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प<रचय
भारतीय जनziया काही वगyत बौ( धमyब´ल आvथा वाढत असŸयाची लaणd द^…ो,पmीस Rत आ6त.

,याबरोबरच vवाभा<वकपणd भगवान ब'(.\ जीवन व िशकवण «.iया स'लभ आिण vप… <नoदनाब´लही
मागणी वाढत आ6.

भगवान ब'(.\ जीवन आिण िशकवण स'स7गतपणd व स7पOणFत: सादर करणd 6 जो बौ( नाही ,याला साžय होणd

क<ठण आ6. <नकाय.वर अबल7बOन राwन ब'(ाची जीवनकथा स'स7गतपणd सादर करhयाचा £{हा आपण Cय,न

करतो z{हा ती <कती क<ठण गो… आ6 6 C,ययास Rz. ,याwनही ,य.iया िशकवणीचा काही भाग सादर करणd

अ<धक अडचणी\ आ6 अH आढळz. जगात £वढd धमFस7vथापक होऊन »J ,य.त बौ(धमyiया स7vथापका\
जीवन व िशकवण सादर करhयात जी अडचण <नमyण होz ती ग¯धळOन टाकणारी नसली तरी प'¦कळ अवघड
आ6, अH 1हणणd अ<तशयोnत ठरणार नाही. 6 C‘न सोडवाo आिण बौ(धमF समजOन घdhयाचा मागF मोकळा

करावा 6 आव‘यक नाही काय? £ बौ(धम¤य आ6त ,य.नी <नदान साधारण चच°साठी तरी 6 C‘न म.डाoत
आिण ,य.वर ,य.ना िजतका Cकाश टाकता Rईल zवढा टाकावा «ासाठी अजOन योƒय oळ आली नाही काय? «ा
C‘नावर चचy {हावी 1हणOन z इ• उ(¼त करhया\ मी योजीत आ6.

प<हला C‘न भगवान ब'(.iया जीवनातील एका म'•य घटŠब´लचा आ6. ती 1हण£ प<रPQया. भगवान ब'(.नी

प<रPQया का –हण ‹ली? «ा\ पार7पा<रक उmर 1हण£, ,यानी म^त qह, cƒण आिण जराजजFर मन'¦य पा<हला

1हणOन. वरवर पाहताही 6 उmर हाvयाvपद वाटz. ब'(ाŠ आपŸया वयाiया एकोण<तसा{या वष¤ प<रPQया
–हण ‹ली. «ा तीन द^‘य.ची प<रणती 1हण'न जर ,याŠ प<रPQया –हण

‹ली असली तर ही तीन द^‘R त,पOव¤ ,याला कधी कशी <दसली नाहीत? «ा ”कड्य.नी घडणायy Šहमीiया

घटना आ6त, आिण ,या त,पOव¤ ब'(.iया सहजच नजªस न Rणd अस7भा{य होz. ,याŠ ,या «ाच oळी Cथम
पा<हŸया 6 पार7पा<रक vप…ीकरण माNय करणd अशnय आ6. 6 vप…ीकरण <व¡ासाहF नाही आिण z ब'(ीलाही
पटत नाही. पण मग 6 जर ,या C‘ना\ उmर नHल तर खª उmर तरी कोणz?

uसरा C‘न चार आयF-स,य.नी <नमyण ‹ला आ6. ब'(ाiया मOळ िशकवणीत ,य.चा अ7तभyव होतो काय? 6 सOg

बौ(धमyiया म'ळावरच आघात करz. जीवन 6 जर uःख आ6, म^,य' 6 जर uःख आ6, आिण प'नजFNम 6 जर uःख

आ6 तर सवF काही स7पJच 1हणाय\. «ा जगात स'खCा„तीसाठी धमF <कवा त,व€ान माणसाला कधीच उपयोगी
पडणार नाही. जर u:खापासOन म'nती नHल तर धमF काय कŽ शकणार?

जNमापासOनच £ uःख अिvत,वात Rz अशा uःखापासOन मानवाची स'टका करhयासाठी ब'( तरी काय कŽ

श‹ल? अबौ(.नी बौ(धमyचा vवीकार करhयाiया मागyत ही चार आयF-स,R हा एक मोठाच अडथळा आ6.
कारण चार आयF-स,R मानवाला आशा नाकारतात. ही चार आयF-स,R ब'(ाiया आचारत,व.ना <नराशावादी
ठरवतात. ही आयF-स,R मOळ िशकवणीत अ7तभOFत आ6त काय, की ती िभnखO7नी न7तर <दJली जोड आ6?

<तसरा C‘न आ,मा, कमF आिण प'नजFNम «ा त,व.ब´लचा आ6. ब'(ाŠ आ,1या\ अिvत,व नाकारJ आ6; पण

,याŠ कमF आिण प'नजFNम «.ब´लची त,o द^ढतया C<तपादन ‹ली आ6त अH स.<गतJ जाz. मग ल»च C‘न
उपिvथत होतो, जर आ,मा नाही तर कमF कH असO श‹ल? जर आ,मा नाही तर प'नजFNम कसा असO श‹ल? 6

ग¯धळ <नमyण करणाª C‘न आ6त. ब'(ाŠ कमF आिण प'नFजNम 6 श¥द कोण,या अथ¤ वापरJ? ,या काली

ˆा1हण वापरत ,या¬aा <नरा½या अथ¤ 6 श¥द ,याŠ वापरJ काय? अH जर अHल तर कोण,या अथ¤? ˆा1हण
वापरत ,याच अथ¤ ,याŠ 6 वापरJ काय? अH जर अHल तर आ,1याचा अvवीकार आिण कमF व प'नFजNम «.\
द^ढ C<तपादन ही भयानक <वस7गती नाही काय? ही <वस7गती उकलhयाची आव‘यकता आ6.

चौथा C‘न िभnखOस7ब7धीचा आ6. िभnखO <नमyण करhयात ब'(ाचा काय 6तO होता? एक पOणF प'cष <नमyण करणd

हा 6तO होता काय? की जनzQया Hoला आपJ आय'¦य वा<हJला आिण ,य.चा िमg, मागFदशFक आिण त,व€

असJला एक समाजHवक <नमyण करणd हा 6तO होता? हा एक अगदी मह,वाचा C‘न आ6. ,यावर बौ(धमy\
भ<वत{य अवल7बOन आ6. जर िभnखO हा ‹वळ पOणF प'cष अHल तर बौ(धमyQया Cसाराला तो उपयोगी होत
नाही. कारण जरी तो पOणF प'cष असला तरी तो vवाथ¤ प'cष आ6. उलटपaी जर समाजHवक असला तर
बौ(धमyस तो आशाजनक होऊ श‹ल. «ा C‘नाचा <नणFय ताि,वक स'स7गतीiया <हता¬aा बौ(धमyiया
भ<वत{याiया <हताiया द^…ीŠ ‹ला पा<ह£.

मला आशा वाटz की, माझd C‘न वाचक.त \तना <नमyण करतील, आिण,य.ची उकल करhयासाठी हातभार

लावhयास Cव^त करतील.

उपोद्घात
Cचिलत आिण पOवyन'भवात काही तरी स'स7वाद साधावा, भावना आिण <वचार «ाiया गरजा पOणF करील

अशी प<रिvथती <नमyण {हावी आिण भ<वत{याला सामोª जाhयासाठी आ,म<व¡ास Cा„त {हावा «ासाठी

मानवाला आपŸया चालO आिण पर7परागत समज'ती आिण कŸपन.चा oळोoळी प'न¾वचार करणd भाग पडz.

अिलकडd {यावहा<रक व ताि,वक मह-वाiया द^…ीŠ समीadचा xकवा शाkीय अNoषणाचा <वषय 1हणOन धमy\
आकषFण जर वाढJ अHल तर ,याची कारणd अशी आ6त : (अ ) शाkीय €ान व <वचार «.ची जलद Cगती ; (ब)

<वषयाब´लची सखोल बौि(क आवड ; (क) धमyत स'धारणा xकवा ,याची प'नरFचना करhयाची xकवा अ<धक
'तक¿<स(' व ‘शाkीय’ xकवा कमी 'अ7ध~(d ' iया <वचारCणालीची ,याऐवजी vथापना करhयाची जगात सवFg

<दसणारी Cव^mी आिण (ड ) धमyवर Cभाव करणायy xकवा धमyŠ Cभा<वत होणायy एका Cकारiया सामािजक,
राजकीय आिण आ7तररा…Áीय घटन.चा प<रणाम. £{हा एखा©ा कायy\ xकवा प<रिvथ<त\ न‚<तक xकवा

सदस<Œचार<वषयक मOŸय स7µिमत असz z{हा धमyiया मह-वाब´लचा C‘न उपिvथत होतो आिण सवF
खळबळजनक अन'भव धा±मक xकवा इतर म'लत-व.चा प'न¾वचार करhयास <निÂत भाग पडतात. अ˜<रस

Nयाय, द‚व, qव व <व¡ास7ब7धी\ C‘न <नमyण होतात आिण तदन'ष7गाŠ धा±मक आिण इतर <वचार.iया

परvपरसब7धा\ C‘न सवFसामाNय €ानाची साधारण आिण 'अन'भव' व 'स,य' ,य.iया {यावहा<रक कŸपना
«ाब´ल\ही C‘न ,यात ग'7तJ जातात.

( एनसायnलोपी<डया ऑफ <रलीजन अÅड ए<थnस, ख7ड १० प^. ६६९ )

Cथम ख7ड: <स(ाथF गौतम-बो<धस,व ब'( कH झाJ?
भाग प<हला - जNमापासOन प<रPQR पयSत.
भाग uसरा - कायमचा स7सार ,याग.
भाग <तसरा - न{या Cकाशाiया शोधात.
भाग चवथा - €ानCाि„त आिण न{या मागyची द^…ी.
भाग पाचवा - ब'( आिण ,य.\ पOवFकालीन.
भाग सहावा - ब'( आिण ,य.\ समकालीन.
भाग सातवा - सा1य आिण ‰द.

भाग प<हला: जNमापासOन प<रPQR पयSत.
१. कUळ
१. िÆvतपOवF सहा{या शतकात उmर भारतात सावFभौम अH एक राQय न{हz.

२. स7ब7ध qश <नर<नरा½या अŠक लहानमोठÇा राQयात <वभागला »ला होता. ,य.प‚की काही राQय.वर एका
राजाची सmा होती, तर काह}वर एका राजाची सmा न{हती.

३.राजाची सmा असJली राQR स7•RŠ एकUण सोळा होती. ,य.ची नाo - अ7ग, मगध, कािश, कोशल, Pजी, मŸल,
\दी, व,स, कsc, प.चाळ, म,vय, सौरHन, अ‘मक, अव7ती, ग.धार आिण कÈबोज ही होत.

४. Qया राQय.वर राजाची अ<धसmा न{हती ती ही होत -क<पलवvतO\ शाnय, पावा व कsशीनारा Rथील मŸल,
व‚शाली\ िलiछवी, िम<थJ\ <वqह, राम–ाम\

कोिलय, अŸलकप\ बळी, ªसप'm\ क‡लग, <प„पŸवना\ मौयF आिण Qय.ची राजधानी <सस'मार<गरी होती z
भƒग.

५. Qया राQय.वर राजाची सmा होती ,या राQय.ना जनपद 1हणत व Qयावर राजाची सmा न{हती ,या राQय.ना
‘स7घ’ xकवा ‘गणराQय’ अH 1हणत असत.

६.क<पलवvत' Rथील शाnय.iया शासनप(ती<वषयी <व”ष अशी मा<हती िमळत नाही. या राQयाची
शासन{यवvथा Cजासmाक होती की ,यावर काही <विश… लोक.ची लोक.ची सmा होती 6 समजत नाही.

७. तथा<प, 6 माg <निÂत की, शाnय.iया गणत7g राQयात अŠक राजव7श होz व z आळीपाळीŠन राजसmा
चालवीत होz.

८. अशा Cकाª राजसmा चाल<वणार्या राजघराhयाiया Cम'खाला 'राजा' अशी स7€ा होती.
९. <स(ाथF गौतमाiया जNमाiया oळी राजपद धारण करhयाची पाळी श'(ोधनाची होती.

१०. शाnय.\ राQय भारतवषyiया ईशाNय कोपर्यात बसJ होz. z एक vवत7g राQय होz. पर7त' काल.तराŠ
कोशल qशाiया राजाŠ शाnय.वर आपJ आ<धप,य Cvथा<पत करhयात यश िमळ<वJ.

११. कोशला<धपतीiया अ<धसmdम'ळd शाnय.ना कोशल राजाiया अन'€d˜रीज आपŸया राजसmd\ काही
अ<धकार वापरणd अशnय झाJ होz.

१२. त,कालीन राQयात कोशलराQय 6 एक साम¸यFशाली राQय होz. मगधा\ही राQय तHच Cबळ होz. कोशल
qशाचा राजा पHनदी (CHनिजत) व मगध qशाचा राजा xब<बसार 6 <स(ाथF गौतमा\ समकालीन होz.

२. पOवFज
१. शाnय.iया राजधानी\ नाव ‘क<पलवvत'’ 6 होz. कदािचत 6 नाव थोर ब'ि(वादी त,वomा क<पलम'नी

याiया नावावcन पडJJ असाo.

२. क<पलवvत'मžR जयHन नावाचा एक शाnय राहात होता. <सन• (xसहहन' ) नावाचा ,याला एक म'लगा होता.
xसहहनOचा <ववाह कiचनाशी झाला होता. ,याला श'(ोदन, धौतोदन, श'कÉोदन, शाnयोदन, व अिभतोदन अH
पाच प'g होz. या पाच प'g.िशवाय xसहहनOला अिमता व Cिमता या नाव.iया दोन कNया हो,या.
३. ,याiया कsट'7बा\ गोg आ<द,य होz.

४. श'(ोदनाचा <ववाह महामाRशी झाला होता. <तiया <प,या\ नाव अ7जन व आई\ नाव स'लaणा अH होz.
अ7जन हा कोिलय व7शातील होता. तो qवदह नावाiया गावी राहात होता.

५. श'(ोदन हा मोठा यो(ा होता. £Nहा श'(ोदनाŠ शOरपणा दाख<वला z{हाच ,याला uसरी प,नी करhयाची
अन'मती qhयात आली व ,याŠ uसरी प,नी 1हणOन महाCजापतीची <नवड ‹ली. ती महामाRची वडील बहीण
होती.

६. श'(ोदन फार ~ीम7त होता. ,याiया मालकीची भOिम <वvत^त होती व ,या\ प'¦कळ नोकर-चाकर होz. अH
1हणतात की, ,याiया मालकीची जमीन न.गरhयासाठी एक हजार न.गर चालत असत.
७. तो ऐषारामात राहात होता. ,या\ अŠक महाल होz.

३. जNम
१. श'(ोदनाला <स(ाथF गौतम हा प'g झाला. ,याiया जNमाची कथा अशी आ6.

२. शाnय लोकात C<तवष¤ आषाढ म<हNयात Rणारा एक उ,सव पाळhयाची Cथा होती. सवF शाnय लोक आिण
,याCमाणd राजघराhयातील म7डळी हा महो,सव साजरा करीत असत.
३. हा महो,सव सात <दवस साजरा करhयाची प(त होती.
४. एकदा महामाRŠ हा महो,सव मोठÇा

थाटामाटात, प'¦पमाला,स'ग7धा<द वvतO7चा उपयोग कŽन पर7त'

म©पाना<द उmdजक वvतO वQयF कŽन साजरा करhया\ ठर<वJ.

५. उ,सवाiया सात{या <दवशी ती भŸया पहाÊ उठली, स'ग7धी पाhयाŠ <तŠ आ7घोळ ‹ली, दानधमyथF चार लa
मोहरा <तŠ qणगी 1हणOन वाटŸया, मौŸयवान अल7कार घालOन साजश^7गार ‹ला, आवडीiया पदाथy\ Hवन ‹J
व Pताचरण कŽन <न·dसाठी कला,मकzŠ सज<वJŸया शयनम7<दरात ती »ली.
६. ,या

राgी श'(ोदन व महामाया याचा एक.त होऊन महामाRला गभFस7भव झाला. पल7गावर प•डली

असताना ती तशीच झोपी »ली. <न·ाधीन असताना <तला vव„न पडJ.

७. vव„नात <तला अH <दसJ की, चत'¾दnपाल.नी आपणाला <न<·त िvथतीत म7चकासह उचलJ व
<हमालयाiया मा¸यावर Šऊन एका <वशाल शाल व^aाखाली ठdवOन z बाजOला उ‰ रा<हJ आ6त.
८. न7तर चत'¾दnपाल.iया िkया <तiया जवळ आŸया व ,यानी <तला मानससरोवराकडd ŠJ.

९. ,य.नी z• <तला अभ7ƒयËान घालOन <तची oषभOषा ‹ली. <तला ,य.नी स'ग7धी ·{R लावOन फsल.नी अH
सज<वJ की, ती कsणा <द{यशnती\ vवागत करावयास तयार झाली आ6 अH वाटJ.

१०. इतnयात स'—ध नावाचा एक बो<धस,व <तiयाप'ढd Cकट झाला व <तला 1हणाला, “मी माझा ”वटचा जNम
प^¸वीवर घdhया\ ठर<वJ आ6. तO माझी माता होhयास कबOल होशील का?” <तŠ उmर <दJ, “मोठया आन7दाŠ”.

,याच aणी महामाRला जाग आली.

११. uसª <दवशी सकाळी महामाRŠ आपJ vव„न श'(ोदनास सा<गतJ. vव„नाचा अथFबोध न झाŸयाम'ळd
श'(ोदनाŠ vव„न<व©dत पार7गत असJŸया स'C<स( आठ ˆा1हण.ना बोलावOन घdतJ.

१२. ,याची नाo-राम, धन, ल•खण, मNती, यhण, स'याम, भोग व स'दm अशी होती. श'(ोदनाŠ ,य.iया
vवागताची यथायोƒय तयारी ‹ली.

१३. ,याŠ Hवक.कडOन जिमनीवर फsल.\ सडd घालOन ,या ˆा1हण.साठी उiचासŠ म.डली.

१४. ,याŠ ,या ˆा1हण.ची पाgd सोNयाच.दीŠ भŽन घ^तमध'य'nत व साखरिमि~त ¨ध भाता\ स'–ास भोजन
qऊन ,य.स स7त'… ‹J. यािशवाय ,याना नवी वkd, गायी इ,याद}\ दान <दJ.

११. ˆा1हण स7त'… झाŸयावर श'(ोदनाŠ महामाRला पडJJ vव„न ,य.ना स.<गतJ आिण तो 1हणाला, “या
vव„नाचा अथF मला स.गा!”

१६. “राजा, िचNता कŽ नकोस”. ˆा1हण 1हणाJ, “त'ला एक असा पOg होईल की, जर तो स7सारात रा<हला तर
तो सावFभौम स²ाट होईल पण स7सार,याग कŽन जर तो सNयासी झाला तर तो <व¡ातील अ€ान अ7ध:कार
नाहीसा करणारा भगवान ब'( हाईल!”

१७. पाg.तील zलाCमाणd महामाRŠ दहा म<हŠ बो<धस-वाला आपŸया गभyत धारण ‹J. <तचा CसOतीकाल
जवळ Rऊ लागताच CसOतीसाठी आपŸया मा6री जाhयाची <तŠ इiछा {यnत ‹ली. आपŸया पतीला ती
1हणाली, “माÌया <प,याiया qवदहनगरील मी जाऊ इिiछz.”

१८. “त'इया इiÍCमाणd होईल.” राजाŠ उmर <दJ. सोNयाiया पालखीत बसवOन श'(ोदनाŠ मोठया
लवाज1यास<हत <तला <तiया <प,याiया घरी पाठ<वJ.

१९. qवदहला जात असताना मागyत फsल.नी बहरJŸया तHच प'र¦प<वर<हत अशा व^a.iया आŸहाददायक गदF
वनराईतOन महामाRला जाo लागणार होz. zच ल'7<बनी वन होय.

२०. ल'7<बनी वनातOन पालखी Šली जात असताना z वन vवग¤य अशा िचgलता वनाCमाणd xकवा एखा©ा
महाCतापी राजाiया vवागतासाठी स स'शोिभत ‹JŸया म7डपा-सार˜ भासत होz.

२१. ब'7žयापासOन फ.©.iया ”7डÎापयFत zथील व^a फUलाफळ.नी ओथ7बJJ होz. ,यावर नानार7ग.\ अस7•य
µमर िचg<विचg आवाजात ग'7जारव करीत होz आिण <नर<नराळया Cकार\ पिaगण म7ज'ळ vवरालाप काढीत
होz.

२२. zथील मनोरम द^‘य पाwन महामाRiया मनात z• थ.बOन काही काळ •ीडा<वहार करhयाची इiछा उ,पNन

झाली. 1हणOन <तŠ पालखी वाहनार्या Hवकास आपली पालखी शालव^aाiया कs7जात Šऊन उतर<वhयास व z•
उ‰ राहhयास स.<गतJ.

२३. महामाया पालखीतOन उतरली व zथील एका स'7दर शालव^aाiया ब'7žयाशी चालत »ली. ,या शालव^aाiया
फ.©ा वार्याiया झ'ळ'कीŠ वर खाली 6लावत असJŸया पाwन महामाRला ,य.प‚की एक फ.दी हाताŠ धरावी
अH वाटJ.

२४. स'द‚वाŠ एक फ.दी सहजग,या <तला धरता Rईल एवढी खाली आली. इतnयात ती आपŸया पायाiया
चवड्यावर उभी रा<हली व <तŠ ती फ.दी हाताŠ धरली. zवढ्यात फ.दी वर »Ÿयाम'ळd झटnयाŠ महामाया वर

उचलली »ली; आिण अशा Cकाª हलŸयाम'ळd <तला CसOतीiया oदना होऊ लागŸया. शालव^aाची फ.दी हातत
धरली असताना उ•याŠच <तŠ म'लाला जNम <दला.

२५. ,या म'लाचा जNम िखvतपOवF ५६३ {या वष¤ व‚शाखी पो±ण—ला झाला.

२६. श'(ोदन व महामाया य.चा <ववाह होऊन प'¦कळ वष° झाली होती. पर7त' ,य.iया पोटी स7तान न{हz. आिण
1हणOन प'gCा„ती झाली z{हा श'(ोदनाŠ व ,याiया प<रवाराŠ आिण सवF शाnय.नी प'gNमाचा तो उ,सव
मोठÇा हष•ŸहासाŠ थाटामाटात साजरा ‹ला.

२७. प'gजNमाiया या oळी क<पलवvतO\ राजपद भOष<वhयाची पाळी श'(ोदनाची होती. अथyतच ,याम'ळd
बालकाला य'वराज 1हणOन स7बोधhयात Rऊ लागJ.

४. अ<सतम'नी\ आगमन
१. Qया oळी या बालकाचा जNम झाला ,या oळी अ<सत नावाचा एक महान तपvवी ऋषी <हमालय

पवFतावर राहात होता.

२. अ<सत ऋषीŠ पा<हJ की, अ7त<रaातील qव ‘ब'(’ या श¥दाचा žवनी करीत आ6त व ,याचा C<तžवनी
चोहोकडd उमटत आ6. ,याŠ पा<हJ की, z आपली वkभOषणd िमर<वत इकडd <तकडd हषFभराŠ <फरत आ6त.
,याŠ <वचार ‹ला, की Qया <ठकाणी ब'(ाŠ जNम घdतला आ6 z• मी का जाऊ नR ?

३. ,याŠ आपŸया <द{यद^…ीŠ सवF ज7बOŒीपा\ <नरीaण ‹J. z{हा श'(ोदनाiया ग^ही तळपणाª एक <द{य
बालक जNमाला आJ असOन ,याम'ळdच अ7त<रaातील सवF qव हषF<नभFर झाJ आ6त अH ,याला <दसJ.

४. 1हणOन तो महान ऋषी उठला आिण आपला प'तhया नरदm याला बरोबर घdऊन राजा श'(ोदनाiया ग^ही
आला व ,याiया राजवाडÎाiया CoशŒारी उभा रा<हला

५. z• ,याŠ लाखो लोक गोळा झाŸया\ पा<हJ. z{हा तो Œारपालाजवळ »ला आिण ,याला 1हणाला, “अª !
राजाला जाऊन स.ग की, दाराशी एक तपvवी उभा आ6.”

६. z{हा तो Œारपल श'(ोदनाजवळ »ला आिण हात जोडOन 1हणाला, “महाराज, दाराशी एक वयोव^( ऋषी
Rऊन उ‰ रा<हJ आ6त. z आपणाला ‰टhयाची इiछा करीत आ6त.”

७. राजाŠ अ<सतम'नीकरता एका आसनाची {यवvथा ‹ली आिण तो Œारपालास 1हणाला, “,या ऋशीला आत
Rऊ q !” z{हा महालाiया बा6र Rऊन तो Œारपाल अ<सतम'नीला 1हणाला, “कœपा कŽन आत चला.”

८. अ<सतम'नी श'(ोदन राजाजवळ »ला व ,याiयाप'ढd उभा राwन 1हणाला, “<वजय असो ! राजा, त'झा <वजय
असो ! तO आय'¦यमान हो आिण आपJ राQय स(मyŠ चालव.”

९. z{हा श'(ोदनाŠ अ<सतम'नीला सा….ग नमvकार घातला आिण ,याला बसhयाक<रता आसन <दJ.

अ<सतम'नी स'खपOवFक vथानापNन झाŸयावर श'(ोदन 1हणाला, “ 6 तपिvवन ! यापOव¤ आपJ दशFन झाŸया\
आठवत नाही. आपŸया आगमनाचा काय 6तO असावा बª ? आपण इ• Rhया\ काय कारण ?”

१०. अ<सत ऋषी श'(ोदनाला 1हणाला, “राजा त'ला प'gCा„ती झाली आ6. त'Ìया पOgाला पाहhयाiया इiÍŠ
मी इ• आलो आ6.”

११. श'(ोदन 1हणाला, “म'<नवर, बालक आता झोपला आ6. थोडा oळ आपण थ.बhयाची कœपा कराल का ?”

ऋषी 1हणाला, “ राजा, असJ थोर महा,— जाvत oळ झोपत नाहीत. 6 थोर महा,— vवभावत:च जाग^त
असतात.''

१२. इतnयात ,या महान ऋष}वर अन'कÈपा दाखवOन ,या बालकाŠ आपण जा» झाŸयाची हालचाल ‹ली.

१३. बालक जा» झाJJ पाहताच श'(ोदनाŠ आपŸया दोNही हात.नी ,याला उचलOन घdऊन ऋष}iया समोर
आणJ.

१४. अ<सत ऋषीŠ ,या बालकाला <नरखOन पा<हJ z{हा z महाप'cषाiया बmीस लaण.नी व ए7शी श'भ
िचNह.नी य'nत असJJ ,यास <दसJ. ,याŠ पा<हJ की ,याचा qह श'• व ˆ1हा य.iया¬aाही अ<धक zजvवी
आ6 व ,याच zजोम7डल ,य.iया¬aा शतसहk पट}Š अ<धक द‚<द„यमान आ6. अ<सतऋषीiया म'खातOन ,वरीत

उदगार <नघाJ, “<नvस7qह, या प^¸वीतलावर हा अलौ<कक प'cष अवतरला आ6 !” अH 1हणOन असीतम'नी

आपŸया आसनावŽन उठJ व आपल दोNही हात जोडOन ,य.नी ,या बालकाला सा….ग नमvकार घातला. ,य.नी
बालकाभोवती Cदिaणा घातली आिण ,याला आपŸया हात.त घdऊन žयानमÐ िvथतीत z उ‰ रा<हJ.

१५. अ<सतऋषीला पOव¤ची स'प<रिचत भ<व¦यवाणी माहीत होती. गौतमCमाण महाप'cष.iया बmीस लaण.नी
य'nत असJŸय.iया प'ढd दोनच मागF असतात, <तसरा नाही. “जर तो स7सारी जीवनात रा<हला तर च•वत¤
स²ाट होईल; पण जर ग^ह,याग कŽन ,याŠ स7Nयास घdतला तर तो स1यक् स1ब'( असा ब'( होईल!”
१६. अ<सतऋषीला खाgी होती की, 6 बालक ग^हvथी जीवनात राहणार नाही.

१७. ,या बालकाकडd पाwन अ~' ढाळीत दीघF <न:¡ास टाकUन तो ऋषी रडO लागला.

१८. अ<सतम'नी अ~' ढाळीत व दीघF <नः¡ास टाकीत रडत आ6 6 श(ोदनाŠ पा<हJ.

१९. अ<सतम'नी रडत असJला पाwन श'(ोदनाiया अ7गावार रोम.च उ‰ रा<हल आिण ,य.नी {याकsळzŠ
अ<सतम'नीला <वचारJ, “6 म'नीवर, अशा रीतीŠ का रडत आहात ? अ~' का ढाळीत आहात? दीघF <नः¡ास का
टाकीत आहात? माÌया बालका\ भ<व¦य <न¾वÑन आ6 ना?”

२०. 6 ऐकUन ऋषी 1हणाला, “राजा, मी बालकासाठी रडत नाही. ,या\ भ<व¦य अगदी <न¾वÑन आ6. मी रडतो
आ6 तो माÌयासाठी!”

२१. “का बर7?” श'(ोदनाŠ <वचारJ. ऋषी उmरला, “मी वयोव^( झालो आ6. माझ7 आय'¦य आता स7पत आल7

आ6, <निÂतपणd 6 बालक ब'( होणार असOन z परमोiच व स1यक स1बोधी Cा„त कŽन घdईल. तदन7तर आजवर
या प^¸वीतलावर £ कोणी कŽ शकJ नाही, z धमFच•CवतFन 6 बालक करील. जगताiया स'खसम^(ीसाठी तो
आपŸया महान त-वाचा उपqश करील.”

२२. “Qया धा±मक जीवनाची तो घोषणा करील z जीवन आर7भी कŸयाणकारक, मžR कŸयाणकारक आिण
अNती कŸयाणकारक अस7च अHल. z श¥द व श¥दाचा भावाथF य.नी प<रपOणF, श'( आिण प<वg अस7च अHल.”

२३. “QयाCमाणd एखाq उ7बरा\ फUल nविचतच oळी व vथळी या जगात उमलJJ <दसz, ,याचCमाणd अस7•य
पवFकालान7तर या जगतात एखा©ाच oळी व vथळी पOजनीय ‘ब'(’ उदयास Rतात. ,याचCमाणd, राजा ! हा म'लगा

स'(ा <न:स7शय परम€ान Cा„त कŽन स1बोधी Cा„त कŽन घdईल आिण अस7•य जीव.ना uःखसागरातOन तŽन
Šऊन परमस'खाची िvथ<त Cा„त कŽन qईल.

२४. “पर7त' मी ,या ब'(ाला पाw शकणार नाही 1हणOन मी रडतो आ6 आिण या uःखाम'ळdच हा असा दीघF
<नः¡ास टाकीत आ6. कारण मला या ब'(ाची पOजा करावयास िमळणार नाही.”

२५. तदन7तर राजाŠ ,या थोर अ<सत ऋषीला व ,याचा प'तhया नरदm याला यथायोƒय भोजन qऊन स7त'… ‹J.
,य.ना वkदान qऊन ,य.iया भोवती Cदिaणा घालOन व7दन ‹J.

२६. z{हा अ<सतम'नी ,याचा प'तhया नरदm याला 1हणाला, “नरदmा ! £{हा 6 बालक ब'( झाŸया\ तO
ऐकशील z{हा ,याiयाकडd जाऊन ,याiया €ानमागyचा अन'–ह कर. z त'ला स'खश.ती\ व कŸयाणCद ठªल.”
अH 1हणOन अ<सतम'नीŠ राजाची अन'€ा घdऊन तो आपŸया आ~माकडd <नघOन »ला.

५.महामाRचा म^,यO
१. पाच{या <दवशी नामकरण<व<ध करhयात आला. म'ला\ नाव ‘<स(ाथF’ अH ठdवhयात आJ. ,या\

गोgनाम गौतम होz. 1हणOन ,याला <स(ाथF गौतम या नावाŠ लोक स7बोधO लागJ.

२. म'लाiया जNमाचा आन7दो,सव व नामकरण<वधी-समार7भ चालO असतानाच महामाया एकाएकी आजारी
पडली व <त\ uखणd बळावO लागJ.

३. आपला अ7तकाळ जवळ आला आ6 अH ओळखOन <तŠ राजा श'(ोदनाला व Cजापतीला आपŸया

cƒणशÒRजवळ बोला<वJ आिण 1हटJ, “माÌया म'लाब´ल अ<सतम'<नन7 £ भ<व¦य वतF<वल7 आ6 z खर7 होईल,
याचा मला <व¡ास वाटत आ6. मला uःख एवढ7च वाटत7 की, z खर7 ठरJल7 पाहाhयासाठी मी जीव7त राहणार
नाही.”

४. “माझ7 बाळ आता लवकरच मात^हीन होईल ! पर7त' माÌया मा» माÌया म'लाच काळजीपOवFक लालनपालन

होईल xकवा नाही व ,याiया भ<वत{याला अन'लaOन ,याची योƒयCकाª जोपासना ‹ली जाईल xकवा नाही,
याब´ल मला म'ळीच ‡चता वाटत नाही.”

५.“Cजापती, माझd बाळ मी त'Ìया vवाधीन करz आ6. ,याiया आई¬aाही तO ,याचा च.गला स.भाळ करशील
याब´ल मला म'ळीच श7का वाटत नाही.”

६. “आता क…ी होऊ नका. मला इहलोक सोडhयाची आ€ा ©ा. qवाच7 बोलावण7 आल7 आ6, ,या\ ¨त मला
घdऊन जाhयासाठी थ.बJ आ6त!” अH 1हणOन महामाRŠ Cाण सोडला. श'(ोदन व Cजापती या दोघ.नाही
uःखाoग अनावर झाला व ,य.नी रडOन आ•ोश ‹ला.

७. <स(ाथyiया माz\ qहावसान झाJ z{हा तो अवघा सात <दवस.चा होता.

८. <स(ाथyचा नNद नावाचा एक धाकटा भाऊ होता. श'(ोदनाचा महाCजाप<त पासOन झाJला तो प'g होता.

९. <स(ाथyला यािशवाय अŠक च'लत भाऊ होz. महानाम व अन'c( 6 ,याचा च'लता श'कÉोदन या\ प'g. आन7द
हा ,याचा च'लता अिमतोदन याचा प'g व qवदm हा ,याची मावशी अिमता <हचा प'g होत. महानाम हा
<स(ाथy¬aा वयाŠ वडील होता व आन7द हा लहान होता.
१०. ,य.iया सोबतीत <स(ाथF लहानाचा मोठा झाला.

६. बालपण आिण िशaण
१. £{हा <स(ाथF चालO आिण बोलO लागला z{हा शाnय.तील वयोव^( जाणz लोक एकg जमJ व ,य.नी

श'(ोदनाला स.<गतJ की, म'लाला ‘अभया’ या –ाम qवziया qवळात दशFनाला ŠJ पा<ह£.
२. श'(ोदन कबOल झाला व ,याŠ म'लाला कपडd घालhयास महाCजापतीला स.<गतJ.

३. ती ,याला कपडd करीत असताना बाळ <स(ाथyŠ गोड आवाजात आपŸयाला कsठd ŠJ जात आ6 6 आपŸया

मावशीला <वचारJ. £{हा ,याला समजJ की, आपŸयाला qवळात ŠJ जात आ6, z{हा तो हसला. तथा<प
शाnय.iया रीती<रवाजान'सार तो qवळात »ला.

४. वयाiया आठ{या वष¤ <स(ाथyiया <व©ा•यासास स'cवात झाली.
५. महामाRiया vव„नाचा अथF स.गhयासाठी श'(ोदनाŠ Qया आठ ˆा1हण.ना बोल<वJ होz व Qय.नी
<स(ाथy\ भ<व¦य कथन ‹J होz z ,या\ Cार7भी\ ग'c झाJ.

६. ,य.ना £ काही €ान होz z सवF ,य.नी <स(ाथyला िशक<वŸयान7तर श'(ोदनाŠ उ<दiच qशातील थोर कsळात

जNमJŸया व उiच पर7परा असJŸया स¥बिमmाला बोलावOन घdतJ. स¥बिमm हा भाषाशाk, {याकरणशाk,
oद, oद.» आिण उप<नषq या सव“त पार7गत होता. श'(ोदनाŠ ,याiया हातावर स'वणF कलशातOन उदक Cदान
कŽन <स(ाथyला अžययनासाठी ,याiया vवाधीन ‹J. हा ,याचा uसरा ग'c.

७. ,याiया हाताखाली <स(ाथF गौतमाŠ त,कालीन सवF दशFन-शाkd आ,मसात ‹ली.

८. यािशवाय ,याŠ आलारकालामचा िश¦य भारŒाज याजकडOन žयानधारणdची <व©ा स7पा<दली. भारŒाजाचा
आ~म क<पलवvत' R• होता.

७. स'cवातीची लaणd
१. £{हा तो आपŸया <प,याiया ”तावर जात अH व £{हा ,या <ठकाणी ,याला काही काम नH ,या oळी तो

एकाNत vथळी जाऊन समाधी लावhयाचा य,न करीत बH.

२. ,याiया बौि(क <वकासासाठी आव‘यक ,या सवF गो…ी ‹Ÿया जात असताना a<gयाला आव‘यक अशा
य'(<व©diया िशaणाकडd uलFa ‹J जात न{हz.

३. कारण आपŸया म'लाचा मान<सक <वकास करताना ,याiया पौcष,वाiया <वकासाकडd uलFa करhयाची चOक
आपŸया हातOन होऊ नR याची दaता श'(ोदन घdत अH.

४. <स(ाथF दयाशील Cव^mीचा होता. माणसाŠ माणसाची <पळवणOक करावी, 6 ,याला आवडत नH.
५. एकदा तो आपŸया काही िमg.iयाबरोबर आपŸया <प,याiया ”तावर »ला. z• ,याŠ अ7गावरील अगदी

थोडnया वk.<नशी अ7ग भाजOन काढणार्या कढत उNहात जमीन न.गरणd, ब.ध घालणd, झाडd तोडणd इ,यादी
का— करीत असJJ मजOर पा<हJ.

६. z द^‘य पाwन तो अ<तशय हळहळला.

७. तो आपŸया िमg.ना 1हणाला, “एका माणसाŠ uसर्याची <पळवणOक करावी 6 योƒय ठरz काय? मज'राŠ क…
कराo व ,याiया क…ाiया फळावर मालकाŠ आपJ जीवन जगाo 6 कH बरोबर असO श‹ल?”

८. ,याiया िमg.ना यावर काय उmर ©ाo 6 कळdना. कारण z ज'Nया पर7पªच त,व€ान मानणाª होz. ,य.iया

मz मज'राचा जNम हा आपŸया धNयाची चाकरी करhयासाठीच आ6 आिण आपŸया धNयाची चाकरी करhयातच
,याiया जीवनाची इ<तकतF{यता आ6.

९. शाnय लोक वCम7गल नावाचा एक उ,सव साजरा करीत असत. हा –ामीण लोक.नी धाNयाiया ¬रणीiया
<दवशी साजरा करावयाचा उ,सव होता. शाnय लोक.iया C•न'सार «ा <दवशी C,Rक शाnयाला vवतः आपŸया
हाताŠ जिमनीत न.गर धरणd भाग पडत अH.

१०. <स(ाथF या C•\ Šहमी पालन करीत अH. तो vवतः नागर धरीत अH.

११. जरी तो <वŒान होता तरी ,याŠ शीरी<रक ~माचा कधी <तरvकार ‹ला नाही.

१२. तो a<gय कsळात जNमJला होता आिण ,याला धन'व¤©d\ आिण इतर शkd चाल<वhया\ िशaण िमळाJ
होz; पर7त' uसर्याला <न¦कारण इजा करणd ,याला आवडत नH.

१३. िशकार करणार्य.iया म7डळ.त सामील होhयास तो तयार नH. ,या\ िमg ,याला 1हणत, “त'ला वाघ.ची

भीती वाटz काय!” z{हा तो उmर qई, “मला माहीत आ6, त'1ही वाघाला मारhयासाठी जात नसOन z• ह<रण
आिण सH य.iयासार•या <नcप·वी Cाhयाना मारhयासाठी जात आहात.”

१४. “<नदान त'झd िमg <कती <बनचOक <नशाणबाजी करतात 6 पाहhयासाठी तरी तO R.” ,या\ िमg ,याला
आ–ह करीत. <स(ाथF अशा Cकारचा आम7gणालाही नकार qई आिण 1हणd, “मला <नcप·वी Cाhयाना मारताना
पाहाणd आवडत नाही.”

१५. <स(ाथyiया «ा Cव^mीम'ळd Cजापती गौतमी अ<तशय ‡चता–vत होत अH.
१६. ,याiयाशी वाद घालताना ती 1हणd, “तO <वसरतोस की, तO a<gय आ6स. लढणd हा त'झा धमF आ6.
िशकारीiया मागyŠच य'(<व©dत <नप'णता Cा„त होz. कारण िशकारीŠ अचOक Šमबाजी\ िशaण िमळz.
िशकार 6 a<gय.\ य'(<व©d\ िशaण घdhया\ एक adg आ6.”

१७. <स(ाथF Šहमी गौतमीला <वचारीत अH, “पण आई, a<gय.ना लढाo तरी का लागz?” आिण गौतमी उmर
qई, “तो ,याचा धमF आ6 1हणOन!”

१८. <तiया उmराŠ <स(ाथy\ समाधान होत नH. तो गौतमीला <वचारी, “मला अH स.ग की, माणसाला
मारणd हा माणसाचा धमF कसा होऊ शकतो?” गौतमी उmर qई, “ही Cव^mी एखा©ा स7Nयाशाला योƒय आ6. पण
a<gयाŠ लढJच पा<ह£. जर z लढणार नाहीत तर राQया\ स7रaण कोण करील?”

१९. “पण आई, जर सगळd a<gय एक—क.वर Cdम कŽ लागJ तर xहसा न करता z आपŸया राQय.\ रaण कŽ
शकणार नाहीत काय?” यावर गौतमी <नcmर होई.

२०. तो आपŸया िमg.ना आप,याबरोवर बसवOन समाधी लावhयास उ©'nत करhयाचा Cय,न करी. ,यासाठी तो

योƒय अH आसन घालOन बसhया\ ,य.ना िशकवी. तो ,य.ना एखा©ा <वषयावर िचm एका– करhयास िशकवी.
“मी स'खी {हाo, माझd आ„z… स'खी {हाoत, सवF Cािणमाg स'खी {हाoत” अशा Cकारiया <वचार.ची
žयानाक<रता <नवड करhया<वषयी तो ,य.ना उपqश करी.

२१. पर7त' ,या\ िमg या गो…ीला मह,व qत नसत. z ,याची हसOन थÓा करीत.

२२. z डोळd ब7द करीत; पण z ‡चतनाiया <वषयावर मन एका– कŽ शकत नसत. उलट ,याiया द^…ीप'ढd
िशकारीची ह<रणd xकवा खाhया\ गोड पदाथF Rत असत.

२३. ,याiया <प,याला व माzला ,याचा हा žयानधारणdचा žयास आवडत नH. तो a<gयाiया जीवनाiया सवFथा
<वc( आ6, अH ,याना वाÊ.

२४. योƒय <वषयावर िचm एका– ‹ŸयाŠ अिखल जगातील मन'¦यमाgावरील Cdमभावना व^‡(गत होz, यावर

<स(ाथyचा <व¡ास होता. या स7ब7धीची खाgी qताना तो 1हणd, “आपण £{हा Cािणमाg.चा <वचार करतो z{हा
,यातील ‰दा‰द व असमानता यापासOन स'cवात करतो. आपण िमg.ना शgOपासOन oगळ करतो. आपण आपŸया

पाळीव जनावर.ना मन'¦यCाhयापासOन िभNन समजतो. आपण िमg व पाळीव जनावª य.वर Cdम करतो आिण
शgO व xहk पशO7चा Œdष करतो.”

२५. “ही ‰दªषा आपण ओल.डली पा<ह£ आिण आपण £{हा आपŸया ‡चतनात {यवहारी जीवनाiया
मयyqपलीकडd जातो z{ह.च 6 कŽ शकतो.” अशा Cकारची ,याची <वचारधारणा होती.
२६. ,या\ बालपन परमोiच CdमभावŠŠ {यापJJ होz.

२७. एकदा तो आपŸया <प,याiया ”तावर »ला. <व~.तीiया oळी एका झाडाखाली बसOन तो <नसगyची शािNत
व सºदयyचा आvवाद घdत होता. इतnयात आकाशातOन एक पaी ,याiयासमोर पडला.

२८. ,या पÔयाला बाण लागला होता व तो ,याiया शरीरात cतला होता. ,याम'ळd तो पaी घायाळ होऊन
तडफडत होता.

२९. <स(ाथF ,या पÔयाला वाच<वhयासाठी प'ढd झाला. ,याŠ ,याiया अ7गातील बाण उपटOन काढला. ,याiया
जख—वर पÓी ब.धली व ,याला <पhयासाठी पाणी <दJ. ,याŠ ,या पÔयाला उचलJ व Qया जागी तो अगोदर

बसला होता ,या जागी आला ,याŠ ,या पÔयाला आप,या उmरीय वkात ग'7डाळJ. आिण ऊब qhयासाठी ,याला
आपŸया Õदयाशी धरJ.

३०. <स(ाथyला आÂयF वाटJ की, “या <न¦पाप पÔयाला कोणी मारJ असाo?” थोडÎाच oळात ,याचा च'लत
भाऊ qवदm िशकारीiया सवF आय'ध.<नशी z• आला. ,याŠ <स(ाथyला स.<गतJ की, “आकाशात उडत

असJŸया एका पÔयाला आपण बाण मारला आ6. तो पaी जखमी झाला असOन काही अ7तरावर उडOन »Ÿयावर
तो इ•च कsठd तरी पडला असावा. तो तO पा<हलास काय?” <स(ाथyला ,याŠ <वचारJ.

३१. <स(ाथF ‘होय’ 1हणाला व घायाळ िvथतीतOन बरा झाJला तो पaी ,याŠ ,याला दाख<वला.

३२. qवदmाŠ मागणी ‹ली की, “माझा पaी तO माÌया vवाधीन कर.” पण <स(ाथyŠ z नाकारJ, ,याम'ळd ,या
दोघ.मžR तीP वाद झाला.

३३. qवदmा\ 1हणणd होz की, “या पÔयाचा मालक मी आ6. कारण िशकारीiया <नयमान'सार जो िशकार
करतो तोच ,या िशकारीचा मालक होतो.”

३४. <स(ाथyŠ या <नयमाची अ<धकœतता अमाNय ‹ली. तो 1हणाला, “जो Qया\ रaण करतो ,यालाच ,याiया
मालकीचा हnक Cा„त होतो. Qयाला uसर्याचा जीव Ñयावयाचा असतो तो ,याचा मालक कसा होऊ शकतो ?”

३५. या वादात दोघ.प‚की कsणीही माघार Ñयायला तयार होईना.”वटी हा C‘न लवादाकडd Šhयात आला.

लवादाŠ <स(ाथF गौतमाचा द^ि…कोणच योƒय असŸयाचा <नणFय <दला.

३६. याम'ळd qवदm <स(ाथyचा कायमचा शgO बनला; पर7त' <स(ाथF गौतमाची कcणाव^mी इतकी उ,कट होती
की, आपŸया च'लत भावाची मज¤ राखhया¬aा एका <न¦पाप पÔयाचा जीव वाचवणd ,याŠ अ<धक पस7त ‹J.
३७. <स(ाथF गौतमाiया बालपणीच Cकट झाJली ,याची vवभावलaणd ही अशी होती.

८. <ववाह
१. द7डपािण नावाचा एक शाnय होता. ,याला यशोधरा नावाची एक म'लगी होती. ती आपŸया

सºदयy<वषयी आिण चा<रlया<वषयी C<स( होती.

२. यशोधªŠ सोळा{या वषyत पदापFण ‹J होz व द7डपािण <तiया लÐाiया ‡चzत होता.
३. ,या o½iया C•Cमाणd द7डपाणीŠ आपŸया म'लीiया vवय7वरात भाग घdhयाक<रता ”जारiया सवF qशातील
य'वक.ना <नम7gणd धाडली.

४. <स(ाथF गौतमालाही <नम7gण पाठ<वhयात आJ होz.

५. <स(ाथF गौतमालाही सोळा वष° पOणF झाली होती. ,याiया माता<प,याला qखील ,याiया <ववाहाची अशीच
काळजी लागली होती.

६. ,य.नी ,याला ,या vवय7वरास जाhयास आिण यशोधª\ पािण–हण करhयास स.<गतJ. ,याŠ आपŸया
माता<प,याiया इiÍला मान <दला.

७. जमJŸया सवF य'वक.तOन यशाधªŠ <स(ाथF गौतमालाच व<रJ.
८. द7डपािण <व”ष CसNन न{हता. या <ववाहाiया यशvवीzब´ल तो साश7क होता.

९. ,याला वाटJ,’<स(थyला साध'म'न}iया सहवासा\ <व”ष oड आ6. ,याला एकलक¯डd राहणd आवडz. तो एक
यशvवी ग^हvथ कसा होऊ श‹ल?’

१०. <स(थy˜रीज कsणालाही वरणार नाही असा <नÂय ‹JŸया यशोधªŠ आपŸया <प,याला <वचारJ,
“साधO7iया व तपv{य.iया सहवासात राहणd हा काय अपराध आ6?” यशोधªला तH म'ळीच वाटत न{हz.

११. <स(ाथF गौतमा˜रीज कsणाशीही लÐ करणार नाही असा आपŸया म'लीŠ ‹Jला <नÂय ओळखOन
यशोधªiया माzŠ या <ववाहास स7म<त qhयास द7डपाणीला स.<गतJ. द7डपाणीŠ तशी स7मती <दली.

१२. गौतमाiया C<तvपžय“ची याम'ळd <नराशा तर झालीच, पर7त' आपला अपमान झाला अH ,य.ना वाटJ.
१३. ,य.ना वाटJ की, ,य.iया बाबतीत सारखा Nयाय िमळhयाiया द^…ीŠ यशोधªŠ <नवड करताना काही
परीaा घdतली पा<ह£ होती, पण <तŠ तH काही ‹J नाही.

१४. ,या oळी z vवvथ बसJ. ,य.ना वाटJ द7डपािण यशोधªला <स(ाथF गौतमाची <नवड कŽ qणार नाही
आिण ,याम'ळd आपला 6तO साžय होईल.

१५. पर7त' द7डपािण £{हा या बाबतीत अयशvवी झाला z{हा ,य.नी धीर कŽन अशी मागणी ‹ली की,
धन'¾व©d\ कौशŸय दाख<वhयाची परीaा घdतली जावी. द7डपाणीला ,य.iया मागणीला कबOल {हाo लागJ.

१६. स'Žवातीला <स(ाथF या बाबतीत तयार न{हता. z{हा ,याŠ असा नकार <दŸयास ,याचा <पता, ,या\ कsळ

व सवyत अ<धक यशोधरा य.ना ला£Š खाली मान घालhयाचा कसा Cस7ग Rईल, 6 ,याचा सारथी छNन याŠ
,याiया <नदशFनाला आणOन <दJ.

१७. ,याiया या 1हणhयाचा <स(ाथyiया मनावर फारच प<रणाम झाला व ,याŠ ,या vपध°त भाग घdhया\ कबOल
‹J.

१८. vपधy स'Ž झाली. C,Rक vपधFकाŠ आपली पाळी Rताच आपJ कौशŸय दाख<वJ.

१९. गौतमची पाळी सव“iया ”वटी आली ; पर7त' ,याची <बनचOक <नशाणबाजी सवF~d™ ठरली.

२०. तदन7तर <ववाह समार7भ झाला. श'(ोदन व द7डपािण «ा दोघ.नाही आन7द झाला. ,याचCमाणd यशोधªला
व महाCजापतीलाही अ,यान7द झाला.

२१. <ववाह होऊन अŠक वष° लोटŸयावर यशोधªला एक प'g झाला. ,या\ नाव रा•ल अH ठdवhयात आJ.

९. प'gाला वाच<वhयाiया <प,याiया योजना
१. आपŸया प'gाचा <ववाह होऊन व ,याŠ स.सा<रक जीवनात Coश ‹ला 6 पाwन राजाला स7तोष झाला.

तथा<प याबरोबरच अ<सतम'नीची भ<व¦यवाणी ,याचा सारखा <पiछा प'रवीत होती.

२. z भ<व¦य खª होऊ नR 1हणOन राजाŠ ,याला व‚ष<यक स'ख<वलासात ग'7तवOन ठdवhयाचा <वचार ठर<वला.

३. हा उ´dश द^…ीप'ढd ठdवOन श'(ोदनाŠ आपŸया प'gाला राहhयासाठी तीन राजमहाल ब.धJ, एक उNहा½यात
राहhयासाठी, एक पावसा½यात राहhयासाठी व एक <हवा½यात राहhयासाठी. 6 <तNही राजमहाल <वलासी
जीवनाला उmdजक अशा सवF Cकारiया साधन.नी स'सQज करhयात आJ होz.

४. C,Rक महालाभोवती <व<वध जात}iया व^a.ची आिण फsल.ची मनोहारी रचना ‹JJ <वvत^त अH उ©ान
होz.

५. आपŸया कsट'7बाचा प'रो<हत उदयीन याiयाशी सŸलामसलत कŽन राजाŠ राजप'gासाठी अ<तस'7दर य'वत}नी
य'nत अशा अ7तःप'राची {यवvथा करhयाचा <वचार ठर<वला.

६. z{हा श'(ोदन राजाŠ जीवनातील स'खोपभोगासाठी राजकsमाराला वश कH कŽन Ñयाo याचा ,या स'7दरीना
सŸला qhयास उदयीनास स.<गतJ.

७. अ7तःप'रात ठdवावयाiया िkय.ना एक<gत कŽन उदयीनाŠ ,य.नी राजकsमाराला वश कH कŽन Ñयाo याची
,य.ना Cथम मा<हती <दली.

८. ,य.ना उ´dशOन तो 1हणाला, “त'1ही या Cकारiया सवF वशीकरण कल.त कsशल आहात, त'1ही मदनाची भाषा
जाणhयात चत'र आहात, त'मiया ठायी सºदयF आिण आकषFकता प<रपOणF आ6. त'1ही त'मiया कसबात वाकबगार
आहात.”

९. “त'मiया या कलाग'ण.नी, Qय.iया ठायी काही वासना िशŸलक रा<हJली नाही अशा योƒय.\स'(ा त'1ही

िचm अvवvथ कŽ शकता, आिण Qय.ना ‹वळ vवग¤य अ„सराच भ'लवO शकतात अशा qव.नास'(ा त'1ही आपŸया
मोहपाशात ग'रफटO शकता!”

१०. “Õदयातील भावना {यnत करhयाiया त'मiया कौशŸयाŠ, त'मiया नखªलपणाŠ, त'मiया शरीरसौ™वाŠ

आिण अकœ<gम अशा लावhयाŠ त'1ही जर िkय.नाही मो<हत कŽ शकता तर मग प'cष.ना त'1ही <कती सहज
अ7<कत कराल?”

११. “आपापŸया adgात अशा Cकाª कsशल असJŸया त'1हाला राजप'gाला ‡जकUन ,याला त'मचा ब7दी करणd व
CdमरQजO7नी ब.धOन ,याला त'मचा अ7<कत कŽन ठdवणd असाžय नाही.”

१२. “या बाबतीत त'मiया हातOन घडJली एखादी िभgdपणाची कœती लQ£Š डोळd िमटणार्या एखा©ा नववधOला
शो‰ल, पण त'1हाला ती शोभणार नाही.”

१३. “ <नस7शय, हा वीर प'cष आपŸया परा•माम'ळd महान आ6! पर7त' त'1हाला ,या\ काय? ‘िk\ साम¸यF
,या¬aाही मोठd आ6!’ हाच त'मचा द^ढ<नÂय असO ©ा!”

१४. “Cाचीन काळी, Qयाला ‡जकणd qव.नाही कठीन होz अशा एका महान तपv{याला काशीतील एका
सºदयFवती o‘RŠ लाथा माŽन िझडकाŽन आपŸया पायी लोळण घdत ठdवJ होz.”

१५. ”आिण महान तपvवी <व¡ािमgाला तो तपÂय°त <नमÐ असतानाही घ^ताची नावाiया अ„तªŠ दहा वष°
ज7गलात आपला ब7दी कŽन ठd<वला होता.”

१६. “यासार•या अŠक तपvवय.ना £• िkय.नी कवडीमोल ‹J z• Qया\ यौवनप'¦प Cथमच उमलत आ6
अशा कोमल राजकsमाराची काय कथा ?”

१७. “6 अH असŸयाम'ळd त'1ही धीटपणाŠ अH Cय,न करा की, राजकsळाची व7शपर7परा <स(ाथyकडOन ख'7टणार
नाही.”

१८. “सामाNय िkया सामाNय प'cषाला अ7<कत करतात, पर7त' ,याच खर्या िkया की, Qया असाधारण
vवभावाiया प'cष.ना ‡जकतात.”

१०. राजप'gाला वश करhयात िkय.\ अपयश
१. उदयीना\ 6 श¥द ,या िkय.iया Õदयाला लागJ व राजप'gाला वश करhयासाठी आपJ सवF साम¸यF
पणास लावhयाचा ,य.नी <नÂय ‹ला.

२. तथा<प, ,य.iचा भ^कsटी, ,य.\ कटाa, ,य.\ नखª, ,य.\ हसणd, ,य.iया नाज'क हालचाली 6 सवF काही

,य.iया ठायी असOन स'(ा ,या अ7त:प'रवा<सनी य'वत}ना आपण राजप'gाला वश कŽ शकU अशी vवतःब´ल खाgी
वाटत न{हती.

३. पर7त' प'रो<हत उदयीनाiया Cdरणdम'ळd, राजप'gाiया कोमल vवभावाम'ळd आिण मादकता व कामभावना य.iया
Cभावाiया जाणीoम'ळd थोडÎाच oळात ,य.चा आ,म<व¡ास जाग^त झाला.

४. न7तर ,या िkया आपŸया काम<गरीस लागŸया. <हमालयाiया अरhयात हिmण}iया कळपासमoत हmी जसा
<फरत असतो तशा ,या उपवनात ,या आपŸया समoत राजप'gास xहडावयास लावO लागŸया.

५. िkय.iया समoत तो राजप'g ,या मनोहर उ©ानात सOयF जसा अ„सर.ना घdऊन आपŸया राजो©ानात <फरावा
तसा शोभOन <दसत होता.

६. ,य.iयाप‚की काही जण}नी कामाकsल होऊन सहज लागJŸया धnnयात ,याला आपŸया भरदार व

पीनvतन.शी दाबOन धरJ.

७. तर uसर्य.नी ठdच लागOन पडत असŸयाचा बहाणा कŽन ,याला घÓ आ‡लगन <दJ व आपJ oलीसार˜
ग¯डस हात ,याiया ख.©ावर ल¯बकळत सोडOन ,या ,याiयावर वाकŸया.

८. त¯डाला म©ाचा वास Rत असJŸया uसर्या जणी आपŸया ता² र7गाiया अधरो™.नी ,याiया कानात
प'टप'टŸया, “माझ7 ग'<पत ऐकाव7 बर7 का !”

९. Qय.ची शरीª उटhय.नी ओली झाली होती, अशा काही जणी ,या\ दोNही हात आत'रzŠ घÓ धŽन, जणO काय
,याला •कUमच करीत 1हणत हो,या, “आमचा पOजा<वधी R•च करा !”

१०. म© <पऊन ‡झगŸया\ स¯ग करणारी uसरी एक <त\ <नळd वk प'Nहा प'Nहा खाली सरकत असताना आपली
जीभ दाखवीत अशी उभी होती की, राgी चमकणार्या <व©'लzCमाणd ती चटकन नजªत भरत होती.

११. काही जणी आपŸया सोNयाiया पÖजण.चा आवाज करीत तलम वkात झाकJली आपली अ7» ,याला
दाखवीत इकडd <तकडd <फरत हो,या.

१२. uसर्या काही जणी आ²व^aाची फ.दी हातात धŽन स'वणFकलश.Cमाणd <दसणाª आपJ उरोज म'´ाम
दाखवीत उ•या हो,या.

१३. कमल.iया ताट{यातOन आणJली कमलप'¦¬ हातात धरJली एक कमलनयना कमलावती प×ाqवीसारखी
,या कमलम'ख राजप'gा”जारी उभी होती.

१४. uसरी एक सहज समजO श‹ल अH मध'र गीत हावभावपOवFक गात ,या आ,मस7यमी प'cषाला कामोम'क
करhयाचा Cय,न करीत होती आिण आपŸया ŠgकटाaाŠ जणO काय 1हणत होती, “त'1ही µमात आहात बर7 का
महाराज!”

१५. uसरी एक जण आपŸया zजvवी \हर्यावर आपŸया भ^कsटीची कमान ताणOन वीर प'cषाचा आ<वभyव
आणOन ,याची नnकल करीत होती.

१६. िजiया कान.तील कs7डJ वार्याŠ सारखी हलत होती अशी उ,फsŸल उरोज असJली uसरी एक यौवना
,याiयाकडd पाहत मोठमोठÇाŠ हसOन जणO काही स7गत होती, “जमत अHल तर पकडा मला !”

१७. uसरीकडd जात असताना uसर्या एकीŠ ,याला प'¦पहाराŠ ब.धOन ठd<वJ; तर बाकीiया काही जणी मध'र
पण हmीiया मvतकावरील अ7कsशाCमाणd बोचक अशा श¥दाचा मारा कŽन ,याला जणO काय िशaाच करीत
हो,या.

१८. ,याiयाशी वाद घालhयाची इiछा बाळगणार्या uसर्या एकीŠ आ7¥याiया मोहोराची डहाळी हातात धŽन
<वषयवासŠŠ 8भान झाJŸया िvथतीत ,याला <वचारJ, “6 कsणा\ फUल आ6 ?”

१९. uसरी एक जण प'cषी आव आणOन ,याला 1हणाली, “िkकडOन ‡जकला »Jला तO आता जा, ही प^¸वी
पादा•.त कर.”

२०. uसरी एक च7चलनयना आपJ नीलकमल •7गीत उmdिजत अवv•त काहीशा अvप… श¥दात राजप'gाला
उ´dशOन 1हणाली-

२१. “नाथ, मध'-स'ग7धी मोहोराŠ बहरJला हा आ²व^a पहा! यावर बसOन सोNयाiया xपजर्यात ब7द कŽन
ठdवŸयाCमाणd को<कळा R• गात आ6.”

२२. “इकडd या आिण हा अशोकव^a पहा ! Cdिमक.ची u:˜ तीP करणार्या या व^aावर बसOन 6 µमर असा
ग'7जारव करीत आ6त की, जणO काय z कामाÐीŠ
होरपळOन <नघाJ आ6त.”

२३. “या, हा आ²व^aाiया कोमल डहाळीŠ आ‡ल<गJला '<तलक' व^a तर

पहा ! जणO काय हळदीची उटी लावJŸया य'वतीŠ श'µ वk प<रधान ‹JŸया प'cषास आ‡लगन <दJ आ6!”

२४. “हा फsलJला 'कsरवक' पहा! रnतच7दन रसासारखा ताजा आिण टवटवीत <दसणारा हा व^a जणO काय
रमण}iया नखाiया र7गाप'ढd आपण <फn‹ आहोत अH वाटOन खाली वाकला आ6 !”

२५. “या ! आिण सभोवार अ7कsरJला हा तcण ‘अशोक’ बघा! जणO काय आमiया हाताiया सºदयyप'ढd लिQजत
होऊन तो उभा आ6!”

२६. “Qयाiया काठावर सभोवार ‘xस¨रवरा\’ \ कs7ज उगवJJ आ6त अH 6 सरोवर पहा ! जणO काय श'µ व
तलम वk.<कत अशी Žपस'7दरीच आराम घdत प•डावी असF z <दसत आ6.”

२७. “िk जाती\ सावFभौम साम¸यF पहा! पिलकडd पाhयात जी च•वाकी प'ढd प'ढd जात आ6 आिण <तचा <Cयकर
च•वाक् पaी एखा©ा दासाCमाणd <तiया मागोमाग जात आ6.”

२८. “आपŸयाच त7·ीत गात असJŸया को<कळा\ z vवरलाप ऐका! uसरी को<कळा जणO काय ,याला <नभFयपणd
cकार <दŸयागत गात आ6 अH वाटz.”

२९. “वस7त ऋतO7त पÔय.त <नमyण होणारा उNमाद आपणातही <नमyण झाला असता व आपण <कती ब'ि(मान
आहोत अशा <वचारात मÐ राहणार्या प7<डत.चा <वचार आपणात नसता, तर <कती च.गJ झाJ असz!”

३०. अशा Cकाª Cdमासnत झाJŸया या Cमद.नी Cdमय'(ाiया सवF Cकारiया कÉØ„,य.नी राजप'gावर हŸला ‹ला.

३१. तथा<प, अशा Cकार\ आ•मण झाJ असतानाही तो आ,मस7यमी राजप'g Cम'<दत झाला नाही xकवा
ह7सलाही नाही.

३२. ,य.iया न‚स¾गक अवv•त ,या िkय.ना पा•न तो राजप'g िvथर व एका– मनाŠ <वचार कŽ लागला.

३३. “या िkय.त अशा कोण,या गो‡…ची उणीव आ6 की, ,य.ना इत‹ही <दसO नR की, यौवन 6 च7चल आ6 ?
कारण, वाधFnय 6 सºदयyत £ £ काही आ6 z z सवF न… करणाª आ6.”

३४. अशा Cकाª «ा vत'तीस'मन.चा वषyव अŠक म<हŠ व वषÙ सारखा चालला होता. पर7त' तो सफल झाला
नाही.

११. महाम7lयाकडOन राजप'gाची समजOत
१. ,या तŽण िkया अयशvवी झाŸया व राजप'g काही ,य.iयाकडd आक¾षत झाला नाही 6 उदयीनाiया

लaात आJ.

२. राजनीतीत कsशल असJŸया उदयीनाŠ vवतःच ”वटी राजप'gाशी बोलhया\ ठर<वJ.
३. राजप'gास एक.तात ‰टOन उदयीन ,याला 1हणाला, “त'झा एक अन'Žप िमg 1हणOन Qया अथ¤ राजाŠ माझी
ŠमणOक ‹ली आ6 ,या अथ¤ अ7त:करणपOवFक िमgभावŠŠ त'Ìयाशी बोलhयाची माझी इiछा आ6.” अH 1हणOन

उदयीनाŠ स'cवात ‹ली.

४. “£ अ<हतकारक आ6 ,याiयापासOन पराव^m करणd, £ <हतकारक आ6 त करhयास Cव^m करणd व स7कटकाळी
सोडOन न जाणd ही िमgाची तीन लaण आ6त.”

५. “ िमg,वा\ अिभवचन <दŸयान7तरही प'cषाथyपासOन त'ला ¨र जात असताना पाwन मी ,याकडd uलFa करणd
1हण£ मी िमg,वाला पारखा झालो अH होईल.”

६. “कपटाŠस'(ा िkला वश करणd 6 योƒयच आ6. ,याम'ळd मन'¦याची लQजाही जाz व ,या\ र7जनही होz.”

७. “आदरपOवFक वागणOक व <तiया इiÍची प<रपOत¤ य.नीच िk\ Õदय ब.धJ जाz. सदग'णच खर्या अथyŠ
Cdमा\ कारण असतात. कारण, िkला आदरभाव आवडतो.”

८. “मग, 6 <वशाल नयन.iया राजप'gा, जरी त'Ìया मनात नसJ तरी त'Ìया सºदयyला सा£शा शालीनzŠ तO
,या िkय.ना CसNन करhयाचा Cय,न नाही का करणार?”

९. “<वनय हा िkय.ना स'ग7धी उटhयाCमाणd स'खकर वाटतो. <वनय हा एक ब•मोल अल7कार आ6. <वनयावाचOन
सºदयF 6 प'¦प<वहीन उ©ानासार˜ आ6 !”

१०. “पण ‹वळ <वनयाचा काय उपयोग ? ,याiयाबरोबर Õदयातील भावŠचीही जोड असली पा<ह£. मोठया
क…ाŠ Cा„त होणाª कामभोग त'Ìया म'ठीत आ6त. मग खाgीŠ तO ,य.चा <तरvकार का करावा?”

११. “काम हाच सवFCथम प'cषाथF मानOन Cाचीन काळी इ7·ाŠ गौतम ऋषीची प,नी अ<हŸया <ह\ <Cयाराधन
‹J.”

१२. “अशाच Cकाª अगvती ऋषीस'(ा सोमाची प,नी रो<हणी <हiयाशी रममाण झाला; आिण ~'ती स.गतात,
लोपाम'·dचीही तीच गत झाली.”

१३. “महान तपvवी ब^हvपतीŠ औत¸याची प,नी व मcताची कNया ममता <हला भोगOन भारŒाजाला जNम
<दला.”

१४. “~d™ दाता अशाचN·ाŠ ब^हvपतीiया प,नीला ती अžयFCदान करीत असताना –हण कŽन <तiया ठायी
<द{य ब'धाला जNम <दला.”

१५. “अशाच Cकाª Cाचीन काळी <वषयासnत झाJŸया पराशर ऋषीŠस'(ा यम'नानदीiया काठी वcणाiया
म'लाची म'लगी कsमारी काली <हiयाशी सहवास ‹ला.”

१६. “कामात'र विश™ ऋषीŠ अaमाला नावाiया एका खालiया जातीतील हीन िkशी रत होऊन कxपगलाद
नावाiया प'gास जNम <दला.”

१७. “आिण वाधFnयाŠ गिलतगाg झाJला असताही राजष¤ ययाती च‚gरथ वनात <व¡ाकी अ„सªबरोबर
रममाण झाला.”

१८. “आिण प,नीशी स7भोग ‹ŸयाŠŠ आपला म^,य' ओढoल 6 जाणत असOनस'(ा कौरवनªश प7डO मा·ीiया
सºदयFग'णावर म'ƒध होऊन <वषयस'खाiया आधीन झाला.”

१९. “यासार•या अŠक महान प'cष.नी स'खासाठी xनदनीय कामोपभोगाचा अवल7ब ‹ला, तर मग £ भोग
Cश7सनीय आ6त अशाचा अवल7ब करणd <कती स'खद हाईल!”

२०. “आिण अH असताना त'Ìयासार•या शnती व सºदयFस7पNन य'वकाŠ Qया स'खाiया आधीन सवF जग आ6
आिण Qया स'खावर vवभावतःच त'झा हnक आ6 ,या स'खाची उ¬aा करावी 6 आÂयF आ6 !”

१२. राजप'gा\ महाम7lयास उmर
१. प<वg पर7पªŠ सम¾थJली व योƒय वाटणारी महाम7lयाची ही वचŠ ऐकUन —घगजFŠसार•या आपŸया
आवाजात राजप'gाŠ उmर <दJ.
२. “माÌयाब´लचा Ëdहभाव {यnत करणारी त'झी ही भाषा त'ला योƒयच आ6. पर7त' माÌयास7ब7धी त'झी चOक कsठd
होत आ6, 6 मी त'ला पटवOन qईन.”
३. “मी ऐ<हक <वषय.ची अव6लना करीत नाही; सवF मानवमाg ,यात ग'रफटJला आ6, 6 मला माहीत आ6.
पण 6 जग अ<न,य आ6 याची जाणीव असŸयाम'ळd माझd मन ,यात रमत नाही.”
४. “य©<प 6 िkसºदयF कायम रा<हJ तरीस'(ा <वषयोपभोगातच आन7द मानOन राहाणd सO€ माणसाला शोभणाª
नाही.”
५. “आिण जरी तO 1हणत असलास की थोर थोर महा,— स'(ा <वषयवासŠला बळी पडJ, तरी ,य.iया ,या
उदाहरण.ना भ'लO नकोस. कारण ,याम'ळd ”वटी ,य.चा नाशच झाJला आ6.”
६. “£• सवFनाश आ6, xकवा £• ऐ<हक <वषयाचा मोह आ6 अथवा िजथ आ,मस7यमनाचा अभाव आ6, अशा
<ठकाणी खरीख'री महा,मता असOच शकत नाही.”
७. “आिण ‘ िkय.शी वरकरणी Cdम कcन वागाo’ अH £{हा तO 1हणतोस, z{हा z वरकरणी Cdम जरी
आदरपOवFक असJ तरी मला ,याची गोडी वाटत नाही.”
८. “£• खªपणा नHल z• िkची इiछापOत¤ करhयातही मला म'ळीच आवडणार नाही. जर स7योग मनापासOन
व न‚स¾गक नHल तर ‘,या स7योगाचा <धnकार असो’, अHच मी 1हणdन.”
९. “मन <वषयाधीन झाJ अHल, िम¸य,वावर <व¡ास ठdवणाª अHल, <वषयवvतO7\ दोष न पाहणाª अHल तर
मग अशी व7चना कŽन घdhयात काय अथF आ6?”
१०. “आिण <वषयवासŠ\ बळी जर एक—क.ची फसवणOक कŽ लागJ तर z प'cष आिण ,या िkया एक—काकडd
पाहhयासही अपाg आ6त, अHच नाही का?”
११. “या गो…ी अशा असŸयाम'ळd मला खाgी आ6 की, अशा नीच <वषयभोगाiया कsमागyकडd तO मला Šणार
नाहीस.”
१२. राजप'gाiया या द^ढ स7कŸपाŠ उदयीन <नcmर झाला, आिण ,याŠ ही सवF हकीकत ,याiया <प,याला राजा श'(ोदनास <नoदन ‹ली.
१३. आपŸया प'gा\ मन सवF Cकारiया <वषयभोगापासOन पराव^m असŸयाच £{हा श'(ोदनाला समजJ z{हा

,याला ,या सब7ध राgी झोप लागली नाही. Õदय.त बाण cतJŸया हmीसारखा तो <व{हल झाला.
१४. राजप'g <स(ाथyला भोगमय जीवनाiया स'खाकडd आक¾षत करhयाचा मागF शोधhयासाठी व आपŸया
जीवनाला Qया Cकारची कलाटणी तो qhयाचा स7भव होता ,यापासOन „याला पराव^m करhयासाठी राजा
श'(ोदनाŠ आपŸया म7lयासह <वचार करhयात प'¦कळ oळ खचF ‹ला, पण आतापयSत योिजJŸया उपाय.˜रीज
uसरा कोणताही उपाय ,य.ना स'चला नाही.
१५. आिण Qय.iया प'¦पमाला आिण अल7कार {यथF ठरJ, Qय.\ हावभाव व लाडीगोडी <न¦फळ ठरली, अशा
आपJ र<तभाव Õदय.त लपवOन ठdवJŸया य'वत}\ z अ7त:प'र <वस±जत करhयात आJ.

१३. शाnय स7घात Coश
१. शाnय.चा एक स7घ होता. वयाची वीस वष° झाŸयावर C,Rक शाnय तcणाला स7घाची दीaा Ñयावी

लागत अH व स7घा\ सभासद {हाo ला».

२. <स(ाथF गौतमाला वीस वष° पOणF झाली होती. स7घाच} दीaा घdऊन ,या\ सभासद होhयास z योƒय अH वय
होz.

३. शाnय.\ एक सभाग^ह होz. ,याला z ‘स7थागार’ 1हणत. z क<पलवvत नगरात होz. स7घाiया सभाही «ाच
स7थागारात होत असत.

४. <स(ाथyला शाnय स7घाची दीaा qhयाiया 6तOŠ श'(ोदनाŠ शाnय.iया प'रो<हताला स7घाची सभा
बोला<वhयास स.<गतJ.

५. ,यान'सार क<पलवvत' Rथील शाnय.iया स7थागारात स7घाची सभा झाली.
६. <स(ाथyला स7घा\ सभासद कcन Ñयाo 1हणOन प'रो<हताŠ स7घाiया स‰त ठराव म.डला.

७. z{हा शाnय.चा Hनापती आपŸया जा»वर उठOन उभा रा<हला. स7घाला उ´dशOन ,याŠ प'ढीलCमाणd भाषण
‹J : “शाnय व7शातील श'(ोदनाiया कsळात जNमJला <स(ाथF गौतम स7घाचा सभासद होऊ इिiछतो. ,या\ वय

वीस वषyच असOन तो सवF द^…}नी «ा स7घाचा सदvय होhयास पाg आ6. 1हणOन ,याला «ा स7घा\ सदvय कŽन
Ñयाo, अH मी स'च<वतो. माझी अशी CाथFना आ6 की, या Cvतावाiया <वc( असणार्य.नी आपJ मत {यnत
कराo.”

८. या सOचŠ<वc( कोणीही बोलJ नाही. Hनापती प'Nहा 1हणाला, “मी uसर्य.दा स.गतो की, £ कोणी या
ठरावाiया <वc( असतील ,य.नी बोलाo.”

९. ठरावा<वc( बोलhयास कोणीही उ‰ रा<हJ नाही. HनापतीŠ प'Nहा 1हटJ, “मी <तसर्य.दा स.गतो की, £
कोणी या ठरावा<वc( असतील .,य.नी बोलाo.”

१०. <तसर्या oळी स'(ा कोणीही ठरावा<वc( बोलJ नाही.

११. शाnय.चा असा <नयम होता की, एखा©ा ठरावािशवाय ,य.iया स7घात कोणतीही चचy होऊ शकत न{हती
व कोणताही ठराव तीन oळा स7मत झाŸया˜रीज तो स7मत झाला अH जाहीर करता Rत न{हz.

१२. HनापतीŠ म.डJला ठराव तीन oळा <बन<वरोध स7मत झाŸयाम'ळd <स(ाथyचा शाnय स7घात अ7तभyव
कŽन तो स7घाचा सदvय झाŸया\ जाहीर करhयात आJ.

१३. तदन7तर शाnयाचा प'रो<हत उभा रा<हला व ,याŠ <स(ाथyला आपŸया जागी उ‰ राहावयास स.<गतJ.

१४. <स(ाथyला उ´dशOन तो 1हणाला, “त'ला सभासद कŽन घdऊन स7घाŠ त'झा ब•मान ‹ला 6 तO मानतोस ना?”
“होय महाराज.” <स(ाथF उmरला.

१५. “स7घाiया सभासद,वाची ब7धŠ त'ला ठाऊक आ6त काय?” “नाही महाराज ! पण ती जाणOन घdतŸयाŠ मी
स'खी होईन.” <स(ाथF 1हणाला.

१६. प'रो<हताŠ 1हटJ, “Cथम त'ला मी स7घाiया सभासदाची कतF{R काय” आ6त ती स.गतो. अH 1हणOन तो
प'रो<हत ,याला स7घाiया सभासदा\ एक एक कतF{य स.गO लागला-

( १ ) “तO स7घाiया <हतसब7ध.\ स7रaण तनमनधनपOवFक ‹J पा<ह£.
( २ ) स7घाiया सभ.मधOन तO कधीही ग‚रहजर राहता कामा नR.

( ३ ) कोण,याही शाnयाiया वतFनात त'ला <दसOन Rणाª दोष तO कोण,याही Cकारची भीती xकवा भीड न
बाळगता उघडपणd बोलOन दाख<वJ पा<ह£त.

( ४ ) त'Ìयावर कोणी दोषारोप ठdवला तर तO रागावOन जाता कामा नR. पर7त' तO जर अपराधी असशील तर तO तH
कबOल ‹J पा<ह£. अथवा <नरपराधी असशील तर तO तH स.<गतJ पा<ह£.”

१७. प'रो<हत प'ढd 1हणाला, “यान7तर मी त'ला स7घाiया सभासद,वाला तO अपाg कसा ठŽ शकशील z सागतो.
( १ ) “तO बला,कार ‹Ÿयास सभासद राw शकणार नाहीस.

( २ ) तO कोणाचा खOन ‹Ÿयास स7घाचा सभासद राw शकणार नाहीस.
( ३ ) तO चोरी ‹लीस तर स7घाचा सभासद राw शकणार नाहीस.

( ४ ) तO खोटी साa <दŸयाचा त'Ìयावर आरोप <स( झाला तर तO स7घाचा सभासद राw शकणार नाहीस.”

१८. <स(ाथyŠ 1हटJ, “महाराज, शाnय स7घाiया िशvतपालना\ <नयम मला स.<गतŸयाब´ल मी आपला

कœत€ आ6. मी ,या <नयम.\ ,य.iया श¥द व आशयास<हत पालन करhयाचा अ<धका<धक Cय,न करीन अशी मी
आपणास खाgी qतो.”

१४. स7घाशी स7घषF
१. <स(ाथyला शाnय स7घाचा सभासद कŽन घdतŸयान7तर आठ वष° लोटली.

२. स7घाचा तो एक<न™ व बाणdदार असा सभासद होता. vवतःiया खाजगी कामात तो £वढd लa qत अH zवढdच
लa तो स7घाiया कायyत घालीत अH. स7घाचा सभासद 1हणOन ,या\ वतFन आदशF अH होz व ,याम'ळd तो सव“ना
<Cय झाला होता.

३. तो स7घाचा सभासद झाŸयापासOन आठ{या वष¤ एक अशी घटना घडली की, जी श'(ोदनाiया कsट'7बाiया
बाबतीत एक uघFटना व <स(ाथyiया जीवनातील एक आणीबाणीची िvथती ठरली.
४. या uःखािNत‹चा आर7भ असा आ6-

५. शाnय.iया राQयाiया सी—ला लागOन कोिलय.\ राQय होz. रो<हणी नदीम'ळd ही दोNही राQR <वभागली »ली
होती.

६. रो<हणी नदी\ पाणी शाnय व कोलीय 6 दोघdही आपापŸया ”तीक<रता वापरीत होz. रो<हणी नदी\ पाणी

Cथम कोणी व <कती Ñयाo याब´ल C,Rक स'गीiया ह7गामात ,य.चा वाद होत अH. या वादाची प<रणती
भ.डणात व काही Cस7गी मारामारीतही होत अH.

७. <स(ाथyiया वयाला अठ्ठावीस वष° झाली. ,या वष¤ शाnय.iया व कोिलय.iया Hवक.त नदीiया
पाhयावŽन फार मोठा स7घषF झाला. दोNही बाज'7iय लोक.ना uखापती झाŸया.

८. £{हा या स7घषyची मा<हती शाnय व कोलीय य.ना िमळाली z{हा हा C‘न आता य'(ाŠच कायमचा
<नकालात काढावा अH ,याना वाटJ.

९. 1हणOन शाnय.iया HनापतीŠ कोिलय.शी य'( प'कारhयाiया C‘नावर <वचार करhयासाठी शाnय स7घा\
अ<धoशन बोला<वJ.

१०. स7घाiया सभासद.ना उ´dशOन Hनापती 1हणाला, “आपŸया लोक.वर कोिलय.नी हŸला ‹ला असOन ,यात
आपŸया लोक.ना माघार Ñयावी लागली आ6. अशा Cकारiया आ•मणाची कœ,R यापOव¤ अŠक oळा

कोिलय.कडOन घडJली आ6त. आ1ही ती आजपयSत सहन ‹ली आ6त. पण याप'ढd 6 चालO qणd शnय नाही. 6

थ.बJच पा<ह£ आिण 6 थ.ब<वhयाचा एकच मागF 1हण£ कोिलय.iया<वc( य'( प'कारणd हाच होय.
कोिलय.iया <वc( स7घाŠ य'( प'काराo असा मी ठराव म.डतो. Qय.चा <वरोध अHल ,य.नी बोलाo.”

११. <स(ाथF गौतम आपŸया जागी उभा रा<हला आिण 1हणाला, “या ठरावाला माझा <वरोध आ6. य'(ाŠ
कोणताही C‘न स'टत नाही. य'( कŽन आपला 6त' सफल होणार नाही. ,याम'ळd uसर्या य'(ाची बी£ रोवली

जातील. जो uसर्याची ह,या करतो ,याला ,याची ह,या करणारा uसरा ‰टतो. जो uसर्याला ‡जकतो ,याला
‡जकणारा uसरा ‰टतो. जो uसर्याला ल'बाडतो ,याला ल'बाडणारा uसरा ‰टतो.”

१२. <स(ाथF गौतम प'ढd 1हणाला, “स7घाŠ कोिलय.iया <वc( य'(ाची घोषणा करhयाची घाई कŽ नR, अH

मला वाटz. Cथम दोष कोणाचा याची खाgी कŽन घdhयासाठी काळजीपOवFक चौकशी ‹ली पा<ह£. आपŸयाही
लोक.नी आ•मण ‹J असŸया\ मी ऐकतो. 6 जर खª अHल तर आपणस'(ा <नद•ष नाहीत 6 <स( होz.”

१३. HनापतीŠ उmर <दJ, “होय, आपŸया लोक.नी अ<त•मण ‹J, तथा<प आपण 6 <वसरता कामा नR की,
Cथम पाणी घdhयाची ती पाळी आपलीच होती.”

१४. <स(ाथF गौतम 1हणाला, “यावcन vप… होz को, आपण दोषापासOन पOणFपणd म'nत नाही. 1हणOन मी अH
स'च<वतो की, आपण आपŸयातOन दोन माणस <नवडावी व कोिलय.ना ,य.iयाप‚की दोन माणH <नवडावयास
सागाo आिण या चौघ.नी िमळOन प.चवा मन'¦य <नवडOन Ñयावा आिण या प.च जण.नी 6 भ.डण िमटवाo.”

१५. <स(ाथF गौतमाiया सOचŠला अन'मोदनही िमळाJ. पर7त' HनापतीŠ या सOचŠला <वरोध ‹ला. तो 1हणाला,

“माझी खाgी आ6 की, कोिलय.चा हा उप·व जोपयSत -य.ना कडक शासन ‹J जात नाही तोपयFत थ.बणार
नाही.”

१६. याम'ळd मOळ ठराव व ,याला स'च<वJली ucvती मतास टाकावी लागली. <स(ाथF गौतमाŠ स'च<वJली
ucvती Cथम मतास टाकhयात आली. ती ब•स7•Riया मता<धnयाŠ अमाNय झाŸया\ जाहीर करhयात आJ.

१७. HनापतीŠ ,यान7तर आपला vवत:चा Cvताव मतास टाकला. ,या Cvतावाला <वरोध करhयासाठी <स(ाथF

गौतम प'Nहा उभा रा<हला. तो 1हणाला, “हा Cvताव माNय कŽ नR, अशी मी स7घाला <वन7ती करतो. शाnय
आिण कोलीय य.चा <नकटचा स7ब7ध आ6. ,य.नी परvपराचा नाश करणd 6 शहाणपणा\ ठरणार नाही.”

१८. <स(ाथF गौतमा\ 1हणणd HनापतीŠ खोडOन काढJ. ,याŠ जोर qऊन स.<गतJ की, “a<gय लोक य'(ात

आपला आिण परका असा ‰द कŽ शकत नाहीत. आपŸया राQयाक<रता ,य.नी आप,या स••या भावाशी qखील
लढJ पा<ह£.”

१९. “य€याग करणd हा ˆा1हण.चा धमF आ6, य'( करणd हा a<gय.चा धमF आ6, {यापार करणd हा व‚‘य.चा धमF
आ6, तर Hवा चाकरी करणd हा a'·.चा धमF आ6. C,Rक वणyला आपला धमF पालन करhयात प'hय आ6. हीच
आपŸया शाk.ची आ€ा आ6.”

२०. <स(ाथyŠ उmर <दJ, “धमF याचा अथF मी असा समजतो की, व‚राŠ व‚र शमत नाही. व‚रावर CdमाŠच मात
करता Rz.”

२१. अvवvथ होऊन Hनापती 1हणाला, “या त,व€ानाiया चच°त िशरhयाची काही आव‘यकता नाही. म'•य म'´ा

हा आ6 की, <स(ाथyचा माÌया Cvतावाला <वरोध आ6. यास7ब7धी स7घा\ काय 1हणणd आ6 6 हा Cvताव मतास
टाकUन याची खाgी कŽन घdऊ या.”

२२. ,यान'सार HनापतीŠ आपला Cvताव मतास टाकला. फार मोठÇा ब•मताŠ तो स7मत झाŸया\ घो<षत
करhयात आJ.

१५. qश,यागाची तयारी
१. uसª <दवशी, य'(ासाठी स‚Nयाची उभारणी करhयास7ब7धीiया आपŸया योजŠचा स7घाŠ <वचार करावा

1हगOन HनापतीŠ शाnय स7घाची uसरी सभा बोला<वली.

२. स7घाची सभा भरŸयावर, कोिलय.शी य'( करhयासाठी २० z २५ वष° वयाiया C,Rक शाnय प'cषाŠ स‚Nयात
दाखल 1हाo, अशी घोषणा करhयास स7घाŠ मला परवानगी ©ावी, असा HनापतीŠ ठराव म.डला.

३. स7घाiया अगोदरiया स‰त Qय.नी य'(ाची घोषणा करhयाiया बाजOŠ मत Cद±शत ‹J होz व Qय.नी
,या<वc( मत <दJ होz अशा दोNही बाजOकड\ लोक या स‰त उपिvथत होz.

४. Qय.नी य'( प'कारhयाiया बाजOŠ अन'कUल मत Cद±शत ‹J होz ,य.ना Hनापतीचा ठराव vवीकारhयात काही
एक अडचण न{हती. ,य.iया अगोदरiया <नणFयाचा तो vवाभा<वक प<रणाम होता.

५. पर7त' Qया अŸपस7•य.क.नी ,या <नणFया<वc( मत {यnत ‹J होz ,य.iयाप'ढd C‘न <नमyण झाला होता.
,य.iयाप'ढd C‘न होता-ब•स7•य.क.iयाप'ढd नमाo की नमO नR?

६. अŸपमतवाŸय.नी <नÂय ‹ला होता की, ब•मतवाŸय.iया प'ढd नमावया\ नाही आिण याच कारणाम'ळd स‰त

उपिvथत राहhयाचा ,यानी <नणFय घdतला होता. uद®वाŠ ,य.iयाप‚की कsणालाही अH उघडपणd स.गhया\
मनोध‚यF न{हz. कदािचत ,य.ना ब•मतवाŸय.ना <वरोध करhयापासOन होणार्या प<रणामाची जाणीव असावी.

७. £{हा <स(ाथyŠ पा<हJ की, आपणास पाxठबा qणाª मौन धारण कŽन बसJ आ6त z{हा तो उभा रा<हला

व स7घाला उ´dशOन 1हणाला, ”िमgहो ! त'1हाला £ वाÊल z त'1ही करा. त'मiया बाज'ला ब•मत आ6 पर7त' मला

˜दाŠ 1हणाo लागत आ6 की, स‚Nयभरतीiया त'मiया <नणFयाचा मी <वरोध करीन. मी त'मiया स‚Nयात दाखल
होणार नाही आिण मी य'(ात भाग घdणार नाही.”

८. <स(ाथF गौतमाला उmर qताना HनापतीŠ 1हटJ, “स7घाचा सदvय होताना तO घdतJŸया शप•ची आठवण
कर. तO ,य.प‚की एका जरी शप•चा भ7ग ‹लास तरी त'ला लोक xनqला त¯ड ©ाo ला»ल.”

९. <स(ाथyŠ उmर <दJ, “होय, मी माÌया तनमनधनाŠ शाnय.\ <हतस7aण करhयासाठी वचनब( आ6. पण 6
य'( शाnय.iया स'<हता\ आ6 अH मला वाटत नाही. शाnय.iया सO<हतापप'ढd मला लोकxनqची काय पवy?”

१०. कोिलय.बरोबर सतत त7टा करीत राहhयाiया कारण.वŽन शाnय 6 कोशाला<धपत}iया हात\ कH ˜ळणd
बनJ आ6त याची आठवण कŽन qऊन <स(थyŠ स7घाला सावध<गरीचा इशारा <दला. तो 1हणला, “6 समजणd

कठीण नाही की, कोशल राजाला 6 य'( शाnय.\ vवात7lय अ<धका<धक हरण करhयासाठी आणखी एक सबळ
कारण <नमyण कŽन qईल.”

११. Hनापतीला ला राग आला आिण <स(ाथyला उ´dश'न तो 1हणाला, “त'झd 6 भाषणकौशŸय त'Ìया उपयोगी

पडणार नाही. ब•मताŠ घdतJŸया स7घाiया <नणFया\ तO पालन ‹Jच पा<ह£. कदािचत त'ला अH वाटत अHल
की, कोशल राजाiया अन'€dवाचOन स7घाची आ€ा मोडणार्याला qहाNताची क}वा qश,यागाची िशaा स7घ qऊ
शकत नाही आिण जर «ाप‚की कोणतीही एक िशaा त'ला स7घाŠ जरी फमyवली तरी कोशल राजा ,यास आपली
अन'मती qणार नाही.”

१२. “पण लaात ठdव त'ला शासन करhया\ स7घाजवळ uसª मागF आ6त. स7घ त'Ìया कsट'7बावर सामािजक
ब<ह¦कार टाकU श‹ल आिण सघ त'Ìया कsट'7बाची जमीन ज„त कŽ श‹ल. याक<रता कोशल राजाची अन'मती
िमळ<वhयची स7घाला आव‘यकता नाही.”

१३. कोलीय.शी य'( करhयाiया स7घाiया योजŠला <वरोध करीत राहhयाम'ळd u¦प<रणाम भोगाo लागतील
याची <स(ाथyला जाणीव झाली. ,याला तीन पयyय <वचारात Ñयाo लागJ. एक स‚Nयात दाखल होऊन य'(ात

सामील होणd; uसरा, qहाNतशासनाला अथवा qश,यागाला स7मती qणd; आिण <तसरा, आपŸया कsट'7<बय.वर
सामािजक ब<ह¦कार ओढवOन घdऊन ,याiया मालमmdची ज„ती होऊ qhयास तयार होणd.

१४. प<हला पयyय न vवीकारhयाब´Ûल ,याचा <नधyर होता. <तसर्या पयyया <वषयीचा <वचारच ,याला अस«
झाला. या vथीतीत ,याला uसरा पयyयच अ<धक योƒय वाटला.

१५. ,यान'सार <स(ाथF स7घाला उ´dशOन 1हणाला, “कœपा कŽन माÌया कsट'7<बय.ना शासन कŽ नका. सामािजक
ब<ह¦कराiया आपmीत लोटOन ,य.ना uःख qऊ नका. ,य.iया उपजी<व‹\ एक—व साधन असJली ,य.ची ”ती
<हरावOन घdऊन ,य.ची उपासमार कŽ नका. z <नरपराध अ6त. अपराधी मीच आ6. माÌया अपराधाची िशaा

मला एकट्यालाच भोगO ©ा. मला qहाNताची वा qश,यागाची य.प‚की त'1ह.ला योƒय वाÊल ती िशaा ©ा, ती मी

ख'षीŠ vवीकारीन. या<वषयी कोशला<धपतीकडd मी म'ळीच याचना करणार नाही या\ मी आपण.स अिभवचन
qतो.”

१६. मागF सापडला-प<रPQया
१. Hनापती 1हणाला, “त'झd 1हणणd माNय करणd कठीण आ6. कारण, जरी तO qहाNताची xकवा qश,यागाची

िशaा भोगhयास voiÍŠ तयार झालास तरी ही गो… कोशला<धपतीस समजणारच; आिण तो असाच <न¦कषF
काढील की, ही िशaा स7घाŠच <दली आ6 आिण ,याम'ळd तो स7घाला जाब <वचारील.”

२. <स(ाथF गौतम 1हणाला, “हीच जर अडचण अHल तर मी एक मागF स'च<वतो. मी प<रPाजक होतो आिण हा
qश सोडOन जातो. तो एक Cकाराचा qश,यागच होय.”

३. Hनापतीला वाटJ की, हा एक च.गला मागF आ6. तथा<प, <स(ाथyला हा मागF कœतीत उतर<वता Rईल xकवा
काय याब´ल ,याला अ©ापही श7का होती.

४. 1हणOन HनापतीŠ <स(ाथyला <वचारJ, “त'Ìया आई-व<डल.ची आिण प,नीची स7मती घdतŸयावाचOन त'ला
प<रPाजक कH होता Rईल?”

५. “आपण ,य.ची स7मती िमळ<वhयाचा आटोकाट Cय,न कŽ,” अH <स(ाथyŠ ,याला अिभवचन <दJ आिण तो
1हणाला, “,य.ची स7मती िमळो वा न िमळो, हा qश ,व<रत सोडOन जाhया\ मी त'1हाला वचन qतो.”

६. <स(थyŠ स'च<वJला मागF हाच या <बकट समvRसOन स'टhयाचा उmम मागF आ6 अH स7घाला वाटJ आिण
,याŠ तो माNय ‹ला.

७. स‰\ कायF स7पŸयान7तर स7घसभा <वस±जत होhयापOव¤च एक तcण शाnय आपŸया जा»वर उठOन उभा
रा<हला आिण 1हणाला, “कœपा कŽन माझ 1हणण7 ऐका मला काही मह,वाची गो… स.गावयाची आ6.”
८. बोलhयाची परवानगी िमळाŸयावर तो 1हणाला, “ <स(ाथF गौतम आपJ

वचन पाळील आिण ,व<रत qश,याग करील याब´ल मला श7का नाही. तथा<प
एकच C‘न आ6 की, Qयाiयाम'ळd माझd समाधान होत नाही.”

९. “आता, Qया अथ¤ <स(ाथF RथOन लवकरच द^…ीआड होणार आ6 ,या अथ¤ कोिलय.<वc( य'(ाची घोषणा
ताबडतोब करhयाचा स7घाचा <वचार आ6 काय?”

१०. “या C‘नाचा स7घाŠ अ<धक <वचार करावा अशी माझी इiछा आ6. काहीही झाJ तरी <स(ाथF गौतमाiया

qश,यागाची मा<हती कोशला<धपतीला कळणारच आ6. जर कोलीय.<वc( शाnय.नी इतnयात य'( प'कारJ तर
कोिलय.शी य'( करhयाiया <वc( <स(ाथF असŸयाम'Jच ,याला qश-याग करावा लागला अH कोशला<धपतीला
वाÊल. 6 आमiया द^…ीŠ च.गJ ठरणार नाही!”

११. “1हणOन मी प'Nहा स'च<वतो की, <स(ाथF गौतमाचा qश,याग व कोिलय.शी C,यa य'(ाचा Cार7भ य.iयात
काही काळ जाऊ ©ावा, 1हण£ कोशला<धपतीला या दोन घटन.नमžR स7बध जोडhयास वाव िमलणार नाही.”

१२. स7घाला पटJ की, ही फारच मह,वाची सOचना आ6; आिण ता,कािलक <नणFयाiया द^…ीŠ ही सOचना
vवीकारhया\ स7घाŠ माNय ‹J.

१३. अशा Cकाª शाnय स7घाची ही u:खपयFवसायी सभा स7पली आिण Qय.चा य'(ाला <वरोध होता, पर7त' तH

स.गhया\ Qय.ना ध‚यF न{हz अशा अŸपस7•य सदvय.नी या भयानक प<रणामाiया आपmीतOन पार पड,याब´ल
स'ट‹चा <नः¡ास सोडला.

१७. <नरोप
१. शाnय स7घाiया स‰त £ काही घडJ ,याचा व^m.त <स(ाथF गौतम घरी परतhयापOव¤ बराच oळ अगोदर

राजवाडÎात पोहोचला होता.

२ कारण, घरी परतताच <स(ाथF गौतमाŠ पा<हJ की, ,या\ माता<पता रडत आ6त व z फार u:खमÐ झाJ
आ6त.

३. श'(ोदन 1हणाला, “आ1ही य'(ाiया u¦प<रणामाची चचy करीत होतो. पण तO या थरापयSत जाशील 6 मला
कध}च वाटJ नाही.”

४. <स(ाथyŠ उmर <दJ, “मला स'(ा गो…ी या थराला जाऊन पोहोचतील अH वाटJ न{हz. श.तziया
समथFनासाठी माÌया य'िnतवादाŠ मी शाnय.ची मŠवळवO श‹न अशी मला आशा होती.”

५. “uद°वाŠ आपŸया Hना<धकार्याŠ आपŸया लोक.iया भावना अशा काही \त<वŸया हो,या की माÌया
1हणhयाचा ,य.iयावर काही एक प<रणाम झाला नाही.”

६. “तथा<प, मी प<रvथीतीला अ<धक <बघडhयापासOन कH सावŽन धरJ 6 आपŸया लaात आJ अHलच. स,य
आिण Nयाय यापासOन मी पराव^m झालो नाही आिण स,याचा आिण Nयायाचा मी प'रvकार ‹Ÿयाम'ळd जी काही
िशaा करhयात Rणार होती ती मी माÌया vवत:वरच ओढवOन घdhयात यशvवी झालो.”
७. श'(ोदना\ या योगाŠ समाधान झाJ नाही. तो 1हणाला, “आम\ काय

होणार याचा तO <वचारच ‹ला नाहीस.” “पण मी याच कारणाम'ळd प<रPाजक होhया\ vवीकारJ,” <स(ाथyŠ
उmर <दJ. शाnय.नी जर त'मची जमीन ज„त करhयाची आ€ा <दली असती तर ,याचा काय u¦प<रणाम झाला
असता याचा तर आपण <वचार करा.”

८. “पण तOÌयािशवाय आ1ह.ला या जिमनीचा काय उपयोग आ6?” श'(ोदन आ7•¨न 1हणाला, “सग½या
कsट'7बाŠच हा शाnय.चा qश सोडOन त'Ìयाबरोबर अ€ात वासात का जाऊ नR?”

९. रडत असJली Cजापती गौतमी श'(ोदनाiया 1हणhयाला साथ qत 1हणाली, “6च बरोबर आ6. तO आ1हाला
अशा िvथतीत टाकUन एकटा कसा जाऊ शकतोस?”

१०. <स(ाथF 1हणाला, “आई, तO a<gयाची माता आ6स 6 तO आजपयFत नाही का स.गत आलीस? 6 खª नाही

का? मग तO ध‚यF धरJ पा<ह£स. हा uखाoग त'ला शोभत नाही. मी रण.गणावर जाऊन —लो असतो तर तO काय
‹J असzस? तO अशीच रडत वसली असतीस काय?”

११. “नाही”! गौतमी उmरली, “z मरण a<gयाला सा£H झाJ असz; पण तO आता अरhयात जात आ6स.
लोक.पासOन अगदी ¨र, xहk पशOiया सोबत राहhयाक<रता जात आ6स. आ1ही इ• श.तzŠ कH राहणार? मी
त'ला स.गz, तO आ1हाला त'Ìयासोबत घdऊन चल.”

१२. “मी त'1हा सवyँना कसा काय बरोबर Šऊ? न7द अगदीच लहान मOल आ6. माझा प'g रा•ल न'कताच जNमला
आ6. ,य.ना R• ठdवOन तO Rऊ शकzस काय?” <स(ाथyŠ गौतमीला <वचारJ.

१३. याŠ गौतमी\ समाधान झाJ नाही. <त\ 1हणणd होz की, “आपण सवFजण शाnय.चा qश सोडOन

कोशला<धपतीiचा स7रaणाखाली राहhयाक<रता कोशल qशात जाऊन राw शकU.

१४. “पण आई, सवF शाnयजन काय 1हणतील?” <स(ाथyŠ C‘न ‹ला, “याला z qश·ोह नाही का समजणार?
िशवाय माÌया प<रPQR\ कारण कोशला<धपतीला सम£ल अH मी वा\Š वा कœतीŠ काहीही करणार नाही,
अH मी वचन <दJ आ6.”

१५. मला अरhयात एकटयालाच राहाo ला»ल 6 खª आ6, पण यात कsठल ~dयvकर? अरhयात राहणd की
कोिलय.iया ह,Rत सहभागी होणd?

१६. “पण ही घाई कशाला?” श'(ोदन मžRच 1हणाला. “शाnय स7घान काही काळ य'(ाचा <दवस vथ<गत
करhयाचा <नणFय घdतला आ6.”

१७. “कदािचत य'( स'Žच होणार नाही. मग तO प<रPQया का vथ<गत कsŽ नR? कदािचत त'ला शाnय.त
राहhयाक<रता स7घाकडOन अन'€ा िमळhया\ही शnय आ6.”

१८. <स(ाथyला ही कŸपना cचली नाही. तो 1हणाला, “मी प<रPQया घdhया\ वचन <दŸयाम'ळdच तर स7घाŠ
कोिलय.iया <वc( य'( करhया\ vथ<गत ‹J आ6.”

१९. “मी प<रPQया घdतŸयान7तर य'(ाची घोषणा मा» घdhयास स7घाला उ©'nत करणd शnय आ6. 6 सवF मी Cथम
प<रPQया घdhयावर अवल7बOन आ6.”

२०. “मी वचन <दJ आ6 आिण z मी प'ª ‹Jच पा<ह£. वचनभ7गा\ प<रणाम आपणाला व श.तziया पaाला
दोघ.नाही भयानक ठरतील.”

२१. “आई, आता माइया मागyत आड Rऊ नकोस. मला आ€ा q आिण त'झd आशीवyद q. £ घडत आ6 z
च.गŸयासाठीच घडत आ6.”

२२. गौतमी व श'(ोदन vत¥ध रा<हJ.
२३. <स(ाथF यशोधªiया महालात »ला. <तला पाwन तो vत¥ध उभा रा<हला. काय बोलाo व कH बोलाo 6

,याला स'\नाH झाJ. यशोधªŠच vत¥धता भ7ग ‹ली. ती 1हणाली, “क<पलवvत' R• स7घाiया स‰त काय घडJ
z सवF मला समजJ आ6.”

२४. <स(ाथyŠ <वचारJ, “यशोधरा, मला स.ग, प<रPQया घdhयाiया माÌया
<नÂयाब´ल त'ला काय वाटz?”

२५. ,याला वाटJ की ती मO±iछत होऊन पडdल; पण तH काही झाJ नाही.

२६. आपŸया भावनावर स7पOणFपणd <नय7gण ठdवOन ती उmरली, “मी आपŸया जागी असz तरी आणखी uसª काय
कŽ शकJ असz! कोिलय.<वc( यO(करhयाiया कामी मी <निÂतपण भागीदारीण झाJ नसz!”

२७. “आपला <नणFय हा योƒय <नणFय आ6. माझी आपणाला अन'मती आ6 आिण पाxठबाही आ6. मी स'(ा
आपŸयाबरोबर प<रPQया घdतली असती. मी प<रPQया घdत नाही या\ एकच कारण, मला रा•ल\ स7गोपन
करावया\ आ6.”

२८. “अH झाJ नसz तर फार बª झाJ असz; पण आपण धीट आिण शOर बनOन Cा„त प<रिvथतीला त¯ड <दJ
पा<ह£. आपŸया माता<प,य.<वषयी व आपŸया प'gा<वषयी आपण म'ळीच काळजी कŽ नका. माÌया शरीरात
Cाण अHपयSत मी ,य.ची qखभाल करीन.”

२९. “Qया अथ¤ आपŸया जवळiया <Cयजन.ना सोडOन आपण प<रPाजक होत आहात ,या अथ¤ आपण एक असा
नवीन जीवनमागF शोधOन काढा की, तो सकल मानवजातीला कŸयाणकारी ठªल. हीच एक ‹वळ माझी इiछा
आ6.”

३०. याचा <स(ाथF गौतमावर फार मोठा Cभाव पडला. यशोधरा <कती शOर, ध‚यFवान, उदाm मनाची kी आ6

याची पOव¤ कधी न आJली Cची<त ,याला आली आिण अशी प,नी लाभŸयाब´ल आपण <कती भाƒयवान आहोत
आिण अशा प,नीचा व आपला <वयोग द‚वाŠ कसा घडवOन आणला याची ,याला Cथमच कŸपना आली. ,यान

रा•लला आणhयासाठी <तला स.<गतJ. <प,याiया वा,सŸयद^…ीŠ ,याŠ ,याiयाकड पा<हJ आिण तो <नघ'न
»ला.

१८. ग^ह,याग
१. <स(ाथyŠ भारŒाजाiया हvz प<रPQया घdhयाचा <वचार ‹ला. भारŒाजाचा आ~म क<पलवvत'मžR

होता. ,याCमाणd तो uसª <दवशी आपला आवडता घोडा कÈठक यावर आŽठ होऊन व आपला आवडता Hवक
छNन याला बरोबर घdऊन आ~माकडd <नघाला.

२. तो जसजसा आ~माiया जवळ आला तसतH एखा©ा नवीनच Rणार्या नवरqदाला पाहhयासाठी याo तशी
अŠक kी-प'cष.नी बा6र Rऊन ,याला ‰टhयासाठी दारापाशी एकच गद¤ ‹ली.

३. आिण £{हा z ,याiयाजवळ आJ z{हा z आÂयFच<कत होऊन ,याiयाकडपाw लागJ व ,य.नी अvफsट
कमलाCमाणd हात जोडOन ,याला व7दन ‹J.

४. z ,याiया सभोवती उ‰ रा<हJ. ,य.ची अ7त:करणd भावाकUल झाली होती. जणO काही CdमाŠ CफsिŸलत होऊन
पण <नÂल नयन.नी z ,याला Cाशन करीत होz.

५. काही kीय.ना वाटJ की, तो साaात कामqवाचा अवतारच आ6. कारण तशा स'7दर लaण.नी तो जा,याच
साल7कœत होता.

६. काहीना तर ,याची कोमलता व राजचयy पाwन आपŸया <द{य <करण.नी य'nत असा च7·च प^¸वीवर C,यa
उतरJला आ6 असा तो भासला.

७. uसर्या काही जणी ,याiया सºदयyला भाळOन जणO काय ,याला <गळOन टाकाo 1हणOन ज.भया qत हो,या
आिण एकमक}कडd नजरा रोखOन हल‹च <नः¡ास टाकीत हो,या.

८. अशा Cकाª िkया ,याiयाकडd नजरा लावOन ‹वळ पाहात रा<हŸया हो,या. ,य.iया म'खातOन श¥द Rत न{हता
की ,य.iया \हर्यावर िvमत Rत न{हz. प<रPQया घdhयाiया ,याचा <नणFयाचा <वचार करीत <दडमOढ िvथतीत
,याiया भोवती ,या उ•या रा<हŸया.

९. मोठÇा CयासाŠ ,या गद¤तOन ,याŠ आपली स'टका कŽन घdतली आिण आ~माiया दारात Coश ‹ला.

१०. आपण प<रPQया घdत असताना श'(ोदनाŠ व Cजापती गौतमीŠ z•उपिvथत राहाo 6 <स(ाथyला आवडJ
नाही. कारण ,याला ठाऊक होz की, uःखाoगाŠ ती vवतःला सावŽन धŽ शकणार नाहीत; पर7त' ती ,याiया न
कळत अगोदरच आ~मात Rऊन पोहोचली होती.

११. आ~माiया आवारात Coश करताच z• जमJŸया लोक.त आपJ माता<पता असŸया\ ,याŠ पा<हJ.

१२. आपŸया माता<प,यास पाहताच तो Cथम ,य.iयाजवळ »ला आिण ,याŠ ,य.चा आशीवyद मा<गतला.
,य.iया भावना इतnया दाटOन आŸया हो,या की,,य.iया म'खातOन एक श¥दही बा6र पडत न{हता. ,य.नी
रडरडOन ,याला कवटाळOन धरJ आिण आपŸया अ~'7नी Nहाऊन काढJ.

१३. ÝNनाŠ कÈठकाला आ~मातील एका झाडापाशी ब.धOन तो z• उभा होता. श'(ोदन व Cजापती रड़त
असJली पाwन ,यालाही भŽन आJ आिण तो रडO लागला.

१४. मोठचा क…ाŠ <स(ाथF आपŸया माता<प,य.पासOन ¨र झाला व छNन £•उभा होता z• »ला. ,याŠ ,याला
आपJ कपडd व अल7कार घरी परत Šhयासाठी <दJ.

१५. ,याŠ प<रPाजकाला आव‘यक अH आपJ म'7डन कŽन घdतJ. ,याचा च'लतभाऊ महानाम याŠ
प<रPाजकाला योƒय अशी वkd व िभaापाg आणJ होz. <स(ाथyŠ z वk प<रधान ‹J.

१६. अशा Cकाª प<रPाजकाiया जीवनात Coश करhयाची पOवF तयारी कŽन <स(ाथF प<रPQRची दीaा
घdhयाक<रता भारŒाजापाशी »ला.

१७. भारŒाजाŠ आपŸया िश¦य.iचा सहाÒयाŠ आव‘यक तो स7vकार<वधी ‹ला आिण <स(ाथF गौतम प<रPाजक
झाŸया\ जाहीर ‹J.

१८. प<रPQया घdhयाची व <वल7ब न लावता शाnय राQयाiचा सी—बा6र जाhयाची आपण शाnय स7घाiचा
समोर u6री C<त€ा ‹ली असŸया\ vमरण ठdवOन प<रPQRचा स7vकार आटोपŸयावर ल»च <स(ाथF आपŸया
Cवासाला <नघाला.

१९. जो जनसम'दाय आ~मात जमला होता तो Šहमी¬aा फार मोठा होता. कारण गौतमाला प<रPQया
žयावयास लागणारी प<रिvथतीच मोठी असाधारण हाती. राजप'ल आ~माiया बा6र पडताच तो जनसम'दायही
,याiया मागोमाग जाऊ लागला.

२०. ,याŠ क<पलवvत' सोडJ आिण तो अनोभा नदीiया <द”Š जाऊ लागला. ,याŠ मा» वळOन पा<हJ z{हा तो
जनसम'दायही अ©ाप ,याiचा मागोमाग Rत असJला ,याŠ पा<हला.

२१. तो थ.बला आिण ,या सम'दायास उ´dभOन 1हणाला, “ब7धO7नो आिण भ<गन}नो, त'1ही माÌया मागोमाग
RhयापासOन काही उपयोग होणार नाही. मी शाnय आिण कोिलय.iयामधील झगडा िमट<वhयात अयशvवी

ठरलो आ6; पर7त' तडजोडीiया बाजOŠ त'1ही लोकमत तयार ‹J तर त'1ही कदािचत यशvवी होऊ शकाल 1हणOन
त'1ही परत जाhयाचीची कœपा करा.” ही <वन7ती ऐकUन जनसम'दाय मा» परतO लागला.
२२. श'(ोदन व गौतमी राजवाडÎाकडd परतJ.

२३. <स(ाथyŠ टाकUन <दJली वkd व अल7कार पाहाणd गौतभीला अस« झाJ. <तŠ ती कमळानी भरJतŸया
एका त½यात टाकली.

२४. प<रवQया (स7Nयास ) –हण करhयाiया oळी <स(ाथF गौतमा\ वय अवघd एकोणतीस वषy\ होz.

२५. लोक ,याची आठवण कŽन ,याची Cश7सा कŽन 1हणत, “हाच तो ~d™ कsलो,पNन शाnय, थोर

माता<प,य.iया पोटी जNमJला, <वप'ल धनस7पNन व नवयौवन-शाली, ब'(ीŠ व शरीराŠ स'स7पNन असOन
राज<वलास.त वाढJला; प^žवीवर श.ती न7दावी 1हणOन लोककŸयाणासाठी तो vवकीय.शी लढला!”

२६. “तो असा शाnय य'वक होता की, QयाŠ vवकीय.iया ब•मताप'ढd आपJशीर झ'क<वJ नाहीच; पण v¬iÍŠ
,याŠ

िशaा घdhया\

प,करJ. ,या िशadचा अथF

ऐ¡यyऐवजी दा<र¹, स'खसम^दीऐवजी िभaापाg,

ग^हसौ•याऐवजी ग^हहीन िvथती असा होता; आिण तो अशा तह°Š जात आ6 की, ,याची काळजी वाहणाª जगात
कोणी नाही आिण जगात vवत:ची 1हणOन 1हणता Rईल अशी कोणतीही वvत' ,याŠ सोबत घdतJली नाही.”

२७. “हा ,याचा voiÍŠ ‹Jला महान असा ,याग होय. 6 ,या\ शौयy\ व ध‚यy\ कœ,य आ6. जगाiया
इ<तहासात ,याला त'लना नाही. ,याला शाnयम'नी अथवा शाnयxसह अHच 1हणाo ला»ल.”

२८. शाnयकsमारी <कसा गौतमी\ 1हणणd <कती यथाथF होz. <स(ाथF गौतमाiयास7ब7धी <तŠ 1हटJ होz. “धNय
,याची माता, धNय ,याचा <पता, Qय.नी अशा प'gाला जNम <दला. धNय ती प,नी िजला असा पती लाभला!”

१९. राजप'g आिण ,याचा Hवक
१. कÈठकाला घdऊन छNनाŠही घरी परतJ पा<ह£ होz; पण ,याŠ परत जाhया\ नाकारJ. ,याŠ

राजप'gाला कÈठकासह अनोभा नदीiया तीरापयFत तरी पोहोच<वhयाचा आ–ह धरला. छNनाचा आ–ह इतका
होता की ,याiया इiÍप'ढd गौतमाला माघार žयावी लागली.
२. ”वटी z सवFजण अनोभा नदीiया तीरावर Rऊन पोचJ.

३. zNहा छNनाकडd वळOन गौतम 1हणाला, “िमgा, माÌया पाठोपाठ RhयाŠ त'झी माÌयावरील भnती vप… झाली
आ6. nया vवािमभnतीŠ तO माझd Õदय ‡ज<कJ आ6स.”

४. “त'ला कोणzही बaीस qhयास मी जरी असमथF असलो तरी माÌया<वषयीiया त'Ìया उदाm भावन.नी मला
स7तोष झाला आ6.”

५. “QयाiयाकडOन आपणाला लाभ होणार आ6 ,याiयाब´ल आप'लकी कोण दाख<वणार नाही? पण द‚व <फरJ
की, आपली वाटणारी माणH qखील Šहमी परnयासारखी वागतात.”

६. “कsट'7ब पोषणासाठी प'gाला लहाना\ मोठd ‹J जाz. <प,याचा सNमान प'g करतो तो ,याiया भावी
पोषणासाठी. जग आ”साठी माया करz. काही एक 6तOिशवाय vवाथF<नर¬aता असOच शकत नाही.”
७. “तOच एक याला अपवाद आ6स. आता हा घोडा घd आिण परत जा!”

८. “महाराज जरी आपŸया Cdमल आ,म<व¡ासाम'ळd अ©ाप डळमळJ नसJ तरी z आपJ uःख आतŸया आ7त
<गळhयाची पराका™ा करीत असतील.”

९. “,य.ना स.ग की, मी ,य.ना सोडOन आलो तो vवगFCा„तीiया त^¦णdम'ळd क}वा ,य.iयावरील Cdमाiया
अभावाम'ळd अथवा काही रागाम'ळd नाही.”

१०. “घर सोडOन मी अशा रीतीŠ <नघOन जात असलो तरी माÌयाब´ल शोक करhयाचा <वचार ,य.नी कŽ नR.
सहवास हा <कतीही दीघF काल <टकला तरी कालावधीŠ ,याचा ”वट हा होतोच.”

११. “जर <वयोग अटल आ6 तर vवजन.पासOन uरावhया\ अŠक Cस7ग वार7वार कH Rणार नाहीत?”
१२. “माणसाiया मरणसमयी ,याiया स7पmीचा <न:स7शय वारसाहnक स.गणाª लोक असतात; पर7त' ,याiया
सßàणा\ वारस जगात सापडणd कठीण असz, xकब•ना z नसतातच.”

१३. “महाराज.ची-माÌया <पताज}ची-Hवा-श'~Oषा होणd अग,या\ आ6. महाराज 1हणतील की, मी अoळी
<नघOन »लो; पण कतF{यासाठी कधीच अयोƒय oळ नसz.”

१४. “«ा आिण अशाच श¥द.त िमgा, महाराज.ना स.ग आिण £णdकŽन z माझी आठवणही करणार नाहीत
असाच Cयल करीत राहा”

१५. “आिण होय, माÌया माzलाही प'Nहाप'Nहा स.ग की, <तiया वातŸयCdमाला मी <कती तरी अपाg आ6. ती
फार थोर kी आ6. <तची थोरबी श¥दानी सागता Rhयासारखी नाही.”

१६. 6 श¥द ऐकUन शोकाकsल झाJला छNन हात जोडOन भावना<तªकाŠ कÈठ दाटOन Rऊन उmरला :१७. “vवामी, िचखलाŠ भरJŸया नदीiया पgात हmी जला cतOन बसावा, तशी तO त'Ìया आ„तान. Qया
मान<सक oदना qत आ6स z पाwन माÌया मनाची िvथती होत आ6.”

१८. “त'Ìयासारखा <न–ह पाwन, एखा©ा\ अ7तःकरण लोख7डासार˜ कठीण असJ तरी कोणाiया डो½यात अ~'
आŸयािशवाय राहाणार नाहीत? Qय.\ अ7त:पारण CdमाŠ उच7बळJ आ6 ,य.ची तर गो…च बोलावयास नको.”

१९. “कsठd त'झा तो Cासादात लोळणार्या शरीराचा नाजOकपणा आिण कsठd कठीण कsशा–.नी भरJली
तपv{य.iया अरhयातील ती भOिम!”

२०. ''6 राजप'gा, त'झा हा <नणFय माहीत असताना-हा घोडाघdऊन क<पलवvत' नगरीला uःखात लोटhयास मी
आपण•न कसा जाऊ?”

२१. एखादा धमF<न™ माण'स आपŸया स(मyला सोडOन qईल काय? ,याचCमाणd vवत:iया म'लासाठी सतत
झटणाNया आप¦या वयोब^( <प,याला सोडOन तOजाणार काय?”

२२. “आिण त'झी सावg आई-िजŠ त'ला लहाना\ मोठd करhयात खvता खाŸया<तला एखादा कœतÑन माणOस
आपŸया उपकारक,यyला <वसरतो तसा तO सोडOन जाणार काय?”

२३. “जी सßàणाची खाण आ6, िजiयाम'ळd कsट'7बाची शोभा वाढली आ6, जी प<तभिnतपरायण असOन िजŠ
न'कताच एका बालकाला जNम <दला आ6 अशा त'Ìया ,या प,नीचा तO ,याग करणार काय?”

२४. “धमF आिण कीत¤iया चाह,यात सवF~d™ असणारा तO, एखा©ा <नगरगÓ उध½या माणसाŠ vवतः\
मौŸयवान धन उधळOन टाकाo तH, Qया\ कौत'क कराo zवढd थोडdच अशा यशोधªiया ,या लहानƒया बाळाला
सोडOन जाणार काय?”

२५. “आिण तO त'झd आ„त नातलग व राQय सोडOन जाhयाचा जरी <नधyर ‹ला असलास तरी, 6 अNनदा,या, तO
मला सोडOन जाणार नाहीस असा मला <व¡ास आ6. कारण त'झd पाय 6च माझd आ~यvथान आ6.”

२६. “अशा Cकाª माझd अ7तःकरण त'Ìयासाठी होरपळOन <नघत असताना त'ला असा एकटा अरhयात मा» टाकUन
मी परत नगराकडd जाऊच शकत नाही.२

२७. “त'Ìयािशवाय मी नगरात परतŸयावर महाराज मला काय 1हणतील? आिण कsशल वतFमान 1हण'न मी
त'Ìया प,नीला काय स.गO?”

२८. “राजाजवळ माझी बदनामी प'Nहा प'Nहा कर अH तOर सागतोस; पण z कोण खª मानील? आिण कोण
,यावर <व¡ास ठdवील?' छNन प'ढd 1हणाला, “आिण जरी <नलFQज मनाŠ आिण जीभ टा½याला िचकटवOन तH
बोलhयाचा मी Cय,न ‹ला तरी महाराज.ना z पटणार नाही.

२९. “जो Šहमी Cdमळ आ6 आिण जो uसर्यावर दया करhयास कधीही <वसरत नाही, अशा माणसाला
आपŸयावर Cdम करणार्या {यnतीस सोडOन जाणd म'ळीच शोभत नाही. 1हणOन मा» फीर आिण माÌयावर दया
कर!”

३०. uःखाकsल छNना\ z श¥द ऐकUन अगदी हळळ'वारपणd <स(ाथF गौतमाŠ 1हटJ,

३१. “छNना, माÌया <वयोगा\ uःख सोडOन q, अŠक जNम.iया फáरय
् ात सापडJŸया Cाण.iया बाबतीत बदल हा
अटळ आ6.”

३२. “Cdमाम'बळd मी माÌया आ„तनातलग.ना सोडJ नाही तरी म^,यO आ1हाला अग<तकप» एक—क.स सोडhयास
भाग पाडील.”

३३. “ती माझी आई, िजŠ मला अन7त oदना सोसOन आपŸया उदरी जNम <दला, <तiया बाबतीत मी कsठd आ6
आिण माÌया बाबतीत ती आता कsठd आ6?”

३४. “पaी जH आपŸया <नवार्यासाठी झाडावर एकg जाऊन बसतात आिण न7तर एक—क.पासOन ¨र जातात
तH Cािणमाg.iया सहवासाचा ”वट न च'कता <वयोगातच होतो.”

३५. “ढग जH जवळ जवळ Rऊन प'Nहा ¨र ¨र जातात तसाच मी Cाणीमाg.चा सहवास व <वयोग मानतो.”

३६. “आिण Qया अथ¤ एक uसर्याची फसवणOक करीत 6 सवF जग चालJ आ6 ,या अथ¤ भी<तदायक असणार्या
स7योगकाळात 6 माझd z माझd अH मानणd बरोबर नाही.”

३७. “आिण 1हणOन, Qया अथ¤ 6 स,य आ6 ,या अथ¤ माÌया भŸया िमgा, तO uःख कŽ नकोस. परत जा. आिण
जर त'Ìया Cdमाम'ळd तO घोटाळत असशील तर तO आधी जा आिण न7तर परत R.”

३८. “माÌयाब´ल वाईट न बोलता क<पलवvतOiया लोक.ना जाऊन स.ग की, ‘<स(ाथyवर Cdम करhया\ सोडा व
,याचा <नधyर ऐका.’”

३९. vवामी आिण Hवक य.iयामधील हा स7वाद ऐकUन ,या उम©ा कÈठक घोडÎाŠ आपŸया िज‰Š <स(ाथy\
पाय चाटJ आिण टपटप उ¦ण अ~' ढाळJ.

४०. Qयाची बोÊ एक—काशी ज'ळJली, Qयावर vविvतका\ श'भिचNह आिण Qया\ तळo मžR खोलगट होz
अशा आपŸया हाताŠ गौतमाŠ कÈठक घोडÎाiया पाठीवर थोपटJ आिण एखा©ा िमgासारखा 'तो ,याला
1हणाला,

४१. “अ~' ढाळO नकोस, कÈठका! आवर z अ~'. त'Ìया क…ा\ त'ला लवकरच फळ िमळdल.”

४२. ,य.नतर छNनाŠ आपापŸया मागyला लागhयाची oळ आली आ6 6 जाणOन ताबडतोब गौतमाiया काषाय
वk.ना नमन ‹J.

४३. कÈठक आिण छNन याचा <नरोप घdऊन गौतम आपŸया मागyŠ जाऊ लागला.
४४. अशा रीतीŠ vवत:iया राQयाची तमा न बाळगता हलnया वk.<नशी ऋ<षवनाकडd जाणार्या आपŸया
मालकाला पाwन ,या छNनाŠ आपJ बाw पसŽन मोठा आ•ोश ‹ला व तो जिमनीवर लोळO लागला.

४५. प'Nहा प'Nहा मा» वलOन पाहात तो मोठमोठÇाŠ रडO लागला. आपŸया बा•7नी कÈठक घोडÎाला कsरवाळO
लागला आिण अशा रीतीŠ <नरा”Š सारखा uःख करीत तो परत जाhयासाठी आपŸया Cवासास <नघाला.

४६. मागyत तो काही oला आपŸयाशीच <वचार करीत राही; काही oळा चालताना अडखJ व काही oला

जिमनावर पडd. आिण अशा रीतीŠ जात असताना vवामीभnतीŠ <वदƒध झाJला तो छNन रv,यावर अशा काही
गो…ी करीत होता की, आपण काय करीत आहोत या\ ,याला भानच रा<हJ न{हz.

२०. छNन परतला
१. आपला मालक अशा रीतीŠ अरhयात »ला याम'J uःखी क…ी aाJला छNन मागyत आपŸया uःखाचा

भार कमी करhयाचा Cय,न करीत होता.

२. ,या\ अ7तःकरण इत‹ जड जJ होz की, Qया रv,याŠ कÈठकासह तो एका राgीत कUच करीत अH, ,याच
रv,याŠ आपला vवामी आपŸयाबरोबर नाही याचा <वचार करीत Cवास स7प<वhयात ,याला आठ <दवस लागJ.

३. कÈठक घोडा जरी मोठया शOराiया आoशाŠ कUच करीत होता तरी तो अगदी गिलतगाg, <नvzज झाला होता.
जरी तो अल7कारभOषण.नी सज<वJला होता तरी बरोबर आपला धनी नाही 1हणOन अगदी vवŽपहीन <दसत
होता.

४. आिण Qया <द”ला ,याचा मालक »ला होता ,या <द”कडd वळOन एकसारखी मान वर खाली कŽन
‹<वलवाhया स'रात ‡खकाळत होता. तो जरी अ<तशय भ'‹Jला होता तरी पOव¤Cमाणd मागyत गवत xकवा पाणी
याची ,याŠ अ¬aा ‹ली नाही xकवा ,य.ना त¯डही लावJ नाही.

५. हळOहळO z ”वटी क<पलवvत'ला Rऊन पोहोचJ. क<पलवvत' नगरी तर गौतमाiया जाhयाŠ अगदी उजाड
<दसत होती. z दोघd क<पलवvत'ला शरीराŠ पोचJ, मनाŠ नाही.

६. जरी क<पलवvत' नगरी अधOन मधOन कमळाiया ताट{य.नी भरJŸया जलाशयाम'ळd व फsल.नी बहरJŸया
व^a.म'ळd उŸह<सत व शोभायमान <दसणारी होती तरी आज <तiया नाग<रक.चा आन7द पार मावळला होता.

७. <नvzज \हर्याŠ व अ~' ढाळीत ,या दोघ.नी £{हा हळO हळO शहरात Coश ‹ला z{हा ,या शहरातील सवF
लोक ,य.ना शोकात ब'डाJJ <दसJ.

८. £{हा लोक.नी छNन आिण घोडा कÈठक 6 शाnय कsलाiया कsलदीपकािशवाय गिलतगाg िvथतीत परत आJJ
पा<हJ z{हा ,य.नी ढळढळा अ~' ढाळJ!

९. “कsठd आ6 आमचा राजप'g? कsठd आ6 या राजकsळाचा व राQयाचा कsलदीप?” अH 1हणOन व अ~' ढाळीत लोक
रागाŠ छNनाiया मागोमाग रv,याŠ धावO लागJ.

१०. “गौतमािशवाय ही नगरी 1हण£ अरhय आ6 आिण Qया अरhयात गौतम राहात आ6 ती नगरी आ6.
गौतमािशवाय या शहरा\ आ1हाला काहीस'(ा आकषFण वाटत नाही.”

११. इतnयात “राजप'g आला” असा हष•ßार काढीत नगरय'वती रv,याiया बाजOiया िखडकीसOन गद¤ कŽन
पाw लागŸया. पर7त' £Nहा ,यानी घोडÎाची पाठ <रकामी पा<हली z{हा धडाधड िखडnया ब7द कŽन ,या
आकोशाŠ रडO लागŸया.

२१. शोकाकsल कsट'7ब

१. श'(ोदनाची कsट'7बीय म7डळी छNन परत Rhयाची आत'रzŠ वाट पाहात होती. ,य.ना आशा होती की, छNन

<स(ाथF गौतमाला घरी परत Rhयास भाग पाडील.

२. राजाiया अ¡-शाळdत िशरताच कÈठक घोडा आपJ uःख राजमहालातील लोक.ना कळhयासाठी मोठयाŠ
‡खकाळला.

३. राजाiया अ7तःप'राiया जवळपास असJJ लोक आपŸया मनाशीच 1हणाJ, “Qया अथ¤ घोडा कÈठक ‡खकाळत
आ6 ,या अथ¤ राजप'g गौतम परत आला असावा.”

४. आिण uःखाŠ मO±iछत झाJŸया िkया हषyŠ 8होष होऊन डोळd <वvफारीत राजप'gाला पाहhयाiया आ”Š
राजम7<दराiया बा6र आŸया. पर7त' ,य.ची मोठी <नराशा झाली. राजप'gािशवाय ‹वळ कÈठक घोडाच ,य.ना
<दसला.

५. गौतमीचा तर मनावरचा ताबा स'टOन ती मोठमोठÇाŠ रडO लागली व मO±iछत झाली आिण रडत असतानाच
ती ओरडली

६. “आजान'बाw आ 6, Qयाची कमर xसहाiया कमªसारखी बारीक, ब‚लाiया डो½यासार˜ Qया\ डोळd, Qयाची
अ7गक.ती सोNयासारखी <पवळी धमक Qयाची छाती c7द व आवाज u7uभी xकवा —घगजFŠसारखा आ6 अशा
वीरप'cषाŠ वनातील आ~मात राहाo काय?”

७. “असा सवFग'णस7पNन वीर प'cष आपणापासOन <नघOन »Ÿयाम'ळd ही प^¸वी ,या थोर कायF करणार्या अ<Œतीय
प'cषाiया बाबतीत राहhयास खरोखर अयोƒय अशीच झाली आ6?”

८. “Qयाची बोÊ स'7दर ËायO7नी जोडJली आ6त, Qय.\ घोÊ ËायOखाली लपJJ, नीलकमळासार˜ <दसणार्या व

मžयावर च•िचNह धारण करणार्या अशा ,याiया ,या स'कोमल दोन पाय.नी तो ,या खडकाळ Cqशात कसा बª
चालO श‹ल?”

९. “Qयाiया शरीराला ऊ7ची वkd-Cावरणd, स'ग7धी अmª व च7दनाŠ सज<वJŸया Cासादाiया गQचीवर
प•डhयाची सवय तो पौcषस7पNन qह अरhयात थ7डी-वारा, व ऊन-पावसाiया मार्याला Šहमी मोक½या
असJŸया अरhयात कसा बª रा• श‹ल?”

१०. “Qयाला आपJ कsट'7ब, च.ग'लपणा, साम¸यF, शnती, <वŒmा, सºदयF व ताchय याचा अिभमान वाटतो, जो
Šहमी दान करhयास <स( असतो, पण घdhयास नसतो, तो uसर्याकडOन िभaा मागत कसा काय <फŽ श‹ल?”

११. “जो vवiछ स'वणF शÒRवर झोपला असताना वा©व^7दाiया नादमाध'यyŠ रgी Qयाला जा» ‹J जाz, तो
माझा स7Nयाशी उघडÎा जा»वर अvता{यvत पसरJŸया फाटnया ‡चžय.वर कसा काय झोपणार? हाय ª द‚वा!”

१२. हा असा Õदय·ावक शोक ऐकUन zथील िv-रया एक—क}iया ग½यात गळा घालOन, थरथरणाiया oली जशा
आपŸया फUल.तOन मध गाळतात तशा आपŸया डो½य.तOन अ~'धारा गाळीत हो,या.

१३. न7तर यशोधªŠ आपण <स(ाथyला जाhयाची अन'€ा <दली आ6 6 <वसŽन जाऊन <दडमOढ अवv•त
धरणीवर अ7ग टाकUन <दJ.

१४. “मी ,य.ची धमFप,नी असताना z मला कH सोडOन »J? ,य.नी मला <वधवा कŽन मा» ठd<वJ. ,य.नी
आपŸया धमFप,नीला आपŸया न{या जीवन•माची भागीदारीण करावयास पा<ह£ होz.”

१५. “मला vवगFCा„तीची अ¬aा नाही. माझी एकच इiछा की, माÌया <Cय
पतीŠ मला या xकवा uसर्या जगात एकटीला मा» ठdवOन जाऊ नR!”

१६. “<वशाल डोळd व CसNन हाvय असJŸया माÌया पतीiया म'खाकडd पाहhयास मी जरी अपाg असJ तरी या
<बचार्या रा•लाŠ आपŸया <प,याiया म.डीवर कधीही ˜ळ' नR काय.

१७. “हाय ª qवा! ,या स'€ प'cष नायका\ अ7तःकरण <कती <न™'र! ,याiया स'कोमल सºदयyCमाणd z भासत

असJ तरी <कती <नदFय व कUर! शgOलाही मो<हत करील अशा बोबड्या बोलाiया «ा बालकाला आपण होऊन
कोण बª सोडOन जाईल?”

१८. “माझd Õदय खरोखर मोठd कठोर आ6, होय! अगदी दगडा\ xकवा लोख7डा\ बनJJ असाo! कारण ,या

Õदयाचा नाथ स'खोपभोग घdhयास समथF असताना व एखा©ा पोरnयासारखा आपJ सवF राजव‚भव सोडOन qऊन
अरhयात »ला असतानाही ,या Õदयाला तडा »ला नाही! पण मी काय कŽ? आता मला 6 uःख सहनच होत
नाही!”

१९. अशा तह°Š uःखाŠ मO±iछत होऊन यशोधरा एकसारखी आ•Èदत होती. vवभावतः जरी ती स7यमशील होती
तरी <तiया या uःखद िvथतीŠ <तiया मयyqचा ब7धारा फsटला होता.

२०. अशा Cकाª uःखाŠ <दडमOढ होऊन मोठमोठÇाŠ आ•Èदत जिमनीवर पडJŸया यशोधªला पाwन सवF िkया
मोठÇाŠ ओरडŸया आिण मोठाŸया कमळ.वर पावसाiया सर}चा मारा {हावा तसा अ~O7iया न©ा ,य.iया
डो½य.तOन गालावर वाw लागŸया.

२१. छNन आिण कÈठक परत आJ 6 ऐकUन आिण आपŸया म'लाचा द^ढ<नÂय समजताच uःिखत होऊन राजा
श(ोदन धरणीवर पडला.

२२. uःख<व{हळ झाJŸया श'(ोदनाला Hवक.नी सावŽन धरJ. zवढचात ,य.नी अ~O7नी डबडबJŸया
डो½य.नी ,या घोडÎाकडd पा<हJ आिण जिमनीवर अ7ग टाकUन <व{हळOन तो रडO लागला.

२३. ,यान7तर श'(ोदन उठला आिण म7<दरात »ला. ,याŠ z• qवाची CाथFना ‹ली आिण पOजाअचy कŽन,
आपला म'लगा स'रिaत परत यावा 1हणOन qवाची आराधना ‹ली. अशा Cकाª, “qवा, कधी ª आ1ही ,याला
प'Nहा पाw” अH 1हणत श'(ोदन, गौतमी आिण यशोधरा <दवस कÈठO लागली.

भाग uसरा: कायमचा स7सार,याग
१. क<पलवvतOwन राजग^हाकडd Cयाण
१. क<पलवvत' सोडŸयावर मगध qशाची राजधानी राजग^ह R• जाhयाचा <स(ाथF गौतमाŠ <वचार ‹ला.

२. राजा xब<बसार हा z• राQय करीत होता. मोठमोठd त-व€ आिण <वचारव7त य.नी राजग^ह 6 आपJ म'•य
<नवासvथान बन<वJ होz.

३. हा <वचार मनात ठdवOन ग7»iया oगवान Cवाहाची तमा न बाळगता तो <त\ पाल ओल.डOन पलीकडd »ला.

४. वाÊत तो Cथम साकी नावाiया एका ˆा1हण यो<गनीiया आ~मात थ.बला, न7तर तो प'ढd प×ा नावाiचा

uसयy एका ˆा1हण यो<गनीiया आ~मात »ला; आिण मग र‚वत नावाiया ˆा1हण ऋषीiया आ~मात जाऊन
रा<हला. ,या सवyँनी ,या\ आदरा<त¸य ‹J.

५. ,या\ आकषFक {यिnतम,व, उदाm वागणOक आिण इतर सवF प'cष.ना मा» टाकणाª ,या\ <वलोभनीय सºदयF
पा<हŸयावर ,या Cqशातील लोक ,याŠ अ7गावर स7Nयाशा\ कपडd घातJJ पाwन आÂयF कŽ लागJ.

६. ,याला पा<हŸयावर uसरीकडd जात असJला मन'¦य <नÂल उभा राही. तरउभा असJला मन'¦य ,याiया

मागोमाग चालO ला». सावकाश आिण ग7भीरपणd चालत असJला मन'¦य धावO ला», तर बसJला मन'¦य एकदम
उठOन उभा राही.

७. काही लोक ,याला दोNही हातानी व7दन करीत. तर काही पOQय ब'(ीŠ मvतक नमवOन ,याला अिभवादन
करीत. काही जण Cdमळ श¥द.नी ,याला स7बोधीत. कोणीही मन'¦य ,याला अिभवादन ‹,या˜रीज जात नH.

८. Qय.नी र7ग8र7गी कपडd घातJ होz अशा लोक.ना ,याला पाwन लाज वाÊ. वाÊल ,या <वषयावर ग„पा
मारणाª लोक ग„प होत. ,याला पा<हŸयावर कsणाiयाही मनात वाईट <वचार Rत नसत.

९. ,याiचा भ'7वया, ,याचा भालCqश, ,या\ म'ख, ,या\ शरीर, हात-पाय xकवा ,याची चालhयाची ढब य.प‚की
,याiया कोण,याही भागाकडd एखा©ाची नजर »ली की ,या aणीच ,याची द^…ी z• िखलOन राही.

१०. दीघF आिण खडतर Cवास ‹Ÿयान7तर, पाच Êकड्य.नी oढJŸया पवFतराज}न रिaJŸया व स'शोिभत
‹JŸया आिण म7गल व प<वg अशा vथळ.नी प'नीत झाJŸया राजग^ह नगरीत गौतम Rऊन पोहोचला.

११. राजग^हास आŸयावर प.डव Êकडीiया पाय¸याशी एक जागा ,याŠ <नवडली व z• ता,प'रती वvती
करhयासाठी एक लहानशी पणFकsटी ,याŠ तयार ‹ली.

१२. राजग^हापासOन क<पलवvत' पायवाÊŠ जवळजवळ ४०० ›ल अ7तरावर आ6.
१३. हा सगळा दीघF Cवास गौतमाŠ पायीच ‹ला.

२. राजा xबबीसाराचा उपqश

१. uसयy <दवशी तो उठला आिण िभadक<रता शहरात जाhयासाठी <नघाला. फार मोठा जमाव ,या oळी

,याiयाभोवती जमला.

२. ,या 8ळी मगधा<धपती ~dणीय xबबीसार राजाŠ राजवाडÎाiया बा6र लोक.चा तो Cच7ड जनसम'दाय
पा<हला आिण ,याŠ 6 एवढd लोक जमhया\ कारण काय याची <वचारणा ‹ली. zNहा एका राजHवकाŠ ,याला
प'ढीलCमाणd हकीकत स.<गतली-

३. “Qयाiयाब´ल ˆा1हण.नी अH भ<व¦य वत¤वJ होz की, ‘हा एक तर उiचतम €ान Cा„त कŽन घdईल xकवा
या प^¸वीचा स²ाट होईल’ तोच हा शाnय.iया राजाचा प'g आ6, ,यालाच पाहhयासाठी लोक गद¤ करीत
आ6त.”

४. 6 ऐकUन आिण ,याचा अथF मनात ओळखOन राजाŠ ,या Hवकाला ल»च आ€ा <दली की, “जा! तो कsणीकडd
जात आ6 z पाwन मला Rऊन स.ग!” तो Hवक राजाची आ€ा होताच ,या राजप'gाiया मागोमाग जाऊ लागला.

५. िvथर Šg.नी आपŸया प'ढील ‹वळ जोखडभर अ7तरापयSतच पाहात शरीरा\ अवयव आिण मनात भरकटणाª
<वचार क«ात ठdवOन तो याचक~d™ सावकाश आिण मोजOन पावJ टाकीत हळO आवाजात िभaा मागत चालला
होता.

६. िमळdल ती िभaा vवीकाŽन तो पवFताiया एका <नवाNत कोपयyत जाऊन बसला आिण z• अNनHवन कŽन
तो प.डव Êकडीवर चढOन »ला.

७. लोâव^a.नी दाटJŸया आिण मयOर.iया ‹कारव.नी <ननादJŸया ,या अरhयात रnतर7गाची वkd धारण
‹Jला तो मानवजातीचा सOयF पOवF<द”iया पवFतराजीवरील बालसOयyसारखा तळपO लागला.

८. याCमाणd ,याला लaपOवFक पा<हŸयावर ,या राजHवक.नी राजाला सवF हकीकत स.<गतली आिण राजाŠ
£{हा ती ऐकली z{हा अ<त आदराŠ आिण मोजकाच लवाजमा घdऊन तो vवतः <तकडd जाhयास <नघाला.
९. पवFताCमाणd <ध„पाड असा तो राजा Êकडी चढOन »ला.

१०. ,या <ठकाणी आसनvथ आिण िजã<·य असा zजvवी गौतम ,याiया द^…ीस पडला. जणO काही तो पवFत
हलत असOन vवतः गौतम हा ,या पवFता\ िशखर आ6, असा ,याला भास झाला.

११. शारी<रक सºदयF आिण पOणF मन:श.<त याम'ळd व‚िश¦यपOणF <दसणायy गौतमाला ,या नरा<धपाŠ पा<हJ
आिण आÂयFच<कत होऊन CdमपOणF आदरभावाŠ तो ,याiयाजवळ »ला.

१२. xब<बसाराŠ मोठÇा आदराŠ ,याiयाजवळ जाऊन ,याiया शरीरvवाv¸या <वषयी <वचारपOस ‹ली आिण
गौतमाŠ <ततnयाच मम,वाŠ आपJ मन vवvथ व शरीर सवF {याध}पासOन म'nत असŸयाची खाgी <दली.

१३. ,यान7तर तो राजा खडकाiया vवiछ प^™भागावर बसला आिण आपŸया मनःिvथतीची कŸपना qhयाiया
6तOŠ तो 1हणाला,

१४. “बाळ, त'इया कsट'7बाशी माझी द^ढ ›gी आ6. ती व7शपर7परागत असOन <तची द^ढता च.गली <स( झाJली
आ6. 1हणOनच त'ला काही स.गाo अशी इiछा माइया मनात <नमyण झाली आ6. माझd Cdमा\ श¥द तO नीट ऐक.”

१५. “सOयyपासOन Qयाचा Cार7भ झाला आ6 असा त'झा व7श, नवताchय, डो½य.ना भ'रळ घालणाª सºदयF याचा
मी £{हा <वचार करतो z{हा मला अच7बा वाटतो की, इतर सवF गो…}शी इतका <वस7गत असा, राजोपभोगा¬aा
सवFvवी सNयाशा\ जीवन जगhयाचा हा त'झा <नधyर त'Ìया मनात कसा <नमyण झाला?”

१६. “त'Ìया अवयव.ना रnतच7दनाचा स'ग7धच योƒय आ6. रnतवणyची ही जाडीभरडी वkd ,य.ना शोभत
नाहीत. या त'Ìया हाताŠ Cजाजन.\ रaण कराo; uसयyŠ <दJJ अNन धारण करणd ,याला शोभत नाही.”

१७. “1हणOन सौजNयशील य'वका, जर त'ला त'इया व<डल.\ राQय नको अHल तर माÌया अžयy राQयाचा तO
औदायyŠ vवीकार कर.”

१८. “या Cमाणd तO ‹Jस तर त'Ìया आ„तvवकीय.ना uःखा\ कारण उरणार नाही. काल.तराŠ सावFभौम
सmाqखील अ˜रीस धीरग7भीर अशा प'cषाiया आ~यासाठी धाव घdz. 1हणOन या बाबतीत तO मला उपकœत कर.
सQजन.iया साहाÒया-म'ळd सQजन.चा उ,कषF जाvत Cभावी ठरतो.”

११. “पर7त' त'Ìया वणशािभमानाम'ळd जर त'ला माइया<वषयी <व¡ास वाटत नHल तर अगिणत अशा सQज
असJŸया स‚Nयात आपŸया बाणासह सामील हो. आिण मला िमg मानOन आपŸया शgO7ना ‡जकhयाचा Cय,न
कर.”

२०. “1हणOन तO य.प‚की एका गो…ीचा vवीकार कर. धमF, स7पmी आिण स'ख य.iया <नयम.ना अन'सŽन तO वाग.
Cdम आिण इतर ग'ण य.ना तO अन'सर. जीवनाची ही तीन उ<´…d आ6त. £{हा माणH मरतात z{हा ‹वळ या
जगाप'रताच ,य.चा अ7त होतो.”

२१. “1हणOन जीवनाiया या तीन उ<´….ना अन'सŽन ,य.ची फलCा„ती कŽन घdhयास त'झd 6 {यिnतम,व
कारणीभOत होऊ q. अH 1हणतात की, धमF, स7पmी आिण स'ख य.ची Qया oळी स7पOणF Cा„ती होz ,याच oळी
मानवी जीवनाचा 6तO पOणF होतो.”

२२. “धन'¦याची दोरी ˜चhयास लायक असJJ 6 त'झd दोन बलवान बाw <नcपयोगी राw qऊ नकोस. z ही
प^¸वीच काय पण g‚लोnय िजकhयास अ<धक समथF आ6त.”

२३. “मी त'ला 6 Cdमाम'ळd स.गत आ6. सmा xकवा उ(टपणाम'ळd न{6. त'झा हा याचकoष पाwन माझd मन
अन'क¬Š भŽन आJ आ6 आिण मी अ~O ढाळीत आ6.”

२४. “याचका\ जीवन जगO इिiछणायy गौतमा, नामव7त अशा त'Ìया व7शाला सा£H त'झd सºदयF, वाधFnय Rऊन
न… होhयापOव¤ oळ »ली नाही तोपयFNत, आताच सवF स'खाचा उपभोग घd.”

२५. “व^( मन'¦य धमyŠ प'hय िमळवO शकतो. स'खोपभोगाiया द^…ीŠ व^(ा पकाळ अस« असतो. 1हणOन अH
1हणतात की, स'˜ ही तcण.साठी असतात. स7पmी मžयम वयvकर प'cष.साठी असz, आिण धमF व^(.साठी
असतो.”

२६. “आजiया या जगात यौवन 6 धमF व स7पmी याचा शgO आ6. आपण vवत:ला स'खोपभोगापासOन ¨र

ठdवhयाचा <कतीही Cय,न ‹ला तरी आपण ,य.ना टाळO शकत नाही. 1हणOन िज• िज• स'˜ सापडतील <त• <त•
त'Ìया यौवनाŠ ,याचा उपभोग Ñयावा.”

२७. “व^(,वाची Cव^mी ‡चतनाकडd असz. z ग7भीर आिण श.त राहhयाiया बाबतीत त,पर असz. फारH
आयास न करता अप<रहायFपणd z <वकार<वर<हत होz. लQजा 6ही ,या\ कारण आ6.”

२८. “1हणOन च7चल, बा« वvतO7कडdच आक¾षत होणायy <न¦काळजी, उताव½या आिण ¨रद^…ी नसJŸया

यौवनाiया फस{या कालख7डामधOन बा6र पडŸयावर लोक अरhयातOन स'रिaतपणd स'टका झाJŸया माणस.Cमाणd
स'ट‹चा <नः¡ास टाकतात.”

२९. “1हणOन अ<वचारी आिण µामक असा हा यौवनाचा च7चल काल जाऊ q. आपŸया आय'¦यातील पOवF
भागातील वष° स'खाक<रता राखOन ठdवJली असतात. इ7<·य.iया आसnतीपासOन आपण ,य.ना ¨र ठdवO शकत
नाही.”

३०. “xकवा धमF 6 जर खरोखर त'झd žRय अHल तर य€ कर. य€ कŽन सव•iच अशा vवगyत आरोहण करणd ही
त'Ìया कsट'7बाची अ<त Cाचीन अशी Cथा आ6.”

३१. “मोठÇामोठÇा ऋष}नी £ žRय आ,मnJशाŠ गाठJ ,याच žRयाची Cा„ती, स'वणFकÈकण.नी Qय.\ हात

भरJJ असत आिण Qय.\ िचg<विचg म'कsट र,न.iया Cकाशाम'ळd चकाकत असत अशा राजष¤नी य€ाiया
मागyŠ कŽन घdतली आ6.”

३. गौतमा\ xब<बसारास उmर (पOवyधF)
१. याCमाणd मगध राजाŠ गौतमाला इ7·ाCमाणd योƒय आिण ख7बीर श¥द.त उपqश ‹ला. पर7त' तो

ऐकŸयावर राजप'g डळमळला नाही. तो पवFताCमाणd अचल रा<हला.

२. मगध राजाŠ याCमाणd उपqश ‹Ÿपावर गौतमाŠ आपŸया श.त आिण ËdहपOणF \हयyत बदल न करता ख7बीर
श¥दाŠ व खणखणीत वाणीŠ प'ढीलCमाणd उmर <दJ.

३. “आपण £ स.<गतJत ,यात आपŸया द^…ीŠ चम,का<रक अH काही नाही. महाराज, xसह 6 Qया\ राजिचNह

आ6 अशा थोर कsलात Qया अथ¤ आपण जNमला आहात, आिण Qया अथ¤ आपण आपतŸया िमg.वर Cdम करणाª
आहात, ,या अथ¤ आपŸया एका िमgाiया बाबतीत आपण या मागyचा अवल7ब करावा 6 अगदी vवाभा<वक
आ6.”

४. “u… मनाiया माणस.iया बाबतीत ,याiया कsळाला योƒय असा Ëdहभाव ख7<डत होतो आिण <वलयास जातो.
फnत च.गली माणHच Ëdहशील कœ,य.ची नवी पर7परा <नमyण कŽन पOवFज.पासOन चालत आJŸया ›gीची वाढ
करतात.”

५. “आपŸया िमg.\ द‚व <फरJ तरी ,य.iयाशी वागताना £ आप,या वतFनात बदल करीत नाहीत ,य.नाच मी
माÌया अ7तःकरणात खª िमg 1हणOन vथान qतो. भाƒयशाली प'cषाला व‚भवकाळ Cा„त झाला असता ,याiयाशी
कोण ›gी करीत नाही?”

६. “या जगात स7पmी िमळ<वŸयान7तर आपJ िमg आिण धमF य.iयासाठी <तचा उपयोग £ करतात ,य.iया
स7पmीलाच खª vथ‚यF Cा„त होz आिण ”वटी £{हा ती न… होz z{हा ती uःख <नमyण करीत नाही.”

७. “महाराज, मÌया<वषयीiया आपŸया सOचŠला श'( औदायF आिण िमg,व य.चीच Cdरणा आ6. मी आपŸयाला
न²zŠ आिण श'( िमgभावाŠ ‰Êन. मी माÌया उmरात uसयy कशाचाही उiचार करणार नाही.”

८. “मला «ा ऐ<हक वvतO7ची िजतकी भीती वाटz <ततकी सपyची, आकाशातOन होणायy वäाघाताची xकवा
वायyŠ भडकणायy Qवाल.चीही वाटत नाही.”

९. “आपतŸया आन7दाची आिण आपŸया स7पmीची लOटमार करणारी ही aणभ7गOर स'˜ जगभर µामक
कŸपन.Cमाणd <नरथFक तर7गत असतात. ,य.ची न'सती आशा ‹ली तरीही माणस.ची मŠ ती मोwन टाकतात

आिण ,य.iया अ7तःकरणात ,य.नी जर घर ‹J तर ती ,य.ना अ<धकच मोwन टाकतात.”

१०. “स'खाला बळी पाडJŸया qव.iया vवगyत qखील आन7द िमळत नाही आिण मानवाiया जगात तर आन7द
म'ळीच िमळत नाही. वायyला िमg असJला अिÐ QयाCमाणd <कतीही इ7धन िमळाJ तरी स7त'… होत नाही
त,याCमाणd जो त^¦णातF आ6 ,याला <कतीही स'˜ िमळाली तरी तो त^„त होत नाही.”

११. “या जगात स'खासारखी uसरी आपmी नाही. लोक µमाम'ळd स'खासnत होतात. स,य 1हण£ काय 6 समजJ
आिण अस,याची भीती वाटO लागली तर कोणता शहाणा मन'¦य vवतःwन अस,याची इiछा धारील?”

१२. “सम'·ाŠ oढJली प^¸वी ता¥यात घdतŸयावर रा£ लोक.ना ,या महासागरची uसरी बाज'ही ‡जकhयाची
इiछा होz. सागराला िमळणायy पाhयाŠ तो कधी त^„त होत नाही. तŒतच <कतीही स'˜ िमळाली तरी
मानवजात त^„त होत नाही.”

१३. “म7धlयाला आकाशातOन स'वणFमय पजFNयव^…ी लाभली, ,याŠ सवF ख7ड ‡जकJ व श•ा\ qखील अध° राQय
पादा•.त ‹J. तरीही ,याची ऐ<हक पदाथy<वषयीची आसnती कमी झाली न{हती.”

१४. “इN· £{हा व^gाiया भयाŠ लपOन बसला होता z{हा जरी vवगyतील qव.iया राQयाचा न•षाŠ उपभोग
घdतला आिण आपŸया ग¾व™पणाम'ळd जरी ,याŠ आपली िश<बका मोठÇामोठÇा ऋष}ना वाहावयास लावली,
तरीही तो स7त'… झाला न{हता.”

१५. “इतर उ<´…d साžय करhयासाठी Qय.नी आपJ जीवन अपFण ‹J, ‡चžया 6च Qय.\ कपडd होz, कÈदम'ळd,
फळd आिण पाणी 6च Qय.\ अNन होz आिण सपyCमाणd ल.ब आिण <पळJŸया जटा Qय.नी धारण ‹Ÿया हो,या
अशा ऋषीम'न}ना qखील QयाŠ ‡जकJ ,या या स'ख नामक शgOसाठी कोण Cय,न करील?”

१६. “स'खासाधी £ धडपडत आ6त आिण ऐ<हक सžयाiया £ पाठीस लागJ आ6त, ,य.iया uःख<वषयी
आ,मस7यमी लोक £{हा ऐकतात z{हा स'खाचा ,याग करणdच ,य.ना योƒय वाटz.”

१७. “स'खCा„तीतील यश 1हण£च स'खी माणस.वरील <वपmी समजली पा<ह£. कारण ,याŠ इिiछJली स'˜
,याला िमळाली 1हण£ तो उNमत होतो; उNम-पानाम'ळd £ कŽ नR z तो करतो व £ कराo z तो करत नाही.
आिण अशा रीतीŠ तो uखावला »ला 1हण£ ,याला ”वट अघःपातात होतो.”

१८. “क… कŽन िमळवOन ठdवJली, त'1हाला फसवOन िजथOन आली <त• परत जाणारी व काही काळाप'रती उसनी
घdतJली ही स'˜, या स'ख.त कोणता आ,मस7यमी मन'¦य तो जर शहाणा अHल तर रममाण होईल?”

१९. “ Qय.चा शोध कŽन ती Cा„त करीत असताना त'मiया वासना भडकतात, अशा गवताiया च'डीCमाणd
असJŸया स'खात कोण,या आ,मस7यमी माणसाला समाधान ला‰ल?”

२०. जी स'˜ ¨र िभरकावOन <दJŸया म.सiया त'कड्याCमाणd आ6त आिण जी रा£ लोक.कडOन उपभोगली
»Ÿयाम'ळd <वपmी <नमyण करतात, अशा स'खात कोण,या आ,मस7यमी माणसाला समाधान ला‰ल?”

२१. “Qया स'खात रममाण होणायy माणसावर अŠक बाजO7नी स7कÊ कोसळतात आिण जी वसन.Cमाणd
<वनाशकारी आ6त, अशा या स'ख.त कोण,या आ,मस7यमी माणसाला समाधान ला‰ल?”

२२. “Qय.iया अ7तःकरणाचा यास'ख.नी चावा घdतला आ6 अशा आ,मस7यमी प'cष.चाही नाश होतो. ,य.ना

आन7द िमळत नाही. स7तापJŸया •Uर सपyCमाणd असJŸया «ा स'ख.मžR कोण,या आ,मस7यमी माणसाला
समाधान ला‰ल?”

२३. “हाड चघळीत उपाशी मारhयायy कslयाCमाणd जरी ,या स'ख.चा उपभोग माणस.नी घdतला तरी ,य.\

समाधान होत नाही. —JŸया हाड.चा साप½याCमाणd असJŸया «ा स'ख.मžR कोण,या आ,मस7यमी माणसाला
समाधान ला‰ल?”

२४. “अशा स'ख.iया आसnतीम'ळd Qय.ची ब'(ी आ7धळी झाली आ6; जो कपाळकर7टा स'खोपभोग.iया आ”चा
द<र·ी ग'लाम आ6, ,याŠ या िजवस^…ीत म^,य'\ uःख भोगाo 6च योƒय होय.”

२५. “गाhयावर ल'¥ध होऊन ह<रणी vवतःचा नाश ओढवOन घdतात. zजावर भाळOन पत7ग अÐीत झdप घdतात.
आिमषाला भ'लOन मासा लोख7डाचा गळ <गळतो. 1हणOन ऐ<हक स'˜ अ7ती uःख <नमyण करतात.”

२६. “स'˜ 1हण£ उपभोग, अH सवFसाधारणपणd मानJ जाz. कसोटीला लागŸयास ,य.प‚की एकही

उपभोगhयाiया योƒयz\ आ6 अH आढळत नाही. स'7दर वkd आिण इतर स'˜ 1हण£ पदाथy\ ‹वळ सोबती
होत. uःखावरील उपाय एवढdच ,य.\ मह,व मानJ पा<ह£.”

२७. “तहान भाग<वhयासाठी पाhयाची आव‘यकता असz. ,याचCमाणd भOक शम<वhयासाठी अNन पा<ह£
असz. वारा, ऊन आिण पाऊस य.iया <नवारणासाठी घर हo असz आिण आपली नÐता झाकhयासाठी व
थ7डीवायyपासOन स7रaण करhयासाठी कपडÎ.ची आव‘यकता असz.”

२८. “याचCमाणd झो¬ची ग'7गी घाल<वhयासाठी <बछाना असतो; Cवासाचा शीण होऊ नR 1हणOन वाहन असz;
उ‰ राहhयाचा gास कमी करhयासाठी आसन असz; तHच शरीराची श'(ी, आरोƒय आिण शिnत य.iयासाठी
Ëान 6 एक साधन असz.”

२९. “1हणOन बा« वvत' 1हण£ मानवाiया uःख<नवारणाची साधŠ होत. z आन7दाiया उपभोगा\ मागF
न{हz.‹वळ C<तब7धक उपाय 1हणOन Qय.चा उपयोग ‹ला जातो अशा ,या बा« वvतO7पासOन आपŸयाला
आन7दाचा उपभोग िमळतो, अH कोणता शहाणा मन'¦य माNय करील?”

३०. “<पmCकोपाiया तापाŠ फणफणŸयाम'ळd शीतलziया उपाययोजान.नी uःख कमी करhयात ग'7तला
असताना, जो ,या उपाययोजना 1हण£च आन7दाचा उपभोग अH समजतो, तोच स'ख.ना आन7द 6 नाव qतो.”

३१. “Qया अथ¤ सवF स'ख.मžR च7चलता आढळOन Rz ,या अथ¤ मी ,य.ना आन7द 6 नाव qऊ शकत नाही. कारण
स'खामागOन uःख Rणd 6च म'ळी ,या\ व‚िश…Ç आ6.”

३२. “भरपOर कपडd आिण स'7गधी कोरफड या वvत' <हवा½यात स'खदायक असतात. पर7त' उNहा½यात gासदायक
ठरतात आिण च7·<करण व च7दन उNहा½यात स'खदायक असतात पण <हवा½यात uःखदायक ठरतात.”

३३. “सव“ना माहीत असJला फायदा आिण तोटा, या आिण इतर अŠक परvपर<वरोधी जोडÎ.चा जगातील
C,Rक वvत'शी अ<वभाQय स7ब7ध आ6. 1हणOन जगात कोणताही मन'¦य स7पOणF स'खी नाही xकवा स7पOणF uःखी
नाही.”

३४. “स'ख आिण uःख य.\ vवŽप स7िम~ आ6 अH £{हा मला <दसOन Rz z{हा राजपद आिण ग'लाम<गरी या
दोNही गो…ी एकच आ6त अH मी समजतो. राजा Šहमीच हसत नसतो xकवा ग'लाम Šहमीच u:ख.त नसतो.”

३५. “राजा होणd 1हण£ अ<धक {यापक अश जबाबदायy vवीकारणd होय. आिण 1हणOन राजाची u:˜ मोठी
असतात. कारण राजा हा ख'7टीसारखा आ6. तो जगासाठी gास सहन करीत असतो.”

३६. “£ राजपद जाhयाची भीती असz आिण Qयाला कपटीपणा\ वतFन आवडz अशा राजपदावर जर राजाची

<न™ा अHल तर तो राजा uदÖवी होय; आिण याउलट जर ,यावर ,याची <न™ा नHल तर असŸया िभlया राजाला
स'ख तरी कH िमळणार?”

३७. “आिण सब7ध प^¸वी ‡जकŸयान7तर जर फnत एकाच शहराचा उपयोग वस<तvथान 1हणOन होऊ शकतो आिण
,यातही जर फnत एकच घर 6 <नवासvथान होऊ शकz तर मग राQयपद 1हण£ ‹वल इतर.साठी ‹JJ क…च
न{6त काय?”

३८. “आिण राजपद vवीकारŸयावर स'(ा वk.iया एका जोडी¬aा अ<धक कपडÎ.ची ,याला आव‘यकता

नसz; आिण ‹वळ भOक शम<व¦याइत‹ अNन ,याला प'ªH असz. ,याचCमाणd फnत एक <बछाना आिण एक
आसन एबढ्य.चीच राजाला गरज असz. या˜रीज इतर वvत' या ‹वल अिभमानाŠ िमर<वhयासाठी असतात.”

३९. “आिण समाधान लाभाo 1हणOन जर या सवF फल.ची अ¬aा अHल तर राQयािशवायही मी स7त'… राw
श‹न; आिण जर माणसाला या जगात एकदा समाधान लाभJ तर मग बाकी सग½या गो…ी अनाव‘यक नाहीत
काय?”

४०. “1हणOन समाधानाचा म7गल मागF Qयाला सापडला तो स'खाiया वाबतीत कधी फसणार नाही. आपण {यnत
‹Jली ›gी लaात धdऊन मी <वचारतो की, स'ख.ना काही xकमत आ6 काय?”

४१. “मी ग^ह,याग ‹ला तो रागाŠ न{6 xकवा शgOiया बाणाŠ माझा म'कsट ध'ळीस िमळाला 1हणOन न{6; xकवा
अ<धक उiच अH 6तO साžय कŽन घdhयाची माझी आक.aा आ6 1हणOन मी आपली सOचना नाकारतो अHही
न{6.”

४२. “अ,य7त <वषारी आिण •ोधा<व™ सपyला एकदा सोडOन <दŸयावर जो प'Nहा पकडhयाचा Cय,न करील xकवा
एकदा ¬ट<वJŸया गवताची चOड ती प'Nहा धरhयाiया जो Cय,न करील, असाच मन'¦य स'खाचा ,याग एकदा
‹Ÿयावर प'Nहा ,य.iया पाठीमा» ला»ल.”

४३. “डोळस असOन जो आ7ध½याचा 6वा करील, vवत7g असOन ब7धनात असJŸयाचा 6वा करील, ~ीम7त असOन

कÈगाल माणसाचा 6वा करील, शहाणा असOन oडÎाचा 6वा करील, तोच मी 1हणतो, फnत तोच मन'¦य, ऐ<हक
स'खाiया मा» लागJŸया माणसाचा 6वा करील!”

