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બૌદ્ધ ધર્મનો ઉદભવ અને વવકાસ ભારતર્ાાં થયો છે .
ુ
સ્થાપક: ગૌતર્ બદ્ધ

ુ
ગૌતર્ બદ્ધ
જન્ર્: ઈ.સ.પ.ુ 563
જન્ર્સ્થળ: લમ્ુ બબની (કવપલવસ્ત)ુ નેપાળ
ુ નાર્: વસદ્ધાથમ
મળ
ુ ોધન
વપતા: શદ્ધ
ર્ાતા: ર્હાર્ાયા
પાલકર્ાતા: પ્રજાપવત ગૌતર્ી
પત્ની: યશોધરા
ુ : રાહુલ
પત્ર
ુ ત, શાકયમન
ુ ી, શાકયવસિંહ
અન્યનાર્: તથાગત, સગ
જ્ઞાનનો પ્રકાશ: વનરાં જના નદીના કકનારે પીપળાના વ ૃક્ષનીચે ગયા નાર્ના સ્થળે
(બબહાર)
પ્રથર્ ઉપદે શ: ઋવિપતન (સારનાથ)
વનવામ ણ: કુ શીનારા
ઉપદે શની ભાિા: પાલી
ુ ે ગૃહત્યાગ કયો તેને ઈવતહાસર્ાાં “ર્હાબભનીષ્ક્રર્ણ” તરીકે
 ગૌતર્ બદ્ધ
ઓળખવાર્ાાં આવે છે .
ુ ને વૈશાખી પ ૂબણિર્ાના કદવસે વનરાં જના નદીના કકનારે પીપળાના વ ૃક્ષ
 ગૌતર્ બદ્ધ
ુ કહેવાયા.
નીચે “ગયા” નાર્ના સ્થળે બોધીજ્ઞાન પ્રાપ્ત થય ાંુ અને તે બદ્ધ
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 તેવોએ સારનાથ ખાતે પ્રથર્ ઉપદે શ આપ્યો તેને “ધર્મચરપ્રવતમન” કહેવાર્ાાં
આવે છે .
ુ ે પોતાના વશષ્ક્ય આનાંદના કહેવાથી બૌદ્ધસાંઘર્ાાં સ્ત્રીઓને સ્થાન
 ભગવાન બદ્ધ
આપવાર્ાાં આવય.ાંુ
 બૌદ્ધસાંઘર્ાાં પ્રથર્ સ્થાન પ્રાપ્ત કરનાર સ્ત્રી પ્રજાપવત ગૌતર્ી હતા.
ુ ે અંગલ
ુ ીર્ાલ લટુ ારા, આમ્રપાલી નાર્ે ગબણકા તથા ઉપાલી જેવા
 ભગવાન બદ્ધ
વાણાંદન ાંુ જીવન પકરવતમન કરીને સાંઘર્ાાં સ્થાન આપ્ય.ાંુ
 આયમસત્ય તરીકે ઓળખાતા ચાર વસદ્ધાાંત:
1. સાંસાર દુખર્ય છે .
2. દુુઃખન ાંુ કારણ ર્ોહ અને ત ૃષ્ક્ણા છે .
3. ર્ોહ અને ત ૃષ્ક્ણાનો નાશ કરવાથી દુુઃખનો પણ નાશ થાય છે .
4. આર્ કરવા ર્ાટે ર્ાણસે પોતાના આચાર-વવચારને સત્યર્ાગમ ઉપર ઘડવા
જોઈએ.
ુ ના જીવન સાથે જોડાયેલા પ્રવતકો:
 બદ્ધ
ુ ન ાંુ ગભમર્ાાં આગર્ન
 બદ્ધ

:

હાથી

 જન્ર્ન ાંુ પ્રવતક

:

કર્ળ

 યૌવનન ાંુ પ્રવતક

:

સાાંઢ

 ગૃહત્યાગન ાંુ પ્રવતક

:

