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वाणिज्यस्य वणिजाां च णवषये अवबोधः  

नवमे अध्याये भवती उत्तरसयाां दिदि दनमीयमाणानाां कृष्णलेपयकु्तानाां पात्राणाां 

दवषये पदितवती अदसत । एतादन सनु्िरादण पात्रादण, दविेषतया अत्रतयााः 

कां िााः, सथादलकााः च एतसय उपमहाद्वीपसय अनेकेभ्याः परुासथलेभ्याः लब्धादन 

सदन्त । अयां प्रश्नाः उिदेत यत ् एतादृिेष ु परुासथलेष ु एतादन भाजनादन कथां 

गतादन सयाुः ? इतथम ्ऊह्यते यत ्यत्र एतेषाां दनमााणां भवदत सम तसमात ्कारणात ्

वदणजाः एतादन पात्रादण तताः सवीकृतय दवदभन्नेष ुसथानेष ुदवक्रीणन्ते सम । 

िदिणभारतां प्रायाः सवुणासय उपसकराणाां दविेषतया कृष्णमरीदचकायााः 

बहुमलू्यपाषाणानाां च कृते प्रदसद्धम ्आसीत ्। कृष्णमरीदचकायााः रोमनसाम्राजये 

एतावती याञ्चा आसीत ् यत ् तत्रतयााः जनााः तसयााः नाम कृष्णसवुणाम ् इदत 

कृतवन्ताः । एतादन वसतदून वदणजाः समदु्रीययान ाः राजमागगाः च रोमििेां प्रापयदन्त 

सम । िदिणभारते एवांदवधााः अनेकााः रोमनमदु्रााः प्राप्ााः सदन्त तादभाः मदु्रादभाः 

ऊह्यते यत ्तेष ुदिनेष ुरोमििेेन सह भारतसय वादणजयव्यवहाराः अतीव सम्यक् 

आसीत ्। 

दकां  भवती वकु्तां  िक्नोदत यत ्एतााः मदु्रााः भारतां कथां प्राप्ााः सयाुः ? तत्र च कारणां 

दकां  सयात ्? 

  

 

णवपणयाां भ्रमन्ती जणिनी  

जदगनी मम ग्राम े मलेा भदवष्यदत इदत आिासमाना आसीत ् । तसय  अयसाः 

चकासमानादन पात्रादण दचदत्रतप्लादसिक-द्रोण्याः गाढवणगाः बहुपषु्पदचदत्रतादन वस्त्रादण 

कुदञ्चकया भ्रमणिीलादन उत्तमादन क्रीडनकादन च रोचन्त े सम । एतेषाां वसतनूाां 

दवके्रताराः वदणजाः नगरेभ्याः बसयान ाः ट्रकयान ाः च तत्र आयादन्त सम अदप च रात्रौ 

अवदिष्टादन सववसतदून पिुीकृतय नयदन्त सम । जदगनी आश्चयाचदकता आसीत ् यत ्

दकमथ ंत ेजनााः इतथां भ्रमन्ताः भवदन्त ? तसयााः अम्बा उक्तवती यत ्ते वदणजाः आसन ्। 

एते वदणजाः यत्र एतादन वसतदून दनमीयन्त ेतताः क्रीतवा मलेास ुएतादन दवक्रीणत े। 

 

अध्यायः 10 

वणिजः राजानः तीर्थयाणििः च 
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वदणजााः अनेकान ् सामदु्रमागाान ् अदन्वष्टवन्ताः । केचन वदणजाः कााँश्चन 

समदु्रतिवदतानाः मागाान ्अनसुरदन्त सम अदप च केचन अरबसागरसय बांगालसय च 

अखातां पारां कुवादन्त सम । नादवकााः ऋत-ुपे्रररत-वात-साहाय्येन िीघ्ाां सवयात्राां िीघ्ां 

समापयदन्त सम । ते नादवकााः अफ्रीकायााः अरबसय च पवूीतिेन एतसय 

उपमहाद्वीपसय पदश्चमतिां प्राप्मु ् इच्छदन्त सम । तसमात ् कारणात ् ते नादवकााः 

िदिणपदश्चमतुावातसाहाय्येन आगन्तमु ्इच्छदन्त सम । एतासाां सिुरूििे-यात्राणाां कृते 

दृढजलपोतानाां दनमााणां दक्रयते सम । 

समुद्रवणतथणन राज्याणन 

एतसय उपमहाद्वीपसय िदिणभागाः कश्चन बहृान ् समदु्रीतिवत्ती प्रििेाः अदसत । 

एतदसमन ् बहवाः पवातााः प्रसतरााः निीिेत्रादण च सदन्त । निीनाां समतलिेत्रेष ु

कावेरीनद्ााः समीपसथां िेत्रां बहु उवारतमम ् अदसत । समतलिेत्राणाम ् एवञ्च 

तिवदत्तािेत्राणाां सवादमनाः नपृााः च कालक्रमेण िन ाः िन ाः सम्पन्नााः िदक्तमन्ताः च 

