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மதங்கள்  

 கி.ன.6-ஆம் தற்நாண்டில் தாசீகத்ச் 

சர்ந் ொஸ்டனம், 

சீணாில் கன்னிஸீம் னி 

கனத்துக்கப தாித்ணர். 

 னத், ச, ங்கள் ான்ந காம். 

சச் சடங்குகபக் கப சாி 
ஏற்நத் ாழ் ிக்க ினக 

டுக்க 

சமண சமயம்: ( கி.மு.540 -கி.மு.467 )  

 கி.ன.6--ஆம் தற்நாண்டில் ான்நிது. 

 இன் றுதர் - ஆனகம், ெணம், 

ிகண்டாம், ஆசீகம். 

 இில் கூநப்தறும் தானள் ஏழு. அ 

1.சீன் 2.அசீன் 3.ஆச்சிம் 

4.சனம் 5.தந்ம் 6.டீு 7.ிர்ச்சம். 

 சீன் ஆசாதாசங்கப கடந்து ஆணந் 

ஞாணம் னனி 8 குங்கபப் தற்று 

ஆகாத்ில் ல்ாக்கிச் சன்று 

னிடத்ில் இனப்த னக்ி ஆகும். 

 சினரின் கனத்துக்கள் -- ரிதால் 

(னல் ீத்ங்கர்) சசம் 

ாற்றுிக்கப்தட்டது. 

 ச சத் ாற்றுித்ர் -- 

ர்த்ாண காீர் (24-து 

ீர்த்ங்கர்) 

 கி.ன. 540 - ல் தகீாரில் சானிக்கு 

அனக குந்க் கிாத்ில் காீர் 

திநந்ார். 

 ந் -- சித்ார்த்ர். ாார் -- 

ிரிசனா(னிச்சாி தச் சர்ந் 

இபசி). 

 ணி -- சாா. னல் ீத்ங்கர் 

கள் - திரிர்சணா 

 30 ில் துநவு னண்டார். 

 2 ில் கல் ினாகி 

ஆன்ீக அநிவு தற்நார். 

 ெணீர் (ன்ண ன்நர்) என்றும் 

அக்கப்தட்டார். 

 இாெகிரிக்கு அனகனேள்ப தனரிில் 

கி.ன 467 - ல் ணது 72-து ில் 

இநந்ார். 

 கடவுள் ம்திக்க இல்ன. ணிணின் 

ஆத் பி கடவுள் எண தாித்ார். 

 று திநி ீது ம்திக்க காண்டணர். 

 இது தாணகள் 

ிரித்ிணங்கள்(ன்ணம்திக்க, 

ல்னநிவு, ன்ணடத்) 

எணப்தடும். 

 அஹிம்ச நிக்கு அிக 

னக்கித்தும் காடுத்ார். 

 சீடர்களுக்கு ஐந்து காள்ககப 

(ிங்கள்) தாித்ார். 

1. அஹிம்ச ------- உிர்களுக்கு ீங்கு 

சய்ா. 

2. சத்ிம் -------- உண் தசுல். 

3. அஸ்ம்-------- ினடா. 

4. ிாகம் -------- சல்ம் துநத்ல். 

5. திம்சரிம் ---- தூ ாழ்க்க. 

 கர்ா என்ந த்துத் ம்திணார். 

 ச சம் கூறும் தாங்கபின் 

எண்ிக்க - 100 

 ச சத்ின் உர்ந் ாக்கம்--- 

னாண அநிிண தறுல் 

 ச சத் தின்தற்றுதர்கள் -- 

ிகம்தர் (ஆட துநந்ர், ஆகாத் 
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ஆடாக அிந்ர், ஸ்ாம்தர் 

(ள்ப ஆட அிந்ர்).) 

 திாக்ன ாிில் காள்ககப 

தப்திணார். 

 ச சத் ஆரித் ன்ணர்கள் -- 

திம்திசார், அொசத்ன, 

கூன்தாண்டின். 

 னனாம் கந்ிர்ன், கனிங்க 

ன்ணன் கானன், சந்ி குப் 

ௌரிர் (ணது இறுி கானத்ில் 

ஆரித்ார்),கபப்திர்கள். 

 ச ச தல்கள் -- சீகசிந்ாி 
(ினத்க்கர்), ன்னூல்(தந்ி 
னணிர்). 

 ினள்ளுர் ச சத் 

சார்ந்ர். 

 குொத்ின் னாறு, ாகசூத்ிம் 

ஆகி தல்கப எழுிர்- ச 

சத் ழுி ஹச்சந்ிர். 