ઘોડો

 જ્ઞાનન ાંુ પ્રવતક

:

પીપળો

 સમ ૃદ્ધદ્ધન ાંુ પ્રવતક

:

વસિંહ

 વનવામ ણન ાંુ પ્રવતક

:

પદબચહ્ન

 મ ૃત્યુન ાંુ પ્રવતક

:

સ્ત ૂપ
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 સત્યર્ાગમ ર્ાાં આઠ પ્રકારના સબયક અંગોનો સર્ાવેશ:
સબયક દષ્ષ્ક્ટ

સબયક આજીવવકા

સબયક સાંકલ્પ

સબયક વયાયાર્

સબયક વાણી

સબયક સ્મ ૃવત

સબયક કર્મ

સબયક સર્ાધી

 બૌધ ધર્મનો ફેલાવો:
 બૌદ્ધ ધર્મના ઉપદે શ સાંસ્કૃતના બદલે પાલી ભાિાર્ાાં આપવાર્ાાં આવતા
હતા એટલે લોકર્ાનસ પર તેની વવશેિ છાપ પડી.
 બબહાર એ વવહારના અપભ્રાંશર્ાાંથી બની આવય ાંુ છે .
 ઈ.પ.ુ ત્રીજી સદીર્ાાં સમ્રાટ અશોકે બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવયો તે ઘટના બૌદ્ધ
ધર્મના ઈવતહાસર્ાાં શકવતી ઘટના ગણાય છે .
 બૌદ્ધ ધર્મને પ્રાાંતીય ધર્મર્ાાંથી વવશ્વધર્મની કક્ષાએ પહોચાડનાર સમ્રાટ
અશોક હતો.
 બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કરવા ર્ાટે જે ર્ાણસોને દે શ વવદે શર્ાાં પ્રચાર કરવા
ર્ોકલ્યા હતા તેને “બભખ્ખ ુ કે બભખ્ખણીઓ” કહેવાર્ાાં આવે છે .
ુ ર્હેન્ર અને પત્ર
ુ ી સાંઘવર્ત્રાને શ્રીલાંકાર્ાાં બૌદ્ધ
 સમ્રાટ અશોકે પોતાના પત્ર
ધર્મના પ્રચાર કરવા ર્ોકલ્યા હતા.
 સમ્રાટ અશોકે ધર્મપ્રચાર ર્ાટે રાજ્યર્ાાં ધર્મખાતાની રચના કરાવી હતી,
ુ કરી હતી.
જેના ઉપરી તરીકે “ધર્મર્હાર્ાત્રા: નાર્ના અવધકારીની વનર્ણક
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 બૌધ ધર્મ પકરિદો:
રર્ સર્ય

સ્થળ

અધ્યક્ષ

શાસક

વાંશ

1

ઈ.પ ુ 483

રાજગૃહ (બબહાર)

ર્હાકશ્યપ

અજાતશત્રુ

હયમકવાંશ

2

ઈ.પ.ુ 383

વૈશાલી (બબહાર)

સવમકાવર્ન

કાલાશોક

ુ ાગ
શીશન

3

ઈ.પ.ુ 251

ુ
પાટલીપત્ર

ુ
ર્ોંગલીપત્ત

અશોક

ર્ૌયમ

કવનષ્ક્ક

કુ િાણ

તીસ્સા
4

1 સદી

કુાં ડળવન (કાશ્ર્ીર)

