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या मित्ाांनो! स ांदर प स्तकाांचा िनि राद आनांद ल टा!! 

स जाता 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही त ेवाचकांना शवनार्मलू्य घऊे दतेो.  

कारण ई पसु्तक एकदा बनलं की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आर्मचं काहीच कर्मी होत नाही.  

उलट आनंद वाढतो.  

र्मजा येते.  

पण  

तुम्ही ते फ़ुकट का घ्यावं?  
तमु्हालाही काही दतेा येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई साशहत्यच्या लेखकांना, टीर्मला आशण तमु्हालाही आनंद शर्मळेल 

आशण तरु्मचं काहीच कर्मी होणार नाही.  
तमु्ही आशिर्वाद आशि िभेुच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

शर्मत्ांना ह ेपसु्तक िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबकु पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव आिांशत्त करव. सोशल 

शर्मशडयावर ई साशहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहुिोल अिव तिुच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्ततुीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक मत ज्याने 

लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक कसदार लेखन व्हाव ेव 

त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बदु्ध उांचीवर जात रहावा.   
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सजुाता 

(कादबंरी) 

 

 

 

अकुंश शशंगाडे 

 

 

 

 

 

 

 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन  
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सजुाता 

लेखक : अंकुश शशंगाडे 

फ़ोन – ९३७३३५९४५० 

पत्ता : अंकुश शशंगाडे- १२२बी, गजानन नगर, भरतवाडा, कळर्मना र्माकेट रोड,  

नागपरू. र्महाराष्ट्र 

ईिेल - geetshingade454@gmail.com 

 

यव पु् तकवतील लेखनवचे सर्ा हक्क लेखकवकडे सरुशित असनू 

पु् तकवचे शकां र्व त्यवतील अांिवचे पनुिुाद्रि र्व नवट्य, शचत्पट 

शकां र्व इतर रुपवांतर करण्यवसवठी लेखकवची परर्वनगी घेिे 

आर्श्यक आह ेतसे न केल्यवस कवयदिेीर कवरर्वई होऊ िकत.े  

 

This declaration is as per the Copyright Act 1957 read with Sections 43 and 66 of the 

IT Act 2000. Copyright protection in India is available for any literary, dramatic, 

musical, sound recording and artistic work. The Copyright Act 1957 provides for 

registration of such works. Although an author’s copyright in a work is recognised 

even without registration. Infringement of copyright entitles the owner to remedies of 

injunction, damages and accounts.  
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प्रकविक: ई साशहत्य प्रशतष्ठान  

www.esahity.com 

esahity@gmail.com 

प्रकविन: १० र्माचच २०२२ 

(फाल्गुन शुक्ल अष्टर्मी शके १९४३) 

©esahity Pratishthan® 2202  

• शर्नविूल्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचनू झवल्यवर्र आपि ह ेफ़ॉरर्डा करू िकतव.  

हे ई पुस्तक वेबसाईटवर ठेवण्यापुवी ककिं वा वाचनाव्यकतररक्त 

कोणताही वापर करण्यापुवी ई-साकहत्य प्रकतष्ठानची परवानगी घेणे 

आवश्यक आहे.  
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मनोगत 

 'सजुाता' नावाची कादबंरी वाचकांच्या हाती 

दतेांना अत्यंत आनंद प्राप्त होता आह.े कारण सजुाता ही 

कादबंरी नाही एक र्मागचदशचन आह.े ते एक व्यक्तीशचत्ण 

नाही तर ते परीवतचन आह.े 

 सजुाता शलशहण्यार्मागची र्माझी भशुर्मका थोडक्यात 

सांगतो. त्यात दोन कारणं आहते. पशहलं कारण ह ेआह ेकी र्मी गौतर्म बदु्ध चरीत् 

वाचले. त्यात सजुाताचा उल्लेखही होता. परंत ूतो उल्लेख पाशहज ेत्या प्रर्माणात 

नव्हता. त्यातच इतरांनी सजुाता नावाची पसु्तक शलशहली की नाही ते र्मला 

र्माशहत नाही. परंत ूर्मला वाटते की शतच्यावर वैयक्तीक पसु्तक शलशहलं नसेल. 

म्हणनू र्मी शतच्यावर वैयक्तीपण ेशलशहण्याचा प्रयत्न केला. त्यात बर् याच गोष्टी 

वास्तशवक आहते. त्यात काही काल्पशनकही भाग टाकला. त्याबद्दल क्षर्मस्व. 

दसुरं कारण म्हणज े गौतर्म बदु्धाचं चररत् वाचतांना सजुाता ही त्याची प्रेरणा 

वाटली. कारण शतनं जर त्याला उपवासाच्या एकोणपन्नासव्या शदवशी खीर 

चारली नसती, नव्ह ेतर गौतर्माला जबरदस्तीन ंखीर चारली नसती, तर गौतर्म 

बदु्ध ज्ञानप्राप्ती होण्यापवुीच र्मतृ्यचू्या सर्मीप गेल ेअसत ेव जगाला बदु्ध शदसलाच 

नसता. गौतर्म बदु्धाच्या चरीत्ावरुन सागंतो की शतनं बदु्धाला म्हटलं, 'भगवन, 

आपण असाच उपवास करुन तपश्चयाच केली आशण शनवाचणगतीस प्राप्त झाल ेतर 

आपल्याला बोध झालेले तत्वज्ञान जगाला कळणार नाही. त्यासाठी 
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आपल्याला जगायलाच हवं. आपल्याला प्राप्त होणारं ज्ञान जेवढं र्महत्वाचं 

आह.े तेवढंच आपलं जगणंही र्महत्वाचं आह.े कृपया आपण खीर खावनू 

घ्यावी.' सजुाताच ंबोलणं ह ेतथागतासाठी र्मागचदशचन ठरलं. त्यांनी एकोणपन्नास 

शदवसाचा उपवास सोडला व त्याला खर् या अथाचनं तेथनूच र्मध्यर्मर्मागच सर्मजला.  

 शवशेष म्हणजे शसद्धाथाचचे गौतर्म बदु्ध बनलेही असतील, परंत ूत्यासाठी 

सजुाताचे योगदान काही कर्मी नाही. तीच ंससंुपन्न घराणं. अल्लड असणारा 

शतचा स्वभाव. परंत ूज्याप्रर्माणे सजुातान ं शसद्धाथाचच ंआयषु्ट्य फुलवलं. तसंच 

आयषु्ट्य शसद्धाथाचनंही सजुाताचं फुलवलं. त्यातच सजुाता ही शसद्धाथाचची गरुु 

वाटते. परंत ूशतन ंतसा अहभंाव बाळगला नाही. शवशेष म्हणज ेशतन ंशसद्धाथाचला 

र्मानलं व पढुील काळात शतनंही बौद्ध धम्र्माची शदक्षा घेतली.  

 सजुाताच े शवचार हा फार र्मोठा संघषच आह.े म्हणनूच ही कादबंरी. ह्या 

कादबंरीच्या रुपानं शतच्या जीवनातील काही गोष्टीवर नक्कीच प्रकाश 

टाकण्याचा र्मी अल्पशः प्रयत्न केला आह.े आपण ती वाचावी. शकंत ूपरंत ूर्मनात 

ठेव ूनय.े कारण सजुाताच्या जीवनावरचं साशहत्य तेवढ्या प्रर्माणात उपलब्ध 

नाही. जे काही उपलब्ध होतं. त्यावर आधारीत असलेल्या काही र्माझ्या 

आकलनातील गोष्टीवरुन र्मी ही कादबंरी शलशहली आह.े कादबंरी र्माशहतीपर 

असनू वाचनीय झाली आह.े र्मात् एकच शवनंती आह ेकी आपण ही कादबंरी 

वाचनू एक फोन अवश्य करावा. 

 आपला नम्र  

अंकुश शशंगाडे, नागपरू , ९३७३३५९४५०  
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ही कादबंरी 

सत्य अशहसंा अस्तेय ब्रह्मचयच अपररग्रह 

या पंचशील भावनेला  

सादर सर्मपीत   
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सजुाता 

 

(कवदांबरी) 

 

अांकुि शिांगवडे 

 

 

 

 

 

ही कवदांबरी काल्पशनक असनू यव कवदांबरीतील ्थळे, व्यक्ती र् घटनव कवल्पशनक 

आहते. त्यवत कोिवच्यवही भवर्नव दखुवशर्िे हव हतेू नवही. कोिवही ्थळ, व्यक्ती 

र्व घटनेिी प्रत्यि र्व अप्रत्यि सांबांध नवही. तसव तो आढळून आल्यवस तो शनव्र्ळ 

योगवयोग सिजवर्व.  
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सजुाता (कादबंरी) 

  

  

 सजुाता एका जर्मीनदाराची र्मलुगी होती. शतचा शववाह झाला होता. 

एका राजपतु्ाशी. जो बकरौर राज्याचा गणाशधपती होता. जो 

अनाथपंडीताचा पतु् होता. राजपतु् बर् याच काळापयंत पतु्शवरशहत होता. 

त्यार्मळंु शतला नवश फेडायचा होता. ज्या दवेाला शतनं नवश केला होता. 

 झाडं........झाडांनाही र्मायबाप असतात. पती असतो आशण परीवारही 

असतो. असे म्हटल्यास कोणी नक्कीच वेड्यात काढतील. परंत ूआपल्या 

डोक्यावर अशधक ताण शदल्यास नक्कीच असे वाटायला लागते की 

झाडांनाही र्मायबाप असतात. पतीही असतो आशण परीवारही. 

 र्माणसू हा शवचारशील प्राणी आह.े या र्माणसाचा जेव्हा जन्र्म होतो. 

तेव्हा त्याला र्माशहत नसतं की त्याची आई कोणती आह.े जेव्हा ती र्मशहला 

त्याला आपल्या स्तनाला लावत असते. तेव्हा त्याला कळतं की ही र्माझी 
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आई असेल. त्यावेळी तो लहान असतो. त्याला कळत नसतं की आई 

म्हणजे काय? त्याला बोलताही येत नाही. परंत ूजसजसा तो र्मोठा होतो. 

तसतशी त्याला आई सर्मजत.े शतचा स्पशचही कळतो. त्यातच आई कोण 

आह ेतेही. तो तेव्हा रडतो. जेव्हा तो दसुर् याजवळ जातो. हळूहळू त्याला 

बापही कळायला लागतो. जेव्हा काही शदवस शनघनू जातात आशण त्याला 

हळूहळू त्याचे नातेवाईकही कळतात.  

 झाडांचंही असंच आह.े त्यांनाही र्मायबाप असतात. पण नेर्मके 

र्मायबाप कोण असा प्रश्न सवांनाच पडत असतो. तर झाडांची र्माय र्माझ्या 

र्मतानसुार र्माती आशण बाप पाणी अस ू शकते. कारण जी जन्र्म दतेे, ती 

आपली आई असते. यावरुन झाडांना र्माती जन्र्म दतेे. त्यार्मळेु ती त्याची 

आई. तसेच आई ही सदोदीत बाळाच्या जवळ राहते. तशी र्मातीही 

रोपट्याला अंतर दते नाही. आई जशी बाळाला अंतर दते नाही तशी. ती 

त्याला अंतर दते नाही. प्रसंगी बाप वेळोवेळी बाळाजवळ न राहता बाहरे 

कार्माला जात असतो. तो त्याचेजवळ नसतो.  

 बाप जसा आपल्या बाळापासनू कार्मासाठी दरू जातो. अगदी तशीच 

रोपट्याच्या बाबतीत झाडांची अवस्था असत.े पाणीही प्रत्येकवेळी 

र्मातीजवळ वा रोपट्याजवळ नसत.े ते पाणी सकूुन जाते. तेव्हा र्मळंु ही 
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आपल्यार्मध्य े जर्मीनीतील ओलावा धरुन ठेवत असतात. याचाच अथच 

असा की र्माती ही बाळाची आई व पाणी हा शपता आह.े 

 झाडाचे इतरही नातेवाईक असतात. जस ेआपल्याला काका, र्मार्मा, 

र्मावश्या असतात. ह ेर्मार्मा, र्मावशी, काका, आत्या झाडांनाही नसतात असे 

नाही. त्यांनाही काका काकी, र्मार्मार्मार्मी असतात. सवचच नातेवाईक 

असतात. त्यांचे नातेवाईक म्हणजे पश ू पक्षी......ज े पश ू त्या झाडांच्या 

सावलीत राहात असतात. तसेच जे पक्षी त्याच्या फांद्यांवर घरटे बांधत 

असतात. तसेच र्मुंग्या, र्माकोडे हहेी त्यांचे नातेवाईक असतात. ज्याप्रर्माणे 

नातेवाईक ह े र्माणसाला संकटात र्मदत करतात. तशीच र्मदत ह्या र्मुंग्या, 

र्माकोडे झाडांना संकटात करीत असतात. कोणी त्यांना कापायला आलेच 

तर त्यांना चावनू त्यांना झाड कापण्यापासनू परावतृ्त करण्याचे कार्म ह्या र्मुंग्या 

करीत असतात. 

 शवशेष सांगायचं म्हणज ेआपले जस ेशत् ूअसतात. तसेच झाडांचेही 

काही शत् ूअसतात. जस ेआपल्या शत्चूे प्रकार आहते. आपसी शत् ूव 

बाहरेचे शत्.ू आपले आपशी शत् ूअसतात. ते आपल्या जवळ जवळ अगदी 

प्रेर्मानं राहून आपल्या पाठीत सरुा खपुसतात तर बाहरेचे शत् ूह ेआपल्या 

जवळ राहात नाही. ते आपल्या जवळ न राहता दरू राहून वैर्मनस्यानेच 
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वागतात. तसं झाडाचंही आह.े झाडांनाही आपसी शत् ू आहते आशण 

बाहरेचेही शत् ूआहते. झाडांचे आपसी शत् ूम्हणजे अर्मरवेल व बांडगळु 

सारख्या वनस्पती. ह्या वनस्पती त्या झाडावरच उगवतात व त्याच झाडातनू 

त्याचं रक्त शोषनू जगत असतात. नव्ह ेतर त्या झाडांना संपवत असतात. 

तसेच ज्याप्रर्माणे आपल्याला बाहरेचे शत् ू असतात. त्याप्रर्माणे झाडांच े

बाहरेचे शत् ू म्हणजे लाकुडतोड करणारी रं्मडळी. ह े शत् ू केव्हा धोका 

करतील आशण केव्हा संपवतील ह ेसांगता येण ेअशक्य आह.े 

 झाडांना पतीही असतो. ज्याप्रर्माणे आपल्याला पती असतो. तसाच 

पती. तो पती म्हणजे उडणारे फुलपाखरु. ह ेफुलपाखरु या झाडांना येणार् या 

फुलरुपी र्मलुींना छळतात. याचाच अथच म्हणजे झाडांची र्मलुगी म्हणजे 

त्याची फुलं.  

 शवशेष सांगायचं म्हणज े झाडांना र्मायबाप असतात. नातेवाईक, 

परीवार. शत् ूआशण पतीही शशवाय र्मलंुही........झाडांना भावनाही असते. 

ती झाडं आत्र्महत्या दखेील करतात. र्मखु्यतः झाड पणूच स्वरुपात संपलं 

नसलं तरी त्याच्या काही फांद्या वाळल्या शदसतात. ह ेअचानक अवयव 

वाळलेलं सापडणं ही त्या झाडांवरील फांद्याची आत्र्महत्या आह.े कधी 

कधी अख्ख ंझाडंच वाळतं. कोणी त्याला शकडा लागलेला असेल असंही 
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र्मानतं. ते खरंही असतं. कारण असे शकडे झाडांच्या र्मळुांना लागतात. परंत ू

काही झाडांना असे शकडे लागलेले शदसत नाहीत. त्यातच ते झाड वाळतं. 

ती आत्र्महत्याच असते झाडांची. परंत ूआपल्याला ते कळत नाही. 

 झाडांना नातेवाईक असतात असे म्हटल्यास सवचजण हसतील. परंत ू

झाडांनाही भावना असते असे म्हटल्यास आशतशयोक्ती होणार नाही. कारण 

झाडांना भावना असते ह ेआधीच शसद्ध केलं जगदीशचंद्र बोस यांनी. त्यांनी 

लाजाळूच्या झाडावर प्रयोग केला. त्यात एक सईु त्यांनी लाजाळूच्या 

झाडांना लावली होती. तसेच त्या सईुला एक वायर लावनू तो वायर 

इलेक्रीक बोडाचत टाकला होता. त्यातच त्या इलके्रीक बोडाचतील शस्वच 

सरुु होताच लाजाळूच्या झाडाला करंट लागत असे व ते झाड पानं शर्मटवीत 

असे. यावरुन झांडांनाही भावना असतात ह ेत्यांनी शसद्ध केले. यावरुनच 

एक सांगावेसे वाटत े की झाडांनाही र्मायबाप असतात. नातेवाईक पण 

असतात. तसेच शत्हूी असतात. यात शंका नाही. तसेच ते आत्र्महत्याही 

करतात ह ेतेवढेच खरे आह.े 

 ते बकरौर नावाचं गाव. त्या गावात सजुाता नावाची ती र्मशहला आपल े

शदवस कंठत होती. त्यातच शतचा शववाह होवनू बरेच शदवस झाले होत.े परंत ू

शतला अजनूही पतु्रत्न प्राप्त झाले नव्हते. 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

15 
 

 सजुाताचा शववाह ज्या गावात झाला. त्या गावातच नाही तर 

आजबूाजचू्या परीसरात एक प्रकारची अंधश्रद्धा होती. ती अंधश्रद्धा म्हणजे 

त्या गावचं झाड.  

 झाडं हवा दतेात. फळ दतेात. पाणी दतेात. नव्ह ेतर अन्न वस्रही दतेात. 

ह ेसवचदरू प्रशसद्ध होतं. परंत ूझाडं र्मलंु दतेात. स्रीयांच ेनवशं पणूच करतात. ह े

काही अजनू ऐकलं नव्हतं. परंत ूती त्या गावातील आख्यायीका. ते बहूतेक 

शपंपळाचचं झाड होतं. 

 वडा शपंपळाच्या झाडावर भतंू असतात ह ेबर् याच वषाचपासनू लोकांनी 

ऐकलं होतं. त्यार्मळंु की काय, भतंू दवेी दवेतांना घाबरतात. म्हणनू बकरौर 

गावच्या लोकांनी त्या वडा शपंपळाच्या झाडात एक दगडं र्मांडली होती. 

लोकांना वाटत होतं की या वडा शपंपळाच्या झाडात कोणताही भतू 

भटकणार नाही व आपली भतूांपासनू सरुक्षा होईल. 

 भतू......पवुीचे लोकं भतूाला फार घाबरत असत. भतू ही संकल्पनाच 

घाबरशवणारी होती. भतू कुठेही अस ूशकते असं लोकांना वाटत असे.  

 ज्याप्रर्माणे गावात भतूांना र्मानत असत. त्याचप्रर्माणे गावात ही भतंू 

काढणार् या र्मांत्ीकांनाही र्मानत असत. ह े र्मांत्ीक आपल्या रं्मत् आशण 
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तंत्शवद्येच्या सहाय्यान ेलोकांच्या अंगातील भतंू काढत असत. त्याचप्रर्माण े

लोकांच्या र्मनात भतूाशवषयीच्या संकल्पना भरत असत.  

 भतू असण े वा शदसण े ह्या संकल्पना खोट्या होत्या. त्या अंधश्रद्धा 

होत्या. तरीही त्या अंधश्रद्धांना खतपाणी घालण्याचे कार्म ह ेर्मांत्ीकच करीत 

असत. कारण यात त्यांचा फायदा होता. सर्मजा कुणाच्याही घरी भतू 

लागलाच तर तो काढत असतांना ह ेर्मांत्ीक तो भतू काढण्यासाठी र्मोबदला 

म्हणनू काही धान्य घेत. तर काही कोंबडा, बकरा तर काही भरजरी वस्र घेत.  

 भतंू ही सवचत् असतात असा कयास होता. जास्तीत जास्त प्रर्माणात 

भतंू वडाच्या झाडावर, शपपंळ, आंबा, बोर, उंबर आशण शचचंचे्या झाडावर 

असतात. असं र्मानत असत. तसेच कडूशनंबाच्या झाडापासनू कोसो दरू 

असतात असा कयास होता लोकांचा. सर्मजा एखाद्याला भतूबाधा झालीच 

तर त्याला कडूशनंबाची पानं चारत असत. त्या कडूशनंबाची पानं खाताच भतू 

चरचशदशी पळतो असा सर्मज लोकांचा होता. 

 कडूशनंब.........कडूशनंबाची पानं ही फारच कडू असतात ह े सवांना 

र्माशहत आह.े ते पान सवचच लोकं खात नाहीत. ती पानं खाताच काहींना 

उलट्याही होतात. तशाच उलट्या त्यावेळीही व्हायच्या. त्यावेळी र्मांत्ीक 

म्हणायचा. 'बघा, आता भतू शनघत आह.े' 
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 भतू अंगात भरण ेवा भतू अंगात येणे ह्या शनव्वळ थोतांड संकल्पना 

होत्या. तरीही लोकांना त्यातील सत्य र्माशहत नसल्यानं व काही लोकं त्यावर 

शवश्वास ठेवत असल्यानं आजही त्या संकल्पना चालीरीतीनसुार अजनूही 

चालत आह.े आजही काही भागात, जे भाग शशक्षणापासनू वंशचत आहते. 

शतथ ेभतू असणे, भतूबाधा होणे ह्या गोष्टी शनत्य घडत आहते. तसेच त्यावर 

उपाय करणारे र्मांत्ीक त्यांच्या अंधश्रदे्धचा फायदा घेवनू त्यांना फसवत 

आहते. कधीकधी तर गपु्त धन काढून दतेो असे म्हणत त्या गपु्त धनासाठी 

लोकांच्या लेकराचा जीव घेणारेही र्मांत्ीक या जगात आहते. एवढंच नाही 

तर र्मलुाला वंशाचा शदवा सर्मजनू र्मलुीला त्या दगडाच्या दवेासर्मोर बळी 

दणेारे र्महाभाग या जगात काही कर्मी नाहीत. 

 आज दशे वैज्ञाशनक के्षत्ात उच्चपदी पोहोचलेला असनू या उच्च 

पदस्थ झालेल्या गोष्टीही आज अशा लोकांना सर्मजत नाही की काय, अशी 

शंका येत.े ज्या चंद्र सयुाचला येथील र्माणसू दवे र्मानायचा. ते चंद्र सयूच दवे 

नाहीत. ह े शवज्ञानानच शसद्ध केलं. तरीही आर्मचा आजचा सर्माज या 

शवज्ञानाला दवे न र्मानता अंधश्रदे्धवर शवश्वास ठेवनू अंधश्रदे्धचे बळी ठरतात.  

 जे वडाचं शपंपळाचं झाड सवाचत जास्त प्रर्माणात ऑक्सीजन दतंे. त्याच 

वडाच्या झाडावर व शपंपळाच्या झाडावर भतंू असतात म्हणनू लोकांना 
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ऑक्सीजनपासनू वंशचत करणारे र्मांत्ीक शकती हूशार असावेत याची 

कल्पना आपण करायला हवी. तसेच जर आपल्या शरीरात ऑक्सीजन 

गेला नाही. शदु्ध ऑक्सीजन गेला नाही, तर कोणकोणते आजार पसरतात? 

ह्याचाही शवचार आपण करायला हवा. परंत ू आपण आपली बदु्धी त्या 

प्रर्माणात लावत नाही. शजथे बदु्धी लावायची. शतथे बदु्धी गहाण टाकतो 

आशण शजथ ेनाही लावायची. शतथ ेफुकटच लावतो. ज्या र्मांत्ीकाला आपण 

हुसकून लावायला हवे. त्या र्मांत्ीकाला आपण जवळ करतो आशण ज्या 

वड, शपंपळाच्या झाडात जाव,े खेळाव,े शदु्ध ऑक्सीजन घ्यावा. त्याच्या दरू 

जातो. हीच वास्तशवकता आह.े ही वास्तशवकता र्मनार्मनात भरली आह े

लोकांच्या. आजही लोकं अशा अंधश्रदे्धपासनू दरू जात नाही. तरीही शशक्षण 

घराघरातील अंधश्रद्धापण दरू करीत आह.े 

 शजथ े शशक्षण आह.े शतथे अंधशवश्वासाला थारा नाही असं आपण 

म्हणतो आशण र्मानतोही. परंत ू ह े खरं आह े का? याबाबतीत र्माग े वळून 

पाशहल्यास बरेचशी शशकलेली रं्मडळीही अंधश्रद्धा पाळतांना शदसतात. 

त्यांना अंधश्रद्धा का पाळतो आपण ते कळायला र्मागच नाही. ज्या शरीराला 

आपल्या र्मनषु्ट्ययोनीर्मध्ये आपला स्वतःचा जीव वाचवता येत नाही. ते 

शरीर संपल्यावर व त्याचं प्रेत बनल्यावर, खरंच ते प्रेत दवे कसं होणार! ह,ं 

एक आत्र्मीयता असते आपल्याला त्या शरीराबाबत. म्हणनू त्या 
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आत्र्मीयतेर्मळेु त्या शरीराला र्मानणं ठीक आह.े परंत ूत्या शरीराकडे, ते शरीर 

संपल्यावर आपण आत्र्मीयतेच्या दृशष्टकोणातनू न पाहता आपण केवळ 

श्रदे्धच्या दृष्टीनं पाहतो ह े बरे नाही. कारण आत्र्मा, परर्मात्र्मा या जगात 

नाहीत. ह ेआपलेच काही तत्ववेत्ते सांगनू गेलेत. 

