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 वसधदाथण गौतमाच्या जन्माच्या वेळी व त्यापूवी भारतातील सामावजक पररवथथतीचा 

अभ्यास केला असता असे लक्षात येते की, समाजामधय े ववषमता पसरलेली होती. समाजाची 

ववभागणी चार वणाणत झालेली होती. वणणव्यवथथा अशी व्यवथथा होती की, माणसाच्या कायाणला 

काही महत्व नव्हते. एखादी व्यक्ती कमाणने ककतीही वाईट असली आवण त्याचा जन्म वररष्ठ वणाणत 

झाला असेल तर तो शे्रष्ठच ठरत असे. त्यावेळी एक म्हण प्रचवलत झाली होती, “ब्राम्हण ककतीही 

झाला भ्रष्ट, तरी वतन्ही लोकी शे्रष्ठ.” वणण शे्रष्ठत्वामुळे सवण समाजावर एकाच वणाणचे वचणथव होते. 

ववषमतेमुळे समाजातील बहुसांख्य लोक त्रथत होते, दुुःखी होते. त्याांना जीवनाचा मागण सापडत 

नव्हता. त्या काळी अनेक प्रकारचे मतप्रवाह होते. त्यामधये ढोबळमानाने बासष्ट प्रकारचे वमथ्या 

दषृ्टीने लोक भरकटत होते. शुद्र व वियाांची अवथथा आणखीनच वाईट होती. शूद्राांना ब्राम्हण, 

क्षवत्रय व वैश्य या वतन्ही वणाणची सेवा करण्याचे बांधन होते. वियाांना चूल आवण मुल हचे त्याांचे 

जग होते. धनवान लोक गुलाम, दास बाळगत असत त्याांची वपळवणूक केली जात असे. 
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 तथागत सम्यक सम्बुधदाने जातीभेदाचे वेळोवेळी खांडन केले आह.े त्याांना वणणव्यवथथेतील 

जाती व्यवथथा मान्य नव्हती. वणणव्यवथथेतील जातीव्यवथथा जन्मावर आधाररत आह.े मात्र 

तथागताांनी कमाणला महत्वाचे थथान कदले व कमाणमुळे मनुष्य शे्रष्ठ ठरत असतो व कमाणनेच त्याची 

सुगती अथवा दगुणती होते ह ेसाांवगतले त्यामुळे कमण शे्रष्ठ आह.े तथागताांनी थथापन केलेला धम्म 

अथाांग महासागरासारखा आह.े महासागराला लहान-मोठ्या नद्या येऊन वमळतात व सागराला 

वमळाल्यावर त्याांचे अवथतत्व सांपून त्याला महासागर असे सांबोधल्या जाते त्याचप्रमाणे 

तथागताच्या धम्मामधये ववलीन झालेल्या वगेवेगळ्या जाती धमाणच्या, वेगवेगळ्या वणाणच्या 

लोकाांना त्याांच्या जाती धमाणच्या, वणाणच्या नावाने न ओळखता ‘बौधद धमीय’ या नावाने ओळखले 

जाते. बौधद धम्मात अनेक पांथ आहते. परांतु त्या सवण पांथाना “बौधद” या नावानेच ओळखले जाते. 

 तथागताांच्या धम्मामधये वणाणवरून अथवा जातींवरून भेदभाव नव्हता ह े वसद्ध करणारे 

पवहले उदाहरण म्हणजे उपालीची प्रवज्ज्या होय. उपाली हा कवपलवथतू नगरातील शाकयाांची 

सेवा करणारा एक साधा न्हावी होता. तथागताला सम्यक सांबोवध प्राप्त झाली. राजा शुद्धोदनच्या 

आमांत्रणावरून तथागताांनी कवपलवथतूला भेट कदली.१ त्यानांतर तथागत बुधद मल्लाांच्या अनुवपया 

नावाच्या नगरा मधये ववहार करत होते. त्यावेळी भद्दीय शाकय, अनुरुधद, आनांद, भृगु, ककवम्बल, 

देवदत्त राजकुमार व उपाली न्हावी तथागताांना भेटून प्रववित होण्यासाठी कवपलवथतू सोडून 

अनुवपया नगराकडे वनघाले. तेथे पोहोचल्यावर त्याांनी तथागताांना ववनांती केली की, उपालीला 