४४. “माÌया सिNमgा, जो िभadवर ग'जराण करतो ,याची क}व करhया\ कारण नाही. ,याला या जगात उ,कœ…
समाधान लाभz, स7पOणF श.ती िमळz आिण ,याiया द^…ीŠ परलोकातील सवF uः˜ नाहीशी झाJली असतात.”

४५. “पर7त' स7पिmमान असOनही जो लोभी… आ6, ,याला या जगात श.ती\ समाधान लाभत तर नाहीच, पग
परलोकी माg uःख अन'भवाo लागz, ,याची माg क}व ‹ली पा<ह£.”

४६. “आपण £ मला स.<गतJ z आपJ च<रlय, आपला जीवनमागF आिण आपJ कsळ य.ना शो‰ल अH आ6

आिण माझा <नÂय पार पाडणd 6 qखील माझd चा<रlय, माझा जीवनमागF आिण माझd कsळ य.ना शो‰ल अHच
आ6.”

४. गौतमा\ उmर (उmराधF)

१. “जगातील कलहाम'ळd मी घायाळ झालो आ6 आिण श.तता िमळ<वhयाiया इiÍŠ मी बा6र पड़लो आ6.

या u:खाचा अ7त करhयाऐवजी या प^¸वी\च राQय काय पण vवगFलोकाiयाही राQयाची अ¬aा मी करणार
नाही.”

२. ''आिण महाराज, तीन प'cषाथyचा पाठप'रावा करणd हा मानवाचा सव•iच उ´dश होय, 6 £ आपण मला

स.<गतJ आिण £ इ… आ6 अH मला वाटz z uःख होय, अH आपण 1हणता, ,या<वषयी बोलावया\ 1हण£
आपJ z तीन प'cषाथF शा¡त नाहीत आिण स7तोषदायकही नाहीत.”

३. “आिण आपण 1हणता व^(ापकाळ RईपयSत थ.ब, कारण यौवन 6 Šहमी बदलणाª असz. या<वषयी
बोलावया\ 1हण£, हा <नणFयाचा अभावच अ<निÂत आ6. कारण व^(ावv•तही अिvथरता असO शकz.”

४. “पर7त' Qया अथ¤ द‚व आपŸया कJत इत‹ कsशल आ6 की, z जगाला कोण,याही काळी आपŸया क«ात ठdवO
शकz, ,या अथ¤ Qयाला श.तzची इiछा आ6 आिण म',यO ‹{हा Rईल 6 Qयाला मा<हती नाही, असा कोणता
शहाणा मन'¦य व^(ाप- काळाची वाट पाहात बHल?”

५. “व^(,वŽपी शkाŠ आिण िजकडd <तकडd पसरJŸया रोगŽपी बाण.नी द‚वाiया अरhयात हरणाCमाणd धाव
घdणायy Cािणमाgावर Cहार करीत म^,य' Qया oळी एखा©ा िशकायyCमाणd त,परzŠ उभा असतो, ,या oळी
दीघyय'¦याची इiछा कsणाiया मनात <नमyण होऊ श‹ल?”

६. “Qया\ अतःकरण दRŠ पOणFपणd भरJJ आ6 अशा धा±मक माणसाiया मागyची <नवड करणd 6च तcण, व^(,
xकवा लहान मOल य.ना योƒय ठªल.”

७. “आिण आपण 1हणता की, ‘त'Ìया व7शाला. शोभणाª आिण उ,कœ… फळ qणाª अH य€ तO धमyसाठी Šहमी

करीत राहा’ अशा य€.ना माझा नमvकार! uसय“ना uःख qऊन िमळणाª कोणzही फळ िमळ<वhयाची माझी
इiछा नाही.”

८. “भावी फळाiया आ”Š असहाÒय पशOला ठार करhयाŠ य€ा\ फळ जरी शा¡त िमळणाªही असJ तरी
qखील दयाशील आिण सÕदय माणसाiया द^…ीŠ ती अयोƒयच कœती ठªल,”

९. “आ,मस7यमन, न‚<तक आचरण आिण वासŠचा स7पOणF अभाव हा खरा धमF जरी uसयy एखा©ा अगदी

<नरा½या नी<त<नयमात बसत नसला, तरी qखील ‹वळ ह,या कŽन सव•,कœ™ फल िमळz अH 1हटJ जाz, ,या
य€ाiया <नयमान'सार वागणd योƒय होणार नाही.”

१०. “uसयyला uःख qऊन िमळ<वJJ £ समाधान माणसाला या जगात असताना लाभz, z qखील शहाhया,
दयाशील अतःकरणाला <तरvकरणीय वाटz. तर मग अद^‘य असJŸया uसयy जगातŸया माणसाला स'ख िमळz
6 1हणणd ,याला <कती <तरvकरणीय वाÊल?”

११. “भावी फळासाठी कœती करhयाचा मोह मला पडत नाही. महाराज! प'ढiया जNमाiया कŸपŠत माझd मन
रमत नाही. असŸया कœती अ<निÂत असतात आिण ढगातOन कोसळणायy पावसाŠ मारा होत असJ,या
रोपट्याCमाणd ,या आपŸया मागyवर 6लकाo खात असतात.”

१२. vवतः राजाŠ आपJ हात जोडOन उmर <दJ, “त'झी इiछा तO पOणF करhयास माझी हरकत नाही. त'ला £ £
काही करावया\ आ6 z z <स(ीस »Ÿयान7तर मला ‰टhयाची कœपा कर.”

१३. प'Nहा ‰टhया\ <निÂत आ¡ासन गौतमाकडOन घdतŸयावर राजा आपŸया Hवकासह राजवाडयाकडd
परतला.

५. श.तzची वातy
१. गौतम राजग^हात असताना z• आणखी पाच प<रPाजक आJ आिण ,य.नीqखील गौतमाiया झोपडी
”जारीच आपली झोपडी ब.धली.
२. 6 पाच प<रPाजक 1हण£ कौिhडhय, अ¡िजत, .क‘यप, महानाम आिण भ<·क 6 होत.
३. z qखील गौतमा\ Žप पाwन थnक झाJ आिण ,याŠ प<रPQया क. vवीकारली असावी याचा ,याना C‘न
पडला.
४. राजा xब<बसाराŠ ,याला या<वषयी जH <वचारJ, तHच ,य.नीही <वचारJ.
५. आपŸयाला प<रPQया कोण,या िvथतीत vवीकारावी लागली 6 £{हा ,याŠ ,य.ना समजावOन स.<गतJ z{हा
z 1हणाJ, “आ1ही ,याब´ल ऐकJ आ6; पर7त' त'1ही <नघOन आŸयान7तर काय काय घडJ z त'1हाला माहीत आ6
काय?”
६. <स(ाथF 1हणाला, “नाही.” न7तर ,य.नी ,याला स.<गतJ की, ,याŠ क<पलवvतO सोडŸयान7तर कोलीय.शी य'(
प'कारhया<वc( शाnय.नी फार मोठी चळवळ ‹ली.
७. kी-प'cष.नी, म'ल.म'ल}नी <नदशFŠ ‹ली आिण “कोलीय 6 आम\ भाऊ आ6त.” “भावाŠ भावा<वc( लढणd
चOक आ6.” “<स(ाथF गौतमाiया ह´पारीचा <वचार करा” अशा Cकारiया घोषण.\ फलक हातात घdऊन ,य.नी
िमरवण'का काढŸया.
८. या चळवळीचा प<रणाम असा झाला की, शाnय स7घाला प'Nहा सभा बोलवावी लागली आिण या C‘नाचा
फáर<वचार करवा लागला. या 8ळी कोिलय.शी स—ट घडवOन आणhयाiया बाजOŠ ब•मत होz.
९. कोिलय.शी श.तziया वाटाघाटी करhयासाठी आपJ ¨त 1हपOन पाच शाnयाची <नवड करhया\ सघाŠ
ठर<वJ.
१०. कोिलय.नी £{हा 6 ऐकJ zNहा ,याना फार आन7द झाला. ,य.नी शाnय.iया ¨त.शी वाटाघाटी
करhयासाठी पाच कोिलय.ची <नवड ‹ली.
११. दोNही बाजO7iया ¨त.ची सभा झाली आिण एक कायम vवŽपा\ लवादम7डळ Šमhया<वषयी ,य.iयात
एकमत झाJ. रो<हणी नदीiया पाhयाiया वाटपाबाबतीतील C,Rक वाद िमट<वhयाचा या म7डळाला अ<धकार
qhयात आला आिण ,याचा <नणFय दोNही बाजOना ब7धनकारक ठर<वhयात आला. याCमाणd ‰डसावणायy य'(ाचा
”वट श.तzत झाला.
१२. क<पलवvत' R• काय घडJ 6 गौतमाला स.<गतŸयान7तर z प<रPाजक 1हणाJ, “आता याप'ढd त'1ही

प<रPाजक 1हणOन राहhयाची आव‘यकता नाही. मग त'1ही घरी जाऊन आपŸया कsट'7बाबरोबर का राहत नाही?”
१३. <स(ाथF 1हणाला, “ही श'भ वातy ऐकUन मला फार आन7द झाला आ6. हा माझा <वजय आ6. पर7त' मी घरी
जाणार नाही. मी जाता कामा नR. याप'ढdही मी प<रPाजकच रा<हJ पा<ह£.”
१४. ,या पाच प<रPाजक.चा प'ढचा कायF•म काय आ6 6 गौतमाŠ ,य.ना <वचारJ. ,य.नी उmर <दJ, “आ1ही
तपvया करhया\ ठर<वJ आ6. त'1ही आमiया बरोबर का Rत नाही?” <स(ाथF 1हणाला, “लवकरच Rईन; पण
Cथम मला इतर माग“ची परीaा ‹ली पा<ह£.”
१५. न7तर z पाच प<रPाजक <नघOन »J.

६. न{या प<रिvथतीतील समvया
१. कोलीय आिण शाnय य.नी ‹JŸया स—टाची ,या प.च प<रPाजक.नी जी बातमी आणली <तŠ गौतम

फार अvवvथ झाला.

२. एकटाच रा<हŸयावर आपŸया vवतःiया िvथती<वषयी तो <वचार कŽ लागला आिण आपली प<रPQया प'ढd
चालO ठdवhया\ काही कारण आ6 xकवा काय 6 तो ठरवO लागला.

३. ,याŠ vवकीय.चा ,याग कशासाठी ‹ला होता? ,याŠ vवतःलाच <वचारJ.

४. य'(ाला ,याचा <वरोध असŸयाम'J ,याŠ घर सोडJ होz. “आता Qया अथ¤ य'( स7पJ आ6 ,या अथ¤

माÌयाप'ढd काही C‘न िशŸलक रा<हला आ6 काय? य'( स7पJ याचा अथF माÌयाप'ढील C‘न स'टला असा होतो
काय?”

५. खोल <वचार ‹Ÿयावर तो स'टला नाही अHच ,याला वाटJ.
६. “य'(समvया ही मOलत: कलहसमvया आ6. एका अ<धक <वशाल समvRचा तो ‹वल एक भाग आ6.”

७. “हा कलह फnत रा£ आिण रा…Ád य.iयातच चालत आ6 अH न{6; तर a<gय आिण ˆा1हण य.iयात, कsट'7बCम'खात, माताप'gात, <पताप'gात, भावाब<हणीत आिण सहकाय“त qखील चालO आ6.”

८. “रा…Áा-रा…Áातील स7घषF हा Cस7गोपाm असतो; पर7त' वगyवगyतील स7घषF हा वार7वार होणारा आिण शा¡त
vवŽपाचा असतो. हा स7घषFच जगातील सवF uःख.\ मOळ होय.”

९. “य'(ाम'ळd मी घर सोडJ 6 खª. पण शाnय व कोलीय य.iयातील य'( स7पJ असJ तरी मी घरी जाऊ शकत

नाही. मला आता अH <दसOन Rz की, माÌयाप'ढील समvRŠ <वशाल Žप धारण ‹J आ6. या सामािजक
स7घषyiया समvR\ उmर मला शोधOन काढJ पा<ह£.”

१०. “ज'Nया Cvथा<पत त,व€ानाŠ या समvRचा उलगडा <कतपत करता Rईल?”

११. “,या सामािजक त,व€ानाप‚की एखा©ाचा vवीकार करणd ,याला शnय आ6 काय?”
१२. C,Rक गो… vवतःच तपासOन पाहhयाचा ,याŠ <नÂय ‹ला.

भाग <तसरा: न{या Cकाशाiया शोघात
१. भ^ग'ऋष}iया आ~मात
१. इतर मागy\ अन'सरण करhयाiया इiÍŠ आलारकालाम य.ची ‰ट घdhयासाठी गौतमाŠ राजग^ह सोडJ.
२. मागyत ,याŠ भ^ग' ऋष}चा आ~म पा<हला व तो पाहhयाiया इiÍŠ ,याŠ आ~मात Coश ‹ला.
३. सरपणासाठी बा6र »JJ आ~मवासी ˆा1हण हात.त सरपण, फsJ आिण कsशा\ गवत घdऊन न'कzच परतJ
होz. तपvRत अ–गhय आ<ग ब'ि(मान असJJ z आ~मवासी आपापŸया पणFकsटीत न जाता z गौतमास
पाहhयासाठी जमा झाJ.
४. आ~मवासीय.iया आदरस,काराचा vवीकार ‹Ÿयावर <स(ाथF गौतमाŠ आ~मातील ग'cजन.ना आदरपOवFक
व7दन ‹J.
५. मोaाची इiछा बाळगणायy सO€ <स(ाथyणd vवगFCा„तीसाठी <नर<नरा½या Cकारची तपvया करणायy
तपv{य.नी भरJला तो आ~म पा<हŸयावर तो पलीकडd »ला.
६. ,या सौजNयशील <स(ाथyŠ ,या प<वg तपोवनात तपv{य.नी चाल<वJŸया तपÂय°\ <नर<नराळd Cकार
Cथमच पा<हJ.
७. ,यान7तर तपÂय°\ त7g आ,मसात ‹JŸया भ^ग'ऋष}नी गौतमाला तपÂय°\ <नर<नराळd सवF Cकार व ,य.ची
फJ समजावOन स.<गतली.
८. “पाhयातOन उ,पNन होणाª, न िशजवJJ अNन, कÈदम'J आिण फळd 6च प<वg धमF–7थात स.<गतJJ
साध'तपv{य.\ अNन होय; पर7त' तपÂयå\ Cकार माg िभNन िभNन असतात.”
९. “काही जग पÔयाCमाणd दाणd <टपOन आपली ग'जराण करतात, काही जण हरणाCमाणd गवत खातात, तर
काही जण सपyCमाणd हoवर जगतात. जणO काय z म'7ƒय.ची वाcळdच झाली आ6त.”
१०. “uसª काही जण मह,CयासाŠ दगड खाऊन आपली भOक भाग<वतात. तर काही जण आपŸयाच दातानी
भरडJJ धाNय खातात. इतर काही जण uसय“iयासाठी अNन िशज<वŸयावर जर काही उरJ तरच z vवत:साठी
ठdवतात.”
११. “uसª काही जण आपŸया जट.\ भाª पाhयाŠ सतत िभजवOन vतोgd गाऊन अÐीला दोनदा अžयF अपFण
करतात. आणखी काही जण माश.Cमाणd पाhयात ब'डी माŽन राहतात. ,य.iया श<रराला कासo ओरबाडOन
काढतात.”
१२. “अशी तपÂयy काही काळ ‹Ÿयावर उiच तपÂय°Š vवगFCा„ती, तर कमी Cतीiया तपÂय°Š म^,य'लोक
िमळतो. u:खमागF अन'सर,याम'लळdच ”वटी ,य.ना स'खCा„ती होz. अH 1हणतात की, uःख 6च प'hया\ मOळ
आ6.”

१३. 6 ऐकŸयावर गौतम 1हणाला, “अशा Cकारचा आ~म मी आज Cथमच पाहात आ6. त'मचा हा तपÂय°चा
<नयमही मला समजJला नाही.”
१४. “या oळी मी इत‹च स.गO शकतो की, ही आपली तपÂयy vवगFCा„तीसाठी आ6. तर ऐ<हक जीवनातील
u:खाचा <वचार करावा व ,यावरील उपाय शोधOन काढावा अशी माझी इiछा आ6. आपण मला जाhयाची आ€ा
©ा. स.•य त,व€ानाचा अ•यास करावा, vवतः समा<ध मागy\ िशaण Ñयाo आिण माझा C‘न सोड<वhयाiया
बाबतीत ,याची काही मदत होz xकवा काय z पाहाo अशी माझी इiछा आ6.”
१५. “याCमाणd तपÂय°त ग'7तJJ असताना आपण मला अशा Cकाª आ~य <दला व आ,य7<तक दया दाख<वली,
पर7त' आपणाला मला सोडOन ¨र जाo लागणार आ6, असा £{हा मी <वचार करतो z1हा माÌया आ„तvवकीय.ना
सोडताना मला जH uःख झाJ तHच मला uःख होz.”
१६. “मला R• राहŠ आवडत नाही xकवा Rथील एखा©ाiया वतFनात काही चOक झाली आ6 1हणOन मी 6
तपोवन सोडOन जात आ6, अH न{6. कारण पOव¤iया ऋष}नी स.<गतJŸया धा±मक मागyŠ जाणाª आपण ~d™
ऋषी आहात.”
१७. “या <वषयावर Qय.\ Cभ',व आ6 ,या आलारकालाम म'नीकडd जाhयाची माझी इiछा आ6.”
१८. ,याचा <नÂय पाwन, आ~मCम'ख भ^ग'ऋषी 1हणाJ, “राजप'gा, त'झd žRय 6 खरोखरच शOरा\ žRय आ6. तO
तcण असलास तरी vवगF आिण म'nती य.चा त'लना,मक स7पOणF <वचार कŽन तO म'nतीचा मागF अवल7<बला आ6स
व žRयाŠ Cd<रत झाला आ6स. तO खरोखर शOर आ6स!”
१९. “तO £ 1हणालास zच जर त'झd <निÂत उ<´… अHल तर तO ताबडतोब xवžयको™ास जा. आलारकालाम
ऋषी z• राहात आ6त. शा¡त आन7दा\ पOणF €ान ,य.नी िमळ<वJ आ6.”
२०. “,य.iयाकडOन त'ला ,या मागy\ €ान होईल; पर7त' माझी अशी कŸपना आ6 की, ,य.iया <स(.ताचा
अ•यास ‹Ÿयावर त'झd उ<´… ,याiयाही पलीकडील आ6, अH त'ला <दसOन Rईल.”
२१. गौतमाŠ ,य.\ आभार मानJ आनJ म'<नजन.ना व7दन कŽन तो <नघाला. ,या म'न}नीही ,याला
सNमानपOवFक <नरोप qऊन z आपŸया तपोवनात परत »J.

२. स.•य त,व€ानाचा अ•यास.
१. भ^ग'ऋष}चा आ~म सोडŸयावर गौतम आलारकालाम म'न}\ वस<तvथान शोधावयास <नघाला.

२. आलारकालाम ,या 8ळी व‚शालीस राहात होz. गौतम z• »ला. व‚शालीस पोहोचŸयावर तो ,य.iया
आ~मात »ला.

३. आलारकालाम.कडd जाऊन तो 1हणाला, “आपŸया <स(ाNताचा अ•यास करhयाची माझी इiछा आ6.”

४. ,यावर आलारकालाम 1हणाJ, “त'झd vवागत असो. माझा <स(ाNत असा आ6 की, त'Ìयासार•या ब'ि(मान

माणसाला थोडÎाच काळात ,या\ आकलन व €ान होऊन तो आ,मसात कŽन घdता Rईल आिण ,या
<स(ाNतान'सार वतFनही करता Rईल.”

५. “खरोखर 6 उiचतम €ान सपादhयास तO अगदी पाg आ6स.”

६. आलारकालाम म'नी\ 6 श¥द ऐकUन राजप'gाला अ,य7त आन7द झाला आिण ,याŠ उmर <दJ-

७. “मी जरी अप<रपnव असलो तरी आपण ही जी पराका™dची दयाशीलता माÌयावर दाखवीत आहात
<तiयाम'ळd मी अगदीच पOणF,वास पोहोचलो आ6 असा मला भास होत आ6.”

८. “1हणOन आपला <स(ाNत काय आ6 6 कœपा कŽन आपण मला स.गाल काय?”
९. आलारकालाम 1हणाJ, “त'Ìया मनाची थोरवी, त'Ìया vवभावातील Cामािणकपणा आिण त'झा <नÂय
य.iयाम'ळd मी इतका उ,सा<हत झालो आ6 की, त'Ìया पाgdzची कसोटी पाहhयासाठी त'झी कोणतीही पOवFपरीaा
घdhयाची आव‘यकता मला वाटत नाही.”
१०. “6 ~ोत^~d™ा, आमची त,o ऐक!”

११. न7तर ,य.नी गौतमाला स.•य त,व€ानाची त,o vप… कŽन स.<गतली.
१२. आपŸया Cवचनाचा समारोप करताना आलारकालाम 1हणाJ,

१३. “गौतमा, ही आमiया त,व€ानातील मOलत,o आ6त. मी त'ला ती सार.शŽपाŠ स.<गतली आ6त.”
१४. आलारकालाम.नी ‹JŸया अगदी vप… अशा <ववरणाम'ळd गौतम आन7<दत झाला.

३. सभा<ध-मागy\ िशaण
१. आपŸया C‘ना\

उmर शोधhयासाठी गौतम <नर<नरा½या मागy\

žयानमागyची (समाधीची ) मा<हती कŽन Ñयावी अH ,याला वाटJ.

परीaण करीत असताना

२. žयानमागy\ तीन प7थ होz.

३. या सवF Cकारात एक गो… समान होती आिण ती 1हण£ žयान-साधŠसाठी ¡ासोiछæासावर <नय7gण ठdवणd.
४. एका प7थाŠ ‘अनापानस<त’ नावाची ¡ास<नय7gणाची प(ती अन'सरली होती.

५. uसयy प7थाŠ ‘Cाणायाम’ नावाची प(ती अवल7<बली होती. या प(तीत ¡ासोiछæास C<•R\ तीन भाग
पडतात : (१) ¡ास आत घdणd (पOरक), (२) ¡ास रोखOन धरणd (कs7भक), आिण (३) ¡ास बा6र सोडणd (ªचक).
<तसरा प7थ समाधी या नावाŠ ओलिखला जात होता.

६. आलारकालाम žयानमागyवरील Cभ',वाब´ल C<स( होz. आलारकालाम.iया मागFदशFनाखाली आपणाला
žयानमागy\ िशaण िमलाJ तर फार च.गJ होईल अH गौतमाला वाटJ.

७. 1हणOन तो आलारकालाम.शी ,या<वषयी बोलला आिण मला žयानमागy\ िशaण qhयाची कœपा कराल काय?
अH ,याŠ ,य.ना <वचारJ.

८. “मोठÇा आन7दाŠ!” आलारकालाम.नी उmर <दJ.
९. आलारकालाम.नी žयानमागy\ त7g ,याला िशक<वJ. ,याiया एकUण सात <स(ी हो,या.
१०. गौतम ,या त7gाचा दररोज अ•यास कŽ लागला.

११. ,या त7gावर पOणF Cभ',व िमळ<वŸयावर ‘आणखी िशकhयासार˜ काही आ6 काय?’ अH गौतमाŠ
आलारकालाम.ना <वचारJ.

१२. आलारकालाम.नी उmर <दJ, “नाही. िमgा, माÌयाजवळ िशक<वhयासार˜ £ होz z एवढdच.” न7तर
गौतमाŠ आलारकालाम.चा <नरोप घdतला.

१३. उ´क रामप'm नावाचा uसयy एका योƒया<वषयी गौतमाŠ ऐकJ होz. आलारकालाम.नी £ žयानत7g

स7शो<धJ होz ,याiया¬aा वरची एक पायरी žयानी प'Žषाला गाठता Rईल असा एक žयान<वधी शोधOन
काढhयाब´Ûल ,याची •याती होती.

१४. ,याचा तो žयान<वधी िशकवhयाचा आिण समाधीची सव•iच पायरी अन'भवhयाचा गौतमाŠ <वचार ‹ला.
1हणOन तो उ´क रामप'mाiचा आ~मात »ला आिण ,याiया मागFदशFनाखाली िशaण घdऊ लागला.

१५. थोडnयाच काळात उ´Ûकाiया žयान<वधीची आठवी पायरी ,याŠ आ,मसात ‹ली. उ´क रामप'mाiचा

žयान<वधी\ पOणF €ान िमळ<वŸयावर गौतमाŠ आलारकलाम.ना जो C‘न <वचारला होता तोच C‘न उ´क
रामप'mालाही <वचारला की,“आणखी काही िशकhयाजो» आ6 काय?”

१६. आिण उ´क रामप'mाŠ zच उmर <दJ, “नाही, िमgा! त'ला िशक<वता Rhयासार˜ या¬aा माÌयाजवळ
काही नाही.”

१७. आलारकालाम आिण उ´क रामप'm 6 žयानमागyवरील Cभ',वासाठी कोशल qशात C<स( होz. पण
गौतमाŠ अH ऐकJ होz की, मगध qशातही अशा Cकाª žयानमागFस7पNन योगी आ6त. ,य.iया प(ती\ही
िशaण िमळवाo असा ,याŠ <वचार ‹ला.
१८. ,याCमाणd गौतम मगध qशात »ला.

१९. ,याला अH आढळOन आJ की, ,याची žयानमागyची C<•या जरी ¡ासोiछवास <नय7gणावरच आधारJली
होती तरी कोशल qशातील Cचिलत C<•R¬aा ती <नराळी होती.

२०. ही C<•या ¡ासोiछवास करhयाची न{हती तर ¡ासोiछवास थ.बवOन िचmाची एका–ता साधhयाची
होती.

२१. गौतम ही C<•या िशकला. ¡ासोiछæास थ.ववOन िचmाची एका–ता करhयाचा £{हा ,याŠ Cय,न ‹ला
z{हा ,याला टोचणाª तीP आवाज आपŸया कान.तOन बा6र पडत आ6त आिण जणO काही तीÔण टोकाiया स'रीŠ
आपJ डो‹ टोचJ जात आ6 अH आढळOन आJ.

२२. ती uःखदायक C<कया होती. तरी पण ती आ,मसात करhयात गौतम यशvवी झाला.
समा<ध-मागy\ ,या\ िशaण अशा Cकार\ होz.

४. व‚राƒयाची कसोटी
१. गौतमाŠ स.•य आिण समा<धमागF याची कसोटी घdतली होती. पर7त' व‚राƒय मागyची कसोटी
घdतŸयािशवाय ,याŠ भ^ग'ऋष}चा आ~म सोडला होता.

२. ,याला अH वाटJ की, ,या मागyचीही कसोटी Ñयावी आिण vवतः अन'भव Ñयावा. 1हण£ ,या<वषयी

आपŸयाला अ<धकारवाणीŠ बोलता Rईल.

३. ,याCमाणd गौतम गयानगरीस »ला. zथOन सभोवतालQया Cqशाची ,याŠ पाहणी ‹ली, आिण उc8ला R•
गR\ राजष¤ Šगरी य.iया आ~मात व‚राƒयमागyचा अ•यास करhयासाठी वसती करhया\ ,याŠ <निÂत ‹J.
व‚राƒयमागyiया अ1यासासाठी Šर7जना नदीiया काठी z <नजFन आिण एकाNतातील vथल होz.

४. राजग^हात असताना ,याला £ प<रPाजक ‰टJ होz आिण श.तzची वातy Qय.नी आणली होती z पाच
प<रPाजक ,याला उcoला R• आढळJ. z qखील व‚राƒयाचा अ•यास करीत होz.

५. ,या िभaO7नी ,याला z• पा<हJ आिण ,याŠ आपणाला बरोबर Ñयाo 1हणOन ,य.नी ,याला <वन7ती ‹ली.
गौतमाŠ ,य.ची <वन7ती माNय ‹ली.

६. न7तर ,याचा आ€dत िश¦याCमाणd वागOन ,य.नी ,याची आदरभावाŠ Hवा ‹ली. z न²zŠ ,याiया बरोबर
राw लागJ.

७. गौतमाŠ स'Ž ‹Jली तपÂयy व आ,मnJश या\ vवŽप अ,य7त उ– होz.
८. काही oळ तो िभadसाठी दोन घरी जाई; पण दर <दवशी साता¬aा अ<धक घरी तो जात नH. C,Rक घरी
‹वल दोन घासाची िभaा घdई; पण साता¬aा अ<धक घासाची िभaा तो vवीकारीत नH.

९. दररोज तो फnत एक वाटीभर अNनावर जगत अH. पण सात वाटÇ.¬aा अ<धक अNन तो vवीकारीत नH.

१०. काही oळा तो <दवसाकाठी एकदाच xकवा दर दोन <दवस.नी एक oळ याCमाणd £वत अH. कधी
आठवडÎातOन एकदा तर कधी प7धरवड्यातOन एकदा याCमाणd ठरा<वकच Cमाणात अNनभaण करhयाचा ,याचा
कडक <नयम अH.

११. ,याचा व‚राƒयमागyचा अ•यास अ<धका<धक होऊ लागŸयावर <हर{या वनvप<त xकवा रानातJ Qवारीबाजरीसार˜ धाNय xकवा पाhयातŸया वनvपती xकवा भाताiया त'साiया आ7त सापडणाª त.बडd पीठ xकवा
भातावरची ¬ज अथवा zल<बय.\ पीठ एवढाच ,याचा आहार अH.

१२. रानटी फळd व कÈदम'ळ.वर xकवा वायyŠ झाड.वŽन पडJŸया फळावर तो आपली ग'जराण करीत अH.
१३. ,या\

कपडd तागा\, ध'ळीiया <ढगात सापडJŸया तागासार•या ‡चžय.\, झाड.iया साल}\,

काळ<वटाiया सब7ध xकवा अžयy कातडÎा\, गवता\, झाडाiया साली\ xकवा लाकडाiया पÓÛय.\, माणस.\
xकवा जनावर.\ ‹स <वणOन ‹JŸया घ¯गडी\ xकवा घ'बडाiया प7ख.\ असत.

१४. ,याŠ आपŸया डोnया\ व दाढी\ ‹स उपटOन टाकJ. उ‰ राwन घdतJJ आसन तो बसhयासाठी ‹{हाही

सोडOन qत नH. म.डी घालOन बसŸयान7तर तो कधी उठत नH. तर म.डी घालOन बसJŸया िvथतीत राwनच तो
हालचाल करीत अH.

१५. अशा Cकाª <नर<नरा½या प(त}चा अवल7ब कŽन तो व‚राƒयाiया इतnया पराकोटीला »ला की, आपŸया
शरीराला पराका™diया यातना आिण oदना qhयासाठीच तो जगO लागला.

१६. ”वटी तो इतnया <कळसवाhया अवv•ला Rऊन पोचला की, ,याiया अ7गावर िचखल आिण घाण या\
थरiया थर इत‹ साचJ की, ”वटी z आपोआप पडO लागJ.

१७. अरhयाiया भयाण अशा अ7तभyगात ,याŠ आपली वvती ‹ली होती. तो भाग कोणाiयाही अ7गाचा थरकाप
होईल इतका भयाण होता. ,यात जाhया\ धाडस ‹वळ मOखF मन'¦यच कŽ शकला असता.

१७. £{हा <हवा½यात रgी अ,य7त कडक थ7डी पडत अH zNहा कœ¦णपaाiया राgी तो उधडÎा हoत राहात अH
आिण <दवसा तो का½याकsÓ गदF झाडीत राहात अH.

१८. पर7त' पावसा½यापOव¤ £{हा कडक उNहा½याचा ”वटचा म<हना Rई z{हा <दवसा तो अ7ग भाजOन काढणायy
उNहात राही आिण रgी ग'दमरवOन टाकणायy गदF झाडीत राही.
१९. जळJŸया हाड.ची उशी कŽन तो vमशानात झो¬.

२०. ,यान7तर गौतम <दवसाकाठी फnत डाळीiया एखा©ा दाhयावर, एखा©ा <तळावर xकवा त.दळाiया
एखा©ा कणावर ग'जराण कŽ लागला.

२१. Qया oळी दररोज तो फnत एक फळ खाऊन राw लागला ,या oळी ,या\ शरीर अ,य7त aीण झाJ.

२२. तो आपJ पोट चाचपO लागला तर ,याiया पाठीचा कणा ,याiया हाताला ला». आिण जर तो पाठीचा कणा

चाचपO लागला तर ,या\ पोट ,याiया हाती ला». इत‹ ,या\ पोट ,याiया पाठीiया कhयाला िचकटJ होz.
आिण या\ कारण तो अ,य7त कमी खात होता.

५. व‚राƒयाचा ,याग
१. गौतमाŠ स'Ž ‹Jली तपÂयy आिण ,या\ आ,मnJश या\ vवŽप अ,य7त उ– अH होz. अशा Cकारची

,याची तपÂयy व आ,मnzश सहा वष°पयSत चालJ होz.

२. सहा वषyन7तर ,या\ शरीर इत‹ aीण झाJ होz की, ,याला हालचालही करता Rत न{हती.

३. तरीही ,याला नवीन Cकाश <दसला न{हता, आिण Qया C‘नावर ,या\ मन ‹िN·त झाJ होz ,या ऐ<हक
u:खा<वषयीiया C‘नाचा ,याला य‡,किचतही उलगडा झाला न{हता.

४. तो vवतःशीच <वचार कŽ लागला, “हा मागF वासनाम'nत होhयाचा xकवा पOणF €ानाचा अथवा म'nतीचा
नाही.”

५. “काही जण इहलोकासाठी uःख भोगतात तर इतर लोक vवगFलोकासाठी क… सहन करतात. आ”iया
पाठीमा» लागŸयाम'लळd uःखी ठरJJ आिण Šहमी žRयiय'त होणाª सवF Cािणमाg स'खाiया आ”Š <निÂतपणd
uःखात पडतात.”

६. “माÌया बाबतीत qखील काहीH अHच झाJ नाही काय?”

७. “मी जो दोष qतो तो Cय,न न{6. कारण हा Cय,न हीन दजyचा मागF टाळOन उiच दजyचा मागF अन'सरhयाचा
आ6.”

८. “माझा C‘न असा आ6 की,‘शारी<रक nJश.ना’ धमF 1हणता Rईल काय?”

९. “Qया अथ¤ मनाiया CdरणdŠ शरीर कायF करz xकवा कायF करhया\ थ.बz, ,या अथ¤ <वचारावर ताबा ठdवणd
6च योƒय होय. <वचारा˜रीज शरीर 6 कslयाCमाणd आ6.”

१०. “जर ‹वळ शरीराचाच <वचार करावयाचा असता तर अNनश'(ीŠ पा<वlय लाभJ असz, पण मग
क,यyमžRही पा<वlय असzच; पण ,याचा काय उपयोग?”

११. “Qयाची शnती न… झाली आ6, भOक, तहान आिण थकवा य.नी जो गळOन »ला आ6, थक{याम'ळd Qया\ मन

श.त रा<हJJ नाही ,याला नवा Cकाश Cा„त होऊ शकत नाही.”

१२. “£ žRय मनाiया सहाÒयाŠ गाठावया\ आ6 z Qयाला स7पOणF श.तता लाभJली नाही तो z कH गाठO
श‹ल?”

१ ३. “खरी श.ती आिण एका–ता शारी<रक गरज.iया अख7ड त^„तीŠच योƒय Cकाª लाभz.”

१४. ,या oळी उcoला R• Hनानी नावाचा एक ग^हvथ राहात होता. स'जाता नावाची ,याला म'लगी होती.

१५. स'जाताŠ एका वटव^aाला नवस ‹ला होता आिण <तला म'लगा झाŸयास दर वष¤ तो नवस फáडhयाचा <तŠ
स7कŸप ‹ला होता.

१६. <तची इiछा पOणF झाŸयावर <तŠ पNना नावाiया दासीला नवस फáडhयाची जागा तयार करhयासाठी
पाठ<वJ.

१७. ,या वटव^aाखाली गौतम बसJला पाwन पNनाला वाटJ की, तो व^aqवच अवतरला आ6.

१८. स'जाता आली आिण vवतः िशज<वJJ अNन <तŠ एका सोNयाiया पाgात गौतमाला वाढJ.
१९. z पाg घdऊन तो नदीकाठी »ला. स'„पतीठ्ठ नावाiया घाटावर ,याŠ आ7घोळ ‹ली आिण मग ,या अNना\
भaण ‹J.

२०. याCमाणd ,याची व‚राƒयमागyची कसोटी स7पली.

२१. तपÂयy आिण आ,मnzश य.चा गौतमाŠ ,याग ‹Ÿयाम'ळd ,याiयाबरोबर असJJ z पाच तपvवी
,याiयावर रागावJ आिण <तरvकाराŠ z ,याला सोडOन »J.

भाग चवथा: €ानCा„ती आिण न{या मागyची द^…ी
१. न{या Cकाशासाठी ‡चतन
१. अNनभaण कŽन ताजातवाना झा,यानतर गौतम आप,या आतापयSतiया अन'भवा<वषयी <वचार कŽ

लागला सवF मागF अयशvवी झाŸया\ ,याला <दसOन आJ.

२. z अपयश इत‹ मोठd होz की, कोणाही माणसाला ,याम'ळd पOणFपणd व‚फŸय आJ असz. ,याला अथyतच वाईट
वाटJ. पण व‚फŸयाŠ माg ,याला vपशFही ‹ला नाही.

३. एखादा मागF सापडdल अशी ,याला Šहमीच आशा वाÊ. ,याला इतकी आशा वाÊ की, स'जाताŠ पाठ<वJŸया
अNना\ Hवन Qया <दवशी ,याŠ ‹J ,याच <दवशी राgी ,याला पाच vव„Š पडली; आिण £{हा तो जागा झाला
z{हा आपणाला खाgीŠ €ानCा„ती होणार असा ,याŠ ,या vव„न.चा अथF लावला.

४. ,याŠ आपJ भ<व¦य जाणhयाचा Cय,न ‹ला. स'जाताQया दासीŠ आणJŸया अNना\ पाg न‚र7जना नदीत

फáकUन तो 1हणाला, “जर मला €ानCा„ती होणार अHल तर 6 पाg Cवाहाiया <वc( <द”Š जाऊ q! नHल तर

खालiया <द”Š जाऊ q!” आिण खरोखरच z पाg Cवाहाiया <वc( <द”Š वाw लागJ आिण ”वटी काळ
नावाiया नागराजाiया <नवासvथानाजवळ z ब'डाJ.

५. आशा आिण <नÂय य.iयाम'ळd धीर Rऊन ,याŠ उcoला सोडली आिण स7žयाकाळiया स'मारास तो गRiया

मागyला लागला. z• ,याŠ एक xपपळव^a पा<हला. आपŸयाला नवा Cकाश <दHल आिण आपला C‘न
सोड<वhयाचा मागF शोधOन काढhयास मदत होईल या आ”Š ‡चतन करhयासाठी ,या व^aाखाली बसhयाचा ,याŠ
<वचार ‹ला.

६. चारही <दश.ची परीaा ‹Ÿयावर ,याŠ पOवF <द”ची <नवड ‹ली. कारण, सवF Cकारची अप<वgता
घाल<वhयासाठी मोठमोठd ऋ<ष Šहमी याच <द”ची <नवड करतात.

७. गौतम प×ासन घालOन आिण पाठ सरळ ठdवOन ,या xपपळव^aाखाली बसला. €ान Cा„ती कŽन घdhयाiया

<नÂयाŠ तो vवत:शीच 1हणाला, “कातडी, Ëाय' आिण हाडd हवी <ततकी स'कUन »ली अिण माÌया शरीरातील
रnतम.स श'¦क झाJ तरी चाJल पर7त' पOणF €ान Cा„ती झाŸयािशवाय 6 आसन मी सोडणार नाही.”

८. न7तर ग£7·ाCमाणd भ{य असा काळ नावाचा राजा आिण ,याची प,नी स'वणFCभा ही दोधd वटव^a.खाली

बसJ,या गौतमा\ vव„न पडOन जागी झाली आिण तो पOणF €ानCा„ती <निÂत कŽन घdणार दशा खgीŠ ,य.नी
,याची प'ढीलCमाणd vत'ती ‹ली-

९. “6 म'नी, Qया अथ¤ आपŸया चरण.नी दबJली प^¸वी प'Nहा प'Nहा <ननादत आ6 आिण आपJ zज सOयyCमाणd
Cकाशत आ6 ,या अथ¤ आपJ इिiछJJ फळ आपŸयाला िमळणारच!”

१०. “6 कमलनयना, Qया अथ¤ आकाशात, प7ख फडफडवीत असJJ पÔय.\ थo आपŸयाला आदराŠ व7दन
करीत आ6त आिण आकाशात म7दम7द वाय'लहरी वाहात आ6त, ,या अथ¤ आपण आपJ ईि„सत साžय होऊन
आपण ब'( होणार 6 <निÂत!”

११. ‡चतनासाठी तो £{हा बसला z{हा वाईट <वचार आिण वाईट वासना Qय.ना प'राण.तरी माराची
(कामाची) म'J अH 1हणतात ,य.नी ,याiया मनावर आ•मण ‹J.

१२. कदािचत माराची ही अवलाद आपŸयाला पराभOत करतील आिण आपला 6तO <न¦फळ होईल अशी
गौतमाला भीती वाटली.

१३. u… वासन.बरोबर होणायy या झगड्यात अŠक ऋ<ष आिण ˆा1हण बळी पडJ 6 „याला माहीत होz.

१४. 1हणOन आपŸया अ7गी असJJ सगळd ध‚यF एकवटOन तो माराला 1हणाला- “माÌयामžR ~(ा आ6, शौयF आ6

आिण शहाणपण आ6. त'1ही u… वासन.नी माझा पराभव कसा कŽ शकाल? न©ा\ Cवाह qखील वायyम'ळd
कोरडd पडतील. पण माझा <नÂय ढासळOन टाकणd त'1हाला शnय नाही. िजव7त राwन पराभव प,करhया¬aा
स7–ामात मरण प,करणd मला अ<धक ~dयvकर वाटz!”

१५. एखादा गोड घास िमळdल, या आ”Š चरबीiया गो½याCमाणd <दसणायy दगडावर झdप घdणायy
काव½याCमाणd u… वासन.नी गौतमाiया मनावर आ•मण ‹J.

१६. गोड पदाथF न आढळŸयाम'ळd कावळा <तथOन <नघOन जातो. ,याचCमाणd खडकाशी धडक qणायy
काव½याCमाणd u… वासन.नी <नरा”Š गौतमाला सोडOन <दJ.

२. €ानCा„ती
१. ‡चतन काळात उपजी<वका करhयासाठी चाळीस <दवस प'ªल इत‹ अNन गौतमाŠ गोळा ‹J होz.

२. मनाची चल<बचल करणाª u… <वचार मनातOन पार काढOन टाकŸयान7तर गौतमाŠ अNन Hवन ‹J व तो
ताजातवाना झाला आिण ,याiया अ7गी शnती आली. अशाCकाª €ान Cा„ती कŽन घdhयाiया उ´dशाŠ ,याŠ
‡चतनाची प'Nहा तयारी ‹ली.

३. €ानCा„ती कŽन घdhयासाठी गौतमाला चार आठवडd žयानमÐ राहाo लागJ. चार पायय“नी ,याŠ स7पOणF
€ान Cा„ती कŽन घdतली.

४. प<हŸया पायरीiया oळी ,याŠ तक¿शnती आिण अNoषण याचा उपयोग ‹ला. ,याiया एक.तवासाम'J
प<हली पायरी गाठhयास ,याला मदत झाली.

५. uसयy पायरीiया oळी ,याŠ ,यात एका–zची भर टाकली.

६. <तस-या पायरीiया oळी ,याŠ मनाचा समतोलपणा व सावधानता या\ सहाÒय घdतJ.
७. चव¸या व ”वटiया पायरीiया oळी मनाiया समतोलपणात श'(zची आिण सावधानzत समतोलzची
अवvथा आणली.

८. अशा Cकाª एका–, प<वg, <न¦कल7क, <नद•ष, न², चत'र, खबीर आिण वासना<वर<हत अशा मनाŠ आपला

उ´dश न <वसरता गौतमाŠ Qया समvRŠ ,याला सतावOन सोडJ होz <त\ उmर शोधOन काढhयाiया Cय,नावर
आपJ सवF लa ¶<·त ‹J.

९. चव¸या आठवडÎाiया ”वटiया <दवशी ,याचा मागF Cकािशत झाला. ,याला vप…पणd <दसOन आJ की, जगात

दोन समvया आ6त. जगामžR uःख आ6, ही प<हली समvया; आिण 6 uःख कH नाहीH कराo व मानवजातीला

कH स'खी कराo, ही uसरी समvया.

१०. याCमाणd ”वटी, चार अठवडd ‡चतन ‹Ÿयान7तर अ7धकार नाहीसा होऊन Cकाशाचा उदय झाला; अ€ान न…
होऊन €ान उदयास आJ. ,याला एक नवा मागF <दसला.

३. न{या ध1माचा शोध
१. न{या Cकाशाiया Cा„तीसाठी गौतम £{हा ‡चतनास बसला z{हा स.•य त,व€ानाची पकड ,याiया

मनावर होती.

२. ,याiया मz जगातील {यथा आिण uःख या\ अिvत,व ही एक <न¾ववाद वvत'िvथती होती.

३. तथा<प uःख नाहीH कH कराo 6 जाणhयास गौतम उ,स'क होता. स.•य त,व€ानाŠ «ा C‘नाचा <वचार
‹ला न{हता.

४. आिण 1हणOन uःख नाहीH कH कराo या C‘नावर ,याŠ आपJ िचm ¶<·त ‹J.

५. vवाभा<वकपणd ,याŠ vवतःला प<हला C‘न <वचारला की, “{यिnतमाgाला भोगा{या लागणायy uःखाची व
क…ाची कारणd कोणती?”

६. ,याचा uसरा C‘न असा होता की; “uःख नाहीH कH करता Rईल?”

७. या दोNही C‘न.\ <बनचOक उmर ,याला िमळाJ, z उmर 1हण£, स1यक् स7बोधी (खरी €ानCा„ती).
८. याच कारणाम'ळd ,या xपपळव^aाला ‘बो<धव^a’ अH नाव िमळाJ.

४. बो<धस,व गौतम स1यक स7बोधीन7तर ‘ब'(’ होतात
१. €ानCाणीपOव¤ गौतम ‹वळ बो<धस,व होता. €ानCा„तीन7तर z ‘ब'(’ झाJ.
२. बो<धस,व कोणाला 1हणाo? आिण बो<धस,व 1हण£ काय?
३. ब'( होhयाचा Cय,न करणारा मन'¦य 1हण£ बो<धस,व!
४. बो<धस,व ब'( कसा होतो?

५. बो<धस,व हा •माŠ जीवनची दहा िvथ,य7तª बो<धस,व रा<हला पा<ह£. ब'( होhयासाठी बो<धस,वाŠ काय
‹J पा<ह£?

६. बो<धस,व आपŸया जीवनाiया प<हŸया अवv•त ‘म'<दता’ (आन7द) Cा„त कŽन घdतो. सोनार QयाCमाणd
च.दीतJ कीट काढOन टाकतो ,याCमाणd बो<धस,व आपŸयातील अश'(ता काढOन टाकŸयावर असा <वचार कŽ
लागतो की, Cथम अ<वचारी असJला पण प'ढd <वचारी बनJला मन'¦य ढगातOन बा6र पडJŸया च7·ाCमाणd
जगाला Cकािशत करतो. 6 जाण,यावर ,याला आन7द होतो आिण ,याला सवF Cािणमाgाiया कŸयाणाची तीP
तळमळ लागz.

७. जीवनाiया uसयy अवv•त ,याला '<वमलता' (श'(ता) Cा„त होz. या oळी बो<धस,वाŠ कामवासŠ\ सचF

<वचार मनातOन काढOन टाकJJ असतात. तो दयाशील होतो. तो सव“ना दया दाख<वतो. तो लोक.iया uग'Fणाची
ख'शामत करीत नाही xकवा ,याiया सßàणा<वषयी ,य.ना नाउ—द करीत नाही.

८. जीवनाiया <तसयy अवv•त ‘Cभाकारी’ अवvथा (zजिvवता) Cा„त कŽन घdतो. या oळी बो<धस,वाची ब'(ी

आरशाCमाणd vवiछ झाJली असz. अना,म व अ<न,यता य.iया स,या\ ,याला पOणF €ान आिण आकलन झाJJ

असz. आता ,याला फnत सव•iच €ान िमळ<वhयाची इiछा असz आिण ,यासाठी तो कशाचाही ,याग
करhयास तयार असतो.

९. जीवनाiया चव¸या अवv•त तो ‘अ±च¦मती’ (अÐीCमाणd zजvवी ब'ि(मmा) Cा„त कŽन घdतो. या िvथतीत
बो<धस,व अ….<गक मागF, चत'¾वध žयान, चत'¾वध {यायाम, चत'व¤ध इiछाशnती आिण प7चशील य.iयावर
आपJ िचm ¶<·त करतो.

१०. जीवनाiया पाच{या अवv•त तो ‘स'uजFया’ (‡जकhयास कठीण अशी िvथती) Cा„त कŽन घdतो. सा¬a आिण
<नर¬a य.iयातील सब7धा\ ,याला पOणF €ान होz.

११. जीवनाiया सहा{या अवv•त तो ‘अिभम'खी’ होती. या अवv•त पदाथyची उ,•.ती आिण <त\ कारण
याची ‘बारा <नदाŠ’ पOणF आकलन करhयाची ,याची तयारी झाJली असz; आिण ‘अिभम'खी’ नावाiया ,या
€ानाम'Š अ<व©dŠ अ7ध झाJŸया सवF Cािणमाg.<वषयी ,याiया अ7त:करणात अगाध कcणा उ,पNन होz.

१२. जीवनाiया सात{या अवv•त बो<धस,व ‘¨रƒङमा’ (¨र जाणd) ही अवvथा Cा„त करतो. बो<धस,व आता
<दnकालातीत असतो; तो अन7ताशी एकŽप झाJला असतो. तथा<प, सवF Cािणमाg.<वषयी वाटणायy कcणdम'ळd
,याŠ आपJ नाम-cप अ©ापही धारण ‹JJ असz. एका बाबतीत माg तो इनर.iया¬aा अगदी <नराळा
असतो. कमलपgावर QयाCमाणd पाणी ठरत नाही ,याCमाणd जगातीर मोह ,याला िचकटOन राहात नाही. तो
आपŸया सहचार.तील त^¦णा श.त करतो. परोपकारब'(ी, सहनशीलता, {यवहारचात'यF, शnती, श.त व^mी, ब'(ी
आिण सवF~d™ C€ा याची तो जोपासना करतो.

१३. या अवv•त असत.ना ,याला धमy\ €ान होz, पर7त' लोक.ना सम£ल अशा रीतीŠच तो ,याची ,य.ना

ओळख कŽन qतो आपण {यवहारचात'यyŠ आिण सहनशीलzŠ वागŠ पा<ह£ 6 ,याला कळz. लोक.नी न,याला

<कतीही gास <दला तरी तो श.त व^mीŠ तो gास सहन करतो; कारण ‹वल अ€ानाम'ळdच लोक.नी ,याiया
6त'ब´ल ग‚रसमज कcन घdतळd आ6त 6 ,याiया कळत असz. पर7त' ,याच oळी Cािणमg.\ कŸयाण
करhया<वषयीचा ,याचा उ,साह य‡,किचतही कमी होत नाही xकवा C€dकडdही तो पाठ <फरवीत नाही, 1हणOन
uद°व ,याला सNमागyवŽन कधीही iय'त कŽ शकत नाही.

१४. जीवनाiया आठ{या अवv•त तो ‘अचल’ होतो. या अढल अवv•त बो<धस,वाला कराo लागणाª सवF क…
स7पतात. £ £ च.गJ आ6 z z तो vवाभा<वकतःच अन'सरतो; तो जी जी गो… करील ,या ,या गो…ीत तो यशvवी
होतो.

१५. जीवनाiया नव{या अवv•त तो ‘साध'म<त’ होतो. QयाŠ सवF धमF xकवा ,य.ची शाkd आिण सवF <दशा

‡जकŸया आ6त, आिण ,य.\ ,याला पOणF आकलन झाJJ असOन जो कालातीत होतो अशाची ‘साध'म<त’ ही
अवvथा असz.

१६. जीवनाiया दहा{या अवv•त तो 'धमF—ध' होतो. बो<धस,वाला ब'(ाच} <द{यद^…ी Cा„त होz.

१७. बो<धस,व ही दहा साम¸य° Cा„त कŽन घdतो; कारण ब'( होhयास ,य.ची आव‘यकता असz.

१८. बोधीस,वाची िvथ,य7तª होत असताना ,याŠ ही दहा साम¸य° िमळ<वली पा<ह£त, इत‹च न{6 तर ,याŠ
“दहा पारिमत.” चाही प<रपOणF अ•यास ‹ला पा<ह£.

१९. एक ‘परिमता’ ही जीवनाiया एका अवv•ची प<रपOत¤ असली पा<ह£. पारिमत.चा खास {यास7ग

पायरीपायरीŠ ‹ला पा<ह£. एका जीवनावv•त एकच पारिमता असली पा<ह£. एकीचा थोडा अ7श आिण
uसरीचा थोडा अ7श अH िम~ण ,यात असता कामा नR.

२०. अशा Cकाª बो<धस,वाची u6री तयारी झाŸयान7तरच तो ‘ब'(’ होतो. ‘ब'(’ हा बो<धस,वाiया जीवनातील
कळस होय.

२१. बो<धस,वाiया या जीवनावvथ.चा xकवा जातक.चा हा <स(.त qव.iया अवतारवादाiया ˆा1हणोnत
<स(.तासारखा वाटतो.

२२. जातक<स(.त हा ब'(ाiया अ,य'iच श'(ावv•iया जीवना\ सार यावर आधारJला आ6.
२३. अवतारवादात qवाiया जीवनाची घडण प<वg असावी अशी अ¬aा नाही. अवतारवादी ˆा1हणोnत

कŸपŠचा अथF इतकाच की, qव <नर<नराळd अवतार घdऊन आपŸया भnता\ रaण करतो; मग ,या\ वतFन
अ<तशय अश'( आिण अन‚<तक असJ तरी चालz.

२४. ब'( होhयासाठी बो<धस,व आव‘यक अशा दहा जीवनावvथ.तOनच »ला पा<ह£ या <स(.ताला uसयy
कोण,याही धमyवर तोड नाही. uसरा कोणताही धमF आपŸया स7vथापकाला असŸया कसोटीला उतरhया\
आNहान qत नाही.

भाग पाचवा: ब'( आिण ,य.\ पOवFकालीन
१. ब'( आिण व‚<दक ऋ<ष
१. oद हा एक म7g.चा 1हण£च ऋचा xकवा kोg.चा स7–ह आ6. या ऋच.\ उiचार करतात ,य.ना 'ऋ<ष'

1हणतात.

२. म7g 1हण£ इ7·, वcण, अिÐ, सोम ईशान, Cजाप<त, ˆ1ह, म<ह±(, यम इ,यादी qवत.चा ‹वळ, धावा
करणाNया CाथFना होत.

३. धावा 1हण£ शgO<वc( साहाÒय करhयासाठी, धनCातीसाठी भnताकडOन अNन, म.स आिण म© याचा न‚o©
vवीकारhयाची <वन7ती करhयासाठी ‹Jली CाथFना होय.

४. oदामžR फारH त,व€ान नाही. पर7त' अH काही व‚<दक ऋ<ष होz की, Qय.नी ताि,वक vवŽपाiया काही
कŸपना म.डŸया हो,या.

५. (१) अघमषFण, (२) Cजाप<त पर—ि™, (३) ˆ1हणvप<त xकवा ब^हvप<त, (४) अ<नल, (५) दीघFतमा, (६)
नारायण, (७) <हरhयगभF, आिण (८) <व¡कमy, 6 z ऋषी होत.

६. या व‚<दक त,वo,य.प'ढील म'•य समvया प'ढीलCमाणd हो,या. जग उ,पNन कH झाJ? वvतOची <न±मती
कोण,या प(तीŠ करhयात आली? ,य.\ ऐnय व अिvत,व का आ6? <न±मती कशी झाली आिण कsणाiया आ€dŠ
झाली? जग कशापासOन <नमyण झाJ आिण z कsठd जाणार आ6?

७. अघमषFण 1हणतो की, जग तपसपासOन (उ¦णzपासOन) <नमyण झाJ. 6 <न±मतीaम त,व होय. ,यापासOन
अना©नNत असा <नयम आिण स,य याचा जNम झाला. य.iयापासOन राg (तमस) उ,पNन झाली. तमाŠ पाणी

<नमyण ‹J आिण पाhयापासOन काळाची उ,पmी झाली. काळाŠ चN· आिण सOय,F vवगF आिण प^¸वी, आकाश
आिण Cकाश य.ना जNम <दला आिण <दवस व राg य.ची {यवvथा <नमyण ‹ली.

८. ˆ1हणvपतीŠ 'असत्' पासOन 'सत्' ची उ,पmी होz असा <स(.त ग^हीत धरला. ,याŠ 'असत' या श¥दाचा अथF

अना<द अन7त असा स.<गतला. सत् 6 मOलत: असतपासOन उ,पNन झाJ. £ £ सत् (अिvत,वात असJJ) आ6,
आिण £ £ शnय आ6 आिण तरीही असत् (अिvत,वात नसJJ) आ6, ,या सव“चा असत् हा मOलाधार आ6.

९. Cजाप<त पर—™ीŠ “असतपासOन सत् <नमyण झाJ काय?” या C‘नापासOन स'cवात ‹ली. ,या\ 1हणणd अH

की, या C‘नाचा Cvत'त <वषयाशी स7बधी नाही. ,य.iया मz अिvत-वात असJŸया सवF वvतO7\ मOळ पाणी 6 होय.
,य.iया मz मOल पदाथF £ पाणी z सत् आिण असत् य.iया {या•Rत बसत नाही.

१०. पर—™ीŠ जड,व आिण \तना य.त ‰द ‹ला नाही. ,याiया मz पाणी एका vवाभा<वक त,वान'सार vवतः\
Žप.तर <विश… वvतOमžR कŽन घdz. या त-वाला 'काम' xकवा 'व‚ि¡क इiछा' अH नाव ,याŠ <दJ.

११. अ<नल हा आणखी एक व‚<दक त,वomा होता. ,याiया मz वाय' 6 मOलत-व होय. ,याiयात vवाभा<वक
च‚तNयशिnत असz. ,या{यात <न±म<तत,व <नसगFतःच असz.

१२. दीघFतम याŠ स.<गतJ की, सवF Cािणमाg ”वटी सOयyवर अवल7वOन असतात. vवतःiया vवाभा<वक

साम¸यyचा आधार असJला आिण ,यावरच हालचाल करणारा सOयF प'ढdमा» सरकत असतो.

१३. सOयF करडÎा र7गाiया पदाथyचा बनJला असतो आिण <व©'त् व अÐी ही qखील ,याCमाणdच बनJली
असतात.

१४. सOय,F <व©'त व अÐी 6 पदाथF पाhया\ बीज होत. पाणी 6 वनvपती\ बीज होय. याCमाणd दीघFतम या\
<वचार होz.

१५. नारायणाiया मतान'सार प'cष (पर—¡र ) 6 प<हJ जग,कारण होय. सOय,F च7·, प^¸वी, पाणी, अÐी, वाय',

अ7त<रa, आकाश, adg, ऋत', पaी, सवF पश', मानवाiया सवF जाती आिण सवF मानवी स7vथा य.ची उ,पmी
प'cषापासOनच होz.

१६. ताि,वकद^…Çा <हरhयगभF हा पर—™ी आिण नारायण य.iया मžयभागी होता. <हरhयगभF 1हण£ स'वणFगभF
(बीज) या <व¡ाiया महान शnतीसOनच इतर सवF शnत}ची आिण ऐ<हक व पारलौ<कक जीव.ची उ,पmी झाली.
१७. <हरhयगभF 1हण£ अÐी. सौरत,व नावा\ या <व¡ाiचा उ,मmी\ त,व अÐीपासOनच बनJ आ6.

१८. अिvत,वात असJŸया सवF वvतO7चा मOल पदाथF पाणी होय, अH ग^हीत धरणd आिण मग ,याiयावर च‚तNय
शnतीचा आरोप कŽन ,यापासOन 6 सवF जग <नमyण झाJ असा <न¦कषF काढणd या गो…ी <व¡क1यFiया द^…ीŠ
अगदी अप'यy आिण असमाधानकारक होत. Žप.तरा\ त,व अ7गभOत असJJ पाणी हा जर मOळ पदाथF अHल तर

पाणी अिvत,वात कH आJ आिण ,याŠ आप,यातील च‚तNयशnती <न±म<त-त,व, भौ<तक साम¸यF <नयम आिण
इतर सवF गो…ी कशापासOन अिvत,वात आŸया हा C‘न आपŸयाप'ढd िशŸलक राहतोच.

१९. <व¡क1यy\ मत अH होz की, पर—¡र हीच च‚तNयशnती होय. पर—¡र हाच Cार7भी असतो, आिण
पर—¡र हाच अ7तीही असतो. तो द^‘य <व¡ाiया पOव¤पासOन आ6; सवF व‚ि¡क शnती अिvत,वात RhयापOव¤ तो

अिvत,वात होता. QयाŠ 6 <व¡ <नमyण ‹J आिण कायyिNवत ‹J तो एक—व पर—¡रच होय. पर—¡र एक
आ6 आिण एक—व आ6. तो अज (जNम नसJला) आ6, आिण अिvत,वात असJŸया सवF वvत' ,याiयातच वास

करीत असतात. तो सवF€ आिण सवFशिnतमान असा आ6. तो <नमyता आिण स7हारकतy आ6. जनक 1हणOन ,याŠ
आपŸयाला उ,पNन ‹J, आिण स7हारक या ना,याŠ अिvत,वातील सवF वvतO7\ भ<वत{य ,याला माहीत आ6.

२०. ब'(.ना सवFच व‚<दक ऋषी आदरणीय वाटJ नाहीत. फnत दहा व‚<दक ऋष}नाच ,य.नी अ<त Cाचीन आिण
म7g.\ खªख'ª जनक मानJ.

२१. पर7त' न‚<तक पातळी उ7चावणाª अH म7g.मžR ,य.ना काहीही आढळJ नाही.
२२. ,य.iया मz oद 6 ओसाड वाळव7टाCमाणd <नcपयोगी आ6त.

२३. 1हणOन QयापासOन काही िशकता Rईल अH म7gात काही नसŸयाम'ळd ब'(.नी म7g बाजOला सारJ.

२४. ,याचCमाणd व‚<दक ऋष}iया त,व€ानात ,य.ना काहीही आढळJ नाही. स,य Cा„त कŽन घdhयासाठी z
चाचपडत होz; पर7त' z ,या स,याCत पोचJ नाहीत.

२५. ,य.\ <स(.त 1हण£ तक¿शाkाचा xकवा वvत'िvथतीचा आधार नसJŸया ‹वळ कŸपना हो,या. त,व€ानात
,य.नी जी भर घातली <तiयाम'ळd कोणतीही सामािजक मOŸR <नमyण झाली नाहीत.
२६. 1हणOन व‚<दक ऋष}\ त,व€ानही <नcपयोगी 1हणOन ,य.नी z अमाNय ‹J.

२. त,वomा क<पल
१. भारतवषyतील Cाचीन त,वo,य.त क<पल हा अ–गhय होता.

२. ,याचा त,व€ान<वषयक द^ि…कोन अनNय होता आिण त,व€ 1हणOन ,या\ vथान अ<Œतीय होz. ,याiया
त,व€ानाला स.•य त-व€ान अH ओळखJ जाई.

३. ,याiया <वचार.तील मOलत,व.\ vवŽप थnक कŽन टाकणाª होz.

४. स,याला प'रा{याचा आधार पा<ह£. स.•य त-व€ाना\ 6 प<हJ त,व होय. प'रा{या˜रीज स,य असO शकत
नाही.

५. स,य <स( करhयासाठी क<पलाŠ <स(z\ फnत दोन मागF मानJ.
(१) C,यa €ान, आिण (२) अन'मान.

६. C,यa €ान 1हण£ आपŸया समोरील वvत'\ आपŸया मनाला होणाª आकलन.

७. अन'मान तीन Cकार\ आ6. (१) कारणावŽन कायF ओळखणd, जH ढग.iया अिvत,वावŽन पावसा\ अन'मान
काढणd; ( २ ) कायीवŽन कारण ओलखणd, जH दरीतOन वाहाणाNया ओहोलाला पOर आ,यावŽन ड¯गरावर पाऊस
पडत असŸया\ अन'मान काढणd; आिण (३) सा1य, जH-मन'¦य £{हा हालचाल करतो z{हा तो जागा बदलत

असतो अH आपण अन'मान काढतो. ,याचCमाणd Qया अथ¤ ताª <नर<नरा½या <ठकाणी <दसतात ,या अथ¤ ,य.ना
गती असली पा<ह£.

८. ,या\ uसª त,व स^…ीiया उ,पmीस7ब7धी होz. स^…ीची उ,पmी आिण <त\ कारण.
९. 6 <व¡ <नमyण करणारा कोणी तरी <नमyता आ6 हा <स(ाNत क<पलाŠ अमाNय ‹ला. QयाCमाणd मातीतOन

मड‹ तयार होz xकवा स'तापासOन कापड तयार होz, ,याCमाणd उ,पNन वvतO7\ अिvत,व प<हŸयापासOनच
कारणात असz अH ,य.\ मत होz.

१०. <व¡ एखा©ा <नमy,याŠ <नमyण ‹J हा <स(ाNत अमाNय करhयासाठी क<पलाŠ प'ढd ‹Jला हा प<हला
आधार होय.

११. पर7त' आपŸया मताiया प'…यथF ,याŠ इतरही काही आधार <दJ आ6त.

१२. असत् 6 कोण,याही कœतीचा <वषय होऊ शकत नाही. वाvतवतः नo अH काहीच उ,पNन होत नाही. स'…
वvतO ही Qया पदाथyपासOन बनz ,या¬aा ती <नराळी नसz. ती Qया पदाथyपासOन बनJली असz ,या पदाथyiया

vवŽपात ती अगोदरपासOनच अिvत,वात असz. अशा <निÂत पदाथyपासOन ‹वळ <निÂत vवŽपाचीच वvत'
तयार होऊ शकz आिण काही <विश… vवŽपाiया पदाथyपासOनच <विश… vवŽपाचा पदाथF <नमyण होतो.
१३. मग या इ7<·यगोचर <व¡ा\ मOळ कोणz?

१४. क<पल 1हणतो, उ,•ाNत वvत' ({यnत) आिण अन',•ाNत (अ{यnत) वvत' य.नी 6 इ7<·यगोचर <व¡ बनJ
आ6.

१५. {यnत वvतO या अ{यnत वvतO7\ मOळ असO शकत नाहीत.

१६. {यnत वvतO7चा आकार मयy<दत असतो; आिण <व¡ाiया म'ळा\ £ vवŽप ,याiयाशी तर 6 <वस7गत आ6.

१७. सवF {यnत वvतO7\ परvपर.शी काही अशी सा1य असz, आिण 1हणOन एक uसरी\ अ7<तम मOळ आ6 अH

1हणता Rत नाही. िशवाय Qया अथ¤ ,या सवF एखा©ा म'ळापासOन अिvत,वात Rतात ,था अथ¤ ,या वvतO vवतः
मOल घटक होऊ शकत नाहीत.

१८. न7तर क<पलाŠ अH <वधान ‹J आ6 की, जरी कायF 6 कारणा\ बनJJ असz तरीही z कारणा¬aा <नराळd
असJ पा<ह£. 1हणOन <व¡ 6 अ7<तम कारण असO शकत नाही. uसयy एखा©ा अ7<तम कारणाचा तो प<रणाम
असला पा<ह£.

१९. अ{यnत वvतO\ C,यa €ान का होऊ शकत नाही. <तiयायो» <त\ C,यa €ान होईल अशी <•या
इ7<·यगोचर का होत नाही या\ क<पलाŠ प'ढीलCमाणd उmर <दJ आ6.

२०. “,याची कारणd <नर<नराळी असO शकतील. एक अH कारण असO श‹ल की, QयाCमाणd Qय.iया

अिvत,वाब´ल श7का नसz अशा वvत'ही C,यa <दसत नाहीत ,याचCमाणd अ{यnत वvतO7iया सOÔम vवŽपाम'ळd
,या इ7<·यगोचर होत नसतील; xकवा अ<तशय ¨र असŸयाम'ळd xकवा अ<तशय सािNनžय असŸयाम'ळd अथवा

<तसरीच एखादी वvतOची मžRच असŸयाम'ळd xकवा त,सद^श पदाथyशी झाJŸया स7कराम'ळd xकवा एखा©ा अ<धक
तीP स7oदŠ\ अिvत,व xकवा <नरीaका\ अ7ध,व xकवा ,याiया €ाè<·याचा xकवा मनाचा एखादा दोष
याम'Jही अ{यnत वvत' अद^‘य राहात असतील.”

२१. क<पलाला <वचारhयात आJ, “मग <व¡ा\ मOळ कोणz? <व¡ाचा {यnत भाग आिण अ{यnत भाग य.तील
फरक कशाम'ळd होती?” अH क<पलास <वचारhयात आJ.

२२. क<पलाŠ उmर <दJ, “{यnत वvतO7ना कारण असz आिण अ{यnत वvतO7नाही कारण असz. पण दोह¯\ही
मOळ माg कारणातीत आिण vवत7g असz.”

२३. {यnत वvत' स7•RŠ प'¦कळ आ6त आिण अवकाश व काल य.iया बाबतीत मयy<दत आ6त. ,या\ मOळ
एकच, -शा¡त आिण सवF{यापी. {यnत वvतO <•याशी आिण सावयव असतात; सवy\ मOळ कारण सवF वvतO7मžR
अ7तभOFत असz पर7त' z <नि¦•य आिण एकस7घ असz.

२४. क<पल 1हणतो की, अन',•ाNत वvत'iया <वकासाची C<•या स-व, रजस आिण तमस या <तiया तीन
घटक.म'ळd घडत असz. य.ना तीन ग'ण अH 1हणतात.

२५. माणसाiया स'खा\ कारण होणायy आिण ,य.चा आ<व¦कार करणायy न‚स¾गक Cकाशाशी याप‚की प<हŸया
घटक.\ साद^‘य आ6. uसरा घटक Cव^mी xकवा <•याशीलता <नमyण करतो; <तसरा घटक जड असOन तो <नयमन
करतो आिण <नि¦•य व उ¬adची िvथती <नमyण करतो.

२६. या तीन घटक.\ परvपर.शी असJJ स7ब7ध मOलतःच अ,य7त <नकट\ असतात, z एक—क.वर मात करतात,
एक—क.ना आधारही qतात आिण परvपर.त िमसळOनही जातात. 6 घटक Qयोत, zल आिण वात या <द{याiया
घटक.Cमाणd असतात.

२७. £{हा या तीन ग'ण.त समतोल असतो आिण एक uसयy¬aा वरचढ होत नाही, z{हा 6 <व¡ अ\तन होz व
,याची उ,•.<त थ.बz.

२८. £{हा या तीन ग'ण.चा समतोल नसतो आिण एक uसयy¬aा वरचढ होतो, z{हा 6 <व¡ स\तन होz आिण
,याची उ,•.ती स'Ž होz.

२१. ग'ण.चा समतोल का जातो या C‘नाला उmर qताना क<पल 1हणतो की, uःखाiया अिvत,वाम'ळd या तीन

ग'ण.चा समतोल <बघडतो.

३०. क<पलाiया त,व€ानातील 6 अH <स(.त होz.
३१. सवF त,वo,य.प‚की क<पल म'नीiया त,व€ानाचा ब'(ावर फार मोठा Cभाव पडला होता.

३२. Qयाची िशकवण तक¿शाk आिण वाvतवता य.वर आधारJली आ6. असा क<पल हा एकच त,व€ असŸया\
ब'(.ना आढळOन आJ.

३३. तथा<प क<पलाŠ स.<गतJŸया C,Rक गो…ीचा ,य.नी vवीकार ‹ला नाही. ब'(.नी क<पलाiया फnत तीन
गो…ी –« धरŸया.

३४. स,य 6 प'रा{याŠ <स( झाJ पा<ह£ व <•Rला ब'ि(वादाचा आधार असला पा<ह£, 6 ,य.नी माNय ‹J.

३५. qव अिvत,वात आ6 xकवा ,याŠ <व¡ <नमyण ‹J 6 ग^हीत धरhयास तक¿शाkाचा xकवा वvत'िvथतीचा
कोणताही आधार नाही 6 ,य.नी माNय ‹J.
३६. जगात uःख आ6 6 ,य.नी माNय ‹J.

३७. क<पलाiया िशकवण'कीतील बाकीचा भाग आपŸया उ<´….iया द^…ीŠ अनाव‘यक 1हणOन ,य.नी सोडOन
<दला.

३. ˆा1हणd
१. oदान7तर\ धा±मक –7थ ˆा1हणd या नावाŠ ओळखJ जातात. दोह¯नाही प<वg –7थ मानJ जात होz.

वvत'तः ˆा1हणd हा oद.चाच एक भाग होय; दोNही –7थ सार•याच मह,वा\ मानJ जात असOन ,य.ना ''~'<त'' या
नावाŠ स7बो<धतात.

२. ˆा1हण त,व€ान 6 चार <स(.तावर आधारJJ आ6.

३. प<हला <स(.त असा की, oद 6 ‹वळ प<वg आ6त अH नसOन z अचOक आ6त आिण ,य.चा अ<धकार
वादातीत आ6.

४. ˆा1हण त,व€ानाचा uसरा <स(.त असा की, योƒय z व‚<दक य€ ‹J, धा±मक <वधी आिण समार7भ पार

पाडJ आिण ˆा1हण.ना दिaणा <दली तरच आ,1याला म'िnत िमळz. 1हण£ जNममरणाiया फáय“तOन ,याची
स'टका होz.

५. oद.त स.<गतJली आदशF धमyचीच कŸपना ˆा1हण.पाशी होती अH न{6, तर आदशF समाजा<वषयीही
,य.ची एक कŸपना होती.

६. या आदशF समाजरचŠला ,य.नी चात'वFhयF अH नाव <दJ. चात'वFhयyची कŸपना oद.त स.<गतJली आ6

आिण Qया अथ¤ oद 6 vखलनातील व वादातीत आ6त ,याअथ¤ समाजरचŠची. चत'वFhयF प(तीस'(ा ब7धनकारक
आिण वादातील आ6.

७. ही समाजप(ती काही <विश… <नयम.वर आधारJली होती.
८. प<हला <नयम असा की, समाज चार वणyत <वभागला जावा (१) ˆा1हण, (२) a<gय, (३) व‚‘य आिण (४) शO·.

९. uसरा <नयम असा की, या वणyत सामािजक समता असO शकत नाही; वगFवार <वषमziया <नयमाŠ z

परvपर.शी ब.धJ »J पा<ह£त.

१०. सव“iयावर ˆा1हण असJ पा<ह£त; ˆा1हण.चा खालोखाल पण व‚‘य.iया वर a<gय, a<gय.iया
खालोखाल पर7त' शO·.iया वर व‚‘य आिण शO· 6 सव“iया खाली असJ पा<ह£त.

११. हnक आिण अ<धकार य.iया बाबतीत या चार वणyत समानता असO शकत न{हती. हnक व अ<धकार य.चा
C‘न वगFवार <वषमziया <नयम.वर आधारJला होता.

१२. ˆा1हणाला ,याiया इiÍCमाणd हo असतील z सवF हnक आिण अ<धकार असत. पण ˆा1हण.ना £ हnक व
अ<धकार िमळत z a<gयाला िमळत नसत. ,याला व‚‘या¬aा जाvत हnक व अ<धकार िमळत. व‚‘याला
शO·ा¬aा अ<धक हnक व अ<धकार असत पण a<gयालािमळणाª हnक व अ<धकार ,याला िमळत नसत; आिण

शO·ाला तर अ<धकार न1हzच पण खास हnक तर म'लीच नNहz. तीन व<र™ वण.ना न uख<वता जगणd एवढाच
,याला हnक होता.

१३. चात'वFhयyचा <तसरा <नयम {यवसायाiया <वभागणीसब7धी होता.अžययन, अžयापन आिण धा±मक <वधी
करणd हा ˆा1हण.चा {यवसाय होता. a<gयाचा {यवसाय लढाई करणd हा होता. {यापार हा व‚‘य.वर
सोप<वhयात आला होता. आिण तीन वगyची Hवा करणd हा शO·.चा {यवसाय होता. <नर<नराळया वगyना <दJJ
{यवसाय 6 खास ,या ,या वगyसाठी होz. एका वगyiया {यवसाय.त uसयyला िशरता Rत नH.

१४. चात'वFhयyचा चवथा <नयम िशaणाiया हnकास7ब7धी होता. चात'वFhयF प(तीŠ िशaणाचा हnक ˆा1हण,
a<gय व व‚‘य या प<हŸया तीन वणyनाच <दला होता. शO·.ना िशaणाचा हnक नाकारhयात आला.

चात'वFhयyiया <नयमाŠ िशaणाचा हnक ‹वळ शO·.नाच नाकारhयात आला न{हता; तर ˆा1हण, a<gय आिण
व‚‘य या वणyतील िkय.ना qखील तो नाकारhयात आला.

१५. आणखी एक पाचवा <नयम होता. या <नयमान'सार माणसा\ आय'¦य चार आ~मात xकवा ट„„य.त
<वभागJ »J होz. प<हŸया आ~माला ˆ1हचयF 1हणत; uसयy\ नाव ग^हvथा~म अH होz. <तसयyला वानCvथ
आिण चव¸याला स7Nयास अशी नाo होती.

१६. प<हŸया आ~मा\ उ<´… अžययन व िशaण 6 होz. uसयy\ उ<´… व‚वा<हक जीवन जगणd 6 होz. <तसयy\
उ<द… व‚राƒय जीवनाची 1हण£ ग^ह,याग न करता कौट'7<बक ब7ध तोडOन टाकणायy जीवनाची ओळख कŽन qणd 6

होz. चव¸या आ~मा\ उ<´… माणसाला ई¡राचा शोध घdhयास व ,याiयात <वलीन हो¦यास समथF करणd 6
होz.

१७. या आ~मा\ फायq फnत तीन व<र™ वणyiया प'cष.नाच घdता Rत असत.प<हला आ~म शO· व िkया
य.iयासाठी न{हता. ,याचCमाणd चवथाही आ~म शO· व िkय.ना वQयF होता.

१८. चात'वFhयF नावाची अशी होती <द{य आदशF समाजरचना, <तला चात'वFhयF अH नाव qhयात आJ होz.
ˆा1हण.नी <नयमाला आदशy\ vवŽप <दJ आिण कsठŸयाही पळवाटा xकवा उणीवा न ठdवता तो आदशF
C,यaात उतर<वला.

१९. ˆा1हण त,व€ानातील चवथा <स(ाNत कमFवाद होय. आ,याiया जNममरणाiचा फáयyiया <स(ाNताचा तो

एक भाग होता. ˆा1हण.\ कमFवादा\ त,व€ान 6 “ प'नजFNम घdऊन £{हा आ,मा न{या qहात Coश करतो zNहा
तो कsठd जातो?” या C‘नाला <दJJ उmर होय. यावर ˆा1हणी त,व€ाना\ उmर अH की, आ,मा कsठd जातो 6

माणसाiया पOवFजNमातील कœ,य.वर अवल7बOन आ6. uसयy श¥द.त स.गावया\ 1हण£ z ,याiया कमyवर
अवल7बOन असz.

२० ˆा1हणी त,व€ानातील प<हŸया <स(ाNताला ब'(ाचा तीP <वरोध होता. oद 6 vखलनातीत आ6त व ,याचा
अ<धकार वादातीत आ6 6 ,य.\ 1हणणd भगवान ब'(ाŠ नाकबOल ‹J.

२१. ,य.iया मz <नद•ष व वादातीत अH काहीही नाही. कोण,याही गो…ीची फáरतपासणी आिण फáर<वचार
करhयास C,यवाय नसावा.

२२. माणसाला स,य-यथाथF स,य-समजJ पा<ह£. भगवान ब'(ाiया मz <वचारvवात7lय सर्वyत मह,वाची. व
आव‘यक बाब होती. आिण स,य शोधOन काढhयाचा <वचारvवात7lय हा एक—व मागF आ6 अशी ,याची खाgी
होती.

२३. oद अपौcषdय आ6त अH मानणd याचा अथF <वचारvवात7lयाला स7पOणF नकार qणd असा होय
२४. या कारणाvतव ˆा1हणी त,व€ानाचा <स(ाNत भगवान ब'(.ना दोषाहF वाटला.

२५. ˆा1हणी त,व€ानातील uसयy <स(ाNतालाही ,य.चा <ततकाच <वरोध होता. य€ामžR काही त¸य
असŸया\ ,य.ना माNय होz. पर7त' खरा य€ आिण खोटा य€ यात ,य.नी ‰द ‹ला.

२६. uसय“iया <हतासाठी vव<हताचा ,याग करणd हा खरा य€ होय अH ,य.नी मानJ. व‚यिnतक vवाथyसाठी
qवाला CसNन करhयासाठी एखा©ा पशOचा बळी qणd हा ,य.iया मz खोटा य€ होय.

२७. वा1हण.\ य€ 6 ब•धा qवाला स7त'… करhयासाठी पशO7\ बळी qऊन ‹JJ य€ असत. अशा य€ाचा खोÊ
य€ 1हणOन ,यानी <धnकार ‹ला. आ,1याiया म'nतीसाठी जरी अH य€ ‹J »J तरीही ,य.ना z माNय न{हz.

२८. य€<वरोधी असJJ लोक ˆा1हण.चा उपहास कŽन 1हणत, “पशOचा बळी qऊन जर एखा©ाला vवगFCा„ती

होत अHल तर, मग ,याŠ vवत:iया बापाचाच बळी का qऊ नR? vवगyत जाhयाचा तो अ<धक जलद मागF
ठªल.”

२९. भगवान ब'( या <वचाराशी अ7तःकरणपOवFक सहमत होz.

३० य€ाचा <सžद.त भगवान ब'(.ना िजतका <तरvकरणीय वाटत होता <ततका चात'वFर्hयyचाही <स(ाNत
,याना नापस7त होता.

३१. चात'वFhयyiया नावाŠ ˆा1हणी धमyŠ ‹Jली समाजरचना ,य.ना न‚स¾गक समाजरचना वाटली नाही.
<तiयातील वगFरचना सnतीची आिण ज'लमी होती. <विश… वगyiया मतलबान'सार तयार ‹Jली अशी ती
समाजरचना होती. मोकळा आिण vवत7g समाज ,याना पस7त होता.

३२. ˆा1हण.ची चात'वFhयFप(ती ही कधीही न बदलनारी कायम vवŽपाची अशी समाजरचना होती. एकदा
ˆा1हण झाला की तो कायमचा ˆा1हण. एकदा a<gय झाला की, तो कायमचा a<gय, एकदा व‚‘य झाला की, तो

कायमचा व‚‘य आिण शO· तो कायमचा शO· ही समाजरचना {यnतीiया जNमावŽन Cा„त झाJŸया दजyवर
आधारJली होती. या {यवv•त माणसाचा uग'Fण <कतीही भय7कर असला तरी ,याम'ळd ,याचा दजy कमी होत
नH; आिण ,याचा सßàण <कतीही मोठा असला तरी ,याचा दजy उ7चावhयाiया द^…ीŠ या सßàणाला काहीही
xकमत नH. योƒयता आिण Cग<त य.ना या समाजरचŠत vथान न{हz.

३३. <वषमता C,Rक समाजात असz; पण ˆा1हणी धमyत <त\ vवŽप अगदी <नराळd होz. ˆा1हण.नी

स.<गतJली <वषमता 6 ,या समाजा\ अ<धकœत त,व होz. समाजावर वाढJJ z ‹वळ ब.डगOळ न{हz.
ˆा1हणी. धमyचा समzवर <व¡ास न{हता. वvत'त: समzला ,याचा <वरोध होता.

३४. ˆा1हणी धमy\ ‹वळ <वषमzŠ समाधान झाJ नाही. वगFवार <वषमता 6 ,या\ सार होz.

३५. समाजात स'स7वाद <नमyण करhया\ तर ¨रच राहो, पण वगFवार <वषमzŠ समाजात चढ,या Cमाणात Œdष
आिण उतर,या Cमाणात <तरvकार <नमyण ‹ला असOन ती अख7ड कलहा\ कारण होईल अH ब'(ाला वाटJ.

३६. चार वणy\ {यवसाय qखील <निÂत ‹J »J होz. {यवसायाची <नवड करhया\ vवात7lय कsणाला न{हz.
िशवाय 6 {यवसाय काम कर¦याची कsशलता यान'सार <निÂत करhयात आJ न{हz. तर z जNमावŽन <निÂत
‹J »J होz.

३७. चात'वFhयyiया <नयम.\ काळजीपOवFक <नरीaण ‹Ÿयावर भगवान ब'( अशा <न¦कषyला Rऊन पोहोचJ
की, ˆा1हणी धमyŠ Qया ताि-वक पायावर समाजरचना उभारली तो पाया, जरी vवाथ¤ नसला तरी तो च'कीचा
खास होता.

३८. ,याना 6 vप… <दसJ की, चात'वFhयyŠ सव“iया <हतस7ब7धाकडd तर लa <दJ नाहीच आिण सवyiया
कŸयाणाचा प'रvकार तर म'ळीच ‹ला नाही, तर खरोखर मOठभर लोक.iया <हतासाठी ब•स7•य लोक.ना

राब<वhयासाठीच चात'वFhयyची योजना जाणOनब'जOन करhयात आली होती. या योजŠन'सार vवत:ला मानव~d™
1हणवOन घdणायy वगyची Hवा करणd माणसाला भाग पाडhयात आJ.

३९. uबFल.ना दडपhयासाठी व <पळhयासाठी आिण ,य.ना पOणFपणd दाvय.त ठdवhयासाठी ही योजना करhयात
आली होती.

४०. ब7डाची Cव^िm पOणFपणd माŽन टाकhयासाठीच ˆा1हण.नी कमFवाद तयार ‹ला होता अH ब'(ा\ मत होz.
मन'¦याiया uःखाला ,याiया vवत:िशवाय uसरा कोणीही जबाबदार न{हता. u:खाची िvथती तो ब7ड कŽन बदलO
शकत न{हता. कारण पOवFजNमातील कमyम'ळdच या जNमातील ,याची uःखी अवvथा ठर<व¦यात आली. होती.

४१. ˆा1हण त,व€ानाŠ Qय.ची माण'सकी पार न… कŽन टाकली होती ,या शO· आिण िkया या दोन वग“ना या
समाज {यवv•<वc( ब7ड करhया\ साम¸यF न{हz.

४२. <व©ाजFनाचा हnक ,य.ना नाकारhयात आला होता. याचा प<रणाम असा झाला की, ,य.iयावर लादJŸया
अ€ानाम'ळd आपली अशी हीन अवvथा का झाली 6 ,य.ना कळत न{हz. ˆा1हणी धमyŠ ,य.\ जीवन अथFशONय

कŽन टाकJ होz 6 ,य.ना समजJ न{हz. या ˆा1हणी त,व€ाना<वc( ब7ड करhयाऐवजी z ,या\ भnत बनJ
व ,याचा z प'रvकार कŽ लागJ.

४३. शk धारण करणd हा आपJ मानवी vवात7lय िमळ<वhयाचा ”वटचा उपाय आ6. पर7त' शO·.ना शk धारण
करhयाचा हnक नाकारhयात आला होता.

४४. ˆा1हणी धमyiया वचFvवाखाली vवाथ¤ ˆा1हण, साम¸यFवान व भय7कर a<gय आिण धनवान व‚‘य य.iया
कटा\ बळी 1हणOन शO·.ना असाहाÒय अH कŽन ठdवhयात आJ होz.

४५. अशा या समाजरचŠत बदल घड<वणd शnय होz काय? ही समाज{यवvथा ई¡रCणीत समजली जात
असŸयाम'ळd ती बदलता Rणd शnय नाही 6 ब'(ाला माहीत होz. ती फnत न… कŽन टाकणdच शnय होz.
४६. या कारण.साठी खयy जीवनमागyला <वरोधी 1हणOन ˆा1हणी त,व€ान ब'(ाŠ अमाNय ‹J.

४. उप<नषq आिण ,य.ची िशकवण
१. उप<नषq 6 वाङमयातील oग½या Cकार\ –7थ होत. उप<नषq oद.चा भाग न{6त. कोणताही धा±मक

कायदा यात स.<गतJला नाही.

२. अH असOनही उप<नषq हा धा±मक वाङमयाचाच एक भाग झाला.

३. उप<नषद.ची स7•या बरीच मोठी आ6. ,य.तील काही मह,वाची अ6त, काही मOळीच मह,वाची नाहीत.
४. ,य.प‚की काही उप<नषq व‚<दक <स(ाNती, ˆा1हण प'रो<हत, य.iया <वc( असŸयाब´ल गणली जात.
५. व‚<दक अ•यास 1हण£ अ€ान व अ<व©ा य.चा अ•यास होय, या<वषयी या सवyँ\ एकमत होz.

६. चार oद आिण व‚<दक शाkd य.\ €ान 6 हलnया दजy\ €ान होय. या<वषयी या सव“\ एकमत होz:.
७. oद 6 ई¡र<न±मत आ6त, 6 अमाNय करhयात ,य.\ एकमत होz.

८. य€ व ,य.\ फल, औžयFq<हक आ•ती आिण ˆा1हण.ना ©ावयाची दिaणा या ˆा1हणी त,व€ानातील
मOलभOत गो…}ना िचकट<वhयात आJJ साम¸यF नाकारhयाiया बाबतीत ,या सवyँ\ एकमत होz.

९. तथा<प उप<नषद.चा हा काही म'•य <वषय न{हता. ,य.नी ‹Jली चचy ˆ1ह व आ,मा य.iयावर ¶<·त
झाली आ6

१० <व¡ाला ब7धनात ठdवणाª ˆ1ह 6 सवF{यापी त,व असOन आ,1याŠ परमा,1मा\ €ान कŽन घdhयातच
आ,1याची म'nती आ6.

११. उप<नषदाचा म'•य <स(ाNत असा की, ˆ1ह 6 स,य आ6 आिण आ,मा 1हण£ ˆ1हच होय. उपाधीत
ग'7तŸयाम'ळd आ,1याला मी ˆ1ह आ6 याची जाणीव होत नाही.

१२. C‘न असा होता की, ˆ1ह 6 स,य आ6 काय? उप<नषद.\ <स(ाNत माNय करावया\ की नाही 6 या
C‘नाiया उmरावर अवल7बOन होz.

१३. ˆ1ह 6 स,य आ6 6 <स( करणारा कोणताही प'रावा ब'(ाला िमळाला नाही. 1हणOन उप<नषद.\ 1हणणd
,य.नी.अमाNय ‹J.

१४. उप<नषद.iया क,य“ना या<वषयी C‘न <वचारJ »J न{हz अH नाही.£ C‘न <वचारJ »J होz z अH
होz :

१५ अशा Cकार\ C‘न या€वŸnयासार•या महष¤ला <वचारhयात आJ होz. ब^हदारhयकोप<नषद.त
या€वŸnयाŠ मह,वाची काम<गरी बजावली आ6.

१६. ,याला <वचारhयात आJ, ‘ˆ1ह 1हण£ काय? आ,मा 1हण£ काय?’ या C‘नावर “Š<त! Š<त! मला माहीत
नाही! मला माहीत नाही !” एवढdच या€वŸnय स.गO शकला.

१७. “Qयाiया<वषयी कsणालाच काही माहीत नाही z स,य कH असO श‹ल?”

असा ब'(ाचा C‘न होता.

उप<नषद.\ 1हणणd ‹वळ कŸपŠवर आधारJJ असŸयाम'ळd z नाकारhयात ब'(ाला कोणतीही अडचण भासली
नाही.

भाग सहावा: ब'( आिण ,य.\ समकालीन
१. ब'(ा\ समकालीन
१. Qया काळात ब'(ाŠ प<रPQया घdतली ,या काळी qशात फार मोठी बौि(क खळबळ माजली होती. ˆा1हण

त,व€ान.˜रीज त,व€ाना\ <नर<नराळd बास… प7थ ,या oली अिvत,वात होz; ,या सव“चा ˆा1हण
तiच€ानाला <वरोध होता. याप‚की <नदान सहा प7थ तरी लaात घdhयासार˜ होz.

२. या प7थ.प‚की एक प7थ पOणF का‘यप याiया Šत^,वाखाली होता. ,याiया त-व€ानाला ‘अ<•यावाद’ अH 1हणत

असत. ,या\ 1हणणd अH की, कमyचा आ,1यावर काहीही प<रणाम होत नाही. कsणीही vवतः काही काम कराo
xकवा z uसयyकडOन करवOन Ñयाo; vवतः ह,या करावी xकवा uसयyकडOन ह,या करवावी; vवतः चोरी xकवा

दरोडdखोरी करावी xकवा uसयyकडOन ती करवOन Ñयावी; vवतः {यिभचार करावा xकवा uसयyकडOन तो करवावा;
vवतः खोÊ बोलाo xकवा uसयyला खोÊ बोलावयास लावाo. आ,1यावर या कशाचाही प<रणाम होत नाही.

एखाq कœ,य <कतीही uराचारी असJ तरी आ,1याला ,या\ पाप लागत नाही. एखाq कœ,य <कतीही च.गJ असJ
तरी ,याम'ळd आ,1याला प'hय लाभत नाही. आ,1यावर कशाचीच ‘<•या’( प<रणाम ) होत नाही. Qया oळी मन'¦य
मरतो ,याoळी Qया घटक.चा तो बनJला असतो z आपŸया मOळ vवŽपात <वलीन होतात. म^,यOन7तर काहीही
िशŸलक राहात नाही-शरीर राहात नाही आिण आ,माही राहात नाही.

३. uसयy एका प7था\ नाव ‘<नय<तवाद’ अH होz. ,याचा म'•य Cणdता मnखली गोसाल हा होता. ,या\
त-व€ान 1हण£ एकCकारचा द‚ववाद xकवा <नÂयवाद होता. कोणीही काहीही घडबवO शकत नाही, xकवा

<बघडवO शकत नाही. घटना घडतात ,या कोणीही घडवीत नाहीत, uःख कsणालाही न… करता Rत नाही,
वाढ<वता Rत नाही xकवा कमी करता Rत नाही. जगाiया अन'भव.चा आपला वाटा C,RकाŠ उचलला पा<ह£,
6 ,या\ त,व€ान होz.

४. <तसयy प7था\ नाव ‘उiÍदवाद’ अH होz. अिजत ‹शकÈबल हा ,याचा म'•य Cणdता होय. ,या\ त,व€ान
1हण£ एक Cकारचा ‘<वनाशवाद’ होता. य€ xकवा होम याला काहीही अथF नाही. आ,1याला vवतःiया
कœ,यासाठी भोगावी लागणारी xकवा उपभोगयास िमळणारी स'खuःखाची फळd xकवा प<रणाम-असला काहीही

Cकार नाही. vवगF नाही की, नरक नाही. जगातील uःखाiया काही मOल त-व.पासOन मन'¦य बनला आ6. आ,मा z

टाळO शकत नाही. जगातŸया कोण,याही uःखातOन आ,1याची स'टका होऊ शकत नाही. या uःखाचा अ7त आपोआप

होणार आ6. महाकŸप.तील जNममरणाiया चौय“शी लa योनीiया फáय“तOन आ,1याŠ »Jच पा<ह£. ,यान7तरच
आ,1याiया uःखाचा अ7त होईल, ,यापOव¤ होणार नाही, xकवा uसया कोण,या उपायाŠही होणार नाही.

५. चव¸या प7था\ नाव ‘अNयोNयवाद’ अH होz. या प7थाचा Cम'ख ‘पकsध कiचायन’ हा होता. ,या\ 1हणणd अH

की, जीव हा प^¸वी, आप, zज, वाय', स'ख, uःख आिण आ,मा या स„त महाभOत.चा बनJला असतो. य.प‚की

कोणzही uसयyवर अवल7बOन नसz; ,य.चा एक—क.वर प<रणामही होत नाही. ती vवय7भO आिण शा¡त आ6त.
,य.चा कशाŠही नाश होऊ शकत नाही. जर, एखा©ाŠ माणसा\ डो‹ उड<वJ तर तो ,याला ठार करीत नाही.

शk स„तमहाभOत.त Coश करz, एवठाच ,याचा अथF समजावयाचा.

६. ‘स7जय 8लप'mा’ चा vवतःचा एक प7थ होता. ,या\ नाव ‘<वadपवाद’ हा एक Cकारचा स7शयवाद होता. स7जय
8लप'm 1हणतो, “जर एखा©ाŠ मला vवगF आ6 काय अH <वचारJ आिण तो आ6 अH मला वाटJ तर मी होय

1हणdन. पण तो नाही अH मला वाटJ तर मी नाही 1हणdन. मानवCाणी <नमyण ‹J »J काय, माणसाला
,याiया बयy-वाईट कœ,य.ची फळd भोगावी लागतात काय, आिण म^,यOन7तर आ,मा अिvत,वात आ6 काय? अH जर
कोणी मला <वचारJ तर मी या सव“ना नकारा,मक उmर qईन. कारण ,या\ अिvत,व आ6 अH मला वाटत
नाही.” याCमाणd स7जय 8Ÿप'mाŠ आपŸया त-व€ाना\ सार स.<गतJ.

७. सहा{या प7था\ नाव ‘चत'यyमस7वरवाद’. या प7थाचा Cम'ख महावीर. हा गौतम न{या Cकाशाiया शोधत

असत.ना जीव7त होता. ,याला <नग7ठ नाथप'm 1हणत. महावीराŠ अH स7<गतJ आ6 की, पOवFजNमी आिण या

जNमी u¦कमyम'ळd आ,1याला प'7नजFNम Ñयावा लागतो. 1हणOन माणसाŠ तपÂय°Š u¦कमyतीत {हाo अH ,याŠ

स'च<वJ. या जNमात u¦कम° टाळhयासाठी चात'यyम धमy\ 1हण£ चार <नयम.\ पालन कराo अH महावीराŠ
स7<गतJ. z चार <नयम प'ढीलCमाणd: (१) xहसा न करणd, (२) चोरी न करणd, (३) खोÊ न बोलणd, आिण (४)
मालमmा न करणd xकवा ˆ1हचयF पाळणd.

२. समकलीन.<वषयी ब'(ाची व^mी.
१. न{या त-वo-य.ची िशकवण ब'(ाŠ vवीकारली नाही.

२. ,य.iया िशकवण'कीला ,याŠ <दJली अमाNयता अकारण न{हती. तो 1हणतो:३. “पOणF का‘यप xकवा ‘पकsध कiचायन’ य.\ त-व€ान खª मानJ तर कोणीही वाÊल ती वाईट गो… कŽ श‹ल
xकवा कोणताही उप·व qऊ श‹ल. एखादा मन'¦य तर कोणतीही सामािजक जवाबदारी न vवीकारता xकवा
सामािजक प<रणाम न भोगता, uसयyची ह,या करhयाइतकीही मजल माŽ श‹ल.”

४. “जर ‘मnखली गोसला’ \ त-व€ान खª मानJ तर मन'¦य द‚वाचा ग'लाम बŠल. तो vवतःला म'nत कŽ
शकणार नाही.”

५. “ ‘अिजत ‹शकÈबला’ \ त-व€ान खª मानJ तर मन'¦य फnत खाणd, <पणd व मजा करणd एवढ्याच गो…ी कŽ
श‹ल.”

६. “ ‘स7जय 8लप'mा’ \ त-व€ान खª मानJ तर माणसाला भटnया\ जीवन जगाo ला»ल आिण ,याला
जीवन\ <निÂत त-व€ानच असणार नाही.”

७. “ ‘<नग7ठ नायपOmा’ \ त-व€ान खª मानJ तर माणसाला आपJ जीवन स7Nयास व तपÂयy य.नाच वाहाo

ला»ल आिण मग ,याiया सग½या सहजCव^mी व कामना य.चा बीमोड होऊन ,याला स7पOणF दाvय प,कराo
ला»ल.”

८. याCमाणd त-व€ाNय.नी स'च<वJŸया कोणताही जीवनमागF ब'(ला पटला नाही. हताश, असहाÒय आिण
अ<वचारी माणस.\ 6 <वचार आ6त अHच ,याला वाटJ; 1हणOन ,याŠ या बाबतीत अNयg Cकाशचा शोध
घdhया\ ठर<वJ.

भाग सातवा: सा1य आिण ‰द
१. ब'(ाŠ काय ,याQय ठर<वJ ?
१. या ताि,वक आिण धा±मक <वचारसरणीiया अवलोकनावŽन अH <दसz की, ब'(ाŠ Qया oळी आपŸया

शासनाचा पाया रचला ,या oळी काही Žढ कŸपन.नी लोक.iया मनाची घÓ पकड घdतली होती. ,या कŸपना
अशा:-

(१). oदCामाhयावर <व¡ास.

(२). आ,1याची म'िnत xकवा मोa 1हण£च ,याiया प'नजFNमाचा अ7त, यावर <व¡ास.
(३). मोaCा„तीची साधŠ या द^…ीŠ धा±मक <वधी, समार7भ व य€ य.वर <व¡ास.
(४). समाज स7घटŠसाठी चात'वFhयF {यवv•चा आदशyवर <व¡ास.

(५). <व¡ाचा <नमyता 1हणOन ई¡रावर आिण <व¡ा\ मOलाधार त-व 1हणOन ˆ1हावर <व¡ास.
(६). आ,1यावर <व¡ास.

(७). ‘स7सार’ xकवा आ,1याचा प'नजFNम यावर <व¡ास.

(८). कमF 1हण£च माणसाiया पOवFजNम}iया कœ,याम'ळd ,या\ या जNमी\ vथान <निÂत होz या त-वावर
<व¡ास.

२. आपŸया शासनाची त-o ठर<वताना ब'(ाŠ आपŸया प(तीŠ या ज'नाट कŸपन.चा समाचार घdतला.
३. प'ढील कŸपना ,याŠ ,याQय ठर<वŸया:-

(१). मी कोण आ6, कोठOन आलो, कोठd जाणार, या<वषयी कŸपना करीत बसhयाiया व^mीचा ,याŠ <धnकार

‹ला.

(२). आ,1या\ थोत.ड ,याŠ ध'डकावOन लावJ. आिण शरीर स7oदना, \तना आिण <व€ान य.प‚की कशालाही

आ,मा मानhयाiया कŸपŠचा ,याŠ ,याग ‹ला.

(३). काही धमFग'Ž7नीQयाचा Cसार ‹ला होता अशी शONयावादी मz ,याŠ ,याQय ठर<वली.
(४). पाख7डी मताचा ,याŠ <धnकार ‹ला.

(५). <व¡ाiया <वकासाचा Cार7भकाळ स.गता Rतो 6 1हणणd ,याŠ अमाNय ‹J.

(६). qवाŠ माणसाला <नमyण ‹J, xकवा ˆ1ह नावाiया कोhया एकाiया शरीरातOन ,याचा जNम झाला 6

1हणणd ,याŠ ,याQय ठर<वJ.

(७). आ,1याiया अिvत,वाकडd ,याŠ uलFa तरी ‹J xकवा z नाकारJ.

२. ब'(ाŠ कोणz बदल ‹J?

१. (१) कायFकारणभावाचा अ,य7त मह-वाचा <नयम आिण ,या\ उप<स(ाNत ,याŠ माNय ‹J.

(२) जीवनाचा द‚ववादी द^…ीकोन आिण मन'¦य व जग य.\ भ<वत{य qवाŠच पOवF<नयोिजत ‹JJ आ6 हा
<ततकाच मOखFपणाचा द^…ीकोन, 6 दोNहीही ,याŠ ,याQय ठर<वJ.

(३) एखा©ा पOवFजNमी ‹JŸया कœ,यात uःख <नमyण करhया\ आिण या जNमातील कœ,R प<रणामशONय करhया\
साम¸यF आ6 6 1हणणd ,याŠ अमाNय ‹J. कमyचा द‚ववादी द^…ीकोन ,याŠ नाकारला. कमyiया या द^…ीकोनाiया
ऐवजी ,याŠ अ<धक शाkीय द^…ीकोन vवीकारला. ज'Nयाच बाटलीत ,याŠ नवी दाŽ ओतली.
(४) आ,1याचा फáरा-स7सार या त-व.iया जागी ,याŠ प'नजFNमाiया <स(.ताला vथान <दJ.
(५) आ,1याची म'िnत xकवा मोa या त-व.ऐवजी ,याŠ <न¥बान (<नवyण) त-व vवीकारJ.

२. या Cमाणd ब'(शासन 6 स7पOणF न{या <वचार.नी भरJ आ6. ,यात £ थोडdH ज'Š आ6 z फáरबदल कŽन
घdतJJ xकवा <नरा½या द^…ीकोनातOन म.डJJ अH आ6.

३. ब'(ाŠ काय vवीकारJ?
१. ब'(ाiया िशकवणी\ प<हJ व‚िश…Ç अH की, सवF गो…}चा मžयxब¨ मन आ6, 6 ,याŠ मानJ.
२. मन सवF वvतO7iया अ–भागी असz (सवF वvतO7त ~d™ आ6 ), z सवF वvतO7वर अ7मल चाल<वz, य.ची <न±मती
करz. मना\ आकलन झाJ की सवF वvतO7\ आकलन होz.

३. मन सवF मान<सक <•य.\ मागFदशFन करz. मन सवF मान<सक शnती\ Cम'ख आ6. मन 6 ,या शnत}\च
बनJJ असz.

४. Qया बाबीकडd लa प'र<वणd आव‘यक आ6 अशी प<हली बाब 1हण£ मना\ स7vकार.

५. ब'(ाiया िशकवणी\ uसª व‚िश…Ç अH की, आपŸयामžR <नमyण होणायy आिण आपŸयावर बा6Žन Qयाचा
प<रणाम होतो अशा सवF बयy-वाईट गो…ी\ मन 6 उगमvथान आ6.

६. £ £ वाईट आ6, वाईटाशी स7ब7<धत आ6 आिण ,याiया आधीन आ6 z z मनातOनच उ,पNन होz. £ £ च.गJ
आ6, च.गŸयाशी स7ब7<धत आ6 आिण ,याiया आधीन आ6-z z सवF मनातOनच उ,पNन होz.

७. QयाCमाणd गाडी ओढणायy ब‚ल.iया पावलामागोमाग गाडीची चा‹ जातात ,याCमाणd अश'( िचmाŠ जो
बोलतो <कवा कœती करतो ,याiया मागोमाग uःख Rz. 1हणOन िचmश'(ी 6 धमy\ सार होय.
८. ब'(.iया िशकवणी\ <तसª व‚िश…Ç पापकœ,R टाळणd 6 होय.

९. ,य.iया िशकवणी\ चव• व‚िश…य अH की, खरा धमF हा धमF–7थात नसOन धमFत,वा\ पालन करhयात आ6.
१०. ब'(ाचा धमF ही ,याची vवत:ची <न±मती न{हती अH कोणी 1हणO श‹ल काय?

<Œतीय ख7ड: ध1मदीadची मोहीम
भाग प<हला - भगवान ब'( आिण ,याचा <वषादयोग
भाग uसरा - प<रPाजक.ची ध1मदीaा
भाग <तसरा - उiचकsलीन आिण प<वg {यnत}ची ध1मदीaा
भाग चवथा - घर\ <नम7gण
भाग पाचवा - ध1मदीadiया मो<ह—स प'Nहा स'cवात
भाग सहावा - क<न™ आिण सामाNयजन.ची ध1मदीaा
भाग सातवा - िkय.ची ध1मदीaा
भाग आठवा - प<तत आिण ग'N6गार य.ची ध1मदीaा

भाग प<हला: भगवान ब'( आिण ,य.चा <वषादयोग
१. धम•पqश करावा की कŽ नR ?
१. €ान Cा„ती कŽन घdतŸयावर आिण आपŸया ध1म मागyची Žपªखा <निÂत ‹Ÿयावर भगवान ब'(ाiया

मनात एक C‘न उभा रा<हला. प'ढd जाऊन uसय“ना धम•पqश करावा की vवतःची {यिnतगत पOणyवvथा Cा„त
कcन घdhयासाठी आपJ जीवन {यतीत कराo ?

२. z vवतःशीच 1हणाJ, “न{या त-व€ानाचा मला लाभ झाला आ6 6 खª; पर7त' सामाNय माणसाला z त-व

माNय करणd आिण ,या\ अन'करण करणd अ,य7त कठीण आ6. ब'ि(मान लोकाना qखील z सहजासहजी कळणार
नाही.”

३. “ई¡र आिण आ,मा य.iया ग'7ताग'7तीतOन vवत:ची स'टका कŽन घdणd मानवाला कठीण आ6. धा±मक <वधी
आिण समार7भ य.iयावरील ~(dचा ,याग करणd माणसाला कठीण आ6. माणसाला कमFवादापासOन vवत:ची
म'nतता कŽन घdणd कठीण आ6.”

४. “आ,मा अमर आ6 या ~Œdचा ,याग करणd आिण आ,1याला vवत7g अिvतvव नाही व तो म^,यOन7तर अिvत,वात
राहात नाही, हा माझा <स(.त माNय करणdही लोक.ना कठीण आ6.”

५. “मन'¦य जात vवाथFरत आ6 आिण ,यातच ती आन7द आिण स'ख मानz. vवाथF सोडOन सदाचरणाची िशकवण
माNय करणd मन'¦य जातीला कठीण आ6.”

६. “जर मी माžया <स(.ताची िशकवण <दली आिण इतर.ना ती समजली नाही xकवा समजŸयावरही ,य.नी ती

माNय ‹ली नाही xकवा माNय कŽनही z ती अन'सरJ नाहीत तर ,य.ना तो एक gास आिण मलाही तो एक
तापच होऊन बHल.”

७. “जगापासOन ¨र असा एक स7Nयाशीच राwन माÌया या त-व€ानाचा उपयोग vवतःला पOणyवvथा Cा„त कŽन
घdhयासाठी का कŽ नR?” ,य.नी vवत:लाच C‘न ‹ला, “<नदान मी vवतः\ तरी कŸयाण कŽन घdऊ श‹न.”

८. याCमाणd <वचार करीत असताना भगवान ब'(ा\ मन ,य.iया त,व€ानाची इतर.ना िशकवण qhयाकडd न
वळता <नि¦•यzकडd झ'कJ.

९. भगवान ब'(ाiया मनात काय चालJ आ6 6 जाणOन ˆ1ह सह7पती <वचार कŽ लागला, “खरोखर जग न…
होत आ6. स1यक् स7ब'( तथागत जर <नि¦•यzकडd झ'कतील व z आपŸया ध1माची िशकवण इतर.ना qणार
नसतील तर या जगावर खरोखरीच <वनाश ओढoल.”

१०. िचNता–vत असा ˆ1ह सह7पती ˆ1हलोक सोडOन आला व ब'(ाiयाप'ढd उभा रा<हला. आपJ उmरीय वk
ख.©ावर नीट सावŽन न²zŠ हात जोडOन तो 1हणाला, “आपण आता <स(ाथF गौतम नसOन भगवान ब'(
आहात. आपण स1यक् स7ब'(,व Cा„त झाJJ भगव7त आहात. आपण तथागत आहात. आपण जगताला

अ7ध:कारातOन म'nत करhया\ कH नाकाŽ शकता? सNमागyपासOन च'कत असJŸया मानव जाती\ रaण
करhयाiया कायyपासOन आपण कH <वNम'ख होऊ शकता?”

११. “आपला स(1म ऐकावयास न िमळाŸयाम'ळd या जगात वावरणायy अश'( मनाiया माणसाचा अधःपातपात
होत आ6.”

१२. ˆ1ह सह7पती प'ढd 1हणाला, “भगव7त जाणतच आ6त की, Cाचीन कालापासOन मगधवासीय.त अŠक दोष.नी
भरJला एक अश'( धमF Cचिलत आ6.”

१३. “आपŸया अ<वनाशी ध1मा\ Œार ,य.iयासाठी भगव7त ख'J करणार नाहीत काय?”

१४. “पवFत िशखरावर उभा राहणारा मन'¦य QयाCमाणd आपŸया सभोवताली खाली उ‰ असJŸया सवF
लोक.कडd पाहातो, ,याचCमाणd C€diया िशखरावर चढOन ,या सव•iच vथानावर उ‰ राwन पाहाणायy 6
u:खम'nत भगवन्, u:खाiया सागरात ब'डाJŸया या लोक.कडd पाहा !”

१५. “जNमऋण.तOन म'nत झाJŸया 6 <वजयी वीरा, ऊठ, जगाकडd जा, ,याiयाकडd पाठ <फरवO नको.”

१६. “भगवन्, qव आिण मानव य.iयावरील कcणा ब'(ीŠ ,य.ना आपŸया स(1माची िशकवण qhयाचा <नÂय
करोत.”

१७. भगवान ब'(ानी उmर <दJ, “थोर मानव~d™ ˆ1हा, मी माइया ध1माचा सावFज<नक उपqश ‹ला नाही,
या\ कारण मला तH करणd तापदायक होईल अH वाटJ.”

१८. जगामžR अ<तशय uःख आ6 6 जाणOन भगवान ब'(ाला पटJ की, हात जोडOन सNयाशी 1हणOन vवvथ बसणd
आिण जगात जH घडz आ6 तHच घडO qणd 6 योƒय नाही.

१९. स7Nयास <नcपयोगी असŸया\ ,याना <दसOन आJ. जगापासOन ¨र पळOन जाhयाचा Cय,न करणd {यथF होय.

सNयाशाला qखील जगापासOन स'टका नाही. जगापासOन ¨र पळOन जाhया¬aा जग बदलOन ,याची स'धारणा करणd
6च अव‘य आ6, 6 ,य.नी जाणJ.

२०. भगवान ब'(.ना 6 पटJ की, ,य.नी स7साराचा ,याग यासाठी ‹ला की, जगात इतका स7घषF आ6 व
,यापासOन जगात uःख व द‚Nय <नमyण झाJ आ6 आिण ,यावर ,य.ना कोणताच उपाय माहीत न{हता. जर

आपŸया ध1मCचाराŠ जगातील uःख आिण द‚Nय ¨र करता आJ तर ‹वळ <नि¦•यzचा प'तळा बनOन vवvथ न
बसता जगात प'नर<प जाऊन ,याची Hवा करणd 6 आपJ कतF{य आ6 6 ,य.नी ओळखJ.

२१. 1हणOन भगवान ब'(.नी ˆ1ह सह7पतीची <वन7ती माNय ‹ली आिण आपŸया <स(.ताची िशकवण जगाला
qhयाचा ,यानी <नÂय ‹ला.

२. ˆ1ह सह7पती स'वातy जाहीर करतो
१. भगवान ब'(.नी आपला उपqश जनzला qhयासाठी ,य.ना Cव^m करhयात आपण यश िमळ<वJ हा

<वचार मनात Rऊन ˆ1ह सह7पतीला अ<तशय आन7द झाला. ,याŠ भगवान ब'(.ना व7दन ‹J, ,य.स Cदिaणा
घातली आिण ,य.iयाकडd एकदा वळOन पाwन तो <नघOन »ला.

२. परत जाताना तो जगाला घो<षत करीत होता की, “ही श'भवातy ऐकUन आन7द {यnत करा. जगातील सवF
uःखा\ व पापा\ मOळ भगवान ब'(.नी शोधOन काढJ आ6. ,यातOन बा6र पडhयाचा मागFही ,य.ना सापडला
आ6.”

३. “uःखी व क…ी जीव.ना भगवान ब'( vवाv¸य qतील. य'(पी<डत.ना z शाNती qतील. Qय.\ Õदय <वदीणF

झाJ आ6, Qयाचा धीर खचला आ6 ,य.ना z धीर qतील. £ पददिलत आ6त आिण £ ज'ल'माखाली िचरडJ »J
आ6त ,य.iयात z आशा आिण <व¡ास <नमyण करतील.”

४. “जगातील u:ख–vत.नो, जीवन जगhयासाठी झगडणाय“नो, Nयायासाठी तळमळणायy जीव.नो, या
श'भवात°Š आन7<दत {हा !”

५. “जखमी झाJŸय.नो, आपŸया जखमा बयy झाŸयाच अH समजा. भ'‹JŸय.नो, आता पोटभर खा.
थकJŸय.नो, आता <व~.ती िमळालीच अH समजा. त^षात“नो, आपली तहान भागवOन Ñया. अ7धारात
चाचपडणार.नो, आता Cकाश Cा„त कŽन Ñया. <नc,साही जनहो, आता हषFभ<रत {हा !”

६. “भगवान ब'(.iया <स(.तात अशी उ,कट Cdरणा आ6 की, £ प<र,यnत अथवा अनाथ आ6त ,य.ना आपJ
करhयाची उŸकट इiछा <नमyण होz. £ अध:प<तत आ6त ,याना आपला उ(ार कŽन घdhयाची उदाm Cdरणा
िमळz. आिण £ पददिलत आ6त ,य.ना Cग<तपथावर Šणारा समzचा Cकाशझोत िमळतो.”

७. “भगवान ब'(.चा ध1म हा सदाचाराची िशकवण qणारा ध1म आ6, आिण प^¸वीवर सदाचरणा\ राQय
Cvथा<पत करणd 6 ,या\ उ´ी… आ6.”

८. “,य.चा ध1म 1हण£ स,य, स7पOणF स,य, स,यािशवाय uसª काहीही नसOन z ‹वळ स,यच आ6.”

९. “धNय आ6त भगवान ब'(, की ,य.चा मागF ब'ि(वादी मागF आ6 आिण तो धा±मक भोळसटपणातOन म'nतता
करणारा मागF आ6! धNय आ6त भगवान ब'(, की £ मžयम मागyचा उपqश करतात! धNय आ6त भगवान ब'(,
की £ स(1मच िशक<वतात! धNय आ6त भगवान ब'(, की £ श.<त qणायy <न¥बाणाची िशकवण qतात! धNय

आ6त भगवान ब'(, की £ ›gी, कcणा, आिण µात^भावाची िशकवण qतात की, जी माणसाला आपŸया
ब.धव.ची ब7धम'nतता करhयास सहाÒयभOत होz!”

३. ध1मदीad\ दोन Cकार
१. भगवान ब'(.iया ध1मदीadiया योजŠत ध1मदीadला दोन अथF आ6त.

२. Qयाला स7घ 1हटJ जाz ,या िभnखO वगyचा सभासद होणd हा ध1मदीadचा एक अथF.

३. भगवान ब'(.iया ध1माचा सामाNय अन'यायी xकवा उपासफ 1हणOन ग^हvथाŠ ध1म दीaा घdणd हा uसरा अथF
होय.

४. िभnखO आिण उपासक य.iया जीवन मागyत चार बाबी वगळŸयास कोणताही फरक नाही.
५. उपासक हा ग^हvथच राहतो, तर िभnखO हा ग^हहीन प<रPाजक बनतो.

६. उपासक आिण िभnख' या दोघ.नाही आपŸया आय'¦यात काही <नयम.\ पालन कराo लागz.

७. िभnख'7iया बाबतीत या <नयमा\ उŸल7घन द7डनीय ठरz. उपासकाiया बाबतीत 6 <नयम 1हण£ आ€ा होत.
,याŠ आप,या साम¸यyन'सार ,या शील.\ जाvतीत जाvत पालन करावया\ असz.
८. उपासकाला स7पmी बाळगता Rz. िभnखOला ती बाळगता Rत नाही.
९. उपासक होhयासाठी कोणताही ‘स7vकार’ करावा लागत नाही.

१०. िभnखO होhयासाठी ‘उपस7पदा’ नावाचा स7vकार<वधी करावा लागतो.

११. भगवान ब'(.नी ,य.iयाकडd दीadसाठी आJŸय.ना िभnख' xकवा उपासक बन<वJ.
१२. आपण िभnखO {हाo अH वाटŸयावर कोण,याही उपासकाला िभnख' होता Rz.

१३. जर िभnखOŠ आपŸया म'•य Pत.चा भ7ग ‹ला xकवा िभnखO स7घा\ सभासद,व सोडOन qhयाची ,याची इiछा
असली, तर तो िभnखO राहात नH.

१४. Qय.ची नाo प'ढील प^™.त आली आ6त ,य.नाच भगवान ब'(.नी दीaा <दली अH समजO नR.

१५. जी <नवडक उदाहरणd <दली आ6त ती आपŸया ध1माची िशकवण qhयाiया xकवा आपŸया िभnखO स7घात
Coश qhयाiया बाबतीत ब'(.नी कोण,याही Cकाª
दाख<वhयासाठीच <नवडली आ6त.

kीप'cष ‰द xकवा जा<त‰द मानला नाही, 6

भाग uसरा: प<रPाजक.ची ध1मदीaा
१. सारनाथ R• आगमन
१. आपŸया ध1माचा उपqश करhया\ ठर<वŸयान7तर ब'(ाŠ vवतःलाच <वचारJ की, “सवFCथम मी

ध1मोपqश कsणाला qऊ?” ,याला आलारकालाम याची आठवण झाली. ब'(ाiया मz तो <वŒान, शहाणा,
ब'ि(मान व बराच श'(ाचरणी होता. “,यालाच मी Cथम ध1मोपqश <दला तर ?” पर7त' आलारकाम म^,य'
पावŸया\ ,याला स.गhयात आJ.

२. न7तर ,याŠ उ´क रामप'mाला आपला ध1मोपqश qhयाचा <वचार ‹ला. पर7त' तोही म^,य' पावला होता.

३. ,यान7तर ,याŠ आपŸया ज'Nया पाच सोब,य.चा <वचार ‹ला. <नर7जना नदीiया काठी ,याŠ उ– तपÂयy

चाल<वली असताना z ,याiया बरोबर होz आिण ,याŠ तपÂय°चा ,याग ‹Ÿयाम'ळd रागावOन z ,याला सोडOन
»J होz.

४. तो vवत:शीच 1हणाला, “,य.नी माÌयासाठी प'¦कळच ‹J. ,य.नी माझी Hवा ‹ली. ,य.नी माझी प'¦कळ
काळजी घdतली. मग मी ,य.नाच माÌया ध1माचा उपqश Cथम <दला तर काय हरकत आ6?”

५. ,याŠ ,य.iया ठाव<ठकाhयाची चौकशी ‹ली. z{हा ,याला समजJ की, z सारनाथला इ<सपतनiया
म^गदायवनात राहात आ6त. z{हा तो ,य.iया शोधाथF <तकडd <नघाला.

६. ,या प.च जण.नी £{हा ब'( Rत असŸया\ पा<हJ z{हा ,या\ vवागत करावया\ नाही अH ,य.नी ठर<वJ.
,य.iयाप‚की एकजण 1हणाला, “िमg.नो, हा ~मण गौतम Rत आ6. तपÂय°चा मागF सोडOन qऊन हा सम^(ीiया

आिण च‚नीiया जीवनाकडd वळला होता. ,याŠ पाप ‹J आ6 1हणOन आपण ,या\ vवागत करता कामा नR,
,याला मान qhयासाठी उ‰ राहता कामा नR, xकवा ,या\ िभaापाg आिण चीवर आपण आपŸया हाती घdता
कामा नR. आपण ,याiयासाठी फnत एक आसन बाजOला ठdवOन qऊ. ,याची इiछा असŸयास तो z• बHल.”
सवyनी 6 माNय ‹J.

७. पर7त' ब'( £{हा ,य.iयाजवळ आला z{हा z प.च प<रPाजक आपŸया <नÂयान'सार वागO शकJ नाहीत.
ब'(ाiया {यnतीम-वाचा ,य.iयावर इतका Cभाव पडला की, z आपŸया जा»वर उठOन उ‰ रा<हJ. एकाŠ ,या\
पाg घdतJ, एकाŠ ,या\ चीवर स.भाळJ. एकाŠ ,याiयासाठी आसन तयार ‹J आिण एकाŠ ,या\ पाय
ध'hयासाठी पाणी आणJ.

८. खरोखर 6 एका अ<Cय अ<तथी\ असाधारण vवागत होz.
९. अशाCकाª £ ,याचा उपहास करणार होz z ,याची पOजा कŽ लागJ.

२. ब'(ा\ प<हJ Cवचन

१. परvपर.ना अिभवादन कŽन कsशलadम <वचारŸयावर ,या पाच प<रPाजक.नी भगवान ब'(ाला

<वचारJ, “तपÂय°वर त'मचा अजOनही <व¡ास आ6 काय?” ब'(ाŠ नकारा,मक उmर <दJ.

२. ब'( 1हणाला, “जीवनाची आ,य7<तक अशी दोन टो‹ आ6त. एक स'खोपभोगा\ व uसª आ,मnJशा\.”

३. “एक 1हणतो, खा, „या, मजा करा. कारण उ©ा आपण मरणारच आहोत. uसरा 1हणतो, सवF वासना माŽन
टाका. कारण ,या प'नजFNमा\ मOळ आ6त.” 6 दोNही मागF माणसाला न शोभhयासार˜ 1हणOन ,याŠ z नाकारJ.

४. भगवान ब'( मžयम मागF मानणाª होz - मिQजमम प<तपद - मधला मागF, जो उपभोगाचाही मागF नाही
आिण आ,मnJशाचाही नाही.

५. ब'( प<रPाजक.ना 1हणाला, “माÌया या C‘ना\ उmर ©ा. जोपयSत त'म\ vव,व कायFCव^m असz आिण
,याला ऐ<हक व पारलौ<कक भोगाची अिभलाषा असz तोपयSत सवF आ,मnJश {यथFच नाहीत काय?” z उmरJ,
“आपण 1हणता z बरोबर आ6.”

६. “जर त'1ही आ,मnJशाiया मागyŠ आपला कामाÐी श.त कŽ शकत नाही, तर आ,मnJशा\ द<र·ी जीवन
जगOन आपण vवतःला कH काय ‡जकU शकाल?” ,यानी उmर <दJ, “आपण 1हणता z बरोबर आ6.”

७. “£{हा त'1ही vवत:वर <वजय िमळवO शकाल z{हाच फnत त'1ही कामत^¦णdपासOन म'nत होऊ शकाल. मग
त'1हाला ऐ<हक स'खोपभोगाची इiछा होणार नाही आिण न‚स¾गक गरज.iया त^„तीम'ळd त'मiयात मलीन <वकार
<नमyण होणार नाहीत. त'मiया शारीरीक गर£न'सार त'1ही खा, „या.”

८. “सवF Cकारची <वषयासnती उmdजक असz. <वषयासnत मन'¦य कामवासन.चा ग'लाम बनतो. सवF Cकारची

स'खासnती अधःपतन करणारी व नीच कमF असz. तथा<प माझd त'1हाला स.गणd अH की, जीवनाiiया
vवाभा<वक गरज.ची पOत¤ करणd ही वाईट गो… नाही. शरीरा\ आरोƒय राखणd 6 आपJ कतF{य आ6. नाहीतर
त'1ही त'म\ मन स'द^ढ आिण vवiछ ठdवO शकणार नाही आिण C€ाŽपी Cदीपही CQविलत राखO शकणार नाही.”

९. “6 प<रPाजक, ही गो… समजOन Ñयावी की, ही दोन अ,य7<तक टो‹ अशी आ6त की, माणसाŠ ,याचा कधीही

अवल7ब कŽ नR. एक टोक 1हण£ Qया गो…ी\ आकषFण कामवासŠiया त^¦णdम'ळd होz, ,या गो…ीत आिण
<व”षत: <वषयासnतीत सतत ड'7बत राहणd. त^„ती िमळ<वhयाचा हा मागF अगदी हलnया दजyचा, रानटीपणाचा,

अयोƒय आिण हा<नकारक आ6. uसª टोक 1हण£ तपÂयy xकवा आ,मnJश. हा मागFही uःखदायक, अयोƒय
आिण हा<नकारक आ6.”

१०. “ही दोNही आ,य7<तक टो‹ Qयाम'ळd टाळता Rतात असा एक मžयम मागF आ6. žयानात ठdवा, मी ,याच
मžयम मागyची िशकवण qतो आ6.”

११. ,या प.च प<रPाजक.नी ,या\ 1हणणd लaपOवFक ऐकJ. भगवान ब'(ाiया मžयम मागyस7ब7धी उmरादाखल

काय बोलाo 6 न समजŸयाम'J ,य.नी ,याला <वचारJ की, “आपणाला आ1ही सोडOन आŸयावर आपण काय
काय ‹J?” z{हा आपण गRला कH »लो, xपपळाiया झाडाखाली आपण ‡चतन करीत कH बसलो आिण चार
आठवडd सतत ‡चतन ‹Ÿयान7तर आपणास €ानCा„ती झाŸयाम'ळd आपण नवा जीवनमागF कसा शोधOन काढला 6
सवF भगवान ब'(.नी ,याना स.<गतJ.

१२. 6 ऐकŸयावर तो मागF कोणता 6 जाणOन घdhयास z प<रPाजक अधीर झाJ आिण तो मागF vप… कŽन
स.गhया<वषयी ,य.नी भगवान ब'(ाला CाथFना ‹ली.

१३. भगवान ब'(ाŠ ,य.ची <वन7ती माNय ‹ली.

१४. स'cवातीलाच भगवान ब'(ाŠ ,य.ना स.<गतJ की, आपला जो मागF जो ध1म आ6 ,याला ई¡र आिण
आ,मा य.iयाशी काहीही कतF{य नाही. ,याचा मरणोmर जीवनाशी कसलाही स7ब7ध नाही. तHच ,या ध1माचा
कमFकाhडाशी काही स7ब7ध नाही.

१५. माण'स आिण माणसा\ माणसाशी या जगातील नाz हा ब'(ाiया ध1माचा ¶·xब¨ आ6.
१६. ब'(ाŠ स.<गतJ की, आपŸया ध1मा\ 6 प<हJ अ<ध™ान आ6.

१७. मन'¦यCाणी uःखात, द‚Nयात आिण दा<र¹.त राहात आ6 6 ,या\ uसª त,व होय. 6 सवF जग u:खाŠ भरJ
आ6, आिण जगातOन 6 uःख नाहीH करणd हा एकच ध1माचा उ´dश आ6. या¬aा ध1म 1हण£ uसª <तसª
काहीही नाही.

१८. u:खा\ अिvत,व माNय करणd आिण z न… करhयाचा मागF दाख<वणd हाच भगवान ब'(ाiया ध1माचा पाया
होय.

१९. हाच एक ‹वळ ध1माचा पाया होऊ शकतो आिण यावरच ,या\ समथFन अवल7बOन आ6. जो धमF या
Cाथिमक गो…ीचा vवीकार करीत नाही तो धमFच न{6.

२०. “खरोखर, 6 प<रPाजक हो! जगातील uःख आिण ,या u:खापासOन म'nतता करhयाचा उपाय हाच ध1माचा

म'•य C‘न आ6. 6 Qया ~मण.ना आिण ˆा1हण.ना (धम•पqशक.ना ) 6 समजत नाही z माÌया मz, ~मण
आिण ˆा1हण न{6तच. याच जीवनात ध1माचा खराखरा अथF काय आ6? vवतःला ~d™ समजणाय“ना समजतच
नाही.”

२१. न7तर प<रPाजक.नी ब'(ाला <वचारJ, “u:खा\ अिvत,व माNय करणd आिण uःख नाहीH करणd हाच जर
आपŸया ध1माचा पाया अHल तर आपला ध1म uःख कH नाहीH करतो स.गा.”

२२. भगवान ब'(ाŠ स.<गतJ की, या ध1मान'सार जर C,RकाŠ (१) पा<वlयाचा मागF अन'सरला, (२)
सदाचरणाचा मागF vवीकारला, आिण (३) शीलमागyचा अवल7ब ‹ला तर ,याम'ळd या u:खाचा <नरोध होईल.
२३. आिण ,य.नी स.<गतJ की अशा ध1माचा आ<व¦कार आपण ‹ला आ6.

३. भगवान ब'(ा\ प<हJ Cवचन--<वश'(ी मागF
१. प<रPाजक.नी न7तर भगवान ब'(ाला आपला ध1म समजावOन स.गhयाची CाथFना ‹ली.
२. भगवान ब'(ाŠ ,य.ची <वन7ती आन7दाŠ माNय ‹ली.

३. ,याŠ प<हŸयाCथम ,य.ना <वश'(ी मागF समजावOन स.<गतला.

४. ,याŠ प<रPाजक.ना स.<गतJ की, “Qयाला च.गला मन'¦य होhयाची इiछा आ6 ,याŠ जीवनाची त,o 1हणOन
काही त,o पाळली पा<ह£त, ही <वश'(ी मागyची िशकवण आ6.”

५. “माÌया <वश'(ीiया मागyन'सार च.गŸया जीवनाची पाच त,o आ6त: (१) कोण,याही Cाhयाची xहसा न
करणd व ,याला इजा न करणd, (२) चोरी न करणd अथyत् uसयyiया मालकीची वvत' न बळकावणd, (३) {यिभचार
न करणd, (४) अस,य न बोलणd, (५) मादक ¬य –हण न करणd.”

६. “माझd अH 1हणणd आ6 की, C,Rक माणसाŠ ही त,o माNय करणd अ,य7त आव‘यक आ6. कारण, C,Rक मन'¦य
£ £ काही करतो ,या\ मOŸयमापन करhयासाठी ,याiयापाशी काही एक प<रमापन असJ पा<ह£ की

Qयाiयाम'ळd तो आपŸया च.गŸया अथवा वाईट वतFण'की\ मोजमाप कŽ श‹ल. आिण माÌया िशकवण'कीCमाणd
हीच पाच त,o xकवा शीJ माणसाiया च.गŸया अथवा वाईट कœती\ मोजमाप करhयाचा मापद7ड आ6.

७. “जगात सवFg प<तत लोक असतात. पर7त' प<तत.\ दोन वगF असतात; Qय.iयासमोर काही आदशF आ6 अH
प<तत आिण Qय.iयासमोर कोणताच आदशF नाही अH प<तत.”

८. “Qयाiयासमोर कोणताच आदशF नाही, अशा प<तताला आपण प<तत आहोत 6च कळत नाही. ,याम'ळd तो
Šहमीच प<तत राहतो. याउलट Qयाiयासमोर एखादा आदशF आ6, असा प<तत आपŸया प<ततावv•तOन वर
Rhयासाठी Cय,न करीत असतो. क.? या\ उmर अH की, आपण प<तत आहोत 6 ,याला माहीत असz.”

९. “मन'¦या\ जीवन <नयिमत करhयासाठी ,याiयासमोर एखादा आदशF असणd आिण कोणताच आदशF नसणd
याiयातील हा फरक आ6. मह,वाची गो… माणसाचा अध:पात ही नसOन ,या अवv•त म'nत होhयाiया आदशyचा
अभाव हीच होय.”

१०. “प<रPाजक, त'1ही <वचाराल की, जीवनाचा आदशF 1हणOन माNय करhयास हीच त,o योƒय का?”

११. “या C‘ना\ उmर त'1हाला vवतःलाच सापडdल, जर त'1ही vवतःलाच असा C‘न ‹लात की, ‘ही त,o
{यnतीiया <हतासाठी आ6त काय?’ xकवा ‘ती सामािजक <हत साधणारी आ6त काय?’”

१२. “जर या C‘न.ना त'मची उmª होकारा,मक असतील तर माÌया <वश'(ी मागyची त,o, जीवनाचा खरा
आदशF 1हणOन माNयता िमळ<वhयास लायक आ6त, 6च ,यावŽन <स( होईल.”

४. भगवान ब'(ा\ प<हJ Cवचन (चालO ) --अ….<गक मागF xकवा सदाचाराचा मागF
१. न7तर भगवान ब'(ाŠ प<रPाजक.ना अ….<गक मागy<वषयी Cवचन <दJ. भगवान ब'(ाŠ स.<गतJ की,

अ….<गक मागy\ आठ घटक आ6त.

२. अ….<गक मागy\ सवyत प<हJ मह,वा\ अग-स1मा <द<’ (स1यक् द^…ी ). याiया vप…ीकरणाŠ भगवान
ब'(ाŠ आपŸया Cवचनास स'cवात ‹ली.

३. स1यक् द^…ी\ मह,व समजhयाक<रता भगवान ब'( प<रPाजक.ना 1हणाला-

४. “प<रPाजक हो, जग ही एक अ7धारकोठडी असOन मन'¦य हा <तiयातील एक कéदी आ6, 6 त'1ही लaात घdतJ
पा<ह£.”

५. “ही अ7धारकोठडी गडद अ7धाराŠ भरJली आ6. अ7धार इतका आ6 की, कé©ाला nविचतच काही <दसO शकz.
कé©ाला आपण कéदी आहोत 6ही कळत नाही.”

६. “दीघFकाल अ7धारात रा<हŸयाम'ळd मन'¦य ‹वळ आ7धळा होऊन रा<हJला आ6. इत‹च नाही तर Qयाला
Cकाश 1हणतात अशी एखादी वvत' अिvत,वात असO शकz याब´ल ,याला श7का वाटz.”
७. “मन 6 एक अH साधन आ6 की, Qयाiयाम'ळd मन'¦याला Cकाश िमळO शकतो.”

८. “तथा<प, या अ7धारकोठडीतील कé©.iया मनाची अशी अवvथा नाही की ,य.\ मन 6 या बाबतीत एक साधन

ठªल.”

९. “,य.iया मनाची अवvथा ,य.ना ‹वळ द^…ी अस,याम'ळd, अ7धारासारखी एक वvत' अिvत,वात आ6 6
दाख<वhयाप'रता अगदी थोडा Cकाशच आत Rऊ qz.”

१०. “अशा Cकाª ,य.ची आकलनशnती vवभावत:च सदोष असz.”

११. “पर7त', प<रPाजक हो, या कé©.ची िvथती िजतकी <दसz <ततकी <नराशाजनक नाही, 6 लaात Ñया.”

१२. “कारण, माणसात इiछाशnती या नावाची एक शnती असz. £{हा योƒय 6तO <नमyण होतात z{हा या
इiछाशnतीला जाग^त करता Rz व <तला गती qता Rz.”

१३. “कोण,या <द”Š इiछाशnतीला गती ©ावी 6 पाहhयाइतकाही जरी माणसाला Cकाश िमळाला तरी तो
मन'¦य अशा Cकाª आपŸया इiछाशnतीला ग<तमान कŽ श‹ल की ”वटी ,याची इiछाशnती ,याला ब7धम'nत
करील.”

१४ “अशा Cकाª मन'¦य जरी ब7धनात असला तरी तो ब7धम'nत होऊ श‹ल. ”वटी vवात7lयाकडd Šणारी पावJ
टाकhयास तो कोण,याही aणी स'cवात करील.”

१५. “आपणाला पा<ह£ ,या <द”Š जाhयासाठी आपŸया मनाला आपण वळण लावO शकतो, 6 या\ कारण होय.
मन 6च आपŸयाला जीवनाiया काराग^हात ब7<दवान करीत असz आिण zच आपŸयाला z• ड.बOन ठdवz.”

१६. “पण मन जी गो… <नमyण करz ती z न…ही कŽ शकz. जर मनाŠ माणसाला ब7धनात टाकJ अHल तर
zच मन योƒय <द”Š वळ<वŸयास ,याला ब7धम'nतही कŽ शकz.”
१७. “स1यक् द^…ी £ कŽ शकz z 6च होय.”

१८. “स1यक् द^…ीचा अ7<तम उ´dश काय आ6?” प<रPाजक.नी <वचारJ. भगवान ब'(ाŠ उmर <दJ, “अ<व©dचा
<वनाश हाच स1यक् द^…ीचा उ´dश आ6. स1यक द^…ी ही िम¸या द^…ीiया अगदी उलट आ6.”

१९. “मन'¦याला uःखा\ अिvत,व आिण u:ख<नरोधाचा उपाय ही उदाm स,R न समजणd Nहण£च अ<व©ा
होय.”

२०. “स1यक द^…ीचा 6त' माणसाŠ कमFक.डाiया <वध}ना {यथF समजणd आिण शाk.iया पा<वlयावरील िम¸या
<व¡ास टाकUन qणd हा आ6.”

२१. “स1यक् द^…ीक<रता माणसाŠ अêàत कŸपन.चा ,याग ‹ला पा<ह£. <नसगF<नयमा<वc( कोणतीही गो…
होऊ शकz ही गो… माणसाŠ मानता कामा नR.”

२२. “Qया <स(.त.ना वाvतवzचा xकवा अन'भवाचा आधार नाही व z ‹वळ काŸप<नक अन'माŠ आ6त z
<स(.त स1यक् द^…ीसाठी ,याQय आ6त.”

२३. “vवत7g मन आिण vवत7g <वचार 6 स1यक् द^…ीसाठी आव‘यक आ6त.”
२४. “C,Rक माणसाला काही žRR, आक.aा आिण मह,वाक.aा असतात.अशी žRR, आक.aा आिण
मह,वाक.aा ही उदाm आिण Cश7सनीय असावी. ती a'· आिण अयोƒय नसावी. हा ‘स1यक् स7कŸपा’ चा आशय
आ6.”

२५. ‘स1यक वाचा’ प'ढील िशकवण qz(१) माणसाŠ £ स,य अHल zच बोलाo.

(२) अस,य बोलO नR.

(३) माणसाŠ uसयy<वषयी वाईट बोलO नR.
(४) माणसाŠ uसयyची xनदानालvती करhयापासOन पराव^m {हाo.

(५) माणसाŠ आपŸया लोक.<वषयी रागाची xकवा िशवीगाळीची भाषा वापŽ नR.
(६) माणसाŠ सव“शी आप'लकीŠ व सौजNयाŠ बोलाo.

(७) माणसाŠ अथFहीन मOखFपणाची बडबड कŽ नR. ,या\ बोलणd सम7जसपणा\ व म'´dसOद असाo.

२६. “मी स.<गतŸयाCमाणd स1यक् वा\\ पालन करणd 6 कोणाiया भीतीम'ळd xकवा पaपाताŠ होता कामा नR.
स1यक् वा\म'ळd काय तोटा होईल xकवा आपŸया कœती<वषयी आपŸया व<र™ाला काय वाÊल याचा स1यक्
वा\शी य‡,किचतही स7ब7ध असता कामा नR.”

२७. “व<र™ाची आ€ा xकवा व‚यिnतक फायदा 6 स1यक् वा\\ Cमाण नाही.”

२८. “ ‘स1यक् कमyNत’ 6 योƒय वतFनाची िशकवण qz. uसय“iया भावना आिण ,य.\ हnक य.चा मान राखOन
C,Rक कœती करावी अशी याची िशकवण आ6.”

२९. “स1यक् कमyNता\ Cमाण कोणz? जीवनाiया मOलभOत <नयम.शी स'स7गत अH वतFन, 6 ,या\ Cमाण होय.”

३०. “एखा©ा\ वतFन Qया oळी या <नयम.शी स'स7गत असz ,या oळी z स1यक् कमyNताशी स'स7गत आ6 अH
समजाo.”

३१. “C,Rक {यnतीला आपला च<रताथF चालवावयाचा असतो. पर7त' च<रताथy\ अŠक मागF आ6त. काही
वाईट आ6त, काही च.गJ आ6त. Qय.iयाम'ळd इतर.ची हानी होz xकवा इतर.iयावर अNयाय होतो z वाईट

मागF होत. uसय“ची हानी xकवा ,य.iयावर अNयाय न करता जगhयाप'रz िमळ<वhया\ £ मागF z च.गJ
होत.याला 'स1यक् आजी<वका' 1हणतात.”

३२. “‘स1यक् {यायाम’ 1हण£ अ<व©ा न… करhयाचा Cाथिमक Cय,न होय.अ<व©ा न… करणd 1हण£ या
uःखदायक काराग^हातOन बा6र जाhयाiया दारापयFNत पोहोचOन प'ढील मागF मोकळा करणd होय.”
३३. “स1यक् {यायामा\ चार 6तO असतात.”

३४. “अ….ग मागyशी <वरोधी अशा िचmव^mीचा C<तरोध करणd हा एक 6तO होय.”
३५. “अशा Cकारiया Qया िचmव^mी अगोदरच उ,पNन झाŸया असतील तर ,या दाबOन टाकणd हा uसरा 6तO
होय.”

३६. “अ….ग मागyला आव‘यक अशा िचmव^mी उ,पNन करhयास माणसाला साहाÒय करणd हा <तसरा 6तO होय.”

३७. “अशा Cकारiया Qया िचmव^mी अगोदरच अिvत,वात आŸया असतील ,य.ची वाढ आिण <वकास करणd हा
चवथा 6तO होय.”

३८. “स1यक् vम^तीला जागŽकपणा व <वचारीपणा य.ची आव‘यकता असz.मनाची सतत जाग^<त हा ,याचा
अथF होय. u… वासन.वर मनाचा पहारा ठdवणd 6 स1यक् vम^ती\ uसª नाव होय.”

३९. “प<रPाजकहो, स1यक् द^…ी, स1यक् स7कŸप, स1यक् वाचा, स1यक् कमyNत,स1यक् आजी<वका, स1यक्
{यायाम आिण स1यक् vम^ती Cा„त कŽन घdhयाचा Cय,न करणायy माणस.iया मागyवर पाच अडथळd xकवा
ब7धŠ असतात.”

४०. “लोभ, Œdष, आळस व स'vती, स7शय आिण अ<नÂय 6 z पाच अडथळd होत 1हणOन 6 अडथळd ¨र करणd
आव‘यक आ6. 6 अडथळd 1हण£ ब7धŠच होत; आिण z ¨र करhयाचा मागF समाधी हा होय. पर7त' प<रPाजकहो,
स1यक् समाधी 1हण£ समा<ध न{6 6 लaात Ñया. <त\ vवŽप अगदी <नराळd आ6.”

४१. “समाधी 1हण£ ‹वळ िचmाची एका–ता. वरील पाच अडथळय.ना अटकाव करणायy vवय7Cd<रत अशा
žयानावvथ.iया मागyवर ती आप,याला Šz यात श7का नाही.”

४२. “पर7त' «ा žयानाiया अवvथा ता,प'र,या असतात. ,याम'ळd अडथ½य.ना ‹Jला अटकाव हा qखील
ता,प'रताच ठरतो. मनाला vथायी vवŽपा\ वळण लावणd 6 आव‘यक आ6. अशा Cकार\ कायम vवŽपा\
वळण ‹वळ स1यक् समाधीŠच लावता Rईल.”

४३. “समाधीम'ळd अडथ½य.ना फnत ता,प'रता अटकाव होतो 1हणOन ती ‹वळ नकारा,मक िvथती होय.

<तiयात मनाला वळण लावJ जात नाही, स1यक् समा<ध ही वाvतवा,मक असz. ती मनाला एका–z\ आिण
एका–ziया काळात कsशल कमyचा <वचार करhया\ िशaण qz; आिण ,याला अन'सŽनच अडथ½याम'ळd
<नमyण होणायy अकsशल कमyकडd आक¾षत होhयाची मनाची Cव^mीही ती न… करz.”

४४. “स1यक् समाधी मनाला च.गŸया गो…}चा <वचार करhयाची व च.गŸया गो…ीचाच Šहमीच <वचार

करhयाची सवय लावz. स1यक् समा<ध च.गŸया कœ<त करhयास आव‘यक अशीच Cdरणा मनामžR <नमyण करीत
असz.”

५. भगवान ब'(ा\ प<हJ Cवचन--शीलमागF ( चालO )
१. न7तर भगवान ब'(ाŠ प<रPाजक.ना शीलमागF तथा सßàण.चा मागF समजावOन स.<गतला.

२. ,याŠ ,य.ना स.<गतJ की, शीलमागF 1हण£ प'ढील ग'ण.\ पालन करणd होय :-

(१) शील, (२) दान, (३) उ¬aा, (४) न‚¦•1य, (५) वीयF, (६) शािNत, (७) स,य, (८) अ<ध™ान, (९) कcणा आिण

(१०) ›gी.

३. या सßàण.चा अथF प<रPाजक.नी भगवान ब'(ाला <वचारला.
४. ,य.ची इiछा पOणF करhयासाठी भगवान ब'( 1हणाJ -

५. “शील 1हण£ नी<तमmा, वाईट गो…ी न करhयाकडd आिण च.गŸया गो…ी करhयाकडd असJला मनाचा कल.

अपराध करhयाची लाज वाटणd, िशadiया भीतीŠ वाईट गो… करhया\ टाळणd महण£ शील. शील 1हण£
पापभीcता.”

६. “न‚¦•1य 1हण£ ऐ<हक स'खाचा ,याग.”

७. “vवाथyची xकवा परतफáडीची अ¬aा न करता uसय“iया भŸयासाठी vवत:ची मालमmा, रnत आिण qह
अपFण करणd, इत‹च न{6 तर Cाण,याग करणd 1हण£च दान होय.”

८. “वीयF 1हण£ योƒय (स1यक्) Cय,न. हाती घdतJJ काम य‡,किचतही माघार न घdता अ7गी असJŸया सवF
साम¸यy<नशी पOणF करणd 1हण£ वीयF.”

९. “श.ती 1हण£ aमाशीलता. ŒdषाŠ Œdषाला उmर न qणd 6 या\ सार होय. कारण ŒdषाŠ Œdष शमत नाही. तो

aमाशीलzŠच श.त होऊ शकतो.”

१०. “स,य 1हण£ खª. माणसाŠ कधीही खोÊ बोलता कामा नR. ,या\ भाषण 6 स,यच असJ पा<ह£. z
स,या˜रीज uसª काहीही असता कामा नR.”

११. “अ<ध™ान 1हण£ žRय गाठhयाचा द^ढ <नÂय.”

१२. “कcणा 1हण£ सवF मानवा<वषयीची CdमपOणF दयाशीलता.”

१३. “›gी 1हण£ सवF Cाhय.<वषयी-िमgा<वषयीच न{6 तर शgO<वषयीqखील, मन'¦यCाhया<वषयीच न{6 तर
सवF जीवमाgा<वषयी ब7ध'भाव बाळगणd.”

१४. “उ¬aा 1हण£ औदासीNयाwन <नराळी अशी अिल„तता, अनासnती,आवड xकवा नावड नसJली ती एक

मनाची िvथती होय. फलCा„तीŠ <वचिलत न होणd; पर7त' <नर¬azŠ सतत Cय,न करीत राहणd 1हण£च
उ¬aा.”

१५. “आप¦या कsवतीन'सार C,RकाŠ या सßàणा\ पालन ‹J पा<ह£.” 1हणOनच ,य.ना पारिमता (पOणF,वाiया
अवvथा) अH 1हणतात.”

६. भगवान ब'(ा\ प<हJ Cवचन (पOणF)
१. ब'(ाŠ आपला ध1म आिण ,यातील <वषय समजावOन स.<गतŸयान7तर प<रPाजक.ना <वचारJ :

२. “ {यिnतगत श'(ी हा जगातील च.गŸया गो…}चा पाया नाही काय?” ,य.नी उmर <दJ, “आपण 1हणता z
बरोबर आ6!”

३. न7तर ब'(ाŠ <वचारJ, “लोभ, •ोध, अ€ान, Cाणह,या, चौयF, {यिभचार आिण खोÊ बोलणd याम'ळd {यnतीगत
श'(ीचा पाया ढासळत नाही काय? या वाईट गो…ीवर ताबा ठdवता यावा 1हणOन {यnतीगत श'(ीक<रता

चा<रlया\ साम¸यF वाढ<वणd आव‘यक नाही काय? माणस.मžR जर {यnतीगत श'(ी नHल तर तो च.गŸया
गो…ी करhयास साधनभOत कसा होऊ श‹ल?” आिण प<रPाजक.नी उmर <दJ, “आपण 1हणता तHच आ6.”

४. “आणखी अH की, uसय“ना ग'लाम करhयात xकवा ,य.iयावर सmा गाज<वhयात लोक.ना हरकत का वाटत
नाही? uसयy\ जीवन uःखी करhयात ,य.ना काही का वाटत नाही? माणH एक—काशी सदाचाराŠ वागत
नाहीत 6च ,या\ कारण न{6 काय?” आिण प<रPाजक उmरJ, “बरोबर आ6.”

५. “जवर C,RकाŠ अ….ग मागyचा-स1यक द^…ी, स1यक् स7कŸप, स1यक् वाचा, स1यक आजी<वका, स1यक्
कमyNत, स1यक् {यायाम, स1यक् vम^ती आिण स1यक् समाधी, य.चा-थोडnयात सदाचार मागyचा-अवल7ब ‹ला

तर एक माण'स uसयy माणसावर करीत असJला अNयाय आिण अमान'षपणा ¨र होणार नाही काय?” ,यावर z
1हणाJ, “होय”

६. शील xकवा सßàणाiया मागyचा उŸJख कŽन ब'(ाŠ <वचारJ, “गरजO आिण गरीब लोक.\ u:ख नाहीH

करhयासाठी आिण सवF लोक.\ कŸयाण करhयासाठी दान आव‘यक नाही काय? £• दा<र¹ आिण uःख आ6
z• z• लa प'रवOन z ¨र करhयासाठी कcणा आव‘यक नाही काय? <नvवाथFपणd करावयाचा कायyसाठी

<न¦काम भावाची आव‘यकता नाही काय? व‚यिnतक लाभ होत नसला तरीही सतत Cय,नशील राहhयासाठी

उ¬aा आव‘यक नाही काय?”

७. “माणसावर Cdम करणd आव‘यक नाही काय?”? आिण z 1हणाJ, “होय.”
८. “याiयाही प'ढd जाऊन मी 1हणतो, ‹वळ Cdम करणd प'ªH नाही. खरी आव‘यकता आ6 ती ›gीची. ती
Cdमा¬aा जाvत {यापक आ6. ‹वळ मानवा<वषयच न{6 तर सवF Cािणमा-रा<वषयी ब7ध'भाव वाटणd हा ›gीचा

अथF आ6. ती मानवाप'रmी मयy<दत नाही. अशा Cकारची ›gी आव‘यक नाही काय? आपJ मन <न:पaपाती,

मोकळd, C,Rकावर Cdम करणाª, आिण कsणाचाही Œdष न करणाª अH असाo 1हणOन आपणा vवत:ला जो आन7द
हवा असतो तोच आन7द सवF Cािणमाg.ना ›gी˜रीज या¬aा uसयy कशाŠ िमळO श‹ल?”
९. z सवF 1हणाJ, “होय.”

१०. “पर7त' या सवF सßàण.iया आचरणास C€dची-ब'(ीची-जोड <दली पा<ह£.”

११. ब'(ाŠ <वचारJ, “C€ा आव‘यक नाही काय? “ प<रPाजक.नी काहीच उmर <दJ नाही. आपŸया C‘ना\
उmर qणd ,य.ना भाग पडhयासाठी भगवान ब'( प'ढd 1हणाJ, “u¦कमF न करणd, वाईटाचा <वचार न करणd,

उपजी<व‹साठी कsमागyचा अवल7ब न करणd आिण £ वाईट आ6 xकवा uसयyला uःख qणाª आ6 अH काहीही न
बोलणd 6 च.गŸया माणसाiया अ7ग\ ग'ण होत.” प<रPाजक 1हणाJ, “होय, z बरोवर आ6.”

१२. “पर7त' आ7धळdपणाŠ स,कœ,य करणd 6 उिचत आ6 काय? “भगवान ब'(ाŠ <वचारJ, “मी 1हणतो ‘नाही’ 6

प'ªH नाही.” भगबान ब'( प<रPाजक.स प'ढd 1हणाJ, “6च जर प'ªH होz, तर ताN6 मOल Šहमीच च.गली कœ,R
करz अH 1हणाo ला»ल. कारण, ताN«ा म'लाला शरीर 1हण£ काय 6 कळत नसz. पाय झाडhया˜रीज z
आपŸया शरीराŠ uसª कोणzही वाईट कœ,य कŽ शकणार नाही. बोलणd 1हण£ काय 6 ,याला कळत नाही. ,या

अथ¤ रडhयापलीकडd अ<धक वाईट अH z काही वोलOच शकणार नाही. आन7दाŠ xकका½या मारhयापलीकडd

<वचार 1हण£ काय 6 ,याला कळत नाही. उपजी<वका 1हण£ काय 6 ,याला कळत नाही; ,या अथ¤ आई\ vतन
चोखhयापलीकडd जगhयाचा uसरा कोणताही वाईट मागF z अवल7बO शकणार नाही.”

१३. “C€diया कसोटीला सßàणमागF उतरला पा<ह£. 1हणOन समज आिण ब'(ी 6च C€d\ uसª नाव आ6.”

१ ४. “C€ा पारिमता ही इतकी मह,वाची व आव‘यक का आ6 या\ uसªही एक कारण आ6. दान आव‘यक
आ6. पर7त' C€dिशवाय दानाचा u¦य<रणाम होऊ शकतो. कcणdची आव‘यकता आ6. पर7त' C€dिशवाय कcणdचा
प<रणाम वाईट गो…}ना आधार qhयात होhयाचा स7भव आ6. पारिमzची C,Rक कœती ही C€ा पारिमताiया
कसोटीला उतरली पा<ह£. शहाणपण 6 C€ा पारिमता\ uसª नाव आ6.”

१५. “माझd 1हणणd अH की, अकsशल कमF कोणz आिण z कH घडOन Rz या\ €ान आिण जाणीव असणd

आव‘यक आ6. ,याचCमाणd कsशल कमF कोणz या\ €ान व जाणीव असणd आव‘यक आ6. ,याचCमाणd अकsलश
कमF कोणz आिण कsशल कमF कोणz या\ qखील €ान आिण जाणीव असली पा<ह£. अशा €ानािशवाय कœती
चागली असOनही खरा च.ग'लपणा असO शकणार नाही. 1हणOनच मी 1हणतो की, C€ा हा एक आव‘यक असा
सßàण आ6.”

१६. न7तर प<रPाजक.ना प'ढीलCमाणd आqश qऊन भगवान ब'(ाŠ आपJ Cवचन स7प<वJ.

१७. “माझा ध1म <नराशावादी आ6 अH त'1ही 1हणhयाचा स7भव आ6. कारण तो u:खाiया अिvत,वाकडd
मानवजाती\ लa o<धतो. मी अH स.गतो की, माÌया ध1मा<वषयीचा हा द^ि…कोन च'कीचा ठªल.”

१८. “माझा ध1म uःखा\ अिvत,व माNय करतो. यात श7का नाही; पर7त' uःखा\ <नरसन करhयावरही तो
<ततकाच जोर qतो 6 <वसŽ नका.”

१९. “माझा ध1मामžR मानवी जीवनाचा उ´dश आिण आशा या दोह¯चाही अ7तभyव आ6.”

२०. “माÌया ध1माचा 6तO अ<व©ा न… करणd हा आ6; अ<व©ा 1हण£ uःखाiया अिvत,वा<वषयी\ अ€ान
होय.”

२१. “,यात आशा आ6. कारण मानवी uखाचा अ7त कर¦याचा मागF तो दाख<वतो.”

२२. “त'1हाला 6 1हणणd माNय आ6 की नाही? '' आिण प<रPाजक 1हणाJ, “होय, आ1हाला माNय आ6.”

७. प<रPाजक.ची C<त<•या
१. हा खरोखरच एक नवीन ध1म आ6 याची प<रPाजक.ना ताबडतोब जाणीव झाली. जीवनाiया C‘नाकडd

पाहhयाiया या न{या द^…ीचा ,य.iयावर इतका प<रणाम झाला की, z एकमताŠ 1हणाJ, “जगाiया इ<तहासात
आजपयSत मानवी uःखा\ अिvत,व माNय करणd हाच धमyचा खरा पाया आ6 6 कोण,याही धमFस7vथापकाŠ
स.<गतJJ नाही.”

२. “जगाiया इ<तहासात कोण,याही धमFस7vथापकाŠ या uःखाचा प<रहार करणd हा धमyचा खरा उ´dश आ6 6
स.<गतJJ नाही.”

३. “जगाiया इ<तहासात यापOव¤ मOलतःच इतका सरळ आिण साधा, अदभOतता आिण अ<तमान'षी शnतीपासOन
इतका म'nत, आ,मा, ई¡र आिण मरणोmर जीवन यापरील ~(dपासOन इतका vवत7g, इत‹च न{6 तर अशा
~(dला <वरोध असणारा म'nतीचा मागF कधीही प'ढd म.डhयात आला नाही!”

४. “जगाiया इ<तहासात यापOव¤ कsणीही अशा धमyची योजना प'ढd म.डली नाही की, QयामžR द‚वी
साaा,काराला थारा नाही आिण Qयाiया आ€ा
गरज.iया िच<क,Hपोटी <नमyण झाJŸया आ6त!”

«ा ई¡राiया आ€ा नसOन ,या माणसाiया सामािजक

५. “जगाiया इ<तहासात मोa 6 अH स'खा\ वरदान आ6 की, £ माणसाŠ vवCय,नाŠ व सदाचाराŠ वाग'न
याच जNमात आिण याच प^¸वीतलावर राwन Cा„त करावया\ असz, हा मोaाचा अथF यापOव¤ कsणीही स.<गतला
नाही!”

६. भगवान ब'(ाचा न{या ध1मा\ Cवचन ऐकŸयावर प<रPाजक.नी अशा भावना {यnत ‹Ÿया.
७. जो अ,य'iय न‚<तक भावŠŠ Cd<रत झाJला आ6 आिण जो आपŸया काळातील बौि(क €ानात त€ आ6, जो

एक न{या <वचार.चा Cणdता आ6. याच जगात, याच जीवनात आ,म<वकास व आ,मस7यमन य.iया योगाŠ
झाJŸया आ7त<रक Õदयप<रवतFनाŠ म'nती िमळO शकz, 6 आपJ त,व <वरोधी Cव^mीची जाणीव असOनही
ब'ि(प'रvसर प'ढd म.डhया\ Qयाiयात ध‚यF आ6 अशा भगवान ब'(ाiया ŽपाŠ एक सOमाजस'धारक लाभला आ6
अH ,य.ना वाटJ.

८. भगवान ब'(ा<वषयी ,य.चा आदर इतका अमयyद झाला की, z ,यास ताबडतोब शरण »J आिण आपJ
िश¦य 1हणOन आपला vवीकार करावा अशी ,य.नी ,यास <वन7ती ‹ली.

९. “ए<ह िभnखo” (िभnख'7नो, या.) हा म7g उiचाŽन भगवान ब'(ाŠ ,य.ना आपŸया ध1मात C<व… कŽन
घdतJ. z प7चवग¤य िभnखO 1हणOन प'ढd ओळखJ जाऊ लागJ.

भाग <तसरा: उiचकsलीन आिण प<वg {यnत}ची ध1मदीaा
१. यशसची ध1मदीaा
१. वाराणशी नगरात यशस नावाचा एक राजप'g राहात होता. तो वयाŠ तcण आिण <दसावयास अ,य7त

qखणा होता. तो आपŸया आईव<डल.चा अ,य7त आवडता होता. ,याiयाजवळ <वप'ल स7पmी होती. ,याiयाजवळ
मोठा लवाजमा असOन ,या\ अ7त:प'रही मोठd होz. तो आपला सवF oळ फnत न^,य, म©पान आिण <वलासात
घालवी.

२. काही काळ लोटŸयान7तर ,या सवyची ,याला िशसारी आली या गत°तOन कH बा6र पडाo? असŸया िजhया¬aा

जीवनाचा अ<धक च.गला असा एखादा मागF आ6 काय? काय कराo 6 न कलŸयाम'ळd आपŸया <प,या\ घर
सोडOन जाhया\ ,याŠ ठर<वJ.

३. एका राgी ,याŠ <प,या\ घर सोडJ आिण तो इकडd <तकडd भटकU लागला.<फरता <फरता तो ऋ<षपतनाiया
<द”Š वळला.

४. थकवा आŸयावर तो खाली बसला आिण vवतःशीच मोठ7मोठÇाŠ 1हणO लागला; “मी कsठd आ6? यातOन आता
मागF कोणता? अªª! काय ही uदFशा! ‹वढd 6 स7कट!”

५. Qया <दवशी तथागताŠ प7चवग¤य िभnख'7ना ऋ<षपतन R• प<हJ Cवचन <दJ ,याच <दवशी राgी हा Cकार

घडला. यशस ऋ<षपतनला Rत असतानाच z• राहात असJJ तथागत भगवान ब'( पहाÊ उठOन उघडÎा हoत

इकडOन <तकडd फáयy घालीत होz. आपŸया भावना {यnत करीत Rणायy ,या उम©ा तcण यशसला भगव7तानी
पा<हJ.

६. आिण ,याचा तो न‚रा‘याचा आ•ोश ऐकUन भगव7त 1हणाJ, “काही uःख नाही की काही स7कट नाही; R, मी
त'ला मागF दाख<वतो” आिण भगव7तानी ,याला आपŸया ध1माचा उपqश <दला.

७. आिण यशसŠ £{हा तो उपqश ऐकला zNहा तो हषFभ<रत झाला. मग ,याŠ आपली सोŠरी पादgाणd काढली
व तो भगव7ताiया सिNनध जाऊन बसला आिण आदराŠ ,याŠ ,य.ना व7दन ‹J.

८. भगवान ब'(ा\ श¥द ऐकUन तथागत.नी िश¦य 1हणOन आपला vवीकार करावा अशी ,याŠ <वन7ती ‹ली.
९. न7तर भगव7त.नी ,याला बोलावOन7 िभnख' होhया<वषयी स.<गतJ. यशसŠ z माNय ‹J.

१०. आपला प'g नाहीसा झाŸया\ समजŸयावर यशसiया आईव<डल.ना अ,य7त uःख झाJ. <प,याŠ ,याचा शोध
लावhयास स'cवात ‹ली. Qया <ठकाणी भगव7त आिण यशस िभnख'iया oषात बसJ होz ,या <ठकाणी यशसचा
<पता आला आिण ,याŠ भगव7त.ना <वचारJ, “भगवान, माझा म'लगा यशस याला आपण पा<हJ काय?”

११. भगव7त 1हणाJ, “महाराज, आत या; आपŸया प'gाला आपण ‰टO शकाल. “तो आत »ला आिण आपŸया
प'gाजवळ बसला; पण ,याŠ ,याला ओळखJ नाही.

१२. यशस आपŸयाला कसा ‰टला आिण आपJ Cवचन ऐकŸयावर तो िभnख' कसा झाला 6 भगव7त.नी ,याला

स.<गतJ, z{हा <प,याŠ प'gाला ओळखJ आिण आपŸया प'gाŠ योƒय मागF vवीकारŸयाब´ल ,याला फार आन7द

झाला.

१३. “बाळ यशस,” <पता 1हणाला, “त'झी आई शोकाŠ आिण uःखाŠ {याकsळ झाली आ6. घरी परत R आिण
आपŸया आईला प'Nहा स'खी कर.”

१४. नतर यशसŠ तथागताकडd पा<हJ आिण तथागत यशसiया <प,याला 1हणाJ, “यशएŠ प'Nहा ,या स7सारी
जीवनात जाo आिण पOव¤Cमाणdच ऐ<हक स'खाचा उपभोग Ñयावा अशी आपली इiछा आ6 काय?”

१५. आिण यशसiया <प,याŠ उmर <दJ, “जर माझा प'g यशस याला आपŸयाबरोबर राहhयात फायदा आ6
अH वाटत अHल तर ,याला राw ©ा.” यशसŠ िभnख' 1हणOन राहणdच अ<धक पस7त ‹J.