 शवशेष सांगायचं झाल्यास आत्र्मा, परर्मात्र्मा या जगात नाहीत. भतंूही 

नाहीत आशण दवंेही नाहीत. दवे असेलही कदाशचत या जगात. परंत ू तो 

जीवंत र्माणसात असेल. र्मतृ शरीरात वा दगडधोंड्यात अशजबात नसेल. 

खरा दवे शतथेच शदसेल. शजथ ेअंधश्रदे्धला खतपाणी शर्मळत नसेल. तसेच 

शजथ ेरंजल्यागांजल्यांची सेवा होत असेल.  

 आज अंधश्रद्धा कोणीही पाळू नये. र्मांत्ीकांवर शवश्वास ठेव ू नये. 

वडाच्या, शपंपळाच्या झाडात भतंू असतात असंही कोणी र्मान ूनये. तसेच 

र्मतृ शरीरात भतू असतात वा र्मतृ शरीर दवे बनतो असंही कोणी र्मान ूनये. 

 रे्मलेलं शरीर ह ेजीवंत असतांनाच कोणाच्या कार्मात येत नसेल, तर 

तेच शरीर र्मतृ झाल्यावर कोणाच्या कार्मात येणार. ज्या शरीराला 

जीवंतपणीच कोणाची सवेा करणं जर्मलं नाही. तेच शरीर र्मतृ झाल्यावर 

कोणाची सेवा कशी करु शकणार. ह ेसत्य आह.े असे असतांना शकतपत 

अंधश्रद्धा पाळाव्यात ह े आपण आपल्याच स्वतःशी ठरवायला हवं. 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

20 
 

भतूबाधा, भतू शपशाच्च ह्या गोष्टी थोतांड असनू याबाबतीतील अंधश्रद्धा 

आपण सोडायला हव्यात. त्या पाळू नये. जेणेकरुन नवीन शपढी तरी 

अंधशवश्वास बाळगणार नाही व दशे शवकासाच्या के्षत्ात आघाडीवर जाईल 

ह ेतेवढंच खरं आह.े 

 सजुाताचा शववाह झाला खरा. परंत ूबर् याच वषाचपासनू शतला र्मलुबाळ 

नसल्यानं ती बेचैन होत होती. काही सचुत नव्हतं. त्यातच गावातील काही 

र्मांत्ीक रं्मडळी शतला काही काही उपाय सांगत व ती पतु्प्राप्तीसाठी काही 

काही उपायही करायची. 

 भारताची ही भरु्मी. या भरु्मीवर अनेक र्महापरुुषांनी जन्र्म घेतला. ते 

र्महान झाले. कारण त्यांनी सषृ्टीर्मध्य ेलपलेल्या गोष्टी बाहरे काढल्या व त्या 

गोष्टी जगासर्मोर र्मांडल्या. त्यांनी सार्मान्य र्मनषु्ट्य रुपात जन्र्म घवेनू जीवनाची 

ती कसोटी पार केली की ज्या उंचीपयंत कोणीही पोहोच ूशकत नाहीत. 

त्यातच काहींना लोकांनी र्महान बनवीत धर्मचगरुु र्मानलं. त्यानसुार या 

दशेातच नाही तर जगात धर्मच प्रस्थापीत झाला. 

 भगवान गौतर्म बदु्धाचे वास्तवीक नाव शसद्धाथच होतं. त्याची आई 

बालपणातच र्मरण पावताच त्याची र्मावशी गौतर्मी शहनं त्याच ंपालनपोषन 

केलं. त्यार्मळंु त्याला गौतर्म असंही म्हणतात. त्यातच राजा शदु्धोधनही 
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आपल्या र्मलुाकडे जातीनं लक्ष दते असे. आपल्या बाळाला कोणताच त्ास 

होव ू नये म्हणनू राजा शदु्धोधन काळजी घेत असे. परंत ू जेव्हा राजा 

शदु्धोधनाच्या अनपुशस्थतीत शसद्धाथच आपल्या सारथ्यार्माफच त 

नगरभ्रर्मणासाठी शनघाला. तेव्हा ते नगरभ्रर्मण करीत असतांना त्याने 

जीवनातील तीन प्रसंग पाशहल.े जे तीन प्रसंग पाहताच त्याला जीवन दखुर्मय 

वाटलं व त्या दःुखावर सर्माधान शर्मळशवण्यासाठी अगदी सवच राजपाट सोडून 

शसद्धाथच चालता झाला आपल्या राज्यातनू. 

 ते तीन प्रसंग. पशहला प्रसंग म्हणजे वयोवदृ्ध व्यक्तीस पाहणे, हा व्यक्ती 

जराजजचर झाला होता. त्याचे दात तटुले होत.े केस पीकल े होत.े शरीर 

वाकलं होतं. त्याच्या हातात एक वाकडी काठी होती व तो थरथरत रस्त्याने 

चालला होता. त्यानंतरचा दसुरा प्रसंग म्हणजे स्र्मशानभरू्मीत जाणारं प्रेत 

पाहणे. चार लोकं त्या प्रेताला स्र्मशानभरू्मीत नेत होत.े त्या प्रेताच्या र्मागं 

अनेक र्माणसं होती. कोणी रडत होते. तर कोणी छाती पीटत होत.े तसा 

शतसरा प्रसंग म्हणजे आजारी व्यक्ती. हा रोगी असा की त्याचा श्वास फुलला 

होता. पोट फुगले होत.े हात पाय सकुले होत.े तसेच चेहराही शपवळा पडला 

होता. त्यानंतर त्यानं चौथा प्रसंग पाशहला. तो म्हणजे संन्यासी र्माणसू. 
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 शसद्धाथच गौतर्म, ते प्रसंग पाहताच शवचलीत झाला. त्याच ंकारण होतं 

की त्यानं आतापयंतच्या काळात नगरातही तस े प्रसंग पाशहल े नव्हते. 

त्यातच शसद्धाथच शवचार करु लागला. काय करावं सचुेनासं झालं. 

शवचाराअंती त्याला र्मागच सचुला. तो र्मागच म्हणजे आपण ह्या संसाराचा 

त्याग करायचा. हा राजपाट सोडायचा आशण संन्यासी जीवन व्यतीत 

करायचं. कारण त्यानं जो चवथ्यावेळा संन्यासी पाशहला होता. तो संन्यासी 

त्याला अगदी आनंदी शदसला होता. त्या संन्यासी व्यक्तीजवळ काहीही 

नव्हते. परंत ूतो खशू होता. 

 शसद्धाथच शवचार करीत होता. तसं त्यानं ठरवलं की आपण या संसाराचा 

त्याग करायचा. आपण आपला परीवार सोडायचा. परंत ूपरीवार सोडणार 

कसा? जर आता शदवसा परीवार सोडलाच तर हा परीवार आपल्याला 

सोडून जाव ूदणेार नाही. कारण ज्यावेळी त्याचे र्मनात परीवाराला सोडण्याचे 

शवचार आले. त्यावेळी यशोधरा अगदी तारुण्यात होती आशण त्याचा र्मलुगा 

राहूल हा दधुावर होता. अथाचत दधू पीत होता. 

 शवचार करता करता र्मध्यरात् उलटली. तसं आज त्याच ंजेवणही झालं 

नाही. तो बरोबर जेवलाही नाही. तसा तो रात्ीचा प्रहर. आजबुाजलूा कुत्ी 

भूंकत होती.  
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 आज शदु्धोधन राजाही राज्यात नव्हता. तो कोणत्यातरी 

कारणाशनशर्मत्यानं बाहरे गेला होता. तशी ती र्मध्यरात् ओसरत चालली 

होती. झोप काही येत नव्हती. तसा तो उठला. त्यानं आपल्या पत्नीकडं 

पाशहलं. पत्नी गाढ झोपली होती. शतच्याजवळच अगदी शबलगनू राहूलही 

झोपला होता. तसा एक कटाक्ष त्यानं आपल्या पत्नीकडं टाकला. तद्वतच 

त्यानं आपल्या र्मलुालाही पाशहलं. तसा तो उठला. त्यानंतर तो आपल्या 

पत्नीला कळणार नाही. अशाररतीनं शतच्या पायावर नतर्मस्तक झाला व तो 

शनघाला. 

 तो रस्ता.........तो रस्ताच र्मळुात शनजचन होता. रात्ीचा तो प्रहर होता. 

आज दपुारीच गौतर्मानं ते प्रेत पाशहलं होतं. तोच तो रस्ता.......अगदी भयाण 

वाटत होता तो रस्ता. नगराच्या बाहरेची ती स्र्मशानभरु्मी. आज ती 

स्र्मशानभरु्मी धन्य झाली होती. ऐन र्मध्यरात्ी शसद्धाथाचचे पाय या 

स्र्मशानभरु्मीला लागले. ते प्रेत जळत होत.े त्या प्रेतातील लाकडाच ंरुपांतर 

आता राखेत झालं होतं. काही भागात लाकडं अजनूही जळतच होती. 

 ती भयाण वाट शसद्धाथच चालत होता. त्याला काही सचुत नव्हतं. 

अशातच शसद्धाथाचला शदसलेलं ते जळतं प्रेत. कोल्ह्याची कुईकूईही दरुुन 

ऐकायला येत होती. 
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 ते जळतं प्रेत. तसा शसद्धाथच त्या प्रेताजवळ क्षणभर थांबला. त्याला 

शकंचीतही त्या प्रेताची भीती वाटली नाही. क्षणभर त्यानं ते प्रेत न्याहाळलं. 

त्या प्रेताच्या हाडांचा चरुा झाला होता. तसं त्याला वाटलं, 'ह े

प्रेत........जेव्हा जीवंत असेल, तेव्हा शकती लोभ असेल या प्रेतात. परंत ू

आज अगदी शनरार्मय होवनू जळत आह ेह ेप्रेत.' 

 शसद्धाथचनं क्षणभर त्या प्रेताचं शनरीक्षण केलं आशण तसा तो उठला 

आशण पनु्हा झपाझप पावले टाकत तो अगदी शनश्चींत र्मनानं र्मागचक्रर्मण करु 

लागला. 

 शसद्धाथचनं र्मागचस्थ होवनू आपलं नगर सोडलं. काही वेळातच तो 

आपल्या राज्याची सीर्मा ओलांडत राजगहृला पोहोचला. ज्यावेळी तो 

राजगहृला पोहोचला. त्यावेळी त्याला भकू फार लागली होती. त्यातच 

त्यानं राजगहृ येथ ेभीक्षा र्मागीतली. त्यानंतर पनु्हा तो र्मागचस्थ झाला. नव्ह े

तर शफरता शफरता शसद्धाथच आलार कार्मान उद्दक रार्मपतु् यांच्याकडे 

पोहोचला. शतथ े त्यान ेसर्माधी कशी लावावी. योग साधना कशी करावी 

इत्यादी गोष्टी हस्तगत केल्या. त्यानंतर शसद्धाथच पनु्हा र्मागचस्थ होवनू उवेला 

इथे पोहोचला. शतथचे त्यान े दःुखातनू सर्मळु र्मानवजातीची र्मकु्ती 

करण्यासाठी तपश्चयाच करण्यास आरंभ केला. 
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 शसद्धाथच गौतर्म बदु्ध यांनी तपश्चयाच सरुु करण्यापवुी तीळ आशण तांदळू 

खाल्ले. त्यानंतर त्यानं संपणूच जेवनच बंद केले. त्याला वाटत होत े की 

आपण जर जेवन त्यागलं तर आपल्याला लवकरच ज्ञानप्राप्ती होईल. 

 शसद्धाथच गौतर्म बदु्ध यांनी सर्मळु जेवन करणं बंद करताच त्यांच ंशरीरही 

बारीक झालं. शरीर हडकुळं झाली. चेहर् यावर कांती राशहली नाही. चेहरा 

शनस्तेज शदसायला लागला. 

 ते सरुुवातीचे शदवस. ते शदवस अत्यंत जड जात होत.े ज्ञानप्राप्ती काही 

होत नव्हती. अशातच त्याच्या कानावर काही शब्द पडले. 'वीणाच्या 

तारांना एवढं सैल सोडू नये की त्यातनू स्वर शनघणार नाही. तसेच वीणाच्या 

तारांना एवढंही कस ूनये की ती तारच तटूुन जाईल.'  

 शसद्धाथच गौतर्मानं ते शब्द ऐकले व त्यांना र्मध्यर्म र्मागच सापडला. ती 

गोष्ट त्याला पटली. परंत ूएवढ्यानंच त्याचं सर्माधान झालं नाही. त्याला 

अजनूपयंत दःुखातनू र्मकु्ती कशी शर्मळवता येईल? याचा र्मागच अजनूपयंत 

सापडला नव्हता. 

 सजुाता नावाची ती र्मशहला. पुु ुत्प्राप्तीसाठी ती अंधश्रदे्धच्या आहारी 

जावनू शतनं त्या शपंपळाच्या झाडात असलेल्या दगडाच्या दवेाला नवश 

केला की र्मला जर पतु् प्राप्त झाला तर र्मी तलुा खीर चारणार. कारण शतनं 
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त्या वकृ्षात असलेल्या दगडाच्या दवेाचा चर्मत्कार ऐकलेला होता. त्यातच 

कोणीतरी शतला त्या झाडाची र्महती सांगीतली होती नव्ह े तर शतनं 

कोणाकडून तरी त्या झाडाची र्महती जाणली होती. त्यार्मळंु शतनं नवश केला 

होता की पतु्प्राप्ती होताच त्या वकृ्षाला खीर दणेार. 

 शतचे ते बोललेले शब्द.......कावळा फांदीवर बसणार आशण फांदी 

तटुणार शकंवा एखादा बोलनू जाणार की आज पाऊस पडणार आशण पाऊस 

पडायचा. अस े ते शब्द झाले. शतनं त्या वकृ्षाला केलेला नवश आशण ती 

गरोदर राशहली. सजुाता गरोदर राशहली व लवकरच शतनं बाळाला जन्र्म 

शदला.  

 आपण आपल्या बाळाला शदलेला जन्र्म पाहून सजुाताला अशतशय 

आनंद झाला होता. त्यातच शतला तो नवश आठवला की र्मला जर र्मलुबाळ 

झालंच तर र्मी तलुा खीर चढवणार. तशी आठवण येताच सजुातानं 

आपल्या दासीला त्या शपंपळाच्या झाडाकडे पाठवलं.  

 ते वडाचं झाड. दासी पणुाच त्या झाडाजवळ आली होती. शतनं त्या 

झाडात एक व्यक्ती पाशहला. जो अस्थीपंजर झाला होता. तसेच तो त्या 

वडाच्या झाडात सतत तपश्चयाच करीत होता. त्याच्या चेहर् यावर अलौशकक 
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तेज होतं. ते तेज शनहारत होतं. शवशेष म्हणजे त्या झाडात आता तो 

असलेला दगडाचा दवे शदसत नव्हता. 

 दासी शवचारात पडली. या शठकाणी असलेला दवे कुठे गेला असेल? 

कदाशचत या दगडाच्या दवेानं तर चर्मत्कार दाखवला नसेल. कदाशचत हा 

दगडाचा दवे र्मनषु्ट्यरुपात तर आला नसेल? वैगेरे प्रश्न शतच्या र्मनात उद्भवले 

होत.े कदाशचत हा र्मनषु्ट्य दवेरुपातच आला असले असं शतला वाटलं. तशी 

ती परुती शनघनू गेली आपली शप्रय राणी सजुाताला सांगायला. शजनं तो 

परीसर शनरीक्षण करायला व त्या जागेची कायचक्रर्मासाठी स्वच्छता करायला 

पाठवलं होतं. 

  

************************************ 

  

 शसद्धाथच गौतर्म बदु्ध जेव्हा त्या शठकाणी आले. तेव्हा तो परीसर पाहून 

ते आनंदीत झाले. त्यांचं र्मन शतथंच रर्मलं. त्यांना शांत वाटायला लागलं. 

 तो परीसरच छान रर्मणीय होता. आजबुाजलूा शहरवळ पसरली होती. 

शतथं एक वडाचं झाड होतं. ते झाड डेरेदार असनू शहरवंकंच होतं. त्याच 
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वडाच्या बाजतूनू एक नदी वाहात होती. त्या नदीचं नाव त्याला र्माशहत 

नव्हतं. 

 आजबुाजलूा असलेलं जंगल........त्यातच ती नदी पाहून र्मोशहत 

झालेल्या शसद्धाथाचनं आणखी एक गोष्ट पाशहली. ती म्हणजे तो दगडाचा दवे. 

तसं पाहता त्यानं जीवनातील सवच आशा सोडली होती. त्यार्मळंु दवे, दानव, 

भतू, शपशाच्च याचबरोबर शहसं्र प्राणी याचीही त्याला भीती वाटत नव्हती.  

 शसद्धाथच गौतर्म बदु्ध ज्यावेळी शतथे पोहोचले. त्यावेळी शहच जागा 

आपल्या तपश्चयेसाठी चांगली असा शवचार करुन त्यानं स्वतः तो परीसर 

स्वच्छ केला. सवचप्रथर्म त्या झाडातील दगडाचा दवे जवळच्या नदीत फेकून 

त्यानं परीवतचनाचं पशहलं पाऊल पार पाडलं. त्यानंतर तो त्याच झाडात 

तपश्चयाच करायला बसला. 

 दररोज तो त्या परीसराची स्वच्छता करीत असे. त्यातच तो पोटाची 

भकू भागशवण्यासाठी अन्न म्हणनू जवळच्या गावात र्माधकुरी र्मागत असे. 

तोच त्याचा शनत्यक्रर्म असायचा. म्हणतात की गौतर्मानं सवाचत प्रथर्म शतळ 

आशण तांदळू खावनू तपश्चयाच आरंभ केली होती. 

 शदवसार्मागनू शदवस जात होत.े तसा शसद्धाथच गौतर्म आंघोळ आशण 

प्रातःशवधीची सवच कारं्म झाली की तपश्चयाच करीत असे. त्यातच त्याच्या 
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र्मनात तपश्चयाच करीत असतांना लाखो शवचार येत.या शवचारात काही शवचार 

ह ेवाईटंही असत. काही चांगले असत. वाईट शवचार येताच ते शवचार तो 

त्यागत असे आशण चांगले शवचार येताच ते शवचार तो आत्र्मसात करीत 

असे. अशा चांगल्या शवचारावर तो शवचाररं्मथन करीत असे आशण त्यातच 

तो त्यातनू जे चांगलं शनघत असे. ते र्मखुोदगत करीत असे. हा त्याचा 

रोजचाच क्रर्म होता. 

 शसद्धाथच गौतर्म जेव्हा तपश्चयेला बसत असे. तेव्हा सर्मदु्ररं्मथनासारखं 

या शवचारांचं रं्मथन करीत असतांना व तासनतास या शवचारांशी खेळत 

असतांना त्याची तहानभकू हरवत असे. त्यातच त्याला भकूही लागत नसे. 

 ती तपश्चयाच.......ती तपश्चयाच नव्हती तर ते शवचारांचं भतू होतं. जे भतू 

असंख्य शवचारानं शसद्धाथाचला छळत होतं. त्यातच त्याच्या शरीरात त्या 

शवचारानं अन्नाचा कणही जात नव्हता. त्यार्मळंु की काय, त्याची कांती 

ढळत चालली होती. कारण त्याचा परीणार्म शरीरावर गंभीर होत होता. परंत ू

र्मागच काही सापडत नव्हता. 

 बर् याच शदवसापासनू तपश्चयाच करीत असतांना र्मागच सापडत नाही 

असा शवचार करुन आज शसद्धाथाचनं ठरवलं होतं की आपण आता र्मागच 

सापडल्याशशवाय अन्नग्रहणच करायचं नाही. 
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 शसद्धाथचनं ज्ञानप्राप्तीसाठी आपल्या शरीराला क्लेष दते अन्नदान 

त्यागलं. तो डोळे शर्मटून अगदी शांत र्मनानं तपश्चयेला बसला. अशातच 

सजुाताची ती दासी त्या परीसरात आली. शजथं शतच्या शप्रय सखीनं अथाचत 

राणी सजुातानं नवश केला होता. शतनं सवचप्रथर्म जेव्हा त्याला पाशहलं. तेव्हा 

ती अशतशय घाबरुन गेली. जण ूतो शपंपळाच्या झाडात बसलेला व्यक्ती दवे 

आह ेकी भतू आह ेह े शतला कळायला र्मागचच उरला नाही. शेवटी त्याच 

घाबरलेल्या अवस्थेत ती आल्यापावली परत शफरली. शसद्धाथच गौतर्माला 

त्याबद्दल काहीही कळू न दतेा...........आज सजुाताला बौद्ध धम्र्मात 

अलौशकक असं स्थान आह.े कारण ती खीर. त्या खीरीनं अस्थीपंजर 

झालेल्या शरीरात नवचैतन्य शनर्माचण केलं. जी खीर त्याला सजुातानं शदली 

होती. 

 ती पणुाच नार्मक दासी, जेव्हा शतनं तथागत गौतर्माला त्या अस्थीपंजर 

अवस्थेत पाशहलं. तेव्हा शतला भीती वाटली व ती र्माग े शफरली. तशी ती 

परत राजवाड्यात गेली व शतनं आपली आपबीती राणी सजुाताला 

सांगीतली.  

 सजुातानं ते ऐकलं. शतही आश्चयचचकीत झाली. शतला वाटलं की 

कदाशचत प्रत्यक्ष वकृ्षदवेच त्या वडाच्या झाडाखाली येवनू प्रगटला असेल. 
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कदाशचत तो आपल्याला दशचन द्यायलाच आला असेल. असेच वाटून 

सजुाताही त्याला पाहण्यासाठी आकषीत झाली. 

  

************************************ 

  

 सजुाता उवलेा प्रदशेात सेनानी नावाच्या गावात राहणारी एक साधारण 

स्री होती. ती सुंदर होती. शतनं स्वप्नातही शवचार केला नव्हता की शतचा 

शववाह एका राजघराण्यात होईल. 

 लहानपणापासनूच शतचा भाव दयाळू होता. परंत ू वाडवडीलांच्या 

पावलावर पाऊल टाकून सजुाताही अंधश्रदे्धच्या शवळख्यात पोहोचली 

होती. त्यार्मळंु सजुाताला दवे आशण भतू यातील फरक सर्मजत होता. 

 संपणूच सेनानी गाव पणूचतः अंधश्रदे्धच्या शवळख्यात होता. गावात तंत् 

रं्मत्, जादटूोणा आशण तत्सर्म प्रकारच्या गोष्टी चालत असत. त्यातच भतू 

काढणे आशण अंगात भतंू भरण ेया गोष्टीलाही गावातनू शतलांजली नव्हतीच. 

करणी, जादटूोणा या गोष्टीच्या शवळख्यात सजुाता लहानाची र्मोठी होत 

होती. 
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 ते सजुाताचं बालपण. शतचं ते अल्लड वागणं. त्या रानात लहान लहान 

र्मलुांसोबत खेळण ंह ेशतला आवडत होतं. 

 पणुाच सजुाताची दासी होती. शतनंच शसद्धाथचला वडाच्या झाडात 

अस्थीपंजर अवस्थेत पाशहलं होतं. 

 ती रात् पौणीरे्मची होती. त्या रात्ी शसद्धाथचनं स्वप्न पाशहलं होतं. त्यातच 

आज र्महात्र्मा बदु्ध ज्ञानप्राप्तीसाठी या वकृ्षाखाली बसलेले असतांना त्यांच्या 

शरीरातनू शदव्य आभा शनघाली होती. पणुाच दासी शसद्धाथचला पाहताच परत 

गेली. तशी ती सजुाताजवळ जाताच शतला म्हणाली, 

 "र्महार्मई, आज वकृ्षदवेता अगदी प्रसन्न झाल्यासारख ेवाटत आहते." 

 "म्हणजे असं काय घडलं पणुाच?" 

 "र्महार्मई, त्या वकृ्षाखाली प्रत्यक्षात दवेच बसल े असावेत असं 

वाटलं." 

 "अथाचत?" 

 "र्महार्मई, त्या वकृ्षाखाली एक व्यक्ती अस्थीपंजर अवस्थेत बसलेला 

शदसला." 

 "हो का?" 
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 "म्हणजे प्रत्यक्षात भगवानच त्या झाडात प्रगटला असेल." 

 "चल बरं पाहू. कोण आह ेतो." 

 सजुातानं पणुाचची गोष्ट ऐकली. ती गोष्ट ऐकताच शतच्या र्मनात कुतहूल 

शनर्माचण झालं. त्यातच शतला त्याला भेटण्याचं आकषचण शनर्माचण झालं. 

त्यातच ती पणुाचला घेवनू शनघाली. 

 पणुाच शतची दासीच नाही तर ती शतची बालपणाची र्मैत्ीणही होती. पणुाच 

गरीब होती. परंत ूसजुाता श्रीरं्मत होती. शतचे वडील सेनानी गावचे जर्मीनदार 

होत.े असे जर्मीनदार, त्या जर्मीनदारीपणानं सेनानी गावात शतच्या वडीलाचा 

रुतबा शनर्माचण झाला होता.  

 घरी खपु र्मोठ्या प्रर्माणात श्रीरं्मती असल्यानं सजुाता जरी दयाळू 

स्वभावाची असली तरी शतच्यात अल्लडपणा शनर्माचण झाला होता. 