आमच्या अगोदर प्रववित करावे कारण शाकयाांना त्याांच्या कुळाचा अवभमान असतो व ते 

इतराांना कमी लेखतात. उपालीची प्रविा अगोदर झाली तर तो आम्हाला ज्येष्ठ होईल व 

आम्हाला त्याला वांदन कराव ेलागेल. त्याांचे म्हणने योग्य समजून तथागताांनी उपालीला सवणप्रथम 

प्रववित केले व आपल्या वभकखुसांघात समाववष्ट करून घेतले. हचे उपाली पुढे चालून ववनयामधये 

सवणशे्रष्ठ ठरले व प्रथम धम्मसांवगवत मधये त्याांनी ववनयाचे सांगायन केले. यावरून वभकखुसांघात व 

पयाणयाने बौधद धम्मात वणणभेद पाळला जात नव्हता ह ेवसद्ध होते. 

 दीघवनकायातील अांबट्ठ सुत्तामधये कोसल देशातील इच्छानांगल गावच्या उक्कट्ठानगरीत 

राहणाऱ्या पोकखरसाती नावाच्या ब्राम्हणाच्या अांबट्ठ नावाच्या ब्राम्हण वशष्याला तथागत 

भगवान बुधदाकडे ते खरच बुधद आहते की नाही याची खात्री करण्यासाठी पाठववले असता अांबट्ठ 

व भगवान बुधदाांमधये झालेल्या सांवादाची मावहती आह.े२ अांबट्ठ ब्राम्हण होता व त्याला ब्राम्हण 
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असल्याचा गवण झाला होता तो ब्राम्हणावशवाय इतराांना तुच्छ समजत होता. इतराांनी ब्राम्हणाांचा 

नेहमी मान-सन्मान केला पावहजे कारण ब्राम्हण शे्रष्ठ असतात अशी त्याची समजूत होती. त्याचा 

हा गैरसमज दरू करण्यासाठी तथागताांनी अांबट्ठ ब्राम्हणाच्या कुळाचा इवतहास साांगून त्याचा 

हीनपणा दाखवून कदला व जातीअवभमान बाळगण ेअयोग्य आह ेअसे त्याला पटवून कदले. अांबट्ठाचे 

गवणहरण झाल ेकुळाच्या हीनपणामुळे थवतुःवर नाराज झालेल्या अांबठ्ठाचे समाधान करण्यासाठी 

त्याच्या कुळाचा मूळ पुरुष कण्ह ऋषी ककती पराक्रमी होता व त्यान ेओक्काक (इक्ष्वाकु) राजालाही 

कसे खाली पहावयास लावले याची पार्श्णभूमी साांवगतली. 

 त्यानांतर क्षवत्रयकुमार व ब्राम्हणकन्या याांचा सांवास झाल्यास उत्पन्न होणाऱ्या सांततीला 

ब्राम्हण त्याला थवीकारतील परांतु क्षवत्रय अथवीकार करतील कारण तो आईच्या बाजूने शुद्ध नाही. 

तद्वतच ब्राम्हणकुमार व क्षवत्रयकन्या याांच्या सांवासातून वनमाणण झालेल्या पुत्राला थवीकारायला 

ब्राम्हण तयार होतात परांतु क्षवत्रय तयार होत नाहीत कारण वपत्याच्या बाजूने तो अशुद्ध आह.े 

 यावरून ब्राम्हणापेक्षा क्षवत्रय शे्रष्ठ ठरतात असे वसद्ध होते असे तथागताांनी अांबट्ठ 

ब्राम्हणाला पटवून कदले. यानांतर तथागताांनी जन्मापेक्षा ववद्या व आचरणाने मनुष्य कसे शे्रष्ठत्व 

प्राप्त करू शकतो याचे ववशे्लषण करून अांबट्ठ ब्राम्हणाला वभकखु आचरणाने कसा शीलसांपन्न होतो, 

धयानाच्या चार पायऱ्या सांपादन करून त्यात ववहार करतो व अहतं पदाला पोहचून जन्म-

मरणाच्या फेऱ्यातून मुक्त होतो याची मावहती साांवगतली व त्याला व त्याच्या गुरूला 

(पोकखरसातीला) याची मावहती आह े काय? असे ववचारले असता मावहती नसल्याचे अांबट्ठाने 

साांवगतले. जन्माने शे्रष्ठत्व प्राप्त होत नाही तर अथक प्रयत्नाने शील, समाधी व प्रज्ञेने शे्रष्ठत्व प्राप्त 

करता येते ह े अांबट्ठ ब्राम्हणाला पटवून कदले. अांबट्ठ परत गेला व घडलेला सवण वृताांत आपल्या 

गुरूला अथाणत पोकखरसातीला साांवगतला. ते ऐकून पोकखरसातीला वाटल े उगाच अांबट्ठला 

भगवान बुधदाकडे पाठवले. पोकखरसातीच्या मनात भगवांताला भेटण्याची इच्छा झाली. 

