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6th Social Science Lesson 10 Notes in Tamil 

10] மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்னககளும் 

அறிவுமலர்ச்சிக்காலம்: 

 கி.மு.(ப ா.ஆ.மு) ஆறாம் நூற்றாண்டு  ண்டைய இந்திய வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமான காலகட்ைம் ஆகும். 

இந்தியாவின் அறிவு மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியின் அடையாளச் சின்னமாக அக்காலம் விளங்குகிறது. வரலாற்று 

அறிஞர் வில் டூராண்ட் இக்காலத்டை “நட்சத்திரங்களின் மடை” என்று ப ாருத்ைமாக வர்ணிக்கிறார். 

சான்றுகள்: 

இலக்கியச் சான்றுகள்: 

 அங்கங்கள் - சமண நூல்கள். 

 திரிபிைகங்கள் மற்றும் ஜாைகங்கள் - ப ௌத்ை நூல்கள். 

அறிவு மலர்ச்சிக்கும் சமணம் ப ௌத்ைம் ஆகியடவ தைான்றியைற்குமான காரணங்கள்: 

 புதிய அறிவு மலர்ச்சி ஏற் ட்ைைற்கு  ல காரணங்கள் உள்ளன. ஏற்கனதவ இருந்ை சமயத்தின் ப யரால் 

பசயல் டுத்ைப் ட்ை சுரண்ைல் நடைமுடறகள் புதிய நம்பிக்டககள் தைான்றுவைற்கு வழியடமத்துக் பகாடுத்ைன.  

அடவயாவன: 

 பின்தவை காலத்தில்  ரிந்துடரக்கப் ட்ை சிக்கலான சைங்குகளும் தவள்விகளும். 

 அதிக அளவில் பசலவு பசய்ய தவண்டி இருந்ை தவள்விச் சைங்குகள். 

 மூைநம்பிக்டககளும், நடைமுடறகளும் சாைாரண மக்கடளக் குைப் ம் அடையச் பசய்ைன. 

 தவள்விச் சைங்குகளுக்கு மாற்றாகக் கற்பிக்கப் ட்ை உ நிைைத் ைத்துவவங்கடளச் சாைாரண மக்களால் 

புரிந்துபகாள்ள இயலவில்டல. 

 அடிடமமுடற, சாதி முடற மற்றும்  ாலியல்  ாகு ாடுகளும் புதிய விழிப்புணர்வு தைான்றுவைற்குக் 

காரணமாயின. 

சமண மைத்தின் தைாற்றம்: 

 உலகத்தின் மிகப் ைடமயான, ைற்த ாதும் வாழ்ந்து பகாண்டிருக்கும் மைங்களில் சமணமும் ஒன்றாகும். 

சமணம் 24 தீர்த்ைங்கரர்கடள டமயமாகக் பகாண்ைது. தீர்த்ைங்கரர்கள்  ல்தவறு காலங்களில் மைம் பைாைர் ான 

உண்டமகடளப் த ாதித்தைார் ஆவர். முைல் தீர்த்ைங்கரர் ரிஷ ர். கடைசித் தீர்த்ைங்கரர் மகாவீரர் ஆவார். 

கி.மு.(ப ா.ஆ.மு) ஆறாம் நூற்றாண்டில் மகாவீரரரின் வழிகாட்டுைலில் சமணம் முக்கியத்துவம் ப ற்றது. 

மகாவீரர் (ைடலசிறந்ை வீரர்): 

 வர்த்ைமானர் (பசழிப்பு என்று ப ாருள்) ஒரு சத்திரிய இளவரசர். இருந்ைத ாதிலும் அவர் ைன்னுடைய 

30வது வயதில் இளவரசர் என்னும் ைகுதிடயக் டகவிட்டுவிட்டு துறவறம் தமற்பகாண்ைார். தீவிரமான 

தியானத்டை தமற்பகாண்ைார். 
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  ன்னிரண்ைடர ஆண்டுகால கடுடமயான ைவத்திற்குப் பின்னர் அவர் எல்டலயற்ற அறிடவ 

அடைந்ைார். இந்நிடலக்கு “டகவல்ய” என்று ப யர். 