  

************************************ 

  

 बालपण र्माणसाला फार आवडत असते. कारण बालपण एकदाच 

शर्मळत असते आशण ते रम्य असते.  
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 अशलकडे र्मोबाईलचा काळ अुाह.े या काळात लहान र्मलंु ही 

खेळण्याऐवजी फक्त र्मोबाईल पाहण्यात जास्त वेळ घालवत असतात. या 

लहान र्मलुांच्या र्मोबाईल खेळण्याच्या नादार्मळंु त्यांचे र्मायबापच नाही तर 

लहान र्मलंुही जास्त परेशान असतात. ते लहान र्मलुांवर ओरडतात. तरीही 

ते ऐकायला तयार नसतात. तरीही ते अल्लड जीवन सवांना आवडत असतं. 

 आम्ही जेव्हा लहान होतो. जेव्हा आम्हाला कोणी आर्मच्यावर 

ओरडलेलं आवडत नसे. आम्हाला त्यावेळी असं वाटायचं की र्मोठेपण 

चांगलं असतं. परंत ू आम्ही जेव्हा र्मोठे झालो आशण जेव्हा आर्मच्यावर 

जबाबदारी आली. तेव्हा कळलं की र्मोठेपण चांगलं नाही तर लहानपणच 

चांगलं असतं. 

 आर्मचं लहानपण अशतशय रम्य होतं. ते रम्य बालपण आम्हाला 

आजही आठवतं. त्या लहानपणातील ते शदवस अजनूही आठवतात. अन ्

आठवतात लहानपणीच्या आठवणी. ज्या आठवणी आज आठवता 

आठवता संपत नाहीत. 

 त्या आठवणी रम्यच होत्या. कारण त्या आठवणी आजही जीवनात 

ओलावा आणत असतात. तशाच त्या आठवणी र्मन अगदी प्रसन्न करुन 

टाकतात. 
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 आम्ही जेव्हा लहान होतो, त्यावेळी र्मोठी शशकोटी बांधनू राणातल्या 

शचचशबलाई आशण शचचंा तोडायला आम्ही जात होतो. त्यातच त्या 

शचचशबलाईची झाडे एखाद्या शेतकर् याच्या शेतीला लागनू असल्या की बस 

ओरडण्यासारखी शस्थती व्हायची. कारण त्या शचचशबलाई तोडता तोडता 

केव्हा शेतर्मालक यायचा आशण आम्हाला त्या झाडाला बांधनू ठेवायचा ते 

कळायचं नाही. सायंकाळ होताच आम्ही घरी यायचो. परंत ूही गोष्ट आम्ही 

कदाशपही र्मायबापाला सांगत नव्हतो. कारण ते र्माशहत होताच बाप एवढा 

र्मारायचा की अंगावर वळं यायच.े आई र्मग रात्ी झोपतांना त्या वळांना तेल 

लावनू द्यायची आशण सर्मजवायची की उद्यापासनू काही शचचशबलाया 

तोडायला जायचं नाही. परंत ू त्या आईनं शकतीही सर्मजावलं तरी त्या 

शचचशबलाया तोडायचा नाद जायचा नाही. दसुरा शदवस उजळला की पनु्हा 

र्मायबाप कार्माला जाताच परत शचचशबलाया तोडायला जायच ं म्हणज े

जायचं. हा आर्मचा शनत्यक्रर्मच झाला होता. 

 शचचशबलाया तोडणं, शचंच तोडण े अन ् आंबे तोडणे हा आर्मचा 

बालपणाचा उद्योग. आंबेही तोडायचे असले की सगळं शर्मत्रं्मडळ शर्मळून 

रानात जात होतो. त्यात काही र्मलुीही असायच्या. घरातलं शतखट र्मीठ 

घेवनू अगदी रानात जात होतो. कैर् या तोडत होतो आशण त्या कैर् या शतखट 

र्मीठासोबत आवडीनं खात होतो. त्या खातांना दाताची परुती वाट 
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लागायची. दातं आंबट होत.,खावंसं वाटत नव्हतं. तरीही त्या खात होतो. 

अगदी त्या बाल्यावस्थेत र्मैत्ीणीसोबत. ते रै्मत्ीणीवरचं शनरशतशय प्रेर्म 

असायचं. परंत ूत्या प्रेर्मात संदभच नसायचे. कारण आर्मच्या भावना र्मेलेल्या 

असायच्या. 

 संत्, बोरं अशी चोरुन तोडण्यात र्मजा वाटायची. त्यातच काटे रुतत 

असतांनाही त्या शचचशबलाईच्या झाडावर अगदी शेंड्यावर आम्ही चढत 

होतो. त्यातच र्मालक यतेाच अगदी वरुनच खाली उड्या र्मारत होतो. त्यात 

अंगालाही खरचटत अस.े परंत ूत्याचं काहीच वाटायचं नाही. 

 लहानपणी ज्याप्रर्माण े आंबे, शचंचा तोडण्याची र्मजा वाटायची. 

त्याचप्रर्माणे कंचे, भोवरा, टायर चालशवण्यात आर्मचा वेळ कसा जायचा ते 

कळायचं नाही. त्या खेळण्यात आर्मची तहान भकू हरवनू जायची. भकू 

लागायची नाही. त्यातच भकू लागलीही, तरी ती जाणवायची नाही. 

 आम्हा सवांची आई चांगली होती. आई आर्मच्या पाठीर्मागं 

शफरायची. शोधायची. परंत ू आम्ही सापडत नव्हतो. सापडायला आम्ही 

गावात नसायचो. आम्ही तर रानात गेलेलो असायचो. कशासाठी तर कैर् या 

आशण शचचशबलाई तोडण्यासाठी. त्यावेळी आम्हाला कोणत्याही प्रकारची 

भीती नव्हती. साप आशण भतू म्हणज ेकाय, ते जाणवायचं नाही. र्मात् ह े
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जेव्हा आर्मच्या र्मायबापाला र्माशहत व्हायचं. तेव्हा ते साप आशण भतूाची 

भीती दाखवायच.े 

 लहानपण ते........त्या बालपणात र्माकडं हाकलण्यात र्मजा यायची. 

पंधरा पंधरा भड्यांचा कळप यायचा. भडे म्हणजे नर र्माकडं. त्या र्माकडांना 

गलेुरच्या साहाय्यानं दरू दरू हाकलनू लावण्यात आम्ही पटाईत होतो. काही 

र्मलंु तर त्यांना दगडं र्मारत.  

 दगडं र्मारण्यात आम्ही पटाईत होतो. आर्मचे दगडाचे शनशाण ेअगदी 

शनशाणावर जात. आम्ही या दगडाच्या शनशाणानं आंबे पाडण्याचा पराक्रर्म 

करायचो. तोच पराक्रर्म आम्ही र्माकडं हाकलण्यात करीत होतो.  

 लहानपणच े ह े आर्मचे पराक्रर्म. केव्हा बालपण सरलं आशण केव्हा 

तरुणपण आलं ते सर्मजलंच नाही.  

 आजही आठवतं ते बालपण. परंत ूते बालपण परतनू येणार तरी आह े

का? शनश्चीतच नाही. ह े आम्हाला र्माशहत आह.े त्यावेळी र्मायबाप जरी 

आर्मच्यावर ओरडत असल ेतरी स्वतंत्र्य होतो आम्ही. र्मायबाप शकतीही 

रागावत असले तरी थोडेस े रडलो की ते अगदी जवळ घ्यायचे. लाड 

करायचे आर्मचा. सवच राग आवळून. कारण त्यांना वाटायचं की आर्मची 

र्मलंु चोर शनघ ूनयेत. इर्मानदार शनघावेत. ते त्यांचे संस्कार होत.ेपरंत ूत्यावेळी 
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ते सर्मजायचे नाहीत. आज र्मात् सगळं सर्मजतं. म्हणनू आता वाटतं की 

लहानपण अजनू एकदा शर्मळावं. परंत ूकसं शर्मळेल? म्हणनू दवेालाही शनत्य 

र्मागतो आम्ही की लहानपण दगेा दवेा. परंत ूदवे ते ऐकेल तेव्हा ना. कारण 

आज जगात दवेच नाही. दवेाचा दगड उरला आह ेदवे्हार् यात केवळ. 

 हचे आर्मचं बालपण. अगदी रम्य होतं. म्हणनू सांगावसं वाटतं की ह्या 

र्मोबाईल यगुात रर्मण्यात काही अथच नाही. र्मोबाईलच्या सतत वापरानं सारं 

नकुसानच आह.े डोळयांचे आजार होतात. कणचबधीरपणा येतो नव्ह े तर 

रक्ताशभसरण न झाल्यानं हृ्रदयाचे रोग होतात. आज लहान लहान र्मलुांना 

लकवा, पक्षाघात व इतर अनेक प्रकारच ेरोग होतात. कारण व्यायार्म होत 

नाही. र्मैदानी खेळ बंद झाल्यानं व व्यायार्म बंद झाल्यानं सळसळतं रक्त 

नाही. जे सळसळतं रक्त असायला पाशहज ेते नसल्यानं आज लहान लहान 

र्मलुांचं अकाली शनधन होतं. 

 शवशेष म्हणजे लहान र्मलुांनी तरी र्मस्त आशण र्मकु्तपणे खेळायला 

पाशहज.े व्यायार्म करायला पाशहज.े परंत ू ते कसे करणार व्यायार्म. त्यात 

त्यांचा नाही तर आर्मचा दोष आह.े आम्हीच त्यांना र्मोबाईल दतेो 

खेळायला. कारण आम्हाला त्यांना कुठेतरी गुंतनू ठेवावसं वाटतं. कारण 

आम्हीच आज र्मोबाईलर्मध्य ेगुंतलेले असतो आशण आम्हाला शडस्टबच होव ू
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नये म्हणनू त्यावर आम्हीच हा ती र्मलंु अगदी लहान असतांना उपाय 

काढलेला असतो. हळूहळू ती आर्मच्या या र्महान उपायार्मळंु त्यांना 

र्मोबाईलची सवय लागलेली असते. र्मग ती सवय अशी जडत े की पढेु 

आम्ही त्यांना र्मोबाईल नको पाहा म्हटल ेतरी ती आर्मचं ऐकत नाहीत. र्मग 

आर्मची फजीती होत.े 

 र्महत्वाचं सांगायचं म्हणज ेआम्ही आज र्मलुांना सधुरशवण्याच्या गोष्टी 

करण्यापेक्षा आर्मच्या स्वतःतच सधुारणा करायला हवी. आम्हीच स्वतः 

व्यायार्म करायला हवा. तसेच आम्हीच र्मोबाइल कर्मी पाहायला हवा. 

जेणेकरुन ती आर्मचं अनकुरण करणार नाही व र्मोबाइल कर्मी पाहतील 

तसेच शटव्हीही. कारण लहान र्मलंु ही अनकुरणीय असतात. शवशेष म्हणजे 

र्मलुांवर संस्कार करतांना प्रथर्म आम्हीच संस्कारी आहोत ह े त्यांना 

दाखवायला हवं. जेणेकरुन ती स्वतःच संस्कारी बनतील. जे संस्कार त्यांना 

कधीच शशकवाव ेलागणार नाही. ते स्वतःच शशकतील यात काही दरु्मत 

नाही. 

 सजुाताही बालपणी अशाच स्वभावाची होती. शतला शतच्या 

र्मैत्ीणीसोबत खेळतांना फारच र्मजा येत असे. त्यातच शतचा बाप हा 

जर्मीनदार असल्यानं शतला घरी कोणत्या गोष्टीची काही कर्मी नव्हती. 
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 त्यावेळी दासीप्रथा अशस्तत्वात होती. प्रत्येक श्रीरं्मत व्यक्तीच्या घरी 

दास दास्या असत. ज्यावेळी त्यांचे शववाह व्हायचे. त्यावेळी त्यांच्यासोबत 

दास दास्या शदल्या जात. ज्या दास्या लहानपणच्या त्यांच्या र्मैत्ीणी 

असायच्या.  

 पणुाच अशीच दासी की सजुाता जेव्हा लहान होती. तेव्हा ती 

शतच्यासोबत राहायची. पणुाच गरीब होती. ज्यावेळी शतचा शववाह झाला. 

तेव्हा शतनं पणुाचला आपल्यासोबत आपली दास बनवनू नेलं. परंत ू शतला 

सांभाळतांना कधी शतनं भदेभाव केला नाही. अगदी स्वतःची धाकटी बशहण 

म्हणनूच सांभाळलं. शतला अंतर शदलं नाही. 

 बालपण सरुन जातं आशण केव्हा तरुणपण येतं. ते कळत नाही. 

तरुणपण येताच सारे संदभच बदलतात. अवयवात आशण शरीरात बदल 

होतो. र्मग तरुणांना तरुणाईचं आकषचण वाटायला लागतं. तरुणींनाही असंच 

वाटायला लागतं. यातच तरुण तरुणी एकरे्मकांवर प्रेर्म करायला लागतात. 

ते प्रेर्म त्यांनाही र्माशहत नसतं की ते एकरे्मकांवर का बरं होत आह.े 

 सरुुवातीला तरुण तरुणी एकरे्मकांशी बोलायला लागतात. त्या 

बोलण्यातनू र्मग ते एकरे्मकांवर प्रेर्म करायला लागतात. त्यातच ते एवढे 

प्रेर्मात गरुफटून जातात की ते एकर्मेकाच्या शशवाय राहू शकत नाहीत. ते 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

41 
 

आकषचण इतकं र्महाभयंकर असतं की ते र्मागचा पढुचा शवचार न करता असे 

शनणचय घेतात की ते शनणचय र्मायबाप व आबालवदृ्धांना सांगतही नाहीत. 

कारण सांगीतल्यावर ते काही म्हणतील अशी त्यांना भीती वाटते. त्यातच 

काही र्मलंु र्मलुी पळूनही जातात र्मायबापांना न सांगता. ते कुठे गेले कुठे 

नाही हा थांगपत्ताही नसतो. र्मग काय ते अवेळीच असे शनणचय घेवनू 

फसतात. कारण यार्मध्ये र्मलंु या शारररीक आकषचणानं पळून तर जातात 

आशण र्मलंु पैदा करतात. परंत ूजेव्हा जबाबदारी अंगावर येत,े तेव्हा र्मात् 

अशी र्मलंु हतबल ठरतात. र्मग कुटंूबात रोजची भांडणं होतात. काही र्मलंु 

तर सोडून जातात र्मलुींना. र्मलंु पैदा करुन. काहींना जबाबदारी पेलवत नाही. 

म्हणनू ते आत्र्महत्या करतात. तर काही कार्मालाच जात नाहीत. शेवटी 

उपासर्मारीची वेळ येत.े शेवटी काय तर नाईलाजानं र्मलुींना कार्माला जावंच 

लागतं. आपल्या पैदा केलेल्या र्मलुांना पोसण्यासाठी. 

 पवुीचा काळ एकप्रकारे बरा होता की त्या काळात र्मलुार्मलुींच े

बालशववाह होत. अगदी वयात येण्यापवुी र्मलुा र्मलुींचे र्मायबाप शववाह 

करुन दते. याचाच अथच असा की र्मलंु वयात येण्यापवुीच लहानपणीच 

शववाह होत असल्यानं र्मलुांना तरुणपणातील आकषचणाची गरज राहायची 

नाही. त्यातच ते पळूनही जायचे नाही. तसाच त्यांचा संसारही व्यवस्थीत 

चालायचा.  
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 लहानपणीच शववाह होत असल्यानं र्मलुांवर संस्कारही चांगले पडत. 

र्मलंु र्मलुी र्मायबापाच्या व वडीलधार् यांच्या छत्छायेखाली वाढत. त्यार्मळंु 

त्यांचा त्यांच्यावर धाक राहायचा. ती र्मलंु शकतीही र्मोठी झाली तरी त्यांच्या 

वडीलधार् यांची आज्ञा र्मोडत नसत. 

 तो बालशववाह....... त्या बालशववाहात संदभच नसायचे. सगळे घरातले 

कार्मावर जात. त्यातच र्मायबाप शकतीही र्मोठे झाले तरी म्हातार् या 

र्मायबापांची सेवा करीत. वेगळं राहण्याची वा शनघण्याची प्रथा नव्हती. 

कुटंूबशनयोजनाचा प्रश्नच उद्भवत नव्हता. त्याचं कारणही तसंच होतं. कारण 

त्यावेळी यदु्ध होत व यदु्धात प्रचंड र्मोठ्या प्रर्माणात सैन्य र्मरत. शकत्येक र्मलुी 

लहानपणीच शवधवा होत. त्यातच त्यांना बालपणापासनूच वैधव्याची 

सर्मस्या सतावायची. र्मात् लोकसंख्या या यदु्धार्मळंु शनयंत्ीत असायची. 

 एका एका र्माणसाला दोनच्या वर पत्नी असायच्या. त्या अनेक पत्नी 

करण्यार्मागे उद्दशे होता. तो उद्दशे म्हणजे र्मलंु पैदा करणे. कारण यदु्धाला 

अनेक र्मलंु सैशनक म्हणनू हवे असायचे. परंत ू जसजसा काळ बदलला. 

तसतशी पररस्थीतीही बदलली. यदु्ध बंद झालं.  

 बदलत्या काळानसुार यदु्ध बंद झाल्यानं लोकसंख्या वाढली. या 

लोकसंख्येवर शनयंत्ण आणण्यासाठी तरुणतरुणींच्या शववाहाचं वय वाढलं. 
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त्याचबरोबर शारररीक आकषचण वाढलं. त्याची पररयंती प्रेर्म करण्यात 

झाली. तेही लपनूचोरुन प्रेर्म करण्यात. त्यातच त्याची पररयंती पळून 

जाण्यातही झाली.तेही र्मायबापांना र्माशहत होव ू न दतेा. याला जबाबदार 

कोण ठरला. यदु्ध की यदु्धशवरार्म...... 

 पवुीच्या काळात जेही यदु्ध व्हायचे. त्या यदु्धात जो नरसंहार व्हायचा. 

तो नरसंहार त्या काळातील तत्ववेत्यांनी पाशहला. त्यांनी त्यांना शांतीचा 

र्मागच सांगीतला. तोच अष्टांग र्मागच. 

 त्या काळातील असा शांतीचा संदशे दणेारा तत्ववेत्ता म्हणनू शसद्धाथच 

गौतर्म बदु्धाचा उल्लेख आवजूचन करावासा वाटतो. कारण गौतर्मानं जो र्मागच 

सांगीतला. तो अशहसेंचा होता. शहसेंला त्यांनी वावच शदला नाही. अशहसंा 

धर्मच जपला. हचे तत्व जेव्हा त्यानं आपल्या धम्र्माचा प्रसार करतांना जेव्हा 

बदु्धानं वापरले. तेव्हा र्मोठर्मोठे राज े त्यांना शरण गेले. काहींनी तर बदु्ध 

धर्माचला राजाश्रयच शदला. काही राजे सरुुवातीला शवरोधक होत.े परंत ू

तद्नतंरच्या काळात त्यांनाही ते तत्व पटलं व त्यांनी यदु्धाला शवरार्म दवेनू 

सार्मोपचाराचा र्मागच पत्करला. 

 केवळ जगाच्या कल्याणासाठी बदु्धानं र्मांडलेले अशहसेंचे तत्व आज 

लोकसंख्या वाढशवण्यास कारणीभतू ठरल े असले तरी बदु्धाच्या 
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जन्र्मानंतरही आजपयंत जगात यदु्ध झालं.,अजनुही यदु्ध होतच आहते. परंत ू

आज पाशहजे त्या प्रर्माणात यदु्ध होत नाहीत. परंत ू आज शववाहाचं वय 

वाढलं आह.े बालपणात झालेल्या वा होत असलेल्या शववाहांना आज 

अत्याचार सर्मजल ेजाते.  

 बदु्धानं र्मांडलेलं अशहसंा तत्व. त्या तत्वांना आज सवच जगानं 

शस्वकारलं असलं तरी तसेच त्यांची आज गरज असली तरी असं शववाहाच ं

वय वाढशवल्यानं तरुण तरुणीच्या शारररीक आकषचणाचं काय? त्यातच त्या 

तरुणपणाच्या आकषचणातनू र्मलुार्मलुांचं पळून जाण्याचं काय? तसेच त्या 

पळून जाण्यातनू पढेु उद्भवणार् या सर्मस्यांचं काय? ह े शतनही प्रश्न शवचार 

करायला लावणारेच आहते. तेव्हा या गंभीर बाबींची दखल घणेंही तेवढंच 

गरजेचं आह.े 

 या तरुण पणाच्या आकषचणाला बदु्ध तत्व जबाबदार नाही. त्यांनी फक्त 

अशहसंा परर्मोधर्मच सांगीतला. पळून जाण्याचा र्मागच सांगीतला नाही.  

 र्महत्वपणूच वस्तशुस्थशत अशी की शारररीक आकषचण प्रत्येकाला असतं. 

असावं. परंत ूयाचा अथच असा नाही की र्मायबापांना शवश्वासात न घेता पळून 

जावं. ह ेअसं पळून जाणंही एकप्रकारे शहसंाच आह.े शहसंा म्हणजे केवळ 

कत्तल करण ेनाही तर आपल्या वागण्यातनू जर कोणाच्या भावना दखुत 
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असतील, आपल्या बोलण्यातनू जर कोणाच ं अशहत होत असेल तर 

त्यालाही अशहसंाच म्हणावी लागेल ह ेतेवढंच खरं आह.े त्याचे परीणार्मही 

गंभीर होत असतात आशण ते गंभीर परीणार्म प्रत्येकाला भोगावेच लागतात. 

तेव्हा प्रत्येकानं असं पळून जातांना शवचार करावा. प्रेर्म करण्यापवुी सावधान 

असावं. तसेच पळून जातांनाही सावधानच असावं. पळून जातांना दहावेळा 

शवचार करावा. जेणेकरुन कोणालाच गंभीर तसेच दरुगार्मी परीणार्म भोगावे 

लागणार नाही व प्रत्येकाचा संसार व्यवस्थीत व सरुळीत होईल ह ेतेवढेच 

खरे आह.े 

 सजुाता जर्मीनदाराची र्मलुगी असल्यानं अगदी अल्लड वागत होती. 

परंत ूती ज्यावेळी शववाहयोग्य झाली. तेव्हा अगदी शतला न सर्मजण्याच्या 

वयातच शतच्या वडीलानं शतचा शववाह करुन शदला. शतचा शववाह 

बकरौरच्या राजघराण्यात एका साजशेा तरुणाशी करुन शदला. जो त्या 

राजघराण्याचा वारस होता. 

  

************************************ 
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 र्मलंु ही आपली संपत्ती आह.े ज्याला जास्त र्मलंु. तो तर फारच श्रीरं्मत. 

तसेच ज्या लोकांच्या घरी र्मलुगा, तो तर अशत श्रीरं्मत सर्मजला जातो. अन् 

अशी दोन चार र्मलंु असतील तर, त्या कुटंूबाएवढा श्रीरं्मत जगात नाही. 

 शकतीही कोट्यवधीचा पैसा असेल आशण घरात र्मलंु नसतील, तर 

त्याच्या एवढा जगात गरीब दसुरा कोणीही नसतो. काही लोकं एक बेटी 

धनाची पेटी र्मानतात. यावरुन पतु् वा पतु्ी का असेना, पतु् जन्र्माला शकती 

र्महत्व अुाह.े 

 र्मलंु होण्याला लोक भाग्यशाली सर्मजतात. ते काही अंशी खरंही 

आह.े कारण शकतीही तपासण्या केल्या आशण हार्मोन्स जरी बरोबर असले 

तरी र्मलंु जन्र्मास येत नाही. र्मलुांबाबतीत सांगायचं झाल्यास उचलली जीभ 

आशण लावली टाळूला असं होत नाही. त्या जन्र्माचा काळ ठरलेला असतो. 

त्याला र्मग तरु्मचं नशीब सर्मजा की अजनू काही. ती वेळ येण्यापवुी 

कोणालाच पतु्प्राप्ती होत नाही. र्मग तमु्ही शकतीही नवशं करा. व्रतवैकल्य े

करा. उपवास करा. 

 एका परुाणाच्या गं्रथार्मध्ये एका दतंकथा आह.े चांगोला नावाची एक 

राणी. राज्यात धनधान्य शवपलु प्रर्माणात असते. परंत ूपतु् नसत.े तेव्हा ती 
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रं्मडळी पतु्प्राप्तीसाठी नवशही करतात. त्यातनू त्यांच्यावर भगवान शशव 

प्रसन्न होतात आशण म्हणतात, 

 "चांगोला र्माग, तलुा जो वर र्मागायचा तो र्माग." 

 चांगोला राणी त्यावर त्यांना पतु् र्मागत.े म्हणते, 

 " दवेा एकतरी पतु् द्या." 

 भगवान शशव त्यावर तथास्त ू म्हणतात. परंत ू त्यापवुी एक अट 

सांगतात, 

 "र्मलुगा बारा वषाचचा जेव्हा होणार. तेव्हा त्याच्या र्मस्तकाचं जेवन 

त्यांना चारावं लागेल. रं्मजरू आह ेका? रं्मजरू नसेल तर जाव ूद.े" 

 पतु्प्राप्ती.........ती इथे र्महत्वाची. त्यासाठी वाट्टेल ते. चांगोलाला 

वाटत ेकी भगवान शशव काय तेव्हा येणार आह ेवर पणुच करुन घ्यायला. 