१६. <नरोप घdhयापOव¤ यशसचा <पता 1हणाला, “भगवान् तथागताŠ माÌया घरी माÌया कsट'7<बय.समoत भोजन
करhयास समती ©ावी.”

१७. तथागत.नी आपली वkd प<रधान कŽन िभaापाg घdतJ आिण यशसवरोबर z ,याचा <प,याiया घरी.
»J.

१८. z• पोहोचŸयावर यशसची आई आिण ,याची पOवyय'¦यातील प,नी य.ना z ‰टJ. भोजनान7तर तथागत.नी

,या कsट'7बातील सवF म7डळ}ना आपŸया ध1माचा उपqश <दला. तो ऐकUन ,य.ना फार आन7द झाला आिण ,य.नी
,या उपqशा\ पालन करhया\ वचन <दJ.

१९. वाराणशीतील एका ~ीम7त कsट'7बात यशस\ चार िमg होz. <वमल,स'बा•, प'hयिजत आिण गव.पती अशी
,य.ची नाo होती.

२०. यशसŠ ब'( आिण ,य.चा ध1म याचा आ~य घdतला आ6 अH £Nहा ,य.ना समजJ z1हा £ ,य.ना
यशसiया <हता\ z आपŸयाही <हता\ आ6 अH वाटJ

२१. 1हणOन z यशसकडd »J आिण आपJ िश¦य 1हणOन आपला vवीकार करhया<वषयी ,याŠ भगवान ब'(ाला
CाथFना करावी अH ,य.नी ,याला स.<गतJ.

२२. यशसŠ z माNय ‹J आिण भगवान ब'(ाकडd जाऊन तो 1हणाला, “तथागत.नी माÌया या चार िमg.ना
आपला ध1मोपqश दqhयाची कœपा करावी.” तथागत.नी z माNय ‹J आिण यशसiया ,या िमg.नी ध1मदीaा
–हण ‹ली.

२. का‘यप ब7धO7ची ध1मदीaा
१. वाराणशीमžR का‘यप या नावा\ एक कsट'7ब राहात होz. या कsट'7बात तीन प'g होz. z उiच

<व©ा<वभO<षत असOन कमFठ धा±मक जीवन जगत होz.

२. काही काळान7तर मोठÇा म'लाŠ स7Nयास घdhयाचा <वचार ‹ला. ,याCमाणd ,याŠ घर सोडJ व स7Nयास घdतला,
आिण उcoला R• जाऊन ,याŠ आपला आ~म vथापन ‹ला.

३. ,याiया धाकट्या दोन भाव.नी ,या\ अन'करण ‹J आिण zही स7Nयाशी बनJ.
४. z सगळd अिÐहोgी xकवा अिÐपOजक होz. ,य.नी ल.ब ‹स ठdवJ असŸयाम'ळd ,य.ना ज<टल अH 1हणत.

५. 6 तीन भाऊ उcoला का‘यप, नदी का‘यप ( <नर.जना नदीचा का‘यप ),आिण गया का‘यप ( गया या गावचा

का‘यप ), या नावाŠ ओळखJ जात.

६. य.प‚की उcoला का‘यपा\ प.च” ज<टल अन'यायी होz; नदी का‘यपा\ तीन” ज<टल िश¦य होz; आिण
गया का‘यपा\ दोन” अन'यायी होz. उcoला का‘यप हा ,याचा Cम'ख होता.

७. उcoला का‘यपाची कीत¤ फार ¨रवर पसरJली होती. तो जीवनम'nत असŸया\ मानJ जात होz. लोक
¨र¨रiया <ठकाणाwन फŸग' नदीवरील ,याiया आ~मात Rत असत.

८. उcoला का‘यपा\ नाव आिण कीत¤ ऐकŸयाम'ळd तथागत.नी ,याला उपqश qhयाचा आिण शnय झाŸयास
,याला आपŸया ध1माची दीaा qhयाचा <वचार ‹ला.

९. ,याiया वाvत{याiया <ठकाणाची मा<हती िमळाŸयावर तथागत उcoला R‰ »J.

१०. तथागत.नी ,याची ‰ट घdतली आिण ,याला उपqश व दीaा qhयाची स7धी िमळावी 1हणOन z 1हणाJ,
“का‘यप, जर त'मचा <वरोध नHल तर मला त'मiया आ~मात एक राg राw ©ा.”

११. का‘यप 1हणाला, “आपली <वन7ती मला माNय नाही. या Cqशावर राQय करणारा म'च‡लद नावाचा एक
रानटी नागराजा आ6. तो भय7कर शnतीमान आ6.अÐीपOजा करणानयy सवF सNया‘य.चा तो कÓा शgO आ6. तो
राgी आ~मात Rतो आिण अ<तशय gास qतो. तो मला जसा gास qईल तसाच तो आपणाला gास qईल अH
मला वाटz.”

१२. नागलोक तथागत.\ िमg आिण अन'यायी झाJ आ6त 6 का‘यपाला माहीत न{हz, पर7त' तथागत.ना z
माहीत होz.

१३. 1हणOन तथागत प'Nहा <वन7ती करीत 1हणाJ, “तो मला gास qhयाची शnयता नाही. का‘यप, कœपा करा
आिण आपŸया अिÐशाळdत मला एक राg राहाhयासाठी जागा ©ा.”

१४. का‘यप अŠक अडचणी स.गO लागला आिण तथागत ,याला प'Nहा प'Nहा आ–ह कŽ लागJ.
१५. न7तर का‘यप 1हणाला, “वाद कर¦याची माझी इiछा नाही. मला फnत काहीशी भीती वाटz, इत‹च.
त'1ही त'मiया इiÍCमाणdच कŽ शकता.”

१६. तथागत.नी ताबडतोब अिÐशाळdत Coश ‹ला. व z• z जाऊन बसJ.

१७. नागराज म'च‡लद Šहमीiया oळी ,या खोलीत आला. पर7त' का‘यपाऐवजी तथागत ,या <ठकाणी बसJJ
,याला <दसJ.

१८. भगव7त बसJJ आ6त आिण ,य.iया \हयyवर श.ती आिण CसNनता झळकत आ6 6 पाwन मOच‡लदाला

वाटJ की, आपण एका महान <वभOतीiया सािNनžयात आलो आहोत, आिण तो नतमvतक होऊन ,य.ची पOजा
कŽ लागला.

१९. आपŸया अ•यागता\ काय झाJ अHल या काळजीŠ अvवvथ झाŸयाम'लळd का‘यपाला ,या राgी झोप
आली नाही. ब•धा ,याला भvमसात ‹J अHल या श7‹Šच तो भीत भीत उठला.

२०. न7तर उजाडŸयावर का‘यप आिण ,या\ एकUण एक अन'यायी काय घडJ असाo 6 पाहhयासाठी आJ.
म'च‡लदाकडOन भगवNत.ना काही uःखापत झाJली तर ,य.ना <दसली नाहीच, उलट म'च‡लद भगवNताची पOजा
करीत अस,या\ ,य.ना आढळJ.

२१. z द^‘य पा•न का‘यपाला वाटJ की, आपण एक महान चम,कार पाहात आहोत.

२२. या चम,काराचा प<रणाम होऊन का‘यपाŠ तथागत.ना आपŸयाजवळ राहाhयाची आिण आ~म vथापन
करhयाची <वन7ती ‹ली. ,य.ची काळजी घdhया\ ,याŠ आ¡ासन <दJ.
२३. तथागत.नी z• राहाhया\ माNय ‹J.

२४. ,या दोघ.\ 6तO <नर<नराळd होz. का‘यपाचा 6तO म'च‡लद नागापासOन आपणास स7रaण िमळाo हा होता.
तथागत.ना वाटJ की, ए‹ <दवशी का‘यपाला आपला ध1मोपqश qhयाची आपŸयाला स7धी ला‰ल.

२५. पण का‘यपाŠ ,या<वषयी काहीच अन'कUलता दाख<वली नाही. तथागत ‹वळ चम,कार करणाª आ6त,
बाकी काही नाही, अH ,याला वाटJ.

२६. ए‹ <दवशी आपण vवतःच ,या बाबतीत प'ढाकार Ñयावा अH तथागत.ना वाटJ आिण ,य.नी का‘यपाला
<वचारJ, “त'1ही अहFNत आहात काय?”

२७. “जर त'1ही अहFNत नसाल तर या अÐीहोgाम'ळd त'म\ काय <हत होणार आ6?”

२८. का‘यप 1हणाला, “अहFNत होणd 1हण£ काय 6 मला माहीत नाही. आपण z मला vप… कŽन स.गाल का?”
२९. न7तर भगव7त का‘यपाला 1हणाJ, “अ….ग मागyपासOन iय'त करणायy सवF वासन.ना QयाŠ ‡जकJ आ6 तो
अहFNत. अÐीहोgाम'ळd मन'¦य पापम'nत होऊ शकत नाही.”

३०. का‘यप हा एक अह7मNय प'cष होता. पर7त' तथागताiया <वधान.तील साम¸यF ,याला जाणवJ. Cथम

मनाची न²ता व शालीनता {यnत कŽन आिण ”वटी खयy धमyला पाg होhयाची तयारी कŽन ,याŠ 6 माNय
‹J की, जगŒ7€ भगव7ताiया ब'ि(मmdशी आपŸया a'Ÿलक ब'ि(मmdची त'लना करता Rणd शnय नाही.

३१. आिण ”वटी खाgी पटŸयावर अ,य7त न²zŠ भगवNताचा <स(.त माNय कŽन उcoला का‘यप ,याचा
अन'यायी झाला.

३२. ग'cला अन'सŽन का‘यपाiया अन'याय.नी <ततnयाच न²zŠ ध1माची िशकवण vवीकारली. का‘यप आिण
,या\ अन'यायी य.ना याCमाणd पOणFपणd दीaा qhयात आली.

३३. न7तर उcoला का‘यपाŠ आपŸया सवF वvत' आिण य€पाgd नदीत फáकUन <दली. ,या सवF वvत' Cवाहाiया
प^™भागावŽन तर7गत खाली वाहात »Ÿया.

३४. Cवाहाiया खालiया बाजOला राहात असJ,या नदी का‘यप आिण गया का‘यप य.नी ,या वkादी सवF वvतO
अvता{यvत िvथतीत CवाहातOन वाहात Rत असJŸया पा<हŸया. z{हा z 1हणाJ, “या आपŸया ब7धOiया वvत'

आ6त; ,याŠ ,या का फáकUन <दŸया? काही तरी असाधारण िvथ,य7तर घडJ असाo.” z अ<तशय uःखी आिण
अvवvथ झाJ. z दोघdही आपŸया पाच” अन'याय.सह भावाला ‰टhयासाठी Cवाहाiया वरiया बाजOला जाऊ
लागJ.

३५. ,याला आिण ,याiया अन'याय.ना ~मण oषात पाहन चम,का<रक <वचार ,य.iया मनात आJ आिण
,याiया कारण.ची ,य.नी चौकशी ‹ली. ब'(ाiया ध1माiया दीadची हकीकत उcoला का‘यपाŠ ,य.ना
स.<गतली.

३६. “आपŸया भावाŠ जर अH ‹J आ6 तर आपणही ,या\ अन'करण कराo” अH z 1हणाJ.

३७. ,य.नी आपली इiछा मोठÇा भावाजवळ Cकट ‹ली. न7तर ,या दोन भाव.ना ,य.iया सवF अन'याय.सह ध1म
आिण अिÐहोg य.<वषयी भगवNता\ त'लना,मक Cवचन ऐकhयाक<रता आणhयात आJ.

३८. ,या ब7ध'Œयाला <दJŸया Cवचनात तथागत 1हणाJ, “लाकडावर लाकUड घासŸयावर जसा अिÐ बा6र
पडतो तसा <वचार.iया ग¯धळाम'ळd अिÐ <नमyण होतो,आिण अ€ानाचा काला धOर वर Rतो.”

३१. “काम, •ोध व अ<व€ा 6 अÐीCमाणd जगातील uःखाला कारणीभOत होणायy सवF गो…}ना भvमसात्
करतात.”

४०. “एकदा हा मागF सापडला आिण काम, कोध व अ<व€ा य.चा नाश झाला की ,य.iयाबरोबरच नवी द^…ी,
€ान आिण सदाचरण य.चा जNम होतो.”

४१. “1हणOन एकदा माणसाiया अ7तःकरणात पापा<वषयी घ^णा उ,पNन झाली की <तiयाम'ळd त^¦णा नाहीशी
होz, आिण त^¦णा नाहीशी झाली की मन'¦य ~मण बनतो.”

४२. भगवान ब'(ा\ Cवचन ऐकŸयान7तर ,या महष¤चा, अÐीपO£<वषयीचा आदर न… झाला आिण ब'(ा\ िश¦य
होhयाची ,य.नी इiछा {यnत ‹ली.

४३. का‘यप.ची ध1मदीaा हा तथागत.चा महान <वजय होता. कारण लोक.iया मनावर ,य.चा जबरदvत
Cभाव होता.

३. सारीप'm आिण मोƒगलान य.ची ध1मदीaा
१. तथागत राजग^ह.त राहात असताना z• स7जय नावाचा एक C<स( प'cष राहात होता. स'माª अडीच”

प<रPाजक ,या\ िश¦य 1हणOन ,याiयाबरोबर राहात होz.

२. ,याiया या िश¦यवगyत सारीप'm आिण मोƒगलान या नावा\ दोन तcण ˆा1हण होz.
३. स7जयाiया उपqशाŠ सारीप'm आिण मोƒगलान या\ समाधान झाJ न{हz आिण z या¬aा च.गŸया
त,व€ानाiया शोधात होz.

४. ए‹ <दवशी सकाळी प7चवग¤य िभnख'7प‚की vथ<वर अ¡िजत आपJ एक चीवर प<रधान कŽन आिण
िभaापाg व uसª चीवर हाती घdऊन राजग^ह नगरात िभadसाठी आला.

५. अ¡िजताची धीर-ग7भीर चालचलणOक पाwन सारीप'm च<कत झाला. व7दनीय अ¡िजतास पा<हŸयावर

सारीप'm vवतःशीच <वचार कŽ लागला. “खरोखर हा प'cष 1हण£ जगातील एक महान योƒयzचा िभnखO आ6.
जर मी या िभnखOकडd »लो आिण, िमgा, तO कsणाम'ळd 6 व‚राƒय Cा„त कŽन घdतJस? त'झा ग'c कोण? तO कोणता
ध1म मानतोस, अH मी जर ,याला <वचारJ तर काय हरकत आ6?”

६. पर7त', मग सारीप'm मनाशी 1हणाला, “«ा िभnख'ला 6 <वचार¦याची ही oळ न{6. तो िभadसाठी एका

घराiया आतŸया आवारात िशरला आ6. याचक.ना उिचत अशा प(तीŠ मी जर याiया मागोमाग »लो तर काय
हरकत आ6?”

७. आिण राजग^हातील आपली िभaायाgा स7प<वŸयावर व7दनीय अ¡िजत िमळाJJ अNन घdऊन परत <फरला.

न7तर z Qया <ठकाणी होz ,या <ठकाणी सारीप'm »ला. ,याiयासमोर जाऊन ,याŠ ,याला अिभवादन ‹J आिण
अदबीŠ ,याiयाशी बोलOन तो ,याiयाजवळ उभा रा<हला.

८. अ¡िजताiया जवळ उभा राwन प<रPाजक सारीप'mाŠ ,याला <वचारJ, “िमgा, आपली म'·ा श.त आ6;

आपJ Žप श'( आिण zजvवी आ6. आपण कsणाम'ळd 6 व‚राƒय धारण ‹J आ6? आपला ग'c कोण? आपण
कोणता ध1म मानता?

९. अ¡िजत 1हणाला, “िमgा, शाnय कsळात जNमJला एक महान ~मण आ6. ,याiया नावाŠ मी ही प<रPQया
धारण ‹ली आ6. तोच माझा ग'c आ6, आिण ,याiयाच ध1माला मी अन'सरJ आ6.”

१०. “व7दनीय महाराज, आपŸया ग'cचा कोणता <स(.त आ6 आिण ,य.नी आपणाला कोणता उपqश <दला
आ6?”

११. “िमgा, मी ‹वळ एक तcण िश¦य आ6; मी न'कतीच दीaा घdतली आ6, आिण ,य.चा ध1म आिण ,य.\
िश¦य,व मी न{याŠच प,करJ आ6. मी त'ला ध1माची तपशीलवार मा<हती qऊ शकणार नाही. पण ,याचा अथF
काय 6 मी त'ला थोडnयात स.»न.”

१२. न7तर C<रPाजक सारीप'm vथ<वर अ¡िजतास 1हणाला, “ठीक आ6. आपणाला योƒय वाÊल ,याCमाणd

<वvताराŠ xकवा थोडnयात स.गा. पर7त' मला ,याचा अथF स.गा. मला फnत ,याचा अथF हवा आ6. श¥दा\
अवड7बर कशाला?”

१३. न7तर अ¡िजताŠ सारीप'mाला भगवान ब'(ाiया उपqशाचा सार.श समजावOन स.<गतला. ,याŠ
सारीप'mा\ स7पOणF समाधान झाJ.

१४. सारीप'm आिण मोƒगलान 6 जरी स•R भाऊ न{हz तरी z स••या भावाCमाणd राहात असत. ,य.नी
एक—क.ना तH वचन <दJ होz. Qयाला स,य Cथम सापडdल ,याŠ z uसNयाला स.गाo अH ,य.\ परvपरात
ठरJ होz.

१५. ठरŸयाCमाणd मोƒगलान £• होता z• सारीप'm »ला. सारीप'mाला पाwन मोƒगलान 1हणाला, “िमgा,
त'झी म'·ा श.त आ6. त'झd Žप श'( आिण zजvवी आ6; स,य त'ला खरोखरच गवसJ आ6 काय?”

१६. “होय िमgा, मला स,या\ €ान झाJ आ6.” “िमgा, z €ान त'ला कH झाJ?” न7तर सारीप'mाŠ ,याला
अ¡िजताबरोबर झाJŸया ‰टीचा व^m.त स.<गतला.

१७. न7तर मोƒगलान सारीप'mाला 1हणाला, “िमता, चल, आपण जाऊ आिण तथागताला ‰टO. भगवान
तथागतच आपJ ग'c होतील.”

१८. सारीप'm उmरला, “िमgा, 6 अडीच” प<रPाजक आपŸयाम'ळdच R• राहात आ6त, आिण z आपŸयालाच
मानतात. ,य.चा <नरोप घdhयापOव¤ आपण ,य.ना 6 स.गO; मग ,य.ना योƒय वाÊल ,याCमाणd z करतील.”

१९. न7तर सारीप'm आिण मोƒगलान 6 z प<रPाजक £• होz ,या <ठकाणी »J. ,य.iया जवळ जाऊन z ,य.ना
1हणाJ, “िमgहो, आ1ही तथागत भगवान ब'(.ना शरण जाणार आहोत. zच आम\ ग'c अ6त.''

२०. z उmरJ, “महाराज, आ1ही आपŸयाम'ळdच R• राहतो आिण आ1ही आपŸयालाच मानतो. महाराज, जर
आपण ,या थोर महा~मणाiया मागFदशFनान'सार प<वg जीवन जगणार असाल तर आ1ही तोच मागF प,कŽ.”

२१. न7तर सारीप'm आिण मोƒगलान £• स7जय होता z• »J. ,याiयाकडd जाऊन z 1हणाJ, “िमgा, आ1ही
भगवान ब'(.ना जाऊन िमळणार आहोत. zच आम\ ग'c आ6त.”

२२. स7जय उmरला, “Í, Í; िमg.नो, जाऊ नका. आपण <तघdही «ा सव“ची काळजी घdऊ.”
२३. सारीप'm आिण मोƒगलान य.नी uसयyदा व <तसयyदा 6च स.<गतJ आिण स7जयŠ पOव¤Cमाणdच उmर <दJ.

२४. न7तर अडीच” प<रPाजक.ना बरोबर घdऊन सारीप'm आिण मोƒगलान भगवान ब'( £• राहात होz ,या
राजग^हातील oळ'-वनात »J.

२५. सारीप'm आिण मोƒगलान uŽनच Rत असताना तथागताŠ पा<हJ. ,य.ना पाwन z िभnखO7ना 1हणाJ,”'z
पाहा, िभnखOहो, दोन सोबती Rत आ6त.” सारीप'm आिण मोƒगलान य.iयाकडd वोट दाखवOन z 1हणाJ, “6
दोघd माÌया ~ावक.प‚की Cम'ख आिण ~d™ िश¦यŒय होतील.”

२६. oळ'-वनात पोहोचŸयावर £• भगवान ब'( होz z• z »J. ,य.iयासमोर जाऊन ,य.नी ,य.ना सा….ग
Cिणपात ‹ला आिण आपJ मvतक भगव7ताiया चरण.वर ठdवOन z भगवNतास 1हणाJ, “भगवNत.नी आ1हाला
दीaा ©ावी.”

२७. न7तर “ए<ह िभnखë” (िभnखO7नो, या) हा म7g भगवNत.नी उiचारला आिण सारीप'm, मोƒगलान आिण
अडीच” ज<टल ब'(ा\ िश¦य झाJ.

४. राजा xब<बसाराची ध1मदीaा
१. राजग^ह ही मगधराज~dणीय xब<बसाराची राजधानी होती.
२. एवढया मोठÇा स7•RŠ ज<टल.\ दीaाNतर झाŸया\ ऐकUन शहरातील C,Rक जण भगवान ब'(ा<वषयी चचy
कŽ लागला.

३. अशा Cकाª राजा xब<बसाराला भगवान ब'( शहरात आŸया\ कळJ.

४. राजा xब<बसाराŠ मनात <वचार ‹ला, “अ,य7त सनातनी आिण uरा–ही अशा ज<टल.ना दीa.तर करावयास
लावणd ही साधी गो…- न{6. <निÂत तो अहFत आिण स1यक् स1ब'(च असला पा<ह£. तो <वŒान्, सŒतFनी, जगा\
स7पOणF €ान झाJला, या<gक लोक.ना मागFदशFन करणारा सवF~d™ प'cष, आिण qव व मानव य.चा ग'c असला
पा<ह£. £ स,य ,याला vवतःला समजJ आ6 अशाच स,याचा उपqश तो करीत असला पा<ह£.

५. “Qयाचा आदी, मžय आिण अ7त कŸयाणकारक आ6, Qयाचा आशय आिण श¥द 6 दोNही अ,य7त स'7दर आ6त,
असाच ध1म तो िशकवीत असला पा<ह£. स7पOणF <नद•ष, श'( आिण प<वg जीवनाचाच तो Cसार करीत असला
पा<ह£. ,याiया सार•या माणसा\ दशFन घdणd योƒय होय.”

६. 1हणOन राजा xब<बसार मगधातील Œादश दशसहk ˆा1हण आिण ग'हvथ य.iयासह Qया <ठकाणी भगवान
ब'( होz z• »ला. भगव7ताiया समोर जाऊन ,य.ना अिभवादन कŽन तो ,य.चाजवळ बसला. मगधातील z
दहा ˆा1हण आिण ग^हvथ य.iयाप‚की qखील काह}नी तथागतास आदराŠ व7दन ‹J आिण ,य.iयाजवळ बसJ.
काह}नी तथागतास कsशलadg <वचाŽन ,याQयाजवळ जाऊन <वन²पणd बसJ. काही जण हात जोडOन
तथागताप'ढd बसJ. काह}नी तथागतास आपJ नाव आिण गोg स.गOन z ,याiयाजवळ बसJ. काही जण काही
एक न बोलता जवळ बसJ.

७. मगधातील ,या Œादश दशसहk ˆा1हण.नी आिण ग^हvथ.नी भगवान बO(ाiया बरोबर आJŸया िभnख'7मžR
उcoला का‘यपाला पा<हJ. ,य.iया मनात <वचर आला, “6 कH काय? हा थोर ~मण उcoला का‘यपा\
अन'या<य,व प,कŽन प<वg जीवन अन'सरत आ6, की उcoला का‘यप «ा थोर ~मणा\ अन'या<य,व प,कŽन

प<वg जीवन जगत आ6?”

८. ,या सव“iया मनात उêवJला C‘न जाणOन तथागत उcoला का‘यपाला 1हणाJ, “6 उcoलवासी, त'ला
लोक महाप'cष 1हणतात. त'ला अH काय आढळJ की Qयाम'ळd तO अÐी-पOजा सोडOन <दलीस? अÐीहोgाचा ,याग
‹लास, 6 कH काय घडJ?”

९. का‘यपाŠ उmर <दJ, “Žप, श¥द आिण रस य.नी य'nत अH पदाथF आिण वासनाधीन िkया, या वvतO7चीच
य€यागापासOन Cा„ती होऊ शकz. या वvतO अश'( आ6त 6 मला समजŸयाम'ळdच मला य€याग आिण आ•ती
यात गोडी वाटली नाही.”

१०. “पण त'मची हरकत नHल तर हा <वचार त'मiया मनामžR कशाम'ळd आला z स.गा.”

११. न7तर उcoल का‘यप आपŸया आसनावŽन उठला. आपJ उmरीय वk ,याŠ एका ख.©ावर नीट ठdवJ.

भगव7त.iया चरणी नतमvतक होऊन ,याŠ सा….ग Cिणपात ‹ला आिण भगव7त.ना तो 1हणाला, “तथागत माझd
ग'c आ6त, मी ,य.चा िश¦य आ6.” z{हा मगधातील ,या ˆाìण.ना आिण ग^हvथ.ना समजJ की उcoल का‘यप
हा या महा~मणा\ अन'या<य,व प,कŽन प<वg जीवन अन'सरत आ6.”

१२. न7तर ,या Œादश दशसहk ˆाìण.iया आिण ग^हvथ.iया मन.त उêवJला C‘न ओळखOन भगवान ब'(ाŠ

,य.ना आपला ध1माचा उपqश <दला. एकही काळा डाग न पडJŸया vवiछ वkाला QयाCमाणd र7ग उmम
चढतो, ,याCमाणd xब<बसार Qय.चा अ<धपती आ6 अशा ,या मगधवासीय हजारो ˆा1हण ग^हvथ.नी ,या श'(

आिण <न¦कल7क ध1माचा र7ग धारण ‹ला. एक हजार लोक.नी तर आपण ब'(ा\ उपासक झाŸयाची घोषणा
‹ली.

१३. z द^‘य पाwन, ध1म समजŸयावर व ,या\ आकलन झाŸयावर, अ<निÂतता न… झाŸयावर, सवF श7क.\
<नरसन झाŸयावर, आिण पOणF €ान Cा„त झाŸयावर मगधराज ~dणीय xब<बसार भगवत.ना 1हणाला, “भगवान्,
पOव¤ मी राजप'g असताना माÌया Qया पाच इiछा हो,या ,या आता पOणF झाŸया आ6त.”

१४. भगवन्, पOव¤ मी राजप'g असताना माÌया मनात <वचार आला, मला राQयािभषdक झाला तर काय बहार

होईल ! भगवन्, ती माझी प<हली इiछा होती, ती आता पOणF झाली आ6. आिण न7तर, एखादा अहFत स1यक्स1ब'( माÌया राQयात आला तर ती <कती च.गली गो… होईल ! ही माझी uसरी इiछा होती. 6 भगवन्, ती
आता पOणF झाली आ6. आिण ,या भगव7ताची Hवा करणd मला शnय झाJ तर <कती बª होईल! ही माझी <तसरी

इiछा होती. आिण 6 भगवन्, ती आता पOणF झाली आ6. आिण ,या भगव7ताŠ मला आपला ध1म िशकवावा अशी

माझी चवथी इiछा होती. 6 भगवन्, तीही आता प'री झाली आ6. आिण ,या भगव7ताचा ध1म मला कळावा अशी
माझी पाचवी इiछा होती. 6 भगवन्, तीही आता पOणF झाली आ6. भगवन्, पOव¤ मी राजप'g असताना या अशा
माÌया प.च इiछा हो,या.

१५. “आÂयF, 6 भगवन् आÂयF £ <वvकिळत झाJ आ6 ,याची घडी नीट बसवावी, xकवा £ ग'„त होz z Cकट
कराo, xकवा वाट च'कJŸयाला मागF दाखवावा, xकवा Qय.ना डोळd आ6त ,य.ना पाहता याo 1हणOन अ7धारात

<दवा आणावा ,याCमाणd भगव7तानी अŠक माग“नी ध1माची िशकवण <दली, 6 ‹वढd आÂयF! भगवन्, भगवान
ब'(ाला, या ध1माला, आिण ,याiया िभnखO स7घाला मी शरण Rत आ6. भगव7त.नी आजपासOन मला आपला
आजNम शरणागत उपासक 1हणOन माझा vवीकार करावा.”

५. अनाथxपडकाची ध1मदीaा
१. स'दm. हा कोसल qशाची राजधानी ~ावvती Rथील एक र<हवाशी होता. या qशात राजा CHनिजत् या\

राQय होz. स'दm हा राजाचा कोषाžयa होता. ग<रब.ना उदार qणƒया qत असŸयाम'ळd स'दm हा अनाथxपडक
1हणOन ओळखला जात अH.

२. भगवान ब'( राजग^ह R• असताना आपŸया काही खाजगी कामा<निमm अनाथxपडक z• आला होता.
राजग^ह Rथील Qया {यापारी स7घाiया ~d™ीशी ,याचा ब<हणीचा <ववाह झाला होता ,याiयाकडdच तो उतरला
होता.

३. तो आला ,या oळी ~d™ीकडd भगवान ब'( आिण ,य.\ िभnख' य.iयासाठी भोजनाची एवढ्या मोठÇा
Cमाणावर तयारी चालO अस¦या\ ,याला आढळJ, की R• एखादा लÐसमार7भ असावा xकवा राजाला आम7gण
qhयात आJ असाo, अH ,याला वाटJ

४. वvत'िvथती समजŸयावर भगवान ब'(ाiया दशFनासाठी तो अ,य7त उ,स'क झाला आिण तथागतास
‰टhयासाठी तो ,याच राgी <नघाला.

५. आिण तथागत.नी ,याच aणी ,थाiया Õदयातील श'( भाव ओलखOन स.,वनपर श¥द.नी ,य.नी ,या\ vवागत
‹J. आसनvथ झाŸयावर अनाथxपडकाŠ एखा©ा धा±मक <वषयावर Cवचन ऐकhयाची इiछा {यnत ‹ली.

६. तथागतानी ,याची इiछा माNय कŽन C‘न ‹ला, “आपJ जीवन कोण घड<वतो? तो ई¡र, वvत'माgाचा

<नमyता आ6 काय? जर तो <नमyता ई¡र असता तर सवF Cािणमाg.ना आपŸया <नमy,याiया सmdiया आधीन
राwन <नमOटपणd ,याiयाप'ढ नमाo लागJ असz. कs7भाराiया हाताŠ घड<वJŸया मडnयाCमाणd ,य.ची िvथती

झाली असती. जर ई¡राŠ जग <नमyण ‹JJ असz तर uःख, आपmी xकवा. पाप अशासारखी कोणतीच गो…
असायला नको होती. कारण च.गŸया आिण वाईट अशा दोNहीही गो…}चा उêव ,याiयापासOनच झाला पा<ह£.

जर अH नHल तर ,याiया˜रीज uसª एखाq कारण असJ पा<ह£ आिण मग तो ई¡र vवय7भO असणd शnय
नाही. याCमाणd ई¡र<वषयक कŸपन.चा पाडाव होतो, 6 त'मiया लaात Rईल.”

७. “आणखी अH 1हटJ जाz की, ˆì 6 जग,कारण असO शकत नाही. बीपासOन झाड होz ,याCमाणd आपŸया

भोवतालiया सवF वvत' कारणाम'ळd अिvत,वात Rतात. मग ˆì 6 सवFच वvतO7\ सार˜च कारण कH असO श‹ल?
जर z सवF{यापी अHल तर <निÂतपणd z ,य.चा <नमyता होऊ शकत नाही.”

८. “आणखी अH 1हटJ जाz की, आ,मा हा <नमyता आ6. पण जर आ,मा हा <नमyता अHल तर ,याŠ सवF वvत'
स'खकर का ‹Ÿया नाहीत? uःख आिण स'ख ही वाvत<वक स,य होत. ती आ,1याŠ <नमyण ‹Jली असणd कH
शnय आ6?”

९. “uसª अH की, <नमyता असा कोणी नाही. xकवा द‚व अH काहीएक नाही, आिण कायFकारणभावही नाही 6

<वधान त'1ही माNय ‹J तर आपली जीवŠ घड<वhयाचा आिण साžयान'सार साधŠ ज'ळवOन घdhया\ काय
Cयोजन?”

१० “1हणOन आम\ 1हणणd अH की, अिvत,वात असJŸया सवF वvत' या कारणािशवाय अिvत,वात आJŸया

नाहीत. ई¡र, ˆì, आ,मा आिण कारणर<हत अH द‚व य.प‚की कोणीही <नमyता नाही; तर आपŸयाच कœ,या\
बªवाईट प<रणाम होत असतात.”

११. “सवF <व¡ ‘Cती,य-सम',पाद’ 1हण£ कायFकारणभावाiया <स(.तावर आधारJJ आ6. आिण जी कारणd

<•याशील असतात ती अमान<सक नसतात. उदाहरणाथF, ¬ला Qया स'वणyचा ‹Jला असतो z अ7तबy« स'वणFच
असz.”

१२. “1हणOन आपण ई¡रपO£iया आिण ,याiया CाथFŠiया थोत.डाचा ,याग कc या. Qय.iयापासOन काहीही

फायदा नाही अशा गOढ गो…ी<वषयी <न¦फळ कŸपना करीत बसOन आपण vवतः\च न'कसान कŽन घdऊ नR.
आ,मा आिण vवाथ¤पणा य.चा आपण ,याग कc या, आिण कsशल कमF कc या, 1हण£ ,य.\ फळही आपणास
च.गJ िमळdल.”

१३. अनाथxपडक 1हणाला, “भगवत.नी £ सा<गतJ ,यातील स,य मला समजJ, आिण आपJ मन मोकळd
कराo अशी माझी इiछा आ6. माझd .बोलणd ऐकŸयावर मी काय कराo या<वषयी भगवत.नी मला उपqश
करावा.”

१४. “माÌया आय'¦य.त मला खOप का— आ6त आिण <वप'ल स7पmी िमळ<वŸयाम'ळd मी ‡चता–vत झालो आ6.

तरीही माÌया काम.त मला आन7द वाटतो आिण मी ,यासाठी खOप प<र~म करतो. माकÌया पदरी प'¦कळ नोकरचाकर आ6त. आिण माÌया उ©ोगध7©ाiया यशावर ,य.\ जीवन अवल7बOन आ6.”

१५. “आपJ िश¦प प<रPQRiया स'खाची Cश7सा करताना आिण जगातील अश.तीला दोष qत असताना मी

ऐकJ आ6. z 1हणतात, तथागत.नी आपŸया राQयाचा आिण वारसा हnकाचा ,याग ‹ला आ6 आिण
सदाचरणाचा मागF शोधOन काढOन <नवyण कH Cा„त कराo या\ सब7ध जगाला उदाहरण घालOन <दJ आ6,.”

१६. “£ NयाÒय अHल z कराo आिण आपŸया ब.धव.ना स'खी कराo या<वषयी माÌया मनाला उ,कÈठा लागOन
रा<हली आ6; 1हणOन मला अH <वचाराय\ आ6 की, माझी स7पmी, माझd घर, माझा {यापारउदीम याचा मी

,याग ‹लाच पा<ह£ काय? आिण आपŸयाCमाणd धा±मक जीवनाचा आन7द िमळ<वhयासाठी ग^हहीन झाJ
पा<ह£ काय?”

१७. आिण तथागत 1हणाJ, “उदाm आिण अ….ग मागyŠ जो जातो ,या C,Rकाला धा±मक जीवनाचा आन7द
िमळतो. जो स7पmीला िचकटOन राहतो ,याŠ <त\ <वष vवतःiया मनात ¬Žन घdhया¬aा <तचा ,याग करणd
अ<धक च.गJ. पर7त', जो स7पmीला िचकटOन राहात नाही आिण ती जवळ असOनस'(ा <तचा उपयोग जो च.गŸया
तह°Š करतो तो आपŸया ब.धव.ना वरदान ठªल.”

१८. “माझd त'1ह.ला अH स.गणd आ6 की, त'मचा जो जी<वन{यवसाय आ6 ,यातच त'1ही रहा आिण प<र~मपOवFक
आपŸया ध7©ात लa ©ा. जीवन, स7पmी आिण सmा माणसाला ग'लाम करीत नाहीत तर ,य.ची. अिभलाषा
,य.ना ग'लाम करz.”

१९. “'‹वळ <नि¦•य िजणd जगhयासाठी जो िभnखO स7सार,याग करतो ,याचा काहीही फायदा होत नाही. कारण
आळसा\ िजणd घ^णाvपद होय; <नि¦•यzचा <तरvकारच ‹ला पा<ह£.”

२० “'माणसाŠ ग^हहीन {हाo xकवा स7सार,यागाची आव‘यकता वाटŸयािशवाय ,याŠ स7सार,याग करावा अH
तथागताचा ध1म सागत नाही. माणसाŠ vवाथyiया µमातOन म'nत {हाo, आपJ िचm श'( कराo,

स'खोपभोगाiया त^¦णdचा ,याग करावा आिण सदाचरणा\ जीवन जगाo, अH तथागताचा ध1म सागतो.”

२१. “आिण लोक काहीही करोत, कारागीर, {यापारी xकवा राQया\ अ<धकारी 1हणOन z या जगात राहोत,
xकवा स7सार,याग कŽन धा±मक ‡चतनात z आपJ आय'¦य घालवोत, माg आपŸया अ7गीकœत कायyत ,य.नी
आपJ अ7तःकरण ओतJ पा<ह£. ,य.नी —हनती आिण उ,साही असJ पा<ह£. पाhयात वाढणायy पर7त' पाhयाचा

vपशF न होणायy कमलाCमाणd z असतील; जीवनस7घषyत कोणाचाही 6वा xकवा Œdष करीत नसतील, आिण या

जगात z vवाथy\ न{6 तर परमाथy\ जीवन जगत असतील, तर आन7द, श.ती आिण समाधान ही खाgीŠ
,य.iया मनात वास करतील.”

२२. अनाथxपडकाला स,या\ 6 दशFन सव•,कœ…, साधd आिण शहाणपणा\ असŸया\ <दसOन आJ.

२३. याCमाणd खयy त,व€ानात vप<थर झाŸयाम'ळd ,याŠ भगवान ब'(ाiया चरणाशी मvतक नम<वJ, आिण
हात जोडOन ,याŠ ,य.ना उपासकाiया दीadची <वन7ती ‹ली.

६. राजा CHनिजत याची ध1मदीaा
१. न7तर, भगवान ब'( आŸया\ ऐकUन राजा CHनिजत आपŸया रा£शाही इतमामासह £तवन <वहारात
»ला. हात जोडOन व7दन करीत तो 1हणाला,

२. “माझd 6 a'· आिण अC<स( राQय खरोखर आज भाƒयवान झाJ आ6.कारण आपŸयासारखा स,याचा राजा,
धमFराज, जगNनायक उपिvथत असताना या राQयावर आपmी आिण स7कÊ कशी ओढवतील?”

३. “Qया अथ¤ आता मला आपŸया प<वg चरण.\ दशFन झाJ आ6 ,या अथ¤ आपŸया धमyम^ता\ Cाशन कŽ
©ा.”

४. ऐ<हक स7पmी ही अ<न,य आिण नाशव7त आ6, तर धमFŽपी धन शा¡त आिण अ<वनाशी आ6. ऐ<हक जीवन
जगणायy राजा\ही जीवन uःखी असz, पर7त' प<वg जीवन जगणायy सामाNय माणसालाही मनःशाती लाभz.”

५. स'खाची हाव आिण अिभलाषा «.ना कÈटाळJŸया राजाiया मनाची िvथती ओळखOन आिण ही स7धी योƒय
आ6 अH जाणOन भगव7त 1हणाJ,

६. “हीन िvथतीत जNमाला अJŸया लोक.नी धमFपरायण मन'¦य पा<हला तर ,य.ना qखील ,याiयाब´ल
आदरभाव वाटतो; मग पOवFप'hयाई लाभJŸया अशा vवत7g राजाला ,याiयाब´ल <कती आदर वाटत अHल?”

७. “आिण 1हणOन मी माझा ध1म थोडnयात समजावOन स.गत असताना महाराज.नी माझd 1हणणd नीट लaपOवFक
ऐकाo व आ,मसात कराo.”

८. “आपली बरीवाईट कœ,R Šहमी छाRCमाणd आपला पाठप'रावा करतात.”
१. “सव“त अ<धक गरज कशाची अHल तर ती कcणामय हदयाची!''

१०. “आपŸया Cजाजन.ना एकsल,या एका म'लाCमाणd माना. ,य.iयावर ज'लOम कc नका; ,य.चा नाश कc नका,
आपŸया शरीराचा C,Rक अवयव आपŸया ता¥यात ठdवा. कsमागyiया <वचार.चा ,याग करा व सNमागyŠ जा,
uसय“ना पायदळी त'डवOन vवतः उiचपदी चढO नका. uःिखताला स'ख ©ा आिण ,याला आपला िमg माना.”

११. “रा£शाही बडdजावास अ<धक मह,व qऊ नका, xकवा त¯डपOजा करणाय“ची गोड श¥द.त ‹Jली vत'ती ऐकU

नका.”

१२. “तपÂय°Š vवतःला nJश कŽन घdhयात काहीही लाभ नसतो. 1हणOन ध1मा\ ‡चतन करा व सदाचरणाiया
<नयमा\ मह,व ओळखा.”

१३. “uःखा\ व अ<न… गो…}\ पवFत आपŸयाभोवती सवFg उ‰ आ6त. आिण खयy ध1माचा <वचार ‹ŸयाŠच
,यातOन आपली स'टका होऊ श‹ल.”

१४. “मग अNयाय करhयात काय फायदा आ6?”

१५. सवF शहाणd लोक शारीरीक स'खोपभोग.ची उ¬aा करतात. z कामवासन.चा <तरvकार करतात आिण
प<वg जीवनाचा अवल7ब करतात.

१६. “झाडाला आग लागली तर ,याiयावर पaी कH राw शकतील? िज• वासना असz <त• स,य राw शकत
नाही. 6 €ान Qयाला नाही तो <वŒान मन'¦य जरी ऋषी 1हणOन ,याची vत'ती होत असली तरी तो अ€च समजला
पा<ह£.”

१७. “Qयाला 6 €ान झाJ आ6, ,यालाच C€ा Cा„त होz. ही C€ा Cा„त कŽन घdणd हा जीवनाचा एक—व उ´dश
आ6. <तiयाकडd uलFa करणd 1हण£ जीवना\ अपयशच होय.”

१८. “सवF प7थ.ची िशकवण याiयावरच ¶<·त झाली पा<ह£; कारण ,याiया˜रीज €ान अशnय आ6.”

१९. “6 स,य ‹वळ ऋषीम'न}iयासाठी नाही. C,Rक मानव-Cाhयाशी ,याचा स7ब7ध आ6. Pतvथ िभnख' आिण
कौट'7<बक जीवन जगणारा सामाNय मन'¦य य.iयात या बाबत}त काहीही फरक नाही. ऋष}चीही अधोगती होऊ
शकz, आिण सामाNय कsट'7बव,सल माणHही ऋषीपदाला पोहोचO शकतात.”

२० “कामवासŠiया भरतीपासOन सव“ना सारखाच धोका असतो. सगळd जग ,या भरतीत वाwन जाz. जो <तiया

भोवयyत सापडतो ,याची स'टका होत नाही. पर7त' C€ा ही नौका आ6, आिण <वचार 6 <त\ स'काणO आ6. ध1म
त'1ह.ला असा आqश qतो की, त'मiया या शgOपासOन त'1ही आपJ स7रaण करा.”

२१. “आपŸया कमy\ प<रणाम टाळणd आपŸयाला अशnय आ6, 1हणOन आपण स,कम°च करावीत.

२२. “आपŸया हातOन u¦कœ,R होऊ नRत 1हणOन आपण आपJ <वचार तपासOन पाw या. कारण आपण £ ¬रतो
zच आपणाला िमलz.”

२३. “CकाशातOन अ7धाराकडd आिण अ7धारातOन Cकाशाकडd जाणाª मागF असतात. अ7धारातOन गडद अ7धाराकडd

आिण स7<धCकाशातOन अ<धक उQवल Cकाशाकडd जाणाª मागFही असतात. सO€ मन'¦याला अ<धक Cकाश पा<ह£
असतो, 1हणOन तो Cकाशाचाच उपयोग करील. तो अ<वरतपणd स,य €ानाiया Cा„तीसाठीच Cगती करीत
राहील.”

२४. “सŒतFनाŠ आिण ब'(ीचा उपयोग कŽन आपJ खª ~d™,व दाखवा. ऐ<हक वvतO7iया {यथF,वा<वषयी खोल
<वचार करा आिण जीवन च7चल आ6 6 समजावOन Ñया.”

२५. “मन उदाm करा आिण <निÂत žRयावर <न™ा असO ©ा. सŒतFनाiया राजधमyiया <नयम.\ उŸल7घन कŽ

नका, आिण त'मचा आन7द बा« वvतO7वर अवल7बOन न ठdवता त'मiया vवतःiया मनावर अवल7बOन ठdवा. अH कराल
तर त'मची कीत¤ िचरकाल <ट‹ल.”

२६. भगवान ब'(ाची अम^तवाणी राजाŠ अ,य7त आदराŠ ऐकली आिण अ7तःकरणात साठ<वली, आिण ,य.चा
उपासक होhया\ ,य.ना वचन <दJ.

७. जीवकाची ध1मदीaा
१. जीवक हा राजग^हातील शालवती नावाiया o‘Rचा म'लगा होता.

२. अनौरस असŸयाम'ळd जNमŸयाबरोबरच z मOल एका टोपलीत घालOन मातीiया <ढगावर टाकUन qhयात आJ
होz.

३. ,या मातीचा <ढगायyजवळ बªचH लोक ,या म'लाकडd पाहात उ‰ रा<हJ होz. राजकsमार अभय ,या बाजOŠ
जात होता. ,याŠ लोक.ना <वचारŸयावर ,य.नी स.<गतJ, “z िजव7त आ6.”

४. 1हणOन ,या म'लाला जीवक अH नाव िमळाJ. अभयाŠ ,याला दmक घdतJ आिण ,या\ पालनपोषण ‹J.

५. जीवक मोठा झाŸयावर आपण कH वाचलो 6 ,याला समजJ आिण इतर.ना वाच<वhयाची तीP इiछा
,याiया मनात <नमyण झाली.

६. 1हणOन अभयाला न कळ<वता आिण ,याची स7मती न घdताच तो तaिशला <व©ापीठात »ला आिण z• सात
वष° ,याŠ व‚©कीचा अ•यास ‹ला.

७. राजग^हाला परतŸयावर ,याŠ आपला व‚©कीय {यवसाय स'Ž ‹ला आिण थोडÎाच काळात या {यवसायात
,याŠ मोठd नाव कमा<वJ आिण कीत¤ िमळ<वली.

८. सा‹त Rथील एका ~d™ीची बायको ही ,याला िमळाJला प<हला रोगी असOन <तला बरी करhयाब´ल ,याला
सोळा हजार काषyपण, एक गडी, एक मोलकरीण आिण एक घोडागाडी इतका मोबदला िमळाला.
९. ,याचा लौ<कक ओळखOन अभयाŠ ,याला राहाhयासाठी आपŸया राजवाडÎातच जागा <दली.

१०. राजग^ह R• ,याŠ xब<बसाराला gासदायक अशा भग7दर रोगापासOन म'nत ‹J; आिण ,यासाठी
xब<बसाराiया पाच” राhय.\ सवF अल7कार ,याला बaीस 1हणOन िमळाJ अH स.गतात.

११. जीवकाŠ उŸJखनीय अH ‹JJ इतर काही उपचार 1हण£ राजग^हातील एका ~d™ीवर ‹Jली कवटीची,
आिण बनारस Rथील एका ~d™ीiया म'लाला झाJŸया आतडÎाiया एका ज'नाट रोगावरील शk<•या या होत.
१२. राजा आिण राजिkया य.चा राजव‚© 1हणOन जीवकाची ŠमणOक झाली होती.

१३. पर7त' जीवकाचा भगवान ब'(ाकडd फारच ओढा होता. ,याम'ळd तो भगव7त.चा आिण ,य.iया स7घाचा व‚©
1हणOनही काम करीत अH.

१४. तो भगव7ताचा िश¦य झाला. तो आजारी आिण जखमी लोक.ना उपचार करhयास मोकळा राहावा 1हणOन
भगव7त.नी ,याला िभnखOची <दaा <दली नाही.

१५. xब<बसाराiया म^,यOन7तर जीवक ,याचा म'लगा अजातशgO याiया पदरी रा<हला; आिण अजातशgOŠ
<पत^वधाचा ग'Nहा ‹Ÿयान7तर ,याला भगव7ताकडd आणhयास तोच कारणीभOत झाला.

८. र’पाला\ धम“तर
१. एकदा बयyचशा िभnखO7सह कsc qशात, िभaा मागीत <फरत असताना कsc7ची नगरी थ'Ÿलको<ठ्ठत R•

भगव7त रा<हJ.

२. कsŽ7ना 6 समजŸयावर भगव7ताचा आदर करhयासाठी z ,य.iयाकडd »J.

३. z बसŸयावर भगव7त.नी ध1मोपqश ‹ला. भगव7ताचा उपqश ऐकŸयावर थ'Ÿलकोठ्ठीत Rथील र<हवाश.iया
ˆा«ण Cम'ख.नी भगव7ता\ कœत€तापOवFक आभार मानJ आिण व7दन कŽन z <नघOन »J.

४. ,य.iयामžR zथील एका Cम'ख घराhयात जNमाला आJला र’पाल नावाचा एक तcण होता. ,याiया मनात

<वचार आला, “माÌया समज'तीCमाणd भगवत.नी <दJŸया उपqशान'सार कौट'7<बक जीवन जगणायy माणसाiया
द^…ीŠ स7पOणF श'( आिण <नद•ष अH उiच जीवन जगणd ही सोपी गो… नाही.”

५. “मी ‹स कापOन टाकJ, दाढी काढली, पीत वk धारण ‹J, ग^ह,याग कŽन ग^हहीन प<रPाजक झालो तर
काय हरकत आ6 ?”

६. ˆा«ण फारH ¨र »J न{हz. अशा oळी र’पाल परत आला आिण भगव7त.ना व7दन कŽन ,याŠ आपŸया
मनातील <वचार ,य.ना स.<गतला, आिण CवQQया व उपस7पदा qऊन ,य.iया स7घात आपŸयाला Coश qhयाची
,याŠ <वन7ती ‹ली.

७. भगव7त.नी <वचारJ, “अH करhयास त'ला त'Ìया माता<प,याची स7मती आ6 काय?”
८. “नाही, भगवन्.”

९. “Qय.ना ,य.iया माता<प,य.ची स1मती नाही ,य.ना मी CवQQया qत नाही.”

१०. “महाराज, ती स7मती िमळ<वhयाचा मी Cय,न करीन.” तो तcण मन'¦य 1हणाला आिण उठOन मोठÇा

आदराŠ भगव7ताचा <नरोप घdऊन तो आप,या आई-व<डल.iयाकडd »ला. ,याŠ ,य.ना आपJ <वचार स.<गतJ
आिण िभnख' होhयासाठी ,य.ची परवानगी मा<गतली.

११. आईव<डल.नी प'ढीलCमाणd उmर <दJ, “बाबा र’पाल, तO आमचा एकsलता एक म'लगा आ6स, आिण
आमचा फार लाडका आ6स. तO स'खाŠ जगत आ6स आिण स'खातच वाढला आ6स. uःखाचा त'ला म'ळीच अन'भव
नाही. जा; खा,पी, मजा कर, आिण स'खाŠ स,कœ,R करीत राहा. आ1ही त'ला स7मती qत नाही.”

१२. “त'Ìया म^,यOŠ आ1ही अनाथ होऊ आिण आ1हाला 6 जीवन स'खा\ वाटणार नाही; आमiया जवळ असताना
तO ग^ह,याग कŽन िभnखO {हाoस याला आ1ही स7मती का ©ावी ?”

१३. uसय“दा आिण प'Nहा <तसय“दा र’पालाŠ तीच <वन7ती ‹ली, आिण ,याiया आईव<डल.नी ती प'Nहा
नाकारली.

१४. आईव<डल.ची स7मती न िमळाŸयाम'ळd, ,या तcणाŠ उघडÎा जिमनीवर लोळण घdतली आिण ‘एक तर मी
R•च Cाण qईन, नाही तर िभnखO तरी होईन’ अH ,याŠ vप… स.<गतJ.

११. ,याला िभnखO होhयास <वरोध दशFवीत ,या\ आई-वडील ,याला उठOन बसायला <वनवणी कŽ लागJ, पण
तो तcण मन'¦य एक श¥दही बोलला नाही. ,य.नी ,याला प'Nहा दोनदा-तीनदा <वनवणी ‹ली पण तरीही तो एक
श¥दही बोलला नाही.

१६. 1हणOन र’पालाiया आईव<डल.नी ,य.iया िमg.ना ‰टOन सगळी हकीकत स.<गतली आिण ,य.नी ,याला £
स.<गतJ होz zच आ–हपOवFक ,याला स.गhयास ,य.नी ,य.ना स.<गतJ.

१७. ,याiया िमg.नी ,याला तीन oळा <वन7ती ‹ली पण तो एक श¥दही बोलला नाही. z{हा ,या\ िमg ,याiया

आईव<डल.कडd आJ आिण 1हणाJ, “<त•च उघडÎा जिमनीवर पडOन तो स.गत आ6 की, ‘मी एक तर मŽन

जाईन नाहीतर िभnख' होईन. जर त'1ही ,याला स7मती <दली नाही तर तो कधीही िजव7त उठणार नाही.’ पण
त'1ही स7मती <दलीत तर तो िभnखO झाŸयावर त'मiया द^…ीस तरी पडdल. जर िभnख' होऊन राहाणd ,याला
आवडJ नाही तर तो uसª काय कŽ श‹ल? तो R•च परत Rईल, 1हणOन त'1ही ,याला स7मती ©ा?”

१८. “ठीक, आ1ही स7मती qतो, पण £{हा तो िभnखO होईल z{हा ,याŠ इ• Rऊन आमची ‰ट घdतली पा<ह£.”

१९. र’पाला\ िमg ,याiयाकडd »J आिण ,याiया आईव<डल.नी स7मती <दŸया\ ,य.नी ,याला सा<गतJ. पर7त'
तो िभnखO झाŸयान7तर ,याŠ ,य.ना ‰टhयासाठी आJ पा<ह£ 6ही ,य.नी स.<गतJ.

२०. z{हा तो उठला आिण थकवा ¨र झाŸयावर तो भगव7ताकडd »ला. ,य.ना व7दन ‹Ÿयावर एका बाजOला बसOन
तो 1हणाला, “मी िभnख' होhयाब´ल आई-व<डल.ची स7मती िमि½वली आ6, मला स7घात Coश ©ावा अशी
भगव7त.ना माझी <वन7ती आ6.”

२१. भगव7ताiया स7घात ,याला Coश qhयात आला. थ'Ÿलको<’त R• आव‘यक <तत‹ <दवस राwन

प7धरवड्यान7तर भगवान ब'( िभaा याgdसाठी ~ावvतीस जावयास <नघाJ आिण ,या <ठकाणी अनाथ
xपडकाiया स'खदायी £तवनात ,य.नी वvती ‹ली.

२२. Qया आदशyiया शोधासाठी तcण लोक ग^ह,याग कŽन ग^हहीन िभnकU होतात तो उपरत}iया जीवनाचा

सवF~d™ आदशF िभnख' र’पालाला एकाNतवास, क…, द^ढता व <न:vवाथF यानी प<रपOणF अH जीवन जगŸयावर
लवकरच िमळाला.

२३. न7तर तो भगव7ताकडd »ला आ<ग व7दन ‹Ÿयावर एका बाजOला बसOन 1हणाला, “भगव7ताiया अन'€dŠ आईव<डल.ना ‰टावयास जाhयाची माझी इiछा आ6.”

२४. र’पालाiया मनातील <वचार.ची आपŸया मनात बारकाईŠ तपासणी कŽन आिण आपŸयाला िमळाJŸया

िशaणाचा ,याग कcन सामाNय माणसा\ खालiया पातळीवरील जीवन जगhयाची इiछा ,याला होणार नाही
6 ओळखOन भगव7तानी ,याला ‹{हाही जाhयाची अन'€ा <दली.

२५. z{हा उठOन अ,य7त आदराŠ भगव7ताचा <नरोप घdतŸयावर आपला <बछाना बाजOला ठdवOन ,याŠ आपJ चीवर
व िभaापाg घdतJ आिण िभaा याgdसाठी तो थ'Ÿल-को<’त R• »ला. ,या <ठकाणी ,याŠ कscराजाiया म^गवनात
वvती ‹ली.

२६. uसयy <दवशी सकाळी लवकरच चीवर-वk प<रधान कŽन आिण िभaापाg घdऊन तो िभadसाठी नगरात
»ला आिण z• ‰दभाव न करता घरोघर <फरत असताना तो आपŸयाच व<डल.iया घरी आला.

२७. ,या\ व<डल घरातील <दवाणखाNयात आपJ ‹स <वचरीत होz. ,य.नी र’पालास uŽन Rत असताना

पा<हJ आिण z 1हणाJ, “या ब‚राƒयाiया कारटÇ.नीच माÌया एकsल,या एक लाडnया म'लाला िभnख' कŽन
टाकJ.”

२८. याCमाणd vवत:iया व<डल.iयाच घरी र’पालाला काहीही िमळाJ नाही; न'सता नकार तर नाहीच पण

िश{या माg िमळाŸया.

२९. ,याच oळी घरातील एक दासी आदŸया <दवशीचा िशळा भात फáकUन qhयाiया 8तात होती; z{हा र’पाल
<तला 1हणाला; “ताई, z जर टाकUन qणार असशील तर z माइया या पाgात घाल.”

३०. ,याiया िभaापाgात भात घालीत असताना ,याचा आवाज, हात आिण पाय <तŠ ओळखJ आिण सरळ
माल<कणीकडd जाऊन मोठÇाŠ 1हणाली, “मालकीणबाई, धाकÊ धनी परत आJ आ6त.”

३१. “तO 1हणzस z खª अHल तर तO याप'ढd दासी राहाणार नाहीस.” आई 1हणाली आिण आपŸया म'लाiया
आगमनाची वातy ऐकŸया\ आपŸया पतीला स.गhयासाठी घाईघाईŠ <नघOन »ली.

३२. कs7पणाजवळ बसOन र’पाल तो िशळा भात खात असतानाच ,याचा <पता z• Rऊन उßारला, “बाळ, तO
िशळा भात खात आ6स 6 खª आ6 काय? तO आपŸया vवत:iया घरी का Rत नाहीस?

३३. “ग^हvथा, ग^ह,याग कŽन ग^हहीन बनJŸया आ1ह.ला घर कसJ? मी त'मiया घरी आलो होतो; पण मला
z• काहीही िमळाJ नाही,न'सता नकारही िमलाला नाही. िश{या माg िमळाŸया.”

३४. “R बाळ, आपण घरात जाऊ.” “नको ग^हvथा, आज\ माझd £वण झाJ आ6.” र’पाल 1हणाला.
३५. “ठीक आ6; पण बाळ, उ©ा त'झd भोजन इ• करशील अH वचन q.”
३६. िभnख' र’पालŠ मौन धारण कŽन आपली स7मती <दली.

३७. न7तर ,या\ वडील घरात »J. z• ,य.नी सोNयाc„याiया लगडी रचOन ,यावर गािल\ अ7थरhयाची आ€ा
<दली. पOवy~मीiया र’पालाiया िkया असJŸया आपŸया स'न.ना आपŸया पतीला आवडत असJला सवF
Cकारचा साजश^7गार करhयास स.<गतJ.

३८. राg स7पŸयावर घरात भोजनासाठी उmम पदाथF तयार कŽन ठdवhयाची आ€ा ,याiया <प,याŠ <दली.

आिण तयारी झाŸयावर म'लाला कळ<वJ. uपार झाŸया बरोबर चीवª प<रधान कŽन आिण िभaापाg घdऊन
िभnखO र’पाल vवतःसाठी ठdवJŸया आसनावर Rऊन बसला.

३१. न7तर ,या सोNयाc„याiया राशीवŽन गाली\ काढhयाची आ€ा qऊन ,याचा <पता 1हणाला, “ 6 त'झd
मात^धन आ6, ती त'Ìया <प,याची आिण ती त'Ìया <पतामहाची स7पmी आ6. आन7दाचा उपभोग आिण स,कœ,R या
दोNहीसाठी त'ला भरपOर स7पmी आ6.”

४०. “ R बाळ, त'झी ~मणचयy सोडOन q. सामाNय माणसाiया जीवनाचा प'Nहा अवल7ब कर, भोग उपभोग आिण
स,कœ,R कर.”

४१. “ ग^हvथा, त'1ही माझा सŸला ऐका आिण या सग½या स7पmीiया राशी त'1ही घdऊन जा आिण ग7गा नदीत

ब'डवOन टाका. का? कारण <तiयाम'ळd त'1हाला फnत u:ख, शोक, स7कÊ, मान<सक व शारीरीक यातना आिण
nJशच भोगाo लागतील.”

४२. िभnखO र’पालाiया पाय.ना िमठी माŽन ,याiया पOवy~मीiया िkया ,याला <वचाŽ लागŸया, “
Qय.iयासाठी आपण 6 उiच जीवन जगत आहात ,या अ„सरा आ6त तरी कशा?”

४३. तो 1हणाला, “ भ<गन}नो कोण,याही अ„सर.साठी मी ,या जीवनाचा अवल7ब ‹Jला नाही.”

४४. आपŸयाला ,याŠ भ<गनी 1हटŸया\ ऐकŸयाबरोबर ,या िkया मO±iछत होऊन जिमनीवर पडŸया.
४५. र’पाल आपŸया <प,याला 1हणाला, “ग^हvथा, मला अNन ©ावया\ अHल तर q. मला gास qऊ नकोस.”

४६. “ भोजन तयार आ6. बाळ, स'cवात कर,” <पता 1हणाला. आिण म'लगा पोटभर £oपयSत ,य.नी ,याला
उmमोmम पदाथ“\ भोजन <दJ.

४७. भोजन झाŸयावर कsc राQयाiया म^गवन.त तो परतला आिण uपारiया भर उNहात तो z• एका
झाडाखाली बसला.

४८. आपण पहायला RhयापOव¤ z वन vवiछ कŽन ठdवाo अशी राजाŠ ,याiया पारžयाला आ€ा <दली होती.

आिण तो आ€ाधारक िशकारी आपJ काम करीत असताना z• एका झाडाखाली uपारiया भर उNहात र’पाल
बसला असŸया\ ,यानी पा<हJ आिण राजाला जाऊन बातमी <दली की, “ वन {यविvथत आ6. पर7त'
Qयाiया<वषयी महाराज.नी अŠक oळा ऐकJ आ6 तो र’पाल z•च एक झाडाखाली बसला आ6.”

४९. “आज वनाची काळजी करhया\ कारण नाही.” राजा 1हणाला, “मी आज जाऊन ,या व7दनीय प'cषाला

‰टतो.”1हणOन Cवासासाठी भोजनाची तयारी करhयाची आ€ा qऊन तो रथात बसला आिण नगरातOन
रा£शाही िमरवण'कीŠ र’पालाला ‰टhयासाठी <नघाला.

५०. रथातOन िजथपयSत जाता Rईल <तथपयSत »Ÿयावर राजा आपŸया प<रवारासह पायी चालO लागला आिण
र’पालाकडd आला. परvपर.ना अिभवादन ‹Ÿयावर राजाŠ उ‰ राwनच र’पालास एका प'¦पराशीवर बसhयाची
<वन7ती ‹ली.

५१. “नाही महाराज, आपण z• बसा. माझd 6 आसन आ6च.”
५२. आसनvथ झाŸयावर राजा 1हणाला, ''र’पाल, माणसाŠ चार हानी भोगा{या लागतात. की, Qयाiयाम'ळd तो

आपŸया डोnया\ व दाढीिमश.\ ‹स काढOन टाकतो. पीतवkd धारण करतो आिण ग^ह,याग कŽन ग^हहीन होतो.
,या चार हानी 1हण£ (१ ) 1हातारपण (२ ) अनारोƒय (३ ) दा<र·य (४ ) आिण नातलग.चा म^,यO «ा होत.”

५३. “समजा, एक बयyच वयाचा 1हातारा मन'¦य आ6. व^(,वाम'ळd थकJला आिण मरणाiया प7थास लागJला
आ6. आपली िvथती तो ओळखतो आिण अ<धक स7पती िमळ<वhयात xकवा िमळ<वJŸया स7पmीचा सuपयोग
करhयातील अडचण}ची ,याला जाणीव आ6, 1हणOन तो प<रPाजक बनhया\ ठर<वतो. यालाच 1हातारपणाची
हानी 1हणतात. पर7त' तO तर भर Qवानीत आ6स, त'झd ‹स काळdभोर असOन व^(,वाचा ,य.ना vपशFही झाJला

नाही. तO Žपयौवनस7पNन आ6स. त'झा व^(,वाम'ळd होणारा कोणताही तोटा झाJला नाही. मग त'ला अH काय
समजJ xकवा तO अH काय पा<हJस वा ऐकJस की, Qयाम'ळd तO ग^ह,यागाचा मागF प,करलास ?”

५४. “xकवा समजा की, रोगी यातना भोगणारा xकवा अ<तशय आजारी असा मन'¦य आ6. तो आपली िvथती

ओळखतो आिण अ<धक स7पmी िमळ<वhयाक<रता xकवा िमळ<वJŸया स7पmीचा सuपयोग करhयातील
अडचणीची ,याला जाणीव आ6. 1हणOन तो प<रPाजक बनhया\ ठर<वतो. यालाच अनारोƒयाची हानी 1हणतात.
पर7त' तO आजारी नाहीस की, यातनाही भोगीत नाहीस. त'Ìया Šमvत Cकœतीम'ळd त'झी पचनशnती च.गली

रा<हली आ6; 1हणOन अनारोƒयाम'ळd जो तोटा होतो तसा त'झा झाJला नाही. मग त'ला अH काय समजJ? xकवा
तO अH काय पा<हJस वा ऐकJस की, Qयाम'ळd तO ग^ह,यागाचा मागF प,करावा?”

५५. “xकवा <तसयy एका माणसा\ उदाहरण घdऊ. ~ीम7त आिण व‚भवशाली झाŸयान7तर आिण •मा•माŠ z
व‚भव गमावŸयान7तर तो आपली िvथती ओळखतो. अ<धक स7पmी िमळ<वhयातील xकवा िमळ<वJŸया स7पmीचा

सuपयोग करhयातील अडचणीची ,याला जाणीव होz. 1हणOन तो प<रPाजक होhया\ ठर<वतो. याला

नातलग.iया म^,यOम'ळd झाJला तोटा 1हणतात. पर7त' त'ला तर िमg आिण नातलग खOप आ6त. नातलग.iया
म^,यOम'ळd जो तोटा होतो तसा स'झा तोटा झाJला नाही. मग त'ला अH काय समजJ xकवा यO काय पा<हJस xकवा
ऐकJस की, Qयाम'ळd ग^ह,याग करhयाचा मागF तO प,करलास?”

५६. र’पाल उmरला, “महाराज, मी ग^ह,याग कŽन ग^हहीन झालो या\ कारण अH की, €ानी आिण दाशF<नक
स1यक् स1ब'(.नी स.<गतJली चार त-o मी समजावOन घdतली, पा<हली आिण ऐकली. ती चार त,o अशी( १ ) जग अ<न,य असOन सतत बदलत आ6.

( २ ) जगाला रaणकतy xकवा पालनकतy असा कोणीही नाही.
( ३ ) आपली कशावरही मालकी नाही, C,Rक वvत' मा» ठdवOनच आपणाला »J पा<ह£.

( ४ ) त^¦णdiया आहारी »Ÿयाम'ळd जगात uःख आ6. आिण ,याम'ळd जगात अŠक उणीवा असOन z सार˜ धडपडत
आ6.”

५७. “<वलaण! खरोखरच उ,कœ…!” राजा उßारला. “ भगव7त.नी स.<गतJ z <कती बरोबर आ6!”

भाग चवथा: घर\ <नम7gण
१. श'(ोदनाची ”वटची ‰ट
१. सा<रप'm आिण मोƒगलान य.iया दीadन7तर भगवान ब'( दोन म<हŠ राजग^हात रा<हJ.

२. भगव7त राजग^हात रहात असŸया\ ऐकŸयावर श'(ोदनाŠ <नरोप पाठ<वला की, “मरणापOव¤ माÌया म'लाला
पाहhयाची माझी इiछा आ6. ,याiया उपqशाचा फायदा इतर.ना िमळाला पर7त' ,याiया <प,याला xकवा
,याiया नातलग.ना तो िमळाला नाही.”

३. <नरोप qणायy ¨ता\ नाव काल'दा<यन् अH असOन तो श'(ोदनाiया एका दरबारातील मन'¦याचा म'लगा
होता.

४. z• पोचŸयावर तो ¨त 1हणाला, “जगŒनदनीय तथागता, कमलप'¦प QयाCमाणd सOय•दयासाठी उ,स'क असz,
,याCमाणd आपJ <पताजी आपली वाट पाहात आ6त.”

५. तथागत.नी आपŸया <प,याची <वन7ती माNय ‹ली आिण आपŸया बयyच िश¦य.सह z <प,याiया घरी
जावयास <नघाJ.

६. भगव7त अधOन मधOन म'nकाम करीत चालJ होz. पर7त' z Rhयासाठी <नघाŸयाची वातy श'(ोदनाला
स.गhयासाठी काल'दा<यन् प'ढd <नघOन »ला.

७. लवकरच ही बातमी सवF शाnय जनपदात पसरली; “स7बोधी Cा„त कŽन घdhयासाठी ग^ह,याग ‹Ÿयावर
ग^हहीन होऊन <फरत असताना <स(ाथF आपला उ´dश सफल झाŸयाम'ळd क<पलवvत'ला आपŸया घरी परत Rत
आ6.” Qयाiया ,याiया त¯डी 6च श¥द होz.

८. आपJ नातलग आिण म7gी य.iयासह श'(ोदन आिण महाCजापती ही दोघdही आपŸया प'gाला ‰टhयासाठी

<नघाली. आपला म'लगा uŽनच ,याना <दसला z{हा ,या\ सºदयF, ग.भीयF आिण zज पाwन z थnक झाJ आिण
,य.\ अ7तःकरण अ,यान7दाŠ भŽन तो आन7द {यnत करhयास ,याना श¥द सापडdनात.

९. हा खरोखरच ,य.चाच प'g होता. 6च z <स(ाथy\ Žप ! तो महान ~मण ,य.iया Õदयाiया <कती जवळ
होता आिण तरीही ,य.iयातील अ7तर <कती ¨र होz! तो म'नी~d™ आता ,य.चा प'g <स(ाथF न{हता. तो ब'(,
भगवान, अहFत, स,य<वद् आिण सग½या मानवजातीचा ग'c होता.

१०. आपŸया प'gा\ धा±मक ~d™,व लaात घdऊन श'(ोदन रथातOन खाली उतरला आिण Cथम ,याला व7दन
कŽन 1हणाला, “आ1ही त'ला पा<हŸयाला आता सात वष° लोटली. या aणाची आ1ही <कती आत'रzŠ वाट
पाहात होतो !”

११. न7तर भगवान ब'( आपŸया <प,यासमोर बसJ. राजा आपŸया प'gाकडd टक लावOन पाw लागला. ,याiया
नावाŠ ,याला हाक मारhयाची ,याची फार इiछा होती. पण तH ध‚यF ,याला होईना. “<स(ाथy,” तो मनातŸया
मनात उßारला, “<स(ाथy, आपŸया <प,याकडd परत R आिण प'Nहा ,याचा प'g हो !” पर7त' आपŸया प'gाचा
<नÂय पाwन ,याŠ आप,या भावना दाबOन टाकŸया. तो आिण महाCजापती दोघdही उदास झाली.

१२. याCमाणd <पता आपŸया प'gाiया समोर बसला आिण u:खात आन7द आिण आन7दात uःख मानO लागला.
,याला आपŸया म'लाचा अिभमान वाटत होता. तरी पण आपला थोर प'g कधीही आपला वारस होणार नाही या
कŸपŠम'ळd ,याचा अिभमान लोप पावला.

१३. “मी त'ला माझd राQय qईन,” राजा 1हणाला, “पण जर त'ला z <दJ तर तO z मातीमोल मानशील.”

१४. आिण भगवNत 1हणाJ, “ राजा\ अ7तःकरण CdमाŠ भरJJ आ6 व आपŸया प'gाब´ल ,याला अ,य7त uःख

होत आ6 6 मी जाणतो. पण Qया प'gाला आपण म'कलात ,याiयाशी Qया Cdमब7धनानी आपŸयाला जखडJ आ6

,या ब7धन.नी आपण vवतःला सवF मन'¦यमाg.शी जखडOन टाका. 1हण£ <स(ाथyiया जागी आपŸयाला
,याiया¬aाही थोर प'g असŸया\ आढळOन Rईल. स,य आिण सदाचार िशक<वणारा प'g आपŸयाला ला‰ल
आिण श.ती व <नवyण याचा Cणdता आपŸया Õदयात Coश करील.”

१५. आपला प'g ब'( याची तो मध'र वाणी ऐकUन श'(ोदन आन7दाŠ 8होष झाला आिण आपJ हात घÓ आवळOन
अ~'पOणF Šg.नी तो उßारला, “ 6 अêàत प<रवतFन आ6! u:खा<तªक आता न… झाला आ6. Cार7भी माJ Õदय

uःखाŠ जड झाJ होz; पण आता त'Ìया महान ,यागा\ फळ मला चाखावयास िमळत आ6. समथF अशा अन'कÈ¬Š
Cd<रत होऊन »Ÿयाम'ळd आपJ धमF<वषयक उदाm अH उ<´… साžय करhयासाठी सmdची अिभलाषा तO सोडOन
©ावीस 6 योƒयच होz. मागF सापडŸयावर आता म'nतीसाठी उ,स'क असJŸया सव“ना तO आपŸया ध1माची
िशकवण qऊ शकशील.”

१६. श'(ोदन vवग^ही परतला आिण भगवान ब'( आपŸया िश¦य.सह वनातच रा<हJ.

१७. uसयy <दवशी सकाळी भगव7त आपJ िभaापाg घdऊन क<पलवvत'मžR िभadसाठी <नघाJ.

१८. ,या oळी प'ढील बातमी पसरली; “Qया नगरातOन <स(ाथF रथात बसOन आपŸया Hवक.सह जात अH ,याच
नगरात तो आता िभaा मागhयासाठी घरोघर <फरत आ6. ,याŠ लाल मातीiया र7गा\ चीवर प<रधान ‹J
असOन ,याiया हातात माती\ एक िभaापाg आ6!”

१९. ही <विचg वातy ऐकUन श'(ोदन घाईघाईŠ »ला व भगव7ताला 1हणाला, “तO माÌया नावाला असा कािळमा
का फासतोस? त'ला आिण त'Ìया िभnख'7ना मी सहज अNन प'रवO श‹न 6 त'ला माहीत नाही काय?”
२०. भगवNत उmरJ, “ही माÌया स7घाची Cथा आ6.”

२१. “पण 6 कH शnय आ6 ? अNनासाठी िभaा मागणाय“प‚की तO नाहीस.”

२२. “होय <पताजी,” भगव7त 1हणाJ, “आपण राजा\ व7शज आहोत अH त'1ही व त'मiया व7शीय.नी वाटŸयास

1हणाo ; पर7त' मी Cाचीन ब'(.चा व7शज आ6. z आपJ अNन िभaा मागOन िमळवीत असत आिण िभadवरच z
Šहमी आपला <नवyह करीत असत.”

२३. श'(ोदन <नcmर झाला z{हा तथागत प'ढd 1हणाJ, “£{हा एखा©ाला ग'„त धन िमळz z{हा ,यातील
मौŸयवान र,नाची ‰ट ,याŠ <प,याला ©ावी अशी रीत आ6 1हणOन माÌया या ध1मŽपी धनाची ‰ट मला
आपŸयाला qऊ ©ा.”

२४. भगव7त <प,याला प'ढd 1हणाJ, “जर आपण आपŸया स'ख vव„न.तOन म'nत {हाल, आपJ अ7तःकरण
स,यासाठी उघडd कराल, आपण सदाचाराचा उ,साह बाळगाल आिण स,ध1माचा मागF vवीकाराल तर

आपŸयाला शा¡त असा आन7द ला‰ल.”

२५. श'(ोदनाŠ 6 सवF श.तपणd ऐकJ व 1हटJ, “बाळ ! तO £ 1हणतोस ,याCमाणd वागhयाचा मी Cय,न करीन.”

२. यशोधरा व रा•ल य.ची ‰ट
१. श'(ोदनाŠ तथागत.ना आपŸया घरी आणJ आिण घरiया सवF म7डळ}नी ,या\ आदराŠ vवागत ‹J.

२. पण रा•लची आई यशोधरा माg प'ढd आली नाही. श'(ोदनाŠ यशोधªला बोलावणd पाठ<वJ; पर7त' ती

1हणाली “खरोखर, जर माझा काही मान ठdवावयाचा अHल तर <स(ाथF vवतःच माÌयाकडd Rतील आिण मला
‰टतील.”

३. आपŸया सवF नातलग.ना व िमg.ना ‰टŸयावर भगवNत.नी <वचारJ, ‘यशोधरा कsठd आ6 ?’ आिण <तŠ
Rhया\ नाकारJ 6 समजŸयावर z उठJ आिण तडक <तiया दालनात »J.

४. आपJ िश¦य सा<रप'm आिण मोƒगलान य.ना आपŸयाबरोबर यशोधªiया दालनात Rhयाची भगवNत.नी

आ€ा <दली. z ,य.ना 1हणाJ, “मी म'nत आ6 पर7त' यशोधरा अ©ाप म'nत नाही. बरीच वष° मला पा<हJ
नसŸयाम'ळd ती अ,य7त uःखी झाली आ6. <त\ uःख हल‹ झाJ नाही तर <तiया मनाला यातना होतील. प<वg
तथागताला <तŠ vपशF ‹ला तर त'1ही <तiया आड Rऊ नR.”

५. यशोधरा आपŸया दालनात <वचारमÐ िvथतीत बसली होती. भगव7त.नी Coश ‹ला z{हा काठोकाठ भŽन
वाहणायy पाhयाiया पाgाCमाणd ती इतकी Cdम<नभFर झाली की, <तला vवत:ला सावcन धरणd शnय झाJ नाही.

६. Qयाiयावर आपण Cdम ‹J तो प'cष स,याची िशकवण qणारा जगŒ7दनीय भगवान ब'( आ6 6 <वसŽन <तŠ
,या\ पाय धरJ आिण ती एकसारखी रडO लागली.

७. पर7त' z• श'(ोदन आ6 याची आठवण झाŸयावर ती लQ£Š उठली आिण <वनयाŠ थोडÎा अ7तरावर जाऊन
बसली.

८. यशोधªiया वतीŠ aमा मागOन शO(ोदन 1हणाला, “6 <त\ वागणd <तiया Cdमा<तशयाम'ळd असOन ही काही
aिणक भावना<ववशता नाही. प<त<वरहाiया सात वषyiया काळात <स(ाथyŠ ‹शपवन ‹Ÿया\ <तŠ ऐकJ
z{हा <तŠही ‹शपवन ‹J. £{हा <तŠ ऐकJ की, आप,या पतीŠ स'ग7धी ·{R व अल7कार याचा ,याग ‹ला आ6,

z{हा <तŠही ती वापरhया\ सोडOन <दJ. आपŸया पतीCमाणd ठरा<वक oळीच मातीiया पाgातOन ती अNन Hवन
करीत असz.”

९. “6 ‹वळ ता,प'र,या भावना<ववशzम'ळd नसOन z <तiया मनोध‚यy\ लaण होय.”

१०. भगव7तानी प<रPQया घdतली ,या oळी यशोधªŠ दाख<वJŸया महान ध‚यyची व <तiया अलौ<कक महान
ग'ण.ची भगव7तानी Cश7सा ‹ली. z बो<धस,व असताना व मानवा\ सवF~d™ žRय £ ब'(,व z Cा„त करhयासाठी

Cय,नशील झाŸयावर, यशोधª\ पा<वlय, कोमलता आिण <तची भnती 6 <त\ ग'ण ,याना अमोल व उपकारक
ठरJ होz. 6 <त\ ‘कमF’ होz आिण <तiया थोर प'hयाचाच तो प<रणाम होता.

११. <त\ uःख श¥दातीत होz. आिण <तiया जीवनातील उदाm व^mीम'ळd <तiया आžयाि,मक प'hयाईiया
कीत¤त भर पडली होती आिण <तला अ<Œतीय {यिnतम,व Cा„त झाJ होz.

१२. न7तर यशोधªŠ सात वष° वयाiया रा•लाला राजकsमाराiया व‚भवाला सा£H कपडd घातJ आिण ती ,याला
1हणाली;

१३. “महान ˆ1हाCमाणd <दसणारा zजvवी \हयyचा हा स,प'cष त'झा <पता आ6. मी अजOनही पा<हŸया नाहीत
अशा ·{याचा मोठमोठचा खाणी याiयाजवळ आ6त. ,याiयाकडd जा आिण ती स7पmी त'Ìया ता¥यात
qhया<वषयी ,याला <वन7ती कर. कारण <प,याची मालमmा वारसाहnकाŠ प'gाकडdच आली पा<ह£.”
१४. रा•ल उmरला, “कोण माझा <पता? शO(ोदना˜रीज uसरा <पता मला माहीत नाही.”

१५. यशोधªŠ म'लाला उचलOन घdतJ आिण zथOन जवळच िभnख'7iया बरोबर अNन Hवन करीत असJŸया
भगव7ताiयाकडd िखडकीखनO बोट दाखवOन ती ,याला 1हणाली, “तो पहा त'झा <पता, त'झा <पता श'(ोदन न{6.”
१६. रा•ल भगव7ताकडd »ला आिण ,य.iया \हयyकडd पा•न <नभFयपणd आिण CdमाŠ 1हणाला,

१७. “आपण माझd <पता आहात ना ?” आिण ,य.iयाजवळ उभा राwन तो प'ढd 1हणाला, “~मणा, आपली
छायाqखील आन7दमय आ6!” भगव7त श.तच रा<हJ.

१८. भोजन आटोपŸयावर तथागत.नी ,याला आशीवyद <दला आिण z राजवाडÎातOन जाऊ लागJ. पर7त' रा•ल
,य.iया मागोमाग »ला आिण ,य.iयाकडd आपला वारसा मागO लागला.

१९. कोणीही ,याला अड<वJ नाही. vवतः भगव7तानीही ,याला C<तब7ध ‹ला नाही.

२०. सा<रप'mाकडd वळOन भगव7त 1हणाJ, “माझा प'g आपला वारसा मागतो आ6. ‡चता आिण uःख उ,पNन
करणाª नाशव7त अH धन मी ,याला qऊ शकत नाही. पर7त' Qयाचा कधीही aय होणार नाही अशा प<वg
जीवनŽपी धनाचा वारसा माg मी ,याला qऊ श‹न.”

२१. रा•लला उ´dशOन अ,य7त आv•Š तथागत 1हणाJ, “सोŠ, c¬ आिण र,Š य.प‚की माÌयाजवळ काहीही नाही,
पर7त' आžयाि,मक धन vवीकारhयास तO तयार असशील आिण z वाwन Šhयाइतका व जतन कŽन ठdवhयाइतका

तO समथF असशील तर असJ धन माÌयाकडd <वप'ल आ6. माझd आžयाि,मक धन 1हण£ ध1माचा मागF. परमोiच
आन7दाiया Cा„तीसाठी मनाiया स7vकाराiया साधŠला Qय.नी आपJ जीवन वा<हJ आ6 अश.चा स7घात Coश
िमळावा अशी त'झी इiछा आ6 काय?”

२२. “होय,” रा•लाŠ <नÂयपOवFक उmर <दJ.
२३. रा•ल िभnख'स7घात सामील झाŸया\ £{हा श'(ोदनाŠ ऐकJ z{हा ,याला अ<तशय uःख झाJ.

३. शाnय.नी ‹JJ vवागत
१. भगवान ब'( शाnय qशी परतJ z{हा आपŸया qशब.धव.त दोन तट पडJल ,य.ना आढळOन आJ. एक

,य.iया बाजOŠ होता व uसरा ,याचा <वc( होता.

२. मा» शाnय व कोिलय य.iयातील य'(ाiया C‘नाबाबत जो वाद माजला होता आिण Qयात ,य.नी फार
मह-वाचा भाग घdतला होता, ,या oळी शाnय स7घात झाJŸया मत‰द.ची ,य.ना आठवण झाली.

३. ,या oळiया ,य.iया <वरोधक.नी या oळी स'(ा ,य.ना Cिणपात करhया\ xकवा ,य.चा मोठdपणा माNय
करhया\ नाकारJ. ,य.ना अन'कUल असJŸय.नी ,य.iया अन'यायी वगyत सामील होhयासाठी C,Rक कsट'7बातOन

ए‹क म'लगा अपFण करhया\ अगोदरच ठर<वJ होz. ,य.नी आता भगव7ताiया स7घात Coश करhया\ व z
राजग^हाला परतत.ना ,य.iयाबरोबर जाhया\ ठर<वJ.

४. Qया कsट'7ब.नी ए‹क म'लगा स7घाला अपFण करhया\ ठर<वJ होz ,यात अिमतोदना\ कsट'7ब होz.

५. अिमतोदनाला दोन म'ल» होz. एका\ नाव अन'c(. ,याला अगदी लाडात वाढ<वJ होz. uसयy\ नाव होz
महानाम.

६. महानाम अन'c(ाकडd जाऊन 1हणाला, “तO तरी स7सार,याग कर xकवा मी करतो.” आिण अन'c(ाŠ उmर

<दJ. “माझी Cकœती नाजOक आ6. कौट'7<बक जीवन सोडOन ग^हहीन अवv•त राहणd मला अशnय आ6. 1हणOन तOच
तH कर.”

७. “पर7त' <Cय अन'c(ा, कौट'7<बक जीवनात कोण,या गो…ी घडत असतात z मी त'ला स.गतो ऐक. प<हŸया Cथम
त'ला ”त न.गराo ला»ल. z झाŸयावर ¬रणी करावी ला»ल. z झाŸयावर त'ला ”ताला पाणी ©ाo ला»ल.
न7तर ”तातील पाhयाचा <नचरा करावा ला»ल. न7तर लावणी करावी ला»ल. लावणीन7तर कापणी करावी
ला»ल. मग z बा6र Nयाo ला»ल व ,याiया ज'डÎा ब.धा{या लागतील. एवढd झाŸयावर ,याची मळणी करावी

ला»ल. मग ¬ंढा oगळा करावा ला»ल. न7तर ,यातील तOस काढOन टाकाo ला»ल. मग धाNय पाखडाo ला»ल.
न7तर z कोठारात साठवOन ठdवाo ला»ल. आिण ,याiया प'ढŸया वष¤ प'Nहा या सग½याची प'नराव^mी करावी
ला»ल, आिण 6 वषyन'वष° अHच कराo ला»ल.”

८. “6 काम कधीच स7पत नाही, आपŸया ~म.ना कधी अ7तच नसतो. काम कधी स7¬ल? ~माचा ”वट ‹{हा
होईल. आपŸया प7î<·य.iया स'खोपभोग.ना न म'कता आपŸयाला <व~.ती कशी िमळdल? <Cय अन'c(ा, काम 6
कधीच स7पत नाही; आपŸया ~म.ना कधी अ7तच नसतो.”

९. “मग कौट'7<बक कतF{R करhयाचा <वचार तO कर. मीच कौट'7<बक जीवन सोडOन ग^हहीन अवv•त राहhयास
जातो,” अन'c( 1हणाला.

१०. आिण शाnय अन'c( आपŸया आईकडd जाऊन 1हणाला, “आई कौट'7<बक जीवन सोडOन ग^हहीन अवv•त
राहाhयास जाhयाची माझी इiछा आ6. ,यासाठी मला परवानगी q.”

११. शाnय अन'c(ाŠ याCमाणd 1हटŸयावर ,याची आई ,याला 1हणाली; “लाडnया अन'c(ा, त'1ही दोघd माझd
लाड‹ प'g आहात आिण त'मiयात कोणताही दोष मला <दसत नाही. माÌया इiÍ<वc( ‹वळ म^,यOम'ळd ए‹
<दवशी त'मची व माझी ताटातOट होईल. पर7त' मी िजव7त असताना त'1ही कौट'7<बक जीवन सोडOन ग^हहीन अवv•त
जाo याला मी कशी समती qऊ?”

१२. प'Nहा एकदा अन'c(ाŠ तीच <वन7ती ‹ली आिण ,याला zच उmर िमळाJ. अन'c(ाŠ आपŸया आईला
<तसयyनदा तीच <वन7ती ‹ली.

१३. ,या oळी शाnय राजा भ´ीय याची शाnय.वर सmा होती आिण तो अन'c(ाचा िमg होता. ,याम'ळd राजा

स7सार,याग करणार नाही अH वाटOन ती अन'c(ाला 1हणाली, “लाडnया अन'c(ा, जर राजा शाnय भ´ीय याŠ
स7सार,याग ‹ला तर तOही ,याiयाबरोबर जा.”

१४. न7तर अन'c( भ´ीयाकडd »ला आिण ,याला 1हणाला; “<Cय िमgा, माÌया स7सार,यागात त'Ìयाम'ळd अडथळा
Rतो आ6.”

१५. “मग <Cय िमgा, मी तो अडथळा ¨र करतो. मी त'Ìयाबरोबरच आ6. त'Ìया इiÍCमाणd तO स7सार,याग कर.”
१६. “<Cय िमgा, आपण दोघdही स7सार,याग कŽ या!”

१७. “<Cय िमgा, स7सार,याग करhयास मी असमथF आ6. तO uसª काहीही करावयास मला स.<गतJस तरी मी z
करीन. • एकटाच स7सार,याग, कर.” भ´ीय 1हणाला.

१९. “<Cय िमgा, जर तO स7सार,याग ‹लास तरच मीही करावा अH आईŠ स.<गतJ आ6. आिण तOही आmाच

1हणालास की ‘जर त'Ìया स7सार,यागात माÌयाम'ळd अडथळा Rत अHल तर तो अडथळा ¨र करतो. मी qखील
स7सार,यागास त'Ìया इiÍCमाणd त'Ìयाबरोबर आ6. 1हणOन <Cय िमgा, आपण दोघdही स7सार,याग कc या!”

१९. शाnय राजा भ´ीय अन'c(ाला 1हणाला: “<Cय िमgा, सात वष° थ.ब, सात वष“न7तर आपण बरोबरच
स7सार,याग कŽ.”

२०. “<Cय िमgा, सात वष° हा फार दीघF काळ आ6. मी सात वष° थ.बO शकत नाही.”

२१. भ´ीयाŠ ती म'दत सहा वष“वर आणली आिण •मा•माŠ ती एका वषyवर आणली. मग सात म<हNय.वर
आिण •मा•माŠ ती एक म<हNयावर आिण मग एका प7धरवड्यावर आणली. C,Rक oळी अन'c( 1हणाला:
“इतका दीघFकाळ मी थ.बO शकत नाही.”

२२. मग राजा 1हणाला, “िमgा, माÌया प'gावर व भाव.वर राQय सोपवीपयSत सात <दवस थ.ब.”

२३. “सात <दवस 1हण£ काही फार न{हz. <ततका oळ थ.बhयास मी तयार आ6.” अन'Ž(ाकडOन ,याला तH
उmर िमळाJ.

२४. याCमाणd शाnय राजा भ´ीय, अन'c(, आन7द, भग', xक<बल आिण qवदm 6 पOव¤ जH •ीडो©ानावर

चत'र7गHŠसह िमळOन जात असत तH या oळीही चत'र7ग HŠसह z सहा जण आिण ,य.iयाबरोबर उपाली
नावाचा Nहावी अH सगळd िमळOन सात जण बा6र पडJ.

२५. काही अ7तर चालOन »Ÿयान7तर ,य.नी आपŸया HŠला परत पाठवJ आिण ”जारiया जनपदात ,य.नी Coश
‹ला. आपŸया च.गŸया च.गŸया वvत' ,य.नी काढŸया आिण ,या आपŸया वkात ग'7डाळOन ,य.नी ,या\ एक
गाठोडd ब.धJ आिण z उपाली Nहा{याला 1हणाJ, “िमgा, तO आता क<पल वvत'ला परत जा. त'Ìया
उदरभरणासाठी या वvत' त'ला प'रतील. आ1ही आता भगवान ब'(ाकडd जातो.” आिण मग z प'ढd »J.
२६. z प'ढ7 चालO लागJ आिण उपाली घरी जाhयासाठी परतला.

४. ब'(ाला ग^हvथा~मी बन<वhयाचा ”वटचा Cय,न
१. आपला म'लगा आता जात आ6 आिण आपŸयाला तो प'Nहा कधीही ‰टणार नाही या <वचाराŠ श'(ोदन

खOप रडला.

२. न7तर श'(ोदनाŠ आपला म7gी व आपŸया कsट'7बाचा प'रो<हत य.iयाशी <वचार<व<नमय ‹ला आिण कsट'7बात
परत Rऊन राहाhया<वषयी आपŸया प'gा\ मन z वळवO शकतील काय याब´ल ,य.ना <वचारJ.

३. राजाiया इiÍला मान qhयासाठी तो प'रो<हत म7lयाला बरोबर घdऊन <नघाला आिण ,याŠ भगवान ब'(ास
वाÊतच गाठJ.

४. ,य.नी ,यास यथोिचत अिभवादन ‹J आिण ,य.ची स7मती िमळ<वŸयावर z ,य.iयाजवळ बसJ.
५. झाडाiया सावलीत बसJŸया भगव7त.ना उ´dशOन प'रो<हत 1हणाला :

६. “राजकsमार, आपला <वयोगcपी बाण Õदयात cतŸयाम'ळd Qय.iया ŠgातOन अ~O7चा पOर वाहात आ6 ,या

महाराज.iया भावन.चा आपण aणभर <वचार करा. ,य.नी आपŸयाला घरी परतhयाची <वन7ती ‹ली आ6.
आपण घरी परतलात तर ,य.ना श.तपणd म^,यO Rईल.”

७. “आपला <नÂय धमyवर ¶<·त आ6 6 मला माहीत आ6 आिण मला 6ही माहीत आ6 की, आपला हा स7कŸप
बदलणारा नाही. पर7त' आपणही ग^हहीन अवvथा प,करŸयाम'ळd मान<सक यातन.iया Qवाला मला अÐीCमाणd
भाजOन काढीत आ6त.”

८. “ आपण कतF{यावर Cdम करीत असता 1हणOन कतF{यासाठी या स7कŸपाचा ,याग करा.”

९. “काही काळ प^¸वीiया सावFभौम,वाचा उपभोग Ñया. शाkान'सार योƒय oळी आपण वानCvथास जाऊ
शकालच. आपŸया uःखी नातलग.<वषयी अनादर दाखवO नका. सवF Cािणमाgा<वषयी कcणा हाच धमF आ6.”

१०. “धमyची साधना काही ‹वळ अरhयातच जाऊन होz अH नाही. नगरात राwन qखील साधOप'cष.ना

मोaसाधना करता Rz. <वचार आिण Cय,न ही खरी साधŠ होत. अरhय आिण ~मणoष ही ‹वळ िभlया
माणस.ची लaणd होत.”

११. आपŸयाम'ळd <नमyण झाJŸया यातन.iया लाट.नी भरJŸया खोल uःख सागरात शाnयाचा राजा ब'डOन
»ला आ6. 1हणOन सम'·ात ब'डणायy ब‚लाCमाणd असहाय आिण अनाथ झाJŸया राजाला आपण सोडवाo.”

१२. “िजŠ आपणाला लहाना\ मोठd ‹J आिण िजŠ अगv,य लोक.त अजOन Coश ‹ला नाही, अशा ,या राणीचा

qखील <वचार करा. वासŽ हरवJŸया गाईCमाणd ती सतत शोक करीत आ6, <तची आपण थोडी qखील ‡चता
करणार नाही काय?”

१३. “ नराचा <वयोग झाJŸया ह7सीCमाणd xकवा सहचराŠ अरhयात टाकUन <दJŸया हिmणीCमाणd, पती जीव7त

असतानाही <वधoCमाणd u:खी-क…ी असणायy आपŸया प,नीला आपण आपŸया दशFनाŠ <निÂत स7त'… ‹J
पा<ह£.”

१४. प'रो<हताiया त¯ड\ श¥द ऐकŸयावर ग'णीजन.\ ग'ण लaात घdणायy भगव7त.नी aणभर <वचार ‹ला
आिण न7तर श.तपणd प'ढीलCमाणd उmर <दJ.

५.भगवान ब'(ा\ उmर
१. “महाराज.iया मनातील <प,याची माया, <व”षत: ,य.नी माÌयावर ‹Jली माया मी जाणतो. तरी

qखील u:खाŠ आिण u<रताŠ जगाला –ासJ आ6 याचा C,यय आŸयाम'ळd माÌया नातलग.ना सोडOन जाणd मला
भाग पडत आ6.”

२. <Cयजन.चा <वयोग अ<नवायF नसतो, तर आप,या आवड,या नातलग.ना ‰टhयाची कोण इiछा कŽ शकणार
नाही? पर7त' एकदा <वयोग झाला तरीही तो प'Nहा होणारच आ6. 1हणOनच माझd <पताजी Cdमळ असOनही मी
,य.ना सोडOन जात आ6.”

३. “ पर7त' महाराज.iया uःखाला मी कारण आ6 अH £ आपŸयाला वाटz z मला माNय नाही. कारण vव„नवत
‰टीम'ळd भ<व¦य.तील <वयोगाiया <वचार.नी ,य.ना uःख होत आ6.”

४. “ यासाठी याबाबत आपJ मत <निÂत झाJ पा<ह£. <वयोगाची <व<वध vवŽ¬ पा<हŸयावर त'1हाला 6
समजJ पा<ह£ की, प'g xकवा नातलग 6 u:खा \ कारणनाही, तर अ€ान 6च u:खा\ कारण आ6.”

५. “ वाÊत एक—क.ना ‰टणायy Cवा‘य.Cमाणd सवF Cािणमाg.iया बाबत ‹{हा ना ‹{हा <वयोग होणारच. 6
जर अप<रहायF आ6 तर कोणता शहाणा मन'¦य आपŸया <Cयजन.ची ताटातOट झाली तर u:ख करीत बHल?”

६. “ माण'स vवजन.ना uसयy जगात सोडOन तो या जगात Rतो आिण ,य.ना सोडOन R• आŸयावर तो प'Nहा
uसरीकडd जातो; ही मानवजातीची कहाणी आ6. £ म'nत आ6त ,य.ना ‰टणाª आिण सोडOन जाणाª याची काय
ख7त असणार?”

७. “ Cाणी गभF सोडOन जNमाला Rतो ,या aणापासOन म^,य' जर ठरJलाच आ6, तर मग माझd अरhयात जाणd
अoळी होत आ6 अH त'1ही का 1हणता?”

८. ऐ<हक वvत' साžय कŽन घdताना एखादी oळ-अoळ अHलही. काळ हा सवF वvतO7शी अ<वभाQयzŠ स7लÐ
असतो अH वणFन ‹J जाz. काळ हा जगाला आपŸया <व<वध प<रवतFनात Šत असतो; पर7त' vत',य अशा
परमोiच स'खCा„तीसाठी कsठलाही काळ अन'कUलच असतो.”

९. “ महाराज.नी आपJ राQय मला qhयाची इiछा दशFवावी हा <प,याला शोभणारा उदाm <वचार आ6. पर7त'
आजारी माणसाŠ हावरटपणा\ अप¸यकारक अNन vवीकारhया इत‹च मी हा <वचार माNय करणd अन'िचत
आ6.”

१०. “ जो राQया<धकार आभासमय आ6, £• ‡चता आ6, Œdष आ6त, थकवा आ6, £• Hoiया भnतीम'ळd
अNयाय उêवतो तो C€ाव7ताŠ vवीकारणd कH उिचत ठªल?”

११. “ सोŠरी Cासाद मला आगीŠ ¬टŸयासारखा वाटतो. िम…ाNन भोजन <वष कालवŸयासार˜ वाटz.
कमलफsल.नी आiछादJली शÒया मगर}नी –ासŸयासारखी वाटz.”

६.म7lया\ C,य'mर
१. भगवान ब'(ाiया सßàणाला व €ानाला अन'Žप अH <न<रiछ, तक¿श'( व भारदvत Cवचन ऐकŸयान7तर

म7lयाŠ उmर <दJ.

२. “ आपला हा <नÂय अ<त उmम आ6, तो अयोƒय नसला तरी या oळी माg योƒय न{6. आपŸया <प,याला
,याiया व^(ापकाळी uःखात लोटOन ,याला अशा Cकाª सोडOन जाणd 6 आपJ कतF{य होऊ शकत नाही.”

३. “ आपJ मन सOÔमदश¤ <निÂत नाही. z कतF{य, स7पmी आिण स'ख य.ची सOÔमद^…ीŠ मीमासा करhयाइत‹
कsशल नाही. कारण अद^‘य अशा उ<´…ासाठी आपण द^‘य अशा उ<´…ाचा ,याग करीत आहात.”

४. “ uसª अH की, काहीजण प'नजFNम आ6 अH मानतात, बाकी\ लोक प'नजFNम नाही अH आ,म<व¡ासपOवFक
स.गतात; 1हणOन Qयाअथ¤ «ा C‘नाबाबत स7qह आ6 ,या अथ¤ हाती आJŸया भोग.चा उपभोग घdणd 6च योƒय
होय.”

५. “जर मरणोmर जीवन अिvत,वात अHल तर z आपŸयाला जH माNय होईल तसा आपण ,याचा उपभोग घdऊ;
पण जर मरणोmर जीवन अिvत,वात नHल तर सवF जगाला <निÂतपणd <वनासायास म'nती िमळाली आ6.”

६. “ काही लोक प'नजFNम आ6 अH मानतात. पर7त' z म'nतीची शnयता मानीत नाहीत. अÐी QयाCमाणd
vवभावतःच उ¦ण असतो आिण पाणी Cवाही असz ,याCमाणd आपŸया <•याशnतीचाही एक <विश… vवभाव
असतो अH z मानतात.”

७. “काही लोक 1हणतात की, सवF वvतO च.गŸया आिण वाईट व सत् आिण असत् अशा vवाभा<वक ग'णधमyतOन
उ,पNन होतात आिण Qया अथ¤ 6 सवF जग vवाभा<वकपणdच उ,पNन झाJ ,याअथ¤ आपJ सवF ~म {यथF होत.”

८. “ Qयाअथ¤ इ7<·य.ची <•या <निÂत आ6 आिण बा« वvतO7चीही अन'कUलता xकवा C<तकUलता <निÂत झाJली

असz, ,याअथ¤ व^(ापकाळ आिण uःख य.iयाशी Qया गो…ी <नगडीत झाJŸया आ6त ,या <कतीही Cय,न ‹J
तरी कशा बदलता Rतील? ,या सवF गो…ी vवाभा<वकपणdच <नमyण होत नाहीत काय?”

९. “पाhयाम'ळd अिÐ <वझतो आिण अिÐ पाhयाची वाफही करतो ही <नर<नराळी त,o एकजीव होऊन ती या
जगाची <न±मती करतात.”

१०. “गभyशयातील गभF, हात, पाय, पोट, पाठ आिण डो‹ य.iया स<हत साकार होतो. तो आ,1याशी स7लÐ
असतो. 6 vवाभा<वक<र,या होz, अH Cा€ स.गतात.”

११. “काटÇ.चा अणकsचीदारपणा कोण उ,पNन करतो? पश'पÔय.\ <नर<नराळd vवभाव कोण बनवतो? 6 सवF
vवभावत:च उ,पNन होz; ,य.त इiÍकडOन कोणतीही <•या घडत नाही; मग इiछाशnती या नावाची चीज कशी
असO श‹ल?”

१२. “ इतर काहीजण 1हणतात की ई¡र स^…ी <नमyण करतो तर मग आ,1याŠ जाणीवपOवFक Cय,नशील
राहाhयाची आव‘यकता काय आ6? जो जगाला गतीमान करतो तोच ,या गतीला <वरोध करतो.”

१३. “ काही लोक 1हणतात की जNमास Rणd आिण नाश पावणd या दोह¯\ही कारण आ,मा आ6; पर7त' z अH
1हणतात की, जNमास Rणd 6 <वनासायास होz, पण मोa Cा„ती माg CयासाŠच लाभz.”

१४. “ मन'¦य स7पmी <नमyण कŽन पOवFज.\ ऋण फáडतो. तHच तो <व©ाजFनाŠ ऋष}\ आिण य€ कŽन qव.\
ऋण फáडतो. मन'¦य «ा तीन ऋणा\ ओझd घdऊनच जNमाला Rतो. या ऋण.तOन म'nत होतो ,यालाच खरी म'nती
िमळz.”

१५. अशा Cकाª स'€.iया मz जो या <नयम•मान'सार Cय,न करतो ,यालाच मोaCा„ती होz; पर7त' z आपŸया

सवF शnतीŠ Cय,न करhयास तयार असJ तरी ,य.ना मोa िमळत नाही. {यथF सायास माg ,याiया पदरी
पडतात.”

१६. 1हणOन तcण प'cषा, त'ला म'nतीचीच तळमळ अHल तर <व<हत <नयम.चा अवल7ब कर. याCमाणd त'ला
म'nती िमळdल आिण महाराज.iया u:खाचाही अ7त होईल.”

१७. “ अरhयातOन vवग^ही प'नरागमन ‹Ÿयाम'ळd जीवनात <नमyण होणायy दोषा<वषयी £ िचNतन करतोस

,या<वषयी स.गाय\ 1हण£ तO तो <वचारच तOतF सोडOन ©ावा. Cाचीन काळीqखील काही जण अरhयातOन घरी
परतJ होz.” अ7बरीश, ·ïम‹श, राम इ,याद}ची उदाहरणd ,याŠ या बाबतीत <दली.

७. भगवान ब'(ाचा मनो<न–ह
१. राजाचा जणO काय डोळा असJŸया ,या म7lया\ z Cdमळ व राज<न™ उßार ऐकŸयावर ,या राजप'gाŠ

आपला <नÂय जरास'(ा न डळमळO qता ठामपणd उmर <दJ. ,या\ उmर स'स7ब( होz. z कÈटाळवाणd xकवा
उतावळdपणा\ न{हz.

२. “ एखादी वvत' अिvस,वात आ6 की नाही या श7‹\ <नरसन माÌया द^…ीŠ uसय“iया श¥द.नी होणार नाही.
तपÂय°Š xकवा ‡चतनाŠ स,य <निÂत ‹Ÿयावर ,या वvतO<वषयीiया स,या\ मी vवतःच आकलन करीन.”

३. “अ€dय व वाद–vत असा <स(.त आिण ”कडो पOवF–ह.नी य'nत असा कोणताही य'िnतवाद मी माNय कŽ

शकत नाही. कोणता सO€ मन'¦य uसयyiया ~(dवर <वस7बOन राहील? मानवजात ही अ7धारात आ7ध½याŠ
दाख<वJŸया मागyŠ जाणायy आ7ध½याCमाणd आ6.”

४. “ पर7त' स,य जरी vप…पणd समजJ नाही xकवा च.गŸया व वाईटा <वषयी स7qह अHल, तरी माणसाŠ आपJ
मन च.गŸया गो…ीवरच ¶<·त कराo. स,Cव^mीiया माणसाला काही {यथF ~म स'(ा ”वटी कŸयाणकारक
ठरतात.”

५. “पर7त' ही प<वg पर7परा अ<निÂत आ6 6 पा<हŸयान7तरही <व¡सनीय {यnत}नी £ स.<गतJ zच बरोबर

होय 6 लaात Ñया. आिण <व¡सनीयता 1हण£च <नद•षता 6 लaात ठdवा. जो सवFvवी <नद•ष आ6 तो स,याचा
अपलाप करणार नाही.”

६. “आिण घरी परतhया<वषयी आपण मला £ स.<गतJ ,या<वषयी बोलावया\ 1हण£ आपण <दJली
उदाहरणdही Cमाण होऊ शकत नाहीत. कारण, कतF{य ठर<वताना Qय.नी C<त€ा-भ7ग ‹ला आ6, अश.ची
उदाहरणd Cमाण 1हणOन कशी धरता Rतील?”
७.

“ 1हhन , सOयFही कदािचत प^¸वीवर पडdल , <हमालय पवFतही आपJ

इ7<·यस'खोपभोगासाठी स7सारी मन'„य बनOन मी कधीही घरी परत जाणार नाही.”

vथान सोडील , पर7त'

८. “मी भडकJŸया अÐीत Coश करीन, पण माझd उ<´… साžय ‹Ÿया<वना मी घरी परत जाणार नाही.” एवढd
बोलOन तथागत उठJ आिण आपŸया व‚राƒयय'nत द^ढ<नÂयान'सार प'ढd चालO लागJ.

९. ,य.चा अ<वचल <नÂय ऐकŸयान7तर uःखाŠ भारावOन <वषhण नजªŠ थोडा oळ ,याiया मागोमाग जाऊन तो
म7gी आिण ˆा1हण अ~' ढाळीत हळOहळO क<पलवvत'ला परतJ.

१०. राजप'gा<वषयीiया Cdमाम'ळd आिण राजावरील ,याiया भnतीम'ळd z परत Rताना प'न:प'Nहा थ.बOन मा»
वळOन पाw लागJ. आपŸया zजाŠ तळपणायy, कsणाiयाही हाती न गवसणायy ,या तथागताकडd z पाwही शकत
न{हz xकवा ,य.iयावcन द^…ीही काढO शकत न{हz.

११. घरी परतhयासाठी ,या\ मन वळ<वhयात अयशvवी झाŸयावर तो म7gी आिण तो उपाžयाय अडखळ,या
पावल.नी परत <फरJ आिण एक—क.ना <वचाŽ लागJ, “आप¦या <Cय प'gासाठी झ'रत असJŸया राजासमोर
आपण जाo तरी कH आिण ,याची ‰ट तरी कशी Ñयावी?”

भाग पाचवा: ध1मदीadiया मो<ह—स प'Nहा स'cवात
१. ˜डवळ ˆा1हण.ना ध1मदीaा
१. ग^âकUट पवFताiया पाठीमा» राजग^हाजवळच एक ˜डd होz. z• स'माª सmर कsट'78 होती; आिण ती सवF

ˆा1हण.ची होती.

२. या लोक.ना आपŸया ध1माची दीaा qhयाiया इiÍŠ भगवान ब'( z• आJ आिण एका झाडाखाली बसJ.

३. ,य.\ zजvवी {यnतीम,व व <द{य क.ती पाwन लोक ,य.iया भोवती जमJ. z{हा ,य.नी ˆा1हण.ना
<वचारJ, “त'1ही या पवFताजवळ <कती वष° राहात आहात? आिण त'1ही कोणता {यवसाय करता?”

४. यावर ,य.नी उmर <दJ, “आमiया R• तीस <पढÎा होऊन »Ÿया आ6त. आिण ग'ªढोª पाळणd हा आमचा
{यवसाय आ6.”

५. ,य.iया धा±मक ~(d<वषयी <वचारता z 1हणाJ, “ <नर<नरा½या ऋतOन'सार आ1ही सOय,F च7·, पजFNय आिण
अÐी य.ची पOजा करतो, व ,य.ना होमहवन करतो.”

६. “ जर एखा©ाला म^,य' आला तर आ1ही एकg Rतो आिण ˆ1हलोकात ,याला जNम िमळावा आिण अशा
Cकाª जNममरणाiया फáय“तOन तो म'nत {हावा 1हणOन CाथFना करतो.”

७. भगवान ब'(.नी उmर <दJ, “ हा स'रिaत मागF न{6. यापासOन त'मचा काहीच फायदा होणार नाही. माÌया

मागy\ अन'करण करणd, खª ~मण बनणd, आिण <नवyणCा„तीसाठी आ,मस7यमाचा अ•यास करणd हाच खरा
मागF होय.” आिण z प'ढd 1हणाJ;

८. “£ थोत.डाचा अवल7ब कŽन अस,याला स,य आिण स,याला अस,य समजतात ,य.ना कधीही सßती Cा„त
होत नाही.”

९. “ पर7त' स,याला स,य 1हणOन ओळखणd आिण अस,याला अस,यच मानणd, ही खरी स1यक् u…ी होय.
<हiयाम'ळdच त'1हाला सßती ला‰ल.”

१०. जगात म^,य' सवFg आ6 - ,याiयापासOन कोणाचीही स'टका नाही.
११. “Qयाला म^,य' नाही अH काहीही जNमाला Rऊ शकत नाही. ही गो… सवF Cािणमाgाiया बाबतीत लaात
घdणd आिण 1हणOन जNमम^,यOiया ब7धनातOन स'टhयाची इiछा करणd 1हण£च खरी धमFसाधना होय.”

१२. 6 श¥द ऐकŸयाबरोबर ,या सmर ˆा1हण.नी ~मण होhयाची इiछा Cगट ‹ली आिण भगवान ब'(.नी
,य.ना अन'मती <दŸयावर ,य.\ म'7डन करhयात आJ; आिण z खª ~मण <दसO लागJ.

१३. न7तर z सवF <वहाराकडd जाhयासाठी <नघाJ. वाÊत ,य.ना आपŸया बायका म'ल.<वषयी\ <वचार सतावO
लागJ. पर7त' ,याच oळी जोराची पजFNयव^…ी झाŸयाम'ळd z प'ढd जाऊ शकJ नाहीत.

१४. रस,याiया बाजOला स'माª दहा घª होती. ,य.त ,य.नी आसरा घdhयाचा Cय,न ‹ला. पर7त' एका घरात Coश
करताच, छ„परातOन पाऊस गळत आ6 आिण पावसापासOन रaण करणd शnय नाही, अH ,य.ना <दसOन आJ.

१५. z{हा भगवान ब'( 1हणाJ, “QयाCमाणd घरा\ छ„पर शाबOत नसJ 1हण£ पावसा\ पाणी आत Rz व घर

गळ' लागz, ,याCमाणd Qया oळी आपŸया <वचारावर आपJ काळजीपOवFक <नय7gण नसz, ,या oळी वासना
(कामवासना ) आपŸया सवF च.गŸया स7कŸप.ना पोखŽन काढतात.”

१६. “पर7त' Qया oळी छ„पर मजबOत असz, ,या oळी ,यातOन पाणी गळत नाही; ,याCमाणd आपŸया िचmव^mीवर
<नय7gण ठdवJ आिण <वचारपOवFक वतFन ‹J तर असŸया वासना <नमyण होत नाहीत xकवा आपŸयाला <वचिलत
कŽ शकत नाहीत.”

१७. 6 ऐकUन ,या सmर ˆा1हण.ना आपŸया वासना दोषाvपद आ6त याब´ल जरी खाgी झाली तरी z स7पOणF
स7शयम'nत झाJ न{हz. तरीस'(ा z प'ढd जाऊ लागJ.

१८. प'ढd जात असताना एक स'ग7<धत o…ण जिमनीवर पडJJ ,य.नी पा<हJ आिण भगवान ब'(.नी ,याकडd
,य.\ लa oधhयाची स7धी घdतली. जरा प'ढd »Ÿयान7तर जवळच पक माशा\ आतडd पडJJ आढळJ. ,याiया
uगSधीकडd ,य.नी ,य.\ लa oधJ आिण z 1हणाJ :

१९. “जो श'· आिण नीच vवभावाiया माणसाची स7गत करतो ,याची िvथती uगSधीय'nत पदाथF हातात धरणायy
व ,याम'ळd vवतः uगSधीत होणायy माणसा सारखी होz. तो अ<धका<धक वाईट बनत जातो, आिण कोणzही
कारण नसताना u…पणात तर8ज होतो.”

२०. “पर7त' QयाCमाणd स'ग7धी ·{य हातात घdणायyचा qहही स'ग7<धत होतो ,याCमाणd ( सQजन.ची स7गत

धरणारा ) शहाणा माणOसही अ<धक सQजन होतो. तो उmरोmर अ<धक €ानी, शीलवान व ग'णवान होतो. ,याला
या ग'णात पOणF,व लाभOन ,याला स7तोष Cा„त होतो.”

२१. या गाथा ऐकUन घरी परतhयाची व व‚ष<यक स'खात <नमÐ होhयाची आपली इiछा 1हण£ आपŸयाला

लागJला कल7क होय अशी खाgी पटŸयान7तर ,या सmर ˆा1हण.नी तो <वचार सोडOन <दला अिण ”वटी z
<वहारात आJ व काही काळाŠ ,य.नी अहFतपद Cा„त कŽन घdतJ.

२. उmरावतीiया ˆा1हण.ना ध1मदीaा
१. एकदा भगवान ब'( ~ावvती R• £तवनात राहात असताना मन'¦R व qव य.iया कŸयाणाथF आपŸया

ध1माची िशकवण qत होz. ,या oळी पOव°iया बाजOला उmरावती नावाiया Cqशात पाच” ˆा1हण राहात होz.

२. अ7गाला िचखल वग‚ª फासOन ऋषी होhयाiया आक.adŠ ग7»iया काठावर राहणायy एक <न–Sथ स7Nया‘याiया
<नवासvथानी सव“नी िमळOन जाo अH ,य.नी ठर<वJ होz.

३. जाता जाता वालव7टात ,य.ना तहान लागली. एक झाड द^…ीस पडताच जवळपास मन'¦यवvती असावी या

आ”Š z घाईघाईŠ <तकडd »J. पर7त' £{हा z z• पोहोचJ z{हा ,य.ना मन'¦यवvती\ एकही िचNह आढळJ
नाही.

४. अशा प<रिvथतीत z मोठमोठÇाŠ आ•ोश कŽ लागJ. अकvमात ,या झाडातOन ,य.ना z• झाडावर
राहणायy सम7धाचा आवाज ऐकU आला. ,य.iया आ•ोशा\ कारण ,याŠ <वचारJ आिण z कारण ऐकŸयावर
,याŠ ,य.ना य•iछ खाhया<पhयास <दJ.

५. प'ढd जाhयास <नघhयाची तयारी ‹Ÿयावर ˆा1हण.नी ,या सम7धास अशा vवŽपाचा जNम ,याला कसा Cा„त

झाला याचा पOव°<तहास <वचारला.

६. ,यावर ,या व^a-सम7धाŠ स.<गतJ की, “Qया oळी अनाथ xपडक स'दmाŠ भगवान ब'(ाला £तवन उ©ान
अपFण ‹J ,या oळी z• जमJŸया िभnख'7iया स‰त तो »ला असताना तो ,या ध1मावरील Cवचन राgभर ऐकत
बसला, आिण परत जाताना ,याचा पाhयाचा ¬ला भŽन ,याŠ तो ,या िभaO7ना दान <दला.

७. uसयy <दवशी सकाळी तो घरी परत आŸयावर “कसला gास झाला 1हणOन त'1ही राgभर घराबा6र

रा<हलात?” अH ,याiया प,नीŠ ,याला रागाŠ <वचारJ. ,यावर तो 1हणाला, “मला कसलाही gास झाला
नाही. पर7त' £तवनात भगवान ब'(ा\ Cवचन ऐकhयासाठी मी »लो होतो.”

८. z{हा ,याiया प,नीŠ भगवान ब'(ाला िश{याशाप qhयास स'cवात ‹ली व ती 1हणाली, “हा गौतम 1हण£
लोक.ची फसवणOक करणारा एक oडा धम•पqशक आ6.” इ,या<द.

९. “ z{हा <तiया 1हणhयाला मी <वरोध ‹ला नाही; उलट ,या 1हणhयाप'ढd मी मान त'क<वली 1हणOन मी

—Ÿयावर सम7ध झालो. पर7त' माÌया िभgdपणाम'ळd मला या झाडावर ड.बOन ठdवhयात आJ आ6 आिण न7तर ,याŠ
प'ढील अथy\ ‘लोक 1हटJ;

१०. “य€ इ,या<द <•याकमF 1हण£ u:खाचा उगम होय आिण राg7<दवस सहन कराo लागणाª z एक ‡चz\
ओझd होय.”

११. “u:खम'nत होhयासाठी आिण शरीरधमy\ <नमOFलन करhयासाठी मन'¦याŠ ( ब'(ाiया ) ध1मा\ पालन
कराo आिण ( ऋष}नी ) स.<गतJŸया ऐ<हक धमyiया <नयम.तOन आपली स'टका कŽन Ñयावी.”

१२. 6 श¥द ऐकŸयावर ˆा1हण.नी ~ावvतीला Qया <ठकाणी भगवान ब'( होz ,या <ठकाणी जाhया\ ठर<वJ.
आपŸया ‰टीचा उ´dश ,य.नी स.<गतŸयावर जगŒ7© भगवान ब'( ,य.ना 1हणाJ;

१३. “मन'¦य जरी ‹स.iया जटा वाढवOन नÐ राw लागला xकवा शरीरावर ,याŠ थोडीशी पाŠ xकवा वŸकJ
धारण ‹ली, जरी ,याŠ अ7गाला िचखल फासला xकवा तो दगडावर झोपO लागला तरी u¾वचारासOन म'nत
होhयाiया द^…ीŠ ,याचा काय उपयोग?”

१४. “जो कलह करीत बसत नाही xकवा ह,या करीत नाही xकवा अÐीiया साहाÒयाŠ नाश करीत नाही, Qयाला
<वजयाची इiछा नसz, जो सग½या जगा<वषयी स<दiछा बाळगतो ,याiया बाबतीत Œdष xकवा <तरvकाराची
भावना <नमyण होhयास कारण िमळत नाही.”

१५. “ प'hय लाभाo 1हणOन भ'ता˜त.ना जो बळी qतो xकवा परलोकी स'खाiया फळाची अ¬aा करतो ,याला
िमळणाª स'ख 6 स,प'cषाचा आदर करणायy माणसाiया स'खाiया एक चत'थ“शही बरोबर नसz.

१६. “ जो सदाचारा<वषयी त,पर असतो आिण इतर.चा योƒय तो मान राखतो व वयोव^(.<वषयी Šहमी आदर
बाळगतो ,याला सºदयF, साम¸यF, आय'¦य आिण श.ती या चार स'ख.ची Cा„ती होz.”
१७. पतीकडOन 6 ऐकŸयावर ,याची ती प,नी श.त झाली.

भाग सहावा: क<न™ आिण सामाNयजन.ची ध1मदीaा
१. उपाली Nहा{यास ध1मदीaा
१. परत जात असताना उपाली Nहावी <वचार कŽ लागला. “शाnय 6 भय7कर लोक आ6त. या अल7कार.सह

मी परत »लो तर मी माÌया सोब,य.ना ठार मारJ आिण ,य.\ अल7कार घdऊन पळालो अH समजOन z मला ठार
मारतील. मग शाnय कsळातील 6 तcण Qया मागyŠ »J ,या मागyŠ मी का जाऊ नR?”

२. “खरोखरच मी का जाऊ नR?” उपालीŠ vवतःलाच <वचारJ आिण z अल7कारा\ गाठोडd पाठीवŽन खाली

उतŽन एक झाडाला z ट.गOन तो 1हणाला, “Qवाला, 6 सापडdल ,याŠ ‰ट 1हणOन z घdऊन जाo.” आिण तो
शाnय तcण.iया मागोमाग जाhयासाठी मा» <फरला.

३. शाnय.नी ,याला ¨Žनच Rताना पा<हJ आिण z ,याला 1हणाJ, “उपाली, तO परत का आलास?”
४. z{हा ,याŠ आपŸयाला काय वाटJ z ,य.ना स.<गतJ. ,यावर z 1हणाJ, “उपाली, तO परत »ला नाहीस 6
बª ‹Jस; कारण शाnय 6 भय7कर लोक आ6त आिण ,य.नी त'ला ठार मारJ असz.”

५. आिण £• भगवान ब'( होz z• z उपाली Nहा{याला बरोबर घdऊन »J. z• पोहोचŸयावर ,य.नी

भगवNत.ना व7दन ‹J आिण z एका बाजOला बसJ. याCमाणd बसŸयावर z तथागतास 1हणाJ, “भगवNत,
आ1ही शाnय ग¾व™ आहोत. आिण हा उपाली Nहावी बयyच <दवस.पासOन आमची Hवा करीत आ6.भगवNत.नी

आमiया अगोदर ,याला आपŸया िभnख' स7घात Ñयाo. 1हण£ ,याला आ1ही योƒय तो आदर आिण मान qऊ

आिण आमiयातील £™ 1हणOन आ1ही ,याला हात जोडOन व7दन कŽ. 1हण£ अशा रीतीŠ आमiयातील
शाnय,वाचा गवF न… होईल.”

६. z{हा तथागताŠ प<हŸया Cथम उपाली Nहा{याला CPQQया qऊन िभnख' स7घात सामील कcन घdतJ आिण
,यान7तर ,या शाnय कsळातील तcण.ना िभnखO स7घाची दीaा <दली.

२. स'नीत नावाiया भ7ƒयास ध1मदीaा
१. राजग'हात स'नीत नावाचा एक भ7गी राहात होता. लोक.नी रv,यावर टाकJला ‹रकचरा व घाण

काढणारा रस,यावरील झाडOवाला 1हणOन काम कŽन तो आपला उदर<नवyह करीत अH. हलका आिण <पढीजात
असा ,याचा ध7दा होता.

२. ए‹ <दवशी पहाÊ भगवNत उठJ, ,य.नी चीवर धारण ‹J व बयyचशा िभnखO7सह िभaा मागhयासाठी z
राजग^हात »J.

३. या oळी स'नीत रvता झाडीत, कचयy\ व घाणी\ ढीग गोळा करीत होता व z टोपलीत भŽन हातगाडीवर
ओढीत Šत होता.

४. आिण Qया oळी ,याŠ भगवNत.ना आिण ,य.iयामागOन चालणायy िभnखOगण.ना Rताना पा<हJ ,या oळी

,या\ अ7तःकरण आन7दाŠ भŽन »J. पर7त' ,याला ,य.ची भीतीही वाटली.

५. लपOन राहhयास रस,यावर जागा न िमळाŸयाम'ळd ,याŠ आपŸया गाडी\ जोखड ‡भतीiया एका वाकणावर
ठdवJ व तो ‡भतीला िचकटOन उभा रा<हला आिण हात जोडOन ,याŠ भगवNत.ना नमvकार ‹ला.

६. ,याiया जवळ आŸयावर भगव7त आपŸया <द{य, मध'र वाणीŠ ,याला 1हणाJ, “स'नीता, असŸया द<र·ी
िजhयाचा त'ला काय उपयोग आ6? ग^ह,याग कŽन तO माÌया स7घात Rतोस का?”

७. आिण अम^तवषyवाचा आन7द अन'भवीत स'नीत 1हणाला, “या जीवनात भगवNतासार˜ थोर प'cषही जर या
स7घात आ6त तर मी का जाऊ नR! भगवNत.नी मला कœपा कŽन स7घात सामील कŽन Ñयाo.”

८. z{हा भगवNत 1हणाJ, “िभnखO R!” आिण ,या श¥दोiचाराबरोबर स'नीताला CवQQया आिण उपस7पदा
िमळाली आिण ,याला चीवर आिण िभaापाg qhयात आJ.

९. भगवNत.नी ,याला <वहारात Šऊन ध1म आिण <वनय य.ची िशकवण <दली आिण z 1हणाJ, “शील, स7यम
आिण दमन य.म'ळd मन'¦य प<वg होतो.”

१०. स'नीत इतका थोर कसा झाला 6 <वचारJ असता भगवान ब'( 1हणाJ, “राजमागyवर टाकJŸया
उ<करडÎावर QयाCमाणd स'ग7<धत व स'7दर कमलप'¦प उमलाo, ,याCमाणd अ7तद^F…ी नसJŸया «ा a'· Cाhयाiया
आ7ध½या जगात ब'(प'g Cकाशमान होतो.”

३. सोपाक आिण स'„पीय या अvप^‘य.ना ध1मदीaा
१. सोपाक हा ~ावvतीचा एक अvप^‘य होता. ,याiया जNमाiया oळी CसO<त oदŠम'ळd ,याची आई बराच
oळ मO±iछत होऊन पडली होती. ,याम'ळd <तiया पतीला व नातलग.ना वाटJ की, ती —ली. ,य.नी <तला
vमशानात ŠJ व <त\ Cdत जाळhयाची तयारी ‹ली.

२. पर7त' वारा आिण पाऊस य.iया मायyम'ळd अÐी ¬ट घdऊ शकला नाही. 1हणOन सोपाकाiया आईला िचzवर
ठdवOन z <नघOन »J.

३. सोपाकाची आई ,या oळी —Jली न{हती. ती न7तर —ली. म^,यOपOव¤ <तŠ म'लाला जNम <दला.

४. vमशानाiया पहाªकयyŠ ,या म'लाला दmक घdतJ आिण स'„पीय नावाiया vवत:iया म'लाबरोबरच ,या\ही

पालनपोषण ‹J. ,या म'लाiया आईiया जाती\ नाव सोपाक होz, ,याम'ळd z मOलही ,या नावाŠ ओळखJ जाऊ
लागJ.

५. ए‹ <दवशी भगवान ब'( ,या vमशानाजवळOन जात होz. भगव7ताना पाwन सोपाक ,य.iयासमोर आला.
भगव7त.ना व7दन कcन ,य.चा िश¦य 1हणOन ,य.iया बरोबर Rhयास ,याŠ ,य.ची अन'€ा मा<गतली.

६. सोपाक ,या oळी फnत सात वष“चा होता. 1हणOनन भगव7त.नी ,याला व<डल.ची स7मती िमळ<वhयास
स.<गतJ.

७. सोपाक »ला आिण आपŸया व<डल.ना घdऊन आला. व<डल.नी भगव7त.ना व7दन ‹J आिण आपŸया म'लाला
,य.iया स7घात घdhया<वषयी ,य.ना <वन7ती ‹ली.

८. तो जरी अvप^‘य जातीचा होता तरीही भगव7त.नी ,याला आपŸया स7घात घdतJ आिण ,य.नी आपला ध1म व

<वनय य.ची िशकवण ,याला <दली.

९. काही काळान7तर सोपाक एक 'vथ<वर' झाला.
१०. स'„पीय आिण सोपाक 6 लहानपणापासOन एकg वाढJJ होz आिण सोपाकाला स'„पीयाiया व<डल.नीच
दmक घdऊन वाढ<वŸयाम'ळd स'„पीय अपपला सोबती सोपाक याiयाकडOन भगव7ता\ ध1म व <वनय िशकला.
आिण जरी सोपाक हा स'„पीयाiया जाती¬aा हलnया जातीतील होता तरी स'„पीयाŠ सोपाकाला आपणाला
CPQQया qऊन स7घात घdhयाची <वन7ती ‹ली.

११. सोपाकाŠ z माNय ‹J आिण vमशानातील पहाªकयy\ काम करणायy हीन दजyiया जातीतील स'„पीय हा
एक िभnखO बनला.

४. स'म7गल इ,या<द हीन जातीतील लोक.ना धNमदीaा
१. स'म7गल हा ~ावvतीचा एक ”तकरी होता. <वळा, न.गर आिण कsदळ य.iया साहाÒयाŠ ”तात काम

कŽन तो आपली उपजी<वका करीत अH.

२. छNना हा क<पलवvतOचा र<हवाशी असOन शO(ोदनाQया घरातील एक नोकर होता.
३. धNनीय हा राजग^हाचा र<हवाशी असOन एक कs7भार होता.

४. क„पत-कsर हा ~ावvतीचा र<हवाशी होता. फाटnया ‡चžया घालOन, हातात थाळी घdऊन त.दळाiया दाhयाची

भीक मागत इकडd <तकडd <फरणd हा एकच जगhयाचा मागF ,याला माहीत होता. 1हणOनच तो क„पत-कsर ( ‡चžया
आिण त.¨ळ ) या नावाŠ ओळखला जाऊ लागला. मोठा झाŸयावर गवत <वकUन तो आपली उपजी<वकाकरीत
अH.

५. या सव“नी भगवान ब'(.कडd िभnखO होhयाची आिण ,य.iया स7घात सामील होhयाची अन'€ा मा<गतली.

भगवान ब'(.नी अनमान न करता आिण ,य.चा हीन जातीतील जNम xकवा ,य.ची पOव¤ची िvथती य.ची पवy न
करता ,य.ना आपŸया स7घात घdतJ.

५. महारोगी स'Cब'(ाची ध1मदीaा
१. एकदा भगव7त राजग^हाजवळील oळ'वनात £• खार}ना दाणd चारJ जात असत ,या <ठकाणी राहात

होz.

२. ,या स'मारास राजग^हात स'Cब'( नावाचा एक दीन, uःखी आिण द<र·ी असा महारोगी राहात होता.
३. ,याoळी एका मोठÇा जनसम'दायात बसOन भगव7त ध1माचा उपqश करीत होz.

४. महारोगी स'Cब'(ाŠ तो जनसम'दाय uŽनच पा<हला आिण तो <वचार कŽ लागला, “,या <ठकाणी

पलीकडiया बाजOला अNनाची-z बª असो को वाईट असो िभaा वाढली जात आ6 6 <नःस7शय. समजा, मी
पलीकडiया जमावाकडd »लो तर मला qखील थोडdH बªवाईट अNन खायला िमळdल.”

५. 1हणOन महारोगी स'Cब'( ,या जमावाजवळ »ला आिण उपqश करीत असJŸया भगव7त.ना ,याŠ ,या Cच7ड
सम'दायात पा<हJ. भगव7त.ना पाwन ,याiया मनात <वचार आला, “नाही, या <ठकाणी अNनाची िभaा वाढली

जात नाही. ~मण गौतम या लोक.ना आपŸया ध1माचा उपqश करीत आ6. मीही ,य.चा उपqश ऐकला तर काय
हरकत आ6?”

६. 1हणOन एका बाजOला बसOन तो <वचार कŽ लागला, “मी qखील हा उपqश ऐ‹न.”

७. ,या सब7ध जनसमOह.\ <वचार आपŸया <वचारशnतीŠ जाणणाª भगव7त vवतःशीच 1हणाJ, “R• उपिvथत

असJŸय.प‚की स,या\ आकलन करhयास कोण समथF असावा बª?” न7तर ,या सम'दायात बसJŸया स'Cब'(
महारोƒयाला ,य.नी पा<हJ आिण ,याला पा<हŸयाबरोबर ,य.नी जाणJ की, “हाच स,या\ –हण कŽ श‹ल.”

८. 1हणOन महारोगी स'Cब'(ासाठी भगव7त.नी Cवचन ‹J आिण ,य.त दानशील आिण vवगF या <वषय.वर

उपqश <दला. ,य.नी <वषयवासन.चा a'·पणा आिण u…पणा vप… कŽन स.<गतला आिण वासन.पासOन म'nत
होhयाचा लाभही दाखवOन <दला.

९. महारोगी स'Cब'(ा\ अ7तःकरण म^u, लविचक, ब7धभ'nत, Cम'<दत आिण ~(ापOणF झाŸया\ भगव7त.नी £Nहा

पा<हJ z{हा ,य.नी ,याला ब'(ाचा सवF~d™ ध1म स.<गतला. 1हण£च uःख, u:खा\ कारण, uःख<नरोध आिण
u:ख<नरोधाचा मागF य.चा उपqश ‹ला.

१०. <न¦कल7क अH श'µ वk QयाCमाणd कोणताही र7ग धारण करhयास तयार असz, ,याCमाणd महारोगी
स'Cब'(ाiया अ7तःकरणात, तो ,याच vथळी बसला असताना Qयाला आर7भ आ6 आला अ7त असलाच पा<ह£, या

स,याची श'( आिण <न¦कल7क जाणीव उ,पNन झाली. महारोगी स'Cब'(ाŠ स,य पा<हJ. तो स,याCत पोहोचला.
,याला स,या\ €ान झाJ. तो स,यात <नमÐ झाला. तो स7qहाiया पलीकडd »ला. स7qहम'nत झाला. ,याiयामžR
<व¡ास उ,पNन झाला आिण आणखी कशाचीही गरज नसŸयाम'ळ,d भगव7ताचा उपqश आ,मसात ‹Ÿयाम'ळd तो
आपŸया जा»वŽन उठला, ,य.iया जवळ »ला आिण z• एका बाजOला बसला.

११. याCमाणd बसŸयान7तर तो भगव7त.ना 1हणाला, “सव•mम, 6 भगवन सव•mम! QयाCमाणd प<तताला वर
उचलाo, लपJŸयाला शोधOन काढाo, ग.गŽन »JŸयाला मागF दाखवावा आिण 'Qय.ना पाहhयाची इiछा आ6

,य.ना साकार पदाथF पाहता Rतील' अH 1हणOन अ7धारात Cकाश दाखवावा, ,याCमाणd भगव7तानी <नर<नरा½या
प(त}नी स,या\ <ववरण ‹J. मी, भगवान, मी qखील ब'(, ध1म आिण स7घ य.ना शरण आलो आ6. या
aणापासOन आय'¦याiया अ7तापयSत आपला शरणागत उपासक 1हणOन भगव7त.नी माझा vवीकार करावा.”

१२. न7तर भगव7त.iया प<वg वाणीŠ च‚तNयय'nत, <स( आिण जाग^त झाJŸया व समाधान पावJŸया महारोगी
स'Cब'(ाŠ भगव7त.iया उपqशा\ vत'<तपOवFक vवागत कŽन ,य.\ आभार मानJ आिण आपŸया जा»वŽन उठOन,
भगव7त.ना व7दन कŽन तो zथOन <नघOन »ला.

१३. uद®वाची गो… अशी की, प'ढd एका ख¯डाŠ महारोगी स'Cब'(ाला खाली पाडJ आिण ‡शग.नी भोसकUन ठार
‹J.

भाग सातवा: िkय.ची ध1मदीaा
१. महाCजापती गौतमी, यशोधरा आिण <तiया ›<gणी य.ना ध1मदीaा
१. £{हा भगवान ब'(.नी क<पलवvतOला ‰ट <दली z{हा शाnय प'cष.Cमाणd शाnय िkय.नाqखील स7घात

C<व… होhयाची उ,स'कता होती.

२. अशा िkय.\ Šत^,व महाCजापती गौतमीकडd होz.

३. Qया oळी भगव7त शाnयासह Nय–ोधारामात राहात होz ,या oळी महाCजापती गौतमी ,य.iयाकडd जाऊन
1हणाली: “भगवान तथागत.नी स.<गतJŸया ध1म आिण <वनयान'सार िkय.ना CवQQया qऊन ,य.ना स7घात
Coश qhयाची अन'€ा <दली तर फार च.गJ होईल!”

४. “नको गौतमी, असा <वचार त'Ìया मनात Rऊ qऊ नकोस!” प'Nहा uसय“दा आिण <तसय“दा गौतमीŠ तीच
<वन7ती ,याच श¥दात ‹ली आिण दोNही oळा ब'(ाŠ <तला zच उmर <दJ.

५. न7तर <नराश आिण uःखी झाJŸया गौतमीŠ भगवNत.ना व7दन ‹J आिण अ~' ढाळीत रडत ती परत »ली.

६. प'ढील Cवासाक<रता भगवत.नी Nय–ोधाराम सोडŸयान7तर महाCजापती आिण शाnय िkया एकg बसŸया
आिण आपली स7घCoशाची <वन7ती व भगव7त.नी ,या <वन7तीला <दJला नकार या<वषयी ,या <वचार कc
लागŸया.

७. भगव7त.चा नकार अ7<तम आ6 अH मानhयास शाnय िkया तयार न{ह,या. ,य.नी याप'ढd जाऊन
प<रPािज‹चा vवत:च oष धारण कcन भगव7त.समोर उ‰ राहhया\ आिण आपण अगोदरच CPQQय घdतली
असŸया\ भगव7त.iया <नदशFनास आणOन qhया\ ठर<वJ.

८. तदन'सार महाCजापतीŠ म'7डन ‹J. पीतवkd धारण ‹ली आिण शाnय कsळातील अŠक िkय.सह ती

भगव7त.ना ‰टhयासाठी <नघाली. भगव7त.नी ,या oळी व‚शाली R• महावनातील कUटागार भवनात वाvत{य ‹J
होz.

९. महाCजापती गौतमी आपŸया सोब<तण}सह धीª धीª व‚शालीला Rऊन पोहोचली आिण ध'ळीŠ माखJŸया व
स'जJŸया पाय.नी ती कUटागाराiया सभाग^हात आली.

१०. तथागत Nय–ोधारामात वाvत{य करीत असताना ,य.ना <तŠ जी <वन7ती ‹ली होती तीच <वन7ती <तŠ प'Nहा
एकदा ‹ली आिण भगव7त.नी ती प'Nहा नाकारली.

११. आपŸया <वन7तीला uसय“दा नकार िमळाŸयान7तर महाCजापती मा» <फŽन सभाग^हाiया CoशŒारापाशी
जाऊन उभी रा<हली. काय कराo 6 <तला स'\ना. ती याCमाणd उभी रा<हली असतानाच सभाग^हाकडd Rत
असJŸया आन7दाŠ <तला पा<हJ आिण ओळखJ.

१२. z{हा ,य.नी महाCजापतीला <वचारJ, “स'जJŸया आिण ध'ळीŠ माखJŸया पाय.नी CoशŒाराबा6र अशी

uःखाŠ रडत आिण अ~' ढाळीत का उभी आ6स?” “कारण, आन7दा, ग^ह,याग कcन भगव7ताचा ध1म व <वनय
याचा vवीकार कcन ग^हहीन जीवन जगhयाची अन'€ा तथागत िkय.ना qत नाहीत” महाCजापती 1हणाली.

१३. न7तर vथ<वर आन7द Qया <ठकाणी तथागत होz ,या <ठकाणी »ला. ,याŠ तथागतास अिभवादन ‹J आिण
एका बाजOला बसŸयावर तो भगव7त.ना 1हणाला, “पहा भगवन्, महाCजापती गौतमी CoशŒाराबा6र उभी आ6;

<त\ पाय स'जJJ आ6त आिण z ध'ळीŠ माखJJ आ6त; uःखी क…ी होऊन रडत ती अ~' ढाळीत आ6. कारण
ग^ह,याग कcन आिण भगव7त.चा ध1म व <वनय याचा vवीकार कcन ग^हहीन जीवन जगhयाची अन'€ा भगव7त
िkय.ना qत नाहीत. भगवन्, <तiया इiÍन'सार िkय.ना अन'€ा <दली तर बª होईल.”

१४. “महाCजापतीŠ मावशी आिण दाई या ना,याŠ तथागत.\ पालनपोषण ‹J, ,य.ना ¨ध <दJ, आिण
तथागत.iया माziया म^,यOन7तर <तŠ ,य.ना अ7गावर पाजJ. याCमाणd <तŠ आपली उपय'nतता <स( ‹ली नाही

काय? 1हणOन 6 भगवन्, स7सार,याग कcन ग^हहीन जीवन जगhयाची आिण तथागत.नी स.<गतJला ध1म आिण
<वनय पाळhयाची अन'€ा िkय.ना qणd योƒय होईल.”

१५. “नको, आन7दा, िkय.ना तH करhयाला स7मती qणd योƒय नाही.” आन7दाŠ प'Nहा uसय“दा आिण <तसय“दा
,याच श¥द.त तीच <वन7ती ‹ली आिण ,याला zच उmर िमळाJ.

१६. न7तर vथ<वर आन7दाŠ तथागतास <वचारJ, “िkय.ना प<रPQQया घdhयास आपण अन'€ा qत नाही या\
कारण काय?”

१७. “शO· आिण िkया अvवiछ आिण हीन दजyiया असŸयाम'ळd ,य.ना मोa िमळO शकत नाही अH ˆा1हण

मानतात, 6 भगव7त.ना माहीत आ6. 1हणOन z शO· आिण िkया य.ना प<रPQQया घdऊ qत नाहीत. तथागत.\
मत ˆा1हण.Cमाणdच आ6 काय?”

१८. “ˆा1हणाCमाणdच शO·.नाqखील प<रPQQया घdऊन स7घCoश करhयास तथागत.नी स7मती <दली नाही काय?
भगवन्, िkय.iया बाबतीत असा ‰दभाव करhया\ कारण काय?”

१९. “तथागत.नी स.<गतJला ध1म आिण <वनय य.चा vवीकार कŽन <न¥बाण Cा„त कŽन घdhयास िkया
समथF नाहीत अH तथागत.ना वाटz काय?”

२०. तथागत.नी उmर <दJ, “आन7दा, ग‚रसमज कŽन घdऊ नकोस. <न¥बाणाCत पोहोचhयास प'cषाइतnयाच
िkया समथF आ6त अH माझd मत आ6. आन7दा! माÌया<वषयी ग‚रसमज कŽन घdऊ नकोस kीप'cष.तील

<वषमziया त,व.चा मी प'रvकतy नाही. महाCजापतीiया <वन7तीला मी <दJला नकार हा kीप'cष.तील
<वषमzवर आधारJला नाही. तो {यावहा<रक करण.वर आधारJला आ6.”

२१. “भगवन्, खª कारण समजŸयाम'ळd मला फार आन7द झाला आ6; पर7त' {यावहा<रक अडचणीम'ळd
भगवNत.नी <तची <वन7ती अमाNय ‹लीच पा<ह£ काय? या कœ,याम'ळd ध1माला कमीपणा Rणार नाही काय?
आिण kीप'cष.तील असमानziया xनqला तो पाg ठरणार नाही काय? भगवNत.ना Qयाची काळजी वाटz अशा
Cकारiया {यावहा<रक अडचणीतOन पार पडhयासाठी काही <नयम भगव7त.ना तयार करता Rणार नाहीत काय?”

२२. “ठीक आ6; आन7दा ! माझा ध1म आिण <वनय य.\ पालन कcन प<रPQQया घdhयाची अन'€ा िkय.ना
<दलीच पा<ह£ असा जर महाCजापती गौतमीचा आ–ह अHल तर मी ,याला स7मती qतो. पण आठ अट}वर मी

ती स7मती qतो. z आठ म'•य <नयम अ7मलात आणhयाची जबाबदारी महाCजापती गौतमीŠ vवतः Ñयावी. तोच
<तचा स7घ Coशाचा Cार7भ ठªल.”

२३. न7तर तथागताकडOन या आठ म'•य <नयम.\ €ान कŽन घdतŸयावर vथ<वर आन7द महाCजापती गौतमीकडd

»ला आिण तथागत.\ सवF 1हणणd ,याŠ <तला स.<गतJ.

२४. “आन7दा, अल7कार<Cय कsमार xकवा कsमा<रका QयाCमाणd Ëानान7तर कमलप'¦प.iया, जाईiया फsल.iया
xकवा िvतम'तक प'¦प.iया माJचा दोNही हात.नी vवीकार करील आिण ती आपŸया िशरावर धारण करील
,याचCमाणd या आठ म'•य <नयम.चा मी vवीकार करीत आ6 आिण मी माइया आय'¦यात ,या <नयम.चा कधीही
भ7ग करणार नाही.” महाCजापती गौतमी आन7दास 1हणाली.

२५. न7तर vथ<वर आन7द तथागताकडd परत »ला आिण ,य.ना व7दन कcन तो ,य.iया एका बाजOला बसला.
याCमाणd बसŸयावर vथ<वर आन7द तथागतास 1हणाला; “भगवन्, आठ म'•य <नयम अमलात आणhयाची
जबाबदारी महाCजापती गौतमीŠ vवीकारली आ6. 1हणOन <तŠ उपस7पदा घdतली आ6 आिण स7घCoश ‹ला आ6
भH मानाo.”

२६. महाCजापतीला उपस7पदा िमळाली आिण <तiयासह आJŸया पाच” शाnय िkय.नाही ,याच oळी दीaा
qhयात आली. याCमाणd दीaा िमळाŸयावर महाCजापती भगव7त.समोर आली आिण ,य.ना अिभवादन कŽन
एका बाजOला उभी रा<हली व तथागत.नी <तला ध1म व <वनय य.चा उपqश <दला.
२७. इतर पाच” िभa'ण}ना तथागत.चा एक िश¦य न7दक याŠ उपqश <दला.

२८. महाCजापतीबरोबर Qया शाnय िkया िभnख'णी झाŸया ,यात यशोधराही होती. <तiया स7घCoशान7तर ती
भ´ाकiचाना ( भ·ा का,यायना ) 1हणOन ओळखली जाऊ लागली.

२. च7डािलका Cकœतीची ध1मदीaा
१. एकदा ~ावvती R• अनाथxपडकाiया £तवन आ~मात भगवान ब'( राहात होz.

२. भगव7त.चा िश¦य आन7द एकदा नगरात िभaा मागhयासाठी »ला होता. भोजन ‹Ÿयावर पाणी <पhयासाठी
आन7द नदीवर जात होता.

३. ,याŠ z• भ.डÎात पाणी भरत असJली एक म'लगी पा<हली. आन7दाŠ <तiयाजवळ थोडdH पाणी मा<गतJ.
४. Cकœती नावाiया ,या म'लीŠ “मी च.डािलका आ6” अH 1हणOन पाणी qhया\ नाकारJ.

५. आन7द 1हणाला, “मला पाणी हo आ6. मला त'Ìया जातीशी कतF{य नाही.” मग ,या म'लीŠ आपŸया
भ.डÎातील थोडdH पाणी ,याला <दJ.

६. न7तर आन7द £तवनाकडd जाhयासाठी <नघाला. ती म'लगी ,याiया मागोमाग »ली. तो कsठd राहतो 6 <तŠ
पा<हJ आिण <तला अH समजJ की ,या\ नाव आन7द असOन तो भगवान ब'(ाचा िश¦य आ6.

७. घरी आŸयावर <तŠ आपली आई मात7गी <हला सगळी हकीकत स.<गतली आिण जिमनीवर पडOन ती रडO
लागली.

८. आईŠ <तला रडhया\ कारण <वचारJ. सगळी हकीकत स.गOन ती म'लगी 1हणाली, “जर माझd लÐ करhयाची
त'झी इiछा अHल तर मी आन7दाशीच लÐ करीन; मी uसयy कsणाशीही लÐ करणार नाही.”

९. आईŠ चौकशीला स'cवात ‹ली. परत आŸयावर <तŠ स.<गतJ की, “ 6 लÐ अशnय आ6; कारण आन7दाŠ
ˆ1हचयy\ Pत धारण ‹J आ6.”

१०. 6 ऐकŸयावर ,या म'लीला अ,य7त uःख झाJ आिण <तŠ अNन,याग ‹ला. ही प<रिvथती 1हण£ काही
<व<धिलिखतच आ6 अH मानावयास ती तयार न{हती. 1हणOन ती 1हणाली, “आई! त'ला \ट'काची कला अवगत

आ6 ना? मग आपला 6तO साžय करhयासाठी तO ,याचा उपयोग का करीत नाहीस?” आई 1हणाली, “काय करता
Rईल z मी पाहz.”

११. मात7गीŠ आन7दाला आपŸया घरी भोजना\ <नम7gण <दJ. म'लीला फारच आन7द झाला. ,या oळी मात7गी

आन7दाला 1हणाली, “माझी म'लगी आपŸयाशी लÐ करायला फार उ,स'क आ6.” आन7दाŠ उmर <दJ, “मी
ˆ1हचारी राहhया\ Pत घdतJ आ6 आिण 1हणOन कोण,याही िkशी मी <ववाह कŽ शकत नाही.”

१२. “जर आपण माÌया म'लीशी लÐ ‹J नाही तर ती आ,मह,या करील; इतकी ती आपŸयाकडd आक¾षत
झाJली आ6.” मात7गीŠ आन7दाला स.<गतJ. “पण मला नाइलाज आ6.” आन7दाŠ उmर <दJ.

१३. मात7गी आत »ली आिण <तŠ आपŸया म'लीला आन7दाŠ लÐ करhयास नकार <दŸया\ स.<गतJ.

१४. म'लीŠ ओरडOन <वचारJ, “आई, त'झी ती \ट'क-<व©ा »ली कsठd?” आई 1हणाली, “माझd \ट'क तथागत.iया
<वc( चालO शकत नाही.”

१५. म'लगी ओरडOन 1हणाली, “दार ब7द कर आिण ,य.ना बा6र जाऊ qऊ नकोस. 1हण£ आज राgीच मी ,याना
माझd पती {हावयास लावz.”

१६. आईŠ म'लीiया इiÍCमाणd ‹J. राg झाŸयावर आईŠ एक <बछाना खोलीत आणला. उ,कœ… पोषाख कŽन
म'लीŠ आत पाऊल टाकJ. पर7त' आन7द अचल रा<हला.

१७. आईŠ ”वटी \ट'काचा Cयोग ‹ला. ,याम'ळd खोलीत आग भडकली. आईŠ आन7दा\ वk धरJ आिण ती

1हणाली, “जर त'1ही माÌया म'लीबरोबर लÐ करणार नसाल, तर त'1हाला मी या आगीत फáकUन qईन.” तथा<प
आन7द शरण »ला नाही. आईŠ व म'लीŠ असहाय होऊन ,याला सोडOन <दJ.
१८. आन7दाŠ परत आŸयावर तथागत.ना सवF हकीकत स.<गतली.

११. uसयy <दवशी आन7दाचा शोध करीत ती म'लगी £तवनात आली. आन7द िभadसाठी बा6र पडला होता. ,याŠ
<तला पा<हJ आिण तो <तला टाळO लागला. पर7त' तो िज• »ला <त• <त• ती म'लगीही ,याiया मागोमाग »ली.
२०. £{हा आन7द £तवनात परतला z{हा आपŸया <वहाराजवळ ती म'लगी उभी असŸया\ ,याŠ पा<हJ.

२१. या म'लीŠ आपला कसा <पiछा प'र<वला आ6 6 आन7दाŠ तथागत.ना स.<गतJ. भगव7त.नी <तला
बोला<वhया स.<गतJ.

२२. म'लगी समोर आŸयावर तथागत.नी <तला C‘न ‹ला, “तO आन7दाचा <पiछा का प'रवीत आ6स?” म'लगी
1हणाली, “,य.iयाशी मला लÐ कराय\ आ6. z अ<ववा<हत असŸया\ ऐकJ आ6 व मीही अ<ववा<हत आ6.”

२३ भगव7त 1हणाJ, “आन7द हा िभnख' आ6; आिण ,याiया डोnयावर ‹स नाहीत. जर तOही स7पOणF म'7डन ‹Jस
तर मग काय करता Rईल z मी पाहीन.”

२४. म'लीŠ उmर <दJ, “माझी तयारी आ6” भगव7त 1हणाJ, “म'7डन करhया<वषयी तO आपŸया आईची स7मती
िमळ<वली पा<ह£स.”

२५. म'लगी आईकडd आली आिण 1हणाली, “आई, त'ला £ करता आJ नाही z मी ‹J आ6. मी म'7डन ‹J तर
आन7दाशी माझd लÐ करhया\ वचन भगव7त.नी <दJ आ6.”

२६. आई रागावली आिण 1हणाली, ''तO तH म'ळीच करता कामा नR. तO माझी म'लगी आ6स आिण तO ‹स

राखJच पा<ह£स. आन7दासार•या ~मण.शी लÐ करhयास तO इतकी का उतावीळ झाली आ6स? ,या¬aा
च.गŸया माणसाशी मी त'झd लÐ लावOन qईन.”

२७. <तŠ उmर <दJ, “मी आन7दाशीच लÐ करीन xकवा Cाण qईन माÌयाप'ढd <तसरा पयyय नाही.”

२८. आई 1हणाली, “तO माझा अपमान का करीत आ6स?” म'लगी 1हणाली, “जर त'झd माÌयावर Cdम अHल तर
माÌया इiÍCमाणd मला कŽ q.”

२९. आईŠ आपला <वरोध मा» घdतला आिण म'लीŠ म'7डन कŽन घdतJ.
३०. न7तर ती तथागत.iया समोर »ली आिण 1हणाली, “आपण स.<गतŸया Cमाणd मी म'7डन ‹J आ6.”

३१. तथागत.नी <तला <वचारJ, “त'ला काय पा<ह£ आ6? ,याiया शरीराचा कोणता भाग त'ला आवडतो?”

म'लगी 1हणाली, “माझd ,य.iया नाकावर Cdम आ6. ,य.iया म'खावर Cdम आ6, ,य.iया कानावर माझd Cdम आ6,
,य.iया आवाजावर माझd Cdम आ6, ,य.iया डो½य.वर माझd Cdम आ6. आिण ,य.iया चालhयाiया प(तीवर
माझd Cdम आ6.”

३२. z1हा भगव7त ,या म'लीला 1हणाJ, “डोळd 6 अ~O7\ घर आ6, नाक 6 घाणी\ घर आ6, त¯ड 6 थO7की\ घर
आ6, कान 6ही मळा\ घर आ6 आिण शरीर 6 मलमOgा\ आगर आ6, 6 त'ला मा<हत आ6 काय ?”

३३. “£{हा िk-प'cष एकg Rतात z{हा z स7तती <नमyण करतात. पर7त' £• जNम आ6 z• म^,यOही आ6; £•
म^,य' आ6 z• u:खही आ6. म'ली, आन7दाशी लÐ कŽन त'ला काय िमळणार आ6, 6 मला कळत नाही.”

३४. म'लगी <वचार कŽ लागली आिण आन7दाशी लÐ करhयाचा <तŠ जो इतका आ–ह धरला होता ,यात काही
अथF नाही 6 <तŠ माNय ‹J व भगव7त.ना तH स.<गतJ.

३५. भगव7त.ना व7दन कŽन ती ,य.ना 1हणाली, “अ€ानाम'ळd मी आन7दाiया मा» लागJ होz. आता माÌया
मनात Cकाश पडला आ6. माझी िvथती वादळात सापडJŸया पण न7तर <कनायyस स'रिaत पोचJŸया

नौ‹वरील ना<वकासारखी झाली आ6. <नराि~त झाJŸया व^(ाला आ~य िमळावा अशी मी झाJ आ6.
आ7ध½याला नवी द^…ी लाभावी अशी माझी िvथती झाली आ6. भगवNतानी आपŸया सuपqशाŠ मला झो¬तOन
जा» ‹J आ6.”

३६. “Cकœती, तO भाƒयवान आ6स; कारण तO च.डािलका असलीस तरी कsलीन िk-प'cष.प'ढील आदशF आ6स. तO
हीन जातीची आ6स पण ˆा1हणही त'ÌयापासOन धडा घdतील. Nयाय आिण सदाचरण य.iया मागyवcन तO ढळO
नकोस 1हण£ xसहासनावरील राजव‚भव भोगणायy राhयाही त'Ìयाप'ढd <फnया पडतील.”

३७. <ववाहाचा C‘न िमटŸयाम'ळd िभnख'ण}iया स7घात Coश करणd हा एकच मागF <तiयाप'ढd होता.

३८. ,याCमाणd <तŠ आपली इiछा Cकट ‹Ÿयावर जरी ती अ7,यज होती तरीही <तला स7घात Coश qhयात
आला.

भाग आठवा: प<तत व ग'N6गार य.ची ध1मदीaा
१. एका उडाणट„पOची ध1मदीaा
१. Cाचीनकाळी राजग^हात एक ग'7ड राहात होता. तो आईव<डल.ना आिण व<र™.ना म'ळीच मान qत नH.

आपŸया हातOन काही चOक झाली तरी प'hयCा„तीiया आ”Š तो य€याग आिण सOय,F चN· व अÐी य.ची पOजा करी
आिण मगरमvत राही.

२. पर7त', पOजा आिण बिलदान य.सार˜ शारीरीक क…ा\ <वधी <कतीही ‹J तरी, सतत तीन वष° दीघ•©ोग
कŽनही ,याiया मनाला श.ती ला‰ना.

३. ”वटी ~ावvतीला जाऊन भगवान ब'(.ची चौकशी करhया\ ,याŠ ठर<वJ. z• पोहोचŸयावर ब'(ा\
zजvवी {यnतीम,व पाwन ,याŠ ,य.iया पाय.वर लोट.गण घातJ आिण आपŸयाला <कती आन7द झाला आ6, 6
स.<गतJ.

४. न7तर भगव7त.नी ,याला पश'7ना बळी qhयातील मOखFपणा आिण Qया <वधीचा Õदयावर काहीही प<रणाम होत

नाही, आिण z Qय.iयासाठी करावया\ ,य.iया<वषयी कसलाही आदरभाव xकवा कतF{यब'(ी य.ची जाणीव

होत नाही, अशा <वध}चा <नcपयोगीपणा समजावOन स.<गतला. आिण ”वटी भगव7त.नी अशा काही zजvवी
गाथा 1हटŸया की, ,य.iया म'·dवरील zजाम'ळd आजOबाजOiया सवF Cqशासह z vथान Cकाशमान झाJ.
५. z{हा –ामvथ आिण <व”षत: म'ला\ आईबाप ,य.ची पOजा करhयासाठी z• आJ.

६. म'लाiया ,या माता<प,य.ना पा•न आिण आपŸया म'लाiया<वषयी ,य.नी स.<गतJली हकीकत ऐकUन ब'(.नी
िvमत ‹J आिण प'ढील गाथा 1हटŸया.

७. “थोर प'cष हा स7पOणFपणd <न<रiछ असतो. तो vवतः vवय7Cकािशत असतो आिण तो Cकाशातच राहतो. जर
एखा©ा oळी ,याiयावर uःखाचा आघात झाला तरी तो <वचिलत होत नाही. <नभFयपणd तो आपली ब'ि(मmा
{यnत करतो.”

८. “शहाणा मन'¦य (भ·) ऐ<हक {यवहाराशी आपला स7ब7ध ठdवीत नाही; स7पmी, स7तती, जमीनज'मला य.ची
,याला इiछा नसz. Šहमी शीला\ सावधानzŠ पालन ‹Ÿयाम'ळd आिण C€dचा मागF अन'सरŸयाम'ळd तो
भल,याच <स(ाNताiया (स7पmीiया xकवा मानाiया) नादी लागत नाही.”

९. “अिvथर जीवन 6 वाळव7टातील व^aाCमाणd असz. 6 ओलखOन C€ावान मन'¦य अिvथर मनाiया आपŸया
िमgाला स'धारhयाचा आिण अप<वgzतOन सßàणाकडd (पा<वlयाकडd ) ,याला वळ<वhयाचा Cय,न करीत असतो.”

२. अ7ग'लीमाल नावाiया दरोडdखोराची ध1मदीaा
१. कोशल qशाचा पHनदी (CHनिजत ) नावाचा राजा होता. ,याiया राQयात अ7ग'लीमाल नावाचा एक

आडद.ड दरोडdखोर होता. खOन आिण रnतपात याम'ळd ,या\ हात Šहमी रnताŠ बरबटJJ असत आिण तो

कsणालाही कधी दया दाखवीत नH. ,याiयाम'ळd गाo ओसाड झाली होती; नगराची नासधOस झाली होती आिण
Cqश उ(्वvत झाJ होz.

२. ठार मारJŸया C,Rक माणसा\ एक एक बोट कापOन घdऊन तो ,य.ची माळ ग½यात घालीत अH आिण
1हणOनच ,या\ नाव “अ7ग'लीमाल” अH पडJ.

३. एकदा भगवNत ~ावvती R• £तवनात राहात असताना ,य.नी अ7ग'लीमालाŠ ‹JŸया नासध'शी<वषयी
ऐकJ. तथागत.नी ,याला सदाचरणी मन'¦य बन<वhया\ ठर<वJ. 1हणOन ए‹ <दवशी भोजन झाŸयावर आपला

<बछाना बाजOला ठdवला आिण आपJ चीवर व िभaापाg घdऊन z दरवडdखोर अ7ग'लीमाल याला शोधhयासाठी
<नघाJ.

४. z ,या बाजOला Cवास करीत चालJJ पाwन ग'राखी, ðढपाळ, ”तकरी आिण वाटसŽ मोठयाŠ ओरडJ,
“~मण, ,या वाÊŠ जाऊ नका! ,या वाÊŠ त'1ही डाकU अ7ग'लीमालाiया हाती पडाल.”

५. “दहा, वीस, तीस, इत‹च न{6 तर चाळीस माणH qखील जरी एकg जम'न ,या वाÊŠ »ली तरी तो सगळा
जथा ,या डाकUiया हाती सापडतो.” पर7त' एकही श¥द न बोलता भगव7त आपŸया वाÊŠ चालO लागJ.

६. uसय“दा आिण प'Nहा <तसय“दा जवळपास असJŸया लोक.नी ,य.ना प'Nहा इशारा <दला. तरीqखील एकही
श¥द न बोलता भगव7त आपŸया वाÊŠ चालतच रा<हJ.

७. काही अ7तरावŽन ,या दरवडdखोराŠ भगव7त.ना Rत असताना पा<हJ आिण £• चाळीस पNनास Cवा‘य.चा
जथा qखील ,याiया वाÊŠ जाhयास धजत नH z• हा तपvवी ,या वाÊŠ एकटाच Rत असJला पाwन ,याला
फार आÂयF वाटJ; आिण 'या तपv{याला' ठार मारhयाचा <वचार ,याiया मनात आला. 1हणOन ढाल-तलवार
आिण धन'¦यबाण घdऊन तो भगव7ताचा पाठलाग कŽ लागला.

८. भगव7त जरी आपŸया Šहमीiयाच चालीŠ चालत होz. तरी सवF Cय,न कŽनही तो दरोडdखोर ,य.ना गाठO
शकला नाही.

९. तो <वचार कŽ लागला की, “ही मोठी आÂयyची आिण <विचg गो… आ6. यापOव¤ हmी, घोडा, गाडी xकवा

हरीण भरoगात धावत असताना qखील मी ,य.ना पकडीत अH आिण आता हा तपvवी आपŸया Šहमीiया

चालीŠ चालत असताना सवF Cय,न कŽनही मी ,याला गाठO शकत नाही!” 1हणOन तो थ.बला आिण मोठÇाŠ
ओरडOन ,याŠ भगवNत.ना थ.बhयास स.<गतJ.

१०. दोघ.ची ‰ट झाŸयावर भगव7त 1हणाJ, “अ7ग'लीमाला, मी त'Ìयासाठी थ.बलो आ6. u¦कमF करhयाचा

आपला {यवसाय तO सोडOन qशील काय? त'ला आपलासा करावा, सदाचरणाiया मागyवर त'ला आणावा 1हणOन

मी त'Ìया मागोमाग आलो आ6. त'Ìयातील साध',व अजOन —JJ नाही. जर ,याला तO स7धी qशील तर ,याम'ळd
त'Ìयात बदल घडOन Rईल.”

११. भगवत.iया श¥द.नी भारŸयासार˜ अ7ग'लीमालाला वाटJ आिण तो 1हणाला, “अªª, या ऋषीŠ माझा
माग काढलाच.”

१२. ,याŠ उmर <दJ, “आपण आपŸया <द{य वाणीŠ मला आपŸया u¦कमyचा ,याग करावयास स.गता आहात
1हणOन मी तसा Cय,न करावयास तयार आ6.”

१३. vवतः ठार ‹JŸया लोक.iया बोटाची आपŸया ग½यातील माळ ,याŠ एका खोल खñÛयात फáकUन <दली

आिण भगव7ता\ पाय धŽन स7घCoशाची इiछा {यnत ‹ली.

