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ABSTRACT : 
Gautama Buddha was born about the middle of the sixth century B.C. His original name is 

Siddhartha. The term ‘Buddha,’ which means the ‘awakened one,’ came to be applied to him 
afterwards, as a sign of the enlightenment which he had succeeded in acquiring and by which he 
woke to a sense of fact from the dream of life. His father’s name is Suddhodana, and mother’s name 
is Maya. Gautama Buddha’s mother died seven days after his birth. He married his cousin 
Yasodhara, and had a son, whose name is Rahula. Gautama Buddha was disturbed by the transience 
and uncertainty of life, and became keenly conscious of the black depths in which multitudes of 
human beings perish in darkness and sin. He started meditation under a banyan tree on a bed of grass 
seven weeks. Under this Bodhi-tree a new light broke upon his mind, and he became fully 
enlightened (Buddha). The teachings of Buddha are to be found in the three Pitakas or Baskets of the 
law which constitute the Pali canonical literature. 

Buddha was not a metaphysician, but an ethical teacher and reformer,. The message of his 
enlightenment points to man the way of life that leads beyond sufferings. The Four Noble Truths of 
Buddha are: (i) Life in the world is full of suffering. (ii) There is a cause of this suffering. (iii) It is 
possible to stop suffering and (iv) There is a path which leads to the cessation of suffering (duhkha, 
duhkha-samudaya, duhkha-nirodha, duhkha- nirodha-marga). 
KEY WORDS : Introduction of Buddhism, Brief History of Buddhism, Four Noble Truths i.e. Life 
in the world is full of suffering, There is cause of suffering, It is possible to stop suffering, There is a 
path which leads to the cessation of suffering. 
INTRODUCTION : 

Early Buddhism has to be distinguished from the later, which grew up together with the 
Brahminical systems long after Buddha had taught. We shall defer the consideration of the latter to 
the next Part dealing with the system, and shall confine ourselves to the former, which is now 
variously styled as ‘Pali Buddhism,’ ‘Canonical Buddhism,’ ‘Southern Buddhism’ and ‘Theravada’ 
(i.e. Sthavira-vada, ‘the doctrine of the elders’). The founder of this great creed was born about the 
middle of the sixth century B.C. His name was Siddhartha and he belonged to the ancient family of 
Gotama or Gautama. The title of ‘Buddha,’ which means the ‘awakened one,’ came to be applied to 
him afterwards, as a sign of the enlightenment which he had succeeded in acquiring and by which he 
woke to a sense of fact from the dream of life. 

It is enough to say that he was born in an aristocratic family at or near Kapilavastu on the 
lower slopes of the Himalayas and was a young man of about thirty years when he renounced the 
world and left the palace for the forest in quest of truth. The immediate cause of the renunciation was 
the thought of suffering which he saw afflicted mankind as a whole. In conformity with the spirit of 
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the times in which asceticism was the rule of serious life,1 Buddha betook himself at first to severe 
penance; but, not meeting with success in that direction, he began a fresh course of self-discipline 
characterized by less rigour. In this second endeavour, truth at last flashed upon him in regard to the 
nature of suffering and the means of eradicating it; and, true lover of mankind that he was, he did not 
spend the rest of his life in the forest in a mood of self-sufficiency, but quickly returned to the abodes 
of men and began the long and noble work of spreading among the people a knowledge of the truth 
which had brought him illumination and freedom.2 
OBJECTIVES OF THE STUDY :  

 The objectives of the study are:  
(i) To attempt to reveal the introduction of Buddhism. 
(ii)  To attempt to explain brief history of Gautama Buddha. 
(iii)   To attempt to reveal the Four Noble truth of Gautama Buddha. 

METHODOLOGY :  
The method of the present study is analytical in nature which is based on the primary and 

secondary sources. Secondary sources contain books, journals, leaflet, data collection from website 
documents published from research institutes. Books, particularly on the Buddhism are supplied a 
greater source of information. 

Primary data collected by the meeting of some social workers and also in interview with 
renowned persons helped fruitful analysis and authenticity of the topic. Secondary datas are mainly 
applied in this topic. 
BRIEF HISTORY OF GAUTAMA BUDDHA : 

In contrast to the Upanisads, which are the work of many minds, Buddhism is the creed of a 
single individual. The name of “Buddha,” the knower, the enlightened, is that by which Gautama, the 
wandering preacher, is known to his disciples and through them to the world.3 He was born circa 567 
B.C. His own name is Siddartha, or he who has accomplished his aim; his family name Gautama, his 
father’s name Suddhodana, and mother’s Maya. He was the heir to the Sakys kingdom, and was 
brought up in Kapilavastu, the capital of the Sakyas, by the second wife of Suddhodana, Mahayapati, 
and Gautama’s mother having died seven days after his birth. It is said that at the age of 16, he 
married his cousin Yasodhara, and had a son, by name Rahula, who became later his disciple. Early 
enough the burden and mystery of this unintelligible world pressed upon him with great force. He 
was much disturbed by the transience and uncertainty of life, and became keenly conscious of the 
black depths in which multitudes of human beings perish in darkness and sin. “The story of the four 
signs which Gautama met on the road of Kapilavastu, the aged man bowed down by years, the sick 
man scorched by fever, the corpse followed by mourners weeping and tearing their hair and the 
mendicant friar, points the moral that the misery of the world left a sting on his sensitive nature.”4 

 “Impressed by the emptiness of the things of sense, he renounced the ease, power and wealth 
of the palace to meditate on the eternal.” Gautama left his home and adopted an ascetic’s life. He 

                                                           
1
  Hiriyanna, M., Outlines of Indian Philosophy, 1994, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, Delhi-07,P.  

   133 & It is recorded of one Ajita Kesa-Kambalin, an ascetic teacher of the period, that he used to wear a garment          
   of human hair—‘the worst of all garments, being cold in winter and warm in summer.’ 
2  Hiriyanna, M., Ibid. P.p. 133-134 
3
 Buddha means the enlightener, and is a common name applied to many in India. It is a term like Christ which means the 

anointed. 
4  Radhakrishnan S., Indian Philosophy, Vol-I, 1997, Oxford University Press, Calcutta, P. 347 
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made this great renunciation at the age of twenty nine.  “Gautama went with five faithful friends to a 
solitary spot in the jungles of Uruvela and there gave himself up to fasting and other bodily 
mortifications of the most severe type, seeking peace of soul through the fervor of asceticism. He 
could not gain any solace from it, for the truth was as far off as ever.”  

“After full six years of intense ascetic discipline Gautama became convinced of the futility of 
the method. The emptiness of wealth, the wisdom of the schools and the austerity of asceticism were 
all weighed in the balance and found wanting.” He began a fresh course of self-discipline 
characterized by less severity and seated under a banyan tree ( famous Bo- tree near Gaya) on a bed 
of grass, Gautama remained facing the east, steadfast and immovable, with his mind fixed to purpose 
that he would not stir from the seat until he had attained supreme and absolute wisdom. He remained 
seven weeks under the tree. Here under this Bodhi-tree, in one of his deeply meditative moods, a new 
light broke upon his mind, and he became fully enlightened (Buddha). The object of his quest was in 
his possession. Gautama did not remain content with his personal illumination, but decided to teach 
the way to it to others also. His first disciples were the five ascetics who had earlier parted from him, 
and were at that time in a place known as Saranatha, near Varanasi. 5  

Buddhism was ushered into existence by a distinguished son of India, a prince of the Sakya 
clan, in the sixth century B.C. To understand the exact significance of Gautama Buddha’s teaching, it 
is necessary to know the philosophic and religious position of India during him time. It is known 
through the Tripitak books that in Buddha’s time and before him the discussion of self, world other 
world, sins, liberation etc., were common. Brahmanical hierarchy was so well- organized that the 
existence of any philosophic or religious view outside thwe Brahmanic fold was almost 
impossibility. Still, about the sixth century B.C. an opposition to Brahmanism gained its momentum 
and it was Buddha who laid the corner stone for such a revolt.6 Dr. S. Radhakrishnan’s most mature 
opinion on this point is summarized in the following statements:   ‘The Buddha did not feel that he 
was announcing a new religion. He was born, grew up, and died a Hindu. He was restating with a 
new emphasis the ancient ideals of the Indo-Aryan civilization.7  

The teachings of Buddha are to be found in the three Pitakas or Baskets of the law which 
constitute the Pali canonical literature. They are Suttapitaka containing the sermons with parables, 
Vinaya pitaka dealing with rules of conduct, and Abhidhamma pitaka which deals with problems of 
philosophical interest. All these canonical works were compiled and completed before 241 B.C. 
when the third council of the Buddhists was held.8 

Prince Siddhartha has gone, but the Buddha remains. The Four Noble Truths and the Noble 
Eightfold Path have a meaning for us even today. The Enlightenment which dawned upon the mortal 
Siddhartha and transformed him into the immortal Buddha, serves us even today.  The Dharma-
chakra, the Wheel of the Law, first turned by the Buddha at the deer park in Sarnath still revolves.9 
FOUR NOBLE TRUTH OF BUDDHA :  

Buddha was primarily an ethical teacher and reformer, not a metaphysician. The message of 
his enlightenment points to man the way of life that leads beyond sufferings. When any one asked 

                                                           
5 Sanyal, Jagadiswar, Guide to Indian Philosophy, 1989, Sribhumi Publishing Company, Culcutta-9, P. p. 109-110 
6 Saratchandran, K., A Critical Study of Indian Philosophy, 1967, P.87 
7
  Joshi, Lal Mani, Brahmanism Buddhism & Hinduism, 2007, Critical Quest, New Delhi-47, P.6 

8 Sanyal, Jagadiswar, Ibid, P.111 
9 Sharma Chandradhar, A Critical Survey of Indian Philosophy,1991,Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd. ,  
    Delhi- 28,  P. 69 
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Buddha metaphysical questions as to whether the soul was different from the body, whether it 
survived death, whether the world was finite or infinite, eternal or non-eternal, etc., he avoided 
discussing them. Discussion of problems for the solution of which there is not sufficient evidence 
leads only to different partial views like the conflicting one-sided accounts of an elephant given by 
different blind persons who touch its different parts. 10  Buddha referred to scores of such 
metaphysical views advanced by earlier thinkers and showed that all of them were inadequate, since 
they were based on uncertain sense-experiences, cravings, hopes and fears.11 Such speculation should 
be avoided, Buddha repeatedly pointed out, also because it does not take man nearer to his goal, viz. 
Arhatship or Vimutti, the state of freedom from all suffering. On the contrary, a man who indulges in 
such speculation remains all the more entangled in the net of theories he himself has woven.12 The 
most urgent problem is to end misery. 

Instead of discussing metaphysical questions, which are ethically useless and intellectually 
uncertain, Buddha always tried to enlighten persons on the most important questions of sorrow, its 
origin, its cessation and the path leading to its cessation. Because, as he puts it: “This does profit, has 
to do with fundamentals of religion, and tends to aversion, absence of passion, cessation, quiescence, 
knowledge, supreme wisdom and nirvana.”13 

The essence of Buddha’s enlightenment which he is eager to share with all fellow-beings, are 
come to be known as the Four Noble Truths ( catvari arya-satyani). They are: (i) Life in the world is 
full of suffering. (ii) There is a cause of this suffering. (iii) It is possible to stop suffering and (iv) 
There is a path which leads to the cessation of suffering (duhkha, duhkha-samudaya, duhkha-
nirodha, duhkha- nirodha-marga).  
(i) Life in the world is full of suffering ( Duhkha):  Life is full of misery and pain. ‘Birth is attended 

with pain; decay is painful; disease is painful; death is painful. Union with the unpleasant is 
painful, painful is separation from the pleasant; any craving that is unsatisfied, that too is 
painful. In brief, the five aggregates (Body, feeling, perception, will and reason) which spring 
from attachment are painful. The cause and conditions of individuality are painful. Sensual 
pleasure is transitory and followed by pain. ‘Sorrow comes from merriment. Fear comes from 
merriment.’ The loss of objects of sensual pleasure leads to sorrow. The world is completely 
unsubstantial, void of being and perpetual becoming. It is afflicted with death and decay, and 
full of suffering.14  

(ii)  There is cause of suffering (Duhkha-samudaya): This second Noble Truth pertains to the 
causes of sufferings. Everything has a cause. Nothing comes out of nothing. Ex nihilo nihil fit is 
the maxim of Aristotle. The occurrence of every phenomenon depends upon its causes and 
conditions. Everything in this world is conditional, relative, limited. Suffering being a fact 
found in an experience, it must have a cause and this cause must depend on some conditions. 
Desire, the motivating force sustaining the cycle of birth and death, is the fundamental cause of 
sorrow. This desire is of three types—(i) Sex desire—for sexual pleasure (ii) Life desire—for 

                                                           
10 For this parable vide Rhys Davids, Dialogues of Buddha, 1, pp. 187-88; Udana, VI.4. & D.M., Datta;  
     S.C.Chatterjee,An Introduction of Indian Philosophy, The University of Calcutta,P. 117 
11 Brahma-jala-sutta, op. cit., pp. 52-55 
12 Ibid., P. 44 
13

 Majjhima-nikaya-sutta, 63 ( Warren, P. 122). 
14 Sinha Jadunath, Outlines of Indian Philosophy, Central, Calcutta-26, P.80 
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life (iii) Wealth desire—for worldly wealth. These causes of sorrow have been explained by 
Buddha in his theory of dependent origination.15  

(iii)  It is possible to stop suffering (duhkha-nirodha):  Everything arises depending on some causes 
and conditions, therefore, if these causes and conditions are removed the effect must also cease. 
The causes being removed, the effect ceases to exist. Everything being conditional and relative 
is necessarily momentary and what is momentary must perish. That which is born must die. 
Production implies destruction.16 

(iv) There is a path which leads to the cessation of suffering (duhkha- nirodha-marga):  the four 
noble truth is the way to the extinction of suffering. It is the eight fold path : (i) Right Belief, 
(ii) Right Resolve, (iii) Right Speech, (iv) Right Conduct, (v) Right Livelihood, (vi) Right 
Effort, (vii) Right Mindfulness, and (viii) Right Concentration. When the four noble truths are 
grasped, and craving or will-to-live is extirpated, there is no more birth. The four noble truths 
are suffering, the origin of suffering, the destruction of suffering, and the eightfold way of 
destruction of suffering. The eightfold path consists of moral conduct, concentration, and 
insight. It leads every aspirant to the complete extinction of suffering.17    

The foundation stones of Buddhist philosophy are Four Noble Truths and they also reflect the 
entire cycle of Gautama Buddha’s spiritual life originated in consciousness of suffering while the 
consummation was the discovery of means of escaping suffering. Moreover, it should be made clear 
that though Buddha might not have directly taught anyone to lead the life of a recluse and run away 
from his relations, yet being almost sure of the fact that without being a recluse the aim could not be 
easily achieve, the followers of the Buddha decided to become mendicants and follow the example of 
Buddha himself who had become a mendicant and had run away from his relations to find out the 
remedy of suffering.  
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ABSTRACT:   
 Buddhist Philosophy is very vast and it is related to the numerous thoughts and philosophical 

systems. The Buddhist philosophy is related to the philosophical investigations and systems of 
inquiry. This literature is an attempt to introduce to Buddhism philosophy. The conclusion of the 
present article has discussed authors’ personal reflections while contemplating on Buddha’s 
philosophy. 
INTRODUCTION: 

Buddha was a great spiritual devotional person in the history of religions. He was a prince 
with all luxury and comforts, who renounced the comforts of a kingdom to seek real happiness and 
solace. He realized the mirage of the world, in the bliss of nirvana and spent the remainder of his life 
teaching and his philosophy others how to escape the endless cycle of birth and death. Buddhism is 
known as a way of practice and spiritual improvement leading to insight into the true nature of life. 
According to Buddhist philosophy the practice like meditation is the means of transforming oneself 
with a view to improve the qualities of awareness, kindness, and wisdom. The development of 
experience within the Buddhist philosophy and tradition over thousands of years has created an 
incomparable resource for all those who wish to follow a path which culminates in enlightenment. 
BRIEF CONTEMPLATION ON BUDDHIST PHILOSOPHY:  

The Buddha was a person of exalted attainments who through his own intellectual power 
finds “Nirvana” a state is free from sorrow and suffering, and who knows the Dhamma or the 
analytical principles of human life and phenomena by his own omniscience. Gautam Buddha has left 
his foot print on the soil of India and his mark on the soul of human beings. This human teacher 
eclipsed even the heavenly gods. The Buddhism philosophy is based on the teaching of Buddha. It is 
a branch of Eastern philosophy. Buddhism has had a firm philosophical element. Buddhist 
philosophy rejects a number of traditional notions such as atheism, theism, monism and dualism. 
Buddha had critically explained these concepts and encouraged his disciples to explore the problems 
and issues in metaphysics, phenomenology, ethics, and epistemology. Buddhism has used 
philosophy as a means to comprehending moral and what it means to live a happy and meaningful 
life without reports in the end. Buddhism philosophy is mainly related with the problems concerned 
to metaphysics, ethics, phenomenology and epistemology. Buddhism philosophy having 
approximately 230 – 500 million disciples all over the world, and the vast majority of them staying 
in Asian countries. Buddhist philosophy denying the existence of god and also rejects certain 
orthodox philosophical concepts as stated above. According to Buddhism philosophy, every human 
being is born with the ability to standout and be all they can be. 

The Buddhism philosophy on ethics and human life is extended to the realm of the social and 
political. The philosophy of Buddha is ahead in several ways, considering that all human beings as 
equal and rejected caste system as per the Buddhist philosophy governments had a responsibility to 
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lead by example to teach people ethics and to remove social evil of poverty by providing 
opportunities for the people to become prosperous. Buddha’s philosophy is against all types of war 
and violence. In Buddha’s opinion war and violence cannot create security for human life. 
Considering the philosophy of Buddha it is rare among the other religions. The Buddhist emperor 
SamartAshoka renounced violence and war, and put Buddhist ethical virtues at the center of his 
government. According to some scholars Buddhism philosophy is aimed at soteriological concerns 
which involve the aim of attaining release from sorrow and sufferingfrom problems, or reality that 
enables it, Buddhist philosophical concerns are principally metaphysical, epistemological, ethical 
and hermeneutical. 

Buddhist philosophical considered by some to be more of a philosophy than a religion. 
Majority of the religions all over the world are essentially entail some form of theism. However, 
Buddhism in itself is considered to be non-theistic or atheistic. According to Buddhism philosophy 
there is no significance of god or non-existence of gods any point of time. In addition to that, 
Buddhism does not have doctrines in the same sense as other religions do. 

Equipped with a history of evolvement, Buddhism in India was quite obviously, initiated by 
Buddha. Buddha’s life journey from the resplendent king to a common ascetic, and his philosophy 
and beliefs that is propagated later forms the basis of the religion. With the version of the four noble 
truths, of Buddha people in India were hugely attracted towards religious principles of Buddhism. 

Almost all the religions in the world have dwelled on their unique concept of human life, 
their reverence for nature. Many traditions are practiced in centuries. The traditions of eco-Buddhism 
that stress on the right of livelihood and asserts the value of contentment. Buddhist philosophy 
provides an intellectual and moral support to the maintenance of ecology and environment. 
According to the Buddhist philosophy the planet, earth and we are automatically feeling concern for 
environment. 

The Tibetans developed Buddhist philosophy by experience and practice. According to Dalai 
Lama, in the Bodhisattva practices one does not only give persons temporary material things to 
relieve them of poverty but also teaches them so that they themselves will know what to adopt in 
practice and what to discard from within theirbehavior. The Buddhist teachings are extremely 
profound and varied. The Buddhist philosophy is rational, deep and having sophisticated approach to 
human life which does emphasize personal responsibility for inner development. The aim of 
Buddhist teaching is to make one learn by practice, to earn and to gain experience. Any person who 
is following Buddhism is on the path of Buddhahood, dedicates himself to helping all other sentient 
beings towards release from suffering. Buddhist philosophy provides an important insights pertaining 
to reality and human life. In the opinion of some Buddhist scholars, Gutam Buddha was an ethical 
teacher first and then a philosopher. The central concern of Buddhist philosophy is to indicate the 
way out of suffering and not one of constructing a philosophical theory. Hence, Buddhist philosophy 
lays emphasis on the practical matters of conduct which lead to liberation. 

The Buddhist philosophy does not assume a systematic form and one cannotmake a 
difference between the philosophical, religious and ethical notions of Buddhism; because the 
Buddhist philosophical notions were developed on the background of ethical and religious notions. 
Life is full of suffering (Dukkha), suffering has a cause (DukkhaNirodha), and ways to destroy 
suffering (DukkhaNirodhamarga) are the four noble truths that the most significant principles of 
Buddhism. There is a need to consider these principles when we speak on the philosophy of 
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Buddhist. There areeightfoldpaths in Buddhism which are considered as a important components of 
Buddhist philosophy. These eightfold paths are –Right view (samyak-drishti), Right Aspirations 
(Samyak-Sankalp), Right Speech (samyakVyayama), Right Awareness (Samyak-Smriti), Right 
Concentration (Samyak-Samadhi) As per the Buddhist philosophy everything in this world has a 
cause. There are towelve such causes and corresponding impacts which governs the human life. This 
cycle of such twelve causes is called as “Bhavchakra.” These twelve causes are-Ignorance (Avidya), 
Predisposition (samskara), Consciousness (Vijnana), Name and Form (Namrupa), sense organs 
(sadayatana) contact (sparsha), Feeling or Sensation (Vedana), creaving (Trsna), Attachment or 
clinging (Upadana), Becoming (Bhav), Birth (Jati) old age and Death (Jaramarana). 

There were thirty Buddhist philosophical schools existed in the past; but only four of them 
survived. These philosophical schools known as-The VaibhasikaSchool, the SoutrantikaSchool. The 
Yogacara School and Madhyamika School.These schools were existed because Buddha did not 
answer to several philosophical issues and his followers attempted to find answers to such issues. 
These attempts made by the Buddha’s followers caused for the existence of various philosophical 
directions and schools. 

The main objective of Buddhist philosophy is lead humanbeing to find the meaning of life 
and existence. In this context the noble truths touch the very existence of human beings that lead to 
know about the sufferings, sorrows and miseries of human life. It goes beyond to attain ‘Nirrvana’ 
which provide perfect happiness and bliss. The eightfold paths of Buddhism philosophy are 
providing guidance for human beings to lead a virtuous life. The four noble truths are the 
fundamental factors of teaching of Buddhist philosophy and from this follow all other notions like 
eightfold path, the doctrine of dependent origination, the doctrine of momentariness, the theories of 
karma, non-soul, rebirth etc. 

There are different theories belonged to different Buddhist philosophical schools, which are a 
evidence to know the richness of Buddhist’s philosophy. There were several attempts made by the 
experts to study deeply about the various themes,thoughts of Buddhist’s philosophy to find out the 
new horizons of the meaning it contains. The Buddhist philosophers have given many arguments in 
the context of doctrine of momentariness. “Arthakriyakarita” is known as one of the main arguments 
of these. As per this argument, as long as a thing has a capacity or power to produce an effect it has 
existence, and when it ceases to produce an effect, its existence also ceases. 

Buddhist philosophical teaching had always been a mystery to the general people. Reflating 
on the tradition itself many people observed that its core principles are shared by mystic traditions in 
the Abrahamic religions to some extent. There are three major inspiration areas such as-Buddha, 
Dharma and Sangha which are used to practicing Buddhist. 
CONCLUSION:  

Buddhism philosophy is a practical one and aimed at the happiness of human life. Gautam 
Buddha did not expect anyone to follow his philosophy or accept this on faith but rather to verify the 
insights for themselves; his emphasis was always on seeing and understanding. According to 
Buddhist philosophy to obtain this, there is a need of disciplined life and commitment to liberation. 

The Buddha had laid out a clear path to the goal and also observations on how to live life 
happily and wisely. The core of teaching of Buddha is contained in the noble eightfold path, which 
covers the tree important areas of Buddhist practice, ethical conduct, mental discipline (meditation) 
and wisdom 
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Buddhist philosophy has itself become a kind of interactive and self-evolving process, much 
like its idea of pratityasamuapada. However, the end goal is still Nirvana, which is an experience 
ultimately beyond all concepts and even beyond the Buddhism philosophy. This article provides 
brief and comprehensive views on the central teaching of Buddha and philosophical implications 
applied by the followers. It is concluded that, Buddhist philosophy provides practical insights for a 
human life which is very helpful to improve the quality of life and attitude towards life. 

The present article is based on all the available literature and other sources on various aspects 
of Buddhism philosophy. 
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साराशंसाराशंसाराशंसाराशं----    
गौतम बु  ारा दी गई दी ा  ही बौ  ध मकहलाती ह|ैबोिध  का ता पय  बौि कऔर 

नैितक  पूणता क  आदश ि थित  से ह|ै िजसे कोई भी आम ि  अपने थोड़े से मानवीय यास  स ेआसानी 
से ा  कर सकता ह|ै बु  क  जब बात करे तो उ ह ने एक मनु य होने के अित र  और कोई दावा कभी 
भी नह  कया |हमने बु  को  एक स पूण प से िवकिसत मानव के प मे दखेा ह,ैबु   मानव को वह पथ 
दखा दगेे िजस पर चलकर उ ह े वयं बोिध क  ाि  ई |हर आदमी को अपनी मुि  के िलए वयं ही 
यास करने होते ह|ै कसी ि  के िलए कोई दवेता या ई र  भी कुछ नह  कर सकता | 
मखु श द मखु श द मखु श द मखु श द ((((KKKKey wordsey wordsey wordsey words))))----बौ  ध मबौ  ध मबौ  ध मबौ  ध म,,,,जीवनजीवनजीवनजीवन,,,,कककक ,,,,दखुदखुदखुदखु,,,,सखुसखुसखुसखु,,,,इ छाइ छाइ छाइ छा,,,,तप यातप यातप यातप या,,,, ी महाप रिनवाणी महाप रिनवाणी महाप रिनवाणी महाप रिनवाण    

प रचयप रचयप रचयप रचय    ----    
महा मा बु  का ज म लगभग 563 ईसा पूव मे शा य गणरा य क  राजधानी किपलव तु के िनकट 

लुि बनी वन मे आ था |यह थान वतमान मे नेपाल दशे के अंतगत और भारत क  सीमा से लगभग 5 
मील क  दरूी पर ि थत ह ै लुि बनी मे बु  के ज म थान होने क  पुि , मौय स ाट अशोक के ारा 
थािपत अशोक त भ म ा ी िलिपकृता ी िलिपकृता ी िलिपकृता ी िलिपकृत ाकृत भाषा म बु  का ज म थानका पता चलता ह ै |बु  के 

िपता का नाम शु ोदन था , जो किपलव तु के शा य गणरा य के धान थे उनक  माता का नाम माया 
दवेी था ,जो कोलीय गणरा य क  क या थी |गौतम बु  के बचपन का नाम िस ाथ था िस ाथ के ज म के 
सात दन  बाद ही उनक  माता क  मर यु हो गयी तथा उनका लालन पालन एवं पोषण िवमाता 
महा जापाती गौतमी ने कया िस ाथ का बचपन सुख सुिवधाओ मे िबता |उनके आराम मे कसी भी 

कार क  कोई कसर बाक  नह  थी |16 वष क  आयु मे यशोधरा से उनका िववाह स प  आ |िस ाथ ने 
लगभग 25 वष क  आयु तक सुख सुिवधा का ही जीवन िबताया इसी समय दिुनया के दखु-दद नेउ ह ेबुरी 
तरह भािवत कया |वे जीवन क  सम याओ पर अ यंत गहराई से िवचार करने लगे |उ ह ने दखु का मूल 
कारण खोजने और उसे न  करने  का उपाय खोजने क  बालवाती इ छा के वशीभूत 29 वष का आयु मे 
स या ह करके वन क  ओर थान कया |िस ाथ े जीवन दशन क  तलाश मे भटकते -भटकते वैशाली 
से मगध मे गया के समीप ऊ वेला के जाणगाल मे तप यारत उ क के 5 िश य  के पास प चे|उ ह ने दखेा 
क  पांच  िश य अपनी इं या संयत करने क  कोिशस कर रह ेह ै|उ ह ने उ साह और ईमानदारी क  शंसा 
क  उ ह ने उनके जीवन दशन का परी ण करने के िलए वयं भी तप या का जीवन िबताने का िन य 
कया| वे 6 वष तक लगातार घोर  
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तप यारत रह े |यह तक क  उनका शरीरभी कसी पेड़ क  सुखी टहनी के समान हो गया |अपने िनवास 
थान को वापस लौटते समय फर से पैर लड़खड़ा जाने के कारण वह जमीन पर िगर पड़ े|उसी जंगल के 

समीप ही िनवास करने वाले एक वाले क  सुजाता नाम क   क या अक मात उधर से न गुजरी होती और 
उसने उ ह ेखीर न िखलाई होती तो उसी अव था मे उनका ाणांत भी हो साकता था |खीर खाने के उपरांत 
उनके बदन मे ताजगी आई तो उ ह ने अनुभव कया क  तप या से ान क  ाि  तो होती ही नह  , इसका 
प रणाम तो केवल शरीर और मन का दौब य ही होता ह ै|तदानुसार उ ह ने तप या का पथ याग दया 
|एक रात जब वे पीपल के पेड़के नीचे यानम  थे उ ह ेबु व ा  हो गया |उ ह ेउस समय के िचिलत 
मा यताओ का िम यापन का बोथ हो गया इ ह ने सांसा रक दखु का मूल कारण खोज िनकाला |उ ह ने 
दखेा क  मनु य के दखु का मूल कारण जीवन के ित वाथपरक तृ णा ह ै|और दखु िन ती का उपाय 10 
प रिमताओ का पालन ह ै 
अवधारणा अवधारणा अवधारणा अवधारणा ----    

आज हम जो कुछ भी ह ैवह सभी कुछ हम अपने िवचार  का ही प रणाम ह ै| ि  वयं पापकम 
करता ह ैऔर वयं उनका फल भी भोगता ह ै , ि  वयं अपने पाप कम  से िवर  रहता ह ैइससे आगे 
महाप रिनवाण सू  मे तथागत गौतम बु  ने अपने ि य िश य आनंद को उपदशे दतेे ए समझाया | 
‘आनंद “अपने दीपक अपने आप बनो “| 
उददयशेउददयशेउददयशेउददयशे    ---- 

इस लेख को िलखने का मेरा उददयेश िसफ इतना ही ह ै क महा मा बु  के समाज के ित जो 
सामािजक िवचार ह ैउनको आप सभी के सामने सरल भाषा मे  करना| 
आकडा सं हण आकडा सं हण आकडा सं हण आकडा सं हण ––––    

मेरे ारा आकड़  का सं हण इस कार कया गया -   
1. मेरी टीम और मैने कई लोग  से बात क  और महा मा बु  के सामािजक िवचार  को समझा और 

पाया क महा मा बु  ने समाज मे फेले ए दखु के कारण जो बताए ह ैवह िब कुल सही ह ै| 
2. हमने कई पुरानी कतबे पड़ी और इंटरनेट से भी डटेा िनकाला तो हमने भी यही पाया क महा मा 

बु  ने लोग  को सामािजक जीवन मे होने वाले दखु  से मुि  के जो तरीका बताया ह ैवह िब कुल 
सही ह|ै 

हाइपोथीिससहाइपोथीिससहाइपोथीिससहाइपोथीिसस    ----        
H1-मेरे शोध मे यह पता चलता ह ैक  बौ  का मानव के सामािजक बंधन  को ही दखु का करण 

मानता ह ैऔर मनु य के सामािजक बंधन ही दखु का एक मुख कारण ह ै|बौ  के सामािजक िवचार  का 
मानव के सामािजक जीवन का ब त ही गहरा संबंध ह|ै    
बु  ध म म ेबिु वाद बु  ध म म ेबिु वाद बु  ध म म ेबिु वाद बु  ध म म ेबिु वाद ––––    

बु  ध म से बुि वाद मे सामािजक प रवतन आया| बु  ध म एक धम के बजाय एक जीवन दशन 
और वहा रक नीितशा  ह ै|बु  ध म ने इस धरती के कम से कम 50 करोड़ मानव  को नैितक जीवन 
िबताना और अ यिधक आनंद क  ेरणा दी ह ै|इसने मनु य  को भौितक क  उठाने और बुरे दन काटने स े
िनजात दी ह ै|और उ ह ेइस पर िनजात पाने वाला बनाया | 
बौ  ध म म ेनैितकता बौ  ध म म ेनैितकता बौ  ध म म ेनैितकता बौ  ध म म ेनैितकता ––––    

बौ  ध म का मु य ल य दखु  और क  क  मुि क  ाि  के िलए वाथपूण आकां ाओ का अंत 
होना ही चािहए | 
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“य द ि  स यक माग का अनुसरण करे तो सुख और वतं ता होगी |य द वह वाथ को अपना 
मागदशक बनाए ,इससे केवल पाप और मुसीबते उसके िसर पर वर होगी” 

इन मयादाओ के उलँघन से मनु य ने सभी कम अकुशल कम हो जाते ह ैऔर इन बात  से बचे रहने 
से वो कम कुशल कम माने जाते ह ै| य द इन दोष  से मु  कोई आदमी प ाताप नह  करता और आराम से 
रहता ह ैतो ये दु कम उसक  ओर से इसे आगे बड़गेे और पानी समु  क  ओर आगे बड़ता ह ैजब पहले क  
अपे ा समय िबताने पर पाप और अिधक बल हो जाता ह|ै तो पहले क  अपे ा इसका प र याग ओर 
अिधक क ठन हो जाता ह ैय द कसी दरुच र  आदमी को अपने अकुशल कम  का बोध हो जाताह ैऔर वह 
उ ह े याग दतेा ह ैऔर शीलवान बन जाता ह ैउसके पाप  का य होने लगता और एक दन उनका िवनाश 
हो जाता ह ैऔर इससे ि  पूण बोिध ा  कर लेते ह ै| 
य ेय ेय ेय े10 10 10 10 कुशल कम िन  कार हैकुशल कम िन  कार हैकुशल कम िन  कार हैकुशल कम िन  कार है    ----    

1. छोटे से छोटे ाणी को लेकर आदमी तक तुम कसी क  भी ह या नह  कारेगे | 
2. तुम न तो कसी को लुटोगे और न ही कसी क  चीज को चुराओगे ,बि क हर कसी क  सहायता 

करोगे |  
3. तु ह दसूर  क  प ी और रखैल कसी के भी साथ अनाचार नह  करना चािहए बि क तु ह संयम 

जीवन िबताना चािहए | 
4. कसी को हािन प चाने के िलए अस य नह  बोलनाचािहए ,पूण स य ही बोलना चािहए | 
5. तुम कसी भी नशीले पदाथ को हण नह  करोगे | 
6. कसम खाना, गिलया बकना, थ का वातालाप करने के बजाय तु ह मौन रहना होगा| 
7. न तो कसी के बारे मे बुरी बाते करोगे और न ही उ ह े दोहराओगे तु ह अपने सािथय  के दोष 

िनकालने के बजाय उनके गुण  क  ओर यान दनेा चािहए| 
8. तु ह षे , ोध ,मनमुटाव,और गलत क  भावना याग दनेी होगी | जो तु ह हािन प चाते ह ैतु ह 

सभी ािणय  से क णामयी भावना से ेम करना होगा | 
9. स य को हण करने के िलए उ सुक रहना चािहए |िजससे तुम श द  के िशकार न हो जाओ या 

एसी गलितया न करो जो तु ह उस माग से पथ  करद|े जो तु ह शांित और सुख दान करने 
वाला ह ै| 

बौ  ध म म ेजाितवाद बौ  ध म म ेजाितवाद बौ  ध म म ेजाितवाद बौ  ध म म ेजाितवाद ––––    
िजस कार बादल िबना कसी भेदभाव के सव  वषा करते ह ै ,वैसे ही तथागत भी सभी पर 

अनुकंपा करते ह ै|तथागत के नाम मे ऊच और नीच के ित , ानी और अ ानी के ित,शीलवान के ित 
समान भवना रहती ह ै|उनका िश ण इतना पिव  ह ै क कुलीन और अकुलीन और धनी और िनधन मे भेद 
नह  करता |यह उस अि  क  तरह ह ैजो पृ वी से आकाश तक घटी-बड़ी िजतनी भी चीज़े ह ैसभी को 

दयगं कर लेती ह ै 
एक बार भगवान बु  के ये  िश य  मेसे से एक आनंद थरे एक कुए के पास से गुजर रह ेथे |वहा 

अछूत जाित क  क या पानी  भर रही थी आनंद ने उस क या से पीने के िलए कुछ पानी  मागा |उस क या 
ने उ र दया “मै एक अछूत क या   |आप मुझसे पानी िपलाने को कैसे कह सकते ह ै|जो तु ह छू भी नह  
sakati?आनंद का उ र था “बहन मुझे तु हारी जाित नह  चािहए |मुझे पीने के िलए पानी\ चािहए 
|चांडाल क या आती स  ई और उसने आनंद को पीने के िलए पानी द े दया |आनंद ने उसे साधुवाद 
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दया और अपने रा ते चले गए |लड़क  को जब पता लगा क  आनंद भगवान बु  के िश य थे, तो वह वहा 
जाप चंी जहां  भगवान बु  ठहरे ए थे | तथागत ने उसे भी िभ ुणी बना िलया | 
दया और अभाव सभी को अपना बना दतेी ह ैर  मे कोई जाित नह  होती उसका रंग एक ही होता ह ैआस ू
मे कोई जाित नह  होती |म तक पर ितलक लगाकर कोई पैदा नह  होता और न ही गले मे जनेऊ |जो 
अ छा काय करता ह ैवह ि ज ह ै,जो बुरा काम करता ह ैवो नीच | 
बौ  ध म म ेि या ँबौ  ध म म ेि या ँबौ  ध म म ेि या ँबौ  ध म म ेि या ँ––––    

ाचीन भारत मे ि य  क  िगरी ई सामािजक ि तिथ और उ ह ेओछी नजर से दखेे जाने को यान 
मे रखते ए यह िनणय एक ब त साहिसक िनणय था | ाचीन भारतमे ि य  को नीची नजर से दखेा 
जाता था ीया रा ते मे लगी पानी क  याऊ, न दय  ,अहात  ,सेिवकाओ आ द क  तरह के उपयोग क  
व तु ह ैिजस दन लड़क  पैदा होती ह ैउस दन से वह दिंडत होना आरंभ हो जाती ह ैय द वहलड़क  को 
ज म देती ह ैतो वह लगभग एक माह तक और जब वह एक लड़के को ज म देती ह ैतो 20 दन तक वह 
अपिव  या अ पश य बनी रहती ह ै 

थेरीगाथा ये  बौ  िभ ुओ क  ही रचना ह ैडॉ राज डवेीडस का कथंन ह ै-क  थेरीगाथा क  ब त 
सी गाथाएन केवल उनके बा  प क दिृ से अ यंत मनोरम ह ैबि क वे उस ऊची आ याि मक साधना क  
भी सा ी ह ै|िजनका आदश बौ  जीवन से गहरा संबंध था िजन ि य  ने िभ ुणी क  दी ा ली उनमे से 
अिधकांश ऊची आ याि मक प च के िलए नैितक जीवन के िलए िस  ई |कुछ ीया तो न केवल पु ष  
क  िशि का तक बन गई अिपतु ध म क  बारी कय  को समझा सकने वाली भी बनी उ ह ने उस िचरंतन 
शांित को भी ा  कर िलया था बौ  ध म वसंयम और साधना का माग होने के कारण येक ि  को 
एक स पूण समि  मानता ह ैभले ही कोई ी हो या पु ष हो इसिलए बौ  ध म पु ष और  ी के उस 
संबंध पर िवचार नह  करता िजसमे से एक का दसूरे के जीवन का पूरक मन गया ह ै|ले कन सभी बौ  देश  
मे बौ  धमम का कुछ एस भाव पड़ा ह ैक  ि य  को भी सदवै से ही मह वपूण थान िमला ह ै  उसे 
स पूण वतं ता दी गई ह ै 
चार महान आय स य चार महान आय स य चार महान आय स य चार महान आय स य ––––    

भगवान बु  ारा ध म क  मु य िश ा सं ेप मे 4 मा यताओ के मा यम से दी गई ह ै|4 महान 
आय स य गागर मे सागर क  भाित सं ेप मे बौ  दशन तथा बौ  नैितकता का समावेश कर लेते ह ै| 
1. पहला महान स य यह ह ै कपहला महान स य यह ह ै कपहला महान स य यह ह ै कपहला महान स य यह ह ै क----चेतन जीवन क  सभी ि तिथया और सभी अव थाए पीड़ा और क दखु से 

समि वत ह ैज म लेना ,बुड़ापा,अि य से संयोगऔर ि य िवयोग सबसे बड़ा दखु ह ै| 
2. दसूरा महान स य यह ह ै कदसूरा महान स य यह ह ै कदसूरा महान स य यह ह ै कदसूरा महान स य यह ह ै क -इस दखु का कारण तृ णा ह ै|अपने चार  ओर क  प रि थित से उत प  

या शीलता का दशन अपनी वाथ मूलक इ छाओ क  पू त के प मे कट करता ह ैजो क आदमी 
को क  और दखु के मायाजाल मे फ़सा लेती ह ै|जीवन के तथा किथत भोग वे सुमधुर विनयाँ ह ैजो 
आदमी को दखु क  ओर आक षत करती ह|ै 

3. तीसरा महान स य यह ह ै कतीसरा महान स य यह ह ै कतीसरा महान स य यह ह ै कतीसरा महान स य यह ह ै क -तृ णा के याग से ही दखु का िनरोध संभव ह ैजब तृ णा का सवनाश 
होता ह ैतभी दखु का अिनवाय तम अंत होता ह ैजब तक इ छ क  पू त नह  होती तब तक यह दखु ही 
दतेी ह ै 

4. चौथा महान स य यह ह ै कचौथा महान स य यह ह ै कचौथा महान स य यह ह ै कचौथा महान स य यह ह ै क-आय अ ांिगक मागपर चलने से आदमी सभी इ छाओ से मु  हो सकता ह ै
और दखु से पूण मु  हो सकता ह ैऔर उसका िनवाण भी सुिनि त ह ै | ये 4 महान आय स य और  
बौ  ध म के िस ांत ह|ै 
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िन कष िन कष िन कष िन कष –––– 
िन कष प मे यही कहा जा सकता ह ै क बौ  ध म को अपनाने से ब त सामािजक प रवतन आए 

|मानव जीवन के बुि तव का िवकास आ नैितकता को हण कया जब मानव का बुि तव का िवकास 
होगा तो नैितकता भी जीवन मे आ जाएगी |बु  ध म मे मानव जीवन को एक स मान िमला और खुलकर 
जीने क  आजादी िमली ह ै|ये भी एक ब त बड़ा सामािजक प रवतन ह ै|सबसे बड़ा प रवतन बु  ध म मे 
4 महान आय स य के माग पर चलना िसखाया और अंधिव ास को दरू कया | 

“मं दर हो या मि जद हो या िग रजाघर या गु ारा सबसे उची जगह वह ह ैजहा सदवै स य और 
शांित , ेम औरक णा का िनवास होता ह|ै” 
सदंभ सचूी सदंभ सचूी सदंभ सचूी सदंभ सचूी ----    

1. http://literature.awgp.org/book/mahatma_gautama_buddha/v2.5 
2. https://hindi.webdunia.com/buddhism-religion/buddha-quotes-116051900045_10.html 
3. https://m.dailyhunt.in/news/india/urdu/indian+letter+hindi-epaper-

indltrhi/gautam+buddh+ne+samajik+buraiyo+ke+khilaph+upadesho+ke+jarie+buland+ki+thi+aavaj-
newsid-116569190 

4. https://hindi.webdunia.com/buddhism-religion/buddha-quotes-116051900045_1.html 
5. https://www.patrika.com/lucknow-news/gautam-buddha-quotes-on-peace-4586303/ 
6. https://www.panchjanya.com/Encyc/2020/5/7/Mahatma-Buddha-and-social-harmony.html 
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‘‘‘‘समकासमकासमकासमकालीन दौर म बु  के अ ागं माग क  ासिंगकतालीन दौर म बु  के अ ागं माग क  ासिंगकतालीन दौर म बु  के अ ागं माग क  ासिंगकतालीन दौर म बु  के अ ागं माग क  ासिंगकता’’’’    
यस. इरफान बाशा    

सहायक ा यापक, हदी िवभाग, 
लौरी मेमो रयल महािव ालय, दरूवाणी नगर, के आर परुम, बगलू -560016, कनाटक, 

    

तावनातावनातावनातावना    ::::    

महा मा बु  भारतीय िवरासत क  अनमोल धरोहर ह। गौतम बु  ने शांित के संदशे से सारी 

दिुनया कोजगाया ह ै इसिलए उ हLेight of Asia कहा जाता ह ै िजसकाअथ ह ै क एिशया महा ीपका 

काश । इसका योगदान बु  के अ ांग माग को जाता ह।ै यही शांित संदशे बु  ने पूरे दिुनया के िलए दया 
ह।ै बु  कहते ह ै क मानव जीवन दखु से भरा ह,ै दखु का कारण इ छा, जब इ छ पूण नह  होती ह ैतो दखु 
होता ह,ै दखु को समा  करना तो नामुम कन ले कन दखु को कम करने का माग ही अ ांग माग ह।ै “वे आठ 

ह जैसे-1.स यक दिृ , 2.स यक संक प, 3.स यक वाक, 4.स यक कम, 5.स यक जीिवका, 6.स यक 

यास, 7.स यक मृित, और 8.स यक समािध। ”1 समकालीम दौर म इ ह  आठ चीज  क  ब त ज रत ह 

य क जीवन म सफलता ा  करने हतुे और जीवन को सुखमय बनाने हतुे बु  के अ ांग माग क  अहम 
भूिमका । इस बात को कहने म कोई अितशयोि  नह  होगी क  राजा अशोक, राजा किन क और दिलत  
के मसीहा बी.आर अंबेड़कर जैसे महाशय  ने इस धम को वीकार करने के साथ-साथ चार और सार भी 
कया ह।   

महा मा बु  के प रचय पर काश डाला जाए तो राजप रवार म ज म बु  का बचपन का नाम 

िस ाथ था । उनका ज म किपलव तु म ि थत लुि बनी वन म 563 व  ईसा पूव म आ था । उनके िपता 

नाम शु ोदन और माता मायादवेी थे। कहा जाता ह ै क ज म दनेे के उपरांत मायादवेी का वगवास हो 
गया,तदपुरांत िस ाथ का पालन-पोषन िवमाता जापित गौतमी ने कया ह ै। िव दत होता ह ै क अपने 

जीवन के एक चरण म उ ह ने मानव जीवन के दखु  को दखेा जैसे रोग, वृ ाव था मृ यु एवं ऋिष । इसके 

प ात् ऋिष क  खुशमय जीवन को दखेते ए, वे 29 वष क  अव था म सांसा रक जीवन को याग कर 

स य क  खोज म िनकल पड़ते ह । उ ह ने बोधगया म एक पीपल वृ  के नीचे यान करते ए आ म बोध 

ा  कया । तब से लेकर अंितम अव था अथात् अपनी मृ यु तक, उ ह ने अपने स पूण जीवन या ा करते 

ए लोग  को जीवन च  से छुटकारा पाने क  राह दखाते ए संदशे दतेे गए । उनक  मृ यु के प ात उनके 

िश य  ने राजगृह म एक प रषद का आ वान कया, जहाँ बौ  धम क  मु य िश ा  को संिहताब  

कया गया। इन िश ा  को िपटक  के प म समानु िमत करने के िलए चार बौ  संगीत का आयोजन 
कया गया। िजसके प ात् तीन मु य िपटक बने। उसे ि िपटक  के प म मश र ए उनम 1.िवनय िपटक 
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(बौ  मतावंलिबय  के िलए व था के िनयम)2.सुत िपटक (बु  के उपदशे िस ांत) तथा 3.अिभध म 

