२  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं 
आयुष्ट्र्ान हपकलदर्च्छ राजर्ृह येथें लेण करहर्यायाच्या उदे्दशानें एक कंदरा साफ करर्ीत ह ता  कबहबसार 
राजाने तें पाहून, तेथें क णत्या हेतूनें साफसूफ करयायातं येत आहे, असा हपकलदर्च्छाला प्रश्न केला  तेंव्हा 
हपकलदर्च्छानें लेण करहर्यायाचा आपला उदे्दश त्याला कळहर्ला  कबहबसार म्हणाला, “तुम्हालंा एकादा 
आराहर्क [आरार्ातं कार् करणारा र्जूर   पाहहजे काय?” हपकलदर्च्छ म्हणाला, “भर्र्तंानें आराहर्क ठेर्यायाची 
परर्ानर्ी हदली नाहीं ” कबहबसार म्हणाला, “असें आहे तर भर्र्ंताला हर्चारून र्ला कळर्ा ” 
हपकलदर्च्छानें हें र्तुर्ान एका र्ाणसाकडून भर्र्तंाला कळहर्लें   तेव्हा ंत्यानें आराहर्क ठेर्यायाची हभक्षूंला 
परर्ानर्ी हदली  दुसऱ्या र्ळेी जेंव्हा कबहबसार हपकलदर्च्छाजर्ळ आला तेंव्हा ं हे र्तुर्ान त्यानें त्याला 
साहंर्तलें   कबहबसारानें त्याला एक आराहर्क देयायाचें र्चन हदलें   परंतु अनेक कायात व्यग्र असलयारु्ळें  
आराहर्क पाठहर्यायाचा त्याला हर्सर पडला  काहंीं काळानें त्याला ह्या र् ष्टीची आठर्ण झाली र् आराहर्क 
देयायाचें र्चन देऊन हकती हदर्स झाले ह्यांची त्यानें चौकशी केली  र्हार्ात्रानें र्णना करून पाचंश ेरात्री 
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झालयाचें राजाला साहंर्तले; र् राजानें इतके आराहर्क हपकलदर्च्छाला एकदर् हदले  त्याचंा एक र् ठा 
र्ारं्च बसला  त्याला आराहर्कग्रार् ककर्ा हपकलदग्रार् असें म्हणत असत  
 

त्या काळीं हपकलदर्च्छ त्या र्ारं्ातंील कुटंुबातं हभके्षसाठी जात असे  एके हदर्शीं तेथें उत्सर् ह ता  
लहान रु्लीं अलंकार आहण पुष्ट्पर्ाला धारण करून ्रमीडा करीत ह त्या  हपकलदर्च्छ अनु्रमर्ें हभक्षा ग्रहण 
करीत एका आराहर्काच्या घरी रे्ला; र् तेथें त्याच्यासाठी र्ाडंलेलया आसनार्र बसला  त्या आराहर्काची 
रु्लर्ी, ‘र्ला अलंकार द्या, र्ला र्ाळा द्या,’ म्हणून रडत ह ती  हपकलदर्च्छानें, ती का ं रडते, याची 
चौकशी केली, तेव्हा आराहर्क त्याला म्हणाला, “हीं र्ाला, अलंकार र्ार्त आहे  आम्हा ंर्हरबाचं्या घरी 
अलंकार क ठून असणार?” हपकलदर्च्छानें एक र्र्ताची चुंबळ घेऊन आराहर्काला ती त्या रु्लीच्या 
ड क्यार्र ठेर्ार्यास साहंर्तली  ती हतच्या ड क्यार्र ठेर्लयाबर बर अत्यंत संुदर सुर्णरु्ाला बनली  तशा 
प्रकारची सुर्णरु्ाला राजाच्या अंतःपुरातंहह नव्हती  ती त्या आराहर्कानें च रून आणली अशा संशयार्रून 
त्या आराहर्क कुटंुबाला पकडून कैद करयायात आलें   तेव्हा ंलुद्द हपकलदर्च्छानें राजर्ाड्ातं जाऊन, त्या 
आराहर्क कुटंुबाला का ं कैद केलें , असा कबहबसार राजाला प्रश्न केला  राजा म्हणाला, “अशा प्रकारची 
सुर्णरु्ाला त्या आराहर्काच्या घरीं क ठून असणार! त्यानें ती च रूनच घेतली असली पाहहजे; म्हणून त्या 
कुटंुबाला कैद करयायात आलें  आहे ” तें राजाचें भाषण ऐकून, राजर्ाडा सुर्णरु्य ह र् , असा 
हपकलदर्च्छानें संकलप केला  त्यारु्ळे राजर्ाडा स न्याचा हदसूं लार्ला  आहण हपकलदर्च्छ राजाला 
म्हणाला, “इतकें  स नें आपणापाशीं कसें आलें !” त्याची हसहद्ध जाणून राजानें त्या आराहर्क कुटंुबाला 
स डून हदलें   राजर्हालातं आपलया हसद्धीचा प्रभार् दालहर्लयानें हपकलदर्च्छाची ल कातं फार कीर्मत 
पसरली; र् ल क त्याला तूप, ल णी, तेल, र्ध आहण काकर्ी हीं पाचं औषधें देऊं लार्ले  त्याचे जे साथी 
ह ते, ते घडे भरून भरून हीं औषधें साठंर्नू ठेर्ीत असत  त्यारु्ळें  हर्हारातं उंदीर फार ह ऊं लार्ले  ल क 
ते पाहून म्हणत की, हे शाक्यपुत्रीय श्रर्ण कबहबसार राजाप्रर्ाणें हर्हारातं क ठारें करंू लार्ले आहेत  हे 
र्तुर्ान भर्र्ंताला सर्जलें  तेव्हा त्यानें त्या हभक्षूंचा हनषेध करून सरु् हभक्षूंसाठी हनयर् केला त  असा :— 
 

तूप, लोिी, तेल, मध आणि काकवी हीं पांच औषधें अवक्त णभकंू्षना उपयोर्ी पडिारी आहेत. तीं 
घेऊन सात णदवसपयंत सांठवनू उपयोर्ांत आिावीं. त्यापेक्षां जास्त णदवस सांठवनू ठेवील त्याला 
णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ २३ ॥ 
 

४३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथे जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं र्षाकाहलक पचंा 
र्ापरयायास भर्र्तंानें हभक्षूंना परर्ानर्ी हदली ह ती  षड र्र्ीय हभक्ष ूभर्र्तंानें परर्ानर्ी हदली आहे म्हणून 
र्षाकाळ येयायापूर्ीच पंचा घेत असत र् र्ापरीत असत, र् त  जीण ुझालयार्र नार्र्चे [हभक्षूंपाशी तीन चीर्रें 

असत  परंतु तीं त्यानंा र ज र्ापरार्ीं लार्त, र् ह्यासाठी पार्साळ्यात हनराळा पचंा ठेर्ार्ा लारे्   पार्सातं उभे रहात असत  तें त्याचें 
करु् सज्जन हभक्षूंला आर्डलें  नाही; र् भर्र्तंाला हें र्तुर्ान सर्जलें  तेव्हा ंत्यानें त्याचंा हनषेध करून हनयर् 
घालून हदला त  असा :— 
 

उन्हाळ्याच्या वेविच्या मणहन्यांत वषाकाणलक छािी (पंचा) णमळवावी, व उन्हाळ्याच्या वेविच्या 
पंधरवड्यात ती वापरावी, त्या मणहन्यापूवी जो छािी णमळवील, व त्या वेविल्या पंधरवड्यापूवी वापरील, 
त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ २४ ॥ 
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४४  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या सर्यी उपनंद शाक्यपुत्र आपलया 
हभक्ष ुभार्ाला म्हणाला, “चल, आपण प्रर्ासाला जाऊं ” त्याचें चीर्र जुनें झालें  असलयारु्ळें  त  प्रर्ासाला 
जायायास राजी नव्हता  तेव्हा ंउपनंदानें त्याला नर्ीन चीर्र हदलें   पुढें त्याला भर्र्ान् प्रर्ासाला जाणार 
आहे असें र्तुर्ान सर्जलें ; र् उपनंदाबर बर प्रर्ासाला न जाता ं भर्र्तंाबर बरच जायायाचा त्यानें बेत 
ठरहर्ला  त  बेत त्यानें उपनंदाला कळहर्ला  उपनंदानें त  आपलयाबर बर येयायास कबूल नाहीं म्हणून 
त्याला हदलेलें  चीर्र हहरार्नू घेतलें   ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाही; र् ती भर्र्तंाला कळली तेव्हा ं
त्यानें उपनंदाचा हनषेध करून हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष स्वतः दुसऱ्या णभकू्षला चीवर देऊन व नंतर रार्ावून णहरावनू घेईल, ककवा णहरावून 
घेण्यास लावील, त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ २५ ॥ 
 

४५  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ेळुर्नातं रहात ह ता  त्या सर्यी षड र्र्ीय हभक्षूंनी चीर्र 
करयायाच्या अर्धींत पुष्ट्कळ सूत र्ार्ून घेतलें   चीर्रें करून संपलयार्रही सूत हशल्लक राहहलें   तेव्हा ं
आणलीहह सूत र्ार्ून घेऊन त्यानंी क ष्ट्याकंडून चीर्रर्स्त्रें तयार करर्नू घेतलीं  तरी सूत हशल्लक 
राहहलें   पुन्हा ं आणली सूत र्ार्ून घेऊन त्यानंी आणली चीर्रर्स्त्रें तयार करहर्लीं  तें पाहून ल क 
त्याचं्यार्र टीका करू लार्ले  हे र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें  तेव्हा ं त्यानें त्याचंा हनषेध करून हभक्षूंला 
हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष स्वतः सूत णमळवनू कोष्ट्ट्याकडून चीवरवस्त्र णविवील त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें 
॥ २६ ॥ 
 

४६  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं एक र्नुष्ट्य प्रर्ासाला 
हनघाला असता ं आपलया बायक ला म्हणाला, “सूत कातूंन अर्क्या क ष्ट्याला दे, र् चीर्रर्स्त्र तयार 
करर्नू घे  र्ी आलयार्र आयु उपनंदाला चीर्रानें आच्छादीन ” हें त्याचें भाषण एका कपडपाहतक हभक्षूनें 
ऐकले, र् त्यानें तें र्तुर्ान उपनंदाला साहंर्तलें   उपनंद त्या क ष्ट्याजर्ळ जाऊन त्याला म्हणाला, “हें 
चीर्रर्स्त्र र्ाझ्यासाठीं हर्णहर्यायातं येत आहे  तें तंू लाबं, रंुद, भरीर्, चारं्लें  हर्णलेलें , चारं्ली इस्तरी 
केलेलें  र् चारं्लें  धुतलेलें  असें बनर् ” त  म्हणाला, “भदंत, र्ला त्यानें हें एर्ढेंच सूत हदलें  आहे, ह्या 
सुतानें लाबं, रंुद आहण भरीर् चीर्र र्स्त्र करता ं येणें शक्य नाहीं  पण व्यर््स्थतपणें हर्णलेलें , चारं्ली 
इस्तरी केलेलें  र् चारं्लें  धुतलेलें  करता ं येणें शक्य आहे ” परंतु उपनंदानें लाबं, रंुद र् भरीर् करयायाचा 
त्याला आग्रह केला  अथात तें सूत कर्ी पडलें   तेव्हा ं त्या स्त्रीजर्ळ जाऊन त्या क ष्ट्यानें आणली सूत 
र्ाहर्तलें ; र् हतनें कारण हर्चारलें  असता ंघडलेलें  र्तुर्ान हतला साहंर्तलें   त्या स्त्रीनें त्याला पूर्ी हदलें  ह तें 
तेर्ढेंच आणली सूत हदलें ; र् तें चीर्रर्स्त्र तयार करर्नू घेतलें   हतचा नर्रा घरीं आला तेव्हा ं उपनंद 
शाक्यपुत्र तेथें रे्ला  त्याला पाहून त्या र्ृहस्थाला चीर्रर्स्त्राची आठर्ण झाली  त्यानें स्त्रीला हर्चारले, र् 
हतनें तें चीर्रर्स्त्र आणून त्याच्या हर्ालीं केलें , आहण घडलेली र् ष्ट त्याला साहंर्तली  त्यानें तें चीर्रर्स्त्र 
उपनंदाला हदलें  लरें; पण त  त्यार्र र् शाक्यपुत्रीय श्रर्णारं्र टीका करंू लार्ला  अनु्रमर्ें हें र्तुर्ान 
भर्र्तंाला सर्जलें   त्यानें उपनंदाचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

णभकू्षला उदे्दवून अज्ञाणत रृ्हपणत ककवा रृ्हपत्नी कोष्ट्ट्याकडून चीवरवस्त्र णविवावयास लावील; 
िा बाबतींत अनधीष्ट णभकु्ष कोष्ट्ट्याजवळ जाऊन णवणवष्ट चीवराची आवड दवमवील; म्हिेल कीं, हें चीवर 



 

 

अनुक्रमणिका 

माझ्यासाठीच णविणवण्यांत येत आहे; तें लांब, रंुद, भरीव, चांर्लें , णविलेलें , चांर्ली इस्तरी केलेलें  व 
चांर्ले धुतलेलें  असें करा; म्हिजे आम्हीणह तुम्हांला कांहीं देऊं. असें म्हिून जर तो णभकु्ष त्यांना कांहीं–
केवळ णभक्षान्नदेखील–देईल त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ २७ ॥ 
 

४७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ात रहात ह ता  त्या काळीं एका र्हार्ात्रानें प्रर्ासाला 
जाते र्ळेीं हभक्षूंना हनर प पाठहर्ला कीं, त्यानंी येऊन र्षाकाहलक चीर्र घ्यार्ें  परंतु भर्र्तंानें र्षाकाहलक 
चीर्र स्र्ीकारयायाची परर्ानर्ी हदली नसलयारु्ळें  हभक्ष ुअनर्ान करंू लार्ले  त  र्हार्ात्र म्हणाला, “र्ी 
असा हनर प पाठहर्ला असता ंभदंत येत नाहींत हें कसें? र्ी सैन्याबर बर जात आहे  कधीं र्रेन त्याचा नेर् 
काय?” हें र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें ; तेव्हा ंह्या प्रकरणीं हभक्षूंना ब लार्नू भर्र्ान् म्हणाला, “हभक्षहू , 
अत्येक चीर्र [अत्येक चीर्र म्हणजे प्रर्ासाला जाणाऱ्या र्नुष्ट्यानें, आजारी र्नुष्ट्यानें, र्र्मभणी स्त्रीनें ककर्ा ज्यानें नुकताच बौद्ध धरु् स्र्ीकारला 

आहे अशा र्ाणसानें र्षाकाळीं हदलेलें  चीर्र   घेयायास र्ी तुम्हाला परर्ानर्ी देतों ” भर्र्तंानें अत्येक चीर्राची 
परर्ानर्ी हदली आहे म्हणून हभक्ष ुअत्येक चीर्रर्से्त्र घेऊन त्याचंी र्ाठ डीं बाधूंन ठेर् ूलार्ले  तें आनंदानें 
पाहहलें ; र् त्यानें ती र् ष्ट भर्र्तंाला साहंर्तली  भर्र्ंताने त्या हभक्षूंचा हनषेध करून सरु् हभक्षूंना हनयर् 
घालून हदला त  असा :— 
 

कार्वतकी पौर्विमेपूवी दंहा णदवस णभकू्षला अत्येक चीवर णमळेल. तें अत्येक आहे असें वािल्यास 
त्यानें घ्यावें; व घेऊन चीवरवस्त्र णववण्यापयंत ठेवनू घ्यावें; त्यापेक्षां जास्त ठेवल्यास णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय 
होतें ॥ २८ ॥ 
 

४८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं हभक्ष ु र्षाकाळानंतर 
अरयायातं रहार्यास जात असत  कार्मतक र्हहन्यातंील च र, ह्या हभक्षूंना पुष्ट्कळ चीर्रें हर्ळालीं असतील, 
ह्या सर्जुतीनें उपद्रव्य देत असत  हें र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें , तेव्हा त्या प्रकरणीं हभक्षूंना ब लार्नू 
भर्र्ान् म्हणाला, “हभक्षहु , अरयायातं रहाणाऱ्या हभक्षूंना हतहींपैकीं एक चीर्र र्ारं्ातं ठेर्यायास र्ी परर्ानर्ी 
देतों ” भर्र्तंाची परर्ानर्ी हर्ळाली आहे म्हणून हतहींपैकीं एक चीर्र ठेर्नू हभक्ष ुअरयायातं रहात असत  
अशीं चीर्रें र्ारं्ातं फार हदर्स राहहलयाने नाश पार्त असत  (उंदीर र्रै्रे तीं लात असत )  हें र्तुर्ान 
भर्र्तंाला सर्जलें   तेव्हा ंत्यानें हभक्षूंना लालील हनयर् घालून हदला :— 
 

वषाकाल संपल्यावर–कार्वतक पौर्विमेनंतर–जी सांवक आणि भयकारक आरण्यक वासस्थानें 
असतील, त्यांत रहािाऱ्या णभकू्षनें वािल्यास णतहींपैकीं एक चीवर र्ांवांत ठेवावें; व कांहीं कारिास्तव 
जरूर लार्ल्यास सहा णदवसपयंत त्या चीवरापासून दूर रहावें. णभकंू्षच्या संमतीणववाय त्यापेक्षां जास्त 
णदवस त्या चीवरापासून अलर् राहील, त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें ॥ २९ ॥ 
 

४९  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळी श्रार्स्तींत एका पूर्ानें [पूर् 

म्हणजे कार्र्ार ल काचंा संघ   संघाला भ जन तयार करून चीर्रर्स्त्र देयायाचा बेत केला ह ता  षड र्र्ीय हभक्षु 
त्या पुर्ाजर्ळ जाऊन तीं चीर्रर्स्त्रें र्ार्ूं लार्ले  पण पूर्ाचे सभासद म्हणाले, “आम्हीं दरर्षी जेर्ण 
देऊन संघाला चीर्रर्स्त्रें देत असतों  तेव्हा ंहीं चीर्रर्स्त्रें तुम्हाला देता ं येत नाहींत  षड र्र्ीय म्हणाले,” 
“संघाला देणारे पुष्ट्कळ आहेत  पण आम्हीं केर्ळ तुर्च्यार्र अर्लंबनू रहातों  तुम्ही जर आम्हालंा देणार 
नाहीं तर दुसरा क ण देईल?” ह्याप्रर्ाणें अहतशय आग्रह केलयारु्ळे त्या पूर्ाने ती चीर्रर्स्त्रें त्यानंा हदली  
पुढे संघाला जेर्ण हदलयार्र इतर हभक्षु म्हणाले, “आता ंतुम्हीं तयार करून ठेर्लेलीं र्स्त्रें आणून संघाला 
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द्या ” तेव्हा ंपूर्ाचे सभासद म्हणाले, “आम्ही र्स्त्रें र् ळा केली ह तीं लरीं; परंतु षड र्र्ीयाचं्या आग्रहास्तर् 
त्यानंा देणें भार् पडलें   ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाहीं; र् ती कळून आलयार्र भर्र्तंाने 
षड र्र्ीयाचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष जािुनबुजून संघाला णमळिारा लाभ आपि णमळवील त्याला णनस्सन्गर्य पाणचणत्तय होतें 
॥ ३० ॥ 
 

ब्याण्िव पाणचणत्तय 
 

५०  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळी हत्थक शाक्यपुत्र 
र्ादहर्र्ादातं रु्ंतला ह ता  इतर पथंाचं्या पहरव्राजकाबंर बर र्ाद करीत असतां, आपला रु्द्दा अरू्क असें 
म्हणून, पुन्हा ंत  आपला रु्द्दाच नाहीं असें त  म्हणे; ककर्ा दुसरीच काहंीं तरी र् ष्ट काढी  अरू्क हठकाणीं 
अर्क्या र्ेळीं र्ादासाठीं येईन असें म्हणून त्या र्ळेीं हजर राहात नसे  दुसऱ्या पथंाचें पहरव्राजक ह्या त्याच्या 
र्तुनार्र टीका करंू लार्ले, र् भर्र्तंाला हें र्तुर्ान सर्जलें  तेव्हा ं त्यानें त्याचा हनषेध करून हभक्षूंना 
हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष जािूनबुजून खोिें बोलेल त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ १ ॥ 
 

५१  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ु हर्द्वान् 
हभक्षूंबर बर भाडंण करून त्यानंा हशर्ीर्ाळ करीत असत  तेव्हा ंत्याचंा हनषेध करून भर्र्तंानें हनयर् केला 
त  असा :— 
 

वमी बोलिाऱ्यास पाणचणत्तय होतें ॥ २ ॥ 
 

५२  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ु तंटा, 
भाडंणें झालेलया हभक्षूंच्या परस्पराशंी चहाड्ा करीत असत  तेव्हा ं भर्र्तंाने त्याचंा हनषेध करून हनयर् 
केला त  असा :— 
 

णभकू्षची चहाडी केली असतां पाणचणत्तय होतें ॥ १ ॥ 
 

५३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्षु 
उपासकाबंर बर शब्दशः धरु्र्चनें म्हणत असत  त्यारु्ळें  उपासकाचंा हभक्षहूर्षयीं र्ौरर् कर्ी ह ऊं लार्ला  
ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाही; र् ती सर्जली तेव्हा ंभर्र्तंानें षड र्र्ीयाचंा हनषेध करून हभक्षूंना 
हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकू्ष अनुपसंपन्नाबरोबर [अनुसंपन्न ज्याला णभकु्षसंघातं उपसंपदाणवधीनें घेण्यातं आलें  नाहीं तो पुरुष ककवा 

णभकु्षिीसंघातं घेण्यातं आलें  नाहीं ती स्त्री.] वब्दवः [प्रत्येक वब्द दुसऱ्याला उच्चारावयास लावनू धमम णवकवील.] धमम म्हिेल, त्याला 
पाणचणत्तय होतें ॥ ४ ॥ 
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५४  बुद्ध भर्र्ान् आळर्ी येथें अग्र्ाळर् चेहतयातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं धरु्श्रर्णासाठी उपासक 
आरार्ातं येत असत  धरु्देशना झालयार्र स्थाहर्र हभक्ष ुआपापलया हर्हारातं जात असत  पण नर्क हभक्ष ु
तेथेंच उपासंकाबंर बर एकाच उपस्थानशालेंत हनजत असत  ते कधीं कधीं नार्डे उघडे पडत असत, र् 
त्यारु्ळें  उपासक त्यारं्र टीका करीत  हें र्तुर्ान भर्र्ंताला सर्जलें  तेंव्हा त्यानें हनयर् केला त  असा :— 
“ज  हभक्ष ुअनुपसंपन्नाबर बर एका हठकाणीं हनजेल, त्याला पाहचहत्तय ह तें ” 
 

हा हनयर् घालून देऊन भर्र्ान् आळर्ीहून कौशाबंीला आला र् तेथें र्दहरकारार्ातं राहहला  त्या 
सर्यीं राहुल श्रार्णेर ह ता  त्याला हभक्ष ुम्हणाले, “आम्हालंा अनुपसंपन्नाबर बर एका हठकाणीं हनजता ंयेत 
नाहीं  तेव्हा ं तंू आपलया हनजयायाची व्यर्स्था पहा ” राहुलाला दुसरी जार्ा न हर्ळालयारु्ळें  र्चुकुटींत 
(पायलान्यातं) हनजार्ें लार्लें   पहाटेंला भर्र्ान् तेथें रे्ला; र् त्याला तेथें राहुल आढळला  आपणालंा तेथें 
का ं हनजार्ें लार्लें  हें राहुलानें त्याला साहंर्तलें   तेव्हा ं हभक्षूंला ब लार्नू भर्र्ान् म्हणाला, “हभक्षहु , 
अनुपसंपन्नाबर बर द न-तीन रात्री एकत्र हनजयायास र्ी परर्ानर्ी देतों ” आहण त्यानें र्रील हनयर्ातं 
फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष अनुपसंपन्नाबरोबर दोन-तीन रात्रींपेक्षां जास्ती रात्री एका णठकािी णनजेल त्याला 
पाणचणत्तय होतें ॥ ५ ॥ 
 

५५  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ांत रहात ह ता  त्या काळीं आयुष्ट्र्ान् अनुरूद्ध क सल 
देशातं प्रर्ास करीत श्रार्स्तीला जात असता ंएका र्ारं्ातं आला  तेथें एका स्त्रीचें आर्सथार्ार [धरु्शाळा   
ह तें  अनुरुद्धाने एक रात्र तेथें रहायायास जार्ा र्ाहर्तली, र् ती त्या स्त्रीनें हदली  त्यानंतर तेथें काहंीं 
पाथंस्थ आले  त्यानंाहह त्या आर्सथार्ारातं अनुरुद्धाच्या संर्तीनें जार्ा देयायातं आली  अनुरुद्धाला 
पाहहलयाबर बर त्या स्त्रीचें र्न हर्कृत झालें  र् ती त्याला म्हणाली, “भदंत येथें तुम्हाला फार दाटी ह ईल  
आंतलया बाजूला तुर्ची हनजयायाची स य र्ी करहर्तें ” त्यार्र काही न ब लता ंअनुरुद्धानें ही र् ष्ट र्ान्य 
केली  रात्रीं ती सरु् अलंकार घालून अनुरुद्ध हनजला ह ता त्या ल लींत आली; र् त्याला म्हणाली, “भदंत, 
तुम्ही अत्यंत सुरूप आहां, र् र्ीहह तशीच सुरूप आहें  र्ला आपली बायक  करा ” अनुरुद्ध काहंींच ब लला 
नाहीं, तेव्हा ं ती पुन्हा ं म्हणाली, “र्ला तुम्ही स्र्ीकारा; एर्ढेंच नव्हें तर र्ाझी सरु् संपत्तीहह स्र्ीकारा” 
त्यार्र अनुरुद्ध काहंींच ब लला नाही  तेव्हा ंसाडी टाकून देऊन ती स्त्री अनुरुद्धासर् र इकडून हतकडे हफरंू 
लार्ली, उभी राहंू लार्ली, बसंू लार्ली, र् हनजूं लार्ली; पण अनुरुद्धानें आपलया इंहद्रयाचें दर्न करून 
हतच्याकडे रु्ळीच लक्ष्य हदलें  नाहीं  त्यारु्ळें  ती स्त्री आियुचहकत झाली, र् पुन्हा साडी नेसून अनुरुद्धाच्या 
पायारं्र ड कें  ठेर्नू हतनें त्याची र्ाफी र्ाहर्तली  अनुरुद्धानें हतला क्षर्ा केली; र् दुसऱ्या हदर्शीं हतला 
धर्ोपदेश करून त  तेथून श्रार्स्तीला आला  तेथें त्यानें ही र् ष्ट हभक्षूंना साहंर्तली  जेव्हा ंती भर्र्तंाला 
सर्जली; तेव्हा ंभर्र्तंानें त्याचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष स्त्रीबरोबर एका जार्ीं णनजेल त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ६ ॥ 
 

५६  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथे जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं उदायी श्रार्स्तीर्ध्यें 
पुष्ट्कळ कुटंुबातं जात-येत असे  अशा एका कुटंुबातं सासू बाहेरच्या दरर्ाज्यातं बसली ह ती, र् सून 
आंतलया दरर्ाज्यातं बसली ह ती  उदायी इकडे येऊन सासूच्या कानातं धर्ोपदेश करून सुनेपाशीं रे्ला; 
र् हतलाहह त्यानें तसाच कानाशीं धर्ोपदेश केला  तेव्हां त्या उभयतानंा परस्पराहंर्षयीं संशय उत्पन्न झाला; 
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र् उदायी कानाशीं काय ब लत ह ता हें परस्परानंीं परस्परानंा हर्चारलें   त्यानें नुस्ता धर्ोपदेश केला हें 
सर्जून आलयार्र त्या द घीहह त्यार्र टीका करंू लार्लया र् ही र् ष्ट अनु्रमर्ें भर्र्ंताला सर्जली  त्यानें 
उदायीचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष स्त्रीला धमोपदेव करील त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळीं उपाहसका हभक्षूंना पाहून, आपणाला धर्ोपदेश करा अशी हर्नंती करीत असत  हभक्षु 
म्हणत, ‘असें करणें य ग्य नव्हे ’ त्या म्हणत ‘हनदान पाचं-सहा र्ाक्यानंीं तरी धर्ोपदेश करा ’ परंतु हभक्षु 
त्याचंें म्हणणें ऐकेनात  तेव्हा ं त्या हभक्षूंर्र टीका करंू लार्लया  ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली तेव्हा ं त्यानें 
बायकानंा पाचं-सहा र्ाक्यानंीं उपदेश करयायाची हभक्षूंना परर्ानर्ी हदली, र् र्रील हनयर्ातं फेरफार केला 
त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष स्त्रीला पांच-सहा वाक्यांपेक्षां जास्त धमोपदेव करील त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुभर्र्तंानें अशी परर्ानर्ी हदली आहे म्हणून एकाद्या अजाण र्नुष्ट्याला 
स्त्रीजर्ळ बसून पुष्ट्कळ धर्ोपदेश करीत असत  ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा ं त्याचंा हनषेध करून 
त्यानें र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष सुज्ञ पुरूष हजर असल्याणववाय स्त्रीला पांच-सहा वाक्यांपणलकडे धमोपदेव करील 
त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ७ ॥ 
 

५७  बुद्ध भर्र्ान् रै्शाली येथें र्हार्नातं कूटर्ारशालेंत रहात ह ता  त्या काळीं काहंीं नाणार्लेले 
हभक्ष ु र्लरु्रु्दा नदीच्या तीरार्र र्षाकाळीं राहहले  [सरु् र्जकूर चर्र्थया कलर्ाप्रर्ाणें सर्जार्ा   
र्षाकाळानंतर जेव्हा ंते भर्र्तंाच्या दशनुाला आले तेव्हा ंत्यानंी परस्परानंा ल क त्तर धर्ाचें ज्ञान झालयाचें 
र्ृहस्थानंा साहंर्तलें   ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली  पण त्यापैकीं बऱ्याच जणानंा लर लरच ल क त्तर 
धर्ाचें ज्ञान झालें  ह तें  तरी पण त्याचंा हनषेध करून भर्र्तंानें हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष अनुपसंपन्नाला लोकोत्तर धमम प्रापत झाल्याचें सांरे्ल– ही र्ोष्ट खरी असल्यास– त्याला 
पाणचणत्तय होतें ॥ ८ ॥ 
 

५८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं उपनंद शाक्यपुत्र 
षड र्र्ीय हभक्षूंबर बर भाडंला ह ता  त्याच्या हातून चेतनायुक्त र्ीयुपात करयायाची आपहत्त घडली ह ती, र् 
संघानें त्याला त्याबद्दल पहरर्ास हदला ह ता  त  अशा ्स्थतींत असता ंश्रार्स्तींत एका पूर्ाकडून संघाला 
हनर्ंत्रण ह तें  तेथें उपनंद एका बाजूला बसला  षड र्र्ीय हभक्ष ु त्या पूर्ातंील र्नुष्ट्यानंा म्हणाले, “या 
उपनंदाचा तुम्ही बराच र्ान ठेर्तां, पण हा ज्या हातानें दायकानंी हदलेली हभक्षा ग्रहण करत , त्याच हातानें 
र्ीयुपात करीत असत   ह्या अपराधाबद्दल संघानें त्याला पहरर्ास हदला आहे; र् म्हणून त  सर्ांच्या शरे्टीं 
बसला आहे ” हें त्याचंें भाषण सज्जन हभक्षूंना आर्डलें  नाहीं र् भर्र्ंताला जेव्हा ं ही र् ष्ट सर्जली तेव्हा ं
त्यानें षड र्र्ीयाचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
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जो णभकु्ष संघाच्या संमतीणववाय दुसऱ्या णभकू्षची संघाणदवेष आपणत्त अनुपसंपन्नाला सांरे्ल, त्याला 
पाणचणत्तय होतें ॥ ९ ॥ 
 

५९  बुद्ध भर्र्ान् आळर्ी येथें अग्र्ाळर् चेहतयातं रहात ह ता  त्या काळीं आळर्क हभक्ष ुबाधंकार् 
करीत असता ं जर्ीन ल दर्ीत  त्याचं्यार्र ल क टीका करंू लार्ले  ही र् ष्ट सर्जली तेव्हा ं भर्र्तंानें 
त्याचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष जमीन खिील ककवा खिवील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ १० ॥ 
 

६०  बुद्ध भर्र्ान्, आळर्ी येथें अग्र्ाळर् चेहतयातं रहात ह ता  त्या काळीं आळर्क हभक्ष ुबाधंकार् 
करीत असता ंझाडें त डीत असत र् त डर्ीत असत  असा एक हभक्ष ुएक झाड त डीत असता ंत्या रृ्क्षार्र 
राहणारी रृ्क्षदेर्ता त्याला म्हणाली, “भदंत, तुझें घर बनहर्यायासाठीं र्ाझ्या घराचा नाश करंू नक स ” 
हतचें र्चन न ऐकता ं हभक्षूंनें तें झाड त डलें   तें लालीं पडलें  तेव्हा ं त्या देर्तेला र् हतच्या रु्लालंा पुष्ट्कळ 
जलर्ा झालया  हतच्या र्नातं त्या हभक्षलूा ठार र्ारार्ें असा हर्चार आला; परंतु र्न हनग्रह करून 
भर्र्तंाजर्ळ जाऊन हतनें ही सरु् र् ष्ट त्याला साहंर्तली  हतनें त्या हभक्षलूा र्ारलें  नाहीं ह्याबद्दल भर्र्तंानें 
हतची स्तुहत केली, र् तेथून काहंीं अंतरार्र एक र् कळा रृ्क्ष ह ता त्यार्र हनर्ासस्थान करयायास हतला 
साहंर्तलें   हभक्ष ुझाडें त डतात म्हणून ल कहह हभक्षूंर्र टीका करंू लार्ले  शरे्टीं ह्या प्रकरणीं भर्र्तंानें 
हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

वनस्पणत तोडल्यास पाणचणत्तय होतें ॥ ११ ॥ 
 

६१  बुद्ध भर्र्ान् कौशाबंी येथें घ हषतारार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं छन्न हभक्ष ु अनाचार करून 
संघातं चौकशी ह त असता ंभलतें सलतें ब लत असे; म्हणे कीं, आपहत्त क णाला झाली? क णत्या बाबतींत 
झाली? कशी झाली? क णाला ब लता?ं कायं ब लता?ं सज्जन हभक्षूंना ही र् ष्ट आर्डली नाहीं र् भर्र्तंाला 
ती सर्जली, तेंव्हा ंत्यानें छन्न हभक्षूंचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

“भलतें बोलेल त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळीं छन्न हभक्ष ु भलतेंच ब ललयास आपहत्त ह ते म्हणून संघातं रु्कायानें रहात असे र् 
त्यारु्ळें  संघाला त्रास ह त असे  ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा ंत्यानें र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  
असा :— 
 

भलतें बोलेल ककवा (मौन धरून) संघास त्रास देईल. त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ १२ ॥ 
 

६२  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ेणुर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं दब्ब र्ल्लपुत्त संघाच्या हनजयायाची 
र् जेर्णाची व्यर्स्था पहात असे  हर्हत्तय आहण भमु्र्जक हे द घे हभक्ष ु त्याची अर्ज्ञा करंू लार्ले  तेव्हा ं
भर्र्तंानें हभक्षसूाठीं हनयर् केला त  असा :— 
 

“अवज्ञा केली असतां पाणचणत्तय होतें.” 
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अर्ज्ञा केली असता ं पाहचहत्तय ह तें म्हणून हर्हत्तय आहण भमु्र्जक दब्बाची कनदा करंू लार्ले, 
तेव्हा ंभर्र्तंानें र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

अवज्ञा ककवा कनदा केली असतां पाणचणत्तय होतें ॥ १३ ॥ 
 

६३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं कहर्ाळ्यातं हभक्ष ुर् कळ्या 
जार्ीं रं्चक ककर्ा आसन ठेर्नू उन्हातं बसत असत र् तें जार्च्या जार्ीं न ठेर्ता ंककर्ा दुसऱ्या क णाला न 
सारं्ता ं तेथेंच टाकून जात असत  हें र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें  तेव्हा ं त्यानें त्याचंा हनषेध करून हभक्षूंना 
हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष सांणघक मंच, पीठ, णबछाना ककवा चिई मोकळ्या जार्ेंत पसरून ककवा पसरावयास 
लावनू जातेवेळीं जार्च्याजार्ीं न ठेवील, न ठेवावयास लावील, ककवा दुसऱ्याला न सांर्तां जाईल, त्याला 
पाणचणत्तय होतें ॥ १४ ॥ 
 

६४  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं सप्तदशर्र्ीय हभक्षु 
परस्पराशंीं र्ैत्रीनें र्ार्त असत  ते एकत्र रहात र् एकत्रच प्रर्ास करीत  एके हदर्शीं एका साहंघक हर्हारातं 
हबछाने पसरून ते हनजले र् जातानंा हबछाने तसेच टाकून रे्ले  त्यारु्ळें  हबछान्याला र्ाळर्ी लार्ली  हें 
र्तुर्ान भर्र्ंताला सर्जलें , तेव्हा ंत्याचंा हनषेध करून त्यानें हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष सांणघक णवहारांत वय्या (णबछाना) हांथरून ककवा हांथरावयास लावनू जातांना 
जार्च्याजार्ीं न ठेवतां ककवा न ठेवावयास लावतां ककवा कोिाला न सांर्तां जाईल, त्याला पाणचणत्तय होतें 
॥ १५ ॥ 
 

६५  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुचारं्लया 
चारं्लया जार्ीं जाऊन आर्ाऊच हनजयायाच्या उदे्दशानें बसत असत  स्थहर्र हभक्ष ु त्यानंा तेथून उठर्ीत; 
परंतु षड र्र्ीय हभक्ष ुर्दी करून तेथेंच हनजत असत; हेतु हा कीं ज्याला र्दी र्ाटत असेल त्यानें तेथून 
हनघून जार्ें  ती र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली तेव्हा ं त्यानें षड र्र्ीयाचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून 
हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष सांणघक णवहारांत पूवी वस्तीला राणहलेल्या णभकू्षला र्दी व्हावी व त्यानें तेथून णनघून जावें 
अवा हेतूनें जािूनबुजून र्दी करून णनजेल, त्याला िाच कारिास्तव पाणचणत्तय होतें ॥ १६ ॥ 
 

६६  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं सप्तदशर्र्ीय हभक्षुंनीं एका 
र्ारं्ठी हर्हाराची डार्डुजी चालहर्ली ह ती  ती ह ईपयंत षड र्र्ीय हभक्षूंनी र्ाट पाहहली, र् हर्हार 
साफसूफ झालयार्र सप्तदशर्र्ीयानंा हाकूंन देऊन आपणच तेथें राहंू लार्लें   सप्तदशर्र्ीयानंी त्याचंी 
पुष्ट्कळ हर्नर्णी केली; पण त्यानंा ते आंत राहंू देईनात  हें र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें , तेव्हा ं त्यानें 
षड र्र्ीयाचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
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जो णभकु्ष णभकू्षवर रार्ावनू सांणघक णवहारांतून त्याला बाहेर काढील, ककवा बाहेर काढवील, त्याला 
पाणचणत्तय होतें ॥ १७ ॥ 
 

६७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं द न हभक्ष ु साहंघक 
हर्हारातंील द न र्जली कुटींत, एक तळर्जलयार्र र् दुसरा र्रच्या र्जलयार्र रहात ह ता  र्रच्या 
र्जलयार्र जहर्नीत रोंर्लेलया पायाचंी एक लाट ह ती  र्रच्या र्जलयार्र राहणारा हभक्षु त्या लाटेंर्र 
ज रानें एकदर् बसला  त्यारु्ळें  लाटेचा पाय लालीं हशरून लालच्या र्जलयार्र राहणाऱ्या हभक्षचू्या 
ड क्याला र् ठा धक्का लार्ला, र् त्यानें आरडाओरडं केली  सज्जन हभक्षूंना ही र् ष्ट आर्डली नाहीं, र् 
भर्र्तंानें त्या बाबतींत हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष सांणघक णवहारांतील दोन मजली कुिींत वरच्या मजल्यावर पाय जणमनींत रोंवलेल्या 
खािेवर ककवा आसनावर बसेल ककवा णनजेल, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ १८ ॥ 
 

६८  बुद्ध भर्र्ान् कौशाबंी येथें घ हषतारार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं आयुष्ट्र्ान् छन्नाच्या 
उपस्थायक र्हार्ात्रानें छन्नासाठीं एक हर्हार करहर्ला  छन्न त्या हर्हारार्र एकार्ार्ून एक आच्छादन 
घालंू लार्ला र् त्याच्या कभतीला पुन्हा ंपुन्हा ंहर्लार्ा करंू लार्ला  त्यारु्ळें  भार जास्त ह ऊन हर्हार पडंू 
लार्ला  छन्नानें त्याच्या दुरुस्तीसाठीं तृणकाष्ठ र् ळा करीत असता ंएका ब्राह्मणाचें जर्ाचें शते (यर्के्षत्र) 
लराब केलें   तेव्हा ंत  ब्राह्मण हभक्षूंर्र टीका करंू लार्ला  अनु्रमर्ें ही र् ष्ट भर्र्ंताला सर्जली  त्यानें 
छन्नाचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

मोठा णवहार करणविाऱ्या णभकू्षनें दरवाजाच्या बाजूला अर्मला ठेवण्याच्या जारे्पयंत व 
णखडक्यांच्या बाजूला णर्लावा करण्यासाठीं आणि दोनतीनदां छपपर घालण्यासाठीं जेथें धान्याणदक नसेल 
अवा जार्ीं राहून प्रयत्न करावा. त्यापेक्षां जास्त–धान्याणदक नाहीं अवा जार्ीं राहून देखील–णर्लावा 
करण्याचा ककवा छपपर घालण्याचा प्रयत्न करील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ १९ ॥ 
 

६९  बुद्ध भर्र्ान् आळर्ी येथें अग्र्ाळर् चेहतयातं रहात ह ता  त्या काळीं आळर्ी येथील हभक्षु 
बाधंकार् करहर्तानंा प्राणी असलेलया पायायानें र्र्त र् र्ाती हभजर्ीत असत र् हभजर्ार्यास लार्ीत असत  
ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाहीं    आहण भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष जािूनबुजून प्रािी असलेल्या पाण्यानें र्वत ककवा माती णभजवील ककवा णभजवावयास 
लावील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ २० ॥ 
 

७०  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं स्थहर्र हभक्ष ु हभक्षणुींला 
उपदेश करीत असत, र् त्यारु्ळें  त्यानंा चीर्रकपडपाताहदकाचंा लाभ ह त असे  तें पाहून षड र्र्ीय 
हभक्षणुींना उपदेश करणें फायदेशीर आहे असें र्ाटलें , र् हभक्षुणींजर्ळ जाऊन ते त्यानंा म्हणाले, 
“भहर्नीनों, आम्ही राहतों हतकडे येत जा; म्हणजे आम्हीहह तुम्हाला उपदेश करंू ” जेव्हा ं त्या हभक्षणुी 
षड र्र्ीयाजंर्ळ रे्लया, तेव्हा ं त्यानंीं त्यानंा धर्ोपदेश फार थ डा केला, आहण र्ायफळ र् ष्टी पुष्ट्कळ 
साहंर्तलया  तेथून त्या भर्र्तंाच्या दशनुाला रे्लया; र् भर्र्तंानें प्रश्न केलयार्रून त्यानंीं घडलेली र् ष्ट 
साहंर्तली  ह्या प्रकरणीं भर्र्तंानें हभक्षूंना एकत्र जर्हर्लें , र् षड र्र्ीयाचंा हनषेध केला; आहण हभक्षणुींना 
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उपदेश करणारा हभक्ष ुपद्धतीप्रर्ाणें संघानें हनर्डार्ा असा हनयर् केला  संघाने हनर्डलेलया हभक्षनूें हभक्षणुींस 
उपदेश करार्ा अशी अनुज्ञा देऊन भर्र्तंानें लालील हनयर् घालून हदला :— 
 

संघानें णनवड केल्यावांचून जो णभकु्ष णभकु्षिींना उपदेव करील त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ २१ ॥ 
 

षड र्र्ीय हभक्ष ुभर्र्तंाने हा हनयर् केला आहे म्हणून आपणापंैकी क णाला तरी हनर्डून हभक्षणुींना 
उपदेश करार्याला लार्ीत असत  तेव्हा ंत्याचंा हनषेध करून भर्र्ान् हभक्षूंना म्हणाला, “हभक्षहु , (१) ज  
हभक्ष ु शीलर्ान् असेल, (२) बहुश्रुत असेल, (३) ज्याला हभक्षपु्राहतर् क्ष आहण हभक्षणुीप्राहतर् क्ष तोंडपाठ 
असतील, (४) ज  उत्तर् र्क्ता ं असेल, (५) हभक्षणुींना ज्याचा उपदेश आर्डत असेल, (६) ज  सर्थु 
असेल, (७) प्रव्रज्या घेतलयापासून ज्याच्या हातून संघाहदशषेासारली आपत्ती घडली नसेल, र् (८) ज  
र्यानें र्ीस र्षांहून अहधक असेल, त्यालाच हभक्षुणींना उपदेश करयायासाठीं हनर्डयायातं यार्ें  ह्या आठ 
रु्णानंी सर््न्र्त असेल त्याला हभक्षणुींस उपदेश करयायासाठीं हनर्डार्ें अशी अनुज्ञा देतों ” 
 

७१  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं स्थहर्र हभक्ष ुआळीपाळीनें 
हभक्षणुींना उपदेश करीत असत  एके हदर्शी चूळपथंकाची पाळी ह ती  हभक्षणुी म्हणालया, “आज आयु 
चूळपंथक आम्हासं हर्स्तरानें उपदेश न करता ंपुन्हा ंपुन्हा ंआपली उद्र्ारर्ाथाच म्हणत राहील” हें त्याचें 
अनुर्ान लरें ठरलें   त्या उपदेशासाठी आलयार्र चूळपथंकानें ही र्ाथा म्हटली :— “अहधचेतस  अप्पर्ज्जत  
रु्हनन  र् नपथेसु हसक्लत  । स का न भर््न्त ताहदन  उपसन्तस्स सदा सतीर्त  ॥ (सर्ाधीर्ध्यें अप्रर्त्त 
राहणाऱ्या, र्ौनर्ार्ांत आत्र्दर्न करयायास हशकणाऱ्या, शातं आकण सद हदत स्रृ्हतर्ान् तादृश रु्नीला 
श कप्रसंर् येत नसतात )” आपण केलेलें  अनुर्ान लरें ठरलें , असें हभक्षणुी आपसातं ब लंू लार्लया  त्याचंें 
ब लणें चूळपंथकानें ऐकलें ; र् त  हसद्धीच्या बळाने आकाशातं च्ंरमर्ण करंू लार्ला, उभा राहंू लार्ला, बसंू 
लार्ला, हनजूं लार्ला, धूर उत्पन्न करंू लार्ला, अ्ग्न उत्पन्न करंू लार्ला र् अंतधान पार्ूं लार्ला; आहण 
र्रचीच उद्र्ारर्ाथा र् इतर पुष्ट्कळ बुद्धर्चनें म्हणू ं लार्ला  तें पाहून हभक्षणुी म्हणूं लार्लया, 
“चूळपंथकाच्यासारला प्रभार्शाली उपदेश आम्ही कधीं ऐकला नाहीं ” पण ह्या चूळपथंकाच्या उपदेशारु्ळें  
शहरातं जायायास हभक्षकुानंा उशीर झाला; र् दरर्ाजे बदं झालयारु्ळें  रात्र शहराबाहेर घालर्नू त्यानंा 
सकाळी शहरातं जार्ें लार्लें   त्यानंा पाहून ल क म्हणू ंलार्ले कीं, ह्या हभक्षणुी अब्रह्मचाहरणी आहेत; रात्रीं 
हभक्षुंबर बर राहून सकाळीं र्ारं्ातं येत आहेत  ह ता ं ह ता ं ही र् ष्ट भर्र्तंाच्या कानीं आली  त्यानें 
चूळपंथकाचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

संघानें णनवडलेला णभकु्षणह सूयास्तानंतर णभकु्षिींला उपदेव करील तर त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ 
२२ ॥ 
 

७२  बुद्ध भर्र्ान् शाक्य देशातं कहपलर्स्तु येथें हनग्र धारार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय 
हभक्ष ुहभक्षणुीउपाश्रयातं जाऊन हभक्षणुींना उपदेश करीत असत  हें र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें , तेव्हा ंत्यानें 
त्याचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष णभकु्षिीच्या उपारयांत जाऊन णभकु्षिीला उपदेव करील त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
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त्या काळीं र्हाप्रजापती र् तर्ी आजारी ह ती  स्थहर्र हभक्ष ुहतच्या सर्ाचाराला रे्ले  त्यानंा हतनें 
धर्ोपदेश करयायाची हर्नंती केली  पण तसें करयायाची र्नाई आहे म्हणून त्यानंी धर्ोपदेश केला नाहीं  
नंतर भर्र्ान् र्हाप्रजापतीला भेटार्याला रे्ला  त्याला हतनें ही र् ष्ट साहंर्तली  तेव्हा ंह्या प्रकरणीं भर्र्ान् 
हभक्षूंना म्हणाला, “आजारी हभक्षणुीला हभक्षणुीच्या उपाश्रयातं जाऊन उपदेश करयायाची र्ी परर्ानर्ी देतों  
आहण त्यानें र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष प्रसंर्ाणववाय णभकु्षिीच्या उपारयांत जाऊन णभकु्षिीला उपदेव करील, त्याला पाणचणत्तय 
होतें. णभकु्षिी आजारी असिें, हा िा बाबतीत प्रसंर् जािावा ॥ २३ ॥ 
 

७३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथे जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं स्थहर्र हभक्षूंना हभक्षणुींला 
उपदेश केलयारु्ळें  चीर्रकपडपाताहदकाचंा लाभ ह त असे  षड र्र्ीय हभक्ष ु म्हणत कीं, केर्ळ लाभासाठीं 
स्थहर्र हभक्ष ु हभक्षणुींना उपदेश करतात  ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा ं त्यानें षड र्र्ीयाचंा हनषेध 
करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

लाभासाठीं स्थणवर णभकु्ष णभकु्षिींना उपदेव करतात असें जो णभकु्ष म्हिेल, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ 
२४ ॥ 
 

७४  बुद्ध भर्र्ान श्रार्स्ती येथे जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं एक हभक्ष ुश्रार्स्तीतील 
एका र्ल्लीत हभक्षाटन करीत असे  एक हभक्षणुीहह तेथेच हभके्षला जात असे  तेथे त्या द घाचंी ओळल झाली  
एकदा त्या हभक्षणुीला त्याने चीर्र हदलें   ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाहीं    र् भर्र्तंानें हनयर् केला 
त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष अज्ञाणत णभकु्षिीला चीवर देईल त्याला पाणचणत्तय होते.” 
 

ह्यारु्ळें हभक्षणुीनें काहंीं पदाथांच्या बद्दल चीर्र र्ाहर्तले असता ंहभक्ष ुदेईनात  भर्र्तंानें पदाथांच्या 
बद्दल चीर्र देयायाची परर्ानर्ी हदली र् र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष पदाथाच्या बदलीणववाय अज्ञाणत णभकु्षिीला चीवर देईल, त्याला पाणचणत्तय होते ॥ २५ ॥ 
 

७५  बुद्ध भर्र्ान श्रार्स्ती येथे जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळी उदायी हभक्ष ु चीर्र 
हशर्यायातं प्रख्यात ह ता  एका हभक्षणुीने चीर्र हशर्नू देयायास त्याला हर्नंती केली  त्याने चीर्र फार चारं्लें  
तयार केले, पण त्यार्र एक बीभत्स हचत्र काढले; र् त्या हभक्षणुीला साहंर्तले की, ह्या चीर्राची घडी न 
र् डता ंते तसेच ठेर्नू दे, आहण जेव्हा ंहभक्षणुीसंघ उपदेश ऐकयायास जाईल त्या र्ेळीं तें पांघरून सर्ांर्ार्ून 
जा  त्या हभक्षणुीने तसे केलें   अथात तें बीभत्स हचत्र हतला ककर्ा इतर हभक्षणुींना हदसलें  नाहीं  पण र्ाटेंत 
ल क तें हचत्र पाहून हभक्षणुींची कनदा करंू लार्ले  पुढे ही बातर्ी भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा ं त्याने 
उदायीचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष अज्ञाणत णभकु्षिीचें चीवर णववील ककवा णवववील, त्याला पाणचणत्तय होते ॥ २६ ॥ 
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७६  बुद्ध भर्र्ान श्रार्स्ती येथे जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुबेत ठरर्नू 
हभक्षणुींबर बर प्रर्ास करीत असत  ह्याबाबतीत भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष बेत ठरवनू णभकु्षिीबरोबर एका मार्ाने प्रवास करील–केवळ एका र्ांवांतून दुसऱ्या 
र्ांवांत देखील जाईल–त्याला पाणचणत्तय होते.” 
 

एके सर्यी काहंीं हभक्ष ु र् हभक्षणुी साकेताहून श्रार्स्तीला येत ह त्या  त्या हभक्षणुींनी हभक्षुंबर बर 
प्रर्ास करयायाचा आपला हर्चार दशहुर्ला  पण र्रील हनयर्ारुं्ळें  हभक्षूंना त्यानंा तसे करू देता आले नाही  
ते म्हणाले, “आपणालंा एकत्र प्रर्ास करता ं येत नाही  तुम्ही पुढे व्हा  आम्ही र्ार्ाहून येऊ” हभक्षणुी 
म्हणालया, “हभक्षूंचा र्ान प्रथर्  तेव्हा ं तुम्हीच पुढे जा  आम्ही र्ार्ाहून येत  ” हभक्ष ु पुढे रे्ले, र् हभक्षणुी 
र्ार्ाहून येत असता ं त्यानंा च रानंी र्ाठले, त्याचंी चीर्रे हहरार्नू घेतली, र् त्यारं्र बलात्कार केला  हे 
र्तुर्ान भर्र्ंताला सर्जले, तेव्हा ंत्याने र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष प्रसंर्ावाचून बेत ठरवनू णभकु्षिीबरोबर एका मार्ानें प्रवास करील–केवळ एका र्ांवांतून 
दुसऱ्या र्ांवांत देखील जाईल–त्याला पाणचणत्तय होते. ज्या मार्ांत कारवानाबरोबर प्रवास करावयाचा 
असतो, व जेथे चोरांचे वरै्रे भय असते, हा िा बाबतीत प्रसंर् जािावा ॥ २७ ॥ 
 

७७  बुद्ध भर्र्ान श्रार्स्ती येथे जे  अ  आरार्ांत रहात ह ता  त्या र्ळेी षड र्र्ीय हभक्ष ुबेत ठरर्नू 
हभक्षणुींबर बर ह डीतून प्रर्ास करीत असत  ल क म्हणू लार्ले की, आम्ही जसे आपलया बायकानंा घेऊन 
नार्ते बसून ्रमीडा करत  तसे हे शाक्यपुत्रीय श्रर्ण हभक्षणुींबर बर नार्ते ्रमीडा करीत असतात    या 
प्रसंर्ी भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष बेत ठरवून नदीच्या खालच्या ककवा वरच्या बाजूला जािाऱ्या नावेंत णभकु्षिीबरोबर 
बसेल, त्याला पाणचणत्तय होते.” 
 

त्या काळीं काहंीं हभक्ष ुआहण हभक्षणुी साकेताहून श्रार्स्तीला येत ह त्या  र्ाटेत एक नदी ह ती  तेथे 
हभक्ष ुत्यानंा म्हणाले, “तुम्ही पुढे जा  आम्ही र्ार्ून येत  ” हभक्षणुींनीं हभक्षूंसच पुढे जायायास साहंर्तले  ते 
नदीपार रे्ले असता ं च रानंीं हभक्षणुींचीं चीर्रे हहरार्नू घेतली, र् त्यारं्र बलात्कार केला  हे र्तुर्ान 
सर्जलें  तेव्हां, हभक्षूंनी र् हभक्षणुींनीं नदीपार जाणाऱ्या नार्ेंत एकत्र बसार्ें, अशी अनुज्ञा देऊन भर्र्तंानें 
र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष बेत ठरवनू नदीपार जािाऱ्या नावेणववाय नदीच्या वरच्या ककवा खालच्या बाजूला 
जािाऱ्या नावेत णभकु्षिीबरोबर बसेल, त्याला पाणचणत्तय होते ॥ २८ ॥ 
 

७८  बुद्ध भर्र्ान राजर्ृह येथे र्ेळुर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं थुल्लनंदा हभक्षणुी एका कुटंुबात 
जात-येत असे  त्या कुटंुबात एके हदर्शी साहरपुत्त, र्हार् ग्र्लान र्रै्रे र्हास्थहर्रानंा आरं्त्रण ह ते  हे 
र्तुर्ान जेव्हा थुल्लनंदा हभक्षणुीला सर्जले, तेव्हा ंती त्या र्ृहस्थाला म्हणाली, “तू देर्दत्तासारख्या थ र 
हभक्षूंना आरं्त्रण न कहरता ह्यानंा आरं्त्रण केले हे कसे? हभक्षणुींकडून ल कासं सारं्ून देर्दत्त हभक्षा 
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हर्ळहर्त , ही र् ष्ट जेव्हा प्रहसद्धीला आली, तेव्हा भर्र्तंाने त्याचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला 
त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष जािूनबुजून णभकु्षिीच्या सांर्ण्यावरून णमळालेले णभक्षान्न खाईल, त्याला पाणचणत्तय 
होते.” 
 

त्या काळीं एक हभक्ष ु आपलया नातलर्ाचं्या घरी रे्ला  पुष्ट्कळ र्षांनी त  आला असलयारु्ळें  
नातलर्ानंीं त्याच्यासाठी चारं्ले जेर्ण तयार केले  त्या कुटंुबात येणारी-जाणारी हभक्षणुी म्हणाली, “ठीक! 
ह्या आयाला तुम्ही जेर्ण द्या ” ह्या हभक्षलूा हभक्षणुीच्या सारं्यायार्रून आपणाला हे जेर्ण हर्ळत आहे अशी 
शकंा आली  र् त्यानें तें अन्न ग्रहण केलें  नाहीं  त्या हदर्शी हभक्षाटनाची र्ळेहह हनघून रे्लयारु्ळे त्यास 
उपर्ास करार्ा लार्ला  ही र् ष्ट सर्जलयार्र भर्र्ान हभक्षुंना म्हणाला, “र्ृहस्थानंीं तयारी केली असता ं
हभक्षणुीच्या सारं्यायार्रून अन्न हर्ळाले तरी ते स्र्ीकारयायास र्ी परर्ानर्ी देत  ” आहण त्याने र्रील 
हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो जािूनबुजून–पूवीच रृ्हस्थाची तयारी असल्याणववाय–णभकु्षिीच्या सांर्ण्यावरून णमळालेलें  
णभक्षान्न खाईल, त्याला पाणचणत्तय होते ॥ २९ ॥ 
 

७९  बुद्ध भर्र्ान श्रार्स्ती येथे जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं आयुष्ट्र्ान् उदायीची 
र्ृहस्थाश्रर्ातंील बायक  हभक्षणुी झाली ह ती  उदायी एके हदर्शी एकटाच हतच्याशी र् ष्टी ब लत बसला  
ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाही  आहण भर्र्तंानें उदायीचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला 
त  असा :— 
 

जो णभकु्ष एकट्या णभकु्षिीबरोबर एकान्तात बसेल, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ३० ॥ 
 

८०  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथे जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं श्रार्स्तीपासून काहंीं 
अंतरार्र एका पूर्ाने श्रर्णानंा हभक्षान्न देयायाचा पहरपाठ सुरू ठेर्ला ह ता (त्याला आर्सथकपड असे 
म्हणत)  षड र्र्ीय हभक्ष ुश्रार्स्तीत हभक्षाटनाला रे्ले असता तेथें त्यानंा काहंीं हर्ळाले नाहीं  तेव्हा ं ते त्या 
पूर्ाच्या आर्सथाकडे रे्ले  त्याचंा तेथे चारं्ला र्ान ठेर्यायात आला  तेव्हा ं षड र्र्ीय हभक्ष ु हनत्य तेथेच 
जेर्ार्याला जाऊ लार्ले  पुढे त्यानंीं असा हर्चार केला की, आरार्ातं जाऊन तरी काय करार्याचे? पुन्हा 
दुसरे हदर्शी येथे यार्याचेच आहे  तेव्हा ं आपण र्स्तीला येथेच राहंू  ह्याप्रर्ाणें हर्चार करून ते तेथेच 
राहहले  त्यानंा पाहून दुसऱ्या पथंाचें श्रर्ण हतकडे येत नसत  ल क म्हणाले, “हे शाक्यपुत्रीय श्रर्ण येथेच 
हबऱ्हाड ठ कून आर्सथकपड लात रहातात हे कसे? आर्सथकपड केर्ळ ह्याचं्यासाठीं नसून सरु् पथंाचं्या 
श्रर्णासंाठीं आहे ” ही र् ष्ट अनु्रमर्ें भर्र्तंाला सर्जली  त्याने षड र्र्ीयाचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् 
घालून हदला त  असा :— 
 

“एकच णदवस आवसथकपड ग्रहि करावा. त्यापेक्षा जास्त णदवस ग्रहि करील, त्याला पाणचणत्तय 
होतें.” 
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त्या काळीं आयुष्ट्र्ान् साहरपुत्त क शल देशातं प्रर्ास करीत असता एका आर्संथात आला  पुष्ट्कळ 
काळाने स्थहर्र आला आहे असे म्हणून तेथलया ल कानंीं त्याचा फार आदर केला  त्याच हदर्शी 
संध्याकाळीं त  आजारी पडला, र् त्या आर्सथातूंन दुसऱ्या हठकाणी जाऊ शकला नाही  दुसऱ्या हदर्शी 
त्याच्यासाठीं ल कानंी जेर्ण केले  परंतु भर्र्ंतानें एक हदर्सापेक्षा जास्त हदर्स आर्सथकपड 
स्र्ीकारयायाची र्नाई केली आहे म्हणून साहरपुत्तानें ते स्र्ीकारलें  नाही  पुढे ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, 
तेव्हा त्याने आजारी हभक्षलूा एकाहून जास्त हदर्स आर्सथातं राहून हभक्षा ग्रहण करयायास परर्ानर्ी हदली, 
र् र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

णनरोर्ी णभकू्षनें एकच णदवस आवसथकपड ग्रहि करावा. त्यापेक्षां जास्त णदवस ग्रहि करील, 
त्याला पाणचणत्तय होतें. ॥ ३१ ॥ 
 

८१  बुद्ध भर्र्ान राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं ल काकंडून काहंी हर्ळत 
नसलयारु्ळें  देर्दत्त घर घरी स्र्तः सारं्ून आपलया सार्थयानंा र् आपणाला हभक्षा देयायास लार्ीत असे  ल क 
त्यार्र टीका करंू लार्ले; र् भर्र्तंानें त्याचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

“र्िासह [र्ि म्हिजे चार ककवा त्याहून जास्त णभकंू्षचा समुदाय. अवा समुदायानें एका णदववीं एकाच णठकािीं भोजन करिें 

योगय नाहीं, असा िा णनयमाचा अथम आहे.] णभक्षा स्वीकारली असतां पाणचणत्तय होतें.” 
 

ह्या हनयर्ातं भर्र्तंानें हनरहनराळ्या प्रसंर्ीं फेरफार केला  त्याचा संग्रह लालील हनयर्ातं केला 
आहे  
 

प्रसंर्ावांचून र्िासह णभक्षा स्वीकारली असतां पाणचणत्तय होतें. णभकु्ष आजारी असिें, चीवर 
करण्याची वेळ असिें, प्रवासाला जाण्याची वेळ असिें, नावेंतून प्रवास करण्याची वेळ असिें ककवा णभकंू्षचा 
मोठा समुदाय असिें, हा िा बाबतींत प्रसंर् जािावा ॥ ३२ ॥ 
 

८२  बुद्ध भर्र्ान रै्शाली येथें र्हार्नातं कूटार्ारशालेंत रहात ह ता  त्या काळीं रै्शालींत हभक्षूंना 
आरं्त्रण परंपरा ह ती  त्यातं एका र्रीब ल हारानें सरु् हभक्षसुंघाला एके हदर्शीं आपलया घरीं आरं्त्रण 
केलें   हा र्रीब ल हार कसलें  जेर्ण देणार म्हणून हभक्ष ुआर्ाऊच हभक्षाटन करून जेर्ले, र् नंतर त्याच्या 
घरीं आले  त्या र्रीब ल हाराला त्याच्या र्ालकानें हर्शषे र्तेन हदलयारु्ळें , र् शजेाऱ्यापाजंाऱ्यानंीं चारं्ली 
र्दत केलयारु्ळें  त्यानें हभक्षूसंघासाठीं उत्तर् जेर्ण तयार केलें   पण जेर्तेर्ेळीं हभक्ष ु थ डें थ डें लाऊं 
लार्ले  त  म्हणाला, “र्ी र्रीब आहे असें सर्जून तुम्ही थ डें लाऊं नका  तुर्च्यासाठीं पुष्ट्कळ अन्न तयार 
केलें  आहे ” हभक्ष ु म्हणाले, “आम्ही आर्ाऊच हभक्षाटन करून आलों आहोंत  त्यारु्ळें  आम्हासं जास्त 
लायायाची इच्छा राहहली नाहीं  तेव्हा ंत  र्रीब ल हार हभक्षूंर्र टीका करंू लार्ला कीं, र्ीं आरं्त्रण केलें  
असता ंहभक्ष ुइतर हठकाणीं हभक्षा ग्रहण करतात हें कसें?... ह्या प्रकरणीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

“परंपरेनें [एकानें आमंत्रि णदलें  असता ंदुसऱ्या णठकािीं जेवून पुन्हा ंत्या णठकािीं जेवावयास जािें  िाला परंपरेनें भोजन करिें 

म्हितात.] भोजन केलें  असतां पाणचणत्तय होतें.” 
 

पुढें ह्या हनयर्ातं र्ेळ र्ेळी फरक करयायातं आला त  असा :— 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रसंर्ावांचून परंपरेनें [एकानें आमंत्रि णदलें  असता ंदुसऱ्या णठकािीं जेवनू पुन्हा ंत्या णठकािीं जेवावयास जािें िाला परंपरेनें 

भोजन करिें म्हितात.] भोजन केलें  असतां पाणचणत्तय होतें. आजारी असिें, चीवर करण्याची वेळ असिें, हा 
िा बाबतींत प्रसंर् जािावा ॥ ३३ ॥ 
 

८३  बुद्ध भर्र्ान श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं काणर्ाता उपाहसका फार 
श्रद्धाळू ह ती  हतची रु्लर्ी काण दुसऱ्या एका र्ारं्ी हदली ह ती  ती आपलया र्ाहेरीं आली असता ंनर्ऱ्यानें 
हतला आणयायासाठीं एक र्नुष्ट्य पाठहर्ला  हतला हरकाम्या हातानंें पाठर्ूं नये म्हणून काणर्ातेनें अपूप 
(र्डे) तयार केले  इतक्यात एक हभक्ष ुहभके्षसाठीं तेथें आला  त्याला हतनें काहंीं अपूप हदले  त्याने ती र् ष्ट 
दुसऱ्या हभक्षूला, र् दुसऱ्यानें हतसऱ्याला साहंर्तली  त्या सर्ांनीं तेथें हभक्षा घेतलयारु्ळें  काणर्ातेनें तयार 
केलेले सरु् अपूप ललास झाले  अथात रु्लीला सासरीं पाठहर्णें हतला तहकूब ठेर्ार्ें लार्लें   पुन्हा ं
रु्लीच्या नर्ऱ्याकडून र्ाणूस आला  पुन्हा ं हभक्षुंनीं पूर्ी प्रर्ाणेंच हभके्षला येऊन सरु् अपूप ललास केले  
हतसऱ्यादंा र्नुष्ट्य आला तेव्हाहंह अशीच र् ष्ट घडली  बायक ला पाठर्ीत नाहीं म्हणून रार्ार्नू काणाच्या 
नर्ऱ्यानें दुसरें लग्न केलें   तें र्तुर्ान कळलें  तेव्हा ं काणा रडंू लार्ली  भर्र्ान हभके्षला आला असता ं
काणर्ातेनें त्याला ही र् ष्ट साहंर्तली  भर्र्तंानें द घींना धर्ोपदेश केला; र् त  हर्हारातं परत रे्ला  
 

त्याच र्ळेीं दुसरी अशी एक र् ष्ट घडली कीं, एक साथु (कारर्ानाचा ताडंा) राजर्ृहाहून प्रर्ासाला 
जायायाच्या बेतातं ह ता  एक हभक्ष ुतेथें हभके्षला रे्ला असता ंसाथांपैकीं एका उपासकानें त्याला सत्तु हदला  
त्यानें तें र्तुर्ान दुसऱ्या हभक्षलूा, अशा रीतींनें बऱ्याच हभक्षूंना साहंर्तलें ; र् त्या सर्ांनीं तेथेंच हभक्षा ग्रहण 
केलयारु्ळें  उपासकाचा सरु् सत्तु संपला  त्यानें साथांतील इतर रं्डळीला तेथें राहयायास हर्नंती केली, पण 
ते राहहले नाहींत  पुन्हा ं पाथेय तयार करून दुसऱ्या हदर्शीं त्याचं्या र्ार् र्ार् जात असता ं च रानंीं त्या 
उपासकाला लुटलें   त्यारु्ळें  ल क हभक्षूंर्र टीका करंू लार्ले; म्हणाले कीं, हे शाक्यपुत्रीय श्रर्ण प्रर्ाण न 
जाणता ं हभक्षा ग्रहण करतात हें कसें? पुढें ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा ं त्यानें त्याचंा हनषेध करून 
हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

णभकु्ष एकाद्या कुिंुबांत रे्ला असतां त्याला अपूप ककवा मंथ [मंथ म्हिजे प्रवासातं खाण्यासाठीं तयार केलेला 

पदाथम.] घेण्याची णवनंती करण्यांत येईल; इच्छा असल्यास दोन-तीन पात्रभर त्या णभकू्षनें घ्यावे. त्याहून 
जास्त घेईल त्याला पाणचणत्तय होतें. दोन-तीन पात्रभर घेऊन णभकंू्षना वांिून द्यावे, हा िा बाबतींत 
णवष्टाचार जािावा ॥ ३४ ॥ 
 

८४  बुद्ध भर्र्ान श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं एका ब्राह्मणानें हभक्षूंना 
आरं्त्रण करून जेर्ू ं घातलें   हभक्ष ु त्याच्या घरीं जेऊन पुन्हा ं त्याच्या शजेारींपाजारीं रहाणाऱ्या आपलया 
नातलर्ाकंडे जाऊन जेर्ले  हभक्ष ु रे्लयार्र ब्राह्मण शजेाऱ्यापाजाऱ्यासं आरं्त्रण करार्यास रे्ला  पण ते 
म्हणाले, “तंू हभक्षूंनाचं धड जेर्ार्यास घातलें  नाहींस; आहण आता ं आम्हालंा कशाला ब लाहर्त स?” हें 
ऐकून त  ब्राह्मण हभक्षूंर्र टीका करंू लार्ला; म्हणाला कीं, हभक्ष ुर्ाझ्या घरीं जेऊन पुन्हा ंदुसऱ्याचं्या घरीं 
जेर्तात हें कसें? त्यानंा प टभर लाऊं घालणें र्ला शक्य नव्हतें कीं काय? ही र् ष्ट अनु्रमर्ें भर्र्तंाला 
सर्जली तेव्हा ंत्याने त्या हभक्षूंचा हनषेध करून सरु् हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष जेवून तृपत झाल्यानंतर पुन्हां जेवील ककवा खाईल, त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

त्या काळीं आजारी हभक्षूंसाठीं ल क चारं्लें  अन्न तयार करून पाठर्ीत असत  त्यातूंन जें हशल्लक 
राही, तें बाहेर फें कयायातं येत असे; र् तें लातानंा कार्ळे र् ठर् ठ्यानें ओरडत असत  भर्र्तंानें 
आनंदापाशीं चौकशी केली असता ं आनंदानें तें र्तुर्ान भर्र्तंाला साहंर्तलें   तेव्हा ं ह्या प्रकरणीं भर्र्ान 
हभक्षूंना म्हणाला, “आजारी हभक्षूंचें ककर्ा इतर हभक्षूंचें हशल्लक राहहलेलें  अन्न ग्रहण करयायास र्ी परर्ानर्ी 
देतों ” आहण त्यानें र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष जेवून तृपत झाल्यानंतर णभकू्षच्या णवल्लक राणहलेल्या अन्नाणववाय इतर अन्न खाईल, त्याला 
पाणचणत्तय होतें ॥ ३५ ॥ 
 

८५  बुद्ध भर्र्ान श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं द घे हभक्ष ुक सल देशातं 
प्रर्ास करीत ह ते  त्यापंैकी एक हनयर्ाप्रर्ाणें र्ार्त नसे, र् दुसरा त्याला उपदेश करी, त्यारु्ळें  पहहलयाला 
त्याचा रार् आला  ते दोंघे श्रार्स्तीला आले  दुसरा हभक्ष ुतेथें एका पूर्ानें संघाला हदलेलया भ जन प्रसंर्ीं 
जेर्ला  पहहलयाला ही र् ष्ट र्ाहीत ह ती  त्यानें त्याला आग्रह करून पुन्हा ंआपलया नातलर्ाच्या घरीं जेर्ूं 
घातलें   आहण त  त्याला म्हणाला, “तंू र्ला उपदेश करीत ह तास पण आज एकदा जेर्नू पुन्हा ंजेर्लास!” 
ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाहीं    र् भर्र्तंानें त्या हभक्षचूा हनषेध करून सरु् हभक्षूंना हनयर् घालून 
हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष दुसरा णभकु्ष जेवून तुपत झाला असतां त्याला जािूनबुजून आपणत्त लारू् करण्याच्या हेतूनें 
णभकू्षच्या णवल्लक राणहलेल्या अन्नाणववाय इतर अन्न ग्रहि करण्यास आग्रह करील, म्हिेल कीं, णभकु्ष, हें 
अन्न खा ककवा हें जेवि जेव, त्याला–इतर णभकू्षनें तें अन्न ग्रहि केलें  असता– पाणचणत्तय होते. ॥ ३६ ॥ 
 

बुद्ध भर्र्ान राजर्ृह येथें र्णेुर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं राजर्ृह येथें परु्तार्र जत्रा 
(हर्रग्र्सर्ज्ज ) ह ती  सप्तदशर्र्ीय हभक्ष ुतेथें रे्ले असता ंल कानंीं त्यानंा स्नान र्रै्रे घालून जेर्ू ंघातलें , 
र् लायायाचे हजन्नस देऊन परत पाठहर्लें   ते आरार्ातं येऊन षड र्र्ीयानंा लायायाचे पदाथु देऊं लार्ले  
तेव्हा ं षड र्र्ीयानंी ते हर्कालीं (र्ध्यान्हानंतर) लातात याबद्दल त्याचं्यार्र टीका केली    र् भर्र्तंानें 
हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष णवकालीं खाईल ककवा जेवील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ३७ ॥ 
 

८७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं आनंदाचा उपाध्याय 
बेलठ्ठसीस अरयायातं रहात ह ता  त  हभक्षाटन करून क रडा भात आणीत असे र् सुकर्नू ठेर्ीत असे; आहण 
जेव्हा ं हभक्षाटनाला जात नसे तेव्हा ं पायायानें हभजर्नू त  लात असे  ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा ं
त्याने त्याचा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष खाण्याजेवण्याचे पदाथम साठवून खाईल ककवा जेवील त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ३८ ॥ 
 

८८  बुद्ध भर्र्ान श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ु उत्तर् 
पदाथु र्ार्र्नू लात असत  त्यारं्र ल क टीका करंू लार्ले; र् भर्र्ंतानें हनयर् केला त  असा :— 
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“तूप, लोिी, तेल, मध, काकवी, मत्स्य, मांस, दूध आणि दहीं अवा प्रकारचे उत्तम पदाथम जो णभकु्ष 
आपिासाठीं मार्वून खाईल, त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळीं हभक्षु आजारी पडत  ते म्हणत, “पूर्ी आम्ही तूप, ल णी इत्याहद पदाथु र्ार्र्नू लात 
ह तों; तेणेंकरून आम्हास बरें र्ाटे ” ही र् ष्ट भर्र्ंताला सर्जली तेव्हा ं त्यानें र्रील हनयर्ातं फेरफार 
केला त  असा :— 
 

तूप, लोिी, तेल, मध, काकवी, मांस, दूध आणि दहीं अवा प्रकारचे उत्तम पदाथम जो णनरोर्ी णभकु्ष 
आपिासाठीं मार्वून खाईल त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ३९ ॥ 
 

८९  बुद्ध भर्र्ान रै्शाली येथें र्हार्नातं कूटार्ारशाळेंत रहात ह ता  त्या काळीं एक पासुंकूहलक 
(कचध्याचंी चीर्रें र्ापरणारा) हभक्ष ुस्र्शानातं राहत ह ता  त  ल कानंी हदलेलें  काहंीं घेत नसे; झाडालाली 
ककर्ा उंबरठ्यार्र ल कानंी ठेर्लेले कपड लाऊन रहात असे  त्यार्र ल क टीका करंू लार्ले    आहण 
भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष न णदलेला आहार तोंडांत िाकील, त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळीं पाणी हपयायास र् दंतकाष्ठाचा उपय र् करयायास हभक्षूंना संक च र्ाटंू लार्ला  तेव्हा ं
भर्र्तंानें र्री हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष पािी आणि दंत-काष्ठ यांवांचून दुसरा न णदलेला आहार तोंडांत िाकील, त्याला 
पाणचणत्तय होतें. ॥ ४० ॥ 
 

९०  बुद्ध भर्र्ान रै्शाली येथें र्हार्नातं कूटार्ार शाळेंत रहात ह ता  त्या काळीं संघाला पुष्ट्कळ 
लायायाचे पदाथु हर्ळाले ह ते  आनंदानें हशल्लक राहहलेलया पदाथांचें काय करार् ेअसे भर्र्तंाला हर्चारले  
तेव्हा ं भर्र्तंाने ते पदाथु र्रीब ल कासं र्ाटूंन देयायास साहंर्तलें   त्यातं पुष्ट्कळ पहरव्राहजकाहह ह त्या  
आनंदाने प्रत्येकाला एक एक अपूप हदला  पण एका पहरव्राहजकेच्या पात्रातं चुकून द न अपूप पडले  तेव्हा ं
इतर पहरव्राहजका हतला, हा तुझा जार आहे, असें म्हणून हहणर्ू ंलार्लया  
 

त्याच र्ेळीं दुसरी अशी एक र् ष्ट घडली कीं, एक आजीर्क आरार्ातं आला असता ंएका हभक्षूनें 
त्याला पुष्ट्कळ तूप घालून चारं्ले अन्न हदलें   त  तें घेऊन रे्ला  र्ाटेंत दुसऱ्या आजीर्कानें, हें क ठून 
आणलें , असा प्रश्न केला असता ंत  म्हणाला, “रंु्डर्ृहपहत श्रर्ण र् तर् ह्याच्या सर्ाराधनेंत हें अन्न र्ला 
हर्ळालें  ” काहंी उपासकानंी हें त्याचें भाषण ऐकलें ; र् आरार्ातं येऊन भरं्र्तंाला नर्स्कार करून ते 
म्हणाले, “हे तीर्थयु (हत्त्थय) बुद्ध, धरु् आहण संघ ह्याचंी कनदाच करंू पहात असतात; तेव्हा ंअशा ल कानंा 
आयांनी (हभक्षूंनीं) आपलया हातानंी जेर्ण देऊं नये ” भर्र्तंानें धर्ोपदेश करून त्या उपासकानंा रर्ाना 
केले; आहण ह्या प्रकरणीं हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष अचेलक (नगन) पणरव्राजकाला ककवा पणरव्राणजकेला स्वहस्तानें खाण्याचे ककवा 
जेवण्याचे पदाथम देईल, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ४१ ॥ 
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९१  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं उपनंद शाक्यपुत्र आपलया 
भाऊ हशष्ट्याला म्हणाला, “चल, आपण र्ारं्ातं हभक्षाटनाला जाऊं;” र् र्ारं्ातं प ह चलयार्र त्याला 
काहंींएक न देर्हर्ता ंम्हणाला, “तंू येथून हनघून जा  तुझ्याबर बर ब लणें ककर्ा बसणें-उठणे र्ला आर्डत 
नाहीं  र्ला एकयालाच बरें र्ाटतें ” त्याच्या भार्ाला उशीर झालयारु्ळें  हभक्षा हर्ळाली नाहीं, र् त्यानें परत 
येऊन ही र् ष्ट हभक्षूंना साहंर्तली    ह्याबाबतीत भर्र्तंाने हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष णभकू्षला म्हिेल कीं, चल आपि र्ांवांत ककवा वहरांत णभके्षला जाऊं; आणि तेथें त्याला 
कांही द्यावयास लावनू ककवा न द्यावयास लावनू, जा, तुझ्याबरोबर बोलिें ककवा बसिें-उठिें मला 
आवडत नाहीं, मी एकिाच असलों तर इतरांवी बोलिें व बसिें-उठिें मला आवडते असें म्हिून त्याला 
परत पाठवील तर–िाच कारिास्तव–त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ४२ ॥ 
 

९२  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं उपनंद शाक्यपुत्र आपलया 
हर्त्राच्या घरीं जाऊन त्याच्या बायक बर बर शयनर्ृहातं बसला  इतक्यातं त  हर्त्र तेथें आला; र् त्यानें 
उपनंदाला हभक्षा द्यार्यास लार्नू जायायास साहंर्तलें   पण त्याची बायक  त्याला आणली काहंीं र्ळे 
बसयायास आग्रह करंू लार्ली  तेव्हा ं उपनंद तेथेंच बसला  हें कृत्य त्या र्ृहस्थाला आर्डलें  नाहीं  त  
उपनंदार्र टीका करंू लार्ला    आहण भर्र्तंानें ह्या बाबतीत हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष स्त्रीपुरुष एकत्र राहािाऱ्या घरांत प्रवेव करून बसेल, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ४३ ॥ 
 

९३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं उपनंद शाक्यपुत्र आपलया 
हर्त्राच्या घरीं जाऊन त्याच्या बायक बर बर एकान्तातं बसला तें पाहून त  हर्त्र त्याच्यार्र टीका करंू 
लार्ला, आहण ह्याबाबतीत भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष स्त्रीबरोबर एकान्तांत बसेल त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ४४ ॥ 
 

९४  दुसऱ्या एका प्रसंर्ी उपनंद असाच एकटा एकया स्त्रीबर बर बसला असता ंभर्र्तंाने हनयर् 
केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष एकिा एकट्या स्त्रीबरोबर एकान्तांत बसेल त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ४५ ॥ 
 

९५  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं उपनंद शाक्यपुत्राच्या उपस्थायक 
कुटंुबात उपनंदाला आहण इतर हभक्षूंना आरं्त्रण ह तें  सरु् हभक्ष ु येऊन आपापलया आसनारं्र बसले; र् 
म्हणाले “हर्काल ह यायापूर्ी आम्हासं जेर्ण दे ” पण उपनंद दुसऱ्या कुटंुबात हफरत ह ता  त  आलयार्ाचंून 
उपासक हभक्षूंना जेर् ूघालीना  त्याला येयायास उशीर झाला, र् त्यारु्ळें  हभक्षूंना शांतपणें जेर्ता ंआलें  नाहीं  
सज्जन हभक्षूंना ही र् ष्ट आर्डली नाही    आहण भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष एका णठकािीं आमतं्रि केले असतां जेविापूवी इतर कुिंुबात णफरत राहील, त्याला 
पाणचणत्तय होतें.” 
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एके हदर्शी उपनंदाच्या उपस्थायक कुटंुबातून हर्हारातं काहंीं लायायाचा पदाथु पाठहर्यायातं आला 
ह ता, र् त  उपनंदाला दालर्नू संघाला देयायातं यार्ा असा त्या र्ृहस्थाचा हनर प ह ता  उपनंद हभके्षसाठीं 
र्ारं्ातं रे्ला ह ता  तेव्हा ंत  परत येईपयंत भर्र्ंतानें त  लायायाचा पदाथु तसाच ठेर्ार्ा असें साहंर्तलें   
जेर्यायापूर्ी इतर कुटंुबात जायायाची र्नाई केली आहे  म्हणून उपनंद जेर्ण झालयार्र आपलया 
ओळलीच्या कुटंुबात हफरत राहहला; र् त्यारु्ळें  आरार्ातं येयायास त्यास फार उशीर झाला  जेर्यायाची र्ेळ 
हनघून रे्लयारु्ळें  त  पदाथु हभक्षूंना लाता ंआला नाहीं, र् त्या र्ाणसानंीं त  परत नेला  ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना 
आर्डली नाहीं; आहण भर्र्ंताला सर्जली, तेव्हा ंत्यानें उपनंदाचा हनषेध करून र्रील हनयर्ातं फेरफार 
केला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष एका णठकािीं आमंत्रि केलें  असतां जेविापूवी ककवा जेविानंतर इतर कुिंुबात णफरत 
राहील, त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 

पुढें एकद न प्रसंर्ी ह्या हनयर्ातं फेरफार करयायातं आला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष एका णठकािीं आमंत्रि केलें  असतां जेविापूवी ककवा जेविानंतर प्रसंर्ांवाचून इतर 
कुिंुबात णफरत राहील, त्याला पाणचणत्तय होतें. चीवरदानाची वेळ, व चीवर करण्याची वेळ, हा िा 
बाबतींत प्रसंर् जािावा ॥ ४६ ॥ 
 

९६  बुद्ध भर्र्ान् शाक्य देशातं कहपलर्स्तु येथें हनग्र धारार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं र्हानार् 
शाक्याच्या घरीं तूप-ल णी इत्याहद औषधी पदाथु ह ते  चातुर्ासातं संघाला औषधी पुरर्यायाची परर्ानर्ी 
द्यार्ी अशी त्यानें भर्र्तंाला हर्नंती केली, र् ह्या बाबतीत भर्र्तंानें चातुर्ासातं र्ृहस्थानें औषधें देयायाची 
व्यर्स्था केली असता ंती स्र्ीकारयायास हभक्षूंना परर्ानर्ी हदली  परंतु हभक्ष ुर्हानार् शाक्यापाशीं थ डक्या 
प्रर्ाणातंच हे पदाथु र्ार्त असत  तेव्हा ंर्हानार्ानें आणलीहह र्ार्ून घ्यार् ेअशी हर्नंती केली  तरी हभक्षु 
अलपप्रर्ाणातंच ते पदाथु घेत असत  तेव्हा ंर्हानार् भर्र्तंाला म्हणाला, “र्ी आर्रण हभक्षसुंघाला औषधी 
पदाथु देऊं इ्च्छतों ” तीहह र् ष्ट भर्र्तंानें कबूल केली  
 

त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुनेसयाया पाघंरयायातं व्यर््स्थतपणानें र्ार्त नसत  त्यानंा पाहून र्हानार् 
म्हणाला, “अशा रीतीनें अव्यर््स्थतपणें तुम्ही का ंर्ार्ता”ं ह्या त्याच्या ब लयायारु्ळें  षड र्र्ीय हभक्षूंना त्याचा 
रार् आला; र् सूड उर्हर्यायाच्या उदे्दशानें ते त्याजर्ळ जाऊन औषधासाठीं एकदर् एक द्र ण [चार कुडर् (एक 

र्ूठभर र्ाप) म्हणजे एक प्रस्थ, चार प्रस्थ म्हणजे एक आढक, आहण चार आढक म्हणजे एक द्र ण   तूप र्ार्ूं लार्ले  र्हानार्ानें 
त्यासं एक हदर्स रहायायास साहंर्तलें ; तेव्हा ंतें म्हणाले, “तुझ्या हर्नंतीचा उपय र् काय झाला? औषधी 
पदाथु देयायाची तुझी इच्छा नसून तंू संघाला हर्नंती करत स हें कसे?” हें त्याचंें भाषण ऐकून र्हानार् 
त्याजंर्र टीका करंू लार्ला; र् ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा ंत्यानें हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  
असा :— 
 

णनरोर्ी णभकू्षनें चातुमासांत औषधें घेण्याची णवनंती स्वीकारावी; दुसऱ्यांदा केलेली णवनंतीणह 
स्वीकारावी; आणि सदोणदत औषधें घेण्याची णवनंतीणह स्वीकारावी. पि औषधें मार्ण्यांत जो अणतरेक 
करील त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ४७ ॥ 
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९७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं पसेनहद क सल सैन्यासह 
कूच करीत ह ता  षड र्र्ीय हभक्ष ुफौजेचा कूच पहायायासाठीं रे्ले  त्यानंा पाहून पसेनहद राजा म्हणाला, 
“तुम्ही येथें का ंआलां?” ते म्हणाले, “आम्ही र्हाराजाचं्या दशनुासाठीं आलों ” राजा म्हणाला, “युद्धातं 
आनंद र्ानणाऱ्या र्ला पाहून तुम्हालंा क णता फायदा ह णार? भर्र्तंाला पहाणें तुम्हालंा य ग्य नाहीं 
काय?” षड र्र्ीयाचं्या ह्या कृत्यार्र ल क टीका करंू लार्ले    आहण भर्र्तंानें ह्या बाबतींत हनयर् केला 
त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष सैन्य कूच करीत असतां तें पाहण्यासाठीं जाईल त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळीं एका हभक्षचुा र्ार्ा सैन्यातं आजारी ह ता  त्यानें त्या हभक्षनुें आपणासं येऊन भेटार्ें असा 
हनर प पाठहर्ला ं ही र् ष्ट त्या हभक्षनुें भर्र्तंाला कळहर्ली, र् भर्र्तंानें ह्या प्रसंर्ीं तशाच कारणास्तर् 
सैन्यातं जायायास परर्ानर्ी हदली, आहण र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष सैन्य कूच करीत असतां तवाच कारिांवाचून तें पाहण्यासाठीं जाईल त्याला पाणचणत्तय 
होतें. ॥ ४८ ॥ 
 

९८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ु काहंीं 
कारणास्तर् सैन्यातं जात, र् तीन हदर्सापेंक्षा ं जास्त हदर्स रहात  ल क त्यारं्र टीका करंू लार्ले    
आहण भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

णभकू्षला कांहीं कारिास्तव सैन्यांत जाण्याचा प्रसंर् आला असतां त्यानें दोन-तीन णदवस सैन्यांत 
रहावें. त्यापेक्षां जास्त णदवस राहील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ४९ ॥ 
 

९९  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहातं होंता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुद न-तीन 
हदर्स सैन्यातं राहहले असता ं हनशाण र्ारयायाच्या जार्ीं, सैन्याची र्णती करयायाच्या जार्ीं, व्यहू 
रचयायाच्या जार्ीं आहण अनीक (पथक) तयार करयायाच्या जार्ीं जात असत  त्यापैकीं एका हभक्षलूा हनशाण 
र्ारयायाच्या जार्ीं रे्ला असता ं बाण लार्ला  ल क त्याची थट्टा करंू लार्लें ; म्हणाले कीं, भदंत युद्ध 
चारं्लें  झालें  काय? तुम्ही हकती हनशाणें र्ारलीं? त  हभक्ष ु फार लाजला, र् पुढें ही र् ष्ट भर्र्तंाला 
सर्जलीं तेव्हा ंत्यानें षड र्र्ीयाचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

दोन-तीन णदवस सैन्यांत राणहला असतां जो णभकु्ष णनवाि मारण्याच्या जार्ीं, सैन्य र्िण्याच्या 
जार्ीं, व्यहू रचण्याच्या जार्ीं ककवा अनीक तयार करण्याच्या जार्ीं जाईल त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ५० ॥ 

१००  बुद्ध भर्र्ान् चेहतय देशातं प्रर्ास करीत असता ंभद्दर्हतका नारं्ाच्या र्ारं्ाकडे जात ह ता  
र्ाटेंत र्र्ळी र् शतेकरी त्याला म्हणाले, “भदंत, भद्दर्हतकेजर्ळ आपण आम्रतीथु येथें जाऊं नका  कारण 
तेथें जहटलाच्या आश्रर्ातं एक भयंकर ऋहद्धर्ान् हर्षारी नार् रहात आहे ” पण त्याचंें काहंीं न ऐंकता 
भर्र्ान् भद्दर्हतका र्ारं्ी रे्ला  भर्र्तंाच्या संघापंैकीं एक सार्त नारं्ाचा हभक्ष ु त्या जहटलाच्या आश्रर्ातं 
जाऊन त्याच्या अ्ग्नशाळेंत र्र्ताचें आसन तयार करून आसनर्ाडंी ठ कून र् ठ्या सार्धपणें त्यार्र 
बसला  त्याला पाहून त  नार् रार्ार्ला, र् त्यानें धूर स डयायास आरंभ केला  सार्तानेंहह आपलया 
हसद्धीच्या बळानें धूर स डला  त्या नार्ाला तें असह्य ह ऊन त्यानें आर् स डली  सार्तानेंहह आर् स डली, 
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आहण आपलया हसहद्धबळानें त्या नार्ाचें तेज हरण केलें   भर्र्ान् काहंीं काळ भद्दर्हतका येथें राहून प्रर्ास 
करीत क शाबंीला आला  सार्तहह त्याच्याबर बर ह ता  आम्रतीथांत रहाणाऱ्या नार्ाबर बर युद्ध करून 
सार्तानें त्याचा पराजय केला हें र्तुर्ान कौशाबंी येथें आर्ाऊच फैलार्लें  ह तें  तेथील उपासक भर्र्तंाचें 
स्र्ार्त करयायासाठीं आले; र् त्या प्रसंर्ीं सार्ताला म्हणाले, “भदंत; हभक्षूंसाठीं आम्हीं काय द्यार्ें?” 
त्यार्र षड र्र्ीय हभक्ष ुम्हणाले, “काप हतक नारं्ाची शुद्ध दारू हभक्षूंना दुर्मर्ळ आहे  ती तुम्ही तयार करा ” 
तेव्हा ं त्या उपासकानंीं आपापलया घरीं काप हतक शुद्ध दारू तयार करून सार्त हभके्षला आला असता ं
त्याला ती यथेच्छ पाजली  त  ती हपऊन धंुद झाला, र् नर्रद्वारातं येऊन पडला  भर्र्तंानें काहंीं हभक्षूंसह 
नर्रातूंन आरार्ातं येतानंा त्याला पाहहलें , र् हभक्षूंकडून त्याला उचलर्नू आरार्ातं नेलें   हभक्षूंनीं त्याला 
आरार्ातं नेऊन भर्र्तंाच्या पायाचं्या बाजूला त्याचें ड कें  करून जहर्नीर्र हनजहर्लें ; पण त  दारूच्या 
धंुदींत उठून भर्र्तंाच्या बाजूला पाय करून हनजला  तेव्हा ंभर्र्ान् म्हणाला, “हभक्षहु , हा सार्त हभक्ष ुपूर्ी 
तथार्ताहर्षयीं आदर बाळर्ीत नव्हता काय?” “ह य भदंत,” हभक्षूंनीं उत्तर हदलें   “पण आता ंतथार्ताचा 
आदर ठेर्ीत आहे काय?” “नाहीं, भदंत” “हभक्षहु , ह्याच सार्तानें आम्रतीथुक नार्ाचा पराजय केला नाहीं 
काय?” “ह य, भदंत”. “पण आता ं त  नार्ाबर बर लढंू शकेल काय?” “नाहीं, भदंत ”  “हभक्षहु , 
जेणेंकरून र्नुष्ट्य हनिेहष्टत ह ईल असें पेय हपणें य ग्य आहे काय?” “नाहीं, भदंत”, ह्याप्रर्ाणें सार्ताचा 
हनषेध करून भर्र्तंानें हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

सुरामेरयपान [मेरय एक प्रकारची दारू. सुरा आणि मेरय िा दोन वब्दांत सवम मादक पदाथांचा समावेव करण्यातं येतो.] केलें  
असतां पाणचणत्तय होतें ॥ ५१ ॥ 
 

१०१  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्षूंनीं 
सप्तदशर्र्ीयापंैकीं एका हभक्षलूा रु्दरु्लया करून हंसहर्लें   हंसता ं हंसता ंर्श्ास च्छा् र्ास कोंडून त  र्रण 
पार्ला  सज्जन हभक्षूंना ही र् ष्ट आर्डली नाहीं    र् ह्या बाबतींत भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

रु्दरु्ल्या केल्या असतां पाणचणत्तय होतें ॥ ५२ ॥ 
 

१०२  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं सप्तदशर्र्ीय हभक्षु 
अहचरर्ती नदींत जल्रमीडा करीत असत  पसेनहद राजा र्हल्लका राणीसह आपलया प्रासादाच्या र्च्चीर्र 
बसला असता ं त्यानंा पाहून राणीला म्हणाला, “हे पहा अहुन्त जल्रमीडा करीत आहेत!” र्हल्लकाराणी 
म्हणाली, “एक तर भर्र्ंतानें ह्या बाबतींत हनयर् केला नसार्ा ककर्ा हे हभक्ष ुअनहभज्ञ तरी असार् े” आपण 
स्र्तः न सारं्ता ं हे हभक्ष ु जल्रमीडा करीत आहेत हे भर्र्तंाला सर्जून यार्ें अशी एक युक्ती पसेनहद 
क सल राजानें य हजली  त्या हभक्षूंना ब लार्नू त्याजंर्ळ एक रु्ळाची ढेंप हदली, र् ती भर्र्तंाला देयायास 
साहंर्तलें   त्यानंी ती नेऊन भर्र्तंाला हदली; र् ती पसेनहद राजानें हदली आहे असें साहंर्तलें   राजानें 
तुम्हासं क ठें पाहहलें  असा भर्र्तंानें प्रश्न केला  आम्ही अहचरक्ती नदींत जल्रमीडा करीत ह तों, तेथें 
राजानें आम्हासं पाहहलें  असें त्यानंीं उत्तर हदलें   भर्र्ंतानें त्याचंा हनषेध करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला 
त  असा :— 
 

जलक्रीडा केली असतां पाणचणत्तय होतें ॥ ५३ ॥ 
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१०३  बुद्ध भर्र्ान् कौशाबंी येथें घ हषतारार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं छन्न हभक्षु व्यर््स्थतपणें 
र्ार्त नसे  त्याला हभक्षु, हें करणें य ग्य नाहीं, तें करणें य ग्य असें हशकर्ीत  पण त  हट्टानें तसाच र्ारे्  
सज्जन हभक्षूंना ही र् ष्ट आर्डली नाही    आहण भर्र्तंानें हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

अनादर केला असतां पाणचणत्तय होतें ॥ ५४ ॥ 
 

१०४  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्षु 
सप्तदशर्र्ीय हभक्षूंना हभर्र्ीत असत  ते घाबरून रडत असत  ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाहीं    
आहण भर्र्तंानें हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष णभकू्षला णभववील त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ५५ ॥ 
 

१०५  बुद्ध भर्र्ान् भग्र् देशातं संुसुर्ार येथें भेसकळा र्नातं रहात ह ता  त्या काळीं हभक्ष ु
कहर्ाळ्यातं आर्टी पेटर्नू त्यातं एक र् ठें लाकूंड टाकून जर्ळपास शकेत बसले  त्या लाकंडाच्या 
प कळींत एक र् ठा कृष्ट्णसपु ह ता  त  बाहेर पडला र् हभक्षूंच्या र्ार्ें लार्ला  हभक्षु इतस्ततः पळंू लार्ले  
ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाही    आहण भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष वेकण्याच्या उदे्दवानें आर् पेिवील ककवा पेिवावयास लावील त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 

ह्या हनयर्ातं द न प्रसंर्ीं फेरफार करयायातं आला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष तवाच कारिांवांचून वेकण्याच्या उदे्दवानें आर् पेिवील ककवा पेिवावयास लावील, 
त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ५६ ॥ 
 

हभक्ष ुआजारी असला तर, हदर्ा पेटर्ार्याचा असला तर, अ्ग्नशाळेंत आर् तयार करर्ार्याची 
असली तर, अशा कारणास्तर् आर् पेटहर्णें ककर्ा आर् पेटर्ार्यास लार्णें य ग्य आहे  त्यारु्ळें  आपहत्त 
ह त नाहीं  
 

१०६  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं हभक्ष ुतप दातं [ऊन पायायाचा झरा  हा 

अद्याहप आहे, र् ह्या झऱ्याच्या कंुडातं स्नान करयायासाठीं आसपासच्या र्ारं्ाचे पुष्ट्कळ ल क येतात   स्नान करीत असत  एके हदर्शीं 
हभक्षूंच्या स्नानाच्या र्ळेीं कबहबसार राजा तेथें आला  पण हभक्ष ु स्नान करीत असलयारु्ळें  त्याला स्नान 
करयायास बराच र्ळे थाबंार्ें लार्लें   शरे्टीं संध्याकाळीं फार उशीरा ंत्यानें स्नान केलें , र् शहराचे दरर्ाजे 
बदं झालयारु्ळें  रात्र नर्राबाहेर घालर्नू सकाळीं त  भर्र्ान् ह ता तेथें आला  भर्र्तंानें इतक्या सकाळीं 
येयायाचें कारण हर्चारलें  असता ंराजानें घडलेली र् ष्ट त्याला साहंर्तलीं  भर्र्तंानें त्याला धर्ोपदेश केला; 
आहण त  तेथून हनघून रे्ला  नंतर ह्या प्रकरणीं भर्र्ंतानें हभक्षूंना र् ळा करून र्ारंर्ार स्नान करणाऱ्या 
हभक्षूंचा हनषेध केला, आहण हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष एकदां स्नान केल्यानंतर पंधरा णदवसांच्या आंत दुसऱ्यांदा स्नान करील, त्याला 
पाणचणत्तय होतें.” 
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ह्या हनयर्ातं र्ेळ र्ळेीं फेरफार करयायातं आला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष एकदां स्नान केल्यानंतर पंधरा णदवसांच्या आंत प्रसंर्ावांचून दुसऱ्यांदा स्नान करील, 
त्याला पाणचणत्तय होतें. उन्हाळ्याचा वेविचा दीड मणहना व पावसाळ्याचा पणहला मणहना णमळून अडीच 
मणहने उष्ट्िकाळ, आजारी असिें, मेहनत केल्यानंतर, प्रवासांत असिें, वातवृष्टींत सांपडिें, हा िा 
बाबतींत प्रसंर् जािावा ॥ ५७ ॥ 
 

१०७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं काहीं हभक्ष ुर् पहरव्राजक 
साकेताहून श्रार्स्तीला येत ह ते  र्ाटेंत त्याचंीं चीर्रें च रानंीं हहरार्नू घेतलीं  राजाच्या य द्ध्यानंीं त्या 
च रानंा पकडलें , र् हभक्षूंना आपलीं चीर्रें ओळलून घेयायास साहंर्तलें   परंतु ती पहरव्राजकाचं्या र्स्त्रातं 
हर्सळलीं असलयारु्ळें  त्यानंा ओळलता ं येईनात  तेव्हा ं ते राजाचे हशपाई हभक्षूंर्र टीका करंू लार्ले    
आहण भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

नवीन चीवर णमळालें  असतां त्यावर णभकू्षनें णनळा रंर्, णचखल ककवा काळा रंर् िापैकीं एकानें 
णचन्ह करावें. िा णतहींपैकीं एकानें णचन्ह न करतां नवीन चीवर वापरील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ५८ ॥ 
 

१०८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं उपनंद शाक्यपुत्र 
आपलया भार्ाला चीर्र हदलें  आहे असें म्हणून त्याच्या संर्तीर्ाचंूनच तें र्ापरीत ह ता  ती र् ष्ट त्याच्या 
भार्ानेंच हभक्षूंस साहंर्तली    आहण भर्र्ंतानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष णभकु्षला, णभकु्षिीला, णवकिाऱ्या स्त्रीला, रामिेराला ककवा रामिेरीला चीवर णदलें  आहे, 
असें म्हिून णदलेल्या व्यक्तीच्या परवानर्ीवांचून तें वापरील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ५९ ॥ 
 

१०९  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं सप्तदशर्र्ीय हभक्षूंच्या 
र्स्तू व्यर््स्थतपणें ठेर्लेलया नसत; षड र्र्ीय हभक्ष ुत्या लपर्नू ठेर्ीत  सप्तदशर्र्ीय रडत असत  ही र् ष्ट 
सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाहीं    आहण भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष णभकंू्षचें पात्र, चीवर, आसन, सुईची डबी ककवा कंबरपिा लपवील ककवा लपवावयास 
लावील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ६० ॥ 
 

११०  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  आयुष्ट्र्ान् उदायी बाण र्ारयायांत 
पटाईत असे  त्याला कार्ळे आर्डत नसत  त्यानें कार्ळ्यानंा र्ारून त्याचंीं ड कीं एकार्र एक अशीं 
सुळार्र चढर्नू ठेहर्लीं  ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाहीं    र् भर्र्तंानें उदायीचा हनषेध करून 
हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष जािूनबुजून प्राण्याला ठार मारील त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ६१ ॥ 
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१११  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्षु 
जाणूनबुजून प्राणी असलेले पाणी र्ापरीत असत  ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाहीं    र् भर्र्तंानें 
हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष जािूनबुजून प्रािी असलेलें  पािी वापरील त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ६२ ॥ 
 

११२  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्षु 
हनयर्ाप्रर्ाणें हनकालातं काढलेला लटला पुन्हा ं उप्स्थत करीत असत; म्हणत कीं, ह्या लटलयाचा 
हनकाल बर बर झाला नाहीं; त्याचा पुन्हा ं हनकाल करार्यास पाहहजे  सज्जन हभक्षूंना ही र् ष्ट आर्डली 
नाहीं    आहण भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष णनकालांत काढलेला खिला जािूनबुजून पुन्हां उपन्स्थत करील त्याला पाणचणत्तय होतें 
॥ ६३ ॥ 
 

११३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं उपनंद शाक्यपुत्राला 
चेतनायुक्त र्ीयुपाताची आपहत्त घडली; र् त्यानें ही र् ष्ट आपलया भाऊ हभक्षलुा कळर्नू रु्प्त रालयायास 
साहंर्तलें   पुढें ती र् ष्ट उघडकीस आली    आहण भर्र्ंतानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष दुसऱ्या णभकू्षची संघाणदवेषासारखी आपणत्त माहीत असतां जािूनबुजून रु्पत ठेवतो, 
त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ६४ ॥ 
 

११४  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं सप्तदशर्र्ीय तरुण उपाली 
प्ररु्ल ह ता  उपालीच्या आईबापासं अशी काळजी पडली कीं, आपलया पिात् श्रर् न करता ंउपाली सुलानें 
कसा राहील? त्याचं्या र्नातं त्याला हलहहयायास हशकर्ार्ें असा हर्चार आला  पण त्या य र्ें उपालीचीं ब टें 
दुलयायाचा संभर् ह ता  हहश ब ठेर्यायास हशकर्ार्ें, तर हर्चार करता ंकरता ंत्याच्या छातींत दुलेल अशी 
भीहत पडली, सराफी हशकर्ार्ी तर लरीं ल टीं नाणीं ताडता ं ताडता ं त्याचे ड ळे दुलतील असें त्यास 
र्ाटलें   शरे्टीं शाक्यपुत्रीय हभक्षसुंघात त्याला प्रहर्ष्ट केलें  तर त  सुलाने राहील अशी त्याचंी कलपना 
झाली  आहण ह्यासंबधंीं त्याचं्या आपसातं र् ष्टी चाललया  त्याचें ब लणें उपालीनें ऐकलें , आहण आपलया 
सार्थयानंा त  म्हणाला, “चला, आपण शाक्यपुत्रीय संघातं जाऊं ” त्या सर्ांना ही र् ष्ट पसंत पडली, र् 
सरु्जणानंी आपआपलया आईबापाचंी परर्ानर्ी घेऊन हभक्षूंजर्ळ जाऊन प्रव्रज्या घेतली  हभक्षूंच्या 
हनयर्ाप्रर्ाणें दुपारचे बारा र्ाजलयानंतर त्यासं जेर्ार्यास हर्ळत नसे; आहण रात्रीं आपणाला काहंीं तरी 
लार्यास द्या असें म्हणून ते रडत असत  हभक्ष ुत्याचें सातंर्न करयायाचा प्रयत्न करीत; पण ते ऐकत नसत  
पहाटेंला त्याचंें रडणें ऐकून भर्र्तंानें आनंदापाशीं त्यासंबधंीं चौकशी केली; र् जेव्हा ंही र् ष्ट सर्जली तेव्हा ं
अशा लहान रु्लानंा ज्यानंी हभक्षसुंघात घेतलें  त्याचंा हनषेध करून त्यानें हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष जािूनबुजून वीस वषांपेक्षां कमी वयाच्या व्यक्तीला उपसंपदा देईल–ती व्यन्क्त 
अनुपसंपन्न समजावी, व त्या वेळीं हजर असलेले णभकु्ष कनद्य समजावे–त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ६५ ॥ 
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११५  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं एक साथु (कारर्ानाचंा 
ताडंा) राजर्ृहाहून पहिरे्कडे जात ह ता  एक हभक्ष ु त्याचं्याबर बर जायायास हनघाला  ते राजाचा कर न 
देता ं पळून जात ह ते  त्यानंा र्ाटेंत राजपुरुषानंी पकडलें  र् ते ह्या हभक्षलुा म्हणालें , “तंू ह्या च राचं्या 
ताडं्ाबर बर का ंजात स?” पुढें ही र् ष्ट जेव्हा ंभर्र्तंाला सर्जली तेव्हा ंत्यानें त्या हभक्षचूा हनषेध करून 
हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष जािूनबुजून बेत ठरवनू चोरांच्या तांड्याबरोबर–एका र्ांवांतून दुसऱ्या र्ांवांत देखील–
प्रवास करील त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ६६ ॥ 
 

११६  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं एक हभक्ष ु क सल 
देशातूंन प्रर्ास करीत असता ंएका र्ारं्ाच्या र्शेीर्रून चालला ह ता  त्या र्ारं्ातंील एक बाई नर्ऱ्याशीं 
भाडंण करून त्याच रस्त्यानें जात ह ती  हतनें हभक्षबूर बर जायायास परर्ानर्ी र्ाहर्तली, र् हभक्षनूें, लुशाल 
चल, असें साहंर्तले  लार् पाठ हतचा नर्रा येत ह ता  हा हभक्ष ुआपलया बायक ला पळर्नू नेत आहें असें 
र्ाटून त्यानें त्याला यथा्स्थत च प हदला  तेव्हा ंती स्त्री त्याला म्हणाली, “ह्या हभक्षलूा तंू का ंर्ारत स? 
त्याचा ह्यातं काहंींच अपराध नाहीं  तंू त्याची क्षर्ा र्ार् ” त्याप्रर्ाणें हतच्या नर्ऱ्यानें त्याची क्षर्ा र्ाहर्तली  
पुढें श्रार्स्तीला जाऊन त्या हभक्षनूें ही र् ष्ट इतर हभक्षूंना साहंर्तली    आहण भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा 
:— 
 

जो णभकु्ष बेत करून स्त्रीबरोबर–एका र्ांवाहून दुसऱ्या र्ांवांत देखील–प्रवास करील त्याला 
पाणचणत्तय होतें ॥ ६७ ॥ 
 

११७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं अहरष्ट हभक्षलूा अशी 
पापकारक दृहष्ट उत्पन्न झाली ह ती कीं, भर्र्तंानें उपदेहशलेलया धर्ाचा हर्चार केला असता ं ज्या 
अंतरायकर र् ष्टी भर्र्तंानें साहंर्तलेलया आहेत त्याचा उपभ र् घेणाऱ्याला त्या अंतरायकारक ह णार 
नाहींत  हें त्याचंें र्त काहीं हभक्षूंना सर्जलें , र् त्यानंीं त्याला त्यापासून परारृ्त्त करयायाची पुष्ट्कळ लटपट 
केली  ते म्हणाले, “आयुष्ट्र्ान् अहरष्ट, तंू भर्र्तंार्र ल टा आळ आणू ंनक स  चैनीच्या पदाथाचा उपभ र् 
घेतला असता ंर् क्षर्ार्ात अंतराय घडत  असे भर्र्तंानें र्ारंर्ार प्रहतपाहदलें  आहे ” तरी अहरष्ट आपलया 
पापकारक दृष्टीपासून हनरृ्त्त ह ईना; आहण ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा ं त्यानें अहरष्टाचा हनषेध 
करून हभक्षूंना हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

भर्वंतानें उपदेणवलेल्या धमाचा अथम मी असा समजतों कीं, जे अंतरायकारक धमम (कामोपभोर्) 
भर्वंतानें सांणर्तलें  आहेत ते सेवन करिाऱ्याला त्यांजपासून अंतराय होिार नाहीं, असें जो णभकू्ष म्हिेल 
त्याला णभकंू्षनीं म्हिावें, “आयुष्ट्मान् तू असें म्हिंू नकोस. भर्वंतावर आळ आिंू नकोस. भर्वंतावर आळ 
आििें चांर्ले नाहीं. भर्वान् (तंू म्हितोस) असें कधीणह बोलिार नाहीं. भर्वंतानें अनेक रीतीनें 
अंतरायकर धमम (कामोपभोर्) अंतरायकारक आहेत आणि ते सेवन केल्यास अंतराय घडेल असें सांणर्तलें  
आहे.” असें णभकंू्षनी सांणर्तलें  असतां जर तो णभकु्ष तसाच हि धरून बसेल, तर ती दृणष्ट सोडण्यासाठीं 
णभकंू्षनीं त्याची तीनदां समजूत घालावी. णतनदां समजूत घातली असतां ती दृणष्ट तो सोडील तर चांर्ले; 
जर सोडली नाहीं तर त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ६८ ॥ 
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११८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं अहरष्टानें आपली 
पापदृहष्ट स डून प्रायहित्त केलें  नव्हतें  असें असता ं षड र्र्ीय हभक्ष ु त्याच्याबर बर जेर्ीत, रहात र् एके 
हठकाणीं हनजत ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाहीं    आहण भर्र्तंाने हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष, ज्यानें पापदृणष्ट सोडून प्रायणश्चत्त घेतलें  नाहीं अवा दुसऱ्या णभकू्षबरोबर जेवील, राहील 
ककवा एके णठकािीं णनजेल, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ६९ ॥ 
 

११९  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं अहरष्टाप्रर्ाणेंच लंडक 
नारं्ाच्या श्रार्णेराला पापदृहष्ट उत्पन्न झाली ह ती  त्याला भर्र्तंानें हभक्षसुंघातून घालर्नू देयायास 
साहंर्तलें   तरी षड र्र्ीय हभक्ष ु त्याच्याशीं संबंध ठेर्ीत असत  तेव्हा ं त्याचंा हनषेध करून भर्र्तंानें हनयर् 
केला त  असा :— 
 

भर्वंतानें उपदेणवलेल्या धमाचा अथम मी असा समजतों कीं, जे अंतरायकारक धमम (कामोपभोर्) 
भर्वंतानें सांणर्तलेले आहेत, ते सेवन करिाऱ्याला त्याजपासून अंतराय होिार नाहीं असें जो रामिेरणह 
म्हिेल, त्याला णभकंू्षनी म्हिावें, “आयुष्ट्मान् रामिेर, तंू असें म्हिंू नकोस. भर्वंतावर आळ आिंू नकोस. 
भर्वंतावर आळ आििें चांर्ले नाही. भर्वान् (तंू म्हितोस) असें कधीणह बोलिार नाहीं. भर्वंतानें 
अनेक रीतीनें अंतरायकर धमम (कामोपभोर्) अंतरायकारक आहेत, आणि ते सेवन केल्यास अंतराय 
घडेल, असें सांणर्तलें  आहे.” असें णभकंू्षनी सांणर्तलें  असतां तो रामिेर तसाच हि धरून बसेल, तर 
त्याला णभकंू्षनीं म्हिावें, “आजपासून आयुष्ट्मान् रामिेर, त्या भर्वंताला तंू आपला वास्ता (रु्रु) म्हिंू 
नकोस. दुसरे रामिेर णभकंू्षबरोबर दोन-तीन णदवस एके णठकािीं णनजंू वकतात तेंणह तुला वक्य नाही. 
जा; तुझें वािेल तें होऊं द्या.” जो णभकु्ष अवा रीतीनें घालवनू णदलेल्या रामिेरावीं जािूनबुजून सलोखा 
करील त्याच्याकडून आपली सेवा करवील, त्याच्याबरोबर जेवील ककवा एके णठकािी णनजेल, त्याला 
पाणचणत्तय होतें ॥ ७० ॥ 
 

१२०  बुद्ध भर्र्ान् कौशाबंी येथें घ हषतारार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं छन्न हभक्ष ुअव्यर््स्थतपणें 
र्ारे्, आहण, हभक्षनूें असें र्ार्णें य ग्य नाही, असें म्हटलयास म्हणे कीं, चारं्लया, हुशार हभक्षलूा 
हर्चारलयाहशर्ाय तुर्चे म्हणणे र्ी स्र्ीकारणार नाही  सज्जन हभक्षूंना ही र् ष्ट आर्डली नाहीं  आहण 
भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष णभकंू्षनी णनयमाची आठवि करून णदली असतां म्हिेल. “जोंपयंत दुसऱ्या हुवार, 
णवनयधर णभकू्षला मी णवचारून खात्री करून घेतली नाहीं तोंपयंत मी िा णवक्षापदाप्रमािें (णनयमाप्रमािें) 
वार्िार नाहीं,” त्याला पाणचणत्तय होतें. णवकिाऱ्या णभकू्षनें णनयम समजून घ्यावे, त्यासंबंधी इतरांस 
णवचारावें, प्रश्न करावे, हा िा बाबतींत णवष्टाचार समजावा ॥ ७१ ॥ 
 

१२१  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं भर्र्ान् हभक्षूंना अनेक 
रीतीनें हर्नयकथा सारं्त ह ता, हर्नयाचे रु्ण र्र्मणत ह ता; आहण उपालीचे रु्ण र्र्मणत ह ता  भर्र्ान् 
उपालीची स्तुहत करीत आहे, म्हणून हभक्ष ु त्याजपाशीं जाऊन हर्नय हशकत  परंतु षड र्र्ीयानंा ही र् ष्ट 
आर्डली नाही  सर्ळे हभक्ष ुहर्नयातं कुशल झाले, र्र आपणाला र्ारंर्ार द ष लार्तील असें त्यासं र्ाटलें ; 
आहण तेव्हापंासून ते हर्नयाची कनदा करंू लार्ले; म्हणालें  कीं, हे लहानसहान हनयर् म्हणत बसयायातं काय 
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अथु आहे? ह्यापासून शकंा आहण त्रास ह त   ही र् ष्ट सज्जन हभक्षूंना आर्डली नाहीं    आहण भर्र्तंानें 
हनयर् केला त  असा :— 
 

प्राणतमोक्ष म्हित असतां जो णभकु्ष म्हिेल, “हीं लहानसहान णवक्षापदें (णनयम) म्हिण्यांत काय 
अथम? त्यांच्यापासून संवय, त्रास आणि मनाची रुखरुख मात्र उत्पन्न होते.” (अवा रीतीनें) णवक्षापदांची 
कनदा केली असतां पाणचणत्तय होतें ॥ ७२ ॥ 
 

१२२  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या र्ेळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुहनयर्ाचंा 
भरं् करून प्राहतर् क्ष म्हटला जात असता ं म्हणत असत कीं, ह्या हनयर्ाचा प्राहतर् क्षातं सर्ार्शे ह त , हें 
आम्हासं आताचं सर्जलें     त्याचंा हनषेध करून भर्र्तंानें हनयर् घालून हदला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष दर पंधरवाड्याला प्राणतमोक्ष म्हिला जात असतां म्हिेल, “िा णनयमाचा समावेव 
प्राणतमोक्षांत होतो, व दर पंधरवाड्याला तो म्हिला जातों, हे मला आतांच समजलें .” परंतु तो णभकु्ष दोन-
तीनदां ककवा त्याहीपेक्षां जास्ती वेळां प्राणतमोक्ष म्हिण्याच्या समयीं हजर होता, असें जर बऱ्याच णभकंू्षना 
माहीत असेल, तर केवळ अजािपिामुळें  तो णभकु्ष त्या आपत्तीपासून मुक्त होत नाहीं. णतचें प्रायणश्चत्त त्यानें 
केलें  पाणहजें. आिखी त्याच्यावर जडतेचाणह (मोहाचाणह) आरोप लारू् करावा :– आयुष्ट्मान्, प्राणतमोक्ष 
म्हिला जात असतां तंू सावधपिें त्याजकडे लक्ष देत नाहींस, त्यामुळें  तुझें फार नुकसान होत आहे. आणि 
िा त्याच्या जडतेबद्दल त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ७३ ॥ 
 

१२३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुरार्ार्नू 
हर्कृतर्नानें सप्तदशर्र्ीयारं्र प्रहार करीत; ते रडत असत    ह्या प्रसंर्ी भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा 
:— 
 

जो णभकु्ष दुसऱ्या णभकू्षवर रार्ावनू णवकृत मनानें प्रहार करील त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ७४ ॥ 
 

१२४  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुरार्ार्नू 
हर्कृत र्नानें सप्तदशर्र्ीयारं्र हात उर्ारीत असत    ह्या प्रसंर्ी भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष णभकू्षवर रार्ावनू णवकृत मनानें हात उर्ारील त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ७५ ॥ 
 

१२५  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुपुरार्ा 
नसता ंइतर हभक्षूंना संघाहदशषे आपहत्त लार्ू करीत    ह्या प्रसंर्ी भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष पुराव्याणववाय इतर णभकू्षला संघाणदवेष आपणत्त लारू् करील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ७६ 
॥ 
 

१२६  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्षु 
सप्तदशर्र्ीय हभक्षूंना बुहद्धपुरःसर संशयातं पाडीत; आहण म्हणत कीं, र्ीस र्ष े पुरीं झालयाहशर्ाय 
उपसंपदा देऊं नये, असा भर्र्तंानें हनयर् केला आहे; आहण तुम्हालंा तर र्ीस र्ष ेपुरीं झालीं नाहीत; तेव्हा ं
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तुम्ही हभक्ष ुनव्हेत, असें तर नसेल ना? ते (सप्तदशर्र्ीय हभक्ष)ु रडत असत    ह्या प्रसंर्ी भर्र्तंानें हनयर् 
केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष णभकू्षला क्षिमात्रणह दुःख व्हावें, िा उदे्दवानें बुणद्धपुरःसर संवयांत पाडील, त्याला िाच 
कारिास्तव पाणचणत्तय होतें ॥ ७७ ॥ 
 

१२७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षडर्र्ीय हभक्ष ुसज्जन 
हभक्षूंबर बर भाडंत असत  सज्जन हभक्ष ुआपआपसातं म्हणत कीं, हे षड र्र्ीय हभक्ष ु हनलुज्ज आहेत  त्याचं्या 
बर बर भाडंयायातं अथु नाहीं  षड र्र्ीय हभक्ष ुकान देऊन त्याचंें भाषण ऐकत, र् आम्हालंा तुम्ही हनलुज्ज का ं
म्हणता,ं अशी त्रमार करीत    ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष आपले णवरोधी णभकु्ष काय बोलतात, तें लपून ऐकण्याचा प्रयत्न करील, त्याला िाच 
कारिास्तव पाणचणत्तय होतें ॥ ७८ ॥ 
 

१२८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुहनयर्ाचंा 
भरं् करीत, र् त्या संबधंीं संघानें चौकशी करून प्रत्येकाला प्रायहित्त ठरहर्लें  असता ं हशर्ीर्ाळ करीत 
असत  एके हदर्शीं काहंीं कारणास्तर् संघ एकत्र जर्ला ह ता  षड र्र्ीय हभक्ष ुचीर्रें करयायातं रु्ंतले ह ते  
तेव्हा ंसंघकायाला आपली संर्हत देयायासाठीं आपणापंैकी एकाला त्यानंी प्रहतहनधी म्हणून संघाच्या सभेला 
पाठहर्लें   संघानें त्याचीच चौकशी करून त्यार्र आपहत्त लार्ू केली  ही र् ष्ट त्याच्या साथीदारानंा 
सर्जली, तेव्हा ं ते संघाची कनदा करंू लार्ले; संघ असें करील, हें आम्हासं ठाऊक असतें, तर त्याला 
आम्हीं तेथें पाठहर्लेंच नसतें, असें म्हणू ंलार्ले    त्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष धार्वमक संघकृत्यांस संमणत देऊन मार्ाहून कनदा करील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ७९ ॥ 
 

१२९  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं काहंीं कारणास्तर् संघ 
एकत्र जर्ला ह ता  षड र्र्ीय हभक्ष ुचीर्र करयायातं रु्ंतले ह ते; म्हणून आपली संर्हत देयायासाठीं त्यानंी 
आपलयापैकीं एकाला पाठहर्लें , त्याच हभक्षचुी संघातं चौकशी चालली असतां, त  संर्हत न देता ं र्ध्येंच 
उठून रे्ला    ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष संघांत एखाद्या र्ोष्टीची चौकवी चालली असतां संमणत न देतां मध्येंच उठून जाईल, 
त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ८० ॥ 
 

१३०  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं दब्ब र्ल्लपुत्र संघाच्या 
शयनासनाची र् जेर्णाची व्यर्स्था पहात असे  त्याचें चीर्र जीणु झालें  ह तें  त्या काळीं संघाला एक नर्ीन 
चीर्र हर्ळालें , र् संघानें ते दब्बाला हदलें   तेव्हां, हभक्ष ुआपलया आर्डीच्या र्नुष्ट्याला संघाची र्स्तू देतात, 
अशा रीतीनें षड र्र्ीय हभक्ष ुइतर हभक्षूंची कनदा करंू लार्ले    ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा 
:— 
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जो णभकु्ष समग्र संघानें चीवर णदल्यानंतर, आपल्या आवडीच्या मािसाला णभकु्ष सांणघक वस्तू 
देतात असें म्हिून कनदा करील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ८१ ॥ 
 

१३१  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं श्रार्स्ती येथील एका 
पूर्ाने संघासाठीं चीर्रें र् जेर्ण तयार केलें  ह तें  षड र्र्ीय हभक्षूंनीं ती चीर्रें दुसऱ्याच हभक्षूंला देर्हर्लीं    
ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष संघाला णमळिारी वस्तू बुणद्धपुरःसर व्यक्तीला देववील, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ८२ ॥ 
 

१३२  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  तेव्हा ं पसेनहद क सल राजानें 
उद्यानपाळाला ब लार्नू उद्यान साफ करयायास साहंर्तलें   उद्यानपाळ राजाला म्हणाला, “उद्यानातं दुसरें 
काहंीं नाहीं  केर्ळ भर्र्ान् तेथें बसला आहे ” राजा म्हणाला, “आपण आज भर्र्तंाचें दशनु घेऊं ” त  
उद्यानातं आला तेव्हा ंबुद्धाजर्ळ त्यानें एका उपासकाला पाहहलें , र् (त  र्ारेकरी असेल असें र्ाटून) राजा 
संत्रस्त झाला  पण पुन्हा ंराजाच्या र्नातं असा हर्चार आला कीं, हा र्नुष्ट्य जर नीच असता तर भर्र्तंाच्या 
सेर्ेंत तत्पर राहहला नसता  त्यानंतर पसेनहद क सल बुद्धापाशीं आला, र् नर्स्कार करून एका बाजूला 
बसला  बुद्धाच्या सर् र राजाला नर्स्कार करणें य ग्य न र्ाटलयारु्ळें  त्या उपासकानें पसेनदीला नर्स्कार 
केला नाही; र् त्यारु्ळें  राजाचें र्न हर्कृत झालें   तेव्हा ंभर्र्ान् राजाला म्हणाला, “र्हाराज, हा उपासक 
बहुश्रुत आहण हर्रक्त आहे ” अशा रीतीनें भर्र्तंानें स्तुहत केलयारु्ळें  राजा प्रसन्न ह ऊन त्या उपासकाला 
म्हणाला, “जर काहंीं कार् पडलें  तर र्ला सारं्त जा ” “बरें र्हाराज,” असें त्या उपासकानें उत्तर हदलें   
नंतर पसेनदीला भर्र्तंानें उपदेश केला, र् भर्र्तंाला नर्स्कार करून आहण प्रदहक्षणा करून पसेनहद 
राजा तेथून हनघून रे्ला  
 

एके हदर्शीं त  उपासक छत्री घेऊन राजर्ाड्ार्रून जात ह ता  त्याला ब लार्नू आणून राजानें 
आपलया हस्त्रयानंा धरु् हशकहर्यायास साहंर्तलें   तेव्हा ं उपासक म्हणाला, “र्ी जें काहंीं हशकलों  तें 
आयांकडून (हभक्षूंकडून) हशकलों  तेव्हा ं तेच र्हाराजाचं्या स्त्रीर्ंडळाला धरु् हशकहर्यायास य ग्य आहेत ” 
राजाला त्याचंें म्हणणें य ग्य र्ाटलें , र् स्त्रीरं्डळाला धरु् हशकहर्यायासाठीं एकादा हभक्ष ुपाठर्ार्ा, अशी त्यानें 
भर्र्तंाला हर्नंहत केली  त्याप्रर्ाणें भर्र्तंाने आनंदाची ह्या कार्ीं नेर्णूक केली  त  एके हदर्शीं 
राजर्ाड्ातं रे्ला असतां, पसेनहद राजा र् र्हल्लका राणी आपलया शयनर्ृहातं एकाच शय्येर्र हनजलीं 
ह तीं  आनंदाला पाहून र्हल्लका देर्ी एकदर् उठली, र् अशा घाईरु्ळें  हतची साडी सुटली  आनंद तेथूनच 
र्ाघारा आरार्ातं रे्ला, र् त्यानें ही र् ष्ट इतर हभक्षूंना साहंर्तली    ह्या प्रसंर्ी भर्र्तंानें हनयर् केला त  
असा :— 
 

जो णभकु्ष मूधावणसक्त क्षणत्रयराजाच्या वयनरृ्हाचा उंबरठा राजा ककवा रािी आंत असतां–पूवी 
वदी णदल्याणववाय—उल्लंघील त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ८३ ॥ 
 

१३३  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें  जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं क णी एक हभक्षु 
अहचरर्ती नदींत स्नान करीत असता ं त्याच हठकाणीं दुसरा एक ब्राह्मण स्नानासाठीं आला; र् बर बर 
आणलेली पाचंशें काषापणाचंी थैली काठंार्र ठेर्नू, स्नान करून परत जातानंा ती थैली तेथेंच हर्सरला  
दुसऱ्या क णीं घेऊन जाऊं नये म्हणून त्या हभक्षनूें ती थैली आपणापाशीं ठेहर्ली  र्ाटेंत आठर्ण झालयारु्ळें  
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ब्राह्मण तसाच परत आला, तेव्हा ंहभक्षनूें ती थैली त्याला हदली  हभक्षलूा बक्षीस [एलाद्याची हरर्लेली र्स्तू दुसऱ्यास 
सापंडली असता ं त्या र्स्तूची शेंकडा पाचं टके्क ककर्त त्याला द्यार्ी, अशी र्हहर्ाट असे  त्याला पाहल भाषेंत ‘पुयाणपत्त’ असें म्हटलें  आहे   
देयायाचा प्रसंर् येऊं नये, म्हणून ब्राह्मण म्हणाला कीं, त्या थैलींत हजार काषापण ह ते  असें म्हणून त  
आपली थैली घेऊन रे्ला    ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष सांपडलेलें  द्रव्य ककवा मूल्यवान वस्तू घेईल ककवा घेववील त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 

ह्या हनयर्ातं द न प्रसंर्ीं काहंीं फेरफार करून शरे्टच्या प्रसंर्ीं ज  हनयर् करयायातं आला त  असा 
:— 
 

जो णभकु्ष आरामाबाहेर ककवा आवसथाबाहेर सांपडलेलें  द्रव्य ककवा मूल्यवान् वस्तू घेईल ककवा 
घेववील, त्याला पाणचणत्तय होतें. आरामांत ककवा आवसथांत सांपडलेले द्रव्य ककवा मूल्यवान् वस्तू, ज्याची 
त्याला णमळावी िा हेतूनें घेऊन ककवा घेववनू ठेवण्यास सांर्ावें, हा िा बाबतींत णवष्टाचार ॥ ८४ ॥ 
 

१३४  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ुअर्ेळी 
र्ारं्ातं जाऊन राजकथा, च रकथा, सेनाकथा, युद्धकथा, अन्नपानकथा र्रै्रे बाष्ट्कळ [ह्या र् ष्टींना पाहल भाषेंत 

‘हतरच्छानकथा’ म्हणतात  हर्शषे र्ाहहतीसाठीं राजर्ाडेकृत दीघहनकायाचें भाषातंर (प ृ १०) पहार्ें   र् ष्टी करीत असत    ह्या प्रसंर्ीं 
भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष अवेळीं र्ांवांत जाईल, त्याला पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळीं काहंीं हभक्ष ु श्रार्स्तीला येत असता ं संध्याकाळीं एका र्ारं्ाजर्ळ आले  तेथील 
रहहर्ाशानंी त्यानंा र्ारं्ातं ब लाहर्लें   परंतु भर्र्तंानें अर्ेळीं र्ारं्ातं जायायाची र्नाई केलयारु्ळें  र्ारं्ातं न 
जाता ंर्स्तीला ते बाहेरच राहहले  तेथें च रांनीं त्याचंीं चीर्रें हहरार्नू घेतलीं  ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, 
तेव्हा ंत  म्हणाला, “हभक्षहु , इतर हभक्षूंच्या संर्तीनें अर्ळेीं र्ारं्ातं जायायास र्ी परर्ानर्ी देतों ” 
 

दुसऱ्या एका प्रसंर्ीं एक हभक्ष ुश्रार्स्तीला येत असता ंसंध्याकाळीं एका र्ारं्ाजर्ळ आला; र् दुसरा 
हभक्ष ुबर बर नसलयारु्ळें  त्याला र्ार्ातं प्रर्ेश करता ंआला नाहीं  ही र् ष्ट भर्र्तंाला सर्जली, तेव्हा ंत्यानें 
र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

“जो णभकु्ष बरोबर दुसरा णभकु्ष असतां त्याला णवचारल्यावांचून अवेळीं र्ांवांत जाईल, त्याला 
पाणचणत्तय होतें.” 
 

त्या काळीं एका हभक्षलुा साप चार्ला  त्याला बरा करयायासाठीं दुसरा हभक्ष ुहर्स्तर् आणार्ा म्हणून 
र्ारं्ातं जात असता ंत्याच्या र्नातं, आपण भर्र्तंानें केलेलया हनयर्ाचा भरं् करतों कीं काय, अशी शकंा 
आली    ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें र्रील हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष दुसरा णभकु्ष बरोबर असतां त्याला न कळतां तवाच अत्यंत जरुरीच्या कामावांचून र्ांवांत 
जाईल, त्याला पाणचणत्तय होतें ॥ ८५ ॥ 
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१३५  बुद्ध भर्र्ान् शाक्यदेशातं कहपलर्स्तु येथें हनग्र धारार्ातं रहात ह ता  त्या र्ेळीं ह्स्तदंताचें 
कार् करणाऱ्या एका काराहर्रानें हभक्षूंना सुया ठेर्यायासाठीं डब्या (सूहचर्ृह) करून देयायाचें कबूल केलें  
ह तें  हभक्ष ुत्याजपाशीं नानाप्रकारच्या डब्या र्ार्ूं लार्लयारु्ळें  इतर र्स्तू तयार करून आपला हनर्ाह करणें 
त्याला फार कठीण झालें     ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष हाडाची, हन्स्तदंती ककवा कवर्ाची सुयांची डबी करवील त्याला–ती डबी फोडवून–
पाणचणत्तय होतें ॥ ८६ ॥ 
 

१३६  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं उपनंद शाक्यपुत्र उंच 
रं्चकार्र हनजत असे    ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

नवीन खाि ककवा आसन करवीत असतां त्याचे पाय खालचे अिनीपासून [अिनी म्हिजे घोड्याच्या 

खुरासारखा ककवा अवाच दुसऱ्या काहंीं आकाराचा पायाचा बुडाचा भार्. तीन अरुं्ळें  म्हिजे एक सुर्त अंरु्ळ.] आठ सुर्त अंरु्ळें  
ठेवावे. त्यापेक्षा ंजो जास्त उंच ठेवील, त्याला–ते कापावयास लावनू–पाणचणत्तय होतें ॥ ८७ ॥ 
 

१३७  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं षड र्र्ीय हभक्ष ु रं्चक 
आहण आसन, कापूस भरून र्रून कपड्ानंीं हशर्नू तयार करीत असत  त्याचंी ल क कनदा करीत    ह्या 
प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष कापूस भरलेला मंचक ककवा आसन तयार करवील, त्याला–कापूस काढावयास 
लावनू–पाणचणत्तय होतें ॥ ८८ ॥ 
 

१३८  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं भर्र्तंानें हभक्षूंना आसन 
र्ापरयायाची परर्ानर्ी हदली ह ती  षड र्र्ीय हभक्ष ुर् ठर् ठालीं आसनें र्ापरीत असत  तीं रं्चकाच्या ककर्ा 
लाकंडी बठैकीच्या लालीं लोंबकळत असत    ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

“णभकु्ष बसण्याचें आसन करवीत असतां त्यांनें तें प्रमािांत करवावें. तें प्रमाि असें :– दोन 
सुर्तणवतन्स्त लांबी, दीड संुर्तणवतन्स्त रंुदी. िा प्रमािांचा अणतक्रम करील, त्याला–तें आसन 
कापावयास लावनू–पाणचणत्तय होतें.” 
 

परंतु उदायी हभक्ष ु हधप्पाड असलयारु्ळें  त्याला एर्ढें आसन पुरत नसे  तेव्हा ं भर्र्तंानें र्रील 
हनयर्ातं फेरफार केला त  असा :— 
 

णभकु्ष बसण्याचें आसन करवीत असतां त्यानें तें प्रमािांत करवावें. तें प्रमाि असें :– दोन 
सुर्तणवतन्स्त लांबी, दीड सुर्तणवतन्स्त रंुदी आणि एक वीत कांठ. िा प्रमािाचा अणतक्रम करील, 
त्याला–तें आसन कापावयास लावनू–पाणचणत्तय होतें ॥ ८९ ॥ 
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१३९  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं भर्र्ंतानें हभक्षूंना लरूज 
झाली असता ं कयाडुप्रहतच्छादक पचंा र्ापरयायाची परर्ानर्ी हदली ह ती  पण षड र्र्ीय हभक्ष ु असे पचें 
प्रर्ाणाबाहेर र्ापरीत असत; म्हणून भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

कण्डुप्रणतच्छादक पंचा णभकू्षनें प्रमािांत करवावा. त्याचें प्रमाि असें :− चार सुर्तणवतन्स्त लांबी व 
दोन सुर्तणवतन्स्त रंुदी. त्याचा अणतक्रम करील, त्याला–पंचा कापावयास लावून–पाणचणत्तय होतें ॥ ९० 
॥ 
 

१४०  श्रार्स्ती येथें असतानंा षड र्र्ीयानंी पार्साळ्यातं र्ापरयायाच्या पचंाच्या प्रर्ाणातं अहत्रमर् 
केलयारु्ळें  भर्र्तंानें लालील हनयर् केला :− 
 

वषाकालीन पंचा करणवतांना णभकू्षनें प्रमािांत करवावा. त्याचें प्रमाि असें :– सहा सुर्तणवतन्स्त 
लांबी, व अडीच सुर्तणवतन्स्त रंुदी. िा प्रमािाचा अणतक्रम करील त्याला–तो पंचा कापावयास लावनू–
पाणचणत्तय होतें ॥ ९१ ॥ 
 

१४१  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं भर्र्तंाचा र्ार्सभाऊ 
नंद अत्यंत देलणा ह ता, र् सुर्तचीर्राएर्ढें चीर्र त  धारण करीत असे    ह्या प्रसंर्ीं भर्र्ंतानें हनयर् 
केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष सुर्तचीवराएवढें ककवा त्यापेक्षां मोठें चीवर करवील त्याला–तें चीवर कापावयास 
लावनू–पाणचणत्तय होतें. सुर्तचीवराचें प्रमाि असें :– नऊ सुर्तणवतन्स्त लांबी व सहा सुर्तणवतन्स्त 
रंुदी. हें सुर्तचीवराचें प्रमाि ॥ ९२ ॥ 
 
 

चार पाणिदेसणनय 
 

१४२  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं क णी एक हभक्षणुी 
श्रार्स्तींत हभक्षाटन करून परत येत असतानंा एका हभक्षलूा पाहून म्हणाली, “आयु, हभक्षा ग्रहण करा ” त्या 
हभक्षनूें हतची सरु् हभक्षा घेतलयारु्ळें  र् हभक्षाटनाची र्ळे हनघून रे्ली असलयारु्ळें  त्या हभक्षणुीला उपाशीं रहार्ें 
लार्लें   हा प्रकार अनु्रमर्ें तीन हदर्स घडला  चर्र्थया हदर्शीं ती कापंत कापंत रस्त्यानें चालली असता ं
सर् रून रथातं बसून येणाऱ्या एका श्रेष्ठीनें हतला बाजूस व्हार्यास साहंर्तलें   ती अडलळून तेथेंच पडली  
श्रेष्ठींने लालीं उतरून हतची क्षर्ा र्ाहर्तली  तेव्हा ंती म्हणाली, “ह्यातं तुर्चा काहंीं अपराध नाहीं  भकेूनें 
व्याकुळ झालयारु्ळें  र्ी लालीं पडलें  ” हतच्या भकेुचें कारण सर्जलें , तेव्हा ं त  श्रेष्ठी हभक्षूंची कनदा करंू 
लार्ला    ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जो णभकु्ष र्ांवांत रे्लेल्या अज्ञाणत णभकु्षिीकडून खाण्याचा ककवा जेवण्याचा पदाथम आपल्या हातानें 
घेऊन खाईल ककवा जेवील, त्यानें आपला दोष कबूल करावा :– बंधुहो, कनद्य आणि अयोगय 
(पाणिदेसणनय) र्ोष्ट माझ्या हातून घडली, ती मी कबूल करतों ॥ १ ॥ 
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१४३  बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या काळीं एका कुटंुबातं आरं्हत्रत हभक्ष ु
भ जन करीत असता ंषड र्र्ीय हभक्षणुी र्ृहस्थानंा ंसारं्ून षड र्र्ीय हभक्षूंना नानाप्रकारचे पदाथु र्ाढार्यास 
लार्ीत   ह्या प्रसंर्ीं भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

णनमंणत्रत णभकु्ष कुिंुबामध्यें भोजन करीत असतां त्यांचा परामवम घेण्यासाठीं एकादी णभकु्षिी, इकडे 
आमिी आिा, इकडे भात आिा, असें म्हिून उभी राहील, तर त्या णभकंू्षनीं, जोंपयंत णभकु्ष जेवीत आहेत 
तोंपयंत तंू येथून दूर हो, असें म्हिून णतचा णनषेध करावा, जर त्यांपैकीं एकाद्या णभकू्षनेंणह णतचा णनषेध केला 
नाहीं, तर त्या सवांनी आपला दोष कबूल करावा :– बंधुहो, कनद्य आणि अयोगय (पाणिदेसणनय) र्ोष्ट 
आमच्या हातून घडली, ती आम्ही कबूल करतों ॥ २ ॥ 
 

१४४  बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जे  अ  आरार्ातं रहात ह ता  त्या काळीं तेथील एका कुटंुबातं 
स्त्रीपुरुषें संघाचीं भक्त ह तीं  श्रदे्धनें आहण संपत्तीनें त्या कुटंुबाची सारली अहभरृ्हद्ध ह त ह ती  कधी कधी 
लायायाचे सरु् पदाथु हभक्षूंना देऊन त्या कुटंुबातंील र्ाणसें स्र्तः उपाशी रहात असत    ह्या प्रसंर्ीं 
भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

“जीं वकै्षसंमत [वैक्षसंमत म्हिजे संघानें ज्यानंा बौद्ध धमाचे अणधकारी ठरणवले असतील, अवा रृ्हस्थाचंी कुिंुबें.] कुिंुबें 
असतील, त्या कुिंुबांत जाऊन जो णभकु्ष खाण्याचा ककवा जेवण्याचा पदाथम आपल्या हातानें [येथें मूळ वब्द 
‘सहत्था’ असा आहे. तसाच तो पाणिदेसणनयातंणह आहे. ज्या ंवेळीं िा णनयमांवर िीका णलणहली रे्ली, त्या वेळीं कोित्याणह णभकू्षनें आपल्या हातानें 
कोिताणह पदाथम घेऊन खाता ंकामा नये, अवी वणहवाि सुरू झाली होती; व त्यामुळें  िा णनयमाच्या िीकें त ‘सहत्था’ िा वब्दाचा अथम मुळीच केला 
नाहीं आणि मूळच्या वणहवािीला णनराळें  स्वरूप देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मन्ज्झमणनकायातं घिीकारसुत्तातं (P.T.S. Majjhimanikaya, part Ⅱ 
p. 52) काश्यप बुद्ध कंुभाराच्या घरीं जाऊन तो घरीं नसतानंा स्वतःच्या हातानें त्याच्या भांड्यातंील अन्न घेऊन खात असे, असा उल्लेख आहे. 

िावरून एका काळीं णभकु्ष रद्धावान् कुिंुबातं जाऊन स्वतःच्या हातानें अन्न घेऊन खात असावे, असें णसद्ध होतें.] घेऊन खाईल ककवा 
जेवील, त्यानें आपला दोष कबूल करावा, बंधूहो, कनद्य आणि अयोगय (पाणिदेसणनय) र्ोष्ट माझ्या हातून 
घडली, ती मी कबूल करतों.” 
 