अभवन ् । सङ्गमकदवतास ु ‘मवूेन्िर’ इतयसय चचाा उपलभ्यते । एषाः कदश्चत ्

तदमलिब्िाः अदसत यसय अथााः “तीनमदुखया” इदत अथाात ् ‘‘दत्रमखुयााः’’ इदत 

भवदत । एषाः कदश्चत ् तदमलिब्िाः अदसत असय अथााः भवदत “तीनमदुखया” इदत 

अथाात ् दत्रमखुय्ााः इदत । एतसय प्रयोगाः त्रयाणाां िासकपररवाराणाां प्रमखुाणाां कृते 

कृताः अदसत । एते चोल-चेर-पाण्ड्यााः च आसन ् । (मानदचत्रम-् ७,पषृ्ठम ् - ११३) 

एते प्रायाः २३००वषेभ्याः पवूं िदिणभारते बहुिदक्तिादलनाः इदत मन्यन्ते सम । 

वादणजय-सम्बद्धा कादचत ्कदवता 

वादणजयसय प्रमाणादन वयां सङ्गमकदवताभ्याः अदप प्राप्नमुाः  । 

अधोदलदखतायाां कदवतायाां पवूादसमन ्समदु्रतिे दसथते पहुारपत्तन ेआनीतसामग्रयााः वणानम ्उपलभ्यते  । 

“समदु्रीययान ाः आनीतााः दु्रतगादमनाः अश्ााः, 

वाहनषे ुकृष्णमरीदचकायााः चयााः, 

दहमालयताः प्राप्ादन रतनादन सवुणं च  । 

िदिणसय उपतयकाभ्याः चन्िनसय काष्ठादन, 

िदिणसागरसय मौदक्तकादन  

पवूासागरसय प्रवालााः 

गङ्गायााः कावेयाााः च तिवदतादन ससयादन 

श्रीलङ्काताः आनीतादन खाद्ान्नादन 

 म्याांमारे दनदमातादन मणृ्मयभाजनादन िलुाभादन बहुमलू्यादन आयादततादन वसतदून च 

कदवतायाम ्उदल्लदखतानाां वसतनूाां सचूीं करोत ु । दकां  भवती बोधदयतुां िक्नोदत यत ्एतेषाां वसतनूाम ्उपयोगाः 

दकमथं दक्रयते सम ? 
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 एतेषाां त्रयाणाां प्रमखुाणाां सवसय द्वे सत्ताकेन्द्र े आसताम ् । एतयोाः एकाः 

तिभागे अपराः च अन्तभाागे आसीत ् । एतादृिेष ुषि्स ु केन्द्रषे ुद्वे अतीव महत्त्वपणूे 

केन्द्र ेआसताम ्। प्रथमाः चोलानाां पत्तनम ्‘पहुार’ अथवा ‘कावेरीपरिनम’् इदत आसीत ्

अपरां च पाण्ड्यानाां राजधानी ‘मिरु ’ इदत आसीत ्।  

 एते प्रमखुजनााः जनेभ्याः दनयदमतकरग्रहणसय सथाने उपहाराणाां याचनाां 

कुवादन्त सम । किादचत ्एते स दनकादभयानादन अदप सञ्चालयदन्त सम । प्रमखुजनााः 

पाश्ासथेभ्याः सथानेभ्याः राजसवां गहृीतवा आनयदन्त सम । एतसमात ्राजसवात ्दकदञ्चत ्

धनां ते सवसय पाश् ेसथापयदन्त सम अवदिष्टां धनां च सवसमथाकेष ुसम्बदन्धष ुस दनकेष ु

कदवष ुच वण्ियदन्त सम । अनेक ाः सङ्गमकादलक ाः कदवदभाः तेषाां प्रमखुाणाां प्रिांसायाां 

कदवतााः दलदखतााः, ये तेभ्याः कदवभ्याः सम्मानरूपादण बहुमलू्यरतनादन सवुणाम ्

अश्ान ्हसतीदन रथान ्सनु्िरवस्त्रादण च यच्छदन्त सम । 

एतेषाां चोलादिनपृाणाां प्रायाः २००वषााणाां पश्चात ् पदश्चमभारते सातवाहननामकसय 

राजवांिसय प्रभावाः वदधाताः । सातवाहनानाां प्रमखुतमाः राजा गौतम्यााः पतु्राः सातकणी 

आसीत ् । एतत ् तसय मात्रा गौतमीबलदश्रया ित्तिानसय अदभलेखात ् ज्ञायते । साः 

अन्ये च सातवाहनिासकााः िदिणापथसय सवादमनाः उच्यन्ते सम । िदिणापथसय 

िादब्िकाः अथााः िदिणां प्रदत गमनिीलाः मागााः भवदत । सम्पणूासय िदिणिेत्रसय कृते 

अदप इिम ्एव नाम प्रचदलतम ्आसीत ्। श्रीसातकणी पवूापदश्चमिदिणतिेष ुसवसेनााः 

पे्रदषतवान ्। 

दकां  भवती ज्ञापदयतुां िक्नोदत यत ्श्रीसातकणी तिेष ुदनयन्त्रणां दकमथाम ्इच्छदत सम ? 

रेिम-मागासय कथा 

कौिेयवस्त्रादण बहुमलू्यतवात ् कादन्तमद्वणातवात ् भासतवात ् दसनग्धतवात ्

कोमलसपिातवात ्अदधकाांिसमाजे बहुमलू्यादन इदत मन्यन्ते । कौिेयवस्त्रदनमााणसय 

प्रदक्रया अदप जदिला अदसत । कौिेयसय कीिानाां सरुिाकवचेभ्याः 

असांिोदधतकौिेयां दनष्कासय तन्तकुतानां भवदत पनुश्च तेन वस्त्रां वयत े । 

कौिेयदनमााणादभयादन्त्रकसय आदवष्काराः आिौ चीने प्रायाः ७०००वषेभ्याः पवूाम ्

अभवत ् । चीनिेिाः सहस्रादधकादन वषाादण यावत ् दवश्सय अन्यान ् ििेान ्

कौिेयदनमााणप्रदवदधां न अज्ञापयत ् । परन्त ु पिभ््याम ् अश् ाः उष्ट्र ाः वा केचन जनााः 

िरूििेान ्गच्छदन्त सम अदप च आतमना सह कौिेयवस्त्रादण अदप नयदन्त सम । येन 

मागेण एत ेजनााः यात्राां कुवादन्त सम साः रेिममागााः इदत नाम्ना दवखयाताः जाताः । 
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किादचत ् चीनिासकााः ईरानसय पदश्चम दियायााः च िासकानाां कृते 

उपहाररूपेण िकुूलादन पे्रषयदन्त सम । इताः कौिेयवस्त्राणाां दवषये सांज्ञानम ् इतोऽदप 

पदश्चमे प्रसतृम ् । प्रायाः २००० वषेभ्याः पवूं रोमििेसय िासकेष ु धनाढ्येष ु च 

वेषभषूारूपेण कौिेयवस्त्रधारणसय प्रचलनां जातम ् । एतेषाां मलू्यां बहु अदधकां  भवदत 

सम । एतेषाां मलू्यां बहु अदधकां  भवदत सम यतो दह चीनििेात ्आनयने िगुामपवातमागगाः  

मरूभदूममागगाः च गमनां करणीयां भवदत सम । इिम ्एव न मागासय पाश्ािेत्रसथााः जनााः 

वदणग्भ्याः यात्रािलु्कां  च याचन्ते सम । 

 मानदचत्रां 6 (पषृ्ठसांखया ८४-८५) इदत पश्यत ु । अत्र दसल्करूि् तथा तसय 

िाखााः प्रिदिातााः सदन्त । केचन िासकााः एतसय महतस ु भागेष ु दनयन्त्रणां कतुं 

वाञ्छदन्त सम । यतो दह अदसमन ् मागे यात्राां कुवािभ््याः वदणग्भ्याः ते 

िलु्कोपहारमाध्यमेन लाभां प्राप्नवुदन्त सम । एतिथं ते िासकााः सवराजये गमनकाले 

िसयनूाम ्आक्रमणेभ्याः एतान ्वदणजाः रिदन्त सम । 

 कौियमागेष ुयेषाां िासकानाां दनयन्त्रणम ्आसीत ्तेष ुप्रदसद्धतमााः िासकााः 

कुषाणााः आसन ् । प्रायाः २०००वषेभ्याः पवूं मध्य दियायाां पदश्चमोत्तरभारते च एतेषाां 

िासनम ्आसीत ् । पेिावराः मथरुा च एतेषाां द्व ेमखुयिदक्तिादलनी केन्द्र ेआसताम ् । 

तिदिला अदप एतेषाां राजयसय एव भागाः आसीत ् । एतेषाां िासनकाले एव 

कौियमागासय कादचत ् िाखा मध्य दिया भतूवा दसन्धनुिीमखुसय  मखुयपत्तनादन 

यावत ्दवसततृा सम । जलपोत ाः इताः कौिेयपिाः पदश्चमसथे रोमनसाम्राजये प्रापय्ते सम ।  

एतदसमन ्उपमहाद्वीपे सवाप्रथमां सवुणादनष्कप्रकािदयतषृ ुिासकेष ुकुषाणााः आसन ्। 

 

दसल्कमागे वाहनानाम ्उपयोगाः दकमथं कदिनां सयात ्। 

चीनताः समदु्रमागेण अदप कौिेयसय दनयााताः भवदत सम । एतसय षष्ठे 

मानदचत्रे (८४-८५ इदत पषृ्ठयोाः) अन्वेषणां करोत ु । समदु्रमागेण 

कौिेयपिां प्रापदयतुां कादन सौदवध्यादन कादन च असौदवध्यादन सयाुः । 

बौद्धधमासय प्रचाराः  

कुषाणानाां प्रदसद्धतमाः िासकाः कदनष्काः आसीत ् । प्रायाः १९०० 

वषेभ्याः पवूं तसय िासनम ्आसीत ् । साः कसयादश्चत ् बौद्धपररषिाः 

सङ्घिनम ् कृतवान ् यत्र सङ्घीभयू दवद्वान्साः महत्त्वपणूादवषयेष ु

दचन्तनां वा कुवादन्त सम । बदु्धसय जीवनचररत्रसय लेखकाः अश्घोषाः 

कदनष्कसय राजसभायाम ्आसीत ्। अश्घोषाः अन्ये च बौद्धदवद्वाांसाः 

अधनुा सांसकृतेन लेदखतमु ्आरब्धवन्ताः आसन ्। 

साञ्चीसतपूसय 

दकमदप मदूतादचत्रम ्

अत्र विृां तसय 

अधसतनां ररक्तम ्

आसनां च पश्यत ु

मदूताकार ाः इिां 

बोधदयतुां इयां मदूतााः 

खदनतवा दवदलखय 

वा रदचता यत ्एताां 

मदूतं दृष्टवा जनााः 

बदु्धसय ज्ञानप्राप्ेाः 

दवषये अवगच्छेयुाः 

यत ्एतसय विृसय 

अधाः उपदवश्य  

ध्यायन ्एव बदु्धाः 

ज्ञानां प्राप्वान ्। 
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 एतदसमन ् काले बौद्धधमासय महायान इदत कसयादश्चत ् नतूनधारायााः 

दवकासाः अभवत ् । एतसयााः धारायााः मखुयां दविषेताद्वयम ्आसीत ् । आिौ मदूताष ु

बदु्धसय उपदसथदताः केवलां क दश्चत ् सङ्केत ाः िश्याते सम । उिाहरणरूपेण त ाः बदु्धसय 

दनमााणप्रादप्ाः कदसमांदश्चत ् अश्तथविृसय मदूताना िश्याते सम परन्त ु अधनुा बदु्धसय 

प्रदतमानाां दनमााणम ् आरब्धम ् । एतास ु अदधकानाां दनमााणां मथरुायाम ् अदप च 

कासादञ्चच्च दनमााणां तिदिलायाम ्आरब्धााः । 

 अपरां पररवतानां बोदधसत्त्वे आसथाम ्अदभलक्ष्य आगतम ् । बोदधसत्त्वााः त े

उच्यन्ते ये ज्ञानसय प्रापे्ाः पश्चात ्एकान्ते वसन्ताः ध्यानां साधनाां च कतुं िक्नवुदन्त सम । 

परन्त ु एतत ्कमा अकृतवा ते जनदििणसय साहाय्यसय च काये रुदचां सवीकृतवन्ताः 

अताः साांसाररकपररवेिे एव ते सथातुां दनदश्चतवन्ताः । िन ाः िन ाः बोदधसत्त्वसय पजूा 

अतीव लोकदप्रया अभवत ् । अनेन प्रकारेण सम्पणूामध्य दियाां चीनिेिम ् अदप च 

तिनन्तरां कोररयाां जापानििेां च यावत ्दवसतारां प्राप्वती । 

 बौद्धधमासय प्रचाराः पदश्चमभारते िदिणभारते च अभवत ् यत्र च 

बौद्धदभिणूाां दनवासाय पवातेष ुअनेकााः गहुााः खदनतााः दनदमातााः । 

वामतः मथरुायाां निनमितबदु्धस्य कस्यानित ्प्रनतमायाः नित्रम ्। 

दनिणतः – तिनिलायाां निनमितायाः बदु्धस्य प्रनतमायाः नकञ्िि  नित्रम ्। 

एते नित्र ेदृष््टवा वदन्त ुयत ्एतय ः मध्ये काः काः समािताः काः काः असमािताः ि सनन्त ? 
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एतास ुकाश्चन गहुााः नपृाणाां राजमदहषीणाां च आििेानसुारां तथा च काश्चन गहुााः 

वदणदग्भाः कृषक ाः च दनमाादपतााः सदन्त । एतास ु अदधकााः गहुााः पदश्चमघािसय 

िगुामपत्तनानाां (दगररद्वाराणाम)् समीपे दनदमातााः आसन ्। िक्कनसय नगरादण तिानाां च 

समदृ्धपोतसथानकादन च योजदयतुां ये राजमागाााः आसन ् ते अदप एतादन पत्तनादन  

भतूवा एव दनगाच्छदन्त सम । इतथां प्रदतभादत यत ् यात्रािादलनाः वदणजाः एतास ु

गहुायकु्तमिेष ुदवश्रान्तुां दतष्ठदन्त सम । 

बौद्धधमााः िदिणपवूे श्रीलांका-म्यामाांर-थाईल ण्ड-इण्डोनेदियासदहतेन  

िदिणपवूगदियायााः च अन्येष ु भागेष ु अदप प्रसतृाः आसीत ् । थेरवािनामक-

बौद्धधमासय आरदम्भकरूपम ्एतेष ुिेत्रेष ुआदधक्येन प्रचदलतम ्आसीत ्। 

िततमां पषृ्ठम ्एकवारां पनुाः पित ु। दकां  भवती ज्ञापदयतुां िक्नोदत यत ्बौद्धधमााः एतेष ु

िेत्रेष ुकथां दवसतारां प्राप्वान ्सयात ्?  