तेव्हाची तेव्हा पाहू. ती होकार दतेे आशण शतला पतु्प्राप्ती होत.े शनत्यनेर्मानं 

पतु् बारा वषाचचा होतो आशण भगवान शशव एका शभक्षेकरीच्या रुपानं शतच्या 

दारात येतो. चांगोला त्याला धनधान्य आणनू दतेे. परंत ूतो शभक्षकू ते सगळं 

नाकारतो. म्हणतो, 

 "र्मला तझु्या पतु्ाच्या र्मस्तकाचं जेवन हवंय." 
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 सरुुवातीला ती नकार दतेे. तेव्हा शतला शतनं ते पतु्प्राप्तीपवुी शदलेलं 

वचन आठवायला सांगतो. त्यातच ती स्वतःचा र्मलुगा आपल्या 

वचनपतुीसाठी बळी दतेे. 

 यार्मध्य े जेवन बनल्यावर भगवान शशव जेवन करतात. त्यांनाही 

जबरदस्तीनं जेवणास भाग पाडतात. जर ते जेवले नाही तर आपण असेच 

शनघनू जाव ूम्हणतात. शेवटी ती जेवणाला बसत.े पण ते चांगोलाला खाणं 

होत नाही. परंत ूअशतथी दवेो भवं म्हणत ती जेवन करते. शेवटी तो जायला 

शनघतो. तेव्हा चांगोला त्याला म्हणते, 

 "दवेा, आपण जाण्यापवुी एक वचन आठवा. जे र्मला शदलंय. आपण 

म्हटलं होतं की जर र्मी वचनाची पतुी केली तरच र्माझा पतु् शटकेल. त्या 

वचनाचं काय?" 

 यावर भगवान शशव बचुकळयात पडले. त्यातच त्यांनी बाळाला 

आवाज शदला. "शचडीया" 

 'शचडीया' बाळाचं नाव. शचडीया नाव घेताच बाळ लवकरच धावत 

आला. जसा झोपेतनू अचानक व्यक्ती जागा होतो तसा.  

 चांगोलाची ही कहाणी. सत्य आह े की नाही र्माशहत नाही. परंत ू

पतु्प्राप्तीवर धडधडीत अंजन आह.े या कथेतनू सांगीतलं आह े की 
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पतु्प्राप्तीसाठी शकती परीश्रर्म उपसाव े लागतात. पतु् काही सहज भाग्यात 

लाभत नाहीत.  

 रार्मायण कथेतही पतु्प्राप्तीसाठी पतु्कारे्मष्टी यज्ञ केल्याचा उल्लेख इथे 

उल्लेखनीय आह.े काही राजांना तर पतु् नसल्यानं पतु् दत्तकही घ्यावे 

लागलेत. झाशीची राणी त्यापैकीच एक. शतनं दार्मोधरला दत्तक घेतलं होतं. 

काहींना असे पतु्प्राप्तीसाठी नवशं कराव े लागले. त्यानंतर पतु् झालीत. 

तसेच अशा पतु्प्रीप्तीची आणखी एक कथा नागद्वारला जाणारी भत्त रं्मडळी 

सांगत असतात. ती कथा श्रवणाबाळाची आह.े या कथेर्मध्ये शतला नागाचा 

नागस्वार्मी पतु्प्राप्तीचा वर दतेो. त्यातच तो सांगतो. 

 "बाळ होताच नागाला कंुकू लावाव े लागेल." या कथेर्मध्येही 

चांगोलासारखं ती रै्मनावंती होकार दतेे. परंत ू पतु्प्राप्तीनंतर शतला शवसर 

पडतो.  

 सरुुवातीला नाग अगदी लहान रुपात शतच्यासर्मोर येतो. परंत ू ती 

नजरअंदाज करत.े तो तर शवषारी साप. त्याच्या दशं करण्याचा नेर्म नाही. 

कंुकू लावेल कोण? यातच तो सकु्ष्र्म रुपातील नाग जातो. र्मग थोड्या र्मोठ्या 

रुपात येतो. असं करता करता त्याच ं शरीर वाढत जातं. तो कात टाकून 

र्मोठर्मोठ्या रुपात येत असतो आशण कंुकू लाव म्हणत असतो. परंत ू ती 
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काही कंुकू लावत नाही. शेवटी कंटाळून तो श्रवणबाळाला वेढा घालतो. 

त्याच्या इवल्या इवल्या शरीराला शपळगाळतो. परंत ू त्या नागाच्या दशं 

करण्याच्या भीतीनं र्मैनावती शतच्या पतु्ाला नाग शपळगाळून टाकत 

असतांनाही त्याला कंुकू लावत नाही. शेवटी त्यात बाळ श्रवणचा जीव 

जातो आशण ते पाहून शतही र्मरण पावत.े यार्मध्य ेती अशी र्मरण्यापेक्षा शतनं 

कंुकू लावलं असतं तर बरं झालं असतं की नाही. परंत ू या प्रसंगार्मध्ये 

भीती.........ही भीती अशतशय र्महत्वाची आह.े 

 अशलकडे भीतीला जास्त र्महत्व आह.े भीती जर असेल तर त्याचा 

गभचधारणेवरही परीणार्म होत असतो. जसा ध्रतृराष्ट, शवदरू आशण पांडव 

जन्र्माचे वेळी झाला. वेद व्यासाचा अक्राळशवक्राळ चेहरा पाहून घाबरलेली 

सत्यवती. त्या सर्मागर्मातनू ध्रतृराष्ट्र झाला. कारण सर्मागर्मावेळी शतनं 

आपले डोळे गच्च लावल ेहोते. त्यातच त्याला दसुर् या सर्मागर्माच्या वेळी 

सत्यवती स्वतःला कर्मजोर वाटून घेत होती. ती तयार नव्हती. त्यातनू पांडव 

झाला तर शतसर् या वेळी घाबरुन शतनं आपल्या एका दासीला पाठवलं. 

त्यातनू शवदरू झाला. 
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 र्मलुांच्या जन्र्मासाठी वाटे्टल ते. ते करण्याची तयारी र्मलु होण्यापवुी 

काही लोकं करीत असतात. परंत ूर्मलंु होताच ते करता येणे शक्य नसल्याचा 

हवाला ते दते असतात. जसं रै्मनावंतीनं केलं. 

 आज काहींना र्मलंु नको असतात तरीही र्मलंु होत असतात. जसं 

र्मलुगी कुवारी असतांना शतचं अचानक प्रेर्म जडत.े त्यातच त्या प्रेर्मातनू 

पतु्प्राप्ती होते. अशी पतु्प्राप्ती की ज्यातनू त्यांची बदनार्मी होत े व अशी 

बदनार्मी होव ू नये म्हणनू नाईलाजानं त्या र्मलुांना जीवंतपणी ठार करावं 

लागते. त्यातनूच आताची पररस्थीती पाशहली तर अशी अभचकं शवशहरीत 

पडलेली शदसतात.  

 काही लोकांना र्मलंु लवकर राहात नाहीत. र्मग नवशं कराव ेलागतात. 

काहींनी नवशंही केले तरी पतु् होत नाहीत. अथाचत त्या शस्रया गरोदर राहात 

नाही. र्मग शकतीही पवुी बालशववाह होवो. 

 काही लोकांचा बालशववाह होतो. तरीही बरेच शदवस त्यांना र्मलंु होत 

नाही. या कारणांचा शोध घेतांना काही कारण ंनक्कीच पढेु येतात. ती कारणं 

आपल्याला लक्षात घ्यावी लागेल. 
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 १)लेकरं होणं ही अनवंुशशकताही असते. सवांना लेकरं होणं 

सौभाग्याचं लक्षण असतं. परंत ू त्याच्या शपढीर्मध्य े कोणाला पतु् झाली 

नसतील तर याही शपढीत पतु् होणार नाहीत ह ेलक्षात घ्यायला हवे. 

 २)काही र्मलंु ही शववाहापवुीच कुवारपणी अफेअर करतात. त्यावेळी 

त्या र्मलुी आपल्याला गभच राहू नये म्हणनू गोळया खात असतात. ज्या 

गोळया शरीरात अशत उष्ट्णता वाढशवतात. त्यातनूच शववाहानंतर गभच राहात 

नाही. कारण या गोळयांचा परीणार्म गभाचशयावर झालेला असतो. काही 

र्मलुी तर चक्क गभचपात करवनू घेतात. त्यातनू गभाचशय आकंुचन पावत ेव 

र्मलंु होत नाहीत. 

 ३)काही काही र्मलुी लहानपणापासनू उष्ट्णतावधचक पदाथच खात 

असतात. अशावेळी त्यांनाही गभच राहात नाही. 

 ४) काही शस्रया गभच राहण्यासाठी पोषक वातावरण ठेवत नाहीत. 

ज्यावेळी सर्मागर्म होतं. तेव्हा सतत शचडशचड असते. पतु्प्राप्तीची इच्छा 

नसत.े सतत र्मनार्मध्य ेशतरस्कार आशण भांडणाचा र्मळु असतो. त्यार्मळंुही 

गभच राहात नाही. 

 ५) काही शस्रया गभचधारणेसाठी पोषक असणारे पदाथच खात नाहीत. तर 

जे गभचधारणसेाठी पदाथच पोषक नसतात ते खात असतात. जस ेअंडे, बगचर, 
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शपज्जा इत्यादी. गभचधारणेसाठी पालक व शहरव्या भाज्या जास्त प्रर्माणात 

खावं लागतं. 

 र्मलु पाशहज ेअसं सवांना वाटत असते. शवशेष गोष्ट ही की र्मलु पाशहज े

ही गोष्ट नक्कीच सवच शववाहीत जोडपे करतात. परंत ूत्यांना र्मलंु जेव्हा होत 

नाही. तेव्हा ते नवशंही करतात. तरीही त्यांना र्मलंु होत नाही. र्मग ते दवैाला 

दोष दवेनू र्मोकळे होतात. इतरही रं्मडळी त्यावर हरहळत असतात. परंत ू

यार्मध्ये दोष हा त्या पतीपत्नीर्मधील एकाचा असतो. तो दोष म्हणजे त्यांच ं

कर्मच. शववाहापवुी काही शस्रया तरुणांर्मध्ये प्रेर्मसंबंधात अडकतात. र्मग 

सर्मागर्म आशण त्या सर्मागर्मातनू गभचशनरोधक गोळयांचा अशतवापर. कसा 

राशहल गभच? गभाचशय आकंुचन पावल ेअसते ना. यार्मध्ये केवळ स्रीचाच 

दोष असतो असे नाही. दोष परुुषांचाही असतो. परुुषांच्या सर्मागर्मातनू ती 

गरोदर राहत.ेयातच शतला गभच राहताच तो शतच्याशी शववाह करण्यास नकार 

दतेो. र्मग शतला भयंकर राग येतो. ती तर त्या बाळाची योग्य शवल्हवेाट 

लावत.े जशी आपण आपल्या घरातील कचर् याची शवल्हवेाट लावतो तशी. 

परंत ूशतच्या त्या वाणीतनू शापवाणी शनघत.े ती शापवाणी त्याला लागते. 

कारण ती शापवाणी शतच्या अगदी अंतरात्म्यातनू शनघालेली असते. यार्मध्ये 

कधी कधी जीवंतबाळ शवशहरीत फेकले जाते. कचर् याच्या शढगार् यात 

फेकले जात.े शजथ े त्या जीवंत बाळाचे जीवंतपणीच कुत् ेअवयव तोडत 
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असतात. ज्यात बाळाचा शकंचीतही दोष नसतो. पाप त्याच्या र्मायबापांनी 

केलेलं असतं. ते बाळ जखर्मांनी शवव्हळत असतं. परंत ूते हतबल व दबुचल 

असतं. काहीच करु शकत नाही. ते बाळ शवचारही करु शकत नाही. नवजात 

असतं. परंत ू त्यालाही र्मन असतं. ते र्मन शापवाणी उच्चारीत असतं. 

त्यातनूच पढेु त्यांनी शववाह केल्यास त्यांना बाळ होत नाहीत. र्मग ते नवशं 

करोत वा न करोत. कारण त्यांनी वाईट कर्मच केलेलं असतं. 

 र्महत्वपणूच वस्तशुस्थशत ही की ते बाळ र्मरत.े तडप ूतडप ूर्मरत.े यात दवै 

असो की नसो. परंत ू जो अंतरात्र्मा आह.े ज्याला आपण शनसगच म्हणत 

असतो. कोणी दवै म्हणतात. ते दवै ते सगळं पाहात असते. तोच आपण 

केलेल्या कृत्याची शशक्षा आपल्याला दते असतो. म्हणनू सांगावेसे वाटते 

की आगार्मी काळात चांगला पतु् पाशहज ेआह ेना. र्मग शववाहापवुी चांगले 

वागा. चांगले कर्मच करा. कोण्या र्मलुींच्या शजंदग्या बरबाद करु नका. कारण 

त्याचे वाईट परीणार्म आपल्याला आज नाही, परंत ूकधी ना कधी भोगावचे 

लागतात. तसेच र्मलुींनाही र्माझं सांगणं आह े की त्यांनी असं र्मलुांवर 

शववाहापवुी प्रेर्म करु नये. जी र्मलंु शववाहापवुी तमु्हाला भाळवतात. इशारे 

करतात. ते काही चांगले नसतात. चांगल्या घरच्या र्मलुांना वा चांगल्या 

स्वभावाच्या र्मलुांना या शववाहापवुीच्या प्रेर्मात आनंद वाटत नाही. ते प्रेर्मच 

करीत नाही कोणत्याच र्मलुींवर. ते प्रेर्म करतात आपल्या करीअरवर. ते 
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आपलं करीअर बनशवण्याला प्रथर्म प्राधान्य दतेात. कारण करीअर र्महत्वाच ं

असतं त्या काळात, प्रेर्म नाही. शवशेष म्हणज े तमु्हीही आपलं करीअर 

बनवा. प्रेर्माकडे लक्ष दवे ू नका. कोणाच्या भलुथापांना बळी पडू नका. 

कारण ती र्मलंु आहते. आपली इच्छा भलुथाप दवेनू पणुच करतीलही 

कदाशचत. परंत ूत्याचे परीणार्म त्यांना भोगाव ेलागणार नाही. ते तमु्हालाच 

भोगाव ेलागतील. तमु्ही तरु्मची स्वतःची बदनार्मी होव ूनये म्हणनू त्याला 

दोष दते दते आपल्या बाळाला तर जन्र्माला घालाल शववाहापवुी. परंत ू

शनव्वळ बदनार्मीच्या धाकाने त्याला कचर् यासारख े फेकून द्याल एखाद्या 

शवशहरीत. त्यातच ते बाळ तडप ूतडप ूर्मरेल. ते बाळ दोष दईेल. त्याला तर 

दईेलच दईेल. परंत ू त्याचा दोष तमु्हाला जास्त लागेल. कारण तमु्ही 

बाळाची आई असाल. ते बाळ तमु्हालाच म्हणेल. जर र्माझा सांभाळ 

करायचा नव्हता तर कशाला जन्र्माला घातलं? ते बाळ तडप ूतडप ूर्मरेलही 

कदाशचत. परंत ूते र्मरतांना त्याला ज्या यातना होतील ना. त्या यातनेचे पाप 

तमु्ही शतजन्र्मातही फेडू शकणार नाही. तमु्हाला कदाशचत पढुील आयषु्ट्यात 

र्मलंुच होणार नाही. र्मग तमु्ही शकतीही नवशं केले तरीही........म्हणनू 

सांगतोय की शववाहापवुी प्रेर्म करुच नका. करीअर बनवा. त्यातच तरु्मच ं

भलं आह.े खरं प्रेर्म शववाहानंतरच होतं, शववाहानंतर नाही. ह े शनदान 

आवजूचन लक्षात अस ूद्या. 
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************************************ 

  

 सजुाता आधीपासनूच अल्लड होती. त्याचप्रर्माणं शतचं वागणंही 

अल्लडच होतं. त्यातच तो जर्मीनदार असल्यानं त्यानं आपल्या र्मलुीचा 

शववाह करण्याचं ठरवलं. परंत ूत्याच्या र्मलुीचा शववाह जळुत नव्हता. कारण 

गावोगावी शतची ती अल्लड असल्याची चचाच होती. त्यार्मळेु शतचा शववाह 

जळुणं कठीण जात होतं. शेवटी एक ररश्ता आला. अनाथपंडीता ह्यांच्या 

घरचा. बकरौरचा राजा अनाथपंडीत शतला र्मागणी घालायला आला होता. 

त्यातच अत्यंत धार्मधरु्मीत शतचा शववाह जर्मीनदार सेनानीनं 

अनाथपंडीताच्या र्मलुाशी लावनू शदला. 

 सजुाताचा अनाथपंडीताच्या र्मलुाशी शववाह झाला खरा. परंत ू ती 

आधीपासनू वडीलाच्या घरी अगदी लाडालोभात वाढली असल्यानं शतचं 

पतीशी पटत नव्हतं. नेहर्मी खटके उडत असत. अशातच अनाथपंडीतही 

अगदी बेचैन होवनू जात असे. 

 त्याचा र्मलुगा आज्ञाकारी होता. त्याची चचाच पचंक्रोशीत होती. तो 

राजघराण्यातील होता. परंत ूत्याची सनु काही चांगली शनघाली नसल्यानं 
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त्याला शवचार यायचा. वाटायचं की सोडून द्यावं शहला. परंत ूकसं सोडणार! 

शतला जर सोडलं तर राज्याची बदनार्मी होईल. शेवटी पररशस्थतीशी जळुवनू 

घेत घेत सजुाताचा पती शतच्यासोबत वावरत होता.(संदभच अंगतु्तर शनकाय 

७;५९ चतथुच ९१-९४) शतच्या त्याच अल्लडपणार्मळंु की काय, ती गरोदरच 

राहात नव्हती. शेवटी पती आशण सासर् याच्या म्हणण्यानसुार शतनं त्या 

वडाच्या दवेतेला नवश केला व ती गरोदर राशहली. 

  

  

************************************ 

  

 सजुाताला पतु् झाला होता. त्यातच ती आनंदीत झाली होती. त्यातच 

शतनं साफ सफाई करण्यासाठी पणुाच नावाच्या दासीला पाठवलं. परंत ूदासी 

परत येताच आशण शतनं सत्य कथन करताच ती आश्चयचचकीत झाली व ती 

दासीला घेवनू त्या शठकाणी आली. शजथ ेते वडाचे झाड होत.े 

 ती त्या स्थळी येताच शतनं पाशहलं की शसद्धाथच त्या वडाच्या झाडात 

अगदी ध्यानर्मग्न अवस्थेत बसलेला आह.े तशी ती आश्चयचचकीत झाली. 

तसं शतला वाटलं की दवे साक्षात आपल्या सर्मक्ष प्रगटला आह.े  
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 शतला तसं वाटताच ती त्या झाडाजवळ गेली. शतनं शवधीवत पजुा केली 

त्या तपश्चयेसाठी बसलेल्या तथागताची. तशी ती म्हणाली नव्ह ेतर स्वतः 

बोलली, 

 "ह ेभगवन, आपण र्माझी इच्छा पणूच केली. म्हणनू र्मी आणलेली खीर 

प्राशन करावी. र्मी ही खीर सहस्र गाईपासनू काढलेल्या दधुापासनू 

बनवलेली आह.े र्मी आपल्याला शदलेल्या वचनानसुार आपल्यासाठी खीर 

आणलेली आह.े 

 र्मी नवश करतांना म्हटलं होतं की र्मी शंभर गाईपासनू काढलेल्या 

दधुाची खीर बनवनू तमु्हाला चारणार. र्मी शदलेल्या वचनानसुार आपण ही 

खीर प्राशन करा भगवन आशण र्मला कृताथच करा." 

 ते सजुातानं बोललेली वाणी. ध्यानर्मग्न अवस्थेत असलेल्या शसद्धाथचनं 

ते शब्द ऐकल.े तसा त्याच्या तपश्चयेचा तो एकोणपन्नासवा शदवस होता. 

तथागत आजपयंत जेवलेच नव्हते वा पाणीही प्राशन केलं नव्हतं त्यांनी. 

तरीही ते जीवंत होत.े त्याचं कारण होतं योगसाधना आशण पणु्यकर्मच. 

तथागताला जगाच्या सर्मळु दःुखाच्या शनराकरणासाठी दःुखातनू र्मकु्ती 

शर्मळशवण्याचा र्मागच शोधायचा होता. त्यातच आज एकोणपन्नासवा शदवस 
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उजळला होता. ज्या शदवशी सजुाता स्वतः आली होती आशण शतनं त्याला 

वनदवेता सर्मजनू खीर अपचण केली होती. 

 ते शतचे शब्द........ ध्यानर्मग्न असलेल्या शसद्धाथचनं ते शब्द ऐकले व 

तस ेशसद्धाथचनं आपले डोळे उघडले.  

 डोळे उघडताच त्यांनी आपल्या सर्मोर सजुाताला पाशहलं. त्यातच 

आपल्या पढ्ुयात सोन्याचं पातेलं पाशहलं. ज्या पातेल्यात दधुव्याप्त खीर 

होती. 

 शसद्धाथाचनं डोळे उघडल.े त्याचबरोबर त्याला त्याच्या सर्मोर दधुाच ं

पातेलं शदसलं. तेही दधू सोन्याच्या भांड्यात. तसेच त्याला त्याच्यासर्मोरच 

शवधीवत त्याची पजुा केलेली आढळली. त्याच्या सर्मोरच त्याचे डोळे 

शर्मटलेले असतांना अगरबत्ती, बेलपत् आशण हळद कंुकूर्म तसेच अक्षदा 

वाशहलेल्या शदसल्या. तसं त्याला सर्मजलं की या स्रीनं आपली पजुा केलेली 

शदसत.े ही अंधश्रद्धा आह.े हा अंधशवश्वास पसरशवण्याचा र्मागच आह.े 

 शसद्धाथच दवेाला आशण भतुालाही र्मानत नव्हता. ह े दवे अन ् भतू 

त्याच्या जवळून कोसो दरू पळाल ेहोत.े ते स्थान जंगलातच असतांना व त्या 

स्थानाच्या बाजलूाच एक शनरांजना नदी असतांना त्या नदीवर शकतीतरी 

शहसं्र श्वापद ंपाणी प्यायला येत व ते पाणी शपवनू जात. त्यातच ते प्राणीही 
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शसद्धाथाचला पाहात असत. परंत ू त्या प्राण्यांनी शसद्धाथचला काहीही केलं 

नाही. त्यातच तो शजथ ेबसला होता. त्या आसनस्थ भागात शकतीतरी साप, 

शवंच ूसारख ेप्राणी त्याच्या अंगाखांद्यावर खेळत. परंत ूना त्यांना शसद्धाथच 

घाबरत असे, ना ते प्राणी. अगदी खेळीरे्मळीचं वातावरण सर्मजनू ते प्राणी 

शसद्धाथाचजवळ बसत. त्यातच ती जागा स्वच्छ असल्यानं काही शहसं्र 

प्राणीही शतथे येवनू बसत. 

 शसद्धाथाचनं ज्याप्रर्माणे दवेीदवेता व भतूाचे भय ठेवल े नाही. 

त्याचप्रर्माणे त्यानं र्मतृ्यीचेही भय पाशहल ेनाही. तो र्मतृ्यलूा घाबरत नसे. 

र्मतृ्य ूयेईलच. त्याला आपण थांबव ूशकत नाही. परंत ूकालसापेक्ष येणार 

नाही वा अकाली येणार नाही. त्याची वेळ ठरलेली असेल. तेव्हा त्याला 

घाबरण्याचे कारण नाही. ह े ज्याशदवशी तथागत घरुन शनघाला, तेव्हाच 

ठरवलं होतं.  

 शसद्धाथाचनं तो सवच प्रकार पाशहला. तो प्रकार शवशचत् वाटला. तसा तो 

सजुाताला अत्यंत प्रेर्मस्वरुप वाणीत म्हणाला, 

 "कोण आपण?" 

 तो वडाच्या झाडातील अस्थीपंजर झालेला जीव......सजुाता त्याला 

दवे सर्मजत होती. तो जीव र्मनषु्ट्यवाणीनं बोल ूलागताच सजुाता क्षणभर 
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घाबरली. शतला तो दवे नाही तर र्मनषु्ट्यच असल्याचा भाष झाला. परंत ू

तरीही त्याला अवतारी परुुष सर्मजनू ती म्हणाली,  

 "र्मी..........र्मी जवळच्या ग्रार्मातील राणी आह.े" 

 "कशासाठी आलात?" 

 "भगवन आपल्याला खीर चारायला." 

 "खीर.........! अथाचत?" 

 "र्माझा नवश पणूच व्हावा म्हणनू." 

 शसद्धाथचला शतचं बोलण ंसर्मजलं नाही. तसं त्यानं पनु्हा म्हटलं, 

 "र्मला काही याचा अथच सर्मजला नाही. जरा र्मला सर्मजावनू सांगाल 

का?" 

 "र्मी.........र्मी नवश केला होता. या वडाच्या झाडातील दवेाला की 

र्मला पतु् द्यावा. जर र्मला पतु् झाला तर र्मी तमु्हाला सहस्र गाईच्या 

दधुापासनू बननलेली खीर अपचण करणार. तेव्हा स्वार्मी, ही खीर आपण 

ग्रहण करावी. 

 "खीर! ही खीर आपण र्माझ्यासाठी बनवली नाही आशण ही खीर या 

वडातील दवेासाठी बनवली असेल. जो र्मी इथे येण्याच्या पवुी होता." 
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 "र्मग तो दवे तमु्ही नाही का?" 

 "नाही. र्मी र्मनषु्ट्य आह.े तपश्चयाच करीत आह.े" 

 "कशाबद्दल?" 

 "दःुखातनू सर्मळु र्मानवजातीस र्मकु्त करण्यासाठी." 

 "म्हणजे?" 

 "र्मानवांच्या कल्याणासाठी कल्याणकारी र्मागाचनं तपश्चयाच करतोय." 