 அைன் பின்னர் அவர் ஜினா (Jina) ஆனார். இவடரப் பின் ற்றியவர்கள் சமணர் (Jains) என்று 

அடைக்கப் ட்ைனர். மகாவீரர்  ண்டைய சிரமானிய (Sramanic) மரபுகடள மறு ஆய்வு பசய்ைார். அவற்றின் 

அடிப் டையில் புதிய தகாட் ாடுகடள உருவாக்கினார். ஆகதவ இவர்ைான் உண்டமயிதலதய சமணத்டை 

உருவாக்கியவர் என நம் ப் டுகிறது. 

சமணத்தின் ைனித்ைன்டம வாய்ந்ை த ாைடனகள்: 

 இப்பிர ஞ்சத்டை உருவாக்கியவர் கைவுள் என் டை சமணம் மறுக்கிறது. 

 அகிம்டச அல்லது அறவழிதய சமணத்தின் அடிப் டைத் ைத்துவம். 

 முக்தி அடைவது அல்லது பிறப்பு-இறப்பு-மறுபிறப்பு எனும் சுைற்சியிலிருந்து விடு டுவதை சமணத்தின் 

இறுதி லட்சியமாகும். 

 இறுதித் தீர்ப்பு என்ற நம்பிக்டகடய சமணம் மறுக்கிறது (இறுதித் தீர்ப்பு என் து யார் பசார்க்கத்திற்கு 

பசல்வது? யார் நரகத்திற்கு பசல்வது? என் டைக் கைவுள் தீர்மானிப் ார் என்ற நம்பிக்டக). 

 ஒருவருடைய வாழ்வின் நலன் அல்லது ைரம் என் து அவருடைய கர்ம விடனயால் 

தீர்மானிக்கப் டுகிறது என் டை சமணம் ஆைரிக்கிறது.  

திரிரத்தினங்கள் அல்லது மூன்று ரத்தினங்கள்: 

கர்மாவிலிருந்து விடுைடல ப றுவைற்கும் தமாட்ச நிடலடய அடைவைற்கும் மகாவீரர் மூன்று வழிகடள 

அறிவுறுத்தினார். அடவ: 

 நன்னம்பிக்டக. 

 நல்லறிவு. 

 நற்பசயல். 

சமணத்தின் நைத்டை விதிகள்: 

 மகாவீரர் ைன்டனப் பின் ற்றுதவாடர ஒழுக்கம் மிகுந்ை வாழ்க்டகடய தமற்பகாள்ளக் கூறினார். 

அப் டிப் ட்ை வாழ்டவ தமற்பகாள்ள ஐந்து பகாள்டககடளப் த ாதித்ைார். அடவ: 

 அகிம்டச – எந்ை உயிரினத்டையும் துன்புறுத்ைாமல் இருப் து. 

 சத்யா – உண்டமடய மட்டுதம த சுைல். 

 அஸ்தைய – திருைாடம. 

 அ ரிக்கிரகா –  ணம், ப ாருள் பசாத்துக்கள் மீது ஆடச பகாள்ளலாமல் இருப் து. 

 பிரம்மச்சரியா – திருமணம் பசய்து பகாள்ளாடம. 

திகம் ரரும் சுதவைாம் ரரும்: 

சமணம் திகம் ரர், சுதவைாம் ரர் என இரு பிரிவுகளாகப் பிரிந்ைது. 

திகம் ரர்: 
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 திகம் ரர் டவதீக  ைடமவாைப் த ாக்குடைய சீைர்கள். 