िपटक (बौ दशन), िज ह संयु  प से ि िपटक कहा जाता ह।ै इन सब को पािल भाषा म िलखा गया ह।ै 

 दरअसल ात  ह ै क राजा किन क के शासन काल म महा मा बु  के िस ांत  पर आधा रत बौ  
धम दो सं दाय  हीनयान और महायान म बंट गया। बु  के िस ांत  पर आधा रत बौ  धम को आरंिभक 

प से सा रत करने का काय बु  के अनुयाियय  ने कया था । िजसे कई शासक  ारा य दान कया 

गया। आज भी बौ  धम अनेक दशे जैसे- ीलंका, यांमार, लाओस, क बोिडया, मंगोिलया, 

जापान,ित बत, उ र को रया, थाइलड और चीन आ द दशे  म बौ  धम मुख रहा ह। 

बु  के अनुसार, चौथे आय स य का आय अ ांग माग ह ै- दःुख िनरोध पाने का रा ता ह।ै गौतम बु  

कहते थे क चार आय स य क  स यता का िन य करने के िलए इस माग का अनुसरण करना चािहए,  वे 

इस कार ह-  

1. स यक दिृस यक दिृस यक दिृस यक दिृ  :  

2. स यक सकं पस यक सकं पस यक सकं पस यक सकं प :  

3. स यक वाकस यक वाकस यक वाकस यक वाक :  

4. स यक कमस यक कमस यक कमस यक कम : 

5. स यक जीिवकास यक जीिवकास यक जीिवकास यक जीिवका :  

6. स यक यासस यक यासस यक यासस यक यास :  

7. स यक मृितस यक मृितस यक मृितस यक मृित :  

8. स यक समािधस यक समािधस यक समािधस यक समािध :  

1.स यक दिृ     ::::        

हदी के महान किव तुलसीदास ने कहा ह ै क-“जाक  रही भावना जैसी भु मूरत दखेी ितन तैसी।”2 

िजसका अथ ह ै िजसक  जैसी भावना उसी के अनु प भु या दिृ  को उसी प म दखेता ह।ैइस दिृ  से 
जीवन जीना एक कला ह।ै हम चाह तो ब त सुंदर जीवन िजया जा सकता ह ैवना यही जीवन हम बोझ 

लगने लगता ह।ै एक ही वातावरण, प रि थित और अनुशासन म रहते ए भी हर ि  के िवचार-काय 

तथा काय  क  िविध-गित म अंतर अव य बना रहता ह।ै यह अंतर उसके दिृ कोण को ही द शत करता ह ै

क वह जीवन को कैसा दखेता ह?ै जीवन म य  दखुी या सुखी ह ै तथा या ा  करना चाहता 

ह।ैबाक उ र म सुखी िमलता ह ै। इस पर हदी के सािह यकार बाबू गुलाब राय ने च र  संगठन िनबंध म 

िलखा ह ै क च र  म दिृ  ब त मह वपूण होती ह ैवहीतयकरता ह ै ि   कतने पानी म ह।ै वे िलखते ह ै

क-“मनु य का मू य उसके च र  म ह।ै च र  म ही उसके आ मबल का काश होता ह ै और यह पता 
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लगता ह ै क उसक  आ मा कतनी बलवान ह।ै मनु य का च र  ही बतलाता ह ै क वह कतनी पानी म 

ह।ै” 

महा मा बु  स यक दिृ  का आधार ि  के सं कार होते ह। सं कार दो कार के होते ह- थम, 

जो ि  ज म के साथ अपने साथ लाता ह।ै दसूरा, जो ि  इस जीवन म िश ा और वातावरण से हण 

करता ह।ै सं कार ही भौितक ल य  क  ाि  तथा सुख-दखु क  अनुभूित का आधार होते ह। चतन क  

ाथिमकता भी दिृ कोण ारा िनधा रत होती ह।ै िजस अव था क  जो आव यकता ह,ै उसी का मूल 

चतन होना चािहए। दिृ कोण का संकुचन ि वादी सोच के कारण पनपता ह।ै ि  अपने सुख क  

ऐसी प रभाषा गढ़ता ह ैिजसम आमतौर पर वह अकेला ही वयं को सुखी दखेता ह,ै सुख  म जरा भी कमी 

को वह सहन नह  कर सकता, आवेश व रा  के प र े य म दखेता ह ैतो उसका दिृ कोण ापक हो जाता 

ह।ै दिृ कोण का िव तार अ ययन, मनन एवं वा याय से संभव ह।ै उदरपू त, वंशवृि , भौितक संसाधन  

क  ाि  क  कामना जीवन के ल य नह  कह ेजा सकते। ये मा  आव यकता  क  को ट म आते ह। ल य 

तो उ त रा , सुखी जीवन तथा कृित क  सेवा हो सकते ह। त य ह ै क दनेे का भाव ल य क  ेणी म 

आता ह,ै लेने का नह । लेने क  भूिमका दिृ कोण को हीन बनाती ह।ै दिृ कोण के ित चतन से ि  म 

अनेक कार के गुण  का उदय होने लगता ह,ै जीवन के नव आयाम लि त होने लगते ह। शरीर व मा  

बौि क चतन से ऊपर उठकर ि  मन क  भूिमका तय करने लगता ह ैसंवेदनशीलता सदशृ भावना मक 
धरातल  का उसे बोध होने लगता ह।ै ान क  मह ा तथा जीवन क  वा तिवकता का अनुभव होने के साथ 

साथकता, प र मशीलता आ द श द  क  गंभीरता का ान होने से कायकुशलता व एका ता म वृि  होती 

ह।ै बु  का कहना ह ै क जीवन म दृ कोण सठीक होना चािहए आगे अपने िवचार  एवं भावना  को सही 
दशा म अ सर होता ह ै। वही जदगी को सुखमय बनाता ह ै। 

2.स यक संक प या ित ा    : : : :     

जीवन म अवसर के अनुसार संक प लेना, ित ा करना या शपथ खा लेना हमारी रा ीय सं कृित 

का जोरदार िह सा हो चुका ह,ै िजससे हमारा राजनीितक, सामािजक, धा मक, ावसाियक, सावजिनक 

व ि गत जीवन सुचा  प से चलता दखता ह।ै यह भी सच ह ै क ब त से लोग  को क ठन यास 

करने पड़ते ह, य क वा तव म वे इनम से एक भी अपने मन पर िचपकाना नह  चाहते, तभी तो ये तीन  

अंग दनेे और लेने के बाद बेचारगी क  ि थित म आ जाते ह । दरअसल आज समकालीन दौर म स य और 

िन ा के बल पर कौन सफल हो रहा ह ै? ऐसे  मनु य को गलत दशा क  ओर ले जाते ह। इितहास सही 

ह ै क िजतने भी महान ए ह वे सभी अपने जीवन म पित ा,शपथ के आधार पर काय कया औरअंत म 
सफलता पाए ह।ैबु  का कहना ह ैजीवन म सफलता एवं उ ित का हािसल करने िलए संक प, ित ा हर 
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मनु य म होना चािहए तभी आगे जाकर सफलता ा  करता ह। जीवन म एक बात ज र याद करना ह ै
क मानिसक और नैितक िवकास क  ित ा करना ब त ज री ह ै।     

3.स यक वाक्    : : : :     

 बौ  धम म कहा झूठ न बोलो, य क हर जुम क  शु आत यह  से होती ह,ै ले कन सबसे यादा झूठ 

भगवान क  कसम खाकर ही बोला जाता ह।ै बौ  धम म कहा कसी को न सताओ, अपनी औलाद के िलए 
दौलत जोड़ने क  चाह म ये यान ही नह  रखा क जो कर रह ेह उससे कसी को कोई नुकसान तो नह । 
ऐसे िवचार करते आ आगे बढ़ना ह ै। बाबू गुलाब राय ने स य बोलने पर काश डालते ए िलखा ह ै क- 

“य िप स य बोलना सबसे सहज बात ह,ै य क उसम नमक -िमच के िलए बुि  का योग नह  करना 

पड़ता, तथािप स य बोलने के िलए बड़ ेआ याि मक बल क  आव यकता ह ै। जहाँ तक अि य स य न बोला 

जाए, कतु जहाँ अि य स य ना बोलने से समाज के िहत क  हािन होती ह,ै वहाँ उसको ि यता के िलए 

दबाना पाप ह ै। च र वान पु ष को  अपनी आ मा म इतना बल रखना चािहए क वह शि  को िनभयता 

के साथ यह कर सके। स य मनासा –वाचा- कमणा होना चािहए। जो कह ेक  वही कर और जो कर सके 

वही कह ेतथा कह कर फर न हटे- “ ान जा ह ब  वचन न जाई ” का आदश अपने सामने रखे। इसका अथ 

यह नह  ह ै कहटवाद कर कतु जब तक वह एक बात को स य समझे, उस पर दढृ रह े।” 5बालकृ ण भ  ने 

समाज क  हक कत को दशाते ए जुबान िनबंध म िलखा ह ै क–“जीभा पर चौकसी रखने से अनेक 

भलाइयाँ ह।ै”6इस संपूण िनबंध म भ  जी ने मानव जाित के क याण एवं उ थान हतुे, मनु य को अपनी 

जीभा पर संयम रखा ब त ज री कहा ह।ै 
 बौ  धम म कहा ान हािसल करो, उस ान के अनुसार जीवन जीने क  बात कही ह।ै समकालीन 

दौर म हािनकारक बात और झूठ बोलना आम हो गया ह।ै य क बौ  धम म ही नह  बाक  सारे धम  म 
भी बेकार बात करना, झूठ बोलना और भड़काऊ भाषण दनेा स  प से िवरोध एवं मना कया गया ह।ै 

उतना ही नह  हमारे पूवज कहते ह क ‘जुबान अ छी ह ैतो गाँव अ छा होता ह’ै, अथात् हमारा बात करने 

का तरीखा ठीक होना चािहए । जीवन म मनु य का रवैया, आचार वहार एवं चाल - चलन आ द वाक् 
से ही होता ह।ै इस िलए जीवन म झूठ से दरूी रखना ब त ही ज री ह ै। 

4.4.4.4.    स यक कम    : : : :     

भगवान बु  ने मानव के कम को नैितक सं थान का आधार बताया ह।ै यानी भगवान बु  के 

अनुसार कम यानी धम वही ह।ै जो सबके िलए ान के ार खोल द।े और उ ह ने ये भी बताया क केवल 

िव ान होना ही पया  नह  ह।ैउस िव ा को पूरे समाज म बाँटने भी को कहा ह।ै दरअसल जीवन म जो 
कुछ भी दसूर  को नुकसान प चँाने क  नीयत से कया जाता ह ैचाह ेवो िवचार हो या काय वह बुरे कम 
कहलाते ह। इस का उदाहरण डाकू अंगुिलमाल क  कथा ह।ै   बु  ने ब त सु दरता के साथ बताया ह ै क 

हम बुरे कम  से दरू य  रहना चािहए। वो कहते ह ै क हम कुछ भी बुरा य  नह  करना चािहए, आइए 
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इसे समझ ले।जीवन म दसूर  को बुरा प चँाने वाले काय  से दरू रहना ह ैऔर हािनकारक कम न करना 
चािहए । 

य द आप कुछ बुरा करते ह तो आपक  न द गायब हो जाती ह,ै आपके मन क  शांित भंग हो जाती 

ह,ै और इसके कारण आपका वा य खराब होने लगता ह ै। कुछ न कुछ आपके मन को कचोटता रहता ह ै। 

और जब कभी कुछ बात आपके मन को कचोटती ह ैतो आप कुछ भी सृजना मक नह  कर पाते ह, और आप 

दखुी रहने लगते ह ।हम दसूरे लोग  को धोखा य  नह  दनेा चािहए? इसका सीधा सा कारण यह ह ै क 

हम वंय यह नह  चाहगे क कोई और ि  हम धोखा दे, ह ैन ? अंततः बु  का संदशे ह ै क- ‘जो कुछ भी 

हम दसूर  के िलए करते ह वो हमारे पास वापस लौट कर आता ह।ै’ यही कम का िस ांत ह ै। 

5.स यक जीिवका    :    :    :    :     

आज बाजार वाद के दौम म लगभग हर ि  मुनाफे के पीछे भाग रहा ह,ै समाज म र त लेना, 

याज लेना, अनैितक काय  क  दलाली, शराब- ापार, जुआ, स ा, झूठ बोलना नकली खा  पदाथ 

बेचना, झूठ बोलकर ठगना आ द अनेक कार के अनैितक काय आम होते जा रह ेह। बु  कहते ह ै क गलत, 

अनैितक तरीक  से जीिवका ा  नह  करने को ही स यक जीिवका कहते ह।ै य द आपने जीवन म कसी का 
हक मारकर या अ यायपूण उपाय से जीिवका जुटा पाए ह तो इसका प रणाम भी यथावत भुगतना पड़गेा । 
इसिलए ईमानदार एवं यायपूण तरीके से जीिवका को अ जत करना ब त आव यक ह।ै गौतबु  कहते ह 
क जीिवका हमेशा अनैितक न होकर पिव  प से अ जत करना चािहए। इस बात को कहने म कोई 

अितशयोि  नह  होगी क वही जीवन म जीिवका सुकून एवं संतोष दतेा ह ै क जो प ता एवं ईमानदार 
से हािसल कया हो। जीवन का अंितम स य एवं यथाथ भी यही ह ै। 

6.स यक यास    : : : :     

गौतम बु  कहते ह ै क म से ही उ ित और िवकास का माग खुल सकते ह । प र म और यास 
क  ब त मिहमा होती ह ै । अगर मनु य प र म नह  करता तो आज संसार म कुछ भी नह  होता । व े
भा य के सहारे जीवन जीते ह ले कन उ ह यह नह  पता होता ह ै क भा य जीवन म आल य को ज म दतेा 
ह ैऔर आल य जीवन मनु य के िलए एक अिभशाप क  तरह होता ह ै। 

यह बात हर धम ंथ  म बताई गयी ह ै क िजस के िवचार एवं भावनाएँ अ छे होते ह वही ि  
जीवन म सफलता ा  कर सकता ह ै। यहाँ गौतम बु  स यक यास म अपने आप सुधरने क   बात करते 

ह ै। कोिशश करना । जीवन के बंधन म जब बार-बार यास करने के बाद भी सफलता न िमले तो एक 

अंितम यास और पूरी ईमानदारी से ज र कर कभी-कभी कसी काम म बार-बार कोिशश करने के बाद 

भी सफलता नह  िमल पाती ह ै। ले कन, काम कतना भी मुि कल य  न हो, एक बार अंितम यास और 

पूरी ईमानदारी से ज र करना चािहए।   
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 जीवन म यास एवं कोिशश से सफलता एवं उ ित हािसल होता ह ै। बाबू गुलाब राय ने च र  
िन मत करने म यास को भी जोड के रखा ह ै। जैसा यार करगे वैसा च र  काश म आता ह,ै आगे वे 

िलखते ह क- “यह च र  या ह ैजो इतनी मह व रखता ह ै? यह च र  उन गुण  का समूह ह ैजो हमारे 

वहार से संबंध रखते ह । दाशिनक बुि , वै ािनक कौशल, का  क  ितभा ये सब वांछनीय ह ै। परंतु 

ये हमारे च र  से  संबंध नह  रखते । फर च र  म कौन-सी बात ती ह?ैिवनय, उदारता, लालच म न 

पडना, धय, स य-भाषण वचन का ितपालन करना और कत  परायाणता ये सब गुण च र  से आते ह । 
च र  म इन सभी बात  के अित र  और भी ब त सी बाते ह,ै परंतु ये मु य ह ै । ये सब गुण ायः 

वाभािवक होते ह ै।” 

7.स यक मृित    :   :   :   :       

बौ  धम के अनुसार जीवन म प  ान से दखेने क  मानिसक यो यता पाने क  कोिशश करना 
चािहए । मृित और िव मृित हमारे दिैनक जीवन म िन य ित दन होने वाले अनुभव के िवषय ह। 
मनोवै ािनक  के अनुसार मृित एक मानिसक या ह ै िजसके अ तगत ि  सूचना  को संरि त 
रखता ह।ै जब हम कसी िवषय को समझ लेते ह और सीख लेते ह तब मि त क इनक  सूचना  का 

भ डारण कर लेता ह ैऔर इन सूचना  का पुन ार सामा यत: या वान (Recall) के प म होता ह।ै 

एक कार से सूचना  का पुन ार ही मृित ह।ै 

गौतम बु  कहते ह ै क मरण या मृित चतन, क पना, संवेदना आ द क  तरह एक मानिसक 

या ह ै िजसके ारा हम अपने कसी अतीतानुभव या िश ण को वतमान चेतना म लाते ह और 
पहचानते ह। अत: मरण या के िलए पूव के अनुभव या पूव से सीखना आव यक ह।ै काला तर म जब 
हम उन अनुभव  या िश ण को अपनी चेतना म लाते ह या पुनः य  करते ह तो चेतना म लाने और 
पहचानने क  मानिसक या ही मरण कहलाती ह।ै मरण एक ज टल मानिसक या ह ैऔर इसे 
क पना, चतन, संवेदना, य ीकरण आ द या  से िभ करना सरल नह  ह।ैअथात् जीवन म अ छे 

मृितय  को याद करना चािहए।   महा मा बु  का संदशे भी यही ह।ै 

8.स यक समािध :             

बौ  धम के अनुसार जब अंितम अव था आता ह ै तो िनवाण पाना और वयं को गायब होना 
चािहए। यह िच  क  अंतम अव था ह ै िजसम िच  येय व तु के चतन म पूरी तरह लीन हो जाता 

ह।ै जैसे योग दशन म समािध के ारा ही मो  ाि  को संभव मानता ह।ैमहा मा बु  का संदशे ह ै क 

जीवन म अंतम अव था पर  कसी पर बोझ नह  बनते ए अलग से जीवन को िथत करन स यक 
समािध म आता ह ै।   
उपसंहारःउपसंहारःउपसंहारःउपसंहारः    

अंततः समकालीन दौर म बु  के अ ांग माग क  ासंिगकता काश डाला जाए तो जािहर ह ै क 
महा मा बु  भारतीय िवरासत क  अनमोल धरोहर ह। बु  अपनी मृ यु के लगभग ढाई  हजारवष  के बाद 
आज भी हमारे समाज के िलये ासंिगक बने ए ह। बु  अपने जीवन म शांित ब त मह वपूण माना ह ै
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और उनके िवचार ब त महान ह-ै वे कहते ह ै क ‘आ म दीपो भव’ यानी ‘अपने दीपक वयं बनो।’ इसका 

अथ ह ै क ि  को अपने जीवन का उ े य या कसी नैितक-अनैितक  का फैसला वयं करना चािहए। 
यह िवचार वतमान समय म बेहद ासंिगक ह।ै वतमान िश ा नीित हमारे महािव ालय , िव िव ालय  

जो हर ब े को ठोक-पीटकर एक जैसा बना दनेे के कारखान बन गए ह, उ ह यह समझना बेहदज़ री ह ै क 

हर ब े का वधम या वभाव अलग होता ह ैऔर उसे अपना रा ता चुनने का मौका दया जाना चािहए। 

इसका फायदा यह होगा क समाज म यादा-से- यादा नवाचार होग, हर ि  िबना कसी भय के अपनी 

सृजना मकता को द शत कर सकेगा। िन कष के प म इस बात को कहने म  कोई अितशयोि  नह  

होगी क महा मा बु  ने सारे जीवन को कैसे बेहतर बनाना ह?ै इस पर िवचार करते ए एक संदशे दया 

ह ैवही अ ांग माग ह।ै अ ांग माग म िचि त िवचार समकालीन दौर के ि  को एक आदश जीवन, 
जीवन को सफल बनाने, उ ित पर प चँने और संपूण प से सफलता ा  करने का शांित संदशे ह।ै       
सदंभ थसचूीः  सदंभ थसचूीः  सदंभ थसचूीः  सदंभ थसचूीः      
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महा मा बु  का अ घोष पर भावमहा मा बु  का अ घोष पर भावमहा मा बु  का अ घोष पर भावमहा मा बु  का अ घोष पर भाव    
 

डॉ. वीरे  कुमार जोशी    
सह आचाय सं कृत 

गौरी देवी राजक य मिहला महािव ालय, अलवर(राज�थान) 
 

बौ  धम के चार और सार म राजा  तथा िव ान  का बराबर सहयोग ा  आ । एक ओर राजा  न े
धन ऐ य स ेबौ  धम के चार म सहयोग कया , दसूरी ओर िव ान  ने अपनी नवनवो मेषशािलनी ितभा स े
बु  भगवान् के ग भीर उपदशे  को सरसता और पिव ता दान कर महा मा बु   के उपदशे  को सवसाधारण तक 
प चंाने का अथक यास कया । उन िव ान  और किवय  म  अ घोष  का नाम बड़ ेआदर और गौरव के साथ 
िलया जाता ह ै। अ घोष न ेबौ  धम का चार केवल शु क उपदशे  से ही नह  कया अिपतु का  के मा यम स े
बौ  धम का चार कया  ।  आज भी अ घोष का नाम बौ  दशन क  िस  आचाय चतु यी म नागाजनु के साथ 
स मान पूवक मरण कया जाता ह ै। 

िजस कार वा मी क आ द किवगण  राम के आदश एवं पावन च र  को अपने का  का िवषय बनाकर 
लोक म आदश च र  का चार व सार करने के साथ-साथ वयं भी यशः शरीर से अमर हो गये और मह ष वेद 

ास आ द कृ ण के उदा  च र  का िच ण करके सम त संसार को ान का आलोक दान करते ये अमरता को 
ा  हो गये । उसी कार महाकिव अ घोष क  लेखनी  बु  के पावन एवं लोकोपकारी द  यश का वणन करके 
वयं द  हो गई । 

महाकिव अ घोष के जीवन एवं काल आ द के िवषय म ित बत , चीन आ द बौ  दशे  के सािह य म तथा 
भारतीय और चीन दशेीय  लोक कथा  से ापक काश पड़ता ह ैिजस से ात होता ह ै क महाकिव अ घोष का 
ज म साकेत - अयो या म आ । उनक  माता का नाम सवुणा ी था । िजसका उ लेख अ घोष िवरिचत बु च रत 
और सौ दरा द महाका   म भी ा  होता ह ै -  “आय सवुणा ी आय सवुणा ी आय सवुणा ी आय सवुणा ी ----    पु य साकेत य िभ रेाचाय पु य साकेत य िभ रेाचाय पु य साकेत य िभ रेाचाय पु य साकेत य िभ रेाचाय ----    
भद ता घोष यभद ता घोष यभद ता घोष यभद ता घोष य  महाकवेः महावा दनः कृित रयम्महाकवेः महावा दनः कृित रयम्महाकवेः महावा दनः कृित रयम्महाकवेः महावा दनः कृित रयम”्। महाकिव अ घोष का समय थम शता दी  ई वी माना जाता 
ह ै।  बलदवे उपा याय के अनुसार  इनके महाका  म वेद तथा शा  क  अनेक बात िमलती ह ,  िजनसे इनका 
एक िशि त ा ण कुल म ज म लेना िस  होता ह ै । बचपन म इ ह वै दक धम क  िश ा दी गयी थी ; पर त ु
समयान तर पा  के िश य पूणयशस ने इ ह बौ  धम म दीि त कया । पाटिलपु  के अशोकाराम म रहकर दश 
वष  तक भद त अ घोष ने बौ  धम , बौ  दशन , और यवन दशन का भली भांित अ ययन कया था । अ घोष 
को िविश  यो यता एवं तकमयी बुि  तथा संगीतशा  के मम  होने के कारण आय , भद त , महापि डत , 
महावा दन् और महाराज आ द उपािधय  से िवभूिषत कया गया । चीनी या ी वेनसांग ने अ घोष , दवे , 
नागाजुन और कुमारल ध को संसार को काश दान करने वाले चार सूय कहा ह ै। स ाट किन क क  ाथना पर 
संघ न े का ड िव ान ्अ घोष को उस ेसम पत कर दया । किन क ने   अ घोष क  अपूव ितभा एवं िव ता स े

भािवत होकर उसको अपना गु  बना िलया और अ घोष का अिधक समय किन क के रा य - किव एवं राजगु  के 
प म तीत आ । 

ब मुखी ितभा के धनी तथा सं कृत के ब ुत िव ान ्महाकिव अ घोष म शा  और का -सजन क  
समान ितभा थी । उनके ि व म किव व तथा आचाय व का मिणकाचंन संयोग था । उ होने व सचूी , 
महायान ो पादशा  तथा सू ालंकार अथवा क पनामि डितका नामक धम और दशन िवषय  के अित र  
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शा रपु करण नामक एक पक तथा बु च रत तथा सौ दरन द नामक दो महाका  क  भी रचना क  । इन 
रचना  म बु च रत महाकिव अ घोष का क त त भ ह ै। इसम किव ने तथागत के साि वक जीवन का सरल 
और सरस वणन कया ह ै। 'सौ दरन द' अ घोष णीत ि तीय महाका  ह ै। इसम भगवान् बु  के अनुज न द का 
च रत व णत ह ै। इन रचना  के मा यम से बौ  धम के िस ा त  का िववेचन कर उ ह जनसाधारण के िलए सुलभ 
कराना ही महाकिव अ घोष का मु य उ े य था । इनक  सम त रचना  म बौ  धम के िस ा त सु प  प स े

ितिबि बत ह । 
महाकिव अ घोष महा मा बु  से ब त अिधक भािवत थे । ये बौ  धम के क र अनुयायी थे । इनक  

रचना  पर बौ  धम एवं गौतम बु  के उपदशे  का पया  भाव प रलि त होता ह ै।अ घोष न ेबौ  धम का 
चार -  सार करने के उ े य ही का  क  रचना क  थी । का  अ घोष के िलए भगवान बु  के स दशे को जन - 

जन तक प चंाने का मा यम ह ै। अपने का  के िवषय म अ घोष क  सु प  उ ोषणा ह ै क -  
इ यषेा पुशा तय ेन रतयेइ यषेा पुशा तय ेन रतयेइ यषेा पुशा तय ेन रतयेइ यषेा पुशा तय ेन रतये    मो ाथगभाकृितः ।मो ाथगभाकृितः ।मो ाथगभाकृितः ।मो ाथगभाकृितः । 
ोतणॄा ं हणाथम यमनसा ंका ोपचारा कृता ।ोतणॄा ं हणाथम यमनसा ंका ोपचारा कृता ।ोतणॄा ं हणाथम यमनसा ंका ोपचारा कृता ।ोतणॄा ं हणाथम यमनसा ंका ोपचारा कृता । 

य मो ात ्कृतम यद  िह मया तत ्का धमात ्कृतंय मो ात ्कृतम यद  िह मया तत ्का धमात ्कृतंय मो ात ्कृतम यद  िह मया तत ्का धमात ्कृतंय मो ात ्कृतम यद  िह मया तत ्का धमात ्कृत ं
पातु ंित िमवौषध ंमधयुतु ं  ंकथ ं या दितपातु ंित िमवौषध ंमधयुतु ं  ंकथ ं या दितपातु ंित िमवौषध ंमधयुतु ं  ंकथ ं या दितपातु ंित िमवौषध ंमधयुतु ं  ंकथ ं या दित ॥ 

अथात् मो  के योजन वाली यह कृित मने सांसा रक िवषय  म आस  ोता  को का  के बहान ेस े
शाि त का स दशे दनेे के िलए िलखी ह ै, रित जगाने के िलए नह  । मो  पर मन ेअ य शा थ िलखे ह , यहा ँ
उ ह  म कही बात  को का  क  शैली म तुत कया ह ै, य क कड़वी औषध म शहद िमला दया जाये, तो वह 
पीने म मधुर हो जाती ह ै। अ घोष धम चार के िलए का  को िविनयोिजत करना चाहते ह ।  

अ घोष बौ  - दशन -  सािह य के का ड पि डत थे ।  इ ह ने किवता के मा यम से बौ  धम के 
िस ा त  का िववेचन कर जनसाधारण के िलए सरलता तथा सरलतापूवक सुलभ एवम् आकषक बनाने का सफल 

यास कया ह ै । इनक  सम त रचना  म बौ धम के िस ा त ितिबि बत ए ह । भगवान् बु  के ित 
अप रिमत आ था तथा अ य धम  के ित सिह णुता महाकिव अ घोष के ि व क  अ यतम िवशेषता ह ै
।  भगवान बु  के उपदशे को अिधक पाठक  के पास प चंाना , िवशेषत: उन लोग  के पास जो दसेी भाषा ( ाकृत) 
म िलखे बौ  उपदशे  को कुछ उपे ा से दखेते थ े, अ घोष का अिभ  ह ै। अ घोष का   के मा यम से इस ल य 
क  पू त करना चाहते ह । महा मा बु  के ित अ घोष क  गहरी आ था थी ।  यही कारण ह ै क अ घोष ने बु  
भगवान के जीवन स ब धी िविवध घटना  तथा उनके िस ा त  का वणन का मयी भाषा के मा यम स े कया ह ै। 

बु  के येक कायकलाप म महाकिव न ेएक महापु ष क  असाधारण भ ता और अलौ कक भाव का 
य -सा अनुभव करा दया ह ै । िशशु िस ाथ के वणन म वे एक ही प  म एकसाथ बालरिव तथा शशांक के 

उपमान तुत करके िस ाथ के ि व क  तेजि वता और कोमलता दोन  को  कर दते ेह -  
दी या च धयैण च यो रराज बालो किवभिूमिमवावतीणः ।दी या च धयैण च यो रराज बालो किवभिूमिमवावतीणः ।दी या च धयैण च यो रराज बालो किवभिूमिमवावतीणः ।दी या च धयैण च यो रराज बालो किवभिूमिमवावतीणः । 

तथाितदी ोऽिप िनरी यतथाितदी ोऽिप िनरी यतथाितदी ोऽिप िनरी यतथाितदी ोऽिप िनरी यमाणो जहार च ूिंष यथा शशा कः ॥माणो जहार च ूिंष यथा शशा कः ॥माणो जहार च ूिंष यथा शशा कः ॥माणो जहार च ूिंष यथा शशा कः ॥ 
इसी कार िस ाथ के ज म के समय सूितकागृह के दय  का नविशशु क  तेजि वता के आगे भाहीन हो 

जाने का यह कथन भी उदा  और भ  त व क   फू त  अिभ  करता ह ै-  
स िह वगा भया वल या दीप भा ंस िह वगा भया वल या दीप भा ंस िह वगा भया वल या दीप भा ंस िह वगा भया वल या दीप भा ंभा करव ममुोष ।भा करव ममुोष ।भा करव ममुोष ।भा करव ममुोष । 
महाहजा बनूदचा वण  िव ोतयामास दश  सवाः ॥महाहजा बनूदचा वण  िव ोतयामास दश  सवाः ॥महाहजा बनूदचा वण  िव ोतयामास दश  सवाः ॥महाहजा बनूदचा वण  िव ोतयामास दश  सवाः ॥ 

महािभिन मण के समय तो िस ाथ का अिडग धैय और संक प अ घोष के श द  म साकार हो उठते ह । 
छंदक से िवदा लतेे समय  अपने मुकुट स ेमिण उतार कर छंदक को स पते ए िस ाथ  आ द य से यु  म दर पवत 
से लग रह ेथे - 

मकुुटाद ्दीपकमाण ंमिणमादाय भा वरम।्मकुुटाद ्दीपकमाण ंमिणमादाय भा वरम।्मकुुटाद ्दीपकमाण ंमिणमादाय भा वरम।्मकुुटाद ्दीपकमाण ंमिणमादाय भा वरम।् 
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वुन ्वा यिमद ंत थौ सा द य इव म दरः ॥वुन ्वा यिमद ंत थौ सा द य इव म दरः ॥वुन ्वा यिमद ंत थौ सा द य इव म दरः ॥वुन ्वा यिमद ंत थौ सा द य इव म दरः ॥ 
अ घोष क  दाशिनक मा यता िन:स दहे महा मा बु  स े भािवत ह ै । बु च रत के बारहव सग 

म  अ घोष ने बौ  दशन के िस ा त  को बीज प म उप य त कया ह ै।  बु  के उपदशे  को अ घोष अ य त 
सरल ांजल भाषा म दयंगम बना दतेे ह - 

दःुख ंसमदुय ाथ  िनरोध  यथा मम ्।दःुख ंसमदुय ाथ  िनरोध  यथा मम ्।दःुख ंसमदुय ाथ  िनरोध  यथा मम ्।दःुख ंसमदुय ाथ  िनरोध  यथा मम ्। 
पुशम  च वा र वायस य ंिवभा ताम ्।।पुशम  च वा र वायस य ंिवभा ताम ्।।पुशम  च वा र वायस य ंिवभा ताम ्।।पुशम  च वा र वायस य ंिवभा ताम ्।। 

बौ  दशन के चार आय स य  म थम आय स य दःुख ह ै। बौ दशन दःुखवाद के िलए िस  ह ै। बौ  
दाशिनक ज म एवं जीवन दःुख से समवेत मानता ह ै । सौ दरान द के सोलहव सग के आर भ म अ घोष न े
दःुखवाद के इस िस ा त को बड़ी वाभािवक तथा सरल शैली म लौ कक दृ ा त  को लेकर समझाया ह ै- 

आकाआकाआकाआकाशयोिनः पवनो यथा िह यथा शमी गभशयो ताशः ।शयोिनः पवनो यथा िह यथा शमी गभशयो ताशः ।शयोिनः पवनो यथा िह यथा शमी गभशयो ताशः ।शयोिनः पवनो यथा िह यथा शमी गभशयो ताशः । 
आपो यथा तवसधुाशया  दःुख ंतथा िच शरीरगािम ॥आपो यथा तवसधुाशया  दःुख ंतथा िच शरीरगािम ॥आपो यथा तवसधुाशया  दःुख ंतथा िच शरीरगािम ॥आपो यथा तवसधुाशया  दःुख ंतथा िच शरीरगािम ॥ 
अपा ं व व ंक ठन वमु ा वायो ल व ं वुमौ यम ेः ।अपा ं व व ंक ठन वमु ा वायो ल व ं वुमौ यम ेः ।अपा ं व व ंक ठन वमु ा वायो ल व ं वुमौ यम ेः ।अपा ं व व ंक ठन वमु ा वायो ल व ं वुमौ यम ेः । 

यथा वभावो िह तथा वभावो दःुख ंशरीर य च चतेस  ॥यथा वभावो िह तथा वभावो दःुख ंशरीर य च चतेस  ॥यथा वभावो िह तथा वभावो दःुख ंशरीर य च चतेस  ॥यथा वभावो िह तथा वभावो दःुख ंशरीर य च चतेस  ॥ 
अथात् शरीर  और िच  के भीतर दःुख उसी कार रहता ह ैजैस ेआकाश म पवन, शमी वृ  के भीतर अि  

और धरती के भीतर जल । संसार म शरीर और िच  का वाभािवक धम दःुख ह ै। अतः जब तक शरीर और िच  ह ै
तब तक दःुख रहगेा । 

इस दःुखा मक संसार से छुटकारा पाना ही िनवाण या मो  ह ै । बौ  क  िनवाण या मो  क  धारणा 
सवथा नवीन ह ै, उनके मतानुसार आ मा िनवाण क  दशा म न पृ वी म जाती ह ै, न अ त र  म ,  न दशा म , न 
कसी िव दशा म , क तु लेश के य से ठीक उसी तरह केवल शाि त को ा  होती ह ै, जैसे दीपक िनवृि  क  

दशा म ( बुझने पर ) न तो पृ वी म जाता ह ै, न अ त र  म , न दशा म , न कसी िव दशा म , अिपतु तैल के य 
के कारण केवल शाि त को ा  होता ह ै। मो  या िनवाण को यहाँ अ घोष ने बड़ी सरल भाषा ारा दीपक के 
दृ ा त से समझाया ह ै- 

दीपो यथा िनविृतम यपुेदीपो यथा िनविृतम यपुेदीपो यथा िनविृतम यपुेदीपो यथा िनविृतम यपुेतो तो तो तो , 
नवैाव न ग छित ना त र म ्।नवैाव न ग छित ना त र म ्।नवैाव न ग छित ना त र म ्।नवैाव न ग छित ना त र म ्। 
दश ंन काि द ्िव दश ंन काि त्दश ंन काि द ्िव दश ंन काि त्दश ंन काि द ्िव दश ंन काि त्दश ंन काि द ्िव दश ंन काि त ्

हे यात ्केवलमिेत शाि तम ्॥हे यात ्केवलमिेत शाि तम ्॥हे यात ्केवलमिेत शाि तम ्॥हे यात ्केवलमिेत शाि तम ्॥ 
तथा कृती िनविृतम यपुतेो तथा कृती िनविृतम यपुतेो तथा कृती िनविृतम यपुतेो तथा कृती िनविृतम यपुतेो , 

नवैाव न ग छित ना त र म ्।नवैाव न ग छित ना त र म ्।नवैाव न ग छित ना त र म ्।नवैाव न ग छित ना त र म ्। 
दश ंन काि द ्िव दश ंन काि त ्दश ंन काि द ्िव दश ंन काि त ्दश ंन काि द ्िव दश ंन काि त ्दश ंन काि द ्िव दश ंन काि त ्, 
लेश यात ्केवलमिेत शाि तम्लेश यात ्केवलमिेत शाि तम्लेश यात ्केवलमिेत शाि तम्लेश यात ्केवलमिेत शाि तम ् ।।।।।।।। 

महा मा बु  के धम - च  - वतन का ब त ही सु दर वणन करत े ए अ घोष ने कहा ह ै क उस मृगदाव 
क  प रषद ्म मह ष बु दवे ने संसार के िहत के िलए उस धम च  को चलाया- वह धमच , िजसक  नािभ स य 
था; धैय, मित तथा समािध िजसक  नेिम थे और िवनय तथा िनयम िजसके अर थे - 

अथ धमच मतृनािभअथ धमच मतृनािभअथ धमच मतृनािभअथ धमच मतृनािभ, धिृतमितसमािधनिेममत ्।धिृतमितसमािधनिेममत ्।धिृतमितसमािधनिेममत ्।धिृतमितसमािधनिेममत ्। 
त  िवनयिनयमारमिृषजगतो िहताय प रष वतयत ्।।त  िवनयिनयमारमिृषजगतो िहताय प रष वतयत ्।।त  िवनयिनयमारमिृषजगतो िहताय प रष वतयत ्।।त  िवनयिनयमारमिृषजगतो िहताय प रष वतयत ्।। 

अ घोष के अनसुार  बु  भगवान के ज म का कारण ससंार को मुि  ा  कराना ही  ह ै-  
लोक य मो ाय गरुौ सतू ेशम ं पदे ेजगद व थम ्।लोक य मो ाय गरुौ सतू ेशम ं पदे ेजगद व थम ्।लोक य मो ाय गरुौ सतू ेशम ं पदे ेजगद व थम ्।लोक य मो ाय गरुौ सतू ेशम ं पदे ेजगद व थम ्। 
ा यने नाथ ंखल ुा यने नाथ ंखल ुा यने नाथ ंखल ुा यने नाथ ंखल ुनीितम त ंएको न मारो मदुमुाप लोके ।।नीितम त ंएको न मारो मदुमुाप लोके ।।नीितम त ंएको न मारो मदुमुाप लोके ।।नीितम त ंएको न मारो मदुमुाप लोके ।। 
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राज महल स े उपवन - मण के समय माग म  वृ  पु ष ,  रोगी मनु य ,  मृतक पु ष और स यासी के 
दशन क  घटना ने िस ाथ  के जीवन को पूरी तरह बदल दया और वे राजकुमार  से महा मा बु  बन गये ।  इस 
घटना म को सासंा रक िवषय  म आस  ाणी - समूह को िवषय भोग  से हटाकर बौ  धम के अनुकूल आचरण 
करने के िलए और मुि  लाभ क  ओर े रत करन ेहते ु अ घोष ने अपने का  म िनब  कया ह ै।  

मृ यु क  अिनवायता और मृ यु से सावधान रहने के िलये लोक को उपदशे ए महाकिव ने िलखा ह ै क - 
याव त हयाव त हयाव त हयाव त ह : : : : समपुिैत कालः शमाय ताव कु  सौ य बिु म ्।समपुिैत कालः शमाय ताव कु  सौ य बिु म ्।समपुिैत कालः शमाय ताव कु  सौ य बिु म ्।समपुिैत कालः शमाय ताव कु  सौ य बिु म ्। 

सवा व थाि वह वतमान ंसवािभसारेण िनहि त मृ यःु ॥सवा व थाि वह वतमान ंसवािभसारेण िनहि त मृ यःु ॥सवा व थाि वह वतमान ंसवािभसारेण िनहि त मृ यःु ॥सवा व थाि वह वतमान ंसवािभसारेण िनहि त मृ यःु ॥ 
महाकिव ने वृ ाव था ज य िवकार  का वणन करते ए अपना अनुभव   कया ह ै- 

मतृेमतृेमतृेमतृे: : : : मोषो वपषुः पराभवो रतःे यो मोषो वपषुः पराभवो रतःे यो मोषो वपषुः पराभवो रतःे यो मोषो वपषुः पराभवो रतःे यो वाक्वाक्वाक्वाक् िुत षुा ं हः ।िुत षुा ं हः ।िुत षुा ं हः ।िुत षुा ं हः । 
म य योिनबलवीयब धो जरा समो नाि त शरी रणा ं रपुः ।।म य योिनबलवीयब धो जरा समो नाि त शरी रणा ं रपुः ।।म य योिनबलवीयब धो जरा समो नाि त शरी रणा ं रपुः ।।म य योिनबलवीयब धो जरा समो नाि त शरी रणा ं रपुः ।। 

महाकिव ने संसार क  असारता क टत करने के ल य से शरीर क  णभंगुरता के िवषय म कहा ह-ै 
शरीरमा ादिपमृ मया टाद ्इद ंत ुिनःसारतममंत ंमम ।शरीरमा ादिपमृ मया टाद ्इद ंत ुिनःसारतममंत ंमम ।शरीरमा ादिपमृ मया टाद ्इद ंत ुिनःसारतममंत ंमम ।शरीरमा ादिपमृ मया टाद ्इद ंत ुिनःसारतममंत ंमम । 

िचरं िह ित दे ्िविधिचरं िह ित दे ्िविधिचरं िह ित दे ्िविधिचरं िह ित दे ्िविधवद ्धतृो घटः ससु योऽय ंसधुतृोऽिपिभ त े।।वद ्धतृो घटः ससु योऽय ंसधुतृोऽिपिभ त े।।वद ्धतृो घटः ससु योऽय ंसधुतृोऽिपिभ त े।।वद ्धतृो घटः ससु योऽय ंसधुतृोऽिपिभ त े।। 
का  को दशन और धम के अनुकूल बना लेना अ घोष क  मौिलक िवशेषता ह।ै बु च रत म किव का यह 

वैिश  पद-पद पर प रलि त होता ह।ै अ घोष ने इस महाका  के मा यम से बौ  धम के िस ा त  का चार 
करने का सफल यास कया ह।ै  इस महाका  म वाभािवकता का सा ा य ह ै। आ याि मक जीवन तथा तथागत 
भगवान् बु  के िवशु  एवम् लोकसु दर च र  के ित किव क  अगाध ा के कारण इस महाका  म भाव  का 
नैस गक वाह इस महाका  को उदा  भावभूिम पर िति त करता ह ै । मानवता को अ युदय और मुि  का 
स दशे दनेे के अिभलाषी महाकिव अ घोष के ि व क  ग रमा के अनु प ही उनका यह का  भी भगवान् बु  
के गौरवपूण ि व स ेमि डत ह ै। सौ दरन द महाका  म अ घोष न े बु  धम के उपदशे  को भ  भाषा म 
िनब  कया ह ै। भाव  के वाभािवक वणन म तथा काम और धम इन दो िवरोधी त व  के संघष का सफल िच ण 
करन ेम एवम् बौ  धम के आचार- धान उपदशे  का दयावजक वणन करन ेम किव को अ भुत सफलता ा  ई 
ह ै। अ घोष के दोन  महाका  का एक दलुभ प  ह ै-  उदा  क  अिभ ि  । दोन  महाका  के क  म महा मा 
बु  का पावन , धीर और गंभीर ि व ह ै।  

व तुतः अ घोष के स पूण का  क  ेरणा और शि  बु  के ित उनक  सुदढ़ृ और गहन आ था ही ह ै। 
एक युग ा इितहासपु ष के च र  पर महाका रचना करके अ घोष ने यथाथ म अपने महाका  को मह ा दी 
ह ै । अ घोष के का  क  आ वादभूिम को उनक  इस उदा  चा रि क सृि  और बु  के ित गहरी ा के 
प र े य म समझने पर ही उनके का  क  असाधारणता जानी जा सकती ह ै। 
स दभ स दभ स दभ स दभ ----  थ थ थ थ ----  सचूीसचूीसचूीसचूी 
1. सं कृत सािह य का समी ा मक इितहास -  डॉ. किपलदवे ि वेदी आचाय  
2. सं कृत सािह य का अिभनव इितहास - डॉ. राधाव लभ ि पाठी  
3. बु च रतम् -  स पादक तथा ा याकार - चु ीलाल शु ल 

4. सौ दरन द ं- आचाय जगदीशच  िम   
5. सं कृत -  सुकिव - समी ा  - आचाय बलदवे उपा याय  
6. सं कृत -  किव -  दशन - डॉ. भोलाश कर ास  
7. ाचीन भारतीय सािह य क  सां कृितक भूिमका -  डॉ. रामजी उपा याय  
8. सं कृत वा य का बृहद ्इितहास - आचाय बलदेव उपा याय  

9. भारतीय सं कृित - डॉ. ीित भा गोयल 
10. भारतीय सं कृित के मूल त व -  डॉ. ीकृ ण ओझा  
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गौतमगौतमगौतमगौतम    बु ाचंीबु ाचंीबु ाचंीबु ाचंी    िवचारिवचारिवचारिवचार    णालीणालीणालीणाली    
ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . सहुाससहुाससहुाससहुास    दगुादासदगुादासदगुादासदगुादास    पाठकपाठकपाठकपाठक    

सहायक ा यापक 
मा यमशा  संकुल, वा. रा. ती. म.िव ापीठ नांदेड. 

    

आजही आम या सुिश ीत हट या जाणारया समाजाम ये तथागत गौतम बु ांब ल गैरसमज 

नाहीत असे नाही . उलट ाच लोकांत जा त गैरसमज आहते. बु ांना एका िवशी  समाजा या चौकटीत 

अडकउन आ हाला आजपयत खरा बु  समजुच दला गेला नाही . जर आ हाला खरा बु  समजला असता 

तर आज भारतावर ही वेळच आली नसती. कोण होते बु  ?      

‘’‘’‘’‘’गारवोचगारवोचगारवोचगारवोच    िनवातोचिनवातोचिनवातोचिनवातोच    स तु ीचस तु ीचस तु ीचस तु ीच    क युताक युताक युताक युता    ।।।।    

कालनेकालनेकालनेकालने    ध मसवणंध मसवणंध मसवणंध मसवणं, , , , एतंएतंएतंएतं    मंगलमु मंमंगलमु मंमंगलमु मंमंगलमु मं    ॥॥॥॥    
मराठी अथ: माशील असणे, अंगी लीनता असणे, स नाचे दशन घेणे, आिण यो य वेळी ध म 

वण करणे ह ेउ म मंगल आह.े’’(1) 

हा संशोधन पेपर आशय िव ेषण या प तीचा अवलंब या ठकाणी कर यात आलेला आह ेयाम ये 

ामु याने गौतम बु ांचे आ ापयत जे काय िवचार आहते याचा या ठकाणी आ ही संशोधन प ती या 

आधारे अ यास केलेला आह.े 

गौतम बु दां या मते, तृ णांचा नाश झाला तर सव द:ुखाचाही नाश होतो. तृ णा ही सर्व द:ुखांना 

ज म दतेे. या तृ णेचा िवनाश व द:ुखाचा िनरोध आ ांिगक मागाचे अनुसरण के याने होतो. या आ ांिगक 

मागाला ‘म यम ितपद’ असेही हणतात. कारण यासाठी खडतर तप या, शारी रक लेश, दहेदडं व 

कमकांडाची आव यकता नाही. दनंै दन जीवनात वाग याचा हा आचारधम आह.े सारनाथ येथील पिह या 

वचनात गौतम बु दांनी िनवाण पदाला घेऊन जाणारा हा आ ांिगक माग सांिगतला. 