 "काय शर्मळणार तपश्चयेनं?" 

 सजुाता तशी पाहता लहानपणापासनूच अल्लड होती. शतला कोणाशी 

काय आशण कसं बोलायचं ते कळत नव्हतं. त्यातच ती बोलनू गेली.  

 सजुाता........जी स्री अंधश्रदाळू होती. ती तपश्चयेबाबत अशी बोलनू 

गेली. ते तीक्ष्ण शब्द. ते शब्द तथागताच्या काळजावर वार करुन गेले. तस े

ते म्हणाले, 

 "तपश्चयेनं ज्ञानप्राप्ती होईल. जगाचं कल्याण करता येईल." 

 शसद्धाथाचची ती अस्थीपंजर अवस्था. ती अवस्था सजुातानं पाशहली. 

तशी ती म्हणाली, 

 "आपण शकती शदवसापासनू तपश्चयाच करता आहात?" 
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 "आज एकोणपन्नासवा शदवस आह.े" 

 "काही खाल्लं का?" 

 "काहीच नाही." 

 "का बरं?" 

 "र्मला ज्ञानप्राप्ती शर्मळवायचीय. जगाचं कल्याण करण्यासाठी." 

 "बरं, काही खाणार का?" 

 "नाही." 

 "का बरं?" 

 "ज्ञानप्राप्ती होणार नाही." 

 "भगवन, एक सल्ला दवे.ू ऐकाल." 

 "ठीक आह.े" 

 "र्मला सांगा आपण र्मला वाटत ेएकोणपन्नास शदवसापासनू काहीच 

खाल्लेलं शदसत नाही ह ेखरं आह ेका?" 

 "होय, अगदी खरं." 

 "ह ेइश्वरीच कार्म शदसतं." 

 "र्मी त्याला र्मानत नाही." 
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 सजुाताला त्याचा उद्दशे चांगला वाटला. तशी ती म्हणाली, 

 "भगवन, आपणास एक र्मोलाचा सल्ला दतेो. कृपा करुन ऐका अशी 

र्माझी इच्छा आह.े" 

 "कोणता सल्ला?" 

 "आपण ही खीर खावनू टाका." 

 "नको, ज्ञानप्राप्ती होणार नाही." 

 "परंत ू असं ज्ञान शर्मळवनू काय उपयोग की जे ज्ञान तरु्मच्यापरुतंच 

सीर्मीत राशहल." 

 शसद्धाथच शवचारात पडल.े तस ेते परत म्हणाले, 

 "पनु्हा बोला." 

 "र्मी म्हणाले की जर तमु्हाला या अस्थीपंजर अवस्थेत ज्ञानाची प्राप्ती 

झालीच आशण तरु्मच्या शरीरात आशण पायात काहीही न खाल्यानं 

चालण्याचं बळ राशहलं नाही. वाणीत बोलण्याच ंबळ राशहलं नाही तर तमु्ही 

तरु्मचं शर्मळशवलेलं ज्ञान कोणत्या कार्माचं? जन्र्म आशण र्मतृ्य ूठरलेल ेआहते. 

या जन्र्मर्मतृ्यचू्या चक्रातनू कोणीही सटुणार नाही. तेव्हा ह ेलक्षात घ्या की 

या काळात आशण अशा हालतीत अथाचत पररस्थीतीत तमु्हाला ज्ञान शर्मळालं 
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आशण तमु्ही सर्मजा र्मरण पावलेच तर ह े तमु्हाला शर्मळालेलं ज्ञानही 

तरु्मच्याबरोबर र्मतृ्य ूपावेल. ह ेखरं आह ेकी नाही." 

 शसद्धाथचनं ते ऐकलं. एक अनपढ अज्ञानी र्मशहला.........ज ेबोलनू गेली. 

त्यावर अगदी बारकाईनं शवचार करण्यालायक होतं. तसा तो क्षणभर गप्प 

राशहला. ते पाहून सजुाता पनु्हा म्हणाली, 

 "भगवन, ते ज्ञान जगाला वाटण्यासाठी तमु्हाला अन्न खावं लागेल. 

पाणीही प्यावं लागेल. जीवंत राहावं लागेल. अंगात, पायात, वाणीत बळ 

आणावं लागेल. तेव्हाच तमु्ही खर् या अथाचनं तमु्हाला प्राप्त ज्ञानाचा प्रसार 

करु शकाल." 

 "..........." 

 सजुाता क्षणभर गप्प राशहली. तशी त्याला गप्प पाहून सजुाता पनु्हा 

म्हणाली, 

 "भगवन, आपण ही खीर खावनू घ्या. असं सर्मजा आपणच र्माझ े

भगवन. आपणार्मळंुच र्माझं कल्याण झालं असं सर्मजा." 

 शसद्धाथच काय सर्मजायचं ते सर्मजला. त्याला त्या जेवणाचा अथच 

सर्मजला. त्यालाही वाटलं,  
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 'सजुाता ज े बोलत आह.े ते अगदी बरोबर आह.े कारण र्मला प्राप्त 

झालेलं ज्ञान जर र्माझ्या या अस्थीपंजर शरीरात ताकद नसेल, पायात ताकद 

नसेल, वाणीत ताकद नसेल तर र्मला प्राप्त ज्ञानाचा काहीही उपयोग होणार 

नाही आशण जर र्मी, र्मला ज्ञान प्राप्त झाल्यानंतर र्मरण पावलोच तर र्मला 

प्राप्त झालेले ज्ञान र्मी जगाला वाटूच शकणार नाही. र्मग र्मला प्राप्त ज्ञानाचा 

उपयोग काय?' 

 तसा तो म्हणाला, 

 "ठीक आह.े र्मी खीर प्राशन करणार." 

 तो एकोणपन्नास शदवसाचा उपवास. तो उपवास त्याला सजुाताच्या 

उपदशेापवुी सोडावासा वाटत नव्हता. परंत ूसजुाताच ंबोलणं एवढं प्रभावी 

ठरलं की त्या बोलण्यानं तथागताचे डोळे उघडल ेव सजुाता ही त्याची गरुु 

ठरली. 

 आलार्म उद्दल तथागताचे गरुु. त्या गरंुुनी शसद्धाथचला तपश्चयाच, 

योगसाधना कशी करायची ह ेशशकवल ेहोत.े परंत ूसजुातानं तर त्याला खरा 

जीवन जगण्याचा अथचच सर्मजावनू सांगीतला. शतच्या त्या दोन 

र्मागचदशचनाच्या ओळी का असनेा, तथागत भारावनू गेले. त्यांनी 

एकोणपन्नास शदवसाचा उपवास सोडला व सजुाताच ंर्मनोधैयच शस्वकारलं.  
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 तो शदवस तसाच शनघनू गेला. शतनं शसद्धाथाचला खीर चारली. ती खीर 

त्याच शदवशी चारली नाही तर ती आता आपल्या दासीकरवी रोजच 

शसद्धाथाचसाठी खीर पाठव ू लागली. ती केवळ खीरच पाठवत नसे तर 

शसद्धाथाचला र्मागचदशचन दखेील करीत असे. शसद्धाथच दखेील शतचं ऐकायचा. 

त्याचं कारण त्यालाच सर्मजलं होतं. 

 शसद्धाथच कल्याणकारी कायच करीत आह.े याची कल्पना सजुाताला 

आली होती. खरं तर ती त्याची गरुुच होती. परंत ूती स्वतःला त्याची शशष्ट्या 

सर्मजीत होती. कधीकधी त्याच वडाच्या झाडाखाली बसल्यानंतर शसद्धाथच 

जेव्हा त्याला प्राप्त झालेले शवचार त्या बकरौर ग्रार्मातील लोकांना 

सांगायचा. तेव्हा ते भारावनू जायचे. यातच सजुाताचे सासरे आशण काही 

गावकरी शसद्धाथाचच ेअनयुायी बनल ेहोत.े 

 सजुाता जशी शसद्धाथाचसाठी खीर पाठवायची. तशीच ती कधी कधी 

शसद्धाथचशी बोलायला यायची. चचाच व्हायची. त्यातच चचेदरम्यान 

शसद्धाथचचे उपदशे शकती र्मोलाचे अुाह ेह ेसजुाताला वाटायच.े 

 सजुाताला आणखी एक गोष्ट वाटायची, ती म्हणजे शसद्धाथचनं अशधक 

काळ जगावं. त्याला जगाचं कल्याण करता यावं. म्हणनू ती त्याला अगदी 

त्याची बशहण असल्यासारखी जपायची. त्याच्या प्रकृतीची काळजी 
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घ्यायची. तशीच त्याच्या जीवाचीही. त्यातच शसद्धाथच दखेील शतची प्रत्येक 

गोष्ट ऐकायचा नव्ह ेतर सजुाताही त्याची प्रत्येक गोष्ट ऐकायची. 

 सजुाताच्याच बोलण्यावरुन आज शसद्धाथाचचा शसद्धाथच गौतर्म बदु्ध 

झाला होता. खरी ज्ञानप्राप्ती त्याला याच बकरौरच्या वडाच्या वकृ्षातच 

झाली. परंत ूसजुातानं त्याला गावोगावी जावनू धर्मचप्रसार करा असं म्हटलं 

नव्हतं. म्हणनू की काय, ते बकरौर क्षेत् शसद्धाथचच्या ज्ञानप्राप्तीचं के्षत् ठरलं 

नाही. 

 तो काळच तसा होता. त्या काळात सवच लोकं दवेी दवेता, दवे, भतू 

र्मानणारे होते. ते प्रत्यक्ष र्माणसाला शशव्या हासडत. परंत ूदवेाची र्मनोभावे 

पजुा अचचना करीत. एवढंच नाही तर ती रं्मडळी वकृ्ष, दगड, प्राणी आशण 

काही नैसशगचक घटनांना दवे र्मानत असत. ती र्मानकं असायची दवे 

अस्तीत्वात असल्याची. 

 तथागत जेव्हा झाले. त्यांनी लोकांच्या र्मनातनू ही अंधश्रदे्धची पट्टी 

हटवली नव्ह ेतर त्यासाठी प्रयत्न केला. सवचप्रथर्म तथागतानंच त्या वडाच्या 

वकृ्षाखालचा दवे नदीत शशरवनू पशहली क्रांती केली. कारण सजुातानं 

कोणत्याही वकृ्षाला दवे र्माननू नवश केलेला नाही. तर ज्या वकृ्षाखाली ती 

दगडाच्या दवेाची का असेना, र्मतुी होती. त्याच वकृ्षाला नवश केला. परंत ू
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तथागतानं ती र्मतुीच हटवली व प्रत्यक्ष त्याच झाडाखाली बसनू ते स्वतःच 

दवे असल्याचं प्रर्माण ंशदलं. त्यातच त्या वेळच्या लोकांना ते कळलं नाही 

की तथागतानं काय केलं. त्यांनी तथागतांना र्मानलं. कारण त्यांच ेउपदशे 

बरेच उपयोगाचे होत.े त्यांनी तर लोकांना शांती कशी शर्मळवायची त्याच ं

ज्ञानार्मतृ पाजलं. एवढंच नाही तर ज्या यदु्धांर्मळेु नरसंहार व्हायचा. शेकडो 

शस्रया शवधवा व्हायच्या. तसेच शेकडो शशलवान शस्रया स्वतः अग्नीत उडी 

र्मारायच्या. आपल्याला शहनतेचं जगणं जगावं लाग ूनये म्हणनू. ह्या सवांच े

प्राण केवळ शसद्धाथाचर्मळेु वाचवता येव ू लागले. त्यार्मळंु काही राजांच े

अपरीर्मीत नकुसान झाल.े कारण त्यांचा शवश्वास ताकदीवर होता. त्यांना 

साम्राज्यशवस्ताराचा लोभ होता नव्ह े तर त्यांची ताकद त्याच बदु्धाच्या 

तत्वार्मळंु शीण होत होती. कारण त्यावेळचा यदु्धाचा शनयर्म. 

 यदु्धारै्मदानात शस्र टाकलेल्या लोकांवर वार करु नये हा यदु्धाचा शनयर्म 

होता. असा शनयर्म ज्या राजानं भंग केला तर त्या राज्यांना वाळीत टाकण्याच ं

कार्म त्यावेळचे राज े करीत असत. ह े राज े वचनाचे अशधक पक्के होत.े 

त्यांचा आपल्या ताकदीवर शवश्वास होता. 

 तथागतानं जो शरणाथी बाबत उपदशे केला. त्यानसुार त्यावेळच्या 

शकतीही बलाढ्य राजांनी आपल्यापेक्षा कशनष्ठ राजांवर आक्रर्मण केलं तरी 
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ते कशनष्ठ राजे शस्र हातात धरत नसत वा उचलत नसत. त्यार्मळंु र्मोठर्मोठी 

राज्य े ही आपोआपच धराशायी झाली. त्यांचा गवच खचला. साम्राज्य 

शवस्ताराचंही धोरण पार बडुलं. त्यार्मळेु की काय, अशी र्मोठर्मोठी राज्ये 

तथागतांचा शतरस्कार करु लागली. 

 सजुाता शसद्धाथचला अगदी जीवापाड जपत होती. शतला वाटत होतं. 

शसद्धाथाचच्या रुपानं जगाचं कल्याण व्हावं. म्हणनू की काय, ती शसद्धाथाचला 

काही र्माशहतीही ती दते असे. शसद्धाथचही शतला र्मानत असे. शतच्या उपदशेाच ं

पालन करीत असे. त्यातच एक शदवस ती त्याला भेटली. म्हणाली, 

 "भगवन, आपणाला वाईट वाटणार नसेल तर एक गोष्ट बोल.ू" 

 शसद्धाथचनं शतच्याकडं पाशहलं. तसा काही वेळानं तो म्हणाला, 

 "बोल सजुाता, काय म्हणायचं ते बोल." 

 "भगवन, ही जागा तरु्मच्यासाठी सरुक्षीत नाही. येथील राजे आशण 

लोक तमु्हाला भजत नाही. इथे तरु्मचा सदोशदत शतरस्कार चालतो. तरु्मचा 

इथे र्मतृ्यहूी होव ूशकतो. तेव्हा तमु्ही ह ेस्थान हवं तर सोडलेलं बरं." 

 शसद्धाथचनं ते ऐकलं. तसा तो म्हणाला, 

 "र्मला र्मतृ्यचूं भय नाही. र्मला साप, शवंचवाची भीती नाही. र्मला वाघ 

शसंहाचीही भीती नाही." 
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 "भगवन, तरु्मचं ठीक आह.े तमु्हाला भीती नाही, त्याचंही ठीक आह.े 

परंत ूजगाच ंकाय? जग कोणाकडं बघेल, तरु्मच्यानंतर. तमु्हाला जे र्माशहत 

होणार, ते आम्हाला र्माशहत होणार नाही. कारण आम्ही र्मोहभोगी आहोत. 

तमु्ही नाही. तेव्हा तमु्ही जगणं आवश्यक आह.े तमु्ही जगायला हवं. म्हणनू 

र्माझा हा खटाटोप.ह ेभगवन, र्माझं ऐका नव्ह ेतर ऐकावंच लागेल." 

 शसद्धाथच ऐकत होता त्या सजुाताचं. ती सजुाता सांगत होती त्याला. 

तसा तो म्हणाला, 

 "सजुाता, तलुा र्माशहत आह ेते स्थान. शजथं सरुक्षीतता असेल. शजथे 

र्माझा जीव सरुक्षीत असेल आशण शजथ ेर्माझे उपदशे सरुक्षीत असतील." 

 "होय, र्मला र्माशहत आह े ते स्थान. शतथ ेतमु्हाला कोणीच अस्वस्थ 

करणार नाही. शजथे तमु्ही सरुक्षीत असाल आशण तरु्मचे उपदशेही सरुक्षीत 

असतील." 

 "ठीक आह ेतर. र्मग ते स्थान कुठे आह े ते सांग बरं. र्मला तर त्या 

स्थानाकडे लवकरच शनघायला हवं." शसद्धाथच आत्र्मीयतेनं म्हणाला. तशी 

ती त्या स्थानाचं वणचन करु लागली. ते लक्ष दवेनू शसद्धाथच अगदी बारकाईनं 

ऐकू लागला. 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

72 
 

 "तो उवेलाचा प्रदशे आह.े र्मी त्या स्थानाला चांगलं ओळखत.े कारण 

र्माझा जन्र्मच र्मळुात उवेला प्रदशेातील. त्या स्थानाबाबत र्मला चांगली 

र्माशहती आह.े ते स्थान अगदी सरुक्षीत आह ेतमु्हाला तपश्चयाच करायला. र्मी 

शतथ ेतरु्मच्या जेवनाखावणाची चांगली व्यवस्थाही करील. ते स्थान. घनदाट 

जंगलात आह े ते स्थान. ते स्थान फाल्ग ू नदीशेजारी आह.े शतथं एक 

शपंपळाचे वकृ्ष आह.े शतथं आजबुाजलूा जंगल असल्यानं शतथं कोणीही जात 

नाही. जाव ूशकत नाही. कारण आजबुाजलूा जे जंगल पसरलेलं आह.े त्या 

जंगलात शहसं्र श्वापदाच्या धाकानं कोणताही र्मनषु्ट्य येव ूशकत नाही. पक्षीही 

पाय नाही ठेव ूशकत अशी शस्थती आह ेतेथील. परंत ूतमु्हाला शतथ ेकाहीच 

होणार नाही. कारण तमु्ही या शवश्वातील अलौकीक जीव आहात. शतथं एक 

शपंपळाचं झाड आह.े त्या शपंपळाच्या खाली बसनू तपश्चयाच करा." 

 सजुातानं त्या शठकाणाचं वणचन केलं. तसा शसद्धाथच गौतर्म त्या 

शठकाणावर गेला. जे स्थान उवेला प्रदशेात आह.े शतथं असलेल्या 

शपंपळाच्या झाडात तो तपश्चयाच करु लागला. त्यासाठी त्याला सजुाताही 

जातीनं र्मदत करु लागली होती. 

 उवेला प्रदशेात फाल्ग ूनदीच्या काठी शपंपळाच्या झाडाखाली तपश्चयाच 

करीत असतांना व एकटे असतांना शवचारांचं काहूर शसद्धाथचच्या र्मनात उठत 
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असे. अनेक प्रकारच ेचांगले वाईट शवचार यायच ेत्यांच्या र्मनात. त्यातच 

त्या वाईट आशण चांगल्या शवचारांशी लढता लढता शसद्धाथच र्मागच शोधत 

असे. चांगली शटपणं अगदी डोक्यात शफट बसवनू ठेवत असे. त्यातच 

याचप्रकारच्या संर्मीश्र शवचाराचं उत्खनन करुन शसद्धाथचनं त्यातनू काही तत्वे 

काढली. जी जगाला सांगीतल्यास त्यातनू जगाच्या दःुखाचं शनवारण होव ू

शकेल. 

 सवच दःुखाचं शनवारण करण्याचा र्मागच म्हणजे शनवाचण. शनवाचणालाच 

प्रथर्म स्थान द्यावं. शनवाचण अवस्था प्रत्येक व्यक्तीच्या आयषु्ट्यात कधी ना 

कधी येतच असते.  

 शनवाचण अवस्था. ती प्रत्येकाच्या आयषु्ट्यात येत असली तरी लोकं त्या 

शनवाचणाला र्महत्व दते नाहीत. त्यांना तर असं वाटत ेकी त्यांच्या आयषु्ट्यात 

शनवाचणच नाही. त्याच शनवाचणाची भीती न बाळगता ती लोकं जगत असतात 

आशण क्रर्मशः दःुख प्राप्त करीत असतात नव्ह ेतर दःुखी कष्टी होत असतात. 

ते संपत्तीचा संचय करीत असतात. जी संपत्ती शनवाचणानंतर शर्मळत नाही वा 

कोणीही घेवनू जात नाही. 

 ह ेजीवन नश्वर असं जीवन आह.े या जीवनात जीवंतपणी शरीरात एक 

श्वास वास करीत असतो. तो श्वास म्हणजे त्याला कोणी आत्र्मा म्हणतात. 
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कोणी त्याला दवे म्हणतात, कोणी आणखी काही. ह्या श्वासाला तो आह,े 

तेव्हापयंत गवच अथाचत अहकंार असतो.याच अहकंारापोटी हा श्वास राग, 

लोभ, द्वषेाच्या आहारी जात असतो. 

 राग, लोभ, द्वषे, र्मद, र्मत्सर ह ेर्माणसाचे पाच शत्.ू ह ेसवच शत् ूसंपत्ती 

संचय करण्यातनू शनर्माचण होत असतात म्हणजे एखाद्याला जेव्हा 

दसुर् यांकडून संपत्ती शर्मळत नाही, तेव्हा राग येणारच. तसेच एखाद्याला पतु् 

असतील, तर पतु्प्राप्ती झाल्यानंतर लोभ सटुणारच आशण द्वषे........त्यात 

तरु्मचा स्वाथचच असतो. प्रशतस्पधाच असते पढेु जाण्याची. ती प्रशतस्पधाच 

नकोच आपल्या जीवनात कधी. ही अगाढ संपत्ती, ही वैभवसंपन्नता 

असली की गवचही चढतो. हा गवच म्हणजेच अहकंार. जो अहकंार 

हानीकारक असतो. 

 राग, लोभ, द्वषे, र्मद, र्मत्सर ह े आपले शत्.ू तसं पाहता जी 

आपल्याजवळ अगाढ संपत्ती असते, ती अगाढ संपत्ती आपली 

आपल्याजवळ शटकत नाही. तशीच ती वैभवसंपन्नताही. शतला शटकवायला 

जीवंत राहावं लागतं. परंत ूप्रत्येक व्यक्ती हा जीवंत राहात नाही. तो कधी 

ना कधी र्मरण पावतोच. प्रत्येक जन्र्मणारा व्यक्ती हा र्मरण पावतोच. ही 

सत्यता आह.े ही सत्यता प्रत्येक जन्र्मणार् या जीवास र्माशहत आह.े तरीही 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

75 
 

हा एवढा अहकंार. तरीही हा एवढा राग अन ्तरीही हा एवढा लोभ. ह ेसवच 

ररप ूअसनू ह ेररप ूप्रत्येक जन्र्मणार् या जीवाची हानी करीत असतात. 

 जो र्मनषु्ट्य या ररपूंची पवाच करीत नाहीत. तेच र्महापरीशनवाचणास 

पोहोचतात अन्यथा त्यांना र्मोक्ष प्राप्त होत नाही. आज सत्य ह ेआह ेकी 

व्यक्तीने शकतीही लोभ करुन शकतीही धनसंपत्ती संचय केली, तरी त्याचे 

म्हातारपणी त्याला सखु शर्मळेलच असे नाही. आज शकतीही धनसंपत्ती 

असली तरी र्मोठे झाल्यावर पतु् त्या संपत्ती धारकास शवचारच नाहीत. तसेच 

शकतीही संपत्ती असली तरी काही काही पतु् त्या संपत्तीचाही त्याग करतात. 

पवुीही असंच होतं. शकतीही कष्ट करुन शपत्यानं शकतीही र्मोठं राज्य तयार 

केलं असलं तरी त्याचे पतु् साम्राज्य शर्मळशवण्यासाठी प्रसंगी बापाची व 

भावाची हत्या करायला र्मागेपढेु पाहात नसत. त्यातच ती संपत्ती व तो 

साम्राज्यशवस्तार त्या र्मेलेल्या बापानं अपार कष्टानं केला असला तरी ते 

राज्य त्याच्या र्मरणानंतर त्याच्या सोबत जात नसे. म्हणनू असं दसुर् यांना 

दःुख दवेनू साम्राज्यशवस्तार करण्याऐवजी शवशेष म्हणजे दसुर् यांना सखुात 

ठेवल ेतरच खरं शनवाचणपद प्राप्त होव ूशकते.  

 शनवाचणाचे र्मखु्यतः दोन प्रकार आहते. एक चांगलं शनवाचण व दोन वाईट 

शनवाचण. 
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 वाईट शनवाचण ह ेवाईट कर्माचवर आधारीत असते. जर र्मनषु्ट्याने चांगलं 

कर्मचच केलं नाही. सतत राग, लोभ, द्वषे, र्मद, र्मत्सर व गवचच करीत राशहला 

तर त्याला शनवाचणपद ह ेवाईटच शर्मळणार. तसेच एखाद्यानं चांगलं कर्मच केलं 

तर त्याला शनवाचणपद चांगलंच शर्मळणार. ज्याला चांगलं शनवाचणपद प्राप्त 

होत,े तोच व्यक्ती र्महापरीशनवाचणास प्राप्त होतो. 

 शसद्धाथच गौतर्म बदु्धांनी हचे तत्व सांगीतलेले असनू त्यांनी चांगल्या 

शनवाचणाचा र्मागच सांगीतला. जो र्मागच शांती प्रदान करणारा होता. ते म्हणत 

की फक्त चांगलं कर्मचच आपल्या सोबत येतं. वाईट कर्मच नाही. तसेच शकतीही 

आपल्या जवळ संपत्ती असेल, तर ती आपल्यासोबत जात नाही. सवच 

इथल्या इथंच राहातं. कोणी काहीही घेवनू जात नाही. म्हणनू र्माणसानं 

चांगलं कर्मच करावं. वाईट कर्मच करु नये. 