 திகம் ரர் பிரிடவச் தசர்ந்ை சமணத் துறவிகள் ஆடைகள் அணிவதில்டல. நிர்வாணமாக வாழ்ந்ைனர். 

அவர்கள் எந்ை விைமான உடைடமயும் டவத்துக் பகாள்ள ைடை விதிக்கப் ட்டிருந்ைது. 

 ப ண்கள் தநரடியாக விடுைடல ப றதவா நிர்வாண நிடலடய அடையதவா முடியாது என திகம் ரர் 

நம்பினர். 

 

சுதவைாம் ரர்: 

சுதவைாம் ரர்: 

 சுதவைாம் ரர்கள் முற்த ாக்கானவர்களாகக் கருைப் டுகிறார்கள். 

 சுதவைாம் ர பிரிடவச் தசர்ந்ை துறவிகள் பவள்டள நிற ஆடைகடள அணிகின்றனர். ரதஜாகரனா 

(கம் ளி நூல்கடளக் பகாண்ை சிறிய துடைப் ம்) பிச்டசப்  ாத்திரம், புத்ைகம் ஆகியடவ டவத்துக் பகாள்ள 

அனுமதிக்கப் டுகின்றனர். 

 ஆண்கடளப் த ாலதவ ப ண்களும் விடுைடல ப ற சமமான ைகுதிகடளக் பகாண்டுள்ளனர் என 

சுதவைாம் ரர்கள் நம்புகின்றனர். 

சமணம்  ரவியைற்கான காரணங்கள்: 

இந்தியாவில் சமணம்  ரவலாக ஏற்றுக் பகாள்ளப் ட்ைைற்கான காரணங்கள்: 

 மக்கள் த சிய பமாழியிதலதய சமணக் கருத்துக்கள் பசால்லப் ட்ைன. 

 புரிந்து பகாள்ளும் டியான த ாைடனகள். 

 அரசர்கள் மற்றும் வணிகர்களின் ஆைரவு. 

 சமணத் துறவிகளின் விைாமுயற்சி. 

ைமிைகத்தில் சமணத்தின் பசல்வாக்கு: 

  ண்டைய ைமிழ் இலக்கியங்கள் டஜனம் என் டை சமணம் என்று குறிப்பிடுகின்றன. 

 மதுடர நகரிலிருந்து 15 கி.மீ பைாடலவில் கீைக்குயில்குடி கிராமத்தில் சமணர் மடல என்ற ப யரில் ஒரு 

குன்று உள்ளது. சமணத் துறவிகளால் உருவாக்கப் ட்ை தீர்த்ைங்கரர்களின் உருவங்கள் இம்மடலயில் 

காணப் டுகின்றன. இது இந்திய பைால்ப ாருள் ஆய்வுத் துடறயால்  ாதுகாக்கப் டும் நிடனவு சின்னமாக 

உள்ளது. 
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 மதுடரயிலிருந்து 25 கி.மீ. பைாடலவிலுள்ள அரிட்ைா ட்டி என்ற கிராமத்தில் கலிஞ்சமடல உள்ளது. இைன் 

ஒரு  குதியில்  ாண்ைவர்  டுக்டக என்று அடைக்கப் டும் சமணர் குடககள் உள்ளன. சமணத் 

துறவிகளுக்கான கற் டுக்டககதள  ாண்ைவர்  டுக்டக என அடைக்கப் டுகிறது. 

 அறதவார்  ள்ளி என் து சமணத் துறவிகள் வாழ்ந்ை இைங்கள் என மணிதமகடலயில் குறிப்பு உள்ளது. 

 தகாவலனும் கண்ணகியும் மதுடரக்குச் பசல்லும் வழியில் சமண ப ண் துறவியான கவுந்தியடிகள் 

அவர்கடள ஆசீர்வதித்து அவர்களுைன் பசன்றாக ைமிழ் காப்பியம் சிலப் திகாரம் குறிப்பிடுகிறது. 