ह्या हनयर्ातं पुढें एकद न प्रसंर्ीं फेरफार करयायातं आला त  असा :— 
 

जीं वकै्षसंमत कुिंुबें असतील, त्या कुिंुबांत जाऊन पूवी आमंत्रि केलें  नसतां जो णनरोर्ी णभकु्ष 
खाण्याचा ककवा जेवण्याचा पदाथम आपल्या हातानें घेऊन खाईल ककवा जेवील, त्यानें आपला दोष कबूल 
करावा :– बंधुहो, कनद्य आणि अयोगय (पाणिदेसणनय) र्ोष्ट माझ्या हातून घडली, ती मी कबूल करतों ॥ ३ 
॥ 
 

१४५  बुद्ध भर्र्ान् शाक्य देशातं कहपलर्स्तु येथें हनग्र धारार्ातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं शाक्याचें 
दास जंर्लातं पळून जाऊन बडं करीत असत  शाक्याचं्या काहंीं बायका अरयायातं राहणाऱ्या हभक्षूंसाठीं 
लायायाचे र् भ जनाचे उत्तर् पदाथु घेऊन जात असतां, त्या बडंर्ालयानंीं त्याचं्यार्र हल्ला केला र् त्यानंा 
लुटलें   पुढें शाक्यानंीं त्यानंा पकडलें     ह्या प्रसंर्ी भर्र्तंानें हनयर् केला त  असा :— 
 

जीं संवयाचीं आणि धोक्याचीं अरण्यांतील वसणतस्थानें, त्यात राहिारा णभकु्ष (रृ्हस्थांना) पूवी 
माणहती णदल्यावांचून आरामांत आिलेला खाण्याचा ककवा जेवण्याचा पदाथम आपल्या हातानें घेऊन खाईल 
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ककवा जेवील, त्यानें आपला दोष कबूल करावा :– बंधुहो, कनद्य आणि अयोगय (पाणिदेसणनय) र्ोष्ट माझ्या 
हातून घडली, ती मी कबूल करतों ॥ ४ ॥ 
 
 

पंचाहत्तर सेणखय 
 

सेहलय म्हणजे हशकयायाज रे् हनयर्  हे बहुतेक षड र्र्ीयानंी केलेलया द षारुं्ळे भर्र्तंानें श्रार्स्ती 
येथें असतानंा घालून हदले  परंतु त्या द षाचंें सहर्स्तर र्णनु देयायापासून हर्शषे फायदा नसलयारु्ळें  र् 
हनयर्ारं्रूनच त्या द षाचंें अनुर्ान सहज करता ं येयायाज र्ें असलयारु्ळें  केर्ळ हनयर्ाचें भाषातंर येथें 
देयायातं येत आहे  
 

१४६. पणरमंडल नेसेन, असा नेम करावा [पणरमंडल म्हिजे जैन ककवा बौद्ध साधु नेसतात त्याप्रमािे कासोिा वरै्रे 

न घालता ंवतुमलाकार नेसिें, नेम करावा = णसक्खा करिीया.] ॥ १ ॥ 
 

१४७. पणरमंडल पांघरीन, असा नेम करावा ॥ २ ॥ 
१४८. वरीर नीि आच्छादून र्ावांत जाईन, असा नेम करावा ॥ ३ ॥ 
१४९. वरीर नीि आच्छादून र्ांवांत बसेन, असा नेम करावा ॥ ४ ॥ 
१५०. सुसंवृत र्ांवांत जाईन, असा नेम करावा ॥ ५ ॥ 
१५१. सुसंवृत र्ांवांत बसेन, असा नेम करावा ॥ ६ ॥ 
१५२. दृणष्ट [णववुणद्धमार्ात म्हिलें  आहे :– 

अधो णखपेय्य चक्खूणन युर्भत्तदसो णसया । 
वनमक्किलोलस्स न णचत्तस्स वसं वजे ॥ 

अथम :– दृणष्ट खालीं घालावी; केवळ पायांजवळील दोन हात जमीन पाहावी; वनमकंिासारख्या चंचल मनाला वव होऊं 

नये.] खालीं ठेवनू र्ांवांत जाईन, असा नेम करावा ॥ ७ ॥ 
१५३. दृणष्ट खाली ठेवनू र्ांवांत बसेन, असा नेम करावा ॥ ८ ॥ 
१५४. चीवर उडवीत उडवीत र्ांवांत जािार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ९ ॥ 
१५५. चीवर उडवीत उडवीत र्ांवांत बसिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ १० ॥ 
१५६. मोठ्याने हंसत हंसत र्ांवांत जािार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ११ ॥ 
१५७. मोठ्याने हंसत हंसत र्ांवांत बसिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ १२ ॥ 
१५८. र्ांवांत जातांना हळू बोलेन, असा नेम करावा ॥ १३ ॥ 
१५९. र्ांवांत बसला असतां हळू बोलेन, असा नेम करावा ॥ १४ ॥ 
१६०. वरीर हालवीत र्ांवांत जािार नाहीं, असा नेम करावा ॥ १५ ॥ 
१६१. वरीर हालवीत र्ांवांत बसिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ १६ ॥ 
१६२. हात हालवीत र्ांवांत जािार नाहीं, असा नेम करावा ॥ १७ ॥ 
१६३. हात हालवीत र्ांवांत बसिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ १८ ॥ 
१६४. डोकें  हालवीत र्ांवांत जािार नाहीं, असा नेम करावा ॥ १९ ॥ 
१६५. डोकें  हालवीत र्ांवांत बसिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ २० ॥ 
१६६. किीवर हात ठेवनू र्ांवांत जािार नाहीं, असा नेम करावा ॥ २१ ॥ 
१६७. किीवर हात ठेवनू र्ांवांत बसिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ २२ ॥ 
१६८. डोक्यावरून पांघरून र्ांवांत जािार नाहीं, असा नेम करावा ॥ २३ ॥ 



 

 

अनुक्रमणिका 

१६९. डोक्यावरून पांघरून र्ांवांत बसिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ २४ ॥ 
१७०. िांचा वर करून र्ांवांत जािार नाहीं, असा नेम करावा ॥ २५ ॥ 
१७१. र्ांवांत पल्लन्त्थकेवर [पल्लन्त्थका म्हिजे आरामखुचीसारखे बसण्याचें आसन. हें बहुधा वस्त्राचें करीत असत.] 

बसिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ २६ ॥ 
 

[र्रील सव्र्ीस नेर् हभक्षचू्या सदाचाराला प षक सर्जार् े  
 

१७२. लक्ष्यपूवमक कपडपात (णभक्षा) ग्रहि करीन, असा नेम करावा ॥ २७ ॥ 
१७३. पात्रावर लक्ष्य ठेवनू कपडपात ग्रहि करीन, असा नेम करावा ॥ २८ ॥ 
१७४. भाताला लारे्ल एवढेंच वरि घेईन, असा नेम करावा ॥ २९ ॥ 
१७५. पात्र भरून न जाईल, अवा प्रमािानें कपडप्रात ग्रहि करीन, असा नेम करावा ॥ ३० ॥ 
१७६. लक्ष्यपूवमक भोजन करीन, असा नेम करावा ॥ ३१ ॥ 
१७७. पात्रावर लक्ष्य ठेवनू भोजन करीन, असा नेम करावा ॥ ३२ ॥ 
१७८. अनुक्रमें एका बाजूनें जेवीत जाईन, असा नेम करावा ॥ ३३ ॥ 
१७९. भाताला लारे्ल एवढेंच वरि घेऊन जेवीन, असा नेम करावा ॥ ३४ ॥ 
१८०. मधलाच भात घेऊन जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ३५ ॥ 
१८१. ज्यास्ती णमळणवण्याच्या इच्छेंने वरि ककवा भाजी भातानें झांकून ठेविार नाहीं, असा नेम 

करावा ॥ ३५ ॥ 
१८२. आजारी नसतां वरि ककवा भात आपल्यासाठीं करवून जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ 

३७ ॥ 
१८३. िीका करण्याच्या हेतूनें दुसऱ्याच्या पात्राकडे पहािार नाहीं असा नेम करावा ॥ ३८ ॥ 
१८४. मोठा घास करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ३९ ॥ 
१८५. बेताचा घास करीन, असा नेम करावा ॥ ४० ॥ 
१८६. घास तोंडाजवळ आिण्यापूवी तोंड उघडिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ४१ ॥ 
१८७. जेवतांना तळहात तोंडांत घालिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ४२ ॥ 
१८८. तोंडांत घास असतां बोलिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ४३ ॥ 
१८९. हातांतील घास तोंडांत फें कून जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ४४ ॥ 
१९०. घासाचा भार् तोंडानें तोडून जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ४५ ॥ 
१९१. र्ालांत अन्न भरून जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ४६ ॥ 
१९२. हात झाडीत झाडीत जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ४७ ॥ 
१९३. भात इकडे णतकडे कवपडून जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ४८ ॥ 
१९४. जीभ इकडे णतकडे हालवीत जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ४९ ॥ 
१९५. चपु चपु वब्द करीत जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ५० ॥ 
१९६. सुरूसुरू वब्द करीत जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ५१ ॥ 
१९७. हात चािीत जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ५२ ॥ 
१९८. पात्र चािीत जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ५३ ॥ 
१९९. ओंठ चािीत जेविार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ५४ ॥ 
२००. उष्ट्ट्या हातानें पाण्याचें भांडें  घेिार नाहीं असा नेम करावा ॥ ५५ ॥ 
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२०१. भाताचीं णवतें असलेंलें  पात्र धुवनू तें पािी र्ांवांत िाकिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ५६ 
॥ 
[र्रील तीस नेर् भ जनहर्षयक आहेत   

२०२. छत्री हातांत असलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ 
५७ ॥ 

२०३. काठी हातांत असलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ 
५८ ॥ 

२०४. तलवार हातांत असलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम करावा 
॥ ५९ ॥ 

२०५. आयुध (धनुष्ट्य वरै्रे) हातांत असलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा 
नेम करावा ॥ ६० ॥ 

२०६. पादुका घातलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ६१ ॥ 
२०७. वाहािा घातलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ६२ ॥ 
२०८. वाहनावर बसलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ६३ 

॥ 
२०९. णबछान्यांत असलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ६४ 

॥ 
२१०. पल्लन्त्थकेवर बसलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ 

६५ ॥ 
२११. डोक्याला वस्त्र रंु्डाळलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम करावा 

॥ ६६ ॥ 
२१२. डोक्यावरून पांघरून घेतलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम 

करावा ॥ ६७ ॥ 
२१३. आपि जणमनीवर बसून आसनावर बसलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार 

नाहीं, असा नेम करावा ॥ ६८ ॥ 
२१४. आपि नीच आसनावर बसून उच्च आसनावर बसलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव 

करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ६९ ॥ 
२१५. आपि उभें राहून बसलेल्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, असा नेम करावा 

॥ ७० ॥ 
२१६. आपि मारू्न जात असतां पुढें जािाऱ्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव करिार नाहीं, 

असा नेम करावा ॥ ७१ ॥ 
२१७. आपि मार्ाबाहेर चालत असतां मार्ातून चालिाऱ्या णनरोर्ी मािसाला धमोपदेव 

करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ७२ ॥ 
[र्रील स ळा हनयर् धर्ोपदेशहर्षयक आहेत   

२१८. आजारी नसतां उभ्यानें वौचणवणध ककवा लघ्वी करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ७३ ॥ 
२१९. र्वत वाढलेल्या णठकािीं आजारी नसतां वौचणवणध ककवा लघ्वी करिार नाहीं, असा नेम 

करावा ॥ ७४ ॥ 
२२०. आजारी नसतां पाण्यांत वौचणवणध ककवा लघ्वी करिार नाहीं, असा नेम करावा ॥ ७५ ॥ 

सात अणधकरिसमथ 
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संघातं उत्पन्न झालेलया तंयाची शाहंत आहण तडज ड करयायासाठी :— 
 

२२१. सन्मुखणवनय द्यावा; (१( 
२२२. स्मृणतणवनय द्यावा; (२) 
२२३. अमूढणवनय द्यावा; (३( 
२२४. प्रणतज्ञातकरि करावें; (४) 
२२५. बहुमतानें णनकाल करावा; (५( 
२२६. ‘ज्याचें पाप त्याला’ णवणध करावा; (६) 
२२७. तृिावस्तार णवणध करावा. (७) 

 
व्याख्या 

 
अहधकरणसर्य म्हणजे लटलयाचा हनकाल लार्नू त  हर्टहर्णें  

 
१. सन्मुखणवनय :— क णत्याहह हभक्षनूें अपराध केला असता ंर् त्याच्यार्र दुसऱ्या हभक्षनूें आर प 

आणला असता,ं त्याची चौकशी संघासर् र करार्ी  संघासर् र चौकशी करून लटला हर्टहर्णें, याला 
सन्रु्लहर्नय देणें असें म्हणतात  
 

२. स्मृणतणवनय :— हा सार्ान्य हभक्षलूा देता ंयेत नाहीं  अरहंतासारख्या अत्यंत सदाचरणी हभक्षलूा 
देता ंयेत   त्याच्यार्र जर एकाद्या हभक्षनूें भलताच आळ आणला, र् त्यानें, त  आळ ल टा आहे असें संघाला 
सर्जार्नू साहंर्तले  तर अशा प्रसंर्ी संघ त्याची स्रृ्हत (आठर्ण) य ग्य ठरर्नू त्याला स्रृ्हतहर्नय देत   
नंतर पुन्हा ंअसा आळ आणयायातं आला तर ती रृ्था बडबड आहे, असें सर्जयायातं येतें  
 

३. अमूढणवनय :— एकाद्या हभक्षलूा र्डे लार्लें  असता ंत्याच्या हातून पुष्ट्कळ द ष घडतात, र् त  
बरा झालयार्र चौकशी केली असता ंआपणाला काहंींच आठर्त नाहीं ककर्ा स्र्प्नासारलें काहंीं आठर्तें 
असें जर म्हणूं लार्ला, तर उन्र्त्तार्स्थेंत घडलेलया त्याच्या द षाचंी संघाकडून त्याला र्ाफी हर्ळते, र् 
त्या हदर्सापासून त  बरा झाला, असें र्ृहीत धरयायातं येतें  याला अरू्ढहर्नय देणें असें म्हणतात  
 

४. प्रणतज्ञातकरि :— क णत्याहह हभक्षरू्र त  हजर असलयाहशर्ाय आर प करार्याचा नाही; र् 
त्यानें त  आर प कबलू केला तर तेर्ढ्यानेंच हा लटला हर्टर्ार्याचा, ह्याला प्रहतज्ञातकरण म्हणतात  
 

५. बहुमतानें णनकाल :— क णत्याहह प्रकरणाचा सार् पचारानें हनकाल लार्त नसला, तर त  
बहुर्तानें करयायातं येत   अशा प्रसंर्ी सरु् हभक्षूंच्या संर्तीनें एक अत्यंत रु्णज्ञ हभक्ष ु र्तग्राहक 
(सलाकार्ाहापक) हनर्डयायातं येत   र् त  सर्ांची र्तें घेऊन [ताबंड्ा, पाढंऱ्या र्रै्रे काड्ा र्तदाराकंडे देऊन त्यानंी 

परत केलेलया काड्ारं्रून बहुर्त ठरहर्यायाची र्हहर्ाट असे  ह्या काड्ानंा शलाका (सलाका) म्हणत   बहुर्ताचा हर्चार करून 
य ग्य हनकाल देत   
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६. ज्यांचें पाप त्याला :— एकादा हभक्ष ुक्षणातं द ष कबूल करत , क्षणातं नाकबलू करतों  अशा 
प्रसंर्ी त्याचा पक्षपात ककर्ा हर्र ध न करता ंसरु् संघ त  ताळ्यार्र येईपयंत त्याला बहहष्ट्कृत करत   ह्या 
हर्धीला ज्याचे पाप त्याला (तस्सपाहपय्याहसका) हर्हध म्हणतात  
 

७. तृिावस्तारणवणध :— संघातं तट पडून लहानसहान कारणासाठीं जेंव्हा ंभाडंणें ह तात, तेव्हा ं
द न्ही तटातं शातंता स्थाहपत करयायासाठीं हा हर्हध करयायातं येत   घाणेरडी जर्ीन जशी आपण र्र्तानें 
झाकंतों त्याप्रर्ाणें हभक्षूंच्या हातून झालेलया लहानसहान चुका ह्या हर्धीनें झाकंयायातं येतात  म्हणून ह्याला 
तृणार्स्तारहर्हध म्हणतात  
 

हे हर्हध क णक णत्या प्रसंर्ी करार् े ह्याचा हर्स्तार चुल्लर्ग्र्ाच्या चौर्थया लंधकातं केला आहे  
अथात ह्याचा संग्रह पहहलया भार्ातं व्हार्यास पाहहजे ह ता  पण तसें केलें  असता ंतेथें फार हर्स्तार करार्ा 
लार्ला असता, र् पुन्हा येथें ह्या हनयर्ाचंी र् त्या प्रकरणाची संर्हत जुळर्ार्ी लार्ली असती  म्हणून 
हर्स्तारभयास्तर् ह्या हनयर्ाचंी थ डक्यातं र्ाहहती येथेंच हदली आहे  
 

पाराहजका, संघाहदशषे र्रै्रे हनयर् म्हणून झालयार्र प्राहतर् क्ष म्हणणारा हभक्ष ुत्या प्रकरणीं संघाचे 
सभासद शुद्ध आहेत कीं नाहीत, असा हत्रर्ार प्रश्न करत  र् सरु् सभासद रु्कायानें राहहले म्हणजे, ते त्या 
त्या द षापंासून रु्क्त आहेत, असें र्ृहीत धरत   सरु् प्राहतर् क्ष (म्हणजे हे २२७ हनयर्) म्हणून झालयार्र त  
म्हणत , “बधुंह , र्ी प्राहतर् क्षाचें हनदान म्हटलें , चार पाराहजका, तेरा संघाहदशषे, द न अहनयत, तीस 
हनस्स्ग्र्य पाहचहत्तय, ब्यायाणर् पाहचहत्तय, चार पाहटदेसहनय सेहलय, सात अहधकरण सर्थ (हे सरु् 
हनयर्) म्हटले  एर्ढे (हनयर्) त्या भर्र्तंाच्या सूत्रातं आले असून ते दर पधंरर्ाड्ाला म्हटले जात 
असतात, ह्या बाबतींत सर्ांनी सार्ग्रीनें एकीनें रु्हदतर्नानें तंटाबलेडा न करता ंर्तार्ें ” 
 

यानंतर हभक्षुणीचे हनयर् यार्यास पाहहजे ह ते  त्याचं्या हनयर्ातं आठ पाराहजका, सतरा 
संघाहदशषे, तीस हनस्स्ग्र्य पाहचहत्तय, एकशें सासष्ट पाहचहत्तय, आठ पाहटदेसहनय आहण पचंाहत्तर 
सेहलय याचंा सर्ार्शे ह त   हभक्षूंच्या हनयर्ातं आहण यातं पुष्ट्कळसें साम्य आहे  पहहलया चार पाराहजका 
सारख्याच आहेत  बाकीच्या हभक्षणुीसाठी अहधक आहेत  
 

त्या अशा :— (१) रु्डघ्याच्यार्र पुरुषानें हर्कृत र्नानें स्पश ु केला आहण त  तशाच र्नानें 
हभक्षणुीनें स्र्ीकारला तर हतला पाराहजका आपहत्त ह ते  (२) दुसऱ्या हभक्षणुीनें पाराहजका आपहत्त केली 
असता ंर् ती र्ाहीत असता ंलपर्नू ठेर्यायाचा प्रयत्न करणाऱ्या हभक्षणुीलाहह पाराहजका आपहत्त ह ते  (३) 
संघानें बहहष्ट्कृत केलेलया हभक्षचूा पक्ष घेणाऱ्या हभक्षणुीला तीनदा ंतसें न करयायासं सारं्ार्ें  असें असताहंह 
त्याचा पक्ष स डला नाहीं तर हतला पाराहजका आपहत्त ह ते  (४) जी हभक्षणुी बेत ठरर्नू पुरुषाशीं एकान्त 
करयायाचा प्रयत्न करील हतला पाराहजका आपहत्त ह ते  [हें भाषान्तर नाहीं  केर्ळ या हनयर्ाचंा साराशं आहे   याचप्रर्ाणें 
इतर हनयर्ातंहह बरेच फेरफार आहेत  त्यारं्रून असें हदसून येतें की, हभक्षणुीचे हनयर् अहतशय कडक 
करयायाचा हभक्षूंकडून बराच प्रयत्न झाला असार्ा  या सरु् हनयर्ाचें भाषान्तर आहण पूरु्पीहठका देऊन 
र्ाचकानंा कंटाळा आणयायाची र्ाझी इच्छा नाहीं   
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भार् णतसरा 
 

महारावकाचंा पणरचय 
 

‘अहसहत र्हासार्क’ [क ठें क ठें ‘असीहत र्हाथेरा’ असाहह उल्लेल आढळत   परंतु हत्रहपटक र्ाङ र्यातं नारं्ाजलेलया 
स्थहर्राचंीं जीं नारं्ें सापंडतात, त्या सर्ांचा एतदग्र् प्रकरणातं सर्ार्ेश झालयाचें हदसून येतें  हे सरु् स्थहर्र एकेचाळीसच आहेत  तेव्हा ं दुसरे 
एकुणचाळीस क ण, हें सारं्णें कठीण पडतें  हभक्षुणी, उपासक आहण उपाहसका ह्याचंी र्हती कर्ी कर्ी ह त रे्लयारु्ळें  ‘असीहत र्हासार्क’ 
म्हणयायाच्या ऐर्जीं ‘असीहत र्हाथेरा’ म्हणयायाचाहह प्रघात पडला असार्ा   म्हणजे ऐंशीं र्हाश्रार्क अशा अथाचा उल्लेल 
बुद्धघ षाचायांच्या अट्टकथातूंन अनेक हठकाणीं आला आहे  परंतु त्याचंीं नार्ें क ठेहह हदलीं नसलयारु्ळें  हे 
र्हाश्रार्क क ण, असा प्रश्न उप्स्थत ह त   थेरर्ाथेंत २६४ थेराचं्या र्ाथा आहेत  र् अपदानातं थेराचंी 
५५० अपदानें आहेत  तेव्हा ंह्यापंैकीं ऐंशीं र्हाश्रार्क क ण ह ते, हें सारं्ता ंयेणें शक्य नाहीं  
 

अंरु्त्तरहनकायाच्या एककहनपातातं एतदग्र् नारं्ाचें एक प्रकरण आहे  हनरहनराळ्या हभक्षूंना, 
हभक्षणुींना उपासकानंा आहण उपाहसकानंा त्या त्या रु्णातं बुद्धानें अग्रस्थान हदलें  असलयारु्ळें  ह्या 
प्रकरणाला एतदग्र् असें म्हणतात  ह्यात सात र्ग्र् असून एकंदर ऐंशीं सुत्तें आहेत  बहुधा प्रत्येक व्यक्तीला 
उदे्दशून एक एक सुत आहे  परंतु चुल्लपंथकाला उदे्दशून द न, सुभतूीला उदे्दशून द न र् आनंदाला उदे्दशून 
पाचं सुत्तें आहेत; आहण तपुस्स र् भहल्लक ह्याचंा एका सुत्तातं सर्ार्ेश केला आहे  म्हणजे ह्या ऐंशीं सुत्तातं 
एकंदर ७५ व्यक्तींचा उल्लेल आहे  पैकीं ४१ हभक्ष,ु १३ हभक्षणुी, ११ उपासक र् १० उपाहसका आहेत  
 

बुद्धाच्या श्रार्कसरू्हाचा एका हठकाणीं सर्ांत प्राचीन असा उल्लेल ह्या एतदग्र् प्रकरणातं आहे  
पण येथें हदलेलया व्यक्तींना र्हाश्रार्क म्हणता ं येईल की काय, हा प्रश्न आहे  एकतर ह्यातं हभक्ष ुआहण 
हभक्षणुींचाच नव्हे तर उपासक आहण उपाहसकाचंाहह संग्रह केलेला आहे; र् दुसरे त्याचंी संख्या बर बर ऐंशीं 
भरत नाहीं  
 

बुद्धाच्या श्रार्कातं हभक्षु, हभक्षणुी, उपासक आहण उपाहसका असे चार भेद ह ते  त्यापंैकीं हभक्षूंचे 
आहण हभक्षणुीचे हभन्न हभन्न संघ असत; आहण उपासक र् उपाहसका ह्याचें संघ नसत  परंतु धर्ाच्या बाबतीत 
चारानंाहह सारलाच अहधकार असे  जसे हभक्षु-हभक्षणुीसंघात स तापन्न, सकदार्ार्ी आहण अनार्ार्ी असत, 
तसेच ते उपासक-उपाहसकातंहह असत  उपासक अहुन् झाला तर त  बहुधा र्ृहस्थाश्रर्ातं न राहता ंहभक्ष ु
ह त असे  र्हापहरहनब्बानसुत्तातं एके हठकाणीं र्ार [दीघहनकाय भार्  २  पषृ्ठ १०४-१०५   बुद्धाला म्हणत , 
“भर्र्ान्, आता ंआपण पहरहनर्ाणाला जा  हा आपला पहरहनर्ाणकाल आहे  तुम्ही म्हणालातं कीं, ‘हे र्ार, 
जोंपयंत र्ाझे हभक्ष ु   हभक्षणुी    उपासक    उपाहसका व्यक्त, हर्नीत, हर्शारद, बहुश्रुत, धरु्धर, 
धर्ानुधरु्प्रहतपन्न, सार्ीचीप्रहतपन्न, धर्ाप्रर्ाणें र्ार्णारें, र्ाझा धरु् हशकून उत्तर् रीतीनें उपदेश करयायास 
सर्थु र् र्ादातं हार न जाणारे असे श्रार्क र् श्राहर्का ह णार नाहींत तोंपयंत र्ी पहरहनर्ाणाला जाणार 
नाहीं ’ परंतु आता ंतुर्च्या हभक्षु, हभक्षणुी र्रै्रे श्रार्क, श्राहर्का तुर्च्या म्हणयायाप्रर्ाणें तयार झालया आहेत  
तेव्हा आता ंआपण पहरहनर्ाणाला जा  आपला हा पहरहनर्ाण काल आहे ” [हभक्षु-हभक्षुणी र् उपासक-उपाहसका ह्याचंा 
हनरहनराळ्या कलर्ातं उल्लेल आहे  पण सर्ांना लार्लेली हर्शषेणें एकच असलयारु्ळे येथें त  सरु् र्जकूर थ डक्यातं आणयायाचा प्रयत्न केला 
आहे   
 

ह्यार्रुन असें हसद्ध ह तें कीं, व्यर्हारातं जरी हभक्षु-हभक्षणुींना उपासक-उपाहसका 
नर्स्काराहदकें करून र्ान देत असत, तरी र्ाङ र्याच्या ज्ञानातं आहण धर्ाचरणातं सर्ांना सारलेंच 
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र्ानयायातं येत असे  आता ंया एतदग्र् प्रकरणातं ७५ व्यक्तींचा उल्लेल आला असता ंत्यानंा ८० र्हाश्रार्क 
म्हणता ं येईल कीं काय, हा प्रश्न राहहला  त्याचें सरळपणें उत्तर देता ं येणें कठीण आहे  ज्या अथी पाहल 
र्ाङ र्यातं ८० र्हाश्रार्काचंी यादी क ठेंच सापंडत नाहीं, त्या अथी त्याचंा संबंध ह्या एतदग्र् प्रकरणाकडे 
लार्लयाहशर्ाय दुसरा र्ार् ुहदसत नाही  जुन्या टीकाकारानंा अनुसरून र्ध्यर्पदल पी सर्ास करून कसा 
तरी अथु लार्णें भार् आहे  ‘असीहत र्हासार्का’ येथें ‘असीहतया सुते्तहह र््याणता र्हासार्का,’ असा 
पदच्छेद केला तर कदाहचत् ह्याचा अथु लारे्ल  ८० सुत्तें पाहून त्यातंील व्यक्तींची र्णना न करता ं‘असीहत 
र्हासार्का’ म्हणयायाचा प्रघात पडला असार्ा, हेंहह संभर्नीय आहे  काहंीं अस , ज्या अथी एतदग्र् 
प्रकरणाहशर्ाय दुसरी अत्यंत प्राचीन अशी र्हाश्रार्काचंी यादी उपलब्ध नाहीं, त्याअथी त्या प्रकरणातं 
आलेलया व्यक्तींची चहरत्रें—अंरु्त्तर हनकायअट्टकथेच्या (र्न रथपूरणीच्या) आधारें, आहण जेथें शक्य 
असेल तेथें सुत्त आहण हर्नय हपटकाच्या आधारें– ‘र्हाश्रार्काचंा पहरचय’ ह्या सदरालालीं थ डक्यातं देत 
आहें  
 

एतदग्र् प्रकरणातं ज्या ज्या व्यक्तीसंबंधानें जें जें सुत्त आहें, त्या त्या सुत्ताचें भाषातंर त्या त्या 
व्यक्तींच्या चहरत्राच्या आरंभीं अर्तरणातं हदलें  आहें  
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१ 
 

आज्ञात कौन्ण्डन्य [िाला णत्रणपिकांत ‘अञ्ञा कोण्डञ्ञ’ असें म्हिलें  आहे व लणलतणवस्तराच्या 
आरंभीं ‘ज्ञान कौन्ण्डन्य’ म्हिलें  आहे.] 

 
“हभक्षहु , दीघुकाल संघातं रहाणाऱ्या र्ाझ्या हभक्षशु्रार्कातं कौ्याडन्य पहहला आहे ” 

 
ब हधसत्त्र् जन्र्लयार्र ज्या आठ ब्राह्मणानंी त्याचें भहर्ष्ट्यकथन केलें , त्या सर्ांत हा अत्यंत तरुण 

ह ता  कौ्याडन्य हें त्याचें र् त्र र् सुदत्त हें नारं्, असें जातकअट्टकथाकाराचें म्हणणें आहे  इतर ब्राह्मणानंी 
ब हधसत्त्र्ाचें भहर्ष्ट्य हद्वधा कथन केलें —जर त  र्ृहस्थाश्रर्ातं राहहला, तर च्रमर्ती ह ईल; संन्यासी झाला 
तर बुद्ध ह ईल  पण कौ्याडन्यानें त्याचीं लक्षणें पाहून त  लात्रीनें बुद्ध ह णार असें साहंर्तलें   ब हधसत्त्र्ानें 
र्ृहत्यार् केला त्या र्ळेी कौ्याडन्याचे साथीदार हयात नव्हते  तेव्हा ंत  त्याचं्या रु्लानंा म्हणाला, “र्ौतर्ानें 
र्ृहत्यार् केला असून त  लात्रीनें बुद्ध ह णार आहे, तर आपणहह प्रव्रज्या घेऊन त्याच्या धर्ारृ्ताचा लाभ 
करून घेऊं ” त्या सात ब्राह्मणाचं्या रु्लापंैकीं चौघानंीं कौ्याडन्याबर बर प्रव्रज्या घेतली,—र् हे पाचं जण 
“पचंर्र्ीय हभक्ष’ु ह्या नारं्ानें प्रहसद्धीला आले  उरुर्लेा प्रदेशातं ब हधसत्त्र्ानें घ रतर् तपस्या आरंभली, त्या 
र्ळेीं हे त्याची सेर्ा करीत असत  पण ब हधसत्त्र्ानें देहदंडनाची हनष्ट्फलता जाणून पहरहर्त आहार ग्रहण 
करयायास सुरुर्ात केलयाबर बर, त  पहतत झाला असें र्ाटून ह्यानंी त्याला स डून हदलें ; र् ते र्ाराणसीला 
रे्ले  पुढें बुद्धाला ब हधरृ्क्षालालीं धरु्ज्ञान झालें   तेव्हा ंत्यानें आळार कालार् र् उद्रक रार्पुत्र ह्या आपलया 
द न ब हधसत्त्र्ार्स्थेंतील रु्रंूना प्रथर् धर्ोपदेश करयायाचा हर्चार र्नातं आणला  पण ते द घेहह नुकतेच 
हनर्तुले ह ते  तेव्हा ं त्यानें ह्या पचंर्र्ीय हभक्षूंस प्रथर्तः उपदेश करार्ा, असा बेत केला, र् उरुर्लेेहून 
प्रर्ास करीत करीत आषाढ पौर्मणरे्च्या सुर्ारास त  र्ाराणसीला ऋहषपत्तनातं—जेथें पचंर्र्ीय हभक्ष ुरहात 
ह ते तेथें—आला  
 

त्याला पाहून पचंर्र्ीय हभक्ष ुपरस्परालंा म्हणाले, “हा ढोंर्ी श्रर्ण येत आहे, पा पहतत र्ौतर् येत 
आहे; त्याचा क णत्याहह प्रकारें आदरसत्कार करता ंकार्ा नये  एक तेर्ढें आसन येथे र्ाडंार्ें  त्याची इच्छा 
असेल तर बसेल, नाहीं तर नाहीं!” परंतु जसजसा बुद्ध जर्ळ येत रे्ला, तसतसा पंचर्र्ीयाचंा बेत 
ढासंळत रे्ला  एकानें आसन र्ाडंलें , तर दुसऱ्यानें पाय धुयायास पाणी तयार केलें   आहण बाकीच्यांनीं 
हभक्षापात्र र् चीर्र घेऊन बुद्धाचा सन्र्ान केला  आपणाला धरु्ज्ञानाचा साक्षात्कार झालयाचें र्तुर्ान 
भर्र्तंानें त्यासं साहंर्तलें ; पण आरंभी त्याचंा हर्र्श्ास बसेना  शरे्टीं आषाढ पौर्मणरे्च्या हदर्शी भर्र्तंानें 
त्यानंा पहहला धर्ोपदेश केला  त  ह्या पंचर्र्ीयात प्रथर्तः कौ्याडन्याला पटला  तेव्हा बुद्ध उद् र्ारला, 
“कौ्याडन्यानें जाणलें  (अञ्ञाहस र्त भ  क याडञ्ञाहस र्त भ  क याडञ्ञ ) ” तेव्हापासून त्याला ‘आज्ञात 
कौ्याडन्य’असे नारं् पडलें   
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२ आणि ३ 
 

साणरपुत्त आणि मोगर्ल्लाम 
 

“हभक्षहु , र्ाझ्या र्हाज्ञानी हभक्षशु्रार्कातं साहरपुत्त श्रेष्ठ आहे ” 
 

“हभक्षहु , र्ाझ्या बुहद्धर्ान हभक्षशु्रार्कातं र्हार् ग्र्ल्लान श्रेष्ठ आहे ” 
 

हे द घेहह राजर्ृहाजर्ळ सधन ब्राह्मणकुळातं जन्र्ले, ते र्यानें भर्र्तंापेक्षा ंर् ठे ह ते  साहरपुत्त 
उपहतष्ट्य [साहरपुत्त आहण र् ग्र्ल्लान हे प्रहसद्धीला आलयार्र त्याचं्या जन्र्ग्रार्ाला त्याचंी लहानपणचीं नारं्ें हदलीं रे्लीं असतील, हेंहह संभर्नीय 

आहे   र्ारं्च्या पुढारी कुटंुबात जन्र्ला म्हणून त्याला ‘उपहतष्ट्य’ हेंच नारं् ठेर्यायातं आलें  ह तें  साहर 
ब्राह्मणीचा रु्लर्ा म्हणून त्याला साहरपुत्त म्हणत असत, र् ह्याच नारं्ानें पुढें त  प्रहसद्धीस आला  क हलत 
[साहरपुत्त आहण र् ग्र्ल्लान हे प्रहसद्धीला आलयार्र त्याचं्या जन्र्ग्रार्ाला त्याचंी लहानपणचीं नांर्ें हदलीं रे्लीं असतील, हेंहह संभर्नीय आहे   
र्ारं्च्या पुढारी कुटंुबातं जन्र्लयारंु्ळें  र् ग्र्ल्लानाला ‘क हलत’ हेंच नारं् ठेर्यायातं आलें  ह तें  र् ग्र्ली 
ब्राह्मणीचा रु्लर्ा म्हणून त्याला र् ग्र्ल्लान म्हणत, र् ह्याच नारं्ानें पुढें त  प्रहसद्धीस आला  ह्या द न 
कुटंुबातं पुष्ट्कळ हपढ्याचंें सख्य नादंत ह तें  त्यातं साहरपुत्त आहण र् ग्र्ल्लान सर्र्यस्क र् सर्ानशील 
असलया कारणानें त्या द घाचंी हनकट र्ैत्री जडली  बाहेर र्ारं्ी क ठेहह जार्याचें असलें  तर ते एकारे्कानंा 
स डून जात नसत  
 

राजर्ृह येथें टेंकडीर्र दर र्षी जत्रा भरत असे  हतला हर्रग्र्सर्ज्जा (हर्यग्रसर्ज्या) म्हणत 
असत  हे द घेहह तेथें जाऊन नाचतर्ाशा पहायायातं रु्ंतले असता ंत्याचं्या र्नातं पूरु्पुयायप्रभार्ानें एकाएकीं 
असा हर्चार आला कीं, शभंर र्षांनंतर ह्यातील एकहह प्राणी हशल्लक रहार्याचा नाहीं  ते द घेहह हर्चारातं 
र्ग्न झाले  शरे्टीं क हलत उपहतष्ट्याला म्हणाला, “हर्त्रा, तंू र जच्याप्रर्ाणें आनंदी हदसत नाहीस, याचें 
कारण काय?” तेव्हा ं उपहतष्ट्यानें आपलया र्नातंला हर्चार साहंर्तला; र् क हलताच्या हर्चारर्ग्नतेचें 
कारण हर्चारलें   क हलतानेंहह, आपलया र्नातं तंत तंत त च हर्चार आला, असें जेव्हा ं साहंर्तलें , तेव्हा ं
तेथेच त्या द घानंीं र्ृहत्यार् करून पहरव्राजक ह यायाचा हनिय केला; आहण राजर्ृह येथें राहणाऱ्या प्रहसद्ध 
संजय पहरव्राजकाचे ते द घेहह हशष्ट्य झाले  परंतु संजयाच्या धर्ाच्या अभ्यासानें त्याचं्या र्नाला शाहंत 
हर्ळेना  तेव्हा ं त्यानंीं असा हनिय केला की, इतर पंथाच्या श्रर्णाशंी धरु्चचा करून जर आपणापंैकी 
एलाद्याला लऱ्या र्ार्ाचा ब ध झाला, तर त्यानें ती र् ष्ट तत्काळ दुसऱ्याला कळर्ार्ी, र् द घानंीहह हर्ळून 
त्या पथंात हशरार्ें  
 

र्ाराणसी येथें धरु्च्रमाची स्थापना करून र् साठ हभक्षूंना धर्ोपदेशासाठीं इतस्ततः पाठर्नू बुद्ध 
भर्र्ान् स्र्तः उरुर्लेेला आला  तेथें त्यानें उरुर्लेकाश्यप, नदीकाश्यप र् र्याकाश्यप ह्या तीन प्रहसद्ध 
जहटल तपस्र्ी बधंूंना आपलया संघातं घेतलें , र् त्याचं्या पथंातंील सरु् जहटलानंा हभक्ष ुकरून ह्या र् ठ्या 
हभक्षसुरु्दायासह त  राजर्ृहाला आला  येथें कबहबसार राजानें त्याचा र् ठा र्ौरर् करून त्याला र् 
हभक्षसुंघाला राहयायासाठीं र्ेळुर्न नारं्ाचे उद्यान दान हदलें   बुद्ध भर्र्ान् ह्या उद्यानातं रहात असता ंएके 
हदर्शीं अस्सहज (अर्श्हजत) हभक्ष ुराजर्ृहातं हभक्षाटन करीत ह ता  त्याची प्रसन्न चया पाहून साहरपुत्ताच्या 
र्नातं एकदर् त्याजहर्षयीं आदर उत्पन्न झाला  परंतु हभक्षाटनाच्या र्ळेीं प्रश्न हर्चारणें य ग्य नव्हतें, 
म्हणून काहंींएक न ब लता ं साहरपुत्त अस्सजीच्या र्ार् र्ार् राजर्ृहातूंन बाहेर पडला; र् अस्सजीला 
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शहराबाहेर र्ाठूंन कुशलप्रश्नाहद हर्चारून म्हणाला, “आयुष्ट्र्ान्, तुझी चया प्रसन्न हदसत आहे, तुझा रु्रु 
क ण? तंू क णत्या धर्ास अनुसरून र्ार्त स?” 
 

अस्सणज :– आयुष्ट्र्ान् शाक्य कुलातूंन हनघून प्रव्रज्या घेतलेला र्हाश्रर्ण आहे  त  भर्र्ान् र्ाझा 
रु्रु  त्या भर्र्तंाच्या धर्ास अनुसरून र्ी र्ार्तों  
 

साणरपुत्त :– तुझ्या रु्रूचा धरु् क णता? त  क णतें र्त प्रहतपादन करत ? 
 

अस्सणज :– र्ी ह्या पथंातं नुकताच आलों आहें  तेव्हा ंर्ाझ्या रु्रूचा धरु् सहर्स्तर र्ला सारं्ता येत 
नाहीं  पण थ डक्यातं र्ी तुला सारं्ू शकेन  
 

साणरपुत्त :– संके्षपानें सारं् ककर्ा हर्स्तारानें सारं्  भार्ाथु सारं् म्हणजे झालें   र्ला भार्ाथु पाहहजे 
आहे  पुष्ट्कळ शब्द घेऊन काय करार्याचे? 
 

अस्सणज :– कारणापासून उत्पन्न झालेले जे पदाथु (पंचस्कंधाहदक दुःलद पदाथु) त्याचें कारण 
तथार्तानें साहंर्तलें  आहे, आहण त्याचंा हनर ध कसा ह त  हेंहह साहंर्तलें  आहे; हेंच र्हाश्रर्णाचें र्त ह य  
[र्ूळ र्ाथा अशी आहे :– 

येथम्र्ा हेतुप्पभर्ा हेतंु तेसं तथार्त  आह । 
तेसं च य  हनर ध  एर्ंर्ादी र्हासर्ण  ॥ 

ही र्ाथा फार प्रहसद्ध असून प्राचीन हशलालेलातं पुष्ट्कळ हठकाणीं सापंडते   
 

तें ऐकून साहरपुत्ताच्या अंतःकरणातं तत्काळ चक्क प्रकाश पडला  ज्या दुःलाचा उत्पाद ह त  त्याचा 
हनर धहह झाला पाहहजे, आहण हाच त  र् क्षाचा र्ार् ुआहे, अशी त्याची लात्री झाली  त्यानें र् ग्र्ल्लानापाशीं 
जाऊन हें र्तुर्ान त्याला साहंर्तलें   तेव्हा ंर् ग्र्ल्लान म्हणाला, “ह्या पथंात आर्च्या आश्रयानें रहाणारे हे 
अडीचश े हभक्ष ु आहेत  त्यानंाहह आपण ही र् ष्ट कळर्ू ं” त्याजंजर्ळ जाऊन साहरपुत्त आहण र् ग्र्ल्लान 
त्यानंा म्हणाले, “तुम्ही आर्च्या आश्रयानें या पहरव्राजकपंथातं रहात आहा ं पण आता ंआम्हीं भर्र्तंाच्या 
पथंातं जायायाचा हनिय केला आहे  जर तुर्ची इच्छा असेल तर आर्च्या बर बर चला ” त्या द घानंी 
आपला हर्चार संजय पहरव्राजकालाहह कळहर्ला  तेव्हा ं संजय म्हणाला “तुम्ही असं करंू नका  आपण 
हतघेहह ह्या पहरव्राजकसंघाचे प्ररु्ल ह ऊं ” पण साहरपुत्त आहण र् ग्र्ल्लान ह्यानंी त्याचें ब लणें ऐकलें  नाही; 
आहण आपलया आश्रयानें रहाणाऱ्या २५० पहरव्राजकानंा घेऊन ते भर्र्तंाकडे रे्ले  त्यारु्ळें  संजयाला 
अत्यंत दुःल झालें   
 

भर्र्ान् ह्या र्ेळी र्ळुेर्नातं रहात ह ता  साहरपुत्त आहण र् ग्र्ल्लान येत असलयाचें पाहून त  हभक्षूंना 
म्हणाला, “क हलत आहण उपहतष्ट्य हे द घे इकडे येत आहेत  ते र्ाझे अग्रश्रार्क ह तील ” भर्र्तंाजर्ळ 
येऊन त्यानंी र् त्याचं्या साथीदार पहरव्राजकानंी हभक्षसुंघातं घेयायाची भर्र्तंाला हर्नंती केली  भर्र्ान् 
म्हणाला, “हभक्षहु , इकडे या  धर्ाचे उत्तर् हर्र्रण केलें  आहे  दुःलाचा पूणुपणें उच्छेद करयायासाठीं 
ब्रह्मचयु आचरा ” हीच त्या सर्ांची उपसंपदा झाली  
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हत्रहपटक र्ाङ र्यातं ज्याचा प्रर्शे झाला असेल, त्याला साहरपुत्त आहण र् ग्र्ल्लान याचंी थ रर्ी 
सारं्यायाची आर्श्यकता नाही  साहरपुत्तानें उपदेहशलेली पुष्ट्कळ सुत्तें सुत्तहपटकातं आहेत  सेल ब्राह्मणानें, 
‘आपला सेनापहत क ण’ असा प्रश्न केला असता ंभर्र्ान् म्हणत  :— 
 

मया पवणत्ततं चकं्क धम्मचकं्क अनुत्तरं । 
साणरपुत्तो अनुवत्तणेत अनुजातो तथार्तं ॥ 

 
र्ीं प्रस्थाहपत केलेलें  च्रम—श्रेष्ठ धरु्च्रम—साहरपुत्त चालहर्त आहे  तथार्ताच्या र्ार् र्ार् 

जाणारा त  आहे  [सुत्तहनपात, सेलसुत्त   
 

र् ग्र्ल्लानाच्या य र्हसद्धीसंबंधानें तर सुत्त आहण हर्नयहपटकातं अनेक र् ष्टी उपलब्ध आहेत  तेव्हा ं
र्थळ्यार्रील अर्तरणातं केलेलें  त्याचंें अहतसंहक्षप्त रु्णर्णनु यथाथु आहे, हें हनराळें  सारं्णें नलरे्  
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४ 
 

महाकाश्यप 
 

“अत्यंत [प्रत्येक अर्तरणाच्या आरंभी असलेला ‘हभक्षुह ’ हा शब्द येथपासून र्ाळला आहे  ‘धुतर्ादानं यहददं र्हा कस्सप ’ असें र्ूळ 
र्ाक्य आहे  तेरा धुतंर्ाचंें र्णुन हर्शुहद्धर्ार्ाच्या दुसऱ्या पहरच्छेदांत आहे  तरी हत्रहपटकातं प्राधान्येंकरून चार धुतंर्ाचंा उल्लेल आढळत   
अरयायातंच रहाणें; कचध्याचंीच चीर्रें धारण करणें; तीनच चीर्रें ठेर्णें र् आर्ंत्रण न स्र्ीकारता ं हभके्षर्रच हनर्ाह करणें, हीं ती चार धुतंरे् ह त  
र्हाकाश्यप आजीर्न हीं धुतंर्ें पाळीत ह ता; र् तीं पाळयायाहर्षयी दुसऱ्या हभक्षूंना उपदेश करीत ह ता  म्हणून साधेपणानें र्ार्णाऱ्या हभक्षूंत त्याला 
अग्रस्थान हर्ळालें    साधेपणानें रहाणाऱ्या र्ाझ्या हभक्षशु्रार्कातं र्हाकाश्यप श्रेष्ठ आहें ” 
 

र्ाराणसी येथील ऋहषपत्तनातं धरु्च्रमाची प्रस्थापना करून र् उरुर्लेकाश्यपाहदक बंधंूना 
हभक्षसुंघातं घेऊन बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृहाला आला  त्या र्ळेीं र्र्ध देशातंील र्हातीथु र्ारं्च्या एका अत्यंत 
धनाढ्य ब्राह्मणकुळातं र्हाकाश्यपाचा जन्र् झाला  [भर्र्ान् बुद्ध ह ऊन राजर्ृह येथें आला, तेव्हा ं त्याचें र्य कर्ींत कर्ी 
सदतींस र्षांचें असलें  पाहहजे  र्न रथपूरणीच्या म्हणयायाप्रर्ाणें र्हाकाश्यपाचा जन्र् ह्या र्ेळीं झाला असें जर र्हृीत धरलें , तर भर्र्ंताच्या 
पहरहनर्ाणसर्यीं र्हाकाश्यपाचें र्य ते्रचाळीस र्षांचें असलें  पाहहजे  एर्ढ्या तरूणपणीं राजर्हृ येथें भरलेलया पहहलया संर्ीतीचा (सभेचा) त्याला 
अध्यक्ष नेर्यायातं आलें , हें संभर्त नाहीं  दुसरा एक र्न रथपूरणीच्या हर्रुद्ध बळकट पुरार्ा सापंडत   कस्सपसंयुत्ताच्या पाचंव्या सुत्तातं भर्र्ान् 
कस्सपाला म्हणत , “कस्सप, आता ं तंू म्हातारा झाला आहेस  हीं तार्ाचीं पासुंंकूलें  (कचध्याचंीं र्स्त्रें) धारण करणें तुला आता ं जड जाईल ” 
ते्रचाळीस र्षांच्या र्यापूर्ी बुद्धकाळीं तरी र्नुष्ट्य म्हातारा ह त नसला पाहहजे   त्याचें लहानपणचें नारं् हपप्फहल असें ह तें  त  
र्यातं आलयार्र लग्न करयायासाठी आईचा त्याच्या र्ार्ें तर्ादा लार्ला  आर्रण ब्रह्मचयु पाळयायाचा 
हनिय र् र्ातृपे्रर् ह्याचं्या त  कचायातं सापंडला  शरे्टीं एका स नाराला हजार र् हरा (हनष्ट्क) देऊन 
त्यानें स न्याची एक उत्तर् स्त्रीप्रहतर्ा बनहर्ली, र् ती र्स्त्रानंी, दाहर्न्यानंी आहण फुलानंीं अलंकृत करून त  
आईला म्हणाला, “अशा तऱ्हेची संुदर स्त्री हर्ळेल तर र्ी लग्न करीन ” तशी सुस्र्रूप स्त्री हर्ळणार नाहीं र् 
आपणाला आर्रण अहर्र्ाहहत रहाता ंयेईल असें काश्यपाला र्ाटत ह तें  पण त्याची आई र् ठी लटपटी  
हतनें आठ हुशार ब्राह्मणानंा तशा संुदरीच्या श धासाठीं देश देशीं पाठहर्लें   र्द्र राष्ट्रातंील हस्त्रयाचं्या 
सौंदयाची त्या र्ळेीं फार ख्याती ह ती  तेव्हा ंते ब्राह्मण प्रथर्तः त्या राष्ट्रांतील शार्ल नर्राला आले, र् ती 
सुर्णरूु्ती नदीकाठंी ठेर्नू तेथें हर्श्रातंीसाठीं बसले  कौहशक र् त्री ब्राह्मणाच्या दासीनें त्याच्या रु्लीला—
भदे्रला—न्हाऊं घालून स्र्तः स्नान करयायासाठीं ती नदीर्र आली  त्या सुर्णरूु्तीला पाहून आपलया 
र्ालकाचीच रु्लर्ी तेथें आली असार्ी, असा हतला भास झाला; र् ती र् ठ्यानें हात उर्ारून म्हणाली, 
“अर्, तुला एकटीला येथें येऊन बसयायाला लाज र्ाटत नाहीं काय?” ते ब्राह्मण म्हणाले, “बाई, अशा 
तऱ्हेची संुदर स्त्री तरी क ण आहे?” 
 

दासी :— अह , ही तुर्ची प्रहतर्ा जड आहे  पण आर्ची भद्रा हजर्तं सौंदयाची पुतळी आहे  हतची 
ह्या प्रहतरे्शीं कशी तुलना करता ंयेईल? 
 

त्या ब्राह्मणानंीं कौंहशक ब्राह्मणाच्या घरीं जाऊन ‘आम्ही काश्यपाच्या बापाकडून त्याच्या रु्लाला 
रु्लर्ी पहायायासाठीं येथें आलों आहों, र् आपली रु्लर्ी काश्यपाला पसंत पडेल, अशी आर्ची लात्री 
आहे,’ र्रै्रे सरु् साहंर्तलें   काश्यपाचा बाप कहपल ब्राह्मण फार प्रहसद्ध ह ता; तेव्हा ंअशा कुटंुबातं आपली 
रु्लर्ी जाणें कौहशकाला इष्टच ह तें  त्याला त्याचंें म्हणणें पसंत पडलें , र् त्याप्रर्ाणें परस्पर कुटंुबातं 
पत्रव्यर्हार ह ऊन र्ाङ हनिय झाला  
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काश्यपाचें र्य र्ीस र्षांचे र् भदे्रचें स ळा र्षांचे ह तें  र्ाङ हनियाचें र्तुर्ान सर्जलयाबर बर त्या 
द घानंीं परस्परानंा अशा अथाचीं पत्रें हलहहलीं कीं, प्रपचंातं रहायायाचा आपला हर्चार नाहीं; तेव्हा ं
हर्र्ाहपाशातं बद्ध झालयानें हर्नाकारण त्रास र्ात्र ह णार आहे  हीं द न्ही पत्रें भदे्रच्या आहण काश्यपाच्या 
पालकाचं्या हातीं आलीं  र् त्यानंीं तीं परस्पर फाडून टाकलीं  ‘लहान आहेत, काहंीं तरी भलतेच हर्चार 
ड क्यातं घेऊन बसतात,’ असें त्यानंा र्ाटलें  असलयास नर्ल नाहीं  ह्याप्रर्ाणें र्हाकाश्यपाची आहण भदे्रची 
इच्छा नसताचं त्यानंा हर्र्ाहपाशातं बद्ध करयायातं आलें   
 

त्या र्ळेच्या पद्धतीप्रर्ाणें रात्रीं एकाच शयनर्ृहातं आहण एकाच पलंर्ार्र त्या द घानंा हनजार्ें 
लार्त असे  परंतु द घाचं्याहह र्ध्यें द न फुलाचं्या र्ाळा ठेर्नू भद्रा काश्यपाला म्हणे, “ज्याच्या बाजूची 
र्ाळ क रे्जेल, त्याच्या र्नातं कार्हर्कार उत्पन्न झाला, असें सर्जार्ें ” र्हाकाश्यपाचे र्डील जोंपयंत 
हजर्तं ह ते, तोंपयंत त्याला ककर्ा भदे्रला र्ृहत्यार् करता ं येणें शक्य नव्हतें  परंतु एका घरातं राहहलयानें 
त्याचं्या अलंड ब्रह्मचयांत आहण उदातं्त पे्रर्ातं कधीहह लळ पडला नाहीं  जेव्हा ं र्हाकाश्यपाचीं आईबापें 
हनर्तुलीं, तेव्हा ं त  भदे्रला म्हणाला, “तंू आपलया घरून आणलेलें  द्रव्य, र् ह्या घरातं असलेलें  द्रव्य 
आजपासून तुझेंच आहे ” 
 

भद्रा :— “पण आपण क ठें चालला?ं” 
 

काश्यप :— “र्ी आता ंप्रव्रज्या घेणार आहें ” 
 

भद्रा :— “हा आपला हर्चार र्लाहह पसंत आहे  आपलया र्ार् र्ार् र्ीहह येतें ” 
 

र्हाकाश्यप पहरव्राजकर्शेानें घरातूंन बाहेर पडला  त्याच्या र्ार् र्ार् भद्राहह पहरव्राहजका ह ऊन 
हनघाली  त्याचं्या न करचाकरानंीं र् र्ालकीच्या र्ारं्ातं रहाणाऱ्या रयतेनें त्यालंा ओळललें , आहण परत 
हफरयायास अहतशय आग्रह केला  पण र्हाकाश्यपाचा हनिय रु्ळींच ढळला नाहीं  र्ारं्ापासून काहंीं 
अंतरार्र रे्लयार्र त  भदे्रला म्हणाला, “भदे्र, तुझ्यासारली संुदर स्त्री र्ाझ्या र्ार् र्ार् चाललेली पाहून, 
प्रव्रज्या घेतली तरी ह्या द घाचंा घररु्ती संबधं तुटला नाहीं, अशी कुकलपना ल काचं्या र्नातं उत्पन्न ह णें 
संभर्नीय आहे  अशा हर्कृतहर्चाराला आपण कारणीभतू का ंव्हार्ें? चल, येथें हे द न रस्ते झाले आहेत; तंू 
एकानें जा र् र्ी दुसऱ्यानें जातों ” 
 

भद्रा :— आपण म्हणता ं तें ठीक आहे  ज्या अथी आपण थ र आहातं, त्या अथी आपण उजव्या 
रस्त्यानें जा, र् र्ी डाव्या रस्त्यानें जातें  [ह्याच्या पुढील भदे्रची र् ष्ट ५१ व्या प्रकरणातं पहार्ी   
 

त्या हदर्शीं बुद्ध भर्र्ान् राजर्ृह आहण नालंदा ह्याचं्या दरम्यान असलेलया बहुपुत्रक नारं्ाच्या एका 
र्डाच्या झाडालालीं बसला ह ता  र्हाकाश्यपानें जातानंा त्याला पाहहलें , र् त्याची भव्य रु्द्रा पाहून, ‘हाच 
र्ाझा रु्रु आहे,’ अशी र्हाकाश्यपाची लात्री झाली  भर्र्तंानें त्याला उपदेश केला, र् र्हाकाश्यपाला 
बर बर घेऊन भर्र्ान् त्या र्डालालून हनघाला  र्ाटेंत हर्श्रातंीसाठीं बसयायाची त्याची इच्छा हदसून 
आलयारु्ळें  र्हाकाश्यपानें आपलें  पाघंरयायाचें र्स्त्रलंड जहर्नीर्र पसरले  त्यार्र बसून बुद्ध भर्र्ान् 
म्हणाला “काश्यप, हें तुझें र्स्त्रलंड र्ऊ लार्तें ” 
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काश्यप :— “भर्र्ान्, तें आपण ग्रहण करा ” 
 

भर्वान् :— “हें जर र्ी घेतलें  तर तंू काय पाघंरशील?” 
 

काश्यप :— “आपली तेर्ढी संघाहट र्ला द्याल, तर ती र्ी पाघंरीन ” 
 

भर्वान् :— पण काश्यप, ही कचध्याचंी केलेली संघाहट पुष्ट्कळ हदर्स र्ापरलयानें जीण ुझाली आहे  
ती सार्ान्य र्ाणसाला र्ापरता ंयेणें शक्य नाहीं  
 

काश्यपानें ती आग्रहपूरु्क र्ार्ून घेतली, र् त्या हदर्सापासून कधींहह र्ृहस्थानें हदलेलें  र्स्त्र 
र्ापरलें  नाहीं  आपलीं चीर्रें त  कचध्याचंींच बनर्ीत असे; र् तींहह तीनच ठेर्ीत असे  त  जंर्लातं राही, र् 
कपडपातार्रच (हभके्षर्रच) आपला हनर्ाह करी  
 

कस्सपसंयुत्ताच्या चंदूपर्सुत्तातं भर्र्ान् हर्ेंत हात हालर्नू हभक्षूंना म्हणत , “हभक्षहु , हा र्ाझा 
हात हर्ेंत हचकटत नाहीं आहण बद्ध ह त नाहीं  ह्याप्रर्ाणें कुटंुबातं हभक्षाटन करीत असता ंज्या हभक्षूंचें हचत्त 
तेथें बद्ध ह त नाहीं, ज्याचंी लाभ करून घेयायाची इच्छा असेल, त्यानंा लाभ ह र् , र् ज्यानंा (दायकानंा) 
इच्छा असेल ते पुयाय ज ड त, अशा हर्चारानें ज  आपणाला हर्ळालेलया र्स्तूनें जसा संतुष्ट ह त  तसाच 
इतरानंा हर्ळालेलया र्स्तूनेंहह प्ररु्हदत ह त —अशा प्रकारचा हभक्ष ुकुटंुबातं हभक्षाटन करयायाला य ग्य आहे  
हभक्षहु , कुटंुबातं हभक्षाटन करीत असता ं काश्यपाचें हचत्त तेथें बद्ध ह त नाहीं    आपणाला हर्ळालेलया 
र्स्तूनें जसा त  संतुष्ट ह त , तसाच दुसऱ्याला हर्ळालेलया र्स्तूनें प्ररु्हदत ह त     हभक्षहु , ल क र्ाझा 
धर्ोपदेश ऐकतील, आहण प्रसन्न ह तील र् र्ाझी य ग्य संभार्ना करतील अशा बुद्धीनें ज  हभक्ष ुधर्ोपदेश 
करत , त्याचा त  धर्ोपदेश शुद्ध नव्हे    पण ज , र्ाझा धर्ोपदेश ऐकून धरु् जाणतील र् त्याप्रर्ाणें 
र्ार्तील, अशा शुद्ध हर्चारानें, केर्ळ करुणेनें, दयेंनें, आहण अनुकंपेनें इतरानंा धर्ोपदेश करत , त्याचा त  
धर्ोपदेश शुद्ध ह य  हभक्षहु , काश्यप अशाच बुद्धीनें इतरानंा धर्ोपदेश करीत असत  ” 
 

बुद्ध भर्र्तंाच्या पहरहनर्ाणानंतर तीन र्हहन्यानंीं राजर्ृह येथें धर्ाचा आहण हर्नयाचा संग्रह 
करयायासाठीं जी पाचंशें हभक्षूंची सभा (संर्ीहत) भरली ह ती, तींत र्हाकाश्यपाला अध्यक्ष (संघस्थहर्र) 
हनर्डयायातं आलें  ह तें  ह्यार्रून संघातं र्हाकाश्यपाचा केर्ढा र् ठा र्ान ह ता, हें स्पष्ट हदसतें  
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अनुरुद्ध 
 

“र्ाझ्या हदव्यचक्ष ुहभक्षशु्रार्कातं अनुरुद्ध श्रेष्ठ आहे ” 
 

अनुरुद्धाचा जन्र् अहर्त दन शाक्याच्या घरीं [‘अहर्त दनसक्कस्स रे्हे पहटसाधं र््याह ’ आनंदासंबंधानें हलहहतानंा ह्याच 
अाकथेंत ‘अहर्त दनसक्कस्स रे्हे हनब्बहत्त’ असें म्हटलें  आहे  परंतु र््ज्झर्हनकायाच्या चूळदुक्लक्लन्ध सुत्ताच्या अाकथेंत ह्या कुटंुबाची र्ाहहती 
हदली आहे ती अशी :— 
 

शुद्ध दन, शुक्ल दन, शाक्य दन, ध त दन आहण अहर्त दन हे पाचं भाऊ  अहर्तादेर्ी त्याचंी बहहण  हतष्ट्यस्थहर्र हतचा रु्लर्ा  तथार्त 
आहण नंद शुद्ध दनाचे रु्लरे्  र्हानार् आहण अनुरुद्ध शुक्ल दनाचे, र् आनंदस्थहर्र अहर्त दनाचा रु्लर्ा  त  भर्र्ंतापेक्षा लहान, आहण र्हानार् 
र् ठा  येथें हदलेलया अनु्रमर्ात अहर्त दन शरे्टला भाऊ हदसत , र् त्याचा रु्लर्ा आनंद भर्र्ंतापेक्षा ंर्यानें लहान ह ता, हें ठीकच आहे  परंतु 
अहर्त दनाच्या घरीं अनुरुद्धाचा जन्र् झाला, ह्या र्न रथपूरणीच्या म्हणयायाला ह्यारु्ळे बळकट हर्र ध येत    झाला  र्हानार् शाक्य 
त्याचा र्डील बधुं  हपत्याच्या र्रणानंतर त च घरची सरु् व्यर्स्था पहात असे  अनुरुद्धाला प्रपचंाची र्ाहहती 
रु्ळींच नव्हती  बुद्ध भर्र्तंाची सरु्त्र प्रहसहद्ध झालयार्र थ र थ र शाक्य कुळातंील तरुण हभक्ष ु ह ऊन 
त्याच्या संघातं प्रर्शे करंू लार्ले  तेव्हा ं र्हानार् अनुरुद्धाला म्हणाला, “आर्च्या कुळातूंन एकहह हभक्षु 
झाला नाहीं  तेव्हा ंतंू तरी हभक्ष ुह , ककर्ा र्ी तरी हभक्ष ुह तों ” अनुरुद्ध म्हणाला, “र्ाझ्यानें हे कार् झेंपणार 
नाहीं  तेव्हा ंतुम्हीच हभक्ष ुव्हा ” 
 

र्हानार्ानें ही र् ष्ट कबूल केली, र् धाकया भार्ाला प्रपचंाची र्ाहहती करून देऊं लार्ला  शते 
नारं्रार्ें कसें, पेरार् ेकसें, त्याला पाणी कसें द्यार्ें लार्तें, त्याची कापणी कशी करतात इत्याहद र्ाहहती 
करून देत असता ंअनुरुद्ध म्हणाला, “लटपट फारच र् ठी हदसते  तेंव्हा ंघरचा व्यर्हार तुम्हीच संभाळा  
र्ी हभक्ष ुह तों ” पण ह्या कार्ीं त्याला आपलया आईची संर्हत हर्ळेना, र् त  हट्ट धरून बसला  तेव्हा ंती 
म्हणाली, “शाक्याचंा राजा भहद्दय जर तुझ्याबर बर हभक्ष ुह त असेल तर र्ी तुला हभक्ष ुह यायास परर्ानर्ी 
देतें ” 
 

भहद्दय अनुरुद्धाचा हर्त्र ह ता, र् त  राज्यपद स डून हभक्ष ु ह यायास तयार ह णार नाहीं, असें 
अनुरुद्धाच्या आईला र्ाटत ह तें  पण अनुरुद्ध त्याच्याजर्ळ जाऊन त्यालाही हभक्ष ुह यायाचा आग्रह धरून 
बसला  भहद्दय म्हणाला, “तंू सात र्षे थाबं  नंतर आपण द घेहह हभक्ष ु ह ऊं ” पण इतकीं र्ष े अनुरुद्ध 
थाबंत  कसला? सहा र्षे, पाचं र्षे, चार, तीन, द न, एक र्षु, सात र्हहने, असें करता ंकरता ंभहद्दय सात 
हदर्सानंी अनुरुद्धाबर बर जायायास कबूल झाला  एका आठर्ड्ानंतर भहद्दय, अनुरुद्ध, आनंद, भरुृ्, 
हक्म्बल आहण देर्दत्त हे सहा शाक्यपुत्र आहण त्याचं्याबर बर उपाहल नारं्ाचा न्हार्ी असे सात असार्ी 
चतुरंहर्नी सेना सज्ज करून कहपलर्स्तूपासून सेनेबर बर दूर अंतरार्र रे्ले, र् तेथून सैन्य र्ार्ें हफरर्नू 
त्यानंीं शाक्य देशाची सीर्ा उल्लंघन केली  शाक्यकुर्ारानंीं आपलया अंर्ार्रचे दाहर्ने काढून एका 
उपरयायातं बाधंले, र् ते उपालीला म्हणाले, “हे अलंकार घेऊन तंू घरीं जा  हें द्रव्य तुझ्या हनर्ाहाला पुरे 
आहे ” तें र्ाठं डें घेऊन र्ाघारें चालला असता ंउपालीच्या र्नातं असा हर्चार आला कीं, शाक्य क्षहत्रय 
र् ठे तापट आहेत  ‘ह्यानें आर्च्या कुर्ारानंा पळर्नू नेलें ,’ असें म्हणून र्ाझा हशरच्छेद करयायास ते कर्ी 
करार्याचे नाहींत  हे एर्ढे र् ठे शाक्यकुर्ार र्ृहत्यार् करून हभक्षु ह त आहेत  र्र् र्ला घरातं राहून काय 
करार्याचें? त्यानें अशा हर्चारानें तें र्ाठ डें एका झाडाला टारं्लें , र् त  शाक्य कुर्ाराचं्या र्ार् र्ार् जाऊं 
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लार्ला  ‘तंू पुन्हा ंका ंआलास?’ असा त्यानंीं प्रश्न केला तेव्हा ंउपालीनें आपलया र्नातंील हर्चार त्यानंा 
कळहर्ला  
 

त्या काळीं बुद्ध भर्र्ान् अनुहप्रय नारं्ाच्या र्ल्लाचं्या [र्ज्जींप्रर्ाणें ह्याचेंहह राज्य र्णसत्ताक ह तें   र्ारं्ीं रहात 
ह ता  हे सहा शाक्यकुर्ार उपालीसह तेथें आले, र् भर्र्तंाला नर्स्कार करून म्हणाले, 

 
“भर्र्ान् आम्ही शाक्य र् ठे र्ानी आहोंत  तेव्हा ं आपण ह्या आर्च्या उपाहल न्हाव्याला प्रथर् 

उपसंपदा द्या, म्हणजे ह्याला नर्स्कार र् ह्याची सेर्ा करार्ी लार्लयारु्ळें  आर्चा शाक्यकुलाहभर्ान नष्ट 
ह ईल ” 
 

त्याचं्या हर्नंतीप्रर्ाणें भर्र्तंानें प्रथर् उपालीला, आहण नंतर त्या सहा शाक्यपुत्रानंा प्रव्रज्या हदली  
त्या र्षाकाळीं अनुरुद्धानें ध्यानसर्ाधीचा अभ्यास करून हदव्यचक्षजु्ञान प्राप्त करून घेतलें   
 

भर्र्तंाच्या पहरहनर्ाणसर्यीं अनुरुद्ध जर्ळ ह ता, भर्र्ान् क णक णत्या ध्यानातूंन पहरहनर्ाणाला 
रे्ला, हें त्यानें अंतज्ञानानें जाणलें , अशा अथाचा उल्लेल र्हापहरहनर्ाण सूत्रातं आहे  
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काणलर्ोधेचा पुत्र भणद्दय 
 

“उच्चकुलातं जन्र्लेलया र्ाझा हभक्षशु्रार्कातं काहलर् धेचा पुत्र भहद्दय श्रेष्ठ आहे ” 
 

अनुरुद्धचा हर्त्र त  हाच  ह्याच्या आईचें नारं् काहलर् धा ह तें, हें स्पष्टच आहे  परंतु ह्याचा बाप 
क ण ह ता, र् ह्याला आपलया रु्णारुं्ळें  ककर्ा थ र कुळातं जन्र्ला म्हणून शाक्यराज्याची र्ादी हर्ळाली, 
ह्याचा थारं् लार्त नाहीं  
 

अनुरुद्धाबर बर त्यानें प्रव्रज्या घेतली, र् त  अरयायातं ककर्ा झाडालालीं रहात असतां, ‘अह  सुल, 
अह  सुल,’ असें म्हणत असे  तें ऐकून काहंीं हभक्ष ुभर्र्तंाला म्हणाले, “भदन्त, हा भहद्दय एकाकी रहात 
असता,ं ‘अह  सुल, अह  सुल,’ असें म्हणत असत   यार्रून त  ब्रह्मचयु आचरयायातं संतुष्ट नसार्ा’ असें 
हदसून येतें  त्याला आपलया राज्यसुलाची आठर्ण ह त असली पाहहजे ” 
 

भर्र्तंानें भहद्दयाला ब लार्नू आणलें , र् त्याच्या ह्या उद्र्ाराचंा अथु काय असा त्याला प्रश्न केला  
त  म्हणाला, “भदंत, जेव्हा ंर्ी राजा ह तों, तेव्हा ंराजर्हालाच्या आंत र् बाहेर, नर्राच्या आंत र् बाहेर, र् 
सरु् राज्यातं र्ाझ्या देहाच्या संरक्षणाबद्दल जय्यत तयारी ठेर्यायातं येत असे  असें असता ं र्ी सद हदत 
साशहंकतपणें र् भयभीतपणें र्ार्त असें  पण आता ंर्ी जेथें जेथें राहतों, तेथें तेथें हनःशकंपणें र् हनभयुपणें 
राहतों  र्ला कशाशीच उत्कंठा नाहीं  अरयायातं रहाणाऱ्या रृ्र्ापं्रर्ाणें र्ाझें हचत्त स्र्तंत्र आहे, आहण ह्याच 
कारणास्तर् र्ाझ्या तोंडून, ‘अह  सुल, अह  सुल,’ असे उद्र्ार हनघतात ” 
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लकुण्िक (ठेंर्िा) भणद्दय 
 

“र्ाझ्या रं्जुभाषी हभक्षशु्रार्कातं लकुयाटक भहद्दय श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा श्रार्स्ती येथें संपन्न कुळातं जन्र्ला, र् जेव्हा ं बुद्ध भर्र्ान् प्रथर्तः श्रार्स्तीला आला, त्याच 
र्ळेीं भर्र्ंताचा उपदेश ऐकून त्यानें प्रव्रज्या घेतली, एर्ढी र्ाहहती र्न रथपूरणींत सापंडते  पण 
हनदानर्ग्र्ातंील हभक्लुसंयुत्तातं ह्यासंबंधानें एक सुत्त आहे  तें हर्शषे र्हत्त्र्ाचें र्ाटलयारु्ळें  त्याचें रूपातंर 
येथें देत आहें  
 

भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात असता ं लकुयाटक भहद्द तेथें 
आला  त्याला दुरून पाहून भर्र्ान् हभक्षुंना म्हणाला, “हभक्षहु , हा ज  दुरु्णु, कुरूप, ठेंर्णा, हभक्षचू्या 
थटे्टला कारण असा हभक्ष ुयेत आहे, त्याला तुम्हीं पाहहलें  आहे काय? 
 

‘ह य भदन्त,’ असें हभक्षूंनी उत्तर हदलें   
 

“हभक्षहु , हा र् ठा बुहद्धर्ान् आहण र्हानुभार् आहे  अशी क णतीहह सर्ाहध नाहीं कीं, जी ह्याला 
प्राप्त झाली नाहीं  ज्या ध्येयासाठीं थ र ल क घर स डून प्रव्रज्या स्र्ीकारतात, त्या ब्रह्मचयाच्या 
पयुर्सानाचा ह्यानें साक्षात्कार करून घेतला आहे ” असें म्हणून भर्र्तंानें ह्या र्ाथा म्हटलया :— 
 

हंसा कोञ्चा मयरूा च हन्त्थयो पसदा णमर्ा । 
 

सब्बे सीहस्स भणयन्न्त नन्त्थ कायन्स्मं तुल्यता ॥ १ ॥ 
 

एवमेव मनुस्सेसु दहरो चे णप पञ्ञवा । 
 

सो णह तत्थ महा होणत नेव बालो सरीरवा ॥ २ ॥ 
 

(१) हंस, ्रमौंच, र् र, हत्ती आहण रृ्र् हे सरु् कसहाला हभतात  येथें शरीराची तुलना उपय र्ी नाहीं  
 

(२) त्याप्रर्ाणें र्ाणसातं लहान असून ज  प्रज्ञार्ान् असत  त च र् ठा ह य  र्हाशरीर रू्लु र् ठा 
ठरत नाहीं  
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८ 
 

कपडोल भारिाज 
 

“कसहर्जुना [कसहर्जुना ककर्ा कसहनाद ह्याचा अथु ‘र् ठर् ठ्यानें ब लणें’ नव्हे  रु्द्द्याची र् ष्ट सारं्नू ती प्रहतपादन करयायाचें 

सार्र्थयु असणें, ह्याला कसहर्जुना ककर्ा कसहनाद म्हणतात   करणाऱ्या र्ाझ्या हभक्षशु्रार्कातं कपड ल भारद्वाज श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याचा जन्र् राजर्ृह नर्रातं एका ब्राह्मणकुलातं झाला  भारद्वाज हें त्याचें नारं्  र्यातं आलयार्र 
र्देाध्ययनातं पारंर्त ह ऊन त  पाचशें हशष्ट्यानंा र्दे हशकर्ीत असे  स्र्भार्ानें जरा ल भी असलयारु्ळें  
आपलया हशष्ट्यासंह जेर्यायालायायाचीं आरं्त्रणें हर्ळहर्यायातं बरीच लटपट करीत असे  त्यारु्ळें  कपड ल 
म्हणजे ‘कपडासाठीं ल ल’ असें त्याला नारं् पडलें   भर्र्ान् राजर्ृहाला आलयार्र त्याचा धर्ोपदेश ऐकून 
भारद्वाज हभक्ष ुझाला, र् लर्करच अहुत्पद पार्ला  
 

ही र्न रथपूरणीची र् ष्ट झाली पण सळायतन संयुत्ताच्या हतसऱ्या पयाणासकाच्या च हर्साव्या 
सुत्ताच्या अट्टकथेंत [केर्ळ सयार्ी अक्षरानंीं छापलेलया अट्टकथेच्या आधारें हा र्जकूर हलहहला आहे   ह्याची र् ष्ट हनराळीच 
सापंडते :— 
 

“हा अत्यंत दहरद्री बाह्मण ह ता, र् हभक्षुसंघाचा लाभसत्कार पाहून उदरहनर्ाहासाठीं हभक्ष ुझाला  
त्यानें एक र् ठें र्ातीचें पात्र हभके्षसाठीं ठेर्लें  ह तें, र् त  तें भरून पेज (यर्ार्ू) पीत असे, त्या पात्रभर र्डे 
लात असे र् भात जेर्ीत असे  त्याचा अधाशीपणाचा स्र्भार् हभक्षूंनी भर्र्तंाला कळहर्ला  भर्र्तंानें त्याला 
‘पात्रस्थहर्का’ (हपशर्ी) र्ापरयायास परर्ानर्ी हदली नाहीं  त  आपलें  पात्र लाटेलालीं ठेर्ीत असे  तें 
काढीत असता ंर् ठेर्ीत असता ंहझजत रे्लें  र् त्यारु्ळें  त्यातं पार्शरेाचाच भात (नाहळक दन) र्ार्ू ंलार्ला  
ही र् ष्ट भर्र्ंताला सर्जली तेव्हा ंत्यानें भारद्वाजाला पात्रस्थहर्का र्ापरयायास परर्ानर्ी हदली  ह्याप्रर्ाणें 
कपडासाठीं हभक्ष ु झाला म्हणून त्याचें ‘कपड ल’ हें नारं् पडलें   त्याचें र् त्र भारद्वाज ह तें  द न्ही हर्ळून 
‘कपड ल भारद्वाज’ म्हणत  
 

इंहद्रयसंयुत्ताच्या एक णपन्नासाव्या सुत्तातं कपड ल भारद्वाजानें आपणाला अहुत पद हर्ळालयाचें 
आहर्ष्ट्करण केलयाची कथा आहे ती अशी :— 
 

‘एके सर्यीं बुद्ध भर्र्ान् कौशाबंी येथें घ हषतारार्ातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं कपड ल भारद्वाजानें, 
आता ंजन्र् राहहला नाहीं, ब्रह्मचयु पहरपूणु झालें , कतुव्य केलें , आहण ह्यापुढें भर् नाहीं हें र्ी जाणतों, अशा 
रीतीनें अहुत्पदप्राप्तीचें आहर्ष्ट्करण केलें   
 

ही र् ष्ट भर्र्ंताला कळर्नू हभक्ष ु म्हणाले, “भदंत, कपड ल भारद्वाजानें असें का ं केलें  असार्ें?” 
भर्र्ान् म्हणाला, “स्रृ्हत, सर्ाहध आहण प्रज्ञा ह्या तीन इंहद्रयाचंी [येथें इंहद्रयशब्द सार्र्थयु ककर्ा श्क्तर्ाचक आहे   
भार्ना पहरपूण ु झालयारु्ळें  भारद्वाजानें अहुत्पदप्राप्तीचें आहर्ष्ट्करण केलें  आहे    ही इंहद्रयें 
जाहतजरार्रणाचा अंत करणारीं आहेत ” 
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कौशाबंी येथें असतानंाच तेथील राजा उदयन ह्याचा र् भारद्वाजाचा संर्ाद र्र साहंर्तलेलया 
सळायतन संयुत्ताच्या सुत्तातं आला आहे  त  प्रसंर् कसा घडून आला ह्यांचे र्णुन त्या सुत्ताच्या अाकथेंत 
आलें  आहे तें असें :— 
 

एके हदर्शीं कपड ल भारद्वाज र्ंरे्च्या [कसहल द्वीपातं बहुतेक नद्यानंा र्ंर्ाच म्हणयायाची र्हहर्ाट असे   
[यरु्नेच्या?] काठंीं असलेलया उदकस्थान नारं्ाच्या उदयन राजाच्या उद्यानातं येऊन हर्श्रातंीसाठीं एका 
रृ्क्षालालीं बसला  उदयनराजानें त्या र्ेळीं दारू हपयायाचा सप्ताह केला ह ता  सात हदर्सापयंत यथेच्छ 
र्द्यपान करून आठव्या हदर्शीं आपलया स्त्रीपहरर्ाराला घेऊन त  त्या उद्यानातं आला, र् तेथें नाच-
तर्ाशाला सुरुर्ात झाली  राजा एका शय्येर्र पडला ह ता, र् एक बाई त्याचे पाय दाबीत बसली ह ती  
इतक्यातं त्याला र्ाढ झोंप लार्ली  इकडे हतकडे हफरुन र्जा करयायाची हीच र्ेळ आहें, असें जाणून इतर 
हस्त्रयानंीं आपली हर्हर्ध र्ाद्यें तेथेंच ठेर्नू उद्यानातं प्रर्शे केला  फळें , फुलें  त डीत त्या कपड ल भारद्वाज 
बसला ह ता तेथें आलया, र् त्याला पाहून अत्यंत शातं रृ्त्तीनें त्याजर्ळ येऊन त्याला नर्स्कार करून 
बाजूला बसलया  ल भ स डार्ा, ईष्ट्या स डार्ी, र्ात्सयाचा नाश करार्ा इत्याहद ्रमर्ानें कपड ल भारद्वाजानें 
त्यानंा उपदेश केला  
 

इकडे पाय दाबणाऱ्या बाईनें पाय हालर्नू हालर्नू राजाला जार्ें केलें   ‘इतर बायका क ठें रे्लया,’ 
असा त्यानें प्रश्न केला  तेव्हा ंती म्हणाली, “आपणाला त्या कशाला पाहहजेत? त्या एका श्रर्णाला घेरून 
बसलया आहेत” चुलींत टाकलेलया हर्ठाप्रर्ाणें तडतडणारा त  राजा अत्यंत ्रम धाहर्ष्ट ह ऊन उठला  
जर्ळच्या एका अश क रृ्क्षार्र ताबंड्ा रंु्ग्याचंें घरटें ह तें  तें काढून भारद्वाजाच्या ड क्यार्र 
फ डयायासाठीं त्यानें ती फादंी र्ाकंहर्ली, परंतु तें घरटें तुटून राजाच्याच ड क्यार्र पडलें   सर्ळें अंर् 
भाताच्या तुसानें भरलयासारलें झालें , आहण अंर्ाला र्शाली लार्लयासारला दाह ह ऊं लार्ला  
 

राजा ्रम धाहर्ष्ट झाला, हें पाहून कपड ल भारद्वाजानें आपलया ऋहद्धबळाने आकाशर्ार्ानें तेथून 
र्र्न केलें   तेथें बसलेलया हस्त्रया राजाजर्ळ आलया आहण राजाचें शरीर साफ करयायाच्या हर्षानें लालीं 
पडलेलया रंु्ग्या उचलून राजाच्या अंर्ार्र टाकंू लार्लया  त्या म्हणालया, “दुसरे राजे श्रर्णानंा नर्स्कार 
करीत असतात, पण आर्चे राजेसाहेब श्रर्णाच्या ड क्यार्र रंु्ग्याचें घरटें फ डंू पहात आहेत!” राजाला 
आपला अपराध हदसून आला, आहण उद्यानपाळाला ब लार्नू त  म्हणाला, “हा हभक्ष ुजर पुन्हा ंयेथें आला 
तर र्ला र्दी दे ” 
 

काहंीं हदर्सानंी भारद्वाज पुन्हा ं त्या उद्यानातं येऊन एका झाडालालीं बसला  आपणाला बक्षीस 
हर्ळयायाची ही चारं्ली संहध आहे असें जाणून उद्यानपाळानें धारं्त जाऊन राजाला र्दी हदली  तेंव्हा ंबर बर 
र्ाद्यें र्रै्रे न घेता ंहनर्डक रं्त्री घेऊन उदयन राजा तेथें आला  त्याचा भारद्वाजाबर बर संर्ाद [हा संर्ाद र्ूळ 

सुत्तातंच आहे   झाला त  असा :— 
 

राजा म्हणाला, “भ  भारद्वाज, काहंीं हभक्ष ुतरुण असता ंआर्रण ब्रह्मचयु पाळतात, हें कसें?” 
 

भारिाज :— र्हाराज, भर्र्तंानें म्हटलें  आहे कीं, हभक्षहु , ज्या हस्त्रया ं तुर्च्या आईच्या र्याच्या 
असतील, त्यानंा तुम्ही आई र्ाना; ज्या बहहणीच्या र्याच्या असतील, त्यानंा बहहणी र्ाना; आहण ज्या 
रु्लीच्या र्याच्या असतील त्यानंा रु्ली र्ाना  
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राजा :— पण, भ  भारद्वाज, हचत्त र् ठें चचंल आहे  आईच्या र्याच्या, बहहणीच्या र्याच्या ककर्ा 
रु्लीच्या र्याच्या हस्त्रयाहंर्षयींहह त्यातं कार्हर्कार उत्पन्न ह त असतात  तेव्हा ं त्याच्या दर्नाला दुसरा 
काहंीं उपाय आहे काय, की, ज्याच्यारु्ळें  तरुण हभक्ष ुआर्रण ब्रह्मचयु पाळंू शकतात? 
 

भारिाज :— र्हाराज, भर्र्तंानें म्हटलें  आहे कीं, पायाच्या तळव्यापासून र्र ड क्याच्या 
केसालंालीं त्र्चेनें आच्छादलेलया र् अशुहच पदाथांनीं भरलेलया ह्या देहाचें तुम्ही नीट हनरीक्षण करा; ह्या 
देहातं कें स, ल र्, नलें, दातं, चार्डी, र्ासं, स्नायु, हाडें, अ्स्थर्ज्जा, रृ्क्क, हृदय, यकृत्, क्ल र्, प्लीहा, 
फुप्फुस, आंतडें, आंतड्ाचं्या भोंर्तालची द री, औदयु [क ठ्यातंील पदाथु , हर्ष्ठा, हपत्त, श्लेष्ट्र्, पू, 
रक्त, स्र्दे, रे्द, अश्रु, र्सा, थंुकी, नाकातंील र्ळ, लहसका [लहसका म्हणजे अर्यर्ाचं्या संधीर्ध्यें असलेला ‘स्नेहर्य 

पदाथु,’ असें बुद्धघ षाचायाचे म्हणणे आहें  संस्कृत अथु ‘लाळ’ असा आहे  , रू्त्र हे पदाथु आहेत  र्हाराज, ह्या भार्नेरु्ळें, ह्या 
कारणास्तर् तरुण हभक्ष ुआर्रण ब्रह्मचयु पाळतात  
 

राजा :— भ  भारद्वाज, ज्या हभक्षूंनी अशा रीतीनें देहाची भार्ना, शीलाची भार्ना, सर्ाधीची 
भार्ना, प्रजे्ञची भार्ना केली असेल, त्यानंा [ब्रह्मचयु पाळणें  हे कार् सुकर आहे  परंतु ज्यानंी अशाप्रकारें 
भार्ना केली नसेल त्यानंा हें कठीण जाईल  कारण कधीं कधीं अशुहच दृष्टीनें देहाकडे पहायायाचा प्रयत्न 
केली तरी सौंदयु हदसून येतें  [कार्ास्क्त बळकट असली र् इच्छाश्क्त दुबुल असली म्हणजे स्र्तःच्या शरीरातंील अशुभ पदाथांचे 
ध्यान करीत असता स्त्रीला पुरुषाची र् पुरुषाला स्त्रीची आठर्ण ह ऊन त्या त्या पदाथाचे सौंदयुच हदसून येतें र् त्यारु्ळें  असा प्रकार घडत    
 

भारिाज :— (अशा तरुण हभक्षूंना), र्हाराज, भर्र्तंानें म्हटलें  आहे कीं, हभक्षहु , तुम्ही इंहद्रयाचें 
रक्षण करा  ड ळ्यानंी रूप पाहून चेहऱ्याचें र् हार्भार्ाहदकाचें (कार्ास्क्तपूरु्क) ग्रहण करंू नका  
नेत्रेंहदय रक्षण केलें  नाहीं तर हर्षय, ल भ, दौरु्नस्य इत्याहदक पापकारक, अकुशल हर्चार र्नातं 
हशरतील; म्हणून याचें नीट रक्षण करा  (त्याचप्रर्ाणें इतर इंहद्रयाचंा रक्षणहर्हध सर्जार्ा)  र्हाराज, या 
कारणारु्ळें  तरुण हभक्ष ुब्रह्मचयु पाळु शकतात  
 

राजा :— फार चारं्ले! फार चारं्ले! भ  भारद्वाज, त्या भर्र्तंाचें हें म्हणणें फार चारं्लें  आहे  ह्याच 
कारणारु्ळें  तरुण हभक्ष ुब्रह्मचयु पालन करीत असले पाहहजेत  जेव्हा ंर्ी शरीर, र्ाचा आहण र्न ह्याजंहर्षयीं 
संयर् न ठेर्ता,ं स्रृ्हत कायर् न ठेर्ता ंअसंरृ्त इंहद्रयानंीं अंतःपुरातं प्रर्शे करतों तेव्हा ंकार्हर्कार र्ाझा 
पूणपुणें पराभर् करतात  पण जेव्हा ंर्ी काया, र्ाचा आहण र्न संयहर्त करून स्रृ्हत कायर् ठेर्नू संरृ्त 
इंहद्रयानंी अंतःपुरातं जातों, त्या र्ळेीं कार्हर्कार र्ाझा पराभर् करंू शकत नाहीत  
 

अशी रीतीनें भारद्वाजाचा र्ौरर् करून उदयन राजा भारद्वाजाचा उपासक झाला  
 

राजर्ृहक श्रेष्ठीनें चदंनाचें पात्र बाबंचू्या टोंकाला लार्नू ठेर्लें  ह तें  तें य र्हसहद्धबळानें कपड ल 
भारद्वाजानें तेथून घेतलें , ही कथा चुल्लर्ग्र्ाच्या पाचंव्या लन्धकातं आहे र् ती र्न रथपूरणींतहह घेतली 
आहे  परंतु हतचें ऐहतहाहसक र्हत्त्र् हर्शषे न र्ाटलयारु्ळें  ती येथे सहर्स्तर देयायातं येत नाहीं  
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९ 
 

पुण्ि मन्ताणनपुत्त 
 

“र्ाझ्या धर्ोपदेशक हभक्षशु्रार्कातं पुयाण र्न्ताहनपुत्त श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा आज्ञात कौ्याडन्याचा भाचा  आईचें नारं् र्न्तानी; म्हणून ह्याला र्न्ताहनपुत्त असें म्हणत असत  
कहपलर्स्तूजर्ळ द्र णर्स्तु नारं्ाच्या ब्राह्मणग्रार्ातं ह्याचा जन्र् झाला  बुद्धाचा धरु् जाणून अहुत्पद 
हर्ळहर्लयार्र कौ्याडन्य स्र्देशीं आला, र् त्यानें ह्या आपलया भाच्याला प्रव्रज्या हदली; र् आज्ञात कौहडन्य 
पुन्हा ं बुद्धाजर्ळ आला, आहण भर्र्तंाची परर्ानर्ी घेऊन एकाकी रहायायाच्या उदे्दशानें षड दन्त 
सर र्राच्या प्रदेशातं रे्ला  पुयाण कहपलर्स्तूजर्ळच रहात ह ता  भर्र्तंाच्या धर्ात पारंर्त ह ऊन त  
पुष्ट्कळ हशष्ट्यानंा हशकर्ीत ह ता, तरी त्यानें भर्र्तंाचें प्रत्यक्ष दशनु घेतलें  नव्हतें  काहंीं र्षांनंतर आपलया 
हशष्ट्यानंा पुढें पाठर्नू र्ार्ाहून एकटाच भर्र्तंाच्या दशनुाला येयायासाठीं त  हनघाला  ह्याच्या पुढील 
हहकर्त र््ज्झर्हनकायातंील रथहर्नीत सुत्तातंच आली आहे  ती अशी :— 
 

भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  र्षार्ास संपलयार्र जाहतभरू्ीहून [जाहतभहूर् म्हणजे 

भर्र्ंताचंी जन्र्भहूर्, शाक्यदेश   काहंीं हभक्ष ुभर्र्तंाच्या दशनुाला आले, आहण भर्र्तंाला नर्स्कार करून एका 
बाजूला बसले  त्यानंा भर्र्ान् म्हणाला, “हभक्षहु , स्र्तः अलपेच्छ असून हभक्षूंना अलपेच्छकथा सारं्णारा; 
स्र्तः संतुष्ट असून हभक्षूंना संतुहष्टकथा सारं्णारा; स्र्तः प्रहर्हर्क्त असून हभक्षूंना प्रहर्र्केकथा सारं्णारा; 
स्र्तः असंतुष्ट असून हभक्षूंना असंसर् ु कथा सारं्णारा; स्र्तः आरब्धर्ीयु असून हभक्षूंना र्ीयारंभकथा 
सारं्णारा, स्र्तः शीलसंपन्न असून हभक्षूंना सर्ाहधसंपहत्तकथा सारं्णारा; स्र्तः प्रज्ञासंपन्न असून हभक्षूंना 
प्रज्ञासंपहत्तकथा सारं्णारा; स्र्तः हर्रु््क्तसंपन्न असून हभक्षूंना हर्रु््क्तसंपहतकथा सारं्णारा, स्र्तः 
हर्रु््क्तज्ञानदशनुसंपन्न असून हभक्षूंना हर्रु््क्तज्ञानदशनुसंपहत्तकथा [ह्या दहा कथानंा ‘दसकथार्त्थु’ र् त्या सारं्णाऱ्या 

सर्थु हभक्षूला ‘दसकथार्त्थुलाभी’ म्हणतात   सारं्णारा उपदेशक, हर्ज्ञापक, संदशकु, सर्ादपक आहण सरु्ते्तजक 
अशी ज्याची संभार्ना केली जात आहे, असा जाहतभरू्ींतील हभक्षूंर्ध्यें क णी आहे काय?” 
 

अशा प्रकारचा हभक्ष ुपुयाण र्न्ताहनपुत्त आहे, असें त्यानंीं भर्र्तंाला साहंर्तलें  साहरपुत्त तेथें जर्ळच 
बसला ह ता  त  आपलया र्नाशींच म्हणाला, “सहब्रह्मचारी ज्याची अशी स्तुहत करतात, त  पुयाण 
लर लरच धन्य असला पाहहजे! आर्ची भेट झाली र् संभाषणाचा प्रसंर् आला तर फार चारं्लें  ह ईल!” 
 

भर्र्ान् य ग्य काल राजर्ृहातं राहून अनु्रमर्ें उपदेश करीत करीत श्रार्स्तीला आला  पुयाणाला ही 
बातर्ी लार्ली, तेव्हा ंत हह एकटाच तेथें आला, र् अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं जाऊन त्यानें भर्र्तंाची 
भेट घेतली  भर्र्तंाने त्याला धर्ोपदेश केला; तेव्हा ंत  भर्र्तंाला नर्स्कार करून हर्श्रातंीसाठीं जर्ळच्या 
अंधर्नातं जायायास हनघाला  त्याला पाहून दुसरा एक हभक्ष ु साहरपुत्तापाशीं जाऊन त्याला म्हणाला, 
“आयुष्ट्र्न्, तंू ज्या पुयाणाची स्तुहत करीत ह तास, त  भर्र्तंाला नर्स्कार करून नुकताच अंधर्नात 
जायायास हनघाला आहे ” तें ऐकून त्र्रेत्र्रेनें आपले आसन घेऊन साहरपुत्त पुयाणाचें ड कें  हदसेल इतक्या 
अंतरार्रून र्ार् र्ार् जाऊं लार्ला  पुयाण अंधर्नातं हशरून दुपारच्या र्ळेीं हर्श्राहंत घेयायासाठीं एका 
झाडालालीं बसला  साहरपुत्तहह तेथेंच दुसऱ्या एका झाडालालीं बसला  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

सायंकाळीं साहरपुत्त पुयाणाजर्ळ जाऊन आर्तस्र्ार्त करून एका बाजूला बसला, आहण त्याला 
म्हणाला, “भर्र्तंाच्या नेतृत्र्ालालीं जें आम्हीं ब्रह्मचयु आचरीत आहों, तें शीलहर्शुद्धीसाठीं आहे काय?” 
 

‘नाहीं, आयुष्ट्र्न्,’ असें पुयाणानें उत्तर हदलें   
 

‘हचत्तहर्शुद्धीसाठीं, दृहष्टहर्शुद्धीसाठी, काकं्षाहर्तरणहर्शुद्धीसाठीं, र्ार्ार्ार्जु्ञानदशनुहर्शुद्धीसाठीं, 
प्रहतपदाज्ञानदशनुहर्शुद्धीसाठीं, ज्ञानदशनुहर्शुद्धीसाठीं [या सात हर्शुद्धीचें सहर्स्तर स्पष्टीकरण हर्शुहद्धर्ार्ात केलें  आहे  
त्याचंा थ डक्यातं अथु असा :— 
 

(१) लाभसत्काराहदकाचं्या इच्छेनें शीलाचें पालन न करता ंकेर्ळ जर्ाच्या कलयाणासाठीं र् आत्र्ब धासाठीं शीलाचें पालन करणें ही 
शीलहर्शुद्धी  (२) शुद्ध सर्ाहध प्राप्त करून घेणे ही हचत्तहर्शुहद्ध  (३) बुद्धाच्या र्ध्यर् र्ार्ाहर्षयीं दृहष्ट साफ करणें, ही दृहष्टहर्शुहद्ध  (४) त्याहर्षयीं 
येणाऱ्या शकंाचें सर्ाधान करून घेणें, ही काकं्षाहर्तरणहर्शुहद्ध  (५) त्या र्ार्ाची भार्ना करीत असता ंर्ार् ुक णता आहण अर्ार् ुक णता याचें ज्ञान 
करून घेणें, ही र्ार्ार्ार्जु्ञानदशनुहर्शुहद्ध  (६) अर्ार्ाचें ज्ञान झालयार्र त  स डून ध्येयाकडे जाणाऱ्या र्ार्ाचें (प्रहतपदेचें) पूणु ज्ञान हर्ळहर्णें, ही 
प्रहतपदाज्ञानदशनुहर्शुहद्ध  (७) ध्येयाचें (हनर्ाणाचें) अनुभहर्क ज्ञान हर्ळहर्णें, ही ज्ञानदशनुहर्शुहद्ध   भर्र्तंाच्या नेतृत्र्ालालीं आम्ही 
ब्रह्मचयु आचरीत आहों काय?’ असे सहा प्रश्न साहरपुत्तानें ्रमर्ानें हर्चारलें , र् पुयाणानें त्या सर्ांचे 
नकाराथीच उत्तर हदलें   तेव्हा ंसाहरपुत्त म्हणाला, “तर र्र् कशासाठीं आम्ही ब्रह्मचयु आचरीत आहों?” 
 

पुण्ि :— उपादानार्ाचंून (आसक्तीर्ाचंून) पहरहनर्ाणाचा लाभ करून घ्यार्ा म्हणून आम्ही 
ब्रह्मचयु आचरीत आहों  
 

ह्या प्रत्येक हर्शुद्धीत उपादानहर्रहहत पहरहनर्ाण आहे कीं काय? असा साहरपुत्तानें प्रश्न हर्चारला, 
तेव्हा ंत्याचेंहह पुयाणानें नकाराथी उत्तर हदलें   या साताचं्या बाहेर पहरहनर्ाण आहे कीं काय, ह्या प्रश्नाचेंहह 
पुयाणानें नकाराथीच उत्तर हदलें   साहरपुत्तानें त्याचें स्पष्टीकरण हर्चारलें , तेव्हा ं पुयाण म्हणाला, “सर्जा, 
क सलराजाला जरुरीच्या कारणास्तर् श्रार्स्तीहून साकेताला जाणें भार् पडलें ; र् त्यानें र्ाटेंत सात 
टप्प्याचे रथ ठेहर्ले  पहहलया रथातूंन उतरून दुसऱ्या रथातं र् दुसऱ्यातूंन हतसऱ्यातं ह्याप्रर्ाणें सातव्या 
रथातूंन त  साकेताला प होंचला  तेथें त्याचे आप्तहर्त्र त्याला म्हणाले की, ‘ह्या रथानें र्हाराज श्रार्स्तीहून 
साकेताला आले काय?’ पण राजानें, ‘आपण सात रथातूंन कसा आलों’ हें त्यासं साहंर्तलें   त्याचप्रर्ाणें ह्या 
सात हर्शुहद्ध हनर्ाणाच्या पायऱ्या आहेत (म्हणजे याचं्यार्ाचंून हनर्ाण नाहीं, पण त्या पायऱ्यानंा हनर्ाणहह 
म्हणता ंयेत नाहीं) ” 
 

साहरपुत्तानें पुयाणाचें नारं् हर्चाहरलें , र् तें त्यानें साहंर्तलयार्र त  म्हणाला, “फार चारं्लें ! फार 
चारं्लें ! भर्र्ंताच्या हर्द्वान् श्रार्कानें जशीं प्रश्नाचीं उत्तरे द्यार्ीं, तशीं तुम्हीं हदली आहेत  तुर्च्यासारला 
सहब्रह्मचारी ज्यानंा हर्ळाला, ते र् ठे भाग्यर्ान ह त  तुर्च्यासारख्याला ड क्यार्र घेऊन हफरलें  असताहंह 
सहब्रह्मचाऱ्याचंा फायदा आहे  तुर्चें दशनु झालयानें र्ीहह स्र्तःला भाग्यर्ान् सर्जतों ” 
 

पुयाणानें साहरपुत्ताचें नारं् हर्चारलें , र् तें सर्जलयार्र त  म्हणाला, “बुद्ध रु्रूच्या य ग्यतेच्या 
श्रार्काबर बर र्ाझा संर्ाद झाला, ह्याची र्ला कलपना नाहीं  र्ला हें सर्जलें  असतें तर अशा रीतीनें 
प्रश्नाचंीं उत्तरेहह देता ंआलीं नसतीं     तुर्च्या दशनुानें र्ी स्र्तःला र् ठा भाग्यर्ान् सर्जतों ” 
 

ह्याप्रर्ाणें त्या र्हानार्ानंी (थ र अहुतानंी) परस्पराचंें अहभनंदन केले  [हा रथहर्नीतसुत्ताचा साराशं आहे   
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१० 
 

महाकात्यायन 
 

“संहक्षप्त उपदेशाचा हर्स्तारानें अथु करणाऱ्या र्ाझ्या हभक्षशु्रार्कातं र्हाकात्यायन श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा उज्जयनीच्या चडंप्रद्य त राजाच्या पुर हहताचा रु्लर्ा  स न्यासारली त्याची काहंत ह ती म्हणून 
त्याचें नारं् काचंन ठेर्लें  ह तें  पण त  कात्यायन ह्या र् त्रनारं्ानें प्रहसद्धीला आला  र्देर्देारं्ातं पारंर्त 
झालयारु्ळें  हपत्याच्या र्रणानंतर तरुणपणींच त्याला पुर हहतस्थान हर्ळालें   त्याच र्ळेीं बुद्धाची कीर्मत सरु्त्र 
फैलार्त चालली ह ती  चडंप्रद्य त बुद्धदशनुाला अत्यंत उत्सुक ह ता; परंतु आपलया राज्यर्यादेबाहेर 
जाणें त्याला शक्य नव्हतें  शरे्टीं सर्ानुर्तें कात्यायन पुर हहताला पाठर्नू बुद्धाला उज्जयनीला आणार्े, 
असा बेत ठरला, ‘आपणाला प्रव्रज्या घेयायास परर्ानर्ी देत असाल, तरच जाईन,’ असें कात्यायनाचें 
म्हणणें पडलें , र् राजाला तें कबलू करार्ें लार्लें   तेव्हां, बुद्धदशनुाला जातानंा ं र् ठ्या पहरर्ाराची 
आर्श्यकता नाहीं, असें म्हणून हनर्डक सात असार्ी बर बर घेऊन र्हाकात्यायन बुद्धापाशीं आला, र् 
भर्र्तंाचा धर्ोपदेश श्रर्ण करून त्या सात असार्ींसह अहुत् पदाला पार्ला  
 

हनर्ाणप्रा्प्त झालयार्र र्हाकात्यायन, उज्जयनीला जाणें चारं्लें , असें भर्र्तंाला सारं्ूं लार्ला  
कात्यायन आपलया जन्र्भरू्ीला तथार्तानें जार्ें अशी इच्छा बाळर्ीत आहे, हे भर्र्तंाने जाणले; तरी काहंीं 
कारणास्तर् स्र्तः हतकडे जाणें त्याला य ग्य र्ाटलें  नाहीं, र् कात्यायनास त्यानें हतकडे जायायास परर्ानर्ी 
हदली  बुद्धाचा शब्द बदलणें शक्य नाहीं, हें कात्यायनाला र्ाहीत असलयारु्ळें  जास्ती आग्रह न करता ं
आपलया सात साथीदारानंा घेऊन त  उज्जयनीस जायायास हनघाला  र्ाटेंत ‘तेलप्पनाहळ’ नारं्ाचें एक 
लहानसें शहर ह तें  तेथें ह्या हभक्षूंना रु्ळींच हभक्षा हर्ळाली नाहीं  हें र्तुर्ान एका व्यापाऱ्याच्या र्रीब 
रु्लीला सर्जलें , र् हतनें आपलें  कें स हर्कून त्या द्रव्यानें अन्न तयार करर्नू कात्यायनाहदकालंा हभक्षा 
हदली  
 

ह्या तरुण रु्लीची र् ष्ट येथें देणें य ग्य आहे  आईबापें बाळपणींच र्ारलयारु्ळें  हतच्या दाईनें हतचे 
र् ठ्या कष्टानें आपलया रु्लीप्रर्ाणें संर् पन केले  हतच्या सौंदयाची आहण हर्शषेतः लाबं केसाचंी त्या 
शहरातं फार ख्याहत ह ती  दुसऱ्या एका श्रीर्ंताची रु्लर्ी अलपकेशा ह ती  हतनें हजार काषापणापंयंत ह्या 
रु्लीच्या केसाचंी ककर्त देऊं केली  परंतु हें नैसर्मर्क आभरण द्रव्य घेऊन हर्कयायास ती कधीहह कबूल 
झाली नाहीं  एर्ढ्या शहरातं र्हाकात्यायनासारख्या हभक्षलूा हभक्षा हर्ळंू नये, हे पाहून हतला अत्यंत र्ाईट 
र्ाटलें , आहण आपलया शहराचंी अब्र ूबचार्यायासाठीं हतनें आपले कें स आपलया हातानें कापून ते दाईकडून 
त्याच ंश्रीर्ंत रु्लीकडे हर्कार्याला पाठहर्ले  ते र्स्त्रानें झाकूंन एका हातानें आंसर्ें पुशीत र् दुसऱ्या हातानें 
कें स आहण आपलें  तुटून पडंू पाहणारें हृदय संभाळीत ती दाई त्या श्रीरं्त रु्लीकडे रे्ली  
 

कें स पाहून ती रु्लर्ी आपलया र्नाशीं म्हणाली, “आपण हहला हकती तरी पैसे देयायाचें कबूल केलें  
ह तें! पण आता ंह्याचं्या लऱ्या ककर्तीसच हे र्ला हर्ळतील ” दाईच्या हातार्र आठ काषापण ठेर्नू ती 
म्हणाली, “तंू ते क ठें जरी नेलेस, तरी ह्या केसाचंी ककर्त आठच काषापण!” हबचारी दाई काहंीं न ब लता ं
ते काषापण घेऊन र्ाघारी आली; र् तें सरु् द्रव्य लचुून त्या र्रीब रु्लीनें र्हाकात्यायनाहदकानंा हभक्षा 
हदली  
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र्हाकात्यायन उज्जयनीला आला, तेव्हा ं प्रद्य तानें त्याचा चारं्ला आदरसत्कार केला  र्ाटेंत 
घडलेली ही र् ष्ट सहजासहजीं कात्यायनानें राजाला साहंर्तली; तेव्हा ं त्यानें आपलया रं्त्र्याला पाठर्नू 
र् ठ्या आदरसत्कारानें त्या र्रीब रु्लीला उज्जयनीला आणून आपली पट्टराणी केलें   हतला ज  रु्लर्ा 
झाला, त्याला हतच्या बापाचें ‘र् पाल’ हें नारं् ठेर्यायातं आलें , र् त्यारु्ळें  हतला ‘र् पालर्ाता देर्ी’ असें 
म्हणत असत  हतनें राजाकडून काचंनर्न द्यानातं र्हाकात्यायनासाठीं एक हर्हार बाधंहर्ला  ह्याप्रर्ाणें 
उज्जयनी येथें र्हाकात्यायनाचा र् ठा र्ौरर् झाला  तरी त्याला र्ंर्ायरु्नेच्या प्रदेशातं रहाणें अहधक आर्डत 
असे; का ंकीं, तेथें बुद्धदशनु सुलभ ह तें  
 

र््ज्झर्हनकायातंील र्धुकपहडक, र्हाकच्चानभदे्दसकरत्त र् उदे्दसहर्भरं् ह्या तीन सुत्तातं 
र्हाकात्यायनानें भर्र्तंाच्या संहक्षप्त उपदेशाचा हर्स्तारानें अथु साहंर्तला आहे  र्धुर ककर्ा र्धुहरय सुत्तातं 
र्हाकात्यायनाचा र्धुरराजाशीं झालेला संर्ाद आहे  त  बराच ब धप्रद र्ाटलयार्रून त्याचा साराशं येथें 
देतों :— 
 

एकें  र्ेळीं र्हाकात्यायन र्धुरा [र्थुरेला बौद्ध गं्रथात र्धुरा हें नारं् आहे, र् त्याजर्रून र्द्रास इलाख्यातंील र्धुरा शहराचें 
नारं् घेतलें  असार्ें अशी हकत्येक प्राच्यपंहडताचंी सर्जूत आहे  रु्दंा (सं  रु्न्द्रा) म्हणजें भद्ररु्स्तक नारं्ाचें र्र्त  स्याद्भद्ररु्स्तक  रु्न्द्रा 
(अर्रक श)   येथें रंु्दार्नातं रहात ह ता  र्धुरेचा अर्हंतपुत्र नारं्ाचा राजा र्हाकात्यायनाच्या दशनुासाठीं तेथें 
आला, र् कुशल प्रश्नाहदक हर्चारून म्हणाला, “भ  कात्यायन, ब्राह्मणर्णचु श्रेष्ठ आहे र् दुसरे र्ण ुहीन 
आहेत; ब्राह्मणालंाच र् क्ष आहे, इतरानंा नाहीं; ब्राह्मण ब्रह्मदेर्ाच्या रु्लापासून झाले, असें ब्राह्मणाचें म्हणणें 
आहे  त्या बाबतीत आपलें  र्त काय?” 
 

कात्यायन :— र्हाराज, हा नुसता घ ष आहे! सर्जा, इतर जातीचे ल क धनाढ्य झाले तर त्याचंी 
र् ठ्या स्र्ाहर्भक्तीनें सेर्ा करयायास ब्राह्मण तयार असतात कीं नाहीं? 
 

राजानें ‘ह य’ असे उत्तर हदलयार्र कात्यायन म्हणाला, “असें आहे तर सरु् र्णु सर्ान ठरत 
नाहींत काय? र् ब्राह्मण र्णु श्रेष्ठ आहे, हा नुसता घ ष आहे, असें ठरत नाहीं काय? जर ब्राह्मणानें पापकरु् 
केलें  तर त  नरकातं जाणार नाहीं, आहण शूद्रानें केलें  तर त  जाईल, असें घडेल काय? ककर्ा ब्राह्मणानें 
पुयायकरु् केलें  तर त  स्र्र्ाला जाईल आहण शूद्रानें केलें  तर त  जाणार नाहीं, असें ह णें शक्य आहे काय?” 
 

र्हाराजानें, ‘नाही’ असें उत्तर हदलें  तेव्हा ं कात्यायन पुढें म्हणाला, “तुर्च्या राज्यातं ब्राह्मणानें 
च री ककर्ा इतर रु्न्हा केला तर त्याला र्ाफी हर्ळते, र् शूद्रानें केला तर त्याला हशक्षा ह ते, अशी पद्धत 
आहें काय?” 
 

राजा :— असें ह णें कधींच शक्य नाहीं, ब्राह्मण अस  कीं शूद्र अस , ज्याच्या त्याच्या रु्न्ह्याप्रर्ाणें 
त्याला य ग्य हशक्षा देयायातं येत असते  
 

कात्यायन :— आहण ब्राह्मण हभक्षु झाला तर त्याला तेर्ढा र्ान हर्ळत , र् शूद्र हभक्ष ुझाला तर 
हर्ळत नाहीं काय? 
 

राजा :— र्ाझ्या राज्यातं सरु् जातींच्या शीलर्ान हभक्षूंना सारलाच र्ान हर्ळत   
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कात्यायन :— असे आहे तर सरु् र्णु सर्ान आहेत, असें ठरत नाहीं काय? आहण ब्राह्मणर्ण ुश्रेष्ठ, 
हा केर्ळ घ ष ठरत नाहीं काय? 
 

अर्ंहतपुत्र राजा र्हाकात्यायनाच्या भाषणानें प्रसन्न झाला र् त्याला शरण रे्ला; म्हणजे त्याचा 
उपासक झाला  पण आपणाला शरण न जाता ंभर्र्तंाला शरण जाणें य ग्य आहे, कारण आपणहह त्याला 
शरण रे्लों आहें, असें र्हाकत्यायनानें त्याला साहंर्तलें   
 

राजा :— पण त  भर्र्ान् सध्या ंक ठें आहे? 
 

कात्यायन :— र्हाराज, त  भर्र्ान् पहरहनर्ाण पार्ला  
 

हें ऐकून राजाला फार र्ाईट र्ाटलें  र् त  म्हणाला, “जर त्या भर्र्तंाचें दशनु ह णें शक्य असतें तर 
र्ी दहा आहण र्ीस य जनें नव्हे, तर शभंर य जनेंहह प्रर्ास केला असता  जरी त्याचें दशनु ह णें शक्य नाहीं, 
तरी र्ी त्याला शरण जातों ” 
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११ आणि १२ 
 

चूळपंथक आणि महापंथक 
 

“र्न र्य देह उत्पन्न करणाऱ्या आहण र्ाझ्या हभक्षशु्रार्कातं चूळपथंक श्रेष्ठ आहे ” 
 

“चेत हर्र्तुकुशल हभक्षशु्रार्कातं चूळपथंक श्रेष्ठ आहे ” 
 

“संज्ञाहर्र्तुकुशल [चार ध्यानें भराभर उल्लंघन करीत जाणाऱ्याला चेत हर्र्तुकुशल, र् आकाश आनंत्याहदक आरूपार्चर 

आयतनें भराभर उल्लंघन करीत जाणाऱ्याला संज्ञाहर्र्तुकुशल म्हटले आहे   हभक्षशु्रार्कातं र्हापथंक श्रेष्ठ आहे ” 
 

राजर्ृहातं धनश्रेष्ठी नारं्ाचा एक सधन व्यापारी रहात असे  त्याच्या तरुण रु्लीचें पे्रर् त्याच्या एका 
तरुण दासार्र जडलें , तें इतकें  कीं, हाताला लार्णारी चीजर्स्तू घेऊन तीं द घें घरातून पळून रे्लीं, र् 
दूरच्या एका र्ारं्ातं जाऊन राहहलीं  काहंीं काळानें ती तरुणी र्र दर झाली  अशा प्रसंर्ी आपलया 
आईबापाचंी आठर्ण येणें साहाहजक ह तें  हकतीहह र् ठा अपराध केला असला तरी आईबाप आपणाला 
क्षर्ा करतील, असें हतला र्ाटे  पण र्ाधंरु्हर्धीनें र्रलेला हतचा नर्रा राजर्ृहाचें नारं् घेतलें  कीं घाबरत 
असे, र् त , आज जाऊं उद्या जाऊं असें म्हणून हदर्स काढीत असे  
 

नर्र्ासं पूण ुझालयार्र एके हदर्शी नर्रा कार्ार्र रे्ला असता ंघरातंील र्स्तू जार्च्याजार्ीं ठेर्नू 
र् शजेाऱ्यापाजाऱ्यानंा सारं्ून ती तरुणी एकाकीच राजर्ृहाला जायायास हनघाली  नर्रा घरीं आलयार्र 
शजेाऱ्यापाजाऱ्याकंडून त्याला हें र्तुर्ान सर्जलें   तेव्हा ंपळत जाऊन त्यानें हतला र्ाठलें   रस्त्यातंच एके 
हठकाणीं ती पुत्र प्रसर्ली  आता ंआईजर्ळ जाऊन काय करार्याचें, अशा हर्चारानें ती नर्ऱ्याबर बर पुन्हा ं
राहात्या र्ारं्ीं आली  हा रु्लर्ा रस्त्यातं जन्र्ला म्हणून त्याला ‘पथंक’ हें नारं् देयायातं आलें   त्याच्या 
र्ार् र्ार् काहंीं र्षांनी अशाच रीतीनें प्रर्ास करीत असता ं दुसरा एक रु्लर्ा जन्र्ला  तेव्हा ंपहहलयाला 
‘र्हापथंक’ र् ह्याला ‘चूळपंथक’ म्हणू ंलार्ले  
 

बाळपणीं हे द घे दुसऱ्या रु्लाबंर बर लेळत असता ंक णी रु्लरे्, आपला आजा, आपली आजी, 
आपला चुलता, असें म्हणत  तें ऐकून र्हापथंक आईला म्हणें कीं, ‘आर्चे असे क णी नातलर् नाहींत 
काय?’ ती म्हणे, “बाळ, तुर्चे पुष्ट्कळ नातलर् राजर्ृहात आहेत ” 
 

“र्र् तंू आम्हाला तेथें का ंघेऊन जात नाहींस?” 
 

‘तेथें जाणें य ग्य नाहीं,’ अशी त्या रु्लाची सर्जूत घालयायाची ती लटपट करी; पण त  एकसारला 
हट्ट धरून बसे  शरे्टीं ती नर्ऱ्याला म्हणाली, “हे रु्लरे् र्ला फार त्रास देतात, र् स्र्तःहह त्रास करून 
घेतात! काय र्ाझे र्डील र्ाझें र्ासं थ डेंच लाणार आहेत! चला, आपण ह्या रु्लानंा घेऊन हतकडे जाऊं ” 
 

तो :— त्याचं्या सर् र जाणें र्ला अर्दीं अशक्य आहे  पण तुला र्ी राजर्ृहापयंत प ह चहर्तों  
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ही र् ष्ट हतला पसंत पडली, र् रु्लालंा घेऊन तीं द घें प्रर्ास करीत राजर्ृहाच्या नर्रद्वाराजर्ळ 
असलेलया एका धरु्शाळेंत येऊन उतरलीं  रु्लानंा घेऊन आलें  आहे असा आपलया आईबापालंा हतनें हनर प 
पाठहर्ला  त्यानंीं काहंीं द्रव्य देऊन आपलया एका र्नुष्ट्याकडून उलटा हनर प पाठहर्ला कीं, ‘तुझे तोंड 
आम्ही पाहंू इ्च्छत नाहीं  पण हें द्रव्य घेऊन जर रु्लालंा देत असशील, तर त्यानंा ह्याच र्ाणसाच्या 
स्र्ाधीन कर  हें द्रव्य तुर्च्या द घाचं्या उपजीहर्केला पुरे आहे  तुम्हाला जेथें बरें र्ाटेल तेथें जाऊन रहा ’ 
रु्लाचें कलयाण ह त असलयास ह ऊ द्या, असा हर्चार करून र् आईबापानंी पाठहर्लेलें  द्रव्य घेऊन हतनें 
त्या द घा ंरु्लानंा आलेलया र्ाणसाचं्या हर्ालीं केलें   
 

ते द घेहह आज बाच्या घरीं उत्तर् रीतीनें रृ्कद्धर्त ह त ह ते  र्हापथंक आज्याबर बर र्ारंर्ार 
भर्र्तंाचा धर्ोपदेश ऐकयायास जात असे, र् त्यारु्ळे र्ृहत्यार् करून हभक्ष ुह यायाची त्याला उत्कट इच्छा 
उद् भर्ली; आहण हा आपला हर्चार त्यानें आज बाला कळहर्ला  आज बा भर्र्तंाचा भक्तच ह ता  त्याला 
नातर्ाच्या ब लयायानें दुःल न ह ता ंउलटा आनंद झाला, र् त्या रु्लाला बुद्ध भर्र्तंापाशीं घेऊन जाऊन 
त्याला प्रव्रज्या देयायाची त्यानें हर्नंती केली  एका कपडपाहतक हभक्षूकडून भर्र्तंानें त्या रु्लाला प्रव्रज्या 
देर्हर्ली  पुढें हा र्हापथंक बुद्धशासनातं र् आकाशानंत्याहदक चार अरूपार्चर आयतनातं पारंर्त झाला  
 

आपलया भार्ालाहह बुद्धधर्ारृ्त पाजयायाची उत्कट इच्छा झालयारु्ळें  आज बाच्या परर्ानर्ीनें 
र्हापथंकानें चूळपथंकालाहह प्रव्रज्या हदली र् त्याला 
 

पदुरं् यथा क कनदं सुर्न्धं । 
पात  हसया फुल्लर्र्ीतर्न्धं ॥ 
अंर्ीरसं पस्स हर्राचर्ानं । 
तपन्तर्ाहदच्चहभर्न्तहळक्लें [क सल संयुत्तातं बुद्धाचें रु्णर्णुन करयायाच्या उदे्दशानें चंदनंर्हलक उपासकानें, र् 
अंरु्त्तरहनकायाच्या पचंक हनपातातं कपहर्यानी ब्राह्मणानें ही र्ाथा म्हटलयाचा उल्लेल आहे  काहंीं अस , बुद्धाच्या स्तुहतपर 
र्ाथातं ही फार प्राचीन असार्ी, असें र्रील र् ष्टीर्रूनहह हदसून येंतें  हतचा अथु असा :– 
 

ज्याप्रर्ाणें क कनद नारं्ाचें सुर्ंधी पद्र् प्रातःकाळीं प्रफुहल्लत ह ऊन सुर्ंधदायक ह तें, त्याप्रर्ाणें श भणाऱ्या र् 
अंतहरक्षातं प्रकाशणाऱ्या सूयासारला अंर्ीरसाला (बुद्धाला) पहा   ॥ 

 
ही र्ाथा हशकहर्यायास आरंभ केला  परंतु पूरु्करु्हर्पाकांरु्ळें  चार र्हहने लटपट करूनहह चूळपथंकाच्या 
डोंक्यातं ती हशरेना  तेव्हा ं र्हापथंक म्हणाला, “ह्या शासनातं तुझी अहभरृ्हद्ध ह णें शक्य नाहीं  चार 
र्हहन्यातं तुला जर एक र्ाथा हशकता ंयेत नाहीं तर हभक्षकृुत्यातं प्रार्ीयाय तंू कसें संपादन करशील?” असें 
म्हणून त्यानें त्याला हाकूंन लार्लें   
 

हबचारा चूळपंथक र्डील भार्ानें हर्हारातूंन घालर्नू हदलयारु्ळें  हर्हाराबाहेर रडत उभा ह ता  
त्याला बुद्ध भर्र्तंानें पाहहलें , र् त्याच्या रडयायाचें कारण हर्चारलें   घडलेलें  र्तुर्ान सर्जलें , तेव्हा ं
भर्र्ान् म्हणाला, “तंू रडंू नंक स  र्ी तुला हें हनरु्ळ र्स्त्रलंड देत आहें  त्याच्यार्र, ‘हें स्र्च्छ करतों, हें 
स्र्च्छ करतों,’ असें म्हणून ध्यान कर ” 
 

भर्र्तंानें साहंर्तलेलया हनयर्ानें, ‘हें स्र्च्छ करतों, हें स्र्च्छ करतों,’ असें म्हणत म्हणत र् हातानें 
तें च ळीत च ळीत चूळपथंक त्यार्र ध्यान करंू लार्ला  तें अहधकाहधक सुरकुतलेलें  र् र्लीन झालेंलें  हदसंू 
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लार्लें   तेव्हा ं चूळपंथकाला आप आप आत्र्ब ध झाला  ‘र्ाझे अंतःकरण अत्यंत पहरशुद्ध असून तें ह्या 
शरीराच्या तडाक्यातं सापंडलयारु्ळें  या र्स्त्रलंडाप्रर्ाणें अहधकाहधक र्लीन ह त चाललें  आहे,’ असें त  
आपणाशींच म्हणाला; आहण तेथलयातेथेंच त्यानें अहुत्पदाचा लाभ करून घेतला  हर्शषेतः ‘र्न र्यकाय’ 
[र्न र्यकाय म्हणजे हसद्धीच्या बळानें आपणासारले हजारों देह उत्पन्न करणें   उत्पन्न करयायातं त  अत्यंत कुशल झाला  
 

दुसऱ्या हदर्शी प्रहसद्ध जीर्क रै्द्याचे घरीं भर्र्तंाला आहण हभक्षसुंघाला आरं्त्रण ह तें  परंतु 
भार्ानें हाकूंन लार्लें  असलयारु्ळें  चूळपथंकाला तेथें जाता ं येईना  भर्र्ान् आहण हभक्षु आपापलया 
आसनार्र बसलयार्र जीर्क स्र्तः र्ाढार्यास आला  भर्र्तंानें पात्रार्र हात ठेर्ला  ‘असें का ंकरतां’ 
असा प्रश्न केला असता ंभर्र्ान् म्हणाला, “हर्हारातं एक हभक्ष ुअद्याहप हशल्लक राहहला आहे ” 
 

त्याला ब लार्यायासाठीं जीर्कानें ताबडत ब र्नुष्ट्य पाठहर्ला  इकडे तरुण चूळपथंक आपणाला 
हर्ळालेलया नर्ीन हसद्धीचा प्रय र् करीत बसला ह ता  त्यानें आपणासारले हजार हभक्ष ुहनर्ाण केले ह ते  
जीर्काच्या र्नुष्ट्यानें त्यानंा पाहहलें   र् तेथें एकसारलेच पुष्ट्कळ हभक्ष ु असलयाचें जीर्काला र्तुर्ान 
कळहर्लें   ह्यार्र भर्र्तंानें अशी त ड साहंर्तली कीं, ज  क णी पहहला हभक्ष ु हदसेल, त्याच्या चीर्राला 
पकडून, ‘तुला भर्र्ान् ब लार्ीत आहेत,’ असें सारं्ार्ें  त्याप्रर्ाणें जीर्काच्या र्नुष्ट्यानें केलें ; तेव्हा ंलऱ्या 
चूळपंथकाहशर्ाय बाकी सरु् र्न र्यकायधारी हभक्ष ु रु्प्त झाले, र् चूळपथंक त्या र्नुष्ट्याबर बर येऊन 
हभक्षसुंघातं सार्ील झाला  
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१३ 
 

सुभूणत 
 

“हनक्लेशरृ्हत्त हभक्षशु्रार्कातं सुभहूत श्रेष्ठ आहे ” 
 

“दहक्षणाहु हभक्षशु्रार्कातं सुभहूत श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा श्रार्स्ती येथें सुर्न श्रेष्ठीच्या घरी जन्र्ला  सुभहूत हें त्याचें नारं्  बुद्ध भर्र्तंाला आरं्त्रण करून 
अनाथकपहडकानें श्रार्स्तीला आणलें  र् जेतर्नहर्हार दान हदला  त्या र्ेळीं बुद्ध पदेश ऐकून हा हभक्षु झाला  
जात्याच हा हनष्ट्कार्बुहद्ध ह ता, र् र्नस्ताप शर्न करयायासाठीं इतर श्रार्कापं्रर्ाणें ह्याला प्रयास पडलें  
नाहींत  म्हणून भर्र्तंानें हनक्लेशरृ्हत्त हभक्षूंत त्याला अग्रस्थान हदलें   र्ैत्रीचें ध्यान सुभतूीला अत्यंत हप्रय 
असे  र्तै्रीची भार्ना केलयार्ाचंून त  पाऊल पुढें टाकीत नसे; घर घरीं र्ैत्रीयुक्त हचत्तानेंच हभक्षा ग्रहण 
करी  म्हणून त्याला दहक्षणाहु हभक्षूंत अग्रस्थान हर्ळालें   पाहल र्ाङ्र्यातं सुभतूीसंबंधानें थ डा उल्लेल आहे; 
पण र्तै्री हेंच त्याचें ब्रीद असलयारु्ळें  त्याला र्हायान र्ाङ्र्यांत बरेंच र्हत्त्र् ह तें असें र्ाटतें  त्या पथंाचे 
जे अत्यलप गं्रथ उपलब्ध आहेत, त्यातं र्ज्रच्छेहदका हा एक आहे; र् हें सूत्र भर्र्तंानें सुभतूीलाच उदे्दशून 
उपदेहशलेलें  आहे  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

१४ 
 

खणदरवणनय रेवत 
 

“आरयायक हभक्षशु्रार्कातं लहदरर्हनय रेर्त श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा साहरपुत्ताचा कहनष्ठ बंधु  साहरपुत्त तीन बहहणींत आहण भार्ातं र्डील, र् हा सर्ांत लहान  
[चाला, उपचाला आहण सीसूपचाला हीं त्याच्या बहहणींचीं नार्ें थेरीर्ाथेंत आहण हतच्या र् थेरर्ाथेच्या अाकथेंत सापंडतात  साहरपुत्त, र्ंर्न्तपुत्त र् 
रेर्त, हे हतघे भाऊ   ह्या हभक्ष ुह ऊं नये म्हणून त्याच्या आईबापानंीं लहानपणीं त्याचें लग्न करयायाचा बेत केला  
त्याच्यासाठीं ठरहर्लेली रु्लर्ी त्याचं्या आजीला र् आज्याला नर्स्कार करयायासाठी आली ह ती  त्या 
र्ळेीं, तंू ह्या तुझ्या आजीबाईपेक्षा ंजास्ती र्ष ेजर्, असा आज बानें हतला आशीर्ाद हदला  तेव्हा ंलहानर्ा 
रेर्त म्हणाला, “तुम्ही काय म्हणतां? ही संुदर हदसणारी रु्लर्ी आर्च्या आजीबाईसारलीच हदसणार कीं 
काय?” आज बा म्हणाला, “रे रु्ला, तुला काहंीं सर्जत नाहीं  पुयायर्ान प्राणी असतात, ते असे रृ्द्ध 
ह तात,” तें ऐकून रेर्त कचतार्ग्न झाला  ‘अरेरे, हें संुदर शरीर आजीबाईप्रर्ाणें सुरकुतलेलें , ज्याच्या 
ड क्याचें कें स पाढंरे झाले आहेत, दातं भग्न झाले आहेत, असें ह णार ना? अशा रूपार्र आसक्त ह ऊन र्ी 
काय करणार आहें? र्ाझ्या बधूंचाच र्ार्ु र्ला पत्करला पाहहजे,’ अशा हर्चारानंीं रेर्ताचें र्न भरून रे्लें ; 
र् शरे्टीं घरातंून पळ काढयायाचा त्यानें हनिय केला  
 

लग्नाचा हदर्स रु््रमर झाला  सरे्-स यरे र् ळा झाले  पण सकाळपासून रेर्ताचें र्न ह्या रं्र्ल 
कायांत नसून त  सर्र्यस्क रु्लाबंर बर इकडे हतकडे दौडत ह ता  आईबाप म्हणाले, “अशा हदर्शीं तंू 
इकडे हतकडे धारं्त आहेस, हें तुला श भतें काय? रेर्त म्हणाला, “र्ाझ्या स बत्याबंर बर जरा लेळलों तर 
काय झालें ? रु्लर्ा उनाड आहे, असें म्हणून आईबापानंी आपलया र्नाची सर्जूत करून घेतली  पण 
लग्नहर्धीला सुरर्ात ह यायापूर्ी रेर्तानें आपलया स बत्यानंा र्ार्ें टाकून असा पळ काढला कीं, पुन्हा 
त्याच्या आईबापानंा आहण नातलर्ानंा त  सापडला नाही! [येथे ‘सुरु्हूतु सार्धान’ म्हटलयाबर बर पळ काढणाऱ्या 
नारायणाची (रार्दासाची) र्ाचकानंा आठर्ण झालयार्ाचूंन राहणार नाही   
 

एका अरयायप्रदेशातं काहंीं हभक्ष ुरहात ह ते  तेथें येऊन रेर्त त्याजंपाशीं प्रव्रज्या र्ार्ू लार्ला  पण 
ते म्हणाले, “रु्ला तंू आहेस क ण? हा नर्रदेर्ाचा प शाल काय आहण प्रव्रज्या र्ार्त स काय?” 
 

तें ऐकून, ‘र्ला लुटतात, र्ला लुटतात’ अशी रेर्तानें आरडाओरड केली  
 

हभक्ष ुम्हणाले, “अरे सज्जन रु्ला, आम्हालंा तुजपासून काहंीं नक  आहे, आहण उर्ाच आरडाओरड 
का ंकरत स?” 
 

“भदंत, र्ाझीं र्स्त्रप्रार्रणें तुम्ही हहरार्ू ं पहात नाहीं, हे र्ी पक्कें  जाणून आहें  पण र्ाझ्या र्डील 
बधूंनें हर्ळहर्लेली संपहत्त तुम्ही र्ला देऊं इच्छीत नाहीं ” 
 

“अरे पण तुझा र्डील बधुं क ण? त्यानें हर्ळहर्लेली संपहत्त ती काय? आहण आर्च्यापाशीं ती कशी 
आली?” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

“र्ाझ्या र्डील बधूंचें नारं् उपहतष्ट्य; पण त  साहरपुत्त ह्या नारं्ानेंच प्रहसद्ध आहे  त्याची हर्ळकत 
क णती, हें तुम्हासं सारं्ार्यास पाहहजे काय?” 
 

साहरपुत्त सरु् हभक्षसुंघातं प्रहसद्धच ह ता, र् त्याच्या धाकया भार्ाला श भयायासारली हुशारी 
रेर्ताच्या आंर्ीं पाहून त्या हभक्षूंनी त्याचें कौतुक केले र् त्याला श्रार्णेर प्रव्रज्या हदली  
 

श्रार्णेर झालयार्र रेर्त एका भयंकर लहदरर्नातं रहात असे, र् तेथेंच त  अहुत्पदाला पार्ला  
त्याला भेटयायाची साहरपुत्ताला इच्छा ह ती  पण एक द नदा ंलहदरर्नाला जायायाची परर्ानर्ी र्ाहर्तली 
असता ं भर्र्तंानें ती हदली नाहीं, का ं कीं, रेर्त त्या र्ेळीं अहुत्पदाला पार्ला नव्हता  पुन्हा साहरपुत्तानें 
परर्ानर्ी र्ाहर्तली, तेव्हा ं हभक्षसुंघासह भर्र्ा्न् ह हतकडे जायायास हसद्ध झाला  रेर्ताच्या र्सहतस्थानी 
जायायाला द न रस्ते ह ते  सरळ रस्ता साठ य जनाचंा र् जर्ळचा रस्ता तीस य जनाचंा ह ता; पण हा रस्ता 
अडचणीचा असून र्ाटेंत अन्नपायायाची टंचाई ह ती  क णत्या रस्त्यानें जाऊं या, असा आनंदानें प्रश्न केला; 
तेव्हा ं जर्ळचा रस्ता पत्करयायास भर्र्ंतानें साहंर्तलें   आनंद म्हणाला, “पण भदन्त, ह्या रस्त्यांत 
हभक्षसुंघाला अन्नपायायाची टंचाई पडेल ” भर्र्ान् म्हणाला, “आनंद, त्याची तुला काळजी नक   
आर्च्याबर बर सीर्हल [सीर्लीनें र् ठर् ठाले प्रर्ास केले ह ते, र् पूरु्पुयायाईरु्ळें  त्याला क ठेच अन्नपायायाची ददात पडली नाहीं  

सीर्लीची कथा ह्या भार्ाच्या अठराव्या प्रकरणातं पहार्ी   आहे, त  सरु् व्यर्स्था पाहील ” 
 

भर्र्ान् हनर्ासस्थानाजर्ळ आला, तेव्हा ं रेर्तानें त्याची र् हभक्षसुंघाची रहायायासर्रयायाची 
यथाशक्ती व्यर्स्था लाहर्ली  भर्र्ान् त्याला म्हणाला, “रेर्ता, हें तर कहस्त्रप्रायायाचंें जंर्ल हदसतें  येथें 
कसहव्याघ्राहदकाचं्या र्जुना र् हत्तींच्या कककाळ्या ऐकून तुला काय र्ाटतें? 
 

रेर्त म्हणाला, “भदंत, अशा प्रसंर्ी र्ला भय न र्ाटता ंएक प्रकारचें अरयायपे्रर् र्ाटतें?” 
 

हें त्याचें उत्तर ऐकून भर्र्ान् प्रसन्न झाला र् अरयायर्ासापासून, क णक णते फायदे आहेत, ह्या 
संबधंानें त्यानें रेर्ताला सहर्स्तर उपदेश केला  
 

हभक्षसुंघासह भर्र्ान् परत श्रार्स्तीला आला तेव्हा ं हर्शाला उपाहसकेनें, हा प्रर्ास कसा काय 
झाला र् रेर्ताचें रहायायाचें स्थान कसें काय आहे, इत्याहदकाचंी हभक्षूंपाशी चौकशी केली  जे हभक्षु 
अहुत्पदाला प होंचले ह ते, त्यानंी रेर्ताच्या स्थानाची स्तुती केली; पण सार्ान्य हभक्षूंला तें अरयायर्य 
स्थान आर्डलें  नाही, असें त्याचं्या ब लयायार्रून हर्शालेला हदसून आलें   जेव्हा ं हतनें त्या प्रर्ासासंबधंीं 
भर्र्तंाला हर्चारलें , तेव्हा ंभर्र्तंानें ही र्ाथा म्हटली :— 
 

र्ामे वा यणद वारञ्ञे णनने्न वा यणद वा थले । 
यत्थारहन्तो णवहरन्न्त तं भूणम रामिेय्यकं ॥ 

 
र्ारं्ातं काय कीं अरयायात काय, ल लर्ट प्रदेशातं काय की सपाट प्रदेशातं काय, जेथें अहुन्त 

रहातात, तें स्थळ रर्णीय ह य  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

अरयायर्ासी पुष्ट्कळ हभक्ष ु ह ते; पण रेर्तासारला अत्यंत हबकट जार्ीं रहाणारा दुसरा क्वहचतच 
ह ता; म्हणून आरयायक हभक्षूंत त्याला अग्रस्थान हर्ळालें   
  



 

 

अनुक्रमणिका 

१५ 
 

कांक्षारेवत 
 

“ध्यानरत हभक्षशु्रार्कातं काकं्षारेर्त श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याचा जन्र् श्रार्स्तींतील एका धनाढ्य कुटंुबात झाला  इतर ल काबंर बर त  भर्र्तंाचा उपदेश 
ऐकयायास जात असे  काहंीं काळानें प्रपंचाहर्षयीं रै्राग्य उत्पन्न झालयारु्ळें  त  हभक्ष ुझाला  क णती र् ष्ट 
करणें य ग्य र् क णती अय ग्य, ह्या हर्षयीं त्याला फार शकंा र्ाटे, र् रृ्द्ध हभक्षूंपाशीं ह्यासंबधंी त  नीट 
हर्चारपूस करी  लहानसहान र् ष्टींतहह याला शकंा र्ाटते, म्हणून हभक्ष ु त्याला ‘काकं्षारेर्त’ असें म्हणूं 
लार्लें , र् ह्याच नारं्ानें पुढें त  प्रहसद्धीला आला  त  सर्ाहधभार्नेर्ध्यें अत्यंत दक्ष असे र् त्यातच आनंद 
र्ानी  म्हणून ध्यानरत हभक्षूंत त्याला अग्रस्थान हर्ळालें   
  



 

 

अनुक्रमणिका 

१६ 
 

सोि कोणळणवस 
 

“उत्साही हभक्षशु्रार्कातं स ण क हळहर्स श्रेष्ठ आहे ” 
 

स ण हें त्याचंें नारं् र् क हळहर्स आडनारं्  कालचंपा नर्रातं त्याचा जन्र् झाला  त  घरचा अत्यंत 
सधन ह ता  त्याच्या सुकुर्ारपणाची ख्याहत त्या र्ळेीं सरु् र्र्ध देशातं पसरली ह ती; आहण म्हणूनच 
कबहबसार राजानें त्याला रु्द्दार् ब लार्नू नेलें   याच्या पुढची सरु् हहकर्त पहहलया भार्ातं (कलर् ४६-५०) 
आलीच आहे  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

१७ 
 

सोि कुणिविम 
 

“पे्रर्ळ भाषण करणाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं स ण कुहटर्णु श्रेष्ठ आहे ” 
 

राजर्ृह येथील काली नारं्ाची एक तरुणी अर्ंती राष्ट्रातंील कुरुरघर नारं्ाच्या शहरातं एका 
र् ठ्या धनाढ्य कुटंुबात हदली ह ती  केर्ळ बुद्धाची कीर्मत ऐकून ती बुद्ध पाहसका [हहची र् ष्ट ह्या भार्ाच्या ७५ व्या 

प्रकरणातं पहार्ी   झाली  हतचा हा रु्लर्ा  एक क टी हकर्तीचीं कंुडलें  त्याच्या कानातं असत, म्हणून 
क हटकण ु म्हणयायाच्या जार्ीं सार्ान्य ल क त्याला कुहटकणचु म्हणत; ह्याच नारं्ानें त  पुढें प्रहसद्धीला 
आला  
 

र्हाकात्यायन कुरुरघर येथें एका परु्तार्र र्ारंर्ार रहात असे, र् स ण त्याचा उपदेश 
ऐकयायासाठीं त्याजपाशीं जात असे  स णाच्या प्रपचंात क णत्याहह प्रकारें कर्तरता नव्हती  तरी 
र्हाकात्यायनाचा उपदेश ऐकून त्याचें र्न प्रपचंात ररे्नासें झालें , र् त्यानें र्ारंर्ार हर्नंहत करून 
र्हाकात्यायनाकडून प्रव्रज्या घेतली  ह्याचें र्णनु पहहलया भार्ातं (कलर् ५१-५४) आलेंच आहे  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

१८ 
 

सीवणल 
 

“लाभी हभक्षशु्रार्कातं सीर्हल श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याच्या आईचें नारं् सुप्पर्ासा  ती एका क हलय राजाची रु्लर्ी ह ती  हतची र् ष्ट उदानर्ग्र्ातं आहे 
ती अशी :– 
 

भर्र्ान् बुद्ध कंुहडया नारं्ाच्या नर्राजर्ळ कंुडधान र्नातं रहात ह ता  क हलयराजाची रु्लर्ी 
सुप्पर्ासा सात र्षेपयंत र्र दर असून त्या र्ळेीं सात हदर्स प्रसर्र्देना भ र्ीत ह ती  (१) त  भर्र्ान् 
सम्यक्संबुद्ध आहे लरा, ज  अशा दुःलाच्या हर्नाशासाठीं धर्ोपदेश करत ; (२) त्या भर्र्तंाचा श्रार्कसंघ 
सन्र्ार्ानें चालणारा लरा, ज  अशा प्रकारच्या दुःलाच्या हर्नाशासाठीं प्रयत्न करत ; (३) तें हनर्ाण 
सुलकारक लरें, ज्यातं अशा प्रकारचें दुःल आढळत नाहीं; ह्या तीन सहद्वचारानंीं ती आपलया असह्य र्देना 
सहन करी  आपण अशा रीतीनें दुःल भ र्ीत आहें, हें हतनें नर्ऱ्याकडून भर्र्तंाला कळहर्लें   तें ऐकून ‘ती 
सुली ह र् ,’ असा भर्र्तंानें आशीर्ाद हदला, र् त्याच र्ळेीं सुप्पर्ासा प्रसर्र्ेदनातूंन रु्क्त ह ऊन पुत्र 
प्रसर्ली  पुढें हतनें हभक्षसुंघासह भर्र्तंाला आरं्त्रण करून सात हदर्सपयंत दानसर्ारंभ केला  त्या र्ळेीं 
साहरपुत्तानें सीर्लीला ‘प्रपंचात कसें काय र्ाटतें, [ह्या र्ेळीं सीर्लीचें र्य जन्र्लयापासून अठरा हदर्साचंें ह तें, असें 

उदानअाकथेंत साहंर्तलें  आहे   असा प्रश्न केला  तेव्हा ंत  म्हणाला, “सात र्ष ेर्ातेच्या उदरातं काढलेलया र्ला 
प्रपचंाचें सुल काय हर्चारता?” [ह्या र्ेळीं सीर्लीचें र्य जन्र्लयापासून अठरा हदर्साचंें ह तें, असें उदानअाकथेंत साहंर्तलें  आहे   
 

सीर्हल र्यातं आलयार्र हभक्ष ु झाला  त्यानें पुष्ट्कळ लाबलाबंचे प्रर्ास केले ह ते; आहण 
पूरु्पुयायाईरु्ळें  प्रर्ासात त्याला चीर्रकपडपाताहदकाचंी कधीहह टंचाई पडत नसे  त्याच्या प्रर्ासाची यादी 
ह्या द न र्ाथातं आहे :– 
 

णनग्रोधं पठमं पन्स्स दुणतयं पण्डवपत्वतं । 
तणतयं अणचरवणतयं चतुत्थं वरसार्रं ॥ 
पञ्चमं णहमवन्तं सो छटं्ठ छद्दन्तमार्णम । 
सत्तमं र्न्धमादनं अट्ठमं अथ रेवतं ॥ 

 
अथु :– पहहलयानें हनग्र धाला [त  एका हनग्र धरृ्क्षाजर्ळ आला र् तेथें त्याला देर्तेनें हभक्षा हदली, असें र्न रथपूरणीचें 

म्हणणें आहें  परंतु प्रथर्तः त  कहपलर्स्तु येथील हनग्र धारार्ातं आला, असें म्हणणें हर्शषे सयु्क्तक हदसतें   आला, नंतर राजर्ृह 
येथील पाडंर्परु्तार्र, हतसऱ्यानें श्रार्स्ती येथील अहचरर्ती नदीर्र, चर्र्थयानें र्हासरु्द्रापयंत, पाचंव्यानें 
हहर्ालयार्र, सहाव्यानें षड्दन्त सर र्राला, सातव्यानें र्ंधर्ादनाला, र् आठव्यानें (भर्र्तंाबर बर) 
लहदरर्हनय रेर्ताला भेटयायासाठीं  
 

अशा हबकट प्रर्ासातं सीर्लीला त्रास पडला नाहीं, म्हणून त्याला लाभ  हभक्षूंत अग्रस्थान हर्ळालें   
  



 

 

अनुक्रमणिका 

१९ 
 

वक्कणल 
 

“श्रद्धार्ान् हभक्षशु्रार्कातं र्क्कहल श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याचा जन्र् श्रार्स्ती येथें एका ब्राह्मणकुळातं झाला  र्क्कहल हें त्याचें नारं्  लहानपणींच 
र्देर्देारं्ातं त  पारंर्त झाला ह ता, र् बुद्धाला पाहहलयाबर बरच त्याची त्याच्यार्र अत्यंत श्रद्धा जडली  
र ज भर्र्तंाला पाहहलयाहशर्ाय त्याला चैन पडत नसे  पण श्रद्धा बलर्ती झालयारु्ळें  र् प्रजे्ञच्या कायाला 
र्ार् न हर्ळालयारु्ळें  हनर्ाणर्ार्ात र्क्कलीला र् ठा अंतराय झाला  त्याच्या पुढची र् ष्ट लन्धसंयुत्ताच्या 
दुसऱ्या पयाणासाच्या चौर्थया र्ग्र्ातं र्क्कहलसुत्तातं आलीच आहे  हतचा साराशं असा :– 
 

“भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ेळुर्नातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं र्क्कहल एका कंुभाराच्या [कंुभाराच्या घरीं म्हणजें 

भाडंीं बनर्ार्याच्या कारलान्यातं (शाळेंत), असें अाकथेचें म्हणणें आहे   घरीं अत्यंत आजारी ह ता  एका उपस्थायकाकडून 
हें र्तुर्ान त्यानें भर्र्तंाला कळहर्लें   भर्र्ान् कंुभाराच्या घरीं आला, तेव्हा ंर्क्कहल त्याला र्ान देयायासाठीं 
लाटेर्रून उठयायाचा प्रयत्न करंु लार्ला  पण भर्र्ान् म्हणाला, “र्क्कहल, असा उठयायाचा प्रयत्न 
करयायाचें काहंीं कारण नाहीं  येथें आसनें र्ाडंलेली आहेत, तेथें र्ी बसंू शकतों ” भर्र्ान् एका आसनार्र 
बसला आहण म्हणाला, “र्क्कहल, तुला कसें काय र्ाटतें? तुझे दुलणें कर्ी ह त आहे ना?” 
 

वक्कणल :– तुम्हालंा काय सारं्ू! र्ला अर्दीं बरें र्ाटत नाहीं  अत्यंत तीव्र र्देना उत्पन्न ह तात, पण 
त्याचंें पयुर्सान हदसून येत नाहीं  
 

भर्वान् :– पण र्क्कहल, तुझ्या र्नाला एलादी शकंा ककर्ा पिात्ताप जाचत नाहीं ना? 
 

र्क्कलीनें ह काराथी उत्तर हदलें   तेव्हा ंभर्र्ान् म्हणाला, “ही र्नाची रुलरुल तुझ्या आचरणातं 
काहंीं कनद्य कृत्य घडून आलयारु्ळें  तर नसेल ना?” 
 