1) बु ांच पुण नाव िस ाथ शु ोधन गोतम शा य ...गोतम ह े यांच आडनाव आणी शा य ह े यां या 

गणाच नाव...कारण बु ां या काळात हणजे इ.स.पुव.563 या पुव  भारतात जाती व था न हती , तर 

गण व था होती . भारतीय समाजाचे पाच गण होते .शा य , िल छवी , कोिलयन , िवड , ग ड हचे ते 

पाच गण ! 2 ) पिहला शा य हणजे शेती करणारा .. याला यावेळेस " कणबी " असे हणत होते . कण 

हणजे मातीचा कण आणी बी हणजे िबयाणे ....माती या कणांत िबयाण पे न जो याचा आणी या या 

प रवाराचा , समाजाचा उदरिनवाह करत होता .. याला " कणबी " असे हणत होते . कणबीचा पुढ 
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अप ंश झाला " कुणबी " कुणबी हणजे आजचा ओिबसी ! मराठा आणी कुणबी एकच . तथागत गोतम 

बु  कुणबी मराठा होते . यांचे वडील आणी प रवार सव शेतकरी होते . 3 ) जैन धमाचे सं थापक 

वधमान महावीर ह ेिल छवी गणातले होते . दै यासुर  िहर यक यपुचा मुलगा राजा हाद .. हादाची 

दोन मुले ..किपल आणी िवरोचन ! किपल हा " सां यदशन " चा णेता ह ेआपण आप या आयुवदा या 

पिह या व या या " पदाथ िव यान " हया िवषयात दशन शा ात बिघतले आणी अ यासलेले आह े . 

दसुरा जो िवरोचन आह े .. याला " वृषभदवे असेही हणतात .हाच वृषभदवे हणजेच " जैनदशन " 

णेता.. हणजेच पिहला ितथकर होय ! वधमान महावीर ह ेशेवटचे हणजेच 24 वे ितथकर !! 4 )  ितसरा 

जो गण आह ेतो कोिलयन हणजेच आजचा आपला कोळी समाज ! कोळी समाज हा राजा असलेला समाज 

होता . गोतम बु ांची आई दवेी महामाया ही कोळी गणाची होती.याचा अथ यावेळेस कुणबी आणी 

कोळी यां यात आंतरजातीय िववाह होत होते .. हणजेच ते हा जाती था न हती . 5 ) चौथा गण िवड ! 

दि णेतले सातवाहन , सातकण  ह े िवड गणाितल बु ी ट राजे होते . 6 ) आणी पाचवा गण ग ड ! 

महापरा मी , दशिव ा ा  , ा यिव ापंडीत राजा रावण हा ग ड गणातील होता . ग ड हणजेच 

आजचा आमचा आदीवासी समाज . आजही म य दशेातील बैतुल आणी िवदभातील अनेक िज ातील 

आमचा आदीवासी समाजाची लोक  रावणदहन करत नाहीत  . तर ितथ रावणाची आमचा आदीपु ष 

हणुन पुजा करतात . झारख ड रा यातील आदीवासी समाज राजा रावणाची पुजा करतो . याला दवे 

मानतो. 7  ) बु ानी चलीत वै दक व थेला छेत दते बु ी ामा यवादी , िव यानवादी , वा तववादी 

अ या िवचारांची , ध माची आणी या िवचारांचा चार आणी सार कर यासाठी संघाची थापना 

केली.चार आयस ये , पंचिशल , अ ांगमाग ा मा यमातुन समाजाला दशा दे याच काम केल. याचा 

प रणाम असा झाला क बु काळात भारत " सोनेक  िचडीया " हणुन िस  होता. िश णाची कवाड े

सवासाठी उघड यात आली . ी-पु ष भेदाभेद न  झाला . समाज कमकांडापासुन दरु गेला , नालंदा 

..त िशला ..िव मशीला सारखी िव िव ालये थापन झाली , िजथ एका वेळी जगाितल 60000 

िव ाथ  िनवासी िश ण घेत होते . योगा शा  ह ेबु ांची दणे आह े. पतंजली हा नालंदा िव ािपठाचा 

िव ाथ  होता . तो योगा यासात पारंगत होता .अथशा ाचे नोबेल पुर कार िवजेते डॉ.अम य सेन 

हणतात क बु  काळात भारताचा GDP ( Gross Develpment Product ) हा जगा या GDP या 

33% होता . याव न बु काळात भारत कती गतीशील आणी िवकसीत होता याची आप याला िचती 

येइल ! 8 ) बु  काळ हा 800 व याचा ! स ाट चं गु  हा मौय हा पिहला स ाट तर स ाट बृह थ मौय 
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हा शेवटचा दहावा स ाट ! याची ह या या याच  सै यातील सेनापती पु यिम  शुंग नावा या सेनापतीने 

कपटाने ह या केली आणी बु सा ा याला उतरती कळा आली . भारतात जाती व था , ी- गुलामगीरी 

, ी- दा यता , िमक असमानता ( Greded Inequality ) आणी मो ा माणात अंध ा , ढी 

पर परांची िन मती झाली . ा गो ी ा फाटा दे याच काम भिव यात लगायत धमाचे सं थापक संत 

बसवे र , महानुभाव पंथाचे वतक संत च धर , वारकरी पंथाचे वतक संत नामदवे महाराज ..जगदगु  

तुकोबाराया , छ.िशवाजी महाराज , छ.स भाजी महाराज ...महा मा जोतीराव फुले , शा  महाराज आणी 

सवात शेवटी िव र  डॉ.बाबासाहबे आ बेडकरा ी केलेले आह.े 9 ) ऑ सफड िव िव ालयाने जगातील 

100 महान महापु यांची " िव ाचे िनमाते " ( Makers Of The Universe )  हणुन एक यादी 

जाहीर केली . यात पिहली चार नाव भारतीय होती .... 

A ) तथागत गोतम बु   

B ) वधमान महावीर  

C ) ि यदश  स ाट अशोक  

D ) िव र  महामानव डॉ.बाबासाहबे आ बेडकर !! 

‘’‘’‘’‘’निहवरेेननिहवरेेननिहवरेेननिहवरेेन    वेरानीवेरानीवेरानीवेरानी    स म तीधस म तीधस म तीधस म तीध    कुदाचनंकुदाचनंकुदाचनंकुदाचनं    ।।।।    

अवेरेनअवेरेनअवेरेनअवेरेन    चचचच    स म तीस म तीस म तीस म ती    एसएसएसएस    ध मोध मोध मोध मो    सन तनोसन तनोसन तनोसन तनो    ।।।।।।।।    

अथ - वैराने वैर कधीच शमत नाही. अवैरानेच वैर शांत होते, हा जगाचा िनयम भगवान बु ाने 

सांिगतला आह.े याला त वाला तोड नाही.’’(2)   

  गौतम बु दांनी िवशु दी मागाचे जे ितपादन केले आह,े यात मनु या या चांग या जीवनाची 

10 त वे ितपादन केली आहते. मानवाचे े व ज माने ठरत नाही, तर ते या या नैितक आचरणावर 

अवलंबून आह.े कमकांडे, जपजा ये, उपास-तापास, दानदि णेमुळे तो िनवाणाकडे जाऊ शकत नाही. तर 

याचे वत:चे चा र य अ यंत शु द व व छ असले पािहजे. यासाठी दहा शीलांचे पालन केले पािहजे. 

1) अ हसा - कोण याही ा याला इजा न करणे तसेच याची हसा न करणे. ा यांवर दया दाखवावी, 

यां यावर ेम करावे. शरीर, मन, वाचा या ारे ा याला ास दऊे नये. 

2) स य - स य बोलावे, अस याचा याग करावा. 

3) अ तेय - ‘अ तेय’ हणजे चोरी न करणे होय. चोरी न करणे हणजे दसुर्या या मालक ची कोणतीही 

व तू न बाळगणे. आप याकड ेजे आह े याम येच समाधान मानावे. 
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4) अप र ह - अप र ह हणजे मादक पदाथ हण न करणे कवा न िपणे.  

5) चय - िभचार न करणे होय. समाजमा य लिगक संबंधास मा यता आह.े तसेच आ यंितक 

कामवासना हा मोठा मनोिवकार मानला आह.े 

6) मनोिवनोदा या संगांना उपि थत न राहणे. 

7) सुगंधी लेप व अभुषणे यांचा वापर न करणे. 

8) एैस पैस कवा अलंकृत िबछाना न वापरणे. 

9) िनिष द वेळी न खाणे. 

10) धनाचा वीकार न करणे. 

या दहा शीलांपैक  पिहली पाच बौ द उपासकाला (गृह थाला) िविहत आहते. 

‘’दान द याने दान दणेा याची कत  वाढत जाते. समाजात, गावात याचा मान स मान होतो. 

समाजात मान स मानाने वागतो, याचे मन शांत होते. याला कोण याही कासरची चता राहत नाही. 

तो सुखाने झोपतो याला वाईट व े पडत नाही या दान दा याला कोणीही श ू नसतो. याचा कोणी 

ितर कार करत नाहीत. दान करणा या चा गौरव केला जातो. या माणसा या दान कायाव न 

या या सदाचारी व स कम  वतनाचे मोजमाप होते. याव न असे हणता येईल गरजवंताला संकट काळी 

दलेले दान स कारणी लागते व ते े  ठरते. या ि ला खरी गरज असते या ि ला अ दान, व , 

दान, र दान अवयवदान दले तर या ि ला जीवदान िमळते. ती  व याचे प रवारातील सारी 

माणसं या दान दा याचे आभार मानतात. व  दानाने शरीराची लाज रखली जाते. भुके या ि ला 

अ दान के याने याची भूक भागते. काही ि ला मदानाची गरज असते यांना मदान क न मदत 

केले तर याचे क  कमी होते आिण तो थो ा वेळात क ातून मु  होतो.’’(3) 

बौ  गु ं ना अथवा स या यांना िभ खूिभ खूिभ खूिभ ख ू(पाली) अथवा िभ ुिभ ुिभ ुिभ  ु(सं कृत) हणतात. िभ खू ह े बौ  

िशकवणीचा चार- चार करतात. जगभरातील िभ खंूची सं या को वधी आह.े बौ  

ध मा या अनुयायांचे ामु याने दोन कार असतात – १) िभ खू - िभ खंुणी आिण २) उपासक - 

उपािसका. 

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप    

गौतम बु ांचे आ ापयत जे काय िवचार आहते याचा या ठकाणी आ ही संशोधन प ती या 

आधारे अ यास केलेला आह.ेआज जगभरात बौ द धमाला मानणा या लोकांची सं या भरपूर आह ेव बौ  
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दशेही अनेक आहते. स ाट अशोक यांनी ही बौ  धम वीका न या या चार सारात मह वाचे 

योगदान दले. हणून आप यालाही भगवान बु दां या िशकवणीला आ मसात क न आपले जीवन यश वी 

बनवायला हवे. आज जगाला यु ाची नाही तर बु ाची गरज आह े. या या दशेा ी बु  ि वकारला ..ते 

ते दशे आज गित या अ यु  िशखरावर िवराजमान आहते मा  आ हाला बु  कधी समजुच दला नाही 

आणी आ हीही कधी बु ाला समजुनच घेतल नाही . जागितक पातळीवर हाच कार सु  आह.े सवाना 

कोण या ना कोण या सम येने ासले आह.े या वैयि क असोत, सामािजक असोत वा मानिसक असोत. 

काम, ोध, मद, लोभ, म सर, ई या यांसार या वृ ीतून बाहरे कसे पडायचे, असा  मानवाला पडतो. 

परंतु, या सम यांचे मूळ काय आह,े या वृ ी आप यात कशा समािव  झा या, याचा िवचार कोणी करत 

नाही, असे गौतम बु  यांनी सांिगतले. जगाला शांतीचा आणी ांतीचा संदशे दे याया ा महामानवास 

..िव िनमा यास कोटी कोटी णाम ! 
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गौतमगौतमगौतमगौतम    बुबबुुबु     एकएकएकएक    सहावलोकनसहावलोकनसहावलोकनसहावलोकन    
 

ा. अमोल दीपकराव धुळे    
सहायक ा यापक 

ी गु  गो वद सघजी प का रता महािव ालय मालेगाव रोड नांदेड. 
    

आप या थोर िवचारांनी आिण उपदशेांनी जगाला नवा माग दाखिवणा या भगवान गौतम बु ांनी 

समाजात अभूतपूव प रवतन आण यात आपले मह वपूण योगदान दले आह.े भगवान गौतम बु ांनी 

दले या उपदशेाचा उपयोग आप या जीवनात के यामुळे अनेक लोक आप या आयु यात केवळ यश वीच 

झाले असे न ह ेतर यां या दयात समाजा ती ेम, आदर, सदभावा या भावनेचा िवकास दखेील झाला. 

गौतम बु ांनी हद ू धमात िस ाथा या पात ज म घेतला, गृह थ जीवनात वेश घेत यावर 

िववाहा प ात आप या प ी आिण मुलाचा याग क न कौटंुिबक मोह-मायेपासून दरू झाले आिण बौ  

धमाचे वतक झाले. िव ाला ज म-मृ यू आिण दःुखा पासून मु चा माग शोधणारे भगवान गौतम बु  

स य द  ाना या शोधात होते. पुढे यांनी भौितकवादी जगात आपला माग शोधला. भगवान गौतम 

बु ांनी क णा, स य आिण अ हसेला आप या जीवनाचा आधार मानले. लोकांना दखेील याच मागावर 

चाल यासाठी यांनी े रत केले. क येक लोकांनी यां या महान उपदशेांमुळे आप या जीवनात आमुला  

बदल केला.भौितक सुखाने समृ  जीवन आिण परलोक  वग ा ी या दोह या साधनेसाठी वै दकांनी 

य सं था उभारली होती. परंतु कालांतराने ती अितरेक  कमकांड व हसा यांत गुरफटली जाऊन 

समाजाला अि य वाटू लागली. या मागानी वग ा ीसाठी धडपडणारे पंिडत ह ेआंध यामागून जाणारे 

आंधळे आहते, असे उपिनषदकारांनी रोखठोक बजावले व येक ने आ मा व परमा मा यांचे व प 

ओळखून मो  िस ीसाठी य  करावा, या क पनेचा पुर कार केला. उपिनषदांचे त व ान माणसाला 

अनाकलनीय व आवा याबाहरेचे वाटले. यातच सं यास व भोगवाद, कमवाद व अ यावाद, ानवाद व 

कमकांड, नाि तकवाद व दवेवाद, गूढवाद व अ ेयवाद अशा िविवध वादामुळे सामा यजनांचाच न ह,े तर 

मो ा मोगांचाही बुि भेद झा यामुळे भारतात वैचा रक अराजकराजक य े ात सावभौम स ेचा 

अभाव अस यामुळे अवंती, कोसल, मगधादी वैराने धुमसणा या रा यांनी आप या चा िवतु ांनी यु ाचा 

वणवा सतत विलत ठेवला होता. शा य - म लांनी गणरा यात बे दली व गटबाजी माजवली होती. 

अशा कारे अ व था, अशा ती व अ व थता यांनी येक े  ापले होते. अशा प रि थतीत 
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आस पूण वृि वादाला त िवस जत करणारा व िव ेमाने े रत झालेला वृि वाद उ प  करणारा 

िनवृि वाद बु ाने िनमाण केला. 

हा संशोधन पेपर आशय िव ेषण या प तीचा अवलंब यासाठी कर यात आलेला आह े याम ये 

ामु याने गौतम बु ां या िवचारांचा वासचा या ठकाणी मी संशोधन प ती या आधारे अ यास 

केलेला आह.े 

““““आप याआप याआप याआप या    िवचारावंरिवचारावंरिवचारावंरिवचारावंर    आपणआपणआपणआपण    अवघेअवघेअवघेअवघे    जगजगजगजग    िनमाणिनमाणिनमाणिनमाण    कककक     शकतोशकतोशकतोशकतो.”.”.”.”    

‘’शा यां या राजधानीचे नाव किपलव तू ह े पडले. ह े नाव किपलमुन या नावाव न पडले. 

किपलमुनी ह ेथोर बुि वादी त वतेने होते. पुढे या नगरीचा राजा जयसेन होऊन गेला. या या राणीचे 

नाव जयंती होते. या राजा जयसेनाला एक मुलगा झाला. याचे नाव सहहनू ठेव यात आले. वयात 

आ यावर याचा िववाह क ायनाशी झाला. राजा सहहनू व राणी क ायना यांना पाच मुले व दोन मुली 

झा या. मुलांची नावे शु ोदन, धौतोदन, शु लोदन व अिमतादोन अशी होती. मुल ची नावे अिमता व 

िमता अशी ठेव यात आली होती. यां या कुटंुबाचे गो  आ द य होते. 

शु ोदनाचा िववाह महामायेशी झाला. महामायेला पु ा ी होत न हती हणून महामायेची 

धाकटी बहीण महा जापती गौतमी िह याबरोबर दसुरा िववाह झाला. महामायेला िस ाथ गौतम 

नावाचा मुलगा झाला, तर गौतमीला नंदकुमार व मुलगी पनंदा अशी दोन अप ये झाली. शु ोदनाचा 

भाऊ शु लोदन याला एक मुलगा झाला याचे नाव आनंद होते, तर अिभतोदन याला दोन मुले झाली 

यांची नावे अनु मे महानाम व अनु  अशी होती.’’(1) 

बु ाचे जीवनवृ  सवा या प रचयाचे आह.े नेपाळ या दि ण सरह ीवर असले या रोिहणी 

नदी या काठी किपलव तू नावाचे शहर होते. तेथे शा य घरा यात शु ोदन नावाचा राजा रा य करीत 

होता. या या राणीचे नाव महामाया. यांना जो पु  झाला. .(इ.स.पूव ५६७) याचे नाव िस ाथ. याचा 

ज म झा यानंतर याची आई महामाया सात ा दवशी वारली. नंतर ितची बहीण गौतमी िहने याचे 

पालन-पोषण केले. हणून याचे नाव गौतम, गौतमी ही याची साव  आईही होती. बालपणापासूनच 

िस ाथ काहीसा िवर  होता. या िवर  मुलाकडे पा न या या आई बापाला अ यंत दःुख होत असे. 

यामुळे यांनी िस ाथाला अितशय लाडात वाढिवले. या यासाठी सव सोय नी यु  असा एक सुंदर 

राजवाडा बांधून दे यात आला व तेथे कोण याही. काराचे दःुख या याजवळ येणार नाही, अशी व था 

कर यात आली. यशोधरा नामक सुंदर राजक येशी याचा. िववाह झाला. पुढे याला एक मुलगा झाला. 
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याचे नाव रा ल.. वया या २८ ा वषापयत िस ाथ या माणे सुखोपभोगात जीवन घालवीत होता. 

शु ोदनाने िस ाथाचा रा यािभषेक कर याचे ठरिवले. िस ाथाला आप या रा याची क पना यावी 

हणून छ  नावा या एका िव ासू सार याबरोबर याला रा य पाहणीसाठी पाठिव यात आले. र याने 

जात असताना महारोगाने त झालेला एक रोगी, वाध याने जजर झालेला एक हातारा व ेता या 

मागून रडत जाणारे लोक अशी तीन दृ ये िस ाथा या डी नजरेस पडली. यामुळे याचे मन अ यंत दःुखी 

झाले व तो राजवा ात परत आला. जगात दःुख आह,े याची जाणीव. होऊन या द:ुखापासून मु  कसे 

हावे, ही एकच चता या या ठी मनाला लागून रािहली. पुढे यास एक सं याशी भेटला. या या िवर  

वृ ीचा िस ाथा या मनावर फार मोठा प रणाम होऊन दःुखमु साठी आपणही िवर  साधू हावे असे 

याला वाटू लागले. सव सुखांचा याग क न, यशोधरा व रा लचा याग क न, घर सोडून वनात 

जा याचा िवचार याने प ा केला. पुढे एके दवशी कोणास चा ल न लागू दतेा, तो आप या 

सार यासमवेत राजवाड बाहरे पडला. गावाबाहरे गे यानंतर याने आपले कपडे, दािगने व इतर व तू 

काढून सार याजवळ द या व याला परत पाठिवले व आपण मंुडन क न, भगवी व े प रधान क न 

एकटाच वनात िनघून गेला. याने मश: आलारकलाम व उ क रामपु  या दोन साधंूचे िश य व प करले. 

योगसाधना केली; पण समाधान लाभेना. ते हा तो गये या ऊ वेला अर यात तप कर यासाठी िनघून गेला 

व एका अ थवृ ा या हणजे पपळा या झाडाखाली चतन करत बसला. पाच वषा या घोर 

तप यनंतर व ४९ दवस समाधी लाव यानंतर यास धमाचा खरा राजमाग दसला. लोक यास बोध 

झाला हणून 'बु ' हणू लागले. या वृ ाखाली बसून याला ह े ान ा  झाले या वृ ास 'बोिधवृ ' 

हणतात. 

‘’‘’‘’‘’सनसनसनसन    पापरसपापरसपापरसपापरस    अकरणंअकरणंअकरणंअकरणं    कुसलरसकुसलरसकुसलरसकुसलरस    उपस पदाउपस पदाउपस पदाउपस पदा    
सिचतसिचतसिचतसिचत    प रयोदयनंप रयोदयनंप रयोदयनंप रयोदयनं    ।।।।    एतंएतंएतंएतं    बु दानुंबु दानुंबु दानुंबु दानुं    सासनंसासनंसासनंसासनं    ॥॥॥॥    

अथ सव पापापासुन दरू रहा। कुशल कमाचा संचय करा. विच ाला नेहमी शू द ठेवा ह े माझे 

शासन आह.े हया गाथेत सव ध म समावलेला आह.े याला ध मपालन गाथा असे हणतात.’’(2) 

““““तुम यातुम यातुम यातुम या    रागामळेुरागामळेुरागामळेुरागामळेु    तु हालातु हालातु हालातु हाला    िश ािश ािश ािश ा    होणारहोणारहोणारहोणार    नाहीनाहीनाहीनाही,,,,    तुम यातुम यातुम यातुम या    रागानेरागानेरागानेरागाने    तु हालातु हालातु हालातु हाला    िश ािश ािश ािश ा    होईलहोईलहोईलहोईल.”.”.”.” 

बौ  धम संघ महा मा बु ांनी आप या धम सारासाठी संघाची थापना केली. याम ये असणारे 

लोक सामा य गृह थ जीवनाचा याग क न धम चार आिण मानवाची सेवा यां याक रता आपले आयु य 

वेचतात. यांनी आप या नवीन धा मक सं दायाची थापना केली व याला िभ ु संघ असे नाव दले. 

आप या धा मक संघटनांची थापना करताना वाभािवकच या काळा या संघ रा याचे अनुसरण बु ाने 
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केले होते आिण याचे िनयम व कायप ती अंमलात आणली. सव ठकाणी िभ ूंचे वेगवेगळे संघ होते. 

येक ठकाणचा संघ एक कारे वतं  होता. िभ ू लोक संघ-सभाम ये एक  येऊन काय करीत होते. 

वृ ी संघात सात कारे महा मा बु ांनी उपदशे केला होता. बौ  संघाम ये याचा समावेश केला गेला. 

िभ ूंनी कसे वागावे, याचा पंचिवध माग सांिगतला आह.े यालाच पंचशील हणतात - (१) एकि त येऊन 

सभेचे आयोजन करणे, (२) एकि त बैठक करणे, एक  होऊन उठणे आिण एक  होऊन संघाचे काय पूण 

करणे, (३) जे संघाकरता मा य आह ेते पाळावे, जे अमा य ते टाळावे, पारंप रक िनयम पाळावेत, (४) ये  

संघनायक संघ िपता आहते. यांचा मान राखणे, (५) वासना व इ छे या आहारी न जाणे या पाच 

त वांनाच पंचशील हटले जाते. 

‘’‘’‘’‘’बा स ं यबा स ं यबा स ं यबा स ं य    िस पचंिस पचंिस पचंिस पचं    िवनयोचिवनयोचिवनयोचिवनयोच    सु रिवखतोसु रिवखतोसु रिवखतोसु रिवखतो    ।।।।    
सुभािसताचसुभािसताचसुभािसताचसुभािसताच    यायायाया    वाचावाचावाचावाचा    एतंएतंएतंएतं    मंगलमु मंमंगलमु मंमंगलमु मंमंगलमु मं    ॥॥॥॥    

मराठी अथ: अंगी ब ूतपणा असावा, वेगवेगळया कला संपादन करणे अंगी िवनय असणे, यो य 

तेच भाषण करणे ह ेउ म मंगल आह.े आपले जीवन आपला प रवार सुखी राह यासाठी आप यात अनेक 

कौश य असले पािहजे आिण आप यात िवनय न पणा असणे आपली वाचा यो य असावी ह ेउ म मंगल 

आह.े’’(3)  

येक िभ ुक रता संघा या िनयमाचे पालन करणे आव यक होते. संघा या ित भ  ठेवणे, 

याक रता िभ ूंना दी ा घेते वेळेस तीन ित ा या ा लागत हो या. यानुसार येक िभ ुला यु , धम 

आिण संघाला शरण आ याचे वचन दणेे आव यक होते. संघात वेश केलेले िभ ु कठोर िनयमांचे पालन 

करीत असत. मनु यमा  आिण सव ा यां या िहताक रता िभ ू संघाची थापना झाली होती. ह ेकाय 

पूण कर यासाठी िभ ूंकडून वैयि क जीवनात पिव ता आिण यागाची भावना यांची अपे ा केली जात 

होती. 

भारतीय सं कृती समृ द कर यात बौ द धमाने मह वपूण योगदान दले आह.े गौतम बु दाने 

ितपादन केलेले पंचशील त व ान आिण ा, शील व क णा यांचा पुर कार यामुळे जागितक शांतीची 

आिण मानवतावादाची संक पना जागृत झाली. पुरोिहतशाहीवर ह ले क न सामािजक समतेचा ारंभ 

बौ द धमाने केला. ‘बाबा वा यम् ’ या ऐवजी लोकांना डोळस कर याचे काय बौ द धमाने केले. ‘ ती य 

समु पाद िस दांत’ ही भारतीय त व ानाला बौ द धमाकडून िमळालेली अमोल दणेगी आह.े बौ दां या 

अ हसािवषयक त व ानात जैन धमा माणे अितरेक नसून जीवनाचे ावहा रक त व ान सामावलेले 

आह.े य िवधी, पशुबळी, कमकांड ऐवजी सदाचार, नैितकता आिण शु द चा र य यांची िशकवण बौ द 
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त व ानाने दली. बौ द धमा या वहाय त व ानांमुळे केवळ भारतातच न ह े तर संपूण आिशयात 

बौ द धमाचा सार व चार झाला. सर चा स इिलयट हणतात क , ‘‘सम त पूव आिशया आिण 

भारता या जवळ असले या ि पांम ये आज सु दा बौ दमताचा भाव िव मान आह.े‘’ बौ द धमा या 

त व ानािवषयी िस द इितहासकार रामशरण शमा हणतात क ,‘‘बौ द धमाचे िस दांत ह े नवीन 

आ थक व थेवर िवकसीत होणार्या नागरी जीवनाशी अनुकूल होते’’ थोड यात, शांततामय 

सहजीवनाची संक पना या िव ात जवून बौ द धमाने अिखल मानवी जीवन काशमय, तेजोमय केले 

आह.े    

समारोपसमारोपसमारोपसमारोप––––    

गौतम बु ांचा जीवन वास क य व पचा आह ेह ेया ठकाणी मी संशोधन प ती या आधारे 
अ यास केलेला आह.े बु ांनी आप या तप यचे स य ा  केले होते. यानंतर काशी मधील सारनाथ येथे 
यांनी आपला पिहला उपदशे दला. यांनी लोकांना सांसा रक दखुपासून दरू जा याचा माग दाखवला. 
यांनी लोकांना िशकवले क  जीवनाचे शेवटचे ल  िनवाण आह.े बु ांनी चांगले कम कर याचा संदशे 
दला. बौ  धम स य व अ हसेवर आधा रत आह.े बौ  धम सव जाती-पंथातील लोकांकरता खुला आह.े 

येक चे यात वागत कर यात आले आह.े ा हण असो कवा चांडाळ, पापी असो वा पु या मा, 
गृह थ असो वा हचारी, सवाकरता बौ  धमाचे दरवाजे खुले आहते. या धमात जाती-पातीचे, े -
किन  असा कोणताही भेदभाव नाही. गौतम बु ांनी आप या उपदशेांनी लोकां या जीवनात काश 
आणला, लोकांची वैचा रक मता िवकिसत केली. लोकां या दयात दयाभाव, क णा िनमाण कर यात 
मह वपूण भूिमका बजावली. 

सदंभसदंभसदंभसदंभ    ––––    

1)1)1)1) पु तकाचे नाव - ध म बोधन वचन भाग – 1 लेखक - एम. डी. सरोदे तथा संघपाल पृ  मांक – 03 काशक - िम लद 
काशन ( यू साई पाक सोसायटी, म नं - 202 ए. वग, दसुरा मजला, यादव नगर, िशरगाव, बदलापूर(पूव), िज. ठाणे.    

2)2)2)2) पु तकाचे नाव - ध म बोधन वचन भाग – 2 लेखक - एम. डी. सरोदे तथा संघपाल. पृ  मांक - 13. काशक - 
िम लद काशन ( यू साई पाक सोसायटी, म नं - 202 ए. वग, दसुरा मजला, यादव नगर, िशरगाव, बदलापूर(पूव), 
िज. ठाणे.    

3)3)3)3) पु तकाचे नाव - ध म बोधन वचन भाग – 2लेखक - एम. डी. सरोदे तथा संघपाल. पृ  मांक - 67. काशक - 
िम लद काशन ( यू साई पाक सोसायटी, म नं - 202 ए. वग, दसुरा मजला, यादव नगर, िशरगाव, बदलापूर(पूव), 

िज. ठाण.े                                                            
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डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबे आबंडेकर यानंीबाबासाहबे आबंडेकर यानंीबाबासाहबे आबंडेकर यानंीबाबासाहबे आबंडेकर यानंी    रा यघटने या मा यमातनू दशे बौ मय रा यघटने या मा यमातनू दशे बौ मय रा यघटने या मा यमातनू दशे बौ मय रा यघटने या मा यमातनू दशे बौ मय 
कसा केलाकसा केलाकसा केलाकसा केला.... 

ा. डॉ. संजय उ म ब  े 
वसंतराव नाईक महािव ालय, हसळा ता. हसळा िज. रायगड. िपन  ४०२ १०५                                                                                                                              

                                                                                                                 

थावना थावना थावना थावना ;;;; 
अखंडिव ाला शांतीचा संदशे दणेारे तथागत भगवान गौतम बु  यांनी िव ाम ये एकता आिण 

अखंडीता िनमाण कर यासाठी जे ये  केले होते व यातून िव ात जी ि थरता िनमाण झाली होती. 
तशीच ि थरता भारताला वतं  िमळा या नंतर या दशेात नांदावी हणून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरानी 
या वेळी भारतीय रा यघटना बनवावयास घेतली यावेळी या दशेातील िवषमता न  क न एकता 

िनमाण हावी, येथील जातीयता संपावी व भेदाभेदीला मूठमाती ावी या उदा  हतूेने डॉ. बाबासाहबेांनी 
रा यघटना बनव यास सु वात केली व ती करत असताना डो यापुढे गौतमबु ा या वेळचा भारत यांनी 
समोर ठेवला. या साठी यांना २ वष ११ मिहने व १८ दवस क  उपसावे लागले व यातून एक सुंदर 
असे भारतीय संिवधान बनले गेले. या सुंदर संिवधानातून यांनी दशे बौ मय कसा केला याचा आढावा 
घेऊया. 
बाबासाहबे पवू काळ बाबासाहबे पवू काळ बाबासाहबे पवू काळ बाबासाहबे पवू काळ ::::----        

बाबासाहबेांनी घटना बनवली व ती लागू क न तमाम भारतीयांम ये एकोपा थािपत 
कर याचा, धा मकता व जातीयता दरू कर याचा य  केला. परंतु भारतीय घटना अि थ वात ये या या 
आगोदर बाबासाहबेांचे बालपण ते यांचा पुवाितहास पािह यास आपणास असे दसून येते क  या काळात 
मो ा माणात धा मक गुंतागुंत, पुरोहीतांचे ाब य, िविवध कारचे य , जातीभेद, वणभेद, भाषाभेद, 
बुि भेद, अंध ा, आि तकता, कमकांड, ाणीह या,दवेदवेता, भोगिवलाशी जीवन इ यादी अनेक अवगुण 
समाजाला िचकटून रािहले होते, आिण झळ बाबासाहबेांना झाली होती. हणून बाबासाहबेांना या 
जोखडातून वता:ला व आप या समाजालाही बाहरे काढावे हणून यांनी िश ण घेत असतानाच काय 
उपाय योजना करता येयील याचा ते सात याने िवचार करीत होते. 
बाबासाहबे बौ  ध माकड ेआक षत बाबासाहबे बौ  ध माकड ेआक षत बाबासाहबे बौ  ध माकड ेआक षत बाबासाहबे बौ  ध माकड ेआक षत ::::----        

बाबासाहबेांना हद ूधमातील वरील सव सम यांची सोडवणूक क न तमाम ब जनां या जीवनात 
काश आण यासाठी बाबासाहबेांनी अनेक धमाचा सारासार िवचार क न जो ध म मानवाला 

मानवा माणे वागवतो, मानवतेचे आचरण करतो अशा ध माकड े हणजेच बौ द ध माकड े बाबासाहबे 
आकृ ट झाले व या ध मातील अनेक बारीक सारीक गो ीचा िवचार क न आप या सम येला वाचा 
फोडणारा व आप याला अिभ ेत असणारा ध म बाबासाहबेांना दसला. आप याला मानव हणून मु  
वातावरणात जगू दणेारा हाच ध म आह े हणूनच बाबासाहबेांनी नािशक िज ातील येवला येथील 
प रषदते एक भीम गजना केली क , ‘मी हद ू हणून ज माला आलो तरी हद ू हणून मारणार नाही’. आिण 
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ही गजना बाबासाहबेांनी खरी क न दाखवली. यांनी नागपूर मु ामी १४ ऑ टोबर १९५६ ला बौ द 
ध माची द ा घेतली व ते बौ  झाले. 
बाबासाहबे रा यघटना बनवतात बाबासाहबे रा यघटना बनवतात बाबासाहबे रा यघटना बनवतात बाबासाहबे रा यघटना बनवतात ::::----        

ऑग ट १९४७म ये भारतीय घटना सिमतीनेएक मसुदा सिमती िनमाण केली व ितचे अ य  
बाबासाहबे होते.घटनेतील मसुदा हाच मह वाचा असतो यातील मह वाचे मु ेच पुढे रा यघटनेत 
समािव  कर यात येत होते. अशा रीतीने बाबासाहबेांनी २ वष ११ मिहने व १८ दवस मेहनत घेऊन २६ 
जानेवारी १९५० म ये रा पत या वा रीने घटना संपूण दशेात लागू कर यात आली. या घटनेत ३९५ 
कलमे व ८ परीशी  ेसामावली आहते व ती सव िलिखत व पात आहते. आपली रा यघटना जगातील 
सवात मोठी रा यघटना आह.े 
घटनेत बौ  ध म घटनेत बौ  ध म घटनेत बौ  ध म घटनेत बौ  ध म ::::----     
1) घटनाघटनाघटनाघटना    ::::----    बाबासाहबेांनी रा यघटने या सरना यात अितशय मोज या पण अचूक व प रणामकारक 

रा यघटनेची उ द  े प  केली आहते. यात याय, वतं , समता व बंधुता यांचा वीकार केला. 
2) बौ द ध म बौ द ध म बौ द ध म बौ द ध म ::::---- बाबासाहबेांनी वरील उ द  े ही बौ द ध मातून घेतली आहते. तथागत हणतात क  

मानवाने पंचशीलाचे पालन करावे सवाशी यायाने वागावे,सवाना समानतेने वागवावे आपण सव 
मानवजातीने भावा या ना याने कृ य करावे. हणजेच बाबासाहबेांनी वातं ,समता व बंधुता ही त वे 
बौ  ध मातून घेतली होती असे दसून येते. 

3) घटना घटना घटना घटना ::::----     
सावभौमसावभौमसावभौमसावभौम, , , , समाजवादीसमाजवादीसमाजवादीसमाजवादी, , , , धमातीतधमातीतधमातीतधमातीत, , , , लोकशाही जास ाकलोकशाही जास ाकलोकशाही जास ाकलोकशाही जास ाक    

बाबासाहबेांनी घटने या सरना यात भारत ह ेसावभौम, समाजवादी, धमातीत, लोकशाही अस याचे 
घोिषत कर यात आले आह.े येथील जा ही सावभौम असून तीच यांची श  आह ेतसेच सव धमाला 
समान लेखून यांना समान वागणूक दे यात येईल कोणावरही अ याय व अ याचार होणार नाही अशी 
त वे बाबासाहबेांनी घटनेत समािव  केली आहते.  

4) बौ  ध म बौ  ध म बौ  ध म बौ  ध म ::::----     तथागथानी आप याला एक येक वचनाम ये मानवतेचा वीकार के याचे आप याला 
दसून येते. समाजात व धमातील उ  नीचतेची उतरंड उतरव याची व सव  या समान व 

येकाला आपाप या आचार िवचाराने जगता येते असे बोल बौ  ध मात आहते. हीच खरी लोकशाही 
आह.े ध मात दसुया या क याणाचा िवचार केला आह.े हणजेच समाजवादी िवचार आहते. तीच त वे 
बाबासाहबेांनी घटने या मा यमातून सव भारतभर लोकांम ये काय ा या चौकटीत रा न पाळ यास 
सांिगतली. 

5) घटनाघटनाघटनाघटना:-        अनु छेद १५ व  अनु छेद १६ म ये बाबासाहबेांनी धम, वंश, जात, लग, कुळ, ज म थान 
आिण िनवास या कारणामुळे आप या सोबत भेदभाव होणार नाही ह ेनमूद केले आह.े  

6) बौ  ध म बौ  ध म बौ  ध म बौ  ध म ::::----    तथागथान या काळात कोणताही पंथ व सं दया हा अि थ वात न हता. पण तथागथां या 
िनवाणानंतर फ  हीनयान व महायान ह ेदोन पंथ िनमाण झाले पण यांनी जातीयता, पंथ, ांत, जात 
यांना दरूच ठेवले होते. बौ  ध मात दया, शांती, अप र ह ही त वे सांिगतली आहते. हद ू धमात 

ा ण, वै य, ेि य व शु  असे चार वण सांिगतले आहते पण या चारी वणात वर या पे ा खालचा 
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शु  आह ेपण बौ  ध मात वरील सवाना समानतेने वागव याची पु ी केली आह.े कोणीही ज मामुळे 
नीच होत नाही तर याचे कम मह वाचे आह.ेबौ  ध मात सांिगतले आह ेक , माणूस कमानेच शु  
होतो तसेच कमानेच तो ा ण होतो. केवळ या वणात ज माला हणून तो ा ण होत नाही. ा ण 
कमानेच होतो. हणूनच बाबासाहबेांनी रा यघटने या वरील कलमा ारे सवाना समानतेने वागवावे 
हणून ही कलमे या म ये समािव  केली आहते. हणून तर आज दकुाने, सावजिनक हॉटेल, 

िसनेमाहॉल, तलाव, िवहीर, र ते, आंघोळीचे घाट अथवा सावजिनक वापरावया या जागा येथे, जात-
धम- लग-कुळ या व न रोखले जाणार नाही.  

7) घटना घटना घटना घटना ::::----    अनु छेद १२ ते ३५ पयत बाबासाहबेांनी मुलभूत ह ांची चचा कर यात आली आह.े िश ण 
घे याचा अिधकार, धा मक वतं , मालम ा िमळव या या अिधकार, अ यायािव  
दादमाग या या अिधकार, कोठेही वा ये  कर याचे वतं , आप या सं कृती माणे वाग याचा 
अिधकार. 

8) बौ  ध मातबौ  ध मातबौ  ध मातबौ  ध मात :-    बौ  ध मात िनसगाने िनमाण केले या येक व तूवर मानवाचा समान अिधकार आह.े 
या सव व तंूचा उपभोग घे याचा सवाना अिधकार अस याचे ितपादन केले आह.े हणजेच 
तथागतांनी सामातावादी िवचार मांडले आहते. धमावर ाहामनांचे वच  अस याने व य  आ ती 
य बळी, सोमरस या बाबी ख चक हो या पण तथागतांनी या धा मक िविधना िवरोध केला व 

येकाला आप या िवचार साम याने जग या या अिधकार अस याचे ितपादन क न धा मक वतं  
दले. हणूनच बाबासाहबेांनी रा यघटनेत धा मक बाबतीत वातं  दले धम बदल याचा, धा मक 
था न पाळ या या कलमे घातली आहते. 

9) घटना घटना घटना घटना ::::----                ितरं या झ ात अशोक च  ितरं या झ ात अशोक च  ितरं या झ ात अशोक च  ितरं या झ ात अशोक च       
२२ जुलै १९४७ रोजी घटना सिमतीची बैठक पार पडली. या बैठक त ितरंगा वज भारताचा अिधकृत 
रा  वज हणून वीकृत कर यात आला. व या वजाम ये अशोक च  ह ेिन या रंगात बसव यात 
आले, व याची बाबासाहबेांनी अंमलबजावणी केली. 

10) बौ  ध म बौ  ध म बौ  ध म बौ  ध म ::::----    स ाट अशोकाने ज हा बौ  ध म वीकारला त हा पासून यांनी आपले आचरण बदलले 
होते. ते ज हा पिह यांदा सारनाथ येथे आले होते. त हा यांनी २४ आरे असणारे च  िशलालेखावर 
कोरवून घेतले.या ध मच ाचा अथ भगवान गौतम बु ाने अिव ा पासून द:ुखापयत १२  अव था व 
द:ुखापासून िनवाणापयत १२ अशा एकून २४ आव थांचे िच ण केले आह.े 

11) घटना घटना घटना घटना ::::----                भारताची राजमु ा राजिच ह व स यमवे जयत ेभारताची राजमु ा राजिच ह व स यमवे जयत ेभारताची राजमु ा राजिच ह व स यमवे जयत ेभारताची राजमु ा राजिच ह व स यमवे जयत े 
२६ जानेवारी १९५० रोजी हणजेच रा यघटने या पिह याच वष  भारतीय घटना सिमतीने 

जास ाक दना दवशी चार सह असलेली व सारनाथ ि थतः ही मु ा भारताची राजमु ा हणून 
वीकारली आह.े 

12) बौ  ध म बौ  ध म बौ  ध म बौ  ध म ::::----    बौ  ध माम ये अशोकाने िनमाणकेले या चार सह व खाली अशोक च  व यावर 
िलिहलेले “ स यमेव जयते “ ह े तीक आह.ेव या काळात भारतीय हा बौ  ध म जागितक पातळीवर 
जो पोहचला गेला याचे ह े तीक पूण िव भर सा रत झाले गेले. जागितक पातळीवर चीन, भूतान, 
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नेपाल, बाली, बो नयो, इंडोिनया, जावा, सुमा ा, येथेही बौ  ध म पोहचला गेला. पण बौ  ध माचे 
तीक सव  मा यता पावले. 

13) घटनाघटनाघटनाघटना:-     २ जानेवारी , १९५४ पासून घटनेत नमूद के या नुसार भारताचा सव य नागरी पुर कार “ 
भारतरभारतरभारतरभारतर  “    िन मती  

14) भारताचा हा सव य नागारी पुर काराचे नाव बौ  ध माशी संबंिधत आह.े बौ  ध मात सव े  
ना ‘ रररर  ‘या नावाने पदवी दली जाते.अनेक बु  िभ कंुची नवे ‘ र  ‘ नावाशी संबंिधत आहते.  

उदाउदाउदाउदा.   .   .   .           १ ) भ ते योतीर   
          २) भ ते संघर   
          ३) भ ते शांतीर   
          ४) भ ते जोतीर   
भारतर  हा पुर कार पपळा या पानावर ( याचा आकार ) दला जातो. या या एका बाजूला 

सोनेरी अ रात तो घेणायाचे नाव तर दसुया बाजूला चार सह असलेली राजमु ा व ध मच  कोरलेले 
आढळून येते.  
15151515))))घटनाघटनाघटनाघटना    ::::----     घटनेत रा ीय फुल हणून ‘ कमळ ‘ या फुलाचा वीकार केला गेला. 
16)बौ  ध म बौ  ध म बौ  ध म बौ  ध म ::::----    बौ  ध माम ये मै ी, ेम व क न यांचे तीक हणून कमळा या फुलाला सव य थान 
आह.े थाईलंड, ीलंका, यानमार या बौ  रा iत तसेच तथागत गौतम बु ा या चरणावर कमळाचे फुल 
सम पत केले जाते. 
सदंभ साधन ेसदंभ साधन ेसदंभ साधन ेसदंभ साधन े::::---- 

१) शेरे नीलकंठ  आंबेडकर वाद, सुिव ा काशन पुण,े थम आवृ ी २००९  
२) गायकवाड  जयदेव  संिवधान—सभेत डॉ. आंबेडकर प गंधा काशन पुण,े थम आवृ ी,२०००  
३) काशप िव ास  महामानव – मी बु ी  फ डेशन मंुबई, थम आवृ ी २०१७  

४) कर धनंजयं  डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर योपुलर काशन मंुबई, दसुरी आवृ ी, १९९०  
५) सोनावणे िवनयकुमार  मुलाखत,   दनांक २५/०५ /२०२१.  

 

    

 

    

 
    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

SPECIAL ISSUE – ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ÷ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¬¤üÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸  
Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 40 

बौ धम थापनेमागील पा भूमीबौ धम थापनेमागील पा भूमीबौ धम थापनेमागील पा भूमीबौ धम थापनेमागील पा भूमी    
ा. िनशांत दनकर खाबडे    

बु  भारत सोसायटी, सुतारमाळ, को हापूर - 416010 
    

तावना तावना तावना तावना ::::----    
बौ  धम हा भारतात थापन झालेला धम आह ेव तो बु ा या त व ानावर आधा रत आह.ेबौ  

धम हा जगातील ितसरा मोठा धम आह.ेभारत,चीन, जपान, कोरीया, थायलंड, कंबोिडया, नेपाळ, 

ीलंका, भुतान या दशेांतबौ  धमाचे अनुयायी मो ा माणात आहते. बौ  धम भारतात थापन 

हो यामागे कोणती पा भूमी होती ाचा शोध घेणे मह वाचे आह.े 
िववेचन िववेचन िववेचन िववेचन ::::----    

बु ाचा ज म नेपाळमधील लंुिबनी येथे वैशाख पौ णमेला इ. स. पूव ५६३ म ये झाला. बु  हा 

राजघरा यात ज मला होता.बु ाचे विडल शा य कुळातीलकिपलव तु राजधानीचेराजा होते यांचे नाव 
शु ोधन होते. या या आईचेनाव महामाया दवेी असे होते. बु ा या प ीचे नाव यशोधरा आिण मुलाचे 
नावरा ल होते. 

िस ाथ बालपणापासून संवेदनशील व दयाळू वृ ीचा होता. दसु याचे द:ुख अ याय यास सहन 
होत नसे. हसेचा तो ितर कार करत असे. एकदा नगर मण करीत असताना बु ास वृ  , सं यासी, 

ाधी त ण, ेतया ा अशी दृ ये दसली ती पा न िस ाथ या मनावर खोल प रणाम झाला जीवनात 
द:ुख आह ेव या दःुखातून मु  दणेारा माग शोधला पािहजे असा िवचार क न याने गृह याग केला अनेक 
गु ं चे िश य व प करले परंतु उ र िमळाले नाही शेवटी गया येथे पपळा या झाडाखाली ४९ दवस 
यान त बसला असता िस ाथ गौतमास ान ा ी झाली मानवी द:ुखमु चा माग िमळाला. 