 ச ச கட்டிடக்கனக்கு 

எடுத்துகாட்டு -- இாெஸ்ாணில் உள்ப 

அனனில் காப்தடும் ில்ாா 

காில், கெூாஹா காில், சித்தூர், 

ணகனர் காில். 

 சர்கபின் சிற்த னப்தாடுகள் 

காப்தடுிடங்கள் -- உகிரி, 

கிகும்தா, 

எல்னாா,கிர்ணார். 

 சூனக்கு அனகனேள்ப 

சதனகானா எனுிடத்ில் 

உள்ப காீஸ்ர் சின 

சர்கபின் ிணவு சின்ணாகும். 

 கி.ன 300-ம் ஆண்டில் தாடனினத்ித்ில் 

னல் ச அ 

டதற்நது.(காீரின் 

காட்தாடுகள் 12 அங்கங்கபாக 

திரிக்கப்தட்டுள்பது.) 

 கி.தி 512 இல் ல்னதிில் 2-ஆம் ாாடு 

கூடிது. 

 ச சம் ழீ்ச்சினேந காம் - அது 

ரிித் கால்னா எனும் 

காள்க. 

 அகாந்ா காட்தாடு தற்நி 
ிபக்குது - காீரின் ச சக் 

காள்க. 

 அகாந்ாம் - 

தல்ினக்காட்தாடு: ஏகாந்ாம் - 

னினக்காட்தாடு 

 ாக்ஞல்கி னணிால் எழுப்தட்ட 

தண்ட சச் சட்டதனாகவும், 

சாத்துரி குற்நில் தற்நினேம் 

எடுத்துக்கும் தல் - ாக்ஞல்கி 

சுினி. 
 ச னணிர்கபின் டத் ிிகள் 

காண்ட தல் - 6 ச சூட்டங்கள். 

 எபி ாழ்க்கப் தற்நி 

னெனத்த்துங்கள் அடங்கி தல் - 4 

னென சூட்டங்கள். 

 ச த்ின் றுதர்கள் - 

அனகம், ிகண்டம், 

அகாந்ாம், சிாத்ா ம் 

 23-து ீர்த்ங்காண தார்ச்சு ாப் 

தின்தற்நிர்கள் - ஸ்ாம்தர்கள். 

 24-து ீர்த்ங்காண ர்த்ாணப் 

தின்தற்நிர்கள்- ிகம்தர்கள். 

 ர்த்ாண காீர் உண்நி 

தற்ந இடம் - ரிெுதானிகா 

 காசனால்கி னத்ிா என்த 24-து 

ீர்த்ங்காக ஏற்றுக் காண்ட 

சர்கள் 

- அெுிக்ர்கள் எணப்தட்டணர். 
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 அெுிக்ர்கள் தின்தற்நா ச ச 

கனத்துகள் - றுதிநப்ன, கனிண. 

 உன ிதாடு சய் றுத் 

சர்கள் -ஸ்ாணகாசி எணப்தட்டணர். 

 ாய் ிாக தின்தற்நப்தட்ட 

சச அநிவுகப ாகுத்ர் 

- ானிாட்டு துனசணர். 

 துனசணனம், தத்ிதாகுவும் 

ாகுத் நிகள் - திணான்கு 

தர்ாங்கங்கள் 

 தாடனினத்ித்ில் னல் ச ாாடு 

கூட்டிர் - னதத்ா 

 னல் ச ாாட்டில் 

ாகுக்கப்தட்ட - தன்ணின 

அங்கங்கள் 

 கி.தி 5 ம்  தற்நாண்டில் ல்னதிில் 

கூடி 2-து ச அில் 

ாகுக்கப்தட்ட - 12 உத அங்கங்கள். 

 கி.தி 12 ம்  தற்நாண்டில் ச 

ாகங்கப ினத்ிர் - 

ஹச்சந்ிர். 

 ச ச தல்கள் - சீகசிந்ாி, 
சினப்திகாம், பாதி, ீனகசி, 
உன் கா, ாககுாகாிம், 

னந்ி னாம், ரிினத்ம், 

ானடிார், ான்ிக்கடிக, 

தாி, ிானதற்நம்தது, 

சத்ிசிந்ாி, ாப்தனங்கனக்காரி
க, ாப்தனங்கானினத்ி, ாம், 

ன்னூல், அகப்தானள் ிபக்கம், 

ிழ்ிகண்டு, சூடாிிகண்டு, 

ல்னினக்க ாய்ப்தாடு, சிறுகுி 
ாய்ப்தாடு, கிான, 

ெிந்ிான. 

 ரித ர் - காப : தர்சார் - 

ாகம் : காீர் - சிங்கம். 

புத்த சமயம்:கி.மு 567 - கி.மு 487 

 ாற்றுித்ர்: -- னத்ர். 

