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புத்தரின் கதத 

ஹிமாலய மதலயின் கீழே இருக்கும் சிறு மதலகளால் சூழ்ந்த இடம் 
கபிலவஸ்து என்ற ராஜ்யம். அதத சுத்தாதனன் என்ற அரசன் ஆட்சி 
சசய்து வந்தான 

ஒரு நாள் இரவு, அவரது அரசி மஹா மாயா ஆறு தந்தங்களுதடய 
ஒரு சவள்தள யாதன தன் வயிற்றில் புகுவது ேபால் சசாப்பனம் 
கண்டாள். விழிிிப்பு வந்த உடன், அரசி தான் கண்ட கனதவப் பற்றி 
அரசரிடம் சதரிவித்தாள். அரசர் சான்ேறார்களுடன் 
கலந்தாேலாசித்தார். அவர்கள் அரசரிடம், “ அரசிக்குப் பிறக்கும் 
குழிந்தத ஒரு சபரிய ராஜாவாகேவா அல்லது ஒரு சிறந்த 
சந்நியாசியாகேவா ஆவான்” என்று கணித்துச் சசான்னார்கள். 

அரசிக்குக் குழிந்தத பிறந்தது. அந்தக் குழிந்ததக்கு “ சித்தார்த்தன் ” 
என்று சபயரிட்டார்கள். சுத்ேதாதன அரசன் அந்தக் குழிந்தத 
ராஜ்யத்ததத் துறந்து, சந்நியாசியாகப் ேபாவதத விரும்பவில்தல. 
யுவராஜாவான அந்தக் குழிந்தத அரண்மதனதய விட்டு சவளியில் 
எங்கும் ேபாகாமல் பாதுகாக்க முடிவு சசய்தான். அப்சபாழுது தான், 

அந்தக் குழிந்தத எந்த ஒரு மஹாதனயும் சந்தித்து, அவர்களது 

ேபாததனயின் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகாமல் இருக்கும் என்று அரசன் 
நிதனத்தான். 

சித்தார்த்தனுக்கு 16 வயது நிரம்பியவுடன், அவனுக்குக் கல்யாணம் 
சசய்ய சுத்ேதாதன அரசன் முடிவு சசய்தான். அந்தக் காலத்தில், 

இளவரசிகள் தங்களது கணவர்கதள சுயம்வரங்களில் தான் ேதர்வு 

சசய்வார்கள். பலர் முன்னிதலயில் அரச குமாரர்களுக்குள் ேபாட்டி 
நதடசபறும். அதில் சவற்றி சபற்ற இளவரசன் இளவரசிதயக் 
கல்யாணம் சசய்து சகாள்வான். 
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சித்தார்த்தன் எல்லாப் ேபாட்டிகளிலும் சவன்று, இளவரசிதயக் 
தகப்பிடித்தான். சில வருடங்களில் அவர்களுக்கு ஒரு மகன் 
பிறந்தான். அந்தக் குழிந்ததக்கு ராகுல் என்று சபயரிட்டார்கள். 

ராகுல் பிறந்த பிறகு, இளவரசர் சித்தார்த்தனன் சவளி உலகத்தத 
அறிய சவகு ஆவலாக இருந்தான். ஒரு நாள் தனது ேதேராட்டியுடன் 
ேதரில் அரண்மதனக்கு சவகுதூரம் சசன்றான். ழவியில் - வயதான 

மனிதன், வியாதியஸ்தன், இறந்த மனிதன் - ஆகியவர்கதளச் 
சித்தார்த்தன் பார்த்தான். சித்தார்த்தன் தன் ேதேராட்டிதயப் பார்த்து 
ேநாய், முதுதம, சாவு ஆகியதவகதளப் பற்றிக் ேகட்டான். அதவகள் 
தவிர்க்க முடியாத இயற்தகயின் விதி என்று ேதேராட்டி 
விளக்கினான். திரும்பி வரும் பாததயில், சித்தார்த்தன் காவி 
உதடயுடன் ஒரு சன்னியாசி ஒரு மரத்தின் நிழிலில் தியானத்தில் 
முழு அதமதியில் அமர்ந்து இருப்பததக் கவனித்தான். அந்த 
சன்னியாசியிடம், “உங்கள் அதமதிக்கான காரணம் யாது?’ என்று 

சித்தார்த்தன் வினாவினான். சன்னியாசி பதில் சசான்னார் : “நான் 
உண்தமதயத் ேதடி அதலயும் ஒரு ஜவீன். அததக் கண்டு 
பிடிப்பதற்காக, இந்த உலகத்தில் உள்ள அத்ததனதயயும் நான் துறந்து 
விட்ேடன்.” 