बु ाने मानवी दःुखमु चा माग वता शोधून काढला कारण यावेळ या वै दक धमात याला 
याची उ रे िमळाली नाहीत कारण याकाळात धमा या नावावर कमकांड,मं तं , जाचक ढी परंपरा, 
पशुबळी, ख चक य िवधी याच गो ीना मह व ा  झाले होते. 

इ. स. पूव सहावे शतक ह े धा मक ांतीचे होते जनतेला वै दक य सं थेला आ हान दऊेन 
मनशांतीचा नवीन माग दाखवेल असा धम पािहजे होता हीच पावभूमी बौ  धमा या िन मतीस पूरक 
ठरली यातील मह वाचे मु े पुढील माणे आहते. 
1) वै दक काळात वग व था होती चे समाजातील थान ह े या या गुणावर अवलंबून होते. परंतु 

पुढील काळात वग व थेची जागा वण व थेने घेतली ा ण, ि य, वै य, शु  या जात ची 
िन मती झाली. जो  या जातीत ज मास येईल याच जातीची कामे याला करावी 
लागत.जातीची बंधने जनतेला अस  होत होती. समाजाम ये सव  िवषमता िनमाण झाली 
होती.शु ांची ि थती अितशय दयनीय होती यांना गुलामासारखी वागणूक दली जात होती यांना 
कसलेही अिधकार न हते ा हण, ि य, वै य या जात ची सेवा करणे, गावाबाहरे राहणे हचे यांचे 
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जीवन होते या सव जाचांमुळे ते बौ  धमाकड ेआकृ  झाले कारण बौ  धमाने जाित व थेला िवरोध 
केला. उ नीचता अमा य केली होती. 

2) वण व थेत ा हण सव  होते यांना समाजात मान व ित ा होती यां यािशवाय कोणतेही 
धा मक काय पूण होत नसे ते सांगतील तोच धम आिण कायदा होता यांनी अनेक जटील िवधी िनमाण 
केले काही िवधी ह ेअनेक दवस चालत असत आिण एवढे क नही सामा य जनतेला मनशांती िमळत 
नसे. येक कौटंुिबक घटनेसाठी िवधी िनमाण केले गेले यासाठी होम हवन य िवधी तयार केले ह े
िवधी जनतेला करावेच लागत नाहीतर दवेाचा कोप होईल अशी भीती घातली जाई.धा मक ंथ, 
िवधी, मं ,ह ेसं कृत भाषेम ये असत व सं कृत िशक याचा अिधकार फ  ा हण जातीस होता व 
सामा य जनतेची भाषा िह ाकृत होती यामुळे सामा य जनता ा िवधीब ल पूण अ ानी होती. 
तसेच या िवधीसाठी चंड खच येत असे तो पूण करता-करता तो मेटाकुटीला येत असे. 

3) य िवधी करताना आ ती हणून पशुबळी दला जाई शेतीसाठी पशुधन हणून बैल व इतर ा यांची 
आव यकता होती परंतु पशु येमुळे शेतीवर िवपरीत प रणाम होऊ लागला यामुळे या हसेला 
सामा य जनता कंटाळली होती. बौ  धमाम ये अ हसेचा पुर कार केला यामुळे जनता याकडे आकृ  
झाली. 

4) वै य िह ापार करणारी जात होती उ रवै दक धमात धन संचय करणे नफाखोरी करणे ाज दणेे 
घेणे िनिष  मानले होते ा अटी वै यांना ापार कर यास जाचक ठरत हो या हणून वै य इतर 
धा मक पयाय शोधत होते यामुळे बौ  धम सारास वाव िमळाला. 

5) समाजाम ये ि यांची ि थती दयनीय होती यांना कसलाही अिधकार न हता कुटंुबात यांना दु यम 
थान होते ा हण धमात यांना शू ांसारखी वागणूक दली जात होती. याउलट बौ  धमात ी 

पु ष यांना समान मानले होते. 
6) इ.स. पूव सहा ा शतकात भारतात धा मक ांती घडून आली यातून बौ  धमाची िन मती झाली डॉ. 

बाबासाहबे आंबेडकरांनी याब ल आपले मत ‘ ांती आिण ित ांती’ म ये मांडले आह े यां या मते 
बु पूवकाळातीलआयसमाज हा सामािजक, धा मक व सां कृितक दृ ीने अध:पितत झालेला होता 
बौ धमाने यात ांती घडवून आणली. बौ धमाचा उदय ही केवळ धा मकच न ह ेतर सामािजक व 
राजक य ांती होती.  

िन कष िन कष िन कष िन कष ::::----    
ऋ वे दक काळातील धम हा साधा सरळ होता. आकाश, वारा, पाउस, अ ी, सूय, न ा या 

िनसगातील िविवध घटकांना ई राची पे मानून यांची पूजा केली जात असे. परंतु उ रव दक काळात 
धमाचे व प बदलले कमकांड, मं तं , अंध ा पशुबळी, जाती व था इ यादी वाईट गो ीचा समावेश 
उ रवैदीक धमात झाला यामुळे सामा य जनता हवाल दल झाली याला यामधून मु  हवी होती एक 
साधा सरळ धम हवा होता जो मनशांती दईेल याचे ंथ या या बोलीभाषेतील असतील याम ये 
कसलेही कमकांड हसा अंध ा नसेल आिण हीच पा भूमी बौ  धमा या िन मतीस कारणीभूत ठरली.   
सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं सदंभ थं ::::----    

1) ाचीन आिण म ययुगीन भारत – डॉ. जय सगराव पवार 
२) ांती आिण ित ांती – डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर 
३) ाचीन भारत – डॉ. अिनल कठारे 
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अ ांिगक माग - मानवतावादी िवचार  
 

ाााा. . . . सौसौसौसौ. . . . वामीवामीवामीवामी    सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदानंदसदानंदसदानंदसदानंद    
ी िशवाजी युिनअर कॉलेज मािणकनगर, नांदेड 

  

भगवान गौतम बु ाने मानवजाती या िहतासाठी मानवा या क याणासाठी बु ध मा चे जे िनयम 
तयार केले याला अनुभूती यास यक ाना या कसोटीववर घासून अनुभवा या मा यमातून तयार केले. 
ध मात दवेांचेअवतार हणजेच दवैवाद, आ मा,पुनज म,अंध ा, पूजा,कमकांडाला अिजबात थारा दला 
नाही. केवळ वा तवता ण स य बौ ध मात असून ा,शील,क णा याला अिधक मह व दणेारा 
मानवा या िवकासाची च े  गितमान करणारा हा बौ ध म  आह.े या ध मात तुम या केवळ कुशल 
कमानेच व आचरणानेच मो  माग दाखिवला जातो यासाठी ध माचे मुख अंग असलेला अ ांिगक माग 
ह ेमानवजातीच या िहताचे आहते.अ ांिगक माग 

अ ांिगक माग (पाली अ रयो अिगको म ग) हा गौतम बु ांनी सांिगतलेला काम, ोध, षे, इ. 
दोष दरू क न जीवन िनर्मळ कर याचा सदाचाराचा माग आह.े यासं म यम माग सु ा 
हणतात.ध मच ातील आठ आरे ह ेअ ांिगक माग दशवतात 

बौ  धमा या िशकवणुक त अ ांिगक मागाला फार मह व आह.े अ ांिगक मागाचा प रपूण 
अवलंब केला तर मनु य िनवाण ा  क  शकतो, िनवाण हणजे मृ यू न ह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी 
ही क पना समजावून दतेाना हटले आह ेक , िनवाण हणजे धममागावर वाटचाल करता येईल इतका 
पुरेसा ताबा आप या वृ वर असणे. िन बाण (िनवाण) हणजे िनद ष जीवन, काम, ोध, षे वगैरे दोष 
आपले जीवन दिूषत क न सोडतात. ह ेदरू क न जीवन िनमळ कर याचा म यम माग हणजे अ ांिगक 
माग. हा माग मनु याला पाहायला िशकवतो, जाणायला िशकवत , ान दतेो. यामुळे िच ाला शांती 
लाभू शकते. मनु या या दनंै दन जीवनात मनु य िजतके या मागानेवाटचाल करतील िततके जीवन अिधक 
आनंदी होत जाईल. 
अ ांिगकअ ांिगकअ ांिगकअ ांिगक    मागमागमागमाग::::----    

१) स यक् दृ ी: िनसग िनयमािव  कोणतीही गो  होऊ शकते ही गो  न मानणे. 
२) स यक् संक प हणजे यो य िनधार, िवचार, 
३) स यक् वाचा: क णायु  व स यपूण वाचा (बोल) ठेव याचा य  करणे. 
४) स यक् कमा त उ म कम हणजे यो य कृ ये करणे. 
५) स यक् आजीिवका वाईट मागाने आपली उपजीिवका न करता ती स मागानेच करणे. 
६) स यक् ायाम वाईट िवचार िनमाण झा यास याचा व रत नाश करणे. 
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७) स यक् मृती:- ताि वक गो चे मरण क न िच ास ( मनाला) जागृत ठेवणे. 
८) स यक् समाधी कोण याही वाईट िवकारांना पश होऊ न दतेा दु  वृ पासून मन अलग ठेवून 

िच  स  आिण शांत ठेवणे 
स यकस यकस यकस यक    संक पसंक पसंक पसंक प::::----        

आपला संक प, आपले येय ह ेफार आवा याबाहरेचे नको तसेच फार साधे, अगदी सहजसा य, 
कुवतीपे ा पु कळ कमी असेही नको. आप या नेहमी या जग यात, िवशेषत: आज या काळात तर स यक 
संक प फार मह वाचा ठरतो.खोटी ित ा आिण अहकंारापायी अमुक एक क न दाखवीन आिण मगच 
िवसावेन, या संक पामुळे आयु यातील मौ यवान काळ फुकट जाऊ शकतो. मनापासून नको असलेली गो  
करणे हणजे मानिसक श चा अप य असतो. दसुरीकडे आळशीपणा क न, आप याकडे असलेली श , 
ताकद, कौश य फुकट घालिवणे ह ेसु ा दःुखदच हणावे लागेल. ही मा आपले आिण समाजाचे नुकसान 
करीत असतात. 

अ ांगाम ये पिहले सू  आह-े स यक दृ ी. स यक दृ ी हणजे जे आह,े जसे आह े तसे पाहणे. 
एखा ा िवषयी मनात राग असेल कवा काही पूव ह असतील तर ती  जे काही करेल यात 
आप याला दोषच दसू लागतात. कधी कधी मन िवषादाने भर दले गेले असले क  भ  आकाश, तेज वी 
न े, सुगंधाची आिण स दयाची बरसात करणारी फुले यां या दशन आनंद होत नाही. मूळ व तू जशी 
आह ेतशी न बघता िवकार त मनाने बिघतली क  ित या बाबतीतील आपले आकलन दिूषत होते. हणून 
माणूस, व तू, िनसग सग यांकडे शांत, समतोल, पूव हिवरिहत दृ ीने बघावे. हणजे बघणारा आिण 
बिघतले जाणारे यां यात यो य संबंध थािपत होतात. 

स यक संक प:-आप या मुलांसाठी अवा तव अपे ा बाळगणारे पालक मुलांसमोर न झेपणारे येय 
ठेवतात. या येयाकडे वाटचाल करताना मुले आिण पालक दोघेही दःुखी होतात. येय सा य झाले नाही 
क  आ मिव ास ओस  लागतो. ताण येतो. आपण पालकां या अपे ा पु या क  शकलो नाही याचे द:ुख 
होते. अशा वेळी आ यंितक िनराशेने मुलांनी आ मह या के याचीही उदाहरणे आहते. याखेरीज संक पाम य े
दरुा ह असू शकतो. खोटी ित ा आिण अहकंारापायी अमुक एक क न दाखवीन आिण मगच िवसावेन, 
या संक पामुळे आय यातील मौ यवान काल फ  जाऊकुवतीनुसार समतोल येय हणजे स यक 
संक पआव यक असतो 
स यकस यकस यकस यक    वाणीवाणीवाणीवाणी::::----    

ह े ितसरे सू  आह,े स यक वाणी. आपले बोलणे स य, सरळ आिण ि य असावे, खोटेपणा, ढ ग 
फसवणूक आपले अनेक त हांनी नुकसान करतात. आप या रोज या जग यात पु कळदा आपण आत 
काहीतरी दडवतो. एखा ाब ल राग असताना बाहरे मा  गोड गोड बोलतो. राग दडप यामुळे तो 
वेग या संगी वेग या मागाने बाहरे पडू शकतो. अशी माणसे अकारण हसक होऊ शकतात. िवपरीत 
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कवा बदलून न सांगता आह ेजसं आह ेतसं सांगायला हवे. राजाचे हरे कवा मं ी खोटे आिण गोड बोलू 
लागले तर रा याचा िवनाश ओढवेल, तुतीही न ह े आिण नदाही न ह.े साधेपअ हसा मक त हनेे स य 
सांगणे गरज नसताना वृथा न बोलणे या सव बाबी स यक वाणीत समािव  होता 
स यकस यकस यकस यक    कमातकमातकमातकमात::::----    

चौथं सू  आह े स यक कमात यो य ते आिण यो य तेवढं कम करणं हणजे स यक कमात यात 
आ मह या, चोरी, हसा, पर ीिवषयी लोभ, अशी सारी कम िनिष  आहते. दसुरीकडे कतीही िमळाले 
तरी, 'अजून हवे' ची लालसा न सुटणे, यासाठी िजवा या आकांताने कम करीत राहणे ह े सु ा व य 
असावे. सगळे ानी लोक याचा उ ोष करतात. या संदभातील टॉल टॉयची कथा िस  आह.े एका 
माणसाला सांिगतले गेले क , सकाळपासून सं याकाळपयत तू िजथपयत धावत जाशील तेवढी जमीन तुझी 
होईल. सूया तापयत खूप अंतर पार करायला हवे हणून 8लोभामुळे जोराने धावत रािहला. सूया त 
झा यावर तो थांबला आिण अित माने मृ यू पावला. याला पुरस साडेतीन हात जमीन पुरेशी झाली. 
आप याला यो य असे सा य ठरिव यावर या दशेने शांतपणे कम करत राहणे, हणजे स यक कमात 
स यकस यकस यकस यक    उपजीिवकाउपजीिवकाउपजीिवकाउपजीिवका::::----    

स यक उपजीिवका ह ेपाचवे सू  आह.े आपली उपजीिवका ही आप या आवडीनुसार असावी. परंतु 
यापासून इतरांना ास, दःुख, क  कोणतीही इजा होता कामा नये, उपजीिवका स मागाने करावी. चोरी, 

फसवाफसवी, पाप, हसा क न उपजीिवका क  नये. आपण िजत या खोटय़ा गो ी क न आिण इतरांना 
ास दऊेन उपजीिवका करतो िततके आपण अपराधी, भीित त, संतापी असतो. समाधानी, शांत 

जीवनवंिचत राहतो. चंबळ या डाकंूना सु ा ही गो  अनुभवाला आली हणून यांनी खून, दरोडे, माराम 
था, लुटालूट सोडून िवनोबांपुढे श े ठेवीत शरणागती प करली व शेतीसारखी क ाची पण शांत, 
समाधानी उपजीिवका प करली. 
स यकस यकस यकस यक    ायामायामायामायाम::::----    

स यक ायाम ह ेसहावे सू  आह.े वाईट िवचार मनात उ प  होऊ नये हणून य  करणे. उदा. 
दसु याचे धन हडप करावे असा िवचार मनात नसतो, पण तशी संधी समोर आली तर मोह होऊ शकतो. 
अशा संगीही वाईट िवचार न कर याचे वळण मनाला लावायला हवे. वाईट िवचारांनी फ  िव वंस 
घडतो. यामुळे एकतर मनाला टोचणी लागते कवा अिधक िव वंसाची आग भडकते. 

चांगली कृ ये करणे, मनात सुिवचार उ प  होतील य  करणे, सुिवचार मनात नीट जिवणे, ते 
पूण वाला नेऊन जीवनात यांचा अंतभाव करणे या मानिसक य ांना स यक ायाम हणतात. 
स यकस यकस यकस यक    मतृीमतृीमतृीमतृी::::----    

स यक मृती ह ेसातवे सू  आह.े थ ते िवसरणे आिण साथ ते मरणात ठेवणे दनंै दन जीवनात 
घडावयास हवे. पण उलटच घडते. वाईट गो या मृती प या होतात. कोणी आप याकरता काय केले ह े
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ल ात राहात नाही. उलट काय केले नाही तेवढे मा  ल ात राहते. दनंै दन जीवनात ह े द:ुखाला 
कारणीभूत ठरते. आप या शरीरमनातील सुखदःुखाद चे साि वाने अवलोकन करीत यांचे व प 
समजावून घेणे, याबाबतीत मन सावध, जागृत व संतुिलत असणे हणजे स यक मृती.  
स यकस यकस यकस यक    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी::::----    

स यक समाधी हा अंितम ट पा आह.े दनंै दन जीवनात याचा अवलंब करणे कठीण आह.े दःुख 
आिण षि पूं या पलीकडे जात अंितम स यापयत पोहोच यासाठी साि वक मागाने जगता जगता हळूहळू 
मनाची तयारी होऊन 'हष खेद ते मावळले' अशी ि थती आली क  मन िवशु  आनंदाने भ न जाते. 
अंतयामी या या ि थतीला स यक समाधी हणता येईल. बु ध म हा िनसग िनयमाला अनुस न वै ािनक 
दिृ कोनातून स यक ाना या कसोटीवर घसणारा असा अनुमाना मक ध म आह.े मानवी साम य 
ओळखून मानवाला क बद ू मानून अ ाना या अंधारातून ाना या काशाकडे नेणारा हणजे 
वयं कािशत हा असा भवच  ाना या आिव काराने वतप रवतन क न मानवा या हाती अ ांिगक 

मागाने सदाचराचा म यम माग दऊेन असं य जीवांना त न जा याचा माग दाखिवला. हणूनच ते 
मो दाता न होता मागदाता झाले. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं::::----    

1) लोकस ा द 09/08/2014 
2)भगवान बु  आिण यांचा ध म - डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर 
3)इतर संदभ 
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गौतमगौतमगौतमगौतम    बुबबुुबु     ----अ ािंगकअ ािंगकअ ािंगकअ ािंगक    मागमागमागमाग    
 

शारदाशारदाशारदाशारदा    कशनकशनकशनकशन    धामणगावंकरधामणगावंकरधामणगावंकरधामणगावंकर    
एम.ए.एम.एड.एम.फ ल (मराठी), पी.एचडी. (संशोधक िव ा थनी) ी.हावगी वामी महािव ालय,उदगीर. 

ाााा....नामदवेनामदवेनामदवेनामदवे    गेनबागेनबागेनबागेनबा    खरातखरातखरातखरात    
एम.ए सी.एम.ए.एम.एड.सेट डाँ. पारनरेकर महाराज यू. कॉलेज, मांजरसुबा िज. बीड.  

 

गौतम बु  ह े भारतीय त व , यानी,आ याि मक िश क व समाज सुधारक होते. िव ाला 
शांतीचा उपदशे दणेारे शांतीदतू हणून बु ांना ओळखलं जातं. यांनी बौ  धमाची थापना केली. बु  ह े
नाव नाहीतर ानाची उपाधी आह.ेबु  या श दाचा अथ आकाशा एवढा चंड ानी.ही उपाधी यांनी 
व य ांनी िमळवलेली आह.ेशा य गणाचा राजा शु ोधन व यांची प ी महाराणी महामाया यां या 

पोटी ि य कुळाम ये इ.स.पू.563 म ये लंुिबनी येथे बु ांचा ज म झाला. यांचे नाव िस ाथ ठेव यात 
आले. यां या ज मानंतर अव या सात ा दवशी यांची आई महामाया यांचे िनधन झाले. यानंतर 
यांचा सांभाळ यांची मावशी साव  आई जापती गौतमी यांनी केला. यामुळे राजकुमार िस ाथाला 

गौतम या नावाने ओळखले जाते. पुढे िस ाथ गौतमास आव यक असे सव कारचे िश ण दे यात आले. 
यानंतर इ.स.पू.547 म ये िस ाथ चा िववाह झाला. पुढे यांना रा ल नावाचा पु  झाला.कालांतराने 

समाजातील दःुख, दा र  पा न यांनी स यास घेतला. यानंतर यांना बु व ा  झालं. आिण यांनी 
बौ  धमाची थापना केली. 
    अ ांिगकअ ांिगकअ ांिगकअ ांिगक    मागमागमागमाग    ----    

 अ ांिगक माग यास म यम माग सु ा हणतात. काम, ोध, षे इ यादी दोष दरू क न जीवन 
िनमळ कर याचा सदाचाराचा माग हणजे अ ांिगक माग होय. बौ  धमा या िशकवणुक त अ ांिगक 
मागाला फार मह व आह.े अ ांिगक मागाचा प रपूण अवलंब केला तर, मनु य िनवाण ा ी क  शकतो. 
िनवाण हणजे मृ यू न ह ेतर िनवाण हणजे िनद ष जीवन होय. काम, ोध, षे वगैरे दोष आपले जीवन 
दिूषत क न सोडतात. ह ेदरू क न जीवन िनमाण कर याचा म यम माग हणजेच अ ांिगक माग होय. हा 
माग मनु याला पाहायला, जाणायला िशकिवतो, ान दतेो. यामुळे िच ाला शांती लाभू शकते. 
मनु या या जीवनाम ये िजतके या मागाने वाटचाल करतील िततके जीवन अिधक आनंदी होत जाईल. 
अ ांिगक माग पुढील माणे - 
1.1.1.1.  स यकस यकस यकस यक    दृ ीदृ ीदृ ीदृ ी    ---- ' िनसग िनयमािव  कोणतीही गो   होऊ शकते ही गो  न मानणे '. स यक दृ ी 
हणजे  जस आह ेतसे पाहणे. एखा ा िवषयी मनाम ये राग असेल कवा पूव ह असतील तर ती 

 जे काही करेल यातच आप याला दोष दसू लागतात. व तू जशी आह ेतशी ती न बघता िवकार 
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मनाने बिघतली क  ित या बाबतीतील आपले आकलन दिूषत होते. हणून व तू,िनसग यां याकडे शांत 
समतोल पूव ह िवरिहत दृ ीने बघावे. 
2.2.2.2. स यकस यकस यकस यक    सकं पसकं पसकं पसकं प - ' हणजे यो य िनधार, िवचार ' आपला संक प आपले येय ह ेफार आवा याबाहरेचे 
नको तसेच फार साधे अगदी सहज सा य कृतीपे ा पु कळ कमी असे िह नको. आज या काळात तर स यक 
संक प फार मह वाचा ठरतो. आप या मुलासाठी अवा तव अपे ा बाळगणारे पालक मुलांसमोर न 
झेपणारे येय ठेवतात. या येयाकडे वाटचाल करताना मुले आिण पालक दोघेही दःुखी होतात. येय 
सा य झाले नाही क  मुला या मनावर ताण येतो. आप या पालकां या अपे ा पूण क  शकलो नाही याचे 
यांना दःुख होते. या अ यंत दःुखातून मुलं आ मह या कर याचा िवचार क  लागतात, काही करतातही 

अशी बरीच उदाहरणे आहते. याखेरीज संक पाम ये दरुा ह ही असू शकतो खोटी ित ा आिण अहकंारा 
पायी अमुक एक क न दाखवीन आिण मगच िवसावेल, या संक पामुळे आयु यातील बराच काळ फुकट 
जाऊ शकतो. आप याकडे असलेली श  ताकद कौश य फुकट घालवणे हणजे ह े सु ा दःुखच हणावे 
लागेल.ही माणसे आप या बरोबर समाजाचे नुकसान करीत असतात. ते हा कुवतीनुसार समतोल येय 
हणजे स यक संक प मानवी जीवनाम ये आव यक असतो. 

3. 3. 3. 3. स यकस यकस यकस यक    वाचावाचावाचावाचा    ---- ' क णायु  व स यपूण पूण वाचा ठेव याचा य  करणे '. आपले बोलणे स य सरळ व 
ि य असावे, याम ये कोण याही कारचा ढ गीपणा नसावा,खोटे पणा नसावा. यामुळे आपले अनेक 

कारचे नुकसान होते. आप या रोज या जग यात पु कळदा आपण आत काहीतरी दडवतो. एखा ाब ल 
राग असताना वरवरचे मा  गोड गोड बोलतो. राग दडपणामुळे तो वेग या संगी वेग या मागाने बाहरे 
पडू शकतो. अशी माणसे अकारण हसक होऊ शकतात कवा बदलून न सांगता जे आह े जस आह े तसं 
सांगायला हवे कोणाची तुती क  नये व नदाही क  नये. साधेपणाने अ हसा मक मागाने स य सांगावे. 
गरज नसताना वृथा न बोलणे, अवा तव बडबड न करणे,यो य या वेळी यो य या ठकाणी आप या 
वाणीचा वापर करणे या सव बाबी सं यक वाचा म ये येतात. 
4. 4. 4. 4. स यकस यकस यकस यक    कमातकमातकमातकमात----    ' उ म कम हणजे यो य कृ य करणे ' यो य ते आिण यो य तेवढेच कम करणे हणजे 
स यक कमात. यात आ मह या,चोरी, हसा पर ीगमन,अित लोभ अशी सारी कम िनिष  आहते. 
दसुरीकडे कतीही िमळाले तरी अजून हवे, ही लालसा न सुटणे, यासाठी िजवा या आकांताने कम करीत 
राहणे, ही सु ा ज असावे. अित तेथे माती ह ेआपणास मािहत आह,ेकोणतीही गो  माणात करावी. 
याचा ित लोभ क  नये. कारण प रणाम वाईट होतो. एखादे येय गाठ यासाठी शांतपणे कम करीत 

राहणे हचे यो य. 
5. 5. 5. 5. स यकस यकस यकस यक    उपजीिवकाउपजीिवकाउपजीिवकाउपजीिवका    ---- 'वाईट मागाने आपली उपजीिवका न करता ती स मागानेच करणे'. आपली 
उपजीिवका ही आपणाला समाधान दणेारी असावी, आप या आवडीची असावी,उपजीिवका स मागाने 
करावी, कोणाची चोरी,फसवणूक, हसा क न उपजीिवका क  नये. आप यापासून कोणाला 
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दःुख,इजा, ास होऊ नये अशी आपली उपजीिवका असावी. हणजेच उपजीिवका स मागाने करावी.आपण 
िजत या खो ा गो ी क न आिण इतरांना ास दऊेन उपजीिवका करतो, िततके आपण 
अपराधी,भीती त,संतापी असतो. समाधानी,शांत,सुखी जीवनापासून वंिचत राहतो. यामुळे ने 
समाधानी जीवनासाठी स यक उपजीिवकेचा माग प करावा. 
6. 6. 6. 6. स यकस यकस यकस यक    ायामायामायामायाम    ---- ' वाईट िवचार िनमाण झा यास याचा व रत नाश करणे '.वाईट िवचार मनाम ये उ प  
होऊ नये हणून य  करणे.उदा.दसु याच ेधन हडप करावे असा िवचार मनात नसतो, परंतु तशी संधी उपल ध 
झा यास मोह होऊ शकतो. अशा संगी वाईट िवचार न करता चांगला िवचार करावा,मनाला चांगले वळण 
लावावे. वाईट िवचारांनी फ  िव वंस घडतो यामुळे एक तर मनाला टोचणी लागते कवा अिधक िव वंसाची 
मनाम ये आग भडकत.ेचांगले कृ य करणे, मनाम ये चांगले िवचार येतील असा य  करणे,सुिवचारान े मनाला 
समाधान िमळते,चांग या बाबी हातनू घडतात. सुिवचारान े जवणूक मनाम य ेक न ते पूण वाला नेऊन जीवनात 
याचा अंतभाव करणे या मानिसक य ांना स यक ायाम हणतात. 

7.7.7.7.        स यकस यकस यकस यक    मतृीमतृीमतृीमतृी    ---- ' ताि वक गो ीचे मरण क न िच ास जागृत ठेवणे '. यो य ते मरणात ठेवणे आिण थ त े
िवसरणे ह ेदनैं दन जीवनात घडावयास हवे,परंतु तस ंन घडता या यािव  घडतं. थ त े मरणातुन जात नाही, 
पु हा पु हा ते मरणात येत.ं कोणी आप यासाठी चांगले य  केले ह े ल ात राहत नाही, कोणी आप यासाठी 
काहीच केले नाही ते मा  मरणात राहत.ेदनैं दन जीवनात हचे दःुखाला कारणीभतू आह.े आप या शरीर मनातील 
सुख द:ुखांचे साि वान ेअवलोकन करीत यांच े व प समजावून घेणे या बाबतीत मन सावध व संतुिलत असणे  
हणजेच स यक मृती होय. 

8. 8. 8. 8. स यकस यकस यकस यक    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी    ---- ' कोण याही वाईट िवकारानंा पश होऊ न दतेा दु  वृ ीपासून मन अलग ठेवून िच  स  
आिण शांत ठेवणे '.वरील सात अ ांिगक माग सा य झा यानंतर शेवटचा ट पा हणजे स यक समाधी. दनैं दन 
जीवनात याचा अवलंब करणे कठीण आह.े सुखद:ुखा या पलीकड ेजात अंितम स य पयत पोहोच यासाठी साि वक 
मागाचा अवलंब करणे, हळूहळू मनाची तयारी क न हष- खेद ह ेसव मावळणे,अशी ि थती िनमाण होत े क मन 
िवशु  आनंदाने भ न जाते अंतयामी या या ि थतीला स यक समाधी हणतात. या आठ अ ांिगक मागाचा 

ने आप या जीवनाम ये अंगीकार करणे गरजचेे आह.े वरील अ ांिगक माग हणजेच आठ पायर्या 
आहते.याचा अवलंब सवसामा य लोकांना करता येऊ शकतो.जीवनाम ये सुख,समाधान,शांती हवी अस यास वरील 
अ ांिगक मागाचा अवलंब येकान ेआप या जीवनात करणे अपेि त आह.ेया आठ मागाचा अवलंब के याने वाथ  
तृ णेचा नाश होतो. दःुखातून मु  हो याचा अगर िनवाण ा ीचा एकमेव असा सोपा माग हणज े अ ांिगक 
मागाचा अवलंब करणे होय. 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    थंथंंथथं    सचूीसचूीसचूीसचूी        

1) डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर -बु  आिण यांचा ध म 
2) गंगाधर महा बरे - भगवान गौतम बु  आिण बौ  धम 
3) अ ण कुमार ितवारी- गौतम बु  
4) कृ णराव अजुन केळुसकर- गौतम बु ांचे च र  
5) रा ल सांकृ यायन- बौ  दशन. 
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डॉडॉडॉडॉ....बाबसाहबेबाबसाहबेबाबसाहबेबाबसाहबे    आंबडेकरआंबडेकरआंबडेकरआंबडेकर    आिणआिणआिणआिण    बौबौबौबौ     धमधमधमधम    
    

डॉडॉडॉडॉ. . . . जयदवेीजयदवेीजयदवेीजयदवेी    पवारपवारपवारपवार    
कै. ंकटराव देशमुख महािवदयालय, 

बाभळगाव, ता.िज.लातरू 
 

 संपुण मानव जातीचे द:ुख नाहीसे हावे यासाठी महा मा गौतम बु ांनी सखोल चतन, मनन केले होते. 

यांनी वण व थचे उ ाटन क न अध:पितत समाजाला ानमाग दाखिव यासाठी बु  ध म आिण िभ खु 

संघाची थापना केली. िभ खु संघावर सामाजीक कायक यांची जबाबदारी टाकून, समाज प रवतनासाठी 

यांना पुढे केले. िभ खु संघानेही ती जबाबदारी त परतेने वीका न दशेाला बौ मय बनिवले होते.  

आजची िव मान प रि थती ल ात घेता भारतासह संपुण जगासमोरच धा मक, सां कृितक, 

आ थक आ हाने उभी आहते. यातून िवषमतेचा ज म झालेला आह.े प रणामी येक माणुस एक - दसु

यापासून अलग झालेला पाहावयास िमळतो आह.े धमा या जाती या चौकटीत माणसाला जखडून 

ठेव यासाठी अंध ते गुरफटलेले समाजमन काय करीत आह.े यातून सव  वैचारीक ग धळ िनमाण 

झा याचे पाहावयास िमळत आह.े प रणामी आता अनेक िवचारवंत बु  ध माचा माग वीकारताना 

दसत आहते. बु  िणत ध माम ये वत:चे असे कोणतेही थान अथवा मह व केवळ वत:साठी मांडलेले 

नाही. आपण इतर धमाकड ेपाहतो त हा ि न धमाम ये येशु ि तांचे वत:चे थान िनि त केले आह.े 

येशु हा ई राचा पु  आह ेह ेि तांचे हणे वीकार यािशवाय मो  ा ी होत नाही. महमंद पैगंबराने ही 

इ लाम धमात वत:चे थान िनि त क न ठेवलेले आह.े महमंद पैगंबर हचे ई राचा ेिषत आहते, अशी 

ा बाळगली जाते. महमंद पैगंबर ह ेई राने पाठिवलेले शेवटचे ेिषत होय अशी या धमात धारणा 

आह.े गौतम बु ांनी मा  असे कोणतेच वत:िवषयी नाम िचटकवलेले नाही. शु ोधन आिण महामाया 

यांचा मी पु  आह ेअसे यांनी नमूद केले आह ेआिण हचे यांचे वेगळेपण आह.े ह ेवेगळेपण डॉ. बाबासाहबे 

आंबेडकरांनी मनोमन अंगीकारले आह.े बु ांचे जीवन व यांनी ितपादन केलेला ध म या वेगवेग या 

गो ी आहते. (बु  अॅ ड िहज ध म पृ.216)  

 गौतम बु ां या महािनवाणानंतर सुमारे 100 वषानी बु ांचा उपदशे िनि त काय होता ह े

ठरिव यासाठी एक प रषद भरिव यात आली. त हाच यावर िश ामोतब झा याचा इितहास सव ुत 

आह.े बु ांनी आपला वारसदार िनयु  केला न हता ह े ल ात घेतले पाहीजे. ध म या त वावर 
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आधारलेला आह.े ती त वे मह वाची आहते. ध माचा वतक कोण? या गो ीला मह व असू नये. येथे फ  

त व मह वाचे आह,े अिधकार गौण आहते. मानवी जीवनाचा शोध घेतला मानवा या ठकाणी उपजत 

वृ ी असतात. यांचे काय कसे चालते ह े यांनी सु मपणे समजुन घेतले व नंतर आपला ध म जगासमोर 

मांडला आह.े बु ाचा ध म येक चे िवचार वातं य मा य करतो. आधुिनक लोकशाही 

समाज व थेत व जीवनप तीम ये ह े वैचा रक वातं य क थानी असते ही गो  एकदा मा य केली 

हणजे बु ाचा ध म आधुिनक लोकशाही समाज व थेला पुरक अस याचे प  होते. बु  ध म हाच 

मानवी क याणाचा, वातं याचा ध म आह.े हणून डॉ. आंबेडकरांनी आप या अनुयायासह बौ  ध म 

वीकारला आह.े कारण िव ाम ये एकमेव असा धम आह े यात भेद नाही. य वादातून आपले जीवन 

घडवू शकतो तो बौ  ध म होय. 

डॉडॉडॉडॉ. . . . बाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबेबाबासाहबे    आंबडेकराचंेआंबडेकराचंेआंबडेकराचंेआंबडेकराचंे    धमातरधमातरधमातरधमातर    : : : :     

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर यांनी धमातर कर याचा िवचार केला त हा जगभरातील सव धमाचा 

अ यास केला. अ यासाअंती शेवटी यांनी 14 ऑग ट 1956 रोजी िवजया दशमी या दवशी बौ  

धमाचा सप ीक व अनुयायासह वीकार केला. भारतात ाचीन काळापासून धमशा ावर आधारीत जी 

िवषम समाज व था होती ती नाका न मानवी मु यांवर आधारीत अशी एक व था डॉ. आंबेडकरांनी 

संिवधाना ारे दली आह.े यातून यांनी नवीन भारतीय सं कृतीची मु तमेढ रोवली आह.े याकाळात 

अ पृ य समाजाने एकाचवेळी धा मक, आ थक, सामाजीक, राजक य बदलांचा वीकार के यामुळे यातून 

एका न ा सं कृितचा ज म झाला. ध मच  वतन करतेवेळी डॉ. बाबसाहबे आबेडकरांनी मी भारतीय 

सं कृितशी एकिन  आिण अिभ  अशा बु  ध माचा वीकार के याचे हटले आह.े बौ  ध म भारतीय 

सं कृतीचा अिवभा य भाग आह.े या प रि थतीत बौ  ध म वीकार यामुळे दशेा या सं कृती व 

इितहासाला बाधा येणार नाही, अशीही यांची धारणा होती. समाजातील सव वण, जात व थेतील 

लोकां या उ ारासाठी यांना बौ  ध म चांगला वाटला. समाजातील दिलत, पददिलतांना सामाजीक 

दजा ा  क न दे यासाठी सामाजीक व धा मक सुधारणेची गरज अस याचे डॉ.आंबेडकर यांनी यावेळी 

हटले होते. याकाळात डॉ. आंबेडकरांना धमातरासंबंधी अनेकांनी िवचारले होते. यात म.िभ.िचटिणस 

यांनी डॉ. आंबेडकरांना बु  ध माचाच वीकार का केला? असा  केला त हा या ाला उ र दतेाना 

डॉ. आंबेडकर हणतात “लोकशाहीला उपकारक अशा बु  ध मापे ा दसुरा पयाय नाही. िशवाय तो 

भारतीय परंपरेतच उगम पावलेला िवचार आह.े हणूनच सामाजीक, धा मक लोकशाही या 
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बळकटीकरणासाठी बौ  ध माकडे पाहीले.” बु  धम वीका न बु िववाद, तकशु ता, अना मवाद, 

अिन रवाद, अिन यवाद, वातं य, समता, बंधुता, याय, संधी आिण नीतीची ाधा यता 

डॉ.आंबेडकरांना सांगायची होती हणून यांनी बौ  ध म लोकशाही मु यां या जवळ जाणार आह,े बु ी 

ामा याची कास धरणारा आह,े दवैवादापे ा य वादाला मह व दणेारा आह ेह े यांनी नमूद केले आह.े 

हणूनच यांनी ध मात जा याचा िनणय घेतला होता. 

बौबौबौबौ     त व ानत व ानत व ानत व ान    : : : :     

जगातील एक तृितयांश हणजेच ब सं य जनतेम ये बु ाचे आकषण आिण बौ  त व ानाची 

अ यंितक आवड दसून येते. यामुळेच चीन, जपान, ितबेट, मंगोिलया, ीलंका, यानमार, थायलंड, 

ि हएतनाम, इं लंड, अमे रका इ. दशेातील लोक बु ां या ज मभुमीचे दशन घे यासाठी भारतात येतात. 

ा, क णा आिण शांती िवचारावर जगभर पसरलेला बौ  ध म हा एकमेव आह.े इ.स.पुव 261 म ये 

क लग या यु ात झालेला नरसंहार पा न प ातापद ध झालेला चंडाशोक स ाट ि याशील ध माशोक 

बनला. बौ  ध माचा अनुयायी बनुन यांने बौ  ध मा या चारासाठी जगभर ध मदतु पाठिवले. पुढे 

स ाट अशोकाने आपला मुलगा मह  व मुलगी संघिम ा यांना ि िपटक व बौ बौधी वृ ाची फांदी दऊेन 

बौ  ध माचा सार कर यासाठी ीलंकेत पाठिवले. हणजेच बौ  धमाची ि थती कशा प तीची होती 

ह ेल ात येते. या धमात  वातं याला मह व तर होतेच िशवाय येथे िव ानवादी दृ ी, तकआधा रत 

दृ ी अस याचे पाहावयास िमळते आह.े  

वातं य, समता, बंधुता, यायाबरोबर अ हसा, िव मै ी, िव शांती, धमसिह णुता, सवधम 

समभाव, समाजवाद आिण सा यकवाद यु  जातं ा या महान िवचार णालीला उजाळा दणेारा 

महामानव हणून तथागत गौतम बु ांसमोर संपुण मानवमा  नतम तक झा यािशवाय राहत नाही. 

बु ांनी चार आयस य, अ ांग माग ह ेसव मानवते या क याणसाठी आहते असे सांगीतले. िव ानाने व 

तकशा ाने गती केली पण आपण पाहतो बु ां या अ हसा, िव शांती या गहन गंभीर त व ानाला हार 

मानावी लागलेली पाहयाला िमळत नाही. आज िव ान व बु  त व ान एकाच ना या या दोन 

बाजुसारखे आहते. 

बु ाचेबु ाचेबु ाचेबु ाचे    लोकशाहीवादीलोकशाहीवादीलोकशाहीवादीलोकशाहीवादी    िवचारिवचारिवचारिवचार    : : : :     

गौतम बु  लोकशाहीचे पुर कत होते. यांना गणतं ाब ल मनात आ यंितक आदर होता. मानवी 

मु यांची जपणुक लोकशाही मु याने होत असते ह े बु  त व ानच आह.े बौ  िभ खु संघात लोकशाही 
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नांदत होती. लोकशाहीम ये लोकां या कतृ वाला मह व असते.  वातं य असते. लोकशाहीचा आदश 

नमुना हणजे िभ खु संघ होय. बु ांची लोकशाही आज या काळातील ांतीकारपे ाही े  दजाची 

होती. मानवता हा बु ा या वातं यिवषयक िवचारांचा पाया होता. हणून तर  जीवनाला मान 

ित ा ा  झाली. द बु  अॅ ड िहज ध म या ंथात डॉ.आंबेडकर िलहतात बु ां या मते िवचार वातं य 

हा सवात मह वाची गो  आह.े स य शोधुन काढ यासाठी िवचार वातं य हा एकमेव माग आह,े अशी 

तथागत बु ांची खा ी होती. तथागत बु  ह े बौि क, राजक य, सामाजीक, आ थक वातं याचेही 

पुर कत होते. तथागत बु ांपुव  समता, वातं य, याय या गो चा कोणीही पुर कार केलेला न हता. 

हणजेच  वातं य, सामाजीक, धा मक, लोकशाही मु य ही बु ांचीच दणे आह.े कारण वातं य, 

समता, याय, बंधुताही मु य आदश रा याची, समाजाची मु य आहते. यात मानवतावाद मह वाचा आह े

ह े दसून येते.  

बौबौबौबौ     आिणआिणआिणआिण    अ पृ यताअ पृ यताअ पृ यताअ पृ यता    : : : :     

डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर व दिलत समाजाने हद ुधम सोडून बौ  धम ि वकारला त हा यां या 

जीवनात ांती घडून आली. मानवतावादाचा पुर कार करणारा व कस याच व पात भेदभाव न 

मानणारा बौ  धम अस यामुळे यांनी हद ु धमातील अ पृ याची वागणुक सोडून दऊेन गुलामिगरी 

झटकून टाकली यानंतर यांना वािभमानाने जगता आले. यातून यांचे संपुण जीवन ानमय, काशमय 

झाले. डॉ. आंबेडकरांनी 6 जुन 1950 ला ीलंकेतील कोलंबो या टाऊन हॉलम ये जे भाषण केले यात ते 

हणतात ीलंका दशे हा बौ  ध मीयांचा दशे आह.े अ पृ यां या मु चा माग बौ  धमा या 

वीकार यात आह.े माझी खा ी झालेली आह ेमला ीलंकेतील बौ  धम य जनतेस सांगावे वाटते क , 

दिलतवग य बंधंुना यांनी दलजमाईने बौ  ध मात समािव  क न यावे व मानवी पु ा माणे यां या 

िहतसंबंधाचे संर ण करावे. बौ  ध मािशवाय अ पृ यांना दसुरा कोणताही मु चा माग नाही. फ  

बौ  ध मातच अ पृ यते या िनवारणाचा िचरकालीन उपाय आह.े जर तु हाला समतेचे त व हवे असेल 

आिण आ थक दा यातून मु ता करावयाची असेल तर बौ वादािशवाय कोठेच दसुरा उपाय नाही. 

 हणजेच बु ांचा ध म हा िववेकावर आधारलेला आह.े बु ांनी अित भौितकवाद नाकारला. मनु याने 

स याचा शोध घेतला पाहीजे. अंध ांना आप या जीवनात थारा दतेा कामा नये. ध मिनयम व 

कारणकाय संबंध यांचा वीकार के यानेच िनराधार ा व समजुती दरु ठेवता येतात. ध मात नैितकतेला 

सव े  थान आह.े चे दवै, निशब अथवा ददुव यासार या िनरथक क पनांशी दणेे, घेणे नसते. ध म 
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हणजे काय ह े सांगताना डॉ.बाबासाहबेांनी मनु यां या अि त वावर घाला घालणाया, या या 

वातं यावर गदा आणणाया आिण यांचे जगणे मुि कल क न टाकणाया सव संक पनावर खर टीका 

केली आह.े 

बु ाला ई र मा य न हता. िनसगात िनयमब ता आह,े प रवतन आह.े सृ ीच  अ ाहत चालत 

आले आह.े यामुळेच ऋतुिनयम व बीजिनयम या सं ा बौ  साही यात आण या आहते. िनसगात 

सु व था आढळते. मानवी समाजात नैितक व था असते का? असे ता वीक  क न डॉ. आंबेडकरांनी 

पारंपा रक भेदावर, अ यायावर आधारीत धम नाका न बौ  ध माचा अ यासाअंती िनणय हा घेतलेला 

आह.े  

जगातील ब तेक धम अिव कारण व चम कारावर आधारीत आहते. ई राचा संदशे सांगणारे 

आहते. सव माणसांनी ई राची उपासना क न वसंर ण कर याचा उपदशे करतात. गौतम बु ांनी मा  

ह े नाकारले आह.े मनु य हा सव े  आह.े याने व य ातून वत:चे संर ण करायला हवे असे गौतम 

बु ांनी सांगीतले आह.े महा मा गौतम बु ं या या सव त व नाचा अ यास क न डॉ.बाबासाहबे आंबेडकर 

यांनी माणसात भेदभाव िनमाण करणारा हद ु धम नाका न समाजातील िवषमता न  कर यासाठी 

समतावादी मानवतावादी बौ  ध माचा वीकार केला आह.े 
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गौतमगौतमगौतमगौतम    बु ाचंाबु ाचंाबु ाचंाबु ाचंा    जीवनजीवनजीवनजीवन    प रचयप रचयप रचयप रचय    
    

ाााा. . . . डॉडॉडॉडॉ....    नवनाथनवनाथनवनाथनवनाथ    गो वदरावगो वदरावगो वदरावगो वदराव    अड कणेअड कणेअड कणेअड कणे    
सहयोगी ा यापक व रा यशा    िवभाग मुख 

कै. बाबासाहबे देशमुख गोरठेकर महािव ालय, उमरी िज. नांदेड. िपन कोड 431807 
     

गौतम बु  एक महान भारतीय त व  होऊन गेलेले आहते. एक महान समाजसधुारक तसेच अ हसेची 

िशकवण दणेारे समाज िश क होत.े यांनी बौ  धमाची थापना केली. बोिधस व गौतम बु , शा यमुिन बु , 

िस ाथ गौतम, स मा संबु , अशा अनेक नावांनी यांना ओळखले जात.े 

गौतमगौतमगौतमगौतम    बु ाचंेबु ाचंेबु ाचंेबु ाचंे    पूवजःपूवजःपूवजःपूवजः  

शा य रा या या( शा यरा य भारता या उ र पूव कोप यात होत)े राजधानीच ेनाव किपलव तू (एका 

बुि वादी किपल ऋष या नावाव न या नगराला किपलव तू असे नाव पडले असावे असा समज आह.े) होते. 