ુ ીત્ર
વાસર્

 ચોથી બૌદ્ધધર્મ પકરિદર્ાાં બૌદ્ધધર્મના બે પાંથ પડી ગયા:
1. હીનયાન: હીન= નાન,ાંુ યાન= વાહન
ુ ાયીઓ બૌદ્ધધર્મના મ ૂળ વસદ્ધાાંતોને વળગી રહ્યા.
આ પાંથના અનય
ુ ાયીઓએ બૌદ્ધધર્મને વધ ુ લોકવપ્રય બનાવા
2. ર્હાયાન: આ પાંથના અનય
ુ ના ર્ાંકદરો, મ ૂવતિ, પજા
ર્ાટે બદ્ધ
ાંુ , યજ્ઞ, હવન, આરતી વગે રે દાખલ કયામ .
 ર્હાયાન પાંથર્ાાં બ્રબહાણધર્મની પ ૂરે પ ૂરી અસર જોવા ર્ળે છે .
 સમ્રાટ કનીષ્ક્કે ર્હાયાન પાંથને ટે કો આપ્યો હતો.
 ડો. ભીર્રાવ આંબેડકરે શરુ કરે લો “નીઓ બૌદ્ધધર્મ” હાલ ભારતર્ાાં પ્રચબલત છે .
 ર્હાયાન સાંપ્રદાયની સ્થાપના “નાગાર્ુ મને” કરી હતી.
 હીનયાન સાંપ્રદાયના લોકો પાલીભાિા અને ર્હાયાન સાંપ્રદાયના લોકો સાંસ્કૃત
ભાિાનો ઉપયોગ કરતા હતા.
ુ ે રચેલી બૌદ્ધ સાંઘની પ્રણાલી આજની લોકશાહી પ્રથાવલી ધારાસભાની
 ગૌતર્બદ્ધ
કાયમવાહીને ર્ળતી આવે છે .
 વશક્ષણ ક્ષેત્રે બૌદ્ધધર્મનો ફાળો અમલ્ુ ય છે :
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:

પાકકસ્તાન

 નાલાંદા

:

બબહાર

 વલભી

:

સૌરાષ્ક્ર

 વવરર્શીલા

:

