
 

71 
 

बुद्धस्य कथा  

सिद्धार्थः बौद्ध-धर्थस्य िंस्र्ापकः आिीत ्िः गौतर्नाम्ना असप ज्ञायते । तस्य जन्र् 

प्रायः २५००वरे्षभ्यः पवूथर् ् अभवत ् । अयं तादृशः कालः आिीत ् यदा जनानां 

जीवनशैली दु्रतगत्या परिवतथर्ाना आिीत ् । यर्ा भवती र्षष्ठाध्याये अपठत ् यत ्

एतसस्र्न ् काले र्हाजनपदानां केचन िाजानः बहुशसिशासलनः अभवन ् । िहस्रं 

वर्षाथणां पश्चात ् पनुः नतूनानां नगिाणार् ् उदयः जायर्ानः आिीत ् ।  

ग्राम्यजीवनशैल्यार् ् असप परिवतथनं जायर्ानर् ् आिीत ् (दशर्ाध्यायं पश्यत)ु । 

अनेके सवचािकाः एतासन परिवतथनासन अवगन्तुं प्रयािं कुवथन्तः आिन ्। ते जीवनस्य 

वास्तसवकर् ्अर्थर् ्असप अवगन्तरु् ्इच्छन्तः आिन ्। 

बदु्धः क्षसियः आिीत ् तर्ा च शाक्यनार्केन लघगुणेन िम्बद्धः आिीत ् । 

यौवनावस्र्ायार् ् एव िः तत्त्वज्ञानस्य अन्वेर्षणाय गाहथस््यिखुासन त्यिवान ् । िः 

अनेकासन वर्षाथसण यावत ् भ्रर्णं कृतवान ् तर्ा च अन्यैः सवचािकैः िह सर्सलत्वा 

चचाथर् ्अकिोत ्। अन्ततः ज्ञानप्राप्तये िः स्वयर्ेव र्ागाथन्वेर्षणस्य सनश्चयर् ्अकिोत ्। 

एतदरं् िः बोधगयायां (सबहािे) कस्यसचत ् अश्वत्र्वकृ्षस्य अधः बहूसन सदनासन 

यावत ्तपः अकिोत ्। अन्ततः िः ज्ञानर् ्अलभत । तत्पश्चात ्िः बदु्धरूपेण ख्यासतं  

प्राप्नोत ्। इतः िः वािाणस्याः सनकटस्रं् िािनारं् गतवान,् ति च प्रर्र्वािं जनेभ्यः 

उपसदष्टवान ्िः कुशीनािायां र्तृ्योः प्राक् अवसशष्ट ंजीवनं पदासतयािां कुवथन ्जनान ्

सशक्षयन ् च अयापयत ् । बदु्धः असशक्षयत ् यत ् एतत ् जीवनं कष्टयतुर् ् दःुखपणूं च 

असस्त । अस्र्ाकं दःुखर् ्इच्छानां लालिानां च कािणात ्भवसत याः िवथदा पसूतं न 

गन्तरु् ्अहथसन्त ।  

अध्यायः 7 

नूतनाः प्रश्ाः, नूतनाः विचाराः 

अनघा भ्रर्णार्ं गतवती  

अनघा अद्य प्रर्र्वािं स्वसवद्यालयस्य पक्षतः भ्रर्णारं् गच्छन्ती आिीत ् । 

एतदर् ं िा सचििािौ पणुेतः (र्हािाष्ट्रतः) वािाणिीं प्रसत गच्छत ् िेलयानर् ्

आिोहत ् । अनघा ंिेलस्र्ानके प्रापसयतुं तस्याः अम्बा आगच्छत ् । िा ति 

अध्यासपकार् ् अवदत ् । “छािान ् बदु्धस्य सवर्षये बोधनने िह िािनारं्  

दशथसयतरु् ्असप नयत ु । 
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कदासचत ्वयं यद ्इच्छार्ः तत ्प्राप्य असप िन्तषु्टाः न भवार्ः, आसधक्येन इतोऽसप वस्तसून प्राप्तरु् ्इच्छार्ः । 

बदु्धः एतस्याः सलप्िायाः कृते तषृ्ट्णा इसत शब्दस्य प्रयोगर् ्अकिोत ् । बदु्धः उपसदष्टवान ्यत ्आत्र्िंयर्स्य 

आचिणेन वयर् ्एतादृश्याः लालिायाः  र्सुिं प्राप्तुं शक्नरु्ः । 

िः उपसदष्टवान ्यत ्जनाः दयालवः भवेयःु । र्नषु्ट्यैः िह एव पशजुीवनस्य असप आदिं कुयुथः । िः र्न्यते स्र् 

यत ्अस्र्ाकं कर्थणां परिणार्ाः कार् ंते िर्ीचीनाः अर्वा अिर्ीचीनाः भवेयःु । अस्र्ाकं वतथर्ानजीवनेन 

िह अनन्तिजीवनर् ्असप प्रभावयसन्त । बदु्धः स्वोपदशेान ्जनिार्ान्याय प्राकृतभार्षया अयच्छत ्। एतस्र्ात ्

कािणात ्िार्ान्यजनाः असप तस्य उपदशेान ्अवगन्तरु् ्अशक्नवुन ्।. 

वेदानां िचनायाः कृते कस्याः भार्षयाः प्रयोगः अभवत ्? 

बदु्धः अवदत ्यत ्जनाः कार् ्असप सशक्षार् ्एतस्र्ात ्कािणात ्एव न स्वीकुयुथः यत ्इयं सशक्षा तस्य उपदशेः 

इसत असस्त असप त ुते इर्ां सशक्षां स्वसववेकस्य आधािेण स्वीकुयुथः । आगच्छत ुपश्यार्ः यत ्िः एवं कर्र् ्

अकिोत ्। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सारनाथस्तूपः  

एतद ्भवन ं

स्तपूनाम्ना ज्ञायते  । 

बदु्धः अि एव 

प्रर्र्वािर् ्अि एव 

जनभे्यः उपसदष्टवान ्

आिीत ् । एतस्याः 

घटनायाः स्र्तृौ एव 

स्तपूस्य सनर्ाथणः 

कृतः आिीत ् । 

द्वादशाध्याये भवती 

एतेर्षां स्तपूानां 

(बौद्धचतै्यानार्)् 

सवर्षये इतोऽसप 

सवस्तिेण  

पसठष्ट्यसत  । 
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उपसनर्षद ्

यसस्र्न ् काले बदु्धः उपसदश्यर्ानः आिीत ् तसस्र्न ् काले एव अर्वा ततः 

सकसचचत्कालपवूथर् ्एव केचन अन्ये सचन्तकाः असप जसटलप्रश्नानार् ्उत्तिासण अन्वेषु्टं 

प्रयतर्ानाः आिन ्। तेर्ष ुकेचन र्तृ्योः अनन्तिस्य जीवनस्य सवर्षये सजज्ञािवः आिन ्

अपिचच अन्ये केचन यज्ञानार् ् उपयोसगतां ज्ञातरु् ् उत्िकुाः आिन ् । एतेर्ष ु

आसधकांशसचन्तकानां र्तर् ्आिीत ्यत ्असस्र्न ्जगसत सकसचचत ्एतादृशं सनश्चयेन 

यः स्र्ायी असस्त असप च र्तृ्योः पश्चात ्असप अवसशष्ट्यते । ते एतस्य वणथनर् ्आत्र्ा 

एवचच ब्रह्म अर्वा िावथभौर्-आत्र्ा इत्यनेन रूपेण कृतवन्तः । ते अन्ततः र्न्यन्ते स्र् 

यत ्आत्र्ा ब्रह्म च एकर्ेव असस्त । 

एतादृशानार् ्अनेकेर्षां सवचािाणां िङ्कलनर् ्उपसनर्षत्ि ुअसस्त । उपसनर्षदः 

उत्तिवैसदकग्रन्र्ानां भागभतूग्रन्र्ाः िसन्त । उपसनर्षदः शासब्दकः अर्थः असस्त गिुोः 

िर्ीपे उपवेशनर् ्। एतेर्ष ुग्रन्रे्र्ष ु गरुुसशष्ट्ययोः र्ध्ये प्रवतथर्ानानां चचाथणां िङ्कलनर् ्

असस्त । प्रायः एते सवचािाः िार्ान्य-वाताथलापस्य रूपेण प्रस्ततुाः िसन्त । 

एताि ुचचाथि ुभागग्रहीतािः असधकांशतः ब्राह्मणाः िाजानः च भवसन्त स्र् । 

कुिसचत ्गागीिदृशीनां स्त्रीसवचािकाणार् ्असप उल्लेखः लभ्यते । सवद्वत्तायां प्रसिद्धा 

गागी िाजिभाि ु जायर्ानेर्ष ु वादरे्ष ु भागं गहृ्णासत स्र् । सनधथनाः एतादृशेर्ष ु वादरे्ष ु

सविलतया एव भागं गहृ्णसन्त स्र् । एतादृशः कसश्चत ् प्रसिद्धापवादः 

ित्यकार्जाबालस्य असस्त । ित्यकार्जाबालस्य नार् तस्य दािीर्ातःु नाम्ना 

ख्यातर् ् । ित्यकार्स्य र्नसि ित्यं ज्ञातुं तीव्रसजज्ञािा प्रादभुूथता । गौतर्नार्कः 

कसश्चत ्ब्राह्मणः तं स्वसवद्यासर्थनः रूपेण अगहृ्णात ्असप च िः तात्कासलकेर्ष ु 

सकिागोतम्याः कर्ा 

इयं बदु्धस्य सवर्षये कासचत ्प्रसिद्धा कर्ा असस्त । एकदा सकिागोतर्ीनासर्कायाः सस्त्रयाः पिुः असियत  । िा 

एतया घटनया तावती दःुसखनी जाता यत ्िा स्वसशशु ंक्रोडे सनधाय नगिस्य िाजर्ागेर्ष ुभ्रर्न्ती जनान ्प्रार्थसयतरु् ्

आिभत यत ्कसश्चत ्तस्याः पिु ंपनुजीसवतं कुयाथत ् । कसश्चत ्िज्जनः तां बदु्धस्य िर्ीप ंअनयत ् । 

बदु्धः अवदत ् “र्ह्यं र्सुष्टर्ाि ं िर्षथपबीजासन आनीय ददात,ु अह ं भवत्याः पिु ं जीसवतं करिष्ट्यासर्”  । 

सकिागोतर्ी अतीव प्रिन्ना अभवत ्। पिन्त ुयदा िा बीजासन आनतेरु् ्उद्यता अभवत ्तदा बदु्धः तार् ्वािसयत्वा 

अवदत ्“एतासन बीजासन तादृशात ्गहृात ्यासचत्वा आनयत ुयि अद्यावसध कस्यासप र्तृ्यःु न जाता स्यात”्  । 

सकिागोतर्ी एकस्र्ात ्गहृात ्अपिं गहृ ंप्रसत अगच्छत ्पिन्त ुयि यि िा अगच्छत ्ति यत ्प्रत्येकसस्र्न ्गहृ े

सपतःु, र्ातःु, भसगन्याः, पत्यःु, भ्रातःु, सशशोः, सपतवृ्यस्य, सपतवृ्यायाः, सपतार्हस्य सपतार्ह्याः च इत्यस्य कस्यसचत ्

र्िणं जातर् ्एव आिीत ् । 

बदु्धः दःुखग्रस्तां र्ातिं सकं सशक्षसयतुं प्रयाि ंकिोसत स्र् ? 
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िवाथसधकप्रसिद्ध-सवचािकेर्ष ु कसश्चत ् र्हान ् सवचािकः अभवत ् । उपसनर्षदां 

अनेकेर्षां सवचािाणां सवकािः अनन्तिकाले प्रसिद्धसवचािकेण शङ्किाचायेण कृतः 

येर्षां सवर्षये भवती िप्तर्कक्षायां पसठष्ट्यसत । 

जैनधर्मः  

वधथर्ानर्हावीिः एतसस्र्न ् एव यगेु अर्ाथत ् प्रायः २५००वरे्षभ्यः पवूं जैनधर्थस्य 

चतसुवंशसततर्ः असन्तर्तीर्थङ्किः च सनजसवचािाणां प्रिािर् ् अकिोत ् । िः 

वसज्जिङ्घस्य सलच्छसवकुलस्य कसश्चत ् क्षसियः िाजकुर्ािः आिीत ् । वसज्ज-

िङ्घस्य सवर्षये भवन्तः र्षष्ठाध्याये अपठन ्। ३०वर्षीयः िः गहृर् ्अत्यजत ्। िः वने 

वािं कतुथर् ् आिभत । िः द्वादशवर्षाथसण यावत ् एकाकी िन ् जीवनर् ् अयापयत ् । 

तदनन्तिं िः ज्ञानं प्राप्नोत ्। 

बसुद्धर्ान ्सभक्षकुः 

अयं वाताथलापः छान्दोग्योपसनर्षन्नार्क-प्रसिद्धोपसनर्षदः कस्यासश्चत ् कर्ायाः उपरि आधारितः असस्त  । 

शौनकः असभप्रतारिणः च द्वौ ऋर्षी िावथभौर्ात्र्नः उपािनां कुरुतः स्र्  । एकदा यर्ा तौ भोिुर् ्काले भोिुर् ्

उपासवशतार् ्कसश्चत ्सभक्षकुः ति आगच्छत ्भोजन ंच अयाचत  । 

शौनकः अवदत ्“आवां भवते सकर्सप न दातुं शक्नवुः” । 

सभक्षकुः पषृ्टवान ्“सवद्वज्जनौ भवन्तौ कर् ्उपािाते “? 

असभप्रतारिणः उदतित ्“िावथभौर्ात्र्नः उपािनां किोसर्” । 

“अहो! एतस्य असभप्रायः अयर् ्असस्त यत ्िावथभौर्ात्र्ा िम्पणूे सवश्व ेसविाजते इसत भवान ्जानासत”  । 

ऋर्षी अवदतार् ्यत ्“आर्,् आर्,् आवार् ्एतद ्जानीवः” । 

सभक्षकुः पनुः अपचृ्छत ्“यसद अयं िावथभौर्ात्र्ा िम्पणूथसवश्व े सवद्यर्ानः असस्त तसहथ अयं र्र् अन्तः असप 

सवद्यर्ानः असस्त  । अह ंकः असस्र् ? अहर् ्एतस्य सवश्वस्य कसश्चत ्भागः एव असस्र्”  । 

“यवुब्राह्मण! भवान ्ित्यं ब्रवीसत” । 

“ह ेऋर्षी! अतः र्ह्यं भोजनर् ्अदत्त्वा भवन्तौ तस्र् ैिावथभौर्ात्र्न ेभोजनदानस्य सनर्षधे ंकुरुतः”  । 

सभक्षकुस्य वाताथयाः ित्यतां ज्ञात्वा ऋर्षी तस्र् ैभोजनर् ्अदत्तार् ् । 

सभक्षकुः भोजन ंप्राप्तु ंऋर्षी करं् िहर्तौ कृतवान ्? 

 

व्याकरणविद् पावणवनः 

एतसस्र्न ् यगुे अन्ये सवद्वांिः असप अनिुन्धान ं कुवथन्तः आिन ्  । तेर्ष ु प्रसिद्धसवद्वत्ि ु पासणसनः िसं्कृतभार्षायाः 

व्याकिणर् ्अिचयत ्  । िः स्विान ् व्यचजनासन च कसस्र्संश्चत ् सवसशष्ट ेक्रर् े स्र्ापसयत्वा तेर्षार् ्आधािेण ििूासण 

अिचयत ् । एतासन ििूासण बीजगसणतस्य ििूःै िह बहुिाम्यतां भजन्ते  । एतेर्षां प्रयोगं कृत्वा िः िसं्कृतभार्षाया ं

प्रयिुसनयर्ान ्लघिुिूरे्ष ुअसलखत ्एते  सनयर्ाः प्रायः उपचतःुिहस्रर् ्आिन ् । 
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वधथर्ानर्हावीिस्य सशक्षा ििला आिीत ् । ित्यस्य सजज्ञािःु प्रत्येकं स्त्री अर्वा 

परुुर्षः स्वकीयं गहृ ं त्यजेत ् । तादृशः ित्यसजज्ञािःु असहिंायाः सनयर्ान ् दृढतया 

पालयेत ्अर्ाथत ्कस्यासप जीवस्य कृते कष्ट ंन दद्यात ् । जीवस्य हत्यां न कुयाथत ् । 

र्हावीिस्य कर्नर् ्आिीत ्यत ्“िवे प्रासणनः जीसवतरु् ्इच्छसन्त । िवेभ्यः जीवनं 

सप्रयर् ्असस्त” । र्हावीिः स्वकीयां सशक्षां प्राकृतभार्षया अददात ्। यस्र्ात ्कािणात ्

िाधािणजनाः एवचच तस्य अनयुासयनः असप तस्य सशक्षार् ् अवगन्तुं िर्र्ाथः 

अभवन ्। दशेस्य सवसभन्नेर्ष ुभागेर्ष ुप्राकृतभार्षायाः सवसभन्नासन रूपासण प्रचसलतासन 

आिन ् । तस्याः प्राकृतभार्षायाः के्षिसवशेरे्ष प्रचलनस्य आधािेण एव सवसभन्नासन 

नार्ासन आिन ्यर्ा र्गधे उच्यर्ाना प्राकृतभार्षा र्ागधी इसत उच्यते स्र् । 

जैननाम्ना ख्यातस्य र्हावीिस्य अनयुासयसभः भोजनारं् सभक्षाटनं कृत्वा ििलं 

जीवनं यापनीयं भवसत स्र् । तैः अनयुासयसभः िवथर्ा ित्यर्ागथपसर्कैः भसवतव्यर् ्

आिीत ्। तेर्षां कृते अस्तेयस्य दृढसनदशेः आिीत ्। ब्रह्मचयं पालनीयं भवसत स्र् । 

परुुरै्षः वस्त्रिसहतं िवं त्यिव्यं भवसत स्र् । 

असधकांशजनानां कृते एतादृशानां दृढसनयर्ानां पालनं बहुकसठनर् ्आिीत ्। 

पनुिसप िहस्रासधकाः जनाः एतां नतूनां जीवनशैलीर् ्अवगन्तुं सशसक्षतुं च स्वगहृासण 

त्यिवन्तः । बहवः जनाः स्वगहृरे्ष ु एव असतष्ठन ् तर्ा च सभक्षकु-सभक्षकुीणां कृते 

भोजनं प्रदाय तेर्षां िाहाय्यर् ्अकुवथन ्। 

र्खु्यतः व्यापारिणः जैनधर्थस्य िर्र्थनर् ् अकुवथन ् । कृर्षकाणां कृते एतेर्षां 

सनयर्ानां पालनर् ्अत्यन्तं कसठनर् ्आिीत ् । यतो सह तैः कृर्षकैः िस्यस्य िक्षारं् 

कीटाः र्ािणीयाः भवसन्त स्र् । जैनधर्थः अनन्तिेर्ष ुशताब्दरे्ष ुउत्तिभाितस्य अनेकेर्ष ु

भागेर्ष ु तर्ा च गजुथिे तसर्लनाडौ एवचच कणाथटके  असप प्रािित ्। र्हावीिस्य तस्य 

च अनयुासयनार् ् उपदेशाः बह्ीः शताब्दीः यावत ् र्ौसखकरूपेण एव आिन ् । 

वतथर्ानकाले उपलब्धस्य जैनधर्थस्य सशक्षाः प्रायः १५००वरे्षभ्यः पवूं गजुथिे 

वल्लभीनार्के स्र्ाने सलसखताः आिन ्। (िप्तर्े र्ानसचिे ११३तर्े पषृ्ठे पश्यन्त)ु । 

सङ्घः 

र्हावीिस्य बदु्धस्य च द्वयोः एव र्तर् ्आिीत ्यत ्गहृस्य त्यागात ्एव तासत्त्वकस्य 

ज्ञानस्य प्रासप्तः भसवतुं शक्नोसत । िः एतादृशानां जनानां कृते िङ्घनार्कं िङ्घटनं 

कृतवान ् । यि गहृत्यासगनः जनाः एकसस्र्न ् स्र्ाने वसितुं शक्नयुःु । 

सवनयसपटकनार्के ग्रन्र्े िङ्घवासिनां बौद्धसभक्षकुाणां कृते सनसर्थताः सनयर्ाः  

िसन्त । वयं सवनयसपटकेन अवगच्छार्ः यत ्िङ्घ ेपरुुर्षाणां स्त्रीणां च वािव्यवस्र्ा 

परृ्क्-परृ्क् आिीत ् । िवे जनाः िङ्घे प्रवेषु्ट ं शक्नवुसन्त स्र् । यद्यसप िङ्घे 

प्रवेशाय बालैः स्वसपतभृ्यः, दािैः स्वस्वासर्भ्यः, िाजपरुुरै्षः िाजभ्यः आज्ञा  

जैनः 

जैन-शब्दः 

‘सजन’शब्दात ्

सनष्ट्पन्नः असस्त, 

यस्य अर्थः असस्त 

‘सवजतेा’ । 

र्हावीिस्य कृते 

‘सजन’शब्दस्य 

प्रयोगः सकर्र्थर् ्

अभवत?् 
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स्वीकतथव्या भवसत स्र् । अधर्णणः धसनकेभ्यः अनरु्सतः ग्रहीतव्या भवसत स्र् ।  

सस्त्रया िङ्घप्रवेशाय स्वपत्यःु अनरु्सतः स्वीकतथव्या भवसत स्र् ।  

िङ्घे प्रवेषृ्टसभः स्त्रीपरुुरै्षः बहुििलं जीवनं यापनीयं भवसत स्र् । ते स्वस्य 

असधकांश-िर्यं ध्याने िाधनायां च यापयसन्त स्र् । िाधकाः कसस्र्ंसश्चत ् सनसश्चते 

काले सदने नगिासण ग्रार्ान ्च गत्वा सभक्षां याचन्ते स्र् । एतस्र्ात ्कािणात ्एव ताः 

सभक्ष-ुसभक्षकु्यः (िाध-ुसभक्षकुयोः कृते प्राकृतशब्दः सभक्ख ु सभक्खणुी च इसत 

आिीत)् इसत शब्दने िम्बोध्यन्ते स्र् । ते िार्ान्यजनेभ्यः उपसदशसन्त स्र् । िर्र्ेव 

पिस्पिं िाहाय्यं असप कुवथसन्त स्र् । ते पािस्परिके कसस्र्न्नसप कलह ेजाते िसत तस्य 

सनदानाय प्रायः उपवेशनासन कुवथसन्त स्र् । 

िङ्घे प्रवेशग्रहीतरृ्ष ुब्राह्मणाः क्षसियाः व्यापारिणः श्रसर्काः नासपताः गसणकाः दािाः 

च िसम्र्सलताः आिन ् । एतेर्ष ु बहवः जनाः बदु्धस्य सशक्षाणां सवर्षये सलसखतवन्तः 

तर्ा च केचन जनाः िङ्घे स्वजीवनस्य सवर्षये िनु्दिकसवतानां िचनाः कृतवन्तः । 

गताध्याये वसणथतिङ्घस्य असस्र्न ्अध्याये वसणथतस्य िङ्घस्य च र्ध्ये सभन्नताद्वयं 

िचूयत ु। सकर् ्एतयोः कासचत ्िर्ानता दृश्यते ? 

विहारः 

जैनबौद्धसभक्षवः आवर्षथर् ्एकस्र्ात ्स्र्ानात ्अन्यत ्स्र्ानं प्रसत भ्रसर्त्वा उपसदशसन्त 

स्र् । केवलं वर्षथतौ यदा यािा कसठना भवसत स्र् तदा ते एकसस्र्न ् स्र्ाने एव 

सनविसन्त स्र् । एतादृशे काले त े

सनजानयुासयसभः उद्यानेर्ष ु सनर्ाथसपतेर्ष ु

कुटीिेर्ष ु अर्वा पवथतीयके्षिाणां 

प्राकृसतकगहुाि ुसनविसन्त स्र् । 

कालक्रर्ेण सभक्षकुी-सभक्षकुाः 

तेर्षां िर्र्थकाः च असधक-स्र्ासय-

शिण-स्र्लानार् ् आवश्यकताः 

अनभुतूवन्तः । तदा अनेकासन 

शिणस्र्लासन सनसर्थतासन यासन 

सवहािाः इसत उिाः । आिम्भे सवहािाः 

काष्ठर्याः सनसर्थताः आिन ् पश्चात ्

एतेर्षां सनर्ाथणे इष्टकानां प्रयोगः असप 

प्रािब्धः । पसश्चर्भािते सवशेर्षतया 

केचन सवहािाः पवथतान ् खसनत्वा 

सनसर्थताः । 

उपत्यकां खसनत्वा 

सनसर्थता कासचत ्

गहुा  ।  

इयं काले 

(वतथर्ान-

र्हािाष्ट्रे) सस्र्ता 

कासचत ्गहुा 

असस्त  । सभक्षकु्यः 

सभक्षकुाः च एतेर्ष ु

शिणस्र्लेर्ष ु

उसर्षत्वा ध्यान ं

कुवथसन्त स्र्  । 
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प्रायः कैसश्चत ्धसन-व्यापारि-नपृ-भसू्वासर्सभः प्रदत्तभरू्ौ एव सवहािस्य सनर्ाथणं भवसत 

स्र् । स्र्ानीयजनाः सभक्षकुी-सभक्षकेुभ्यः भोजनं  वस्त्रासण ओर्षधासन च आनयसन्त 

स्र् । तदरं् तेभ्यः जनेभ्यः सभक्षकुाः उपदशेान ् सशक्षाः वा प्रसतयच्छसन्त स्र् । 

असग्रर्ेर्ष ु शताब्दरे्ष ु बौद्धधर्थः न केवलर् ् उपर्हाद्वीपस्य सवसभन्नभागेर्ष ु एव असपत ु

बाह्यके्षिेर्ष ुअसप प्रितृः । दशर्ाध्याये भवती एतसस्र्न ्सवर्षये इतोऽसप पसठष्ट्यसत । 

केनवचत ्बौद्धग्रन्थेन ज्ञायते- 

यर्ा र्हािागिेर्ष ु प्राप्ताि ु नदीनां परृ्क्-परृ्क् ित्ता न ज्ञायते अर्ाथत ् िा ित्ता िर्ाप्ता भवसत तरै्व बदु्धस्य 

अनयुासयनः यदा सभक्षकुश्रेणीर्ष ुप्रसवशसन्त तदा ते स्वस्य वणथर् ्अर्ाथत ्जासतं श्रणेीं कुटुम्बं च िवं त्यजसन्त  । 

आश्रर्-व्यवस्र्ा 

जैन-बौद्ध-धर्ौ यसस्र्न ् काले लोकसप्रयौ जायर्ानौ आस्तार् ् प्रायः तसस्र्न ् काल े एव ब्राह्मणाः 

आश्रर्व्यवस्र्ायाः सवकािर् ्अकुवथन ् । 

अि ‘आश्रर्ः’ इसत शब्दस्य तात्पय ंजनःै वािाय ध्यानाय वा उपयजु्यर्ानस्य स्र्ानने नासस्त असपत ुअस्य 

तात्पय ंजीवनस्य कश्चन कालखण्डः अर्ाथत ्भागः इसत असस्त ।  

ब्रह्मचयथ-गहृस्र्-वानप्रस्र्-िन्याि-नार्कानां चतणुाथर् ्आश्रर्ाणां व्यवस्र्ा कृता  । 

ब्रह्मचयथस्य अन्तगथतं ब्राह्मण-क्षसिय-वैश्येभ्यः इयर् ्अपके्षा सक्रयते स्र् यत ्जीवनस्य असस्र्न ्काले ते ििलं 

जीवन ंयापसयत्वा वेदानार् ्अध्ययन ंकरिष्ट्यसन्त  । 

तैः गहृस्र्ाश्रर्स्य अन्तगथतं पासणग्रहणं कृत्वा गहृस्र्रूपणे वसितव्यं भवसत स्र्  । तैः वानप्रस्र्स्य अन्तगथत ं

वन ेउसर्षत्वा िाधना किणीया भवसत स्र्  । अन्ततः तैः िव ंत्यक्त्वा िन्यासिसभः भसवतव्यर् ्आिीत ्।  

आश्रर्व्यवस्र्ा जनान ्स्वजीवनस्य कसचचत ्कालं ध्यान ेसनयोजसयतु ंप्रेियसत स्र् ।  

प्रायः वेदर् ्अध्येतुं सस्त्रयः असधकारिण्यः न आिन ्। पिन्त ुतासभः सनजपसतसभः आचरितानार् ्आश्रर्ाणार् ्

एव अनिुिणं किणीयं भवसत स्र्  । 

िङ्घजीवनतः आश्रर्ाणार् ्इयं व्यवस्र्ा करं् सभन्ना आिीत ्? अि केर्षां वणाथनार् ्उल्लेखः अभवत ्? सकं 

िवे चत्वािः वणाथः आश्रर्व्यवस्र्ार् ्आचरितरु् ्असधकारिणः आिन ्?  

अन्यत्र 

र्ानसचिे ईिानर् ्असन्वष्ट्यत ु  । जिर्सु्त्रः कसश्चत ्ईिानी-पैगम्बिः आिीत ्  । तस्य सशक्षाणां िङ्कलनं जने्द-अवसे्ता 

नार्क-ग्रन्र्े उपलभय्ते  । जने्द-अवसे्तायाः भार्षा असप च असस्र्न ्ग्रन्र्े वसणथत-िीतयः वेदानां भार्षया िीसतसभः च िह 

िाम्यतां भजन्ते । जिर्सु्त्रस्य र्लू-सशक्षायाः ििूर् ्असस्त - ‘िद-्सवचािः, िद्वचनं िद-्कायं चेसत । 

ह ेईश्वि ! अस्र्भ्यर् ्बलं ित्य-प्रधानतां िसद्वचािं च प्रददात,ु येर्षां र्ाध्यर्ने वयं शासन्तं प्राप्तुं शक्नयुार् । 

िहस्रं वर्षाथसण यावत ्जिर्सु्त्रवादः ईिानस्य कसश्चत ्प्रर्खुधर्थः आिीत ्। अनन्तिकाले केचन जिर्सु्त्रवासदनः ईिानतः 

आगत्य गजुथि-र्हािाष्ट्रयोः तटवसत्तथनगिेर्ष ुआगत्य उसर्षतवन्तः । ते एव वतथर्ानानां पािसिजनानां पवूथजाः आिन ् । 
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कल्पनां किोत ु

भवती प्रायः २५००वरे्षभ्यः पवूथतनस्य कस्यसचत ्उपदशेकस्य उपदशंे श्रोतरु् ् इच्छसत । 

ति गन्तुं र्ातासपिोः अनरु्सतं स्वीकतुं तौ करं् िहर्तौ करिष्ट्यसत तत ्वणथयत ु। 

१. बदु्धः जनेर्ष ुस्वसवचािान ्प्रिािसयतुं केर्ष ुकेर्ष ुसवर्षयेर्ष ुबलाघातर् ्अकिोत ्? 

२. शदु्धर् ्अशदंु्ध च वाक्यं ज्ञापयत ु। 

क)  बदु्धः पशबुलेः कृते प्रोत्िाहनर् ्अयच्छत ्। 

ख)  बदु्धद्वािा प्रर्र्ः उपदशेः िािनार्े प्रदत्तः, अतः एतस्य स्र्ानस्य र्हत्त्वर् ्

असधकर् ्असस्त । 

ग)  बदु्धः असशक्षयत ्यत ्अस्र्ाकं जीवने कर्थणः कोऽसप प्रभावः न जायते । 

घ)  बदु्धः बोधगयायां  ज्ञानर् ्अलभत । 

ङ)  उपसनर्षसद्वचािकाणां र्तर् ्आिीत ्यत ्आत्र्ा ब्रह्म च वास्तसवकतायां 

एकैव स्तः । 

३.  उपसनर्षदां सवचािकाः केर्षां प्रश्नानार् ्उत्तिासण दातरु् ्इच्छसन्त स्र् ? 

४.  र्हावीिस्य प्रर्खुाः सशक्षाः काः आिन ्? 

 

 

५.  अनघायाः अम्बा सकर्र्थर् ् इच्छसत स्र् यत ् तस्याः पिुी बदु्धस्य कर्या 

परिसचता स्यात ्? भवतां एतसस्र्न ्सवर्षये सकं कर्नर् ्असस्त । 

६.  सकं भवन्तः सचन्तयसन्त यत ्दािेभ्यः िङ्घे प्रवेशः ििलः स्यात ्तकथ िसहतर् ्

उत्तिं यच्छन्त ु। 

 

 

 

७.   एतसस्र्न ्अध्याये उसल्लसखतानां पचचानां सवचािाणां प्रश्नानां च िचूीं सनर्ाथत ु । तेर्ष ु

केर्षासचचत ्ियाणां चयनं कृत्वा चचथयत ुयत ्अद्य असप ते सकर्र्ं र्हत्त्वपणूाथः िसन्त ? 

८.  अद्य िंिािस्य त्यासगनां स्त्रीपरुुर्षाणां सवर्षये आसधक्येन ज्ञातुं प्रयािं किोत ु। एते जनाः 

कुि सनविसन्त, कीदृशासन वस्त्रासण धिसन्त सकं च खादसन्त ? एते िंिािस्य त्यागं 

सकर्रं् कुवथसन्त ? 

इसत िप्तर्ोऽध्यायः 

आगच्छन्तु स्र्रणं कुर्मः 

 

 

उपसनर्षदां 

सवचािकौ 

जैनर्हावीि-

बदु्धौ (प्रायः 

२५००वर्षभे्यः 

पवूथर्)् 

जैनग्रन्र्ानां 

लेखन ं(प्रायः 

१५००वर्षभे्यः 

पवूथर्)् 

काश्चन 

र्हत्त्िपूणमवतथयः 

आगच्छतु चचमयार्ः 

आगच्छतु कृत्िा पश्यार्ः 