किपलव तु म ये जयसेन नावाचा  राहत होता. जयसेन यांचा मुलगा सहहनु. सहहन ुआिण यांची प ी 

क ाना यांना पाच मुले होती. ती हणज ेशु ोदन, धौतोदन, शु लोदन, शा योदन व अिमतोदन यािशवाय यांना 

दोन मुली हो या एक अिमता व दसुरी िमता. शु ोदन यांचा िववाह महामाया यां याशी झाला होता. महामाया 

यां या वडीलाचे नाव व अ न आिण आईचे नाव सुल णा होते. अ न व सुल णा दवेदह नावा या व ती म ये 

राहत होत.े शु ोदन एक वीर यो ा होत.े यांनी आप या परा माचा प रचय दला ते हा यांना आणखी एक 

िववाह कर याची परवानगी िमळाली यामुळे यांनी महा जापती यां याशी दसुरा िववाह केला. महा जापती या 

महामाया यांची मोठी बिहण होती. शु ोदन एक ीमंत  होत.े अशा एका सुखी व धन संप  कुटंुबात गौतम 

बु ांचा ज म झाला. 

गौतमगौतमगौतमगौतम    बु ाचंाबु ाचंाबु ाचंाबु ाचंा    ज मज मज मज म::::  

बु ांचा ज म शा य गणरा याचा राजा शु ोदन व महाराणी महामाया यां या पोटी इसवी सन पूव 563  

लुंिबनी( िस ाथ चे ज म थळ लुंिबनी आिण यांच ेबालपण या नगरात गेले त ेकिपलव तु ह े ठकाण स या या 

नेपाळम ये आह.े) या बागेत एका शाल वृ ाखाली झाला. या राजकुमाराच े नाव िस ाथ असे ठेव यात आले. 

िस ाथ या ज मानंतर अव या सात ा दवशी यांची आई महामाया यांच े िनधन झाले. आईचे छ  हरवले या 

िस ाथ चा सांभाळ महा जापती गौतमी यांनी केला. महा जापती गौतमी अरहतं पद ा  करणा या एक 

िभ खुणी हो या. या जगातील पिह या िभ खुणी होत. महा जापती गौतमी ही शु दोदनाची दसुरी प ी 

महामाया यांची बहीण हणजेच गौतम बु ांची मावशी व साव  आई होती. बु ांचे गौतम ह ेनाव गौतमी यां या 
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नावाव नच पडलेले आह ेअसेही मानले जात.े 

गौतमगौतमगौतमगौतम    बु ाचंेबु ाचंेबु ाचंेबु ाचंे    िश णिश णिश णिश ण::::  

वया या आठ ा वष  िस ाथा या िश णाला सु वात झाली. असे असले तरी िस ाथ या ज मा या 

वेळेस शु ोदन यांनी महामाया यां या व ाची प रभाषा कवा अथ लाव यासाठी या आठ ा णांना बोलिवले 

होत ेत ेआठ ा ण गौतम बु ांचे थम गु  होत.े कारण यांनी बरेचस े ान दले होत.े यानंतर शु ोदन यांनी 

काही उ  ान ा  आसपास या रा यातील िव ानांना िस ाथला िश ण दे यास सांिगतल ेहोत.े यात भाषा, 

ाकरण वेद व उपिनषदांचे ान दे यास सांिगतल ेहोत.े ते हा िस ाथन ेया सव िवषयांवर आपले भु व संपादन 

केले. यािशवाय भार ाज ारा मन एका  व यान थ हो याचा माग आ मसात केला. भार ाज आलारकालाम च े

िश य होते यांचे आ म किपलव तू येथेच होत.े  

      ाथिमक िश णानंतर िस ाथन ेविडलांसोबत कृषी िवषयक ान, सैिनक  िश ण इ यादी ही ान ा  केल.े 

शा यांचा आपला एक संघ होता. वयाची 20 वष पूण होताच येक शा य त णाला संघाची दी ा घेणे अिनवाय 

होत ेव संघाचा सद य होणे आव यक होत.े शा यां या संघाच ेकिपलव तू येथे एक सभागृह होत.े या सभागृहात 

िस ाथला परी ा दे यासाठी एक सभा बोलिव यात आली व संघा या िनयमानसुार िस ाथला संघाची दी ा 

दऊेन संघाचा सद य बनिव यात आले. 

गौतमगौतमगौतमगौतम    बु ाचंाबु ाचंाबु ाचंाबु ाचंा    िववाहिववाहिववाहिववाह::::  

िस ाथ ची वयाची सोळा वष पूण झा यानंतर शु ोदनांनी िस ाथचा िववाह यशोधरा नावा या एका 

सुंदर मुलीशी लावून दला. िनसगिनयमा माणे यशोधरा यां या पोटी एका मुलाने ज म घेतला. याचे नाव रा ल 

असे ठेव यात आले. संप ी, वैभव, मान, ेमळ प ी, एक मुलगा असे सुखी व संप  जीवन वया या 29 वषापयत 

गौतम बु ांचे चालू होत.े यां या विडलां या इ छे माणे वयाची 29 वष पूण होईपयत िस ाथ चे जीवन एक 

च वत  राजा हो या या दशेने चालल ेहोत.े  

दडंपाणी यांची मुलगी यशोधरा दडंपाणी एक शा य होता. दडंपाणी यांनी आप या मुली या िववाहासाठी 

वयंवराचे आयोजन केले होते. आसपास या राजकुमारा बरोबर िस ाथ गौतम यांना ही वंयवराचे चे िनमं ण 

आले होत.े आई-विडलां या आदशेानुसार िस ाथ वयंवर म ये भाग घेतला. वयंवरात यशोधरा न ेिस ाथ िशवाय 

इतर कोणाशीही मी िववाह करणार नाही असा ह  आप या विडलांकडे धरला ते हा ल वेध परी ेनतंर िस ाथ व 

यशोधरेचा िववाह संप  झाला.  

गौतमगौतमगौतमगौतम    बु ाचाबु ाचाबु ाचाबु ाचा    गहृ यागगहृ यागगहृ यागगहृ याग::::  

गौतम बु ां या गृह याग बाबतीत असे सांिगतले जाते क , एके दवशी िस ाथला नगरातनू फेरफटका 

मार याची इ छा झाली ते हा यांनी आपला सारथी च ला घेऊन रथातून नगरात फरताना भरभ न दःुख, 
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दा र  पािहले, जीण श रराचा ण पािहला, जजर  झालेला वृ  पािहला, यांना एक ेतया ा दसली यावेळी 

च ने यांना सांिगतल े क , या सव मानवा या जीवनातील अटळ अव था आहते. ते हा िस ाथच े मन अ व थ 

झाले. आपले सुख एक अपवाद आह.े जग दःुखाने भरललेे आह ेते हा यांनी या अपवादा मक सुखाचा याग क न 

ख या सुखा या शोधाम ये, ख या ाना या शोधात राजमहल सोडून िनघाल ेअशी कथा सांिगतली जात.े 

      खरे पाहता शा य आिण कोिलए यां या मतभेदाच े पांतर यु ाम ये होऊ नये हणून िस ाथ ने खूप य  

केले परंत ुशा यांना समजावून सांग यात िस ाथ कमी पडले. संघा या चिलत िनयमानुसार शा यां या िनणयांना 

िवरोध के यामुळे िस ाथला कुटंुबासह िश ा कर याचा िनणय शा य यां या सभेम ये घे यात येऊ लागला ते हा 

िस ाथन ेमा या कुटंुबाचा यात काही दोष नाही यांना िश ा क  नका यावर उपाय हणून वतः िस ाथन ेकुटंुब 

याग याचा ताव शा य संघासमोर ठेवला तो सवाना यो य वाटला यानुसार िस ाथानी गृह याग केला. ते हा 

यांचे वय 29 वष होत.े 

      शा य आिण कोिलए ही दोन रा य शेजारी शेजारी होती. दो ही रा या या म ये रोिहणी नदी होती या नदीच े

पाणी दो ही रा य वापरत असत परंतु नेहमी दो ही रा यात पाणी वाटपाव न वाद होत असे हा  कायमचा 

सोडिव यात यावा या उ शेातून शा य संघात स ची सै यभरती व यु ाचा ताव जे हा ठेव यात आला होता. 

या तावाला िस ाथ गौतमाने िवरोध केला होता कारण यु  आिण हसा यांना मा य न हती. यु द आिण हसेन े

 सुटत नाहीत अशी यांची प  धारणा होती. 

गौतमगौतमगौतमगौतम    बु ानंाबु ानंाबु ानंाबु ानंा    ानानानान    ा ीा ीा ीा ी::::  

ह यागानंतर िस ाथ गौतमाने ान ा ीसाठी खूप चतन केले, कठोर तप या केली. स या या िबहार 

रा यातील गया येथे िनरंजना नदी या काठी पपळा या वृ ाखाली 49 दवस अिवरत तप या के यानंतर 

वया या 35 ा वष  हणजेच इसवी सन पूव 528 म ये वैशाखी पौ णमा या दवशी यांना द  ान ा  

झाले. असे सांिगतले जाते. या द  ानाला संबोधी, बु व कवा िनवाण असेही हटल ेजात.े ान ा ी नंतर 

िस दाथ गौतमाला सवजण बु  हणू लागले बु  ही  नसून एक ानाची अव था आह.े बु  हणज ेअितशय 

ानसंप  मनु य, पपळा या या वृ ाखाली िस ाथला ान ा  झाले या वृ ाला बोिधवृ  ( ानाचा वृ ) अस े

हटल ेजाऊ लागले.  

बौबौबौबौ     धमधमधमधम////ध मध मध मध म    ::::  

गौतम बु ांनी उ र दशे मधील सारनाथ येथ े पाच पंिडतांना पिहला उपदशे दला. याच यां या 

पिह या उपदशेास ध मच वतन कवा ध मच पव न अस े हणतात. या वचनात बु ांनी बौ  ध माची 

मूलत वे सांिगतली यात यांना अनेक िश य लाभले आिण बौ  धम वाढीस लागला. गौतम बु ांनी वतः इसवी 

सन पूव सहा ा शतकाम ये जवळजवळ एक लाख लोकांना बौ  धमाची दी ा दली. गौतम बु  ध मच वतन 
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थम सु ात हणतात क , मा या ध माचा ई र, आ मा, कमकांड व मरणो र जीवनाशी कसलाही संबंध नाही. 

माणूस आिण माणसाचे माणसाशी असलेले नात े हा मा या ध माचा क बद ूआह.े मनु य ाणी दःुख दै य आिण 

दा र ात रहात आहते. ह ेसव जग दःुखाने भरलेले आह.े हणून ह ेदःुख नाहीस ेकरणे हा मा या ध माचा उ शे आह े

दःुखाचे अि त व मा य करणे आिण त ेन  कर याचा माग दाखिवणे हा मा या ध माचा पाया आह,े असे त े हणत. 

      ऐितहािसक दिृ कोनातनू बौदध् धम हा भारतातील एक अित ाचीन धम आह.े त व ाना या दिृ कोनातून हा 

जगातील सवात महान धम आह.े आिण सव शांतीची िशकवण दणेारा हा धम आह.े बौ  धम हा मानवतावादी व 

िव ानवादी धम आह.े हा भारतीय धम असून भारता या इितहासात आिण परंपरे या जडणघडणीत बौ  धमा या 

उदयाला अितशय मह वाचे थान आह.े बौ  धमाचा सवािधक िवकास इसवी सन पूव सहा ा शतकापासून ते 

इसवी सनाच ेसहावे शतक या कालावधीत झाला. बौ  सं कृतीच ेसवात मोठे योगदान मौय कला, गांधार कला व 

मथुरा कला यात आढळत.े बौ  धमाचा व त व ानाचा सार भारताबरोबरच शेजारील अनेक दशेांम ये झालेला 

आह.े जगा या आिण भारतीय जीवना या सामािजक, सां कृितक, राजक य आिण िवशेषतः धा मक बाजूंवर बौ  

धमाची खोलवर व न पुसणारी अशी छाप पडलेली दसून येत.े बु ांची व बौ  धमाची िशकवण: गौतम बु ांनी 

जगाला शांतता व अ हसेची िशकवण दली.  

चारचारचारचार    आयस यआयस यआयस यआयस य::::  

गौतम बु ांनी चार आयस य सांिगतल े आहते. त े हणतात मानवी जीवन ह े दःुखमय आह,े दःुखाची 

िन मती वासनेतनू होत.े हणून या वासनेवर आप या ई छांवर िनयं ण ठेवले पािहज.े यासाठी म यम मागाचा 

अवलंब केला पािहज े मानवी वहार करत असताना या वहारां या मुळाशी चारआय स य आहते अस े त े

सांगतात. ती चार आयस य हणज ेदःुख, तृ णा कवा वासना, दःुख िनरोध आिण ितपद. 

अ ािंगकअ ािंगकअ ािंगकअ ािंगक    मागमागमागमाग::::  

गौतम बु ांनी सारनाथ येथे ध मच  वतनाच ेिववेचन करताना नीितम ा आिण सदाचार यांना मह व 

दऊेन मानवाचे जीवन सुखी हो यासाठी अ ांग माग सांिगतला आह.े याला आज सदाचाराचा म यम माग असेही 

हटल ेजाते. या आठ गो या पालणा मुळेच मानवाच ेजीवन सुखी होत.े या आठ गो ी कवा माग पुढील माणे 

आहते. 

1. स यकस यकस यकस यक    दृ ीदृ ीदृ ीदृ ी:::: सम्यक दृ ी हणजे िनसग िनयमािव  कोणतीही गो  होऊ शकते ही गो  न मानणे कवा 

िनसग िनयमािव  न वागणे होय.  

2. स यकस यकस यकस यक    सकं पसकं पसकं पसकं प:::: स यक संक प हणजे यो य िनणय िनधारण करणे, यो य िनणय घेणे, आप या िनणयावर 

ठाम राहणे होय. 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

SPECIAL ISSUE – ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ÷ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¬¤üÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸  
Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 58 

3. स यकस यकस यकस यक    वाचावाचावाचावाचा:::: स यक वाचा हणज ेस य बोलणे, स य वहार करणे होय. तसेच क णायु , ेम यु  जीवन 

तीत करणे होय. 

4. स यकस यकस यकस यक    कमकमकमकम:::: स यक कमात कवा स यक कम हणज ेयो य असे कृ य करणे होय. तसेच क  करणे होय. 

5. स यकस यकस यकस यक    आजीिवकाआजीिवकाआजीिवकाआजीिवका:::: स यक आजीिवका हणज ेवाईट मागाने, चुक या मागाने संप ी अजन क न जीवन 

च रताथ न चालिवता, क ाने, नैितक मागाने संप ी कमावून आपली उपजीिवका चालिवणे होय. 

6. स यकस यकस यकस यक    ायामायामायामायाम:::: स यक ायाम हणज ेवाईट िवचार, वाईट घटनांना थारा न दणेे, वाईट िवचार िनमाण 

झा यास याचा व रत नाश करणे व शरीराची जोपासना करणे होय. 

7. स यकस यकस यकस यक    मतृीमतृीमतृीमतृी:::: स यक मृती हणज ेनैितक, ताि वक िवचारांना आप या जीवनाम ये थान दणेे व आप या 

मनाला जागृत ठेवणे होय. 

8. स यकस यकस यकस यक    समाधीसमाधीसमाधीसमाधी:::: स यक समाधी हणज ेआप या जीवनाम ये कोण याही वाईट गो ना, िवकारांना पश न 

होऊ दतेा दु  वृ ी पासून मनाला सतत दरू ठेवणे व आपले मन स  आिण शांत ठेवणे होय. 

वरील माणे गौतम बु ांनी अ ांिगक माग सांिगतला यालाच जीवन जग याचा म यममाग असेही हटल े

जात.े 

ध माचीध माचीध माचीध माची    तीनतीनतीनतीन    अगंेअगंेअगंेअगंे::::  

तथागत गौतम बु ांनी बौ  ध माची तीन अंगे सांिगतलेली आहते. ती हणज ेशील समाधी आिण ा ही 

होत. 

1. शीलशीलशीलशील:::: बौ  धमाचे पिहले अंग हणज े शील ह े होय. िशल हणज े सदाचार, नैितकता होय, जो माणूस 

सदाचार नैितकतेन ेआपले जीवन तीत करील. या या जीवनात दःुख येणार नाही, तर तो सतत सुखी 

जीवन तीत करेल हणून माणसाने आप या जीवनात शील सदाचार कवा नैितकता याला मह व ावे. 

2. समाधीसमाधीसमाधीसमाधी:::: समाधी कवा यान थ ह े बौ  धमाचे दसुरे अंग आह.े समाधी हा शरीर आिण वाणी यांना 

सुधार याचा माग आह.े मनाला आप या ता यात ठेव याचा उ म माग हणज ेसमाधी होय. माणसाचे मन 

ता यात असेल तरच माणूस वतःला दरुाचारापासून, अ याचारापासून वाचवू शकतो. वतःला सदाचार 

आिण नैितकतेकड ेवळवू शकतो. यासाठी समाधी आव यक आह.े 

3. ाााा:::: ा आह े बौ  धमाचे ितसरे मह वाचे अंग आह.े ा आह.े शील आिण समाधी या मा यमातून 

माणसाला ा िमळवता येते. ा हणजे वाभािवक ासाची स यक पु ी होय. आप या ासावर 

िनयं ण ठेवून वतःचा पु षाथ जपणे हणज े ा होय. 

वरील माणे तथागत गौतम बु ांनी बौ  धमाची जी तीन मह वपूण अंग सांिगतले आहते ती सकल 

मानवजातीन ेपालन के यास मानवाच ेजीवन सुखी होत.े 
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पचंशीलपचंशीलपचंशीलपचंशील:  

गौतम बु ांनी 5 मु य त वे सांिगतल े आहते यालाच पंचशील असेही हटले जात े ती पाच त वे 

पुढील माणे सांगता येतात.  

1. हसा न करणे हणज े हसेपासून अिल  राहणे. 

2. चोरी न करणे हणज ेचोरी पासून अिल  राहणे. 

3. कामवासने या आहारी न जाणे हणज ेअनैितकत ेपासून दरू राहणे. 

4. खोटे न बोलणे हणज ेअस यापासून दरू राहणे. 

5. मादक पदाथापासून दरू राहणे हणज ेम  व इतर कुठ याही मादक पदाथाचे सेवन न करणे. 

वरील माणे तथागत गौतम बु ांनी मानवाला जीवन जगताना जी पाच त वे सांिगतली आहते यालाच 

पंचशील असे हटल ेजात.े 

गौतमगौतमगौतमगौतम    बु ाचंाबु ाचंाबु ाचंाबु ाचंा    महाप रिनवाणमहाप रिनवाणमहाप रिनवाणमहाप रिनवाण: : : :     

कुशीनगर ह ेभारतीय रा य उ र दशे या कुशीनगर नगर िज ातील एक शहर आह.े ह ेशहर गोरखपुर 

पासून 52 क. मी. अंतरावर रा ीय महामाग 28 वर ि थत आह.े कुशीनगर ह े ाचीन भारतातील सोळा 

महाजनपद ेयांपैक  एक असले या म ल या महाजन पदा या राजधानीच ेशहर होत.े कुशीनगर ह ेएक मह वाचे 

जागितक बौ  तीथ थळ आह.े येथ े गौतम बु ांनी यां या मृ यूनंतर प रिनवाण ा  केल े होत.े इसवी सन पूव 

483 म ये वया या शी ा वष  तथागत बु ांचे महाप रिनवाण झाले.  

      अशा कारे थोड यात िस ाथ पासून त े तथागत भगवान गौतम बु  पयतचा जीवन वास थोड यात 

मांड याचा य  वरील लेखात केलेला आह.े 
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सपंणु मानव जातीच ेक याण सपंणु मानव जातीच ेक याण सपंणु मानव जातीच ेक याण सपंणु मानव जातीच ेक याण साधणारे िवचारसाधणारे िवचारसाधणारे िवचारसाधणारे िवचार    
    

सशंोधकसशंोधकसशंोधकसशंोधक    
ाााा....    ीमती काबंळे बकुल भगवानरावीमती काबंळे बकुल भगवानरावीमती काबंळे बकुल भगवानरावीमती काबंळे बकुल भगवानराव    

ी छ पती िशवाजी महािव ालय उमरगाी छ पती िशवाजी महािव ालय उमरगाी छ पती िशवाजी महािव ालय उमरगाी छ पती िशवाजी महािव ालय उमरगा 
ताताताता....उमरगा िजउमरगा िजउमरगा िजउमरगा िज....उ मानाबाद उ मानाबाद उ मानाबाद उ मानाबाद 413606413606413606413606 

 

थावना थावना थावना थावना ::::    
भारत भुमी ही बु दांची भुमी हणुन अखील जगतात िस द आह.ेसंपुण िव ाला यानंी आप या 

िवचारांची मोहीनी घातली असे तथागत गौतम बु द याच भारतभुमी वर होऊन गेले या न आणखी कोणते मोठे 
भा य या दशेाचे असणार आह.ेसंपुण जगाने बु दाकंड े सकारा मक पािहले आह े याची अनेक उदाहरणे आपणास 
सापडतात.तसेच अनेक रा  बौ दरा  हणून ओळखल े जातात.असे हणतात क  जगा या एकुण लोकसं ये या 
ितस या िह या न जा त लोक ह ेबु दानुयायी आहते.1     
 याव न एकंदरीत बौ  ध माची ा ी आप या ल ात येते.'धारयितधारयितधारयितधारयित    इित धमइित धमइित धमइित धम    ||||'या सं कृत उ  नुसार याची 
धारणा केली जाते तो धम होय. हणजेच जीवन जगत असताना आपणास कोण या कारे जीवन जगावे वाटत े \ 

,कारण सव ाणीमा  जीवन जगत असताना आपण पाहतो सव मानवेतर ाणी िनसगािनयमां माणे भूक-भय-
मैथून या त वावर जगताना दसतात.परंत ुमनु य ाणी मा  या सव मानवतेवर ा यापे ा वेगळे पणाने जीवन 
जगताना दसतो.भूक-भय-मैथून या पलीकड ेजावून माणसाने यांच ेवेगळे िन ी िनयम बनवले आहते. यानुसारच 
यांचा पोषाख, याचे खान-पान, यांचे सण-वार उ सव, ढी परंपरा असले या आपणास दसतात.यालांच मानवी 

सं कृती असे संबोधतात.व यांची ही सं कृतीच याचा धम ठरते. 
' धम या श दाची ा ी व व प तसे पाहता फार तर िव तृत ठरत ेिजतका तो श द छोटा दसतो िततका 

यांचा अथ गहन आह.े भारतात कब ना जगात अनेक धम आहते. येक धमाचे वेगळेपन कशा न ठरते तर या 
या धमातील िवचार- आचरणा या प दती यांची दधा थाने आिण सवात मह वाचे हणजे ते जथेे राहतात 

तेथील भौगोलीक प रि थती नुसार िनमाण झालेली यांची खा ं सं कृती , यांच े पोशाख यांचे राहणीमान या 
सवातुन धमाचे वेगळेपण दसुन यतेे. येक धम हा चांगली नैतीकता जिव यांचा य  करतो हणून सहसा 

येकालांच  आपापला धम हा ि य असतो न ह े याला याचा अिभमान गव असतो. हणुनच  
'''' वधम िनधन ं येवधम िनधन ं येवधम िनधन ं येवधम िनधन ं ये: : : : परधम  भयावहपरधम  भयावहपरधम  भयावहपरधम  भयावह::::    2222    

असे हटले आह ेक  वता या धमात मेले तरी उ म पण दसुरा धम भयावह आह ेयाचा अथ खुपच गहण 
आह.ेतो भाग वेगळा परंत ुधम इतका मह वपुण का ठरतो.कारण धम ही फ  एक जीवन प दती नसून ती एक 
िवचार सरणी आह,ेअसे नौितक िवचार जे िजवनाला अथपुण वळण  लाव याचे काय करतात हणून यो य धम 
िनवड याचे वातं  माणसाला आह.ेयो य धमा या आचरणाने तो वत:चा ,कुटंुबाचा पयायाने समाजाचा उ कष 
क  शकतो. हणून यो य धम कोणता अथवा यो य िवचारसरणी कोणती ह ेठरवीता येणे आव यक आह,े याकरीता 
मानसाकड ेसदसद ्िववेक बु दी हणजेच ा असणे गरजेचे आह.े 

तथागत गौतम बु दानंी ही यांचा त व ानात संपूण मानव जातीच े क याण करणारे िवचार मांडल े
अस याने कदाचीत आज यां या िवचारानां जाती धमा या तर सोडाच पण ांत-दशेां या सीमा सु दा बाधं ु
शक या नाहीत , हणूनच क  काय भारतापे ा ही भारता बाहरे बौ द अनुयायाची सं या आपणास मोठी दसते. 
काय आह ेह ेबौ दत व ान ?  ह ेिवचार क या कारे सपुंण मानवजातीचे क याण करणारे ठरतात,याचंे थोड यात 
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िववेचन आपणास पुढील माणे करता यतेे.तसेच आज या धगधग या काळात ही िवचार सरणी येक मानवांसाठी 
कशी आव यक ठरते ही पाहणे गरजेचे आह.ेकारण जागितक पातळीचा िवचार केला असता संपुण जगच यु दां या 
सावटाखाली वावरत आह.ेआिण सामािजक पातळीचा िवचार केला तरी िनि तच माणसाची नैितकता लयास जात 
असलेली आपणास सरास दसत आह.ेकारण ,भांडण-तंटे,खुन,बला कार,दरोड,े वाथ  वृ ी या सव नौितक वत नी 
उ ांग गाठला आह.े हणूनच असे हणावेसे वाटत ेक  जर येक मानवाला फ  बु द जरी कळला तरी तो वता:वर 
िनयं ण कर यात यश वी होईल. अिखल मानव जातीला दप तभां माणे मागदशक ठरणा यां बु दांच े िवचार 
पुढील माणे मांडता येतात. 
बौ द त व ान बौ द त व ान बौ द त व ान बौ द त व ान ::::    

िस दाथ गौतम (ज म इ.पुव 563) ह े एक राजपू  होते ह े सव ुतच आह.ेज मत:च ताक क बु दीम ा 
लाभले या िस दाथाचे मन कधीच राजवैभवात रमले नाही.त हा यांन ेगृह याग केला . 

जरामरणनाशाथ िव ोजरामरणनाशाथ िव ोजरामरणनाशाथ िव ोजरामरणनाशाथ िव ो····ि म तपोवनि म तपोवनि म तपोवनि म तपोवनम्मम््म्        ||||    
न खल ु वगतपण ना हेने न म यनुा न खल ु वगतपण ना हेने न म यनुा न खल ु वगतपण ना हेने न म यनुा न खल ु वगतपण ना हेने न म यनुा || || || || 3333))))    

खरे पाहता ना वगा या अिभलाषेने ना वैरा याने ना ोधाने (तर केवळ) जरा-मरण (द:ुखा या)  
नाशासाठी मी तपोवनात आलो आह.े 

हणजेच तथागतान े वग य सुखासाठी गृह याग क न व या घेतली न हती तर द:ुखा या नाशाचा माग 
शोधणे हा यामागचा उ शे होता. यासाठी यानंी खुब खडतर कठोर अशी तप या पण केली पण यातून यानंा 
केवल शरीर कलेशच ा  झाला. हणून यांना कळून चूकले क  शरीर कलेशातून कसलेच ान ा  होणारे नाही 
त हा यांनी सुजातान ेअपण केलेली खीर ाशन केली  व यावेळी यांच ेशरीर थीर झा यावर यांची ची कृ ी 
ही शांत झाली त हा यांनी ान ा ी झा या िशवाय आप या थानाव न न उठ याचा िनणय केला. यावेळी 
माराने आप या संपुण फौजफाटयासह आ मण केले हा  मार हणजेच आपले भाविव  होय. यात 
काम, ोध,मोह,तृ णा ह े सव िवकार यां यात उदभवू लागले पण या दढृ िन यी िसदधाथाने या सव 
मनोिवकारोवर िवजय िमळवला व स य ाना त यांची अंतरीक िच क या पोहचंली आिण यानंी बुदध व य  
केले.' 

अिवअिवअिवअिव ाााापगम ेस यपगम ेस यपगम ेस यपगम ेस यक्क्क्क्        सं कारसं कारसं कारसं कार::::    ीयतेीयतेीयतेीयते····िखलिखलिखलिखल: : : : ||||        
इित इित इित इित ेे ेेय ंिव द वाय ंिव द वाय ंिव द वाय ंिव द वा····सौ बुसौ बुसौ बुसौ बुदधो भू वा िविनययौदधो भू वा िविनययौदधो भू वा िविनययौदधो भू वा िविनययौ    ||||||||    4444....    

अिव ेचा अभाव झा यावर चांग या कारे सव सं कार ीण होतात....    
    अशा कारे याने ेयाला जाणून बुदध होऊन यानातनू बाहरे आला.िसदधाथ तथागत संबु द झाला.बुदध हणज े
जो सतत जागृत आह.ेही यांची जागृती यां या िवचारांतूनच दसुन यतेे. तथागतानी अती कामभोगाचा माग 
अथवा काया लेशदायक खडतर माग या दो ही मागानां नाकारत म यम मागाचा अवलंब केला आह.े या यामते 
च मकारीक अथवा दवैी क पनांना कवटाळुन बस यापे ा वा तव जीवनात मनु य कसा सुख ा  क  शकतो 
याकड े यांचा जा त कल दसतो.तथागता या ध माचा ई र-आ मा, वग -नक क पना मृ युनंतर काय होते कवा 
या िव ांची िनम ती कशी झाली या सव िनरथक ाशंी काही संबंध नसून मनु य जीवंतपणी कसा आनंदाने जगू 
शकेल याचा माणसा-माणसातील संबंध कसा दढृ होऊ शकेल हचे या ध माचे उ द  असेल. हणूनच तथागत 
कुठ याही टोका या कमकांडापे ा म यम मागाला ाधा य दतेात.जो म यम माग जो म यम माग सव  तरातील 
मनु यमा ास सुसहय असले.तो माग सांगत असताना तथागतानंी सव थम चार आयस य मांडली आहते.ते 
हणतात-  
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दुदुदुद:ु:::ख समुदयो हतेु नरोधो रोधकारणख समुदयो हतेु नरोधो रोधकारणख समुदयो हतेु नरोधो रोधकारणख समुदयो हतेु नरोधो रोधकारणम्मम््म्        ||||    
िनवाण हतेवो हयते ेदृ ा द ने च तषुा िनवाण हतेवो हयते ेदृ ा द ने च तषुा िनवाण हतेवो हयते ेदृ ा द ने च तषुा िनवाण हतेवो हयते ेदृ ा द ने च तषुा |||||||| 5. 

द:ुख, द:ुख समुदाय (उदगम), दखुाचा िनरोध ,दखु िनरोधाचे उपाय या सवाचे ान िनवाण ा चे कारण 
आह.ेजे मी मा या डोळयानी पाहीले आह.े 

अशा रीतीने तथागतानंी द:ुखाचे जीवनातील  अि त व मा य क न, या द:ुख िनम तीचे मुळ कशात आह े
याचा शोध घेवून ते द:ुखा या िनम तीचे मुळ हणजचे कारण जाणून याचा समुळ छेद केला या द:ुखा िनम ती या 
कारणालाच न  केले.तर द:ुख आपोआप न  होईल. ' ' ' ' कम य ेदुकम य ेदुकम य ेदुकम य ेद:ु:::खनाशो बीजभावेखनाशो बीजभावेखनाशो बीजभावेखनाशो बीजभावे·³dqj:·³dqj:·³dqj:·³dqj:    कुतकुतकुतकुत: : : : ||||    6.6.6.6.    

कमा या याने दखुाचा नाश होतो जसे बीज न  झा यावर अंकूर उदभवत नाही तसे. 
 अगदी सा या सो या भाषते या आय स यातनू तथागतांनी सव दखुाच े मुळ आप या कमात आह.ेमग ते कम 
वाचीक असोत,कायीक असोत अथवा मानसीक असोत.सव कारचे अिहतकारक कम दखुाचे कारण ठरतात.याचा 

यय येकालाच जीवन जगत असताना येतो हणूनच तथागत हणतात क  जर तु हाला दखु नको असेल तर 
वाईट कमापासून सवतो दरु रहावे.या एका त वाने ही मनु य कती मोठया सुखाची ा ी क  शकतो याची 
आपणास क पना येते. 
 तसेच पुढे तथागत हणतात क  जर आपणास पु य ा ी करावयांची असेल तर ती कसलहेी 
कमकांड,पूजापाठ,नवससायास क न िमळणार नाही तर पु य ा ी साठी तथागतांनी ''''पावन पथपावन पथपावन पथपावन पथ' ' ' ' सांगीतला आह े
यालाच पंचशील त वे असेही हणतात.ती अशी १) हसा नकरणे (अ हसा) २) चोरी न करणे ३)अस य कथन न 
करणे ४) िभचार न करणे ५) मादक ांचे (पदाथाचे) सेवन न करणे. ही पाच त वे सदाचारी जीवनाचे मानदडं 
मान यात आली आहते.साधारणत: आपण सामाजीक जीवन जगत असताना आप या जीवनात संकटे उदभव याची 
कारणे आपण पाहीली असता हसा,चोरी,अस यता, िभचार, सन ही या सकंटाची मुख कारणे आपणास 
दसून यतेात. या पाच बाबीिशवाय माणुस िति त जीवन समाजात जगू शकत नाही.माणसाला समाजात िति त 
थान िमळवून दणेा या बाबी हणजे या या वाग यातील बोल यातील खरेपणा यांचा क णाभाव यांचा 

िन ेसनीपणा तसच े यांचे चा र य यां या मुळेच मनु य समाजात िति त जीवन जग यात पा  ठरतो. हणूनच 
या पावन पथाचा अथवा या पंचशील त वांचा जो जीवनात अंगीकार करेल तोच यश वी जीवन जगेल या न वेगळी 
अशी दसुरी कोणती कृती अथवा कमकांड आपणास ही जीवनाची यथाथता दऊे शकाणार आह े\ 

यानंतर तथागतानी आय अ ांगीक मागाचे वणन केले आह.े 
११११....स यक दृ ीस यक दृ ीस यक दृ ीस यक दृ ी::::----    

स यक हणजे नजर अथवा पाहणे इतका संकुचीत याचा अथ नाही तर स यक ही हणजे मु  िवचार,मु   
चतन,मु  िच  होय. कृित िनयमािशवाय बाहय श ने या जगात काही घडु शकते या िम या िव ासापासनू 

मु ,सरळ भाषेत सांगावयाचे हटले तर जागृत सदसद िववेक बुदधीने व तकािधि त बुदधीने सव पाहणे हणजे 
स पक दृ ी होय. 

आज अंदध दधेमुळे माणुस अगदी पराकोटीची भयंकर कृ ये करताना दसतो . यामुळे येक मनु य मा  
स यक दृ ी िनमाण झाली तर तो येक घटनेमागील कारण शोधुन या घटनेवर उपाय शोधून कुठ या कमकांडाने 
काही घडले अथवा ा  होइल असा िवचार करणार नाही.यामुळे मोठया माणात सामाजीक मानसीक आरो य 
अबाधीत राहील. 
२२२२....स यक सकं पस यक सकं पस यक सकं पस यक सकं प::::----    

जीवन जगताना मानवाच े येय ही उ च ् असािवत जीवनात यान े ज े नधार केल े आहते या आकां ा 
बाळग या आहते या सम त मानव जाती करीता क याणकारक असा ात यालाच तथागत स यक सकं प 
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हणतात.जीवन या पण करीत असताना यकाने चांगला संक प करावा हा संक प तु हाला वाईट मागापासुन 
वृ  करतो व चांग या मागा ती ेरीत करतो. हणून मानवमा ाने स यक सकं प हणजेच आप या अपे ा 

आकां ा त े पूण कर यासाठी कर यात येणारे कम ह े े  ह े क याणकारक असावे यात कोणाचहेी अिहत असू 
नये.''''भवत ुस ब मगंलभवत ुस ब मगंलभवत ुस ब मगंलभवत ुस ब मगंलम्मम््म्    '''' ही  संक पना हणजेच स यक सकं प होय. 
३३३३))))    स यक वाणी स यक वाणी स यक वाणी स यक वाणी ::::----    

माणसाची वाणी गोड,मधुर असावी पण ते वाणीतील माधुय लाचारी मुळे, वाथ पणे,दांभीकतेन े
एखादयाला फसिव या या उददशेाने आलेले नसावे तर स यक वाणी हणज े स य कथन करने,अभ  भाषा न 
वापरणे,दसु याची नदा ,चहाडया,चुगली न करणे,दसु याशी अपश द,कटु वचन न बोलणे उलट दसु याशंी 
िवन पणे आिण क याणकारक बोलणे िनरथक, थ,मुखाची बडबड कर यापे ा माणसाणे मीतभाषी असावे याचे 
बोलणे  ह ेसाथक व सो शे असावे. 

आपण ब याचदा पाहतो माणसाचे काय अिहतकारी,बोलणेच माणसाला संकटात टाकणारे असत.े हणून 
येक माणसाने य पुवक स यक वाणी या अ ागंीक मागाचे जीवनात अवलंबन केले तर बरीच सकंटे 

उददभवणार नाहीत आिण असलेली संकटे ही लवकरच न  होतील हणून स यक वाणी हा अित यक क याणकारक 
माग आह ेअसे हणता येत.े 
४४४४))))    स यक कमा त स यक कमा त स यक कमा त स यक कमा त ::::----    

यो य आचरण हणजे स यक कमा त होय.आपले कोणतेही कम इतरांना ासदायक असू नये जीवन जगत 
असताना आपणास अनेक कम करावी लागतात ही कम जर आपण आपणास जसा इतरां या दु कमाचा ास 
होतो.तसा आप या कमाचा इतरानंा ास होऊ नये याचा िवचार क न आपली कम िनयं ीत केली तरच ती 
समाजासाठी िहतावह ठरतात.थोड यात जीवना या मुलभुत िनयमांशी सामंज य राखून केलेल ेअचरण हणजचे 
स यक कमा त होय. 
५५५५))))    स यक स यक स यक स यक आजीआजीआजीआजीिवका िवका िवका िवका ::::----    

जीवनयापन करताना आजीिवका हणजे पैसा िमळवावा लागतो.तो पैसा ने उपजीिवकेचे  साधन-यो य 
मागाने िमळवणे हणजेच स यक आजीिवका होय. 

आज आपण समाजात चोरी,दरोड,ेखुन अशा कार या समाजिवघातक घटनांमागील कारणे पािहली तर 
आजीिवकेसाठी वाममागाचा अवलंब ह े यामागील मु य कारण दसुन येत.े ाचार करणे एखादयाला 
लूबाडने,फसिवणे,अ याय करणे या सवाचा याग क न े  मागाने ा  केले या आजीिवकेलाच स यक आजीवीका 
हणतात.या मागाचे जर येकाने अवलंबन कर याचा य ही केला तर समाजाची मोठी कड ,मोठा रोग नाहीसा 

होइल. 
६६६६))))    स यक ायाम स यक ायाम स यक ायाम स यक ायाम ::::----    

ायाम हटल क  आपणास शरीर वा थासाठी कर यात येणा या शा ो  हलचाली यच अथ अिभकेत 
असतो.पण येथे जो स यक ायम सांगीतला आह ेतो शारीरीक नसून मानसीक वा थासाठी सांगीतला आह.ेयांच े
एकूण चार उददशे सांग यात आले आहते. 

१.िच  वृ ीचा िनरोध 
२. वाईट वृ ी िच ात उदयास आ या असतील तर याचंा िवनाश करणे. 
३. िच ात यो य वृ ी िवकसीत करणे. 
४. िच ात िनमाण झाले या सकारा मक वृ ची वृदधी हावी हणून य शील असणे. 
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एकंदरीत मनातील वाईट िवचारांना न  करणे यांचा पुन: ादभुाव होऊ नये हणुन काळजी घेणे मनात 
सवतोप  क याणकारक भाव िनमाण करणे व सतत वाढत राहतील याची काळजी घेणे हचे या अं ागीक मागात 
सांगीतले आह.े व थ शरीराबरोबरच व थ मन ही खूप आव यक आह.े कारण मन ह े िवल ण साम याने यु  
आह.े हणून या या शुदधीसाठी चा हा स यक ायाम खूपच िहतावह ठरतो. 
७७७७))))    स यक मृ ी स यक मृ ी स यक मृ ी स यक मृ ी ::::----    

िनरंतर जागृत िच ालाच स यक मृ ी हटले आह.ेया जागृत िच ानेच अकुशल वासनावर िनयं ण करणे. 
अनेकदा आपण पाहतो क  माणूस सव जाणता िहत-अिहत या संक पनाही याला अवगत असतात तरी तो 

अक याणकारक मागाचा अवलंब करताना दसतो यामागे याचा मोह ही कारणीभतू असू शकतो.अशावेळी डोळे 
उघड ेअसूनही आंधळया माणे यांचे वतन असते.अता ककता सोडून ता कक िवचारन ेकोणतेही काय करणे यालाच 
जागृत अव था हटले आह.ेअशी मनाची जागृत अव था हणजेच 'स यक मृती' होय. 
८८८८))))    स यक समाधी स यक समाधी स यक समाधी स यक समाधी ::::----        

हा आठवा आ ांगीक माग होय वरील सव हणजचे स यक दृ ी,स यक संक प,स यक वाणी,स यक 
कमा त,स यक आजीिवका,स यक ायाम आिण स यक मृती यांचे जीवनात आचरण करतवेेळी 
लोभ, दषे,आळस,िविच क सा,आिण अिन य या मुख पाच बाधा येतात.या बाधोवर िवजय िमळिव याचा माग 
हणजे 'स यक समाधी ' होय.    

साधारणत: समाधी याचा अथ मनाची यान त एका िच ाची अव था होय.परंतु स यक समाधी हणज े
िच ाची केवळ यान थ अव था नसुन ही एक सकरा मक अव था होय.या अव थेत िच ात उ प  होणा या वाईट 

वृ ना न  क न िच ात कुशल चतनाना ेरणा दणेे.या मना या अव थे  िशवाय अ ांगीक मागाचे जीवनात 
आचरण श य नाही हणून िच ाचे थायी प रवतन ह ेस यक समाधी ारेच होवू शकते. 
 अशा समाधीत डोळे िमटुन िच  ि थर करणे एवढेच पुरेसे नसते तर डोळे उघड ेअसतानाही मनाची एका ता दढृ  
िन यता न  न होऊ दणेे आव यक असते.असा दढृ िन यी माणुसच जीवनात अ ागीक मागाचे यो य आचरण क  
शकतो. 

अशा कारे अ ांगीक मागाचे िववेचन के यानंतर तथागतांनी सदगुण पथचे दशपारमीता िववेचन केल े
आह.े 

""""आ ांआ ांआ ांआ ांिगकिगकिगकिगकिििि लोकेष ुम यममाग त ुिव तुलोकेष ुम यममाग त ुिव तुलोकेष ुम यममाग त ुिव तुलोकेष ुम यममाग त ुिव तु::::||||    
ज ममृ य ुजरा ािधदुज ममृ य ुजरा ािधदुज ममृ य ुजरा ािधदुज ममृ य ुजरा ािधद:ु:::खाखाखाखा ेे ेेन िवमुन िवमुन िवमुन िवमु ययययत ेत ेत ेत े||||||||    7777....    

हा म यममाग ती ही लोकांत अ ांग योग हणून िसदध आह.ेया साधनाने लोक ज म 
,मृ यु,जरा, ाधी, प द:ुख यांपासुन मु  होतो. अशा कारे अ ांगीक मागाचे िववेचन के यानंतर तथागतांनी 
''''सदगुण पथसदगुण पथसदगुण पथसदगुण पथ'''' (दशपारमीता) यांचे िववेचन केले आह.े पुढील सदगुणंचा कोण याही पतीत न े ही जीवनात 
ि वकार केला तर तो िनि तच िनवाणा त जाणार यात शंका नाही. 

१.शील २.दान ३.उपे ा ४.नै क य ५.वीय ६.शांती ७. स य ८. आिध ान ९. क णा आिण १०.मै ी 
यांचा जीवनात अवलंब हणजेच सदगुण पथाचा वीकार अवलंब होय. 
११११....शील शील शील शील ::::----    

शील ह ेवाईट कम न कर याची चांगले कम कर याची ेरणा  दतेे.ल ाभया तव अकुशल कमापासून दरु 
राहणे हणजेच शील होय. 
2222....नै क य नै क य नै क य नै क य ::::----    

सांसारीक अनाठायी कामवासनांचा याग करणे हणजे नै क य होय. 
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3333....दान दान दान दान ::::----    
कसलाही मोबद याची अपे ा  न ठेवता िन: वाथ पणे केली जाणारी मदत हणजे दान होय.यात 

लोकक याणासाठी जीवणदान ही मह वपूण मानले आह.े 
4444....वीय वीय वीय वीय ::::----    

आप या वीकारले या कामाला  संपुण साम यान ेकरणे. या िनयोजीत कमापासुन परावृ  न होणे यालाच 
वीय संबांधले आह.े 
5555....शातंी शातंी शातंी शातंी ::::----    

एखादयाची ऋणा करणे एखादया िवषयी मनात शे उ  होणे ह ेभाव आप या श ुपे ाही आप याच 
मनाला जा त अहन करणारे ठरतात. यामुळे मनातील ह े भाव न  करणे हणजचे माशीलतनेे मनोिवकारांवर 
िवजय िमळवणे हणजे शांती होय. 
6666....स य स य स य स य ::::----    

मानसाणे कधीही खोटे बोलू नये कारण एक खोटी गो ी खोटेपणची ृंखलाच िनमाण करत ेव माणुस यात 
कसा अडकत जातो ह े यालाही कळत नाही. हणून या िवळ यात न फसता यान ेनहेमी स य कथन करावे फ  खरं 
बोलावे. 
7777....अिध ान अिध ान अिध ान अिध ान ::::----    

दढृ संक प हणजे  अिध ान होय आपण दररोज अनके योजना आखतो अनके सकं प करतो पण या 
योजना त े संक प कृती शीवाय हवेतच िव ण जातात. हणून यानंा पूण करायच े असेल तर दढृ िन यी असण 
गरजेच आह ेयालाच अिध ान संबोधले आह.े 
8888....क णा क णा क णा क णा ::::----    

जीवन जगत असताना मनु यमा ा असो अथवा मानवेतर ाणी असोवेत सव ित दयाभाव ठेवणे आव यक 
आह ेते थम मानवतचेे ल ण आह.े 
9999....मै ी मै ी मै ी मै ी ::::----    

मै ी ही फारची िव तृत सकं पना येथे मांडली आह.ेमै ी भाव हा खूप उ क  असावा आप या जीवनात 
आपण कोणाशीही श ु व बाळगू नये दसूरे जरी वाईट वागत असले तरी आपला मै ीभाव आपण कायम 
ठेवावा.कारण श ु व ह े श ु वाने नाही तर ेम मै ी भावानेच न  होते. हणून मानव अथवा मानवेतर ाणी 
सवा ित मै ीभावाची जपनकु करावी. 
10101010....उपे ा उपे ा उपे ा उपे ा ::::----    

आ तस  हणजे उपे ा होय.ही मनाची अशी अव था आह े यात ि य  अि य असे काही नसत.े8888.... 
  या मानिसक थीरतनेेच मानव वतावर िनयं ण िमळवू शकता.अशा कारे या सदगुणांचा जीवनात अवलबं 
क ण मानव सगुण पथावर वार होऊन.िनवाणा त सहज पोहचु शकतो. 
 तसेच तथागतांनी पराकोटीचा कम िस दांत मांडला आह.ेआपण या ज मात केले या कमाच ेफळ पुढ या ज मात 
कवा वग -नक व पात िमळत नाही तर मनु या या मागे जशी याची सावली सतत असते तसेच याने केले या 

कमाची फलिन प ी हा िनि त होणारी असते. |  
अ नाव कत ंपापा अ ज ंअ सभंव ंअ नाव कत ंपापा अ ज ंअ सभंव ंअ नाव कत ंपापा अ ज ंअ सभंव ंअ नाव कत ंपापा अ ज ंअ सभंव ं||||    

अिभम थाित दु मथेंअिभम थाित दु मथेंअिभम थाित दु मथेंअिभम थाित दु मथें    विजरंविजरंविजरंविजरं    व ममय ंम ण व ममय ंम ण व ममय ंम ण व ममय ंम ण ||||||||    9999....    
 या माणे दगडातून िनमाण झालेला व मिण,दगडालाच कापतो, याच माणे वत:पासून ज मलेले, वत:पासून 
उ प  झालेले, वत:च केलेल पाप दबुुदधी माणसाला न  करते. 