 இற்தர் -- சித்ார்த்ர். 

 தாபத்ிலுள்ப கதினஸ்து என்ந 

இடத்ிற்கு அனக லும்திணி ணத்ில் 

கி.ன.567 திநந்ார். 

 ந்: -- சுத்ாணர்(சாக்கி குன 

னர் ). 

 ாார் -- ாாி (கானிா குன 

இபசி ) 
 சிற்நன்ண -- திாொதி கௌி 

(இால் பர்க்கப்தட்டால் 

கௌனத்ர் எண 

அக்கப்தட்டார். 

 ணி - சா கன் -ாகுல் 

 29-ல் துநநம். 

 னத்ரின் னல் குன -- அகனா. 2--

து குன -- னத்கா. 

 னத்ம் ான்கு கப்தடும். அ 

1)ாகாசாம் 2)சௌந்ிாந்ிகம் 

3)தாடிகம் 4)ாத்ிகம் 

 காள்க: எல்னா தானளும் சூன்ம், 

கடவுள் இல்ன. ஞாண ஆன்ா, 

ிணனேம் றுதிநப்னம் உண்டு. 

ிணனைட்டி ண்டாம் அது ாண 

சன்று தற்றும். 

 னத்ம் கூறும் ற்குங்கள் தத்து. 

ீகுங்கள் தத்து. 

 துன்த ிடுன - ிர்ாம் (அ) சாி 
ின என்தர். 

 க கரில் தாி த்ின்(அசம்) 

அடிில் ஞாணாம்(ய்ஞாண 

அநிவு ) 

தற்நார். அது னல் னத்ர் என்றும், 

சாக்கினணி என்றும் அக்கப்தட்டார். 
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ாாசிக்கனக சாாத் ான் 

னங்காில் னன்னனில் 

சக்கனத்துக்கப 

தாித்ார். 

 80--து ில் ல்னர்கபின் 

னகாண குசி கரில் இநந்ார். 

 தாணகள்: அஹிம்சனேம், 

அன்னகாட்டுனனேம் அடிப்தடாக 

காண்டது. 

 இது தாணகபில் ான்கு 

தனம் உண்களும், எண் க 

(அஷ்டாங்கி) ார்க்கங்களும் 

னக்கிாணாகும். 

 ான்கு தனம் உண்கள் துக்கம், 

சனாம், ிாம் (ஆச 

ிப்தன் னெனம் துன்தத்ினினந்து 

ிடுன), ார்க்கம் . 

 சீடர்களுக்கு ஐந்ாழுக நிகப 

தாித்ார். 

 கால்னா காள்க 

னினேறுத்ிணார்.கர்ா காள்க, 

றுதிநப்னக் காள்கில் ம்திக்க 

த்ினத்ார். கடவுள் ம்திக்க 

இல்ன. 

 தாணகபின் ாகுப்ன -- 

ிரிதடீகங்கள்(னென்று கூடகள் - சுத், 

ிண,  அதிம் தடீகங்கள்). 

 னத் சத்ின் அடிப்தடக்காள்க -- 

ிர்ா ின எய்துது அல்னாது 

அநிா அகற்றுது. 

 னத் த் ஆரித் ன்ணர்கள் 

அசாகர், கணிஷ்கர், திம்திசார், 

அொசத்ன. 

 சாக்கி னணி, ஆசிாின் பி எண 

னத்ர் அக்கப்தட்டார். 

 அசாகர் ன் கன் கந்ிணனேம், 

கள் சங்கித்ினேம், னத் 

த்ப் 

தப்த இனங்கக்கு அனுப்திணார். 

 கணிஷ்கர் கானத்ில் தர்ா, ெப்தான், 

ிதத், த்ிஆசிா, சீணா ஆகி 

ாடுகபில் 

னத் ம் திது. 

 கணிஷ்கர் கானத்ில் னத்ம் 

ஹாாணம், ஹணீாணம் எண இன 

திரிவுகபாக 

திரிந்து. 

 னத் ஸ்தூதிகள் காப்தடும் இடம் -- 

சாஞ்சி, ல்னதி, னந்ா. 

 னத் ொக ககள் என்தது - னத்ரின் 

னற்திநி தற்நிக் கூறுது. 

 காந்ாச்சிற்தம், அெந்ா, எல்னாா 

ஆகிற்நிலுள்ப சிற்தங்கள் னத் 

சத்ின் 

ன்காடாகும். 