પવિર્ બાંગાળા

 બૌદ્ધધર્મન ાંુ સાકહત્ય કક્ષેત્રે પ્રદાન:
ુ ીત્ર, નાગાર્ુ મન, અશ્વઘોિ જેવા ર્હાપાંકડતોની ભેટ આપી.
 બૌદ્ધધર્મએ વાસર્
ુ ીત્ર, અશ્વઘોિ, નાગાર્ુ મન કુ િાણ સમ્રાટ કવનષ્ક્કના દરબારર્ાાં હતા.
 વાસર્
 બૌદ્ધધર્મનો ર્હત્વનો ગ્રાંથ વત્રવપટક છે . વત્રવપટકની રચના રાજગૃહર્ાાં
ર્ળે લી પ્રથર્ બૌદ્ધધર્મ પકરિદર્ાાં કરવાર્ાાં આવી હતી.
ુ અને સાધ્વીઓએ રચેલા “થેરગાથા” અને “થેરીગાથા”
 બૌદ્ધ સાધઓ
નાર્ના ઊવર્િકાવયો જાણીતા છે .
 વર્બલન્દ પધ્ર્ો પાલીભાિાર્ાાં રચાયેલો ગ્રાંથ છે જેર્ાાં રાજા વર્બલન્દ અને
બૌદ્ધ બભક્ષુક નાગસેનના સાંવાદો છે .
ુ ના
 શ્રીલાંકાર્ાાંથી પ્રાપ્ત થયેલા દીપવાંશ અને ર્ાહાવાંશ નાર્ના ગ્રાંથોર્ાાં બદ્ધ
જીવનપ્રસાંગો છે .
ુ ચકરત” નાર્ન ાંુ સાંસ્કૃતન ાંુ
 કવનષ્ક્કના દરબારર્ાાં રહેલા અશ્વઘોિે “બદ્ધ
ર્ાહાકાવય લખ્ય ાંુ છે .
 બૌદ્ધધર્મનો વત્રવપટક ગ્રાંથ:
 વવનય પીટક: બૌદ્ધસાંઘના સાધ-ુ સાધ્વીઓના વનમતના વનયર્ો તથા સાંઘના
સાંચાલન ર્ાટે ના વનયર્ો આપવાર્ાાં આવયા છે .
ુ ના વયાખ્યાનો અને ઉપદે શનો સાંગ્રહ.
 સ ૂક્તપીટક: બદ્ધ
 અબભધર્ પીટક: બૌદ્ધધર્મના વસદ્ધાાંતો તથા બૌદ્ધ દશમનન ાંુ વવિદ વનરૂપણ છે .
 બૌદ્ધધર્મન ાંુ સાાંસ્કુ વતિક ક્ષેત્રે પ્રદાન:
ુ ાઓ, વવહારો, ચૈત્યો અને સ્તપોની
ુ
 બૌદ્ધધર્મએ ગફ
ભેટ આપેલી છે .
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ુ ર્ાટે બનાવેલી
 બબહારના પટના જીલ્લાર્ાાં સમ્રાટ અશોકે બૌદ્ધ સાધઓ
ુ ાઓ ઘણી પ્રખ્યાત છે .
બબમર ટે કરીઓની ગફ
ુ રાતર્ાાં ર્ુનાગઢર્ાાં ઉપરકોટના ગફ
ુ ા વવહારો, તળાજા ડુાંગર પર
 ગજ
ુ ાઓ.
આવેલી એભલર્ાંડપની ગફ
ુ ા ઘણી પ્રખ્યાત છે .
 ગપ્ુ ત સર્યર્ાાં કોતરાયેલી અજ ાંતા અને ઈલોરાની ગફ
ુ ુ ર” નો સ્ત ૂપ તેની ભવયતાના કારણે આંખા
 જાવાર્ાાં આવેલો “બોરોબદ
વવશ્વર્ાાં પ્રખ્યાત છે .
 સ્ત ૂપ બૌદ્ધ અવશેિો ઉપર બાાંધવાર્ાાં આવતા હતા.
 સારનાથ પાસેના\ અશોકસ્થાંભ ઉપર એકબીજાની પીઠને અડકીને ઉભેલા
ચાર વસિંહોની આકૃવત તથા ધર્મચરને ભારતના રાષ્ક્રધ્વજર્ાાં સ્થાન
ુ ો છે .
આપવાર્ાાં આવય ાંુ છે , જે બૌદ્ધ વશલ્પકલાનો ઉત્તર્ નમન
 આ સ્તાંભો વવિે પરુ ાતત્વવવદ સરજોન ર્ાશમલ કહે છે .. “ સ્તાંભાવધષ્ષ્ક્ટત
ુ ન ાંુ ગૌરવ, તેની ફૂલેલી નસો અને તત્પરતાસ ૂચક સ્નાયસ
ુ ૌષ્ક્ટ
વસિંહના મખ
ુ છે ”
અદભત
 આ સ્તાંભો વારાણસી પાસેની ખાણર્ાાંથી બનતા હતા.
 મ ૂવતિવશલ્પર્ાાં બૌદ્ધધર્ે ગાાંધાર શૈલી અને ર્થરુ ા શૈલીની ભેટ આપી છે .
-Vivek

Chavda

દરરોજના ન ાંુ કરાં ટ અફેસમ, ર્ોડેલ પેપસમ, Daily Gk Page, સ્ટડી ર્ટીરીયલ,
ઓલ્ડ પેપસમ, લેટેસ્ટ ર્ોક ટે સ્ટ, નવી ભારતીના સર્ાચાર ર્ેળવવા ર્ાટે
આપેલા વોટ્સએપ નાંબર ઉપર Join Gkgrips લખીને ર્ોકલો.
Whats App No. 9638331246
તર્ે અર્ારી વેબસાઈટ www.gkgrips.com ર્ાાંથી પણ સાંપ ૂણમ વવગતો અને
ર્ટીરીયલ ડાઉનલોડ કરી શકો છો.
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