हणजेच आपण केले या कृ याला केवळ आपणच जबाबदार असतो आिण याची प रणीती ही िनि तच 
होते. या माणे बीयातनू अंकूर िनमाण होतो,मातीत घट (माठ) उ प  कर याची मता असते नदवत 
कायकारणभाव िस दा तानु प मनु या या कमातच या कमाची फळे ही दसुन यतेात हणुन माणसाने कमफळ 
िन प ीचा िवचार क नच क याणकारक व कुशल कम करावेत. 
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 तसेच िनरे रवाद,अना मवाद,पुनज म वग-नक या सव संक पनांच े यथोचीत वगन तथागतांनी केल े
आह.ेतथागत ा-शील-क णा या त वांना आप या त व ानाचे आधार तंभ मानतात.अिव ा न  झाली क  ा 
जागृत होते.सदाचरण हणजेच शील या त वमुळे ेला मह व ा  होते.क णामय बुदधी माणसाला  प रपुण 
करते.एकंदरीत या स दमा या आचरणामुळेच मनु य मग तो िभ ु असो अथवा गृहि थ असो,राज असो अथवा रंक 
असो तो िनवाणा या अव थेत सहज पोहचू शकतो. 

तथागतां या ध मात यांनी िनवाण अव थेला अन य साधारण असे मह व दले आह.ेबरेच जण िनवाणाची 
तुलना मो ाशी करतात.परंतु मो  हा मृ यनुंतर िमळतो.आिण िनवाण ह ेजीवतंपणीच ा  क नच घतेा येते हा 
मोठा फरक यातील सांगता येतो. 

आपणास माहीतच आह े क  मे यानंतर िमळणा या वगसुखा या ा ीसाठी माणूस जीवंत असताना 
आयु यभर दखु भोगत राहतो.पण तथागतांनी सांगीतले या सदध माचे आचरण करणा या ला जीवंत पणीच 
मु  िमळते व दखुावर मात क न तो िनवाणा त जा याची मता बाळगतो.आज दनैंदीन जीवन जगताना जे दखु 
मानवाला भोगावे लागते याची कारण ममा सा केली असता मानवाचेच अकुशल कम,अिव ा,अ ान कारणीभूत 
असलेले आपणास दसतात,आजची सधप रि थती पािहली तर कोराना िवषाणूचा जो संसग मोठया माणात आह ेव 
माणसे कडया मंु या माणे मरत आहते,त हा ह ेमाणसा याच अकुशल कमाच ेफळ आह े हणून सोशल िमडीयावर 
संदशे पसरताना आपणास पहायला िमळतात.यातील सत या आपणास नकारता यते नाही. 

हणून कोणतयाही काळात कोणतयाही वेळी ही तथागतांची  िवचारसरणी संपूण मानवजातीच ेक याण 
साधणारीच आह.ेसदसदिववेक बुदधीने यु  मनु य अशा िवचारांना अंगीकरण आपला ज म सफल क न 
घेत यािशवाय राहणार नाही हणून 

""""अतो िनरालसो वीयमाधाय ये आचर अतो िनरालसो वीयमाधाय ये आचर अतो िनरालसो वीयमाधाय ये आचर अतो िनरालसो वीयमाधाय ये आचर ||||    
वात थ य दीप यवात थ य दीप यवात थ य दीप यवात थ य दीप य    िशखाव ीन ंचलिशखाव ीन ंचलिशखाव ीन ंचलिशखाव ीन ंचल     || || || || 10101010....    

हणून आळस सोडून वीयाच ेअवलंबन क न ेयाच ेआचरण करा.कारण जीवन वेगवान वा यात ठेवले या  
दीप: योती माणे  चंचल आह.े 

अशा कारे संपूण मानवजातीचे क याण साधणा या तथागतां या  िवचारांचे येथ ेमंथन करतो यतेे. 
सदंभसचुीसदंभसचुीसदंभसचुीसदंभसचुी::::    

1. केळुसकर अजुन कृ णराव, गौतमबुदधाचे च र , राजेश काश,26 गीराजा सोसायटी,एम आय.टी.रोड पुणे 38, पृ  ॰16 
2. ी. ीमद ए.सी.भि वेदांत वामी भुपाद, भगवद ्गीता, भि वेदांत बुक ट जु  मुंबई 400 049,मे  2011, पृ  ॰148 

3. मह  ी शा ी रामचं दास, बुदधच र क, चौख बा िव ाभवन,वाराणसी 229901 नवीन सं करण 2013, पृ  ॰75 
4. डॉ.आंबेडकर भीमराव रामजी, बुदध आिण यांचा ध म, समता काशन नागपुर 440017 22 ऑ टोबर, पृ  ॰110-116 
5. कांबळे .डी.एल, ध मपद गथा आिण बुधा, धममसुय काशन,I-17 ऑ टो 2010,II -06 ऑ टो 2011, पृ  ॰ 25 

6. मह त ी शा ी रामचं दास, बुदधच रतम्  , चौख बा िव ालय वाराणसी 221001, पृ  ॰ 126 
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वातं याचा जाहीरनामावातं याचा जाहीरनामावातं याचा जाहीरनामावातं याचा जाहीरनामा    : : : : केसमिु सुकेसमिु सुकेसमिु सुकेसमिु सु     
ा.डॉ. बालाजी मा ती ग हाळे 

पािल िवभाग, 
पु य ोक अिह यादेवी होळकर महािव ालय,राणीसावरगाव,ता. गंगाखेड, िज.परभणी 

तावनातावनातावनातावना    : : : :     

कोण याही सामािजक सुधारणां या इितहासाची सु वात तथागत बु ापासनू हायला हवी आिण 
भारतातील कोण याही सामािजक सुधारणां या चळवळीचा इितहास तथागत बु ा िशवाय होऊ शकत नाही. 
तथागत भगवान बु या िवचारवंतांची ांती त बल २६०० वषा पूव ची आह.े त कालीन जंबु ीपात जे मानवी ह  
वै दक सं कृतीने सवसामा यांना नाकारले होत,े ते ह  – अिधकार तथागत भगवान बु ांनी यानंा दल.े आज 
जागितक करणा या युगात र याचे ंदीकरण झाल,े इमारती या उंचीवाढ या, पण आम या अ यासकां या 
िवचार कर या या क ा वाढ या नाहीत ही शोकांितका आह.े तथागत भगवान बु ांची ातंी याय, वातं य, 
समता व बंधुता यावर आधा रत होती. हणून बु  ह े धम सं थापक नसून ध म थापना करणारे थोर 
समाजशा ीय व राजक य िवचारवंत ठरतात. यांनी २६०० वषापूव च मानवी ह ाचा जाहीरनामा संबंध जगाला 
सुपूत केला आह.े हा जाहीरनामा पािल सािह यातील सु िपटक या थंातील चौ या मांका या 
अंगु रिनकायपािल यात आह.े या िवकारात पाच ा मांकाचे सु  हणजचे केसमुि सु  आह.े या सु ात 
वातं य, याय, समत व बंधुता या मानवी मू यांची ओळख तथागत बु ांनी जगाला क न दली आह.े  

पुढे चालून डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सु ा तथागत भगवान बु ाचा व यां या िवचारांचा अ यास 
केलेला आह.े डॉ. बाबासाहबे आंबेडकरांनी सव िव ातील त व ानांचा व रा यघटनाचंा तुलना मक दृ ा अ यास 
क न येथील सामािजक, आ थक, राजक य, धा मक आिण सां कृितक प रि थतीचा िवचार क न भारतीय समाज 
कोण या मू यांवर उभा राहायचा ? कोणते मू य या समाजासाठी पोषक ठरतील ? याचा सवागीण िवचार क न 
पािल सािह यातील आधार तंभाचा आधार दला. शेवटी भारतीय संिवधान अंगीकृत करताना 26 नो हबर 1949 
या भाषणात डॉ. बाबासाहबे आंबेडकर हणतात क , ' वातं य, समता, बंधुता व याय ह ेमानवी मू य मी च, 
अमे रका यातून घतेले नसून ते बु ा कडून घेतलेल ेआहते.' याव न ह े प  होते क , बु  त व ानात अथवा पािल 
सािह यातील ह ेमू य आहते आिण ते या सािह याचे आधार तंभ होत. 
उ ेशउ ेशउ ेशउ ेश    :::: 

१) पािल सािह याचा आधार तंभ वातं य, समता, बंधुता व याय या सं ेचा अ यास करणे. 

२) पािल सािह यातील केसमुि सु ाचा अ यास करणे. 

३) मानवी समाजाला उपयु  ठरणा या मू यांचा अ यास करणे. 

गिृहतकेगिृहतकेगिृहतकेगिृहतके    : : : :     

१) पािल सािह यातील वातं याचा जाहीरनामा प  होतो. 

२) पािल सािह यातील िविवध सु ांचा अ यास होतो. 
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वातं यवातं यवातं यवातं य    सकं पनचेासकं पनचेासकं पनचेासकं पनचेा    िवकासिवकासिवकासिवकास    : : : :     

पािल सािह याचा आधार तंभ वातं य या संक पनचेी पा भूमी पाहताना आपणाला त कालीन 
सामािजक प रि थतीचा िवचार करावा लागेल. कारण असे हटले जाते क , प रि थती िवचाराला ज म दतेे आिण 

िवचारातनू सािह याची नविन मती होत असत.े हणूनच बु  कालीन प रि थतीचा िवचार करणे या ठकाणी 

अग याचे आह.े कारण क  यांनी मांडले या िवचाराचंा आधार वातं य होता. मग यानंतर पािल सािह याची 

िन मती झाली ते हा याचा ही आधार तंभ वातं य अस याचे आपणास दसून येते. त कालीन प रि थती खूप 

बं द त होती. मानव सवयीचा गुलाम झालेला होता. मानवी जीवनाला एक सां कृितक गोठलेपणा आला होता. 

माणसे वण जाती या सवय चा गुलाम झाला होता. ई र आिण नरका या भीतीने गुलाम झाला होता. मानवी 

जीवन बांधणा या िवचारांच ेमानव गुलाम झाल ेहोत.े अथात मानवानंा वातं याची भीती वाटत होती. वातं य 

आिण मु  िवचारांची भीती मानवाला वाटत होती. यांना प रवतना या िवकासाचा िवसर पडला होता. ठेिवलेठेिवलेठेिवलेठेिवले    

अनतंेअनतंेअनतंेअनतंे    तसैीचतसैीचतसैीचतसैीच    रहावेरहावेरहावेरहावे, , , , िचिचिचिच     असूअसूअसूअसू    ावेावेावेावे    समाधानसमाधानसमाधानसमाधान    या िवचारांनी ते मानिसक गुलाम बनले होत.े तसेच अस यावर याचं े

मन ि थर झालेले आपणास दसून येत.े  यांना नवे व  पाह याची अथवा वतः या िवकासाची मनि थती रािहली 

न हती. अथात त कालीन मानवी जीवन दारे-िखड या नसले या तु ंगाचा सारखे झाले होत.े 

त कालीनत कालीनत कालीनत कालीन    समाजसमाजसमाजसमाज    :::: 

त कालीन मानवी समाज अ या मवाद, भ वाद, ई रावलंबी, दवैवादी, मो , पाप-पु य, पुजाअचा, 

होम हवन, जात पात, कमकांड, आ मा-परमा मा, पुनज म,  परलोक, वणवग, वंशभेद इ यादीमुळे मानवी 

वातं याचा सकंोच व मानवी ेचा संकोच करणा या बाब म ये गुरफटला होता. याच पाश्व भूमीवर तथागत 

भगवान बु ाने वतं  िवचाराचा, वतं  आिण मु  माणसाचा, बंधु वाचा ई रातीत िनितचा, पूण बुि वादाचा,  

पूण िव ान िन चेा एक जीवन िस ातं मांडला. तो अअअअ     दीपदीपदीपदीप    भवंभवंभवंभवं    अथात वयं कािशत हा. याचा संदभ वै दक 

परंपरेने माणसावर अथवा त कालीन समाजावर लादललेा ई रावलंबन व दवेावलंबन होता. या परावलंबनामुळे 

माणसा या वातं याची पूणतः अवहलेना झाली होती. ह ेपरावलंबन िवकसनशील मानवी ेचा बळी घेत.े हणून 

माणसाने वाधीन हावे. ई राधीन व दवैाधीन होऊ नये. अ  दीप हावे. ई र, दवै ही सव शोषकां या िहताची 

साम ी असते. यामुळे मानवाला वतः या िवकासाची संधी िमळत नाही. हणून मानवाला िवकास करावयाचा 

असेल तर यानंी वतः या सि वेक बु ीला अनुस न चांगले आिण वाईट यांची शहािनशा क न चांगले वीकारावे 
व वाईटांचा याग करावा. हाच यय अअअअ     दीपदीपदीपदीप    भवंभवंभवंभवं    या िस ांतातनू त कालीन मानवाला िमळाला. एक कारे 

तथागत भगवान बु ांनी त कालीन समाजाला संपूण वातं य अथवा वाधीनता बहाल क न िवकासाची सधंी 
ा  क न दली.  

मानवी समाजाला तथागत भगवान बु ांचा अ  दीप भवं हा िस ातं जवळचा वाटतो. कारण तथागत 

भगवान बु  वणभेदाच,े वंशभेदाचे, वगभेदाचे आिण गुलामिगरीचे खंडन अं ब सु , आ लायनसु , 
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महाप रिन बाणसु , वसलसु , केसमुि सु , वासे सु , माधु रयसु , येसूका रसु  इ यादी सु ाव न सव मानव 

समान आहते. सवाना समान अिधकार आहते. िनसगतः मानव वतं  आह,े असे तथागत भगवान बु  हणतात. 

कारण तथागत भगवान बु ाचंा मानवी वातं याचा िस ांत जागितक व पाचा आह.े बु ांनी  वातं य हा 

जीवना या यशि वतेचा मूळ पाया समजला असला तरी यानंी वातं याचा वैराचार ह े िनयम त कालीन 
समाजाला घालून दले आहते. यामुळे  वातं याचा स यक मागाने उपयोग क न ने िवकास अथवा 

उ कष साधावा हीच अपे ा यांची दसून यते.े  

केसमिु सुकेसमिु सुकेसमिु सुकेसमिु सु     आिणआिणआिणआिण    मानवीमानवीमानवीमानवी    समाजसमाजसमाजसमाज    : : : :     

तथागत भगवान बु ाने य  आप या कृतीतून समाजातील येक ला समानसंधी दऊेन िनवाण 
ा ीचा माग मोकळा केला होता. कारण त कालीन प रि थतीत वै दक सं कृतीने समाजात वण व था जवून 

िविश  घटकाला िवकासाची संधी उपल ध क न दली होती. ही प रि थती अगदी तथागत बु ाने जवळून पा न 

सवाना समान संधी दे याचा िवचार  केला. त कालीन मानवी समाजाला वातं य तथागत बु ाने बहाल केल े

आह.े ढी, परंपरा ह ेमानवी बंधने आहते. या पासून मु  हो याचा तथागत बु ांचा िवचार मूळ पािल सािह यात 

महाप रिनवाण सु ात आपणास दसून येतो. एकूणच त कालीन प रि थतीत ला िवकासाची संधी कशी ा  

होईल याचा िवचार तथागत बु  करताना आपणास दसून येत.े हणून आपणाला पािल सािह याचा आधार तंभ 

वातं य आह,े असे हणणे वावगे ठरत नाही. कारण बु  िवचाराचंा प रपाक मूळ पािल सािह य आह.े या 

सािह यात अनेक ठकाणी वातं याचा यय येतो.  

पािल सािह यातील अंगु र िनकायातील केसमुि सु  ह े जगात वातं याचा आ  जाहीरनामा हणून 
ओळखला जातो. एकदा तथागत भगवान बु  कोशल जनपदात िवशाल िभ ुसंघा बरोबर चारीका करीत करीत 

केशपु  नावा या कालामां या िनगमात पोहोचल.े केशपु ीय कलामांनी अस ेऐकल ेक , कुलातून जीत झाललेे 

शा य पु  मण गौतम केशपु ीय नगरात आलेल ेआहते. ते हा यावेळी तथागत बु ां या िवचारांची सव  क त  

पसरलेली होती. बु  स यक समृ  आहते. याियक आहते. िव ा तसेच आचरणाने यु  आह.े लोक वहाराच े ात े

आहते. यांचे िवचार आधी क याणकारक, म य क याणकारक, अंितम क याणकारक, अथानी तसेच ंजनानंीयु , 

संपूण प रशु  चयचा उपदशे करीत असतात. अशा अहताची भेट क याणकारी असत.े यावेळी केशपु ीय 

कालाम जेथे बु  होते तेथे गेले. जवळ जाऊन बु ाला अिभवादन क न एका बाजूला बसले. 

एका बाजूला बसले या केशपु ीय कालामांनी बु ांना िवचारल े– ह ेभ त,े काही मण ा ण केशपु ीय 

नगरात येतात, ते आप याच मतांचा गौरव करतात, े  मानतात, दसु या या मतांची नदा करतात, अनादर 

करतात, ितर कार करतात, यांना हीन लेखतात. यामुळे आम या मनात संदहे उ प  होतो, शंका उ प  होते क , 

या मण ा णा पैक  कोणी स य सांिगतल े ? कोणी खोटे सांिगतल े ? असा  कालामांनी िवचार या नतंर 

तथागत भगवान बु  यानंा ित उ र दतेात क , ह ेकालामांनो, संदहे येणे यो यच आह.े शंका येणे यो यच आह.े 
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शंका ये या याच जागी संदहे उ प  झालेला आह.े ह ेकालामांनो, या. तु ही एखा ा गो ीचा केवळ अनु ुत आह े

हणून याचा वीकार क  नका. एखादी गो  केवळ परंपरागत आह े हणून याचा वीकार क  नका. एखादी गो  

केवळ अमुक कारे सांिगतली आह े हणून ितचा वीकार क  नका. एखादी गो  केवळ आप या धम ंथांनाच 

अनुकूल आह ेअसे समजून याचा वीकार क  नका. एखादी गो  केवळ तक-हतेू संमत आह े हणून ितचा वीकार 

क  नका. एखा ा गो ीचा केवळ आकार वा प ती सुदंर आह े हणून याचा वीकार क  नका. एखादी गो  

केवळ आप या मतांशी अनकूुल आह े हणून ितचा वीकार क  नका. एखादी गो  केवळ सांगणा याच े ि म व 

आकषक आह े हणून ितचा वीकार क  नका. एखादी गो  केवळ सांगणारा मण अथवा गु पु  आह े हणून 

याचा वीकार क  नका. ह ेकालामांनो, जे हा तु ही वतः या अनुभवाने वतःलाच जाणाल क , या गो ी कुशल 

आहते, या गो ी सदोष आहते, या गो ी िव ानां ारा नदनीय आहते, या गो ना अनुसरले असता अिहत होईल, 

दःुख होईल. तर ह ेकालामांनो, तु ही या गो ी सोडून ा.  

या िववेचना व न असे प  होते क , तथागत बु ांनी संपूण वातं य कालामांना द याचे दसून येते. 
यां या मतानुसार या, पहा, िवचार करा आिण पटले तर वीकारा. अशा नीती वर आधा रत उपदशे दला आह.े 

या ठकाणी तथागत बु ाकड े आले या कालामांना यो य याय तर िमळालाच, याच बरोबर यांना वैचा रक 
वातं य िमळाले आह.े हणून वैचा रक वातं याचे जनक तथागत बु च ठरतात. यांनीच थमतः ख या अथान े
वातं याचा िवचार मांडला आह.े अथातच तथागत बु ां या पुव  समता, वातं य, याय या मू यांचा कोणीही 

पुर कार केला नाही, असे बु ध माचे गाढे अ यासक व िवचारवंत िनरंजन पाटील हणतात. ह े ि काल बािधत 
स य आह.े कारण ा णे, उपिनषद,े वै दक ऋ षचे त व ान व िस ांत तकशा ाचा कवा व तुि थतीचा आधार 
नसले या केवळ का पिनक आिण खो ा आहते. ह ेतथागत बु ांनी जालसु  यात प  सांिगतले आह.े याव न 
पािल सािह यातील अंगु र िनकायातील केसमिु सुकेसमिु सुकेसमिु सुकेसमिु सु     जगात आ  वातं याचा जाहीर नामा ठरतो. कारण यात ह े
सव मानवी मू य अंतभूत आहते.  
रा ाच ेिहत रा ाच ेिहत रा ाच ेिहत रा ाच ेिहत : : : :     

आज मानवी समाजात याय, वातं य, समता आिण बंधुताही मू ये जिवली तर मानवी उ कष होणे सहज 
श य आह.े कारण याच मू यां या आधारे मानव वतःच वतःचा उ कष क  शकतो. ह ेओळखून तथागत भगवान 
बु ाने केसमुि सु ात अ  दीप भव, एिह पि सको अशा व पाचे उपदशे द याचे आपणास दसून येतात. आज 
िव बंधुता वृ गत अथवा थािपत करायची असेल तर रा य, रा  आिण आतंररा ीय शै िणक धोरणांम ये बु  
त व ानाचा मूळ पािल सािह यात समावेश क न याच ेअ ययन अ यापन करणे एक काळाची गरज आह.े कारण 

 - चा, समूह- समूहाचा, रा य - रा याचा, रा -रा ाचा संबंध आज संघषाचा व असहकायाचा झा याच े
आपणास दसून येत.े याचे कारण वाथ तसचे स ा, संप ी आिण ित ा यासाठी सव समाजातील  आिण 
रा  य शील आहते. याम ये मानव क बद ूनसून अथक बद ूआह.े यामुळे िव ात अराजकता चंड माणात 
वाढली आह.े ते हा या सम या दरूकर यासाठी रा ीय व आतंररा ीय पातळीवर मूळ पािल सािह यातील 

िवहार, ित यसमु पाद, चार आयस य, आयअ ांिगक माग, अना मवाद, अिन यवाद, कम िस ातं, 
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अई रवाद, शील समाधी ा, िनवाण इ यादीचे अ ययन व अ यापन करणे मह वाचे आह.े याचा प रणाम 
हणून आतंररा ीय पातळीवर रा ा – रा ातील संबंध सखुकर होतील. 

िन कषिन कषिन कषिन कष    : : : :     
तथागतांनी आपला ध म सवाना दला, याम ये कुठलाही भेदभाव यानंी केला नाही.जगातील जो जो 

माणूस अिवचारान,ेइ छाश या अभावान ेपीिडत असेल,माणूस िन मत शोषणाचा, अ याय-अ याचाराचा बळी 
असेल, या या येक मानवी घटकासाठी तथागताचे ध म त व ान आह.ेकारण तथागताचंा ध म मानवी 
समाजाला गुलामी या मानिसकतेतनू मु  क न वतं  िवचाराचंी,स य िवचारांची ेरणा दणेारी श  
आह.े हणूनच तथागत बु ांना समतेचे पुर कत हट या गेले आह.े तथागतांची िशकवण अशी आह ेक ,कुणीही असे 
वाईट कृ य क  नये क , यामुळे दसु यांना ास होईल.जर एखादा मनु य वतः या वाथासाठी इतरानंा ास दते 
असेल तर याला सदाचारी हणता येणार नाही,परंत ु या या मनात जीवसृ ीवरील सव ाणी मा ांिवषयी 

ेमभावना असेल यालाच ख या अथान े सदाचारी हणता येईल, हणूनच तथागत बु  हणतात - " सव ाणी 
मा ांवर दया करा,सव माणसांना समते या भावनेने पहा." 

आज तथागत बु ांची ओळख केवळ एक धम सं थापक हणून केली जात े परंतु ही ओळख पया  
नाही.ख या अथाने याचंी ओळख जगामधला पिहला त व ानी,मनोवै ािनक,पिहला वै ािनक अशी आह.ेतथागत 
बु ाचे ह ेदशन यात वै ािनक अ बट आई टाईन पासून तर आज या डॉ.अम य सेन सार या नोबेल पुर कार 
िवजेते तसेच निवन त व चतकानंा झाल,ेपरंतु काय तथागत बु ांची ख या अथाने ओळख आप या दशेाला 
झाली?हा  आज सु ा आप या मानस पटलावर िनरंतर येतो.आज आपला दशे जगाम ये बु ाचा दशे हणून 
ओळखला जातो, या पिव  भूमीतून तथागत बु ांना बु व ा  झाले, या भूमीवर आजही पुरोिहतांचा क जा 
आह.े ा णी िवचारसरणी आिण बु ांची िवचारसरणी अ यंत िवरोधाभासी आह.ेया िवषमतामुलक िवचारसरणीन े
या दशेाचे अतोनात नुकसान केले आह,े तर बु ा या िवचारसरणीने अंधकाराने झाकले या भारतीय इितहासाला 

कािशत केले आह.े मन सं कृतीतील मानवी मू य बु  त व ानानेच जतन केलेली आहते हणून बु  त व ान ह े
बाहय सं कृतीचा आरसा आह,ेअसे आप याला हणता येईल.आज जगाला यु ाची नाही तर बु ाची गरज आह.े या 
या दशेा ी बु  ि वकारला.ते ते दशे आज गित या अ यु  िशखरावर िवराजमान आहते. मा  आ हाला बु  

कधी समजुच दला नाही आिण आ हीही कधी बु ाला समजुनच घेतल नाही. जगाला शांतीचा आिण ांतीचा 
संदशे दे याया ा महामानवास,िव िनमा यास कोटी कोटी णाम ! 
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मुरबाड रोड, क याण. 
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भारतीय मदृ ूराजनय भारतीय मदृ ूराजनय भारतीय मदृ ूराजनय भारतीय मदृ ूराजनय ((((Soft Diplomacy Soft Diplomacy Soft Diplomacy Soft Diplomacy ) ) ) ) आिण बौ  त व ानआिण बौ  त व ानआिण बौ  त व ानआिण बौ  त व ान    
 

डॉ. सिचन एस. वे ळकर    
रा यशा  िवभाग 

एस. एन. मोर महािव ालय तमुसर. 
 

 आंतररा ीय संबंधात वतमान युग लोक राजनयाच े मान या गेल े आह.े याम ये औपचा रक िशखर 
राजनयाच े मह व ओसरत चालले आह.े आता जागितक करणा या भावामुळे लोकराजनय ,िडिजटल राजनय व 
मृद ू राजनयाचे मह व वाढीस लागले आह.ेमृद ू राजनयात आप या राजक य िनतीमु ये, नैितकता, सं कृती िह 
बल थाने मानली जातात भारतीय मृद ू राजनयात भारतीय आ या म ,धम व त व चतन याचंे थान मह वाच े
मानले गेले आह.े यातच बौ  त व ान संपूण जगभरात भारतातनू सा रत झाले .हा सामाईक दवूा माननू 
भारतीय मृद ूराजनयात याचा अिधक लाभ घेऊन आंतररा ीय संबंध दढृ कर यास मदत होत आह.े 
मृद ूराजनयमृद ूराजनयमृद ूराजनयमृद ूराजनय    (Soft Diplomacy)(Soft Diplomacy)(Soft Diplomacy)(Soft Diplomacy)    

राजकारणात (आिण िवशेषत: आंतररा ीय राजकारणाम ये) मृद ू श  हणजे स ने (कॉ ा ट हाड) 
आक षत कर याऐवजी आक षत कर याची आिण सहकायाची मता. दसु  या श दांत, सॉ ट पॉवरम ये अपील 

आिण आकषणा ारे इतरां या ाधा यांचा आकार समािव  असतो. 
जोसेफ ये यां या नुसार “जर साम य हणजे एखा ाने इि छत प रणाम ( कवा मु य वे जबरद तीने 

कवा लोभना ारे) ा  कर याची ( कवा थेट भाव) ा  कर याची मता मृद ू साम य ही ‘इतरां या 

ाधा यांना आकार दे याची मता’ असते. जागितक दिृ कोनातून इतरांना पािहज ेअसले या सामाियक दृ ीकोन 

व सं कृती याचंा उपयोग आपले येय सा य कर यासाठी घेऊ शकतो.१ 
जोसेफ ये यां या नुसार मृद ूश  राजनय हणजे "जबरद तीने कवा आ थक लाभा ऐवजी आकषण आिण 

मन वळवून इि छत असलेल ेिनकाल िमळिव यासाठी इतरांवर प रणाम कर याची मता." २ 
भारतीय मदृ ूराजनय भारतीय मदृ ूराजनय भारतीय मदृ ूराजनय भारतीय मदृ ूराजनय ((((Soft Diplomacy )Soft Diplomacy )Soft Diplomacy )Soft Diplomacy )    

 वातं यपूव भारताची ओळख एक ाचीन दशे अशी होती .जगात या अित ाचीन सं कृतीपैक  आपल े
अि त व टकून असणारी सं कृती यात संपूण जगाचे ित बब दसते. वसाहत काळात भारताबाबत अनेक पैलू 
जगापुढे आले. यात काही नकारा मक तर काही सकारा मक होत.ेपरंतु वसाहत काळात भारतीयांना जगाचा 
पुनः न प रचय झाला व आप या संकृतीचे मह व अिधक चांग या कारे कळू लागले.  

सधू संकृती या उ खांनान े भारताला अित ाचीन सं कृतीची पा भूमीचे माण िमळाले.या सवाचा 
एकि त प रणाम वातं ो र काळात भारतीय िवदशेनीती िनधारणात एक मजबूत बाजू हणून भारतीय सं कृती 
ठरली. वसाहत पूव काळात भारतीय संकृतीचा सार जगभर झाला होता याचा लाभ भारताला वाभािवकपणे 

ा  होणार होताच तसचे वसाहती काळात कामकर यासाठी जगभर भारतीय िमक नेले होत ेते तेथेच थाईक 
झाले असे अनेक दशे होते. तसेच वातं ो र मो ा माणात ‘ ेन ने’ या अंतगत भारतीय जगभर रोजगारा या 
शोधात थाईक झाले.यामुळे मोठा भारतीय समुदाय जगातील िविवध दे यात एक कारे भारतीय सं कृतीचे 

ितिनिध व या अिनवासी भारतीय समुदायान े केल े .यामुळे भारताजवळ सवात जमेची बाज ू भारतीय सं कृती 
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मानून भारतीय पररा  धोरण िनधाराकानंी मृद ूराजनयाला अ म दला . आज भारत या कारणाने मृद ूश  
(SOFT POWER) हणून ओळखला जातो.  

भारतीय मृद ूराजनयाच े(Soft Diplomacy ) मह वपूण घटक       

भारतीय धम व आ या म  
जगातील ब  याच ांतांशी, िवशेषत: आिशयाम ये, सां कृितक संवादाचा दीघ इितहास आह,े िजथे याचा 

सां कृितक भाव जैन, बौ , हद,ू शीख इ यादी धमा या त व ाना ारे पसरला आह े - िवशेषत: पूव आिण 

दि णपूव आिशयात.  
अमे रकेत िचनी राजदतू  िशह यां या हण यानसुारः “भारतीय उपखंडा या बाहरेील मूळ (इ लाम, 

ि न, य दी, झारो टे रयन) असले या ब  याच धमाचे भारतात अनुयायी आहते. भारतीय सं कृती परदशेात 

पसरली ती कुठ याही कारचा यां या वरील िवजयािशवाय.भट या ापारी, त व ानी, यां या ारे.”, “ित या 

सीमेपलीकड ेएकही सैिनक पाठिव यािशवाय भारताने २० शतकेपयत चीनवर सां कृितकदृ ा िवजय िमळिवला 
आिण याचे वच व गाजवले.” ३  

भारतात ब -वांिशक, ब भािषक आिण ब -धा मक समाज एक  राहतो. उपखंडा या दीघ आिण 

वैिव यपूण इितहासाने याला एक अनोखी िनवडक सं कृती दली आह.े ह ेसहसा अ या माशी संबंिधत असते. दशेी 
आिण परदशेी अशा दो ही भावां या इितहासाब ल - जसे क  ाचीन भारतीय धम (बौ , हद,ू जैन आिण शीख 

धम) आिण अ ाहिमक - इ लाम, ि ती, यू धम इ. या िम णाने स याच ेभारतीय संकृतीच े व प िवकिसत 

होत आह ेझाले आह े
भारतीय दशन  भारतीय दशन  भारतीय दशन  भारतीय दशन  ((((वसधुायव कुटंुबकम वसधुायव कुटंुबकम वसधुायव कुटंुबकम वसधुायव कुटंुबकम ))))    

मूळ ोक महा उपिनषद अ यायात आढळतो. तसचे ऋ वेदात सापडला आह,े तो भारतीय समाजातील 

सवात मह वाचा नैितक मू य मानला जातो. महासभा, उपिनषद हा ोक भारतीय संसदे या वेश ाराम ये 

कोरलेला आह.े यानसुार, ह४े  
“माझे आह,ेते परके आह,े अस ेछोटे िवचाराचे  करतात.    

उ  च र  असणारे लोक, सम त िव ालाच आपले कुटंुब मानतात.”    
सं कृती सं कृती सं कृती सं कृती ((((कलाकलाकलाकला,,,,सािह यसािह यसािह यसािह य,,,,सगंीत खानपानसगंीत खानपानसगंीत खानपानसगंीत खानपान,,,,पहेराव पहेराव पहेराव पहेराव ))))    

भारतीय कला सकृंती खा  व पेहारवणे भारताच ेवेगळे थान िनमाण केल ेआह.े भारतीय िच कला िश प 
कला याचे माण अजंठा एलोरा या पात आजही आह ेतर कोणाक ,खजुराहो , ीमामलापुराम या सारखी िश पे 
आजही जगभरचे आकषणाचे क  े आह े ,भारतीय नृ य संगीत जगभर िस  आह े . ाचीन काळापासून भारतीय 
मसाले जगभर िव यात होते. भारतीय व  याचंे रंगसंगती यासह ातंा माणे बदलणारी िविवधता यामुळे त े
जगभरातील सहज आपले भारतीय वाचे ितिनिध व करतात  
भारतीय िच पटभारतीय िच पटभारतीय िच पटभारतीय िच पट    

 भारतीय िच पट सृ ीने साकृंितक दतूा माणे भारताच े ितिनिध व केल ेआजही राजकपूर यांना सोिवयत 
रिशया या मधून वेगळे झाले या सवच रा ात तसेच जपान व पूव आिशयातील रा ात पसंत केले जाते.भारतीय 
िच पटातून भारतीय जीवन आचरण व त व ान सहज मा यमांनी जगभर पोहचले आह े 
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आयवुद व योगाआयवुद व योगाआयवुद व योगाआयवुद व योगा    
 आयुवद व योग हा िव ाला भारताची दने मानली जात ेयोगगु  ी िव के अ यंगार यांनी योगाला िव  

भर मान यात ा  क न दतेतेथील अ यास माचा भाग बनिवला २१ जून िव  योग दवस हणून संयु  रा ान े
जाहीर केला .आज जगभरात आयुवद व योग सामा य दनचयचा भाग बनत चालला आह.े 
भारतीय मदृ ूराजनय भारतीय मदृ ूराजनय भारतीय मदृ ूराजनय भारतीय मदृ ूराजनय ((((Soft Diplomacy ) Soft Diplomacy ) Soft Diplomacy ) Soft Diplomacy ) आिण बौ  त व ानआिण बौ  त व ानआिण बौ  त व ानआिण बौ  त व ान    

भारताम य े हद,ू बौ , जैन व शीख ह े मुख धम मान या जात.े याम ये अनेक बाबतीत सा य आढळत े
.यात ान सवात म यवत  मानून स या या शोधात जीवन घालिव याची वृ ी व अ हसा ,जगा व जगू ा चा 
संदशे व भूत दया ह ेसा य थळ मानता यतेील .यात हद ूधमा ाित र  बौ  धमाने भारतीय सीमा ओलांडून 
जगात अनेक दे यात आपले थान िनमाण केले .आज या सव रा ांचे आ था क  हणून भारताकड ेआदराने पाहल े
जाते. जगभर याचा लाभ ‘भारतीय ितमा िनधारनाला’( से फ इमेज) झाला आह.े  
ितबटे व दलाई लामा व भारत ितबटे व दलाई लामा व भारत ितबटे व दलाई लामा व भारत ितबटे व दलाई लामा व भारत     

ितबेटीयन बौ  ह े व यान (Vajrayana Tantric, or Esoteric) शाखेचे मान या जाते. ५ सात ा 

शतकात येथे बौ  धमाचा सार झाला .ि टीशांशी सलो याचे संबंध अस यामुळे ितबेट भारत व चीनमधील बफर 
रा य हणून अि थ वात होते. सा यवादी चीन या उदयानंतर ितबेटवर िव तारवादी चीनचा डोळा होता . 
ितबेटम ये आप या दमनकारी नीती वाप न यां यावर ू र दडपशाहीचे उपाय सु  केले अनेक ितबेटी लोकाचंी 
ह या घडिवली शेवटी ३१ माच, १९५९ रोजी १४ वे दलाई लामा भारतातील धमशाळा येथे राजक य शरण 

घेतली. भारतीय पंत धान पं. जवाहरलाल नेह ं नी यांना परवानगी दली.दलाई लामायांचे अनुयायी भारतात 
थाियक हो यासाठी भारताने ितबेटी लोकांना आप या वसाहती उभार यास परवानगी दली. आ ामक चीनन े

ितबेट ता यात घेतले व आपला अिवभा य भाग घोिषत केले. याला भारताने मा यता दली नाही. यामुळे भारत व 
चीनचे संबंध तणावाचे झाले. १९६२ म ये चीनने भारतावर आ मण केले .परंत ुभारत आप या ितबेट संबंिधत 
धोरणावर अढळ आह.े६  

लाखो ितिब टयन नाग रक भारतात शांततेन े राहतात. ामुळे आंतररा ीय थरावर भारताची ितमा 
ित बत चा र क आिण ितबे टयन सं कृतीचा सरं क हणून झाली . 

ी. दलाई लामा, ‘भारताला ितबेटचा गु ’ मानतात व “नालांदातून ितबेटी बौ  शाखेचा िवकास झाला. 
भारतीय सं कृत भाषा, आयवुद व ानामुळे ितबेटीय सकृंती समृ  झाली आह.े”असे प  करतात.७ 
पचंशील पचंशील पचंशील पचंशील ::::    

भारत चीन यां यातील सामाईक दवुा हणून बौ  धम मान या जातो ह े पाहता १९५४ ला चीनच े
पंत धान भारतात आल े असता बु ा या पंचशील न े चे वतन संयमी करता येत े याच कारे रा ांमधील 
पर पर संबंध संयमी व िव ासाचे हो यासाठी त कालीन पंत धान ी .पं नहे  ारा पंचशील िस ांत मांड यात 
आला . यानुसार १) पर पर अखंडता व सावभौम व स मान २) अना मण ३) अह त ेप ४) पर पर लाभ य  
५)शांतीपूण सहअि थ व या पाच त वांवर (पंचशील िस ांत) दो ही दशेांची सहमती होऊन याचे पालन कर याचा 
िनधार कर यात आला .हाच िस ांत भारता या शेजारील रा ांना पर पर िव ासपूण संबंधाची हमी दतेो चीनन े
सात यान े ा कराराच ेउ लघंन केले. ८ 

आजही भारतीय पररा  सबंंधा या पायातील मह वाची शीला पंचशील िस ांताना मानले जाते.अनेक 
रा ां या पर पर िव ासाचे ते ितक मानल ेजाऊ लागल ेआह े. 
    



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

SPECIAL ISSUE – ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ÷ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¬¤üÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸  
Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 75 

भारत चीन व नपेाल बौ  वारसदार भारत चीन व नपेाल बौ  वारसदार भारत चीन व नपेाल बौ  वारसदार भारत चीन व नपेाल बौ  वारसदार ::::    
भारत व चीन यांम ये बौ  धमाचे खरे वारसदार हणून राजनियक लाभ घे याची पधा आह े.परंत ुयात 

भारताचे दावे अिधक मजबूत ठरतात. भगवान बु ाचे संपूण जीवन काय भारतात झाले थम वचन सारनाथ 
,कुशीनगर महापारीिनवान थळ ,बौ  गया िजथ े ान ा ी झाली ह ेसव भारतात आह े िशवाय तवांग ,ल ाख 
येथील बौ  मताचे िविवध ाचीन मठ व बौ  सािह य संकृत ,पाली या भारतीय भाषांम ये आह े. या सवामुळे 
बौ धम हा शु  भारतीय मातीत िनमाण झालेला व वैि क झालेला ठरतो. बौ  धमाचा सार चीन माग आ ेय 
आिशयात झाला. केवल िवपुल बौ  धम अनुयायी अस या या कारणाव न चीन आ ेय आिशयात आपला भाव 

थािपत कर यासाठी बौ  धमाचे नेतृ व क  इि छतो. तर भारत वाभािवकपणे आप या सां कृितक 
राजनया या वापराणे आपले पररा  संबंध ढु क  इि छतो. जगभरातील बौ  धम अनुयायांचे ा थान े
भारतात अस याचे मान या जातात व भारतातनूच सव कार या बौ  मतांचा सार झा याचे सव मानतात . 

नेपाळ नेहमी बु  ज म थानाव न भारतावर आ ेप घेतो व बु ाचा खरा वारसदार हणून वताला 
सादर करतो. परंतु केवल ‘लुि बनी’ ह ेज म थळ नेपाळ म ये अस याने याचे हणणे ा  मान या जात नसून. 
भगवान बु ाचे संपूण आ याि मक जीवन भारतात ितत झाले, ान ा ी, थम वचन व महापारीिनवान 
(मृ यू) दखेील भारतात झाल.ेभारतातूनच ितबेट ,नेपाल व भूतान म ये बौ  धमाचा सार झाला.९     

त यशीला व नालंदा सारखे ान क  ेबौ  धमाच े मुख अ ययन क  ेझाली. बौ  धमाला भारतातनूच 
राजा य ा  झाला व जगभर याचा सार झाला. यामुळे भारत ‘बु ाचा दशे’ हणून मा यता पावला आह.े  

भारत नेपाळला आपला सहकारी हणून बौ  वारसा थळ िवकास क  इि छतो परंतु नेपाळ चीन माणे 
अिधक लाभा या ित ेत आह े .२०१९ म ये लिु बनी येथे चीनी रा पतीन े भेट दऊेन भारता या बौ  
राजनायावर कुरघोडी कर याचा य  केला . यातून नेपाळ सात याने बु  ज म थळाव न भारताला ल  
करतानंा दसतो.१० 
बौ  स कटबौ  स कटबौ  स कटबौ  स कट    ((((वारसा थळवारसा थळवारसा थळवारसा थळ) :) :) :) :    

 भारत सरकारने बु ा या जीवनाशी संबंिधत े ाला पयटक व अनुयायांना सुलभपणे जाता यावे यासाठी 
बु ा स कट नावाने ह ेपिव  थळे जोड याची सुरवात केली णव मुखज  िवदशे मं ी असतांना (२००७)आप या 
सां कृितक राजनयात बौ  धमाचा लाभ घे या या दृ ीने प  केले होते क  “भारताला आिशया या बौ  

वारशाम ये नूतनीकरणात िच आह.े पूव आिण दि ण आिशया दर यान ाचीन सबंंध पु हा जागृत कर यास मदत 
करेल यासाठी आपण एकि त येऊ.” ११ 

भारतीय पररा  मं ालय ( व ा,अकब ीन २०१०)नुसार “बौ  स कट” म ये एक  जोडले गेले आहते 

भारत सरकार या पयटन मं ालयाने बु ा या जीवनाशी संबंिधत े े जोडून तेथे थािनक पातळीवर काय म 
आयोिजत केललेे जाते परंत ुयाला राजनयाशी जोड यास व बौ  स कटवरही ल  क त के यास खूप उपयु  आह े
कारण हा आ ेय आिशयाई दशे व आम याशी असलेला हा आणखी एक मह वाचा दवुा आह.े” १२ 

ी नर  मोदी मु यमं ी असतांना जानेवारी २०१० ला गुजरातम य ेबौ  वारसा चचास  आयोिजत केल े
होते. जगभरात अ यंत पिव  मान या गेले या ीलंका येथील अनुराधापूर येथील आंतररा ीय बौ  संघा या बौ  
पौ णमे या (वेसाक) उ सवला मुख पा णे हणून(१५ मे २०१५) उपि थत रा न पंत धान ी. मोद नी यथे े 
आप या संबोधनात हटले क  “आपण अशा दशेाला भटे दते आहात याला बौ ाचंा अ यंत अिभमान आह.े भारत 
सरकार आिशया खंडातील बौ  वारशाला चालना दे यासाठी पुढाकार घेत आह े व यास ेरणा दे यासाठी 
सवतोपरी य  करीत आहते.”१३   
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शै िणक व सं था मक पनु जीवन शै िणक व सं था मक पनु जीवन शै िणक व सं था मक पनु जीवन शै िणक व सं था मक पनु जीवन ::::    
 १९४८ ला नेह ं नी आंतररा ीय बौ  प रषदांची शंृखला आयोिजत कर यास मदत केली. १९५२ म य े

पंत धान जवाहरलाल नेह  या नेतृ वात भारतान ेसांची येथे आतंररा ीय बौ  प रषदचेे आयोजन केले होते. 
यावेळी जगातील हजारो बौ  धम पदशेक बौ   िभ ु आिण इितहासकार उपि थत होत.े ह े बौ  अनुयायांच े

जगातील सवात मोठे संमेलन होते.१४ 
पूव ी.पंत धान अटल िबहारी वाजपेय या कायाकायात ‘लूक इ ट’ धोरणा या अंमलबजावणी दर यान 

आिशयान दशेांशी भारताचे ाचीन संबंध ल यात घेता येथील बौ  वारसा थानांना भेटी दऊेन यांचे पुन ीवन 
काय हाती घे यात आल े कवा यासाठी आ थक मदत दे यात आली यात ि हयतनाम, कंबोिडया, लाओस ई. चा 
समावेश होता. १४ 

पूव पंत धान ी. मनमोहन सग यां या कायकाळात ाचीन बौ  त व ान अ ययन सं थांचे पुन ीवन 
कर यासाठी अनके क पाल मा यता दली. २०१६ नंतर बौ  त व ान आधा रत सं थांचे काय या यात यणेे 
सु  झाले .अनेक शै िणक प रसर सु  झाले . यात अनेक दशेी परदशेी अ ययन क याना याचा लाभ घेता येत 
आह.े िववेकानंद आंतररा ीय फाउंडशेन आिण टो कयो फाउंडशेनयां या संयु  िव माने बोध गया यथेे प रषद 
घे यात आली होती. २०१६ म ये वाराणसी येथ ेआंतररा ीय बौ  प रषद भारत सरकार या पयटन मं ालय 

ारा आयोिजत कर यात आली होती. ऑ टोबर 2017 म ये राजगीर येथे ‘21 ा शतकातील बौ  धम’ बैठक 

पार पडली. यात जागितक थरावर  बौ  उपासक , अ ययन करते उपि थत होते.१६ 
िन कष :    

भारतात बौ  धम अनुयायी ह े७ ट या या जवळपास असले तरी भगवान बु ा या जीवनातनू ेरणा 
घेऊन आप या जीवनात याचे आचरण करणा यांची सं या अगिणत आह.े ज ेपूवा मीचे हद ूहोते त ेबौ  झाल ेव 
जे हद ूमताच ेमानणारे असनू िह बौ  िवचारणा आचरणात आणताना दसतात.  

