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6th Social Science Lesson 10 Questions in Tamil 

10. மாபெரும் சிந்தனையாளர்களும் புதிய நம்பிக்னககளும் 

1) வில் டூராண்ட் கி.மு 6 ஆம் நூற்றாண்டை எவ்வாறு வர்ணிக்கிறார்?  
 A. நட்சத்திரங்களின் மடை 
 B. ப ாற்காலம் 
 C. நட்சத்திரங்களின் காலம்  
 D. மறுமலர்ச்சி காலம் 
விளக்கம்: A. நட்சத்திரங்களின் மனை 
கி. மு 6 ஆம் நூற்றாண்டு ெண்னைய இந்திய வரலாற்றில் ஒரு முக்கியமாை காலகட்ைமாகும். 
இந்தியாவின் அறிவு மற்றும் ஆன்மீக வளர்ச்சியின் அனையாள சின்ைமாக அக்காலம் விளங்குகிறது.  
2) கீழ்கண்ைவற்றுள் சமண நூல் எது?  
 A. அங்கங்கள் 
 B. திரிபிைகங்கள் 
 C. ஜாதகங்கள் 
 D. புராணங்கள் 
விளக்கம்: A. அங்கங்கள் 
ஆறாம் நூற்றாண்டின் முக்கியத்துவத்னத கீழ்கண்ை இலக்கியச் சான்றுகள் விளக்குகின்றை. சமண 
நூலாை அங்கங்கள், பெௌத்த நூல்களாை திரிபிைகங்கள் மற்றும் சாதகங்கள் ஆகியனவ.  
3) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சமணம் ப ௌத்தம் ததான்றியதற்கான காரணங்கள் யாடவ?  
  1. அதிக அளவில் பசலவு பசய்ய தவண்டியிருந்த தவள்வி சைங்குகள் 
  2. மூைநம்பிக்டககள் 
  3. உ நிைத தத்துவங்கள் சாதாரண மக்களுக்கு புரிந்ததால்  
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அடனத்தும் 
விளக்கம்: A. 1 & 2 
பின்வவத காலத்தில் ெரிந்துனரக்கப்ெட்ை சிக்கலாை சைங்குகளும் வவள்விகளும், அடினமமுனற, 
சாதிமுனற மற்றும் ொலியல் ொகுொடுகளும் புதிய விழிப்புணர்வு வதான்றுவதற்கு காரணமாயிை.  
4) சமண மதத்தின் முதல் தீர்த்தங்கரர்  யார்?  
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 A. தநமிநாதர் 
 B.  ார்சுவநாதர் 
 C. மகாவீரர் 
 D. ரிஷ ர்  
விளக்கம்: D. ரிஷெர்  
உலகத்தின் மிகப்ெைனமயாை தற்வொதும் வாழ்ந்துபகாண்டிருக்கும் மதங்களில் சமணமும் ஒன்றாகும். 
சமணம் 24 தீர்த்தங்கரர்கனள னமயமாகக் பகாண்ைது. தீர்த்தங்கரர்கள் ெல்வவறு காலங்களில் மதம் 
பதாைர்ொை உண்னமகனள வொதித்தவர்கள் ஆவர். 
5) மகாவீரர் பிறந்த ஊர் எது?  
 A. டவசாலி 
 B. குந்த கிராமம் 
 C.  வபுரி  
 D. சாரநாத்  
விளக்கம்: B. குந்த கிராமம் 
மகாவீரரின் இயற்பெயர் வர்த்தமாைர் ஆகும். இவர் னவஷாலிக்கு அருவக உள்ள குந்த கிராமம் 
என்னும் ஊரில் பீகார் மாநிலத்தில் பிறந்தார். இவருனைய பெற்வறார் சித்தார்த்தர் மற்றும் திரிசலா 
ஆவர். இவர் ெவபுரி என்னும் இைத்தில் இயற்னக எய்திைார்.  
6) சமணம் என்ற பசால்  _____ என்ற சமஸ்கிருத பசால்லில் இருந்து ப றப் ட்ைது?  
 A. ஜுனா  
 B. ஜனா  
 C. ஜினா  
 D. ஜனனம்  
விளக்கம்: C. ஜிைா  
இதன் பொருள் தன்னையும் பவளி உலகத்னதயும் பவல்வது என்ெதாகும்.  
7) வர்த்தமானவர் என் தன் ப ாருள்  _____ 
 A. ஒழுக்கமானவர் 
 B. அன் ானவர் 
 C. இரக்கம் உடையவர் 
 D. பசழிப்பு 
விளக்கம்: D. பசழிப்பு 
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இவர் ஒரு சத்ரிய இளவரசர் ஆவார். இருந்தவொதிலும் அவர் தன்னுனைய முப்ெதாவது வயதில் 
இளவரசர் என்னும் தகுதினய னகவிட்டுவிட்டு துறவறம் வமற்பகாண்ைார். தீவிரமாை தியாைத்னத 
வமற்பகாண்ைார். 
8) வர்த்தமானர் எத்தடன ஆண்டு கால தவத்திற்கு பின்னர் டகவல்யா என்ற நிடலடய அடைந்தார்?  
 A. 10 ½  
 B. 11 
 C. 12 ½ 
 D. 14 
விளக்கம்: C. 12 ½ 
அதன் பின்ைர் அவர் ஜிைா ஆைார். இவனர பின்ெற்றியவர்கள் சமணர் என்று அனைக்கப்ெட்ைைர். 
மகாவீரர் ெண்னைய சிரமானிய மரபுகனள மறு ