
ப ௌத்த மதக் கததகள் 

சாந்தி ்பிரியா 

 

ஒருமுறை இலங்றைறை  தேவப்பிரசன்னா  என்ை மன்னன் ஆண்டு வந்ோன். 

அவர ் நல்லவர,் அறனவரிடமும் அன்புடன் இருந்ேவர ் என்ைாலும் நாேத்ிைர.்  

ைடவுள் அறனே்து இடங்ைளிலும் பரவி உள்ளார,் அவர ் எங்கும் நிறைந்ேவர ்

என்ை கூை்றை  நம்பாேவர.் ைடவுறளப் பை்றிை அவரது சந்தேைங்ைளுை்கு பல 

அறிஞரை்ள் மை்றும் பண்டிேரை்ளினால் சரிைான விளை்ைம் ேர முடிைவில்றல 

என்பதினால் ேனை்கு தேை்வங்ைள் மீது உள்ள சந்தேைங்ைளுை்கு திருப்திைாை 

விறட ேருபவரை்ளுை்கு நிறைை சன்மானம் அளிப்போை அறிவிே்து இருந்ோர.் 

 

அறேை் தைள்விப்பட்ட   ஒரு துைவி  இலங்றையின் ேறலநைருை்கு விஜைம் 

தசை்ோர,் மன்னர ் அவரிடம் மை்ைவரை்ளிடம் தைட்ட அதே  தைள்விைறள 

எழுப்பினார ் ‘  அறனே்து இடங்ைளிலும் பரவி உள்ளோை கூைப்படும் ைடவுள் 



எந்ே பை்ைே்றே பாரே்்ேபடி இருை்கின்ைார,்  அவர ் எங்தை, எந்ே உருவில்  

இருை்கின்ைார ்என்பறே கூை இைலுமா ? 

  

துைவி சிரிே்துை்தைாண்தட மன்னரிடம் அடுே்ே நாள்  வந்து அவரது 

சந்தேைங்ைறளே் தீரே்்துை் றவப்போை  கூறினார.் கூறிைபடிதை துைவி அடுே்ே 

நாள் வந்ோர.்  முேலில் ஒரு கிண்ணம் நிறைை தவண்றண அடங்கிை  பால் 

மை்றும் ஒரு தபரிை பீப்பாை் நிறைை உப்பு ேண்ணீறர வரவறைை்குமாறு 

மன்னரிடம் கூறினார.் மன்னனும் அேை்கு ஏை்பாடு தசை்ோர.் முேலில் தபௌே்ே 

துைவி கிண்ணே்தில் இருந்ே பாறல ேனது விரலால்  கிளறிை் தைாண்தட, 

அடிை்ைடி பீப்பாயில் இருந்ே ேண்ணீறரயும் பாரே்்ோர.் சை்று தநரேத்ுை்கு 

பின்னர ் 'நீங்ைள் என்ன தேடுகின்றீரை்ள்' என்று தைட்ட  மன்னறனப் பாரே்்து   

துைவி கூறினார ் ' மன்னா நீங்ைள் ேந்ே இந்ே பாலில்  தவண்றணயும் இல்றல, 

பீப்பாயில் உப்பும் ைாணப்படவில்றலதை என்போல் அவை்றை தேடுகிதைன்'.   

 