१४. qव.\ आिण मानव.\ मागFदशFक भगवान ब'( 1हणाJ, “6 िभnखO, माÌया मागोमाग R.” आिण ही आ€ा
झाŸयापासOन अ7ग'लीमाल िभnख' बनला.

१५. आपŸया प<रवारातील एक िभnख' 1हणOन अ7ग'लीमालाला बरोबर घdऊन भगव7त ~ावvतीला आपŸया
स'ख<नवासाकडd <नघाJ. ,या oळी राजा पHनदीiया अNतःCासादाiया दाराशी लोक.चा Cच7ड सम'दाय जमला

होता आिण “आपण ‡जकJŸया Cqशात अ7ग'लीमाल या नावाचा एक द.डगा डाकU अ,याचार कcन <नcप·वी

लोक.ना ठार करतो आ6, xकवा जखमी करतो आ6 आिण vवतः मारJŸया लोक.iया बोट.ची एक माळ आपŸया
ग½यात घालhयात धNयता मानतो आ6, ,याचा <नःपात करा” अH तो सम'दाय ओरडत होता. पHनिजताŠ
,याला मारhया\ आ¡ासन <दJ; पण ,यात „याला यश आJ नाही.

१६. ए‹ <दवशी सकाळी राजा CHनिजत भगव7ताना ‰टhयासाठी £तवनात »ला. भगव7तानी <वचारJ, “राजा,
काय झाJ? मगधाiया Hनीय xब<बसाराचा, व‚शालीiया िलiछव}चा xकवा uसयy एखा©ा शgOचा gास स'Ž
झाला आ6 काय?”

१७. “नाही भगवन्; तशा Cकारचा कोणताही gास नाही. माÌया राQयात अ7ग'लीमाल या नावाचा एक
दरोडdखोर आ6. ,याŠ माÌया राQयात घ'डगOस घातला असOन तो माइया Cजाजन.वर अ<तशय अ,याचार करीत
असतो. ,याचा मला <नःपात करावयाचा आ6; पण मी ,यात अयशvवी ठरलो आ6.”

१८. “राजा, म'7डन ‹Jला काषायवk धारण कŽन िभnख'सारखा <दसणारा, जो कोणाला मारीत नाही, जो
चोरी करीत नाही, खोÊ बोलत नाही, जो <दवसातOन एक oळच £वतो आिण ~d™ जीवन जगतो, अशा
अ7ग'लीमालाला तO पा<हJस तर तO काय करशील?”

१९. “भगवन, मी ,याला व7दन करीन, ,याला ‰टhयासाठी उठOन उभा राहीन, xकवा ,याला बसhया\ आवाहन
करीन अथवा वkd व इतर आव‘यक वvत' vवीकारhया <वषयी ,याला <वन7ती करीन xकवा ,याiया रaणाची

आिण स'रिazची {यवvथा करीन. पर7त' असŸया u… आिण पापी माणसावर सßàणाची छाया तरी पडणd कधी
शnय आ6 काय?”

२०. ,या aणी आपŸया अगदी जवळ बसJŸया अ7ग'लीमालाकडd आपला उजवा हात दाखवOन भगव7त 1हगाJ,
“राजा, हा पहा अ7ग'लीमाल!”

२१. 6 ऐकताच राजा भयाŠ <नःश¥द झाला आिण ,याiया अ7गावरील ‹स न् ‹स ताठ उ‰ रा<हJ. 6 पाwन
भगव7त 1हणाJ, “िभऊ नकोस, राजा. िभऊ नकोस. या <ठकाणी िभhया\ काही कारण नाही.”

२२. ,याम'ळd राजाची भीती कमी झाली आिण तो vथ<वर अ7ग'लीमालाजवळ जाऊन 1हणाला, “आपण खरोखर
अ7ग'लीमाल आहात काय?” होय, “महाराज!”

२३. “महाशय, आपŸया <प,या\ गोg कोणz होz? आिण आपŸया माz\ कोणz?” “माइया <प,या\ गोg
गाƒयF होz आिण माÌया माz\ गोg म7gाणी (›gायणी) होz.

२४. “गाƒयF ›gायणीप'gा, स'खी हो, आपŸया सवF गरजा प'र<वhयाची मी काळजी घdईन.”

२५. पर7त' आता अ7ग'लीमालाŠ वनवासाची, िभadवर जगhयाची व <तही¬aा अ<धक िचवª न वापरhयाची
C<त€ा ‹ली होती. 1हणOन आपŸयाला तीन वkd वापरायला िमळाली आ6त या कारणाvतव ,याŠ राजाŠ qऊ

‹JJ साहाÒय नाकारJ.

२६. न7तर राजा भगव7ताiया जवळ »ला आिण ,य.ना व7दन कŽन एका बाजOला बसŸयावर 1हणाला, “आÂयF
आ6 भगव7त, खरोखर 6 आÂयF आ6. अमान'षाला माणसाळ<वhयाची, अपरािजताला पराभOत करhयाची आिण
अश.ताला श.त करhयाची भगव7त.ची ‹वढी ही <कमया! हा असा प'cष आ6. Qयाला काठीŠ xकवा तरवारीŠ मी

‡जकU शकलो नाही, पर7त' काठी xकवा तरवार य.चा म'ळीच उपयोग न करता भगवNत.नी ,याला ‡जकJ! भगव7त,
मला आता »Jच पा<ह£. कारण बरीच का— मला अ©ाप उरकावयाची आ6त.
२७. “राजन, आपŸया मज¤Cमाणd होऊ ©ा.”

न7तर आपŸया आसनावŽन उठOन राजाŠ भगव7त.ना अ,य7त

आदराŠ अिभवादन ‹J व तो <नघOन »ला.

२८. ए‹ <दवशी चीवर प<रधान कŽन आिण हातात िभaापाg घdऊन अ7ग'लीमाल िभadसाठी ~ावvतीत »ला
असताना एका माणसाŠ ,याला वीट फáकUन मारली, तर uसयyŠ सोटा मारला; <तसयyŠ खापरीचा त'कडा

,याiयावर फáकUन मारला. ,याम'ळd ,या\ डो‹ रnतब7बाळ झाJ. ,याiया िभaापाgा\ त'कडd त'कडd झाJ व ,याची
वkd फाटOन »ली आिण तशा िvथतीत तो भगव7ताiया समोर Rऊन उभा रा<हला. तो जवळ Rत असताना भगव7त
,याला 1हणाJ, “6 सगळd सहन कर. 6 सगळd सहन कर.”

२९. याCमाणd भगवान ब'(ाची िशकवण vवीकाŽन डाकU अ7ग'लीमाल एक स7तप'cष बनला.

३०. म'nतीचा आन7द {यnत करीत तो 1हणाला, “Qयाiया ठायी पOव¤ अनाvथा होती तो आता आvथा दाखवO
लागतो, आपJ पOवFजीवन जो सßàण.नी झाकUन टाकतो आिण आपŸया ताchयात जो ब'(ाला शरण जातो तो
वादळातOन म'nत झाJŸया च7·ाCमाणd सवF प^¸वीला Cकाशमान करतो.”

३१. “माÌया शgO7नी ही िशकवण समजOन Ñयावी व या मागyचा अवल7ब करावा आिण सतत ,या मागyŠ अवल7बन

करणायy C€ाप'g.ना ,य.नी अन'सराo. माÌया शgO7नी <वन²ता आिण aमाशीलzचा स7qश oळीच ऐकावा आिण
आपŸया जीवनात तो आचरणात आणावा.”

३२. “vवत:ला ‘अ7ग'लीमाल’ 1हणवOन व Cवाहप<तत होऊन मी दरोडdखोरा\ जीवन जगत होतो, पग भगव7त.नी
,या CवाहातOन मला <कनायyला आणJ. ‘अ7ग'ली माल’ 1हणOन मी रnताŠ माखJला होतो; आता माझा उ(ार
झाला आ6.”

३. इतर ग'N6गार.ची ध1मदीaा
१. राजग^हाiया दिaणdस श'माª २०० योजŠ ¨र एक पवFत होता.

२. या पवFतात एक घोर आिण <नजFन अशी दरी होती आिण <तiयातOन दिaण भारताकडd जाणारा एक रvता
होता.

३. पाच” दरवडdखोर या <ठकाणी राहात असत अरिण ,या वाÊŠ जाणायy Cवा‘य.ची लOटमार आिण खOन करीत.
४. ,य.ना पकडhयासाठी राजा आपJ स‚Nय पाठवीत अH; पर7त' z Šहमी <नसटOन जात.

५. जवळच राहात असJŸया भगवान ब'(.नी या लोक.iया िvथतीचा <वचार ‹ला. ,य.ना vवत:iया वतFना\
vवŽप कळत न{हz आिण जरी भगव7त ,य.ना िशक<वhयासाठी ,या जगात आJ होz तरी z ,या लोक.iया

द^…ीस पडJ न{हz. xकवा ,य.iया ध1माची मा<हतीही ,य.iया कान.वर पडली न{हती 1हणOन भगव7तानी
,य.iयाकडd जाhया\ ठर<वJ.

६. आपŸया <नÂयान'सार ,य.नी ~ीम7त माणसाचा oष धारण ‹ला. खडò आिण धन'¦य य.सह, उmम झOल
घातJŸया उम©ा घोडÎावर z vवार झाJ. ,याiया जीनाला सोNया-च.दीiया <पश{या लटकत ठdवŸया हो,या व
घोडÎाचा लगाम मौŸयवान जडजवाहीर लावOन सज<वला.

७. दरीत िशरŸयाबरोबर ,य.चा घोडा जोराŠ ‡खकाळला; तो आवाज ऐकŸया बरोबर z पाच” दरवडdखोर

<नघाJ आिण ,या Cवाशाला पा•न उßारJ : “ लOट करhयाची अशी स7धी आपŸयाला कधी िमळाली न{हती;
चला, जŸदी कŽन आपण ,याला पकडO या.”

८. तो Cवासी <नसटOन जाऊ नR 1हणOन z ,याला घdŽ लागJ. पण ,याला पाहाता aणी z जिमनीवर पडJ.
९. z जिमनीवर पडŸयान7तर उßारJ, “ अª qवा 6 काय आ6? अª qवा 6 काय आ6?”

१०. ,यावर ,या Cवा‘याŠ ,या डाकU7ना समजावOन स.<गतJ की, «ा सवF स7साराला घdŽन टाकगाª u:ख एवढd
Cच7ड आ6 की, ,याiया मानाŠ z डाकU uसयyला £ u:ख qतात xकवा vवत: सोसतात ,याiया यातना काहीच
नाहीत. अ~(ा आिण स7qह याम'ळd Qया जखमा आिण यातना <नमyण होतात, ,या, z डाकU uसय“ना Qया जखमा

आिण यातना करतात xकवा vवत: सोसतात ,या¬aा अ<धक आ6त. धम•पqश एका–zŠ ऐकhयाŠ जी
C€ाजाग^ती होz ,य.नीच «ा अ~(ा व स7qहाiया जखमा भcन Rऊ शकतात. uसयy कशाŠ ,या भc शकत
नाहीत. न7तर तो Cवासी प'ढd 1हणाला:

११. “ u:खासारखी यातना qणारी जखम uसरी कोणतीही नाही. u¦कœ,या सारखा खोलवर cतणारा uसरा

कोणताही तीÔण बाण नाही. धा±मक िशकवण'कीiया एक<न™ प<रपालना˜रीज यावर uसरा कोणताही उपाय
नाही. या िशकवण'कीम'ळd आ7ध½याला u…ी िमळz, µ.त झाJŸय.ना €ान Cा„त होz.”

१२. “आ7ध½य.ना द^…ी िमळावी ,याCमाणd या िशकवण'कीम'ळd लोक.ना या Cकाशाम'ळd मागFदशFन होz.”

१३. “ 1हण'न, अ~(ा ¨र करhयास, u:ख नाहीH करhयास आिण आन7द िमळवOन qhयास ही ध1माची िशकवण
समथF आ6. £ ती ऐकतात ,य.नाच ही सवF ~d™ C€ा Cा„त होz.”

१४. “ QयाŠ सव“त अ<धक प'hय स7पा<दJ आ6 तोच «ा पदवीला पाg ठरतो.”
१५. 6 ऐकŸयावर ,या दरोडdखोर.ना आपŸया u… जीवनाचा पÂाmाप झाला. ,य.iया अ7गात cतJJ बाण गळOन
पडJ आिण ,य.iया जखमा भŽन <नघाŸया.

१६. न7तर z भगव7त.\ िश¦य झाJ. आिण ,य.ना vवाvथ व श.<त य.चा लाभ झाला.

४. ध1मीadची जोखीम
१. पOव¤ भगवान ब'( राजगहापासOन ५०० योजŠ अ7तरावर असJŸया एका पवFतमय Cqशात राहात होz.

,या पवFतमय Cqशात १२२ लोक.ची एक टोळी राहात होती. 6 लोक िशकार कŽन मारJŸया जनावर.\ म.स
खाऊन आपला उदर<नवyह करीत.

२. भगवान ब'( ,या <ठकाणी जातात आिण नवª िशकारीला »J असताना z• <दवसा घरी एकट्याच

रा<हJŸया िkय.ना z ध1मदीaा qतात. ,या oळी z प'ढीलCमाणd उपqश करतात.

३. “जो दयाळO आ6 तो Cाhयाची ह,या करीत नाही. (xकवा Cाhयाची ह,या न करणd हा दयाळO माणसाचा धमF
होय. ) तो Cाhय.iया जीवा\ रaण करhयास Šहमी समथF असतो.”

४. धमF अमर आ6; या धमy\ पालन करणाय“वर कधीही स7कट कोसळणार नाही.”

५. “<वनयशीलता, ऐ<हक भोगा<वषयीची उ¬aा, कोणाला क… न qणd, कोणाला •ोध Rईल अH न करणd, 6
ˆ1हलोका\ लaण आ6.”

६. uबFला<वषयी कणव, ब'(ाiया िशकवण'कीन'सार श'( जीवन, <कती आव‘यक आ6 याची जाणीव, आव‘यक z
िमळाŸयावर थ.बणd जNममरणाiया फáयyतOन स'टhया\ 6 साधन आ6. 6 श¥द ऐकताच ,या िkय.\ प<रवतFन
झाJ. आिण प'cष परत आŸयान7तर भगव7त.ना ठार मारhयाची जरी ,या प'cष.ची इiछा होती तरी ,य.iया
िkय.नी ,य.ना आवcन धरJ आिण 6 ›gी\ सOnत ऐकताच ,य.\ही प<रवतFन झाJ.
७. आिण भगवNत.नी प'ढील उßार काढJ.

८. “जो Cािणमाg.शी ›gीभावाŠ वागतो आिण ,य.iया<वषयी दयाशील असतो अशा माणसाला अकरा
गो…}चा लाभ होतो.”

९. “,य.\ शरीर Šहमी <नरोगी (स'खी) असz; ,याला श.त झोप Rz आिण तो अ•यासमÐ असतो. ,या oळीही
,याला एका–ता लाभz.”

१०. “,याला वाईट vव„Š पडत नाहीत. qव ,या\ रaण करतात आिण माणH ,याiयावर Cdम करतात. <वषारी
वvतO7चा ,याला gास होत नाही. आिण य'(ातील नाशापासOन ,याचा बचाव होतो; अÐी व पाणी य.चा उपसगF
,याला पोहोचत नाही.”

११. तो िज• िज• राहातो <त• <त• यशvवी होतो आिण —Ÿयान7तर ˆ1ह लोकात जातो. 6च z अकरा लाभ
होत.

१२. हा उपqश ऐकŸयावर भगव7त.नी ,या िkया आिण प'cष.ना स7घात Coश <दला आिण ,याम'ळd ,य.ना श.ती
लाभली.

त^तीय ख7ड: भगवान ब'(ाŠ काय िशक<वJ?
भाग प<हला - ध1मामžR ब'(ा\ vथान
भाग uसरा - भगवान ब'(ाiया ध1मास7ब7धी
भाग <तसरा - ध1म 1हण£ काय?
भाग चवथा - अध1म 1हण£ काय?
भाग पाचवा - सदध1म 1हण£ काय?

भाग प<हला: ध1मामžR ब'(ा\ vथान
१. भगवान ब'(ाŠ आपŸया ध1मात vवतःसाठी <व”ष vथान राखJJ नाही
१. िÆvत हा vवतःला िखÂन धमyचा Cणdता मानीत अH.

२. िशवाय तो आपणाला qवप'g मानीत अH.

३. माणसाŠ िÆvत हा qवप'g आ6 अH जोपयSत मानJ नाही, तोपयSत ,याला म'nती नाही अशी िÆvताची अट
होती.

४. अशा रीतीŠ िÆvताŠ िÆvती धम¤य.ची म'nती, िÆvताला Cणdता व qवप'g मानhयावर अवल7बOन ठdवŸयाŠ
,याŠ िÆvती धमyत vवतःसाठी <व”ष vथान <नमyण ‹J.

५. इvलाम धमyचा Cणdता, मह7मद हा vवत:ला पर—¡राचा प‚ग7बर ( Cd<षत ) मानीत अH.
६. यािशवाय तो अH मानीत अH की, माणसाŠ दोन अटी माNय ‹Ÿया िशवाय ,याला <नजात (म'nती ) नाही.
७. इvलाम धमyतील म'म'aOŠ Cथम मह7मदास qवाचा ( Cd<षत ) मानJ पा<ह£.

८. इvलाम धमyतील म'म'aOŠ न7तर मह7मद हा पर—¡राचा ”वटचा प‚ग7बर आ6 अH मानJ पा<ह£.
९. इvलाम धमyत वरील दोन अटी मानhयाय“नाच मोaाचा मागF ख'ला आ6.

१०. म'सलमान.चा मोa हा मह7मदाला 'qवCd<षत' समजhयावर अवल7बOन ठdवŸयाम'ळd मह7मदाŠ आपणा vवतःला
इvलामी धमyत vथान <नमyण ‹J आ6.

११. भगवान ब'(ाŠ अशी कधीही अट घातली नाही.

१२. श'(ोदन आिण महामाया य.\ आपण औरस प'g आहोत «ापलीकडd vवतःस7बधी तो अ<धक काही 1हणत
नाही.

१३. RशO िÆvत आिण मह7मद यानी आपापŸया धमFशासनात vवतःसाठी जशी <व”ष vथाŠ <न±मली, मोaाiया
मागyत आपJ मह,व स.<गतJ, तH भगवान ब'(ाŠ ‹JJ नाही.

१४. «ाम'ळdच ,य.iया व‚यnतीक जीवनास7ब7धी <वप'ल मा<हती उपल¥ध असता नाही ती आपŸयापयSत Rऊन
पोहोचली नाही.

१५. प<हली ब'(स7गीती ही ब'(ाiया <नवyणान7तर लवकरच भर<वली »ली 6 सवF~'तच आ6.

१६. या स7गीतीiया अžयavथानी का‘यप हा होता आिण ,या oळी ब'(ाiया क<पलवvत'\च र<हवाशी आिण
Qय.नी ,याiयाबरोबर ,याiया <नवyणकाळापयSत प<रµमण ‹J z आन7द आिण उपाली ,या स7गीतीला उपिvथत
होz.

१७. पर7त' अžयa का‘यपाŠ काय ‹J?

१८. ,याŠ आन7दाला ध1मा\ पठण करायला स.गOन स7गीतीला C‘न ‹ला, ‘6 बरोबर आ6 काय?’ Qया Qया oळी

स7गीती होकारा,मक उmर qई, ,या ,या oळी का‘यप ,या C‘नावर अ<धक चचy होऊ न qता तो C‘न <त•च
स7पवी.

१९. यान7तर ,याŠ उपालीला <वनया\ पाठ 1हणायला स.<गतJ आिण स7गीतीला <वचारJ, ‘6 बरोबर आ6

काय?’ स7गीतीŠ होकारा,मक उmर qताच ,या C‘नावर अ<धक चचy न वाढ<वता अžयa का‘यप तो C‘न <त•च
स7पवी.

२०. «ा पठणान7तर वvत'त: का‘यपाŠ स7गीतीत उपिvथत असJŸया कोणाला तरी भगवान ब'(.iया
जीवनातील काही मह,वाiया घटना कथन करhयाची आ€ा ©ावयास हवी होती.

२१. पर7त' का‘यपाŠ अH काहीच ‹J नाही. ,याŠ असा <वचार ‹ला असावा की, स7घाला आपण <वचारJŸया
‹वळ दोन C‘न.शीच कतF{य आ6.

२२. का‘यपाŠ भगवान ब'(ाiया जीवनातील Cम'ख घटन.\ स7कलन ‹J असz तर आज आपणाला भगवान
ब'(ा\ स7पOणF च<रg उपल¥ध झाJ असz.

२३. भगवान ब'(ाiया जीवनातील घटन.\ स7कलन करhया\ का‘यपाला का स'चJ नसाo?

२४. ‹वळ उ¬aा 6 ,या\ उmर होऊ शकत नाही. «ा\ उmर 1हण£ भगवान ब'(ाŠ आपŸया ध1मशासनात
आपणा vवतःसाठी <व”ष vथान <न±मJJ नाही 6च होय.

२५. भगवान ब'( आिण ,याचा ध1म या दोन अगदी अलग गो…ी होत.

२६. भगवान ब'( vवत:ला आपŸया ध1मशासना पासOन अलग मानीत अH. या\ uसª उदाहरण 1हण£ आपला
उmरा<धकारी Šमhयास ,याŠ <दJला नकार.

२७. दोन तीन oळdला ,याiया अन'याय.नी, ,याiया पÂात अ<धकार QयाŠ चालवायचा ,याचा <नद°श करhयाची
<वन7ती ‹ली.

२८. आिण C,Rक oळी भगवान ब'(ाŠ तH करhया\ नाकारJ.

२९. ध1म हाच आपला vवत:चा उmरा<धकारी, अH ,या\ C,Rक oळी उmर अH.
३०. ध1म हा vवत:iया अ7गiया साम¸यyŠच जगला पा<ह£. ,याiया मागील माणस.iया सmdŠ न{6.
३१. Qया ध1माला जगायला पाठीमा» माणस.iया सmd\ बळ लागz, तो ध1मच न{6.

३२. ध1माची सmा चालावयास C,Rक oळी, स7vथापका\ नाव घdणd आव‘यक भासत अHल, तर तो ध1मच न{6.
३३. ध1म आिण ,यातील आपJ vथान य.सब7धी भगवान ब'(ाचा u…ीकोन अशा Cकारचा होता.

२. ब'(ाŠ मोaदाना\ आ¡ासन <दJ नाही. तो 1हणd, मी ‘मागFदाता’ आ6, ‘
मोaदाता’ न{6.
१. ब•zक धमF 6 साaा,कारी धमF 1हणOन व±णJ जातात, पर7त' भगवान ब'(ाचा ध1म हा साaा,कार न{6.

२. साaा,कारी धमF 1हण£ ‘मी त'मचा <नमyता आ6, माझी पOजा कŽन आ,1याला मोa िमळवOन ©ा’ अH
Cािणमाgास स.गणारा qवाचा स7qश.

३. हा स7qश ब•धा एखा©ा <नय'nत {यnतीiया 1हण£ Cd<षताiया माफ¿त पाठ<वJला असतो. ,या स7qशाचा

Cd<षताला साaा,कार झाJला असतो. आिण Cd<षत लोक.ना तो साaा,कार उघड कŽन स.गतो. मग ,याला धमF

अH 1हणतात.

४. Cd<षता\ काम 1हण£ ,याiया धमyशी इमान राखणाय“चा मोa-लाभ <निÂत करणd.
५. धमyशी इमान राखणाय“चा मोa 1हण£, जर z Cd<षताला qव¨त मानीत असतील आिण ,याŠ आणJŸया
qवाiया आ€ा पाळीत असतील तर ,याची नरकातील पाठवणीपासOन स'टका करणd.

६. भगवान ब'( आपण Cd<षत xकवा qव¨त आहोत, असला अ<धकार कधीच स.गत नH आिण अH कोणी
मानŸयास ,या\ ख7डण करीत अH.

७. अ<धक मह,वाचा म'´ा 1हण£ भगवान ब'(ाचा ध1म हा एक शोध होता आिण 1हणOन £ धमF साaा,कारी
1हणOन समजJ जातात ,यापासOन तो अगदी oगळा समजला पा<ह£.

८. भगवान ब'(ाचा ध1म हा एक शोध आ6, अH 1हणhया\ कारण प^¸वीवरील मानवी जीवनाiया सखोल
अ•यासातOन तो उêवJला आ6. Qया vवाभा<वक Cव^mीत मन'¦य जNम घdतो, ,य.iया <•या-C<•या आिण
इ<तहास व पर7परा «.iयाम'ळd ,य.ना िमळाJJ इ…ा<न… वळण «.iया स7शोधनाचा प<रणाम 1हण£ ब'( ध1म.

९. सवF Cd<षत मोaा\ आ¡ासन qतात. मोaा\ आ¡ासन न qणारा भगवान ब'( हाच एक ग'c आ6. मोaदाता
आिण मागFदाता य.मžR ,याŠ <वभाजक ªषा काढली आ6. एक मोa qणारा आ6 तर uसरा ‹वळ मागF
दाख<वणारा आ6.

१०. भगवान ब'( हा ‹वळ मागFदाता होता. मोa हा Qयाचा ,याŠ आपŸया ~माŠ िमळवावयाचा आ6.
११. आपJ 6 मत, मोƒगलान «ा ˆा1हणाला खालील सOnतात भगवान ब'(ाŠ vप… कŽन स.<गतJ आ6.
१२. एकदा भगवान ~ावvतीत िमगार माziया पOवyराम Cासादात उतरJ होz.

१३. न7तर मोƒगलान हा गणक ( <ह”ब ठdवणारा ) ˆा1हण तथागत.जवळ आला आिण ËdहाŠ अिभवादन कŽन
,य.iया बाजOला बसला. कsशलadम <वचारŸयावर तो गणक मोƒगलान तथागताला 1हणाला.

१४. “~मण गौतमा, QयाCमाणd माणसाला या Cासादा\ दशFन •मश: होz. पाऊल प'ढd पडz, •मश: प'ढील मागF
<दसतो. हळOहळO पाययy चढOन ”वटची पायरी Rz, ,याCमाणd आ1हा ˆा1हण.\ िशaण •मश: घडz, 1हण£च
आम\ oदाžययन घडz.”

१५. “~मण गौतमा, QयाCमाणd अ7कगणŠत आिण धन'¾व©dत पायरी पायरीŠ Cगती होz, ,याCमाणdच आ1हा
ˆा1हण.ची आपŸया िशaण•मात •मश: Cगती होz.

१६. “£{हा आ1ही िशकवणी qतो z{हा िश¦याला एकी एक, uरकी दोन, <तरकी तीन, चौ‹ चार, अH

श7भर.पयSत पाढd िशक<वतो. गौतमा, आता स.ग, त'Ìया ध1मामžR अशाच तह°\ Cगतीशील िशaण त'Ìया
िश¦य.ना िमळz काय?”

१७. “होय ˆा1हणा, अHच िमळz. ˆा1हणा, एखा©ा अ¡<व©dतील <नप'ण प'cषा\ उदाहरण घdऊ. तो Cथम
जा<तव7त घोडा घdऊन, ,याला लगाम घालOन प<हला धडा qतो. न7तर तो ,याला अ<धका<धक िशकवO लागतो.”

१८. “ˆा1हणा, अगदी ,याCमाणdच तथागत िशकाऊ माणसाला हाताशी धरतात आिण ,याला प<हला पाठ असा
qतात. ब7ध'! शीलवान हो आिण कतF{याiया जाणीoŠ vवत:ला स7यिमत कर.”
( C<तमोaा\ <नयम पाळीत जा. )

१९. “सदाचारस7पNन हो! a'· दोषातही भय आ6, 6 ओळखOन vवत:\ वतFन ठdव. <वनया\ प<रपालन कर.”

२०. 6 सवF तो िशकŸयान7तर तथागत ,याला असा uसरा पाठ qतात, “ R! ~मणा R! डो½य.नी वvत' पा<हली
असता <तiया बा« qखा{याŠ अथवा तपिशलाŠ भारला जाऊ नकोस.”

२१. स7यमर<हत चa'xर<·याŠ Žप–हण करताना Qया सत^¦ण व^mी पाhयाiया प'राCमाणd माणसाiया िचmाला

ब'डवOन टाकतात ,या uव^Fm}ना ता¥यात ठdवhयाचा सतत Cय,न करीत रहा. चa'xर<·या<वषयी सावधान रहा.
चa'xर<·R स7यिमत ठdव.

२२. इतर इ7<·य.बाबतही असाच <न–ह कर. £{हा कानाŠ एखादा आवाज ऐकतोस, नाकाŠ वास घdतोस,
िज{6Š cची घdतोस, शरीराŠ वvत'ला vपशF करतोस आिण Qया oळी त'Ìया मनाला ,या वvतO7ची जाणीव होz,
,या oळी ,या वvत'7iया सामाNय दशFनाŠ अथवा तपिशलाŠ मोwन जाऊ नकोस.”

२३. िश¦य.नी अH इ7<·य-Cभ',व िमळ<वJ की, न7तर तथागत ,याला uसरा असा पाठ qतात, “~मणा R, हात

राखOन खात जा, खाताना िचm सावध राw q. ‹वळ एक ˜ळ, xकवा शरीरा\ चोचJ अथवा व‚यnतीक

शरीरसौ™व राखhयासाठी 1हणOन खाऊ नकोस. तर शरीरय…ी ठीक राहावी, <त\ पोषण {हाo, <तला इजा होऊ
नR आिण ~d™ जीवन जगता याo यासाठी अNन भaण कराo. भोजनसमयी मनात सदो<दत हा <वचार असावा

की, मी माÌया प<हŸया oदन.चा (Feelings) <न–ह करीत आ6. न{या oदना उ,पNन होऊ qणार नाही. माझी
जीवनयाgा <नद•ष आिण स'खपOणF होईल.”

२४. न7तर 6 ˆा1हणा, ~मण अNनभaणाचा <न–ह िशकला की, तथागत ,याला प'ढd असा पाठ qतात, “ ~मणा,
R! जाग^तzचा ( सती ) अ•यास कर. <दवसा, चालता बसता, तO िचmश'(ीचा Cय,न कर! राgीiया प<हŸया

Cहरीस'(ा Rरझायy करीत xकवा एका जागी बसOन िचmश'(ीची साधना करीत राहा. uसयy Cहरी उज{या

कsशीवर xसहासारखा एक पाय uसयy पायावर ठdवOन पडOन राहा आिण सावध राwन ब'(ीप'रvसर व एका–zŠ
िचmश'(ीचा <वचार कर. <तसयy Cहरी ऊठ आिण Rरझारा करीत xकवा बसOन आपJ िचm, िचmमलापासOन
प<रश'( कर.”

२५. 6 ˆा1हणा, तो ~मण जाग^तzचा अ•यासी झाŸयावर तथागत ,याला uसरा पाठ qतात, तो असा “~मणा

R! जागŽकता आिण vम^ती ( स1यक् जाणीव ) य.नी य'nत हो. प'ढd जाताना xकवा मा» Rताना आ,मस7यम राखीत

जा. प'ढd xकवा मा» पाहताना, वाकताना xकवा <वसावा घdताना, अ7गात वkd घालताना xकवा वkd आिण
िभaापाg Šत असताना, खाताना, चघळताना, vपशF करताना, शरीर {यापार करताना चालताना, उ‰

असताना, <न<·vत असताना xकवा सावध असताना, बोलताना xकवा मौन धारण ‹JJ असताना सद‚व
vम^तीय'nत 1हण£च जाणीवपOवFक स7यम राखीत जा.”

२६. न7तर 6 ˆा1हणा, ,या िश¦याला आ,मस7यम साधता आला तर तथागत ,याला प'ढील पाठ qतात. “~मणा R.
एखाq एक.ता\ vथान शोधOन, मग z अरhय असो, एखादा व^a असो, पवFतग'हा असो, पवFतग'7फा असो,
vमशानvथान असो, वनग'Ÿम असो, आकाशाखालील मोकळी जागा असो, अथवा गवत-¬ंढÎ.iया राशी जवळची

जागा असो. तH एखाq एक.त vथान तO शोधOन काढ आिण अNनभaण ‹Ÿयान7तर आसनम.डी ठोकUन, शरीर ताठ
ठdवOन चार Cकारiया žयान.चा अ•यास कर.”

२७. “6 ˆा1हणा, £ ~मणिश¦य आ6त, Qय.नी मनो<न–ह अ©ापी साधJला नाही; पर7त' तो तसा साधhयाची
Qय.ना इiछा आ6 ,याना मी अH •िमक िशaण qतो.”

२८. “पर7त' Qय.नी अहFतपद Cा„त ‹J आ6, Qय.नी आसव.चा नाश ‹ला आ6, Qय.नी आपŸया जीवनाचा उ´dश

साधला आ6, £ कœतकœ,य झाJ आ6त, Qय.नी आपŸया िशरावरील भार उतŽन <दला आ6, मोa िमळ<वला आ6,
Qय.नी भवब7धनाचा उiÍद ‹ला आ6, C€dŠ £ <वम'nत झाJ आ6त, ,य.ना वरील अ•यास•म आपJ वतFमान
जीवन स'खपOणF आिण जागŽकzŠ स7यिमत राखhयास उपकारक ठरतो.”
२९. तथागता\ 6 भाषण ऐकUन तो गणक ˆा«ण 1हणाला.

३०. “पर7त' गौतमा, मला 6 स.ग की, त'झd सवF िश¦य अशा तह°ची प<रपOणFता xकवा <नवyण िमळवO शकतात
काय ? xकवा काहीना z िमळ<वताना अपयश Rz काय?”

३१. “ˆा1हणा, माÌया काही ~ावक.ना असा उपqश ‹ला असताना आिण ,याचा ,य.नी अ•यास ‹ला असताना
काहीना <नवyण साधता Rz आिण काहीना z साधता Rत नाही.”

३२. पर7त' गौतमा, या\ कारण काय ? <त• z <नवyण आ6, इ• हा <नवyणाकडd जाhयाचा मागF आ6. इ• ~मण

गौतमासारखा थोर ग'c आ6. मग Qय.ना तO असा उपqश ‹ला आ6स, िशaण <दJ आ6स, ,य.iयाप‚की काहीनाच
फnत <नवyण साžय {हाo व काहीना होऊ नR 6 कH?”

३३. “ˆा1हणा, ,या C‘ना\ त'ला मी उmर qतो. पर7त' Cथम माइया एका C‘ना\ त'ला योƒय वाÊल तH उmर
©ाo ला»ल. स.ग, त'ला राजग^हाचा रvता प'रा माहीत आ6 काय?”
३४. “होय; मला तो पOणF माहीत आ6.”

३५. “बª. मग «ा रस,यास7बधी प'री मा<हती <दली असताना एक मन'¦य च'कीचा मागF धरतो आिण पिÂ—कडd
चालO लागतो.”

३६. “न7तर uसरा मन'¦य Rतो, तो मागF<नद°शासब7धी त'ला <वन7ती करतो, तO ,याला ,याच सOचना करतोस, तो
त'Ìया सOचŠCमाणd वागतो आिण स'रिaतपणd राजग^हाला जाऊन पोहोचतो.”

३७. ˆा1हण बोलO लागला, “,याला मी काय करणार? फnत मागF दाख<वणd 6 माझd काम आ6.”
३८. “ˆा1हणा, मग मी काय करतो, 6 तO ताडJ असशीलच. तथागत फnत मागFच दाख<वतो.”

३९. या सOnतावŽन vप… होz की, ब'( हा मोaाची आ¡ासŠ qत नाही. तो फnत मागF दाख<वतो.
४०. आिण मोa 1हण£ काय?

४१. मह7मद आिण RशO िÆvत य.iया िशकवण'कीत मोa 1हण£ Cd<षताiया मžयvथीŠ नरकात जाhयापासOन
जीवाला वाचवणd.

४२. भगवान ब'(ाiया िशकवण'कीCमाणd मोa 1हण£ <नवyण ! आिण <नवyण 1हण£ रागलोभादी <वकाराचा
<न–ह.

४३. अशा धमyत मोaा\ वचनब( आ¡ासन कH िमळणार?

३. भगवान ब'(ाŠ vवतःस7ब7धी अथवा आपŸया धममास7ब7धीअपौcषdयzचा दावा
म.डला नाही. ,याचा ध1ममाणसाŠ माणसासाठी शोधOन काढJला आ6. तो
अपौcषdय 1हण£ साaा,कारी vवŽपाचा नाही.

१. C,Rक धमyiया स7vथापकाŠ आपण xकवा आपली िशकवणOक द‚वी असŸयाचा हnक स.<गतला आ6

२. मोझdसŠ आपली उ,पmी द‚वी असŸया\ 1हटJ नाही, पर7त' आपŸया िशकवण'का माg द‚वी असŸया\ 1हटJ
आ6. ,याŠ आपŸया अन'याय.ना स.<गतJ आ6 की, uधामधाiया Cqशात Qय.ना जावया\ अHल ,य.नी ही
िशकवणOक माNय ‹ली पा<ह£. कारण तो िज{होवाची 1हण£ ई¡राचीच िशकवण आ6.

३. RशO िÆvताŠ आपण qवप'g असŸया\ vवतःच स.गOन द‚वीपणावर हnक स.<गतला आ6, vवाभा<वकपणd
,याची िशकवणही द‚वी झाली आ6.

४. कœ¦ण तर 1हणत अH, मी vवतः qव आ6 आिण गीता हा माझा श¥द आ6.
५. भगवान ब'(ाŠ माg आपŸया शासनास7ब7धी xकवा vवत:स7ब7धी कधीही असा दावा म.डला नाही.

६. तो तर अH 1हणत अH की, आपण इतर माणसासार˜ आहोत आिण आपला स7qश 1हण£ एका माणसाŠ
आपणास <दJला स7qश आ6.

७. आपला स7qश Cमादातीत आ6, अH ,याŠ कधीच 1हटJ नाही.
८. तो 1हणतो, माझा स7qश 1हण£ माÌया मताCमाणd मोaाकडd जाhयाचा एक—व स,य मागF आ6.
९. ,या\ अ<ध™ान 1हण£ जगातील सवF माणस.चा जगास7ब7धीचा अन'भव !

१०. तो 1हणत अH की, ,यात <कतपत स,य आ6, 6 पाहhयासाठी ,यास7ब7धी कोणताही C‘न <वचारायला आिण
,या\ परीaण करायला सव“ना vवात7lय आ6.

११. कोणाही धमFस7vथापकाŠ आपŸया धमyला अशा Cकारची कसोटी लावhया\ आ{हान <दJJ नाही.

भाग uसरा: भगवान ब'(ाiया ध1मस7ब7धी
१. इतर.iया मताŠ ब'(ाŠ काय िशक<वJ ?
१. भगवान ब'(ाची िशकवणOक कोणती?

२. ,या C‘नास7ब7धी ,याiया कोण,याही दोन अन'याय.त xकवा बौ( ध1माiया अ•यासक.त एकमत नाही.
३. काहीiया मz समाधी हा ,याiया िशकवणकोचा म'•य गाभा आ6.

४. काहीiया मz ,यात <वप‘यना (1हण£ एक Cकारचा Cाणायाम) मह,वाची आ6.

५. काहीiया मz बौ( ध1म 1हण£ ‹वळ दीिaत.नाच स.गावयाचा ग'„त म7g आ6. तर इतर.ना, तो एक,
सव“ना उ´dशOन उघडपणd स.<गतJला ध1म वाटतो.
६. काह}iया मz ती एक Ža दशFनप(ती आ6.
७. काहीiया मz तो ‹वळ गOढवाद आ6.

८. काहीiया मz z एक ऐ<हक जीवनापासOन vवाथ¤ पलायन आ6.

९. काहीiया मz Õदयातील सवF वासना आिण भावना य.चा प(तशीर <वरोध िशक<वणाª z शाk आ6.
१०. बौ( ध1मासब7धीचा आणखी प'¦कळच िभNनमत.चा स7–ह करता Rईल.
११. ही मतिभNनता आÂयFकारक आ6.

१२. य.प‚की काही मz एक.गी <वचारव7त.ची आ6त. अH लोक 1हण£ Qय.ना बौ(ध1मा\ सार, समाधी,
<वप‘यना xकवा दीिaत.ना Cा„त होणायy ग'„त म7gात आ6 अH वाटz z लोक.

१३. uसरी मz, Cाचीन भारतीय इ<तहासाiया अ1यासक.नी बौ(ध1मास7ब7धी £ िल<हJ ,या ब•स7•य
Jखक.iया Jखनाचा प<रणाम होय. या Jखक.चा बौ( ध1म हा मOळ अ•यासाचा <वषय नसतो. ,य.चा या
<वषयाचा अ•यास ‹वळ आकिvमक आिण न‚िमिmक vवŽपाचा असतो.
१४. ,य.iयाप‚की कोणीही बौ( ध1मा\ अ•यासक नसतात.

१५. ध1माचा उßम आिण <वकास याचा <वचार करणाª £ मानवशाk ,या\ही z अ•यासक नसतात.
१६. C‘न असा उêवतो की, भगवान ब'(ाला काही सामािजक स7qश स.गावयाचा न{हता काय?

१७. या C‘ना\ उmर qhयाचा आ–ह धरला असता बौ( ध1मा\ <व©ाथ¤ दोन म'©.चा हवाला qतात. z
1हणतात-

१८. भगवान ब'(ाŠ अxहसा िशक<वली.
१९. भगवान ब'(ाŠ श.ती िशक<वली.

२०. ,य.ना आणखी असा C‘न ‹ला की, भगवान ब'(ाŠ ,यािशवाय uसरा काही सामािजक स7qश <दला काय?
२१. भगवान ब'(ाŠ Nयाय िशक<वला काय?

२२. भगवान ब'(ाŠ Cdम ( ›gी ) िशक<वJ काय?
२३. भगवान ब'(ाŠ vवात7lय िशक<वJ काय?

२४. भगवान ब'(ाŠ समता िशक<वली काय?
२५. भगवान ब'(ाŠ ब7ध'ता िशक<वली काय?

२६. भगवान ब'( कालF माnसFला उmर qऊ शकतो काय?

२७. बौ( ध1माची चचy करताना 6 C‘न Cायः nविचतच उपिvथत ‹J जातात.

२८. माझd अH उmर आ6 की, भगवान ब'(ाला एक सामािजक स7qश ©ावयाचा होता. तो वरील सवF C‘न.ची
उmª qतो; पर7त' ही सवF उmª आध'<नक Jखक.नी आपŸया Jखनात अगदी गाडOन टाकली आ6त.

२. भगवान ब'(ाŠ vवतः ‹JJ वग¤करण
१. भगवान ब'(ाŠ आपŸया ध1मा\ एक oगळdच वग¤करण ‹J आ6.
२. प<हŸया वगyला ,याŠ ध1म ही स7€ा <दली.

३. ,याŠ एक नवा वगF <न±मला आिण ,याला अध1म अH नाव <दJ. तथा<प तो ध1म «ाच नावाŠ ओळखला
»ला.

४. ,याŠ <तसराही एक वगF <न±मला आिण ,याला स(1म अशी स7€ा <दली.
५. हा <तसरा वगF 1हण£ ध1माiया त,व€ाना\ uसª नाव होय.

६. भगवान ब'(ाचा ध1म समजhयासाठी ध1म, अध1म आिण स(1म «ा तीनही वग“ची ओळख कŽन घdतली
पा<ह£.

भाग <तसरा: ध1म 1हण£ काय ?
१. जीवन-श'िचता राखणd 1हण£ ध1म
(क)
(१) १. जीवन-श'िचz\ तीन Cकार आ6त. qहश'िचता 1हण£ काय?

२. माणसाŠ xहसा, चोरी आिण िम¸याचार य.iयापासOन <वरत होणd याला qहश'िचता 1हणतात.
३. वाकशOिचता 1हण£ काय?

४. वाकशOिचता 1हण£ अस,य भाषणापासOन <वरत होणd.
५. आिण मनःश'िचता 1हण£ काय?

६. मनःश'िचzत िभaOला कामवासना झाŸयास कळz की, आपŸयामžR व‚ष<यक कामवासना उ,पNन झाली आ6

आिण जर तशी उ,पNन झाली नHल तर zही ,याला कळz. ,याCमाणdच आता उ,पNन न झाJली कामवासना
कशी उ,पNन होz आिण तशी उ,पNन झाŸयावर <तचा ,याग कसा करता Rतो आिण अशी कोण,या Cकाª प'ढd
कधीही उ,पNन होणार नाही, 6 सवF ,याला कळz.

७. ,याiया <ठकाणी Œdष ( {यापाद ) उ,पNन झाŸयास ,याला कळz. ,याCमाणdच Œdषाचा उêव, ,याचा ,याग

आिण भ<व¦यात Œdष कसा उ,पNन होणार नाही, 6 सवF ,याला कळz.

८. ,याiया <ठकाणी आळस, त7·ा (v,यान-म^( ) उ(टपणा, श7का, ग¯धळ उ,पNन झाŸयास ,याची ,याला जाणीव

होz. ,याCमाणdच या सवF मान<सक uःिvथत}चा उßम कसा होतो, ,याचा ,याग कसा करता Rतो आ<ग त<Œर<हत
िचmिvथती कशी साधायची असz य.\ €ान असणd 1हण£च मान<सक श'िचता.

९. “जो काया वाचा मन श'( प<वg आ6, जो <न¦पाप, vवiछ आिण पा<वlयय'nत आ6,
१०. ,याला लोक '<न¦कल7क' 1हणतात.”

(ख)
(२) १. श'िचz\ तीन Cकार आ6त काRची, वा\ची आिण मनाची श'िचता.
२. काRची श'िचता 1हण£ काय?

३. कायाश'िचzत मन'¦य xहसा, चोरी, काम-िम¸याचार यापासOन पराव^m होतो. याला कायाश'िचता 1हणतात.
४. वाकश'िचता 1हण£ काय?

५. वाकश'िचzत मन'¦य अस,य आिण {यथF बडबड य.पासOन ¨र राहतो. ,याला वाकश'िचता 1हणतात.
६. मन:श'िचता 1हण£ काय?

७. मनःश'िचzत मन'¦य लोभ आिण ईषy य.पासOन पराव^m होऊन स1यक् द^…ी धारण करतो. याला मन:श'िचता
1हणतात, श'िचz\ 6 तीन Cकार आ6त.

(ग)
(३) १. पाच Cकारiया uबFलता आ6त. ,या साधŠला बाधक ठरतात. ,या कोण,या?

२. जीवxहसा, चोरी, कामिम¸याचार, अस,य भाषण, आळस वाढ<वणायy म©ा\ Hवन.
३. «ा पाच uबFलता साधŠतील अपयशाची पाच कारणd आ6त.

४. साधŠतील «ा पाच बाधा ¨र ‹Ÿयावर चार Cकारiया सावधानzचा ( vम^<त-उपvथान.चा ) मनात उêव

घडdल अH वागJ पा<ह£.

५. प<हŸया सावधानzत िभa', ऐ<हक जीवनातील सवFसामाNय असा लोभ आिण अस7तोष य.वर <वजय

िमळवOन, Cय,नपOवFक जागŽकzŠ आिण vवाधीन िचmाŠ, काRला ती ‹वळ काया अH मानOन ( कायान'प‘यना
करीत ) जीवन {यतीत करतो.
करतो.

६. oदन.ना (Feelings) ,या ‹वळ oदना आ6त अH मानOन ( oदनान'प‘यना करीत ) जीवन {यतीत

७. िचm, 6 िचm आ6 अH मानOन ( िचmान'प‘यना करीत ) जीवन {यतीत करतो.
८. िचmात उ,पNन होणाª <वचार ( धमF ) z ‹वळ िचmधमF आ6त, अH मानOन ( धमyन'प‘यना करीत )

Cय,नपOवFक, जागŽकzŠ आ<ग vवाधीनिचmाŠ सवF सामाNय लोभ आिण अस7तोष य.iयावर <वजय िमळ<वतो.
९. £{हा साधŠतील पाच uबFलता ¨र होतात z{हा चार सावधानत.चा ( vम^<त-उपvथानाचा ) उदय होतो.

(घ)
(४) १. घात ( अपयश ) तीन Cकार\ आ6त. शीलघात, िचmघात, आिण द^ि…घात.
२. शीलघात 1हण£ काय? जीवह,या, चोरी कामभोगास7ब7धी िम¸याचार, अस,य भाषण, xनदा, कट' भाषण,

{यथF बडबड-6 सवF शीलघातात अ7तभOFत होतात.
३. िचmघात कोण,या Cकार\ असतात?

४. लोभ आिण u…पणा 6 िचmघात होत.
५. द^ि…घात कोण,या Cकार\ असतात?

६. uि…घाताम'ळd माण'स असा <वकœत द^ि…कोन vवीकारतो की, दान, ,याग, प<र,याग य.मžR काहीच ग'ण नाही.

सदाचार आिण uराचार य.ना काही फल नाही की ,याचा प<रणामही घडत नाही. इहलोक नाही की परलोक
नाही, आई नाही की बाप नाही, आिण Cाणी vवो,पNनही नाही. या जगामžR Qय.नी अ,य'iच िशखर गाठJ आ6,
पOणFता िमळ<वली आ6, Qय.ना आपŸया आ7त<रक शnतीŠ या ऐ<हक जगापली कडŸया जगाचा साaा,कार झाला

आ6, आिण £ ,या जगाiया अिvत,वाची घोषणा कŽ शकतात अH ~मण आिण ˆा1हण या जगात नाहीत, अH
£ समजतात ,या लोक.iया <ठकाणी 6 िभaOहो, द^ि…घात झाला आ6 अH समजाo.

७. िभnख'7नो ! शीलघात, िचmघात आिण द^ि…घात या तीन घात.म'ळd Cाhयाला मरणान7तर uगFती Cा„त होz,

अH 6 तीन घात आ6त.

८. िभnख'7नो, लाभ तीन Cकार\ असतात. z 1हण£ शीललाभ, िचmलाभ, द^ि…लाभ.

९. शीललाभ 1हण£ काय?

१०. “xहसा, चोरी, िम¸याचार, अस,य भाषण, xनदा, कट' भाषण, {यथF बडबड य.iयापासOन पराव^m होणd
1हण£ शीललाभ होय.”

११. िचmलाभ 1हण£ काय?

१२. “लोभ आिण u…पणा य.पासOन ¨र राहणd 1हण£ िचmलाभ होय.”
१३. द^ि…लाभ 1हण£ काय?

१४. “दान, ,याग, प<र,याग य.मžR काही प'hय आ6, सदाचार आिण uराचार य.ची फळd आिण प<रणाम
भोगाo

लागतात, इहलोक आ<पा परलोक आ6, आईबाप आिण vवो,पNन Cाणी आ6त, Qय.ना या

जगापलीकडील uसयy जगाचा साaा,कार झाला आ6 आिण £ तशी ,याची घोषणा कŽ शकतात अH ~मण
आिण ˆा1हण आ6त, अशी द^ढ समजOत 1हण£ द^ि…लाभ. िभa'Nनो! या समज'तीला द^ि…लाभ 1हणतात.”

१५. या तीन लाभ.म'ळdच Cाhयाला शरीरनाशान7तर द‚ववान vवग¤य स'गती लाभz. िभnख'7नो, अH 6 तीन लाभ

आ6त.

२. जीवनात पOणFता साधणd 1हण£ ध1म होय
१. तीन Cकारiया पOणFता असतात.

२. का<यक, वािचक आिण मान<सक.

३. मान<सक पOणFता कोण,या Cकारची असz?
४. आसo अथवा िचmमल प'रा न… होऊन «ा जीवनात स7पOणF िचm-<वम'nतीचा अन'भव घdण,d C€dŠ
आसव.पासOन <वम'nती िमळवOन ,याच अवv•त सतत वतFणd «ासच मान<सक पOणFता 1हणतात.
५. आणखीही पारिमता आ6त, आिण भगवान ब'(ाŠ ,या स'भOतीला स.<गतŸया.
६. स'भO<त: बो<धस,वाची दान-पारिमता कोण,या Cकारची असz?

७. तथागत: बो<धस,व िचmाiया अवvथ.ची जाणीव ठdवOन अ7तबy« वvत'\ दान करतो आिण ,या सवF
Cािणमाg.ना <दŸयावर ‘बो<ध’ ला ,या अपFण करतो. uसय“नाही तो तH करhयाची Cdरणा qतो. कsठŸयाही
वvतOब´ल ,याiया मनात आसnती नसz. «ा अवv•ला दान-पारिमता 1हणतात.
८. स'भO<त: बो<धस,वाची शील-पारिमता कशी असz?

९. तथागत: या पारिमzत तो vवतः सदाचाराची दहा प¸R पाळीत असतो, आिण इतर.ना तH करhयाची Cdरणा
qतो.

१०. स'भO<त: बो<धस,वाची aािNत-पारिमता कशी असz?

११. तथागत: या पारिमzत तो vवतः aमाशील होऊन इतर.ना तH होhयाची Cdरणा qतो.
१२. स'भO<त: बो<धस,वाची वीयF-पारिमता कशी असz?

१३. तथागत: या पारिमzत तो पाचही पारिमत.iया प<रपOत¤त अख7ड मÐ राहतो, आिण इतर.नाही तHच
करhयाची Cdरणा qतो.

१४. स'भO<त: बो<धस,वाची समाधी ही पारिमता कशी असz?

१५. तथागत: या पारिमzत कौशŸयाŠ तो žयान साधतो; तथा<प तो त,स7ब7<धत Žप-लोकात परत जNम घdत
नाही, आिण इतर.नाही तो तHच करhयाची Cdरणा qतो.
१६. स'भO<त: बो<धस,वाची C€ा-पारिमता कशी असz?

१७. तथागत : या पारिमzत तो कोण,याही एका धमyत ( भौ<तक अथवा आ<धभौ<तक ) मÐ न राहता सवF
धमyiया अिभजात vवŽपा\ ‡चतन करीत असतो, आिण तH करhयास इतर.ना Cdरणा qतो.
१८. अशा पारिमता अ7गी बाण<वणd यालाच ध1म 1हणतात.

३. <न¥बाण Cा„त करणd हा ध1म आ6
१. <न¥बाणासार˜ परमस'ख uसयy कशाŠही लाभत नाही अH भगवान ब'(ा\ वचन आ6.

२. भगवान ब'(ाŠ िशक<वJŸया सवF <स(.ताचा <न¥बाण हा ‹N·वत¤ <स(ाNत आ6.

३. <न¥बाण 1हण£ काय? ब'(Cणीत <न¥बाण 6 ब'(पOवF लोकानी स.<गतJŸया <न¥बाणा¬aा अथyŠ आिण
आशयाŠ oगळd आ6.

४. ब'(पOवF लोक <न¥बाण 1हण£ आ,1याचा मोa अH मानीत असत.

५. चार Cकारचा मोa पOव¤ मानला जात अH. प<हला लौ<कक 1हण£ खा-„या, मजा करा-या जड-vवŽपाचा.
uसरा यौ<गक, <तसरा ˆा1हणी आिण चौथा औप<नष<दक.

६. ˆा1हणी आिण औप<नष<दक <न¥बाण कŸपŠत एक सा1य होz. या दोनही कŸपन.त आ,1याला vवत7g
अिvत,व आ6, अH मानJ जाई. भगवान ब'(ाŠ या <स(.त.चा <नषdध ‹ला आ6 1हणOन <न¥बाण<वषयक
ˆा1हणी आिण औप<नष<दक िशकवण'की\ ख7डन करणd भगवान ब'(ाला कठीण »J नाही.

७. <न¥बाणाची लौ<कक-कŸपना ही अ,य7त जड vवŽपाची असŸयाम'ळd भगवान ब'(ास ती कधीच <Cय न{हती.
कारण या लौ<कक-कŸपŠत माणसाiया Cाणी 1हणOन Qया एÙ<·य भ'का असतात, ,य.\ शमन करणd, «ापलीकडd
uसरा आशय नाही. ,यात आžयाि,मक अH काहीच न{हz.

८. असली <न¥बाणाची कŸपना माNय करणd 1हण£ ब'(ाiया मz मानवाची अ,य7त हानी करhयासार˜ आ6.

९. कारण एÙ<·य भ'क.\ शमन करणd 1हण£ अ<धक भ'का <नमyण करhयासार˜ आ6. अशा Cकारचा जीवनमागF
कोण,याही Cकार\ सौ•य िमळवOन qऊ शकत नाही. उलट ,याŠ Rणायy स'खाŠ अ<धक uःख <निÂतपणd
वाटÇास Rz.

१०. योगातील <न¥बाण कŸपना 1हण£ एक ‹वळ ता,प'रती अशी अवvथा होती. ,याŠ िमळणाª स'ख 6

नकारा,मक vवŽपा\ होz, आिण z िमळ<वhयासाठी सवF स7सार-पराडम'ख {हाo लागz. ,याiया योगाŠ oदना

टाळता Rतात; पर7त' स'ख िमळत नाही, आिण स'ख िमळाJच तर z योग चालO आ6 तोपयSतच. z vथायी vवŽपा\
न{हz. अvथायी vवŽपा\ होz.

११. भगवान ब'(ाची <न¥बाण<वषयक कŸपना ,याiया पOव¤iया मतCणाली ¬aा oगळी होती.
१२. ,याiया <न¥बाण कŸपŠत तीन <वचार.चा अ7तभyव होतो.

१३. आ,1याiया मोaाऐवजी Cाhया\ स'ख हा एक <वचार.

१४. िजव7तपणी «ा सवF स7सारात असताना िमळणाª स'ख हा uसरा <वचार. आ,1याचा मोa आिण म^,यOन7तर
आ,1याला मोa िमळणd 6 दोन <वचार ब'(ाiया <न¥बाण कŸपŠला अगदी अप<रिचत आ6त.

१५. भगवान ब'(ाiया <न¥बाण कŸपŠतील मOल आधार असा <तसरा <वचार 1हण£ सद‚व CQविलत असणायy
<वकार.iया Qवाल.वर <न–ह साधणd.

१६. गRत राहात असताना ब'(ाŠ िभnखO7ना £ Cवचन <दJ ,याचा म'•य <वषय राग आिण Œdष 6 CQविलत
अÐीसार˜ होत हा आ6. तो 1हणाला,

१७. “िभnखO, अिखल स7सार हा 1हण£ एक ¬टता अÐीच आ6 आिण स7सारातील कोणकोण,या वvत' जळत
आ6त ?

१८. िभnख'7नो! चa'xर<·य 6 ¬टJJ आ6. Žप ¬टJJ आ6. चa'स7vकार 6 ¬टJJ आ6त. डो½य.नी होणारी

जाणीव ( चa'स7vकार ) ही ¬टJली आ6. चa'स7vकारा पासOन उêवणायy स'खकारक, uःखकारक, अu:खकारक
गो…ी «ाही जळत आ6त.

१९. आिण ,या कशाम'ळd ¬टJŸया आ6त?

२०. ,या रागाÐीŠ, ŒdषाÐीŠ, मोहाÐीŠ, जNम, जरा, म^,य', uःख, दौमFनvय ,याCमाणdच उपायास आिण <नराशा
याम'ळd जळत आ6त.

२१. िभnख'7नो! ~ोgÙ<·य जळत आ6. श¥द जळत आ6. óाô<·य जळत आ6. ग7ध जळत आ6. िज{हा जळत आ6.
रस जळत आ6. शरीर जळत आ6. िचmातील स7कŸप-<वकŸप जळत आ6त. िचmस7vकारापासOन Qया स'खoदना,
uःखoदना, अu:खoदना उ,पNन होतात. ,या सवF oदना जळत आ6त.
२२. आिण «ा कशाम'ळd जळत आ6त?

२३. ,या रागाÐीŠ, मोहाÐीŠ, जNम, जरा, म^,य', uःख, दौमFनvय याCमाणdच उपायास ,य.iयाम'ळd जळत आ6त.

२४. 6 जाणŸयावर, िभaO7नो! C€ावान ~d™.iया मनात उ¬aा ( <वरnती )उ,पNन होz. या उ¬adम'ळd ,य.iया
<ठकाण\ रागाÐी आ<द <वकार मावळतात आिण <वकाराiया अभावाम'ळd तो म'nत होतो आिण म'nत झाŸयावर
,याला आपŸया म'nतीची जाणीव होz.

२५. <न¥बाणाम'ळd स'ख कH िमळz? या uसयy C‘ना\ उmर qणd आता आव‘यक आ6.

२६. एक सवFसामाNय समजOत आ6 की, माणसाला प'ªH िमळाJ नाही की, तो uःखी होतो, पर7त' ही समजOत
काही <gकाळ स,य नाही. भोवती सम^(ी आिण स7पNनता असOनस'(ा मन'¦य uःखी राहतो.

२७. हा लोभाचा प<रणाम आ6 आिण लोभ हा गरीब आिण ~ीम7त या दोघ.iयाही जीवनाचा शाप आ6.”
२८. हा <वचार िभnखO7ना <दJŸया एका Cवचनात भगवान ब'(ाŠ vप… ‹ला आ6.

२९. लोभाŠ ल'¥ध आिण रागाŠ a'¥ध, मोहाŠ मOढ झाŸयाम'ळd माणH vवत:iया व इतर.iया uःखाब´ल\ <वचार
मनात घोळवO लागतात आिण ,याम'ळd ,य.ना मान<सक oदना आिण पीडा अन'भवा{या लागतात.

३०. पर7त' जर लोभ, राग, मोह य.चा पOणF उiÍद ‹ला तर माण'स vवतःiया u:खाŠ uःखी होत नाही,
,याचCमाणd uसयyiया u:खाŠ uःखी होत नाही. अथवा मान<सक oदना आिण पीडा अन'भवीत नाही.

३१. आिण अH झाJ की, ब7धO7नो! z हoH वाटणाª आिण आकषFक आिण £ ब'ि(वान ~ावक.नाच साžय अH z

<न¥बाणभ<व¦य जीवनात न{6 तर z इहजNमी हvतगत होऊ शकz.

३२. माणसाला दƒध करणाª आिण ,याला अस'खी करणाª अH, u:खा\ मOळ कशात आ6, 6 वरील Cवचनात
vप… झाJ आ6. माणस.iया रागŒdषावर अÐी\ Žपक योजOन ब'(ाŠ R• माणसाiया अस'खा\ प<रणामकारक
vप…ीकरण ‹J आ6.

३३. रागŒdषाiया आधीन होŠ मन'¦य uःखी होतो. राग, Œdष 6 <वकार 1हण£ मन'¦याiया <न¥बाणिvथतीपयSत

पोहोचhयाiया मागyत अडचणी <नमyण करणायy श^7खलाच आ6त. Qया aणी मन'¦य «ा <वकार.पासOन म'nत
होतो ,या aणीच तो <न¥बाण मागF आ•मO लागतो.

३४. भगवान ब'(ाiया मz «ा <वकार.\ तीन Cकार\ वगF आ6त.

३५. प<हŸया वगyत त^¦णdतOन उêवणाª काम'कता आिण लोभ 6 <वकार Rतात.
३६. uसयy वगyत <वत^¦णdतOन उêवणाª घ^णा, •ोध आिण Œdष 6 दोष Rतात.

३७. <तसयy वगyत अ<व©dतOन उêवणाª जडता, मOखFता आिण मOढता 6 दोष Rतात.
३८. प<हŸया (राग) व uसयy (Œdष) अÐीचा स7ब7ध भावना आिण uसयy स7ब7धीचा द^ि…कोन आिण भOिमका
य.iयाशी <नग<डत आ6. तर <तसयy Cकारचा अÐी (मोह) हा £ सवF <वचार स,यापासOन िभNन असतात
,य.iयाशी <नग<डत आ6.

३९. भगवान ब'(ाiया <न¥बाण <स(.तास7ब7धी काही ग‚रसमज'ती आ6त.
४०. <न¥बाण श¥दाचा {य',पmीद^…या अथF फs7कर घालOन <वझ<वणd xकवा माल<वणd असा आ6.

४१. या श¥दाiया {य',पmीचा आधार घdऊन टीकाकार.नी <न¥बाण<स(.त अथFहीन बन<वला आ6.

४२. z अH मानतात की, <न¥बाण 1हण£ सवF मानवी <वकार माल<वणd , आिण ही <•या म^,यOसमान आ6.
४३. असा वाकडा अथF लावOन ,य.नी <न¥बाण <स(.त हाvयाvपद बन<वhयाचा Cय,न ‹ला आ6.

४४. टीकाकार लावतात तसा <न¥बाणाचा अथF ब'(ाला अिभCdत न{हता. 6 जो कोणी अÐी-Cवचना
( अिÐvकÈधोपम सOnताचा ) भाषाद^…Çा अ•यास करतील ,य.iया लaात Rईल.

४५. अिÐvकÈधोपम सOnतात जीवन 1हण£ अÐी आिण म^,य' 1हण£ तो माल<वणd अH 1हटJJ नाही. <त• 1हटJ
आ6 की, रागाÐी, ŒdषाÐी आिण मोहाÐी जळत आ6त.

४६. सवF CकारQया Cव^m}ना पOणFपणd मालवOन टाकाo अH अÐीसOnत 1हणत नाही. z एवढdच 1हणz की, ¬ट,या
QवाJला अ<धक इ7धन प'रवO नका.

४७. uसरी गो… अशी की, टीकाकार <न¥बाण आिण प<र<न¥बाण य.त ‰द न करhयात च'कJ आ6त.

४८. उदानात अH स.<गतJ आ6, “£{हा शरीर नाश पावz, पाहाणd थ.बz, स7€ा नाहीशा होतात, चलनवलनादी <•या थ.बतात, \तना जाz, z{हा प<र<न¥बाण घडz. प<र<न¥बाण 1हण£ पOणFपणd माल<वणd, नाहीH
होणd.”

४९. <न¥बाण «ा श¥दाiया <ठकाणी वरील अथF नाही. <न¥बाण 1हण£ ध1म मागyवर वाटचाल करता Rईल
इतका प'ªसा आपŸया Cव^mीवर ताबा असणd. या¬aा <न¥बाण श¥दात अ<धक अथF अिभCdत न{हता.

५०. <न¥बाण हा <नद•ष जीवनाला C<तश¥द आ6 6 ब'(ाŠ राधला ए‹ <ठकाणी vप… कŽन स.<गतJ आ6.
५१. एकदा vथ<वर राध तथागताकडd »ला. तथागत.ना अिभवादन ‹Ÿयावर ,य.iया समीप बसOन ,याŠ

<वचारJ, “भगवान, <न¥बाण 1हण£ काय?”

५२. भगव7तानी उmर <दJ, “<न¥बाण 1हण£ <नद•ष जीवन.”
५३. “भगवान्, पर7त' <न¥बाणाचा उ´dश काय?”

५४. “राध, <नद•ष जीवन हा <न¥बाणाचा उ´dश आ6. <न¥बाण 6 जीवना\ žRय आिण साžय आ6.”

५५. <न¥बाण 1हण£ माल<वणd xकवा नाश न{6 6 ब'(ाŠ सा<रप'mाला प'ढील Cवचनात vप… ‹J आ6 :

५६. एकदा भगवान ~ावvतीतील अनाथ xप<डक.iया आ~मात वास करीत होz. सारीप'mही ,या oळी ,या
<ठकाणी राहात होता.

५७. िभnख'7ना उ´dशOन भगवNत 1हणाJ, “िभa'7नो, ऐ<हक स7पqऐवजी ध1मा\ त'1ही दायाद {हा. त'मiया<वषयी
वाटणायy कcणdŠ त'1हाला ध1मातील वाटा िमळावा, 1हणOन मी त'1ह.ला ध1मा\ दायाद बनवीत आ6.
५८. अH बोलOन भगवान आपŸया ग7धकsटीत »J.

५९. सारीप'm मा» रा<हला आिण िभaO7नी ,याला <न¥बाणाचा अथF vप… करhयास स.<गतJ.
६०. z{हा सारीप'm 1हणाला, “लोभ हा दोष आ6. Œdष हा दोष आ6.”

६१. “हा लोभ आिण हा Œdष घाल<वhयाचा मागF, मžयममागF होय. हा मागF आपŸयाला पाहायला िशक<वतो,
जाणायला िशक<वतो आिण €ान qतो. तो आपणाला श.ती, अिभ€ा, बोधी आिण <न¥बाण य.जकडd Šतो.”

६२. “हा मžयममागF कोणता? हा मžयममागF 1हण£ अ….गमागF होय. ,यािशवाय uसरा नाही. स1यक् द^…ी,
स1यक् स7कŸप, स1यक् वाणी, स1यक् कमyNत, स1यक् आजी<वका, स1यक् Cय,न ({यायाम ), स1यक् vम^ती आिण
स1यक् समाधी. िभaO7नो, हा मžयममागF आ6.”

६३. “होय. •ोध, Œdष, ईषy, म,सर, कœपणता, लालचीपणा, ढ¯ग, लबाडी, उ(टपणा, मोह, Cमाद, 6 सवF u…
<वकार आ6त.”

६४. मोह आिण Cमाद य.चा प<रहार मžयममागyŠ होतो; ,याiया योगाŠ पाहायला द^…ी िमळz. हा मागF
आपणाला पाहायला िशक<वतो आिण €ान qतो आिण आपणाला श.ती, अिभ€ा, बोधी आिण <न¥बाण य.कडd
Šतो.

६५. <न¥बाण 6 uसª काही नसOन तो अ….गमागF आ6.
६६. अशा रीतीŠ सा<रप'mाŠ <न¥बाणा\ Cवचन ‹J आिण िभaO7ना z ऐकUन आन7द वाटला.

६७. <न¥बाणात जो मOलभOत <वचार आ6 तो 1हण£ अ….गमागF. अ….गमागyिशवाय <न¥बाणाला uसरा अथF
नाही.

६८. Cव^m}चा स7पOणF अiÍद आिण प<र<न¥बाण ही दोन टो‹ आ6त आिण <न¥बाण हा ,यातील मžयममागF आ6.
६९. 6 लaात घdतJ असता <न¥बाणाiया कŸपŠस7बधीiया ग¯धळाचा <नरास होईल.

४. त^¦णा-,याग 1हण£ ध1म
१. ध1मपदामžR भगवान ब'( 1हणतो, सवyत अ<धक लाभदायक गो… 1हण£ आरोƒय आिण सवyत

मौŸयवान धन 1हण£ स7तोष.

२. या स7तोषव^mीचा अथF दीनपणा xकवा प<रिvथतीप'ढील शरणागती हा न{6.
३. कारण तसा अथF करणd ब'(ाiया िशकवण'की<वc( आ6.

४. <नधFन लोक धNय होत अH ब'(ाŠ कधीही 1हटJJ नाही.

५. पी<डताŠ आपली प<रिvथती स'धारhयासाठी Cय,न कŽ नR, अH ब'(ाŠ कधीही स.<गतJJ नाही.

६. उलट तो ऐ¡यy\ vवागतच करतो. दीनपणd Cा„त प<रिvथतीत िखतपत पडhया¬aा वीयyŠ 1हण£
उ,साहपOवFक CयासाŠ ती प<रिvथती बदलhयाचा तो उपqश करतो.

७. £{हा भगवान ब'( 1हणतो की, स7तोष 6 सवF~d™ धन होय, z{हा ,याiया 1हणhयाचा अथF एवढाच की,
माणसाŠ अमयyद अशा लोभाiया आधीन होऊ नR.

८. िभnख' रथपाल 1हणतो, ‘माÌयासमोर <क,Rक ~ीम7त मन'¦य आ6त की, z म'खFपणाŠ य‡,किचतही दान न

करता ‹वळ धन जम<वhयाiया उ©ोगात गक¿ असतात; ,य.ची त^¦णा कधीही शमत नाही. Qया राज.ची राQR

सम'·ापयSत पसरJली असतात ,य.चाकडd पाहाo तर z आपJ सा²ाQय सम'·ापलीकडd फéलावhयासाठी सार˜
धडपडत असतात. Cा„त आ6 ,या¬aा अ<धक Cा„त {हाo अशी इiछा करीत रा£ आिण ,य.ची Cजा या

प^¸वीतलावŽन न… होz. पा<ह£ होz z िमळाJJ नाही या <वचारातच ,य.चा qह,याग घडतो. कामभोगा\
प'ªपOर माप कोणाiयाच पदरात पडत नाही.

९. महा<नदान सOnत.त भगवान ब'(ाŠ आन7दाला लोभ-स7यमनाची महती स.<गतली आ6; z• तो 1हणतो,
१०. “आन7द, लाभाiया इiÍŠ त^¦णा <नमyण होz, आिण £{हा ,या इiÍ\ मालमmा िमळ<वhयाiया इiÍत

पयFवसान होz, आिण £{हा ही vवािम,वाची इiछा िमळ<वJJ हातातOन <नसटO ©ाय\ नाही असा िचवटपणा
धारण करz, z{हा ,या इiÍ\ लोभात ŽपाNतर होz.”

११. लोभ अथवा अमयyद धनस7–हाiया इiÍस7ब7धी सतत सावध रा<हJ पा<ह£.
१२. ही त^¦णा xकवा हा लोभ आadपाहF का समजायचा? या\ कारण ब'( आन7दाला स.गतो z अH की, प'¦कळच
वाईट आिण u… गो…}चा ,याiयापासOन उêव होतो. मारामारी, आघात, झगडd, वादC<तवाद, भ.डण, xनदा,
अस,य «ा सव“\ मOळ त^¦णा अथवा लोभ य.त आ6.

१३. वगकलहा\ 6 यथात¸य <व‘Jषण आ6 यात श7का नाही.
१४. 1हणOनच भगवान ब'(ाŠ लोभ आिण त^¦णा आपŸया काबOत ठdवली पा<ह£ या िशकवण'कीवर भर <दला.

५. सवF स7vकार अशा¡त आ6त अH मानणd 1हण£ ध1म
१. अ<न,यziया <स(.ताला तीन प‚लO आ6त.

२. अŠक त,व.नी बनJŸया वvत' अ<न,य आ6त.
३. {यnतीगत ŽपाŠ Cाणी अ<न,य आ6.

४. Cती,य सम',पNन वvत'\ आ,मत,व अ<न,य आ6.
५. अŠक त,o िमळOन बनJŸया वvतO7ची अ<न,यता बौ(त,वomा अस7ग याŠ च.गŸया Cकाª vप… ‹ली आ6.

६. अस7ग 1हणतो, ‘सवF वvत' «ा 6तO आिण C,यय «.म'ळd उ,पNन होतात. ,य.ना ,य.\ अH अगदी vवत7g

अिvत,व नसz. 6तO C,यय.चा उiÍद झाला की, वvतO7\ अिvत,व ठरत नाही.

७. सजीव Cाhया\ शरीर 1हण£ प^¸वी, आप, zज, आिण वायO-या चार महाभOत.चा प<रणाम होय; आिण «ा
चार भOत.\ प^थnकरण झाJ की, हा Cाणी, Cाणी 1हणOन उरत नाही.

८. अŠक त,o िमळOन झाJली वvत' अ<न,य आ6 «ा वचनाचा अिभCाय वरील Cकारचा आ6.

९. सजीव Cाhयाiया अ<न,यz\ वणFन ‘तो नाही, तो होत आ6’, ( Being is Becoming ) «ा श¥दात करता
Rईल.

१०. «ा अथyŠ पा<हJ असता, जो Cाणी भOतकाळात जीवन {यतीत करीत होता तोच Cाणी वतFमानकाळात असO
शकत नाही. आिण तोच Cाणी भ<व¦यकाळात असO शकणार नाही. भ<व¦यकाळी जो Cाणी अHल तो पOव¤ न{हता
आिण तोच आजही नाही. वतFमानकाळी जो Cाणी आ6 तोच पOव¤ न{हता आिण प'ढdही तोच असणार नाही.

११. थोडnयात स.गाय\ 1हण£ मन'¦यCाणी हा प<रवतFनशील आिण स7वधFनशील आ6. आपŸया जीवनाiया
कोण,याही दोन aणी तो तोच असO शकत नाही.

१२. अ<न,यziया <स(.ताचा <तसरा प‚लO सामाNय माणसाला समजायला कठीण आ6.
१३. C,Rक सजीव Cाणी ‹{हा ना ‹{हा तरी मरणार 6 समजायला सो¬ आ6.

१४. पर7त' तो िजव7त असताना सारखा बदलत आ6 xकवा बनत आ6 6 समजावयास कठीण आ6.

१५. 6 प<रवतFन कH शnय आ6? याला भगवान ब'(ा\ उmर अH : ‘सवFच अ<न,य असŸयाम'ळd 6 शnय आ6.’
१६. «ाच <वचारसरणीतOन प'ढd शONयवादाचा उदय झाला.

१७. बौ( शONयवाद 1हण£ पOणFपणd अनािvत,ववाद न{6. ,याचा अथF एवढाच की, «ा ऐ<हक जगात C<तaणी
प<रवतFन चालO आ6.

१८. शONयzम'ळdच सवF अिvत,व शnय होz ही गो… फार थोडÎ.iया लaात Rz. शONयzिशवाय काहीही शnय
झाJ नसz. सवF वvतO7iया vवभावाiया अ<न,यzवरच इतर uसयy वvतO7\ अिvत,व अवल7बOन आ6.

१९. जर वvत' सतत प<रवतFनशील नस,या, <न,य व अप<रवतFनशील अस,या, तर एका CकारापासOन uसयy
Cकारात जीवना\ £ उ,•मण आिण सजीव वvतO7चा जो <वकास चालला आ6 ,याला <वराम िमळाला असता.

२०. जर मन'¦यCाणी मरणाधीन अथवा प<रवतFनशील नसता आिण एकाच िvथतीत तसाच रा<हला असता, तर
काय प<रणाम झाला असता? अH झाJ असz तर मानवजातीची Cगती ख'7टली असती.
२१. शONय 1हण£ अभाव अH मानJ असz तर मोठीच अनवvथा उêवली असती.

२२. पर7त' तH मानJJ नाही. शONय हा एक xब¨समान पदाथF असOन ,याला आशय आ6, पर7त' ,याला ल.बी c7दी
नाही.

२३. भगवान ब'(ाचा उपqश असा की, सवF वvत' अ<न,य आ6त.
२४. भगवान ब'(ाiया «ा <स(.तापासOन बोध काय Ñयावयाचा हा अ<त मह,वाचा C‘न आ6.

२५. या अ<न,यziया <स(.तापासOन असा बोध Ñयावयाचा की, कोण,याही वvत'स7ब7धी आसnती राखO नका.

२६. लोक.नी मालमmा, िमg इ,यादीस7ब7धी अनासnतीचा अ•यास करhयासाठीच भगवान ब'(ाŠ 1हटJ की,
सवF वvत' अ<न,य आ6त.

६. ‘कमF’ 6 जगातील न‚<तक {यवv•चा आधार आ66 मानणd 1हण£ ध1म
१. «ा पा¾थव जगात एक Cकारची स'{यवvथा आ6. खालील घटन.नी ती <स( होz.

२. आकाशातील –हगोल.iया चलनवलनात-गतीत-एक Cकारची स'{यवvथा आ6.
३. ऋत'च•ामžRही स'{यवvथा आ6.

४. काही <विश… {यवv•न'सारच बीज.\ व^a होतात. व^a.पासOन फळ उ,पNन होz आिण फळापासOन परत
‘बीज’ <नमyण होz.

५. बौ( प<रभाषdत या {यवv•ला <नयम 1हणतात. एकामागOन एक स'{यविvथत <न±मती दशF<वणायy <नयम.ना
ऋत'<नयम, बीज<नयम अH स7बो<धतात.

६. समाजामžRही याच Cकारचा न‚<तक •म आ6. तो कसा उ,पNन होतो? कसा राखला जातो?

७. £ ई¡राiया अिvत,वावर <व¡ास ठdवतात ,य.ना या C‘ना\ उmर qणd कठीण नाही. ,या\ उmर सरळ आ6.

८. z 1हणतात, ‘स7साराचा न‚<तक •म हा ई¡राiया इiÍचा प<रणाम आ6. ई¡राŠ स7सार <नमyण ‹ला आिण
‘ई¡र’ हाच या स7साराचा कतy, धतy आ6. तोच भौ<तक आिण न‚<तक <नयम.चा कतy आ6.

९. ,य.iया मz न‚<तक <नयम माणस.iया भŸयासाठी असतात; कारण z ई¡री आ€ाvवŽप आ6त. आपŸया

<नमy,या ई¡राची आ€ा पाळणd ,य.ना •मCा„त आ6 आिण ई¡राiया आ€diया प<रपालनाŠ हा न‚<तक •म
चालO राहतो.

१०. £ न‚<तक {यवvथा ही ई¡री इiÍचा प<रणाम आ6 अH मानतात ,य.\ <वचार वरील Cमाणd असतात.
११. ही {या•या म'ळीच समाधानकारक नाही. कारण ई¡र हा न‚<तक <नयम.चा जनक अHल, «ा न‚<तक
<नयम.चा आर7भ आिण अ7त तोच अHल आिण माणसाला ई¡राची आ€ा पाळhयापासOन स'टका नHल तर «ा
स7सारात इतकी न‚<तक अ{यवvथा का आढळz?

१२. «ा ई¡री <नयमाiया मा» असा कोणता अ<धकार आ6? ई¡री <नयम.चा {यnतीवर काय अ<धकार आ6?
6 सय'िnतक C‘न आ6त. पर7त' £ लोक न‚<तक {यवvथा ही ई¡री इiÍचा प<रणाम आ6 अH मानतात ,य.iया
जवळ या C‘न.ना उmर नाही.

१३. ही अडचण ¨र करhयासाठी हा <स(ाNत थोडा बदलला »ला आ6.

१४. अH 1हटJ जाz की, पर—¡राiया आ€dŠच स^…ी <नमyण झाली. 6ही स,य आ6 की, «ा सवF <व¡ाŠ
पर—¡राiया इiÍCमाणd व मागFदशFनाCमाणdच आपŸया कायyस आर7भ ‹ला. 6ही खª आ6 की, ,याŠ ,या सवF
<व¡ाला एकदाच कायमची गती, शnती <दली आिण तीच ,या <व¡ाiया सवF <•याशीलz\ मOळ आ6.

१५. पर7त' या उपराNत ई¡राŠ स^…ीला Cार7भी £ <नयम घालOन <दJ आ6त. ,या <नयम.न'सार कायF करhया\
vवात7lय बहाल ‹J आ6.

१६. 1हणOनच न‚<तक {यवvथा ई¡री इiÍन'सार घडत नHल तर तो दोष स^…ीचा (Cकœतीचा ) आ6, ई¡राचा
नाही.

१७. <स(ाNत.त असा बदल कŽनही वरील अडचण सोड<वली जात नाही. या <स(.तातील बदलाम'ळd ई¡रावर
जबाबदारी (न‚<तक {यवv•ची) फnत पडत नाही. पर7त' C‘न उरतोच की, ई¡राŠ आपŸया <नयमा\ प<रपालन

करhया\ स^…ीवर (Cकœतीवर) का सोपवाo? असŸया ग‚रहजर ई¡राचा उपयोग काय?

१८. स^…ीत न‚<तक •म कसा राखला जातो या C‘नाला भगवान ब'(ाŠ <दJJ उmर अगदी िभNन आ6.
१९. तथागत.\ उmर सो¬ आ6. z अH, न‚<तक {यवvथा ही ई¡र स.भाळीत नसOन ती क1म (कमF) <नयमाCमाणd
स.भाळली जाz.

२०. स^…ीची न‚<तक {यवvथा च.गली अHल अथवा वाईट अHल, पर7त' भगवान ब'(ाiया मz ती माणसावर
सोप<वJली आ6. इतर कोणावर नाही.

२१. ‘क1म’ (कमF) 1हण£ मन'¦याकडOन ‹J जाz z कायF आिण <वपाक 1हण£ ,याचा प<रणाम. जर न‚<तक
{यवvथा वाईट अHल तर ,या\ कारण मन'¦य अकsशल क1म करतो 6 आ6. न‚<तक {यवvथा च.गली अHल तर
,याचा अथF इतकाच की, मन'¦य कsशल क1म (स,कमF ) करीत आ6.

२२. भगवान ब'( ‹वळ कमyस7ब7धीच बोलत नाहीत. z Qय.ना क1म<नयम 1हणOन ओळखतात ,या क1माiया
<नयम.\ही <वoचन करतात.

२३. क1म<नयमाचा ब'(Cणीत अिभCाय असा की, QयाCमाणd <दवसामागOन राg Rz ,याCमाणdच कमyमागOन
,याचा प<रणाम Rतो. हा एक <नयम आ6.

२४. कsशल कमyपासOन होणारा लाभ C,Rक कsशल कमF करणाराला िमळतो आिण अकsशल कमyचा u¦प<रणाम
कsणालाही टाळता Rत नाही.

२५. 1हणOन भगवान ब'(ाचा उपqश असा; अH कsशल कमF करा 1हण£ मानवzला च.गŸया न‚<तक {यवv•चा

लाभ होईल. कारण कsशल क1माŠच न‚<तक {यवvथा राखली जाz. अकsशल क1म कŽ नका, कारण ,याम'ळd
न‚<तक {यवv•ची हानी होz आिण मानवता uःखी होz.

२६. 6 शnय आ6 की, क1म आिण क1माचा होणारा प<रणाम, या दोह¯मžR काही काल.तर असz. अH ब•धा
घडz.

२७. या द^…ीŠ क1मा\ तीन <वभाग करता Rतात : (१) <द’ ध1म oदनीय क1म ( ता,काळ फल qणाª क1म ), (२)
उपपQजoदनीय क1म ( Qयाचा प<रणाम फार काल.तराŠ होतो z क1म, (३) अपराप<रयoदनीय क1म
( अ<निÂत काळाŠ फळ qणाª क1म ).

२८. क1म 6 कधी कधी 'अहोसी' क1म होऊ शकz, 1हण£ ,याचा काहीच प<रणाम होत नाही. अहोसी

क1मामžR Qया क1म.चा ,य.iया अ7गiया uबFलzम'ळd. <वपाक अथवा प<रणाम होत नाही, xकवा जी क1— अNय
सबळ क1माम'ळd बाद होतात ,य.चा समाoश होतो.

२९. या सवF गो…ी <वचारात घdऊनही भगवान ब'(ाiया ‘क1माचा <नयम अ<नवायF आ6’ या <स(ाNताला बाधा
Rत नाही.

३०. क1माचा <वपाक फnत क,यyला भोगावा लागतो आिण यािशवाय uसरा ,यात काहीच आशय नाही, एवढdच
काही क1म <स(ाNतात अिभCdत नाही. एवढाच ,यात अिभCाय आ6 अH मानणd चOक आ6. कधी कधी एकाiया

क1माचा ,याiयाऐवजी uसयyलाच प<रणाम भोगावा लागतो; तथा<प 6 सवF क1म <नयमा\च प<रणाम आ6त,
कारण तोच क1म<नयम न‚<तक {यवvथा स.भाळतो xकवा मोडतो.

३१. {यnती Rतात, जातात; पण <व¡ाची न‚<तक {यवvथा कायम राहz आिण ,याCमाणdच ही {यवvथा

बन<वणारा क1म<नयमही अC<तहत राहतो.

३२. याच कारणाvतव भगवान ब'(ाiया धमyमžR अNय धम“त ई¡राला £ vथान <दJ आ6 z नीतीला Cा„त
झाJ आ6.

३३. याvतव <व¡ातील न‚<तक {यवvथा कशी राखली जाz याला भगवान ब'(ाŠ <दJJ उmर इत‹ सरळ आिण
<न¾ववाद आ6.

३४. अH असOनही या उmराचा खरा अथF nविचतच समजावOन घdतला जातो. Cायः जवळजवळ Šहमीच ,याचा

च'कीचा अथF लावला जातो, च'कीचा स.<गतला जातो, अथवा ,याची च'कीची {या•या ‹ली जाz. न‚<तक
{यवvथा कशी राखली जाz या C‘नाला उmर 1हणOनच भगवान ब'(ाŠ कमF<स(ाNत म.डला. या स,याची फारच
थोडÎ.ना जाणीव असz.

३५. तथा<प क1म <स(ाNत म.डhयात ब'(ाचा हाच 6तO होता.

३६. क1म <नयम.चा स7ब7ध ‹वळ सवFसाधारण न‚<तक {यवv•शी आ6. {यnतीiया सêाƒयाशी xकवा uभyƒयाशी
,याचा स7ब7ध नाही.

३७. ,या\ Cयोजन <व¡ातील न‚<तक {यवvथा राखणd 6 आ6.

३८. «ा कारणाvतव ‘क1म<नयम’ हा ध1मा\ एक Cम'ख अ7ग आ6.

भाग चवथा: अध1म 1हण£ काय?
१. द‚वी चम,कœतीवर <व¡ास ठdवणd 1हण£ अध1म !
१. £{हा £{हा एखादी घटना घडz z{हा ती कशी घडली, ,या\ कारण काय आ6 6 जाणhयाची

मन'¦यमाgाला आव‘यकता वाटz.

२. कधी कधी कारण व कायF ही एक—क.iया इतकी जवळ जवळ असतात की, कायyiया कारणाचा पmा लागणd
अवघड नसz.

३. पर7त' कधी कधी कायF (प<रणाम ) 6 कारणापासOन इत‹ ¨र असz की, z• कायFकारणाचा शोध लागत नाही.
ढोबळ द^…ीŠ पाहता अH वाटz की, या प<रणामाला कारणच न{हz.
४. z{हा असा C‘न उ,पNन होतो की, ही घटना घडली कशी?

५. अशा oळी सवFसामाNय उmर अH असz की, ही घटना काही तरी द‚वी कारणाŠ 1हण£ चम,काराŠ घडली
असावी.

६. भगवान ब'(ाiया पOवFज.नी «ा C‘ना\ <व<वध Cकाª उmर <दJ आ6.

७. पकUद कiचान हा C,Rक घटŠला कारण असŸया\ मानीत नH. तो 1हणत अH, घटना कारणा<वना vवत7gपणd
घडत असतात.

८. मnखली घोशल मानीत अH की, घटŠला कारण असJ पा<ह£, पर7त' तो असा Cचार करीत अH की, z कारण
मानवी शnतीबा6र कsठd तरी ‘Cकœती’, ‘अ<नवायF आव‘यकता’, ‘वvत'जातातील अ7तगFत <नयम’, ‘पOवF<नयोिजत
द‚व’ अश.सार•या गो…}त शोधJ पा<ह£.

९. भगवान ब'(ाŠ अशा <स(ाNता\ ख7डण ‹J. ,या\ 1हणणd अH की, C,Rक घटŠला कारण असz. एवढdच न{6
तर C,Rक कारण 6ही मानवी अथवा Cाकœ<तक कारण.चा प<रणाम आ6.

१०. काळ, Cकœती, अ<नवायF आव‘यकता इ,याद}ना कोण,याही घटŠ\ कारण मानणd «ाला ,याचा <वरोध
होता.

११. जर काळ, Cकœती, अ<नवायF आव‘यकता हीच फnत घटŠची एकमाg कारणd असतील तर मग आमची
िvथती काय?

१२. मन'¦य हा काळ, Cकœती, आकिvमकता, ई¡र, द‚व, अ<नवायF आव‘यकता य.iया हात.तील एक बा•J आ6
काय?

१३. जर मन'¦य vवत7g नाही तर माणसाiया अिvत,वा\ Cयोजन काय? तो जर द‚वी चम,कœतीवर <व¡ास ठdवO
लागला तर ,याiया ब'(ीचा उपयोग काय?

१४. जर मन'¦य vवत7g अHल तर C,Rक घटŠला मानवी Cाकœ<तक कारण असJ पा<ह£. कोण,याही घटŠचा
द‚वी चम,कœतीत उगम असणd शnय नाही.

१५. कदािचत 6 स7भवनीय आ6 की, घटŠ\ वाvत<वक कारण सापडत नHल, पर7त' जर तो ब'ि(मान अHल तर

कधी तरी ए‹ <दवशी z ,याला सापडŸयािशवाय राहणार नाही.

१६. द‚वी चम,कœतीवादा\ ख7डन करhयात भगवान ब'(ा\ तीन 6तO होz.
१७. ,याचा प<हला 6तO माणसाला ब'ि(वादी बन<वणd.

१८. ,याचा uसरा 6तO माणसाला vवत7gतापOवFक स,याचा शोध लावhयासाठी <स( करणd.

१९. ,याचा <तसरा 6त' Qया µामक समज'ती माणसाची शोध करhयाची Cव^mी मारतात ,य.\ उगमvथानच न…
करणd.

२०. यालाच ब'( ध1माचा क1म<स(ाNत अथवा 6तOवाद 1हणतात.
२१. हा 6तOवाद ब'( ध1माचा म'•य <स(ाNत आ6. तो ब'ि(वाद िशक<वतो आिण ब'( ध1म ब'ि(वादा¬aा oगळा
नाही.

२२. याच कारणाvतव द‚वी चम,कœतीची पOजा अध1म मानली जाz.

२. ई¡रावर <व¡ास 6 ध1मा\ आव‘यक अ7ग न{6
१. 6 जग कोणी <नमyण ‹J? हा एक सवFसामाNय C‘न आ6. 6 जग ई¡राŠ <नमyण ‹J 6 ,याला एक
सवFसामाNय उmर आ6.

२. ˆा1हणीय योजŠत या ई¡राला ‘Cजापती’, ‘ई¡र’, ‘ˆ1ह’, ‘महाˆ1ह’ इ,यादी नाo आ6त.
३. हा ई¡र कोण आ6 आिण तो कसा अिvत,वात आला या C‘नाला z• उmर नाही.

४. £ लोक ई¡रावर <व¡ास ठdवतात z ,या\ वणFन सवFशnतीमान, सवF{यापक आिण सवF€ अH करतात.
५. ई¡राiया <ठकाणी काही न‚<तक ग'ण असŸया\ही स.गतात. अH 1हणतात की ई¡र, िशव ( च.गला,
कŸयाणकारी ) Nयायी आिण दयाळO आ6.

६. भगवान ब'(ाŠ ई¡राचा स^ि…कतy 1हणOन vवीकार ‹ला आ6 काय असा C‘न आ6.
७. उmर आ6, “नाही.” ,याŠ vवीकार ‹Jला नाही.”

८. अशी अŠक कारणd आ6त की, Qय.साठी ,याŠ ई¡राiया अिvत,वाचा <स(ाNत माNय ‹ला नाही.
९. कोणीही ई¡राला पा<हJJ नाही. लोक फnत ई¡रास7ब7धी बोलतात.
१०. ई¡र अ€ात आिण अद^‘य आ6.

११. कोणीही अH <स( कŽ शकत नाही की, ई¡राŠ 6 सवF जग रचJ. जग 6 रचJJ नसOन <वकास पावJJ
आ6.

१२. ई¡रावर <व¡ास ठdवhयात काय लाभ आ6? काहीही लाभ नाही.

१३. भगवान ब'( 1हणतो की, ई¡राधीन धमF 6 कŸपना~ीत धमF आ6त.
१४. 1हणOन ई¡रावर आधारJला धमF हा काही उपयोगाचा नाही.

१५. ,याचा प<रणाम 1हणOन ‹वळ µामक समज'ती उ,पNन होतात.
१६. भगवान ब'(ाŠ हा C‘न R•च सोडJला नाही. ,याŠ या C‘नाiया <व<वध प‚लO7चा <वचार ‹ला आ6.
१७. Qया कारण.vतव ,याŠ ई¡राiया अिvत,वाचा <स(ाNत अमाNय ‹ला आ6 ती अŠक आ6त.

१८. ,याŠ असा <वचार म.डला आ6 की, ई¡राiया अिvत,वाचा <स(ाNत हा स,यावर आधारJला नाही.

१९. हा <वचार ,याŠ वाH’ आिण भारŒाज या दोन ˆा1हण.बरोबर ‹JŸया स7भाषणात vप… ‹Jला आ6.
२०. वाH’ आिण भारŒाज या दोघ.मžR म'nतीचा स,य मागF कोणता व अस,य मागF कोणता यास7ब7धी <ववाद
उ,पNन झाला.

२१. या समयी तथागत आपŸया महान् िभnख' स7घासमoत कोशल जनपदामžR <वहार करीत होz. z•
मनसाकद् नावाiया ˆा1हणगावी अिचरवती नदीiया तटावरील एका आ²वनात z थ.बJ होz.

२२. वाH’ आिण भारŒाज दोघdही मनसाकद् गावात राहात असत. £{हा ,य.नी ऐकJ की, तथागत ,य.iया
गावी उतरJJ आ6त. z{हा z ,य.iयाकडd »J. आिण दोघ.नीही तथागत.समोर आपला द^ि…कोन <नoदन ‹ला.

२३. भारŒाज 1हणाला, “तcnख याŠ दाख<वJला मागF सरल मागF आ6. ,यात सरळ म'nतीचा मागF आ6; आिण
जो कोणी ,या मागyCमाणd वागतो ,याला तो मागF ˆ1हसाय'Qय िमळवOन qतो.”

२४. वाH’ बोलला, “6 गौतम! प'¦कळH ˆा1हण प'¦कळH मागF दाख<वतात. अžवय'F ˆा1हण, त‚िm<रय ˆा1हण,
कÈछोक ˆा1हण, ,याचCमाणd भी•वग¤य ˆा1हण 6 C,Rक जण आपण दाख<वJŸया मागyŠ ˆ1हसाय'Qय िमळz
अH 1हणतात.

२५. Qया Cकाª एखा©ा गावाला अथवा नगराला अŠक रvz असतात तरीही z सवF रvz ,या गावाला आणOन
पोहच<वतात. ,याCमाणdच या ˆा1हण.नी दाख<वJJ मागF ”वटी ˆ1हसायOQयाकडd Šतात.

२६. भगवान ब'(ाŠ ,याला <वचारJ, “वासO’, त'झd 1हणणd अH आ6 काय? की, सवFच मागF बरोबर आ6त?”
वाH’ बोलला, “~मण गौतम! होय, 6च माझd 1हणणd आ6.”

२७. “पण वाH’, या तीनही oद जाणणायy ˆा1हण.प‚की एकाŠ ˆ1हा\ साaात् समोरासमोर दशFन घdतJ आ6
काय?”

२८. “नाही. गौतमा नाही.”

२९. “«ा तीनही oद जाणणायy ˆा1हन.iया ग'cŠ तरी ˆ1हाला समोरा समोर पा<हJ आ6 काय?”
३०. “ नाही, गौतमा, नाही.”

३१. “कोणीही ˆ1ह पा<हJJ नाही, कोणालाही ˆ1हसाaा,कार झाला नाही.” वाH’ बोलला, “होय, अHच
आ6.” “ तर मग तO अH कH मानतोस की, 6 £ ˆा1हण स.गतात z स,यावर आधारJJ आ6?”

३२. “वाH’, Qया Cमाणd एक—क.ना धŽन चालणारी आ7ध½य.ची माळ असz, ,यातील सव“iया प'ढd

असJŸय.ना <दसत नाही, मžयभागी असJŸय.ना <दसत नाही, ”वटी असJŸय.ना <दसत नाही. ,याCमाणdच
मला वाटz, «ा ˆा1हण.\ श¥द आ7ध½य.iया श¥दासार˜ आ6त. ,य.iयाप‚की प'ढd असणायyला <दसत नाही.

मžयभागी असणाराला <दसत नाही. अगदी ”वटी असणायyला <दसत नाही. «ा ˆा1हण.\ श¥द उपहासाvपद
आ6त; z ‹वळ पोकळ, {यथF श¥द असOन ,य.त काही अथF नाही.

३३. “ वाH’, ही गो… कधीच न पा<हJŸया एखो©ा kीवर Cdम करणायy माणसासारखी नाही काय?” “ हो,
तशीच आ6.” वाH’ाŠ उmर <दJ.

३४. “ वाH’ मग मला स.ग, जर लोक.नी त'ला <वचारJ, िमgा, Qया अ<त स'7दर kीवर तO इत‹ Cdम करीत
आ6स, आिण िजची तO व.छा धरीत आ6स, ती आ6 तरी कोण? ती agीय जातीची आ6, की ˆा1हण आ6, की

व‚‘य जातीची आ6, की शO· जातीची आ6?”

३५. स^…ीचा तथाक<थत <नमyता महाˆ1ह याiया उ,पmीस7ब7धी चचy करीत असताना तथागत भारŒाज आिण
वाH’ य.ना उ´dशOन 1हणाला. “ िमg.नो, तो Cथम जNमास Rणारा Cाणी 1हणतो, मी ˆ1ह आ6, महाˆ1ह आ6,
<व£ता आ6, अपराभOत आ6, सवF·…ा आ6, सवy<धकारी आ6, मालक आ6, <नमyता आ6, रचणारा आ6, म'¦य

आ6, {यवvथापक आ6, मीच माझा vवामी आ6; आिण £ आ6त आिण प'ढd होणाª आ6त ,य.चा मी जनक आ6.
माÌयाच पासOन 6 सवF Cाणी जNमास आJ आ6त.”

३६. याचा अथF असा की; £ आज आ6त आिण भ<व¦यकाळात होणाª आ6त ,य.चा ˆ1ह हा <पता आ6.
३७. त'झd 1हणणd अH आ6 की, “ पOQय, <व£ता, अपराभOत, £ आ6त आिण होणाª आ6त ,य.चा जनक,
Qय.iयाम'ळd सव“ची उ,पmी झाली असा जो ˆ1ह, तो vथायी आ6, सतत राहणारा आ6, <न,य आ6,
अप<रवतFनशील आ6. तो अन7त काळ असाच राहणारा आ6. तर मग ,या ˆ1हाŠ उ,पNन ‹JJ आ1ही इहलोकी
Rउन अvथायी, अ<न,य, प<रवतFनशील, अŸपजीवी, मरणधम¤ कH झालो?”
३८. «ा C‘नाला वाH’ाजवळ उmर न{हz.

३१. तथागत.चा <तसरा <वचार हा ई¡राiया सवF शnतीमmdस7ब7धी होता. “ जर ई¡र सवFशnतीमान आ6 आिण
सवF स^…ी\ तो बलवmर कारण आ6, तर ,याम'ळd माणसाiया मनात काहीही कायF करhयाची vवतःची अशी
इiछा असणd शnय नाही. ,याला काही करhयाचीही आव‘यकता नाही. काही करhयाची ,याला इiछा xकवा

Cय,न करhयाचा स7कŸपही vफsरणार नाही. याम'ळd मन'¦यCाणी 1हण£ या जगातील कोणzही कायF Qयाला कराo
लागत नाही, असा एक <नि¦•य Cाणी ठªल. अH जर आ6, तर ˆ1हाŠ माणसाला <नमyणच का ‹J?
४०. यालाही वाH’ाजवळ उmर न{हz.

४१. तथागताचा चवथा <वचार असा होता की, जर ई¡र िशवvवŽप ( कŸयाणकारी ) आ6, तर माणH ख'नी,
चोर, {यिभचारी, खोÊ बोलणारी, xनदक; बकवा करणारी, लोभी, Œdषी, <वकœत अशी का होतात? या\ कारण
ई¡रच असला पा<ह£. िशवvवŽप ई¡राiया अिvत,वात 6 कH शnय आ6?

४२. तथागताचा पाचवा <वचार ई¡राची सवF€ता, Nयायीपणा, दयाळOपणा या स7ब7धात होता.

४३. जर कोणी महान स^ि…कतy अHल आिण तो Nयायी व दयाळO अHल तर मग जगामžR इतका अNयाय का
फéलावतो? असा C‘न तथागत.नी ‹ला. z प'ढd 1हणाJ, “ Qयाला द^…ी आ6 ,याला सभोवार <कळसवाणd द^‘य
द^…ीस पडdल. ब1ह आपली रचना का स'धारीत नाही? िजला मयyदा नाही अशी ,याची शnती {यापक अHल, तर

,या\ हात कŸयाण करhयासाठी प'ढd का सरसावत नाहीत? ,याŠ <नमyण ‹Jली स^…ी u:खोपभोगात का
ब'डाJली आ6. तो सव“ना का स'ख qत नाही? अफरातफरा, चोरी, अ€ान का फéलावत राहz? अस,य स,यावर

का मात करz? स,य आिण Nयाय पराभOत का होतात? माÌया मz अNयायाला आ~य qhयासाठी जग <नमyण
करणारा हा त'मचा ˆ1ह परम अNयायी ठरतो.”

४४. ‘ सवF Cािणमाg.ना {यापणारा त'मचा जो ई¡र आ6, जो ,या Cािणमाg.ना स'खी वा uःखी बन<वतो,
,य.iयाकडOन पाप अथवा प'hय कर<वतो, तो ई¡र vवत: पापाŠ कल7<कत आ6. एक तर मन'¦य ,या ई¡राiया
इiÍCमाणd वागत नसावा xकवा तो ई¡र तरी Nयायी आिण च.गला नसावा, अथवा तो आ7धळा असावा.’

४५. तथागताचा ई¡राiया अिvत,वाiया <स(ाNतास7ब7धीचा ”वटचा <वचार असा होता की, ई¡राiया

अिvत,वाiया <स(ाNतास7ब7धी चचy करhयापासOन काहीही लाभ नाही.

४६. तथागत.iया मz धमy\ ¶· 6 मन'¦याचा qवाशी असणारा स7ब7ध यामžR नाही. z माणसामाणस.iया
स7ब7धात आ6. धमyचा 6तO सवF माणH स'खी होतील अशा रीतीŠ माणसाशी कH वागाo हा आ6.
४७. तथागत qवाiया अिvत,वावरील <व¡ासा<वc( असhया\ आणखीही एक कारण होz.

४८. तथागत धा±मक <•याकलापाiया <वरोधी होz. या<वc( असhया\ कारण 1हण£ 6 <•याकलाप 1हण£
µामक समज'ती\ आगरच असz; आिण µामक समज'ती «ा अ….ग मागyतील £ मह,वा\ त,व स1मा<दठ्ठी
<त\ शgO आ6त.

४९. तथागताiया द^…ीŠ ई¡रावरील <व¡ास ही अ<तशय भयानक गो… आ6. कारण ई¡रावरील <व¡ास हा

पOजा आिण CाथFना «.चा उ,पादक आ6. पOजा आिण CाथFना य.iया जŽरीतOन प'रो<हतपद उ,पNन होz आिण
प'रो<हत हा असा u…ब'(ी आ6 की, तो सवF Cकारiया ख'½या समज'ती <नमyण करतो व ,याम'ळd स1मा<दठ्ठीचा
<वकास अशnय होतो.

५०. ई¡राiया अिvत,वावरील <व¡ासास7ब7धी\ 6 <वचार {यवहारी होz पण z ब{ह7शी स‚(ािNतक होz.
तथागत जाणत होz की, z <वचार ई¡राiया अिvत,वा वरील <व¡ासाला एकदम मारक अH न{हz.

५१. तथा<प अशी माg कŸपना कŽ नR की, मारक असा <वचार ,य.iयाजवळ न{हता. ,य.नी एक असा <वचार

म.डला आ6 की, तो <न:स7qह qवावरील <व¡ासा\ ख7डन करणारा आ6, हा <वचार C<त,यसम',पाद या
<स(.तात अ7तभOFत आ6.

५२. «ा <स(.तान'सार ई¡र आ6 xकवा नाही हा C‘न मह,वाचा नाही. ,याचCमाणd ई¡राŠ ही स'…ी <नमyण
‹ली xकवा नाही, हाही C‘न म'•य नाही. खरा C‘न असा आ6 की, <नमy,य.नी ही स^…ी कशी <नमyण ‹ली?
ई¡राiया अिvत,वावरील <व¡ासा\ समथFन 6 जग कH <नमyण झाJ «ा C‘नाiया उmराचा <न¦कषF आ6.

५३. मह,वाचा C‘न हा आ6 की, ई¡राŠ स^…ी भाव (काही पदाथF ) यातOन उ,पNन ‹ली की अभाव ( शONय ) यातOन
<नमyण ‹ली?

५४. “काही तरी” 6 “काहीच नाही” मधOन उ,पNन ‹J »J यावर <व¡ास ठdवणd 6 शnय नाही.

५५. जर तथाक<थत ई¡राŠ ‘काही तरी’ 6 ‘काही तरी’ मधOन <न±मJ अH 1हटJ तर, Qया ‘काही तरी’तOन £
नo ‘काही तरी’ <न±मJ z <न±मतीपOवFच अिvत,वात असJ पा<ह£. 1हणOन ई¡राला ,याiयापOव¤च अिvत,वात
असJŸया ‘काही तरी’ चा <नमyता 1हणता Rणार नाही.

५६. जर ई¡राŠ काही वvत' <नमyण करhयापOव¤ ‘कोणी तरी’ ‘काही तरी’ <न±मJJ अHल तर ई¡राला <नमyता
अथवा आ<दकारण अH 1हणता Rणार नाही.

५७. ई¡राiया अिvत,वास7ब7धीiया <व¡ासा<वc( तथागताचा ”वटचा असा <न¾ववाद <वचार होता.
५८. ई¡र हा सवF स^…ीचा <नमyता आ6, हा <व¡ास तक¿u… असŸयाम'ळd तो अधमF आ6. तो <व¡ास 1हण£
‹वळ अस,यावरील <व¡ास ठरतो.

३. ˆ1ह-साय'Qयावर भाधारीत धमF अधमF आ6

१. £{हा भगवान ब'( आपŸया धमyचा Cचार करीत होz z{हा एक <स(ाNत Cचिलत होता ,यास ‘oद.त’

अH 1हणत.

२. «ा <स(ाNताची त,o थोडकी व सरळ होती.

३. «ा सवF <व¡ामा» एक सवF{यापक जीवन-त,व <व©मान असOन ,याला ˆ1ह अथवा ˆ1हन् 1हणतात.
४. 6 ˆ1ह एक वाvत<वकता आ6.

५. आ,मन् आिण ˆ1हन् एकच होत.

६. आ,मा आिण ˆ1हन् एकŽप करhयाŠ माणसाला मोa िमळतो; 6 या <स(.ता\ uसª त,व आ6.
७. आ,मा आिण ˆ1हन् ही एकच आ6त. या €ानाŠ आ,मा ˆ1हाशी एकŽपता साधतो.

८. आ,1याला आपण ˆ1ह आहोत 6 €ान होhयासाठी स7साराचा ,याग करणd आव‘यक आ6.
९. या <स(.ताला oद 1हणतात.

१०. भगवान ब'(ाiया मनात या <स(.ताब´ल आदर न{हता. ,याiया मz या <स(.ताचा आधार िम¸या होता.
,याचा काही उपयोग न{हता आिण ,याम'ळd तो vवीकारhयाजोगा न{हता.

११. 6 आपJ मत भगवान ब'(ाŠ भारŒाज कािण वाH’ या दोन ˆा1हण.समोर झाJŸया स7वादात vप… ‹J
आ6.

१२. भगवान ब'(ा\ 1हणणd अH होz की, कोणतीही गो… स,य 1हणOन vवीकारhयाला <तला काही ना काही
Cमाण असJ पा<ह£.

१३. Cमाणा\ ‘C,यa’ आिण ‘अन'मान’ अH दोन Cकार आ6त.

१४. भगवान ब'(ाचा C‘न असा होता, “कोणी ˆ1ह C,यa अन'भवJ आ6 काय? तO ˆ1ह पा<हJ आ6स काय? तO
ˆ1हाबरोबर गो…ी ‹Ÿया आ6स काय? तO ˆ1हाचा वास घdतला आ6स काय?”
१५. वाH’ाŠ उmर <दJ, “नाही.”

१६. ˆ1हाiया अिvत,या\ uसª Cमाण अन'माना\. z ,या\ अिvत,व <स( करhयास अप'ª आ6.

१७. भगवान ब'(ाŠ C‘न ‹ला, “कोण,या एका गो…ीiया होhयावŽन आ1ही ˆ1हा\ होणd ( अिvत,व )
अन'मानाय\ काय?” या\ही उmर िमळाJ नाही.

१८. काही लोक 1हणतात की, वvतO अद^‘य असOनही <तला अिvत-व असz. 1हणOन z 1हणतात की, ˆ1ह अद^‘य
असJ तरी ,याला अिvत,व आ6.

१९. 6 एक ढोबळ <वधान असOन z अस7भव vथापन करhयासाठी ‹JJ आ6.

२०. तरीस'(ा तकyसाठी 6 माNय कŽ या की, वvत' अद^‘य असली तरी <तला अिvत,व असO शकz.
२१. «ा\ उmम उदाहरण 1हण£ वीज 6 आ6. वीज अद^‘य असOनही <तला अिvत,व आ6.
२२. पर7त' हा तक¿ही पयy„त नाही.

२३. अद^‘थ वvत'Šही आपJ अिvत,व uसयy कोण,या तरी ŽपाŠ Cकट करणd जŽर आ6. z{हाच <तची
वाvत<वकता माNय होऊ शकz.

२४. पर7त' जर अद^‘य वvत' uसयy कोण,याही ŽपाŠ आपJ अिvत,व Cकट कŽ शकत नHल तर <तची
वाvत<वकता माNय होऊ शकणार नाही.

२५. वीज अद^‘य असली तरी <तजपासOन उ,पNन होणाª प<रणाम पाwनच आपण <त\ अिvत,व मानतो.

२६. वो£पासOन Cकाश उ,पNन होती. Cकाश उ,पNन होhयावŽनच वीज अद^‘य असOनही आपण वी£ची
वाvत<वकता माNय करतो.

२७. पर7त' 6 अद^‘य ˆ1ह द^‘य अशी कोणती वvत' उ,पNन करz?
२८. उmर आ6 की, कोणतीच नाही.

२९. uसª एक उदाहरण qता Rz. काय©ामžRही अशी प(त आ6 की, काही एक <न¦कषF vथापन करhयासाठी
एक <वधान माNय ‹J जाz. z <स( करता Rत नाही. z ‹वळ काय©ातील ‘कŸपना’ (Fiction) असz.
३०. आिण आपण अशा काय©ातील कŸपŠला ( Legal fiction ) माNयता qतो.
३१. पण आपण अशा काय©ातील कŸपŠला का माNयता qतो?

३२. काय©ातील कŸपŠला माNयता qhया\ कारण या माNयzपासOन Nयायाशी स'स7गत अH उपय'nत प<रणाम
स7भवतात 6 आ6.

३३. ˆ1ह ही स'(ा एक कŸपना आ6; पर7त' ,यापासOन कोणz उपय'nत प<रणाम स7भवतात?
३४. वाH’ आिण भारŒाज य.iयाजवळ काही उmर न{हz, z vत¥ध होz.

३५. आपली <वचारCणाली ,य.ना पOणF –हण करता यावी 1हणOन वाH’ाकडd वळOन तथागताŠ <वचारJ, “त'1ही
ˆ1ह पा<हJ आ6 काय?”

३६. “तीनही oद जाणणायy क ˆा1हण.मžR एक तरी ˆा1हण असा आ6 काय, की QयाŠ ˆ1ह C,यa
समोरासमोर पा<हJ आ6?”

३७. “ ‘नाही गौतमा,’ <निÂत पा<हJJ नाही.”

३८. “,या तीनही oद जाणणायy ˆा1हण.iया एका तरी ग'ŽŠ ˆ1ह C,यa समोरासमोर पा<हJ आ6 काय?”
३९. “नाही. गौतमा, <निÂत पा<हJJ नाही.”

४०. “वाH’, ,या ˆा1हणाiया सात <पढÎ.त एक तरी ˆा1हण असा झाला काय, की QयाŠ ˆ1ह समोरासमोर
पा<हJ?”

४१. “नाही, गौतमा, <निÂत पा<हJJ नाही.”
४२. “ठीक वाH’ ! ˆा1हणाiया प'रातन ऋष}नी तरी अH 1हटJ होz काय, की आ1ही ˆ1ह जाणतो, आ1ही z
कsठd आ6, इ• आ6 की <त• आ6 z पा<हJJ आ6.”
४३. “नाही, गौतमा, नाही!”

४४. तथागत ,या दोन ˆा1हण तcण.ना C‘न <वचारीत रा<हला.

४५. “मग वाH’ा, त'ला अH वाटत नाही काय, की यावŽन ,या ˆा1हणाiया ˆ1ह साय'Qयाiया गो…ी
मOखFपणाiया थापा हो,या?”

४६. “वाH’ा, QयाCमाणd एक—क.ना धŽन चालणारी आ7ध½य.ची माळ असz, ,यातील सव“iयाप'ढd

असणाय“ना <दसत नाही, मžयभागी असJŸय.ना <दसत नाही, ”वटी असJŸय.ना <दसत नाही. ,याCमाणdच,
मला वाटz, «ा ˆा1हण.\ श¥द आ7ध½य.iया श¥दासार˜ आ6त. ,य.iयाप‚की प'ढ़d असणायyला <दसत नाही,

मžयभागी असणायyला <दसत नाही, अगदी ”वटी असणायyला <दसत नाही. ,या ˆा1हणा\ श¥द उपहासाvपद

आ6त. z ‹वळ पोकळ {यथF श¥द असOन ,य.त काही अथF नाही.”

४७. “वाH’, ही गो… कधीच न पा<हJŸया एखा©ा kीवर Cdम करणायy माणसासारखी नाही काय?”
४८. आिण लोक ,याला <वचारणार, “िमgा, Qया अ<त स'7दर kीवर तO इत‹ Cdम करीत आ6स आिण <तची व.छा
करीत आ6स, ती आ6 तरी कोण? ती a<gय जातीची आ6, की ˆा1हण जातीची आ6, की व‚‘य जातीची आ6, की
शO· जातीची आ6?”

४९. “आिण £{हा लोक ,याला अH <वचारतील z{हा तो ‘नाही’ अHच उmर qणार.”

५०. “ £{हा लोक ,याला प'Nहा <वचारतील, बª, िमgा, ही सवF Cqशातील kी अ<त स'7दर kी आ6. िजiयावर तO
Cdम करतोस, िजची व.छा धरतोस, पण <त\ नाव तरी काय आ6? <तiया कsळा\ नाव काय आ6? ती उ7च आ6,
को ठÙगणी आ6, की, मžयम उ7चीची आ6? ती कœ¦ण वणyची आ6, की ग{हाळ वणyची आ6, की स'वणF वणyची
आ6? ती कोण,या ˜डÎात, गावात अथवा शहरात राहz? पर7त' 6 सवF C‘न <वचारJ असता C,Rक C‘नाला तो
नाही अHच उmर qणार.”

५१. “वाH’ा, 6 सवF त'ला आता कH वाटz? त'ला अH वाटत नाही काय, की ,या माणसा\ सवF कथन मOखFतापOणF
आ6?”

५२. z दोNहीही ˆा1हण तcण बोलJ, “ होय, खरोखर तHच आ6.”

५३. याvतव ˆ1ह 6च वाvतव नसOन ,यावर आधारJला धमF हा {यथF आ6.

४. आ,1यावरील <व¡ास हा अ-धमF आ6
१. भगवान ब'(ाŠ 1हटJ आ6 की, आ,1यावर आधारJला धमF हा कŸपनाि~त धमF आ6.

२. कोणीही आ,मा पा<हJला नाही xकवा आ,1याशी स7भाषण ‹JJ नाही.
३. आ,मा अ€ात आिण अद^‘य आ6.

४. जी गो… वाvतव आ6 ती गो… आ,मा नसOन मन आ6. मन 6 आ,1या पासOन िभNन आ6.
५. तथागत 1हणाJ, “ आ,1यावर <व¡ास ठdवणd <नcपयोगी आ6.”
६. 1हणOन आ,1यावर आधारJला धमF आपŸयाला योƒय नाही.
७. असा धमF ‹वळ µामक समज'त}चा जनक ठरतो.

८. भगवान ब'(ाŠ हा C‘न R•च सोडJला नाही. ,याŠ ,या C‘न.ची स.गोप.ग चचy ‹ली आ6.
९. आ,1याiया अिvत,वावरील <व¡ास हा qखील <व¡ासाइतकाच सवF साधारण आ6.
१०. आ,1याiया अिvत,वावरील <व¡ास 6 ˆा1हणी धमy\ एक अ7ग होz.
११. ˆा1हणी धमyत जीवाला ‘आ,मा’ xकवा ‘आ,मन्’ स7बो<धतात.

१२-१३. ˆा1हणी धमyत आ,मा 6 ,या त,व<व”षाला नाव qhयात आJ आ6, की £ शरीरापासOन oगळd; पर7त'
शरीराiया आत आिण जNमापासOन शरीरात वाvत{य करz. आ,1याiया अिvत,वावरील <व¡ासात तदन'ष<गक
uसªही <व¡ास अ7तभOFत होतात.

१४. आ,मा शरीराबरोबर मरण पावत नाही. तो uसयy जNमाiया oळी uसयy शरीरात जNम घdतो.

१५. शरीर 6 आ,1याचा एक ¬हरावच आ6.

१६. भगवान ब'( आ,1यावर <व¡ास ठdवीत अH काय? नाही, तो <व¡ास ठdवीत नH. आ,1यास7ब7धी ,याiया
<स(.ताला अना,मवाद अH 1हणतात.

१७. अशरीरी आ,मा मानला तर ,याiयास7ब7धाŠ अŠक C‘न उêवतात. आ,मा काय आ6? तो कोठOन आला?
शरीराiया म^,यOन7तर ,या\ काय होz? तो कोठd जातो? शरीराiया म^,यOन7तर तो परलोकात कोण,या vवŽपात

राहतो? <कती काळ तो z• राहतो? या सवF C‘न.ची उmª ब'(ाŠ आ,1या\ अिvत,व मानणायy लोक.कडOन
मा<गतली.

१८. आपŸया फáरतपासणीत आ,1याची कŸपना <कती अvप… आ6 6 ,याŠ आपŸया Šहमीiया प(तीŠ दाख<वJ.
१९. £ आ,1याiया अिvत,वावर <व¡ास ठdवीत ,य.ना आ,1याचा आकार व आकœती कशी आ6 6 <वचारJ.

२०. आन7दाला ,याŠ स.<गतJ, ‘आ,1यास7ब7धी नाना<वध मz आ6त. काही लोक 1हणतात, माÌया आ,1याला
आकार आ6, आिण तो अ,य7त सOÔम आ6. uसª काही 1हणतात की, आ,1याला Žप आ6 आिण तो अन7त आ6
आिण सOÔमही आ6. आणखी काही अH 1हणतात की, तो <नराकार आिण अन7त आ6.
२१. “आन7द, आ,1यास7ब7धी नानाCकारची मz आ6त.”

२२. “£ आ,1याiया अिvत,वावर <व¡ास ठdवतात ,य.ची आ,1यास7ब7धी कŸपना काय आ6?” हाही ब'(ाचा

uसरा C‘न होता. कोणी 1हणतात आ,मा हा स'खu:खाiया अन'भवाची <•या आ6. uसª कोणी 1हणतात की,
नाही माझा आ,मा स'खuःखाiया अन'भवाची <•या नाही, तो अनन'भवशील आ6. आणखी uसª 1हणतात, नाही;
माझा आ,मा स'खu:खाiया अन'भवाची <•या असOन अन'भवशीलता हा ,याचा धमF आ6. आ,1यास7ब7धी अशा
<व<वध कŸपना आ6त.”

२३. यान7तर ब'(ाŠ £ आ,1याiया अिvत,वावर <व¡ास ठdवतात ,य.ना शरीराiया मरणोmर आ,1याची काय
िvथती होz असा C‘न <वचारला.

२४. ,याŠ असाही C‘न <वचारला की, शरीराiया म^,यOन7तर आ,मा पाहता Rतो काय?
२५. ,याला अगिणत उmª अvप… िमळाली.

२६. शरीराiया म^,यOन7तर आ,मा आपला आकार कायम राखO शकतो काय? यास7ब7धी ,याला आठ िभNन
काŸप<नक उmª िमळाली.

२७. आ,मा शरीराबरोबर मरण पावतो काय? यास7ब7धीही ,याला अगिणत कŸपना आढळŸया.

२९. तथागताŠ शरीराiया म^,यOन7तर आ,मा स'खी असतो की uःखी असतो, हाही C‘न <वचारला, शरीराiया
म^,यO न7तर आ,मा स'खी असतो काय? यास7ब7धी ~मण ˆा1हण.ची मz िभNन होती. काही 1हणाJ की? तो

अ<तशय uःखी असतो. काही 1हणाJ, तो स'खी असतो. इतर काही 1हणाJ की, तो स'खी व u:खी असतो; व इतर
1हणाJ, तो स'खी अथवा u:खीही नसतो.

२१. आ,1याiया अिvत,वाiया <व¡ासावरील «ा सवF <स(ाNताला ,य.नी <दJJ उmर च'Nदाला ,य.नी <दJŸया
उmरासार˜च होz.

३०. च'Nदाला तो 1हणाला “6 च'Nद, £ ~मण ˆा1हण या मत.प‚की कोण,याही एका मतावर <व¡ास ठdवतात
,य.iयाकडd जाऊन मी ,य.ना <वचारतो, ‘िमg.नो, 6 त'म\ 1हणणd ठीक आ6 काय?’ आिण z उmर qतात, ‘ होय.

माझdच मत खª आ6. uसरी मz मOखFपणाची आ6त’ मी ,य.\ मत vवीकारीत नाही. का? कारण, लोक.ची या
<वषयास7ब7धी िभNन मz आ6त. ,य.ची मz मी माÌया मता¬aा ~d™ मानीत नाही. एवढdच काय, ती माÌया
मताiया तोडीचीही मी मानीत नाही.”

३१. आता एक मह,वपOणF C‘न प'ढd Rतो, तो असा की, आ,1यावरील <व¡ासाiया <स(ाNता<वc( भगवान
ब'(ाची <वचारसरणी काय होती?

३२. आ,1याiया<वc( भगवान ब'(ाŠ जी सवFसामाNय <वचारसरणी म.डली आ6, तीच ,याŠ ई¡रा\ अिvत-व
नाकारताना म.डJली आ6.

३३. ,याŠ असा <वचार म.डला आ6 की, आ,1याiया अिvत,वाची चचy ही qवाiया अिvत,वाiया चच°इतकीच
<नcपयोगी आ6.

३४. qवाiया अिvत,वावरील <व¡ास हा स1मा<दठ्ठीला िजतका बाधक आ6, <ततकाच आ,1याiया
अिvत,वावरील <व¡ास बाधक आ6.

३५. ,याŠ अH <वoचन ‹J आ6 की, qवावरील <व¡ास हा Qया Cकाª µामक समज'ती <नमyण करतो, ,याच
Cकाª आ,1याiया अिvत,वावरील <व¡ास µामक समज'त}ना कारणीभOत होतो. ,याiया मz तर आ,1याiया

अिvत,वावरील <व¡ास हा qवाiया अिvत,वावरील <व¡ासा¬aा भय7कर आ6. कारण ,याम'ळd प'रो<हतवगF
<नमyण होतो. µामक समज'त}चा मागF मोकळा होतो. एवढdच न{6 तर तो प'रो<हत वगyला माणसाiया
जNमापासOन म^,यOपयSत सmा गाज<वhयाचा अ<धकारही बहाल करतो.

३६. «ा सवFसाधारण <वचारसरणीम'ळdच भगवान ब'(ाŠ आ,1याiया अिvत,वास7ब7धी काही द^ढपOवFक मत {यnत

‹JJ नाही अH 1हणतात. ¨सª काही 1हणतात की, ,याŠ आ,1याiया अिvत,वाiया <स(.ता\ ख7डन ‹J
नाही. आणखी uसª काही 1हणतात, ,याŠ «ा C‘नाiया उmराला बगल <दJली आ6.

३७. ही सवF मz चOक आ6त. कारण ,याŠ महालीला vप…पणd आिण <निÂत श¥दात स.<गतJ आ6 की, आ,मा
काही वvतO नाही. 1हण'नच ,याiया <स(ाNताला अना,मवाद अH 1हणतात.

३८. आ,1याiया<वc( या सवFसामाNय <वचारसरणी¬aाही भगवान ब'(ाŠ ,या<वc( अगदी खास अशी
ख7डनकारक <वचारसरणी म.डJली आ6.

३९. आ,1या\ oगळd अH अिvत,व vथापन करणायy <स(ाNता<वc( भगवान ब'(ाŠ आपला नामŽप <स(ाNत
म.डला.

४०. हा नामŽप <स(ाNत <वभQज-वादाiयाŒाª ‹JŸया परीaणाचा प<रणाम आ6. मानव {यिnत,वाचा अथवा
मानवाiया अ<तशय सOÔम, काÊकोर <व‘Jषणाचा हा प<रणाम आ6.
४१. नामŽप ही Cाhयाची सामO<हक स7€ा आ6.

४२. भगवान ब'(ाiया मतान'सार Cाणी हा काही भौ<तक त,o आिण काही मान<सक त,o य.iया स7िम~णाचा
प<रणाम आ6. या भौ<तक आिण मान<सक त,व.ना vकÈध 1हणतात.

४३. ŽपvकÈध 6 CाधाNयाŠ प^¸वी, जल, अÐी आिण वाय' या चार त,व.चा प<रणाम आ6. 6 vकÈधŽप अथवा
शरीरा\ घटक होत.

४४. ŽपvकÈधािशवाय मानसvकÈध हीही एक गो… आ6, zही Cाhय.iया रचŠ\ घटक आ6त.

४५. «ा नामvकÈधाला <व€ान (\तना) अH 1हणतात. या नामvकÈधात तीन मान<सक घटकत,o आ6त. oदना

(सहा इ7<·य.चा ,य.iया ,य.iया <वषयाशी स7पक¿ झाŸयाम'ळd होणारी अन'भOती ), स7Òया (स7€ा ), स7कार (स7vकार),
<व€ान (\तना) या तीन नामvकÈधात समा<व… ‹J जाz. आध'<नक मानसशाk€ कदािचत अH 1हणdल की,

<व€ान (Consciousness) हाच इतर मान<सक <•य.चा मOळ kोत आ6. <व€ान कोण,याही Cाhयाचा ¶·xबu
आ6.

४६. प^¸वी, जल, zज आिण वाय' या चार त,व.iया स7िम~णाŠ <व€ान उ,पNन होz.

४७. भगवान ब'(ाŠ C<तपा<दत ‹JŸया या <व€ानाiया उ,पmीiया <स(ाNता वर एक आadप घdतला जातो.
४८. 6 <स(ाNतवरोधी अH <वचारतात की <व€ान (िचm ) याची उ,पmी कशी होz?

४९. 6 स,य आ6 की, माणसाiया जNमाबरोबर <व€ानाची (िचmाची ) उ,पmी होz आिण ,याiया मरणाबरोबर
<व€ानाचा <वनाश होतो. तथा<प <व€ान 6 चार भौ<तक त,व.iया िम~णाचा प<रणाम अH कH 1हणता Rईल?

५०. भगवान ब'(ा\ उmर अH न{हz की, या चार भौ<तक त,व.iया स©:िvथतीम'ळd xकवा ,याiया स7िम~णाŠ
<व€ानाची उ,पmी होz. भगवान ब'(ाŠ 1हटJ आ6 की, £• शरीर अथवा Žप-काया आ6 z• ,याiयासह नामकायाही ( <व€ान ) राहात असz.

५१. आध'<नक <व€ानातील एक उदाहरण qता Rईल. £• £• <व©'त adg (Electric Field) असz. z• z•
,याiयासह आकषFण adg ( Magnetic Field ) असz. 6 आकषFण adg कH <नमyण होz xकवा कोण,या CकाराŠ
अिvत,वात Rz 6 कोणालाही €ात नाही. पर7त' z Šहमीच <व©'तadgाबरोबर असz.

५२. शरीर आिण <व€ान (Consciousness) य.iयामžR अशाच Cकारचा स7ब7ध आ6, अH का 1हणO नR?

५३. आकषFण adg 6 <व©'त adgाiया स7दभyत Cd<रत adg (Induced Field ) अH समजJ जाz. <व€ान 6ही Žपकाय.iया स7दभyत Cd<रत adg का 1हणO नR?

५४. भगवान ब'(ाची आ,1याiया <वc( तक¿सरणी R•च समा„त होत नाही. «ािशवाय ,याला आणखी काही
मह,वपOणF स.गाय\ होz.

५५. £{हा <व€ानाचा ( िचm अथवा \तना य.चा ) उदय होतो z{हा मन'¦य जी<वत Cाणी बनतो. 1हणOनच
<व€ान 6 माणसाiया जीवनातील Cधान वvत' आ6.

५६. <व€ानाची Cकœती €ानमOलक, भावनामOलक आिण <•याशील आ6.

५७. <व€ान £{हा €ान Cदान करz z{हा z €ानमOलक असz. 6 €ान सहज –हण झाJJ अHल xकवा समजOन
–हण झाJJ अHल, z आपŸया आत घडणायy घटन.\ अHल xकवा बा« घटन.\ असO श‹ल.

५८. स'खकर xकवा u:खकर लaण.नी य'nत अशा िचmाiया अवv•त £{हा <व€ान असz, z{हा ,याला
भावनामOलक <व€ान 1हणतात. भावनामOलक <व€ान oदन.ची अन'भOती <न±मz.

५९. <व€ान आपŸया <•याशील अवv•त माणसाला <विश… उ´d‘य साžय करhयासाठी <•Rची Cdरणा qz.
<•याशील <व€ान 6 स7कŸपा\ जनक आ6.

६०. यावŽन अH vप… होz की, Cाणी £वढी <•या करतो ती ही सवF <व€ानाiया Œारा अथवा ,याचा प<रणाम
1हणOन करतो.

६१. «ा <व‘Jषणान7तर भगवान ब'( C‘न करतो की, आता आ,1याŠ करावया\ कोणz कायF होz? आ,1याची

1हणOन जी काय° मानली जातात, ती सवF <व€ानाiया Œाªच होत असतात.
६२. Qया\ काही कारण नाही. असा आ,मा मानणd तक¿<वस7गत आ6.

६३. या प(तीŠ भगवान ब'(ाŠ आ,1याiया अिvत,वा\ ख7डन ‹J आ6.

६४. याच कारणाvतव आ,1या\ अिvत,व 6 ध1मा\ अ7ग असO शकत नाही.

५. य€यागावर <व¡ास ठdवणd हा अध1म आ6
(१)
१. ˆा1हणी धमF हा य€ावर आधारJला होता.
२. काही य€.ना <न,य य€ 1हणत. काह}ना न‚िमिmक.

३. <न,य य€ 6 अ<नवायF कतF{य होz आिण ,यापासOन फळ िमळो xकवा न िमळो, z करणd आव‘यक होz.
४. न‚िमिmक य€ 6 याजक स7सा<रकाiया काही इiछापOत¤साठी ‹J जात.

५. ˆा1हणी य€ात स'रापान, पश'बिलदान आिण vवiछ7द आचरण घडत अH.
६. तरीस'(ा 6 य€ धा±मक कœ,R समजली जात.

७. अशा य€ावर आधारJŸया धमyला भगवान ब'(ाŠ माNयता <दली नाही.

८. £ अŠक ˆा1हण भगवान ब'(ाजवळ य€ हा धमy\ अ7ग न{6, या ,याiया मताब´ल वाद घालhयासाठी जात,
,य.ना भगवान ब'(ाŠ आपŸया मताची आधारभOत कारणd स.<गतJली आ6त.
९. अH िल<हJJ आ6 की, तीन ˆा1हण.नी ,य.iयाशी वाद ‹ला.
१०. z तीन ˆा1हण 1हण£-कUटद7त, उQजय आिण उदायी.

११. कUटद7त ˆा1हणाŠ भगवान ब'(ाला य€ाबाबत ,य.ची मz <वचारली.

१२. तथागत बोलJ, “ ठीक आ6, ˆा1हणा, मी बोलतो z सावधान िचmाŠ ऐक.”
१३. कUटद7त उmरला, ‘ ठीक आ6’ आिण तथागत खालीलCमाणd बोलJ.

१४. “ 6 ˆा1हणा, फार Cाचीन काळी महा<व£ता नावाचा एक परा•मी, धनस7पNन राजा होऊन »ला. सोŠ,
c¬, उपभोगाiया वvत', धाNय आिण इतर माल, याŠ,याची भ.डाª आिण कोठाª भŽन »Jली होती.”

१५. “ एकदा राजा महा<व£ता एकटाच <वचारमÐ होऊन बसला होता. ,याiया मनात एक Cबल <वचार आला,
माणसाiया स'खोपभोगाला लागणायy सवF सामानाची माÌयाजवळ सम^(ी आ6. मी प^¸वीचा च•वत¤ राजा
आ6. जर मी महाय€ कŽन माझd दीघFकाल कŸयाण <निÂत ‹J तर ठीक होईल.”

१६. “ z{हा ,या राजाचा प'रो<हत ˆा1हण राजाला 1हणाला, ‘ राजन, या समयी आपली Cजा अगदी öराण
आ6, ल'टली जात आ6, डाकU नगरातOन ल'टमार करीत <फरत आ6त आिण ,याम'ळd सवF रvz अस'रिaत आ6त.

जोपयSत अशी अवvथा आ6 तोपयSत महाराज.नी C£वर य€ासाठी कर लागO ‹ला तर ती खरोखर वाईट गो…
होईल.”

१७. “ पर7त' महाराज.नी जर असा <वचार ‹ला की, ‘ मी ता,काळ या u… लोक.iया सवF कारवाया थ.बवीन,

,य.ना पकडOन ह´पार करीन, ,य.ना द7ड करीन, ,य.ना िशaा करीन, ,य.ना qह.त शासन करीन.’ तर या रीतीŠ
या लोक.चा voiछाचार समाधानकारक रीतीŠ थ.ब<वता Rणार नाही. £ िशaा ‹Ÿया<वना मा» राहातील z
C£ला öराण ‹Ÿयािशवाय सोडणार नाहीत.”

१८. “ही uरावvथा थ.ब<वhयाचा एक मागF आ6 तो असा. आपŸया राQयात जो कोणी ग'ª-ढोª पाळतो, ”ती

करतो, ,य.ना महाराज आपण भोजन ©ाo, ”ती ¬रhयाला बी-<बयाणd ©ाo. आपŸया राQयात £ कोणी {यापार

करणाª लोक आ6त ,य.ना महाराज.नी {यापार करhयासाठी भ.डवल ©ाo. £ कोणी आपŸया राQयात सरकारी
कमFचारी आ6त ,य.ना महाराज.नी भोजन आिण oतन ©ाo.”

१९. “मग 6 सवF लोक आपापली का— करीत राहतील आिण qशात उ,पात होणार नाही. राजाचा अ<धकार होऊ
ला»ल. qश स'खाŠ श.ती अन'भवO ला»ल आिण जनता एक—क.वर स7त'… राwन आपली म'J कडdख.©ावर घdऊन
ना\ल. आिण आपŸया घराची दाª उघडी ठdवOन <नधyvत वावªल.”

२०. z{हा राजा, महा<व£ता याŠ आपŸया प'रो<हताचा सŸला मानOन ,याCमाणd ‹J, लोक आपापŸया कामात
मÐ झाJ आिण qशात उ,पात करhया\ ,य.नी सोडOन <दJ. राजाचा करभार वाढत रा<हला. qश स'ख, श.ती,
अन'भवO लागला आिण जनता एक—क.वर स7त'… होऊन स'खी झाली; आपली म'J कडdख.©ावर घdऊन नाचO लागली
आिण दरवा£ उघडd ठdवOन वावŽ लागली.

२१. £{हा सवF उ,पात श.त झाला z{हा राजा महा<व£,याŠ आपŸया प'रो<हताला बोला<वJ आिण 1हटJ,
“सवF उ,पात श.त झाला आ6. qश ख'शालीत आ6, मला आता महाय€ करावयाचा आ6. z{हा माझd दीघFकालीन
कŸयाण साधdल असा महाय€ कसा करावा 6 आपण मला स.गाo.”

२२. प'रो<हताŠ राजाला उmर <दJ, “राजा, आपŸया राQयात £ £ म.डिलक a<gय असतील ,याCमाणdच
राQयात £ £ म7gी, अ<धकारी, आिण C<ति™त ˆा1हण असतील ,याCमाणdच £ £ स7पNन ग^हvथ असतील ,या
सव“ना आम7gणd पाठवOन कळवाo की, मी एक महाय€ कŽ इिiछतो. z{हा माझd <हत आिण कŸयाण जो
दीघFकाळ राखO श‹ल अशा ,या महाय€ास अन'मती ©ावी.”

२३. “ 6 ˆा1हण कUटद7ता, ,या राजाŠ आपŸया प'रो<हताचा सŸला मानला आिण ,याŠ स.<गतŸयाCमाणd ‹J.
a<gय, म7gी, ˆा1हण आिण ग^हvथ या सव“नी अH उmर पाठ<वJ की, ‘महाराज आपण य€ करावा, य€ाला
हीच oळ योƒय आ6.’

२४. राजा <व£ता हा सO€ आिण ग'णस7पNन होता. ,याचा प'रो<हतही <ततकाच सO€ आिण ग'णस7पNन होता.

२५. ˆा1हण हो, तो य€ स'Ž होhयापOव¤ ,या प'रो<हताŠ ,या य€ासाठी काय कराo लागणार होz 6 राजाला
vप… कŽन स.<गतJ.”

२६. तो प'रो<हत बोलला, “महाराज, य€ाचा Cार7भ करhयापOव¤ xकवा महाय€ात आ•ती qत असताना xकवा
,यान7तर जर महाराज.ना अन'ताप वाटO लागला की, अªª! मी माÌया स7पmीचा ‹वढा मोठा भाग या य€ात खचF
‹ला? तर z योƒय होणार नाही. महाराज.नी असला <वचार मनात Rऊ qता कामा नR.”

२७. 6 ˆा1हणहो, ,या प'रो<हताŠ य€ाचा Cार7भ होhयापOव¤ य€ात भाग घdणायy लोक.iयाप'ढd य€ान7तर

मनःvताप होऊ नR यासाठी राजाला उ´dशOन 1हटJ, “ महाराज आपŸया या यgात जीवxहसक, ,याCमाणdच
अxहसक, चोर, ,याचCमाणd चोरी न करणाª, <वषयोपभोगी, uवFतFन करणाª, ,याचCमाणd ,यापासOन पराव^m

असJJ, अस,यवादी, ,याचCमाणd स,यवादी, xनदक, ,याचCमाणd xनqपासOन पराव^m असJJ, उ(ट,,याचCमाणd

उ(टपणा न करणाª, {यथF बडबडणाª, ,याचCमाणd {यथF न बडबडणाª,Œdष करणाª, ,याचCमाणd Œdष न
करणाª, लोभी, ,याचCमाणd <नल•भी, u… द^…ी\,,याचCमाणd स1यक् द^…ी\, अH नाना Cकार\ लोक Rतील.

,य.प‚की u¦कœ,R करणायy uजFन.ना ¨र आपŸयाच कायyत मÐ राw ©ा; पर7त' £ स,कœ,य करणाª असतील
,य.iयासाठी सवF <वधी महाराज.नी कराoत. ,य.ना स7त'… राखo. ,य.iयाच स7तोषाŠ महाराज.ना श.ती
लाभणार आ6.”

२८. “ आिण ˆा1हण हो, ,या य€ात ब‚ल.\ बळी <दJ »J नाहीत. बकय“ची, क¯बड्य.ची, प'… ड'कर.ची
xकब•ना कोण,याही सजीव Cाhयाची xहसा करhयात आली नाही. य€यOपासाठी झाडd तोडhयात आली नाहीत.
य€भOमीवर पसरhयासाठी दभyची कापणी झाली नाही. £ दास, ¨त आिण कमFचारी या य€ातील कायyसाठी

ŠमJ होz, ,य.ना काम करायला लावhयासाठी काठी वापरली »ली नाही, की भय दाख<वJ »J नाही. आपJ
काम करताना ,य.iया डो½य.तOन अ~' ओघळJ नाहीत. Qयाला काम कराoH वाटJ ,याŠ z काम ‹J; Qयाला

वाटJ नाही ,याŠ काम ‹J नाही; Qयाला £ योƒय वाटJ z काम ,याŠ ‹J; Qयाला £ योƒय वाटJ नाही z
काम ‹J »J नाही. ‹वळ तOप, zल, लोणी, ¨ध, मध आिण साखर य.iयाच आ•तीŠ तो य€ तडीस »ला.”

२१. “ जर त'1हाला य€ करावयाचा अHल तर ,या राजा <व£,यासारखा य€ करा; अNयथा य€ {यथF आ6त.
Cाhय.\ बळी qणd ही <नदFयता आ6. य€ हा धमyचा भाग होऊच शकत नाही. जो धमF जीवxहHŠ त'1हाला
vवगFCा„ती िमळवOन qईन 1हणतो, तो धमF हीन धमF आ6.”

३०. कUटदNताŠ भगवान ब'(ाला C‘न ‹ला, “ गौतमा! जीवxहH¬aा अ<धक फळ qणारा, अ<धक लाभदायक
असा uसरा काही य€ाचा Cकार आ6 काय?”
३१. “ होय, ˆा1हणा आ6.”

३२. “ असा तो य€ कोणता?”

३३. “ तो य€ 1हण£ ~(ाशील अ7त:करणाŠ xहसा, vतोम, कामपOत¤साठी िम¸याचार, अस,य भाषण आिण
8सावधपणा\ मOळ 1हण£ £ उmdजक म©ा\ पान, य.पासOन पराव^m होhयाची C<त€ा करणd हा तो य€ आ6.
उदार दान, <नर7तर दान, ग^हदान आिण उपqश–हण या सव“wनही तो ~d™ Cकारचा य€ आ6.”

३४. गौतमाŠ अH भाषण ‹Ÿयान7तर कUटद7त ˆा1हण तथागत.ना 1हणाला, “~मण गौतमा, त'झd श¥द सवF~d™
आ6त.”

(२)
१. उQजय नावाचा ˆा1हण तथागत.ना 1हणाला,
२. “गौतमा, य€ vत',य समजतात काय?”

३. “नाही. ˆा1हणा, मी य€ाची vत'ती करीत नसतो. तरीस'(ा कsठŸयाच य€ाब´ल च.गJ 1हणत नाही अH

नाही. ˆा1हणा, Qया Qया य€ामžR गोवध करतात, बकयy आिण ðढर.ची कmल उडz, क¯बड्या आिण ड'कª
कापली जातात आिण <व<वध Cकारiया सजीव Cाhयाचा नाश होतो, 1हण£ Qया Qया य€ात xहसा घडz z z

य€ माÌया मz vत'तीस पाg नाहीत.” “अH का?”

४. “ˆा1हणा! कारण असŸया xहHपासOन व xहसक य€ापासOन सQजन अथवा सNमागFगामी लोक ¨र राहतात.”
५. “पर7त' 6 ˆा1हणा, Qया य€ात गोवध होत नाही आिण सजीव Cाhय.ची xहसा घडत नाही असŸया अxहसक

य€ाची मी vत'ती करतो. असJ य€ 1हण£ उदाहरणाथF, CािचनकाळापासOन Žढ असJJ दानधमF आिण
कsट'7बप<रवाराiया <हतासाठी ‹Jला ,याग.”

६. “अH का?” “कारण 6 ˆा1हणा, सQजन व सNमyगी लोक असŸया xहसार<हत य€ाiया समीप जातात.”

(३)
१. उदायन ˆा1हणाŠही उQजयाŠ <वचारJŸया C‘नासार˜च C‘न तथागताला <वचारJ.

२. तो 1हणाला, “~मण गौतमा, त'1ही य€ाची vत'ती करता काय?” ब'(ाŠ उQजयाला जH उmर <दJ, तHच
,यालाही <दJ.

३. भगवान ब'( 1हणाJ, “ऋतOत ‹JJ योƒय य€, Qयात <नदFयता नाही अशा य€ाiया जवळ Qय.\
डो½यावरील इहलोकी\ अ€ानपटल नाहीH झाJJ आ6त अH स,Cव^m लोक जात असतात. Qय.ची

जNममरणाची R जा आता स7पली आ6, zही या य€ाजवळ जातात. C€ावान आिण प'hयशील माणH स.गतात,
य€ात अथवा ~(ाय'nत कमFकœ,यात ~(ाशील अ7तःकरणाŠ आ•ती <दली तर z याजक प'hयमागF चालO लागतात.
अशा ~d™ मागFगामी लोक.नी उदारपणd <दJŸया आ•तीŠ qव स7त'… होतात. अशा आ•तीŠ <वचारवान माणH
C€ावान बनतात आिण सवF uःखर<हत होऊन आन7दमय जगात वावŽ लागतात.

६. काŸप<नक अन'मानावर आधारJला धमF, हा धमFच न{6.
(१)
१. अH C‘न Šहमी <वचारJ जात. (१) मी गतय'गात होतो काय? (२) मी गतय'गात न{हतो काय? (३) मी

z{हा काय होतो ? (४) मी काय होऊन काय झालो? (५) मी भ<व¦यकाळातही अHन काय? (६) मी भ<व¦यकाळात

नHन काय ? (७) मी z{हा कोण अHन ? (८) मी z{हा कसा अHन ? (९) मी कोठOन कोठd जाईन ? अथवा कदािचत

आज तो आपŸया vव,वास7ब7धी साश7क होऊन <वचारीत अHल (१) मी आ6 काय ? (२) मी नाही काय? (३) मी
काय आ6? (४) मी कसा आ6 ? (५) माझd अिvत,व कोठOन आJ ? (६) z कोठd जाणार ?
२. <व¡ास7ब7धी <व<वध C‘न <वचारJ जात ,य.प‚की काही अH होz.
३. <व¡ कH <नमyण झाJ? z िचर7तन आ6 काय?

४. प<हŸया C‘नाiया उmरादाखल काही अH 1हणत की, <व¡ ˆ1ह याŠ <नमyण ‹J. uसª काही 1हणत, z
CजापतीŠ <नमyण ‹J आ6.

५. uसयy C‘ना\ उmर अH <दJ जाई की, <व¡ िचर7तन आ6; काही 1हणत z साNत आ6 ; तर काही 1हणत z

अन7त आ6.

६. असŸया C‘न.ना भगवान ब'(ाजवळ थारा नH. ,य.iया मz ‹वळ असJ C‘न <वकœत ब'(ी\च लोक <वचाŽ
शकतात.

७. कारण अशा Cकारiया C‘न.ची उmª qणाय“iया <ठकाणी सवF€ता असली पाही£ आिण ती कोणाiयाही
<ठकाणी नाही.

८. तो 1हणत अH, “ या C‘न.ची उmª qhयाइतका मी सवF€ नाही. £ काही जाणhयाजो» आ6 z आपण सवF
जाणतो अH कोणीच 1हणO शकणार नाही. xकवा एका <विश… oळी £ जाणhयाची आपण इiछा करतो z ,या
oळी आपण जाणJJ असzच अH नाही. Šहमी काही तरी अ€ातच राहz.”

९. याच कारणाvतव भगवान ब'(ाŠ आपŸया धमyत वरील C‘न<वषयक <स(.ताला vथान <दJJ नाही.

१०. जो धमF असŸया <स(ाNताला आपŸया धमyचा एक भाग समजतो तो भगवान ब'(ाiया मz vवीकाराहF
नाही.

(२)
१. भगवान ब'(ाiया समकालीन आचाय“नी Qया <स(.ताना आपŸया धमy\ आधार बन<वJ होz z आ,मा

आिण <व¡ो,पmी यास7ब7धी\ होत.

२. आ,1यास7ब7धी z काही C‘न <वचारीत z अH : ( १ ) मी गतय'गात होतो काय? ( २ ) मी गतय'गात न{हतो
काय? ( ३ ) मी z{हा काय होतो ? ( ४ ) मी काय होऊन काय झालो? ( ५ ) मी भ<व¦यकाळातही अHन काय?
( ६ ) मी भ<व¦यकाळात नHन काय? ( ७ ) मी z{हा कोण अHन? ( ८ ) मी z{हा कसा अHन? ( ९ ) मी कोठOन कोठd

जाईन? अथवा कदािचत आज तो आपŸया vव,वास7ब7धी साश7क होऊन <वचारीत अHल:- ( १ ) मी आ6 काय?

( २ ) मी नाही काय? ( ३ ) मी काय आ6? (४ ) मी कसा आ6? ( ५ ) माझd अिvत,व कोठOन आJ ? आिण z RथOन
कोठd जाणार?

३. uसª काही आचायF <व¡ो,पmीस7ब7धीचा C‘न <वचारीत.
४. काही 1हणत ˆ1ह याŠ <व¡ <न±मJ.

५. काही 1हणत, CजापतीŠ आ,मय€ाŠ z <न±मJ.
६. इतर काही आचायF uसªच C‘न <वचारीत. जग िचर7तन आ6 काय? िचर7तन नाही काय? z साNत आ6 काय?

z अन7त आ6 काय? शरीर 1हण£ जीव आ6 काय? शरीर एक वvत' आ6 आिण जीवही uसरी वvत' आ6 काय?
स,य €ा,याला म^,यOन7तर अिvत,व आ6 काय? ,याला म^,यOन7तर अिvत,व आ6ही आिण नाहीही अH आ6 काय? तो
म^,य' तर असत नाही व असत नाही अHही नाही.

७. भगवान ब'(ाiया मz असJ C‘न फnत <वकœत मना\ लोकच <वचाŽ शकतात.
८. तीन कारणाvतव ब'(ाŠ या धा±मक <स(ाNताचा <धnकार ‹ला.

९. Cथम या <स(ाNत.ना धमyचा एक भाग मानhया\ कारण नाही.

१०. uसª अH, या C‘न.ची उतª ©ायला अ7गी सवF€ता पा<ह£ आिण ती कोणाiयाही अ7गी नसz. या गो…ीवर

,याŠ आपŸया CवचनातOन भर <दJला आ6.

११. तो 1हणतो एकाच oळdला कोणालाही सवFच <दसत नाही xकवा जाणता Rत नाही. €ानाला अ7त नाही.
कारण Šहमीच अ<धका<धक जाणाय\ बाकी राहाz.

१२. भगवान ब'(ाचा या <स(ाNतावरील <तसरा आadप 1हण£ 6 सवF <स(ाNत ‹वळ काŸप<नक अन'मानाiया
Žपा\ आ6त. ,य.ची कधीच कसोटी घdतJली नसz; आिण ,य.ना कधीही कसोटी लावता Rत नाही.
१३. अ<नबSध कŸपŠ\ z प<रणाम आ6त. ,याiयामा» वाvतवता अशी काहीच नाही.

१४. िशवाय या काŸप<नक अन'मान.चा माणसामाणस.iया स7ब7धात काय उपयोग आ6? अथyत काहीच नाही.
१५. जगाची <न±मती एकदम झाली आ6 यावर भगवान ब'(ाचा <व¡ास न{हता. जगाची उ,•.ती झाली आ6
अH तो मानीत अH.

७. धमF–7थ.\ ‹वळ पठण 1हण£ धमF न{6
१. ˆा1हण <व©dवर भर qत असत. ,य.iया मz <व©ा हाच Cार7भ; <व©ा हाच अ7त. <व©d{य<त<रnत uसयy

गो…}चा <वचार ,य.iया मz अनाव‘यक होता.

२. उलटपaी भगवान ब'( हा सव“ना िशaण असाo या मताचा होता.

३. मन'¦य आपŸया <व©dचा उपयोग कसा करतो यालाच तो, ‹वळ <व©d¬aा अ<धक मह,व qतो. आिण 1हणOनच
जो <वŒान आ6 ,याiया <ठकाणी शीलही असJ पा<ह£. कारण शीलर<हत <व©ा नाशकारक आ6.

४. <व©ा आिण शील य.प‚की शीला\ मह,व कH अ<धक आ6 6 भगवान ब'(ाŠ िभnख' प<टHनाला £ स.<गतJ
,यावŽन vप… होz.

५. Cाचीन काळी £{हा भगवान ब'( ~ावvतीत राहात होता, ,या oळी z• vवभावाŠ <तरसट आिण मठ्ठ,
Qयाला एक गाथाही कधी पाठ करता आली नाही असा प<टHन नावाचा 1हातारा िभnख' होता.

६. 1हणOन भगवान ब'(ाŠ पाच” अहFत.ना प<टHनाला C<त<दनी िशaण ©ाo अशी आ€ा ‹ली; पर7त' तीन
वषyन7तरही प<टHनाला एकही गाथा पाठ 1हणता Rईना.

७. z{हा जनपदातील सवF िभnखO, िभnखOणी, उपासक आिण उपा<सका प<टHना\ 6 अ€ान पाwन ,याचा

उपहास कŽ लागJ. भगवान ब'(ाला ,याची दया आली. ,याŠ प<टHनाला आपŸयाजवळ बोला<वJ आिण

सौ1यपणd ,याiयाप'ढd प'ढील गाथा 1हटली, “जो राखOन बोलतो, <वचार.चा स7यम करतो, जो आपŸया qहाŠ
uसयyला उप·व करीत नाही, असा मन'¦य <न¥बाण िमळवO शकतो.”

८. तथागत.नी दाख<वJŸया या सदभावŠŠ Cd<रत झाŸयाम'ळd ,या\ अ7तःकरण CफsŸल झाJ. ,याŠ ती गाथा
पाठ 1हणOन दाखवली.

९. z{हा भगवान ब'(ाŠ प'Nहा ,यास उ´dशOन 1हटJ, “व^( मन'¦या ! आता त'ला फnत एकच गाथा पाठ 1हणता

Rz. 6 £{हा लोक.ना कळdल z{हा त'झा उपहास कŽ लागतील. 1हणOन मी त'ला ,या गा•चा अथF समजावOन
स.गतो आिण तO तो नीट कान qऊन ऐक.”

१०. न7तर भगवान ब'(ाŠ तीन का<यक अकsशल कम°; चार मौिखक अकsशल कम° आिण तीन मान<सक अकsशल

कम°, Qय.iया <वनाशाŠ माणसाला <न¥बाण साधता Rz ती स.<गतली. ब'(ाŠ ‹JŸया <वoचनाचा अथF ,या
िभnखOला समजला आिण लवकरच ,याला अहFतपद Cा„त झाJ.

११. या स'मारास एका <वहारात प.च” िभnखOणी राहात हो,या. ,य.नी आपŸयाप‚की एकीला भगवान ब'(ाकडd
पाठवOन <तiयामाफ¿त ब'(ाला एक धम•पqशक पाठ<वhयाची <वन7ती ‹ली.

१२. ही <वन7ती ऐकUन भगवान ब'(ाŠ ,या 1हातायy प<टHनाला ,य.iयाकडd पाठ<वhया\ ठर<वJ.

१३. या {यवv•ची वातy ,या िभnखOण}iया कानी Rताच ,या सवF हसO लागŸया आिण 1हातायy िभnखOसमोर

गाथ.\ पठण उलÊ 1हण£ ”वटiया अaरापासOन कŽन ,य.नी ,याला ग¯धळात टाकhया\ आिण लिQजत
करhया\ ठर<वJ.

१४. न7तर uसयy <दवशी सकाळी सवF लहान थोर िभnखOणी, प<टHन Rताच ,याला नमvकार करhयासाठी प'ढd
»Ÿया. नमvकार करीत असता ,या एक—क}कडd पा•न िमिvकलपणd हसत हो,या.

१५. खाली बसŸयावर ,य.नी ,या िभnखOप'ढd अNन ठd<वJ. प<टHनाŠ भोजन कŽत हात आिण त¯ड ध'तŸयावर
,या िभnय'ण}नी ,याला Cवचनाला Cार7भ करhयाची <वन7ती ‹ली. z{हा तो व^( िभnख' {यासपीठावर जाऊन
बसला आिण 1हणाला,

१६. “भ<गन}नो ! माझी ब'(ी अŸप आ6. माझd िशaण अŸप आ6. मला फnत एकच गाथा Rz ती 1हणOन दाखवOन
<तचा अथF मी त'1हाला स.»न. सावधान िचmाŠ ऐका आिण ,याचा अथF समजOन Ñया.”

१७. z{हा िभnख'7न}नी ही गाथा ”वटiया अaरापासOन उलटी 1हणhयाचा Cय,न ‹ला; पर7त' आÂयF 6 की,
,य.ना त¯डस'(ा उघडता Rईना. लिQजत होऊन uःखाŠ ,य.नी आपŸया माना खाली घातŸया.

१८. प<टHनाŠ ती गाथा 1हटली आिण भगवान ब'(ाŠ जशी ,याला vप… कcन स.<गतली होती ,याCमाणdच
,याŠ ,या गा•चा अथF <वशद ‹ला.

१९. ,या सवF िभnखOणी ,या\ Cवचन ऐकताच आÂयFच<कत झाŸया. एका–िचmाŠ आिण Cम'<दत मनाŠ ,य.नी
z Cवचन –हण ‹J आिण ,या अहFत झाŸया. ( आिण ,य.ना अहFतपद Cा„त झाJ. )

२०. uसयy <दवशी CHनिजत राजाŠ भगवान ब'(ाला आिण ,य.iया िभnखO स7घाला आदरा<त¸यासाठी आम7gण
<दJ.

२१. प<टHनाची चयy सवF िभnखOwन ~d™ Cतीची आिण प<वg <दसz 6 ओळखOन भगवान ब'(ाŠ आपJ
िभaापाg ,याiया हाती qऊन तो ,याiयामागOन चालO लागला.

२२. पर7त' £{हा राजवाडÎाiया दारी आJ z{हा प<टHनाला ओळखणायy zथील ŒारपालाŠ ,याला आत

जाhयाची मनाई ‹ली आिण 1हटJ, “Qयाला फnत एकच गाथा Rz अशा िभnखOसाठी R• आदरा<त¸याचा
समार7भ नाही. चल चालता हो आिण त'Ìया व<र™.ना आत Rhयासाठी जागा q.”
२३. z{हा प<टHन राजवाडÎाiया Œाराबा6रच बसOन रा<हला.

२४. न7तर भगवान ब'( {यासपीठावर »ला आिण z• ,याŠ हात ध'तJ आिण आÂयF 6 की, िभaापाg धरJला
प<टHनाचा हात ,या खोलीत <दसO लागला.

२५. z{हा राजा आिण ,याचा Cधान आÂयyŠ उßारJ, “अª हा कोण?”
२६. z{हा भगवान ब'(ाŠ उmर <दJ, “तो प<टHनाचा हात आ6. ,याला न'कतीच बोधीिvथती Cा„त झाली आ6

आिण माÌयामा» िभaापाg हाती धरhयास मी ,यास स.<गतJ आ6; पर7त' ŒारपालाŠ ,याला आत Rऊ <दJJ
नाही.”

२७. 6 भगवान ब'(ा\ श¥द ऐकŸयावर प<टHनाला आत Coश िमळाला आिण तो ,या स‰त सामील झाला.

२८. z{हा CHनिजत भगवान ब'(ाकडd वळOन 1हणाला, “मी तर ऐकत होतो. की प<टHन हा एक अŸप ब'(ीचा,
एकच गाथा जाणणारा मन'¦य आ6. मग तो C€ावान ‹{हापासOन झाला?”

२९. ,यावर भगवान ब'(ाŠ उmर <दJ, “ <व©ा अ<धक नसली तरी चालz. कारण शील हीच सव•mम वvत'
आ6.”

३०. «ा प<टHनाiया अगदी मनोर7âात या गा•चा अथF भरला आ6. ,या\ शरीर आिण मन ही पOणF श.त झाली

आ6त. माणसाला €ान असJ तरी जोपयSत ,या\ «ा €ानान'सार आचरण होत नाही तोपयSत z €ान ,याला
अध:पातापासOन वाचवO शकत नाही.
३१. न7तर तथागत 1हणाला,

३२. “माणसाला जरी हजारो गाथा पाठ 1हणता Rत असŸया तरी जोपयSत ,याला ,यातील ओळीचा अथF कळत

नHल तर ,याiया¬aा एकच गाथा जाणOन तदन'सार आपŸया <वचार.चा जो स7यम कŽ शकतो तो मन'¦य ~d™
आ6. हजारो श¥द न समजता पाठ 1हणhयात काय अथF आ6 ? ऐकJJ श¥द समजOन ,याCमाणd आचरण करणd
1हण£ आपŸया मोaाचा मागF चोखाळhयासार˜ आ6.”

३३. “ माणसाला प'¦कळशी प'vत‹ पाठ Rत असली तरी जोपयSत तो ,याचा आशय <वशद कŽन स.गO शकत

नाही तोपयSत ,या पठणाचा उपयोग काय? धमy\ एकच वाnय समजावOन घdतJ आिण जर ,याCमाणd आचरण
ठdवJ, तर ,यायो» सव•mम C€diया मागyची वाटचाल होणार आ6.”

३४. भगवान ब'(ा\ 6 श¥द ऐकUन z• जमJJ दोन” िभnख', राजा, म7<gगण 6 आन7दीत झाJ.

८. ‘धमF प'vत‹’ Cमादातीत आ6त अH मानणd 1हण£ अधमF आ6.
१. oद 6 ‹वळ प<वg आ6त, एवढdच न{6 तर, z vवतः Cमाण आ6त अH ˆा1हण उद्घोष करीत होz.

२. oद 6 ‹वळ vवतः Cमाण आ6त एवढdच न{6 तर z Cमादातीत आ6त. अH ˆा1हण 1हणत.
३. ˆा1हण.iया ,या म'©ाला भगवान ब'(ाचा <वरोध होता.

४. oद प<वg आ6त, vवतः Cमाण आ6त आिण oद Cमादातीत आ6त या तीनही गो…ी भगवान ब'(ाŠ
नाकारŸया आ6त.

५. ,याiयासारखी भOिमका प'¦कळ धम•पqशक.नी घdतली होती. तथा<प आपŸया ताि,वक दशFनाला

ˆा1हण.कडOन स7मती आिण सNमान िमळावा यासाठी ,य.नी प'ढd oद<वरोधी भOिम‹चा ,याग ‹ला; पर7त' भगवान
ब'(ाŠ या बाबतीत कधीच पाऊल मा» घdतJ नाही.

६. zवीQयसOmामžR भगवान ब'(ाŠ, oद 1हण£ एक <नजFल वाळव7ट, <न¦पथ अरhय आिण खरोखर एक नरकच
आ6 अH 1हटJ आ6. बौि(क आिण न‚<तक त^¦णdŠ आतF झाJŸया कोणाही मन'¦याŠ oदापासOन आपŸया त^षd\
शमन होईल अशी अ¬aा करणd {यथF आ6.

७. oद Cमादातीत आ6त यास7ब7धी ,या\ 1हणणd अH की, oदच काय कोणzही वाङमय Cमादातीत नाही. C,Rक
गो…ीची परीaा आिण प'Nहा परीaा ही झालीच पा<ह£.

८. कालाम लोक.iयाप'ढd झाJŸया आपŸया Cवचनात भगवान ब'(ाŠ 6 मत vप… ‹J आ6.

९. एकदा एका मोठÇा िभnखO स7घासमoत कोसल जनपदातOन जात असता भगवान ब'( कालाम.iया ‹सप'm या
नगरात आला.

१०. £{हा कालामाला भगवान ब'(ाiया आगमनाची वातy िमळाली, z{हा z तथागताजवळ »J आिण ,याiया
बाजOला बसOन ,या ‹सप'm गावiया कालाम.नी तथागताला उ´dशOन 1हटJ,

११. “भगवान ! ‹सप'm गावी Rणाª काही ~मण ˆा1हण, आपापली मz म.डतात आिण ती सवF~d™ आ6त असा

दावा स.गतात. z uसय“iया मता\ ख7डन करतात. ,य.\ मत हीन मत आ6 अशी ,याची स7भावना करतात.

,याCमाणdच uसªही ~मण ˆा1हण ‹सप'mाला Rतात, आपापŸया धमFसमज'ती\ Cवचन करतात. ,य.चा म<हमा
गातात; पर7त' ,याबरोबरच z uसय“iया धमFसमज'ती\ ख7डण आिण <नभF,सना करतात.”