“नाहीं,” असें र्क्कलीनें उत्तर हदलें   
“तर र्र्, र्क्कहल, तुझ्या र्नाला एर्ढी रुलरुल का ंलार्ून रहार्ी?” 
“भर्र्तंाच्या दशनुाला जायायास जें बळ लार्तें तें र्जजर्ळ नाहीं, एर्ढ्याच साठीं र्ाझ्या र्नाला 

तळर्ळ लार्ली आहे ” 
 

“र्क्कहल, ह्या र्ाझ्या सडून जाणाऱ्या (पूहत) देहाकडे पाहून काय उपय र्! ज  धरु् जाणत  त  र्ला 
पाहात , र् ज  र्ला पहात  त  धरु् जाणत   र्क्कहल, र्ी तुला असें हर्चारतों कीं, रूप हनत्य कीं अहनत्य?” 
र्देना, संज्ञा, संस्कार, हर्ज्ञान हनत्य कीं अहनत्य?” ‘हे सरु् स्कंध अहनत्य आहेत,’ असें र्क्कलीनें उत्तर 
हदलें   
 

“असें जाणून, हे र्क्कहल हर्द्वान् आयुश्रार्क ह्या पाचं स्कंधाहंर्षयीं हर्रक्त ह त  आहण रै्राग्यारु्ळें  
हर्रु्क्त ह त  ” 



 

 

अनुक्रमणिका 

ह्याप्रर्ाणें उपदेश करून भर्र्ान् र्ृध्रकूटपरु्ताच्या बाजूला रे्ला  तेव्हा ं र्क्कहल आपलया 
उपस्थायकानंा म्हणाला, “बधुंह , र्ला लाटेसह उचलून ऋहषहर्लीच्या पायर्थयाशीं कालहशला येथें घेऊन 
जा  र्ाझ्यासारख्यानें र्ारं्ातं र्रणें र्ला य ग्य र्ाटत नाहीं” ... तेथें नेलयार्र र्क्कहल हर्रु्क्त झाला, र् 
त्यानें शस्त्रप्रय र् करून आत्र्घात केला, काहंीं र्ळेानें हभक्षूंसह भर्र्ान् तेथें आला, र् त्यानें र्क्कहल लाटेर्र 
लोंबकळत पडलयाचें पाहहलें   त्या र्ळेीं अंधकारर्य धुकें  हजकडे हतकडे पसरलें  ह तें  तें दालर्नू भर्र्ान् 
हभक्षूंला म्हणाला, “हभक्षहु , हा र्ार आहे  र्क्कलीचें हर्ज्ञान क ठें पैदा झालें , ह्याच्या श धातं त  आहे  परंतु 
र्क्कहल पहरहनर्ाण पार्ला असलयारु्ळें  त्याच्या हर्ज्ञानाला पुनजुन्र् नाहीं ” 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

२० 
 

राहुल 
 

“हनयर् हशकयायाची आस्था बाळर्णाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं राहुल श्रेष्ठ आहे ” 
 

राहुलाची र् ष्ट पहहलया भार्ातं (कलर् ३२-३४) आलीच आहे  त्याला उदे्दशून भर्र्तंानें 
उपदेहशलेलीं अंबुलहाकराहुल र्ाद, र्हाराहुल र्ाद र् चूळराहुल र्ाद, अशीं र््ज्झर्हनकायातं तीन सुत्तें 
आहेत  तीं अनु्रमर्ें शील, सर्ाहध आहण प्रज्ञा ह्या ज्या बुद्ध शासनाच्या तीन पायऱ्या आहेत, त्यासंबधंानें 
आहेत  शीलातं भर्र्तंानें सत्याला अत्यंत र्हत्त्र् हदलें  आहे, आहण ह्याचसंबंधानें पहहलया सुत्तातं उपदेश 
आहे  अश क राजानेंहह आपलया बाभ्ा येथील हशलालेलातं त्या सुत्ताचा उल्लेल केला आहे  त्याचा साराशं 
बुद्धलीलासंारसंग्रहाच्या हतसऱ्या भार्ातं (प्र  २१) आलाच आहे  बाकी द न सुत्ताचंा साराशं येथें देयायात 
येत आहे :— 
 

(१) भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  एके हदर्शीं आपलें  
पात्रचीर्र घेऊन भर्र्ान् श्रार्स्तींत हभके्षला रे्ला, त्याच्या र्ार् र्ार् राहुलहह जाऊं लार्ला  त्याला पाहून 
भर्र्ान् म्हणाला, “राहुल, सरु् प्रकारचें रूप र्ाझें नाहीं, तें र्ी नाहीं र् तें र्ाझा आत्र्ा नाहीं, हें प्रजे्ञनें 
यथाथुतया जाणार्ें ” 
 

राहुल म्हणाला, “भर्र्ान्, रूपच तेर्ढें आपला आत्र्ा नाहीं, असें जाणार् ेकाय?” 
 

भर्वान् :– राहुल, र्देना, संज्ञा, संस्कार आहण हर्ज्ञानहह असेंच सर्जार्ें  भर्र्तंानें उपदेश केला 
असता,ं ‘आज कशाला हभके्षला जा,’ असा हर्चार करून राहुल श्रार्स्तींत न जाता ं बाहेरच एका 
झाडालालीं बसला  त्याला पाहून साहरपुत्त म्हणाला, “राहुल, आनापानस्रृ्तीची (प्राणायार्ाची) भार्ना 
रृ्कद्धर्त केली असता ंफार फायदेशीर ह ते ” 
 

संध्याकाळीं तेथून उठून राहुल भर्र्तंापाशीं रे्ला, आहण ‘आनापानस्रृ्तीची भार्ना कशी करार्ी?’ 
असा त्यानें भर्र्तंाला प्रश्न केला  भर्र्ान् म्हणाला, “पूरु्जन्र्ींच्या कर्ापासून उत्पन्न झालेले 
केशल र्ाहदक कठीण शरीरार्यर् ही आध्या्त्र्क परृ्थर्ीधातु आहे  आध्या्त्र्क परृ्थर्ीधातु काय कीं, 
बाहेरची परृ्थर्ीधातु काय, सरु् सारलीच  ती र्ाझी नाहीं, ती र्ी नाहीं, ती र्ाझा आत्र्ा नाहीं, हें प्रजे्ञनें 
यथाथुतया जाणार्ें  राहुल, हपत्तश्लेष्ट्र्ाहदक आध्या्त्र्क आप धातु काय, कीं बाहेरची आप धातु काय, ती 
सरु् सारलीच  ती र्ाझी नाहीं, ती र्ी नाहीं, ती र्ाझा आत्र्ा नाहीं, हें प्रजे्ञनें यथाथुतया जाणार्ें  अन्नाचें 
पचन करणारी दाह करणारी इत्याहदक आध्या्त्र्क तेज धातु काय कीं बाहेरची तेज धातु काय    
र्श्ास च्छा् र्ासाहदक आध्या्त्र्क र्ायुधातु काय कीं बाहेरचीं र्ायुधातु काय    आध्या्त्र्क आकाशधातु 
काय, की बाहेरची आकाशधातु काय, ती सरु् सारलीच  ती र्ाझी नाहीं, ती र्ी नाहीं, ती र्ाझा आत्र्ा नाहीं, 
हें प्रजे्ञनें यथाथुतया जाणार्ें ” 
 

“राहुल, परृ्थर्ीसर्ान र्नाची भार्ना कर  पृर्थर्ीर्र ल क शुहच आहण अशुहच पदाथु फें कीत असतात; 
पण त्याय र्ें परृ्थर्ी कंटाळत नाहीं  ह्याप्रर्ाणें र्नाची भार्ना केली असता ं तुझ्या र्नार्र अहनष्ट स्पशाचा 



 

 

अनुक्रमणिका 

आघात व्हार्याचा नाहीं  पायायाप्रर्ाणें र्नाची भार्ना कर  पायायातं ल क शुहच आहण अशुहच पदाथु धूत 
असतात    अग्नीप्रर्ाणें र्नाची भार्ना कर  शुहच आहण अशुहच पदाथु अ्ग्न सारलेच जाळत असत     
र्ायसूारली र्नाची भार्ना कर  शुहच आहण अशुहच पदाथांर्र र्ायु सारलाच र्हात असत ; पण त्याय र्ें त  
कंटाळत नाहीं    आकाशाप्रर्ाणें र्नाची भार्ना कर  आकाश कशातंच संलग्न ह त नाही  ह्याप्रर्ाणें भार्ना 
केली असता ंतुझ्या र्नार्र अहनष्ट स्पशाचा आघात व्हार्याचा नाहीं  
 

“राहुल, र्तै्रीची भार्ना कर  र्तै्रीची भार्ना केली असता ं तुझी दे्वषबुहद्ध नष्ट ह ईल  करुणेची 
भार्ना कर  करुणेची भार्ना केली असता ं तुझी त्रासदायक बुहद्ध नष्ट ह ईल  रु्हदतेची भार्ना कर  
रु्हदतेची भार्ना केली असता ं तुझी असंत षबुहद्ध नष्ट ह ईल  उपेके्षची भार्ना कर  उपेके्षची भार्ना केली 
असता ं तुझी प्रत्याघातबुहद्ध नष्ट ह ईल  अशुभाची [अशुभभार्ना म्हणजे शरीरातंील अ्स्थर्ासंाहदक अर्ंर्ल पदाथांचे कचतन 

करून हचत्ताची एकाग्रता साधणें  बुद्ध, धरु् आहण संघ पृ  ३२ पहा   भार्ना कर  अशुभाची भार्ना केली असता ं तुझा 
कार्हर्कार नष्ट ह ईल  अहनत्यतेची भार्ना कर  अहनत्यतेची भार्ना केली असता ं तुझा अहंकार नष्ट 
ह ईल  
 

“राहुल, आनापानस्रृ्तीची भार्ना कर  आनापानस्रृ्तीची भार्ना अत्यंत हहतार्ह ह ते  ती कशी? 
राहुल, एकादा हभक्ष,ु अरयायातं, झाडालालीं ककर्ा एकातं स्थळीं जाऊन देह सरळ ठेर्नू र् ठ्या 
सार्धहर्रीनें बसत   त  सार्धानपणें आर्श्ास घेत  र् सार्धानपणें प्रर्श्ास स डत   दीघु आर्श्ास घेत 
असला तर, दीघु आर्श्ास घेत आहें असें जाणत   दीघु प्रर्श्ास स डीत असला तर, दीघु प्रर्श्ास स डीत 
आहें असें जाणत   ऱ्हस्र् आर्श्ास घेत असला तर, ऱ्हस्र् आर्श्ास घेत आहें असें जाणत   ऱ्हस्र् प्रर्श्ास 
स डीत असला तर, ऱ्हस्र् प्रर्श्ास स डीत आहे असें जाणत   सरु् देहाची स्रृ्हत ठेर्नू आर्श्ास करयायाचा र् 
प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   कायसंस्कार शातं करून आर्श्ास करयायाचा र् प्रर्श्ास करयायाचा 
अभ्यास कहरत   प्रीतीचा अनुभर् घेऊन आर्श्ास करयायाचा र् प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   सुलाचा 
अनुभर् घेऊन आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   हचत्तसंस्कार जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास 
करयायाचा अभ्यास करत   हचत्तसंस्कार शातं करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत   हचत्त 
जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   हचत्ताला प्ररु्हदत करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा 
अभ्यास कहरत   हचत्ताचें सर्ाधान करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   हचत्ताला हर्रु्क्त 
करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   अहनत्यता जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास 
कहरत   रै्राग्य जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   हनर ध जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास 
करयायाचा अभ्यास कहरत   त्यार् जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास कहरत   अशा प्रकारें जर तंू 
आनापानस्रृ्तीची भार्ना करशील तर अंतकाळच्या आर्श्ास-प्रर्श्ासाचंीहह तुला जाणीर् राहील  तुला 
नकळत त्याचंा हनर ध ह णार नाही ” 
 

असें भर्र्ान् ब लला  रु्हदतर्नानें राहुलानें भर्र्तंाच्या उपदेशाचें अहभनंदन केलें   
 

(२) बुद्ध भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें रहात ह ता  एके हदर्शीं राहुलाजर्ळ आपलें  आसन देऊन र् 
त्याला बर बर घेऊन त  अंधर्नात रे्ला आहण एका झाडालालीं बसला  राहुलहह त्याला र्दंन करून एका 
बाजूला बसला  तेव्हा भर्र्ान् म्हणाला, “राहुल, चक्ष ुहनत्य आहे कीं अहनत्य आहे?” 
 

“भदंत तें अहनत्य आहे ” 



 

 

अनुक्रमणिका 

“जें अहनत्य आहे, तें सुलकारक आहे कीं दुःलकारक आहे?” 
“दुःलकारक, भदंत ” 
“आहण जें अहनत्य, दुःलकारक, हर्पहरणार्धर्ी तें र्ाझें आहे, तें र्ी आहें आहण त  र्ाझा आत्र्ा 

आहे, असें सर्जणें य ग्य ह ईल काय?” 
 

“नाहीं, भदंत ” 
 

ह्याप्रर्ाणें रूप, चक्षहुर्ज्ञान, चक्षःुस्पश ुर् त्यापासून उत्पन्न ह णाऱ्या सुलदुःलाहदक र्देना, संज्ञा, 
संस्कार, हर्ज्ञान; श्र त्र, शब्द    श्र त्रहर्ज्ञान; घ्राण र्न्ध    घ्राणहर्ज्ञान; हजव्हा, रस    हजव्हाहर्ज्ञान; काय 
स्पश ु   कायहर्ज्ञान; ह्या सर्ांहर्षयी भर्र्तंाने प्रश्न हर्चारले र् त्याचंी र्रच्याच पद्धतीनें राहुलानें 
यथाय ग्य उत्तरें हदलीं  तेव्हा ं भर्र्ान् म्हणाला, “राहुल, हर्द्वान् आयुश्रार्क असें जाणून ह्या सरु् 
पदाथांहर्षयीं हर्रक्त ह त , आहण रै्राग्यारु्ळें  हर्रु्क्त ह त  ” 
 

भर्र्तंाच्या ह्या उपदेशानें राहुल अहुत्पद पार्ला  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

२१ 
 

राष्ट्रपाल 
 

“श्रदे्धनें प्रव्रज्या घेतलेलया हभक्षशु्रार्कातं राष्ट्रपाल श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याची र् ष्ट र््ज्झर्हनकायातंील रापाल सुत्तातं आली असून हतचाच अनुर्ाद र्न रथपूरणींत केला 
आहे  रापाल सुत्ताचा साराशं आसा :– 
 

भर्र्ान् बुद्ध कुरुराष्ट्रातं प्रर्ास करीत र् ठ्या हभक्षसुंघासह थुल्लक हात नारं्ाच्या कुरंूच्या 
शहरापाशीं आला  तेथील ब्राह्मणानंीं त्याची कीर्मत ऐकून ते सरु् त्याच्या दशनुाला रे्ले  क णी त्याला 
नर्स्कार करून, क णी कुशल प्रश्न हर्चारून, क णी अंजहल करून, क णी आपलें  नार्र् त्र सारं्ून र् 
क णी रु्कायानेंच जाऊन एका बाजूला बसले  त्या ब्राह्मणानंा भर्र्तंानें जेव्हा ं धर्ोपदेश केला तेव्हा ं
राष्ट्रपालहह तेथें ह ता  त्याच्या र्नार्र एकदर् पहरणार् झाला, र् प्रव्रज्या घेयायाचा आपला हर्चार त्याने 
भर्र्तंाला कळहर्ला  पण त्याच्या आईबापाचंी परर्ानर्ी नसलयारु्ळें  त्याला प्रव्रज्या देयायाचें भर्र्तंानें 
नाकारलें   तेव्हा ं घरीं जाऊन प्रव्रज्या घेयायास परर्ानर्ी देयायाहर्षयीं आपलया आईबापाशंीं त  हट्ट धरून 
बसला  त्यानंी त्याची पुष्ट्कळ प्रकारें सर्जूत घातली, र् आपण हजर्ंत असता ं त्याला परर्ानर्ी देता ं येणें 
शक्य नाहीं असें साहंर्तलें   ‘एकतर परर्ानर्ी ककर्ा दुसरें र्रण,’ असें म्हणून राष्ट्रपाल तेथेंच जहर्नीर्र 
पडला, र् अन्नग्रहण करणें त्यानें र्ज्यु केलें   त्याच्या सख्यास यऱ्यानंीहह त्याची सर्जूत घालयायाचा पुष्ट्कळ 
प्रयत्न केला  पण राष्ट्रपालाच्या दृढ हनियापुढें त्याचंा काहंीं इलाज चालेना  शरे्टीं आईबापानंीं परर्ानर्ी 
देऊन कसेंबसें त्याचें एकदाचें सर्ाधान केलें ; र् अन्न लाऊन अंर्ीं थ डें बळ आलयाबर बर भर्र्तंापाशीं 
जाऊन त्यानें प्रव्रज्या घेतली  द न आठर्ड्ानंी भर्र्ान् त्याला बर बर घेऊन हभक्षसुंघासह श्रार्स्तीला 
आला  
 

तेथें रहात असता ं एकान्तातं राहून राष्ट्रपालानें र् ठ्या प्रयत्नानें अहुत्पद हर्ळहर्लें , र् 
भर्र्तंाजर्ळ जाऊन आईबापासं भेटयायाचीं परर्ानर्ी र्ाहर्तली  आयुर्ार्ात त्याची झालेली उन्नहत पाहून 
भर्र्तंानें त्याला स्र्देशी जायायास परर्ानर्ी हदली  हभक्षाटनासाठीं जेव्हा त  थुल्लक हात शहरातं हशरला, 
तेव्हा ंत्याचा हपता र्धलया हदर्ाणलान्यातं हजार्तीला [र्ूळ शब्द ‘उहल्ललापेहत ’ त्यार्र टीका–कप्पकेन केर  अपहरापेहत  
परंतु दुसरा असाहह अथु ह ऊं शकेल की, र्धलया हदर्ाणलान्यातं हचत्रकरु् करर्ीत ह ता  येथें टीकेला अनुसरूनच अथु केला आहे  हजार्तीच्या 
अथी हा शब्द र्ापरयायातं आलेला दुसऱ्या क ठें आढळला नाहीं   बसला ह ता  राष्ट्रपालाला पाहून ‘ह्या रंु्डकानंी ह्या 
श्रर्णकानंीं आर्च्या आर्डत्या एकुलत्या एका रु्लाला हभक्ष ुकेलें ’ असें त  म्हणाला  अथात् राष्ट्रपालाला 
आपलया हपत्याच्या घरीं हशव्याहंशर्ाय दुसरा पदाथु हर्ळाला नाहीं  त  परत जायायाला हनघाला तेव्हा ंत्याच्या 
घरची एक दासी कुलर्ाष [कुलर्ाष म्हणजे यर्ाचंा केलेला पदाथु   नारं्ाचें हशळें अन्न फेकयायासासाठीं बाहेर आली 
ह ती  हतला पाहून राष्ट्रपाल म्हणाला, “भहर्नी हें अन्न फेकायचें असेल तर र्ाझ्या पात्रातंच तें घाल ” तें 
हतनें त्याच्या पात्रातं घातलें , र् इतक्यातं हतची लात्री पटली कीं, हाच आपलया र्ालकाचा पुत्र आहे  
ताबडत ब हें र्तुर्ान हतनें आपलया यजर्ाहनणीला सांहर्तलें   ती म्हणाली, “हें र्तुर्ान जर लरें असेल तर 
तुला र्ी दास्यातूंन र् कळें करीन ” असें म्हणून हतनें नर्ऱ्याला राष्ट्रपालाच्या श धासाठीं पाठहर्लें   
 



 

 

अनुक्रमणिका 

राष्ट्रपाल एका कभतीच्या सार्लींत बसून तें हशळें अन्न लात ह ता  तें पहून त्याचा हपता म्हणाला, 
“बा राष्ट्रपाला, हें हशळें अन्न तंू कसें लात स? तुझें घर तुला नाहीं काय?” 
 

राष्ट्रपाल :– र्ृहपहत, आम्हालंा आर्चें घर कुठलें ? आम्हीं तें कधींच स डून हदलें  आहे  आपलया 
घरीं रे्लों ह तों लरा; परंतु तेथें हशव्याहंशर्ाय दुसरें काहंीं र्ला हर्ळालें  नाहीं  
 

हपत्यानें त्याला घरीं येयायाचा आग्रह केला; पण त्या हदर्शीं जेर्ण झालें  असलयारु्ळें  त्यानें आरं्त्रण 
न स्र्ीकारता ंते दुसऱ्या हदर्शीं स्र्ीकारलें   राष्ट्रपाल सकाळच्या प्रहरी भ जनासाठीं आला, तेव्हा ंहपत्यानें 
आपली सरु् धनदौलत दालर्नू त्याला प्रपचंात आणयायाचा पुष्ट्कळ प्रयत्न करून पाहहला  शरे्टी त्याच्या 
बायकाकंडून [ह्या हकती ह त्या, हें रू्ळ गं्रथातं ककर्ा अाकथेंत साहंर्तलें  नाहीं  अाकथेंत पुष्ट्कळ नतुकी ह त्या, असें दंतकथात्र्क र्णुन 

आहे   त्याचे पाय धरार्यास लार्ले  परंतु ह्या सर्ांचा पहरणार् राष्ट्रपालाच्या र्नार्र रु्ळींच झाला नाही  त  
म्हणाला, “र्ला उपद्रर् कशाला देतां? जर जेर्ार्याला घालार्याचे असेल तर घाला ” हपत्यानें त्याला 
उत्तर् प्रकारचें भ जन हदलें   भ जन त्तर त  आपलया रहायायाच्या जार्ी—कौरव्य राजाच्या उद्यानातं—रे्ला  
 

त्याच र्ळेीं हर्र्र् नारं्ाच्या उद्यानपालाला कौरव्य राजानें उद्यान साफ करार्यास हुकूर् केला  
त्यानें राजाला र्दी हदली कीं, ‘उद्यानातं काहंीं भय नाहीं  तेर्ढा राष्ट्रपाल–ज्याची आपण र्ारंर्ार स्तुहत 
करता–ंएका झाडालालीं बसला आहे’ तें ऐकून कौरव्य राजानें उद्यान्रमीडेचा नाद स डून हदला, र् र् ठ्या 
पहरर्ारासह त  राष्ट्रपालाच्या दशनुाला आला  कुशल प्रश्नाहद हर्चारून झालयार्र त्यानें राष्ट्रपालाला तेथें 
पसरलेलया र्ाहलचार्र बसयायास हर्नंहत केली  पण राष्ट्रपाल आपलया आसनार्रून उठला नाहीं  त्यानें 
राजालाच त्या र्ाहलचार्र बसयायास साहंर्तलें   
 

राजा लाली बसला र् राष्ट्रपालाला म्हणाला, “जराव्यसन, व्याहधव्यसन भ र्व्यसन र् 
ज्ञाहतव्यसन, ह्या चार व्यसनारुं्ळें  ल क प्रव्रज्या घेत असतात  क णी म्हातारा झालेला असत , र् आता ं
आपलया हातून दुसरें काहंीं ह णें नाहीं, असें म्हणून प्रव्रज्या घेत   क णी जन्र्ाचा व्याहधग्रस्त असत , र् 
प्रपचं नक सा ह ऊन संन्यासी ह त   क णाची एकाएकी सरु् संपहत्त नष्ट ह ते, र् ह्या भ र्व्यसनारु्ळें  त  
संन्यासी ह त   क णाचे सलेस यरे अकस्र्ात र्रण पार्तात, र् ह्या ज्ञाहतव्यसनारुं्ळें  त  हभक्ष ुह त   पण ह्या 
चारहह व्यसनापंासून तुम्ही र् कळे आहा ं असें असता ंह्या र्यातं हभक्ष ुझालातं याचें कारण काय?” 
 

राष्ट्रपाल :– र्हाराज, त्या सम्यक्संबुद्धाने ज्या चार र् ष्टी साहंर्तलया आहेत, त्या ऐकून, पाहून 
आहण जाणून र्ी हभक्ष ुझालों आहें  (१) जीर्ल क हाकंला जात आहे, त्याला थारा नाहीं; (२) त्याचंें रक्षण 
करणारा क णी नाही, त्याला सुरहक्षत जार्ा नाहीं; (३) त्याचें स्र्कीय असें काहंीं नाहीं  सर्ळें स डून 
त्याला रे्ले पाहहजे; (४) त्याची तृ्प्त नाहीं, तृष्ट्णेचा त  दास आहे, ह्या त्या चार र् ष्टी आहेत, ज्या ऐकून, 
पाहून आहण जाणून र्ी हभक्ष ुझालों  
 

ह्या र् ष्टींचा अथु राजाला बर बर सर्जला नाहीं, र् त्याहर्षयीं त्यानें प्रश्न हर्चारला  तेव्हा ं
राष्ट्रपाल म्हणाला, “र्हाराज, र्ीस–पचंर्ीस र्षाच्या र्याच्या दरम्यान तुम्ही जेव्हा ं शस्त्रास्त्रातं प्रार्ीयाय 
हर्ळहर्लें , तेव्हाचं्या आहण आताचं्या तुर्च्या पहर्स्थतींत फरक आहे काय?” 
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राजा :– भ  राष्ट्रपाल, र्ी काय सारं्ार्ें! तेव्हा ंर्ी तरुण ह तों; .र्ाझ्या अंर्ीं हर्लक्षण सार्र्थयु ह तें  
पण आता ंऐंशीच्या घरातं र्ी आहें  एका हठकाणीं पाऊल टाकार्यास जातों त  तें भलत्याच हठकाणीं पडतें! 
अशी र्ाझी ्स्थती आहे! 
 

राष्ट्रपाल :– ह्यासाठींच, र्हाराज, भर्र्तंानें म्हटलें  आहे कीं, जीर्ल क हाकंला जात आहे, 
त्यात थारा नाहीं  
 

राजा :– हकती उत्तर्! भ  राष्ट्रपाल, हें त्या भर्र्तंाचें म्हणणें अर्दीं सत्य आहे  
 

राष्ट्रपाल :– र्हाराज, तुर्च्या अंर्ी जडलेला एकादा हचरकाहलक र र् आहे काय? 
 

राजा :– ह य, र्ला संहधर्ाताचा हर्कार आहे, आहण त्यारु्ळें  र्ी असा बेह ष ह ऊन जातों कीं, 
कधीं कधीं र्ाझा प्राण जात  असें सर्ांना र्ाटतें  
 

राष्ट्रपाल :– अशा र्ेळीं, र्हाराज, तुर्चे आप्तहर्त्र तुर्चें रक्षण करंू शकतात काय? चला, आपण 
सरु् एकत्र ह ऊन र्हाराजाचंें दुःल र्ाटूंन घेऊं र् त्यालंा सुली करंू,’ असें ते म्हणू ंशकतात काय? 
 

राजा :– नाही, भ  राष्ट्रपाल  
 

राष्ट्रपाल :– ह्यालाच उदे्दशून भर्र्तंानें म्हटलें  आहे कीं, जीर्ल काचें रक्षण करणारा क णी नाहीं, 
त्याला सुरहक्षत जार्ा नाहीं  
 

राजा :– हकती उत्तर्! भ  राष्ट्रपाल, हें त्या भर्र्तंाचें म्हणणें अर्दीं सत्य आहे  
 

राष्ट्रपाल :– र्हाराज, सध्या आपण सरु् संपत्तीचा उपभ र् घेत आहा ं पण अंतकाळी हतचा त्यार् 
करून तुर्च्या कर्ाप्रर्ाणें तुम्हालंा एकाकीं जार्ें लार्णार नाहीं काय? 
 

राजा :– ह्यातं काय शकंा? 
 

राष्ट्रपाल :– ह्यालाच उदे्दशून, र्हाराज, भर्र्तंानें म्हटलें  आहे कीं, जीर्ल काचें स्र्कीय असें 
काहंीं नाहीं, सरु् स डून त्याला रे्लें  पाहहजे  
 

राजा :– हकती उत्तर्! भ  राष्ट्रपाल, हें त्या भर्र्तंाचें म्हणणें अर्दी सत्य आहे  
 

राष्ट्रपाल :– र्हाराज, अत्यंत भरभराटींत असलेलया ह्या कुरंूच्या राष्ट्राचे तुर्ही अहधपहत आहां; 
आहण सर्जा, एकादा र्नुष्ट्य येऊन तुम्हालंा म्हणाला कीं, पूरे्च्या बाजूला दुसरें असेंच एक सरृ्द्ध राज्य 
आहे  तेथें धन, धान्य, हत्ती घ डे र्रै्रे पुष्ट्कळ आहेत, जर शक्य असेल तर तें राष्ट्र तुम्ही कजकणार नाहीं 
काय? 
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राजा :– ह्यातं काय शकंा? 
 

राष्ट्रपाल :– ह्यालाच उदे्दशून, र्हाराज, भर्र्तंानें म्हटलें  आहे कीं, जीर्ल काची तृप्ती नाहीं, 
तृष्ट्णेचा त  दास आहे  
 

राजा :– हकती उत्तर्! भ  राष्ट्रपाल हें त्या भर्र्तंाचें म्हणणें अर्दीं सत्य आहे ” 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

२२ 
 

कुण्डधान 
 

“पहहलयानें शलाका [सध्या जशा आर्ंत्रणपहत्रका ककर्ा हतहकटें पाठर्नू काहंीं सर्ारंभाला तीं घेऊन येणाऱ्यानंाचं आंत घेतलें  
जातें  त्याप्रर्ाणें पूर्ी हनरहनराळ्या रंर्ाच्या काड्ा देत र् त्या घेऊन येणाऱ्यानंा आंत घेतलें  जात असे  ह्या काड्ानंा ‘शलाका’ म्हणत  
र्तदारासंाठींहह अशा काड्ाचंा उपय र् करीत  प ृ २३४ पहा   घेणाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं कुयाडधान पहहला आहे ” 
 

हा श्रार्स्तींतील एका ब्रह्मणकुळातं जन्र्ला  र्देाध्ययन र्रै्रे करून हर्द्वान् झालयार्र उतारर्यातं 
त्यानें बौद्धसंघातं प्रव्रज्या घेतली  त  हभके्षसाठीं र्ारं्ातं जात असता ंत्याच्या र्ार् र्ार् एक स्त्रीहह जात असे; 
र् परत येतानंा ती र्ार् र्ार् येत असे  त्यारु्ळें  र्ारं्ातंील बायकाप रें त्याची थट्टा करंू लार्लीं  ‘धान्याचा 
कोंडा झाला, धान्याचा कोंडा झाला [‘धान  क याड  जात ’ हा र्ूळ पाहल शब्द  संस्कृतातं ‘धानाः’ स्त्रीकलर्ी असून बहुर्चनी आहे  येथें 
त्याच्या र्ार् र्ार् जाणारी स्त्री लरी नसून त्याच्या पूरु्कर्ारु्ळें  उत्पन्न झाली ह ती, ही र् ष्ट हर्स्तारपूरु्क न देता ंसंभर्नीय तेर्ढाच अंश स्र्ीकारला 
आहे  ’ असें तीं म्हणत  तेव्हा धानहह ‘तुम्ही कोंडा’ इत्याहद ब लून त्यानंा हशव्या देई  त्यारु्ळें  त्याला 
कुयाडधान हें नारं् हर्ळालें   त  असा ल काशंीं भाडंत , हें भर्र्तंाला सर्जलें , तेव्हा ंत्याला ब लार्नू आणून 
धम्र्पदातंलया या द न र्ाथा भर्र्तंानें म्हटलया :– 
 

मावोच फरूसं कणञ्च वुत्ता पणिवदेय्यु तं । 
दुक्खा णह सारम्भकथा पणिदण्डा फुसेय्यु तं ॥ 
सचे नेरेणस अत्तान कंसो उपहतो यथा । 
एस पत्तोणस णनब्बानं सारम्भो ते न णवज्जणत ॥ 

 
अथु :– दुसऱ्याला अपशब्द ब लंू नक स  तंू ब ललास तर ल कहह तुला ब लतील  ह्याप्रर्ाणें 

हर्रीतुर्री दुःलदायक आहे  त्याय र्ें तुझ्यार्र प्रत्याघात ह तील  पालर्थया घातलेलया भाडं्ाप्रर्ाणें [‘कंस  
उपहत ’ याचा अथु ‘फुटलेलें  हपतळेचें भाडंें’ असा केलेला आहे  ‘पालथें घातलेलें ’ असा करणें हर्शषे सयु्क्तक हदसतें  त्यार्र आघात केला असता ं
आर्ाज हनघत नाहीं  त्याप्रर्ाणें र्ाक्प्रहार झाले असता ं आपलें  र्न अंतरुु्ल (पालथे) झाले, तर तोंडातूंन अपशब्द हनघणार नाहीं   जर तंू 
र्नातूंन आर्ाज बाहेर पडंू हदला नाहींस तर तंू हनर्ाणाजर्ळच आहेस  कारण तुला प्रत्याघातबुहद्ध राहहली 
नाहीं  
 

पुढें भर्र्ंताच्या उपदेशाप्रर्ाणें र्ार्ून स्र्प्रयत्नानें धानहभक्ष ुअहुत झाला  तरी कुयाडधान हेंच त्याचें 
नारं् कायर् राहहलें   त्याची अशी काहंीं पुयायाई ह ती कीं, उपासकानंीं आरं्त्रणशलाका पाठहर्लया असता ं
बहुधा पहहली शलाका त्याला हर्ळे; आहण म्हणूनच पहहलयानें शलाका घेणाऱ्या हभक्षुंत त्याला अग्रस्थान 
हर्ळलें   
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२३ 
 

वंर्ीस 
 

“प्रहतभाशाली हभक्षशु्रार्कातं र्रं्ीस श्रेष्ठ आहे ” 
 

र्न रथपूरणीच्या म्हणयायाप्रर्ाणें हा श्रार्स्ती येथें ब्राह्मणकुळातं जन्र्ला  र्रं्ीस हें ह्याचे नारं्  
तरुणपणीं सरु् र्देातं पारंर्त ह ऊन त्यानें एक हर्लक्षण रं्त्र [ह्याला शर्शीष ुर्ंत्र असें म्हटलें  आहे   संपादन केला 
ह ता  त्याच्या य र्ें त  रे्लेलया र्ाणसाच्या ड क्यार्र हचटक्या र्ारून त  र्नुष्ट्य क ठें जन्र्ला, हें सारं्त 
असे  त्याचें ब्राह्मणानंी फारच देव्हारें र्ाजहर्लें   ते झाकंलेलया यानातं त्याला बसर्नू र्ारं् र्ारं्ी घेऊन जात, 
र् ल कानंा सारं्त कीं, ज  र्रं्ीसाला पाहत , त्याला धनाचा ककर्ा यशाचा लाभ ह त , र् रे्लयानंतर त  
स्र्र्ाला जात   अशा रीतीनें तें पुष्ट्कळ पैसा र् ळा करीत असत  ब्राह्मणाबंर बर चारी हदशानंा हफरून र्रं्ीस 
परत श्रार्स्तीला आला, तेव्हा ं भर्र्तंाच्या दशनुाची त्याला उत्कट इच्छा झाली, र् त्याप्रर्ाणें त  
भर्र्तंाच्या भेटीला रे्ला  आपणाला अशा अशा तऱ्हेचा रं्त्र येत , असें र्रं्ीसानें साहंर्तलें , तेव्हा ंभर्र्तंानें 
तीन हनरहनराळ्या रे्लेलया र्ाणसाचंी परीक्षा करयायास त्यास लाहर्लें   द होंची त्यानें बर बर परीक्षा केली; 
पण हतसऱ्याची त्याला परीक्षा करता ंयेईना; का ंकीं, त्याला हजर्तंपणीं अहुत्पद हर्ळालें  ह तें  आपला रं्त्र 
फुकट रे्ला असें र्ाटून र्ंर्ीसाला फार दुःल झाले र् भर्र्तंाकडून नर्ीन रं्त्र हशकयायाच्या आशनेें त  हभक्षु 
झाला  हा र्न रथपूरणीच्या र् ष्टीचा साराशं  
 

परंतु संयुत्तहनकायातं र्रं्ीस संयुत्त नारं्ाचें एक बारा सुत्ताचें प्रकरण आहे  त्यातंील शरे्टच्या 
सुत्ताच्या अाकथेंत र्रं्ीसाची र् ष्ट हनराळ्याच प्रकारची आहे  हतचा साराशं असा :– 
 

ह्याची आई र्ादपटु पहरव्राहजका ह ती  हतला पाचंशें प्रकारचें र्ाद येत असत र् ती साऱ्या 
पहरव्राजकानंा र्ादातं कजकीत असे  पण शरे्टीं एका पहरव्राजकानें हतला कजकलें   तेव्हा ंहतने त्याच्याबर बर 
हर्र्ाह केला  त्या द घानंा ज  रु्लर्ा झाला, त  हा र्ंर्ीस  हाहह आपलया आईबापापं्रर्ाणें र्ादपटु ह ऊन 
र्ाद करीत हफरत असे  ह्याहशर्ाय त्याला एक हर्द्या र्ाहीत ह ती  हतच्या य र्ें रे्लेलया र्ाणसाच्या 
ड क्यार्र हचटक्या र्ारून त  क ठें जन्र्ला, हें त  सारं्त असे  (बाकी र् ष्ट सरासरी र्रच्या सारली आहे ) 
 

परंतु लुद्द र्रं्ीससंयुत्ताचें आहण हर्शषेतः त्यातील शरे्टच्या सुत्ताचें नीट हनरीक्षण केलें  असता ंअसें 
हदसून येतें कीं, त  पूर्ी र् ठा कहर् ह ता; र् काव्याच्या य र्ें ल करंजन करीत हफरत असे (कार्ये्यर्त्ता 
हर्चहरम्ह पुब्बे)  कहर् असलयाकारणानें हभक्ष ु झाला तरी त्याचे कार्ाहदक हर्तकु फार प्रबळ ह ते  आहण 
त्याचंें दर्न करयायाहर्षयीं त्याला स्र्तःच्या र्नाला उपदेश करार्ा लारे्  कधीं कधीं सभेंत बसला असता 
भर्र्तंार्र ककर्ा दुसऱ्या एलाद्या हर्षयार्र काव्य रचून तें तेथलया तेथें त  म्हणून दालर्ी; आहण त्यारु्ळेंच 
त्याला प्रहतभाशाली हभक्षूंत अग्रस्थान हर्ळालें   
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२४ 
 

उपसेन वंरं्तपुत्त 
 

“सर्ांना प्रसन्न करणाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं उपसेन र्ंर्ंतपुत्त श्रेष्ठ आहें ” 
 

हा साहरपुत्ताचा धाकटा भाऊ  साहरपुत्ताला जसें आईच्या नारं्ार्रून साहरपुत्त म्हणत, तसे त्याला 
बापाच्या नारं्ार्रून र्रं्ंतपुत्त म्हणत  तरुणपणी र्देाभ्यास पुरा झालयाबर बर त  हभक्ष ुझाला  उपसंपदेनंतर 
एकाच र्षाने संघाची अहभरृ्हद्ध करयायाच्या हेतूनें त्यानें दुसऱ्या एका तरुणाला आपलया हातालालीं प्रव्रज्या 
हदली  हें र्तुर्ान भर्र्तंाला सर्जलें ; तेव्हा ं त्यानें त्याचा हनषेध केला, र् असा हनयर् केला कीं, ज्याला 
हभक्ष ु ह ऊन दहा र्ष े झालीं नाहीत, त्यानें दुसऱ्याला आपलया हातालाली उपसंपदा देऊ नये  [र्हार्ग्र् 

(oldenberg’s Edition) प ृ ५९   ह्याचा पहरणार् उपसेनाच्या र्नार्र फार चारं्ला झाला, र् अरयायर्ासाहदकाचं्या 
य र्ानें आपणालाच नव्हे, तर दुसऱ्या तरुण हभक्षूंनाहह त्यानें उत्तर् र्ळण लाहर्लें   दहा र्ष े संघात 
राहहलयार्र त्यानें हनयर्ाप्रर्ाणे पुष्ट्काळ हशष्ट्य केले  तेहह आपलया उपाध्यायाप्रर्ाणें अत्यंत साधेपणानें र्ार्त 
असत  त्यानंा घेऊन एकदा ंउपसेन बुद्धदशनुाला आलयाची हहकर्त दुसऱ्या भार्ातं (कलर् ३४) आलीच 
आहे  
 

सळायतनसंयुत्ताच्या दुसऱ्या पयाणासकाच्या दुसऱ्या र्ग्र्ाच्या सातव्या सुत्तातं उपसेनाच्या 
अंतकाळची र् ष्ट आली आहे  हतचा साराशं असा :– 
 

साहरपुत्त आहण उपसेन राजर्ृह येथें रहात ह ते  त्या र्ळेीं उपसेनाला सपुदंशाची बाधा झाली  त  
हभक्षूंना म्हणाला, “र्ाझ्या शरीराला लाटेर्र घालून बाहेर न्या  नाहीतर तें येथेंच भशुासारलें ह ईल ” 
साहरपत्त म्हणाला, “तुझ्या शरीरातं काहंीं व्यंर् हदसत नाहीं, असें असता,ं तें भशुासारलें ह ईल असें कसें 
म्हणत स?” 
 

उपसेन म्हणाला, “ज्याला ही इंहद्रयें र्ाझीं आहेत ककर्ा ती र्ीच आहें, असें र्ाटतें त्याचीच इंहद्रयें 
हर्कृत ह णें संभर्नीय आहे  पण र्ला असें र्ाटत नाही; तेव्हा ंर्ाझ्या शरीरातं व्यंर् कसें हदसेल?” 
 

हा संर्ाद झालयानंतर उपसेनाला लाटेर्रून बाहेर नेयायातं आलें , र् तेथें त  र्रण पार्ला  
 

साधेपणाचें र्ळण लार्नू आपलया हशष्ट्यानंा र् त्याय र्ें इतर हभक्षूंना आहण भर्र्तंाला त  प्रसन्न 
करी  म्हणून प्रसाद उत्पन्न करणाऱ्या हभक्षूंत त्याला अग्रस्थान हर्ळालें   
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२५ 
 

दब्ब मल्लपुत्त 
 

“शयनासनाचंी व्यर्स्था लार्णाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं दब्ब र्ल्लपुत्त श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा र्ल्लाचं्या राज्यातं अनु्प्पय येथें एका र्ल्लराजाच्या घरीं जन्र्ला  आईला नर्र्ास पूण ुझालयार्र 
ती एकाएकी र्रण पार्ली  हतला हचतेर्र ठेर्ून अ्ग्न देयायातं आला  तेव्हा ंअ्ग्नसंतापानें प ट फुटून र्भु 
लालीं एका बाजूला द्रव्यतृणार्र (दूर्ार्र) पडला  त्यातून हजर्ंत रु्लर्ा हनघाला; र् त्याला आणून 
आजीच्या स्र्ाधीन करयायातं आलें   द्रव्यतृणार्र पडून बचार्ला म्हणून आजीनें त्याचें नारं् दब्ब (द्रव्य) हेंच 
ठेहर्लें   र्यातं आलयार्र आजीची परर्ानर्ी घेऊन त  हभक्षु झाला  त्याची कायुक्षर्ता पाहून संघानें त्याला 
शयनासनाचंा व्यर्स्थापक नेर्लें   हें कार् त  उत्कृष्ट रीतीनें करीत असे  पण त्यारु्ळें  रे्हत्तय आहण भमु्र्जक 
हे द घे हभक्ष ुत्याचें रै्री झाले  दुसऱ्या भार्ाच्या १२, १३ र् ६२ कलर्ातं ह्याची र् ष्ट आलीच आहे  दब्बाचें 
चीर्र जीणु झालें  असता ंसंघाने आपलया र्ालकीचें चीर्र दब्बाला हदलें  र् त्यारु्ळें  षड र्र्ीय हभक्ष ुसंघाला 
द ष देऊं लार्ले, ही र् ष्ट त्याच भार्ाच्या १३० व्या कलर्ातं आहे  ह्यार्रून असें हदसून येतें कीं, 
अपर्ादादालल थ डे हभक्ष ुलेरीज करून व्यर्स्थापक ह्या नात्यानें दब्ब र्ल्लपुत्त सरु् हभक्षसुंघाला हप्रय ह ता, 
र् त्यारु्ळेच शयनासनाचंी व्यर्स्था लार्णाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं त्याला अग्रस्थान हर्ळालें   
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२६ 
 

णपकलदवच्छ 
 

“देर्तानंा हप्रय असलेलया हभक्षशु्रार्कातं हपकलदर्च्छ श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा श्रार्स्ती येथें ब्राह्मणकुळातं जन्र्ला  हपकलदर्च्छ हें त्याचें नारं्  र्यातं आलयार्र हभक्ष ुह ऊन 
अनु्रमरे् त  अहुत्पदाला पार्ला  तरी हभक्षुंना आहण इतरानंा ‘रृ्षल’ म्हणून हाकं र्ारयायाची त्याची ल ड 
रे्ली नव्हती  ह्या संबंधी उदानर्ग्र्ातं जी र् ष्ट आहे  हतचा साराशं असा :– 
 

एके सर्यीं भर्र्ान् राजर्ृह येथें र्ेळुर्नातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं हपकलदर्च्छ हभक्षूंना ‘रृ्षल’ 
म्हणत असे  ही र् ष्ट भर्र्ंताला सर्जली, तेव्हा हपकलदर्च्छला ब लार्नू आणून त्यानें ह्यासंबंधीं चौकशी 
केली  ‘आपण असें म्हणत असतों ’ हें हपकलदर्च्छानें कबूल केलें   पण त्याच्या र्नातं दुष्टबुहद्ध रु्ळींच नाहीं 
हें जाणून भर्र्ान् हभक्षूंना म्हणाला  “हभक्षहु , पाचंशें जन्र् हा ब्रह्माणकुळातं जन्र्ला असलयारु्ळें  रृ्षल शब्द 
ह्याच्या तोंडी बसला आहे  पण ह्याच्या र्नातं कपट ककर्ा र्ान नाही ” 
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२७ 
 

बाणहय दारुचीणरय 
 

“तत्काळ ब ध करून घेणाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं बाहहय दारुचीहरय श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा बाहहय राष्ट्रातं सरु्द्रहकनाऱ्याच्या र्ारं्ीं जन्र्ला ह ता, र् नौकानयनानें आपला हनर्ाह करी  
एके र्ळेीं नार्ेंतून सुर्णभुरू्ीला जात असतां नार् तुफानातं सापंडून बुडाली  पण सुदैर्ानें एका 
दारुलंडाच्या आश्रयानें तरंर्त तरंर्त हा सुप्पारक पट्टनाजर्ळ येऊन हकनाऱ्याला लार्ला  त्याचीं 
र्स्त्रेंप्रार्रणें सरु्द्राच्या लाटानंी हहरार्ून नेलयारु्ळें  नग्न्स्थतींत र्ारं्ांत जाणें त्याला लज्जास्पद र्ाटलें , र् 
जर्ळच्या तलार्ाच्या काठंी पडलेलें  शरे्ाळ [उदान अाकथेंत, ‘रूईचीं फळें र्ाकाच्या द ऱ्यानंी बाधूंन तीं नेसला,’ असें आहे   
नेसून र् एक रृ्त्कपाल हातातं घेऊन त  र्ारं्ातं हभके्षला रे्ला  सुप्पारक येथील ल क त्याला पाहून फार 
प्रसन्न झाले  हा क णी तरी र् ठा सत्पुरुष असार्ा, असें त्यासं र्ाटलें , र् त्याचें सत्त्र् पहायायासाठीं त्यानंी 
नाना प्रकारचीं र्स्त्रें देऊं केलीं  शरे्ाळ नेसलयानें आपला इतका र्ौरर् ह त आहे, हें पाहून बाहहयानें तीं र्स्त्रें 
घेणयाचें साफ नाकारलें   तेव्हापंासून त्याचा अहधकच र्ौरर् ह ऊं लार्ला  शरे्ाळापेक्षा ंफलकाचा तुकडा 
अहधक साधा र् स ईस्कर, असें जाणून फलकाच्या तुकड्ालंा द ऱ्या बाधूंन, तें त  नेसत असे; म्हणून 
त्याला दारुचीहरय हें नारं् पडलें   ह्या रु्णारु्ळें  ल कानंीं त्याचे फार देव्हारे र्ाजहर्लयारु्ळें  त्यालाहह आपण 
अहुन्त झालों असें र्ाटंू लार्लें   
 

पूरु्जन्र्ीं जी बाहहयाची नातलर् ह ती, अशी एक देर्ता बाहहयाच्या आश्रर्ाजर्ळ राहात असे  
बाहहयाची अशी सर्जूत झालेली पाहून ती म्हणाली, “बा, बाहहया, तंू अहुन्त तर नाहींसच, पण अहुत्त्र्ाचा 
र्ार्हुह तुला र्ाहीत नाहीं ” 
 

बाणहय: – तर र्र् देर्ते, जर्ातं अहुन्त ककर्ा अहुत्त्र्र्ार्ार्रून चालणारे क ण आहेत? 
 

देवता: – बाहहय, उत्तर देशातं श्रार्स्ती नारं्ाचें नर्र आहे  तेथें सध्या सम्यक्संबुद्ध भर्र्ान् रहात 
आहे  त  स्र्तः अहुन्त असून अहुत्पदलाभासाठीं धर्ोपदेश करीत असत   
 

त्या देर्तेच्या ब लयायानें बाहहयाला संर्रे् उत्पन्न झाला, ताबडत ब सुप्पारकाहून श्रार्स्तीला 
जायायाला त  हनघाला  र्ाटेंत त्यानें क ठोंहह एका रात्रीहून जास्त रु्क्कार् केला नाहीं  त  जेतर्नहर्हारातं 
आला, तेव्हा त्याला असें सर्जलें  कीं, भर्र्ान् नुकताच श्रार्स्तींत हभक्षाटनाला रे्ला आहे  बाहहयानें 
र्ार् र्ार् जाऊन भर्र्तंाला एका र्ल्लींत र्ाठंलें  र् र्दंन करून उपदेश करयायास हर्नंती केली  ‘ही 
हभक्षाचयेची र्ेळ आहे, धर्ोपदेशाची नव्हे,’ असें भर्र्ंताचें म्हणणें पडलें   पण बाहहय म्हणाला, “भदन्त, 
आर्च्या जर्यायाचा काय नेर् आहे? र्ला आपला उपदेश लर्कर ऐकंू द्या ” त्याच्या आग्रहास्तर् भर्र्तंानें 
संके्षपाने त्याला उपदेश केला त  असा :– 
 

“बाहहय, तंू जें पहाशील तें पाहहलेंस एर्ढेंच ह ऊं दे; जें ऐकशील तें ऐकलें  एर्ढेंच, जें अनुभर्शील 
तें अनुभर्लें  एर्ढेंच, र् जें जाणशील तें जाणलें  एर्ढेंच ह ऊं दे  असा तंू अभ्यास करशील, तर दृष्ट, श्रुत, 



 

 

अनुक्रमणिका 

अनुभतू आहण ज्ञात ह्यातं तंू आपणाला पहाणार नाहींस; आहण जेव्हा ं तंू ह्यातं आपणाला पहाणार नाहींस, 
तेव्हा ंइहल कीं, परल कीं ककर्ा दुसऱ्या क ठेंहह जन्र् नाहीं; आहण हाच दुःलाचा अंत ह य ” 
 

हा उपदेश ऐकून बाहहय तेथलया तेथें अहुत्पदाला पार्ला  भर्र्ान् तेथून हनघून रे्लयार्र एका 
व्यालेलया र्ाईनें बाहहयाला ठार र्ारलें   हभक्षाटनाहून परत येतानंा भर्र्तंानें त्याचें पे्रत पाहहलें ; र् तें एका 
लाटेर्र घालार्यास लार्नू हभक्षूंकडून शहराबाहेर नेर्र्नू जाळार्यास लाहर्लें ; आहण त्याच्या अर्शषेारं्र 
स्तूप बाधंार्यास लाहर्ला  त्याची काय र्हत झाली, असा जेव्हा ं हभक्षूंनीं प्रश्न केला, तेव्हा,ं त  पहरहनर्ाण 
पार्ला असें भर्र्तंानें साहंर्तलें   अत्यंत अलपार्काशातं हनर्ाणपदाचा ब ध झाला म्हणून तत्काळ ब ध 
करून घेणाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं त्याला अग्रस्थान हर्ळालें   
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२८ 
 

कुमार काश्यप 
 

“उत्तर् भाषण करणाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं कुर्ार काश्यप श्रेष्ठ आहे ” 
 

राजर्ृह येथील एका तरुणीला हभक्षणुी ह यायाची उत्कट इच्छा ह ती  पण आईबापाचंी हतला 
परर्ानर्ी हर्ळेना  पुढें लग्न झालयार्र आपलया नर्ऱ्याचें र्न र्ळर्नू त्याच्याकडून हतनें परर्ानर्ी 
हर्ळहर्ली, र् ती हभक्षणुी झाली  हभक्षणुी झालयार्र र्भरु्तीचीं लक्षणें हतच्यातं स्पष्ट हदसूं लार्लीं, र् 
त्याबद्दल र्र्र्र्ा झाला  ह्या प्रकरणीं चौकशी करयायासाठीं भर्र्तंानें उपालीला नेर्लें   त्यानें हर्शालेला र् 
श्रार्स्ती येथील इतर उपाहसकानंा ब लार्नू ह्या प्रकरणी नीट चौकशी करुन ‘त्या तरूण हभक्षुणीचा काहंीं 
द ष नाही, कारण हभक्षणुी ह यायापूर्ीच ती र्र दर ह ती,’ असा हनकाल हदला; र् त  भर्र्तंालाहह पसंत 
पडला  हतला ज  रु्लर्ा झाला त्याला पसेनहद राजाच्या स्र्ाधीन करयायातं आले  पसेनदीनें त्याचे काश्यप 
असें नार् ठेर्ले, र् त  झालयार्र त्याला प्रव्रज्या देर्हर्ली  काश्यप नारं्ाचे दुसरेहह हभक्ष ुह ते; म्हणून त्याला 
कुर्ार काश्यप म्हणयायाचा प्रघात पडला; र् त्याच नारं्ानें त  पुढें प्रहसद्धीला आला  र््ज्झर्हनकायातंील 
र्म्र्ीक सुत्ताच्या अाकथेंतहह अशाच तऱ्हेची कुर्ार काश्यपाची र् ष्ट आली आहे  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

२९ 
 

महाकोणट्ठत 
 

“प्रहतसंहभदाज्ञान [अथु, धरु्, हनरु्क्त आहण प्रहतभान, अशा चार प्रहतसंहभदा आहेत  पदाथाच्या यथाथु ज्ञानाला अथुप्रहतसंहभदा  
र् हकरणाच्या ज्ञानाला धरु्प्रहतसंहभदा  भाषाज्ञानाला हनरु्क्तप्रहतसंहभदा र् हनर्ाणाच्या ज्ञानाला प्रहतभानप्रहतसंहभदा असें म्हणतात  ह्या चार 
प्रहतसंहभदाचंा हर्स्तार हत्रहपटकान्तर्तु ‘पहटसंहभदार्ग्र्’ ह्या गं्रथातं केला आहे  अहभधरु् हपटकाच्या हर्भरं् प्रकरणातहह ह्याचं्यार्र टीका आहे   
झालेलया हभक्षशु्रार्कातं र्हाक हात श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा श्रार्स्ती येथें ब्राह्मणकुळातं जन्र्ला  क हात हें त्याचंें नारं्  पुढे हभक्ष ु झालयार्र त्याला 
र्हाक हात म्हणूं लार्ले  र््ज्झर्हनकायातंील र्हार्देल्लसुत्तातं त्याचप्रर्ाणें संयुत्त आहण 
अंरु्त्तरहनकायातंील बऱ्याच सुत्तातं ह्यानें साहरपुत्ताला फार र्हत्त्र्ाचे प्रश्न हर्चारलयाचें आढळून येतें, र् 
त्यार्रून त्याला प्रहतसंहभदाज्ञान झालें  ह तें, हें स्पष्ट हदसतें  परंतु दुःलाची र् ष्ट ही कीं, ह्या सरु् सुत्तातूंन 
ककर्ा त्याचं्या अाकथातूंन र्हाक हाताच्या चहरत्रार्र हर्शषे प्रकाश पाडणारा र्जकूर सापंडत नाहीं  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

३० 
 

आनंद 
 

“बहुश्रुत हभक्षुश्रार्कातं आनंद श्रेष्ठ आहे ” 
“स्रृ्हतर्ान् हभक्षशु्रार्कातं आनंद श्रेष्ठ आहे ” 
“र्हतर्ान [र्हतर्ान् म्हणजे र्ेर्र्ान्; उपदेशकाचा उपदेश त्र्हरत लक्षातं घेणारा   हभक्षशु्रार्कातं आनंद श्रेष्ठ 
आहे ” 
“घृहतर्ान् हभक्षशु्रार्कातं आनंद श्रेष्ठ आहे ” 

 
आतापंयंत आलेलया हभक्षूंत ककर्ा पुढें येणाऱ्यातं द होंच्या पहलकडें सुत्तें क णालाहह हर्ळालीं 

नाहींत; पण आनंदाला पाचं देयायातं आलीं आहेत  त्यार्रून हत्रहपटकर्ाङ र्यात आनंदाची केर्ढी य ग्यता 
आहे, याचें अनुर्ान सहज करता ं येईल  हा भर्र्तंाचा चुलत भाऊ; अहर्त दन शाक्याचा रु्लर्ा; 
भर्र्तंापेक्षा ंर्यानें लहान  अनुरुद्धाबर बर पाचं शाक्यकुर्ारानंीं प्रव्रज्या घेतली, त्यापंैकीं हा एक  हा इतका 
बहुश्रुत ह ता कीं, भर्र्तंाच्या पिात् त्याच्या उपदेशाचें संकलन करयायासाठीं र्हाकाश्यपाला त्याची फार 
र्दत झाली  बहुतेक सुत्ताच्या आरंभी ‘एर् ं रे् सुतं (असें र्ी ऐकलें  आहे)’ हें र्ाक्य असतें  भर्र्तंाच्या 
पहरहनर्ाणानंतर तीन र्हहन्यानंीं राजर्ृह येथें भरलेलया सभेंत (संर्ीतींत) र्हाकाश्यपानें ‘तंू काय ऐकलें  
आहेस? ‘असा आनंदाला प्रश्न हर्चारला असता,ं त्यानें ‘एर् ं रे् सुतं’ असें म्हणून भर्र्तंाकडून ऐकलेलीं 
उपदेशात्र्क सुत्तें साहंर्तलीं, असा अाकथाकाराचा लुलासा आहे  हा जरी सरु्त्र लार्ू पडत नाहीं–का ं
कीं, असें र्ीं ऐकलें  आहे : एके सर्यीं आयुष्ट्र्ान् आनंद अरु्क तरु्क हठकाणीं रहात ह ता, अशा 
प्रस्तार्नेचींहह काहंीं सुत्तें आढळतात—तरी काहंीं हनर्डक सुत्तें पहहलया सभेत आनंदानेंच म्हटलीं असार्ीं, 
आहण तेव्हापंासून र्रील र्ाक्या प्रत्येक सुत्ताच्या आरंभी घालयायाचा प्रघात रूढ झाला असार्ा  भर्र्तंाचा 
अत्यतं अर् हलक उपदेश ज्यानें शीघ्रर्तीनें आपलया अंतःकरणातं साठंर्नू ठेर्ला, त्याला बहुश्रुत, 
स्रृ्हतर्ान्, र्हतर्ान्, आहण धृहतर्ान हभक्षूंत अग्रस्थान हर्ळालें  ह्यातं आियु काय? 
 

आनंद लरा भक्त ह ता  भर्र्तंाच्या पहरहनर्ाणापयंत त्याला अहुत्पद हर्ळालें  नाही  त  केर्ळ 
‘स्त्र तआपन्न’ ह ता  तरी भर्र्तंार्र त्याचें हनस्सीर् पे्रर् ह तें  नार्सर्ाल, नाहर्त, उपर्ाण, सुनक्लत्त, 
चुन्दश्रार्णेर, सार्त, राध र् रे्हधया ह्या सर्ांनी र्धून र्धून भर्र्ंताची सेर्ा (उपस्थान) केली आहे  तरी 
आनंदासारला त्या सर्ांत क णीहह नव्हता  क णच्या र्ळेीं भर्र्तंाला काय पाहहजे असतें, क णाची भेट 
कशी करून द्यार्ी, इत्याहद सरु् र् ष्टींत आनंद कुशल आहण दक्ष असे  एक तेर्ढें र्हापहरहनब्बानसुत्त [ह्याचा 

साराशं बुद्धलीलासारसंग्रहाच्या हतसऱ्या भार्ाच्या शरे्टीं आला आहे   र्ाचलें  म्हणजे आनंदाला उपस्थायकातं अग्रस्थायकातं 
स्थान का हर्ळालें  हें सहज सर्जतें  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

३१ 
 

उरुवेल काश्यप 
 

“र्हापहरर्ार हभक्षशु्रार्कातं उरुर्ले काश्यप श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा ब्राह्मणकुळातं जन्र्ला; र्यानें भर्र्तंापेक्षा थ डा र् ठा  र्यातं आलयानंतर जहटलपंथातं हशरून 
र् ठ्या पहरर्ारासह उरुर्ेल प्रदेशातं रहात ह ता  नदीकाश्यप र् र्ायाकाश्यप हे त्याचे धाकटे भाऊहह 
जहटलाचें पुढारी ह ऊन त्याच प्रदेशातं रहात ह ते  ह्यानंा भर्र्तंानें आपले हशष्ट्य कसें केले ह्याचें र्णनु 
बुद्धलीलासारसंग्रहातं (भार् १, प्रकरण ६) आलेंच आहे  
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३२ 
 

काळुदायी 
 

“कुलप्रसादक हभक्षशु्रार्कातं काळुदायी श्रेष्ठ आहे ” 
 

आर्चा ब हधसत्त्र्, ब हधरृ्क्ष, राहुलर्ाता देर्ी, कथंक अर्श्, छन्न सारहथ आहण काळुदायी हे एकाच 
हदर्शीं जन्र्ले  हा ब हधसत्त्र्ाचा बाळहर्त्र ह ता  उदायी त्याचें नारं्; पण जरा काळा असलयारु्ळें  त्याला 
काळुदायी म्हणत असत  ब हधसत्त्र् बुद्ध ह ऊन जेव्हा ंसरु्त्र प्रहसद्धीला आला, तेव्हा ंशुद्ध दन राजानें बरेच 
दूत त्याला कहपलर्स्तूला आणयायासाठीं राजर्ृहाला पाठहर्ले  पण ते सरु् बुद्धाचा धरु् ऐकून अहुन्त ह त 
असत, र् त्याच सुलातं रहात असत  शरे्टीं काळुदायीची ह्या कार्ीं य जना करणयातं आली  त  जरी 
अहुत् झाला, तरी बुद्धाला स्र्देशीं नेयायाचें कार् करयायास हर्सरला [बुद्धलीलासारसंग्रह भा २, प्रकरण ८ र्ें   नाहीं  
 

र््ज्झर्हनकायातंील लटुहकक पर्सुत्तातं र् संयुत्तहनकायातंील काहंीं सुत्तातं एक उदायी हभक्ष ु
सापंडत ; आहण अाकथातं जरी त  आहण हा काळुदायी एकच आहे, असा आधार सापंडत नाहीं, तरी त  
एकच, असें अनुर्ान करयायास हरकत हदसत नाहीं  दुसरा एक उदायी हभक्ष ु हर्नयगं्रथातं र्ारंर्ार येत 
असत   परंतु त  हा नसून लाळुदायी नारं्ाचा दुसरा एक हनलुज्ज हभक्ष ुह ता, असें हर्नयअट्टकथेर्रून हदसून 
येते  [अयं हह सेय्यसकस्स उपज्झाय  लाळुदायी नार् भन्तहर्र्सप्पहटभार्  हनद्दारार्ताहदर्नुयुत्तानं अञ्ञतर  ल लहभक्लु । (पठर् संघाहदसेस-
अाकथा)  हा सेय्यसकाचा उपाध्याय, नारं्ानें लाळुदायी, भ्ान्त र्ृर्ासारला, हनजयायातं र्रै्रे सुल र्ानणाऱ्या हभक्षूंपैकीं एक ल भी हभक्षु   
र्ृहस्थाचं्या कुटंुबातं हा सर्ांना हप्रय ह ता असे म्हणून कुलप्रसादकातं अग्रस्थान हर्ळालें   
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बकु्कल 
[बाकुल असाही पाठ सापंडत  ] 

 
“हनर र्ी हभक्षशु्रार्कातं बकु्कल पहहला आहे ” 

 
हा भर्र्तंापेक्षा र्यानें र् ठा; कौशाबंी येथें एका श्रेहष्ठकुलातं जन्र्ला  जन्र्लयार्र पाचंव्या [हें 

र््ज्झर्हनकायातंील बकु्कलसुत्ताच्या अाकथेचें म्हणणें, र् तें हर्शषे ग्राह्य हदसलयारु्ळें  येथें स्र्ीकारलें  आहे  र्न रथपूरणींत जन्र्लया हदर्शींच 
त्याला यरु्नेर्र नेयायातं आलें  असें आहे   हदर्शीं त्याला यरु्नेर्र स्नानासाठीं नेलें  असता ं त  दाईच्या हातातूंन 
हनसटून नदींत पडला, र् त्याला एका र् ठ्या र्ाशानें हर्ळून टाकलें ; [Now the Lord had prepared a great fish to 
swallow up Jonah. And Jonah was in the belly of the fish three days and three nights (jon.1. 17). येथें बायबलातंील ह्या ज्य नाच्या 
र् ष्टीची आठर्ण ह ते ] त  र्ासा तसाच तडक नदीच्या प्रर्ाहातूंन लाली जाऊन र्ाराणसी येथें क ळ्याच्या 
जाळ्यातं सापंडला  त्या क ळ्यानें त  एका सार्काराच्या घरीं नेऊन हर्कला  उत्तर् र्ासा पाहून 
र्ालकीणबाई स्र्तःच कापार्यास बसली, र् त  कापीत असता ं हतला हा रु्लर्ा सापंडला  हतला रु्ळींच 
रू्ल नव्हतें  तेव्हा ंया पुत्रलाभानें हतला फार आनंद ह णें साहहजक ह तें  हतनें त्याचें उत्तर् रीतींनें संर् पन 
केलें   परंतु र्ाशाच्या प टातं रु्लर्ा सापंडलयाची र् ष्ट चहंूकडे फैलार्ली  तेव्हा ं कौशाबंी येथील 
सार्काराची सरु् रं्डळी र्ाराणसीला येऊन रु्लाला परत र्ार्ूं लार्ली, र् त्याय र्ें लटला उप्स्थत 
झाला  शरे्टीं ही हफयाद राजाकडे नेयायातं आली  राजा म्हणाला, “ह्या आईनें ह्याला नर्र्ास उदरातं 
बाळहर्लें , तेव्हा ं ती त्याची आई नव्हे, असें म्हणता ं येत नाहीं  पण ह्या दुसरीनें र्ाशाच्या प टातूंन 
सुलरूपपणें बाहेर काढून ह्याचंें संर् पन केलें   तेव्हा ं हतचीहह य ग्यता आईएर्ढीच आहे  आता ं तुम्ही असें 
करा कीं, ह्या रु्लाला द न्ही कुटंुबाचंा र्ारस सर्जा ” 
 

राजाच्या हनकालाप्रर्ाणें द न्हीं कुळातं त्याचें संर् पन ह ऊं लार्लें   त  कधीं कौशाबंीला र् कधीं 
र्ाराणसीला रहात असे; र् ह्यारु्ळेंच ह्याचें नारं् बकु्कल (हद्वकुल) असें पडलें   
 

कौशाबंी येथें भर्र्तंाचा धरु् श्रर्ण करून त  हभक्ष ु झाला, असें र्न रथपूरणीचें म्हणणें; परंतु 
बकु्कलसुत्ताच्या अाकथेंत र्ाराणसी येथें त  हभक्ष ु झाला, असें म्हाटलें  [र््ज्झर्भाणकाचंा पहहला आहण हा फरक 
र्न रथपूरणीच्या कत्याला र्ाहीत ह ता, असें हदसतें  पचंर् हदर्से   पेसेसीहत र््ज्झर्भाणका । त्याचप्रर्ाणें ह्या हठकाणीं, र्ाराणकस हत 
र््ज्झर्भाणका  आहे  
 

हभक्ष ु झालयानंतर त्यानें आपलें  आयुष्ट्य कसें घालहर्लें , ह्याचें र्णुन बकु्कलसुत्तातंच आहे  त्याचा 
साराशं असा :— 
 

आयुष्ट्र्ान् बकु्कल राजर्ृह येथें र्ळुेर्नातं रहात ह ता  त्या र्ळेीं बकु्कलाचा जुना हर्त्र अचेल (नग्न) 
काश्यप त्याजपाशी आला, आहण त्याला म्हाणाला, “आयुष्ट्र्ान् बकु्कल, तुला हभक्ष ुह ऊन हकती र्षे झाली? 
 

बकु्कल :— ऐशीं र्ष े [बकु्कलानें प्रव्रज्या घेतली त्या र्ेळीं त  ऐशीं र्षाचा ह ता, असें द न्ही अाकथाचंें म्हणणें आहे  त्या हहश बानें 
र्रणसर्यीं त्याचें र्य १६० र्षांचे असलें  पाहहजे  कदाहचत् अाकथाचंी ही अहतशय ्क्त असयायाचा संभर् आहे   
 



 

 

अनुक्रमणिका 

काश्यप :– ह्या ऐशीं र्षांत तंू हकतीदा स्त्रीसंर् केलास? 
 

बकु्कल :– आयुष्ट्र्ान् काश्यप, तंू भलताच प्रश्न हर्चारलास  असें न हर्चारतां, असें हर्चार कीं, या 
ऐंशीं र्षांत तुझ्या र्नातं हकती र्ळेा ंकार्हर्कार उत्पन्न झाला  
 

काश्यप :– बरें ठीक, हकती र्ळेा ंकार्हर्कार उत्पन्न झाला हें सारं्  
 

बकु्कल :– आयुष्ट्र्ान् काश्यप, ह्या ऐशीं र्षांत र्ाझ्या र्नातं एकदासुंद्धा ंकार्हर्कार उत्पन्न झालयाचें 
र्ला आठर्त नाहीं  एर्ढेंच नव्हे, दे्वषबुद्धी ककर्ा दुसऱ्याला आहण आपणाला त्रास देयायाची बुद्धी र्ला कधीं 
उद् भर्ली नाहीं  र्ी र्ृहस्थानें हदलेलें  चीर्र कधीं स्र्ीकारलें  नाहीं  कधीं दुसऱ्याकडून चीर्र हशर्र्नू घेतलें  
नाहीं, कधीं र्ारं्ातं बसलों नाहीं, ककर्ा जेर्लों नाहीं  कधीं हभक्षणुींच्या उपाश्रयातं रे्लों नाहीं    कधीं र्ला 
र र् उत्पन्न झाला नाहीं, आहण कधीं औषधासाठीं र्ीं एक हरडाहह लाल्ला नाहीं  कधी ल डाला टेंकून बसलों 
नाहीं, कधीं र्ारं्ातं चातुर्ास घालहर्ला नाहीं  प्रव्रज्येनंतर र्ी सातच हदर्स पथृग्जन [पथृग्जन म्हाणजे सार्ान्य 
जन, ज  आयुर्ार्ाला लार्ला नाहीं त   असा र्नुष्ट्य हभके्षर्र हनर्ाह करंू लार्ला तर त  राष्ट्राचा ऋणी ह त   परंतु अहुत् अनृण ह ऊन राष्टीय अन्न 
लात    ह तों; सातच हदर्स ऋणी ह ऊन र्ी राष्ट्रकपड लाल्ला; आठव्या हदर्शीं अहुत्पद हर्ळहर्लें  ” 
 

हें बकु्कलाचें भाषण ऐकून अचेल काश्यप प्रसन्न ह ऊन त्याचा हशष्ट्य झाला  नंतर आपण आज 
पहरहनर्ाण पार्णार आहें, असें सारं्ून बकु्कलानें सरु् हर्हारातं जाऊन हभक्षूंना ब लार्नू आणलें  र् 
हभक्षसुंघार्ध्यें बसला असता ंत  पहरहनर्ाण पार्ला  
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३४ 
 

सोणभत 
 

“पूरु्जन्र् आठर्णाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं स हभत श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याचा जन्र् ब्राह्मणकुळातं झाला  ह्याचे नारं् स हभत  पुढें र्यातं आलयार्र त  हभक्ष ु झाला, र् 
ध्यानसर्ाधीची भार्ना करून पूरु्जन्र्स्रृ्हतज्ञानातं हनपुण झाला  हर्नयगं्रथातं चौर्थया पाराहजकेच्या टीकेत 
तेर्ढा ह्याचा उल्लेल आला आहे  इतर हठकाणीं याची र्ाहहती सापंडत नाहीं  
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३५ 
 

उपाणल 
 

“हर्नयधर हभक्षशु्रार्कातं उपाहल श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा जातीचा न्हार्ी  ह्याची र् ष्ट अनुरुद्धाच्या र् ष्टींत (प्रकरण ५ र्)े आलीच आहे  पहहलया संर्ीतींत 
र्हाकाश्यपानें ह्यालाच हर्चारून हर्नयाचा संग्रह केला, असें हर्नयअाकथेंत म्हटलें  आहे  त्यार्रून 
हर्नयधरपरंपरेचा हा पहहला आचायु ह ता, असें हदसून येतें  
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३६ 
 

नंदक 
 

“हभक्षणुींना उपदेंश करणाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं नंदक श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा श्रार्स्ती येथें एका चारं्लया कुटंुबात जन्र्ला, र् पुढें र्यातं आलयार्र हभक्ष ुझाला  हा हभक्षणुींना 
अत्यंत हनःस्पृहपणें उपदेश करीत असें  ह्यासंबधंानें नंदक र्ाद नारं्ाचें एक सुत्त र््ज्झर्हनकायातं आहेच  
ह्याहशर्ाय भर्र्ान् ह्याच्या उपदेशाला हकती र्हत्त्र् देत असे, ह्याचा एक दालला अंरु्त्तरहनकायाच्या नर्क 
हनपातातं सापंडत  :– 
 

एके र्ळेी नंदक श्रार्स्ती येथें अनाथकपहडकाच्या आरार्ातंील उपस्थानशाळेंत हभक्षुंला उपदेश 
करीत बसला ह ता  भर्र्ान् तेथें आला, र् त्याचा उपदेश संपेपयंत दरर्ाजाबाहेर उभा राहहला  नंतर त्यानें 
हळूच दार ठ ठार्लें   हभक्षुंनी दार उघडलें , तेव्हा ं उपस्थानशाळेंत जाऊन भर्र्ान् तेथें र्ाडंलेलया 
आसनार्र बसला आहण म्हणाला, “नंदक, तंू हभक्षूंला बराच लाबं उपदेश केलास  दाराबाहेर उभा राहून 
र्ाझी पाठ दुलंू लार्ली ” 
 

नंदक म्हणाला, “भदंत, आपण बाहेर उभे ह ता,ं हें जर र्ाला सर्जलें  असतें, तर र्ला इतका र्ळे 
उपदेश करयायास सुचलेंच नसतें ” 
 

नंदकाला ओशाळलेला पाहून भर्र्ान् म्हणाला, “नंदक, तंू सज्जनाला श भयायासारलेंच आचरण 
केलेंस  तुझ्यासारख्या चारं्लया हभक्षूंला एकत्र जर्ला ंअसला ंह्या द नच र् ष्टी श भतात–एक तर धार्मर्क 
संभाषण ककर्ा दुसरें आयु र्ौन ” 
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३७ 
 

नंद 
 

“इंहद्रयाचें रक्षण करणाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं नंद श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा र्हाप्रजापती र् तर्ीचा रु्लर्ा; भर्र्तंाचा सार्त्र आहण र्ार्सभाऊ  हत्रहपटकातंच ह्याच्या 
संबधंानें बरीच र्ाहहती हर्ळते  उदानर्ग्र्ातं ह्याची र्ाहहती आहे  हतचा साराशं असा :– 
 

“हा हभक्ष ुझाला ह ता तरी आपलया स्त्रीचें स्र्रण करून अत्यंत दुःल पार्त ह ता  तेव्हा ंभर्र्तंानें 
त्याला ऋहद्धबळानें देर्ल कीं नेऊन अप्सरा दालहर्लया  रे्लयार्र आपणाला अप्सराचंा लाभ ह ईल, ह्या 
बुद्धीनें बायक चा नाद स डून त  नीटपणें ब्रह्मचयु आचरंू लार्ला  पण ही र् ष्ट हभक्षूंला सर्जली, तेव्हा ंते 
म्हणू ंलार्ले कीं नंद केर्ळ चाकर आहे; र्तेन हर्ळार्ें म्हणून ब्रह्मचयु आचरत   त्या य र्ें त्याला रै्राग्य 
उत्पन्न झालें , र् त  हनर्ाणपदाला पार्ला ” 
 

हनदानर्ग्र्ातंील हभक्लुसंयुत्तातं ह्या संबधंानें र्जकूर आहे, त्याचा साराशं :– 
 

“भर्र्ान् बुद्ध श्रार्स्ती येथें रहात ह ता  त्या र्ळेीं आयुष्ट्र्ान् नंद–भर्र्तंाचा र्ार्सभाऊ–चारं्ली 
इस्तरी केलेलीं चीर्रें नेसून ड ळ्यातं अंजन घालून र् स्र्च्छ पात्र घेऊन भर्र्तंाजर्ळ रे्ला  त्याला 
भर्र्ान् म्हणाला, “नंद तुला, श्रद्धापूरु्क घर स डून प्रव्रज्या घेतलेलया कुलपुत्राला अशा रीतीनें र्ार्णें 
य ग्य नाहीं  आरयायक, कपडपाहतक आहण पासुंकूहलक ह ऊन कार् पभ र्ाहर्षयीं हनःस्पहृ ह णें हेंच तुला 
य ग्य आहे ” 
 

ह्यानंतर नंद कसा र्ार्ूं लार्ला, ह्याचा उल्लेल अंरु्त्तरहनकायाच्या अाकहनपातातं आला आहे  
भर्र्ान् म्हाणत , “हभक्षहु , जर क णाला कुलपुत्र म्हणता येईल तर तें नंदाला ह य  बलर्ान् क णाला 
म्हणार्याचें असेल, देलणा म्हणार्याचे असेल, तीव्र कार्ी म्हणार्याचे असेल तर नंदालाच म्हणता ंयेईल  
नंद इंहद्रयाचें रक्षण करयायातं दक्ष, भ जनातं प्रर्ाण जाणाणारा, अलपहनद्रा घेणारा र् स्रृ्हतसंप्रजन्यानें युक्त 
(सार्धान) नसता तर दुसऱ्या कशारु्ळे पहरपूणु आहण पहरशुद्ध ब्रह्मचयु आचरंू शकला असता? 
 

“हभक्षहु , ज्या ज्या हदशलेा नंद पहात , त्या त्या हदशलेा आपलया र्नातं ल भदौरु्नस्याहदक 
पापहर्चार उत्पन्न ह ऊं नयेत, अशा हनियानेंच पहात   अशा रीतीनें त  आपलया इंहद्रयाचंें रक्षण करत   
 

“त  हर्चार करून कपडपात ग्रहण करत   ्रमीडेसाठीं, र्दासाठी, र्डनासाठीं ककर्ा हर्भषूणासाठीं 
त  आहार ग्रहण करीत नाहीं  केर्ळ ह्या शरीराचें पालन व्हार्ें, त्रास दूर व्हार्ा, ब्रह्मचयाला र्दत व्हार्ी, 
एर्ढ्याचसाठीं त  आहार ग्रहण करत   ह्या आहारानें भकेुच्या र्देना नाहींशा करून, र्ी (जास्ती लायायानें) 
नव्या र्देना उत्पन्न करणार नाहीं, ह्या अन्नानें र्ाझ्या शरीराची यात्रा सुलार्ह ह ईल, र्ी द षी ठरणार 
नाहीं, र् र्ाझा र्नाला सुल हर्ळेल, असा हर्चार करून त  कपडपात ग्रहण करीत असत   ह्याप्रर्ाणें त  
आपलया भ जनातं प्रर्ाण जाणत   
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“हभक्षहु , नंद हदर्सभर चं्रमर्ण करून ककर्ा बसून आपलया हचत्ताचा आळस दूर करत   
त्याचप्रर्ाणे रात्रीच्या प्रथर् यार्ीहह र्ार्ून र्ध्यर्यार्ीं उजव्या कुशीर्र, पायार्र पाय ठेर्नू र् ठ्या 
सार्धपणें कसहासारला हनजतों  [अशा हनजयायाला कसहशय्या असें म्हणतात   पुन्हा ं रात्रीच्या शरे्टच्या यार्ीं उठून 
च्ंरमर्ण करून ककर्ा बसून हचत्ताचा आळस दूर करत   अशा रीतीनें त  अलपहनद्रा घेत असत   
 

“नंदाला ज्या ज्या र्देना उत्पन्न ह तात  त्या त्या र्ाहीत असतात; जे जे हर्तकु उत्पन्न ह तात, ते ते 
र्ाहीत असतात  अशा रीतीनें त  स्रृ्हतसंप्रजन्ययुक्त रहात  ” 
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३८ 
 

महाकन्पपन 
 

“हभक्षूंना उपदेश करणाऱ्या हभक्षशु्रार्कातं र्हाक्प्पन श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा सरहद्दीर्रील कुकु्कटर्ती नारं्ाच्या नर्रातं राजकुलातं जन्र्ला, र् हपत्याच्या र्रणानंतर राजा 
झाला  श्रार्स्तीहून आलेलया व्यापाऱ्याकंडून भर्र्तंाची कीर्मत ऐकून हभक्ष ु ह यायास त  उत्सुक झाला, र् 
उद्यानातूंन परस्पर आपलया अर्ात्यासंह श्रार्स्तीला जायायाला हनघाला  त्याची पट्टराणी अन जा देर्ी हें 
र्तुर्ान ऐकून त्याच्या र्ार् र्ार् आपलया पहरर्ारासह श्रार्स्तीला जायायाला हनघाली  ह्या सर्ांची आहण 
भर्र्तंाची र्ाठं चदं्रभार्ा नदीच्या काठंी पडली  क्प्पनाला आहण त्याच्या अर्ात्यानंा भर्र्तंानें हभक्ष ुकेलें , 
र् उप्पलर्याणा हभक्षणुीकडून अन जा देर्ीला र् हतच्या स्त्रीपहरर्ाराला हभक्षणुी करहर्लें   
 

हा र्न रथपूरणीच्या र् ष्टीचा साराशं; र् त  संयुत्तअाकथेंच्या र् ष्टीशीं जुळत   संयुत्ताच्या 
रू्ळसुत्तातं [हनदानर्ग्र्, हभक्लुसंयुक्त, सुत्त ११  इतर हठकाणीं र्न रथपूरणींचे आहण संयुत्तअठ्ठकथेंचें बहुधा जुळत नसतें परंतु येथें द होंतील 

र्जकूर जर्ळ जर्ळ एकसारलाच आहे   का्प्पनासंबधंानें र्जकूर आहें, त्याचा साराशं असा :– 
 

भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें रहात ह ता  त्यानें आयुष्ट्र्ान् र्हाक्प्पनाला दुरून येतानंा पाहहलें  आहण त  
हभक्षूंना म्हाणाला, “हभक्षहु , ह्या इकडे येणाऱ्या र् ऱ्या, सडपातळ, उंच नाकाच्या हभक्षलूा तुम्ही पहात आहा ं
काय? ह्याला सरु् प्रकारची सर्ाहध प्राप्त झाली आहे; आहण ज्यासाठीं कुलपुत्र र्ृहाचा त्यार् करतात, त्या 
ब्रह्मचयुपयुर्सनाचा (हनर्ाणाचा) ह्यानें साक्षात्कार करून घेतला आहे ” 
 

ह्या उताऱ्यार्रून र्हाक्प्पन राजा ह ता कीं नाहीं, हें जरी सारं्ता आलें  नाहीं, तरी त  
सरहद्दीर्रील राजकुलातं जन्र्ला असार्ा, असा त्याच्या र्णनुार्रून भास ह त   
  



 

 

अनुक्रमणिका 

३९ 
 

सार्त 
 

“तेज धातुकुशल [सर्ाहध साधलयानंतर आपलया तेजानें दुसऱ्याला हदपर्नू टाकयायाचें ककर्ा दुसऱ्याचें तेज हरण करयायाचें 

सार्र्थयु असणाऱ्याला तेज धातुकुशल म्हाणतात   हभक्षशु्रार्कातं सार्त श्रेष्ठ आहे  
 

हा श्रार्स्ती येथें ब्राह्मणकुळातं जन्र्ला, र् पुढें र्यातं आलयार्र हभक्ष ुझाला  अहुत् ह यायापूर्ीच 
ह्याला य र्हसहद्ध प्राप्त झाली ह ती र् त्याय र्ें भद्दर्हतका र्ारं्ांत त्यानें एका भयंकर नार्ाचें तेज हरण 
केलयाची र् ष्ट दुसऱ्या भार्ातं (कलर् १००) आलीच आहे  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

४० 
 

राध 
 

“र्क्त्या हभक्षुश्रार्कातं राध श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा राजर्ृहातं एका ब्राह्मणकुळातं जन्र्ला  राध हें त्याचें नारं्  म्हातारपणीं बायक रु्लाकंडून 
हेळसाडं ह ऊं लार्ली म्हणून त्यानें हभक्ष ु ह यायाचा हर्चार केला  पण त्याला म्हातारा म्हणून प्रव्रज्या 
देयायास क णी तयार ह ईना  शरे्टीं साहरपुत्त स्थहर्राकडून भर्र्तंानें त्याला प्रव्रज्या देर्हर्ली  त्याला 
भर्र्तंानें उपदेहशलेली पुष्ट्कळ सुत्तें र््ज्झर् आहण संयुत्तहनकायातं आहेत  संयुत्तातं तर राध संयुत्त नारं्ाचें 
एक प्रकरणच आहे  त्यातं एके हठकाणीं भर्र्ान् म्हणत , “राध, लहान रु्लरे् आहण रु्ली धुळीचीं घरे 
करून लेळत असतात; आहण ज पयंत त्या घरात त्याचंी आस्क्त असते, तोंपयंत ते त्या घरारं्र अत्यंत पे्रर् 
करतात  पण जेव्हा ं त्या घराचंा त्यानंा कंटाळा येत , तेव्हा ं हातानंीं आहण पायानंीं तीं र् डून टाकून धूळ 
हजकडे हतकडे फैलार्तात  त्याचप्रर्ाणें, हे राध, तुम्ही रूपर्देनाहदक स्कंधाचंा हर्ध्र्सं करा (त्याचं्यार्र 
आस्क्त ठेर्ू ंनका) ” 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

४१ 
 

मोघराज 
 

“रुक्ष चीर्र धारण करणाऱ्या हभक्षुश्रार्कातं र् घराज श्रेष्ठ आहे”  
 

बार्री नार्ाचंा एक प्रहसद्ध ब्राह्मण श्रार्स्तीहून दहक्षण देशातं र् दार्रीच्या काठीं जाऊन राहहला, र् 
तेथें त्यानें एक र्हायज्ञ [ही कथा सुत्तहनपातातंील पारायणर्ग्र्ाच्या आरंभी आहे   केला  त्या यज्ञाच्या शरे्टीं एक ब्राह्मण 
येऊन त्यानें बार्रीजर्ळ पाचंशें नाणीं र्ाहर्तलीं  पण बार्री म्हणाला, “जें काहंीं र्जपाशीं ह तें, तें यज्ञातं 
लर्मचलें ; आता ंर्ाझ्याजर्ळ काहंीं राहहलें  नाहीं ” तेव्हा ं त्या ब्राह्मणानें ्रम धाहर्ष्ट ह ऊन, ‘सातव्या हदर्शीं 
तुझ्या ड क्याचे सात तुकडे ह र् त’ असा शाप हदला  त्याय र्ें बार्री फार घाबरला  त्याची हहतकचतक 
देर्ता तेथें प्रकट ह ऊन त्याला म्हणाली, “ड कें  क णतें र् तें फुटतें कसें, हें त्या ढोंर्ी, ल भी ब्राह्मणाला 
र्ाहीत नाही!” 
 

बावरी :– र्र् देर्ते, हें तंू आम्हालंा सारं्शील काय? 
 

देवता :– र्लाहह हें र्ाहीत नाहीं  पण कहपलर्स्तूहून हनघालेला र् इक्ष्र्ाकु राजाच्या कुळातं 
जन्र्लेला सरु्ज्ञ बुद्ध हें तुला सारं्ू शकेल  
 

बुद्ध हें नारं् ऐहकलयाबर बर बार्रीला अहतशय आनंद झाला  पण रृ्द्धपणारु्ळें  त्याला स्र्तःला 
श्रार्स्ती येथें जाता ंयेणें शक्य नव्हतें  म्हणून त्यानें आपले स ळा हशष्ट्य हतकडे पाठहर्ले  ते सरु् बुद्धाचे हशष्ट्य 
झाले  त्यापंैकीं र् घराज हा एक ह ता  त  अत्यंत साधें चीर्र धारण करीत असे, म्हाणून त्याला रुक्ष चीर्र 
धारण करणाऱ्यातं अग्रस्थान हर्ळालें   
  



 

 

अनुक्रमणिका 

णभकु्षिी 
 
 

४२ 
 

महाप्रजापती र्ोतमी 
 

“हचरप्रव्रहजत हभक्षणुीश्राहर्कातं र्हाप्रजापती र् तर्ी पहहली आहे ” 
 

हहचा जन्र् देर्दह नर्रातं र्हासुप्पबुद्ध शाक्याच्या घरीं झाला  र्ायादेर्ीची ही धाकटी बहीण  ह्या 
द घी उपर्र झालयार्र शुद्ध दन शाक्यानें त्याचं्याशीं हर्र्ाह केला  ब हधसत्त्र् जन्र्लयानंतर काहंीं काळानें 
हहला नंद नारं्ाचा एक रु्लर्ा झाला  र्ायादेर्ी प्रसूतीनंतर सातव्या हदर्शीं र्रण पार्ली, र् तेव्हापंासून 
ब हधसत्त्र्ाचें लालनपालन करयायाचा सरु् भार हहच्यार्र पडला  र् तर्ीने आपलया रु्लापेक्षाहंह अहधक 
पे्रर्ानें ब हधसत्त्र्ाच्या संभाळ केला  ती हभक्षणुी कशी झाली, हा सरु् र्त्तान्त चुल्लर्ग्र्ातं र् 
अंरु्त्तरहनकायाच्या अाकहनपातातं आला आहे  त्याचा साराशं पहहलया भार्ातं (कलर् ८७) पहार्ा  
अहुत्पदाला पार्लयार्र हतनें म्हटलेलया म्हणतात अशा सहा र्ाथा थेरीर्ाथेंत आहेत; त्यातंील शरे्टलीं 
र्ाथा अशी आहे :— 
 

बहूनं वत अत्थाय माया जनणय र्ोतमं । 
व्याणधमरितुन्नानं दुक्खक्खन्धं व्यपानुणद ॥ 

 
अथु— लर लर बहुजनाचं्या कलयाणासाठीं र्ायेनें र् तर्ाला जन्र् हदला  व्याधीनें आहण र्रणानें 

पीहडत ल काचंा त्यानें दुःलराहश नष्ट केला  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

४३ 
 

खेमा (के्षमा) 
 

“र्हाप्रज्ञ हभक्षणुीश्राहर्कातं लेर्ा श्रेष्ठ आहे ” 
 

हहचा जन्र् र्द्दराष्ट्रातं सार्ल नारं्ाच्या नर्रातं राजकुळातं झाला  ती अत्यंत देलणी ह ती, र् हतचें 
लग्न र्र्ध देशाच्या कबहबसार राजाबर बर झालें   ह तें  राजर्ृहाजर्ळ र्ेळुर्नातं भर्र्ान् रहात असता ं
कबहबसार राजा र्ारंर्ार त्याच्या ंदशनुास जात असे  परंतु ‘रूप अहनत्य आहे, रूपार्र आसक्त ह ऊं नका’ 
असे रै्राग्यपर उपदेश भर्र्ान् करीत असत , असें लेरे्च्या ऐंकयायातं आलें  असलयारु्ळें  ती र्ळुेर्नातं जाऊं 
इच्छीत नव्हती  हतनें तेथें जार्ें म्हणून राजानें आपलया पदरच्या कर्ींकडून र्ळुेर्नातंील र्नश्रीर्र काव्य 
रचर्नू तें हतच्या सर् र म्हणार्यास लाहर्लें   उद्यानश्रीचीं तीं रसभहरत र्णनुें ऐकून लेरे्ला हतकडे 
जायायाची उत्कट इच्छा झाली, र् राजाची हतनें परर्ानर्ी र्ाहर्तली  राजा म्हणाला, “र्ळुेर्नातं जाऊन 
भर्र्तंाचें दशनु घेतलयाहशर्ाय येता ंकार्ा नये ” ती काहंीं ब लली नाहीं  पण राजानें हतच्या बर बरच्या 
न करासं साहंर्तलें  कीं, जर लेर्ा भर्र्ंताचें दशनु घेतलयार्ाचंून येऊं लार्ली, तर र्ाझ्या आजे्ञची हतला 
आठर्ण द्या  
 

लेर्ा र्ेळुर्नाची श भा पाहून बुद्धदशनु घेतलयार्ाचंून र्ाघारें येऊं लार्ली  तेव्हा ं हतला न करानंीं 
राजाजे्ञची आठर्ण हदली  त्यारु्ळें  नालुशीनेंच भर्र्तंाच्या दशनुाला जाणें हतला भार् पडलें   भर्र्तंाजर्ळ 
येऊन पाहाते, तर त्याच्या र्ार्ें एक अत्यंत लार्यायर्ती स्त्री र्ारा घालीत उभी ह ती  हतला पाहून लेर्ा 
आपलया र्नातं म्हणाली, “अशा हदव्य हस्त्रया ज्या र्हषीच्या सेर्लेा तत्पर असतात, त्याच्या दशनुाची र्ला 
लाज र्ाटार्ी ना? हधक्कार अस  र्ला आहण र्ाझ्या आढ्यतेला! ह्या अप्सरेची र्ी दासी देलील श भणार 
नाहीं!” 
 

हे हर्चार लेरे्च्या र्नातं चालले आहेत तोंच ती संुदर स्त्री ्रमर्ा्रमर्ानें पालटत चालली  थ डक्या 
अर्काशातं ती प्रौढ, म्हातारी र् र्रून पडलेली हदसली  तें पाहून आपलया रूपाहर्षयीं लेरे्चा अहभर्ान 
नाहींसा झाला  तेव्हा भर्र्ान् म्हणाला, “क ळ्याच्या जाळ्याप्रर्ाणें आपलया भोंर्ती जाळें हर्णून त्यातं 
कार्ासक्त र्नुष्ट्य बद्ध ह तात  परंतु हेंहह त डून आहण कार्सुलाचा त्यार् करून (सत्पुरुष) हनरपेक्षपणें 
पहरव्राजक ह तात [रू्ळ र्ाथा धम्र्पदातं आहे  हतचें हें भाषातंर नसून सार र्ात्र आहे   ” 
 

हा उपदेश कानीं पडलयाबर बर लेर्ा तेथलया तेथें अहुत्पदाला पार्ली  पुढें कबहबसार राजाच्या 
परर्ानर्ीनें ती हभक्षणुी झाली  
 

अब्याकतसंयुत्ताच्या पहहलया सुत्तातं लेरे्चा आहण पसेनहद क सल राजाचा संर्ाद आला  आहे 
त्याचा साराशं असा :— 
 

“भर्र्ान् श्रार्स्ती येथें जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं रहात ह ता  त्या र्ेळीं लेर्ा हभक्षुणी 
क सल देशातं प्रर्ास करीत श्रार्स्ती आहण साकेत याचं्या दरम्यान त रणर्त्थु र्ारं्ीं र्षार्ासासाठीं राहहली 
ह ती  पसेनहद क सल राजा साकेताहून श्रार्स्तीला येत असता ं एक रात्र रु्क्कार्ाला त रणर्त्थूजर्ळ 



 

 

अनुक्रमणिका 

राहहला  त्या रात्रीं क णातरी श्रर्णाचा ककर्ा ब्राह्मणाचा उपदेश ऐकयायाची त्याला इच्छा झाली; र् र्ारं्ातं 
चौकशी करयायासाठीं त्यानें र्नुष्ट्य पाठहर्ला  पण लेरे्हशर्ाय दुसरा क णी हर्द्वान् श्रर्ण ककर्ा ब्राह्मण तेथें 
नव्हता  लेरे्च्या पाहंडत्याचें जेव्हा ं त्या र्नुष्ट्यानें र्णनु केलें , तेव्हा ं राजानें हतचीच भेट घेयायाचा हनिय 
केला, र् ती ह ती तेथें जाऊन हतला नर्स्कार करून त  एका बाजूला बसला आहण म्हणाला “आये, 
तथार्त र्रण त्तर ह त  कीं नाहीं ” 
 

खेमा :—र्हाराज, हें भर्र्ंतानें साहंर्तलें  नाहीं  
 

राजा :—ह्याचें कारण काय बरें? 
 

खेमा :—र्हाराज, जेथें तुम्हालंा र्ी असा प्रशन करतें कीं, तुर्च्या पदरीं असा एकादा र्णक आहे 
काय, कीं ज  ह्या र्ंरे्तील र्ाळूची र्णना करंू शकेल, ककर्ा ज  र्हासरु्द्रातंील उदक र्ापू ंशकेल? 
 

राजा :—आये, असें करणें कसें शक्य ह ईल? र्हासरु्द्र र्ंभीर असून अप्रर्ाण आहे  
 

खेमा :—त्याचप्रर्ाणें, र्हाराज, ज्या रूपानें तथार्ताला र् जतां येईल तें तथार्ताचें रूप नष्ट झालें  
आहे  ज्या र्ेदनेनें    ज्या संजे्ञनें    ज्या संस्कारानंीं    ज्या हर्ज्ञानानें तथार्ताला र् जता ं येईल तें 
तथार्ताचें हर्ज्ञान नष्ट झालें  आहे  म्हणून र्रण त्तर तथार्त ह त  ककर्ा नाहीं, इत्याहद प्रश्नाचंीं सरळ उत्तरें 
देता ंयेणें शक्य नाहीं ” 
 

पसेनहद राजा लेरे्चें अहभनंदन करून श्रार्स्तीला आला, र् तेथें त्यानें भर्र्तंाला हेच प्रश्न 
हर्चारले  भर्र्तंानेंहह लेरे्प्रर्ाणेंच त्याचंीं उत्तरे हदलीं  तेव्हा ंत  म्हणाला, “ही र् ठी आियाची र् ष्ट आहे  
लेर्ा हभक्षणुीनेंहह ह्या प्रश्नाचंीं अशींच उत्तरे हदलीं ” 
 

ह्यार्रून लेरे्ला प्रज्ञार्ती हभक्षणुींत अग्रस्थान का ंहर्ळालें  ह तें, हें सहज लक्ष्यातं येयायाज र्ें आहे  
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४४ 
 

उपपलवण्िा 
 

“ऋहद्धर्ती हभक्षणुीश्राहर्कातं उप्पलर्याणा श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही श्रार्स्ती येथें एका श्रेष्ठीच्या कुळातं जन्र्ली  कर्लासारली हतची काहंत ह ती म्हणून 
उप्पलर्याणा (उत्पलर्णा) असें हतचें नारं् ठेर्यायातं आलें   ती र्यातं आलयार्र हतच्या सौंदयाची कीर्मत 
ऐकून पुष्ट्कळ राजकुर्ारानंी आहण श्रेहष्ठकुर्ारानंीं हतची र्ार्णी केली  हतच्या बापार्र हें एक र् ठें संकटच 
ओढर्लें   रु्लीनें प्रव्रज्या घेतली तर ह्यातूंन आपण सुटेन, असें र्ाटून त  हतला म्हणाला, “तंू हभक्षणुी ह ऊं 
शकशील काय?” हें ऐकून हतला अहतशय आनंद झाला, र् ती हभक्षणुी ह यायास तेव्हाचं तयार झाली  
त्याप्रर्ाणें हतला हभक्षणुी करयायांत आलें   हभक्लुणीसंयुत्तातं हहचा र्ाराबर बर संर्ाद आहे, त्याचा साराशं 
असा :— 
 

उप्पलर्याणा सकाळच्या प्रहरीं एका प्रफुहल्लत शालरृ्क्षालालीं उभी ह ती  त्या र्ळेीं पापी र्ार 
उप्पलर्याणा हभक्लुणीला भय आहण ल र्हष ु उत्पन्न करयायाच्या आहण सर्ाधीपासून भ्ष्ट करयायाच्या 
उदे्दशानें हतकडे आला आहण म्हणाला, “या सुपु्ष्ट्पत शालरृ्क्षालालीं तंू एकटी उभी आहेस  तुझ्यासारली 
दुसरी संुदर स्त्री हर्ळणें कठीण; हे र्डेे तुला धूतांचें भय र्ाटत नाहीं काय?” 
 

उप्पलर्याणा म्हणाली, “येथें शभंर आहण हजार जरी धूतु आले, तरी ते र्ाझा एक ल र्हह र्ाकर्ूं 
शकणार नाहींत  हे र्ार, र्ी जरी एकटी आहें, तरी र्ी तुला भीत नाहीं   र्ाझें हचत्त र्ाझ्या स्र्ाधीन आहे  
ऋहद्धपाद [छंद, र्ीय,ु हचत्त आहण र्ीर्ासंा हे चार ऋहद्धपाद आहेत  याचं्या य र्ें हसहद्ध प्राप्त ह तात   र्ला पूणपुणें अर्र्त आहेत, 
र् र्ी सरु् बंधनापंासून रु्क्त झालें  आहें  बा र्ारा, र्ी तुला घाबरत नाहीं ” 
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पिाचारा 
 

“हर्नयधर हभक्षणुीश्राहर्कातं पटाचारा श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही श्रार्स्ती येथें एका सार्काराच्या कुटंुबात जन्र्ली  र्यातं आलयार्र आपलया बापाच्या एका 
न करार्र हतचें र्न जडलें   अथांतच ही र् ष्ट घरातं क णास र्ाहीत नव्हती  पुढें सर्ान जातीच्या 
तरुणाबर बर हतचें लग्न ठरलें  असता ंह्या न कराला बर बर घेऊन, र् बर बर नेयायाज रे् दार्दाहर्ने घेऊन 
ती घरातूंन पळून रे्ली  तीं द घें श्रार्स्तीहून तीन-चार य जनाचं्या अंतरार्र एका लेडेर्ारं्ी जाऊन 
राहहलीं  काहंीं काळानें ती र्र दर झाली, र् नर्र्ास पूण ुझालयार्र आपलया बापाच्या घरीं जायायास हसद्ध 
झाली  नर्ऱ्याला ही र् ष्ट इष्ट र्ाटत नव्हती  म्हणून त  आज-उद्या ं करीत राहहला  शरे्टीं ती एकटीच 
हनघाली  नर्ऱ्यानें र्ार् र्ार् येऊन हतला र्ाठंलें   र्ाटेंतच हतला रु्लर्ा झालयारु्ळें  श्रार्स्तीला जायायाचा 
बेत रहहत करून तीं आपलया राहत्या र्ारं्ी आलीं  पुन्हा काहंीं र्षांनीं ती र्र दर झालीं, र् नर्र्ास पूणु 
झालयार्र नर्रा टंर्ळरं्र्ळ करीत असता ंएकटीच श्रार्स्तीला जायायास हनघाली  [येथपयंत ही र् ष्ट चूळपंथक 
आहण र्हापंथक ह्याचं्या आईच्या र् ष्टीसारलीच आहे   
 

र्ाटेंत एका हनजुन प्रदेशातं हतला नर्ऱ्यानें र्ाठंलें   तेथेंच हतला प्रसर्र्देना ह ऊं लार्लया  
इतक्यातं अकालरे्घ उद् भर्नू हजकडे हतकडे पाणीच पाणी ह ऊन रे्लें   अशा ्स्थतींत आपणार्र काहंीं 
तरी आच्छादन असार्यास पाहहजे, असें ती नर्ऱ्यास म्हणाली  त्यानें लंुट र्रै्रे र्ाडून एक झ पडी 
बनहर्यायास आरंभ केला  ती शाकारयायासाठीं एका र्ारुळाजर्ळ असलेलें  र्र्त कापीत असतां, तेथील 
भयंकर कृष्ट्णसपु त्याच्या पायाला चार्ाला, र् त  र्रून लालीं पडला  इकडे त्याची स्त्री प्रसूत ह ऊन पुत्र 
प्रसर्ली, र् ती सारी रात्र द न्ही रु्लानंा उराशी घेऊन हतनें र् ठ्या संकटातं घालहर्ली  ‘र्ी अनाथ झालेली 
पाहून र्ला र्ाझा पहत स डून तर नसेल ना?’ असें हतला र्ारंर्ार र्ाटे  
 

पण दुसऱ्या हदर्शीं इकडे हतकडे कहडत असता ं हतला त्याची र्त काय झाली हें सर्जलें   तेव्हा ं
रु्लानंा घेऊन क ठें तरी र्ारं्ाच्या जर्ळ जायायाच्या उदे्दशानें ती तशीच पुढें चालली  लहान रु्लाला 
ओटींत, र् र् ठ्या रु्लाला हतनें हातातं धरलें  ह तें  र्ाटेंत पार्सारु्ळें  एका ओढ्याला बरेंच पाणी आलें  ह तें  
तेव्हा ंर् ठ्या रु्लाला अलीकडच्या तीरार्र ठेर्नू र् धाकयाला पलीकडच्या तीरार्र घेऊन जाऊन त्याला 
तेथें कचध्याचं्या हबछान्यार्र हनजहर्लें , र् ती परत येऊं लार्ली  ती त्या ओढ्याच्या र्ध्यभार्ीं आलयार्र एक 
ससाणा धाकया रु्लाला पकडयायासाठीं येत असलेला हतनें पाहहला  ज रानें हात हालर्नू ती त्या 
ससायायाला पळर्ू ंलार्ली  पण त्यारु्ळें, आई आपणास ब लार्ते आहे असें र्ाटून र् ठ्या रु्लानें ओढ्यातं 
उडी टाकली र् त  र्ाहून रे्ला! 
 

इकडे धाकया रु्लाला बचार्यायासाठीं ती धारं्त आहे, तोंच ससाणा त्याला घेऊन पळून रे्ला  
त्याय र्ें अत्यंत श काकुल ह ऊन,— 
 

दोघे पुत्र मेले, मेला माझा पणत! 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

असें म्हणत म्हणत ती श्रार्स्तीला आली  तेथें हतचे आईबाप र् भाऊ घराला आर् लार्ून एकाच 
हठकाणीं जळून रे्लयाचें हतला र्तुर्ान सर्जलें   तेव्हा ंअर्दींच र्ेडी ह ऊन रे्ली, र् म्हणू ंलार्ली कीं, 
 

दोघे पुत्र मेले, मेला माझा पणत । 
आईबाप जळती, बंधूसह [रू्ळ र्ाथा थेरी अपदानातं आहे  ती अशी :— 

उभो पुत्ता कालकता पन्थे मय्हं पणत मतो । 
माता णपता च भाता च एकणचतकन्स्मं डय्हरे ॥ 

द न्ही पुत्र रे्ले  र्ार्ांत र्ाझा पहत रे्ला  आईबाप आहण भाऊ एकाच हचतेर्र जळाले   ॥ 
 
अशा ्स्थतींत ती नार्डीउघडी भटकत असे, र् क णी कपडा हदला तर त  फाडून फाडून त्याच्या कचध्या 
करी; म्हणून हतला पटाचारा हें नारं् पडलें   एके हदर्शीं भर्र्ान् बुद्ध जेतर्नातं पुष्ट्कळ ल कानंा धर्ोपदेश 
करीत असता ंती तेथें येऊन एका बाजूला उभी रहहली  तेव्हा ंभर्र्तंानें र्तै्रीभार्नेनें हतच्याकडे पाहहलें , 
आहण त  म्हणाला, “भहर्नी ताळ्यार्र ये, भहर्नी ताळ्यार्र ये ” हे शब्द कानीं पडलयाबर बर हतच्या र्नातं 
अत्यंत लज्जा उद् भर्ली, र् ती र्टकन् लालीं बसली  जर्ळ उभा असलेलया एका र्नुष्ट्यानें आपलें  उपरणें 
हतच्या अंर्ार्र फेकलें   तें नेसून ती धरु्श्रर्ण करंू लार्ली  तेव्हा ं भर्र्ान् म्हणाला, “पुत्र, हपता ककर्ा 
बाधंर् आपलें  रक्षण करंू शकत नाहींत  ज्याच्यार्र काळाचा घाला आला असेल, त्याचें आप्ताकंडून 
संरक्षण ह त नसतें  हें जाणून शीलसंरृ्त ह ऊन शहायाया र्ाणसानें त्र्हरत हनर्ाणर्ार्ी र्ार्ाला [र्ूळ र्ाथा 
धम्र्पदातंील आहेत त्या अशा :— 

न सन्न्त पुत्ता तािाय, न णपता न णप बन्धवा । 
अन्तकेनाणधपन्नस्म नन्त्थ आतीसु तािता ॥ 
एतमत्थवसं अत्वा पन्ण्डतो सीलसंवृतो । 

णनब्बानर्मनं मगरं् णखपपमेव णवसोधये ॥] लार्ार्ें ” 
 

नंतर हतनें हभक्षणुींच्या संघातं प्रर्शे केला र् ्रमर्ानें अहुत्पद हर्ळहर्लें   हभक्षसुंघातं जसा उपाहल 
स्थहर्र हर्नयाच्या हनयर्ातं कुशल ह ता, तशी ही हभक्षणुीसंघातं ह ती  म्हणून हर्नयधर हभक्षणुींत हतला 
अग्रस्थान हर्ळालें   
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धम्मणदन्ना 
 

“धर्ोपदेशक हभक्षणुीश्राहर्कातं धम्र्हदन्ना श्रेष्ठ आहे ” 
 

राजर्ृहातं हर्शाल नारं्ाचा एक श्रेष्ठी कबहबसार राजाचा हर्त्र ह ता  राजाच्या सहर्ासानेंच त  
भर्र्तंाच्या उपदेशाकडे र्ळला, र् ्रमर्ानें अनार्ार्ी झाला  धम्र्हदन्ना ही त्याची आर्डती बायक  ह ती  
पण ज्या हदर्शीं त्याला अनार्ाहर्फळ हर्ळालें , त्या हदर्शीं र जच्याप्रर्ाणें त्याचें स्र्ार्त करयायासाठीं 
धम्र्हदने्ननें पुढें केलेला हात त्यानें स्र्ीकारला नाहीं  जेर्यायाच्या र्ळेींहह त  रु्कायानें जेर्ला  तेव्हा ं
आपला काहंीं द ष असार्ा असें र्ाटून त्याहर्षयीं धम्र्हदने्ननें त्याला प्रश्न केला  त्यानें घडलेला प्रकार 
साहंर्तला, र् त  म्हणाला, “आजपासून र्ाझाजर्ळ बसणें ककर्ा जेर्णें तुला य ग्य नाहीं  ह्या घरातं 
असलेली सरु् संपहत्त घेऊन तंू हतचा यथारुहच हर्हनय र् कर; पाहहजे तर येथें रहा, पाहहजे तर आपलया 
आईच्या घरीं जा  “धम्र्हदने्नला ही र् ष्ट पसंत पडली नाहीं, र् नर्ऱ्याची परर्ानर्ी घेऊन ती हभक्षणुी झाली  
काहंीं काळ लेडेर्ारं्ातं एकातंर्ासातं घालर्नू हतनें अहुत्पद हर्ळहर्लें  र् ती पुन्हा ं राजर्ृहाला आली  
हर्शालश्रेष्ठीला हतच्या आर्र्नाची बातर्ी लार्ली, तेव्हा ं हतची परीक्षा पहायायासाठीं ती ह ती तेथें जाऊन 
त्यानें हतला धरु्हर्षयक अनेक प्रश्न हर्चारले  त्याचंीं धम्र्हदने्ननें यथाय ग्य उत्तरें हदलयार्र हर्शालानें तें 
सरु् र्तुर्ान भर्र्तंाला हनर्हेदत केलें   तेव्हा ंभर्र्ान् म्हणाला, “हे हर्शाल, धम्र्हदन्ना हभक्षणुी पहंडता आहे, 
र्हाप्रज्ञार्ती आहे  र्ला जर तंू हे प्रश्न हर्चारले असतेस, तर र्ीहह तुला अशींच उत्तरें हदलीं असतीं  [हर्शाल 

आहण धम्र्हदन्ना ह्याचंा संर्ाद र् हें भर्र्ंताचें भाषण र््ज्झर्हनकायातंील चूळर्ेदल्ल सुत्तातं आहे  ” 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

४७ 
 

नंदा 
 

“ध्यानरत हभक्षणुीश्राहर्कातं नंद श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही र्हाप्रजापती र् तर्ीची रु्लर्ी  भर्र्तंापेक्षा जरा र्यानें र् ठी  हतच्या सौंदयार्रून हतला 
रूपनंदा असेंहह म्हणत  हतचें लग्न झालें  ह तें कीं नाहीं, र् झालें  असलयास हतच्या नर्ऱ्याचें नारं् काय, 
ह्याची र्ाहहती सापंडत नाहीं  र्हाप्रजापतीच्या प्रव्रज्येनंतर हीहह हभक्षणुी झाली  परंतु रूपाचा र्रु् र्हात 
असलयारु्ळें  ती भर्र्तंाच्या दशनुाला जात नव्हती  पण एके हदर्शीं हभक्षणुी ह्या नात्यानें हतला स्र्तःच 
बुद्धदशनुाला जाणें भार् पडलें ; र् भर्र्तंानें लेरे्प्रर्ाणें हहलाही क्षण क्षणीं पालटत जाणारी स्त्री दालर्नू 
हहचा रूपर्रु् हरण केला  
 

थेरीर्ाथेंत एक दुकहनपातातं र् दुसरी पचंक हनपातातं अशा द न नंदा आहेत  त्याचं्या र्ाथाचं्या 
अाकथेंत थेरीअपदानाला अनुसरून पहहलीचें अहभरूपनंदा र् दुसरीचें संुदरीनंदा अशीं नारं्ें हदलीं आहेत  
पहहली लेर्क शाक्याची रु्लर्ी र् दुसरी शुद्ध दनाची आहण र्हाप्रजापती र् तर्ीची रु्लर्ी  द घींनाहह 
रूपाचा र्रु् ह ता, र् त  लेरे्प्रर्ाणेंच भर्र्तंानें हरण केला; असें अपदानार्रून हदसून येतें  
र्न रथपूरणीकारानें संुदरीनंदेला रूपनंद म्हटलें  आहे, असें हदसून येतें  ह्या द घानंा भर्र्तंानें 
उपदेहशलेलया अशा ज्या र्ाथा थेरीर्ाथेंत आहेत, त्यातं पहहली द न्ही हठकणीं सारलीच आहे  ती आशी :– 
 

आतुरं असुकच पूकत पस्स नन्दे समुस्सयं । 
असुभाय णचत्त ंभावेणह एकगरं् सुसमाणहतं ॥ 

 
अथम :– हे नंदे, हा देह पीहडत, अशुहच आहण घाणेरडा आहे, असें जाण; आहण एकाग्रतेनें ह्याच्या 

घाणेरडेपणाची भार्ना कर  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

४८ 
 

सोिा 
 

“उत्साही हभक्षणुीश्राहर्कातं स णा श्रेष्ठ आहे,” 
 

ही श्रार्स्ती येथें एका कुटंुबात जन्र्ली  पुढें र्यातं आलयार्र लग्न ह ऊन हतला पुष्ट्कळ रु्लें  
झालीं; तीं र्यातं आलयार्र आपापला प्रपंच थाटून राहंू लार्लीं  पण ह्या म्हातारीला क णीच पुसत नसे  
त्यारु्ळें  रै्राग्य उत्पन्न ह ऊन स णा हभक्षुणी झाली  पुष्ट्कळ रु्लें  ह तीं म्हणून हतला बहुपुहत्रका स णा असेंहह 
म्हणत असत  रृ्द्धपणीं हभक्षणुी झाली असताहंह हतनें र् ठ्या उत्साहानें बुद्ध पदेशाचें अनुकरण करून 
अहुत्पद हर्ळहर्लें   हतच्या थेरीर्ाथेंत र्ाथा आहेत, त्यापैकीं द न येथें देतों :– 
 

दस पुत्त ेणवजाणयत्वा अन्स्मं रूपसमुस्सये । 
ततो हं दुब्बला णजण्िा णभक्खुकन उपसंककम ॥ 

सा मे धम्मदेसेणस खन्धायतनधातुयो । 
तस्सा धम्मं सुणित्वान केसे छेत्वान पब्बकज ॥ 

 
अथम :– ह्या जन्र्ीं दहा रु्लानंा जन्र् देऊन म्हातारी झाली असता ंर्ी हभक्षणुीजर्ळ आलें   हतनें 

र्ला धर्ोपदेश केला; स्कन्ध, आयतन आहण धातु काय आहेत, हें साहंर्तलें   हतचा धरु् ऐकून केशर्पन 
करून र्ी हभक्षणुी झालें   
  



 

 

अनुक्रमणिका 

४९ 
 

सकुला 
 

“हदव्यचक्ष ुप्राप्त झालेलया हभक्षणुीश्राहर्कातं सकुला श्रेष्ठ आहे ” 
 

हहची फारशी र्ाहहती सापंडत नाहीं  श्रार्स्तीतील एका कुटंुबात ती जन्र्ली र् पुढें र्यांत 
आलयार्र हभक्षणुी ह ऊन ध्यानसर्ाधीच्या य र्ें हतनें हदव्यदृहष्ट संपादन केली, एर्ढीच र्ाहहती 
र्न रथपूरणींत आहे  परंतु थेरीर्ाथेच्या अाकथेंत ही ब्राह्मणकुळातं जन्र्ली, असा उल्लेल [थेरी अपदानातंहह 

‘प्च्छरे् च भर्े दाहन । जाता हर्प्पकुले अहं ॥’ असें सकुलेचें म्हणणें आहे   आहे  लुद्द थेरीर्ाथेंत स्र्तःच्या संबधंानें हतच्या द न 
र्ाथा आहेत त्या अशा :– 
 

अर्ारन्स्मं वसन्तीहं धम्मं सुत्वान णभक्खुनो । 
अद्दसं णवरजं धम्मं णनब्बानं पदमच्चतंु ॥ 
साहं पुत्तधीतरञ्च धनधञ्ञं च छणिय । 
केसे छेदापणयत्वान पब्बकज अनर्ाणरय ॥ 

 
अथम :– र्ी र्ृहस्थाश्रर्ातं रहात असता ं एका हभक्षूकडून धरु् ऐकून हर्शुद्ध अच्युतस्थान हनर्ाण 

जाणलें ; आहण रु्लारु्लींना आहण धनधान्याला स डून केशर्पन करून हभक्षणुी झालें   
  



 

 

अनुक्रमणिका 

५० 
 

भद्दा कुण्डलकेसा 
 

“तत्काळ ब ध प्राप्त झालेलया हभक्षणुीश्राहर्कातं भद्दा कुयाडलकेसा श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही राजर्ृहातं एका श्रेहष्ठकुळातं जन्र्ली  भद्दा हें हतचें नारं् ह तें  त्याच हदर्शीं राजपुर हहताला एक 
रु्लर्ा झाला  त्याच्या जन्र्ाच्या र्ळेीं नर्रातंील आयुधें प्रज्र्हलत झालीं  त्यारु्ळें  राजा घाबरून रे्ला, र् 
दुसऱ्या हदर्शीं पुर हहताला म्हणाला, “रात्रीं आयुधें प्रज्र्हलत झालयारु्ळें  र्ाझे ल क हभऊन रे्ले ” पुर हहत 
म्हणाला, हें आपलयाच र्हालातं घडलें  असें नाहीं; सरु् नर्रातं असाच प्रकार घडला  र्ाझ्या घरीं ज  
रु्लर्ा जन्र्ला त  सर्ांचा शत्र ुह णार, त्याचें हें पूरु्हचन्ह आहे  पण त्यारु्ळें  तुर्च्या हजर्ाला काहंीं ध का 
नाहीं  जर तुर्ची इच्छा असेल, तर त्या रु्लाला येथून र्ी बाहेर पाठर्नू देतों ” 
 

आपणाला काहंीं बाधा नाहीं, असें पाहून राजानें त्या रु्लाला पुर हहताच्याच घरीं राहंू हदलें   
पुर हहतानें त्याचें नारं् शत्रुक हेंच ठेहर्लें   त  इकडे हतकडे धार्यायापळयायास सर्थु झालयाबर बर च ऱ्या 
करंू लार्ला  बापानें त्याचें हनयर्न करयायाची हद्द करून पाहहली! पण काहंीं उपाय चालेना! तेव्हा ंर्यातं 
आलयाबर बर काळी र्स्त्रें नेसार्यास देऊन, र् च रीला लार्णारी आउतें त्याच्या हर्ालीं करून बापानें 
त्याला घरातूंन हाकूंन हदलें   त्या हदर्सापासून च ऱ्यारं्र त  हनर्ाह करंू लार्ला  
 

राजा नर्रसंचाराला हनघाला असता  ज्या त्या घराच्या कभतीला पडलेलीं भ कें  पाहून, आपलया 
सारर्थयाला म्हणाला, “कभतीला भ कें  का ंपाडयायातं आलीं असार्ी?” सारथी म्हणाला, “र्हाराज, शत्रुक 
नारं्ाचा एक च र अशीं भ कें  पाडून च ऱ्या करीत असत  ” तें ऐकून राजानें क तर्ालाला ब लार्नू आणलें , 
आहण त  म्हणाला, “आर्च्या शहरातं ज  च र च ऱ्या करीत आहे, त्याला तंू का ंपकडीत नाहींस?” 
 

कोतवाल :– र्हाराज, च री करतानंा त  हदसत नाहीं, म्हणून त्याला आम्ही पकडंू शकत नाहीं  
 

राजा :– आजच्या आज जर तंू त्या च राला पकडशील, तरच जर्शील, नाहीं तर तुला य ग्य 
हशक्षा करयायातं येईल  
 

हा राजाचा प्रय र् लार्ू पडला  त्याच रात्रीं क तर्ालानें हजकडे हतकडे रु्प्त हेर ठेर्नू शत्रुकाला 
च रीच्या र्ालासह पकडलें , र् दुसऱ्या हदर्शी राजाजर्ळ नेलें   त्याला दहक्षणद्वारातूंन शहराबाहेर नेऊन 
ठार करार्ें, असा राजानें हुकूर् केला  शहराच्या प्रत्येक चौकातं त्याची कधड काढून त्याला घेऊन जात 
असता ंभदे्दनें पाहहलें  र् ती त्याच्यार्र इतकी आसक्त झाली कीं, जर शत्रकु नर्रा हर्ळाला नाहीं तर प्राण 
देणार, असें हतनें आपलया आईबापाला स्पष्ट साहंर्तलें   एकुलती एक रु्लर्ी, हतची पुष्ट्कळ सर्जूत 
घालयायातं आली; परंतु काहंीं इलाज चालेना  तेव्हा ं बाप धारं्त क तर्ालापाशीं रे्ला आहण एक हजार 
काषापण लाचं देऊन म्हणाला, ‘कसेंहह करून ह्या च राला र्ाझ्या हर्ालीं करा ’ क तर्ालानें शत्रकुाला 
संध्याकाळ ह ईपयंत इकडे हतकडे हफरहर्लें  र् संध्याकाळीं फाशंीची हशक्षा झालेलया दुसऱ्याच एका च राला 
त्याच्या ऐर्जीं ठार र्ारून शत्रकुाला श्रेष्ठीच्या दासाचं्या हर्ालीं करयायातं आलें   त्यानंी त्याला घरीं आणलें ; 



 

 

अनुक्रमणिका 

तेव्हा ंश्रेष्ठींनें त्याला र्ंध दकानें स्नान घालार्यास लार्नू र् सरु् आभरणानंीं रं्हडत करून भदे्दच्या र्हालातं 
पाठहर्लें   हतनें अत्यंत प्ररु्हदत ह ऊन त्याचें आर्तस्र्ार्त केलें   
 

परंतु शत्रकुाचें र्न त्या र्हालातं ररे्ना  काहंीं तरी यु्क्त करून भदे्दचे अलंकार घेऊन पळून 
जायायाची त्याला फार इच्छा झाली, र् त  भदे्दला म्हणाला, “र्ला तुला काहंीं सारं्ार्याचे आहे ” जणु ंकाय 
आपणाला हजार काषापण हर्ळाले आहेत इतका त्या त्याच्या एका शब्दानें भदे्दला आनंद झाला, र् ती 
म्हणाली, “आय,ु तुम्हालंा जें सारं्ार्याचें असेल तें सारं्ा ” 
 

वत्रुक :– तुझ्यारु्ळें  र्ी जर्लों असें तुला र्ाटतें  परंतु तें लरें नाहीं  ज्या र्ळेीं र्ला पकडयायातं 
आले, त्याच र्ळेीं च राचं्या कड्ार्र राहणाऱ्या देर्तेला र्ीं नर्स केला ह ता  त्यारु्ळें  र्ी सुटलों  तेव्हा ं
चल, आपण त  नर्स पुरा करंू  
 

भदे्दनें त्याच्या सारं्यायाप्रर्ाणें नर्साची सरु् हसद्धता केली, र् सरु् दार्दाहर्ने अंर्ार्र घालून ती 
त्याबर बर त्या कड्ार्र रे्ली  तेथें पोंचलयार्र त  हतला म्हणाला, “आता ंतुझी साडी स डून सर्ळे दहर्ने 
काढून त्याचंें र्ाठं डें कर ” 
 

भद्दा :– पण आयु, र्ाझा अपराध तरी क णता? 
 

वत्रुक :– अर्, र्ी नर्स फेडयायासाठीं आलें , हें तुला लरें र्ाटलें  तरी कसें? र्ी ह्या देर्तेचें 
काळीजसुद्धा ंफाडून लाईल  केर्ळ तुझे दाहर्ने घेऊन हनघून जार् ेयेर्ढ्याच उदे्दशानें र्ी तुला येथें आणलें   

भद्दा :– पण आयु, हे दाहर्ने आहण र्ीहह तुर्चीच नाही काय? 
 

वत्रुक :– आम्हाला ं ही पे्रर्ाची भाषा सर्जत नाहीं! तुझे दाहर्ने हे तुझे दाहर्ने आहण र्ाझे ते 
र्ाझे!” 
 

भद्दा :– आता ं एर्ढेंच जर करार्याचें असेल तर र्ला एर्ढें तरी करंू द्या कीं, अशी अलंकृत 
असतानंाच तुम्हालंा पुढून आहण र्ार्ून एकदा ंआकलर्न देऊं द्या ” 
 

शत्रकु म्हणाला, “ठीक आहे!” 
 

हतनें पुढून आकलर्न हदलें  र् र्ार्ून आकलर्न देत असता ं एकदर् धक्का देऊन त्याला त्या 
कड्ार्रून लालीं ल टलें   लाली पडता ं पडताचं शत्रकुाचा चुराडा झाला  तेव्हा ं तेथील र्नदेर्ता 
म्हणाली, “सरु्च हठकाणीं पुरुष शहाणा ह त , असें नाहीं  त्या त्या प्रसंर्ीं चाणाक्ष स्त्रीहह आपलें  शहाणपण 
दालहर्ते ” [न सो सव्बेसु ठानेसु पुणरसो होणत पन्ण्डतो । 

इत्यी णप पन्ण्डता होणत, तत्थ तत्थ णवचक्खिा ॥ 
ही र्ाथा थेरी अपदानातं आहे, र् ती र्न रथपूरणींतहह घेतली आहे   
 

भद्दा, अशा ्स्थतींत घरी जाणें य ग्य नाहीं, असें र्ाटून एका हनगं्रथाचं्या [जैनसंप्रदायाला पूर्ी हनगु्रथसंप्रदाय 

म्हणत असत   आश्रर्ातं रे्ली, र् तेथें हतनें प्रव्रज्येची याचना केली  त्यानंीं ताडफळाच्या बायानें कें स उपटून 



 

 

अनुक्रमणिका 

हतला प्रव्रज्या हदली  पुन्हा ंकें स र्ाढंू लार्लें  तेव्हा ंते कुयाडलाकार झाले  त्यारु्ळें  ल क हतला ‘कंुडलकेसा’ 
म्हणू ंलार्ले  
 

हनगं्रथाचं्या पंथातं हनष्ट्णात ह ऊन ती र्ादहर्र्ाद करीत हफरत असे  क णत्याहह र्ारं्ाजर्ळ 
आलयार्र तेथें एक र्ाळूची रास करून त्याच्यार्र जाभंळीची फादंी र र्ीत असे; र् ज  क णी श्रर्ण ककर्ा 
ब्राह्मण र्ाझ्याशीं र्ाद करयायास हसद्ध असेल त्यानें ही फादंी तुडर्ार्ी, असें म्हणत असें  श्रार्स्ती येथें अशा 
रीतीनें फादंी र र्नू ती नर्रातं रे्ली असता ं साहरपुत्तानें रु्लाकंडून ती फादंी तुडर्ार्यास लाहर्ली, र् 
भदे्दच्या आव्हानार्रून सरु् ल कासंर् र र्ाद करून हतला र्ादातं कजकलें   त्यारु्ळें  हनगं्रथाचंा पथं स डून ती 
हभक्षणुी झाली  
 

र्रील कथा र्न रथपूरणीत आहण थेरीर्ाथाअाकथेंत सापंडतें  परंतु लुद्द थेरीर्ाथेंत हतच्या पाचं 
र्ाथा आहेत  त्यापैकीं पहहलया चार अशा,– 
 

लूनकेसी पक् डधरी एकसािी पुरे चकर । 
अवजे्ज वज्जमणतनी वजे्ज चावज्जदन्स्सनी ॥ १ ॥ 
णदवाणवहारा णनक्खम्म णर्ज्झकूिन्म्ह पब्बते । 
अद्दसं णवरजं बुदं्ध णभक्खुसंघपुरक्खतं ॥ २ ॥ 
णनहच्च जानंु वंणदत्वा सम्मुखा पञ्जणल अहं । 
एणह भदे्दणत अवच सा मे आसूपसम्पदा ॥ ३ ॥ 
णचण्िा अगड च मर्धा वज्जी कासी च कोसला । 
अनिा पञ्ञास वस्सणन रट्ठणपण्डं अभुणञ्जहं ॥ ४ ॥ 
 

(१) कें स उपटलेली, दातंार्र र्ळ धारण करणारी र् एकच र्स्त्र र्ापरणारी अशी र्ी 
(हनगं्रथहभक्षणुी) ह तें  अय ग्य तें र्ला य ग्य र्ाटत असे, र् य ग्य तें र्ी अय ग्य सर्जत असें  (२) हदर्सा 
र्ृध्रकूटपरु्तार्र रे्लें  असता ं हभक्षसुंघानें पुरस्कृत केलेलया हर्र्ल बुद्धाला र्ी पाहहलें   (३) रु्डघे टेकून 
नर्स्कार करून हात ज डून र्ी सर् र उभी राहहलें ; ‘भदे्द, ह्या धर्ांत ये,’ असें भर्र्ान् म्हणाला र् तीच 
र्ाझी उपसंपदा झाली  (४) अंर्, र्र्ध, र्ज्जी, काशी आहण क सल ह्या देशातं र्ी (उपदेश करीत) प्रर्ास 
केला आहे  आज पन्नास र्ष ेऋणरु्क्त ह ऊन र्ी राष्ट्रकपड लात आहे  [ह्या र्ाथाचें आहण अपदानातंील भदे्दच्या र् ष्टींचें 
जुळतें  परंतु साहरपुत्तानें हतला हभक्षुणी केलें  ही र् ष्ट अपदानातं सापंडत नाहीं   
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५१ 
 

भद्दा काणपलानी [काणपलानी असाणह पाठ आढळतो.] 
 

“पूरु्जन्र्ाची आठर्ण करणाऱ्या हभक्षणुीश्राहर्कातं भद्दा काहपलानी श्रेष्ठ आहे ” 
 

हहची हहकर्त र्हाकाश्यपाच्या र् ष्टींत (प्र  ४) आलीच आहे  र्हाकाश्यपाला उजव्या रस्त्यानंें 
पाठर्नू भद्दा डाव्या रस्त्यानें थेट हभक्षणुींच्या उपाश्रयातं रे्ली र् हभक्षणुी झाली  थेरीर्ाथेंत सापंडणाऱ्या 
हतच्या चार र्ाथापंैकीं शरे्टची र्ाथा आहे ती अशी :– 
 

णदस्वा आदीनवं लोके उभो पब्बणजता मयं । 
त्यम्ह खीिासवा दन्ता सीणतभूतम्ह णनब्बुता ॥ 

 
अथम :– ह्या प्रपचंात द ष हदसून आलयार्रून आम्हीं उभयतानंी प्रव्रज्या घेतली  आता ं आर्च्या 

र्ासनेचा क्षय झाला आहे, आम्ही दान्त झालों आहों, शातं झालों आहों; आम्ही हनर्ाणाप्रत पोंचलों आहों  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

५२ 
 

भद्दा कच्चाना 
 

“अहभज्ञालाहभनी [नानातऱ्हेच्या हसहद्ध दालहर्णें, हदव्यश्र त्र, दुसऱ्याचें हचत्त जाणणें, पूरु्जन्र् आठर्णें, हदव्यचक्षु र् आयुसत्यांचें 

ज्ञान अशा सहा अहभज्ञा आहेत   हभक्षणुीश्राहर्कातं भद्दा कच्चाना श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही आर्च्या ब हधसत्त्र्ाची पत्नी; राहुलाची आई  र्हाप्रजापती र् तर्ी बर बर हहनेहह प्रव्रज्या 
घेतली  थेरी र्ाथेंत हहच्या र्ाथा सापंडत नाहींत  पण थेरी अपदानातं यश धरेचें एक र् ठें अपदान आहे  
त्यार्रून यश धरा हीच असली पाहहजे, असें र्ाटतें  तें सरु् अपदान येथें देयायास सर्ड नाहीं  हहच्या 
चहरत्राशीं जुळणाऱ्या काहंीं र्ाक्याचंा साराशं र्ात्र येथें देतों  
 

पुष्ट्कळ हभक्षणुींना बर बर घेऊन ती ऋहद्धर्ती (यश धरा) संबुद्धाजर्ळ आली, र् त्याला नर्स्कार 
करून म्हणाली, “आता ं र्ाझें र्य ७८ र्षांचे आहे  आता ं जीहर्त थ डें राहहलें  आहे  तुम्हाला ं स डून र्ी 
जाणार आहें, र्ाझा र् क्ष र्ी हर्ळहर्लेला आहे  ह्या संसारातं जर र्ाझ्याकडून तुर्चा काहंीं अपराध झाला 
असेल तर त्याची क्षर्ा करा    ‘उपकार करणारी, सुलदुःलारं्ध्यें सर्ानतेनें र्ार्णारी, सदथु दालहर्णारी 
र् अनुकंपा करणारी अशी जी तीच लरी नारी ह य, ‘अशी तुम्हीं हजची स्तुती केली ती र्ी तुर्ची 
पूर्ाश्रर्ातील स्त्री आहें ” 
 

काळुदायीच्या र् ष्टींत (प्र  ३२) राहुलर्ाता र् ब हधसत्त्र् एकाच हदर्शी जन्र्लयाचें साहंर्तलें  आहे  
तें जर र्ृहीत धरलें , तर भर्र्तंाच्या पहरहनर्ाणापूर्ी द न र्ष ेहतनें हें अपदान म्हटलें  असार्ें, असें म्हणार्ें 
लार्तें त्याच र्षी ती पहरहनर्ाण पार्ली  
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५३ 
 

णकसा र्ोतमी 
 

“रुक्ष चीर्र धारण करणाऱ्या हभक्षणुीश्राहर्कातं हकसा र् तर्ी श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही श्रार्स्ती येथें एका र्रीब कुटंुबात जन्र्ली  र्यांत आलयार्र हतचें लग्न झालें   पण ती र्रीब 
कुळातंील रु्लर्ी म्हणून हतची सासरी अर्हेलना ह त असें  काहंीं काळानें हतला एक रु्लर्ा झाला, र् 
त्यारु्ळें  हतची प्रहतष्ठा ह ऊं लार्ली  रु्लर्ा र् ठा ह ऊन इकडे हतकडे नाचू ंउडंू लार्ला, तोंच एकाएकीं 
काहंीं र र् ह ऊन र्रण पार्ला  तेव्हां ती अत्यंत श काकुल ह ऊन, ‘ह्याला काहंीं औषध द्या; ह्याला काहंीं 
औषध द्या,’ असें म्हणत इकडे हतकडे हफरंू लार्ली; र् रे्लेलयाला औषध क णतें’ असें म्हणून ल क हतची 
थट्टा करंू लार्ले  पण त्यारु्ळें  ती ताळ्यार्र न येता ं अहधकाहधकच र्डेी ह त रे्ली  तेव्हा ं एक शहाणा 
र्नुष्ट्य हतला म्हणाला, “ह्या सर् रच्या हर्हारातं भर्र्ान् बुद्ध रहात आहे  त्याजकडे जाऊन तंू तुझ्या 
रु्लाला औषध हर्चार ” हतला तें लरें र्ाटून ती भर्र्तंापाशीं रे्ली र् औषध र्ार्ूं लार्ली  
 

भर्र्ान् म्हणाला, “औषधासाठी र्जपाशीं आलीस, हें तंू चारं्लें  केलेंस  तंू शहरातं जा, आहण ज्या 
घरातं क णाचा आप्तइष्ट र्रण पार्ला नसेल, त्याचं्याकडून थ डे र् ह रीचे दाणे घेऊन ये ” ती संतुष्ट 
ह ऊन शहरातं रे्ली, र् ज्याच्या त्याच्याकडे र् ह रीचे दाणे र्ार्ूं लार्ली  ल क हतला दाणें देऊ लार्ले  
पण ती म्हणे, “तुर्च्या घरच्या र्ाणसाचंा क णी आप्तइष्ट रे्ला नाही ना? “अर् र् र्ती, हें तंू काय 
ब लतेस? येथें हजर्तंापेक्षा ंरे्लेलींच र्ाणसें जास्ती, असें ल क म्हणत  तेव्हा ंती दाणें न घेता ंदुसऱ्या घरीं 
जाई  ह्याप्रर्ाणें पुष्ट्कळ घरें हफरलयार्र ‘हाच जर्ाचा हनयर् आहे’ असें जाणून र् रु्लाचें पे्रत स्र्शानातं 
फें कून देऊन ती आपणाशीच म्हणाली, “अहनत्यता (र्रण) हा र्ारं्ाचा ककर्ा शहराचा स्र्भार् नव्हे, ककर्ा 
एका कुळाचाहह नव्हे  देर्ल कासह सरु् जर्ताचा हाच धरु् आहे  [र्ूळ र्ाथा अपदानातं आहे र् ती र्न रथपूरणीत घेतली 
आहे  ती अशी :– 

न र्ामधम्मो नो णनर्मस्स धम्मो । 
न चापयं एककुलस्स धम्मो ॥ 
सब्बस्स लोकस्स सदेवकस्स । 

एसो व धम्मो यणदव ंअणनश्चता ॥]” 
 

भर्र्तंापाशी आलयार्र त्यानें हतला धर्ोपदेश केला, र् ती हभक्षणुी झाली  
 

हभक्लुनीसंयुत्तातं र्ाराबर बर झालेलया हतच्या संर्ादाची हहकर्त आहे  हतचा साराशं असा :– 
सकाळच्या प्रहरीं हकसा र् र्ती श्रार्स्तीत हभक्षाटन करून जेर्ण झालयार्र हर्श्रातंीसाठीं अंधर्नातं 

जाऊन एका झाडालाली बसली  हतला भय आहण ल र्हष ुउत्पन्न करयायाच्या उदे्दशानें आहण सर्ाधीपासून 
च्युत करयायाच्या उदे्दशानें र्ार तेथें आला आहण म्हणाला, “काय र्, रे्लेलया पुत्राच्या आईसारली हदसतेस  
तुझें तोंड रडर्ें हदसतें  येथें अरयायातं एकटी कशाला बसतेस? क णी पुरूषाला कशाला श धीत नाहींस?” 
 

हकसा र् तर्ी म्हणाली, “लात्रीनें र्ाझा रु्लर्ा रे्ला आहे  सरु् पुरूषाचंी र्हत हीच ह णार आहे  
म्हणून र्ी श कहह करीत नाहीं रडतहह नाही; आहण, बा र्ारा, तुला घाबरतहह नाही  सरु् हठकाणीं र्ाझ्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

तृष्ट्णेचा नाश झाला आहे, अंधकारराशीचा हर्ध्र्सं झाला आहे, रृ्त्यचू्या सेनेर्र जय हर्ळर्नू र्ी अहुत्पद 
हर्ळहर्ले आहे ” 
 

आपणाला हकसा र् तर्ीनें ओळललें , असें जाणून दुःहलत अंतःकरणाने र्ार तेथेंच अंतधान 
पार्ला  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

५४ 
 

णसर्ालमाता 
 

“श्रद्धाळु हभक्षुणीश्राहर्कातं हसर्ालर्ाता श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही राजर्ृह नर्रातं एका श्रेहष्ठकुलातं जन्र्ली  र्यातं आलयार्र सर्ानजाहत तरुणाशीं हतचें लग्न 
झालें   हतला ज  रु्लर्ा झाला, त्याचें नारं् ‘हसर्ाल’ असें ठेर्यायातं आलें , र् त्यार्रूनच हतला 
‘हसर्ालर्ाता’ असें म्हणत  थेरीर्ाथेंत हहच्या र्ाथा सापंडत नाहींत परंतु थेरी-अपदानातं हहचें एक अपदान 
आहे  त्यार्रून असें हदसून येतें कीं, ज्या हसर्ालाला हदशाचंी पूजा [बुद्धलीलासारसंग्रह, भार् ३, प्र  १ ले पहा   करीत 
असता ंभर्र्ंतानें उपदेश करून सन्र्ार्ाला लार्लें , त्याचीच ही आई ह ती  ती म्हणते– 
 

पन्च्छमे च भवे दाणन णर्णरब्बजपुरूत्तमे । 
जाता सेणट्ठकुले फीते महारतनसंचये ॥ १ ॥ 
पुत्तो णसर्ानको नाम ममाणस णवपथे रतो ॥ 

णदणट्ठर्हनपक्खन्दो णदसापूजनतपपरो ॥ २ ॥ 
नानाणदसा नमस्सन्तं णपण्डाय नर्रं वजं ॥ 

तं णदखा ओवदी बुद्धो मगरे् ठत्वा णवनायको ॥ ३ ॥ 
 

अथम :– (१) ह्या शरे्टलया जन्र्ीं र्ी हर्हरव्रज (राजर्ृह) नारं्ाच्या श्रेष्ठ नर्रातं अत्यंत सधन र् 
भरभराटीला चढलेलया श्रेहष्ठकुळातं जन्र्लें   (२) ल या र्ार्ाला लार्लेला, हर्र्थयादृष्टीच्या जंर्लातं 
हशरलेला, हदशाचं्या पूजेंत तत्पर असा र्ाझा हसर्ालक नारं्ाचा रु्लर्ा ह ता  (३) त  हदशाचंी पूजा करीत 
असता ं हर्नायक बुद्धानें नर्रातं हपयाडपाताला जायायाच्या र्ळेीं त्याला पाहहलें , र् र्ार्ांत थाबंनू उपदेश 
केला  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

उपासक 
 

५५ आणि ५६ 
 

तपुस्स आणि भणल्लक 
 

“प्रथर् शरण रे्लेलया उपासकातं तपुस्स आहण भहल्लक हे पहहले आहेत ” 
 

हे उत्कलदेशातं एका कुटंुहबकाच्या घरी जन्र्ले  तपुस्स हा र्डील भाऊ, आहण हभल्लक धाकटा 
भाऊ ह ता  तें र्यातं आलयार्र र्ध्यदेशातं व्यापार करून आपला चहरताथु चालर्ीत असत  भर्र्तंाला 
संब हधज्ञान झालयानंतर हतसऱ्या आठर्ड्ातं ब हधरृ्क्षापासून काहंीं अंतरार्र त  राजायतन रृ्क्षालालीं 
बसला असता ंहे द घे भाऊ व्यापारासाठीं त्या र्ार्ानें चालले ह ते  तेथें त्यानंा एका देर्तेनें भर्र्ंताला दान 
देयायासाठीं उपदेश केला  त्याप्रर्ाणें भर्र्तंापाशीं जाऊन त्यानंी त्याला साधा सत्तु  र् र्धुशकुराहदहर्हश्रत 
सत्तु हदला; र् ते भर्र्तंाचे उपासक झाले  त्या र्ळेीं संघाची स्थापना झाली नव्हती  म्हणून ‘भर्र्तंाला 
शरण जातों, धर्ाला शरण जातों,’ ह्या द न र्चनानंीच ते शरण रे्ले  यास्तर् त्यानंा ‘हद्वर्ाहचक’ उपासक 
म्हणतात  येथपयंतची कथा र्हार्ग्र्ाच्या आरंभीं सापंडते  
 

ह्यापुढें, भर्र्तंानें त्या द घानंा आपलया ड क्याचे आठ केस हदले र् स्र्देशीं जाऊन त्यानंी त्या 
केसारं्र र् ठा चैत्य बाधंला आहण त्यातूंन उप सथाच्या हदर्शीं नीलरहश्र् हनघत असत, अशी दंतकथा 
र्न रथपूरणींत आली आहे  ह्यापैकीं एक केस अश काच्या र्ेळीं र् ग्र्हलपुत्तहतस्सा र्हास्थहर्रानें 
सुर्णभुरू्ीला पाठहर्लेलया स ण आहण उत्तर ह्या द न स्थहर्रानानंी ब्रह्मदेशाला नेला र् त्याच्यार्रच 
रंर्ूनला असलेला अत्यंत भव्य सुर्णचुैत्य (स्र्े-दर्ून फया) उभारला आहे, अशी ब्रह्मी ल काचंी सर्जूत 
आहे  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

५७ 
 

अनाथकपणडक 
 

“दायक उपासकातं र्ृहपहत सुदत्ताअनाथकपहडक श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याचा जन्र् श्रार्स्ती येथें सुर्नश्रेष्ठीच्या कुळातं झाला  सुदत्त हें त्याचें नारं्  त  र्हरबानंा कपड देत 
असे, म्हणून त्याला अनाथकपहडक असें म्हणत, र् ह्याच नारं्ानें पुढें तों प्रहसद्धीस आला  राजर्ृह येथें त्यानें 
भर्र्तंाची भेट कशी घेतली र् पुढें श्रार्स्तीला जाऊन जेतर्नहर्हार कसा बाधंला, हा सरु् रृ्त्तान्त 
चुल्लर्ग्र्ातं आला आहे  त्याचा साराशं बुद्धलीलासार-संग्रहाच्या दुसऱ्या भार्ातं (प्र  ९) हदला असलयारु्ळें  
येथें देयायातं येत नाही  भर्र्तंानें उपदेशाला आरंभ काशीला केला असला तरी त्याची प्रहसहद्ध कबहबसार 
राजाच्या हयातींत राजर्ृह येथें हर्शषे झाली, र् तेथूनच अनाथकपहडकानें त्याला आरं्त्रण करून श्रार्स्तीला 
नेलें   
 

अजातशत्रनूें कबहबसाराला र्ारून र्ादी बळकार्लयार्र, र् त  देर्दत्ताच्या नादीं लार्लयार्र 
भर्र्ान् बुद्ध बहुधा र्षार्ासासाठीं श्रार्स्तीलाच रहात असे  येथें जेतर्नाप्रर्ाणेंच हर्शालेनें बाधंलेला दुसरा 
एक प्रासाद ह ता  या द न्ही हठकाणीं भर्र्ान् बुद्ध आळीपाळीनें राही  पसेनदी क सल राजानें भर्र्ंतासाठीं 
हनराळा हर्हार बाधंला नव्हता; तरी भर्र्तंार्र त्याचें फार पे्रर् ह तें, र् त  र्ारंर्ार जेतर्नातं जाऊन 
भर्र्तंाची भेट घेत असे  त्यारु्ळें  भर्र्ंताला श्रार्स्ती येथें क णाचाहह फारसा उपसर् ु पोंचत नसार्ा, र् 
उत्तरर्यातं चातुर्ासासाठीं येथेंच रहाणें, त्याला इष्ट र्ाटत असार्ें  अथात् अनाथकपहडकाच्या आरार्ातं 
राहून भर्र्तंानें केलेलया उपदेशाची संख्या फारच र् ठी आहे  
 

अनाथकपहडक र्ाद नारं्ाचें र््ज्झर्हनकायातं एक सुत्त आहे  त्यार्रून र् संयुत्तहनकायातंील 
स तापहत्तसंयुत्तातंील काहंीं सुत्तारं्रून साहरपुत्तानें अंतकाळीं अनाथकपहडकाला उपदेश केला र् त्याय र्ें 
अत्यंत र्देना भ र्ीत असताहंह शातंपणें त्याला र्रण आलें , असें हदसून येतें  म्हणजे बुद्ध भर्र्तंाच्या 
पहरहनर्ाणापूर्ी बरींच र्ष ेअनाथकपहडक हनर्तुला असार्ा  कारण भर्र्तंाच्या पहरहनर्ाणसर्यीं साहरपुत्त 
हयात नव्हता  अनाथकपहडक र् ठा पहंडत नव्हता; केर्ळ दाता ह ता  तरी बौद्ध र्ाङ र्यातं त्याचें नारं् 
अजरार्र ह ऊन बसलें  आहे  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

५८ 
 

णचत्र (णचत्त) रृ्हपणत 
 

“धर्ोपदेश करणाऱ्या उपासकश्रार्कातं हचत्र र्ृहपहत श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा र्र्धराष्ट्रातं र्हक्षकाशडं नर्रातं एका श्रेहष्ठकुलातं जन्र्ला, र् बापाच्या र्रणानंतर स्र्तः 
नर्रश्रेष्ठी झाला  पंचर्र्ीय हभक्षूंपैकी र्हानार् स्थहर्र र्हक्षकाशडंाला आला असता ं त्याचा उपदेश ऐकून 
हचत्र प्रसन्न झाला; र् या स्थहर्रासाठीं त्यानें अंबाटकारार् नारं्ाचा उद्यानातं हर्हार बाधूंन हदला  त्या 
उद्यानाजर्ळ हचत्राचा हर्र्पथक नारं्ाचा एक र्ारं् ह ता, र् तेथें त  र्ारंर्ार येत असे, र् अशा र्ळेीं 
अंबाटकारार्ातं र्स्तीला राहहलेलया हभक्षूंचीहह भेट घेत असे  सुधरु् नारं्ाच्या हभक्षूकडून त  इतर हभक्षूंना 
आरं्त्रण पाठर्ीत असे; परंतु साहरपुत्त-र् ग्र्ल्लनासारख्या प्रहसद्ध हभक्षूंना त्यानें स्र्तःच आरं्त्रण हदलयाची 
हहकर्त पहहलया भार्ातं (कलर् ७५) आलीच आहे  त  उपासक झाला ह ता तरी पुष्ट्कळ काळपयंत 
बुद्धदशनुाचा त्याला लाभ झाला नाहीं  नंतर रु्द्दार् राजर्ृहाला जाऊन त्यानें भर्र्तंाची भेट घेतली, असें 
र्न रथपूरणींत म्हटलें  आहे  
 

संयुत्तहनकायातं हचत्तसंयुत्त नारं्ाचें ह्याच्या संबंधानें एक प्रकरण आहे  त्यातं दहा सुत्तें आहेत  पैकीं 
काहंीं सुत्तातं हचत्रानें हभक्षूंला हर्चारलेले प्रश्न आहेत, र् काहंींत स्र्तःच भर्र्तंाच्या उपदेशाचें त्यानें 
हर्र्चेन केलें  आहे  शरे्टलया तीन सूत्ताचंा त्याच्या चहरत्राशीं हर्शषे संबधं हदसत ; म्हणून त्याचंा साराशं येथें 
देतों  
 

(१) त्या र्ळेीं हनर्याठ नाथपुत्त [जैन तीथंकर र्हार्ीरस्र्ार्ीला हनर्याठ नाथपुत्त (हनगु्रन्थ ज्ञातपुत्र) म्हणत असत   
र् ठ्या हनर्याठसरु्दायासह र्हक्षकाशडंाला आला ह ता  काहंीं उपासकानंा बर बर घेऊन हचत्र र्ृहपहत 
त्याजपाशीं रे्ला, आहण कुशल प्रश्नाहदक हर्चारून एका बाजूला बसला  तेव्हा ंनाथपुत्त त्याला म्हणाला, 
“हे र्ृहपहत, अहर्तकुअहर्चार सर्ाहध आहे, ह्या श्रर्ण र् तर्ाच्या म्हणयायार्र तुझा हर्र्श्ास आहे काय?” 
 

