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புத்த மதத்தின் ததோற்றம்  

 

2,500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர், சுத்ததோதனோ Suddhodana என்ற 

மன்னர் இருந்தோர். Maha Maya மகோ மோயோ என்ற அழகோன 

Koliyan princess தகோலியன் இளவரசி என்பவரர மணந்தோர்.  

இந்தியோவின் வடக்கில், இப்தபோது தேபோளம் என்று 

அரழக்கப்படும் தகோலியோ பழங்குடியினருக்கு 

அடுத்தபடியோக வசிக்கும் தபோர்வீரர் சோக்கியர்கரள Sakyas 

இந்த த ோடி ஆட்சி சசய்தது.  

 

இன்று புத்த மதம்  உலகின் 4 வது சபரிய மதமோகும், அரதத்  

520 மில்லியன் மக்கள் பின்பற்றுகின்றனர் . 

 

 ஒரு பவுர்ணமி இரவு, அரண்மரனயில் தூங்கும்தபோது, 

ரோணிக்கு ஒரு சதளிவோன கனவு இருந்தது.  ேோன்கு 

ததவர்களோல் (ஆவிகள்) இமயமரலயில் உள்ள 

அதனோட்டோட்டோ Anotatta ஏரிக்கு சகோண்டு 

சசல்லப்படுவரத அவள் உணர்ந்தோள்.  ஏரியில் அவரளக் 

குளித்தபின், ததவர்கள் அவரள பரதலோகத் துணிகளில் 

அணிந்து, வோசரன திரவியங்களோல் அபிதேகம் சசய்து, 

சதய்வீக மலர்களோல் படுக்க ரவத்தோர்கள்.  

 

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com


2 
 

ஒரு சவள்ரள யோரனக்குப் பிறகு, ஒரு சவள்ரள தோமரர 

மலரர அதன் உடற்பகுதியில் பிடித்துக்சகோண்டு, மூன்று 

முரற அவரளச் சுற்றிச் சசன்று, அவளது வலது பக்கத்தின் 

வழியோக அவள் வயிற்றில் நுரழந்தது. 

 

 இறுதியோக, யோரன கோணோமல் தபோனது, ரோணி விழித்தோள், 

தனக்கு ஒரு முக்கியமோன சசய்தி வழங்கப்பட்டரத அறிந்து, 

யோரன தேபோளத்தின் மகத்துவத்தின் அரடயோளமோக 

இருப்பதோல். மறுேோள், அதிகோரலயில், ரோணி ரோ ோவிடம் 

கனவு பற்றி சசோன்னோள்.  ரோ ோ குழப்பமரடந்து, சில 

ஞோனிகரள கனவின் அர்த்தத்ரதக் கண்டறிய அனுப்பினோர். 

 

ஞோனிகள், "உமது மோட்சிரம, நீங்கள் மிகவும் அதிர்ஷ்டசோலி. 

ததவர்கள் எங்கள் ரோணிரய தூய்ரமயோன ஒருவரின் தோயோகத் 

ததர்ந்சதடுத்துள்ளனர், தமலும் குழந்ரத மிகப் சபரிய 

மனிதரோக மோறும்." 

 

 சித்தோர்த்த கவுதம புத்தர் கிமு 563 இல் பிறந்தோர் Siddhartha 

Gautama buddha was born 563 BC. 

 

புரோணத்தின் படி, அவரது பிறப்பிதலதய ஒரு சூத்திரதோரி 

அவர் ஒரு துறவியோக மோறக்கூடும் என்று கணித்தோர் 

(தற்கோலிக வோழ்க்ரகயிலிருந்து விலகுதல்).  இரதத் தடுக்க, 

அவரது தந்ரத அவருக்கு பல ஆடம்பரங்கரளயும் 

இன்பங்கரளயும் வழங்கினோர்.  
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ஆனோல், ஒரு இரளஞனோக, அவர் ஒருமுரற ேோன்கு ததர் 

சவோரிகளில் சசன்றோர், அங்கு மனித துன்பத்தின் கடுரமயோன 

வடிவங்கரள முதலில் போர்த்தோர்:  

 

➢ முதுரம ,  

➢ வியோதி ,  

➢ மரணம்  (ஒரு சடலம்), மற்றும்  

➢ துறவி (சுய மறுப்போளர்).  

 

அவரது வோழ்க்ரகக்கும் இந்த மனித துன்பத்திற்கும் 

இரடயிலோன தவறுபோடு பூமியில் உள்ள அரனத்து 

இன்பங்களும் உண்ரமயில் இரடக்கோலமோனது மற்றும் 

மனிதன்  துன்பங்கரள மட்டுதம மரறக்க முடியும் என்பரத 

அவர் உணர்ந்தோர். 