त्याप्रमाणे तो भगवांताची भेट घेण्यासाठी इच्छानांगल यथेे गेला. भगवांताला वांदन करून एका 

बाजूला बसला व अांबट्ठ व भगवान बुधदाांचा काय सांवाद झाला अशी ववचारणा केली भगवान 

बुधदाांनी झालेला सांवाद साांवगतल्यावर अांबट्ठ मखूण आह े त्याला क्षमा करावी असे पोकखरसाती 

बुधदाला म्हणाला तेव्हा, “अांबट्ठ सुखी राहो, ब्राम्हणा” असे उद्गार तथागताांनी काढले. त्यानांतर 

महापुरुषाची बत्तीस लक्षणे तथागतामधये असल्याची खात्री पोकखरसातीला झाल्यावर त्यान े



http://www.epitomejournals.com Vol. 4, Issue 3, March 2018, ISSN: 2395-6968 

64 | IMPACT  FACTOR = 3.656, Dr. Pramod Ambadasrao Pawar, Editor-in-Chief @ EIJMR, All rights reserved.  

तथागातला भोजनाचे आमांत्रण कदल.े त्यानुसार भोजनानांतर तथागताांनी पोकखरसातीला 

धम्मोपदेश केला तो ऐकून त्याच्यामधये प्रज्ञाचकु्ष जागा झाला, त्याचे वचत्तमल नष्ट झाले, चार 

आयणसत्याचे ज्ञान झाले. जे उत्पन्न होते ते काही काळाने नष्ट होणार आह े हा कायणकारणभाव 

समजला व तो तथागताांना शरण गेला त्याांचा उपासक बनला. 

 उपरोक्त सुत्तामधये तथागताांनी ब्राम्हण जातीचा अवभमान व गवण बाळगणाऱ्या अांबट्ठ 

ब्राम्हणाचा जात्यावभमान खोटा ठरववला. ह्या सुत्तामधये तथागताांनी जातीवादाचा ववरोध केला 

आह.े जातीवादाचे बांधन, गोत्रवादाचे बांधन, मान-सन्मानवाद बांधन आवण आवाह-वववाह बांधन 

सोडून अनुपम ववद्या आवण आचरणाचे सांपादन करण्याचा उपदेश कदलेला आह.े 

 वरील सुत्तामधये तथागताांनी आपल्या धम्माचा मुख्य उद्दशे प्राणीमात्राांच्या जीवनातील 

दुुःख दरू करून त्याांना वनवाणण सुखाचा मागण दाखवणे ह ेआह.े वणणव्यवथथेमधये विया व शूद्राांना 

वेदपठणाची बांदी होती असा भेदभाव तथागताांच्या धम्मामधये नव्हता. सवांना समान दजाण होता. 

त्याांच्या सांघामधये ज्याप्रमाणे ब्राम्हण व क्षवत्रय होते, तसेच उपाली नावाचा न्हावी होता जे आपण 

सुरुवातीला पावहले आह.े त्याचप्रमाणे सुनीत नावाचा सफाईगार, सोपाक चाांडाल होता, थवाती 

कोळी होता, नांद नावाचा गुराखी होता, ववमला, आम्रपाली, पूणाण, चापा इत्यादी वभकखुणीही 

खालच्या जातीतून आल्या होत्या सांघात आल्यावर त्याांना समान दजाण प्राप्त होत असे व कोणताही 

भेदभाव पाळला जात नसे. तथागताच्या मतानुसार शील, समाधी, प्रज्ञेचे आचरण करून अहतं 

पदाला पोहोचलेल्या व्यक्तीला ब्राम्हण समजावे. 