णचत्र :– भदंत, ह्या बाबतींत भर्र्तंार्र श्रद्धा ठेर्यायाचें कारण र्ाटत नाहीं  
 

हें हचत्राचें भाषण ऐकून नाथपुत्त आपलया सरु्दायाकडे र्ळून म्हणाला, “हा हचत्र र्ृहपहत हकती 
साधा आहण सरळ आहे पहा! हर्तकु हर्चाराचंा हनर ध करणारा म्हणजे र्ाऱ्याला जळ्यातं बाधंूं पहाणारा 
र्नुष्ट्य असला पाहहजे, ककर्ा र्ंरे्चा ओघ आपलया रु्ठीनें थाबंर्ूं पहाणारा र्नुष्ट्य असला पाहहजे ” 
 

हचत्र म्हणाला, “भदंत, तुम्हीं अनुभर्ज्ञानाला र्हत्त्र् देता ंकीं श्रदेला?” 
 

नाथपुन्त :– हे र्ृहपहत, श्रदे्धपेक्षा ंअनुभर्ज्ञानच श्रेष्ठ आहे  
 

णचत्र :– भदंत, जेव्हा ंजेव्हा ंर्ाझी इच्छा असते, तेव्हा ंतेव्हा ंसहर्तकु सहर्चार एकातंापासून प्राप्त 
झालेलें  प्रीहतसुल ज्यातं आहे, अशा प्रथर् ध्यानातं र्ी र्ग्न ह तों  जेव्हा ं इच्छा असेल, तेव्हा ं हर्तकु 
हर्चाराचंी शाहंत करून हर्तकुहर्चारहर्रहहत हद्वतीय ध्यानातं र्ग्न ह तों     तृतीय    चतुथु ध्यानातं र्ग्न 



 

 

अनुक्रमणिका 

ह त   अथात् अहर्तकुअहर्चार सर्ाहध आहे, हें जाणयायाला क णत्याहह श्रर्णार्र ककर्ा ब्राह्मणार्र श्रद्धा 
ठेर्यायाची र्ला र्रज नाहीं ” 
 

हें ऐकून नाथपुत्त पुन्हा ंआपलया हशष्ट्यसरू्हाकडे र्ळून म्हणाला, “हा हचत्र र्ृहपहत कसा द्वाड आहण 
शठ आहे पहा!” 
 

णचत्र :– भदंत, इतक्यातं तुम्हीं र्ला साधा आहण सरळ म्हणत ह तां, आहण इतक्यातं द्वाड आहण 
शठ म्हणता!ं एक तर तुर्चें पहहलें  भाषण ल टें असलें  पाहहजे ककर्ा शरे्टचें ल टें असलें  पाहहजे  नंतर 
नाथपुत्ताला दहा [ह्या प्रश्नाचंा हचत्राच्या चहरत्राशीं काहंीं संबंध नसलयारु्ळें  ते येथें हदले नाहींत   प्रश्र हर्चारून त्याचं्या उत्तराचंी 
र्ाट न पहाता ंहचत्र र्ृहपहत तेथून हनघून रे्ला  
 

(२) एके र्ळेीं हचत्राचा पूर्ीचा हर्त्र अचेल (नग्न) काश्यप र्हक्षकाशडंाला आला ह ता  हचत्र 
र्ृहपहत त  ह ता तेथें जाऊन त्याला कुशल प्रश्नाहदक हर्चारून एका बाजूला बसला, र् म्हणाला, “भदंत 
काश्यप, पहरव्राजक ह ऊन तुला हकती र्ष ेझालीं?” 
 

काश्यप– हे र्ृहपहत, पहरव्राजक ह ऊन र्ला तीस र्ष ेझालीं  
 

णचत्र :– पण भदंत, ह्या तीस र्षांत सार्ान्य ल कापेंक्षा ंकाहंीं हर्शषे ज्ञान हर्ळहर्लें  आहे कीं नाहीं? 
 

काश्यप :– शरीराचा नार्र्पेणा, हशर रंु्डण आहण केसाचंी चर्री ह्याहशर्ाय दुसरें काहंीं प्राप्त 
झालें  नाहीं  
 

णचत्र :– र्ाहर्ा रे र्ाहर्ा! हा तुर्चा पथं फारच चारं्ला म्हटला पाहहजे! ज्यातं तीस र्ष े राहून 
नार्र्पेणा, हशर रंु्डण आहण चर्री ह्याहंशर्ाय दुसरें काहंीं प्राप्त ह त नाहीं! 
 

काश्यप :– पण र्ृहपहत, हें सारं् कीं, तुला बुद्ध पासक ह ऊन हकती र्ष ेझालीं? 
 

णचत्र :– र्लाहह उपासक ह ऊन तीस र्षे झालीं  
 

काश्यप :– बरें ह्या तीस र्षांत तंू तरी काहंीं हर्ळहर्लें  आहेस काय? 
 

णचत्र :– ह्यातं काय संशय? र्ी र्ाटेल तेव्हा ंचारहह ध्यानें हर्ळर्ू ंशकतों  (येथें हचत्रानें चार ध्यानें 
कशीं हर्ळहर्ता ंयेतात हें साहंर्तलें  ) 
 

हचत्र र्ृहपतीचें भाषण ऐकून अचेल काश्यप प्रसन्न झाला; र् बुद्धधर्ांत प्रव्रज्या र्ार्ूं लार्ला  
हचत्रानें त्याला स्थहर्रहभक्षूंजर्ळ नेऊन उपसंपदा देर्हर्ली  काहंीं काळानें काश्यप अहुत्पदाला पार्ला  
 

(३) हचत्रर्ृहपहत पराकाष्ठेचा आजारी ह ता  तेव्हा ं पुष्ट्कळ देर्ता एकत्र जर्ून त्याला म्हणालया, 
“र्ृहपहत, पुढच्या जन्र्ीं च्रमर्तीं राजा ह ईन, अशी इच्छा धर ” 



 

 

अनुक्रमणिका 

हचत्र त्यानंा म्हणाला, “तेंहह (च्रमर्र्मतपदहह) अहनत्य आहे, तेंहह टाकून जार्ें लार्तें ” 
 

त  बडबडत  आहे, असें र्ाटून हचत्रचे आप्तइष्ट म्हणाले, “आयुपुत्र, ताळ्यार्र ये  बडबड करंू 
नक स ” 
 

णचत्र :– असें तुम्ही का ंम्हणता?ं 
 

ते :– तंू म्हणत स कीं, तेंहह अहनत्य आहे, तेंहह टाकून जार्ें लार्तें  
 

जेव्हा हचत्रानें आपलया नातलर्ानंा देर्ताशंीं झालेलें  आपलें  संभाषण सर्जार्नू साहंर्तलें , तेव्हा ं
आपणालाहह उपदेश करयायाची त्यानंीं हचत्राला हर्नंहत केली  बुद्ध, धरु्, आहण संघ ह्याच्यार्र श्रद्धा 
ठेर्यायासाठीं र् यथाश्क्त सत्पुरूषानंा दान देयायासाठीं सर्ांना उपदेश करून हचत्र र्ृहपतीनें प्राण स डला  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

५९ 
 

हत्थक आळवक 
 

“चार संग्रहानंीं ल कसंग्रह करणाऱ्या उपासकातं हत्थक आळर्क श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याची चर्त्काहरक र् ष्ट आहे  ती अशी :- आळर्क राजा एक हदर्स रृ्र्येला रे्ला असता ंरृ्र्ाला 
र्ारून धनुष्ट्याला टारं्ून परत येत ह ता  र्ार्ांत थकलयारु्ळे त  एका र्डाच्या झाडालालीं बसला  थकर्ा 
रे्लयार्र त  पुन्हा ंजायायाच्या बेतातं ह ता  इतक्यातं तेथें रहाणाऱ्या यक्षानें त्याला पकडलें   त्याच्या हातातूंन 
सुटयायाचा दुसरा र्ार्ु नसलयारु्ळें  र जचा एक र्नुष्ट्य र् एक हाडंाभर अन्न देयायाचें कबलू करून त्यानें 
आपली सुटका करून घेतली  त्या हदर्सापासून यक्षाला दरर ज एक र्नुष्ट्य र् हाडंाभर अन्न हर्ळत असे; 
काहंीं हदर्सानंीं बधंनार्ारातंील कैदी ललास झाले, र् आता ंपुढें काय करार्ें, असा प्रश्न उप्स्थत झाला  
र्यातं आलेलया नार्हरकालंा पकडून यक्षाकडे पाठहर्लें  तर राष्ट्रक्ष भ ह ईल असें जाणून नुकत्याच 
जन्र्लेलया बालकानंा यक्षाकडे पाठहर्यायास राजानें सुरर्ात केली  त्यारु्ळें  नर्र्ास पूण ुह यायापूर्ी र्र्मभणी 
हस्त्रया दुसऱ्या देशातं जात, र् प्रसूती-काळानंतर काहंीं र्हहने तेथेंच रहात  एके हदर्शीं दुसरा रु्लर्ा न 
हर्ळालयारु्ळें  त्याच हदर्शीं जन्र्लेलया आपलया रु्लाला राजानें यक्षाकडे पाठर्नू हदलें   
 

पूरु्रात्रीं भर्र्ान् बुद्ध आळर्क यक्षाच्या र्सहतस्थानातं येऊन राहहला ह ता  आळर्क त्याला 
म्हणाला, “श्रर्णा, येथून बाहेर ह  ” ठीक आहे, असें म्हणून भर्र्ान् तेथून बाहेर हनघाला  यक्ष म्हणाला, 
“श्रर्णा, आत ये ” ‘ठींक आहे’ असें म्हणून भर्र्ान् आंत रे्ला  असा प्रकार तीनदा ंघडला  चौर्थयादंा जेव्हा ं
यक्षानें भर्र्तंाला बाहेर जायायास साहंर्तलें , तेव्हा ंभर्र्ान् म्हणाला, “आयुष्ट्र्न्, र्ी येथून बाहेर हनघणार 
नाहीं  तुला जें कतुव्य असेल तें कर ” 
 

यक्ष :– श्रर्णा, तुला र्ी प्रश्र हर्चारतों  त्याचें जर तंू उत्तर हदलें  नाहींस तर तुला र्ी र्डे लार्ीन, 
तुझें काळीज फाडून टाकीन ककर्ा पायानंा धरून तुला र्ंरे्च्या पार फें कीन  
 

भर्वान् :– आयुष्ट्र्न्, र्ला र्ेड लार्णारा, र्ाझें काळीज फाडणारा ककर्ा पायानंा धरून र्ला 
र्ंरे्च्या पार फें कणारा ह्या सरु् जर्ातं क णी नाहीं  तथाहप तुझी इच्छा असेल तर तंू लुशाल प्रश्र हर्चार  
 

नंतर यक्षानें भर्र्तंाला बरेच प्रश्र हर्चारले, र् त्याचंीं सर्पुक उत्तरें हर्ळालयार्र त  भर्र्तंाचा 
उपासक झाला  [‘पूरु्रात्रीं’ येथपासून ‘उपासक झाला’ येथपयंत र्जकूर सुत्तहनपातातंील आळर्क सुत्ताच्या आधारें हलहहला आहे; 
र्न रथपूरणींत ह्याचा थ डक्यातं उल्लेल करून आळर्कसुत्ताच्या अठ्ठकथेर्र हर्ाला हदला आहे   
 

दुसऱ्या हदर्शीं राजपुरुष राजाच्या रु्लाला घेऊन आळर्क यक्षाच्या भर्नातं आले, आहण त्यानंीं 
त्या रु्लाला त्याच्या पुढें केलें   परंतु आळर्क लहज्जत ह ऊन लालीं र्ान घालून चूप बसला  तेव्हा ंभर्र्ान् 
म्हणाला, “आळर्का, लाजंू नक स  त्या रु्लाला घेऊन र्ाझ्या स्र्ाधीन कर ” त्याप्रर्ाणें आळर्कानें 
रु्लाला आपलया हातातं घेऊन भर्र्तंाच्या हातीं हदलें   भर्र्तंानें पुन्हा ंआळर्काच्या हातार्र ठेहर्लें , र् 
आळर्कानें राजपुरुषाचं्या हर्ालीं केलें   ह्याप्रर्ाणें एकाच्या हातून दुसऱ्याच्या हाती रे्लयारु्ळें  त्याला हत्थक 
(हस्तक) हेंच नारं् देयायातं आलें   [‘हस्तक’ ह्या नारं्ाची व्युत्पहत्त लार्यायासाठी अाकथाकारानें आळर्काची दंतकथा येथें घेतली 
आहे, हें स्पष्ट हदसतें  तथाहप या दंतकथेचें र्हत्त्र् फार आहे  र्हाभारतातंील यक्षप्रश्नाचा आहण बकासूर-आख्यानाचा हहच्याशीं संबंध आहे  बुद्ध 



 

 

अनुक्रमणिका 

भर्र्ान् आळर्काच्या भर्नातं रे्ला, र् आपलया य र्सार्र्थयानें त्याला त्यानें आपला हशष्ट्य केलें , ही र् ष्ट अहतप्राचीन असलयाची साक्ष बौद्ध र्ाङ र्य 
र् क रीर् कार्ें देत आहेत  ह्यार्रून बकासुराची र् यक्षप्रश्नाची र् ष्ट रचली असार्ी  आहण बकासुराच्या र् ष्टीर्रून हस्तकाची र् ष्ट रचली असर्ी   
 

त  चार संग्रहानंीं ल कसंग्रह कसा करीत ह ता, ह्याची र्ाहहती अंरु्त्तरहनकायाच्या अाक 
हनपाताच्या च हर्साव्या सुत्तातं सापंडते  त्या सुत्ताचा साराशं असा :– 
 

एके काळीं भर्र्ान् आळर्ी येथें अग्र्ाळर् चैत्यातं रहात ह ता  त्या सर्यीं हत्थक आळर्क पाचंशें 
उपासकाचंा सरु्दाय बर बर घेऊन भर्र्तंापाशीं आला, आहण भर्र्तंाला नर्स्कार करून एका बाजूला 
बसला  तेव्हा ंभर्र्ान् म्हणाला, “हत्थक, हा तुझा सरु्दाय र् ठा हदसत   ह्या सरु्दायाचा संग्रह तंू कसा 
करत स?” 
 

हत्थक :– भदन्त, आपण चार ल कसंग्रहाचंा [दान, हप्रयर्चन, अथुचया आहण सर्ानात्र्ता हीं चार ल कसंग्रहाचीं 

साधनें आहेत  त्यानंा पाहल भाषेंत संर्हर्त्थ म्हणतात  येथें ल कसंग्रह असेंच त्याचंें भाषातंर केलें  आहे   उपदेश केला आहे  
त्याहंींकरून र्ी ह्या उपासकसरु्दायाचा संग्रह करीत असतों  ज्याचा दानानें संग्रह करणें य ग्य त्याचा 
दानानें, ज्याचा हप्रयर्चनानें करणें य ग्य त्याचा हप्रयर्चनानें, ज्याचा अथुचयेनें (उपय र्ी पडयायानें) करणें 
य ग्य त्याचा अथुचयेनें, र् ज्याचा सर्ानात्र्तेनें (आपणासारलें र्ार्यायानें) करणें य ग्य त्याचा सर्ानात्र्तेंने 
र्ी संग्रह करीत असतों  र्ाझ्या घरीं संपहत्त आहे; दहरद्री असतों तर कदाहचत् हें र्ला शक्य झालें  नसतें ” 
 

भर्वान् :- हत्थका, फार चारं्लें ! फार चारं्लें ! सरु्दायाचा संग्रह करयायाचा हाच य ग्य उपाय 
आहे  अतीत काळीं, भहर्ष्ट्यकालीं र् सापं्रत, ज्यानंीं ल कसंग्रह केला असेल, जे करतील ककर्ा करतात त्या 
सर्ांनीं ह्याच उपायानंीं ल कसंग्रह केला असेल, ते सरु् ह्याच उपायानंीं करतील, र् सापं्रत करतात ” 
 

एर्ढा संर्ाद झालयार्र हत्थक भर्र्तंाला नर्स्कार र् प्रदहक्षणा करून तेथून हनघून रे्ला  तेव्हा ं
भर्र्ान् हभक्षूंना म्हणाला, “हभक्षहु , हत्थक आळर्क, श्रद्धा, शील, ऱ्ही (लज्जा), अर्त्रप्य 
(ल क पर्ादभय), बहुश्रुतता, त्यार्, प्रज्ञा आहण अलपच्छता ह्या आठ रु्णानंीं युक्त आहे  हे उत्तर् आठ रु्ण 
हत्थकाच्या अंर्ीं र्सतं आहेत असें सर्जा ” 
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६० 
 

महानाम वाक्य 
 

“उत्तर् दान देणाऱ्या उपासकातं र्हानार्शाक्य श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याची र्ाहहती अनुरुद्धाच्या र् ष्टींत (प्रकरण ५) आलीच आहे  भर्र्ान् हभक्षसुंघासह कहपलर्स्तूला 
जात असे, तेव्हा ंत्याची र् हभक्षसुंघाची तरतूद लार्यायाच्या कार्ीं हाच पुढाकार घेत असे  एका चातुर्ासातं 
त्यानें हभक्षसुंघाला औषधी पदाथु पुरहर्यायाची जबाबदारी आपलया हशरार्र घेतली ह ती, ही हहकर्त 
दुसऱ्या भार्ातं (कलर् ९६) आलीच आहे  ह्याला उदे्दशून भर्र्तंानें उपदेहशलेलीं पुष्ट्कळ सुत्तें सुत्तहपटकातं 
आहेत  उपदेशाच्या दृष्टीनें त्याचंें र्हत्त्र् फार आहे  परंतु त्यारु्ळें  र्हानार्ाच्या चहरत्रार्र हर्शषे प्रकाश 
पडत नाहीं  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

६१ 
 

उगर् रृ्हपणत वैवाणलक 
 

“आर्डते पदाथु देणाऱ्या उपासकातं उग्र् र्ृहपहत रै्शाहलक श्रेष्ठ आहे ” 
 

हा रै्शाली येथें श्रेहष्ठकुलातं जन्र्ला  हा रु्णानंी र् शरीरानें उद् र्त (उंच) ह ता, म्हणून त्याला 
उग्र् असेंच म्हणत असत  त्याची आहण भर्र्तंाची र्ाठं कशी पडली, र् त  कशा प्रकारचा उपासक झाला, 
ह्याचें र्णनु अंरु्त्तर हनकायाच्या अाकहनपाताच्या एकहर्साव्या सुत्तातं सापंडतें  त्याचा साराशं असा :- 
 

एके सर्यीं भर्र्ान् बुद्ध रै्शाली येथें र्हार्नातं कूटार्ारशालेंत रहात ह ता  तेथें त  हभक्षूंना उदे्दशून 
म्हणाला, “हभक्षहु , रै्शाहलक उग्र् र्ृहपहत आठ उत्तर् रु्णानंी सर््न्र्त आहे, असें सर्जा ” असें ब लून 
त  हर्हारातं रे्ला  
 

तेथें हजर असलेला एक हभक्ष ु सकाळच्या प्रहरीं रै्शालींत कपडपाताला रे्ला असता ं उग्र् 
र्ृहपतीच्या घरीं येऊन तेथें त्याच्यासाठीं र्ाडंलेलया आसनार्र बसला, र् त्याला नर्स्कार करून उग्र् 
एका बाजूला बसला  तेव्हा ंत्या हभक्षनूें त्याला प्रश्न केला कीं, तंू आठ रु्णानंी सर््न्र्त आहेस, असें भर्र्ान् 
म्हणाला, ते आठ रु्ण क णते बरें? 
 

उग्र् म्हणाला, “भदन्त, ते आठ रु्ण क णते; तें र्ला र्ाहीत नाहीं  तरी र्ाझ्या अंर्ीं क णते क णते 
रु्ण आहेत, हें र्ी तुम्हाला सारं्तों  (१) जेव्हा ंर्ीं भर्र्तंाला प्रथर्तः पाहहलें , तेव्हाचं र्ाझी त्याजर्र भ्क्त 
जडली  हा पहहला उत्तर् रु्ण र्ाझ्यार्ध्ये आहे  (२) भर्र्तंानें र्ला धर्ोपदेश केला, आहण त्याचें तत्त्र् र्ीं 
जाणलें   आता ंर्ला त्याच्या धर्ाहर्षयीं शकंा राहहली नाहीं  बुद्धाला, धर्ाला आहण संघाला र्ी शरण रे्लों 
आहें, आहण ब्रह्मचयासहहत पाचं हशक्षापदें [प्राणघात न करणें, च री न करणें, व्यहभचार न करणें, ल टें न ब लणें र् र्ादक पदाथांचें 
सेर्न न करणें, हे पाचं हनयर् (हशक्षापदें) प्रत्येक बौद्ध र्हृस्थाला पाळार्े लार्तात  त्यातं व्यहभचार न करणें, ह्याच्या ऐर्जीं पूणं ब्रह्मचयु पालन 
करणें, असा हनयर् उग्र् र्हृपतीनें केला ह ता  म्हणून ब्रह्मचयासहहत पाचं हशक्षापदें असें म्हटलें  आहे  ‘ब्रह्मचहरयपञ्चर्ाहन च हशक्लापदाहन 
सर्ाहदकय’ असें र्ूळ र्ाक्य आहे  ‘अकहसा र्त्यर्स्तेयब्रह्मचयापहरग्रहा यर्ाः’ ह्या पतंजलीनें साहंर्तलेलया यर्ातं ‘अपहरग्रह’ ह्याचा अथु र्ादक 
पदाथांचें सेर्न न करणें, असा जर केला, तर उग्र्ाच्या हशक्षापदातं आहण पतंजलीच्या यर्ातं रु्ळींच फरक रहात नाहीं   र्ीं अंर्ीकाहरलीं 
आहेत  हा दुसरा उत्तर् रु्ण र्ाझ्या अंर्ीं आहे  (३) र्ला चार कौर्ाहरक हस्त्रया [कौर्ाहरक हस्त्रया म्हणजे 

पुनर्मर्र्ाहाच्या नव्हेत   ह त्या  र्ी त्याजंकडे जाऊन त्यानंा म्हणालों, “भहर्नीनों, र्ी ब्रह्मचयासह पाचं हशक्षापदें 
अंर्ींकाहरलीं आहेत  तेव्हा ंतुर्च्यापैकीं हजची इच्छा असेल, हतनें येथें राहून धर्ाचरण करार्ें  हजची इच्छा 
असेल हतनें आपलया र्ाहेरीं जार्ें, र् पुनर्मर्र्ाह करयायाची हजची इच्छा असेल, [नष्टे र्ृते प्रव्रहजते क्लीबे च पहतते पतौ । 
पञ्चस्र्ापत्सु नारीणा ंपहतरन्य  हर्धीयते ॥ 

 
या पराशरस्र्ृतींतील श्ल काची येथें आठर्ण ह ते   हतनें आपणाला क णता पहत आर्डत , हें र्ला सारं्ार्ें  तेव्हा ं

जी र्ाझी ज्येष्ठ भाया ह ती, ती म्हणाली, “र्ला अरु्क र्ृहस्थाला द्या ” त्या र्हृस्थाला र्ी ब लार्नू 
आणलें , आहण डाव्या हातातं बायक ला र् उजव्या हातातं पायायाची झारी घेऊन हतला त्याच्या स्र्ाधीन 
करून त्याच्या हातार्र पाणी स डलें   अशा प्रसंर्ींही र्ाझ्या हचत्तातं य्त्कंहचत् हर्कृहत उत्पन्न झाली नाहीं  
हा र्ाझ्या अंर्ीं हतसरा उत्तर् रु्ण आहे  (४) र्ाझ्या घरीं जी संपहत्त आहे, ती केर्ळ र्ाझीच नव्हे तर 
साधुसंताचंीहह आहे, असें र्ी सर्जतों  हा र्ाझ्या अंर्ीं चौथा उत्तर् रु्ण आहे  (५) ज्या ज्या हभक्षचूी र्ी 



 

 

अनुक्रमणिका 

उपासना करतों  त्या त्याची र् ठ्या आदरानें उपासना करतों  हा र्ाझ्या अंर्ीं पाचंर्ा उत्तर् रु्ण आहे  (६) 
त्या हभक्षनूें जर र्ला धर्ोपदेश केला तर र्ी त  आदरानें ऐकतों  त्यानें जर धर्ोपदेश केला नाहीं, तर र्ी 
त्याला धर्ोपदेश करतों  हा र्ाझ्या अंर्ीं सहार्ा उत्तर् रु्ण आहे  (७) भर्र्तंानें उत्तर् प्रकारें धरु् 
उपदेहशला आहे, असें देर्ता र्ला सारं्तात, ह्यातं काहंीं आियु नाहीं  पण र्ी त्यानंा म्हणतों कीं, तुम्ही असें 
म्हणा ककर्ा न म्हणा, भर्र्तंानें उत्तर् प्रकारें धरु् उपदेहशला आहे, ह्यातं र्ला शकंा नाहीं  देर्ताशंीं र्ाझा 
संर्ाद ह त , ह्या कारणास्तर् र्ाझ्या र्नाला र्र्ाची बाधा कधींच झाली [येथें सॉ्ेरमहटसाबद्दल Oracle of Delphi नें 

हदलेलें  र्त र् त्यासंबधंी सा्ेरमहटसाचें र्तुन याचंी आठर्ण ह तें   नाहीं  हा र्ाझ्या अंर्ीं सातर्ा उत्तर् रु्ण आहे  (८) 
इहल काला आणणारीं जीं पाचं संय जनें [‘बुद्ध, धरु् आहण संघ’ पहरहशष्ट २ पहा   भर्र्ंताने साहंर्तली त्याचा र्ाझ्या 
र्नातं लेशहह राहहला नाही  हा र्ाझ्या अंर्ी आठर्ा उत्तर् रु्ण आहे ” 
 

हे उग्र्ं र्ृहपतीचें भाषण ऐकून त  हभक्षु तेथून हनघाला, र् हभक्षाटन आटपून भर्र्ंताजर्ळ आला  
उग्र्ाची र् ष्ट त्यानें भर्र्तंाला साहंर्तली  तेव्हा ंभर्र्ान् म्हणाला, “जे उग्र् र्ृहपहत ब लला, तें ठीकच 
ब लला ” 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

६२ 
 

उगर्त रृ्हपणत हन्स्तग्रामक 
 

“संघाच्या उपस्थायक उपासकात उग्र्त र्ृहपहत ह्स्तग्रार्क श्रेष्ठ आहे ” 
 

त्याचा जन्र् हस्तग्रार्ातंील एका श्रेहष्ठकुलातं झाला  उग्र्त हे त्याचे नारं्  ह्याचं्या आहण रै्शाहलक 
उग्र् [येथे उग्र्तालाच् उग्र् म्हटलें  आहे, असे र्न रथपूरणीर्रून हदसून येतें   र्ृहपतीच्या र् ष्टींत फार थ डा फरक आहे  
ह्याची र् ष्ट अाकहनपाताच्या च हर्साव्या सुत्तातं आली आहे  त्या सुत्ताचा साराशं असा :– 
 

भर्र्ान् र्ज्जींच्या देशातं प्रर्ास करीत ह्स्तग्रार्ाला आला  तेथे हभक्षूंना उदे्दशून त  म्हणाला, 
“हभक्षहु , उग्र् र्ृहपहत ह्स्तग्रार्क आठ उत्तर् रु्णानीं सर््न्र्त आहे ” एर्ढे ब लून भर्र्तंानें हर्हारातं 
प्रर्शे केला  एका हभक्षनूें उग्र्ाच्या घरीं जाऊन त्याला हें र्तुर्ान साहंर्तलें  र् त  क णत्या आठ रु्णानंी 
सर््न्र्त आहे ह्याची चौकशी केली  उग्र् म्हणाला, “भर्र्तंानें क णतें रु्ण साहंर्तले असतील हें र्ला 
र्ाहहत नाही  तरी र्ाझ्या अंर्ी असलेले आठ चारं्ले रु्ण सारं्त   (१) र्ी जेव्हा ंभर्र्ंताला नार्र्नातं [हे 

उद्यान त्याच्या स्र्तःच्या र्ालकीचें ह तें, असें अाकथाकाराचें म्हणणें आहे   प्रथर्तः पाहहले  तेंव्हा एकदर् र्ाझी त्याच्यार्र 
श्रद्धा जडली, र् र्ाझी दारूची धंुदी उतरली  हा पहहला चारं्ला रु्ण र्ाझ्यार्ध्ये आहे  (२ ते ५ रु्ण र्रच्या 
सुत्तातंलयाप्रर्ाणेंच आहेत ) (६) र्ी जेव्हा ंसंघाला आरं्त्रण करत , तेव्हा अरु्क हभक्ष ुसर्ाहधप्रज्ञा पारंर्त, 
अरु्क प्रज्ञाहर्रु्क्त, अरु्क सर्ाहधकुशल, अरु्क दृहष्टप्राप्त, अरु्क श्रद्धाहर्रु्क्त, अरु्क धर्ानुसारी, अरु्क 
श्रद्धानुसारी, अरु्क शीलर्ान् र् अरु्क दुःशील, पापी आहे [येथें नऊ प्रकारचे हभक्षु साहंर्तले आहेत  त्यात शीलर्ान् र् 
दुःशील (दुराचारी) हे स्पष्टच आहेत, श्रद्धानुसारी येथपयंत पहहलया साताचंी सहर्स्तर र्ाहहती र्हज्जर्हनकायातंील कीटाहर्हरसुत्तातं सापंडते  Call 
the labourers and give them their hire, beginning from the last upto the first (Matthew. 20·8) ह्या बायबलातंील र् ष्टीची येथें आठर्ण 
ह ते   असें देर्ता र्ला सारं्तात  पण संघाला अन्नदान देत असता ं त्याचं्या र्ध्यें र्ी भेदभार् ठेर्ीत नाहीं  
सर्ळ्यानंा सर्ानतेनें र्ार्हर्तों  हा र्ाझा सहार्ा उत्तर् रु्ण आहे  (७ र्ा पूर्ी प्रर्ाणेंच ) (८) जर र्ी 
भर्र्तंापूर्ीं र्रण पार्लों, तर ‘उग्र् र्ृहपहत ह्स्तग्रार्क पुन्हा ंया ल काला येणार नाहीं,’ असें भर्र्तंानें 
म्हटलयास नर्ल नाहीं  हा र्ाझा आठर्ा उत्तर् रु्ण आहे ” 

 
नंतर त  हभक्षु भर्र्तंाजर्ळ रे्ला र् उग्र्ाचें म्हणणें त्यानें भर्र्तंाला कळहर्लें   तेव्हा ं भर्र्ान् 

म्हणाला, “जें उग्र् र्ृहपहत ब लला तें ठीकच ब लला ” 
 

उग्र् रै्शाहलक आहण उग्र् ह्स्तग्रार्क हे द न हनराळे र्ृहस्थ ह ते, यातं शकंा नाहीं  परंतु ह्या द न 
सूत्रातं साहंर्तलेले त्याचं्या आंर्चे रु्ण जर्ळ जर्ळ एकसारलेच आहेत  तेव्हा ंते यापंैकीं द घाचं्याहह अंर्ीं 
ह ते ककर्ा एकाच्याच अंर्ी ह ते हें सारं्णें कठीण आहे  क णी ह्या उग्र्ासंबधंानें तर क णी त्या उग्र्ासंबधंानें 
ही र् ष्ट थ ड्ाबहुत फेरफारानें ऐहकली असार्ी; र् द घाचं्या ब लयायातं फरक झालयाकारणानें पहहलयाला 
पहहली र् ष्ट, र् दुसऱ्याला दुसरी र् ष्ट लार्ू करयायातं आली असलयाचाहह संभर् आहे  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

६३ 
 

वूर अंबट्ठ 
 

“ज्ञानयुक्त श्रद्धा ठेर्णाऱ्या उपासकातं शूर अंबा श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याचा जन्र् श्रार्स्तीतील एका श्रेष्ठ कुलातं झाला  र्यातं आलयार्र त  दुसऱ्या पंथाचं्या श्रर्णाच्या 
नादी लार्ला ह ता; पण पुढें भर्र्तंाचा धरु् ऐकून बुद्ध पासक झाला  तेव्हा ं हा आपलया हातचा सुटून 
जात , असें र्ाटून बुद्धाचें रूप घेऊन र्ार तेथें आला  बुद्ध भर्र्ान् परत आला असें र्ाटून शूरानें त्याचा 
आदरसत्कार केला, र् येयायाचें कारण हर्चारलें   बुद्धरूपी र्ार म्हणला, “र्ी तुला पचंस्कंध अहनत्य आहेत 
असें साहंर्तलें   पण तें बर बर नाहीं  हें र्ाझ्या लक्ष्यातं आलयारु्ळें  र्ी पुन्हा ंयेथें आलों  काहंीं स्कंध अहनत्य 
आहेत, हे लरें; पण काहंीं स्कंध हनत्यहह आहेत, हें हर्सरता ंकार्ा नये ” 
 

बुद्धर्चनातं असा फेरफार ह णें शक्य नाहीं, हें जाणून शूर म्हणाला, “तंू बुद्ध नाहींस, पण र्ार 
आहेस ” 
 

आयुश्रार्काचे हे शब्द कानीं पडताचं र्ाराला आपणार्र जणू ंकाय पशुप्रहार झालयासारलें र्ाटलें   
आहण भयभीत ह ऊन त  म्हणाला, “ह य, र्ी र्ार आहें ” 
 

वूर :– अरे र्ारा, तुझ्यासारले शकेड  आहण हजार  र्ार आले तरी र्ाझें र्न चलहबचल करंू 
शकणार नाहींत  तेव्हा ंतंू येथें उभा राहंू नक स  
 

असें म्हणून अंबाानें हचटकी र्ाजहर्ली, र् र्ार स्तब्ध ह ऊन तेथेंच अन्तधान पार्ला  
 

ही र् ष्ट केर्ळ र्न रथपूरणींत सापंडते  ही कालपहनक असली तरी र्न र्धेक आहे, एर्ढ्याचसाठीं 
येथे हदली आहे  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

६४ 
 

जीवक कौमारभृत्य 
 

“रै्य्क्तक श्रद्धा ठेर्णाऱ्या उपासकातं जीर्क कौर्ारभतृ्य श्रेष्ठ आहे ” 
 

ह्याची सर्ग्र र् ष्ट पहहलया भार्ातं (कलर् ६०-६२) आलीच आहे  राजर्ृह येथें यानें एक आम्रर्न 
बुद्ध भर्र्तंाला आहण हभक्षसुंघाला राहयायासाठीं हदलें  ह तें  पहरहनर्ाणापूर्ी भर्र्ान् राजर्ृहाला आला 
असता ंअजातशत्र ुराजाला त्याच्या भेटीला आणयायाचा प्रयत्न जीर्कानेंच केलयाचें सार्ञ्ञफलसुत्तार्रून 
हदसून येतें  परंतु जीर्काची सारी श्रद्धा व्य्क्तर्त ह ती, म्हणजे धरु् ककर्ा संघ ह्याहर्षयीं त्याचें हनःसीर् 
पे्रर् नव्हतें  म्हणून रै्य्क्तक श्रद्धा ठेर्णाऱ्या उपासकातं त्याला अग्रस्थान देयायातं आलें   
  



 

 

अनुक्रमणिका 

६५ 
 

नकुलणपता रृ्हपणत 
 

“दुसऱ्याचें सर्ाधान करणाऱ्या उपासकातं नकुलहपता र्ृहपहत श्रेष्ठ आहे ” 
 

याचा जन्र् भर्देुशातं संुसुर्ार नर्रातं एका श्रेष्ठीच्या कुळातं झाला  भर्र्ान् त्या नर्रात रे्ला 
असता ंनकुलहपत्याची आहण त्याच्या स्त्रीची त्यार्र अत्यंत श्रद्धा जडली  तीं द घें भर्र्तंाला आपला पुत्र 
म्हणत असत, र् तसेंच त्याच्यार्र पे्रर् करीत असत  तरी बुद्ध भर्र्ंतानें आरंभी धर्ोपदेश करून त्याचंा 
स्नेह नष्ट करयायाचा प्रयत्न केला नाहीं  हळुहळु त्याचंा त्यानंाच हर्चार करून देऊन ताळ्यार्र येऊं हदलें ; 
र् नंतर धर्ोपदेशानें त्यानंा स्त्र तआपहत्त फल हर्ळर्नू देयायास र्दत केली  
 

नकुलहपता आहण नकुलर्ाता ह्या द घाचंें परस्परारं्र इतकें  पे्रर् ह तें कीं, त्याचंीं चहरत्रें अलर्अलर् 
हलहहता ंयेणें शक्य नाहीं  त्याचंी शरीरें हभन्न ह तीं, तरी प्रपचंातंील राहणी एक ह ती, असें म्हटलें  पाहहजे  
अंरु्त्तरहनकायाच्या चतुक्क हनपातातं त्याचं्या संबंधानें एक सुत्त (नं  ५५) आहे, त्याचा साराशं असा :– 
 

एके सर्यीं भर्र्ान् भर्देुशातं संुसुर्ारहर्र येथें भेसकलार्नातं रहात ह ता  एके हदर्शीं सकाळीं 
भर्र्ान् नकुलहपत्याच्या घरीं जाऊंन तेथें त्याच्यासाठीं र्ाडंलेलया आसनार्र बसला  नकुलहपता आहण 
नकुलर्ाता हीं द घें भर्र्ंताला नर्स्कार करून एका बाजूला बसलीं  आहण नकुलहपता भर्र्तंाला 
म्हणाला, “भदंत, नकुलर्ातेचें लग्न र्ाझ्याबर बर अत्यंत तरूणपणी झालें  आहण तेव्हापंासून हतला स डून 
र्ाझें र्न कधींहह दुसऱ्या हठकाणीं रे्लयाचें र्ला आठर्त नाहीं  र्र् शरीरानें व्यहभचार घडलयाची र् ष्ट 
सारं्ार्यासच नक   आता ंआर्ची अशी इच्छा आहे कीं, याच जन्र्ीं नव्हे, तर पुढलया जन्र्ींहह आर्चें असेंच 
सख्य कायर् रहार्ें ” 
 

नकुलर्ाता म्हणाली, “भदंत, र्ाझें नकुलहपत्याशंी अत्यंत तरूणपणीं लग्न झालें ; आहण 
तेव्हापंासून त्याला स डून र्ाझें र्न कधींहह दुसऱ्या हठकाणीं र्ेंलयाचें र्ला आठर्त नाहीं  र्र् शरीरानें 
व्यहभचार घडलयाची र् ष्टच सारं्ार्यास नक   आता ं आर्ची अशी इच्छा आहे कीं, याच जन्र्ीं नव्हे तर 
पुढलया जन्र्ींहह आर्चें असेंच सख्य कायर् रहार्ें ” 
 

भर्र्ान् म्हणाला, “अशी जर तुर्ची इच्छा आहे, तर तुम्हीं द घानंी सर्ानश्रद्ध, सर्ानशील, 
सर्ानत्यार् र् सर्ानप्रज्ञ ह यायाचा प्रयत्न केला पाहहजे  असें केलयास इहल कीं आहण परल कीं तुर्चें सख्य 
कायर् राहील ” 
 

दुसऱ्या एका र्ळेीं बुद्ध भर्र्ान् संुसुर्ारहर्र येथें रहात असता ंनकुलहपता फार आजारी पडला  
तेव्हा ंनकुलर्ाता त्याला म्हणाली, “बा र्ृहपहत, तुला जर र्रण यार्याचें असेल तर तें प्रपचंासक्त ह ऊन 
येऊं देऊं नक स  अशी रीतीनें र्रण येणें कनद्य आहे, असें भर्र्तंानें म्हटलें  आहे  कदाहचत् तुला अशी शकंा 
येईल कीं, तुझ्या पिात् र्ी रु्लाचंें संर् पन करंू शकणार नाहीं, प्रपचंाचा र्ाडा हाकंूं शकणार नाहीं  पण तंू 
असें सर्जूं नक स  र्ला सूत कातंता ं येतें र् लोंकर तयार करता ं येते  ह्मय र्ें र्ी आर्च्या रु्लाचें पालन 
करंू शकेन  म्हणून प्रपचंाच्या तळर्ळीनें तुला र्रण येऊं देऊं नक स  



 

 

अनुक्रमणिका 

“दुसरी तुला अशी शकंा येईल कीं, तुझ्या पिात र्ी पुनर्मर्र्ाह करीन  परंतु तीहह ठीक नाहीं  आज 
स ळा र्ष ेर्ी र्ृहस्थब्रम्ह्मचयु [र्हृस्थब्रह्मचयु म्हणजे उप सथाच्या हदर्शीं ब्रह्मचयुव्रतानें राहून सरु् हनयर् पाळणें   पाळीत आहें, हें 
तुला ठाऊक आहेच  तेव्हा ंही शकंा स डून शातंपणें तुला र्रण येऊं दे ” 
 

हतसरी शकंा तुला येयायाचा संभर् आहे कीं, तुझ्या र्रणानंतर भर्र्तंाचें आहण हभक्षुसंघाचें र्ी दशनु 
घेणार नाहीं  पण तंू हें पक्कें  लक्ष्यांत ठेर् कीं, र्ी तुझ्या पिात् भर्र्ंताची आहण हभक्षसुंघाची भेट घेयायातं 
हर्शषे तत्परता दालर्ीन  तेव्हा ंर्नातंली ही शकंा दूर करून तुला शातंीनें र्रण येऊं दे  
 

“चर्थी एक तुला अशी शकंा येईल कीं, नकुलर्ाता आपलया पिात पहरपूणुपणें शील पाळणार 
नाहीं पण हें तंू ध्यानातं ठेर् कीं, भर्र्तंाच्या ज्या र्श्ेतर्स्त्र धारण करणाऱ्या र् पहरपूणपुणें शील पाळणाऱ्या 
र्ृहहणी श्राहर्का आहेत; त्यापंैकीं र्ी एक आहें  तेव्हा ंहीहह शकंा स डून तुझा अंतकाळ शातंीनें ह ऊं दे ” 
 

“पाचंर्ी तुला अशी शकंा येईल कीं, नकुलर्ातेला अद्याहप सर्ाहध हर्ळाली नाहीं  पण तें असें 
नाहीं  भर्र्तंाच्या र्ृहहणीश्राहर्कातं ज्या ध्यानलाहभनी आहेत, त्यापंैकीं र्ी एक आहे  ह्याहर्षयीं ज्या 
क णाला शकंा असेल त्यानें पाहहजे तर भर्र्तंाला हर्चारार्ें  तेव्हा ंहीहह शकंा स डून तुला शातंपणें र्रण 
येऊं दे ” 
 

“आणली एक तुला शकंा येयायाचा संभर् आहे, ती ही कीं, नकुलर्ाता भर्र्तंाच्या धरु्हर्नयातं 
अद्याहंप ्स्थर झाली नाही  हतला ह्या धर्ाचें तत्त्र् सर्जलें  नाहीं  परंतु तंू हें लक्ष्यात ठेर् कीं, ज्या 
भर्र्तंाच्या तत्त्र्र्ते्त्या र्ृहहणीश्राहर्का आहेत, त्यापंैकी र्ी एक आहे  ह्याहर्षयीं क णाला संशय र्ाटत 
असलयास त्यानें भर्र्तंाला हर्चारार्ें  तेव्हा ंही शकंा स डून देऊन प्रपचंाच्या तळर्ळीर्ाचंून तुला शातंपणें 
र्रण येऊं दे ” 
 

या नकुलर्ातेच्या उपदेशानें नकुलहपत्याचंा आजार औषधार्ाचंून ताबडत ब बरा झाला  काहंीं 
काळानें त्याच्या अंर्ातं थ डें बळ आलयार्र त  भर्र्ान् रहात ह ता तेथें–भेसकलार्नातं–आला; आहण 
भर्र्तंाला अहभर्दंन करून एका बाजूला बसला  तेव्हा ं भर्र्ान् त्याला म्हणाला, “हे र्ृहपहत, तंू र् ठा 
भाग्यर्ान् आहेस  नकुलर्ातेसारली पे्रर् करणारी, अनुकम्पा करणारी, र् उपदेश करणारी भाया तुला 
हर्ळाली आहे  सफेत र्स्त्र धारण करणाऱ्या र्ाझ्या र्ृहहणीश्राहर्कातं ज्या शीलसंपन्न, सर्ाहधसंपन्न आहण 
तत्त्र्ज्ञानी श्राहर्का आहेत, त्यापंैकीं नकुलर्ाता ही एक आहे  अशी पत्नी तुला हर्ळाली, हें तुझें भाग्य 
ह य ” 
 

नकुलर्ाता आहण नकुलहपता हीं नारं्ें त्याचं्या पहहलया रु्लार्रून पडली असार्ीं  अशा 
आणीबाणीच्या प्रसंर्ीं नर्ऱ्याचंें सर्ाधान करयायांत जर नकुलर्ातेनें एर्ढें कौशलय दालहर्लें , तर हतचा 
सर्ानशील पतीहह त्या कार्ीं तसाच कुशल असला पाहहजे  तेव्हा ंइतराचंें सर्ाधान करणाऱ्या उपासकातं 
त्याला अग्रस्थान हर्ळालें , ह्यातं नर्ल नाहीं  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

उपाणसका 
 

६६ 
 

सुजाता सेनानीदुणहता 
 

“प्रथर् शरण रे्लेलया उपाहसकातं सुजाता सेनानीदुहहता पहहली आहे ” 
 

ही उरुर्लेाप्रदेशातं सेनानीच्या घरीं जन्र्ली  तरुणपणीं एका र्डाच्या झाडार्र रहाणाऱ्या देर्तेला 
हतनें असा नर्स केला ह ता कीं, जर आपणाला य ग्य र्र हर्ळून पहहलयानें रु्लर्ा झाला तर त्या देर्तेला 
दरर्षी य ग्य उपहार देयायातं येईल  हतचा संकलप पहरपूण ुझाला  तेव्हा ंआपला नर्स फेडयायासाठीं हतनें 
हनर्ळ दुधाचा पायस तयार केला, र् त्या र्डाच्या झाडालालीं साफसूफ करयायास आपलया दासीला तेथें 
पाठहर्ली  आर्चा ब हधसत्त्र् त्या हदर्शीं सकाळीं त्या झाडालालीं बसला ह ता  त्याला पाहून दासीला 
र्ाटलें  कीं, सुजातेचा नर्स स्र्ीकारयायासाठीं साक्षात् रृ्क्षदेर्ता अर्तरली असार्ी  हतनें धारं्त जाऊन ही 
र् ष्ट आपलया र्ालहकणीला साहंर्तली  ती दासीबर बर दुधाचा पायस घेऊन तेथें आली, र् रृ्क्षालालीं 
बसलेली देर्ता नसून परर्तपस्र्ी ब हधसत्त्र् आहे, हें हतला सर्जलें   तरी र् ठ्या भ्क्तभार्ानें हतनें 
ब हधसत्त्र्ाला दुधाचा पायस अपुण केला  ही हभक्षा ग्रहण करुन ब हधसत्त्र् त्याच रात्रीं बुद्धपदाला पार्ला  
त्यारु्ळें  बौद्ध र्ाङ्र्यातं आहण हचत्रकलेंत सुजातेच्या दानाला फार र्हत्त्र् आलें  आहे, र् हतचें नार् 
अजरार्र ह ऊन बसलें  आहे  
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६७ 
 

णववाखा णमर्ारमाता 
 

“दाहयका उपाहसकातं हर्शाला हर्र्ारर्ाता श्रेष्ठ आहे ” 
 

हहची सर्ग्र र् ष्ट बुद्धलीलासारसंग्रहाच्या दुसऱ्या भार्ातं (प्र॰ १०) हदलीच आहे, तेथें ती 
धम्र्पदअाकथेच्या आधारें हलहहली आहे  तरी र्न रथपूरणीच्या र् ष्टींत आहण त्या र् ष्टींत फरक नाही  
अनाथकपहडक जसा दायकउपासकातं श्रेष्ठ, तशी ही दाहयकाउपाहसकातं ह ती  याचें एक उदाहरण पहहलया 
भार्ातं (कलर् ६४) आलेंच आहे  
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६८ आणि ६९ 

 
खुजु्जत्तरा आणि सामावती 

 
“बहुश्रुत उपाहसकातं लुजु्जतरा श्रेष्ठ आहे ” 

 
“र्तै्रीध्यान करणाऱ्या उपाहसकातं सार्ार्ती श्रेष्ठ आहे ” 

 
ह्यापंैकी पहहली घ हसत श्रेष्ठीच्या दासीच्या प टीं जन्र्ली  हतचें नारं् उत्तरा ह तें  परंतु ती जरा 

कुब्जा [‘कुब्जा’ शब्दाचें ‘लुज्जा’ असें पाहलरूप ह तें   असलयारु्ळें  हतला लुजु्जत्तरा म्हणत  सार्ार्ती [सार्र्ती असाहह पाठ 

सापंडत    भहद्दयनर्रातं भद्दर्हतय श्रेष्ठीच्या घरीं जन्र्ली  ह्या द घीहह एका हठकाणीं कशा आलया, हें लालील 
र् ष्टीर्रून हदसून येईल  
 

एके र्ळेीं भहद्दय नर्राच्या आसपास भयंकर दुष्ट्काळ पडला  भकेुच्या भयानें ल क व्याकुळ ह ऊन 
इतस्ततः जाऊं लार्ले  तेव्हा ंभद्दर्हतय श्रेष्ठी आपलया पत्नीला म्हणाला, “भदे्र, ह्या दुष्ट्काळाचा अंत हदसत 
नाहीं  कौशाबंी येथें आर्चा घ हसत श्रेष्ठी हा एक हर्त्र रहात   हतकडे रे्लों तर त  आम्हालंा हर्सरणार 
नाही ” 
 

घ हसत श्रेष्ठीची आहण त्याची भेट झाली ह ती, असें नाहीं  तरी परस्पराचंा व्यर्हार चालू 
असलयारु्ळें  त्याचंी र्तै्री जडली ह ती  भद्दर्हतय श्रेष्ठी आपलया बायक ला आहण एकुलत्या एक रु्लीला 
घेऊन कौशाबंीला जायायास हनघाला  हजकडे हतकडे दुष्ट्काळ असलयारु्ळें  र्ाटेंत त्याचें फार हाल झाले  
र् ठ्या प्रयासानें कौशाबंी र्ाठूंन तीं हतघेंहह एका धरु्शाळेंत उतरलीं  ‘अशा र्हलन र्शेानें घ हसत श्रेष्ठीची 
भेट घेणें य ग्य नाहीं, एक द न हदर्स हर्श्राहंत घेऊन र्र् हतकडे जार्ें,’ अशा हर्चारानें भद्दर्हतय तेथेंच 
राहहला; पण जेर्णाचें कसें करणार? 
 

त्या र्ळेीं घ हसत श्रेष्ठीनें दुष्ट्काळपीहडत ल कासंाठीं अन्नछत्र सुरू केलें  ह तें  आपलया बायक ला 
हतकडे न पाठहर्ता ंभद्दर्हतयानें कपड आणयायासाठीं रु्लीला पाठहर्लें   ती एक भाडंें घेऊन अन्नछत्राजर्ळ 
जाऊन हभडेनें एका बाजूला उभी राहहली  हतला पाहून छत्राच्या व्यर्स्थापकाच्या र्नातं असा हर्चार आला 
कीं, दुसरीं स्त्रीपुरुषें र्ासे पकडणाऱ्या क ळ्यासंारली र् ठर् ठ्यानें आरडाओरड करून पुढेंपुढें ह यायाचा 
प्रयत्न करतात  पण ही रु्लर्ी लालीं र्ान घालून रु्कायानें उभी आहे  ही क णी तरी कुलीन रु्लर्ी 
असली पाहहजे  त  हतला म्हणाला, “रु्ली, तंू पुढें का ंयेत नाहींस?” ती म्हणाली, “र्दींत र्ाझ्यासारख्या 
रु्लीनें कसें घुसार्ें?” 
 

तो :- बरें रु्ली, तुझ्या घरीं हकती र्ाणसें आहेत? 
 

ती :- आम्ही तीन र्ाणसें आहोंत  
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त्यानें हतला ताबडत ब तीन कपड हदले; र् ते घेऊन ती धरु्शाळेंत आली  र्ार्ांतील श्रर्ानंीं आहण 
उपर्ासानंीं भद्दर्हतय अत्यंत अशक्त झाला ह ता  त्यातं हें अन्न त्यानें प्रर्ाणाबाहेर लाल्लें, र् त्यारु्ळें  त  
त्याच रात्रीं र्रण पार्ला  दुसऱ्या हदर्शीं सार्ार्तीनें अन्नछत्रातं येऊन द नच कपड र्ार्ून घेतले  पण 
पहतश कारु्ळें  आहण शरीराला अत्यंत क्लेश झालयारु्ळें  हतची आईहह त्या हदर्शीं र्रण पार्ली  तरी भकू 
राहीना, म्हणून हतसऱ्या हदर्शीं अन्नछत्राच्या व्यर्स्थापकाकडे जाऊन हतनें एकच कपड र्ाहर्तला  तेव्हा ंत  
म्हणाला, “पहहलया हदर्शीं तीन, काल द न, र् आज एकच कपड र्ार्तेस हें काय?” हतनें त्याला इत्थंभतू 
र्तुर्ान साहंर्तलें   तेंव्हा त  म्हणाला, “असें आहे तर तंू र्ाझ्या र्ालकाचीच रु्लर्ी आहेस, असें सर्जलें  
पाहहजे  र्लाहह रु्लर्ी नाहीं  चल, आजपासून तंू र्ाझी रु्लर्ी ह  ” 
 

प रक्या सार्ार्तीला क णीतरी र्डील पाहहजेच ह ता  तेव्हा ंहतनें ही र् ष्ट ताबडत ब कबलू केली, 
र् त्या हदर्सापासून ती आपलया दत्तक बापाच्या घरीं राहंू लार्ली  दुसऱ्याच हदर्शीं ती त्याला म्हणाली, 
“ह्या अन्नछत्राच्या जार्ीं एर्ढी र्डबड आहण आरडाओरड ह त आहे, ती तुम्हाला बदं करता ं येत नाहीं 
काय?” 
 

तो :- अर् रु्ली, एर्ढा र् ठा जर्ार् असत , तेथें र्डबड आहण आरडाओरड बदं करणें कसें शक्य 
आहे? 
 

सामावती :- र्ी तुम्हालंा एक उपाय सारं्तें  ह्या जार्ीं एक र् ठें कंुपण तयार करा, र् त्याला द नच 
दरर्ाजे ठेर्ा  र्ध्यें र्ाढणाऱ्यानंीं अन्नाचीं भाडंी भरून ठेर्ार्ीं, र् तेथें उभें रहार्ें  जे कपडासाठीं येतील, 
त्यापंैकीं प्रत्येकाला एका दरर्ाजातूंन आंत स डार्ें, र् कपड घेऊन दुसऱ्या दरर्ाजानें बाहेर जायायास 
सारं्ार्ें  असें केलें  असता ंआरडाओरड आहण र्ारार्ारी न ह ता ंसरु् कार् पार पडेल  
 

व्यर्स्थापकाला हतची कलपना फार आर्डली, र् ती त्यानें दुसऱ्याच हदर्शीं अर्लातं आणली  
तेव्हापंासून आरडाओरड आहण र्ारार्ारी ह ईनाशी झाली  काहंीं हदर्सानंीं घ हसत श्रेष्ठीनें त्या 
व्यर्स्थापकाला ब लार्नू हर्चारलें  कीं, ‘अहलकडे अन्नछत्र चालू आहे कीं नाहीं ’ त  म्हणाला, “सरु् काहंीं 
पूर्ीप्रर्ाणें चालू आहे ” घ हसत म्हणाला, “र्र् पूर्ींप्रर्ाणें र्डबड आहण आरडाओरड ऐकंू येत नाहीं, हें 
कसें?” 
 

तो :- आयु, र्ाझी एक रु्लर्ी आहे  हतनें र्ला ही युक्ती सुचहर्ली  त्याप्रर्ाणें व्यर्स्था केलयारु्ळें  
आज अन्नछत्राच्या जार्ीं शातंता नादंत आहे  
 

घोणसत :- अरे, पण तुला रु्लर्ी कुठली? 
 

र्ालकाला ठकहर्णें शक्य नसलयारु्ळें  आपणाला रु्लर्ी कशी हर्ळाली, हें सारं्णें व्यर्स्थापकाला 
भार् पडलें   तेव्हा ंघ हसत म्हणाला, “हा तुझा र् ठा अपराध सर्जला पाहहजे  इतके हदर्स र्ाझ्या रु्लीला 
तंू आपलया घरीं ठेर्नू घेतलेंस, आहण हें र्तुर्ान र्ला कळंू हदलें  नाहींस  तेव्हा ंत्र्रेनें जाऊन हतला इकडे 
घेऊन ये ” 
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हतला स डयायाची व्यर्स्थापकाची इच्छा नव्हती  परंतु धन्याच्या र्जीलातर सार्ार्तीला त्यानें 
धन्याच्या घरीं नेलें   त्या हदर्सापासून घ हसत श्रेष्ठीनें हतचें आपलया एकुलत्या एका रु्लीप्रर्ाणें संर् पन 
केलें   शहरातंील पाचंशें कुर्ाहरका हतच्याबर बर ्रमीडा करयायासाठीं देयायातं आलया ह त्या; र् एलाद्या 
राजकुर्ारीप्रर्ाणें हतची बरदास्त ठेर्यायातं येत असे  
 

कौशाबंीच्या उदयन राजानें सार्ार्तीला सलींसह ्रमीडा करीत असता ं पाहहलें , र् घ हसत 
श्रेष्ठीजर्ळ हतच्याबद्दल र्ार्णी केली  ‘र्ाझ्या रु्लीला सापत्न कुळातं देयायाची र्ाझी इच्छा नाहीं, असें 
म्हणून श्रेष्ठीनें राजाची र्ार्णी नाकरली  तेव्हा ं एके हदर्शीं सार्ार्ती आपलया सलींसह उद्यानातं रे्ली 
असता ंउदयनानें श्रेष्ठीच्या घरीं येऊन त्याला, त्याच्या बायक ला र् न करचाकरानंा घरातूंन बाहेर काढर्नू, 
दरर्ाजे बदं करून त्यार्र र् ह र (राजरु्द्रा) करहर्ली; र् लडा पहारा ठेर्नू त  हनघून रे्ला  सार्ार्ती 
उद्यान्रमीडा करून घरीं येऊन पहाते त  आपले आईबाप बाहेर बसलेले! ती म्हणाली, “हें काय बरें?” 
त्यानंी घडलेलें  सरु् र्तुर्ान साहंर्तलें   तेव्हा ंती म्हणाली, “तुम्हीं असें का ंकेलें ? जर र्ाझ्या पहरर्ारासह 
राजा र्ला राणी करयायास तयार असला, तर र्ाझी काहंीं हरकत नाहीं, असें तुम्हीं सारं्ार्ें कीं नाहीं?” 
 

“अर् रु्ली, तुला राणी ह णें आर्डेल, हें आम्हालंा कसें ठाऊक?” 
 

नंतर श्रेष्ठीनें राजाला तसा हनर प कळहर्ला  त्यानें सार्ार्तीसाठीं र् ठा र्हाल बाधूंन त्यातं हतच्या 
सलींचीहह स य करहर्ली, र् हतला पट्टराणीपद हदलें   
 

घ हसत श्रेष्ठीचे कुकु्कट श्रेष्ठी आहण पार्ाहरक श्रेष्ठी असे द घे सधन हर्त्र कौशाबंी येथें रहात असत  
बुद्ध भर्र्ंताची कीर्मत ऐकून हे हतघेजण त्याच्या दशनुाला श्रार्स्तीला रे्ले; आहण आपलया शहरीं येयायास 
त्यानंीं भर्र्तंाला आरं्त्रण केलें   तथार्त र्ारं्ातं राहात नसतात, असें भर्र्तंानें त्यानंा साहंर्तलें   ही 
सूचना त्यानंा पुरे झाली; र् कौशाबंीला येऊन त्यानंी शहराबाहेर फार दूर ककर्ा फार जर्ळ नव्हत, अशा 
रम्य हठकाणीं तीन आरार् (हर्हार) बाधंले  घ हसतारार्, कुकु्कटारार् आहण पार्ाहरकारार् अशीं त्या 
आरार्ाचंीं नारं्ें ह तीं  
 

‘आपणाला आहण हभक्षसुंघाला रहायायासाठीं आरार् तयार झाले आहेत,’ हें र्तुर्ान कळर्नू श्रेष्ठींनीं 
भर्र्तंाला कौशाबंीला येयायास आरं्त्रण पाठहर्लें   परंतु भर्र्ान् त्या र्ेळीं उपदेश करीत कुरुदेशातं हफरत 
ह ता  प्रर्ास करीत तों कम्र्ासदम्र् (कलर्ाषदम्य) शहरीं आला  तेथें र्ारं्हदय ब्राह्मणानें त्याला पाहहलें , 
आहण त्याची लक्षणसंपहत्त पाहून आपलया अहद्वतीय संुदर कन्येला हाच र्र य ग्य आहे अशी त्याची लात्री 
झाली; र् ताबडत ब घरीं जाऊन त  आपलया पत्नीला म्हणाला, “भदे्र रु्लीला शृरं्ारून तयार कर; आज 
हतच्यासाठीं र्ीं य ग्य र्र पाहहला आहे ” 
 

ब्राह्मणाच्या घरी ही र्डबड चालली असता ं भर्र्ान् बुद्ध त्या घरार्रून र्ारं्ातं हभके्षला रे्ला  
लर्कर रु्लीला शृरं्ारून तयार केली नाहीं, म्हणून ब्राह्मण बायकोंर्र रार्ार्ू ंलार्ला  त  म्हणाला, “हें 
पहा, त  या रस्त्यानें नुकताच हनघून रे्ला  हीं येथें त्याचीं पार्लें  उर्टलीं आहेत ” ब्राह्मणी बुद्धाच्या 
उर्टलेलया पार्लाकंडे पाहून हंसत हंसत म्हणाली, “तुम्ही अर्दीं र्ेडे हदसता!ं हीं कार्ी र्नुष्ट्याचीं पार्लें  
हदसत नाहींत  हीं अत्यंत हर्रक्त, सरु्ज्ञ र्नुष्ट्याचीं पार्लें  आहेत  अशा र्नुष्ट्याला रु्लर्ी देऊं पहातां, हा 
शुद्ध र्डेेपणा आहे ” हतचें ब लणें लक्ष्यातं न घेता ंब्राह्मण म्हणाला, “अर् तंू र् ठी तोंडाळ आहेस!” 
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असा त्या द घाचंा र्ादहर्र्ाद चालला असता ंबुद्ध भर्र्ान् हभक्षाटन करून जेर्ण झालयार्र पुन्हा ं
त्या बाजूनें चालला  त्याला दुरून पाहून ब्राह्मण आपलया रु्लीला घेऊन त्याच्याजर्ळ आला आहण 
म्हणाला, “भ  प्रव्रहजत, सकाळपासून र्ी तुर्च्या श धातं आहें  सरु्लक्षणसंपन्न अशा र्ाझ्या रु्लीला र्र तंूच 
य ग्य आहेस  तेव्हा ंआजपासून तंू हहचा साभंाळ कर ” 
 

भर्वान् :- बा ब्राह्मण, तृष्ट्णा, असंत ष आहण कार्हर्कार पाहून हस्त्रयाचं्या संर्तींत र्ला सुल र्ाटत 
नाहीं  हें अरे्ध्य पदाथांनीं भरलेलें  शरीर पायानेंहह स्पश ुकरयायास य ग्य नाहीं, असें र्ला र्ाटतें  
 

हें बुद्धाचें भाषण ऐकून र्ारं्हदयेला (र्ारं्हदय ब्राह्मणाच्या कन्येला) अत्यंत त्र्षे आला  ती 
आपलयाशींच म्हणाली, “याला जर र्ी नक  असेन, तर नक  असें सरळपणें ब लार्ें  पण ‘अरे्ध्य पदाथानीं 
भरलेलें  शरीर’ असें ब लून र्ाझा अपर्ान का ंकरार्ा?” तेव्हापंासून हतनें बुद्धाचा सूड उर्हर्यायाचा हनिय 
केला; भर्र्तंाचा धर्ोपदेश ऐकून हतची आई हभक्षणुी झाली र् बाप हभक्ष ु झाला  आहण त्यानें रु्लीला 
आपलया धाकया भार्ाच्या स्र्ाधीन केलें   
 

र्ारं्हदयेच्या सौंदयाची कीर्मत ऐकून उदयन राजानें हतच्या चुलत्याची सर्जूत घातली र् हतच्याशीं 
लग्न केलें   सार्ार्तीप्रर्ाणेंच हतलाहह एक र्हाल बाधूंन हदला ह ता; र् हतचा र्ानर्रातबहह तसाच 
ठेर्यायातं आला ह ता  बुद्ध भर्र्ान् कौशाबंीला आला, तेव्हा ंत्याचा सूड उर्हर्यायाची ही संहध चारं्ली आहे 
असें जाणून र्ार्हंदयेनें आपलया चुलत्यार्ाफुत र्ारं्ातंील टर्ाळ ल कानंा एकत्र करून त्याचं्याकडून 
बुद्धाला हशव्यार्ाळी देर्हर्लया  तेव्हा ंआनंद म्हणाला, “भदंत, या शहरातंील ल क असे दुष्ट आहेत  तेव्हा ं
आपण येथून दुसरीकडे जाऊं  “भर्र्ान् म्हणाला,” अशा प्रसंर्ी तथार्त घाबरत नसतात  एक 
आठर्डाभर हे ल क हशव्यार्ाळी देतील; र्र् स्र्स्थ बसतील  त्याचंी हशर्ीर्ाळ त्याजंपाशींच राहील  तंू 
आपलया जीर्ाला हर्नाकारण त्रास घेऊं नक स ” 
 

अथात् र्ार्हंदयेचा हा प्रय र् साधला नाही, र् दुसऱ्या क णत्या र्ार्ाने सूड उर्हर्ता ं येईल या 
हर्चारातं ती पडली  
 

एके हदर्शी भर्र्तंाला कौशाबंी नर्रातंील रु्ख्य र्ाळ्याच्या घरीं आरं्त्रण ह तें  सार्ार्तीच्या 
पहरर्ारातं लुजु्जत्तरा दासीहह ह ती, र् ती र ज त्या र्ाळ्याकडून आठ काषापणाचंीं फुलें  घेऊन जात असे  
हनयर्ाप्रर्ाणें फुलासंाठीं आली असता ंर्ाळी हतला म्हणाला, “अर् उत्तरे, आज तुला फुलें  देयायास र्ला 
अर्काश नाहीं  भर्र्तंाला आहण हभक्षसुंघाला र्ला र्ाढार्याचें आहे  तंूहह र्ाढयायाच्या कार्ी जरा र्दत 
कर ” त्या प्रर्ाणें लुजु्जत्तरेनें र्ाळ्याला र्दत केली  भ जन त्तर भर्र्तंानें केलेला उपदेश हतनें ऐकला, र् 
र्ाळ्याकडून फुलें  घेऊन ती सार्ार्तीकडे रे्ली  फुलें  पाहून सार्ार्ती हतला म्हणाली, “अर् ही तर फुलें  
दुप्पट हदसतात  राजानें प्रसन्न ह ऊन फुलाचें पैसे दुप्पट तर केले नाहींत ना?” लुजु्जत्तरा म्हणाली, 
“बाईसाहेब, लरें सारं्ू, र्ी र ज चार काषापणाचंीं फुलें  आणीत असें र् चार काषापण पदरी ठेर्ीत असे; पण 
आज आठहह काषापणाचंी आणलीं ” 
 

सामावती :- अर्, पण आजच असें का ंकेलेंस? 
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उत्तरा :- बाईसाहेब, आज र्ी अरृ्तप्राय धरु् जाणला; आहण यापुढें र्ाझ्याकडून असत्य करु् ह णें 
शक्य नाही  
 

सामावती :- अर् उत्तरे, ज  तंू अरृ्तधरु् जाणलास, त  आम्हालंाहह दे ना? 
 

असें म्हणून सार्ार्तीनें आहण हतच्या सलींनीं हात पुढें केले  
 

लुजु्जत्तरा म्हणाली, “बाईसाहेब, हा धरु् आपलया हातार्र ठेर्ता ं येत नाहीं  बुद्धरु्रूनें 
साहंर्तलयाप्रर्ाणें त्याचा र्ी तुम्हासं उपदेश करीन  पण तुर्च्या कर्ांत असेल, तरच तुम्हालंा त्याचा लाभ 
ह ईल ” 
 

लुजु्जत्तरेच्या सारं्यायाप्रर्ाणें हतला बसयायासाठी एक उत्तर् आसन देयायातं आलें , आहण सार्ार्ती 
आहण हतच्या सख्या हलक्या आसनारं्र बसून धर्ोपदेश ऐकंू लार्लया  त्यानंा त  इतका आर्डला कीं, त्या 
हदर्सापासून लुजु्जत्तरेला पाठर्नू बुद्धाचा नर्ा नर्ा उपदेश त्या ऐकार्यासं लार्ीत, र् हतच्याकडून आपण 
स्र्तः ऐकत  त्याहशर्ाय लुजु्जत्तरेला र्हालातं दुसरें क णतेंहह कार् सारं्यायातं येत नसे  
 

सार्ार्तीच्या सख्या बुद्ध भर्र्तंाच्या धर्ार्र अत्यंत प्रसन्न झालया ह त्या लऱ्या; तरी राजाच्या 
भयारु्ळें  भर्र्तंाची भेट घेणें त्यानंा शक्य नव्हतें  पण जेव्हा ं भर्र्ान् रस्त्यातूंन जाई, तेव्हा ं त्याला 
पहायायासाठीं र्हालाच्या हलडक्यातूंन त्याचंी एकच र्दी ह त असे  हलडक्या पुरत नसलयारु्ळें  त्या त डून 
र् ठ्या कराव्या लार्लया  त्याचंी श्रद्धा पाहून र्ारं्हदयेचा र्त्सर आणलीहह र्ाढला, र् हतलटर्ीट लार्नू हें 
र्तुर्ान हतनें राजाला साहंर्तलें   राजानें सार्ार्तीच्या र्हालाच्या हलडक्या बुजर्ार्यास लार्नू र्रच्या 
बाजूला हलडक्या करहर्लया ज्यातूंन र्हालातं प्रकाश येई, पण रस्त्यातंील क णतीच र्स्तू हदसत नसे  
 

परंतु एर्ढ्यानें र्ारं्हदयेची तृ्प्त झाली नाहीं  राजा आपण साहंर्तलेलें  ऐकत , असें पाहून हतनें 
आणलीहह तरकटें रचयायास सुरर्ात केली  राजा हतच्या र्हालातं रे्ला असता ं ती त्याला म्हणाली, 
“र्हाराज, सार्ार्तीचें तुर्च्यार्र पे्रर् आहे, असें तुम्हालंा र्ाटतें पण तें अर्दीं ल टें आहे! याचा तुम्हालंा 
अनुभर् घ्यार्याचा असेल तर हे आठ कोंबडे हतच्याकडे पाठर्ा, र् त्याचंें र्ासं तयार करून आणार्यास 
सारं्ा ” 
 

राजानें त्याप्रर्ाणें केलें   पण सार्ार्ती म्हणाली, “भर्र्तंाचा धरु् जाणलयारु्ळें  ह्या हजर्तं प्रायायांला 
र्ारणें र्ला शक्य नाहीं ” अथात् त  र्नुष्ट्य परत कोंबडे घेऊन र्ार्ंहदयेच्या र्हालातं आला  तेव्हा ंर्ार्ंहदया 
म्हणाली, “पाहहलेंत ना सार्ार्तीचें आपलयार्रचें पे्रर्! आता ं हेच कोंबडे र्ारून हभक्षसुंघाला र्ासं तयार 
करून पाठर्ा, असें र्ी तुर्च्यातफे हतला सारं्ून पाठहर्तें; आहण र्ला लात्री आहे कीं, हें कार् ती तेव्हाचं 
करील ” 
 

र्ार्ंहदयेनें राजाच्या नकळत ते कोंबडे आपलया र्ाणसाकडून र्ारहर्ले र् त्याचंें र्ासं तयार करून 
हभक्षसुंघाला द्यार्ें, असा सार्ार्तीला हनर प पाठहर्ला  त्याप्रर्ाणें सार्ार्तीनें केलें   र्ार्ंहदयेनें 
आलहाळपालहाळ करून ही र् ष्ट राजाला साहंर्तली; तरी राजाच्या र्नार्र हतच्या ब लयायाचा फारसा 
पहरणार् झाला नाहीं  
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एके हदर्शीं सार्ार्तीच्या र्हालातूंन राजा थेट र्ार्ंहदयेच्या र्हालातं आला  उदयन राजा 
आपणाबर बर एक लहानसा र्ीणा ठेर्ीत असे  हा र्ीणा त्याला हत्ती पकडयायाच्या कार्ीं फार उपय र्ी पडे, 
आहण हा घेतलयाहशर्ाय त  क ठेंहह जात नसे  संहध साधून र्ारं्हदयेनें त्या हर्यायाला नाजूक शस्त्रानें भोंक 
पाडलें , र् काहंीं हदर्सापूंर्ीं र्हालातं आणून र्ेळूच्या नळकाडं्ातं ठेर्लेलें  कृष्ट्णसपाचें हपलंू हळूच त्या 
भोंकातं स डून देऊन तें भोंक बदं करहर्लें   नंतर राजापाशीं येऊन ती त्याला म्हणाली, “र्हाराज, 
सार्ार्ती तुर्चा कधीं घात करील, याचा नेर् नाहीं  ह्यासाठीं तुम्ही सार्ध असा ” राजा आपला र्ीणा 
र्ाजहर्यायाच्या बेतातं ह ता, त  लाडीर् डीनें त्याच्या हातातूंन घेऊन र्ार्ंहदया स्र्तः र्ाजर् ूलार्ली, आहण 
एकाएकीं तें भोंक लुलें  करून म्हणाली, “र्हाराज, येथें काहंीं तरी भयंकर आहे, आहण र्ीणा लालीं टाकून 
ती पळत सुटली  इतक्यातं त  सपु त्या भोंकार्ाटे बाहेर पडला  त्याला पाहून राजाचा ्रम ध र्र्नातं 
र्ार्नेा  त्यानें एकदर् सार्ार्तीला आहण हतच्या सख्यानंा आपणासर् र आणयायाचा हुकूर् केला  
 

राजपुरुष जेव्हा ं सार्ार्तीला आणयायास रे्ले ह ते तेव्हाचं, राजा अत्यंत संतप्त झाला आहे, हें 
सार्ार्तीनें ताडले, र् ती सख्यानंा म्हणाली, “आज राजा आम्हालंा र्ारंू इच्छीत आहे  तेव्हा ं त्यार्र 
हनःसीर् र्तै्रीभार्ना करणें आर्चें कतुव्य आहे ” 
 

राजपुरुषानंीं त्या सर्ांना आणून राजासर् र रारें्नें उभें केलें   राजानें हर्षारी बाण धनुष्ट्याला लार्नू 
आकणु द री ओढली  पण सार्ार्तीच्या आहण हतच्या सलींच्या र्ैत्रीभार्नेचा प्रभार् एर्ढा झाला की, 
राजाचा हात द रीला आहण बाणाला हचकटून राहहला  अंर्ांतून घार्ाच्या धारा र्ाहंू लार्लया, शरीर कापूंं 
लार्लें , तोंडातूंन लाळ र्ळंू लार्ली, ड ळे भ्रंू् लार्ले  तेव्हा ं सार्ार्ती म्हणाली “र्हाराज, आपणाला 
त्रास ह त आहे काय?” 
 

राजा :- ह य देर्ी, र्ी अर्दीं भ्ान्त झालों आहें  र्ला र्दत कर  
 

सामावती :- असें जर आहे तर र्हाराज, बाण जहर्नीर्र धरा  
 

राजानें तसें केलयार्र बाण त्याच्या हातून आप आप लालीं पडला  राजा त्याच र्ळेीं सचेल स्नान 
करून आला, र् सार्ार्तीच्या पाया ंपडला, आहण म्हणाला, “देर्ी, र्ाझ्या अपराधाची र्ला क्षर्ा कर ” 
 

सामावती :- देर्, र्ीं तुम्हालंा क्षर्ा केली आहे  
 

राजा :- देर्ी, तंू र्ला क्षर्ा करतेस, हें फार चारं्लें   आजपासून बुद्धदशनुाला जायायाला र्ी 
तुम्हालंा र् कळीक देतों  
 

एर्ढें र् ठें कुभाडं रचूनहह काहंीं फलहनष्ट्पहत्त झाली नाहीं, असें पाहून र्ारं्हदया अत्यंत हलन्न 
झाली, र् हतच्या र्त्सराग्नीनें आणलीहह पेट घेतला  एके हदर्शीं र्ाठ्या हशताफीनें राजाला घेऊन ती 
उद्यान्रमीडेला रे्ली; र् इकडे आपलया चुलत्याकडून सार्ार्तीच्या र्हालाचे सरु् दरर्ाजे बदं करून त्याला 
आर् लार्नू देर्हर्ली  सार्ार्ती आहण हतच्या सख्या त्या आर्ींत जळून रे्लया  चौकशी अंतीं र्ार्ंहदयेच्या 
चुलत्याचें हें कृत्य राजाला सर्जलें , र् त्यातं र्ार्हंदयेचें अंर् असार्यास पाहहजे, अशी त्याची लात्री झाली  
पण हतला काहंीं संशय येऊं न देता ंत  म्हणाला, “हें फार चारं्लें  झालें ! र्ाझ्या र्धासाठीं ती जेव्हा ं तेव्हा ं
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लटपट करीत ह ती! ती आहण हतच्या सख्या जळून रे्लया, हें उत्तर् झालें !” र्ार्ंहदया म्हणाली, “र्हाराज, 
हें कार् र्ाझ्याहशर्ाय झालें  नाहीं ” 
 

राजानें, ‘आपण प्रसन्न झालों आहें,’ असें म्हणून हतच्या सरु् आप्तेष्टासं र् ळा केलें , आहण 
हतच्यासर् र त्याचंा, र् नंतर हतचाहह र्ध करहर्ला  
 

उदयन राजाच्या अंतःपुराला (जनानलान्याला) आर् लार्ून सार्ार्ती आहण हतच्या पाचंशें सख्या 
जळून रे्लयाची हहकर्त उदानाच्या सातव्या र्र्ाच्या दहाव्या सुत्तातं आली आहे  ‘त्याचंी र्हत काय झाली,’ 
असा हभक्षूंनीं प्रश्न केला असता ंभर्र्ान् म्हणाला, “त्यापंैकीं काहंीं स्त्र तआपन्न, काहंीं सकृदार्ार्ी र् काहंीं 
अनार्ार्ी ह त्या  त्याचंें र्रण हनष्ट्फळ नव्हे ” ह्यार्रून असें हदसून येतें कीं कपड ल भारद्वाजानें [या भार्ाचें 

आठर्ें प्रकरण पहा   उदयनाला बुद्ध पासक करयायापूर्ी पुष्ट्कळ र्षे त्याच्या अंतःपुरातंील हस्त्रयातं बौद्ध धर्ाचा 
चारं्ला प्रसार झाला ह ता  
 

बुद्धानें कन्यादान घेयायाचें नाकारलें , ह्याचा उल्लेल सुत्तहनपातातंील र्ार्ंहदय सुत्तातं आला आहे  
उदानातंील सुत्ताच्या आहण र्ार्ंहदय सुत्ताच्या अाकथाचं्या आधारें र्न रथपूरणीकारानें र्रील र् ष्ट रचली 
असार्ी  तींत इहतहासाचा अंश बराच असला पाहहजे  हीच र् ष्ट धम्र्पदअाकथेंत लुलर्नू हलहहली आहे; 
पण र्न रथपूरणीची र् ष्ट हतच्याहून प्राचीन तर असली पाहहजे  
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७० 
 

उत्तरा नंदमाता 
 

“ध्यानरत उपाहसकातं उत्तरा नंदर्ाता श्रेष्ठ आहे ” 
 

राजर्ृह येथें सुर्नश्रेष्ठी नारं्ाचा एक धनाढ्य व्यापारी ह ता  पूणु नारं्ाचा एक त्याच्या पदरीं नोंकर 
असे, त्याची ही रु्लर्ी  एके हदर्शीं राजर्ृहातं उत्सर् चालला ह ता  त्या र्ळेीं सुर्नश्रेष्ठी पूणाला म्हणाला, 
“पूणा आज तंू उत्सर्ातं र्जा करणार, कीं चारं्ले बैल आहण नारं्र घेऊन शते नारं्रार्यास जाणार?” पूणु 
म्हणाला, “आयु, र्ी र्ाझ्या बायक ला हर्चारून काय तें सारं्तों ” त्यानें आपलया बायक ला हर्चारलें , 
तेव्हा ंती म्हणाली, “हें काय! र्ला काय हर्चारतां? र्ालकाची इच्छा तुम्हीं शते नारं्रार्ें, अशी हदसते, तेव्हा ं
तें कार् स डून उत्सर्ातं जाऊं नंका ” बायक चें ब लणें ऐकून पूण ुशतेीचीं आर्तें घेऊन शते नारं्रार्यास 
रे्ला  
 

त्याच हदर्शीं साहरपुत्त हनर धसर्ाधीपासून उठून त्याच र्ार्ानें येत ह ता  पूणाला पाहून, ‘येथें 
पाणी क ठें हर्ळेल,’ असा त्यानें प्रश्न केला  पूणानें त्याला दंतकाष्ठ र् तोंड धुयायासाठीं पाणी आणून हदलें ; 
आहण त्याच्या र्नातं असा हर्चार आला कीं, आज अशा सत्पुरुषाला काहंीं हभक्षा देता ंआली असती तर बरें 
झालें  असतें  पूणाची बायक  नर्ऱ्यासाठीं त्या उत्सर्ाच्या हदर्शीं पक्वान्न तयार करून तें घेऊन त्या र्ार्ानें 
येत ह ती  साहरपुत्ताला पाहून हतनें र्नातं हर्चार केला कीं, आर्च्यासारख्या दहरद्राचं्या घरी अशा 
सत्पुरुषाला देयायास हभक्षा क ठून असणार? आज हें अन्न याला देऊन पुन्हा ं घरीं जाऊन नर्ऱ्यासाठीं 
आणली आणता ं येणें शक्य आहे  अशा हर्चारानें तें सरु् अन्न साहरपुत्ताच्या पात्रातं ओतून ती म्हणाली, 
“भदन्त, अशा ह्या दाहरद्र्यापासून आम्हालंा रु्क्त ह ऊं द्या ” साहरपुत्तानें ‘तुझे र्न रथ पूणु ह र् त’ असा 
आशीर्ाद हदला, र् त  तेथूनच हर्हारातं रे्ला  
 

पूणाची बायक  परत घरीं रे्ली; र् नर्ऱ्यासाठंीं हतनें आणली पक्वान्न तयार केलें  र् तें पूण ुनारं्रीत 
ह ता तेथें नेलें   आपणाला उशीर झाला असलयारु्ळें  पूणाला रार् आला असला पाहहजे, असें हतला र्ाटलें  
र् ती म्हणाली, “स्र्ार्ी, आज एक हदर्स र्ला क्षर्ा करा  तुर्च्यासाठीं तयार केलेलें  पक्वान्न र्ाटेंत र्ी 
स्थहर्राला हदलें , आहण हें दुसरें तयार करून घेऊन आलें   ह्याच कारणास्तर् र्ला उशीर झाला ” 
 

पूिम- भदे्र, हें तंू फार चारं्लें  केलेंस  आज सकाळीं र्ी स्थहर्राला दंतकाष्ठ र् तोंड धुयायास पाणी 
हदलें , आहण त्याच र्ेळीं र्ाझ्या र्नातं त्याला काहंीं हभक्षा द्यार्ी असा हर्चार आला ह ता  जणूं काय र्ाझें 
र्न जाणूनच तंू हें र्तुन केलेंस  
 

बायक नें आणलेलें  पक्वान्न लाऊन हतच्या र्ाडंीर्र ड कें  ठेर्नू पूण ु थ डा र्ळे हनजला, र् उठून 
पहात  तों नारं्राला एके हठकाणीं त्याला स न्याचीच र्ाती हदसली  त  म्हणाला, “भदे्र, आज र्ी 
नारं्रलेलया हठकाणीं हें स नें हदसत आहे, पाहहलेंस काय?” 
 

ती – आयु, आज तुम्हालंा फार रे्हनत पडलयारु्ळें  तुर्चे ड ळे हबघडले असले पाहहजेत  
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पूिम – अर्, जर तुझा र्ाझ्यार्र हर्र्श्ास नाहीं, तर तंू स्र्तःच जाऊन पहा  
 

तें स नेंच आहे, अशी हतचीहह लात्री झाली  तेव्हा ंपूण ुम्हणाला, “हें आपण च रून नेलें  तर अपराधी 
ठरंू  तंू येथेंच रहा  र्ी राजाला ह्याची र्दी देतों ” 
 

एका ताटातं तेथील स न्याची र्ाती भरून पूण ुराजद्वारीं रे्ला, र् राजाला घडलेलें  सरु् र्तुर्ान 
त्यानें हनर्हेदत केलें   तें सरु् स नें राजर्ाड्ातं आणलें , र् पूणाला ‘धनश्रेष्ठी’ हें नारं् देऊन श्रेहष्ठपदाला 
चढहर्ले  
 

उत्तरा सुस्र्रुप ह तीच  त्यातं हतच्या बापाची र् ठी य ग्यता झालयारु्ळें  लुद्द पूणाच्या र्ालकानें–
सुर्न श्रेष्ठीनें–आपलया रु्लासाठीं हतची र्ार्णी केली  पण पूणु म्हणाला, “र्ला तुर्च्या घरीं रु्लर्ी 
द्यार्याची नाहीं ” तें ऐकून सुर्न श्रेष्ठीला र्ाईट र्ाटलें  र् त्यानें सारं्ून पाठहर्लें  कीं, ‘इतकीं र्ष ेर्ाझ्या 
पदरीं राहून अहधकार हर्ळालयाबर बर र्ला हर्सरलास कीं काय?’ तेव्हा ं पूण ु म्हणाला, “र्ी तुम्हालंा 
हर्सरलों नाहीं, तुर्च्या कुळाची आहण र् त्राची र्ला पर्ा नाहीं  पण तुम्ही पडला ंइतर पंथाचे, आहण र्ाझी 
रु्लर्ी बुद्धानुयाहयनी! तेव्हा ंहतचें तुर्च्या घरीं कसें जर्णार?” त्यार्र सुर्न श्रेष्ठीनें हलहहलें  कीं, ‘आर्चा 
जुना संबंध त डणें चारं्लें  नाहीं  र्ी जरी अन्यपथंी असलों, तरी र्ाझ्या सुनेच्या र्हहर्ाटींत काहंीं अंतर पडंू 
देणार नाहीं  बुद्धाचा सत्कार करयायासाठीं [ती बुद्धपूजेसाठीं एका काषापणाचीं फुलें  पाठर्ीत असें, असें र्न रथपूरणींत आहे  पण 
हर्हारातं र ज फुलें  पाठहर्यायाची चाल बुद्धाच्या र्ेळची नसून बुद्धघ षाच्या र्ेळची ह ती  म्हणून र्ूळच्या र्ाक्याचें रूपातंर करतानंा थ डा फेरफार 
केला आहे   ज  हतला लचु येईल, त  देयायातं येईल ’ 
 

त्यानंतर उत्तरेचें सुर्न श्रेष्ठीच्या रु्लाशीं लग्न करयायात आलें   काहंीं काळानें ती आपलया नर्ऱ्याला 
म्हणाला, “र्ी र्ाझ्या र्ाहेरी असता ंदर र्हहन्याला आठ हदर्स उप सथव्रत पाळीत असें  तेव्हा ंयेथेंहह तसें 
करयायास परर्ानर्ी द्या ” पण त्याला ही र् ष्ट पसंत पडली नाहीं  चातुर्ास आला तरी उत्तरेला उप सथ 
करयायाला परर्ानर्ी हर्ळेना  चातुर्ासाचा शरे्टचा पधंरर्डा येयायापूर्ी हतनें आपलया बापास पत्र हलहहलें  
कीं, ‘तुम्हीं येथें र्ला तुरंुर्ातं टाकून हदलें  आहें  इतक्या काळातं र्ला एक हदर्सहह उप सथ पाळता ंआला 
नाहीं  तेव्हा ंआता ंर्ाझ्यासाठीं एकदर् पंधरा हजार काषापण पाठर्ा ’ 
 

हतच्या आईबापानंीं ही एर्ढे पैसे का ंर्ार्ते ह्याची चौकशी करयायाच्या भरीस न पडता ंएकदर् पधंरा 
हजार काषापण पाठर्नू हदलें   त्या र्ेळीं राजर्ृहातं हसहरर्ा नारं्ाची एक र्हणका असे  हतला ब लार्नू 
आणून उत्तरा म्हणाली, “हसहरर्ाबाई, र्ी पधंरा हदर्स उप सथव्रत पाळंू इ्च्छत आहें  तेव्हा ंहे पधंरा हजार 
काषापण घेऊन ह्या पंधरर्ड्ातं र्ाझ्या जार्ीं तंू र्ाझ्या नर्ऱ्याची सेर्ा कर ” 
 

हसहररे्नें ही र् ष्ट कबूल केली  हतच्याबर बर र्जा करयायास हर्ळणार आहे, हें पाहून उत्तरेच्या 
नर्ऱ्यानें उत्तरेला उप सथ पाळयायास तेव्हाचं परर्ानर्ी हदली  त्या हदर्सापासून उत्तरा दासींना बर बर 
घेऊन लायायाहपयायाचे पदाथु तयार करून संघाला दान देत असे, राहहलेला र्ेळ धरु्कचतनातं घालर्ीत 
असे  ह्याप्रर्ाणें पंधरर्डा संपत आला  
 

पधंराव्या हदर्शीं सकाळीं उत्तरा स्र्यंपाकातं रु्ंतली ह ती  आहण हतचा नर्रा हसहररे्बर बर 
र्प्पार् ष्टी करीत र्च्चीर्र बसला ह ता  उत्तरेनें हलडकींतून त्याच्याकडे पाहहलें   ‘अशा संपत्तीचा त्यार् 
करून स्र्यंपाकाच्या धुरानें आपलें  तोंड काळें करून घेणारी र् दासींबर बर कार् करणारी ही स्त्री र् ठी 



 

 

अनुक्रमणिका 

अभार्ी असली पाहहजे,’ असा हर्चार र्नातं येऊन हतचा नर्रा जरासा हंसला  ‘हा आपलया संपहत्तर्दाने 
र्त्त ह ऊन राहहला आहे,’ हें पाहून उत्तराहह हासंली  तें पाहून ‘ही चेहटका र्ी येथें असतानंा र्ाझ्या 
पतीबर बर हंसते हलदळते काय ’ असें म्हणत क पानें आहण त्र्रेनें हसहरर्ा लालीं उतरली! हतच्या त्या 
चालीर्रूनच उत्तरेनें ताडलें  कीं, ह्या पधंरर्ड्ातं हहला, ‘आपण र्ालकीणच आहें’ असें र्ाटंू लार्लें  असलें  
पाहहजे! आहण त्याच र्ेळीं हसहररे्र्र र्ैत्रीचें ध्यान करून ती तेथें उभी राहहली  
 

दासीर्णातं हशरून र् ठ्या पळ्यानें कढईतील तापलेलें  तेल घेऊन हसहररे्नें तें उत्तरेच्या ड क्यार्र 
ओतलें ! परंतु र्तै्रीध्यानाच्या प्रभार्ानें उत्तरेला त्याची बाधा न ह ता ंपद्र्पत्रार्रील पायायाच्या कबदूप्रर्ाणें तें 
हनसटून लालीं पडलें   तेव्हा ं जर्ळ असलेलया दासी हसहररे्ला म्हणालया, “र्ा र् र्ा! आर्च्या 
र्ालहकणीकडून पैसे घेऊन ह्या घरातं आलीस, आहण आता ंस्र्तःच र्ालकीण ह ऊं पहातेस काय?” 
 

असें म्हणत एका र्ार्ून एकीनें येऊन त्यानंीं हसहररे्र्र यथेच्छ प्रहार चालहर्ले  त्या र्ळेीं हसहररे्नें 
आपला दजा ओळलला, र् जाऊन उत्तरेच्या पायाशीं उडी टाकली, र् पाया ंपडून हतची क्षर्ा र्ाहर्तली  
उत्तरा म्हणाली, “हसहरर्ाबाई, ह्या बाबतींत र्ी तुला क्षर्ा करणार नाहीं  र्ी कुलीन स्त्री आहें, हें तंू लक्षातं 
ठेर्  जर भर्र्ंतानें तुला क्षर्ा केली तर र्ी करीन ” 
 

इतक्यातं भर्र्ान् हभक्षुसंघासह हभके्षसाठीं तेथें आला  त्याच्या पाया ं पडून हसहररे्नें घडलेली 
हहकर्त त्याला हनर्हेदत केली, र् त्याची क्षर्ा र्ाहर्तली  त्यानें क्षर्ा केलयार्र उत्तरेनेंहह हतच्या अपराधाचंी 
क्षर्ा केली  तेव्हा ं भर्र्ान् म्हणाला, “क्षरे्नें ्रम धाला कजकार्ें; दुजुनाला साधुत्र्ानें कजकार्ें; कृपणाला 
दानानें कजकार्ें, र् सत्यानें लबाडाला कजकार्ें ” [र्ूळ र्ाथा धम्र्पदातं आहे ती अशी :- 
अक्क धेन हजने क धं, असाधंु साधुना हजने । 
हजने कदहरयं दानेन, सच्चनाहलकर्ाहदनं ॥  
 

दुसरी एक र्ेळुकंटक शहरातं रहाणारी र्ळुेकंटकी नंदर्ाता नारं्ाची ऋहद्धर्ती उपाहसका ह ती, 
असें अंरु्त्तर हनकायातंील हकत्येक सुत्तारं्रून हदसून येतें  हतला आहण लुजु्जत्तरेला उपाहसका र्र्ांत 
भर्र्तंानें अग्रस्थान हदलें  आहे  तेव्हा ंती र् उत्तरा नंदर्ाता ह्या द घी एकच असाव्या, अशी बळकट शकंा 
येते  अाकथाचं्या र्ेळीं रू्ळ र् ष्टींत बरेच फेरफार ह ऊन र्रील र् ष्ट रचयायातं आली असार्ी  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

७१ 
 

सुपपवासा कोणलयदुणहता 
 

“उत्तर् अन्न देणाऱ्या उपाहसकातं सुप्पर्ासा क हलयदुहहता श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही सीर्हल स्थहर्राची आई  हहची र् ष्ट ह्या भार्ाच्या अठराव्या प्रकरणातं आलीच आहे  तेव्हा ती 
तेथें पहार्ी  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

७२ 
 

सुन्पपया उपाणसका 
 

“आजाऱ्याचंी शुश्रूषा करणाऱ्या उपाहसकातं सु्प्पया श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही र्ाराणसींत जन्र्ली, आहण हतचें लग्नहह त्याच शहरातंील एका तरुणाशीं झालें   एके हदर्शीं 
धरु्श्रर्णासाठीं हर्हारातं रे्ली असतां, तेथें अत्यंत आजारी पडलेलया एका हभक्षलूा हतनें पाहहलें , र् त्याला 
औषधासाठीं काय पाहहजे आहे ह्याची चौकशी केली  त्याच्या र र्ाला र्ासंाचा काढा पाहहजे ह ता  हतनें 
र्ासं आणयायाचा प्रयत्न केला  पण अशा अर्ेळीं र्ासं हर्ळणें शक्य नव्हतें  ती बुद्ध पाहसका असलयारु्ळें  
प्रायायाला र्ारून र्ासं तयार करणेंहह हतला पसंत नव्हतें  तेव्हा ंआपलया ल लींत जाऊन शस्त्रानें आपलया 
र्ाडंीचें र्ासं कापून त्याचा आपलया दासीकडून काढा बनर्नू हतनें त  त्या हभक्षकूडे पाठहर्ला; र् ती त्याय र्ें 
आजारी पडली  
 

सु्प्पयेच्या नर्ऱ्याचें नारं् सु्प्पय असें ह तें  त हह अत्यंत श्रद्धाळु उपासक ह ता  घरीं येऊन 
चौकशी केलयार्र हतच्या आजाराचें कारण जेव्हा ं सर्जलें , तेव्हा ं त्याला सानंद आियु र्ाटलें   आजारी 
हभक्षलूा रु्ण पाडयायासाठीं आपलया र्ाडंीचेंहह र्ासं कापून देयायास ही तयार झाली, हें हहचें औदायु फारच 
थ र आहे, असें त  आपलया र्नाशींच म्हणाला  त्या हदर्शीं हर्हारातं जाऊन भर्र्तंाला त्यानें आरं्त्रण 
केलें   दुसऱ्या हदर्शीं ठरलेलया र्ळेीं भर्र्ान् हभक्षसुंघासह त्याच्या घरीं येऊन तेथें र्ाडंलेलया आसनार्र 
बसला  सु्प्पय भर्र्तंाला नर्स्कार करून एका बाजूला उभा राहहला  तेव्हा ंभर्र्तंानें सु्प्पयेची चौकशी 
केली  सु्प्पयानें, ‘ती आजारी आहे,’ असें साहंर्तलें   भर्र्ान् म्हणाला, “हतला इकडे ब लर्ा ” 
 

सुन्पपय :- पण भदन्त, हतच्यानें उठर्त नाहीं  
 

भर्वान :- जर उठर्त नसेल, तर हतला उचलून आणा  
 

त्याप्रर्ाणें हतला उचलून भर्र्तंासर् र आणून बसहर्लें   तेव्हा ं हतची जलर् आप आप बरी झाली  
भ जन त्तर भर्र्तंानें हर्हारातं जाऊन, हर्चार न करता ं र्नुष्ट्यर्ासंाचा काढा घेतलयाबद्दल त्या हभक्षचूा 
हनषेध केला, र् तेव्हापंासून औषधासाठींहह र्नुष्ट्यर्ासंाचा उपय र् करता ंकार्ा नये, असा हनयर् केला  [र्ूळ 
र् ष्ट र्हार्ग्र्ाच्या सहाव्या भार्ातं आहे, र् तीच काहंीं फेरफार करून र्न रथपूरणीकारानें घेतली आहे   
 

ह्या र् ष्टीर्रून सु्प्पयेची आजाऱ्याहंर्षयी अत्यंत कळकळ स्पष्टच हदसून येत आहे  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

७३ 
 

काणतयाणन 
 

“ज्ञानयुक्त श्रद्धा ठेर्णाऱ्या उपाहसकातं काहतयानी श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही अर्ंती राष्ट्रातं कुररघर शहरातं जन्र्ली, र् तेथेंच ती रहात असे  र्यातं आलयार्र हतची आहण 
स ण कुहटकणाची आई काळी उपाहसका हहची दृढ र्ैत्री जडली  कुररघराहून स ण श्रार्स्तीला रे्ला, र् 
तेथून भर्र्तंाचा धरु् उत्तर् प्रकारें हशकून परत आला; तेव्हा ंकाळीनें त्याला आपलया घरी उपदेश करयायास 
ब लाहर्लें   त्याचा उपदेश ऐकयायास पुष्ट्कळ ल क आले ह ते  त्यातं काहतयानीहह ह ती  
 

काहतयानीच्या घरीं दरर्डा घालयायासाठीं शहराच्या कभतीबाहेरून च रानंीं भयुार लणयायास आरंभ 
केला ह ता, र् तें त्याच रात्रीं पुरें झालें   च राचं्या पुढाऱ्यानें शजेारीं चाललेला धर्ोपदेश ऐकला, आहण तेथें 
जाऊन त  काहतयानीच्या र्ार्ें उभा राहहला  त्याच र्ेळीं हदव्यासाठीं तेल आणयायास काहतयानीनें आपलया 
दासीस घरीं पाठहर्लें   ती दासी तेल न घेताचं, च र आलयाची बातर्ी घेऊन आली  त्या र्ळेीं च राचं्या 
पुढाऱ्यानें असा हर्चार केला कीं, जर ह्या र्डबडीनें काहतयानी येथून उठून जाऊं लार्ली, तर हतचे येथलया 
येथेंच द न तुकडे करीन  पण काहतयानी दासीला म्हणाली, “अर्, र्डबड करंू नक स, च राचं्या हाताला 
लारे्ल तें च र घेऊन जातील  पण र्ी ज  आज उपदेश ऐकत आहें, त  क णाच्या हाताला लार्यायासारला 
नाहीं  अशा कार्ीं तंू हर्घ्न करंू नक स ” 
 

हतचें हें भाषण ऐकून च राचंा पुढारी अत्यंत लजील झाला, र् आपलया र्नाशींच म्हणाला, “अशा 
बाईच्या घरीं दरर्डा घालणाऱ्या आम्हालंा ह्या र्हापृर्थर्ीनें दुभरं् ह ऊन आपलया प टातं र्डप करून 
टाकणेंच य ग्य ह ईल ” त  तडक काहतयानीच्या घरीं रे्ला र् आपलया सार्थयानंा हतची चीजर्स्तु जार्च्या 
जार्ीं ठेर्यायास लार्नू त्यानंा घेऊन काळीच्या घरी आला  ते सरु् च र तेथें जर्लेलया ल काचं्या र्ार्ें उभे 
राहहले ह ते  जेव्हा ं उपदेश संपला, तेव्हा ं काहतयानीच्या पाया ं पडून त्या पुढाऱ्यानें आपणास र् आपलया 
सार्थयासं क्षर्ा करयायास हर्नंहत केली  ‘त  क्षर्ा का र्ार्त ,’ हें काहतयानीला सर्जेना  ती म्हणाली, “तुम्हीं 
र्ाझा क णता अपराध केलात?” त्यानें घडलेलें  सरु् र्तुर्ान हतला साहंर्तलें   तेव्हा ं हतनें त्याचं्या 
अपराधाचंी क्षर्ा केली  पण तेर्ढ्यानें त्याचंें सर्ाधान झालें  नाहीं  हतच्याच र्ाफुत आपणालंा प्रव्रज्या 
देयायासाठीं त्यानंी स णाला हर्नंहत केली, र् ते सरु् हभक्ष ुझाले  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

७४ 
 

नकुलमाता रृ्हपत्नी 
 

“दुसऱ्याचें सर्ाधान करणाऱ्या उपाहसकातं नकुलर्ाता र्ृहपत्नी श्रेष्ठ आहे ” 
 

हहची सरु् र् ष्ट नकुलहपत्याच्या र् ष्टींत (प्र  ६५) आलीच आहे  ती तेथें पहार्ी  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

७५ 
 

काळी उपाणसका कुररघणरका 
 

“केर्ळ ऐकून (न भेटता)ं भक्त झालेलया उपाहसकातं काळी श्रेष्ठ आहे ” 
 

ही राजर्ृह येथें एका चारं्लया कुळातं जन्र्ली  हतचें लग्न अर्ंती राष्ट्रातंील कुररघर शहरीं एका 
कुटंुबातं झालें  ह तें  र्र दरार्स्थेंत असतानंा ती र्ाहेरीं आली र् तेथेंच हतनें प्रथर्तः भर्र्तंाची कीर्मत 
ऐकली  आहण तेव्हापंासून ती उपाहसका झाली  हतला ज  रु्लर्ा झाला, त्याचें नारं् स ण असें ठेर्लें  ह तें  
त्याची कथा ह्या भार्ाच्या सतराव्या प्रकरणातं आलीच आहे  भर्र्तंाची कीर्मत हतनें साताहर्र र् हेर्र्त ह्या 
द न यक्षाचं्या संर्ादार्रून ऐकली, असें र्न रथपूरणींत म्हटले आहे  काहंीं का ंअसेना, भर्र्तंाचें दशनु 
झालयार्ाचंून इतराकंडून त्याची कीर्मत आहण धर्ोपदेश ऐकून ही उपाहसका झाली, एर्ढी र् ष्ट लरी आहे  
 

ऐकून ही उपाहसका झाली, एर्ढी र् ष्ट लरी आहे  
 

[बुद्धाच्या हभक्षसुंघातं अंत्यज जातीचेहह हभक्ष ु असत  पण त्यापंैकीं क णाचाहह र्रील यादींत 
सर्ार्शे झालेला नाहीं  म्हणून यादालल स पाक (र्श्पाक) र् सुनीत ह्या द न अंत्यज जातीच्या स्थहर्राचंीं 
चहरते्र थेरर्ाथ अाकथेच्या आधारें येथें देतों   
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अंत्यज णभकू्ष 
 

७६ 
 

सोपाक (र्श्पाक) 
 

“हा राजर्ृहातं र्श्पाककुळातं जन्र्ला र् त्याच नारं्ानें पुढे प्रहसद्धीला आला  चार र्हहन्याचंा 
असतानंाच त्याचा बाप र्रण पार्ला, र् त्याच्या पालनप षणाचा भार त्याच्या चुलत्यार्र पडला  त  सात 
र्षांचा झाला तेव्हा ं ‘हा आपलया रु्लाबंर बर भाडंत असत ,’ असें म्हणून त्याच्या चुलत्याने त्याला 
स्र्शानातं नेलें , र् त्याचे द न्ही हात पाठीशीं बाधूंन त्याच द रीनें त्याला तेथें पडलेलया एका पे्रताशीं जलडून 
टाकलें , आहण ‘क लहे ह्याला लार् त’ असें म्हणून त  तेथून हनघून रे्ला  तेव्हा ंस पाक, ‘र्ाझी येथें र्हत 
काय ह णार, र्ाझा येथें बाधंर् क ण, र्ला ह्या भयापासून क ण तारील?’ असें म्हणून र् ठर् ठ्यानें आ्रम श 
करंू लार्ला  राहत्रसर्यीं स पाकाचा आ्रम श ऐकून भर्र्ान् तेथें आला, र् बंधनापासून रु्क्त करून त्यानें 
त्याला आपणाबर बर नेलें   स पाकाच्या आईनें हदराला रु्लाची प्ररृ्हत्त हर्चारली; पण त्यानें काहंीं दाद लार्ूं 
न हदलयारु्ळें  दुसऱ्या हदर्शीं श ध करीत करीत ती भर्र्तंापाशीं आली, र् हतनें आपलया रु्लाची बातर्ी 
हर्चारली  भर्र्तंानें हतला धर्ोपदेश केला  त  ऐकून ती स्त्र तआपन्न झाली, र् रु्लाला हर्हारातं नेलयाबद्दल 
हतला र्ाईट न र्ाटता ंआनंदच झाला  पुढें स पाक अहुत्पदाला पार्ला  थेर र्ाथेंत त्याच्या ज्या सात र्ाथा 
आहेत त्या अशा :– 
 

णदस्वा पासादछायारं् चंकमन्तं नरूत्तमं । 
तत नं उपसंकम्म वन्न्दस्स पुणरसत्तमं ॥ १ ॥ 
एकंसं चीवरं कत्वा संहणरत्वान पाणियो । 

अनुचंकणनस्सं णवरजं स-बस-तानमुत्तमं ॥ २ ॥ 
ततो पञ्हे अपुन्च्छ मं पञ्हानं कोणवदो णवदू । 

अच्छम्भी च अभीतो च व्याकाकस सत्थुनो अहं ॥ ३ ॥ 
णवसणज्जतेसु पञ्हेसु उनुमोणद तथार्तो । 

णभक्खुसंघं णवलोकेत्वा इमधत्थं अभासथ ॥ ४ ॥ 
लाभा अक्कान मर्घानं येसायं पणरभुञ्जणत । 

चीवरं णपण्डपातच्च पश्चयं सयनासनं । 
पञु्चट्ठानञ्च सामीकच, तेसं लाभा णत चब्रवी ॥ ५ ॥ 

अज्जद्गरे् सोपाक दस्सनायोपसंकम । 
एसा चेव ते सोपाक भवतु उपसम्पदा ॥ ६ ॥ 

जाणतया सत्तवस्सोहं लद्धान उपसम्पदं । 
धारेणम अन्न्तम देहं अहो धम्मसुधम्मता ॥ ७ ॥ 

 
(१) प्रासादाच्या छायेंत चं्रमर्ण करीत असतानंा नर त्तर्ाला पाहून र्ी हतकडे रे्लों, आहण त्याला 

र्दंन केलें   (२) चीर्र एका लादं्यार्र करून र् हात ज डून त्या हर्शुद्ध, सरु्सत्त्र् त्तर्ाच्या र्ार् र्ार् र्ीहह 
च्ंरमर्ण करंू लार्लों  (३) तेव्हा ं त्या कुशल प्रश्न हर्चारणाऱ्यानें र्ला प्रश्न हर्चारले आहण न घाबरता ं
आहण न हभता ंर्ी त्या रु्रूला उत्तरें हदली  (४) प्रश्नाचंीं उत्तरें हदलयाबद्दल तथार्तानें र्ाझें अहभनंदन केलें , 
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र् हभक्षसुंघाकडे र्ळून त  म्हणाला, (५) “ज्या अंर्ाचें आहण र्र्धाचंें चीर्र, हप्याडपात, भषैज्य आहण 
शयनासन हा स्र्ीकारत , त  त्याचंा र् ठाच फायदा सर्जला पाहहजे  जे याचा र्ानर्रातब रालतात, 
त्यानंाहंह फायदा ह त   (६) स पाक, तंू आजपासून र्ाझ्या भेटीला येत जा; र् हीच तुझी उपसंपदा झाली 
असें सर्ज ” (७) सात र्षांचा असतानंा र्ला उपसंपदा हर्ळाली  आहण आता ंर्ी हें अंहतर् शरीर धारण 
करीत आहें  धन्य धर्ांचें सार्र्थयु! 
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७७ 
 

सुनीत 
 

हा भगं्याच्या कुळातं जन्र्ला  थेर र्ाथेच्या बाराव्या हनपातातं ह्याच्या र्ाथा आहेत, त्यातंच ह्याचें 
चहरत्र आलें  आहे  त्या र्ाथा अशा :– 
 

नीचे कुलन्म्ह जाती हं, दणळद्दो अपपभोजनो । 
हीनं कम्म ममं आणस अहोकस पुपफछिको ॥ १ ॥ 

णजरु्न्च्छतो मनुस्सानं पणरभूतों च वान्म्भतो । 
नीचं मनं कणरत्वान वन्न्दसं बहुकं जनं ॥ २ ॥ 

अथद्दसाकस सम्बुदं्ध णभक्खुसंघपुरक्खतं । 
पणवसन्तं महावीरं मर्धानं पुरुत्तमं ॥ ३ ॥ 

णनन्क्खणपत्वान व्यामकडर् वन्न्दतंु उपसंककम । 
ममेव अनुकम्पाय अट्ठाणस पुणरसुत्तमो ॥ ४ ॥ 
वन्न्दत्वा सत्थुनो पादे एकमन्तं णठतो तदा । 
पब्बजं्ज अहमायकच सब्बसत्तानमुत्तमं ॥ ५ ॥ 

ततो कारुणिको सत्था सब्बलोकानुकम्पको । 
एणह णभक्खूणत मं आह सा मे आसूपसम्पदा ॥ ६ ॥ 

सोहं एको अरञ्ञन्स्मं णवहरन्तो अतन्न्दतो । 
अकाकस सत्थु वचनं यथा मं ओवदी णजनो ॥ ७ ॥ 

रणत्तया पठमं यामं पुब्बजाकत अनुस्सकर । 
रणत्तया मन्ज्झमं यामं णदव्बचक्खंु णवसोणधतं । 

रणत्तया पन्च्छमे यामे तमोखन्धं पदालकय ॥ ८ ॥ 
ततो रत्या णववसने सुणरयस्सुगर्मनं पणत । 

इन्दो ब्रह्मा च आर्न्त्वा मं नमन्स्संसु पञ्जली ॥ ९ ॥ 
नमो ते पुरीसाजञ्ञ, नमो ते पुणरसुत्तम । 

यस्य ते आसवा खीिा दन्क्खिेय्योणस ग्राणरस ॥ १० ॥ 
ततो णदस्वान मं सत्था देवसंघपुरक्खतं । 

णसतं पािुकणरत्वान इमं अत्थं अभासथ ॥ ११ ॥ 
तपेन ब्रह्मचणरयेन सयमेन दमेन च । 

एतेन ब्राह्मिो होणत एतं ब्राह्मिमुत्तमं ॥ १२ ॥ 
 

(१) र्ी नीच कुळात जन्र्लों, र्ी दहरद्री ह तों आहण लायायाहपयायाचे र्ाझे हाल ह त असत  र्ाझा 
धंदा हलकट ह ता; र्ी भरं्ी ह तों  (२) ल क र्ाझा कंटाळा करीत, हतरस्कार करीत र् कनदा करीत  तरी 
र्ीं नम्र र्नानें हकतीतरी ल कानंा नर्स्कार करीत असें  (३) अशा ्स्थतींत हभक्षसुंघासहर्तुर्ान र्र्धाचं्या 
श्रेष्ठ नर्रातं प्रर्शे करणाऱ्या र्हार्ीर संबुद्धाला र्ीं पाहहलें   (४) र्ी कार्ड [प्राचीन काळीं शहरातंील घाण भरं्ी ल क 

कार्डींत भरून नेत असत  ही पद्धत अद्याहप नेपाळातं चालू आहे  हचनी ल कहह र्लैा नेयायासाठीं कार्डीचाच उपय र् करतात   लालीं 
टाकली, आहण नर्स्कार करयायास पुढें सरसार्लों  केर्ळ र्ाझ्या अनुकंपेनें त  पुरुषश्रेष्ठ उभा राहहला  
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(५) त्या रु्रूच्या पाया ंपडून एका बाजूला उभा राहून त्या सरु् सत्त्र् त्तर्ाजर्ळ र्ी प्रव्रज्या र्ाहर्तली  (६) 
तेव्हा ंसरु् ल कारं्र अनुकंपा करणारा त  कारुहणक रु्रु ‘हभक्ष ुइकडे ये,’ असें र्ला म्हणाला, तीच र्ाझी 
उपसंपदा झाली  (७) त  र्ी एकाकी सार्धानपणें अरयायातं राहहलों, र् जसा त्या हजनानें र्ला उपदेश 
केला, त्याप्रर्ाणें त्या रु्रूच्या र्चनाला अनुसरून र्ार्लों  (८) रात्रीच्या पहहलया यार्ातं पूरु्जन्र्ाची 
आठर्ण करयायास र्ी सर्थु झालों  रात्रीच्या र्ध्यर्यार्ातं र्ला हदव्यदृहष्ट प्राप्त झाली, र् रात्रीच्या 
पहिर्यार्ातं र्ीं तर् राशीचा (अहर्दे्यचा) नाश केला  (९) तदनंतर रात्र संपत आली असता ं र् सूयोदय 
जर्ळ आला असता ं इंद्र आहण ब्रह्मा येऊन र्ला नर्स्कार करून हात ज डून उभे राहहलें   (१०) (ते 
म्हणाले,) “हे दान्त पुरुषा, तुला नर्स्कार अस   हे पुरुष त्तर्ा, तुला नर्स्कार अस   ज्या तुझे आसर् क्षीण 
झाले आहेत, त  तंू, हे हर्त्रा, दहक्षणाहु आहेस  (११) नंतर देर्संघानें र्ाझा आदरसात्कार केलेला त्या 
रु्रूनें पाहहला, आहण ्स्र्त करून त  असें ब लला  (१२) “तपानें, ब्रह्मचयानें, संयर्ानें आहण 
दर्ानेंह्याय र्ें ब्राह्मण ह त , हेंच ब्राह्मयाय उत्तर् आहे ” 
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समाणधमार्म 
 

ले. धमानंद कोसंबी 
 

प्रस्तावना 
 

सर्ाहधर्ार् ुफार प्राचीन आहे  आळार कालार् आहण उद्दक रार्पुत्त हे द घे सर्ाहधर्ार्ाचे पुरस्कते 
ह ते, र् त्याचंा पथं क सल देशात बुद्धसर्काली अ्स्तत्र्ात ह ता  लहानपणी ब हधसत्त्र् कालार्ाच्या 
आश्रर्ात जाऊन सर्ाधीचा अभ्यास करीत असयायाचा बळकट संभर् आहे  हा जुना सर्ाहधर्ार् ु कशा 
प्रकारचा ह ता, याचे हर्स्तृत र्णनु क ठेही सापडत नाही; तथाहप त्याचाच ंएकदेश सध्याच्या य र्सूत्रातं 
आला आहे, असे सर्जयायास हरकत हदसत नाही  कालार्ाहदक य र्ी केर्ळ ध्यानाला र्हत्त्र् देत असत; 
त्या ध्यानाच्याय रे् हचत्ताची एकाग्रता स्थाहपत करणे हेच त्याचे ध्येय ह ते  ध्यानप्राप्तीसाठी ते क णत्या 
उपायाचंी य जना करीत हे क ठे स्पष्ट साहंर्तले नाही  पण सध्याच्या य र्सूत्रार्रून असे अनुर्ान करता 
येते की, या कार्ी ते प्राणायार्ालाच र्हत्त्र् देत असार्े; परंतु त्यातं पूरक, कंुभक, रेचक र्रै्रे प्रकार 
नव्हते  या पुस्तकात साहंर्तलेलया आनापानस्रृ्तीसारलाच कालार्ाहदकाचंा प्राणायार् ह ता असे हदसते  
 

क सल देशात जसे कालार्ाच्या पथंाला र्हत्त्र् आले ह ते, तसे ते र्र्ध देशात अनेक तपस्र्ी 
पथंालंा ह ते  या पथंापंैकी एक पथं र्श्ास च्छा् र्ास दाबनू ध्यान करणे हा तपियेचा प्रकार सर्जत असे  
आळार कालार् आहण उद्दक रार्पुत्त याचंा पंथ स डून ब हधसत्त्र् र्र्ध देशात आला, आहण तेथे त्याने 
अनेकहर्ध तपिया चालहर्ली  त्या र्ळेी त  आर्श्ास-प्रर्श्ास दाबनू अशा प्रकारचे ध्यान करीत असलयाचा 
दालला र्हासच्चकसुत्तात सापडत   त्यात सच्चकाला उदे्दशून भर्र्ान् म्हणत , “हे आग्र्र्से्सन, र्ाझ्या 
र्नात असा हर्चार आला की, र्ी आर्श्ास-प्रर्श्ास दाबनू (अप्राणक) ध्यान करार्े  त  र्ी रु्लातून, आहण 
नाकातून हनघणारे आर्श्ास-प्रर्श्ास दाबीत असे; तेव्हा अंतर्ात र्ाझ्या कानातूंन हनघयायाचा प्रयत्न करीत, 
र् त्यारु्ळे ल हाराच्या भात्यातून शब्द हनघार्ा त्या प्रकारचा हर्लक्षण शब्द हनघत असे  (१)     कानातूंनही 
र्ी आर्श्ास-प्रर्श्ास दाबीत ह ता, र् त्यारु्ळे तलर्ारीच्या ट काने र्ाथा फ डून टाकलयाप्रर्ाणे र्ाझ्या 
ड क्यात र्ाताहभघात (र्देना) ह त असत ” 
 

परंतु आळार कालार्ाचा राजय र् ककर्ा अशा प्रकारचा हठय र् हे द न्ही बुद्धाला सारलेच त्याज्य 
र्ाटले; का की, त्याचं्याय रे् जर्ाचे दुःल कर्ी ह यायाचा संभर् नव्हता  बुद्धाच्या धरु्र्ार्ात सर्ाधीला स्थान 
नाही असे नाही, पण ते केर्ळ र्ौण आहे  अष्टाहंर्क र्ार्ांत सर्ाहध शरे्टची पायरी आहे; र् सम्यक् दृहष्ट 
सर्ांत पहहली आहे  जर्ात दुःल ओतप्र त भरलेले आहे, र् ते कर्ी करयायासाठी आपली आहण इतराचंी 
तृष्ट्णा नष्ट करयायाचा सतत प्रयत्न केला पाहहजे, हे सम्यक् दृष्टीचे सार आहे  तेव्हा आपलेच दुःल 
र्ाढहर्णारी हठय र्ी सर्ाहध, ककर्ा केर्ळ आपलयाच सुलार्र भार देणारी कालार्ाहदकाचंी सर्ाहध, या 
द न्हीही ब हधसत्त्र्ाला त्याज्य र्ाटलया यात नर्ल नाही  या द होंच्या र्धला र्ार् ु म्हटला म्हणजे ज्या 
सर्ाधीच्याय रे् आपलया कुशल र्न रृ्हत्त रृ्कद्धर्त करून र् तृष्ट्णेचा नाश करून सार्ान्य जनसर्ूहाचे हहत 
साधयायास आपण सर्थु ह त , ती सर्ाहध ह य  याच सर्ाधीचा भर्र्तंाने अष्टाहंर्क र्ार्ांत सर्ार्शे केला 
आहे  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्राणायार्ाची प्राचीन पद्धहत भर्र्तंाने कायर् ठेर्ली लरी, पण त्यातं आपलया तत्त्र्ज्ञानाला 
अनुकूल असे पुष्ट्कळ फेरफार केले आहेत  र्तै्री, करुणा, रु्हदता, उपेक्षा यानंा तर भर्र्तंानेच र्हत्त्र् 
आणले असे म्हणयायास हरकत नाही  अहभभ्र्ायतनाचं्याय रे् (प्रकरण ७ पहा ) सृहष्टसौंदयार्र ध्यान 
करयायाचा प्रकारही बुद्धानेच प्रचहलत केला, आहण सर्ाहधर्ार्ांत हर्हर्धता आणली  याहशर्ाय जर्ताच्या 
अहनत्यतेर्र ध्यान करयायाचा र् तद्द्वारा सर्ाहध साधयायाचा प्रकार केर्ळ बौद्ध र्ाङ्र्यातंच सापडत   इतर 
सर्ाहध क्षणभर हर्श्राहंत हर्ळयायासाठी आहेत; परन्तु अहनत्यतेर्र ध्यान करून हर्ळहर्लेली सर्ाहध तत्त्र्ब ध 
करून देणारी आहे; आहण इतर सर्ाधींची र्दत याच कायासाठी करून घ्यार्याची असते  
 

पाहल भाषेतील हर्शुहद्धर्ार् ु पथंातं या सरु् सर्ाधींचा हर्स्तारपूरु्क हर्चार केला आहे, पण त्या 
गं्रथाचे सर्ग्र भाषातंर करणे शक्य नसलयारु्ळे त्याचा साराशं रू्ळ सुत्तहपटकाला अनुसरून या पुस्तकांत 
आणयायाचा प्रयत्न केला आहे  जेथे सुत्ताचा आहण हर्शुहद्धर्ार्ाचा हर्र ध हदसला तेथे सुत्ताचा हसद्धान्तच 
स्र्ीकारयायात आला आहे  
 

कहदुस्थान य र्र्ार्ाहर्षयी फार प्रहसद्ध आहे, र् सध्या या देशात त्याचे थ डेबहुत पुनजीर्न ह ऊ 
पहात आहे  ब्राह्मणर्र्ात र्ौजीबधंनाच्या हदर्सापासूनच प्राणायार् करयायास हशकहर्यायाची र्हहर्ाट 
अद्याहप चालू आहे  पण हतच्यात एर्ढे शहैथलय आले आहे की, त्या प्राणायार्ापासून एक क्षणभरदेलील 
क णाला शाहंत हर्ळत असेल असें र्ाटत नाही  परन्तु पािात्य देशातं या प्राणायार्ाचा हनराळ्या रीतीने 
हर्कास ह त आहे  प्राणायार् (Breathing Exercise) हा एक हतकडे उत्कृष्ट व्यायार्ाचा प्रकार ह ऊन 
राहहला आहे  अहभभ्र्ायतनाच्याद्वारे सृहष्टसौंदयार्र ध्यान करणे याला पािात्य देशातं हर्शषे र्हत्त्र् 
हर्ळालेले नाही, तरी र्डुस्र्थुसारख्या कर्ीच्या काव्यातूंन र्धून र्धून त्याची थ डीशी झुळूक हदसून येते  
उदाहरणाथु, त्याची डाफ हडल ही कहर्ता पहा  या कहर्तेत [I wandered lonely as a cloud 
That floats on high o’er vales and hills, 
When all at once I saw a crowd, 
A host of golden daffodils, 
Beside the lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze. 
Continuous as the stars that shine 
And twinkle on the milky way, 
They stretched in never-ending line 
Along the margin of a bay : 
Ten thousand saw I at a glance 
Tossing their heads in sprightly dance. 
The waves beside them danced, but they 
Out-did the sparkling waves in glee :– 
A Poet could not but be gay 
In such a jocund company! 
I gazed-and gazed-but little thought 
What wealth the show to me had brought; 
For oft, when on my couch I lie 
In vacant or in pensive mood, 
They flash upon that inward eye 
Which is the bliss of solitude; 
And then my heart with pleasure fills, 
And dances with the daffodils. 

–Palgraves Golden Treasury, Book IV. P. 86.] 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

कहर् डाफ हडल नार्ाच्या फुलाचें र्णुन करीत आहे  एकाकी हफरत असताना अशा फुलाकंडे पाहून त्याचे 
र्न एकाग्र ह ते, एर्ढेच नव्हे, तर या पुस्तकाच्या सातव्या प्रकरणात र्र्मणलेले प्रहतभार्हनहर्त्त त्याला 
हर्ळत, आहण घरी आलयार्र जेव्हा जेव्हा त्याचे र्न नीरस ककर्ा हर्षयाण ह ऊन जाते, तेव्हा तेव्हा हे 
प्रहतभार्हनहर्त्त त्याला उपय र्ी पडते  
 

अहनत्यतेर्र ध्यान करयायाचा प्रकार सर्ांना सारलाच नर्ीन र्ाटयायाचा संभर् आहे  परन्तु त्याचाही 
हर्कास पािात्त्य देशात बरॅ्ुसोंच्या (Bergson) तत्त्र्ज्ञानात आहण ईट ससारख्या (Yeats) कर्ीच्या काव्यात 
ह त चालला आहे  
 

In all her foolish things that live a day, 
Eternal Beauty wandering on her way. 

 
यात ईट सने अहनत्यतेचे सरस र्णनु केले आहे  आता हतच्यार्र ध्यान करून र् अष्टाहंर्क र्ार्ाचे रहस्य 
जाणून आत्र्परहहताला तत्पर ह णे, हा केर्ळ बुद्धाचाच र्ार् ु आहे  पण कालातंराने त्याचाही हर्कास 
पािात्य देशात ह ईल अशी हचन्हे स्पष्ट हदसत आहेत  
 

सार्ान्य ल कानंा उपय र्ी पडयायासारले बौद्ध र्ाङ्र्य देशी भाषातूंन तयार करयायाचा र्ाझा हेतु 
पुष्ट्कळ हदर्साचंा ह ता; परन्तु सर्ाधीचा र्ार् ु सार्ान्य ल कासंाठी नाही असे र्ला र्ाटत ह ते  येथे 
आलयार्र सत्याग्रहाश्रर्र्ासी एक र्ृहस्थ सात-आठ र्हहने एकान्तात राहहले ह ते, असे र्ाझ्या ऐकयायात 
आले  अथात या र्ृहस्थाला पहायायाची र्ला उत्सुकता झाली  पुढे यांनीच आर्च्या हर्द्यापीठाच्या 
र्हार्ात्राची जार्ा पुन्हा स्र्ीकारली, र् सुदैर्ाने त्याचंा पहरचय ह यायास हर्शषे संधी सापडली  हर्द्यापीठ 
सार्ान्य ल कासंाठी आहे, र् त्यात कार् करणाऱ्या सरु् ल कानंी सार्ान्य ल क सुसंस्कृत ह तील याजकडे 
हर्शषे लक्ष पुरर्ले पाहहजे, असे ते र्ारंर्ार म्हणत असतात  एकान्ताची आर्ड आहण सार्ान्य जनसरू्हाच्या 
उन्नतीसाठी उत्सुकता, या त्याचं्या द न रु्णारुं्ळे प्रस्तुत पुस्तक हलहहयायास र्ला उते्तजन हर्ळाले, आहण 
म्हणूनच ते र्ी त्यानंा अपुण केले आहे  
 

सुधारणेच्या नर्ीन साधनाचं्याय रे् जर्ाची अशातंता कर्ी न ह ता र्ाढली आहे  हसनेर्ा, नाटके 
याचं्यापासून तहत स्र्देशाहभर्ानापयंत सरु् राष्ट्रातं सारली धार्फळ चालली आहे; जणू काय जर्ात एक 
प्रकारचा भयंकर ज्र्र उत्पन्न झाला आहे! अशा प्रसंर्ी शातं हचत्ताने हर्चार करून आपले आहण जर्ाचे 
ध रण ठरर्णाऱ्या र्ाणसाचंी र्ाण भासू लार्ली आहे, आहण जे क णी थ डे सत्पुरुष शातं हचत्ताने हर्चार 
करून जर्ाचे ध रण ठरर् ू पहात आहेत, त्याचंा र्ार् ु जाणयायाचे सार्र्थयु सार्ान्य ल कातं नसलयारु्ळे 
त्याचं्या प्रयत्नाचंा व्हार्ा तसा फायदा ह त नाही  अशा र्ेळी हा सर्ाधीचा–सर्ाधानाचा–प्राचीन र्ार्ु 
र्ाचकालंा दालर्नू देयायात येत आहे  त्याचा ते आत्र्परहहतासाठी उत्तर् उपय र् करून घेतली, र् अशान्त 
जर्ात शातंीची स्थापना करतील अशी आशा आहे  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

३. समाणधमार्म 
 

इणत खो णमक्खवे समाणध मगर्ो असमाणध कुमगर्ो णत ॥ 
–अंरु्त्तर॰ छक्कहनपात  

 
१ 
 

समाणधकायम 
 

सन्र्न रृ्त्तींत सर्ाधान ठेर्णें हें सर्ाधीचें कायु ह य  सद ष असून दुःल त्पादक र्न रृ्हत्त 
असन्र्न रृ्हत्त; आहण हनदोष असून ज्या सुल त्पादक त्या सन्र्न रृ्हत्त ह त  यालंा बौद्धर्ाङ्र्यातं अनु्रमर्ें 
अकुशलंधरु् आहण कुशलधरु् म्हणतात  अकुशल कायप्ररृ्हत्त, र्ाक्प्ररृ्हत्त आहण र्नःप्ररृ्हत्त क णत्या? असा 
पसेनहद क सलराजानें प्रश्न केला असता ंआनन्द म्हणाला, ‘र्हाराज, ज्या सद ष त्या ’ प॰–पण सद ष 
क णत्या? आ॰–ज्या सार्य त्या  प॰–सार्य क णत्या? आ॰–ज्या दुःल त्पादक त्या  प॰–दुःल त्पादक 
क णत्या? आ॰–र्हाराज, ज्याहंी करून आपणाला दुःल ह तें, परक्याला दुःल ह तें, ककर्ा उभयंताला 
दुःल ह तें, त्या प्ररृ्हत्त दुःलकारक ह त  प॰–आहण भदंत, क णत्या कायप्ररृ्हत्त, र्ाक्प्ररृ्हत्त आहण 
र्नःप्ररृ्हत्त कुशल सर्जाव्या? आ॰–ज्या हनदोष त्या  प॰–आहण हनदोष क णत्या? आ॰–ज्या अनार्य 
त्या  प॰–अनार्य क णत्या? आ॰–सुल त्पादक त्या  प॰–सुल त्पादक क णत्या? आ॰–र्हाराज, 
ज्याहंीं करून आपणाला दुःल ह त नाहीं परक्याला दुःल ह त नाहीं; ककर्ा उभयंताला दुःल ह त नाही, त्या 
प्ररृ्हत्त सुलकारक ह त  [र्ूळ संर्ाद र््ज्झर्हनकायातंील बाहहहतकसुत्तातं (८८) आहे  त  बराच हर्स्तृत आहे  येथें केर्ळ साराशं हदला 
आहे   
 

हाच अथु दुसऱ्या रीतीनें सारं्ार्याचा म्हटला म्हणजे ल भर्ूलक, दे्वषरू्लक आहण र् हरू्लक 
प्ररृ्हत्त अकुशल, र् पर पकाररू्लक, पे्रर्रू्लक आहण ज्ञानरू्लक प्ररृ्हत्त कुशल सर्जाव्या  अकुशल आहण 
कुशल याजंर्ध्यें र् ठा फरक हा कीं, अकुशलप्रर्तुक ल भ, दे्वष आहण र् ह या हतघातं एकर्ाक्यता नाहीं, र् 
तीं कुशलप्रर्तुक पर पकार (अल भ), पे्रर् (अदे्वष) आहण ज्ञान (अर् ह) या हतघातं पूणपुणें आढळते; 
ककबहुना, अशा एकर्ाक्यतेनेंच याचंा उत्कष ुह त असत   उदाहरणादालल ल भ आहण दे्वष घ्या  या द न 
अकुशल र्न रृ्त्तींचें कधींहह पटत नाहीं  ज्या र्ेळीं र्नुष्ट्य ल भाहभभतू ह त  त्या र्ळेीं त्याला ्रम ध येणें शक्य 
नाहीं र् ज्या र्ळेीं त  ्रम धाहर्ष्ट ह त  त्या र्ळेीं पराथाप्रर्ाणें स्र्ाथार्रहह पाणी स डयायास तयार असत   
ल भ आहण दे्वष या द घाबंर बरहह र् ह राहंू शकत , पण त्याचें पयुर्सान आळसातंच ह त असलयारु्ळें  त  या 
र्न रृ्त्तीला साधक न ह ता ंबाधकच ह त   याच्या उलट कुशलप्रर्तुक पर पकार आहण पे्रर् हे परस्परालंा 
अत्यन्त प षक ह तात, आहण त्यानंा ज्ञानाची र्दत हर्ळाली तर त्याचंा आहण ज्ञानाचा सारलाच हर्कास 
ह त   
 

अकुशलं र्न रृ्त्तींचा पूण ुहनर ध करून कुशल र्न रृ्त्तींचा अत्यन्त हर्कास करणें न त्यातंहह हलप्त 
न ह णें, हें बौद्ध धर्ाचें ध्येय आहे [सब्बपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा । 

सहचत्तपारय दपनं एतं बुद्धान सासनं ॥ 
 

या र्ाथेंत हेंच ध्येय र्र्मणलें  आहे-बुद्ध, धरु् आहण संघ, । (आरृ्हत्त २) पषृ्ठ २० पहा   परन्तु जर सर्ाधीनें सर्ाधान ठेर्यायाचें ककर्ा 
स्रृ्तीनें पहारेकऱ्याचें कार् केलें  नाही, तर अकुशल र्न रृ्त्तीना आंत घुसयायास अर्काश हर्ळत , र् 



 

 

अनुक्रमणिका 

तेणेंकरून कुशल र्न रृ्हत्त हर्स्कहळत ह तात  कुशल र्न रृ्त्तीचें एकीकरण कशा प्रकारें केलें  पाहहजे 
यासंबधंी हत्रहपटक गं्रथातं बऱ्याच उपर्ा सापंडतात; त्यापंैकीं एकद न येथें देतों  
 

अंरु्त्तरहनकायाच्या सत्तकहनपाताच्या ६३ व्या सुत्तातं बुद्ध भर्र्ान् हभक्षुंला उदे्दशून म्हणत   
“हभक्षुंह , राजाच्या सरहद्दीर्रील नर्रद्वारासर् र जसा ं बळकट स्तंभ असत  तसा आयुश्रार्क श्रदे्धनें 
सर््न्र्त असत   या नर्राभोंर्तीं जसा लंदक असत  तसा आयुश्रार्क ऱ्हीर्ान् ह त   त्या 
नर्राभोंर्तालच्या प्राकारार्रून हफरयायाचा जसा रस्ता असत  तसा आयुश्रार्क ल कापर्ादभय 
बाळर्णारा ह त   तेथें जसा पुष्ट्कळ आयुधाचंा संग्रह असत  तसा आयुश्रार्क बहुश्रुत ह त   तेथे जशी 
सैन्याची तयारी असते तसा आयुश्रार्क पूण ु उत्साही ह त   तेथें जसा हुशार द्वारपाल असत  तसा 
आयुश्रार्क स्रृ्हतर्ान् ह त   जसा त्या नर्राचा प्राकार तसा आयुश्रार्क प्रज्ञार्ान् ह त   तेथें र्र्तपायायाची 
जशी सरृ्हद्ध असते तसा आयुश्रार्क प्रथर्ध्यानानें युक्त ह त   तेथें जसा तादुंळाचंा आहण यर्ाचंा संग्रह 
करयायातं येत  तसा आयुश्रार्क हद्वतीयध्यानानें युक्त ह त   तेथें तीळ, रू्र् र्रै्रे धान्याचंा जसा संग्रह 
करयायातं येत  तसा आयुश्रार्क तृतीयध्यानानें युक्त ह त   तेथें घृतनर्नीताहदक पौहष्टक आहण 
औषहधप्रदाथाचा संग्रह करयायातं येत  तसा आयुश्रार्क चतुथुध्यानानें युक्त ह त  ” [हा केर्ळ साराशं आहे   
 

प्राचीनकाळीं, हत्तीला दरर्ाज्यार्र सर् रून टक्कर र्ारता ं येऊं नये म्हणून नर्रद्वारासर् र एक 
र् ठा दर्डी, हर्टाचंा ककर्ा लाकंडी लाबं र्ाडीत असत  र्रील सुत्तातं याची तुलना श्रदे्धशीं केली आहे  हा 
लाबं जसा अत्यन्त सुदृढ असे तशी कुशल धर्ांत श्रद्धा दृढ असार्यास पाहहजे  श्रद्धा जर नाहीं तर 
क णतेंहह सत्कायु पार पाडयायाची आशा करार्यास नक   आत्र्लज्जा लंदकासारली आहें  लंदक ओलाडूंन 
नर्रातं हशरणें जसें शत्रूला कठीण जातें तसें आत्र्लज्जेला ओलाडूंन पलीकडे जाणें अकुश हर्चारानंा 
कठीण जातें  ल कापर्ादभय हें प्राकारार्रच्या रस्त्याप्रर्ाणें आहे  तेथून जसा शत्रूला अटकार् करयायातं 
येत  तसा ल कापर्ादभयानें अकुशल धर्ाला अटकार् ह त   बहुश्रुतता शस्त्रास्त्रापं्रर्ाणें आहे  त्या त्या प्रसंर्ी 
त्या त्या सद्वाक्याचंा उपय र् करून अकुशल रृ्त्तींर्र आपणास जय हर्ळहर्ता येत   र्ीयु ककर्ा उत्साह 
सैन्याप्रर्ाणें सर्जार्ा  सैन्याची जशी जय्यत तयारी असार्ी लार्ते तसा आयुश्रार्काचा उत्साह सतत 
कायर् पाहहजे  प्रज्ञा प्रकाराप्रर्ाणें आहे  तेथून जसा दूरचा शत्र ू हदसत  त्याप्रर्ाणें प्रजे्ञच्याय र्ें ल भाहदक 
शत्र ु आयुश्रार्काला ओळलता ं येतात  चार ध्यानें या सर्ाधीच्या चार पायऱ्या आहेत  याचंी तुलना 
हनरहनराळ्या प्रकारच्या अन्नाशंी केली आहे  शहरातं जर अन्नपायायाचा दुष्ट्काळ पडला तर तेथील 
रहहर्ाश्यातं सर्ाधान राहणें शक्य नाहीं, र् तें शहर शत्रचू्या ताब्यातं जायायास उशीर लार्णार नाहीं  ‘सैन्य 
अन्नार्र चालतें’ असें जें नेप हलयन ब नापाटुचें म्हणणें ह तें त्याचाहह अथु हाच आहे  अथात् कुशल 
र्न रृ्त्तींत सर्ाधीची तुलना सरहद्दीर्रील नर्रातंील अन्नापायायाशीं केली आहे ती यथाथु आहे  
 

दुसरी उपर्ा आहे ती अशी :- सहत्तने हभक्लर् े सर्ाहधपहरक्लारा । कतरे् सत्त? सम्र्ाहदहा, 
सम्र्ासंकप्प , सम्र्ार्ाचा, सम्र्ाकम्र्न्त , सम्र्ाआजीर् , सम्र्ार्ायार् , सम्र्ासहत । या ल  हभक्लर्े इरे्हह 
सत्तहंरे्हह हचत्तस्सेकग्र्ता पहरक्लता, अयं रु्च्चहत हभक्लर्े अहरय  सम्र्ासर्ाहध स उपहनस  इहत हप 
सपहरक्लार  इहत पी हत । येथें सर्ाधीला हर्शषे प्राधान्य देयायातं आले आहे  हकललयातं राहणाऱ्या 
अहधकाऱ्याच्या ककर्ा ल काचं्या रक्षणासाठीं जशीं पहरला, प्राकार, इत्याहदक साधनें लार्तात, तशीं 
सर्ाधीच्या रक्षणासाठीं आयु अष्टाहंर्क र्ार्ाचीं सात अंर्ें आर्श्यक आहेत  आहण हकललयाची व्यर्स्था 
ठेर्यायासाठी जशी अहधकाऱ्याची ककर्ा तेथील रहहर्ाश्यातं ऐक्याची जरुरी असते तशी आयु अष्टाहंर्क 
र्ार्ाच्या सात अंर्ातं सर्ाधान (ऐक्य) ठेर्यायासाठीं सर्ाधीची आर्श्यकता आहे  
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र्र हदलेलया द न उपर्ारं्रून आधुहनक ल कातं सर्ाहधसंबंधानें प्रचहलत असलेलया हकत्येक 
रै्रसर्जुती नष्ट ह तील अशी आशा बाळर्णें अस्थानीं ह णार नाहीं  ‘य र्हित्तरृ्हत्तहनर धः!’ या सूत्रार्रून 
आहण दुसऱ्या अशाच हकत्येक र्ाक्यारं्रून ल कांना असें र्ाटतें कीं, य र् ककर्ा सर्ाहध म्हणजे हचत्ताचे 
व्यापार नष्ट करुन कैर्लय ककर्ा जार्ृत हनद्रा प्राप्त करून घेणें ही सर्जूत बुद्धसर्कालींहह प्रचारातं ह तीच  
आपण कशा प्रकारचा य र्ाभ्यास करीत ह तों हें सच्चक हनगं्रथपुत्राला सारं्त असतानंा बुद्ध भर्र्ान् म्हणत , 
“हे अ्ग्र्र्से्सन, तेव्हा ंर्ाझ्या र्नातं असा हर्चार आला कीं, र्श्ास च्छा् र्ासाचंा हनर ध ह ईल असें ध्यान 
र्ला प्राप्त व्हार्ें  र्ी र्ाझ्या रु्लार्ाटे, नाकातूंन आहण कानातूंन हनघणारे आर्श्ास-प्रर्श्ास बदं करून ठेर्ीत 
असें  तेणेंकरून र्ाझ्या अंर्ीं दाह उत्पन्न ह ई  एलाद्या दुबुल र्ाणसाला द न बळकट र्ाणसानंीं पकडून 
ज्याप्रर्ाणें आर्ीच्या लाईर्र, [यापूर्ी र्ूळ सूत्रातं आलेलया उपर्ापैंकी ल हाराच्या भात्याची, र् तलर्ारीच्या टोंकानें र्स्तक 

फ डयायाची, अशा द न उपर्ा प्रस्तार्नेंत आलयाच आहेत   तापर्ार्ें त्याप्रर्ाणें र्ाझ्या आंर्चा दाह ह ई ” परंतु बुद्ध 
झालयार्र अशा ध्यानाची त्यानें देहदंडनातं र्णना केली; कारण त्याय र्ें आयु अष्टाहंर्क र्ार्ाच्या सात 
अंर्ाचंा हर्कास ह णें शक्य नव्हतें  र्श्ास च्छा् र्ास दाबनू देहाला पीडा देणें हा एक अंत, र् जेणेंकरून 
कार्हर्कार उद्दीहपत ह तील अशा हर्षयाचंें ध्यान करणें हा दुसरा अंत  या द होंच्या र्धली सर्ाहध म्हणजे 
आयु अष्टाहंर्क र्ार्ांत सर्ाहर्ष्ट झालेली सर्ाहध ह य; आहण तीच कुशल र्न रृ्त्तींला प षक ह ते  
 

या सम्यक् सर्ाधीच्या, प्रथर्, हद्वतीय, तृतीय आहण चतुथु ध्यान, अशा चार पायऱ्या आहेत  हर्तकु, 
हर्चार, प्रीहत, सुल आहण एकाग्रता, या पाचं हचत्तरृ्त्तीचें पहहलया ध्यानातं प्राधान्य असतें  दुसऱ्या ध्यानातं 
हर्तकु, हर्चार रहात नाहींत; प्रीहत, सुल आहण एकाग्रता या तीनच र्न रृ्त्तींचें प्राधान्य असतें  हतसऱ्या 
ध्यानातं प्रीहत रहात नाहीं; केर्ळ सुल आहण एकाग्रता याचंें प्राधान्य असतें  चर्र्थया ध्यानातं सुल रहात 
नाहीं; उपेक्षा आहण एकाग्रता याचंें प्राधान्य असतें  
 

येथें हर्तकुहर्चाराहदकाचंें थ डेसें स्पष्टीकरण करणें य ग्य आहे  सर्ाधीच्या हर्षयातं ज  हचत्ताचा 
प्रथर् प्रर्शे त्याला हर्तकु म्हणतात; त्या हर्षयातं अनुर्ज्जन करयायाला हर्चार म्हणतात; त्यापासून ज  
आनन्द ह त  ती प्रीहत; त्याच्याय र्ें जें शरीराला सर्ाधान र्ाटतें तें सुलः र् त्या हर्षयातं जी हचत्ताची 
एकर्ाक्यता ती एकाग्रता; आहण त्या हर्षयाच्या अत्यंत पहरचयानें उत्पन्न ह णारा ज  हनधास्तपणा ककर्ा 
हनष्ट्कंपता ती उपेक्षा सर्जार्ी  या सरु् अंर्ाचंा ्रमर्शः अनुभर् कसा येत असत  हें सायकलीर्र 
बसणाऱ्याला उत्तर् रीतीनें सर्जयायासारलें आहे  जेव्हा ंआम्ही प्रथर् सायकलीर्र बसयायाचा प्रयत्न करतों, 
तेव्हा ंसर्त लपणा साधणेंच फार कठीण जातें  या सर्त लपणाचा हर्तकाची उपर्ा यथाथु आहे  ककबहुना 
हाच हर्तकु आहे असें म्हणयायास हरकत नाहीं  एकदां सर्त लपणा साधला म्हणजे सायकल कशी चालते 
याजकडे आपलें  लक्ष्य र्ळतें  सायकलीच्या र्तींत आपलें  हचत्त अनुर्ज्जन करीत असतें  हाच हर्चार आहे  
हर्तकु आहण हर्चार याचं्याय र्ें सायकलीर्र प्रभतु्र् संपादन केलयाबर बर आपलया र्नाला एक प्रकारचा 
हर्लक्षण आनंद ह त असत ; हीच प्रीहत सर्जार्ी  हळूहळू शरीराला सर्ाधान र्ाटंू लार्तें, हें सुलः र् एक 
प्रकारची तन्र्यता येते, ही एकाग्रता  सायकलीचा अभ्यास जसजसा र्ाढत जात , तसतशी सर्त लपणा 
रालयायाची ककर्ा सायकलीच्या र्तीचें हनरीक्षण करयायाची आर्श्यकता रहात नाहीं  म्हणजे हर्तकु आहण 
हर्चार हनघून जातात; केर्ळ प्रीहत, सुल आहण एकाग्रता याच रृ्त्तींचें प्राधान्य राहतें  पुढें त्यातं र् ठासा 
आनंदहह रहात नाहीं, पण शारीहरक सुल राहतें; र् शरे्टीं तें सुद्धा ंजाऊन केर्ळ हनधास्तपणा ककर्ा उपेक्षा 
आहण एकाग्रता या द नच रृ्त्तींचें प्राधान्य हटकतें  प्राहणर्ात्रारं्र र्तै्रीचें ध्यान करणें, एलादा प्रकाशासारला 
सरु्व्यापी हर्षय घेऊन त्यार्र ध्यान करणें, ककर्ा आपलयाच र्श्ास च्छा् र्ासारं्र ध्यान करणें, यातं य ग्याला 
जे ्रमर्ा्रमर्ानें अनुभर् येत असतात, तेच सायकलीर्र प्रभतु्र् संपादणाऱ्यालाहह येतात  
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एथपयंत सर्ाहध हकती र्हत्त्र्ाची आहे र् हतचे हर्भार् क णते याचें संके्षपानें र्णुन करयायातं आलें  
आहे  परंतु र्ाचकानंीं ही र् ष्ट लक्षातं ठेर्ली पाहहजे कीं, सर्ाहध फार र्हत्त्र्ाची असली तरी हतचा अहतरेक 
ह ऊं देता ंकार्ा नये  राज्यव्यर्स्था सुरळीत चालयायासाठीं राजाची ककर्ा अध्यक्षाची अत्यंत आर्श्यकता 
आहे  परंतु त्याची सत्ता अपहरहर्त र्ाढली, तर तेणेंकरून देशाचें कलयाण न ह ता ं हर्लक्षण ्रमाहंत र्ात्र 
घडून येईल, र् ल काचें हाल ह तील  म्हणून सर्ाधीची सत्ता र्यादेबाहेर जाऊं नये यास्तर् 
उत्साहाच्याय र्ें हतला कह्यातं ठेर्लें  पाहहजे  पािात्य देशातं राजाचा ककर्ा अध्यक्षाची सत्ता अपायकारक 
ह ऊं नये म्हणून पालुर्ेंटासारख्या संस्थाचंा त्याचं्यार्र दार् ठेर्यायातं येत   त्याप्रर्ाणें सर्ाधीर्र उत्साहाचा 
दाब ठेर्ला असता ंसर्ाहध अपायकारक ह ऊं शकत नाहीं  
 

श्रद्धा, र्ीयु, स्रृ्हत, सर्ाहध आहण प्रज्ञा, या पाचं र्ानहसकश्क्त आहेत  याचंा उल्लेल 
‘श्रद्धार्ीयुस्रृ्हतसर्ाहधप्रज्ञापूरु्क इतरेपाम्’ (१-२४) या य र्सूत्रातंहह सापंडत   परंतु त्यातं सर्त लपणा 
कसा ठेर्ार्ा याचें हर्र्चेन हर्शुहद्धर्ार्ाहदक बौद्ध गं्रथातं फारच चारं्लें  केलें  आहें; आचायांचें म्हणणें हें कीं, 
श्रदे्धचा अहतरेक झाला आहण प्रज्ञा रं्दार्ली तर र्नुष्ट्य भलत्याच र् ष्टीर्र श्रद्धा ठेऊन फसत   प्रज्ञा 
बळार्ली र् श्रद्धा रं्द झाली तर त  स्र्ाथुसाधु ह त   यातं काय, त्यातं काय, असें म्हणून पर पकाराहदक 
धार्मर्क कृत्यातं त्याचा हर्र्श्ास नसत , र् त  उदरंभरर्ार्ाकडे र्ळत   अथात् या द न्ही र्न रृ्त्तींत 
सर्त लपणा असणें जरूर आहे  सर्ाहध रं्दार्ली आहण उत्साह बळार्ला, तर र्नुष्ट्य भ्ातंहचत्त ह त   एक 
अरे्हरकन प्र फेसर म्हणत असत कीं, आर्च्या ल कानंा ं तासाला  ८० र्ैल चालणाऱ्या आर्र्ाड्ा 
पाहहजेत, परंतु इ्च्छत स्थळीं पोंचलयार्र कतुव्य काय त्याचा हर्चार करयायास फारच थ ड्ानंा ंअर्काश 
असत   याचा अथु हा कीं सर्ाधीहशर्ाय केर्ळ उत्साहानें र्नुष्ट्याला सुल प्राप्त ह त नसतें  याच्या उलट 
जर सर्ाहध बळार्ली र् उत्साहं रं्द पडला तर र्ाणूस आळशी बनत , नीजेंत सुल र्ानत , र् तेणेंकरून 
त्याच्याकडून क णतेंही इष्टकायु हसद्धीस जात नाहीं  यासाठीं सर्ाहध आहण उत्साह या द न र्न रृ्त्तींत 
सर्त लपणा ठेर्णें अत्यन्त आर्श्यक आहे  स्रृ्हत म्हणजे जार्ृहत, ही सरु्त्र असार्यास पाहहजे  उत्साह 
र्ाढला आहे आहण सर्ाहध रं्दार्ली आहे इत्याहद र् ष्टींची जाणीर् ठेर्यायासाठीं स्रृ्तीची फारच 
आर्श्यकता आहे  
 

संयुत्तहनकायातंील ब ज्झंर् (ब ध्यंर्) संयुत्तातं ब ध्यंर्ाचं्या भार्नेचा अय ग्य काल आहण य ग्य 
काल साहंर्तला आहे  तेणेंकरुनहह सर्ाहधपक्षीय आहण उत्साहपक्षीय ब ध्यंर्ातं सर्त्र् रालणें हकती 
आर्श्यक आहे हें स्पष्ट ह तें  स्रृ्हत, धरु्प्रहर्चय, र्ीयु, प्रीहत, प्रस्त्रब्ध [संस्कृत क शातं ‘प्रश्र्ब्ध’ असा शब्द सापंडतों  

परन्तु ‘र्हाव्युत्पहत्त’ गं्रथातपस्सहद्ध शब्दाचें प्रस्त्र्ब्ध हेंच भाषातंर आढळतें  , सर्ाहध आहण उपेक्षा, या सात कुशल र्न रृ्त्तींना ं
ब ध्यंर्ें म्हणतात  स्रृ्तीचा अथु र्र साहंर्तलाच आहे  धरु्प्रहर्चय म्हणजे हर्र्चेकबुहद्ध; र्ीयु म्हणजे 
उत्साह; प्रस्त्र्ब्ध म्हणजे शाहंत; बाकीच्याचें अथु स्पष्टच आहेत  याचं्या भार्नेच्या अय ग्य आहण य ग्य 
कालासंबंधानें भर्र्ान् बुद्ध म्हणत  :- “हभक्षहु , ज्या र्ळेीं हचत्त जड झालेलें  असतें, त्या र्ळेीं प्रस्त्र्ब्ध, 
सर्ाहध आहण उपेक्षा, या तीन ब ध्यंर्ाचंी भार्ना कारणें य ग्य ह णार नाहीं  एलाद्या र्ाणसाला आर् 
पेटर्ार्याची असेल, आहण त  जर ओली लाकंडें, र् र्ऱ्या र् ओलें  र्र्त घालून आर् फंुकंू लार्ला, तर ती 
पेटेल काय? त्याचप्रर्ाणें ज्याचें हचत्त जड झालें  असेल, त  जर प्रस्त्र्ब्ध, सर्ाहध आहण उपेक्षा, या तीन 
संब ध्यंर्ाचंी भार्ना करंू लार्ला, तर त्याच्या हचत्ताला उते्तजन हर्ळणार नाहीं  आधींच हचत्त जड झालेलें  
असतें, र् तें या तीन ब ध्यंर्ाचं्याय र्ें आर्रता ंयेणें शक्य नसतें  पण त्या र्ळेीं धरु्प्रहर्चय, र्ीयु आहण प्रीहत, 
या तीन संब ध्यंर्ाचंी भार्ना फारच उपय र्ी आहे  का ंकीं, यारु्ळें  जड झालेलया हचत्ताला उते्तजन हर्ळतें  
एलाद्या र्ाणसाला आर् पेटर्ार्याची असेल, र् जर त्यानें सुकीं लाकंडें, र् र्ऱ्या र् सुकें  र्र्त घालून ती 
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पेटहर्यायाचा प्रयत्न केला, तर ती पेटयायास हर्लंब लार्णार नाही  त्याचप्रर्ाणें ज्याचें हचत्त जड झालें  
असेल, त्यानें धरु्प्रहर्चय, र्ीयु आहण प्रीहत, या तीन संब ध्यंर्ाचंी भार्ना केली, तर त्याचें जाड् हनघून 
जाऊन त्याच्या हचत्ताला उते्तजन हर्ळालयार्ाचंून रहाणार नाहीं  
 

“पण हभक्षहु ! ज्या र्ळेीं हचत्त भ्ातं झालें  असेल, त्या र्ळेीं धरु्प्रहर्चय, र्ीयु आहण प्रीहत, या तीन 
संब ध्यंर्ाचंी भार्ना करणें य ग्य नाही  का ंकीं, याचं्या भार्नेरु्ळें  हचत्ताच्या भ्ांततेचा उपशर् न ह तां, ते 
हर्शषे भ्ातं ह ईल  एलाद्या र्ाणसाला पेटलेली आर् हर्झर्ार्याची असली र् ती हर्झहर्यायासाठी जर त्यानें 
र्ाळलेलया लाकंडाचंा, र् र्ऱ्याचंा आहण र्र्ताचा उपय र् केला, तर ती आर् न हर्झता ंअहधकच भडकेल  
त्याप्रर्ाणें ज्याचें हचत्त भ्ातं झालें  असेल, त्यानें धरु्प्रहर्चय, र्ीयु आहण प्रीहत, या तीन संब ध्यंर्ाचंी भार्ना 
केली असता ं तें प्रशातं न ह ता ं अहधकच भडकेल  अशा र्ळेीं प्रस्त्र्ब्ध, सर्ाहध आहण उपेक्षा, या तीन 
संब ध्यंर्ाचंी भार्ना करणें य ग्य आहे  का ं कीं, या संब ध्यंर्ारुं्ळें  भडकलेलें  हचत्त प्रशातं ह त असतें  
एलाद्या र्ाणसाला पेटलेली आर् कर्ी करार्याची असेल, र् त्यानें जर ओलीं लाकंडें, ओलया र् र्ऱ्या र् 
ओलें  र्र्त याचंा उपय र् केला, तर ती लात्रीनें कर्ी ह ईल  त्याचप्रर्ाणें ज्याचे हचत्त भडकलें  असेल, 
त्यानें जर प्रस्त्र्ब्ध, सर्ाहध आहण उपेक्षा, या तीन संब ध्यंर्ाचंी भार्ना केली, तर तें लात्रीनें प्रशातं ह ईल  
 

“आता ंराहहलें  स्रृ्हतसंब ध्यंर्  हभक्षहु , या संब ध्यंर्ाचंा आपण सरु्त्र उपय र् केला पाहहजे ” 
 

तात्पयं, सर्ाहध तरी हकतीही उपय र्ी असली तरी हतलाच सरु्थैर् प्राधान्य हर्ळणे अपायकारक 
आहे  देशातं तंटेबलेडे न ह यायासाठीं राजाची फार आर्श्यकता आहे  परन्तु प्रजेच्या हहताकडे लक्ष न देता 
त  जर सते्तचा दुरुपय र् करंू लार्ला, तर त्यापासून तंटेबलेड्ापेंक्षाहंी अहधक अपाय ह त   त्याचप्रर्ाणे 
कुशल र्न रृ्त्तीत केर्ळ सर्ाधीलाच प्राधान्य देयायात आले तर आलस्याहदक शत्र ु अंतःकरणातं हशरून 
र्नुष्ट्याच्या नाशाला कारणीभतू ह तात  तेव्हा अश काहदक राजे जसे आपली चैन आहण सते्तची हारं् बाजूस 
ठेर्नू प्रजेच्या सुलसर्ाधानातं अत्यंत दक्ष रहात असत  त्याप्रर्ाणे उत्साहाहदकाचं्या र्दतीने सरु् कुशल 
र्न रृ्त्तीत सर्ाधान रालयायास तत्पर असणे हे सर्ाधीचे लरे कतुव्य ह य  
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२ 
 

समाधीला प्रणतबंधकारक र्ोष्टी 
 

कुशल हचत्तरृ्त्तीत ऐक्य रालयायाचे सार्र्थयु सर्ाधीत यार्यास सर्ाधीला प्रहतबधंक र् ष्टी क णत्या 
आहेत, हे सर्जून घेतले पाहहजे  व्यसनाधीनता हा सर्ाधीचा सर्ांत र् ठा शत्र ूआहे  दारुबाजी, रंडीबाजी 
ककर्ा जुर्ार इत्याहदक र्हाव्यसने बाजूला राहू द्या  पण र्ाणूस हर्डीसारख्या लहानसहान व्यसनात 
सापडला, तरी त्याच्या हचत्ताला सर्ाहध लार्णे शक्य नाही  र्नाची एकाग्रता साधत , न साधत  तोंच त्याचे 
र्न आपलया व्यसनाकडे धारं्ले, र् त्याची एकाग्रता तेव्हाच नष्ट ह ईल  यासाठी पहहलया प्रथर् हनव्युसनी 
ह यायाचा य ग्याने प्रयत्न केला पाहहजे  कर्ीतकर्ी, प्राणघातापासून हनरृ्हत्त, अदत्तादानापासून 
(च रीपासून) हनरृ्हत्त, अब्रह्मचयापासून हनरृ्हत्त, ल टें ब लयायापासून हनरृ्हत्त, आहण र्ादक पदाथापासून 
हनरृ्हत्त, या पाचं र् ष्टी त्याने साभंाळलया पाहहजेत  
 

अकहसासत्यास्तेयब्रह्माचयापहरग्रहा यर्ाः! हे जे पाचं यर् य र्सूत्रातं साहंर्तले आहेत त्यातं आहण 
र्रील र् ष्टीत फारसा फरक नाही; अपहरग्रहाबद्दल र्ादक पदाथाचे सेर्न न करणे एर्ढाच काय त  फरक 
आहे  बौद्ध र्ाङ्र्यातं या पाचं र् ष्टीला शील म्हणतात  ज्याला सर्ाहध साध्य करायची असेल त्याला 
शीलाचे रक्षण करणे अत्यंत आर्श्यक आहे  प्राणघातापासून हनरृ्त्त झाला म्हणजे त्याचे र्न 
हशकारीसारख्या व्यसनात दंर् ह णे शक्य नाही  अदत्तादानापासून हनरृ्त्त झाला म्हणजे लाचंलुचपत, 
जुर्ार, सटे्टबाजी इत्याहदक व्यसनातूंन त  आप आप रु्क्त ह ईल  ब्रह्मचयु पाळयायाचे सार्र्थयु आले म्हणजे 
स्त्रीव्यसनातं सापंडयायाचे त्याला भय नाही  सत्य ब लयायाचे अंर्ी धैयु आले म्हणजे त्याची तेज्स्र्ता 
आप आप र्ाढत जाईल आहण र्ादक पदाथापासून त  दूर राहहला म्हणजे त्याच्या हातून सत्कृत्यातं प्रर्ाद 
ह णार नाही  अथात् व्यसनाधीनतेचे र्हासंकट टाळयायाहर्षयी शीलाचे सारं् पारं् पालन करणे हे य ग्याचे 
पहहले कतुव्य ह य  
 

शीलाचे सरु् हनयर् बर बर पाळयायात आले पण य ग्य स्थळी ककर्ा य ग्य पहर्स्थतीत राहयायास 
सापंडले नाही तर सर्ाहध साध्य ह णे रु्हश्कल ह ईल  त्यासाठी हर्शुहद्धर्ार् ुगं्रथात, 
 

आवासो च कुलं लाभो र्िो कम्मं च पंचमं । 
अद्धानं ञाणत आबाधो र्न्थो इद्धीणत ते दस ॥ 

 
या दहा र् ष्टी सर्ाधीला अपायकारक ह त असलया, तर त्या य ग्यानें तात्काळ र्जु कराव्या, असे साहंर्तले 
आहे   आर्ास म्हणजे राहयायाची जार्ा  ती  अपायकारक कशी ह ते? याबद्दल सूत्ररूपी र्ाथा आहेत, त्या 
अशा :-  
 

महावासं नवावासं जरावासञ्च पन्थकन । 
सोन्ण्डं पण्िञ्च पुपफञ्च फलं पन्त्थतमेव च ॥ 

नर्रं दारुना खेत्त ंणवसभारे्न पिनं । 
पच्चन्तसीमासपपायं यत्थ णमत्तो न लब्भणत ॥ 

अठ्ठारसेताणन ठानाणन इणत णवञ्ञाय पन्ण्डतो । 



 

 

अनुक्रमणिका 

आरका पणरवजे्जय्य मगरं् पणिभयं यथा ॥ 
 
या र्ाथाचंा अथु हर्शुहद्धर्ार्ात हभक्षूंला उपय र्ी असाच केला आहे  तरी त्यातंील रु्द्दा सरु् प्रकारच्या 
य र्साधकालंा सारलाच उपय र्ी पडयायाचा संभर् असलयारु्ळे येथे सरु्सार्ान्य असाच अथु लार्यायाचा 
र्ाझा प्रयत्न आहे  
 

र्हार्ास म्हणजे ज्या हठकाणी सर्ान कार्मर्काचंी र् ठी र्स्ती असेल त   आपण एलाद्या र् ठ्या 
आश्रर्ातं ककर्ा कॉलेजच्या ब हडंर्सारख्या हठकाणी राहू लार्ल , तर तेथे नानाप्रकारची र्ाणसे एकत्र 
झालयारु्ळे त्यापंासून आपलया सर्ाधीला उपसर् ुपोंचत  आपलया ल लीच्या दरर्ाज्यात क णी घाण केली, 
तर ती जार्ा आपणास साफ करार्ी लार्ते  दुसरे ल क जर्ळपास र् ठर् ठ्याने ब लू लार्ले ककर्ा र्ाऊ 
लार्ले, तर आपले र्न हर्हक्षप्त ह ते  आपण सर्ाहधस्थ ह ऊन बसल , आहण इतक्यात जेर्णाची घंटा 
झाली, तर ती आपणास ऐकू येत नाही; र् पुढे जेर्णर्ृहात जाऊन पाहत , त  सरु् रं्डळी जेर्नू रे्लेली 
आढळते, र् उरले-सुरलेले अन्न लायायाची पाळी येते  अशा अनेक अडचणीरु्ळे र्हार्ास सर्ाधीला 
प्रहतबधंक ह त असत   
 

नर्ार्ास म्हणजे जेथे नर्ीन कार् चालू असते  तेथे सुतार, र्र्डंी र्रै्रे ल काकंडून उपसर् ुह त 
असत   लालच्या र्जलयार्र आपण रहात असल , आहण र्रच्या र्जलयार्र जर कार् चालू असले तर 
दर्ड, हर्टा इत्याहदक पदाथु लाली पडून त्याचं्या आर्ाजाने सर्ाधीचा क्षण क्षणी भरं् ह त   आजूबाजूला 
इर्ारतीचे सार्ान पसरले असलयाकारणाने शातंपणे इकडून हतकडे च्ंरमर्ण करयायासही अर्काश रहात 
नाही  अशा अनेक कारणानंी नर्ार्ास सर्ाधीला प्रहतबधंक ह त असत   
 

जरार्ास म्हणजे जीणशुाला  आपण एलाद्या पडक्या हठकाणी राहू लार्ल  म्हणजे तेथे अनेक 
अडचणी उप्स्थत ह तात  र्रचे छत बर बर नसलयारु्ळे पार्साळ्यात पाणी आत हशरते; कभतीचा हर्लार्ा 
फाटून लाली पडत ; जहर्नीतून र्ाळर्ी हनघते; उंहदराला हबळे करयायास अर्काश हर्ळत   अशा घराची 
डार्डुजी करता करता पुरेर्ाट ह ऊन जाते, र्र् सर्ाधीला अर्काश क ठून सापडणार? 
 