 

 புகார், உடறயூர், மதுடர, வஞ்சி (கருவூர்) காஞ்சிபுரம் ஆகிய இைங்களில் சமண மைாலயங்கள் 

இருந்துள்ளன. 

 டஜனக் காஞ்சி – காஞ்சிபுரத்திலுள்ள திருப் ருத்திக் குன்றம் என்ற கிராமத்தில் இரண்டு  ைடமயான 

சமணக் தகாவில்கள் உள்ளன. இக்கிராமம் முன்னர் டஜனக் காஞ்சி என்று அடைக்கப் ட்டுள்ளது. 

 திருப் ருத்திக்குன்றம் சித்ைன்னவாசல் சிைாறல் மடலக்தகாவில். 

ப ௌத்ைம்: 

பகௌைம புத்ைர்: 

ப ௌத்ை மைத்டை நிறுவியவர் பகௌைம புத்ைர் ஆவார். அவரின் இயற்ப யர் சித்ைார்த்ைர். மகாவீரடரப் 

த ாலதவ இவரும் ஒரு சத்திரிய இளவரசர். அரசாட்சி பசய்து பகாண்டிருந்ை சாக்கிய அரசவம்சத்தில் பிறந்ைவர். 

சித்ைார்த்ைர் ஏழு நாள் குைந்டையாக இருந்ை த ாது அவருடைய ைாயார் இயற்டக எய்தினார். எனதவ அவருடைய 

சிற்றன்டன பகௌைமி அவடர வளர்த்ைார். 

நான்கு ப ரும் காட்சிகள்: 

சித்ைார்த்ைா ைனது 29வது வயதில் நான்கு துயரம் மிகுந்ை காட்சிகடளக் கண்ைார். அடவ  

 கூன் விழுந்ை முதுகுைனும், கந்ைல் ஆடைகளுைனும் கவனிப் ரற்ற ஒரு முதியவர். 

 குணப் டுத்ை முடியாை வியாதியால் துன் ப் ட்டுக் பகாண்டிருந்ை ஒரு தநாயாளி. 

 இறந்துவிட்ை ஒரு மனிைனின் சைலம் அழுது பகாண்டிருக்கும் அவனின் உறவினர்களால் இடுகாட்டிற்குக் 

பகாண்டு பசல்லப் டுைல். 

 ஒரு துறவி. 
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ஞானமடைைல்: 

 புத்ைர் (ஞானம் ப ற்ற ஒருவர் என்று ப ாருள்) மனிை வாழ்க்டக முழுவதும் துன் ங்களும் துயரங்களும் 

நிடறந்ைது என உணர்ந்ைார். அைனால் 29ஆம் வயதில் அரண்மடனடய விட்டு பவளிதயறி துறவறம் 

தமற்பகாண்ைார். ஆறு ஆண்டுகள் ைவமிருந்ைார். ைன்டனத்ைாதன வருத்திக் பகாள்வது விதமாச்சினத்திற்கான 

 ாடை அல்ல என் டை உணர்ந்ைார். அைனால் கயாவுக்கு அருதக ஒரு அரசமரத்ைடியில் அமர்ந்து ஆழ்ந்ை 

தியானத்டை தமற்பகாண்ைார். 

 

 அவ்வாறு தியானத்தில் இருந்ைத ாது 49ஆம் நாள் அவர் ஞானம் ப ற்றார். அப்த ாதிலிருந்து அவர் புத்ைர் 

(ஞானம் ப ற்றவர்) என அடைக்கப் ட்ைார். சாக்கிய அரச குடும் த்டைச் தசர்ந்ை துறவி என் ைால் சாக்கிய முனி 

என்றும் அடைக்கப் ட்ைார். 