மன்னர ் அவறரப் பாரே்்து தைலிைாை  சிரிே்ேவாறு கூறினார ் ' ைண்ைளுை்கு 

தேரிைாமல் தவண்றணயும் உப்பும் பால் பாே்திரே்திலும், பீப்பாயில் உள்ள 

நீரிலும் ைலந்து உள்ளன. பாறல ேயிராை்கி ைறடந்ோல் மடட்ுதம 

தவண்றணறை எடுை்ை முடியும். அறே தபால உப்பு நீறர 

சுே்ேமாை்கினால்ோதன உப்றப பிரிே்து எடுை்ை முடியும். இது அறனவருை்கும் 

தேரிந்ே  சாோரண விஷைம்ோதன. உங்ைளுை்கு தேரிைவில்றலைா?'  என்று 

தைட்டார.்  அறேை் தைட்ட துைவி  மன்னறனப் பாரே்த்ு சிரிே்ேபடி கூறினார ்

'மன்னா பாலில் ைண்ைளுை்கு தேரிைாமல் ைலந்துள்ள தவண்றணறை பாரை்்ை 

முடிைாே உங்ைளால், உப்பு நீரில் உப்றபை் ைாண முடிைாே உங்ைளினால்,  இந்ே 

பிரபஞ்சே்தில் ைண்ைளுை்கு தேரிைாே  உருவில்  உள்ள இறைவறன எப்படி 

சாோரணமாை பாரை்்ை முடியும்? ைடவுறளை் ைாண விரும்புதவார ் அேை்கு 

முேலில் ேங்ைறள ைடவுள்மீது நம்பிை்றையும் உறுதிைான பை்திறையும்  

தைாண்டவரை்ளாை  மாை்றிை் தைாள்ள தவண்டும். அேன் பின் ைடவுறள ைாண   

முறைப்படி பிராரே்்ேறன தசை்ோல் அோவது  -பாறல ேயிராை்கி தவண்றண 

எடுப்பறே தபால, உப்பு நீறர பேப்படுே்தி உப்றப எடுப்பறே தபால- 



ைடவுளிடம்  பூரண பை்தி தசலுே்தி  வந்ோல் நிசச்ைமாை  ைடவுறளை் ைாண 

முடியும்' என்ைார.்  அறேை் தைடட்ு சை்தை தவடை்ம் அறடந்ே மன்னன் ேளராமல் 

தைட்டார ் 'உங்ைள் கூை்றை சை்று தநரே்துை்கு ஏை்றுை் தைாள்கிதைன். ஆனால் 

எங்கும் நிறைந்துள்ளோை கூைப்படும் ைடவுள் இப்தபாது எந்ே திறசறை 

தநாை்கி பாரே்்ேவாறு இருை்கின்ைார ்என்பறேை் கூை முடியுமா ?'   

 

அறேை் தைட்ட துைவி மன்னனிடம் ஒரு   எண்தணை் விளை்றைை் எடுேத்ு 

வருமாறு கூறிவிடட்ு, அவறர இருண்ட அறைை்குள் அறைே்துச ்தசன்று அந்ே 

விளை்றை ஏை்றுமாறு கூறினார.் ஏை்ைப்பட்ட விளை்கு அறனே்து பகுதிறையும் 

தவளிசச்மாை்ை, அந்ே துைவி மன்னனிடம் தைட்டார ் ' மன்னா விளை்கின்  ஒளி 

எந்ே பை்ைே்றே தநாை்கி தவளிசச்ேற்ே பாை்சச்ுகிைது?'.   மன்னன் கூறினார ்

'இதேன்ன தைள்வி, விளை்கு எறிந்ோல் ஒதர தநரே்தில் அறனே்து  பை்ைே்திலும் 

அல்லவா அேன்   ஒளிை் ைதிர ்பாயும்'.  துைவி சிரிே்ேபடிை் கூறினார ்' எப்படி ஒரு 

விளை்கின் ஒளி அறனே்து பை்ைேத்ிலும் ஒதர தநரேத்ில் பாயுதமா, அறே 

தபாலே்ோன் எங்கும் நிறைந்து உள்ள, ைண்ைளுை்கு உள்ள ைடவுளின் ஒளிை் 

ைதிர ் தபான்ை  பாரற்வ, ஒரு திறசறை மடட்ும் அல்ல, அறனேத்ு 

திறசைறளயும்  தநாை்கி உள்ளது'. மன்னன் அறமதிைானான். 

 

அடுேத்ு ைடவுள் எந்ே வடிவே்தில் இருை்கிைார ் என்று தைட்ட மன்னனின்  

மூன்ைாவது சந்தேைே்திை்கு துைவி  விே்ைாசமான முறையில் பதிறலை் 

தைாடுே்ோர.்  துைவி மன்னனிடம் தைட்டார ்‘மன்னா உங்ைள் உடலுை்குள் உள்ள 

ஆே்மாவின் தோை்ைம் என்ன என்பறே கூறுவீரை்ளா? '   மன்னர ் மீண்டும் 

துைவிறை தைலி தசை்ோர ்'ஒருவரது ஆே்மா தவளிதை வந்து விட்டால் அவரை்ள் 

மடிந்து அல்லவா தபாவாரை்ள். அப்படி இருை்றையில் ஆே்மாவின் தோை்ைே்றே 

அவரால் எப்படிை் கூை முடியும் ?' . துைவி அறமதிைாை கூறினார ் ' சரி, நான் 

என்னுறடை ஆே்மாறவ தவளிதைை்றி விடட்ு திரும்ப அறைே்துை் 

தைாள்கிதைன்.  தவளிதைறும் எனது ஆே்மாவின்  தோை்ைே்றேை் பாரே்த்ு  

அேன் உருறவ  கூை முடியுமா?'.  துைவிைள் பலர ் ஞானம் தபை்ைவரை்ள். 