पन्थनी म्हणजे र् ठ्या सडकेच्या जर्ळची जार्ा  अशा हठकाणी र्ाडीर्ाले र्ाड्ा उभ्या करून 
पाणी र्ार्यायासाठी येतात; पाथंस्थ हर्श्रातंीसाठी येऊन बसतात, र् र्प्पार् ष्टी करतात  अलीकडे तर 
इकडून हतकडून जाणाऱ्या र् टारींचाही त्रास ह यायाचा बराच संभर् आहे  अथात सर्ाधीला अशी जार्ा 
य ग्य नव्हे  
 

सोण्डी म्हणजे हौद  जेथे हौद ककर्ा दुसरा अशाच प्रकारचा जलाशय असत  तेथे पाणी हपयायासाठी 
अर्र स्नान करयायासाठी अनेक ल क येतात र् अशा स्थानी य र्ाभ्यास करयायास कठीण जाते  
 

पण्ि ककवा पिम म्हणजे शाकभाजीत उपय र्ात येणारी पाने  अशा हठकाणी बायकारु्ले पाने र् ळा 
करयायासाठी येतात, र् ष्टी करतात, र्ातात र् त्यारु्ळे सर्ाधीला प्रहतबधं ह त   
 

पुपफ ककवा पुष्ट्प म्हणजे फुलाचंा र्ळा  येथेही फुले एकत्र करयायासाठी बायकारु्ले येत असतात र् 
त्यारु्ळे य र्ाभ्यासाला उपसर् ुप चत   



 

 

अनुक्रमणिका 

फुल म्हणजे फळाचंी बार्  तेथेंही र्रच्याप्रर्ाणेच उपद्रर् ह त   
 

प्त्थत ककर्ा प्रार्मथत म्हणजे प्राथुनेची जार्ा  कालीच्या रु्हा ककर्ा अबचूा पहाड, ही स्थाने अत्यंत 
रम्य आहेत लरी परंतु तेथे प्राथुनेसाठी याते्रकरू येत असलयारु्ळे ती य र्ाभ्यासाला य ग्य नाहीत  हा 
क णीतरी सत्पुरुष असार्ा, अशा सर्जुतीने याते्रकरू य र्ाभ्यास करणाऱ्या र्ाणसापाशी येऊन त्याला 
अनेक प्रश्न हर्चारतील ककर्ा आदरसत्कार करून त्याचे स्त र् र्ाजर्तील, आहण तेणेंकरून त्याच्या 
सर्ाधीत र् ठे हर्घ्न उप्स्थत करतील  
 

नर्र म्हणजे नर्राच्या जर्ळ असलेली जार्ा  येथे र्ाडी-घ ड्ाचंा आहण र्नुष्ट्याचंा र्ारंर्ार त्रास 
प चलयार्ाचून रहात नाही  
 

दारु म्हणजे इर्ारतीला उपय र्ी पडणाऱ्या लाकडांचे जंर्ल  अशा हठकाणी लाकुंडत डे येऊन 
उपद्रर् करतात  
 

लेत ककर्ा के्षत्र म्हणजे शतेीची जार्ा  अशा हठकाणी नारं्रयायाच्या र्ळेी शतेकरी येऊन र्डबड 
करतात; पेरणीच्या र्ेळीही र्डबड ह ते; पालरे रालयायासाठी के्षत्ररक्षक आरडाओरड करीत असतात  अशा 
रीतीने अनेक प्रसंर्ी सर्ाधीला उपसर्ु प चत   
 

हर्सभार् म्हणजे जेथे परस्परहर्र धी ल क राहतात  ज्या र्ारं्ातं ककर्ा ज्या हनर्ासस्थानातं 
क णत्याही कारणास्तर् द न तट पडून भाडंणे झालेली असतात, त्या र्ार्ाजर्ळ ककर्ा त्या हनर्ासस्थानात 
राहून सर्ाहध साध्य ह णे शक्य नाही  अशा हठकाणी कधी या पक्षाकडून तर कधी त्या पक्षाकडून उपसर्ु 
प चलयारु्ळे र्न अस्र्स्थ ह ते  
 

पट्टन म्हणजे बाजार भरयायाची जार्ा  सरु्द्रहकनाऱ्यार्र ककर्ा इतर हठकाणी जार्ा शातं असली, 
परंतु तेथे आठर्ड्ातून एकदा ककर्ा द नदा बाजार भरत असला, तर द नचार हदर्सातं संपादलेली शाहंत 
एकाएकी नष्ट ह यायाचा फार संभर् असत   
 

पच्चन्त ककर्ा प्रत्यन्त म्हणजे जंर्ली ल क राहतात अशी जार्ा  तेथे ल कानंा य र्ाभ्यासाची ककर्त 
र्ाहीत नसलयारु्ळे ते य ग्याच्या हनर्ासस्थानाच्या आसपास हशकार करून ककर्ा अशाच अन्य प्रकाराने 
सर्ाधीला पुष्ट्कळ अडचणी आणीत असतात  
 

सीर्ा म्हणजे राज्याची सीर्ा  अशा हठकाणी हा क णीतरी रु्प्तहेर असेल असे र्ाटून द न्ही 
राज्यातंील अहधकाऱ्याकंडून य ग्याला उपद्रर् ह त   
 

असप्पाय म्हणजे अपर्थयकारक जार्ा  ज्या हठकाणी राहहलयाने बर बर जेर्णलाण हर्ळत नाही, 
ककर्ा जेथून कार् द्दीपक हर्षय अर्ल कनात र् ऐकयायातं येतात; अशा हठकाणी राहहलयाने हचत्त ्स्थर ह णे 
कठीण जाते  
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हर्त्त ककर्ा हर्त्र म्हणजे सर्ाहधर्ार्ात उपय र्ी पडणारा हर्त्र  ज्याने प्रयत्नाने सर्ाहध साध्य केली 
असेल, ज्याला सर्ाहधर्ार्ांतील अडचणी र्ाहीत असतील असा हर्त्र त्या हठकाणी नसेल, त्या हठकाणी 
सर्ाहध साध्य करयायास फार प्रयास पडतात  
 

याप्रर्ाणे ही अठरा स्थाने सद ष सर्जली जातात  परंतु ती सर्ांनाच बाधक आहेत असे नाही  
असार्ान्य व्यक्तींना हर्षर् पहर्स्थतीतही सर्ाहध साधते  यासंबंधाने हर्शुहद्धर्ार्ात एक र् ष्ट आहे ती अशी 
:- 
 

कसहलद्वीपातं अनुराधपुर नर्राबाहेर स्तूपारार् नार्ाचा एक र् ठा हर्हार ह ता  तेथे र् ठा 
हभक्षसुरु्दाय रहात असे  द न तरुण हर्त्रानंी र्ृहत्यार् करून स्तूपारार्ातील हभक्षसुंघात प्रर्शे केला  
हभक्षूंच्या हनयर्ापं्रर्ाणे पाचं र्षपेयंत हर्नयाचे अध्ययन करून झालयार्र त्या द घापंैकी ज  थ डासा र्याने 
लहान ह ता त  प्राचीनलंडराजी नार्ाच्या एका दूरच्या र्ार्ी राहयायास रे्ला; र् तेथे पाचसहा र्षे 
राहहलयानंतर पुन्हा आपलया हर्त्राला भेटयायासाठी स्तूपारार्ात आला  ज्येष्ठ हभक्षनेू त्याचे यथाय ग्य 
आदराहतर्थय केले  संध्याकाळची र्ळे ह ती  बारा र्ाजून रे्लयानंतर हभक्ष ुजेर्ीत नसतात पण आंबा, कलबु 
र्रै्रे फळाचें पानक (पन्हे) करून घेतात  कहनष्ठ हभक्ष ुप्रर्ासात थकून आला असलयारु्ळे संध्याकाळच्या 
र्ळेी हर्हारात कसलेतरी पन्हे हपयायास हर्ळेल असे त्याला र्ाटत ह ते  परंतु रात्री पायायाहशर्ाय दुसरे काही 
हर्ळाले नाही  तेव्हा त्याच्या र्नात असा हर्चार आला कीं, र्ाझ्या हर्त्राचे दायक हर्हारातं आणून दान देत 
नसार्ें; पण उद्या जेव्हा अनुराधपुरात हभके्षसाठी जाऊ, तेव्हा तेथे चारं्ले चारं्ले पदाथु लात्रीने हर्ळतील  
 

दुसऱ्या हदर्शी सकाळी द घेही हर्त्र शहरातं हभके्षला रे्ले  सकाळच्या प्रहरी द घालंाही थ डीशी 
पेज (यर्ार्ू) हर्ळाली  एका धरु्शाळेत बसून त्यानंी ती हपऊन टाकली  त्या प्रसंर्ी कहनष्ठाच्या र्नात 
हर्चार आला कीं, सकाळी देणारा क णी दायक नसार्ा; पण दुपारी लात्रीने चारं्ले जेर्ण देणारे क णी तरी 
उपासक असतीलच  परंतु दुपारीही हभक्षाटनात फारसे स्र्ादु अन्न हर्ळाले नाही  द घानंीही शहरातंील 
एका धरु्शाळेंत बसून हभक्षा ग्रहण केली; र् द घे पुन्हा स्तूपारार्ात येयायास हनघाले  
 

र्ाटेत कहनष्ठ म्हणाला, ‘भदंत, सरु्काल अशाच हभक्षरु्र हनर्ाह करता काय?’ ज्येष्ठ म्हणाला, 
‘र्ाझा हनत्याचा ्रमर् असाच चालला आहे ’ क॰– ‘तर र्र् तुम्ही प्राचीनलंडराजीला का येत नाही? तेथे 
राहयायाला एकातं आहे; र् ल कही फार श्रद्धाळू आहेत ’ एर्ढा संर्ाद झालयार्र ज्येष्ठ हभक्ष ुअनुराधपुराचा 
र्ार् ुस डून कंुभकार ग्रार्ाच्या र्ार्ाला लार्ला  तेव्हा कहनष्ठ म्हणाला, ‘आपण अनुराधपुराचा र्ार् ुस डून 
या र्ार्ाने का जाता?’ ज्ये॰– ‘प्राचीनलंडराजी फार सुलार्ह आहे असे म्हणालास, हतकडे जायायाचा हाच 
रस्ता आहे ’ क॰– ‘भदंत, स्तूपारार्ात तुर्चे काहंीं सार्ानसुर्ान असेलच की नाहीं? ज्ये॰– ‘र्ाझी एक 
लाट तेर्ढी र्ाझ्या ल लीत आहे; पण ती र्ाझी स्र्तःची नसून संघाची आहे  र ज हभके्षला हनघयायापूर्ी ती 
र्ी व्यर््स्थतपणे ठेर्ीत असत च  तेव्हा हर्हारात जाऊन करयायासारले काही राहहले नाही ’ क॰– ‘पण 
भदंत, र्ाझी हातातील काठी, र्हाणाची हपशर्ी र् तेलाची बाटली,’ [ही बहुधा र्ेळूच्या नळकाडं्ाची बनर्ीत असत  

हतच्यात तेल भरून ते पायालंा च ळयायासाठी हभक्षु बर बर ठेर्ीत असत   “हर्हारातच राहहली आहे ” ज्ये॰– ‘र्ा : तू तर एका 
रात्रीत एर्ढे पदाथु हर्हारातं ठेर्लेस!’ कहनष्ठ फारच शरर्ला; र् ज्येष्ठाला नर्स्कार करून म्हणाला, 
‘आपणाला प्राचीलंडराजीला जायायाची र्रज नाही, स्तूपारार्ासारख्या हठकाणीही आपणाला एकान्तच 
आहे  याहशर्ाय येथे अनेक धर्ोपदेशकाचंा धर्ोपदेश ऐकयायास हर्ळत  र् हा हर्शषे फायदा आहे ’ दुसऱ्या 
हदर्शी आपले पात्रीचीर्र घेऊन कहनष्ठ हभक्ष ुतेथून हनघून रे्ला  



 

 

अनुक्रमणिका 

तात्पयु, र्र साहंर्तलेले हनरहनराळे आर्ास सर्ांनाच बाधक ह तात असे नाही  ज्याने त्याने एकेका 
हठकाणी द न-तीन हदर्स राहून अनुभर् घेऊन पहार्ा  र्नप्पत्थसुत्तात म्हटले आहे की, ‘जेथे हचत्ताची 
सर्ाहध 
 

हर्ळत नाही आहण जेथे लायायाहपयायाचेही हाल ह तात, त्या हठकाणी य ग्याने क्षणर्ात्रही राहू नये; 
जेथे लायायाहपयायाचे यथेच्छ हर्ळते पण हचत्ताला सर्ाहध हर्ळत नाही तेथेही राहू नये; जेथे लायायाहपयायाचे 
हाल ह तात पण हचत्ताची सर्ाहध यथेच्छ हर्ळते तेथे शारीहरक कष्टाचंी पर्ा न करता रहार्े; जेथे सर्ाधीही 
हर्ळते आहण लायायाहपयायाचेही हाल ह त नाहीत ती जार्ा य र्ाभ्यासाला सर्ांत उत्कृष्ट सर्जार्ी  [हे सुत्त 
र््ज्झर्हनकायातं (१७) आहे याचा साराशं र्ात्र येथे हदला आहे   
 

आता आपण रू्ळच्या र्ाथेकडे र्ळू  त्यातं कूल हा दुसरा प्रहतबन्ध म्हटला आहे  कूल म्हणजे 
र्ृहस्थाचे आईबाप, भाऊबदं र्रै्रे, हभक्षचेू हर्हारात आचायु, उपाध्याय, सहाध्यायी र्रै्रे, र् पूर्ाश्रर्ातील 
आईबाप, भाऊ आहण बहहणी, यापंैकी क णी आजारी झाला ककर्ा क णाचे काहंीं हर्शषे कार् असले, तर 
त्यारु्ळे सर्ान-सुलदुःली र्ाणसाला उपद्रर् प चत , र् सर्ाहध हर्ळत नाहीं  हाही प्रहतबधं सर्ांनाच ह त  
असे नाही  जनक ककर्ा अश क यासंारले परा्रमर्ी राजेही प्रपचंात राहूनं रु्क्त असत; आहण काही हभक्षु, 
‘घर छ डकर र्ठ बनाया कहता र्ैं बरैार्ी’ या कबीराच्या म्हणयायाप्रर्ाणे आतलया हर्हाराहदक 
हनर्ासस्थानात बुद्ध ह ऊन राहतात  एका हभक्षचु्या हनरपेक्षतेची र् ष्ट हर्शुहद्धर्ार्ात हदली आहे, ती येथे देणे 
अप्रासंहर्क ह णार नाही  
 

अनुराधपुराजर्ळ क रयाडक नार्ाचे र्ार् ह ते  त्या र्ार्ाच्या शजेारी असलेलया हर्हारालाही क रड 
कहर्हार म्हणत असत  तेथे ज  स्थहर्र हभक्ष ुरहात असे त्याचं्या भाच्याने त्याजपाशी प्रव्रज्या घेतली, र् त  
पाचं र्षपेयंत अध्ययन करून पुढे अभ्यास करयायासाठी दहक्षणभार्ातं (याला र हणप्रदेश म्हणत) रे्ला, र् 
तेथे काहंीं र्षे राहहला त्याची आईबापे क रयाडक र्ार्ात रहात असत  आई आपलया भार्ाला (हर्हारातील 
स्थहर्र हभक्षुला) र्ारर्ारं त्याची प्ररृ्त्ती हर्चारीत असे  काहंीं र्षांनंतर पार्साळ्यापूर्ी भाचा काय करत  हे 
जाणयायासाठी स्थहर्र र हणप्रदेशाला जायायास हनघाला  इकडे तरुण हभक्षहुी आचायाला भेटयायाच्या 
उदे्दशाने र हणप्रदेशातून क रयाडक ग्रार्ाला जायायास हनघाला ह ता  र्हार्ंरे्च्या [कसहलद्वीपातं नदीला र्रं्ाच 
म्हणतात…र् त्यापैंकीं सर्ांत र् ठ्या नदीला र्हार्ंर्ा ककर्ा नुसती र्ंर्ा असें म्हणतात  ही नदी क्याडंी शहरार्रून र्हात जाऊन पूरु्सरु्द्राला 
हर्ळते   काठंी त्या द घाचंी र्ाठ पडली  तेथे एका झाडालाली तरुण हभक्षनेु स्थहर्राचंें आदराहतर्थय केले  
तेव्हा स्थहर्र त्याला म्हणाला, ‘तुझी आई र्ारर्ारं आठर्ण करीत असते  तेर्ढ्याचसाठी र्ी र हणास 
जायायास हनघाल  ह त   पण आता ज्याअथी र्ी हनघाल  त्याअथी हा र्षाकाल र हणप्रदेशातच घालर्ीन; र् 
तू क रयाडकहर्हारात जाऊन रहा ’ त्याप्रर्ाणे तरुण हभक्ष ु क रयाडकहर्हारात आला  बरीच र्ष े इतर 
हठकाणीं राहहलयारु्ळे त्याला क णी ओळलले नाही  त्याच्या बापाने तयार केलेलया ल लीतच त्याला जार्ा 
देयायास आली  दुसरा हदर्स म्हणजे चातुर्ास्याचा पहहला हदर्स ह ता  त्या हदर्शीं त्याच्या बापाने 
हर्हारात येऊन आपलया जार्ी क ण राहत  याची चौकशी केली  आहण क णी एक आर्ंतुक तरुण हभक्षु 
रहात आहे असे सर्जलयार्र त्याजपाशी येऊन त  त्याला म्हणाला, ‘भदन्त, र्ाझ्या जारे्त चातुर्ास्यासाठी 
ज  हभक्ष ुराहत  त्याला एक कतुव्य आहे ’ ते क णते? असा प्रश्न केलयार्र त  म्हणाला, ‘त्याने चातुर्ास्यातं 
र ज र्ाझ्याच घरीं हभक्षा घेतली पाहहजे र् चातुर्ास्य संपलयार्र जायायाच्यापूर्ी आम्हाला कळर्ले पाहहजे ’ 
तरुण हभक्ष ुरु्कायाने राहहला म्हणजे त्या र्ृहस्थाची हर्नंहत त्याने र्ान्य केली  चातुर्ास्य आई-बापाचं्या 
घरी हभक्षा ग्रहण करून तेथून जायायापूर्ी त्याने आपला बेत त्यानंा कळर्ला  दुसऱ्या हदर्शी त्याला 
आरं्त्रण करून आईबापानंी चारं्ले जेर्ण हदले; र् र्ाटेत उपय र्ासाठी एक रु्ळाचा तुकडा आहण चीर्र 



 

 

अनुक्रमणिका 

बनहर्यायासाठी नर् हात लाबंीचे एक र्स्त्र देऊन त्याची रर्ानर्ी केली  क रयाडक र्ार्ातून हनघून त  
र हणप्रदेशाकडे र्ळला  र्षाकाल संपलयार्र त्याचा र्ार्ाही क रयाडकर्ार्ाला जायायास हनघाला ह ता  
त्या द घाचंी पूर्ीच्याच हठकाणी र्ाठ पडली  तरुण हभक्षूने स्थहर्राचे स्र्ार्त करून रु्ळाचे पानक करून 
हदले; र् ते र्स्त्रही त्यालाच देऊन टाकले  त  म्हणाला, ‘र्ी र्ाझ्या आप्ताला पाहून आल   र्ला 
क रयाडकर्ार्ापेक्षा र हणप्रदेशच अहधक आर्डत , तेव्हा र्ी हतकडेच जात  ’ 
 

इकडे आपला भाऊ रु्लाला घेऊन येईल अशा हर्चाराने त्याची आई सारली र्ार्ुप्रतीक्षा करीत 
ह ती  स्थहर्र क रयाडकहर्हारात प चलयार्र दुसऱ्या हदर्शी हभके्षसाठी र्ार्ात रे्ला  त्याला एकयालाच 
पाहून, आपला रु्लर्ा हनर्तुला असार्ा, अशा सर्जुतीने ती बाई कंठ र् कळा करून रडू लार्ली  तेव्हा 
स्थहर्र म्हणाला, ‘तंू रडतेस का!ं’ ती म्हणाली, ‘र्ाझ्या रु्लाला आणयायासाठी तुम्ही रे्ला ह ता  पण त्याला 
न आणता एकाकीच आलात यार्रून त्याचे काय झाले हे सर्जत नाही ’ स्थहर्र म्हणाला, ‘अर् तुझा 
रु्लर्ा तीन र्हहने येथेच ह ता; र् र ज तुझ्याच घरी हभके्षला येत ह ता  असे असता त्याने जर तुला आई 
म्हटले नाही तर ते केर्ळ हनःस्पहृतेरु्ळे असले पाहहजे ’ थ ड्ा हर्चाराअंती त च आपला रु्लर्ा ह ता हे 
त्या बाईला सर्जले, र् सानंदाश्च्याने ती उद्र्ारली, ‘आज तर बुद्ध भर्र्ान् हयात असता, तर त्याने 
हनःस्पहृतेच्या कर्ालीबद्दल र्ाझ्या रु्लाचे लात्रीने अहभनन्दन केले असते!’ 
 

अशा र्ाणसाला आपली आईबापेही प्रहतबधंक ह त नसतात, र्र् कुलर् त्राची र् ष्ट सारं्ार्यासच 
नक   तथाहप, सार्ान्य र्ाणसाला आपलया कुलर् त्रापासून जरा दूर अंतरार्र राहहलयाने सर्ाहध साधणे 
सुलभ जाते  
 

हतसरा प्रहतबंध लाभ, हभक्ष ुप्रहसद्ध असला तर बड्ा बड्ा ल काकंडून त्याला आरं्त्रणे येतात; र् 
त्यारु्ळे त  सद हदत व्यारृ्त ह त   डॉक्टरी ककर्ा र्हकली करणारा र्ृहस्थ आपलया धंद्यातं र्ढून रे्लयारु्ळे 
व्यारृ्त ह त   म्हणजे अशा प्रकारे ल काकंडून हर्ळणारा र्ान ककर्ा लाभ सर्ाधीला अंतराय करत   तेव्हा 
काही काल त्या सरु् भानर्डी स डून देऊन जेथे आपणास सार्ान्य ल क ओळलत नाहीत अशा हठकानी 
एकातंर्ासातं जाऊन राहणे य ग्य आहे  
 

र्ि म्हणजे हशष्ट्यर्ण  आपणाला काहंीं हशष्ट्यालंा हशकर्ायचे असेल, तर त्यारु्ळेही हचत्तहर्के्षप 
ह यायाचा संभर् असत   त्यासाठी हशष्ट्यशालेला दुसऱ्या रु्रूच्या हर्ाली करून आपण रु्क्त व्हार्े; र् 
एकान्तर्ास पत्करार्ा  
 

कम्म ककर्ा करु् म्हणजे बाधंकार् ककर्ा इतर क णतेही नर्ीन कार्  त्याला सुरुर्ात झाली असता 
ते संपेपयंत आपणाला चैन पडत नाहीं तेव्हा ते जर अलपार्काशात संपयायासारले असेल, तर पुरे करार्े; 
जर संपयायासारले नसेल, तर दुसऱ्या क णातरी आप्तहर्त्राच्या स्र्ाधीन करून आपण र् कळे व्हार् े 
 

अद्धानं (अध्र्ा) म्हणजे प्रर्ास  आपलया र्नातून क णत्याही हठकाणी प्रर्ास करयायाचे असेल, 
ककर्ा इतर हठकाणी काही कार् असेल, तर ते केलयार्ाचून आपणाला चैन पडत नाही  म्हणून ते एकदाचे 
आटपून र् कळे व्हार्े, र् सर्ाहधर्ार्ाला लार्ार् े 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

ञाणत (ज्ञाहत) म्हणजे आपले जर्ळचे आप्त  त्यापंैकी क णी आजारी असला र् त्याचंी शुश्रूषा 
करयायाला दुसरा क णी नसला तर य र्ाभ्यास करू इ्च्छणाऱ्या र्ाणसाने सर्ाहधर्ार्ांत त्र्रा न करता 
त्याचंी आर्रण सेर्ा करार्ी  त्यानंा स डून जाणे म्हणजे आपलया कतुव्याला रु्कणे ह य  पण दुसरा क णी 
शुश्रूषक असला, तर आपण रजा घेऊन एकातंर्ासात जार् े 
 

आबाध म्हणजे र र्  त  जर औषधाने बरा ह यायासारला असला, तर बरा करार्ा; बरा 
ह यायासारला नसला, तर त्याला म्हणार्े की, ‘बा र र्ा, र्ी तुझा काही दास नाही  तुझ्या ताब्यात र्ाझे 
शरीर आहे पण आत्र्ा नाही  तेव्हा आत्म्यार्र हर्जय हर्ळर्नू र्ी आता सर्ाहधर्ार्ाला लार्त  ’ 
 

र्न्थ (ग्रन्थ) म्हणजे क णतेही पाठ्यपुस्तक  ते जर आपणास हशकार्याचे ककर्ा पाठ करार्याचे 
असेल, तर त्यारु्ळे सर्ाहधला हर्के्षप ह त   तेव्हां, सर्ाहध साध्य झालयार्र अशा पुस्तकाचंा अभ्यास त्र्रेने 
ह णे शक्य आहे, हे जाणून तेर्ढ्या र्ेळेपुरती पुस्तके बाजूला ठेर्ार्ी, र् सर्ाधीकडे र्ळार् े 
 

इणद्ध (ऋहद्ध) म्हणजे य र्हसहद्ध  अशा य र्हसद्धीच्या नादाला कधीच लार्ू नये  त्या लऱ्या 
सर्ाधीला अंतरायकारक आहेत; आहण प्राप्त झालया तरी एलाद्या जादुर्ारापेक्षा ंहर्शषे फायदा ह णे शक्य 
नाहीं  म्हणून आहण र् ठ्या र्ार्ांत न हशरता सरळ र्ार्ाने सर्ाहध साधयायाचा प्रयत्न करार्ा  
 

याप्रर्ाणे, 
 

आवासो च कुलं लाभो र्िो कम्मं्ं च पंचमं । 
अद्धानं ञाणत आबाधो र्न्थो इद्धीणत ते दस ॥ 

 
या दहा अंतरायकारक र् ष्टींचा नीट हर्चार करून हचत्त एकाग्र ह ईल अशा पहर्स्थतीत सर्ाधीला आरंभ 
करार्ा  पहर्स्थती अनुकूल असली तरी ज पयंत बुद्धीची पाचं आर्रणे नष्ट झाली नाहीत त पयंत 
सर्ाहधर्ार्ात एकही पाऊल पुढे पडणे शक्य नाही  
 

एकदा ंसंर्ारर् नार्ाच्या ब्राह्मणानें हा प्रश्न हर्चारला, “भ  र्ौतर्, एलाद्या र्ळेी पुष्ट्कळ काळपयंत 
पहरहचत असलेले देलील र्देरं्त्र र्ला आठर्त नाहीत; र्र् तोंडपाठ येत नसलेलया रं्त्राचंी र् ष्ट काय 
सारं्ार्ी! पण असे ह यायाचे कारण क णते, ते आपण सारं्ाल काय?” 
 

तेव्हा ंभर्र्ान् म्हणाला, “हे ब्राह्मण, ज्या र्ळेीं कार्हर्काराने र्नुष्ट्याचे हचत्त व्यग्र ह ऊन जाते, र् 
कार्हर्काराच्या उपशर्ाचा र्ार् ु त्याला र्ाहीत नसत , त्या र्ळेीं त्याला आत्र्ाथु काय हें सर्जत नाही, 
पराथु काय हे सर्जत नाही, आहण पुष्ट्कळ हदर्स पहरहचत असलेले रं्त्र देलील त्याला आठर्त नाहीत  
ज्या र्ळेी त्याचे हचत्त ्रम धाने पराभतू झाले असते, ककर्ा आळसाने रं्दार्ले असते, अथर्ा इतस्ततः भ्ातं 
झाले असते, ककर्ा संशयग्रस्त झाले असते, तेव्हा आपले ककर्ा परक्याचे हहत कशात आहे हें त  यथाथुतया 
जाणत नाही, आहण हचरकाल पहरहचत असलेले रं्त्र देलील त्याला आठर्त नाहीत  
 

“हे ब्राह्मणा, भाडं्ातील पायायार्ध्ये हनळा ककर्ा काळा रंर् टाकला असता त्यातं आपली पडछाया 
हदसत नाही, त्याचप्रर्ाणे ज्याचे हचत्त कार्हर्काराने व्यग्र झाले असेल, त्याला आपलया हहताहहताचें ज्ञान 
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ह त नाही  स्र्च्छ पायायाचे भाडें संतप्त झाले असता त्यातून र्ाफा हनघतात, र् पाणी उकळू लार्ते  अशा 
र्ळेी र्नुष्ट्याला आपले प्रहतकबब त्या पायायार्ध्ये हदसणे शक्य नाही  त्याचप्रर्ाणे र्नुष्ट्य ्रम धाहर्भतू झाला 
असता त्याला आत्र्हहत कशात आहे, हे सर्जणे शक्य नाही  त्या भाडं्ातील पाणी जर शरे्ाळाने भरलेले 
असले, तरी देलील र्ाणसानंा आपले प्रहतकबब त्यात हदसणार नाही  त्याप्रर्ाणे ज्याच्या र्नाला आळसाने 
ग्रासले, त्याला आपले हहत सर्जयायासारले नाही, र्र् परक्याचे हहत सर्जणे तर बाजूलाच राहहले! ते 
पाणी जर र्ाऱ्याने हालंू लार्ले तर देलील त्यात आपले प्रहतकबब हदसणार नाही  त्याचप्रर्ाणे ज्याचे हचत्त 
भ्ातं झाले असेल त्याला, आत्र्परहहत कशात आहे हे सर्जणार नाही  तेच पाणी जर र्ढूळ झाले असले; 
तरी त्यातं देलील आपले प्रहतकबब नीट हदसणार नाही  त्याचप्रर्ाणे ज्याचे हचत्त संशयग्रस्त झाले असेल, 
त्याला आपले ककर्ा परक्याचे हहताहहत सर्जणार नाही  तेच पाणी जर स्र्च्छ र् शातं असले, तर त्यात 
र्नुष्ट्याला आपले प्रहतकबब स्पष्टपणे पहाता येते  त्याचप्रर्ाणे ज्याचे हचत्त कार्च्छंद, व्यापार (्रम ध), 
आळस, भ्ातंता आहण संशयग्रस्तता; या पाचं आर्रणापंासून हर्रु्क्त झाले असेल, त्यालाच आत्र्परहहत 
यथाथुतया सर्जते  [बुद्धलीलासारसंग्रह, भार् ३ रा  प्र॰ १०  ” 
 

या आर्रणानंा पाहल भाषेत नीवरिें म्हणतात  ती हर्द्याभ्यासात देलील अपायकारक आहेत, र्र् 
सर्ाधीला घातक आहेत हे सारं्यायाची र्रजच रहात नाही  एकातंात जाऊन आपण सर्ाहध साध्य 
करयायाच्या प्रयत्नाला लार्ल , आहण इतक्यात कामच्छंद उद् भर्ला तर ऱ्ही (आत्र्लज्जा) आहण अर्त्रपा 
(ल कापर्ादभय)  या द न र्न रृ्त्ती र्ाढर्नू त्याचें दर्न करार् े ‘अरे, तंू चारं्लया कुळात जन्र्लास, सरु् 
इंहद्रयात संपन्नता तुला हर्ळाली, पण आता र्नाचा भयंकर द ष कर्ी करयायासाठी एकातं स्र्ीकारला 
असता कार्च्छंदाने तुझे र्न व्यग्र ह ऊन जार्े, हे तुला श भते काय? आहण दुसरे सुज्ञा ल क तुला काय 
म्हणतील? र् ठ्या उत्साहाने याने एकातं पत्करला, पण तेथे सारा हदर्स कार् पभ र्ाचेंच कचतन करीत 
बसला असे ते म्हणणार नाहीत काय?’ अशा रीतीने र्नास ब ध करार्ा  चर्र्थया प्रकरणातं साहंर्तलेलया 
कायर्तास्रृ्हत आपण अशुभ भार्नाही कार्च्छंदाचे हनर्ारण करयायास फार उपय र्ी पडतात  तेव्हा 
ज्याच्या र्नातं कार्च्छंदाचा ज र फार असेल, त्यानें त्या भार्नाचंी र्ाहहती अर्ाऊ करून घ्यार्ी  
 

व्यापादाच्या शर्नासाठी ऱ्ही आहण अर्त्रप्य याचंा उपय र् ह त च ह त   ‘रे, भलया र्ाणसा, तू 
आप्तइष्टालंा स डून या एकातंात येऊन राहहलास, तरी ्रम धासारख्या भयंकर शत्रलूा उराशी घट्ट धरून 
बसलास, याबद्दल लर लरच तुला लाज र्ाटार्यास पाहहजे आणली साधुपुरूष तुला काय म्हणतील? हा 
इतके सारे हशकला, पण आपला ्रम ध आर्रयायास हशकला नाही, असे म्हणून ते तुझा उपहास करणार 
नाहीत काय?’ याहशर्ाय पाचव्या प्रकरणात र्र्मणलेली र्तै्रीभार्ना ्रम ध पशर्ाला फार उपय र्ी आहे  तेव्हा 
ज्याच्या र्नातं ्रम धाचे प्राधान्य असेल, त्याने ती भार्ना प्रथर् संपादार्ी  
 

थीनणमद्ध ककर्ा आळस हे हतसरे हनर्ारण ह य  त्याचेही दर्न ऱ्ही आहण अर्त्रप्य याचं्याय रे् करता 
येतेच  ‘रे, तू या एकातंर्ासातं नंहदबलैासारला रर्थं करून स्र्स्थ पडून रहायायासाठी आला नाहीस  
प्रापहंचक ल कातं ज  उत्साह असत , त्याच्या शतपटीने तुझ्या र्नात उत्साह असार्यास पाहहजे  तरच या 
एकातंर्ासात राहहलयाचे श्रेय आहे  आणली दुसरे उत्साही सज्जन तुला काय म्हणतील? प्रपंचाचा भार 
घ्यार्यास नक  म्हणून य ग्याचे ढोंर् करून हा लुशाल झ पून राहहला, असे ते म्हणणार नाहीत काय?’ 
याहशर्ाय र्ारंर्ार ईयापथाचं्या पहरर्तुनानेही आळस दूर करता येत   अंथरुणार्र पडून राहणे, बसणे, उभा 
राहणे र् च्ंरमर्ण करणे या चार शरीराच्या अर्स्थानंा ईयापथ म्हणतात  आपण अंथरुणार्र पडून असल , 
र् त्या ्स्थतीत आळस उद् भर्ला, तर झटहदशी उठून बसार्े; बसल  असता आळश उद् भर्ला तर उभे 
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रहार्े; आहण उभा असता आळस उद् भर्ला तर चं्रमर्ण करार् े या प्रर्ाणे हर्चारपूरु्क इयापथाचें पहरर्तुन 
केले असता आळस जाऊन अंर्ी हुषारी येते  सहाव्या प्रकरणात र्र्मणलेली सम्रणस्रृ्हतही आलस्य पशर्ाला 
कारणीभतू ह ते, तेव्हा ज्याच्या र्नात आळसाचे प्राधान्य असेल त्याने ती भार्ना प्रथर्तः संपादार्ी  
 

उद्धच्च ककर्ा भ्ातंता या द षाचे हनर्ारण सर्ाधीनेच ह त असते  तरी ज्या ज्या बाजूला र्न धारं्त 
असेल तेथून तेथून त्याचे आकलन करून सर्ाधीचा ज  हर्षय असेल त  हर्षयातं र्ग्न ह ऊन जाईल, असा 
प्रयत्न करार्ा  हर्शषेतः हतसऱ्या प्रकरणात र्र्मणलेली आनापानस्रृ्हतभार्ना उद्भ्ातंतेपासून हचत्ताचे रक्षण 
करयायास फार उपय र्ी पडते  तेव्हा ज्याचे हचत्त र्ारंर्ार हर्हक्षप्त ह त असेल त्याने प्रथर्तः ती भार्ना 
संपादार्ी  
 

णवणचणकच्छा ककर्ा संशयग्रस्तता  ही बहुधा आळसारु्ळेच उत्पन्न ह त असते  आळश्याला संशय 
फार म्हणतात ते काही ल टे नाही  संशयग्रस्ततेला दूर करयायासाठी थ र पुरुषाचंी चहरते्र अर्ल कन 
करार्ी  केर्ळ श्रदे्धच्या बळार्र क लम्बसाने अरे्हरकेचा श ध लार्ला  केर्ळ श्रदे्धच्या बळार्र र्ाकशग्टनने 
आहण त्याच्या अनुयायानंी एक अपूरु् प्रजासत्ताक राज्याची स्थापना केली  केर्ळ श्रदे्धच्या बळार्र अनेक 
शास्त्रज्ञानंी भौहतकशास्त्रातं कलपनातीत श ध लार्ले  अशा थ र व्यक्तींची चहरते्र अर्ल कन केली असता 
सन्र्ार्ाहर्षयी आपली श्रद्धा रृ्कद्धर्त ह ते, र् संशयग्रस्ततेचे हनर्ारण ह ते  याहशर्ाय बुद्ध, धरु् आहण संघ 
याचं्या अनुस्रृ्तींची भार्नाही श्रद्ध त्पादाला कारणीभतू ह ते  ती कशी करार्ी हे सहाव्या प्रकरणातं 
सारं्यायात येईल  
 

याप्रर्ाणे हनर्ारणाचे दर्न करून आपण सर्ाधीकडे र्ळल  तरी कधी कधी लालील र्ाथेत 
साहंर्तलेलया सात अडचणी उप्स्थत ह त असतात  
 

आवासो, र्ोचरो, भस्सं, पुगर्लो, भोजनं, उतु । 
इणरयापथो णत सत्ततेे असपपाये णववज्जये ॥ 

 
आर्ासासंबंधाने हर्स्तृत र्ाहहती र्र हदलीच आहे  हतचा नीट हर्चार करून आपलया प्रकृतीला 

र्ानर्ले असाच आर्ास पसंत करार्ा  
 

र्ोचर म्हणजे हभक्षलूा हभके्षसाठी जायायाचा र्ारं्, आहण र्ृहस्थाला हनर्ासस्थानाच्या आजूबाजूची 
र्स्ती  हा र् चर जर अनुकूल नसला तर सर्ाधीला र्ारंर्ार बाध येत   ज्या र्ार्ातं हभक्ष ु हभके्षला जात  
तेथील ल क श्रद्धाहर्हीन असले र् त्याला उपद्रर् करू लार्ले तर त्यापासून हचत्त हर्के्षप पार्ते  त्याचप्रर्ाणे 
र्ृहस्थाचा ज्या र्ारं्ाशी व्यर्हार असेल त्या र्ारं्च्या ल कानंा सर्ाहध काय हे जर रु्ळीच र्ाहीत नसेल, तर 
ते त्याला अनेक प्रकारे उपद्रर् देतील  म्हणून र् चरग्रार् य ग्य हर्ळेल यासाठी लबरदारी घ्यार्ी  
 

भस्स (भाष्ट्य) म्हणजे संभाषण य र्ारंभी भाषण पहरहर्त आहण तेही केर्ळ धार्मर्क असार्यास 
पाहहजे  कार् द्दीपन करणाऱ्या ककर्ा युद्धाच्या आहण च राचं्या कथा फार हर्घातक आहेत  तेव्हा अशा 
र्प्पार् ष्टी जेथे चाललया असतील, तेथे य ग्याने क्षणभरही राहंता कार्ा नये  सर्ाधीला अनुकूल अशा कथा 
ऐकयायास हर्ळालया तर त्या लुशाल ऐकाव्या  
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पुगर्ल (पुद र्ल) म्हणजे व्य्क्त  य र्ारंभी स्त्रीने पुरुषाचा ककर्ा पुरुषाने स्त्रीचा हर्शषे सहर्ास 
करता कार्ा नये, हे येथे सारं्यायाची र्रजच नाही  येथे व्य्क्त म्हणजे पुरुषाबर बर राहणारा पुरुष, ककर्ा 
स्त्रीबर बर राहणारी स्त्री  ती जर भलत्यासलत्या र्प्पार् ष्टी करणारी असली, ककर्ा शरीर धष्टपुष्ट 
करयायाच्या कार्ी लार्लेली असली, तर तशा व्यक्तीच्या सहर्ासात सर्ाहध सुलकर ह त नाही  ज्या 
व्यक्तीने सर्ाधी साध्य केली असेल, अशा व्यक्तीचा सहर्ास फारच फायदेशीर आहे  पप्प तशी व्य्क्त 
हर्ळत नसली, तर हनदान हर्घातक व्यक्तीशी आपला संबंध येणार नाही याहर्षयी लबरदारी घेतली 
पाहहजे  
 

भोजन क णाला र् ड तर क णाला आंबट ककर्ा हतलट र्ानर्ते  ते ज्याच्या त्याच्या प्रकृतीप्रर्ाणे 
हर्ळाले असता सर्ाहधर्ार् ु सुलभ ह त   तेव्हा तसे भ जन हर्ळहर्यायाचा प्रयत्न करार्ा, आहण ते अर्दी 
पहरहर्तपणे ग्रहण करार् े 
 

उतु (ऋतु) हा क णाला हहर्ाळा, क णाला उन्हाळा तर क णाला पार्साळा र्ानर्त असत   तेव्हा 
सर्ाधीच्या आरंभी ज्याच्या त्याच्या प्रकृतीप्रर्ाणे त्या त्या ऋतंूत सर्ाहधभार्नेला आरंभ केला असता सर्ाधी 
सुलभ ह ते  
 

इणरयापथ (ईयापथ) र्र हदलेच आहेत  त्यापंैकी एलादा हर्शषे स ईर्ार असत , क णाला इकडे 
हतकडे हफरत राहहले असता हचत्त एकाग्र करणे सुलभ जाते  क णाला स्तब्धपणे उभा राहून हर्चार करणे 
पसंत असते  क णाला आसनार्र बसून तर क णाला हबछान्यार्र पडून कचतन करणे आर्डते  तेव्हा ज्याने 
त्याने आपलया प्रकृतीला र्ानर्ले अशा ईयापथाचे हर्शषे सेर्न करार्े  ज्याला च्ंरमर्ण करणे स ईर्ार पडत 
असेल त्याने आपलया हनर्ासस्थानाजर्ळ एक च्ंरमर् तयार करार्ा  हा साठ हातापेंक्षा लाबं नसार्ा, आहण 
तीस हातापेंक्षा कर्ी नसार्ा, रंुदीला पाचंसहा हातापेंक्षा जास्त नसार्ा, र्ा अडीच हातापेंक्षा कर्ी नसार्ा  
त्याच्यार्र र्र्त र्ाढलेले नसार् े त्याच्या आजूबाजूला घनदाट रृ्क्ष नसार्े, र् पाणी ककर्ा हचलल नसार्ा  
त  जर्ळच्या जहर्नीपेक्षा एक हर्तीहून जास्त उंच नसार्ा ककर्ा त्या जहर्नीहून ल ल नसार्ा  र्ाळू र्रै्रे 
घालून अशा रीतीने तयार केलेले पुष्ट्कळ च्ंरमर् ब्रह्मदेशातंील अनेक हर्हारातं आढळतात  उभा राहयायाची, 
बसयायाची आहण पडून राहयायाची जार्ाही तशीत अनुकूल असार्ी  जेथून आजूबाजूचा रम्य प्रदेश हदसेल 
अशी जार्ा बहुधा य र्ाभ्यासाला अनुकूल असते  तेव्हा तशा जार्ी बसून ध्यान करणे य ग्य आहे  उभा 
राहयायाची जार्ाही र् कळी आहण स्र्च्छ असार्ी; म्हणजे तेथे एकाग्र र्नाने हनभयुपणे उभे राहणे सुलभ 
जाते  पडून राहयायाच्या जार्ीही डासाचंा आहण अन्य प्रायायाचंा उपद्रर् असता कार्ा नये, याप्रर्ाणे 
ईयापथातील द ष जाणून ते दूर करून अनुकूल ईयापथ हर्ळतील अशी व्यर्स्था करार्ी  
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३ 
 

आनापानस्मृणतभावना 
 

कुशल सर्ाधीला साधनीभतू चाळीस पदाथु हर्शुद्धर्र्ात साहंर्तले आहेत  त्यानंा पाहल भाषेत 
कम्र्ठ्ठाने (करु्स्थाने) म्हणतात  ती येणेप्रर्ाणे :- 
 

पठर्ीकहसण, आप कहसण, तेज कहसण, र्ाय कहसण, नीलकहसण, पीतकहसण, ल हहतकहसण, 
ओदातकहसण, आल ककहसण, पहर्च्छन्नाकासकहसण । ही दहा कहसणे, ककर्ा रं्डळे  
 

उद्धरु्ातक, हर्नीलक, हर्पुब्बक, हर््च्छद्दक, हर्क्लाहयतक, हर््क्लत्तक, हतहर््क्लत्तक, 
ल हहतक, पुळर्क, अहाक । ही दहा अशुभ  
 

बुद्धानुस्सहत, धम्र्ानुस्सहत, सधानुस्सहत, सीलानुस्सहत, चार्ानुस्सहत, देर्तानुस्सहत, 
र्रणानुस्सहत, कायर्तास्सहत, आनापानसहत, उपसर्ानुस्सहत । या दहा अनुस्रृ्हत  
 

रे्त्ता, करुणा, कुहदता, उपेक्ला । हे चार ब्रह्महर्हार  
 

आकासानञ्चायतन, हर्ञ्ञाणञ्चायतन, आहकञ्चञ्ञायतन, नेर्सञ्ञाना सञ्ञायतन । ही चार 
आरूप्ये  
 

आहारे पहटकूलसञा । ही एक संज्ञा  
 

चतुधातुर्र्त्थान । हे एक र्र्त्थान ककर्ा व्यर्स्थान, हर्ळून चाळीस  
 

या यादीत कहसणालंा अग्रस्थान देयायात आले आहे  त्याचा अथु एर्ढाच की, बुद्धाघ षाचायाच्या 
र्ळेी कहसणालंा हर्शषे र्हत्र् आले ह ते  परंतु सुत्तहपटकात याचंा द न तीन हठकाणीच काय त  उल्लेल 
सापडत   [र््ज्झर्हनकाय, र्हासकुलदाहयसुत्त (नं  ७७) आहण अनुकरहनकाय, एककहनपात र् दसकहनपात यात याचंा उल्लेल आढळत    
परंतु त्यात आल ककहसणाच्या ऐर्जी हर्ञ्ञाणकहसण आहे  धम्र्संर्णीत (अहभर्साच्या पहहलया 
प्रकरणात) कहसणालंा अग्रस्थान हदले आहे  पण त्यातं शरे्टली द न कहसणे र्ाळून बाकीची आठच ठेर्ली 
आहेत  यार्रून असे हदसून येते की, ज्या र्ळेी धम्र्संर्हण रचना रे्ली त्या र्ळेी कहसणालंा हर्शषे र्हत्त्र् 
येत चालले ह ते, आहण बुद्धघ षाचायाच्या र्ळेी ते दृढ झाले  परंतु सुत्तहपटकाचे ज्याने पहरशीलन केले 
असेल त्याला, सरु् करु्स्थानातं आनापानस्रृ्तीला [आन म्हणजे आर्श्ास, र् अपान म्हणजे प्रर्श्ास ह्याचं्या स्र्ृतीला 

आनापानस्र्ृहत म्हणतात  हतचे हर्धान पुढे आलेच आहे   फार र्हत्त्र् हदलयाचे हदसून येईल  र््ज्झर्हनकायात 
आनापानस्रृ्हत नार्ाचे एक स्र्तंत्र सुत्त आहे  संयुत्तहनकायात आनापानसंयुत्त नार्ाचे एक र् ठे प्रकरण 
आहे  आहण इतर हनकायातूंनही या आनापानस्रृ्तीचा अनेक हठकाणी उल्लेल आला आहे  त्या सर्ांर्रून 
बुद्ध सर्काली आहण त्यानंतर काही काळपयंत हे करु्स्थान प्रधानभतू र्णले जात ह ते यात शकंा नाही  
[बुद्धघ षाचायानेही ‘इदं कम्र्ट ठानप्पभेदे रु्द्धभतंू सब्बञ्ञुबुद्ध पचे्चकबुद्ध-बुद्धसार्कानं हर्सेसाहधर्र्हदठ्ठधम्र्सुलहर्हारपदाानं 
आनापानसहतकम्र्ट ठानं’ असे म्हटले आहे  यार्रून त्या काळीही या करु्स्थानाला बरेच र्हत्त्र् राहहले ह ते; तरी कहसणे अग्रभार्ी आली ह ती, 
असे हदसते   म्हणून याच करु्स्थानाचा येथे प्रथर्तः हर्चार करयायात येत आहे  
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आनापानसहतसुत्तात याचे हर्धान आहे ते येणेप्रर्ाणे :- 
 

बुद्ध भर्र्ान म्हणत , “हभक्षहु , एलादा हभक्ष ु अरयायात, झाडालाली ककर्ा एकान्तस्थळी जाऊन 
देह सरळ ठेर्नू र् ठ्या सार्धहर्रीने बसत   त  सार्धानपणे आर्श्ास घेत  र् सार्धानपणे प्रर्श्ास स डत   
दीघु आर्श्ास घेत असला तर दीघु आर्श्ास घेत आहे असे जाणत ; दीघु प्रर्श्ास स डीत असला तर दीघु 
प्रर्श्ास स डीत आहे असे जाणत ; ऱ्हस्र् आर्श्ास घेत असला तर ऱ्हस्र् आर्श्ास घेत आहे असे जाणत ; 
ऱ्हस्र् प्रर्श्ास स डीत असला तर ऱ्हस्र् प्रर्श्ास स डीत आहे असे जाणत ; सरु् देहाची स्रृ्हत ठेर्नू आर्श्ास 
करयायाचा र् प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ; कायसंस्कार शातं करून आर्श्ास करयायाचा र् प्रर्श्ास 
करयायाचा अभ्यास करत   प्रीतीचा अनुभर् घेऊन आर्श्ास करयायाचा र् प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ; 
सुलाचा अनुभर् घेऊन आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ; हचत्तसंस्कार जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास 
करयायाचा अभ्यास करत ; हचत्तसंस्कार शातं करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत   हचत्त 
जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ; हचत्ताला प्ररु्हदत करुन आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा 
अभ्यास करत ; हचत्ताचे सर्ाधान करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ; हचत्ताला हर्रु्क्त 
करून आर्श्ास प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत   अहनत्यता जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास 
करत ; रै्राग्य जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ; हनर ध जाणून आर्श्ास प्रर्श्ास 
करयायाचा अभ्यास करत ; त्यार् जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ; हभक्षहु , याप्रर्ाणे 
आनापान स्रृ्तीची भार्ना केली असता ती र्हत्फलदायक आहण र्हहद्धतकारक ह ते ” 
 

पहहलया प्रथर् सार्धानपणे आर्श्ास घेणे र् प्रर्श्ास स डणे याचे हर्धान आहे  आहण हेच कार् फार 
कठीण जाते  र्श्ास च्छा् र्ासारं्र र्न ठेर्यायाचा प्रयत्न केलयाबर बर ते इकडे हतकडे धारं्ार्यास लार्ते  
त्यासाठी अनेक युक्त्या कराव्या लार्तात  ब्रह्मदेशात सध्या जे एक द न य र्ाचायु आहेत ते आर्श्ास-
प्रर्श्ासारं्र हचत्त एकाग्र करयायासाठी प्रथर्तः ड ळ्यासंर् र नाहसकाग्रार्र अरहं असा शब्द कलपून त्यार्र 
ध्यान करार्यास सारं्तात  त्याच्याबर बरच आर्श्ास-प्रर्श्ासाचेंही अर्ल कन करार्याचे असते  अशा 
रीतीने ध्यानाला सुरुर्ात केली असता काही हर्परीत पदाथु ड ळ्यासंर् र येऊ लार्ले, तर य ग्याचे हचत्त 
अद्याहप रुग्णार्स्थेत आहे, असे सर्जले जाते; र् त्याच्या र्नात र्र साहंर्तलेलया हनर्रणापंैकी क णत्या 
हनर्रणाचा प्रादुभार् आहे, हे हर्चारून घेऊन, त्याचा प्रहतकार क णत्या भार्नेने करार्ा, हे सारं्यायात येते  
अशा रीतीने हचत्तद षाचें दर्न करून शातंपणे आहण हनभयुपणे आर्श्ास-प्रर्श्ासारं्र हचत्त आणले असता 
ड ळ्यासंर् र सर्ाधीला साधक पदाथु हदसू लार्तात  एलाद्याला रम्य र्नप्रदेश हदसत , तर दुसऱ्याला 
एलादी उत्तर् नदी र्ाहात आहे, असा भास ह त   इतरानंा कर्ले, सूयुरं्डल, चदं्ररं्डल ककर्ा असेच 
कार्हर्कारहर्रहहत रम्य देलार् े हदसू लार्तात  परन्तु त्यातं आसक्त न ह ता आर्श्ास-प्रर्श्ासारं्र ध्यान 
करयायाचा प्रयत्न त्याने तसाच चालू ठेर्ला पाहहजे  
 

सार्धानपणे आर्श्ास-प्रर्श्ास कसे करता येतात याचे हर्र्रण या सूत्रात ज्या [र्रील हर्धानात सार्धानपणे 
आर्श्ास घेणे र् सार्धानपणे प्रर्श्ास स डणे येथपयंत आनापानस्र्ृतीला आरम्भ कसा करार्ा हे सारं्यायात आले आहे  त्यानंतर या चार चौकड्ा 
हदलया आहेत  पहहलया चौकडीत आनापानस्र्ृतीच्या य रे् शरीराचे आहण शरीरसंस्काराचे आकलन करयायाचा उपाय साहंर्तला आहे  या चौकडीला 
‘दीघु आर्श्ास’ येथपासून सुरुर्ात ह ते, र् ती ‘कायसंस्कार शातं करून आर्श्ास करयायाचा र् प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ’ येथे पुरी ह ते  
‘प्रीतीचा अनुभर् घेऊन’ या र्ाक्यापासून दुसऱ्या चौकडीला आरम्भ ह त , र् ती ‘हचत्तसंस्कार शान्त करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास 
करत ’ येथे पुरी ह ते  या चौकडीत र्ेदनाचे आकलन करयायाचा उपाय साहंर्तला आहे  ‘हचत्त जाणून’ एथपासून हतसऱ्या चौकडीला आरम्भ ह त , 
र् ती ‘हचत्ताला हर्रु्क्त करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ,’ येथे पुरी ह ते  इच्यात हचत्ताचे आकलन करयायाचा उपाय साहंर्तला 
आहे  ‘अहनत्यता जाणून’ एथपासून चर्थी चौकडी आहे, आहण हतच्यात हनर्ाणप्रापक पदाथाचे आकलन करयायाचा उपाय साहंर्तला आहे  काये 
कायानुपस्र्ना, र्ेदनासु र्ेदनासुपस्सना, हचते्त हचत्तानुपस्सना, धम्रे्सु धम्र्ानुपस्सना, ही जी चार सहतपााने (स्र्ृत्युपस्थाने) सुत्तहपटकात र्ारंर्ार 
येतात, त्याचंाच लुलासा या चार चौकड्ातं आहे, असे म्हणयायास हरकत नाही  चौकडींतील दुर्े दालहर्यायासाठी अधुहर्रार्ाची र् जेथे ती पुरी 
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ह ते तेथे पूणुहर्रार्ाची य जना केली आहे   चार चौकड्ा आहेत त्यापंैकी पहहलया चौकडीत केले आहे  त्यातं दीघु 
आर्श्ास आहण दीघु प्रर्श्ास म्हणजे लाबं आर्श्ास र् लाबं प्रर्श्ास, ककर्ा अहधक काळ हटकणारा आर्श्ास-
प्रर्श्ास; आहण ऱ्हस्र् आर्श्ास-प्रर्श्ास म्हणजे कर्ी काळ हटकणारा आर्श्ास-प्रर्श्ास  अथात् हे 
परस्परार्लंबी आहेत  धारं्णाऱ्या र्नुष्ट्याचे आर्श्ास-प्रर्श्ास फार दीघु चालतात; पण त च जर उभा 
राहहला, तर ते हळू हळू ऱ्हस्र् ह त जातात  दरू्न येऊन उभ्या राहहलेलया र्ाणसापेक्षा शातंपणे बसलेलया 
र्ाणसाचे आर्श्ास-प्रर्श्ास ऱ्हस्र् असतात  बहुधा ध्यानारंभी आर्श्ास-प्रर्श्ास दीघु असतात, आहण र्र् 
हळूहळू ऱ्हस्र् ह त जातात  म्हणून प्रथर्तः दीघु आहण र्र् ऱ्हस्र् या हर्शषेणाचंा उपय र् करयायात आला 
आहे  या आर्श्ास-प्रर्श्ासाचें एकदा आकलन झाले, म्हणजे आपलया सरु् देहाची स्रृ्हत ठेर्नू आर्श्ास-
प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करार्ा लार्त   त  जर साध्य झाला, तर सरु् शरीरार्र एक प्रकारच्या 
आनंदलहरी उठू लार्तात, र् त्याय रे् शरीर कंहपत ह त आहे असे र्ाटू लार्ते  पण असे सुलकारक 
कायसंस्कारही प्रशातं करून आर्श्ास-प्रर्श्ास करार्याचा असत   
 

केर्ळ अरहं शब्दार्र हचत्त ठेर्ले असता र्श्ास च्छा् र्ासाचें आकलन सुलाने झाले तर ठीकच आहे, 
नाही तर हर्शुहद्धर्ार्ांत साहंर्तलेलया, र्णना, अनुबधंना, स्पश ु आहण स्थापना, याचंाही प्रय र् करून 
पहार्ा  र्णना म्हणजे दीघु ककर्ा ऱ्हस्र् आर्श्ास-प्रर्श्ास र् जणे  ते दहापेक्षा जास्त ककर्ा पाचापेक्षा कर्ी 
र् जू नयेत  दहापेक्षा जास्त र् जले, तर केर्ळ र् जयायार्रच हचत्त जाते; पाचापेक्षा कर्ी र् जले, तर हचत्त 
र्डबडते  म्हणून पाच आहण दहा याचं्या दरम्यान स ईर्ार आकडा घेऊन सार्धानपणे र्णना करीत 
राहार् े र्णनेने थ डेसे हचत्ताला स्थैयु आलयाबर बर र् जणे स डून देऊन केर्ळ र्श्ास च्छा् र्ासाबंर बर हचत्त 
आतबाहेर चालत राहील असे करार् े यालाच अनुबंधना असे म्हणतात  स्पश ु (पाहल=फुसना) म्हणजे 
नाहसकाग्रार्र ज्या हठकाणी आर्श्ास आहण प्रर्श्ास येऊन आदळतात त्याच हठकाणी हचत्त एकाग्र करणे  
नर्रद्वारपाल जसा नर्रद्वारार्र बसूनच जाणायेणाऱ्याचंा पत्ता हटपून घेत , त्याचप्रर्ाणे स्रृ्हतयुक्त हचत्ताने 
आर्श्ास-प्रर्श्ासाचंा नाहसकाग्रार्रच पत्ता लार्ला असता हचत्ताची एकाग्रता सुलभ ह ते  अशा रीतीने 
र्श्ास च्छा् र्ासारं्र हचत्ताची एकाग्रता करणे याला स्थापना म्हणतात  
 

रु्द्द्याची र् ष्ट ही की, क णत्याही प्रकारे हचत्ताची एकाग्रता आर्श्ास-प्रर्श्ासारं्र झाली पाहहजे  
आहण ही र् ष्ट प्रयत्नारं्ाचून शक्य नाही  प हयायार्र व्याख्यान देऊन जसे प हयायास हशकहर्ता येत नाही, 
त्याचप्रर्ाणे प्राणापानार्र एकाग्रता करयायाचा सतत प्रयत्न केलयार्ाचून आनापानस्रृ्हत साध्य ह त नाही  
पायायात तरंर्ार् े कसे हे नीटपणे ऐकून घेतलयार्र स्र्तः पायायात हशरून आपलया अडचणी काय आहेत 
याचा अनुभर् घेतला पाहहजे, आहण र् ठ्या हशताफीने त्या दूर केलया पाहहजेत  त्याचप्रर्ाणे य र्ारंभ 
करणाऱ्याने पूर्ाचायांचे अनुभर् सर्जून घेऊन, र् आपलया अडचणी काय आहेत, हे जाणून त्या र् ठ्या 
कौशलयाने दूर केलया पाहहजेत  
 

दीघु आर्श्ास-प्रर्श्ास ककर्ा ऱ्हस्र् आर्श्ास-प्रर्श्ास याचें एकदा आकलन झाले म्हणजे आपण 
सर्ाधीच्या र्ार्ात उतरल  असे सर्जार् े पण तेर्ढ्याने कृतकृत्य न ह ता ककर्ा पुढलया चौकडींच्या 
अभ्यासास न लार्ता पहहलयाच चौकडीचा अभ्यास दृढ करार्ा, त  इतका की, भय, हष ु ककर्ा अशाच 
एकाद्या संभ्र्कारक प्रसंर्ी आपले हचत्त हर्भ्ातं न ह ता एकदर् आर्श्ास-प्रर्श्ासारं्र यार् े ज्याला एर्ढे 
हसद्ध झाले त्याला, पुढलया चौकडींचा अभ्यास न करता चारही ध्याने साध्य ह णे शक्य आहे, असे आचायु 
म्हणतात  याला सुत्तहपटकातं आधार सापंडला नाही  जेव्हा जेव्हा आनापानस्रृ्हतभार्ना कशी करार्ी हे 
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भर्र्तंाने साहंर्तले आहे, तेव्हा तेव्हा या चारही चौकड्ा हदलया आहेत  म्हणून पुढलया तीन चौकड्ाचंी 
उपेक्षा न करता त्याचंाही अभ्यास पुरा करार्ा  
 

दुसऱ्या चौकडीत प्रीतीला अग्रस्थान हदले आहे  प्रीती म्हणजे हनष्ट्कार् पे्रर्  ते पहहलया चौकडीच्या 
अभ्यासाने आप आप उहदत ह ते; आहण त्याचा अनुभर् घेऊन आर्श्ास-प्रर्श्ास चालहर्ले असता लर्करच 
र्नाला सर्ाधानकारक सुल र्ाटत असते  र र्ाहदकाचं्या कारणाने अंर्ी र्देना उत्पन्न झालेलया असलया 
आहण अशा प्रसंर्ी देलील य ग्याने आनापानस्रृ्तीची भार्ना चालहर्ली, तर त्याला अप्रहतर् प्रीहतसुल 
अनुभर्यायास हर्ळालयार्ाचून राहात नाही  त्यानंतर असे आनंदकारक आहण सुलकारक हचत्तसंस्कार 
जाणून घेऊन आर्श्ास-प्रर्श्ास करार्याचा असत ; आहण अलेरीस ते शातं कसे ह तील, आहण र्नाचा सूक्ष्र् 
कंपही कसा थाबंेल याहर्षयी प्रयत्न करार्याचा असत   म्हणूनच, ‘हचत्तसंस्कार शातं करून आर्श्ास-
प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ,’ असे र्रील उताऱ्यात म्हटले आहे  
 

परंतु या प्रयत्नाने हचत्त रं्दार्त जायायाचा संभर्. असत  त्यासाठी हचत्त जाणून आर्श्ास-प्रर्श्ास 
करार्ा लार्त   नंतर हचत्ताला प्ररु्हदत करून, हचत्ताचे सर्ाधान करून आहण हचत्ताला हर्रु्क्त करून 
आर्श्ास-प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करार्याचा असत   येथे ‘हर्रु्क्त करून’ याचा अथु हा की, आर्श्ास-
प्रर्श्ासातं र्नाला आसक्त करून ठेर्ार्याचे नाही  त्याचं्या आकलनाने एर्ढी शातंी आहण एर्ढे सुल हर्ळत 
असले, तरी त्यातं बद्ध ह ऊन बसार्याचे नाही  घ डार्ाडी आपलया सुलसर्ाधानाला साधनीभतू असली, 
तरी त्यातं बद्ध ह णाऱ्यानंा ती सुलकारक ह यायापेक्षा दुःलकारकच ह ते  हतच्यासाठी बडे ल काची हाजंी 
हाजंी ककर्ा असेच काहीतरी आपणास न आर्डणारे कृत्य करयायाची पाळी येते; आहण त्यारु्ळे र्नाला 
तळर्ळ लार्ून राहते  त्याचप्रर्ाणे इतक्या प्रयत्नाने आट क्यात आणलेलया आर्श्ास-प्रर्श्ासारं्र जर य र्ी 
र् हहत ह ऊन रे्ला तर क णत्याही कारणाने त्याच्या सर्ाधीत हर्घ्न आले असता त्याच्या र्नाला शाहंत 
हर्ळयायाऐर्जी कष्ट र्ात्र ह तात  म्हणून आपले हचत्त हर्रु्क्त ठेर्यायासाठी लबरदारी घेतली पाहहजे  
 

याच्या पुढली शरे्टली चौकडी य ग्याला हनर्ाणर्ार्ांत प्रहर्ष्ट करणारी आहे  हतचा स्र्तंत्रपणे 
अभ्यास करता येत , तरी आर्श्ास-प्रर्श्ासारं्र र्न ठेर्लयाने त  अहधक सुकर ह त   ज्याला जर्ाची 
अहनत्यता पहार्याची असेल त्याला ती ध्यानाच्याय रे् अत्यंत सूक्ष्र् झालेलया आपलयाच आर्श्ास-प्रर्श्ासातं 
हर्शदपणे हदसून येणार आहे  फूल फुलून ते क रे्जून जायायास एक-द न हदर्स लार्तात; हपकलेले फळ 
ककर्ा पान देठापासून र्ळून पडयायास काही काळ जात ; परंतु आपलया आर्श्ास-प्रर्श्ासाचंी घडार् ड 
क्षण क्षणी चाललेली असते; आहण ती जर आपणास आकलन करता आली, तर अहनत्यतेचा अनुभर् 
घेयायास रु्ळीच उशीर लार्णार नाही  अहनत्यतेच्या य रे् रै्राग्याचा अनुभर् घेयायास सापंडत   त्याय रे् सरु् 
र्न रृ्त्तींचा लय कसा ह त  याचे ज्ञान ह ते; आहण र्र् सरु्त्यार् कसा असत  हे सर्जते  या सर्ाचा अनुभर् 
घेऊन आर्श्ास-प्रर्श्ास चालहर्ला असता य ग्याला हनर्ाणप्राप्ती ह यायास हर्लंब लार्त नाही  
 

आनापानस्रृ्हतभार्नेचा सर्ात र् ठा फायदा हा की, त्याचा अलपाभ्यासही हहतकारक ह त असत ; 
हतच्यारु्ळे हाहन ह यायाचा रु्ळीच संभर् नसत   पहहलया चौकडीचा तेर्ढा अभ्यास पुरा झाला असे जरी 
धरले, तरी त्याचा व्यर्हारातं र्ारंर्ार चारं्ला उपय र् ह त   ज्या ज्या र्ळेी आपले र्न कार््रम धाहदक 
र्न रृ्त्तींनी बहकले जाते, भयाने ककर्ा कुशकेंने व्यग्र ह ते, त्या त्या र्ळेीं प्राणापानाचे आलंबन हर्ळालयारु्ळे 
ते एकदर् ताळ्यार्र येते  अंधाऱ्या रात्री लाचंलळग्यातूंन जात असता जसा काठीचा आपणास उपय र् 
ह त , तसा प्रपचंात हचत्ताला या आलंबनाचा उपय र् ह त असत   रे्हसड हनयाच्या हफहलप बादशाहाने 
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आपण बहकून जाऊ नये म्हणून आपणाला स्र्रण देयायासाठी एक र्नुष्ट्य ठेर्ला ह ता; र् त  ‘हफहलप, तंू 
र्नुष्ट्य आहेस, तंू र्नुष्ट्य आहेस’ असे र्ारंर्ार म्हणत असे  परंतु प्रत्येक र्ाणसाला अशा रीतीने आपणाला 
स्र्रण देयायासाठी दुसरा र्नुष्ट्य ठेर्ता येणे शक्य नाही; आहण आनापानस्रृ्तीची भार्ना केली असता त्याची 
र्रजही नाही  उच्छंृलल र्नाला आर्रयायाचे कार् आनापान-स्रृ्हत आप आपच करीत असते  
 

या स्रृ्तीचा दुसरा रु्ण हा की, ती सरु् करु्स्थानातं उपय र्ी पडते  थ डीबहुत आनापानस्रृ्तीची 
भार्ना केलयार्ाचून कायर्तास्रृ्हत, र्तै्री, करुणा इत्याहदक करु्स्थानाचंा र्ार् ु आ्रमर्ण करणे कठीण 
जाते  कायर्तास्रृ्हत तर आनापानस्रृ्तीर्ाचून अपायकारक ह यायाचा संभर् असत   हे कसे ते पुढलया 
प्रकरणात दालहर्यायात येईलच, हतसरा रु्ण हा की, आनापानस्रृ्हत ज्याला साध्य झाली असेल, त  
र्रणकाळ आसन्न आला तरी रु्ग्ध ह त नाही; त्याचे र्श्ास च्छा् र्ास त  जार्ृत असताच हनर ध पार्तात  या 
संबधंाने र््ज्झर्हनकायातंील र्हाराहुल बाद सुत्तातं (नं  ६२) भर्र्ंताने म्हटले आहे की, एर्भंाहर्ताय ल  
राहुल आनापानसहतया एर्ंबहुलीकताय ये हप ते चहरर्का अस्सासपस्सासा ते हप हर्हदता र् हनरुज्झ्न्त न  
अहर्हदता हत । (हे, राहुल, याप्रर्ाणे आनापानस्रृ्तीची भार्ना केली असता र् ती प्ररु्णीत केली असता 
र्रणासन्न आर्श्ास-प्रर्श्ासही सार्ध असताच हनर ध पार्तात  बेसार्ध असता हनर ध पार्त नाहीत ) या 
र्ाक्याच्या स्पष्टीकरणाय हर्शुहद्धर्ार्ांत र् ष्ट हदली आहे ती अशी :- 
 

कसहलद्वीपातं हचत्रल (हचत्तल) परु्तार्र द न सह दर हभक्ष ु रहात ह ते  त्यापंैकी एक जण 
पौर्मणरे्च्या हदर्शी हभक्षसुंघासह आपलया हनर्ासस्थानी बसला असता, आपले र्रण आसन्न आहे, असे 
जाणून हभक्षसुंघाला म्हणाला, ‘तुम्ही, अरहंताचें पहरहनर्ाण कशा प्रकारचे पाहहले आहे?’ क णी म्हणाले, 
‘आसनार्र बसून सर्ाहधस्थ झालेलया अरहंतालंा आम्ही पाहहले आहे ’ दुसरे म्हणाले ‘आसनर्ाडंी ठ कून 
पहरहनर्ाण पार्लेलयालंा आम्ही पाहहले आहे ’ त्यार्र त  स्थहर्र म्हणाला, आता तुम्हाला र्ी च्ंरमर्ण 
करीत असताच कसे पहरहनर्ाण पार्ता येते हे दालहर्त  ’ त्यानंतर च्ंरमर्ार्र एक आडर्ी रेघ र्ारून त  
म्हणाला, ‘येथून, च्ंरमर्ाच्या दुसऱ्या ट काला जाऊन तेथून या रेषेर्र परत आलयाबर बर र्ाझे पहरहनर्ाण 
ह णार आहे ’ त्याने म्हटलयाप्रर्ाणेच त्या रेघेर्र प चलयाबर बर त  पहरहनर्ाण पार्ला  
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४ 
 

कायर्तास्मृणत आणि अवुभें 
 

आनापानस्रृ्तीच्या लाल लाल सुत्तहपटकात कायर्तास्रृ्तीचे र्हत्त्र् हदसून येते  
अंरु्त्तरहनकायाच्या पहहलयाच हनपातात, अर्तं ते हभक्लर्े न पहरभञु्ज्न्त ये कायर्तासहत न पहरभञु्ज्न्त । 
अर्तन्ते हभक्लर् ेपहरभञु्ज्न्त ये कायर्तासहत पहरभञु्ज्न्त । (हभक्षहु , त्यानंी अरृ्ताचा उपभ र् घेतला नाही, 
ज्यानंी कायर्तास्रृ्तीचा उपभ र् घेतला नाही; पण त्यानंी अरृ्ताचा उपभ र् घेतला, ज्यानंी 
कायर्तास्रृ्तीचा उपभ र् घेतला ) अशा अथाची कायर्तास्रृ्तीच्या स्तुतीची अनेक सुत्तें आहेत  तेव्हा त्या 
स्रृ्तीला येथे दुसरे स्थान देयायात आले आहे  
 

कायर्तास्रृ्हत म्हणजे आपलया शरीरातील केशल र्ाहदक बाह्य, ककर्ा र्ासंल हहताहदक अभ्यन्तर 
पदाथांचे सूक्ष्र् बुद्धीने हनरीक्षण करून र् त्याचंी अशुभता जाणून त्याचं्यार्र ध्यान करणे  या स्रृ्तीचे हर्धान 
र््ज्झर्हनकायातील कायर्तासहतसुत्तातं (नं  ११९) हदले आहे, ते येणेंप्रर्ाणे :– 
 

भर्र्ान् म्हणत , “(१) हभक्षहु , एकादा हभक्ष ुअरयायात, रृ्क्षालाली ककर्ा दुसऱ्या एकाद्या एकांत 
स्थळी आसनर्ाडंी ठ कून आहण स्रृ्हत जार्ृत ठेर्नू बसत   त  सार्धानपणे आर्श्ास घेत  र् सार्धानपणे 
प्रर्श्ास स डत ; दीघु आर्श्ास घेत असला तर दीघु आर्श्ास घेत आहे असे जाणत ; दीघु प्रर्श्ास स डीत 
असला, तर दीघु प्रर्श्ास स डीत आहे असे जाणत ; ऱ्हस्र् आर्श्ास घेत असला, तर ऱ्हस्र् आर्श्ास घेत 
आहे असे जाणत ; ऱ्हस्र् प्रर्श्ास स डीत असला, तर ऱ्हस्र् प्रर्श्ास स डीत आहे असे जाणत ; सरु् देहाची 
स्रृ्हत ठेर्नू आर्श्ास करयायाचा र् प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत ; कायसंस्कार शातं करून आर्श्ास 
करयायाचा र् प्रर्श्ास करयायाचा अभ्यास करत   याप्रर्ाणे सार्धपणे आहण लक्ष्यपूरु्क र्ार्त असता त्याचे 
प्रपचंाकडे धार्णारे संकलप नष्ट ह तात र् हचत्त एकाग्र ह ते  
 

“(२) आणली त  जात असता जात आहे हे जाणत , उभा असता उभा आहे ते जाणत ; बसला 
असता बसल  आहे हे जाणत ; हबछान्यार्र पडला असता पडल  आहे हे जाणत ; शरीर ज्या ज्या अर्स्थेत 
असेल त्या त्या अर्स्थेत ते आहे हे जाणत   या प्रर्ाणे सार्धानपणे इत्याहद    
 

“(३) आणली त  जात येत असता, इकडे हतकडे पहात असता, पात्र-चीर्र धारण करीत असता, 
लात-पीत असता, र्ळरू्त्राचंा उत्सर् ु करीत असता, चालत असता, उभा असता, बसला असता, 
अंथरुणार्र पडला असता, ब लत असता, रु्कायाने राहहला असता – या सरु् अर्स्थातं हर्चारपूरु्क 
र्ार्त   याप्रर्ाणे सार्धानपणे इत्याहद    
 

“(४) आणली हभक्षहु , त  हभक्ष ुपादतलाचं्यार्र, ड क्याच्या केसालंाली आहण त्र्चेने र्ढेलेला हा 
देह अनेक अशुहच पदाथांनी भरला आहे असे जाणत ; या देहातं केस, ल र्, नले, दातं, त्र्चा, र्ासं, 
स्नाय,ू हाडें, अ्स्थर्ज्जा, रृ्क्क (र्ूत्राशय), हृदय, यकृत, क्ल र्, प्लीहा, फुप्फुस, आंतडे, आंतड्ाची 
द री, औदायु, हर्ष्ठा, हपत्त, कफ, पूं, रक्त, स्र्दे, रे्द, आसर्ें, र्सा, थंुकी, शेंबडू, लस, रू्त्र, हे पदाथु 
आहेत, हे पहात   
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“(५) आणली त  या शरीराचे चार र्हाभतूापं्रर्ाणे चार हर्भार् पाडत   या देहात परृ्थर्ीधातु, 
आप धातु, तेज धातु आहण र्ायुधातु या चार धातु आहेत याचा त  हर्चार करत   
 

“(६) आणली त  स्र्शानभरू्ीत एक, द न ककर्ा तीन हदर्स पडलेले सुजलेले पे्रत, ककर्ा नीलर्ण ु
झालेले पे्रत, ककर्ा पूं उत्पन्न झालेले पे्रत    कार्ळे, हर्धाड, क लहे ककर्ा असेच अन्य प्राणी ज्याचे लचके 
त डून लात आहेत असे पे्रर्    हाडाचंा सारं्ाडा र्ासंाने आहण रक्ताने र्ाललेला, ककर्ा हनव्र्ळ हाडाचंा 
सारं्ाडा, ककर्ा हाडे इतस्ततः पसरलेली    ककर्ा एक र्ष ुकायर् ह ऊन रे्लेली चूणहुर्चूण ुझालेली हाडे 
पाहतों, आहण असा हर्चार करत  की, हे जे शरीराचे हभन्न हभन्न हर्कार यापंासून र्ाझे शरीर रु्क्त नाही  
त्याचीही हीच र्त ह णार आहे  याप्रर्ाणे सार्धपणे आहण लक्षपूरु्क र्ार्त असता त्याचे प्रपंचाकडे धार्णारे 
संकलप नष्ट ह तात र् हचत्त एकाग्र ह ते ” 
 

येथे एकंदर सहा कलरे् आहेत, पैकी शरे्टच्या कलर्ात सरु् अशुभाचंा सर्ार्शे केला आहे; 
त्यासाठी हनराळी कलरे् केली नाहीत  पहहलया कलर्ात आनापानस्रृ्हत साहंर्तली आहे  ती एर्ढ्यासाठी 
की, तेर्ढी एकाग्रता तरी कायर्तास्रृ्तीला जरूर आहे  बाहेरच्या पदाथांकडे धार्णाऱ्या ज्ञानेंहद्रयानंा 
आर्रून जर अंतरुु्ल करार्याचे असेल, तर प्रथर्तः आर्श्ास-प्रर्श्ासाचें आकलन केले पाहहजे, हाच त्या 
कलर्ाचा अथु आहे  जातायेताना, उभा असता, बसला असता, ककर्ा  हबछान्यार्र पडला असता शरीराचे 
प्रत्यर्के्षण करणे आहण सरु् शारीहरक ह्रमयातं सार्धपणे र्ार्णे हा दुसऱ्या आहण हतसऱ्या कलर्ाचा साराशं 
आहे  अशा रीतीने र्ार्लयाने कायर्तास्रृ्तीलाच नव्हे तर इतर सरु् करु्स्थानालंा फारच र्दत ह ते  
रस्त्यातून जात असताना काहंी ल क आपणाशीच ब लत असतात, काहंी हातचाळे करतात, र् काहंी भ्ातं 
रृ्र्ाप्रर्ाणे इतस्ततः पहात राहतात  या सर्ांचे हचत्त सर्ाधीपासून फारफार दूर आहे असे सर्जार्े; आहण 
अशा अव्यापारेषु व्यापारापंासून आपण रु्क्त ह ऊन आपलया शारीहरक ह्रमयारं्र आपणाला पूण ु ताबा 
हर्ळहर्ता यार्ा यासाठी नेहर्ी काळजी घ्यार्ी  
 

कायर्तास्रृ्तीचे लरे हर्धान चर्र्थया कलर्ात आहे  केशल र्ाहदक एकतीस पदाथास ड क्यातील 
र्ेंदूची भर घातली म्हणजे ते बत्तीस ह तात  ते पथृक् करून आपलया ड ळ्यासंर् र आणता येऊ लार्ले 
म्हणजे कायर्तास्रृ्हत साध्य ह त चालली असे सर्जार् े हे सरु् पदाथु ड ळ्यासंर् र आणयायाचा प्रयत्न 
केलयाने ज्याचें हचत्त हर्हक्षप्त ह त असेल, त्याने तसे न करता ज  भार् ड ळ्यासंर् र येईल त्यार्रच आपले 
हचत्त ्स्थर करार् े एलाद्याला केसापंासून त्र्चेपयंत पाच पदाथांचा भार् शरीरापासून हभन्न ह ऊन 
उहकरड्ार्र पडलेला स्पष्ट हदसत असला तर त्याने त्याच भार्ार्र हचत्त ्स्थर करार् े दुसऱ्याला र्ासंाचा 
भार्, आंतड्ाचंा भार्, ककर्ा हनव्र्ळ हाडाचंा सारं्ाडा हदसत असला, तर त्याने त्याच भार्ार्र ध्यान 
करार्े, बाकी हर्भार्ाचंा हर्चार करू नये  
 

पाचव्या कलर्ात साहंर्तलेले शरीराचे चार हर्भार् चतुधातुर्त्थान या करु्स्थानालाली येतात  ते 
कायर्तास्रृ्तीला साधक आहेत एर्ढ्याचसाठी येथे हदले आहेत  सहाव्या कलर्ातं दहा अशुभाचंा सर्ार्ेश 
झाला आहे  त्याचंा उपय र् असा ह त  की, रे्लेलया पे्रताचा त  त  भार् पाहून त च आपलया शरीरात आहे 
अशा रीतीने ध्यान करणे सुलभ जाते  यासाठी स्र्शानातच जार्यास पाहहजे असे नाही  सध्याच्या काळी 
हॉ्स्पटलासारख्या हठकाणी जेथे पे्रते हचरयायात येतात तेथे जाऊन, ज  भार् पहहला असता आपणाला 
हर्शषे रै्राग्य उत्पन्न ह ईल, त्या भार्ाचे नीट अर्ल कन करून परत आपलया हनर्ासस्थानात येईन, त च 
भार् आपलया शरीरात आहे, याचे अंतरदृष्टीने अर्ल कन करार् े यात एर्ढीच लबरदारी घेतली पाहहजे 
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की, कायर्तास्रृ्तीला आरंभ करणाऱ्या व्यक्तीने हर्सदृश पे्रत पाहू नये  स्त्रीला पुरुषाचें र् पुरुषाला स्त्रीचे 
पे्रत हर्सदृश ह य  तेव्हा पुरुषाने पुरुषाचेच पे्रत पहार्े, आहण स्त्रीने स्त्रीचेच पे्रत पहार् े 
 

अशा प्रकारे बराच काळ कचतन चालहर्लयार्र हचत्त ्स्थर ह ऊन य ग्याला प्रथर् ध्यान साध्य ह ते  
कायर्तास्रृ्तीर्र ककर्ा अशुभारं्र प्रथर् ध्यानापलीकडील ध्याने साध्य ह णे शक्य नाही, असे 
आहभधर्मर्काचें म्हणणे आहे  याचे कारण ते असे देतात की, हचत्तातंील अशुभ हर्तकु नष्ट न झालयारु्ळे 
र्रच्या ध्यानार्र जाता येत नाही; आहण रक्त ककर्ा हाडे यारं्र ध्यान करीत असता जर अशुभ हर्तकु हनघून 
रे्ला, तर त्याचंा सर्ार्शे कायर्तास्रृ्तीत ककर्ा अशुभात न ह ता अनु्रमरे् ल हहत र् अर्दात (पाढंरे) या 
द न कहसणातं ह त   र्र हदलेलया कायर्तासहतसुत्तातं चारही ध्याने हदली आहे  आहभधार्मर्काचं्या र्ते 
त्याचंा अथु लार्ार्याचा म्हणजे पहहलया ध्यानापयंत य ग्याचा अशुभ हर्तकु कायर् असत ; पण या 
हर्तकाचा जेव्हा त्याला कंटाळा येत  तेव्हा त्या शरीरार्यर्ाचा ज  र्णु असेल त च काय त  त्याच्या 
ड ळ्यासर् र राहत ; त्यालाच हर्र्श्व्यापक स्र्रूप देऊन त  पुढली ध्याने साध्य करत   नीलपीताहदक 
कहसणाचें ध्यान कसे साध्य ह ते याचे र्णुन सातव्या भार्ात येणारच आहे, ते तेथे पहार् े 
 

कायर्तास्रृ्तीची भार्ना करणाऱ्या य ग्याने आनापानस्रृ्तीची भार्ना रु्ळीच केली नसली तर 
फायदा न ह ता नुकसान ह यायाचा संभर् असत ; आपलया देहाचा कंटाळा आलयारु्ळे त  आत्र्हत्त्येला 
प्ररृ्त्त ह त   या संबधंाने आनापानसंयुत्तात (सुत्त नं॰ ९) र् ष्ट आहे ती अशी :- 
 

एके सर्यी भर्र्ान् रै्शालीजर्ळ र्हार्नात कूटार्ारशालेत रहात ह ता  त्या सर्यी भर्र्ान् 
अनेक पयायानंी अशुभ भार्नेची स्तुहत करीत ह ता  एके हदर्शी भर्र्ान् हभक्षूंना म्हणाला, “र्ी पधंरा 
हदर्सपयंत एकातंात राहणार आहे  तेथे र्जपाशी अन्न घेऊन येणाऱ्या हभक्षहूशर्ाय दुसऱ्या क णत्याही 
हभक्षनेू येता कार्ा नये ” त्याप्रर्ाणे भर्र्ान् एकातंात राहता झाला  इकडे अशुभाची भार्ना करून हभक्षु 
आत्र्हत्या करू लार्ले  पंधरा हदर्सानंंतर भर्र्ान् एकातंातून बाहेर आला, आहण आनंदाला म्हणाला, 
“हभक्षसुंघ कर्ी हदसत  याचे कारण काय?” 
 

आनंद म्हणाला, “भदंत, आपण अनेक पयायानंी अशुभ भार्नेची स्तुहत केलीत, त्यारु्ळे पुष्ट्कळ 
हभक्षूंना शरीराचा कंटाळा आला, र् त्यानंी आत्र्हत्या केली ” भर्र्ान् म्हणाला, “असे जर आहे तर तू 
रै्शालीच्या आसपास जेर्ढे हभक्ष ुअसतील तेर्ढ्याला उपस्थानशालेत (जर्यायाच्या जार्ी) एकत्र कर ” 
भर्र्तंाच्या सारं्यायाप्रर्ाणे आनंदाने सरु् हभक्षूंना तेथे र् ळा केले  तेव्हा भर्र्ान् तेथे जाऊन बसला आहण 
म्हणाला, “हभक्षहू , आनापानस्रृ्हत सर्ाहध देलील भाहर्त आहण प्ररु्हणत केली असता शाहंतदायक आहण 
हनष्ट्कार् सुलदायक ह ते; आहण पापकारक हर्चार उत्पन्न झाले असता त्यालंा ताबडत ब दाबनू टाकते  
उन्हाळ्याच्या शरे्टी उडत असलेलया धुळीला जसा र्हारे्घ दाबनू टाकत , तशी ही सर्ाहध पापहर्चारानंा 
दाबनू टाकते  (यानंतर भार्नेचे हर्धान आहे  ते हतसऱ्या प्रकरणातं हदलेच आहे )” 
 

याचसाठी, आनापानस्रृ्हत कायर्तास्रृ्तीच्या आरंभी घालयायात आली असार्ी  अशा रीतीने 
रै्राग्य हर्क पाला जाऊ न देता जर ही सर्ाहध साध्य झाली, तर त्यारु्ळे अनेक फायदे ह तात  अत्यंत 
संुदर रूप देलील आपणाला र् हहत करू शकत नाही  हा सर्ात पहहला फायदा सर्जार्यास पाहहजे  
यासंबधंाने ‘बुद्ध, धरु् आहण संघ’ याच पुस्तकात (पषृ्ठ ३१) हदलेली र्हाहतष्ट्य हभक्षचूी र् ष्ट अर्श्य र्ाचार्ी  



 

 

अनुक्रमणिका 

बाह्य सौंदयाचा आपणार्र पहरणार् झाला नाही म्हणजे आपले हचत्त कार्हर्कारापंासून आप आप रु्क्त 
ह ते  
 

कायर्तास्रृ्हतपासून दुसरा र् ठा फायदा म्हटला म्हणजे ती ज्याला साध्य झाली असेल 
त्याजकडून सहसा दुसऱ्याचा उपर्दु ह त नाही  या संबधंाने अंरु्त्तरहनकायाच्या नर्कहनपातात (सुत्त [या 

सुत्ताला अाकथाचायांनी थेरसीहनादसुत्त हे नार् हदले आहे   नं  ११) साहरपुत्ताची र् ष्ट आहे ती अशी :– 
 

एके र्ळेी भर्र्ान् श्रार्स्ती येथे जेतर्नातं अनाथकपहडकाच्या आरार्ात रहात ह ता  तेव्हा साहरपुत्त 
त्याजपाशी येऊन म्हणाला, “भदंत र्षाकाळ र्ी येथे राहहल   आता र्ारं् र्ार्ी प्रर्ासास जायायाची र्ाझी 
इच्छा आहे ” भर्र्तंाने त्याला परर्ानर्ी हदली, आहण त  प्रर्ासास जायायाला हनघाला  इतक्यात दुसरा 
एक हभक्ष ुभर्र्तंापाशी येऊन म्हणाला, “साहरपुत्ताने र्ाझा अपराध केला असून र्ाझी क्षर्ा न र्ार्ता ंत  
प्रर्ासाला जात आहे ” ते ऐकून भर्र्ंताने ताबडत ब एका हभक्षलूा पाठर्नू साहरपुत्ताला र्ाघारे ब लाहर्ले  
साहरपुत्ताच्या अपराधी चर्कशी ह णार आहे, आहण त  त्यातून उत्तर् रीतीने रु्क्त ह णार आहे, [‘साहरपुत्त  

भर्र्त  सम्रु्ला सीहनादसुत्त दस्सती’ या र्ाक्याचे शब्दशः भाषातंर केलयाने अथु सर्जणे कठीण जाईल म्हणून र्रील रूपातंर केले आहे   हे 
जाणून र् ग्र्ल्लानाने आहण आनंदाने सरु् हभक्षूंला भर्र्तंापाशी ब लार्ले  ‘तू आपला अपराध करून क्षर्ा न 
र्ार्ता हनघून रे्लास असा एका सब्रह्मचाऱ्याचा तुझ्यार्र आर प आहे ’ असे जेव्हा भर्र्तंाने साहंर्तले तेव्हा 
साहरपुत्त म्हणाला, “ज्याची कायर्तास्रृ्हत जार्ृत नसेल त च आपलया साध्याचा अपराध करून क्षर्ा न 
र्ार्ता हनघून जाईल  भदंत, या परृ्थर्ीर्र नानातऱ्हेचे अशुहच पदाथु ल क फेकीत असतात; पण त्यारु्ळे 
परृ्थर्ी कंटाळत नाही  अशा परृ्थर्ीसर्ान र्नाने र्ी र्ार्त असत   भदंत, पायायात ल क नानातऱ्हेचे अशुहच 
पदाथु फेकीत असतात; पण त्यारु्ळे पाणी कंटाळत नाही  अशा उदकसर्ान हचत्ताने र्ी रहात असत   
अ्ग्न सरु् अशुद्ध पदाथांना जाळून टाकत   अशा अ्ग्नसर्ान र्नाने र्ी र्ार्त   र्ायु सर्ं पदाथांर्रून 
र्ाहत   अशा र्ायुसर्ान हचत्ताने र्ी र्ार्त     भर्र्ान् याप्रर्ाणे ज्याची कायर्तास्रृ्हत जार्ृत नसेल त च 
दुसऱ्याचा अपराध करील, र् क्षर्ा न र्ार्ता प्रर्ासाला जाईल ” 
 

हे साहरपुत्ताचे भाषण ऐकून ज्याने त्याजर्र आळ आणला ह ता, त  हभक्ष ु आपलया आसनार्रून 
उठला, आहण भर्र्तंाच्या पाया ंपडून म्हणाला, “भदंत, र्ाझ्या हातून र् ठा अपराध घडला  त  हा की, 
साहरपुत्तार्र र्ी ल टा आळ आणला  त्या अपराधाची र्ला क्षर्ा करा  यापुढे असे कृत्य र्ाझ्या हातून ह णार 
नाही ” भर्र्ान् म्हणाला, “तुझा अपराध तू कबूल केलास हे फार चारं्ले  त्याची आम्ही तुला क्षर्ा करत   
ज  आपला अपराध हदसून आलयाबर बर क्षर्ा र्ार्त , र् पुनरहप तसे कृत्य करीत नाही, त्याची आयांच्या 
हर्नयात अहभरृ्द्धीच ह त असते ” नंतर भर्र्तंाने साहरपुत्तालाही त्या हभक्षचू्या अपराधाची क्षर्ा करार्यास 
लार्ले  
 

* * * * 
 

उदु्धमातक म्हणजे सुजून फुर्लेले पे्रत  णवनीलक म्हणजे हनळे झालेले पे्रत  णवपुब्बक म्हणजे ज्यात 
पू उत्पन्न झाला आहे असे पे्रत  णवन्च्छद्दक म्हणजे हछदे्र पडलेले पे्रत  णवक्खाणयतक म्हणजे हनरहनराळ्या 
प्रायायानंी अधुर्ट लाल्लेले पे्रत  णवणवखत्तक म्हणजे ज्याचे अर्यर् अस्ताव्यस्त पडले आहेत असे पे्रत  
हतणवणवखत्तक म्हणजे हभन्न हभन्न प्रायायानंी ककर्ा शस्त्रानंी कापून ज्याचे अर्यर् इतस्ततः पसरले आहेत असे 
पे्रत  लोणहतक म्हणजे ज्यातून रक्त स्त्रर्त आहे असे पे्रत  पुळवक म्हणजे हकडे पडलेले पे्रत  अणट्ठक म्हणजे 



 

 

अनुक्रमणिका 

हाडाचंा सारं्ाडा ककर्ा त्याचा क णताही भार्  याप्रर्ाणे ही दहा अशुभे म्हणजे दुसरे काही नसून 
रृ्तशरीराच्या हभन्न हभन्न अर्स्था आहेत  त्याचं्यार्र ध्यान करणे याला अशुभ भार्ना म्हणतात  अशा 
शरीरापंैकी एलादे शरीर हदसले असता ते नीट पाहून घेऊन र् पुढे त च देलार्ा ड ळ्यासंर् र ठेर्नू कचतन 
केले असता हे ध्यान साध्य ह ते  स्त्रीला पुरुषाचे आहण पुरुषाला स्त्रीचे रृ्त शरीर पाहून ध्यान साध्य ह णे 
शक्य नाही  म्हणून असे शरीर र्जु करार्े  सजातीय पे्रतार्र ध्यान करीत असता जर ते ड ळ्यासंर् र येत 
नसेल, तर त्याचा ज  भार् हर्शदपणे ड ळ्यासंर् र येईल त्यार्रच ध्यान करून ही सर्ाहध साधार्ी  
 

कायर्तास्रृ्तीने जसे पहहलेच ध्यान साध्य ह ते तसे ते अशुभाचं्या य र्ानेही ह ते  का की, 
अशुभालाही अशुभहर्तकाची आर्श्यकता असलयारु्ळे त्याचंी र्हत पहहलया ध्यानापलीकडे जात नाही  
कायर्तास्रृ्हत आहण अशुभ यातं एर्ढाच फरक आहे की, पहहलयाचे आलंबन हजर्तं स्र्शरीर असते, र् 
दुसऱ्याचे रृ्त परशरीर असते  हर्शुहद्धर्ार्ात कायर्तास्रृ्तीचा हर्भार् हभन्न आहे  आहण अशुभाचंा हर्भार् 
हभन्न आहे  तरी त्याचं्यातं फार साम्य असलयाकारणाने तीं येथे या एकाच प्रकरणात दालल केलीं आहेत  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

५ 
 

ब्रह्मणवहार 
 

र्तै्री (रे्त्ता), करुणा, रु्हदता आहण उपेक्षा या चार र्न रृ्त्तींना ब्रह्महर्हार म्हणतात  ब्रह्महर्हार 
म्हणजे श्रेष्ठ हर्हार, ककर्ा ब्रह्मदेर्—ज्याला ल कहपता म्हणतात–जसा प्राहणर्ात्राहंर्षयी अत्यंत अनुकंपेने 
र्ार्त , तशा रीतीने र्ार्णे  याचें हर्धान सुत्तहपटकात अनेक हठकाणी आढळते, आहण ते बहुतेक एकाच 
पद्धतीचे आहे  तरी प्रसंर्ाला अनुकूल असा हा अंरु्त्तरहनकायातील [अरु्त्तरहनकाय चतुक्कहनपात (P.T.S) भार् २, पृ  

१८४   उतारा येथे देयायात येत आहे  
 

कथं च हभक्लर्े हभक्लु ब्रह्मप्पत्त  ह हत? इध हभक्लर् े हभक्लु रे्त्तासहर्तेन चेतसा    
करुणासहर्तेन चेतसा    रु्हदतासहार्तेन चेतसा    उपेक्लासहर्तेन चेतसा एकं हदसं फहरत्र्ा हर्हरहत 
तथा दुहतयं तथा तृहतयं तथा चतु्त्थं, इहत उद्धर्ध  हतहरयं सब्बहध सब्बत्तताय सब्बार्न्तं ल कं, 
उपेक्लासहर्तेन चेतसा हर्पुलेन र्हग्र्तेन अप्पर्ाणेन अर्ेरेन अव्यापज्झेन फहरत्र्ा हर्हरहत । एर् ं ल  
हभक्लर् ेहभक्लु बह्मप्पत्त  ह हत । 
 

अथु–हभक्षहु , एलादा हभक्ष ु ब्रह्मप्राप्त कसा ह त ? हभक्ष ु र्तै्रीसहर्तहचत्ताने    
करुणासहर्तहचत्ताने    रु्हदतासहर्तहचत्ताने    उपेक्षासहर्तहचत्ताने एक हदशा, त्याप्रर्ाणे दुसरी, हतसरी 
आहण चर्थी हदशा भरून टाकत   याप्रर्ाणे र्र, लाली आजूबाजूला, सरु्त्र सर्ांचा आत्र्ा ह ऊन सरु् जर् 
हर्पुल, र्हद्रत, अप्रर्ाण, अरै्र, अदे्वषर्य अशा उपेक्षासहर्तहचत्ताने भरून टाकत   याप्रर्ाणे त  हभक्षु 
ब्रह्मप्राप्त ह त   
 

या उताऱ्यात फार जुने र्तै्रीकरुणाहदकाचें हर्धान हदले आहे  परन्तु त्यात र्तै्रीला आरंभ कसा 
करार्ा हे साहंर्तले नाही  हर्भरं् प्रकरणात, ‘सेय्यथा हप नार् एकं पुग्र्लं हपयं र्नाप ं हदक्ता रे्त्तायेय्य, 
एर्रे्र् सब्बे सते्त रे्त्ताय फरहत । [हर्भरं् (P.T.S) पषृ्ठ २७२   (जसा एलाद्या हप्रय र्नुष्ट्याला पाहून त्यार्र र्ैत्री 
करत , त्याप्रर्ाणे सरु् सत्त्र्ारं्र र्ैत्री करार्ी)’ असे म्हटले आहे  म्हणजे हर्भरं्ाच्या म्हणयायाप्रर्ाणे एका 
आर्डत्या र्नुष्ट्यार्र र्ैत्रीभार्नेला आरंभ करून र्र् ती हळूहळू सरु् प्राहणर्ात्रारं्र पसरार्ी असे ह ते  परंतु 
हर्शुहद्ध र्ार्ाचे हर्धान याहून हभन्न आहे  त्यात साहंर्तले आहे की, र्तै्रीला आरंभ स्र्तःर्रच करार्ा, 
त्यानंतर हप्रयसख्यार्र, नंतर र्ध्यस्थार्र, आहण नंतर शत्ररू्र र्ैत्रीची भार्ना करार्ी  क णत्याही प्रकारे 
सरु् प्राहणर्ात्राहंर्षयी र्नात आत्यंहतक आहण हनःसीर् पे्रर् उत्पन्न करणे हा या भार्नेचा रु्ख्य रु्द्दा आहे  
ज्याला आपणापासूनच भार्नेला सुरुर्ात केली असता र्तै्री साधणे सुलभ जाते, त्याने तसे करार्े  ज्याला 
हप्रय र्नुष्ट्यापासून आरंभ केला असता सुलभ जाते त्याने तसे करार् े र्ात्र ज्याने नुकताच र्ैत्रीला आरंभ 
केला असेल, त्याने एकदर् शत्ररू्र र्तै्रीची भार्ना करू नये  त्याचप्रर्ाणे हर्सदृश व्यक्तीर्र आहण रृ्तार्र 
भार्नेला आरंभ करू नये  
 

आरंभी शत्रूर्र पे्रर् करयायाचा प्रयत्न केला असता हचत्ताला आघात प चत , र् शत्रचेू अपराध 
अहधकाहधक ड ळ्यासंर् र येऊ लार्लयारु्ळे र्न उहद्वग्न ह ऊन जाते  स्त्रीने पुरुषार्र ककर्ा पुरुषाने स्त्रीर्र 
र्तै्रीभार्नेला आरंभ केला असता हचत्तात कार्हर्कार उत्पन्न ह ऊन सर्ाधीला भयंकर हर्घ्न करत   
रृ्तार्र र्ैत्रीभार्नेला आरंभ केला तर सर्ाहध साध्यच ह त नाही  तेव्हा अशा रीतीने आरंभ न करता 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रथर्तः स्र्तःर्र ककर्ा सदृश द स्त र्ाणसार्र आरंभ करून र्र् शत्ररू्रही र्तै्री करयायास हशकार् े नंतर 
या र्ारं्चे ल क सुली ह र् त, नंतर या देशातंील, नंतर सरु् परृ्थर्ीर्रील ल क सुली ह र् त, असा हर्चार 
करार्ा, नंतर सरु् स्त्रीजाहत सुली ह र् , नंतर सरु् पुरुषजाहत सुली ह र् , आयु सुली ह र् त, अनायु सुली 
ह र् त, देर् सुली ह र् त  दुर्तुीला रे्लेले प्राणी सुली ह र् त  दशहदशालंा सरु्त्र सरु् प्राणी सुली ह र् त, 
अशा पद्धतीने हळूहळू सरु् प्राहणर्ात्रारं्र अर्ाध पे्रर् करयायास हशकार् े येणेकरून हचत्तातील कार््रम ध 
दबनू जातात आहण र्न एकाग्र ह ते  
 

करुणेला प्रारंभ शत्रु आहण हर्त्र याजंपासून न करता र्ध्यस्थ र्नुष्ट्यापासून करार्ा  रस्त्यार्र 
बसणारे हभकारी, रुग्णालयात असलेले र र्ी ककर्ा असेच अन्य सदृश र्नुष्ट्य पाहून त्यार्र करुणेला आरंभ 
करार्ा  नंतर आर्डत्या र्नुष्ट्यार्र, नंतर शत्ररू्र आहण नंतर स्र्तःर्र करुणा करार्ी  यापंैकी सध्या जरी 
क णी दुःली नसला, तरी दुःल हे सर्ांच्या र्ारे् लार्लेलेच आहे, कधीना कधी व्याहधजरार्रणाच्या य रे् 
सरु् प्राणी करुणाजनक ्स्थतीत येतातच येतात, असा हर्चार करून सर्ांर्र सारलीच करुणा उत्पन्न 
करार्ी  
 

रु्हदतेला आरंभ सदृश अहतहप्रय र्ाणसापासून करार्ा  ज्याला पाहहलयाबर बर आपणाला हषु 
ह त , आहण आपणाला पाहहलयाबर बर ज्याला हष ु ह त , अशा र्नुष्ट्यार्र रु्हदतेला आरंभ करून नंतर 
्रमर्शः र्ध्यस्थ आहण शत्रु यारं्र रु्हदता करून हळूहळू सरु् प्राहणर्ात्रारं्र रु्हदता करयायास हशकार् े काही 
र्नुष्ट्य सध्या दुःलात पडलेले असले तरी कधीना कधी असा एक काळ ह ता की, ज्या र्ळेी ते अत्यन्त 
प्ररु्हदत ्स्थतीत ह ते, आहण असा एक काळ येयायाचा संभर् आहे की, त्या र्ळेी आज हर्पन्नार्स्थेत 
असलेले प्राणी अत्यंत आनंहदत ह तील, अशा रीतीने हर्चार करून सरु् प्राहणर्ात्रारं्र रु्हदता उत्पन्न 
करार्ी  सरु् प्राणी आपलयाप्रर्ाणेच प्ररु्हदत अंतःकरणाने परस्पराकंडे पहात आहेत आहण परस्पराशंी र्ार्त 
आहेत, असा संुदर देलार्ा ड ळ्यासंर् र उभा करून त्यातंच हचत्त एकाग्र करार्े र् सर्ाहध साधार्ी  
 

उपेके्षला र्ध्यस्थ सदृश व्यक्तीपासून आरंभ करार्ा नंतर हप्रय र्नुष्ट्यार्र, नंतर शत्ररू्र आहण नंतर 
स्र्तःर्र उपेक्षाभार्ना करार्ी  रु्लर्ा एकटाच लेळत असता ककर्ा र्ाढ झ पला असता आई जशी त्याची 
उपेक्षा करते, त्याप्रर्ाणे सरु् प्राहणर्ातं्रहर्षयी जार्ृत उपेक्षा उत्पन्न करून सर्ाहध साध्य करार्ी  
 

याप्रर्ाणे थ डक्यात या चार ब्रह्महर्हाराचें हर्धान आहे  यासंबधंाने हर्शुहद्धर्ार्ात फार हर्स्तार 
केला आहे  त्यातं रु्ख्य र् ष्ट शत्ररू्र या भार्ना कशा करीता येतील ही आहे  आपणार्र, हर्त्रार्र ककर्ा 
र्ध्यस्थार्र या भार्ना करयायास हर्शषे पहरश्रर् पडत नाहीत, पण शत्र ूड ळ्यासंर् र आलयाबर बर हचत्त 
चलहबचल ह ते  त्याला आर्रून धरयायासाठी बुद्धाच्या आहण साधुसंताचं्या उपदेशाचे आहण र्तुणुकीचे 
र्ारंर्ार र्नन करार् े अशी उदाहरणे आहण उपदेश हर्शुहद्धर्ार्ात पुष्ट्कळ हदले आहेत  त्याहशर्ाय 
हिस्तासारख्याची उदाहरणे जर्ाच्या इहतहासात आहेतच  त्या सर्ांचे पुनः पुनः पहरशीलन करून 
शत्रहूर्षयी या सरु् भार्ना करयायास हशकार् े 
 

र्तै्रीभार्नेचा जर्ळचा शत्रू म्हटला म्हणजे रै्य्क्तक स्नेह ह य  हर्र्केपूरु्क र्तै्रीभार्ना न 
केलयास एकाच व्यक्तीर्र फाजील स्नेह जडयायाचा संभर् असत , आहण तसे झाले तर या भार्नेपासून 
फायदा न ह ता हानीच ह ते  व्यक्ती अहनत्य आहे आहण काही कारणाने ती आपलया हर्रुद्ध रे्ली, 
आपणापासून हर्भक्त झाली, ककर्ा नाश पार्ली, म्हणजे आपणाला अत नात दुःल ह ते  म्हणून र्तै्रीचे 



 

 

अनुक्रमणिका 

पयुर्सान व्य्क्तर्त स्नेहात ह ऊ नये यासाठी अत्यंत लबरदारी घेतली पाहहजे  दे्वष र्तै्रीचा दूरचा शत्रू 
आहे त्याला हभयायाचे कारण नाही  ज्याच्या हचत्तातं र्तै्रीचे अहधष्ठान झाले त्याला त्याच र्ळेी रार् येयायाचा 
संभर् नाही  म्हणून दे्वषापासून हनभयु राहून र्तै्रीभार्ना करार्ी  
 

श क हा करुणेचा आसन्न शत्र ू आहे  करुणेचा अहतरेक झाला तर श क उत्पन्न ह त   एका 
हिस्तीपथंात अशी चाल आहे की, ज्या हदर्शी हिस्ताला ्रमॉसर्र हलळले, त्या हदर्शी प्राथुनेच्या र्ळेी सरु् 
सरु्दाय र् ठर् ठ्याने रडत जर्ासंबधंाने श क करीत असत ; म्हणजे त्याच्या करुणेचे पयुर्सान श कातं 
झाले आहे, हे स्पष्ट हदसून येते  अशा रीतीने करूणेचे पयुर्सान श कातं ह णे, ही हतची हर्पन्नार्स्था आहे, 
असे जाणून श कापासून करुणा रु्क्त असार्ी याहर्षयी अत्यंत लबरदारी घ्यार्ी, दुसऱ्याला उपद्रर् 
देयायाची बुहद्ध हा करुणेचा फार दूरचा शत्र ुआहे  ज्याच्या र्नात करुणा उद् भर्ली त  र्नुष्ट्य त्याच र्ेळी 
जाणूनबुजून दुसऱ्या प्रायायाला त्रास देईल, हे संभर्त नाही  म्हणून अशा त्रासदायक बुद्धीपासून हनभुय 
राहून करुणाभार्ना पुढे चालर्ार्ी  
 

हास्य रु्हदतेचा आसन्न शत्र ुआहे  रु्हदता हर्चारपूरु्क केली नाही तर भलत्याच प्रसंर्ी हास्य उत्पन्न 
ह यायाचा संभर् असत , आहण असे झाले म्हणजे याची र्डे्ातं र्णना ह यायास उशीर लार्त नाही  म्हणून 
रु्हदताभार्ना करणाऱ्याने रु्हदतेचे पयुर्सान हास्यात न ह ऊ देयायाहर्षयी लबरदारी घ्यार्ी  अरहत ककर्ा 
असंत ष हा रु्हदतेचा फार दूरचा शत्र ु आहे  ज्याच्या र्नात रु्हदता उद् भर्ली, त  त्याच र्ळेी असंतुष्ट 
ह ईल, हे संभर्त नाही  म्हणून असंतुष्टीपासून हनभयु ह ऊन रु्हदताभार्ना करार्ी  
 

अडाणी (अज्ञान) उपेक्षा उपेक्षाभार्नेचा आसन्न शत्र ुआहे  इकडे घराला आर् लार्ली आहे आहण 
हतकडे काही ल क र्प्पा र्ारीत बसले आहेत, अशा प्रकारच्या उपेके्षला अडाणी उपेक्षा म्हणतात  ती लरी 
उपेक्षा नव्हे  व्यर्हारात हतला आपण हनष्ट्काळजीपणा म्हणत , आहण उपेक्षाभार्नेचे अशा हनष्ट्काळजीपणात 
पयुर्सान ह ऊ देणे म्हणजे हतला हर्पन्नार्स्थेत ढकलून देयायासारले आहे  म्हणून उपेक्षाभार्ना करणाऱ्याने 
हनष्ट्काळजीपणापासून अत्यंत सार्ध राहहले पाहहजे  व्य्क्तर्त स्नेह उपेके्षचा फार दूरचा शत्र ुआहे  ज्याला 
थ डीशी उपेक्षा साधली, त्याचे र्न व्य्क्तर्त स्नेहात बद्ध व्हार्याचे नाही, र्र् ज्याला उपेक्षा पूणपुणे 
साधली, त  स्नेहजाळात सापंडेल, हे अर्दी अशक्य आहे  म्हणून स्नेहापासून हनभयु राहून उपेक्षाभार्ना 
करार्ी  
 

थ डक्यात सारं्ार्याचे म्हटले म्हणजे, दे्वषाचे उपशर्न ह णे ही र्तै्रीची संपहत्त, आहण व्य्क्तर्त 
स्नेहात बुद्ध ह णे ही हर्पहत्त  त्रासदायक बुहद्ध नष्ट ह णे ही करुणेची संपहत्त, र् श क उत्पन्न ह णे ही हर्पहत्त  
असंत ष नाश पार्णे ही रु्हदतेची संपहत्त, आहण हास्यात पयुर्सान ह णे ही हर्पहत्त  स्नेहापासून रु्क्त ह णे 
ही उपेके्षची संपहत्त, आहण हनष्ट्काळजीपणात पयुर्सान ह णे ही हर्पहत्त  हे यथ हचत जाणून आपले हचत्त त्या 
त्या भार्नेने संपन्न ह ईल असा प्रयत्न करार्ा  
 

या चार भार्ना पूणतु्र्ाला प चलया की नाही हे जाणयायाची कस टी ही की त्याचं्यात शत्रु, हर्त्र, 
उदासीन आहण आपण स्र्तः या चार व्यक्तीत भेदभार् रहाता कार्ा नये  याला पाहल भाषेत सीर्संभेद 
(सीर्ा र् डणे) असे म्हणतात  त्याचे उदाहरण हर्शुहद्धर्ार्ांत हदले आहे  ते असे :- सर्जा, आपण, 
आपला शत्रु, आपला हर्त्र आहण एक र्ध्यस्थ असे चार असार्ी एकत्र बसल  आह त, आहण इतक्यात च र 
येऊन त्यापंैकी एकाला बहलदानासाठी र्ार्ू लार्ले, आहण त्या प्रसंर्ी, आपणाला घेऊन जा, शत्रलूा घेऊन 
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जा, हर्त्राला घेऊन जा, ककर्ा र्ध्यस्थाला घेऊन जा, असे आपण म्हणाल , तर आपणाकडून सीर्संभेद 
झाला नाही, असे सर्जार् े हाच अथु लालील र्ाथात साहंर्तला आहे :- 
 

अत्तणन णहतमज्झत्त ेअणहते च चतुन्ब्बधे । 
यदा पस्सणत नानंत्त णहतणचत्तो व पाणिनं ॥ 

न णनकाम लाभी मेत्ताय कुसली णत पवुच्चयणत । 
यदा चतस्सो सीमायो संणभत्रा होन्न्त णभक्खुनो ॥ 

समं फरणत मेत्ताय, सब्बं लोकं सदेवकं । 
महाणवसेसो पुणरमेन यस्स सीमा न ञायती णत ॥ 

 
प्रायायाच्या हहतबुद्धीनेच आपणार्ध्ये, हर्त्रारं्ध्ये, र्ध्यस्थारं्ध्ये आहण शत्रूंर्ध्ये या चारात– ज पयंत भेद 
पहात  आहे, त पयंत त्याला र्तै्रीचा पूणु लाभ झाला नाही; त  चारं्ला र्ाणूस आहे एर्ढे म्हणता येईल  
परंतु जेव्हा ं हभक्षचू्या या चारही सीर्ा र् डलया जातात, तेव्हाच त  सदेर्क सरु् जर्ार्र सर्ानभार्ाने 
र्तै्रीभार्ना करत , पहहलयार्ध्ये आहण याच्यार्ध्ये हा र् ठा हर्शषे आहे की, याच्या र्तै्रीला र्यादा हदसत 
नाही  
 

या चार भार्नापंासून अनेक फायदे आहेत  त्याचंा थ डक्यात उल्लेल एकादसकहनपातातंील 
रे्त्तसुत्तातं [अंरु्त्तरहनकाय (P.T. S) भार् ५, प ृ ३४२   आढळत   त्या सुत्ताचे भाषातंर येणे प्रर्ाणे :- 
 

असे र्ी ऐकले आहे  एके सर्यी भर्र्ान श्रार्स्ती येथे जेतर्नात अनाथकपहडकाच्या आरार्ात रहात 
ह ता  तेथे भर्र्ान हभक्षूंला उदे्दशून म्हणाला की, “हे हभक्षहु ,” ‘भदन्त’, असे त्या हभक्षूंनी भर्र्तंाला उत्तर 
हदले भर्र्ान म्हणाला, “हभक्षहु , र्तै्री या हचत्तहर्रु्क्तीची र् डी धरली, भार्ना केली, अहभरृ्हद्ध केली, ती 
र्ार्ाला लार्ली, हतची स्थापना केली, हतचे अनुष्ठान केले, हतचा पहरचय केला, उत्साहाने हतचा अंर्ीकार 
केला तर अकरा फायदे ह तात  ते क णते? त  र्नुष्ट्य सुलाने हनजत ; सुलाने उठत ; दुष्ट स्र्प्न पहात 
नाही; र्नुष्ट्यालंा हप्रय ह त ; भतूहपशािानंा हप्रय ह त ; देर्ता त्याचे रक्षण करतात; अ्ग्न, हर्ष ककर्ा शस्त्र 
याचंी त्याला बाधा ह त नाही  त्र्हरत हचत्ताचे सर्ाधान ह ते; रु्लकाहंत प्रसन्न ह ते; शातंपणे र्रण येते; 
हनर्ाण नच हर्ळाले तर हनदान र्रण त्तर ब्रह्मल काला जात   हभक्षहु , र्तै्री या हचत्तहर्रु्क्तीची र् डी 
धरली, भार्ना केली, अहभरृ्हद्ध केली, ती र्ार्ाला लार्ली, हतची स्थापना केली, हतचे अनुष्ठान केले, हतचा 
पहरचय केला, उत्साहाने हतचा अंर्ीकार केला, तर हे अकरा फायदे ह तात ” असे भर्र्ान् ब लला  रु्हदत 
र्नाने त्या हभक्षूंनी भर्र्तंाच्या भाषणाचे अहभनंदन केले  
 

या सुत्तातं साहंर्तलेले फायदे जसे र्तै्रीभार्नेला लार्ू पडतात तसे ते करुणा, रु्हदता आहण 
उपेक्षा, या तीन भार्नालंाही लार्ू पडतात  या चार भार्नाचं्या फायद्यासंबधंाने अंरु्त्तरहनकायाच्या 
दसकहनपातात एक र्हत्त्र्ाचे सुत्त (नं  २०८) आहे  त्याचा साराशं असा :- 
 

भर्र्ान म्हणाला, “हर्चारपूरु्क केलेलया कर्ांचे फळ अनुभर्लयाहशर्ाय त्याचंा अंत ह त नाही; 
इहल की ककर्ा परल की त्याचें फळ भ र्ार् ेलार्ते  आणली, हभक्षहु , ही करे् जाणलयाहशर्ाय दुःलाचा 
अंत ह त नाही  हभक्षहु , आयुश्रार्क अहभध्येपासून (ल भापासून), दे्वषापासून आहण र् हापासून रु्क्त ह ऊन 
र् ठ्या जार्ृत अंतःकरणाने र्तै्रीसहर्तहचत्ताने    करुणासहर्तहचत्ताने    रु्हदतासहर्तहचत्ताने    
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उपेक्षासहर्तहचत्ताने एक हदशा, त्याचप्रर्ाणे दुसरी, हतसरी, चर्थी हदशा र्र, लाली, चारी बाजू, सरु् 
भरून टाकत ; सरु् जर् हर्पुल, र्हद्र्त, अप्रर्ाण, अरै्र, दे्वषरहहत र्हैत्रसहर्तहचत्ताने भरून टाकत   त  
जाणत  की, पूर्ी हे र्ाझे हचत्त भार्ना न केलयारु्ळे आकंुहचत ह ते, पण ते आता उत्तर् रीतीने भार्ना 
केलयारु्ळे अर्याहदत (अनंत) झाले आहे  जे काही र्याहदत करु् र्ाझ्या हातून घडले असेल, ते या 
अर्याहदत भार्नेरु्ळे आता हशल्लक रहाणे शक्य नाही; ते या भार्नेसर् र राहू शकणार नाही  हभक्षहु , 
लहानपणापासून जर र्नुष्ट्याने र्तै्रीहचत्तहर्रु्क्तीची, करूणा    रु्हदता    उपेक्षाहचत्तहर्रु्क्तीची भार्ना 
केली तर त्याच्या हातून पाप ह ईल काय? आहण जर पाप झाले नाही तर त्याला दुःल भ र्ार् े लारे्ल 
काय?” 
 

हभक्ष ुम्हणाले, “भदंत, जर पापकरु् रु्ळीच केले नाही, तर दुःल क ठून उत्पन्न ह णार?” 
 