 வாரணாசிக்கு அருதகயுள்ள, சாரநாத் என்னும் இைத்தில் உள்ள மான்கள் பூங்கா என்ற இைத்தில் புத்ைர் 

ைனது முைல் த ாைடனச் பசாற்ப ாழிடவ நிகழ்த்தினார். இது “ைர்ம சக்ர  ரிவர்த்ைனா” அல்லது ைர்ம சக்கரத்டை 

நகர்த்துைல் என்று அடைக்கப் டுகின்றது. 

புத்ைரின் நான்கு த ருண்டமகள்: 

 வாழ்க்டக துன் ங்கள், துயரங்கள் நிடறந்ைது. 

 ஆடசதய துன் ங்களுக்கான காரணம். 

 ஆடசடயத் துறந்துவிட்ைால் துன்  துயரங்கடளப் த ாக்கி விைலாம். 

 சரியான  ாடைடயப் பின் ற்றினால் (எண்வடக வழிகள்) ஆடசகடள பவன்று விைலாம். 
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புத்ைரின் எண்வடக வழிகள்: 

 நல்ல நம்பிக்டக. 

 நல்ல எண்ணம். 

 நல்ல த ச்சு. 

 நல்ல பசயல் 

 நல்ல வாழ்க்டக. 

 நல்ல முயற்சி. 

 நல்ல அறிவு. 

 நல்ல தியானம். 

புத்ைரின் த ாைடனகள் எளிடமயாக இருந்ைன. மக்கள்  யன் டுத்திய பமாழியிதலதய த ாதிக்கப் ட்ைன. 

மக்களின் அன்றாை வாழ்க்டகடயப்  ற்றியைாக த ாைடனகள் இருந்ைைால் அவர்கள் ைங்கள் வாழ்க்டகதயாடு 

ப ாருத்திப்  ார்த்ைனர். புத்ைர் சைங்குகடளயும் தவள்விகடளயும் எதிர்த்ைார். 

புத்ைரின் த ாைடனகள்: 

 புத்ைரின் த ாைடனகள் “ைம்மா” என்று குறிப்பிைப் டுகின்றன. 

 கர்மா தகாட் ாட்டை ப ௌத்ைம் ஏற்றுக் பகாண்ைது. (ஒருவனுடைய பசயல்கதள அவனது வாழ்க்டகயின் 

ைரத்டைத் தீர்மானிக்கிறது என் ைாகும்). 

 புத்ைர் கைவுளின் இருப்ட  ஏற்றுக்பகாள்ளவும் இல்டல. மறுக்கவும் இல்டல. ஆனால் பிர ஞ்ச விதிகடள 

நம்பினார். 

 நிர்வாண நிடல அடைவதை வாழ்க்டகயின் இறுதி தநாக்கம் என்று புத்ைர் வலியுறுத்தினார். 

 புத்ைர் அகிம்டசடய வலியுறுத்தினார். 

 சாதி டி நிடலயிடன புத்ைர் நிராகரித்ைார். 

 வாழ்க்டகச் சக்கரம் - உலடகப்  ற்றிய புத்ைரின்  ார்டவடய பிரதி லிக்கிறது. 

ப ௌத்ை சங்கம்: 

 புத்ைர் ைனது கருத்துக்கடளப்  ரப்புவைற்காக சங்கம் ஒன்டற நிறுவினார். அதில் உறுப்பினர்களாக 

இருந்ை துறவிகள் “பிட்சுக்கள்” என்று அடைக்கப் ட்ைனர். அவர்கள் மிக எளிய வாழ்க்டகடய தமற்பகாண்ைனர். 

ப ௌத்ை பிரிவுகள்: 

ஹீனயானம் மகாயானம் 

 புத்ைரின் சிடலகடளதயா உருவப் 

 ைங்கடளதயா வணங்க மாட்ைார்கள். 

 மிக எளிடமயாக இருப் ர்.  

 ைனிமனிைர்கள் முக்தி அடைவதை ைங்களின் 

தநாக்கம் என்று நம்பினர். 

 பிராகிருை பமாழிடயப்  யன் டுத்தினர். 