तीथायादत्रणाां दजज्ञासा 

व्यापाररणाः समहूषे ुतथा च समदु्रयानेष ुिरूििेान ्यावत ्गच्छदन्त सम । बहवाः 

तीथायादत्रणाः अदप त ाः सह यात्राथं गच्छदन्त सम ।  

 

 

अनेन एव प्रकारेण भारतसय यात्रायााः 

कृते आगताः चीनिेिीयाः बौद्धयात्री 

फा-दिएन इदत बहुप्रदसद्धाः अदसत । 

साः प्रायाः १६०० वषेभ्याः पवूाम ्

आगतवान ् । श् नतसाांगाः १४०० 

वषेभ्याः पवूं भारतम ् आगतवान ्

तसमात ् प्रायाः ५० वषााणाां पश्चात ्

इदतसांगाः भारतम ्आगतवान ् । ते सवे 

बदु्धसम्बद्धसथानादन प्रदसद्धमिादन च 

द्रषु्टां भारतम ्आगतवन्ताः आसन ्।  

  

तीर्थयाणििः 

तीथायादत्रणाः ते स्त्रीपरुुषााः भवदन्त, ये प्राथानायााः कृते पदवत्रसथानानाां यात्राां 

कुवादन्त  । 
 

काले इत्यस्य गहुा, महाराष्ट्रम ्
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एतेष ु प्रतयेकां  तीथायात्री सवयात्रायााः वतृ्तान्तां दलदखतवान ् । एतास ु यात्रास ु बहूदन 

वषाादण लगदन्त सम । ते यान ्ििेान ्मिान ्च दृष्टवन्ताः तेषाां दवषये दलदखतवन्ताः अदप 

च तेषाां पसुतकानाां दवषये अदप उदल्लदखतवन्ताः यादन ते आतमना सह नीतवन्ताः 

आसन ्। 

श् नाः तसाांगाः भमूागेण चीनां प्रदतगतवान ् । साः उत्तरपदश्चममध्य दियायााः भतूवा तत्र 

गतवान ् । साः सवुणामयीं रजतमयीं चन्िनकाष्ठमयीं च बदु्धसय प्रदतमााः तथा च 

षि्ितादधकााः पाण्डुदलपीाः एकत्रीकृतवान ् आसीत ् । यााः साः दवांिदतघोिकेष ु

आरोहय्य नीतवान ्। परन्त ुतास ु५०पाण्डुदलपयाः तिा लपु्ााः यिा साः दसन्धनुिीं पारां 

कुवान ्आसीत ्तिा तसय नौाः जले अधोमखुी जाता । सवजीवनसय अवदिष्टां कालां साः 

अवदिष्टपाण्डुदलपीनाां सांसकृतानवुािकाये दनयोदजतवान ्। 

फा-दिएनाः चीनििेां प्रदत कथां प्रतयागतवान ् 

फादिएनाः सवगहृां चीनििेां प्रदत गन्तुां सवयात्राां बङ्गालताः आरब्धवान ् । साः वदणजाां दकमदप जलपोतम ्आरुढवान ् । प्रायाः ते 

दिनद्वयां यावत ् एव चदलतवन्ताः आसन ् यत ् सहसा ते समदु्रीये झञ्झावाते आवतृााः जातााः । वदणजाः जलपोतसय रिणाय 

तदसमन ्आरूढवसतदून तसमात् अधाः िेप्मु ्आरब्धवन्ताः येन जलपोताः कथदञ्चत ्अल्पभारयकु्ताः सयात ्  । फादिएनाः अदप 

सववसतदून तत्र दिप्वान ्परन्तु साः आतमना सङ्कदलतपाण्डुदलपीाः बदु्धसय च मतूीाः न दिप्वान ्यााः साः भारते सवयात्रायााः 

काले सांङ्कदलतवान ्आसीत ्  । अन्तताः त्रयोििानाां दिनानाां पश्चात ्समदु्रीयाः झञ्झावाताः दवरामां गताः । साः यात्री समदु्रसय 

वणानम ्इतथां  कृतवान ्अदसत  । 

समदु्राः असीमाः अदसत – सयूाचन्द्रताराकाणाां च गदतम ्अदृष््टवा इिां ज्ञानम ्असम्भवम ्अदसत यत ्पवूाा दिक् अथवा पदश्चमा 

दिक् कुत्र अदसत अथाात ्दििाज्ञानां जदिलां भवदत  । यदि वषााकालाः भवेत ्अथवा तमाः सयात ्तदहा जलपोताः वायोाः प्रवाह ेएव 

नेतव्याः तिदतररच्य अन्याः कोऽदप उपायाः तत्र न भवदत  । 

साः जावाां नवतेाः दिनेभ्याः अदप अदधकेन समयेन प्राप्वान ् । तत्र साः पञ्चमासान ् यावत ् अदतष्ठत् । तिनन्तरां साः अपरां 

वदणग्यानम ्आरुह्य चीनां प्राप्वान ्।  

षष्ठे मानदचत्रे (पषृ्ठम ्84-85) फादिएनद्वारा दनधााररतमागाम ्अदन्वष्यत ु । 

ज्ञापयत ुयत ्फा-दिएनाः सवपाण्डुदलपीाः मतूीाः च दकमथं न िेप्मु ्इच्छदत सम  । 

नालन्दा – णिक्षायाः कणित ्णवणिष्टां केन्द्रम ्

श् नतसाांगाः तथा च अन्ये तीथायादत्रणाः तदसमन ् कालसय प्रदसद्धतम े बौद्धदवद्ाकेन्द्र े नालन्िायाां दबहारे अधीतवन्ताः  । साः 