அவரை்ளால் கூடு விடட்ு கூடு பாை்வது தபால ஆே்மாறவ தவளிதைை்றிை் 



தைாண்டு மீண்டும் ேமது உடலுை்குள் வர முடியும் என்பது மன்னனுை்கு 

தேரிைாது. ஆைதவ துைவி எதோ தைலிைாைை் கூறுகிைார ்என்று அசடற்டைாை 

எண்ணிை் தைாண்டு அவரது சவாறல ஏை்றுை் தைாண்டார.் உடனடிைாை அந்ே 

துைவி இைந்து தபான ஒரு பைறவறை ஒரு கூட்டில் றவே்து தைாண்டு வருமாறு 

கூறினார.் இைந்து தபான பைறவ கூட்டில் அறடை்ைப்படட்ு வந்ேது. துைவி ஒரு 

நாை்ைாலியில் அமரந்்து தைாண்டு மன்னனிடம் ேன் உடறல விடட்ு 

தவளிதைறும் ேன்னுறடை   ஆே்மா  அந்ே பைறவயின் உடலில் புகுந்து 

தைாண்ட பின், மீண்டும் ேன் உடலுை்தை திரும்பி வந்து விடும் என்றும் அப்படி 

தவளிதைறிச ் தசல்லும் ேனது ஆே்மாறவப் பாரே்்து அேன் உருவம் எப்படி 

இருந்ேது என்பறேை் கூறுமாறு தைடட்ுை் தைாண்டார.் 

 

அப்படிச ் தசான்ன துைவி ஒரு நாை்ைாலியில் அமரந்்ோர.் திடீதரன கூண்டில் 

இைந்து தபாை் இருந்ே பைறவ கூண்டுை்குள் பைந்து கூசச்லிடே் தோடங்கிைது. 

அப்தபாது  நாை்ைாலியில் அமரந்்து இருந்ே துைவியின் உடல் அறசவில்லாமல் 

இருந்ேது. அவர ்உடறல தோடட்ுப் பாரே்்ே அறனவரும் அவர ்இைந்துவிட்டார ்

என்று  நிறனே்ோரை்ள். குைப்பேத்ில் சில நிமிடங்ைள் ைடந்து விட்டன, 

திடீதரன்று சிைறை விரிே்து  கூசச்லிட்ட பைறவ மீண்டும் இைந்துதபானது. 

இைந்து கிடந்ே உடலில் மீண்டும் புகுந்து எழுந்ே  துைவி மன்னரிடம்  ேனது 

ஆே்மாவின் உருவம் எப்படி இருந்ேது எனை் தைட்டார.்  ஆே்மாவுை்கு உருவம் 

இல்லாேோல் எதுவும் தேரிைவில்றல என மன்னன் கூை  துைவி கூறினார ் 

'மன்னா. ஒருவனால்  உடலில் இருந்து தவளிதைறும் ஆே்மா எந்ே வடிவே்தில் 

உள்ளது என்பறேதைா,  ேனை்குள் உள்ள ஆே்மாவின் உருவம் என்ன 

என்பறேதைா  பாரை்்ை இைலாேதபாது,   ஆே்மாறவப் தபால உருவமை்ை உள்ள  

ைடவுறள   பாரை்்ை ஒருவர ் எப்படி முைை்சி தசை்ைலாம்?' என்று தைட்டார.் 

அரசன் தவடக்ி ேறல குனிந்து நின்று ேனது ஆணவேத்ுை்கும், அறிைாறமை்கும்  

மன்னிப்றபை் தைடட்ார.்   

 



Buddhist Stories 

Santhipriya 

 

Once Sri Lanka was ruled by a King called Devaprasanna. He was well behaved 

King but atheist and did not believe God and the theory that  he pervade 

everywhere and omni present.  Inspite of seeking answer from several scholars 

and saints  on divine he could not get satisfactory answers to his doubts on God. 