भर्र्ान म्हणाला, “हभक्षहु , या र्तै्रीहचत्तहर्रु्क्तीची    करुणा    रु्हदता    उपेक्षाहचत्तहर्रु्क्तीची 
स्त्रीने ककर्ा पुरूषाने अर्श्य भार्ना करार्ी  स्त्रीने ककर्ा पुरूषाने असा हर्चार केला पाहहजे की, हा देह 
बर बर घेऊन जाता येत नाही; हचत्त तेर्ढे र्त्यु र्नुष्ट्याचे राहणार आहे ” 
 

र्तै्री, करुणा आहण रु्हदता या तीन भार्नारुं्ळे पहहली तीनच ध्याने साध्य ह तात, र् 
उपेक्षाभार्नेरु्ळे केर्ळ चर्थे ध्यान हर्ळते, असे अहभधर्ाचे म्हणणे आहे, आहण तेच बुद्धघ षाचायाने 
पत्करले आहे  त्याच्या म्हणयायाप्रर्ाणे पहहली तीन ध्याने पहहलया तीन भार्नापंैकी एका भार्नेने प्राप्त 
करून घेतलयार्र र्र् उपेक्षाभार्नेला आरंभ करार्याचा असत ; र् हतच्यारु्ळे केर्ळ चर्थे ध्यान प्राप्त ह ते  
पहहलया तीन ध्यानात सुल असलयारु्ळे उपेक्षा, र्देना राहणे शक्य नाही; र् चर्र्थया ध्यानात उपेक्षा 
असलयारु्ळे सुल रहात नाही  उपेक्षाभार्ना आहण उपेक्षार्देना याचें तादात्म्य केलयारु्ळे अहभधरु्काराने 
(ककर्ा करानंी) र्रील हर्धान केले असार्े  परंतु ते सुत्तहपटकाला, आहण व्यर्हारालाही अनुसरून नाही  
ब ध्यंर्संयुत्ताच्या एका सुत्तात (नं  ५४) सातही ब ध्यंरे् या चार भार्नाशंी ज डली आहेत, भर्र्ान म्हणत , 
“हभक्षहु , एलादा हभक्ष ु र्तै्रीसहर्त स्रृ्हतसंब ध्यंर्, धरु्प्रहर्चयसंब ध्यंर्, र्ीयु, प्रस्त्रत्र्ब्ध, सर्ाहध, 
उपेक्षासंब ध्यंर्, याचंी भार्ना करत     करुणासहर्त स्रृ्हतसंब ध्यंर्    उपेक्षासंब ध्यंर्, याचंी भार्ना 
करत     रु्हदतासहर्त स्रृ्हतसंब ध्यंर्    उपेक्षासंब ध्यंर्, याचंी भार्ना करत     उपेक्षासहर्त 
स्रृ्हतसंब ध्यंर्    उपेक्षासंब ध्यंर्, याचंी भार्ना करत  ” 
 

या सुत्तार्रून स्पष्ट ह ते आहे की, र्तै्रीभार्नेबर बर उपेक्षा, र् उपेक्षाभार्नेबर बर प्रीहत राहू शकते  
दुसरेही सुत्तहपटकातंील पुष्ट्कळ उतारे देऊन हीच र् ष्ट हसद्ध करता येणे शक्य आहे  परंतु हर्स्तारभयास्तर् 
ते देयायात येत नाहीत  
 

व्यार्हाहरकदृष्ट्या पाहहले तरी असे हदसून येते की, उपेक्षाभार्नेबर बर प्रीहत रहाणे शक्य आहे  
रू्ल धुळीत रारं्त असताना आई त्याची प्रीहतपूरु्क उपेक्षा करीत नाही काय? अथात या ज्या चार भार्ना 
आहेत त्या जर्ार्र पे्रर् करयायाचे चार उपाय आहेत; आहण त्या चार भार्नानंी चारही ध्याने हर्ळर्ता येणे 
शक्य आहे  दूध हपयायाऱ्या रु्लार्र आई अत्यंत पे्रर् ककर्ा र्तै्री करते, आजारी रु्लार्र करुणा करते, त च 
नाचू उडू लार्ला ककर्ा चारं्ला अभ्यास करू लार्ला म्हणजे त्यार्र रु्हदता करते, आहण स्र्ंतत्रपणे संसार 
करू लार्ला म्हणजे त्यार्र उपेक्षा करते, या सर्ांर्र हतचे कर्ीजास्त पे्रर् असते असे नाही; परंतु त्या त्या 
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अर्स्थेत त्या पे्रर्ाचा हर्कास हभन्न हभन्न प्रकारे ह त असत   त्याचप्रर्ाणे जर्ाला बालकतुलय सर्जणाऱ्या 
य ग्याचे र्न हभन्न हभन्न प्रसंर्ी या चार हभन्न भार्नानंी हर्कहसत ह त असते  
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६ 
 

अनुस्मृणत, संज्ञा आणि व्यवस्थान 
 

या पुस्तकाच्या हतसऱ्या प्रकरणात हदलेलया हर्शुहद्धर्ार्ाच्या उताऱ्यात दहा अनुस्रृ्हत एकत्र आलया 
आहेत  पैकी आनापानस्रृ्हत आहण कायर्तास्रृ्हत याचंा हर्चार अनु्रमरे् हतसऱ्या आहण चर्र्थया प्रकरणात 
केला रे्लयारु्ळे बाकी आठच अनुस्रृ्हत राहतात  त्याचंा हर्चार या प्रकरणात करार्याचा आहे  या 
स्रृ्तींपैकी पहहलया सहा सुत्तहपटकात अनेक हठकाणी एकत्र सापंडतात  त्या उपासक आहण उपाहसका 
यासं उदे्दशून साहंर्तलया आहेत  सर्ांत प्रथर् अथात् च बुद्धानुस्रृ्हत येते  हतचे आहण इतर पाचंाचेंही हर्धान 
रू्ळ पाहल शब्दासंह येथे देत आहे  
 

बुद्धानुस्मृतीचे हर्धान असे :– इहत हप स  भर्र्ा अरहं सम्र्ासंबुद्ध  हर्ज्जाचरणसम्पन्न  सुर्त  
ल कहर्दू अनुत्तर  पुहरसदम्र्सारहथ सत्था देर्र्नुस्सानं बुद्ध  भर्र्ा हत । 
 
याप्रर्ाणे त  भर्र्ान् अरहन् सम्यक् संबुद्ध, हर्द्याचरणसंपन्न, ल कहर्त्, श्रेष्ठ, दर्न करयायास य ग्य 
पुरुषाचंा सारहथ, देर्ाचंा आहण र्नुष्ट्याचंा रु्रु बुद्ध भर्र्ान आहे  
 

अशा रीतीने बुद्धरु्णाचें ध्यान केले असता हचत्ताला शाहंत हर्ळून ते एकाग्र ह ते  परंतु ही एकाग्रता 
प्रथर्ध्यानापयंत जाऊ शकत नसलयारु्ळे हतला उपचारसर्ाहध म्हणतात  र्ार्च्या ककर्ा नर्राच्या आसन्न 
प्रदेशाला ग्रार् पचार ककर्ा नर्र पचार म्हणतात; त्याप्रर्ाणे ही सर्ाहध ध्यानाच्या जर्ळ असलयाकारणाने 
हहला उपचारसर्ाहध म्हणतात  पण पहहलया प्रकरणात आलेलया चार ध्यानानंा अपुण (अप्पना) सर्ाहध 
म्हणतात  लहान रू्ल चालयायाचा प्रयत्न करीत असता जसे पुनः पुनः पडते तशी उपचार सर्ाहध फार र्ेळ 
हटकू शकत नाही; परंतु बळकट र्नुष्ट्य जसा दीघु काळ चालू शकत , तशी अपुणा सर्ाहध पुष्ट्कळ र्ेळ 
हटकते  तरी लहान रु्लाचा 
 

चालयायाचा प्रयत्न जसा त्याला चालयायाला सर्थु करत , तसा य र्ी उपचारसर्ाधीच्या य र्ाने 
अपुणा सर्ाहध प्राप्त करून घेत   
 

या भार्ात साहंर्तलेलया सरु् करु्स्थानारं्र केर्ळ उपचारसर्ाहध साधता येते; क णतेही ध्यान 
साधता येत नाही  याचे कारण हेच की, तन्र्यता ह यायाइतका दृश्य ककर्ा व्यापक हर्षय या करु्स्थानात 
नाही  बुद्धाचे रु्ण हनरहनराळे असलयारु्ळे त्याचं्यार्र ध्यान साधता येणे शक्य नाही  त्याचप्रर्ाणे इतर सात 
करु्स्थानाचंी र् ष्ट आहे  र्रणस्रृ्हत थ डीशी हभन्न आहे लरी  तरी र्रण हा दृश्य ककर्ा व्यापक हर्षय नाही  
अथात् त्याच्यात तन्र्यता ह णे शक्य नाही  इतरापं्रर्ाणे र्रणस्रृ्तीरु्ळेही केर्ळ उपचारसर्ाहध साध्य ह ते  
व्यर्स्थान म्हणजे आभ्यंतरच्या परृ्थर्ी, आप, तेज आहण र्ायु या चार धातंूचे व्यर्स्थान  तेही असेच हबकट 
असलयारु्ळे त्यार्र उपचारसर्ाहध तेर्ढी हर्ळर्ता येते  संज्ञा म्हणजे आहार प्रहतकूल आहे अशी संज्ञा  
हीही र् ष्ट दृश्य ककर्ा व्यापक नाही  म्हणून हतची र्जल उपचारसर्ाहधपलीकडे जात नाही  
 

धमानुस्मृणतचे हर्धान येणेप्रर्ाणे :– स्र्ाक्लात  भर्र्ता धम्र्  संहदहठ्ठक  अकाहलक  एहहप्स्सक  
ओपनहयक  पच्चतं र्हेदतब्ब  हर्ञ्ञूही हत । 



 

 

अनुक्रमणिका 

भर्र्तंाचा धरु् उत्तर् रीतीने प्रहतपाहदलेला, ज्याच्यात सम्यक् दशनु आहे, ज  अकाल फलदू्रप या 
आहण पहा असे ज्यासंबधंाने म्हणता येईल, हर्चार करयायाला य ग्य, सुज्ञानंी आभ्यंतरा, अनुभहर्यायाला 
य ग्य, असा आहे  
 

संधनुस्मृतीचे हर्धान येणेप्रर्ाणे :– सुपहटन्न  भर्र्त  सार्कसंघ , उजुपहटपन्न  भर्र्त  
सार्कसंघ , ञायपहटपन्न  भर्र्त  सार्कसंघ , सार्ीहचपहटपन्न  भर्र्त  सार्कसंघ , यहददं चत्ताहर 
पुहरसयुर्ाहन अा पुहरसपुग्र्ला, एस भर्र्त  सार्कसंघ  आहुनेय्य  आहुनय्य  द्क्लणेय्य  अञ्जहलकरणीय  
धनुत्तरं पुञ्ञक्लेतं ल कस्सा हत । 
 

भर्र्तंाचा श्रार्कसंघ उत्तर् र्ार्ाने चालणारा, सरळ र्ार्ाने चालणारा, न्याय्य र्ार्ाने चालणारा 
र् य ग्य र्ार्ाने चालणारा आहे  त्याचं्यात व्यक्तीच्या (स तापन्नाहदक) चार ज ड्ा आहेत, आहण एकंदरीत 
आठ व्य्क्त आहेत  भर्र्ंताचा श्रार्कसंघ आर्हनीय, पाहुणचाराला य ग्य, दहक्षणेला य ग्य, आहण अंजहल 
करयायाला य ग्य आहे; हे जर्ाचे श्रेष्ठ पुयायके्षत्र आहे  
 

व्यक्तींच्या चार ज ड्ा म्हणजे स्त्र तआपहत्तर्ार्ार्र असलेली र् स्त्र तआपहत्तफल प्राप्त करून 
घेतलेली, या द न व्यक्तीची एक ज डी; सकृदार्ाहर्र्ार्ार्र असलेली र् सकृदार्ाहर्फल प्राप्त करून 
घेतलेली, या द न व्यक्तींची एक ज डी; अनार्ाहर्र्ार्ार्र असलेली र् अनार्ाहर्फल प्राप्त करून 
घेतलेली, या द न व्यक्तींची एक ज डी; आहण अहुन्र्ार्ार्र असलेली र् अहुत्फल प्राप्त करून घेतलेली, 
या द न व्यक्तींची एक ज डी  अशा या चार ज ड्ा र् एकंदरीत आठ व्यक्ती ह तात  हर्शषे र्ाहहतीसाठी 
‘बुद्ध, धरु् आहण संघ’ पहरहशष्ट २ पहा  
 

वीलानुस्मृतीचे हर्धान येणेप्रर्ाणे :- अहरयसार्क  अत्तन  सीलाहन अनुस्सरहत अलयाडाहन 
अ्च्छद्दाहन असबलाहन अकम्र्ासाहन भहुजस्साहन हर्ञ् ञुपसााहन अपरार्ट्टाहन सर्ाहधसंर्त्तहनकाहन । 
 

आयुश्रार्ण आपली अलयाड, अ्च्छद्र, डार् नसलेली, कबरी न झालेली, स्र्तंत्र, सुज्ञानंी 
र्र्मणलेली, अपरारृ्ष्ट आहण सर्ाहध उत्पन्न करणारी शीले अनुस्र्रत   
 

अलंड आहण अ्च्छद्र याचंा अथु स्पष्टच आहे  असबल याचा अथु डार् नसलेली असा केला आहे  
एलाद्या ताबंड्ा र्ाईर्र र्धेच र् ठा पाढंरा डार् असार्ा, ककर्ा पाढंऱ्या र्ाईर्र ताबंडा डार् असार्ा, त्या 
र्ाईला सबल (शबल) म्हणतात; त्याप्रर्ाणे ज्या आयु श्रार्काच्या शीलातं र्ध्येच एलाद्या शीलाचे पालन 
नीट न झालयारु्ळे लंड पडला आहे, त्याच्या शीलाला शबल म्हणतात  ज्याची शीले र्ध्ये र्ध्ये हभन्न झाली 
आहेत त्याच्या शीलाला कलर्ाष ककर्ा कबरी शीले म्हणतात  भहुजष्ट्य ककर्ा स्र्तंत्र शीले म्हणजे ज्या 
शीलाचं्याय रे् र्नुष्ट्य इहल कींच्या ककर्ा परल कींच्या भ र्ाचंी प्राथुना करीत नसत   जी तृष्ट्णेच्या 
दास्यापासून रु्क्त आहेत (तयाहादासव्यत  र् चेत्र्ा भहुजस्सभार्करणेन भहुजस्साहन), परारृ्ष्ट म्हणजे 
अपहर्त्र ककर्ा कनद्य  तृष्ट्णा आहण हर्र्थयादृहष्ट याचं्या य र्ाने अपहर्त्र झाली नाहीत, अथर्ा, तुझे शील असे 
तसे हबघडले आहे असे क णी म्हणू शकणार नाही, अशा प्रकारची जी शीले ती अपरारृ्ष्ट ह त  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

या शीलाचं्या अनुस्रृ्तीचा फायदा हा की, प्रथर्तः आपले शील अत्यंत पहरशुद्ध ठेर्यायाचा 
सार्धानपणा ठेर्ला पाहहजे आहण त्याच्यार्र ध्यान केले असता उपचारसर्ाधी प्राप्त ह ते  एर्ढेच नव्हे, तर 
आर्रण आपले शील शुद्ध ठेर्यायाचा दृढ हनिय रृ्कद्धर्त ह त   
 

त्यार्ानुस्मृतीचे हर्धान येणेप्रर्ाणे :- अहरयसार्क  अत्तन  चार्ं अनुस्सरहत लाभा र्त रे् सुलदं्ध र्त 
रे् य ऽहं र्च्छेरर्लपहरयुहाताय पजाय हर्र्तर्लर्च्छेरेन चेत्तसा अर्ारं र्ज्झार्साहर् रु्त्तचार्  पयतपाहण 
र् स्सग्र्रत  याचय र्  दानसंहर्भार्रत  हत । 
 

आयुश्रार्क आपला त्यार् अनुस्र्रत  :- हा र्ला अलभ्य लाभ आहे, ज  र्ी र्ात्सयुर्लाने 
भरलेलया जर्ात र्ात्सयापासून रु्क्त झालेलया हचत्ताने रु्क्तत्यार्, हसद्धहस्त, दानरत, याचकहप्रय आहण 
दानसंहर्भार्रत ह ऊन र्ृहस्थाश्रर्ात रहात   
 

‘चेतसा अर्ारं अज्झार्साहर्’ याच्याबद्दल हर्शुहद्धर्ार्ात ‘चेतसा हर्हराहर्’ असा फरक केला आहे  
त्याचे कारण ही स्रृ्हत हभक्षूंनाहंी उपय र्ी पडार्ी असा गं्रथकाराचा हेतु आहे  आरंभी या स्रृ्ती केर्ळ 
उपासक आहण उपाहसका याचं्यासाठीच असत  परंतु बुद्धघ षाचायाच्या र्ळेी त्या हभक्षूंनाही लार्ू करयायात 
आलया, र् त्यारु्ळे र्रील फरक करार्ा लार्ला  
 

त्यार्ानुस्रृ्तीचा फायदा हा की, प्रथर्तः र्ात्सयुहर्रहहत शुद्ध र्नाने आयुश्रार्काने दानधरु् 
करयायास हशकले पाहहजे  याय रे् त्याचा अहंकार कर्ी ह ऊन र्नुष्ट्याचे तीर्र हनष्ट्कार् पे्रर् करयायाचे 
सार्र्थयु र्ाढत जाते; आहण ज्या ज्या र्ळेी त  अशा शुद्ध आत्र्यज्ञाचे स्र्रण करत  त्या त्या र्ळेी त्याला 
उपचारसर्ाहध हर्ळते, एर्ढेच नव्हे, तर सत्कायासाठी देहत्यार् करयायालाही त्याच्या र्नाची तयारी ह त 
जाते  
 

देवतानुस्मृतीचे हर्धान येणेप्रर्ाणे :- अहरयसार्क  देर्तानुस्सकत भार्हेत स्न्त देर्ा 
चातुम्र्हाराहजका, स्न्त देर्ा तार्कतसा, स्न्त देर्ा यार्ा, स्न्त देर्ा तुहसता, स्न्त देर्ा हनम्र्ानरहतन , 
स्न्त देर्ा परहन्म्र्तर्सर्ंहत्तन , स्न्त देर्ा ब्रह्मकाहयका, स्न्त देर्ा तदुत्तहर । यथारूपाय सद्धाय 
सर्न्नार्ता ता देर्ता इत  चुता तत्थ उपपन्ना, र्य्ह्म्प तथारूपा सद्धा संहर्ज्जहत, । यथारूपेन सीलेन 
सर्न्नार्ता तादेर्ता इत  चुता तत्थ उपपन्ना, र्य्ह्म्प तथारूप ं सीलं संहर्ज्जहत, । यथारूपेन सुते्तन 
सर्न्नार्ता ता देर्ता इत  चुता तत्थ उपपन्ना, र्य्ह्म्प तथारूप ंसुतं संहर्ज्जहत । यथारूपेन चारे्न सर्न्नार्ता 
ता देर्ता इत  चुता तत्थ उपपन्ना, र्य्ह्म्प तथारूप  चार्  संहर्ज्जहत । यथारूपाय पञ्ञाय सर्न्नार्ता ता 
देर्ता ंइत  चुता तत्थ उपपन्ना, र्य्ह्म्प तथारूपा पञ्ञा संहर्ज्जती हत । 
 

आयुश्रार्क देर्तानुस्रृ्तीची भार्ना करत –चतुर्ाहाराहजक देर्ता आहेत, तार्त् हत्रशत् देर्ता 
आहेत, यार् देर्ता आहेत, तुहषत देर्ता आहेत, हनर्ाणरहत देर्ता आहेत, परहनर्मर्तर्शर्ती देर्ता आहेत, 
ब्रह्मकाहयक देर्ता आहेत, आहण त्याहूनही र्रच्या पायरीच्या देर्ता आहेत; ज्या प्रकारच्या श्रदे्धने युक्त 
ह ऊन त्या देर्ता त्या त्या ल कीं उत्पन्न झालया त्या प्रकारची श्रद्धा र्ाझ्या अंर्ी आहे; ज्या प्रकारच्या 
शीलाच्याय रे् त्या देर्ता त्या त्या ल की उत्पन्न झालया तशा प्रकारचे शील र्ाझ्या अंर्ी आहे; ज्या प्रकारच्या 
श्रुताच्याय रे्    ज्या प्रकारच्या त्यार्ाच्याय रे्    ज्या प्रकारच्या प्रजे्ञच्याय रे् त्या देर्ता त्या त्या ल की 
उत्पन्न झालया तशा प्रकारची प्रज्ञा र्ाझ्या अंर्ी आहे  



 

 

अनुक्रमणिका 

श्रद्धा, शील, श्रुत, त्यार्, आहण प्रज्ञा हे पाच रु्ण देर्तानुस्रृ्तीत रु्ख्य आहेत; ही त्या स्रृ्तीची 
कस टी आहे  बुद्धधरु् ना्स्तक आहे, अशी हकत्येकाचंी सर्जूत आहे  ‘कतुुर्कतुुर्यथा कतुुम्’ अशा तऱ्हेची 
सरु्श्क्तर्ान् व्यक्ती हे जर् चालर्ीत आहे ही सर्जूत बौद्धालंा पसंत नाही  हे जर् हनयर्ाप्रर्ाणे चालले 
आहे  आर्ीत हात घातला तर त  जळणारच; त्याप्रर्ाणे पापकरे् केली असता केर्ळ देर्ाच्या प्राथुनेने 
त्यापंासून रु्क्तता ह णे शक्य नाही  त्याचं्या हनराकरणाथु अष्टाहंर्क र्ार्ाचाच अर्लंब केला पाहहजे  
तरीपण बौद्धाचं्या दृष्टीने इष्ट देर्तेचे स्र्रण त्याज्य नाही  पण ते ऐहहक लाभासाठी असता कार्ा नये  अशा 
देर्तेला सर् र ठेर्नू हतचे कचतन केले असता जर आपली श्रद्धा, आपले शील, श्रुत, आपला त्यार् आहण 
आपली प्रज्ञा रृ्कद्धर्त ह त असली, तर त्या देर्तेचे कचतन ककर्ा अनुस्र्रण र्ृहस्थाने अर्श्यरे्र् करार् े 
 

या सहा अनुस्रृ्ती आरंभी केर्ळ र्ृहस्थाश्रर्ी ल कासंाठी ह त्या, हे र्रील हर्र्चेनार्रून स्पष्टच 
हदसून येईल  पण हळूहळू आनापानस्रृ्हत, कायर्तास्रृ्हत ककर्ा र्तै्रीकरुणाहदक भार्ना र्ारे् पडून या 
अनुस्रृ्तींलाच र्हत्त्र् येत चालले  हर्शषेतः पहहली बुद्धानुस्रृ्हत आहण शरे्टली देर्तानुस्रृ्हत या द होंला 
फारच र्हत्त्र् आले  र्हायान पथंातं तर त्यांचा अहतरेक झाला असे म्हणयायास हरकत नाही  बुद्धाच्या 
आहण हभन्न हभन्न देर्ताचं्या नारं्ाचा जप, रं्त्रतंत्र, देर्तारं्र ध्यान, या सर्ांचा उर्र् आरंभी अत्यंत सरळ 
हदसणाऱ्या या अनुस्रृ्तीपासून झाला आहे  ह ता ह ता श्रद्धाशीलाहदक सद्रु्ण संपादयायाऐर्जी 
जारणर्ारणाहदक आसुरी श्क्त उत्पन्न करयायाच्या कार्ीही अशा अनुस्रृ्तीचा उपय र् ह ऊ लार्ला  
रं्त्रतंत्राचंा उर्र् अथरु्र्देातं आहे  तरी आधुहनक रं्त्रप्रय र्ानंा जे हनराळेच र्ळण लार्ले त्याचा उर्र् या 
साध्या अनुस्रृ्तींत असार्ा अशी र्ाझी सर्जूत आहे  
 

* * * * 
 

र्रणस्रृ्तीचे हर्धान अंरु्त्तरहनकायाच्या छक्कहनपातातं (सुत्त नं  २०) सापडते  त्या सुत्ताचा साराशं 
असा :- 
 

भर्र्ान् म्हणाला, “हभक्षहु , र्रणस्रृ्तीची भार्ना केली असता र्हत्फलदायक आहण हनर्ाणाला 
नेणारी ह ते : ती कशी? एलादा हभक्ष ुहदर्स संपलयानंतर रात्रीला आरंभ झाला असता असा हर्चार करत  
की, पुष्ट्कळ कारणानंी र्ला र्रण येणे शक्य आहे  र्ला एलादा साप, कर्च,ू ककर्ा शतपदी चार्ले आहण 
त्याय रे् र्रण येईल  आहण (धरु्र्ार्ात) अंतराय घडेल  कदाहचत् र्ी ठेंच लार्ून पडेन, र्ला अजीणु 
ह ईल,’ हपत्त, कफ आहण र्ात याचंा प्रक प ह ईल, र् या कारणानंी र्ला र्रण येईल, आहण अंतराय 
घडेल  त्याने असा हर्चार करार्ा की र्ाझ्या अंतःकरणातं पापकारक अकुशल र्न रृ्त्ती अद्याहप आहेत की 
काय, ज्याचं्याय रे् आजच्या रात्री र्रण आले असता र्ला अंतराय घडेल  जर त्याला अशा र्न रृ्त्ती 
अंतःकरण आहेत असे हदसून आले, तर त्याचं्या नाशासाठीं त्याने अत्यंत प्रयत्न करार्ा, अत्यंत उत्साह 
बाळर्ार्ा, सार्धपणे र्ार्ार्े  एलाद्या र्ाणसाच्या र्स्त्राने पेट घेतला ककर्ा त्याच्या ड क्यार्र आर् लार्ली, 
तर ती हर्झहर्यायासाठी त  जसा प्रयत्न करील, अत्यंत उत्साह बाळर्ील, सार्धपणे र्ारे्ल, त्याप्रर्ाणे या 
हभक्षनेू र्ार्ार् े पण जर त्याच्या अंतःकरणात अशा र्न रृ्त्ती नसतील तर त्याने आनंहदत व्हार्े आहण कुशल 
र्न रृ्त्ती संपादयायाहर्षयी सद हदत दक्ष असार् े रात्र संपलयानंतंर हदर्साला आरंभ झाला असता त्याने 
अशाच रीतीने र्रणस्रृ्तीची भार्ना करार्ी  याप्रर्ाणे भार्ना केली असता ं ती र्हत्फलदायक आहण 
हनर्ाणाला पोंचहर्णारी ह ते ” 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

या स्रृ्तीची तीव्रता क ठपयंत र्ाढर्ार्ी हे याच छक्कहनपाताच्या एक हणसाव्या सुत्तात दशहुर्ले 
आहे  एके प्रसंर्ी भर्र्तंाने र्रणस्रृ्तीची स्तुती केली असता एक हभक्ष ुम्हणाला, “भदंत, र्ी र्रणस्रृ्तीची 
भार्ना करीत असत  ” “ती कशा प्रकारे?” असा भर्र्ंतानें प्रश्न केला, तेव्हा त  म्हणाला, “र्ी जर सबंध 
हदर्सरात्र जर्ल , आहण भर्र्तंाच्या धर्ाचे कचतन करंू शकल  तर पुष्ट्कळच झाले, असा र्ी हर्चार 
करत , र् याप्रर्ाणें र्रणस्रृ्तीची भार्ना करत  ” त्यार्र दुसरा हभक्ष ु म्हणाला, “भदंत, र्ी हदर्सभर 
जर्ल  आहण भर्र्तंाच्या धर्ाचे कचतन करू शकल  तर पुष्ट्कळ झाले, असा हर्चार करत , र् त्याप्रर्ाणे 
र्रणस्रृ्तीची भार्ना करत  ” हतसरा म्हणाला, “र्ी जेर्यायाच्या काळापयंत जर्लों आहण भर्र्तंाच्या 
धर्ाचे कचतन करू शकल  तर पुष्ट्कळ झाले, असा हर्चार करत , र् याप्रर्ाणे र्रणस्रृ्तीची भार्ना करत  ” 
चर्था म्हणाला, “भदंत, चार-पाच घास लायायाला लार्णाऱ्या काळापयंत र्ी जर्ल , र् भर्र्तंाच्या धर्ाचे 
कचतन करू शकल  तर पुष्ट्कळ झाले, असा हर्चार करत , र् याप्रर्ाणे र्रणस्रृ्तीची भार्ना करत  ” 
पाचर्ा म्हणाला, “भदंत, र्ी एक घास लाईपयंत जर्ल , र् भर्र्तंाच्या धर्ाचे    इत्याहद ” सहार्ा 
म्हणाला, “भदंत, र्ी आर्श्ास घेऊन प्रर्श्ास स डीपयंत ककर्ा प्रर्श्ास स डून आर्श्ास घेईपयंत जर्ल  र् 
भर्र्तंाच्या धर्ाचे    इत्याहद ” त्यार्र भर्र्ान् म्हणाला, “पूर्ीचे चार हभक्ष ुहनष्ट्काळजीपणे र्ार्तात असे 
म्हटले पाहहजे  पण हे शरे्टले द न अप्रर्त्तपणे र्ार्त असून र्रणस्रृ्तीची तीव्र भार्ना करीत आहेत असे 
सर्जार् े” 
 

बुद्धघ षाचायाने या र्रणस्रृ्तीर्र बराच हर्स्तार केला आहे  तरी रु्द्द्याच्या सरु् र् ष्टी र्रील द न 
सूत्रातं आलयाच आहेत  या स्रृ्तीने केर्ळ उपचारसर्ाहध साध्य ह ते  हतच्यापासून र् ठा फायदा हा की, 
र्नुष्ट्य अत्यंत कायुदक्ष बनत   क्षण क्षणी आपणाला र्रण येयायाचा संभर् आहे अशी स्रृ्हत जार्ृत असली, 
तर क णता सुज्ञ र्नुष्ट्य आळसात संत ष र्ानील? ककर्ा आपलया र्नातील पापर्ळ धुऊन काढयायास दक्ष 
रहाणार नाही  
 

उपशर्ानुस्रृ्तीचे हर्धान सुत्तहपटकात सापंडत नाही  हतचा उल्लेल तेर्ढा सापडत   अथात् येथे 
बुद्धघ षाचायाच्या अनुर धानेच या अनुस्रृ्तीचे हर्धान सारं्णे प्राप्त आहे  आचायाचे म्हणणे की, उपशर् 
म्हणजे हनर्ाण आहण त्याचे रु्ण स्र्रण करार्याचे; ते येणेप्रर्ाणे :- यार्ता हभक्लर्े, धम्र्ा संलता र्ा 
असंलता र्ा हर्रार्  तेसं धम्र्ानं अग्र्र्क्लायहत यहददं र्दहनम्र्दन  हपपासहधनय  आलयसरु्ग्धात  
र्ाुपच्छेद  तयाहाक्लय  हर्रार्  हनर ध  हनब्बानं हत । हभक्षहु , हर्हश्रत ककर्ा अहर्हश्रत धर्ात (पदाथांत) 
र्दाचे हनरु्दन करणारा, तहान भार्हर्णारा, आसक्तीचा घात करणारा, पुनजुन्र्ाचा नाश करणारा, 
तृष्ट्णेचा क्षय करणारा असा हर्रार्, असा हनर ध–हनर्ाण–श्रेष्ठ आहे  
 

अशा रीतीने हनर्ाणरु्णाचे कचतन केले असता र्नाला शाहंत हर्ळून उपचारसर्ाहध प्राप्त ह ते  र्ात, 
हपत्त, आहण कफ या हत्रद षानंी जशी शरीराची प्रकृहत हबघडते तद्वत् ल भ, दे्वष आहण र् ह, या हत्रद षानंी 
र्नाची हबघडत असते  त्या हत्रद षापंासून रु्क्त अशी जी ्स्थती, हतचे सतत कचतन केले असता र्नाला 
शाहंत हर्ळणे साहहजक आहे  या भार्नेचा फायदा हा की, ज्या ज्या र्ळेी र्नुष्ट्य प्रापहंचक संतापाने संतप्त 
ह त , त्या त्या र्ळेी, या संतापाला शातं करणारी अशी एक श्रेष्ठ श्क्त जर्ार्ध्ये आहे, या भार्नेने त्याचे 
र्न हनर्ते, र् ती ्स्थती प्राप्त करून घेयायाचा उत्साह रृ्कद्धर्त ह त   
 

* * * * 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

संज्ञा म्हणजे आहाराहर्षयी प्रहतकूल संज्ञा, हे र्र साहंर्तलेच आहे  हहचेही हर्धान सुत्तहपटकात 
सापडत नाही  बुद्धघ षाचायाने जे काही हलहहले आहे त्याचा साराशं एर्ढाच की, आहाराहर्षयी र्नुष्ट्याला 
अनेक लटपटी कराव्या लार्तात, आहण त  आहार एकदाचा या शरीरात रे्लयाबर बर असाच र्हलच्छ 
ह ऊन जात   अशा रीतीने आहारात प्रहतकूलता पाहहली म्हणजे त  र्नुष्ट्य हजव्हाल लुप ह त नाही; 
आहाराहर्षयी हनःस्पहृ रहात ; र् या कचतनाने त्याच्या र्नाला उपचारसर्ाहध हर्ळते  
 

* * * * 
 

व्यर्स्थान म्हणजे शरीरातंर्तु चार र्हाभतूाचे पथृक्करण  याचा अंतभार् कायर्तास्रृ्तीत (पाचंव्या 
कलर्ात) झालाच आहे  तरी पण हर्शुहद्धर्ार्ात हे एक हनराळेच करु्स्थान साहंर्तले आहे  त्याचें हर्धान 
असे की, शरीरातील अ्स्थचर्ाहदक जे कठीण भार् आहेत, ते परृ्थर्ी सर्जून त्याचंा एक हर्भार् करार्ा  
हपत्तश्लेष्ट्र्ाहदक हर्भार्ात पायायाचा अंश जास्त आहे  म्हणून त्याचंा आप धातूत अंतभार् करार्ा  अंर्ातील 
उष्ट्णता तेज धातु सर्जार्ी; आर्श्ास-प्रर्श्ासाहदकानंा र्ायुधातूत घालार् े येणेप्रर्ाणे चार हर्भार् करून 
शरीराचे हनरीक्षण केले असता हे करु्स्थान साध्य ह ते  पण याचा हर्षय दृश्य ककर्ा व्यापक 
नसलयाकारणाने र् पुनः पुन्हा चार हर्भार्ाकंडे लक्ष रे्लयाकारणाने, याच्याय रे् ध्यान प्राप्त ह त नाही; 
केर्ळ उपचारसर्ाहध साध्य ह ते  याचा रु्ख्य फायदा असा की, र्नुष्ट्याला इतर प्रायायासंबधंी जी आस्क्त 
ककर्ा भय उत्पन्न ह ते ते ह त नसते  सर्ळे प्राणी जर या चार र्हाभतूाचेंच बनलेले आहेत तर त्याहंर्षयी 
आस्क्त तरी कशाला? ककर्ा त्याचें भय तरी बाळर्ा कशाला? अशी रीतीने अनासक्त आहण हनभयु ह ऊन 
ल कातं संचार करयायाऱ्या र्ानर्ाच्या हातून स्र्परकलयाण हर्शषे घडेल यातं शकंा क णती? 
 

* * * * 
 

हतसऱ्या प्रकरणाच्या आरंभी हदलेलया यादीत एक संज्ञा र् एक व्यर्स्थान ही द न करु्स्थाने अर्दी 
शरे्टी आली आहेत  ती या प्रकरणात देयायाचे कारण हे की, येथे हदलेलया आठ अनुस्रृ्तींच्याय रे् जशी 
केर्ळ उपचारसर्ाहध साधते, तशी ती याचं्याही य रे् साधते  त्या दृष्टीने पहाता यानंा या प्रकरणात घालणे 
य ग्य हदसले  ही दहाही करु्स्थाने ध्यान साध्य करू शकत नाहीत  तरी पण त्यार्हाहरक र्ाणसाला 
त्याजंपासून बरेच फायदे आहेत  ते त्या त्या प्रसंर्ी र्र्मणलेच आहेत  
  



 

 

अनुक्रमणिका 

७ 
 

कणसिें 
 

कणसि हा पाहल शब्द कृत्स्न या शब्दापासून आला आहे  संस्कृत अत्यंत हबकट र् त्या र्ानाने पाहल 
स पा र्ाटलयार्रून त्या भार्ातं कहसण हाच शब्द र्ापरयायात येत आहे  कहसणाचंी उत्पहत्त 
र्हापहरहनब्बानसुत्तातं साहंर्तलेलया आठ अहभभायतनांपासून झाली असार्ी  ही आयतने दीघहनकायात 
तीन हठकाणी र् अंरु्त्तरहनकायातं तीन हठकाणी सापंडतात; [दीघुहनकायत र्हापहरहनब्बानसुत्त, संर्ीहतसुत्त, र् दसुत्तरसुत्त 

या तीन सुत्तातं, आहण अंरु्त्तर हनकायातं एककहनपात, अठ्ठकहनपात र् दसकहनपात या तीन हनपातातं ही आठ आयतने सापंडतात   त्यार्रून 
एका काळी या आयतनानंा फार र्हत्त्र् ह ते असे र्ाटते  धम्र्संर्णीच्या कत्याने कहसणे प्रथर्तः घातली 
आहेत  तरी ही आठ आयतने र्र्ळली नाहीत  कहसणारं्ार् र्ार् त्याने याचंाहह हनदेश केला आहे  
बुद्धघ षाचायांच्या र्ळेी र्ात्र ही आयतने र्ारे् पडून कहसणे पुढे आली असार्ी  असा प्रकार का घडला याचा 
हर्चार करयायापूर्ी अहभभायतने क णती र् त्याचें हर्धान काय याचा हनदेश करणे य ग्य आहे  
 

१  अज्झत्तं रूपसञ्ञी एक  बहहद्धा रूपाहन पस्सहत पहरत्ताहन सुर्याणदुब्बयाणाहन, ताहन अहभभयु्य 
जानाहर् पहरसर्ीहत एर्संञ्ञी ह हत, इदं पठरं् अहभभायतनं । 
 

आभ्यंतरी रूप आहे असा हर्चार करून एलादा र्नुष्ट्य बाह्यसृष्टीतील सुर्णु ककर्ा दुरु्णे पहरहर्त 
रूपें पहात , त्याचें अहभभर्न करून र्ी म्हणत  आहण पहात  अशा बुद्धीने र्ार्त   हे पहहले अहभभ्र्ायतन 
ह य  
 

२  अज्झत्तं रूपसञ्ञी एक  बहहद्धा रूपाहन पस्सहत अप्पर्ाणाहन सुर्याणदुब्बयाणाहन, ताहन अहभभयु्य 
जानाहर् पस्सार्ीहत एर्संञ्ञी ह हत, इदं दुकतय अहभभायतनं । 
 

आभ्यंतरी रूप आहे असा हर्चार करून एलादा र्नुष्ट्य बाह्मसृष्टीतील सुर्ण ुककर्ा दुरु्ण ुअपहरहर्त 
रूपें पहात , आहण त्याचें अहभभर्न करून र्ी जाणत  आहण पहात  अशा बुद्धीने र्ार्त   हे दुसरे 
अहभभ्र्ायतन ह य  
 

३  अज्झत्तं अरूपसञ्ञी एक  बहहद्धा रूपाहन परसहत पहरत्ताहन सुर्याणदुब्बयाणाहन, ताहन अहभभयु्य 
जानाहर् पस्सार्ीहत एर्संञ्ञी ह हत, इदं तहतयं अहभभायतनं । 
 

आभ्यंतरी रूपाचा हर्चार न करता एलादा र्नुष्ट्य बाह्मसृष्टींतील सुर्ण ु ककर्ा दुबुण ुपहरहर्त रूपें 
पहात , आहण त्याचें अहभभर्न करून र्ी जाणत  आहण पहात  अशा बुद्धीने र्ार्त   हे हतसरे अहभभ्र्ायतन 
ह य  
 

४  अज्झतं्त अरूपसञ्ञी एक  बहहद्धा रूपाहन पस्सहत अप्पर्ाणाहन सुर्याण-दुब्बयाणाहन, ताहन 
अहभभयु्य जानाहर् पस्सार्ीहत एर्संञ्ञी ह हत, इदं चतुत्थं अहभभायतनं । 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आभ्यंतरी रूपाचा हर्चार न करता ंएलादा र्नुष्ट्य बाह्मसृष्टींतील सुर्णु ककर्ा दुरु्ण ुअपहरहर्त रूपे 
पहात ; आहण त्याचें अहभभर्न करून र्ी जाणत  आहण पहात  अशा बुद्धीने र्ार्त   हे चर्थे अहभभ्र्ायतन 
ह य  
 

५  अज्झत्तं अरूपसञ्ञी एक  बहहद्धा रूपाहन पस्सहत नीलाहन नीलर्याणहन नीलदस्सनाहन 
नीलहनभासाहन-सेय्यथा हप नार् उम्र्ापुष्ट्फं नीलं नीलर्याणं हनलहनदस्सनं नीलहनभास–सेय्यथा र्ा पन तं 
र्त्थं बाराणसेय्यकं उभत भार्हर्र्ा नीलं नीलर्याण ंनीलहनदस्सनं नीलहनभासंएर्रे्द अज्झतं्त अरूपसञ्ञी 
एक  बहहद्धा रूपाहन पस्सहत नीलाहन नीलर्याणाहन नीलहनदस्यनाहन नीलहनभासाहन, ताहन अहभभयु्य 
जानाहर् पस्सार्ीहत एर्सञ्ञी ह हत, इदं एञ्चरं् अहभर्ायतनं । 
 

आभ्यंतरी रूपाचा हर्चार न करता एलादा र्नुष्ट्य बाह्मसृष्टींतील नीलर्ण ुरूपें पहात –उदाहरणाथु 
उर्ापुष्ट्प [उम्र्ापुप्फ याचे हे भाषातंर आहे  अर्रक शातं ‘अतसी स्यादुर्ा क्षुर्ा’ असे म्हटले आहे  टीकाकार र्हेर्श्र भट्ट ही तीन नारं्े ‘जर्स 

इहत ख्यातस्य धान्यभेदस्य’ असे म्हणत   जर्साचे फूल हनळे असते की नाही हे र्ला ठाऊक नाही   ककर्ा द न्ही बाजूला इस्तरी 
केलेले र्ाराणसीचे हनळे र्स्त्र–याप्रर्ाणे आभ्यतंरी रूपाचे हर्चार न करता बाह्मसृष्टींतील नीलर्ण ु(सुंदर) 
रूपें पहात ; आहण त्याचें अहभभर्न करून र्ी जाणत  आहण पहात  अशा बुद्धीने र्ार्त   हे पाचंर्े 
अहभभ्र्ायतन ह य  
 

६  अज्झतं्त अरूपसञ्ञी एक  बहहद्ध रूपाहन पस्साहत पीताहन पीतर्याणाहन पीतहनदस्सनाहन 
पीतहनभासाहन–सेय्यथा हप नार् कहणकारपुप्फ पींत पीतर्याणं पीतहनदस्सनं पीतहनभासं–सेय्यथा र्ा पन तं 
र्त्थं बाराणसेय्यकं उभत भार्हर्र्ां पींत    एर्रे्र् अज्झतं्त अरूपसञ्ञी एक  बहहद्धा रूपाहन पस्सहत 
पीताहन पीतर्याणाहन पीतहनदस्सनाहन पीतहनभासाहन, ताहन अहभभयु्य जानाहर् पस्सार्ीहत एर्संञ्ञी ह हत, 
इदं छां अहभभायतनं । 
 

आभ्यतंरी रूपाचा हर्चार न करता एलादा र्नुष्ट्य बाह्यसृष्टीतील पीतर्ण ुरूपे पहात –उदाहरणाथु, 
कर्मणकारपुष्ट्प ककर्ा द न्ही बाजूला इस्तरी केलेले र्ाराणसीचे हपर्ळे र्स्त्र–याप्रर्ाणे आभ्यंतरी रूपाचा 
हर्चार न करता बाह्यसृष्टीतील पीतर्ण ु(सुंदर) रूपे पहात ; आहण त्याचे अहभभर्न करून र्ी जाणत  आहण 
पहात  अशा बुद्धीने र्ार्त   हे सहार् ेअहभभ्र्ायतन ह य  
 

७  अज्झत्तं अरूपसञ्ञी एक  बहहद्धा रूपाहन पस्सहत ल हहतकाहन ल हहतकर्याणाहन 
ल हहतकहनदस्सनाहन ल हहतकहनभासाहन–सेय्यथा हप नार् बन्धुजीर्कपुप्फं ल हहतकं ल हहतकर्याणं 
ल हहतकहनदस्सनं ल हहतकहनभासं-सेय्यथा र्ा पन तं र्त्थं बाराणसेय्यकं उभत भार्हर्भां ल हहतकं 
ल हहतकर्याणं ल हहतकहनदस्सनं ल हहतकहनभासं–एर्रे्र् अज्झत्तं अरूपसञ्ञी एक  बहहद्धा रूपाहन 
पस्सहत ल हहतकाहन ल हहतकर्याणाहन ल हहतकहनदस्सनाहन ल हहतकहनभासाहन, ताहन अहभभयु्य 
जानाहर् पस्सार्ीहत एर्संञ्ञी ह हत, इदं सत्तरं् अहभभायतनं । 
 

आभ्यंतरी स्र्रूपाचा हर्चार न करता एलादा र्नुष्ट्य बाह्यसृष्टीतील रक्तर्णु रूपे पहात –
उदाहरणाथु, सन्धुजीर्कपुष्ट्प ककर्ा द न्ही बाजूला इस्तरी केलेले र्ाराणसीचे ताबंडे र्स्त्र–याप्रर्ाणे 
आभ्यंतरी रूपाचा हर्चार न करता एलादा र्नुष्ट्य बाह्यसृष्टीतील रक्तर्ण ु(सुंदर) रूपे पहात ; आहण त्याचें 
अहभभर्न करून र्ी जाणत  आहण पहात   अशा बुद्धीने र्ार्त , हे सातर् ेअहभभ्र्ायतन ह य  



 

 

अनुक्रमणिका 

८  अज्झतं्त अरूपसञ्ञी एक  बहहद्धा रूपाहन पस्सहत ओदाताहन ओदातर्या णाहन 
ओदातहनदस्सनाहन ओदातहनभासाहन-सेय्यथा हप नार् ओसहधतारका ओदाता ओदातर्याणा 
ओदातहनदस्सना आदातहनभासा–सेय्यथा र्ा पन तं र्त्थं बाराणसेय्यकं उभत भार्हर्र्ां ओदातं 
ओदातर्याणं ओदातहनदस्सनं ओदातहनभासं–एर्रे्र् अज्झत्तं अरूपसञ्ञी एक  बहहद्धा रूपाहन पस्सहत 
ओदाताहन ओदातर्याणाहन ओदातहनदस्सनानी ओदातहनभासाहन, ताहन अहभभयु्य जानाहर् पस्सार्ीहत, 
एर्संञ्ञी ह हत, इदं अट ठरं् अहभभायतनं । 
 

आभ्यंतरी रूपाचा हर्चार न करता एलादा र्नुष्ट्य बाह्यसृष्टीतील शुभ्र्ण ुरूपे पहात –उदाहरणाथु, 
ओषहधतारका [या तारकेचा उल्लेल सुत्तहपटकात बऱ्याच हठकाणी आला आहे  परंतु अाकथाकाराने त्याचा स्पष्ट अथु केलेला नाही  लालील 
र्णुनार्रून हा शु्रमाचा तारा असार्ा असे र्ाटते–सेय्यथा हप नार् सरदसर्ये हर्दे्ध हर्र्तर्लाहके देर्े रहत्तया पच्चरू्सर्ये ओसहधतारका भासते च 
तपते च हर्र चात च । (देर्पुत्तसंयुत्त)   ककर्ा द न्ही बाजूला इस्तरी केलेले र्ाराणसीचे पाढंरे र्स्त्र–याप्रर्ाणे 
आभ्यंतरी रूपाचा हर्चार न करता एलादा र्नुष्ट्य बाह्यसृष्टीतील शुभ्र्ण ु(सुंदर) रूपे पहात   आहण त्याचे 
अहभभर्न करून र्ी जाणत  आहण पहात  अशा बुद्धीने र्ार्त   हे आठर् ेअहभभ्र्ायतन ह य  
 

बौद्ध धर्ाची स्थापना झालयानंतर बऱ्याच र्षांपयंत हभक्षलूा रहायायास हर्हार नसत  ते क ठे तरी 
एलाद्या उपर्नात ककर्ा जंर्लात पणुकुहटकेत रहात असत  अनाथहप्याडकाच्या आरार्ासारले जे थ डे 
हर्हार बुद्धाच्या हयातीत अ्स्तत्र्ात आले ह ते, त्यातंही हभक्ष ुचातुर्ास्याचे तेर्ढे चार र्हहने रहात असत; 
बाकी आठ र्हहने इतस्ततः संचार करून धर्ोपदेश करीत असत  अशा र्ळेी हर्शुहद्धर्ार्ात साहंर्तलेली 
कृहत्रर् कहसणे करयायाची प्रा्प्त अ्स्तत्र्ात येणे शक्त नव्हते  बौद्धाचें प्राचीन हर्हार ल दताना काही 
र्तुळाकार पाषाणाची कहसणे सापंडली आहेत  त्यारं्रून असे हदसून येते की, कृहत्रर् कहसणे करयायाची 
पद्धहत अश ककालानंतर प्रचारात आली  त्यापूर्ी र्रील अहभभ्र्ायतनाचंीच भार्ना हभक्षु करीत असार् े 
त्याचें हर्धानही र्रील उताऱ्यातच आले आहे  
 

एलादा हभक्ष ुएकातं स्थळी जाऊन बसला, आहण ‘र्ी रूपी आहे म्हणजे चतुभूतुाचंा बनलेलों आहे 
आहण बाह्यसृष्टीत हदसणारे ते रूप तेही चतुभूतुात्र्क आहे,’ असा हर्चार करून थ ड्ाशा पहरहर्त बाह्य 
देलाव्यार्र ध्यान करून तन्र्य ह ऊ शकला र् त्यार्र ताबा हर्ळर् ूशकला, तर त्याला पहहले अहभभ्र्ायतन 
साध्य झाले, असे म्हटले पाहहजे  या हभक्षलूा हर्हर्हक्षत रूप पाहहजे असे नाही  एलादी र्र्ताची र्ंजी, 
एलादे हचत्रहर्हचत्र फुलानंी आहण पानानंी भरलेले झाड, कर्लानंी भरलेला हौद, ककर्ा असाच काहीतरी 
र्याहदत देलार्ा त्याच्यासर् र असला म्हणजे पुरे आहे, परन्तु दुसरे अहभभ्र्ायतन साध्य करयायाऱ्याला 
असा र्याहदत देलार्ा कार्ाचा नाही  हर्स्तीणु र्नराहज अफाट सरु्द्र, अर्याद परु्ताचं्या रारं्ा, भव्य 
आकाश, असा काही तरी र् ठा अपहरहर्त देलार्ा त्याच्यासर् र असार्यास पाहहजे  पहहलया आहण हतसऱ्या 
आयतनात फरक एर्ढाच की पहहलयाला आपण रूपी आहे ही जाणीर् असते, र् हतसरा केर्ळ बाह्यसृष्टीत 
तन्र्य ह ऊन जात   हीच र् ष्ट बाकीच्या सर्ांना लार्ू आहे  शरे्टली चार अहभभ्र्ायतने आहण या नार्ाची 
चार कहसणें एकच आहेत  परन्तु कहसणाचें जे कृहत्रर् हर्धान सारं्यायात आले आहे, ते त्याचं्यात नाही  
हनळ्या हपर्ळ्या, ताबंड्ा ककर्ा पाढंऱ्या फुलाचंा हर्स्तीण ुर्ळा पाहून ककर्ा अशाच तऱ्हेचे दुसरे रम्य देलार्े 
पाहून त्याजंर्र ध्यान करून ही अहभभ्र्ायतने साध्य करता येतात  अशा देलाव्यारं्र कहसणेही साध्य 
ह तात, असे अाकथाकारानंी म्हटले आहे  तरी पण बुद्धघ षाचायांच्या र्ळेी कृहत्रर् कहसणे तयार 
करयायाकडेच हर्शषे लक्ष ह ते असे हदसते  
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प्राचीन अाकथातूंन परृ्थर्ीकहसणाहदकाचें जे हर्धान बुद्धघ षाचायाने हर्शुहद्धर्ार्ांत घेतले आहे, ते 
येणेप्रर्ाणे :– पठर्ीकहसणं उग्र्याहन्त  पठहर्यं हनहर्त्तं र्याहाहत कते र्ा अकते र्ा, सन्तके, न  अनन्तके, 
सक हटये, न  अक हटये, सर्टुरे्, न  अर्टुरे्, सपहरयन्ते, न  अपहरयन्ते, सुप्पर्ते्त र्ा सर र्र्ते्त र्ा । 
 

परृ्थर्ीकहसणाचे कचतन करणारा, कृहत्रर् [कृहत्रर् पृर्थर्ी म्हणजे हजचे र्ंडळ तयार करयायात आले आहे अशी र्ाती; र् 

अकृहत्रर् म्हणजे हजचे (शते नारं्रलया हठकाणी र्रै्रे) र्ंडळ आप आप तयार झाले आहे अशी र्ाती   ककर्ा अकृहत्रर्, अर्याहदत नव्हे 
पण र्याहदत, अक हटक (अपहरहर्त) नव्हे पण सक हटक (पहरहर्त), अर्तुुळ नव्हे पण सर्तुुळ, अपयंत 
नव्हे पण सपयंत, सुपाएर्ढ्या ककर्ा र्ातीच्या कट ऱ्याएर्ढ्या परृ्थर्ीचे हनहर्त्त ग्रहण करत   
 

परृ्थर्ीकहसणाचं्या जार्ी इतर कहसणाचें नारं् घातले असता त्याचे हर्धानही असेच आहे  यात आहण 
अहभभायतनात पहहला र् ठा फरक हा की, याचंा आरंभ अर्दी आकंुहचत स्र्रूपापासून व्हार्याचा  फार 
झाले तर याचंी र्यादा सुपाएर्ढीच असार्यास पाहहजे  र्ात्र ती र्ातीच्या कट ऱ्याहून लहान नसली म्हणजे 
झाले  दुसरा फरक हा कीं, ही कहसणे कृहत्रर् रीतीने बनर्ता येतात  ती कशी करार्ी र् त्याचे हनहर्त्त कसे 
ग्रहण करार्े यासंबधंाने हर्शुहद्धर्ार्ात हर्स्तृत र्णनु आहे  त्याचा साराशं तेर्ढा येथे देत   
 

अकृहत्रर् परृ्थर्ीचे हनहर्त्त घ्यार्याचे म्हणजे एलाद्या नारं्रलेलया जार्ी ककर्ा अशाच दुसऱ्या जार्ी 
र्तुुळकार परृ्थर्ीकहसणाचे हनहर्त्त लक्षात घेऊन त्याचे र्ारंर्ार कचतन करार्याचे  हे ज्याला साध्य नसेल 
त्याने कृहत्रर् परृ्थर्ीर्ंडळ तयार करार् े हनळी, हपर्ळी, ताबंडी, ककर्ा पाढंरी र्ाती न घेता अरुणर्ण ुर्ाती 
घेऊन हतचे एक र्ीत आहण चार आंर्ळे व्यासाचे रं्डळ बनर्ार् े जर हे रं्डळ घेऊन दुसऱ्या हठकाणी 
जार्याचे असेल, तर ते चटईच्या ककर्ा फळ्याच्या तुकड्ार्र बनर्ार्े, र् दर्डाने घासून साफसूफ करार् े 
त्याच्यात र्र्ताच्या काड्ा ककर्ा कंकर राहू देऊ नये  
 

आप कहसण करणाऱ्याने शुद्ध पाणी घेऊन ते एक र्ीत चार आंर्ळे व्यासाच्या भाडं्ात काठापयंत 
भरार्े, र् ते ्स्थर झालयार्र त्यार्र भार्ना करार्ी  
 

तेज कहसण करणाऱ्याने चारं्ली र्ाळलेली लाकडे घेऊन त्याची आर् करार्ी, र् त्याच्यासर् र द न 
लंुटालंा र्ध्यंतरी एक र्ीत चार आंर्ळे व्यासाचे र्तुुळाकार भ क असलेला चटईचा ककर्ा कपड्ाचा 
तुकडा बाधंार्ा  त्या भ कातून र्रचे ज्र्ालाग्र र् लालची लाकडे न हदसता केर्ळ ज्र्ालेचा र्ध्य भार् तेर्ढा 
हदसार्ा असा बदं बस्त करार्ा, र् य ग्य अंतरार्र बसून त्या तेज कहसणाची भार्ना करार्ी  
 

र्ायुकहसणात कृहत्रर्ता आणणे शक्य नाही  त्याची भार्ना करणाऱ्याने र्ाऱ्याने हालणारी झाडाची 
फादंी ककर्ा असाच दुसरा पदाथु पाहून त्यार्र भार्ना करार्ी  
 

नीलकहसण करणाऱ्याने एक र्ीत चार आंर्ळे व्यासाचे भाडें घेऊन त्यात हनळ्या रंर्ाची फुले 
भरार्ी, र् त्याचं्या भ र्ताली दुसऱ्या क णत्या तरी रंर्ाची फुले लार्ार्ी; अथर्ा कभतीर्र ककर्ा कपड्ार्र 
एक र्ीत चार आंर्ळे व्यासाचे हनळे रं्डळ तयार करार् ेर् ते दुसऱ्या क णत्या तरी रंर्ाने पहर्च्छन्न करून 
त्यार्र भार्ना करार्ी  हाच प्रकार पीत, ल हहत, आहण अर्दात (शुभ्) कहसणाचंा सर्जार्ा  
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हलडकीच्या फटीतून ककर्ा रृ्क्षाच्या सादं्र छायेतून जेथे र्तुुळाकार हकरण पडला असेल त्याला 
आल ककहसण सर्जून त्याची भार्ना करार्ी  
 

पहर्च्छन्नाकासकहसणार्र भार्ना करू इ्च्छणाऱ्याने कभतीला ककर्ा रं्डपाहदकाला एक र्ीत चार 
आंर्ळे व्यासाचे र्तुुळाकार भ क पाडून त्याने व्यापलेली जार्ा आकाश आहे, असे कचतन करार् े 
 

याप्रर्ाणे या दहा कहसणाचंी हर्धाने झाली  आता त्याचंी हनहर्ते कशी प्राप्त ह तात याचे थ डक्यात 
हर्र्चेन करत   पहरकरु्हनहर्त्त, उद् ग्रहहनहर्त्त, आहण प्रहतभार्हनहर्त्त अशी तीन हनहर्ते्त आहेत  
पहरकरु्हनहर्त्त म्हणजे ड ळ्यासंर् र असलेले कहसणरं्डळ  हे अथात् च भौहतक असते  पण जेव्हा तेच 
हनहर्त्त ड ळे हर्टले तरी ड ळ्यासंर् र उभे रहाते तेव्हा त्याला उद् ग्रहहनहर्त्त म्हणतात  या हनहर्त्तात 
जडहनहर्त्ताचे द ष स्पष्ट हदसतात  पण जेव्हा त्याच्याचसारले पण हनदोष आहण हदव्य असे रं्डळ 
ड ळ्यासंर् र येते तेव्हा त्याला प्रहतभार्हनहर्त्त म्हणतात  उदाहरणाथु, परृ्थर्ीचे जे जडर्ंडळ भार्नेसाठी 
सर् र ठेहर्ले जाते ते पहरकरु्हनहर्त्त सर्जार् े त्यानंतर बराच काळ कचतन केलयाने तेच र्ंडळ ड ळ्यासंर् र 
येऊ लार्ते  पण त्याबर बरच परृ्थर्ीचा उंचसललपणा ककर्ा असेच दुसरे द ष त्यात हदसू लार्तात  परंतु 
भार्नेच्याय रे् जेव्हा र्न ्स्थर ह त जाते, तेव्हा तेच रं्डळ हपशर्ीतून बाहेर काढलेलया हनरु्ळ आरशाप्रर्ाणे 
अत्यंत शुद्ध आहण देदीप्यर्ान हदसू लार्ते  यालाच प्रहतभार्हनहर्त्त म्हणतात  इतर कहसणातंही ही तीन 
हनहर्ते्त यथाय ग्यपणे लार्ू पडतात  परंतु त्याचंा हर्स्तारपूरु्क हर्चार करयायाची जरुरी हदसत नाही  
 

या कहसणारं्र चारही ध्याने प्राप्त ह तात, एर्ढेच नव्हे तर आकाशआनंत्याहदक जी चार 
अरूपार्चर आयतने साहंर्तली आहेत, ती साध्य करयायाला याचंी फार र्दत ह ते  परंतु त्यासाठी ही 
कहसणे र्याहदत न ठेर्ता अर्याहदत करार्ी लार्तात  आरंभ जरी कट ऱ्याएर्ढ्या ककर्ा सुपाएर्ढ्या 
कहसणापासून केला, तरी प्रहतभार्हनहर्त्त प्राप्त झालयार्र ककर्ा ध्यान प्राप्त झालयार्र त्याचंी र्यादा 
्रमर्ा्रमर्ाने र्ाढर्नू ती हर्र्श्र्यादेपयंत नेऊन प चर्ायची असते  अशा रीतीने अर्याहदत केलेलया 
कहसणार्र जेव्हा चार ध्याने साध्य ह तात तेव्हाच य ग्याच्या अंर्ी अरूपार्चर आयतनाचें ध्यान करयायाची 
य ग्यता येते  
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८ 
 

अरूपावचर आयतनें 
 

आकाशानन्त्य आयतन, हर्ज्ञानानन्त्य आयतन, अककचन्य आयतन आहण नैर्संज्ञानासंज्ञा आयतन, 
ही चार अरूपार्चर आयतने ह त  त्याचंी भार्ना चार ध्याने प्राप्त झालयाहशर्ाय करता येणे शक्य नाही, हे 
र्र साहंर्तलेच आहे  अप्रर्ाण अहभभ्र्ायतनार्र ककर्ा कहसणारं्र ज्याला ही ध्याने साध्य झाली असतील, 
त्याने प्रथर्तः आकाशानन्त्य आयतन हर्ळर्यायाचा प्रयत्न करार्ा  त्याचे हर्धान सुत्तहपटकात पुष्ट्कळ 
हठकाणी आले आहे  ते असे :– 
 

सब्बस  रूपसञ्ञानं सर्हतक् कर्ा पहटघसञ्ञानं अत्थंर्र्ा नानत्तसञ्ञानं अर्रनहसकारा अनन्त  
आकास  हत आकासानञ् चायतनं उपसंपज् ज हर्हरहत । 
 

सरु्प्रकारे रूपसंज्ञाचंा सर्हत्रमर् करून प्रत्याघातसंज्ञाचंा अस्त करून आहण नानात्त्र्संज्ञाचंा 
हर्चार न करता अनन्त आकाश या भार्नेने आकाशानन्त्य आयतन प्राप्त करून घेत   
 

रूपसंज्ञा म्हणजे जड सृष्टीबद्दल हर्चार  त्याचं्या पलीकडे रे्लयानेच हे ध्यान प्राप्त ह ते  जड सृष्टीचे 
हर्चार ज पयंत चालले आहेत त पयंत हर्षयाचंा इंहद्रयारं्र प्रत्याघात म्हणजे काहीतरी पहरणार् व्हार्याचा  
पण जेव्हा य र्ी जडसृष्टीच्या पलीकडे आपलया कचतनाची र्यादा नेत , तेव्हा ंअसा प्रत्याघात त्याला बाधू 
शकत नाही, त्या प्रत्याघाताचा अस्त ह त ; आहण त्या प्रसंर्ी जड सृष्टीतील हचत्राहर्हचत्र देलार्े ककर्ा हभन्न 
स्र्र अशा हर्हर्ध हर्षयापंासून त  हनरृ्त्त ह त   यालाच ‘नानात्र्संज्ञाचंा हर्चार न करणे’ असे म्हणतात  
अशा ्स्थतीत अनन्त आकाश हेच काय ते त्याच्या हचत्ताचे आलंबन ह ऊन रहाते, आहण त  तदाकार ह ऊन 
जात   
 

पहर्च्छन्न आकासकहसण लेरीज करून बाकी क णत्याही कहसणार्र चार ध्याने साध्य केलयानंतर 
र्र् या आयतनाची भार्ना करार्याची असते  कहसणार्र चतुथु ध्यान साध्य ह यायापूर्ी त्या कहसणाची 
र्यादा अनन्त करार्ी लार्ते  प्रथर्तः कट ऱ्याएर्ढ्या ककर्ा सुपाएर्ढ्या कहसणापासून सुरुर्ात 
करार्याची हे र्ार्लया प्रकरणात साहंर्तलेच आहे  नंतर तीच र्तुुळाकार आकृहत ल लीएर्ढी, घराएर्ढी, 
र्ार्ाएर्ढी, देशाएर्ढी, परृ्थर्ीएर्ढी आहण ह ता ह ता हर्र्श्ाएर्ढी र्ाढर्ार्याची असते  त्या आकृतीर्र 
चतुथु ध्यान साध्य झालयार्र र्र् य र्ी बुहद्धप्रभार्ाने ती बाजूला सारून तेर्ढ्या सरु् हर्र्श्ात एकच आकाश 
भरले आहे हे पहात   पूर्ीचे जे रूपात्र्क आलंबन ते स डून देऊन त  हे अरूपात्र्क आलंबन स्र्ीकारत   
आहण हाच काय त  इतर चतुथु ध्यानात आहण या ध्यानात फरक असत   कहसणारं्र ककर्ा र्तै्री 
इत्याहदकारं्र केलेलया ध्यानाचा हर्षय दृश्य र् जड असत , आहण म्हणूनच त्या ध्यानाला रूपार्चर ध्याने 
म्हणतात  आकाशाहदक आयतने दृश्य नाहीत र् जडही नाहीत  तेव्हा त्याचं्यार्र जे चतुथु ध्यान प्राप्त ह ते 
त्याला अरूप ककर्ा अरूपार्चर ध्यान म्हणतात  
 

येथे असा प्रश्न उप्स्थत ह त  की, इतर करु्स्थानारं्र जशी प्रथर्ाहदक ध्याने प्राप्त ह तात तशी ती 
या रूपार्चर करु्स्थानारं्र का प्राप्त ह त नाहीत? हर्तकुहर्चाराहदक प्रथर् ध्यानाची अंरे् अ्स्तत्र्ात 
यार्याला त्याचा हर्षयही आकंुहचत र् प्ररु्हदत करणारा असार्यास पाहहजे  परंतु आकाशासारख्या अनन्त 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहण व्यापक हर्षयाला आकंुहचत स्र्रूप हदलयाहशर्ाय हर्तकुहर्चाराहदक उत्पन्न ह णे शक्य नाही  पण 
अशा आकंुहचत आकाशाला आकाशानन्त्य आयतन म्हणता यार्याचे नाही; त्याला पहर्च्छन्न आकासकहसण 
असे म्हणतात  अथात् आकाशाहदक जी चार आयतने आहेत त्यारं्र पहहली तीन ध्याने साधता येत नाहीत  
कहसणारं्र चार ध्याने साधलयार्रच र्र् ही आयतने ्रमर्ाने प्राप्त करून घ्यार्ी लार्तात  
 

हर्ज्ञानानंत्य आयतनाचे हर्धान येणेप्रर्ाणे :– सब्बस  आकासानञ्चायतनं सर्हतक् कम्र् अनन्तं 
हर्ञ्ञणहंत हर्ञ्ञाणाञ्चायतनं उपसंपज् ज हर्हरहत । 
 

सरु् प्रकारे आकाशानन्त्य आयतनाचा सर्हत्रमर् करून अनन्त हर्ज्ञान या भार्नेने हर्ज्ञानानन्त्य 
आयतन प्राप्त करून घेत   
 

आकाशाची कलपनाही हर्ज्ञानर्यच आहे, आकाशाची जी अनंत र्यादा तीच हर्ज्ञानाची आहे, अशा 
भार्नेने आकाशाचा हर्चार स डून देऊन हर्ज्ञानात तल लीन झालयार्र य ग्याला या आयतनाचा लाभ ह त   
एर्ढाच काय त  फरक  बाकी सरु् र्रीलप्रर्ाणे सर्जार् े 
 

आककचन्य आयतनाचे हर्धान :– सब् बस  हर्ञ्ञणञ् चायतनं सर्हतक् कम्र् न्त्थ हकञ् ची हत 
आहकञ्ञायतनं उपसंपज् ज हर्हरहत । 
 

सरु् प्रकारे हर्ज्ञानानंत्य आयतनाचा सर्हत्रमर् करून काही नाही या भार्नेने आककचन्य आयतन 
प्राप्त करून घेत   
 

अभार् हर्ज्ञानापेक्षाहह बलर्ान् आहे  जेथपयंत हर्ज्ञानाची र्हत तेथपयंत अभार्ाचीही 
असार्याचीच  असा अभार् सरु् हर्र्श्ातं भरला आहे  या कलपनेने य र्ी जेव्हा हर्ज्ञानार्र जय हर्ळर्त , 
तेव्हा त्याला या आयतनाचा लाभ ह त   
 

नैर्संज्ञानासंज्ञा आयतनाचे हर्धान येणेप्रर्ाणे :– सब्बस  आहकञ् चञ्ञायतनं सर्हतक् कम्र् 
नेर्सञ्ञानासञ्ञायतनं उपसम्पज् ज हर्हरहत । 
 

सरु् प्रकारे आहकचन्य आयतनाचा सर्हत्रमर् करून नैर्संज्ञानासंज्ञा आयतन प्राप्त करून घेत   
 

अभार्ाची तरी बळकट कलपना ककर्ा संज्ञा असतेच  परन्तु त्याच्या र्रची पायरी म्हणजे संज्ञा नाही 
ककर्ा असंज्ञाही नाही, अशा तऱ्हेचे हे आयतन ह य  संज्ञा आहे असेही नाही आहण नाही असेही नाही, हे 
कसे ह ऊ शकते? याबद्दल हर्शुहद्धर्ार्ांत द न उपर्ा हदलया आहेत  
 

हशष्ट्याने ल हपात्राला तेल लार्नू ठेर्ले ह ते  यर्ार्ू (पेज) हपयायाच्या र्ळेी रु्रूने ते र्ाहर्तले तेव्हा 
हशष्ट्य म्हणाला, “भदंत, पात्रात तेल आहे ” रु्रू म्हणाला, “तर र्र् घेऊन ये  आपण ते नळकाडं्ात 
भरू ” हशष्ट्य म्हणाला, “तसे करयायाला तेल नाही ” ज्याप्रर्ाणे यर्ार्ू र्हलन करयायापुरते तेल आहे, पण 
नळकाडें भरयायापुरते नाही, त्याप्रर्ाणे या चर्र्थया आयतनात संज्ञार्शषे हशल लक रहात ; परंतु त  संजे्ञचा 
कायुभार् करू शकत नाही  



 

 

अनुक्रमणिका 

दुसरी उपर्ा पायायाची आहे  रु्रु आहण हशष्ट्य रस्त्यातून चालले ह ते  र्ाटेत थ डेसे पाणी ह ते  
हशष्ट्य म्हणाला, “रु्रुजी, पाणी आहे, र्हाणा काढा ” रु्रु म्हणाला, “तर र्र् स्नानाचा पचंा दे, र्ी स्नान 
करत  ” हशष्ट्य म्हणाला, “स्नानाला पाणी नाही ” जसे र्हाणा हभजयायापुरते पाणी आहे, पण स्नानाला 
नाही, तसा या चर्र्थया आयतनात संजे्ञचा अंश आहे, परंतु त  संजे्ञचे कायु करयायापुरता नाही  
 

हे आयतन प्राप्त झालयार्र य ग्याला हनर धसर्ापहत्त हर्ळर्ता येते  हनर धसर्ापहत्त म्हणजे 
र्न रृ्त्तींचा आत्यंहतक हनर ध  अशा ्स्थतीत य र्ी सात हदर्सपयंत राहू शकत   
  



 

 

अनुक्रमणिका 

९ 
 

णवपश्यनाभावना 
 

हा शब्द केर्ळ बौद्ध संस्कृत र्ाङ र्यात सापडत   उदाहरणाथु, 
 

वमथेन णवपश्पनासुयुक्तः 
कुरुते क्लेवणवनावणमत्यवेत्य । 

वमथः प्रथमं र्वेषिीयः 
स च लोके णनरपेक्षयाणभरत्या ॥ 

 
या शाहंतदेर्ाचायांच्या श्ल कात हा शब्द सापडत   परंतु त  पाहल हर्पस्सना या प्रहसद्ध शब्दापासून साधला 
आहे  जर्ातील अहनत्यतेच्या भार्नेने हर्पश्यनेला आरंभ ह त   अहनत्यताभार्नेचे हर्धान येणेप्रर्ाणे :– 
 

रूपं हभक्लर्े अहनच् चं      र्देना अहनच् चा       सञ् ञा अहनच् चा       संलारा 
अहनच् चा     हर्ञ्ञाणं अहनच् चं । यदहनच् च ंतं दुक्लं, यं दुक्लं तदनत्ता, यदनत्ता तं नेतं र्र्, नेस  हर््स्र्, न 
रे्स  अता हत ॥ एर्रे्तं यथाभतंू सम्र्प्पञ् ञाय दाब्ब ं॥ 
 

(लन्दसंयुत्त, र्ग्र् २, लुत्त ४ ) 
 

हभक्षहु , रूप अहनत्य आहे    र्देना अहनत्य आहेत    संज्ञा अहनत्य आहे     संस्कार अहनत्य 
आहेत    हर्ज्ञान अहनत्य आहे  जे अहनत्य ते दुःलकर, जे दुःलकर ते अनात्र्क, जे अनात्र्क ते र्ाझे नव्हे, 
त  र्ी नव्हे, त  र्ाझा आत्र्ा नव्हे  याप्रर्ाणे हे यथाथुतया सम्यक् प्रजे्ञने पहार् े 
 

या हर्धानाप्रर्ाणे रूप, र्देना, संज्ञा, संस्कार आहण हर्ज्ञान या पाचं स्कंधारं्र अहनत्यतेची भार्ना 
करार्याची आहे  ती कशी याचा थ डक्यात हर्चार करू  रूपस्कंध चार र्हाभतूांचा बनला आहे  त्यात 
पहहले र्हाभतू परृ्थर्ी  धरणीकंपाहदकाच्या य र्ाने परृ्थर्ीच्या ्स्थर भार्ातही 
 

भयंकर अदलाबदल ह त असते; नद्याचें जेथे स्त्र त असतील तेथे र्ाळर्टं बनते र् नदीचा प्रर्ाह 
भलत्याच बाजूला र्हात असत   पण असे हर्लक्षण फेरफार सर्ांनाच पहार्यास हर्ळत नसतात  त्यांनी 
परृ्थर्ीच्या पषृ्ठभार्ार्र उर्र्णाऱ्या–आहण ज्यातं परृ्थर्ीचाच अंश जास्ती आहे अशा–र्नस्पहतर्र्ाचे हनरीक्षण 
करार् े पार्साळा सुरू झालयार्र काही काळाने हजकडे हतकडे सरु् प्रदेश हहरर्ार्ार झालेला हदसत   
आहर्श्न र्हहन्याच्या सुर्ाराला धान्ये हपकास आलयाने शतेे हपर्ळी हदसू लार्तात  पण पुढे त्याचंी कापणी 
ह ऊन धान्य र् ळा केलयार्र केर्ळ र्र्त हशल लक रहाते  थंडीचे हदर्स जाऊन र्संत ऋतूला सुरुर्ात ह ते 
न ह ते तों रृ्क्षाला पालर्ी फुटते, आंब्याला र् ह र येतात र् सृष्टीर्ध्ये एक अहभनर् चैतन्य उत्पन्न 
झालयासारले हदसते  इतक्यात उन्हाळा येत , शतेे उद् ध्र्स्त झालयासारली हदसू लार्तात आहण दुपारच्या 
र्ळेी त्याकडे पाहहले असता ड ळ्याला त्रास ह त   अशा रीतीने दृश्य सृष्टीत बाराही र्हहने सारली घडार् ड 
चाललेली असते  हतचा हर्चार करता करता जर आपण परर्ाणूपयंत जाऊन प चल  तर त्यातही 
अस्लहलत ्रमातंी चालू असलयाचे आपणास हदसून येईल  



 

 

अनुक्रमणिका 

आप धातूचे फेरफार अहधक दृश्य आहेत  पार्साळ्यापूर्ी नद्या र्ाळून रे्लया आहेत, तलार् क रडे 
पडले आहेत  इतक्यात आकाशात अभ् हदसू लार्तात, रे्घर्जुनेला सुरुर्ात ह ते  हर्जा चर्कतात आहण 
पाऊस पडत   नदीनाले आहण तलार् भरून जातात आहण हजकडे हतकडे पाणीच पाणी ह ऊन जाते  जी 
नदी काही हदर्सापूंर्ी अत्यंत शातं हदसत ह ती ती बेफार्पणे र्ाहू लार्ते, र् ठाला धोंडा टाकला तरी 
र्ाहून नेते, र्र् र्ाणसाची र् ष्ट काय? पण पार्साळा संपलयाबर बर ती पूरु््स्थतीर्र येते आहण हळूहळू 
आटत जाते  सरु्द्राला तर ओह टी-भरती र जचीच असते, थ डासा र्ारा र्ाहहलयाबर बर लाटा येतात, 
आहण झंझार्ाताने तुफान ह ते  एर्ढे कशाला? नदी जरी आपणास एकच हदसत असली तरी हतच्यातील 
पायायाच्या प्रत्येक परर्ाणूला त्याच्यार्ार्ून येणारा परर्ाणु सरु्द्राच्या बाजूला ल टीत असत   त  सरु्द्रात 
प चला तरी ्स्थर रहात नाही, कारण सरु्द्रातील पायायाचे परर्ाणू इतस्ततः सारले धार्त असतात  
 

तेज धातूची अहनत्यता याहूनही स्पष्ट आहे  र् ठाले जंर्ल जाळून टाकणारा अग्नीही ते संपलयार्र 
आप आप हर्झनू जात   आकाशातील र्ीज, सूयाची उष्ट्णता, इत्याहदकातं र्ारंर्ार हकती फेरफार ह तात हे 
सरु्हर्श्रुतच आहे  
 

र्ायुधातू याहीपेक्षा चंचल आहे  सकाळी हर्ा शातं असली तर संध्याकाळी अकस्र्ात् ज राने र्ाहू 
लार्ते र् एलादे र्ळेेला तुफानही ह ते, आहण पुन्हा एकाएकी तुफान नाहीसे ह ऊन सरु्त्र सार्सूर् ह ऊन 
जाते  
 

याप्रर्ाणे बाह्यरूपस्कंधात स्थूल फेरफाराचें अर्ल कन करून य ग्याने ्रमर्ा्रमर्ाने सूक्ष्र् 
फेरफाराचें हनरीक्षण करयायास हशकले पाहहजे; आहण र्र् आपलया देहातील रूपस्कंध कसा बदलत जात  
या हर्चाराला लार्ले पाहहजे  र्ी रु्लर्ा ह त  तेव्हा हकती उंच ह त , र् त्यानंतर कसकसा र्ाढत रे्ल , र् 
र्ाझ्या शरीरात क णक णते फेरफार झाले, त्याचे त्याने र्नन केले पाहहजे  याप्रर्ाणे सकाह्याभ्यंतरीच्या 
रूपस्कंधाची अहनत्यता पूणपुणे जाणलयार्र र्र् र्ेदनास्कंधाचा हर्चार करार्ा  आपण सकाळी र् ठ्या 
आनंदात असत , म्हणजे आपलया र्ेदना सुलकारक असतात, त्याच संध्याकाळी आपण आजारी 
पडलयारु्ळे ककर्ा अशाच अन्य काही कारणानंी दुःलकारक ह तात, आहण रात्री पुन्हा र्ाढ झ प लार्ली 
म्हणजे उपेक्षाकारक ह तात  म्हणजे सुल, दुःल आहण उपेक्षा या तीन र्देनाचंा अनुभर् आपणास र्ारंर्ार 
येत असत , आहण हजतका हजतका हर्चार करार्ा हततकी हततकी त्याचंी अहनत्यता स्पष्टपणे आपलया 
हनदशनुास येते  
 

संज्ञा म्हणजे पदाथुर्ात्राची कलपना  स्त्री-पुरूष, र्ाई-बैल, रृ्क्ष-र्नस्पती, यारं्ध्ये ज  फरक 
हदसत  त  संजे्ञच्या य र्ाने  एकाच जड सृष्टीचे अनेक पदाथु बनलेले असता ंहजच्यारु्ळे त्याचें आपण हभन्न 
स्र्रुपाचे आकलन करीत असत , त्या र्ानहसक शक्तीला संज्ञा म्हणतात  र्देनास्कंध जसा अहनत्य आहे, 
तसा संज्ञास्कंधही आहे  लहानशी हनरहनराळी लेळणी ककर्ा पतंर् र्रै्रे पदाथु याचंी संज्ञा जशी 
आनंदकारक ह ते तशी ती र् ठेपणी ह त नाही  तरुणपणी कादंबऱ्या ककर्ा असेच दुसरे र्ाङ्र्य हप्रय 
असते, तसे ते रृ्द्धपणी नसते  आज आपण ज्याच्याकडे हर्त्रभार्ाने पहात , त्यानेच आपला काही भयंकर 
अपराध केला तर पूर्ीची संज्ञा पालटून त्याच्याहर्षयी शत्रसुंज्ञा, अथर्ा–आपण फारच सार्धहर्रीने र्ार्ल  
तर–र्ध्यस्थसंज्ञा उत्पन्न ह ते  ज्या तरुणीर्र तरुण आसक्त ह ऊन हतची र्जी संपादयायासाठी प्राण लची 
घालयायास तयार असत , हतचे पे्रर् दुसऱ्या तरुणार्र आहे असे सर्जून आलयाबर बर त्याला हतचे दशनु 



 

 

अनुक्रमणिका 

हर्षतुलय र्ाटते  हतच्याशी आपण र्ैत्रीने र्ार्ल  एर्ढा हर्चार देलील त्याच्या र्नाला संताप देत असत , 
अशा रीतीने हप्रय-अहप्रय संज्ञाचंी र्ारंर्ार उलथापालथ ह त असते  
 

संस्काराचंीही तीच र्ती  आपण एलाद्या करु्ठ घरायायात जन्र्ल  आह  असे सर्जा  
लहानपणापासून र्हडलाचं्या सहर्ासाने स्नानसंध्या करणे, देर्ाचंी पूजा करणे, असे संस्कार आपलया आंर्ी 
हलळून रे्लयासारले हदसतात  इतक्यात आपण सर्ाजसुधारणा, स्र्देशी, स्र्राज्य, इत्याहदक हर्लक्षण 
चळर्ळींच्या तार्डीत सापंडल , तर स्र्तःलाच आियु र्ाटेल इतकी आपलया संस्कारात ्रमातंी ह ऊन 
जाते  हकत्येकानंा केर्ळ र्त्स्यर्ासंाहदकाचे दशनुही असह्य असते  तेच एकदा हर्लायतेची यात्रा करून 
आले, म्हणजे र्त्स्यर्ासंाहाराचे र् डर्े र्ाऊ लार्तात  अथर्ा ज्या कुळातं र्ासंाहार हपढ्यानहपढ्या चालू 
आहे, अशा कुळातं जन्र् पार्नूही हकत्येक त  स डून देतात, आहण शाकाहाराच्या प्रसारासाठी अत्यंत 
पहरश्रर् करतात  अथात् असे संस्कार फारच थ डे आहेत की, ज्याची लहानपणापासून सारली 
उलथापालथ ह त नसते  
 

चक्षरु्मर्ज्ञान, श्र त्रहर्ज्ञान, घ्राणहर्ज्ञान, हजहृाहर्ज्ञान, कायार्ज्ञान आहण र्न हर्ज्ञान असे हर्ज्ञानाचे 
सहा भेद आहेत  त्याचें फेरफार सर्जणे फार स पे आहे  लहान रू्ल तांब्यारूप्याची नाणी पहाते, पण ती 
आपलया लेळयायाइतक्या हकर्तीची नाहीत अशी त्याची सर्जूत असते  पण तेच रू्ल र् ठे झालयार्र पैसे 
असले तर लाऊ हर्कत घेता येत  हे त्याला सर्जू लार्ते, र् पुढे तरुणपणी ्रमर्ा्रमर्ाने पैशाच्या 
सदुपय र्ाचा आहण दुरुपय र्ाचा त्याला ब ध ह त   एलादा सुज्ञ र्नुष्ट्य आपलया आयुष्ट्यातील एका र्षाचे 
जर नीट परीक्षण करील, तर आपलया हर्चारात ्रमातंी कशी ह त चालली आहे, हे त्याला स्पष्ट हदसून 
येईल  त्याहशर्ाय आता चक्षरु्मर्ज्ञान, तर क्षणात श्र त्रघ्राणाहदक हर्ज्ञान असा या हर्ज्ञानाचा पालट क्षण क्षणी 
ह त असत , त  हनराळाच  
 

अशा रीतीने हनभयुपणे अहनत्यतेची भार्ना केलयाबर बर क णत्याही पदाथाला पकडून राहहलयास 
दुःल ह ते हे आपण जाणत   ज्या बाह्यसृष्टीत हर्लक्षण घडार् डी चाललेलया आहेत, हतचाच एलादा भार् 
हा र्ाझा बार् आहे ककर्ा ही र्ाझी शतेर्ाडी आहे, असे ज  अज्ञ र्नुष्ट्य र्ृहीत धरून बसेल र् त्यात आसक्त 
ह ऊन राहील, त्याला दुःल ह णे अर्दी साहहजक आहे  बारे्ची नासाडी झाली ककर्ा दुसऱ्या काही 
कारणाने त  त्याच्या हातून रे्ला, तर त्याला अत नात दुःल ह ते  हीच र् ष्ट इतर ्स्थर आहण चर पदाथांची 
आहे  
 

अहरयपहरयेसनसुत्तात भर्र्ान् म्हणत , “हभक्षहु , र्ी सुद्धा संब हधज्ञान ह यायापूर्ी 
ब हधसत्त्र्ार्स्थेत, स्र्तः जराधर्ी असताना, जन्र्ाच्या फेऱ्यात सापंडलेलया र्स्तंूच्या (पूत्र, दारा, दासी, 
दास इत्याहदकाचं्या) र्ारे् लार्ल  ह त   (म्हणजे र्ाझ सुल त्याजंर्र अर्लंबनू आहे असे र्ला र्ाटे ) 
स्र्तः जराधर्ी असताना, व्याहधधर्ी असताना, र्रणधर्ी असताना, श कधर्ी असताना, जरा, व्याहध, 
र्रण, श क याचं्या फेऱ्यात पडलेलया र्स्तंूच्याच र्ारे् लार्ल  ह त  तेव्हा र्ाझ्या र्नात असा हर्चार आला 
की, र्ी स्र्तः जन्र्, जरा, र्रण, व्याहध र् श क यानंी संबद्ध असता त्यानंीच संबद्ध पुत्रदाराहदक जे त्याच्या 
र्ारे् लार्ल  आहे, हे ठीक नव्हे; तर र्र् र्ी या जन्र्जराहदकानंी ह णारी हानी पाहून अजात, अजर, 
अव्याधी, अर्र आहण अश क असे जे परर्श्रेष्ठ णनवािपद त्याचा श ध करार्ा हे य ग्य आहे ” हा भर्र्तंाचा 
ब हधसत्त्र्ार्स्थेतील अनुभर् सर्ांनाच लार्ू पडयायासारला आहे  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाह्यसृष्टीतील पदाथांना पकडून बसलयास जसे दुःल ह ते, तसेच ते आपलया पचंस्कंधानंा पकडून 
बसलयास ह ते  आपले रूप असे रहार् े ककर्ा तसे व्हार् े असा आपण हर्चार केला तरी व्याधीच्या आहण 
जरेच्याय रे् ते भलत्याच ्स्थतीत जाते  र्देना, संज्ञा, संस्कार, आहण हर्ज्ञान याचंीही हीच र् ष्ट आहे  
त्यानंा पकडून बसलयाने आपलया दुःलात अहधक भर पडते, याचसाठी म्हटले आहे की, ‘यदहनच् च ं तं 
दुक्लं’. 
 

जे दुःलकारक ते आत्र्ा ह ऊ शकत नाही  आत्र्ा म्हणजे सुलदुःलातीत, कूटस्थ, अहर्नाशी 
पदाथु  त  या पचंस्कंधात नाही आहण म्हणूनच र्नुष्ट्यप्रायायारं्ध्ये आपणाला कायर्चा उच् चनीचपणा येणे 
शक्य नाही  अलर्द् दूपर्सुत्तात भर्र्ान् म्हणत , “म्हणून हभक्षहु , जे तुर्चे नव्हे, ते स डून द्या  ते स डून 
हदलयास हचरकाल तुर्चे हहत ह ईल, हचरकाल तुम्हाला सुल हर्ळेल  तुर्चे काय नव्हे? रूप तुर्चे 
नव्हे    र्देना तुर्च्या नव्हेत    संज्ञा तुर्ची नव्हे    संस्कार तुर्चे नव्हेत    हर्ज्ञान तुर्चे नव्हे  ते स डा  
ते स डलयास हचरकाल तुर्चे हहत ह ईल, हचरकाल तुम्हाला सुल हर्ळेल  हभक्षहु , या जेतर्नात पडलेला 
पालापाच ळा ल क घेऊन जातील, जाळतील, ककर्ा त्याचे दुसरे काही तरी करतील  त्या र्ळेी, ‘आम्हाला 
ल क घेऊन जातात, जाळतात, ककर्ा आर्चे दुसरे काही तरी करतात’, असे तुम्हालंा र्ाटेल काय?” हभक्ष ु
म्हणाले, “भदन्त, आम्हाला असे र्ाटणार नाही; कारण; हा पालापाच ळा आर्चा आत्र्ा ककर्ा आत्र्ीय 
नाही ” भर्र्ान् म्हणाला, “त्याप्रर्ाणे हभक्षहु , रूप   र्देना   संज्ञा   संस्कार   हर्ज्ञान तुर्चे नाही  ते 
स डून द्या  ते स डून हदलयास हचरकाल तुर्चे हहत ह ईल, हचरकाल तुम्हास सुल हर्ळेल ” 
 

याप्रर्ाणे अहनत्यताभार्नेच्याय रे् दुःलता आहण अनात्र्ता स्पष्ट हदसून आलयार्र य ग्याच्या 
हचत्तात अप्रहतर् आनंद उत्पन्न ह त   त्याचे र्णनु धम्र्पदात येणेप्रर्ाणे केले आहे :– 
 

सुञ्ञा र्ारं पणवट ठस्स सन्तणचत्तस्स णभक्खुनो । 
अमानुसी रती होणत सम्मा धम्मं णवपस्सतो ॥ 

यतो यतो सम्मसणत खन्धामं उदयब्बयं । 
लभणत पीणतपामोज् जं अमतं तं णवजानतं ॥ 

 
एकान्तस्थळी जाऊन शातं हचत्ताने यथाथुतया हनरीक्षण करणाऱ्या हभक्षलुा अर्ानुष (दैर्ी) आनंद 

प्राप्त ह त   ज  ज  त  स्कन्धाचंा उदय आहण व्यय याचें हनरीक्षण करत  त  त  त्याला प्रीहतप्रर् द हर्ळत 
जात   सुज्ञानंा हे अरृ्त र्ाटते  
 

एलादा उत्तर् र्ादक तंतुर्ाद्य र्ाजर्ूं लार्ला र् त्यातून त्याच्या कलेला अनुसरून बारीक-र् ठे 
स्र्र हनघू लार्ले म्हणजे आपण क्षणभर तल्लीन ह ऊन जात असत ; आपणाला उपचारसर्ाहध प्राप्त ह ते 
तर र्र् पदाथुर्ात्राला हालर्णारी जी अहनत्यता हतच्याशी तादात्म्य पार्लयाने य ग्याला अत्युच् च प्रकारची 
अरृ्ततुलय सर्ाहध प्राप्त झाली तर त्यात नर्ल कसले? अथात् या हर्पश्यनाभार्नेने य ग्याला चारही ध्याने 
प्राप्त ह तात, एर्ढेच नव्हे तर आयु अष्टाहंर्क र्ार्ाचे त्याला सहजासहजी ज्ञान ह ते  आयु अष्टाहंर्क र्ार्ु, 
सम्यक् दृहष्ट, सम्यक् संकलप, सम्यक् र्ाचा, सम्यक् कर्ान्त (करु्), सम्यक् आजीर्, सम्यक व्यायार्, 
सम्यक् स्रृ्हत आहण सम्यक् सर्ाहध, या आठ अंर्ाचंा बनला आहे  त्याची व्याख्या र्ी एक-द न हठकाणी 
[‘बुद्ध, धरु् आहण संघ’ पहरहशष्ट ३ रे, र् बुद्धचहरत्र-लेलर्ालेतील चर्था लेल पहार्ा   केली असलयारु्ळे हतची येथे पुनरूक्त 
करीत नाही  र्ायनर्ादनात ज्याप्रर्ाणे तालसुराची सर्ता असार्ी लार्ते त्याप्रर्ाणे पहरर्तुनशील जर्ात 
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आयु-अष्टाहंर्क र्ार्ाच्या य रे्च साम्य [अन्तं दुक्लस्स पप्पुयापनर्न्त हर्सरे् सर्ं । (देर्तासंयुत्त)  ठेर्णे शक्य आहे; आहण 
ज्याला अहनत्यतेचे रहस्य सर्जले त्याला हे कार् अर्दी स पे आहे  अहनत्यतेच्या य रे् र्तुर्ान जर्ताशी 
आपण तादात्म्य पार्त , एर्ढेच नव्हे तर अतीत आहण अनार्त जर्ताशी तादात्म्य पार्यायाला सर्थु ह त , 
र् र्नुष्ट्यजातीच्या श्रेष्ठ सेर्ेचे रै्य्क्तक कतुव्य आपणाला पूणपुणे अर्र्त ह ते; र् त्या ज्ञानाचा हर्कास 
अष्टाहंर्क र्ार्ाच्या रूपाने ह त असत   हा र्ार् ुतत्त्र्ज्ञानाचे दृश्य फळ ह य  
 

अहनत्यताभार्नेच्या य रे् चार ध्याने आहण अष्टाहंर्क र्ार्ाचे रहस्य प्राप्त ह ते, एर्ढेच नव्हे, तर 
य ग्याला ्रमर्ा्रमर्ाने चार ल क त्तर आयुर्ार्गु र् फळे प्राप्त ह तात  हर्पश्यनाभार्नेच्याय रे् प्रथर् 
ध्यानाहदक चार ध्यानापंैकी एलादे ध्यान प्राप्त ह ऊन, सक् कायहदहा (आत्र्ा हा हभन्न पदाथु असून त  हनत्य 
आहे अशी दृहष्ट), हर्हचहकच्छा (बुद्ध, धरु् आहण संघ याजंहर्षयी शकंा ककर्ा अहर्र्श्ास), आहण 
सीलयातपरार्ास (स्नानाहदव्रतानंीच रु््क्त हर्ळेल असा हर्र्श्ास), या तीन संय जनाचंा (बधंनाचंा) जर 
नाश करू शकला, तर त  स्त्र त आपहत्त र्ार्ात येत , त्याला स्त्र तआपहत्तर्ार्सु्थ र् त्या र्ार्ात ्स्थर 
झालयार्र स्त्र तआपहत्तफलस्थ म्हणतात  त्यानंतर त्याच ककर्ा अन्य ध्यानाच्याय रे् कार्रार्, दे्वष आहण 
र् ह हे दुबुळ झाले म्हणजे त  सकृदार्ाहर्र्ार्ात येत   त्याला सकृदार्ाहर्र्ार्सु्थ, आहण त्या र्ार्ात ्स्थर 
झालयार्र सकृदार्ाहर्फलस्थ म्हणतात  त्यानंतर कार्रार् (कार्र्ासना), पहटघ (्रम ध), या द न 
संय जनाचंा पूणपुणे उच्छेद करून त  अनार्ाहर्र्ार्ात येत   त्याला अनार्ाहर्र्ार्सु्थ, र् त्यातं ्स्थर 
झालयार्र अनार्ाहर्फलस्थ म्हणतात  त्यानंतर रूपरार् (ब्रह्मल काहद प्राप्तीची इच्छा), अरूपरार् 
(अरूपदेर्ल कप्राप्तीची इच्छा), र्ान (अहंकार), उद्धच् च (भ्ातंहचत्तता), आहण आर्ज् जा (अहर्द्या) या 
हशल्लक राहहलेलया पाचं संय जनाचंा सरू्ळ नाश करून त  अहुन्र्ार्ात येत   त्याला अहुन्र्ार्सु्थ, र् त्या 
र्ार्ात ्स्थर झालयार्र अहुत्फलस्थ म्हणतात  अशा पूणार्स्थेला पोंचलेलया व्यक्तीच्या तोंडी लालील 
र्ाथा श भयायासारख्या आहेत  
 

सुसुखं वत जीवाम वेणरनेसु अवेणरनो । 
वेणरनेसु मनुस्सेसु णवहराम अयेणरनो ॥ 
सुसुखं वत जीवाम आतुरेसु अनातुरा । 
आतुरेसु मनुस्सेसु णवहराम अनातुरा ॥ 

सुसुखं वत जीवाम उस्सुकेसु अनुस्सुका । 
उस्सुकेसु मनुस्सेसु णवहराम अनुस्सुका ॥ 

सुसुखं वत जीवाम येसं नो नन्त्थ णकञ् चन । 
पीणतभक्खा भणवस्साम देवा आभस्सरा यथा ॥ [रै्ऱ्यार्ध्ये अरै्री ह ऊन आम्ही सुलाने जर्त ; रै्री र्नुष्ट्यातं आम्ही अरै्राने र्ार्त   
आतुरारं्ध्ये अनातुर ह ऊन आम्ही सुलाने जर्त   आतुर र्नुष्ट्यातं आम्ही अनातुरपणे र्ार्त   उत्सुकारं्ध्ये अनुत्सुक ह ऊन आम्ही सुलाने जर्त   

उत्सुक र्नुष्ट्यातं आम्ही अनुत्सुकपणे र्ार्त   ज्या आम्हाला काहीच नाही (नार्रूपात्र्क पदाथांची आस्क्त नाही),ते आम्ही सुलाने जर्त ; 
आभास्र्र देर्ापं्रर्ाणे आम्ही पे्रर्रूपी अन्न ग्रहण करत    
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पार्श्मनाथाचा चातुयाम धमम 
 

धमानंद कोसंबी 
 

खरा समाजधमम 
 

साधुचहरत श्री  धर्ानंद क संबी हे सनातनी कहदंूच्या ब्राह्मणी संस्कृतीत र्ाढलेले  भर्र्ान बुद्धाचें 
चहरत्र लहानपणीच र्ाचून त्याचं्या उपदेशाकडे ते ओढले रे्ले; आहण त्यानंी र्हाकष्टाने हतब्बत, सील न, 
ब्रम्हदेश आहण हसयार् यासंारख्या देशातं जाऊन तेथील बौद्ध धरु् हशकून घेऊन बौद्ध हर्दे्यची परंपरा 
स्र्देशी परत आणली  बौद्ध धर्ाची जरी त्यानंी दीक्षा घेतली ह ती तरी बौद्ध धार्मर्काचें ते अंध अनुयायी 
बनले नाहीत  बौद्ध हर्दे्यच्या प्रचारासाठी अनेकर्ार अरे्हरकेत आहण एकर्ार रहशयात रे्ले असताना त्यानंी 
तेथील अथुरू्लक सर्ाजधर्ाचे अध्ययन केले  लाला हरदयाळसारख्याचं्या सहर्ासात आलयाने सर्ाजर्ाद 
आहण साम्यर्ाद या हर्षयी त्यानंा सहानुभहूत र्ाटू लार्ली  रु्जरात हर्द्यापीठात येऊन तेथे बौद्ध हर्दे्यचा 
प्रसार करीत असताना जैन धर्ाचा त्यानंी सहानुभहूतपूरु्क ल ल अभ्यास केला  र्हात्र्ा र्ाधंीच्या 
हसद्धान्ताचा केर्ळ अभ्यास करून स्र्स्थ न बसता त्यानंी त्यांच्या चळर्ळीत भार्ही घेतला  
 

अशा रीतीने र्ानर्ी सर्ाजार्र ज्या ज्या प्रधान हर्चाराचंा आहण धर्मर्क रृ्त्तींचा पर्डा आहे त्या 
सर्ांचा आपुलकीने अभ्यास करून त्यानंी त्यारं्र आपली स्र्तंत्र प्रज्ञा चालहर्ली आहण आपलया पहरपक् र् 
अहभप्रायाचें सार त्यानंी द न-तीन पुस्तकातं आपलयाला हदले आहे  बौद्ध हर्द्या प्राप्त करयायासाठी आहण 
हतचा फैलार् करयायासाठी स्र्तः काय काय केले हे त्यानंी ‘हनर्देन’ आहण ‘लुलासा’ या आत्र्चहरत्रपर 
द न गं्रथातं नरू्द करून ठेर्ले आहे  
 

इतक्या कष्टाने हर्ळहर्लेली बौद्ध हर्द्या आहे तरी काय याची सहर्स्तर कलपना देयायासाठी त्यानंी 
र्राठीत हकतीतरी पुस्तके हलहहली आहेत  त्या पुस्तकारं्रून त्याचंी र्ाढ हर्द्वत्ता जशी हदसून येते 
त्याचप्रर्ाणे ल ककलयाणाहर्षयीची त्याचंी कळकळही हदसून येते  
 

अहधकारयुक्त र्ाणीने बौद्ध धर्ाचे इतके स पे हर्र्ेचन दुसरे क णीही केलेले हदसून येत नाही  
 

‘बुद्धचहरत्र’ भार् १ आहण २ यात भर्र्ान बुद्धाहर्षयीची हर्र्श्सनीय अशी अद्यतन सरु् र्ाहहती 
येऊन जाते ’ बुद्ध  ‘धरु् आहण संघ’ या लहानशा पुस्तकात पुस्तकाच्या नारं्ाप्रर्ाणे हतन्ही र् ष्टींची अर्दी 
प्राथहर्क र्ाहहती आहे  ‘बुद्धलीला-सार-संग्रह’ या त्याचं्या अत्यंत ल कहप्रय गं्रथाचं्या पहहलया भार्ात 
बुद्धाच्या पूरु्-जन्र्ाहंर्षयीच्या जातककथा असून त्यातं ब हधसत्त्र्ाने चाहरत्र्यातंील हनरहनराळ्या पारहर्ता 
कशा प्राप्त केलया याची पौराहणक र्ाहहती हदली आहे  दुसऱ्या भारं्ात बुद्धाचे चहरत्र आहे; आहण हतसऱ्यातं 
बुद्धाचा उपदेश अर्दी थ डक्यात हदलेला आहे  
 

बौद्ध-साहहत्याचा प्रधान गं्रथ ‘हत्रहपटक’, यातंील हर्नयहपटकाचा साराशं त्यानंी ‘बौद्ध संघाच्या 
पहरचयात’ हदला आहे  
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बौद्ध ल कातं ज्या प्रकरणाची र्हती र्ीतेसारली र्ानली आहे त्या ‘धम्र्पदाचे’ भाषातंर आहण 
त्यानंतर हततकेच ल कहप्रय असलेले शा्न्तदेर्चायांच्या ‘ब हधचयार्ताराचे’ भाषातंर त्यानंी र्राठीत 
उपलब्ध करून हदले आहे  
 

बौद्ध ल काचं्या य र्र्ार्ाहर्षयीची यथाथु कलपना आपलयाला त्याचं्या ‘हर्शुहद्ध र्ार्’ु या लहानशा 
पुस्तकात संुदर रीतीने हर्ळते  
 

या लेरीज त्यानंी इतरही लहान-र् ठी पुस्तके हलहहली आहेत  पण जीर्नहर्षयक आहण 
धरु्हर्षयक स्र्तःचे पहरपक् र् हर्चार त्यानंी स्र्तःच्या स्र्तंत्र र्ौहलक अशा तीन गं्रथातं ग्रहथत केले आहेत  
 

क णक णत्या सार्ाहजक आहण राजकीय कारणारुं्ळे बुद्ध भर्र्ानाने राज्यत्यार् केला आहण 
संन्यास घेतला याहर्षयींची स्र्तःची अर्दी स्र्तंत्र उपपहत्त नाटकाच्या रूपाने त्यानंी ‘ब हधसत्त्र्’ या गं्रथात 
हदली आहे  
 

रै्हदक काळापासून धरु्हर्चारात पहरर्तुन कसे ह त रे्ले; धरु््रमा्न्तबर बर हनरहनराळे पुर हहतर्र् ु
कसे हनर्ाण झाले आहण धर्ाच्या शुद्ध कलपनेला संप्रदायाचं्या हनरहनराळ्या व्यूहातूंन रु्क्त ह ताना कसे 
सायास पडले, हे सरु् स्र्तःच्या कलपनेप्रर्ाणे त्यानंी ‘कहदी संस्कृहत आहण अकहसा’ या र्ादग्रस्त पुस्तकात 
नरू्द केलेले आहे  आहण त्यानंतर र्देकाळाच्या पूर्ीपासून या देशातील ऋहषरु्नींनी ज  तपस्यारू्लक 
अकहसा धरु् चालहर्ला ह ता त्याची पहरणहत भर्र्ान पार्श्ुनाथाच्या चातुयार् धर्ात कशी झाली आहण 
त्यानंतर याच चातुयार्र्ूलक सर्ाजधर्ाचा आजर्र कसकसा हर्स्तार ह त आला आहे हे त्यानंी प्रस्तुत 
गं्रथात रु्दे्दसूद-रीतीने र्ाडंले आहे  येथेही स्र्तःला जे र्ाटले ते सडेत डपणाने सारं्ताना त्यारु्ळे र्ादाच्या 
हकती र्ार्टळी उठतील याची पर्ा त्यानंी रु्ळीच केलेली नाही  
 

धरु् म्हणजे जीर्नधरु्  त्यात व्य्क्तर्त जीर्न आहण सार्ाहजक जीर्न ही द न्ही येतात; आहण 
सार्ाहजक जीर्नात आर्मथक आहण राजकीय हे प्रधान भार् टाळता येत नाहीत  धरु्शास्त्र जर लरे जीर्न-
धरु्शास्त्र असेल तर त्याला राजकारण आहण अथुकारण याचें र्ार्डे बाळर्ून चालार्याचे नाही  
 

अथात् चातुयार्ात्र्क सर्ाज-धर्ाचा ऊहाप ह करताना धर्ानंदजींना सर्ाजर्ाद, साम्यर्ाद, 
र्ाधंीर्ाद याचं्याहर्षयीचे स्र्तःचे हर्चार र्ाडंार्चे लार्ले  आहण तसे करीत असताना काँगे्रस आहण रु््स्लर् 
लीर् याचें संबंध, काँगे्रसचे आंतरराष्ट्रीय राजकारण र्र्ैरे र् ष्टींहर्षयीदेलील त्यानंा हलहार्ेच लार्ले  
 

त्याचं्या या आर्मथक आहण राजकीय र्ीर्ासेंशी सर्ांचेच एकर्त ह णे शक्य नसणार  हर्शषे 
अनुभर्ाने स्र्तःचे हर्चार बदलयायाची तयारी धर्ानंदजींर्ध्ये नेहर्ीच हदसून येई  पण येथील सरु् 
हर्र्चेनात साधुचहरत धर्ानंद क संबींची जनहहताची तळर्ळ, हनःस्पहृता, सापं्रदाहयक अहभहनर्शेाचा 
अभार् आहण परर् क टीची सत्यहनष्ठा हे रु्ण प्रारु्ख्याने हदसून येतात  
 

क णताही धरु् घ्या, त्याला ऐहहक दृष्ट्या र्जबतू करयायासाठी त्याच्या अनुयायानंी त्याचे कधडर्डे 
काढलेच आहेत  या बाबतीत सनातनी, बौद्ध, जैन, रु्सलर्ान, हिस्ती क णतेच धरु् अपर्ादात्र्क नाहीत  
सर्ाजर्ाद, साम्यर्ाद आहण र्ाधंीर्ाद याही पथंाचं्या अनुयायातं हे द ष हशरले नाहीत ककर्ा हशरणार 
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नाहीत असे म्हणता यार्याचे नाही  धर्ानंद क संबीनी स्र्तः बौद्ध आह त म्हणून त्या पथंाला क ठेही 
संभाळून घेतले नाही  
 

र्हार्ीरानंी पार्श्ुनाथाचं्या चातुयार् धर्ाचा हर्स्तार केला  पार्श्ुनाथाचा संप्रदाय आज क ठेही 
स्र्तंत्रपणे हदसत नसलयारु्ळे त्याच्या चातुयार् धर्ाची सापं्रदाहयक हर्कृहत उपलब्ध नाही, म्हणूनच 
कदाहचत् धर्ानंदजींना पार्श्ुनाथाचं्या चातुयार् धर्ाचे हर्शषे आकषुण र्ाटले असेल  
 

पार्श्ुनाथाचंा चातुयार् धरु्च र्हार्ीराच्या पचंर्हाव्रतात पहरणत झाला आहे  त च धरु् बुद्धाच्या 
अष्टाहंर्क र्ार्ात आहण पातंजल य र्ाच्या यर्हनयर्ारं्ध्ये प्रकट झाला आहे  र्ाधंीच्या आश्रर्धर्ातदेलील 
चातुयार् धरु्च प्रधानपणे दृग्र् च् चर ह त आहे  स्र्राज्य हर्ळेत पयंत सबधं राष्ट्राला सत्य आहण अकहसेची 
दीक्षा द्यार्ी आहण स्र्राज्य हर्ळालयानंतर अस्तेय आहण अपहरग्रहर्ूलक सर्ाजव्यर्स्था स्थापन करार्ी 
आहण अशा रीतीने ऐहहक आहण पारर्ार्मथक र् क्ष प्राप्त करून देणारा सर्ोदय साधार्ा अशी र्ाधंींची 
कायुपद्धहत हदसते  
 

र्देान्ताच्या रु्ळाशीदेलील चातुयार् धरु् आहेच  तसे पाहहले तर चातुयार् धरु् म्हणजे र्नुष्ट्याने 
स्र्तःच्या असार्ाहजक रृ्हत्त दूर करून हर्र्श्कुटंुब स्थापन करयायाची पूरु्तयारी करणारा सर्ाजधरु् ह य  
सर्ाजर्ाद घ्या ककर्ा साम्यर्ाद घ्या; ल कशाही घ्या ककर्ा अराजकर्ाद घ्या; सत्य, अकहसा, अस्तेय आहण 
अपहरग्रह या चार सार्ाहजक सद् रु्णारं्ाचून क णतीही सर्ाजरचना ्स्थरपणे हसद्ध ह ऊ शकणार नाही  या 
चार यार्ाबंर बर हनदान संयर्ाच्या रूपातं ब्रह्मचयु हा पाचंर्ा यार् र्ाढहर्लाच पाहहजे आहण या सर्ांच्या 
रु्ळाशी आत्र्ौपम्य रृ्हत्त बाळर्ून त्या रृ्त्तीचा हर्र्श्ात्र्कै्यापयंत हर्कास पाहहजे; ही र् ष्ट पटार्यास र्ळे 
लार्णार नाही  
 

जुने धरु् जर भहर्ष्ट्यकाळात हटकर्ार्याचे असतील तर त्याच्याभ र्ती जर्लेली संकुहचततेची 
अधार्मर्क जाळी दूर केलीच पाहहजे, आहण र्र् सध्या र्नुष्ट्यजातीपुढील र्हान आहण हबकट प्रश्न 
स डहर्यायाची श्क्त या धर्ाच्या हसद्धान्तारं्ध्ये आहे असे हसद्ध करून हदले पाहहजे  जैनानंी आपला अकहसा 
धरु् कुत्र्या-र्ाजंराचे जीर् र्ाचहर्यायात आहण बटाटे, र्ारं्ी न लायायात संपूण ुह त  असे न र्ानता हर्र्श्व्यापी 
आर्मथक हपळर्णूक, असर्ानता, अन्याय आहण अत्याचार याचंा प्रहतकार करयायात अकहसा कशी 
र्ापरार्याची आहण ती कशी यशस्र्ी करून दालर्ार्याची या कस टीर्र त्यानंी आपला अकहसा धरु् कसून 
दालहर्ला पाहहजे  र्हात्र्ा र्ाधंींनी हे करून दालहर्ले म्हणूनच अकहसा धरु् जर्ात सजीर् आहण प्रहतहष्ठत 
झाला  धरु्ज्ञ ल कानंी धर्ाची चचा व्याकरण आहण तकाच्या शास्त्राथातून बाहेर काढून आहण क्षदु्र रूढीच्या 
बचार्ाचे प्रयत्न स डून देऊन व्य्क्त आहण सर्ाज याचं्या सर्ग्र जीर्नाच्या भहूर्केर्र करून दालहर्ली 
पाहहजे  धर्ानंद क संबीनी या हदशनेे केलेला हा पहहलाच आहण म्हणून हर्शषेपणे अहभनंदनीय प्रयत्न आहे  
 

प्रस्तुत हनबंधाच्या प्रस्तार्नेत जुन्या काळाच्या जैन ल काचं्या र्ासंाहाराहर्षयी उल लेल आला आहे  
रु्जरातर्ध्ये ही चचा तीन र्ळेा कडर्पेणाने झालेली र्ाझ्या पाहयायात आहे  प्राचीन काळी सर्ळेच जैन 
र्ासंाहार करीत असत असे क णी म्हटलेले नाही  जैन धार्मर्क साहहत्यात हकत्येक जैन र्ासंाहार करीत 
असलयाचा उल लेल हनर्मर्र्ाद सापडत   आजच्या धार्मर्क ल कानंा त्या र्स्तूची चचा न आर्डणे स्र्ाभाहर्क 
आहे  कारण र्ासंाहार त्यार्ाहर्षयी अत्यंत आग्रह जर कुणाचा असेल तर त  आजच्या जैनाचंा आहे; र् 
सर्ाज या नात्याने त्यानंी त  उत्तर् रीतीने पाळूनही दालहर्ला आहे  र्ासंाहार धम्यु आहे असे क णीच म्हणू 



 

 

अनुक्रमणिका 

शकणार नाही  पशु, पक्षी, बकरी, कोंबडी, र्ासे, लेकडे र्रै्रे प्रायायानंा र्ारून स्र्तःचे प ट भरणे हे एलादे 
थ र कृत्य आहे असे कुणीच हसद्ध करू पहात नाही  आजच्या काळी सारु्हत्रक र्ासंाहार त्यार् हकतपत 
शक्य आहे याहर्षयी र्ाद ह ऊ शकेल  र्ानर्जातीच्या रं्द प्रर्तीकडे पाहता आजच्या ्स्थतीत र्ासंाहारी 
ल कानंा घातकी, ्ूरमर ककर्ा अधार्मर्क म्हणणे य ग्य ह णार नाही  पण र्ासंाहार न करणे हाच उत्तर् धरु् 
आहे याहर्षयी क ठेही दुर्त नाहीं  प्राचीन काळी हकत्येक जैन उघडपणे र्ासंाहार करीत असत असा 
ऐहतहाहसक पुरार्ा हर्ळाला म्हणून आजच्या जैनानंी र्ासंाहार करार्ा असे क णीच म्हणत नाही; ककर्ा 
आजचे जैन र्ासं लायायासाठी जुन्या पुराव्याचा उपय र् करतील असाही संभर् नाही  र्ासंाहार न करणे 
हेच श्रेष्ठ जीर्न आहे हा जैन धर्ाचा उपदेश असंहदग्ध आहे  
 

अशा ्स्थतीत जुन्या काळी पहर्स्थती काय ह ती याहर्षयींच्या चचेने हचडून जायायाचे लर लर 
काहीच कारण नव्हते  फार तर एर्ढेच हसद्ध ह ईल ना की र्ासंाहाराच्या बाबतीत आजच्या जैन ल कानंी 
र्हार्ीर स्र्ार्ींच्या काळापेक्षा बरीच प्रर्हत केली आहे  यात र्ाईट र्ाटयायाज रे् काय आहे? 
 

पहंडत सुललालजींनी एक र् ष्ट सुचहर्ली आहे हतचाही हर्चार करयायाज र्ा आहे  ते म्हणतात की 
र्हार्ीर स्र्ार्ींचा अकहसा धरु्, प्रचारक-धरु् असलयारु्ळे त्यात हनरहनराळ्या जातींचा र्ळे र्ेळी प्रर्ेश झाला 
आहे  अनेक सनातनी ब्राह्मण, क्षहत्रय, रै्श्य, जसे, र्हार्ीर स्र्ार्ींचा उपदेश पटून, जैन झाले, त्याचप्रर्ाणे 
हकत्येक ्ूरमर, र्न्य आहण र्ार्ासलेलया जातींचे ल क ही उपरहत ह ऊन जैन धर्ात हशरले ह ते  असे ल क 
जैन धर्ाचा स्र्ीकार केलयानंतर देलील बरेच हदर्स र्ासंाहार करीत असलयास नर्ल नाही  तेव्हा जुन्या 
काळी हकत्येक जैन र्ासंाहार करीत ह ते असे हसद्ध झालयाने सरु्च जैनानंा र्ासंाहार हर्हहत ह ता असे 
अनुर्ान काढणे चुकीचे ह ईल  र्ासंाहार त्यार्ाच्या बाबतीत जैन धर्ाने र्ानर्ी प्रर्तीत सर्ांत अहधक भर 
घातली आहे ही र् ष्ट हनर्मर्र्ाद आहे  ब्राह्मण धरु्, रै्ष्ट्णर् धरु्, र्हानुभार्ी धरु् इत्यादी पथंात देलील 
र्ासंाहार त्यार्ाचा आग्रह हदसून येत   या सर्ांनी हर्ळून थ र कार्हर्री केली आहे  पण या सर्ांनी 
र्ासंाहारी ल काशंी स्र्तःचे दळणर्ळण बदं करून आहण र टीबेटी व्यर्हाराचा प्रहतबधं करून स्र्तःचा 
प्रचारच कंुहठत केला आहे हीही र् ष्ट हर्सरता कार्ा नये  
 

र टीबेटी व्यर्हार बंद केलयानंतरच्या काळात हनराहर्षाहारी ल कानंी स्र्तःच्या या तत्त्र्ाचा प्रचार 
क ठेही सफलतापूरु्क केलयाचा दालला नाही  उलट हनराहर्षाहारी ल कच हशहथल ह ऊन हळूहळू 
च रून ककर्ा उघडपणे र्ासं लाऊ लार्लयाची उदाहरणे जेथे तेथे सापडतात  अकहसा धरु् ज र्र 
अ्ग्नसारला उज् ज्र्ल आहण पार्क असेल त र्र त्याला इतराचं्या संपकाचे भय नसणार  हा धरु् रूढी 
म्हणून जडपणे हटकू लार्ला म्हणजेच त्याला स्र्तःच्या आसपास बहहष्ट्काराच्या कभती बाधूंन स्र्तःचे रक्षण 
करार् ेलार्ते आहण र्र् त  हनःसत्त्र्पणे ‘जर्त’ राहत   
 

प्रस्तुत हनबंधाच्या शरे्टी श्री  धर्ानंद क संबीनी पार्श्ुनाथाचं्या र्ारणाहंतक सल लेलनेचा थ डासा 
ऊहाप ह केला आहे पार्श्ुनाथाप्रर्ाणे स्र्तः देलील याच प्रकारे देह स डार्ा असा धर्ानंदजींचा संकलप 
ह ता र् त  त्यानंी अर्लात आणयायाची सुरर्ातही केली ह ती  पण र्हात्र्ा र्ाधंींनी त्यानंा त्यापासून परारृ्त्त 
केले  पण एकदा जर्यायाची रृ्हत्त जी त्यानंी र्ारे् लेचली ती पुन्हा दृढ ह ईना; आहण त्यारु्ळे त्याचंा देहातं 
झाला  र्ारणाहंतक सल लेलनेला यारु्ळे ताहत्त्र्क चचेहून अहधक र्हत्त्र् आले आहे  
 

र्ारणाहंतक सल लेलना म्हणजे प्राय पर्शेन अथर्ा आर्रण उपर्ास  



 

 

अनुक्रमणिका 

आपलया हातून अक्षम्य र्हापातक घडले असेल तर हकत्येक ल क प्रायहित्त म्हणून अन्नत्यार् 
करून देह स डतात  केलेलया प्रहतजे्ञचे पालन ह ऊ शकले नाही म्हणून देहत्यार् केलयाची उदाहरणे आपण 
र्ाचत   “हर्कारी र्ासना उत्कट झाली आहे आहण संयर् उरला नाही असा स्र्तःहर्षयी अनुभर् आला 
असताना आपलया हातून आता पाप लात्रीने घडणार असे ज्याला र्ाटू लारे्ल त्याने पाप टाळयायासाठी 
र्ाटलयास स्र्ेच्छेने देहत्यार् करार्ा  तसे करयायाचा त्याला अहधकार आहे  पण हातून पाप ह ऊन 
रे्लयानंतर उपरहत झाली असता प्रायहित्त करून शुद्ध ह णेच चारं्ले  पापाहर्षयी उपरहत झालयानंतर 
रै्तार्ाने देहत्यार् करणे अय ग्य आहे” असा र्हात्र्ा र्ाधंीजींचा अहभप्राय आहे  
 

रृ्द्धार्स्था झाली आहे; हातून शारीहरक ककर्ा र्ानहसक कसलीच सेर्ा ह ऊ शकत नाही; 
आत्र् द्धारासाठी कराव्या लार्णाऱ्या साधनेचें पालन करयायाचे सार्र्थयुही उरले नाही; आता आपण केर्ळ 
परृ्थर्ीला म्हणजेच सर्ाजाला भाररूप झाल  आह त; असे ज्यानंा र्ाटते त्यानंी हलतपत पडून राहयायापेक्षा 
प्राय पर्शेन करून र्रण र्ाठार् ेहा एक शुद्ध सार्ाहजक धरु् आहे पाडंर्, हर्दुर र्रै्रे पौराहणक व्यक्तींनी या 
धर्ाचे पालन केले आहे  बरं्ालयात पार्हारीबुर्ानंी अशाच रीतीने देहत्यार् केलयाचे उदाहरण स्र्ार्ी 
हर्र्केानंदानंी नरू्द करून ठेर्ले आहे  एलादा दुधरु आहण सासंर्मर्क र र् जडला असताना आपण यातून 
र्ाचू शकत नाही अशी र्नाची लात्री झाली म्हणजे र्नुष्ट्याने प्राय पर्शेन करून देह स डणे य ग्य आहे  
आपले जीर्न सर्ाजाला बाधक ह ऊ नये अशी कचता ज्याप्रर्ाणे प्रत्येकाने बाळर्ार्याची असते त्याचप्रर्ाणे 
आपले र्रणही सर्ाजाला बाधता कार्ा नये अशी काळजी बाळर्णे सर्ाजधर्ाला धरूनच आहे  
 

आत्र्हत्या करणे हा एक सार्ाहजक रु्न्हा आहे असे सरु्त्र र्ानले जाते  आत्र्हत्या करणाऱ्याला 
र् क्ष हर्ळत नाही, त्याची अध र्ती ह ते असे सरु् धरु्शासे्त्र देलील म्हणतात  कायदा आहण धरु्शास्त्र याचंी 
ही दृष्टी आहण र्रील प्राय पर्शेन धरु् याची एकर्ाक्यता कशी करार्याची हा एक प्रश्न आहे  
 

र्नुष्ट्याला केव्हा ना केव्हा र्रण हे आप आप येणारच आहे; पण ते स्र्चे्छेने, आपलयाला र्ाटेल 
तेव्हा आपलयार्र ओढर्नू घेयायाचा हक् क र्नुष्ट्याला आहे ककर्ा नाही हाच प्रश्न या चचेच्या रु्ळाशी आहे  
 

‘तुला आत्र्हत्या करयायाचा हक् क नाही ’ असे म्हणणारा सर्ाज हकत्येक रु्न्हेर्ारानंा र्रणाची 
हशक्षा ठ ठार्त च  यार्रून असे अनुर्ान काढार्यास हरकत नाही की ज्याला जर्यायात काही सार उरले 
नाही असे र्ाटेल त्याने केर्ळ स्र्तःच्या अहभप्रायार्रून र्रणाला कर्टाळू नये  पण या बाबतीत सर्ाजाची 
सल लासंर्हत आहण आशीर्ाद घेऊनच र्रणाचा अंर्ीकार करार्ा  
 

पण व्य्क्तस्र्ातंत्र्याचा हर्चार करता र्रणाच्या बाबतीत र्नुष्ट्य सर्ाज परतंत्र आहे ककर्ा काय 
याचाही हर्चार करार्ा लारे्ल  घ डा, कुत्रा, र्ाय र्रै्रे पाळलेलया जनार्रानंा त्याचंी अंहतर् सेर्ा म्हणून 
र्रण देयायाचा धरु् आजकाल र्ान्य केला जात   आहण कुष्ठर र्ासारख्या व्याधीने पीहडत झालेलया 
र्नुष्ट्याची पर परीने सेर्ा केलयानंतर अर्दी शरे्टची सेर्ा म्हणून त्याला र्रण देयायाची जबाबदारी सबंध 
सर्ाजाने स्र्ीकारार्ी ककर्ा नाही या हर्षयाची चचा जेथे जबाबदार ल क करीत आहेत तेथे आर्रण 
अनशनाचा अहधकार हर्हशष्ट पहर्स्थतीत देलील र्नुष्ट्याला नाही असे कुणी म्हणू शकणार नाही  क णत्या 
पहर्स्थतीत र्नुष्ट्याला नाही असे कुणी म्हणू शकणार नाही  क णत्या पहर्स्थतीत र्नुष्ट्याला त  अहधकार 
प ह चत  याची चचा ह णे आर्श्यक आहे  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रस्तुत हनबधंात धर्ानंद क संबींनी ज  हर्चार र्ाडंला आहे त  स्र्तः अर्लात आणयायाचा प्रयत्न 
करून त्यानी या चचेला हजर्तंपणा आणला आहे  सर्ाजाने केव्हा तरी या प्रश्नाची सारं् पांर् चचा केलीच 
पाहहजे  चातुयार् हा जसा सार्ाहजक जीर्नधरु् आहे त्याचप्रर्ाणे सल लेलन हा सार्ाहजक र्रणधरु् आहे  
द न्ही हर्ळून व्यापक सर्ाजधरु् ह त   
 

धर्ानंद क संबींचा हा हर्द्वत्तापूणु हनबंध र्ाचलयानंतर हकत्येकाचं्या र्नातं अशी शकंा जरूर 
यार्याची की धर्ाच्या कलेर्रातूंन जर ईर्श्र, आत्र्ा, परल क, ईर्श्रपे्रहरत गं्रथ, र्रण त्तर जीर्न आहण 
पुर हहतर्र् ु या सरु् र्स्तू काढून टाकलया तर धर्ात धरु्त्र् असे काय राहहले? चातुयार्, संयर् आहण 
अंर्रे्हनत एर्ढ्याच र् ष्टींचा धरु् बनंू शकेल काय? रे्लया हपढीच्या प्रारंभी धर्ाधर्ांच्या रै्र्नस्याला 
कंटाळून रे्लेले हकत्येक ल क म्हणत असत की स र्ळे नीहतहशक्षण आहण नार्हरकाचंी कतुव्ये एर्ढ्याचेंच 
हशक्षण द्यार् ेआहण सर्ळ्याच धर्ांना हशक्षणातून आहण जीर्नातून फाटा द्यार्ा  त्या भहूर्केत आहण धर्ानंद 
क संबींच्या भहूर्केत हर्शषे असा फरक क णता? उत्तरादालल म्हणता येईल की भहूर्का जर शुद्ध असेल 
तर फरक असलाच पाहहजे असा आग्रह का धरार्ा? सार्ान्य नीहतहशक्षणाहर्षयी त्या काळचे धार्मर्क ल क 
म्हणत असत की क ऱ्या नीहतहशक्षणार्ध्ये र्नुष्ट्याच्या हृदयाचा संपूण ुकब्जा घेयायाचे सार्र्थयु नाही  सार्ान्य 
नीहतहशक्षण र्नुष्ट्याला जर्ात कसे र्ार्ार्े हे सारं्ते, पण तसे का र्ार्ार् े हे सारं्ू शकत नाही  ती श्क्त 
धर्ातच आहे  ईर्श्रदत्त ककर्ा ईर्श्रपे्रहरत धरु्गं्रथ अथर्ा ईर्श्राचा क णी पे्रहषत पैर्ंबर याचेंर्र श्रद्धा 
असलयाहशर्ाय आहण परर्ात्म्यासारले, हनदान अंतरात्म्यासारले स्थायी तत्त्र् आधार म्हणून 
स्र्ीकारलयाहशर्ाय र्नुष्ट्याच्या हातून आत्र्सर्पुणासारले ककर्ा आत्र्बहलदानासारले हदव्यकरु् ह ऊच 
शकत नाही  जीर्नाचा अंहतर् आधार एलाद्या र्ूढ अती्न्द्रय अनर्श्र अशा तत्त्र्ारं्र असलयाहशर्ाय 
र्नुष्ट्याला श्रद्धारूपी पाथेय हर्ळूच शकत नाही आहण श्रदे्धर्ाचून उच् च जीर्न संभर्तच नाही  
 

उलटपक्षी सारं्ता येईल की चातुयार् धर्ात आत्म्याचा जसा स्र्ीकार नाही तसा हनषेधही नाही  
चातुयार् धरु् व्यक्तीसाठी आहण सर्ाजासाठी संपूणु धरु् आहे  ज्या कुणाला आत्म्या-परर्ात्म्याचा आधार 
हर्ा असेल त्याने त  अर्श्य घ्यार्ा  चातुयार् धर्ाला अशा आधाराची जरूर नाही  चातुयार् हीच आर्ची 
दैर्ते आहेत असे धर्ानंदजी म्हणतात  र्देान्त म्हणत  की हर्र्श्ात्र्कै्य स्र्ीकारलयार्ाचून क णताही 
सर्ाजधरु् हसद्ध ह ऊ शकत नाही  अस्तेय, अपहरग्रह, ब्रह्मचयु आहण अकहसा ही हर्र्श्ात्र्ैक्यार्रच 
आधारलेली आहेत आहण हर्र्श्ात्र्कै्य हेच परर् सत्य आहे या सत्याहून हनराळा ईर्श्र नाही  
 

पण या चचेत उतरार्यास बौद्ध धर्ानंदजी तयार नव्हते  आपणही ही चचा क्षणभर टाळून त्याचं्या 
या पारर्ार्मथक हनबधंाचे श्रद्धा-प्रज्ञा-पूरु्क पहरशीलन करू या  
 

अर्दी शरे्टच्या हदर्सातं श्री  धर्ानंदजींनी आम्हाला स्र्तःची द न हस्तहलहलत पुस्तके 
दालहर्ली – 
 

१) पार्श्ुनाथाचा चातुयार् धरु् आहण 
२) ब हधसत्र् नाटक  

 
धर्ानंदजींच्या स्र्ारकातील एक अंर् म्हणून त्याचें सर्ग्र साहहत्य हनरहनराळ्या भाषेत प्रहसद्ध 

करयायाचे आम्ही ठरहर्ले तेव्हा चातुयार् धर्ाच्या संपादनाची र् प्रकाशनाची जबाबदारी र्ी र्जकडे घेतली  



 

 

अनुक्रमणिका 

पुस्तक छापयायासाठी ज  पैसा रु्ंतर्ार्ा लारे्ल त  हनपाणीचे र्ाझे हर्त्र स्र्  श्री  अक्षयचंदजी यानंी 
सारु्जहनक कार्ासाठी काढून ठेर्लेलया रकरे्तून त्याचं्या र्ारसाकडून र्ला हर्ळाला  ब हधसत्त्र् नाटकाचे 
प्रकाशन करयायाची जबाबदारी श्री  लाडानंी आपलेकडे घेतली आहे  तेही पुस्तक चातुयार् धर्ाच्या 
र्ार् र्ार् लर्करच प्रकाहशत ह ईल  
 

श्री  धर्ानंदजींचे हतसरे अप्रकाहशत पुस्तक म्हणजे शाहंतदेर्ाचायाच्या ब हधचयार्ताराचे र्राठी 
भाषातंर  हे पुस्तक धर्ानंदजींचे हशष्ट्य प्राध्यापक भार्र्त हे आपलया धरु्च्रम र्ाहसकात ्रमर्शः प्रहसद्ध 
करीत आहेत  हे भाषातंर पुस्तकरूपाने धर्ानंद रस्ट यथाकाळी प्रहसद्ध करील  बाकीचे हललाण गं्रथरूपाने 
ककर्ा लेलरूपाने पूर्ी प्रकाहशत झालेले असले तरी आज जर्ळ जर्ळ दुर्मर्ळ झालेले आहे  त्याचेंही 
प्रकाशन हनरहनराळ्या भाषेत करार्याचे आहे  
 

चातुयार् धर्ाच्या संपादनाचे कार् र्ी र्जकडे घेतले पण त्या कार्ी पूण ुलक्ष देऊ शकल  नाही  
पु्रफे तपासणे आहण प्रस्तार्ना हलहहणे याचा आता सरार् ह ऊन रे्ला आहे  पण प्रत्येक पानाचा र्थळा 
आहण लालील टीपा रु्ख्य संपादक क् र्हचतच पहात असतात  र्ाझेकडूनही या बाबतीत र्फलत झालयारु्ळे 
टीपातूंन अरु्क पषृ्ठ पहा असा उल लेल जेथे आहे तेथे रु्ळात हस्तहलहलताची पषृ्ठे देणेच शक्य ह ते  
छापताना ते आकडे बदलून छापील पानाचें आकडे देणे आर्श्यक ह ते  ते बर बर हदले रे्ले असतील अशा 
हर्र्श्ासाने र्ी चालल  आहण शरे्टी पाहत  त  ती चूक राहूनच रे्ली आहे  र्ाचकाचंी क्षर्ा र्ार्ून शुहद्धपत्र 
देयायालेरीज दुसरा इलाज राहहला नाही  र्ाचकापेंक्षाही श्री  धर्ानंदजींची क्षर्ा र्ाहर्तली पाहहजे  ते अशा 
बाबतीत अहतशय चौकस असता  त्यानंा य्त्कंहचत चूकही लपत नसे  
 

काका कालेलकर 
  



 

 

अनुक्रमणिका 

प्रस्तावना 
 

बुद्धसर्काली जैनानंा हनर्नु्थ (हनर्याठ) म्हणत  हत्रहपटक र्ाङ्र्यात ह्या हनर्नु्थाचंा उल्लेल अनेक 
हठकाणी आला आहे  त्या द न स्थळीं ‘चातुयार्संर्रसरु्त  हर्हरहत’ असा हनदेश आहे  बुद्धघ षाचायाने 
याचा भलताच अथु केला असलयारु्ळे र्ला हे र्ाक्य रु्ळीच सर्जले नाही  १९२२ सालच्या न व्हेंबर 
र्हहन्यात र्ी रु्जराथ हर्द्यापीठाची सेर्ा स्र्ीकारली  तेथे कार् करीत असता पहंडत सुललालजी आहण 
पहंडत बेघरदासजी या द न सज् जन जैन हर्द्वानाचंा र् र्ाझा चारं्ला पहरचय झाला  त्यानंी र्ला र्रील 
र्ाक्याचाच नव्हे, तर हत्रहपटकात जैनासंबधंी ज  र्जकूर आढळत  त्याचा नीट अथु सर्जार्नू हदला  
त्याचंा र्ाझा पहरचय झाला नसता, तर र्ी अद्याहपही जैन धर्ाच्या हसद्धांतासंबंधी अज्ञानच राहहल  असत   
त्याजंपासून जैन धर्ाचे जे ज्ञान र्ला हर्ळाले, त्याबद्दल र्ी त्याचंा फार आभारी आहे  
 

हर्शषेतः चातुयार्ाचा अथु र्ला स्पष्ट सर्जला आहण तेव्हापासून र्ी या यार्ाचंा हर्चार करू 
लार्ल   त्याय रे् र्ला असे हदसून आले की, आजला जी काही श्रर्णसंस्कृहत हशल्लक राहहली आहे, हतचा 
आहदरु्रु पार्श्ुनाथ ह य; आहण बुद्धाप्रर्ाणेच त हह श्रदे्धय आहे  ह्या चातुयार्ार्र र्ी काही हठकाणी 
व्याख्याने देऊन पार्श्ुनाथार्रची र्ाझी श्रद्धा प्रकट केली  परंतु अशा ह्या स ज्र्ळ धर्ाला सध्याची अर्कळा 
का आली, या हर्षयी र्नात हर्चार येऊ लार्ले  र्ाजी डॉक्टर भायाडारकर र्ला र्ारंर्ार प्रश्न हर्चारीत 
असत की, इतका उन्नता बौद्ध धरु् कहदुस्थानातून पार नष्ट कसा झाला? सार्ान्य ल कातं त्याचे नारं् देलील 
का राहहले नाही? हा प्रश्न स डहर्यायाचा यथार्हत प्रयत्न र्ी ‘कहदी संस्कृहत आहण अकहसा’ या पुस्तकात 
केला आहे; आहण जैन धर्ाला अशी दशा का आली याची चचा या लेलात आहे  
 

बौद्ध आहण जैन धर्ाला सापं्रतची दशा येयायाला रु्ख्य कारण झाले संप्रदायाचा पहरग्रह  धम्र्पदात 
म्हटलयाप्रर्ाणे– 
 

असारे सारमणतनो सारे चासारदन्स्सनो । 
ते सारं नाणधर्च्छन्न्त णमच्छासंकपपर्ोचरा ॥ 

 
(असार र् ष्टीत सार र्ानणारे र् सार र् ष्टीत असार पाहणारे आहण हर्र्थया संकलपात र्ार्रणारे 

ल क सार प्राप्त करू शकत नाहीत ) 
 

हे सापं्रदाहयक ल क भलत्याच र् ष्टीला र्हत्त्र् देऊन धरु्रहस्यापासून दूर रे्ले  याचा र्ला 
स्र्तःलाच एक चारं्ला अनुभर् आला  
 

बुद्धसर्कालीन र्ासंाहाराची प्रथा कशी ह ती हे दालहर्यायाच्या उदे्दश्याने ‘पुरातत्त्र्’ तै्रर्ाहसकात र्ी 
एक लेल हलहहला  त्या काळच्या सरु्च प्रकारच्या श्रर्णातं र्ासंाहार प्रचहलत ह ता असे र्ी त्या लेलात 
सप्रर्ाण प्रहतपादले  त्याच लेलात काही फेरफार करून ‘भर्र्ान बुद्ध’ या पुस्तकाचे र्ी ११ र् े प्रकरण 
हलहहले  नार्पूरच्या सुहर्चार प्रकाशन रं्डळाने, ज्यातं हे प्रकरण आहे ते, ‘भर्र्ान बुद्ध’ पुस्तकाचे उत्तराधु 
१९४१ साली प्रहसद्ध केले  ते प्रकरण काही हदर्म्बर जैनाचं्या हनदशनुास् आले आहण त्यानंी यर्तर्ाळला 
एक संस्था स्थापन करून हतच्याद्वारे र्ाझ्यार्र हनषेधाचा भहडर्ार केला  र् क टात हफयाद करयायाचा धाक 



 

 

अनुक्रमणिका 

घातला  शरे्टी र्ी नार्पूरच्या ‘भहर्तव्य’ साप्ताहहकात एक पत्र हलहून ह्या र्ाझ्या हटकाकारानंा जाहीर 
उत्तर हदले  तेव्हापासून र्ऱ्हाडातील ही चळर्ळ थंडार्ली  
 

पण आर्चे जैन सनातनी बाधंर् स्र्स्थ बसले नाहीत  १९४४ साली कलकत्त्यापासून काठेर्ाडपयंत 
अनेक सभा भरर्नू त्यानंी र्ाझ्या हनषेधाचे ठरार् पास केले  त्यातं संतापाची एक र् ष्ट घडून आली ती ही 
की, र्ाझा हनषेध करयायाला आपसात सतत भाडंणारे रू्र्मतपूजक श् र्ेताम्बर, स्थानकर्ासी श् र्ेताम्बर र् 
हदर्म्बर जैन एक झाले  र्ाझ्याशी र्ादहर्र्ाद करयायाला अनेक जैन साधू र् र्ृहस्थ सज् ज झाले  ह्या सर्ाना 
पथृक् पृथक् उत्तरे देत बसणे शक्यच नव्हते  यास्तर् र्ी त्यानंा ‘जन्र्भहूर्’ या रु्जराथी दैहनकाच्या द्वारे 
अशी हर्नंती केली कीं, त्यानंी हायक टातील एका रु्जराथी जज् जाला सरपचं हनर्डार् ेर् त्यासर् र सरु् 
आके्षप र्ाडंार्े; आहण र्ी र्ाझ्या पक्षाचे सर्थुन करत  ते ऐकून सरपचंाने हनकाल द्यार्ा  त  जर 
र्ाझ्याहर्रुद्ध झाला तर र्ी जैनाचंी जाहीर र्ाफी र्ार्त ; पण त्याचं्याहर्रुद्ध झाला, तर त  र्तुर्ानपत्रातूंन 
प्रहसद्ध करयायात यार्ा; म्हणजे यापुढे हा र्ादच रहाणार नाही  परंतु ही र् ष्ट जैनानंा पसंत पडली नाही, 
आहण ही चळर्ळ आप आपच बदं पडली  तथाहप र्धून र्धून एलादा सनातनी जैन अद्वातद्वा पत्र 
हलहहयायाची तसदी घेतच असत   
 

परंतु हे र्ाझे जैन बाधंर् क्षणभर असा हर्चार करीत नाहीत की, र्ासंाहार न करणे हे जैन धर्ाचे 
रहस्य, की चातुयार्धरु् हे रहस्य? जर चातुयार् धरु् हे रहस्य, तर त्याला अनुसरून जैन साधु र् र्ृहस्थ 
र्ार्तात काय? उदेपूरच्या केसहरया नार्ाच्या जैन रं्हदरात र्श्ेताम्बरानंी र् हदर्म्बरानंी एकरे्कारं्र र् ळ्या 
घालून लून पाडले  संरे्त हशलरार्रील पार्श्ुनाथाच्या रं्हदरातंील पूजेर्र हरे्शा लटले चालू असतात र् ते 
बहुधा हप्रव्ही कौ्न्सलपयंत जातात  आजपयंत ह्या लटलयातं लक्षार्धी रुपये लचु झाले आहेत र् पुढे हकती 
ह तील हे क णी सारं्ू शकत नाही  हर्रनार र्रै्रे हठकाणीही ही भाडंणे चालूच आहेत  पण ती चातुयार्ाला 
हकती हर्संर्त आहेत याचा क णीही सनातनी जैन हर्चार करीत नाही  त्यानंी र्ाझ्यार्र एर्ढी त हर्त 
आणली, तरी त्याचं्यार्रचे र्ाझे पे्रर् कायर् आहे  हा द ष त्याचंा नसून सापं्रदाहयकतेचा आहे आहण 
सापं्रदाहयकतेपासून बौद्ध आहण हिस्ती ल कही अहलप्त नाहीत  हििनानंी तर आपसातं भाडूंन रक्ताच्या 
नद्या र्ाहहर्लया  तेव्हा जैनानंा तरी द ष का द्या? परंतु अशा सापं्रदाहयकतेपासून रु्क्त ह यायाची लटपट 
करणे आपले कतुव्य आहे  हतच्यातून पार पडून चातुयार् धर्ाचे र्हत्त्र् आम्हाला सर्जार् ेर् आम्ही त्या 
धर्ाच्या आचरणाने र्ानर्सर्ाजाचे कलयाण करयायास सर्थु व्हार्े, याचसाठी र्ाझा हा प्रयत्न आहे  यातं 
र्ाझे द ष असतील ते अर्श्य सुधारार्े, आहण रु्ण ग्रहण करून आत्र्परहहत तत्पर व्हार्ें हीच काय ती 
र्ाझी सर्ांस हर्नंहत  
 
बनारस :  

ता  २९ जून १९४६  धमानंद कोसम्बी 
 

पुस्तकांच्या नांवांचे संके्षप 
 

श्र  भ  र्  – रमि भर्वान महावीर, कहदी; 
 

लेलक : मुणन री कल्याि णवजयजी र्िी. 
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भ बु पू  – भर्र्ान बुद्ध, पूर्ाथु } प्रकाशक, सुहर्चार प्रकाशन रं्डळ, नार्पूर  
भ बु उ  – भर्र्ान बुद्ध, उत्तराधु 
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४. पार्श्मनाथाचा चातुयाम धमम 
 

णत्रषष्ठी–वलाका–पुरुष 
 

जैनाचें र्श्ेताम्बर र् हदर्म्बर असे रु्ख्य द न सम्प्रदाय आहेत  हे द न्ही संप्रदाय हत्रषष्ठी (६३) 
शलाका–पुरुष र्ानतात  प्राचीन काळी तशाच हनर्ंहत्रत र्ाणसानंा शलाका (सळ्या) पाठर्ीत असत  त्या 
दालहर्लया म्हणजे हनर्ंहत्रत स्थानी प्रर्ेश हर्ळत असे  [हर्सुहद्धर्ग्र्दीहपका २/२७ पहा   ह्या पद्धतीर्रून हनर्डक 
पुरुषानंा शलाका–पुरुष म्हणयायाचा प्रघात पडला असार्ा  जैन ग्रन्थातं असे हनर्डक ककर्ा प्रहसद्ध पुरुष 
६३ साहंर्तले आहेत  ते असे – 
 

ऋषभ, अहजत, संभर्, अहभनन्दन, सुर्ती, पद्र्प्रभ, सुपार्श्ु, चन्द्रप्रभ, पुष्ट्पदन्त, शीतल, श्रेयासं, 
र्ासुपूज्य, हर्र्ल, अनन्त, धरु्, शा्न्त, कुन्थु, अर, र्हल्ल, सुव्रत, नहर्, र्हेर्, पार्श्ु आहण र्धुर्ान हे २४ 
तीथंकर; 
 

भरत, सर्र, र्घर्ा, सनत्कुर्ार, शा्न्त, कुन्थु, अर, सुभौर्, पद्र्, हहरषेण, जयसेन, आहण 
ब्रह्मदत्त हे १२ च्रमर्ती; हर्जय, अचल, सुधरु्, सुप्रभ, सुदशनु, नन्दी, नन्दीहर्त्र, रार् आहण पद्र् हे ९ 
बलदेर्; 
 

हत्रपषृ्ठ, हद्वपषृ्ठ, स्र्यंभ,ू पुरुष त्तर्, पुरुषकसह, पुरुषपुयाडरीक, पुरुषदत्त, नारायण (लक्ष्र्ण) आहण 
कृष्ट्ण हे ९ नारायण; 
 

आहण अर्श्ग्रीर्, तारक, रे्रक, र्धुकैटभ, हनशुम्भ, बहल, प्रहरण, रार्ण आहण जरासंघ हे ९ 
(त्याचे) प्रहतशत्र ुहर्ळून ६३ ह तात  
 

ह्यापंैकी शा्न्त, कुन्थु र् अर हे च्रमर्र्मत ह ऊन तीथंकर झाले  त्याचंी र्णना तीथंकरात झाली आहे 
आहण पुनः च्रमर्तीतही झाली आहे  
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तीथंकराचंी उंची व आयुष्ट्य 
 
 उंची आयुष्ट्य वषे 

ऋषभ ५०० धनुष्ट्ये [हत  प  ४/५७९–
५८२  एक धनुष्ट्य ४ हात ककर्ा 
६ फूट  हत प  ४/५८५–५८७ 
पहा   

८४ लक्ष पूरु् [८४ लक्षाचें एक पूर्ांर् आहण ८४ लक्ष 
पूर्ांर्ाचे एक पूरु्, म्हणजे ७७ लक्ष ५ हजार 
क हट र्ष े(सर्ाथुहसहद्ध अ  ३/३१)   

अहजत ४५० धनुष्ट्ये ७२ लक्ष पूरु् 
सम्भर् ४०० धनुष्ट्ये ६० लक्ष पूरु् 
अहभनन्दन ३५० धनुष्ट्ये ५० लक्ष पूरु् 
सुर्ती ३०० धनुष्ट्ये ४० लक्ष पूरु् 
पद्र्प्रभ २५० धनुष्ट्ये ३० लक्ष पूरु् 
सुपार्श्ु १०० धनुष्ट्ये २० लक्ष पूरु् 
चन्द्रप्रभ १५० धनुष्ट्ये १० लक्ष पूरु् 
पुष्ट्पदत्त १०० धनुष्ट्ये २ लक्ष पूरु् 
शीतल ९० धनुष्ट्ये १ लक्ष पूरु् 
श्रेयासं ८० धनुष्ट्ये ८४ लक्ष  
र्ासुपूज्य ७० धनुष्ट्ये ७२ लक्ष  
हर्र्ल ६० धनुष्ट्ये ६० लक्ष  
अनन्त ५० धनुष्ट्ये ३० लक्ष  
धरु् ४५ धनुष्ट्ये १० लक्ष  
शा्न्त ४० धनुष्ट्ये १ लक्ष  
कुन्थु ३५ धनुष्ट्ये ९५ हजार  
अर ३० धनुष्ट्ये ८४ हजार  
र्हल्ल २५ धनुष्ट्ये ५५ हजार  
सुव्रत २० धनुष्ट्ये ३० हजार  
नहर् १५ धनुष्ट्ये १० हजार  
नेहर् १० धनुष्ट्ये १ हजार  
पार्श्ु ९ हात १००   
र्धरु्ान ७ हात ७२   
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बुद्धांवी तुलना 
 

याचंी तुलना बुद्धर्ंसात र्र्मणलेलया २५ बुद्धाशंी करणे य ग्य र्ाटते  
 
 उंची आयुष्ट्य वषे णस्त्रया 

दीपकंर ८० हात १ लक्ष ३ लक्ष 
क याडञ्ञ ८८ हात १ लक्ष ३ लक्ष 
रं्र्ल ८८ हात ९० हजार ३० हजार 
सुर्न ९० हात ९० हजार ६३ हजार 
रेर्त ८० हात ६० हजार ३३ हजार 
स हभत ५८ हात ९० हजार ४३ हजार (?) 
अन र्दस्सी ५८ हात १ लक्ष २३ हजार 
पदुर् ५८ हात १ लक्ष ३३ हजार 
नारद ८८ हात ९० हजार ४३ हजार 
पदुरु्त्तर ५८ हात १ लक्ष ४३ हजार 
सुरे्ध ८८ हात ९० हजार ४८ हजार 
सुजात ५० हात ९० हजार २३ हजार 
हपयदस्सी ८० हात ९० हजार ३३ हजार 
अत्थदस्सी ८० हात १ लक्ष ३० हजार 
धम्र्दस्सी ८० हात १ लक्ष ४० हजार 
हसद्धत्थ ६० हात १ लक्ष ४८ हजार 
हतस्र् ६० हात १ लक्ष ३० हजार 
पुरुष ५८ हात ९० हजार २३ हजार 
हर्पस्सी ८० हात ८० हजार ४३ हजार (?) 
हसली ७० हात ७० हजार २४ हजार 
र्से्सभ ू ६० हात ६० हजार ३० हजार 
ककुसंध ४० हात ४० हजार ३० हजार 
क नार्र्न ३० हात ३० हजार १६ हजार 
कस्सप २० हात २० हजार ४८ हजार (?) 
र् तर् – हात – हजार ४० हजार 
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तीथंकराचं्या कथा ज्या ग्रन्थातं सापडतात, त्याचं्यापेक्षा बुद्धर्ंस प्राचीन आहे  तेव्हा प्रथर्तः बौद्ध 
हभक्षूंनी अशा असंभाव्य दन्तकथा हलहहयायास सुरुर्ात केली, आहण त्या ल कहप्रय ह तात असे पाहून जैन 
साधंूनी त्याचं्यार्र ताण केली असार्ी  अशा असत्याच्या चढाओढीरु्ळे बौद्धाचें आहण जैनाचेंच नव्हे, तर सरु् 
कहदुस्थानचे केर्ढे नुकसान झाले, याचा या लेलात यथाय ग्य स्थळी हर्चार करयायात येईलच  
 

ह्या दन्तकथातं एक र् ष्ट हर्शषे आहे ती ही की, र्श्ेताम्बर जैन र्हल्ल तीथंकर स्त्री ह ती असे 
र्ानतात  पण ते हदर्म्बरानंा र्ान्य नाही  त्याचं्या र्ते स्त्री केर्ली ह णे शक्यच नाही  का की, स्त्री नग्न राहू 
शकत नाही! 
 