१२. “आिण 1हणOन भगवान ! ,या ~मण ˆा1हण.प‚की कोणा\ स,य मानावया\ व कोणा\ अस,य मानावया\ 6
आ1हाला समजत नाही. ,याम'ळd आम\ मत अ<निÂत आिण श7काधीन झाJ आ6.”

१३. तथागताŠ उmर <दJ, “त'मiया मनात अ<निÂतता आिण श7का उêवावी याला योƒय कारण झाJ आ6
आिण ही अ<निÂती आिण श7का खरोखर त'मiया मनात योƒय oळीच उ,पNन झाली आ6.”

१४. भगवान प'ढd 1हणाJ, “6 कालाम.नो, त'1ही £ ‹वळ ऐकता ,यावर <व¡ास ठdवO नका. £ ‹वळ प'¦कळ लोक
स.गतात 1हणOन ,यावर <व¡ास ठdवO नका. £ ‹वळ धमFप'vतकात िल<हJJ आ6 1हणOन ,यावर <व¡ास ठdवO नका.

£ ‹वळ तक¿शाkान'सार आ6 1हणOन z मानO नका. £ ‹वळ Nयाय शाkान'सार आ6 1हणOन z मानO नका. £
‹वळ सकœ´शFनी पटhयासार˜ आ6 1हणOन ,यावर <व¡ास ठdवO नका. Qया समज'ती आिण मz अन'कUल वाटतात

1हणOन ,याiयावर <व¡ास ठdवO नका. £ ‹वळ बा«ा,कारी खयyसार˜ <दसz z ‹वळ बा«ा,कारी स,य 1हणOन
,यावर <व¡ास ठdवO नका. एखाq वचन कोणा एका यतीŠ अथवा आचायyŠ स.<गतJ एवढ्याŠच ,यावर <व¡ास
ठdवO नका.”

१५. कालामाŠ <वचारJ, “ मग आ1ही करावया\ तरी काय? आ1ही कोणती कसोटी लावायची?”
१६. तथागताŠ उmर <दJ, “ कसोटया «ा vवत:लाच <वचारा. «ा गो…ी <हतकर आ6त काय? शहाhया
माणसाŠ ,या टाकाऊ मानŸया आ6त काय? ,या ‹,या असता क… आिण u:ख ओढवz काय?

१७. कालाम.नो, याप'ढdही जाऊन त'1ही अH <वचारJ पा<ह£ की, “ 6 <स(.त त^¦णा, Œdष, मOढता आिण xहसा
य.ना सहाÒयक नाहीत ना?”

१८. “ एवढdच प'ª नाही तर कालाम.नो, आणखीही प'ढd जाऊन त'1ही पा<हJ पा<ह£ की, <स(ाNत माणसाला
इ7<·याधीन करणाª नाहीत ना ? xहHला Cव^m करणाª तर नाहीत ना? चोरी करhयाला Cdरणा qणाª नाहीत

ना? का—iछापOत¤साठी िम¸याचार िशक<वणाª तर नाहीत ना? z अस7•य भाषण करायला लावणाª तर नाहीत
ना?”

१९. “ आिण ”वटी त'1ही ,या <स(ाNताबाबत असा C‘न <वचारला पा<ह£ की, या <स(ाNताचा प<रणाम अ<हत
आिण u:खात तर होणार नाही ना?”

२०. आता कालाम.नो, स.गा-

२१. “ ,या ~मण ˆा1हण.\ <स(ाNत <हत साधणाª आ6त की अ<हत साधणाª आ6त?”
२२. कालाम.नी उmर <दJ, ‘ भगवान, z अ<हताकडd Šणाª आ6त.’
२३. ‘ z लाभकारक आ6त की हा<नकारक आ6त ?’
२४. ‘ भगवान, z हा<नकारक आ6त.’

२५. ‘ z xन© आ6त काय, कालाम.नो ?’

२६. कालामाŠ उmर <दJ, ‘ भगवान, z xन© आ6त.’
२७. ‘ शहाhया माणस.ना z माNय आ6त की ,य.iया मz z <न<ष( आ6त?’
२८. ‘ शहाणी माणH ,याना टाकाऊ समजतात.’

२९. ‘ ,य.चा आचार ‹ला असता ,या\ पयFवसान क…ात आिण u:खात होz काय?’
३०. ‘ होय भगवान, ,य.\ पयFवसान क…ात आिण u:खात होz.’

३१. ‘ £ धमF–7थ असJ <सŒाNत िशक<वतात z त'मiया मz vवत:Cमाण आिण Cमादातीत ठरतात काय?’
३२. ‘नाही’, कालामाŠ उmर <दJ, ‘ भगवान, z vवतःCमाण आिण Cमादा तीत ठरत नाहीत.’

३३. “ आिण कालाम.नो, मीही Šम‹ 6च 1हणतो आ6, मीही 6च 1हणालो आ6. £ ‹वळ ऐकीव आ6,
पर7परागत आ6, Qयात ‹वळ वाद<ववादाची कsशलता आ6 xकवा तकyची सOÔमता आ6, zवढ्यावŽनच ,यावर

<व¡ास ठdवO नका. £ ‹वळ वरवर पाहता <व¡सनीय वाटz 1हणOन मानO नका. Qया समज'ती आिण द^ि…कोण

‹वळ अन'कUल वाटतात 1हणOन vवीकाŽ नका. z ‹वळ ~मण ˆा1हणा\ श¥द आ6त 1हणOन ,यावर भाळOन जाऊ
नका.”

३४. “ £{हा त'1हाला आ,मान'भवाŠ वाÊल की, «ा गो…ी अ<हतकर, दोषाहF, स'€.नी <न<ष( ठर<वJŸया xकवा
प<रणामी क…ात आिण uःखात Šणायy आ6त, z{हा ,या गो…}चा त'1ही ,याग ‹ला पा<ह£.”

३५. ‘भगवान ! फार छान, फार छान! आ1ही भगवNताला आिण ,याiया धमyला शरण आलो आहोत. आपJ
उपासक 1हणOन भगवान, आमचा vवीकार करावा. आजपासOन आमरण आ1ही भगवNत.ना शरण आलो आहोत.’

३६. भगवान ब'(ाiया «ा <वचारसरणीचा सार.श अगदी vप… आ6. कोणाचीही िशकवण ती अ<धकारी आ6
1हणOन vवीकाŽ नका. ती धमF–7थ<न<व… आ6, ,य.त तकyची सOÔमता आ6, xकवा <त\ बा«Žप –ा« आ6,
1हणOन ती मानO नका. उपqिशJJ <वचार xकवा द^ि…कोन अन'कUल वाटतात, z बा6Žन स,यvवŽप <दसतात
xकवा z कोणा महान आचायy\ आ6त 1हणOन ,यावर <व¡ास ठdवO नका.

३७. उपqिशJJ <वचार xकवा द^ि…कोन <हतकर आ6त की xनदनीय आ6त, सदोष आ6त की काय, z
कŸयाणकारक आ6त की अकŸयाणकारक आ6त याचा <वचार करा.

३८. या कसोटीवर उतरणारा कोणाचाही उपqश माNय करावयास C,यवाय नाही.

भाग पाचवा: स(1म 1हण£ काय?
१. मनाची मिलनता ¨र करणd
१. एकदा तथागत 6 ~ावvतीस वास करीत असताना कोसलराजा CHनिजत ,याiया <नवासvथानी आला,

आिण आपŸया रथातOन उतŽन भnतीभावाŠ तो तथागत.iया सिNनध »ला.

२. सकाळी नगरात Coश कŽन आपJ आदरा<त¸य vवीकाराo अH ,याŠ तथागताला <वन<वJ. यामžR ,याचा
6तO लोक.ना भगवान ब'(ा\ सव•mम दशFन घडाo, ,याचा धमF कळावा, ,याiयावर ~(ा बसावी हा होता.

३. भगवान ब'(ाŠ ,या\ आम7gण vवीकारJ, आिण uसयy <दवशी सकाळी आपŸया सवF िभa' स7घासह नगरात
Coश ‹ला; आिण चौरvz ओल.डOन पOवF<नयोिजत vथानी Rऊन <वराजमान झाला.

४. भोजन स7पŸयान7तर राजाiया <वन7तीन'सार चौरv,यावर एका मोठया ~ोत^समOहासमोर ,याŠ धम•पqशाला
Cार7भ ‹ला.

५. या oळी ,या ~ोत^व7दात दोन {यापारी ,या\ भाषण ऐकत होz.

६. ,य.प‚की एक मनात <वचार कŽ लागला, असŸया धमF-<स(ाNताचा उपqश सावFज<नक रीतीŠ घडवOन
आणावा यात राजा\ <कती थोर शहाणपण <दसz; <कती सवF{यापी व शोधक ब'(ी\ <स(ाNत आ6त 6!

७. uसयyiया मनात <वचार आला, असŸया माणसाला धम•पqशक करायला R• आणणd यात राजाचा <कती
मOखFपणा आ6!

८. गाय £ वाहन ओढीत असz ,याला ब.धJJ वासŽ गाईiया मागOन जाz, आिण जात असताना ह7बरत असz.

,याCमाणd भगवान ब'( «ा राजामागOन जात आ6. z नगर सोडŸयान7तर z दोघd {यापारी Qया सराईमžR उतरJ
होz z• एकg आJ.

९. म©पान करीत असताना जो {यापारी भला होता ,याला चात'Fमहारािजक qवत.नी स7यिमत आिण स7रिaत
ठdवला.

१०. उलट uसरा माg <पशाiचाŠ <पसाळŸयाCमाणd एकसारखा पीत होता. ”वटी झोप आŸयाŠ तो ग',याiया
जवळiया रv,यावर प•डला.

११. uसयy <दवशी सकाळी ,या प<हŸया {यापायyiया गाडीखाली तो रv,यावर पडJला {यापारी, सार¸याला न
<दसŸयाम'ळd िचरडला »ला आिण मरण पावला.

१२. प<हला {यापारी एका ¨र qशात आला असताना, ,या qशाचा एका प<वg अ¡ाŠ ,याiयाप'ढd ग'डघा
वाक<वŸयाम'ळd तो ,या qशाचा राजा 1हणOन <नवडला »ला आिण ,याला xसहासना<धि™त करhयात आJ.

१३. ,यान7तर या आपŸया जीवनाला िमळाJली ही <वलaण कलाटणी मनात आणOन तो भगवान ब'(ाकडd »ला
आिण आपŸया qशात Rऊन आप,या C£ला उपqश करhयासाठी ,य.ना आम7gण <दJ.

१४. ,या oळी ,या जगŒ7© ब'(ाŠ ,या u…ब'(ी {यापायyiया म^,यO\ आिण ,या सदबO(ी {यापायyiया भरभराटी\
कारण ,य.ना स.<गतJ आिण 1हटJ,

१५. ‘मन सवy\ मOळ आ6, मन 6 vवामी आ6. मन 6 कारण आ6.’

१६. ‘मनात u… <वचार असतील तर माणसा\ <वचार, माणसा\ श¥द आिण काय° ही u… बनतात. पापोêव
uः˜, QयाCमाणd रथाची चा‹ रथाiया घोडÎामा» जातात ,याCमाणd ,याचा पाठप'रावा करीत असतात.’
१७. ‘मन 6 सवy\ मOळ आ6. zच आ€ा करz आिण zच घटना घडवOन आणz.’

१८. ‘मनात स<Œचार असतील तर ,या माणसा\ श¥द आिण काय° दोNहीही च.गली असतात, आिण अशा
सदाचारापासOन उêवणाª स'ख, पदाथyiया सावलीCमाणd सदो<दत ,या माणसामा» जात असz.’

१९. 6 श¥द ऐकUन राजा, ,या\ Cधान आिण इतर अस7•य लोक.नी भगवान ब'(ाची धमFदीaा –हण ‹ली आिण
z ,या\ िश¦य झाJ.

२. जग 6 ध1मराQय बन<वणd
१. ध1मा\ Cयोजन काय?

२. याची िभNन धमyनी िभNन िभNन उmª <दली आ6त.

३. माणसाला ई¡रCा„तीiया माग¤ लावOन ,याला आपŸया आ,1याiया मोaा\ मह,व िशक<वणd, 6 सामाNयत:
वरील C‘नाला उmर Rz.

४. ब•zक धमF तीन Cकारiया राQयास7ब7धी बोलतात.

५. एकाला vवगy\ राQय 1हणतात, uसयyला इहलोकी\ राQय 1हणतात आिण <तसयyला नरका\ राQय
1हणतात.

६. अH 1हणतात की, vवगF-राQयात qव.\ शासन चालz. नरक-राQयात u….\ राQय चालz. इहलोकीiया
राQयास7ब7धी वाद आ6त. z स‚तानाiया म.डिलक,वाखाली नसz, ,याCमाणdच qव.\ सावFभौम,वही ,यावर
पसरJJ नसz. एक <दवस z पसªल, अशी अ¬aा माg असz.

७. काही धम“मžR vवगFराQय C,यa ई¡राiया शासनाखाली असŸयाŠ z• धमFराQय असz.
८. इतर काही धमyत vवगFराQय 6 इहलोकी असत नाही. z फnत vवगy\च uसª नाव आ6. जो कोणी ई¡र
आिण ,याiया Cd<षतावर ~(ा ठdवील ,यालाच z• पोहचता Rz. vवगFलोकी पोहोचŸयावर ,या धमF<न™.ना
जीवनातील सवF भोग<वलास z• लाभतात.

९. सवF धमF अH उपqशीतात की, «ा vवगFराQयाची Cा„ती 6 C,Rक माणसा\ साžय असाo; आिण z कH
साधाo 6 स.गणd ,या सवF धमy\ कायF असाo.

१०. धमyचा उ´dश काय? याला भगवान ब'(ा\ उmर अगदी oगळd होz.

११. जीवनाचा उ´dश काही तरी काŸप<नक vवगyची Cा„ती आ6, अH ,याŠ लोक.ना स.<गतJ नाही. ,या\
1हणणd अH की, धमy\ राQय इहलोकी\ आ6 आिण ,याची Cा„ती धमFशील आचाराŠच घडz.

१२. ,याŠ अH स.<गतJ आ6 की, “uःख <नराकरणासाठी C,Rक माणसाŠ uसयy C,Rक माणसाशी धमyŠच
वागJ पा<ह£; आिण अशा {यवहाराŠच इहलोकी धमFराQय vथापन ‹J पा<ह£.”
१३. याम'ळdच ,याचा धमF इतर धमyपासOन oगळा पडतो.

१४. ,याचा धमF प7चशील, अ….गमागF आिण पारिमता यावर भर qतो.

१५. भगवान ब'(ाŠ या gयीवरच आपला धमF का आधारला? कारण जीवन-मागy\ 6 तीन घटक असOन ,य.iया
योगाŠच मन'¦य सदाचारी बनO शकतो.

१६. माणसा\ uःख, 6 माणसामाणसातील अन'िचत {यवहाराचाच प<रणाम आ6.

१७. हा अन'िचत {यवहार आिण ,यापासOन उêवणारी uः˜, ही धमyŠच नाहीशी होऊ शकतात.

१८. 1हणOनच धमyŠ न'सता उपqश कŽन भागणार नाही. तर ,याŠ माणसाला आपŸया {यवहारात सदाचाराची
<कती आव‘यकता आ6, 6 ,याiया मनावर पOणFपणd ठस<वJ पा<ह£.

१९. ही सदाचाराची आव‘यकता माणसाiया मनावर ठस<वhयासाठी धमyला इतरही काही काय° करावी
लागतात, अH तो 1हणतो.

२०. धमyŠ माणसाला आचरhयास योƒय कsशल कमF कोणz 6 ओळखhया\ आिण ,या आधाª आचार करhया\
िशक<वJ पा<ह£.

२१. धमyŠ आचरhयास अयोƒय ( अकsशल कमF ) कोणz 6 ओळखhया\ आिण टाळhया\ िशक<वJ पा<ह£.
२२. «ािशवाय अ<तशय मह,वपOणF अH मानJJ ध1मा\ दोन उपqश भगवान ब'(ाŠ िशक<वJ.

२३. धमyचा प<हला उ´dश 1हण£ माणसाला CाथFना, धा±मक <वधी, य€याजन िशक<वhयाऐवजी ,याiया
न‚स¾गक Cव^mीला वळण लावणd, 1हण£ स'स7vकœत करणd.

२४. qवदाह सOgात, ज‚न धमyची चचy करताना भगवान ब'(ाŠ हा उ´dश vप… ‹ला आ6.

२५. ज‚न धमyचा स7vथापक अH मानीत अH की, सवF व‚यिnतक स'खकर अथवा u:खकर अन'भव 6 गतजNमी
‹JŸया कम“\ फळ आ6.

२६. अH असŸयाम'ळd गतजNमीiया u¦कम“\ <वoचन ‹J असता, आिण नवी u¦कम° न ‹Ÿयास भ<व¦यकाळात
भोगाय\ काहीच राहात नाही. भ<व¦यकाळात भोगायला लावणाª u¦कमy\ प<रणाम उरJ नाहीत की u¦कमF
aय पावz, आिण u¦कमF aय पावJ की u:खाचा aय होतो, आिण सवF u:खा\च म'ळापासOन उiचाटन होz.
२७. असा ज‚न धमyचा द^ि…कोन आ6.

२८. यावर भगवान ब'(ाŠ एसा C‘न ‹ला, ‘ त'1हाला अH स.गता Rईल का? की, या इ• आता u… व^mीचा
उiÍद ‹ला की ,या aणी <त• स,Cव^mीची vथापना होz?’
२९. या\ उmर ‘नाही’ अHच आJ.

३०. z{हा भगवान ब'(ाŠ <वचारJ, ‘ जोपयSत त'1ही u…व^mीचा ,याग कŽन स,Cव^m}चा अ7<गकार करhया\
मनास िशaण <दJ नाही, तोपयSत गत u¦कमy\ <वªचन आिण न{या u¦कमyचा Cार7भ न करणd या <•य.ना
काय अथF आ6?’

३१. भगवान ब'(ाiया मz, हा ,या धमyतील एक ग7भीर दोष होता. स,Cव^mी हीच िचरvथायी च.ग'लपणा\
अ<ध™ान आिण हमी आ6.

३२. 1हणOनच भगवान ब'(ाŠ िचmाiया साधŠला 1हण£च माणसाiया व^mीला स'स7vकाराŠ वळण लावhयाला
अगदी प<हJ vथान <दJ आ6.

३३. धमyचा जो uसरा उ´dश भगवान ब'( आ,य7<तक मह,वाचा मानतो, तो 1हण£ एखाq त,व उिचत 1हणOन

समजŸयावर, जरी कोणी साथी नसला तरी ध‚यyŠ त,वाiया मागyपासOन <वचिलत न होणd.
३४. सŸJखस'mामžR भगवान ब'(ाŠ या म'´Ûयावर भर <दला आ6.
३५. z• तो 1हणतो,

३६. “जरी uसª लोक हा<नकारक वतFन करीत असJ तरी. मी काही हा<नकारक कœ,य करणार नाही; अशा
<नÂयाŠ त'1ही आपJ मन <नमFल बन<वJ पा<ह£.

३७. जरी uसª लोक ह,या करीत असJ तरी त'1ही ह,या करता कामा नR.

३८. जरी uसª लोक चोरी करीत असJ तरी त'1ही चोरी करता कामा नR.
३९. uसयy लोक.\ जीवन ~d™ नसJ तरी त'म\ जीवन ~d™च असJ पा<ह£.

४०. uसª लोक खोÊ बोलत असJ, xनदा करीत असJ, जोरजोराŠ <नषdध क<रत असJ, बडबडत असJ तरी
त'1ही तH करता कामा नR.

४१. जरी uसª लोक लोभी असJ तरी त'1ही लोभी असता कामा नR.
४२. जरी uसª लोक Œdष करीत असJ तरी त'1ही Œdष करता कामा नR.

४३. जरी uसª लोक िम¸या द^…ी\, िम¸या स7कŸपा\, िम¸या वाणी\, िम¸या <•R\, िम¸या समाधी\ असJ
तरी मी माg स1यक् द^…ी, स1यक् स7कŸप, स1यक् वाणी, स1यक् कमF, स1यक् आजी<वका, स1यक् {यायाम, स1यक्
vम^ती आिण स1यक् समाधी या अ….ग मागyपासOन <वचिलत होणार नाही.

४४. जरी uसª स,य आिण <नवyण याबाबत च'कत असJ तरी त'1ही स,य आिण <नवyण य.iया मागyपासOन
<वचिलत होता कामा नR.

४५. जरी uसª लोक आळस आिण त7·ी य.iया आधीन असJ तरी त'1ही माg या दोष.पासOन <वम'nत असJ
पा<ह£.

४६. जरी uसª लोक ग¾व™ असJ तरी त'1ही माg <वन² असJ पा<ह£.

४७. जरी uसª लोक श7काकsल असJ तरी त'1ही माg <न:श7क असJ पा<ह£.

४८. जरी uसª लोक •ोध, Œdष, म,सर, कœपणता, लोभ, ढ¯ग, कपट, <नरब'(पणा, उ(टपणा, आगाऊपणा,

u…स7गत, आळशीपणा, अ~(ा, <नलFQजपणा, सत्-असि,वoकाचा अभाव, अडाणीपणा, <नि¦•यता, ग¯धळ,
शहाणपणाचा अभाव इ. दोष.नीय'nत असJ तरी त'1ही माg या दोष.iया <वरोधी असJJ ग'ण अ7गी बाण<वJ
पा<ह£.

४९. uसª लोक जरी लौ<कक वvतO7ना िचकटOन असJ, ,यावरील आपली पकड स‚ल होऊ qत नसJ तरी त'1ही
माg अशा वvतO7ना न िचकटता ,यागशील रा<हJ पा<ह£.

५०. मी अH 1हणतो की, \तनाशnती <वक<सत झाŸयाŠ वाणी आिण कमFच काय तर सम– <व€ान ( जाणीव)
स'(ा Cभा<वत होz. 1हणOन 6 च'7द, माणसाŠ करावया\ स7कŸप, मी £ वर तपिशलाŠ स.<गतJ आ6त, z
करावयास लावणायy \तनाशnतीचा <वकास ‹ला पा<ह£.”

५१. भगवान ब'(ाiया मतान'सार ध1माचा उ´dश हा असा आ6.

(ख) धमF हा z{हाच स(1म असतो £{हा तो सव“ना €ानाचा मागF मोकळा करतो.
१. ध1माला स(1माच Žप Rhयासाठी ,याŠ C£ला उmdजन <दJ पा<ह£. £{हा
ध1म <व©ा सव“स मोकळी करतो z{हा तो स(1म होय
१. €ानाजFनाची म'भा सव“स मोकळी ठdवता Rत नाही, असा ˆा1हणी <स(ाNत होता. या <स(ाNतान'सार ती

फnत थोडnयाच लोक.ना असली पा<ह£.

२. ˆा1हण, a<gय आिण व‚‘य या g‚व±णक.नाच ˆा1हणी <स(ाNताCमाणd €ानाजFनाची अन'€ा होती; आिण ,या
प‚कीही ती फnत या g‚व±णक.तील प'cषवगyलाच होती.

३. िkया «ा ˆा1हण, a<gय अथवा व‚‘य असोत, ,याCमाणdच शO· प'cष असो अथवा kी असो ,या सव“ना
€ानाजFनाचाच काय पण साaरzचाही अ<धकार न{हता.

४. ˆा1हण.iया «ा भय7कर <स(ाNता<वc( भगवान ब'(ाŠ ब7ड उभारJ.
५. €ानमागF, मग तो प'cष असो अथवा kी असो, तो सव“ना मोकळा असला पा<ह£, अH भगवान ब'( िशकवीत
अH.

६. प'¦कळ ˆा1हण.नी ,याiया मताल <वरोध ‹ला. लो<हiच ˆा1हणाबरोबर झाJला ,याचा वाद<ववाद ,याiया
या मतावर च.गलाच Cकाश टाकतो.

७. एकदा कोसल जनपदासOन आपŸया स7घातील अŠक िभa'7सह प<रµमण करीत, असता तथागत शालवा<टका
या नावाiया शालव^a र.ग.नी प<रoि…त अशा एका ˜डdगावी आJ.

८. या oळी, शालवा<ट‹त लो<हiच नावाचा एक ˆा1हण राहात अH. ही शालवा<टका च.गली गजबजJली
कsरणd, झाडी आिण धनधाNयाŠ भरJला Cqश होता. हा Cqश कोसलचा राजा CHनिजत याŠ ,या ˆा1हणाला
सवy<धकारास<हत दान ‹Jला होता.

९. जर एखा©ा ~मणाŠ xकवा ˆा1हणाŠ €ानाजFन ‹J तर ,याŠ z €ान kी अथवा शO·.ना qऊ नR जH ,या
लो<हiच ˆा1हणा\ मत होz.

१०. तथागत शालवा<ट‹त राहात आ6त 6 लो<हiच ˆा1हणाला कळJ.
११. 6 कळŸयावर लो<हiचाŠ आपला Nहावी ‰<सक यास स.<गतJ, “‰<सका, इकडd R, ऐक. तो ~मण गौतम
£• उतरला आ6 z• जा, आिण नाव स.गOन ,याला <वचार, त'झा आजार आता बरा आ6 ना? त'झd Cकœ<तvवाv¸य

ठीक आ6 ना?” 6 कœशल C‘न झाŸयावर ,याला स.ग, “उ©ा आपण आपŸया िभnखOस7घासह लो<हiच
ˆा1हणाकडd भोजनास याo.”

१२. तो Nहावी 1हणाला, “ठीक आ6 महाराज.”

१३. लो<हiचाiया आ€dCमाणd ,याŠ तथागताकडd जाऊन स.<गतŸयाCमाणd ,याला आम7gण <दJ. तथागताŠ ,या
<वन7तीला म'क स7मती <दली.

१४. uसयy <दवशी सकाळी वk प<रधान कŽन व आपJ िभaापाg हाती घdऊन तथागत आपŸया

िभnखOस7घासह शालवा<ट‹कडd <नघाJ.

१५. भगवान ब'(ाला आणhयासाठy लो<हiचाŠ पाठ<वJला ¨त भगवान ब'(ाiयामा» एक एक पाऊल टाकीत
चालला होता. रस,यात ,याŠ तथागताला लो<हiचा\ z u… मत 1हण£ ~मण अथवा ˆा1हणाŠ €ान अथवा
<व©ा kी आिण शO·.ना िशकवO नR, 6 स.<गतJ.

१६. तथागताŠ उmर <दJ, “‰<सका, ठीक आ6, ठीक आ6.”

१७. तथागत ,या लो<हiच ˆा1हणाiया <नवासvथानी »J आिण ,य.iयासाठी £ vथान कŽन ठdवJJ होz ,या
<ठकाणी जाऊन बसJ.

१८. ,या लो<हiच ˆा1हणाŠ ब'( स7घCम'खाला आपŸया हाताŠ गोड, कठीण आिण मऊ Cकार\ अNन तो नको
नको 1हणd पयSत वाढJ.

१९. तथागता\ भोजन स7पŸयान7तर ,य.नी आपJ िभaापाg आिण हात ध'तJ. न7तर लो<हiचाŠ एक ठÙगणd
आसन आणOन तो तथागताiया बाजOला ,या आसनावर बसला.

२०. लो<हiच अशा <रतीŠ बसŸयावर तथागताŠ <वचारJ, “ लोक 1हणतात की, ~मण अथवा ˆा1हणाŠ €ान
अथवा <व©ा, kी अथवा शO·.ना िशकवO नR अH त'झd मत आ6 ही गो… खरी आ6 काय?”
२१. लो<हiच 1हणाला, “ होय, गौतमा माझd मत तHच आ6.”

२२. “ लो<हiच, त'ला काय वाटz, तO शालवा<ट‹त न.दत आ6स, नाही का?” “ होय गौतमा, मी शालवा<ट‹त
न.दत आ6.”

२३. “ लो<हiच, मग कŸपना कर, की जर कोणी अH बोलला, ‘ या शालवा<ट‹त लो<हiच ˆा1हणा\ राQय आ6.
,याला एकट्यालाच या शालवा<ट‹\ उ,पNन आिण ,यात उ,पNन होणारा माल याचा उपभोग घdऊ ©ा. uसयy
कोणालाही काही qऊ नका. अH बोलणायyला, त'Ìयावर अवल7बOन असणाय“ना तो स7कटात टाकणारा आ6 अH
तO मानशील की नाही?”

२४. ‘ अथyत गौतमा! मी ,याला स7कट<नमyताच सम£न.’

२५. ‘ अशा स7कट<नमy,याला तO ,य.चा <हतकतy मानशील काय?’

२६. लो<हiचाŠ उmर <दJ, ‘ अथyत नाही, गौतमा! मी ,याला ,य.चा <हतकतy मानणार नाही.’
२७. ‘ अशा रीतीŠ ,य.iया <हताची पवy न करणायy माणसा\ अ7तःकरण Cdमभावय'nत आ6 की व‚रभावय'nत
आ6 अH तO 1हणशील?’

२८. ‘ गौतमा, मी z व‚रभावय'nत आ6 अH मानीन.’

२९. ‘ पण Qयाम'ळd माणस.\ अ7त:करण व‚रभावय'nत, होz तो <स(ाNत तO च.गला का वाईट मानशील?’
३०. ‘ गोतमा, मी तो <स(ाNत वाईट आ6 अHच मानीन.’

३१. ‘ मग लो<हiच! मला स.ग, कोसलचा CHनिजत राजा काशी आिण कोसल C.ताचा अ<धपती नाही काय?’
३२. ‘ होय. गौतमा! तो कोसल आिण काशीचा अ<धपती आ6.’

३३. ‘ मग लो<हiच कŸपना कर! कोणी तरी अH बोलला की, कोसल चा CHनिजत राजा याiया छgाखाली

काशी आिण कोसल C.त आ6त. ,याला एकटयालाच ,या काशी कोशल\ उ,पNन आिण z• उ,पNन होणारा माल
य.चा उपभोग घdऊ ©ा. uसयy कोणाला काही qऊ नका. तर अH बोलणायy मन'¦याला तO आिण £ इतर

CHनिजता\ आि~त आहात, ,य.ना स7कटात टाकणारा मन'¦य 1हणOन तO मानशील की नाही?
३४. ‘ होय. गौतमा! मी ,याला स7कट-कतyच सम£न.’

३५. ‘ अशा स7कटक,यy माणसाला तO <हतकतy मानशील काय?’
३६. ‘ नाही गौतमा! तो ,य.चा <हतकतy न{6.’

३७. ‘ आिण जर तो ,य.चा <हतकतy नHल तर ,या\ अ7तःकरण लोक.स7ब7धी Cdमय'nत आ6 की व‚रय'nत आ6?’
३८. ‘ गौतमा, z व‚रय'nत आ6.’

३९. ‘ Qया <स(ाNताŠ माणसा\ अ7त:करण व‚रय'nत होz, तो <स(ाNत त'Ìया मz वाईट की च.गला?’
४०. ‘ गौतमा! तो <स(ाNत वाईट आ6.’

४१. “मग लो<हiचा, तO 6 माNय करतोस की, जर त'ला कोणी स.गO लागJ की, तO शालवा<ट‹चा vवामी

असŸयाम'ळd <तiया उ,पNनाचा आिण मालाचा तO एकट्याŠच उपभोग Ñयावा, uसयy कोणालाही ,यातील काही

qऊ नR; ,याCमाणd कोणी अH बोलO लागला की, कोसलचा CHनिजत राजा काशी कोसलचा राजा असŸयाम'ळd
,या\ सवF उ,पNन ,याŠ एकट्याŠच भोगाo, uसयy कोणाला ,याŠ काही qऊ नR, तर तो त'जवर अवल7बOन
असणायy लोक.ना आिण ,याCमाणdच त'ला आिण त'Ìयासार•या राजाiया आि~त.ना स7कटात टाकणारा ठªल.

अH £ uसय“ना स7कटात टाकतात ,य.iया <ठकाणी CdमभावŠचा अभाव आिण व‚रभावाचा Cभाव <दसतो आिण
अ7त:करणात व‚रभावाचा Cाuभyव करणारा <स(ाNत हा ग‚र आ6.”

४२. “तŒत् 6 लो<हiच, जो कोणी ~मण अथवा ˆा1हण <व©ा आिण €ान kी-प'cष.ना qऊ नR अH 1हणतो,
,या\ z मत, व‚रभावावर आधारŸयाम'ळd तो स7कट <नमyता ठरतो.”

४३. ‘ अशा Cकाª जो कोणी kी-शO·.ना €ान आिण <व©ा qऊ नR अH 1हणतो तो uसयyiया मागyत अडचणी

उ•या करतो. तो ,य.चा <हत‡चतक ठरत नाही. अशा Cकाª जो मन'¦य uसयy\ <हत ‡चतीत नाही तो ,य.चा शgO
ठरतो.’

४४. “ आिण जो <स(ाNत एकाला uसयyचा शgO बन<वतो तो <स(ाNत ग‚र आ6.”

२. ध1म £{हा ‹वळ <व©ा प'ªशी नाही, कारण ,याम'ळd पोकळ प.<ड,य <नमyण
होz, अH िशक<वतो z{हा ,याला स(1मŽप Cा„त होz
१. एकदा भगवान ब'( कोस.बीiया ‘स'vवर’ <वहारात राहात होता. z• जमJŸया Qया लोक.ना तो उपqश

करीत होता, ,य.iयामžR एक ˆ1हचारी होता.

२. ,या ˆ1हचायyला अिभमान वाटत अH की, oद€ानात आपण अ<Œतीय आहोत. वाद<ववादात हर<वणारा
कोणी न आढळŸयाम'ळ,d तो Qया Qया <ठकाणी जाई ,या ,या <ठकाणी हातात एक मशाल घdऊन िमरवीत अH.

३. ए‹ <दवशी एका शहराiया चौरस,यावर ,याला एक मन'¦य ‰टला. ,याŠ ,या ˆ1हचायyला ,याiया ,या
<विa„त वतFना\ कारण <वचारJ. ,यावर तो ˆ1हचारी 1हणाला,

४. ‘जग अ7धकारमय व लोक µ.त आ6त. ,याम'ळd िजतका Cकाश करता Rईल <ततका करhयासाठी मी ही मशाल

बरोबर घdत असतो.’

५. ,याला (जमJŸया लोकात ) पा<हŸयावर भगवान ब'(ाŠ हाक माŽन <वचारJ, ‘या मशालीŠ तO काय करीत
आ6स ?’

६. ,या ˆ1हचायyŠ उmर <दJ, ‘लोक (सवF ) अ€ानाiया अ7धकारात चाचपडत असŸयाम'ळd, ,य.ना मागF
दाख<वhयासाठी मी ही मशाल धारण ‹ली आ6.’

७. न7तर तथागताŠ ,याला परत <वचारJ, ‘खरोखर तO इतका <वŒान आ6स? धमF–7थ.तील चार <व©ा, 1हण£
श¥द<व©ा, Qयो<त¾व©ा, राज<व©ा आिण य'(<व©ा तO जाणतोस काय?’

८. या <व©.शी आपण अप<रिचत असŸया\ ,या ˆ1हाचायyला कबOल कराo लागJ. ,याŠ ती मशाल फáकUन
<दली. भगवान ब'(ाŠ ,याला उ´dशOन 1हटJ,

९. ‘मन'¦य <कतीही <वŒान असला तरी, तो जर इतर.चा <तरvकार करhयाइतका vवतःला मोठा मानO लागला,
तर तो हातात —णबmी धरJŸया आ7ध½या माणसासारखा आ6. vवतः आ7धळा आिण इतर.ना तो काय Cकाश
दाख<वणार?

३. ध1म £{हा C£ची आव‘यकता िशक<वतो z{हा तो स(1मŽप पावतो
१. ˆा1हण, <व©ा ही <व©ा 1हणOन मह,वाची मानीत. माण'स <वŒान असला आिण मग तो जरी सßàणी

नसला तरी z ,यास पOजाहF मानीत.

२. z 1हणत की, राजाला vवqशी पOQय मानतात. पर7त' <व©ा ही सवFg पOजनीय समजली जाz. ,य.ना
स'चवावया\ अH की, <वŒान हा राजा¬aा थोर आ6.

३. भगवान ब'(ाŠ <व©ा आिण C€ा य.त ‰द ‹ला आ6. तो ‰द 1हण£ €ान आिण शहाणपणा य.iयामधील
‰द आ6.

४. अHही कोणी 1हणdल की, ˆा1हणही C€ा आिण <व©ा य.मžR ‰द करीत आ6.
५. z कदािचत खªही अHल. पर7त' भगवान ब'(ाची C€ा आिण ˆा1हणाची C€ा य.त महद7तर आ6.

६. अ7ग'mर <नकायातील एका Cवचनात भगवान ब'(ाŠ हा ‰द फार च.गŸया रीतीŠ vप… ‹ला आ6.
७. एका Cस7गी तथागत राजग^हाजवळiया oळOवनात रामाiया कलNदक <नवासात उतरला होता.

८. ,या oळी मगधाचा एक मोठा अमा,य वषFकार ˆा1हण तथागत.ना ‰टhया साठी आला. आदराŠ तथागत.ना
अिभवादन ‹Ÿयावर तो ,य.iया समीप बसला आिण 1हणाला,

९. ‘~मण गौतमा, £{हा प'cष.iया अ7गी चार ग'ण असतात z{हा ,याला मोठा शहाणा आिण थोर मानतात. 6
चार ग'ण कोणz?’

१०. “प<हली गो… 1हण£ तो <वŒान असला पा<ह£; 1हण£ कोणzही वचन उiचारताaणीच ,या वचनाचा

त,काळ अथF समजOन ,याला तो स.गता आला पा<ह£. ,यािशवाय ,याची vमरणशnती च.गली असली पा<ह£.
पOव¤ घडJŸया xकवा बोलJŸया गो…}\ vमरण असJ पा<ह£, आिण करता आJ पा<ह£.”

११. “ग^हvथी माणसाiया सवF कतF{य.त तो कsशल आिण त,पर असला पा<ह£. कोणz करणd योƒय आिण कोणती

कारणd उिचत, 6 ठर<वhयात तो तर8ज असला पा<ह£.”

१२. “~मण गौतमा, माणसाiया <ठकाणी 6 ग'ण असJ की आ1ही ,याला ~d™ प'cष समजतो. जर 6 ग'ण
गौतम.ना Cश7सनीय वाटत असतील तर याच ग'ण.iया आधाª ,य.नी माझी Cश7सा करावी. उलटपaी ,य.iया
मz मी जर दोषाvपद अHन तर «ाच ग'ण.iया आधाª ,य.नी मला दोष ©ावा.”

१३. “ˆा1हणा, या ग'ण.iया आधाª मी त'झी vत'तीही कŽ शकत नाही xकवा त'ला दोषही qऊ शकत नाही.”

१४. ‘तO स.<गतJस ,या¬aा अगदी oगळd अH चार ग'ण प'cषाiया अ7गी असJ तरच मी ,याला C€ावान मानतो.
6 चार ग'ण 1हण£, Cथम असा ग'णस7पNन मन'¦य ब•जन<हतरत आिण ब•जनस'खरत असला पा<ह£. vवभावत:
र1य आिण vवभावत:च लाभदायक आ6, अशा आयF मागy\, ,याŠ प'¦कळशा माणस.ना अन'यायी बन<वJJ
असJ पा<ह£.’

१५. ‘Qया <वचार.शी समरस होhया\ तो ठर<वतो ,या <वचार.शी ,याला समरस होता आJ पा<ह£; आिण Qया
<वचार.ना मनात vथान ©ाय\ नाही अH ठर<वतो ,या <वचार.पासOन ,याला ¨र राहता आJ पा<ह£.’

१६. ‘£ स7कŸप, तो मनात उ,पNन {हाo अH 1हणतो, z ,याला मनात उ,पNन करता आJ पा<ह£त xकवा £
स7कŸप मनातOन काढhया\ तो इिiछतो, z मनात उ,पNन होणार नाहीत अशी खबरदारी ,याला घdता आली
पा<ह£ 1हण£ <वचाराबाबतीत तो vवत:iया मनाचा पOणy<धकारी असला पा<ह£.’

१७. ‘,याCमाणdच लोकोmर <वचाराशी <नग<डत अशी जी चार žयाŠ-Qय.त रममाण होणd «ा जीवनातही
स'खकर आ6, ती ,याला voiÍŠ, सहजपणd <वनासायास साधता आली पा<ह£त.

१८. ‘तो जीवनाiया स7पOणF €ानाŠ ब7धनकारक अशा आसव.चा नाश करतो. अशा रीतीŠ िचm <वम'nत करhया\
€ान Cा„त करतो. C€dम'ळd लाभJŸया «ा <वम'nतीचा तो इहजNमी उपभोग घdतो.’

१९. ‘1हणOन 6 ˆा1हणा, नाही. तO स.<गतJŸया ग'णदोष.iया आधाª मी त'झी vत'ती कŽ शकत नाही. अथवा
त'ला दोष qऊ शकत नाही; पर7त' मी स.<गतJJ चार ग'ण Qयाiया <ठकाणी असतात ,याला माg मी C€ावान
आिण थोर मन'¦य समजतो.’

२०. ‘~मण गौतमा, 6 खरोखर आÂयF आ6. <कती च.गŸया रीतीŠ तO 6 स.<गतJ आ6स.’

२१. ‘मी vवतः गौतमाiया अ7गी 6 चार ग'ण आ6त अH मानतो. तो ब•जनाiया <हतासाठी आिण स'खासाठी
झटत असतो. तो ,य.ना vवभावत: स'7दर आ6 आिण <हतकारक आ6 6 दाख<वणायy आयFमागyत आणOन सोडतो.’

२२. खरोखर, गौतम हा Qया <वचारावर आपJ िचm एका– कराo अH ठर<वतो ,यावर तो आपJ िचm एका–
कŽ शकतो. तो आपŸया <वचार.चा vवामी आ6.

२३. खरोखर, गौतम हा इiÍन'सार चार žयाŠ कŽ शकतो. खरोखर तो आसवनाशाŠ आपJ अ7तःकरण <वम'nत
करतो. ही <वम'nती तो C€dŠ साधतो, आिण ,या िvथतीत तो सद‚व राहतो.

२४. या <ठकाणी भगवान ब'(ाची C€ा आिण ˆा1हणाची C€ा य.मधील ‰द अगदी vप… श¥दात ‹ला आ6.
२५. या <ठकाणी भगवान ब'( C€dला अ<धक मह,वाची का मानतो 6 ,याŠ vप… ‹J आ6.

( ग ) ध1माला स(1मŽप Cा„त {हावयाला ,याŠ ›gीला उmdजन <दJ पा<ह£.

१. ‹वळ Cजा ही प'ªशी नसOन <तiयासमoत शीलही असJ पा<ह£ अH ध1म £{हा
िशक<वतो z{हाच तो स(1मŽप पावतो
१. C€ा ही आव‘यक आ6; पर7त' शील ,या¬aा अ<धक आव‘यक आ6. शीलािशवाय C€ा भयकारक आ6.

२. ‹वळ C€ा ही भयकारक आ6.

३. C€ा ही माणसाiया हातातील तलवारीसारखी आ6.

४. शीलवान माणसाiया हाती, uसयyला वाच<वhयासाठी <तचा उपयोग ‹ला जाईल.
५. पर7त' शीलर<हत माणसाiया हातOन <तचा उपयोग ह,या करhयासाठी होईल.
६. 1हणOनच C€ा ही शीला¬aा मह,वाची आ6.

७. C€ा हा <वचारध1म 1हण£ योƒय <वचार करhयाची प(ती. शील हा आचारध1म 1हण£ योƒय वागhयाची
प(ती.

८. शीला<वषयी भगवान ब'(ाŠ पाच मOलत,o स.<गतली आ6त.
९. प<हJ जीवह,Rस7ब7धी.
१०. uसª चोरीसब7धी.

११. <तसª व‚ष<यक अनीतीस7ब7धी.
१२. चौ• खोÊ बोलhयास7ब7धी.

१३. आिण पाचo म©पानास7ब7धी.

१४. आिण «.प‚की C,Rकास7ब7धाŠ भगवान ब'(ाŠ अH स.<गतJ आ6 की, ह,या कŽ नR, चोरी कŽ नR, खोÊ
बोलO नR, व‚ष<यक अनीती कŽ नR आिण म©पान कŽ नR.

१५. ब'(ाŠ C€d¬aा शीलाला मह,व का <दJ आ6 या\ कारण vप… आ6.

१६. €ानाचा उपयोग माणसाiया शीलावर अवल7बOन आ6. शीलािशवाय €ान मOŸयहीन आ6; अH तो ए‹
<ठकाणी 1हणतो.

१७. uसयy <ठकाणी तो 1हणतो, ‘शीलासमान या जगात uसª काही नाही.’

१८. शील हा Cार7भ आिण ”वट आ6. सवF कŸयाणा\ z उगमvथान आ6. सवF च.गŸया अवvथ.तील ती सव•mम
अवvथा आ6, 1हणOन आपJ शील 'श'( करा.’

२. ध1म £{हा C€ा आिण शील «.iयािशवाय कcणdची आव‘यकता C<तपादतो
z{हाच तो स(1मŽप पावतो
१. ब'( ध1मा\ अ<ध™ान काय? यास7ब7धी काही अशी मतिभNनता आ6.
२. C€ा हीच ‹वळ ,याiया ध1मा\ अ<ध™ान आ6 की, कcणा हीच ,याiया ध1मा\ अ<ध™ान आ6?

३. या वादाम'ळd ब'(ान'याय.त दोन शाखा उ,पNन झाŸया. एक शाखा 1हणz की C€ा हीच ब'( ध1मा\ अ<ध™ान

आ6. uसरी शाखा 1हणz की कcणा हीच ब'( ध1मा\ अ<ध™ान आ6.

४. «ा दोNही शाखा अ©ा<पही एक—क.पासOन <वभnत झाJŸया आ6त.
५. भगवान ब'(ाiया श¥द.ची कसोटी «ा दोNहीही शाख.ना लावली असता ,या दोNहीही शाखा च'कीiया
वाटतात.

६. C€ा ही ब'( ध1माचा एक आधारvत7भ आ6, याब´ल मत‰द नाही.

७. वाद आ6 तो हा की, कcणास'(ा भगवान ब'(ाiया ध1माची आधारvत7भ आ6 काय?
८. कcणा ही ,याiया ध1माची आधारvत7भ आ6 6 स7शयातीत आ6.
९. या\ समथFन ब'(वचनाŠच करता Rईल.

१०. पOव¤ ग.धार नावाiया qशात एका भयानक रोगाŠ पछाडJला एक व^( िभnख' होता. तो Qया Qया <ठकाणी
उठत अथवा बसत अH ती जागा मिलन होई.

११. तो ग.धार qशातील एका <वहारात राहात अH. कोणीही ,याiयाजवळ जात नH xकवा „याला स7कटात
सहाÒय करीत नH.

१२. एकदा भगवान ब'( आपŸया अन'याय.सह z• »ला आिण आव‘यक पाŠ, भ.डी, गरम पाणी घdऊन, तो
1हातारा िभnखO £• पडJला होता ,या <ठकाणी सवF िभnख'7सह Rऊन पोहोचला.

१३. ,या जा»ला एवढी uगSधी Rत होती की, ,या सवF िभnख'7ना ,या माणसास7ब7धी घ^णा वाटO लागली. पर7त'
तथागताŠ श'•qवाला गरम पाणी ओतायला स.गOन आपŸया vवतःiया हाताŠ ,या िभnखO\ शरीर ध'hयास आिण
,याiया रोगावर उपचार करhयास Cार7भ ‹ला.

१४. अH 1हणतात की, z{हा धरणीकÈप झाला आिण z vथान एका <द{य CकाशाŠ इत‹ भŽन »J की, राजा,
,या\ Cधान, qव आिण नाग लोक z• स,वर धावत आJ आिण भगवान ब'(ाची पOजा कŽ लागJ.

१५. तथागताला उ´dशOन ,य.नी <वचारJ, “इतnया थोर, उदाm, महाप'cषाŠ असJ घाणdरडd काम का कराo?”
यावर भगवान ब'(ाŠ आपŸया कœती\ अH vप…ीकरण ‹J.

१६. या जगात £ गरीब आ6त, असाहाÒय आिण अनाथ आ6त ,य.चा तथागत िमg आ6. शारीरीक {याध}नी
पछाडJJ आ6त, मग z ~मण असोत अथवा इतर कोणीही असोत ,य.ची Hवा करhयासाठी, £ द<र·ी, अरिaत

आिण व^( आ6त ,य.ना सहाÒय करhयासाठी आिण इतर.ना आपŸयासार˜च करायला Cdरणा qhयासाठी
तथागताचा जNम आ6.

३. £{हा ध1म कcणd¬aाही ›gी\ मह-व अ<धक C<तपादतो z{हा स(1मŽप
पावतो
१. भगवान ब'( ‹वळ कcणा िशकवOन थ.बला नाही.

२. कcणा 1हण£ Cािणमाgास7ब7धी दया. भगवान ब'(ाŠ यापलीकडd जाऊन ›gी िशक<वली. ›gी 1हण£
अिखल जीव-जाती स7ब7धी Cdम.

३. ‹वळ कcणdपयSत जाऊन न थ.बता, पOढd जाऊन अिखल जीव-जातीवर Cdम ‹J पा<ह£ अशी ब'(ाची िशकवण
आ6.

४. ~ावvती R• राहात असताना एका सOgात भगवान ब'(ाŠ 6 च.गŸया Cकाª vप… ‹J आ6.
५. ›gीस7ब7धी बोलताना भगवान ब'( िभnखO7ना 1हणाला,

६. “समजा, मन'¦य एक <वहीर खणतो आ6. भOमी ,याम'ळd रागावz काय?”
७. “नाही भगवान, नाही!” z िभnखO उmरJ.

८. “समजा, एक मन'¦य लाख आिण र7ग घdऊन हoत िचgd र7गवO लागला. तो िचg र7गवO श‹ल अH त'1ह.ला वाटz
काय!”

९. “नाही भगवान!”

१०. “का नाही?” िभnख' 1हणाJ, “कारण हoत अH काळd फलक नाहीत की, Qयावर र7ग भरता Rईल.”

११. “,याCमाणdच त'मiया मनातही काळd <किŸमष असता कामा नR. कारण <किŸमषd ही u¾वचाराचीच
C<तxब8 असतात.”

१२. “समजा, एखादा मन'¦य हातात ¬टती मशाल घdऊन ग7»ला आग लावhयासाठी <नघाला, तर ,याला आग
लावता Rईल काय?”

१३. “नाही. नाही भगवान.”
१४. “का नाही?” “कारण ग7»iया पाhयात Qवाला–ाहीपणा नाही.”

१५. आपJ Cवचन स7पवीत भगव7त 1हणाJ, “QयाCमाणd भOमीला इजा झाŸयासार˜ वाटत नाही आिण ती
रागावत नाही, QयाCमाणd हवा आपŸयावर कसलीच C<त<•या होऊ qत नाही आिण QयाCमाणd अÐीŠ <वचिलत

न होता ग7गाजळ सार˜ वाहात राहz, ,याCमाणd िभnख'7नो, त'1ही uसयyŠ ‹JŸया अपमान आिण अNयाय सहन
कŽन ,याiयाशी ›gीŠच वागत रा<हJ पा<ह£.”

१६. िभnखO7नो ! ›gी ही सतत आिण अC<तहत वाहत रा<हली पा<ह£. आपJ मन प^¸वीसार˜ ख7बीर, हoसार˜

<वमल आिण ग7»सार˜ ग7भीर ठdवणd 6 त'म\ प<वg कतF{य आ6. अH जर त'1ही कराल तर <कतीही u:सह गो…
घडली तरी त'1ही सहसा <वचिलत होणार नाही. कारण £ कोणी उप·व qतात z ”वटी दमOन जातात.

१७. “त'मiया ›gीचा प<रसर <व¡ासासारखा अमयyद असावा, त'म\ <वचार भ{य आिण अपार असाoत आिण
,यात Œdषाचा लवJश नसावा.”

१८. “माÌया ध1मान'सार ‹वळ कcणdŠ वागणd 6 प'ªH नाही; ,यात ›gीŠ वागणd आव‘यक आ6.”
१९. या Cवचनात भगव7त.नी िभnखO7ना एक कथा स.<गतली ती स7vमरणीय आ6.

२०. पOव¤ एकदा ~ावvती नगरात <वqिशका नावाची एक कsलीन kी राहात अH. ती स•यता, लीनता आिण
सौ1यता या ग'ण.ब´ल C<स( होती. <तची एक मोलकरीण होती. <त\ नाव काली. मोठी चलाख, सकाळी
लवकर उठणारी आिण कामसO अशी म'लगी होती ती. कालीŠ vवत:शी <वचार ‹ला, “माÌया माल<कणीची

•याती आ6 की, <तला •ोध असा Rतच नाही; xकवा तो ती Cकट करीत नाही, xकवा कदािचत मी आपJ काम
इतnया चोखपणd बजावz 1हणOन <तचा •ोध अCकट राहात असावा. मी <तला कसोटी लावOन पाहz.”

२१. 1हणOन ती uसयy <दवशी उशीरा उठली. <तiया माल<कणीŠ <तला हाक माŽन <वचारJ, ‘ तO इतnया

उशीरा का उठलीस?’ मोलकरीण 1हणाली, ‘,यात काय बाईसा6ब?’ रागावOन आिण िचडOन ती मालकीण मनाशी
1हणाली, ‘ ,यात काही नाही काय? लबाड कsठली!’

२२. मोलकरणीŠ <वचार ‹ला, ‘ राग हा <वकार <तiया <ठकाणी आ6 तर! ती दाखवीत नाही एवढdच! मी माझd
काम चोख बजा<वz 1हणOन ती रागावत नसावी. आणखी मी <तची कसोटी घdईन! 1हणOन ती uसयy <दवशी
अ<धक उशीरा उठली. माल<कणीŠ <वचारJ, ‘काJ, तO उशीरा का उठलीस!’ मोलकरणीŠ उmर <दJ, ‘ ,यात

काय आ6?’ आपला राग आिण चीड श¥दात {यnत करीत मालकीण 1हणाली, ‘ अvस7 ! ,यात काही नाही काय?
लबाड कsठली!’

२३. ‘अvस7 तर,’ ,या मोलकरणीŠ <वचार ‹ला, ‘ राग हा <वचार <तiया <ठकाणी आ6; पण माझd काम नीट करz

मी 1हणOन ती तो दाख<वत नाही. मी आणखी अ<धक <तची कसोटी घdईन.’ 1हणOन ती uसयy <दवशी फारच
उशीरा उठली. माल<कणीŠ <तला हाक माŽन <वचारJ, ‘इतnया उशीरा का उठलीस?’ मोलकरणीŠ उmर <दJ,
‘ अ7! ,यात काय आ6?’

२४. ‘ अस7 तर!’ इतnया उशीरा उठणd 1हण£ काहीच नाही काय? लबाड म'ली! अH उदगार काढOन माल<कणीŠ
िचडOन रागाŠ एक अडसर उचलला आिण रnत Rईल इतnया जोराŠ तो <तiया डोnयात घातला.

२५. खोक पडOन रnतब7बाळ झाJJ आपJ डो‹ धŽन कालीŠ आरो½या ठोकUन सवF ”जारी जा» ‹J आिण
ओरडत स'टली, ‘ पाहा बाई माझी मालकीण! <कती लीन आ6, सौ1य आ6 माझी मालकीण! 6 एवढd कशासाठी!
तर <तची एकsलती एक मोलकरीण उशीरा उठली 1हणOन! ती इतकी रागावली, िचडली होती की, हातात अडसर
घdऊन माÌयावर झdप घdऊन <तŠ माझd डो‹ फोडJ!’

२६. याचा प<रणाम असा झाला की, <वqिशका ही कोणी लीन आिण सौ1य kी नसOन ती अ,य7त िचडखोर
vवभावाची आ6 अशी <तची खाgी झाली.

२७. याCमाणdच जोपयSत चीड आणhयाजो» काही 1हटJ नाही तोपयSतच, िभnखO सौ1य, स•य आिण लीन
असhयाचा स7भव आ6. £{हा ,याला चीड Rhयासार˜ श¥द बोलJ जातात z{हाच ,याiया <ठकाणी ›gी 1हण£
ब7ध'भाव आ6 की नाही याची खाgी पडz.

२८. ही गो… स.गOन भगव7त.नी 1हटJ, ‘‹वळ वk आिण अNन िमळ<वhयासाठी िभnखOŠ ›gीभाव {यnत ‹ला
तर ,याiया <ठकाणी ›gी-भावना आ6 अH मी समजत नाही. Qयाची ›gी-भावना ही ध1म <स(ाNतातOन उगम
पावz, ,यालाच मी खरा िभnखO समजतो.’

२९. ‘प'hयाजFनासाठी ‹Jली कœ,R ही ›gीiया एक षोडश.शाiयाही मोलाची नाहीत. ›gी 1हण£ िचmाची
vवत7gता. ती आपŸयामžR सवF प'hय कœ,य.ना समा<व… कŽन घdz. ती चमकz, Cकाशz, ती CQविलत होz.’

३०. ‘िभnख'7नो! सवF ताय“\ zज च7·C‰iया एक षोडश.शही नसz. च7·Cभा ,य.\ सवF zज आपण.त सामावOन
घdऊन vवतः चमकz, CQवलीत होz. ,याCमाणdच प'hयाजFनासाठी ‹Jली कœ,R ›gीiया एक षोडश.शही

मोलाची नाहीत. ›gी 1हण£ अ7तःकरणाची vवत7gता; ती सवF प'hयकœ,य.ना vवत:मžR सामावOन चमकz,
Cकाशz, CQQवलीत होz.’

३१. ‘,याCमाणdच. िभnखO7नो! जसा वषyऋतOअ˜र सOयF vवiछ, <नरµ अशा आकाशात उगवOन साª <किŸमष
नाहीH करतो आिण vवतः चमकतो, Cकाशतो आिण CQवलीत होतो, अगदी ,याCमाणdच प'hयाजFनासाठी

योजJली सवF साधŠ ही ›gीiया एक षोडश.श इतकीही मोलाची नाहीत. ›gी 1हण£ अ7त:करणाची vवत7gता.
ती सवF प'hयकœ,य.ना आपŸयामžR सामावOन घdऊन चमकz, Cकाशz आिण CQवलीत होz.’

( घ ) ध1माला स(1मŽप Rhयासाठी ,याŠ सामािजक ‰दाŠ उ,पNन झाJJ <नबSध
नाहीH ‹J पा<ह£त
१. ध1मालाला स(1मŽप Cा„त {हायला ,याŠ माणसामाणस.त ‰द करणाª
अडसर मोडOन काढJ पा<ह£त
१. आदशF समाज कोणता? ˆा1हण.iया मz oदामžR žRयŽप समाजाची {या•या आ6, आिण oद 6 vवतः

Cमाण असŸयाम'ळd, oदCणीत आदशF समाज हाच एक—व माणसाŠ माNय करhयासारखा आ6.
२. oदCणीत आदशF समाज 1हण£ चात'वFhयF.

३. oदान'सार अशा समाजाŠ तीन अटी पाळŸया पा<ह£त.

४. प<हली अट 1हण£ ˆा1हण, a<gय, व‚‘य आिण शO· अH ,या समाजात चार वणF असJ पा<ह£त.
५. या वग“\ परvपरस7ब7ध •िमक <वषमziया त,वावर आधारJJ असJ पा<ह£त. uसयy श¥दात स.गावया\
1हण£ 6 सवF समान असता कामा नRत. तर C<त™ा, अ<धकार आिण <व”ष हnक य.iया Cमाणात z एक
uसयyवर अशा रीतीŠ आधारJJ असJ पा<ह£त.

६. ˆा1हण 6 सव“iया वरती. a<gय ,य.iया खाली पण व‚‘य.iया वरती. व‚‘य a<gय.iया खाली, पर7त' शO·ाiया
वर आिण शO· 6 सव“iया खाली.

७. चात'वFhयyचा uसरा <व”ष 1हण£ C,Rक वगyŠ ,याला <व<हत असाच {यवसाय ‹ला पा<ह£. ˆा1हण.चा

{यवसाय 1हण£ अžययन, अžयापन आिण धा±मक स7vकार करणd. a<gय.चा शk धारण करणd आिण य'( करणd.
व‚‘य.चा {यवसाय {यापारध7दा, शO·.चा {यवसाय वरील तीनही उiच वण“ची Hवा.

९. कsठŸयाही एका वगyŠ आपŸया {यवसाया\ उŸल7घन कŽन uसयyiया {यवसायावर आ•मण करावया\
नाही.

१०. «ा आदशF समाजाiया <स(ाNताचा आ–ह धŽन ˆा1हण.नी तो लोक.ना िशकवला.

१०. या <स(ाNताचा आ,मा <वषमता आ6 6 vप…च आ6. ही सामािजक <वषमता ऐ<तहा<सक <वकासाम'ळd आली
नसOन ती ˆा1हणी धमyचा शाkस1मत <स´Ûध.त आ6.

११. भगवान ब'(ाचा «ा <स(ाNताला आमOला– <वरोध होता.

१२. तो जा<तस7v•चा सवF~d™ <वरोधक असOन, समzचा सवyत प<हला आिण अ,य7त ख7बीर असा समथFक होता.
१३. जाती आिण <वषमता य.iयाशी स7लÐ असा एकही <वचार नाही, की Qया\ ,याŠ ख7डन ‹JJ नाही.

१४. या म'©ावर भगवान ब'(ाला ˆा1हण.नी प'¦कळच आ{हान <दJ. पर7त' ब'(ाŠ ,या सव“ना पOणFपणd ग„प
बस<वJ.

१५. अ¡लायन सOnत.त एक कथा आली आ6. एकदा ˆा1हण.नी आपŸयाप‚की अ¡लायन नावाiया प'cषाला
ब'(ाकडd जाऊन, ,याiया जात आिण <वषमता या मता<वषयी वाद घालhयास Cव^m ‹J.

१६. अ¡लायन भगवान ब'(ाकडd »ला आिण ,याŠ ˆा1हणा\ ~d™,व Cvथा<पत करणारा पa म.डला.

१७. तो 1हणाला, ‘ 6 गौतमा, ˆा«ण अH मानतात की z vवत: सवF~d™ वणF असOन इतर सवF कœ¦ण वणyतील
आ6त. पा<वlय 6 ‹वळ ˆा1हणात वसत असz. अˆा1हण.त z वसत नाही. ‹वळ ˆा1हणच ˆ1हा\ औरसप'g
आ6त. z ,याiया म'खातOन जNमास आJ. zच ,याiयापासOन उ,पNन झाJJ, ,याŠ प‚दा ‹JJ आिण ,या\ वारस
आ6त. यावर गौतमा, त'झd काय 1हणणd आ 6?’

१८. भगवान ब'(ाiया उmराŠ अ¡लायन अगदी गारठOनच »ला.

१९. भगवान ब'( 1हणाJ, ‘अ¡लायना, ˆा1हण.iया ˆा1हhया «ा ऋत'मती होत नाहीत काय? ,या गभFधारणा
करीत नाहीत काय? ,या बाळ7त होऊनच म'लाला जNम qतात ना? अH असOनस'(ा, 1हण£ kीपासOन जNमास
Rऊनस'(ा तO £ काही 1हणतोस z सवF ˆा1हण खª मानतात का?’
२०. अ¡लायन <नcmर झाला.

२१. भगवान ब'(ाŠ अ¡लायनाला प'ढd uसरा C‘न <वचारला.

२२. ‘अ¡लायना, समज, एखा©ा a<gयाŠ ˆा1हण kीशी स7भोग ‹ला तर काय जNमाला Rईल? चत'¦पाद Cाणी
Rईल की, मन'¦य Cाणी?’

२३. अ¡लायनाŠ काहीच उmर <दJ नाही.

२४. ‘न‚<तक <वकासाiया शnयzस7ब7धी बोलाय\ तर «ा qशात ‹वळ ˆा1हणाiयाच अ7तःकरणात Œdष आिण
u<रiछा य.पासOन ¨र असJली Cdमभावना उ,पNन होईल की इतर व±णय.iयाही Õदय.त ती उ,पNन होईल?’
२५. अ¡लायन 1हणाला, ‘ चारही वण“iया अ7तःकरणात Cdमभावना उ,पNन होऊ शकतात.’

२६. भगवान ब'(ाŠ <वचारJ, ‘अ¡लायना, योन आिण कÈबोज, आिण ,य.iया सिNनध असJŸया qश.त, vवामी

आिण दास 6 दोनच वणF आ6त आिण z• vवामीचा दास आिण दासाचा vवामी अH िvथ,य7तर होऊ शकz, 6 तO
ऐकJ आ6स काय?’

२७. अ¡लायनाŠ उmर <दJ, ‘होय, मी ऐकJ आ6.’
२८. ‘त'म\ चात'वFhयF ही आदशF समाजरचना अHल, तर ती सवF qश.त का आढळत नाही?’

२९. या कोण,याही म'´यावर अ¡लायनाला जाती कािण <वषमता य.<वषयीiया आपŸया <स(ाNत.\ समथFन
करता Rईना. तो पOणFपणd <नcmर झाला आिण ”वटी ,याŠ भगवान ब'(ा\ अन'या<य,व प,करJ.

३०. व<स™ नावाचा एका ˆा1हणाŠ ब'(धमF vवीकारJला होता. ˆा1हण ,याiया या धमyNतराब´ल ,याला
िशवीगाळ करीत असत.

३१. ए‹ <दवशी तो भगवान ब'(ाकडd »ला आिण ˆा1हण ,याला काय 1हणत असतात 6 ,याŠ ब'(ाकडd कथन
‹J.

३२. व<स™ 1हणाला, ‘भगवान, ˆा1हण 1हणतात की, ˆा1हण हाच समाजातील सव“त उiच थरातील असOन
इतर सवF वणF नीच थरातील आ6त. ˆा1हण फnत श'कÉवणF आ6त. इतर.\ वणF कœ¦ण आ6त. फnत ˆा1हण 6 श'(
व7शातील आ6त. अˆा1हण श'( व7शातील नाहीत. फnत ˆा1हणच ˆ1«\ खªख'ª औरस प'g आ6त. z ,याiया

म'खातOन जNमJ आ6त. zच ,याiयापासOन उ,पNन झाJJ, ,याŠ प‚दा ‹JJ ,या\ वारसप'g आ6त.’

३३. ‘आिण तO तर आपला अिभजात वगyचा ,याग कŽन ,या नीच वगyiया िशरम'7डÎा िभnख'7iया, ,या अस7vकœत
~ीम7ताiया, ,या कœ¦णवणyiया, ˆ1«iया पायापासOन जNमJŸया लोक.iया व7शजात सामील झाला आ6स, 6

च.गJ नाही. 6 काही उिचत न{6. आपला अिभजात वगF सोडOन ,या नीच, िशरम'7डÎा, कœ¦णवण¤य गाव7ढळ आिण
आमiया पOवFज.iया पायापासOन <नमyण झाJŸया लोक.त सामील झाला आ6स!’

३४. ‘ भगवान, या श¥द.नी z ˆा1हण मला दोष qतात; ”लnया, 8छOट िश{या मला घालतात.’

३५. यावर ब'( 1हणाला, ‘ व<स™ा, खरोखर ˆा1हण £{हा अH बोलतात z{हा z आपली Cाचीन पर7परा
<वसरJJ <दसतात. इतर वग“तील िkय.Cमाणd ˆा1हणीही गभyर राहतात, Cसवतात, आप,या अभFक.\
स7गोपन करतात, तथा<प 6 गभFजात ˆा1हण माg आपण ˆ1«iया म'खातOन जNमाला आJली खरी म'J,

,य.iयापासOन उ,पNन झाJJ, ,याŠ प‚दा ‹JJ, ,या\ खª वारसप'g 1हणOन vवत:ला 1हणवOन घdतात. याम'ळd z
ˆ1«ाची नालvती माg करतात.’

३६. एकदा Rस'कारी हा ˆा1हण भगवान ब'(ाजवळ तीन C‘न.वर वाद करhयासाठी »ला.

३७. ,याŠ प<हला C‘न जो म.डला तो 1हण£, कमyची शा¡त <वभागणी. «ा प(तीiया समथFनाथF तो

1हणाला, ‘ मी त'ला एक C‘न <वचारhयासाठी आलो आ6. ˆा1हण 1हणतात, z सव“wन ~d™ असŸयाम'ळd, z
कोणाचीच Hवा करणार नाहीत. इतर सवF वणF Hवा करhयासाठी जNमास आJ आ6त.’

३८. ‘ 6 गौतमा, Hवा ही चार वणyत <वभागJली आ6. ˆा1हण.ची Hवा, a<gय.ची Hवा, व‚‘य.ची Hवा आिण
शO·.ची Hवा. शO·.ची Hवा uसरा शO·च करणार, uसª कोण करणार?’

३९. भगवान ब'(ाŠ ,याiया C‘नाला एक C‘न <वचाŽन उmर <दJ, ‘ˆा1हण.नी ‹Jली ही Hoची चत'¾वध
<वभागणी सवF जगात माNय आ6 का?

४०. माÌयास7ब7धी <वचारशील तर मी सवF Hवा ( ध7दा ) करायची xकवा न करावयाची य.प‚की कशाचाच आ–ह
धरीत नाही. Hoचा प<रणाम आपणाला वाईट बन<वhयात होत अHल आिण च.गJ बन<वhयात होत नHल तर
ती Hवा कŽ नR. पर7त' जर ,या HoŠ मन'¦य च.गला होत अHल, वाईट 6ात नHल तर ती Hवा करावी.

४१. ‘a<gया\, ˆा1हणा\, व‚‘या\ अथवा श'·ा\ वतFन या मागFदशFक त,वान'सार झाJ पा<ह£. Qया HoŠ
{यnतीला वाईटपणा Rतो, ती Hवा <तŠ नाकारली पा<ह£. िजiया यो» ती {यnती अ<धक च.गली होz zवढीच
Hवा <तŠ ‹ली पा<ह£.’

४२. Rस'कारीŠ uसरा C‘न <वचारला, ‘ माणसाचा सामािजक दजy ठर<वताना ,याचा व7श आिण कUळ यावŽन
का ठरवO नR?’

४३. या C‘नाला भगवान ब'(ाŠ उmर <दJ, ‘व7शपर7पªiया अिभमानावŽन माण'स Qया घरात जNमाला Rतो
,याचा नाम<नद°श ‹ला जातो. Qया पदाथyपासOन अÐी ¬टवला जातो ,या पदाथyवŽन तो आÙडnयाचा अÐी आ6

की, ढल„याचा अÐी आ6, काटयाकsटयाचा अÐी आ6 की, ”णीचा अÐी आ6 6 ठर<वJ जाz. ,या Cमाणdच
ध1माचा उदाm <स(ाNत हा C,Rक माणसाiया खयy स7पq\ उगमvथान आ6. जNमावŽन माणOस कोण,या वगyत
जNमास आला याचा फnत नाम<नद°श होतो.’

४४. ‘ कsळावcन माणसाचा च.ग'लपणा xकवा वाईटपणा ठरत नाही. तीच गो… vवŽप व स7पmीची आ6. कारण

त'ला अH आढळOन Rईल की, थोर कsळात जNमाला आJला मन'¦य हाही कधी कधी ख'नी, चोर, {यिभचारी, खोÊ
बोलणारा, xनदक, िशवीगाळ करणारा, बडबड करणारा, लोभी, दीघFŒdषी, अथवा च'कीची मz असJला

आढळdल. 1हणOन मी 1हणतो की, जNम थोर कsळात झाला 1हणOन मन'¦य स,प'cष होत नाही. ,याCमाणdच थोर

कsळात जNमाला आJला प'cष «ा uग'Fण.पासOन अिल„त असJलाही आढळdल. 1हणOन मी 1हणतो, कsळाम'ळd मन'¦य
वाईट होतो अHही नाही.’

४५. Rस'कारीŠ जो <तसरा C‘न <वचारला तो वणFCा„त कमyन'सार उपजी<व‹चा.

४६. Rस'कारी तथागत.ना 1हणाला, ‘ˆा1हण उपजी<व‹iया साधन.\ चार Cकार मानतात. दानापासOन
ˆा1हणाची उपजी<वका, a<gयाची धन'¦यबाणापासOन, कœषी आिण पश'पालनापासOन व‚‘याची, आिण ख.©ावर
धाNयाची कावड वाwन ŠhयाŠ शO·ाची. जर या चार.प‚की कोणाही एकाŠ आपला {यवसाय सोडOन uसयyचा
{यवसाय vवीकारला तर ,याŠ £ कŽ नR z ‹Ÿयासार˜ होz. अH करणd 1हण£ रaकाŠ परnयाiया धनाचा
अपहार करhयासार˜ आ6. यावर ~मण गौतमा\ मत काय आ6?’

४७. ‘ ˆा1हण.\ 6 वग¤करण सवF जगास माNय आ6 काय?’ ब'(ाŠ <वचारJ
४८. Rस'कारीŠ उmर <दJ, ‘ नाही.’

४९. व<स™ाला भगवान ब'(ाŠ स.<गतJ, ‘ उiच कsळात जNम घdhया¬aा जीवनात उiच आदशF असणd 6
मह,वा\ आ6.’

५०. ‘जाती, <वषमता, उiचता, क<न™ता 6 ‰दभाव असOच शकत नाहीत. सवF सार˜च आ6त.’ असा भगवान
ब'(ाचा उपqश होता.

५१. ‘ जH uसª तसाच मी. जH आ1ही तHच uसª. या <वचाराŠ uसयyशी समरस {हा!’ हा भगवान ब'(ाचा
उपqश होता.

२. ध1माला स(1मŽप यावयाला ,याŠ माणसा\ मोठdपण ,याiया जNमावŽन न{6
तर कायyवŽन ठरवाo; अशी िशकवण <दली पा<ह£
१. ˆा1हणCणीत चात'वFhयyचा <स(ाNत जNमावर आधारJला होता.

२. ˆा1हण 1हण£ ˆा1हण आईबाप.iया पोटी जNमाला Rणारा मन'¦य. व‚‘य 1हण£ व‚‘य आईबाप.iया पोटी
जNमाला Rणारा मन'¦य, आिण शO· 1हण£ शO· आईबाप.iया पोटी जNमास Rणारा मन'¦य.

३. ˆा1हणाiया मz माणसा\ मोठdपण ,याiया जNमा¬aा uसयy कशावरही अवल7बOन नाही.
४. चात'वFhयyCमाणd हा <स(ाNतही भगवान ब'(ाला घ^णाvपद वाटत अH.

५. ,याचा <स(ाNत ˆा1हणी <स(ाNताiया अगदी <वc( होता. ,याiया <स(ाNताCमाणd माणसा\ मोठdपण
,याiया जNमावर अवल7बOन नसOन ,याiया अ7गiया योƒयzवर अवल7बOन आ6.

६. Qया Cस7गी भगवान ब'(ाŠ आपला हा <स(ाNत म.डला तो Cस7ग <व”ष मह,वाचा आ6.

७. एकदा भगवान अनाथ xपडीकाiया £तवनाराम.त राहात होz. ए‹ <दवशी uपारी RhयापOव¤ हातात

‡भaापाg घdऊन ,य.नी ~ावvती नगरात िभadसाठी Coश ‹ला.

८. ,याoळी होमाÐी CQविलत कŽन य€ाची तयारी चालली होती. िभaाटन करता करता भगवान अिÐक
नावाiया ˆा1हणाiया दारी आJ. ,याiया घरात होमाÐी ¬टला होता. आ•तीची तयारी चालO होती.

९. भगव7त.ना आपŸया दाराशी Rताना पाwन अिÐक रागाŠ 1हणाला, ‘ 6 ‹शकs7िचता, थ.ब, z•च थ.ब. 6
कर7टÇा िभnखO, z•च थ.ब. 6 दीनव^षला, ब<ह¦कœत माणसा, z•च थ.ब.’

१०. ˆा1हणा\ 6 श¥द ऐकUन भगवान 1हणाJ, ‘ 6 ˆा1हणा, व^षल ( ब<ह¦कœत ) कोणाला 1हणावया\? माण'स
कोण,या कारण.नी ब<ह¦कœत ठरतो 6 त'ला मा<हत आ6 काय?’

११. ‘नाही गौतमा, कोणाला व^षल ( ब<ह¦कœत ) 1हणाo आिण कोण,या कारण.नी मन'¦य व^षल ( ब<ह¦कœत )
ठरतो 6 मला काही मा<हती नाही.’

१२. भगवान ,याला 1हणाJ, ‘व^षल ( ब<ह¦कœत ) कोणाला 1हणावया\ या\ €ान त'ला झाŸयास काही वाव»
होणार नाही.’ यावर अिÐक ˆा1हण 1हणाला, ‘ ,या\ €ान मला {हाo याचा जर आ–हच तO धरीत आ6स तर
स.ग त'ला काय स.गाय\ आ6 z.’

१३. ˆा1हणाची स7मती िमळताच भगवान 1हणाJ,

१४. ‘ जो मन'¦य vवभावाŠ रागीट, दीघFŒdषी, uग'Fणी, xनदा<Cय, िम¸याद^…ी आिण व7चक आ6 ,याला व^षल
( ब<ह¦कœत ) समजाo.’

१५. ‘जो सजीव Cाhय.ना, पश'7ना आिण पÔय.ना उप·व करतो, Qयाiया <ठकाणी सजीव Cाhयासब7धी अन'कÈपा
नाही तो व^षल ( ब<ह¦कœत ) समजावा.’

१६. ‘ जो ˜डÎापाडÎ.ना oढा घालOन ,य.चा नाश करतो आिण जो अ,याचारी 1हणOन C<स( आ6 तो व^षल
( ब<ह¦कœत ) समजावा.’

१७. ‘ जो गावात अथवा ज7गलात परnया\ धन चोरीŠ <हरावOन Šतो तो व^षल ( ब<ह¦कœत ) समजावा.’

१८. ‘जो ऋण घdऊन पळOन जातो xकवा फáडीची मागणी ‹ली असता मी त'म\ काही लागत नाही, अH 1हणतो
तो व^षल (ब<ह¦कœत ) समजावा.’

१९. ‘जो एखा©ा a'· वvत'iया वासŠŠ वाटसŽला ल'बाडतो व Cस7गी ,याची ह,याही करतो तो व^षल
( ब<ह¦कœत ) समजावा.’

२०. जो साaीiया oळी vवत:साठी xकवा uसयyसाठी xकवा ·{यलाभाiया आ”Š खोÊ बोलतो तो व^षल
( ब<ह¦कœत ) समजावा.’

२१. ‘जो स7मतीŠ अथवा बला,काराŠ आ„त अथवा िमg.iया िkय.शी मयyदा<त •मण करतो, तो व^षल
( ब<ह¦कœत ) समजावा.’

२२. ‘जो स7पNन असOनही आपŸया गतयोवनात व^( अशा माता<पतर.\ पोषण करीत नाही, तो व^षल
( ब<ह¦कœत ) समजावा.’

२३. ‘जो च.गJ कोणz 1हणOन <वचारJ असता वाईटाचा सŸलामसलत qतो, आिण कपटीपणाŠ िशक<वतो तो
व^षल ( ब<हकœत ) समजावा.’

२४. ‘ जNमाŠ कोणीच व^षल ( ब<ह¦कœत ) नसतो. ,याCमाणdच जNमाŠ कोणीही ˆा1हण ठरत नाही.’

२५. भगव7ता\ 6 श¥द ऐकUन ,य.ना ‹JŸया िशवीगाळीब´ल ,या अिÐकाला आपली लाज वाटO लागली.

३. ध1माला स(1मŽप यावयाला ,याŠ ( ध1माŠ ) माणसामाणस.मधील समziया
भावŠची अिभव^(ी ‹ली पा<ह£
१. जNमाŠ माणH <वषम असतात.

२. काही बलकट तर काही uबळी असतात.

३. काह}ना अ<धक ब'(ी असz तर काह}ना थोडी अथवा म'ळीच नसz.

४. काह}iया अ7गी थोर कत^F,वशnती असz तर काह}iया अ7गी ती फारच थोडÎा Cमाणात असz.
५. काही सधन असतात तर काही द<र·ी असतात.

६. या सवF Cकारiया माणस.ना जीवनस7घषyत Coश करावयाचा असतो.

७. या जीवनस7घषyत <वषमता ही vवाभा<वक िvथती आ6, अH मानJ तर uब½य.ची िvथती असाहाÒय होईल.
८. <वषमता जीवनाचा <नयम कŽन चाJल काय?

९. या <नयमाचा प<रणाम 1हण£ जीवन-स7घषyत £ योƒयतम z <टकतील, असा असŸयाम'ळd काही लोक वरील
C‘ना\ उmर होकाराथ¤ qतात.

१०. पर7त' C‘न असा आ6 की, स7घषyत £ योƒयतम z समाजाiया द^…ीŠ ~d™तम ठरतात काय?
११. याला कोणीही होकाराथ¤ उmर qऊ शकणार नाही.

१२. याच कारणाvतव धमF समता िशक<वतो. जरी ~d™तम मन'¦य योƒयतम नसला तरी समाजात समzस
माNयता <दŸयास तो जगO श‹ल.

१३. समाजाला जर कोणाची गरज अHल तर ती ~d™तम प'cषाची, योƒयतम प'cषाची न{6.
१४. याच कारणाvतव म'•यत: धमF समziया त,वाचा प'रvकार करतो.

१५. हा ब'(ाचा द^ि…कोन आ6. याvतव जो धमF समता िशकवीत नाही तो vवीकारणीय नाही अH ,या\ 1हणणd
होz.

१६. vवत:ला स'खी करhयासाठी uसयyला uःखी करा, अथवा uसयyला स'खी करhयासाठी vवतःला uःखी करा,
अथवा vवत:ला आिण uसयyलाही uःखी करा,-अशा तह°iया कमyचा उपqश करणायy धमyवर त'1ही <व¡ास
ठdवाल काय? ,यावर ~(ा ठdवाल काय?

१७. जो धमF आपŸया स'खाबरोबरच uसयyiयाही स'खाची वाढ करhयाची आिण कोणताही अ,याचार सहन न
करhयाचा उपqश करतो तो ~d™तम धमF न{6 काय?

१८. £ ˆा1हण समziया त,वाला <वरोध करीत, ,य.ना 6 आिण अशासार˜ मोठd खोचक C‘न ब'( <वचारीत
अH.

१९. भगवान ब'(ाचा ध1म 1हण£ माणसाiया स,Cव^mीतOन उêवणारा अ,य7त NयायCधान असा धमF आ6.

चत'थF ख7ड: धमF ( Religion ) आिण ध1म
भाग प<हला -- धमF ( Religion ) आिण ध1म
भाग uसरा -- पा<रभा<षक श¥द सा1याम'ळd मौिलक ‰द कH अvप… राहतात?
भाग <तसरा -- बौ( जीवन मागF
भाग चवथा -- ब'(ाची CवचŠ

भाग प<हला: धमF ( RELIGION) आिण ध1म
१. धमF ( Religion) 1हण£ काय ?
१. धमF ( Religion) हा एक अ<निÂत श¥द असOन ,याचा एक ठरा<वक असा अथF नाही.

२. तो श¥द अŠक अथ¤ आ6.

३. या\ कारण धमF ( Religion) हा <नर<नरा½या अवvथ.तOन »Jला आ6. एका अवv•तील ,याचा अथF मागील
xकवा प'ढील अवvथ.तील अथyशी समान नाही. तरी ,या सवF अवvथ.स7ब7धी हा एकच श¥द वापरला जातो.
४. धमyचा आशय कधीही <निÂत असा न{हता.
५. तो oळोoळी बदलत »ला आ6.

६. वीज, पाऊस, पOर इ,यादी Qया घटन.\ कायFकारणभाव आ<दमानवाला vप… करता Rत नसत, z{हा ,य.iया
<न–हाiया नावाŠ तो £ काही चम,का<रक Cयोग करी ,य.ना जा¨ 1हणत. Cार7भी धमF आिण जा¨ ही एकŽपच
होती.

७. धमyiया <वकासाiया uसयy अवv•त धमyŠ <व¡ास, धा±मक, कमFक.ड, <वधी, CाथFना आिण य€ अH
vवŽप धारण ‹J.

८. पर7त' «ा गो…ी धमyचा मOळ गाभा नसOन, ,या धमyपासOन उêवJŸया 1हण£ गौण आ6त.

९. धमyiया ¶·xब¨ला Qया <व¡ासापासOन Cार7भ होतो तो <व¡ास असा की, अशी एक शnती आ6 की,
िजiयाम'ळdच सवF चम,कार घडOन Rतात, पर7त' जी आ<दमानवाiया €ानसाम¸यyiया पलीकडd आ6. «ा अवv•त
जा¨ची महती कमी झाली.

१०. Cार7भी ती अ€ात व अ€dय शnती स‚तानी समजली जाई, पर7त' प'ढd अH वाटO लागJ की ती कŸयाणकारीही
आ6.

११. ती कŸयाणकारी शnती CसNन कŽन Ñयावयाला आिण ,या स‚तानी शnतीला स7त'… करhयासाठी <व¡ास,
कमFक.ड, <वधी आिण य€ य.ची आव‘यकता भासली.

१२. यान7तर «ा शnतीला ई¡र अथवा <नमyता अशी स7€ा qhयात आली.

१३. यान7तरiया धमyiया <तसयy अवv•त ‘ qवाŠच 6 सवF जग आिण माणH <नमyण ‹ली’ अशी समजOत Žढ
झाली.

१४. या अवv•न7तर माणसाला आ,मा आ6, तो अमर आ6 आिण माणसाiया इहलोकीiया कमyब´ल ,याला
qवासमोर जाब ©ावा लागणार आ6 अशी समजOत Žढ झाली.

१५. धमF <वचाराचा <वकास थोडnयात वरील Cमाणd स.गता Rईल.

१६. qवावर ~(ा, आ,1याiया अिvत,वास7ब7धी <व¡ास, ई¡रपOजा, च'कणायy आ,1याची स'धारणा, CाथFना<वधी
व य€-याग इ,याद}नी qवाला CसNन करणd 1हण£ धमF आिण 6 सवF आशय धमF या श¥दाŠ {यnत होतात.

२. ध1म धमyपासOन (Religion) oगळा कसा ?
१. भगवान ब'( Qयाला ध1म 1हणOन स7बो<धतो तो धमyपासOन मOलत: िभNन आ6.

२. भगवान ब'( Qयाला ध1म 1हणतो तो य'रो<पयन धमFomd Qयाला Religion 1हणOन स7बो<धतात ,याiयाशी
काही अ7शी समान आ6.

३. पर7त' ,या दोहोमžR <व”ष अशी समानता नाही. ,या दोह¯मधील ‰दही थोर आ6त.

४. याच कारणाvतव य'रो<पयन धमFomd ब'(ाiया धमyला Religion 1हणOन मानायला तयार नाहीत.

५. यागो…ीब´ल <वषाद वाटhया\ कारण नाही. ध1माला Religion 1हणOन मानhयात तोटा ,य.चाच आ6.
,याम'ळd ,य.iया Religion मधील व‚ग'hय vप… होz.

६. या वादात पडhया¬aा ध1माची कŸपना qऊन तो Religion पासOन oगळा कसा आ6 6 दाख<वणd अ<धक
~dयvकर ठªल.

७. अH 1हणतात की, Religion हा व‚यिnतक असOन QयाŠ ,याŠ तो vवतः प'रताच मयy<दत ठdवावा. सावFज<नक
जीवनात ,यास अवसर qऊ नR.

८. याiया उलट ध1म हा सामािजक आ6. मOलत: व त,वत: तो सामािजक आ6.

९. ध1म 1हण£ सदाचरण. 1हण£च जीवनाiया सवF adg.त माणसा-माणसातील {यवहार उिचत असणd.
१०. यावŽन vप… होz की, मन'¦य एकटाच असला तर ,याला ध1माची आव‘यकता नाही.

११. पर7त' Qया oळी दोन माणH कोण,याही स7ब7धाŠ एकg Rतात, z{हा ,य.ना आवडो अगर न आवडो ध1म हा
पा<ह£च. ,यापासOन स'टका {हावयाची नाही.

१२. uसयy श¥दात स.गाय\ 1हण£ समाज ध1मािशवाय असOच शकत नाही.
१३. समाजाला खालीलप‚की कोणता तरी एक पयyय पस7त करावा लागतोच.

१४. समाज वाÊल तर शासना\ साधन 1हणOन ध1माची <नवड करणार नाही. कारण ध1म 6 तर शासनाiया
साधनाwन oगळd नाही.

१५. असा समाज (जो ध1माचा शासनासाठी vवीकार करणार नाही तो ) अराजकाचा मागF vवीकारील.

१६. uसरा पयyय 1हण£ समाज पोिलस, 1हण£च •कUमशाही, याचीच शासनासाठी <नवड कŽ श‹ल.

१७. <तसरा पयyय 1हण£ समाज ध1माबरोबरच ध1मा\ उŸल7घन करणायy लोक.ना शासन करणारा —िजv÷dट
याचा vवीकार कŽ श‹ल.

१८. अराजक आिण •कUमशाही या दोन पयyय.त vवात7lयाचा नाश होतो.
१९. फnत <तसयy पयyयात vवात7lय <टकU शकz.

२०. Qय.ना vवात7lय पा<ह£ ,य.नी ध1माचा vवीकार ‹ला पा<ह£.
२१. ध1म 1हण£ काय आिण ध1माची आव‘यकता काय?

२२. C€ा 1हण£ काय आिण <तची आव‘यकता का असावी ? C€ा 1हण£ <नमFळ ब'(ी. ख'½या समज'तीला जागा
राw नR 1हणOन भगवान ब'(ाŠ C€dला आपŸया ध1माiया दोन कोनिशल.प‚की एका कोनिशJइत‹ मह,व <दJ.

२३. कcणा 1हण£ काय? आिण कcणdची आव‘यकता काय ? कcणा 1हण£ Cdम. कcणdिशवाय समाज जगO शकत

नाही xकवा ,याची उNनती होऊ शकत नाही. 1हणOनच ब'(ाŠ कcणdला आपŸया ध1मात uसयy कोनिशJइत‹
मह,व <दJ आ6.

२४. ही झाली ब'(ाiया ध1माची {या•या.

२५. ( Religion ) iया {या•R¬aा ध1माची {या•या <कती oगली आ6.

२६. ब'(ाची ध1माची {या•या अगदी Cाचीन असली तरी ती आध'<नक य'गाला ज'ळणारी वाटावी अशी आ6.
२७. ती िजतकी प'रातन <ततकीच अिभनव आ6.

२८. ती कोणापासOन उसनी घdतJली नाही, आिण ती <कती स,य आ6.
२९. C€ा आिण कcणd\ अपOवF िम~ण 1हण£च भगवान ब'(ाचा ध1म.
३०. ( Religion ) आिण ध1म य.मžR महद7तर आ6.

३. धमy\ Cयोजन आिण ध1मा\ Cयोजन
१. धमy\ Cयोजन काय? ध1मा\ Cयोजन काय? ती CयोजŠ एकच आ6त का िभNन आ6त?

२. या दोन C‘न.ची उmª ब'(ाiया स'नnखत आिण पो’पाद या ˆा1हण.बरोबर झाJŸया स7वादात आढळतात.
३. एकदा भगवान मŸल.iया अन'<पय «ा नगरात राहात होz.

४. ,या Cस7गी ए‹ <दवशी अगदी सकाळी चीवª धारण कŽन, हातात िभaापाg व uसª चीवर घdऊन ,य.नी
िभaाटनासाठी नगरात Coश ‹ला.

५. रv,यात ,य.ना अH वाटJ की, िभadसाठी इतnया सकाळी जाणd योƒय न{6, 1हणOन z प<रPाजक भƒगवा
याiया आ~मात ,याला ‰टhयास »J.

६. भगवान.ना पा•न भƒगवा उठला आिण अिभवादन कŽन 1हणाला, ‘भगवान, या आसनावर बसाo.’
७. भगवान बसŸयावर भƒगवा एका लहान आसनावर बसला आिण भगव7त.ना 1हणाला.

८. “काही <दवस.पOव¤ स'नnखm िलiछवी मजकडd Rऊन 1हणाला, ‘मी अलीकडd तथागत.\ िश¦य,व सोडJ
असOन ,य.चा िश¦य 1हणOन ,य.जकडd राहात नाही.’ स'नnखmा\ 1हणणd खª आ6 काय?”
९. भगवत.नी उmर <दJ, “होय. स'नnखm िलiछवी £ 1हणतो z खª आ6.”

१०. “स'नnखm मला z 1हणाला. ,यान7तर मी ,याला <वचारJ, स'नnखm, तO माÌयाबरोबर राहा आिण माझा
िश¦य हो, अH मी कधी तरी त'ला 1हणालो होतो काय?”

११. स'नnखmाŠ मला उmर <दJ, “नाही, त'1ही कधीच तH मला स.<गतJ नाही.”

१२. “मी ,याला <वचारJ, आिण तO तरी अH कधी 1हणाला होतास काय की, िश¦य 1हणOन मी भगव7ताiया
छgाखाली राहीन.”

१३. “नाही, भगवान नाही.”

१४. “न7तर मी ,याला <वचारJ, ‘जर मी त'ला स.<गतJ न{हz आिण तOही <वचारJ न{हzस तर मग सोडOन
जाhयाची भाषा तO करतोस याचा अथF काय? oडÎा, यात दोष त'झा की माझा?”

१५. “पण भगवान, आपण सामाNय माणसाiया शnतीबा6रील अH चम,कार मला कŽन दाखवीत नाही.”

स'नnखm बोलला.

१६. “अª स'नnखmा, मी त'ला अH कधी तरी 1हटJ होz काय की, तO मला ग'c 1हणOन vवीकार कर आिण मी
त'Ìयासाठी असामाNय चम,कार कŽन दाखवीन.”

१७. “नाही, भगवान, त'1ही अH कधीच आ¡ासन <दJ न{हz.”

१८. “तO कधी तरी आपला असा <वचार मजपाशी {यnत ‹ला होतास काय? की, मी भगव7ता\ िश¦य,व
vवीकारीन. कारण तH ‹Ÿयास z माÌयासाठी असामाNय चम,कार कŽन दाख<वतील?”
१९. “नाही, भगवान, नाही.”

२०. “जर मी तH बोललो नHन आिण तOही तसा बोलला नसशील, तर oडÎा माणसा, मला सोडOन जाhयाiया

त'Ìया भाषdचा अथF काय? त'ला अH वाटz काय की, माÌया ध1मा\ Cयोजन असामाNय चम,कार कŽन दाख<वणd
अथवा न दाख<वणd हा आ6? माÌया ध1माचा उ´dश जो ,या ध1मान'सार आचरण करतो तो आपŸया uःखाचा
नाश कŽ शकतो हा नाही काय?”

२१. “भगवान, असामाNय चम,कार कŽन दाखवा अथवा दाखवO नका. तथागताiया ध1मा\ उ´dश ध1मान'सार
जो आचरण करतो ,याiया u:खाचा प<रहार होऊ शकतो हा आ6.”

२२. “स'नnखm, जर ध1माiया उ´d‘याiया द^…ीŠ पाहता असामाNय चम,कार ‹J न ‹J तरी ,या\ मह,व
नाही, तर मग त'ला चम,काराiया CदशFना\ एवढd मह,व का वाटz? पाहा मOखy, «ा सवF Cकारात दोष
त'Ìयाकडdच Rतो.”

२३. “भगवान, पर7त' आपण मला वvत'जातीचा आर7भ कसा झाला याचा साaा,कार घडवीत नाही.”

२४. “स'नnखmा, मी त'ला कधी तरी अH 1हटJ होz काय, की तO माझा िश¦य हो आिण त'ला मी वvत'जातीiया
आर7भाचा साaा,कार घडवीन?”
२५. “नाही, भगवान नाही.”

२६. “xकवा तO तरी मला अH कधी 1हणाला होतास काय, की त'1ही मला वvत'जातीiया आर7भाचा साaा,कार
घडवा. 1हण£ मी त'मचा िश¦य बŠन.”
२७. “नाही, भगवान, नाही.”

२८. “जर मीही त'ला तH आ¡ासन <दJ न{हz आिण तOही तशी मागणी ‹ली न{हतीस, मग 6 oडÎा माणसा,
मला सोडOन जाhयाची भाषा करतोस याचा अथF काय? माणसा\ पाप नाहीH करhयासाठी वvत'जाताiया

आर7भाचा साaा,कार घड<वणd अथवा न घड<वणd 6 माÌया ध1मा\ Cयोजन आ6, अH त'ला वाटz काय? माÌया
ध1मा\ उ´dश जो ,या ध1मान'सार आचरण करतो तो आपŸया u:खाचा प<रहार कŽ शकतो 6 न{6 काय?”

२९. “भगवान, वvत'जाताiया आर7भाचा साaा,कार घड<वला अथवा न घड<वला तरी तो तथागत.iया ध1माचा
उ´dश नाही. तथागत.iया ध1मा\ उ´dश जो ,या ध1मान'सार आचरण करील तो आपŸया u:खाचा प<रहार कŽ
शकतो 6 आ6.”

३०. “स'नnखm, जर धमyiया उ´dशाiया द^…ीŠ वvत'जाताiया आर7भाचा साaा,कार घड<वला वा न घड<वला 6
जर मह,वा\ नाही तर मग त'ला तरी ,या साaा,काराची आव‘यकता काय आ6?”

३१. «ा स7वादावŽन vप… होz की, धमF ( Religion ) «ा कŸपŠत वvत'जाताiया आर7भाचा साaा,कार «ाला
मह,व आ6. ध1माiया कŸपŠत z नाही.

४. धमF आिण ध1म य.मधील इतर ‰द भगवान आिण पो’पद य.iयामधील स7वाद.त
{यnत झाJ आ6त
१. एकदा भगवान ~ावvती R• अनाथ xपडकाiया £तवनातील आरामात होz. ,या समयी पो’पद नावाचा

प<रPाजक, राणी मिŸल‹Š त,वदशFनावरील वाद<ववादासाठी जो एक Cासाद तयार ‹ला होता z• राहात
होता.

२. ,याiयाबरोबर ,याiया तीन” अन'याय.चा जथा होता. भगवान आिण पो’पद या दोघ.मžR एक Cस7गी
खालील स7वाद घडOन आला.

३. पो’पद 1हणाला, “जग शा¡त आ6 काय? आिण z शा¡त आ6 आिण इतर सवF त,स7ब7धी मz च'कीची आ6त
अH आपJ 1हणणd आ6 काय?”

४. “पो•पद, «ा <वषयावर मी काहीच मत {यnत ‹JJ नाही.”

५. यान7तर पो’पदाŠ भगव7ताला खालील C‘न <वचारJ : ( अ ) जग शा¡त नाही काय? ( आ ) जग साNत आ6
काय? ( इ ) जग अन7त आ6 काय? ( ई ) आ,मा आिण शरीर «ा दोन िभNन वvतO आ6त काय? ( उ ) Qयाला स,य
सापडJ आ6 ,याला मरणोmर अिvत,व आ6 काय? ( ऊ ) ,याला मरणोmर अिvत,व नाही काय? ( ए ) ,याला

मरणोmर अिvत,व आ6 आिण नाही अH आ6 काय? ( ऐ ) ,याला मरणोmर परत अिvत,व नाही अथवा ,याला
मरणोmर अिvत,व नाही अH नाही?

६. या C,Rक C‘नाला भगव7त.नी एकच Cकार\ उmर <दJ.

७. “पो’पद, या <वषयावर मी आपJ मत {यnत ‹JJ नाही.”
८. “या <वषयावर भगव7त.नी का मत {यnत ‹JJ नाही?”

९. “कारण या C‘नाiया उmरापासOन काहीच लाभ नाही. ,याचा ध1माशी स7ब7ध नाही. z सदाचरणाiया
कोण,याही घटकाला उपकारक नाही. ,यापासOन अनासnती रागŒdषापासOन म'nती, श.ती, शमन, स,य€ान,

अ….ग मागyiया उiचतर अवvथ.\ €ान xकवा <नवyण साधत नाही 1हणOनच मी यावर आपJ मत {यnत ‹JJ
नाही.”

१०. “मग भगव7त.नी <निÂत अH काय ‹J आ6?”
११. “पो’पदा, मी uःख 1हण£ काय? u:खा\ कारण काय? uःखाचा <नरोध 1हण£ काय? आिण uःखाचा <नरोध
कसा साधता Rईल 6 vप… ‹JJ आ6.”

१२. “भगव7त.नी 6 तरी का vप… ‹J?”

१३. “पो’पद, कारण ,यापासOन लाभ आ6. तो ध1माचा <वषय आ6. सदाचरण, अनासnती, रागŒdषापासOन

म'nती, श.ती, शमन, स,य€ान, अ….गमागyतील उiचतर अवvथ.स7ब7धी द^…ी आिण <नवyण साधता Rz, 1हणOनच

तर मी uःख, uःखकारण आिण uःख <नरोधा\ साधन यास7ब7धी <वधान ‹J आ6.”

१४. या स7वादात धमyचा <वषय आिण ध1माचा <वषय या दोह¯\ vवcप vप… झाJ आ6. z दोन <वषय
एक—क.पासOन अगदी िभNन आ6त.

१५. धमy\ Cयोजन जग,Cार7भा\ vप…ीकरण आिण ध1मा\ Cयोजन जगाची प'नरFचना ही आ6त.

५. नी<त आिण धमF ( Religion )
१. नीती\ धमyत vथान कोणz?

२. वvत'त: धमyत नीतीला vथान नाही.

३. धमy\ <वषय 1हण£ qव, आ,मा, CाथFना, पOजाकमFक.ड, <वधी, समार7भ आिण य€ 6 होत.
४. एका माणसाचा uसयy माणसाशी स7ब7ध Rतो z{हा नीतीला Cार7भ होतो.
५. शािNत आिण स'{यवvथा राखhयासाठीच धमyत नीतीचा समाoश होतो.
६. धमF हा एक <gकोण आ6.

७. आपŸया ”जायyशी च.ग'लपणd वागा; कारण त'1ही दोघdही पर—¡राची Jकª आहात.
८. ही धमyची <वचारसरणी आ6.

९. C,Rक धमF नी<त िशक<वतो. पर7त' नी<त ही काही C,Rक धमy\ मOळ न{6.

१०. ती ,याला जोडJला एक डबा आ6. oळ पडdल ,याCमाणdच तो ,याला जोडता xकवा ,यापासOन सोड<वता
Rतो.

११. धमyiया व {यवहारात नीती\ कायF 6 आकिvमक xकवा Cास7<गक आ6.
१२. 1हणOन नी<त ही धमyत Cभावशाली ठरत नाही.

६. ध1म आिण नी<त
१. ध1मात नीती\ vथान कोणz?

२. या\ साधd उmर 1हण£ नी<त 1हण£ ध1म आिण ध1म 1हण£ नी<त.
३. uसयy श¥दात बोलाय\ 1हण£, ध1मात जरी qवाला vथान नाही तरी ,या\ vथान नीतीŠ पटकावJ आ6.
४. ध1मात CाथFना, तीथFयाgा, कमFक.ड, <वधी अथवा य€ य.ना vथान नाही.
५. नी<त 6 ध1मा\ सार आ6. ,यािशवाय ध1म नाही.

६. ध1मात माणसाŠ माणसावर Cdम ‹Jच पा<ह£; यातOनच नीतीचा उगम होतो.
७. ,यासाठी qवाiया आ€.ची आव‘यकता नाही. qवाला स7त'… करhयासाठी काही माणसाŠ नीतीमान {हाय\
नाही तर vव<हतासाठीच माणसाŠ माणसावर Cdम कJ पा<ह£.

७. ‹वल नी<त प'ªशी नाही. ती प<वg आिण सवF{यापक असली पा<ह£
१. वvत' प<वg ‹{हा ठरz? ती का प<वg ठरz?

२. C,Rक Cाथिमक अथवा CगŸभ समाजात काही वvतO अथवा समज'ती प<वg मानŸया जातात व काही अप<वg
मानŸया जातात.

३. £{हा वvतO अथवा समजOत प<वgziया अवv•ला पोहोचz z{हा <त\ उŸल7घन करता Rत नाही. xकब•ना
<तला vपशFही करता Rत नाही. अH करणd <न<ष( समजJ जाz.

४. याiया उलट जी वvत' अथवा समजOत अप<वg 1हण£ पा<वlयाiया adgाबा6रची असz, <त\ उŸल7घन ‹J
तरी चालz. 1हण£ अशा अप<वg वvतO अथवा समज'ती य.iया<वc( वागताना मनात भय अथवा <वoकब'(ीची
टोचणी उêवत नाही.

५. £ प<वg z म7गल होय. ,या\ उŸल7घन ‹J 1हण£ धमFबा« वतFन ठरz.

६. एखा©ा वvत'ला पा<वlय का <दJ जाz? Cvत'त <वषयाiया अन'रोधाŠ C‘ना\ adg मयy<दत करhयासाठी
असा C‘न <वचारता Rईल की, नीतीला पा<वlय का <दJ »J?

७. नीतीला पा<वlय qhयात तीन घटक कारणीभOत झाJ असाoत.

८. प<हला घटक 1हण£, ~d™.\ स7रaण करhयाची सामािजक <हताiया द^…ीŠ आव‘यकता.

९. «ा C‘न.ची पा¡FभOमी ‘जीवनकलह’ आिण जीवनस7घषyत योƒयतम माणH <टकUन रा<हली पा<ह£त, या
<स(ाNतात आ6.

१०. «ा C‘नाचा <वकासवादाशी स7ब7ध आ6. 6 सवF~'तच आ6 की, मानवसमाजाचा <वकास जीवनस7घषyम'ळd
घडला; कारण Cार7िभक य'गात अNनसाम'–ी अ<त मयy<दत होती.

११. हा स7घषF अ,य7त भयानक vवŽपाचा होता. <नसगy\ द.त आिण न˜ रnतल.िछत आ6त अH 1हणतात.
१२. या भयानक रnतर7िजत स7घषyत योƒयतम zच <टकाव धŽ शकतात.
१३. ही समाजाची अगदी Cार7भीची िvथती झाली.

१४. Cाचीन काळी ‹{हा तरी आिण कोणी तरी असा C‘न उपिvथत ‹ला अHल की, जो सव“त अ<धक
शिnतमान तोच योƒयतम आ6 काय? की जो अ,य7त uबFल आ6 ,याला स7रaण <दJ तर प<रणामी समाजा\ 6तO
आिण साžय साधावयाला तोच अ<धक योƒय ठरणार नाही काय?

१५. त,कालीन सामािजक िvथतीŠ ,या\ उmर होकाराथ¤ <दJJ <दसz.

१६. न7तर असा C‘न उêवतो की, कमजोर ( uबFल ) माणसा\ स7रaण करhयाचा मागF कोणता?

१७. £ योƒयतम 1हण£ सव“त अ<धक शिnतमान आ6त ,य.iयावर काही <नबSध घातŸयाŠ z शnय होणार
आ6.

१८. याच उmरात नीतीचा उगम आिण आव‘यकता सामावJली आ6.
१९. Cार7भी 6 <नबSध योƒयतम ( सव“त अ<धक शिnतमान ) माणस.ना लागO ‹Ÿयाम'ळd z प<वg मानhयाची
आव‘यकता होती.

२०. यापासOन होणाª प<रणाम फार ग7भीर vवcपा\ आ6त.

२१. प<हला C‘न असा <नमyण होतो की सामािजक vवŽ:प धारण ‹ŸयाŠ नी<त असामािजक ( समाज<हत
<वरो<धनी ) तर होत नाही ना?

२२. चोर.मžR आपापसात नी<त नसz अH नाही. {यापाय“तही आपापसात नी<त असz. एकाच जातीiया
माणसात आपापस.त नी<त असz. दरोडdखोर.iया टोळीतही आपापस.त नी<त असz.

२३. पर7त' या नीती\ vवŽप, oगळdपणाची जाणीव आिण आपŸयाप'रतीच <•याशीलता <नमyण करणाª असz.

ही नी<त 1हण£ एका <विश… समOहाiया <हता\ स7रaण करhयापOरतीच मयy<दत, 1हण£च समाज<हत-<वरोधक
असz.

२४ . या Cकारiया नीतीतील oगळdपणाची जाणीव आिण आपŸयाप'रतीच <•याशीलता ही <त\
समाज<वरोधकŽप अगदी उघडd करतात.

२५. £{हा £{हा एखादा <विश… समOह आपलाच vवाथF राखhयासाठी नी<त पाळतो, z{हा z{हा ,या नीती\
समाज<वरोधक Žप vप… होz.

२६. अशा Cकाª होणायy समाजातील समOह स7घटन.\ प<रणाम ¨रगामी असतात.

२७. जर समाज असा परvपर <वरोधक समOहाचा बनला तर तो समाज अस7घ<टत व शकिलत राहील.

२८. अस7घ<टत व <वभागJŸया समाजापासOन £ भय उêवz z 6 की, तो आपŸयासमोर िभNन िभNन आदशF
आिण मOŸयमापना\ िभNन िभNन मानद7ड ठdवतो.

२९. आिण सवFसामाNय आदशF आिण सवFसामाNय मOŸयमापन.\ मानद7ड नसŸयास सवF समाज हा िमळzज'ळz
घdणारा असा एकिजनसी राहात नाही.

३०. अH िभNन िभNन आदशF आिण मOŸयमापना\ िभNन िभNन मानद7ड Žढ असJŸया समाजात {यnतीला
आपŸया <वचारात स'स7गती राखणd अशnय होz.

३१. Nयाय व आपŸया स7•याबलाचा <वचार बाजOला ठdवOन भरमसाट हnक स.गणायy समOहाiया वचFvवावर जो
समाज आधारJला असतो, ,या समाजात स7घषF हा अटळ असतो.

३२. अशा Cकारiया स7घषyला खीळ घालhयासाठी सव“ना प<वg वाटणायy अशा सवFसामाNय नी<त-<नयम.ची
आव‘यकता असz.

३३. <तसयy एका कारणाvतव नी<त प<वg आिण सवF{यापक असhयाची आव‘यकता आ6, आिण z 1हण£
{यnतीiया <वकासाला स7रaण qhयासाठी.

३४. जीवनस7घषyत अथवा समOहशासनात {यnती\ <हत 6 स'रिaत नसz.

३५. {यnतीला Qया समाजात सवFसामाNय žRR आिण सवFसामाNय आदशF य.ना सावF<gक माNयता असz, ,या

समाजात जी मान<सक स'स7गती साधता Rz, ती जो समाज समOहात <वभागJला असतो, ,यात साधता Rत नाही.
समOहाCमाणd आदशF आिण žRR िभNन असली की, समाजातील {यnती\ <वचार बहकतात आिण समाज
{यवहाराकडd साकŸयाŠ पाहhयाची द^…ी स'स7गत राw शकत नाही; ती <वकœत होz.

३६. uसª अH की, समOह {यवv•म'ळd पaपातीपणा वाढतो आिण Nयाय िमळत नाही.

३७. समOह {यवv•म'ळd समाजा\ वगFCधान थर बनतात. £ मालक असतात z मालकच राहतात आिण £
दाvयात जNमास Rतात z दासच राहतात. धनी z धनीच राहतात, कामगार z कामगारच राहतात.

अ<धकारस7पNन z अ<धकारस7पNनच राहतात आिण ग'लाम z ग'लामच राहतात.

३८. याचा अथF असा की, अशा {यवv•त vवात7lयाचा लाभ काही थोडÎ.ना होतो. सव“ना होत नाही.
अŸपस7•याक.ना समzचा लाभ होतो. बwस7•याक.ना माg ,यापासOन व7िचत राहाo लागz.

३९. यावर उपाय काय? यावर उपाय 1हण£ ब7ध'ता; ही सवFg Cभाव पाडणारी शnती बन<वणd.
४०. ब7ध'ता 1हण£ काय? ब7ध'ता 1हण£ मानवाभानवातील मात^भाव, 1हण£च नी<त.

४१. 1हणOनच भगवान ब'(ाŠ िशक<वJ, ‘ध1म 1हण£ <नती आिण ध1म प<वg आ6 तशीच नीतीही प<वg आ6.’

भाग uसरा: पा<रभा<षक श¥दसा1याम'ळd होणाª मौिलक ‰द कH अvप…
राहतात ?
प'नजFNम
१. Cाvता<वक
१. म',यOन7तर काय होz? हा C‘न वार7वार <वचारला जातो.

२. भगवान ब'(ाiया समकालीन.मžR «ा<वषयी दोन िभNन मz होती. प<हJ मत शा¡ततावाद आिण uसª मत
1हण£ उiÍदवाद.

३. आ,मा अमर असŸयाम'ळd जीवन शा¡त आ6. प'नजFNमाŠ जीवन प'ढd चालO राहz अH शा¡ततावादी मानीत
असत.

४. म^,य' 1हण£ सवFनाश, म^,यOन7तर काही उरत नाही, हा उiÍदवा©.चा <स(ाNत.

५. भगवान ब'( हा शा¡ततावादी न{हता. कारण शा¡ततावादात प^थक् आिण अमर अशा आ,1या\ अिvत,व
कŸपाo लागz आिण ,यास तर ब'(ाचा <वरोध होता.

६. भगवान ब'( हा उiÍदवादी होता काय? आ,1या\ अिvत,व मानीत नसŸयाŠ, ब'( हा vवाभा<वकत:
उiÍदवादी अHल अशी अ¬aा असणार.

७. पर7त' आपण वvत'त: उiÍदवादी नसता आपणावर तसा आरोप ‹ला जातो अशी ब'(ाŠ अलग´ø„प1म स'mात
त•ार ‹ली आ6.

९. तो 1हणतो, “माझी िशकवण oगळी असता, काही ~मण आिण ˆा1हण च'कीŠ आिण अCामािणकपणाŠ

वvत'िvथती धा¥यावर बसवOन मी उiÍदवादी आ6 आिण मानवजाती\ <वघटन, <वनाश आिण स7पOणF उiÍद
होणार आ6 अH िशक<वतो, असा मजवर आरोप करतात.”

१०. “खरोखर मी तH िशकवीत नाही आिण तरीस'(ा 6 भJ लोक च'कीŠ xकवा अCामािणकपणाŠ मजवर खोटा
आरोप कŽन मला उiÍदवादी बनवO पाहतात!”

१०. 6 <वधान जर खरोखर ब'(ा\ अHल, ब'( ध1मावर ˆा1हणी <स(ाNत लादhयासाठी घ'सडJJ Cिa„त
<वधान नHल, तर एक ग7भीर समvया उभी राहz ( ती समvया अशी ) :

११. भगवान ब'( तर आ,1या\ vवत7g अिvत,व मानीत नाही, मग तो आपण उiÍदवादी नाही अH कH 1हणO
शकतो?

१२. यातOन एक C‘न उêवतो तो असा की, भगवान ब'( प'नजFNम मानतो काय?

२. प'नजFNम कशाचा

१. भगवान ब'( प'नजFNम मानतो काय?

२. या\ उmर ‘होय’ अH आ6.

३. या C‘ना\ दोन भाग पाडणd योƒय ठªल (अ ) प'नजFNम कोण,या वvत'चा आिण ( आ ) प'नजFNम कोण,या
{यnतीचा?

४. या दोन C‘न.चा ए‹क C‘न oगळा घdऊन <वचार करणd बª पडdल.
५. प'नजFNम कशाचा? या C‘नाचा Cथम <वचार कŽ या.

६. या C‘नाकडd ब•धा uलFa ‹J जाz. 6 दोNही C‘न एकg ‹Ÿयाम'ळdच अ<तशय व‚चा<रक ग¯धळ उ,पNन
झाJला आ6.

७. भगवान ब'(ाiया मz माणसाiया अिvत,वा\ चार घटक पदाथF आ6त; (अ) प^¸वी, (आ) आप, ( इ) zज, ( ई)
वाय'.

८. C‘न असा आ6 की, मन'¦यqह म^त झाŸयावर ,याiया या चार भौ<तक घटक.\ काय होz? म^त शरीराबरोबर
zही म^त होतात काय? काही लोक 1हणतात, ‘होय’.

९. भगवान ब'( 1हणतो, ‘नाही’, z घटक पदाथF आकाशात £ समान पदाथF सामO<हक ŽपाŠ आ6त ,यात िमळOन
जातात.

१०. £{हा 6 चार घटक आकाशात तर7गणायy समOहाला ( Mass ) िमळतात z{हा एक नवा जNम घडतो.
११. प'नजFNमाचा भगवान ब'(ाला अिभCdत असणारा अथF असा आ6.

१२. या न{या जNमातील घटक पOव¤iया एका <विश… म^त शरीरातील असO शकतील.

१३. इ• एक गो… लaात ठdवली पा<ह£ की, शरीर मरz पण ,या\ भौ<तक घटक पदाथF सद‚व जगत राहतात.
१४. अशा Cकारचा प'नजFNम ब'( मानतो.

१५. सारीप'm आिण महाको’ीm य.iया स7वादात या <वषयावर च.गलाच Cकाश पडला आ6.

१६. अH 1हणतात की, एकदा भगवान ~ावvती Rथील अनाथxपडकाiया £तवन आरामात वvती करीत असता

महाको’ीm आपJ साय7काळ\ žयान स7पवOन सारीप'mाकडd »ला आिण ,याŠ सारीप'mाला आपŸया मनात डाचत
असJŸया काही C‘न.\ vप…ीकरण <वचारJ.
१७. खालील C‘न ,य.प‚की होz.

१८. महाको<’m :- žयानाiया प<हŸया अवv•त <कती गो…ी ¨र ‹Ÿया जातात आिण <कती मा» राखŸया
जातात?

१९. सारीप'm :- पाच ¨र ‹Ÿया जातात; पाच मा» राखŸया जातात. <वषय वासना, uब'F(ी, आळस, ‡चता आिण
श7का या ¨र ‹Ÿया जातात आिण <नरीaण, ‡चतन, उ,साह, समाधान आिण िचmाची एका–ता «ा मा» राखŸया
जातात.

२०. महाको’ीm - डोळd, कान, नाक, िज{हा आिण vपशF ही प7\िN·R Ñया. ,य.\ <वषय प^थक् आिण adgd प^थक्

आ6त. ,याचा <वचार कŽ लागलो असता असा C‘न पडतो की, ,य.\ अ7<तम अ<ध™ान कोणz? या प7\िN·या\
<वषय आिण ,य.ची adgd य.चा उपभोnता कोण?

२१. सारीप'm :- मन.

२२. महाको<’m - ही प7\िN·R कशावर अवल7बOन आ6त?
२३. सारीप'm :- \तŠवर ( Vitality ).

२४. महाको<’m : -\तना कशावर अवल7बOन असz?
२५. सारीप'm - उ¦णzवर.

२६. महाको<’m :- उ¦णता कशावर अवल7बOन असz?
२७. सारीप'm :- \तŠवर.

२८. महाको<’m - त'1ही 1हणता उ¦णता \तŠवर अवल7बOन असz व \तना उ¦णzवर अवल7बOन असz, याचा
खरोखर अथF तरी काय लावायचा?

२९. सारीप'm :- मी त'ला एक उदाहरण qऊन vप… करतो. QयाCमाणd <द{यातील Cकाश Qयोती\ दशFन घड<वतो

आिण Qयोतीम'ळd Cकाश उêवतो, ,याCमाणdच \तना ही उ¦णzवर आिण उ¦णता \तŠवर अशी ती दोNहीही
त,o अNयोNया~यी आ6त.

३०. महाको<’m :- शरीर 6 <नÂdतन का™ासार˜ ¨र फáकhयापOव¤ शरीरातील कोण,या गो…ी ,यास सोडOन
जातात?

३१. सारीप'm - \तना, उ¦णता आिण <व€ान ( जाणीव ).
३२. महाको<’m :- इ7<·य स7€ा आिण भाव-भावना Qया िभnखOŠ आपŸया समाधीत <न–<हत आिण श.त ‹Ÿया
आ6त तो िभnखO आिण म^त शरीर या दोह¯मžR ‰द काय?

३३. सारीप'm - म^त शरीरात काया, वाचा आिण मन «.iयाच <•या ‹वळ थ.बJŸया असतात, तर इ7<·या\
साम¸यFही उिiछNन झाJJ असz. उलटपaी, žयानvथ िभnखOमžR \तना व उ¦णता ही कायम असOन
इ7<·यशnती शाबOत असz, जरी ,या\ ¡ासोiछæास, <वतक¿-<वचार आिण स7€ा थ.बJŸया आिण श.त असŸया
तरी.

३४. म^,य' अथवा उiÍद य.\ 6 ~d™ आिण प<रपOणF <वoचन ठरhयाचा स7भव आ6.

३५. या स7वादात एक {य7ग आ6. महाको<’mाŠ सारीप'mाला एक C‘न <वचारावयाला हवा होता, तो 1हण£
उ¦णता 1हण£ काय?

३६. या\ सारीप'mाŠ काय उmर <दJ असz याची कŸपना करणd सो¬ नाही. एक गो… माg <नःvस7qह आ6 की,
उ¦णता 1हण£ शnती ( Energy ).

३७. अशा रीतीŠ vप… ‹Ÿयास, ‘शरीर म^त झाŸयावर काय होz?’ या C‘ना\ योƒय उmर ‘शरीर शnती
( Energy ) उ,पNन करhया\ थ.ब<वz’ अH होz.

३८. पर7त' हाही उmराचा एकच भाग ठरतो. कारण म^,यOचा एक अथF असाही आ6 की, ‘शरीरातOन जी शnती
बा6र पडz ती <व¡ात स7चार करणायy शिnतसमOहात िमळOन जाz.

३९. 1हणOन म^,यO\ अथवा उiÍदा\ दोन अथF आ6त. एका प‚लOचा अथF शnती\ ( Energy ) उ,पादन थ.बणd.
uसयy प‚लOचा अथF <व¡ात स7चार करणायy शिnतस7–हात नवी भर पडणd.

४०. उiÍद या श¥दाiया अथyला अH दोन प‚लO पडत असŸयाŠ ब'( vवतःला पOणFतया उiÍदवादी 1हणत नH.

आ,1याiया कadपयSतच तो उiÍदवादी होता. शरीराiया भौ<तक घटका ( Matter ) बाबत माg तो उiÍदवादी
न{हता.

४१. असा अथF लावला तर ब'( vवत:ला उiÍदवादी का 1हणवOन घdत नH 6 कळणd सो¬ होz. तो शरीर घटका\
( Matter ) प'नज¤वन मानतो; तो आ,1याचा प'नजFNम मानत नाही.

४२. भगवान ब'(ाiया मताचा असा अथF लावला तर तो शाkाशी स'स7वादी आ6.
४३. याच अथyŠ ब'( ‹वळ प'नजFNम मानतो अH 1हणता Rईल.

४४. शाk 1हणz, शnती ( Energy ) कधीही नाश पावत नाही. म^,यOन7तर सवF उiÍद होतो आिण मा» काहीच
उरत नाही ही <ववारसरणी भौ<तक शाkा<वc( आ6. कारण ही <वचारसरणी शnती\ ( Energy ) सामO<हक
सात,य या Cमाणाशी ज'ळत नाही.

४५. ‹वळ याच रीतीŠ वर स.<गतJली प'नजFNमाची समvया सोड<वता Rz.

३. प'नजFNम कोणाचा ?
१. सवyत <बकट C‘न 1हण£ प'नजFNम कोणाचा?
२. एखादा म^त झाJला मन'¦य परत नवा जNम घdतो का?

३. या <स(.तावर ब'(ाचा <व¡ास होता काय? असणd अस7भा{य <दसz.

४. म^त मन'¦या\ सवF भौ<तक अ7श एकg Rऊन, ,य.नी एक नवा qह बन<वला तरच ,या मन'¦याचा प'नजFNम
घडणd शnय आ6.

५. जर नवा qह oगoग½या म^त मन'¦य.iया िभNन, िभNन भौ<तक अ7श.iया िम~ण.नी बनत असला तर प'नजFNम
शnय आ6, पर7त' तो ,या एकाच म^त मन'¦याचा प'नजFNम असO शकत नाही.

६. िभnखOणी ˜मा <हŠ हा म'´ा पHनदी राजाला च.गलाच vप… कŽन स.<गतला आ6.
७. एकदा तथागत ~ावvतीजवळील अनाथxप<डकाiया £तवनारामात राहात होz.

८. ,या समयी कोशल जनपदात प<रµमण कŽन ˜मा ही ~ावvती आिण सा‹त «ा नगर.iया दर1यान
असJŸया तोरणव,थOमžR राहात होती.

९. या oळी कोसल राजा पHनदी सा‹तwन ~ावvती R• जात होता. एक राg तो तोरणव,थO R• रा<हला.

१०. पHनदीŠ एका माणसाला बोलावOन स.<गतJ, “6 बघ. सNमान<नय अशा एखा©ा िभnखOला xकवा
ˆा1हणाला घdऊन R.”

११. “ठीक आ6,” अH बोलOन तो तोरणव,थOत राजसNमानास योƒय असा िभnख' अथवा ˆा1हण शोधO लागला;
पर7त' तसा कोणीही ,याला आढळला नाही.

१२. ”वटी तोरणव,थOमžR राहावयास आJली िभnखOणी ˜मा ,याला <दसली. <तला ‰टOन तो कोसलराज
पHनदीकडd »ला आिण 1हणाला,

१३. “महाराज, आपŸया सNमानास योƒय असा िभnखO अथवा ˆा1हण R• कोणी <दसत नाही. पर7त' R• ˜मा

नावाची तथागत.ची एक िश¦या आ6. <तiयास7ब7धी अशी वातy Cस^त आ6 की, ती <वचारस7पNन, <वचaण,

ब•~'त, वाद<ववादात कsशल आिण C,य',पNनमतीची अशी अहFत् vती आ6. महाराज.नी <तचा सNमान ‹Ÿयास
तो योƒयच होईल.”

१४. 6 ऐकŸयावर कोसलराज पHनदी िभnख'णी ˜माला ‰टhयास »ला. <तiया समीप »Ÿयावर <तला
अिभवादन कŽन तो बाजOला बसला आिण 1हणाला,

१५. या <वषयास7बधी आपJ 1हणणd काय आ6? “म^,यOmर तथागता\ अिvत,व राहz काय?”
१६. “महाराज, 6 गOढ तथागत.नी vप… ‹JJ नाही.”

१७. “तथागत.\ म^,यOन7तर अिvत,व राहz काय? असा C‘न <वचारला असता ,या\ उmर तथागत.नी स.<गतJ
नाही अH 1हणतात व uसयy C‘नाचीही तशीच उmª qतात. तथागत.नी 6 गOढ उकलOन न स.गhया\ काय
कारण असाo बª?”

१८. “महाराज, या बाबतीत मी आपणालाच एक C‘न <वचारीन आिण आपणास योƒय वाÊल तH ,या\ उmर
©ा. महाराज, आपणाजवळ असा कोणी गिणती आ6 काय की जो ग7»तील वाळOकण.ची ”कड्य.नी, हजार.नी
अथवा लa.नी गणती कŽ श‹ल?”
१९. “नाही तसा कोणीच नाही.”

२०. “मग त'मiयावजवळ असा कोणी गिणती आ6 काय की जो सम'·ात इत‹ करोड, इत‹ हजार, इत‹ लाख
माप पाणी आ6 6 स.गO श‹ल?”

२१. “नाही. असा कोणीच नाही.”
२२. “अH का?”

२३. “कारण, सम'· खोल, अमयyद, अगाध आ6.”

२४. “,याCमाणd महाराज, तथागत.नी qह प<र,यnत ‹Ÿयावर z म'ळापासOन ÍदJŸया तालव^aासार˜ परत
प'Nहा उगवणार नाहीत. तथागत.iया qहास7ब7धी काय स.गता Rईल? तथागत शरीर <वम'nत झाŸयावर

सम'·ासार˜च अमयyद आिण अगाध आ6त. अशा िvथतीत तथागत.ना म^,यOन7तर अिvत,व आ6 अथवा नाही
xकवा आ6 आिण नाही अH कोणzही <वधान लागO शकत नाही.”

२५. “तथागत.ची ,याiया oदन.वŽन {या•या कŽ »Ÿयास ,या oदना तथागत.नी प<र,यnत ‹JŸया आ6त.
आमOला– नाहीशा ‹JŸया आ6त. oदना <वम'nत अH तथागत, थोर सम'·ाCमाणd अमयyद आिण अगाध आ6त.

z{हा म^,यOन7तर तथागत.\ अिvत,व राहz अथवा राहात नाही; xकवा राहz आिण राहात नाही, ही <वधाŠ
तथागत.ना लागO पडत नाहीत.”

२६. “,याCमाणdच स7€ा, स7vकार, <व€ान य.iया आधाª तथागत.ची {या•या कŽ लागŸयास तीही ,याना लागO
पडत नाही. कारण या सव“पासOन समOळ <वम'nत झाJJ तथागत 6 थोर सम'·ासार˜ अमयyद आिण अगाध
आ6त. z{हा म^,यOन7तर तथागत.iया अिvत,वास7बधी अथवा अनिvत,वास7ब7धी <वधान ,य.ना लागO पडत नाही.”

२७. ˜मा\ 6 श¥द ऐकUन कोसल राजा पHनदी आन7<दत झाला. आपŸया जा»वŽन उठला, <तला नमvकार ‹ला
आिण तो <नघOन »ला.

२८. uसयy एका Cस7गी पHनदी तथागताकडd »ला असता ,य.ना अिभवादन कŽन ,याŠ <वचारJ,
२९. “भगवान, मग तथागत.ना म^,यOmर अिvत,व नाही अH 1हणता Rईल काय?”

३०. “महाराजा, यास7ब7धी मी काहीच 1हटJJ नाही.”

३१. “भगवान, मग तथागत.ना म^,यOmर अिvत,व आ6 अH 1हणता Rईल काय?”
३२. “महाराज, मी तHही 1हटJJ नाही.”

३३. न7तर ,याŠ ˜माला <वचारJJच uसª C‘न <वचारJ.

३४ “भगवान, मी £{हा आपणाला <वचारतो, म^,यOmर तथागत.ना अिvत,व आ6 काय अथवा नाही काय, तर
आपण 1हणता, ‘मी z स.<गतJJच नाही.’ तर भगवान, «ा न स.गhया\ कारण काय?”

३५. “महाराजा, मी आता त'ला एक C‘न <वचारतो आिण त'ला योƒय वाÊल तH उmर q.” ,या <ठकाणी
भगव7त.नी ˜मासार˜च पHनदीला C‘न <वचारJ.

३६. “भगवान. ही खरोखर आÂयyची गो… आ6 की, ग'cिश¦य.नी <दJली उmª अथFशा आिण अaरश: समान,
स'स7वादी, स'स7गत आिण उiचतम आ6त.

३७. “भगवान, एका समयी मी िभnख'णी ˜माकडd »लो होती आिण <तला याच गो…ीस7ब7धी <वचारJ होz आिण
भगव7तासार˜च <तŠ अaरश: उmर <दJ.”

३८. “भगवान, आ1ही कामाची माणH. आ1ह.ला प'¦कळ का— आ6त. आ1ही जातो.”
३९. “जा, या oळी £ त'ला करणd उिचत आ6 z कर.”

४०. या श¥द.नी आन7<दत होऊन भगव7त.ना अिभवादन कŽन कोसल राजा पHनदी आपŸया मागyला लागला.

कमF
१. बौ( आिण ˆा1हणी कमF<स(ाNत समान आ6त काय ?
१. बौ(ध1मात कमF<स(ाNताइतका इतर कोण,याही <स(ाNताŠ ग¯धळ <नमyण ‹Jला नाही.

२. बौ( धमyत ,या\ vथान कोणz? आिण ,याचा <व”ष अथF काय आ6 6 अगोदरच स.<गतJJ आ6.

३. अ€ xह¨ न समजता ‹वळ श¥दसा1यावŽन अH 1हणतात की, बौ(धमF अथवा ˆा1हणी वा xहuधमF एकच
आ6त.

४. सO€ आिण सनातनी ˆा1हणही अHच 1हणतात, पर7त' ,यात ,य.चा 6त' अ€ ब•जनसमाजाची ब'ि(-प'रvसर
ग‚रसमजOत करणd हा असतो.

५. स'िशिaत ˆा1हण.ना मा<हत असz की, ब'(ाचा कमF<स(ाNत ˆा1हणी कमF<स(ाNता¬aा िभNन आ6 आिण
तरीही z 1हणत राहतात की, बौ(धमF आिण ˆा1हणी अथवा xहuधमF एकच आ6त.

६. ,य.iया Œdषब'(ीŠ चाल<वJŸया अपCचाराला या दोन धम“तील कमF <स(ाNत<वषयक समान प<रभाषdŠ
साहाÒय होz.

७. 1हणOन वvत'िvथती काय आ6 या\ सOÔम परीaण करणd आव‘यक आ6.

८. श¥द.\ <कतीही सा1य असJ तरी ब'(ाiया कमF<स(ाNताचा अिभCाय हा ˆा1हणी कमF<स(ाNताiया

अिभCाया¬aा oगळा आ6.

९. या दोNही <स(ाNत.त आधारभOत Cमाणd ही इतकी िभNन आ6त की, ,यापासOन <न¦पNन होणारा <न¦कषF समान
असणd शnय नाही.

१०. xह¨ कमF<स(ाNताची म'•य त,o खालीलCमाणd आ6त.

११. xह¨ कमF<स(ाNत हा आ,1याiया अिvत,वावर आधारJला आ6. उलटपaी बौ( धमF आ,1या\ अिvत,व
मानीत नसŸयाम'ळd तो आ,1यावर आधारJला नाही.

१२. ˆा1हणी कमF<स(ाNत हा आ,1याiया जNमाजNमावर आधारJला आ6.
१३. आ,1याचा प'नजFNम होतो अH मानŸयाम'ळd कमF 6 जNमजNमाNतरी चालO राहz.

१४. बौ( धमF आ,माच मानीत नसŸयाम'ळd 6ही बौ( कमF<स(ाNतास लागO होत नाही.

१५. qहा{य<त<रnत आ,1याला अिvत,व आ6 यावर xह¨धमF आधारJला आ6. qह म^त झाला तरी आ,मा मरत
नाही. आ,मा qहातOन <नघOन जातो.

१६. ही <वधाŠ बौ( <स(ाNताला लागO नाहीत.

१७. xह¨ कमF<स(ाNताCमाणd माणसाŠ कमF ‹J तर ,या कमy\ <व<वध प<रणाम होतात. ,याचा प<हला
प<रणाम 1हण£ क,यyवर होणारा आिण uसरा आ,1यावर होणारा.
१८. क,यyiया C,Rक कमyचा आ,1यावर स7vकार होतो.

१९. £{हा मन'¦य मरतो आिण ,याचा आ,मा ,याला सोडOन जातो ,या oळी ,याiया आ,1यावर अH अŠक
स7vकार झाJJ असतात.

२०. आिण या स7vकाराम'ळd प'ढील जNमी ,याला कोणz अ<धकार िमळणार 6 ठरत असz.

२१. xह¨7चा हा <स(ाNत आ,1या\ अिvत,व न मानणायy बौ( कमF<स(ाNताशी <वस7गत आ6.
२२. वरील कारणाvतव बौ( कमF<स(ाNत आ<ग xह¨ कमF<स(ाNत 6 एकच असO शकत नाहीत.
२३. 1हणOन 6 दोNहीही एकच आ6त अH मानणd ‹वळ मOखFपणा\ ठªल.

२४. जाvतच जाvत इत‹च 1हणता Rईल की, या शाि¥दक मायाजाळापासOन सावध राहा.

२. गतकमyचा भ<व¦य जNमावर प<रणाम होतो अH ब'( मानतो काय ?
१. कमF<स(ाNत ब'(ाŠ स.<गतला. ‘कराल तH भराल’ अH स.गणारा तो प<हलाच होय.
२. तो कमF<स(ाNतावर इतका भर qत अH की, ,याiया 1हणhयाCमाणd कमF<स(ाNताiया द^ढ प<रपालना<वना
न‚<तक स'{यवvथा अशnय आ6.

३. भगवान ब'(ाचा कमF<स(ाNत हा ‘कमF’ आिण ,याचा वतFमान जीवनावर प<रणाम «ाप'रता मयy<दत होता.

४. तथा<प अ<धक <वvत^त असाही एक कमF<स(ाNत आ6 आिण या कमF<स(ाNताCमाणd गतजNमीiया कमyचा
कमyत अ7तभyव होतो.

५. माण'स गरीब कsळात जNमास आला तर या <स(ाNताCमाणd ,या\ कारण ,या\ गतजNमा\ u¦कमF. तो
~ीम7ताiया घरात जNमला तर ,या\ कारण गतजNमी\ स,कमF.

६. जNमत:च माणसात काही {य7ग असJ तर ,या\ही कारण ,या\ गतजNमी\ u¦कमF.

७. हा अ,य7त u… <स(ाNत आ6. कमyचा असा अथF लावला तर माणसाiया ~माला काहीच vथान उरणार नाही.
सवF काही गतजNमीiया ,याiया कमyŠ पOवF<नयोिजत ‹Ÿयासार˜ होईल.

८. हा <वvत^त कमF<स(ाNत बो(Cणीतच आ6, असा अŠक oळा भगवान ब'(ावर आरोप करhयात Rतो.
९. पर7त' भगवान ब'( खरोखरच हा <स(ाNत मानीत होता काय?

१०. «ा <स(ाNताची बरोबर परीaा करhयासाठी तो Qया श¥द.त सामाNयत: स.<गतला जातो ,या¬aा oग½या
श¥दात स.गणd योƒय होईल.

११. गत कमF 6 माणसासमoत जाz अH 1हणhया¬aा z वारसा 1हणOन Rz 6 1हणणd अ<धक सय'िnतक आ6.

१२. श¥दाiया «ा प<रवतFनाम'ळd व.िशकziया <नयम.वर कमF<स(.ताची कसोटी लावता Rz. ,याCमाणdच «ा
श¥दप<रवतFनाŠ ,या <स(.ताiया अिभCdत आिण Žढ अथyला बाध Rत नाही.

१३. £ दोन C‘न Rर{ही माणसाला या <स(ाNता<वषयी <वचारणd शnय झाJ नसz, z तोच <स(ाNत <नरा½या
भाषdत म.डŸयाम'ळd, शnय झाJ आ6. 6 £ दोन C‘न आ6त ,या दोन C‘न.ची उmª <दŸयािशवाय हा <स(ाNत
vप… होत नाही.

१४. प<हला C‘न हा की, गत कमyचा वारसा कसा लाभतो? ,याची C<•या कशी असz?

१५. uसरा C‘न असा की, व.िशकziया द^…ीŠ गत कमy\ Žप कH असz? z व7शान'गत माता<पतर.पासOन
चालत आJJ असz, की न7तर vवतः स7पादJJ असz?

१६. आपŸया माता<पतर.पासOन आपŸयाला काय िमळz?

१७. शाk स.गz, £{हा वीयFज7तOचा ( Sperm ) गभyशयातील अ7डÎ.शी स7योग होतो z{हा Cाhयाiया जीवनाला
Cार7भ होतो. वीयFज7तOiया िशराचा अ7डÎातील ‹N·ाणOत Coश होणd 1हण£ उ,पmीचा Cार7भ.

१८. C,Rक मन'¦यCाhयाचा उगम हा माziया गभyशयातील अ7डd आिण <प,याचा वीयFज7तO य.iया स7योगाŠ
1हण£ दोन सजीव पदाथ“iया दोन कण.iया य'तीŠ होत असतो.
१९. «ा <वषयास7ब7धी चचy

करhयासाठी जो यa

माता<पतर.म'ळdच होz, अH ब'(ाŠ स.<गतJ.

ब'(ाकडd आला होता, ,याला माणसाची उ,पmी

२०. ,या oळी भगवान ब'( राजग^हाजवळील इ7·कर पवFतावर वास करीत होz.

२१. यa ,य.iया जवळ जाऊन 1हणाला, “भगवान 1हणतात, पा¾थव आकार ( Žप ) 1हण£ जीव न{6; मग जीव
सशरीर कसा होतो? जीवाला «ा अिvथ, 6 जठर कोठOन िमळतात! आईiया गभyशयात हा आ,मा कसा
लटकJला असतो?”

२२. याला भगव7त.नी उmर <दJ, “Cथम कलल होतो. न7तर अब'Fद. ,यापासOन ¬शी वाढz आिण ¬शीपासOन घन
होऊन तो व^(ी पावत राहतो. या घन.त प'ढd ‹स, लव, न˜ Rऊ लागतात आिण £ काही अNन, ¬य आई घdz
,यावरच पयyयाŠ आईiया गभyशयातील बालक जगz आिण वाढz.
२३. <हNu <स(ाNत माg oगळा आ6.

२४. तो <स(ाNत 1हणतो की, शरीर व7शान'गत माता<प,य.पासOन Cा„त होz. पर7त' आ,1या\ तH नाही. तो
शरीरात बा6Žन आत ठdवJला आ6 अथyत कोठOन? 6 काही हा <स(ाNत स.गO शकत नाही.

२५. आता गतकमy\ vवŽप कH असz? या uसयy C‘नाकडd वळताच एका गो…ीस7ब7धी <निÂती ‹ली पा<ह£.
ती 1हण£, कमF हा व7शान'गत ग'ण<व”ष समजावयाचा की vवत:च स7पादJला ग'ण समजावयाचा?

२६. या C‘ना\ उmर आŸयािशवाय व7शान'•माiया शाkीय <स(ाNताची ,याला कसोटी लावता Rत नाही.

२७. पर7त' या xकवा ,या द^…ीŠ ,या\ उmर आJ तरी हा कमF<स(ाNत हा अथFपOणF आ6 xकवा अथFहीन आ6, 6
ठर<वhयास शाk सहाÒय कŽ श‹ल काय?

२८. शाkान'सार म'लात आईबापा\ ग'ण <व”ष उतरतात.

२९. xह¨ कमF<स(ाNताCमाणd बालकाला ,याiया आईबापापासOन qहापलीकडd काहीच िमळत नाही. xह¨
<स(ाNताCमाणd गत कमF 6 म'लाŠ आपŸया जNमाबरोबर, vवतः आपण आपŸयासाठी, आणJला वारसा आ6.
३०. ,यात आईबापाचा काहीच भाग नसतो. सवF काही बालक आपŸयाबरोबरच आणz.
३१. अशा Cकारचा <स(ाNत ब'(ीस पटणारा ठरत नाही.

३२. वर स.<गतŸयाCमाणd ब'( असŸया ब'ि(<वस7गत <स(ाNतावर <व¡ास ठdवीत नाही. ( या <वषयाची चचy
करताना मन'¦य आपŸया च.गŸया वाईट कमyiया प<रणाम.पासOन म'nत होतो काय? ,या C‘ना\ vथा<वर
नागHनाŠ राजा िम‡लदाला उmर <दJ आ6.)

३३. “जर प'नc,पmी झाली नाही तर तो आपŸया कमyiया प<रणामापासOन म'nत होतो. जर प'नc,पmी झाली
तर तो म'nत होणार नाही.”

३४. राजा िम‡लद 1हणाला, “नागHन, एक उदाहरण qऊन आपJ 1हणणd अ<धक vप… कर.”

३५. “राजा, अH समज, एक मन'¦य uसयy माणसा\ आ78 चोरतो. चोरणारा िशaापाg ठरतो काय?”
३६. “होय.”

३७. “पर7त' uसयy माणसाŠ Qया आ7¥या\ बीज जिमनीत लावJ होz z आ78 ,याŠ चोरJJ नाहीत, मग तो
िशaापाg का?”

३८. “कारण, ,याŠ £ आ78 चोरJ z लावJŸया आ7¥या\च प<रणामvवŽप होz.”

३९. “,याCमाणdच 6 राजा, 6 नामŽप च.गJ अथवा वाईट कमF करz आिण ,या कमyपासOन uसª नामŽप
जNमास Rz 1हणOन पा<हJ नामŽप आपŸया u¦कमyपासOन <वम'nत राw शकत नाही.”
४०. “वा! छान नागHना!”

४१. राजा प'ढd 1हणाला, “£{हा «ा नामŽपाŠ कमF ‹J z{हा ,या कमy\ प'ढd काय होz?

४२. “ QयाCमाणd सावली माणसाला सोडीत नाही, ,याCमाणd गत कमFही ,याiयाबरोबर जाईल.”
४३. “ पण मग ही कम° आ6त अH 1हणOन कोणाला ती कम° दाख<वता Rतात का?”
४४. “ नाही.”

४५. “ एक उदाहरण qऊन 6 अ<धक vप… कर.”

४६. “ व^aाला जी फळd अ©ा<प यावयाची आ6त ती, 6 राजा, दाख<वता Rतील काय?”
४७. “ती भावी फळd R• आ6त xकवा z• आ6त, अH कोणाला 1हणता Rईल काय?”
४८. “<नस7शय नाही.”

४९. “,याCमाणdच 6 राजा, जोपयSत जीवना\ सात,य ख7<डत झाJ नाही, तोपयSत कœतकम° दाख<वता Rत नाही.”
५०. “वा, छान नागHना.”

३. गतकम“चा भ<व¦यजीवनावर प<रणाम होतो, अH ब'( मानतो काय ? ( प'ढd
चालO )
१. अशा रीतीŠ ब'(ाचा कमF<स(ाNत शाkास धŽन आ6.

२. पOवFजNमी\ कमF वारसा 1हणOन भावी जNमात Cा„त होz. यावर तो <व¡ास ठdवीत नाही.

३. जNम हा माता<पतर.पासOन आ6 आिण बालकाला जNमत: जो वारसा लागतो तो ,याiया आईबाप.कडOन; अH
ब'( मानीत असŸयाम'ळd बालक 6 vवतःच वारसा घdऊन Rz, यावर तो कसा <व¡ास ठdवणार?

४. ,याiया <व¡ासास7ब7धी\ अन'मान vवीकारJ नाही तरी चाJल; कारण या <वषयास7ब7धी C,यa प'रावा एका
सOgात आढळतो. z सOg 1हण£, ‘चOळ, uःख-ख7द सOm’ या स'mात भगवान ब'( आिण ज‚न य.चा स7वाद आ6.

५. या स7वादात भगवान ब'( 1हणतो - त'1ही 1हणता की, आ1ही पOव¤ पाप ‹J होz, ,या\ आ1ही आपŸया कठोर

तपvRŠ प<रमाजFन करतो. वतFमानकाळात काया, वाचा आिण मन य.चा <नरोध ‹ŸयाŠ आमiया पOवFजNम}iया

पापाचा <नरास होईल. मग तपvRŠ मा<गल पाप.चा <नगम झाŸयावर आिण नवी पापकम° करावया\
थ.बŸयावर आमचा भ<व¦यकाळ श'( होतो. भ<व¦यकाळ श'( ‹ŸयाŠ गतकाळ प<रणामहीन होतो. गतकाळ
प<रणामहीन झाŸयाŠ uःखाचा <नरास होऊ लागतो आिण ,याम'ळd u:खकारक oदना नाहीशा होतात. u:खकारक
oदना नाहीशा झाŸयावर uःखच नाहीH हाz.

६. «ा माÌया भाषणाला ,या <नगhठ.नी होकार <दŸयावर मी ,य.ना <वचारJ, ‘पOQय माणस.नो, त'1ह.ला
पOवFजNम होता xकवा पOवFजNम न{हता 6 त'1ह.स माहीत आ6 काय?’
७. ‘नाही! आ1ह.ला काहीच माहीत नाही!’

८. ‘गतजNमी पापाम'ळd त'1ही सदोष अथवा <नद•ष होता याब´ल त'1ह.ला काही €ान आ6 काय?’
९. ‘नाही! आ1ह.स काहीच माहीत नाही!’

१०. ‘गतजNमी या xकवा ,या <विश… पापाम'ळd त'1ह.ला दोष लागला होता xकवा नाही 6 त'1ह.ला माहीत आ6
का?’

११. ‘नाही; z आ1ह.स काहीच मा<हत नाही.’

१२. ¨सरी गो… अशी की, माणसाची िvथती आन'व7िशकz¬aा ,याiया भोवतालiया प<रिvथतीवर अ<धक
अवल7बOन असz. अH ब'( मानतो.

१३. qवध1म स'mात तो 1हणतो, काही ~मण ˆा1हण अशा मता\ आ6त की, £ काही स'खकर अथवा u:खकर

अन'भव {यnतीला Rतात z गतजNमी\च प<रणाम होत. 1हणOन z 1हणतात, गतजNमीiया पापकमy\ प<रमाजFन
‹ŸयाŠ आिण नवी पापकम° करhया\ थ.ब<वŸयाŠ भ<व¦य काळात सोसावया\ काहीच उरत नाही. पापकम°
aय पावतात <न पाप कमyचा aय झाŸयाŠ u:खाचा उiÍद होतो. u:खाचा उiÍद झाŸयाŠ oदना नाहीशा

होतात आिण oदन.चा aय झाŸयाŠ अिखल u:खाचा उiÍद होतो, अH <नगhठ.\ 1हणणd आ6.

१४. Cाhय.\ स'खकारक आिण uःखकारक अन'भव 6 जNमकाळiया प<रिvथती म'ळd उêवतात अH <नगhठ
1हणत असतील तर ,य.\ z 1हणणd दोषाvपद आ6; आिण जNमकालीन प<रिvथती ,या\ कारण नाही अH z
1हणत असJ तरीस'(ा ,य.\ 1हणणd दोषाvपद ठरz.

१५. भगवान ब'(ाची ही <वधाŠ आपŸया C‘न.iया द^…ीŠ मह,वाची आ6त. जर ब'( गतजNमीiया कमyवर
<व¡ास ठdवीत अHल तर ,यास7बधी श7का का <नमyण करतो? वतFमान जीवनातील स'खकर अथवा uःखकर
अन'भव 6 प<रिvथ<तसा¬a आ6त अH मानणारा ब'( गतजNमीiया कमyवर <व¡ास कसा ठdवील ?

१६. गतजNमीiया कमyचा <स(ाNत हा श'( ˆा1हणी <स(ाNत आ6. z आ,1या\ अिvत,व मानतात, आ,1या\
अिvत,व आिण पOवFकमyचा आ,1यावर प<रणाम होतो अH मानतात 1हणOन ‘गतजNमी\ कमF वतFमान काळात
Cभावशाली ठरz!’ याiयाशी z स'स7गत आ6 पर7त' आ,1या\ अिvत,व न मानणायy बौ( <स(ाNताशी z अगदी
<वस7गत आ6.

१७. Qयाला भगवान ब'(ाचा <स(ाNत समजला नाही xकवा जो ब'ि(प'रvसर बौ( धमF आ<ग xह¨ धमF सद^श
आ6त अH दाख<वhयाचा अÓाहास करतो ,याŠ हा <स(.त बौ( धमyत घ'सड<वला असला पा<ह£.

१८. भगवान ब'(ाŠ हा <स(ाNत िशक<वJला असhयाची शnयता नाही, 6 वरील कारणावŽन vप… होईल.

१९. यािशवाय भगवान ब'(ाŠ हा <स(ाNत िशक<वला नसावा या 1हणhयाला uसरा एक सवFसामाNय आधार
आ6.

२०. पOवFकमF 6 भावी जीवना\ <नय7gण करz. हा xहu <स(ाNत अNयायमOलक आ6. असŸया <स(ाNताचा शोध
लावhयाचा 6तO काय असावा?

२१. ,याचा एक—व 6तO शासन अथवा समाज य.ना द<र·ी लोक.iया u:िvथतीiया उmरदा<य,वातOन म'nत करणd
हा असावा.

२२. नाहीतर असŸया अमान'ष आिण ब'ि(<वस7गत <स(ाNताचा शोधच लागला नसता.

२३. महाकाcिणक 6 Qया\ <बcद C<स( आ6 तो असला <स(ाNत उचलOन धरील, अशी कŸपनाही करवत नाही.

अxहसा
१. अxहH\ िभNन अथF आिण <त\ आचरण
१. अxहसा 1हण£ जीवxहसा न करणd, हा ब'(ाiया िशकवणOकीचा अ,य7त मह,वाचा भाग आ6.
२. कcणा आिण ›gी या दोह¯शी <तचा िज{हा½याचा स7ब7ध आ6.

३. तथा<प असा एक C‘न <वचारला जातो की, ब'(Cिणत अxहसा ही सवFकालीन अन'ल7Ñय अH कतF{य होz की
ती Cस7गसा¬a होती?

४. £ लोक भगवान ब'(ाची िशकवणOक मानतात ,य.ना <तला सवFकािलन अन'Ÿल7Ñय अH कतF{य मानणd कठीण

जाz. z 1हणतात की, सवFकाळ अxहHŠच वागJ तर प'¦कळ oळा सत\ असतला आिण ग'णा\ uग'Fणाला
बिलदान ©ाo लागz.

५. «ा C‘ना\ अ<धक vप…ीकरण करणd सय'िnतक होईल. अxहसा या <वषयाŠ प'¦कळच ग¯धळ <नमyण ‹ला
आ6.

६. बौ( qशातील लोक.नी <तचा अथF काय लावला आिण कH प<रपालन ‹J आ6?
७. हा C‘न मह,वाचा असOन तो <वचाराहF आ6.

८. <सलोनमधील िभnख' vवतः रण.गणात उतरJ होz. आिण लोक.नाही परकीय आ•मणा<वc( यO( करhयास
,य.नी उ©'nत ‹J होz.

९. उलटपaी ˆ1हqशातील िभnख'7नी परकीय आ•मणा<वc( vवतः शk धरJ नाही आिण लोक.नाही शk न
धरhयाचा उपqश ‹ला.

१०. ˆ1ही लोक अ7डी खातात पण माH खात नाहीत.
११. अशा रीतीŠ दोन िभNन qश.त अxहHचा oगळा अथF लावOन <त\ प<रपालनही oग½या रीतीŠ ‹JJ
<दसz.

१२. अलीकडd जमFन बौ( म7डळाŠ एका ठरावाŠ प7चशीJतील अxहसा सोडOन चार शीJ माNय ‹ली आ6त.
१३. अxहHiया <स(ाNताबाबत अशी वvत'िvथती आ6.

२. अxहHचा खरा अथF
१. अxहHचा अथF काय?

२. भगवान ब'(ाŠ अxहHची {या•या कोठdच <दJली नाही. वvत'त: अxहHचा <निÂत श¥द.त तो nविचतच
उŸJख करतो.

३. 1हणOन Cास7<गक प'रा{याiया आधाराŠ अxहHचा उपqश करhयात ,याचा काय उ´dश होता ,याचा शोध
घdतला पा<ह£.

४. यावरील Cास7<गक प'रावा 1हण£ कोणी िभaा 1हणOन म.स qऊ ‹J तर z –हण करhयाला ब'(ाचा <वरोध
न{हता.

५. Qया Cाhयाची ह,या करhयात भाग घdतला नाही ,या Cाhया\ म.स –हण करhयाला िभnख'7ना C<तब7ध
न{हता.

६. िभaा 1हणOन <दJJ म.स िभnखO7नी खाऊ नR, या qवदmाiया आ–हाला ब'(ाचा <वरोध होता.

७. uसरा यास7ब7धीचा प'रावा 1हण£ य€.त Cाhयाचा बळी qऊ नR «ाला ,याचा <वरोध होता आिण अH ,य.नी
vवतः 1हटJJही आ6.

८. ‘अxहसा परमो धमF:’ हा आ,य7<तक <स(ाNत ज‚न धमyत आ6; बौ( धमyत नाही.
९. uसरा एक अ<धक C,यa आिण Cास7<गक असा प'रावा आ6 आिण ,यात ब'(ाŠ जवळ जवळ अxहHची
{या•याच ‹ली आ6. ,यात तो 1हणतो. ‘सव“वर Cdम करा 1हण£च त'1हाला कोणाचीही ह,या करhयाची इiछा

होणार नाही.’ अxहHiया त,वा\ 6 नकाराथ¤ vप…ीकरण नसOन vवीकारा,मक vप…ीकरण आ6.

१०. अH <दसz की, «ावŽन ब'(ाचा अxहHचा <स(ाNत ह,या कŽ नका, अH स.गhयाऐवजी सव“वर Cdम करा
अH स.गणारा होता.

११. वरील <वधानावŽन ब'(ाला अxहHचा कोणता अथF अिभCdत होता 6 सहज समजOन Rईल.

१२. जीवह,Rची इiछा व जीवह,Rची आव‘यकता «.मžR ब'( फरक करीत अH, 6 vप… होz.

१३. Qया <ठकाणी जीवह,या करhयाची आव‘यकता असz ,या <ठकाणी ,याŠ जीवह,Rला C<तब7ध ‹ला नाही.

१४. Qया <ठकाणी जीवह,Rची इiछा «ािशवाय जीवह,Rला कारण न{हz ,या <ठकाणी ,य.नी जीवह,Rला
C<तब7ध ‹ला.

१५. भगवान ब'(ाiया अxहसा <स(ाNताचा असा अथF लावŸयास व‚चा<रक ग¯धळ उ,पNन होणार नाही.
१६. हा <स(ाNत च.गला भnकम आिण सव“स माNय होhयाजोगा न‚<तक <स(ाNत आ6.

१७. ही गो… खरी की, जीवह,Rची आव‘यकता आ6 की नाही याचा <नणFय तो {यnतीवर सोप<वतो. पर7त' नाही
तरी हा <नणFय uसयy कsणावर कसा सोप<वता Rणार? माणसाiया अ7गी C€ा ( शहाणपण ) असz आिण ,याŠ
<तचा उपयोग ‹ला पा<ह£.

१८. जीवह,Rची आव‘यकता वा अनाव‘यकता यामžR {यवiÍदक ªषा नी<तमान माणसाला ओढता Rz एवढा
<व¡ास ,याiयावर ठdवला पा<ह£.

१९. ˆा1हणी धमyत xहHची इiछा आ6.

२०. ज‚न धमyत कधीही xहसा न करhयाची इiछा आ6.

२१. भगवान ब'(ाची अxहसा 6 ,याiया मžयम मागyस धŽन आ6.

२२. uसयy श¥द.त स.गावया\ 1हण£ ब'(ाŠ त,व ( Principle ) आिण <नयम ( Rule ) य.त ‰द ‹Jला आ6.
,याŠ अxहHला <नयमा\ Žप <दJ नाही. z एक त,व xकवा जीवनाची प(ती 1हणOन ,याŠ <त\ <वoचन ‹J
आ6.

२३. आिण अH करhयात तो अ,य7त शहाणपणाŠ वागला यात स7शय नाही.

२४. त,वामžR त'1हाला तदन'सार वतFन करhया\ vवात7lय असz, <नयम.त नसz. <नयम त'1हाला मोडतो अथवा
त'1ही <नयमाला मोडता.

स7सरण
१. आ,1याचा एका qहातOन uसयy qहात Coश (स7सरण)
१. भगवान ब'(ाŠ प'नजFNम Cविचला आ6; पर7त' ,याŠ आ,1या\ स7सरण ( एका qहातOन uसयy qहात Coश )

CविचJ नाही.

२. भगवान ब'(ानी दोन परvपर<वरोधी <स(ाNत.\ Cवचन ‹J, अH ,य.iयावर दोषारोपण करणाª काही कमी

लोक न{हz.

३. अH टीकाकार C‘न करीत की, ‘स7सरणािशवाय प'नजFNम कसा शnय आ6?
४. z 1हणत, ‘आिण इ• तर स7सरणािशवाय प'नजFNमाची गो… ‹ली आ6. 6 स7भवनीय तरी आ6 काय?’

५. ( पर7त' ब'(ाiया <स(ाNतात ) परvपर<वरोधी अH काहीच नाही. स7सरणािशवाय प'नजFNम शnय आ6.
६. 6 सवF नागHनाŠ राजा िम‡लदाला <दJŸया उmरात च.गŸया Cकाª vप… होz.

७. 8िn÷याचा राजा िम‡लद याŠ नागHनाला <वचारJ, ‘भगवान ब'( स7सरण मानीत होz काय?’
८. नागHनाŠ उmर <दJ, ‘होय.’

९. ‘«ामžR परvपर<वरोध नाही काय?’
१०. नागHन-‘नाही.’

११. ‘आ,1यािशवाय प'नजFNम स7भवनीय आ6 काय?’
१२. नागHन – ‘अथyत; <निÂत शnय आ6.’

१३. ‘6 कH शnय आ6, 6 समजावOन स.ग बª?’

१४. ‘नागHन, िज• स7सरण नाही <त• प'नजFNम कसा शnय आ6?’ राजाŠ <वचारJ.
१५. ‘हो शnय आ6.’

१६. ‘कH शnय आ6 6 उदाहरणाŠ vप… कर.’
१७. ‘राजा, समज, माणसाŠ एक <दवा uसयy <द{याŠ ¬टवला तर अH 1हणता Rईल काय की, प<हŸया <द{याŠ
uसयy जागी स7सरण ‹J?’
१८. ‘अथyत नाही.’

१९. ‘राजा, ,याCमाणd स7सरणा<वना प'नजFNम शnय आ6.’
२०. ‘«ाची अ<धक उदाहरणd qऊन vप… कर बª.’

२१. ‘बालपणी आपŸया ग'ŽपासOन िशकJली एखादी क<वता, 6 राजा, त'ला आठवz काय?’
२२. ‘होय, आठवz!’

२३. ‘तर मग ,या क<वz\ ग'cम'खापासOन स7सरण होऊन ती त'मiया म'खात आली काय?’
२४. ‘अथyत नाही.’

२५. ‘याCमाणdच स7सरणा<वना प'नजFNम होतो.’
२६. ‘वा, छान! नागHन!’

२७. ‘नागHन, आ,मा अशी काही चीज आ6 काय?’

२८. ‘यथाथF द^…ीŠ पा<हJ असता, राजा, आ,मा अशी काही चीज नाही.’
२९. ‘वा, छान! नागHन!’

२. ग‚रसमज'ती\ कारण-

१. भगवान ब'( जो उपqश करीत तो ऐकणारा ~ोत^व^7द िभnख'7चा अH.

२. कोण,याही एका <वषयावर भगवान ब'(ा\ 1हणणd काय आ6 z िभnख'7नीच लोक.पयSत पोहोच<वJ.
३. Jखनकला अ©ा<प <वक<सत झाली न{हती. ,याम'ळd िभnख'7नी £ ऐकJ z पाठ कcन ठdवाo ला». C,Rक

िभnखOŠ £ काही ऐकJ z जHiया तH पाठ कcन ठdवhयाची ,यानी काळजी घdतली नाही. पर7त' अH काही िभnखO
होz ,य.नी z पाठ कŽन ठdवणd हा आपला {यवसायच ‹ला. ,य.ना भणक 1हणत.

४. बौ( <g<पटक आिण अ’कथा 6 सा<ह,य सम'·ासार˜ <वशाल आ6. z सवF पाठ करणd 1हण£ असाधारण काम
होz.

५. प'¦कल oळा भगवान ब'(ाŠ जो उपqश ‹ला ,या\ व^m.त-कथन यथात¸य झाJ नाही.

६. भगवान ब'(.iया जीवनकाळी ,य.iया उपqशा\ ग‚र कथन झाŸयाiया गो…ी ,य.iया <नदशFनास आŸया
हो,या.

७. उदाहरण 1हणOन अशा पाच vथळ.चा उŸJख करता Rईल. प<हला उŸJख ‘अलग ´àपम’ स'mात आ6. uसरा
‘महाक1म<वभाग’ स'mात, <तसरा ‘कhणक’ल’ स'mात, चौथा ‘महातhहास7खय’ स'mात, आिण पाचवा ‘जीवन’
स'mात.

८. अशा Cकाª तथागताiया उपqशा\ ग‚र <नoदन कदािचत अŠक vथळी झाJJ असाo. कारण िभnख' भगवान
ब'(ापाशी जाऊन अशा Cस7गी, आ1ही काय कराo, अH <वचारताना आढळतात.

९. ‘कमF’ आिण ‘प'नजFNम’ «ा <वषयास7ब7धी <व”षत: ब'(ोपqशा\ <नoदन अŠक oळा वvत'िvथतीस सोडOन
झाJJ आ6.

१०. कमF आिण ‘प'नजFNम’ «ा <वषयाiया <स(ाNत.ना ˆा1हणी धमyतही vथान आ6. «ाचा प<रणाम असा
झाला की, ˆा1हणी <स(ाNत सहजग,या बौ( ध1मात घ'सडता आJ.

११. यासाठी <g<पटकात £ ब'(वचन 1हणOन मानJ »J आ6 z ब'(वचनच आ6 अH मानताना फार सावध<गरी
राखली पा<ह£.

१२. यास7ब7धी एक कसोटी <व©मान आ6.

१३. भगवान ब'(ाiया बाबतीत एक <वधान <निÂतपणd करता Rz की, ब'(ीला <वस7गत आिण तकyला सोडOन
आ6 z z ब'(ा\ न{6. 1हणOन इतर गो…ी यथायोƒय असOन £ £ ब'(ीला व तकyला धŽन अH z z ब'(वचन
मानायला C,यवाय नाही.

१४. uसरी गो… अशी की, जी चचy मन'¦याiया कŸयाणाला पोषक नाही अशा चच°iया फÈदात भगवान ब'(
कधीच पडत नाहीत. 1हणOन £ £ माणसाiया कŸयाणाला पोषक नाही z z ब'(ाiया नावावर खप<वJ जात
असJ तरी वvत'त: z ब'(वचन 1हणOन मानता Rणार नाही.

१५. <तसरीही एक कसोटी आ6. ती ही की, भगवान ब'(.नी Qया <वषयास7ब7धी z <निÂत आ6त, आिण Qया
<वषयास7ब7धी z <निÂत नाहीत अशी <वषय.ची दोन Cकार.त वगFवारी ‹ली होती. £ <वषय प<हŸया वगyत

पडतात ,य.iयास7ब7धी ,याŠ आपJ <वचार <नÂया,मक व अ7<तम अशा ŽपाŠ म.डJ आ6त. £ <वषय uसयy
वगyत पडतात ,यास7ब7धीही ,याŠ आपJ <वचार {यnत ‹J आ6त. पर7त' z ता,प'रz (1हण£ बदलOही शकतात. )

१६. Qया तीन C‘न.स7ब7धी स7qह अथवा मत‰द आ6त ,या <वषय.बाबत भगवान ब'(ा\ <वचार काय होz 6
ठर<वताना ,या चच°iया oळी वरील <तNहीही कसोटÇा लaात ठdवणd आव‘यक आ6.

भाग <तसरा: बौ( जीवन मागF
१. सत, असत् आिण पाप
१. श'भ कायF करीत राहा. अश'भ कमyत सहयोगी बनO नका. पापकमF कŽ नका.

२. हा बौ( जीवनमागF आ6.

३. माणसाŠ एकदा श'भ कमF ‹J की, परत परत श'भ कमF करीत रा<हJ पा<ह£. श'भ कमF इत‹ अ<वरत करीत

राहाo की, ,यायो» अ7तकरणातील सवF इiछाही श'भ कमyकडd लागा{यात. श'भ कमyचा स7चय करीत राहणd
स'खकर आ6.

४. शभ कायF मला साधणार नाही अH 1हणO नका. •7बा•7बाŠ पाg भरz. थोडÎाथोडÎा श'भ कमyŠ श'भकमF
वाढत राहz.

५. £ ‹Ÿयान7तर ख7त xकवा ˜द वाटत नाही, Qया\ फळ आन7दाŠ आिण समाधानाŠ vवीकारhयात Rz z कमF
च.गŸया रीतीŠ झाJ अH समजाo.

६. £ कमF ‹ŸयाŠ पÂाmापाची पाळी Rत नाही, Qया\ फळ आन7दाŠ आिण समाधानाŠ vवीकारता Rz z काम
च.गJ झाJ समजाo.