 

 தனது மரனவிரயயும் புதிய மகரனயும் (ரோகுலோ) 

விட்டுவிட்டு, அவர் பல ஆசிரியர்கரள அரழத்துச் சசன்று, 

பட்டினி கிடக்கும் வரர கோட்டில் கடுரமயோக ரகவிட 

முயன்றோர்.  

 

கரடசியோக, இதுவும் அதிகமோன துன்பங்கரள மட்டுதம 

தசர்க்கிறது என்பரத உணர்ந்து, அவர் உணரவச் சோப்பிட்டு, 

தியோனிக்க ஒரு மரத்தின் அடியில் அமர்ந்தோர்.  கோரலயில் 

(அல்லது சிலர் ஆறு மோதங்களுக்குப் பிறகு!) அவர் 

நிர்வோணத்ரத (அறிசவோளி) அரடந்தோர், இது 
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துன்பத்திற்கோன கோரணங்களுக்கும் உண்ரமயோன நிரந்தர 

விடுதரலரயயும் அளித்தது.. 

 

இப்தபோது புத்தர் ("அறிசவோளி சபற்ற அல்லது 

விழித்சதழுந்தவர்") மற்றவர்களுக்கு இந்த சத்தியங்கரள 

அவர்கள் அனுபவித்த கோரியங்கள் மூலம்  கற்பிக்கத் 

சதோடங்கினோர்.  அவர் கற்பித்த மிக முக்கியமோன 

தகோட்போடுகளில் ேோன்கு உன்னத சத்தியங்கள் மற்றும் எட்டு 

மடங்கு போரத ஆகியரவ அடங்கும். 

 

 அவர் சபனோரரைச் சுற்றி (சோரேோத்தில்) கற்பிக்கத் 

சதோடங்கினோர்.  சபோதுவோக அவரது சகோப்தம் ஆன்மீகம், 

அறிவுசோர் மற்றும் சமூக சேோதித்தல் ஒன்றோகும். சத்தியத்ரதத் 

ததடும் புனித ேபர்களோல் குடும்பத்ரதயும் சமூக 

வோழ்க்ரகரயயும் ரகவிடுவதற்கோன இந்து இலட்சியம் 

முதலில் பரவலோகி, உபநிடதங்கள் எழுதப்பட்ட கோலமோகும்.  

இரண்ரடயும் தவத  தியோகத்தின் ரமயத்திலிருந்து விலகிச் 

சசல்வதோகக் கோணலோம். 
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Dukka துக்கோ: 

அவரது முதல் உன்னத உண்ரம என்னசவன்றோல், வோழ்க்ரக 

துன்பமோக இருக்கிறது (துக்கோ).  ேோம் சோதோரணமோக 

வோழும்தபோது வோழ்க்ரக உடல் மற்றும் மனதின் 

இன்பங்களும் தவதரனயும் நிரறந்தது;  இன்பங்கள், நீடித்த 

மகிழ்ச்சிரயக் குறிக்கவில்ரல என்று அவர் கூறினோர்.  ேோம் 

அவர்கரள விரும்புவதோலும், அவர்கள் சதோடர 

விரும்புவதோலும், வலி சசல்ல விரும்புவதோலும் இன்பம் 

வரக்கூடும் என்பதோல் அவர்கள் தவிர்க்க முடியோமல் 

துன்பத்துடன் பிரணக்கப்பட்டுள்ளனர்.  

 

Samudaya  சமுதயோ: 

இரண்டோவது உன்னத உண்ரம என்னசவன்றோல், துன்பம் 

என்பது  இன்பங்களுக்கோக ஏங்குவதோலும், அரவ 

இல்லோதபடி இருக்க முடியோது  என்பதோலும் ஏற்படுகிறது.  

வோழ்க்ரகரய அப்படிதய ஏற்க மறுக்கிதறோம்.  

 

Nirodha நிதரோதோ: 

இருப்பினும், மூன்றோவது உன்னத சத்தியம், துன்பத்திற்கு ஒரு 

முடிவு உண்டு  என்று கூறுகிறத. 