 ஹீனயானம் தைரவாைம் என்றும் 

அடைக்கப் டுகிறது. 

 புத்ைரின் உருவங்கடள வணங்கினர்.  

 விரிவான சைங்குகடளப் பின் ற்றினர்.  

 அடனத்து உயிரினங்களும் முக்தி ப றுவதை 

ைங்களது தநாக்கம் என நம்பினர்.  

 சமஸ்கிருை பமாழிடயப்  யன் டுத்தினர்.  

 இப்பிரிவு மத்திய ஆசியா இலங்டக,  ர்மா, 

தந ாளம், திப த், சீனா, ஜப் ான் ஆகிய 
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நாடுகளில்  ரவியது. இந்நாடுகளில் மத்திம 

வழி ஏற்றுக் பகாள்ளப் ட்ைது. 

ப ௌத்ைம்  ரவியைற்கான காரணங்கள்: 

 புத்ைரின் த ாைடனகள் மிக எளிடமயாக உள்ளுர் மக்கள் த சிய பமாழிகளில் இருந்ைன.  

 விரிவான மைச் சைங்குகடள ப ௌத்ைம் நிராகரித்ைது. மாறாக  ண்டைய தவைமைம் பசலவு மிக்க 

சைங்குகடளயும் தவள்விகடளயும் நைத்ை தவண்டும் என்று கட்ைாயப் டுத்தியது.  

 மக்கள் ைம்மைத்டைக் கடைப்பிடிக்க தவண்டுபமன வலியுறுத்தியது.  

 புத்ைரின் கருத்துக்கடளப்  ரப்பியதில் ப ௌத்ை சங்கங்கள் முக்கியப்  ங்கு வகித்ைன.  

 அதசாகர், கனிஷ்கர், ஹர்ஷர் த ான்ற அரசர்கள் ப ௌத்ைம்  ரவுவைற்கு ஆைரவு அளித்ைனர்.  

 ப ௌத்ை விகாடரகள் அல்லது மைாலயங்கள் சிறந்ை கல்வி டமயங்களாகச் பசயல் ட்ைன. அவற்றில் ஒன்று 

நாளந்ைா. அங்கு சீனயாத்ரிகர் யுவான்-சுவாங்  ல ஆண்டுகள் ைங்கி கல்வி  யின்றார். 

சமணமும்-ப ௌத்ைமும்-ஒற்றுடமகளும் தவற்றுடமகளும் 

ஒற்றுடமகள் தவற்றுடமகள் 

 சமண மைம் ப ௌத்ை மைம் 

 மகாவீரர், புத்ைர் 

இருவருதம அரச 

குடும் த்டைச் 

தசர்ந்ைவர்கள். இருந்ை 

த ாதிலும் அவர்கள் அரச 

குடும்  உரிடமகடள 

நிராகரித்து, துறவு 

வாழ்க்டகடயத் தைர்வு 

பசய்ைனர்.  

 தவைங்களின் 

ஆதிக்கத்டை மறுத்ைனர்.  

 மக்கள் த சிய பமாழிகளில் 

த ாதித்ைனர்.  

 அடனத்து 

சாதியினடரயும், 

ப ண்கடளயும், சீைர்களாக 

ஏற்றுக் பகாண்ைனர்.  

 இரத்ை  லிகடள 

எதிர்த்ைனர்.  

 “கர்மா” என்ற 

தகாட் ாட்டை ஏற்றுக் 

பகாண்ைனர்.  

 மைச் சைங்குகடள 

நைத்துவைன் மூலம் முக்தி 

அடைய முடியும் என் ைற்கு 

மாறாக சரியான 

நைத்டையும் சரியான 

 சமணம் தீவிரமான 

துறவறத்டைப் 

பின் ற்றியது. 

 இந்தியாவில் மட்டுதம 

இருந்ைது.  