७. जर मन'¦य श'भ कमF करीत अHल तर z ,याŠ वार7वार करीत राहाo, ,य.त ,याŠ आन7द मानावा. श'भ कमyचा
स7चय आन7दकारक असतो.

८. जोपयSत श'भ कमyला प<रपnवता Rत नाही तोपयSत सQजन मन'¦यालाही u¾दन भोगाo लागतात; पर7त' ,य.\
श'भ कायF प<रपnव झाJ की ,य.ना च.गJ <दवस <दसO लागतात.

९. ‘z मला बरोबर साधणार नाही’ अH माणसाŠ श'भ कमyस7ब7धी कधीच बोलO नR. •7ब पडOन पाg भरz. स'€
मन'¦य जरी थोडd थोडd श'भ कमF करीत रा<हला तरी प<रणामी तो च.ग'लपणाŠ भŽन जातो.

१०. च7दन, धOप, कमळ, मध'मालती य.iया स'ग7धा¬aा शीलाचा (सदाचाराचा ) स'ग7ध अ<धक असतो.
११. धOप आिण च7दनाचा स'वास म7द असतो. पर7त' शीलाचा स'वास उiचपदी दरवळत जातो.

१२. अश'भ 6 a'· समजO नका. z मजकडOन घडणार नाही अH 1हणO नका. •7बा•7बाŠ भ.डd भरz. थोडd अश'भ
घडता z वाढत राहz.

१३. Qयाiया योगाŠ मागाwन ˜द xकवा ख7त वाटz आिण Qया\ फळ vवीकारताना अ~' ढाळाo लागतात आिण
शोक करावा लागतो अH काम करणd बª नाही.

१४. जर मन'¦य u…पणd बोलO लागला xकवा वागO लागला तर QयाCमाणd गाडीiया ब‚लाiया ख'रामागOन गाडी\
चाक धावत असz ,याCमाणdच अशा माणसाiया मागOन uःख धावत राहz.

१५. पापाला अन'सŽ नका. या बाबतीत अनवधानी राw नका. िम¸या कŸपना उराशी बाळगO नका.

१६. u¾वचार.\ दमन कŽन प<रपOणFzकडd जाhयाची ,वरा करा. जो श'भ कमyत मागासJला राहतो ,या\ मन
पापामžR रममाण होz.

१७. £ कœ,य ‹J असताना ˜द वा ख7त वाटz, Qया\ फळ vवीकारताना अ~' ढाळाo लागतात आिण शोक
करावा लागतो z काम करणd इ… न{6.

१८. पापकमF करणायyला स'(ा जोपयSत ,याची पा¬ पnव झाली नाहीत तोपयSत स'ख <दसत राहz. पर7त' Qया
oळी ,याची पा¬ प<रपnव होतात ,या oळी ,याला u:खािशवाय काहीच <दसत नाही.

१९. अश'भ मजपयSत Rऊन िभडणार नादी अH बोलत माणसाŠ अश'भाला कमी JखO नR. •7बा•7बाŠ भ.डd भरz.
अगदी अŸप, अŸप u¦कœ,R करता करता, मOखF मन'¦य पापमय होऊन जातो.

२०. माणसाŠ आपJ <वचार अश'भ कमyपासOन पराव^m कŽन श'भ कमyस7ब7धी Cव^mी वाढ<वhयाची ,वरा
करावी. जर माण'स श'भ कमF आचरhयात आळस कŽ लागला तर ,या\ मन अश'भामžR रममाण होz.

२१. माणसाŠ एकदा पाप ‹J तरी ,याŠ परत परत पाप कŽ नR आिण पापात आन7द मानO नR. पापाची वाढ
ही uःखकारक होz.

२२. कsशल कमF करीत जा, अकsशल कमF कŽ नका. कsशल कम° करणाª इहलोकी धNयता पावतात.
२३. काम'कzŠ uःख <नपजz. काम'कzŠ भय <नपजz. काम'कzपासOन म'nत होतो तो uःख आिण भय य.पासOन
<वम'nत होतो.

२४. भOक हा सव“त वाईट असा रोग आ6. स7सार 6 सव“त मोठd uःख आ6. 6 स,य उमगJ की, <न¥बाण 6 सवF~d™
स'ख वाटO लागz.

२५. QयाCमाणd वä एखा©ा मौŸयवान र,नाचा भ7ग करz तH vव<न±मत, vवपो<षत पाप क,यyचा नाश करz.

२६. QयाCमाणd व^aाला oढणारी लता व^aाला खाली ओढz, ,याCमाणdच Qयाiया अ7गी अ<तशय u…पणा असतो,
तो ,याiया शg'लाही आन7द वाटावा अशा अधोगतीला vवतःला Šऊन पोहच<वतो.

२७. u¦कœ,R आिण vवत:ला मारक ठरणारी कœ,R माणसाला सहज करता Rतात. पर7त' जी उपकारक आिण
<हतकारक कœ,R असतात ती माg करायला कठीण असतात.

२. लोभ आिण त^¦णा
१. लोभ व त^¦णा य.iया आहारी जाऊ नका.

२. ,य.iया आहारी न जाणd हा बौ( जीवनमागF आ6.

३. धनाचा सारखा वषyव होत रा<हला तरी कामना शमत नाही. स'€ लोक जाणतात की, कामना ही अशnय व
uःखकर आ6.

४. जो vवल•कीiया कामभोगातही आन7द मानीत नाही, जो त^¦णdचा aय करhयात सद‚व रत असतो तो स1यक्
स1ब'(ाचा िश¦य होय.

५. लोभातOन uःख उ,पNन होz. लोभातOन भय <नमyण होz; लोभापासOन पOणFपणd <वम'nत झाŸयाŠ uःख आिण
भय य.पासOन म'nतता लाभz.

६. त^¦णdतOन uःख उ,पNन होz, त^¦णdपासOन भय <नमyण होz. त^¦णdपासOन पOणFपणd <वम'nत झाŸयाŠ uःख आिण
भय य.पासOन म'nतता लाभz.

७. जो जीवना\ खª žRय <वसŽन कामभोगाiया मा» लागतो आिण अह7कारी बनतो तो žयान‡चतनात काळ
{यतीत करणाराचा Œdष कŽ लागतो.

८. जवळची कsठलीही वvतO हरवली तर uःख वाटz 1हणOन माणसाŠ कशास7ब7धीही आसnती ठdवO नR. Qय.ना
कोणzही अ<त <Cय अथवा Œdष करhयाजो» वाटत नाही ,य.ना कोणतीच ब7धŠ नसतात.

९. कामभोगापासOन uःख आिण भय उ,पNन होz. जो कामभोगासnत नाही ,याiया वाटÇाला भय आिण uःख
Rत नाही.

१०. आसnतीम'ळd uःख आिण भय ही उ,पNन होतात. जो आसnतीiया ब7धनातOन म'nत आ6, ,याला uःख नाही,
भय नाही.

११. काम'कzपासOन uःख उ,पNन होz. काम'कzपासOन भय उ,पNन होz. जो काम'कziया ब7धनातOन म'nत आ6
,याला uःख नाही, भय नाही.

१२. लोभापासOन uःख उ,पNन होz. लोभापासOन भय उ,पNन होz. जो लोभम'nत आ6 ,याला uःख नाही, भय
नाही.

१३. जो शीलवान व C€ावान आ6, तो Nयायी आिण स,यवादी आ6. जो आपJ कतF{य प'ª करणारा आ6 अशा
प'cषावर लोक Cdम करतात.

१४. प'¦कळ <दवस बा6र ल.ब Cवास ‹Ÿयान7तर परत घरी आJŸया प'cषा\ आ„त, िमg आिण <हत‚षी vवागत
करतात.

१५. ,याचCमाणd «ा लोकातOन परलोकात »JŸया प'hया,1या\ स,कमF आ„z…ाCमाणd ,या\ vवागत करz.

३. nJश आिण Œdष
१. कोणालाही nJश qऊ नका व uसय“स7ब7धी Œdषभावना बाळगO नका.

२. हा बौ( जीवनमागF आ6.

३. QयाCमाणd zजvवी घोडा हा चाबकाचा फटकारा अ7गावर पडhयाला स7धी qत नाही, ,याCमाणd लोक.ना
आपली xनदा करायला स7धी qत नाही असा या जगात दोषर<हत प'cष कोण आ6?

४. ~(ा, शील, वीयF, समाधी, स,यशोध, <व©ा आिण आचरण य.ची पOतFता आिण जागŽकता य.iया योगाŠ
महान u:खाचा अ7त करा.

५. aमा परमतप आ6. <नवyण परमपद आ6 अH ब'( स.गतात. uसयyची xहसा करणारा व uसय“ना gास
qणारा CPिजत खरा ~मण होऊ शकत नाही.

६. कोणाचीही xनदा न करणd, कोणालाही nJश न qणd व C<तमोa.iया <नयम.\ पालन करणd हा ब'(ाचा
उपqश आ6.

७. vवतः xहसा कŽ नका xकवा xहसा करणायy uसयy लोक.ना साहाÒयही कŽ नका.
८. जो vवतः स'खाiया शोधात आ6, ,याCमाणdच जो स'खाची इiछा करणायy Cाhयाची ह,या करीत नाही xकवा
,य.ना क… qत नाही ,याला स'ख Cा„त होईल.

९. <वभÐ झाJŸया घ7ÊCमाणd जो •ोध ‡जकŸयाम'ळd मOक आ6 ,याला <न¥बाणपद लाभJJच आ6.
१०. जो <न¦पाप <नcप·वी माणसाला क… qतो ,याला लवकरच क… करhयाची पाळी Rz.

११. जो aमाŽप वkप<रधान ‹Ÿयाम'ळd vत¥ध, श.त, स7यत आिण श'(ाचरणी आ6, जो uसयy\ दोष काढत
बसत नाही तो खरोखर ~मण अथवा िभnखO होय.

१२. चाबकाचा फटकाराही अ7गाला लागO नR याची जसा zजvवी घोडा काळजी घdतो, ,याCमाणd या जगात

आपŸयाŸया uसयyचा श¥द लागO नR 1हणOन आपŸया आचरणाचा, लQ£ Š स7यम करणारा असा या जगात एक
तरी मन'¦य आ6 काय?

१३. जर माणसाŠ <नcप·वी, श'(ाचरणी आिण <न¦पाप मन'¦याला उप·व ‹ला तर QयाCमाणd वायyवर

फáकJली धOळ फáकणायyवरच Rऊन पडz ,याCमाणdच ,या माणसाला ,या उप·वाचा u¦प<रणाम भोगावा
लागतो.

४. •ोध आिण व‚र
१. मनात •ोधभावना ठdवO नका. व‚रभाव <वसरा व आपŸया शgOलाही Cdमान ‡जका.
२. हा बौ( जीवनमागF आ6.
३. •ोधाÐी शमन करा.

४. तो मला अपश¥द बोलला, ,याŠ मला वाईट रीतीŠ वाग<वJ, ,याŠ माÌयावर कsरघोडी ‹ली, मला ल'बाडJ
अH <वचार Qयाiया मनात वावरत असतात, ,याचा •ोध<वकार कधीही शमत नाही.
५. Qयाiया मनात अH <वचार उठत नाहीत, ,याचा •ोध श.त झाJला असतो.
६. शgO शgOiया वाईटावर, Œd…ा Œd…चाiया वाईटावर टपJला असतो.

७. माणसाŠ अ•ोधाŠ •ोधाला ‡जकाo, असाध',वाला साध',वाŠ ‡जकाo.
८. खª बोलाo, रागावO नR. मा<गतŸयान7तर थोडd तरी ©ाo.

९. •ोध सोडावा, अिभमानाचा ,याग करावा. सवF ब7धन.वर जय िमळवावा- RणdCमाणd जो नामŽपा<वषयी
अनासnत असतो असा अप<र–ही uःख भोगत नाही.

१०. वाढ,या •ोधाला जो बहकJŸया रथाCमाणd थ.बवOन धरतो, ,यालाच मी खरा सारथी 1हणतो. बाकी\
न'सz लगाम धरणाªच आ6त.

११. Qयाम'ळd व‚र वाढz, परािजत मन'¦य uःखात मÐ होऊन बसतो; पर7त' QयाŠ जयापजयाiया कŸपŠचाच ,याग
‹ला आ6 असा श.त प'cष स'खाŠ झोप घdतो.

१२. कामाÐीसारखा अÐी नाही आिण Œdषासार˜ uद°व नाही. उपादान vकÈधासार˜ uःख नाही. <नवyणा¬aा
मोठd स'ख नाही.

१३. व‚राŠ व‚र कधीही श.त होत नाही. अव‚राŠच z श.त होz; हा सनातन धमF आ6.

५. मन'¦य, मन आिण मनोमल
१. मन घड<वz तसा मन'¦य होतो.

२. जो सत् आ6 ,याचा शोध मनाला करायला लावणd, हा स7vकार प'hयमाग“तील प<हJ पाऊल होय.
३. बौ( जीवनमागyची ही म'•य िशकवणOक आ6.

४. मन'¦याiया सवF {यवहारा\ उगमvथान मन आ6. ,या\ सवF {यवहार मनःCधान आ6त.

५. मन'¦य जर u… िचmाŠ बोJल xकवा वा»ल तर चाल,या ब‚लगाडी\ चाक ब‚लाiया पायाचा पाठलाग करz,
,याCमाणd uःख अशा u… िचmाŠ वागणायy मन'¦याiया मा» लागz.

६. मन'¦य जर श'( िचmाŠ बोJल xकवा वा»ल तर कधी न सोडणारी मन'¦याची छाया QयाCमाणd ,याiया
बरोबरच असz ,याCमाणd स'ख सदो<दत ,याiया बरोबर राहz.

७. मन 6 ओढाळ, च7चल, u¾नवार व uधFर आ6. बाण करणारा जसा बाणाला सरळ करतो तसा ब'ि(मान प'cष
मनाला, एका– व सरळ करतो.

८. पाhयाबा6र काढJली मासोळी QयाCमाणd तडफडz, ,याCमाणd माराiया 1हण£ कामqवाiया तावडीतOन
स'टhयासाठी मन {याकsळ असz.

९. Qयाचा <न–ह करणd फार कठीण आ6, £ फार च7चल आ6, £ सद‚व स'खासाठी वखवखJJ असz अशा मना\
दमन करणd फार उmम आ6. कारण दमन ‹JJ मन फार स'खदायक असz.

१०. तO आपŸया vवतःस एक Œीप (8ट ) बनव. प<र~माŠ िचmमळ नाहीसा होईल. दोषर<हत झाŸयावर तO <द{य
भOमीला पोहोचशील.

११. QयाCमाणd सोनार aणाaणाŠ c„यातील <हण कणाकणाŠ जाळOन टाकतो ,याCमाणd ब'ि(मान मन'¦य
aणाaणाŠ िचmाचा मळ थोडा थोडा नाहीसा करतो.

१२. लोख7डापासOन <नघणारा ग7ज हा QयाCमाणd लोख7डातOन जNमास Rऊन लोख7डाचा नाश करतो ,याCमाणdच
पापी माणसा\ कमF ,याला uगFतीकडd Šत असz.

१३. सवyत अ<तशय वाईट कल7क 1हण£ अ<व©dचा कल7क. िभnख'7नो, या कल7काचा ,याग करा आिण <न¦कल7क
{हा.

१४. जो मन'¦य काव½यासारखा <नलFQज आ6, उचापती करणारा आ6, अपमान करणारा आ6, 8छOट आ6 आिण
नीच आ6 अशा माणसाला जीवन स'कर आ6.

१५. पर7त' जो <वन² आ6, प<वg-अप<वg याचा <वचार करतो, अनासnत आ6, श.त आ6, <नमFल आ6 अशा
ब'ि(य'nत मन'¦याला जीवन कठीण आ6.

१६. जो xहसा करतो, अस,य भाषण करतो, जो न <दJJ <हरावOन घdतो, जो परदारागमन करतो,

१७. आिण जो मन'¦य उNमादक म©पानात मÐ राहातो. तो मन'¦य इहलोकी आपJ थड» खणीत असतो.
१८. माणसा, 6 लaात ठdव. स7यमहीन.ची िvथती च.गली न{6; लोभ आिण पापकमF त'ला िचरकाल u:खात
लोटणार नाही याची काळजी घd.

१९. जग आपŸया ~(dCमाणd xकवा इiÍCमाणd फळ qत असz, जर मन'¦य uसयyला <दJŸया अNनपाhयाब´ल

मनात जळत रा<हला तर ,याला <दवसा अथवा राgी कधीही <व~.ती लाभणार नाही.

२०. पर7त' Qयाiया मनातOन «ा असŸया <वचारा\ <नमOFलन झाJ आ6 ,याला <दवसा आिण राgी ‹{हाही
<व~.ती लाभz.

२१. कामासारखा अÐी नाही आिण लोभासारखा ल¯ढा नाही.

२२. परदोष 6 सहज <दसतात. पर7त' vवतः\ दोष nविचतच <दसतात. QयाCमाणd धाNयाचा तOस पाखडावा,

,याCमाणd माण'स आपŸया ”जायy\ दोष पाखडीत असतो. पर7त' QयाCमाणd कपटी ज'गारी, अ¬शी फासा लपवOन
ठdवतो ,याCमाणdच मन'¦य vवतः\ दोष लपवीत असतो.

२३. जो मन'¦य परदोषच पाहात राहतो आिण vवतः\ दोष उघड होताच िचडO लागतो ,या\ दोष<वकार
वाढतात आिण तो ,या <वकार.iया <वनाशापासOन ¨र ¨र जात राहातो.

२४. पापापासOन ¨र राहा. प'hय करीत राहा. vवतः\ <वचार 6 श'( करीत राहा ही भगवान ब'(ाची िशकवण
आ6.

६. आपण आिण आ,म<वजय
१. जर vवत:ला vव,व अHल तर ,या vव,वावर <वजय िमळ<वhयाचा (आ,म<वजय ) प<रपाठ ठdवावा.

२. हा बौ( जीवनमागF आ6.

३. मन'¦य हा vवतःचाच vवामी आ6. uसयy कोणाचा vवामी असO शकणार? मन'¦य £{हा vवतःचा स7यम कŽ
शकतो z{हा ,याiयासारखा vवामी िमळणd कठीण.

४. जो म'खF मन'¦य अहFत, आयF, शीलवान माणसा\ शासन उŸल7िघतो आिण खोटÇा धमF<स(ाNताiया मा»
लागतो, ,या\ z u¦कœ,य क¸थक बोŽiया फळासार˜ ,याiया vवत:iयाच <वनाशाला कारणीभOत होz.

५. आपणच पाप करतो आिण आपणच ,याम'ळd मलीन होतो. आपणच पापाचा ,याग करतो, आपणच आपणाला
श'( कŽ शकतो; श'(ी आिण अश'(ी «ा vवतःवरच अवल7बOन असतात. कोणी uसयyला श'( कŽ शकत नाही.

६. जो ‹वळ स'खोपभोग.साठी हपापJला आ6, जो अस7यिमत, खादाड, आळशी आिण uबळा आ6, तो आपŸयाच
आतताईपणाŠ नाश पाoल. QयाCमाणd वायyŠ uबळd झाड नाश पावz ,याCमाणd.

७. Qयाiया <ठकाणी भोगलालसा नाही, QयाŠ इ7<·यदमन ‹JJ आ6, जो खाhयात Šमvत असतो, जो <व¡ासाहF
व बळकट असतो तो QयाCमाणd वäकायपवFत वायyŠ उलथOन पडत नाही ,याCमाणd तो पतन पावत नाही.
८. जर माणसाला vवत:स7ब7धी Cdम अHल तर ,याŠ vवतःवर दazŠ लa ठdवJ पा<ह£.

९. Cथम vवत:ची सNमागyवर vथापना करावी. मग uसयyला ,याचा उपqश करावा. शहाhया माणसाŠ vवत:ला
दोष ला»ल अH वतFन करता कामा नR.

१०. vवत:\ दमन करणd 6 फार कठीण आ6 अH 1हणतात. जर माणOस uसयyला QयाCमाणd उपqश करतो
,याCमाणd vवतः वागला तर असा आ,मस7यमी हाच खरा uसयyवर vवािम,व गाज<वणारा होऊ शकतो.

११. vवतः ‹JŸया पापाब´ल vवतःलाच भOदSड भरावा लागतो. माण'स vवतःला vवत:च श'( कŽ शकतो. z•
uसरा कोणी श'( करhयाला Rत नाही.

१२. य'(.त ”कडो वीर.ना ‡जकणारा परमवीर नसOन, जो आ,म<वजय िमळ<वतो तोच परमवीर होय.

१३. Cथम vवतःचीच सNमागyवर vथापना करावी व मग uसयyला ,याचा उपqश करावा. शहाhया माणसाŠ
vवतःला दोष ला»ल अH वतFन करता कामा नR.

१४. vवतः\ दमन करणd 6 फार कठीण आ6 अH 1हणतात. जर माण'स uसयyला QयाCमाणd उपqश करतो
,याCमाणd vवतः वागला तर असा आ,मस7यमी हाच खरा uसयyवर vवािम,व गाज<वणारा होऊ शकतो.

१५. मन'¦य हा vवतःच vवतःचा स7रaक असतो. ,याला uसरा कोण स7रaक असणार? जो vवतःच vवतः\ रaण
कŽ शकतो ,याला vवत:सारखा uसरा स7रaक िमळणd uलFभ आ6.

१६. जर माणसाला vवतःसब7धी Cdम अHल तर ,याŠ vवत:वर दazŠ लa ठdवJ पा<ह£.

१७. vवतः ‹JŸया पापाब´ल vवतःलाच भOदSड भरावा लागतो. माण'स vवतःला vवत:च श'( कŽ शकतो. z•
uसरा कोणी श'( करhयाला Rत नाही.

१८. मन'¦य हा vवतःच vवत:चा स7रaक असतो. ,याला uसरा कोण स7रaक असणार? जो vवत:च vवत:\
स7रaण कŽ शकतो ,याला vवत:सारखा uसरा स7रaक िमळणd uलFभ आ6.

७. C€ा, Nयाय आिण स,स7गती
१. ब'ि(मान {हा, Nयायी {हा, आिण स,स7गती धरा.

२. हा बौ( जीवनमागF आ6.

३. जो मन'¦य काय वQयF कराo 6 त'1हाला दाख<वतो, जो त'मiया दोषाब´ल त'1हाला वाnताडन करतो आिण जो
ब'ि(मान आ6 अशा माणसाiया मागOन, QयाCमाणd ग'„त धन दाख<वणायy माणसामागOन त'1ही जाता ,याCमाणd
त'1ही जात रहा. अशा स,प'cष.\ अन'या<य,व 6 त'म\ वाईट करणार नाही. भJ करील.

४. जो च'कŸयास रा» भरतो; जो िशक<वतो, अन'िचत करhयाचा C<तब7ध करतो तो स'जन.ना <Cय आिण
uजFन.ना अ<Cय वाटतो.

५. पापी आिण नीच मन'¦याची स7गत कŽ नका. सदाचारी प'cषाची ›gी करा. ~d™ प'cषाची ›gी करा.

६. जो धमyम^ता\ Hवन करतो ,या\ मन ग7भीर असz आिण जीवन स'खी असz. सQजन 6 ~d™ प'cषाŠ
उपqिशJŸया धमyŠ आन7द पावतात.

७. पाटकार माळी काल{यातOन आपŸया इiÍCमाणd पाhयाला वळण qतो, बाणाकार वाणाला नीट वळ<वतो,
स'तार लाकडाiया आÙडnयाला वळण qतो, ,याCमाणd शहाणd लोक vवत:ला <नयमान'सार वागhया\ वळण
qतात.

८. QयाCमाणd भरभnकम कातळ हा वायyŠ कÈप पावत नाही. ,याCमाणd शहाणी माणH xनदा अथवा vत'तीŠ
<वचिलत होत नाहीत.

९. QयाCमाणd खोल आिण <न¦कÈप तळd श.त <दसz ,याCमाणd ध1म ~वणान7तर शहाणी माणH श.त, ग7भीर
बनतात.

१०. स,प'cष कोण,याही प<रिvथतीत दazŠ चालतात. z इiछात^„तीiया <निमmाŠ बोलत नसतात. स'खाचा

vपशF होवो अथवा uःखाचा vपशF होवो z कधीही आन7दाŠ उNनत झाJ xकवा <नरा”Š पछाडJJ <दसत नाहीत.

११. जोपयSत पापाची घडी भरJली नाही तोपयSत मOखF माणसाला पाप 6 मधासार˜ गोड वाटz. पर7त' £{हा
पाप पnव होz z{हा मOखF माणसाला uःखात ब'डOन जाo लागz.

१२. मOखF मन'¦याला आपण पाप ‹{हा करीत आहोत 6 कळत नाही; पर7त' u… मन'¦य माg आपŸयाच u¦कœ,याŠ
अÐीCमाणd जळत असतो.

१३. जो जागा आ6 ,याला राg CदीघF वाटz. जो थकJला आ6 ,याला एक ›लाचा पŸला ल.बलचक वाटतो.
Qयाला धमy\ €ान नाही अशा मOखyला जीवनही CदीघF वाटz.

१४. जीवनCवाशाला vवत:wन ~d™ xकवा vवतःiया योƒयzचा प'cष ‰टला नाही तर ,याŠ <न–हाŠ
एकJपणाŠच Cवास करावा. पर7त' मOखyचा सहवास माg कधीही कc नR.

१५. ही माझी दौलत, 6 माझd प'g, «ा <वचाराŠ मOखF मन'¦याला सारखी पीडा होत असz. तो vवत:चाच vवामी
नसतो; तर मग vवत:iया दौलतीचा आिण प'g.चा vवामी तो कसा होणार?

१६. मOखF Qया Cमाणात vवतःचा मOखFपणा ओळखतो, ,या Cमाणात तो शहाणा असतो; पर7त' जो मOखF vवतःला
शहाणा समजतो तो खरोखर प'रा मOखF होय.

१७. मOखF मन'¦याला आय'¦यभर स,य7गती लाभली तरी QयाCमाणd पळीला आमटीची चव कळत नाही ,याCमाणd
,याला लाभJŸया स,स7गती\ स,य समजत नाही.

१८. ब'(ीमान माणसाला एक पळभर शहाhया माणसाचा सहवास लाभला तरी QयाCमाणd िज‰ला आमटीची
चव कळz ,याCमाणd ,याला त,काळ स,स7गती\ स,य कळOन आŸयािशवाय राहणार नाही.

१९. अŸपब'(ी\ मOखF 6 vवत:\च शgO असतात; कारण z u¦कœ,R करतात आिण ,याची कट' फळd ,य.ना चाखावी
लागतात.

२०. Qया कमyब´ल पÂाmाप करावा लागतो आिण Qया\ फळ रडत भोगाo लागz z कमF नीट झाJ नाही
अHच समजाo.

२१. £ कमF ‹J असता पÂाmाप करावा लागत नाही आिण Qया\ फळ आन7दाŠ भोगता Rz, z कमF च.गŸया
रीतीŠ झाJ आ6 अH समजाo.

२२. जोपयSत u¦कमy\ फळ भोगाo लागत नाही तोपयSत मOखyला z मधासार˜ गोड वाटz; पर7त' z कमF £{हा
पतन होz z{हा मOखyला uःख भोगाo लागz.

२३. u¦कमF जगतC<स( झाJ की z uःखात पयFव<सत होz आिण z करणायy मOखy\ स'द‚व न… होz. फार

काय z ,याचा िशरiÍदही करz.

२४. मOखyला ख'शाल खोटी C<स(ी, िभnखOमžR अ–मान, <वहारात vवािम,व, लोक.मžR सNमान याची ख'शाल
हाव धŽ ©ा.

२५. ‹स <पकJ 1हणOन काही मन'¦य वडील ठरत नाही. ,या\ वय <कतीही होऊ ©ा. ,याला लोक पोकळ
डौलाचा 1हातारा 1हण'नच 1हणणार.

२६. जो स,यवान, सßàणी, काcिणक, स7यमी, Šमvत, श'(ाचरणी आिण शहाणा आ6 ,यालाच लोक वडील
समजतात.

२७. <कतीही ब•भाषी असला, वणyŠ <कतीही स'7दर असला तरीही जो म,सरी, कœपण, अCामािणक आ6 तो
सNमानास पाg ठरत नाही.

२८. Qयाiया <ठकाणी 6 सवF uग'Fण नाहीत, Qया\ uग'Fणा\ आमOला– उiचाटन झाJJ असz, जो दोषम'nत आिण
शहाणा असतो तोच सNमाननीय होय.

२९. जो मन'¦य एखादी गो… हौHŠ तडीस Šतो, जो Nयायी न{6, उलट जो सत् आिण असत् यात ‰द करतो, जो

vवतः प7<डत असOन इतर.ना मागF दशF<वतो, जो vवतः धमFरaक असOन xहHऐवजी ब'(ीŠ आिण धमyŠ मागFदशFन
करतो ,यालाच Nयायी प'cष 1हणतात.

३०. फार बोलतो एवढ्यावŽनच कोणीही प7<डत ठरत नाही. जो aमाशील आ6, जो Œdष आिण भय य.iयापासOन
म'nत झाला आ6 तोच प7<डत होय.

३१. फार बोलतो एवढ्यावŽनच कोणी ध1माचा आधारvत7भ ठरत नाही. जरी माणसा\ €ान अŸप असJ तरी
जो ध1माला साaात पाहतो, जो ध1माची कधीही 6ळस.ड करीत नाही तोच ध1माचा आधारvत7भ असतो.

३२. माणसाला ¨रदश¤, शाहणा, स7यमी सहचारी ‰टला तर ,याŠ ,याचा सहवास करावा. ,याiयाबरोबर
आŸया स7कटावर मात करावी, आन7दाŠ पर7त' <वचारीपणाŠ ,याची स7गत धरावी.

३३. जर माणसाला ¨रद^…ीचा, शहाणा, स7यमी सोबती लाभला नाही तर ,याŠ जसा एखादा राजा ‡जकJला
Cqश मा» सोडOन वनराजाCमाणd एकटाच प'ढd जातो, ,याCमाणd ,याŠ आपला जीवनपथ एकट्याŠच आ•मावा.

३४. एकाNत प,करला; पर7त' मOखyची स7गत नको. पाप कŽ नR आिण अगदी थोडnयाच इiछा ठdवOन
वनराजाCमाणd एकÊच आपला जीवनपथ आ•मीत राहाo.

३५. Cस7ग पडdल तर िमg स'खदायक आ6त. कारण काही असJ तरी भोगसाम–ी स'खदायक आ6. कारण काही
असJ तरी स,कमF 6 स'खदायक आ6. मरणाची

घडी जवळ आली असताना स,कमF स'खदायक आ6. uःखाचा ,याग स'खदायक आ6.

३६. जगात माzची अवvथा स'खकर आ6; <प,याची अवvथा स'खकर आ6. ~मणाची अवvथा स'खकर आ6.

३७. वाधFnयातही <टकणारा सßàण स'खदायक आ6. खोलवर म'ळd जाऊन द^ढ झाJली ~(ा स'खकर आ6.
€ानाजFन स'खदायक आ6. पाप,याग स'खदायक आ6.

३८. मOखyचा सहवास दीघFकाळ uःख qतो. शgOiया सोबतीCमाणd मOखyची सोबत uःखदायक आ6. आ„z….iया
‰टीCमाणd स,स7गतीही स'खकर आ6.

३९. 1हणOन माणसाŠ शहाhया, ब'ि(मान, प7<डत, aमाशील, कतF{यदa ~d™ाiया मागyŠ जाo. QयाCमाणd चN·
नag.iया मागyŠ जातो ,याCमाणd अशा C€ावान् स'जन.\ अन'यायी {हाo.

४०. डामडौल, Cीती आिण आसnती «.iया उपभोगाची कास धŽ नका. Qयाiया <ठकाणी कळकळ आ6 ,याiया
वाटÇाला प'ªसा आन7द Rतो.

४१. आ7त<रक तळमळीŠ प7<डत £{हा अ7गiया गवyचा <नरास करतो z{हा तो शहाणपणाiया एकाwन एक उ7च
अशा िशखरावर चढOन मOखyकडd त'iछzŠ पाहात असतो. u:खापासOन <वम'nत झाJŸया माणस.ना पाहात असतो,
,याCमाणdच uःखात मÐ असJŸया जनस7मदyकडd द^ि…adप करीत असतो.

४२. अ<वचारी माणसात <वoकशील, <न<·vतात जाग^त असा तो शहाणा मन'¦य uब½य.ना मा» साŽन प'ढd
सरत असतो.

८. <वoकशीलता आिण एका–ता
१. C,Rक बाबतीत <वoक ठdवीत जा. सावधान राहात जा. आvथाय'nत आिण ध‚यFशील राहात जा.

२. हा बौ( जीवनमागF होय.

३. आपण £ काही आहोत z आपŸया <वचाराचा प<रणाम आ6. z सवF आपŸया <वचारावर अ<धि™त आ6 आिण
आपŸया <वचारा\च बनJJ आ6. जर मन'¦य u¾वचाराŠ बोलO ला»ल, कœती कc ला»ल तर uःख ,याचा
पाठलाग करीत राहz. श'( <वचाराŠ बोलJ आिण चालJ तर सौ•य चालOन Rz. 1हणOन श'( <वचार.ना
अ<तशय मह,व आ6.

४. अ<वचारी बनO नका. आपŸया <वचारावर लa अस' ©ा. कदFमात cतJला हmी QयाCमाणd आपली मोकळीक
करhयासाठी झटतो ,याCमाणd अस,मागyपास'न आपली म'nतता करा.

५. शहाhया माणस.नी आपŸया <वचाराची राखण करावी. कारण z कळायला कठीण, अ<तशय धOतF असOन,
िजकडd वाट िमळdल <तकडd z स‚राटासार˜ धावत राहातात. स'रिaत <वचार 6 सौ•यदाz आ6त.

६. कशा तरी शाकारJŸया घरात पावसा\ पाणी गळत राहाz ,याCमाणd ‡चतर<हत मनात <वकार Coश
करतात.

७. QयाCमाणd {यविvथत शाकारJŸया घरात पावसा\ पाणी गळत नाही ,याCमाणd ‡चतनय'nत मनात
<वकाराला Coश लाभत नाही.

८. माझd मन एका काळी वाट िमळdल <तकडd आिण वाÊल तH भरकटत होz; पर7त' QयाCमाणd माwत अ7कsशाŠ
a'¥ध गजाला वळवीत असतो ,याCमाणd मी आता आपŸया मनावर vवािम,व गाजवीत आ6.

९. u¾नवार आिण स‚राट अशा मनाला काबOत ठdवणd ही उmम गो… आ6 काबOत ठdवJJ मन स'खा\ उगमvथान
आ6.

१०. ¨रवर भटकणायy मनाला लगाम घालणाª काम-ब7धनापासOन <वम'nत होतात.

११. जर माणसाची ~(ा अचल नसली, जर स(मF ,यास अ€ात अHल, आिण जर ,याची मनःशाNती <बघडJली
अHल तर ,याची C€ा दोषर<हत अस' शकत नाही.

१२. एक Œd…ा uसयy Œd…ट्याला xकवा एक शgO uसयy शgOला िजतका उप·व qतो ,या¬aा वाईट मागyकडd
वळJJ माणसा\ मन अ<धक उप·व <न±मz.

१३. आईबाप, आ„z….¬aाही च.गŸया मागyकडd वळJJ मन आपJ अ<धक
<हत करz.

९. जागŽकता, कळकळ आिण धय® (अCमाद आिण वीययF)

१. शहाणा मन'¦य आपŸया जागŽकzŠ <न¦काळजीपणा बाजOला साŽन C€diया िशखरावर चढतो आिण

uःख<वम'nत होऊन तो zथOन u:खात सापडJŸया मानवजातीकडd पाहात असतो. शहाhया माणसाiया द^…ीस
मOखF हा पवFतिशखरावŽन दरीतील <दसणायy माणसासारखा आ6.

२. <न¦काळजी लोक.मžR जागŽक, <न<·त.मžR जाग^त असा तो शहाणा मन'¦य उमदा घोडा जसा अडdलतÓøला
मा» टाकUन प'ढd जात असतो तशी Cगती करीत असतो.

३. <न¦काळजीपणाiया आधीन होऊ नका. कामभोगापासOन ¨र राहा. जागcक मन'¦य ‡चतनशील असतो.

४. दaता ( अCमाद ) अमर आ6. अ<वचार (Cमाद ) म^,यO\ पद आ6. अCमादी 6 कधीच मरत नाहीत. उलट
Cमादी 6 म^तवतच आ6त.

५. uसरा 6तO <कतीही मोठा असला तरी आपŸया ठर<वJŸया 6तOपासOन <वचिलत होऊ नR. एकदा žRय हाताशी
लागJ की <न–हाŠ z धŽन ठdवा.

६. सावधान-िचm राहा. आळस सोडा. स1यक् मागyचा अवल7ब करा. जो या जगात स1यक् मागyचा अवल7ब
करतो तो खरोखरच स'खी असतो.

७. आळशीपणा 1हण£ अपयश, स'vतपणा 1हण£ अप<वgता. सतत Cय,न आिण स1यक् द^…ी «.iया
साहाÒयाŠन श<ररात घ'सJला आळशीपणा-हा <वषारी बाण उपटOन काढा.

८. Cमादात फसO नका. <वषयोपभोगात आसnत राw नका. अCमm बना व žयानात मÐ राwन <वप'ल स'ख
स7पादन करा.

९. जो अCमm आिण जागŽक आ6, vम^<तमान आ6, स'<वचारपOवFक काम करणारा आ6; जो स7यमी आ6, जो
<वचारपOवFक आचरण करणारा आ6 व अCमm आ6-अशा प'cषा\ यश सार˜ वाढत असz.

१०. uःख आिण स'ख; दान आिण कमF
१. दा<र¹ 6 uःखा\ उगमvथान आ6.
२. पर7त' दा<र¹नाशाŠ स'ख ला‰लच अH नाही.

३. स'ख लाभz z उiच राहणीवर अवल7बOन नसOन z उiच स7vकœतीवर अवल7बOन आ6.
४. हा बौ( जीवनमागF होय.

५. a'धा हा एक भय7कर रोग आ6.
६. आरोƒय ही सवF~d™ qणगी आ6. समाधान ही सवF~d™ स7पmी आ6. <व¡ास 6 सवF~d™ नाz आ6 आिण <नवyण
6 सवF~d™ स'ख आ6.

७. £ आपला Œdष करतात ,य.चा Œdष न करता आपण स'खाŠ राहायला िशकJ पा<ह£.
८. cƒणाईत माणस.त आरोƒय राखOन आपण स'खाŠ राहायला िशकJ पा<ह£.
९. लोभी माणस.त आपण <नल•भता ठdवOन स'खाŠ राहायला िशकJ पा<ह£.

१०. ”त जH तणाŠ नाश पावz ,याCमाणd मानवजात u¾वकाराŠ नाश पावz. 1हणOन वीतराग प'cष.ना <दJJ

दान महान फलदायी होz.

११. ”त जH तणाŠ नाश पावz ,याCमाणd मानवजात गवyŠ नाश पावz; 1हणOन गवFर<हत प'cष.ना ‹JJ दान
महान फलदायक होz.

१२. ”त जH तणाŠ नाश पावz ,याCमाणd मानव जात <वषयोपभोगाŠ नाश पावz. 1हणOन <वषयानासnत
प'cष.ना ‹JJ दान महान फलदायक होz.

१३. धमyसाठी ‹JJ दान 6 सवF~d™ दान आ6. धमy\ माध'यF सवF माध'यyत ~d™ आ6. धमyपासOन होणारा आन7द
हा सवF आन7दात ~d™ आ6.

१४. <वजयातOन Œdष उ,पNन होतो. कारण िजत हा u:खी असतो. जय पराजयाची भावना सोडOन जो समाधान
व^mीत राहतो तो स'खी होतो.

१५. कामासारखा uसरा अÐी नाही. Œdषासार˜ च'की\ <नशाण नाही. शरीरासार˜ uसª uःख नाही.
शाNतीसार˜ स'ख नाही.

१६. uसª काय अपश¥द बोलतात, काय u¦कœ,R करतात, काय पOणF करतात व काय अप'ª सोडतात यावर द^…ी
ठdवO नका. आपण काय पOणF ‹J आिण काय अप'ª सोडJ यावर लa ठdवणd अ<धक च.गJ.

१७. £ <वनयशील आ6त, £ िचmश'(ी {हावी 1हणOन इिiछतात, £ अनासnत आ6त, एकाNत<Cय आ6त, Qय.\
आचरण श'( आ6, £ <वoकशील आ6त. ,य.\ जीवन Šहमीच खडतर असz.

१८. zजvवी घोडÎाला भरधाव धावhयासाठी चाबकाचा फटकारा लागत नाही. जगामžR ,या zजvवी
घोडÎासारखा कोणी आ6 काय? की, जो दोषाvपद नाही, Qयाला ठपका लावhयाची oळ पडJली नाही.

११. कोणाशीही कठोरzŠ बोलO नका. uसयyशी जH बोलाल तH C,य'mर Rईल. •ोधय'nत भाषण u:खकारक
आ6 आिण आघात ‹ला तर C,याघात होईल.

२०. रथाiया चाकाला जशी खीळ ,याCमाणdच «ा जीवनाला vवात7lय, न²ता, स<दiछा, <न:vवाथ¤पणा आ6त.
२१. हा बौ( जीवनमागF आ6.

११. ढ¯ग
१. खोÊ बोलO नR. खोÊ बोलhयास uसयyला Cव^m कŽ नR. खोÊ बोलhयाiया कœ,याला स7मती qऊ नR. सवF

Cकार\ अस,य भाषण टाळाo.

२. तथागत जH बोलतात तH वागतात, तथागत जH वागतात तH बोलतात. z यथा भाषी तथाकारी आिण
यथाकारी तथाभाषी असŸयाम'ळd ,य.ना तथागत 1हणतात.
३. हा बौ( जीवनमागF आ6.

१२. स1यक मागFन'सरण

१. स1यक् मागF <नवडा आिण ,यापासOन <वचिलत होऊ नका.

२. मागF <वप'ल आ6त. पर7त' सवFच काही स1यक् मागyकडd Šत नसतात.
३. स1यक् मागF हा ‹वळ थोडnय.iया स'खासाठी नाही. तो ब•जन स'खासाठी आ6.
४. तो Cार7भी, मžR आिण ”वटीही कŸयाणCद असला पा<ह£.

५. स1यक् मागy\ अन'सरण 1हण£ बौ( जीवनमागy\ अन'सरण होय.

६. अ….गमागF हा ~d™ मागF आ6. सवF~d™ स,य.मžR स,यचत'™Ç आ6, ~d™ व‚ष<यक अनासnती हा सवF~d™ ग'ण
आ6 आिण Qयाला 6 पाहhयाची द^…ी आ6 तो ~d™ प'cष होय.

७. C€ाश'(ीचा हा एक—व मागF आ6. uसरा नाही, याच मागyŠ जा.

८. जर त'1ही या मागy\ अन'करण ‹J तर त'मiया uःखाचा <नरास होईल. uःखकÈटक कH काढOन टाकता Rतील
6 कळŸयावर, मी या मागyचा उपqश ‹ला.

९. तथागत 6 ‹वळ पथ-दशFक आ6त. ( vवोNनतीचा ) Cय,न Qयाचा ,याŠ vवतः करावयाचा असतो.
१०. सवF स^…पदाथF 6 <वनाशाधीन आ6त, 6 जो ओळखतो ,याला uःख <वचिलत कŽ शकत नाही.
११. सवF Ž¬ अ<न,य आ6त. जो 6 ओळखतो ,याला uःख vपशF करीत नाही.

१२. £{हा जा» {हायला पा<ह£ z{हा जो जागा होत नाही, जो तŽण आिण बळकट असOनही स'vतपणाiया

आहारी »Jला असतो, Qयाची इiछा आिण <वचार झोपी »JJ असतात, ,या आळशी मन'¦याला कधीही €ान
होणार नाही.

१३. भाषणात सावध असणd, <वचारात स7यम राखणd, काRŠ कोणzही पाप न करणd, 6 काया-वाचा-मनसा
आचरावया\ तीन मागF अवल7<बŸयावर C€ाव7त.नी <नद°िशJŸया मागyŠ माणसाला जाता Rz.

१४. वाvत<वक €ानाŠ लाभ होतो आिण ,याiया अभावाŠ नाश होतो. लाभा\ आिण नाशा\ 6 u6री मागF
ओळखOन €ान वाढdल असा माणसाŠ उ©ोग करावा.

१५. शरदऋतOतील कमळाCमाणd माणसाŠ आ,मCीती ख'डOन काढावी. शाNतीचा मागF जवळ करावा. स'गताŠ
<नवyणाचा मागF <न¾द… ‹ला आ6.

१६. अधमyŠ वागO नका. अ<वचाराŠ जगO नका. u… <स(ाNता\ अन'करण कŽ नका.
१७. जा» {हा. स'vत पडO नका. सßàणाची कास धरा. सßàणी इहलोकी स'खी असतात.

१८. जो पOव¤ अ<वचारी होता आिण न7तर स'<वचारी झाला तो घन<वम'nत चN·ाCमाणd जग zजvवी करतो.
१९. जो u¦कœ,R सोडOन स,कœ,R कŽ लागला आ6 तो घन<वम'nत चN·ाCमाणd जगाला Cकािशत करतो.

२०. एका धमF<नयमा\ उŸल7घन कŽन जो अस,य बोलतो तो कोणz uसª u¦कœ,य करणार नाही, 6 स.गवत
नाही.

२१. £ सद‚व सावधान असतात, £ राg7<दवस अ•यास करतात £ <नवyणासाठी आटोकाट Cय,न करीत असतात,
,य.\ u¾वकार ( आसव ) ”वटी लोप पावतात.

२२. अशी एक ज'नी 1हण आ6 की, जो vत¥ध बसतो, ,याला लोक ¨षण लावतात. जो फार बोलतो ,याला लोक
¨षण लावतात आिण जो अगदी थोडd बोलतो ,यालाही ¨षण लावतात. खरोखर, Qयाला ¨षणच लावJ जात
नाही असा या जगात

कोणीच नाही.

२३. Qयाला सद‚व ¨षण qतात xकवा Qयाची सद‚व vत'ती करतात असा प'cष पOव¤ न{हता, आता नाही, आिण
प'ढdही कधी होणार नाही.

२४. वाणीiया •ोधापासOन सावध राहा आिण िज‰चा स7यम करा. मान<सक पाप.चा ,याग करा आिण आपŸया
मनाŠही सßàणाचा आचार करा.

२५. अCमाद हा <नवyणाचा मागF आ6. Cमाद म^,यOचा मागF आ6. £ अCमादी आ6त z अमर आ6त आिण £
Cमादी आ6त z म^तवत् आ6त.

१३. स(मF आिण अस(मF य.चा स7कर कc नका
१. £ खोटÇाला खª आिण खयyला खोÊ समजतात z आपŸया uब'F(ीम'ळd कधीही स,यापयSत पोहचO शकत

नाहीत.

२. £ खयyला खोÊ आिण खोटÇाला खª समजतात z आपŸया uब'F(ीम'ळd कधीही स,यापयSत पोहचO शकत
नाहीत.

३. £ स,याला स,य आिण अस,याला अस,य 1हणOन ओळखतात ,य.iया <ठकाणी स1यक् द^…ी आ6. ,य.ना स,य
लाभz.

४. घर नीट शाकारJJ नसJ तर QयाCमाणd ,यात पावसा\ पाणी गळO लागz ,याCमाणdच अस7vकœत मनात
त^¦णा Coश करz.

५. घर नीट शाकारJJ असJ की, ,यात QयाCमाणd पावसा\ पाणी िशŽ शकत नाही ,याCमाणdच स'स7vकœत
मनात त^¦णा Coश कŽ शकत नाही.

६. उठा! Cमादी राw नका. धमyiया िशकवण'कीCमाणd वागत राहा. जो ,याCमाणd वागतो तो इहलोकी आिण
इतर सवF लोकी स'खी होतो.

७. सNमागyचा अवल7ब करा. कsमागyचा अवल7ब कŽ नका. सNमागyŠ जाणाª लोक इहलोकी आिण इतर सवF
लोकी सखी होतात.

भाग चवथा: ब'(ाची CवचŠ
ग'हvथासाठी Cवचन
१. स'खी ग'हvथ
१. एकदा अनाथxपडक भगवNताकडd आला आिण ,य.ना अिभवादन कŽन जवळiया आसनावर बसला.

२. ग'हvथा\ स'ख कशात आ6 6 जाणhयाची अनाथxपडकाला उ,स'कता लागली होती.

३. 1हणOन अनाथxपडकाŠ ग^हvथाiया स'खा\ रहvय स.गhयाची भगवNत.ना <वन7ती ‹ली.

४. भगव7त 1हणाJ, ‘ ग^हvथा\ प<हJ स'ख vवािम,वात आ6. ग^हvथाजवळ धन असz. ,याŠ z NयायाŠ,
भJपणाŠ, उ©ोगाŠ, शरीरसाम¸यyŠ आिण <नढळाiया घामाŠ कमावJJ असz. मी 6 धन NयायाŠ िमळ<वJJ
आ6, या <वचाराŠ ग'हvथाला स'ख वाटz.

५. uसª स'ख उपभोगा\. ग^हvथाजवळ धन असz z ,याŠ NयायाŠ, भJपणाŠ, उ©ोगाŠ, शरीरसाम¸यyŠ आिण
<नढळाiया घामाŠ कमावJJ असz. ,या धनाचा तो उपयोग घdतो आिण प'hयकœ,य करतो. NयायाŠ िमळ<वJŸया
माÌया धनाiया जोरावर मी प'hयकœ,य करीत आ6, या <वचाराŠ ,याला स'ख लाभz.

६. <तसª स'ख 1हण£ अन्-ऋण. ग^हvथ कोणा\ही लहानमोठd ऋण लागत नाही याम'ळd तो स'खी असतो. मी
कोणा\च काही ऋण लागत नाही, «ा व अशा <वचाराŠ तो स'खी होतो.

७. चौ• स'ख <नद•षz\. काया, वाचा, मनसा <नद•ष कœ,R करीत रा<हŸयाŠ ग^हvथ स'खी होतो.

८. ‘ अनाथxपडक, जर ग^हvथ Cय,न करील तर खरोखर ,याला «ा चारही Cकार\ स'ख ला‰ल.’

२. प'gा¬aा कNया बरी
१. एकदा भगवान ~ावvती R• राहात असता कोसलराजा पHनदी ,य.ना ‰टhयासाठी आला.

२. राजा भगव7त.शी स7भाषण कर असता, राजवाडÎातOन एक ¨त आला आिण राजापाशी जाऊन ,याची राणी
मिŸलका CसOत होऊन <तला कNया झाŸया\ ,याŠ व^m स.<गतJ.

३. z व^m ऐकUन राजा िखNन झाJला <दसला. भगव7त.नी राजाला ,याiया िखNनz\ कारण <वचारJ.
४. राजाŠ स.<गतJ की, राणी मिŸलका CसOत होऊन कNया झाŸया\ वाईट व^m न'कzच कळJ आ6.

५. यावर प<रिvथती ओळखOन भगव7त 1हणाJ, ‘राजा, कNया ही प'gा¬aा अ<धक च.गली <नपजhयाचा स7भव
आ6. ती शहाणी आिण सßàणी कNया, प,नी, माता अशा <g<वध भOिमका करणारी आ6.

६. ‘<तला जो प'g होईल तो परा•मी कœ,R करील, मोठd राQय करील. खरोखर अशा थोर प,नीचा म'लगा आपŸया
qशाचा मागFदाता होईल.’

३. पती आिण प,नी
१. एकदा भगव7त मuरा आिण <नर7जना य.iयामधील राजरv,याŠ चालJ होz. या रv,यावर ,य.ना प'¦कळ

ग^हvथ व ,य.iया प,नी ‰टŸया.

२. z{हा भगव7त.नी रvता सोडOन एका झाडाखाली आसन vवीकारJ. ग^हvथ आिण ,य.iया प,न}नी ,य.ना अशा
रीतीŠ vथानापNन झाŸया\ पा<हJ.

३. z सवF भगव7ताजवळ आJ. ,य.नी भगव7त.ना अिभवादन ‹J आिण जवळच बसOन ,य.ना <वचारJ, ‘प<तप,न}तील स'योƒय स7ब7ध कोगता?’ यावर भगव7त.नी ,य.ना उmर <दJ,

४. ‘6 ग^हvथ हो, पती-प,न}ना चार Cकाª एकg राहता Rz. u… प'cष u… kीबरोबर राहात अHल. u… प'cष
qवzबरोबर राहात अHल. स,प'cष u… kीबरोबर राहात अHल आिण कदािचत स,प'cष एखा©ा qवतात'Ÿय
kीबरोबर राहात अHल.’

५. ‘ग^हvथ हो! u… प'cषा\ जीवन 1हण£ ह,या, चोरी, अप<वgता, अस,भाषण, म©पान, u… आिण पापी

वतFणOक, मोहा<व… मन आिण स,प'cष.ची xनदा याŠ भरJJ असz आिण ,याiया u… kी\ जीवनही तŒतच
असz. अशा Cकाª सदग^हvथहो, u… प'cष u… kीबरोबर जीवन {यतीत करीत असतो.’

६. ‘ग^हvथ हो, u… पती आिण qवतात'Ÿय प,नी य.iया जीवनात पती वर स.<गतŸया Cमाणd वतFत असतो. पर7त'

प,नी ह,या, चोरी, {यिभचार, अस,य भाषण, म©पान य.पासOन पराव^m असz. <तची वतFणOक सßàणी आिण
<हतकर असz. अ7तःकरण मोहाधीन नसz. ती आपŸया कौट'7<बक जीवनात सßàणी माणसाची xनदा करीत नाही
xकवा ,य.ना उ´dशOन अपश¥द बोलत नाही. याCमाणd ग^हvथ हो, u… मन'¦य qवतात'Ÿय प,नीसह राहात असतो.

७. ग^हvथहो सQजन, qवत'Ÿय प'cष आिण u… प,नी य.\ जीवन अH असz. या जीवनात प<त ह,या, चोरी,
{यिभचार, अस,य भाषण, म©पान यापासOन पराव^m होऊन राहतो. ,याची वागणOक ग'णय'nत व <हतकर असz.
मोहाधीन होऊन आपŸया कौट'7<बक जीवनात तो सßàणी प'cषाची कधी xनदा करीत नाही xकवा ,य.ना उ´dशOन
अपश¥द बोलत नाही. पर7त' ,याची प,नी माg वर व±णJŸया u… kीसारखी वागत असz.

८. ‘ग^हvथहो, चौ¸या Cकारची प<त-प,नी जीवनात जणO काय qव, qवzबरोबर राहात आ6 अशी वागतात.
कारण z दोघdही प<त-प,नी ह,या, चौयFकमF, अस,य-भाषण, {यिभचार, म©पान य.चा आपŸया वतFनाला vपशF
होऊ qत नाहीत. आिण मोहाधीन होऊन स,प'cष.iया xनqŠ आपली जीभ <वटाळीत नाहीत.
९. ‘ग^हvथहो, प<त-प,नीiया एकg जीवना\ अH चार Cकार आ6त.’

शील प<रपालनाiया आव‘यकzवरील CवचŠ
१. माणसाची अधोगती कशाŠ होz ?

१. ए‹ समयी भगवान ~ावvती Rथील £तवनातील अनाथ xप<डकाiया <वहारात राहात होz.

२. ,या oळी मžयराg उलटŸयान7तर आपŸया zजाŠ £तवन दीि„तमान करीत एक qव भगव7त.iया जवळ आला
आिण ,य.iया सिNनध जाऊन आदराŠ ,य.ना अिभवादन कŽन बाजOला उभा रा<हला आिण भगवत.ना उ´dशOन
प'ढील ‘लोक 1हणाला-

३. ‘गौतमा, मी त'ला अधःपतन पावणायy माणसा<वषयी काही C‘न करणार आ6. कœपा कŽन अधपतनाची
कारणd काय असतात z मला स.ग!’ भगव7त.नी ती स.गhया\ माNय ‹J आिण z 1हणाJ-

४. ‘कोणाची उNनती होत आ6 आिण कोण अधोगतीला जात आ6 6 सहज समजhयासार˜ आ6. धमFCdमी हा
उNनतपथावर, तर धमFŒd…ा हा अधोगतीiया पथावरील वाटसŽ आ6.

५. ‘अधोगतीiया वाटसŽला uग'Fणी माणH <Cय वाटतात आिण सßàणी माणH अ<Cय वाटतात. ,याची uग'Fणी
माणस.वर ~(ा असz 6 ,याiया अधोगती\ uसª कारण होय.

६. ‘झोपाळOपणा, ग„पा मारhयाची आवड, <नc©ोगीपणा, आळस, •ोधा<व…ता ही सवF अधोगती\ <तसª कारण
होय.

७. ‘आईबाप व^( झाJ असताना जवळ स7पmी असOनही ,य.\ पालनपोषण न करणd 6 अधपाता\ चौ• कारण
होय.

८. ‘ˆा1हण, ~मण xकवा अNय साधO7ना अस,य भाषण.नी ठक<वणd 6 अधोगती\ पाचo कारण होय.
९. ‘जवळ <वप'ल ·{य, स'वणF, धनधाNय असOनही ,या सव“चा एकट्याŠच उपभोग घdणd 6 अध:पाता\ सहाo
कारण होय.

१०. ‘आपJ कsळ, स7पmी, जात य.चा अिभमान बाळगOन आपŸया आ„z….चा <तरvकार करणd 6 अध:पाता\
सातo कारण होय.

११. ‘{यिभचार, म©पान, ज'गार य.मžR ·{याचा अप{यय करणd 6 अध:पाता\ आठo कारण होय.

१२. vवkीमžR समाधान न पावता o‘या, गिणका आिण परिkया य.चा समागम करणd 6 अध:पाता\ नवo
कारण होय.

१३. ‘अस7यमी, उधळी kी अथवा प'cष य.iया हाती आपŸया {यवहाराची सmा qणd 6 अध:पाता\ अकराo
कारण होय.

१४. ‘जवळची साधŠ अŸप असOनही a<gय कsळात जNम झाला, या जोरावर अफाट मह,वाक.aा आिण
सावFभौमzची इiछा बाळगणd 6 अध:पाता\ बाराo कारण होय.’

१५. ‘ 6 कsलोmम qवा, ही सवF अध:पाताची कारणd आ6त. या सव“वर <वजय िमळवलास तरच तO वाचशील.’

२. u… मन'¦य
१. एका चा<र‹त आपŸया Šहमीiया <रवाजाCमाणd भगव7त.नी आपŸया सहचारी िभnख'7ना खालील Cमाणd
Cवचन <दJ.

२. ‘िभnखO7नो, u… मन'¦य कसा ओळखावयाचा 6 त'1ह.स माहीत आ6 काय?’ िभnखO7नी ‘नाही’, 1हणताच भगव7त

बोलJ,

३. ‘ तर मग मीच त'1हाला u… माणसाची लaणd स.गतो.
४. ‘u… मन'¦य न <वचारताच uसयy\ दोष दाख<वतो आिण ,याला uसयyब´ल <वचारJ तर मग बघायलाच
नको. z{हा तर तो uसयy\ दोष xकवा {य7» न लपवता रसाळपणd तपशीलवार स.गO लागतो.

५. ‘जो मन'¦य <वचारJ असता uसयy\ सßàण दाखवीत नाही, प'Nहा प'Nहा <वचारŸयावरच तो uसयy\ ग'ण
स.गतो.

६. ‘तो मन'¦य <वचारJ असताही आपJ दोष उघड करीत नाही, मग न <वचारता तर बोलायलाच नको. वार7वार
<वचारJ तरच तो आपJ दोष दाख<वतो पर7त' ,याचा तपशील छप<वतो असा मन'¦य u… मन'¦य होय.

७. ‘ िभnखOहो, असाही मन'¦य असतो की, जो <वचारJ नाही तरी आपŸया च.गŸया गो…ी उघड करीत असतो.
<वचारŸयावर तर स.गायलाच नको. तो अगदी सवF तपशील qऊन आपŸया ग'ण.\ भरमसाट वणFन करीत
असतो. िभnख'7नो, असा मन'¦य u… मन'¦य समजावा.’

३. सव•mम प'cष
१. एका चा<र‹त आपŸया Šहमीiया <रवाजाCमाणd भगव7त.नी आपŸया सहचारी िभnख'7ना खालीलCमाणd

Cवचन <दJ-

२. िभnख'7ना उ´dशOन भगवान 1हणJ, ‘जगात चार Cकारची माणH आढळतात.

३. ‘ प<हŸया Cकारचा मन'¦य 1हण£ जो vवत:iया अथवा इतर.iया कŸयाणासाठी झटत नाही. uसयy Cकारचा
मन'¦य vवतः\ <हत सोडOन uसयyiया <हतासाठी झटतो. <तसयy Cकारचा मन'¦य vवतःiया <हतासाठी झटतो पण
uसयyiया नाही. चौ¸या Cकारचा मन'¦य vवत:iया ,याCमाणdच uसय“iया <हतासाठी झटत असतो.

४. ‘ जो vवतःiया अथवा uसयyiया <हतासाठी झटत नाही तो मन'¦य दोNही बाजOला ¬टJŸया आिण मžR ”णाŠ

माखJŸया िचzवरील मशालीसारखी आ6, ती गावात वा वनात इ7धन 1हणOन उपयोगी Rत नाही. ,याCमाणdच
तो मन'¦य जगाला आिण vवतःलाही <नcपयोगी आ6.

५. ‘जो vवत:iया कŸयाणाचा ,याग कŽन uसयyiया कŸयाणासाठी झटतो, तो <तसयy Cकारiया माणसाwन
अ<धक च.गला प'cष होय.

६. ‘आिण जो vवत:iया आिण इतर.iया कŸयाणासाठी झटतो तो सवyत उmम प'cष समजावा.’

४. €ानी प'cष
१. ए‹ समयी भगवान उक’ कािण Hत¥ब «ा दोन नगर.iया मधील राजरv,यापयSत पोहोचJ असता,

,य.ना ·ोण नावाचा एक ˆा1हण ,य.iयासारखाच Cवास करीत असता ‰टला.

२. अकvमात भगव7त.नी रvता सोडला आिण एका व^aातळी प×ासन ठोकUन z बसJ. भगव7ताiया पावल.मागOन

जात असणायy ,या ˆा1हण ·ोणाला, ,या zजvवी, स'7दर, स7यमी, श.त आिण स7यत मनाiया आिण साम¸यFशाली
मनाiया भगव7ता\ दशFन झाJ. भगव7ताजवळ जाऊन तो 1हणाला,
३. “ आदरणीय महाशय आपण qव तर नाहीत?”

“ नाही. ˆा1हणा, मी खरोखर qव नाही.”

“ आपण ग7धवF तर न{6त?”

“ नाही, नाही! ˆा1हणा मी ग7धवF नाही!”
“ मग आपण यa तर न{6त?”

“ नाही, नाही! ˆा1हणा, मी यa न{6.”
“ तर मग आपण मन'¦य नाही काय?”

“ नाही. ˆा1हणा, मी मन'¦यही नाही!”

४. भगव7त.ची अशी उmª ऐकŸयावर तो ˆा1हण ·ोण 1हणाला, ‘ त'1हाला त'1ही qव आहात का, ग7धवF आहात
का, यa आहात xकवा मन'¦य आहात अH <वचारJ असता आपण नाही 1हणता, तर मग आदरणीय महाशय,
आपण आहात तरी कोण?’

५. ‘ ˆा1हणा, जोपयSत मी माÌया अ7गiया आसवाचा <नरास ‹ला न{हता तोपयSत मी खरोखर qव, ग7धवF, यa
आिण मन'¦य होतो; पण आता मी आसवापासOन म'nत झालो आ6 आिण म'ळा\ <वiÍदन कŽन ब‚ठकच नाहीशी
‹JŸया तालव^aासारखा झालो आ6. ,या व^aाला जH अ7कsर फsटणार नाहीत ,याCमाणd माझdही आ6.
६. ‘ QयाCमाणd जलात जNम घdणारी कमललता पाhयातOन वर Rz आिण तरी-

स'(ा पाhयाचा कल7क <तला िचकटत नाही. ,याCमाणd 6 ˆा1हणा, मी जगात जNमास आलो, जगात वाढलो आिण
जगावर <वजय िमळवOन जगाiया कल7काला अvप^… असा रा<हलो आ6.

७. ‘ 1हणOन 6 ˆा1हणा, तO मला एक तथागत ( €ानी प'cष ) अH समज.’

५. Nयायी आिण सQजन असा प'cष
१. िभnखO7ना उ´dशOन भगवान 1हणाJ, ‘ माणH चार Cकारची असतात. जर त'1हाला सQजन आिण Nयायी

प'cष ओळखायचा अHल तर या चार Cकार\ ‰द त'1ही जाणJ पा<ह£त.

२. ‘ िभnख'7नो, एका Cकारची माणH vवकŸयाणासाठी झटतात; पर7त' परकŸयाणाचा <वचार ही करीत नाहीत.
३. ‘ अशा Cकारची माणH vवत:मधील <वषयवासŠ\ <नमOFलन करतात, पर7त' uसय“नी <वषयवासŠचा ,याग
करावा 1हणOन ,य.ना कधीही आ–हाŠ स.गत नाहीत. z आपŸया मनातील •ोधा\ <नमOFलन करतात; पर7तO

uसय“ना •ोधाचा ,याग करhयाब´ल <नaOन स.गत नाहीत. z vवत:मधील अ<व©d\ <नमOFलन करतात; पर7त' z
uसय“ना ,य.iया अ<व©ा <नमOFलनास7ब7धी आ–हाŠ स.गत नाहीत.

४. ‘ असा प'cष vवतःiया कŸयाणाचा मागF चोखाळीत असतो; पर7त' तो uसयyiया कŸयाणासाठी झटत नाही.
५. ‘uसयy Cकारची माणH ही पर<हतासाठी झटतात. vव<हतासाठी झटत नाहीत.

६. ‘अशी माणH आपŸया अ7गiया <वषयवासना, •ोध आिण अ<व©ा य.iया <नमOFलनाचा Cय,नही न करता

uसय“ना माg तH करhयासाठी आ–हाŠ स.गत असतात.

७. ‘िभnखOहो, अशा Cकारची माणH uसयyiया <हतासाठी <निÂत झटतात, पर7त' vवत:iया नाही.
८. ‘िभnखOहो, <तसयy Cकारची माणH vव<हतासाठी अथवा पर<हतासाठीही झटत नसतात.

९. ‘असा माण'स vवतःiया <ठकाणची <वषयवासना, •ोध आिण अ<व©ा य.\ <नमOFलन करीत नाही; ,याCमाणdच
uसय“नाही तH करhयास स.गत नाही.

१०. ‘हा मन'¦य vवत:\ अथवा uसयy\ही <हत साधhयासाठी Cय,न करीत नाही.

११. ‘िभnखO7नो, चौ¸या वगyची माणH vवकŸयाण आिण परकŸयाणासाठी झटत असतात.
१२. ‘अशी माणH vवत:मधील <वषयभावना, •ोध आिण अ<व©ा य.iया नाशासाठी झटत असतात. ,याCमाणdच
uसय“ना z <वषयवासना, •ोध आिण अ<व©ा य.iया <नमOFलनास7ब7धी आ–हाŠ स.गतात.

१३. ‘अशी माणH vव<हत व पर<हतासाठी झटणारी होत. या ”वटŸया Cकारiयाच माणस.ना Nयायी आिण
सQजन मानाo.’

६. श'भकम“ची (कsशल कम“ची) आव‘यकता
१. ए‹ समयी भगवान िभnखO7ना 1हणाJ,

२. “स,कमF करhया\ भय बाळगO नका. सौ•य, ईि„सत, <Cय आिण आन7ददायक या सव“\ uसª नाव 1हण£
स,कमF. स,कमyचा लाभ 1हण£ ईि„सत, <Cय आिण आन7ददायक वvतO7चा लाभ. या गो…ीचा मी अन'भव घdतला
आ6 <न ,याची ƒवाही मी qऊ शकतो.”

३. “मी वार7वार vवतःला <वचारतो, 6 £ मी फळ चाखीत आ6, तो कोण,या कœ,याचा प<रणाम? मला £ सžया
सौ•य आिण श.<त लाभली आ6 तो कोण,या स,कमyचा प<रपाक आ6?”

४. “आिण ,या\ उmर मला अH िमळz की, 6 तीन Cकारiया स,कम“\ फळ आ6. तो तीन Cकारiया स,कमyचा
प<रपाक होय. दान, शील, स7यम, «ा तीन स,कमyचा प<रपाक होय.

५. “श'भ, उ,सवमय, आन7ददायक आिण धNय ती Cभात! तोच खरा श'भ <दन. तोच खरा स'खमय aण. £{हा

स,पाgी दान <दJ जाz, Qया oळी श'भ कम°, श'भ वचन, श'भ <वचार आिण श'भ इiछा «ा ,य.iया क,यyला श'भ
लाभ घडवOन qतात. ती oळ आिण तो <दवस खरोखरच श'भ आिण आन7ददायक होय.

६. ‘Qय.ना असा लाभ होतो, सम^(ी िमळz z खरोखरच स'खी होत. त'1हीही ,याCमाणdच सम^(, <नरामय आिण
आपŸया आ„z….सह स'खी {हाo.

७. श'भ स7कŸपाची आव‘यकता
१. ए‹ समयी ~ावvतीतील £तवनात राहात असता भगवान िभnखO7ना उ´dशOन 1हणाJ,

२. ‘प<वg आिण स'खी जीवनासाठी श'भ स7कŸप करhयाची अ,य7त आव‘यकता आ6.’

३. ‘कोणz श'भ स7कŸप कराoत 6 मी त'1हाला स.गतो z ऐका.’

४. ‘असा श'भ स7कŸप करा की, आय'¦यभर मी आपŸया माता-<पतर.\ प<रपालन करीन. मी माÌया कsळाiया
कsलपतीचा आदर करीन. माझी वाणी सद‚व म^¨ राहील. मी कोणास7ब7धी वाईट बोलणार नाही. vवाथyचा कल7क
CaाळOन मी माझd अ7तःकरण vवiछ करीन. औदायyŠ, श'( हvताŠ दान करhयात आन7द मानीत राहीन.
आपŸयाला £ ला‰ल ,याचा भाग uसयyला qhयात समाधान मानीन. वर मागhयास योƒय असा मी प'cष होईन.
५. ‘आय'¦यभर श.त राहीन, •ोध उ,पNन झालाच तर ,याचा ता,काळ मी <नरोध करीन.’

६. ‘िभnखO7नो, अH 6 सात Cकार\ स7कŸप आ6त. £ ‹J असता त'1ही स'खी आिण प<वg {हाल.’

सदाचरणावरील CवचŠ
१. सदाचरण 1हण£ काय ?
१. ए‹ समयी भगवान एका थोर िभnखOस7घासह कोसल जनपदात चा<रका करीत असता z कोसलiया

झाला नावाiया गावी आJ.

२. ही वातy झालामधील ˆा1हण कsलपत}iया कानी आली.

३. ,या भगवान ब'(ा\ दशFन घdणd बª अH वाटŸयावŽन z झाला –ाम\ ˆा1हण भगव7ताकडd आJ आिण कsशल
<वचाŽन बाजOला vथानापNन झाJ.

४. ,य.नी भगव7ताना सदाचरणाचा अथF vप… करhयास स.<गतJ.

५. ,या ~वणो,स'क ˆा1हण.स भगव7तानी स.<गतJ, ‘ शारी<रक uराचरणा\ आिण u…पणा\ तीन Cकार आ6त.
वािचक आिण व‚चा<रक uराचरणा\ अन'•— चार व तीन Cकार आ6त.

६. ‘ शारी<रक uराचरणा\ Cकार RणdCमाणd : य.त मन'¦य पारधी 1हणOन आपŸया रnतर7िजत हाताŠ

xहसाधीनzŠ सजीव Cाhयाची <नदFयzŠ ह,या करीत असतो. uसयy Cकारiया शा<र<रक uराचरणात मन'¦य £
आपJ नाही z घdतो. गाव आिण ज7गल य.मधील लोक.ची मालमmा चोŽन आपलीशी करतो. <तसयy Cकारiया

uराचरणात माता<पता, ब7ध'भ<गनी य.iया vवाधीन असJŸया, वाùग<नÂय होऊन वाùग<नÂयाiया माला
धारण करणायy कNRशी {यिभचार करणd य.चा समाoश होतो.

७. ‘वािचक uराचरणात Cथम खोÊपणा मोडतो. य.मžR स‰त अथवा गावाiया, कsट'7बाiया, राजाiया अथवा

आपŸया {यवसायाiया ~dणीiया प<रषqसमोर साa qताना £ माहीत नाही z माहीत आ6, £ माहीत आ6 z
माहीत नाही, £ पा<हJ नाही z पा<हJ, पा<हJ z पा<हJ नाही, अशा तह°ची vवाथyसाठी अथवा कsणा

माणसासाठी अथवा य:किÂत लाभाiया अिभलाषdŠ मन'¦य जाणOनब'जOन साa qतो. uसयy वािचक uराचरण.त

च'गलखोरीचा समाoश होती. या uराचरण.नी म'nत असJला मन'¦य, माणसाची मŠ uसयy माणसा<वc(
कल'<षत करhयासाठी इ• कानी पडJŸया गो…ी <त• स.गत स'टतो. असा मन'¦य माणसा-माणस.तील ऐnय
मोडणारा, कलागती लावणारा असतो; कलागती लावhयाची ,याची <नयत ,याला बोलायला लावz. कलागती 6

,या\ स'ख आिण आन7द होय. <तसयy Cकारiया वािचक uराचरणाŠ य'nत असJŸया मन'¦याची वाणी कडवट
असz. ,या\ श¥द अस7vकœत, कठोर, तीP, ममF‰दी, •ोध आणणाª आिण िचm <वचिलत करणाª असतात.
चौ¸या Cकारiया uराचरण.नी य'nत असJला मन'¦य 1हण£ सद‚व बडबड करणारा माण'स. तो बडबडताना

आपण स,य स.गतो की नाही, काही <हतकर बोलतो आहोत xकवा नाही याचा <वचार करीत नाही. ,याiया
बोलhयात धमFही नसतो. नीतीही नसz. काही तरी a'·, अन'िचत, पोरकट, Qयाला ब'7धा नाही, ”7डा नाही अशी
<नरथFक बडबड तो Šहमी करीत असतो.

८. ‘ व‚चा<रक uराचरणाiया प<हŸया Cकारात, लोभ<वकœतीचा समाoश होतो. असा मन'¦य परधनाचा सारखा
ह{यास धरीत असतो. uसयy Cकारiया uराचरणात uसयyचा u:vवास, Œdष य.चा अ7तभyव होतो. असा मन'¦य
दान, ,याग, दिaणा अशा काही गो…ीच नाही अH मानतो. ,याला वाटz स,कमF xकवा अस,कमF य.ची फळd
भोगावी लागतात 6 खª न{6; इहलोक आिण परलोक 6 सवF झOट आ6 अH तो मानतो. आईबाप, आ„z… य.नाही

तो मानत नाही. Qय.नी स1यक् मागyŠ जाऊन इहपरलोका\ €ान िमळवJ आ6 आिण uसय“ना z €ान <दJ
आ6 अH ~मण आिण ˆा1हण या जगात आ6त, या गो…ीवर ,य.चा <व¡ास नसतो.

९. ‘ याiया उलट शारी<रक, वािचक आिण व‚चा<रक सदाचरणा\ अन'•— तीन, चार आिण तीन Cकार आ6त.

१०. ‘ शारी<रक सदाचरणाiया प<हŸया Cकारात मन'¦य कोण,याही जीवाची ह,या करhयापासOन पराड्म'ख

असतो. आपला द7डा xकवा तलवार याचा ,याग करतो. तो <नरपराधी व दयामय बनतो. सवF सजीव Cाhय.स7ब7धी
कcणामय अH जीवन जगत असतो. uसयy Cकार\ शारी<रक सदाचरण 1हण£, <दŸयािशवाय uसयy\ न घdणd
आिण Cामािणकपणd जगणd. <तसयy Cकारात सवF Cकारiया व‚ष<यक िम¸याचार.चा ,याग करणd, अ{यिभचारी

राहणd य.चा समाoश होतो. असा सदाचरणी मन'¦य आई-बाप, ब7ध'भ<गनी, आ„z… य.iया vवाधीन असJŸया,
िजiया ग½यात वाùग<नÂयाची माळ आ6 अशा कNRशी तो व‚ष<यक स7ब7ध ठdवत नाही.

११. ‘ वािचक सदाचरणाiया प<हŸया Cकारात मन'¦य अस,य भाषण सोडOन qतो. अस,याचा ,याग करतो.
,यापासOन ¨र राहतो. ,याला स‰समोर xकवा गाव कsट'7ब, राजकsल अथवा आपŸया {यवसायाiया ~dणीसमोर

साa ©ावयास स.<गतली असता, £ माहीत नाही z तो माहीत नाही 1हणOन स.गतो, £ माहीत आ6 z माहीत
आ6 1हणOन स.गतो. £ पा<हJ नाही z पा<हJ नाही 1हणOन स.गतो आिण £ पा<हJ z पा<हJ 1हणOन स.गतो.
vवाथyसाठी, uसयyसाठी अथवा a'· लाभासाठी तो कधीही ब'(ीप'रvसर खोÊ बोलत नाही. uसयy Cकारiया
वािचक सदाचरणात मन'¦य च'गलखोरीचा ,याग करतो. xनqपासOन पराव^m होतो. लोक.मžR कलागती
लावhयासाठी £ इ• ऐकJ z <तथŸया लोक.ना स.गत नाही आिण £ <त• ऐकJ z इथŸया लोक.ना स.गत

नाही. तो ऐnय<नमyता आिण Cdमभाव वाढ<वणारा असतो. माणसामाणस.त स'स7वाद, ऐnय राखणd 6च ,या\
सOख आिण आन7द होत. <तसयy Cकारiया वािचक सदाचरणात मन'¦य कट' श¥द.चा ,याग करतो. ,यापासOन

पराव^त होतो. तो £ काही बोलतो ,यात खवचटपणा नसतो. ,या\ भाषण आŸहाददायक, ›gी\, कळकळी\,

स'स7vकœत, <हतकर आिण सव“ना vवागताहF असz. चौ¸या Cकारiया वािचक सदाचरणात मन'¦य {यथF बडबड
करीत नाही. तो उिचत आिण वाvत<वक आिण Šहमी लाभदायक अH बोलतो. योƒय, स7vमरणीय, उद्बोधक,
{यविvथत आिण अ<त <हतकर अशा रीतीŠ तो धमF आिण नीतीस7ब7धी भाषण करतो.

१२. ‘व‚चा<रक सदाचरणाiया प<हŸया Cकारात मन'¦याiया<ठकािण लोभा<व…पणाचा अभाव असतो. परधन

आपJ {हाo अशी हाव तो कधीही धरीत नाही. ( २ ) uसयyस7ब7धी u:vवास अथवा Œdष य.ना तो आपŸया
<वचारात vथान qत नाही. आपŸया भोवताल\ Cाणी <नव®र, स'खी, स'रिaत आिण कोण,याही Cकारiया
शg',वापासOन आिण छळापासOन ¨र रहाo अशी ,याची इiछा असz. ( ३ ) ,याची द^ि… स1यक आिण स7कŸप 6
Cमादर<हत अH असतात.

१३. ‘ uराचरण आिण सदाचरण य.चा मी असा अथF लावतो.’

२. सदाचरणाची आव‘यकता
१. एकदा भग7वत.नी पाटली गावातील आपŸया उपासक.ना असा उपqश ‹ला.

२. ‘ ग^हvथहो, u… आिण अनी<तमान ग^हvथाला अH u¦प<रणाम सोसाo लागतात.
३. ‘ u… आिण अनी<तमान मन'¦याला आळसाम'ळd ·{यहानी सोसावी लागz.

४. ‘ न7तर ,याची अपकीत¤ जगात पसरz आिण लोक ,याला मान qईनाH होतात.

५. ‘ Qया लोक.iया समाजात तो जातो, मग z a<gय असोत, ˆा1हण असोत, ग^हपती असोत, अथवा ~मण
असोत, ,य.iयामžR तो लाजतो आिण मनात ग¯धळतो. तो <नभFय नसतो. हा ,याचा <तसरा तोटा होय.

६. ‘ परत ,याला मान<सक श.ती लाभत नाही. अशाच मान<सक अश.तzत ,या\ मरण ओढवz. हा ,याचा
चौथा तोटा होय.

७. ‘ u… आिण अनीतीमान माणसाची, 6 ग^हvथहो, अशा Cकारची हानी होz.

८. 'याiया उलट जी माणH सQजन, शीलवान आ6त ,य.ना काय लाभ होतो याचा <वचार करा.
९. ‘ सQजन, शीलवान मन'¦याला ,याiया प<र~माम'ळd <वप'ल ·{यलाभ होतो.
१०. ‘ ,याची स,कीत¤ जगभर पसरz. ,याला सवFg मान िमळतो.

११. ‘ तो a<gय.iया, ˆा1हण.iया, ग^हपत}iया अथवा ~मण.iया समाजात जाऊन z• <नःस7कोच आिण
आ,म<व¡ासाŠ Coश करीत असतो.

१२. ‘ ,याला मान<सक श.ती लाभJली असz कधीही, मरzसमयीही तो श.त िचmाŠ qह,याग करतो.

१३. ‘ मOखF मन'¦याला, तो मOखFपणाŠ £ पाप करीत असतो ,यातील मOखFपणा कळत नाही. अÐीCमाणd ,याची
पा¬ ,याचा नाश करीत असतात.

१४. ‘ जो कोणी <नcप·वी, <न¦पाप अशा Cाhयाला uःख qतो ,याiया वाटÇाला महान आपदा, मान<सक
अश.<त, आ„z….चा <वयोग अरिण ·{यहानी Rत असz.’

३. सदाचार आिण जगा\ अ<धकार
१. ए‹ समयी भगवान्, खार}ना £• दाणd खायला घालीत ,या राजग^हातील oळO-वनात राहात होz. ,या

oळी vथ<वर सारीप'm एका मोठÇा िभnख' स7घासह दिaण पहाडामžR चा<रका करीत होता.

२. वाÊत राजग^हामžR रा<हJला एक िभnखO सारीप'mाला ‰टला. औपचा<रक अिभवादनादी Cकार झाŸयावर

सारीप'mाŠ ,याला भगव7ताचा कsशल समाचार <वचारला. िभnखOŠ भगव7त व िभnसOस7घ य.\ कsशल स.<गतJ.
,याCमाणdच सारीप'mाŠ <वचारŸयावcन राजग^ह नगरात त7डOलपालदारपालाशी राहणायy धन7जानी ˆा1हणाचा
कsशल समाचार स.<गतला.

३. सारीप'mाŠ ,याला प'ढd <वचारJ. ‘ˆा1हण धन7जानी अCमादपOवFक वागतो का?’

४. िभnखOŠ उmर <दJ, ‘ धन7जानी कसला अCमादपOवFक राw शकणार? तो राजाचा उपयोग ˆा1हण आिण ग^हvथ
य.ना नागवhयासाठी आिण ˆा1हण आिण ग^हvथ य.चा उपयोग राजाला ल'बाडhयासाठी करतो. स'शील कsळातOन

आJली ,याची स'शील प,नीही मरण पावJली आ6 आिण ,याŠ अलीकडd uसरी प,नी ‹ली आ6. ती स'शील
कsळातली नाही व vवतःही स'शील नाही.’

५. यावर सारीप'm बोलला, धन7जानीची Cमादशीलता ही फार वाईट वातy आ6; फार वाईट. एखा©ा oळी
एखा©ा <ठकाणी तो मला ‰Êल, ,या oळी यास7ब7धी मी ,याiयाशी बोJन.

६. दिaण पहाडातील आपला वास प'रा ‹Ÿयान7तर सारीप'mाŠ आपली चा<रका प'ढd चालO ‹ली आिण तो
राजग^हाला आला. z• ,याŠ oळOवनात वvती ‹ली.

७. सकाळी वk प<रधान कŽन,िभaापाg हाती घdऊन तो राजग^हात िभadसाठी »ला. ,या oळी ˆा1हण
धन7जानी हा ,याiया गाई\ ¨ध Qया कsरणात काढJ जात होz z• qखªख करhयासाठी »ला होता.

८. िभaा स7पवOन परत आŸयावर सारीप'mाŠ भोजन ‹J आिण न7तर धन7जानीला गाठJ. ,य.ना Rत असJJ
पाwन ˆा1हण ,याला ‰टायला प'ढd »ला आिण 1हणाला, ‘ भोजनापOव¤ आपण uƒधपान कŽ या.’

९. सारीप'mाŠ उmर <दJ, ‘ नको ˆा1हणा, माझd £वण झाJ आ6 आिण uपारiया oळी मी एका झाडाखाली
<व~.ती घdणार आ6. तOच z• R.’

१०. धन7जानीŠ z माNय ‹J आिण आपŸया भोजनान7तर तो स<रप'mाला ‰टावयाला »ला. सारीप'mाला
अिभवादन कcन तो ,याiया बाजOला बसला.

११. सारीप'mाŠ ,याला <वचारJ, ‘ सदाचरणास7ब7धीचा त'झा उ,साह आिण कळकळ कमी झाली ना?

१२. तो ˆा1हण 1हणाला, ‘ ती कशी कायम राहणार? कारण मला आता माझd आईबाप, प,नी, कsट'7बदास,
कामकरी य.\ पालनपोषण करावया\ असz. यािशवाय ओळखी\ लोक, िमg, आ„त-इ… आिण पा•णd-अ<तथी

य.ना पा•णचार करावयाचा असतो. माÌया म^त पOवFज.\ ~ा( कराय\ असz. qवqवत.ना बळी ©ाय\
असतात. राजाला करभार च'कवयाचा असतो आिण उपराNत मला vवत:साठी म.स आिण ¬याची तरतOद
करायची असz.’

१३. सारीप'mाŠ <वचारJ, ‘ धन7जानी, त'ला अH वाटz काय की एखा©ा माणसाŠ आपŸया आईबापासाठी
सदाचरण आिण Nयाय य.ना सोडOन वतFन ‹J आिण «ास7ब7धी ,याला जाब <वचारला असताना तो अशी सबब

स.गO श‹ल काय की, मी माÌया आईबापासाठी 6 सवF ‹J! ,य.iयासाठी सदाचरण आिण Nयाय य.\ उŸल7घन
‹J 1हणOन मला िशaा कŽ नका.

१४. ‘नाही.’ धन7जानी 1हणाला, ‘अशा काहीही सबबी <दŸया तरी द‚वीचा कारावास च'कणार नाही.’
१५. सारीप'm : ‘ तो vवतः xकवा ,याची प,नी आिण कsट'7ब ,याiयास7ब7धी अH समथFन कŽ लागJ की, ,याŠ

‹JJ Nयाय आिण सदाचरणा\ उŸल7घन 6 आमiयासाठी ‹J, तर ,याचा काही उपयोग होईल काय?’
१६. धन7जानी : ‘ नाही.’

१७. सारीप'm : ‘ ,या\ दास 1हणO लागJ की, 6 सवF ,य.नी आमiयासाठी ‹J तर ,याचा काही उपयोग होईल
का?’

१८. धन7जानी : ‘ नाही. <तळमाg उपयोग होणार नाही.’

१९. सारीप'm : ‘ xकवा ,या\ िमg आिण ओळखीपाळखी\ लोक ,या\ समथFन कŽ लागJ तर ,याचा उपयोग
होईल का?

२०. धन7जानी : ‘नाही! <तळमाgही उपयोग होणार नाही.’

२१. ‘ xकवा ,या\ आ„z… आिण अ<तथी ,या\ समथFन कŽ लागJ तर ,याचा काही उपयोग होईल का?’
२२. ‘ नाही ! <तळमाgही नाही.’

२३. ‘ xकवा जर ,या\ भOत-<पतर qवqवत.साठी xकवा राजासाठी ,याŠ 6 ‹J अH समथFन कŽ लागJ तर z
चाJल काय?’

२४. ‘ नाही! <तळमाgही चालणार नाही.’

२५. तो xकवा इतर लोक ,याŠ ‹JJ सदाचरणा\ आिण Nयाया\ उŸल7घन 6 सवF आ1हाला अNन आिण ¬य
िमळवOन qhयापायी ‹J अH समथFन कŽ लागJ तर ,याचा काही उपयोग होईल का?’
२६. ‘ नाही!’

२७. सारीप'm : ‘ जो आपŸया आईबापासाठी Nयाय आिण सदाचरणा\ उŸल7घन करतो, आिण जो कसलीही oळ
आली तरी Nयाय आिण सदाचरणाचा मागF सोडीत नाही, य.प‚की धन7जानी, कोणता मन'¦य अ<धक च.गला
ठरतो?’

२८. धन7जानीŠ उmर <दJ, ‘ uसयy Cकारचा. कारण Nयाय आिण सदाचरणाŠ वागणd 6 अथyत ,याiया
उŸल7घना¬aा ~dयvकर आ6.’

२९. ‘ धन7जानी, आपŸया आईबाप.\ पोषण करhया\ Nयाय आिण सदाचरणा\ अH uसª मागF आ6त. ,यासाठी

u¦कœ,R करhयाची आव‘यकता नाही आिण 6 मागF प,नी, कsट'7ब आिण इतर सव“iयाही प<रपोषणाला मोकळd
नाहीत का ?’ सारीप'mाŠ <वचारJ.

३०. धन7जानी : ‘ सारीप'mा z मागF मोकळd आ6त.’

३१. यान7तर सारीप'mाiया «ा भाषणाŠ CसNन होऊन ,या\ आभार मानOन धन7जानी उठला आिण आपŸया ग^ही
परत »ला.

४. सदाचरणात प<रपOणFता कशी साधता Rईल ?
१. ~ावvती Rथील £तवनात भगवान वास करीत असता ,य.iयाकडd पाच” उपासक आJ. ,यात धाि1मक
हा होता.

२. धाि1मकाŠ भगव7त.ना <वचारJ, ‘ कोण,या त,वाiया प<रपालनाŠ आपŸया अन'याय.ना सदाचरणात पOणFता

साधता Rz?’

३. ‘ मी आपणाला हा C‘न <वचारीत आ6, या\ कारण माणसा\ कŸयाण कशात आ6, 6 ठर<वhयात
आपŸयासारखा uसरा कोणी नाही.’

४. ‘ स'िशिaत ज‚न आिण प<रPाजक य.नाही आपJ मतख7डनात यश आJ नाही. वयोव^( स'िशिaत ˆा1हण
आिण Qय.ना आपJ मत म.डhयाची फार हौस, ,या सव“नी आपला <वमोचक <स(ाNत माNय ‹ला. आपला

<वमोचक <स(ाNत समजायला क<ठण असला तरी तो आपण इतका स'लभ कŽन दाख<वता की, तो ऐकhयासाठी
सवF उ,स'क असतात. भगवान, 1हणOन माÌया C‘ना\ उmर ©ा.’

५. ‘ ही द‚वी <व©ा आपŸया म'खातOन आ1हा उपासक.ना ऐकU ©ा.’

६. उपासक.iया स7ब7धीiया कcणdŠ भगव7ताŠ उmर <दJ, ‘ ऐका तर. मी आपणाला श'(ाचरणाची त,o स.गत
आ6; ती ऐकावी आिण तदन'सार वतFन कराo.’

७. ‘ ह,या कŽ नका, qहाNत शासन कc नका. xहHला अन'€ा qऊ नका. कोण,याही Cकारiया जीवाला, मग तो
सबल असो अथवा uबFल असो, uःख qऊ नका.

८. उपासक.नी vवतः चोरी कc नR. uसयyला चोरी करhयाची परवानगी qऊ नR. अथवा चोरीला स7मतीही
दशFवO नR. £ voiÍŠ <दJ जाz zवढdच Ñयाo.

९. ‘अˆ1हचयF जणO काय अÐीची गतy आ6 अH समजOन ,याचा ,याग करावा. ˆ1हचयF साधत नHल तर <नदान
<ववा<हत परkीशी समागम कŽ नR.

१०. ‘सभ.त, Nयायग^हात अथवा Šहमीiया स7भाषणात अस,य बोलO नR. ,याCमाणdच अस,य भाषणाला
Cो,साहन अथवा स7मती qऊ नR. अस,याचा ,याग करावा.

११. ‘उपासक.नी म©पान कŽ नR. uसयyला म© पाजO नR. म©पानाला स7मती qऊ नR. म©पानाŠ ब'(ीµ7श
होतो. 6 लaात ठdवा.

१२. ‘ म©पान करणाª मOखF पाप करतात आिण आपŸया इतर उपासक ब.धवाना पापास Cव^m करतात. z{हा 6
ब'(ीµ7श करणाª {यसन हा मOखFपणा, आिण ‘ मOखyचा vवगF’ «.पासOन पराव^त {हा.

१३. ‘ ह,या कŽ नका. चोरी कŽ नका. खोÊ बोलO नका. उNमादक ¬य Hवन कŽ नका. {यिभचार कŽ नका. भर
राgी कs–ास अNन Hवन कŽ नका.

१४. ‘ ग7धमाला धारण कŽ नका. आपला <बछाना भOमीवर पसरा. C,Rक उपोषणाiया <दवशी 6 Pत –हण करा
आिण श'( अ7तःकरणाŠ 6 अ….<गक Pत सणासार˜ पाळा.

१५. ‘Cात:काळी 6 Pत –हण कŽन धमFशाली व ~(ाय'nत िचmाŠ याचक.ना अNनपाणी दान करा.

१६. ‘ आपŸया आईबाप.चा मान राखा. च.गला {यवसाय करीत जा. या मागy\ एक<न™zŠ अवल7ब करणारा
उपासक उiचपद Cा„त करील.’

५. सदाचरणाiया मागyवर सहचायyसाठी वाट पाहhयाची आव‘यकता नाही

१. ‘ रणस7–ामातील हmी शरCहार सहन करतो ,याCमाणd या जगात मी माणसा\ कट' श¥द सहन ‹J

पा<ह£त.

२. ‘ हmीला माणसाळवOन य'(ात Šतात. माणसाळवJŸया हmीवरच राजा आरोहण करतो. ,याCमाणdच Qयाला
कट' श¥दाŠ राग Rत नाही तोच सव•,कœ… स'स7vकœत मन'¦य होय.

३. ‘ िशकवJली ˜चª च.गली असतात. xसध' qशातील जा<तव7त अ¡ आिण बलवान गजराज 6 सवF खरोखर
च.गJ असतात; पर7त' या सव“wन आ,मस7यमी प'cष ~d™ होय.

४. ‘ अ¡, गज ही सवF वाहŠ, आपणाला <नवyणाला Šऊ शकत नाहीत. ,या मागyवर आ,मस7यमा\ आ,मवाहनच
चालO शकz.

५. ‘ अCमादी राहhयात आन7द माना. आपŸया <वचारावर अ<व~ाNतपणd लa असO ©ा. QयाCमाणd िचखलात
cतJŸया हmीला मोठÇा ~माŠ बा6र काढतात ,याCमाणdच CयासाŠ vवतः\ कsमागyपासOन <वमोचन करा.

६. ‘ सŒतFनी, द^ढ मनाचा आिण ब'(ीमान असा सहCवासी त'1हाला आढळला तर आपŸया सवF ‡चता मा» टाकUन,
आन7दाŠ ,याiया मागOन चालO लागा.

७. ‘ सŒतFनी, द^ढ मनाचा आिण ब'(ीमान सहCवासी त'1हाला सापडला नHल तर शgOŠ पाठलाग चाल<वJला

राजा QयाCमाणd आपJ राQय सोडOन वनातील गजराजा Cमाणd एकटाच प'ढd जातो ,याCमाणdच त'1ही आपŸया
मागyवर एकÊच जात रहा.

८. ‘एक.त प,करला, पर7त' मOखyची ›gी नको. u¦कœ,R न करता एकÊच रहा. आपŸया गरजा मयy<दत कŽन
एकÊच रहा. वनातील गजराज एकटाच खात <फरतो, ,याCमाणd एक.त प,करा.
९. ‘ कs<वचार मनातOन उखडOन टाका.

१०. ‘ z उखडOन टाकhयाचा मागF असा आ6.
११. ‘ जरी uसª उप·व करीत असJ तरी मी उप·व करणार नाही असा <न–ह कŽन कs<वचार उखडOन टाका.
१२. ‘ जरी uसª ह,या करीत असJ तरी मी ह,या करणार नाही.

१३. ‘ जरी uसª चोरी करीत असJ तरी मी चोरी करणार नाही.

१४. ‘ जरी uसª प<वg जीवन आचरीत नसJ तरी मी z आचरणारच.
१५. ‘ जरी uसª खोÊ बोलत असJ, xनदा करीत असJ, <वc( बोलत असJ तरी मी तH करणार नाही.
१६. ‘ जरी uसª लोभा<व… असJ तरी मी परधनाचा लोभ धरणार नाही.

१७. ‘ जरी uसª म,सरी असJ तरी मी इतर.iयाब´ल स<दiछा बाळगीन.

१८. ‘जरी uसयyची द^…ी, स7कŸप, वाणी, कœती, उपजी<व‹\ मागF, साधना, vम^ती, समाधी च'कीची असली तरी

त'1ही माg स1यक् द^…ी, स1यक् स7कŸप, स1यक् वाचा, स1यक् कमF, स1यक् उपजी<वका, स1यक् {यायाम, स1यक्
vम^ती, आिण स1यक् समाधी -- या अ….ग मागyचा अवल7ब करा.

१९. ‘जरी uसª आयF स,यास7बधी, मोaास7ब7धी च'कत असJ तरी त'1ही माg ,यास7ब7धी बरोबर राहhयाचा Cय,न
‹ला पा<ह£.

२०. ‘ जरी uसª आळस, स'vतपणा य.नी पछाडJJ असJ तरी त'1ही माg या दोष.पासOन म'nत असJ पा<ह£.
२१. ‘ जरी uसª गव•(त असJ तरी त'1ही <वनयशील रा<हJ पा<ह£.

२२. ‘ जरी uसª श7कानी पछाडJJ असJ तरी त'1ही <न:श7क रा<हJ पा<ह£.

२३. ‘जरी uसª •ोध, u… ब'(ी, Œdष, म,सर, कापFhय, लोभ, ढ¯ग, कपट, <नबO7जपणा, उ(टपणा, आगाऊपणा,
नी<तहीनता, िशaणाचा अभाव, स'vतपणा, ग¯धळ, अ€ान य.नी य'nत असJ तरी त'1ही माg ,याiया उलट
असJ पा<ह£.’

<न¥बाणावरील CवचŠ
१. <न¥बाण 1हण£ काय ?
१. ए‹ समयी भगव7त ~ावvती Rथील अनाथxपडीकाiया आ~मात सारीप'mासह राहात होz.

२. z• िभnख'7ना उ´dशOन भगव7त 1हणाJ, ‘ िभnखOहो, ऐ<हक मालमmdऐवजी माÌया ध1मा\ त'1ही भागीदार
{हाo आिण 6 घडOन याo 1हणOन त'मiया स7ब7धीiया कcणdŠ मी काळजीत असतो.’
३. इत‹ बोलOन भगव7त उठJ आिण आपŸया ग'7फáकडd <नघOन »J.

४. सारीप'm मा» रा<हला होता. िभnख'7नी ,याला <न¥बाhणाचा अथF स.गावयाची <वन7ती ‹ली.

५. z{हा िभnखO7ना उmरादाखल सारीप'm 1हणाला, ‘ िभnख'7नो, लोभ हा अ,य7त अकsशल धमF आ6. •ोधही अ,य7त
अकsशल धमF आ6.

६. हा लोभ आिण हा •ोध य.चा <नरास कसा करावा 6 मžयम मागF िशकवतो. तो पाहायला डोळd qतो, द^…ी
qतो आिण €ान qतो. तो आपणास श.ती, C€ा, बोधी आिण <न¥बाण य.iया मागyŠ Šतो.

७. ‘तो मžयम मागF कोणता? तो अ….ग मागy¬aा oगळा नाही. स1यक् द^…ी, स1यक् स7कŸप, स1यक् वाचा,
स1यक् कमF, स1यक् उपजी<वका, स1यक् Cय,न, स1यक् vम^ती आिण स1यक् समाधी हा मžयम मागF होय.

८. •ोध, u… ब'(ी, Œdष, म,सर, कœपणता, लोभ, ढ¯ग, कपट, उŒटपणा, गवF, स'vतपणा 6 सवF अकsशल धमF आ6त.

९. गवF, स'vतपणा, य.चा <नरास करhयाचा मागF मžयम मागF होय. तो पाहायला द^…ी आिण €ान qतो. श.<त,
C€ा आिण बोधी य.कडd Šणारा तो मागF आ6.

१०. <न¥बाण 1हण£ uसª काही नसOन तो अ….ग मागF होय.
११. ,या महाvथ<वर सारीप'mाiया भाषणाŠ z िभnखO आन7<दत झाJ.

२. <न¥बाणाची मOलत,o
१. एकदा पOजनीय राधा हा भगव7ताकडd आला आिण ,य.ना अिभवादन कŽन बाजOला बसOन भगव7ताना ,याŠ

C‘न ‹ला. ‘ भगवन, <न¥बाण 1हण£ काय?’
२. ‘ <न¥बाण 1हण£ <वकारापासOन म'nती.’

३. ‘ भगवान, पर7त' <न¥बाणा\ उ´dश काय?’

४. ‘ <न¥बाणिvथतीत राwन प'hयशील जीवन जगता Rz. <न¥बाण 6च <न¥बाणा\ žRय आिण साžय होय.’

( ii )
१. एकदा भगवNत ~ावvती Rथील अनाथ<पhडकाiया £तवनात वvती करीत होz, ,या oळी िभnख'7ना

बोलावOन z 1हणाJ, ‘ िभnखOहो,

२. ‘ नीच लोक.कडd ओढOन Šणारी आिण मी त'1ह.स स.<गतJली पाच ब7धŠ त'1हाला आठवतात काय ?’
३. यावर vथ<वर माल'7nयप'm भगव7तास 1हणाला,
४. ‘ भगव7त, ती पाच ब7धŠ मला माहीत आ6त.’
५. ‘ माल'7nयप'mा, ती कोणती z स.ग.’

६. ‘ भगवNत, 6 शरीर मी आ6 - ही जाणीव, मान<सक अिvथरता, धा±मक कम° आिण <वधी य.वर सवF काही

अवल7बOन आ6 अH मानणारी न‚<तक सदोषता, ए7<·य स'खाŠ उêवणारा उNमाद, आिण u… ब'(ी, ही भगव7तानी

स.<गतJली माणसाला नीच जगाशी जखडणारी पाच ब7धŠ होत; आिण ही पाच ब7धŠ भगवान, मला माहीत
आ6त.’

७. माल'7nयप'mा, कोणाiया अन'ष7गाŠ ही पाच ब7धŠ मी स.<गतली 6 त'ला माहीत आ6 काय ? अNय मागy\
अन'यायी अभFका\ उदाहरण qऊन प'ढीलCमाणd बोलOन त'ला नाव ठdवणार नाहीत काय ?’

८. ‘ माल'7nयप'mा, अभFकावv•त आपŸया पाठीवर लोळणायy अबोध बालका\ शरीर अ<वक<सत असz. मग
,याiया <ठकाणी शारी<रक जाणीव कशी <नमyण होईल ?

९. ,याCमाणdच आपŸया पाठीवर लोळणायy या अबोध अभFका\ मन अ<वक<सत असz. ,याiया <ठकाणी

मान<सक अिvथरzची अवvथा कशी उêवणार? 6 खª की, तरीस'(ा ,याiया <ठकाणी अिvथरzची व^mी
स'„तावv•त असz.’

१०. ‘ माल'7nयप'mा, ,याCमाणdच z अभFक न‚<तक आचार कसा करणार? ,याiया <ठकाणी धा±मक <वधी आिण
कम° य.वर अवल7बOन राहhयाची न‚<तक सदोषता कशी असणार ? तरीस'(ा ,याiया <ठकाणी ती व^mी स'„तावv•त
असz.’

११. 'माल'7nयप'mा, ,या अभFकाiया एÙ<·य वासना अ<वक<सत असतात. मग ए7<·य स'खापासOन उêवणारा
उNमाद z कसा जाणणार ? पर7त' तशी व^mी स'„तावv•त ,याiया <ठकाणी असz.’

१२. ‘”वटी, 6 माल'7nयप'mा, ,या अभFकाiया द^…ीŠ uसयy जीव.ना अिvत,व नाही. मग z Cािणमाg.स7ब7धी
आपŸया मनात u… ब'(ी कशी धरणार? पर7त' तशी व^mी ,याiया <ठकाणी स'„तावv•त असz.’

१३. ' माल'7nयप'mा, z अNय प7था\ अन'यायी अशा रीतीŠ लहान अभFका\ उदाहरण qऊन त'ला नाo ठdवणार
नाहीत काय?’

१४. भगव7ता\ 6 भाषण स7पताच पOQय आन7द ,य.ना 1हणाला, ‘ भगव7त आता oळ आली आ6. स'गत आता
आपली <व~.ती घdhयाची oळ आJली आ6.’

ध1मावरील CवचŠ
१. स1यक द^…ीला Cथम vथान का ?
१. अ….ग माग“प‚की स1यक् द^…ी 6 एक थोर त,व आ6.

२. स1यक् द^…ी ही ~d™ जीवनाची Cvतावना आिण ग'c<कŸलीच आ6.
३. स1यक् द^…ीचा अभाव 6 सवF पापा\ मOळ होय.

४. स1यक् द^…ीची वाढ {हायला सवF स^… चम,कार 6 कायFकारणभाव.ची C<•या आ6, अH पाहायला िशकJ
पा<ह£. स1यक् द^…ी 1हण£ कायFकारणभावाची ओळख.

५. िभnखOहो, Qय.ची द^…ी, स7कŸप, वाणी, कमF, उपजी<वका, साधना, vम^ती आिण समाधी िम¸या आ6त, Qय.\
€ान आिण म'nती ही िम¸या आ6त, Qया\ C,Rक कायF, वचन, <वचार, ऐिiछक कायF, आक.aा, <न–ह आिण सवF
{यापार ही सवF अशा िम¸या द^…ीŠ साधJली असŸयाम'ळd ती <तरvकरणीय, uःखकर, ज'ग'„सा उ,पNन करणारी
आिण हा<नकारक असतात. आिण 6 सवF का ? तर ,याची द^…ी िम¸या असŸयाम'ळd.

६. आपला मागF बरोबर असणd एवढdच प'ªH नाही. एखाq बालकही योƒय मागF vवीकारz; पर7त' ,याचा अथF असा

न{6 की, ,या बालकाला मागyiया योƒयायोƒयzची जाणीव आ6. योƒय मागy\ अवल7बन कराय\ 1हण£ योƒय
मागy\ €ान पा<ह£.

७. 6 आन7दा, यथाथF िभnखO कsणाला 1हणता Rईल ? ब'ि(पOवFक कोणz शnय आ6 कोणz अशnय आ6, «ा
€ानावर QयाŠ Cभ',व िमळवJ आ6 ,यालाच यथाथF िभnयO 1हणता Rईल.

२. म^,यOmर जीवनाची ‡चता कशाला करा ?
१. ए‹ समयी vथ<वर महाक‘यप आिण vथ<वर सारीप'm 6 बनारसजवळiया इ<सपmनमधील म^गदायामžR

राहात होz.

२. ,या oळी vथ<वर सारीप'm साय7काळी आपला एक.त स7पवOन अहFत vथ<वर
महाक‘यप य.iयाजवळ जाऊन बसJ.

३. अशा रीतीŠ बसŸयावर vथ<वर सारीप'mाŠ महाक‘यपाला C‘न ‹ला, ‘ िमgा, क‘यपा, म^,यOmर तथागत.ना
अिvत,व असz काय?’

४. ‘ तथागत.ना म^,यOmर अिvत,व असz xकवा नाही यास7ब7धी भगव7त.नी काहीच स.<गतJJ नाही.’
५. ‘ मग िमgा, तथागत.ना मरणोmर अिvत,व असz आिण अिvत,व नसz अशा दोNहीही गो…ी मानावयाiया

काय ?’

६. ‘ िमgा, 6 स'(ा भगव7तानी 1हटJJ नाही.’
७. ‘ तर मग िमgा, तथागत.ना मरणोmर अिvत,व नाही. अथवा नाही अHही नाही अH 1हणावया\ काय ?’ ‘ 6
स'(ा भगव7तानी 1हटJ नाही.’

८. ‘ िमgा, 6 भगव7तानी का 1हटJJ नाही ?’

९. ‘ कारण हा C‘न मानवziया <हताशी xकवा ~d™ जीवनाiया त,वाशी स7लÐ नाही. तो C‘न आपणाला C€ा
xकवा <न¥बाण य.प‚की काहीच साधOन qत नाही. आिण 1हणOनच भगव7त.नी या C‘ना\ उmर <दJJ नाही.’

३. qवाची CाथFना xकवा ,या\ आवाहन करणd 6 {यथF आ6
१. एकदा भगव7त व<स™ाला उ´dशOन 1हणाJ,

२. ‘ ही अिचरवती नदी प'राŠ भŽन uथडी भŽन वाहात असली आिण Qयाला प‚लतीरावर काही काम आ6 तो
R• आला आिण ,याला पलीकडd जावया\ असJ.’

३. ‘ आिण तो «ा काठावर उभा राwन प‚लतीराला उ´dशOन बोलO लागला, ‘ 6 प‚लतीरा, इकडd «ा बाजOला R.’
४. ‘ तर 6 व<स™ा, अिचरवती\ प‚लतीर ,या माणसाiया CाथFŠŠ आिण आवाहनाŠ, अशा करhयाŠ आिण vत'ती
करhयाŠ ,याiया जवळ Rईल काय?’

५. ‘ ,याचCमाणdच 6 व<स™ा, तीन oद.त पार7गत असJJ ˆा1हण Qया ग'ण.iया आचरणाŠ मन'¦य

ˆा1हण,वाला पावतो, ,या ग'ण.\ प<रपालन करणd सोडOन उलट Qय.iया योगाŠ मन'¦य अˆा1हण बनतो असJ
आचार करीत 1हणत रा<हJ की:

६. ‘ इ7·ा, त'ला आ1ही आवाहन करीत आहोत; ˆìा, त'ला आ1ही आवाहन करीत आहोत; ईशान त'ला आ1ही
आवाहन करीत आहोत; Cजापती, त'ला आ1ही आवाहन करीत आहोत.

७. ‘ तर व<स™ा, 6 ˆा1हण आपŸया आवाहनाŠ, CाथFŠŠ अशा करhयाŠ आिण vत'ती करhयाŠ आपŸया म^,यOmर
ˆ1हाबरोबर एकŽप होतील काय? खरोखर अH कधीच होणार नाही.’

४. <विश… अNनHवनाŠ मन'¦य प<वg होत नाही
१. एकदा एक ˆा1हण भगवNताना ‰टला आिण ,याŠ ,य.Qयाजवळ अNनाचा माणसाiया शीलावर होणायy

प<रणामाचा C‘न काढला.

२. तो ˆा1हण 1हणाला, ‘ Qवारी, ताड आिण माड य.ची फळd, डाळी, कÈदम'ळd, आिण अ7कsर 6 अNन सदाचरणाŠ
िमळवOन Hवन ‹ŸयाŠ च.गJ जीवन जगhयास Cdरणा िमळz. ‘म^तम.स’ खाणd 6 वाईट आ6.’

३. यावर भगवNतानी उmर ‹J, ‘ तO 1हणतोस की, आपण पÔयाiया म.साची <नवडक पnवाŠ खातो आिण
म^तम.साला vपशF करीत नाही. तर मग तO म^तम.साची {या•या कशी करतोस?

४. ह,या करणd, शरीर <व·úप करणd, मार qणd, ब.धOन ठdवणd, चोरी करणd, खोÊ बोलणd, बनावट गो…ी करणd, कपट,
{यिभचार करणd ही सवF म^तम.स भोजŠच आ6त; म.स भोजन न{6.

५. कामभोगाची लालसा, खाhयाबाबत वखवख, अvवiछ जीवन, परमत अस<ह¦ण'ता ही सवF म^त-म.स भोजŠच
आ6त, म.स भोजŠ न{6त.

६. कोणाचीही ,याiया मागOन xनदा करणd, •ौयF, <व¡ासघात, अ<नवायF सवFशO·, कœपणता ही म^त-म.स भोजŠ
आ6त. म.स भोजŠ न{6त.

७. राग, ल'i\<गरी, <व·ोह, कपट, Œdष, फsशारकी, गवF, कsस7गती ही म^त-म.स भोजŠ आ6त. म.स भोजŠ न{6त.
८. नीच जीवन, xनदा, अफरातफर, फसगत करणd, ल.डीलबाडी करणd, u…पणd uसयyची u¦कीत¤ करणd ही म^तम.स भोजŠच आ6त. म.सभोजŠ न{6त.

९. ह,Rस, चौयFकमyस Cव^m करणाª सवF अपराध ”वटी माणसाला नरकात ओढतात. z सवF म^त-म.स भोजŠच
आ6त. म.स भोजŠ न{6त.

१०. श7का घdणd हाच Qयाचा vवभाव, असा माण'स म.सम,vयHवनापासOन पराव^m झाला. वkाचा ,याग कŽन
<दग7बर अवv•त राw लागला, िशरावर जटाम'कsट वाढवO लागला xकवा िशरोम'7डण कŽ लागला, वv-राऐवजी

कातडी प<रधान कŽ लागला य€याग कŽ लागला, प'hयाजFनासाठी तपÂय°चा अवल7ब कŽ लागला, तीथyत

<न1मQजन कŽ लागला, आ•ती qऊ लागला आिण uसªही <•या<वधी कŽ लागला- तरी तो कधीही पापर<हत
होऊ शकणार नाही.

११. आपŸया इ7<·यावर Cभ',व िमळवा, आपŸया साम¸यyŠ स7यम करावयास िशका, स,याची कास धरा आिण
कcणामय {हा. जो स,प'cष सवF ब7धनाचा ,याग कŽन uःखावर <वजय िमळ<वतो, ,याŠ काहीही ऐकJ - पा<हJ
तरी ,याला दोष लागत नाही.

१२. भगव7Nत.ची ही उiच <वमोचक स,R, म^तम.स 1हण£ काय या\ ‹JJ <नŽपण, आिण u:ख<नरोधाची

िशकवण ऐकUन तो ˆा1हण भगव7त.प'ढd न² झाला आिण िभnखO स7घात आपणाला समा<व… कŽन Ñयाo अशी
,याŠ <वन7ती ‹ली.

५. अधोगती\ कारण u¦कम°, अNन न{6
१. आमग7ध नावाचा एक ˆा1हण <हमालयात आपŸया िश¦यगण.सह राहात अH. तो आिण ,या\ िश¦य
म,vयम.स खात नसत. C<तवष¤ आपला आ~म सोडOन z aार आिण आ1ल पदाथyiया शोधाथF वाली उतरत
असत.

२. Qया गावात z उतरत zथील र<हवासी चार म<हŠपयSत मोठÇा सNमानाŠ ,या\ आदरा<त¸य करीत असत.
३. एकदा भगव7त.नी ,या गावाला ‰ट <दली. भगव7त.\ ध1म<नŽपण ऐकUन z गावकरी ,य.\ ~ावक बनJ.

४. ,या वष¤ आमग7ध आिण िश¦यगण C<तवषyCमाणd ,या गावात आJ असताना –ामवा<सय.नी ,य.iयास7ब7धी
फारसा उ,साह दाख<वला नाही.

५. भगव7त म,vयम.साiया Hवनाचा <नषdध करीत नाहीत 6 ऐकUन तो िखNन झाला. या गो…ी\ खª खोÊ कŽन

घdhयासाठी ~ावvती R• £तवनात भगवNत राहात होz z• ,य.iयाकडd जाऊन तो 1हणाला.

६. ‘£ बाजरी, ‡चग'ला\ दाणd, वाटाणd, खा© पाJभाजी आिण कÈद, कोण,याही oलीची फळd, ही स'मागyŠ
िमळवOन Hवन करतात, z आपŸया स'खासाठी अस,य भाषण करीत नाहीत.

७. ‘पर7त' तO तर लोक £ काही qतात अH च.गŸया Cकाª िशज<वJJ, माल-मसाला लावJJ vवiछ आिण उ,कœ…
अNन खातोस. जो कोणी त.uळा\ असJ बन<वJJ पदाथF खातो तो आमग7ध खातो. पÔयाiया म.सास <निÂत
अNन खाताना मजवर आमग7ध Hवनाचा आरोप Rत नाही अH 1हणतोस.

८. ‘मी त'ला <वचारतो «ाचा अथF काय ? Qयाला तO आमग7ध 1हणतोस z आ6 तरी काय?’
९. भगव7त.नी उmर <दJ, ‘जीवxहसा करणd, ताडन, ब7धन, चौयFकमF, अस,य भाषण, अफरातफर, फसवगOक,
a'Ÿलक गो…}\ €ान आिण {यिभवार ही आमग7ध होत. म.स Hवन आमग7ध न{6.

१०. या जगात £ प'cष आपŸया स'खोपभोगात स7यमर<हत असतात, Qय.ना मधOर वvतO7चा लोभ असतो, अप<वg

कायyशी Qय.चा स7ब7ध असतो, £ <वचाराŠ उiÍदवादी आिण कपटी असतात. Qयाची वतFणOक समजायला कठीण
असz, z आमग7ध असतात. म.सHवनाŠ ,य.ना आमग7धाचा दोष लागत नाही.

११. या जगात £ उ(ट, कक¿श, xनदा<Cय, <व¡ासघातकी, <नदFय, अ<तशय अह7कारी व अन'दार असतात, आिण
uसय“ना काहीच qत नाहीत z लोक आमग7ध दोषाŠ य'nत होत. म.साशनाŠ मन'¦य आमग7ध दोषय'nत होत
नाही.

१२. राग, गवF, हटवादीपणा, शg',व, कपट, Œdष, फsशारकी मारणd, आ,य7<तक अह7कार, पापी मन'¦याची स7गत,
य.iया योगाŠ मन'¦याला आमग7धाचा दोष जडतो. म.साशनाŠ न{6.

१३. Qय.ची नीती वाईट, £ घdतJJ कजF qhया\ नाकारतात, £ xनदा करीत असतात, आपŸया {यवहारात £
ल'i\<गरीŠ वागतात, £ ढ¯गीपणा करतात, अशी u¦कœ,R करणारी नीच माणH ही आमग7ध दोषाŠ य'nत होत.
म.साशनाŠ आमग7ध दोष लागत नाही.

१४. जी माणH सजीव Cाhयाशी स7यम राखOन वागत नाहीत, £ परधन <हरावOन परपीडा करावयास सद‚व <स(

असतात, £ अनी<तमान, •Uर, कक¿श असतात आिण uसयyचा उपमदF करhयाची Qय.ची व^mी असz z सवF
आमग7धदोषय'nत होत. म.साशनाŠ आमग7ध दोष जडत नाही.

१५. £ लोभाŠ अथवा शgO,वाŠ सजीव Cाhयावर छापा घालतात z सद‚व uब'F(ीŠ Cd<रत झाŸयाम'ळd मरणोmर
अ7धारात सापडतात आिण नरकात कोसळतात, Š आमग7धी होत. म.साशनाŠ आमग7धाचा दोष जडत नाही.

१६. म,vयम.स HवनापासOन पराव^mी, नÐता, िशरोम'7डन, जटा, सव“गी भvमाचFन, म^गािजन प<रधान,

अ<हताÐी Pत इ,यादी जगातील सवF तप.\ अमरपदासाठी ‹JJ प<रपालन आिण म7gोiचार, बिलदान,
न‚िमिmक य€, य.प‚की कशाŠही सद‚व श7का घdणारा मन'¦य श'( होऊ शकत नाही.

१७. QयाŠ आपली इ7<·R ‡जकली आ6त, जो ,याचा स7यम करतो, जो धमF<नरत आ6, सरळपणा, मादFव यात

Qयाला आन7द वाटतो, Qयाiया <ठकाणी <वषयासnती नाही, QयाŠ u:ख<नरोध ‹ला आ6 तो सO€ मन'¦य £
पाहतो xकवा ऐकतो, ,याप‚की कशाiयाही आहारी जात नाही.

१८. आमग7धाचा दोष u¦कœ,याम'ळd जडतो; म,vयम.साiया HवनाŠ न{6.

६. qहCaालन प'ªH नाही
१. एकदा भगव7त ~ावvती R• राहात होz. स7डगाख नावाचा ˆा1हणही z• राहात होता. तो Ëानवादी

होता आिण जलCaालनाŠ vवत:ला श'( करhयाiया आचारा\ तो अवल7बन करीत अH. राg<दवस Ëान करणd
हा ,याचा vवभावच झाला होता.

२. एकदा महाvथ<वर आन7द सकाळiया Cहरी चीवर धारण कŽन िभaापाg आिण एक चीवर घdऊन ~ावvतीत
िभadसाठी <नघाला. ~ावvतीत <फŽन िमळ<वJली िभaा खाŸŸयावर तो भगव7ताiया बाजOला अिभवादन कŽन
बसला आिण 1हणाला,

३. ‘भगवान! «ा ~ावvतीत स7डगाख नावाचा Ëानवादी ˆा1हण असOन ËानाŠ vवत:ला श'( बन<वhयाiया
कम“त तो मÐ असतो. राg7<दवस vवानापलीकडd ,याला काही <दसत नाही. भगव7त.नी कcणा कŽन ,या
स7डगाख ˆा1हणाची ‰ट घdतली तर बª होईल.’

४. भगवNतानी आपŸया मौनाŠ ,याला स7मती दशF<वली.

५. uसयy <दवशी सकाळी भगवNत चीवर चढवOन व एक चीवर आिण िभaापाg हाती घdऊन ,या स7डगाख
ˆा1हणाiया घराकडd <नघाJ. z• जाऊन z आसनावर बसJ.

६. स7डगाख ˆा1हण भगव7त.जवळ आला. ,याŠ ,य.\ vवागत ‹J आिण कsशल C‘न झाŸयावर ,य.iया बाजOला
बसला.

७. तो vथानापNन झाŸयावर भगव7त.नी ,याला <वचारJ, ‘ˆा1हणा, लोक 1हणतात तO Ëानवादी असOन
राg7<दवस Ëान कŽन vवतःला श'( बन<वhयाचा Cय,न करीत आ6स. 6 खª आ6 का ?’
८. ‘~मण गौतम, 6 सवF खª आ6.’

९. ‘मग, 6 ˆा1हणा, 6 ËानPत धŽन तO काय िमळवणार आ6स ?’

१०. ‘गौतमा, 6 Pत अशासाठी आ6 ; - <दवसा £ काही पाप मी करतो z ,याच स7žयाकाळी मी ध'वOन टाकतो.
अशा रीतीŠ माÌया या ËानPताŠ मी vवतःला श'( राखhयाचा Cय,न करीत आ6.’
११. भगवान 1हणाJ,

१२. ‘धमF हा एक तडाग आ6. तो vवiछ व <नमFल आ6.

१३. ‘£ या तडागात <नमQजन करतात z सवF धमF€, आिण सव“ग श'( होऊन प‚लतीराला जातात.’
१४. यावर तो स7डगाख ˆा1हण 1हणाला, ‘वा: छान, ~मण गौतम, मला आपला शरणागत उपासक करा.
आजपासOन मªपयSत मी आपलाच आ~य करणार.’

७. प<वg जीवन 1हण£ काय?
१. एकदा चा<रका करीत असता आपŸयाबरोबर असJŸया िभnख'7ना उ´dशOन भगवान ब'(.नी खालील

Cवचन ‹J -

२. िभnखO7नो, प<वg जीवन 6 लोक.ना फस<वhयासाठी, ,य.ची कœपा साधhयासाठी, काही लाभासाठी, काही

कीत¤साठी, xकवा वाद<ववादाiया ज<टल C‘न.तOन स'टका कŽन घdhयासाठी, xकवा लोक.मžR आपJ नाव {हाo
यासाठी जगाय\ नसz. िभnख'हो, शरीर आिण वाणी य.\ <नय7gण करhयासाठी, कोण,याही Cकारची अश'(ता,
आसnती आिण त^¦णा य.पासOन <वमोचन करhयासाठी 6 प<वg जीवन जगावया\ असz.

सामािजक व राजकीय C‘न.वरील CवचŠ
१. राजकœ¬वर अवल7बOन राw नका
१. एकदा भगवान राजग^ह Rथील oळOवनात कल7दक-<नवासात राहात होz.

२. ,या oळी भगव7त.<वc( उलटJŸया qवदmाचा पa राजा अजातशgOŠ घdतला होता.

३. सकाळ-स7žयाकाळ पाच” गाडÎ.तOन अNनपाgd पाठवOन तो qवदmाiया िश¦यगण.ना पोशीत होता.
४. z{हा काही िभnख' भगव7तासमोर आJ आिण सािभवादनपOवFक ,य.iया ”जारी बसJ. ,य.नी भगव7त.ना
qवदmास7ब7धाची वातy स.<गतली.

५. z{हा भगव7त िभnख'7ना 1हणाJ, ‘राजाकडOन कœ¬ची, ख'शामतीची, कोण,याही Cकारiया लाभाची आशा धŽ
नR; जोपयSत अजातशgO राजा qवदmाला सकाळ-स7žयाकाळ पाच” गाडÎ.त अNनपाgd भŽन अNन प'रवीत आ6
तोपयSत qवदmाची अधोगतीच होत राहणार. सNमागyत ,याiया Cगतीची अ¬aा करणd {यथF होईल.

६. ‘िभnखO7नो, QयाCमाणd कslयाiया नाकावर काळीज च'रडOन थापJ तर तो कsgा अ<धकच <पसाळतो. ,याCमाणd

जोपयSत राजा अजातशgO दवदmाला अशा रीतीŠ पोशीत आ6, तोपयSत तो qवदm अधोगतीलाच जात राहणार;
,याची स'धारणा होणार नाही. ब7धO7नो, राजाची ख'शामत, कœपा, ,यापासOन होणाª लाभ 6 भयदायक आ6त.
७. ‘सव•iच अशी अढळ श.ती साधhयाiया मागyतील z कट' आिण uःखदायक अH अडसर आ6त.

८. ‘1हणOन िभnख'7नो, त'1ही vवत:ला 6 िशक<वJ पा<ह£ की, आमiयावर लाभ, कœपा, ख'शामत याचा वषyव
होणार अHल तर आ1ही ,याचा <नषdध कŽ आिण ,याचा वषyव होऊ लागलाच तर ,याला आमiया मनावर
पकड घdऊ qणार नाही, Cभ',व िमळवO qणार नाही, ,याiया लालHŠ आ1हाला राजा\ दास बनवO qणार नाही.’

२. जर राजा धा±मक अHल तर ,याची Cजा धा±मक होz
१. एकदा िभnख'7ना उ´dशOन भगव7त 1हणाJ, ‘िभnखOहो,’

२. जोपयSत राजा हा धमFशील नाही, तोपयSत ,या\ Cधान आिण कमFचारी धमFशील होऊ शकत नाहीत. Cधान
आिण कमFचारी अधा±मक झाJ की, ˆा1हण आिण ग^हvथही अधा±मक होतात. ˆा1हण आिण ग^हvथ 6 धमFर<हत
असŸयावर नगरवासी आिण –ामवासी 6ही धमFर<हत होतात.

३. पर7त' £{हा रा£ धा±मक असतात z{हा 6 िभnख'7नो, ,या\ Cधान आिण कमFचारीही धा±मक होतात. £{हा

रा£ आिण ,या\ Cधान आिण कमFचारी धा±मक असतात z{हा ˆा1हण आिण ग^हvथ 6ही धा±मक होतात. £{हा
ˆा1हण आिण ग^हvथ धा±मक असतात z{हा नगरवासी आिण –ामवासी 6ही धा±मक होतात.

४. ग'र.चा त.डा नदी ओल.डीत असताना ,य.iयामधील वयोव^( असJला व^षभ च'कला की ,याiयामागOन
Rणारी सवF ग'ªही च'कतात. ,याCमाणdच माणसामžRही Qयाला Cम'ख मानतात तो वाममागyŠ जाऊ लागला तर
इतªजनही ,याच मागyचा अवल7ब करतात.

५. ,याCमाणdच राजाŠ कsमागF धरला तर सवF राQयाला हानी पोचz. ग'ª नदी ओल.डीत असता जर म'•य व^षभ
सरळ मागyŠ »ला तर मागील ग'र.चा त.डा ,याच सरळ मागyŠ जातो. याCमाणdच जो Cम'ख अHल तो जर

सNमागyŠ चालO लागला तर इतरही ,या\ अन'करण करतात आिण सNमागyŠ जातात. जर रा£ च.गJ असतील
तर साª राQय स'खाŠ राहz.’

३. राजकीय आिण ल¦करी शnती समाज{यवv•वर अवल7बOन असz
१. एकदा भगवान राजग^ह Rशील ग^धकUटावर गहात होz.

२. ,या oळी व‚qही प'g मगधराजा अजातशgO <वQजीवर आ•मण करhयाiया <वचारात होता. तो vवत:शीच
1हणाला, 6 <वQजीकsल साम¸यFशाली असJ तरी मी ,य.चा प'ªपOर नाश करीन.

३. 1हणOन आपŸया मगध qशाचा म'•यCधान, वvसकार नावाचा ˆा1हण याला बोलावOन तो 1हणाला,

४. ‘6 ˆा1हणा, भगव7ताकडd जा आिण न²zŠ माÌयातफû ,य.\ पायव7दन कŽन ,य.ना <वचार, “आपली Cकœती
ठीक आ6 ना ? आपण vवाv¸य, स'ख आिण आरोƒय उपभोगीत आहात ना ?”

५. “न7तर ,य.ना स.ग की, मगधराजा, अजातशgO वQजीवर आ•मण करhयास उ,स'क आ6. वQजीकsल <कतीही
साम¸यFशाली असJ तरी ,याचा प'ªपOर नाश करhयाचा ,याचा <वचार आ6.”

६. अजानशgO प'ढd 1हणाला, “भगवान, £ काही प'ढJ भ<व¦य होईल z स.गतील. z नीट लaात ठdव आिण
,यातला श¥द न् श¥द मला <नoदन कर. कारण भगवान ब'( कधीही खोÊ बोलत नसतात.”

७. राजा\ श¥द ऐकUन तो ˆा1हण वvसकार 1हणाला, “ठीक आ6.” आिण अŠक उ,कœ… रथ जोडOन तो ग^धकUटाकडd
<नघाला.

८. z• पाहोचŸयावर भगव7त.ना कsशल C‘न <वचाŽन राजाŠ आ€ा ‹ŸयाCमाणd राजाचा स7qश ,याŠ <नoदन
‹ला.

९. ,या oळी vथ<वर आन7द भगवNताiयामा» उभा होता. भगव7त ,यास 1हणाJ.
सावFज<नक सभा भरवतात 6 तO ऐकJ आ6स काय?”

“आन7द, वQजी वार7वार

१०. आन7दाŠ उmर <दJ, “होय भगव7त, मी ऐकJ आ6.”

११. यावर भगव7त प'ढd 1हणाJ, ‘आन7द, जोपयSत वQजी सवF लोक.iया वार7वार सभा भरवीत असतात तोपयSत z
कधीच नाश पावणार नाहीत. उलट ,य.ची भरभराट होत राहील.

१२. ‘आन7द, जोपयSत वQजी एको„याŠ एकg Rतात, एको„याŠ उ‰ ठाकतात, एको„याŠ आपापली उ<´… काय°
करतात.

१३. ‘जोपयSत कोणzही उ<´… माNय झाŸयािशवाय तदन'सार वतFन करीत नाहीत, Qया उ<´…ाला एकदा

सवFमाNयता िमळाली आ6 z वQयF समजत नाहीत आिण गतकाळात वQजीकsळाŠ £ <नयम ‹J आ6त ,या
<नयम-पर7पªCमाणd आचरण करतात.

१४. ‘जोपयSत z वQजी आपŸयामधील व^(.ना मान qतात, ,य.ची वाहवा करतात, ,य.चा आदर करतात आिण
,य.ची सŸलामसलत ऐकणd 6 आपJ कतF{य मानतात,

१५. ‘जोपयSत आपŸया कsळ.तील कोण,याही kीला अथवा कNRला z बळ-जबरीŠ ड.बOन ठdवीत नाहीत आिण
साम¸यyiया जोरावर <त\ अपहरण करीत नाहीत,

१६. ‘जोपयSत वQजी ध1माला मान qतात आिण ,या\ प<रपालन करतात,

१७. ‘तोपयSत, 6 आन7दा, वQजीकsळाची अधोगती होणार नाही. उलट ,य.ची भरभराटच होत राहील आिण
कोणीही ,य.चा नाश कŽ शकणार नाही.’

१८. ‘सार.श, जोपयSत वQजी Cजात7gावर <व¡ास ठdवतील, Cजात7gकाCमाणd आचरण करतील तोपयSत ,य.iया
राQयाला स7कट vपशF कŽ शकणार नाही, अH भगवNत.नी vप… ‹J.’
१९. न7तर भगवNत वvसकाराला उ´dशOन 1हणाJ,

२०. ‘6 ˆा1हणा, मी व‚शाली R• वQजीकsळात राहात असताना ,य.iया कŸयाणास «ा वरील अटी कशा
आव‘यक आ6त 6 ,य.ना िशक<वJ.’

२१. z{हा तो ˆा1हण 1हणाला, ‘तर मग वQजी जोपयSत «ा व<हवाटी\ प<रपालन करीत आ6त तोपयSत ,य.ची

अधोगती न होता ,य.\ कŸयाणच व^ि(गत होणार अH आ1ही मानाय\ तर ? 6 गौतमा, मगधराजाला वQयीचा
पाडाव करता Rणार नाही अH त'झd 1हणणd <दसz.’

२२. अH बोलOन वvसकार उठOन राजग^ह R• आपŸया राजाला भगव7ता\ श¥द स.गायला <नघ'न »ला.

४. य'( हा च'कीचा मागF आ6
१. एकदा मगध राजा अजातशgO याŠ आपJ अ¡दळ, पायदळ गोळा कŽन पHनदी राजाiया काशी

<वभागावर vवारी ‹ली. पHनदीŠही vवारीचा व^mाNत ऐकUन घोडदळ पायदळा\ स‚Nय जम<वJ आिण तो
अजातशgOला त¯ड ©ावयास <नघाला.

२. ,या दोNही स‚Nय.\ य'( झाJ. अजातशgOŠ राजा पHनदीचा पराभव ‹ला आिण पHनदी ”वटी आपली
राजधानी ~ावvती R• माघार घdऊन रा<हला.

३. ~ावvतीमžR राहणाª िभnख' िभaाटण कŽन परत आJ आिण ,य.नी भगव7त.ना ,या दोन राज.\ य'( आिण
पHनदीची माघार यास7ब7धी\ व^m स.<गतJ.

४. भगव7त 1हणाJ, ‘िभnखOहो, मगध राजा अजातशgO 1हण£ जगातील सायy u…पणाचा ठdवा आ6. उलट राजा

पHनदी हा जगातील च.ग'लपणाचा िमg आ6. सžया तरी पHनदी राजाला पराभOत मन'¦य 1हणOन uःखात राg
काढावी लागगार आ6.

५. ‘<वजयातOन Œdष जNमास Rतो. िजताला u:खात काळ कÈठावा लागतो. पर7त' जो श.त आ6 आिण •ोधर<हत

आ6 तो स'खात राहतो. कारण अशा माणसाiया गावी जय आिण पराजय याची वातyच नसz.’

६. प'Nहा अH घडJ की, ,या दोन राज.\ प'Nहा य'( ज'7पJ. पर7त' ,या य'(ात कोसलराजा पHनदी याŠ
अजातशgOचा पराभव कcन ,याला िजव7त पकडJ. z{हा राजा पHनदीŠ vवत:शी <वचार ‹ला की, मी «ाiया

वाÊस »लो नसतानाही हा राजा माझा प'तhया असOनही मला gास qतो. आता मी ,या\ सवF स‚Nय, हmी, घोडd,
रथ आिण पायदळ ता¥यात घdऊन ,याला ‹वळ आपŸया जीव<नशी सोडOन <दJ तर ? आिण ,याCमाणd पHनदी
राजाŠ ‹J.

७. ~ावvतीमžR िभaाटण कŽन परतJŸया िभnख'7नी ही वातy भगव7ताiया कानी घातली. ,यावर भगव7त
1हणाz, “ माणOस आपŸया vवाथyसाठी uसयyला ल'टतो, पर7त' £{हा uसª ,याला ल'टतात z{हा तो ल'टला »Jला
मन'¦य परत uसय“ना ल'टhयाची ईषy धरतो.”

८. ‘जोपयSत पापा\ फळ पnव झाJ नाही तोपयSत मOखyला सद‚व वाटz, मला पा<ह£ ती स'वणFस7धी आता Rणार.
पर7त' £{हा कमy\ फळ भोगhयाची oळ Rz z{हा ‹Ÿया पापाब´ल भय वाटO लागz.

९. ‘xहसकालाही ,याची xहसा करणारा कोणी तरी ‰टतोच. £,याला ‡जकणारा कोणी तरी <नपजतो. xनदकाला
xनदक सापडतो.

१०. ‘अशा रीतीŠ कमF<वपाकाŠ जो मन'¦य uसयyला ल'टतो ,यावरही आपण vवतः ल'टला जाhयाची पाळी Rz.’

५. शाNती vथापन करणायy £,याची कतF{R
१. £{हा £ता श.ती vथापन करhयाची सmा िमळ<वतो, ,या oळी िजतावर ग'लाम<गरी लादhयाचा नसला,
तरी ,याची अ<धका<धक मानख7डना करhयाचा अ<धकार स.गO लागतो. «ा <वषयावर ब'(ा\ मत अगदी oगळd

आ6. ,य.iया मz श.ती vथापन करणd याला काही अथF अHल, तर £,याŠ िज,याiया श.तziया काळाचा
िज,याiया कŸयाणासाठी उपयोग करणd, 6 ,या\ कतF{य ठरz. «ा <वषयावर ब'(ाŠ िभnख'7ना उ´dशOन अH
1हटJ आ6,-

२. ‘ य'(<व©dत पार7गत असJŸया माणसाŠ य'(<वराम झाŸयावर आपŸया अ7गiया ऋज'ता, अन'–हणपOणF वाणी,

उ(टपणा<वर<हत दयाळO व^िm, «ा ग'ण.चा आ<व¦कार ‹ला पा<ह£. आपण कोणी आडद.ड, आ•मक नसOन
घरiयासार˜ वागणाª पा•णd आहोत, इ7<·य स'खाiया आहारी न जाणाª, कsशा– ब'(ी\, वायफळ बडबड न
करणाª, हाव धŽन परधन <हरावOन न घdणाª अH आहोत, अH आपŸया वतFण'कीŠ <स( ‹J पा<ह£. लोक शाप
qतील अH a'· आिण नीच वतFन कŽन ,याŠ आपŸयाला कमीपणा आणO नR.

३. ‘ सवF Cािणमाg.ना स'खसम^(ी आिण श.तता लाभो. सबळ-uबFळ, लहान-मोठd, Cािणमाg श.तzचा सद‚व
उपभोग घdत राहोत. u‘य-अद^‘य, जवळ\-¨र\, जात आिण अजात जीव श.तीचा उपभोग घdवोत अशी व^mी
£,याŠ राखली पा<ह£.

४. ‘ कोणालाही आपŸया ब.धवाची ख'शामत करhयाची अथवा ,य.चा उपमदF करhयाची आिण कोणाला त'c7गात
ड.ब<वhयाची अथवा Œdष करhयाची पाळी £,याŠ Rऊ qऊ नR.

५. ‘ QयाCमाणd माता आपŸया एकsल,या एक म'लाला इजा पोहचO नR 1हणOन जपz, ,याCमाणd £,याŠ सवF

जीवमाg.स7ब7धी <वoक धरावा. <व¡ातील वरiया खालiया, भोवतालiया सायy qश.iया Cािणमाgावर
अ7त:करणपOवFक Cdम कराo, ,य.iया<वषयी मनाला Œdषाचा vपशF होऊ qऊ नR. कोण,याही Cकाª uसयyiया
अ7त:करणात शg',व भावना <नमyण होईल अH काहीही कœ,य कŽ नR.

६. ‘ 1हण£ त'1ही उ‰ असताना, चालत असताना, बसताना, उठताना, आपŸया स7पOणF मान<सक साम¸यyŠ असा
<वचार करीत राहा, ‘ हा ˆ1ह<वहारच आ6.’

प7चम ख7ड: स7घ
भाग प<हला - स7घ
भाग uसरा - िभnख' आिण ,य.iया<वषयी भगवान ब'(ाची कŸपना
भाग <तसरा - िभnखOची कतF{R
भाग चवथा - िभnख' आिण उपासक
भाग पाचवा - उपासक.साठी <नयम

भाग प<हला: स7घ
१. स7घ आिण ,याची स7घटना
१. भगव7ताiया अन'याय.ची दोन वग“त <वभागणी होत अH. िभnख' आिण ग^हvथ अथवा उपासक.

२. स7घ ही िभnख'7ची स7घटना. उपासक.ची स7घटना न{हती.

३. बौ( िभnखO हा म'•यत: प<रPाजक अH. प<रPाजक ही स7vथा बौ( िभnख'7iया स7v•wन ज'नी आ6.

४. Cाचीन प<रPाजक 1हण£ कौट'7<बक जीवनाचा ,याग कŽन इतvततः प<रµमण करणायy लोक.चा सम'दाय.

५. आचायF आिण दाशF<नक य.iया साहचयyत याo, ,य.ची CवचŠ ऐकावी आिण नी<तशाk, त,व€ान, स^…ी,
गOढवाद इ,यादी <वषय.वर ,य.iयाशी चचy करावी. zणdकŽन स,य€ान िमळवाo हा ,य.iया प<रµमणाचा 6तO
अH.

६. काही Cाचीन प<रPाजक uसरा ग'Ž िमळdपयFNत एका ग'Žपाशी राहात. तर काही कोणालाही ग'Ž न मानता
एकÊच राहात असत.

७. «ा Cाचीन प<रPाजक.iया वगyत kी-प<रPाजकही असत. ,या कधी प'cष प<रPाजकाबरोबर राहात तर
कधी vवत7gपणd राहात.

८. «ा Cाचीन प<रPाजक.चा स7घ नH. वतFना\ <नयम नसत. Qया žRयासाठी झटाय\ अH žRयही
,य.iयासमोर नसाय\.

९. भगव7त.नीच Cथम आपŸया अन'याय.चा एक स7घ अथवा µात^भावाŠ एकg आJला सम'दाय बन<वला आिण
,य.iया वतFण'की\ <नयम आिण Qया žRयाची साधना कŽन z Cा„त कŽन Ñयाय\ z ,य.iयाप'ढd ठd<वJ.

२. स7घCoश
१. स7घात कोणालाही Coश िमळd.

२. ,याला जाती\ ब7धन नH.

३. ,य.त प'cषाCमाणd िkय.नाही ब7दी न{हती.

४. स7घCoशाला सामािजक C<त™dची आव‘यकता नH.
५. स7घात जातीला vथान न{हz.

६. स7घात सामािजक C<त™dCमाणd उiच-नीच असा ‰द पाळला जात नH.
७. स7घात सवF समान मानJ जात असत.

८. स7घामžR माणसा\ मह,व ,य.iया अ7गiया ग'ण.वर ठर<वJ जात अH; कsळावर नH.
९. भगव7त 1हणत असत, स7घ हा एका महासागरासारखा असOन िभnख' 1हण£ महासागराला Rऊन िमळणायy
न©ा होत.

१०. न©.ना vवत7g नाo व अिvत,o असतात.

११. पर7त' नदी एकदा महासागराला िमळाली 1हण£ <त\ नाव आिण अिvत,व लोप पावz.
१२. ती इतर.बरोबर िमळOन एकŽप होz.

१३. स7घाचीही िvथती तशीच आ6. िभnखOŠ एकदा स7घात Coश ‹ला की तो सम'·ाiया पाhयाCमाणd एकŽप
होऊन जातो.

१४. ,याची जात, ,याची सामािजक C<त™ा व कsळ ही लोप पावतात अH भगव7त 1हणत.

१५. स7घात जो एक ‰द मानला जात अH तो ‡लग<वषयक; िभnखO स7घ आिण िभnख'णी स7घ, «ा दोन oग½या
स7vथा असत.

१६. स7घातील घटक.\ ~मणdर आिण िभnख' अH दोन वगF पाडJ जात.
१७. वीस वषyखालील C,Rक मन'¦य ~मणdर मानला जाई.

१८. <gशरण आिण दशशीला –हण ‹Jला C,Rक म'लगा ~मणdर बŠ.
१९. ‘<gशरण’ 1हण£ मी ब'(ाला शरण आ6, मी ध1माला शरण आ6 आिण मी स7घाला शरण आ6.

२०. ‘दशशीला’ 1हण£ मी xहसा करणार नाही, मी चोरी करणार नाही, मी ˆ1हचयF पाळीन, मी अस,य
बोलणार नाही, मी म©पान करणार नाही.

२१. मी अoळी अNनHवन करणार नाही. मी अस•य आिण अन‚<तक कœ,य करणार नाही. मी अल7काराŠ आपJ
शरीर भOष<वणार नाही. मी ऐषआरामापासOन ¨र राहीन. मी स'वणF आिण रौ„य य.चा लोभ धरणार नाही.
२२. अशा «ा दहा C<त€ा आ6त. «ा C,Rक ~मणdराŠ Ñयावयाiया दहा C<त€ा आ6त.

२३. ~मणdराला कोण,याही काळी स7घ सोडOन उपासक बनता Rत अH. ~मणdर हा िभnख'7iया vवाधीन असOन
िभnख'7iया Hoत आपला काळ {यतीत करीत अH. ,याŠ प<रPQया घdतJली नH.

२४. िभnख' {हायला दोन अवvथ.तOन जाo ला»; प<हली प<रPQया आिण uसरी उपस7पदा. उपस7पदा
घdतŸयावरच तो िभnखO ठª.

२५. Qया ~मणdराला िभnख' होhयासाठी प<रPQया घdhयाची इiछा अHल ,याला Qया िभnखOला उपाžयायपदाचा

अ<धकार अH ,याiयाकडd जाo ला». िभnखO 1हणOन दहा वषÙ घाल<वŸयािशवाय िभnखOला उपाžयायपद Cा„त
होत नH.

२६. उपाžयायाŠ ~मणdरला ,याचा प<रPाजक 1हणOन vवीकार ‹Ÿयावर ,याiया Hoत आिण स7रaणात राहाo
ला».

२७. हा िशaणाचा काळ स7पŸयान7तर उपस7पqसाठी खास बोला<वJŸया स7घ स‰त उपाžयायाला ~मणdरावर
उपस7पqचा अन'–ह करावा अशी स7घाला <वन7ती करावी ला».

२८. जो िभnखOपदाचा Cाथ¤ आ6, तो प<रPाजक ,या पदाला योƒय आ6 की नाही. याची खाgी स7घाला कŽन
Ñयावी ला». ही खाgी कŽन घdhयासाठी प<रPाजकाला काही ठरा<वक C‘न.ची उmª ©ावी लागत.
२९. £{हा स7घ उपस7पqची अन'मती qईल z{हाच प<रPाजकाला िभnख'पद पद िमळd.

३०. िभnख'णी स7घात Coशास7ब7धी\ <नयम िभnखOस7घ Coशाiया <नयमासार˜च असत.

३. िभnख' आिण ,याiया C<त€ा
१. उपासक आिण ~मणdर शीलC<तपालनाiया अटीŠ आपणाला ब.धOन घdतो.

२. िभnखO शील –हण करतो z Pत 1हणOन, शीलPता\ उŸल7घन करणार नाही अशी ,याला C<त€ा करावी
लागz. उŸल7घन झाŸयास तो िशadस पाg ठरतो.
३. िभnख' ˆ1हचयyची C<त€ा करतो.

४. िभnखO चोरी न करhयाची C<त€ा करतो.

५. िभnखO व^था वŸगना न करhयाची C<त€ा करतो.
६. िभnख' जीवह,या न करhयाची C<त€ा करतो.

७. <नयम Qयाची अन'€ा qत नाही ,या वvत' जवळ न बाळगhयाची िभnख' C<त€ा करतो.

८. िभnखOला खालील आठ वvत' फnत जवळ बाळगता Rतात : ( १ ) शरीर आiछादनासाठी तीन चीवª; ती

1हण£ ( i ) कÈबªस ग'7डाळhया\ अ7तरवासक, ( ii ) अ7गावर Ñयावया\ उmरास7ग आिण ( iii ) थ7डीवायyपासOन
रaण करhयासाठी स7घाटी 6 वk. ( २ ) करगोटा; ( ३ ) िभaापाg; ( ४ ) वvतरा; ( ५ ) स'ई धागा; ( ६ ) पाणी
गाळhयाचा कपडा.

९. िभnख' <नधFन राहhयाची C<त€ा करतो. अNनासाठी ,याŠ िभaा मा<गतली पा<ह£. िभadवरच ,याŠ आपली

उपिजवीका ‹ली पा<ह£. <दवसासOन एकच oळ ,याŠ भोजन घdतJ पा<ह£. Qया <ठकाणी स7घासाठी <वहार
ब.धला नHल ,या <ठकाणी ,याŠ झाडाखाली रा<हJ पा<ह£.

१०. िभnखO आ€ापालनाची C<त€ा करीत नाही. आपŸयाwन ~d™ाचा मान राखणd, औपचा<रक न²ता दाख<वणd,
«ा गो…ी ~मणdराकडOन अ¬िaत असतात. िभnखOची म'nती आिण ग'Ž 1हणOन उपय'nतता ही ,याiया साधŠवर
अवल7बOन असz. ,याŠ व<र™ाiयाऐवजी ध1माची आ€ा पाळावयाची असz. ,याiया व<र™ाजवळ C€ा अथवा

मोa दाना\ द‚वी साम¸यF असz अH तो मानीत नाही. अधःपतन अथवा उ(ार हा Qयाiया ,याiया vवाधीन
आ6, 1हणOन ,याला <वचारvवात7lय असJ पा<ह£.

११. C<त€ाभ7ग घडŸयास िभnखOiया हातOन पारािजका हा दोष होतो. पारािजका दोषास िशaा 1हण£ स7घातOन
हकालपÓी करणd.

४. िभnखO आिण धा±मक दोष
१. िभnखOकडOन घडJला C<त€ाभ7ग हा ,याŠ धमy<वc( ‹Jला अपराध अH समजJ जाz.
२. या अपराधािशवाय िभnखOiया बाबतीत इतरही काही अपराध मानJ जात. ,य.ना स7घा<दHस अशी स7€ा
होती.

३. <वनय<गटक.त अशा zरा अपराध.ची यादी आढळz.
४. z पारािजकासार˜ आ6त.

५. िभnख' आिण C<तब7ध
१. स7घा<दHस आिण पारािजका य.िशवाय िभnखOला काही C<तब7ध अथवा <नयम पाळाo लागत.

ग^हvथासारखा िभnख' वाÊल z कŽ शकत नाही.

२. याप‚की एका C<तब7ध Cणालीला <नvसगीय पािचिmय अशी स7€ा असOन, ,यात िभnख'Š पाळावया\ स{वीस
C<तब7ध समा<व… होतात.

३. 6 C<तब7ध चीवª, लोकरीचा <बछाना, िभaापाg, आिण औषधी य.iया vवीकœती-अvवीकœती स7ब7धी आ6त.

४. काही C<तब7ध vवणF आिण रौ„य य.\ दान षdणd वा न घdणd यास7ब7धी आ6त. काही स7घाला िमळाJली मालमmा
vवतः vवीकारhयाiया आिण qवघdवीiया कामी ŠमJŸया िभnख'स7ब7धी आ6त.

५. याC<तब7धाiया उŸल7घनास <नvसणीय 1हण£ परतफáड आिण Cािचिmय 1हण£ पÂाmाप {यnत करणd «ा
िशaा स.<गतJŸया आ6त.

६. «ा C<तब7धािशवाय िभnख'ला पािचिmय या नावा\ ¥याNनाव <नबSध पाळाo लागतात.

६. िभnख' आिण िश…ाचारा\ <नयम
१. िभnखO\ वतFन च.गJ असाo. ,याची चालचलणOक इतर.ना आदशFवत वाÊल अशी असावी.
२. यासाठी भगव7त.नी िश…ाचारा\ अŠक <नयम ‹JJ आ6त.

३. िश…ाचाराiया <नयमाना Hिखय ध1म अशी स7€ा असOन ,य.ची स7•या एकÈदर प7चाहmर आ6.

७. िभnख' आिण दोषपरीaा
१. कH वागाय\ आिण कH वागाय\ नाही यास7ब7धी\ <नयम ‹वळ औपचा<रक न{हz. ,य.ना काय©ा\

vवŽप असOन ,यात आरोप ठdवणd, Nयायपरीaा आिण िशaा य.चा अ7तभyव होई.

२. योƒय रीतीŠ <नयोिजJŸया Nयायम7डळािशवाय िभnखOला िशaा करता Rत नH.

३. 6 Nयायम7डळ Qया <ठकाणी िभnखOiया हात'न अपराध घडला ,या <ठकाणी राहणायy िभnख'7\ बन<वJJ अH.

४. Nयायम7डळासाठी लागणारी िभnख'7ची आव‘यक स7•या उपिvथत असŸयािशवाय िभnख'ची Nयायपरीaा होत
नH.

५. आरोप <निÂत असŸयािशवाय कोण,याही Nयायपरीadला कायqशीर vवŽप Rत नH.

६. कोणतीही Nयायपरीaा आरोपीiया अन'पिvथतीत ‹Ÿयास <तला कायqशीर vवŽप Rत नH.

७. आरोपीला vवत:iया बचावाची पOणF स7धी <दली नसŸयास कोणतीही Nयायपरीaा कायqशीर मानली जात
नH.

८. Qयाiयावरील आरोप <स( झाला आ6 ,या िभnखOला खालीलCमाणd िशaा qhयात Rत(i) तजFनीय कमF ( ताकीद qऊन सोडणd )

(ii) <नयvसकमF ( oडा 1हणOन जाहीर करणd )
(iii) CPाजFनीय कमF (स7घातOन हकालपÓी )
(iv) उ,adपणीय कमF (ब<ह¦कार )

(v) प<रवासकमF ( <वहार.तOन बा6र घाल<वणd )

९. <वहार.तOन बा6र घाल<वŸयावर अ¥भानकमyचा उपयोग करता Rत अH. अ¥भानकमF 1हण£ स7घा\ र´
‹JJ सभासद,व परत qणd. अ¥भानकमF 6 <वहारातOन बा6र घाल<वŸयान7तर िभnखOŠ आपली वागणOक नीट
ठdवOन स7घा\ समाधान ‹J आिण स7घाŠ aमा ‹ली तरच ‹J जात अH.

८. िभnख' आिण अपराध vवीकœती
१. िभnखOस7घ<वषयक जी अगदी नवीन आिण अपOवF अशी स7vथा भगव7तानी <न±मली ती 1हण£ उपोसथ

अथवा हातOन घडJŸया अपराधाची vवीकœती ही स7vथा होय.

२. अपराध xकवा दोष यास7ब7धी ‹JŸया <नयम.\ प<रपालन करावयाला लावणd शnय आ6 6 भगव7त.iया

लaात आJ होz. पर7त' Qय.\ उŸल7घन झाJ असता दोष अथवा अपराध घडत नH अHही काही C<तब7ध

भगव7त.नी घालOन <दJ होz. ,य.iया मz C<तब7ध.चा शील<न±मती आिण शीलस7वधFन «.iयाशी अ<तशय दाट
स7ब7ध असŸयाम'ळd ,य.\ही प<रपालन करणd अपराधास7ब7धीiया <नयम.iया प<रपालना इत‹च आव‘यक आ6.

३. पर7त' या C<तब7धा\ प<रणामकारक रीतीŠ प<रपालन करhयाचा मागF ,य.ना आढळdना. 1हणOन ,य.नी
लोक.समोर या C<तब7धाiया उŸल7घनाची उघड कब'ली qणd हा उपोसयाचा Cकार शोधOन काढला. हा Cकार

1हण£ िभnखOची सदस<Œoक ब'(ी स7घ<टत कŽन वाममाग¤ ,या\ पाऊल न पडdल अशी काळजी घdणारी शnती
<नमyण करणd.

४. उपोसथ अथवा अपराधाची कबOली qणd 6 पतीमो•ख या िभnख' <नयम.iया उŸल7घनाप'रz मयy<दत होz.

५. उपोसथासाठी ,या ,या <ठकाणiया िभnख'7ची सभा भरवावी ला». दर प7धरवड्यात अशा तीन सभा

भर<वŸया जात. प<हली चत'दFशीला, uसरी प7चमीला, आिण <तसरी अ…मीला. ,या <दवशी िभnखOला उपवास
करावा ला», 1हणOनच कबलीiया <दवसाला उपोसथ 1हणतात.

६. स‰त एक िभnख' पतीमो•खातील ए‹क C<तब7ध (<नयम ) वाचOन दाखवी आिण उपिvथत िभnख'7ना उ´dशOन
तो 1हणd, ‘त'1ही vत¥ध आहात यावŽन त'मiयाप‚की कोणीही या C<तब7धना\ उŸल7घन ‹JJ नाही अH मी
ग^हीत धरतो.’ 6 वाnय <gवार उiचाŽन तो मग प'ढŸया C<तब7धाकडd वळd.
७. अशाच तह°ची उपोसथाची सभा िभnख'णी स7घातही होई.

८. C<तब7ध उŸल7घनाची कब'ली <दŸयास प'ढd आरोप ठdवOन Nयायपरीaा चाJ.
९. अपराध घडला असOनही एखा©ा िभnखOŠ तो कबOल ‹ला नाही, तर ,याला तो अपराध करताना Qया िभnखOŠ

पा<हJ अHल ,या िभnखOŠ तो स‰त स.गावयाचा. अH झाŸयावर मग अपराधी िभnखOवर आरोप ठdवOन ,याiया
Nयायपरीadला स'cवात होई.

भाग uसरा: िभnखO आिण ,य.iया<वषयी भगवान ब'(ाची कŸपना
१. िभnखO कसा असावा यास7ब7धी ब'(ाची कŸपना
१. िभnखOकडOन आपŸया काय अ¬aा आ6त 6 vवतः ब'(ाŠ िभnख'7ना स.<गतJ z अH-

२. “जो कोणी िचmमल ध'वOन टाकŸयािशवाय, ,याCमाणdच स,य आिण स7यम य.चा मान न राखता काषायवkd
धारण करhयाची इiछा करतो, तो ती वkd प<रधान करायला लायक नाही.

३. पर7त' QयाŠ िचmमला\ प<रमाजFन ‹J आ6, Qयाiया अ7गी सßàणाची वाढ झाJली आ6, जो स,य आिण स7यम
पाळावयाला िशकला आ6 तोच खरोखर काषायवkd धारण करhयास योƒय आ6.

४. जो मन'¦य uसयyजवळ Šहमी भीक मागतो 1हणOन तो काही िभnखO होऊ शकत नाही. जो ध1मा\ पालन
करतो तोच िभnखO होय. ‹वळ िभaा मागणारा िभnखO ठरत नाही.

५. Qयाला u…पणा vपशF करीत नाही, जो अ{यिभचारी आ6, जो सावधानपणd जगात प<रµमण करतो, तोच
खरोखर िभnख' होय.

६. सामाNयजन.ना अCा„य अH म'िnतस'ख, <वनय, शील, प.<ड,य, एक.तवास, आिण žयान याम'ळdच लाभत

नसOन 6 िभnखO QयाŠ वासन.चा ( आkवाचा ) aय ‹ला ,यालाच z स'ख स7पादन करता Rz, अH <निÂतपणd
1हणता Rईल.

७. Qयाiया वाणीत स7यम आ6, जो <वचारपOवFक बोलतो, जो लीन आ6, जो ध1म vप… करतो, अशा िभnखO\
भाषण मध'र असz.

८. ध1मात आन7द मानणारा, ध1मात रममाण असणारा, ध1मा\ ‡चतन करणारा, ध1मा\ सद‚व vमरण ठdवOन
,याCमाणd वागणारा असा िभnखO स(1मपासOन iय'त होणार नाही.

९. £ आपŸयाला लाभJ आ6 ,याची अव6लना कŽ नR. uसयyला लाभJŸयाची vप^हा कŽ नR. uसयyचा म,सर
कŽ नR. जो िभnखO uसयyचा म,सर करतो ,याला मान<सक समाधान लाभत नाही.

१०. अŸपच का होईना, पर7त' £ िमळाJ आ6 ,याचा जो अ{6र करीत नाही, जो श'(जीवी आ6, Cमादर<हत आ6
अशाची qवस'(ा Cश7सा करतात.

११. जो आपJ नामŽप 1हण£च आपण अH समजत नाही आिण जो न… झाJ आ6 ,याब´ल uःख करीत नाही
,यालाच खरोखर िभnख' 1हणाo.

१२. जो िभnख' ›gीत रमJला आ6, जो ब'(शासनात CसNन असतो तो वासनाiया ( आkव ) aयाŠ Cा„त
होणाª स'खमय श.<तपद-<न¥बाण Cा„त करतो.

१३. 6 िभnख', तO ही नाव <रकामी कर. <रकामी झाली 1हण£ ती हलकी होईल. राग आिण Œdष य.चा नाश
‹लास तर तO <नवyणाला जाशील.

१४. पाच ब7धन.ना तोडOन टाकाo. पाच ब7धन.चा ,याग करावा. पाच ब7धन.वर मात करावी. पाच ब7धन.iया
पलीकडd »JŸया िभnख'ला ओघतीणF 1हणतात.

१५. 6 िभnखO, žयान कर. Cमादात राw नको. आपJ िचm कामोपभोगात रमO qऊ नकोस.

१६. C€dिशवाय žयान शnय नाही. žयानािशवाय C€ा नाही. Qयाiयाजवळ C€ा आिण žयान दोNहीही आ6त
असा प'cष <नवyणाiया जवळ आ6.

१७. Qया िभnखOŠ एकाNतवास ‹ला आ6, Qया\ मन श.त आ6, ,याला ध1मा\ स1यक् आकलन झाJ असता
अलौ<कक आन7द होतो.

१८. C€ाय'nत िभnखOiया जीवनाला इ7<·य.वर ताबा ठdवणd, स7त'… असणd, ध1माŠ घालOन <दJŸया <नबSधा\
( C<तमोaा\ ) पालन करणd, Qया\ जीवन श'( आ6, £ आलvयर<हत आ6त अशा थोर िमg.ची स7गत ठdवणd
यापासOन Cार7भ होतो.

१९. आपली उपजी<वका Cा„त िभadवर करील, आपली कतF{R यथायोƒय पार पाडील तो आन7दभरात आपŸया
uःखाचा अ7त करील.

२०. vवतःला vवत:च जा» कर, vवतःच vवतःची परीaा कर असा आ,मरिaत आिण सावधान िचm झाŸयावर
6 िभnख', तO स'खाŠ राहशील.

२१. कारण मन'¦य vवत:च आपला vवामी आ6. तो vवतःच आपली गती आ6. 1हणOन QयाCमाणd {यापारी उम©ा
घोडÎाला आपŸया ता¥यात ठdवतो ,याCमाणd मन'¦याŠ आपJ <नयमन कराo.

२२. जो िभnख' अCमादी राहhयात आन7द मानतो, जो अ<वकारा\ भय मानतो, तो आपJ लहानमोठd ब7ध जाळOन
स7चार करीत असतो.

२३. जो िभnख' ‡चतनात आन7द मानतो, अ<वचारा\ भय मानतो, तो कधीही आपŸया पOणF अवv•पासOन iय'त
होत नाही, तो सद‚व <न¥बाण सािNनžय अन'भवतो.

२४. गौतमा\ िश¦य 6 सद‚व जाग^त असतात आिण ,य.\ <वचार राg7<दवस ब'(ा\ žयान करतात.
२५. गौतमा\ िश¦य 6 सद‚व जाग^त असतात आिण ,य.\ <वचार राg7<दवस स7घावर एका– झाJJ असतात.
२६. गौतमा\ िश¦य 6 सद‚व जाग^त असतात आिण ,य.\ <वचार ध1मा\ žयान राg7<दवस करतात.

२७. गौतमा\ िश¦य सद‚व जाग^त असतात आिण ,य.\ <वचार vवशरीराiया सवF <•य.\ राg7<दवस žयान
करतात.

२८. गौतमा\ िश¦य सद‚व जाग^त असतात आिण ,य.\ मन राg7<दवस कcणdत समाधान मानz.
२९. गौतमा\ िश¦य सद‚व जाग^त असतात. ,य.\ मन राg7<दवस ‡चतनात आन7द मानz.

३०. स7सार,याग <बकट आ6. स7सारोपभोग <बकट आ6. <वहारवास <बकट आ6. ग^हवास uःखदायक आ6.

समाजाबरोबर एकg राहणd आिण सवF गो…ी ,य.iयाबरोबर समानzŠ Hवणd 6 u:खकर आ6. प<रµमण
करणायy िभnखOसमोर uःखच वाढOन ठdवJJ आ6.

३१. Qयाiया <ठकाणी ध1म~(ा आ6, शील आिण यश य.नी जो ऐ¡यFवान आ6 तो कsठdही »ला तरी सवFg
पOजनीय ठरतो.

२. िभnख' आिण तपvवी

१. िभnखO 1हण£ तपvवी काय ? या\ उmर ‘नाही’ अH आ6.

२. vवतः भगव7त.नीच <न–ोध या नावाiया प<रPाजकाबरोबर झाJŸया स7वादात या C‘ना\ नकारा,मक उmर
<दJ आ6.

३. एकदा भगव7त राजग^हाजवळील ग^âकUटावर राहात होz. ,या oळी उu7बरीका राणीiया उ©ानामžR
राहणायy प'¦कळशा प<रPाजक.मžR <न–ोध नावाचा एक प<रPाजक होता.

४. ,या स'मारास भगव7त ग^âकUटावŽन उतŽन स'मग7धा नदीiया काठावर, Qया <ठकाणी मोर.ना दाणd घालीत.
<त• मोक½या हoत Rरझारा करीत होz. ,या oळी <न–ोधाŠ भगवNत.ना Rरझारा घालताना पा<हJ. z{हा तो

आपŸया प<रPाजक अन'याय.ना 1हणाला, कœपा कŽन श.त रहा. ~मण गौतम स'मग7धdiया तीरावर आ6त.
,याiया स.गhयावŽन सवF प<रPाजक vत¥ध रा<हJ.

५. न7तर भगव7त प<रPाजक <न–ोधाजवळ »J, <न–ोध ,यास 1हणाला, ‘भगव7त, या. मी आपJ vवागत करतो.
आपण R• आगमन करhयाचा <नÂय करhयापOव¤ प'¦कळच <वचार ‹ला असावा. «ा इ• <स( असJŸया
आसनावर आपण बसाo.’

६. प'ढd ‹JŸया आसनावर भगव7त vथानापNन झाJ. <नरोध भगव7ता¬aा एका ठÙगhया आसनावर ,य.iयाच
बाजOला बसला.