சித்தார்த்தன் மிகவும் ழஆமாகப் பாதிக்கப்பட்டான். தன் ஆடம்பர 
வாழ்தவயும், தன் குடும்பத்ததயும் துறந்து, உண்தமதயத் ேதடிக் 
கண்டுபிடிக்க சித்தார்த்தன் முடிசவடுத்தான். 

ஒரு பிச்தசக்காரன் சித்தார்த்தன் உடுத்திக் சகாண்டிருந்த ஆடம்பர 
உதடதயப் பார்த்து, பிச்தச ேகட்டான். சித்தார்த்தன் தன் அரச உடுப்தப 
பிச்தசக்காரனிடம் சகாடுத்து, அவனது கந்தல் உதடதயப் சபற்றுக் 
சகாண்டான். சித்தார்த்தன் தன் ததலமயிதர சமாட்தட அடித்துக் 
சகாண்டு, அந்தக் கந்தல் உதடயுடன் உண்தமகாணும் தன் 
பயணத்ததத் சதாடர்ந்தான். ழவியில் கண்ட சன்னியாசிகளிடம் 
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ஞானத்தத உபேதசிக்கச் சசான்னான். ஆனால், அவர்களில் 
ஒருவராலும் நிரந்தரமான அதமதிதயப் எப்படிப் சபற முடியும் 
என்பததத் சித்தார்த்தனுக்கு உபேதசிக்க முடியவில்தல. உண்ணாமல் 
பட்டினி கிடந்து, தன் உடதல வருத்தி உண்தமதய அதடய முயன்றும், 

ேதால்வியில் தான் அது முடிந்தது. 

ஒரு நாள் சித்தார்த்தன் நதியில் குளித்து விட்டு, அருகிலிருக்கும் 
ஒரு சபரிய ேபாதி ஆல மரத்தத ேநாக்கி நடந்தான். காய்ந்த இதலச் 
சருகுகதள ஆசனமாக அதமத்து, சத்தியப் பிரமாணம் சசய்து 

சகாண்டான்: “ என்னுதடய சவற்றி இலக்தக அதடயும் வதர, இந்த 
ஆசதனத்தத விட்டு அகலமாட்ேடன்.” 

சித்தார்த்தன் லட்சியத்தத அதடயவிடாமல் தடுக்கப் பல துர் 
ேதவததகள் முயன்றன. ஆனால், சித்தார்த்தன் திட சிந்ததனேயாடு 
உறுதியுடன் இருந்தான். விடி காதல ேநரத்தில், உதய சூரியனின் 
ஒளி வ ிீச, சித்தார்த்தன் கண்கதளத் திறக்கும் சபாழுது, வாழ்வில் 
முழுதமயான ேதாற்றமும், வாழ்வின் ரகஸ்யமும் அவனுக்குத் 
சதரிந்தது. அத்துடன் சித்தார்த்தனின் உண்தம ேதடல் ஒரு 
முடிவுக்கு வந்த்து. 35 வயதில், சித்தார்த்தன் புத்தராக உருவானார். 
சித்தார்த்தர் என்ற புத்தர் தியானத்ததத் சதாடர்ந்து சசய்தார். ேபாதி 
மரத்தின் நிழிதல விட்டு, தான் அறிந்த ஞானத்தத மற்றவர்களுக்குப் 
ேபாதிக்க புத்தராக வலம் வந்தார. 

வர்ணாசி என்று இப்சபாழுது அழதக்கப்படும் காசி நகரில் இருக்கும் 
உருவில்வா என்ற இடத்தில் புத்தர் ஐந்து சன்னியாசிகதளப் பார்த்தார். 
அவர்களுக்கு தான் கண்டு பிடித்த நான்கு புனிதமான தத்துவங்கதள 

உபேதசித்தார். ‘கவதலகளுக்சகல்லாம் காரணம் ஆதச. ஆதசதய 
ழஒித்தால், கவதலகதள நாம் ேபாக்கலாம்’ என்பதத புத்தர் 
உபேதசித்தார். அந்த ஐந்து சன்னியாசிகள் தான் புத்தரின் முதல் 
சீடர்கள். பிறகு, புத்தர் சவகு தூரம், பல இடங்களுக்குப் பயணம் 



Historie om Buddha på tamil 

 

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 
 

சசய்து, தனது நான்கு உன்னதமான த்த்துவங்கதள உபேதசித்தார். 
அத்துடன், உடல், ேபச்சு, மனம் ஆகிய அதனத்தும் தூய்தம அதடய 

தியானக் கதலதயயும் கற்பித்தார். உடேன, புத்தரின் ேபாததனகள் 
நாடு முழுதும் பரவியது. அதனால், புத்தருக்குப் பல சதாண்டர்கள் 
ேதான்றினார்கள். 