र्र हदलेलया ६३ शलाका–पुरूषाचं्या कथा हेर्चन्द्राचायांनी ‘हत्रषठी शलाका–पुरूषचहरत्र’ 
नार्ाच्या ग्रन्थात र्र्मणलया आहेत; त्यापंैकी पार्श्ुनाथाच्या कथेचा साराशं तेर्ढा येथे देत   
 

पार्श्ाची कथा 
 

र्ाराणसीच्या अर्श्सेन राजाच्या पत्नीला (र्ार्ादेर्ीला) चैत्र कृष्ट्ण चतुदुशीच्या हदर्शी हर्शाला 
नक्षत्रात र्भ ु प्राप्त झाला, र् ती पौष कृष्ट्ण दशर्ीच्या हदर्शी अनुराधा नक्षत्रात पुत्र प्रसर्ली  इन्द्राहदक 
देर्ानंी त्याचे स्त त्र र्ाइले; आहण अर्श्सेन राजाने कैदींना बन्धरु्क्त करून र् ठ्या थाटाने पुत्रजन्र् त्सर् 
केला  र्ार्ादेर्ीने त  पुत्र उदरात असता अंधारी रात्र असून देलील आपलया बाजूस (पार्श्ुतः) सरपटणारा 
सपु पाहहला ह ता  राजाला ती आठर्ण झाली, आहण त्याने रु्लाचे नार् पार्श्ु ठेर्ले  पार्श्ु र्यात आला, 
तेव्हा त  ९ हात उंच ह ता  
 

त्या काली अर्श्सेन राजापाशी एक अन ळली दूत आला  राजाने त्याला येयायाचे कारण हर्चारले 
असता त  म्हणाला, “र्हाराज, र्ी कुशस्थली नर्रीच्या प्रसेनहजत् राजाकडून आल  आहे  त्या राजाला 
प्रभार्ती नार्ाची एक अत्यंत सुस्र्रूप कन्या आहे  ती आपलया सलींसह उद्यानात हर्हरत असता, तेथे 
पार्श्ुनाथाच्या स्तुतीने भरलेले र्ीत हकन्नरी र्ात ह त्या, ते हतने ऐकले, आहण तेव्हापासून ती पार्श्ुनाथार्र 
अनुरक्त झाली आहे  ही र् ष्ट हतच्या आईबापानंा सर्जली, तेव्हा त्यानंा फार आनंद झाला, आहण त्यानंी 
हतला इकडे पार्श्ुनाथापाशी पाठहर्यायाचा बेत केला  
 

“हे र्तुर्ान यर्न (नारं्ाच्या) ककलर् राजाला सर्जले, आहण त  आपलया दरबारात म्हणाला, ‘र्ी 
येथे असताना प्रभार्तीशी लग्न करणारा पार्श्ु क ण? आहण हा कुशस्थलीचा राजा हतला र्ला का देत 
नाही? पण दानाची र्ाट याचक पाहतात, आहण शूर जबरदस्तीने घेतात  का की, सरु् र्स्तु शूराचं्याच 
आहेत ’ असे म्हणून त्याने र् ठ्या सैन्यासह येऊन कुशस्थलीला र्ेढा हदला आहे; क णालाही आतबाहेर 
जाता येत नाही  र्ी त्यातून रात्री हनसटल  ” 
 

हे त्या दूताचे भाषण ऐकून अर्श्सेन ्ुरमद्ध ह ऊन म्हणाला, “हा हभकारी यर्न र्ाझ्यासर् र काय 
करील? आहण र्ी असताना तुम्हाला भीती क णाची? आताच तुर्च्या नर्राच्या रक्षणासाठी सैन्य 
पाठहर्त  ” असे म्हणून त्याने रणभेरी र्ाजहर्यायास हुकूर् केला  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

पार्श्ु त्या र्ळेी ्रमीडार्ृहात ह ता  त्याने त  भेरीशब्द र् एकहत्रत झालेलया सैहनकाचंा र् ठा घ ष 
ऐकला, आहण हपत्याजर्ळ जाऊन त्याने प्रश्न केला की ही तयारी कशासाठी आहे? हपत्याने त्या दूताला 
दालहर्ले र् त्याजकडून हर्ळालेली बातर्ी पार्श्ाला साहंर्तली  तेव्हा पार्श्ु म्हणाला, “तात, तुम्ही या 
स्र्ारीर्र न जाता र्लाच पाठर्ा ” अर्श्सेन म्हणाला, “रु्ला, हे तुझे र्य ्रमीडा करयायाचे आहे  त्र्ा ंघरीच 
आनंदात रहार् ेयात र्ला हष ुर्ाटत  ” पार्श्ु म्हणाला, “तात, ही एक र्ाझी ्रमीडाच ह ईल  यास्तर् आपण 
घरीच असार् े” 
 

याप्रर्ाणे पार्श्ाच्या आग्रहारु्ळे त्याला अर्श्सेनाने लढाईर्र पाठहर्ले  त्याने कुशस्थलीला जाऊन 
यर्नाचा पुरा पराजय केला, आहण यर्न त्याला शरण आला  पार्श्ुनाथाने यर्नाला ‘पुनः असे करू नये,’ 
असे बजार्नू त्याच्या राज्यात परत जायायाची परर्ानर्ी हदली  त्यानंतर प्रसेनहजत् राजाने पार्श्ाचा र् ठा 
र्ौरर् केला  आहण प्रभार्तीच्या पे्रर्ाचे र्तुर्ान त्याला साहंर्तले  तेव्हा पार्श्ु म्हणाला, “हपत्याच्या आजे्ञने 
र्ी केर्ळ तुर्चे रक्षण करयायासाठी इकडे आल , तुर्च्या कन्येला र्रयायासाठी आल  नाही ” 
 

ते ऐकून प्रभार्ती फार हलन्न झाली  पण हपत्याने हतचे सातं्र्न केले; आहण हतला बर बर घेऊन त  
पार्श्ुनाथासह र्ाराणसीला आला  तेथे अर्श्सेनाने त्याचे य ग्य स्र्ार्त केले  प्रसेनहजताने त्याला 
प्रभार्तीचा रृ्त्तातं साहंर्तला; आहण अर्श्सेनाच्या आग्रहास्तर् पार्श्ुनाथाने हतचे पाहणग्रहण केले  
 

त्या काली कठ नारं्ाचा एक तापस र्ाराणसीबाहेर पंचा्न्र्साधनाहदक तप करीत ह ता  सर्ळे 
नार्हरक त्याला पाहयायासाठी जात  पार्श्ुही हतकडे रे्ला  त्याला या तापसाच्या धुनीत जळणाऱ्या एका 
लाकंडात एक र् ठा सपु हदसला, आहण त  म्हणाला, “काय हे अज्ञान! हा तपस्र्ी असून याला दया नाही! 
आहण दयेर्ाचून धरु् कसला?” कठ म्हणाला, “राजपुत्र हत्ती−घ डे इत्याहदकच जाणतात; पण आम्ही र्नी 
धरु् जाणत  ” 
 

त्यार्र पार्श्ाने आपलया न कराकंडून ते जळणारे लाकूड बाहेर काढर्नू फ डहर्ले  त्यातून जरासा 
जळलेला धरण नारं्ाचा नार् हनघाला  पार्श्ाने ल कानंा त्याला नर्स्कार करार्यास लार्ले  ल कानंी 
पार्श्ाच्या अंतज्ञानाची स्तुहत केली  ती ऐकून कठाने आणलीही लडतर तप आरंहभले  आहण र्रून त  
रे्घर्ाली नारं्ाचा असुर झाला  
 

इकडे पार्श्ु भर्र्ान् आपले करु्फल भ र्ून संपले असे जाणून प्रव्रज्या घेयायास हसद्ध झाला, आहण 
हर्शाला नारं्ाच्या हशहबकेत बसून अरयायातील आश्रर्ात रे्ला  तेथे त्याने आपलया र्स्त्रालंकाराचंा त्यार् 
केला  इंद्राने त्याला र्से्त्र पुरहर्ली  त्याच्याबर बर ३०० राजानंी प्रव्रज्या घेतली  
 

एकदा पार्श्ुनाथ प्रर्ास करीत एका तापसाश्रर्ाला आला, आहण तेथे एका हर्हहरीजर्ळ 
र्टरृ्क्षालाली राहहला  तेव्हा पूरु्जन्र्ीचे रै्र स्र्रून रे्घर्ाली असुराने पुष्ट्कळ भयंकर शादुूल उत्पन्न करून 
त्याजर्र स डले  परंतु पार्श्ुनाथाची सर्ाहध ढळली नाही; आहण ते शादुूल क ठलयाक ठे हनघून रे्ले! 
त्यानंतर रे्घर्ालीने अनु्रमरे् परु्ताएर्ढे हत्ती, आपलया नागं्यानंी पाषाण फ डणारे हर्चू, हनदुय अस्र्ले, 
दृहष्टहर्ष सपु आहण भयंकर र्तेाळ उत्पन्न करून पार्श्ार्र स डले; पण ते सरु् तेथलया तेथेच नष्ट झाले  
तेव्हा रे्घर्ालीने कलपान्त रे्घासारला पाऊस पाडला  त्यारु्ळे पूर आला, र् पार्श्ुनाथाच्या नाकापयंत 
पाणी प चले  त्या र्ळेी धरण नार्राजाचे आसन कंहपत झाले  आहण त्याने जाणले की, पूरु्-जन्र्ीचा कठ 



 

 

अनुक्रमणिका 

या जन्र्ी रे्घर्ाली ह ऊन पार्श्ुनाथाला उपद्रर् करीत आहे  त  आपलया रायायासंह पार्श्ाजर्ळ आला, 
आहण त्याने आपलया शरीराने पार्श्ुनाथाला र्ढूेन सात फणानंी त्यार्र छत्र धारण केले, आहण त्याच्या 
रायायानंी पार्श्ुनाथासर् र संुदर नृत्य आरंहभले  पार्श्ुनाथ जसा रे्घर्ालीच्या कृत्यानंी तसाच त्या नृत्याने 
देलील हर्चहलत झाला नाही  
 

रे्घर्ाली एकसारला पाऊस पाडीतच ह ता  ते पाहून धरण नार्राजा ्ुरमद्ध झाला, आहण म्हणाला, 
“अरे, हे तू काय करत स? त्या प्रसंर्ी लाकंडाच्या आत असलेला सपु जळत  आहे असे जाणून जर प्रभनेू 
तुला पापापासून हनरृ्त्त करयायाचा प्रयत्न केला, तर त्यात तुझे अहहत काय केले? प्रभचूा सदुपदेशही तुझ्या 
रै्राला कारण झाला!” ते र्चन ऐकून रे्घेर्ाली भयभीत झाला, र् पार्श्ुनाथाला शरण रे्ला  
 

पार्श्ुनाथ तेथून र्ाराणसीला आला र् उद्यानात एका घातकी रृ्क्षालाली राहहला  तेथे, ज्या हदर्शी 
त्याच्या दीके्षला ८४ हदर्स पुरे झाले, त्या हदर्शी म्हणजे चैत्र कृष्ट्ण चतुदुशीला सकाळी त्याच्या घाती 
कर्ांचा नाश झाला र् त्याला केर्ल ज्ञान प्राप्त झाले  
 

त्या प्रसंर्ी देर्-देर्ी, नर-नारी आहण साधु-साध्र्ी त्याला नर्स्कार करून यथ हचत स्थानी 
राहहले  ते रै्भर् उद्यानपालाने पाहहले आहण राजर्ाड्ात जाऊन ते अर्श्सेनाला नर्स्कारपूरु्क हनर्हेदत 
केले  अर्श्सेन र्ार्ादेर्ीसह सहपहरर्ार पार्श्ुनाथापाशी आला आहण त्याला नर्स्कार र् प्रदहक्षणा करून 
इन्द्राजर्ळ बसला  इन्द्राने र् अर्श्सेनाने पार्श्ुनाथाचे स्र्तन केले  
 

पार्श्मनाथाचा धमोपदेव 
 

तद् नंतर पार्श्ुनाथाने धर्ोपदेश केला त  असा– ह्या जराव्याहधरृ्त्यनेू भरलेलया संसाररूपी 
र्हारयायात धर्ाहशर्ाय दुसरा ज्ञाता नाही; म्हणून त्याचीच कास धरार्ी  त  धरु् सरु्हर्रहत र् एकदेशहर्रहत 
[याचे र्णुन हेर्चंद्राचायाने केले नाही  परंतु तत्र्ाथाहदर्र्सूत्रातं पहहलयाचे हे दहा प्रकार हदले आहेत, ते असे-क्षर्ा र्ादुर्, आजुर् (सरलता); 
शौच (हनलोभता), सत्य, संयर्, तप, त्यार्, आककचन्य आहण व्रह्मचयु  यातं अकहसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयु आहण अपहरग्रह या पाचं र्हाव्रताचंा 
सर्ार्ेश ह त च  ही पाचं र्हाव्रते र्ृहस्थ पूणुपणे पाळू शकत नाहीत म्हणून त्याचं्या ह्या व्रतानंा अणुव्रते म्हणतात  हद्ग्र्रहत, देशहर्रहत आहण 
अनथुदयाडहर्रहत ही तीन रु्णव्रते, आहण सार्ाहयकव्रत, प्रापधव्रत, उपभ र्पहरभ र्पहरर्ाणव्रत आहण अहतहथसंहर्भार्व्रत ही चार हशक्षाव्रते ह त  ह्या 
बाराही व्रताचें स्पष्टीकरण न करता हेर्चन्द्राचायाने त्याचें अहतचार तेर्ढे हदले आहेत  त्यापैंकी पाचं अणुव्रताचें अहतचार येथे हदले आहेत, आहण 
बाकी ७ व्रताचंा लुलासा तत्त्र्ाथाहधर्र्सूत्राच्या सर्ाथुहसद्धी टीकेच्या (अ  ७, सूत्र २१) आधारे केला आहे  हेर्चन्द्राचायाने हदलेले ह्या ७ व्रताचें 
अहतचार हर्स्तारभयास्तर् र्ाळले आहेत   असा द न प्रकारचा आहे  पैकी पहहला संयर्ाहदक दहा प्रकारचा 
साधूसाठी; आहण दुसरा पाचं अणुव्रते, तीन रु्णव्रते र् चार हशक्षाव्रते हर्ळून बारा प्रकारचा र्ृहस्थासंाठी 
जाणार्ा  
 

ही व्रते पाळयायात (र्ृहस्थाकंडून) अहतचार घडला, तर ती पुयायप्रद ह त नाहीत  यास्तर् पांच 
अणुव्रतात प्रत्येकी पाचं अहतचार र्ज्यु करार् े 
 

रार्ाने (प्रायायाला) बाधंणे, नाक-कान छेदणे, अहधक भार लादणे, ताडन करणे आहण उपाशी 
ठेर्णे हे अकहसा अणुव्रताचे पाचं अहतचार र्ज्यु करार् े 
 

ल टा उपदेश, हर्चार न करता ब लणे, रु्प्त र् ष्टीचा स्फ ट करणे, हर्र्श्ास ठेर्नू साहंर्तलेली 
र् ष्ट दुसऱ्यास सारं्णे आहण ल टा लेल तयार करणे हे सत्य अणुव्रताचे पाचं अहतचार र्ज्यु करार्े  



 

 

अनुक्रमणिका 

च रीला संर्हत देणे, च रीचा र्ाल घेणे, हर्र धी राजाच्या राज्यातं जाणे, बनार्ट र्ाल तयार करणे 
आहण र्ापातं कर्ीजास्त करणे हे पाचं अस्तेय अणुव्रताचे अहतचार आहेत; ते र्ज्यु करार् े 
 

र्शे्या ककर्ा परस्त्री-र्र्न, कुर्ारी ककर्ा हर्धर्ा-र्र्न, दुसऱ्याचे लग्न (ककर्ा पे्रर्) जुळहर्णे, 
स्त्रीसंर्ाचा अहतरेक आहण सृहष्टहर्रुद्ध र्थुैन हे पाचं ब्रह्मचयु अणुव्रताचे अहतचार आहेत; ते र्ज्यु करार् े 
 

धनधान्याचंा, सार्ान्य धातंूचा, र्ाईघ डे र्रै्रे जनार्राचंा, शतेीर्ाडीचा र् घराचंा आहण 
स न्यारुप्याचा आपण ठरहर्लेलया र्यादेपलीकडे संग्रह करणे हे अपहरग्रह अणुव्रताचे पांच अहतचार र्ज्यु 
करार् े 
 

हद्ग्र्रहत म्हणजे अरु्क हदशलेा अरु्क र्यादेपलीकडे न जाणे  देशहर्रहत म्हणजे अरु्क र्ारं्ात 
ककर्ा प्रदेशात न जाणे  काया, र्ाचा आहण र्न याचं्या प्रय र्ाला दयाड म्हणतात  [र््ज्झर्हनकायउपाहलसुत्त पहा   
ह्याचंा दुरुपय र् करणे अनथुदयाड ह य  त्यापासून हर्रहत अनथु-दयाडहर्रहत  ह्या तीन हर्रहत पाचं 
अणुव्रतानंा रु्णकारक आहेत; म्हणून यासं रु्णव्रतें म्हणतात  
 

अशा काली र् हठकाणी र्ी हे व्रत ककर्ा व्रते आचरीन असा हनयर् करणे सार्ाहयक व्रत ह य  द न 
अष्टर्ी र् द न चतुदुशी हे चार प्र षध हदर्स, त्या हदर्शी पहर्त्र स्थानी जाऊन उपर्ास करणे प्र षधव्रत ह य  
लायायाहपयायाला उपभ र् म्हणतात, आहण अंथरूण, पाघंरूण, र्स्त्र, शयन, आसन, घर इत्याहदकानंा 
पहरभ र् म्हणतात  त्यातं पहरर्ाण ठेर्णे उपभ र्-पहरभ र्-पहरर्ाणव्रत ह य  अहतथींना, साधंूना, हभक्षा देणे 
अहतहथसंहर्भार्व्रत ह य  ही चार व्रतें पाचं अणुव्रताचें हशक्षण देतात, म्हणून यानंा हशक्षाव्रतें म्हणतात  
 

त  उपदेश ऐकून पुष्ट्कळ ल कानंी, र्ार्ादेर्ीने, प्रभार्तीने आहण तेथलया तेथेच राज्य ह्स्तसेनाला 
देऊन अर्श्सेनाने प्रव्रज्या घेतली  
 

पार्श्मनाथाच्या वासन देवता 
 

कूरु् र्ाहन र् र्स्तकार्र नार्ाची फणा असलेला, डार्ीकडील द न हातानंी नकुल र् सपु धारण 
करणारा, उजर्ीकडील द न हातानंी फळ र् सपु धारण करणारा असा श्यार्र्ण ु चतुभुजु र्जानन 
पार्श्ुनाथाची शासनदेर्ता झाला  त्याचप्रर्ाणे कोंबड्ार्र र् सपार्र बसणारी, उजर्ीकडील द न हातानंी 
पद् र् र् पाश धारण करणारी, डार्ीकडील द न हातानंी फळ र् अंकुश धारण करणारी स्र्णरु्णा पद् र्ार्ती 
देर्ी पार्श्ुनाथाची दुसरी शासनदेर्ता झाली  
 

पार्श्मनाथाचे णनवाि 
 

येथपयंत हत्रषष्ठी-शलाका-पुरुषचहरत्राच्या ९ व्या पर्ाच्या दुसऱ्या र् हतसऱ्या सर्ाचा साराशं 
साहंर्तला  चर्र्थया सर्ात सार्रदत्त आहण बन्धुदत्त ह्या द न व्यापाऱ्याचं्या पूरु्जन्र्ींच्या आहण त्या जन्र्ींच्या 
कथा आहेत  त्यापंैकी सार्रदत्ताने पार्श्ुनाथाला हजनरत्न प्रहतर्ा कशी स्थापार्ी असा प्रश्न केला र् 
पार्श्ुनाथाने कथन केलेलया हर्धीप्रर्ाणे त्या रू्तीची त्याने स्थापना केली आहण प्रव्रज्या घेतली  बंधुदत्त 



 

 

अनुक्रमणिका 

नार्पुरीचा राहणारा  त  र् त्याची पत्नी हप्रयदशनुा या द घानंी पार्श्ुनाथापासून र्ृहस्थव्रत स्र्ीकारले, 
आहण नार्पुरीच्या नर्हनहधस्र्ार्ी राजाने प्रव्रज्या घेतली  
 

याप्रर्ाणे धर्ोपदेश करीत हफरत असता ं पार्श्ुनाथाचे साधुहशष्ट्य १६ हजार, साध्र्ी ३८ हजार, 
श्रार्क एक लक्ष ६४ हजार आहण श्राहर्का ३ लक्ष ७७ हजार झालया  
 

पार्श्ुनाथ आपले हनर्ाण आसन्न आहे असे जाणून संरे्त परु्तार्र रे्ला र् तेथे ३३ साधंूसह ३० 
हदर्स अनशनव्रत (उपर्ास) करून श्रार्ण शुक्ल अष्टर्ी हर्शाला नक्षत्रात हनर्ाण पार्ला  त  
र्ृहस्थाश्रर्ात तीस र्ष ेआहण संन्यासाश्रर्ात ७० र्ष ेराहहला  
 

णदरं्बरांचा मतभेद 
 

हत्रषष्ठी-शलाका-पुरुषचहरत्र र्श्ेताबंर संप्रदायाचा गं्रथ आहे  त्यातील बऱ्याच र् ष्टी हदर्ंबराना 
र्ान्य नाहीत  त्यापंैकी पार्श्ुनाथाच्या चहरत्रासंबधंी आहेत त्या अशा : पार्श्ुनाथाचा जन्र् ते पौष कृष्ट्ण 
एकादशीला हर्शाला नक्षत्रात (हत  प  ४/५४८) आहण हनर्ाण श्रार्ण शुक्ल सप्तर्ीला हर्शाला नक्षत्रात 
(हत  प  ४/१२०७) र्ानतात  त्याचं्या र्ते पार्श्ुनाथ कुर्ार ब्रह्मचारी ह ता, र् त  केर्ली (जीर्न्रु्क्त) 
झालयार्र कर्लाहार (अन्नाहार) करीत नसे; कारण केर्लींना अन्नाची जरुरीच रहात नाही  अथात 
पार्श्ुनाथाने हनर्ाणकाली अनशन केले ही र् ष्ट त्यानंा पसंत नाही  ह्या र्ादात जैनेतरानंा रु्ळीच र्हत्त्र् 
र्ाटणार नाही  एलादा संप्रदाय बनलयानंतर क्षुल्लक र् ष्टीत कसे र्तभेद ह तात हे तात्पयु र्ात्र सर्ांनीच 
ग्रहण करयायाज रे् आहे  
 

पार्श्मनाथाच्या कथेच इणतहासाचा अभाव 
 

पार्श्ुनाथाची र्रील सरु् कथा कालपहनक आहे हे र्र र्र र्ाचणाऱ्यालाही तेव्हाच हदसून येईल  
पार्श्ुनाथाच्या काली ककलर् देशात पर्न नारं्ाचा राजा राज्य करीत ह ता हे संभर्तच नाही  दुसऱ्याही 
र् ष्टी तशाच आहेत  त्याचा जन्र् र्ाराणसीत झाला हे संभर्नीय आहे  पण त्याचा बाप तेथील राजा ह ता 
याला रु्ळीच आधार नाही  र्ज् जींच्या ककर्ा र्ल लाचं्या राज्यापं्रर्ाणे काशीचे राज्य र्णसत्ताक ह ते  परंतु 
बुद्ध सर्काली त्याचंें स्र्ातंत्र्य नष्ट ह ऊन त्याचंा सर्ार्शे क सल देशात झाला ह ता  पार्श्ुनाथ काशी 
स्र्तंत्र असताना जन्र्ला ककर्ा त्याचंा सर्ार्शे क सल देशात झालयार्र जन्र्ला हे सारं्ता येत नाही  
त्याकाली चारं्लया र्स्त्राला ‘काहशक र्स्त्र’ र् चारं्लया चदंनाला ‘काहशक चदंन’ म्हणत, यार्रून काशीचे 
र्णराजे प्रर्र्नशील ह ते असे अनुर्ान करता येते  अशा देशात पार्श्ु जन्र्ला असलयास नर्ल नाही  
 

पार्श्मनाथ ऐणतहाणसक नव्हता काय? 
 

येथे असा प्रश्न उद् भर्त  की, पार्श्ाच्या कथा जर कालपहनक आहेत, तर लुद्द पार्श्ु देलील 
कालपहनक का नसार्ा? ह्याला उत्तर हे की, ह्या सरु् दंतकथा असलया तरी हत्रहपटक गं्रथात जैनासंंबधंाने 
आहण जैनाचं्या आर्र्ात पार्श्ासंबंधाने जी र्ाहहती हर्ळते, हतजर्रूनच पार्श्ुनाथ ऐहतहाहसक पुरुष ह ता 
असा हनष्ट्कष ुहनघत   
 



 

 

अनुक्रमणिका 

हत्रहपटकात हनर्नु्थाचंा उल लेल अनेक हठकाणी आला आहे  त्याच्यार्रून असे हदसते की, हनर्नु्थ 
संप्रदाय बुद्धाच्यापूर्ी पुष्ट्कळ र्षे अ्स्तत्र्ात ह ता  र्प्प नारं्ाच्या शाक्य हनर्नु्थाचंा श्रार्क ह ता असा 
उल लेल अंरु्त्तरहनकायात सापंडत , [एकं सर्यं भर्र्ा सक् केसु हर्हरहत कहपलर्त्थु्स्र्ं । 
अथ ला बप्प  सक् क  हनर्याठ सार्क  इ  । 
 
अंरु्त्तर, चतुक् कहनपात, चतुत्थपयायासक, र्ग्र् ५ र्ा ।   र् त्या सुत्ताच्या अाकथेत हा र्प्प बुद्धाचा चुलता ह ता असे म्हटले 
आहे  [र्प्प हत दसबलस्स चुल लहपता । अंरु्त्तर अाकथा, र्यार्संस्करण २ । ४७४ ] म्हणजे र् तर् बुद्धाच्या जन्र्ापूर्ी ककर्ा 
अलप र्यातंच हनर्नु्थाचंा धरु् शाक्य देशात पोंचला ह ता, असे म्हणार्े लार्ते  र्हार्ीरस्र्ार्ी 
बुद्धसर्कालीन, तेव्हा हा धरु्प्रचार त्याने केला नसून त  त्याच्यापूर्ीच्या हनर्नु्थानंी केला ह ता असे 
सर्जणे य ग्य आहे  
 

ह्या प्राचीनतर हनर्नु्थाचंा नेता पार्श्ुनाथ ह ता असा उल लेल जैन गं्रथात अनेक हठकाणी आहे  
त्यापंैकी एक र्हत्त्र्ाचा उतारा येथे देत   पार्श्ु तीथंकराचा प्रख्यात हशष्ट्य केशी आपलया र् ठ्या 
हशष्ट्यशालेसह श्रार्स्तीला आला आहण हतन्दुक नारं्ाच्या उद्यानात उतरला  र्धुर्ान तीथंकराचा प्रहसद्ध 
हशष्ट्य र् तर्ही र् ठ्या हशष्ट्यशालेसह श्रार्स्तीला आला आहण क ष्ठक नारं्ाच्या उद्यानात उतरला  त्या 
द घाचं्या हशष्ट्यसंघात ह्या द न संप्रदायाचं्या र्तान्तरासंबधंी चचा ह ऊ लार्ली  तेव्हा, ज्येष्ठ कुल केशीचे 
आहे असे जाणून र् तर् आपलया हशष्ट्यशालेसह हतन्दुक उद्यानात आला, आहण त्याने केशीची भेट घेतली  
त्या प्रसंर्ी केशीने त्याला प्रश्न हर्चारला की, 
 

चाउज् जामो य जो धम्मो जो इमो पंचणसणवध्यए । 
देणसओ वद्धमािेि पासेि य महामुिी ॥ 
एककज् जपवन्नान णवसेसे कक नु कारिं । 
धम्मे दुणवहे मेहावी कथं णवपपच् चयो न ते ॥ 

 
[हे र्हारु्हन, चातुयार् धरु् पार्श्ाने उपदेहशला, आहण त च पचंव्रताचंा र्धरु्ानाने उपदेहशला  

एकाच कायात उद्यत झालेलया या द घात फरक का? ह्या हद्धहर्ध धर्ाहर्षयी, हे रे्धार्ी, तुला शकंा कशी 
येत नाही?] 
 

त्यार्र र् तर् म्हणाला, 
 

पुणरमा उज् जुजिाउ वक् कजिाय पन्च्छमा । 
मन्ज्झमा उज् जुपन्नाउ तेि घम्मे दुहा कए ॥ 

 
[प्रथर् तीथंकराचे अनुयायी ऋजु–जड असतात, र् शरे्टच्या तीथंकराचे अनुयायी र््रम–जड 

असतात; पण र्ध्यर् (२२) तीथंकराचे अनुयायी ऋजुप्रज्ञ असतात; म्हणून द न प्रकारचा धरु् ह त   याचा 
अथु असा की, ऋषभदेर्ाचे अनुयायी सरळ पण जड असलयारु्ळे आहण र्धरु्ानाचे अनुयायी र््रम आहण जड 
असलयारु्ळे ते द घे तीथंकर पचंर्हाव्रताचंा धरु् उपदेहशतात; आहण र्धलया २२ तीथंकराचे अनुयायी सरळ 
आहण प्रज्ञार्ान असलयारु्ळे ते तीथंकर केर्ळ चातुयार् धरु् उपदेहशतात   
 

केशीने दुसरा प्रश्न हर्चारला त  असा– 



 

 

अनुक्रमणिका 

अचेलओ अ जो धम्मो जो इमे संतरूत्तरो । 
देणसओ वद्धमािेि पासेि य महामुिी ॥ 
एक-ज् ज-पवन्नािं णवसेसे कक नु कारिं । 
कलरे् दुणवहे मेहावी कहं णवपपच् चयो न ते ॥ 

 
[हे र्हारु्हन, र्धरु्ानाने अचेलक (हदर्म्बर) धरु् आहण पार्श्ाने तीन, द न ककर्ा एक र्स्त्र 

बाळर्यायाचा धरु् उपदेहशला  एका कायांत उद्यत झालेलया ह्या द घात फरक का? हे रे्धार्ी, ह्या हद्वहर्ध 
कलर्ाहर्षयी तुला शकंा कशी येत नाही   
 

त्यार्र र् तर् म्हणाला, 
 

णवन्नािेि समार्म्म धम्मसाहिणमन्च्छयं । 
पच् चयत्थं च लोर्स्स नािाणवहणवकपपिं । 
जत्तत्थं र्हित्थं च लोरे् कलर्पओअिं ॥ 

 
[केर्लज्ञानाने संपन्न ह ऊन (ह्या द न तीथंकरानंी) ल काचं्या हर्र्श्ासासाठी, शरीरयाते्रसाठी 

आहण ज्ञानलाभासाठी हभन्न हभन्न कलर्प्रय जन उपदेहशले  (उत्तरव्ययन, २३ र्े अध्ययन )  
 

चातुयार्ाचे पंचर्हाव्रतात आहण सचेलकव्रताचे अचेलकव्रतात पहरर्तुन करयायाला येथे हदलेली 
कारणे सबळ हदसत नाहीत, आहण त्यार्रून हा संर्ाद देलील कालपहनकच असार्ा असा भास ह त , परंतु 
सर्ञ्ञफलसुत्तात हनर्नु्थाचे र्णनु ‘चातुयार्संर्रसंरु्त ’ असे केले असलयारु्ळे बुद्धकालापयंत हनर्नु्थ 
चातुयार् धरु्च र्ानीत असत असे हसद्ध ह ते  तत्पिात र्हार्ीर स्र्ार्ीने त्या यार्ात ब्रह्मचयुव्रताची भर 
घातली  त्याचप्रर्ाणे हत्रहपटकात हनर्नु्थ कर्ीतकर्ी एक र्स्त्र र्ापरीत ह ते यालाही आधार हर्ळत ; पण ते 
अचेलक (नग्न) असत याला आधार नाही  यद्यहप ही र्ाहहती त्र टक आहे तरी हतच्यार्रून पार्श्ुनाथ ह ता 
र् त्याने चातुयार् धरु् उपदेहशला असे र्ानणे य ग्य र्ाटते  
 
[तहर्दं भन्ते पूरणेन कस्सपेन ल हहताहभजाहत पञ्ञत्ता हतर्याठा र्कसाटका । अंरु्त्तर छक् कहनपात, दुहतयपयाणातक, पठर्र्ग्र्, सुत्त ३ ।   
 

चातुयाम धमाचा उर्म व प्रचार 
 
हा चातुयार् धरु् असा : सव्र्ात  पाणाहतपाहतर्ाओ र्ेरर्णं, एर् ंरु्सार्ायाओ र्रेर्णं, सव्र्ात  अहदन्नादाणार्  
र्रेर्णं, सव्र्ात  बहहद्धा दाणार्  र्ेरर्णं (स्थानारं्सूत्र, ्रमर्ाकं २६६)  सरु् प्रकारच्या प्राणघातापासून 
हर्रहत, त्याप्रर्ाणे असत्यापासून हर्रहत, सरु् प्रकारच्या अदत्तादानापासून (च रीपासून) हर्रहत, सरु् 
प्रकारच्या बहहधी आदानापासून (पहरग्रहापासून) हर्रहत  या चार हर्रतींना यार् म्हणतात  येथे यर्धातु 
दर्नाथी आहे  या चार प्रकारानंी आत्र्दर्न करणे हाच चातुयार् धरु् ह य, त्याचा उर्र् र्देातूंन ककर्ा 
उपहनषदातूंन झालेला नसून र्देाचं्या पूर्ी या देशातं प्रचारातं असलेलया तपस्र्ी ऋहष-रु्नींच्या 
तप धर्ापासून झाला आहे  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

हे ऋहषरु्नी संसारातंील दुःलानंा आहण र्ाणसार्ाणसातंील असद्व्यर्हाराना ं कंटाळून अरयायात 
जात आहण चार प्रकारची तपिया करीत  त्यापंैकी अकहसा ककर्ा दया हें एक तप असे  पायायाच्या बुदंाला 
देलील दुलर्ार्याचे नाही अशी ती तपिया ह ती  [कहदी संस्कृहत, हर्भार् २ । ५-६, भर्र्ान बुद्ध १ । ५४ पहा   त्यानंा 
असत्य ब लयायाचा प्रसंर्च येत नसे  जंर्लातील फळारु्ळारं्र हनर्ाह करून राहत असलयारु्ळे ते 
च रीपासून अहलप्त असत हे सारं्ार्यासच नक   ते एक तर नग्नच राहत अथर्ा फार झाले तर र्लकले 
र्ापरीत, तेव्हा ते पूणपुणे अपहरग्रहव्रत पाळीत हे उघड आहे  पण या यार्ाचंा ते प्रचार करीत नसत  त्यारु्ळे 
ब्राह्मणाचंा आहण त्याचंा लटका कधीच उडाला नाही  
 

परंतु पार्श्ुनाथाने हे यार् सारु्जहनक करयायाची लटपट केली  त्याने आहण त्याच्या हशष्ट्यानंी 
ल काकंडून हर्ळालेलया हभके्षर्र हनर्ाह करून सार्ान्य ल कानंाही या यार्ाचें हशक्षण देयायास सुरुर्ात 
केली, आहण त्याचा पहरणार् असा झाला की, ब्राह्मणाचें यज्ञयार् ल कानंा अहप्रय ह ऊ लार्ले  
र्हार्ीरस्र्ार्ीने, बुद्धाने आहण इतर श्रर्णानंीही ह्या दयाधर्ाचा प्रचार चालहर्ला, आहण म्हणूनच 
ब्राह्मणाचंी श्रर्णारं्र हर्शषेतः जैनारं्र आहण बौद्धार्र, र््रमदृष्टी झाली  
 

र्स्तुतः केर्ळ ब्राह्मणानंा हर्र ध करयायासाठी पार्श्ाने हा चातुयार् धरु् स्थापला नाही  
र्नुष्ट्यार्नुष्ट्यार्धील रै्र्नस्ये नष्ट ह ऊन सर्ाजात सुलशाहंत नादंार्ी हे या धर्ाचे ध्येय ह ते  पण 
पार्श्ुनाथाने अकहसा घेतली ऋहषरु्नींकडून  तेव्हा त्याला हतचे के्षत्र र्नुष्ट्यजातीपुरते आकंुहचत आहे, असे 
त्याने प्रहतपाहदले; आहण त्या काळच्या पहर्स्थतीत सार्ान्य जनतेला ही अकहसा आर्डली  का की, राजे 
आहण संपन्न ब्राह्मण त्याचंी शतेीची जनार्रे जबरदस्तीने घेत र् त्याचंी यज्ञयार्ात बेसुर्ार कत्तल करीत  
[भर्र्ानबुद्ध प्रकरण २ पहार्े   
 

पार्श्ाच्या धमांत महावीर स्वामीने केलेले फेरफार 
 

र्र हदलेलया उत्तराध्ययन सूत्राच्या उताऱ्यार्रून असे स्पष्ट हदसते की, पार्श्ुनाथाच्या चातुयार् 
धर्ात र्हार्ीरस्र्ार्ीने चातुयार्ाऐर्जी पचंर्हाव्रते आहण सचेलकत्र्ाचे ऐर्जी अचेलकत्र् असे हे द न 
प्ररु्ल फेरफार केले  त्यापंैकी पहहला फेरफार तत्कालीन कुहटलजड–र््रम असून जडबुहद्ध–र्ाणसासंाठी 
करयायात आला असे तेथे म्हटले आहे  पार्श्ुनाथाच्या र्ेळची र्ाणसे सरळ असून प्रज्ञार्ान् ह ती र् ती द न-
तीनश ेर्षांच्या अर्धीत जड आहण र््रमबुहद्ध झाली हे संभर्त नाही  पार्श्ुनाथाच्या अपहरग्रहात ब्रह्मचयाचा 
सर्ार्शे ह त असे  परंतु एकदा हा संप्रदाय बनलयार्र अपहरग्रहाचा अथु स्त्रीला जर्ळ ठेर्नू संसार र्ाढर् ू
नये, पण प्रसंर् पात्त स्त्रीसंर्ाला हरकत नसार्ी, असा करयायात येऊ लार्ला असार्ा  त्यारु्ळे चातुयार्ात 
ब्रह्मचयुव्रत दालल करार् ेलार्ले  र्हार्ीरस्र्ार्ीच्या र्ेळी तपियेला भलतेच र्हत्त्र् येत चालले ह ते असे 
र् तर् ब हधसत्त्र्ाने सहा-सात र्षें केलेलया लडतर तपियेर्रून हसद्ध ह ते  बुद्धाने ह्या तपियेचा त्यार् 
केला, आहण र्हार्ीरस्र्ार्ीने ती अंर्ीकारली  त्यारु्ळे जैन धर्ात अचेलकत्र् आले  
 

महावीरस्वामी आणि मक्खणल र्ोसाल 
 

“र्हार्ीरस्र्ार्ीने प्रव्रज्या घेतलयार्र दुसऱ्या र्षी र्क्लहल र् साल त्याला भेटला  र् साल त्याचा 
हशष्ट्य ह ऊ पहात ह ता; पण र्हार्ीरस्र्ार्ीने त्याचा स्पष्टपणे अंर्ीकार केला नाही  तथाहप, र् साळ त्याच्या 
बर बर सरासरी आठ र्ष ेह ता  त्यानंतर त्याने सहा र्हहने तपिया करून तेज लेश्या प्राप्त केली, आहण 



 

 

अनुक्रमणिका 

फलज्य हतषाचा चारं्ला अभ्यास केला  त्यारु्ळे त  प्रहसद्धीस आला; र् त्याने आजीर्क पथंाची स्थापना 
केली  [श्रर्ण भर्र्ान् र्हार्ीर प ृ २५-३७  ” 
 

र्हार्ीरस्र्ार्ीच्या प्रव्रज्येला २७ र्े र्षु चालू असता र् साल श्रार्स्तीला रहात ह ता  त  आपणाला 
हजन म्हणर्ीत असे  पण त  हजन नव्हे, असे र्हार्ीरस्र्ार्ी म्हणे  त्यारु्ळे र्ाद उप्स्थत झाला, आहण 
र् सालाने र्हार्ीरस्र्ार्ीर्र तेज लेश्या स डली, र् त  म्हणाला, “आयुष्ट्र्न काश्यप, [र्हार्ीरस्र्ार्ी काश्यपर् त्री 

ह ता, म्हणून त्याल काश्यप म्हणत   र्ाझ्या ह्या तपस्तेजाने तंू हपत्त आहण दाह ज्र्राने पीहडत ह ऊन सहा 
र्हहन्याच्या आंत र्रशील ” त्यार्र र्हार्ीरस्र्ार्ीने उत्तर हदले, “र् साल, तुझ्या तपस्तैजाने तुझेच शरीर 
दग्ध झाले आहे  र्ी अद्याहप १६ र्ष ेजर्णार आहे  परंतु तूच हपत्तज्र्राच्या पीडेने सात हदर्साचं्या आतच 
र्रशील ” तेव्हा र् साल तेथून आपलया हनर्ासस्थानी रे्ला  त्याच्या तेज लेश्येने त्याच्यात शरीरात प्रर्ेश 
केलयारु्ळे त्याची अर्स्था दयनीय झाली ह ती  दाह शान्त करयायासाठी त  एक आंब्याची क य सारली 
च लीत ह ता, दारू पीत ह ता आहण र्ाती हर्सळलेले पाणी अंर्ार्र कशपडीत ह ता  उन्र्ादर्श ह ऊन त  
नाचत ह ता, र्ात ह ता र् हालाहला कंुभारणीला (हजच्या भायाडशालेत त  रहात असे) नर्स्कार करीत 
ह ता  अशा पहर्स्थतीत त्याचा रृ्त्यु सर्ीप आला असता त  आपलया हशष्ट्यानंा म्हणाला, [श्र  भ  र्  प ृ १२२-

१३८   “हभक्षहु , आता र्ी लर्करच र्रणार आहे  र्ी रे्लयार्र तुम्ही र्ाझ्या पे्रताच्या डाव्या पायाला रंु्ज 
र्र्ताची द री बाधंा र् र्ाझ्या तोंडार्र तीनदा थंुका  र्र् त्या द रीला धरून र्ाझे पे्रत श्रार्स्तीच्या सरु् 
चौकातूंन आहण बाजारातूंन हफरर्ा, र् उद् घ हषत करा की, हा रं्लहल र् सालाक हजन ह यायाचे ढोंर् करीत 
ह ता, पण हजन न ह ताच र्रण पार्ला!” 
 

“र् सालच्या हशष्ट्यानंी हालाहलेच्या भायाडशालेच्या आतच एक श्रार्स्तीचा नकाशा तयार केला र् 
र् सालच्या पे्रताला त्याच्या आदेशाप्रर्ाणे तेथेच हफरहर्ले  हे नाटक संपलयार्र त्यानंी त्या पे्रताला स्नान 
घालून र् र्स्त्राने झाकून पाललीत बसहर्ले आहण साऱ्या श्रार्स्तीत हफरर्नू त्याचे य ग्य ह्रमयाकरु् केले ” 
 

मक्खणल नावंाचा णवपयास 
 

रं्ल नारं्ाची ऐक तर्ासहर्र जाहत ह ती  त्या जातीत जन्र्ला म्हणून र् सालाला रं्लहलपुत्र म्हणत 
असे जैन गं्रथकाराचें म्हणणे  [श्र  भ  र्  कृ  २८३   असे आहे तर त्याला रं्लपुत्र का म्हटले नाही? त्यात ‘हल’ 
कसा आला? बुद्धघ षाचायाने तर याच्यार्रही ताण केली आहे  त्याने हदलेली र्क्लहल शब्दाची व्युत्पहत्त 
याप्रर्ाणे : र्क्लहल हे त्याचे नार् र् र् शालेत जन्र्ला म्हणून त्याला र् साल (र् शाल) म्हणत असत  त  
हचललातूंन तेलाचा घडा घेऊन जात असता त्याचा र्ालक म्हणाला, “बाबारे लाली पडू नक स (र्ा 
लहल)  [श्र  भ  र्  कृ  २८३   पण त  चुकून लाली पडला, आहण र्ालकाच्या भयाने उठून पळू लार्ला  
र्ालकाने त्याचे ध तर पकडले  ते र्ालकाच्याच हाती स डून त  नार्डाच पळाला  ह्या र्ालहल शब्दार्रून 
त्यास र्क्लहल म्हणू लार्ले  [दीघा भ  १ । १८१-१८२; र््ज्झर् अ  २ । ३१४   
 

र्क्ललीच्या नारं्ार्र अशा क या करून र् त्यासंबधंी भरर्साट दन्तकथा हलहून जैन आहण बौद्ध 
गं्रथकारानंी आपला क तेपणा प्रकट केला आहे  र्र हदलेली र्क्ललीची कथा जैन आर्र्ातच आहे  
हतच्यात तर्थय हकतपत आहे ते पाहू  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्क्लहल आजीर्क संप्रदायाचा नेता ह ता  पण त्या संप्रदायाचा त  संस्थापक नव्हता  त्याच्या पूर्ी 
नन्दर्च्छ र् हकस संहकच् च असे त्या संप्रदायाचे द न नेते ह ते  
 

एके सर्यी भर्र्ान् राजर्ृह येथे र्ृध्रकूट परु्तार्र राहत ह ता  तेव्हा आयुष्ट्र्ान आनन्द 
भर्र्न्तापाशी आला आहण भर्र्न्ताला नर्स्कार करून एका बाजूला बसला र् म्हणाला, “भदन्त, पूरण 
काश्यपाने ज्या सहा अहभजाती साहंर्तलया आहेत, त्या अशा : पारधी कसाई र्रै्र ्ूरमर करे् करणाऱ्या 
ल काचंी कृष्ट्णाहभजाहत  कुकृत्यारं्र श्रद्धा ठेर्णाऱ्या श्रर्णाचंी नीलाहभजाहत  एक र्स्त्र बाळर्णाऱ्या 
हनर्नु्थाचंी ल हहताहभजाहत  आजीर्क श्रार्क र्ृहस्थाचंी हहरद्राहभजाहत  आजीर्क श्रर्ण र् श्रर्णी यांची 
शुक्लाहभजाहत  नंद र्च्छ (र्त्स), हकस संहकच् च (कुश संकृत्य) आहण र्क्लहल र् साल याचंी 
परर्शुक्लाहभजाहत  अशा ह्या सहा अहभजाहत पूरण काश्यपाने र्र्मणलया आहेत ” [हा सुत्ताचा साराशं आहे  र्ूळ सुत्त 
अंरु्त्तरहन, छक् कहनपात, दुहतयपयाणासक, पठर्र्ग्र्ातं पहार्े   
 

पूरण काश्यप दुसऱ्या एका र् ठ्या संप्रदायाचा नेता ह ता  त  ह्या जाती सारं्त  र् त्यातं नंद र्त्स, 
कृश संकृत्य र् र्क्लली र् साल या हतघाचंीच अत्युच् च जातीत र्णना करत   त्या र्ळेी हेच काय ते हजन 
ह ते असे र्ाटते  
 

बुद्ध भर्र्ंताला नुकतीच संब हध प्राप्त झाली ह ती, आहण पंचर्र्ीय हभक्षूंना उपदेश करयायाच्या 
उदे्दशाने त  बनारसला जात ह ता  बुद्धर्येच्या र् र्येच्या दरम्यान त्याला उपक नारं्ाचा आजीर्क भेटला, 
आहण म्हणाला “आयुष्ट्र्न, तुझा चेहरा प्रफु्ल लत हदसत   तुझा आचायु क ण?” भर्र्ान् म्हणाला, 
“ब हधज्ञान र्ी स्र्तःच हर्ळहर्ले आहे; तेव्हा आचायु क ण म्हणून सारं्ू?” उपक – “तर र्र् तू अनंतहजन 
झालास काय?” भर्र्ान् “आश्रर्ाचंा क्षय करून र्ाझ्यासारले हजन ह तात  पापधर्ार्र जय हर्ळहर्ला 
असलयारु्ळे र्ी हजन आहे ” “असेही असू शकेल,” असे म्हणून उपकाने ड के हालहर्ले र् त  आड रस्त्याने 
हनघून रे्ला  [र््ज्झर्हन  अहरयपहरयसेन सुत्त, र्हार्ग्र् १ । १४ । १५   
 

बुद्ध भर्र्तंाने केलेला हजन शब्दाचा अथु उपकाला पटला नाही  का की, त्याच्या र्ते लडतर 
तपियेनेच र्नुष्ट्य हजन ह ऊ शकत ; आहण ते हजन त्याच्याच संप्रदायात ह ते  दुसऱ्या संप्रदायात ही न्यनूता 
ह ती  यास्तर् पार्श्ुनाथाचा संप्रदाय र्ारे् पडत चालला, आहण आजीर्काचंा पुढे आला  तेव्हा आपलया 
संप्रदायाचे रक्षण करयायासाठी र्हार्ीरस्र्ार्ीला हजन पदर्ी संपादणे भार् पडले  अथात तपियेचे सरु् 
प्रकार हशकयायासाठी त  र्क्लहल र् सालापाशी रे्ला असलयास नर्ल नाही  याचसाठी त्याला र्स्त्रत्यार् 
करार्ा लार्ला  प्रव्रज्येच्या र्ळेी त्याजपाशी एकच र्स्त्र ह ते; म्हणजे एकचेलक हनर्नु्थापंैकी त  एक ह ता  
र् सालाच्या सहर्ासात राहहलयानंतर त्याला ते स डणे भार् पडले असार् े र्स्त्र ठेर्नू हजन ह णे 
र् सालाच्या दृष्टीने शक्यच नव्हते  र्हार्ीरस्र्ार्ीने आजीर्काचंी सरु् तपिया केली असली, तरी त  
आपला चातुयार् धरु् स डयायास तयार नव्हता  त  धरु् स डून त्याने र्क्ललीचा हनयहतर्ाद स्र्ीकारला 
असता तर त ही एक त्या पंथातील हजन झाला असता  सर्ळी तपिया संपलयार्र र्हार्ीरस्र्ार्ी आपलया 
पूर्ीच्या हनर्नु्थ संप्रदायात आला असार्ा  त्याचे नेतृत्र् हनर्नु्थानी स्र्ीकारले  तरी त्याचे अचेलकत्र् 
स्र्ीकारयायास ते तयार नव्हते  र्हार्ीरस्र्ार्ीनेही ह्या बाबतीत आग्रह धरला नसार्ा  पाहहजे त्याने सचेलक 
व्हार्ें ककर्ा अचेलक व्हार् ेअसे ठरले असार् े का की, पाहल हत्रहपटकात हनर्नु्थानंा अचेलक म्हटले नाही  
कर्ीत कर्ी त्याजपाशी एक र्स्त्र असे हे अंरु्त्तरहनकायाच्या र्र हदलेलया उताऱ्यार्र स्पष्ट हदसते  बौद्ध 
र्ाङ र्यात अचेलक शब्द केर्ळ आजीर्कानंा लार्ला आहे  यार्रून अश काच्या कालापयंत तरी फक्त 
आजीर्कच काय ते नग्न असत असे हसद्ध ह ते  
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आजीवक मताचा णवपयास 
 

र् सालाच्या र्ताचाही बौद्धानंी र् जैनानंी बराच हर्पयास केला असार्ा अशी बळकट शकंा येते  
सर्ळे प्राणी हनयहत (दैर्), संर्हत आहण भार् (स्र्भार्) या तीन रु्णानंी पहरणत ह तात असे र् साल 
प्रहतपाहदत असे  [हनयहत-संर्हत-भार्-पहरणता  दीघ १ । ३०   र्नुष्ट्य शभंर र्षांच्या आतबाहेर र्रत  ककर्ा अरु्क 
पदाथाचे अरु्क रु्ण ही हनयहत सर्जली पाहहजे, संर्तीची तर र्ालाणणी लास बुद्धानेच केली आहे, आहण 
आर्च्या र्ध्ययुर्ीन साधुसंतानंी हतच्यार्र केर्ढा ज र हदला आहे  [कहदी संस्कृहत, प ृ २३४-२३५ पहा   आधुहनक 
कालातही स शहलस्ट सर्तीला तसेच र्हत्त्र् देतात  [येथे संर्हत म्हणजे पहर्स्थती  Merrie England नारं्ाच्या पुस्तकात 
र्ाचयायात आलेली एक र् ष्ट स्र्रते, ती अशी : एका प्र टेस्टंट पाद्रीने लंडनच्या चाळींतून सैरारै्रा हफरणाऱ्या तीन हजार रु्लानंा र् ळा करून 
कानडातं नेले र् तेथे एका र् ठ्या शतेार्र ठेर्ले, आहण त्याचं्या हशक्षणाची उत्तर् व्यर्स्था केली  ही रु्ले इंग्लंडातं तशीच बेकार हफरत राहहली 
असती तर त्यापैंकी बहुतेक सर्ाजाला अपायकारक झाली असती  परंतु कानडातील त्या र् कळ्या शतेार्र ती चारं्ली र्ाढली, र् त्यापैंकी एकही 
रु्न्हेर्ार हनघाला नाही  
 

पहहलया र्हायुद्धानंतर रहशयात लाल  रु्ले अनाथ ह ऊन इतस्ततः भटकंू लार्ली  त्याचं्या अध र्तीला पारार्ार राहहला नाही  त्यानंा 
सुधारयायासाठी देरझेस्की नारं्ाच्या स ्व्हयेत कहर्सारने र्साहती स्थापन केलया  त्यापैंकी लारक व्ह शहराजर्ळची र् ठी र्साहत र्ी १९३२ साली 
पाहहली, ह्या र्साहतीत श-ेदीडश े रु्ली र् द नशें सव्र्ाद नशें रु्लरे् ह ते  त्याचं्यासाठी तीनशें एकर शतेी र् ब अकरर् र्शीन तयार करयायाचा 
कारलाना ह ता  ह्या कारलान्यातं एकार्ेळी ४० रु्ले कार् हशकत  र ज चार तास बौहद्धक हशक्षण र् चार तास शतेीचे ककर्ा कारलान्यातं यंते्र तयार 
करयायाचे हशक्षण आळीपाळीने देयायातं येत असे  रु्लींची र्साहत हनराळी र् रु्लाचंी हनराळी ह ती; पण सर्ांसाठी एक हथएटर ह ते र् र्धून र्धून 
तेथे हर्द्याथी र् हर्द्यार्मथनी नाटके करीत  त्याचंी अंतर्तु व्यर्स्था बहुर्ताने त्यानंीच पहार्ी असा हनयर् ह ता; आहण तशाच प्रसंर्ाहशर्ाय हशक्षक 
ल क त्याचं्या व्यर्हारातं हस्तके्षप करीत नसात  एकंदरीत व्यर्स्था इतकी उत्तर् ह ती की, सनाथ रु्लानंा देलील त्याचें आईबाप ह्या र्साहतीत 
पाठहर्यायास उत्सुक असत; पण त्यानंा दालल करणे शक्य नव्हते  ह्या र्साहतीतील रु्लारुं्लींना जर पूर्ीप्रर्ाणेच भटकंू हदले असते, तर त्यापैंकी 
बहुतेक रु्ले भयंकर रु्न्हेर्ार हनघाली असती  अशा रु्लानंा देरझेंस्कीने कशा प्रकारे सुधारले हा इहतहास फार रम्य आहे   स्र्भार्ानेही 
र्नुष्ट्य त्या त्या कायाला प्ररृ्त्त ह त   क णाला रै्द्यक आर्डते तर क णाला राजकारण आर्डते  तेव्हा 
र्क्लहल र् सालाला केर्ळ हनयहतर्ादी ठरर्नू त्याची टर उडहर्णे अत्यंत अनुहचत आहे  हे कृत्य हर्शषेतः 
जैन गं्रथकारानंी केले आहे  र् सालाचे र्त जैनाचं्या म्हणयायाप्रर्ाणे जर त्याज्य ह ते  तर त्या संप्रदायाचा 
चारं्ली लेणी तयार करर्नू अश काने र्ौरर् केला असता काय? अश काने जशा तीन रु्हा तशाच त्याच्या 
नातर्ाने (दशरथाने) तीन रु्हा आजीर्कानंा हदलयाचे हशलालेल प्रहसद्ध आहेत  अश काच्या सप्तर् 
हशलालेलात तेर्ढा हनर्नु्थाचंा उल्लेल आहे; पण अश काने त्यानंा लेणे ककर्ा हर्हार बाधूंन हदलयाचा उले्लल 
क ठेच सापंडत नाही  बौद्ध संघाच्या र्ार् र्ार् अश क आजीर्काचंा ज  आदर करीत असे, त  केर्ळ 
त्याचं्या तपियेरु्ळे नसून त्याचं्या सद्वतुनारु्ळे असला पाहहजे  याला एक दालला संयुत्तहनकायाच्या 
संर्ाथार्ग्र्ात सापंडत      रु्क्लहल र् सालाला उदे्दशून सहली देर्पुत्र म्हणत — 
 

तपोणजरु्च्छाय सुसंवुतत्तो 
वास्तं पहाय कलह जनेन । 
समो सवज्जा णवरतो सच्चवादी 

न ह नून तादी पकरोणत पापं [देवपुत्तसंयुत्त, नानाणतन्त्थयवगर्.] ॥ 
 

[तपियेच्या य रे् कहसार्य पापाचा त्यार् केलयारु्ळे ज्याचे र्न सुसंरृ्त झाले आहे, ज  सत्यर्ादी 
ल काशंी कलह उत्पन्न ह ईल अशी र्ाणी स डून आहण कनद्य कर्ापासून हर्रत ह ऊन सर्भार्ाने र्ार्त , त  
कधीही पाप करीत नाही   
 

हे त्या काळचे ल कर्त देर्पुत्राच्या तोंडी घातले आहे  अशा सत्पुरुषाची यथा्स्थत कनदा करून 
जैनानंी आहण बौद्धानंी आपलया पथंाचें कलयाण केले आहे असे र्ला र्ाटत नाही  “त्या त्या प्रकरणी सरु् 
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संप्रदायाचंा र्ौरर् ठेर्ार्ा  असे केलयाने आपलया संप्रदायाची अहभरृ्हद्ध ह ते, र् दुसऱ्या पथंार्र उपकार 
ह त   याच्या उलट ज  र्ार्त , त  आपलया पथंाची हानी करत , र् दुसऱ्या पंथाला अपकार करत   ज  
क णी आपलया पथंाचा र्ौरर् करत  आहण परकीय पंथाची कनदा करत , त  आपलया पथंाच्या भक्तीरु्ळे 
करत   का की, आपलया पथंाची त  र्ालाणणी करू इ्च्छत  ” [बारार्ा हशलालेल   हा अश काचा उपदेश 
जैनानंी आहण बौद्धानंी रु्ळीच लक्ष्यात ठेर्ला नाही  अशा हर्पयासारु्ळे आरंभी ह्या द न संप्रदायाचंा थ डासा 
फायदा झाला असला, तरी त्याचंी असहहष्ट्णुता र्ाढत रे्ली, आहण त्यारु्ळे आपसातच तट पडून हे द न्ही 
संप्रदाय क्षीण झाले  ‘अत्तपासयाडं छनहत’ अथर्ा ‘उपहनहत’ हे अश काचे र्चन लरे झाले म्हणार्याचे! 
 

नन्दर्च्छ, हकस संहकच्च आहण र्क्लहल र् साल हेच काय ते त्या काळी हजन ह ते  अथात् 
आजीर्कानाचं जैन म्हणार्यास पाहहजे  परंतु त्या संप्रदायाचा अनेक कारणानी ऱ्हास ह त रे्ला, आहण 
हनर्नु्थ आपलयाच तीथंकराला लरा हजन र्ानू लार्ले, र् कालातंराने आपणाला जैन म्हणर् ू लार्ले  
बुद्धालाही बौद्ध हजन म्हणत, पण त्या नारं्ाला त्यानंी इतके र्हत्त्र् हदले नाही  हे एका अथी चारं्ले झाले  
नाहीतर लरे जैन क ण ह्याहर्षयी रणे र्ाजली असती! 
 

चातुयाम धमाचा बुद्धाने केलेला णवकास 
 

र्प्प शाक्य हनर्नु्थाचंा श्रार्क असलयाचा उल्लेल तर आलाच आहे  [पषृ्ठ ४५५ पहा   तेव्हा हनर्नु्थाचंा 
चातुयार् धरु् शाक्यदेशात प्रचहलत ह ता हे उघड आहे  परंतु त्या देशात हनर्नु्थाचंा आश्रर् असलयाचा 
उल्लेल क ठेच सापंडत नाही  यार्रून असे हदसते की, हनर्नु्थ श्रर्ण र्धून र्धून शाक्य देशात येऊन 
आपलया धर्ाचा उपदेश करीत असत  शाक्यात आळारकालार्ाचे श्रार्क जास्त ह ते  का की, त्याचा 
आश्रर् लुद्द कहपलर्स्तु नर्रातच ह ता  [भर्र्ानबुद्ध पूर्ाधु, प ृ ८६-८७   आळाराच्या सर्ाहधर्ार्ाचा अभ्यास 
र् तर् ब हधसत्त्र्ाने लहानपणीच केला; [र्  बु  पू  १००१०१   आहण र्ृहत्यार् केलयार्र त  प्रथर्तः आळाराच्याच 
आश्रर्ात रे्ला, [भ बु पू  ११२-११४   र् त्याने य र्र्ार्ाचा अभ्यास पुढे चालहर्ला  आळाराने त्याला सर्ाधीच्या 
सात पायऱ्या हशकहर्लया  नंतर त  उद्रक रार्पुत्राकडे रे्ला  र् त्याकडून सर्ाधीची आठर्ी पायरी हशकला  
पण तेर्ढ्यानें त्याचे सर्ाधान झाले नाही  का की, त्या सर्ाधीने र्नुष्ट्यातंील भाडंणे हर्टणे शक्य नव्हते  
तेव्हा ब हधसत्त्र् उद्रक रार्पुत्राचा आश्रर् स डून राजर्ृहाला आला  तेथील श्रर्ण संप्रदायात त्याला 
हनर्नु्थाचंा चातुयार्संर्रच हर्शषे पसतं पडला असार्ा  का की, त्याने पुढे श धून काढलेलया आयु 
अष्टाहंर्क र्ार्ात या चातुयार्ाचा सर्ार्शे केला आहे  
 

परंतु त्या काळी ह्या चातुयार्ाला र्ौणत्र् येऊन तपियेला र्हत्त्र् आले ह ते  आजीर्क संप्रदायतच 
काय ते हजन ह ते, आहण हजन झालयाहशर्ाय धर्ोपदेश करयायाचा अहधकार येत नाही असे सर्ांना र्ाटे  
याचसाठी र्हार्ीरस्र्ार्ीने र् सालाच्या र्दतीने लडतर तपिया केली, आहण त्यानंतरच हनर्नु्थानंी त्याला 
आपला पुढारी र्ानले  अथात् र् तर् ब हधसत्त्र्ालाही तपियेची कर्ाल करून आपला र्ार् ु च लाळणे 
य ग्य र्ाटले  सरासरी सहा र्ष े तपिया केलयार्र त्याची लात्री झाली की, आपलया करु्य र्ाला 
देहदयाडनाचा काही उपय र् नसून ते उलट हाहनकारक आहे  दुसरे असे की, केर्ळ चार यार्ानंी 
भार्ार्याचे नाही; त्यानंा सर्ाधीची आहण प्रजे्ञची ज ड हदली पाहहजे  चार यार् हशर् (कलयाणप्रद) आहेत, 
सर्ाहध शातं र् सुन्दर आहे आहण प्रज्ञा सत्यब धकर आहे  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आजीर्क काय की हनर्नु्थ काय, हा जी तपिया करीत ती कशासाठी? पूरु्जन्र्ींच्या कर्ाचा नाश 
करून आत्म्याला कैर्लय हर्ळार् े म्हणून  [इहत पुराणानं कम्र्ानं तपसाव्यन्तीभार्ा, नर्ानं कम्र्ान अकरणा आयकत अनर्स्सर् 
आयकत अनर्स्र्र्ा कम्र्क्लय , कम्र्क्लया दुक्लक्कय , दुक्लक्लया र्ेदनाक्लय , र्ेदनाक्लया सान्र्ं दुक्लं हनहज्जयाणं भहर्स्सती हत । 
चूळदुक्लक्लन्धसुत्त, र््ज्झर्हनकाय, भलूपयाणासक ।  पण ज्या आत्म्यासाठी ही तपिया करार्याची त्याचे अ्स्तत्र्च 
काही श्रर्ण र्ानीत नसत  अशा र्ताचा पुरस्कता अहजत केसकंबल ह ता  [भ  बु  उत्तराध ु१५-१६,  आत्र्ा अर्र 
असून त्याला कशाचीच बाधा ह त नाही असे पूरणकाश्यप प्रहतपाहदत असे; [भ  बु  उ  १४  आहण त्याच्या 
र्तालाही र्ानणारे पुष्ट्कळ ह ते असे देर्पुत्र संयुत्तातंील लालील र्ाथेर्रून हदसून येते  
 

बुद्धाजर्ळ येऊन असर् देर्पुत्र ही र्ाथा म्हणत – 
 

ईध णछन्न्दतमाणरते हतजानीसु कस्सपो । 
न पांप समनुरस्सणत पुञ्ञं वा पन अत्तनो । 

स वे णवस्सासमाणचन्क्ख सत्त्था अरहणत माननं ॥ 
 

[र्ारहाण आहण लूटफाट करयायात आत्म्याला पाप ककर्ा पुयाय नाही कश्यप असे पाहत   त  
धरु्रु्रु (शास्ता) र् क्षाची लात्री देत ; यास्तर् त  र्ाननीय आहे   
 

तेव्हा अशा आत्र्र्ादात लरा क ण आहण ल टा क ण? अशा ह्या र्ादापंासून सत्करु् य र्ाला 
फायदा नसून बाधा ह त ह ती हे र् तर् ब हधसत्त्र्ाला स्पष्ट हदसले, आहण त्याने आत्म्याला आत न आणता 
आपला र्ार्ु काढयायाचा प्रयत्न चालहर्ला  त  जेव्हा त्याला हर्ळाला, तेव्हाच त  बुद्ध झाला  त्याच्या 
अष्टाहंर्क र्ार्ाला आत्म्याची आर्श्यकता रु्ळीच नाही  ह्या जर्ात दुःल हर्पुल आहे, त्याचे कारण 
र्ानर्ाचंी तृष्ट्णा, आहण हतच्या आत्यंहतक हनर धाकडे नेणारा हा अष्टाहंर्क र्ार् ु ह्या र्ार्ाचे हर्र्रण’ कहदी 
संस्कृहत आहण अकहसा’ (प ृ ७६-८२) र् ‘भर्र्ान बुद्ध’ (पूर्ाधु प ृ १३६-१४३) ह्या द न पुस्तकातं येऊन रे्ले 
असलयारु्ळे येथे त्याची पुनरारृ्त्ती करीत नाही  
 

ह्या आयु अष्टाहंर्क र्ार्ाचा सर्ार्शे शील, सर्ाहध र् प्रज्ञा ह्या तीन स्कन्धात ह त   सम्यक् र्ाचा, 
सम्यक् करु् र् सम्यक् आजीर् ह्या तीन अंर्ाचंा सर्ार्शे शील स्कन्धात ह त ; सम्यक् व्यायार्, सम्यक् 
स्रृ्हत र् सम्यक् सर्ाहध ह्या तीन अंर्ाचंा सर्ार्शे सर्ाहधस्कन्धात ह त ; आहण सम्यक् दृहष्ट र् सम्यक् 
संकलप ह्या द न अंर्ाचंा सर्ार्शे प्रज्ञास्कन्धात ह त   [चूळर्देल्लसुत्त, र््ज्झर्हनकाय पहा   शीलस्कन्ध बुद्ध धर्ाचा 
पाया आहे  शीलार्ाचून अध्यात्र्र्ार्ात प्रर्ती ह णे शक्य नाही  पार्श्ुनाथाच्या चार यार्ाचंा ह्याच 
शीलस्कन्धातं सर्ार्शे केला आहे, [कहदी संस्कृहत प ृ ७९-८०  शील, सर्ाहध र् प्रज्ञा याचे र्णुन ‘बुद्ध, धरु् आहण संघ’ या पुस्तकातंील 

दुसऱ्या व्याख्यानात आले आहे  ते तेथे पहार्े   आहण त्याच्याच रक्षणासाठी आहण अहभरृ्द्धीसाठी सर्ाधीची र् प्रजे्ञची 
आर्श्यकता आहे  भर्र्ान् बुद्धाने शीलाला हकती र्हत्त्र् हदले आहे हे एक तेर्ढे आकंलेय्यसुत्त 
(र््ज्झर्हनकाय) र्ाचले तरी सर्जून येयायाज रे् आहे  अथात बुद्धाने पार्श्ुनाथाच्या चारही यार्ाचंा पूणुपणे 
स्र्ीकार केला हे स्पष्ट ह ते  त्या यार्ानंा त्याने आळारकालार्ाच्या सर्ाधीची आहण स्र्तः श धून काढलेलया 
चार आयुसत्य रूपी प्रजे्ञची ज ड हदली; आहण त्या यार्ानंा तपिया र् आत्र्र्ाद याजंपासून रु्क्त केले  
 

बुद्धाने तपियेचा त्यार् केला, म्हणून त्याला र् त्याच्या हशष्ट्यानंा तपस्र्ी ल क चैनी म्हणत  
यासंबधंी दीघहनकायातंील पासाहदकसुत्तातं भर्र्ान चुन्दाला म्हणत  – “हे चुन्द, अन्य सापं्रदाहयक 
पहरव्राजक म्हणतील की, शाक्यपुत्रीय श्रर्ण चैन करतात  त्यानंा म्हणार् े की, चैन चार प्रकारची आहे  



 

 

अनुक्रमणिका 

एलादा अज्ञ र्ाणूस प्रायायानंा र्ारून चैन करत , ही पहहली चैन  एलादा च री करून चैन करत , ही दुसरी 
चैन  एलादा ल टे ब लून चैन करत , ही हतसरी चैन  एलादा उपभ ग्य र्स्तंूचा यथेच्छ उपभ र् घेऊन चैन 
करत , ही चौथी चैन (कार्सुलहल्लकानुय र्)  ह्या चार चैनी हीन, ग्राम्य, पथृक् जनसेहर्त, अनायु र् 
अनथुकारक आहेत ” म्हणजे बुद्धाच्या र्ते चार यार् पाळणे हीच लरी तपिया आहे  
 

पार्श्ुनाथ आत्र्र्ादात पडत असलयाचा दालला बौद्ध ककर्ा जैन र्ाङ र्यात सापडत नाही  परंतु 
बुद्धसर्कालीन हनर्नु्थानंी आत्र्ा स्र्ीकारला  तपियेच्या र् चार यार्ाचं्या द्वारे पूरु्जन्र्ीच्या पापकर्ाचा 
क्षय करून आत्म्याला दुःलापासून रु्क्त करार्े हेच त्याचें ध्येय असे, असे र्र सारं्यायात आलेच आहे  [पृष्ठ 

४६५ र्रील पहहली टीप पहार्ी   आपण ह्या आत्र्र्ादात का पडत नाही, याला उत्तर भर्र्ान् बुद्धाने ह्याच 
पासाहदक सुत्तातं हदले आहे  भर्र्ान् म्हणत – “हे चुन्द, अन्य सापं्रदाहयक पहरव्राजक हर्चारतील की, 
र्रण त्तर आत्र्ा उत्पन्न ह त  की नाही इत्याहदक प्रश्नाचें श्रर्ण र् तर्ाने स्पष्टीकरण का केले नाही? त्यानंा 
म्हणार् े की, आयुष्ट्र्न्ता, हे हहतकर नाही, धर्ोपय र्ी नाही, ब्रह्मचयाला आधारभतू नाही    हनर्ाणाला 
कारणीभतू ह त नाही  तेव्हा ते हर्चारतील की, श्रर्ण र् तर्ाने कशाचे कशाचे स्पष्टीकरण केले आहे? 
त्यानंा म्हणार्े की, हे दुःल, हा दुःलाचा सरु्दय, हा दुःलाचा हनर ध र् हा दुःलहनर धर्ार्ी र्ार्ु, याचे 
भर्र्न्ताने स्पष्टीकरण केले आहे  ते का? कारण हे हहतकर आहे, धर्ोपय र्ी आहे, ब्रह्मचयाला आधारभतू 
आहे    हनर्ाणाला कारणीभतू आहे ” [हा साराशं आहे  हाच र्जकूर चूळर्ालंुक्यपुत्तसुत्तातंही आला आहे  भ  बु  उ  प ृ २५-२७ 
पहा   
 

योर्सूत्रांतील याम 
 

यद्यहप हनर्नु्थानंी (जैनानंी) तपिया अंर्ीकारली र् आत्र्र्ाद स डला नाही, तथाहप चार यार्ांचे 
प्रचारकायुही चालू केले  चार यार्ातं र्हार्ीरस्र्ार्ीने ब्रह्मचयाची भर घातली  हे ब्रह्मचयु शक्य तेर्ढे 
र्ृहस्थानंीही पाळले पाहहजे असा जैन साधंूचा उपदेश ह ता  ‘अकहसासत्यास्तेय ब्रह्मचया पहरग्रहा यर्ाः’ 
(य र्सूत्र २ । ३०) या य र्सूत्रात या यार्ानंा यर् म्हटले आहे, आहण ‘जाहतदेशकालसर्यानर््च्छन्नाः 
सारु्भौर्ा र्हाव्रतम्’ यात र्हाव्रते म्हटले आहे  म्हणजे पार्श्ुनाथाचे यार् र् र्हार्ीरस्र्ार्ीची र्हाव्रते या 
द होंचाही येथे उल्लेल आहे  य र्सूत्र बरेच आधुहनक आहे  त्याच्यापूर्ी य हर्संप्रदायाने हे यार् कधी 
स्र्ीकारले हे सारं्ता येत नाही  एर्ढे लरे की, त्या संप्रदायाने या यार्ाचंा प्रचार रु्ळीच केला नाही  हे यार् 
त्यानंी सारु्जहनक केले असते, तर य र्सूत्र जैन आहण बौद्ध र्ाङ र्याइतकेच ब्राह्मणाचं्या हतरस्काराला 
पात्र झाले असते  काही य ग्यानंी एकान्तात या यार्ाचंा अभ्यास करयायास ब्राह्मणाचंी हरकत नव्हती  का 
की, ते त्याचं्या रै्हदक कहसेच्या आड येत नव्हते  
 

बौद्ध आणि जैन धमाचा प्रसार 
 

आजीर्क, हनर्नु्थ, बौद्ध र्रै्रे श्रर्णसंघ र्र्ध आहण क सल देशात उदयाला आले, आहण आरंभी 
ह्या द न देशात र् आजूबाजूच्या राज्यातं आपापलया धर्ाचा प्रचार करीत असत  ही ्स्थती अश काच्या 
कारहकदीत पालटली  त्याने ह्या श्रर्णसंघानंा चारं्ले उते्तजन हदले  बौद्ध संघाचा तर त  भक्तच ह ता, 
आहण बौद्ध धर्ाच्या प्रचाराथु त्याने केलेले प्रयत्न प्रहसद्ध आहेत  असे असले तरी इतर श्रर्णसंघानंा त  
औदायाने र्ार्र्ीत असे  हर्शषेतः आजीर्क संघार्र त्याची बरीच र्जी ह ती असे बाराबार (र्येजर्ळ) 
डोंर्रातंील त्याच्या लेयायातं सापडलेलया हशलालेलारं्रून हदसून येते  [र्र पषृ्ठ ४६५ पहा   आजीर्काचं्या 
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र्ार् र्ार् त  हनर्नु्थसंघाचीही काळजी घेत असार्ा असे त्याच्या सातव्या स्तंभलेलार्रून अनुर्ान करता 
येते  
 

अश काचा नातू संप्रहत ज  उज्जयनीचा राजा ह ता त  प्रथर्तः जैन संघाचा भक्त झाला असे 
र्श्ेताबंर जैनाचें म्हणणे  [The Cambridge History of India, Vol. I. 166.] त्यानंतर ककलर् देशात लारर्ेल राजा 
जैनसंघाचा भक्त झाला  र्र्ध देशात हनर्नु्थ बहुधा सर्स्त्र असत; क्वहचतच अचेलक ह त  परंतु जसजसे ते 
दहक्षणेकडे जाऊ लार्ले तसतसे नग्नत्र्ाकडे झुकत रे्ले, आहण इकडे जे पहिरे्कडे रे्ले, त्यानंी आपले 
सर्स्त्रत्र् स डले नाही  याचे रु्ख्य कारण हर्ा असार्ी  त्याच्या र्ारे् राजे ल काचंी अहभरूचीही कारण असू 
शकेल  नग्न जैन साधंूना हजनकलप र् सर्स्त्र साधंूना स्थहर्रकलप म्हणतात  त्याहंर्षयी सहर्स्तर चचा 
प्याडत कलयाणहर्जयजी र्णी यानंी आपलया ‘श्रर्ण भर्र्ान् र्हार्ीर’ पुस्तकाच्या ६ व्या पहरच्छेदात केली 
आहे  एर्ढे लरे की, ककलर्ाच्या र्ार्ाने जे जैन साधू दहक्षणेत रे्ले, ते हजनकलपी, र् जे उज्जयनीच्या र्ार्ाने 
रु्जराथेत आले ते स्थहर्रकलपी झाले  ह्या द न्ही संप्रदायानंी जैन धर्ाचा पुष्ट्कळ प्रचार केला  परंतु 
व्रतबंधनात बद्ध झालयारु्ळे ते कहदुस्थानाबाहेर जाऊ शकले नाहीत  ते कार् बौद्धसंघाने केले  इकडे 
इराणपासून पूरे्ला चीनपयंत बौद्धहभक्षूंनी सरु् देशात बौद्ध धरु् फैलार्ला  
 

बौद्ध आणि जैन रमिांचा ऱ्हास 
 

र्ाणसार्ाणसातं भाडंणे आहण र्ारार्ाऱ्या अनाहदकालापासून चालत आलया आहेत  त्यानंा 
कंटाळून जंर्लात जाऊन तपिया करणारे ऋहषरु्नी बुद्धपूरु्काली फक्तकहदुस्थानातच ह ते  त्याचेंही संघ 
असत  पण ते सार्ाहजक व्यर्स्थेत हस्तके्षप करीत नसत  जंर्लात र्ास केलयाने जंर्ली प्रायायासंंबंधी 
आदर ठेर्णे त्यानंा भार्च ह ते  तेव्हा दया हा एक त्याचं्या तपियेचा प्रकारच ह ऊन बसला  पण ही दया 
प्रायायापंुरतीच ह ती  इकडे र्नुष्ट्यसर्ाजातं र्ारार्ाऱ्या ह त, त्याबद्दल ते उदासीन असत  इतकेच नव्हें, तर 
यज्ञात केली जाणारी पशुकहसाही बदं करयायाचा त्यानंी प्रयत्न केला नाही  
 

हा ऋषींचा दयाधरु् सारु्जहनक करयायाचा प्रयत्न प्रथर्तः पार्श्ुनाथाने केला  च ऱ्या, असत्य आहण 
पहरग्रह स डलयार्ाचून र्नुष्ट्य-सर्ाजात दयाधर्ाचा प्रसार ह णे कठीण हे त्याने जाणले आहण त्याप्रर्ाणे 
आपला चातुयार् धरु् उपदेशयायास सुरुर्ात केली  त्या काळचे राजे ल क ऋहषरु्नींना फारच र्ानीत 
असत  तेव्हा त्याचं्याच र्ार्ाने जाणाऱ्या ह्या श्रर्णानंा त्यानंी हर्र ध केला नाही  पण त्यानंी यज्ञयार् स डले 
नाहीत  बुद्धसर्कालीन प्रसेनहजत् आहण हब्म्बसार यज्ञ करीतच ह तें  त्याचं्या राज्यात श्रर्णानंा धर्ोपदेश 
करयायास रु्भा ह ती, एर्ढेच काय ते  तेव्हा श्रर्णाचंा हर्शषे संबंध सार्ान्य जनतेशी असे  फार झाले तर 
एलाददुसरा र्ध्यर्र्र्ातील व्यापारी त्यानंा रहायायास हर्हार ककर्ा उपाश्रय बाधूंन देऊन र्दत करी  पण 
त्याचंा हनर्ाह हर्शषेतः हभक्षाटनार्रच अर्लंबनू असे  अथात् त्याचंा धरु् बहुजन सर्ाजाच्या हहतसुलासाठी 
ह ता (बहुजन हहताय बहुजन सुलाय)  
 

परंतु अश ककालानंतर हा र्नु पालटला  अश काने श्रर्ण संघाचा र्ानर्रातब फार र्ाढहर्ला ं
त्यारु्ळे त्याच्याचर्ळेी ह्यातं हर्शषे सापं्रदाहयकता आली र् हे आपसात भाडूं लार्ले  ती भाडंणे हर्टहर्यायाचे 
प्रयत्न अश काच्या हशलालेलातं आहण स्तंभलेलातं स्पष्टपणे उल्लेललेले आहेत  पण त्याच्या प्रयत्नानंा यश 
आले नाही  श्रर्णाचंा सापं्रदाहयक पहरग्रह र्ाढत रे्ला  ह ता आजीर्क र्रै्रे श्रर्णसंप्रदाय नष्टच झाले; 
बौद्ध आहण जैन असे द नच काय ते बाकी राहहले  परंतु ह्याचंी पहरग्रहदृष्टी र्ाढत रे्लयारु्ळे आपसातं भाडंणे 



 

 

अनुक्रमणिका 

सुरू झाली  जैनातं र्श्ेताम्बर र् हदर्म्बर असे द न, र् बौद्धातं र्हायान आहण स्थहर्रर्ाद–ज्याला र्हायानी 
हीनयान म्हणत–असे प्रारु्ख्याने द न तट पडले; आहण, पुनः या तटातंही पुष्ट्कळ भेद उत्पन्न झाले  जसे 
सार्ान्य ल क संपहत्त-पहरग्रहासाठी भाडंतात, तसे हे श्रर्णसंप्रदाय पहरग्रहासाठी भाडूं लार्ले  
 

र््ज्झर्हनकायातील अलर्दूपर्सुत्तात भर्र्ान् बुद्ध म्हणत , हभक्षहु , एलादा प्रर्ासी एलाद्या 
र् ठ्या नदीजर्ळ ककर्ा तलार्ाजर्ळ येईल आहण पाहील की, ते तीर सुरहक्षत नाही, तेथे भय आहे आहण 
परतीर सुरहक्षत असून हनभुय आहे; पण तेथे परतीरी जायायास नौका ककर्ा पूल नाही  तशा प्रसंर्ी त  
क रडी लाकडे आहण र्र्त र् ळा करून त्याचा ताफा तयार करील र् त्याच्या आश्रयाने ती नदी ककर्ा 
तलार् तरून पार जाईल  तेथे त  म्हणेल की, ह्या ताफ्याचे र्ाझ्यार्र केर्ढे उपकार; तेव्हा याला लादं्यार्र 
ककर्ा ड क्यार्र घेऊन जाणे चारं्ले! असे म्हणणाऱ्या त्या र्ाणसाने त्याने त्या ताफ्याहर्षयी आपले कतुव्य 
केले असे ह ईल काय? 
 

हभक्ष ुम्हणाले, ‘नाही भदंत’. 
 

भर्र्ान् म्हणाला, हा ताफा र्ला उपय र्ी पडला असे म्हणून त्या र्ाणसाने त्याला तीरार्र ककर्ा 
पायायात स डून हनघून जाणेच य ग्य आहे  ह्या ताफ्यासारलाच र्ी धरु् उपदेहशला आहे  त  धरु् 
हनस्तरणासाठी ह य, ग्रहणासाठी नव्हे  हे जाणून तुम्ही धर्ाचाही पहरग्रह करता कार्ा नये, र्र् अधर्ाची 
र् ष्ट काय सारं्ार्ी? 
 

परंतु हे सर्ळे उपदेश पुस्तकातंच राहहले  श्रर्ण आपापले संप्रदाय ड क्यार्र घेऊन हफरू लार्ले, 
आहण त्यासाठी त्यानंा राजाचंी र्नधरणी करणे भार् पडले  आपलया हर्हाराचं्या रक्षणासाठी बौद्ध हभक्षूंनी 
राजाची र्दत घेतलयाचे एक उदाहरण र्ी ‘कहदी संस्कृहत आहण अकहसा’ या पुस्तकातं हदले आहे (हर्  २ । 
१०७–११२)  आता येथे जैन साधंूची काही उदाहरणे देत   
 

कालककथा 
 

हर््रमर् संर्त् च्या पूर्ी काहंी र्ष ेउज्जहयनी येथे र्दुहभल्ल राजा राज्य करीत ह ता  त्या र्ळेी जैन साधु 
कालकाचायु आपलया जैन साध्र्ी बहहणीसह तेथे आला  र्दुहभल्ल राजाने त्या साध्र्ीला जबरदस्तीने 
आपलया अंतःपुरात नेऊन ठेर्ले  तेव्हा कालकाचायु एकटाच कसदुनदीच्या प्रदेशातं रे्ला  तेथे शाहह नारं्ाचे 
शकर्ाडंहलक राजाचें राज्य ह ते  त्यानंा कालकाचायाने र्श केले र् त्यानंा काठेर्ाडच्या र्ार्ाने 
उज्जहयनीला आणून र्दुहभल्लचा पराजय केला  ह्या लढाईत र्दुहभल्ल र्रण पार्ला  (ही कथा ऐहतहाहसक 
आहे ककर्ा नाही याबद्दल र्ाद आहे  The Cambridge History of India, पषृ्ठ 167-168 आहण 532 पहा ) 
 

बपपभणि सूणरकथा 
 

बप्पभट्टीचे रू्ळचे नार् सूरपाल  त्याच्या बापाचे नारं् बप्प आहण आईचे नारं् भहट्ट  त्याची हुषारी 
पाहून हसद्धसेनसूहर नारं्ाच्या जैन आचायाने त्याला दीक्षा देयायाचे ठरहर्ले  परंतु आईबापांचा त  एकुलता 
रु्लर्ा असलयारु्ळे ती कबूल ह ईनात  शरे्टी आचायाच्या अत्याग्रहास्तर् सूरपालाला आपणा ंद घाचें नारं् 
ठेर्ार् ेह्या अटीर्र त्यानंी आचायाच्या स्र्ाधीन केले  आचायाने त्याला त्याच्या सातव्या र्षी दीक्षा हदली 



 

 

अनुक्रमणिका 

आहण भद्रकीर्मत असे नारं् ठेर्ले  पण त्याच्या आईबापाशी केलेलया कराराप्रर्ाणे त्याला बप्पभहट्ट असेच सरु् 
म्हणत  
 

बप्पभहट्ट थ डा र् ठा झालयार्र त्याची र् आर् नारं्ाचा तरुणाची भेट झाली  आर्ाची आई 
कन जच्या यश र्र्ा राजाची राणी ह ती  हतच्या सर्तीच्या लटपटीरु्ळे राजाने हतला हद्दपार केले, आहण 
ती रु्जराथेत रार्सण नारं्ाच्या र्ारं्ी येऊन राहहली  पुढे ती सर्त रे्लयार्र यश र्म्याने आर्ाच्या आईला 
परत ब लार्ले; पण आर् रु्जराथेतच राहहला  बप्पभहट्ट आर्ाला घेऊन आपलया आचायाजर्ळ रे्ला र् 
आचायाने आर्ाला आश्रय हदला, आहण बप्पभट्टीबर बर त ही अभ्यास करू लार्ला  
 

कालान्तराने यश र्र्ा र्रण पार्ला, आहण आर्ाला कन जची र्ादी हर्ळाली  त्याने बप्पभट्टीला 
ब लार्नू आणून आचायापद हदले  र्ौड देशाचा राजा धरु् याचे र् आर्ाचे रै्र ह ते  त्या द घानंी असे 
ठरहर्ले की, सरहद्दीर्र एकत्र ह ऊन द न्ही तरफेच्या प्याडतानंी र्ाद करार्ा, आहण ज्याच्या प्याडताचा 
जय ह ईल त्या राजाला इतराने आपले राज्य द्यार् े त्याप्रर्ाणे सरहद्दीर्र एका हठकाणी हे द न्ही राजे 
आले  आर्ाच्या बाजूने बप्पभहट्ट र् धर्ाच्या बाजूने बौद्ध प्याडत र्धनुकुञ्जर याचंी हनर्ड करयायात आली  
त्या द घाचंा र्ाद सहा र्हहने चालला र् अलेरीस बप्पभट्टीचा हर्जय झाला  त्याने आर् राजाला सर्जार्नू 
धरु् राजाचे राज्य परत करहर्ले, आहण तेव्हापंासून त्याची र् र्धनुकुञ्जराची र्तै्री झाली  
 

बप्पभट्टीचे नन्नसुहर आहण र् कर्दसुहर असे द न रु्रूबन्धु ह ते  त्याचंी त  आर्राजापाशी र्ारंर्ार 
स्तुती करी  एकदा र्षे पालटुन आर् नन्नसुरीकडे रे्ला  तेथे छत्रचार्राहदक लार्नू बसलेलया नन्नसुरीला 
पाहून आर्ाने त्याजर्र टीका केली  दुसऱ्यादंा जेव्हा आर् हतकडे रे्ला तेव्हा नन्नसुहर जैन रं्हदरात बसून 
र्ात्स्यायन कार्सूत्रार्र व्याख्यान देत ह ता  तेव्हा आर्ाने जाणले की, हा हर्द्वान् लरा, पण सच्चहरत साधु 
नव्हे  
 

आर्ाची सर्जूत घालयायासाठी र् कर्दसुरीने आहदनाथ चहरत्राचे एक नाटक रचले, आहण त्याचा 
प्रय र् दरबारात करहर्ला  त्यातं असा र्ीररस आणला ह ता की, त्यारु्ळे राजाच्या अंर्ातं शौयाचा संचार 
झाला, आहण त  तलर्ार उर्ारून उठला  तेव्हा अंर्रक्षकानंी त्याला सार्ध केले की, हे युद्ध नसून नाटक 
आहे! नन्नसुहर आहण र् कर्दसुरीही र्शे पलटून त्या सभेत बसले ह ते  त्या प्रसंर्ी र् कर्दसुहर प्रकट ह ऊन 
म्हणाला, “राजन् हे नाटक तुम्हाला लरे र्ाटले हे य ग्य आहे काय? जर नाही, तर नन्नसुरीने र्ात्स्यायन 
कार्शास्त्राचे व्याख्यान केले असता तुम्हाला शकंा का यार्ी?” ते ऐकून आर् राजाने क्षर्ा र्ाहर्तली  
 

एकदा आर् राजाने सरु्द्रपाल राजाच्या राजहर्री हकललयार्र हल्ला केला; पण हकल्ला हाती येईना  
तेव्हा बप्पभट्टीच्या सललयाने नुकत्याच जन्र्लेलया भ जकुर्ाराला (आर्ाच्या नातर्ाला) तेथे आणले र् 
त्याला पाललीतून पुडे करून हल्ला केलयाबर बर हकल्ला हाती आला  
 

आर् राजा संर्त् ८९० साली र्रण पार्ला, आहण त्याचा रु्लर्ा दुन्दुक र्ादीर्र आला  एका 
र्शे्येला लंपट ह ऊन त  आपलया रु्लाला–भ जाला र्ारू पहात ह ता  पण भ जाच्या र्ार्ाने त्याला 
पाटलीपुरात आपलया घरी नेऊन ठेर्ले  त्यानंतर दुन्दुकाने त्याला परत आणयायासाठी बप्पभट्टीला तर्ादा 
लार्ला  बप्पभट्टीने काहंीतरी सबब सारं्ून काही सर्य व्यतीत केला; पण शरे्टी दुन्दुकाच्या अत्याग्रहास्तर् 
भ जाला आणयायासाठी त  पाटलीपुराला रे्ला  जर भ जाला नेले, तर दुन्दुक त्याला ठार र्ारणार, र् न 
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नेले तर आपणाला र् अन्य जैन साधंुना उपद्रर् करणार अशा पेचात बप्पभट्टी सापडला, आहण त्यातूंन रु्क्त 
ह यायासाठी २१ हदर्स उपास करून त्याने इहल क स डला  त्या र्ेळी त  ९५ र्षाचा ह ता  त्याचा जन्र् 
संर्त् ८०० र्ध्ये झाला; ८०७ र्ध्ये त्याला दीक्षा हदली; ८११ र्ध्ये आर्राजाने त्याची आचायुपदी स्थापना 
केली; आहण ८९५ र्ध्ये त  परल कर्ासी झाला  [येथे बप्पभहट्ट ११ र्षांचा असताना आचायु झालयाची कथा असंभर्नीय हदसते  
दुसऱ्या र् ष्टीतही हकती सत्य आहे हे सारं्ता येत नाही   
 

त्यानंतर भ जकुर्ार आपलया र्ार्ाबर बर कान्यकुञ्जला रे्ला  तेथे राजर्ाड्ाच्या दरर्ाजार्र एक 
र्ाळी फळे हर्कीत ह ता  त्यापैंकी तीन ताडाची फळे त्याने भ जकुर्ाराला अपुण केली  ती घेऊन त  सरळ 
राजर्ाड्ातं घुसला, आहण तेथे कसहासनार्र बसलेलया आपलया हपत्याच्या छातीत ती फळे र्ारून त्याला 
त्याने ठार केले, आहण आपण र्ादीर्र बसला  नंतर त  आर्हर्हार नारं्ाच्या तीथाला रे्ला  तेथे बप्पभट्टीचे 
द न हर्द्वान् हशष्ट्य ह ते  त्यानंी भ जाचा आदरसत्कार न केलयारु्ळे भ ज नाराज झाला  आहण त्याने नन्नसुहर 
र् र् कर्दसुरी यासं ब लार्नू आणून त्यांची रु्रूपदीं स्थापना केली  त्यानंतर त्याने पुष्ट्कळ राजारं्र जय 
हर्ळहर्ला; आहण त  आर् राजापेक्षाहंी हजनशासनाची जास्त उन्नती करू लार्ला  
 

हेमचन्द्रसुणर 
 

हेर्चन्द्रसुरीचा जन्र् धंधुका शहरात संर्त् ११४५ व्या र्षी झाला  ११५० साली त्याला दीक्षा 
देयायात आली, आहण त्याचे अध्ययन पुरे झालयाबर बर ११६६ साली जैन संघाच्या आचायुपदी त्याची 
स्थापना करयायात आली  तेव्हा त  लंबातहून पाटणला जायायाला हनघाला  
 

त्या र्ळेी पाटणला हसद्धराज राजा राज्य करीत ह ता  त  पक्का शरै् ह ता  त्याने बाधंलेला 
सहस्त्रकलर्ी तलार् र्ाळूने भरून रे्ला ह ता  त  काही र्षांपूर्ी बड दा सरकारच्या पुराणर्स्तुसंश धन 
लात्याने श धून काढला  हेर्चन्द्रसुहर त्या शहराच्या बाजारातून जात असताना र्ाटेत हसद्धराज हत्तीर्रून 
आपलया लर्ाजम्यासह येत ह ता; त्याला पाहून हेर्चन्द्र बाजूच्या एका दुकानात उभा राहहला, र् राजा 
हतकडे आलयार्र त्याने राज्याच्या स्तुतीने भरलेला एक श्ल क म्हटला  त  ऐकून राजा प्रसन्न झाला, आहण 
हेर्चन्द्राला म्हणाला की, तुम्ही र ज दुपारी येऊन र्ाझी करर्णूक करीत चला  तद् नंतर हसद्धराजाने 
र्ाळर्ा कजकला, आहण त्या प्रसंर्ी हेर्चन्द्रसुरीने त्याचे स्त त्र र्ाइले  
 

एकदा अर्तंीच्या भायाडारातील पुस्तके राजा पहात ह ता  त्यातं त्याला भ जव्याकरण आढळले  
तेव्हा त  हेर्चन्द्रसुरीला म्हणाला, “आर्च्या देशातही असे व्याकरण पाहहजे  ते तुम्ही रचा र् र्ाझा र्न रथ 
पूण ु करा ” त्यार्र हेर्चन्द्रसुहर म्हणाला, “यापूर्ी रचलेली आठ व्याकरणे काश्र्ीर देशात आहेत  ती 
पाहूनच नर्ीन व्याकरणाची रचना करता येईल ” राजाने ताबडत ब आपलया न करानंा काश्र्ीरला पाठर्नू 
ती व्याकरणे आणहर्ली, आहण त्यानंा अनुसरून हेर्चन्द्रसुरीने ‘हसद्धहेर्’ नार्ाचे व्याकरण रचले  ह्या 
व्याकरणाच्या दरएक पादाच्या अंती एक एक श्ल क आहे  त्या श्ल कात रू्ळराज [र्ूळराज हसद्ध राजाच्या घरायायाचा 

र्ूळ पुरुष ह ता   आहण त्याच्या र्शंज राजाचंी र्णुने आहेत  ३२ व्या पादाच्या शरे्टी चार श्ल क आहेत; त्यात 
हसद्धराजाची प्रशस्ती केली आहे  ते व्याकरण हलहून काढयायासाठी राजाने ३०० लेलक र् ळा केले, आहण 
त्याचं्याकडून त्या व्याकरणाच्या प्रती करर्नू अंर्, र्रं्, ककलर्, लाट, कणाटक, कोंकण, र्हाराष्ट्र, 
सौराष्ट्र, र्त्सुकच्छ, र्ालर्, कसधु, सौर्ीर, नेपाल, पारसीक, रु्रंुड, र्ंरे्च्यापार हरद्वार, काशी, चेहद, 
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र्या, कुरुके्षत्र, कान्यकुब्ज, र्ौड, श्रीकार्रूप, सपादलक्ष, जालंदर, लस, कसहल, र्हाब ध, ब ड, 
कौहशक इत्याहद देशात त्या व्याकरणाचा हर्स्तार केला  
 

एकदा चतुभुुज नार्ाच्या जैन रं्हदरात हेर्चन्द्रसुरीचा हशष्ट्य राजचन्द्र रु्हन नेहर्नाथार्र व्याख्यान 
देत ह ता  त्यात पायाडर्ाचं्या दीके्षचे र्णनु आले  ते ऐकून ब्राह्मण अप्रसन्न झाले, आहण त्यानंी राजाजर्ळ 
त्रमार केली की, ‘हे रे्श्ताम्बर जैन साधू साफ ल टे ब लतात  पायाडर् हहर्ालय परु्तार्र रे्ले, आहण तेथे 
केदारनाथाची पूजा करून त्यानंी इहल क स डला  असे असता हे शूद्र र्श्ेताम्बर पायाडर्ानंी जैन धर्ाची 
दीक्षा घेऊन शत्रुंजय परु्तार्र देह हर्सजुन केलयाची ल टी कथा सारं्त आहेत  अशा असत्यर्ादींना य ग्य 
दयाड झाला पाहहजे  
 

हसद्धराजाने हेर्चन्द्रसुरीला ब लार्नू ह्या प्रकरणाची चौकशी केली  हेर्चन्द्र म्हणाला, “आर्च्या 
गं्रथात तसे आहे  पण ते पायाडर् र्हाभारतातील नव्हते  अशी र् ष्ट सारं्तात की, भीष्ट्र्ाने आपलया शरीराचे 
दहन क णालाच न जाळलेलया हठकाणी करार् े असे युद्धारंभी आपलया पहरर्ाराला सारं्ून ठेर्ले ह ते  
त्याप्रर्ाणे त्याचे पे्रत एका हनजुन टेकडीर्र नेयायात आले  तेथे अकस्र्ात् अशी आकाशर्ाणी झाली— 
 

अत्र भीष्ट्मवतं दुगधं पाण्डवानां वतत्रयम् । 
द्रोिाचायम सहसं्त्र तु किमसंख्या न णवद्यते ॥ 

 
(येथे १०० भीष्ट्र्ानंा, ३०० पायाडर्ानंा, १००० द्र णानंा आहण असंख्य कणांना जाळले आहे ) 
 

अशा अनेक पायाडर्ापंैकी जैन पायाडर्ही असतील  कारण शत्रुंजय परु्तार्र त्याचं्या रू्ती आहेत ” 
 

हसद्धराज म्हणाला, “हे जैन रु्हन ब लतात ते सत्य आहे ” आहण त  हेर्चन्द्रसुरीला म्हणाला, 
“तुर्च्या आर्र्ाप्रर्ाणे तुम्ही सत्यकथन करता, त्यातं द ष नाही ” 
 

येणेप्रर्ाणे हसद्धराजाकडून सत्कृत झालेला श्रीहेर्चन्द्रप्रभ ु जैनशासनरूपी आकाशातं सूयासर्ान 
प्रकाशता झाला  एकदा देर्ब ध नारं्ाचा भार्र्तधर्ी आचायु पाटणला आला  हसद्धराज राजकर्ी 
श्रीपालाबर बर त्याच्या भेटीला रे्ला असता त्याने श्रीपालाचा तेथलयातेथेच एक श्ल क रचून अपर्ान केला  
तथाहप राजाच्या सारं्यायार्रून श्रीपालाने त्याच्याशी काव्यचचा केली  देर्ब ध आचायाची हर्द्वत्ता पाहून 
राजा प्रसन्न झाला, आहण त्याने त्याला एक लक्ष द्रम्र् (रुपये) दान हदले  श्रीपाल कर्ीला हे राजाचे कृत्य 
आर्डले नाही  त्याने देर्ब धार्र पाळत ठेर्ली, आहण देर्ब ध आपलया पहरर्ारासह सरस्र्ती नदीच्या 
काठी दारू पीत बसला असता राजाला तेथे नेऊन ते दृश्य दालहर्ले  राजाने देर्ब धाला आपलया राज्यात 
ठेर्नू घेतले; पण पूर्ीप्रर्ाणे त्याचा र्ान राहहला नाही, आहण त्याच्यार्र हभके्षर्र हनर्ाह करयायाची पाळी 
आली  तेव्हा अहभर्ान स डून त  हेर्चन्द्रसुरीपाशी रे्ला  हेर्चन्द्रसुरीने त्याला आपलया अधासनार्र 
बसर्नू त्याचा बहुर्ान केला  आहण हसद्धराजाकडून त्याला आणली एक लक्ष दम्र् देर्हर्ले  
 

हसद्धराजाला रु्लर्ा नव्हता  त्यासाठी त्याने यात्रा केली  त्याने आपलयाबर बर हेर्चन्द्रसुरीला 
घेतले  प्रभासपट्टणातंील हशर्ालयात राजाबर बर हशर्ाची स्तुती करून हेर्चन्द्रसुरीनेही हशर्ाला नर्स्कार 
केला; का की, अहर्र ध हेच रु्क्तीचे परर् कारण आहे  
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तेथून राजा क हटनर्राला (क हडनारला) आला  ह्या प्रसंर्ी हेर्चन्द्रसुरीने तीन हदर्स उपास 
करून तेथील अंहबका देर्ीची आराधना केली  देर्ीने साक्षात् दशनु देऊन म्हटले, ‘हे रु्हन, र्ाझे र्चन ऐक  
ह्या राजाच्या नहशबात संतती नाही  याच्या चुलत भार्ाचा रु्लर्ा कुर्ारपाल याच्या पिात् र्ादीर्र येईल ’ 
 

ही र् ष्ट जेव्हा हसद्धराजाला सारं्यायात आली, तेव्हापासून त  कुर्ारपालाचा लून करयायाच्या 
हर्चारास लार्ला  कुर्ारपालाला हे र्तुर्ान सर्जले, आहण त  जटाधारी शरै् संन्यासी ह ऊन हफरू 
लार्ला  राजाच्या चार पुरुषानंी बातर्ी हदलयाप्रर्ाणे राजाने जर्ळ जर्ळ त्याला पकडलेच ह ते  पण त  
र् ठ्या हशताफीने हनसटला, आहण हेर्चन्द्रसुरीच्या उपाश्रयात रे्ला  हेर्चन्द्रसुरीने त्याला ताडपत्रात 
लपहर्ले आहण राजपुरुषानंा त्याची दाद लार्ू हदली नाही  त्यानंतर कुर्ारपाल कापाहलक आहण कौल 
ह ऊन सात र्ष ेभटकत ह ता  हसद्धराज संर्त् ११९९ र्ध्ये र्रण पार्ला; तेव्हा कुर्ारपाल पाटणला आला, 
आहण अर्ात्यानंी त्याला र्ादीर्र बसहर्ले  
 

र्ादीर्र बसलयार्र कुर्ारपालाने अजरे्रच्या अणोराजार्र ११ स्र्ाऱ्या केलया; पण त्याला यश 
आले नाही  तेव्हा त्याने अहजतनाथ तीथंकराला नर्स करून अणोराजार्र स्र्ारी केली र् त्याला कजकले  
आपण केलेलया नर्साला अनुसरुन कुर्ारपालाने तारंर्ाजीर्र २४ हात उंच अहजतनाथाचे रं्हदर बनहर्ले र् 
त्यात १०१ आंर्ळे उंचीची अहजतनाथाची रू्र्मत स्थापन केली  हेर्चन्द्रसुरीच्या उपदेशाप्रर्ाणे त्याने 
आणलीही पुष्ट्कळ जैनरं्हदरे बाधंली  
 

संर्त् १२२९ र्ध्ये ८४ र्षाच्या र्यात हेर्चन्द्रसुरीने इहल क स डला  
 

िा चणरत्रांचा णनष्ट्कषम 
 

र्रील तीन चहरते्र प्रभार्क चहरत्र नारं्ाच्या ग्रन्थातून घेतली आहेत  रू्ळ ग्रन्थ प्रभाचन्द्रसुरीने 
हर््रमर् संर्त् १३३४ र्ध्ये संस्कृतात हलहहला  त्याचे रु्जराथी भाषातंर भार्नर्रच्या श्रीजैन आत्र्ानंद सभेने 
संर्त् १९८७ र्ध्ये प्रहसद्ध केले आहे  प्याडत कलयाण हर्जयजी रु्हन यानंी या ग्रन्थाला प्रस्तार्ना हलहहली 
असून ‘प्रबधंपयाल चन’ नारं्ाचा लेल ज डला आहे  त्याचं्या त्या लेलार्रून र् रू्ळ ग्रन्थातील 
र्जकुरार्रून र्रील तीन चहरते्र अहतसंके्षपाने हलहहली आहेत  त्यात काही न्यनूता राहहली असलयास 
र्ाचकानंी क्षर्ा करार्ी  
 

र्दुहभल्ल राजाने कालकाचायाच्या बहहणीला जबरदस्तीने आपलया जनानलान्यात ठेर्ले हे कृत्य 
अत्यंत कनद्य लरे पण त्याचा सूड उर्हर्यायासाठी शाही राजानंा आणून त्याचंी हत्या करहर्णे 
जाहतदेशकालसर्यानर्ाच्छन्न सारु्भौर् अकहसार्हाव्रत पाळणाऱ्या सुरीला उहचत ह ते असे म्हणता येत 
नाही  त्याने संन्यास स डून ते कृत्य केले असते, तर कदाहचत् ते क्षम्य म्हणता आले असते  
 

बप्पभट्टीचे आयुष्ट्य आर्राजाच्या दरबारात रे्ले  हभक्षूंनी राजाशी हनकट संबंध ठेर्यायाचा हनषेध 
पाहल र्ाङ र्यात अनेक हठकाणी आढळत , आहण अशा रीतीने राजाशी संसर्ु ठेर्यायाचे एकही उदाहरण 
सापडत नाही  बौद्ध हभक्ष ु राजर्ाड्ात उपदेश करयायासाठी जात ह ते; पण इतर बाबतीत ते बहुधा 
उदासीन असत  राजाशी अहतपहरचय करणाऱ्या हभक्षूंचा इतर हभक्ष ु हर्शषे आदर करीत नसत  ही ्स्थती 
र्हायान संप्रदायाच्या र्ळेी पालटली असयायाचा संभर् आहे  पण जैन संप्रदायात राजाशी सख्य ठेर्णे 



 

 

अनुक्रमणिका 

भषूणास्पद र्ानयायात येत ह ते हे अनेक सुरींच्या चहरत्रार्रून स्पष्ट हदसते  आर् राजाला हकल्ला हर्ळत 
नाही, तर त  कसा काबीज करार्ा हे बप्पभहट्ट सारं्त   आर् राजाचा रु्लर्ा दुन्दुक अत्यंत दुरु्णुी ह ता तरी 
त्याची संर्त स डयायास बप्पभहट्ट तयार ह त नाही! त्याच्या संबधंी रु्हन श्री कलयाण हर्जयजी आपलया 
प्रबधंपयाल चनात म्हणतात, 
 

“बप्पभट्टीचा काल हशहथलाचाराचा ह ता, आहण बप्पभहट्ट र् त्याचे रु्रुबन्धु प्रायः यानाचा उपय र् 
करीत, असे प्रबन्धात आलेलया अनेक प्रसंर्ार्रून हदसून येते  तथाहप त्यानंी राजाला आपलया बाजूला 
र्ळर्नू जैन सर्ाजार्र ज  उपकार केला, त  लर लरच अनुर् दनीय आहे ” (प ृ ६७)  
 

राजाश्रयाने काही रं्हदरे र् उपाश्रय बाधंले रे्ले यालाच कलयाण हर्जयजी उपकार म्हणत असार्े! 
 

हसद्धराज पक्का शरै्, पण हर्द्वान् ल कानंा र्ान देणारा; त्याची स्तुहत करून हेर्चन्द्रसुहर त्याचा हर्त्र 
ह त , आहण आठ व्याकरणे उपलब्ध असता केर्ळ हसद्धराजासाठी नर्र् े व्याकरण हलहहत  त्याला 
‘हसद्धहेर्’ नार् देत   राजाची र्जी संपादयायाचा हा केर्ढा प्रयत्न! हेर्चन्द्रसुरीच्या सहर्ासात राहूनही 
हसद्धराज कुर्ारपालाचा लून करू पाहत , आहण हेर्चन्द्रसुहर त्याचा हनषेध करीत नाही! असे असता त  
प्रभार्क ह त ! [प्रभार्क शब्दाची व्याख्या श्रीकलयाणहर्जयजींनी येणे प्रर्ाणे केली आहे—जैन शास्त्रात हा पाहरभाहषक शब्द सर्जला जात   
अहतशय ज्ञानाने, उपदेशशक्तीने, र्ादशक्तीने ककर्ा हर्द्याहदक रु्णानंी (जैन शास्त्राचा) उत्कषु करणारा जैन आचायु असा याचा अथु सर्जार्ा   
तात्पयु, कालकाचायापासून आजपार्ते  जैन सर्ाजाचे र्त हे की, राजाश्रयाने ककर्ा श्रीर्ंत र्र्ाच्या 
साहाय्याने ज  जैन रं्हदरे बाधंत  र् उपाश्रयाचंी अहभरृ्हद्ध करत  त  श्रेष्ठ जैनाचायु ह य  
 

परंतु ह्या कृत्यानंी चातुयार् धर्ाचा ककर्ा पचं र्हाव्रताचंा हर्कास झाला काय? काव्ये, नाटके 
अथर्ा पुराणे हलहून राजाचें र्न रंजन ब्राह्मणही करीत  र्र् त्याचं्यात आहण ह्या जैन आचायांत फरक 
क णता? ब्राह्मणाचं्या काव्य-नाटक-पुराणासंर् र जैनाचंी काव्य-नाटक-पुराणे हफक्की पडली आहण 
लुप्तप्राय झाली  अलीकडेच त्याचंी थ डीशी प्रहसद्धी ह त आहे  पण ती ब्राह्मणी ग्रन्थानंा र्ारे् टाकतील हे 
संभर्नीय नाही  जैन धर्ाला आश्रय देणारे राजे रे्लयाबर बर जैन रं्हदराचंी आहण उपाश्रयाचंी र्ातब्बरीही 
नष्ट झाली  तेव्हा एर्ढ्या लटपटीने जैन आचायांनी काय हर्ळहर्ले? 
 

जैन उपासक 
 

राजे ल काचंी कहसा, असत्य, च री ककर्ा लूट आहण पहरग्रह याचंा हनषेध करणे श्रर्णानंा अशक्य 
ह ते  तेव्हा त्यानंी आपलया रं्हदरानंा आहण उपाश्रयानंा जेर्ढे हर्ळेल, तेर्ढे संपादयायाचा बेत केला असार्ा  
त्यात स्र्तः चातुयार् धरु् त्यार्त  आह  याचा हर्चार त्याचं्या र्नात आला नाही  याचे कारण ते पूणपुणे 
सापं्रदाहयक झाले  आता आपलया उपासकानंा लूष ठेर्यायासाठी अपहरग्रहाचा अथु ते कसा काय करीत 
असत याचा थ डक्यात हर्चार करा  
 

आनन्द उपासक 
 

उपासकदशा नार्ाचे जैन अंर्ात एक अंर् आहे  त्यात दहा उपासकाचं्या कथा र्र्मणलया आहेत  
त्यापैकी पहहली आनन्द उपासकाची कथा  



 

 

अनुक्रमणिका 

आनन्द उपासक र्ाहणज्यग्रार् नार्ाच्या नर्रात राहत ह ता  तेथे हजतशत्र ु नार्ाचा राजा राज्य 
करीत ह ता  आनन्द र्ृहपतीपाशी चार क टी स न्याची नाणी जहर्नीत र्ाडलेली, चार क टी व्यापारात 
लार्लेली, चार क टी धनधान्य, जनार्रे इत्याहदकातं (प्रहर्स्तरात) लार्लेली असत, आहण दहा दहा 
हजार र्ाईंचे चार कळप ह ते  हशर्नन्दा नार्ाची त्याची अत्यंत सुस्र्रूप बायक  ह ती  
 

र्ाहणज्यग्रार् नर्राबाहेर क ल्लाक नार्ाचा संहनर्शे ह ता  तेथे आनन्द र्ृहपतीचे पुष्ट्कळ आप्तहर्त्र 
राहत असत  त्या संहनर्शेात एकदा र्हार्ीरस्र्ार्ी आला, आहण हजतशत्ररुाजा त्याच्या दशनुाला रे्ला  
आनन्द र्ृहपतीला ते र्तुर्ान सर्जलयार्र त ही हतकडे रे्ला, आहण त्या सभेत धर्ोपदेश ऐकत बसला  
उपदेश सर्ाप्त झालयार्र राजा र् ल क स्र्र्ृही रे्ले  पण आनन्द र्ृहपती तेथेच राहहला, र् 
र्हार्ीरस्र्ार्ीला म्हणाला, “भर्र्न्, हनर्नु्थशासनात र्ी श्रद्धा बाळर्त  आहण त्या शासनाचा अंर्ीकार 
करत  पण र्ी र्ृहस्थाश्रर्ाचा त्यार् करयायास असर्थु आहे; यास्तर् पाच अणुव्रते आहण सात हशक्षाव्रते 
हर्ळून बारा व्रतयुक्त र्ृहस्थधरु् ग्रहण करत  ” 
 

र्हार्ीरस्र्ार्ी म्हणाला, “हे देर्ानुहप्रय, ह्या कार्ी हर्लंब करू नक स ” तेव्हा आनंद र्ृहपतीने 
र्हार्ीरस्र्ार्ीजर्ळ स्थूल प्राणघाताचे प्रत्याख्यान केले की, र्ी आजीर्न कायार्ाचार्ने प्राणघात करणार 
नाही आहण करहर्णार नाही; असत्याचे प्रत्याख्यान केले की, र्ी कायार्ाचार्ने असत्याचरण करणार नाही 
आहण करहर्णार नाही  त्याने स्र्स्त्रीसंत षव्रत स्र्ीकारले ते असे : एका हशर्नन्दाभायेहशर्ाय कुठलया स्त्रीशी 
र्ी संर् करणार नाही; इच्छहर्धीचे (पहरग्रहाचे) पहरर्ाणव्रत स्र्ीकारले ते असे : चार क टी र्ाडून 
ठेर्लेलया; चार क टी व्यापारात घातलेलया आहण चार क टी प्रहर्स्तरात लार्लेलया स न्याच्या 
नायायाहंशर्ाय अन्य स न्याच्या नायायाचंा र्ी त्यार् करत , पाचश ेनारं्र चालतील एर्ढीच शतेी ठेर्ीन, जास्त 
ठेर्णार नाही; ४० हजार र्ाईंहशर्ाय अन्य र्ाईंचा त्यार् करत ; चार र् ठी जहाजे र् चार ह ड्ा 
याचं्याहशर्ाय अन्य नौका ठेर्णार नाही, पाचंश े र्ाड्ापेंक्षा जास्त र्ाडे ठेर्णार नाही; त्यानंतर त्याने 
उपभ र् पहरभ र्ाची र्यादा ठरहर्ली  (ते प्रकरण हर्स्तारभयास्तर् येथे देत नाही) नंतर र्हार्ीरस्र्ार्ी 
आनन्दाला म्हणाला, “जीर्ाजीर् जाणणाऱ्या श्रर्ण पासकाच्या सम्यक्त्र्ाचे हे पाच अहतचार आहेत  (१) 
संशय ठेर्णे, (२) दुसऱ्या संप्रदायाची इच्छा, (३) शकंा काढणे, (४) अन्य संप्रदायाची स्तुती करणे ज्यारु्ळे 
श्र त्यानंा त  संप्रदाय आर्डेल; आहण (५) अन्य सापं्रदाहयकाचंी र्तै्री ” त्यानंतर र्हार्ीरस्र्ार्ीने पाच 
अणुव्रताचें र् सात हशक्षाव्रताचें अहतचार, [पाचं अणुव्रताचें अहतचार र्र हदलेच आहेत  सात हशक्षाव्रताचें अहतचार हर्स्तारभयास्तर् 

देत नाही  त्या सातापैंकी पहहलया तीन व्रतानंा रु्णव्रते म्हणतात  प ृ ४५१-५२  आहण अंती र्ारणा्न्तकसल्लेलनाव्रताचे अहतचार 
साहंर्तले  जैन उपासक, उपाहसका र् साधु, साध्र्ी यापंैकी हकत्येक हे व्रत आचरीत असत  व्याधीने अथर्ा 
रृ्द्धार्स्थेने शरीर जजुहरत झाले असता ते उपास ककर्ा प्राय पर्शेन करून प्राण स डीत  अद्याहपही हे व्रत 
क्वहचत् आचरयायात येते  ह्या व्रताला ‘अपहिर् र्ारणा्न्तकसल्लेलना ज षणाराधना’ म्हणतात  ह्या व्रताचे हे 
पाच अहतचार—(१) इहल काची आशा, (२) परल काची आशा, (३) काही हदर्स जर्यायाची आशा, (४) 
इष्टहर्त्रपुत्रदाराहदकाचं्या भेटीची आशा आहण (५) र्रण त्तर कार् पभ र्ाचंी आशा  
 

पाच अणुव्रते र् सात हशक्षाव्रते ग्रहण केलयार्र आनन्द उपासक म्हणाला, “भर्र्न्, आजतार्ायत, 
राजाहभय र् (राजाचा कायदा ककर्ा हुकूर्), र्णाहभय र् (जातीचा हनयर्), बलाहभय र् (बळजबरी), 
देर्ाहभय र् (नर्स र्रै्रे), रु्रुहनग्रह (रु्रूने हदलेली ताकीद), आहण उपजीहर्केचे भय याहंशर्ाय अन्य 
तीर्मथक श्रर्णानंा ककर्ा अन्य देर्तानंा नर्स्कार करणे र्ला य ग्य नव्हे  तीर्मथकानंी ब लार्लयार्ाचून 
त्याचं्याशी संभाषण करणे य ग्य नाही  त्याचप्रर्ाणे त्यानंा अन्नपान, र्स्त्रपान इत्याहदक देणे य ग्य नाही  



 

 

अनुक्रमणिका 

परंतु हे पदाथु र्ी य ग्य प्रकारे हनर्नु्थांना देत जाईन ” असे ब लून आनन्द उपासक र्हार्ीरस्र्ार्ीला 
नर्स्कार करून घरी रे्ला, आहण त्याने हशर्नन्देलाही ही व्रते स्र्ीकारयायास उपदेश केला  त्याप्रर्ाणे हतने 
र्हार्ीरस्र्ार्ीजर्ळ जाऊन ही व्रते पूण ुकेली  
 

व्रते स्र्ीकारून १४ र्षे पुरी झालयार्र आनन्द उपासकाने आपली सारी संपत्ती आपलया र्डील 
रु्लाच्या स्र्ाधीन केली, आहण आपण घर स डून प षधशालेत (धरु्साधनशालेत) जाऊन राहहला  तेथे 
व्रतहनयर् पूणुपणे पाळून उपासकत्र्ाची र्ीस र्षे पुरी झालयार्र तीस हदर्स उपर्ास करून सल्लेलनाव्रताने 
त  स्र्र्ुल काला रे्ला  
 

कामदेव उपासक 
 

दुसरा उपासक कार्देर्  चपंा नर्रीत राहणारा  त्याची पत्नी भद्रा  त्याजपाशी सहा क टी 
स न्याची नाणी र्ाडलेली, सहा क टी व्यापारातं लार्लेली र् सहा क टी प्रहर्स्तरातं लार्लेली ह ती, आहण 
६० हजार र्ाई ह त्या  आनन्द उपासकाप्रर्ाणेच त्यानेही र्हार्ीरस्र्ार्ीपाशी र्ृहस्थधरु् स्र्ीकारला; आहण 
काही र्षांनी आपलया थ रलया रु्लाच्या स्र्ाधीन सरु् संपत्ती करून त  प षधशालेत जाऊन राहहला  तेथे 
एक देर् प्रर्ट झाला, आहण त्याने भयंकर हपशाचर्शे धारण करून कार्देर्ाला व्रतापासून च्युत करयायाचा 
प्रयत्न केला  पण कार्देर् हनिल राहहला  तेव्हा त्या हपशाचाने त्यार्र तलर्ारीचे र्ार केले  तरी त  
ढळेना  तेव्हा त्या देर्ाने ह्स्तर्शे घेऊन आपलया सोंडेने कार्देर्ाला आकाशात फेकले आहण दातारं्र 
घेऊन पायालंाली तुडहर्ले  तरी कार्देर् हर्चहलत झाला नाही  र्र् त्या देर्ाने र् ठ्या सपाचे रूप धारण 
केले, आहण कार्देर्ाच्या र्ळ्याभ र्ती तीन र्ढेे घालून त  त्याच्या छातीला डसला  पण कार्देर् ्स्थर 
राहहला  तेव्हा त्या देर्ाने आपले रू्ळ रूप धारण केले र् त  म्हणाला, “इन्द्राचे म्हणणे ह ते की, तुला 
व्रतापासून क णीही हर्चहलत करू शकणार नाही  त्या र्चनार्र श्रद्धा न ठेर्ता र्ी इकडे आल   हे 
देर्ानुहप्रय, तू ऋहद्धर्ान् आहेस  र्ी तुझी क्षर्ा र्ार्त  ” असे म्हणून र् कार्देर्ाला र्दंन करून त  देर् 
हनघून रे्ला  उपासकत्र्ाला २० र्षे झालयार्र कार्देर् ३० हदर्स उपास करून सल्लेलनाव्रताने 
स्र्र्लु काला रे्ला  
 

चुलिीणपता उपासक 
 

हतसरा उपासक चुलणीहपता, काशीचा राहणारा  त्याजपाशी आठ क टी स न्याची नाणी र्ाडलेली, 
आठ क टी व्यापारात लार्लेली र् आठ क टी प्रहर्स्तरातं लार्लेली ह ती, आहण ८० हजार र्ाई ह त्या  
बाकी सरु् आनन्द उपासकाप्रर्ाणे  त  प षधशालेत व्रताचरण करीत असताना एका देर्ाने त्याच्या ज्येष्ठ 
रु्लाला त्याच्यासर् र आणून ठार केले र् त्याचे र्ासं एका कढईत भाजून ते त्याच्या अंर्ार्र टाकले  पण 
चुलणीहपता ्स्थर राहहला  त्या देर्ाने चुलणीहपत्याच्या दुसऱ्या र् हतसऱ्या रु्लालाही र्ारून त्याचें र्ासंही 
तसेच फेकले, आहण त  म्हणाला, “हे चुलणीहपत्या, जर तू व्रत न स डशील, तर तुझ्या पुत्राप्रर्ाणेच तुझ्या 
आईलाही तुझ्यासर् र र्ारीन ” तेव्हा चुलणीहपत्याच्या र्नात असा हर्चार आला की, हा दुष्ट र्ाझ्या 
जननीलाही र्जसर् र र्ारू पाहत , याला र्ी पकडार् े हे बरे  असा हर्चार करून त  उठला; पण देर् 
आकाशात उडाला, आहण चुलणीहपत्याच्या हाती लाबं आला! त्याने ज  र् ठा शब्द केला, त  ऐकून त्याची 
आई भद्रा हतकडे आली आहण म्हणाली, “पुत्रा, तू र् ठ्याने ओरडलास?” चुलणहपत्याने घडलेले सरु् 
र्तुर्ान हतला साहंर्तले; तेव्हा ती म्हणाली, “तुझे पुत्र लुशाल आहेत  पण तुझ्याकडून (त्या देर्ाला 



 

 

अनुक्रमणिका 

पकडयायाची बुहद्ध झालयारु्ळे) व्रतभरं् झाला आहे  यास्तर् आल चना करून दयाड ग्रहण कर ” त्याप्रर्ाणे 
सरु् हर्धी करून कार्देर्ासारलाच त ही स्र्र्रु्ासी झाला  
 

सुरादेव उपासक 
 

चर्था उपासक सुरादेर्, र्ाराणसीचा राहणारा  त्याजपाशी सहा क टी स न्याची नाणी र्ाडलेली, 
सहा क टी व्यापारात र् सहा क टी प्रहर्स्तरात लार्लेली, आहण ६० हजार र्ाई ह त्या  चुलणीहपत्याच्या 
रु्लापं्रर्ाणेच एका देर्ाने त्याच्या ज्येष्ठ पुत्राला त्याच्यासर् र ठार र्ारले, आहण त्यार्र स ळा भयंकर र र् 
घालयायाचे भय दालर् ूलार्ला  तेव्हा त्याच्या र्नातही चुलणीहपत्यासारलाच हर्चार आला, आहण त  त्या 
देर्ाला पकडयायाला धार्ला; पण त  देर् आकाशात उडाला, आहण याच्या हाती लाबं आला! त्याच्या 
आरडाओरडीरु्ळे त्याची पत्नी धन्या हतकडे आली, आहण हतने त्याची सर्जूत घातली र् व्रतभरं्ाबद्दल दयाड 
(प्रायहित्त) ग्रहण करयायास साहंर्तले  सर्ळी व्रते आचरून हादेलील इतर उपासकापं्रर्ाणे स्र्र्रु्ासी 
झाला  
 

चुल्लवतक उपासक 
 

पाचंर्ा उपासक चुल्लशतक, आलहभका नर्रीत राहणारा  त्याच्या जर्ळ एकंदर १८ क टी 
स न्याची नाणी र् ६० हजार र्ाई ह त्या  बाकी सरु् र्जकूर आनन्द र् कार्देर् याचं्यासारलाच  हर्शषे 
तेर्ढा येथे देत   एक देर् येऊन त्याला म्हणाला की, तुझी सारी संपत्ती हजकडे हतकडे फेकून उध्र्स्त 
करत   तेव्हा चुल्लशतकाच्या र्नात चुलणीहपत्यासारलाच हर्चार आला, आहण त्या देर्ाला पकडयायाला त  
धारं्ला  देर् हनघून रे्ला र् ह्याच्या हाती लाबं आला  ह्याचा आरडाओरडीने ह्याची पत्नी बहुला हतकडे 
आली, आहण हतने याला सार्ध करून प्रायहित्त करार्यास लार्ले  त ही इतर उपासकापं्रर्ाणे स्र्र्ाला 
रे्ला  
 

कुण्डकोणलक उपासक 
 

सहार्ा उपासक कुयाडक हलक, काहंपलयपूर नर्रात राहणारा  पुष्ट्पा नारं्ाची त्याची पत्नी  
त्याजपाशी एकंदरीत १८ क टी स न्याची नाणी र् ६० हजार र्ाई ह त्या  त  एकदा अश कर्न नारं्ाच्या 
उद्यानात व्रताचरण करीत ह ता  ह्या प्रसंर्ी एक देर् येऊन त्याला म्हणाला, “हे देर्ानुहप्रय, र् धाल रं्लहल 
पुत्राचा धरु् उत्तर् आहे  त्यातं उत्थान बल, करु्, पुरुष परा्रमर् नाही  भर्र्ान् र्हार्ीर स्र्ार्ीचा धरु् ल टा 
आहे  कुयाडक हलक म्हणाला, “जर उत्थान र्रै्रे नाही आहण भर्र्ान् र्हार्ीर स्र्ार्ीचा धरु् ल टा, तर तंू 
ऋहद्ध कशी हर्ळहर्लीस?” देर्– “र्ी ही ऋहद्ध उत्थानाहदकार्ाचूनच हर्ळहर्ली ” कुयाडक हलक– “हे 
तुझे म्हणणे हर्र्थया आहे ” ते ऐकून त  देर् हनरूत्तर झाला आहण हनघून र्ेंला  
 

हे र्तुर्ान र्हार्ीर स्र्ार्ीला सर्जले, तेव्हा त्याने कुयाडक हलकाचे अहभनन्दन केले  
कुयाडक हलकदेलील स्र्र्ाला रे्ला  
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

वब्दालपुत्र उपासक 
 

सातर्ा उपासक शब्दालपुत्र, प लासपुर नर्रात राहणारा कंुभार  त  पूर्ी आजीर्क उपासक 
ह ता  त्याजपाशी एकंदरीत तीन क टी स न्याची नाणी र् दहा हजार र्ाई ह त्या  त्याच्या बायक चे नारं् 
अ्ग्नहर्त्रा, त्याचे भाडं्ाचें पाचं कारलाने असून त्यातं पुष्ट्कळ र्ाणसे कार् करीत  त  एकदा अश कर्न 
नारं्ाच्या उद्यानातं जाऊन आजीर्क र्ताप्रर्ाणे व्रत पाळीत ह ता  त्या प्रसंर्ी एक देर् तेथे येऊन त्याला 
म्हणाला, “हे देर्ानुहप्रय, येथे उद्या एक दयार्ान र्हापुरूष येणार आहे  त  हजन असून हत्रल कपूज्य आहे  
यास्तर् तू त्याला नर्स्कार करून त्याची सेर्ा कर ” 
 

शब्दालपुत्र म्हणाला, “दयार्ान् हजन हत्रलाक्यपूज्य र्ाझा धर्ाचायु र् साल रं्लहलपुत्रच आहे  
त्याला र्ी र्ंदन करीन आहण त्याची सेर्ा करीन ” 
 

दुसऱ्या हदर्शी र्हार्ीरस्र्ार्ी हतकडे आला  त्याच्या भेटीला पुष्ट्कळ ल क रे्ले  ते र्तुर्ान ऐकून 
शब्दालपुत्र देलील त्याच्या भेटीला रे्ला, आहण त्याला प्रदहक्षणा र् र्ंदन करून त्याची भक्त करता झाला  
तेव्हा र्हार्ीरस्र्ार्ीने त्याला म्हटले की, काल देर्ाने जे तुला साहंर्तले, ते र् शालाला उदे्दशून रु्ळीच 
नव्हते  ते ऐकून शब्दालपुत्राने आपलया कारलान्यात राहयायासाठी र्हार्ीरस्र्ार्ीला हनर्ंत्रण हदले  र् 
त्याप्रर्ाणे र्हार्ीरस्र्ार्ी या हठकाणी जाऊन राहहला  तेथे र्ातीची भाडंी सुकहर्यायाचे कार् चालू ह ते  
तेव्हा र्हार्ीरस्र्ार्ी शब्दालपुत्राला म्हणाला, “हे शब्दालपुत्र, ही सारी भाडंी प्रयत्नार्ाचंून झाली आहेत 
काय?” शब्दालपुत्र– “ही प्रयत्नाने झाली नाहीत  जे काही ह ते ते हनयतच असते  त्याला प्रयत्नाची 
जरुरी नाही ” र्हार्ीरस्र्ार्ी– “जर क णी ही भाडंी फ डली ककर्ा क णी अ्ग्नहर्ते्रशी सहर्ास करू 
लार्ला, तर तू काय करशील?” शब्दालपुत्र– “त्याला र्ी शाप देईन, त्याच्यार्र प्रहार करीन, त्याला ठार 
र्ारीन ” र्हार्ीरस्र्ार्ी- “तर र्र् सरु् काही हनयतीने घडते हे तुझे म्हणणे हर्र्थया आहे ” ते ऐकून 
शब्दालपुत्राला सम्यक् ज्ञान प्राप्त झाले, आहण त्याने र्हार्ीर स्र्ार्ीपाशी र्ृहस्थधरु् स्र्ीकारला  त्याच्या 
सारं्यायार्रून अ्ग्नहर्त्राहह हनर्नु्थ उपाहसका झाली  तद् नंतर र्हार्ीरस्र्ार्ी तेथून दुसरीकडे रे्ला  
 

शब्दालपुत्र र्हार्ीरस्र्ार्ीचा उपासक झाला हे र्तुर्ान र् शालाने ऐकले, आहण त  आपलया 
हशष्ट्यासंह प लासपुराला आला  शब्दालपुत्राने त्याला नर्स्कार केला नाही ककर्ा त्याचा आदरसत्कार 
केला नाही, आहण र्हार्ीरस्र्ार्ीची सहर्स्तर स्तुती केली, [र््ज्झर्हनकायात उपालीसुत्त आहे  त्यात उपाहल 
हनर्नु्थसंप्रदाय स डून बुद्ध पासक ह त , आहण र्हार्ीरस्र्ार्ी त्याच्या घरी आलयार्र त्याच्याशी असेच र्तुन करत  र् बुद्धाची फार स्तुती करत  हे 
साम्य लक्ष्यात ठेर्यायाज रे् आहे   र् त  र् शालाला म्हणाला, “तंू र्ाझ्या धर्ाचायाबर बर (र्हार्ीरस्र्ार्ीबर बर) 
र्ाद करू शकशील काय?” र् शाल– “नाही, जसा एलादा जर्ान एलाद्या बकऱ्याला ककर्ा र्ेंढ्याला घट्ट 
पकडील, तसा भर्र्ान् र्हार्ीर र्ला र्ादात पकडील, म्हणून र्ी त्याच्याशी र्ाद करयायास सर्थु नाही ” 
शब्दालपुत्र– “हे देर्ानुहप्रय, तू र्ाझ्या रु्रूची य ग्य स्तुती केलीस, यास्तर् तुला राहयायास र्ी जार्ा 
देत  ” त्याप्रर्ाणे र् शाल शब्दालपुत्राच्या कारलान्यात राहहला, आहण त्याने शब्दालपुत्राला परत आपलया 
संप्रदायातं घेयायासाठी बराच प्रयत्न केला; पण त  सफल झाला नाही  तेव्हा र् शाल तेथून हनघून रे्ला  
 

याप्रर्ाणे र्ार्त असता शब्दालपुत्राची चर्दा र्ष े व्यतीत झाली  पंधराव्या र्षाच्या र्व्याला एका 
देर्ाने येऊन त्याच्यासर् र त्याच्या तीन पुत्रानंा एकार्ार्ून एकाला ठार केले र् त्याचें भाजलेले र्ासं 
त्याच्या अंर्ार्र टाकले  आहण त  देर् अ्ग्नहर्ते्रला र्ारयायास उद्युक्त झाला  तेव्हा शब्दालपुत्र त्याच्या 



 

 

अनुक्रमणिका 

अंर्ार्र धारं्ला  पण त  देर् आकाशात उडाला र् याच्या हाती लाबं आला  ह्याने केलेली आरडाओरड 
ऐकून अ्ग्नहर्त्रा हतकडे आली, आहण रु्लरे् सुलरूप असलयाचे सारं्ून याच्या कुहर्चाराबंद्दल याला हतने 
प्रायहित करार्यास लार्ले  (ही यापुढची सरु् कथा चुलणीहपत्याच्या कथेसारलीच सर्जार्ी ) 
 

महावतक उपासक 
 

आठर्ा उपासक र्हाशतक, राजर्ृह नर्रात राहणारा  त्याजपाशी एकंदरीत २४ क टी स न्याची 
नाणी र् ८० हजार र्ाई ह त्या  त्याला तेरा बायका, त्यातं रेर्ती प्ररु्ल ह ती  रेर्तीजर्ळ आठ क ठी 
स न्याची नाणी र् ८० हजार र्ाई ह त्या  बाकी बारा पत्नींपाशी एक एक क ट स न्याची नाणी र् दहा दहा 
हजार र्ाई ह त्या  आनन्द उपासकाप्रर्ाणेच र्हाशतकही र्हार्ीर स्र्ार्ीचा उपासक झाला  त्याने आपण 
तेरा बायकालंेरीज इतर स्त्रीशी संर् करणार नाही र् र ज ६८ शरे स न्याचाच व्यर्हार करीन अशी व्रते 
घेतली  बाकी सरु् व्रते आनन्द उपासकासारलीच जाणार्ी  
 

रेर्तीने आपलया सर्तींपैकी सहानंा शस्त्रप्रय र्ाने र् सहानंा हर्षप्रय र्ाने ठार करून त्याचंी सरु् 
संपत्ती आपण घेतली; आहण ती यथेच्छ र्द्य र् र्ासं सेर्न करू लार्ली  काही काळाने राजर्ृह नर्रात 
प्राहणर्ध बदं करयायात आला  तेव्हा हतने, आपलया कळपातंील र ज द न र्ाईचे पाडे (र् णप यए) र्ारून 
त्याचें र्ासं तयार करयायास हुकूर् हदला  त्याप्रर्ाणे हतचे न कर हतला र ज द न पाड्ाचें र्ासं देत असत  
ते लाऊन आहण दारू हपऊन ती राहत ह ती  
 

उपासकत्र्ाला १४ र्ष े झालयार्र र्हाशतक आपलया ज्येष्ठ पुत्राच्या स्र्ाधीन सरु् संपत्ती करून 
प षधशालेत जाऊन राहहला  त्याला उपभ र्ाकंडे र्ळहर्यायाचा रेर्तीने पुष्ट्कळ प्रयत्न केला  पण त  
हसद्धीस रे्ला नाही  पुनः एकदा रेर्तीने तसाच प्रयत्न केला  तेव्हा र्हाशतक हतला म्हणाला, “तंू सातव्या 
रात्री अलसक र र्ाने र्रशील र् नरकात पडशील ” आपणार्र त  रार्ार्ला असे जाणून रेर्ती घरी रे्ली, 
आहण सातव्या रात्री र्रण पार्नू नरकात पडली  हे र्तुर्ान र्हार्ीरस्र्ार्ीला सर्जले, तेव्हा त्याने 
आपलया र्ौतर् नारं्ाचा हशष्ट्याला पाठर्नू र्हाशतकाला कटुर्चन ब ललयाबद्दल प्रायहित करार्यास 
लार्ले  अन्ती र्हाशतकाने एक र्हहना उपास करून प्राण स डला, र् त  स्र्र्ाला रे्ला  
 

नन्न्दनीणपता उपासक 
 

नर्र्ा उपासक श्रार्स्ती नर्रीत राहणारा न्न्दनीहपता नारं्ाचा र्ृहपती  त्याजपाशी एकंदर १२ 
क टी स न्याची नाणी र् ४० हजार र्ाई ह त्या  अहर्श्नी नारं्ाची त्याची पत्नी  त्याची बहुतेक कथा आनन्द 
उपासकासारली  
 

साणलहीणपता उपासक 
 

दहार्ा उपासक श्रार्स्ती नर्रीत राहणारा सालेहीहपता  त्याजपाशी एकंदर १२ क टी स न्याची 
नाणी आहण ४० हजार र्ाई ह त्या  त्याच्या पत्नीचे नार् फालरु्नी  त्याला काही उपसर् ुन ह ता र्ीस र्षे 
कार्देर्ाप्रर्ाणेच सरु् आचरण करून त  स्र्र्ाला रे्ला  ह्या दहाही उपासकानंी २० र्ष े श्रर्ण पासना 
केली  



 

 

अनुक्रमणिका 

रमिांची रीमंत-वर्ावर मदार 
 

राजाचं्या र्ार् र्ार् श्रीरं्त सार्कारानंा लूष करयायाचा प्रयत्न जैन साधंूनी कसा केला, हे र्रील 
कथारं्रून स्पष्ट ह ते  अनाथहप्याडक र्रै्रे बुद्धाचे उपासक आहण हर्शाला र्रै्रे उपाहसका र्ध्यर्र्र्ातील 
ह त्या  त्यानंा फार श्रीर्ंत ठरहर्यायाचा प्रयत्न हर्नयहपटकातं केलयाचे हदसून येते  त्याचेच अनुकरण ह्या 
कथातं केले आहे  र्हार्ीरस्र्ार्ीच्या हयातीत इतके श्रीर्ंत ल क ह ते हे संभर्तच नाही  हबचाऱ्या 
शब्दालपुत्र (सद्दालपुत्त) कंुभाराला देलील या जैन साधंूनी क ठ्यधीश बनहर्ले! लरे पुसाल तर त्या र्ळेी 
जैन साधु काय की बौद्ध हभक्ष ुकाय, कंुभार ल हार इत्याहदक श्रर्जीर्ी र्र्ाशीच जास्त संबंध ठेर्ीत असत  
र््ज्झर्हनकायातंील घहटकारसुत्तातं काश्यप बुद्धाचा आहण घहटकार कंुभाराचा हकती पहरचय ह ता याचे 
र्णनु आहे  घहटकार घरी नसताही काश्यप बुद्ध त्याच्या कुटीत जाऊन त्याच्या भाडं्ातूंन अन्न घेऊन 
जेर्ीत असे  र्ौतर् बुद्धाने पहरहनर्ाणापूर्ी चुन्द ल हाराचे अन्नदान घेतलयाची कथा सुप्रहसद्ध आहे  असे 
असता जैन साधंूनी सर्ळ्या जैन उपासकानंा अत्यंत श्रीरं्न्ताचं्या क टीत नेऊन ठेर्ले  याचा अथु असा की, 
सार्ान्य जनतेशी त्याचंा संबंध सुटला; श्रीर्ंतारं्ाचून जैन संप्रदाय चालू राहणे अशक्य झाले  
 

इ  सनाच्या ११ व्या शतकाच्या सुर्ारास बौद्ध हभक्षूंची देलील अशीच ्स्थती झाली असार्ी  इ  स  
१०२६ र्ध्ये ्स्थपाल र् र्संतपाल या द न श्रीरं्त बंधंूनी सारनाथ येथील सरु् बौद्ध इर्ारतींची डार्डुजी 
केलयाचा उल्लेल तेथील एका हशलालेलात आहे  [Guide to the Buddhist Ruins of Sarnath, by Rai Bahadur Daya Ram 

Sahani पहा   बुद्ध आहण र्हार्ीर स्र्ार्ी याचं्या र्ळेी श्रर्णाचंी सरु् र्दार सार्ान्य जनतेर्र असे  सार्ान्य 
ल काकंडूनच त्यानंा हभक्षा हर्ळे  एलादा र्ध्यर्-र्र्ीय अनाथहप्याडकासारला र्ृहस्थ अथर्ा 
हर्शालेसारली उपाहसका त्याचं्यासाठी हर्हार ककर्ा उपाश्रय बाधंी, र् त्याचं्या राहयायाची व्यर्स्था करी  
राजे ल क त्याचंा आदर करीत र् आपलया राज्यातं राहयायास त्यानंा र् कळीक देत; पण राजाशंी ते श्रर्ण 
हर्शषे पहरचय ठेर्ीत नसत  पण अश कापासून हा र्नु पालटला  राजाहशर्ाय आहण श्रीर्ंताहंशर्ाय हर्हार, 
उपाश्रय आहण रं्हदरे बाधंणे आहण चालूं ठेर्णे अशक्य ह त रे्ले, आहण या र्र्ाला लूष ठेर्यायासाठी 
श्रर्णानंा चातुयार् धर्ाला हतलाजंली द्यार्ी लार्ली  
 

राजा म्हटला म्हणजे त  कहसकच असार्याचा  बहुधा त  आपलया भाऊबदंानंा र् कधी कधीं 
आपलया बापालाच र्ारून र्ादीर्र येई, र् त्यानंतर र्ारर्ारं लढाया करून आपलया राज्याचे रक्षण ककर्ा 
हर्स्तार करी  त्याने या श्रर्णानंा आश्रय हदलयार्र कहसेबद्दल यानंा ब्र काढणे शक्यच नव्हते  त्याला लूष 
ठेर्यायासाठी हे श्रर्ण र्ाटेल त्या दंतकथा रचीत; म्हणजे सत्याचा यार् ककर्ा र्हाव्रत साफ स डून देत  
ज्याने सत्य स डले त  क णते पाप करणार नाही? चूलराहुल र्ाद सुत्तातं [या सुत्ताचा उल्लेल अश काने भाब्रहूशला 

लेलात केला आहे  ‘भर्र्ान बुद्ध’ उत्तराधु, हतसरे पहरहशष्ट पहा   भर्र्ान् बुद्ध राहुलाला म्हणत ; 
 

“एर्रे्र् ल  राहुल यस्स कस्सहच सम्पजान रु्सार्ादे न्त्थ लज्जा, नाहं तस्स हकहञ्च पापं कम्रं् 
अकरणीयं हतर्दाहर् ।” (त्याचप्रर्ाणे, हे राहुल, ज्या क णाला जाणूनबुजून ल टे ब लायायास लाज र्ाटत 
नाही, त्याला क णतेही पाप अकतुव्य नाही असे र्ी म्हणत  ) 
 

जैनाचं्या पचं र्हाव्रतापंैकी हे एक व्रत त्याचा आपण भरं् करीत आह , हे हर्लक्षण क्लपत कथा 
रचणाऱ्या जैन साधंुच्या ध्यानात कसे आले नाही याचे आियु र्ाटते! अथर्ा यात आियु कसले? एकदा 



 

 

अनुक्रमणिका 

संप्रदाय बनला आहण त्याचा पहरग्रह झाला, म्हणजे त्याच्या रक्षणासाठी क णतेही पाप क्षम्य र्ाटार्यास 
लार्ते  संर्ळ्या संप्रदायाचंा हाच इहतहास आहे  
 

प्रथर्तः बौद्ध हभक्षूंनी अशा दन्तकथा रचयायास सुरुर्ात केली, आहण त्या ल कहप्रय ह तात असे 
पाहून जैन साधंूनी बौद्ध हभक्षूंर्र त्याचं्याहीपेक्षा अहतशय क्तीने भरलेलया कथा रचून र्ात केली  तुम्ही 
म्हणता की, दीपकंरबुद्धाची उंची ८० हात र् आयुष्ट्य एक लक्ष र्ष ेह ते, तर आम्ही म्हणत  की, आर्च्या 
ऋषभदेर्ाची उंची द न हजार हात र् आयुष्ट्य ८४ लक्ष पूरु् म्हणजे ७० लक्ष ५६ हजार क टी र्ष!े र्र् तुर्चा 
दीपकंर बुद्ध श्रेष्ठ की आर्चा ऋषभदेर् श्रेष्ठ? ब ला! बौद्ध हभक्षूंनी उंच्यात आहण आयुष्ट्यात बायकाचंीही भर 
घातली  कालपहनक बुद्धाची र् ष्ट राहू द्या, लुद्द र्ौतर्बुद्धाला र्ृहस्थाश्रर्ात असताना ४० हजार बायका 
ह त्या असे त्यानंी हलहहले  सर्ळ्या कहपलर्स्तूची एर्ढी ल कसंख्या नसार्ी हे त्याचं्या ध्यानीर्नी आले 
नाही  जैन साधंूनी बायका च्रमर्तीसाठी रालून ठेर्लया  रे्श्ताम्बराचं्या र्ते च्रमर्तींना एक लक्ष ब्यायाणर् 
हजार बायका असत  [कहदी संस्कृहत आहण अकहसा, हर्  २ । ११६ पहा   पण हदर्म्बराचं्या र्ते त्या अर्घ्या ९६ हजारच 
असत  [हतल यपयाणत्ती, हर्  ४१३७२-७३   कदाहचत् हदर्म्बर जैन साधंूर्र र्ात करयायाचा हा रे्श्ताम्बर साधंूचा 
प्रयत्न असेल! अशा ह्या र्प्पात चातुयार्धरु् बुडून लुप्त झाला असलयास आियु क णते! 
 

ह्या श्रीरं्त र्र्ाला लूष ठेर्यायासाठी जैन साधंूनी आहण बौद्ध हभक्षूंनी प्राकृत आहण पाहल भाषेचा 
त्यार् करून संस्कृत भाषा अंर्ीकारली; त्या भाषेत पुराणे, काव्ये आहण दशनु रचली  पण एर्ढेही करून 
त्याचं्या संप्रदायाचंी अहभरृ्हद्ध झाली नाही  का की, सार्ान्य जनतेचा त्यानंा पाकठबा राहहला नाही  जैन 
साधंूनी आपलया संघातं देलील जाहतभेद स्र्ीकारलयारु्ळे [भर्र्ान बुद्ध, उत्तराधु पृ  ९१-९३ पहा   त  संप्रदाय काही 
र्हरष्ठ जातीच्या–हर्शषेतः रै्श्य जातीच्या–साहायाने कसाबसा अ्स्तत्र्ात राहहला  बौद्ध हभक्षूंनी 
शरे्टपयंत आपलया संघात जाहतभेद आणला नाही  तसे करता येणे त्यानंा शक्य नव्हते  का की, बौद्ध धरु् 
जाहतभेद नसलेलया देशात पूर्ीच फैलार्ला ह ता  तेव्हा इकडे जाहतभेदाचे बडं र्ाढत रे्लयार्र त्यानंा हा 
देश स डून जार् ेलार्ले हे य ग्यच झाले  
 

बप्पभट्टीच्या जन्र्ापूर्ी ३१ व्या र्षी म्हणजे इ  स  ७१२ साली र्हम्र्द इब्र कासीर् याने कसध देश 
काबीज केला; आहण तेव्हापासून रु्सलर्ानाचें पाऊल ह्या देशात पुढेच पडत रे्ले  पण बप्पभट्टीसारले 
राजाश्रयात दंर् ह ऊन रे्लेले  सर्ळ्या कहदु सर्ाजार्र ओढर्णाऱ्या ह्या संकटाचा हर्चार करयायास त्यासं 
सर्ड कशी हर्ळार्ी? हेर्चन्द्रसुरीचा काल ह्याहीपेक्षा जास्त आणीबाणीचा ह ता  त्याच्या जन्र्ापूर्ी 
सरासरी ४८ व्या र्षी र्हंरू्द र्झनीने स र्नाथाचे रं्हदर लुटले  त्याच्या स्र्ाऱ्यानंी सरु्त्र हाहा कार र्ाजून 
राहहला ह ता  हेर्चन्द्रसुरीच्या कालातही रु्सलर्ानाचंी आ्रमर्णे बदं पडली ह ती असे नव्हे  पण त्याचंी 
आर्च्या सुरींना काय काळजी? काहंी रं्हदरे बाधंयायात आली र् काही ग्रन्थ हलहहयायात आले  र्र् झाला 
की नाही जैन शासनाचा हर्जय? 
 

धममकीतीचे दोन श्लोक 
 

धरु्कीर्मत आपलया प्रर्ाणर्ार्मतकात म्हणत – 
 

वेदप्रामाण्यं कस्यणचत्कतृमवादः स्नाने धमेच्छा जाणतवादावलेपः । 
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सन्तापारम्भः पापहानायचेणत ध्यस्तप्रज्ञानां पञ्चणलङ्गाणन जाड्ये [प्रर्ाणर्ार्मतक, राहुल साकृंत्यायन याचें 

संस्करण, The Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. XXIV, 1938, Parts ।  ॥   ॥ 
 

(ज्याचंी प्रज्ञा ध्र्स्त झाली आहे, त्यापंैकी क णी र्देप्रार्ायाय, क णी जर्त्कतुृर्ाद, क णी स्नानात 
धरु्बुहद्ध, क णी जातीचा र्रु्, तर क णी पापक्षालनासाठी देहदयाडन घेऊन बसत   त्याचं्या जडतेची ही 
पाच हचन्हे आहेत ) 
 

हे पाच प्रकार धरु्कीतीच्या र्ळेी म्हणजे इ  सनाच्या ७ व्या शतकाच्या आरंभी अ्स्तत्र्ात ह ते  त्या 
सर्ांत जाहतर्ाद अत्यंत बळार्त चालला ह ता  पण त  र् डयायाचा प्रयत्न ह्या श्रर्णानंी केला नाही  
 

दुसरा एक श्ल क श्रीधरदासाने सदु्क्तकणारृ्तात धरु्कीतीचा म्हणून उद्धतृ केला आहे, [Punjab 

Sanskrit Book Depot (Lahore) संस्करण, प ृ ३२७   त  असा— 
 

वलैैबमन्धयणत स्म वानरहृतैवाल्मीणकरम्भोणनकध 
व्यासः पाथमवरैस्तथाणप न तयोरत्युन्क्तरुद्राव्यते । 

वार्थौ तु तुलाधृताणवव तथापयस्मत्प्रबन्धानयं 
लोको दूषणयतंु प्रसाणरतमुखस्तुभ्यं प्रणतष्ठे नमः ॥ 

 
र्ानरानंी आणलेलया परु्तानंी र्ालर्ीकीने आहण अजुुनाच्या बाणानंी व्यासाने सरु्द्रार्र सेतु बाधंला; 

असे असता त्याचं्या अहतशय क्तीर्र क णी टीका करीत नाही  पण र्ाझ्या प्रबधंात शब्द आहण अथु जणू 
काय त लून घातलेले असताही त्याचंी कनदा करयायास ह्या ल कानंी तोंड उघडलेलेच असते! बाई प्रहतष्ठे, 
तुला नर्स्कार अस ! 
 