 

Magga மஃகோ: 

ேோன்கோவது அந்த முடிவுக்கோன வழிகரள வழங்குகிறது: 

எட்டு மடங்கு போரத மற்றும் மத்திய வழி.  இந்த 

ஒருங்கிரணந்த போரதரய ஒருவர் பின்பற்றினோல், அவர் 

அல்லது அவள் நிர்வோணத்ரத அரடவோர்கள், இது 
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அரனவருக்கும் சதரிந்த சதளிவோன விழிப்புணர்வின் 

விவரிக்க முடியோத நிரல, அதில் அரமதியும் மகிழ்ச்சியும் 

மட்டுதம உள்ளது. 

 

The Eight-Fold Path எட்டோக மடிக்கப்பட்ட போரத: 

 

 

 

 

 

சபரும்போலும் எட்டு-சக்கர சக்கரத்தோல் (தம்ம சக்கரம்) 

சித்தரிக்கப்படுகிறது:  

 

1. Right Views (the Four Noble Truths) சரியோன போர்ரவ,  

2. Right Intention சரியோன தேோக்கம்,  
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3. Right Speech சரியோன தபச்சு,  

4. Right Action சரியோன ேடவடிக்ரக,  

5. Right Livelihood/Occupation சரியோன வோழ்க்ரக,  

6. Right எபிதபோர்ட் சரியோன முயற்சி,   

7. Right Mindfulness (total concentration in activity) சரியோன 

சிந்தரன, மற்றும்   

8. Right Concentration சரியோன த்யோனம் (meditation).  

 

எட்டு மடங்கு போரத புத்தரின் வோழ்க்ரகரய 

வரகப்படுத்தும் மத்திய வழியின் சகோள்ரகயோல் 

பரவியுள்ளது.  மத்திய வழி சிந்தரன, உணர்ச்சி, சசயல் 

மற்றும் வோழ்க்ரக முரற ஆகியவற்றின் அரனத்து 

உச்சநிரலரயயும் நிரோகரிப்பரதக் குறிக்கிறது.  

 

உடலின் கடுரமயோன மரணதண்டரன அல்லது 

மகிழ்ச்சியோன தூப இன்பங்களின் வோழ்க்ரகரய விட, புத்தர் 

ஒரு மிதமோன அல்லது "சீரோன" அரலந்து திரிந்த வோழ்க்ரக 

முரறரயயும் தியோனம் மற்றும் அறசேறி மூலம் மன மற்றும் 

உணர்ச்சி சமநிரலரய வளர்ப்பரதயும் பரிந்துரரத்தோர். 

 

புத்தரின் மரணத்திற்குப் பிறகு, அவரது பிரம்மச்சோரி 

அரலந்து திரிந்த பின்பற்றுபவர்கள் படிப்படியோக 

மடங்களுக்குள் குடிதயறினர், அரவ திருமணமோன போமர 

மக்களோல் தகுதி சபறும் பரிசுகளோக வழங்கப்பட்டன.  

புத்தரின் சில தபோதரனகரள துறவிகள் கற்பித்தனர். புத்தரின் 

பிறப்பிடத்திற்கு வருவது தபோன்ற ேரடமுரறகளிலும் 
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அவர்கள் ஈடுபட்டனர்;  அவர் அறிசவோளி சபற்ற (தபோதி 

மரம்), தகோயில்களில் புத்தர் உருவங்கள் மற்றும் அவரது 

உடலின் நிரனவுச்சின்னங்கள் பல்தவறு ஸ்தூபங்கள் 

அல்லது இறுதிச் சடங்குகளில் ரவக்கப்பட்டுள்ளன.  

அதசோகோ என்ற புகழ்சபற்ற மன்னரும் அவரது மகனும் 

புத்தத்ரத சதன்னிந்தியோ முழுவதும் மற்றும் இலங்ரக 

(இலங்ரக) (கிமு 3 ஆம் நூற்றோண்டு) பரப்ப உதவினோர்) 

 

புத்த மதத்தின் வரலோறு 

 

கிமு 483 இல் gauthama  கோலமோனதபோது, அவரரப் 

பின்பற்றுபவர்கள் ஒரு மத இயக்கத்ரத ஒழுங்கரமக்கத் 

சதோடங்கினர்.  புத்தரின் தபோதரனகள் புத்த மதத்தில் 

வளரக்கூடிய அடித்தளமோக அரமந்தன கிமு 3 ஆம் 

நூற்றோண்டில், மவுரிய இந்தியப் தபரரசரோன அதசோகோ 

புத்திசத்தத்ரத இந்தியோவின் மோநில மதமோக மோற்றினோர்.  

பவுத்த மடங்கள் கட்டப்பட்டன, மிேனரி பணிகள் 

ஊக்குவிக்கப்பட்டன. 