भगवान बु ाचा भाव भारतीय जनमानसावर सखोल दसतो. बु  भारतीय त व ाना या मुकुटातील 
मु य मणीआह ेतर यानंा ‘आिशयाची योती’ (Flame of Asia) असे दखेील ओळखतात .बु ाचे िवचार िव ाला 
शा त शांती ,मानवता ,भतू दया व क णेची िशकवण दतेात. भारत ख याअथाने या परंपरेचा वारसदार असनू 
या या मृद ूराजनय(Soft Diplomacy) या    माफत ‘मृद ूश ’ हणून भारत याती ा  करीत आह.े 
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गौतम बु ांचे धा मक व सामािजक िवचार    
डॉ. गजानन बापुराव ठाकरे    

पदवीधर िश क, िज. प. व ाथ. मराठी शाळा काळी कारंजा, प. स. कारंजा िज. वािशम 
    

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT::::    
 गौतम  बु ांनी संपूण जगाला शांतीचा संदशे दणेा या बौ धमाची थापना केली. ाचीन समाज चिलत 
सं कृतीतील कमकांडा या गतत सापडला होता. गौतम बु ांनी यां या महान त व ानाने जगाचा इितहास 
घडिवला. धमातील जुनाट ढी, परंपरांनी ासले या सामा य जनतेला यांनी नवा माग दाखिवला. िनराशे या 
अंधःकारात सापडले या समाजात यांनी नव चैत य पसरिवले. महा मा गौतम बु ांचे त व ान इतके भावी होत े
क  भारतात थाप या गेले या बौ  धमाने भारता या सीमा ओलांडून जगातील अनेक दशेात आपले भावी 
िवचार पसरिवल.े यामुळे बौ धमाचा सा भारता सोबतच ीलंका, दशे, जावा, इंडोनेिशया, बाली ीप, 

कांबुज,  थाईभूमी, चीन, अफगािण तान, म य आिशया, खेतान, जपान, ितबेट अशा अनेक दशेात झाला. स ाट 

अशोकांनी अनेक दशेांम ये बौ  धमाचा सार कर याचे महान काय केल.े सं कृती व सुधारणा पर परां या 
िवकासाला पोषक असतात. बौ धमातील सुसं कृत त व ानाने भौितक िव ावर िवजय िमळिवला. जेथे भौितक 
समृ ी आह,े तेथे सं कृतीचा चार सुलभ होतो. यामुळेच बौ  धमाचे त व ान संपूण जगात भावी ठरले. सं कृती 

ही ि िन  आिण अत य असते. कोण याही ला सं कृती ही ज मजात दणेगी नसून येक ला 
न ान े िमळावी लागते. बौ  सं कृतीने चे जीवन घडिवले. बौ  सं कृती या त व ानातनू अनके नी 
कतृ वाची ेरणा घते याचे िनदशनास येते.  
 बौ  धमाचे त व ान सवसमावेशक अस याने बौ  धमाचा सार झपा ान े झाला. केवळ भारतच न ह े तर 
जगातील अ य काही दशेात सु ा बौ  धमाने वेश केला. बौ  धमाने भारतातील ब सं य लोकां या िवचारात व 
जीवनात एवढे प रवतन घडून आणले क  हद ूधमाचा ित पध  हणून बौ धम िवकिसत झाला. हद ूधम, बौ  

धम व जैन धम भारतातील लोकांवर भाव टाक यासाठी य शील होते. बौ धमाची नतंर या काळात िपछेहाट 
होऊन हद ूधमाचा िवजय झाला. आज जरी बौ  धमाचा भाव भारतात मया दत वाटत असला तरी हजारो वषा 
पूव  बौ धमाने भारतीय जनमानासाला पूण भािवत केले होते. याचा प रणाम भारतात अि त वात असले या 
वेगवेग या धमपंथावर झा याचे िनदशनास यतेे. जवळजवळ सव आिशया खंडात बौ धमाचा सार झाला 
होता.स ाट अशोकाने तर आपली मुलगा-मुलगी तसेच अनेक बु  धम सारकांना िवदशेात पाठवून मो ा 

माणात बौ धमाचा सार घडून आणला होता. मह वाची गो  हणजे हा सव धम िव तार नीतीने झाला होता. 
तसेच इतर कोण याही धमावर जुलूम झा याचे दसनू येत नाही. भगवान बु ाने सांिगतलेले धा मक त व ान 
आचरणास अ यंत सोयीचे अस याने भारतात बौ धम वाढीस लागला. 

भगवान बु  भगवान बु  भगवान बु  भगवान बु  ----    च र  च र  च र  च र  ::::----        
 भगवान बु ाचा ज म लुंिबनी येथे इ. स. पू. ५६३ म ये वैशाख पौ णमेला झाला. यां या िप याचे शु ोधन व 
आईचे नाव महामाया होते. यांचे वडील शु ोधन किपल व तु यथेील शा यां या गणतं रा याचे अिधपती होते. 
अिसत ऋष नी ब ीस ल णे व शी शुभ िच हाणी यु  असलेले बालक पा न, “िन संदहे, या पृ वीतलावर हा 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

SPECIAL ISSUE – ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ÷ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¬¤üÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸  
Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 79 

अलौ कक पु ष अवतरला आह.े जर तो संसारी जीवनात रािहला तर च वत  स ाट होईल; पण जर गृह याग 

क न याने सं यास घेतला तर तो स यक स बु  होईल.” असे उ ार काढले.१ मुलाचे नाव िस ाथ ठेव यात आल.े 
याचे गो  नाम गौतमु अस याने याला लोक िस ाथ गौतम असे संबोधू लागले. िस ाथ फ  सात दवसाचा 

असताना याची आई महामायेचा मृ यू झाला. वया या आठ ा वष  यान ेिव ा यासास ारंभ केला. शु ोधनान े
बोलवलेली आठ ा ण ह े याचे पिहले गु  होते. भाषाशा , ाकरणशा , वेद वेदांगे आिण उपिनिषदयेा सवात 

पारंगत असलेला स बािम  हा िस ाथाचा दसुरा गु  होता.२ िस ाथाला लहान पणा पासूनच शांतवृ ी, 
सुखोपभोगा िवषयी अ ीती होती. अ पवयातच िस ाथाम ये मनन शीलता व मनाची कोमलता दृ ी प ीस यऊे 
लागली होती.३ िस ाथचा िववाह दडं पािण या शा य ची सुंदर मुलगी यशोधाराशी झाला. िववाहा नंतर 
अनेक वषानी यांना रा ल नावाचा पु  झाला.४ 
 िस ाथ लहानपणा पासूनच िवर वृ ीचा होता. शु ोधनाने आप या पु ा यादृ ीस आंधळे, पांगळे, द र ी, रोगी 

लोक पडू नये हणून िव ाम वन ह ेअितरमणीय उपवन तयार क न दले होते. पण िस ाथला वेगवेगळी दःुख 
दायक दृ य दस याने वा तिवक व शा त सुख या जगात कोणासही ा  होणे नाही असा याचा ठाम िव ास 
झाला.५ वयाची िवस वष झा या नंतर थे नुसार िस ाथचा शा य संघात वेश झाला. यानंतर आठ वष तो शा य 
संघाचा बाणेदार व एकिन  सभासद होता.६ िस ाथला नगरात फरताना एक वृ  मनु य, रोगी , एक ेत 

आिण एक सं यासी असे िविभ  दृ य दसले. आप या सभोवताल या व तू व माणस ेयां यात होत असले या बदल 
पा न िस ाथ फारच अ व थ झाला.७ यानतंर िस ाथाने कुटंुबीयांना याच े यये व ते ा  क न दे यासाठी 
गृह यागा या िनणयाची मािहती दऊेन घर सोडले असावे.८ 
मो  माग ा ीमो  माग ा ीमो  माग ा ीमो  माग ा ी    ::::----        

िवर  वृ ी मुळे वया या एकोिणसा ा वष  िस ाथाने ‘ व ा’ घेतली. व ा घेत या नंतर वैशालीस 

जाऊन आलारकालाम मुनी जवळ िस ाथान े शा य त व ानाचा अ यास केला. नंतर यान मागाची हणजे 
समाधीची मािहती घतेली. नंतर याने उ क नावा या मुनीकडून यान िवधीचे पूण ान िमळिवले.९ उ क 
मुनीचा आ म सोड यानंतर बोिधस व गया राजष या नगरी नामक आ मास गेला. तेथे तो िनरंजना नदी या 
पिव  ितरी एकांत वास कर या या उ शेाने गेला.१० तेथे गौतमाने ऊ वेला येथे सु  केलेली तपश्चया आिण 
आ म लेशयाचे व प अ यंत उ  होत.े यान े मशः अ ाचा याग केला. सहावष आप या शरीराला पराका े या 
यातना, वेदना, लेश दऊेनही याला नवीन काश दसला नाही. यानतंर िस ाथाने आ म लेशाचा माग सोडला. 
पुढेतो गये जवळ एका पपळा या झाडाखाली चतन करीत बसला असता मारान े या यावर भयकंर ह ला केला. 
पण िस याथ या मनो हापुढे मारला पराजय वीकारावा लागला. मार िवजयानंतर चतन करीत बसला असतांना 
गौतमाला एक नवा माग दसला. अंधकार नाहीसा होऊन काशाचा उदय झाला. गौतमला खरी ान ा ी झाली. 
याच कारणामुळे या पपळ वृ ाला बोिधस व असे नाव िमळाले. ान ा ी पूव  केवळ बोिधस व असलेला गौतम 

ान ा ी नंतर बु  झाला.११ 
गौतम बु ाच ेिविवध धा मक व सामािजक िवचार गौतम बु ाच ेिविवध धा मक व सामािजक िवचार गौतम बु ाच ेिविवध धा मक व सामािजक िवचार गौतम बु ाच ेिविवध धा मक व सामािजक िवचार ::::----    

गौतम बु ांनी ान ा ीनतंर यां या त व ानाचा भारत भर सार केला. भगवान बु ांनी त वे, 
पाचिशले, अ ांगमाग, स गुणाचा माग अशा िविभ  िवषया या ारेउ ान जन मानसापयत पोहोचिवले. 
पाच वपाच वपाच वपाच व  े ेे  े::::----    

भगवान बु  बोधीस व असताना यानंी पाच महान व े पािहली होती. आिण बु व ा ी बरोबर ती 
पूण झाली. महापृ वी ही यांची श या आिण िहमालय ही यांची उशी होती. याचंा डावा हात पूव समु ावर, 
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उजवा हात पि म समु ावर आिण दो ही पाय दि णेकडे यास मु ावर ठेवलेले ह े याचंे पिहले व  होय. ‘ित रया 
नावाचे तृण या या नाभीतनू उगवून आकाशाला िभडले, ह े यांचे दसुरे व  होय. काळे म तक आिण पांढरा रंग 
असलेले काही ाणी यां या पाया या तळ ा पासनू गुड यापयत चढून उभे रािहलेले, ह े ितसरे व  आह.े 
नानारंगाचे चार प ी चार ही दशांना येऊन यां या पाया जवळ उतरले आिण ते सव पांढ या रंगाचे झाले, ह े
यांचे चौथे व  होय. ते घाणी या पवत िशखराला पश न करता यां या व न चालत होते, ह ेपाचवे व  होय.  

वतः भगवान बु ांनी या व ांचे अथ पुढील माणे प  केले आहते. तथागाताने अनु र अशी स मा 
संबोधी ा  केली, हा पिह या व ाचा आिण अ ांिगक माग जाणून लोकांसाठी कािशत केला, हा दसु या 
व ाचा अथ होय. ेत व  धारण करणारे गृह थ तथागतांचे शरणागत झाल.े हा ितस या व ाचा अथ होय. 
े ीय वैगेरे चार वणाचे लोक भेदभाव न राहता ध मा या आधारे मु  होतात, हा चौ या व ांचा अथ आिण ची 

वर, पडपाथ वगैरेचा उपयोग अनास  मनाने करणे, हा पाच ा व ाचा अथ होय.१२ 
भगवान बु ाच ेपिहल े वचनभगवान बु ाच ेपिहल े वचनभगवान बु ाच ेपिहल े वचनभगवान बु ाच ेपिहल े वचन    ::::----        

ान ा  झा यानंतर भगवान बु ाने यांना सोडून गेले गे या पाच परी ाजकास आप या न ा ध माचा 
थम उपदशे कर यासाठी त ेसारनाथला इिसप ना या मृगदाय वनात गेले. या पाच जणांनी बु  येत अस याचे 

पािहले, ते हा यांच े वागत करावयाच ेनाही, अस े यानंी ठरिवले. परंतु भगवान बु  जे हा यां या जवळ आले 
ते हा ते पाच प र ाजक आप या िन या नुसार वागू शकले नाहीत. बु ां या ि म वाचा यां यावर इतका 

भाव पडला क , ते आप या जागेवर उठून उभ ेरािहले. एकाने याचंे पा  घतेले, दसु यान े यांचे चीवर सांभाळल,े 
ितस याने यां यासाठी आसन तयार केल ेआिण चौ यान ेपायधु यासाठी पाणी आणले.१३तथागतांनी सव थम या 
पाच िश यांम ये जो त वांचा चार केला याला ‘ध मच वतन’ असे हणतात. यानंतर यानंी सतत पंचेचाळीस 
वष अनेकांना आपली त वे समजून सांिगतलते. राजा बिबसार याने जसेह  याचंे िश य व प करले. तथागत मगध 
पासून माळवा पयत आप या चारासाठी फरल.े१४ 

सारनाथ येथील पिह या वचनात परी ाजकांनी भगवान बु ांला आपला ध म समजावून सांग याची 
िवनंती केली. तथागतांनी यांना िवशु ी माग समजावताना सांिगतलके , ‘ याला चांगला मनु य हो याची इ छा 
आह े याने जीवनाची त वे हणून काही त वे पाळली पािहजेत, ही िवशु ी मागाची िशकवण आह’े. मा या 
िवशु ी या मागानुसारचांग या जीवनाची पाच त वे आहते.  

१) कोण याही ा यांची हसा न करणे व याला इजा न करणे. 
२) चोरी न करणे अथात दसु या मालक ची व त ून बळकावणे. 
३) िभचार न करणे 
४) अस य बोलणे   
५) मादक पेय हण न करणे.१५  

चार आयस यचार आयस यचार आयस यचार आयस य    ::::----     
भगवान बु ाने दःुख, द:ुखसमुदाय(हतेू), दःुखिनरोध, दःुखिनरोधचा माग यालाच आयस य (महानस यता) 

हटले आह.े दःुखाची स याची ा या करत असता बु ाने सांिगतले, ‘ज म पण दःुख आह.े हातारपणी दःुख आह,े 
मरण, शोक, रडणे, पडणे दःुख आह.े अि यांची भेट, ि याचा िवयोग पण दःुख आह.े इ छा क नही याला ा क  
शकत नाही, ते दःुख आह.े हणजेच पाच उपदान कंध दःुख आहते. प, वेदना, सं ा, सं कार, िव ान ह ेपाच 
उपादान कंध आहते’.१६ 
पचंशीलपचंशीलपचंशीलपचंशील:-  

भगवान बु ाने आप या अनुयायांना मागदशनाथ पाच नैितक िनयम घालून दले. यांनाच पंचशील अस े
हणतात.  
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१) अ हसा – ा यांची ह या क  नये. 

२) स य – खोटे बोलू नये,नेहमी स याने वागावे. 

३) अ तेय – जे आपले न ह े याब ल अिभलाषा बाळगू नये. 

४) चय – चयाचे पालन करावे, िभचार क  नये. 

५) अप र ह – मादक पदाथाचे सेवन क नये.१७ 

अ ािंगक माग क हा सदाचाराचा माग अ ािंगक माग क हा सदाचाराचा माग अ ािंगक माग क हा सदाचाराचा माग अ ािंगक माग क हा सदाचाराचा माग ::::---- 
भगवान बु ांनी प र ाजकांना आयअ ांिगक मागािवषयी वचन दले. अ ांिगक मागाची परेषा 

सांगताना भगवान बु ांनी सांिगतले क , अ ांिगक मागाचे आठ घटक आहते, ते हणजे १) स यक दृ ी २) स यक 
संक प ३) स यक वाचा ४) स यक कमात ५) स यक आजीिवका ६) स यक ायाम ७) स यक मृती ८) स यक 
समाधी.१८ 
ि िवध धमि िवध धमि िवध धमि िवध धम    ::::----        

क) यो य ान – १) यो यदृ ी (स यक) – काियक, वािचक, मानिसक, चांग या वाईट कमा या यो य 

ानाला यो यदृ ी हणतात. चांगले – वाईट कम खालील माणे आहते.  

चांगले कम – अ हसा, काियक, अचोरी, अ िभचार, खोटे न बोलणे, वािचक, चगुली न करणे, कटू न 
बोलणे, थ बडबड न करणे, अलोभ, अ ती, अ हसा, अंधिव ास न करणे.  

वाईटकम – हसा,चोरी, िभचार (यौन), खोटेबोलणे, चुगली, कटूभाषण, थ बडबड, मानिसकलोभ. 
ित हसा, अंधिव ास 

ख) यो य आचार - यो य वचन, यो य कम, यो य आजीिवका  
ग) यो य समाधी - यो य य , यो य मृती, यो य समाधी.१९ 

शीलमागशीलमागशीलमागशीलमाग    ((((स गणुास गणुास गणुास गणुाचा चा चा चा मागमागमागमाग) :) :) :) :----        
भगवान बु ांनी प र ाजकानंा स गुणाचा माग समजावून सांगताना हटलेक , शील माग हणज े पुढील 

गुणांचे पालन करणे होय. १) शील २) दान ३) उपे ा ४) नै य ५) वीय ६) शांती ७) स य ८) अिध ान ९) 
क णा  १०) मै ी.२० 
भगवान बु ां या वचनातील ्सामािजक िवचार भगवान बु ां या वचनातील ्सामािजक िवचार भगवान बु ां या वचनातील ्सामािजक िवचार भगवान बु ां या वचनातील ्सामािजक िवचार ::::---- 

भगवान बु ांनी ब जन समाजाचे कमकांड व उ वग यांची सं य तवृ ी यांचा िनषेध केला. तसचे 
वंशािवषयक पूव ह व सामािजक भेदांचा िनषेध केला. याने जगाला क णा, ेम, वसंयम आिण वसं कृती याचंा 
संदशे दला. तथागतांना बु ी ान ा  झा या नंतर बनारस येथे धम पदशे करताना यांनी सांिगतले, ‘ह ेिभ ूनो 
ऐका याला भौितकतचेा याग कर याची इ छा आह.े याने अितरेक व अिल ता दो ही टाळावे. एका बाजलूा 
वासना, िवशेषत: वैयि क इ छा यां या ारे मनाला आक षत करणा या गो ीचा यास होऊ नये. तो ही एक, 
अनुदा  आिण िन पयोगी आह.े’ बु ांनी आ म लेशां ऐवजी, आ मसंयमाचा, िनि यते एवजी सं कृतीचा माग 
दाखिवला.२१ भगवान बु  संदशेदतेाना हणतात– ‘तु ही द ा माणे वयं कािशत हा! स याला ध न राहा! 

स याचा आ य करा ! व दसु या कोणाला शरण जाऊ नका’.२२ भगवान बु  हणतात, सग याच सजीव ा यांना 
ही दःुखे सहन करावीच लागतात. आिण आप या आयु य सं मणात आणखी ही अनंत मानिसक व शारी रक द:ुखे 
भोगावी लागतात.२३ भगवान बु ांनी यां या त व ानाचा चार कर यासाठी आयु यभर चंड सामािजक 

बोधन केले.२४ 
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भगवान बु ा या त व ानाचाभगवान बु ा या त व ानाचाभगवान बु ा या त व ानाचाभगवान बु ा या त व ानाचा    जागितक भाव जागितक भाव जागितक भाव जागितक भाव ::::----    
भारतात भगवान बु ांनी थापन केले या बौ धम आप या भावी त व ानाने जगातील अनेक दशेात 

पसरला. त तच भगवान बु ां या समकालीन महासनेच ड धोत, उदयन, सेनिजत, बबीसार, अजातश ू आदी 
अनेक रा यक यानी बौ  ध म वीका न याचा सार केला. त तच बु ानतंर या स ाट अशोक, िमनडँर, 
किन क, गु  स ाट, हषवधन या दशेी – िवदशेी रा यक यानी व फाहने, युए सगं, इ तग या चीनी वाशानंी 

भारत आिण भारता बाहरे बौ  धमाचा िव तार केला.२५ यासव रा यक या या य ाने बौ धम चीन, जपान, 
थायलंड, कंबोिडया, ि हए म, ीलंका, ितबेट या शांत महासागरातील बेटात दखेील पसरला.२६ 
िन कषिन कषिन कषिन कष:-  

भगवान बु ांनी सव सुख सपं ता पायाशी लोळण घेत असताना िवर  वृ ीन ेसव सुखांचा याग क न 
गृह याग केला. नगरात फरताना दःुख दायक चार दृ य पािह या नंतर मानवी जीवनात द:ुख अटळ अस याचा 
यांचा ठाम िन य झाला. सव थम यांनी आ म लेशाचा माग वीकारला. यानतंर गौतममार िवजया नतंर गये 

जवळ एका पपळा या झाडाखाली चतन करीत असताना यांना खरी ान ा ी झाली. ान ा ी नंतर ते बु  
झालेत. ान ा ी नंतर तथागतांनी प र ाजकांना सव थम उपदशे दला. या उपदशेाचा सार असा क , 
जीवनाची आ यंितक अशी भोगिवलास आिण आ म लेश अशी दोन टोके आहते. भोगिवलासाचा माग हल या 
दजाचा, रानटीपणाचा, हािनकारक व अिन  आह.े आ म लेशाचा माग दखेील अिन , हािनकारक व दःुखदायक 
आह.े तथागतानंी प र ाजकांना आयस ये, अ ांगमाग, पंचशीलत वे, शु  जीवनाची पाच त वे तसेच शील माग 
हणजे स गुणांचा माग समजावून सांिगतला. भगवान बु ां या त व ानाने भािवत होऊन बबीसार तथा अ य 

रा यक यानी याच माणे बु ां या मृ यूनंतर अनेक दशेी-िवदशेी रा यक यानी बौ ध माचा वीकार क न 

भारतात तथा भारता बाहरे दखेील बौ धमाचा सार के याने आिशया खंडातील अनेक दशेात बौ धम पसरला. 
बोिधस व महा मा गौतम बु ांचे सामािजक व धा मक िवचार िनि त पणे मानवजातीला ेरणा दते रािहल  
सदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूीसदंभ सचूी    ::::----        

१) मोरे, मा.शं. – ‘महारा ातील बु ध माचा इितहास’, कौश य काशन, औरंगाबाद, पृ. . २३  

२) डॉ. आंबेडकर, बासाहबे– ‘बु  आिण यांचा ध म’, तथागत काशन, मुंबई २०१३, पृ. ं  ९ – १०  
३) केळूसकर, कृ णराव अजुन - ‘गौतम बु ाचे च र ’ ि तीज पि लकेशन, नागपूर २००१, पृ. ं  ३८   
४) उपरो , पृ. ं  १४ – १५  
५) उपरो , पृ. ं  ४१ 
६) डॉ. आंबेडकर, बासाहबे– ‘बु  आिण यांचा ध म’, तथागत काशन, मुंबई २०१३, पृ. ं  २३ – २४ 
७) केळूसकर, कृ णराव अजुन - ‘गौतम बु ाचे च र ’ ि तीज पि लकेशन, नागपूर २००१, पृ. ं  ४२ – ५०  
८) डॉ. साळंुखे, आ. ह. – ‘सव म भूिमपु : गौतमबु , लोकायत काशन, सातारा, २००७,पृ. ं  ७५ 
९) मोरे, मा. शं. – ‘महारा ातील बु ध माचा इितहास’, कौश य काशन, औरंगाबाद, पृ. . २३  

१०)  केळूसकर, कृ णराव अजुन - ‘गौतम बु ाचे च र ’ ि तीज पि लकेशन, नागपूर २००१, पृ. ं  ७३  
११)  उपरो , पृ. ं  २४ 
१२) डॉ. साळंुखे,आ. ह. – ‘सव म भूिमपु : गौतमबु , लोकायत काशन, सातारा, २००७, पृ. ं  ७२ – ७३  

१३) मोरे, मा. शं. – ‘महारा ातील बु  ध माचा इितहास’, कौश य काशन, औरंगाबाद, पृ. . २४ – २५  
१४) डॉ. मे ाम, दीप शािल ाम – ‘िवदभातील बु ध माचा इितहास’, ीगणेश काशन,नागपूर, २००७ पृ. ं  १६  
१५) डॉ. आंबेडकर, बासाहबे – ‘बु  आिण यांचा ध म’, तथागत काशन, मुंबई २०१३, पृ. ं  ९५  
१६)  सां कृ यायन, महापंिडत रा ल – ‘बौ  सं कृती’ आनंद काशन, औरंगाबाद, २०११, पृ. ं . ४०   
१७) डॉ. मे ाम, दीप शािल ाम – ‘िवदभातील बु ध माचा इितहास’, ी गणेश काशन, नागपूर, २००७ पृ. ं  १७  
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१८) मोरे, मा. शं. – ‘महारा ातील बु ध माचा इितहास’, कौश य काशन, औरंगाबाद, पृ. . २६ 
१९)  सां कृ यायन, महापंिडत रा ल – ‘बौ  सं कृती’ आनंद काशन, औरंगाबाद, २०११, पृ. ं . ४२  

२०) डॉ. आंबेडकर, बासाहबे – ‘बु  आिण यांचा ध म’, तथागत काशन, मुंबई २०१३, पृ. ं  १००  
२१) सेन, एस.अबीद – ‘भारताची रा ीय सं कृती’ नॅशनल बुक ट इंिडया, नवी द ली, १९९२ पृ. ं . ३७  
२२) संघिम  – ‘आंबेडकरांनी बौ धमच का वीकारला’? राजेश काशन, पुणे, पृ. ं  १२  
२३) हाट, िविलयम – ‘जग याची कला िवप यना साधना’, िवप यना िवशोधन िव यास काशन, १९९२, पृ. ं . ५०  
२४) खेडेकर, पु षो म - ‘ब जनांचा सां कृतीक इितहास’, िजजाई काशन, पुणे, २००४ पृ. ं . ३२  
२५) ा. दशेमुख, मा. म. - ‘बौ धम आिण िशवधम’, िशवभारती काशन, नागपूर, २००७, पृ. ं  ५१,५२,६८  
२६) ा. डॉ. इंगळे, सी. आर. – ‘ ाचीन बौ  िव ापीठे’, आनंद काशन, औरंगाबाद, २००२, पृ. ं . ८४  
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““““मनःमनःमनःमनः    वा याचावा याचावा याचावा याचा    अनपुममागअनपुममागअनपुममागअनपुममाग    : : : : बुबबुुबु     णीतणीतणीतणीत    िवप यनािवप यनािवप यनािवप यना    यानयानयानयान    प तीप तीप तीप ती””””    
    

तुीतुीतुीतुी    अ यरअ यरअ यरअ यर    
PhD Scholar, Guide- Prof. S. Shivarajappa, HOD, Sanskrit, Maharaja’s College, Mysore 

 

मनकरारे    स ,,,,    सव    िस ीचे    कारण।    
मो     अथवा    बंधन,,,,    सुख    समाधान    इ छा    ते।।    

- संत    तुकाराम    
मन आिण शरीर ही अ यो याि त असतात. “ HEALTHY  BODY HEALTHY  MIND ”  या 

उ माणे सुदढृ शरीर ह े िनरोगी मनाचे ल ण आह.े सु ुतसंिहतेत शारी रक िनरामयतेसाठी ि दोष 
संतुलनाचे मह व सांिगतले आह-े 

समदोषःसमदोषःसमदोषःसमदोषः        समािसमािसमािसमाि ............ व थव थव थव थ        इ यिभधीयतेइ यिभधीयतेइ यिभधीयतेइ यिभधीयते।।।।।।।।    १५१५१५१५....४८४८४८४८    ।।।।।।।।₁₁₁₁    
रोगरोगरोगरोग    हणजेहणजेहणजेहणजे    कायकायकायकाय????    

रोग तुरोग तुरोग तुरोग तु    दोषवषैदोषवषैदोषवषैदोषवषै यंययंंयं    दोषसा यमरोगतादोषसा यमरोगतादोषसा यमरोगतादोषसा यमरोगता    ।।।।₂₂₂₂    
सु ुतसंिहतेत हटले आह-े  

““““दःुखसयंोगादःुखसयंोगादःुखसयंोगादःुखसयंोगा    ाधयाधयाधयाधय::::        उ य तेउ य तेउ य तेउ य ते”””” ₃ 
यां या संयोगाने मनु यास दःुख होते, तो रोग. रोग शरीर आिण मन दो ह ना पीडा दणेारा 

असतो. रोग चार कारचा सांिगतला आह-े ₄  

१) आगंतुक - accidental  
२) शारी रक - physical  
३) मानिसक - mental  
४) वाभािवक - sleep, old-age, hunger etc..  

‘‘‘‘तएतेतएतेतएतेतएते    मनःमनःमनःमनः    शरीरािध ानःशरीरािध ानःशरीरािध ानःशरीरािध ानः’’’’₅ ₅ ₅ ₅ ----ह ेरोग मन व शरीर दोह वर भाव पडतात.  वेदनेचे अिध ान इं यांसिहत 
शरीर व मन ह ेअसतात. 
रोगांचेरोगांचेरोगांचेरोगांचे    कारणकारणकारणकारण    ----    ापराधापराधापराधापराध 

शरीराची िनरामयता मना पासून सु  होते. पण मुळात रोग हो याचे कारण काय? आगंतुक व 
वाभािवक रोग सोड यास मनु यास इतर शारी रक व मानिसक आजार का होतात ? आयुवदानुसार 

ि दोषांचे असंतुलन ह े कोण याही रोगाचे मूळ कारण आह.े ि गुणाि मका कृती ₆ ही वात- िप - कफ 
व पात भौितक शरीरात वास करते. मग  उपि थत होतो- ि दोषां या असंतुलनाचे कारण काय ? 

चरकसंिहतेत ‘ ापराध’ ह ेअसंतुलनाचे कारण दले आह.े  – कृ ने + ा = ान – हणजेच ा या 
श दाचा अथ ‘गहन ान’ असा होतो. पातंजल योग ससू ात ₇ ‘ ा’ श द अ यु  / शु  जाणीवेस िन द  



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

SPECIAL ISSUE – ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ÷ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¬¤üÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸  
Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 85 

करतो. ा शु  जाणीवेचा अपराध के यास कृतीचे संतुलन िबघडते. मनाचा इं य िवषयांशी अितयोग / 
अयोग / िम यायोग झा याने ‘िवकृती’ उ प  होते. अथा ोग उ प  होऊन ानाचा नाश होतो. 
िवप यनािवप यनािवप यनािवप यना    ((((िवप सनािवप सनािवप सनािवप सना))))----    ु प ीु प ीु प ीु प ी    वववव    कारकारकारकार 

गौतम बु ां या मते, राग, षे, तृ णा ही मना या अितयोग / िम यायोगाची कारणे आहते. ₈ 
मानवी मन ह े वभावतः चचंचल असते. मनात होणारी राग षेादी आवतने शांत कर यासाठी 
गौतमबु ांनी िवप यनेचा (℘पालीभाषेत- िवप सना) सोपान कािशत केला आह.े िवप यना हा श द 
मूलतःसं कृत मधून आला आह.े िव + दशृ् (प य- पाहणे- वा दगणीय) िव- िवशेषेण प यना - दशनम्. 
हणजेच िविश  दशन. पाली श द कोषात िवप यनेचा अथ अ त दृ ी, एका ता, िवशेषदृ ी असा दला 

आह.े₉ थोड यात िवप यना हणजे िवशेषरी या पाहणे. पहावयाचे कोठे ?अंतमनात! इि यांना 
बा िवषयािभमुखतेकडून अ तमुखी कर याचा वास हणजे िवप यना. बु ीचे पूव ह सोडून व तूचे 
यथाथ व प जाणणे व जस आह ेतसे पाहणे हणजे िवप यना. हा वास केवळ इं यिवषयसंवेदानांपरुता 
मया दत नाही. साधक जसजसा साधनेत गत होत जातो; तसत या या या संवेदना गहन होत जातात. 

ा अनुभूत वर आधा रत िवप यनेचे चार कार / पाय या सांिगत या आहते- ₁₀ 
1. कायानपु सनाकायानपु सनाकायानपु सनाकायानपु सना    - शारी रक संवेदनांचे सतत िनरी ण 
2. वदेनानपु सनावदेनानपु सनावदेनानपु सनावदेनानपु सना    - मानिसक भाव-भावनाचे सतत िनरी ण 
3. िच ानपु सनािच ानपु सनािच ानपु सनािच ानपु सना    - िच ातील िवचार वाहांचे सतत िनरी ण  
4. ध मानपु सनाध मानपु सनाध मानपु सनाध मानपु सना    - िच ा या धमाचे – अव थांचे सतत िनरी ण 
शरीरापासून िनरी ण सु  क न पायरी – पायरीने िनरी ण सखोल करायचे व वतः या मनाचे 

िनरी ण करावयाचे. असे करताना साहिजकच साधकास मनातील सकारा मक आिण नकारा मक भाव - 
भावना, िवचार आिण यांचे मूळ कारण समजून येऊ लागते. एकदा कारण समजले क  या िच वृ ी 
आपोआप शांत होतात. िच वृ ी शांत झा या क  राग / षे / ितर कार / नैरा य / अपराधी भाव इ यादी 
नकारा मक भावना तसेच मोह / लोभ / ीती इ यादी अनुकूल भावनाही िनचृत होतात. या या 
प रणाम व प मनु य मानिसकरी या स म होतो व रोगांपासून वाचतो. 
समाजोपयोगीसमाजोपयोगीसमाजोपयोगीसमाजोपयोगी    िवप यनािवप यनािवप यनािवप यना 

केवळ आ याि मकदृ ाच न ह े तर; सामािजकदृ ाही िवप यना ब पयोगी आह.े िवप यानेची 
मूलाधार – जी तीन त वे- ती मनु यास उ म सामािजक, संसा रक व आ याि मक जीवन जग यास मदत 
करतात. ती तीन त वे - शील, समाधी आिण ा₁₁ 
पंचशीलपंचशीलपंचशीलपंचशील 

उ म मनः वा यासाठी शु ाचरण अितशय मह वपूण आह.े पात लयोगसू ांत समािध ा ी या 
अ ांगमागाची सु वात ही यम – िनयमांनी होते. यातही अंतबा  शौच सांिगतले आह.े गौतमबु ानीही 
चा र यास मह व दले आह.े िवप यना प तीने यान करणा यासाठी यांनी पंचशील₁₂ किथली आहते. ती 
पुढील माणे -  

1. अ हसा - पाणाितपाता वेरमणी िस खापदं समादयािम ।। :- काियक, वािचक, मानिसक हसपेासनू 
दरू राहणे. 
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2. अ तेय- अ द ादाना वेरमणी िस खापदं समादयािम ।। :- चोरी न करणे तसेच दसु या या व तंूची 
अिभलाषा न करणे. 

3. चय - कामेसु िम छाचारावेरमणी िस खापदं समादयािम ।। :- कामुक िम याचारापासून 
िनवृ ी 

4. स यवचन – मुसावादा वेरमणी िस खापद ंसमादयािम ।।:- नेहमी स य बोलणे. 
5. म दरादी- असेवन- सुरा- मेरी- म  – पमाद ाना वेरमणी िस खापदं समादयािम ।।:- म पानादी 

सनांपासून िनवृ ी 
उपरो  पंचशीलांचे पालन के यास तो नकारा मक भावना तसेच हािनकारक सने यांपासून दरू 

रा  शकतो. ही त वे वैयि क व सामािजक सु व थेसाठी उपयु  आहते. जे हा मनु य वाथ वृ  होतो, 
या या मनात इतरांब ल षे भाव िनमाण होतो. ब तेकदा याची प रणती शारी रक / वािचक / 

मानिसक हसेत होते. राग, ितर कार, षे, अपराधीभाव इ यादी नकारा मक भावना मदतूील िविश  क  े
उ ेिजत करतात. यातून वणा या िनरिनरा या ावांमुळे (होम स) शरीरावर दरूगामी नकारा मक 
प रणाम होतात. 

उदाहरणाथ: रागाची सव थम लाट ही ि ला राग जाणव या आधीच मदतूील ‘अॅिम डाला’ 

क ास उ ेिजत करते. ‘अॅिम डाला’ ‘हायपोथॅलॅमस’ ला उ ेिजत क न िप ुटरी लॅ डला‘ Corticotropin 

Releasing Hormone’- CRH  व याचे संकेत पाठिवतो. िप ुटरी अॅ नेल लॅ ड ला व यास भाग 
पाडते. 

‘Adrenocorticotropic Hormone’-ACRH 

 

ह े ाव अितताण, नैरा य इ यादी मनोरोगांचे मु य कारण आहते. यांचा मू ाशायावरही घातक 
प रणाम होतो. तसेच मू ाशयातील खडे व इतर रोगही अितसंताप व ताण यांमुळे उ प  होतात. 

अमे रके या ‘National Institute for the Clinical Application of Behavioural Medicine’  या 
सं थे या एका िन कषानुसार संतापाची प रणती नैरा य, यो य िनणय घे याची अ मता, अश  नाते 
संबंध इ याद म ये होते.₁₃ कतु बरेचदा शारी रक रोग दसून आ यावर केवळ यावरच उपाययोजना केली 
जाते. ते रोग िनमाण हो यामागे असंतुिलत मनः वा य ह ेकारण असते, ह ेल ात येत नाही. 

िवप यना यानप तीत साधक जे हा बा  जाणीव ओलांडून सखोल िनरी ण करावयास िशकतो 
ते हा यास मनात उ प  होणारे आवेग / भावना व यांमुळे होणारे शारी रक – मानिसक बदल टपता 
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येतात. रोगाचे व रोगाकारणाचे अचूक िनदान हा रोगोपचाराचा पाया आह.े रोगा या समूल िवनाशासाठी 
कारणाचा नाश अिनवाय आह.े हणूनच शु ाचरणाचे मह व. मनु य मनाने िजतका िनमल, िततका 
रोगांपासून दरू रा  शकतो. ह ेिवप यनेने श य आह.े कारण या साधनेत साधक रागादी उ प  करणा या 
भावनां या मुळाशी असणा या मनोव थेचे िनरी ण करावयास िशकतो. तसेच येक घटनेस 

िति येसारखा ित या दे यापासून परावृ  होतो. साहिजकच या – ित यांची साखळी 
मनात तयार होत नाही. िवषयसंयोगाने उ वलेले िवकार िवना – ित या नाहीसे होतात. 
समािधसमािधसमािधसमािध    

िवप यना साधनेत दसुरे मह वाचे त व आह-े समािध. गौतमबु ाने सांिगतले या अ ांगमागातील 
िशरोमणी हणजे ‘स मा समािध’₁₄ अथा यो य एका ता. ही िवकिसत कर यासाठी चार ि थ यंतरे आहते. 
यांस बौ  त व ानात ‘झाण’ (सं कृत- यान) हटले आह.े₁₅ ा चार यानाव था आहते.  

ाााा    
साधने या सात यपूण सरावाने साधक ा अव थांत पारंगत होतो. याचे िच  कािशत होते. ह े

शु  िच  वा उ तम ान हणजे ा (highest wisdom). कोण याही व तूचे यथाथ व प जाण याची 
मता हणजे ा. बौ ांनी ह े व प ि िवध सांिगतले आह.े १) अिन  (सं कृत- अिन य) २) दु ख 

(दःुख) ३) अन  (अना म)₁₆ 
आचाय धमपालांनी या तीन त वांचे गभीर प ीकरण केले आह.े₁₇ येक व तू ही अिन य- सतत 

प रवतनीय व उ पि - ि थित- लया मक असते. इं यांना व तू या संयोगाने होणारे सुख ह ेता कािलक 
असते. दःुख मा  अस  असते. िव  ह ेगुणांचा संघातमा ₁₈ आह.े  यात चैत य नाही. हणूनच ते न र 
आह ेव यातील व तंूचे भोगजिनत सुखही. िव ाचे ह ेयथाथ प एकदा कळले क  साधकाची न  होणा या 
व तंूबाबत आस  िवरळ होऊ लागते. लोभ – षे – तृ णा संपली क  यानुषंगाने येणारे नकारा मक 
भाव वाह शांत होऊ लागतात. िवप यना याना या अ यासाने ह ेसा य आह.े 
मनोरोगमनोरोगमनोरोगमनोरोग    वववव    सससस वाशंाचेवाशंाचेवाशंाचेवाशंाचे    मह वमह वमह वमह व    

ब तांशी मनोरोग अ पस वामुळे – स वांशा या कमी हो याने उ वतात.₁₉  
िवप यने या अ यासाचे ह े तीन आधार तंभ रोगाचे कारण - स वांशाची कमी –अ पस वास 

संतुिलत कर यास मदत करतात. नकारा मक िवचार, भावना व वतनामुळे स वहानी होते. स वहानी 

झाली क  ानहानी – ाहानी होते. ाहानीने भीती (anxiety), नैरा य (depression), म 
(hallucinations), ोध (anger) अवा तव चता (hypertension), लोभ (greed), अितिन ा (excess 

sleeping), उ माद (psychosis), मद याय (addiction) इ यादी अनेक गंभीर आजार िनमाण होतात. 

मना या सतत िनरी ण कर यामुळे मनातील रजो भािवत, तमो भािवत वृ ी ीण होतात व 
स वाभावाचे ाधा य होते. स वगुण हा लघु, काशक व इ  मानला गेला आह.े₂₀ सां यका रकाभा यात 

ीगौडपादाचाय हणतात,  
““““यदायदायदायदा    स वमु कटंस वमु कटंस वमु कटंस वमु कटं    भवितभवितभवितभवित    तदातदातदातदा    लघू य गािनलघू य गािनलघू य गािनलघू य गािन    बुि काशबुि काशबुि काशबुि काश     स तिे याणांस तिे याणांस तिे याणांस तिे याणां    भवित।भवित।भवित।भवित।””””₂₁ 

-स वगुण ाधा याने बु ी कािशत होते. इं ये स  होतात. मनु य स िच  होतो. सव आयु य 
िवप यना िशकिव यासाठी वा न घेतलेले ी. स यनारायण गोएंकाजी याचे उ म उदाहरण आहते. ते 
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कायम आनंदी व हसतमुख, स  असावयाचे. िवप यनेने  सािधत स वगुण ाधा याचे या न अिधक उ म 
उदाहरण िमळणे दु मळच! 
आधुिनकआधुिनकआधुिनकआधुिनक    जगातजगातजगातजगात    िवप यनचेािवप यनचेािवप यनचेािवप यनचेा    अ यासअ यासअ यासअ यास    वववव    योगयोगयोगयोग    

आधुिनक मानसशा  व मनोरोगत  णांवर उपचार कर यासाठी  िवप यनेची कास धरताना 
दसतात. या े ात ब मू य संशोधान होत आह.े जागितक पातळीवर शालेय िव ाथ , युवक, सावजिनक 

/ खाजगी े ात काम करणारे कामगार, IT े ातील वग, कैदी तसेच सामा य गृिहणी इ याद वर 
िवप यनेचे काय प रणाम दसून येतात, ह ेसंशोधना ारे िस  केले जात आह.े उदाहरणाथ - 

1. शालेय िव ा यावर डॉ. अडिवय पा यांचे संशोधन आह े:-“Anapana Meditation for Children. 

In Vipassana: Its Relevance to the Present World” 
2. मनोरोगत  डॉ. अ यर यांचा शोध िवशेषतः मनो णांवर होणारा िवप यनेचा सकारा मक 

प रणाम तपासतो :-“The Value of Anapana and Vipassana in Psychological and 
Psychosomatic illnesses”  by Ayyar, K. S.  

3. “A Study of the Effectiveness of Vipassana Meditation on Employees” हा डॉ. सीमा 
धान यांचा िपएचडी चा िथसीस खाजगी े ातील कामगारांवर आह.े 

4. “Jail-Based Vipassana Meditation Research Project at the North Rehabilitation 
Facility” वॉ श टन िव ापीठाचा हा ोजे ट जेलमधील कै ांवरील िवप यने या प रणामांचे 
िनरी ण करतो. 

5. द लीि थत ितहार जेलमधील माजी आय. िप. एस अिधकारी करण बेद चा िवप यना योग 
सव ुत आह.े 

ही केवळ काही उदाहरणे आहते. इतर ही अनेक योग व संशोधने िवप यने या े ात होत आहते. 
यामुळे अित संताप, नैरा य, अनािमक भीती, चतातुरता, आ मकता, इ यादी मनोिवकारांम य े

िवप यना कशी भावी ठरते, ह ेस योग िस  केले जात आह.े 
िवप यनाचिवप यनाचिवप यनाचिवप यनाच    काकाकाका???? 

मनः वा यासाठी इतरही अनेक माग आहते. मग िवप यनाच का िनवडावी? याची काही कारणे 
पुढील माणे दतेा येतील -  
1. िवप यना ही साधना सवासाठी आह.े आबालवृ ांपासून कुणीही िवप यना िशकू शकतो व क  
शकतो. 

2. िवप यनेला धमाचे बंधन नाही. कोण याही धमाची  िवप यनेचा यानमाग आपलासा क  शकते. 
यासाठी या वैयि क धा मक ांना ध ा लागत नाही कवा या बदल याची ही गरज नाही. 
3. जस वयाचे, धमाचे बंधन नाही, तसेच थळ – काळाचेही बंधन नाही. िवप यनेचा अ यास साधक 

ित ासागिणक करतो. ास िजतका सहज, िततक  िवप यना. 
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4. िवप यना िशक यासाठी व कर यासाठी काही िवशेष तयारी करावी लागत नाही. आ थक दृ ा यात 
काहीही खच नाही. साधक एका  झाला क  पुरे. ास हचे एका तेचे ाथिमक साधन अस याने 

येकाकडे तो असतोच. 
5. िवप यनेची साधना ही कुणा या श दांवर अंधिव ास ठेवून करावयाची नाही. गौतमबु ांनी ही प त 
वानुभवांनी परी णासाठी खुली ठेवली आह.े ह ेशा  आह,े जे जगातील कुणीही तपासून बघू शकतो व 

अनुभव घेऊ शकतो.  
6. िवप यना वानुभवािधि त व आचरण धान अस याने त व ाना मक िववाद, मानिसक सं म व इतर 
वाद – िववादांपासून मु  आह.े  
िन कषिन कषिन कषिन कष    

थोड यात, िवप यना ही यानप त सावकािलक, सावधा मक, कोण याही पूवकािलक ान – 
िव ास - ामु , आि तक - नाि तक, जनसामा यांसाठी आह.े सहजसा य अशी िवप यना मनः वा य 
जप यासाठी उपयु  ठ  शकते.सां यत व ानानुसार कृित ही ि गुणाि मका मानली जाते. स व – 
रजस् – तम ह े ि गुण शरीरात वात – िप  – कफ व पात असतात. अिधक मािहतीसाठी संदभ- 
अ ांग दय, सू थान, अ याय १ तसेच - सु ुतसंिहता, सू थान, अ याय १५ 
सदंभसदंभसदंभसदंभ    :::: 
1. मह षणा सु ुतेन िवरिचता सु ुतसंिहता, सू थानम्, सू  ३२, ३३ आयुवद त व स दीिपका िहि द ा या – वै ािनक 

िवमश- ट पणीसिहता- थम भाग (पूवाध) by डा. अि बकाद  शा ी, चौखंभा सं कृत सं थान, वाराणसी, २०११. 
पृ. . ८४ 

2. अ ा ग दयम् by वागभट, with the संव तका िह दी ा या सू थानम्, संपादक Prof. Banwari Lal Gaur, 
Chaukhambha Orientalia, Varanasi, 2013. पृ. .१२ 

3. सू थानम्, 1.31, मह षणा सु ुतेन िवरिचता सु ुतसंिहता, आयुवदत वस दीिपका िहि द ा या - वै ािनकिवमश- 
ट पणीसिहता- थम भाग (पवूाध) by डा. अि बकाद  शा ी, चौखंबा सं कृत सं थान, वाराणसी, २०११. पृ. . ९ 

4. मह षणा सु ुतेन िवरिचता सु ुतसंिहता, सू थानम्, सू  ३२,३३ आयुवदत वस दीिपका िहि द ा या- वै ािनकिवमश 
- ट पणीसिहता - थम भाग (पूवाध) by डा. अि बकाद  शा ी, चौखंबा सं कृत सं थान, वाराणसी, २०११. प.ृ . 
१० 

5. मह षणा सु ुतेन िवरिचता सु ुतसंिहता, सू थानम्, सू  ३४ आयुवदत वस दीिपका िहि द ा या- वै ािनकिवमश- 
ट पणीसिहता- थम भाग (पवूाध) by डा. अि बकाद  शा ी, चौखंबा सं कृत सं थान, वाराणसी, २०११. पृ. . १० 

6. ई रकृ णसां यका रका, सू ११, संपादक पि डत िव ार , चतुथ सं करण, कोलकाता, १९१९. प.ृ .११  

7. १.४८ Patanjalyogasutrani, with three commentaries of Vyasa, Vachaspati Mishra and Bhojaraj. 