 आज शसद्धाथच गौतर्माचंच तत्व लाग ू पडतं. कारण आज एक शपता 

आपल्या पतु्ावर अपरंपार प्रेर्म करतो. त्याला जगशवण्यासाठी व त्याला 

अपारंपारीक सखु दणे्यासाठी वाईट कर्मचही करतो. परंत ूतो जेव्हा म्हातारा 

होतो. तेव्हा त्यांची ती र्मलंु त्याला सोडून पत्नीच्या र्मनानसुार चालतात व 

दःुख होतं. म्हणनू शसद्धाथच म्हणतात की चांगले कर्मच करा व लोभ सोडा.  
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 शपत्याचे वाईट कर्मच हचे त्याच्या पतु्ाच्या वाईट वागण्याचे कर्मच ठरत 

असतात. कारण तो पतु् आपल्या शपत्याच्याच कर्माचचे अनकुरण करीत 

असतात. शसद्धाथाचनं ह्याच तत्वावर जोर शदल्यानं शसद्धाथाचनं 

सांगीतल्यानसुार आपोआपच शनवाचणाला र्महत्व प्राप्त झालं आह.े कारण 

आयषु्ट्य जगत असतांना आपण असंच आयषु्ट्य जगत असतो. अगदी राग, 

लोभ, द्वषे, र्मद, र्मत्सराचं. तेव्हा ह े आयषु्ट्य आपल्या जीवनात दःुखच 

आणत असतं. असं दःुख येव ू नये म्हणनू शनवाचण. शनवाचणानंतर दःुख 

कायर्मचं संपत असल्यानं दःुख शनवारण्याचा र्मखु्य र्मागच हा शनवाचण होय असं 

गौतर्म बदु्ध म्हणतात. त्याचबरोबर दःुखावर थोडीशी फंुकर र्मध्यर्मर्मागच 

वापरल्यानं टाकू शकतो व आपल्या जीवनातील दःुख थोडंसं हलकं करु 

शकतो असंही गौतर्म बदु्ध म्हणतात. 

 र्महत्वाची गोष्ट म्हणज े शनवाचण म्हणजे र्मतृ्य.ू र्मतृ्य ूहचे अंशतर्म सत्य 

आह.े जो र्माणसू जन्र्मला. तो कधी ना कधी र्मरणारच आह.े असे असतांना 

अशत, लोभ, अशत स्वाथच आशण अशत पैसा कर्मशवण्याचा हव्यास आपण करु 

नये. र्मतृ्यनंूतर जेही आपण कर्मवतो, ते शजथल ेशतथेच राहत,े तसेच आपले 

वागणे जर चांगले नसल ेतर आपली र्मलंुही चांगली शनघत नाही. म्हणनू 

चांगली र्मलंु शनघावीत, यासाठी आपले कर्मचही चांगले असायला हवेत ह े

शंभर प्रशतशत खरं आह.े कारण जशा शबया पेरु. तसे पीक तयार होईल. 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

78 
 

तेव्हा चांगली र्मलंु आशण शपढी तयार करण्यासाठी आपले चांगले कर्मचही 

कारणीभतू असतात आशण असे वाईट कर्मच आलेच तर त्याचे शनवारण 

करण्यासाठी शनवाचण हाच अंशतर्म र्मागच ठरतो. म्हणनू शनवाचणाला न घाबरता 

शनवाचणावर प्रेर्म कराव.े तोच दःुख शनवारण्याचा अंशतर्म र्मागच होय. 

 परीवतचन काळाची गरज आह.े जसजशी सषृ्टी बदलत.े तसतसं 

परीवतचन प्रभावी ठरु लागतं. सजुाताच्या म्हणण्यानसुार शसद्धाथच उवेला 

प्रदशेात आला. त्यांनी शतथंच तपश्चयाच करुन नव्ह ेतर शवचारांचं संशोधन 

करुन र्मध्यर्मर्मागच शोधला आशण शेवटी शनवाचण. दःुख शनवारण्याचा अंशतर्म 

र्मागच. त्यानंतर त्यांनी सजुाताच्या म्हणण्यानसुार त्याला प्राप्त झालेले ज्ञान 

जगाला दणे्यासाठी उपदशेाचा र्मागच पत्करला. परंत ूत्या धम्र्मपदाचा प्रसार 

करण्यापवुी त्यानं आधी सजुाताची भेट घेण्याच ंठरवलं. तसा तो उवेला 

प्रदशेातनू रवाना झाला. तो बकरौरला जाण्यासाठी. ज्या प्रदशेात सजुाता 

राहात असे. 

 तो बकरौरचा प्रदशे. शसद्धाथच चालत होता ती वाट. जी वाट शबकट 

होती. परंत ू शसद्धाथच जाणारच होता त्या वाटेनं. कारण तोच र्मागच त्याच्या 

यशाचा र्मागच होता.  
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 हा यशाचा र्मागच दाखवला होता सजुातानं. सजुातानं खीर चारतांना हचे 

सांगीतलं होतं शसद्धाथाचला. शसद्धाथाचला ते सगळं आठवत होतं आज. ती 

अस्थीपंजर झालेली अवस्था. त्यातच ते र्मरणाच्या दारात असलेलं शरीर. 

तरीही वाटत होतं आपल्याला ज्ञान प्राप्त होणार नाही, तोपयंत आपण अन्न 

ग्रहण करु नये. परंत ूतेवढ्यात सजुाता आली. ती म्हणाली, 

 "भगवन, आपल्याला जगायलाच हवं. ह ेउपदशे आशण ह ेज्ञान जगाला 

दणे्यासाठी जगणं र्महत्वाचं आह े आशण ते जगण्यासाठी तमु्हाला खाणं 

र्महत्वाचं आह.े तमु्ही जेव्हा खाणार. तेव्हाच जगणार." 

 सजुाता ही त्याचेसाठी र्मानवी संवेदना नाही तर प्रेरणा घेवनू आली 

होती. शसद्धाथाचचा गौतर्म बनला. तथागतही बनला. परंत ूती सजुाताचीच 

कृपा होती. ती जर आली नसती आशण शतनं जबरदस्तीनं खीर जर चारली 

नसती आशण जगायला लावलं नसतं, तर कदाशचत आज शसद्धाथचचा 

तथागत बनला नसता. ह ेतेवढंच खरं होतं. 

  

************************************ 

  



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

80 
 

 तो जंगलाचा भाग होता. तो रस्त्यात दगडधोंडे होत.े त्यातच त्या रानात 

खाचखळग्याची वाट होती. त्यातच त्या रस्त्याने काटेगोटेही होत.े वाटेत 

जंगली श्वापद ंहोती. तरीही त्याला भीती वाटत नव्हती. शसद्धाथच चालत होता 

तो रस्ता. तीच खाचखळग्याची वाट. त्याच्या अंगावर परेुसे वस्रही नव्हते.  

 शसद्धाथचच्या अंगात परेुसे वस्रही नव्हते. त्याच्या अंगावर छतही नव्हते 

नव्ह ेतर त्याला थंडी, ऊन, वारा, पाऊस यापासनू संरक्षण करता यावे म्हणनू 

असं कोणतच संरक्षक कवच नव्हतं. तरीही ते उन्हातान्हात वावरल.े 

राजवाड्यात सवच ऐशहक सखु असतांना त्या सखुाचा त्याग करीत तसेच सवच 

राजषी वस्राचा त्याग करुन शसद्धाथच वषचभर केवळ आशण केवळ एकाच 

वस्रात राशहले. तेही शचऊरात. ह्या शचवरूात थंडी, ऊन, वारा, पाऊस 

झेलायची ताकद होती. 

 ते शपंपळाचं झाड शसद्धाथाचसाठी एक वरदान ठरलं होतं. त्याच झाडात 

जगता जगता शसद्धाथच शदव्यज्ञान शोधत होता आशण ते सापडताच आज तो 

ते वाटण्यासाठी सवचप्रथर्म सजुाताच्याच घरी जात होता. 

 रस्त्यावरचे दगडधोंडे ओलांडत तसेच काटेगोटे ओलांडत शसद्धाथच 

सजुाताच्या घरी पोहोचला. जसा तो सजुाताच्या घरी पोहोचला, तसं त्यानं 

सजुाताला पाशहलं, ती आपल्या नोकराशी भांडत आह.े  
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 शसद्धाथचनं ते पाशहलं. तसा शसद्धाथच सजुाताला म्हणाला, 

 "सजुाता ह ेतझुं कर्मच योग्य नाही." 

 सजुाता शसद्धाथचला भगवानच सर्मजायची. कारण तो ज्या वकृ्षात शतला 

शदसला होता. त्याच वकृ्षाला नवश केल्यानं शतला पतु्प्राप्ती झाली होती. 

 सजुाताचे नोकराशी वागणे, त्यातच शसद्धाथचनं ते पाहणे....... सजुाताच ं

तसं वागणं शसद्धाथाचला खपलं नाही. तसं त्यानं शतला म्हटलेलं शतला भावलं 

व ती म्हणाली,  

 "भगवन, यात र्माझी काय चकू आह.े हा नोकर र्माझं काहीच ऐकत 

नाही. तो आपल्याच तालात वागतो आह.े र्मग र्मी तरी काय करु." 

 शसद्धाथचनं शतचं बोलण ंऐकलं. तसा शसद्धाथच शतला म्हणाला, 

 "सजुाता, तलुा पत्नीधर्माचची योग्य कल्पना नाही. पत्नी कशा असतात 

तेही तलुा र्माशहत नाही." 

 "भगवन, म्हणजे? याचा अथच काय? पत्नीचेही प्रकार असतात काय?" 

 "होय." शसद्धाथच म्हणाला.  

 "कोणते प्रकार.? जरा सर्मजावनू सांगाल काय?" 
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 शसद्धाथचनं लगेच होय म्हटलं. तसा तो सांग ू लागला व सजुाता 

शनर्मटुपणे ऐकू लागली. 

 "सवचसाधारण पत्नीचे सात प्रकार असतात. पशहला शवनाशकारी पत्नी, 

दसुरा चोर पत्नी, शतसरा र्मालकीण पत्नी, चवथा र्मात ृपत्नी, पाचवा बशहण 

पत्नी, सहावा शर्मत् पत्नी व सातवा प्रकार म्हणजे दास पत्नी. 

 पशहल्या प्रकारात शवनाशकारी पत्नीचा सर्मावेश होतो. ही पत्नी शनदचयी 

स्वरुपाची असत.े तसेच ही पत्नी शववाहबाह्य संबंध ठेवत असनू शतला अन्य 

परुुष वगच आवडतो व ती आपल्या पतीला तो शतच्यावर शकतीही प्रेर्म करीत 

असला तरी टाळण्याचा प्रयत्न करीत असते. ही पत्नी घरचा शवनाश करीत 

असते. 

 दसुरा प्रकार आह ेचोर पत्नी. ही पत्नी आपल्या घरची सवच ही पत्नी 

आपल्या पतीचा पैशाच्या व्यवहारासाठी जीवंही घेव ूशकते. अशी पत्नी 

आपल्या पतीआडून आपल्या भावा बशहणीला शकंवा र्माहरेच्या 

नातेवाईकाला शकंवा आपल्या शहतसंबंधातील व्यक्तींना पैसेही दवे ूशकते 

वा पैशाचे व्यवहार करु शकते. 

 शतसरी र्मालकीण पत्नी. ही पत्नी आपल्या पतीवर हावी होत असते. 

ही पत्नी आपल्या पतीच ंशकंचीतही न ऐकता त्याला कठोर दडं दते असते. 
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ही पत्नी आपल्या साससूासर् याची सेवाही करीत नाही. त्यातच 

अशाप्रकारची पत्नी ही आळशी असनू र्मोठर्मोठ्या धर्मक्या दते वागत 

असते. 

 चवथी र्मात ृपत्नी. अशाप्रकारची पत्नी ही र्मातभृक्त असते. ही पत्नी 

आपल्या पतीशी त्याच्या आईसारखा व्यवहार करीत असत.े ती दयाळू 

स्वभावाची असनू ती पतीच्या संपतीचीही काळजी घेत त्या संपत्तीला 

सांभाळत असते. 

 पाचवी बशहण पत्नी. शहला भगीनीसर्मा म्हणतात. ही पत्नी आपल्या 

पतीसोबत त्याची बशहण असल्यासारखा व्यवहार करीत असतात. ही पत्नी 

आपल्या पतीलाही प्रसन्न करीत असते. 

 सहावी पत्नी ही शर्मत् स्वरुपाची पत्नी असते. ही पत्नी आपल्या पतीवर 

शनरशतशय प्रेर्म करीत असनू ती आपल्या पतीची सवाचत जवळची र्मैत्ीण 

असते. ती सखु दःुखात आपल्या पतीशी एकशनष्ठ राहात असनू अशी पत्नी 

सखुदःुखात आपल्या पतीला र्मदत करीत असते. 

 सातवी पत्नी म्हणनू दास पत्नीचं वणचन करावंसं वाटतं. शहला दासीसर्मा 

असंही म्हणतात. ही पत्नी अशतशय सर्मजदार रुपात वावरत असनू शवपरीत 

परीशस्थतीतही ही राग े भरीत नाही. अथाचत पती शकतीही कठोर शब्दांचा 
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वापर करीत असेल तरीही ही पत्नी शांत असते. ती पत्नी पतीची आज्ञा 

शशरोधारी र्मानत असते. 

 आता सजुाता, त ू सांग की तलुा कोणत्या स्वरुपाची पत्नी होण े

आवडेल. र्मी तलुा पतीच्या सवच स्वरुपाचे वणचन सांगीतले आह.े" शसद्धाथचचं 

बोलनू झालं होतं. तशी सजुाता अशतशय नम्रपवुचक म्हणाली, 

 "भगवन, आपण, र्मला छान उपदशे केला. र्मी आता एक चांगली व 

आदशच पत्नी म्हणनू व्यवहार करणार.  

 भगवन, र्माझा स्वभाव वाईट बनण्याचे कारण म्हणजे र्माझे वडील. 

र्माझे वडील जर्मीनदार होते. ते र्मला अशा सखुात ठेवीत असत की र्मला 

कोणताच त्ास झाला नाही. त्यातच आर्मच्या घरी नोकरचाकर भरपरू 

असल्यानं आम्हाला कशाचीच शचंता नाही. त्यातच भगवन, र्माझ्या 

वडीलांनी र्माझा या राजघराण्याशी शववाह लावनू शदला. त्यार्मळंु की काय, 

र्मला शवचार करायला वेळच शर्मळाला नाही. परंत ूआज आपला उपदशे 

ऐकला व र्मी कृताथच झाले. आता र्मी एक आदशच पत्नी बननू दाखवणार." 

 शसद्धाथच सजुाताचं ते ऐकत होता. त्याला बरं वाटलं. त्याला वाटलं होतं 

की आपल्या उपदशेानं कदाशचत सजुाताला राग येणार. परंत ूउलट घडलं 

होतं. सजुाताला राग आला नव्हता. तर शतची चकू शतनं शस्वकार केली होती. 
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तसं पाहता शतनं ती चकू शस्वकार करुन एक आदशच पत्नी बनण्याचे संकेत 

शतनं शदल ेहोते नव्ह ेतर आदशच पत्नी बनण्याचे कबलू केले होत.े ते जण ूशतच ं

शसद्धाथाचला शदलेलं वचनच होतं.  

 शसद्धाथाचनं सजुाताशी बर् याच गोष्टी केल्या. त्यानंतर तो जगभ्रर्मतीसाठी 

शनघाला. परंत ूवाटेतनू जातांना शतच्या र्मनात तेच शवचार होत.े ज ेसजुातानं 

त्याच्या र्मनात पेरल ेहोत.े 

 बदु्ध याचा अथच ज्ञानवंत. ज्याला र्महासागराएवढे प्रचंड ज्ञान आह.े 

तसेच ज्यान ेस्वतः स्वतःच्या इदं्रीयावर शवजय शर्मळवला आह ेतो. 

 शसद्धाथाचनं शजथं तपश्चयाच केली. त्या स्थानाला बदु्धगया म्हणतात व 

ज्या वकृ्षाखाली तपश्चयाच केली. त्याला बोधीवकृ्ष म्हणतात. परंत ूखरं पाहता 

ह्या शदव्य ज्ञानाची सरुुवातच वडाच्या झाडापासनू सरुु झाली. त्यार्मळंु 

वडाच्या झाडाला शहन सर्मज ूनये.  

 सजुाता नावाची ती स्री. ती त्याची पत्नी नव्हती. परंत ूएक सखी म्हणनू 

शतनं भरु्मीका पार पाडली. शतनंच शसद्धाथाचचं जीवन फुलवलं नव्ह ेतर या 

सरळ सोप्या र्मागाचनं शसद्धाथाचला र्मागचदशचन करुन त्याचं र्मनोधैयच खच ूशदलं 

नाही.  
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 सजुाता ही दखेील र्मायबापाच्या घरी राजवैभवात राशहली. परंत ू

ज्यावेळी शतनं गौतर्माकडून त्याचे उपदशे ऐकले, तेव्हा शतच्या र्मनात जो 

अहरं्म होता, तो पार गळून पडला. त्याचा प्रसंग असा. एकदा शसद्धाथाचला 

सजुातानं शवचारलं. 

 "भगवन, आपण कुठून आलात आशण कुणाचे पतु् आहात?" 

 शसद्धाथाचनं ते ऐकलं. तसं असत्य बोलायची सवयच नव्हती 

शसद्धाथांना. त्यातच ते म्हणाले, 

 "र्मी कशपलवस्त ू राज्याचा रशहवासी आह.े र्माझ्या वडीलाच े नाव 

शदु्धोधन. र्माझे वडील राजा आहते कशपलवस्तचूे. र्मी त्यांचा र्मलुगा. र्मला 

र्माझ्या वडीलांनी अपार सखु शदलं. कोणत्याच गोष्टीची र्मला राजवाड्यात 

कर्मी नव्हती. त्यातच र्माझा शववाहही झाला.  

 र्मला सखु दणे्यार्माग ेर्माझ्या वडीलाची भशुर्मका अशी की र्माझी आई 

र्महार्माया र्माझ्या लहानपणीच र्मतृ्य ू पावली होती. त्यातच र्माझं छत् 

हरवल्याचं दःुख र्माझ्या वडीलांना झालं. म्हणनू की काय, र्माझ्या वडीलांनी 

र्मला अंतर शदलं नाही. र्माझा सांभाळ र्माझी र्मावशी गौतर्मीनं केला. 

 र्मी राजवैभवात लोळलेला. र्माझ्या वडीलांनी कधीच र्मला 

राजवाड्याबाहरे जाव ूशदलं नाही. परंत ूते एकदा लढाईशनशर्मत्य बाहरे गेलेले 
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असतांना र्मला बाहरे जाण्याचा योग आला व र्मी चार घटना पाशहल्या. त्यात 

एक शतरडीवर जाणारा व्यक्ती पाशहला. दसुरा आजारी व्यक्ती पाशहला. 

शतसरा म्हातारा व्यक्ती पाशहला आशण चवथा प्रसंग म्हणजे एक संन्यासी 

व्यक्ती. यार्मध्य ेशतनही प्रसंगात र्मला दःुख शदसलं आशण चवथ्या प्रसंगात 

जो संन्यासी शदसला. तो अगदी आनंदात होता. र्मग र्मी ठरवलं, आपण 

संन्यासी व्हायच.ं हा राजपाट, र्मलंुबाळं आशण पत्नी सवच सोडायचं नव्ह ेतर 

ही र्मोह र्माया, राग द्वषे सारं काही. 

 र्माझ्या वडीलांनी सांगीतलं की र्महार्माया ही र्माझी आई प्रसतुीसाठी 

जेव्हा र्माहरेी शनघाली. त्यावेळी वाटेतच लुंबीनीर्मधील बागेत एका 

शालवकृ्षाखाली ती प्रसतू झाली व र्माझा जन्र्म झाला.ह्या शदवसानंतर काही 

शदवसातच र्माझ्या आईचं शनधन झालं. 

 र्माशहत आह े सजुाता, र्माझं वय सोळा वषाचचं असतांना र्माझ्या 

वडीलांनी र्माझा शववाह यशोधरेशी लावनू शदला. र्मी र्माझ्या पत्नीसोबत 

काही वषच राशहलो. शतच्यापासनू र्मला एक पतु्ही झाला. राहूल नावाचा. 

शेवटी र्मी सगळं सोडलं आशण संन्यास पत्करला. 

 र्मी जेव्हा एकोणतीस वषाचचा होतो, तेव्हाच र्मी संन्यासी जीवनाला 

अंशतर्म र्मागच सर्मजनू एका पावसाळी, बाहरे धो धो पाऊस सरुु असतांना 
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रात्ीचा र्माझ्या पत्नीचे म्हणजे यशोधरेचे ओझरत े दशचन घेतले व शतचे 

अंशतर्म दशचन घेवनू तसेच र्माझे बाळ राहूलचे र्मखु हळूच चुंबनू र्मी 

राजवाड्याबाहरे शनघालो. र्मी बाहरे पडणार व संन्यास शस्वकारणार ह े

कोणालाही र्माशहत नव्हतं. फक्त ह ेचन्नला र्माशहत होतं. तो र्माझा सारथी 

होता. त्याला कंठक घोड्यासह बाहरे उभं राहायला सांगीतलं होतं. त्याचं 

कारणंही तसंच होतं. जर र्मी पायी शनघालो असतो तर, राजवाड्यात र्मी न 

शदसल्यानं र्माझ्या वडीलांनी र्माझा शोधाशोध घेण्यासाठी सैन्य पाठवले 

असते व र्मी सापडलो असतो. म्हणनू र्मी कंठक घोडा वापरला होता. 

त्यातच त्या घोड्याच्या टापाचा आवाज होव ूनये म्हणनू चन्ननं कंठकाच्या 

पायाला कापडं बांधली होती. 

 सवचप्रथर्म चन्ननं र्मला राजगहृच्या जंगलात सोडून शदलं व तो र्माघारी 

शफरला. त्यानंतर र्मी भटकत भटकत आपल्या बकरौरर्मध्य ेआलो आशण 

सजुाता तझु्याच सांगण्यावरुन उवेला प्रदशेात गेलो. आज जे काही उपदशे 

दते आह.े ही तझुीच प्रेरणा आह.े त ूजर नसती तर र्मी कदाशचत जीवंतही 

नसतो. र्मी केव्हाच र्मरुन गेलो असतो व र्माझे ह ेर्मला प्राप्त झालेले ज्ञान 

र्माझ्या र्मतृ्यसूह केव्हाच दफन झाल ेअसते र्माझ्यासह. ते र्मला कळलेही 

नसत ेह े तेवढंच खरं सजुाता. त ूर्माझी भाग्यशवधाता आहसे. आता फक्त 

एकच इच्छा आह ेआशण तीच अंशतर्म इच्छा आह ेर्माझी की र्माझं ह ेर्मला 
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प्राप्त झालेलं ज्ञान जगाला शर्मळावं. कारण र्मी जो र्मागच प्राप्त केला, तो र्मागच 

सर्मळु दःुखाचा नाश करणारा र्मागच आह.े" 

 सजुातानं शसद्धाथाचची जीवनकहाणी ऐकली व शतच्याच हलचल 

शनर्माचण झाली. तशी ती शवचार करु लागली. परीवतचनाचा. शसद्धाथाचनं 

आपल्या जीवनात सवचच ऐशहक सखुाचा त्याग केला व तो बदु्ध बनला 

आशण आपण असे संसाराच्या राहाटगाडग्यात अजनूही गरुफटत आहोत. 

र्मी.......र्मी. र्माझा पती, र्माझा र्मलुगा करीत बसलो आहोत. परीवतचन 

काळाची गरज आह.े आपण ह ेबदु्धत्व शस्वरारावं. ह्या शसद्धाथाचचे शवचार 

अनर्मोल आहते. ह ेशवचार र्मरु नयेत कधीही. शसद्धाथच जगणार नाहीत जास्त 

काळ. त्यांच्या र्मतृ्यनंूतर त्यांचे शवचारही र्मरतील कदाशचत. परंत ूआपण ते 

शवचार र्मरु दवे ूनयेत. आपण त्यांचं शशष्ट्यत्व पत्करावं व आपण त्यांच ेह े

शवचार जगात पेरावेत. आज त्याच शवचारांची जगाला गरज आह.े आपण 

ह ेशवचार जगाला द्यावेत. ते शवचार शचरकाल शटकवावेत. नव्ह ेतर जगाचे 

कल्याण करण्यासाठी ज्याप्रर्माणे शसद्धाथाचनं संसाराचा त्याग केला. 

आपणही तसाच त्याग करावा. 

 शसद्धाथच सांगत होता. सजुाताला त्या शदव्य ज्ञानाच्या गोष्टी. ज्या गोष्टी 

त्यानं अनभुवातनू शशकल्या होत्या. तशी सजुाताही आपल्या र्मनातील 
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शवचारात परीवतचन करीत होती. शसद्धाथाचला ते र्माशहत नव्हतं. शसद्धाथच परत 

म्हणाला, 

 "र्माशहत आह ेसजुाता, एकदा एक स्री र्माझ्याकडे आली. ती रडत होती 

व रडता रडता र्मला म्हणत होती की शतच्या लेकराला एका सापानं दशं 

केला व त्यातच त्याचा र्मतृ्य ूझाला. तो शतचा एकुलता एक पतु् असनू र्मी 

त्याला जीवंत करावं. ती अशाप्रकारे र्मला शवनंती करीत होती. परंत ूर्मला 

सांग सजुाता ह ेजन्र्म र्मरण र्माझ्या हातात आह ेका? नाही ना." शसद्धाथच तसा 

थांबला. तशी सजुाता त्याला म्हणाली, 

 "र्मग काय घडलं भगवन?" 