नालन्िायााः दवषय ेअनेन प्रकारेण दलदखतवान ् । 

अत्रतयााः दििकााः योग्यतादृष््टया बिुध््या च अग्रेसरााः सदन्त  । बदु्धसय उपििेानाां ते सम्पणूातया सतयदनष्ठया च पालनां  

कुवादन्त  । मिसय दनयमााः बहुकिोरााः सदन्त ये सवगाः पालनीयााः भवदन्त  । आदिनां तादृिााः वािााः दववािााः एव चलदन्त येष ु

यवुजनााः वदृ्धााः च परसपरां साहाय्यां कुवादन्त  । दवदभन्नेभ्याः नगरेभ्याः दवद्वाांसाः अत्र सविङ्कााः समाधातमु ्आयादन्त  । 

नतूनागन्तकेुभ्याः पवू ंद्वारपालााः एव कदिनप्रश्नान ्पचृ्छदन्त  । ते अन्ताः प्रवषुे्टां तिा एव अनुमतााः भवदन्त यिा ते द्वारपालसय 

प्रश्नानाां समीचीनम ्उत्तरां िातुां पारयदन्त  । ििस ुसप् अष्ट जनााः समीचीनादन उत्तरादण न िातुां प्रभवदन्त  । 

श् नतसाांगाः नालन्िायाां दकमथं दपपदिषदत सम, कारणां ज्ञापयत ु? 
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भके्ः आरम्भः 

एतेष ु दिनेष ु िवेीनाां िवेानाां च पजूनसय अदप प्रचलनम ् आरब्धम ् । 

अनन्तरकाले दहन्िधूमासय एतत ् प्रमखुां पररचयदचह्नम ् अभतू ् । एतेष ु

दिवदवष्णिुगुाासदृिााः िवे्याः िवेााः च सदम्मदलतााः सदन्त । 

एतेषाां िवेानाां-िवेीनाां च अचानां भदक्तभावेन दक्रयते सम । भदक्ताः तदसमन ्काले 

पयााप्लोकपरम्परा जाता आसीत ् । काम ्अदप िवेताां प्रदत श्रद्धा एव भदक्ताः 

इदत उच्यते । भके्ताः मागााः सवेषाां कृते उद्घदिताः आसीत ्कामां साः धनी सयात ्

अथवा दनधानाः सयात ्साः उच्चकुलीनाः सयात ्अथवा दनम्नकुले जाताः सयात ्

सा स्त्री सयात ्अथवा कदश्चत ्परुुषाः वा सयात ्। 

भके्ताः मागासय चचाा दहन्िनूाां पदवत्रग्रन्थे भगवद्गीतायाां कृता 

अदसत । भगवद्गीता महाभारतसय कदश्चत ् भागाः अदसत । 

द्वाििाध्याये पश्यत ु । एतसयाां भगवान ् कृष्णाः सवभक्तां  दमत्रां 

अजुानम ् सवाान ् धमाान्पररतयजय तसय िरणां गन्तमु ् 

उपदििदत । यतोदह कृष्णाः एव अजुानां सवापापेभ्याः मोकु्तां  

िक्नोदत । पजूायााः एतत ् रूपां िन ाः िन ाः ििेसय 

दवदभन्नभागेष ुप्रसतृम ्। 

भदक्तमागासाधकााः कपितापणूााचरणां पररतयजय 

ईश्रां प्रदत लग्निीलतया व यदक्तकरूपेण च पजूायाां 

बलाघातां कुवादन्त सम । 

भदक्तमागासाधकानाम ् इयां मान्यता अदसत यत ्

यदि ते सवाराध्यिवे्यााः िवेसय वा अनन्यमनसकााः 

भतूवा पजूाां कुयुााः तदहा सा िवेी अथवा िवेाः तेभ्याः 

तदसमन ् एव सवरूपे ििानां िासयदत यदसमन ् सवरूपे भक्ताः 

ििानम ् इच्छदत । अताः आराध्यिवेी िवेाः वा मानवसय 

रूपेण  अदप भदवतमु ् अहादत अथवा पनुाः दसांहसय 

विृसय वा अन्येन केनादप रूपेण भदवतमु ्अहादत । 

यथा यथा एनां दवचारां समाजाः अङ्गीकृतवान ्

कलाकारााः दिदल्पनाः वा िवेीिवेानाां 

उतकृष्टातयतुकृष्टााः िोभनााः प्रदतमााः दनमाातुां 

सजजीकतुाम ्च आरब्धवन्ताः । 

 

वराहसय रूपणे दवष्णाुः  ।  

मध्यप्रििेसय एरणसय इयां 

िोभनप्रदतमा दवष्णोाः 

वराहावतारसय अदसत  । 

परुाणानाम ्अनसुारां जलमग्नाां 

पदृथवीं दहरण्यािात ्रदितुां 

दवष्णाुः वराहावतारां धतृवान ्

आसीत ् । अत्र पदृथवी 

कसयादश्चत ्मदहलायााः रूपणे 

िदिाता  अदसत  । 



 