Published by Anandashram Sanskrit serirs, Pune, १९०४ 
8. Rag, dvesh, trishna ref Pali- English Dictionary, Edited by T. W. Rhys Davids and William Stede, 

Part I-A, Published by The Pali Text Society, London, 1921. Pg 85 
9. The Buddha Vipassana Research Study by J.Krishnamuti, Sensations – The Root Of Misery And 

Sorrow And The Key To Insight And Freedom, Sensation- Impermanence, Suffering And 
Egolessness, Vedana And Sampajanna Satipatthana http:// www.buddhanet.net/ bvk_study 
/bvk211a.htm 
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^^Xk©re cq)kaps fopkj**^^Xk©re cq)kaps fopkj**^^Xk©re cq)kaps fopkj**^^Xk©re cq)kaps fopkj**    
^ekuo tkrhP;k mérh fo"k;d ^ekuo tkrhP;k mérh fo"k;d ^ekuo tkrhP;k mérh fo"k;d ^ekuo tkrhP;k mérh fo"k;d fopkj*fopkj*fopkj*fopkj*    

 
Ms. Swati Ramchandra Mithbavkar 

Uke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlAUke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlAUke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlAUke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlA    
Uke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlAUke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlAUke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlAUke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlA    
Uke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlAUke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlAUke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlAUke¨ rLl Òxor¨ vjgr¨ lEeklEcq)LlA    

cq)a lj.ka xPNkfeAAcq)a lj.ka xPNkfeAAcq)a lj.ka xPNkfeAAcq)a lj.ka xPNkfeAA    
/kEe lj.ka xPNkfeAA/kEe lj.ka xPNkfeAA/kEe lj.ka xPNkfeAA/kEe lj.ka xPNkfeAA    
la?ka lj.ka xPNkfeAAla?ka lj.ka xPNkfeAAla?ka lj.ka xPNkfeAAla?ka lj.ka xPNkfeAA    

 
'kkarhnwr] fo'ooanuh;] egkdk:.kh rFkkxr Òxoku x©re cq) ;kaps fopkj] ekxZ gk 'kkafrfÁ;] lerk] 

ca/kqrk] Lokra«;rk] ,drk] ldYk ekuotkrhps dY;k.k lk/k.kkjk] frfejkrwu Ádk'kkdMs us.kkjk] KkuekxkZpk 
voYkac dj.kkjk] lq[k'kkarh Ánku dj.kkjk] ek.klkus ek.klkYkk rkj.kkjk] ca/kqÒko ti.kkjk vkf.k r¨ òÇ)xr 
dj.kkjk] laiw.kZ Ákf.kek«kkauk lq[kh dj.kkjk] loZ Ákf.kek«kkaoj n;k dj.kkjk] loZ Ákf.kek«kkauk leku ikrGhoj 
eku.kkjk] lkekftd ewY;s ti.kkjk] okLroknh] lR;kph dkl /kj.kkjk] lR; gsp ,deso lR; vls eku.kkjk] 
;ksX; fo"k;koj fpÙk ,dkxz d:u R;klkBh vl.kkjk vkRela;eu ckGx.kkjk] nq%[kkps vfLrRo ekU; d:u] 
nq%[k fuokj.k dj.;kps ekxZ nk[kfo.kkjk] eukrhYk fopkjkaoj rkck Bso.kkjk] Qä [kk.¨] fi.¨] etk] eLrh gs 
tx.¨ Eg.kts thou ulwu thou gs vk'kkoknh] /;s;oknh eku.kkjk] eukph pYkfcpYk dj.kkjs nq"V fopkj 
dk<wu Vkdwu rs /;s;oknh] ln~xq.k;qä] ,dkxz dj.kkjk] R;kauk prqj] [kachj bPNkoknh] vk'kk & vkdka{kkoknh 
vlk laiw.kZ ekuotkrhP;k mérhlkBh ekxZn'kZd vkgs- 

cq)kpk /kEe gk okLrooknh vkgs] t¨ 'kkL«kh; n`"Vhd¨u fodflr djr¨- ts ikgr¨] vuqÒor¨] T;kps 
vfLrRo vl.;kpk iqjkok vkgs v'kk x¨"VÈojp vki.k fo'okl BsoYkk ikfgts- u ikfgY¨Y;k] vfLrRo ulY¨Y;k 
x¨"VÈoj fo'okl Bso.¨ Eg.kts vki.kp vkiY;kYkk QloY;klkj[¨ vkgs- ekuo tkrhP;k mérhlkBh 
vk;q";krhYk nSuafnu thoukr cq)kpk /kEe ekxZn'kZd vkgs-  t¨ vkiY;kYkk vkiY;k drZO;kph tk.kho d:u 
nsr¨ vkf.k  rs iw.kZRokl us.;klgh ekxZ nk[kor¨- vki.k lkekftd ewY;kaps ikYku dsY¨ ikfgts- lkekftd 
tckcnkjh fLodkjYkh ikfgts- ts ts pkaxY¨] ln~xq.k laié vkgs] ln~Òkouk;qä vkgs rs rs dj.;kr vkiYkk 
iq<kdkj vlYkk ikfgts- gh ckc loZlkekU; ek.klkr :tfo.;kps dk;Z /kEe djr¨- 

cq) /kEekr eukYkk Qkj egÙo Ánku dj.;kr vkY¨ vkgs- vkiY;k eukoj] R;krhYk fopkjkaoj vkiYkk 
laiw.kZ rkck vl.¨ vko';d vkgs- pkaxY¨ fopkj d¨.krs\ ts vkiY;k ÁxrhlkBh] uohu ekxZ 'k¨/k.;klkBh 
vko';d vkgsr vkf.k okbZV fopkj d¨.krs\ ts uohu] pkaxY¨ fopkj dj.;kph dokMs can djrkr] 
udkjkRedrk cGkorkr] vkReDY¨'k] 'kjhjkph gsGlkaM djrkr vkf.k vkj¨X; /k¨D;kr vk.krkr- ;k pkaxY;k] 
okbZV fopkjkaps vkdYku g¨.;kdjhrk eu gs lSjÒSj ukgh rj fLFkj vlkos Ykkxrs- c&;kpnk vkiY;k toGP;k 
O;ähP;k tk.;kus] R;k vkBo.kÈuh eu lSjÒSj g¨rs- ;kosGh eukr ldkjkRed vkf.k udkjkRed v'kk n¨Ugh 
fopkjkapk dYYk¨G ektr¨ vkf.k d/kh d/kh gk brdk ?kkrdh vkf.k vkReDY¨"kh vlr¨ dh] vkiY;k thoukrhYk 
vk'kk] vkdka{kk] /;s;s] uohu ekxZ] tx.;kph vkiYkh fu"Bk ;k lxGÓkaukp tk;canh djr¨- v'kk osGh 
rFkkxrkaps fopkj] ekxZ eukYkk mÒkjh] Ásj.kk] mtkZ nsrkr- rs vkiY;kYkk nq%[kkps vfLrRo ekU; dj.;kl vkf.k 
nq%[k fuokj.;kpk ekxZ nk[kforkr vkf.k R;kp {k.kh vki.k ,d uohu Áfprh vuqÒor¨- th laiw.kZ 
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rst¨oYk;kafdr v'kh vlrs- ftYkk vk'¨ps Á[kj fdj.k vlrkr- th ;k lxGÓkapk dsaæÇcnw vl.kk&;k ;k 
vkiY;k eukYkk uohu fn'kk 'k¨/k.;kps] bPNk'käh tkx`r dj.;kps] lR; vlR; iMrkGwu ikg.;kps vkf.k 
R;koj ǹ<fu'p; d:u vVG jkg.;kps] ,sfgd lq[kkph vis{kk u djrk ,d 'kk'or vls lq[k feGfo.;kps] 
;¨X; vkf.k pkaxYkk Qä pkaxYkk fopkj dj.;kps cG nsrs- fLFkj] [kachj] v<G] n`<fu'p;h] /;s;oknh fopkj] 
pkaxY;k okbZV fopkjkaph ikj[k vl.kkjs eu gs ;'k laiknu djrs- ijarq feGkY¨Y¨ ;'k gs frrdsp uez vlkos 
R;kpk xoZ ulkok rjp rs vf/kd Ádkf'kr fnlrs- Lo;aÁdkf'kr g¨Åu KkuktZu dj.;klkBh vki.k lnSo 
rRij vlkos vkf.k nql&;kYkkgh R;k ekxkZus tk.;klkBh Ásjhr djkos- 

d¨.kR;kgh x¨"VhcÌYk Kku gs fo|s}kjs feGrs- fo|k gh ,d v'kh 'käh vkgs T;kr lR;] vlR; 
iMrkGwu ikg.;kph] ;¨X; ekxkZpk voYkac dj.;kph rkdn vkgs- lrr Kku feGfo.;kph vkläh ;kusp eu 
tkxr̀ Bsork ;srs vkf.k ;¨X; fopkjkaph fuoM djrk ;srs- vkrk ;sF¨ Á'u vlk vkgs dh] ;¨X; vkf.k v;¨X; 
fopkj gs O;ähijRos fÒé vlw 'kdrkr- ts vkiY;kYkk ;¨X; okVsYk rs dnkfpr nql&;kYkk v;¨X; okVsYk 
vkf.k ts vkiY;kyk v;ksX; okVsy rs nql&;kyk ;ksX; okVsy- ;klkBh vki.k lok±uh cq) /kEekps Ákekf.kdi.¨ 
ikYku dsY¨ ikfgts- vkiY;k nSuafnu thoukr ÁKk] 'khYk] d#.kk] vÇglk] iap'khYk] v"VkaxekxZ ;kapk voYkac 
dsYkk ikfgts- gs frrdsls l¨is ukgh- ;klkBh Á;RuiwoZd Á;Ru dj.¨ vkf.k rs lR;kr] fopkjkr] vkpj.kkr 
vk.k.¨ xjtsps vkgs- eu gs mnkÙk vlkos rs ladqfpr ulkos- O;ähP;k okbZV LoÒkokcÌYk ppkZ dj.;klkBh 
ulkos- rj rs O;äÈe/khYk pkaxY¨ xq.k 'k¨/k.;klkBh vlkos- ts.¨ d:u n¨u O;äÈe/khYk laÒk"k.kkrwu pkaxY¨ 
fopkj :trhYk] QqYkr tkrhYk vkf.k rs R;k n¨g älkBh fgrdkjd vlrhYk vkf.k rsp vusd O;äÈuh feGwu 
cuY¨Y;k lewgkYkk ns[khYk Ykkxw g¨rs- lok±uhp tj vls dsY¨ rj vki.k voxq.kkadMs vkdÆ"kr u g¨rk] 
ln~xq.kkapk fopkj vkf.k r'kh Ñrh dj.;klkBh ,desdkauk Ásjhr d:- pkaxY;k fopkjkaph nsok.k&?¨ok.k 
>kY;keqGs ek.klk&ek.klkae/;s Áse&lerk&ca/kqrk ÁLFkkfir g¨bZYk- ;keqGs lkekftd LokLF; fVdfo.;kl enr 
g¨bZYk- lkekftd LokLF; fVdY¨ rj] vki.k vkÆFkd] jktdh; vkf.k brj ckcÈoj vf/kd ÁÒkohi.¨ Yk{k nsÅ 
'kdw- 

rFkkxr Òxoku cq)kaP;k /kEekps vuqlj.k dsY;kl ^gs thou lqanj vkgs* vls ts vki.k okpr¨] ,sdr¨ rs 
ÁR;{k vuqÒok;kl feGrs- jkx] Yk¨Ò] Ø¨/k] eRlj] lÙkk] laiÙkh ;kgh ifYkdMs tkÅu ts 'kk'or vkf.k 
Eg.kwup fpjdkYk vls fVd.kkjs vkgs T;kr eq[;Ros lq[k] lek/kku] 'kkarh vkgs ;kpk ÁR;; ;sr¨- Lo;aÁdkf'kr 
g¨.;kph xjt fuekZ.k g¨rs- th ekuokP;k mérhlkBh vko';d vkgs- 

l/;kP;k ;k /kdk/kdhP;k] Li/kkZRed] ;'kki;'kkps ekinaM vl.kk&;k txkr Lor%ps fuf'pr /;s; lk/; 
dj.;klkBh] udkjkRedrk nwj Yk¨Vwu ldkjkRedrslkBh] vpYk ǹ<fu'p;klkBh vkiYkk vkf.k cj¨cj 
brjkapkgh fodkl gks.;klkBh] Lor%P;k Ñrhoj] dr`ZRokoj] esgurhoj {kersoj n`< fo'okl Bso.;klkBh x©re 
cq)kaps fopkj gs ekxZn'kZd vkgsr- c©) /kEe gk la?kfVr jkg.;kph f'kdo.k nsr¨- T;keqGs ,d¨ik ok<hl 
Ykkxr¨ vkf.k dk;Zfl)hph Áfprh ;srs- ;kr O;ähP;k lok±fx.k fodklkYkk ekxZn'kZd rÙos vkgsr- c©) /kEekr 
O;äh Lora«k vkgs- lR;] vlR; iMrkGwu ikg.;klkBh R;kYkk ekufld Lokra«; vkgs- r¨ Lor%pk ekxZnkrk 
vkgs- r¨ Lor%pk ekxZ Lor% 'k¨/kw 'kdr¨ vkf.k uarjp R;kps vkpj.k dj.;kpk fu'p; d: 'kdr¨- /kEe 
vkiY;kYkk dfB.k ifjfLFkrhps vki.k xqYkke u g¨rk] R;kYkk vkiY;k eukoj vf/kjkT; xktow u nsrk cq)h 
tkxr̀ Bsowu] ;¨X; fopkj dj.;kps cG nsr¨- vMp.kÈoj ekr dj.;kph] R;kpk vkiY;k eukoj udkjkRed 
ifj.kke u dj.;kph] rj R;k fopkjiwoZd l¨Mfo.;kph 'käh nsr¨] ekxZn'kZu djr¨- T;keqGs euq"; fooapusrwu 
eqä g¨Åu lek/kkuh g¨r¨- vkiY;k oSpkfjd Lokra«;kpk] fopkj 'kähpk vki.k ;¨X; fBdk.kh okij d:u 
vkiY;k o brjkauk fgrdkjd vls ÁxrhYkk i¨"kd] vuqdqYk okrkoj.k r;kj dj.;kl vkf.k R;kijRos veqYkkxz 
cnYk ?kMfo.;kps cG nsr¨- 

cq) /kEekps] fopkjkaps ikYku dsY;kus vkiY;kYkk vkiY;k nSuafnu vk;q";kr vusd ldkjkRed cnYk 
tk.kow Ykkxrkr- ;ke/;s& 



Worldwide International Inter Disciplinary Research Journal (A Peer Reviewed Referred)                ISSN – 2454 - 7905 

SPECIAL ISSUE – ³Ö÷Ö¾ÖÖ−Ö ÷ÖÖîŸÖ´Ö ²Öã¬¤üÖÓ“Öê ×¾Ö“ÖÖ¸  
Vol. I  - ISSUE – XXX                                        SJIF Impact Factor : 6.91                                         Page - 93 

• ldkjkRed ǹ"Vhd¨u ok<hl Ykkxr¨- 

• eu¨/;s;Z [kpwu u tkrk] vMp.kÈoj ekr dj.;kph] R;kapk lkeuk dj.;kph 'käh feGrs- 

• orZekukoj Yk{k dsafær d:u Òfo";krhYk LoIus lR;kr mrjfo.;kph 'käh vkf.k R;klkBh vikj 
d"V dj.;kph r;kjh- 

• vkRefo'okl fuekZ.k g¨r¨- Lo;afni] Lo;aÁdkf'kr g¨.;kph Ásj.kk feGrs- 

• lTtuka'kh laxr vkf.k oSpkjhd nsok.k&?¨ok.k] R;krwu ln~xq.k vkRelkr vkf.k R;k ekxkZoj 
pkYk.;kpk fu/kkZj- 

• Lor%P;k Á;Rukaoj iw.kZ fo'okl vkf.k R;klkBh vuqdqYk v'kk okrkoj.kkph fuÆerh dj.;kph 
{kerk- 

• nql&;kph Çunk dj.;kr O;FkZ osG u noMrk Lor%Pkh Áxrh dj.;kpk fu/kkZj- 

• lkekftd ckaf/kYkdh ti.;kph] o`f)axr dj.kk&;k fopkjkaph fuÆerh- 

• gkrps u jk[krk KkuktZu vkf.k R;k;¨xs Lor%pk vkf.k brjkapkgh fodkl- 

• dBh.k Álaxh eukYkk lSjÒSj g¨Å u nsrk] R;kYkk Ykxke ?kkYk.;kph] [kachj] fLFkj Bso.;kph 'käh- 

• lrr d¨.kk'kh rjh rqYkuk dj.;kis{kk vkiY;kYkk u ;s.kk&;k x¨"Vh f'kd.;kph] R;koj Yk{k 
dsafær dj.;kph lo; th Lor%P;k ÁxrhlkBh vko';d vkgs- 

• BjY¨Y;k osGsr] vkGl u djrk] d¨.kR;kgh lcch iq<s u djrk] dke iw.kZRokl us.;kph lo;- 

• lrr Á;Ru'khYk] ukfo.;kpk 'k¨/k] ifjorZukpk /;kl R;k;¨xs vkiYkh vkf.k lektkph Áxrh- 

• Lor%iqjrk fopkj u djrk] fuLokFkÊi.¨ nql&;kYkk enr] Álaxh lsok dj.;kph o`Ùkh- 

• fuf'pr /;s; xkB.;klkBh Á;RuiwoZd Á;Ru R;klkBh ,dkxz] ǹ<fu'p;h eu- 

• vkiY;k ln~xq.kkauh thou vFkZiw.kZ dj.;kpk fu/kkZj- 

• LocGkoj dkghrjh feGfo.;kph ftÌ- 

• fu.kZ;{kerk fodflr dj.;kps dk;Z- 

• la?kVukRed jkg.;kph f'kdo.k] vkiY;kcj¨cj vkiY;k lektkkgh iq<s us.;klkBh Á;Ru vkf.k 
rlsp vkpkj&fopkj- 

• [k¨Vs c¨Yk.;kph Òhrh- R;kis{kk [kjs c¨Ykwu ifj.kkekauk lke¨js tk.;kph r;kjh- 

• vkiYkh pwd uezi.¨ dcqYk d:u rhr lq/kkj.kk dj.;kph r;kjh- 
v'kkÁdkjs rFkkxr Hkxoku xkSre cq) ;kaP;k /kEekps] fopkjkaps ikYku dsY;keqGs vk;q";kr ldkjkRed 

cnYk g¨rkr- ldYk ekuotkrhP;k mérhlkBh c©) /kEe gk ekxZnkrk vkgs vkf.k ekuotkrhph mérh Eg.ktsp 
lektkph mérh] dkj.k O;äh gk lektkpk dsaæÇcnq vkgs- rj lekt gk R;kpk ifj?k vkgs- 
lanÒZ lwphlanÒZ lwphlanÒZ lwphlanÒZ lwph    %%%%    &&&&    

1½ ^^Hkxoku cq) vkf.k R;kapk /kEe** M‚- ckcklkgsc vkacsMdj- 
2½ ^^eqäh d¨u iF¨\** M‚- ckcklkgsc vkacsMdj 
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egkRek xkSre cq/n vkSj muds va’Vkax ekxZegkRek xkSre cq/n vkSj muds va’Vkax ekxZegkRek xkSre cq/n vkSj muds va’Vkax ekxZegkRek xkSre cq/n vkSj muds va’Vkax ekxZ    
    

MkWMkWMkWMkW----    v”kksd rqdkjke tk/kov”kksd rqdkjke tk/kov”kksd rqdkjke tk/kov”kksd rqdkjke tk/ko    

lg;ksxh izk/;kid 
fgUnh foHkkx] dS ckcklkgsc ns”keq[k xksjBsdj egkfo|ky;] mejh rk- mejh ft- ukansM 

            
Ekkuo ,d ,slk izk.kh gS] tks lekt vkSj ekuo leqg ds fcuk vdsyk ugha jg ldrk gSaA ;g ijaijk 

gtkjksa o’kkZsa ls pyh vk jgh gSaA ekuo ,d nwljs ds lkFk  jgrs jgrs og ,d nwljs ls b’kkZ] fuank] Ny] 
diV] vkfn djus yxkA rRdkfyu le; esa deZ dks Hkh cMk gh egRo nsrs Fks] blfy, ekuo bl tUe ls 
eqfDr ikuk pkgrk FkkA blh dkju og uhfr ls thou ;kiu djuk ;g ckr mlds /;ku esa vk x;h FkhA 
fo”o esa laiznk;ksa dh la[;k “kk;n vf/kd gksxh fdUrq] lHkh laiznk;ksa esa ls vkB laiznk;ksa dks gh egRo iw.kZ 
ekuk tkrk gSaA bl vkB laiznk;ksa esa ls ckS/n laiznk; ¼/keZ½ ,d ,slk /keZ gSa tks /keZ u gksrs gq, /kEe gSaA^^/keZ ^^/keZ ^^/keZ ^^/keZ 
esa b”oj dks loZJsB ekuk tkrk gS]vkSj /kEe esa uhfr dkŝ ^ esa b”oj dks loZJsB ekuk tkrk gS]vkSj /kEe esa uhfr dkŝ ^ esa b”oj dks loZJsB ekuk tkrk gS]vkSj /kEe esa uhfr dkŝ ^ esa b”oj dks loZJsB ekuk tkrk gS]vkSj /kEe esa uhfr dkŝ ^ blls ekuo dks eqfDr fey ldrh gSaA e- xkSre 
cq/n us Hkh vkius laiznk; ds lHkh ykxks ds fy, va’va’va’va’Vakx ekxZVakx ekxZVakx ekxZVakx ekxZ crk, gSaA tSls fgUnw laiznk; esa /keZ xzaFk Hkxor 
fxrk esa va’Vakx ekxZ dks egRo fn;k gSaA  

e- xkSre cq/n budk tUe bZ-l iwoZ 563 o’kZ esa yqfcuh b”okdq oa”kh; {kf=; “kkD; dqy ds jktk 
“kq/nks/ku ds ?kj esa gqvk FkkA mudh ekrk dk uke egke;k Fkk tks dksyh; oa”k ls Fkh] budk fuokZ.k tYn 
gksus ds dkj.k e- xkSre cq/n dk ykyu ikyu egkiztkifr xkSreh us fd;kA jktdqekj gksus ds dkj.k cMs 
nqykj ds lkFk ykyu ikyu gks jgk Fkk fdUrq] ,d ckj e- xkSre cq/n egy ds ckgj fudys jkLrs esa ,d 
tuktk] nwljk vkneh dh ttZj vkoLFkk vkSj frljh egkekjh ls ihfMr O;fDr dks ns[kk Fkk] fdUrq 
ckcklkgkc vcsMdj th ds erkuqlkj  jksghfu ufn ds ty fookn ds dkj.k gks jgs ;q/n dks Vky us ds y, 
jktikB NksMuk iMk ,slk dgk tkrk gSaSA bu ?kVukoksa ds dkj.k e- xkSre cq/n 29 o’kZ dh vk;q esa uotkr 
f”k”kq jkgqy vkSj /keZiRuh ;”kks/kjk dks R;kxdj] jktikB NksMdj fo”o ,ae ekuo dY;k.k ds fy, fnO;Kku 
dh [kkst esa fudy iMs ^^o’kksaZ dh dBksj lk/kuk ds i”pkr cks/kx;k ¼fcgkj½ esa cksf/klRo ds uhps mUgsa Kku ^^o’kksaZ dh dBksj lk/kuk ds i”pkr cks/kx;k ¼fcgkj½ esa cksf/klRo ds uhps mUgsa Kku ^^o’kksaZ dh dBksj lk/kuk ds i”pkr cks/kx;k ¼fcgkj½ esa cksf/klRo ds uhps mUgsa Kku ^^o’kksaZ dh dBksj lk/kuk ds i”pkr cks/kx;k ¼fcgkj½ esa cksf/klRo ds uhps mUgsa Kku 
dh izkfIr gqbZ vkSj os fl/nkFkZ xkSre cq/n ls Hdh izkfIr gqbZ vkSj os fl/nkFkZ xkSre cq/n ls Hdh izkfIr gqbZ vkSj os fl/nkFkZ xkSre cq/n ls Hdh izkfIr gqbZ vkSj os fl/nkFkZ xkSre cq/n ls Hkxoku cq/n  cu x;sAkxoku cq/n  cu x;sAkxoku cq/n  cu x;sAkxoku cq/n  cu x;sA1111^^ ^^ ^^ ^^     

Hkxoku cq/n us yksxksa dks muds nqq%[kksa ls eqfDr ikus ds fy, mins”k fd;k gSaA bu  mins”kksa esa ls 
,d vka’Vkax  ekxZ ,d mins”k gSaA  nq%[k ;g ,d ekuo ds bPNk ds fo:/n dk le; gSa] blds Hkh nks izdkj 
gSa] 1½ ekufld 2½ “kkjhfjdA Hkxoku cq/n us ekufld nq%[k fuokj.k djus ds fy, va’Vkax ekxZ dks crk;k gSaA 

1½ lE;d n`f’V 
2½ lE;d ladYi 
3½ lE;d okd 
4½ lE;d deZ 
5½ lE;d thfodk  
6½ lE;d iz;kl 
7½ lE;d Le`fr 
8½ lE;d lekf/k 
bu lHkh va’Vkax ekxZ dh “kqjokr ^lE;d^ “kCn ls gksrh gSaA bl ^lE;d^ “kCn dk vFkZ ^lgh^ ;k 

^vPNk^ ,slk gksrk gSaA Hkxoku cq/n nqfu;k ds egku nk”kZfud ¼Philosopher½ FksA blfy, mUgkasus ekuo ds 
nq%[kksa dk gj.k djus ds fy, mijksDr va’Vkax ekxZ dks crk;k gSaA mudk dguk gSa] O;fDr ds nq%[k dh 
“kqjokr mlds vk”kk ls gksrh gSa] tks dHkh Hkh iqjh ugha gksrhA ejkBh esa ,d dgkor gSa& ^ek; ejkoh i.k ^ek; ejkoh i.k ^ek; ejkoh i.k ^ek; ejkoh i.k 
vk”kk e: u;ŝ  vk”kk e: u;ŝ  vk”kk e: u;ŝ  vk”kk e: u;ŝ  vFkkZr fdlh dh ekWa ej x;h rks pysxh fdarq mldh vis{kk Hkax ugha gksuh pkfg,] fujklk ugha 
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gksuh pkfg,A bruk egRo gksrk gSa vk”kk dksA blh ^vk”kk^ dks Hkxoku cq/n us nq%[k dk eqy ekuk gSaA bl 
nq%[k ls eqfDr ikus ds fy, egt va’CVkax ekxZ dks viukuk pkfg, ,slk Hkxoku cq/n dk dguk gSaA  
1½ lE;d n`f’V %& 1½ lE;d n`f’V %& 1½ lE;d n`f’V %& 1½ lE;d n`f’V %&     

Hkxoku cq/n us lHkh ekuo tkfr dks vfgalk dk lans”k fn;k gSA orZeku esa lHkh ns”kksa ds ikl 
v.kqckWaEc gSa tks vkW[k >idrs gha nqfu;k dks csfpjk[k djldrk gSa vFkkZr gj dksbZ viuk opZLo LFkkfir djuk 
pkgrk gSaA vxj gj ns”k us ,d nwljksa dks lE;d n`f’V ls ns[kk rks ;g ;q/n uke dk ladV Vy ldrk gSa] 
vkSj ekuo g”kky] [kq”kky thou chrk ldrk gSaA   
2½ lE;d ladYi %& 2½ lE;d ladYi %& 2½ lE;d ladYi %& 2½ lE;d ladYi %&     

Hkxoku cq/n dk dguk Fkk fd] bUlku ds thou ;kiu djrs le; vPNk ladYi gksuk pkfg,A tks 
thou dh lgh fn”kk n”kkZrk gSaA fcuk ladYi ds vkneh dk fodkl ugha gks ldrkA    
3½ lE;d okd %& 3½ lE;d okd %& 3½ lE;d okd %& 3½ lE;d okd %&     

Hkxoku cq/n dgrs gSa fd] >wB ugha cksyuk pkfg,] fuank ugha djuh pkfg,A ftlds dkj.k nq%[k dk 
lkeuk djuk iMsA D;ksfd] nq%[k thou dh lcls cMh ihMk gksrh gSaA    
4½ lE;d deZ %&  4½ lE;d deZ %&  4½ lE;d deZ %&  4½ lE;d deZ %&      

Hkxor fxrk esa Jhd`’.k us dgk gSa fd] ^tSls deZ oSls Qy^A Hkxoku cq/n us Hkh dgk gSa vkids deZ 
vPNs gksus pkfg, ] ,sls deZ u gksus pkfg, fd] mlls fdlh dh gkuh gks] fgalk gks fdlh dks nq%[k igqpsA ,sls 
deZ gks ftlls lHkh dk Hkyk gksA     
5½ lE;d thfodk %& 5½ lE;d thfodk %& 5½ lE;d thfodk %& 5½ lE;d thfodk %&     

thou thus dh “kSyh gj ,d O;fDr dh i`Fkd i`Fkd gksrh gSaA Hkxoku cq/n us thou thus ds “kSyh 
ij dgk gSa& ^fulZx ds fu;eksa dk ikyu djrs gq, thou  dk vkuan ysuk pkfg,^] vkSj nwljksa dks nq%[k u 
igqpuk pkfg,A lekt esa lkFk lkFk jgus ds dkj.k ,d nqljksa ij izse djuk pkfg,A fgalk ugha djuh 
pkfg,A vkfn ckrksa dks lE;d thou es Hkxoku cq/n crkrs gSaA      
6½ lE;d iz;kl%& 6½ lE;d iz;kl%& 6½ lE;d iz;kl%& 6½ lE;d iz;kl%&     

fdlh dks nq%[k gqvk gSaa] bl nq%[k dks gjus dh “kfDr vxj gekjs ikl gS rks] mls nq%[kks ls eqfDr ikus 
ds fy, lE;d iz;kl djus pkfg,A  Hkxoku cq/n dgrs gSa fd] ^vr% nhi Hko^ rqe Loa; Loa; ds eqfDr nkrk 
gks] Loa; izdkf”kr gks] blfy, Loa; ds d’Vksa ds fy, Loa; gh iz;kl djus pkfg,A 
7½ lE;d Le`fr %& 7½ lE;d Le`fr %& 7½ lE;d Le`fr %& 7½ lE;d Le`fr %&     

thou D;k gSa \ tUe dk mn~ns”k D;k gSa \ thou dh O;k[;k D;k gS\ vkfn ckrksa ls O;fDr dks 
ifjphr gksuk pkfg,] mls thou dk lgh :i ls Kku gksuk pkfg,A vius fj”rs ukrs\ ijk,] viuksa ls vius 
thou dk O;ogkj  Li’V gksuk pkfg,A blsgh Hkxoku cq/n lE;d Le`fr dgrs gSaA 
8½ lE;d lekf/k %& 8½ lE;d lekf/k %& 8½ lE;d lekf/k %& 8½ lE;d lekf/k %&     

gj O;fDr dk liuk gksrk gS fd] esjk thou lgh :i ls ;kiu gks] [kqf”k;ksa ls Hkjk gks] nq%[k dk 
dHkh Hkh lkeuk u gks] vxj  nq%[k dk lkeuk gks Hkh x;k rks mldk fuokZ.k lekf/k ls gksuk pkfg,A  Hkxoku 
cq/n us dgk Fkk& ^ fuokZ.k ds tSlk lq[kn dqN Hkh ughâ  bldk vFkZ gSa vkRek dh eqfDr ] eks{keks{keks{keks{k A  

   bl izdkj Hkxoku cq/n us ekuo fgr ds fy, ;g vkB lE;d vkB lE;d vkB lE;d vkB lE;d ekxZekxZekxZekxZ crk, gSa] ftlls vkRek dks 
eks{k izkIr gksrk gSa] bUlku bUlku cu dj jgrk gSaA 
lanHkZ %&lanHkZ %&lanHkZ %&lanHkZ %&    

1111----    www.fofdihfM;k.com     
2-- cq/n vkf.k R;kapk /kEe ¼ejkBh vo`fr½& MkWa Hkhejko vcsaMdj  
3- ;wV;qc 
4- vkfnA 
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भगवान गौतम बु  के अनमोल िवचार 
 

ÃÖÖî. ¯Öé»»Ö¾Öß ¿Öê™êü 
›üÖò. ¸üÖ•Öê¿Ö ÷ÖÓ. Ó̂²Ö¸ü�ú¸ü 

    

ोधोधोधोध    करनेकरनेकरनेकरने    वालावालावालावाला    खुदखुदखुदखुद    भीभीभीभी    जलताजलताजलताजलता    हैहैहैहै    औरऔरऔरऔर    दसूरदसूरदसूरदसूर     कोकोकोको    भीभीभीभी    जलाताजलाताजलाताजलाता    हैहैहैहै||||    
बु  अपने िश य  को द ेरह ेथे उपदशे, तभी एक ि  को बु  क  बात अ छी नह  लगी, वह उठा 

और बु  का अपमान कर दया| 
बुरी बात  को बार-बार याद करने से हमारी परेशािनयां बढ़ती ह, मन अशांत होता ह।ै इसीिलए 

दखु दनेे वाली बात  को भूलकर आगे बढ़ना चािहए। इस संबंध म गौतम बु  का एक संग चिलत ह.ै.. 
गौतम बु  अलग-अलग े  म मण करते और अपने िश य  को उपदशे दतेे थे। एक गांव म वे उपदशे द े
रह ेथे। बु  ने कहा क ोध ऐसी अि  ह,ै िजसम ोध करने वाला खुद भी जलता ह ैऔर दसूर  को भी 
जलाता ह।ै बु  के वचन सुनने के िलए बड़ी सं या म लोग वहां बैठे थे। उन लोग  म ब त गु से वाला एक 

ि  भी बैठा आ था। उसे ये बात पसंद नह  आई। वह अचानक उठा और बोलने लगा क बु  तुम 
पाखंडी हो। बड़ी-बड़ी बात करना ही तु हारा काम ह।ै तुम लोग  को िमत कर रह ेहो, तु हारी ये बात 
आज कोई मायने नह  रखती ह।  ि  लगातार बु  को अपमानजनक बात सुना रहा था। वहां बैठे सभी 
लोग ये दखेकर हरैान थे क बु  ये सब शांित से सुन रह ेथे, ले कन कुछ बोल नह  रह ेथे। ोधी ि  बु  
को शांत दखेकर और यादा ोिधत हो गया। वह बु  के पास गया और उनके मंुह पर थूककर वहां से चला 
गया। घर प चंकर ोधी ि  का मन शांत आ तो उसे अपने कए पर ब त पछतावा आ। वह बु  स े

मा मांगने प चंा, ले कन उस गांव से बु  पड़ोस के गांव के िलए िनकल चुके थे। वह ि  बु  को 
खोजते ए दसूरे गांव म प चं गया। वहां ि  को जैसे ही बु  दखाई दए, वह उनके चरण  म िगर गया 
और मा मांगने लगा। बु  ने उस ि  से पूछा तुम कौन हो और मा य  मांग रह ेहो? उस ि  ने 
कहा या आप भूल गए? मने कल आपके साथ बुरा वहार कया था। आपका अपमान कया था। बु  ने 
कहा बीता आ कल म वह  छोड़ आया  ंऔर तुम अभी भी वह  के ए हो। तु ह गलती पर पछतावा ह,ै 
तुमने प ाताप कर िलया। अब तुम िन पाप हो गए हो। बुरी बात याद करते रहने से हमारा आज बबाद हो 
जाता ह।ै इस आदत क  वजह से भिव य भी िबगड़ सकता ह।ै इसीिलए बीते ए कल क  बात  को भूलकर 
आगे बढ़ना चािहए। 
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हमारा दशे भारत को दवेो क  भूिम कहा गया ह ैयहा पर समय समय अनेक दवेी दवेताओ, महान 

पु षो, समाज सुधारक, युग वतक, धम वतक जैसे महापु ष  ने ज म िलया ह ैऔर अपने बताये गय े

स य और धम क  रा ते के ारा िव  को मानवता का एक नया स दशे दया ह,ै 

इसी कड़ी म बौ  धम के वतक भगवान गौतम बु  का नाम भी आता ह ैिज ह ने स य और अ हसा के 

पाठ के ज रये पूरी मानवता को जीने क  एक नई राह दखाई थी. तो चिलए आज हम सभी भगवान गौतम 

बु  के अनमोल िवचारो, उनके कह े गये अनमोल वचन,  Gautam Buddha Quotes, Gautam 

Buddha Updesh, Gautam Buddha Anmol Vichar, गौतम बु  के अनमोल िवचार और मानवता 

के उपदशेो को जानते ह.ै 

1. सभी गलत काय  क  नीव मन से होता ह ैय द मन प रव तत और पिव  हो जाय तो गलत काय 
नही रह सकता ह ै

2. जो लोग चतुराई से जीते ह ैउ ह मौत से डरने क  ज रत नही होती ह ै
3. एक जलते ए दीपक से हजारो दीपक जलाये जा सकते ह ै िजसक  कोई सीमा नही ह ै फर भी 

उसक  रौशनी कम नही होती ह ैठीक उसी तरह खुिशया बाटने से खुिशया कम नही होती ह ैबि क 
और भी बढती ह ै

4. ोध के िलए सजा नही िमलती बि क अपने ोध से क  गयी गलती के िलए सजा िमलती ह.ै 
5. घृणा को घृणा से ख म नही कया जा सकता ह ैबि क इस े ेम से ही ख म कया जा सकता ह ैजो 

क  एक ाकृितक स य ह ै
6. जो बीत गया उसमे नही उलझना चािहए और ना ही भिव य को लेकर यादा चितत रहना 

चािहए बि क हमे वतमान म ही जीना चािहए यही ख़शी से जीने का रा ता ह.ै 
7. तीन चीजे कभी छुप नही सकती ह ै– सूय चं मा और स य 
8. हजार श द  से वह श द अ छा ह ैजो शांित लेकर आता ह ै
9. हजारो लड़ाई लड़ने के बजाय खुद पर िवजय ा  करना चािहए फर जीत हमेसा खुद क  होगी 

िजसे कोई छीन नही सकता ह ै
10. जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे. 
11. जैसे िबना आग के मोमब ी नही जल सकती ह ैठीक उसी तरह िबना आ याि मक ान के इ सान 

नही रह सकता ह ै
12. शांित हमारे अंदर ही िछपी ई ह ैइसे बाहर ढूढना थ ह ै
13. समु  भी बूंद बूंद से भरता ह ै
14. हमारा दमाग ही हमारा दो त और हमारा दु मन ह.ै 
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15. दसुरो पर िनभर रहने के बजाय अपना काम खुद से करना चािहए 
16. अ छा वा य ही सबसे बड़ा उपहार ह ैसंतोष होना सबसे बड़ा धन ह ैऔर वफ़ादारी सबसे बड़ा 

स ब ध ह ै
17. अपने मुि  के िलए खुद से यासरत बने, दसुरो पर िनभर होना छोड़े. 
18. जो इ या और जलन क  आअग म तपते रहते ह ैउ ह कभी भी शांित और स ा सुख ा  नही हो 

सकता ह ै
19. अ ानी होना बैल होने के बराबर ह ैजो िसफ आकार म बड़ ेहोते ह ैले कन उनके दमाग म कोई 

वृि  नही होती ह ै
20. ोधी ि  क  ि थित ठीक वैसी ही होती ह ैजो क  जलते ए आग के टुकड़ ेको पकड़ने क  

कोिशश करते ह ैिजसमे वे वय जलते रहते ह.ै 
21. भले ही चाह े कतने अ छी बातो को पढ़ ले या उ ह सुन ले उसका तबतक फायदा नही ह ैजबतक 

हम खुद उसपर अमल नही करते ह ै
22. जीभ एक ऐसा हिथयार ह ैजो िबना खून िनकाले ही मार दतेा ह ै
23. शरीर को व छ रखना हमारा कत  ह ैवरना हम अपने दमाग को मजबूत और व छ नही रख 

पायेगे 
24. िबना सेहत के व य जीवन क  क पना करना बेमानी ह ैजो क  पीड़ा क  ि थित होती ह ैिजसे 

मौत का ितिब ब कहा जा सकता ह.ै 
25. अपना रा ता हमे खुद से बनाना होता ह ै युक  इस दिुनया म हम अकेले आये ह ैऔर अकेले ही 

जाना पड़गेा तो ऐसे म हमारी क मत भी खुद से बनाते ह ै
26. हम तभी असफल होते ह ैजब अस य का सहारा लेते ह ै
27. हमारा दु मन ही हमारा उतना नुकसान नही कर सकता ह ैिजतना हमारा िवचार खुद से हमारा 

नुकसान कर सकता ह ै
28. ये कभी मत सोचो क  ये या हो गया बि क ये हमेसा करने क  सोचो क  हमे आगे या करना ह.ै 
29. गलत चीजो क  शु आत हमारे गलत िवचारो से ही आते ह ै
30. जो करना ह ैआज ही करे या पता कल हमारे पास िज दगी ही नही रह े
31. बुराई करने वालो को हमेसा अपने पास रखो युक  वही तु हारी गलितया तु ह ेबता सकते ह.ै 
32. हम अपने भा य के िनमाता खुद से होते ह ै
33. अगर लापरवाह रहते ह ैतो नम घास से भी हाथ िछल जाते ह ै इसिलए धम के ित क  गयी 

लापरवाही हमे नरक के ार पर ले जाती ह ै
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34. हमारा शरीर अनमोल ह ै खुद को जागृत करने का सबसे बड़ा साधन ह ै इसिलए इसका हमेसा 
याल रखे. 

35. य द हम अपनी सम या का हल िनकाल सकते ह ैतो फर चता करने क  या ज रत, और य द 
सम या का कोई हल ही नही तो फर उसका चता करने से कोई फायदा ही नही 

36. अगर आप सही रा ते पर चल रह ेह ैतो आपका काम ह ैलगातार आगे चलते रहना 
37. जो लोग यादा बोलते ह ैवे सीखने क  कोिशश नही करते जब क समझदार ि  हमेसा िनडर 

और धैयशाली होता ह ैजो समय आने पर ही बोलता ह ै
38. य द हम अपने पसंद का काम ढूढ़ते ह ैतो हमारा फज ह ैक  उस काम को करने म खुद को लगा 

दनेा होता ह ै
39. आप तभी खुश रह सकते ह ैजब बीत गयी बातो को भुला दतेे ह.ै 
40. य द आ या म और स य क  राह म कोई नही िमलता तो भी अकेले ही चिलए 
41. दद तो िमलना वाभािवक ह ै फर दखुी होना या न होना आपके हाथ म ह ै
42. अगर बुराई से दरू रहना ह ैतो अ छाई को बढ़ावा दीिजये और खुद के मन म अ छे अ छे िवचार 

का िवकास करे 
43. मोह बंधन ही सभी दखुो क  जड़ ह.ै 
44. जो आज हम कर रह ेह ैवही हमारे िलए सबसे यादा मायने रखती ह ै
45. हर ि  को सजा से डर लगता ह ै सभी लोग मौत से डरते ह ै सभी लोगो को अपने समान 

समिझये, कभी भी कसी जीव क  ह या ना करे और दसुरो को भी ऐसा करने से रोके 
46. माता िपता बनना सबसे यारा अनुभव होता ह ैउ साह से जीवन जीना और खुद पर महारत 

हािसल करना ख़शी दतेा ह.ै 
47. बुरे ि  को भी अ छाई से जीता जा सकता ह ै
48. ख़शी पाने का कोई रा ता नही होता ह ैखुश रहना ही ख़शी ह ै
49. जो लोग थोड़े म भी खुश हो जाते ह ैवही ि  यादा ख़शी होता ह ै
50. अगर खुद से यार करते ह ैतो िनि त आप कभी दसुरो को चोट नही पं चा सकते ह.ै 
51. ख़शी अपने से नही बि क हमारे अ छे कम  से िमलती ह ै
52. पूरी दिुनया म अँधेरा चाह ेिजतना ताकत लगा ले ले कन एक मोमब ी के रौशनी तक को िमटा 

नही सकता 
53. संदहे या शंका करना एक ऐसी भयंकर बीमारी ह ैजो सारे र तो को पलभर म तोड़ दतेी ह ै
54. मन क  अव था सभी मानिसक अव थाओ से ऊपर ह.ै 
55. झरना ब त ही शोर मचाता ह ैजब क सागर हमेसा गहरा और शांत रहता ह ै
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56. जो ि  खुद के ोध पर काबू पा लेता ह ै वह उस कुशल गाड़ीवान के समान ह ै जो िवषम 
प रि थित म भी अपने गाडी को संभाल सकता ह ै

57. हमेसा सोच समझकर ही दसुरो पर भरोषा करे. 
58. अपनी मंिजल का रा ता खुद से बनाये 
59. जो ि  कसी भी प रि थित म भी िवचिलत नही होते ह ैउ ह ही स े मन क  शांित िमलती ह ै
60. ानी ि  क  कभी भी मृ यु नही होती ह ै वे अपने ान का काश हमेसा िबखरते रहते ह ै

जब क मुख और अ ानी ि  पहले से ही अपने िवचारो से मरे होते ह ै
गौतमगौतमगौतमगौतम    बुबुबुबु     केकेकेके    उपदेशउपदेशउपदेशउपदेश    ––––    Gautam Buddha ke UpdeshGautam Buddha ke UpdeshGautam Buddha ke UpdeshGautam Buddha ke Updesh    

िव  के िस  धम सुधारक  एव ंदाशिनक  म से एक गौतम बु  ने अपनी िश ा  के आधार 

पर बौ  धम क  थापना क । 

1. एक जलते ए दीपक से हजार  दीपक रौशन कए जा सकते ह,ै फर भी उस दीपक क  रौशनी कम 
नह  होती ह। उसी तरह खुिशयाँ भी बाँटने से बढ़ती ह,ै कम नह  होती। 

2. इंसान के भीतर ही शांित का वास होता ह,ै इसे बाहर ना खोजे। 
3. शरीर को व थ रखना हमारा क  ह,ै नह  तो हम अपने दमाग को व थ और मजबूत नह  रख 

पाएंगे 
4. इस पूरी दिुनया म इतना अ धकार नह  ह ै क वो एक छोटे से दीपक के काश को िमटा सके। 
5. नफरत से नफरत कभी ख म नह  हो सकती। नफरत को केवल यार ारा ही समा  कया जा 

सकता ह।ै यह एक ाकृितक स य ह।ै 
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