 पृथ्वीवरील वनथपती, ककटक, चार पायावर चालणारे पशू, सरपटणारे प्राणी, पक्षी, 

जलचर याांमधये जाती असतात माणसाांमधये जाती नाहीत असे तथागाताांचे मत होते. त्याांच्या 

काळात प्रचवलत असलेल्या वणणव्यवथथेत मात्र याच्या ववपरीत माणसा-माणसाांमधये भेद केला 

जात असे जन्मानुसार उच-वनच ठरववले जात होते. ब्रम्हाच्या मुखातून ब्राम्हणाचा जन्म, बाहुतून 

क्षवत्रयाांचा, नाभीतून वैश्याचा तर पायातून कु्षद्राांचा जन्म झाल्याचे साांवगतले जात होते ह्या सवण 

ववचाराांना तथागताांनी छेद कदला. वरील सुत्ताबरोबरच मवज्झमवनकायातील अथसलायन 

सुत्तामधये सुद्धा तथागताांनी वणणभेद कशा प्रकारे अयोग्य आह े हे साांवगतले त्याांनी अर्श्लायन 

नावाच्या ब्राम्हणाला साांवगतल ेकी, ब्राम्हण विया ऋतुमती होतात, गरोदर होतात, प्रसूत होतात 
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आवण मुलाांना दधु पाजतात. यावरून ह े थपष्ट होते की, ब्राम्हण ह े इतर लोकाांप्रमाणेच योनीज 

आहते. ते ब्रम्हाच्या मुखातून उत्पन्न झालेले नाहीत तर इतर विया ज्या प्रमाणे प्रसवतात व 

अपत्याला जन्म देतात त्याचप्रमाणे ब्राम्हणाचा सुद्धा जन्म होतो. ब्राम्हणाच्या म्हणण्यानुसार 

जाती पूवाणपार चालत आल्या आहते तसेच त्या न बदलणाऱ्या आहते. ह ेम्हणणे खोटे आह.े योन 

कां बोज व इतर सीमावती प्रदेशात आयण व दास असे दोनच वगण असून कधी कधी आयाणचा दास 

होतो व कधी कधी दासाचा आयण होतो. 

 शारीररक शुद्धता शुद्धतेववषयी ववचार केला असता असे कदसून येईल की, ब्राम्हण व 

शूद्राने नदीत स्नान केले असता दोघेही सारखेच थवच्छ होतील, त्याचप्रमाणे एखाद्या क्षवत्रयाने 

अथवा ब्राम्हणाने चांदनाची लाकडे एकमेकाांवर घासून उत्पन्न केलेला अग्नी व एखाद्या कु्षद्राने 

एरांडाच्या काठ्या घासून उत्पन्न केलेला अग्नी दोन्हीही सारखेच तेजथवी असतात. 

 त्यामुळे वणाणवभमान व जाती अवभमानापेक्षा कुशल कमण करून समाधी मागाणचा अवलांब 

करून, वशलाचार करून वनवाणण प्राप्त करून घेतल्यास तो पुरुष अथवा िी शे्रष्ठ ठरेल. 

दीघवनकायातील “सोणदण्ड सुत्ता” मधये अांगदेशातील चांपानगरीच्या सोणदण्ड ब्राम्हणाच्या 

ब्राम्हण कोणास म्हणावे? या वमथ्या धारणेचे तथागत बधुदाांने कश्याप्रकारे खांडन केले व त्याला 

उपदेश केला याचे वणणन आलेले आह.े३ 

 जन्माने कुणीही ब्राम्हण होत नाही व जन्माने कुणीही हीन होत नाही. या ववषयी 

“सुत्तवनपात” या ग्रांथात श्रावथती येथील आवग्नक भारद्वाज ब्राम्हण व तथागत भगवान बुधद याांचा 

सांवाद आलेला आह.े श्रावथतीमधय े वभक्षाटन करीत असताांना तथागताांना दरुूनच पाहून आवग्नक 

भारद्वाज ब्राम्हण म्हणाला, “ह ेमुण्डक, ह ेश्रमणक, ह ेवृषलक, तेथेच उभा राहा” ४ 

 त्यावर तथागताांनी त्याला ववचारले, “ह ेब्राम्हणा तू वृषल कोण व वृषलाचे गुण कोणते ह े

जाणतोस काय?” “गौतमा वृषल ककवा वृषलाचे गुण कोणते ह ेमी जाणत नाही. भगवान गौतमाने 

असा धमोपदेश करावा की जेणेकरून वृषल कोण वृषलाचे गुण कोणते ह ेमी जाणू शकेल.” तेव्हा हे 

ब्राम्हणा, वनट लक्ष देऊन ऐक वृषल म्हणजे रागीट, पापी, गुणीजणाांना दोष लावणारा, सूड 

उगवण्याची बधुदी ठेवणारा मायावी माणसाला वृषल समजावे, जो प्राण्याांची हत्या करतो, 

गावाांची लुट करतो, जबरदथतीने दसुऱ्याांच्या वथतू लुबाडतो, कजण घेऊन बुडवतो, वाटसरूां ना 
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लुटतो, वियाांशी व्यावभचाराने वागतो, वयोवृद्ध आई-ववडलाांचे पालन पोषण करीत नाही इ. 