108 
 

िवेीिवेानाां च दविेषरूपेण सम्माननां भवदत सम । अताः दवदिष्टषे ुसथानेष ुएव एतासाां 

मतूायाः सथाप्यन्ते सम । एतादन सथानादन एव मदन्िरादण इदत उच्यन्ते । द्वाििाध्याये 

भवती एतेषाां मदन्िराणाां दवषये पदिष्यदत । 

भदक्तपरम्परायाां दचत्रकलायााः दिल्पकलायााः सथाप्यकलायााः च माध्यमेन 

अदभव्यके्ताः पे्ररणा प्रित्ता अदसत । 

  

भणक्ः 

भदक्ताः इदत िब्िाः भज-्धातोाः दनष्पन्नाः अदसत यसय अथााः दवभाजनम ्अथवा सवेनां भवदत  । एतसय अथााः अयम ्

अदसत यत ्भदक्ताः भगवान ्भक्तसय च मध्ये परसपरां कदश्चत् अन्तरङ्गसम्बन्धाः अदसत  । भदक्ताः भगवन्तां प्रदत नमनम ्

श्रद्धाभावाः वा अदसत  । भगवताः अथााः अयम ्अदप अदसत यत ्याः सव श्यं सखुां च भके्तष ुदवभाजयदत  । अथाात ्भक्ताः 

सवभगवताः अथवा िवे्याः िवेतायााः च ऐश्यासय सखुसय वा अदधकारी भवदत  । 

 

केनणचत ्भके्न णलणिता कणवता 

अदधकाांिताः भदक्तसादहतयादन असमान ्एतत ्एव बोधयदन्त यत ्धनने ऐश्येण उच्चपिने वा किादचत ्अदप ईश्रेण 

सह आतमीयभावाः न सथापदयतुां िक्यते  । प्रायाः १४००वषभे्याः पवंू दिवभक्ताप्पारद्वारा तदमलभाषया 

दलदखतकदवतायााः कदश्चत ्अांिाः अत्र अदसत  । अप्पाराः कदश्चत ्बेल्लालाः(अध्यायाः -९) आसीत ् । 

नष्टप्रायाः अङ्गयकु्ताः कुष्ठरोगी 

ब्राह्मणानाां दृष्टौ दनम्नजातीयाः जनाः 

अवकरादिकां  सङ्गहृ्य जीदवकाचालकाः मनषु्याः, 

यदि एते जनााः अदप गङ्गाधरसय दिवसय िासााः भवेयाुः तदहा अहां तान ्आराधदयष्यादम  । 

यतो दह ते मम ईश्रसमााः सदन्त  । 

कदवाः सामादजकप्रदतष्ठा-भक्तयोाः काम ्अदधकां  महत्त्वां ििादत ? 

णिन्दुः 

दहन्ि ु इदत िब्िाः इदण्डयािब्िसय इव दसन्धोाः अथवा इण्डसताः दनष्पन्नाः 

अदसत  । अयां िब्िाः अरबििेीय ाः ईरानििेीय ाः च तेषाां जनानाां कृत े

उपयजुयते सम, ये दसन्धनुद्ाः पवूादसमन ् भागे दनवसदन्त सम  । अयम ् एव 

िब्िाः तेषाां धादमाकदवश्ासानाां परम्पराणाां च कृते प्रयजुयते सम  । 
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कल्पयत ु

भवतयााः पाश्े कादचत ् पाण्डुदलदपाः अदसत याां कदश्चत ् चीनििेीयाः 

तीथायात्री आतमना सह नेतमु ् इच्छदत । तेन सह सववाताालापसय वणानां 

करोत ु। 

१. दनम्नदलदखतसय उपयकु्तयगु्मान ्रचयत ु

िदिणापथसय सवादमनाः   बदु्धचररतम ्

मवुेन्िाराः     महायान-बौद्ध-धमााः 

अश्घोषाः     सातवाहनिासकाः 

बोदधसत्त्वाः   चीनिेिीयाः यात्री 

श् नतसाांगाः     चोलाः चेराः पाण्ड्याः 

अन्यत्र 

प्रायाः २०००वषभे्याः पवंू पदश्चम दियायाां ईसाईधमासय प्रािभुाावाः अभवत ्  । ईसामसीहसय जन्म बेथलेहमसथल े

अभवत,् याः तदसमन ्काले रोमनसाम्राजयसय भागाः आसीत ्  । ईसामसीहाः आतमानम ्असय सांसारसय उद्धारकम ्

इदत उक्तवान ्  । साः उपदिष्टवान ्यत ्असमादभाः अन्येष ुसनहेाः करणीयाः अदप च अपरेष ु दवश्ासाः करणीयाः यथा 

प्रतयेकां  मनषु्याः अन्यभे्याः अदप सनहेसय दवश्ाससय च अपिेाां करोदत  । 

बाइदबलमध्ये ईसामसीहसय उपििेसय वतृ्तान्तााः दलदखतााः सदन्त  । अत्र तताः उद्घतृाः कदश्चत ्अांिाः अदसत –  