७. न7तर <न–ोध भगव7त.ना 1हणाला, ‘ ~मण गौतम आमiया «ा चमOत आJ आ6त. 1हणOन मी ,य.स एक C‘न
<वचारतो. भगवत.चा धमF काय ? आपŸया िश¦य.ना z काय धमF<वनय िशक<वतात ? आिण अH भगव7तानी
आ,मस'खCा„ती िशक<वJJ िश¦य कशाला शरण जातात ? ,य.iया सदाचरणाची म'•य त,o कोणती?’

८. ‘ 6 <न–ोध, Qयाचा uि…कोन, <न™ा आिण ~(ा िभNन आ6त ,या आपŸया िश¦य.ना आ,मस'खCा„तीसाठी मी

काय िशक<वतो? ,य.\ अ7<तम शरhय काय आिण ,य.ची सदाचरणाची म'•य त,o कोणती ? 6 <वन•यास,
<वनािशaण समजणd कठीण आ6.’

९. ‘ पर7त' 6 <न–ोध, तO आपŸया vवत:iया <स(.ता<वषयी आिण खडतर जीवन-<न™d<वषयी मला C‘न <वचार.
आ,मपीडdपासOन काय साधz आिण काय साधत नाही या<वषयी मला C‘न कर.’

१०. यावर <न–ोध भगवNत.ना 1हणाला, ‘ भगवNत, आ1ही आ,मnJशा\ तप करतो. आमiया मz आ,मnJश
अ,याव‘यक आ6त, 1हणOन आ1ही ,य.चा vवीकार करतो. ,यापासOन काय साधz आिण काय साधत नाही 6
स.गा.’

११. ‘ <न–ोध, कŸपना कर की, एक प<रPाजक वkर<हत <फरतो आ6. ,याला काही <विश… वाईट सवयी आ6त.

तो आपJ हात चाटतो, आपŸयाकडd Rणाय“ना मान qत नाही. ,याiयासाठी म'´ाम आणJJ xकवा तयार ‹JJ
तो काहीच घdत नाही. आम7gणd vवीकारीत नाही. Qयात अNन िशज<वJ आ6 ,या भ.डÎातJ, उ7बरठÇाiया आत
ठdवJJ, उखळातJ, काटÇाकsटÇातJ, जा,यातJ वग‚ª काही घdत नाही; ,याCमाणdच एकg भोजन करीत

असJŸया दोन माणस.\, गभFवती kी\, बाळ7<तणीजवळ\, स7भ'nत kीजवळ\, u¦काळातJ, कsgा जवळ
असला तर zथJ, Qया <ठकाणी माशा फणफणत आ6त zथJ अNन तो vवीकारीत नाही; म,vय, म.स, तीP मादक
¬R, xकवा ¬ज घdत नाही असा तो प<रPाजक अHल. तो कदािचत एकाच घर\ मागणारा, एकच घास खाणारा,
xकवा दोन घरी मागणारा, दोन घास खाणारा; सात घरी मागणारा, सात घास खाणारा अHल तो एकदोन

अथवा सात दान.वर उपजी<वका करीत अHल, तो C<त<दवशी एकदाच xकवा दोन <दवस.तOन एकदा, xकवा सात

<दवस.तOन एकदा अNनभaण करीत अHल. अशा रीतीŠ <नयमाCमाणd अžयy अžयy म<हNयाiया अ7तराŠ
अNनHवन करhयाची ,याची प(त अHल, तो शाक अथवा वनात उगवणाª त.¨ळ, अथवा <नवार बी£, अथवा

चामडÎा\ त'कडd, अथवा आटा, अथवा भाताचा क¯डा, भाता\ पीठ, अथवा कणी, अथवा zलबी£, अथवा गवत

अथवा गाई\ ”ण, अथवा रानातील वायyŠ पडJली फळd, फsJ खाऊन तो राहात अHल. तो जाडdभरडd तागा\
कापड, अथवा CdतावŽन फáकUन <दJŸया ‡चžया अथवा <तरीटा झाडाची वŸकJ, अथवा काळ<वटाची कातडी,
अथवा कsशत7तO, अथवा मन'¦य-‹सापासOन अथवा घोडÎाiया ‹सापासOन बन<वJली क.बळी, अथवा घ'बडाiया
<पस.पासOन बन<वJJ कपडd वापरीत अHल, ,याला डोnया\ व दाढी\ ‹स उपटOन काढhयाची सवय जडJली

अHल, तो सद‚व उभा राहणारा, ट.चावर बसणारा आिण ट.चावर बसOनच प'ढd सरकhया\ ~म करणारा,

काटÇाiया अथवा लोख7डाiया —ख.„या <बछाNयावर प•डणारा, लाकडी फळीवर अथवा जिमनीवर एकाच
कsशीवर झोपणारा अHल, तो मळ आिण धOळ धारण करणारा, उघडÎावर राहणारा, वाÊल z• बसणारा,घाण
खाणारा, ¬य न <पणारा xकवा ‹वळ थ7डपाणी <पणारा आिण सकाळ, uपार,साय7काळ Ëान करणारा असा तो
अHल.

१२. ‘6 सवF करणायy, 6 <न–ोध, ,याŠ आ,मnJशा\ Pत पाळJ xकवा नाही, याप‚की त'1ही काय मानणार?’
‘भगवNत, या सवF गो…ी ,याŠ ‹Ÿया तर आ,मnJशा\ तप ,याŠ पOणF ‹J अH आ1ही मानणार ! ’

१३. '6 <न–ोधा ! «ा आ,मnJशा\ तप करणारा माÌया मz अŠक परीŠ कल7<कत झाJला असतो.’
१४. ‘भगवNत, कल7<कत कसा?’

१५. ‘<न–ोध, £Nहा प<रPाजक एखा©ा तपा\ Pत धरतो, z{हा ,यायो»च स7त'… होऊन, आपJ žRय साधJ आ6
अH तो मानO लागतो; आिण <न–ोधा, हाच पीरPाजकाला जडणारा दोष आ6.

१६. ‘आिण <न–ोधा, £{हा प<रPाजक तपा\ Pत धरतो, z{हा vवतःला उiच समजOन uसय“चा <तरvकार कŽ
लागतो. हा स'(ा प<रPाजकीय आचरणातील कल7क आ6.

१७. ‘<न–ोधा, आिण £{हा प<रPाजक तपा\ Pत घdतो z{हा तो ,या PताŠ, ,या तपाiया कŸपŠŠ उNमm आिण
मो<हत होऊन <न¦काळजी बनतो, हास'(ा एक कल7कच आ6.

१८. ‘<न–ोधा, £{हा तपvवी प<रPाजक तपा\ Pत धरतो, z{हा ,या योगाŠ ,याला qणƒया, कीत¤ िमळz,
लोक.\ लa ,याiयाकडd लागz. तो आ,मस7त'… होऊन आपJ žRय िमळाJ आ6 अH मानO लागतो. हाही
प<रPाजकातील कल7कच आ6.

१९. ‘अशा qणƒया, कीत¤ आिण लोक.ची नजर आपŸयाकडd ओढOन घdतŸयाŠ तो प<रPाजक vवत:ला मोठा
समजOन uसयyचा Œdष कŽ लागतो, हा स'(ा प<रPाजकाचा दोष आ6.

२०. ‘आिण प'Nहा, 6 <न–ोध, दान, qणƒया आिण कीत¤ िमळ<वŸयावर आिण लोक.\ लa आपŸयाकडd oधOन
घdतŸयान7तर तो उNमm बनOन <न¦काळजी होतो. हा स'(ा तपv{यामधला कल7क होय.

२१. ‘आिण प'Nहा, 6 <न–ोधा, £{हा तपvवी आपŸया साधŠला Cार7भ करतो xकवा £{हा एखाq Pत vवीकारतो

z{हा अNनाअNनात ‰द कŽ लागतो. तो 1हणतो, 6 मला योƒय आ6, z मला योƒय नाही. ,याला £ अयोƒय वाटz
,याचा तो ब'ि(प'रvसर <नषdध करतो. आिण Qयाला £ अNन योƒय वाटz ,यास7ब7धी ,याला लोभ वाटतो. ,याŠ तो

मो<हत होतो. ,याचीच तो हाव धरतो. «ा Cकारiया अNनात काही धोका नाही, हा<नकारकता नाही अH मानOन
तो ,याचा उपभोग घdतो. हाही तपv{याiया ठायीचा कल7क होय.

२२. ‘आिण प'Nहा 6 <न–ोधा, दान, धमF, कीत¤, लोक<Cयता, मान य.iया लोभाम'ळd तो असा <वचार करतो की,
राजा मला मान qईल, माझा सNमान करील. ,या\ कमFचारी, a<gय, ˆा1हण, ग^हvथ आिण मोठमोठd आचायFही
मला मान qतील. हाही तपv{याiया ठायीचा कल7क आ6.

२३. ‘आिण 6 <न–ोध, प'Nहा तो तपvवी एखा©ा स7Nयाशी अथवा ˆा1हणास7ब7धी कsरकsŽ लागतो की, तो अम'क
मन'¦य सवF Cकारiया अNनावर आपली उपजी<वका करतो. तो कÈदमOळ, फळ, शाक आिण धाNय, बी, <बया,

जा,यासार•या आपŸया जबड्याŠ चघळतो. तरीस'(ा लोक ,याला प<वg मानतात. ( uसय“ना <तरvकरणीय
मानhयाची व^mी ) हा स'(ा तपv{याiया ठायी कल7क आ6.

२४. ‘आिण 6 <न–ोधा, प'Nहा Qया oळी तो तपvवी एखा©ा ~मणाचा, ˆा1हणाचा लोक दानधमyŠ मानसNमान
करतात ,या oळी 1हणतो, स'खोपभोग करणायy «ा माणसाचा लोक सNमान करीत आ6त. दानधमF कŽन ,याची

पOजा करीत आ6त, आिण मी खरोखर खडतर तप आचरीत असता मला माg मान qत नाहीत; दानधमF कŽन
माझी पOजा करीत नाहीत. अशा रीतीŠ तो म,सराधीन होतो आिण लोक.स7ब7धी कsरकsर कŽ लागतो. हा स'(ा
तपv{याiया ठायी कल7क आ6.

२५. ‘आिण 6 <न–ोधा, तो तपvवी रहvयमय गOढता धारण करतो. त'1ह.ला अम'क एक माNय आ6 काय असा
आपण C‘न ‹ला असता z अमाNय असOनही तो z माNय आ6 अH 1हणतो, आिण माNय असOनही अमाNय आ6 अH
1हणतो. अशा रीतीŠ तो ब'ि(प'रvसर अस,य भाषण करतो. हाही ,या तपv{याiया ठायीचा कल7क आ6.

२६. ‘ आिण 6 <न–ोधा, प'Nहा तो तपvवी •ोधाधीन होhयाचा आिण शg',व धरhयाचा स7भव आ6. हाही ,या
तपv{याiया ठायीचा कल7कच आ6.

२७. ‘आिण 6 <न–ोधा, प'Nहा तो तपvवी ढ¯गी आिण फसवा, ,याCमाणdच म,सरी आिण कœपण बनhयाचा स7भव

आ6. तो कपटी, काoबाज, <नदFय, पोकळ डौली होतो. uसयyस7ब7धी u… वासना बाळगOन तो ,य.iया आहारी
जातो. µामक मz मनाशी बाळगOन द‚वी तकyतील <स(ाNतावर तो ~(ा ठdवO लागतो. आपŸया अन'भव.ना

च'कीचा अथF िचकटवO लागतो. लोभी बनOन ,यागभावना <वसŽ लागतो. हाही ,या तपv{याiया ठायीचा कल7क
आ6.

२८. ‘<न–ोधा, «ा सवF गो…ी तप आिण आ,मnJश «.iया मागyतील कल7क आ6त अH त'ला वाटत नाही काय?’

२९. ‘होय भगवान ! तप आिण आ,मnJशाiया मागyतील 6 सवF कल7कच आ6त. «.प‚की एखा©ाच कल7काŠ
काय, पर7त' सवFiया सवFच कल7क.नी तपvवी ¨<षत होhयाचा स7भव आ6 !’
३०. िभnख'7नी 6 कल7क आपŸयाला जडO qता कामा नR.

३. िभnख' आिण ˆा1हण
१. िभnख' आिण ˆा1हण 6 एकच काय ? «ा C‘ना\ उmर नकाराथ¤च आ6.

२. «ा <वषयावरील चचy कोण,याही एका <ठकाणी आJली नाही. ती सवFg <वख'रJली आ6; पर7त' िभnखO आिण

ˆा1हण य.मधील ‰द सार.शŽपाŠ अH qता Rतील--

३. ˆा1हण हा प'रो<हत असतो. जNम, <ववाह आिण म^,य' य.\ आन'ष7<गक स7vकार करणd 6 ,या\ म'•य कायF होय.
४. माणसाला जNमजात पाप िचकटJJ असz. आिण ,या\ <व<धपOवFक Caालन करणd आव‘यक आ6, या
कŸपन.म'ळd ,याCमाणdच ई¡र आिण आ,मा या <स(ाNतावरील ~(dम'ळd 6 स7vकार आव‘यक ठरJ.

५. या स7vकारासाठी प'रो<हताची आव‘यकता आ6. उलटपaी िभnख' हा जNमजात पाप, ई¡र, आ,मा य.वर
<व¡ास ठdवीत नाही. «ाम'ळd स7vकारा\ कारणच उरत नाही. 1हणOन िभnखO हा प'रो<हत होत नाही.
६. ˆा1हण हा जNमाŠ ˆा1हण असतो. िभnख' हा बनावा लागतो.
७. ˆा1हणाला जात असz. िभnखOला जात नसz.

८. ˆा1हण हा सदो<दत ˆा1हणच राहतो. कोण,याही ग'N«ाŠ वा पापाŠ ˆा1हणा\ ˆा1हण,व लोप पावत नाही.

९. पर7त' िभnख' एकदा िभnख' झाŸयावर Šहमीच िभnखO राहील अH नाही. िभnखO हा बन<वला जातो. 1हणOन
जर ,या\ वतFन िभnखOपणाला योƒय नHल तर ,या\ िभnखO,व <हरावOन घdतJ जाऊ शकz.

१०. ˆा1हण {हायला मान<सक अथवा न‚<तक िशaणाची आव‘यकता नाही. याiयाकडOन ‹वळ अ¬aा ‹ली
जाz ती ही की, ,याला आपŸया धमF<वधीची मा<हती असावी.

११. िभnखOची प<रिvथती याiया अगदी उलट आ6. मान<सक आिण न‚<तक िशaण 6 ,याiया जीवनाला
रnतासार˜ आव‘यक आ6.

१२. ˆा1हणाला vवतःसाठी वाÊल <ततकी मालमmा जम<वhयाची सवलत आ6. िभnखOला माg तH करता Rत
नाही.

१३. हा दोह¯तील ‰द लहानसहान नाही. मालमmा ही माणसाiया मान<सक आिण न‚<तक vवात7lयाला मयyदा

घालOन ,याiया आचार<वचार.ना <नय7<gत करz. ती आचार-<वचार.मžR स7घषF <नमyण करz; 1हणOन ˆा1हण
प<रवतFनाiया <वc( असतात. कारण प<रवतFन 1हण£ ,य.iया बाबतीत अ<धकार व स7पmीचा नाश ठरतो.

१४. िभnख' हा स7पिmर<हत असŸयाŠ तो मान<सक व न‚<तक द^…या vवत7g असतो. Cामािणकपणा आिण सiछील
य.iया आड vवाथ¤ 6तO ,याiया बाबतीत तरी Rऊ शकत नाही.

१५. ˆा1हण ही जात असली तरी C,Rक ˆा1हण ही vवत7g {यnती आ6. कोण,याही धा±मक स7घटŠiया
<नयम.नी तो ब.धJला नाही. आपJ <नयमन तो आपण vवतःच करणारा. आपŸया जातीशी तो Qया सामाNय
<हतस7ब7ध.नी ब.धJला आ6 ती <हz अगदी भौ<तक असतात.

१६. उलटपaी िभnखO हा सद‚व स7घाचा एक घटक असतो. स7घाचा घटक असŸयािशवाय कोणी िभnखO असO श‹ल
6 शnय नाही. िभnख' हा vवत:\ <नयम vवत:सार˜ करीत नसOन तो स7घाŠ <नय7<gत असतो. स7घ ही एक
आžयाि,मक स7घटना आ6.

४. िभnख' आिण उपासक
१. ध1मामžR िभnखOचा ध1म आिण उपासकाचा ध1म य.त <व”ष ‰द करhयात आला आ6.

२. िभnखO हा ˆ1हचयyला ब.धJला आ6. ही गो… उपासकाची नाही. ,याला लÐ करता Rz.

३. िभnखOला घर अथवा कsट'7ब असO शकत नाही. «ाiया उलट उपासकाला घर आिण कsट'7ब असO शकz.
४. िभnखOला मालमmा बाळगता Rत नाही. उपासकाला ती ठdवता Rz.

५. िभnखOला ह,या न करhयाचा <नबSध आ6. उपासकाला तसा <नबSध नाही.

६. प7चशीला\ <नयम दोघ.नाही पाळावया\ असतात. पर7त' िभnखOला z C<त€ाŽप असतात. z मोडŸयास तो
िशadस पाg होतो. उपासकाiया बाबतीत z पाळhयाजो» <नयम या vवŽपा\ असतात.

७. प7चशील.\ प<रपालन 6 िभnखOiया बाबतीत सnती\ असz. उपासकाiया बाबतीत z ,याiया इiÍवर
अवल7बOन असz.

८. भगव7त.नी असा हा ‰द का ‹ला असावा ? काही तरी सबळ कारण असŸयािशवाय z असा ‰द करणार
नाहीत.

९. भगव7त.नी ,या ‰दा\ कारण कsठdही vप… ‹JJ नसŸयाम'ळd z तकyŠ जाणाo लागz. काहीही असJ तरी z
कारण जाणणd आव‘यक आ6.

१०. आपŸया ध1माiया साहाÒयाŠ इहलोकी सदाचरणा\ राQय vथापन कराo असा भगव7त.चा उ´dश होता

यात स7शय नाही. 1हणOनच तर भगव7त.नी आपला ध1म िभnख' अथवा उपासक असा ‰द न करता सव“णा
िशक<वला.

११. पर7त' भगव7ताना माहीत होz की, सामाNय माणसाला ‹वळ ध1म िशक<वŸयाŠ सदाचरणावर आधारJला
आदशF समाज <नमyण होणd शnय नाही.

१२. आदशF हा {यवहायF असला पा<ह£. एवढdच न{6 तर तो {यवहायF कसा आ6 6 उदाहरणाŠ यथाथF पट<वJ
पा<ह£. z{हा लोक ,याiयासाठी झटतात आिण तो कœतीत उतर<वhयाचा Cय,न करतात.

१३. ही अशी झटhयाची व^mी <नमyण करhयासाठी आिण सामाNय माणसाला हा आदशF अ{यवहायF नसOन
{यवहायF आ6 6 पट<वhयासाठी ,या आदशyन'सार वतFन ठdवणायy समाजा\ िचg सामाNय माणसाप'ढd ठdवणd
आव‘यक आ6.

१४. स7घ 1हण£ भगव7त.नी िशक<वJŸया ध1मा\ आचरण करणायy समाजाचा नम'ना आ6.

१५. 1हणOनच भगव7त.नी िभnखO आिण उपासक «.iयामžR ‰द ‹ला. िभnख' 1हण£ ब'(ाचा आदशF समाजाचा
मागF दाख<वणारा Cकाश आिण शnय तो ,या िभnखOiया पावलावर पाऊल ठdवOन जाणd 6 उपासका\ काम आ6.
१६. uसयy एका C‘ना\ उmर qणd आव‘यक आ6 आिण तो C‘न 1हण£ िभnखO\ कायF काय?

१७. िभnखOŠ ‹वळ {यिnतगत साधŠला वाwन Ñयावया\ की ,याŠ लोक.ना मागFदशFन कŽन ,य.ची Hवा
करावयाची?

१८. ,याŠ दोNहीही काय° ‹ली पा<ह£त.
१९. {यिnतगत साधŠिशवाय तो मागFदशFनास लायक ठरत नाही. 1हणOन तो vवतः Cथम स7पOणF सवF~d™, धा±मक,
€ानस7पNन अशी {यnती असली पा<ह£, यासाठीच ,याŠ {यिnतत साधना करhयाचा सतत Cय,न ‹ला पा<ह£.

२०. िभnख' ग^ह,याग करतो; पर7त' तो जगापासOन <नव^m होत नाही. ग^ह,याग करhयात ,याचा 6त', Qय.ना
ग^हास7ब7धी आसnती वाटz पर7त' Qया\ जीवन uःख आिण द‚Nय य.नी {या„त असOन £ असहाÒय असतात, अशा
ग^हvथ.ची xकवा अशा लोक.ची Hवा करhयाची स7धी व vवात7lय िमळाo हा असतो.

२१. ध1मा\ मOलत,व कcणा 6 आ6 आिण ,या त,वान'सार C,RकाŠ Cािणमाgावर Cdम ‹J पा<ह£ आिण
,याची Hवा ‹ली पा<ह£. िभnख' कcणdiया प<रपालनास अपवाद नाही.

२२. िभnख' आžयाि,मक स7vकारात <कतीही प<रपOणF असला तरी, जर तो मानवजातीiया u:खाबाबत उदासीन

अHल तर तो ‘िभnख'’ या स7€dला पाg ठरत नाही. ,याला इतर काही स7€dŠ स7बो<धता Rईल पण िभnख' या स7€dŠ
नाही.

भाग <तसरा: िभnख'ची कतF{R
१. िभnख'ची नवदीिaत.स7ब7धी कतF{य
१. यश आिण ,याiया चार िमg.iया धम“तराची वातy सवFg पसरली आिण ,याचा प<रणाम असा झाला

की, qशातील ~d™ कsळ.तील अिण ,य.wन कमी Cतीiया कsळातील उपासक भगव7ताकडd ,याiया ध1माची दीaा
घdhयासाठी आिण ब'( आिण ,याचा ध1म य.ना शरण जाhयासाठी आJ.

२. प'¦कळच लोक ध1मास7ब7धीiया मागFदशFनासाठी ,याiयाकडd Rऊ लागJ. ,याप‚की C,Rकाला {यिnतशा

मागFदशFन करणd कठीण आ6, 6 भगव7त.ना माहीत होz, 1हणOन C<त<दनी वाढणायy प<रPाजक.iया स7•Rला स7घ
या नावाŠ धा±मक स7Cदाया\ Žप qणd ,य.ना आव‘यक वाटJ.

३. z{हा प<रPाजक.ना स7घा\ सदvय बनवOन ,य.ना िशvत लावhयासाठी <वनया\ <नयम बनवOन z स7घाiया
C,Rक सदvयाŠ पाळणd आव‘यक ‹J.

४. न7तर भगव7त.नी C,Rक िश¦याŠ िभnख' होhयासाठी Qया दोन अवvथ.तOन »J पा<ह£ ,या ठर<वŸया. प<हली
अवvथा 1हण£ C,Rक िश¦याŠ प<रPाजक होऊन <क,Rक वष° एखा©ा िभnखOiया Šत^,वाखाली िशaण घdत

राहणd. िशaणाiया काळान7तर प<रaक म7डळासमोर आपली लायकी <स( कŽन ,याला उपस7पदा Ñयावी ला».
उपस7पदा –हण ‹Ÿयावरच तो पOणF िभnख' होईल आिण स7घाचा सदvय बŠल अH ठर<वJ.

५. ध1म प<रवतFनाiया Cार7भीiया काळात अशी {यवvथा करणd शnय न{हz, 1हणOन भगव7त प<रPाजक.नािभnख'7ना आपला ध1म सवFg Cस^त करhयासाठी ध1म¨त 1हणOन पाठवीत असत.

६. ध1म¨त 1हणOन पाठ<वताना भगव7त िभnख'7ना 1हणत, ‘िभnखOहो, मी सवF Cकारiया मानवी आिण द‚वी
ब7धन.पासOन म'nत झालो आ6. िभnखOहो, त'1हीही अशा ब7धन.पासOन म'nत आहात. आता त'1ही ब•जन.iया

<हतासाठी, ब•जन.iया कŸयाणासाठी, मानवजातीiया अन'कÈ¬Š qवाiया आिण माणस.iया <हतासाठी,
स'खासाठी आिण कŸयाणासाठी <फरत राहा.

७. ‘कोणीही दोघ.नी एकाच वाÊŠ जाऊ नR आिण जो ध1म Cथम आिण अ7ती ,याCमाणdच त,वत: आिण
अaरश: कŸयाणCद आ6 तो ध1म िशकवा. प<वg, श'( आिण प<रपOणF अH ~d™ जीवन Cकािशत करा.

८. ‘सवF qश.त जा आिण Qय.नी ध1माचा vवीकार ‹ला नाही ,य.ना ध1माचा vवीकार करावयास िशकवा आिण
uःखाŠ दƒध झाJŸया सायy जगाला आपŸया उपqशाŠ ध1माची ओळख कŽन ©ा. अ€ानी माणस.ना €ान ©ा.

९. ‘Qया <ठकाणी महष¤, राजष¤, ˆ1हष¤ वास करीत आ6त आिण आपापŸया स7Cदाय.चा फéलाव करीत आ6त
,या ,या <ठकाणी जा आिण ,य.ना आपापŸया मताCमाणd Cभा<वत करा.

१०. ‘ एकÊच जा. कcणामय अ7त:करणाŠ जा. लोक.ना ब7धनम'nत करा आिण ,य.ना दीaा ©ा.’
११. भगव7त.नी ,य.ना अHही स.<गतJ,

१२. ‘ध1मदान 6 कोण,याही दाना¬aा ~d™ आ6. ध1माचा आन7द कोण,याही आन7दा¬aा ~d™ आ6.
१३. ‘”त तणाŠ <बघडz. Cजा Œdषाम'ळd <बघडz. 1हणOन ध1मदाना\ फळ फार मोठd आ6.

१४. ‘”त तणाŠ <बघडz. Cजा मोहाम'ळd <बघडz. 1हणOन ध1मदाना\ फळ फार मोठd आ6.
१५. ‘”त तणाŠ <बघडz. Cजा गवyम'ळd <बघडz 1हणOन ध1मदाना\ फळ फार मोठd आ6.

१६. ‘”त तणाम'ळd <बघडz तर Cजा त^¦णdम'ळd <बघडz. 1हणOन ध1मदाना\ फळ फार मोठd आ6.
१७. ‘अशा रीतीŠ ध1मपदाचा आqश घdऊन साठ िभnखO ध1मCचाराथF सवF qश.त »J.’

१८. ध1मप<रवतFनास7ब7धी काय कराo या<वषयी भगव7त.नी ,य.ना अ<धक िशaण <दJ.

२. ध1मदीaा ही चम,काराŠ करावयाची नाही
१. एकदा भगवान मŸल.iया अन'<पय या गावी राहात होz. z{हा एकदा आपली चीवª प<रधान कŽन

िभaापाg घdऊन ,या गावी z िभadसाठी »J.

२-३. भगव7त.नी असा <वचार ‹ला, «ा सकाळiया oळdला अन'<पय गावात िभadसाठी जाणd योƒय नाही. z{हा
Qया उ©ानात प<रPाजक भƒग{व राहात आ6 ,या <ठकाणी जाऊन ,याला ‰टाo.
४. 1हणOŠ z ,या उ©ानात »J.

५. भƒग{वाŠ ,य.ना पा<हŸयावर ,य.ना उ´dशOन तो 1हणाला, ‘ भगवान् याo, आपJ मी vवागत करीत आ6. फार
<दवस.नी आपण इकडd Rत आहात. इ• 6 आपणासाठी आसन सQज आ6. यावर बसाo.’

६. भगवान आसनावर बसŸयावर भƒगव ,य.iया ”जारी एका ठÙगhया आसनावर बसला आिण तो प<रPाजक
,य.ना 1हणाला,

७. ‘काही <दवस.पOव¤ िलiछवी कsळातील स'नnखत मजकडd Rऊन 1हणाला, मी भगव7ताचा ,याग ‹ला आ6. मी
,य.ना ग'c मानीत नाही. ही खरी गो… आ6 का?’

८. ‘िलiछवी कsळातील स'नnखताŠ त'ला £ स.<गतJ z सवF खª आ6.

९. 6 भƒगव, काही <दवस.पOव¤ िलiछवी कsळातील स'नnखत मजकडd आला आिण 1हणाला, ‘6 भगवान, मी

आपला ,याग ‹ला आ6. आजपासOन मी आपणाला ग'c मानीत नाही.’ z{हा मी ,याला <वचारJ, ‘6 स'नnखत, तO
मला ग'c मान अH मी कधी 1हटJ होz काय?’
१०. ‘स'नnखताŠ उmर <दJ, ‘नाही.’

११. ‘xकवा तO तरी मला कधी अH 1हटJ होzस काय ? भगव7त, मी आपणाला ग'c मानतो.’
१२. स'नnखत 1हणाला, ‘नाही, मी कH कधीच बोललो नाही.’

१३. ‘जर मी त'ला स.<गतJ नाही आिण तOही तशी इiछा Cद±शत ‹ली नाहीस तर मग मी तरी असा कोण आ6
xकवा तO तरी असा कोण आ6स की, तO माझा ,याग करhयाiया गो…ी बोला{यास?’

१४. ‘पण भगवान, आपण सामाNय माणसा¬aा काही अêàत चम,कार कŽन मला दाखवीत नाही.’

१५. ‘स'नnखता, मी त'ला कधी अH 1हटJ होz काय, की मी त'ला अêàत चम,कार कŽन दाखवीन, तO माझा
िश¦य हो.’

१६. ‘नाही भगवान.’

१७. ‘xकवा तO तरी मला 1हणाला होतास का, की सामाNय माणसाiया शnती पलीकडचा अêàत चम,कार

भगवान मला कŽन दाखवतील 1हणOन मी ,य.चा िश¦य होईन?’
१८. ‘नाही, भगवान.’

१९. ‘जर मीही अH बोललो नाही व तOही अH बोलला नाहीस तर मग तO माझा ,याग करhयाiया गो…ी बोलतोस
,याला अथF काय ?’

२०. ‘माणसाला अêàत चम,कार करता Rतील xकवा नाही 6 <स( करhयासाठी मी आपला ध1म िशकवीत

नसतो. माझा ध1म हा माणसाला आपŸया u:खाचा पOणF <नरास करता Rईल 6 िशक<वतो. हा ,याचा उ´dश नाही
काय?’

२१. ‘अêàत चम,कार दाख<वJ जावोत अथवा न दाख<वJ जावोत, तथागत.iया ध1मोपqशाचा उ´dश जो
तथागत.iचा ध1मा\ अन'सरण करतो तो आपŸया u:खाचा नाश कŽ शकतो हा आ6.’

२२. ‘पर7त' भगवान,’ स'नnखत मला सारखा 1हणत रा<हला, ‘वvत'जाताचा Cार7भ कसा झाला, 6 भगवान मला
स.गत नाहीत.’

२३. ‘अª स'नnखता, मी कधी अH 1हटJ आ6 काय की, R आिण माझा िश¦य बन; आिण मी त'ला वvत'जाताचा
Cार7भ vप… करीन?’

२४. ‘नाही, भगवान्!’

२५. ‘xकवा तO अH कधी तरी 1हणाला होतास काय की, वvत'जाताचा Cार7भ कसा होतो 6 मला भगवान
िशक<वतील 1हणOन मी ,य.चा िश¦य बŠन?’
२६. ‘नाही भगवान, अH मी 1हटJ नाही.’

२७. ‘तOही अH 1हटJ नाहीस आिण मीही तH 1हटJ नाही. मग तO ,याग करhयाची भाषा बोलतोस ,याचा अथF

काय ? माणसाiया सवF u:ख.चा <नरास करhयाचा जो ध1म तो मी िशक<वतो. ,याचा 6तO, वvत'जाताचा Cार7भ
कसा झाला 6 िशकवीत नसतो.’

२८. ‘वvत'जाताचा आर7भ कसा झाला 6 िशकवो, अगर न िशकवो uःख<नरासासाठीच भगवान आपला ध1म
िशकवीत असतात.’

२९. ‘मग स'नnखत, वvत'जाताचा Cार7भ कसा झाला xकवा z Cार7भ र<हत आ6 6 त'ला समजhयात काय अथF
आ6?’

३०. ‘स'नnखता, वQजी लोकात तO माझी अŠक Cकाª Cश7सा ‹ली आ6स.

३१. ‘स'नnखता, वQजी लोक.त ध1माचीही तO अŠक Cकाª Cश7सा ‹Jली आ6स.’
३२. ‘स'नnखता वQजी लोक.त तO अŠक Cकाª स7घाची Cश7सा ‹ली आ6स.’

३३. ‘स'नnखता, मी त'ला अH स.गतो की, काही लोक त'जस7ब7धी अH 1हणतील की, िलiछवी कsळातील
स'नnखताला गौतमाiया आqशान'सार िभnखO\ प<वg जीवन जगता आJ नाही, ,या\ <नयम पाळता आJ
नाहीत. 1हणOन <वनय झ'गाŽन qऊन तो uवFतFन कŽ लागला आ6.’

३४. ‘भƒग{वा, अशा रीतीŠ िलiछवी कsळातील स'नnखताला मी बोललो. तो ध1म आिण <वनय य.चा ,याग
कŽन आता अधोगतीiया मागyला लागला आ6.’

३५. स'नnखताŠ ध1म आिण ब'(ाचा <वनय य.चा ,याग ‹Ÿयावर तो लोक.ना अH स.गO लागला, ब'(ाiया C€ा

आिण बोधीमžR काहीच द‚वी नाही. ,याŠ ‹वळ आपŸया ब'(ीiया जोरावर असा एक व‚यिnतक <स(ाNताचा

शोध लावला आ6 आिण तो C<तपा<दला आ6 की, ऐकणायyŠ आपJ uःख <नवारhयासाठी ,या\ प<रपालन व
आचरण करीत राहावया\. ,य.त द‚वी अH काही नाही.

३६. स'नnखत अशा रीतीŠ ब'(ाची xनदा करhयाiया 6तOŠ ब'(ाiया <स(ाNतात गOढ अथवा द‚वी अH काही नाही
अH £ स.गत स'Ê ,यात त¸य.श होता. कारण ब'(ाŠ आपŸया ध1मप<रवतFनात अलौ<कक अथवा चम,कार अशा
कोण,याही साधन.चा उपयोग ‹Jला नाही.

३. ध1मप<रवतFन 6 बळाŠ करावया\ नसz
१. एकदा भगवान राजग^ह आिण नाल7दा य.ना जोडणायy राजमागyवŽन जवळ जवळ पाच” िभnखO7सह
जात होz. ,या oळdला स'ि„पय नावाचा एक प<रPाजक िभnखO, ˆìदm नावाiया आपŸया तcण िश¦यासह
,याच मागyवŽन चालला होता.

२. प<रPाजक स'ि„पय ब'(, ध1म आिण स7घ य.ची xनदा करीत होता. पर7त' ,याचा तcण िश¦य ˆìदm माg ब'(,
ध1म आिण स7घ याची Cश7सा करीत होता.

३. अशा रीतीŠ ग'Ž आिण िश¦य परvपर<वरोधी मत.\ C<तपादन करीत भगवान आिण ,य.iया िभnखO
स7घामागOन चालJ होz.

४. भगवान राg होताच अ7बल<ठ्ठका उ©ानातील राजाŠ <न±मJŸया एका <व~.<तग^हात आपŸया िभnखO
स7घासह थ.बJ. प<रPाजक स'ि„पय व तcण ˆìदm z•च उतरJ आिण z•ही ,य.नी आपली चचy चालO ठdवली.

५. पहाÊस काही िभnखO उठJ आिण सभाग^हात जाऊन बसJ. <त• बोलता बोलता z स'ि„पय आिण ˆìदm
ì.iयामधील भाषणाची चचy कŽ लागJ.

६. ,य.iया भाषणाचा रोख कsणाकडd आ6 6 जाणताच भगवान सभाग^हात आJ आिण ,य.iयासाठी पसरJŸया

एका चटईवर बसJ. ,य.नी िभnख'7ना <वचारJ, ‘त'1ही कशास7ब7धी बोलत आहात? त'मiया स7भाषणाचा <वषय
काय आ6?’ िभnख'7नी सवF स.गताच भगवान 1हणाJ,

७. ‘िभnखO हो, कोणीही स7घाबा6रील मन'¦य माÌया<वc(, ध1मा<वc( अथवा स7घा<वc( बोलO लागला तरी
,याम'ळd त'1ही ,या माणसास7ब7धी मनात कोण,याही Cकारचा Œdष धरता कामा नR.

८. अH कोणी बोलO लागJ, आिण जर त'1ही uखावŸयासार˜ होऊन ,याiयावर रागावO लागलात, तर त'मचा राग
त'मiया आ,म<वजयाiया आड Rईल. £{हा इतर लोक त'मiया<वc( बोलतात, ,या oळी त'1ही रागावलात आिण
क…ी झालात तर बोलणायy\ श¥द <कतपत योƒय आ6त अथवा अयोƒय आ6त 6 त'1हाला कH ठर<वता Rईल?’

९. िभnखO 1हणाJ, ‘भगवान, आ1ही •ोधा<व… झालो तर uसयyiया भाषणाची योƒयायोƒयता आ1हाला ठर<वता
Rणार नाही. ही खरी गो… आ6.’

१०. भगवान प'ढd 1हणाJ, ‘स7घाबा6रील लोक माÌयास7ब7धी, ध1मास7ब7धी, अथवा स7घास7ब7धी काही कमीपणा
आणणाª श¥द बोलO लागJ तर त'1ही 1हणाo, अमOक अमOक गो… आमiया स7घात अथवा आमiयामžR नाही
आिण अशा रीतीŠ ,य.\ श¥द कH खोÊ अथवा च'की\ आ6त 6 {यविvथतपणd vप… कŽन दाखवाo.

११. ‘िभnखOहो, पर7त' स7घाबा6रील लोक £{हा माझी, ध1माची वा स7घाची Cश7सा करतील ,या oळी त'1ही
,य.ना काय 1हणाo z ऐका.

१२. ‘Cश7सा करणारा 1हणdल, xहHचा ,याग ‹ŸयाŠ ~मण गौतम हा जीवह,RपासOन ¨र राहतो. ,याŠ द7ड आिण
तलवार हाती धरhया\ सोडJ आ6. द.ड»पणाची ,याला लाज वाटz. तो कcणामय असOन सवF जीवजातास7ब7धी

,याiया <ठकाणी ›gी वसत आ6. Qया\ ध1मप<रवतFन झाJ नाही तो तथागतासब7धी अशा Cकाª Cश7सा
करhयाचा स7भव आ6.

१३. ‘xकवा तो 1हणdल, न <दJJ अH कोणा\ काही Ñयावया\ नाही 6 Pत-पालन करणायy गौतमाŠ लोभ
सोडJला आ6. £ <दJ zवढdच तो घdतो. आपŸया गरजा भाग<वŸया जातील असा ,याला <व¡ास असतो. आपJ
जीवन Cामािणकपणd आिण Õदयश'(ीŠ {यतीत करीत असतो.

१४. ‘xकवा तो स7घाबा6रील मन'¦य Cश7सा करताना अH 1हणdल, {यिभचाराचा ,याग कŽन गौतम हा ˆìचयF
पाळीत आ6. स7भोग आिण सामाNय माणसाiया <•या य.iयापासOन तो ¨र राहातो.

१५. ‘तो Cश7सा करणारा कदािचत अHही 1हणdल, ~मण गौतम अस,य भाषण करीत नाही. खोÊपणाचा

आपणाला vपशF होऊ qत नाही. तो स,य बोलतो. स,यापासOन <वचिलत होत नाही. तो इमान राखतो. तो
<व¡सनीय आ6. <दJला श¥द तो मोडीत नाही.

१६. ‘तो Cश7सा करणारा कदािचत अHही 1हणdल, ~मण गौतम xनदाजनक श¥द उiचारीत नाही. xनqचा ,याŠ
,याग ‹ला आ6, तो £ इ• ऐकतो z इथŸया लोक.iया<वc( भ.डण उ‰ करhयासाठी इ• बोलत नाही. अशा

रीतीŠ िभnख'7ना एकg आणhयात, िमg असतील ,य.ची ›gी अ<धक द^ढ करhयात आपJ जीवन {यतीत करतो.

तो श.<त<नमyता, श.<तCdमी, श.तीची मनापासOन इiछा करणारा आिण Qयाiया यो» श.ती वाढdल अHच श¥द
उiचारणारा आ6.

१७. ‘xकवा तो 1हणdल, ~मण गौतमाŠ उ(ट भाषणाचा ,याग ‹Ÿयाम'ळd ,याiया म'ख.तOन कठोर श¥द बा6र
पडत नाहीत. <नद•ष स'~ा{य, लिलत, Õदयाला जाऊन िभडणाª, लोक.ना आŸहाद qणाª, लोक.\ Cdम व^ि(गत
{हाo अH श¥द तो बोलतो.

१८. ‘अथवा तो 1हणdल, \…dखार भाषणाचा ,याग ‹Ÿयाम'ळd ~मण गौतम <नरथFक स7भाषणात कधीच ग'7तत
नाही. तो योƒय oळी बोलतो, स,याला धŽन बोलतो, ध1म आिण स7घ यावर तो समयोिचत बोलतो. अ7त:करणात
साठ<वhयासार˜ श¥द बोलतो. सम'िचत उदाहरणd qतो. ‰द vप… करतो आिण म'´याला कधीही सोडीत नाही.

१९. ‘ xकवा तो 1हणdल, ~मण गौतम बी£ xकवा रोप य.नास'(ा इजा करीत नाही. तो <दवसा फnत भोजन
करतो राgी अथवा मžय-<दवसा न7तर अNन Hवन करीत नाही. जgdतील नाच, तमाशा, स7गीता\ जलH अशा

<ठकाणी तो कधीही जात नाही. फsलमाळा, स'ग7धी ·{R आिण उटणd य.नी तो आपणाला <वभO<षत करीत नाही.
ल.बलचक उ7च <बछाNयावर तो कधीही प•डत नाही. सोŠ, c¬ तो कधी vवीकारीत नाही. <वन िशज<वJJ
धाNय तो घdत नाही. िkया अथव य'वती «.चा तो vवीकार करीत नाही. दासदासी य.चा तो vवीकार करीत

नाही. ðढd, बकरी, बोकड, 6 तो vवीकारीत नाही. क¯बड्या अथवा ड'कª तो vवीकारीत नाही. हmी, घोडd, ग'ª तो

vवीकारीत नाही. तो ¨ता\ अथवा मžयvथा\ काम करीत नाही. तो •य<व•य करीत नाही. लाचल'चपत,
ल.डीलबाडी «.चा वाममागF तो आचरीत नाही. तो कोणाला <व·ïप करीत नाही. कोणाचा खOन करीत नाही.

कोणाला कडी घालOन ब.धीत नाही. वाटमारी, दरोडd आिण मारहाण करीत नाही.

२०. ‘ िभnख'हो; तथागताची Cश7सा करताना धमFप<रवतFन न झाJला मन'¦य अशा Cकारiया गो…ी बोJल, पर7त'
,याम'ळdस'(ा आन7<दत होता कामा नR, xकवा त'म\ Õदय उच7बळOनही जाता कामा नR. कारण अH घडणdस'(ा
त'मiया साधŠiया आड Rईल. स7घाबा6रील लोक £{हा अशा रीतीŠ माझी, ध1माची अथवा स7घाची Cश7सा

करतील, z{हा त'1ही £ स,य अHल z स,य 1हणOन माNय ‹J पा<ह£. आिण 1हटJ पा<ह£, ,या xकवा ,या
कारणाvतव ही गो… खरी आ6. अशी गो… आमiयामžR आढळz 6 अगदी बरोबर आ6.’

४. िभnख' ध1मCचारासाठी झटJ पा<ह£
१. िभnखO7ना उ´dशOन भगव7त एकदा 1हणाJ,
२. ‘ िभnख'हो, मी जगाशी भ.डत नाही. पर7त' जग माÌयाशी भ.डz. स,याचा िशaक जगातील कोणाही
माणसाशी भ.डत नसतो.

३. ‘ भगव7त, आ1ही vवत:ला, वीर अH स7बो<धतो. आ1ही कोण,य Cकार\ वीर आहोत?’
४. ‘ िभnखOहो, आ1ही स7–ाम करतो 1हणOन आ1ह.ला वीर 1हणतात.’
५. ‘ भगवान, आ1ही कशासाठी स7–ाम करतो ?’

६. ‘ ~d™ शील, ~d™ žRय आिण ~d™ C€ा य.साठी आ1ही य'( करतो. 1हणOनच आ1हाला वीर 1हणतात.’
७. ‘ Qय <ठकाणी शील स7कटात असz ,या oळी स7घषF करhयाला घाबŽ नका : uबळdपणाŠ वागO नका.’

भाग चवथा: िभnखO आिण उपासक
१. िभaापाश
१. स7घ ही स'स7घ<टत स7vथा असOन ,या\ सभासद,व सव“नाच मोकलळd न{हz.

२. ‹वळ प<रPQया vवीकारŸयाŠ प<रPाजकाला स7घा\ सभासद,व लाभत नH.
३. उपस7पदा vवीकारŸयान7तर प<रPाजक स7घसभासद बŠ.

४. स7घ ही vवत7g स7vथा होती. स7vथापकावर ती अवल7बOन न{हती.

५. ती vवायm स7vथा असOन आपŸयाला आवडdल ,याला सभासद,व qऊ श‹. <वनय<नयमाला अन'सŽन ती
कोणा\ही सभासद,व <हरावOन घdऊ श‹.

६. िभnखOला उपासकाशी जोडणाª एकच ब7धन 1हण£ िभaा.
७. िभnखO हा िभadवर अवल7बOन अH. िभaा घालणारा 1हण£ उपासक.
८. उपासक.ची स'स7घ<टत अशी {यवvथा न{हती.

९. स7घात कोणालाही Coश qताना स7घदीaा हा समार7भ करावा ला».

१०. स7घदीadमžR, स7घCoश ,याCमाणdच ध1मCoश या दोह¯चा अ7तभyव होई.
११. पर7त' Qय.ना ध1मCoश हवा अHल, पर7त' स7घCoश करावयाचा नHल ,य.iया<वषयी oगळी ध1मदीaा नH.
स7घCoश 1हण£ घर सोडOन अ<न‹त बनणd.

१२. ध1म Coशासाठी ध1मदीaा नसणd ही एक ग7भीर उणीव होती. Qया अŠक कारण.नी भारतात बौ(धमyचा
हyस झाला, ,य.प‚की 6 एक कारण आ6.

१३. या दीaा<वधीiया अभावी उपासक एका धमyतOन uसयy धमyत µमण कŽ श‹, आिण अ<धक वाईट गो…
1हण£ दोन धमF एकाच oळdला आचरhयाची ,याला म'भा िमळत अH.

२. परvपरावरील प<रणाम
१. तथा<प धमyवरणात च'कणायy उपासकाला मागyवर आणhया\ साधन िभaापाश 6 एक होz.

२. यास7ब7धी\ अ7ग'mर-<नकायातील <नयम लaात घdhयाजो» आ6त.

३. या <नयमािशवाय िभnखOŠ uवFतFन अथवा uराचरण ‹Ÿयास त,स7ब7धी uसयy िभnखOकडd त•ार करhयाचा
उपासकाला सवFसामाNय अ<धकार होता.

४. अशी तकार ब'(ाकडd आŸयावर आिण ,याŠ ती पडताळOन पा<हŸयावर <वनय<पटक.तील त,स7ब7धीiया
<नयमाला प'vती जोडOन अशा Cकार\ आचरण, स7घा<व… ‹Jला अपराध या सदरात सामील ‹J.

५. <वनय<पटक 6 uसª <तसª काही नसOन उपासक.नी ‹JŸया त•ार}चा योƒय Nयाय qhया\ साधन आ6.
६. िभnखO आिण उपासक य.iयामधील स7ब7ध अशा Cकारचा होता.

३. िभnखOचा ध1म आिण उपासकाचा ध1म
१. बौ( धमy\ काही टीकाकार बौ(धमF हा धमFच न{6 अH 1हणतात.

२. अशा टी‹कडd लa qhया\ कारण नाही. पर7त' ,य.ना जर उmर ©ावया\ तर z अH : बौ( ध1म हाच
खराख'रा ध1म आ6 आिण Qय.ना 6 माNय नHल ,याŠ आपली ध1माची {या•या स'धारली पा<ह£.

३. uसª काही टीकाकार या थरापयSत जात नाहीत. z अH 1हणतात बौ(धमF हा ‹वळ िभnखO7नी पाळावयाiया
धमF आ6. सामाNय माणसाशी ,याचा स7ब7ध नाही बौ(ध1माŠ सामाNय माणसाला आपŸया प<रसराiया बा6र
ठdवJ आ6.

४. भगवान ब'(ाiया स7वादात िभnखOचा उŸJख इतका वार7वार आढळतो की, बौ(ध1म हा ‹वळ िभnखOचाच
ध1म होय, या टी‹ला बळकटी Rz.

५. 1हणOन हा <वषय अ<धक vप… करणd जŽर आ6.

६. िभnखOचा आिण उपासकाचा ध1म समान होता काय? xकवा िभvखOला ब7धनकारक असा ध1माचा एक भाग
असOन तो उपासकाला ब7धनकारक नाही, अशी वvत'िvथती आ6 काय?

७. भगवान ब'(ाŠ आपली CवचŠ ‹वळ िभnखO स7घाला उ´dशOन ‹ली आ6त. 1हणOन ती ‹वळ ,य.चासाठीच
आ6त, उपासक.साठी नाहीत. पर7त' अH समजhया\ कारण नाही. भगवान ब'(ाŠ £ िशकoJ z दोघ.नाही लागO
पडणाª आ6.

८. प7चशील, अ….गमागF आिण दशपारिमता य.चा उपqश करताना ब'(ाiया मनात उपासक होz, 6 ,या
gय}iचा vवŽपावŽनच लaात Rhयाजोगी गो… आ6; आिण z <स( करhयाला कsठŸयाही <वoचनाची जŽरी
नाही.

९. Qयानी ग^ह,याग ‹ला नाही, £ <•याशील ग^हvथी जीवन जगत आ6त, ,य.ना प7चशील, अ….गमागF आिण
पारिमता अ,य7त आव‘यक आ6त. ग^ह,याग ‹JŸया 1हण£ <•याशील गहvथी जीवनापासOन ¨र असJŸया अशा
िभnखOiया हातOन या gय}\ उŸल7घन होणd स7भवनीय नाही. z स7भवनीय आ6 ग^हvथाiया बाबतीत.

१०. भगवान ब'(ाŠ आपŸया धम•पqशाला Cार7भ ‹ला z{हा तो CाधाNयाŠ उपासक.नाच उ´dशOन असला
पा<ह£.

११. तथा<प इ• तकyवर <वस7बOन राहhयाची आव‘यकता नाही. बौ( ध1मावरील टी‹\ ख7डन करावयाला
C,यa प'रावाही आ6.

१२. ,या बाबतीत खालील Cवचनाकडd लa प'रवाo.

१३. एकदा भगवान ~ावvती Rथील अनाथxप<डकाiया £तवनारामात राहात असता धि1मक आिण इतर ५००
उपासक ,य.iयाकडd »J. अिभवादन ‹Ÿयावर धि1मक बाजOiया आसनावर बसला आिण भगव7त.ना उ´dशOन
1हणाला,

१४. ‘भगवान, ग^ह,याग करणाª िभnखO आिण ग^हvथ उपासक या दोघ.चीही Cगती करणारा आचार कोणता ?’
१५. ‘इ• िभnखOसह बसJŸया उपासक.ना z मोaदायी स,य ऐकU ©ा.’

१६. भगव7त 1हणाJ, ‘ऐका, िभnखOहो, कान qऊन ऐका, आिण स.<गतJŸया <नयम.\ पालन करा.

१७. ‘uपार झाŸयान7तर िभadसाठी प<रµमण कŽ नका ,यापOव¤च योƒय oळी आपली िभaा गोळा करा. अoळी
Rणारा अ<तथी पाशात ग'रफटतो.’

१८. ‘अNनिभaा मागhयापOव¤ Žप, ग7ध, श¥द, cची आिण vपशF यास7ब7धीiया आसnतीला आपŸया मनातOन
काढOन टाका.’

१९. ‘िभaा िमळताaणीच एकÊच मा» <फरा आिण एकÊच बसOन अ<वचिलत 1हण£ बा« पदाथyमा» न
धावणायy अशा िvथर िचmाŠ <वचार करा.’

२०. ‘धमFशील लोक.शी बोलताना, 6 िभnखOहो, भाषणाचा <वषय ध1म हाच असO ©ा.’

२१. ‘िभaा, आपली राहती खोली, <बछाना, पाणी, Ëान ही ‹वळ साधŠ आ6त; «.•न ,य.ना अ<धक मह,व
नाही अH माना.’

२२. ‘«ा गो…}चा ‹वळ साधन 1हणOन अनासnतीŠ उपयोग करणारा िभnखO हा कमलदल QयाCमाणd पाhयाiया
•7बाŠ कल7<कत होत नाही ,याCमाणd सद‚व <न¦कल7क राहील.’

२३. ‘आता उपासक.ना Cग<तपथावर Šणायy आचारास7ब7धी मी बोलतो.’

२४. ‘ह,या कŽ नका. म^,यOची िशaा qऊ नका xकवा कmल करhयाची आ€ा qऊ नका सबळ, uबFळ कोण,याही
Cकारiया सजीव Cाhयाची xहसा कŽ नका. सकल Cािणमाgावर Cdम करा.

२५. ‘कोणीही उपासकाŠ ब'üा चोरी कŽ नR xकवा चोरी करhयाची आ€ा qऊ नR. uसª qतील zवढdच Ñयाo.

२६. ‘उपभोग ही अिÐगतy समजOन ,यापासOन ¨र राहा. ˆìचयF शnय झाJ नाही तरी <नदान कोण,याही
<ववा<हत परिkशी {यिभचार कŽ नका.

२७. ‘राजग^ही अथवा च{हाटÇावर थ.बO नका xकवा z• खोÊ भाषण करhयाला Cो,साहन qऊ नका, xकवा तH
करhयाची अन'€ा qऊ नका. हा <नबSध सद‚व पाळा.

२८. ‘म©पान कŽ नका uसयyला म© पाजO नका म©पानात रमhयाची अन'€ा qऊ नका हा <नबSध सद‚व पाळा.
म©पानाŠ मन'¦य कसा उNमm होतो 6 लaात ठdवा.

२९. ‘म©पानाŠ मOखF मन'¦य पापाचरणास उ©'nत होतो आिण आपŸया इतर vव‚राचारी ब.धव.ना पापास Cव^त
करतो. 1हणOन ,या उNमादकारक {यसनापासOन, ,या मOखyiया vवगyपासOन सद‚व ¨र राहा.
३०. ‘xहसा, चोरी, अस,य भाषण, स'रापान, {यिभचार «.पासOन पराव^m {हा.

३१. ‘स„ताहामागOन स„ताह, उपोसथा\ Pत –हण करा आिण ~(ाभय अ7त:करणाŠ अ…शील.\ पालन करा.

३२. ‘Cात:काळी प<वg ~(ामय िचmाŠ वरील उपोसथ Pत vवीकारŸयान7तर यथाशnती िभnख'7ना अNन आिण
¬य ©ा.

३३. ‘आपŸया आईबाप.चा सNमान राखा. उपजी<वका सNयागyŠ करा.
३४. ‘असा एक<न™ उपासक <द{य जगात Coश करील.’

३५. «ावŽन vप… होईल की, ध1म हा दोघ.ना समान आ6.

३६. पर7त' ,या दोघ.चाकडOन आचारावयाiया <नबSधात फरक आ6.
३७. िभnखOला पाच Pz अ<नवायF आ6त.

३८. आपण ह,या करणार नाही, अH Pत ,याला धारण कराo लागz.

३९. uसय“नी न <दJली uसय“ची मालमmा आपण vवतःiया मालकीची करणार नाही अH Pत ,याला धारण
कराo लागz.

४०. कधीही अस,य भाषण करणार नाही अH Pत ,याला धारण कराo लागz.
४१. kीस'खापासOन पराव^m राहhया\ Pत ,याला धारण कराo लागz.
४२. उNमादक ¬य <पणार नाही अH Pत ,याला धारण कराo लागz.
४३. 6 सवF <नयम उपासकालाही ब7धनकारक आ6त.

४४. फरक आ6 तो एवढाच की, िभnखOiया बाबतीत 6 <नयम अन'Ÿल7घनीय Pतासार˜च आ6त उलटपaी
उपासकाiया बाबतीत z न‚<तक कतF{य असOन ,य.\ प<रपालन vवiÍŠ करावया\ असz.
४५. «ािशवाय ,य.iयामžR लaात घdhयाजो» दोन फरक आ6त;

४६. िभnखOला खाजगी मालमmा ठdवता Rत नाही. उपासकाला खाजगी मालमmा धारण करता Rz.
४७. िभnखOला प<र<न¥बाणामžR Coश करhया\ vवात7lय आ6. उलटपaी उपासकाला <न¥बाण 6 प'ªH मानJ
जाz.

४८. िभnखO आिण उपासकामधील ‰द आिण सा1य अH आ6.
४९. तथा<प ध1म हा दोघ.नाही समान आ6.

भाग पाचवा: उपासकासाठी <नयम
१. धनव7तासाठी <वनय
१. दा<र·य.त धNयता मानावी असा कधीही भगव7त.नी दा<र¹ाचा गौरव ‹ला नाही.

२. ,याCमाणdच द<र·ी माणस.नी आपŸया दा<र¹ात समाधान मानाo 1हण£ प'ढd ,य.ना सारी प^¸वी लाभणार
आ6 अH कधीच िशक<वJ नाही.

३. उलट स7पmी ही vवागताहF आ6 अH z 1हणतात. एका गो…ीवर माg ,य.चा कटाa होता आिण तो 1हण£
स7पmी ही <वनयशा<सत असली पा<ह£.

( ii )
१. एकदा अनाथxप<डक भगवान.कडd आला आिण ,य.ना अिभवादन कŽन सिNनध बसOन 1हणाला,

‘ग^हvथाला vवागताहF, स'खकर आिण प¸यकर पर7त' ,याला u¦Cा„य अशा कोण,या गो…ी आ6त?’
२. भगव7त.नी उmर <दJ, ‘«ा गो…ीप‚की सNमानाŠ धन स7पादन करणd 6 Cथम आ6.’

३. ‘uसरी गो… 1हण£, आपJ आ„Ê…स'(ा सNमागyŠ धन स7पादन करीत आ6त याची काळजी घdण.d ’
४. ‘<तसरी गो… 1हण£ दीघyयO होणd.’

५. ‘या जगातील vवागताहF स'खकर आिण प¸यकर अशा या तीन u¦Cा„य गो…ी िमळ<वताना सदग^हvथाŠ चार
अटी पाळŸया पा<ह£त. «ा चार अटी 1हण£ ~(ा, सदाचार, औदायF आिण C€ा-य.iया सौभाƒयाŠ स7पNन होणd.

६. ~(ाŽपी धनाŠ स7पNन होhयासाठी तथागतास7ब7धी\ सवF~d™ अH €ान झाJ पा<ह£. «ा €ानाŠ ,याला 6

भगवान अहFत आ6त, स1यक् स7ब'( आ6त, <व©ा व सदाचरणस7पNन आ6त. <व¡ा\ जाणकार आ6त अत'लनीय
आ6त, z uदFमनीय मन'¦य.ना वळण लावणाª सारथी qवमन'¦या\ ग'Ž आ6त अH उमगJ पा<ह£.

७. सदाचाराŠ अथवा शीलसौभाƒयाŠ स7पNन होणd 1हण£ xहसा, चोरी, {यिभचार, अस,य भाषण, स'रापान
य.पासOन पराव^m होणd.

८. औदायFŽपी सौभाƒयाŠ स7पNन होणd 1हण£ ग^हvथाŠ आपJ मन कÈज'षपणापासOन म'nत कŽन औदायyŠ आिण
म'nतहvताŠ दान करhयात आन7द मानावयास िशकणd, लोक.नी ,य.iयासमोर हात प'ढd करावा आिण ,याŠ
सहजपणd दान ©ाo, अशी योƒयता ,याiया अ7गी आली पा<ह£.

९. C€ाŽपी सौभाƒयाŠ स7पNन होण7 1हण£ काय ? त'ला मा<हत आ6 की Qया ग^हvथा\ मन हावªपणा, लोभ,

Œdष, आळस, त7·ी, अनवधान आिण ध.दल य.नी –vत होz तो मन'¦य u¦कœ,R करतो. £ कतF{य ‹J पा<ह£
,याजकडd uलFa करतो आिण अशा रीतीŠ स'ख व सNमान य.ना पारखा होतो.

१०. हावªपणा, लोभ, Œdष, आळस, त7·ी, अनवधान, ध.दल, आिण श7‹खोरपणा 6 मना\ कल7क आ6त. जो

ग^हvथ «ा मान<सक कल7कापासOन म'nत होतो ,याला थोर आिण भरपOर C€ा लाभz. दोषर<हत अशा C€dŠ

,याची द^…ी vवiछ होz. तो पOणF €ानी होतो.

११. अशा रीतीŠ सNमागyŠ, NयायाŠ, थोर प<र~माŠ, मनगटाiया जोरावर, <नढळाiया घामावर स7पmी
कमावणd, ही धNयता मानhयाजोगी गो… आ6. असा सदग^हvथ vवतःला स'खी, आन7दी करतो आिण सद‚व

स'खसमाधान भोगतो ,या-Cमाणdच आपJ आईबाप, प,नी, म'Jबाळd, Hवक, कामकरी, िमg आिण सहचारी य.ना
स'खी आिण आन7दी करतो आिण ,य.ना सद‚व स'खात ठdवतो.

२. ग'हvथासाठी <वनय
«ा <वषय.वरील ब'(ा\ <वचार <सयालवाद स'm.त अ7तभOFत झाJ आ6त.

१. एकदा भगवान राजग^ह Rथील oळOवनातील कल7द<नवासात <वहार करीत होz.
२. ,या समयी एका ग^हvथाचा <सयाल नावाचा तcण प'g Cातःकाळी उठOन राजग^हाiया बा6र »ला आिण
ओŸया ‹स.नी आिण कपडÎ.नी वर हात जोडOन पOवF, पिÂम, दिaण, उmर, उžवF, अधर अशा रीतीŠ आकाशप^¸वीiया सवF <दश.ची पOजा कŽ लागला.

३. ,याच oळी सकाळी भगव7तानी चीवर प<रधान कcन, चीवर व िभaापाg घdऊन राजग^हात िभadसाठी Coश
‹ला. अ… <दश.ची पOजा करणारा <सयाल ,य.iया द^…ीस पडला आिण ,य.नी <वचारJ, ‘ तO अ…<दश.ची पOजा का
करीत आ6स ?’

४. ,यावर <सयालŠ उmर <दJ, ‘ माझd वडील म^,यOशÒRवर असताना मला 1हणाJ, ‘ म'ला, तO आकाश प^¸वीiया
सवF <दश.ची पOजा करीत जा.’ वडील.iया आ€dचा मान राखhयासाठी, भगवान, मी अशा रीतीŠ पOजा करीत
आ6.

५. भगव7तानी ,याला <वचारJ, ‘ {यवहारी माणसाचा हा धमF कसा ठरतो ?’ <सयालŠ उmर <दJ, ‘ यािशवाय
{यवहारी माणसाचा कोणता धमF असणार? आिण जर अHल तर तो भगव7त.नी मला स.गावा.’

६. ‘ तcण ग^हvथा, ऐक; मी त'ला {यवहारी माणसाचा धमF स.गतो.’ तcण <सयाल 1हणाला, ‘ठीक आ6.’ मग
भगव7त 1हणाJ:

७. ‘ माणसाiया धमyŠ माणसाला uवFतFनपासOन पराव^त होhयास िशकवJ पा<ह£. जीवह,य करणd, न <दJJ
बला,काराŠ घdण,d {यिभचार करणd आिण अस,य बोलणd, 6 चार uग'Fण ,याŠ टाळJ पा<ह£त.

८. ‘ <सयाल, 6 लaात ठdव की, पापकम° ही पaपातीपणा, शg',व, मOखFपणा आिण भय याम'ळd घडतात. य.प‚की
कोणताही 6त' ,याiया कœ,याiया मा» नHल तर ,याiया हातOन पापकमF घडणार नाही.

९. ‘ माणसाiया धमyŠ माणसाला आपŸया स7पmीची उधळपÓी कc नR अH शकवJ पा<ह£. म©पाना\
{यसन, अoळी रv,यावcन भटकत राहणd, जg.तOन प<रµमण करणd, ज'गाराची सवय जडणd, कsिमg.ची स7गत
धरणd आिण आळशी सवयी अ7गी लावOन घdण,d य.म'ळd स7पmीची धOळधाण होz.

१०. ‘म©पानाiया सवयीŠ सहा Cकारची स7कÊ उêवतात. स7पmीचा खराख'र नाश, वाढती भ.डणd,
रोगाधीनता, शीलµ…ता, अ‘लील वतFणOक आिण ब'(ीनाश ही ती सहा स7कÊ होत.

११. ‘ अoळी रv,यावर भटकhयाŠ माणOस सहा Cकारiया स7कटात पडतो. ती 1हण£ तो vवत:, ,याची

बायकाम'J आिण ,याची मालमmा ही अरिaत राहतात. ,याCमाणdच Qया ग'Nì.चा तपास लागला नाही,
,यास7ब7धी ,याचा स7शय घdतला जातो. खोटÇा अफवा ,याला िचकटतात आिण ,य.ना त¯ड qhयात ,याला
प'¦कळच gास सोसावा लागतो.

१२. ‘ जgdत भटकŸयाŠ तो सहा Cकारiया स7कट.त सापडतो. ती 1हण£ तो सारखा <वचार करीत राहतो की,
नाचणd, गाणd, बजावणd, का{य गायन, झ.जा, ढोलकी कsठd वाजत आ6त का ?’

१३. ‘ ज'गाराŠ मोहीत होणायyवर Rणारी सहा स7कÊ 1हण£, ˜ळात ‡जकला- तर ,या\ सहकारी ,याचा Œdष
करतात, हरला तर ·{यनाशाब´ल तो vवत: शोक करतो. ,याiया जवळची नगदी स7पmी {यथF जाz,
Nयायालयासमोर ,याiया श¥दाला xकमत उरत नाही, ,या\ िमg आिण सहकारी ,याचा <तरvकार करतात.

लÐासाठी ,याला कोणीच मागणी घालीत नाही. कारण लोक 1हणतात, ज'गायyला बायको\ पालनपोषण कस\
करत Rणार?

१४. ‘ कsस7गतीŠ सहा Cकारची स7कÊ ओढवतात. ती 1हण£ ,याला कोणाही ज'गारी, {यिभचारी, दाcबाज,
लबाड, प‚H खाऊ आिण xहसक मन ¦याची ›gी जडz.

१५. ‘ आळशीपणाiया सवयीŠ ओढवणारी सहा स7कÊ 1हण£, तो 1हणतो, फार थ7डी आ6 1हणOन मी काम करीत

नाही, फार गरमी आ6 1हणOन काम करीत नाही, अ©ा<प अवकाश आ6 xकवा आता फार उशीर झाला, 1हणOन मी

काम करीत नाही; तो 1हणतो, फार भ'क लागली आ6 1हणOन काम करीत नाही. तो 1हणतो, हातात फारच काम
आ6 1हणOन काम करीत नाही. आिण अशा रीतीŠ £ करायला पा<ह£ z ,याiय हातOन घडत नाही. ,याiया
स7पmीत भर पडत नाही आिण असJली स7पmी हळOहळO नाहीशी होऊ लागz.

१६. ‘ {यवहारी माणसाiया धमyŠ खयy िमgाची पारख करhयास ,याला िशकवJ पा<ह£.

१७. ‘ िमg 1हणOन 1हण<वणाª पर7त' वvत'तः शgO असणाª अH चार Cकार\ लोक आ6त. लोभी प'cष,
बोलघdवडा पर7त' कœतीŠ शONय अस प'cष, ख'शाम,या प'cष आिण उध½या व^mीचा प'cष.

१८. ‘ य.प‚की प<हŸया Cकारचा मन'¦य बा6Žन िमg,व दाख<वतो, पर7त' आतOन तो शgOसारखाच वागतो. कारण

तो qतो थोडd व मागतो अ<धक. ‹वळ भीतीŠ तो आपJ कतF{य करीत असतो. पर7त' ,याचा मOळ 6तO vवाथF साधणd
हा असतो.

१९. ‘ जो बोलघdवडा आ6 आिण कœतीiया नावाŠ शONय आ6, असा मन'¦य <कतीही ›gी दाख<वत असला तरी तो

शgOच मानावा. कारण तो आपŸय गत xकवा भावी काळास7ब7धी मोठÇा आ,मीयzŠ बोलत असला तरी ,याचा

6तO पोकळ श¥द.नी त'मची कœपा स7पादन करायची हा असतो. Cस7ग पडताच माg तो आपŸया अ7गी साहाÒय
करhया\ साम¸यF नाही अH स.गOन दगा qतो.

२०. ख'शामती मन'¦य िमgासारखा वाटत असला तरी तो शgOच समजावा. तो u¦कœ,R करhयाला स7मती qतो
आिण स,कœती ,याला अस7मत असz. तो त'मiया त¯डावर त'मची vत'ती करतो पर7त' त'मiया पाठीमा»
uसयyजवळ त'मची xनदा करतो.

२१. ,याCमाणdच उध½या सोबती िमgासारखा वाटत असला तरी शgOच मानावा. कारण त'1ही अoळी रv,यावर
भटकत असताना तो त'1हाला सोबत करतो. नाचतमाशा पाहताना तो त'1हाला सोबत करतो. त'1ही ©Oत•ीडdत
मÐ झाला असता त'1ह.ला तो सोबत करतो.

२२. ‘ मन:पOवFक ›gी करणाª चार िमg असतात, सहाÒयक, स'खाuःखामžR समान ›gी ठdवणारा, सŒतFनाचा
सŸला qणारा आिण सहान'भOती दाख<वणारा.

२३. ‘ सहाÒयक हा खरा िमg समजा. कारण त'1ही 8सावध असताना तो त'1हाला सावध करतो. त'म\ आपŸया
मालमmdवर लa नसताना तो <त\ स7रaण करतो. त'1ही भय–vत झाJ असता तो त'1हाला आ~य qतो. त'1हाला
एखाq काम करावया\ असJ की, त'1हाला Qयाची गरज अHल z त'1हाला uपटीŠ प'र<वतो.

२४. ‘ स'खu:खामžR समान ›gी ठdवणारा खरा िमg मानावा. कारण तो आपली ग'<पz त'1हाला स.गतो. त'मची

ग'<पz तो ग'„त ठdवतो. त'मiया अडचण}त त'मचा ,याग करीत नाही. Cस7ग पडला तर त'मiयासाठी Cाणदान
करायला तयार असतो.

२५. ‘त'1ही काय ‹J पा<ह£ याचा सŸला qणारा खरा िमg मानावा कारण तो त'1हाला u¦कœ,य.पासOन पराव^m
करतो. स,कœ,याला Cब^m करतो. £ पOव¤ कधी ऐकJ नाही अशा चार गो…ी त'1हाला स.गतो आिण सNमागF
दाख<वतो.

२६. ‘त'मiयाब´ल सहान'भO<त दाख<वणारा खरा िमg मानावा कारण तो त'मiया u:खाŠ uःखी होतो. स'खाŠ

आन7<दत होतो. त'मची xनदा करणाय“ना तो C<तब7ध करतो आिण त'मची vत'ती करणाय“ची तो Cश7सा करतो.’
अH भगव7त 1हणाJ.

२७. जो धमF मानवधमF आ6 तो मानवाला षड<दश.ची पOजा करhयाऐवजी आपJ आईबाप, िशaक, प,नी, म'J,
िमg, सोबती, नोकरचाकर आिण धमFग'Ž य.चा मान राखायला िशक<वतो.

३. प'g.साठी <वनय
१. “म'ल.नी व<डल.ची Hवा करावी. ,य.नी असा <वचार मनात आणावा की, माÌया व<डल.नी माझd

पालनपोषण ‹J आिण मी ,य.ना पोसJ पा<ह£. ,य.ना जी कतF{R करावी लागली ती आता मी ‹ली पा<ह£त.
माÌया कsळाची पर7परा मी चालवली पा<ह£. आिण ,या पर7पªला ज'ळdल अशी योƒयता मी माÌया अ7गी आणली

पा<ह£. वडील म'लावर Cdम करीत असतात. uग'FणापासOन ,याला पराव^m करतात. सßàणाचा ,याला उपqश
करतात. आपŸया {यवसाया\ ,याला िशaण qतात. ,याला सा£ल अH ,या\ लÐ कŽन qतात आिण योƒय oळी
आपली सारी मालमmा ,याचावर सोपवतात.”

४. िश¦यासाठी <वनय
१. िश¦याŠ प'ढीलCमाणd आपŸया ग'Žची Hवा करावी. z आJ असता आसनावŽन उठOन ,य.ना मान ©ावा.
,य.ना अिभवादन कराo. ,य.ची Hवा करावी. z िशकवतील z उ,स'कzŠ िशकाo. ,य.\ कोणz काम करावयास

पडJ तरी z कराo आिण z अžयापन करीत असता एका– िचmाŠ z –हण कराo. कारण ग'c िश¦यावर Cdम
करतात. £ ,य.ना €ान आ6 z ,या िश¦याला qतात. £ एकदा िश¦याŠ –हण ‹J आ6 z ,या\ €ान ग'c

अžयापनाŠ द^ढ करतात. z सवF <व©ा आिण कला ,याला पOणFपणd िशक<वतात. ,या\ िमg आिण सोब,य.शी
,याiयास7ब7धी च.गJ बोलतात आिण z सवF तह°Š ,याiया रaणाची काळजी वाहतात.

५. प<त-प,नीसाठी <वनय
१. “ पतीŠ आपŸया प,नीचा सNमान राखOन, आदरभाव Cद±शत कŽन, <तजशी एक<न™zŠ वागOन, <तला

सmा qऊन, <तला लागणाª दागदा<गŠ प'रवOन <तची Hवा करावी. कारण प,नी ,याiयावर Cdम करz. ती सासरमा6रiया नातलग.\ आदरा- <त¸य कŽन आपJ कतF{य बजा<वz. ती पा<तP,याŠ वागz. आपŸया नवयyiया
उप±जत धनावर दaतापOवFक लa ठd<वz. आिण उ©ोगाŠ आिण कsशलzŠ आपली कतF{R पाळz.”

२. “ कsलप'gाŠ औदायyŠ, दािahयाŠŠ, दान धमyŠ आपŸया िमg.ची आिण सहकाय“ची Hवा करावी.
आपŸयासार˜च ,य.ना वागवाo, आिण आपण vवत: Nय.ना <दŸया श¥दCमाणd वागाo. कारण ,या\ िमg आिण
प<रिचत ,याiयावर Cdम करतात. तो ग‚रसावध असताना ,या\ व ,याiया मालमmd\ रaण करतात. स7कटात z
,याला आधार qतात. ,याiया आपद्अवv•त ,याग करीत नाहीत, आिण ,याiया प<रवाराiया <हताला
जपतात.”

६. धनी व Hवक य.साठी <वनय
१. धNयाŠ नोकर-चाकर.ना प'ढील Cमाणd वागवाo. ,याŠ ,य.iया साम¸यyCमाणd ,य.ना काम ©ाo. अNन व

मज'री ©ावी. z आजारी पडJ अरताना ,य.ची श'~Oषा करावी. असाधारण vवा<द… पnवाNŠ ,य.नी वाटOन खावी.

oळ पडdल z{हा ,य.ना रजा ©ावी. कारण नोकरचाकर 6 धNयावर Cdम करतात. z ,याiयापOव¤ उठतात, आिण

,याiया न7तर झोपतात. ,य.ना £ ©ाo ,यात z समाधान मानतात. z आपJ काम चोख बजावतात आिण
,याची <कत¤ सवFg वाढ<वतात.

२. कsलप'gाŠ आपŸया धमFग'Žची Hवा काया-वाचा-मनसा, ,याजवर Cीती कŽन, आपŸया घरा\ दार ,य.न
सद‚व मोकळd ठdवOन व ,य.iया ऐ<हक गरजा भागवOन करावी, कारण धमFग'Ž आपŸया िश¦याला u¦कœ,यापासOन
पराडम'ख करतात. ,याला सNमागyचा उपqश करतात. माRŠ ,य.iयास7ब7धी <वचार करतात. £ पOव¤ कधी कानी
पडJ नाही z िशक<वतात आिण पOव¤ £ कानी पडJJ असz z चOक अHल तर ,याची स'धारणा करतात.

७. <न¦कषF
१. भगवNत.नी <सयालाला वरीलCमाणd उपqश ‹Ÿयवर तो 1हणाला, ‘ स'7दर! फार स'7दर! एकदा vथानµ…

झाJली वvत' QयाCमाणd परत vथानावर बसवावी. xकवा £ ग'<पत होz z उघड कराo xकवा पथµ…ाला सNमागF

दाखवावा xकवा काळोखात दीप लावावा आिण डोळd असतील ,य.ना सNमागF दाखवावा, अगदी ,याCमाणd
भगवNतानी मला अŠक रीतीŠ स,य <वशद कŽन स.<गतJJ आ6.

२. मी भगवNत.ना, ,य.नी स.<गतJŸया ध1माला आिण स7घाला शरण जातो. आजपासOन आमरण शरण आJŸया
या उपासकाचा vवीकार करावा.

८. कNRसाठी <वनय
१. एकदा भगवान भ´ीय समीप असJŸया £तवनात राहात होz. z• —hडकाचा नातO उƒगह, याŠ ,य.ना

‰ट <दली आिण अिभवादन कŽन तो ,य.iया बाजOला बसला आिण भगवNत.ना 1हणाला,
२. ‘भगवान, उ©ा आपण माÌया घरी भोजनास याo.’
३. भगवNतानी ,याला मOक स7मती <दली.

४. भगवNत.नी आपJ आम7gण vवीकारJ, 6 पा<हŸयावर उƒगह आपŸया vथानावŽन उठला व भगवNत.ना
अिभवादन कŽन तो ,य.iया उज{या बाजOŠ <नघOन »ला.

५. राg स7पŸयावर भगव7त.नी चीवर प<रधान कŽन आिण िभaापाg व चीवर घdऊन z उƒगहाiया घरी आJ.
z• ,य.iयासाठी सQज ठdवJŸया आसनावर z बसJ. उƒगहाŠ vवहvताŠ भगव7त.\ समाधान होईतोवर अNन
वाढJ.

६. भगवNत.नी िभaापाgावŽन आपला हात काढOन घdतŸयावर उƒगह ,य.iया बाजOला बसला आिण 1हणाला.

७. ‘भगवान, या माÌया म'ली, ,या आता प<तग^ही जाणार आ6त. भगव7त.नी ,य.ना शहाणपणाचा सŸला ©ावा
आिण दीघFकाळ ,य.ना स'ख िमळdल, ,य.\ <हत साधdल असा ,य.ना उपqश करावा.’

८. यावर भगव7त ,या म'ल}ना उ´dशOन 1हणाJ, ‘म'ल}नो, त'1ही अशा Cकार\ वतFन ठdवाo की, आम\ आई-बाप
आम\ स'ख आिण <हत साधhयासाठी CdमाŠ Qया पतीiया हाती आमचा हात qतील, ,या पती<वषय}iया

Cdमब'(ीŠ आ1ही सकाळी लवकर उठO आिण सव“iया ”वटी झोपO; मनःपOवFक काम कŽ, कsठलीही गो… करायला
स.गताना ती गोडीग'लाबीŠ करायला लावO; Šहमी गोड आवाजात बोलO’ अH वागायला िशका.

९. ‘,याCमाणdच आमiया पती\ आ„z…, आईबाप, स7Nयासी अथवा पOजनीय माणH या सव“ना आ1ही मान qऊ;
,य.चा आदर कŽ. z आमiया पतीiया घरी Rताच ,य.ना आसन आिण पाणी qऊन ,य.चा स,कार कŽ’ अH
वागायला िशका.

१०. ‘,याCमाणdच पतीग^हीची सवF कœ,R मग ती लोकर <वणhयाची असोत xकवा कापOस <वणhयाची असोत,

मोठÇा कौशŸयाŠ व चपळाईŠ कŽ. कोण,याही कामा\ vवŽप नीट समजावOन घdऊ. 1हण£ z आ1ह.ला
स'लभzŠ करता Rईल xकवा करवOन घdता Rईल’ अH वागायला िशका.

११. ‘,याCमाणdच ¨त, कामगार 6 आपली का— कशी बजावतात, C,Rक जण काय करतो आिण काय करीत

नाही, «ा गो…ी आ1ही ओळखायला िशकU. कोण <कती सशnत आ6, uबळा आ6, 6 आ1ही जाणOन घdऊ आिण
Qयाला जH लागz तH अNन qऊ’ अH वागायला िशका.

१२. ‘,याCमाणdच आपJ पती £ धनधाNय, Ž¬, सोŠ, कमाई कŽन घरी आणतील z आ1ही स'रिaत ठdऊ.

,य.जवर पहारा आिण qखªख ठdवO आिण £णd कŽन चोर, दरोडdखोर, ल'7», लफÈ» य.iया नजªपासOन £ स'रिaत
राहील अH सवF काही कŽ’ अH वागायला िशका.’

१३. हा उपqश ऐकताच उƒगहाiया म'ली अ,य7त CसNन झाŸया आिण ,य.नी कœत€zŠ भगव7ताना धNयवाद <दJ.

ष™ ख7ड: भगवान ब'( आिण ,य.\ समकालीन
भाग प<हला--भगवान ब'( व ,य.\ समथFक
भाग uसरा--भगवान ब'(ा\ <वरोधक
भाग <तसरा--भगवान ब'(ाiया ध1मा\ टीकाकार
भाग चवथा--भगबान ब'(ा\ िमg आिण चाहz

भाग प<हला: भगवान ब'( व ,य.\ समथFक
१. <बि1बसार राजा\ दान
१. <बि1बसार राजा हा तथागत.चा फnत अन'यायीच न{हता; तो ,य.चा परम भnत आिण ,य.iया ध1माचा

एक Cम'ख आधार होता.

२. उपासक झाŸयावर <बि1बसाराŠ <वचारJ- “ िभnखOस7घासह भगवान उ©ा मजकडd भोजन घdhयास स1मती
qतील काय ?”

३. तथागत.नी म'ƒध राwन स1मती दशF<वली.

४. आपJ <नम7gण vवीकœत ‹J »J आ6 अH समजŸयावर <बि1बसार राजा आपŸया आसनावŽन उठला. ,याŠ
तथागत.ना अिभवादन ‹J आिण ,य.iयाभोवती Cदिaणा घालOन तो <नघOन »ला.

५. राg स7पताच <बि1बसाराŠ उmमोmम भोजनाची <स(ता ‹ली आिण oळ होताच तथागत.ना तो 1हणाला, “
भगवान, oळ झाली. भोजन तयार आ6.”

६. तथागत.नी दोन Cहर होhयापOव¤ चीवर प<रधान ‹J, उmरीय आिण िभaापाgासह पOवFज<टल भnख'7समoत
,य.नी राजग^हात Coश ‹ला.

७. तथागत <बि1बसार राजाiया महालाकडd <नघाJ. <त• »Ÿयावर ,य.iयासाठी <स( ‹JŸय असणावर

िभnख'7सह z बसJ. <बि1बसार राजाŠ प7nतीचा Cम'खvथानी असJŸया तथागत.ना व उपिvथतत िभnख' वग“ना

vवत:iया हात.नी भोजन वाढJ आिण तथागत.नी भोजन झाŸयावर आपJ िभaापाg ध'ऊन vवiछ करताच
<बि1बसार राजा ,य.iया जवळ बसला.

८. ,य.iयाजवळ बसŸयावर <बि1बसार राजा <वचार कŽ लागला : “तथागत.साठी <नवासाची जागा कsठd बª
<नवडावी? गावापासOन फार ¨र नको आिण अगदी जवळही नको. ,य.ना ‰टhयास जाणायy लोक.ना सोयीvकर

आिण स'गम अशी असावी. <दवसा गजबजJली नाही अशी श.त, राgी जनस7मदyपासOन ¨र एकाNतात आिण
<नव^mवासास अन'कUल अशी.”

९. <बि1बसार राजाला मग आठवJ, “ माझd oळOवन उ©ान गावापासOन फार ¨रही नाही आिण जवळही नाही.
िशवाय Rhयाजाhयास सोयीvकर. ब'( Cम'ख असJŸया िभnख'स7घास मी «ा oळOवन उ©ाना\ दान ‹J तर...?”

१०. मग <बि1बसार राजाŠ पाhयाŠ भरJJ स'वणFपाg घdऊन भगवान ब'(.ना दान qताना तो 1हणाला, “आपण
Qया\ Cम'ख आहात ,या िभnखOस7घास माझd oळOवन उ©ान मी दान qत आ6.” तथागत.नी उ©ानाचा vवीकार
‹ला.

११. तथागत.नी न7तर Cवचन कŽन <बि1बसार राजाला उ,सा<हत, उ©'nत आिण आन7<दत ‹J, व आपŸया
vथानावŽन उठOन z <नघOन »J.

१२. «ा Cस7गान7तर तथागत.नी Cवचन करताना िभnख'7ना स.<गतJ, “िभnखO7नो ! «ा उ©ानाचा vवीकार
करhयास मी त'1ह.स अन'मती qत आ6.”

२. अनाथ<पिhडका\ दान
१. अनाथ<पिhडक दीaा घdतŸयान7तर एकदा तथागत.कडd »ला. ,य.iया उज{या बाजOस आसनvथ झाŸयावर

तो 1हणाला;

२. “भगवान्, आपणास माहीत आ6 की, धनधाNयसम^( आिण शािNतपOणF अशा ~ावvतीत मी वाvत{य करीत
आ6. <त• CHनिजत राजा अ<धकारावर आ6.

३. “<त• एक <वहार ब.धावा अशी माझी मनीषा आ6. आपण कœपा कŽन ~ावvतीत याo, आिण <वहाराiया
दानाचा vवीकार करावा.”

४. तथागत.नी म'ƒध राwन दान–हणास स1मती दशF<वली.
५. <नराधार.चा िमg आिण अनाथ.चा आ~यदाता असा तो अनाथ<पिhडक घरी परतताना राजकsमार £ता\
ह<रत व^aवा<टक.नी आिण <नमFल जलCवाह.नी प<रपOणF असJJ उ©ान ,याiया द^…ीस पडJ. z{हा ,याŠ

<वचार ‹ला, “6 रमणीय vथान तथागत.iया िभnखOस7घासाठी योिजJŸया <वहारासाठी अन'Žप आ6.” आिण
मग तो राजकsमाराकडd »ला आिण z उ©ान <वकत घdhयाची अन'€ा मा<गतली.

६. राजकsमार z उ©ान <वकhयास तयार न{हता. कारण ,या\ ,याला फार मोल वाÊ. Cथमत: ,याŠ नकार
दश<वला; पण अ˜रीस तो 1हणाला “या सवF भOमीवर जर तO स'वणFम'·ा पसरशील तरच फnत त'ला z िमळdल.”

७. अनाथ<पिhडक आन7<दत झाला आिण स'वणFम'·ा पसरhयास ,याŠ स'cवात ‹ली; पण £त 1हणाला: “तO तसदी

घdऊ नकोस. मला जमीन <वकायची नाही;” पण अनाथ<पिhडकाŠ आ–ह धरला. ,य.iयात वादावादी स'Ž होऊन
Cकरण Nयाया<धशाकडd »J.

८. मžय7तरी लोक.त «ा असामाNय NयायCकरणाची चचy स'c झाली आिण राजकsमाराiया कानी पडणायy

गो…ीत अनाथ<पिhडकाiया ~ीम7तीची तHच Cामािणकपणाची आिण <न™dची ह<ककतही आली. 1हणOन ,याŠ
,याiया योजŠची चौकशी ‹ली. तथागत.\ नाव ऐकताच <वहाराiया स7vथापŠत भाग घdhयास तो उ,स'क झाला

आिण फnत अžयy स'वणFम'·ा vवीकाŽन तो 1हणाला, “जमीन त'झी आ6; पण व^a माझd आ6त तथागत.iया
दानात माझा <हvसा 1हणOन z व^a मी अपFण करीत आ6.”

९. <वहाराचा पाया तयार झाŸयावर तथागत.iया आqशान'सार Cमाणब( असा भ{य <वहार ब.धhयास ,य.नी
Cार7भ ‹ला. अन'Žप अशा िशŸपकामाŠ ,याला शोिभव7त करhयात आJ.

१०. «ा <वहाराला ‘£तवन’ अH नाव <दJ »J आिण अनाथ<पिhडकाŠ तथागत.ना ~ावvतीस ,या\ दान
vवीकारhयास पाचारण ‹J. तथागत क<पलवvतO•न ~ावvतीस ,यासाठी आJ.

११. £{हा तथागत.नी £तवनात Coश ‹ला z{हा अनाथ<पिhडकाŠ प'¦पवषyव ‹ला आिण स'गिNधत धOप

जाळला. सोNयाiया झारीतOन तथागत.iया हातावर उदक सोडताना तो 1हणाला, “अिखल जगातील
िभnख'स7घाiया उपयोगासाठी हा £तवन <वहार मी आपणास दान qत आ6.”

१२. तथागत.नी दानाचा vवीकार करताना उmर <दJ, “सवF अम7गलावर <वजय Cा„त होवो; «ा दानाŠ
दा,या\ आिण अिखल मानवजाती\ कŸयाण होवो आिण सवFg Nयाया\ वाvत{य व¾धत होवो.”

१३. अनाथ<पिhडक हा तथागताiया एÙशी Cम'ख िश¦य.प‚की एक होता. ,याला ‘Cम'ख धमFदाता’ अशी पदवी
होती.

३. जीवका\ दान
१. £{हा तथागत राजग^हात असत z{हा िभषƒवर जीवक <दवसातOन दोन oळा ,य.iयाकडd जात अH.

२. <बि1बसार राजाŠ दान ‹JJ oळOवन फार ¨र असŸया\ ,याला जाणवJ.

३. राजग^हात जीवकाiया <नवासानजीक ,याiया मालकी\ ‘आ²वन’ नावा\ उ©ान होz.

४. <त• एक सव“गप<रपOणF <वहार ब.धावा आिण आ²वनासहीत तथागत.ना ,या\ दान कराo अH ,याला
वाटJ.

५. «ा कŸपŠŠ Cd<रत होऊन तो तथागत.पाशी »ला आिण आपली इiछा प<रपOणF करhयाची ,याŠ अन'€ा
मा<गतली.

६. तथागत.नी म'ƒध राwन स1मती दशF<वली.

४. आ²पाली\ दान
१. तथागत ना<दकामžR रा<हJ असताना ,य.ना uसयy <ठकाणी जाoH वाटJ. ,य.नी आनNदाला हाक
मारली आिण 1हटJ, “चल आनNदा, आपण व‚शालीला जाऊ या.”
२. “ बर7 तर.” स1मती दशFवOन तथागत.ना आनNद 1हणाला.

३. न7तर महािभnखO स7घास<हत तथागत व‚शालीकडd <नघाJ. <त• आ²पालीiया आ²वनात तथागत वाvत{यास
»J.

४. तथागत व‚शालीस आJ असOन आपŸया आ²वनात रा<हJ आ6त अH गिणका आ²पालीला समजJ. <तŠ
प'¦कळ शासकीय वाहŠ मागवOन ,य.प‚की एकात vवत: आŽढ होऊन व‚शालीwन आपŸय प<रवारासह ती

आ²वनाकडd <नघाली. िजथपयSत रथ जाऊ शकला <तथपयSत ती रथातOन »ली. मग खाली उतŽन तथागत िज•
होz ,या vथानापयSत पायाŠ चालत जाऊन जवळ »Ÿयावर <तŠ ,य.ना अिभवादन ‹J आिण ती एका बाजOस
बसली. ती तशी बसŸयान7तर तथागत.नी <तला धम•पqश ‹ला.

५. न7तर तथागत.ना उ´dशOन ती बोलली, “ भगवान िभnखOस7घास<हत उदईक मजकडd भोजनास Rतील काय?”

६. तथागत.नी म'ƒध राwन स1मती दशF<वली. आपŸया आम7gणाचा ,य.नी vवीकार ‹ला 6 पाहत आ²पाली
आपŸया आसनावŽन उठली आिण <तŠ ,य.ना अिभवादन ‹J. न7तर Cदिaणा घालOन ती <तथOन <नघाली.

७. व‚शालीiया िलiछव}ना समजJ की, तथागत व‚शालीला आJ अस'न आ²पालीiया आ²वनात ,य.\
वाvत{य आ6. ,य.ना स'(ा आपŸया घरी भोजनासाठी तथागत.ना आम7<gत करावया\ होz. 1हणOन ,य.नीही
बरीचशी शासकीय वाहŠ <स( कŽन C,Rकात एक एक जण आŽढ होऊन z प<रवारासह व‚शालीला »J.

८. आ²पालीची आिण {य.ची परvपर<वc( <द”Š Rताना गाठ पडली.

९. ,या तcण िलiछव}iय रथ.ना आ²पाली\ रथ चाकाला चाक, आसाला आस आिण जOला जO अH जोराŠ
घासत »J. z{हा z <तला 1हणाJ, “ आ²पाली, आमiया रथ.ना अशी टnकर qत तO का बर <नघाली आ6स?”

१० . “ महाराज, आताच मी तथागत.ना िभnखOस7घास<हत उ©ा भोजनास Rhया\ आम7gण <दJ आ6.”
आ²पाली बोलली.

११. “ 6 सौभाƒय आ1ह.स Cदान कर. आ1ही त'ला एक लa qऊ करतो.”

१२. “ महाराज! व‚शाली आिण इतर <नय7gणाखालील Cqश जरी आपण मला qऊ ‹ला तरी हा <व•य मी
करणार नाही.”

१३. िलiछवी हातवाª करीत बोलJ, “ «ा आ²पालीŠ आ1ह.स हर<वJ.” आिण z आ²पालीiया
आ²वनाiया <द”Š <नघOन »J.

१४. आपŸयावर कsरघोडी झाली 6 जाणOनही तथागत.ना ‰टOन फáर<वचाराŠ ,य.iयाकडOन आपŸया आम7gणाला
अ–•म िमळवावा «ा आ”Š z आ²पालीiया आ²वनात »J.

१५. िलiछवी uŽन Rत <दसताच तथागत िभnख'7ना 1हणाJ. “ आपŸयाप‚की Qया कोणी कधी qव पा<हJ

नसतील ,य.नी «ा िलiछव}कडd पहाo. «ा िलiछव}iया सम'दायाकडd पहाo आिण त'लŠŠ ,य.\ <नरीaण
कराo- 6 परलोकातील जणO qवच आ6त.”

१६. रथ जाऊ शकतील <तथपयSत »Ÿयावर िलiछवी रथातOन उतरJ आिण तथागत आसनvथ होz ,या vथानी
जाऊन न²zŠ ,य.iया ”जारी z बसJ.

१७. न7तर तथागत.ना उ´dशOन z बोलJ, “ तथागत.नी िभnखOस7घासह उदईक आम\ भोजना\ <नम7gण
vवीकाŽन आमiयावर कœपा करावी.”

१८. “ 6 िलiछवीजनहो, उ©ा\ भोजना\ आम7gण vवीकारŸयाचा मी आ²पालीला आधीच श¥द <दला आ6.”
z 1हणाJ.

१९. आ²पालीŠ आपŸयाला हर<वŸयाची िलiछव}ची आता खाgी पटली. तथागत.\ आभार मानOन आिण
,य.iया वचनाला माNयता दशFवOन z आपŸया आसन.वŽन उठJ आिण तथागत.ना अिभवादन कŽन Cदिaणा
घालOन z <नघOन »J.

२०. राg होताच गिणका आ²पालीŠ आपŸया Cासादात साखरभातादी िम…ाNŠ तयार कŽन ती तथागत.ना
1हणाली, “ महाराज! oळ झाली. भोजन तयार आ6.”

२१. पहाÊ वkप<रधान ‹JŸया तथागत.नी आपJ उmरीय व िभaापाg घdतJ आिण िभnखOस7घासह

आ²पालीiया Cासादात z »J. ,य.iयासाठी <स( ‹JŸया आसनावर z बसJ. मग आ²पालीŠ ,य.ना व
िभnख'7ना साखरभात व िम…ाNŠ वाढली आिण पोट भªतो ,य.ना जातीŠ आ–ह ‹ला.

२२. भोजन स7पŸयावर तथागत.नी आपJ िभaापाg vवiछ ‹J आिण हात ध'तJ. आ²पाली न7तर ,य.iया
”जारी चौर7ग ठdवOन ,यावर बसŸयावर ,य.ना उ´dशOन 1हणाली :

२३. “ भगवान्! आपणास व आपŸया स7घास माझd उ©ान मी अपFण करीत आ6.” तथागत.नी ,या दानाचा
vवीकार ‹ला आिण धम•पqश ‹Ÿयान7तर z <तथOन <नघाJ.

५. <वशा˜ची दानशOरता
१. <वशाखा ही ~ावvतीची धनीक म<हला होती. <तला बरीच म'J व नातव7डd होती.

२. £{हा तथागत ~ावvतीत राहात होz z{हा ,य.iया <नवासvथानी <वशाखा »ली आिण <तŠ ,य.ना भोजना\
आम7gण <दJ. ,य.नी z vवीकारJ.

३. ,या राgी आिण uसयy <दवशी सकाळीही सारखा पाऊस पडला. िभnखO7नी अ7ग ओJ राw नR 1हणOन आपली
चीवª काढOन ठdवली आिण आपŸया उघडÎा qहावर पाऊस पडO <दला.

४. uसयy <दवशी तथागत.\ भोजन स7पŸयावर ,य.iयाजवळ बसOन <वशाखा ,य.ना 1हणाली, “भगवान, मला
आपणाकडOन आठ वर हo आ6त.”

५. भगवान 1हणाJ, “<वशाखा, वर कोणz आ6त z समजŸयावाचOन तथागत वर qऊ शकत नाहीत.”
६. <वशाखा बोलली, “मी मागणार आ6 z वर उिचत आिण <नcप·वी अHच आ6त.”

७. तथागत.नी अन'€ा qताच <वशाखा बोलली, “भगवान, आय'¦यभर वषy-कालात िभnखOस7घाला चीवª ©ावी

अशी माझी मनीषा आ6. तHच <वहारात दाखल होणायy आिण बा6र जाणायy िभnख'7ना व आजारी तHच
,य.ची श'~Oषा करणायy िभnख'7ना भोजन ©ाo. आजारी िभnख'7ना औषधd आिण िभnखOस7घाला खीर तHच
िभnख'ण}ना Ëानासाठी वkd प'रवावीत अशी माझी इiछा आ6.”

८. तथागत 1हणाJ, “पण <वशाखा, तथागत.कडOन 6 अ… वर मागhयात त'झा काय 6तO आ6?”

९. आिण <वशाखा बोलली, “भगवान, मी H<व‹ला आ€ा ‹ली की, ‘जा, आिण भोजन तयार आ6 अH
िभnखOस7घाला स.ग.’ माझी H<वका ,याCमाणd »ली, पण ती <वहारात पोचली z{हा पाऊस पडत असŸयाम'ळd
िभnख'7नी आपापली वkd उतŽन ठdवली असŸया\ <तiया द^…ो,पmीस आJ. <तला अH वाटJ की, z िभnखO
नसOन पावसात qह िभजवOन घdणाª कsणी नÐ तपvवी आ6त. 1हणOन ती परतली. <तची समजOत घालOन मला प'Nहा
<तला पाठवणd Cा„त ठरJ.

१०. “भगवान, नÐता अप<वg आिण <कळसवाणी असz. «ाम'ळdच स7घाला आजNम वषyवासास उपय'nत अशी
वkd ©ावी अशी मी इiछा Cकट ‹ली.

११. “माÌया uसयy वराब´ल स.गावया\ 1हण£, uŽन Rणाª िभnखO सरळ मागF अप<रिचत असŸयाम'ळd आिण
िभaा उपल¥ध होईल अH गाव मा<हत नसŸयाम'ळd िभaा िमळ<वताना वाÊत थकUन जातात. भगवान, «ाम'ळdच
<वहारात Rणायy िभnख'7ची आजNम भोजनाची {यवvथा करावी अशी माझी इiछा आ6.

१२. “<तसª 1हण£, बा6र जाणारा िभnखO िभaा िमळवता िमळवता कदािचत मा» पडdल अथवा जाhयाiया
<ठकाणी उशीरा पोहो\ल. साहिजकच मागF काटता काटता तो थकUन जाईल.”

१३. “चौ• 1हण£, cƒण िभnखOला आव‘यक अNन िमळाJ नाही तर ,याचा आजार वाढdल आिण कदािचत
,याचा अ7तही होईल.

१४. “ प.चo 1हण£, cƒणाची श'~'षा करणायy िभnखOला बा6र जाऊन िभaा िमळवhयास सवड िमळणार
नाही.

१५. “ सहाo 1हण£, cƒण िभnखOला आव‘यक औषध Cा„त झाJ नाही तर ,याचा आजार वाढdल आिण कदािचत
,याचा अ7तही होईल.

१६. “ सातo 1हण£, भगवान ! आपण िखरीची Cश7सा ‹ली आ6 की, <तiयाम'ळd ब'(ी तŸलख होz, भOकतहान

शमz; <नरोगी माणसास ती पौि…क आिण cƒणास प¸यक ठरz. 1हणOन आजNम स7घास खीर प'रवावी अशी माझी
मनीषा आ6.

१७. “ ”वट\ 1हण£, भगवान, अिचरावती नदीत िभnख'णी गिणक.समoत <ववkावv•त तटापाशी Ëान
करीत असतात. गिणका ,या oळी ,य.ना िखजवतात आिण बोलतात, ‘ ताchयात पा<वlय राखhयात काय
फायदा ? व^(ापकाली पा<वlय राखा 1हण£ दोNही साधdल.’ भगवान ! नÐता ही kीiया बाबतीत अप<वg,
<कळसवणी आिण <तटकार आणणारी गो… ठरz.
१८. “ माÌया वर मागhया\ 6 Cयोजन आ6.”

१९. तथागत 1हणाJ, “ पण <वशाखा, तथागत.कडOन 6 आठ वर मागhयात त'झा vवत:चा काय लाभ आ6 ?”
२०. <वशाखा 1हणाली, “ वषyवासासाठी <ठक<ठकाणी राहणाª िभnखO तथागत.ना ‰टhयासाठी ~ावvतीला
Rतील आिण तथागत.कडd आŸयावर z <वचारतील, ‘अमOक अमOक िभnखO <नधन पावला. आता ,याला काय गती
िमळdल ?’ ,यावर जशी ,याची गती अHल ,याCमाणd तथागत स.गतील की, ‘ ,याला मागFफल Cा„त झाJ आ6
xकवा ,याला <नवyण Cा„त झाJ आ6 xकवा ,याला अहFत,व Cा„त झाJ आ6.’

२१. “ आिण मग मी ,य.iयापाशी जाऊन ,य.ना <वचारीन की, ‘ Cvत'त िभnखO ~ावvतीत कधी पOव¤ होता
काय ?’ आिण होकार िमळाला तर मला जाणoल की, ‘ नnकी वषyवासासाठी ,याला चीवª Cा„त झाली

असतील xकवा बा6र जाणायy अथवा आत Rणायy ,या िभnखOला भोजन िमळाJ अHल xकवा ,या Žƒणाइताला
xकवा ,याची श'~Oषा करणायyला अNन िमळाJ अHल xकवा ,याला आजारपणात औषध आिण खीर सतत
िमळाली अHल.”

२२. ‘ आिण मग माÌया मनास CसNनता वाÊल आिण CसNनzम'ळd आन7द Cा„त होईल आिण आन7दाम'ळd सवF
qहाला शाNती Cा„त होईल. शाNतीiया Cा„तीŠ स'खकर त^„तीची अन'भOती िमळdल आिण ,या अन'भOतीŠ माÌया

Õदयात श.ती <नमyण होईल. एक Cकाª माÌया न‚<तक साम¸यyचा xकवा स„त स7बोधीचा उपयोग ‹Ÿयासार˜
होईल. भगवान, 6 आठ वर मागhयात माझा हा लाभ होणार होता.”

२३. ,यावर तथागत 1हणाJ, “ <वशा˜, 6 फार बª; 6 फार बª की, 6 लाभ žयानात घdऊन तO 6 आठ वर

मा<गतJस. £ पाg आ6त ,य.ना दान करणd 6 स'पीक फल qणायy मातीत स'बीज ¬रhयासार˜ आ6. उलट £
रागलोभादी मनो- <वकाराiया आधीन आ6त ,य.ना दान करणd 6 खराब भOमीत बीज ¬रhयासार˜ आ6.
दानाचा vवीकार करणाय“\ मनो<वकार ग'ण<वकासास कs7<ठत कŽन टाकतात.”

२४. ,यान7तर तथागत.नी प'ढील श¥दात <वशा˜\ आभार मानJ : “शीलस7पNन उपा<सका ~(ाय'nत मनाŠ

आिण <न:vवाथ¤ व^mीŠ £ काही दान qईल z दान <द{य, u:खनाशक आिण स'खकारक ठªल. अप<वgता आिण
कल7क «ापासOन म'nत असJŸया मागyŠ जीवन कÈठीत असताना स'खी जीवन <तला Cा„त होईल. स,Cव^mीम'ळd
<तला स'ख िमळdल आिण आपŸया दात^,वाŠ <तला आन7द Cा„त होईल.”

२५. <वशा˜Š पOवyराम <वहार स7घास दान <दला आिण उपा<सक.मžR {यवvथा<पका होhयाचा ब•मान <तला
लाभला.

भाग uसरा: भगवान ब'(ा\ <वरोधक
१. मोहाकषFणाŠ ध1मदीaा qhयाचा आरोप
१. एकदा व‚शालीiया महावनातील कUटागारामžR भगवान ब'( वाvत{यास होz. भ´ीय िलiछवी

तथागत.कडd ,या oळी आला आिण 1हणाला, “ भगवान, लोक 1हणतात की, ~मण गौतम हा जा¨गार आ6 आिण
uसयy धमyiया लोक.ना भ'ल<वhयाचा जा¨टोणा ,याला अवगत आ6.”

२. “ £ अH 1हणतात z तथागताब´ल <वपयFvत Cचार करhयास 6तO अमाNय करतात. आ1ही िलiछवी\ लोक
«ा आरोपावर <व¡ास ठdवत नाही; पण तथागत.ना «ाबाबत काय 1हणाय\ आ6 z ऐकhयाची आमची इiछा
आ6.”

३. तथागत 1हणाJ: ‘ भ´ीय, अफवा, पर7परा xकवा लोकCवाद «.वर <वस7बOन रा• नR. एखादी गौ… धमF–7थात
स.<गतली आ6 1हणOन ती माNय कŽ नका. अमOक एक गो… तक¿<स( xकवा अन'मानावर आधा<रत xकवा बा«

vवŽपाŠ Cतीत xकवा vवमतान'कUल वाटली तर zवढ्याŠच ती vवीकाŽ नका. त'1हाला ती Nयाय वाटz, 1हणOन
ती माNय कŽ नका. ~मणाiया मताचा आदर ‹ला पा<ह£ «ा भावŠŠ भाŽन जाऊनही एखादी गो… vवीकाŽ
नका.

४. “ पण भ´ीय, अमOक एक कœ,य पापकमF आ6 अH सवF घटना vवत: <नरीaOन त'1हाला आढळdल xकवा अन'भवी
<वŒान.नी z ग«F आ6 अH स.<गतJ आिण ,याम'ळd हानी xकवा अNयाय होhयाचा स7भव आ6 अH आढळJ, तर
,याचा त'1ही ,याग करा.

५. “ आता त'Ìया C‘नाब´ल बोलाय\ 1हण£, भ´ीय, £ मजवर जा¨टोणा कŽन धमFप<रवतFन करhयाचा
आरोप करतात z vवत: मह,वाक.aी लोक नाहीत काय?” भ´ीय बोलला, “ होय, भगवान, z मह,वाक.aी
आ6त.”
६.

“मग भ´ीय, लोभाŠ ‡जकJ »JJ मह,वाक.aी लोक आपली मह,वाक.aा साžय करhयासाठी खोÊ

बोलhयास xकवा पाप करhयास कधी कचरतील काय?” “ नाही भगवान. z कचरणार नाहीत.” भ´ीय बोलला.

७. “ आिण भ´ीय, £{हा कs<वचार आिण सOडभावना अरा माणस.iया मनात उ,पNन होz z{हा. ,य.iया

मह,वाक.adiया आड Rणायyवर आरोप करhयास z uसय“ना िचथावणी qणार नाहीत काय?” “ होय, भगवान,
qतील.” भ´ीय बोलला.

८. “भ´ीय, माÌया िश¦याला मी फnत असा उपqश करतो: ‘<Cय िश¦य, लोभय'nत <वचार.\ <नयमन कŽन तO
राहात जा. अH ‹ŸयाŠ कोणzही लोभमOलक कायF मन, वचन, xकवा कœ,य «.Œाª त'ÌयाकडOन घडणार नाही. Œdष
आिण अ€ान «.वर <नय7gण ठdवOन तO वाग.’

९. “भ´ीय, £ ~मण-ˆा1हण माझी xनदा करतात की, ‘~मण गौतम जा¨गार आ6 आिण ,याला जा¨टोणा
अवगत आ6, Qयाम'ळd परधमyतील लोक.ना तो भOलवतो’ z लबाड व खोÊ बोलणाª आ6त.”

१०. “भगवान, आपली ही जा¨ मोठी अजब गो… आ6. «ा आपŸया जा¨टोhयाŠ माÌया <Cय नाzवाइक.ना भOल

पडली असती तर <कती बª झाJ असz ! खाgीŠ ,याम'ळd ,य.ना <हत आिण स'ख Cा„त झाJ असz. भगवान जर
सवF ˆा1हण, a<gय, व‚‘य आिण शO· आपŸया «ा जा¨टोhयाŠ मोwन जातील तर दीघFकालपयSत ,याना <हत
आिण स'ख नnकी Cा„त होईल.”

११. “खª आ6. भ´ीय, खª आ6. «ा जा¨टोhयाŠ ‡जकJŸया सवF लोक.नी पापकमyचा ,याग ‹ला तर z
जगाiया <हता\ आिण स'खा\ ठरणार आ6.”

२. परोपजीवी असŸयाचा आरोप
१. भगवान ब'( 6 परोपजीवी असŸयाचा आरोप ‹ला जात अH. z क… कŽन vवतःची उपजी<वका न

करता uसयyवर आपŸया जीवनाचा भार टाकतात अH 1हणhयात Rत अH. आरोप आिण तथागत.\ ,यावर
उmर खालीलCमाणd आ6.

२. एकदा भगवान ब'( मगध qशातील दिaण<गरी C.तातील एकनाला नामक ˆा1हणाiया गावात राहात होz.
,या oळी कœ<षभारŒाजा\ पाच” न.गर ”तीसाठी जोडJ जात होz.

३. पहाÊ लवकर चीवर घालOन आिण िभaापाg घdऊन Qया <ठकाणी ˆा1हण काम करीत होता ,या <ठकाणी
तथागत »J. ,या oळी <त• भोजनही आणhयात आJ होz. तथागत एका बाजOला उ‰ रा<हJ.

४. z िभadसाठी उ‰ रा<हJ आ6त अH पाwन ˆा1हण 1हणाला, “~मण, मी न.गरतो, बी ¬रतो आिण मगच मी
खातो. त'1ही स'(ा Cथम न.गरJ पा<ह£, बी ¬रJ पा<ह£ आिण मग खाŸJ पा<ह£.”
५. “ˆा1हणा, मीही खाhयापOव¤ न.गरतो आिण बी ¬रतो.”

६. “~मण गौतमाचा न.गर, जO, फाळ, पराणी xकवा 8लजोडी कधी मी पा<हली नाही. तरीही आपण 1हणता की,
मी खाhयापOव¤ न.गरतो आिण बी ¬रतो.

७. “ त'1ही कsषीवल असŸयाच दाव करता; पण त'1ही कसJली जमीन तर कsठd <दसत नाही. त'1ही कशी ”ती
करता z मला ऐकाय\ आ6.”

८. “ ~(ा 6 माझd बीज, तपvव ही वषy, C€ा 6 जO आिण न.गर, पापभीcता हा दhड, <वचार ही जO ब.धhयाची
दोरी आिण दaता हा न.गर फाळ आिण पराणी.” तथागत.नी उmर <दJ.

९. “ वचन आिण कमF «.मžR दaता व भोजनात स7यम ठdवOन, <नcपयोगी गवतापासOन मी ”तीला जपतो आिण
अिNतम आन7दा\ पीक उगoपयSत मी सतत खपत असतो. Cय,न हा माझा प'… ब‚ल आ6 जो खडबडीत जिमनीला

कचरत नाही आिण सरळ शाNतीiया मागyŠ िज• u:खाचा लवJशही नसतो ,या अ7<तम vथानी मला तो घdऊन
जातो.”

१०. 6 ऐकŸयावर ˆा1हणाŠ का‘याiया पाgात खीर घालOन ती भगवान ब'(.ना अपFण ‹ली आिण तो बोलला, “
~मण गौतम, <हचा vवीकार करा. खरोखरच आपणच कœषीवल आहात, आपण अम^ता\ पीक काढता.”

११. तथागत ,यावर बोलJ, “ प'रो<हतासारखी मी दिaणा घdत नाही. <स( प'cष अशा व^mी\ समथFन करीत
नाहीत. तथागत.ना तर ती सवFvवी <न<ष( आ6. जोपयSत धमF <व©मान आ6 तोपयSत ही Cथा <टकलीच पा<ह£.
एखा©ा प<वg, श.त Cवीण, स,Cव^m ~मण ˆा1हणास z q, ,याŠ त'ला प'hयलाभ होईल.”

१२. तथागत.\ 6 श¥द ऐकUन तो ˆा1हण ,य.iयाकडd »ला आिण ,य.iया चरणी मvतक ठdवOन बोलला, “ ~मण
गौतम, अêàत; खरोखरच 6 अêøत आ6 ! जसा एखादा माणOस एखादी पडJली वvत' प'Nहा उभी करतो xकवा
एखाq ग'« Cकट करतो xकवा एखा©ा अध:प<तत प'Žषाला उपqश करतो xकवा एखादी ग'« गो… सागतो xकवा

एखा©ा पथµ… माणसाला योƒय मागFदशFन करतो xकवा डोळस माणसाला सभोवताल\ जग <दसाo 1हणOन
अ7धारात दीप ¬टवOन आणतो, तHच तथागत.नी नाना Cकार.नी आपला धमF vप… कŽन स.<गतला.”

१३. “ ब'(, ध1म आिण स7घ «.चा आ~य मी vवीकारतो. तथागत.नी मला CPQया आिण उपस1पदा qhयाचा
अन'–ह करावा.” अशा Cकाª कœषीवल भारŒाजाŠ CPQया व उपस1पदा –हण ‹ली.

३. स'खी स7सार उžवvत ‹Ÿयाचा आरोप
१. मगध qशातील प'¦कळ थोर तcण सरदारप'g तथागत.\ िश¦य झाJJ पाwन लोक रागावJ आिण

िचडJ. z बोलO लागJ, “ ~मण-गौतम माता<प,य.ना <न:स7तान बनवीत आ6त; ~मण गौतम <ववा<हत िkय.ना
<वधवा बनवीत आ6त. ~मण गौतम कsट'7ब.चा नाश करीत आ6त.”

२. “,य.नी एक सहk ज<टल.ना <दaा <दली. स7जयाiया अडीच” अन'याय.ना ,य.नी दीaा <दली. मगध
qशातील प'¦कळ थोर तcण कsलव7त ~मण गौतम.iया नादी लागOन प<वg जीवन {यतीत करीत आ6त. आता प'ढd
काय होईल z स.गता Rणार नाही !”

३. आिण £{हा ,य.iया द^…ीस िभnखO पडतात z{हा z ,य.ना अH िचडवतात, “महा~मण मगधqशी राजग^हात
स7जयाiया सवF अन'याय.सह आJ आ6त. आता आणखी कोणाiया वाÊला z जाणार?”
४. िभnखOiया कानी 6 आरोप पडJ आिण ,य.नी z तथागत.ना <नo<दत ‹J.

५. तथागत 1हणाJ, “हा गदारोळ फार <दवस <टकणार नाही; फnत एक स„ताहच तो <ट‹ल स„ताहान7तर सवF
काही श.त होईल.

६. “आिण जर z त'1हाला िचडवO लागJ तर ,य.ना स.गा की, £ महावीर आ6त, £ तथागत आ6त z स(मyiया
मागyŠ जातात. जर <वŒान प'cष लोक.ना सNमागyŠ Šऊ लागJ तर ,यात त•ार करhयासार˜ काय आ6 ?

माÌया ध1मात कसŸयाच जबरदvतीला vथान नाही. वाटŸयास कsणी ग^ह,याग करावा xकवा ग^हvथ राwन
प<रPQया Ñयावी.”

७. िभnख'7नी £{हा टीकाकार.ना तथागत.\ 6 श¥द स.<गतJ z{हा ,य.ना समजOन च'कJ की, शाnयप'g ~मण
लोक.ना सNमागyŠच Šत आ6, कsमागyŠ न{6. आिण मग ,य.नी तथागत.ना दोष qhया\ थ.ब<वJ.

४. ज‚न तीथFक आिण Cाणघाताचा आरोप
१. तीथFक.ना वाटO लागJ की, ~मण गौतमाiया Cभावाम'ळd लोक आता आपणास आदर दशFवीत नाहीत.

एवढdच न{6 तर आपŸया अिvत,वाची qखील ,य.ना जाणीव <दसत नाही.

२. तीथFक.नी <वचार ‹ला, ‘,याचा Cभाव नाहीसा करhयासाठी काही तरी उपाय ‹ला पा<ह£; कsणा\ तरी
साहाÒय घdतJ पा<ह£. स'7दरीiया मदतीŠ 6 काम यशvवी होऊ श‹ल.’

३. z स'7दरीकडd »J आिण <तला 1हणाJ, “भ<गनी, तO अ,य7त स'7दर आिण आकषFक आ6स. ~मण गौतमाब´ल जर
तO कsवातy Cस^त ‹लीस तर लोक <तiयावर <व¡ास ठdवतील आिण ,याम'ळd ,य.चा Cभाव कमी होईल.”

४. दररोज साय7काळी £{हा £तवनाwन शहराकडd लोक परत Rत ,या oळी हातात प'¦पमाला, कपOFर आिण स'ग7ध

घdऊन £तवानकडd स'7दरी जात अH. परतणाª लोक <वचारत, “स'7दरी, कsठd जाzस?” ,यावर ती उmर qत अH,
“मी ~मण गौतम.कडd ,य.iया गNधकsटीत राहhयास चालJ आ6.”

५. तीथFक.iया उ©ानात राg घालवOन Cात:काल होताच ती <तथOन परतत अH. £ कोणी <तला <वचारत की, ‘
राgभर तO कsठd होतीस ?’ ,य.ना ती स.गत अH, ‘~मण गौतम.iयाकडd.”

६. काही <दवस.न7तर तीथFक.नी माªकरी बोलावOन ,य.ना स.<गतJ, “ स'7दरीला ठार मार आिण गौतम.iया
ग7धकsटीजवळiया कचरपÓीत <तचा qह फáकUन ©ा.” माªकय“नी ,याCमाणd ‹J.

७. ,यान7तर तीथFक.नी सरकारी Nयाया<धकाय“कडd त•ार ‹ली की, स'7दरी £तवनात जात अH आिण आता ती
कsठd <दसत नाही.

८. सरकारी अ<धकाय“iया मदतीŠ शोध करताना कचरपÓीत <तचा qह ,य.ना आढळला.

९. आपŸय ग'Žची अˆO वाच<वhयासाठी स'7दरीची ह,या ‹Ÿयाचा आरोप तीथFकानी तथागत.iया िश¦य.वर ‹ला.
१०. स'7दरीची ह,या ‹Ÿयाब´ल िमळाJŸय धनाची वाटणी माªकरी दाŽiय ग'-यात करीत असताना आपापसात
भ.डO लागJ.

११. सरकारी अ<धकाय“नी ,य.ना ताबडतोब पकडJ आिण ,य.नी ग'Nह कबOल ‹ला. Qय.iया CdरणdŠ ही ह,या
करhयास z Cव^m झाJ ,या तीथFक.चाही ,य.नी उŸJख ‹ला.

१२. अशा Cकाª तीथFक.चा उरलास'रला Cभावही ,य.नी गमावला.

५. ज‚न तीथFक आिण अन‚<तकzचा आरोप
१. सOय•दयाबरोबर जH काजo ल'„त होतात तशी तीथFक.ची दशा झाली. लोक ,य.ना आदर xकवा उपहार

qईनात.

२. राजरv,यावर उ‰ राwन z बोलO लागJ, “ जर ~मण गौतम ब'( असतील तर आ1हीही आहोत. जर ~मण
गौतम.ना दान qऊन प'hय िमळत अHल तर आ1हालाही दान ‹ŸयाŠ प'hय Cा„त होईल. «.vतव आ1ह.स दान
©ा.”

३. लोक.नी ,य.iया «ा बडबडीकडd uलFa ‹J. z{हा ~मण गौतम.iया चा<रlयाब´ल कÈडी पसरवOन स7घाला
बदनाम करhयाचा ,य.नी ग'„त कट रचला.

४. ,या oळी ~ावvतीमžR ‡चचा नावाची एक ˆा1हणी यो<गनी राहात अH. <तचा qह आिण Žप आकषFक हाz.
आपŸया अ7ग<वadप.नी ती वासनोmdजक Cभाव <नमyण कŽ श‹.

५. तीथFक.प‚की एक कs<टल तीथFकाŠ स'चवJ की, ‡चचाiया सहाÒयाŠ गौतमाब´ल कÈडी उठवOन ,याला बदनाम

करणd स'लभ होईल. बाकीiया तीथFक.नी «ा सOचŠस स1मती दशFवली.

६. ए‹ <दवशी ‡चचा तीथFक.iया उ©ानात आली आिण अिभवादन कcन ती ,य.iयाजवळ बसली; पण कsणीही
<तiयाशी बोलJ नाही.

७. «ाम'ळd च<कत होऊन ती बोलली, “मी काय अपराध ‹ला आ6? तीनदा मी आपणास अिभवादन ‹J; पण
आपण श¥दही बोलत नाही.”

८. तीथFक बोलJ, “भ<गनी! त'ला माहीत नाही काय की, आपŸया लोक<Cयzम'ळd ~मण गौतम आ1हाला बाधक
झाला आ6.” “ नाही, मला माहीत नाही! पण «ाबाबत मी काही कŽ श‹न काय?”

९. “भ<गनी, जर त'ला आम\ भJ कराय\ अHल तर तO vवत: गौतमाब´ल काही कÈडÎा उठव. £णdकŽन ,याची

लोक<Cयता न… होईल.” “ठीक आ6; «ा बाबतीत आपण <नःश7क राहा आिण सवF मजवर सोपवा.” अH 1हणOन
ती <तथOन <नघOन »ली.

१०. kी-स'लभ आकषFणकJत आिण न‚स¾गक सºदयF<व”षात ‡चचा कsशल होती. ~ावvती\ नाग<रक
£तवनाwन Cवचन ऐकUन परत Rत. ,या oळी रnत-वk प<रधान कŽन, स'ग7ध JवOन हात.त प'¦पमाला घdऊन
‡चचा £तवनाकडd जाhयास <नघd.

११. जर कsणी <तला <वचारJ, “तO कsठd <नघालीस?” तर ,यावर ती उmर qई, “त'1हाला काय कराय\ !”

£तवनाजवळील ती¾थकारामात राg घालवOन ती Cात:काळी शहराकडd परत Rई. ,या oळी भगवान ब'(ाiया
दशFनासाठी नाग<रक £तवनाकडd जात असत.

१२. जर कsणी <तला <वचारJ, “तO राg कsठd {यतीत ‹लीस ?” तर ती उmर qई, “त'1हाला काय कराय\ ? मी
£तवनात ~मण गौतम.iया गNधकsटीत ,य.iयाबरोबर राg घालवली !” काही लोक.iया मनात «ा <तiया
उmराम'ळd स7qह <नमyण होई.

१३. चार म<हNय.न7तर आपŸया पोटावर ज'नी िचरग'Ê ग'7डाळOन ,याचा आकार वाढवOन <तŠ स.गायास स'cवात
‹ली की, ~मण गौतमापासOन आपŸयाला गभFCा„ती झाली आ6. काही लोक.नी <तiया «ा श¥द.वर <व¡ास
ठdवला.

१४. नव{या म<हNयात <तŠ एक लाकडाची फळी आपŸया पोटावर ब.धली आिण कीटकद7श.नी हात स'जवOन
घdऊन Qया vथानी भगवान ब'(, िभnखO व ग^हvथ.समोर Cवचन करीत होz <त• जाऊन ती 1हणाली, “6 महान्

उपqशक ! आपण प'¦कळ लोक.ना धम•पqश करता. आपली वाणी मध'र आ6 आिण आपJ ओठ फार नाजOक
आ6त. आपŸयाशी स7ब7ध Rऊन मी गभFवती झाJ आ6 आिण माझा CसOतीसमय समीप आला आ6.

१५. “आपण माÌया CसOतीची काहीच {यवvथा ‹Jली नाही. तHच अडीअडचणीसाठी औषधपाhयाचीही

काहीच सोय ‹Jली <दसत नाही. जर vवतः त'1हाला ही {यवvथा करणd शnय नHल तर आपŸया िश¦य.प‚कीकोशल qशाचा राजा, अनाथ- <पिhडक xकवा <वशाखा अशा कोणाला तरी ती करhयास का स.गत नाही?

१६. “ कsमा<रक.ना वश कH कराo 6 आपणास माहीत आ6; पण ,यापायी होणायy अभFकाचा प<रपाल कसा
करावा 6 माg आपणास माहीत नाही.” उपिvथत ~ोत^वगF तटvथ झाला होता.

१७. आपJ Cवचन अधFवट सोडOन अ,य7त स7यमाŠ ग7भीर vवरात भगवान ब'( बोलJ, “6 भ<गनी, तO £ काही
आता स.<गतJस ,याची स,यास,यता फnत आपणा दोघासच माहीत आ6.”

१८. ‡चचा जोरजोराŠ खोकत 1हणाली, “ होय, ग'cवयF, असली गो… फnत आपणा उभयतासच माहीत असणd
स7भा{य आ6.”

१९. <तiया खोकŸयाम'ळd पोटावर ब.धJŸया फळीiया दोराची गाठ स‚ल होऊन ती फळी सरकUन <तiया पायाशी
पडली. ‡चच «ाम'ळd अvवvथ झाली.

२०. लोक.नी <तला काठÇ.नी आिण दगड.नी माcन <तथOन हाकलOन <दJ.

६. qवदm, च'लत भाऊ आिण शgO
१. qवदm हा भगवान ब'(.चा च'लत भाऊ होता; पण CथमपासOनच तो भगवान ब'(.चा Œdष करीत अH

आिण ,याला ,य.iयाब´ल तीP घ^णा वाटत अH.

२. भगवान ब'(.नी ग^ह,याग ‹Ÿयान7तर यशोधªशी लगट करhयाचा ,याŠ Cय,न ‹ला.

३. एकदा यशोधरा झोपhयाiया तयारीत असता दरवाजावरiया Hवक.ना च'कवOन िभnखOiया oषाŠ <तiया

शयनागारात ,याŠ Coश ‹ला. यशोधªŠ <वचारJ, “ ~मणा, त'ला काय हo आ6 ? माÌया vवामीकडOन
माÌयासाठी काही <नरोप आणला आ6स काय ?”

४. “ त'झा vवामी, ,याला काय त'झी पवy ! तOला «ा स'ख<नवासात <नदFयपणd एकटी टाकUन तो <नघOन »ला.”
५. “ पण प'¦कळ लोक.iया कŸयाणासाठीच ,याŠ 6 ‹J.” यशोधªŠ उmर <दJ.
६. “ z काहीही असो; पण ,याiया <नदFयzचा सOड तO आता घd.”

७. “ ~मणा, ग„प बस. त'झी वाणी आिण <वचार uगSधीŠ भरJJ आ6त.”
८. “ यशोधª ! तO मला ओळखJ नाहीस ? मी त'झा <Cयकर qवदm !”

९. “ qवदm ! तO फसवा आिण u… आ6स 6 मला माहीत होz. तO कधी ~मण झालास तरी वाईटच होशील अH
मला वाटत होz ; पण तO इतका अधम व'mीचा असशील असा माg स7शय आला न{हता.”

१०. “यशोधª, यशोधª, माझd त'Ìयावर Cdम आ6.” qवदmाŠ <वनवणी ‹ली. “आिण त'झा पती त'झा <तरvकार
करतो तो त'Ìयाशी u…पणd वागला आ6. माÌयावर Cdम कर आिण ,याiया u…zचा सOड घd.”

११. यशोधªiया <फकट आिण कœश \हयyवर रिnत1याची छटा आली. <तiया गालावर अ~O ओघळO लागJ.

१२. “qवदm, तOच माÌयाशी u…पणाŠ वागत आ6स. त'झd Cdम जरी <नःसीम असz तरी तो माझा अपमान ठरला
असता. ‘मी त'Ìयावर Cdम करतो’ अH स.गतानाही तO खोÊ बोलतो आ6स.

१३. “£{हा मी तcण आिण स'7दर होz z{हा तO माÌयाकडd ढ'7कUनही पा<हJ नाहीस. आता मी वयvक शोकमÐ

झाJ आ6 आिण अशा राgीiया अन'िचत समयी तO <व¡ासघातकी आिण अपराधी Cdमाची घोषणा करhयास
आला आ6स. तO u…-•याड प'cष आ6स.”

१४. आिण ती ओरडली, “qवदm, चालता हो इथOन.” आिण qवदm <तघOन <नघOन »ला.

१५. आपŸयाला स7घCम'ख न करता सा<रप'm आिण मोƒगलायन.ना z vथान <दJ «ाब´ल qवदmाचा भगवान
ब'(.वर रोष होता. qवदmाŠ भगवान ब'(.वर तीनदा Cाणघाता\ Cय,न ‹J; पण तो एकदाही यशvवी झाला
नाही.

१६. एकदा भगवान ब'( ग^âकUट पवFताiया पाय¸याशी सावलीत Rरझारा करीत होz.

१७. qवदm वर चढला आिण तथागता\ Cाणहरण करhयाiया 6तOŠ ,याŠ एक मोठा दगड खाली लोटOन <दला;
पण तो एका खडकावर आदळला आिण <तथŸया <त• गाडला »ला. फnत ,याचा एक लहान त'कडा तथागत.iया
पायावर Rऊन आदळला आिण ,याम'ळd थोडd रnत आJ.

१८. ,याŠ uसय“दा भगवान ब'(ा\ Cाणहरण करhयाचा Cय,न ‹ला.

१९. «ा oळी qवदm राजकsमार अजातशgOकडd »ला आिण 1हणाला, “मला थोडd लोक q.” आिण अजातशgOŠ
आपŸया लोक.ना आ€ा ‹ली, “qवदm त'1हाला स.»ल तH करा.”

२०. मग qवदmाŠ एकास आ€ा ‹ली, “जा िमgा; ~मण गौतम अम'क जागी आ6त. ,य.ची ह,या करा.” आिण
तो मन'¦य परत आला आिण ,याला 1हणाला, “मी तथागत.\ Cाणहरण करhयास असमथF आ6.”
२१. ,याŠ तथागत.\ Cाणहरण करhयाचा <तसरा Cय,न ‹ला.

२२. «ा समयी राजग^हात नल<गरी नावाचा एक •Uर, नरघातक हmी होता.
२३. qवदm राजग^हातील हmीiया त8Ÿयात »ला आिण रaक.ना 1हणाला, “मी राजाचा नाzवाईक आ6 आिण
मी कsठŸयाही नीचपदvथ {यnतीला उiचपदी चढवO शकतो. मी ,याचा िशधा xकवा पगार वाढवO शकतो.”

२४. “z{हा, माÌया िमg.नो, £{हा ~मण गौतम «ा सड‹वर Rतील z{हा नल<गरीला म'nत करा आिण
सड‹वर जाऊ ©ा.”

२५. qवदmाŠ भगवान ब'(.ना मारhयासाठी धन'धFर.ची <नय'nती ‹ली होती. ,याŠ <पसाळJŸया नल<गरी
हmीला ,य.iया मागyत स'Ê सोडJ होz.

२६. पण तो यशvवी झाला नाही. £{हा 6 Cय,न उघडकीस आJ z{हा qवदmाला Cा„त झाJŸया सवF
सावFज<नक Šमण'का र´ झाŸया आिण न7तर अजातशgOŠही ,याला ‰टीगाठी नाकारŸया.

२७. उपजी<व‹साठी ,याला दारोदार भीक मागावी लागली. qवदmाला अजातशgOकडOन प'¦कळ नजराणd Cा„त
झाJ होz; पण z फार <टकU शकJ नाहीत. नल<गरी Cकरणान7तर qवदmाचा Cभाव स7पOणF न… झाला.

२८. आपŸया कœ,याम'ळd अ<Cय झाŸयाम'J qवदm मगधqश सोडOन कोशलqशात »ला. राजा CHनिजत आपJ
vवागत करील अशी ,याची अ¬aा होती; पण CHनिजतŠ ,याला त'iछzŠ वागवOन हाकलOन <दJ.

७. ˆा1हण आिण भगवान ब'(
(१)
१. एकदा प'¦कळ िभnख'7समoत तथागत कोशलqशात प<रµमण करीत असता z थOन नामक ˆा1हण–ामात

जाऊन पोहोचJ.

२. थOन गावातील ˆा1हण ग^हvथ.iया कान.वर बातमी आली की, ‘~मण गौतम आपŸया गावातील ”तात Rऊन
पोहोचJ आ6त.’

३. 6 ˆा1हण ग^हvथ vवभावाŠ लोभी, अस,य मता\ आिण अ~( होz.

४. z 1हणाJ, “जर ~मण गौतम «ा गावात Coश करतील व दोन तीन <दवस वाvत{य करतील तर सवF –ामvथ
,य.\ उपासक बनतील. मग ˆा1हण धमyला आधार राहणार नाही. «ासाठी ,य.चा –ामCoशाला C<तब7ध ‹ला
पा<ह£.”

५. गावात Coश करhयापOव¤ नदी ओल.डावी ला». तथागताiया –ामCoशाला C<तब7ध करhयासाठी ,या
ˆा1हण.नी नदीतŸया सवF होडÎा <कनायyपासOन काढOन घdतŸया आिण पOल आिण ब.ध <नरपयोगी कŽन टाकJ.

६. ,य.नी एक सोडOन इतर सवF <व<हरीत पालापाचोळा भरला आिण पाणवठd, आरामग^6 आिण पड{या झाकUन
अद^‘य ‹Ÿया.

७. तथागत.ना ,य.ची ही u¦कœ,R समजली आिण ,य.ची दया Rऊन िभnखO-वगyसह ,य.नी नदी पार ‹ली आिण
मागF कापीत कापीत z थOन ˆा1हण–ामी Rऊन पोहोचJ.

८. तथागत सडक सोडOन एका बाजOस झाडाखाली जाऊन बसJ. ,या समयी प'¦कळ िkया पाणी घdऊन
तथागत.iया जवळOन जात हो,या.

९. ,या गावाŠ <नÂय ‹ला होता की, ‘~मण गौतम <त• आJ तरी ,य.\ आगतvवागत कराय\ नाही आिण जर
z एखा©ा घरी »J तर ,य.ना xकवा ,य.iया िश¦य.ना अNन xकवा पाणी ©ाय\ नाही.’

१०. एका ˆा1हणाची दासी पाhयाचा घडा घdऊन जात असता <तiया नजªस तथागत आिण िभnखO पडJ. z
थकJJ व तहाŠJJ आ6त 6 जाणOन ती भा<वक दासी ,य.ना पाणी qणार होती.

११. ती मनाशी 1हणाली की, ‘जरी गावiया लोक.नी ~मण गौतम.\ vवागत कŽ नR xकवा ,य.ना काही qऊ
नR अH ठरवJ तरी «ा प'hयadg व दानपाg लोक.ना पाwन ,य.ना थोडd पाणी qऊन माÌया म'nतीचा पाया जर
मी घातला नाही तर मी u:खातOन कशी बª म'nत होऊ श‹न ?’

१२. “काय वाÊल z होवो. «ा गाव\ सवF लोक मला मारोत xकवा ब.धOन घालोत, «ा प'hयadg.ना मी पाणी
<दŸयावाचOन राहणार नाही.”

१३. uसयy िkय.नी <तला थ.बवhयाचा य,न ‹ला ; पण एकदा <नÂय ‹Ÿयावर जीवाची पवy न करता <तŠ
आपŸया डोnयावरचा घडा खाली ठdवला व ती तथागत.iया जवळ »ली आिण <तŠ ,य.ना पाणी <दJ. ,य.नी
आपJ हातपाय ध'तJ व पाणी Cाशन ‹J.

१४. तथागत.ना <तŠ पाणी <दŸयाची हकीकत <तiया ˆा1हण धNयाला समजली. ‘<तŠ गावiया ठरावाचा भ7ग
‹ला आ6 आिण लोक मला दोष qत आ6त’ अशा <वचाराŠ स7त„त होऊन दातओठ खाऊन तो <तiया अ7गावर
धावला आिण खाली पाडOन लाथाब'nकय.नी ,याŠ <तला मारJ. «ा माराम'ळd ती मरण पावली.

(२)
१. ·ोण नामक एक ˆा1हण तथागत.जवळ »ला आिण ,याŠ ,य.ना अिभवादन ‹J व कsशलसमाचार

<वचाŽन तो ,य.iयाजवळ बसला. अH बसŸयावर ·ोण तथागत.ना 1हणाला :

२. “~मण गौतम ! मी अH ऐकJ आ6 की, तथागत वयोव^( आदरणीय ˆा1हण.ना अिभवादन करीत नाहीत.
,य.ना उ,थापन qत नाहीत xकवा आसनही qत नाहीत.

३. “~मण गौतम ! 6 खª आ6 काय, की आपण अH करता ? तH अHल तर z बª न{6.”

४. “~मण गौतम ! जर कsणाiया बाबतीत खª बोलताना जर 1हटJ की ‘कsलशीलवान माता<प,य.पासOन ,याचा

जNम झाला, पOव¤iया सात <पढÎ.पयSत ,या\ कsल प<वg आिण <न¦कल7क होz, ,याचा जNम <नद•ष होता,
अ•यासO, oद-मNg€, अaर आिण C‰दासह तीन oद.त तो पार7गत होता. तHच श¥दशाk, इ<तहासप'राणd,
का{य आिण {याकरणाचा तो €ाता होता. महाप'cषलaणाiया अ•यासात कsशल व <व¡त,व€ असा तो होता.’
तर ~मण गौतम ! माÌया बाबतीत 6 स7पOणFपणd यथात¸य ठªल. कारण माझा जNम... माझd कsलशील इ,यादी 6
अH आ6.”

५. “·ोण ! £ Cाचीन मNg<नमyz, मNgउßाz ˆा1हणऋषी होz, Qय.ना आपŸया मNgाची C,Rक ओळ, वाnय व
श¥द अaरश: €ात होता--उदाहरणाथF, अठ्ठक, वामक, वामqव, <व¡ािमg, जमदÐी, अ7गीरस, भारŒाज--,य.नी

अH 1हटJ आ6 की, ˆा1हण पाच Cकार\ असO शकतात. ˆ1हसद^श, qवसद^श, बNधनय'nत, बNधनभ7जक व
जा<तµ…. ·ोणा, «ा पाच.प‚की तO कोण,या Cकारचा ˆा1हण आ6स ?”

६. “~मण गौतम ! आ1हाला 6 ˆा1हण.\ पाच Cकार माहीत नाहीत तरी पण आ1हाला माहीत आ6 की, आ1ही
ˆा1हण आहोत. आपण आ1हाला धम•पqश करावा 1हण£ मला 6 पाच Cकार समजतील.”
७. “ˆा1हणा, तर लa qऊन ऐक. मी स.गतो.”

८. “ठीक आ6.” तो बोलला आिण मग तथागत स.गO लागJ९. “·ोण ! ˆा1हण ˆा1हणसद^श ‹{हा होतो ?”

१०. “6 ·ोण, एखादा ˆा1हण कsलशीलवान माता<प,य.पासOन जNम घdतो, सात पOवF-<पढÎ.कडOन ,याला
पा<वlयाचा वारसा Cा„त झाJला असतो, जNमाiया द^…ीŠ तो सवFथा <नद•ष असतो. अठ्ठdचाळीस वष°
ˆ1हचयy\ तो पालन करतो आिण आचाय“नी िशaण <दŸयाब´ल अधमyन'सार न{6 तर धमyन'सार ,य.ची
दिaणा पOणF करhयाब´ल तो झटतो.”

११. “आिण ·ोण ! धमyन'सार 1हण£ काय ? तर ”तकरी, {यापारी, ग'राखी, धन'धFर, राजHवक, xकवा uसरा
कोणताही {यावसा<यक न होता, िभaापाgाचा <तरvकार न क<रता फnत िभaा मागOन तो आपली उपजी<वका
करतो.”

१२. “तो आपली ग'cदिaणा qऊन टाकतो. ‘म~Oशीषy\ म'7डन करतो, काषायवk प<रधान करतो आिण ग^हहीन
जीवनासाठी ग^ह,याग करतो.”

१३. “आिण अH ‹Ÿयावर एका, uसयy, <तसयy, चौ¸या, ऊžवF व अधर अशा सवF <दश.त ›gीय'nत, ¨रगामी,
{यापक, तHच असीिमत व^mीŠ आिण घ^णा xकवा कs<वचारा<वना तो स7चार करीत राहतो.”

१४. “आिण अH ‹Ÿयावर तो कcणाय'nत व^mीŠ <वहार करतो. म'<दताय'nत व^mीŠ <वहार करतो. उ¬aाय'nत

व^mीŠ <वहार करतो. एका, uसयy, <तसयy,चौ¸या, ऊžवF, अधर अशा सवF <दश.त कcणा, म'<दता, उ¬aापOणF
<वचार.नी सवFg ¨रगामी, {यापक, असीिमत आिण घ^णा xकवा कs<वचारा<वना तो सवFg स7चार करीत राहतो.

१६. “अशा Cकाª «ा चार ˆ1ह<वहार.त <वहार कŽन, म^,यOन7तर qह<वiÍद झाŸयान7तर तो <हतकर

ˆ1हलोकात उदय पावतो. 6 ·ोण! अशा Cकाª ˆा1हण ˆ1हसद^श होतो.”
१७. “·ोण ! ˆा1हण qवसद^श कसा होतो?”

१८. “·ोण ! अशाच Cकारiया स'जात आिण स'च<रत ˆा1हणा\ उदाहरण घdऊ. तो ”ती, {यापार इ,यादी

माग“नी आपली उपजी<वका न करता िभaा मागOन जीवन {यतीत करतो. तो आपली ग'cदिaणा च'कती करतो,
आिण अधमyन'सार न{6 तर धमyन'सार प,नीचा vवीकार करतो.”

१९. “इ• धमyन'सार 1हण£ तरी काय ? तर •य<व•याŠ Cा„त न करता िजiया हातावर <व<धय'nत उदक

घातJ »J आ6 अशाच ˆा1हणीचा तो vवीकार करतो. ˆा1हणीकडdच जातो, अN,यज, {याध, oळO-कारागीर,
रथकार xकवा आ<दवासी «.iया कNयक.कडd न{6. xकवा सNतानवती, vतनपानaम xकवा ऋतO Cा„त न झाJŸया
कNयक.कडdही न{6.”

२०. “·ोण ! तो गभFवती कNRकडd का जात नाही? तर तH ‹Ÿयास होणारी स7तती कल7<कत ठªल. तो
vतनपानaम कNRकडd का जात नाही? तर ,याम'ळd स7तती\ vतनपान अप<वg होईल.”

२१. “आिण जी ऋत'Ëात नाही ,या कNRकडd तो का जात नाही ? 6 ·ोण जर तो अशा कNRकडd »ला तर
कामत^„ती, •ीडा अथवा सौ•य «.\ <नधान न होता ‹वळ सNतानो,पmी\ साधन एवढdच ,या ˆा1हणीला
मह,व उªल.”

२२. “आिण व‚वा<हक जीवनात ,याला स7तानCा„ती झाली तर तो म'7डन कŽन घdतो आिण ग^ह,याग कŽन
ग^हहीन जीवन प,करतो.”

२३. “आिण अशा Cकाª ग^हहीन झाŸयान7तर काम<वकारापासOन अिल„त होऊन तो Cथम, <Œतीय, त^तीय, žयान
Cा„त करीत चत'थF žयानाची साधना करीत <स( होतो.”

२४. “आिण अशा <रतीŠ चारही žयान.ची धारणा ‹Ÿयान7तर म^,यOन7तर qह<वiÍद झाŸयान7तर तो <हतकर
ˆ1हलोकात उदय पावतो.”

२५. “6 ·ोण ! अशा Cकाª ˆा1हण qवसद^श होतो.”

२६. “आिण 6 ·ोण, ˆा1हण बNधनयOnत ˆा1हण कसा होतो ?”

२७. “6 ·ोण, अशाच एका स'जात आिण स'च<रत ˆा1हणा\ उदाहरण घdऊ. तोही असाच <ववा<हत होतो.”
२८. “आिण व‚वा<हक जीवनात स7तानCा„ती झाŸयान7तर तो स7तानCdमाŠ भाŽन जाऊन स7सारातच मÐ होतो.
ग^हजीवनाशी <नग<डत होऊन राहतो, आिण ग^हहीन जीवनात Coश करhयाचा <वचारही ,याला िशवत नाही.”

२९. “आपŸया पर7परागत बNधनात तो जीवन {यतीत करतो. य.\ उŸल7घन करीत नाही. ,याiया बाबतीत अH

1हणता Rईल, ‘तो बNधन.चा मयyqतच जीवन {यतीत करतो, सीमोŸल7घन करhयाचा कधी Cय,न करीत नाही’
आिण 1हणOनच «ा ˆा1हणाला ‘बNधनय'nत ˆा1हण’ 1हणतात.”
३०. “·ोण, अशा Cकाª ˆा1हण बNधनय'nत होतो.”

३१. “आिण 6 ·ोण ! ˆा1हण ‘बNधनभ7जक’ कसा होतो?”

३२. “6 ·ोण, अशाच एका स'जात आिण स'च<रत ˆा1हणा\ उदाहरण घdऊ. तो ग'cदिaणा च'कती करतो आिण
धमyन'सार xकवा अधमyन'सार प,नीचा vवीकार करhया\ योजतो. •य<व•याŠ Cा„त झाJली, अथवा ˆा1हणी,
अथवा िजiया हातावर <व<धय'nत उदक सोडJ »J आ6 अशी.”

३३. “तो एखा©ा ˆा1हणीकडd जातो, xकवा a<gय, अN,यज, भOदासी कNRकडd xकवा जा<तµ…, {याध,
oळOकारागीर, रथकार, आ<दवासी «.iया कNय.कडd, xकवा सNतानवती, vतनपानaम, ऋत'मती, अCा„तऋतO

अशा िkय.कडd जातो. कामत^„ती, •ीडा, सौ•य आिण सNतानो,पmी\ साधन «ा द^…ीŠच ‹वळ ,याला
ˆा1हणी\ मह,व वाटत असz.”

३४. “तो पर7परागत बNधन.\ पालन करत नाही. तो ,य.\ उŸल7घन करतो आिण अH 1हटJ जाz, ‘तो बNधन.\
पालन करीत नाही तर बNधन.\ उŸल7घन करतो’ आिण 1हणOनच ,याला ‘बNधनभ7जक’ ˆा1हण 1हणतात.”
३५. “अशा Cकाª, ·ोण ! ˆा1हणाला ‘बNधनभ7जक’ 1हणतात.”
३६. “आिण ·ोण, ˆा1हण ‘जा<तµ… ˆा1हण’ कसा होतो?”

३७. “6 ·ोण, अशाच एका स'जात ˆा1हणा\ उदाहरण घdऊ. तो अठ्ठdचाळीस वष°पयSत ˆ1हचयFपालन कŽन
oदम7g.चा अ•यास करतो. िशaण•म पOणF

झाŸयावर ग'cदिaणdiया प<रपOत¤साठी ( धमyन'सार xकवा

अधमyन'सार उपजी<वका करीत ) तो कœ<षबल, {यापारी, ग'राखी, धन'धFर, राजHवक xकवा इतर {यवसाय
प,करतो; xकवा िभaापाgाचा <तरvकार न करता िभaा मागOनच तो उपजी<वका करतो.”

३८. “ग'cदिaणा च'कती ‹Ÿयावर तो धमyन'सार xकवा अधमyन'सार प,नीचा vवीकार करतो. •य<व•यातOन

Cा„त झाJली, xकवा िजiया हातावर <व<धय'nत उदक सोडJJ आ6 अशी एखादी ˆा1हणी xकवा uसरी एखादी
kी. सNतानवती, vतन-पानaम इ,यादी. कामत^„ती •ीडा, xकवा सNतानो,पmी\ साधन 1हणOनच गणली »Jली.
अशा Cकाª तो जीवन {यतीत करतो.”

३९. “z{हा ˆा1हण ,याiयाब´ल बोलतात, ‘हा ~d™ ˆा1हण आपJ जीवन अH कH बª {यतीत करतो ?”

४०. आिण ,यावर तो उmर qतो, ‘अÐी vवiछ व घाणdरडÎा वvतO जाळOन टाकतो; पण ,याम'ळd तो vवत: अश'(
होत नाही. तHच ˆा1हणाŠ अशा Cकाª जीवन {यतीत ‹J तरी ,याम'ळd तो अप<वg ठरत नाही.’

४१. “ आिण अH 1हणतात, तो ˆा1हण अशा Cकाª जीवन {यतीत करतो आिण 1हणOनच ,याला ‘जा<तµ…
ˆा1हण’ अH 1हणतात.”

४२. “ 6 ·ोण, अशा Cकाª एखादा ˆा1हण ‘जा<तµ… ˆा1हण’ होत असतो.”

४३. “ ·ोण, Cाचीन मNg<नमyz, मNgउƒदाz, ˆा1हणऋषी Qय.ना आपŸया म7gाची C,Rक ओळ, वाnय व श¥द
अaरश: €ात आ6 ,य.नी अH 1हटJ आ6 की, ˆा1हण पाच Cकार\ असO शकतात. ˆ1हसद^श, qवसद^श,
ब7धनय'nत, ब7धनभ7जक आिण जा<तµ….”

४४. “ ·ोण! «ा पाच.प‚की तO कोण,या Cकारचा ˆा1हण आ6स?”

४५. “ ~मण गौतम ! जर अH ˆा1हण.\ Cकार खरोखर असतील तर <नदान आ1ही ‘ जा<तµ… ˆा1हण’ तरी
नnकी नाही.

४६. “ पण ~मण गौतम ! आपJ <नoदन अêàत आ6. आपण मला उपासक 1हणOन vवीकœत करhयाची कœपा
करावी. Rणdकcन यावQजीव आपŸया आ~याचा अन'–ह मला Cा„त होईल.”

भाग <तसरा: भगवान ब'(ाiया ध1मा\ टीकाकार
१. स7घातील म'nत Coशा\ टीकाकार
१. कोण,याही उपासक ग^हvथाला सदvय 1हणOन vवीकœत करणd स7घाला स'लभ होz.

२. स7घcपी म7<दरा\ Œार ख'J ठdवOन ,यात कsणालाही Coश कŽ <दŸयाब´ल भगवान ब'(.वर कही लोक टीका
करीत असत.

३. ,य.\ 1हणणd अH होz की, अशा योजŠम'ळd अH घडdल की, काही लोक.ना स7घात Coश िमळाŸयान7तर स7घ
सोडOन z प'Nहा ग^हvथा~मात जातील आिण ìा ,य.iया माघारीम'ळd लोक अH 1हणO लागतीनल, ‘«ा लोक.नी
{यnत ‹Jला ~मण गौतम.चा धमF फोल असला पा<ह£.

४. ही टीका यथात¸य न{हती. Qया 6तOŠ तथागत.नी अशी. योजना ‹ली होती तो 6तO टीकाकार.ना समजला
न{हता.

५. तथागन.\ 1हणणd होz की, हा धमF vथापOन उपकारक अशा म'nतीजलाŠ प<रपOणF व Ëानासाठी योƒय असा
जलाशय ,य.नी <नमyण ‹ला होता-स(1माचा जलाशय.

६. तथागत.ची इiछा होती की, पापाiया कल7कानी जर कोणी µ… झाला अHल तर «ा जलाशयात ,याŠ Ëान
‹ŸयाŠ ,याची पा¬ ध'वOन जातील.

७. आिण जर कोणी ìा स(मyiया जलाशयाकडd »ला आिण Ëान न करताच पOव¤Cमाणd कल7<कत अवv•त मा»
<फरला तर ,याब´ल तोच दोषी आ6, स(1म न{6.

८. तथागत 1हणाJ, “लोक.ना आपली पा¬ ध'वOन टाकणd साžय {हाo 1हणOन हा जलाशय <नमyण ‹Ÿयान7तर जर
मी अH 1हटJ, ‘जो कोणी मिलन आ6 ,याŠ जलाशयात Coश कŽ नR. Qय.ची धOळ आिण िचखल ध'वOन »ला
आ6 व £ श'( व <न¦कल7क आ6त ,य.नीच फnत जलाशयाकडd जाo’ तर z योƒय ठªल काय?
९. “ अशा अटी घातŸया अस,या तर माइया स(1माचा उपयोग तो काय होता?”

१०. आपŸया ध1माŠ होणाª <हत 6 फnत <नवडक लोक.प'रzच मयy<दत कराo ही तथागत.ची इiछा न{हती,
6 टीकाकार <वसरJ होz. आपला ध1म हा सव“नी पडताळOन पाहावा यासाठी तो सव“ना ख'ला असावा अशी
,य.ची इiछा होती.

२. Pत-<नयमा\ टीकाकार
१. ‘प7चशील प'ªH नाही काय ? Pत–हणाची काय आव‘यकता आ6 ?’ अH C‘न Šहमी <वचारJ जात

असत.’

२. ‘ जर औषधािशवाय रोग बª हाऊ शकतात तर व.तीiया, ज'लाबाiया आिण त,सम औषध.नी qह uबFल
करhयाचा फायदा काय?’ अH मतCदशFन ‹J जात अH.

३. तHच ग^हvथ उपासकाला स7सारात राwन, वासनोपभोग भोगOनही प7चशीलाŠ शाNती व ~d™ <नवyण Cा„त
होऊ शकz तर िभnख'7ना Pत–हण करhयाची आव‘यकता काय?

४. तथागत.नी ही Pz ,यातील vवाभा<वक ग'णवmdसाठी योिजली आ6त.

५. Pतvथ जीवनाम'ळd आपोआपच स,वाची व^(ी होz व अधपातापासOन रaण होz.

६. £ Pत–हण करतात आिण vवावल7बनाŠ ,याची जोपासना करतात ,य.ना म'िnत Cा„त होz.
७. Pत–हण 1हण£ वासना, असOया अह7कार «.\ <नयमन व कs<वचार.\ <नमOFलन.

८. £ Pत–हण करतात आिण ,याची जोपासना करतात z स'रिaत असतात व ,य.\ आचार <वचार सवFvवी
प<वg असतात.

९. फnत प7चशील –हणाŠ माg 6 साžय होत नाही.

१०. Pत–हणाŠ न‚<तक अधपतनापासOन जH स7रaण होz तH प7चशील –हणाŠ होत नाही.

११. Pतvथ जीवन अ,य7त कठीण असz, प7चशील –ाहका\ माg तH नसz. मानवजातीiया <हतासाठी काह}नी
Pतvथ जीवन प,करणd आव‘यक असz. 1हणOन तथागत.नी दोNह}ची योजना ‹ली होती.

३. अxहसा-त,वा\ टीकाकार
१. अxहसा-त,वाला Qय.चा <वरोध होता अH काही लोक होz. ,य.\ 1हणणd होz की, ,याम'ळd पापाचा

अC<तकार व शरणागती प,करावी लागz.

२. तथागत.नी िशकवJŸया अxहसा-त,वाचा हा पOणF <वपयyस होता.
३. स7<दƒधता व ग‚रसमज राw नRत 1हणOन तथागत.नी आपली भOिमका अŠक oळा vप… ‹ली आ6.
४. «.प‚की प<हला उŸJखनीय Cस7ग 1हण£ स7घात स‚<नकाला Coश qhयाबाबत <नयम ‹ला तो.

५. एकदा मगध qशाiया सीमाभOमीत आ7दोलन स'Ž झाJ. z{हा मगधनªश Hनीय xब<बसाराŠ आपŸया

Hनापतीस आ€ा ‹ली की, “ जा, आिण आपŸया Hना<धकाय“ना सीमाCqशातील ब7डखोर.ना •डकUन काढhयास,
,य.ना िशaा करhयास आिण <त• श.तता Cvथा<पत करhयास आqश ©ा.” HनापतीŠ तH ‹J.

६. Hनापतीचा आqश ऐकUन Hना<धकाय“ची <Œधा मन:िvथती झाली. £ य'(ावर जातात आिण लढhयात Qय.ना

आन7द Cा„त होतो z पाप करतात आिण प'¦कळ अवग'ण Cा„त करतात अशी तथागत.ची िशकवण होती 6 ,य.न

माहीत होz. याउलट ब7डखोर.ना पकडा आिण ,य.चा <न„पात करा अशी राजा€ा होती; अशा प<रिvथतीत काय
कराo असा vवत:शी z <वचाŽ कŽ लागJ.

७. Hना<धकाय“नी <वचार ‹ला की, जर आपण तथागताiया िभnखOस7घात Coश ‹ला तर «ा समvRतOन आपली
स'टका होईल.

८. ,यासाठी z Hना<धकारी िभnख'7कडd »J आिण ,य.नी CPQRची याचना ‹ली. िभnख'7नी ,य.ना CPQया व
उपस1पदा <दली. Hना<धकारी स‚NयातOन ल'„त झाJ.

९. £{हा Hना<धकारी कsठd <दHनात z{हा HनापतीŠ स‚<नक.ना <वचारJ, “ Hना<धकारी कsठdच <दसत नाहीत 6
कH काय?” “ Hनापतीमहाशय, Hना<धकाय“नी िभnख'7ची ध1मव^mी अ7<गका<रली.” स‚<नक.नी उmर <दJ.

१०. 6 ऐकUन Hनापती स7त„त झाला. “ राजस‚<नक.ना िभnखO CवQया कशी qऊ शकतात ?”

११. HनापतीŠ घडJली हकीकत राजाiया कानावर घातली. राजाŠ Nयाया<धकाय“ना <वचारJ, “ महाशय,
राजHoतील लोक.ना CPQया qणारा कोण,या िशadला पाg ठरतो z स.गा.”

१२. “ महाराज, उपाžयायाचा िशरiÍद करावा; क1मावाचा 1हणणायyची जीभ उपटOन टाकावी. आिण इतर
स7घसदvय.iया अžयy बरगड्या तोडOन टाका{यात.”

१३. न7तर तथागत िज• राहात होz <त• राजा »ला आिण ,य.ना अिभवादन कŽन सवF हकीकत कथन ‹ली.

१४. “ भगवान, आपणास €ात आ6 की, <क,Rक रा£ ध1माiया <वc( आ6त. 6 <वरोधक रा£ a'Ÿलक
<निमmासाठीस'(ा िभnख'7ना छळhयास सद‚व <स( आ6त. जर ,य.ना आढळJ की, स‚Nय सोडOन स7घा\ सदvय

बनhयासाठी िभnखO स‚<नकाना Cव^m करत आ6त तर िभnख'7चा छळ करhयात z कोण,या टोकाला जातील
,याची कŸपनाही करवत नाही. ही आपmी टळावी 1हणOन तथागत.नी योƒय z कराo अशी <वन7ती आ6.”

१५. तथागत.नी उmर <दJ, “स‚<नक.नी अxहHiया नावाखातर xकवा अxहHiया अवग'7ठनाचा आ~य घdऊन
आपŸया राज<न™ा xकवा qश<न™dचा ,याग करावा असा माझा कधीच 6तO न{हता.”

१६. ,याCमाणd तथागत.नी राजHoतील लोक.ना स7घात Coश न qhयाबाबत एक <नयम जाहीर ‹ला व
िभnख'7ना तH स.<गतJ, “िभnखOहो, राजHoतील लोक.ना CPQया qhयात Rऊ नR. जो कोणी अशा लोक.ना
CवQया qईल ,याŠ द^¦कœ,याचा ग'Nहा ‹Ÿयासार˜ होईल.”

१७. uसयy एका oळी ~मणमहावीराचा अन'यायी xसह Hनापती याŠ अxहHiया <वषयाबाबत तथागत.शी
वाद<ववाद ‹ला.

१८. xसहाŠ <वचारJ, “तथागत.iया त,वाबाबत माÌया मनात अजOन एक आश7का आ6. तथागत स.गतात तो
ध1म मला यथात¸य समजावा 1हणOन माÌया मनावर\ अµपटल ¨र करhयास तथागत अन'मती qतील काय?”

१९. तथागत.नी अन'मती qताच xसह 1हणाला, “तथागत, मी एक स‚<नक आ6; आिण राQयात काय©ा\ पालन
नीट {हाo आिण oळCस7गी य'(ाची कायFवाही करावी 1हणOन मला राजाŠ <नय'nत ‹J आ6. u:िखत.ब´ल

कcणा आिण असीिमत दRची िशकवण qणायy तथागत.ना ग'N6गाराला शासन करणd माNय आ6 काय? uसª
1हण£, आपली घª, बायकाम'J व चीजवvत' «.\ रaण करhयासाठी य'(ाचा मागF प,करणd 6 चOक आ6 अH

तथागत स.गतात काय? तHच तथागत स7पOणF आ,मसमपFणाची िशकवण qतात काय की £णdकŽन अ,याचारी
लोक.नी काहीही ‹J तरी मी सहन कराo, आिण £ माÌया मालकी\ आ6 z बळजबरीŠ कोणी Šत अHल तरी
Šऊ ©ाo ? तHच सवF स7घषF-मग z Nयाय कारणासाठी असJ तरी z <न<ष( आ6त अH तथागत मानतात काय?”

२०. तथागत.नी उmर <दJ: “जो दhडनीय आ6 ,याला शासन झाJच पा<ह£; आिण जो उपकाराहF आ6 ,याला

लाभ हा िमळालाच पा<ह£. «ाबरोबरच कोण,याही Cािणमाgाला अपाय कŽ नR, उलट ,याला CdमाŠ आिण
दRŠ वागवाo. 6 आqश परvपर<वरोधी नाहीत. कारण Qया कोणाला अपराधाब´ल शासन करणd इ… आ6 तो

Nयाया<धशाiया Œdषब'(ीŠ सजा भोगत नसOन आपŸया अपराधा\ फळ 1हणOन भोगत असतो. Nयाया<धशाŠ
<दJली सजा ही ,याQया vवतःiयाच कsकमyची प<रणती असz. £{हा Nयाया<धश सजा qतो z{हा ,याiया
Õदयात Œdषब'(ी असता कामा नR. तरीस'(ा £{हा ख'नी माणसाला qहाNताची सजा िमळz z{हा ती ,याiया
कsकमy\ फळ आ6 अH ,याŠ मानJ पा<ह£. िशadम'ळd आपला आ,मा श'( होणार आ6 अH £{हा ,याला सम£ल

z{हा आपŸया भोगाब´ल शोक न करता उलट तो CसNनच होईल.”

२१. «ा गो…ी नीट समजOन घdतŸया तर अH C,ययास Rईल की, तथागत.नी िशकवJली अxहसा मOलभOत होती
पण ती <नर¬a न{हती.

२२. ,य.ची िशकवण होती की, च.गŸया गो…ीŠ परतफáड कŽन पापावर उपचार करावा; पण च.गŸया गो…}ना
<नबFल करhयास पापाला सवड ©ावी अH ,य.नी कधीच स.<गतJ न{हz.

२३. z अxहH\ समथFक होz. z xहH\ xनदक होz; पण पाप च.गŸया गो…ीचा नाश करीत असताना z
टाळhयासाठी xहसा हा अ˜रचा उपाय असO श‹ल 6 ,य.नी अमाNय ‹J न{हz.

२४. «ावŽन तथागत.नी एखा©ा भय7कर त,वाची िशकवण <दली न{हती 6 समजOन Rईल. टीकाकार.ना माg
,याचा अथF आिण {या„ती समजO शकली नाही 6च खª.

४. शीलCचार आिण uःख<न±मतीबाबत टीका
( १ ): uःख 6 <नराशाजनक आ6
१. uःखाचा क<पलाŠ स.<गतJला मOळ अथF 1हण£ अश.तता, aोभ.

२. स'रवातीला ,याला आžयाि,मक अथF होता.

३. न7तर ,याला यातना व ˜द असा अथF Cा„त झाला.

४. 6 दोन अथF एक—क.wन फार िभNन न{हz. z <नकटस7ब7धी होz.
५. अश.तzम'ळd यातना व ˜द <नमyण होतो.

६. लवकरच «ा श¥दाचा अथF सामािजक व आ¾थक कारणाम'ळd होणायy यातना व ˜द असा झाला.
७. भगवान ब'(.नी ˜द व यातना «ा श¥द.चा उपयोग कोण,या अथ¤ ‹ला ?

८. भगवान ब'(ाiया एका CवचनावŽन अH vप… <दसz की, दा<र¹ 6 uःखा\ कारण आ6 «ाची ,य.ना पOणF
जाणीव होती.

९. ,या Cवचनात z 1हणतात, “िभnखOहो, «ा जगातील vवiछ7दी माणस.ना दा<र¹ ही uःखकारक गो… वाटz
काय ?”

१०. “होय, भगवान?”

११. “आिण £{हा मन'¦य गरीब असतो, गरजO असतो, <वपmीत असतो z{हा तो कजF काढतो. 6 स'(ा uःखद आ6
काय?”

१२. “होय, भगवान ?”

१३. “आिण £{हा तो कजFबाजारी होतो z{हा तो उसनवारी करतो. 6 स'(ा uःखद आ6 काय?”
१४. “भगवान, खाgीŠ.”

१५. “आिण £{हा रnकम च'कती करhयाचा समय Rतो z{हा तो ती qत नाही आिण 1हणOन धनको ,याला तगादा

लावतात; 6ही uःखद का6 काय?”
१६. “भगवान, नnकी.”

१७. “आिण तगादा लावOनही तो qत नाही z{हा z मारपीट करतात; 6 पण uःखद आ6 काय?”
१८. “खाgीŠ, भगवान!”

१९. “आिण मारपीट कŽनही तो रnकम qत नाही z{हा z ,याला ब.धतातही 6 पण uःखद आ6 काय?”
२०. “होय भगवान!”

२१. “अशा तह°Š, िभnखOहो, गरीबी, कजF, उधारी, तगादा लावला जाणd, मारपीट होणd, आिण ब7धनात पडणd ही
सवF इहलोकातील vवiछ7दी माणसाची uः˜ आ6त.”

२२. “«ा जगात ग<रबी आिण कजF «ा फार uःखद गो…ी आ6त.”