 னத் சத்ின் திார்த்ணக்கூடங்கள் 

சத்ிங்கள் என்றும், டானங்கள் 

ிகாங்கள் என்றும் அக்கப்தடும். 
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புத்த சமய மாாடுகள் 

ாாடு ஆண்டு 

ாாடு கூட்டப்தட்ட 

இடம்  ன்ணர் னர் 

1 -து  கி.ன. 483  

இாெகினகனக 

உள்ப சப்தாக் குக  அொசத்ன கா கசதா 

2-து கி.ன. 383 சானி காகர்ன்  சதகி 
3-து கி.ன.251  தாடனினத்ிம்  அசாகர்  ாகானினத்ிசா 

4-து கி.தி.100  காஷ்ீர் குல்கண்ட்  கணிஷ்கர்  அசுகார் 

 

 னல் ாாட்டில் னத்ரின் 

தாணகபாகி ிண தடீகம், சுத் 

தடீகம் ஆகிற்ந ாகுக்கும் 

திில் உதானினேம் , ஆணனம் 

னக்கிப் தங்கு கித்ணர். 

 2-து ாாட்டில் கனத்துறுதாட்டின் 

ிபாக தினம்திகள் 

ஸ்ாதாிகள் (அ) ார்கள் என்றும், 

ாற்நங்கப ினம்திர்கள் - 

காசாங்கிர்கள் என்றும் திரிணர். 

 3-து ாாட்டில் அதிம் தடீகம் 

ாகுக்கப்தட்டது. 

 னென்று தடீகங்கபின் ாகுப்ன - னென்று 

இத்ிணங்கள் (அ) னென்று கூடகள் 

எணப்தடும். 

 னென்று தடீகங்களுக்காண உகபின் 

தர் - ிதாங்கள் 

 னத்ம் ழீ்ச்சினேந காம் -- குப்ர் 

கான இந்து றுனர்ச்சி, அசரின் 

ஆின். 

 உன ிதாடு அநினகாண னத் 

சப் திரிவு - காாணம் 

 `இது சத்ின் னட்சிக்கா தண்கள்` 

எண அக்கப்தட்ட ங்கள் - சம், 

னத்ம். 

உலகாயதம் 

 இம்த் ாற்றுித்ர் - 

திகஸ்தி 
 இன் றுதர்கள் - சானாகம், 

காட்சிாம், ாத்ிகாம் என்தர். 

 ஐம்னங்கபில் ினம், ீர், காற்று, ீ 

ஆகி ான்கு ட்டு உண்டு என்தர். 

 ல்ன தண் ந்து இன்தம் 

தகர் னக்ி எணக் கூறும் த்ர் -

உனகா த்ர். 

 இம் ாழ்க்க ன்நிண 

குநிக்காபாக காண்டு ாழ்க்க 

டத்துார் - 

உனகா த்ர். 

சாங்கியம்  

 அநாழுக்கத்ாடு ஆன் 

உர்னேம் தானபாகக் காண்டு 

உர்த்தும் 



  

மதங்கள்  

 

6 

பாடக்குறிப்புகள்அறிய – www.tamil.examsdaily.in                                                                 FB – Examsdaily Tamil 
 
 

சங்கள் - சாங்கிம், ாகம், 

ாந்ம் 

 ாற்றுித்ர் -- கதினர். த்தும் 24. 

 25-து த்தும் -- னனடன். 

 னனடன் தத்ினிலும், 

னக்ிினிலும்  ன்ாய் 

ாின 

ண்ரீ் தான தற்நற்று இனப்தான். 

 னெனப்தகுிின் தரிாம் னத்ிாகும். 

அது கானாகும். னெனப்தகுி, 
னனடண தகுத்துப்தால் அிச்ச 

ீங்கு னக்ி. 

 

மீமாம்சம் 

 ாற்றுித்ர் -- ெிணி. இர் 

ிாசரின் சீடாார். 

  ‘உனகம் ினதற்நது. 

ான்நிிாது’ என்தர். 

 ீாம்சம் இனகப்தடும். 

1)தட்டாச்சரின் ம் 2)திதாகன் ம் 

 தட்டாசாரின் ம் -- ர்ம் 

தன்காடுக்கும்.  ள்ிகள் 

த்து ஞாணம் னம். சார்க்க னக்ி 

னக்ி. இில் ன ஆணந்னண்டு. 

 திதாகன் ம் -- ஞாணம் கட்டதாது 

கல் தால் கிடப்த னக்ி. 

 

WhatsApp Group -ல் சசர –  கிளிக் சசய்யவும் 

Facebook  Examsdaily Tamil – FB ல் சசர – கிளிக் சசய்யவும் 

Telegram Channel கிளிக் சசய்யவும் 

 

http://bit.ly/2OBjo4F
https://goo.gl/5UMkgM
https://goo.gl/5UMkgM
http://bit.ly/2xqZMJV