Therefore he announced a big reward to anyone who could satisfactorily clear his 

doubts on divine.   

 

One of the  Monks  visited his capital and the King asked the same question to 

him ‘Where is God, which direction he looks at a particular time and in which form 

does he exist ?   



 

The Monk smiled and told the King that he would clear his doubts the next day. 

The Monk came next day and asked the King to  get him a bowlful of milk and a 

big can of salt water.  When they were given to the Monk, he started stirring the 

bowl with milk with his finger curiously looking something inside  the milk and in 

between searched for something inside the salt water can. Curious King asked 

him what  was he searching instead of clearing his doubts. The Monk told the 

King that he was searching for the butter and salt in the can. 

 

The King laughed and ridiculed him telling that no doubt the milk had the invisible  

butter inside, but  it could only be seen if the milk is converted into curd and 

churned. Similarly unless the can of salt water is processed and allowed to dry the 

salt cannot be seen.  The Monk coolly replied ‘Oh, King,  similar to how the 

invisible butter cannot be seen in the milk unless it is first converted into curd and 

then churned and the salt water processed to separate the invisible salt, the divine 

which  exist everywhere in invisible form cannot be seen unless those who desire 

to see him  believe in  God, then with devotion pray to him in proper manner 

when the invisible God would certainly appear before them’.  The embarrassed 

King asked the Monk ‘Ok, I agree with your views for a minute, but clear me my 

second doubt. Everyone tells me that God is omnipresent and pervade 

everywhere, but could you tell me in which direction the divine who reportedly 

pervade in the universe is looking at right now?’.   

 

The Monk asked the King to bring an oil lamp and lit up the lamp in a dark room. 

He then asked the King ‘Before I clear your doubt, Oh, King please tell me 



precisely in which direction the rays of the light is travelling?’  The King had no 

answer except to tell that the light rays travel all around as the radiance of the 

light brightened all sides. The monk said  ‘Similar to the light of the lamp which 

is able to light up all sides together in one go, the God who is omnipresent, can 

look  all  directions simultaneously as  he is light of this universe.   When you can 

see the light rays travelling on all sides in one go, why cannot God  look  all sides  

simultaneously? Therefore be sure that he is presently looking in all directions 

simultaneously’.    

 

To the third doubt of the King - in which form God exist- the monk demonstrated 

the answer in a different manner. He asked the King whether he can tell the 

appearance of the soul which is inside his body?  The King again ridiculed the 

monk to tell that unless his soul came out, how could he tell its shape or form? 

Secondly once the soul comes out the body the man dies and how could then he 

tell its appearance or shape?  The Monk asked the King in the event he  takes out 

his (Monk’s) soul and made to travel before him before  entering into another 

dead body, whether he would be able to see and tell its shape and form ?  The 

King immediately accepted the challenge thinking that the monk cannot take out 

his own soul, lest he would die and therefore he was diverting the topic.  The King 

did not know that most of the  Buddha monks who were direct disciples of Lord 

Buddha were enlightened souls and they can take out their souls from their body, 

and come back again after travelling somewhere on spiritual journey. The Monk   

asked the King to  get a dead bird in a cage. The King was confused as to why he 

was asking for a dead bird be brought in a cage. In any case, the same was done 

and the Monk asked to King to watch  his soul travel from his body and enter into 



the bird and come back again to enter into his body.  After saying so the Monk 

sat in a chair. Suddenly the dead bird in the cage started fluttering and shouting 

inside the cage having got its life back while the body of the Monk in the chair 

remained motionless and everyone screamed that he had died.  Few minutes 

passed in chaos, when suddenly the bird which was fluttering and shouting fell 

dead again and the Monk got up.   

 

The Monk smilingly asked the King what was the form of the soul which travelled 

from his body to enter into the bird and come back again. The King had no answer 

to offer as nothing was visible since the soul had no form. The Monk clarified to 

the King that when one cannot even know in which form his own soul inside his 

own body exist or see the soul of others, how could one attempt to see the God 

or question in which form the God existed? The King realized his foolishness on 

divine and apologized to the Monk for his ignorance and arrogance.      

 

 

 

 