याप्रमाणे ज्याचे आचरण असते त्याला वृषल समजावे” असे साांगून शेवटी म्हणाले. 

“न जच्चा वसलो होवत न जच्चा होवत ब्राम्हणो ǀ 

कम्मनुा वसला होवत कमनु्ना होवत ब्राम्हणो” ǁ 

 अथाणत:- “जन्माने कोणी वृषल होत नाही व जन्माने कोणी ब्राम्हण होत नाही. कमाणने 

वृषल होतो व कमाणने ब्राम्हण होतो.” 

 वभकखुसांघामधये अनेक जाती धमाणचे, गोत्राचे, अनेक कुळातील पररव्राजक सामील 

झाल्यामुळे त्याांची पूवीची जातीवरून, गोत्रावरून असणारी ओळख सांपून ते केवळ ‘बौधद धम्मीय’ 

म्हणूनच ओळखले जातात. त्यामुळे जावतभेदाला व वणणभेदाला बौधदधम्मामधये कोणतेही थथान 

नाही. वणणव्यवथथेचे खांडन करताांना मवज्झमवनकायातील ‘एसुकारर सुत्ता’५ मधये एसुकारर 

ब्राम्हणाला तथागताांनी श्रावथती येथील अनाथवपण्डीकाच्या जेतवन आरामात उपदेश कदला 

त्याचा मवतताथण पुढीलप्रमाणे आह.े एसुकारर ब्राम्हण तथागताांना भेटण्यासाठी श्रावथती येथील 

जेतवनात भेटण्यासाठी गेल्यावर तथागताांना वांदन करून एका बाजूला बसला के्षमकुशल 

ववचारल्यावर त्याने तथागताांना म्हटले की, ब्राम्हण चार प्रकारचे सेवाधमण साांगतात. क्षवत्रयाने 

ब्राम्हणाची सेवा करावी, वैश्याने व शूद्राने ब्राम्हणाची सेवा करावी, क्षवत्रयाने क्षवत्रयाची, वैश्याने 

वैश्याची व शूद्राने क्षवत्रयाची सेवा करावी, ब्राम्हण वैश्याने वैश्याची सेवा करावी, शूद्राने वैश्याची 

सेवा करावी शूद्राने वरील वतन्ही वणाणची सेवा करावी व थवतुःची सेवा करावी. थोडकयात शूद्राने 

वरील वतन्ही वणाणची सेवा करावी असे ब्राम्हण साांगतात ते बरोबर आह ेकाय? 

 तथागताांनी एसूकारर ब्राम्हणाच्या प्रश्नाला उत्तर देताांना साांवगतले की, “मी उच्च कुळाला 

शे्रष्ठ म्हणत नाही ककवा वनचसुद्धा म्हणत नाही. त्याचप्रमाणे रांगामधये उजळ असलेला शे्रष्ठ नसतो 

ककवा वाईटही नसतो तसेच खूप धनवान असलेल्याांनाही मी शे्रष्ठ मनात नाही ककवा वाईटही 

म्हणत नाही. 
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 ब्राम्हणाांपैकी काही प्राणीहहसा करतात, चोरी करतात, व्यवभचार करतात, खोटे बोलतात 

आवण मादक पदाथाणचे सेवन करतात त्यामुळे उच्च वणाणत, उच्च कुळात जन्म झाला म्हणून वरील 

पाच वतणनापैकी कोणतेही वतणन केल्यास ते त्याचे वतणन अधमाणमधये येते. त्यामुळे उच्च वणण अथवा 

उच्च कुळापेक्षा शील-सदाचाराचे जीवन श्रेष्ठ आह.े 

“न जटावह न गोत्तवेह न जच्चा होवत ब्राम्हणो ǀ 

यवम्ह सच्चञ्च धम्मोच सो सचुी सो च ब्राम्हणो” ǁ६  

 अथाणत- “जटाांनी, गोत्राने, जन्माने कुणी ब्राम्हण ठरत नाही, ज्याच्या ठायी सत्य आवण 

धमण आह,े तो पववत्र होय आवण तोच ब्राम्हण होय.” 