 கைவுள் இருப் ைாக சமணம் 

நம் வில்டல. ஆனால் 

ஒவ்பவாருயிரிலும் ஜீவன் 

இருப் டை நம்பியது 

 ப ௌத்ைம் இடைப் ட்ை 

வழிடயப் பின் ற்றியது. 

 உலகத்தின்  ல 

 குதிகளிலும்  ரவியது. 

 அனாத்மா (எல்டலயற்ற 

ஆன்மா) அனித்யா 

(நிடலயாடம) ஆகிய 

கருத்துகளுக்கு அழுத்ைம் 

வைங்கியது. 
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அறிவுதம முக்திக்கான வழி 

எனக் கூறினர். 

ைமிழ்நாட்டில் ப ௌத்ைத்தின் பசல்வாக்கு: 

 சமணத்திற்கு மிகவும் பிற் ட்தை ைமிைகத்தில் ப ௌத்ைம்  ரவியது. 

 சங்க காலத்திற்குப் பின்னர் இயற்றப் ட்ை இரட்டைக் காப்பியங்களில் ஒன்றான மணிதமகடல ப ௌத்ை 

இலக்கியமாகும்.  

 மணிதமகடலயில் காஞ்சிபுரம் விரிவாகச் விவரிக்கப் ட்டுள்ளது.  

 காஞ்சிபுரம் புகழ் ப ற்ற ஒரு ப ௌத்ை டமயமாகும். ப ௌத்ை ைர்க்கவியல் அறிஞரான தின்னகர் மற்றும் 

நாளந்ைா  ல்கடலக் கைகத்தின் மிகப்ப ரும் அறிஞர் ைர்ம ாலர் இவ்வூடரச் தசர்ந்ைவர் ஆவார். 

கி.பி.(ப ா.ஆ) ஏைாம் நூற்றாண்டில் யுவான் சுவாங் காஞ்சிபுரத்திற்கு வருடக ைந்ைார். அங்கு அதசாகரால் 

கட்ைப் ட்ை 100 அடி உயரமுள்ள ஸ்தூபிடய அவர்  ார்த்ைாய்க் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

   

உலகம் அந்நாளில் கி.மு.(ப ா.ஆ.மு) 6ம் நூற்றாண்டு 

 

மீள் ார்டவ: 

 இந்தியாவில் கி.மு. (ப ா.ஆ.மு) ஆறாம் நூற்றாண்டு அறிவு மலர்ச்சியும் ஆன்மீக வளர்ச்சியும் ஏற் ட்ை 

காலமாகும். 

 சமணம் 24 தீர்த்ைங்கர்களால் உருவாக்கப் ட்ை ஒரு தகாட் ாடு ஆகும்.  
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 மகாவீரர் மூன்று பநறிகடள வற்புறுத்திக் கூறுகிறார். அடவ நன்னம்பிக்டக, நல்லறிவு மற்றும்  

நற்பசயல்.  

 ப ௌத்ைத்டை நிறுவியவர் பகௌைம புத்ைர்.  

 புத்ைரின் த ாைடனகள் ைம்மா (ைர்மம்) என்று குறிப்பிைப் டுகின்றன.  

 ப ௌத்ைம் இந்திய எல்டலகடளத் ைாண்டியது. ஆனால் சமணம் இந்தியாவுக்குள்ளாகதவ இருந்ைது.  

 சமணம் மற்றும் ப ௌத்ைத்தின் அடிப் டைக் பகாள்டக அகிம்டச ஆகும். 

அருஞ்பசால் விளக்கம்: 

மூை நம்பிக்டககள் – Superstitious Beliefs. 

ஆசான் – Preceptor. 

தகாட் ாடு – Doctrine. 

நல்பலாழுக்கம் – Virtuous. 

புனிை நூல் – Sacred Book. 

ஈரமான சுவரின் தமல் வண்ணக் கலடவகள் பகாண்டு வடரயப் டும் ஓவியங்கள் – Frescoes.  