र्ालर्ीकीने आहण व्यासाने र्ाटेल तेर्ढ्या अत्यु्क्त ककर्ा अहतशय ्क्त केलया असलया, तरी 
त्याचं्याहर्रुद्ध क णी ब्र काढीत नसे  कारण राजेरजर्ाड्ातं र् श्रीरं्त ल कातं ते ऋहष सर्जले जात, 
आहण त्याचं्या हर्रुद्ध ब ललयाने हर्द्वानाचंी प्रहतष्ठा नष्ट ह यायाचा संभर् ह ता  पण तरुण धरु्कीतीर्र टीका 
केलयाने प्रहतष्ठा र्ाढत ह ती  ‘काय म्हणे र्ार्मतक हलहहत   लेक न्याय हशकला कधी? पण झाला ग्रन्थकार  
[धम्र्पद ५०  ’ अशी टीका केलयाने प्याडताचंा र्ान र्ाढत असे  तेव्हा धरु्कीर्मत म्हणत  की, प्रहतष्ठे तुला 
नर्स्कार अस ; तू ल याचे लरे र् लऱ्याचे ल टे करयायास सर्थु आहेस  
 

सरु् काली असा प्रकार असार्याचाच  राजेरजर्ाड्ात ज्या र् ष्टींची चहा ह त असे हतला ‘यथा 
राजा तथा प्रजा’ या न्यायाने ल क र्ानीत  रु्सलर्ानाचं्या कारहकदीत पडद्याची प्रथा जशी फैलार्ली, 
तशीच रु्प्ताचं्या कारहकदीत रार्ायण आहण र्हाभारत ही काव्ये फैलार्ली पण त्याचंा ज र 
प्रर्ाणर्ार्मतकासारले बहुजन सर्ाजाला न सर्जणारे ग्रन्थ हलहून कर्ी करता येणे शक्य नव्हते  बौद्धाचं्या 
जातकासंारख्या कथा ज्या ल कानंा हप्रय झालया, तरी ही काव्ये का हप्रय ह ऊ नयेत? ज्या र्हायान 
संप्रदायाचा धरु्कीर्मत ह ता, त्या संप्रदायाने तर हजार  ब हधसत्त्र्ाचंी आहण देर्देर्ताचंी कलपना करून 
असत्यकथातं हकतीतरी भर घातली! तेव्हा, 
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न परेसं णवलोमाणत न परेसं कताकतं । 
अत्तनो व अवेक्खेय्य कताणन अकताणनच [धम्मपद ५०.] ॥ 

 
(इतराचं्या न्यूनता आहण इतराचें करणे आहण न करणे याचा हर्चार न करता आपलयाच कायांचा आहण 
अकायांचा हर्चार करार्ा ) 
 

ह्या न्यायाने धरु्कीतीने प्रथर्तः आपलाच संप्रदाय सुधारयायाच्या प्रयत्नास लार्ार्यास पाहहजे 
ह ते  ते कार् न्यायशास्त्रार्र उत्कृष्ठ ग्रन्थ हलहून ह णे शक्यच नव्हते  प्रहतष्ठेला बाजूला सारून पुनः एकदा, 
पार्श्ुनाथाप्रर्ाणे आहण बुद्धाप्रर्ाणे सरळ सार्ान्य जनतेकडे र्ळून त्यानंा सत्याचे हशक्षण द्यार्यास पाहहजे 
ह ते  अथात् ते कार् संस्कृतात न करता सार्ान्य भाषेतच करार्यास पाहहजे ह ते  पण धरु्कीर्मत काय की 
इतर श्रर्ण आहण ब्राह्मण काय, सारेच संप्रदायात रु्रफटलेले  ते बहुजनाचं्या हहताचा प्रयत्न कसा करू 
शकतील? 
 

ब्राह्मणाचंा तर जाहतर्ादार्लेप इतका जाड झालेला की त्याचं्यातून त्यानंा ल कहहत हदसणेच 
शक्य नव्हते  राजाला जे आर्डेल ते करून आपले आहण आपलया जातीचे र्चुस्र् रालता आले की त्यानंा 
धन्य र्ाटे  अशा पहर्स्थतीत, 
 

राजा णवलुम्यते रटं्ठ ब्राह्मिोच पुरोणहतो । 
अत्तरु्त्ता णवहरत जातं सरितो भयं ॥ 

 
(राजा आहण पुर हहत ब्राह्मण राष्ट्र लुटीत आहेत  तेव्हा आता स्र्तःर्रच अर्लंबनू रहा  ज्याला तुम्ही शरण 
सर्जता त्यापासूनच भय उत्पन्न झाले आहे ) 
 

अशा प्रकारे पदकुसल जातकातंील ब हधसत्त्र्ाप्रर्ाणे ल कानंा जार्ृत करणारा सत्पुरुष हनपजार्ा 
कसा? श्रर्ण काय की ब्राह्मण काय सरु्च राजाच्या लुटीत सार्ील झालेले, आहण इतर जनता अनंतात 
बुडालेली, र्र् ल क द्धार करणार क ण? सरु् सर्ाज र्ेंढपाळ नसलेलया र्ेंढराचं्या कळपाप्रर्ाणे हर्सरून 
रे्ला, आहण रु्सलर्ानाचं्या स्र्ाऱ्याचं्या भक्षस्थानी पडला  
 

बायबलातील दहा परमेर्श्री आज्ञा 
 

आता श्रर्ण ब्राह्मणानंा स डून बायबलात चातुयार्ासंबधंी काय र्ाहहती हर्ळते याजकडे र्ळू  
आर्च्या सध्याच्या राजकत्याचा हा पहर्त्र गं्रथ आहे आहण त्याचा पािात्य संस्कृतीर्रच नव्हे तर इस्लार्ी 
धर्ार्र देलील हर्लक्षण प्रभार् पडला आहे  त्या गं्रथात पररे्र्श्राने रू्साला (र् झेसला) हदलेलया १० 
आज्ञाचें फार र्हत्त्र् सर्जले जाते  हसनाई परु्ताच्या र्स्तकार्र पररे्र्श्र (यह र्ा) रू्साला म्हणत – 
 

(१) र्ला स डून दुसऱ्या देर्ाचंी पूजा करू नक स  
(२) क णत्याही प्रकारची रू्ती ककर्ा प्रहतर्ा करू नक स आहण त्यानंा पुजू नक स  
(३) आपलया पररे्र्श्राचे नारं् व्यथु घेऊ नक स  
(४) हर्श्रार् करयायाचा हदर्स पहर्त्र ठेर्  
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(५) आईबापाचंा र्ान ठेर्  
(६) हत्या करू नक स  
(७) व्यहभचार करू नक स  
(८) च री करू नक स  
(९) ल टी साक्ष देऊ नक स  
(१०) परकीय र्स्तूचा ल भ धरू नक स  (Exodus : हनर्रु्न ३-१७) 

 
ह्या दहा आज्ञातं पहहलया तीन पररे्र्श्रासंबधंी आहेत, चर्थी दर सातव्या हदर्शी सुटी 

पाळयायासंबधंाने र् पाचंर्ी आईबापाचंा र्ान ठेर्यायासंबंधी आहे  बाकी पाचात कांही अंशी चार यार् ककर्ा 
पचं र्हाव्रते येतात  सहाव्या आजे्ञत अकहसा, सातर्ीत र्ृहस्थ ब्रह्मचयु, आठर्ीत अस्तेय, नर्र्ीत सत्य 
आहण दहार्ीत अंशतः अपहरग्रह आला आहे  परंतु जुन्या करारातं ह्या आज्ञाचंा अथु हनराळाच सर्जला 
जात असे  त  कसा हे लालील हर्र्ेचनार्रून हदसून येईल – 
 

मोझेसचे पूवमचणरत्र 
 

जेकबचा धाकटा रु्लर्ा ज जेफ (युसूफ) सतरा र्षांचा असता त्याला त्याच्या सार्त्र भार्ानंी 
जंर्लात बाधूंन ठेर्ले, आहण इहजहाला जाणाऱ्या इस्र्ायली व्यापाऱ्यास हर्कले  त्यानंी त्याला इहजहाच्या 
राजाच्या (फेर् च्या) एका अहधकाऱ्यास हर्कले  त्या अहधकाऱ्याची त्याच्यार्र फार र्जी बसली  परंतु त्या 
अहधकाऱ्याच्या बायक ने त्याच्यार्र ल टा आळ आणला, आहण त्यारु्ळे ज जेफला कैदेत घातले  त्याच 
जेलर्ध्ये फेर च्या शाहर्दांचा सरदारही ह ता  त्याला एक स्र्प्न पडले  ज जेफने त्या स्र्प्नाचा अथु असा 
लार्ला की, फेर ची त्या सरदारार्र पुनः र्जी बसेल  ते भहर्ष्ट्य लरे ठरले, आहण सरदार पुनः 
राजर्ाड्ात कार् करू लार्ला  
 

द न र्षानंतर राजाला एक स्र्प्न पडले की, आपण नदीच्या हकनाऱ्यार्र उभा असताना नदीतून 
चारं्लया लठ्ठ सात र्ाई हनघालया र् कुरणात चरू लार्लया; इतक्यात त्याचं्या र्ार् र्ार् र डक्या सात र्ाई 
हनघालया र् त्यानंी त्या लठ्ठ र्ायानंा लाऊन टाकले  ते स्र्प्न पाहून राजा जार्ा झाला  पुनः झ पलयार्र 
त्याला दुसरे स्र्प्न पडले की, धान्याच्या एका र पाला एकदर् चारं्ली सात कणसे आली  आहण त्याचं्या 
र्ार् र्ार् दुसरी बारीक सात कणसे येऊन त्यानंी त्या लठ्ठ कणसानंा लाऊन टाकले  
 

दुसऱ्या हदर्शी राजाने आपलया ज्य हतष्ट्यानंा ह्या स्र्प्नाचंा अथु हर्चारला; पण त्यानंा त  सारं्ता 
येईना  तेव्हा त्याच्या शाहर्दाच्या सरदाराला ज जेफची आठर्ण झाली, आहण त्याने राजाला सरु् र्तुर्ान 
हनर्हेदत केले  राजाने ताबडत ब ज जेफला आणर्नू या स्र्प्नाचंा अथु हर्चारला  ज जेफ म्हणाला, “या 
स्र्प्नाचा अथु असा की, सात र्ष ेसुबते्तची येणार आहण त्याचं्या र्ार् र्ार् सात र्ष ेदुष्ट्काळाची येऊन सरु् 
सुबत्ता लाऊन टाकणार  तेव्हा आतापासूनच सार्ध रहार् े” 
 

राजाने सुबते्तच्या काळी धान्य र् ळा करयायासाठी र् त्यानंतर दुष्ट्काळात ते हर्कयायासाठी 
ज जेफलाच सर्ाहधकारी नेर्ले  त्याचा बाप र् भाऊ कनानर्ध्ये रहात ह ते  तेथेही भयंकर दुष्ट्काळ 
पडलयारु्ळे जेकबने धान्य आणयायासाठी आपलया रु्लानंा इहजप्तला पाठहर्ले  ज जेफने त्यानंा आपली 
ओळल न देता यथा्स्थत धान्य हदले र् ‘धान्याचे पैसेही त्याच्याच र् णातं घालून ठेर्ले  पण जेव्हा ते पुनः 
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धान्य लरीदयायास आले, तेव्हा त्याने आपली सरु् ओळल हदली आहण आपलया र्णर् तास इहजप्तला 
आणार्यास लार्ले  फेर ने त्यानंा चारं्ली जर्ीन इनार् हदली  तेव्हापासून इहजप्तर्ध्ये यहुदी ल काचंी 
संख्या एकसारली र्ाढत रे्ली  
 

दीडश ेर्षांनंतर म्हणजे इसर्ी सनापूर्ी १६ व्या शतकात दुसरा एक फेर  र्ादीर्र आला  यहुदी 
ल काचंी अहभरृ्हद्ध त्याला आर्डली नाही, आहण त्यानंा रु्लार् बनर्नू त्याने भारी कार्ाला लार्ले  तरी 
त्याचंी संख्या एकसारली र्ाढतच ह ती  तेव्हा यहुदी दायानंा त्याने असा हुकूर् केला की, यहुदी स्त्रीला 
रु्लर्ा झाला, तर त्याला ताबडत ब र्ारार् े यहुदी जातीच्या लेर्ी र् त्रातील एका स्त्रीला रु्लर्ा झाला  
त्याला फार हदर्स लपर्नू ठेर्णे शक्य नव्हते; म्हणून हतने एका पेटाऱ्याला हचकणी र्ाती र् राळ सारर्नू 
त्या तीन र्हहन्याच्या बालकाला त्यात घालून त  पेटारा नील नदीच्या काठंी लव्हाळ्यात ठेर्ला  हतची 
रु्लर्ी आपलया भार्ाची काय र्ाट ह ते हे दुरून पाहत ह ती  इतक्यात राजकन्या तेथे स्नानासाठी आली  
हतने त  पेटारा पाहहला, आहण आपलया न कराकंडून आणर्नू उघडहर्ला  त  तरुण बालक रडू लार्ला  
हतला दया आली आहण ती म्हणाली, “हा यहुदी बालक असार्ा ” तेव्हा त्याची बहीण राजकन्येला 
म्हणाली, “र्ी ह्याच्यासाठी एक दाई आणू काय?” 
 

राजकन्येने त्या रु्लीला दाई आणयायासाठी पाठहर्ले  ती आपलया आईला घेऊन आली  
राजकन्येने बालकाला हतच्या स्र्ाधीन केले आहण म्हणाली, “याला लार्णारा सरु् लचु र्ी देत जाईन ” 
याप्रर्ाणे त  रु्लर्ा आपलया आईपाशीच र्ाढला  जेव्हा त  र् ठा झाला, तेव्हा आईने त्याला राजकन्येच्या 
स्र्ाधीन केले  त्याला पायायातून बाहेर काढले म्हणून त्याचे नार् र् झेस (उद् धृत) ठेर्यायात आले र् त  
राजकन्येचा रु्लर्ा झाला  
 

आपलयाच आईपाशी र्ाढलयारु्ळे त्याला आपण क ण हे र्ाहीत ह ते  र् ठा झालयार्र आपलया 
जातभाईंकडे जाऊन त  त्याचंी दुदुशा पाहात असे  एकदा एक हर्श्री र्नुष्ट्य येहुदी र्ाणसाला र्ारीत ह ता 
ते त्याने पाहहले आहण संतापून त्या हर्श्री र्ाणसाला एकान्तस्थळी र्ारून र्ाळूत लपहर्ले  दुसऱ्या हदर्शी 
द न यहुदी आपसात भाडंत असताना त्याने पाहहले  त  त्यापंैकी एकाला म्हणाला, “तू आपलयाच 
जातभाईला का र्ारत स?” त  म्हणाला, “र्ला हर्चारणारा तू क ण? तू हर्श्री र्ाणसाला र्ारले तसे 
र्लाही र्ारणार आहेस काय?” आपले कृत्य उघडकीला आले असे र् झेसने जाणले  फेर ला हे 
सर्जलयाबर बर र् झेसला र्ारयायाचा त्याने बेत केला  पण र् झेस तेथून पळाला र् हर्द्यान प्रदेशात जेथ्र  
(हचत्र ) नार्ाच्या पुजाऱ्यापाशी राहहला  पुजाऱ्याने त्याला आपली रु्लर्ी हदली, आहण त  पुजाऱ्याची र्ेंढरे 
रालून आपला उदरहनर्ाह करीत असे  
 

अशा ्स्थतीत र् झेसला यह र्ाचा साक्षात्कार झाला, आहण आपलया बाधंर्ानंा रु्क्त करयायासाठी 
त  इहजप्तला रे्ला  त्या र्ेळी पहहला राजा र्रण पार्ला ह ता र् त्याच्याजार्ी दुसरा फेर  राज्य करीत 
असे  र् झेस आपलया लेर्ी र् त्रापैकी हारूनला बर बर घेऊन सरळ राजापाशी रे्ला, आहण आपलया 
ल कानंा रु्लार्हर्रीपासून रु्क्त करयायाची त्याने र्ार्णी केली  परंतु त  ्ूरमर राजा त्यानंा स डीना  तेव्हा 
यह र्ाने हर्श्री ल कारं्र अनेक संकटे आणली  राजा घाबरून रे्ला आहण त्याने यहुदी ल कानंा दुसरीकडे 
नेयायास र् झेसला परर्ानर्ी हदली  र् झेस आपलया ल कानंा घेऊन कनानकडे चालला असता फेर ने पुनः 
त्यानंा पकडून आणयायासाठी सैन्य पाठहर्ले  पण यह र्ाने ताबंडा सरु्द्र दुभरं् करून यहुदी ल कानंा र्ाट 
हदली, आहण त्याचं्या र्ार् र्ार् येणाऱ्या शत्रसैुन्याला तेथे प चलयाबर बर सरु्द्र हर्टर्नू बुडहर्ले  तेथून 
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प्रर्ास करीत र् झेस र् इतर यहुदी ल क हसनाई परु्ताजर्ळ आले तेव्हा यह र्ाने र् झेसला परु्तहशलरार्र 
ब लार्नू र्र साहंर्तलेलया १० आज्ञा हदलया  त्यानंतर यह र्ाने अनेक राजकीय, सार्ाहजक आहण धार्मर्क 
हनयर् घालून हदले, आहण अलेरीस आपलया ब टानंी हलहहलेलया द न पाया हदलया  (Exodus 31,18). 
 

हतकडे र् झेस देर्ाचे हनयर् ऐकयायात रु्ंतला असता इकडे ल कानंी आपली स न्याची कुन्डले 
हारूनपाशी आणून हदली, आहण त्याने ती र्ाळून एक र्ाईचे र्ासरू बनहर्ले र् ल क त्याची पूजा करू 
लार्ले  (ही पूजा इहजप्तर्ध्ये ह ती ) र् झेस हसनाई परु्तार्रून लाली उतरला आहण हा प्रकार पाहून 
संतप्त झाला, र् आपलया लेर्ी र् त्राच्या ल कानंा त्याने इतरारं्र तुटून पडयायास हुकूर् केला  त्यानंी तीन 
हजार ल काचंी कत्तल केली (Exodus 32, 28). 
 

यहोवा देवाचा स्वभाव 
 

यह र्ा केर्ळ यहुदी ल काचंा देर्  त्याला इतर ल काहंर्षयी दयार्ाया रु्ळीच नव्हती  यहुदी 
ल कानंा इहजप्तर्धून रु्क्त करयायासाठी त्याने जी अनेक संकटे हर्श्री ल कारं्र आणली त्यातंील शरे्टचे हे 
की, त्याचंी आहण त्याचं्या जनार्राचंी प्रथर् अपत्ये र्ारून टाकली  तेव्हाच फेर ने यहुदींना हनघून जायायास 
परर्ानर्ी हदली ’ (Exodus 12, 29). त्याने र् झेसच्या र्ाफुत सरु् यहुदी ल कानंा सारं्ून ठेर्ले ह ते की, 
हर्श्री ल काकंडून जे काहंी स ने, रुपे आहण जर्ाहीर हर्ळयायाज रे् असेल तेर्ढे सारे उसने घेऊन ठेर्ा 
(Exodus 11, 2). त्याप्रर्ाणे ते घेऊन यहुदी इहजप्तर्धून हनघाले (Exodus 12, 35). त्याने जे हनयर् 
घालून हदले, त्यातं लहानसहान अपराध्यानंा ठार र्ारयायाची हशक्षा साहंर्तली आहे  उदाहरणाथु, ज  
यह र्ाचे नारं् व्यथु घेईल त्याला सर्ांनी दर्ड फेकून ठार र्ारयायाची हशक्षा (Levitaus 24, 14). त्याने 
हभद्यानर्धील सरु् पुरुषाचंी र् ज्या हस्त्रयानंी पुरुषसंर् केला असेल त्याचंी कत्तल करयायास साहंर्तले असता 
यहुदी सरदारानंी बायकानंा हजर्तं ठेर्ले, त्यारु्ळे रार्ार्नू यहुदी ल कातं प्लेर् फैलार्ला र्र् र् झेसने 
बायकाचंी कत्तल करार्यास लार्लयाने त  शान्त झाला  (Numbers 31, 15). 
 

एकदा क रा, दाथान, अहबरार्, ओन आहण रूबेनचे रु्लरे् यानंी र् झेस हर्रुद्ध कुरकूर करयायास 
सुरुर्ात केली; तेव्हा त्यानंा यह र्ाने परृ्थर्ी दुभरं् करून हतच्या प टातं र्ाडले, आहण त्याचं्या बर बरच्या 
२५० ल कानंा जाळून टाकले  (Numbers 16, 32, 35). 
 

र् झेसच्या र्रणानंतर जाशुआ (यह शू) यहुदी ल काचंा पुढारी झाला  त्याच्याकडून तर यह र्ाने 
अत्यंत भयंकर कृत्ये करहर्ली  ज शुआने हजार  ल काचंी कत्तल केली  अनेक शहरे साफ जाळली आहण 
हकतीतरी राजानंा फाशंी हदली! त्याची ती कृत्ये र्ाचली म्हणजे कृष्ट्णाजुुनानंी केलेलया लाडंर्र्न दहनाची 
आठर्ण ह ते  
 

‘हत्या करू नकोस’ इत्याणद आज्ञांचा अथम 
 

यह र्ा स्र्तः जर हत्या करीत ह ता र् भक्ताकंडून करर्ीत ह ता, तर हत्या करू नक स या 
आजे्ञचा अथु तरी क णता? हनरपराधी यहुदीची हत्या करू नक स एर्ढाच त्याचा अथु  तुझ्या राज्यात 
हनरपराध्याचा रक्तपात ह ऊ नये (Deuteronomy 19,10) परंतु ‘तुझ्या ड ळ्यात करुणा येऊ देऊ नक स; 
पण प्राणासाठी प्राण, ड ळ्यासाठी ड ळा, दातासाठी दात, हातासाठी हात आहण पायासाठी पाय जाऊ दे  
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(Deuteronomy 19, 21) [Also Exodus 21-23-24.] लुद यह र्ाला बळी द्यार्यंाचा असेल तर हनरपराध्याची 
हत्या करयायास हरकत नाही  उदाहरणाथु, जेफ्याने आपलया एकुलत्या एक रु्लीला यह र्ाला बळी हदले  
(Judges 11,34,39) ल टी साक्ष देऊ नक स याचाही अथु असा की, एका यहुद्याने दुसऱ्या यहुद्याहर्रुद्ध 
ल टी साक्ष देऊ नये; परंतु दुसऱ्या राज्यात रु्प्त दूत पाठर्नू ते राज्य काबीज करयायास हरकत नाही  
ज शुआने जेहरक  घेताना हे कृत्य केले  (Judges 2.). ‘च री करू नक स’ याचाही अथु असाच की, 
यहुद्याची यहुद्याने र्स्तु च रू नये; पण इतर राज्ये अर्श्य लुटार्ी  आहण ती लुटलयार्र लूट कशी र्ाटार्ी 
हे लुद्द यह र्ानेच साहंर्तले आहे (Numbers 31, 26-30) आहण त्यातं काही भार् यह र्ाचाही आहे  
‘व्यहभचार करू नक स’ याचाही अथु हाच की, एका यहुद्याने दुसऱ्या यहुद्याच्या स्त्रीशी संबधं ठेर् ूनये; पण 
इतर देशातंील तरुण रु्लींना त्याचं्या संर्तीर्ाचून आपसात र्ाटून घेयायाला यह र्ाची परर्ानर्ी आहे 
(Numbers 31, 18). तात्पयु हे सरु् हनयर् ककर्ा आज्ञा यहुदी ल कानंी आपसात पाळयायासाठी आहेत  
इतरानंा र्ारणे, लुटणे, त्याचं्या बायकाचें अपहरण करणे इत्याहद सरु् क्षम्यच नव्हे पण कतुव्य आहे  तेव्हा 
ह्या बायबलर्धील आज्ञाचंा आहण पार्श्ुनाथाच्या चार यार्ाचंा हर्लाफ ह णे शक्य नाही  
 

र् झेसच्या पूर्ी आहण सर्काली जी लहान-र् ठी राज्यं ह ती त्यातं अशा तऱ्हेचे हनयर् ह तेच  पण 
ते देर्ाने हदलेले नसून राजाने ककर्ा बादशहाने केलेले नसत सरु् र् झेसने स्र्तःच असे हनयर् केले असते, 
तर 
 

यहुदी ल कानंी ते र्ानले नसते  यासाठी यह र्ाच्या नारं्ार्रच सरु् हनयर् घालार्े लार्ले असे 
र्ाटते  
 

यहोवा आणि दुसरे देव 
 

यह र्ा आहण इतर देर्ातं रु्ख्य फरक हा की, त  एकटाच आहे, त्याला बायक  नक  ककर्ा साथी 
नक   दुसरे, त्याला आपलया रू्र्मत नक त  त्याला इतर देर् असह्य आहेत  त  म्हणत , “दुसऱ्या देशातील 
ल काशंी संधी करू नक स    पण त्याचंी पूजास्थाने र् डून टाक आहण रू्र्मत फ डून टाक    का की, तू 
दुसऱ्या देर्ाची पूजा न करार्ी; कारण र्ी ज  देर् त  र्त्सरी आहे; त्या र्ाझे नारं् र्त्सरी असे आहे,” 
(Exodus 34, 12, 14) हतसरे, त  राष्ट्रीय देर् आहे  यहुदी राष्ट्रासाठी यहुदी ल काचंीहह हत्या करयायास 
त  तयार असत   आर्चे देर् स्र्तः ककर्ा अर्तार रूपाने क णत्या तरी दैत्यानंा, दानर्ानंा, राक्षसानंा ककर्ा 
र्ाणसानंा र्ारतातच पण ते केर्ळ भभूार हरण करयायासाठी ककर्ा र् ब्राह्मणासाठी  एक तेर्ढा परशुरार् 
अर्तारच आपलया जातीसाठी हनःक्षहत्रय परृ्थर्ी करणारा ह ता  पण त्याने ब्राह्मणी राज्य स्थापले नाही; 
आहण पुनः क्षहत्रय राहहले ते राहहलेच! यह र्ाने कनानर्धील सरु् ल कानंा नष्ट करून त  प्रदेश यहुदी 
जातीला हदला, आहण तेथे त्याचें राज्य स्थापले  
 

णक्रस्तांचा यहोवा 
 

यहुदी ल कारं्र अनेक संकटे आली  त्यातं सर्ात र् ठे म्हटले म्हणजे इ  सनापूर्ी सहाव्या 
शतकाच्या आरंभी त्यानंा बाहबल नच्या नेबकूद नेझार बादशहाने पकडून बाहबल नला नेले  तेथे ते ७० र्षे 
राहहले  (Jeremiah 25. 11). ह्रमस्ताच्या र्ळेी देलील यहुदी ल काचंी ्स्थती फारशी सर्ाधानकारक 
नव्हती  यद्यहप हेर द नारं्ाचा त्याचंा एक राजा ह ता, तथाहप त्याच्या हाती सरु् सत्ता नव्हती  त  र्ाडंहलक 
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ह ता र् र्हरष्ठ अहधकार र र्न बादशहाच्या हाती ह ते  त्या बादशहाचा एक अहधकारी जरूशलेर्र्ध्ये असे, 
र् प्रजाजनाचें हर्शषे हहतसंबधं त  पहात असे  आपण यह र्ाची पूजा हर्हधपूरु्क करीत नसलयारु्ळे ही 
संकटे आपणार्र येतात, अशी यहुदी ल काचंी ठार् सर्जूत ह ती; आहण यह र्ा आपलया पापाबद्दल 
आपणाला क्षर्ा करून क णी तरी रु््क्तदाता (Messiah) पाठर्ील अशी त्याचंी दृढ श्रद्धा असे, र् अद्याहप 
आहे  पण ह्रमस्ती ल क यह र्ाने पाठहर्लेला रु््क्तदाता ह्रमस्तच आहे असे र्ानतात  ते यहुदी ल कानंा 
र्ान्य नाही  
 

ह्रमस्ताच्या उपदेशात परु्तार्रील उपदेश श्रेष्ठ सर्जला जात   त्यात ह्रमस्ती म्हणत , “तुम्हीं 
पूर्ीच्या ल काचें म्हणणे ऐकलेच असेल की, तू हत्या करू नक स; आहण ज  हत्या करील त  न्यायदयाडाला 
पात्र ह ईल  पण र्ी म्हणत  की, ज  हर्नाकारण आपलया बाधंर्ारं्र रार्र्ले त  न्यायदयाडाला पात्र ह ईल; 
आहण ज  आपलया बाधंर्ाला हनरूपय र्ी र्नुष्ट्य म्हणेल त  र्हासभेत दंडाला पात्र ह ईल  र्ास्तर् तू जर 
देर्ाला भेट आणलीस आहण तेथे तुला आपलया बाधंर्ाशंी हर्र ध असलयाची आठर्ण झाली, तर ती तेथेच 
ठेर्नू आपलया बाधंर्ाचंी प्रथर् सर्जूत घाल आहण र्र् ती भेट देर्ाला दे    
 

“तुम्ही पूर्ीच्या ल काकंडून ऐकले आहे की, तू व्यहभचार करू नक स  पण र्ी म्हणत  की, ज  
क णी कार्र्ासनेने स्त्रीकडे पाहत , त  हतच्याशी आपलया हृदयातच व्यहभचार करत     
 

“तुम्ही ऐकले आहे की, ड ळ्याला ड ळा दातंाला दातं ” पण र्ी म्हणत  की, दुष्टर्ाचा प्रहतकार 
करू नका; पण ज  तुझ्या उजव्या र्ालार्र थप्पड र्ारील, त्याच्यापुढे डार्ा र्ालही कर  आहण जर क णी 
क टात हफयाद करून तुझा क ट घेईल त्याला सदरा देलील देऊन टाक  
 

“तुम्ही ऐकले आहे की, तू आपलया शजेाऱ्यार्र पे्रर् कर, आहण शत्रूचा दे्वष कर, पण र्ी म्हणत  की, 
तुम्ही शत्रशूी र्तै्री करा, जे तुम्हाला शाप देतात त्यानंा आशीर्ाद द्या, आहण, जे तुर्चा हधक्कार करतात र् 
तुम्हाला कष्ट देतात, त्याजंबद्दल तुम्ही प्राथुना करा  या य रे् स्र्र्ीय हपत्याची (देर्ाची) तुम्ही लेकरे व्हाल  
का की, त  सूयाला र्ाइटार्र आहण चारं्लयार्र प्रकाशहर्त , आहण अन्यायीर्र र् न्यायीर्र पाऊस 
पाडत    यास्तर् स्र्र्ीय हपत्यासारले तुम्ही पहरपूण ुव्हा ” (Matthew 5. 21-48). 
 

अपहरग्रहासंबंधाने ह्रमस्त म्हणत , “क णताही र्नुष्ट्य द न र्ालकाचंी सेर्ा करू शकत नाही  का 
की, त  त्यापंैकी एकार्र पे्रर् करील आहण दुसऱ्याचा दे्वष करील; अथर्ा एकाचा आदर र् दुसऱ्याचा 
हतरस्कार करील  तुम्ही पररे्र्श्राची आहण संपत्तीची सेर्ा करू शकणार नाही  म्हणून र्ी तुम्हाला म्हणत , 
जीहर्ताची कचता करू नका का की, तुम्ही काय लाल र् काय प्याल; शरीराचीही कचता करू नका का की, 
शरीराला कशाने आच्छादू  अन्नापेक्षा जीर्न श्रेष्ठ नाही काय? आहण कपड्ापेक्षा शरीर श्रेष्ठ नव्हे काय?” 
 

या उपदेशार्रून असे हदसून येते की, ह्रमस्ताचा देर् र् झेसच्या यह र्ाहून फारच हभन्न ह ता  
‘ड ळ्याला ड ळा र् दाताला दात’ ही यह र्ाची नीहत ह्रमस्ताच्या देर्ाला रु्ळीच पसंत नाही  त  सर्ांचाच 
हपता, आम्ही इतरानंा क्षर्ा केली तर त  आम्हालाही क्षर्ा करील  अथात् त  अत्यंत न्यायी आहण दयाळू 
आहे  तथाहप त्याच्यात थ डासा यह र्ाचा स्र्भार्ही राहून रे्ला  त्याचंी प्राथुना जी ह्रमस्ताने साहंर्तली 
आहे, हतच्यात ‘आहण तू आम्हाला र्ाईट र्ार्ाला लार् ूनक स’ [Matthew 6·13, and Luke 11-4.] हेही र्ाक्य आहे  
असे असले तरी ह्रमस्ताने आहण त्याच्या संतानंी पािात्य देशात र् ठीच हर्चार्रमातंी घडर्नू आणली; 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्णभेुद आहण जाहतभेद न बाळर्ता र्ाणसानंी परस्परारं्र पे्रर् केले पाहहजे हे प्रथर्तः पािात्यानंा त्यानंीच 
हशकहर्ले  आरंभी तर ह्रमस्ती सर्ाज अपहरग्रही असे  काही संपत्ती असली, तर ती ते सारु्जहनक कायाला 
लार्ीत  म्हणजे पार्श्ुनाथाच्या चार यार्ाचंा त्यानंी पुष्ट्कळ अंशी अंर्ीकार केला आहे असे म्हटले पाहहजे  
 

ह्रमस्ताचा देर् जरी दयाळु र् सरु् र्नुष्ट्याचंा हपता ह ता, तरी यहुदी ल कारं्र त्याची लास कृपा 
ह ती असे ह्रमस्ताचे ठार् र्त ह ते  त  आपलया प्ररु्ल बारा हशष्ट्यानंा म्हणत , “परदेशीयाचं्या बाजूला जाऊ 
नका आहण सार्ाहरतन ल काचं्या शहरातं प्रर्शे करू नका  परंतु यहुदींच्या कळपातूंन सुटलेलया 
व्यक्तींकडे (The lost sheup of the house of Israel) जा ” (Matthew 10·5-6). एकदा कनानर्धील 
एक बाई ह्रमस्ताकडे आली, आहण भतुाने पछाडलेलया आपलया रु्लीला रु्क्त करयायासाठी प्राथुना करू 
लार्ली  तेव्हा ह्रमस्त म्हणाला, “र्ला यहुदींच्या कळपातून सुटलेलया व्यक्तींसाठी पाठहर्यायात आले 
आहे ” पुनः हतने प्राथुना केलयार्र ह्रमस्त म्हणाला, “रु्लाचंी र टी घेऊन कुत्र्यानंा लाऊ घालणे य ग्य 
नव्हे ” (Matthew 15, 22-26). 
 

सेंि पॉलचा प्रचार 
 

ह्रमस्ताच्या स्र्र्रु्ासानंतर त्याच्या अनुयायाचंा छळ यहुदी ल कातं पॉल ज्याला यहुदी सॉल म्हणत 
हा एक प्ररु्ल ह ता  दर्ास्कस येथील ह्रमस्ती पुढाऱ्यानंा पकडून यरूशलेर्च्या प्ररु्ल धर्ाहधकाऱ्याकडे 
पाठहर्यायाच्या उदे्दशाने त  हतकडे जात असता दर्ास्कसजर्ळ त्याला एकाएकी देदीप्यर्ान प्रकाश हदसला 
आहण त  लाली पडला; आहण ‘सॉल सॉल, तंू र्ाझा छळ का करत स? [Also Acts 18-6, 28-25-28.] अशी 
आकाशर्ाणी त्याला ऐकू आली  ‘प्रभ,ु तंू क ण आहेस’ असा पॉलने प्रश्न केला, तेव्हा त्याला उत्तर हर्ळाले 
की, ‘ज्याचा तंू छळ करत स त  र्ी ह्रमस्त आहे’... पॉल उठला, पण ड ळे हदपून रे्लयारु्ळे त्याला हदसेना  
बर बरच्या ल कानंी त्याला हाताला धरून शहरात नेले  तीन हदर्स त्याला हदसेना र् अन्न चालेना  शरे्टी 
अनाहनयास नारं्ाच्या ह्रमस्त-भक्ताने त्याला बरे केले, आहण बा्प्तस्र्ा हदला. तेव्हापासून त  अत्यंत 
उत्साही ह्रमस्तभक्त झाला  त  देलील प्रथर्तः यहुदी ल कानंाच धर्ोपदेश करी; पण ते ऐकेनात र् त्याच्या 
हर्रुद्ध जाऊ लार्ले, र् त्याला र्ारयायाचा त्यानंी कट केला  तेव्हा त्याने परदेशीयानंा उपदेश करयायाचा 
हनिय केला  एका हठकाणी त  यहुद्यानंा म्हणत , “र्ला हे य ग्य ह ते की, प्रथर्तः देर्ाचा शब्द तुम्हाला 
उपदेशार्ा; पण तुम्ही त्याचा हनषेध करता आहण आपणाला अरृ्तत्र्ाला अय ग्य सर्जता हे पाहून आम्ही 
आता परदेशीयाकंडे र्ळत  ” (Acts 13-46) [Also Acts 18-6, 28-25-28.] 
 

पॉलर्र अनेक संकटे आली पण त्याने ह्रमस्ती धर्ाचा प्रचार करयायाचे कार् स डले नाही  एकदा 
त्याला यरूशलेर्र्धील यहुदी ल क ठार र्ारणार ह ते, पण तेथील र र्न क्याप्टनने बचार्ले आहण 
रात रात र र्न र्व्हनुरकडे पाठर्नू हदले  यहुदी ल कानंी त्याला आपलया ताब्यात घेयायाचा प्रयत्न केला; 
पण पॉलने ‘र्ी कैसरला अपील करत ’ असे म्हटलयाने त्याला तुरंुर्ातं ठेर्नू र्ार्ाहून र र्ला पाठहर्णे भार् 
पडले  त्याला र र्न तुरंुर्ात बेड्ा घालून ठेर्ले ह ते, तरीदेलील त  येथे धरु्प्रचार करी  र र्ला 
प चलयार्र त  भाड्ाच्या घरात राहत ह ता  तेथूनही त्याने पुष्ट्कळ धरु्प्रचार केला  याप्रर्ाणे सेंट पॉलच्या 
प्रयत्नाने ह्रमस्ती धरु् र र्न साम्राज्यात फैलार्ला  
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कोंस्तातंीन बादवहाचा णक्रस्ती धमाला आरय 
 

यद्यहप ह्रमस्ती धर्ाचा सारला प्रचार चालला ह ता, तथाहप र र्न बादशहाकंडून ह्रमस्ती ल काचंा 
बराच छळ करयायात आला  सरते शरे्टी कोंस्तातंीन बादशहाने ह्या धर्ाला आश्रय हदलयाने हा छळ नाहींसा 
झाला, आहण ह्रमस्ती धरु् प्रबळ ह ऊन बसला  कोंस्तातंीन बादशहाने इ  स  ३२५ साली एका ह्रमस्ती 
आचायाची धरु्सभा ब लार्ली; आहण त्या सभेत ह्रमस्ती संघाचे संघटन करयायात आले  अश काच्या 
आश्रयारु्ळे जसा बौद्ध संघ, तसाच कोंस्तातीनाच्या आश्रयाने ह्रमस्ती संघ पहरग्रही झाला, आहण पार्मथर् 
संपत्तीत त्याची उन्नती र् आध्या्त्र्क संपत्तीत अर्नती ह त रे्ली  अथात् ह्रमस्ताने उपदेशलेला अपहरग्रह 
बाजूला राहहला, असत्याचा आहण कहसेचा प्रादुभार् झाला आहण राजाचं्या लुटीतील बराच भार् ह्रमस्ती 
संघाला हर्ळू लार्ला  म्हणजे पार्श्ुनाथाचे चारही यार् ह्रमस्ती संघातूंन नष्ट ह त रे्ले! 
 

इस्लाम धमाचा प्रसार 
 

ह्रमस्ती संघाचंी आर्मथक उन्नती आहण आध्या्त्र्क अर्नती चालली असता इ  सनाच्या सहाव्या 
शतकाच्या उत्तराधात (इ  स  ५७० च्या सुर्ारास) अरब देशातं र्हम्र्दाचा जन्र् झाला  अरब ल क शकेड  
देर्ताचंी पूजा करीत  र्यातं आलयार्र र्हम्र्द ह्याहर्षयी हर्चार करू लार्ला  यद्यहप त्याला हलहहता 
र्ाचता येत नसे, तथाहप, आसपासच्या यहुदी प्याडताकंडून त्याने बायबलचे चारं्ले ज्ञान संपादन केले; 
आहण र्याच्या चाळीसाव्या र्षापासून त  एकेर्श्री धर्ाचा उपदेश करू लार्ला आरंभी याची बायक  
लदीजा आहण हाताच्या ब टानंी र् जयायाज रे् काही र्ृहस्थ त्याचे भक्त झाले  पण हळूहळू त्याच्या र्ताचा 
र्के्कत प्रसार ह ऊ लार्ला  तेव्हा तेथील अहधकाऱ्यानंी त्याला र्ारयायाचा बेत केला  त  र्हम्र्दाला 
सर्जला र् त  आपलया र्याच्या ५१ व्या र्षी सप्टेंबर २०, ६२२ र जी रात रात र्दीनेला रे्ला  ह्या त्याच्या 
हनर्रु्नाला हहजरत म्हणतात, र् त्या हदर्सापासून हहजरी शक र्ानला जात   
 

र्दीनेर्ध्ये र्हम्र्दाला पुष्ट्कळ अनुयायी हर्ळाले, आहण त्याचं्या साहाय्याने त्याने र्क्का काबीज 
केली  पार्श्ुनाथ, बुद्ध अथर्ा ह्रमस्त याचं्या अकहसा धर्ाला र्हम्र्द रु्ळीच र्ानीत नसे हे उघड आहे  त  
यहुदी ल काचं्या रू्ळच्या यह र्ाकडे र्ळला  यह र्ात आहण र्हम्र्दाच्या अल्लात फरक एर्ढाच की, यह र्ा 
केर्ळ यहुदी ल काचंी काळजी र्ार्हर्त  आहण अल्ला जे इस्लार् धरु् स्र्ीकारतील त्या सर्ांची काळजी 
र्ाहत   र्हम्र्द जातपात काहंीच र्ानीत नसलयारु्ळे आहण त्याचे शस्त्रबल र्ाढत रे्लयारु्ळे इस्लार् धरु् 
त्र्हरत फैलार्ला  
 

र्हम्र्द र्याच्या ६२ व्या र्षी परल कर्ासी झाला  त्याच्यानंतर अब ूब्रम र्ादीर्र आला  त  इ  स  
६३४ साली परल कर्ासी झाला आहण ओर्र र्ादीर्र आला  त  ६४३ र्ध्ये परल कर्ासी झाला  ह्या द न 
ललीफानंी इस्लार्ाचा पुष्ट्कळच प्रचार केला  ह्या द घाचंीही राहणी फार साधी असे  त्यारु्ळे सार्ान्य 
ल कारं्र त्याचंा फार प्रभार् पडे  त्याचं्यार्ारे् जे ललीफा झाले ते फार चैनी असत, तरी इस्लार्च्या 
प्रचारात त्यानंी कसूर केली नाही  
 
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

तलवारीच्या जोरावर णक्रस्ती धमाचा प्रचार 
 

इस्लार् धर्ाचा संसर् ुह्रमस्ती धर्ाला बाधलयार्ाचून राहहला नाही  ललीफा आहण रु्सलर्ान राजे 
जसा इस्लार् धर्ाचा प्रचार तलर्ारीच्या ज रार्र करीत तसेच ह्रमस्ती राजेही शस्त्रबळार्र आपलया धर्ाचा 
प्रचार करू लार्ले  यातं फ्रान्स आहण जरु्न देशाच्या शाकुपेन बादशहाने पुढाकार घेतला  (इ  स  ७७१-
८१४)  अथातच प पचा या कायाला पूण ुआशीर्ाद ह ता  पुढे स्र्तः प पने धरु्युद्धाचे धुरीणत्र् पत्करले  
धरु्युद्धाला अरबी भाषेत हजहाद र् लयाहटन भाषेत ्ुरमजाद म्हणत  इंग्रजीत याला ्ुरमसेड (Crusade) 
म्हणतात  प पच्या नेतृत्र्ालाली इ  स  १०९७ पासून १२५० पयंत ह्रमस्ती राजेरजर्ाड्ानंी 
रु्सलर्ानाबंर बर सात धरु्युदे्ध केली! 
 

धरु्संरक्षणासाठी याच्याहीपेक्षा एक भयंकर साधन प पने अर्लात आणले  इ  स  १३ व्या शतकात 
त्या काळच्या प पने इ्न्क्वहजशन (Inquisition) नारं्ाची एक संस्था स्थाहपली  ह्या संस्थेचे सभासद पाद्रीच 
असत आहण त्यानंी हदलेलया हनकालाहर्रुद्ध अपील चालत नसे  ह्रमस्ती धर्ाच्या म्हणजे प पने आहण 
त्याच्या पाद्री रं्डळाने केलेलया हनयर्ाहर्रुद्ध क णी चालतात अशी शकंा आली की, त्यानंा इ्न्क्वहजशनर्ध्ये 
आणीत आहण एक तर त्यानंा हजर्तं जाळीत ककर्ा र्ाडून टाकीत  ही संस्था १८ व्या शतकापयंत चालू 
ह ती  जुन्या र् र्ा शहरात ह्या संस्थेची जार्ा अद्याहप दालहर्तात, आहण त्या संस्थेची आठर्ण आली की, 
अद्याहप ल काचं्या अंर्ार्र काटंा उभा रहात ! 
 

ज्या धरु्रु्रूने ‘उजव्या र्ालार्र थप्पड र्ारली, तर डार्ा र्ाल देलील पुढे करा’ असा अत्यंत 
अकहसक उपदेश केला, त्याच्याच नारं्ार्र त्याच्याच अनुयायानंी केलेली ही कृत्ये र्ाचली ककर्ा ऐकली 
म्हणजे र्नुष्ट्यस्र्भार्ाहर्षयी एक प्रकारची घृणा र् हनराशा उत्पन्न झालयार्ाचून रहात नाही  
 

राष्ट्रीयत्वाचा णवकास 
 

अशा कृत्यानंी सार्ान्य जनतेची प प आहण पाद्री यासंबधंी आदरबुद्धी कर्ी ह णे साहहजक ह ते  
त्यात र्ध्यर्र्र्ात र्ाढत चाललेलया ग्रीक आहण लयाहटन भाषेच्या ज्ञानाची भर पडलयारु्ळे ल क धर्ापेक्षा 
राष्ट्रीयत्र्ाकडे हर्शषे झुकत रे्ले, आहण हजकडे हतकडे स्र्देशाहभर्ानाचा प्रसार ह त रे्ला  याला 
बायबलाचीही र्दत हर्ळाली  जुन्या करारातील यह र्ा पूणपुणे जातीय देर् ह ता  त्याच्या जार्ी राष्ट्रीयत्र् 
येयायाला हर्लंब लार्ला नाही  ग्रीक ल काचें कायदेकानून आपलया शहरापुरतेच असत  तथाहप त्याचं्या 
इहतहासाने आहण तत्त्र्ज्ञानाने युर हपयन राष्ट्रीयत्र्ाला बरीच र्दत केली  आजकाल युर पात चालणारे 
कायदे र र्न ल काचं्या कायद्यार्रून घेतले आहेत हे सरु्हर्श्रुतच आहे  
 

केर्ळ राष्ट्रीयत्र्ाने प टापायायाचा आहण ऐषआरार्ाचा प्रश्न सुटणे शक्य नव्हते  यास्तर् 
र्साहतींहर्षयी धडपड सुरू झाली  ह्या शयुतीत प्रथर्तः स्पेन देश पुढे रे्ला, आहण त्यानंतर इंग्लंडने 
आघाडी र्ारली  ह्या राष्ट्रीयत्र्ाचा जन्र्च कहसेतून झाला, आहण कहसेनेच त  र्ाढत रे्ला  त्याचा सरु् 
इहतहास हलहहयायाचे हे स्थळ नव्हे  एर्ढे साहंर्तले म्हणजे पुरे की आजच्या स हर्एत रहशयाहशर्ाय सरु् जर् 
ह्या राष्ट्रीयत्र्ाच्या कचायात सापंडले आहे, आहण त्यारु्ळे उत्तर त्तर भयंकर युदे्ध ह त आहेत  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

राष्ट्रीयत्वावर सोन्व्हएिचा इलाज 
 

हे राष्ट्रीयत्र् रहशयात फार प्रबळ नव्हते  यद्यहप झार रहशयन जातीला र्हत्त्र् देत, तरी इतर 
जातींहर्षयी ते हर्शषे हतरस्कार बाळर्ीत नसत  प्रहसद्ध कर्ी पु्ष्ट्कन याचा आजा हनग्र  ह ता  तुकीच्या 
सुलतानाचा त  रु्लार् ह ता  त्याला सुलतानाने भेटीदालल झारला हदले  झारची त्याच्यार्र फार र्जी 
बसली, आहण झारने त्याला सरदार करून दुसऱ्या एका सरदाराच्या रु्लीशी त्याचें लग्न लार्ले  हा प्रकार 
इंग्लंडात ककर्ा अरे्हरकेत घडून येणे असंभर्नीय आहे  पु्ष्ट्कन त्या हनग्र च्या रु्लीचा रु्लर्ा  पण त्याला 
आपलया आज्याहर्षयी अहभर्ान हकती! युर् हनई अनेहर्न् ह्या काव्याच्या आरंभीच त  आपलया आहफ्रकन 
रक्ताची थ रर्ी र्ात ! असा हा देश राष्ट्रीयत्र्ाच्या सीर्ा उल्लंघन करयायास सर्थु झाला यात आियु 
कसले? 
 

राष्ट्रीयत्र्ाचा फायदा उठहर्णारा र्ध्यर्र्र्हुी रहशयात ज रदार नव्हता; आहण जेव्हा झारशाही नष्ट 
झाली तेव्हा लेहननला सरु् राष्टानंा सर्ानतेचे हक्क देयायाला रु्ळीच सायास करार्ा लार्ला नाही  
कार्काज, तुकोर्न, उजबेक इत्याहदक सरु् र्ार्ासलेले लहानसहान देश रहशयन देशाप्रर्ाणेच आज पूणु 
स्र्ातंत्र्य अनुभर्ीत आहेत  रहशयाच्या हर्जयाला जी कारणे झाली त्यात हे प्ररु्ल आहे  
 

सोन्व्हएिचा इलाज इतर देवांत वक्य नाही 
 

इंग्लंड, फ्रान्स, अरे्हरका र्रै्रे देशात देशाहभर्ान इतका रु्रला आहे की, त्याचेंर्र स हर्एटचा 
इलाज लार्ू पडणे अशक्य झाले आहे  इतकेच नव्हे, तर ह्या इलाजाचा शस्त्राने आहण राजनीतीने प्रहतकार 
करयायास ही राष्ट्रे सतत प्रयत्न करीत आहेत  स ्व्हएटची सत्ता स्थापन झालयाबर बर जर इंग्लंडने त्याच 
तत्त्र्ार्र आपलया साम्राज्याचे संघटन केले असते, तर नुकतेच संपलेले र्हायुद्ध उद् भर्ले नसते  पण तसे 
करयायाला इंग्लंडच्या र्ध्यर्र्र्ाने आपलया स्र्ाथाचा त्यार् करार्यास पाहहजे ह ता  जर त  त्यानंा करता 
आला असता तर, 
 

अवश्यं यातारणश्चरतरमुणषत्वोणप णवषया 
णवयोरे् को भेदस्त्यजणत न जनो यः स्वयममून् । 

व्रजन्तः स्वातंत्र्यादतुलपणरतापाय मनसः 
स्वयं त्यक्ता िेते वमसुखमनन्तं णवदधते ॥ 

 
(हचरकाल भ र्ून देलील हर्षय पभ र् [शरे्टी  लात्रीने स डून जातातच  ज  त्याचंा त्यार् करीत 

नाही त्याच्यात आहण स्र्यंत्यार् करत  त्याच्यात भेद क णता? ते भ र् आप आप जातात तेव्हा भयंकर 
र्नस्तापाला कारणीभतू ह तात; परंतु स्र्तःच त्याचंा त्यार् केला तर अनंत शा्न्तसुल देतात ) ह्या 
भतृुहरीच्या र्चनाप्रर्ाणे जर्ात अनंत शा्न्तसुल स्थापन करता आले असते  
 

दोन वक्तींची िक्कर 
 

एका बाजूला ‘आपणासाहरले कहरती तात्काळ’ या र्चनाला अनुसरणाऱ्या ब लशहेर्काचंी शक्ती र् 
दुसऱ्या बाजूला जर्ात रै्षम्य कायर् ठेर् ू पहाणारी अँग्ल अरे्हरकनाचंी शक्ती, अशा ह्या द न शक्तींची 



 

 

अनुक्रमणिका 

आजला टक्कर ह ऊ पाहत आहे, आहण जर का ती लर लरच घडून आली, तर अनंत शा्न्तसुलाच्या ऐर्जी 
अनंत र्ानर्दुःल फैलार्णार आहे  अरे्हरकेची, इंग्लंडची आहण रहशयाची जी आज राजकारणे चालली 
आहेत, ती ही टक्कर टाळयायासाठी नसून हतच्यारु्ळे इतराचंा चुराडा र् आपला बचार् व्हार्ा एर्ढ्यासाठीच 
ह त  ह्या टक्करीत केर्ळ ह्या शक्तीचाच चुराडा ह णार नसून आर्च्यासारख्या पुष्ट्कळ असहाय देशाचंाही 
चुराडा ह यायाचा संभर् आहे  तेव्हा आतापासूनच ही टक्कर कशी टाळता येईल याचा हर्चार करणे सर्ांचेच 
कतुव्य आहे  क णी म्हणेल की, आर्च्यासारख्या दुबुलाचं्या हर्चाराचंा फायदा काय? हर्चार लुद्द 
अरे्हरकनानंी, इंग्रजानंी आहण ब लशहेर्कानंी करार्यास हर्ा  र्ाझ्या र्ते ही टक्कर ह णे ककर्ा न ह णे हे 
बरेचसे आर्च्यार्रही अर्लंबनू आहे  ह्या प्रकरणी आम्हाला जर तटस्थ राहता आले, तर ह्या टक्करीचा र्रे् 
बराच कर्ी ह ईल, र् कदाहचत् ती टाळताही येईल  
 

मुख्य इलाज चातुयामांचा 
 

र्हात्र्ा र्ाधंींनी रे्लया २५ र्षांत अकहसा आहण सत्य हे द न यार् व्यर्हायु करून दालहर्ले आहेत  
त्याचंा स्र्ीकार केलयाने कहदुस्थानचे नुकसान न ह ता फायदा झाला आहे  ह्या द न यार्ानंा अस्तेय र् 
अपहरग्रह या द होंची ज ड हर्ळाली, तर कहदुस्थानचा हर्कास आणली चारं्ला र् त्र्हरत ह ईल  र्हात्र्ा 
र्ाधंी र् त्याचें आश्रर्र्ासी अनुयायी अपहरग्रह र् अस्तेय व्रत पाळतातच; पण त्यानंा सारु्जहनक कायासाठी 
सपहरग्रही श्रीर्ंत र्र्ार्र हर्संबनू रहार् ेलार्ते  ह्या र्र्ाने बहुतेक संपत्ती व्यापारी लुटीने (हजला ते फायदा 
म्हणतात,) हर्ळहर्लेली असते  अथात् त्यानंा चारही यार् पसंत नाहीत  आपलया संपत्तीच्या रक्षणासाठी ते 
लुशाल कहसेचा प्रय र् करतील; असत्य हे तर त्याचं्या धंद्यातील प्ररु्ल साधन आहे  असे असता राष्ट्रीय 
कायासाठी र्हात्र्ा र्ाधंींना ह्या र्र्ाची र्दत घेणे आर्श्यक झाले आहे  याला आपण आपद्धरु् म्हणू; पण त  
जर असाच र्ाढत रे्ला, तर सद्धर्ाचे कसहासन बळकार्नू बसेल यात शकंा नाही  तेव्हा आतापासूनच ह्या 
र्र्ापासून सार्ध राहहले पाहहजे  
 

ह्या र्र्ाला आम्ही स्पष्ट सारं्ार्यास पाहहजे ते हे की, “बाबानं  तुम्ही चातुयार्ाचा पुरा भरं् करून 
संपत्ती कर्ार्ता, असे असून तुर्चे दान आम्ही एर्ढ्याचसाठी घेत  की, ह्या देशातील बहुजन सर्ाजाचे 
कलयाण व्हार्े आहण ्रमातंीचा प्रसंर् न येता अकहसेच्या द्वारे नर्ीन सर्ाजरचना स्थापता यार्ी  ह्या रचनेत 
इंग्लंड र् अरे्हरका देशातंील धहनकापं्रर्ाणे तुम्ही सर्ाहधकारी ह ऊन बसाल अशी आशा बाळर्णे व्यथु 
आहे  तुम्ही हत्या न करता तुर्च्या पहरग्रहापासून तुम्हाला रु्क्त करयायाचा आर्चा प्रयत्न आहे; आहण 
त्याला तूही रु्यायार् कर्दाने प्र त्साहन द्यार् ेयातच तुर्चे कलयाण आहे ” हा प्रचार स्पष्टपणे आतापासूनच 
सुरू झाला पाहहजे  
 

राष्ट्रीयत्व नको 
 

ह्या प्रचारात राष्ट्रीयत्र् हर्सळता कार्ा नये  ह्या राष्ट्रीयत्र्ारु्ळे आरंभी आरंभी इंग्लंडचा फायदा 
झाला, तरी त्याचे पहरणार् रे्लया द न र्हायुद्धात ह ऊन इंग्लंडचे जर्ळ जर्ळ हदर्ाळेच हनघाले आहे, 
आहण इंग्लंड लर्करच स्पेनच्या पकं्तीला जाऊन बसेल अशी हचन्हे स्पष्ट हदसत आहेत  र्र् त्या 
राष्ट्रीयत्र्ाने इंग्लंडने हर्ळहर्ले काय? अनंत इहतहासात ‘द  हदर्साचंी’ साम्राज्यसत्ता! 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

आम्हाला हे राष्ट्रीयत्र् आरंभापासूनच बाधक ह ईल  इंग्रजाशंी सार्ना करयायासाठी जरी आम्ही 
आज एकर्टल , तरी ही एकी राष्ट्रीयत्र्ारु्ळे लर्करच नष्ट ह ईल  कनाटक र् र्हाराष्ट्र, आंध्र र् तार्ीळ, 
बरं्ाल र् हबहार ह्या र् अन्य सरु् देशातं लहानसहान र् ष्टींर्र भाडंणे उप्स्थत ह तील, र् कहसक आहण 
पहरग्रही ल काचं्या हाती सत्ता जाईल; आहण तेणेकरून बहुजन सर्ाजाचे अत नात नुकसान ह ईल  हे 
संकट टाळार्याचे असेल, तर आजपासून ह्या राष्ट्रीयत्र्ाहर्रुद्ध चळर्ळ चालू केली पाहहजे  आपापलया 
भाषेचा र् संस्कृतीचा सर्ांनी अर्श्य हर्कास करार्ा; पण परस्पराहंर्षयी असहहष्ट्णुता नसार्ी  राष्ट्रीयत्र्ाचे 
व्यसन बळार्ले, तर ही चुरस सहज उत्पन्न करता येईल  
 

धार्वमक सांप्रदाणयकतेपासून धोका 
 

धार्मर्क सापं्रदाहयकतेची कटुक फळे आज आम्हाला चालार्ी लार्त आहेत  रु्सलर्ानाचं्या 
अज्ञानाचा र् त्याचं्या अनुषंर्ाने उत्पन्न ह णाऱ्या क त्या स्र्ाथाचा फायदा घेऊन इंग्रजानंी त्यानंा इतर 
सर्ाजापासून हर्भक्त केले आहण त्याचं्या दंग्याध प्यानंा उते्तजन देऊन आपली सत्ता कायर् करयायाचा 
कनद्य प्रयत्न केला  याय रे् त्यानंी कहदुस्थानचे आहण आपले दुःल र्ाढहर्ले आहे  पहहलया र्हायुद्धानंतर 
स हर्एत रहशयापासून चारं्ला धडा हशकून जर इंग्रजानंी स हर्एत सारलीच साम्राज्याची सुधारणा केली 
असती, तर दुसऱ्या र्हायुद्धाचा प्रसंर्च आला नसता  पण तसे करयायाऐर्जी हजकडे हतकडे त्यानंी 
भेदनीतीला अत्यंत उते्तजन हदले  ह्या कार्ी त्यानंा धार्मर्क सापं्रदाहयकतेची चारं्ली र्दत झाली  हतकडे 
त्यानंी प्र टेस्टंट आयलंडला कॅथहलक आयलंडपासून हर्भक्त केले; आपलया साम्राज्याच्या र्ाटेर्र 
प्यालेस्टाईनर्ध्ये यहुदी ल कानंा उते्तजन देऊन तेथे एक अलपसंख्याकाचंी हर्लक्षण राज्यपद्धती उभी 
केली  आर्च्या इकडे ब्रह्मदेश हनराळा केला; आहण कहदु-रु्सलर्ानाचं्या भाडंणानंा आणली उते्तजन हदले  
पहरणार्ी दुसरे र्हायुद्ध उदभर्ले, आहण अरे्हरकेची र्नधरणी करून इंग्रज कसेबसे पार पडले  परंतु 
अद्याहप त्यानंा आपलया ध रणाबद्दल पिात्ताप झाला नाही  त्याचं्या युक्त्या प्रयुक्त्या आजलाही चालू आहेत; 
आहण त्यात इंग्लंडचा सरू्ळ नाश झालयार्ाचून नष्ट ह णार नाही अशी हचन्हे स्पष्ट हदसत आहेत  
 

कहदुस्थानच्या प्रर्तीच्या र्ार्ात इंग्रजानंी रु््स्लर् लीर्ची र् ठी कभत लडी केली आहे, आहण ती ते 
त डू इ्च्छत नाहीत  कहदु सर्ाजाने ही कभत उभारयायास बरीच र्दत केली आहे  स हर्एत पुढाऱ्यापं्रर्ाणे 
आर्च्या पुढाऱ्यानंा जर सार्ान्य जनतेची लरी कळकळ असती र् र्ाक्सुर्ादाने सर्ाचे हहत कसे साधता येते 
हे र्ाहीत असते, तर पहहलया र्हायुद्धानंतर रहशयाबर बर आम्हीही रु्क्त झाल  असत   पण आम्ही आर्च्या 
अपायाचाच र्ार् ुस्र्ीकारला  रु्सलर्ान इंग्रजाचं्या हुलकार्णीला बळी पडलयाबर बर आम्ही आयु सर्ाज, 
हशर्ाजी उत्सर्, र्णपहत उत्सर्, रजपुताचं्या शौयाच्या कथा, कहदु-हर्र्श्हर्द्यालय इत्याहदकानंा एकसारले 
उते्तजन देत रे्ल ; आहण तेणेकरून कहदु-रु्सलर्ानाचंी हर्तुष्टे आणली र्ाढत रे्ली  आता तरी ताळ्यार्र 
येऊन ह्या धार्मर्क सापं्रदाहयकतेला आम्ही एकदा कायर्ची रू्ठर्ाती हदली पाहहजे  कहदु काय की 
रु्सलर्ान काय सर्ांची आर्मथक दशा एकच आहे  ‘धरु् ध क्यात आहे’ हा प्रचार लुच्च्या ल कानंी आपला 
स्र्ाथु साधयायासाठी चालहर्ला आहे  त्याला क णीही बळी पडता कार्ा नये  
 

कम्युणनस्िांचा प्रचार 
 

सार्ान्य जनतेची कष्टद दशा सर्ांच्या हनदशनुास आणून श्रर्जीर्ी ल काचें संघसार्र्थयु 
र्ाढहर्यायास कम्युहनस्टाचंा प्रयत्न आहे  त्याबद्दल त्याचें अहभनंदन करणे य ग्य आहे  परंतु कधी कधी 



 

 

अनुक्रमणिका 

आपलया साध्यासाठी ते भलत्याच र्ार्ाचा अर्लंब करतात, र् ल काचं्या अनादराला पात्र ह तात  रु््स्लर् 
लीर्ला र्दत करयायाचा त्याचंा प्रयत्न अशाच र्ार्ांपैकी आहे  काँगे्रस आहण रु््स्लर् लीर् ह्या दं्वद्वातून 
कम्युहनस्ट संस्थान हनष्ट्पन्न ह ईल असे त्यासं र्ाटत असलयास न कळे  पण ते शक्य नाही  काँगे्रसर्ध्ये बरेच 
द ष असले तरी सार्ान्य ल काचंी हतला कळकळ आहे, आहण लीर्चा फक्त आपलया प ळीर्र तूप 
ओढयायाचा प्रयत्न आहे  अशा दं्वद्वातून कम्युहनस्ट राजसत्ता हनघणे शक्यच नाही; र्ात्र इंग्रजी सत्ता दृढ ह त 
आहे  रु्सलर्ान श्रर्जीर्ी ल कानंा हे जेव्हा सर्जेल, तेव्हाच त्याचंी कम्युहनस्टानंा र्दत हर्ळेल  त्यांच्यात 
जाहतभेदाचे बडं कर्ी असलयारु्ळे ते कम्युहनझर्कडे लर्कर र्ळतील  पण लीर्ला र्दत केलयाने त्याचें 
धरु्र्डे र्ाढेल र् कम्युहनझर्पासून ते दूर जातील  तेव्हा कम्युहनस्टानंी अशा आडर्ाटेत न हशरता आपला 
प्रचार सरळ र्ार्ानेच करणे हहतार्ह आहे  
 

सोवाणलस्िाचंा प्रचार 
 

कम्युहनस्टाचें आहण स शाहलस्टाचें हसद्धान्त एक असून देलील त्याचं्यात सापन्नभार्ाचे रै्र आहे  
कम्युहनस्टानंा स्र्तःची अक्कल नसून ते र्ास्क च्या ओंजळीने पाणी हपतात असे स शाहलस्टाचें म्हणणे आहे; 
आहण इतर देशातंील स शाहलस्टापं्रर्ाणेच कहदी स शाहलस्ट देलील केर्ळ नारं्ानेच र्ाक्सुर्ादी आहेत असे 
कम्युहनस्टानंा र्ाटत आहे  द घानंाही ्रमातंी पाहहजे आहे, पण र्ार् ु हभन्न आहेत  ल कानंी कहसात्र्क 
र्ार्ाचा अर्लंब केलयार्ाचून ्रमातंी ह णार नाही असे द घाचेंही म्हणणे आहे  
 

परंतु रहशयाची र् आर्च्या देशाची ्स्थती अत्यंत हभन्न आहे हे, हे द घेही लक्षात ठेर्ीत नाहीत  
रहशयात शतेकऱ्यानंा आहण कार्कऱ्यानंा सक्तीचे लष्ट्करी हशक्षण हर्ळत असे  असे असता देलील 
लढाईच्या र्दैानार्र झारचा पराभर् ह ईपयंत कम्युहनस्टाचंा आहण स शाहलस्टाचंा काही इलाज चालला 
नाही  त पयंत त्याचंा प्रचार अकहसात्र्कच असे  ल कानंा एकर्टयायाचा ते उपदेश करीत, र् प्रसंर् पात्त 
आर्च्या सत्याग्रह्यापं्रर्ाणे जेलर्ध्ये अथर्ा सैबेहरयात हद्दपारीर्र जात  म्हणजे स्र्तः कष्ट स सून ते 
ल कानंा हशक्षण देत  झारचा पराजय झालयार्र त्यानंा संधी हर्ळाली, र् हतचा फायदा लेहननने घेतला  
असा फायदा आर्च्या कम्युहनस्टानंा आहण स शाहलस्टानंा र्ार्लया ककर्ा नुकत्याच संपलेलया युद्धानंतर 
करून घेता आला नाही  का की, अरे्हरकेच्या आहण लुद्द रहशयाच्या र्दतीने इंग्रज हर्जयी झाले  आता ह्या 
द घानंाही पुढलया र्हायुद्धाची र्ाट पहात बसार् े लारे्ल  अशी र्ार्पु्रतीक्षा करीत बसयायापेक्षा सत्याच्या 
आहण अकहसेच्या उपायानंीच श्रर्जीर्ी ल कानंा जार्ृत करणे श्रेयस्कर ह णार नाही काय? सत्य त्याचं्या 
बाजूला आहेच आहण अकहसेचा जर त्यानंी शुद्ध र्न भार्ाने अंर्ीकार केला तर कहदुस्थानचेच नव्हे तर सरु् 
जर्ाचे हहत साधयायास ते सर्थु ह तील  
 

सोन्व्हएि संघाला भांडवलवाल्यांचे भय 
 

अरे्हरकन आहण इंग्रज भाडंर्लर्ाले क णत्या ना क णत्या हनहर्त्ताने आपणार्र हल्ला करू पाहतात 
असे स हर्एत पुढाऱ्यानंा भय र्ाटत आहे; आहण ते अस्थानी आहे असे म्हणता येत नाही  इकडे चीनर्ध्ये 
चारं्-कै-शकेला पुढे करून अरे्हरकेन आपला डार् साधू पाहत आहेत, तर कहदुस्थानात रु््स्लर् लीर्चे 
ल ड काँगे्रसच्या र्ळ्यात अडकर्नू कहदुस्थानला स हर्एत हर्रुद्ध लडा करयायाचा डार् इंग्रज लेळत 
आहेत, अशी शकंा रहशयन रु्त्सद्यानंा येत आहे  कहदुस्थानापासून स ्व्हएट संघाला हनधास्त करयायाचा 
प्ररु्ल उपाय असा की, काँगे्रसने अपहरग्रही आहण अस्तेयी सर्ाज बनहर्यायाचे ध्येय पूणपुणे अंर्ीकारार् े श्री  



 

 

अनुक्रमणिका 

जर्ाहरलाल नेहरू र् इतर स शाहलस्ट काँगे्रसर्ध्ये आहेतच  पण ते पके्क देशाहभर्ानी आहेत  देशाहभर्ान 
आहण स शाहलझर् याचं्या संय र्ाने फाहसझर् उत्पन्न ह त  असा अनुभर् इटालीत र् जरु्नीत आला आहे  
तसा काही प्रकार कहदुस्थानात घडून आला, तर कहदुस्थानापासून स हर्एत संघाला भय उत्पन्न ह ईल, यात 
शकंा नाही  पण काँगे्रसने सरु्थैर् अपहरग्रहाचे ध्येय स्र्ीकारलयार्र हे भय बाळर्यायाचे स हर्एत संघाला 
कारणच राहणार नाही  
 

जर्ळपासच्या राष्ट्रारं्र हल्ला करून आम्हास र्साहती हर्ळर्ार्याच्या नाहीत, एर्ढेच नव्हे तर 
आर्च्या देशातच आम्ही अशी सर्ाज-रचना करू पाहत  की, हतच्यात क णीही पहरग्रही ककर्ा स्तेयार्र 
(लुटीर्र) जर्णारा र्ाणूस राहणार नाही  परंतु ही सर्ाजरचना रहशयन ्रमातंीसारलीच झाली पाहहजे 
असा क णी आग्रह धरू नये  सत्याच्या आहण अकहसेच्या र्ार्ाने ती करता येईल अशी आम्हास लात्री र्ाटते  
आर्ची सत्य आहण अकहसा ही तत्त्र् े स्र्राज्य हर्ळहर्यायापुरती नसून सर्ळ्या जर्ाचे हहत साधयायासाठी 
आहेत  आम्ही तुर्च्यार्र हल्ला करणार नाही एर्ढेच नव्हे तर, जर का इंग्रज आहण अरे्हरकन 
भाडंर्लर्ालयानंी स ्व्हएटशी युद्ध र्ाडंले, तर ते र् डयायासाठी आम्ही आट काट प्रयत्न करू, अशी 
एकदाची स ्व्हएट पुढाऱ्याचंी लात्री झाली, म्हणजे ते आर्च्यापासूनच नव्हे, तर काही अंशी अरे्हरकन र् 
इंग्रज भाडंर्लर्ालयापंासूनही हनधास्त ह तील  काँगे्रस, स शाहलस्ट र् कम्युहनस्ट या सर्ांनी हर्ळून हे 
ध रण स्र्ीकारले, तर भाडंर्लर्ालयाचं्या आहण स हर्एत संघाच्या टक्करीत आर्चा देश सापंडयायाचे 
आम्हाला भय राहणार नाही; आहण जर आम्ही या चातुयार्ाच्या द्वारे साहत्त्र्क बळ संपाहदले, तर ही टक्कर 
अहजबात टाळता येईल  
 

मुन्स्लम लीर्चे काय करावे? 
 

काँगे्रसर्ध्ये, स शाहलस्टारं्ध्ये र् कम्युहनस्टारं्ध्ये जी त्यार्रृ्त्ती आहे हतचा लीर्र्ध्ये पूणु अभार् 
आहे  इकडे ‘धरु् ध क्यात आहे’ अशी आरडाओरड करून र्ते हर्ळर्ार्याची र् ती हर्ळालयार्र हतकडे 
आपलया प ळीर्र तूप ओढीत बसार्याचे  असा लीर्च्या पुढाऱ्याचंा ्रमर् आहे  असे असता काँगे्रस आहण 
कम्युहनस्ट त्या पुढाऱ्याचंी लुशार्त करतात, हे र् ठे आियु नव्हे काय? त्याय रे् स्र्राज्य ककर्ा कम्युहनस्ट 
राज्य संपादू असे र्ाटणे शुद्ध र्डेेपणा आहे  लीर्र्ालयानंा स्र्राज्य नक  आहण कम्युहनझर्ही नक ; फक्त 
न कऱ्या पाहहजेत, आहण त्या देयायासाठी इंग्रज पाहहजेत  इंग्रजानंा हे चारं्ले र्ाहीत आहे, आहण 
लीर्र्ालयानंा आड घालून हरे्शा ते आपला डार् साधीत आहेत  तेव्हा क णीही लीर्चे सर्ाधान करयायाचा 
प्रयत्न करणे हनरथुक आहे  त्यानंा र् इंग्रजानंा एकरे्कानंा हर्ठी र्ारून ल भाच्या हचललात ल ळू द्यार्े, 
आहण सध्या तरी त्याचंी उपेक्षा करार्ी हेच य ग्य आहे  पण रु्सलर्ान जनतेचा ते बुहद्धभेद करतात, त्याला 
काय करार्े? काँगे्रसने अपहरग्रहाचे आहण अस्तेयाचे ध्येय पूणपुणे अंर्ीकारलयाबर बर र्हरबीने र्ाजंलेले 
कहदु काय की रु्सलर्ान काय, सरु्च काँगे्रसच्या बाजूने ह तील यातं शकंा नाही  आजचे लीर् पुढारी तेर्ढे 
इंग्रजानंा हचकटून राहतील  पण त्याचें ल कारं्र रु्ळीच र्जन राहणार नाही  
 

तात्पयु, अंतर्तु काय की आंतरराष्ट्रीय काय, सरु् रु्ंतारु्ंतीचे प्रश्न पार्श्ुनाथाच्या चार यार्ाचं्या 
द्वारे स डर्ता येयायाज रे् आहेत; श्रद्धा पाहहजे आहण र्ेळ र्ळेी त्याचें प्रय र् करयायाला प्रज्ञा पाहहजे एर्ढेच 
काय ते  
 



 

 

अनुक्रमणिका 

चातुयामाचे णवक्षि 
 

चातुयार्ाच्या द्वारे जर्ाचे कलयाण साधार्याचे असलयास त्याचे हशक्षण सारु्हत्रक झाले पाहहजे  
याचा अथु असा नाही की, जैन ककर्ा बौद्ध साधंूना प्रत्येक शाळेत पाठर्नू चातुयार्ाचे अथर्ा अष्टाहंर्क 
र्ार्ाचे हशक्षण देयायास लार्णे  असे केले, तर हे साधु आपली भाडंणे शाळेतच सुरू करतील र् त्या य रे् 
चातुयार्ाचा प्रसार न ह ता कहसेचाच प्रसार ह ईल  
 

तर र्र् चातुयार्ाचे हशक्षण कसे काय द्यार्े? जसे आजला पदाथुहर्ज्ञान शास्त्राचे ककर्ा 
र्ानसशास्त्राचे हशक्षण हदले जाते, तसे ते हदले पाहहजे  चातुयार्ाचे प्रय र् प्रथर्तः पार्श्ुनाथाने केले  ते 
हकतपत सफल झाले, आहण पुढे त्याचंा हर्पयास ह यायाला काय कारणे झाली हे सरु् हशक्षकानंी हर्द्यार्थयांस 
हशकहर्ले पाहहजे  ह्या चातुयार्ाचा बुद्धाने आपलया अष्टाहंर्क र्ार्ांच्या द्वारे चारं्ला हर्कास केला  
राजकीय सत्ता एकसत्ताक आहण कहसात्र्क राहहलयारु्ळे बुद्धाचे प्रय र्ही हनष्ट्फल झाले  त्यानंतर ह्रमस्ताने 
या यार्ाचें प्रय र् केले  परंतु त्यातं यह र्ाची भेसळ झालयारु्ळे त्यापंासून उपायापेक्षा अपायच जास्त झाला  
या यार्ानंा र्नुष्ट्य पय र्ी शारीहरक रे्हनतीची ज ड हदली, तर ते हटकाऊ ह तील हे र्हात्र्ा टॉलस्टायने 
आपलया लेलानंी हसद्ध केले; पण प्रत्यक्ष प्रय र् करून दालहर्णे त्यानंा शक्य झाले नाही  दुसरी र् ष्ट ही 
की, त्यानंी यह र्ाला स डले नाही, आपले तत्त्र्ज्ञान नर्ीन करारार्र स्थापयायाचा प्रयत्न केला  परंतु 
आजला युर पात सुहशहक्षत ल काचंी बायबलर्र ककर्ा पररे्र्श्रार्र श्रद्धा राहहली नाही; आहण त्यारु्ळे 
टॉलस्टायचे तत्त्र्ज्ञानही ल कानंा पटले नाही  र्हात्र्ा र्ाधंींनी अकहसा आहण सत्य याचं्या य रे् एक र् ठी 
चळर्ळ उठहर्ता येते हे प्रत्यक्ष हसद्ध करून दालहर्ले  पण हे यार् अद्याहपही प्रय र्ार्स्थेत आहेत; त्यानंा, 
लुद्द र्ाधंीजीच, अकहसेचे आहण सत्त्याचे प्रय र् म्हणतात  
 

िा प्रयोर्ांना धोका 
 

हे प्रय र् सापं्रदाहयक ह ता कार्ा नयेत  अरु्क एक सूत कातंार्े, भर्र्द् र्ीतेचे पारायण करार्े, 
सकाळी-संध्याकाळी भजन करार्े इत्याहदक र् ष्टीत हे प्रय र् हर्सळले रे्ले, तर ते प्रय र् सत्याचे आहण 
अकहसेचे प्रय र् न रहाता, त  एक संप्रदाय ह ईल, र् त्यापासून उपायापेक्षा अपायच जास्त ह ईल  
 

दुसरी र् ष्ट, या प्रय र्ानंा पररे्र्श्रापासून आहण आत्म्यापासून दूर ठेर्ले पाहहजे  पररे्र्श्र ककर्ा 
आत्र्ा आहे की नाही याचा श ध शास्त्रज्ञानंी अर्श्य करार्ा  पररे्र्श्राहर्षयी शास्त्रज्ञ काहंीच सारं्ू शकत 
नाहीत  अथात् ह्या बाबतीत ते अजे्ञयर्ादी आहेत  आत्म्याहर्षयीं जे श ध चालले आहेत, यातं ‘आत्र्ा अत्यंत 
अ्स्थर ककर्ा अहनत्य आहे’ हा बौद्धाचंा हसद्धान्तच लरा सर्जयायात येत आहे  जशी हर्द्युत् श्क्त, तशीच 
आत्र्शक्ती  हतचा उपय र् जसा र्ाईट कार्ी तसाच चारं्लया कार्ी करता येणे शक्य आहे  ही आत्र्शक्ती 
झेंहधशलान, तैरू्रलंर्, र्हम्र्द, र्झनी इत्याहदकारं्ध्ये जशी ह ती, तशीच पार्श्ुनाथ, र्हार्ीर, बुद्ध, ह्रमस्त 
इत्याहदकारं्ध्येही ह ती  एकानी र्नुष्ट्याचं्या संहाराच्या कार्ी, दुसऱ्यानंी र्नुष्ट्याच्या हर्कासाच्या कार्ी त्या 
शक्तीचा उपय र् केला, एर्ढेच काय ते  
 

आजकाल ज  शास्त्रज्ञानाचा हर्कास झाला आहे त  पररे्र्श्रार्र भार घालून झालेला नाही; प्रत्युत, 
(उलट) शास्त्रज्ञानंा र्ारंर्ार पररे्र्श्रभक्ताशंी लढूनच आपले श ध अर्लात आणार् े लार्ले  तेव्हा 



 

 

अनुक्रमणिका 

चातुयार्ाचं्या प्रय र्ातं पररे्र्श्राची कलपना हर्सळयायापासून संप्रदायापलीकडे दुसरे काहंी हनष्ट्पन्न ह णे 
शक्य नाही  
 

अकहसा 
 

इकडे ल कानंा हपळून यथा्स्थत पैसा हर्ळर्ार्ा, आहण हतकडे एक कपजराप ळ काढार्ा, अथर्ा ते 
शक्य नसलयास कुत्र्यानंा आहण र्ानरानंा तूपर या चाराव्या र् रु्ग्यानंा सालर घालार्ी हा अकहसेचा अथु 
ह ऊन बसला आहे  र्ासे र्ारून र्रीबाचं्या अन्नात भर घालार्ी, असे जेव्हा र्ाधंीजी प्रहतपाहदतात, तेव्हा या 
ल कानंा र्ाधंीजी नुसते दाहंभक र्ाटतात  जैन हभक्ष ुर्ासंाशन करीत ह ते असे क णी म्हटले, तर ते त्याला 
जेलर्ध्ये पाठहर्यायास तयार ह तात! अशी ही आजकालची अकहसा! 
 

परंतु पार्श्ुनाथाने ककर्ा बुद्धाने अशा अकहसेला रु्ळीच र्हत्त्र् हदले नाही  र्नुष्ट्याकडून र्नुष्ट्याची 
जी कहसा ह ते ती नष्ट करयायाचा त्यानंी प्रयत्न केला  अथात् त्याचंी अकहसा प्रथर्तः र्नुष्ट्याला लार्ू ह ती  
तसे नसते, तर त्यानंी यज्ञयार्ाबंर बरच शतेीचा देलील हनषेध केला असता  कारण शतेीत प्रायायाचंी 
हजतकी कहसा ह ते हततकी ती यज्ञात ह णे शक्य नाही  जैन साधंूनी तर ह्याच्याही पुढे जाऊन स्र्यंपाक न 
करयायाचा उपदेश केला असता  कारण स्र्यंपाकात र्नस्पहतकायाचंी आहण इतर कायाचंी केर्ढी हत्या 
ह ते! अकहसेला सत्य, अस्तेय आहण अपहरग्रह या तीन यार्ाचंी ज ड हदलयाने हसद्ध ह ते की, ही अकहसा 
र्नुष्ट्यसर्ाजासाठी ह ती  व्यर्हारात ल कानंा लुटून रंु्ग्यानंा सालर घालयायासाठी ती अकहसा नव्हती  जैन 
आहण बौद्ध धरु् राजाहश्रत झालयानंतर त्या अकहसेचा असा हर्पयास झाला  हतला ह्या सापं्रदाहयकतेपासून 
स डर्नू पुनः कायुक्षर् करणे हेच अकहसेचे लरे प्रय र् ह त  
 

सत्य 
 

सत्याच्या प्रय र्ातं हटाग्रह कार्ाचा नाही  परृ्थर्ी हफरत नाही असे प पचे ठार् र्त असलयारु्ळे 
त्याने र्हॅलहलओचा अन्न्र्त छळ केला  ‘इदं सच्चं र् घर्ज्जं’ (हेच काय ते सत्य र् इतर झटू) अशा 
आग्रहारु्ळे हकतीतरी युदे्ध उद् भर्ली! पण अद्याहप र्नुष्ट्य हा आग्रह स डयायास तयार नाही  आर्ची 
हडर् ्रमसी तेर्ढी सत्य, तुर्चे कम्युहनझर् असत्य, अशा हटाग्रहाने आजला आणली एक र्हायुद्ध उत्पन्न 
ह ऊ पहात आहे  अशा प्रसंर्ी सत्याचा हर्चार अकहसा, अस्तेय आहण अपहरग्रह या तीन यार्ानंा अनुसरून 
व्हार्यास पाहहजे  ही जी आर्ची हडर् ्रमसी, हजला आम्ही सत्य सर्जत , ती ह्या तीन यार्ार्र अहधहष्ठत 
आहे काय? हतच्या रक्षणासाठी जर आम्हास अणुबाँबचा प्रय र् करार्ा लार्त , तर ती अकहसेर्र अहधहष्ठत 
नाही; हतच्यासाठी र्ार्ासलेलया ल काचें स्र्ातंत्र्य अपहरण करून त्यानंा व्यापाराने लुटार् ेलार्ते, तर ती 
अस्तेयार्र अहधहष्ठत नाही  हतच्यासाठी जर्ातील सरु् स ने र् ळा करार् े लार्ते, तर ती अपहरग्रहारं्र 
अहधहष्ठत नाही  तेव्हा अशा हडर् ्रमसीसाठी युद्ध करणे शुद्ध र्डेेपणा आहे  ्ुरमसेडसारली धरु्युदे्ध केर्ळ 
अज्ञानारु्ळे झाली; त्यात सत्याचा लर्लेश नव्हता, तसा आर्च्या हडर् ्रमसीतही त  नाही  हे जर 
अरे्हरकनानंी आहण इंग्रजानंी जाणले, तर आजला जी युद्धाची तयारी चालली आहे ती तेव्हाच बदं पडेल  
 

पदाथुहर्ज्ञानात नर्ीन नर्ीन श ध लार्त आहेत  ते सत्य आहेत लरे, पण ते जर अकहसा, अस्तेय 
आहण अपहरग्रह या यार्ानंा लच्ची करणारे असले, तर त्यापंासून फायदा न ह ता दुःल र्ात्र र्ाढेल  
शास्त्रज्ञानंी हनरहनराळे बाँब श धून काढले, त्यात शरे्टचा श ध अणुबाँबचा आहे  त्याचा उपय र् अरे्हरकन 
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आपला पहरग्रह र्ाढहर्यायासाठी करू पाहत आहेत  “हे पहा, आर्च्या हाती हे अजब शस्त्र आहे  तेव्हा तुम्ही 
रु्पचूपपणे आर्च्या पहरग्रहाला संर्हत द्या आहण त  तसाच चालू राहयायासाठी आर्चे व्यापारी स्तेय (लूट) 
रृ्कद्धर्त ह ऊ द्या  दहक्षण अरे्हरकेतील लाणी काय, ककर्ा इतर व्यापार काय सरु् आर्च्या हाती आहे, 
तसाच चीनचा व्यापार आम्हास पाहहजे, जर्ार्र आर्चे र्चुस्र् झाले पाहहजे  याला तुम्ही आडकाठी 
कराल, तर हडर् ्रमसीच्या नार्ाने तुर्च्यार्र अणुबाँब पडयायास उशीर लार्णार नाही  ज  काही धरु् आहे 
त  आर्च्या हडर् ्रमसीत आहे ” अशा ह्या हडर् ्रमसीपासून सरु् जर्ातील र्नुष्ट्यानंा सार्ध करणे हर्चारी 
र्ाणसाचें कतुव्य आहे  
 

अस्तेय 
 

दुसऱ्याच्या र्स्तु च रणे ककर्ा लुटणे हनहषद्ध आहे, असे सरु्च सर्जतात  च र ककर्ा लुटारू 
आपलया कृत्याचे सर्थुन करू शकत नाहीत  परंतु व्यापारी लुटीचे असे नाही  अहधकाऱ्यानंा लाचं देऊन 
काळ्या बाजारात ककर्ा अन्य उद्य र्ाने एलाद्याने र् ठी संपत्ती हर्ळहर्ली, तर त्याची सरु्त्र र्ाहर्ा ह ते  
अरे्हरकेत अशा र्ाणसाला ‘कॅप्टन ऑफ इन्डस्री’ म्हणतात  आहण पुनः त्याने जर का थ डाबहुत दानधरु् 
केला, तर र्र् त्याच्या स्तुतीला पारार्ारच राहत नाही  अशा ह्या सर्ाजात अस्तेय व्रत कसे येणार? व्यापार 
आहण सटे्ट करून जर हुशार ल क हनर्ाह करू लार्ले र् इतर त्याचें र् डर्े र्ाऊं लार्ले, तर त  सर्ाज 
अस्तेयव्रती ह णेच शक्य नाही  ह्या व्यापारासाठी असत्य अर्श्य पाहहजे आहण पहरग्रह झाला की, त्याच्या 
रक्षणासाठी कहसा पाहहजेच पाहहजे  आहण ती सुलभपणे करता यार्ी यासाठी हडर् ्रमसीसारली ढोंरे् पुढे 
केली पाहहजेत  म्हणजे स्तेयाच्या आहण असत्याच्या य रे् पहरग्रह, र् पहरग्रहाच्या रक्षणासाठी कहसा आहण 
असत्य असे हे हर्षारी च्रम (Vicious Circle) सारले हफरतच रहार्याचे! 
 

अपणरग्रह 
 

काही ल कानंी सरु्संर् स डून अपहरग्रही व्हार् ेर् काहींनी तलर्ारीच्या ककर्ा व्यापाराच्या ज रार्र 
र्बर ह ऊन ह्या अपहरग्रही ल कानंा प सार् े हा अपहरग्रहाचा हर्पयास ह य  सर्ळा सर्ाज अपहरग्रही 
झालयार्ाचून सर्ाजाचे हहत ह णे शक्यच नाही  अशा अपहरग्रही सर्ाजाची रचना आजला रहशयात ह त 
आहे; आहण आपलया रु्लुलाच्या आसपास अशीच सर्ाजरचना स्थापयायाचा प्रयत्न स हर्एत पुढारी करीत 
आहेत  पण ते इंग्रज आहण अरे्हरकन धहनकानंा पसंत नाही, आहण स हर्एत रु्त्सद्यानंा हाणून पाडयायाचा 
त्याचंा प्रयत्न चालू आहे  
 

फारसे प्रयत्न न करता कहदुस्थानचे राज्य हस्तर्त झालयाबर बर भरू्ध्यसरु्द्रार्र आपले र्चुस्र् 
स्थापयायाचा इंग्रजानंी प्रयत्न केला; हजब्रालटर आहण र्ालटा ही द न ठाणी हस्तर्त केली, र् इहजप्त देश 
आपलया सते्तलाली आणला  त्यानंी पूरे्कडे ब्रह्मदेश, र्लाया र्रै्रे देश काबीज केले  अरे्हरकेने एकार्ार्ून 
एक युर हपयन राजानंा दहक्षण अरे्हरकेतून घालर्नू हदले, र् अंती क्यबूा बेटाच्या रक्षणाथु जाऊन 
स्पेनकडून हफहलपाईन बेटेही काबीज केली  ह्या सर्ळ्या कृत्यानंा अरे्हरकनानंी ‘र्न्र  डॉ्क्रन’ हे र् ड 
नारं् हदले आहे, पण जेव्हा स हर्एत आत्र्रक्षणासाठीच आपलया जर्ळच्या राज्यातं कम्युहन्स्टक 
राज्यपद्धती स्थापू पाहत आहेत  तेव्हा आपलया साम्राज्याचा उद उद  करणारे इंग्रज र् र्न्र  डॉ्क्रनचा 
उद उद  करणारे अरे्हरकन एकदर् आरडाओरड करू लार्ले आहेत की, स हर्एत आपला पसारा 
(Expansion) र्ाढर् ूपहात आहेत! ‘तुम्ही जर दुसऱ्याचं्या देशातं जाऊन त्याचं्यार्र आपले र्चुस्र् लादता, 
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तर स हर्एत सरकारने जर्ळपासच्या देशात कम्युहनझर्चा प्रसार केला, तर त्यातं तुर्चे काय रे्ले?’ 
आर्चे काय रे्ले? म्हणजे! जर का हळूहळू कम्युहनझर्चा प्रसार ह त रे्ला, तर र्र् आर्च्या साम्राज्याची 
आहण आर्च्या र्न्र  डॉ्क्रनची धडर्त आहे काय? कम्युहनझर् आर्च्या घरीदारी येऊन थडकणार नाही 
काय? याचसाठी जरूर पडलयास अणुबाँबनी देलील कम्युहनझर्चा प्रहतकार करयायास आम्ही तयार 
आह त; आहण जर का आर्च्या र्जूरर्र्ाचे आम्हासं भय नसते, तर हे कार् आम्ही केव्हाच आरंहभले असते  
 

परंतु जशी स हर्एत सर्ाजाची रचना ह त आहे, तशीच जर ती जर्ातंील सरु् राष्ट्रातं झाली नाही, 
तर जर् लढायापंासून रु्क्त ह ईल ही र् ष्ट हर्र्थया आहे  सर्ळी राष्ट्रे अपहरग्रही बनली, तरच जर्ातं 
अकहसा आहण सुलशातंी नादेंल  
 

ब्रह्मचयम 
 

काहंी साधंूनी ब्रह्मचारी रहार् ेर् राजेरजर्ाड्ानंी र्ाटेल तेर्ढ्या बायका आहण र्शे्या ठेर्ाव्या, अशा 
ब्रह्मचयापासून सर्ाजाला हर्शषे फायदा ह त नसत  हे सपष्ट आहे  र्शे्या आहण त्याचं्याशी संबंध ठेर्णारे 
पुरुष याजंपासून सर्ाजात भयंकर र र् कसे फैलार्तात, हे सर्ास र्ाहहत आहे  ही र्ाहहती लुद्द र्शे्यानंा 
आहण त्याचं्याशी संबंध ठेर्णाऱ्या अज्ञ र्ाणसानंा करून देयायासाठी स हर्एत रहशयात हनरहनराळ्या 
प्रकारानंी प्रचारकायु चालू आहे  ज पयंत बहुपत्नीत्र् आहण र्ेश्याव्यर्साय सर्ाजातून नष्ट झाले नाहीत  
त पयंत सर्ाजाला ब्रह्मचयाची जाणीर् झाली नाही असे म्हटले पाहहजे  
 

एकपत्नी व्रतात देलील हर्षयसेर्नाचा अहतरेक कार्ाचा नाही  आजकाल सुहशहक्षत ल कानंा 
संतती फारशी नक  आहे  एक-द न रु्ले झाली की संतहतहनयर्न करयायाकडे त्याचंी प्ररृ्ती ह ते  ह्या 
संतहतहनयर्नात ज  र् ठा ध का आहे त  हा की, स्त्रीपुरुषाचंी कार्तृष्ट्णा कर्ी न ह ता र्ाढत जाते, र् 
त्याय रे् त्याचं्या र्नार्र आहण शरीरार्र भलतेच पहरणार् ह तात  यापेक्षा ल क पय र्ी कार्ात दक्ष राहून 
स्त्रीपुरुषानंी ब्रह्मचयु पाळयायाचा अभ्यास करणे श्रेयस्कर आहे  ते कसे पाळार् ेयाचे हशक्षण तरुण-तरुणींना 
देयायातं येणे आर्श्यक आहे  
 

यद्यहप हे व्रत पार्श्ुनाथाने उपदेहशले नाही  तथाहप त्याच्या अपहरग्रह यार्ातं याचा सर्ार्शे ह त   
 

इतर व्रते 
 

पार्श्ुनाथाने फक्त चातुयार् धरु् उपदेहशला असे जैनाचं्या आर्र् गं्रथातच साहंर्तले असता त्याच्या 
उपदेशात ब्रह्मचयुच नव्हे, तर आणलीही सात व्रते हेर्चन्द्राचायाने घुसडली आहेत  लरे म्हणाल तर चार 
यार्ाचंा यथाथु अथु सर्जून अभ्यास करणाऱ्याला ही व्रते कुचकार्ाची आहेत  उदाहरणाथु, हद्ग्र्रहत 
आहण देशहर्रहत घ्या  [पृ  ४५१ पहा   ज  चातुयार् धरु् नीटपणे पाळील त्याला ‘र्ी अरु्क तरु्क हदशलेा ककर्ा 
अरु्क तरु्क प्रदेशात जाणार नाही ’ असा हनयर् करयायाचे काय कारण? ककबहुना हा हनयर् सर्ाजाला 
घातक ह ईल  का की, यार् पालन करणारा र्नुष्ट्य ज्या ज्या हदशलेा आहण ज्या ज्या प्रदेशातं जाईल त्या 
त्या हठकाणी आपलया स्र्तःच्या उदाहरणाने चातुयार्ाचे र्हत्त्र् इतरानंा पटर्नू देईल  सरु् हदशानंा आहण 
सरु् प्रदेशातं जाऊन चातुयार् धर्ाचा प्रचार करणे हे त्याचे कतुव्य असता त्याने असे हनयर् घालून घेणे 
अनुहचत नव्हे काय? सुदैर्ाने बौद्ध धर्ात असे हनयर् ककर्ा व्रते नाहीत  त्यारु्ळेच त  धरु् इतका पसरला  



 

 

अनुक्रमणिका 

जैनानंी अशी व्रते करून आपलया धर्ालाच नव्हे, तर कहदंूच्या संस्कृतीला देलील आकंुहचतत्र् आणले  
‘अटकेपलीकडे जाऊ नये’, र्ा ‘सरु्द्रपयुटन करू नये’, असे आत्र्घातकी हनयर् अशा व्रतातूंनच हनघाले  
जैनानंी तपियेला भलतेच र्हत्त्र् हदलयारु्ळे ही व्रते हनघाली असार्ी  
 

अंर्मेहनत 
 

अंर्रे्हनतीला जैन आहण बौद्ध गं्रथातं र्हत्त्र् हदलेले नाही  ह्या संप्रदायाचें साधु तर अत्यंत 
पराधीन  त्यानंा जर्ीन ल दता येत नाही, झाडाची लहानशी डहाळी देलील त डता येत नाही, स्र्यंपाक 
करता येत नाही, आपले घर ककर्ा कुटी बाधंता येत नाही  या सरु् बाबतीत त्यानंी आपापलया उपासकारं्र 
अर्लंबनू राहहले पाहहजे  ह्या सर्ळ्या कार्ात जी लहानसहान प्रायायाचंी कहसा ह ते, ती र्ृहस्थाकंडून 
करहर्ली तर त्यात पाप नाही, स्र्तः केली तरच पाप, असे त्याचं्या करु्कायाडाचे (हर्नयाचे) र्त हदसते  
ह्या द न धर्ाच्या अर्नतीला जी अनेक कारणे झाली त्यापंैकी हे एक प्ररु्ल कारण सर्जले पाहहजे  याय रे् 
जैन साधंूचा आहण बौद्ध हभक्षूंचा ऐदीपणा लर्कर र्ाढला, र् ते सर्ाजाला भारभतू ह ऊन बसले  अशा 
ल काचें संप्रदाय राजाची आहण श्रीरं्ताचंी लुशार्त केलयार्ाचून चालणे शक्यच नव्हते  
 

र्हार्ीर र् बुद्ध याचं्या सर्काली हे श्रर्ण-संघ फार लहान ह ते, र् ते र्षातून आठ र्हहने सारले 
प्रचार-कायु करीत हफरत असत  तेव्हा त्याचं्या आड ही बधंने येऊ शकली नाहीत  पण हेच संघ जेव्हा 
र् ठर् ठालया हर्हारात आहण उपाश्रयात राहू लार्ले, तेव्हा त्याचंा ऐदीपणा सार्ान्य जनतेला जाणर् ू
लार्ला, आहण यानंा राजे र् श्रीरं्त ल कारं्र अर्लंबून राहणे भार् पडले; आहण हे संप्रदाय जेव्हा लुप्तप्राय 
झाले, तेव्हा सरु्साधारण जनानंा त्याबंद्दल रु्ळीच दुःल झाले नाही  
 

ह्रमस्ताचे बहुतेक हशष्ट्य अंर्रे्हनत करणारे ह ते  त्या संप्रदायात अंर्रे्हनतीचा हनषेध कधीच 
करयायातं आला नाही  परंतु पाद्री ल क राजाहश्रत ह ऊन पहरग्रही झाले, आहण प पसाहेबानंी तर राजसत्ता 
बळकार्यायाला कर्ी केले नाही  त्यारु्ळे ह्रमस्ती धरु् अहप्रय ह त रे्ला आहण ्रमर्शः त्याला सध्याची दशा 
आली  
 

अंर्रे्हनतीला स शाहलस्टानंी अत्यंत र्हत्त्र् हदले  ‘ज  कार् करील त्यालाच अन्न हर्ळेल’ हा 
त्याचंा हसद्धान्त  टॉलस्टायने हा हसद्धान्त धरु्र्ार्ात आणला  आध्या्त्र्क उन्नतीला अंर्रे्हनतीला अत्यंत 
आर्श्यकता आहे असे आपलया उत्तर र्यातील लेलात टॉलस्टायने हर्शदपणे प्रहतपाहदले  हाच हसद्धान्त 
र्हात्र्ा र्ाधंींनी आपलया प्ररृ्त्तींना लार्ू केला आहे  याच्यार्ाचून चातुयार् धरु् हटकार् ूह णे शक्य नाही, हे 
इहतहास हसद्ध करीत आहे  अंर्रे्हनत न करणारा धहनक र्र् ुआहण त्या र्र्ार्र प सणारे धर्ोपदेशक र् 
अव्यापक ज पयंत दुहनयेत आहेत, त पयंत सार्ान्य जनतेच्या सुलसर्ाधानाची आशा बाळर्णे व्यथु आहे  
हे ल क हडर् ्रमसी, धरु् इत्याहदक नारं्ालाली श्रर्जीर्ी ल काचंी हदशाभलू करून त्यानंा युद्धाच्या लाईत 
ल टलयार्ाचून राहणार नाहीत  ह्या ऐदी ल काचें उच्चाटन स ्व्हएत रहशयाप्रर्ाणे करणे आम्हाला शक्य 
नाही  का की, आर्चे साधन शस्त्र नसून अकहसा आहे  ककतु प्रचाराच्या शस्त्राचा उपय र् आम्हास करता 
येत , आहण त  शस्त्रास्त्रापेंक्षाही अहधक रु्णकारी आहे  
 
 



 

 

अनुक्रमणिका 

इणतहासाचे णवक्षि 
 

सध्या जे शाळातूंन आहण कालेजातूंन इहतहासाचे हशक्षण हदले जाते, ते हनरुपय र्ी आहे, एर्ढेच 
नव्हे, तर कधी कधी बाधकही आहे  फलायाया राष्ट्राने ककर्ा व्यक्तीने असे आहण तसे परा्रमर् केले, अशी 
रसभहरत र्णुने ऐकून हर्द्यार्थयांची हदशाभलू ह णे अर्दी साहहजक आहे  ह्या परा्रमर्ाचा पहरणार् काय आहे 
याचे स्पष्टीकरण करणे अत्यार्श्यक आहे  अलेक्झाडंरच्या नेतृत्र्ालाली ग्रीक ल कानंी असे आहण तसे 
परा्रमर् केले; पण त्याचंा पहरणार् काय झाला याचा नीट हर्चार करार्यास नक  काय? ह्या परा्रमर्ारु्ळे 
इतर देशानंा तर दुःले भ र्ार्ीच लार्ली; पण ग्रीक ल काचंी तरी उन्नती झाली काय? त्याचं्या दुदुशलेा हेच 
परा्रमर् कारण झाले नाहीत काय? ग्रीक ल कानंी जे र्ाङ र्य र् कलाकौशलय हनर्ाण केले, त्याचंा ह्या 
परा्रमर्ाशी रु्ळीच संबंध नाही  ग्रीक देश आजच्या अर्नत ्स्थतीला आला असला, तरी त्याचं्या पुरु्जाचं्या 
र्ाङ र्याची आहण कलाकौशलयाची सरु्त्र चहा ह त आहे  
 

ग्रीकानंतर र र्न आले  त्यानंी जर्ळजर्ळ सरु् युर प र् आहफ्रकेच्या उत्तर हकनारा कजकला  पण 
शरे्टी राहहले काय? याचा परा्रमर्ी र्र्ु पार नष्ट झाला र् रु्लार् तेर्ढे बाकी राहहले  र र्न कायद्याचा ज  
त्यानंी हर्कास केला, त्याची आजला देलील सरु्त्र र्ाहर्ा ह त आहे, आहण आजचे युर हपयन कायदे 
त्याच्याच पायार्र आधारलेले आहेत  पण ह्या र र्न कायद्याचा आहण र र्न ल काचं्या हर्जयाचा काही 
संबधं नाही  त्यानंी इतर राष्ट्रे कजकली नसती तरी त्याचंा कायदा ल कहप्रय झालाच असता  
 

त्यानंतर अर्ाचीन कालात स्पेनचा उदय झाला  परा्रमर्ी स्पॅहनश ल कानंी हतकडे दहक्षण 
अरे्हरकेत आहण इकडे हफहलपाईन बेटात आपले हातपाय फैलार्ले  पण शरे्टी राहहले काय, तर 
आजकालच्या फ्राकं चा स्पेन! 
 

इंग्रजानंी स्पॅहनश ल कारं्र ताण केली  हतकडे अरे्हरकेत त्यानंी र्जबतू र्साहत स्थापली आहण 
जर्ळ जर्ळ अधी आहफ्रका र् एहशयाचा बराचसा भार् आपलया छत्रालाली आणला  पण ह्या साऱ्या 
परा्रमर्ानंी इंग्लंडचे हहत हकतपत झाले? धहनक र्र्ु र्ातब्बर झाला, आहण र्जुरानंा थ डे जास्त र्तेन 
हर्ळाले एर्ढेच काय ते! पण एर्ढ्याचसाठीं त्यानंी लाणीच्या रूपाने आपला देश तर प लरून टाकलाच, 
आहण जर्ार्रची संुदर संुदर जंर्ले नाबूद करून टाकली! आता हशल्लक राहहले काय? कजुबाजारीपणा! 
ज्या उत्तर अरे्हरकनाचंी ते हेटाळणी करीत असत, त्याचंीच कास धरून कसे बसे तरी त्यानंी आपले 
साम्राज्य साभंाळले आहे  पण त्यापासून फायदा क णता, असा जर तुम्ही प्रश्न केलात, तर त्यापंैकी 
क णीही सयु्क्तक उत्तर देऊ शकेल असे हदसत नाही  
 

नेप हलयनच्या नेतृत्र्ालाली फ्रें च ल कानंी अनेक परा्रमर् केले; फ्रें चाचंी छाप सरु् युर पार्र 
बसली  पण पहरणार् काय झाला? फ्रें चाचेंच अनुकरण करून जरु्नीने फ्रान्सला परास्त केले, आहण 
आजला फ्रान्स देश दयनीय ्स्थतीला पात्र ह ऊन बसला आहे  
 

आर्च्या लहानपणी र्राठ्याचं्या इहतहासाचा एकसारला उद  उद  करयायात येत असे  एका 
राजकारणी शूर कर्ीचे ‘तुम्ही ते र्राठे, तुम्ही ते र्राठे । तुम्ही चाहरले सरु् शत्रूंस काटे ।’ हे श्ल काथु आहे  
र्राठे आहण काटें हे यर्क जुळले लरे, आहण तेणेकरून र्राठ्यानंा उते्तजनही येत असेल  पण त्याचा 
उपय र् काय? हे शत्रूंना काटें चारणारे र्राठे आजला काय करीत आहेत? रंु्बईतील र्हलच्छ चाळीत 



 

 

अनुक्रमणिका 

अत्यंत र्दी करून र् हदर्सभर आहण कधी कधी रात्रभर हर्रयायातंील कोंडलेलया हर्ते कार् करून 
कसेबसे काल्रमर्ण करीत आहेत ! 
 

तात्पयु काय की, शस्त्रबलाने इतरानंा कजकून जे आपली उपजीहर्का र् चैन करू पाहतात, त्याचं्या 
कर्ाची हर्षारी फळें लायायाची त्याचं्या र्शंजारं्र पाळी आलयार्ाचंून राहात नाही  धम्र्पदातं 
म्हटलयाप्रर्ाणे— 
 

मधुवा पञ्जती बालो याव पापं न पच्चणत । 
यदा च पच्चती पापं (अथ) बालो दुक्खं णनर्च्छणत ॥ 

 
(ज पयुन्त पाप पक्व ह त नाही, त पयुन्त रू्लाला ते र्धासारले र् ड र्ाटते  पण ते जेव्हा हर्पक्व 

ह ते, तेव्हा रू्लु दुःल भ र्त  )— 
 

आरंभी जरी कहसात्र्क परा्रमर् र् ड र्ाटले, तरी ते पहरणार्ी अत्यंत दुःलद ह तात  
 

काही एक लाभाची आशा न धरता दुसऱ्या देशात जाऊन धर्ोपदेश करयायाचे उदाहरण इहतहासात 
एकच तेर्ढे आर्च्या प्राचीन हभक्षूंचे आहे  हे उपदेशक पूरे्कडील सरु् देशात रे्ले  त्याचं्या उपदेशाचा 
पहरणार् कसा काय झाला याचा हर्चार आम्हाला कतुव्य नाही  पण त्याचं्या उद्य र्ारु्ळे एक र् ठा फायदा 
झाला त  हा की, चीन, हतबेट र्रै्रे देशात आर्च्या संबधंाने आदर र्ाढला  क णतेही कृत्य हनरपेक्षपणे 
पर पकार स्र्रून केले, तर त्याचा पहरणार् र् ड झालाच पाहहजे  जरु्न शास्त्रज्ञ जर अशाच हनरपेक्ष बुद्धीने 
रहशयनानंा र्दत करते, तर आजला ज  ह्या द न जातीत रै्रभार् हदसून येत , त  तर राहहलाच नसता, 
आहण जरु्नानंा आपले रु्रू सर्जून रहशयनानंी त्याचंा फार आदर केला असता  येणेकरून द न र्हायुद्धाचे 
प्रसंर् टळले असते; एर्ढेच नव्हे, तर जर्ाच्या सुलात चारं्लीच भर पडली असती  परंतु, 
 

परदुक्खूपदानेन अत्तनो सुखणमच्छणत । 
वेरसंसगर्संसट्ठो वेरा सो न पमुच्चणत ॥ 

 
(दुसऱ्याला दुःल देऊन ज  आपलया सुलाची इच्छा करत , त  रै्रात रु्रुफटला जाऊन रै्रापासून 

रु्क्त ह त नाही ) 
 

हा उपदेश युर हपयन राष्ट्रानंा कधीच पटला नाही; आहण त्याचे फळ आजला त्यानंाच नव्हे, तर 
सरु् जर्ाला भ र्ार् ेलार्त आहे  
 

तात्पयु, कहसा, असत्य, स्तेय आहण पहरग्रह याचं्याय रे् क णत्याही राष्ट्राचे हहत झालयाचा दालला 
इहतहास देत नाही  सध्याच्या रु्ंतारु्ंतीतून आहण अत्यंत हबकट पहर्स्थतीतून पार पडयायाला सरु् राष्ट्रानंा 
हा एकच उपाय आहे की, त्यानंी आपलया ध रणाला या चातुयार्ाची कस टी लार्नू पहार्ी  शस्त्रास्त्राचं्याद्वारे 
आम्ही कहसेची तयारी करीत आह  की नाही? इतर राष्ट्रानंा ठकहर्यायासाठी आम्ही असत्याचे प्रय र् करत  
की नाही? दुसऱ्या राष्ट्रानंा लुटून म्हणजे स्तेयाच्याद्वारे आम्ही संपत्ती र् ळा करत  की नाही? आहण 
आर्च्या पहरग्रहारु्ळे आम्हाला ह्या आहण अन्य पापाचंा अंर्ीकार करार्ा लार्त  की नाही? याचा हर्चार 



 

 

अनुक्रमणिका 

सरु् राष्ट्रातंील पुढाऱ्यानंी अर्श्य केला पाहहजे  ह्या चातुयार्ाच्या कस टीला जर त्याचंी कृत्ये उतरली, तर 
जर्ातील बरीचशी दुःले नाहीशी ह तील  आहण सरु् राष्ट्रातं सुल शातंी नादूं लारे्ल  
 

र््ज्झर्हनकायातील सल्लेलसुत्तात भर्र्ान् बुद्धाने म्हटले आहे की– “हे चुन्द हर्षर् र्ार्ातून रु्क्त 
ह यायास जसा सरळ र्ार्ु असार्ा, त्याचप्रर्ाणे हर्कहसक र्नुष्ट्याच्या रु्क्तीसाठी अहर्कहसा आहे    
अदत्तादान (च री ककर्ा लूट) करणाऱ्यासाठी दत्तादान रु््क्त र्ार् ुआहे    असत्यर्ादी र्ाणसासाठी सत्य 
रु््क्त र्ार् ुआहे    ल भी र्ाणसासाठी हनलोभ रु््क्तर्ार् ुआहे ” 
 

ज  न्याय येथे व्यक्तीला लार्ू केला आहे, त च सर्ाजाला आहण राष्ट्राला लार्ू ह त   
 

धार्वमक कसोिी 
 

चातुयार् धर्ाची कस टी हीच लरी धार्मर्क कस टी ह य  धर्ासाठी तुम्ही युद्ध ककर्ा क टात 
हफयादी करू लार्लात, तर तुम्हाला चातुयार् धरु् पटला नाही असे म्हणार् ेलारे्ल  धर्ासाठी ल टे ब लून 
ककर्ा व्यापारी लूट करून तुम्ही पैसे कर्र् ूलार्लात, तर तुम्ही ह्या चातुयार्ापासून फार दूर रे्लात असे 
म्हणार् े लारे्ल  रं्हदरे ककर्ा र्हशदी बाधंयायासाठी आहण त्यानंा अ्स्तत्र्ात ठेर्यायासाठी तुम्ही संपत्तीचा 
संग्रह करू लार्तात, तर तुम्हाला अपहरग्रहाचे तत्त्र्च सर्जले नाही असे म्हणार् ेलारे्ल  
 

येथे एलादा श्रीर्ंत आम्हास असा प्रश्न हर्चारील की, “अह , तुम्ही र्रीब कुळात जन्र्लात; तेव्हा 
तुम्हाला चातुयार् धरु् आर्डला हे ठीक आहे; पण आम्हाच्या हाती काहीएक पहरश्रर् न करता ही संपत्ती 
आली आहे  ती सर्ळी स डून आम्ही अपहरग्रही ह णे रू्लुपणा नव्हे काय? सर्जा, आम्ही ती आजच 
र् रर्हरबानंा र्ाटून र् कळे झाल , तर त्यारु्ळे सर्ाज अपहरग्रही थ डाच ह णार आहे  आर्च्याजार्ी दुसरे 
पहरग्रही येतील एर्ढेच काय ते ” ह्यार्र आर्चे उत्तर– ‘ही यु्क्त च रानंाही लढहर्ता येईल  एलादा च र 
म्हणेल की, तुम्ही र्ला च रीपासून हनरृ्त्त ह यायास सारं्ता, पण त्याय रे् सर्ाजातील च री नष्ट ह णार आहे 
काय? र्ाझ्या जार्ी दुसरा च र येईल, एर्ढेच काय ते  आता तुर्च्या संपत्तीची र्ाटणी कशी करार्ी, हाच 
काय त  प्रश्न रहात   ती र् रर्हरबानंा र्ाटून देयायापेक्षा हतचा हर्हनय र् सर्ाजकायांत करार्ा हे चारं्ले  ह्या 
कायाची कस टी, ही आहे की, त्याच्याय रे् सर्ाज अकहसक, सत्यर्ादी, अस्तेयी आहण अपहरग्रही व्हार्ा  
ह्या कस टीला आजकालचा दानधरु् कहचत् उतरत   रस्ट करून लाल  रुपये क णत्याही सारु्जहनक 
कायाला ठेर्लयाने सर्ाजाची उन्नती ह णार आहे असे सर्जणे चुकीचे आहे  
 

तर र्र् अशा संपत्तीचा हर्हनय र् कसा करार्ा? हतचा उपय र् असा करार्ा की, हतच्याय रे् सर्ाज 
त्र्हरत चातुयार् धर्ास अनुसरून र्ारे्ल  आजकाल जे रस्ट करयायात येतात त्याचं्याय रे् सर्ाज कधीही 
अपहरग्रही ह णे शक्य नाही  ह्या रस्टच्या हनधीला जे व्याज हर्ळते, त  एक सर्ाजार्र कायर्चा ब जा 
ह ऊन बसत ; आहण पुष्ट्कळ हठकाणी रस्टी या फंडाचा आपलयाच स्र्ाथासाठी उपय र् करून घेतात  
राजक टचे प्रहसद्ध बहॅरस्टर श्री  सीतारार् नारायण पहंडत म्हणत असत की, रस्टर्र र्ाझा हर्र्श्ास नाही  
रस्टच्या पुष्ट्कळ केसेस र्ी चालहर्लया, आहण त्यात र्ला असा अनुभर् आला की, अशा पैशाचा दुरुपय र् 
ह त   यास्तर् र्ी ज  दानधरु् करत  त्यात अशी लबरदारी घेत  की, त  सरु् पैसा र्ाझ्याच हयातीत 
सत्कायाला लार्ार्ा  इतरानंी हे उदाहरण घेयायाज रे् आहे  तुम्हाला जर सर्ाजाला कहसेपासून, 



 

 

अनुक्रमणिका 

असत्यापासून, च रीपासून आहण पहरग्रहापासून स डर्ार्याचे असेल, तर तुर्ची संपत्ती तुम्ही ‘अकहसार्ार्ी 
स शहॅलझर्’ च्या प्रचारासाठी द्या, आहण हतचा हर्हनय र् ताबडत ब करयायात येईल अशी व्यर्स्था करा  
 

स शहॅलस्ट कहसात्र्क ्रमातंीला र्हत्त्र् देतात; असे असता त्यानंा र्दत करणे चातुयार्ाला हर्संर्त 
नव्हे काय? पुष्ट्कळसे स शहॅलस्ट अंधानुकरण करणारे आहेत, ही र् ष्ट लरी आहे  त्यानंा र्ाटते की, ज  
प्रकार रहशयात घडून आला, त च इकडे व्हार्यास पाहहजे  पण त्यानंी जरा रे्लया पचंर्ीस र्षांतील 
र्हात्र्ा र्ाधंींच्या चळर्ळीचे नीट हनरीक्षण करून पहार् े आम्ही जर कहसेचा आहण असत्याचा र्ार्ु पत्करला 
असता, तर अलप कष्टानंी आर्ची एर्ढी प्रर्ती झाली असती काय? स शहॅलझर्च्या प्रसाराला कहसा नक  
आहे; शतेकऱ्याचें आहण कार्र्ाराचें संघटन पाहहजे आहण ते पूणपुणे सन्र्ार्ाने करता येयायाज रे् आहे  ज  
आपली संपत्ती ह्या कायाला देईल, त्याने हतचा उपय र् सन्र्ार्ाकडेच ह ईल, अशी लबरदारी घेतली 
म्हणजे झाले  
 

आर्च्यासारख्या र्रीब कुळात जन्र्लेलया र्ाणसानंा चातुयार् धर्ाचा अंर्ीकार करणे सुलभ आहे  
अंधश्रद्धा, चैनीची आहण र्ानर्ान्यतेची अहभलाषा हेच काय ते दुरु्ुण आम्हाला बाधक आहेत  आर्चे पूरु्ज 
ज्या देर्ताचंी पूजा करीत ती सारी कहसक आहेत; असे असता आम्ही देलील केर्ळ अंधश्रदे्धरु्ळे त्याचीच 
भक्ती करीत आह त! आम्ही पैशाच्या र्ारे् का लार्ल ? आम्हाला आहण आर्च्या रु्लाबाळानंा चैन करता 
यार्ी म्हणून, अथर्ा ल कातं र्ानर्ान्यता हर्ळार्ी म्हणून  
 

चातुयाम हेच आमचे दैवत 
 

अशा क णत्याही दुरु्णुाला बळी न पडता आम्ही–र्हरबानंी आहण श्रीर्ंतानंी–चातुयार् धरु् हेच 
आर्चे दैर्त आहे असे जाणून ल कातं त्याचंी भक्ती र्ाढेल र् त्याद्वारा ल क सुलसर्ाधानाने नादूं लार्तील 
यासाठी काया, र्ाचा, र्ने झटले पाहहजे  चातुयार् धरु् हाच लरा चतुरुु्ली ब्रह्मा आहे; आहण त्याच्या 
आराधनेतच आर्चा र् इतराचंा र् क्ष आहे  या चातुयार् धरु्रथाची अकहसाहदक चार चाके आहेत  त्यातं 
काही न्यनूाहधक झाले ककर्ा त्याचं्यापैकी एलादे चाक र् डले, तर हा धरु्रथ चालणे शक्य नाही  यास्तर् 
केर्ळ श्रदे्धर्र अर्लंबनू न राहता ह्या चार च्रमाचें र्ारंर्ार हनरीक्षण करून ती अव्याहत चालू राहतील असा 
आम्ही सतत प्रयत्न केला पाहहजे  हाच लरा करु्य र् ह य  
 

मारिान्न्तक सल्लेखना व्रत 
 

जैनाचंी जी अनेक व्रते आहेत त्याचंा चातुयार्ाच्या अहभरृ्द्धीसाठी क्वहचत् च उपय र् आहे  ही तपे न 
आचरता चातुयार् धर्ाची अभ्युन्नती करता येते  ह्या तपापंैकी एकच तप ककर्ा व्रत असे आहे की, त्याचे 
यथाय ग्य पालन केले, तर ते व्यक्तीच्या आहण सर्ाजाच्या हहताला कारणीभतू ह ईल  ते व्रत म्हटले 
म्हणजे सल्लेलनाव्रत ह य  ते केर्ळ असाध्य र ग्यासंाठी आहण जरा-जजुहरतासंाठी आहे  श्रीर्ंतानंा 
अधांर्र्ायू ककर्ा कॅन्सरसारला दुसरा असाध्य र र् झाला, तर ते सारले हबछान्यार्र तळर्ळत पडतात; 
आहण त्याचं्या शुश्रूषेसाठी आहण औषधासाठी हजार  ककर्ा लाल  रुपये लचु करयायात येतात  लुद्द त्यानंा 
आहण त्याचं्या नातलर्ानंा र्ाटते की, रृ्त्य ूलर्कर येऊन त्यातून त्यानंी पार पडार्े  परंतु अशा प्रसंर्ी त्या 
र ग्यानंा उपर्ास करून त्यातून रु्क्त ह यायाची इच्छा ह त नाही; आहण त्याचं्या नातलर्ानंाही ते कृत्य 



 

 

अनुक्रमणिका 

आर्डेलच असे म्हणता येत नाही  सल्लेलनाव्रताचे र्हत्त्र् जर सरु्संर्त झाले, तर असे प्रसंर् सहज टाळता 
येतील  
 

ह्या व्रताची र्ाहहती र्र आलीच आहे  असाध्य व्याधीरु्ळे ककर्ा जरेरु्ळे शरीर दुबुल झाले, तर जैन 
साधू र् र्ृहस्थ र्हहना र्हहना उपास करून प्राण स डीत  त्याचंी बरीच उदाहरणे र्र आलीच आहेत  लुद्द 
पार्श्ुनाथानेदेलील याच हर्धीने संरे्त हशलरार्र देहत्यार् केलयाची कथाही र्र आलीच आहे  
 

या व्रताचा अर्लंब करयायासाठी पूरु्तयारी पाहहजे  तरुणपणीच र्ाणसाने असा हर्चार केला 
पाहहजे की, र्ाझे तारुयाय हटकाऊ नाही  एक तर असाध्य र र् ते ग्रासून टाकील अथर्ा जरेरु्ळे ते नष्ट 
ह ईल  अशा प्रसंर्ी हे शरीर र्ला राजीलुशीने रृ्त्यचू्या हर्ाली केले पाहहजे  त्याय रे् र्ाझे र् र्ाझ्या 
आप्तहर्त्राचें दुःल पुष्ट्कळ कर्ी ह ईल  हा संशय र्नात बाळर्ला, तर र्ाणसाच्या हातून कुकृत्यही ह णार 
नाही  
 

पार्श्ुनाथाच्या पूर्ी आहण तत्सर्काली र्ृहस्थदेलील रृ्द्ध झाले म्हणजे र्ृहत्यार् करून जंर्लात 
जात र् तेथे उपास करून प्राण स डीत  याचे एक उदाहरण र्हाजनक जातकात सापडते  जनक राजा रृ्द्ध 
झाला  तेव्हा त्याने र्ृहत्यार् केला  त्याला र्ारे् र्ळहर्यायाचे अनेक प्रयत्न त्याच्या सीर्ली राणीने केले  पण 
र्ारे् न र्ळता जनकाने हहर्ालयाचा रस्ता धरला  सीर्ली त्याच्याबर बर चालली  अंती ती द घे एका 
लहानशा शहराबाहेर आली  तेथे द न रस्ते ह ते  त्या हठकाणी जनक सीर्लीला म्हणाला, 
 

अयं िेधापथो भदे्द, अनुणचण्िो पथाणवणह । 
तेसं त्वं एकं र्ण्हाणह अहमेकं पुनापरं ॥ 

 
(र्ाटसरू ज्यानंा अनुसरतात असे हे द न र्ार् ु आहेत  त्यापंैकी तू एक स्र्ीकार र् र्ी दुसरा 

स्र्ीकारत  ) 
 

हे ऐकून सीर्ली हनिेष्ट ह ऊन तेथेच पडली; आहण जनक हहर्ालयाच्या जंर्लात हशरला  त्याचं्या 
र्ार् र्ार् त्याचें अर्ात्य येत ह ते  त्यानंी सीर्लीला सार्ध केले, र् हतच्या रक्षणाला र्ाणसे ठेर्नू जनकाचा 
श ध चालहर्ला; पण त्याचा पत्ता रु्ळीच लार्ला नाही, तेव्हा त्या दे्वधापथार्र जनकाच्या स्र्ारकासाठी 
स्तूप बाधूंन सीर्ली देर्ीसह ते र्ाघारे हर्हथलेला आले  
 

पार्श्ुनाथाच्या प्रचारकायारु्ळे अशा प्रकारे हहर्ालयाच्या जंर्लात हशरयायाचे कारण राहहले नाही; 
र्ाटेल तेथे देहत्यार् करता येणे शक्य झाले  बर्ीचात, धरु्शाळेत, एलाद्या परु्तहशलरार्र, नदीतीरी 
अथर्ा सरु्द्रकाठी जेथे आपले र्न प्रसन्न राहील, अशा हठकाणी, र्ास करून अनशनव्रत करणे र र्ग्रस्तानंा 
आहण जराग्रस्तानंा सुलभ झाले  ल काचंी ह्या व्रताला सहानुभतूी हर्ळू लार्ली  
 

आजकालदेलील जैन साधू आहण र्ृहस्थ ह्या व्रताचा क्वहचत उपय र् करतात; पण त्याला एक 
हर्लक्षण स्र्रूप प्राप्त झाले आहे  क णी एका साधूने ककर्ा र्ृहस्थाने ह्या व्रताला आरंभ केला आहे असे 
सर्जलयाबर बर शकेड  जैन ल क त्याच्या दशनुाला येतात, र् त्या य रे् अशा प्रसंर्ी त्या व्रतस्थाला जी 
शातंी पाहहजे असते, ती रु्ळीच हर्ळत नाही  अथात ह्या व्रताला एर्ढे र्हत्त्र् देऊन त्याचे देव्हारे र्ाजहर्णे 
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इष्ट नाही  ह ता ह ईल त  अशा व्रतस्थाला शातंी हर्ळू देणे य ग्य आहे  जर का त्याला भकेुच्या र्ेदना असह्य 
ह ऊ लार्लया तर काय करार्े? त्याला औषध ककर्ा इंजेक्शन देणे जैन ल क अनुहचत सर्जतात  पण 
र्ाझ्या र्ते त्याला शातं ठेर्यायापुरते औषध पचार करणे जरूर आहे  
 

आता ह्या व्रतापासून सर्ाजाला क णता फायदा याचा हर्चार करू  असाध्य र र्ातूंन आहण जरेतून 
रु्क्त ह यायासाठी हे व्रत आचरणे सरु्साधारण ह ऊन बसले, तर त्यापासून सर्ाजाचा पुष्ट्कळ व्यय र्ाचेल  
आजला अशा ल कग्रस्त श्रीरं्तारं्र आहण र्हरबारं्र सर्ाजाचा पुष्ट्कळ पैसा लचु ह त आहे  तरी पण अशा 
ल कानंा र्ारून टाकणे सर्ाजाला शक्य नाही  श्रीर्ंताचें त्याचं्या घरी र् र्हरबाचें हॉ्स्पटलात हाल चालू 
ठेर्णे भार् पडत आहे  र्हार ग्यानंा तर जबरदस्तीने सर्ाजापासून दूर करून त्याचं्या पालनप षणाचा सरु् 
भार सर्ाजाला घ्यार्ा लार्त   अशा र ग्यानंी आहण जराजजुहरतानंी अनशनव्रत राजीलुशीने स्र्ीकारले, 
तर सर्ाजाचा भार हलका ह ईल, यात शकंा नाही; आहण अशी र्ाणसे सर्ाजातून लुप्त झाली, तर 
सर्ाजही प्रफुहल्लत ह ईल  
 

उपसंहार 
 

चातुयार् धर्ाचा उर्र् ऋहषरु्नींच्या अकहसा धर्ातून झाला, र् त  पार्श्ुनाथाने प्रचहलत केला  
बुद्धाने त्याला सर्ाधीची र् प्रजे्ञची ज ड देऊन त्याचा हर्कास केला  ह्रमस्ताने यहुदी ल काचं्या यह र्ाच्या 
आधारे त्याच धर्ाचा पहिरे्कडे प्रचार केला  त्याला अंर्रे्हनतीची ज ड देऊन सत्याग्रहाच्या रूपाने 
राजकीय के्षत्रातदेलील त  कसा प्रभार्शाली करता येईल, हे र्हात्र्ा टॉलस्तायने हर्षदपणे दशहुर्ले; 
आहण र्हात्र्ा र्ाधंींनी त्याचे प्रत्यक्ष प्रय र् करून ते हसद्धीला जातात हे दालर्नू हदले  अथात पार्श्ुनाथ, 
बुद्ध, ह्रमस्त, टॉलस्ताय र् र्ाधंी हे या चातुयार् धर्ाचे र्ार्दुशकु आहेत  त्याचें पहरश्रर् पूणपुणे सफल झाले 
असे म्हणता येत नाही  जैन, बौद्ध र् ह्रमस्ती ल कातंदेलील कहसाधर्ार्र हर्र्श्ास ठेर्णाऱ्याचंी संख्या फार 
र् ठी आहे  पण त्यानंा त्याचंाच धरु् पटर्नू देणे अशक्य झाले आहे  तथाहप हनराश ह यायाचे कारण नाही; 
का की, ह्या चातुयार् धर्ाचा सरु्त परी हर्कास करणारे पुष्ट्कळ शास्ते (नेते) भहर्ष्ट्यकाळी हनपजतील, 
असा आर्चा पूणु हर्र्श्ास आहे  ते र्ारंर्ार हनपज त र् त्याचं्या सत्कर्ांनी सरु् र्नुष्ट्यसर्ाज उन्नत दशलेा 
जार्  अशी प्राथुना करून र्ाचकाचंी रजा घेत   
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जीहर्तर्द तीथंकर 
जेकब तुकारार् 
जथ्र  तृणार्तार 
जेफ तेकुल 
ज जेफ तेज कहसण 
ज शुआ तेज लेश्या 
ज्य न तेलप्पनाहळ 
झेंहघशलान तैरु्कलर् 
टॉलस्टाय त रणर्त्थु 
तत्त्र्ाथाहधर्र्सूत्र त्यार् 
तथार्त त्यार्ानुस्रृ्ती 
तप हत्रहपटक 
तपुस्स हत्रपषृ्ठ 
तप द  हत्ररत्न 
तरुतलर्ास थीनहर्द्ध 
तकुसंग्रह थुल्लक हटठत 
तजुनीयकरु् थुल्लनंदा 
थेट देर्तासंयुत्त 
थेरर्ाथा देर्दत्त 
थेरसीहनादसुत्त देर्दह 
थेरी देर्पुत्तसंयुत्त 
थेरीअपदान देर्ब ध 
थेरीर्ाथा देशहर्रहत 
थेरीर्ाथा अट ठकथा दौरु्नस्य 
दब्ब र्ल्लपुत्र हद्वपषृ्ठ 
दर्ास्कंस हद्वर्ाहचक 
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दशरथ दे्वषर्ार्ी 
दसकहनपात दे्वषचहरत 
दसकथार्त्थु द्र णर्स्तु 
दसुत्तरसुत्त धनश्रेष्ठी 
दायभार् धहनय 
दायान धम्र्दस्सी 

हदर्ंबर धम्र्हनज्जा 
हद्ग्र्रती धम्र्पद 
दीघहनकाय धम्र्पद अट ठकथा 
दीहधहतक सल धम्र्संर्णी 
दीपकंर धम्र्ानुस्सहत 
दीघायु धरण 
दुकहनपात धरु् 
दुहतयपयाणासक धरु्कीर्मत 
दुन्दुक धरु्च्रम 
दुःलहनर ध धरु्च्रमप्रर्तुन 
दुःलहनर ध र्ाहर्नी प्रहतपदा धरु्धर 
दुःल सरु्दय धरु्हनयार्ता 
देरझेंकी धरु्प्रहतसंहभदा 
देर्तानुस्सतु धरु्राज 
धरु्हर्नय नाहळक दन 
धरु््स्थहत हनर्याठनाथपुत्त 
धर्ानुस्रृ्हत हनग्र धारार् 
धातुकथा हनदानर्ग्र् 
धुतंर् हनदे्दस 
ध त दन हनपात 
धंधुका हनयहत 
नककहनपात हनयशःकरु् 
नकुलहपता हनरु्क्तप्रहतसंहभदा 
नकुलर्ाता हनर ध 
नदीकाश्यप हनर धसर्ाहध 
नन्दर्च्छ हनर्ंथ 



 

 

अनुक्रमणिका 

न्न्दय हनर्ाणपद 
नन्दीहर्त्र हनरे्धभाहर् 
नत्रसूहर हनशुम्भ 
नहर् हनहशद्धशील 
नरु्हच हनस्सहर्य पाहचहत्तय 
नर्हनहधस्र्ार्ी नीलकहसण 
नर्ार्ास नीलाहभजाहत 
नळेरूहपचुरं्द नीर्रण 
नार्पुरी नेपाळ 
नार्र्न नेप हलयन ब नापाटु 
नार्सर्ाल नेबकूद नेझार 
नाहर्त नेहर्नाथ 
नाथपुत्त नेरंजरा 
नार्रूप नेहरू 
नारद नैर्संज्ञानासंज्ञायतन सर्ाहध 
नारायण नैष्ट्कम्युसंकलप 
नाराहर्री नंद 
नालंदा नंदक 
ना्स्तर्ादी  
नंदक र्ाद पहरहनर्ाण 
नंदा पहरर्ाणव्रत 
नंदी पहररं्डल 
नंहदनीहपता पहरर्ारपाठ 
पचं्चत पहरर्ास 
पटाचारा पल्ला्त्थक 
पहटघ पहर्त्र आत्र्ा 
पहटसंहभदार्ग्र् पसेनहद 
पट ठान पाहचहत्तय 
पठर्ीकहसण पाटण 
पयाडुक पाटहलपुर 
पयाण पाहटदेसनीय 
पतंजली पात्रस्थहर्का 



 

 

अनुक्रमणिका 

प्त्थत पारहसक 
पदकुसलजातक पाराहजक 
पदुर् पाराहजका 
पदुरु्त्तर पारायणर्ग्र् 
पद्र्प्रभ ु पाहरलेस्यक 
पद्र्ार्ती पार्श्ुनाथ 
पधानसुत्त पार्ा 
पन्थनी पार्ाहरकश्रेष्ठी 
पपंचसहनी पार्ाहरकाराभ 
पयार्पहतटठान पासाहदकसुत्त 
परशुरार् पॉल 
पराशरस्र्ृहत पाडंर् 
पहरकरु्हनहर्त्त पासुंकुल 
पहर्च्छत्राकासकहसण पासुंकूहलक 
पहरदेर्न हपफ्फहल 
हपयदस्सी प षधशाला 
हपकलदर्च्छ पचंकहनपात 
कपहर्यानी ब्राह्मण पचंप्रकरण अट्टकथा 
कपडपात पचंर्हाव्रत 
कपडपाहतक पचंस्कंध 
कपड लभारद्वाज पचंर्र्ीय हभक्षु 
पीतकाहसण पचंव्रत 
पुग्र्ल प्रहतप्रादक 
पुग्र्लपञ्ञहत्त प्रहतर् क्ष 
पुयाणर्न्नाहनपुत्त प्रहतशत्र ु
पु्याणका प्रहतसंहभदाज्ञान 
पुनब्बसुक प्रहतस्र्ारणीयकरु् 
पुप्फ प्रहतज्ञानकरण 
पुरुषदत्त प्रतीत्थसरु्त्पाद 
पुरुषपुयाडरीक प्रत्यन्तजन 
पुरुषकसह प्रत्याघातसंज्ञा 
पुरुष त्तर् प्रत्याघात बुहद्ध 



 

 

अनुक्रमणिका 

पुलर्क प्रद्य त 
पुष्ट्पदन्त प्रबधंपयाल चन 
पुष्ट्पा प्रभार्क 
पूर् प्रभाचदं्रसूरी 
पूयाण प्रभार्ती 
पूणहुजत प्रभासपट्टण 
पूरु् प्रर्ाणर्ार्मतक 
पूरु्करु् प्रर्र्मतनी 
पूरणकाश्यप प्रर्ारणा 
पेतर्त्थु प्रव्रज्या 
प लासपुर प्रव्रज्याहर्हध 
प्रसेनहजत बाहहहतकसुत्त 
प्रस्थ कबहबसार 
प्रहरण बीजक 
प्रज्ञा बुद्धर्या 
प्राचीन लंडराजी बुद्धघ ष 
हप्रयदशनुा बुद्धचहरत 
प्र षध बुद्धलीलासारसंग्रह 
फलरु्नी बुद्धर्स 
हफहलप बुद्धानुस्सहत 
फेर्  बेलट ठसीस 
फेर  बीड 
फ्राक  ब हधरृ्क्ष 
बकासुर आख्यान ब हधसत्त्र् 
बकु्कल ब ध्यंर् 
बड दा ब्रह्मचयु 
बदहरकारार् ब्रह्मदत्त 
बनारस ब्रह्मदेश 
बन्धुदत्त ब्रह्महर्हार 
बप्पभट्टी भर्र्द्र्ीता 
बहल भरु् 
बहुपुत्रक भद्दर्हतय 



 

 

अनुक्रमणिका 

बाभ्ा भद्दसाल 
बाहबल न भद्दाकच्चाना 
बायबल भद्दाकंुडलकेसा 
बाराबार भहद्दय 
बाहरय भद्रकीर्मत 
बाहरयदारुचीहरय भद्ररु्स्तक 
बालकलीशकारग्रार् भद्रर्हतका 
बार्री  
भद्रा र््ज्झर्हनकाय 
भद्राकाहपलाहत र्हदर् 
भरत र्दीना 
भतृुहरी र्द्रदेश 
भहल्लक र्द्रास 
भर् र्धुर् लक 
भर्तृष्ट्णा र्धुकपहडक 
भस्स र्धुरा 
भार्लपूर र्धुकैटभ 
भाब्रहूशला र्ध्यदेश 
भारद्वाज र्नू 
भार् र्नुस्रृ्हत 
भार्नर्र र्न र्यकार् 
भाडंारकर र्न रथपूरणी 
हभक्लुसंयुत्त र्न्र -डॉ्क्रन 
हभक्लुहषसंयुत्त र्रणस्रृ्हत 
भीष्ट्र् र्रणानुस्सहत 
भमु्र्जक र्ल्ल 
भरुृ् र्हल्ल(तीथंकर) 
भेसकळार्न र्हल्लका 
भ ज र्हम्र्द 
भ जकुर्ार र्हम्र्द र्झनी 
भ जव्याकरण र्हाकात्यायन 
र्क्का र्स्तानी 



 

 

अनुक्रमणिका 

र्क्लहलर् साल र्हाक्प्पन 
र्र्ध र्हाकाश्यप 
र्ग्र् र्हाक हटठन 
र्धर्ा र्हाजनसत्ताक 
र्च्छ्न्तक र्हाधम्र्र्क्लंत 
र्हाहतष्ट्य र्हाशतक 
र्हातीथु र्हाशाल 
र्हादेर् र्हाश्रर्ण 
र्हात्र्ा र्ाधंी र्हाश्रार्क 
र्हादुक्लक्लंधसुत्त र्हासकच्च 
र्हानार्शाक्य र्हासकुलदाहयसुत्त 
र्हापहर हनव्र्ाण र्हासुप्पबुद्ध 
र्हाप्रजापहत र्हास्थहर्र 
र्हाब ध र्हहष रं्डळ 
र्हाभारत र्हेश 
र्हाभतू र्हेर्श्रभट्ट 
र्हार्हहन्द र्हक्षकाशडं 
र्हार्ात्र र्ार्ंहदय 
र्हार् ग्र्लान र्ान 
र्हापथंक र्ानत्त 
र्हायानपथं र्ायादेर्ी 
र्हार्क्लत र्ार 
र्हाराष्ट्र र्ालर् 
र्हाराहुल र्ाद हर्र्र् 
र्हार्ग्र् हर्र्लहडक 
र्हार्न हर्हत्तय 
र्हार्ास हर्र्थयादृहष्ट 
र्हाहर्हार हर्हथला 
र्हार्ीरस्र्ार्ी र्हदत्ता 
र्हार्देल्लसुत्त रु्रंुड 
र्हार्सं रू्लायपहटकस्सना 
र्हाव्रत रू्ळराज 



 

 

अनुक्रमणिका 

रू्सा य र्धम्र्र्क्शन 
रृ्र्चरु् रट ठपालसुत्त 
रे्हघय रजन 
रे्घर्ाली रथहर्नीतसुत्त 
रे्तसुत्त र्क्लत 
रे्त्ता रार्चहरत 
रे्हत्तय राध 
रे्हत्तया रार् 
रे्रक रार्सण 
र्ेंडक रार्हर्री 
र्तै्री रार्ण 
र् पग्र्लान राष्ट्रपाल 
र् ग्र्लीपुत्तहतरस राहुल 
र् घराज राहुलर्ाता 
र् झेस रुबेन 
र् टर्ार्ी रूप 
र् हचहरत रूपरार् 
रं्ल रूपसंज्ञा 
रं्र्लसुत्त रेर्त 
रं्थ रेर्ती 
यर्क र र् 
यरे्लु ्ऱ्हसडे्व्हड स 
यरुशलेर् लकुयाटक 
यर्ार्ू लटुहकक पर्सुत्त 
यश लहलतहर्स्तर 
यश धरा लक्ष्र्ण 
यश र्र्ा लंकाहद्वप 
यह र्ा लाट 
यक्षप्रश्न लालुदायी 
युर् हनई-अनेहर्न लीलंजन 
य र्सुत्त लंुहबनी 
य न  
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लेहनन र्ासभर्ाहर्क 
ल क त्तरप्रज्ञा र्ासुपूज्य 
ल हहतक हर्क्लाहयतक 
ल हहतकहसण हर््क्लत्तक 
लौहककप्रज्ञा हर्हचहकच्छा 
र्क्कहल हर्जय 
र््रमजड हर्नयअट ठकथा 
र्ज्जी हर्नयगं्रथ 
र्हज्जदेश हर्नयधर 
र्हज्जपुत्तक हर्नयहपटक 
र्ज्रपाहण हर्नयर्ादी 
र्ज्रछेहदका हर्नीलक 
र्त्सकच्छ हर्पस्सना 
र्नर्ासी हर्पस्सी 
र्नप्पत्थसुत्त हर्भर् 
र्प्प हर्भर्तृष्ट्णा 
र्म्र्ीकसुत्त हर्र्ल 
र्तुर्ान यर्न हर्र्ानर्त्थु 
र्धरु्ान हर्शाल 
र्धनुकंुजर हर्शाला 
र्षार्ास हर्शाला 
र्लरु्र्द्रा हर्शुहद्धर्ार् ु
र्संतपाल हर्शषेभाहर् 
र्ाग्भट हर्ष्ट्णू 
र्ात्स्यायन हर्सभार् 
र्ार्ादेर्ी हर्हहतशील 
र्ाय कहसण हर्ज्ञ्प्त 
र्ाराणसी हर्ज्ञान 
र्ाहलकारार् कर्ध्य 
र्ालर्ीकी  
र्ीयुसर्ता शार्नदेर्ता 
र्देना शाहह 
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र्रंेज हशर् 
र्से्सभ ू हशर्नंदा 
रै्देहहका हशर्येक 
रै्रंजा हशशुर्ारहर्र 
रै्शाहलक उग्र् र्ृहपहत हशक्षापद 
रै्शाली हशक्षाव्रत 
र्रं् शीतल 
र्रं्न्तपुत्त शीतर्न 
र्रं्ीस शील 
व्यर्स्थान शीलानुस्रृ्हत 
व्यापाद शुका 
व्यास शुक्लहभजाहत 
शत्रकु शुक्ल दन 
शत्रुंजय शुद्ध दन 
शब्दालपुत्र शूर 
शरच्चंद्रदास शृर्ाल 
शलाका शकै्षसंर्त 
शलाकापुरुष शौच 
शर्शीषा श्रर्ण 
शाक्य श्रार्णेर 
शाक्यपुत्रीय श्रार्णेरी 
शाक्युरु्हन श्राहर्का 
शाक्य दन श्रीकार्रूप 
शार्ल श्रीधरदास 
शालर्ती श्रीपाल 
शाहंत र्श्ेकर्मणक 
शालुरे्न  
र्श्ेताबंर सम्यक् संबद्ध 
षडायतन सम्यक् स्रृ्हत 
षड र्र्ीय हभक्षुणी सरस्र्ती 
षड र्र्ीय हभक्षू सरु्कार्ी 
सकदार्ार्ी सरु् हर्रहत 
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सकुल सर्ाथुहसद्धी 
सक्कायहदहटठ सलाकार्ाहापक 
सचेलक (व्रत) सल्लेलसुत्त 
सच्चक सल्लेलनाव्रत 
सहतपट ठान सहलीदेर्पुत्र 
सत्तनहनपात सहस्त्रकलर्ी 
सत्य सळायतनसंयुत्त 
सनत्कुर्ार संहकच्च 
सन्रु्लहर्नय संर्हर्त्थु 
सपहर्रमर्ण संर्ारर् 
सपादलक्ष सॉ्ेरमहटस 
सप्तदशर्र्ीय हभक्षू संब ध 
सर्ञ्ञफलसुत्त संब हधज्ञान 
सर्न्तपासाहर्का संभर् 
सर्ाहध (र्ार्)ु संभतू 
सरु्द्रदत्त संर् हहर्न हदनी 
सरु्द्रपाल संयर् 
सम्यक् आजीर् संयुत्त अट ठकथा 
सम्यक् कर्ान्त संयुत्तहनकाय 
सम्यक् दृष्टी संय जन 
सम्यक्र्ाचा संस्कार 
सम्यक् व्यायार् संज्ञाहर्र्तुकुशल 
सम्यक् सर्ाहध साकेत 
सम्यक् संकलप  
सार्त सीतारार् नारायण पहंडत 
सार्रदत्त सीर्संभेद 
सार्ल सीलब्बतपरार्ास 
सातहर्र सीलानुस्सती 
सार्ञ्ञफलसुत्त सीर्हल 
सार्ाहयकव्रत सीसूपचाला 
सार्ार्ती सुत्तहनपात 
सारत्थप्पकाहसनी सुत्तहपटक 



 

 

अनुक्रमणिका 

सारनाथ सुर्त 
साहरपुत्त सुर्तहर्त्स्त 
सालह सुजात 
साहलहीहपता सुजाता 
साकृंत्यायन सुदत्त 
हसली सुदत्तअनाथाकपडक 
हसर्ालर्ाता सुदशनु 
हसर्ालसुत्त सुहदल 
हसद्धत्थ सुधरु् 
हसद्धराज सुनक्लत्त 
हसद्धसेनसुहर सुनापरंत 
हसधू सुनीत 
हसनाई सुपारु्श् 
हसद्धहेर् सुप्पर्ासकेहलय दुहहता 
हसहरर्ा सुप्पर्ासा 
हसह सुप्पारक 
कसहलहद्वप सु्प्पय 
कसहशय्या सु्प्पया 
सुप्रभ संर्ीहत 
सुबाहु संर्ीहतसुत्त 
सुभद्र संघपान 
सुभौर् संघभेदक 
सुर्ती संघसार्ग्री 
सुर्न संघहर्त्रा 
सुरू्र्मत संघाटी 
सुरं्र्लहर्लाहसनी संघाहदशषे 
सुरादेर् संघानुस्सहत 
सुरारे्रयपान संजय 
सुर्णचुैत्य संथार्ार 
सुर्णभुहूर् संहनर्शे 
सुव्रत संबुद्ध 
सुसुर्ार स्तूपारार् 



 

 

अनुक्रमणिका 

सूरपाल स्थहर्र अहनरुद्धाचायु 
सेनार स्थापना 
सेहलय स्थापक 
सेय्यसक ्स्थहतभाहर् 
सेलसुत्त ्स्थरपाल 
स ण स्थूण 
स णकुहटकणु स्पश ु
स तापहत्त हतहर््क्लतक 
स तापन्न हत्थक 
स याडी हरद्वार 
स पाक हहरद्राहभजाहत 
स हभत हहरषेण 
स र्नाथ ह्स्तग्रार् 
स रेय्य ह्स्तसेन 
स र्नस्य हाहनभाहर् 
सौराष्ट्र हारुन 
संर्ीत हालाहला 
हहजरत हेर द 
हहर्र्तं क्षर्ा 
हहर्ालय क्षाहंत 
हीनयान के्षर्ा 
हेर्चदं्र  
 