धन्यााः ते जनााः ये धमासय न्यायसय च कृते िधुाताााः तषृाताााः च दतष्ठदन्त, 

तेषाां कामनााः पदूतं गदमष्यदन्त  । 

ये ियालवाः सदन्त, ते धन्यााः सदन्त, यतो दह ते ियापात्रादण भदवष्यदन्त  । 

धन्यासते जनााः ये हृियेन पदवत्रााः सदन्त, 

यतो दह ते ईश्रसय ििानां कतुं िक्ष्यदन्त  । 

धन्यासते जनााः ये िादन्तां सथापयदन्त, 

ते एव ईश्रसन्ततयाः इदत खयादतां प्राप्सयदन्त  । 

ईसामसीहसय उपििेााः जनभे्याः अरोचन्त, कालक्रमणे एते पदश्चम दियायाम ्अफ्रीकायाां यरूोप ेच प्रसररतवन्ताः ।  

ईसामसीहसय मतृयोाः ितां वषााणाम ्आभ्यन्तरे एव भारतीयोपमहाद्वीपसय पदश्चमतिे पवूाम ्एव ईसाईधमाप्रचारकााः 

पदश्चम दियाताः आगतवन्ताः  । 

षष्ठां मानदचत्रां (पषृ्ठम ् 84-85) पश्यत ु अदप च तत्र अदन्वष्यत ु यत ् केन मागेण ईसाईधमाप्रचारकााः भारतम ्

आगतवन्ताः सयाुः ? 

केरलसय ईसाईजनााः दसररयायी ईसाईजनााः इदत उच्यन्ते यतो दह सम्भवताः ते पदश्चम दियाताः आगतवन्ताः आसन ्

ते दवश्सय प्राचीनषे ुईसाईजनषे ुअन्यतमााः सदन्त  । 

 

उपयोणििब्दः 

वणिक् 

मवुने्िाराः=िासकपररवारत्रयम ्

मागााः, 

कौियेम,् 

कुषाणाः 

महायानम ्

बोदधसत्त्वाः 

थेरवािाः 

तीथायात्री 

भदक्ताः 

आिच्छन्तु स्मरिां कुमथः 
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२. राजानाः दसल्करूिसय उपरर सवसय दनयन्त्रणां दकमथं सथापदयतमु ्

इच्छदन्त सम ? 

३. वादणजयसय वदणक्मागााणाां च दवषये इदतहासकारााः केषाां केषाां 

साक्ष्याणाम ्उपयोगां कुवादन्त ?  

४. भके्ताः प्रमखुदविेषतााः कााः कााः आसन ्?  

५. चीनिेिीयााः तीथायादत्रणाः भारतां दकमथाम ्आगतवन्ताः आसन ्? 

कारणां विन्त ु। 

६. साधारणजनानाां भदक्तां  प्रदत आकषाणसय दकां  कारणां भवदत ? 

७. भवती दवपदणताः कादन कादन वसतदून क्रीणादत तेषाां सचूीं  

दनमाात ु । विन्त ुयत ्भवती यदसमन ्नगरे अथवा ग्रामे दनवसदत 

तत्र कादन कादन वसतदून दनदमातादन आसन ् अदप च कादन 

वसतदून वदणजाः बदहष्ठात ्आनीतवन्ताः आसन ्?  

८. अद् भारत ेजनााः अनेकााः तीथायात्रााः कुवादन्त । तास ुकसयादश्चत ्

एकसयााः दवषये जानात ु तथा च सांदिप्ां दववरणां यच्छत ु । 

(सङ्केताः – तीथायात्रायाां स्त्रीपरुुषबालेष ु के गन्तुां िक्नवुदन्त ? 

अत्र दकयान ्कालाः अपेिते ? जनााः कथां यात्राां कुवादन्त ? ते 

यात्राकाले आतमना सह कादन कादन वसतदून नयदन्त ? तीथाादन 

प्राप्य ते दकां  कुवादन्त ? दकां  ते तताः प्रतयागमनकाले आतमना सह 

दकमदप आनयदन्त ? 

 

इदत ििमोऽध्यायाः 

  

 कौशेयनिर्माणस्य कलमयमाः 

अन्वेषणर्् (प्रमयाः ७००० 

वषेभ्याः पूवार््) 

 चोलचेरपमण्ड्माः (प्रमयाः 

२३०० वषेभ्याः) 

 रोर्िसमम्रमज्ये कौशेयस्य 

वर्धितयमचिम(प्रमयाः २००० 

वषेभ्याः पूवार््) 

 कुषमणशमसकाः कनिष्काः (प्रमयाः 

१९०० वषेभ्याः प्रमक्) 

 फम-नशएिस्य भमरतं प्रनत 

आगर्िर्् (प्रमयाः १६०० 

वषेभ्याः पूवार््  । 

 श्वैितसमंगस्य भमरतयमत्रम, 

अप्पमरस्य नशवस्तुनतरचिम 

(प्रमयाः १४०० वषेभ्याः पूवार््) 

आिच्छन्तु चचाां कुमथः 

 

 

कािन मित्त्वपूिथणतर्यः 

आिच्छन्तु कृत्वा पश्याम  

 

 