२३. «ावŽन अH žयानात Rz की, भगवान ब'(.ची uःखाची कŸपना ही भौ<तक vवŽपाची होती.

( २ ): अशा¡तता 6 <नरा”\ कारण
१. £ £ िमि~त vवŽपा\ आ6 z z अशा¡त आ6. «ा <स(ाNताम'ळd आJŸया आरोपा\ आणखी एक कारण
आ6.

२. «ा <स(ाNताची स,यता कोणीही नाकारत नाही.
३. सवF अशा¡त आ6 6 सव“नी माNय ‹J होz.

४. QयाCमाणd स,य 6 <कतीही अ<Cय असJ तरी z कथन ‹J पा<ह£. ,याCमाणd हा <स(ाNतही खरा अHल तर
तो जाहीर ‹ला पा<ह£.

५. पण मग <नराशाजनक ता,पयF का काढJ जाo?

६. जर जीवन अŸपजीवी अHल तर z अŸपजीवी असणारच. ,याब´ल कsणी <नराश होhया\ कारण नाही.
७. ही फnत द^ि… कोणाiया िभNनzची बाब आ6.

८. ˆ1ही लोक.चा द^ि…कोण फारच <नराळा होता.

९. कsट'7बातील कोणा\ <नधन झाJ तर ˆ1ही लोक तो आन7ददायक सोहळा 1हणOन साजरा करतात.

१०. Qया <दवशी <नधन होz ,या <दवशी कsट'7बCम'ख सावFज<नक —जवानी आयोिजत करतो आिण न7तर लोकन^,य
करीत तो म^तqह vमशानात Šतात. म^,यO हा अप<रहायF होता 6 जाणOन कोणी ,याची पवy करत नाही.

११. अशा¡तता ही <नराशाजनक अHल तर ,या\ कारण शा¡तता ही खरी नसतानास'(ा खरी मानली »ली 6
होय.

१२. भगवान ब'(.ची िशकवण ही <नराशाCसारक आ6 असा आरोप 1हणOनच करता Rत नाही.

( ३ ): बौ( ध1म <नराशावादी आ6 काय?

१. भगवान ब'(.चा ध1म <नराशा <नमyण करतो असा आरोप ‹ला »ला आ6.

२. हा आरोप ‹ला जाhया\ कारण Cथम आयF-स,य आ6, £ स.गz की जगात uःख आ6.
३. ही खरोखरच आÂयyची गो… आ6 की, uःखाचा उŸJख होताच असला आरोप बौ( ध1मावर ‹ला जावा.

४. कालF माnसFही अH 1हणाला होता, ‘जगात शोषण स'Ž आ6, आिण ~ीम7त लोक अ<धक ~ीम7त ‹J जात
आ6त, व गरीब अ<धक गरीब ‹J जात आ6त.’

५. आिण तरी कालF माnसFचा <स(ाNत <नराशावादी आ6 अH कोणी 1हणत नाही.
६. तर मग भगवान ब'(.iया <स(ाNताबाबत <नराळा द^…ीकोण का?

७. अH समजz की, भगवान ब'( आपŸया Cथम Cवचनात 1हणाJ होz की, जNम हा uःखद, व^(,व uःखद, व
म^,यO हा uःखद आ6. «ाचम'ळd कदािचत ,य.iया ध1माला हा <नरा”चा ग<हरा र7ग <दला »ला अHल.

८. पण Qय.ना अल7कारशाk अवगत आ6 z जाणO शकतील की, हा एक अ<तशयोnतीचा Cकार आ6, आिण
प<रणाम साधhयासाठी चत'र सा<हि,यक तो वापरतात.

९. ‘जNम हा uःखद आ6’ ही अ<तशयोnती आ6 6 भगवान ब'(.iया एका Cवचनाचा स7दभF qऊन <स( करता
Rईल-की Qयात ,य.नी स.<गतJ आ6 की, मानव जNम ही एक अमोल वvतO आ6.

१०. आिण िशवाय भगवान ब'(.नी u:खाचा न'सता उŸJख ‹ला असता तर हा आरोप माNय होऊ शकला
असता.

११. पण भगवान ब'(.iया uसयy आयF-स,यात u:खाचा नाश ‹ला पा<ह£ «ावर <व”ष भर qhयात आला आ6.
u:खाचा नाश करhयाiया कतF{यावर भर qhयासाठीच ,य.ना uःखा\ अिvत,व स.गाo लागJ.

१२. uःख नाहीH कराo «ा गो…ीला भगवान ब'(.नी फार मह,व <दJ आ6. क<पलाŠ uःखा\ फnत अिvत,व
जाहीर कŽन ,या<वषयी अ<धक काही vप… ‹J नाही अH £{हा ,य.ना आढळJ z{हा अस7त'… होऊन ,य.नी
आलार कालाम म'न}चा आ~म सोडला.

१३. मग हा ध1म <नराशावादी आ6 अH कH 1हणता Rईल?

१४. uःखाचा नाश करhयास जो उ,स'क आ6 अशा ग'Žवर <नराशावादाचा आरोप करता Rत नाही.

५. ‘आ,मा’ आिण ‘प'नजFNम’ त-व.\ टीकाकार.
१. भगवान ब'(.नी स.<गतJ की, आ,मा नाही. ,य.नी स.<गतJ की, प'नजFNम आ6.
२. Qय.ना भगवान ब'(.iया «ा दोन त-व.ची िशकवण परvपर<वरोधी वाटली अH टीकाकार कमी न{हz.
३. z 1हणाJ, “जर आ,मा नHल तर प'नजFNम कसा असO श‹ल?”

४. «ात परvपर<वरोध नाही. आ,मा नसला तरी प'नजFNम असO शकतो.

५. आ7¥याची कोय असz. कोयीतOन आ7¥याचा व^a <नमyण होतो. आ7¥याiया व^aाला आ7¥याची फळd Rतात.
६. हा आ7¥याचा प'नजFNम आ6.

७. पण इ• आ,1या\ अिvतvव नाही.

८. 1हण£ आ,मा नसला तरी प'नजFNम अस' शकतो.

६. <वनाशवादी असŸयाब´ल टीका
१. एकदा ~ावvतीतील £तवनात भगवान ब'(.\ वाvत{य होz. z{हा ,य.ना अH स.गhयात आJ की,

अ<रठ्ठ नावाचा एक िभnखO, जी तथागत.ची मz नाहीत ती ,य.ची मz आ6त अH मानीत आ6.

२. भगवान ब'( 6 <वनाशवादी आ6त xकवा काय 6 अ<रठ्ठाiया ,य.iया स7ब7धीiया अŠक ग‚र मताप‚की एक
होz.

३. तथागत.नी अ<रठ्ठाला पाचारण ‹J. अ<रठ्ठ आला. ,याला <वचारŸयावर तो ग„प बसला.

४. z{हा तथागत.नी ,याला स.<गतJ, “काही ~मणˆा1हण च'कीŠ, ग‚रतह°Š, खोÊपणाŠ स,याला झ'गाŽन मी
<वनाशवादी असŸयाचा आरोप करतात; आिण <वiÍदाची, Cािणमाg.iया समOळ नाशाची िशकवण qतो असा
मजवर दोषारोप करतात.”

५. “मी असा म'ळीच नाही आिण माझी अशी िशकवणही नाही.”

६. “मी पOव¤ आिण आता सतत स.गत आलो आ6 की, uःखाला अिvत,व आ6 आिण अ˜रही आ6.”

भाग चवथा: भगवान ब'(ा\ िमg आिण चाहz
१. धन7जनी ˆा1हणीची भnती
१. तथागत.\ प'¦कळ िमg आिण चाहz होz. ,य.त धन7जनी होती.

२. ती एका भारŒाज ˆा1हणाची प,नी होती. <तचा पती तथागत.चा <तरvकार करीत अH; पण धन7जनी ही
भगवान ब'(.ची भnत होती. <तiया भnतीचा उŸJख करणd योƒय आ6.

३. एकदा भगवान ब'( राजग^हाजवळील oळOवनातील कलNदक<नवाप <वहारात रहात होz.

४. ,या oळी एका भारŒाज कsळातील ˆा1हणाची धन7जनी नावाची ˆा1हणी प,नी आपŸया पतीसमoत
राजग^हात राहात होती.

५. <तचा पती तथागत.चा तीP <वरोधक होता; पण धन7जनीची माg ब'(, ध1म आिण स7घ «ावर द^ढ ~(ा
होती. «ा <gर,न.ची vत'ती करhयाचा <तचा Cघात होता. £{हा £{हा ती अH vतवन कŽ ला» z{हा <तचा पती
कान झाकUन घdत अH.

६. एकदा ,याiयाकडd प'¦कळ ˆा1हण भोजनास यावया\ होz. z{हा ,याŠ <तला <वन7ती ‹ली की, uसª काय
हo z कर; पण भगवान ब'(.ची vत'ती कŽन अ•यागत.ना uखवO नकोस.

७. असJ वचन qhयास धन7जनी तयार न{हती. z{हा ख7िजराŠ ‹½या\ त'कडd करतात तH त'झd करीन अशी

धमकी ,याŠ <तला <दली. ती आ,मबिलदान करhयास तयार झाली आिण अशा Cकाª आपJ वाnvवात7lय राखOन
<तŠ ब'(vतवनाiया पाच” गाथा 1हणावयास Cार7भ करताच ,या ˆा1हणाŠ <बनशतF पराजय माNय ‹ला.

८. भोजनपाgd आिण सोŠरी चम\ ठdवhयात आJ व अ<तथी भोजनास बसJ. अ<तxथना भोजन वाढताना <तची
Cभावी भावना जाग^त झाली आिण मžRच oळOवनाकडd त¯ड कŽन <तŠ <gर,नन-vतवन 1हटJ.

९. अपमा<नत अ<तथी पानावŽन उठJ आिण एका नािvत‹iया उपिvथतीŠ अप<वg झाJJ अNन थ'7कUन टाकUन
z चालz झाJ. —जवानीचा 8र7ग झाŸयाम'ळd ˆा1हणाŠ ˆा1हणीची खरडपÓी काढली.

१०. आपŸया पतीला भोजन वाढताना <तŠ <gर,ना\ vतवन ‹J; ‘ब'(.ना व7दन असो, ध1माला व7दन असो,
स7घाला व7दन असो.’

११. <तŠ अH vतवन ‹Ÿयावर भारŒाज ˆा1हणास फार राग आला व तो 1हणाला, ‘च.डाळणी, C,Rक oळी ,या
बोडnया ब‚रागड्याची vत'ती गात असzस. थ.ब च.डाळणी, त'Ìया ,या ग'Žला जाऊन च.गला धडा िशकवतो.”

१२. धन7जनी 1हणाली, “ 6 ˆा1हणा ! सqव, समार, सˆ1ह अशा «ा लोकात ,या अहFत्, स1यक् स1ब'(
तथागत.ना अशा तह°Š बोलO श‹ल असा कोणी ~मणˆा1हण, qव अथवा प'cष अHल अH मला वाटत नाही.
तरीस'(ा 6 ˆा1हणा, त' ,य.iयाकडd जा 1हण£ त'ला सम£लच.”

१३. z{हा तो ग.जJला व अCसNन झाJल ˆा1हण तथागत.चा शोध घdhयास <नघाला. ,य.iया समोर आŸयावर
,याŠ िमg,वाŠ व <वनयशीलzŠ ,य.ना अिभवादन ‹J व कsशलाची प^iछा कŽन तो एका बाजOला बसला.

१४. अशा रीतीŠ बसŸयावर ,याŠ तथागत.ना प'ढील C‘न <वचारJ, “ स'खी जीवनासाठी कशाची ह,या

करावी ? अ<धक रडाo लागO नR 1हणOन कशाची xहसा करावी ? गौतमा ! अH काय आ6 की, Qयाiया ह,R\ तO
सवyत अ<धक समथFन करतोस?”

१५. तथागत.नी उmर <दJ, “ स'खCद जीवनासाठी •ोधाची ह,या ‹ली पा<ह£. अ<धक रडाo लागO नR यासाठी
•ोधाची xहसा ‹ली पा<ह£. 6 ˆा1हणा, Qया\ मOळ <वषारी आ6, Qयाची प<रणती स7तापात आ6 आिण Qयात
Cाण घातकी माध'यF आ6 अशा •ोधाची ! ~d™ जन.नी अशा Cकारiया xहHची Cश7सा ‹ली आ6. भ<व¦यकाळात
अ<धक शोक करावा लागO नR 1हणOन ,या •ोधाची तO xहसा कर.”

१६. “ तथागताiया «ा उmरा\ मह,व जाणOन तो भारŒाज ˆा1हण बोलला, “ भगवान ! खरोखर अêøत,
खरोखर अêàत ! जशी पडJली वvतO कोणी उभी करावी, xकवा £ CiछNन आ6 z Cकट कराo, अथवा

मागFµ…ाला योƒय मागF दाखवावा, xकवा Qय.ना Šg आ6त ,य.ना बा« वvत' <दसा{यात 1हणOन अ7धारात दीप
CQQवलीत करावा- तसा नाना Cकार.नी भगवान ब'(.नी आपला स(मF मला स.<गतला आ6. भगवान ! मी ब'(,
ध1म स7घ «.चा आ~य vवीकारतो. मी ग^हvथा~माचा ,याग कŽन CPिQयत होhयाची इiछा {यnत करतो.”

१७. अशा Cकाª धन7जनीच ‹वळ भगवान ब'(.ची भnत रा<हली नाही. <तŠ आपŸया पतीलाही भगवान
ब'(.चा भnत बन<वJ.

२. <वशा˜ची द^ढ ~(ा
१. अ7ग qशातील भ´ीय नगरीत <वशाखा जNमली होती.

२. <तiया <प,या\ नाव धन7जय आिण माz\ नाव स'मना होz.
३. एकदा Hल ˆा1हणाiया <नम7gणावŽन प'¦कळ िभnख'7सह तथागत भ´ीय नगरीत »J. <वशाखा ही «ा
ˆा1हणाची नात असOन ती ,या oळी सात वषyची होती.

४. जरी <वशा˜\ वय ‹वळ सात वषy\ होz तरी <तŠ आपJ <पतामह —hडक याजकडd भगवान ब'(ाiया

दशFनाची इiछा Cकट ‹ली. —hडकाŠ <तला अन'€ा qऊन पाच” सहचा<रणी, पाच” दासी व पाच” रथ सोबत
qऊन ब'(.iया दशFनासाठी <तला पाठवJ.

५. आपला रथ काही अ7तरावर थ.बवOन ती भगवान ब'(.जवळ पायीच »ली.

६. भगवान ब'(.नी <तला धम•पqश ‹ला आिण ती ,य.ची उपा<सका बनली.

७. ,यान7तरiया प7धरवड्यात —hडकाŠ भगवान ब'( व ,य.\ अन'यायी «.ना दररोज आम7<gत कŽन भोजन
<दJ.

८. काल.तराŠ CHनिजत राजाiया <वन7तीन'सार xब<बसाराŠ धन7जयाला £{हा कोशल qशात पाठवJ z{हा
<वशाखाही आपŸया माता<प,य.सह »ली आिण सा‹त R• <तŠ वाvत{य ‹J.

९. ~ावvतीचा एक ध<नक नाग<रक िमगार आपला प'g प'hयवधFन «ाचा <ववाह करhयाiया <वचारात होता.
,याŠ अन'Žप वधOiया शोधासाठी काही लोक.ना पाठ<वJ होz.

१०. 6 लोक <फरत <फरत सा‹तला Rऊन पोहोचJ. एका सणाiया <दवशी <वशाखा सरोवरावर Ëान करhयास
जात असताना ,य.iया द^…ीस पडली.

११. ,या समयी पावसाची मोठी सर Rताच <वशा˜iया सहचा<रणी आ~यासाठी धावŸया; पण <वशाखा माg
Šहमीiया गतीŠ चालत Qया vथानी 6 ¨त उ‰ रा<हJ होz <त• पोहोचली.

१२. ,य.नी <वचारJ की, तO धावत जाऊन आपJ कपडd का बचावJ नाहीस ? ती 1हणाली की, <तiयाजवळ
भरपOर कपडd आ6त; पण ती जर धावली असती तर कदािचत <तiया अवयवाला अपाय झाला असता आिण तो

अवयव बदलणd असाžय ठरJ असz. <व•ीसाठी असJŸया मालासारखी अ<ववा<हत कNय.ची िvथती असz.
,य.ना <व·úप राwन चालत नाही.”

१३. <तiया सºदयyŠ आधीच Cभा<वत झाJली ती म7डळी <तiया ब'ि(मmdŠ आणखी भारावOन »ली. ,य.नी
<तला प'¦पग'iछ <दला. <ववाहाiया Cvतावा\ Cतीक 1हणOन <तŠ तो vवीकारला.

१४. <वशाखा घरी परतŸयावर ती म7डळी <तiया मागOन <त• आली व ,य.नी धन7जयाकडd प'hयवधFनाब´ल श¥द
टाकला. ,य.ची सOचना vवीकारली »ली आिण न7तर पg{यवहाराŠ 8त पnका ठर<वला »ला.

१५. CHनिजतला £{हा 6 समजJ z{हा अपOवF सNमानाथF प'hयवधFनासह सा‹तला जाhयाची ,याŠ इiछा
दशF<वली. धन7जयाŠ राजा व ,याचा प<रवार, िमगार, प'hयवधFन आिण ,या\ सहकारी «.\ भ{य vवागत ‹J,
आदरा<त¸याiया सवF बाबतीत ,याŠ vवत: लa घातJ.

१६. वधO\ अल7कार करhयासाठी पाच” स'वणFकार.ची योजना ‹ली »ली. धन7जयाŠ आपŸया कNRiया
<ववाहाCी,यथF धनाiया पाच” गाडÎा, स'वणFपाgd व पश'धन इ,या<दक.iया पाच”-अशा अपFण ‹Ÿया.

१७. £{हा <वशा˜ला <नरोप qhयाचा समय आला z{हा धन7जयाŠ उपqशाथF <तला दहा सOचना स.<गतŸया Qया पलीकडiया खोलीत असJŸया िमगाराŠही ऐकŸया. «ा सOचना अशा हो,या: घरातील अÐी बा6र न qणd;
बा6रचा अÐी घरात Rऊ न qणd, जो कोणी परत काही qईल ,यालाच काही qणd, जो कोणी qणार नाही ,याला

काही न qणd; जो qईल ,याला qणd आिण न qईल ,यालाही qणd, CसNनतापOवFक बसणd, CसNनतापOवFक खाणd <पणd;
अÐी CQविलत राहील अशी खबरदारी घdण;d आिण ग^•qवत.ना आदर दशF<वणd.

१८. uसयy <दवशी धन7जयाŠ आपŸया कNRiया प'रvकाराथF आठ ग^हvथ.ची <नय'nती ‹ली. <तiयावर कसला
आरोप आला तर ,याची चौकशी करhया\ काम ,य.iयावर सोप<वJ होz.

१९. आपली सOन ~ावvतीiया जनzŠ पाहावी अशी िमगाराची इiछा होती. आपŸया रथात उभी रा•न
<वशा˜Š £{हा ~ावvतीत Coश ‹ला z{हा रv,याiया uतफy जनता उभी होती. जनzŠ <वशा˜वर उपहार.चा
वषyव ‹ला; पण <तŠ ,या सवF वvतO जनzत वाटOन टाकŸया.

२०. िमगार <नगhठ.चा उपासक होता. <वशाखा घरी आŸयावर लवकरच ,याŠ <नगhठ.ना पाचारण ‹J आिण
,य.\ vवागत करhयास <तला स.<गतJ; पण ,य.ची नÐावvथा पाwन <तला घ^णा आली आिण <तŠ ,य.चा
सNमान करhया\ नाकारJ.

२१. <नगhठ.नी हÓ धरला की <तला परत पाठवOन ©ाo. पण िमगाराŠ काल-हरण करhया\ योिजJ.

२२. ए‹ <दवशी िमगार भोजनास बसला होता व <वशाखा ,याला प7•याŠ वारा घालीत होती. इतnयात

घराबा6र एक िभnखO उभा असŸया\ <तiया द^…ो,पmीस आJ. िमगाराची ,याiयाकडd नजर जावी 1हणOन
<वशाखा बाजOला झाली; पण िभnखOकडd न पाहता िमगाराŠ भोजन स'Ž ठdवJ.

२३. 6 पाहताच <वशाखा ,या िभnखOला बोलली, “कœपा कŽन प'ढd जा. माझd ¡शOर िशळd अNन खात आ6त.”

िमगाराला राग आला. ,याŠ <तला माघारी पाठवhयाची धमकी <दली. पण <तiया <वन7तीन'सार ही बाब ,या
अ…प7च.समोर म.डhया\ माNय ‹J.

२४. ,य.नी <तiया<वc( ‹JŸया सवF आरोप.ची चौकशी ‹ली आिण <तला दोषम'nत ठर<वJ.

२५. ,यावर <वशा˜Š आ€ा <दली की, <तला मा6री पाठ<वhयाची <स(ता ‹ली जावी. िमगार आिण ,याiया
प,नीŠ ,यावर <तची aमा मा<गतली. भगवान ब'( आिण ,य.चा िभnखO प<रवार «.ना आम7gण <दJ जाo, अशी
अट घालOन <वशा˜Š ,य.ना aमा ‹ली.

२६. ,याŠ तH ‹J; पण <नगhठ.iया दडपणाम'ळd सरबराई करhया\ काम ,य.नी <वशा˜वर सोप<वJ व फnत
भोजनाiया अ˜रीस होणाª भगवान ब'(.\ Cवचन पड©ाआडOन ~वण करhयास माNयता <दली.
२७. पण Cवचनाचा Cभाव ,याजवर एवढा पडला की, तो उपासक बनला.

२८. <वशा˜ब´ल ,याला असीम कœत€ता वाटली. «ान7तर तो <तला माzसमान मानO लागला. आिण ,याCमाणd
<तचा आदरस,कार कŽ लागला. «ा न7तर <तला िमगार-माता अH स7बोधhयात Rऊ लागJ.
२९. अशा रीतीची <वशा˜ची द^ढ ~(ा होती.

३. मिŸल‹ची ~(ा
१. एकदा £{हा भगवान ब'( ~ावvतीiया £तवनारामात रा<हJ होz z{हा एका ग'हvथाचा एकsलता एक

<Cय प'g <नधन पावला. «ाम'ळd ,या ग^हvथाŠ आपला {यवसाय व खाणd<पणd सोडOन <दJ.

२. तो दररोज vमशानभOमीत जाई आिण मोठमोठÇाŠ <वलाप करी, “ 6 लाडnय म'ला, तO कsठd आ6स ? तO कsठd
आ6स ?”

३. तो शोक–vत <पता भगवान ब'(.कडd आला व अिभवादन कcन एकीकडd बसला.

४. शONयमनvक, <न¾वकार व आगमना\ Cयोजन न जाणणायy ,याiया अवv•कडd पाwन तथागत ,याला 1हणाJ,
“ त'झी अवvथा ठीक नाही, त'झd मनही िvथर नाही.”

५. “ माझा एकsलता एक लाडका प'g मरण पावला असता माझd िचm कH िvथर राw श‹ल ?”

६. “ होय, सदग^हvथा ! आपJ <Cयजन u:ख, शोक, oदना, {यथा व क… «ास कारणीभOत होतात.”

७. तो ग^हvथ रागावOन बोलला, “ अH कोण 1हणO शकतो ? Í, Í; आपJ <Cयजन आपŸयाला आन7द आिण स'ख
qतात.”

८. आिण अH बोलOन भगवान ब'(.iया श¥द.चा <धnकार कŽन तो रागाŠ उठला आिण <नघOन »ला.

९. जवळपास काही ज'गारी ©Oत ˜ळत होz. तो ग^हvथ ,य.iयाकडd »ला आिण ~मण गौतमास आपली शोककथा

आपण कशी स.<गतली, ,य.नी ,यावर काय उmर <दJ, व आपण रागाŠ <तथOन कH <नघालो 6 ,य.ना <नoदन
‹J.

१०. ज'गारी 1हणाJ, “ त'म\ 1हणणd बरोबर आ6. आपJ <Cयजन 6 आपŸया आन7दा\ व स'खा\ उगमvथान
आ6.” ,या ग^हvथाला z ज'गारी आपŸयाच मता\ असŸयाब´ल बª वाटJ.

११. हळOहळO ही गो… पसरत पसरत राजाiया अ7त:प'रापयSत जाऊन पोहोचली. राजाŠ मŸली‹ला स.<गतJ की,

त'झd ~मण गौतम 1हणत की, <Cयजन u:ख, शोक, oदना, {यथा व क… «.स कारणीभOत होतात.
१२. “ महाराज ! जर तथागत अH 1हणाJ असतील तर z राvतच आ6.”

१३. “मिŸल‹ ! जसा एखादा िश¦य ग'Žiया C,Rक वचनाला ‘होय, बरोबर आ6.’ अH 1हणOन माNयता दशF<वतो

तHच ~मण गौतम £ £ बोलतात z ‘ जर तथागत अH 1हणाJ असतील तर z राvतच आ6.’ अH बोलOन तO
माNयत दशF<वzस. जा, चालती हो !”

१४. z{हा मिŸल‹Š निलžयान ˆा1हणास पाचारण ‹J आिण स.<गतJ की, भगवान ब'(.iयाकडd जा, आपŸया
वतीŠ ,य.ना िशरसा….ग Cिणपात कर, ,य.\ कsशल <वचार आिण z 1हणतात अH £ स.<गतJ जाz z खª आ6
काय «ाची चौकशी कर.

१५. “ आिण z £ काय बोलतील z तHच मला नीट स.ग.” ती 1हणाली.

१६. राणीiया आ€diया प<रपालनाथF ˆा1हण <नघाला आिण तथागत.कडd जाऊन ,य.ना z तH बोलJ की काय
अH ,याŠ <वचारJ.

१७. “ होय, ˆा1हणा ! आपJ <Cयजन आपŸयाला u:ख, शोक, oदना, {यथा व क… qतात. हा पहा प'रावा.”

१८. “ एकदा «ा ~ावvतीत एका kीची माता मरण पावली, शोक<व{हल होऊन oडÎासारखी ती रv,यातOन
भटकU लागली, आिण ‘माझी आई त'1ही पा<हलीत का ? माझी आई त'1ही प<हलीत का ?’ अH C,Rकाला <वचाc
लागली.

१९. “ uसरा प'रावा, ~ावvतीतील एका kीचा <पता, ब7धO, भ<गनी, प'g, कNया व प<त <नधन पावJ.

शोक<व{हल होऊन oडÎासारखी ती गŸलोगŸली भटकायला लागली आिण ‘आपJ <Cयजन कsणी पा<हJ का ?’
अH C,Rकाला <वचाc लागली.

२०. “ <तसरा प'रावा. ~ावvतीतील एका ग^हvथाची माता, <पता, ब7धO, भ<गनी, प'g, कNया, व प,नी <नधन
पावली. शोक<व{हल होऊन oडÎासारखा तो गŸलोगŸली रvतोरvती भटकU लागला आिण ‘ आपJ <Cयजन कsणी
पा<हJ का ?’ अH C,Rकाला <वचाŽ लागला.

२१. “ आणखी एक प'रावा. ~ावvतीतील एक kी आपŸया मा6री »ली. <तiया घरची म7डळी पतीपासOन <तला
<वभnत कŽन <तला न आवडणायy uसयy एकाबरोबर <तचा <ववाह कŽन qhयाiया <वचारात होती.”

२२. “ <तŠ आपŸया पतीस 6 स.<गतŸयावर ,याŠ <तiया qहा\ दोन त'कडd ‹J आिण मग vवत: आ,मह,या
‹ली. £णdकŽन ,या दोघ.\ एकg <नधन {हाo.”

२३. निलžयान ˆा1हणाŠ 6 सवF राणीला यथात¸य कथन ‹J.

२४. तदन7तर राणी राजाकडd »ली आिण 1हणाली, “ आपली एकsलती एक कNया विजरा आपणास <Cय आ6
काय?” “होय, <Cय आ6.” राजाŠ उmर <दJ.

२५. “ आपŸया लाडnया विजराला काही झाJ तर आपणाला uःख होईल की नाही?” “जर <तला काही झाJ तर
माÌया जीवनावर ,याचा फार प<रणाम होईल.”

२६. “महाराज मी आपणास <Cय आ6 काय?” मिŸल‹Š <वचारJ. “होय. <Cय आ6स.”

२७. “मला जर काही झाJ तर आपणास u:ख होईल की नाही?” “ जर त'ला काही झाJ तर माÌया जीवनावर
,याचा फार प<रणाम होईल.”

२८. “ महाराज, काशीकोशल नाग<रक आपणास <Cय आ6त काय?” “ होय.” राजाŠ उmर <दJ. “जर ,य.ना
काही झाJ तर आपणास u:ख होईल की नाही?”

२९. “ जर ,य.ना काही झाJ तर ,याचा घोर प<रणाम होईल. आणखी <नराळd कH बª होईल?”

३०. “ तर मग तथागत «ािशवाय <नराळd काही बोलJ का?” “ नाही, मिŸल‹ !” राजा पÂाmापदƒध vवराŠ
बोलला.

४. गभFवती माzची तीP अिभलाषा
१. एकदा भगवान ब'( भƒग qशी ‰सकलावनातील स'स'मार पवFतावरील म^ग-उपवनात राहात होz.

राजकsमार बोधीचा प×नामक Cासाद ,या oळी न'nताच तयार झाला होता, पण ,यात ~मण ˆाह1हणा\ xकवा
कsणा uसयy\ वाvत{य झाJ न{हz.

२. राजकsमाराŠ स7<ककप'm नामक ˆा1हणाला स.<गतJ, ‘ तथागत.कडd जा; माÌयातफû ,य.ना अिभवादन कर,
,या\ कsशल व^m <वचार आिण िभnख'स7घास<हत ,य.ना माझd भोजना\ आम7gण q.’

३. <नम7gण भगवान ब'(.ना <दJ »J. मौनाŒाª ,य.नी माNयता दशF<वली आिण 6 व^m राजकsमाराला <नoदन
‹J »J.

४. राg झाŸयावर राजकsमाराŠ आपŸया प× नावाiया Cासादात उmम भोजन <स( ‹J आिण Cासादाiया

पाययyवर श'µ वk आiछा<दत कŽन सवF <स(ता असŸया\ वतFमान भगवान ब'(ास कळ<वhयास ,या तcण
ˆा1हणास स.<गतJ.

५. तH ‹Ÿयावर लवकरच तथागत चीवर प<रधान कŽन िभaापाg हातात घdऊन Cासादापाशी आJ. <त•
दरवाजापाशी राजकsमार ,य.ची Cतीaा करीत उभा होता.

६. तथागत Rताना पाwन राजकsमार ,य.ना सामोरा »ला आिण अिभवादन कŽन ,य.iया प<रवारासह
Cासादाकडd परतला.

७. पायय“iया पाय¸याशी तथागत <न:vत¥धपणd उ‰ रा<हJ. राजकsमार बोलला, “ तथागत.नी <बछायतीवर

पदापFण करhयाची कœपा करावी. कœपा कŽन तथागत.नी माÌया <वन7तीCमाणd कराo 1हण£ z मला िचरकाल
<हतावह होईल.” पण तथागत <न:vत¥धपणd उ‰ रा<हJ.

८. प'Nहा एकदा राजकsमाराŠ ,य.ना <वन7ती ‹ली आिण तरी तथागत vत¥धच उ‰ रा<हJ. <तसय“दा ,याŠ
<वन7ती ‹ली आिण मग तथागत.नी आन7दाकडd द^ि…adप टाकला.

९. अडचण काय होती z आनNद समजला आिण ,याŠ पाययyवर\ आiछादन ग'7डाळOन काढOन ठdवाo अH ,याŠ
स.<गतJ. आपŸया अन'याय.चा <वचार करत तथागत ,या वkावर पाय ठdवतील अH शnय न{हz.

१०. राजकsमाराŠ z वkाiछादन ग'7डाळOन ठdवhयाची आ€ा ‹ली व Cासादाiया वरiया मजŸयावर आसन.ची
<स(ता करhयास स.<गतJ.

११. तथागत िभnखOस7घास<हत पाययy चढOन वर »J आिण ,य.iयासाठी <स( ‹JŸया आसनावर vथानापNन
झाJ.

१२. राजकsमाराŠ आपण vवत: तथागत आिण िभnखOस7घास य•iछ भोजन वाढJ.

१३. तथागत.\ भोजन समा„त झाŸयावर राजकsमार बोधी एका बाजOस आसनावर बसला आिण ,य.ना
1हणाला, “ भगवान, मला वाटz की, स'खद साधन.नी न{6 तर अ<Cय साधन.नीच खª कŸयाण Cा„त ‹J
पा<ह£.”

१४. तथागत 1हणाJ, “ राजकsमारा, फार पOव¤ £{हा मला स7बोधी Cा„त झाली न{हती z{हा त'Ìयासार˜च
माझd मत होz. ,या oळी मी अगदी तcण होतो, माझd ‹स काळdभोर आिण भरदार होz आिण ताchयाiया ऐन
बहरात मा,या<प,य.iया इiÍ<वc( ,य.iया u:खशोकाला न ज'मानता मी ‹स व दाढी कापOन पीतवk प<रधान

कŽन स7साराचा ,याग कŽन ग^हहीन स7Nयास प,करला. स,याNoषण करhयासाठी आिण अन'पम श.तीचा मागF
शोधhयासाठी मी स7Nयास vवीकारला होता.”

१५. “ पण आता माझd मन <नराळd झाJ आ6. जर एखा©ाला ध1म समजला तर सवF uःख.चा नाश कसा करावा
6 ,याला सम£ल.”

१६. राजकsमार बोलला, “ <कती अêàत हा ध1म ! <कती अêàत «ा ध1मा\ vप…ीकरण ! हा समजhयास <कती
स'लभ !”

१७. z{हा तcण ˆा1हण स7<ककप'm राजकsमाराला 1हणाला, “राजकsमार ! आपण 6 माNय ‹Jत खª; पण आपण
ब'(, ध1म आिण स7घ «.चा आ~य –हण करhयाची तयारी दशF<वली नाहीत !”

१८. “अH 1हणO नकोस, िमgा ! अH 1हणO नकोस.” राजकsमार बोलला. “कारण मी माÌया माzकडOन अH ऐकJ
आ6 की, Qया oळी भगवान ब'( कोस1बीiया घो<सतारामात राहात होz ,याoळी गभFवती अवv•त ती

,य.iयाकडd »ली व ,य.ना अिभवादन कŽन ,य.iयाजवळ एका बाजOस बसली. ती ,य.ना 1हणाली की, प'g

अथवा कNया-जो काही गभF माÌया उदरात «ा aणी आ6 तो अजातजभF ब'(, ध1म आिण स7घ «.चा आ~य
vवीकारीत आ6. भगवान ब'(.नी अन'–ह कŽन ,या गभyला यावQजीव आपला शरणागत उपासक 1हणOन
vवीकाराo.”

१९. “आणखी एकदा भगवान ब'( «ा भƒगqशातच स'7स'मार पवFतावरील ‰सकलावनात राहात होz. माÌया

दाईŠ मला ,या oळी तथागत.कडd ŠJ आिण ,य.iया समोर उभी राwन ती 1हणाली, “हा राजकsमार बोधी ब'(,
ध1म आिण स7घ «.चा आ~य vवीकारीत आ6.”

२०. “आता मी vवत: <तसयy oळी आ~य vवीकारत आ6 आिण तथागत.ना <वन7ती करीत आ6 की, मला
याQजीव उपासक 1हणOन ,य.नी vवीकœत कŽन Ñयाo.”

५. ‹<नया\ vवागत
१. आ„पण R• Hल नावाचा एक ˆा1हण रहात होता. तो तीन oद.त पार7गत होता. तHच {या•य.स<हत

कमFकाhडाचा पिhडत, श¥दशाk व {य',पिmशाkाचा त€, व पाचवी <व©ा जो इ<तहास ,यात <न¦णात होता.
तो {याकरण जाणत अH. कUटतक¿शाk तHच महाप'cष.ची लaणd ओळखणd «.तही तQ€ होता. ,याiयापाशी
तीन” तcण ˆा1हण होz; -Qय.ना तो oदमNg िशकवत अH.

२. ‹<नय नावाचा अिÐपOजक ˆा1हण «ा Hलाचा अन'यायी होता. आपŸया तीन” िश¦य.सह Hल ,याiयाकडd
»ला. ,या oळी <त• अिÐपOजक <नर<नरा½या उप•मात {य– होz व vवत: ‹<नय —जवानीची खास {यवvथा
करhयात ग'7तला होता.

३. z पाहताच ˆा1हण ‹<नयाला 1हणाला, “ 6 सवF काय चालJ आ6 ? ही <ववाहभोजनाची तयारी आ6 की
य€ाची <स(ता ? मगधनªश <बि1बसार सप<रवार उदईक भोजनास Rणार आ6त की काय?”

४. “Hल ! ही <ववाहभोजनाची तयारी नाही xकवा राजाiया —जवानीचीही नाही. पण मी एक मीठा य€

आयोिजला आ6. कारण ~मण गौतम आपŸया िभaाटन याgdत बारा” पNनास िभnख'7सह आ„पण R• आJ
आ6त.”

५. “ ~मण गौतम.iया बाबतीत अशी कीत¤ Cस^त आ6 की, z स1यक् स7ब'( आ6त.”

६. “ ,य.नाच िभnखOस7घासह मी उदईक भोजनास <नम7<gत ‹J आ6. ही जी —जवानीची <स(ता <दसz आ6 ती
,य.iयासाठी आ6.”

७. Hल 1हणाला, “ ‹<नय, तO ,य.ना स1यक् स7ब'( अH स7बो<धJस काय?” “ होय.” ‹<नय बोलला. “ ‹<नय, तO
खरोखरच अH 1हणालास?” “ होय, मी तH 1हणालो.”

६. राजा CHनिजतची vत'ती
१. एकदा भगवान ब'( ~ावvतीत अनाथ<पिhडकाiया £तवनारामात राहात होz.

२. ,या oळी कोशलनªश CHनिजत एका ल'ट'प'टOiया य'(ात <वजय िमळवOन आपला 6तO साžय कŽन परतला
होता. उ©ानाजवळ पोहोचŸयावर तो <त• वळला. िजथपयSत रथ जाऊ शकत होता <तथपयSत रथातOन जाऊन
न7तर प'ढd तो पायाŠ उ©ानात चालत »ला.

३. ,या oळी काही िभnखO ख'Ÿया हoत शतपावली करीत होz. कोशल-नªश CHनिजत ,या िभnख'7कडd »ला आिण
1हणाला, “ भNz, «ा समयी अहFत स1यक् स7ब'( तथागत भगवान ब'( कोण,या vथळी आ6त ? मी ,य.\ दशFन
घdऊ इिiछतो.”

४. “ महाराज ! ,य.चा <नवास पलीकडd आ6. दरवाजा ब7द आ6. आपण न घाबरता श.तपणd <तकडd जा.
{हर.डÎात Coश करा, खाकरŸयासार˜ करा व दरवाQयाची कडी वाजवा. तथागत दरवाजा उघडतील.”

५. ,य.नी स.<गतŸयाCमाणd राजा CHनिजत ,या <नवासात »ला. खाकरला, व ,याŠ दरवाजाची कडी वाजवली.
तथागत.नी दार उघडJ.

६. मग CHनिजतŠ <नवासात Coश ‹ला आिण तथागत.ना ,याŠ िशरसा….ग व7दन ‹J. ,य.iय. पदकमल.\
च'7बन घdतJ व हात.नी z vपश¤J, आिण आपŸया आगमनाची स'चना <दली, “ भगवान ! मी कोसल-नªश
CHनिजत आलो आ6.”

७. भगवान ब'(.नी <वचारJ, “ पण महाराज ! «ा qहात अH काय व‚िश…Ç आ6 की, आपण इतnया गाढ
मानवzŠ «ा qहास भावपOणF व7दन करीत आहात?”

स„तम ख7ड: µमिणकाची अ7<तम याgा
भाग प<हला-- <नकटवत¤य.iया ‰टी
भाग uसरा-- व‚शालीचा <नरोप
भाग <तसरा--महाप<र<नवyण

भाग प<हला: <नकटवत¤य.iया ‰टी
१. ध1मCचाराची ¶·
१. ध1म¨त.iया <नय'nतीन7तर भगवान ब'( vवत: कोण,या एका <ठकाणीच बसOन रा<हJत अH नाही. आपJ

ध1म¨ता\ कायFही ,य.नी स'Ž ठdवJ.

२. आपý ध1मCचारा\ कायF काही <विश… vथळd <नवडOन ,या <ठकाणी ,य.नी ¶<·त ‹J होz अH वाटz.
३. अशा ¶·.प‚की ‘~ावvती’ व ‘राजग'ह’ ही Cम'ख होती.

४. ,य.नी ~ावvतीला स'माª ७५ oळा व राजग^हाला स'माª २४ oळा ‰ट <दली होती.
५. आणखी इतर काही vथळीही ध1मCचाराची छोटी ¶·d होती.

६. जH क<पलवvत' इ• z सहा oळा »J होz, व‚शाली इ•ही z सहा oळा »J आिण क1मासध1म इ• चार
oळा.

२. ,य.iया ‰टीची vथाŠ
१. आपŸया ध1मCचाराiया Cवासात उपय'nत लहानमोठÇा ¶·.िशवाय इतरgही ,य.नी ‰टी <दŸया.

२. z उnकठा, ना<दका, साला, अvसप'र, धो<षताराम, नालNदा, आ„पण, एत'मा R• »J.
३. z ओपसाद, इiछा-नùग7ल, चhडाल-क„प, कsिशनारा R• »J.

४. z qवदह, पावा, अ1बसhडा, Hत{या, अन'<पया आिण उज'Nना R• »J.

५. ,य.नी ‰ट <दJŸया vथळ.ची नाo पा<हली 1हण£ अH समजz की, शाnयqश, कscqश व अ7गqश «ा <ठकाणी
,य.नी Cवास ‹ला होता.

६. सामाNयत: अH 1हणावयास हरकत नाही की, ,य.नी सवF उmर भारताची याgा ‹ली होती.
७. «ा vथानाची स7•या जरा कमी वाटz; पण ,यामžR अ7तर <कती आ6 ? ल'ि1बनीपासOन राजग^ह अडीच”
›ल.¬aा कमी ल.ब नाही. «ावŽन अ7तराची थोडीशी कŸपना Rऊ श‹ल.

८. ही सवF याgा भगवान ब'(.नी पायी ‹ली. ,य.नी ब‚लगाडीचास'(ा उपयोग ‹ला नाही.

९. «ा याgdत ,य.ना वाÊत राहhयासाठी कsठdही जागा उपल¥ध न{हती. न7तर माg ,य.iया ग^हvथ उपासक.नी
<वहार व <व~.तीvथाŠ ब.धŸयाम'ळd ,य.ची व ,य.चा िभnख'7ची Cवासात <व~ाम करhयाची सोय होऊ शकली.
ब•धा भगवान ब'( रv,यालगतiया व^aाiया छाRत राहात असत.

१० . ,य.चा स7qश vवीकारhयास £ <स( होz ,य.\ स7qह व अडचण}\ <नवारण करीत, £ £ ,य.ना <वरोध
करhयास उ©'nत झाJ होz ,य.iयाशी वाद<ववाद कŽन उmर qत व £ अजाण बालकाCमाणd मागFदशFनासाठी

Rत ,य.ना सNमागF दाख<वत भगवान ब'(.ची एका vथळापासOन uसयy vथळापयSत, एका गावापासOन uसयy
गावापयSत याgा चालO राही.

११. भगवान ब'( जाणOन होz की, £ लोक ,य.चा उपqश ऐकhयास Rत असत z सवFच ब'ि(मान न{हz, तHच
<न¾वकŸप मनोव^mी\ न{हz.

१२. ,य.नी आपŸया िभnखO7ना सOचना <दली होती की, ~ोत^वगF तीन Cकारचा असO शकतो.

१३. <नब'F(--Qया मOखyला काहीही <दसO शकत नाही, तो प'Nहाप'Nहा िभnखOकडd जातो, ,य.\ भाषण आ<द-मžयअ7त अH स7पOणF ऐकतो, पण ,याला काहीच उमजत नाही. ,याला ब'(ी म'ळीच नसz.

१४. «ाwन च.गला 1हण£ जो मन एका– कc शकत नाही असा. तो प'न:प'Nहा िभnखO7कडd जातो, ,य.\ भाषण
आ<द-मžय अNत अH स7पOणF ऐकतो आिण तH करीत असताना ,याला z सवF उमजzही; पण <तथOन उठŸयावर
माg काहीच ,याiया žयानात राहात नाही. ,या\ मन कोª असz.

१५. «ाwनही ~d„ठ 1हण£ CगŸभ €ानी माणOस. तो प'न:प'Nहा िभnखOकडd जातो, ,य.\ भाषण आ<द-मžय अNत

अH स7पOणF ऐकतो. तH करताना ,याला z सवF उमजz, सवF काही vमरणात राहz. िvथर, <नÂल आिण धमF व
धा±मक <वषय.त तQ€.

१६. अH असOनही भगवान ब'( धमFCचारामाठी गावोगावी न कÈटाळता जात असत.

१७. िभnखO7Cमाणd ,य.iयाशी तीन¬aा जाvत चीवर कधीही नसत. z फnत <दवसातOन एकदाच अNन–हण करीत
आिण दररोज सकाळी दारोदार िभaा मागOन अNन जम<वत.

१८. कोण,याही माणसाŠ इत‹ कठीण काम पार पाडJ नHल आिण zही इतnया CसNनzŠ.

३. माता-प'gाची आिण प<त-प,न}ची अ7<तम ‰ट
१. आपŸया म^,यOपOव¤ महाCजापती व यशोधरा «.ची भगवान ब'(ाशी ‰ट होऊ शकली.

२. कदािचत ही ,य.ची अ7<तम ‰ट असावी.

३. Cथम महाCजापती ,य.iयाजवळ »ली आिण <तŠ ,य.ची पOजा ‹ली.

४. <तŠ कœत€zŠ ,य.\ आभार मानJ. कारण ,य.नी <तला स(मyŠ Cा„त होणाª समाधान <दJ होz. कारण
<तला अžयाि,मक जNम लाभला होता. कारण ,य.iयाम'ळd <तiया शरीरात ध1माचा <वकास झाला होता. कारण

,य.iयाच ध1मŽपी uधा\ पान <तŠ ‹J होz. कारण ,य.iयाच सहाÒयाŠ <तŠ भवसागर पार ‹ला होता-ब'(ाची जननी समजली जाhयात <तचा ‹वढा तरी गौरव झाला होता !

५. आिण न7तर <तŠ आपली <वन7ती ,य.iयापाशी सादर ‹ली- “आता «ा qहाचा ,याग कcन म^,यOचा vवीकार
करावा अशी माझी इiछा आ6. 6 u:खनािशन् भगवान ! मला 6 करhयास अन'मती q !”

६. यशोधªŠ भगवान ब'(.ना उ´dशOन 1हटJ की, ती आता अठ्ठ्याहmर वष“ची झाली आ6. ,यावर भगवान ब'(
1हणाJ की, ,य.\ही आता एÙशीआo वषF स'Ž आ6.

७. यशोधªŠ स.<गतJ की, आजची राg ही <तची अ˜रची आ6. महाCजापती¬aा <तचा vवर अ<धक स7यिमत

होता. महाCजापतीCमाणd <तŠ ,य.iयाशी मरणाची अन'मती मा<गतली नाही xकवा ,य.iयाकडd जाऊन ,य.iया
आ~याचीही याचना ‹ली नाही.

८. उलट ती ,य.ना 1हणाली, “मीच माझd आ~यvथान आ6.”

९. आपŸया जीवनातील सवF <वघातक Cव^m}वर <तŠ <वजय िमळवला होता.

१०. ती आपली कœत€ता {यnत करhयास आली होती. कारण ,य.नीच <तला मागF दाख<वला आिण शnती <दली
होती.

४. <पता-प'g.ची अ7<तम ‰ट
१. एकदा भगवान ब'( राजग^हाiया oळ'वनात राहात होz. ,याच oळी रा•ल अ1बल<ठ्ठका R• राहात

होता.

२. स7žयाकाळ होता होता भगवान ब'( समाधी स7पवOन रा•लकडd »J. ,य.ना ucन Rताना पाwन रा•लŠ
,य.iयासाठी आसन <स( ‹J व पादCaालनासाठी पाणी ठdवJ.

३. रा•लŠ ठdवJŸया आसनावर बसOन भगवान ब'(.नी आपJ पाय ध'तJ. रा•लŠ ,य.ना अिभवादन ‹J व एका
बाजOस जाऊन तो बसला.

४. रा•लला उ´dशOन भगवान ब'( 1हणाJ, “ जाणOनब'जOन खोÊ बोलhयाचा Qयाला स7कोच वाटत नाही ,याŠ
शnय असJJ कोणzही पाप कमF कराय\ बाकी ठdवJJ नाही अH मी 1हणतो. 1हणOन रा•ल ! तO अशी िशvत
लावOन घd की, थÓdतस'(ा खोÊ बोलJ जाणार नाही.”

५. “ तHच C,Rक गो… करताना व C,Rक श¥द बोलताना व C,Rक <वचार मनात आणताना तO प'Nहा प'Nहा
‡चतन कर.”

६. “ त'ला एखादी गो… करावयाची अHल z{हा तO नीट <वचार कर की, ती करhयाŠ त'ला, इतर.ना xकवा
दोघ.नाही अपाय होईल काय, आिण 1हणOन ती u:खो,पादक xकवा u:खप<रणत आ6 काय ? <वचार.ती जर त'ला
वाटJ की, ती तशीच आ6 तर ती तO कŽ नकोस.”

७. “ पण जर त'झी खाgी पटली की, <तiयात अपाय नसOन <हतच आ6 तर ती तO करावी.”
८. “ Cdमळ ›gीत त'झा <वकास {हावा. अH होhयाŠ Œdषभावना न… होईल.”
९. “कcणdत त'झा <वकास {हावा. अH होhयाŠ पीडा न… होईल.”

१०. “ पर<हतस7तोषात त'झा <वकास {हावा. अH होhयाŠ पराùगम'खता न… होईल.”
११. “ स7यिमत श.त व^mीत त'झा <वकास {हावा. अH होhयाŠ <वस7गती न… होईल.”

१२. “ qह µ…ziया ‡चतनात त'झा <वकास {हावा. अH होhयाŠ <वकारवशता न… होईल.”
१३. “ न¡रziया जाणीoत त'झा <वकास {हावा. अH होhयाŠ अह7कार गळOन पडdल.”

१४. अH भगवान ब'(.नी स.<गतJ. ,य.iया उपqशाŠ रा•ल ह¾षत होऊन CसNन झाला.

५. भगवान ब'( आिण सा<रप'm «.ची अ7<तम ‰ट

१. भगवान ब'( ~ावvतीiया £तवनातील गNधकsटी <वहारात राहात होz.

२. पाच” िभnख'7सह सा<रप'm <त• आला.

३. ,य.ना अिभवादन कŽन सा<रप'm 1हणाला की, प^¸वीवरील आपŸया जीवनाचा अ7<तम <दवस समीप आला
आ6. भगवान ब'( आता आपणाला qह,यागाची परवानगी qतील काय ?

४. भगवान ब'(.नी सा<रप'mाला <वचारJ की, प<र<नवyणासाठी ,याŠ vथान <निÂत ‹J आ6 काय ?

५. सा<रप'mाŠ ,य.ना स.<गतJ, “मगध qशातील नाJक नावाiया गावी माझा जNम झाला. Qया घरात माझा
जNम झाला z घर अजOनही <त• आ6. z माझd घर माÌया प<र<नवyणासाठी मी <नवडJ आ6.”
६. भगवान ब'( 1हणाJ, “<Cय सा<रप'mा ! त'ला बª वाÊल z कर.”

७. भगवान ब'(.iया चरण.वर डो‹ ठdवOन सा<रप'm 1हणाला, “आपŸया चरणवNदनाiया C<त™diया एक—व

आ”साठी एक सहk कŸप.पयSत मी पारिमत.चा अ•यास ‹ला होता. माझी ही इiछा आता सफळ झाली आ6,
आिण ,याम'ळd माÌया आन7दाला पारावार उरJला नाही.”

८. “प'नजFNमावर आपला <व¡ास नाही. ,या अथ¤ हीच आपली अिNतम ‰ट. माÌया अपराध.ब´ल भगवान.नी
मला aमा करावी. माझी अ˜र आता समीप आली आ6.”

९. “सा<रप'm aमा करhयासार˜ काहीच उरJJ नाही.” भगवान ब'( 1हणाJ.

१०. £{हा सा<रप'm जाhयासाठी उठला z{हा ,याiया सNमानाथF भगवान ब'( उठJ आिण गNधकsटी <वहाराiया
सQजात जाऊन उ‰ रा<हJ.

११. z{हा सा<रप'm भगवान.ना 1हणाला, “£{हा आपJ प<हJ दशFन घडJ z{हा मला आन7द झाला. आता

आपJ दशFन झाJ ,याम'ळd मला अ,यान7द झाला. आपJ 6 ”वट\ दशFन आ6 6 मी जाणOन आ6. प'Nहा आपJ
दशFन होणार नाही.”

१२. आपJ दोन हात जोडOन भगवान.कडd पाठ न करता सा<रप'm <तथ'न <नघOन »ला.

१३. ,यावर उपिvथत िभnखOवगyस भगवान ब'( 1हणाJ, “आपŸया QR™ ब7धOiया मा» जा.” िभnखOवगF Cथमच
भगवान.ना सोडOन सा<रप'mामा» ,य.iया आ€dCमाणd »ला.

१४. आपŸया गावी पोहोचŸयावर सा<रप'mाŠ आपŸया घरातील Qया खोलीत ,याचा जNम झाला होता ,याच
खोलीत qह ठdवला.

१५. सा<रप'm.\ दहनस7vकार ‹J »J व ,याiया अvथी भगवान ब'(.पाशी ŠŸया »Ÿया.

१६. सा<रप'mाiया अvथी vवीकारŸयावर भगवान ब'( िभnख'7ना 1हणाJ, “तो सव•iच <वŒान होता.
,या{यापाशी स7–हव^mीचा Jशही न{हता. तो उ,साही आिण क…ाळO होता. ,याला पापाची घ^णा वाटत अH.
िभnख'7नो, ,याiया अvथ}कडd žयान ©ा. aमाशीलzत तो प^¸वीसमान होता. ,याŠ आपŸया मनात •ोधाला

कधीही Coश कŽ <दला न{हता. कोण,याही इiÍiया आहारी तो »ला न{हता. <वकारवशzवर ,याŠ <वजय
िमळ<वला होता. कcणा, ब7ध'भाव आिण Cीती ही ,याiया ठायी प<रपOणF होती.”

१७. ,याच स'मारास महामोƒगलायन राजग^हासमीप एका एकाNत<वहारात राहात होता. भगवान ब'(.iया
शgO7नी <नय'nत ‹JŸया माªकय“नी ,याची ह,या ‹ली.

१८. महामोƒगलायनाiया u:खद म^,यO\ व^m भगवान ब'(.ना स.<गतJ »J. सा<रपOm आिण महामोƒगलायन 6

,य.\ Cम'ख िश¦य होz. ,य.ना ध1म Hनापती अH 1हटJ जात अH. आपली ध1म-पर7परा प'ढd चालO ठdवhयासाठी
z या उभयत.वर अवल7बOन होz.

१९. आपŸया हयातीत झाJŸया ,य.iया <नधनाŠ भगवान ब'( अ<धक {य<थत झाJ होz.

२०. आता ~ावvतीत राहhयात ,य.ना vवारvय उरJ नाही 1हणOन <तथOन <नघhया\ ,य.नी ठर<वJ.

भाग uसरा: व‚शालीचा <नरोप
१. व‚शालाली Cणाम
१. आपŸया अ7<तम Cवासास <नघhयापOव¤ भगवान ब'( राजग^ही ग^âकUट पवFतावर राहात होz.

२. <त• काही काळ वाvत{य ‹Ÿयान7तर z 1हणाJ, “आनNद ! चल आपण अ1बल<ठ्ठ‹ला जाऊ या.”
३. “जशी आपली आ€ा.” आनNद स1म<तदशFक vवरात 1हणाला. महािभnखOस7घ सोबत घdऊन z अ1बल<ठ्ठ‹ला
»J.

४. काही काळ अ1बल<ठ्ठ‹ला वाvत{य कŽन z नालNदाला »J.

५. नालNदाwन z मगध qशची राजधानी असJŸया पाटली–ामास »J.

६. पाटली–ामाwन को<ट–ामाला आिण कोटी–ामाwन ना<दका R• z »J.
७. «ा C,Rक vथानी z काही <दवस थ.बJ आिण िभnखO स7घासाठी xकवा उपासक.साठी ,य.नी <त• CवचŠ
‹ली.

८. ना<द‹wन z व‚शालीस »J.

९. व‚शाली 6 महावीरा\ जNमvथान होz आिण 1हणOनच ज‚नधमyचा तो एक uगFही होता.
१०. तरी पण लवकरच <तथŸया नाग<रक.ना आपŸया ध1माकडd वळ<वhयात ब'( यशvवी झाJ.

११. अH स.गतात की, अवषFणाम'ळd व‚शालीत असा u¦काळ पडला की, ,याम'ळd अŠक लोक म^,य'म'खी पडJ.
१२. व‚शालीiया जनzŠ सभा बोलावOन «ाब´ल त•ार ‹ली.

१३. प'¦कळ वाद<ववाद होऊन अ˜र सव“नी भगवान ब'(.ना नगरास Rhया\ <नम7gण qhयाचा <नणFय घdतला.
१४. <बि1बसार राजाचा िमg व व‚शालीचा एक लीiछवी प'रो<हत-प'g महाली «ाला <नम7gण करhयासाठी
पाठ<वhयात आJ.

१५. भगवान ब'(ानी <नम7gणाचा vवीकार ‹ला व पाच” िभnख'7सह z <नघाJ. विQजय.iया Cqशात ,य.नी

Coश ‹ला न ‹ला तोच <व£iया गडगडाटासह वादळ होऊन म'सळधार वषyव झाला व u¦काळाची समा„ती
झाली.

१६. व‚शालीiया जनzŠ भगवान ब'(.\ £ अपOवF vवागत ‹J ,या\ कारण म'•यत: 6च होय.

१७. भगवान ब'(.नी ,य.ची ÕदR ‡जकŸयाम'ळd व‚शालीiया जनzŠ सहजच उ,साहाŠ ,य.ना C<तसाद <दला.

१८. न7तर वषyवासाचा समय आला. भगवान ब'( वषyवासासाठी oळOवनास »J आिण िभnखO7ना व‚शालीतच
वषyवास करhयास ,य.नी स.<गतJ.

१९. वषyवासान7तर भगवान प'Nहा व‚शालीला आJ. कारण व‚शालीचा <नरोप घdऊन प'ढील Cवासास जाhया\
,य.नी योिजJ होz.

२०. ए‹ <दवशी भगवान ब'(.नी सकाळीच वkd प<रधान ‹ली आिण िभaापाg घdऊन िभadसाठी व‚शालीत

,य.नी Coश ‹ला. िभaाटनान7तर ,य.नी भोजन ‹J. मग व‚शालीकडd गजराजाCमाणd द^ि…adप टाकUन ,य.नी

आनNदास स.<गतJ, “आनNदा, व‚शालीची ही माझी अ˜रची द^ि…‰ट आ6.”
२१. अH 1हणOन ,य.नी व‚शालीजन.चा <नरोप घdतला.

२२. ,या प'रातन नगराiया उmर सी—वर £{हा ,य.नी ,य.चा <नरोप घdतला z{हा ,या िलiछवीजन.ना ,य.नी
आपJ िभaापाg vम^ती 1हणOन Cदान ‹J.

२३. ही ,य.ची व‚शालीची अ˜रची ‰ट होती. ,यान7तर प'नभ°टीसाठी z जगJ नाहीत.

२. पावा R• वाvत{य
१. भगवान ब'( व‚शालीwन भhड–ामास »J.

२. भhड–ामाwन ह<ठ–ामास व <तथOन भोग-नगरास z »J.
३. भोग-नगराwन z पावा R• »J.

४. पावा R• भगवान ब'( च'Nद नामक लोहाराiया आ²वनात वाvत{यासाठी »J.

५. भगवान ब'( पावा R• आJ असOन z आपŸया आ²वनात उतरJ आ6त अH च'NदाŠ ऐकJ.

६. च'Nद आ²वनात »ला आिण भगवानाiया समीप जाऊन बसला. भगवान.नी ,याला धम•पqश ‹ला.
७. «ाम'ळd आनिNदत होऊन च'Nद भगवान.ना 1हणाला, “उ©ा माÌया घरी िभnख'7सहवतFमान भगवान.नी Rऊन
भोजन घdhयाची कœपा करावी.”

८. आिण भगवान ब'(.नी मौनाŠच जणO स1मती दशF<वली. भगवान.नी आपŸया आम7gणाचा vवीकार ‹ला 6
जाणOन च'NदाŠ Cयाण ‹J.

९. uसयy <दवशी च'NदाŠ आपŸया घरी खीर वग‚ª िम…ानाबरोबर ‘सOकर-म´व.’चीही <स(ता ‹ली. तयारी
होताच ,याŠ भगवान.ना कळ<वJ, “भगवान, oळ झाली. भोजन तयार आ6 !”

१०. भगवान.नी वkd प<रधान ‹ली आिण िभaापाg घdऊन िभnखO7सहवतFमान z च'Nदाiया घरी आJ आिण
,याŠ <स( ‹JŸया भोजना\ –हण ‹J.

११. भोजनान7तर भगवान.नी च'Nदास प'Nहा धम•पqश ‹ला आिण आसनावŽन उठOन z <नघाJ.

१२. च'NदाŠ <स( ‹JJ भोजन भगवान.ना मानवJ नाही. ,याम'ळd ,य.ना घोर आजार जडला. अ<तसाराम'ळd
,य.ना मरणCाय oदना होऊ लागŸया.

१३. पण भगवान.नी ‘vम^<त-स1CजNय’ चा <नयोग कŽन सवF सहन ‹J.
१४. आ²वनात परतŸयान7तर मलश'(ी झाŸयान7तर भगवान आनNदाला बोलJ, “चला, आपण कsिशनाराला
जाऊ या.” आिण मग सवF जण पावाwन <नघाJ.

३. कsिशनारा R• आगमन

१. भगवान ब'( थोडासा रvता चालOन »J तोच ,य.ना <व~.तीची जŽरी भासO लागली.

२. मागyतOन थोडdH बाजOला जाऊन एका व^aाखाली z बसJ आिण आनNदाला 1हणाJ, “आनNदा, वkाची घडी
कŽन माÌयाक<रता <बछाईत कर. मी थकलो आ6. काही काळ <व~.तीची मला गरज आ6.”

३. “जशी आपली आ€ा !” आनNद 1हणाला आिण ,य.iया आ€dCमाणd ,याŠ वkाची चौघडी कŽन <बछाईत
तयार ‹ली.

४. भगवान ब'( ,यावर आसनvथ झाJ.

५. आसनvथ झाŸयावर z आनNदाला 1हणाJ, “आनNदा थोडd पाणी आण. तहान लागली आ6. पाणी „याo
1हणतो.”

६. आनNद 1हणाला, “ककs,थ नदी इथOन जवळच आ6. <त\ पाणी vवiछ, च<व…, शीतल आिण पारदशFक आ6.

Cवाहात उतरणdही स'लभ व आŸहाददायक आ6. भगवान.नी <त• चलाo. 1हण£ पाणी <पता Rईल आिण
हातपाय ध'ऊन बª वाÊल. «ा जलाशया\ पाणी <नमFल नाही, घाणdरडd आ6.”

७. भगवान ब'(.चा qह इतका uबFल झाला होता की, z नदीजवळ जाऊ शकत न{हz. जवळiया जलाशयातŸया
पाhयावरच ,य.नी समाधान मानJ.

८. आनNदाŠ पाणी आणJ आिण भगवान.नी z Cाशन ‹J.

९. थोडा oळ <व~.ती घdऊन भगवान ब'( िभnखO7सह कsकs,थ नदीकडd »J. <त• आŸयावर z पाhयात उतरJ
आिण ,य.नी Ëान व जलCाशन ‹J. uसयy तीरावŽन z बा6र आJ आिण आ²वनाकडd ,य.नी Cयाण ‹J.

१०. <त• पोहोचŸयावर ,य.नी <बछाईत पसरhयास प'Nहा स.<गतJ. “मी थकलो आ6, जरा पडाo अH वाटz.”

,य.iया आ€dCमाणd वkाiया चौघडीची <बछाईत करhयात आली आिण भगवान ,यावर <व~.तीसाठी आडo
झाJ.

११. काही काळ <व~.ती घdतŸयान7तर भगवान उठOन बसJ आिण आनNदाला 1हणाJ, “आनNदा ! आपण
मŸल.iया शालवनात जाऊ या. <हरhयवतीiया uसयy तीरावर कsिशनारात z उपवन आ6.”

१२. आनNदाबरोबर z <त• जाऊन पोहचJ व दोन शालव^a.iया मžR आपŸया वkाiया चौघडीची <बछाईत
घालhयास स.गताना आनNदाला z 1हणाJ, “मी थकलो आ6, इ• पडाo अH वाटz.”
१३. आनNदाŠ <बछाईत तयार ‹ली आिण भगवान ब'( ,यावर जाऊन प•डJ.

भाग <तसरा: महा प<र<नवyण
१. वारसाची <नय'nती
१. एकदा भगवान ब'( धन'धyरी नामक शाnय कsट'7बाiया आ²वनात वvतीस होz.

२. ,या oळी पावामžR न'कzच <नग™नाथप'gा\ (महावीरा\) qहावसान झाJ होz. ,याiया म^,यOन7तर
<नगिhठयात uही होऊन भ.डणd स'Ž झाली होती. ,य.\ दोन पa आपापस.त झगडताना एक—क.ना वाƒबाण.नी
घायाळ करीत होz.

३. ~ामणdर च'Nद पावामžR

वषyवास स7पवOन vथ<वर आनNदास ‰टhयास आला असताना बोलला,

“<नगhठनाथप'gा\ न'कzच पावा R• qहावसान झाJ आ6. ,याiया म^,यOन7तर <नगिhठय.त uही माजली असOन
z आपापस.त झगडताना परvपर.ना वाƒबाण.नी घायाळ करीत आ6त. «ा\ कारण ,य.ना कोणीच रaणकतy
नाही.”

४. ,यावर vथ<वर आनNद 1हणाला, “ही मह,वाची हकीकत भगवान ब'(.ना स.गणd इ… आ6. आपण ,य.iयाकडd
जाऊ या आिण ,य.ना ती कथन कŽ या.”
५. “ठीक, महाशय.” च'Nद बोलला.

६. ,यावर आनNद व च'Nद दोघd भगवान ब'(ापाशी »J आिण ,य.ना अिभवादन कŽन <नगिhठय.ची हकीकत
कथन ‹ली व आपला वारस <नय'nत करhयाची ,य.नी <वन7ती ‹ली.

७. च'Nदा\ <नoदन ऐकUन भगवान ब'( 1हणाJ, “च'Nद, <वचार कर की, जगात एक आचायF <नमyण होतो. अहFत्,
स1यक्-स7ब'(. तो आपŸया स(मyचा स'योƒय Cसार करतो, जो श.<तदायक, Cभावी, मागFदशFक व स'बोध असा

आ6; पण ,या\ िश¦य माg धमF€ानात Cगत झाJJ नाहीत आिण ,य.iया <नधनान7तर तो धमF ,य.\ रaण
करhयास असमथF ठरतो;”

८. “अशा आचाय“\ <नधन ,य.iया िश¦य.ना uःखदायक आिण ,य.iया धमyलाही <वघातक ठरz.”

९. “पण च'Nद, जगात एक अहFत् व स1यक्-स7ब'( आचायF <नमyण झाला आ6. ,याŠ आपŸया धमyचा स'योƒय व
स'बोध Cचार ‹ला आ6. Qयाचा स(मF Cभावशाली मागFदशFक असOन श.<तदायक आ6, Qया\ िश¦य स(मyत

पार7गत आ6त असा तो स(मF ,या िश¦य.ना उiचतर जीवना\ स1यक् vवŽप दशFवीत असताना ,या आचायy\
qहावसान होz;”

१०. “अशा आचाय“\ <नधन िश¦य.ना uःखदायक होत नाही. मग वारसाची गरज कsठd भासz ?”
११. uसयy एका Cस7गी आनNदाŠ प'नहा तोच C‘न काढŸयावर भगवान 1हणाJ, “आनNदा ! माÌया धमyबाबत
Qय.\ एकमत नाही अH दोन िभnखO तरी त'ला आढळJत काय ?”

१२. “नाही, पण आज £ भगवान.iया <नकट आ6त z भगवान.iया म^,यO- न7तर कदािचत ‘<वनया’ बाबत,

स7घाiया <नयम.बाबत वाद <नमyण करhयाचा स7भव आ6 आिण असला वाद सव“iया uःखाला कारणीभOत होऊ
श‹ल.”

१३. “आनNद, ‘<वनया’ बाबत, िभnखOiया <नयमाबाबत\ वाद a'Ÿलक ठरतात; पण िभnखOस7घात ध1माब´ल
जर वाद <नमyण झाJ तर z माg ‡चतादायक होईल.”

१४. “ध1मास7ब7धी\ वाद<ववाद •कUमशहा िमटवO शकत नाहीत. वारस जर •कUमशहासारखा वागणार नHल तर
तो काय कŽ शकणार ?”

१५. “ध1मास7ब7धी\ वाद<ववाद •कUमशहा िमटवO शकणार नाही.”

१६. “कोण,याही वादाबाबत स7घच <नणFय घdऊ श‹ल. स7घाŠ एकg Rऊन एकमत होईपयSत <वचार<व<नमय
‹ला पा<ह£ आिण एकदा <नणFय झाŸयान7तर ,या\ प<रपOणF पालन ‹J पा<ह£.”

१७. “वादाचा <नणFय ब•मताŠच {हायला पा<ह£. वारसाची <नय'nती हा ,यावर उपाय होऊ शकत नाही.”

२. अिNतम धमF-दीaा
१. ,या समयी स'भ· नावाचा प<रPाजक कsिशनारा R• राहात होता. स'भ· प<रPाजकाiया कानावर

लोकवातy पडली. “अH 1हणतात की, आज राgीiया अ˜रiया Cहरी गौतम ब'(.\ प<र<नवyण होणार आ6.”
z{हा स'भ· प<रPाजकाiया मनात आJ.

२. “काही वयोव^( ग'Ž आिण िश¦य प<रPाजक.ना अH 1हणताना मी ऐकJ आ6 की, «ा जगात अहFत्, स1यक्-

स1ब'( अH तथागत वार7वार <नमyण होत नाहीत आिण आज राgीiया अ˜रiया Cहरी ~मण गौतम.\
प<र<नवyण होणार आ6. माÌया मनात एक स7qह उ,पNन झाला आ6 आिण ~मण गौतम.ब´ल मला खाgी वाटz
की, z मला असला उपqश qतील की, £णd कŽन माÌया स7qहा\ <नराकरण होईल.”

३. स'भ· प<रPाजक उपमागyŠ मŸल.iया शालवनात »ला. <त• vथ<वर आनNद होता. स'भ· ,याला 1हणाला,
“vथ<वर आनNद, मला ~मण गौतम.\ दशFन होईल काय ?”

४. ,या\ श¥द ऐकUन vथ<वर आनNद ,याला 1हणाला, “प'ª, प'ª स'भ· ! तथागत.ना आता म'ळीच gास qता कामा
नR. z पार थकUन »J आ6त.”

५. स'भ· प<रPाजकाŠ uसय“दा व <तसय“दा प'Nहा तीच <वन7ती ‹ली. vथ<वर आनNदाŠ तीनही oळा ,याला zच
उmर <दJ.

६. स'भ· प<रPाजक आिण vथ<वर आनNदाचा चालJला हा स7वाद तथागत.नी ऐकला. ,य.नी आनNदाला हाक
माŽन 1हटJ, “आनNदा, स'भ·ाला अडवO नकोस. स'भ·ाला तथागत.\ दशFन घdhयाची अन'मती असावी.
स'भ·ाला £ काही माÌयापाशी मागावया\ अHल z ,याला €ानासाठी हo अHल. मला gास qhयाiया इiÍŠ
न{6. आिण £ उmरादाखल मी स.»न z त,काळ ,याला सम£ल.”

७. z{हा vथ<वर आनNद प<रPाजकाला 1हणाला, “स'भ·ा, आत Coश कर. तथागत.ची त'ला परवानगी आ6.”

८. z{हा स'भ· प<रPाजक तथागत.iया समीप »ला आिण ,य.ना अिभवादन कŽन कsशलवतFमाना\ बोलणd
झाŸयावर तो एका बाजOस जाऊन बसला. बसŸयावर तथागत.ना उ´dशOन तो बोलला,

९. “~मण गौतम, Qय.ना अन'यायी आ6त आिण ~ोz आ6त, £ C<स( आ6त, £ गणाचायF का6त, £
प7थस7vथापक आ6त, Qय.ना जनता धमy,मा मानीत आली आ6 अH ~मण आिण ˆा1हण-पOणFका‘यप, म•खली

गोशाल, अिजत ‹शक1बल, पकsच कiचायन, सQजय oल’ीप'g, तHच <नगhठनाथप'g – «ा सव“ना z 1हणतात
तH आपŸया आपणच स,य€ान Cा„त झाJ आ6 की नाही ? की, काह}ना झाJ आिण काह}ना झाJ नाही ?”

१०. “स'भ· ! काह}ना €ान Cा„त झाJ, की काह}ना झाJ नाही «ा असŸया गो…ीत तO पडO नकोस. मी त'ला
ध1म•पqश करतो तो नीट žयान qऊन ~वण कर. लa q. मी स.गतो.”

११. “भगवान ! फार च.गJ.” अH बोलOन स'भ· प<रPाजकाŠ भगवान ब'(.कडd एका–zŠ žयान <दJ. ,यावर
भगवान बोलJ;

१२. “स'भ· ! Qया ध1ममतामžR आयFअ….<गक मागF नाही ,यात ~मण असO शकत नाही. Qया ध1ममतात
आयFअ….<गक मागF आ6 ,यात ~मणही असतो.”

१३. “स'भ· ! माÌया ध1ममतात आयFअ….<गक मागF आ6 1हणOन «ा ध1मात ( kोतापNन, सकœदागामी,
अनागामी व अहFत् अH ) चार Cकार\ ~मण आ6त. uसयy ध1ममतात ~मणाचा अभाव आ6; पण स'भ·, जर

«ा ध1ममताiया अन'याय.नी स1यक् जीवन {यतीत ‹J तर «ा जगतात अहFत.चा अभाव कधीच आढळणार
नाही.”

१४. “मी एकोणतीस वष“चा असताना स,याiया शोधासाठी बा6र पडलो.”

१५. “स'भ· ! स(1माचा पa vवीकारŸयाला आता पNनासाwन अ<धक वष° होऊन »ली असतील.”

१६. तथागत.नी अH स.<गतŸयावर स'भ· प<रPाजक बोलला, “आपŸया मOखी\ 6 श¥द अ,य',कœ… आ6त.
खरोखरच अ,य',कœ… ! ”

१७. “जH कोणी फáकUन <दJŸयाची C<त™ापना करावी xकवा झाकJJ ख'J कराo xकवा मागFµ…ाला सNमागF
दाखवावा xकवा अ7धारात दीप CQविलत करावा की, £णdकŽन Šg असJŸयाला <दसाo.”

१८. “तH मला तथागत.नी स,या\ €ान कŽन <दJ 1हणOन मी ब'(, ध1म आिण स7घाचा आ~य vवीकारतो.”
१९. “स'भ· ! QयाŠ पOव¤ uसयy ध1माची <दaा घdतली अHल ,याला जर स7घात Coश करावयाची इiछा अHल
तर ,याला चार म<हŠ Cतीaा करणd Cा„त आ6.”

२०. “जर तसा द7डक अHल तर मीही चार म<हŠ Cतीaा करीन.”

२१. पण तथागत 1हणाJ, “माणसामाणसात फरक असतो 6 मी माNय करतो.” अH 1हणOन ,य.नी आनNदाला
हाक मारली व z बोलJ, “आनNद ! स'भ·ाला आताच स7घात दाखल कŽन घd !”
२२. “बª, जशी आपली आ€ा.” अH बोलOन आनNदाŠ स7मती दशFवली.

२३. स'भ· प<रPाजक मग आन7दाला 1हणाला, “त'1ही भाƒयवान आहात आनNद ! महाभाƒयवान ! त'1हाला vवत:
तथागत.नी धमFजला\ xसचन कŽन <दaा <दली व िभnखOस7घात िश¦य,व Cदान ‹J.”
२४. “स'भ· ! त'Ìया बाबतीतही तHच झाJ आ6.” vथ<वर आनNद 1हणाला.

२५. अशा रीतीŠ तथागत.iया अन'€dŠ स'भ· प<रPाजकाला िभnखOस7घात vवीकœत करhयात आJ. Qयाला vवत:
तथागत.नी दीaा <दली असा तोच अ˜रचा ~ावक.

३. अिNतम श¥द

१. भगवान ब'( आनNदाला न7तर 1हणाJ,

२. “आनNदा ! कदािचत तO अH 1हणशील, ‘ग'Ž7ची वाणी आता लोपली. आता आ1ह.स कोणी ग'Ž उरला नाही.’
पण आनNद, त'ला अH वाटता कामा नR; जो ध1म आिण <वनय मी िशक<वला, स.<गतला आ6 तोच माÌया
पÂात त'मचा ग'Ž !”

३. “आिण आनNद ! िभnख' परvपर.शी बोलताना िमgभावाŠ एक—क.ना हŸली स7बोधतात; पण माÌया पÂात

ही Cथा ब7द झाली पा<ह£, QR™ £{हा क<न™ाला हाक मारील z{हा ,याiया नावाŠ, गोg नावाŠ xकवा ‘िमg’
1हणOन ,याŠ ,याला स7बोधाo व क<न™ £{हा QR™ाला हाक मारील z{हा ,याŠ ,याला ‘ भगवान्’ xकवा ‘ भNz’
अH स7बोधाo.”

४. “ आिण आनNद ! माÌया पÂात जर स7घाला आव‘यक वाटJ तर <करकोळ अथवा गौण <नयम ,याŠ र´
कराoत.”

५. “ आिण आनNद ! त'ला माहीतच आ6 की, िभnखO छNन कसा हÓी, <वकœत आिण 8िशvत आ6.”
६. “ आनNद ! माÌया पÂात छNनाला सव•iच िशaा <दली जावी.”
७. “ भगवान ! सव•iच िशaा 1हण£ काय ?”

८. “ छNन काय वाÊल z बोलो, कोणी ,याiयाशी बोलO नR. ,याची कानउघाडणी कŽ नR, ,याला िशकवO नR.
,याला एकÊ सोडOन ©ाo. कदािचत «ाम'ळd तो स'धाªल.”
९. न7तर भगवान ब'( िभnखO7ना उ´dशOन बोलJ.

१०. “ जर कोणा िभnखOiया मनात कदािचत ब'(ाबाबत, ध1माबाबत, स7घाबाबत, मागyबाबत xकवा मागyiया

वाÊबाबत स7qह xकवा ग¯धळ अHल तर िभnखOवगFहो, आताच तो ,याŠ <वचारावा. मागाwन पÂाmाप कŽ नR
की, आम\ ग'c समोर असताना ,य.ना C,यa श7का स.गhयाची xहमत झाली नाही.”
११. अH स.<गतŸयावर िभnखO ग„प रा<हJ.

१२. z{हा तथागत.नी uसय“दा, <तसय“दा zच श¥द उiचारJ आिण <तसयy oळीही िभnख'7नी मौन सोडJ
नाही.

१३. z{हा तथागत 1हणाJ, “ कदािचत ग'Žचा मान राखावा 1हणOन त'1ही <वचारत नसाल; पण िभnखOहो, त'1ही
मला िमgासमान मानOन काय <वचाराय\ z <वचारा !”
१४. तरीही िभnखO अबोलच रा<हJ.

१५. z{हा आनNद तथागत.ना 1हणाला, “ आÂयF आ6, अêàत आ6. भगवान ! «ा माÌया स7घाŠ मला आज
<निÂNत ‹J. «ा िभnख'7प‚की एकाiयाही मनात ब'(ाबाबत, ध1माबाबत, स7घाबाबत, मागyबाबत xकवा
मागyiया वाÊबाबत य‡,किचतही स7qह नाही.”

१६. “ आनNद ! तO 6 <व¡ासाŠ बोलतोस; पण तथागत.ना ही जाणीव आ6 की, एकाही िभnखOiया मनात

कसलाही स7qह xकवा ग¯धळ नाही. «ा माÌया पाच” िभnख'7तला सवyत मागासJला <नदान kोतापNन तरी
खास अHलच. ,याला अधोगतीपासOन स'टhयाची खाgी आ6. ,याला स7बोधी Cा„त कŽन घdhयाची खाgी आ6.”
१७. z{हा तथागत िभnख'7ना उ´dशOन बोलJ :

१८. “ िभnखOहो, मी त'1हाला प'Nहा vमरण qतो की, सवF स7vकार अ<न,य आ6त. आपला मागF अCमादपOवFक

आ•मण करा !”

१९. तथागत.\ 6च अ˜र\ श¥द होz.

४. शोक–vत आनNद
१. जसजH वय होत चालJ तसतशी भगवान ब'(.ना आपली काळजी घdhयासाठी एखा©ा Hवकाची जcरी

वाटO लागली.

२. Cथम ,य.नी नNदाची <नवड ‹ली. ,यान7तर ,य.नी आनNदाची <नवड ‹ली. तथागत.iया अ7<तम समयापयSत
{यिnतगत Hवक 1हणOन ,याŠ ,य.ची Hवा ‹ली.

३. आनNदाला तथागत.नी Hवक न मानता आपला <Cयतम सहचर 1हणOन मानJ.
४. £{हा भगवान ब'( कsशीनारा R• आJ व दोन शालव^a.iयामžR ,य.नी वाvत{य ‹J z{हा आपला अ7तकाळ
जवळ Rत चालŸया\ पाwन आता आनNदाला <व¡ासात Ñयाo अH ,य.नी योिजJ.

५. 1हणOन ,य.नी आनNदाला हाक मारली आिण 1हणाJ, “आनNद ! «ा शालव^a.मžR कsशीनाराiया «ा
उपवनात राgीiया <तसयy Cहरी तथागत.\ प<र<नवyण होईल.”

६. तथागत.नी अH स.<गतŸयावर vथ<वर आनNद 1हणाला, “भगवान ! आपण ब•जन.iया <हतासाठी,
ब•जन.iया स'खासाठी, जगाiया अन'क1¬साठी तHच qव व मानव.iया कŸयाणासाठी कŸपाNतापयSत
राहhयाची कœपा करा.”

७. आनNदाŠ <gवार अशी <वन7ती ‹ली. “बvस, बvस, आनNद ! तथागत.ची अ<धक <वनवणी कŽ नकोस, अशी
<वन7ती करhयाचा समय <नघOन »ला.”

८. “आनNद ! आता मी व^( झालो आ6. वयvक झालो आ6. माझा जीवनCवास आता स7पत आला आ6. माझी

आय'मFयyदा मी गाठली आ6. माझी एÙशी वष° आता उलटली. QयाCमाणd एखाq ज'Š शकट वापcन िझजOन एखाq
<दवशी मोडOन पडz तीच अवvथा तथागत.iया qहाचीही झाली आ6.” 6 ~वण ‹Ÿयावर आनNद <तथOन <नघOन
»ला.

९. vथ<वर आनNद <दसला नाही z{हा तथागत.नी िभnखO7ना <वचारJ, “आनNद कsठd आ6 ?” “vथ<वर आनNद
<नघOन »J आिण z शोक करीत आ6त.” िभnखO 1हणाJ.

१०. तथागत.नी एका िभnखOला बोलावJ व z 1हणाJ, “ जा आिण आनNदाला स.ग की, त'ला तथागत
बोलावता6त.”

११. “जशी आपली आ€ा.” िभnखO बोलला.

१२. आनNद आला आिण तथागत.iया समीप जाऊन बसला.

१३. “आनNद ! आता रडO नकोस ! मी त'ला मा»च स.<गतJ नाही का, की आपŸया आवड,या व <नकट वvतO7पासOन
अलग {हाo लागणd, ,य.चा ,याग करणd, ,य.चा स7ब7ध तोडावा लागणd 6 vवाभा<वकच आ6 ?”

१४. “आनNद ! त'Ìया अमाप Cdमळ कायyम'ळd, दयाशील स'vवभावाम'ळd तO दीघFकालपयSत माझा अगदी <नकटवत¤
झाला आ6स.”

१५. “आनNद ! तO •शार आ6स. <न™dŠ Cय,न कर 1हण£ तOस'Œा <वषयासnती, vवाथF, मोह व अ€ान «.सार•या
uग'Fण.पासOन म'nत होशील.”

१६. न7तर आनNदाब´ल िभnखO7ना उ´dशOन z बोलJ, “आनNद ब'(ीमान आ6. िभnखOहो ! आनNद ब'(ीमान आ6.”

१७. “तथागत.ची आपण ‹{हा ‰ट Ñयावी. 6 तो जाणतो; िभnखO-िभnख'ण}नी कोण,या समयी ‰ट Ñयावी 6 तो

जाणतो. उपासक उपा<सक.ची ‰टhयाची योƒय oळ कोणती, राजा xकवा राजम7lयाची oळ कोणती, तHच
uसयy आचाय“ची व िश¦य.ची oळ कोणती 6ही ,याला ठाऊक आ6.”
१८. “िभnखOहो ! 6 आनNदा\ चार <व”ष आ6त.”

१९. “आनNदाला ‰टŸयावर सव“ना समाधान िमळz. ,याला पा•न ,य.ना आन7द होतो. सव“ना आनNदा\
बोलणd ऐकUन स'ख िमळz. आनNद £{हा अबोल होतो z{हा z 8च‚न होतात.”

२०. «ान7तर आनNदाŠ प'Nहा तथागत.iया प<र<नवyणाचा <वषय काढला. तथागत.ना उ´dशOन तो बोलला,
“तथागत.नी «ा उजाड नगरीत «ा ज7गलामžR qह,याग कŽ नR. च1पा, राजग^ह, ~ावvती, सा‹त, कोसा1बी,
वाराणशीसारखी मोठी मोठी नगª आ6त. «.प‚की कोण,या तरी नगरात ,य.नी प<र<नवyण Cा„त कराo.”

२१. “आनNद ! अH बोलO नकोस, आनNद ! अH बोलO नकोस. ही कsिशनाराqखील ‹शवती नावाची महास'दशFन
राजाची राजधानी होती.”

२२. न7तर तथागत.नी आनNदावर दोन का— सोपवली.
२३. ,य.नी आनNदाला स.<गतJ की, च'NदाŠ <दJŸया अNनाम'ळd तथागत.ना म^,यO आला अशी वातy पसरणार
नाही «ाची खबरदारी घdण.d ,याम'ळd च'Nद स7कटात सापडdल अशी भीती वाटz. ,य.नी स.<गतJ की, «ा बाबतीत
लोक.iया मनातील µम आनNदŠ ¨र करावा.

२४. आणखी एक गो… ,य.नी आनNदास करhयास स.<गतली आिण ती 1हण£ कsिशनाराचा मŸल.ना जाऊन
स.गणd की, तथागत «ा उपवनात आJ असOन राgीiया <तसयy Cहरी ,य.\ प<र<नवyण होईल.

२५. “त'Ìयावर दोष Rईल अशी स7धी तO qऊ नकोस. मŸल कदािचत 1हणतील; ‘आमiया गावात तथागत.चा
म^,यO झाला आिण आ1हाला 6 समजJ नाही. ,य.चा अ˜रiया aणी ,य.ना ‰टhयाची स7धीही आ1हाला िमळाली
नाही.”

२६. ,यान7तर vथ<वर अन'c( व vथ<वर आनNद «ा उभयत.नी धा±मक चच°त उरJली राg {यतीत ‹ली.
२७. पOव¤ Cकट ‹ŸयाCमाणd, राgीiया <तसयy Cहरात तथागत.ना प<र<नवyण Cा„त झाJ.

२८. £{हा तथागत.\ प<र<नवyण झाJ z{हा काही िभnखO व आनNद हात पसŽन cदन कŽ लागJ; काही तर

u:खा<तशयाŠ जिमनीवर गडबडा लोळO लागJ व 1हणO लागJ, “ तथागत.ना फारच लवकर प<र<नवyण आJ.
«ा स'खी माणसाŠ फारच लवकर जीवन,याग ‹ला. जगातOन फारच लवकर Cकाश <नघOन »ला.”

२९. व‚शाखी पौ±ण—iय राgी <तसयy Cहरात तथागत.\ प<र<नवyण झाJ. ,य.\ प<र<नवyण इ. स. पOवF ४८३
मžR झाJ.

३०. पाली भाषdतŸया –7थात अH 1हटJ आ6 :
<दवा तप<त आ<दiचो

रिm आभा<त चिNदमा

सNन(ो खिmयो तप<त
झायी तप<त ˆा1हणो
अथ स¥ब7 अहोरिm

ब'(ो तप<त zजसा ।।

३१. ‘सOयF ‹वळ <दवसाच Cकाशतो आिण चN· ‹वळ राgीलाच Cकाशमान करतो. आपली शkाkd धारण

‹Ÿयावर a<gय zजvवी <दसतो. £{हा žयानvथ असतो z{हाच ˆा1हण zजप'7ज <दसतो. पण ब'( माg
vवय7zजाŠ <दवस-राg सतत Cकािशत राहतो.’
३२. <नःस7qह तो जगाचा Cकाश होता.

५. मŸल.चा <वलाप आिण एका िभnखOची CसNनता
१. तथागत.iया आqशान'सार आनNदाŠ मŸल.कडd जाऊन ,य.ना ही घटना <व<दत ‹ली.

२. £{हा ही घटना समजली z{हा ,य.iया िkया, तcण प'cष व कsमा<रका uःिखत, िखNन आिण शोक<व{हल
झाJ.

३. काह}नी ‹स <वvकटOन, हात पसŽन व जिमनीवर गडबडा लोळOन शोक Cद±शत ‹ला.

४. ,यान7तर आपŸया कsमार-कsमा<रका व िkय.सह मŸल तथागत.iया अ7<तम दशFनासाठी उपवनातील
शालवा<ट‹त »J.

५. z{हा vथ<वर आनNदाŠ <वचार ‹ला: “जर मी कsिशनाराiया मŸल.ना तथागत.iया म^त qहाला व7दन
करhयासाठी ए‹कÊ जाऊ <दJ तर फार काळ {यतीत होईल.”

६. 1हणOन ,याŠ कsट'7बाकsट'7ब.\ गट ‹J. C,Rक कsट'7ब तथागत.iया चरणी <वन² भावाŠ व7दन कŽन <नरोप घdई.

७. «ा समयी प'¦कळ िभnखO7iया समoत महाvथ<वर महाका‘यप पावा z कsिशनारा «ा मागyŠ याgा करीत
होz.

८. ,याच oळी पावाला जाणायy मागyŠ एक नÐ प<रPाजक Rत होता.

९. महाvथ<वर महाका‘यप.ना तो नÐ प<रPाजक uŽन <दसला. तो जवळ आŸयावर ,य.नी ,याला <वचारJ,
“िमgा, तO आमiया ग'Ž7ना ओळखत असशीलच ?”

१०. “होय िमgा, मी ,य.ना ओळखतो.” “~मण गौतमा\ <नधन होऊन आज एक स„ताह झाला.”
११. 6 व^m ऐकताच िभnखOगण शोक<व{हल होऊन cदन कŽ लागला.

१२. «ा िभnखOगणात उतार वयात स7घात दाखल झाJला स'भ· नावाचा एक िभnखO होता.

१३. तो 1हणाला, “प'ª ! आता <वलाप प'ª ! आता शोक प'ª ! आपण ~मण गौतम.iया <नबSध.तOन म'nत झालो 6

बª. ‘6 त'1ह.स शोभz; 6 शोभत नाही’ अशा ,य.iया <नबSध.नी आपण öराण झालो होतो. आता आपŸयाला हo

z करता Rईल आिण नको z करावयाची गरज पडणार नाही ! ,य.\ <नधन झाJ 6 बª नाही का झाJ ? मग
रडता कशासाठी ? शोक कशाला करता ? ही तर आन7दाची घटना आ6.”
१४. तथागत 6 अH मोठd व िशvती\ कठोर भोnz होz.

६. अिNतम स7vकार
१. कsिशनाराiया मŸल.नी मग vथ<वर आनNदाला <वचारJ, “तथागत.iया qहाची काय {यवvथा

करायची ?”

२. आनNद 1हणाला, “लोक महाराज.ची जशी उmर<•या करतात तशीच तथागत.ची उmर<•या आपण
करावी.”

३. “महाराज.ची उmर<•या कशी ‹ली जाz ?”

४. आनNदाŠ उmर <दJ, “महाराज.चा qह न{या कोयy वkात अवग'7<ठत करतात. तदन7तर तो कापसाŠ
ग'7डाळतात. न7तर प'Nहा न{या वkाŠ ग'7डाळतात. अH एकामागOन एक दोNही Cकार\ पाच” फáª होईपयSत

करतात. न7तर तो qह लोख7डाiया कढईसार•या पाgात ठdवOन ,यावर तHच लोख7डी झाकण ठdवOन तो ब7द करतात.
न7तर सवF Cकारची साम–ी आणOन िचता रचतात. अशा प(तीŠ महाराज.ची उmर<•या ‹ली जाz.”
५. मŸल 1हणाJ, “तHच आपण कŽ.”

६. मग मŸल बोलJ, “तथागताiया qहाला अिÐस7vकार करhयास आता उशीर झाला आ6. उ©ा z कŽ या.”
७. न7तर कsिशनाराiया मŸल.नी आपŸया Hवक.ना आ€ा ‹ली. “तथागत.iया उmर<•Rची तयारी करा. स'ग7ध,
प'¦पमाला गोळा करा. तHच वादक.नाही बोलावOन Ñया !”

८. न^,य, भजन, गायन, प'¦पमाला, स'ग7ध, वkाची आiछादŠ, फsल.ची तोरणd इ,या<दक.नी तथागत.iया qहाला

मानसNमान व आदर.जली अपFण करhयात ¨सरा <दवसही <नघ'न »ला. असाच <तसरा, चौथा, पाचवा आिण
सहावा <दवसही »ला.

९. सात{या <दवशी कsिशनाराiया मŸल.नी <वचार ‹ला, “आज तथागत.चा qह हालवO या आिण ,य.ची
उmर<•या कŽ या.”

१०. न7तर मŸल.iया आठ Cम'ख.नी ताटीला ख.दा qhयासाठी <स( {हाo 1हणOन ËाŠ ‹ली व नवी वkd
प<रधान ‹ली.

११. न7तर तथागत.चा qह उचलOन म'कsटबNधन नामक पOव°कडd असJŸया च‚,याकडd Šला. <त• qह उतरवOन ,य.नी
अिÐस7vकार ‹J.

१२. काही कालान7तर तथागत.iया न¡र qहाची रaा झाली.

७. रadसाठी स7घषF
१. तथागत.iया qहाला अÐीŠ भvमसात ‹Ÿयान7तर कsिशनाराiया मŸल.नी रaा व अvथी गोळा ‹Ÿया व

सभागारात ,या ठdवOन भाJ व धन'¦य.चा ,य.iयाभोवती कोट ‹ला. कोणी ,या सवF xकवा ,य.चा अ7श चोŽ नR
1हणOन <त• पहारा बसवला.

२. स„ताहपयSत न^,य, गायन, वादन, प'¦पमाला व स'ग7ध इ,यादी उपचार.नी मŸल.नी ,या रaा-अvथ}ना
मानसNमान व आदर.जली अपFण ‹ली.

३. मगधqशाचा राजा अजातशgO «ाiया कानी आJ की,तथागत.\ कsिशनारा R• प<र<नवyण झाJ.

४. ,याŠ मŸल.कडd ¨त पाठ<वला आिण तथागत.iया अव”ष.चा थोडा अ7श िमळावा 1हणOन <वन7ती ‹ली.

५. ìाचCमाणd व‚शालीiया िलiछ<वय.कडOन, क<पलवvतOiया शाnय.कडOन, अहक„याiया विŸलय.कडOन,
रामगामiया कोलीय.कडOन आिण पावाiया मŸल.कडOनही ¨त आJ.
६. अvथ}चा <हvसा मागणाय“त oठŒीपाचा एक ˆा1हणही होता.

७. एवढ्या मागhया आJŸया पाwन कsिशनारा\ मŸल 1हणाJ, “तथागत.\ प<र<नवyण आमiया गावात झाJ.
तथागत.iया अव”षाचा अ7शही आ1ही कsणाला qणार नाही. ,य.iयावर फnत आमचाच हnक आ6.”

८. प<रिvथती िचघळत चालJली पाwन ·ोण नावाचा एक ˆा1हण मžयvथीसाठी प'ढd आला. तो 1हणाला, “माझd
दोन श¥द ऐका !”

९. ·ोण 1हणाला, “Qया तथागत.नी आपणास स7यमा\ िशaण <दJ ,याच नरवर.iया अvथ}iया <ह‘शासाठी
स7घषF, रnतपात आिण य'( {हाo 6 अन'िचत होय !”

१०. “आपण सव“नी एकमताŠ, िमg,वाŠ व <दलजमाईŠ अvथ}\ सार˜ आठ <हvH करhया\ ठरवाo आिण
C,Rक राQयात ,य.वर vतOप उभाराoत की, £णdकŽन ,या ,या <ठकाणी ,य.ची पOजा जनzला करता Rईल.”

११. कsिशनाराiया मŸल.नी माNयता दशF<वली आिण z 1हणाJ, “6 ˆा1हणा ! तOच «ा अव”ष.\ सार˜ आठ
<हvH कŽन स'योƒय वाटणी कर.”

१२. “ठीक आ6 !” ·ोणाŠ स7मती {यnत ‹ली.

१३. न7तर ,याŠ तथागत.iया अव”ष.\ सार˜ आठ <हvH ‹J.
१४. <हvH कŽन झाŸयावर ·ोण 1हणाला, “मला 6 रaापाg ©ाल तर ,यावर मीही एक vत'प ब.धOन काढीन.”
१५. सव“नी z पाg ,याला qhयास माNयता दशF<वली.

१६. अशा रीतीŠ तथागत.iया अिvथ-रadची <वभागणी झाली आिण स7घषF श.तीŠ आिण सलो•याŠ िमटला.

८. ब'(-भnती
१. «ा घटना घडhया\ vथान ~ावvती....
२. ,या oळी प'¦कळH िभnखO तथागत.साठी चीवर तयार करhयात द7ग होz. तीन म<हNय.त चीवर तयार झाJ
की, तथागत याgdला <नघतील अH ,य.ना वाटJ.

३. ,या oळी इसीदm आिण पOणF «ा नावा\ दोन राQया<धकारी काही कामा<निमm साध'का R• रा<हJ होz.
,य.ना अH कळJ की, ‘प'¦कळH िभnखO तथागत.साठी चीवर तयार करhयात द7ग आ6त. तीन म<हNयात चीवर
तयार झाJ की, तथागत याgdला <नघतील अH ,य.ना वाटz.’

४. z{हा इसीदm आिण पOणF «.नी एका माणसाला रv,यावर उ‰ राहhयास स.<गतJ. ,याला स.<गतJ, “£{हा
भगवान, अहFत, स1यक्-स1ब'( त'ला Rताना <दसतील z{हा धावत Rऊन आ1हाला कळव.”

५. दोन तीन <दवस ,या माणसाŠ <त• राwन ,य.ची Cतीaा ‹Ÿयान7तर ,याला ¨रवŽन तथागत Rताना <दसJ.
धावत Rऊन ,याŠ इसीदm आिण पOणF «.ना स.<गतJ, “भगवान, अहFत्, स1यक्-स1ब'( Rत आ6त. आपŸयाला
£ काही करावया\ अHल z कराo.”

६. z{हा इसीदm आिण पOणF 6 राQया<धकारी तथागत.ना समोª »J आिण ,य.iया समीप »Ÿयावर ,य.नी
तथागत.ना अिभवादन ‹J व z तथागत.iया मागOन पावJ टाकीत चालO लागJ.

७. न7तर तथागत राजमागF सोडOन बाजOला »J. <त• एका व^aाiया खाली ,य.iयासाठी <स( करhयात आJŸया

आसनावर z बसJ. इसीदm व पOणF «.नी ,य.ना अिभवादन ‹J व z एका बाजOला बसJ. बसŸयावर z
तथागत.ना 1हणाJ,

८. “ भगवान, आ1हाला £{हा समजJ की, आपण कोशल qशात याgdसाठी जाणार आहात z{हा तथागत
आमiयापासOन ¨र चालJ «ा\ आ1हाला वाईट वाटJ.”

९. “भगवान, आ1हाला £{हा समजJ की, आपण ~ावvती सोडOन कोशल qशात याgdसाठी चालला आहात,
z{हा तथागत आमiयापासOन ¨र जाणार «ा <वचाराŠ आ1ही प'Nहा <ववश व िखNन झालो.”

१०. “भगवान, आिण आ1हाला £{हा समजJ की, तथागत कोशल सोडOन मŸल qशात जाणार आ6त, न{6
»Jही; z{हा आ1ही <नराश व िखNन झालो.”

११. “भगवान प'Nहा आ1ही ऐकJ की, तथागत मŸलqश सोडOन वQजीqशात जाणार.. आिण z »Jही.. की z
वQजीqश सोडOन काशीला जाणार.. आिण z »Jही.. की z काशी सोडOन मगध qशात याgdला जाणार आिण z
»J, z{हा तथागत आमiयापासOन ¨र चालJ 1हणOन आ1ही <नराश व िखNन झालो.”

१२. “पण भगवान, आ1हाला £{हा समजJ की, तथागत मगध सोडOन काशीला Rणार आिण z तH <नघाJ;
z{हा आ1हाला आन7द झाला आिण आमची ÕदR उच7बळOन आली, की तथागत आमiयाजवळ आJ.”

१३. “आिण £{हा आ1ही ऐकJ की, तथागत काशीमžR स7चार करीत आ6त z{हा आ1हाला तसाच आन7द
झाला.”

१४. (न7तर तथागत.iया काशी z वQजी, वQजी z मŸलqश, आिण मŸलqश z कोशलपयSतiया स7चारा\ तH
वणFन कŽन z 1हणाJ, )

१५. “पण भगवान, £{हा आ1ही ऐकJ की, तथागत कोशलqशाwन ~ावvतीiया <द”Š स7चारास <नघाJ z{हा
तथागत आमiया अगदी समीप Rणार 1हणOन आ1ह.ला आन7द झाला व आमची ÕदR उच7बळOन आली.”

१६. “£{हा आ1ही ऐकJ की, तथागत ~ावvतीमžR अनाथ<पिhडकाiया £तवन<वहारात वvतीला रा<हJ
आ6त z{हा तथागत आमiया <नकट आ6त «ाचा आ1हाला आन7द होऊन आमची ÕदR उच7बळOन आली.”

अ…म ख7ड: ,य.\ {यिnतम-व
भाग प<हला--,य.\ {यिnतम-व
भाग uसरा--,य.ची मानवता
भाग <तसरा--,य.ची आवडनावड

भाग प<हला: ,य.\ {यिnतम-व
१. ,य.ची qहाकœती
१. ,य.iया सवFg वणFन.वŽन अH कळz की, तथागत 6 एक आकषFक vवŽपा\ प'cष होz.

२. ,य.ची qहाकœती ही स'वणF पवFताiया िशखराCमाणd होती. z उ7च आिण स'द^ढ असOन ,य.\ {यिnतम,व
आकषFक होz.

३. ,य.\ आजान'बाw व xसहगती, ,य.\ व^षभसम Šg आिण स'वणFक.ती, ,य.ची भरदार c7द छाती सव“ना
आक¾षत करीत अH.

४. ,य.iया भ'वया, कपाळ, त¯ड, डोळd, qह, हात, पाय आिण ,य.ची गती; ,य.चा जो जो qह<व”ष कsणाiया
द^ि…adपात Rई ,या ,या अवयव.वर द^…ी िखळOन जाई.

५. QयाŠ कोणी ,य.ना पा<हJ अHल ,याiयावर ,य.iया zजाचा, साम¸यyचा आिण ,य.iया सव•mम सºदयyचा
Cभाव पडत अH.

६. ,य.\ दशFन होताच अNयg जाणारा िखळOन उभा राही; जो उभा अH तो ,य.iयामा» चालO ला». जो हळOहळO
आिण श.तपणd चालत अH तो जलद धावO ला»; आिण जो बसJला अH तो एकदम उभा राही.

७. £ ,य.iया दशFनाथF Rत ,य.प‚की काही हात जोडOन ,य.ना अिभवादन करीत. काही आदराŠ नतमvतक होत,
काही Ëdहा·F श¥द.नी ,य.iयाशी स7भाषण करीत. कोणीही आदर {यnत ‹Ÿयािशवाय <नरोप घdत नH.
८. सव“ना ,य.iयाब´ल Cdम आिण आदर वाटत अH.

९. िkया आिण प'cष-सवF ,य.\ भाषण ~वण करhयास उ,स'क असत.
१०. ,य.ची वाणी अ,य7त मध'र, ग7भीर, आकषFक, कÈपना,मक आिण स'vप… अशी होती. ,याम'ळd ,य.\ भाषण 6
जणO <द{य स7गीतासार˜ वाटाय\.

११. ,य.चा vवर ऐकणायyस आ¡ासनपOणF वाÊ आिण ,य.\ Žप पाहणायyस पOQयभाव वाÊ.

१२. ,य.\ {यिnतम-व ,य.ना लोकŠता होhयासच न{6 तर आपŸया अन'याय.ची Õदयqवता होhयासही प'ªH
होz.

१३. £{हा z बोलत z{हा ~ोz सहजच जमत असत.

१४. z काय बोलत «ाला <व”ष मह,व नH. पण z बोलत z{हा ऐकणाय“iया भावना 6लामOन जात; आिण
,य.ची मŠ आपŸया इiÍCमाणd वळवली जात.

१५. ~ो,य.iया मनावर ,य.iया श¥द.चा एवढा Cभाव पडd की, £ काही z स.गत z स,य आ6 एवढdच न{6 तर
तो म'nतीचा एक—व मागF आ6 अशी ,य.ची खाgी होई.

१६. ,य.\ भाषण ऐकणाय“ना ग'लाम.ना vवत7g करhया\ साम¸यF असणाª स,य ,य.iया श¥द.त असŸयाची
जाणीव होई.

१७. £{हा z kी-प'cष.बरोबर बोलत z{हा ,य.\ ग7भीर Žप लोक.iया मनात आदराची भावना <नमyण करीत

अH आिण ,य.चा मध'र vवर ,य.ना आÂयFच<कत व हषF<नभFर करीत अH.

१८. डाकU अ7ग'लीमाल आिण आळवीचा नरम.सभaक «.ना धमFदीaा qणd uसयy कोणाला साžय झाJ असz
काय ? राजा CHनिजत व राणी मिŸलका «.\ एका श¥दाŠ स•य कŽन qणd uसयy कोणाला जमJ असz काय ?
कोणावर ,य.चा Cभाव एकदा पडला की तो ,य.चा कायमचा अ7<कत होत अH. इत‹ ,य.\ {यिnतम,व आकषFक
होz.

२. C,यa पा<हJŸय.ची साa
१. भगवान ब'(.ना ,य.iया जीवनकालात Qय.नी पा<हJ xकवा Qय.ना z ‰टJ ,य.\ मत «ा पर7परागत

समज'ती\ समथFन करतात.

२. साल नावाiया एका ˆा1हणाची अशी साa काढता Rईल की, भगवान ब'(.ना समोर C,यa पाwन ,याŠ
,य.iया गौरवाथF अशा भावना {यnत ‹Ÿया.

३. भगवान.iया समोर आŸयावर अिभवादन कŽन तो ˆा1हण बसला. ,या oळी महाप'cषाची बmीस लaणd
,य.iया ठायी आ6त xकवा काय «ासाठी ,याŠ ,य.iया qहा\ <नरीaण ‹J आिण ,याला ती आढळलीही.

४. ही बmीस लaणd असŸयाची खाgी झाŸयावर ,य.ना स7बोधी Cा„त झाली आ6 xकवा नाही «ाबाबत ,याला

सNqह वाटला; पण ,याला vमरJ की, व^( ˆा1हण xकवा आचायF CाचायF «.iया मz £ अहFत व स1यक-स1ब'(
असतात ,य.ची vत'ती ‹ŸयाŠ z Cकट होतात 1हणOन खालील श¥द.नी ,याŠ ,य.ची vत'ती करhया\ योिजJ.

५. “भगवान, आपला qह <नद•ष आ6, प<रपOणF आ6, आकषFक आ6, स'वणFवण¤ आ6. आपJ दात चमकदार
आ6त. महाप'cषाiया ठायी असणाª C,Rक लaण «ा स'<वक<सत qहात Cतीत होत आ6.”

६. “vप… द^…ी, स'7दर, उ7च सरळ qहय…ी असणाª आपण आपŸया अन'याय.त सOयyCमाणd तळपळणाª आहात;
आपण इत‹ आन7दी, स'वणFवण¤ असOन आपJ ताchय एखा©ा ग^हहीन ~मणाCमाणd का फsकट घालवीत
आहात ?”

७. “ आपण च•वत¤ नªशाCमाणd थाटामाटाŠ स7चार ‹ला पा<ह£. आपली राQयसmा सातासम'·ापयFNत असली

पा<ह£. अिभमानी रा£ त'मiया पदरी –ामCम'ख 1हणOन असायला पा<ह£त. सावFभौम च•वत¤ नªशाCमाणd
अिखल जगता\ शाvz 1हणOन आपण असायला पा<ह£.”

८. आनNदाŠ वणFन ‹ŸयाCमाणd तथागत.ची qहक.ती इतकी <नमFळ आिण zज:प'7ज होती की, ,यावर स'वणFवण¤
वkाची जोडी ठdवली की aणात ती <फकट वाटO ला».

९. तथागत.iया <वरोधक.नी ,य.ना ‘ qखणा पोर’ अH 1हटJ. ,यात नवल z कसJ ?

३. ,य.\ Šत^,व-साम¸यF

१. स7घाला कोणी अ<धकœत Šता न{हता. तथागत.चाही स7घावर काही अ<धकार न{हता. स7घ ही एक vवायm

स7vथा होती.

२. तर मग स7घ आिण ,या\ सदvय «ा बाबतीत तथागत.\ vथान काय होz ?

३. «ाबाबत तथागत.\ समकालीन सकल'दायी व उदाई «.ची साa उपल¥ध आ6.
४. एकदा भगवान राजग^हातŸया oळOवनात वाvत{यास होz.

५. ए‹ <दवशी सकाळी िभaाटनासाठी भगवान राजग^हात »J; पण Šहमी¬aा फार अगोदर आŸया\ जाणवOन
प<रPाजकारामात सकल'दायीकडd जाhयाचा ,य.नी <वचार ‹ला आिण ,या <द”Š z <नघाJ.

६. ,या oळी प'¦कळ प<रPाजक.iया सम'दायात सकल'दायी बसJला होता. अिvत,व व नािvत,वाबाबत ,य.ची
जोरदार चचy चालली होती.

७. uŽन भगवान Rत असŸया\ सकल'दायीला <दसताच ,याŠ सव“ना सOचना <दली, “ग„प रहा ! गडबड कŽ
नका. श.तता<Cय ~मण गौतम Rत आ6त !”

८. ,याबरोबर z सवF ग„प झाJ. इतnयात भगवान आJ. ,य.ना सकल'दायी 1हणाला, “ या, या भगवान! आ1ही
आपJ हा¾दक vवागत करतो. दीघFकालान7तर आज आपJ आगमन होत आ6. भगवान.नी आसनvथ {हाo.”

९. भगवान आसनvथ झाJ. कसŸया <वषयावर चचy चालली होती आिण काय <न¦कषF <नघाJ «ाची ,य.नी
चौकशी ‹ली.

१०. ,यावर सकल'दायी बोलला, “जाऊ ©ा. काही <व”ष नाही. प'ढd कधी तरी सम£लच z !”

११. काही <दवस.पOव¤ £{हा नाना मत.\ ~मण बा1हण स7थागारामžR एकg जमJ z{हा ,य.iयात चचy
चालली की, अ7गqशातील मगध पौरजन <कती भाƒयवान आ6त की, िजत‹ गणाचायF आ6त, िजत‹ <व•यात

~मण आ6त, िजत‹ <नर<नरा½या मत.\ स7vथापक आ6त, िजत‹ जनस7मदyŠ आदरणीय मानJ आ6त z सवF
राजग^हात वषyवासासाठी आJJ आ6त.

१२. ,यामžR पOणFका‘यप आ6. म•खली गोशाल आ6. अिजत‹शक1बल आ6. सNजय oल<ठ्ठप'g आ6,
<नग7ठनाथप'g आ6. सवF C<त™ाव7त आ6त आिण सवF वषyवासासाठी इ• आJ आ6त. ,यात ~मण गौतमस'(ा
आ6त, £ स7घनायक आ6त, स'<व•यात धमFग'Ž आ6त, धमFस7vथापक आ6त, अŠक लोक.\ ~(ाvथान आ6त.

१३. «ा अ<धपत}प‚की «ा स'<व•यात ~मण ˆा1हण आचाय“प‚की असा कोण आ6 की, जो आपŸया िश¦य.ना
पOQय, आदरणीय व सNमाNय वाटतो ? आिण z आपŸया ग'Žपाशी <कती पOQयब'(ीŠ आिण आदराŠ राहात होz?

१४. काही 1हणाJ, “पOणFका‘यप.ना कोणी आदर xकवा सNमान दशFवीत नाहीत. ,य.\ िश¦य ,य.च गौरव करीत
नाहीत. ,य.iयाजवळ राहताना ,य.ना ,य.iयाब´ल काही <व”ष पOQयभाव वाटत नाही.”

१५. अशी oळ एकदा आली होती, £{हा पOणFका‘यप आपŸया ”कडो अन'याय.ना उपqश करीत होz. z{हा
मžRच एक िश¦य बोलला, “पOणFका‘यप.ना काही <वचाŽ नका. ,य.ना «ा <वषयात काही समजत नाही. मला
<वचारा. मी आपणास सवF काही समजावOन qऊ श‹न.”

१६. z{हा पOणFका‘यप अ~'पOणF Šg.नी व हात वर उचलOन 1हणाJ, “आपण श.त रहा. गडबड कŽ नका !”

भाग uसरा: ,य.ची मानवता
१. ,य.ची कcणा- महाकाcिणकता
१. एकदा तथागत ~ावvतीमžR रा<हJ होz z{हा काही िभnख'7नी ,य.iयाकडd Rऊन त•ार ‹ली की,

,य.iया žयानधारणdत काही qवगण सतत उप·व qत असतात.

२. «ा ,य.iया अडचणी ~वण कŽन तथागत.नी ,य.ना खालीलCमाणd सOचना <दŸया.

३. “जो परमाथF<वषयात कsशल आ6, जो श.<तपदाची आक.aा करीत आ6 ,याŠ अH वागJ पा<ह£: तो समथF,
Nयायी, स'वच, तHच म^¨ आिण <वन² असला पा<ह£.”

४. “तो स7त'… असला पा<ह£; ,याiया गरजा अ<धक असO नRत. ,य.ची कतF{R कमी, ,याची जीवनव^mी साधी

असावी. तो इ7<·य<न–ही व <वoकी असला पा<ह£. उ(ट असता कामा नR. ,याला कsट'7बप<रवाराची आसnती
असO नR.”

५. “स'€जन नाo ठdवतील अशा a'Ÿलक गो…}चा नाद ,याŠ धŽ नR. ‘सव“\ म7गल होवो, सव“\ कsशल होवो,
सव“ची ÕदR <नरामय होवोत’ अशी इiछा ,याŠ धारण ‹ली पा<ह£.”

६. “कHही Cािणमाg असोत-सबल xकवा uबFल, उ7च, स'द^ढ xकवा मžयम, ब'ट‹, मोठd xकवा लहान.”
७. “द^… xकवा अद^…, ¨रवर वाvत{य करणाª xकवा <नकटवासी, जात xकवा अजात-सवF Cािणमाg स'खी
होवोत.”

८. “कोणी कsणास फसवO नR; कsठdही असणायy कsणाचाही Œdष कŽ नR; xकवा रागाŠ व वाईट भावŠŠ कsणा\च
अ<न… ‡चतO नR.”

९. “आपJ Cाण पणाला लावOन माता आपŸया एक—व अप,याला जशी जपz तशीच ,याŠ सवF Cािणमाg.ब´ल
भावना बाळगली पा<ह£.”

१०. “,याiया असीम िमg,वाiया भावना जगात सवFg-वर, खाली, आसम7तात, अ<नबSधपणd, Œdष<वर<हत Cस^त
झाŸया पा<ह£त.”

११. “तो उभा असो, बसJला असो, चालता असो, <नजJला असो, जोपयSत तो जागा अHल तोपयSत ,याŠ अH
जागŽक रा<हJ पा<ह£. 6च सव“न'मz उiच जीवन आ6.

१२. “मोहात न पडणारा, सßàणी, €ानी, इ7<·यस'खाबाबत अनासnत असा तो असŸयाम'ळd ,याiया निशबी प'Nहा
कधी गभFवास Rत नाही.”

१३. सार.श, भगवान ब'(.नी ,य.ना उपqश ‹ला, “आपŸया शg'7वरही Cdम करा.”

२. u:िखत.\ uःखहरण-uःख.चा उपशमनकतy

( १ ): <वशा˜\ साN,वन
१. <वशाखा ही एक उपा<सका होती. िभnख'7ना िभaा qणd हा <तचा Cघात होता.

२. ए‹ <दवशी <तiयाबरोबर रहात असJली <तची नात स'दmा आजारी पडली आिण <त\ <नधन झाJ.
३. <वशा˜चा शोक अनावर झाला.

४. <तiया अ7,य<वधीन7तर <वशाखा भगवान ब'(.पाशी »ली आिण सा~O नयन.नी एका बाजOस जाऊन बसली.

५. तथागत.नी <वचारJ, “<वशा˜, uःखी, शोकमÐ आिण अ~'xसचन करीत तO अशी बसलीस «ा\ कारण
काय?”

६. <तŠ आपŸया नातीiया म^,यOची वातy स.<गतली व ती 1हणाली, “ती अ,य7त आ€ाधारक म'लगी होती. <तiया
सारखी uसरी सापडणd कठीण!”

७. “<वशा˜ ! ~ावvतीमžR एकUण <कती म'ली असतील ?”
८. “भगवान ! लोक 1हणतात <क,Rक कोटी आ6त !”

९. “«ा सवF त'Ìया नातीसार•या असतील तर ,य.iयावर तO Cdम करणार नाहीस काय ?”
१०. “भगवान ! खाgीŠ करीन.”

११. “आिण दर <दवशी ~ावvतीमžR <कती म'ल}\ <नधन होत अHल ?”
१२. “भगवान ! प'¦कळ.”

१३. “मग कsणासाठी तरी शोक ‹ŸयावाचOन त'झा एक aणही स'ना जाणार नाही!”
१४. “भगवान ! खª आ6.”

१५. “तर काय <दवसराg रडत तO त'झd जीवन कÈठणार ?”

१६. “भगवान ! आपण ठीक स.<गतJत. समजJ मला !”
१७. “तर मग आता शोक प'ª !”

( २ ): <कसा-गौतमी\ साN,वन
१. <कसा गौतमीचा <ववाह ~ावvतीiया एका {यापायyiया प'gाशी झाला होता.

२. <ववाहान7तर थोडÎा कालाŠ <तला एक प'g झाला.

३. तो चालता<फरता होतो न होतो तोच ,याला सपFद7श होऊन तो म^,यO पावला.

४. आपला प'g म^,यO पावला «ावर <तचा <व¡ासच बHना. कारण पOव¤ <तŠ कधी म^,यO पा<हला न{हता.
५. सपFद7श िज• झाला <त• <दसत असJला लहान लाल डाग हा प'gाiया म^,य'\ कारण अHल अH <तला वाटJ
नाही.

६. 1हणOन आपŸया प'gा\ कJवर घdऊन <विचg मनःिvथतीत ती घरोघर <फरत असताना पाwन लोक.ना वाटJ
की, <तला oड लागJ असाo.

७. अ˜रीस एका व^( ग^हvथाŠ <तला स'च<वJ की, ~ावvतीत राहात असJŸया ~मण गौतम.कडd <तŠ जाo.
८. 1हणOन ती तथागत.कडd आली आिण आपŸया म^त प'gासाठी काही औषध <तŠ माग<तJ.
९. तथागत.नी <तची हकीकत आिण <वलाप ऐकला.

१०. तथागत.नी <तला स.<गतJ, “तO नगरात जा आिण Qया घरी एकही म^,यO झाJला नाही ,या घरातOन थोडी
मोहरी घdऊन R. <तŠ मी त'झा प'g िजव7त करीन.”

११. <तला वाटJ ही फार सोपी गो… आ6. आिण 1हणOन म'ला\ कJवर घdऊन नी नगरात »ली.

१२. पण लवकरच <तचा µम ¨र झाला. कारण िज• िज• ती »ली ,या घरी कsणाचा ना कsणाचा तरी म^,यO
झाJला होता.

१३. एका ग^हvथाŠ <तला स.<गतJ, “£ िजव7त आ6त z थोडd आिण £ <नधन पावJ z अ<धक आ6त.”
१४. ती तथागत.कडd <नराश होऊन <रका1या हाताŠ परत आली.

१५. z{हा तथागत.नी <तला <वचारJ की, म^,यO हा सवÿनiया निशबी असतोच 6 त'ला समजJ की नाही ?
<तiयाच बाबतीत ही uद®वी घटना घडली 1हणOन <तŠ शोक का करावा ?

१६. <तŠ मग आपŸया प'gा\ अN,य<वधी ‹J. z करताना ती 1हणाली, “सवF न¡र आ6; हा स^ि…<नयम आ6.”

३. cƒण.ब´ल ‡चता
१. एकदा एक िभnखO अ<तसाराŠ आजारी होता आिण आपŸया मलमOgातच पडOन रा<हला होता.

२. vथ<वर आनNदाबरोबर <फरत <फरत तथागत ,या िभnखOiया <नवासvथानी आJ.

३. आपŸया मलमOgात लोळत पडJŸया िभnखOला तथागत.नी पा<हJ. z ,याiयापाशी »J व 1हणाJ, “िभnख' !
त'ला काय होz आ6?”

४. “भगवान ! मी अ<तसाराŠ आजारी आ6.”
५. “त'झी Hवा करhयास कोण आ6 काय?”
६. “भगवान ! कोणी नाही.”

७. “िभnखO ! त'झी कोणी uसª िभnखO Hवा करीत नाहीत, अH का?”

८. “भगवान ! मी कsणाiया उपयोगी पडत नाही. 1हणOन कsणी माझी पवy करीत नाहीत.”

९. मग तथागत आनNदाला 1हणाJ, “आनNद ! जा आिण पाणी घdऊन R. «ा िभnखOला मी vवiछ करतो.”
१०. “होय महाशय !” आनNद ,य.ना 1हणाला. ,याŠ पाणी आणŸयावर तथागत.नी पाणी ओतJ व आन7दाŠ ,या
िभnखOचा qह vवiछ ‹ला. न7तर तथागत.नी ,या\ डो‹ व आनNदाŠ पाय धŽन ,याला उचलOन <बछाNयावर
ठdवला.

११. न7तर तथागत.नी ,या aणी सवF िभnखOगण.ना पाचारण ‹J व z 1हणाJ :
१२. “अम'क एका <नवासात कोणी िभnख' आजारी आ6 काय ?”
१३. “होय, भगवान !”

१४. “तो कशाम'ळd आजारी आ6 ?”

१५. “भगवान ! ,या िभnखOला अ<तसार झाला आ6.”

१६. “िभnखOवगFहो, ,याची कsणी Hवा करीत आ6 काय ?”
१७. “नाही, भगवान !”

१८. “का नाही ? ,याची Hवा का करत नाहीत ?”

१९. “तो िभnख' कsणाiया उपयोगी पडत नाही 1हणOन िभnख' ,याची Hवा करीत नाहीत.”

२०. “िभnखOहो, त'मची काळजी वाहhयास त'म\ माता<पता नाहीत. त'1ही जर परvपर.ची Hवा ‹ली नाहीत तर
uसª कोण करणार ? िभnखOहो, जो माझी Hवा कŽ इिiछतो ,याŠ cƒणाची Hवा करावी.”

२१. “,याला जर ग'Ž अHल तर तो िजव7त अHपयSत ग'ŽŠ ,याची काळजी वहावी आिण cƒण बरा होईपयSत

Cतीaा करावी. जर आचायF अथवा सह<नवासी िभnख' अHल, अथवा िश¦य सहवासी xकवा ग'cब7धO अHल तर

,याŠ ,याची काळजी Ñयावी आिण बरा होईपयSत Cतीaा करावी. जर कsणी cƒणाची Hवा करणार नHल तर तो
,याचा ग'Nहा समजला जावा.”

(२)
१. एकदा भगवान ब'( राजग^हाiया महावनात कलNदक <नवासामžR राहात होz.

२. ,या oळी vथ<वर वnकली cƒण, पी<डत व {या<ध–vत अशा िvथतीत एका कs7भाराiया झोपडीत राहात होता.

३. vथ<वर वnकलीŠ आपŸया Hवक.ना बोला<वJ व तो 1हणाला, “िमgहो, तथागत.कडd जा आिण माÌया
वतीŠ ,य.iया चरणी व7दन कŽत ,य.ना स.गा, ‘िभnखO वnकली cƒण, पी<डत व {या<ध–vत आ6 व तो
तथागत.iया चरणी व7दन करीत आ6.’ आिण अHही स.गा, ‘वnकलीवर दया करा आिण ,याला पाहhयास या.”

४. भगवान.नी मौनाŠच स1मती दशFवली. न7तर वkd JवOन िभaापाg चीवरासह vथ<वर वnकलीला
पाहhयासाठी तथागत »J.

५. vथ<वर वnकलीŠ तथागत.ना Rताना पाwन आपŸया <बछाNयावर तो सावŽन बसला.

६. z{हा तथागत vथ<वर वnकलीला 1हणाJ, “वnकली, उठO नकोस. «ा इथŸया आसनावर मी बसतो.”
,याCमाणd <त• असJŸया आसनावर तथागत बसJ व z vथ<वर वnकलीला 1हणाJ,

७. “वnकली, मला <दसz आ6 की तO सवF सहन करीत आ6स. तO धीराŠ <दवस कÈठीत आ6स. त'झी पीडा न
वाढता कमी होत आ6 ना? ती कमी होhयाची लaणd आ6त की वाढhयाची ?”

८. “नाही, भगवान. मला आता सहन होत नाही. मला धीरही उरला नाही. तीP कळ.नी मी öराण झालो आ6.
,या कमी होत नाहीत. ,या कमी होhयाची लaणd <दसत नाहीत. उलट वाढhयाचीच <दसतात.”
९. “त'Ìया मनात काही स7qह आ6, वnकली ? काही uःख ?”

१०. “भगवान, माÌया मनात काही स7qह xकवा uःख नाही !”
११. “वnकली, त'Ìया शीलाबाबत काही दोषाहF आ6 काय ?”

१२. “भगवान, नाही. माÌया शीलाबाबत लQजा वाटhयासार˜ काही घडJJ नाही.”

१३. “वnकली, अH आ6 तर त'ला काही तरी uःख होत असJ पा<ह£. कसला तरी त'ला पÂाmाप होत असला
पा<ह£ !”

१४. “भगवान ! आपJ दशFन {हाo अशी फार <दवस.ची इiछा होती; पण ,यासाठी आपŸयाकडd Rhया\ gाण
qहात न{हz.”

१५. “वnकली ! «ा माÌया घाणdरडÎा qहात पाहhयासार˜ काय आ6 ? जो ध1माला पाहतो तो मला पाहतो,

वnकली ! जो मला पाहतो, तो ध1माला पाहतो. ध1मा\ दशFन करणायyला मी <दसO शकतो आिण वnकली, माझd
दशFन करhयात ध1मा\ही दशFन घडz.”

(३)
१. अH मला समजJ की, एकदा भगवान ब'( भƒगी qशातील म^गवनात ‰स'कला वा<ट‹त मकर

समा~यावर राहात होz. z{हा ग^हपती नकsल<पता तथागत.कडd आला आिण ,य.ना अिभवादन कŽन एकीकडd
बसला.

२. बसŸयान7तर नकsल<पता तथागत.ना 1हणाला, “भगवान, मी एक जरा-जजFर, वयोव^( ग^हvथ आ6. माझd वय
होत आJ आ6. मी आजारी असOन Šहमी क…ी असतो आिण भगवान, मला nविचतच आपJ व स7घा\ दशFन
घडz. भगवान, आपण साN,वना\ व उmdजना\ दोन श¥द जर मला स.<गतJत तर दीघFकालपयSत z मला
<हतकारक व स'खदायी होतील.”

३. “ग^हपती, त'म\ शरीर जजFर आिण पी<डत झाJ आ6 6 खª आ6. असा qह धारण कŽन वावरणायyŠ

aणभरही आरोƒयाची अ¬aा करणd म'खFपणा\ आ6. ग^हपती, «ासाठी त'1ही आपŸया मनास अशी िशकवण
<दली पा<ह£ की, ‘माझा qह uबFल असला तरी माझd मन रोगट होणार नाही.’ ग^हपती, अH त'1ही मनाला
िशकवJ पा<ह£.”

४. ग^हपती नकsल<पताŠ तथागत.चा हा उपqश CसNन मनाŠ ~वण ‹ला. आपŸया आसनावŽन तो उठला आिण
तथागत.ना अिभवादन व Cदिaणा कŽन तो <नघ'न »ला.

(४)
१. एकदा तथागत शाnय.iया क<पलवvत'मधील अ7िजरो©ानात राहात होz.
२. ,या oलळी प'¦कळH िभnखO तथागत.साठी चीवर तयार करhयात द7ग होz. ,य.ना अH वाटत होz की, तीन
मास पOणF होताच तयार झाJJ चीवर घdऊन तथागत प<रचारासाठी <नघतील.

३. महानाम शाnयाŠ अH ऐकJ की, प'¦कळH िभnखO तथागत.साठी चीवर तयार करhयात ग'7तJ आ6त. ,य.ना

अH वाटz की, तीन मास पOणF होताच तयार झाJJ चीवर घdऊन तथागत प<रचारासाठी <नघतील आिण 1हणOन

तो तथागत.कडd »ला आिण ,य.ना अिभवादन कŽन एकीकडd बसला, बसŸयावर तथागत.ना महानाम शाnय
1हणाला,

४. “मी अH ऐकJ आ6 की, बªचH िभnखO तथागत.साठी चीवर तयार करhयास ग'7तJ आ6त ,य.ना अH वाटz
की, ‘तीन मास पOणF होताच तयार झाJJ चीवर घdऊन तथागत प<रचारासाठी <नघतील.’ पण भगवान !

समजOतदार ग^हvथाŠ आपŸया cƒणपी<डत व uःखी सहकाय“\ कशा Cकाª साN,वन कराo व ,याला CसNन
ठdवाo «ाबाबत आपŸया म'खातOन काहीच आ1ही ऐकJJ नाही.”

५. “महानाम, समजOतदार ग^हvथाŠ आपŸया cƒणपी<डत व u:खी सहकाय“\ साN,वन कŽन ,याला CसNन
करhयासाठी चार स'खदायक आ¡ासन.चा अबल7ब ‹ला पा<ह£. ब7धO ! धमF आिण स7घ «.iया<ठकाणी ~(ा
बाळग. तHच मन <नÂल राखणायy व धमyला <Cय असणायy अखिhडत व अकल7<कत शीलाबाबतही ~(ा
राख.”

६. “महानाम, एका समजOतदार ग^हvथाŠ uसयy cƒण, पी<डत व uःखी ग^हvथाला «ा Cकाª उपqश ‹Ÿयान7तर
मग अH बोलाo.”

७. “जर तो cƒण आपŸया माता<प,य.iया दशFनासाठी {याकUळ झाला अHल तर ,याला 1हणाo, ‘6 सßØहvथा, तO
आपŸया माता<प,य.iया दशFनासाठी {याकUळ अस xकवा नस, त'झd मरण समीप आ6. तO जर आपŸया
माता<प,य.iया लोभापासOन म'nत झालास तर z बª होईल.”

८. “आिण जर तो cƒण ,यावर 1हणाला की, ‘माता<प,याiया लोभाचा आता ,याग ‹ला आ6.’ तर ,या uसयy
ग^हvथाŠ 1हणाo, ‘पण अजOन त'झा म'लाबाळ.चा लोभ िशŸलक अHल. काही झाJ तरी तO मरणार. मग हा
म'लाबाळ.चा लोभ सोडलास तर बª होईल.”

९. “अशा तह°Š मग इिN·यस'खाiया पाच Cकार.बाबत स.गाo. समज, जर तो cƒण 1हणाला की, ‘इिN·यस'खाची
मला अिभलाषा आ6.’ तर uसयyŠ 1हणाo, ‘इिN·यस'खा¬aा <द{य लोकातील स'ख अ<धक ~d™ आिण सरस आ6;
मानवी स'खाकडOन त'झी द^…ी <द{य लोकाiया स'खाकडd वळव.”

१०. आिण जर तो cƒण 1हणाला, ‘माझी द^…ी तशी िvथर झाली आ6.’ तर uसयyŠ 1हणाo, ‘त'झd िचm
ˆ1हलोकावर िvथर कर.’ आिण जर तो 1हणाला, ‘तH ‹J आ6.’ तर uसयyŠ 1हणाo,

११. “<Cय िमgा, ˆ1हलोकस'(ा अ<न,य, अिvथर व मम,वपOणF आ6 1हणOन त'झd िचm ˆ1हलोकापलीकडd उiच
कŽन vव,वाची <वरnती साधhयावर ¶<·त कर.”

१२. “आिण जर तो cƒण 1हणाला की, ‘तH ‹J आ6’ तर महानाम, जीवनम'nतीचा <वचार करताना, vव,वाचा
,याग कŽ पाहणारा हा सßØहvथ आिण आसवापासOन QयाŠ आपJ िचm <वरnत ‹J आ6 तो ~ावक «.त
काहीच फरक नाही.”

४. अस<ह¦ण'7iया बाबतीत ,य.ची उदारता
१. एकदा भगवान ब'( आलवक यaाiया राQयात आळवी नगरीत राहात होz. z{हा आलवक तथागत.कडd

आला व 1हणाला, “~मण, चालता हो.”

२. “िमgा, ठीक आ6.” अH 1हणOन तथागत <तथOन <नघाJ.
३. z{हा यa बोलला. “~मण, आत R.”

४. तथागत आत आJ व 1हणाJ, “िमgा ठीक आ6.”
५. प'Nहा यa ,य.ना 1हणाला, “~मण, चालता हो.”

६. “िमgा, ठीक आ6.” अH 1हणOन तथागत बा6र »J.
७. प'Nहा यa ,य.ना 1हणाला, “~मण, आत R.”

८. तथागत आत Rता Rता 1हणाJ, “िमgा ठीक आ6.”
९. प'Nहा <तसय“दा यa 1हणाला, “~मण, चालता हो.”
१०. तथागत जाता जाता 1हणाJ, “िमgा, ठीक आ6.”
११. “~मण आत R.” प'Nहा यa 1हणाला.

१२. तथागत आत Rता Rता 1हणाJ, “िमgा, ठीक आ6.”
१३. प'Nहा चौ¸य.दा यa ,य.ना 1हणाला, “~मण, चालता हो !”

१४. ,यावर तथागत 1हणाJ, “िमgा, मी म'ळीच जाणार नाही. त'ला काय वाÊल z कर.”

१५. यa रागावOन 1हणाला, “~मण ! मी एक C‘न <वचारतो. तO जर माÌया C‘ना\ उmर <दJ नाहीस तर त'ला
मी oडा करीन xकवा त'झd Õदय फाडOन टाकीन xकवा त'ला पायाŠ उचलOन नदीपलीकडd फáकUन qईन.”

१६. “िमgा, «ा जगात मला oडा कŽ श‹ल xकवा माझd Õदय फाडO श‹ल xकवा मला पायाŠ उचलOन
नदीपलीकड फáकU श‹ल असा कsणी अHलसा <दसत नाही. तरी पण त'ला काय C‘न <वचारायचा अHल तो
<वचार !”

१७. z{हा आलवक यaाŠ तथागत.ना प'ढील C‘न <वचारJ१८. “ «ा जगात मानवा\ सव•iच धन कोणz ? कोण,या स,कमyŠ स'ख Cा„त होz ? सव“त अ,य7त vवा<द…
चव कोणती ? कोण,या Cकार\ जीवन सवF~d™ आ6 ?”

१९. तथागत.नी उmर <दJ, “~(ा 6 सव•iच धन आ6. धमy\ यथाथF आचरण ‹Ÿयास स'ख Cा„त होz.
स,याची चव ही सव“त अ,य7त vवा<द… आ6. C€ापOणF जीवन 6 सवF~d™ जीवन आ6.”

२०. आलवकाŠ मग <वचारJ, “ मानवाला पOर ( प'नजFNम ) कसा ओल.डता Rतो ? मानव ( भव ) सागर कसा
ओल.डतो ? मानव u:ख कH ‡जकU शकतो ?”

२१. तथागत.नी उmर <दJ, “मानव ~(diयाŒाª पOर पार कŽ शकतो. मानव दazŠ सागर ओल.डO शकतो.
मानव Cय,नाŠ u:खावर <वजय िमळवO शकतो. मानव C€dŠ श'( होऊ शकतो.”

२२. आलवक यaाŠ <वचारJ, “मानवाला €ान कH Cा„त होz ? मानवाला धन कH Cा„त होz ? मानवाला
कीत¤ कशी लाभz ? मानवाला िमgCा„ती कशी होz ? इहलोकातOन परलोकात जाताना मानवाला पÂाmाप का
होत नाही ?”

२३. तथागत.नी उmर <दJ, “<नवyणाiया Cा„तीसाठी अहFत तHच धमF «ावर ~(ा ठdवOन आिण आ€ापालन
कŽन दa व त,पर मन'¦याला €ान Cा„त करता Rz.”

२४. “जो उिचत zच करतो, जो द^ढ<नÂयी असतो, तो जाग^त असतो, ,यालाच धन Cा„त होz. जो दान करतो

,यालाच िमg Cा„त होतात.”

२५. “Qया ~(ावान उपासकाशी स,य, सदाचार, सहनशीलता आिण औदायF असz ,याला म^,यOन7तर पÂाmाप
होत नाही.”

२६. “इकडd R ! uसª ~मण ˆा1हण इ• आ6त. ,य.नाही <वचार की, स,य, स7यम, दानशीलता आिण
सहनशीलता «ा¬aा अ<धक उiच ग'ण आ6त काय ?”

२७. आलवक यa 1हणाला, “आता uसयy ~मण ˆा1हण.ना कशाला <वचारायला हo ? आज माÌया भावी
स'खाची मला जाणीव झाली.”

२८. “खरोखरच माझd भाƒय 1हणOन तथागत आJ. आज मला समजJ की, कोणाला दान <दŸयाŠ सवy<धक फल
Cा„त होz.”

२९. “आजपासOन तथागत व ,य.चा ध1माला व7दन कŽन एका गावाwन uसयy गावाला, एका नगराwन uसयy
नगराला मी <फरत जाईन.”

५. समता आिण समान {यवहारा\ समथनF
१. तथागत.नी िभnखO स7घासाठी िजत‹ <नयम तयार ‹J होz ,य.चा ,य.नी vवख'शीŠ vवीकार ‹ला होता

व z आपणालाही ब7धनकारक मानJ होz.

२. आपण स7घा\ Cम'ख आहोत आिण आपŸयावरील असीम CdमाŠ आिण आदराŠ <नयमपालनाबाबत आपणास

सहज सवलती िमळO शकतील, अशी प<रिvथती असतानाही तथागत.नी काही खास सवलती xकवा <नयम<वम'nती हnकाŠ उपभो<गŸया नाहीत.”

३. िभnखO <दवसातOन फnत एकदाच अNनाशन करतात हा िभnखOवगyसाठी ‹Jला <नयम तथागत.नीही vवीकœत
‹ला आिण ,या\ पालनही ‹J.

४. िभnखOची काही खाजगी मालमmा असता कामा नR हा <नयमही तथागत.नी vवीकœत ‹ला आिण ,या\
पालन ‹J.

५. िभnखOपाशी फnत तीनच चीवª असली पा<ह£त हा <नयमही सवF िभnख'7Cमाणd तथागत.नी vवीकœत ‹ला व
,या\ पालनही ‹J.

६. एकदा भगवान ब'( शाnयqशात क<पलवvत'मधील वटवा<ट‹त राहात होz. ,याoळी तथागत.ची मावशी
Cजापती गौतमी vवत: हाताŠ कातJली व <वणJली नवीन वk जोडी घdऊन आली व <तचा vवीकार करhयाची
<तŠ तथागत.ना <वन7ती ‹ली.

७. तथागत.नी <तला स.<गतJ, “Cजापती ! ती स7घाला अपFण कर.”

८. <तŠ uसय“दा आिण <तसय“दा प'Nहा तशी <वन7ती ‹ली आिण <तला zच उmर िमळाJ.

९. न7तर आनNदाŠ आ–ह ‹ला. “भगवान ! गौतमीŠ आणJŸया वk.चा आपण vवीकार करावा. आपŸया
माziया <नधनान7तर Cजापती गौतमीŠच दाई आिण दmक माता होऊन आपली फार Hवा ‹ली होती.” पण
वk स7घालाच अपFण करhयात यावी हा आपला आ–ह तथागत.नी सोडला नाही.

१०. Cार7भी िभnखOस7घाचा असा <नयम होता की, िभnखO7ची वkd उ<करडÎावर पडJŸया ‡चžयातOनच तयार
करhयात यावीत. ध<नक लोक.ना स7घा\ सदvय होhयापासOन पराव^m करता Rईल. 1हणOन हा <नयम ‹ला होता.

११. एकदा जी<वकाŠ न{या कापडा\ तयार ‹JJ चीवर vवीकारhयाचा तथागत.ना आ–ह ‹ला. £{हा
तथागत.नी ,या चीवराचा vवीकार ‹ला z{हा तथागत.नी मOळ <नयमात तसा बदल ‹ला आिण िभnख'7नाही ती
सवलत जाहीर ‹ली.

भाग <तसरा: ,य.ची आवड-नावड
१. ,य.ना दा<र¹ नापस7त होत
१. एकदा भगवान ब'( ~ावvतीमžR अनाथ<पिhडकाiया £तवनारामात राहात होz. ,या oळी ग^हपती

अनाथ<पिhडक ,य.iया दशFनासाठी आला व तथागत.ना अिभवादन कŽन एकीकडd बसला. न7तर ,याŠ
तथागत.ना <वचारJ की, ‘मानवाŠ धनाजFन का कराo ?’
२. “तO <वचारतोस 1हणOन त'ला मी स.गतो.”

३. “QयाŠ —हनतीŠ धन िमळवJ आ6, QयाŠ हात.नी क… कŽन धन िमळवJ आ6, QयाŠ घाम गाळOन धन
िमळ<वJ आ6; तHच QयाŠ Nयाय मागyŠ धन कमावJ मा6 अशा एखा©ा आयF~ावका\ घdऊ. ,या धनाम'ळd तो

vवत: स'खी व आन7दी होतो आिण z स'ख व आन7द तो <टकवO शकतो; तो आपŸया माता<पतर.ना स'खी व आन7दी
करतो, आिण तH राखतो; ,याCमाणdच आपली प,नी, म'J, दास व कामगार «.नाही. धन Cा„त करhयाचा हा
प<हला 6तO आ6.”

४. “अशा Cकाª ब7धन Cा„त ‹Ÿयान7तर तो आपŸया Ëd«ासोब,य.ना स'ख आिण आन7द qतो. तHच स'खी आिण
आन7दी राखतो. हा uसरा 6तO आ6.”

५. “अशा Cकाª धन Cा„त ‹Ÿयान7तर अÐी व पाणी, राजा तHच चोर, शgO आिण वारस «.पासOन होणारी हानी
तो टाळO शकतो. तो आपली मालमmा स'रिaत ठdवO शकतो. हा <तसरा 6तO.”

६. “अशा Cकाª धन Cा„त ‹Ÿयान7तर तो कsलय€, अ<त<थय€, <पत^य€, राजय€ व qवय€ अH प7चय€ कŽ
शकतो हा धन Cा„त करhयाचा चौथा 6तO.”

७. “अशा Cकाª धन Cा„त ‹Ÿयान7तर तो ग^हपती उiच 6तO\, vवग¤य स'खाCत Šणाª, vवगFलोकाiया <द”स

Cव^m करणाª अH दान, अह7कार व आळस «.पासOन म'nत असJŸया सवF गो…ी धीराŠ व <वन²zŠ सहन
करणायy, vवत7g, श.त व परीपOणF होhयाचा य,न करणायy सवF ~मण.ना आिण स7तजन.ना qतो. हा धन Cा„त
करhयाचा पाचवा 6तO.”

८. अनाथ<पिhडकाला समजJ की, ग<रबीचा गौरव कŽन तथागत.नी ग<रब.\ साN,वन ‹J नाही xकवा
मानवाŠ Cा„त करावी अशी स'खी जीवनव^mी 1हणOन ग<रबीला ~d™,वही <दJ नाही.

२. ,य.ना स7–ाहक व^mी नापस7त होती
१. भगवान ब'( एकदा कscqशात क1मासद1म नगरीत राहात होz.

२. vथ<वर आनNद ,य.iयाकडd आला आिण ,य.ना अिभवादन कŽन एकीकडd बसला.
३. तH बसŸयावर तो 1हणाला, “तथागत.नी िशक<वJला Cती,य- सम',पादाचा <नयम अजब आ6. तो फार
गहन आ6. तरी पण मला तो अगदी vप… समजला आ6.”

४. “आनNद, अH 1हणO नकोस. अH 1हणO नकोस. हा Cती,य-सम',पादाचा <नयम गहन आ6. हा <नयम न
समजŸयाम'ळd, ,या\ आकलन न झाŸयाम'ळd चालO <पढी ग¯धळात, गडबडग'7डÎात सापडली आ6. <तला u:खाचा
मागF ओल.डOन जाणd असाžय झाJ आ6.”

५. “मी स.<गतJ आ6 की, त^¦णा ही लोभा\ कारण आ6. िज• कोण,याही Cकारचा xकवा जातीचा लोभ
कोणालाही कशासाठी नसतो <त• लोभाचा स7भव कसा अHल ?”
६. “भगवान, असणार नाही.”

७. “त^¦णdम'ळd लोभाची ओढ लागz.”
८. “लोभाiया मा» लागŸयाŠ काम व लालसा उ,पNन होतात.”
९. “काम व लालHम'ळd द^ढता <नमyण होz.”

१०. “द^ढzम'ळd vवािम,वाची <न±मती होz.”

११. “vवािम,वाम'ळd लोभ आिण अ<धक vवािम,व <नमyण होz.”
१२. “vवािम,वाम'ळd मालमmdवर पहारा ठdवणd आव‘यक होz.”

१३. “मालमmdवर पाहारा ठdवhयाiया व^mीम'ळd अŠक वाईट व u… Cस7ग <नमyण होतात, जH मारामारी, जखम,
स7घषF, भ.डण, xनदा व अस,य.”

१४. “आनNद, ही Cती,य-सम',पादाची साखळी आ6. जर त^¦णाच नसली तर लोभाची ओढ ला»ल काय ?
लोभाची ओढ नHल तर <वकार <नमyण होतील काय ? <वकार नसतील तर द^ढता <नमyण होईल काय ? द^ढता

नHल तर vवािम,वाचा लोभ <नमyण होईल काय ? vवािम,व नHल तर अ<धक vवािम,वाची हाव <नमyण होईल
काय ?”

१५. “भगवान, नाही होणार,”
१६. “जर vवािम,वाचा लोभ नHल तर शाNती नाही का <टकणार ?”
१७. “भगवान, <टकU श‹ल.”

१८. भगवान 1हणाJ, “मी प^¡ीला प^¸वीच मानतो; पण माÌया मनात <तiयाब´ल त^¦णा नाही.”

१९. “1हणOन मी स.गतो की, सवF त^¦णा समOळ <नपटOन, ,य.ची लालसा न धŽन उलट ,य.चा ,याग, नाश व
प<र,याग कŽनच मी ‘ब'(,व’ Cा„त ‹J आ6.”

२०. “िभnखOहो, भौ<तक मालमmd\ न{6 तर माÌया धमy\ <हvHदार होhयासाठी झटा. कारण त^¦णdम'ळd
आसnती <नमyण होz आिण आसnतीŠ मान<सक दाvय,व Rz.”

२१. अशा रीतीŠ भगवान ब'(.नी vथ<वर आनNदाला आिण अNय िभnखOवगyला स7–ाहक व^mी\ u¦प<रणाम
समजावOन स.<गतJ.

३. ,य.ची सºदयyची आवड
१. भगवान ब'(.ना सºदयyची एवढी आवड होती की, ,य.ना सºदयF<Cय ब'( अH 1हटJ तर शोभOन <दHल.

२. ,य.नी आपŸया अन'याय.ना स.<गतJ होz, “सºदयyiया सहवासात राहा.”

३. िभnख'7ना उपqश करताना z 1हणाJ,

४. “िभnखOहो, अन'<दत स(मyचा उदय xकवा उ<दत अधमyचा लोप करhयास समथF ठªल अशी सºदयyiया
सहवासाइतकी uसरी कोणतीही गो… नाही.”

५. “जो सºदयyचा Ëdही आ6 ,याiया ठायी अन'<दत स(मyचा उदय होतो आिण उ<दत अधमyचा लोप होतो.
अधमF आिण अधमyची भnती लोप पावz, स(मyब´ल अCीती नाहीशी होz, स(मyब´ल भnती <नमyण होz;
अधमyब´ल अCीती व^‡(गत होz.”

६. “िभnखOहो, अन'<दत €ानशाखा उ<दत न {हावी 1हणOन xकवा उ<दत €ानशाखा पOणF,वाCत जाऊ नR 1हणOन
उपय'nत ठरणारी 8िशvत द^…ीसारखी uसरी समथF गो… मला माहीत नाही.”

७. “िभnखOहो, Qयाची द^…ी 8िशvत आ6 ,याiया ठायी अन'<दत €ानशाखा उ<दत होत नाहीत आिण जर उ<दत
झाŸया तर ,य.ची योƒय जोपासना न झाŸयाम'ळd पOणF,वास पोचत नाहीत.”

८. “िभnखOहो, सƒयासोयय“चा अभाव ही a'Ÿलक गो… आ6. पण <वŒmdचा अभाव ही माg फार हा<नकारक गो…
आ6.”

९. “िभnखOहो, सƒयासोयय“ची ब'(ी ही a'Ÿलक गो… आ6, पण C€dची व^(ी ही माg सव•iच मह-वाची गो…
आ6.”

१०. “िभnखOहो, 1हणOन त'1ही अशी िशकवण अ7गी बाणली पा<ह£ की, ‘आ1ही C€dचा <वकास कŽ.’ ती Cा„त
करhयासाठी त'1ही साधना ‹ली पा<ह£.

११. “िभnख'हो, धनव^(ी ही a'Ÿलक मह,वाची गो… आ6. सवF व^(}मžR ~d™ 1हण£ C€ाव^(ी. 1हणन त'1ही

अशी व^mी बाळगली पा<ह£ की, ‘आ1ही C€dचा <वकास कŽ.’ ती Cा„त करhयासाठी त'1ही साधना ‹ली
पा<ह£.”

१२. “कीत¤चा लोप ही a'Ÿलक गो… आ6, पण C€dचा लोप ही खरोखरीच uःखद गो… आ6.”

४. ,य.ची सºदयyब´ल आसnती
१. एकदा शाnय qशातील सnकर «ा नगरात तथागत.\ वाvत{य होz.

२. ,या समयी vथ<वर आनNद तथागत.कडd आला आिण ,य.ना अिभवादन कŽन एका बाजOस बसला. अशा
रीतीŠ आसनvथ झाŸयावर vथ<वर आनNद बोलला,

३. “भगवान, जीवनात अध° मह,व सºदयyशी ›gी जोडhयात आ6, सºदयyचा सहवास जोडhयात आ6,
सºदयyशी दाट Ëdह जोडhयात आ6.”

४. “आनNद, अH 1हणO नकोस, अH 1हणO नकोस. सºदयyशी ›gी, सहवास व <नकट Ëdह «.\ जीवनात सवFvवी
मह,व आ6.”

५. “जो सºदयyचा िमg, सहवासी आिण <नकट प<रिचत आ6 अशा िभnखOकडOन अशी अ¬aा आ6 की, तो आयFअ….<गक मागyचा <वकास करील, तो आयF- अ….<गक मागyचा जाvतीत जाvत लाभ घdईल.”

६. “आिण आनNद, असा िभnखO आयF-अ….<गक मागyचा <वकास कसा करील xकवा ,यापासOन अ<धका<धक लाभ
कसा घdऊ श‹ल ?”

७. “अशा व^mीŠ तो स1यक् द^…ी Cा„त करील; जी ,याग, <वराग, <वराम «.वर आधा<रत असOन िजची प<रणती
आ,मसमपFणात होz. तो स1यक् स7कŸप, स1यक् वाणी, स1यक् कमyNत, स1यक् आजी<वका, स1यक् {यायाम,
स1यक् vम^ती, तHच स1यक् समाधीचीही Cा„ती करील. Qय.ची प<रणती आ,मसमपFणात होz.”

८. “आनNद, जो िभnख' सºदयyचा िमg, सहवासी आिण दाट Ëdही आ6 तो अशा रीतीŠ आयF-अ….<गक मागyचा
<वकास करतो आिण ,यापासOन जाvतीत जाvत लाभ घdतो.”

९. “सºदयyशी ›gी, सहवास आिण <नकट Ëdह «.\ जीवनात सवFvवी मह,व कH आ6 6 त'ला समजhयास
आनNद, हाच मागF आ6.”

१०. “आनNद, खरोखर £ Cाणी नाशव7त, म,यF, uःख शोक व आपmी–vत आ6त ,य.ना सºदयyशी ›gी ‹ŸयाŠ
म'nती िमळO शकz.”

११. “सºदयyशी ›gी, सहवास व <नकट Ëdह «.\ जीवनात कH सवFvवी मह,व आ6 z त'ला आता समजO
श‹ल.”

उपस7हार
१. भगवान ब'(.iया महmdची Cश7सा

१. भगवान ब'(.चा जNम दोन हजार पाच” वष“पOव¤ झाला.

२. आध'<नक <वचारव7त आिण शाk€ ,य.iया <वषयी आिण ,य.iया ध1मा<वषयी काय 1हणतात ? «ा
<वषयावरील ,य.iया <वचार.चा हा स7–ह उपय'nत {हावा.
३. Cा. एस. एस. राघवाचार 1हणतात :

४. “भगवान ब'(.iया जNमापOव¤चा काळ हा इ<तहासातील तमोय'गाप‚की एक होता.”

५. “ C€diया द^…ीŠ z एक मागासJJ य'ग होz. धमF –Nथा<वषयी <न¾ववाद पOQयभाव, 6 त,कालीन <वचार.\
व‚िश…Ç होz.”

६. “न‚<तकziया द^…ीŠ z एक तमोय'ग होz.”

७. “~(ाळO xह¨7iया मz न‚<तकzचा अथF 1हण£ धमF–7थ.न'सार आचार<वध}\ यथात¸य आचरण.”

८. “आ,म,याग xकवा स7कŸपाची प<वgता «.सार•या खयy न‚<तक <वचार.ना त,कालीन न‚<तक अिभ€zत
यथायोƒय vथान न{हz.”

९. ~ी. आर. £. ज!कसन 1हणातात :

१०. “भगवान ब'(.iया िशकवणी\ अपOवF vवŽप भारतीय धा±मक <वचार धार.iया अžययनात Cतीत होz.”

११. “ऋƒoदाiया ऋच.त मानवा\ <वचार ब<हम'Fख, vवपरोa आिण qवलोकािभम'ख असŸया\ आपणास
आढळz.”

१३. “बौ(धमyŠ मानवात CiछNन असJŸया अ7त:साम¸यyiया शोधाकडd मानवा\ लa oधJ.”
१३. “oद.मžR आपणास CाथFना, Cश7सा आिण पOजा आढळz.”

१४. “बौ(ध1मातच Cथम सदाचारास Cव^m होhयासाठी मान<सक स7vकार.\ मह,व स.<गतJJ आढळz.”
१५. ~ी. <वनव'ड रीड 1हणतात :

१६. “£{हा आ1ही <नसगyचा –7थ उघडतो, £{हा कोटÇावधी स7व,सर.तील रnत आिण अ~O7नी िल<हJली

उ,•.तीची कथा आपण वाचतो, £{हा जीवन-<नय7gणा\ <नयम आिण <वकासाiया उ,पmीस कारणीभOत होणाª
<नयम आपण अ•यासतो, z{हा पर—¡र CdमŽप असŸया\ मत <कती µामक आ6 «ाची आपणास vप… जाणीव
होz.”

१७. “C,Rक वvत'त u… µ…ता आिण vवछ7दी अप{यय आढळतो. Cािणस^…ीत िजत‹ जNमास Rतात ,य.प‚की
फnत अŸप.शच जगतात.”

१८. “भaण करा आिण भÔय {हा हा अणFव, आकाश आिण अरhयाचा <नयम आ6. ह,या हा <वकासाच
नी<त<नयम आ6.”

१९. ~ी. रीड आपŸया ‘मानवा\ हौता,1य’ ( Martyrdom of Man ) «ा –7थात अH 1हणतात : “भगवान
ब'(.चा ध1म <कती तरी <नराळा आ6.”

२०. डॉ. र7जन रॉय अH 1हणतात :

२१. “एकोिणसा{या शतकाiया उmराधyत स'रad\ तीन <स(ाNत Cभ',o कŽन Cचिलत होz. कोणीही ,य.ना
आ{हान qऊ शकला नाही.”

२२. “z 1हण£ पदाथF, वvत'मान आिण कायFशnती «.\ <स(ाNत होत.”

२३. “6 तीनही अ<वनाशी आ6त असा <वचार जोपासणायy आदशFवादी त,व€.ची ती •कमी पाŠ होती.”

२४. “एकोिणसा{या शतकातŸया व‚€ा<नक.iया मz 6 तीन <स(ाNत 1हण£ स^…ीiया <नय7gणा\ कारक होत.”
२५. “एकोिणसा{या शतकातŸया व‚€ा<नक.iया मz 6 तीन <स(ाNत 1हण£ <व¡ा\ vवाभा<वक घटक होत.”
२६. “,य.ची कŸपना अशी : <व¡ 6 अ<वनाशी अणO7नी भरJJ आ6.”

२७. “एकोिणसा{या शतकाiया अ˜रीस ~ी. £. £. थॉ1पसन आिण ,य.\ अन'यायी «.नी अण'भ7जनास Cार7भ
‹ला.”

२८. “आिण आÂयF अH की, अणO7\ त'कडd होऊ लागJ.”
२९. “«ा त'कड्य.ना ऋण<व©',कण अH स7बोधhयात Rऊ लागJ. z सवF समvवŽप आिण ऋण<व©'तजाग^त
होz.”

३०. “म!nसoलŠ Qया अणO7ना <व¡ा\ अथवा वाvतवz\ अ<वनाशी आधारvत1भ मानJ होz z खिhडत झाJ.”

३१. “,य.\ सOÔम कण.त <वभाजन झाJ-धन<व©'त् जाग^त अH धन<व©',कण व ऋण<व©'त् जाग^त अH
ऋण<व©',कण.”

३२. “<निÂत न बदलणायy वvत'मानाची कŸपना <व€ानास कायमची अ7तरली. चालO शतकात जगात अस
समज आ6 की, C<तaणी पदाथyचा उiÍद होत आ6.”

३३. “भगवान ब'(.चा अ<न,यzचा <स(ाNत खरा ठरला आ6.”
३४. “<व€ानाŠ अH <स( ‹J आ6 की, <व¡ाची गती स7धीकरण, <वभाजन, आिण प'नसSधीकरण «ा
C<•य.न'सार होत असz.”

३५. “आध'<नक <व€ानाची Cव^mी 1हण£ अिNतम स,य, ऐnय आिण अह7zची <विभNनता «.ची Cव^mी.”
३६. “आध'<नक <व€ान 1हण£ बौ(ध1मातील अ<न,य आिण अना,मवादाचा C<तžवनी होय.”

३७. ~ी. इ. जी. Êलर आपŸया ‘बौ(धमF आिण आध'<नक <वचारधारा’ ( Buddhism and Modern Thought )
«ा –7थात 1हणतात :

३८. “बराच काळ मानवावर बा« शnत}नी अ<धकार गाज<वला आ6. जर तो खरोखरच स'स7vकœत {हावयाचा

अHल तर ,याŠ vवत:iया त-व.नी आ,म<नयमन करhयास िशकJ पा<ह£. बौ(ध1म हीच जगातील सवFCथम
न‚<तक <वचारप(<त आ6 की, िजiयामžR मानवास आ,म<नयमन करhयाची िशकवण <दJली आ6.”

३९. “«ासाठी Cग<तशील जगाला ही सव•iच िशकवण qhयासाठी बौ(ध1माची आव‘यकता आ6.”
४०. यO<नÊ<रअन िÆÂन पा·ी, ª{हरhड Jvली बोŸटन 1हणतात :

४१. “बौ( ध1मा\ आžयाि,मक त,व€ान हीच फार साम¸यFशाली qणगी आ6, अH मला <दसz.”

४२. “बौ(ध1माCमाणd यO<नÊ<रअन िÆvती ब.धवही धमF–7थ xकवा मतCणालीची बा« शnती नाकाŽन
मानवाiया अ7तयyमी असJŸया मागFदीपाचा आधार माNय करतात.”

४३. “यO<नÊ<रअन मता\ अन'यायी RशO िÆvत आिण गौतम ब'( 6 जीवना\ उiच भा¦यकार आ6त, अH
मानतात.”

४४. Cा. डæाइट गोडाडF 1हणतात :

४५. “जगातŸया सवF धमFस7vथापक.त भगवान ब'(च फnत एक अH थोर होz, की £ आपली म'nती साžय
करhयाiया मानवी साम¸यyचा vवाभा<वक मोठdपणा बरोबर ओळखO शकJ.”

४६. “मानवzची योƒयता उ7चावhयाiया कत^F,वात जर खयy थोर माणसा\ मोठdपण सामावJJ अHल तर खरा
थोर असा तथागतािशवाय uसरा कोण असO श‹ल ?”

४७. “,य.नी मानवाiया वर uसª कोणी स7vथा<पत कŽन ,याला हीन न करता C€ा व ›gीiया िशखरावर
( ,याला ) Cvथा<पत कŽन उiच,व Cा„त कŽन <दJ आ6.”

४८. “बौ(धमF” ( Buddhism ) «ा –7थाचा कतy ~ी. ई. £. िमŸस 1हणतो :

४९. “बौ(ध1माइतका uसयy कोण,याही धमyत €ानाiया मOŸयावर आिण अ€ानाiया हीनzवर भर qhयात
आJला नाही.”

५०. “आपJ डोळd उघडd राखhयाबाबत uसयy कोण,याही धमyत इतका भर qhयात आJला नाही.”

५१. “uसयy कोण,याही धमyत मनो<वकासासाठी इतकी सखोल योजना आखJली नाही.” ५२. Cा. ड¥ŸयO. टी.
vÊस आपŸया ‘बौ(धम¤य नीतीशाk ( Buddhist Ethics ) «ा –7थात 1हणतात :

५३. “बौ(ध1मातील न‚<तक आदशF प'cष जो अहFत्, तो न‚<तक आिण बौि(क अशा दोNही द^…}नी महान असला
पा<ह£.”

५४. “तो त,व€, तसाच सदाचारीही असला पा<ह£.”

५१. “€ान 6 म'nतीसाठी आव‘यक आ6 आिण z Cा„त करhयास अपयश Rhयाची जी दोन कारणd आ6त ,य.प‚की
अ€ान 6 एक आ6, अH बौ(ध1माŠ आ–हपOणF स.<गतJ आ6 ( त^¦णा xकवा लोभ 6 uसª ).”
५६. “«ा उलट िÆvती आदशF प'cषाiया घडणीत €ानाला अिजबात vथान नाही.”

५७. “स7vथापकाiया अताि,वक vवŽपाम'ळd िÆvतधम¤ <वचारधाªत मानवाiया न‚<तक आिण बौि(क बाजOत
¨रावा <नमyण झाला आ6.”

५८. “जगातŸया u:खाप‚की प'¦कळशी u:˜ u…पणा¬aा मOखF,वाŠ आिण अ7ध~(dŠ <नमyण झाली आ6त.”
५९. “भगवान ब'(.नी «ाला vथान <दJ नाही.”

६०. भगवान ब'( आिण ,य.चा ध1म <कती ~d™ आिण अपOवF आ6 6 vप… करhयास एवढdH प'ªH आ6.
६१. अH 6 भगवान ब'( आपJ ग'Ž असाoत अH कोण बª 1हणणार नाही ?

२. ,य.iया ध1माचा Cसार करhयाची C<तaा

१. C<त€ा आपण कŽ या-- जीवस^…ी आ6 असीम; ती भवसागरपार Šhयाची;

२. C<त€ा आपण कŽ या-- आपणात दोष अस7•य; z न… करhयाची;
३. C<त€ा आपण कŽ या-- आ6त स,R अन7त, पOणF आकलhयाची;

४. C<त€ा आपण कŽ या-- भगवान ब'(.चा अत'Ÿय मागF, तो स7पOणF साžय करhयाची.

३. भगवान ब'(.iया vवqशC,यागमनासाठी CाथFना
१. “6 प'cषोतम, मी मनापासOन <न™ा ठdवतो.
तथागत.वर,Qय.चा Cकाश आ6 {या„त

अ<नबSध दश<दश.त

आिण माझी <न–ही मनीषा

त'Ìया भOमीत जNम घdhयाची

२. मनःचaO7ना घडz त'Ìया भOमी\ दशFन
z{हा g‚लोnयातील सवF भOमीत
<तची ~d™ता जाणतो

३. आकाशासमान सवFसमाoशक ती
अनNत आिण असीम

४. सNमागyन'सारी त'झी कcणा ›gी
सवF भौ<तक <व¡ात ~d™

जNमजNमाNतरीiया प'hयस7चयाचा प<रपाक

५. आिण त'झा Cकाश सवF{यापी
जणO च7·सOयyचा cपदपFण

६. माझी अशी CाथFना :

<त• जNम घdतJJ Cािणमाg

त'Ìयासम करोत स,यघोष
6 ब'(ा !

७. मी िलहतो आ6 इ• Jख हा
आिण गातो गीz ही

त'झd {हाo साaात दशFन
हीच करतो CाथFना

८. अिखल Cािणमाgास<हत
«ा धNय भOमीत

होवो मला जNम Cा„त.
--एनसायnलोपी<डया ऑफ <रिलजन अÅड ए<थnस
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