 

அடுத்த சில நூற்றோண்டுகளில்,  Buddhism  இந்தியோவுக்கு 

அப்போல் பரவத் சதோடங்கியது.  பவுத்தர்களின் 

எண்ணங்களும் தத்துவங்களும் மோறுபட்டன, சில 

பின்பற்றுபவர்கள் கருத்துக்கரள மற்றவர்கரள விட 

வித்தியோசமோக விளக்குகிறோர்கள். 
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ஆறோம் நூற்றோண்டில், ஹன்ஸ் இந்தியோ மீது பரடசயடுத்து 

நூற்றுக்கணக்கோன பவுத்த மடங்கரள அழித்தோர், ஆனோல் 

ஊடுருவியவர்கள் இறுதியில் ேோட்ரட விட்டு 

சவளிதயற்றப்பட்டனர். 

 

 இஸ்லோம் இரடக்கோலத்தில் இப்பகுதியில் விரரவோக 

பரவத் சதோடங்கியது,  Buddhism  பின்னணியில் சசன்றது.. 

 

புத்தமதத்தின் வகைைள் 

 

இன்று,  Buddhism  பல வடிவங்கள் உலகம் முழுவதும் 

உள்ளன.  குறிப்பிட்ட புவியியல் பகுதிகரளக் குறிக்கும் 

மூன்று முக்கிய வரககள் பின்வருமோறு: 

 

ததரவோத  Theravada Buddhism: தோய்லோந்து, இலங்ரக, 

கம்தபோடியோ, லோதவோஸ் மற்றும் பர்மோவில் பரவலோக 

 

மைோயோன Mahayana Buddhism: சீனோ,  ப்போன், ரதவோன், 

சகோரியோ, சிங்கப்பூர் மற்றும் வியட்ேோமில் பரவலோக உள்ளது  

 

திபெத்திய Tibetan Buddhism: திசபத், தேபோளம், மங்தகோலியோ, 

பூட்டோன் மற்றும் ரஷ்யோ மற்றும் வட இந்தியோவின் சில 

பகுதிகளில் பரவலோக உள்ளது  

 

இந்த வரககள் ஒவ்சவோன்றும் சில நூல்கரள மதிக்கின்றன 

மற்றும் புத்தரின் தபோதரனகளுக்கு சற்று மோறுபட்ட 
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விளக்கங்கரளக் சகோண்டுள்ளன.  ச ன்  Buddhism மற்றும் 

நிர்வோண  Buddhism  உட்பட  Buddhism  பல 

துரணப்பிரிவுகளும் உள்ளன. 

 

  Buddhism த்தத்தின் சில வடிவங்கள் தோதவோயிசம் மற்றும் 

போன் தபோன்ற பிற மதங்கள் மற்றும் தத்துவங்களின் 

கருத்துக்கரள உள்ளடக்கியது Taoism and Bon. 
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முதல் நூற்றோண்டு பற்றி.  சபளத்த மடிப்புக்குள் ஒரு சபரிய 

பிளவு ஏற்பட்டது - அது மகோயோன மற்றும் ஹினோயனோ 

கிரளகளுக்கு இரடயில்.Mahayana and Hinayana branches.  

 

 

 

Of the Hinayana ("the Lesser Vehicle") branch of schools, only  

 

 Buddhism இந்தியோவில் கிட்டத்தட்ட அழிந்துதபோன 

தபோதிலும் (கி.பி. 12 ஆம் நூற்றோண்டு) - ஒருதவரள இந்து 

மதத்தின் அரனத்து தழுவல் தன்ரம, முஸ்லீம் 

பரடசயடுப்புகள் அல்லது துறவியின் வோழ்க்ரக முரறக்கு 

மிகுந்த மன அழுத்தம் கோரணமோக இருக்கலோம் - ஒரு மதமோக 

அது நிரூபிக்கப்பட்டரத விட அதிகமோக உள்ளது  
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ஆசியோவின் ேோடுகளில் அதன் ேம்பகத்தன்ரம மற்றும் 

ேரடமுரற ஆன்மீகம் அது சகோண்டு சசல்லப்பட்டுள்ளது. 

புத்த மடங்கிற்குள் உருவோக்கப்பட்டுள்ள பல வடிவங்களும் 

ேரடமுரறகளும் இந்த மோசபரும் மதத்தின் மூலம் பல 

வரகயோன மக்கரள தங்கள் ஆன்மீகத் ததரவகரள பூர்த்தி 

சசய்ய அனுமதித்துள்ளன.. 