 जटा वाढववल्याने, ब्राम्हणकुळाचे गोत्र आह े म्हणून ककवा ब्राम्हण आई-बापाच्या पोटी 

जन्म घेतला म्हणून कोणी ब्राम्हण होत नाही. तर शील-सदाचाराचे आचरण करून धमाणचे पालन 

करतो, ववनयाचे पालन करतो, त्यालाच ब्राम्हण म्हटले जाते, तोच ब्राम्हण आह.े 

 राजगृह येथे सुवनत नावाचा साफ-सफाई करणारा कामगार राहत होता. एका कदवशी 

सकाळी तथागत वभकखुसांघासह चाररका (वभक्षाटन) करीत होते. सुवनत आपले साफ-सफाईचे 

काम करीत होता. रथता झाडीत, कचऱ्याचे व घाणीचे ढीग गोळा करीत टोपलीत भरून 

हातगाडीमधये टाकून ओढीत नेत होता. भगवान बुधद व त्याांचा वभकखुसांघ त्याच रथत्याने येत 

असल्याचे सुवनतने पवहले. तथागताांच्या समोर न येत लपून राहावे असे त्याला वाटले परांतु, 

लपण्यास जागा नसल्याने तो रथत्याच्या बाजूला हभतीला वचटकून उभा रावहला. भगवांताांनी 

त्याच्या वचत्ताची अवथथा जाणली त्याला मनोमन तथागाताांचे दशणन करायचे होते. भगवान बुधद 

त्याच्या जवळ आले व या दुुःखी जीवनातून मुक्त व्हायचे असेल तर वभकखु सांघात सामील का होत 

नाहीस? असे ववचारल्यावर तो लगेच तयर झाला व त्याला प्रविा देण्यात आली. याप्रमाणे 

सुवनत वभकखुसांघाचा सदथय झाला. 

भगवान बुधदाांनी जन्मावरून व्यक्तीच्या शे्रष्ठ व कवनष्ठ या सांकल्पनेला ववरोध केला. 

त्याांनी कमणवसद्धाांत माांडला. कमाणनुसार माणूस श्रेष्ठ ठरतो असे आपल्या उपदेशातून जनसामान्याांना 
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साांवगतले ते लोकाांना पटलेसुधदा त्यामुळे हजारो वषाणपासूनची वणणव्यवथथेची चौकट ववथकटल्या 

गेली. कमाणला महत्व कदल्यामुळे लोक शील-सदाचाराचे आचरण आपल्या दैनांकदन जीवनात करू 

लागले. त्यामुळे खालच्या वणाणत जन्मलेल्या लोकाांच्या जीवनातील दुुःख दरू झाले. त्याांच्या 

जीवनाला नवीन कदशा वमळाली. शील-समाधी व प्रज्ञेच्या मागाणने त्याांचे जीवन सुखमय झाले. 

त्याांना जीवनमुक्तीचा आनांद प्राप्त झाला. जन्म-मृत्यूच्या फेऱ्यातून त्याांची मुक्ती झाली. ह े सवण 

भगवान बुधदाांनी मागण दाखववल्यामुळे व त्याांच्या अनुयायाांनी तो मागण जीवनात अनुसरल्यामुळे 

शकय झाले. या अनुयायाांमधये ब्राम्हण होते, राजे-महाराजे, राजघराण्यातील विया-पुरुष, 

राजकुमार, मांत्री त्याचा पररवार व शुद्रपण होते. बुधद धम्मात आल्यावर सवांना समानतेचा दजाण 

प्राप्त होत होता. त्याांच्यामधये कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव वशल्लक राहत नव्हता. वरील 

वववेचनावरून तथागत सम्यक सम्बुधदाांनी जातीव्यवथथेचे खांडन करून कमाणने व्यक्ती शे्रष्ठ अथवा 

कवनष्ठ ठरते असे सप्रमाण वसधद केले आह.े 
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5) मवज्झमवनकाय, हहदी अनुवाद, महापांवडत राहुल साांकृत्यायन, समता प्रकाशन, प्रथम 

आवृत्ती, पृष्ठ क्र. ४५४. 

6) धम्मपद कथासार, डॉ. भ. ग. बापट, सुगत प्रकाशन, प्रथम आवृत्ती २०१२, पृष्ठ क्र. 
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