 "र्मी म्हटलं की तलूा र्माशहत नाही की काय, र्मनषु्ट्य जेव्हा जन्र्म घेतो, 

तेव्हाच र्माणसाचा र्मतृ्य ूठरलेला असतो. त्यावर ती स्री म्हणाली की शतला 

ह ेसवच र्माशहत आह.े परंत ूतमु्ही र्महात्र्मा आहात. एक ज्ञानवंत व्यक्ती. र्मला 

र्माशहत आह ेकी तरु्मच्यात एवढं सार्मथ्यच आह ेकी तमु्ही र्माझ्या लेकराला 

जीवंत करु शकता. म्हणनूच र्मी तमु्हाला प्राथचना करीत आह.े म्हणनूच र्मी 

ही आस करुन आपल्याकडे आले. परंत ूआपण र्माझ्या र्मलुाला जीवंत न 

करता केवळ उपदशे दते बसलात. जर आपण र्माझ्या पतु्ाला जीवंत करु 

शकत नाही तर तसं र्मला सांगा. र्मी शनघनू जाईल. 
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 र्मी शवचार केला की शबचारी स्री. शतचा एकुलता एक पतु् र्मरण पावला. 

शतला आता सर्मजावणं कठीण आह.े तसं र्मी शतला म्हटलं की ठीक आह.े 

र्मी दवेाला प्राथचना करतो की त्यानं तझु्या पतु्ाला जीवंत करावं. परंत ू

त्यासाठी तलुा र्माझी एक शवनंती ऐकावी लागेल. त्यावर ती स्री म्हणाली 

की सांगा आपली कोणती शवनंती आह.े र्मी म्हटलं की त ूर्मला अशा घरातनू 

र्मोवरी आणनू द.े ज्या घरात कोणाचाच र्मतृ्य ूझालेला नाही. 

 र्माझं ऐकताच त्या स्रीच्या र्मनात नवा उत्साह संचारला. तशी ती राई 

शोधायला शनघाली. ती स्री प्रत्येक घरी गेली आशण अट सांगनू शतनं प्रत्येक 

घरी राई र्मागीतली. परंत ू शतला उत्तर शर्मळालं की त्यांच्या घरी कोणीतरी 

र्मरण पावला आह.े शेवटी ती थकली. कारण शतला कोणतंच असं घर 

सापडलं नाही की ज्या घरी कोणीच र्मरण पावलेला नाही. परंत ूत्या गोष्टीनं 

शतच्या र्मनात परीवतचन झालं आशण शतला कळून चकुलं की र्मतृ्य ूअटळ 

असनू र्मतृ्यचू अंशतर्म सत्य आह.े 

 ह ेसर्मजताच ती शेवटी र्माझ्याजवळ आली. र्मला सांगायला लागली 

की र्मला असं घर शर्मळालं नाही. ज्या घरी कोणीच र्मरण पावलेला नाही. 

आता र्मला सर्मजलं आह ेकी र्मतृ्यचू अंशतर्म सत्य आह.े र्मी आता या र्माझ्या 
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लेकराच्या र्मतृ्यचूा सार्मना करेल. आपल्याला शवचारणार नाही." शसद्धाथचनं 

ते सांगताच लांब श्वास घेतला व म्हणाला, 

 "सजुाता आपण शकतीही र्मतृ्यलूा अडवलं, तरी र्मतृ्यलूा अडवता येत 

नाही. र्मतृ्य ूहचे अंशतर्म सत्य आह.े" 

 सजुाता काय सर्मजायचं ते सर्मजली व तीही चपू बसली. शतनं पढुचे 

प्रश्न शवचारलेच नाही. 

  

************************************ 

  

 अनाथशपंडीका सजुाताचे सासरे होत.े त्यांच ंलहानपणीचं नाव सदुत्त 

होतं. सजुाताला वाटत होतं की आपणही संन्यास घ्यावा. पण तो घेणार 

कसा? र्मलु लहान होतं. त्याचं पालनपोषण करणं आशण त्याला सांभाळणं 

कठीण होतं. कारण संन्यास याचा अथच सांसरीक सखुापासनू फारकत घेण.े 

सजुाताला शसद्धाथच गौतर्म ु ाचे शवचार आवडत होत.े त्याचा प्रसार करणहंी 

आवडत होतं. परंत ूती काय करणार. उपाय नव्हता. अशातच शतचे सासरे 

अनाथ शपंडीका शसद्धाथच गौतर्माचे शशष्ट्य बनले.  
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 शतचे सासरे जेव्हा शसद्धाथच गौतर्माच ेशशष्ट्य बनले, तेव्हा शतला आनंद 

वाटला होता. कारण शतही तेच वदत होती. परंत ूशतलाही तेच अपेक्षीत होतं. 

 सजुाता बर् याच शदवसापासनू शवचार करीत होती की आपणही 

गौतर्माचे शशष्ट्यत्व पत्कराव.े शतनं केवळ शसद्धाथाचला सोन्याच्या कटोरीत 

खीरच चारली नाही तर त्याला र्मध्यर्म र्मागाचशवषयीही र्मागचदशचन केले. ते 

जेवन म्हणज ेबदु्धाची ताकद ठरली आशण ते र्मागचदशचन बदु्धासाठीच नाही 

तर सवच र्मनषु्ट्यप्राणीर्मात्ाला जीवन जगण्यासाठी प्रेरणा ठरली. आज ज्या 

शठकाणी सजुातानं शसद्धाथाचला खीर चारली. त्या शठकाणी सजुाता नावाच ं

स्तपू आह.े ते स्तपू आजही सजुाता व शसद्धाथाचच्या अशस्तत्वाची साक्ष दतेे. 

ह्या भागाला सजुातागड असेही म्हटल ेजाते. 

 म्हणतात की ह्या सजुाता स्तपूाचे शनर्माचण सम्राट अशोकानं केलं. सम्राट 

अशोकानं अनेक स्तपू बांधले. त्यापैकी हा एक. 

 शसद्धाथाचचे नार्मकरण जेव्हा ज्ञानप्राप्त झाले. तेव्हा बदु्ध असे करण्यात 

आले. बदु्ध अथाचत ज्ञानी. तो सजुाताला जेव्हा जेव्हा भेटत असे. शसद्धाथच 

आपल्याला प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचा प्रसार करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा शफरत 

असे. ते आलेले अनभुव तेव्हा तेव्हा तो सजुाताला आपल्या प्रवासादरम्यान 

आलेले अनभुव सांगत असे. 
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 एकदा असाच अनभुव शसद्धाथचला आला. श्रावस्तीर्मध्य ेएक कंुभार 

सर्माजाचा व्यक्ती शभख्खचूा सन्र्मान करीत असे. एकदा तक्षशशला राज्याचा 

राजा शभख्खचूा वेष परीधान करुन त्याच्याकडे आला. तो त्याला शभख्ख ू

असल्याचे सांगत आतर्मध्य े शशरला. तोच त्या दरम्यान शसद्धाथचही शतथे 

आला. तेव्हा शसद्धाथचनं त्याला शवचारलं की र्मी आज इथेच र्मकु्कार्म करणार 

आह.े त्यावर तो कंुभार सर्माजाचा व्यक्ती म्हणाला, 

 "आज र्माझ्याकडे एक शभख्ख ू आधीच आलेला आह.े र्मी त्याला 

शवचारतो. त्यानं परवानगी शदल्यास आपल्याला सांगतो." 

 शसद्धाथचनं ते ऐकले व तो म्हणाला, 

 "ठीक आह.े एका संन्यासी व्यक्तीला जर त्ास होत असेल तर दसुर् या 

संन्यासानं शतथं थांबणं योग्य नाही." 

 कंुभार आतर्मध्य े गेला. त्यानं आतील शभख्खरूुपी राजाची परवानगी 

घेतली. त्यावर राजा म्हणाला, 

 "यात परवानगीची काय आवश्यकता आह.े त्याला आत बोलवा." 

 तक्षशशलेचा तो राजा........शसद्धाथचला तो ओळखत नव्हताच. तसा तो 

राजा शसद्धाथचला म्हणाला, 
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 "र्मी शभख्ख ू बनलो. कारण र्मी बदु्धाचे उपदशे ऐकल.े" गौतर्मानं ते 

ऐकलं. तस ेते म्हणाले, 

 "आपण बदु्धांना पाशहलं आह ेका?" 

 "नाही. आजपयंत असा योगच आला नाही." 

 "पाहायची इच्छा आह ेका?" 

 "अशत तीव्र आह.े" 

 राजानं बदु्धाचे बरेच उपदशे ऐकले होत.े त्याला पाहायचीही तीव्र इच्छा 

होती. परंत ूतसा योगच यते नसल्यानं सर्मस्या होती. त्या राजानं तथागताला 

परीचयही शवचारला. परंत ू शसद्धाथचनं तसं परीचय दणें टाळलं. त्यातच 

शसद्धाथाचनं त्याला प्राप्त ज्ञानानसुार आपले तत्वज्ञान राजाला ऐकशवणे सरुु 

केले. 

 शसद्धाथचनं आपल्या वाणीद्वारा राजाला उपदशे करताच राजा सर्मजला 

की हाच संन्यासी गौतर्म बदु्ध आह.े क्षणातच तो बदु्धाच्या चरणावर 

लोटांगीत झाला. तसा तो शसद्धाथाचला आपला शशष्ट्य बनशवण्याशवषयी बोल ू

लागला. तसं शसद्धाथाचनं सांगीतलं, 

 "राजन, त्यासाठी तमु्हाला शचवर व शभक्षापात्ची गरज आह.े ती 

शर्मळवा र्मग आपल्याला शदक्षा दतेा येईल." 
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 राजाला शदक्षा घेण्याची इच्छा होती. तसा तो शनघाला. परंत ूवाटेल 

त्याचा एका वेड्या गाईच्या हर्मल्यानं त्याचा र्मतृ्य ू झाला. जण ू त्याची 

जीवनर्मरणच्या चक्रातनू र्मतृ्य ूझाली होती. 

 दसुरा अनभुव असा होता की शसद्धाथच भटकत असतांना जंगलात 

अंगलूीर्माल नावाचा दरोडेखोर भेटला. तो दरोडेखोर त्या जंगलाच्या 

रस्त्यावरुन येणार् या र्माणसांची हत्या करीत असे. त्याला त्यातच आनंद 

वाटत होता. त्या र्माणसांची हत्या करुन तो त्याच्या अंगलू्या गळयात टाकत 

असे.  

 र्मगधचा तो प्रदशे. त्या प्रदशेातील ते जंगल. त्या जंगलात अंगलूीर्माल 

नावाचा दरोडेखोर. शसद्धाथचला लोकांनी जेव्हा या दरोडेखोराबाबत 

सांगीतलं. तशी गौतर्मानं बदु्धांना त्याच्यासोबत बोलायची इच्छा व्यक्त 

केली. त्यातच बदु्धाला लोकांनी सांगीतलं. 

 "तो दरोडेखोर आह.े असं भेटायला जाव ूनका." 

 शसद्धाथचनं लोकांना त्याला भेटायला चालण्याशवषयी शवनंती केली. 

परंत ूलोकं भीतीनं लोकं शसद्धाथाचबरोबर गेले नाही. तसा शसद्धाथच एकटाच 

शनघनू गेला. 
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 वाटेत तो जंगलाचा भाग लागला व शसद्धाथचला तो भेटला.त्याला तसा 

तो म्हणाला, 

 " र्मला तझुी हत्या करायचीय." 

 त्यावर तथागत न घाबरता म्हणाले, 

 "त ूझाडाचं एक पान तोडून आण. र्मग र्माझी हत्या कर." 

 अंगलूीर्मालनं एक झाडाचं पान तोडून आणलं. तसा शसद्धाथचला 

म्हणाला, 

 "आता, र्मला तरु्मची हत्या करु द्या." तसा शसद्धाथच म्हणाला, 

 "र्माझं पनु्हा एक कार्म कर. र्मग खशुाल हत्या कर र्माझी." 

 अंगलुीर्माल तसा म्हणाला, 

 "ठीक आह,े सांगा लवकर तरु्मचं कार्म." 

 "आता ह ेपान ज्या झाडावरुन तोडलं, त्या झाडाला जोडून ये." 

 अंगलूीर्माल म्हणाला, 

 "ह ेकसं जोडता येईल." 

 तसा शसद्धाथच म्हणाला, 



उर्मीला   अंकुश शशंगाडे 

 

 

 

98 
 

 "जर तलुा ह ेझाडाचं पान जोडता येत नाही. तसा तोडण्याचाही हक्क 

नाही. एका र्माणसाचं र्मस्तक जर जोडता येत नसेल तर ते त ूका तोडतोस?" 

शसद्धाथचचं तो अवाकपणे ऐकत होता. त्यानंतर तो म्हणाला, 

 "भगवन, र्मला र्माफ करा. र्मी भटकत होतो. र्मला तरु्मच्या शरणात 

घ्या." अंगलूीर्मालनं तथागताला असं म्हणताच त्यानंतर हळूच अंगलूीर्माल 

त्याचा शशष्ट्य बनला. त्यानंतर तोही शसद्धाथाचसह शसद्धाथाचचे उपदशे लोकांना 

सांगनू शहसेंच्या र्मागाचपासनू परावतृ्त करु लागला. 

 आज शसद्धाथच पनु्हा सजुाताच्या बकरौर शजल्ह्यात आला. त्याला पनु्हा 

सजुाताशी भेटण्याची इच्छा झाली.  

 आज चैत् पौणीर्मा होती. तथागत पनु्हा ध्यानस्थ बसल े होते. तशी 

सजुाताची त्याला आठवण आली. तो शतला भेटायला राजवाड्यात गेला 

असता त्यानं सजुाताला म्हटलं, 

 "सजुाता, त ूथोर आहसे की त ूर्मला खीर चारुन या जगाला दःुखापासनू 

र्मकु्त करण्यासाठी व उपदशे दणे्यासाठी जगवलं. र्मी सहा वषे ध्यानस्थ होतो. 

परंत ूर्मला शकंचीतही ज्ञान प्राप्त झालं नव्हतं. परंत ूत ूर्मला खीर चारताच 

तसेच र्मागचदशचन करताच र्मला र्मध्यर्मर्मागच सापडला.  
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 सजुाता, त ूर्मला भेटायला येण्यापवुी र्माझ्या हाडाचा सापळा झाला 

होता. परंत ूत ूर्मला खीर दवेनू जगवलं. त्यावेळी र्मी तलुा वंदन करुन त ूजे 

म्हटलं, ते आठवंतय का तलुा?" 

 "नाही भगवन, र्मला काहीच आठवत नाही." 

 "र्माशहत आह ेत ूका म्हटलं. त ूम्हटलं की ह ेपजू्य श्रर्मण, दःुखर्मकु्तीचा 

आपणास साक्षात्कार होताच आपण र्मला पनु्हा इथे येवनू भेट द्याल. तस े

र्मला अशभवचन द्यावं. र्माशहत आह ेतचू र्मला उवेला प्रदशेात त्या शनरांजना 

नदीच्या काठी असलेल्या बोधीवकृ्षाजवळ जायला लावलं आशण शतथं 

जाताच अवघ्या चार आठवड्यात र्मला ज्ञानप्राप्ती झाली. 

 सजुाता र्मला आजही र्मी एवढ ेसहा वषच ध्यानप्राप्ती करुनही आशण 

शरीराला एवढ्या वेदना दवेनूही र्मला ज्ञानप्राप्ती का झाली नाही याच ंआश्चयच 

वाटतं. तसंच कळतं की शरीराला अशतकष्ट शदल्यानंही प्रज्ञाप्राप्ती होत नाही. 

याचा अनभुव र्मला त ूआणलेली व र्मी ग्रहण केलेली खीर खावनू आला. 

त्यानंतर र्मी अवघ े चारच आठवडे बसलो बकरौरवरुन शनघाल्यावर 

ध्यानधारणेत. बस, र्मला ज्ञानप्राप्ती झाली. तो वैशाख पौणीरे्मचा शदवस 

होता. आता र्माझे र्मलाच वाटत ेकी र्मी शसद्धाथच राशहलो नाही तर र्मी बदु्ध 

झालो आह.े" 
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 "भगवन, र्माझीही इच्छा आह ेकी र्मी स्वतः आपली शशष्ट्य बनावं. 

र्मलाही आपली शशष्ट्य बनवनू घ्या." 

 "सजुाता, ते शक्य नाही. कसं शक्य आह ेते. त ूर्माझी गरुु आहसे. र्मला 

र्मागचदशचन करणारी........ आशण गरंुुना शशष्ट्य! हा शवचारही अनाकलनीय 

आह.े सजुाता, र्मला र्माफ कर. र्मी तलुा शशष्ट्यत्व दवे ू शकत नाही व 

शदक्षाही." 

 शसद्धाथच तसा चपू झाला. तो पढेु बोलला नाही. काही वेळानं तो पनु्हा 

सजुाताला म्हणाला, 

 "सजुाता, आज र्माझी इच्छा आह ेकी त ूखीर बनवावी. र्मला पनु्हा 

तझु्या हातची खीर खायची आह.े चारशील का?" 

 "ठीक आह.े" सजुाता म्हणाली. तशी सजुातानं पटकन खीर बनवली 

व ती प्राशन केल्यानंतर शसद्धाथच पनु्हा तेथनू रवाना झाला. लोकांना उपदशे 

दणे्यासाठी व जगाला दःुखातनू र्मकु्त करण्यासाठी. 

 शसद्धाथच शनघनू गेल्यानंतर सजुाताच ंर्मन काही संसारात रर्मत नव्हतं. 

शतलाही शदक्षा घ्यायची होती. बदु्धाच्या तत्वाचा प्रसार शतला करायचा 

होता. परंत ूतथागत शतला शदक्षा द्यायला तयार नव्हते. ते म्हणत होत ेकी त ू

गरुु आहसे आशण गरंुुना र्मी शशष्ट्य कशी बनव ूशकेल! 
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 सजुाता शवचारात होती. कारण शतला बदु्धाशशवाय शशष्ट्य बनता येत 

नव्हतं. तसा तो एकदाचा शदवस आला. सजुाताच्या घरी काही शभख्ख ू

आले. त्यांनी बदु्धाकडून शतच्याबद्दल बर् याच गोष्टी ऐकल्या होत्या. तशी ती 

त्या शभख्खूंना म्हणाली, 

 "र्मला शभक्षणूी बनायची आह.े कृपया र्मला शदक्षा द्याल का?" 

 शभख्खूंनी शतची इच्छा जाणली व शतला स्वतः धम्र्मशदक्षा शदली.  

 काही शदवस असेच गलेे. तस े एक शदवस ते पनु्हा सजुाताच्या घरी 

आले. त्यांनी पाशहलं की सजुातानं शदक्षा घेतलेली आह ेव सजुाता आपली 

शशष्ट्य बनलेली आह.े तसा ते पाहताच तो आश्चयचचकीत झाला. त्याबद्दल 

तो सजुाताला शवचारु लागला. तशी सजुाता म्हणाली, 

 "भगवन, आता रागाव ूनका. र्मी र्माझी इच्छा पणूच केलेली आह.े" 

 "सजुाता एक लक्षात घ.े जोही व्यक्ती धम्र्मशदक्षा घेतो. त्यानं कधीही 

राग, लोभ, द्वषे, र्मद, र्मत्सर पाळू नये. अहकंार कधीही बाळग ूनये. र्मलाही 

तझुा राग नाही. कारण र्मीही आज तझु्याचसारखा एक बौद्ध शभख्ख ूआह.े 

त ूहहेी लक्षात ठेवायला हवं की ही संन्यासी वतृ्ती आशण र्माझे ह े शवचार 

जगाच्या कल्याणासाठी वापर. कोणाचं र्मन दःुखशवण्यासाठी नाही." 
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 "र्मी तरु्मच्या सवच आज्ञेचा वापर करीन. र्मी आपल्या जीवनात 

सदाचारीनेच वागीन. जगाचे कल्याण करण्यासाठी आपल्या तत्वज्ञानाचा 

वापर करीन. तसेच र्मी कोणाचेही र्मन दखुवणार नाही." 

 शसद्धाथच काय सर्मजायचं ते सर्मजला. त्यानंतर तो सजुाताला काहीही 

बोलला नाही. त्यानं आजही खीर प्राशन केली व तो तेथनू शनघनू गेला. 

 सजुाताही शदक्षा घेतल्यानंतर आपल ेकायच करीत होती. ती लोकांना 

उपदशे करीत होती. ती जीवनभर राग, लोभ, र्मोह र्मायेच्या आहारी गेली 

नाही. तसेच ती जीवनभर तथागताचे शनवाचण होईपयंत त्यांच्या आज्ञेतच 

वागली. 

 आज शसद्धाथचला कसनसं वाटत होतं. त्यांना र्माशहत होतं की आज ते 

र्मतृ्यचू्या सर्मीप जाणार आहते. कारण त्यांनी काल रात्ी एका लोहाराच्या 

खीर प्राशन केली होती. ज्याचं नाव कंुडा होतं. ती खीरही शवषयकु्त होती. 

 शसद्धाथच गौतर्म बदु्धाचे वाढत ेर्महत्व पाहून त्याचे शवरोधकही तेवढेच 

तयार झाले होत.े  

 ते कुशीनगर........गौतर्म बदु्धाच्या र्महापरीशनवाचणाचं शठकाण. इथेच 

शसद्धाथच गौतर्माचे र्महापरीशनवाचण झाले होत.े 
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 शसद्धाथचची आई शसद्धाथाचला जन्र्म दवेनू र्मरुन गेली. त्यानंतर त्यांचे 

शनवासस्थानी एका ऋषीचं आगर्मण झालं. ते म्हणाले की शसद्धाथच एकतर 

र्मोठा राजा बनेल शकंवा एक र्महान साध.ू त्या ऋषीचं भाकीत आज खरं 

ठरलं होतं. शसद्धाथच आज र्महान तपस्वी साध ूबनल ेहोत.े 

 आज शसद्धाथच अंशी वषाचचे झाल ेहोत.े तरीही तेच तेज गौतर्मात होत.े 

जे तेज एकोणतीसाव्या वषी घर सोडतांना होत.े  

 ते पावसाळयाचे शदवस. त्यातच बदु्धानं भ्रर्मती करता करता राजगहृ 

इथं र्मकु्कार्म केला. त्यानंतर ते भटकत भटकत वैशालीला पोहोचले. शतथेच 

जवळपास असलेल्या बेल्गार्म नावाच्या गावी त्यांनी वषाचवास केला. शतथेच 

ते आजारी पडल.े त्या आजारातही ते शफरु पाहात होत.े परंत ूशशष्ट्यांनी नकार 

दतेाच ते थांबले. पढेु ते स्वस्थ झाल्यावर अंबगाव, भंडगाव, जंबगूाव, 

भोगनगर शफरत शफरत पावा नावाच्या गावी आले. शतथ ेते कंुडा नावाच्या 

लोहार सर्माजाच्या आबं्याच्या आर्मराईत थांबले. शतथ े त्यांनी त्याच 

शठकाणात त्यांनी जेवनही केले. या शठकाणी जेवनात गोड भात अथाचत खीर 

होती. 

 खीर गौतर्माची आवडता पदाथच होता. शसद्धाथचनं ती खीर खाल्ली. परंत ू

ती खीर खाताच ते अचानक आजारी पडले. कोणी म्हणतात की त्यात शवष 
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होतं. शसद्धाथाचला र्माशहत होतं की आपण र्मरणार. परंत ू दोष या कंुडावर 

लागायला नको. म्हणनू की काय, ते तेथनू कुशीनगरला जाण्यास शनघाल.े 

 गौतर्माला र्माशहत होतं, आज आपण र्मरणार आहोत. तशी त्यांना 

सजुाताची आठवण झाली. एक सजुाता की शजनं शसद्धाथाचला खीर चारुन 

त्याला नवं जीवन शदलं तर दसुरा हा कंुडा लोहार की ज्यानं खीर चारुन 

त्यांचा अंत्य करण्याचा प्रयत्न केला. 

 रस्त्यातनू जाता जाता शसद्धाथचला रस्त्यात थकवा जाणवला. त्याच्या 

पोटात दखुणं सरुु झालं. त्यातच त्यांचा शप्रय शशष्ट्य आनंद त्यांच्यासोबत 

होता. त्याला तो म्हणाला, 

 "आनंदा, र्माझी प्रकृती ठीक नाही. शवश्रार्म करायची इच्छा आह.े" 

 आनंदानं शसद्धाथचला एका कुकुत्था नदीच्या पात्ात असलेल्या दोन 

शाल वकृ्षाच्या र्मधात बसवलं. तसा शसद्धाथच म्हणाला, 

 "आनंदा, र्माझ्यासाठी कुकुत्था नदीतनू पाणी आण."  

 आनंदा शपण्यासाठी त्या नदीतनू पाणी आणायला गेला. तसं शसद्धाथचनं 

त्या रेतीवर शचवरू टाकलं व त्यावर तो आडवा झाला. तोच त्यानं त्यानं सवच 

शशष्ट्यांना बोलावलं. म्हटलं की र्माझ्या र्मतृ्यनंूतर कुणालाही दोष दवे ूनका. 

कुणालाही अपशब्द बोल ूनका. तसं बोलल्यास दोष लागले र्मला. र्माझा 
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अंत सर्मीप आलेला असनू ज्या शाल नावाच्या दोन वकृ्षार्मध्ये र्माझा जन्र्म 

झाला. त्याच शाल नावाच्या दोन वकृ्षांच्या र्मध्येच र्माझा र्मतृ्य ू होणार 

आह.े" 

 आनंदा थोड्या वेळातच पाणी घेवनू आला. गौतर्मानं तसं म्हणताच 

सारे शशष्ट्य रडायला लागले. त्याचबरोबर आनंदाही. तसा शसद्धाथच पनु्हा 

म्हणाला, 

 "र्मी तमु्हाला पवुीच सांगीतलं की जी वस्त ूउत्पन्न होत.े शतचा शवनाश 

शनश्चीत आह.े र्मग तमु्ही रडता का? र्मला र्मरण पावताच आपण र्मला गरुु 

र्माननू र्माझ्या र्मागाचवर चाल ूनका. तसं वचन र्मला द्या." 