சைலம் – Corpse.  

துன் ம் மற்றும் பிறப்பிலிருந்து விடுைடல (நிர்வாண நிடல) – Nirvana. 

உங்களுக்குத் பைரியுமா? 

சமணம் (Jain) என்னும் பசால் ஜினா (Jina) என்ற சமஸ்கிருை பசால்லில் இருந்து ப றப் ட்ைைாகும். அைன் ப ாருள் 

ைன்டனயும், பவளியுலகத்டையும் பவல்வது என் ைாகும். 

 

இயற்ப யர் - வர்த்ைமானர்.  

பிறப்பு – டவசாலிக்கு அருதகயுள்ள குந்ைகிராமம், பீகார்.  

ப ற்தறார் - சித்ைார்த்ைர், திரிசலா. 
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இறப்பு –  வபுரி-பீகார்.  

கர்மா அல்லது கர்மவிடன என்றால் என்ன? 

இப்பிறவியில் ஒருவர் பசய்யும் பசயல்கதள அவருடைய/அவளுடைய இப்பிறவியின் பிற் குதி 

வாழ்க்டகடயயும், அடுத்ை பிறவியில் அவர் வாைப்த ாகும் வாழ்க்டகடயயும் தீர்மானிக்கிறது என்ற நம்பிக்டக 

ஆகும்.  

மகாவீரரின் ைடலடமச் சீைரான பகௌைம சுவாமி, மகாவீரரரின் த ாைடனகடளத் பைாகுத்ைார். அைன் ப யர் ஆகம 

சித்ைாந்ைம் எனப் டும். 

தமாட்சம் என் து பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் சுைற்சியின் இருந்து விடுைடல ப றுைல் ஆகும். 

 

இயற்ப யர் - சித்ைார்த்ைா.  

பிறப்பு – லும்பினி தைாட்ைம் தந ாளம்.  

ப ற்தறார் - சுத்தைாைனா, மாயாதைவி.  

இறப்பு – குசி நகரம், உபி. 

டசத்தியம் - ஒரு ப ௌத்ைக் தகாவில் அல்லது தியானக் கூைம்.  

விகாடரகள் – மைாலயங்கள்/துறவிகள் வாழும் இைங்கள்.  

ஸ்தூபி – புத்ைருடைய உைல் உறுப்புகளின் எஞ்சிய  ாகங்கள் மீது கட்ைப் ட்டிருக்கும் கட்ைைம் இடவ 

கடலத்திறடம வாய்ந்ை நிடனவுச் சின்னங்கள் ஆகும். 

சுவதராவியங்கள்: மகாராஷ்டிர மாநிலம் ஓளரங்கா ாத்தில் உள்ள அஜந்ைா குடககளின் சுவர்களிலும் 

தமற்கூடரயிலும் வடரயப் ட்டுள்ள ஓவியங்கள் ஜாைக கடைகடள சித்ைரிக்கின்றன. 
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இடை வழி: (நடுவு நிடல வழி): உலக சுகங்களின் மீது தீவிரமான  ற்றும் இல்லாமல், அதை சமய கடுடமயான 

ைவ வாழ்டவயும் தமற்பகாள்ளாமல் இருப் டைக் குறிக்கிறது. 

ப ௌத்ை மாநாடுகள் - இைம் 

முைலாவது - இராஜகிருகம் 

இரண்ைாவது – டவசாலி 

மூன்றாவது –  ாைலிபுத்திரம் 

நான்காவது – காஷ்மீர்  

ஜாைகக் கடைகள்: ஜாைகக் கடைகள் புகழ் ப ற்றடவ. புத்ைர் முந்டைய பிறவிகளில் மனிைராகவும், விலங்காகவும் 

இருந்ைடைக் குறித்ை கடைகளாகும். இடவ அறபநறிகடளக் கூறுவன ஆகும். 
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