 शशष्ट्यांनी तसं वचन शदलं. त्यातच शसद्धाथचनं दहे सोडला. त्यांच े

र्महापरीशनवाचण झाले होते. शसद्धाथचचे र्महापरीशनवाचण होताच सहा शदवस 

पयंत लोकं त्याचे दशचन घेण्यासाठी येत होत.े सातव्या शदवशी त्यांचा दहे 

जाळण्यात आला. त्यानंतर त्यांच्या अस्थीकलशावरुन र्मगध राजा 

अजातशत्,ू कशपलवस्तचूे वंशज राजा शाक्य आशण शवच्छवीचे राज ेयार्मध्ये 

भयंकर स्वरुपात भांडण झालं. त्यानंतर भांडण शांत झालं व द्रोण नावाच्या 

ब्राम्हण सर्माजातील व्यक्तीनं यात सर्मझोता केला. त्यानसुार बदु्धाच्या 

अस्थींचं आठ भागात वगीकरण केलं गेलं. त्या अस्थी आठ राज्यात 
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गाडल्या गले्या. त्यानंतर त्या अस्थींना सम्राट अशोकानं काढल्या व त्याच े

चौर् यांशी हजार स्तपू बनवल ेहोत.े 

  

************************************ 

  

 शसद्धाथच वास्तववादी दृशष्टकोण बाळगणारे होत.े तसेच ते अंधश्रद्धा 

पाळणारे नव्हते. खरं पाहता तेच बदु्ध तत्वज्ञान होय. 

 कोणतीुेही र्मलंु नवसानं होत नाही असं शसद्धाथच र्मानत. त्यातच 

नवसानं र्मलु झालं असं र्मानणारी सजुाता. त्या सजुाताकडून गौतर्मानं खीर 

तर खाल्ली. परंत ूशतचा अंधशवश्वास शसद्धाथचनं दरू केला. 

 त्याच ज्ञानाचा परीणार्म की काय, सजुाताही तथागताची शशष्ट्या बनली 

होती नव्ह े तर त्यांचे तत्वज्ञान जगात पसरशवण्यासाठी शतनंही सवचतोपरी 

प्रयत्न केले होत.े 

 सजुाता संपली असली तरी आजही सजुाताला र्मानलं जातं. यात 

सजुातानं केलेलं कायच. सजुातानं र्मनात कधीच शकंत ूपरंत ून ठेवता कायच 

केलं. शतनं बदु्धाच्या अस्थीपंजर शरीरात प्राण फंुकला. तसेच ज्ञानाचा 

प्रकाश ओतला. कोणतीही अपेक्षा न ठेवता. तसेच र्मनात कोणताही 
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अहकंार न बाळगता. म्हणनूच की काय, ती अर्मर झाली. त्यार्मळंु की काय, 

सजुाता बदु्ध इशतहासात अर्मर झाली. र्मग खीरीच्या रुपानं का होईना.  

 सजुातापासनू बरंच शशकण्यासारखं आह.े लोकांनी शशकावं. 

ज्याप्रर्माणे बदु्ध तत्वज्ञान अभ्यासलं जातं. तसाच सजुाताच्याही जीवनाचा 

अभ्यास व्हावा. तेव्हाच बदु्ध तत्वज्ञानाला खरा अथच प्राप्त होईल. त्यानंतर 

त्या तत्वज्ञानाला कोणी शर्मटशवण्याचा जरी प्रयत्न केला. तरी ते शर्मटणार 

नाही. कारण सजुातानं जसा बदु्धाच्या अस्थीपंजर शरीरात प्राण ओतला 

नव्ह ेतर परीवतचन केलं. तसंच परीवतचन सजुाताच्या शवचारान ेचालल्यानंतर 

आपल्याही जीवनात होव ू शकेल यात शंका नाही. सजुाताचा अभ्यास 

करतांना आजही वाटायला लागतं की आपल्या शवचारातही तशाच 

स्वरुपाचं परीवतचन व्हावं. 

 सजुाता अल्लड होती आधीपासनूच. अंधशवश्वास बाळगणारी...... 

तरीही तीनं बदु्धाच्या उपदशेानंतर अंधशवश्वास सोडला. स्वतःत परीवतचन 

आणलं नव्ह े तर ती त्याची गरुु असनूही शशष्ट्या बनली. आज सजुाता 

पथृ्वीतलावर नसली तरी शतचा हाच भाव शवचारात घेण्यासारखा आह.े ती 

र्महान होती. परंत ू शतनं स्वतःला र्महान र्मानलं नाही. हचे शतच्या यशाचे 

गर्मक आह.े तसेच बदु्ध तत्वज्ञानाच्याही यशाच ेगर्मक आह ेअसे म्हटल्यास 
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आशतशयोक्ती होणार नाही. याची साक्ष आजही सजुाता नार्मक गड दते 

आह.े जो बदु्धगयापासनू अवघ्या तीस शकर्मीच्या अंतरावर आह.े शवशेष 

म्हणजे सजुाता कालही र्महान होती, आजही र्महान आह ेआशण उद्याही 

राहणार. परंत ू शतला ओळखणारा हवा. त्याला तथागताचीच दृष्टी हवी. 

शसद्धाथाचनं शतला ओळखलं होतं नव्ह ेतर शतच्या शवचाराचं त्यांनी स्वागतच 

केलं होतं. शतच्या शवचारांनी ते चालल ेहोत ेनव्ह ेतर आपल्यातील कुशवचार 

शतच्या म्हणण्यानसुार काढल ेहोत ेव शतच्याही र्मनातले कुशवचार आपल्या 

सम्यक ज्ञानानं काढून शतच्या शवचारात परीवतचन आणले होत.े ही शवचार 

करणारी बाब आह.े 

 आज सजुाता नाही. परंत ूसजुाताची खीर आह.े आज सजुाता नाही 

परंत ूसजुातासारखी शकत्येक र्माणस ेया शवश्वात आहते. म्हणनूच ह े शवश्व 

चालत आह.े कारण त्यांच्या शवचारांना सजुाताच्या र्मागचदशचनाची झालर 

आह ेनव्ह ेतर शवचारांची. जी झालर तथागताला प्राप्त झाली होती. म्हणनूच 

तथागत शसद्धाथाचपासनू तथागत भगवान गौतर्म बदु्ध बनले. त्यार्मळेु सजुाता 

होती म्हणनूच शसद्धाथाचचे गौतर्म बदु्ध बनले नाही तर शसद्धाथच शसद्धाथचच 

राशहला असता. तो बदु्ध झाला नसता ह े शनशवचवाद सत्य आह े आशण 

जेव्हापयंत बदु्ध असणार, तेव्हापयंत सजुाताही असणार हहेी सत्य आह.े 

त्यासोबतच ती सजुातानं शसद्धाथाचला चारलेली खीर. ज्या खीरीनं बदु्धाच्या 
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शरीरात नवचैतन्य शनर्माचण झाले होत ेनव्ह ेतर त्यांना र्मध्यर्म र्मागचही सापडला 

होता. तसेच ज्ञानप्राप्तीच ेत्यांच्या र्मनात बीजारोपण झाले होत ेहहेी तेवढंच 

आह.े 

 आज सजुाता नव्हती आशण शसद्धाथच गौतर्म बदु्धही नव्हते. परंत ूबदु्धाचे 

तत्वज्ञान आज जगानं शस्वकारल े होत.े त्यातच सजुाताच े खीर चारणेही 

लोकांच्या लक्षात होत.े सजुाता र्मरुन व बदु्धाचे अवतार संपवनू बरेच शदवस 

झाले होत.े शकत्येक शपढ्या ओसरल्या होत्या. परंत ूसजुाता आशण भगवान 

तथागत गौतर्म बदु्ध संपले नव्हते. तसेच बदु्ध तत्वज्ञानाला शकत्येक राज े

र्महाराजांनी संपशवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांचे बांधले गेलले े

अवशेष..........त्या अवशेषावरही शवदू्रपीकरण करण्यात आल.े परंत ूबुद्ध 

तत्वज्ञान शांतीचा र्मागच प्रदान करणारे असल्याने ते तत्वज्ञान संपले नाही. ते 

आणखीनच वदृ्धींगत होत गेले. कारण त्याला सजुाताच्या सशुवचाराची ची 

झालर लाभली होती. 

 सजुाता र्मरुन गेली होती. परंत ूआजही ती जीवंत होती. शकत्यके शपढ्या 

शनघनू गेल्या होत्या. परंत ूसजुाता अर्मर झाली होती. आजही ती खीरीच्या 

रुपात प्रत्येक जनर्माणसाच्या र्मनात घर करुन होती. 
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 ज्याप्रर्माणे सजुाताच्या बोलण्यानं शसद्धाथाचत परीवतचन झालं होतं. 

त्याचा गौतर्म बदु्ध बनला होता. तसंच परीवतचन आज लोकांर्मध्येही झालं 

होतं. बदु्ध तत्वज्ञानानंतर व धम्र्मानंतर शकत्येक तत्वज्ञान व धर्मच या 

पथृ्वीतलावर आलेत. कुणी यहूदी आले. कुणी र्मसुलर्मान आले. काही 

पाश्चात्य दखेील आले. परंत ूबदु्ध तत्वज्ञान सरस ठरलं. कारण इतर धर्माचत 

जे तत्व होतं. तेच तत्व त्या धर्माचच्या बर् याच आधी बदु्ध तत्वज्ञानात होतं. 

 ती खीर.......त्या खीरीनं तथागताच्या अस्थीपंजर झालेल्या शरीरात 

प्राण ओतला. शतच खीर आज शवषयकु्त झाली होती. शतच खीर जीव दणेारी 

अन ्शतच खीर आज जीव घेणारीही ठरली होती. 

 तथागत शसद्धाथच गौतर्म...........शसद्धाथचचा कुशीनगरात र्मतृ्य ू झाला 

होता. त्याच्या शवाला कुशीनगरात अग्नीच्या स्वाधीन करण्यात आले होते. 

त्यातच त्याच्या अस्थीचं आठ भागात शवभाजन करुन त्या अस्थी त्या त्या 

भागात पोहोचल्या होत्या. हळूहळू ही बातर्मी सवचदरू पसरली. तशी ती 

बातर्मी काही लोकांनाही लागली. तशीच काही राजांना.  

 ते राज े ती बातर्मी ऐकताच फार दःुखी झाले होत.े त्यांच्या 

पायाखालची जर्मीनच सरकली होती. त्यातच त्यांना रडूही कोसळलं होतं. 
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त्यांना जनेु शदवस आठवायला लागले होत.े ती सजुाता, ते वडाचे झाड 

आशण ती खीर आठवत होती आज सवांना.  

 ती खीर.......सजुाता आठवत होती लोकांना. ती खीर....... ज्या 

खीरीनं तथागताला नवीन जीवन शदलं होतं. त्या अस्थीपंजर शरीरात प्राण 

ओतला. शतच खीर...... आज त्याच खीरीनं तथागताचा प्राणही घेतला 

होता. सगळं आठवत होतं त्यांना. त्याचबरोबर ती रं्मडळी रडत होती.  

 त्यांना सजुाता आठवत होती. तसेच शतनं शसद्धाथच गौतर्माला केलेलं 

र्मागचदशचन दखेील आठवत होतं. त्याचबरोबर आठवत होतं त्यांना गौतर्मानं 

सजुाताला शशष्ट्य न बनवणं. 

 ती रं्मडळी शवचार करु लागली होती की शसद्धाथच गौतर्मानं शतला शशष्ट्य 

का बनवलं नसावं. तसं क्षणातच त्यांना त्याचं उत्तरही सापडलं होतं. 

कदाशचत लोकं द्वषेातनू साधकाचा जीव घेतात. म्हणनू शसद्धाथचनं सजुाताला 

शदक्षा शदली नसावी. शतला शशष्ट्य बनवलं नसावं. कारण शतच्या जीवाची 

त्याला काळजी वाटत असावी. वाटत असावे त्याला की र्माझ्या आधी 

सजुाताचा जीव जाव ूनये. 

 सजुातानं गौतर्माच्या र्मतृ्यनंूतर जेवढा शवलाप करायचा तेवढा केला 

असता. परंत ूती आधीच र्मरण पावली होती. 
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 गौतर्म बदु्धाच्या र्मतृ्यनंूतर आनंदा शवलाप करु लागला होता. त्यानंतर 

तो त्वेषानं उठला. तसा तो चालता झाला. एक र्मनात शनधाचर करुन. तो 

गावोगाव भटकत होता. कुणालाही दोष न दतेा. बदु्ध तत्वज्ञानाचा प्रसार 

करण्यासाठी. कदाशचत बदु्धाचं अपणुच राशहलेलं कायच आपल्यालाच पणूच 

करायचे आह ेअसा शवचार करुन. बदु्ध र्मतृ्यनंूतर तोही फार काळ जीवंत 

राशहला नाही.  

  

************************************ 

  

 बदु्ध र्मतृ्यपूवुी सजुाता र्मरण पावली होती. शतला एका आजारानं 

ग्रासलं. त्यातच ती र्मतृ्य ू पावली. परंत ू शतनं तथागताला चारलेली खीर 

आशण त्याला केलेला उपदशे आजही लोकांच्या लक्षात होता. कदाशचत 

सजुाता जर नसती तर आज तथागताचेही नाव लोकांना र्माशहत झाले नसते 

नव्ह ेतर ती त्याची गरुु असनूही त्याची शशष्ट्या बनली होती. ह ेशतला अहकंार 

नसण्याचे प्रशतक आह.े सजुाता झाली म्हणनू शसद्धाथच ज्ञानी ठरला. ह े

शवधीशलखीतच होत े असेही काही लोकं म्हणतात. परंत ू शसद्धाथच 

शवधीशलखीतपणा र्मानणार् यांपैकी नव्हते. 
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 ते वैशालीचं शठकाण. बौद्ध शभक्षणूी बनल्यानंतर सजुाता साकेत 

नावाच्या बौद्ध र्मठात बरेच शदवसपयंत राशहली. त्यातच एक शदवस शसद्धाथच 

गौतर्माच्या उपशस्थतीतच ती वैशाली इथे एका आश्रर्मात र्मरण पावली. ती 

त्या काळात कशवताही बनवीत असे. शतच्या कशवता थेरीगाथा या बौद्ध 

धम्र्माच्या पशवत् गं्रथात पाली भाषेत आजही अशस्तत्वात आहते. ती 

त्यातील एका कशवतेत शलशहते की र्मी सुंदरशा अलंकारात अनर्मोल पडद्यात 

तसेच चंदनाच्या सुंगधात वावरणारी तसेच केसांना सुंदर गजरा लावनू सजनू 

धजनू राहणारी त्यातच दास दास्यांच्या शघरट्यात र्माझं जीवन. र्माझ्यासर्मोर 

दलुचभ खाद्य पदाथच राहात असत.  

जीवनातील सवच सखु र्माझ्यासर्मोर असायचे. वेगवेगळे पेय र्माझ्यासर्मोर 

असायच.े जीवनातील सवच सखु र्माझ्यासर्मोर असायचे. सवच ऐश्वयच सवच 

शक्रडा र्मला पाहायला शर्मळत असे. परंत ूर्मी जेव्हा बदु्धांना पाशहलं. त्यांचा 

प्रकाश पाशहला. तो प्रकाश अदू्भत होता. र्मी त्यांच्या जवळ जावनू त्यांच्या 

पायावर झकुली. त्यातच र्माझे जीवन परीवतीत झाले. 

 र्मी त्यांच्या साशनध्यात असतांना र्मला धम्र्म सर्मजला. वासनारशहत 

जीवन सर्मजले. अर्मरत्व म्हणजे काय तेही सर्मजले. इच्छांना कसे ताब्यात 

करायचे तेही शशकल.े त्यातच र्मी शशकले की जीवनात दःुखावर र्मात 
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करण्यासाठी इच्छेवर ताबा ठेवावा. ज्यांचा इच्छेवर ताबा असतो. तोच 

जगातील सवांगसुंदर व्यक्ती असतो आशण ज्यांचा इच्छेवर ताबा नसतो. 

त्यांचं जीवन नरकासर्मान असते. तो व्यक्ती व्यक्ती नसतो आशण ते घर 

घरासारखं नसत.े 

 शतनं सांगीतलेल्या र्मौलवान गोष्टी आजही लाग ू होतात नव्ह े तर 

नवनवीन बोध दवेनू जातात. शतनं तथागताच ं जीवन घडवलं नव्ह े तर 

भशवतव्य. त्यार्मळंुच की काय, शसद्धाथचचं जीवन घडशवणार् या ज्या शस्रया 

झाल्या. जशी गौतर्मी - शसद्धाथचची र्मावशी, यशोधरा - शसद्धाथचची पत्नी. 

त्यात सजुाताचाही सर्मावेश होतो. सजुाता र्महान स्रीच नाही तर एक 

भाग्यशवधाता होती. ती होती म्हणनूच शसद्धाथाचचं जीवन सवुणचर्मय झालं 

होतं. ती तथागतापवुीच र्मरण पावली असली तरी तथागताला र्मरतासर्मयी 

शतची आठवण आली होती. तो म्हणाला होता अंशतर्म सर्मयी की 'एक 

सजुाता होती, शजनं र्मला खीर चारुन नवीन जीवन शदलं होतं. शतच खीर 

आज सजुाता नसल्यानं तसेच कंुडाच्या हातानं खाल्यानं शवषर्मय झाली 

आह.े दोष कुणाला दवे ूनका. कारण आज सजुाता नाही तर तथागताचंही 

या जगात कोणतंच कार्म नाही. कोणतं कार्म नाही.' 

 ***********सर्माप्त***********  
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*अंकुश रा. शशंगाडे 

*जन्मतारीख: ०३/०३/१९७७ 

*शिक्षण: एम ए, डी एड 

*प्रकाशशत छापील साशित्य: 

*कशितासंग्रि*  

१)स्वातंत्र्याची गाणी २)आजादी के गीत(शिन्दी) ३)अश्रंची गाणी ४) राजवाडा 

 *कादंबरी* 

१)वेदना २)कंस ३)संघर्ष ४)चमषयोगी 

 *कथासंग्रि* 

१)मजेदार कथा २)शचत्तथरारक ३)फोनच्या करामती ४)िरवलेलं बालपण ५)स्मिानाची 

राख ६)शनकाल ७)अजरन शकती ८)शनरािा 

 *लेखसंग्रि* 

१)माझे शिकशवण्याचे प्रयोग २)गतकाळातील िास्रज्ञ आशण िोध ३)अस्तित्व 

४)अस्तित्वाची पाऊलवाट िोधतांना 

 *चारोळीसंग्रि* 

१)आक्रमण 

 *प्रिासिर्णन* 

१)प्रवास २)प्रवासातील गमतीजमती 

*मिाराष्ट्र ात वेगवेगळ्या वृत्तपत्रातरन साशित्य लेखन* 
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  अिंकुश कशिंगाडे  

यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध 

ईपुस्तके 

ज्या कव्हरवर एक कललक 

कराल ते पुस्तक उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/att_deep_bhav_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/tareekh_ankush_shingade.pdf
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अिंकुश कशिंगाडे  

यािंची ई साकहत्यवर उपलब्ध 

ईपुस्तके 

ज्या कव्हरवर एक कललक 

कराल ते पुस्तक उघडेल. 

http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/corona_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhrunhatya_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/malin_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shikshan_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/shanta_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/charmayogi_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/vyavasthecha_bali_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/urmila_ankush_shingade.pdf
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http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/kamgar_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/ghatsphot_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/bhutatki_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/raja_dahir_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/maarg_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/pruthvisanyogita_ankush_shingade.pdf
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/mocovlekhak.jpg
http://www.esahity.com/uploads/5/0/1/2/501218/astittva_ankush_shingade.pdf
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ई साकहत्य प्रकतष्ठानचे हे चौदावे वर्ष. 

श्री अंकुश शशंगाडे यािंचे ईसाकहत्यवर हे शवसावे पुस्तक.  

 

अंकुश शशंगाडे एक शशक्षक आहते. शशक्षक ही त्यांची केवळ उपजीशवका 

नाही तर जीशवकाही आह.े सर्माजात सत्याचे आशण शवज्ञानाचे ज्ञान पसराव ेव 

सर्माज र्मनाने बळकट व्हावा, त्यातही र्मलुींनी शशकाव ेव त्यांच्या आत्र्मशनभचरतेन े

सर्माजाला अशधक बळकटी यावी ह ेत्यांचे स्वप्न आह.े ते भरपरू शलहीतात ते 

सर्माजातील दबल्या गेलेल्या घटकांना आवाज दणे्यासाठी. आपली पसु्तके 

सर्माजात जास्त वाचली जावीत अस ेत्यांना वाटते आशण ई साशहत्य ह ेत्या दृष्टीने 

त्यांन योग्य वाटते. त्यांची आजवर २४ छापील पसु्तकेही शवशवध प्रकाशकांनी 

प्रकाशशत केली आहते व त्यांच्या पसु्तकांना र्मागणी आह.े पण तरीही ते आपली 

पसु्तके ई साशहत्यच्या वाचकांना शवनार्मलू्य दतेात.  

अंकुश शशंगाडे यांच्यासवरखे ज्येष्ठ लेखक आपली पु् तके ई सवशहत्यच्यव 

िवध्यिवतनू जगभरवतील िरवठी र्वचकवांनव शर्नविलू्य दतेवत. असे लेखक ज्यवांनव 

लेखन हीच भक्ती असते. आशि त्यवतनू कसलीही अशभलवषव नसते. िरवठी 

भवषेच्यव सदुरै्वने गेली दोन हजवर र्षे कर्ीरवज नरेंद्र, सांत ज्ञवनेश्वर, सांत 

तकुवरविवांपवसनू ही परांपरव सरुू आह.े अखांड. अजरविर. म्हिनू तर शदनानाथ 

र्मनोहर(४ पसु्तके), शंभ ूगणपलेु(९पसु्तके), डॉ. र्मरुलीधर जावडेकर(९), 
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डॉ. वसंत बागलु (१९), शभुांगी पासेबंद(१३), अशवनाश नगरकर(४), डॉ. 

शस्र्मता दार्मल(े९), डॉ. शनतीन र्मोरे (३६), अनील वाकणकर (९), फ्राशन्सस 

आल्र्मेडा(२), र्मधकुर सोनावणे(१२), अनंत पावसकर(४), र्मध ूशशरगांवकर 

(८), अशोक कोठारे (४७ खंडांच ेर्महाभारत), श्री. शवजय पांढरे (ज्ञानेश्वरी 

भावाथच), र्मोहन र्मद्वण्णा (जागशतक कीतीचे वैज्ञाशनक), संगीता जोशी (आद्य 

गझलकारा, १८ पसु्तके), शवनीता दशेपांडे (७) उल्हास हरी जोशी(७), 

नंशदनी दशेर्मखु (५), डॉ. सजुाता चव्हाण (८), डॉ. वषृाली जोशी(३३), डॉ. 

शनर्मचलकुर्मार फडकुले (१९), CA पनुर्म संगवी(६), डॉ. नंशदनी धारगळकर 

(१५), अंकुश शशंगाडे(२०), आनंद दशेपांडे(३), नीशलर्मा कुलकणी (२), 

अनाशर्मका बोरकर (३), अरुण फडके(६) स्वाती पाचपांडे(२), साहबेराव 

जवंजाळ (२), अरुण शव. दशेपांडे(५), शदगंबर आळशी, प्रा. लक्ष्र्मण भोळे, 

अरंुधती बापट(२), अरुण कुळकणी(९), जगशदश खांदवेाले(५) पंकज 

कोटलवार(६) डॉ. सरुुची नाईक(३) डॉ. वीरेंद्र ताटके(२), आसावरी 

काकडे(६), श्यार्म कुलकणी(४), शकशोर कुलकणी, रार्मदास खरे(४), 

अरुण कुळकणी(१०) अतलु दशेपांडे, लक्ष्र्मण भोळे, दत्तात्य भापकर, 

र्मगु्धा कशणचक(२), रं्मगेश चौधरी असे अनेक ज्येष्ठ र् अनभुर्ी, कसलेले 

लेखक ई सवशहत्यवच्यव द्ववरे आपली पु् तके लवखो लोकवांपयंत शर्नविलू्य 

पोहोचर्तवत.  
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अिव सवशहत्यितूत ांच्यव त्यवगवतनूच एक शदर्स िरवठीचव सवशहत्य र्िृ 

जवगशतक पटलवर्र आपली ध्वजा फडकर्ील यवची आम्हवलव खवत्ी आह.े यवत 

ई सवशहत्य प्रशतष्ठवन एकटे नवही. ही एक िोठी चळर्ळ आह.े अनेक नर्नर्ीन 

व्यवसपीठे उभी रहवत आहते. त्यव त्यव व्यवसपीठवांतनू नर्नर्ीन लखेक उदयवलव 

येत आहते. आशि यव सर्वंचव सविशूहक ्र्र गगनवलव शभडून म्हितो आह.े  

 

आशि ग्रांथोपजीशर्ये । शर्िेषीं लोकीं ’इ’यें । 

दृष्टवदृष्ट शर्जयें । होआर्े जी । 


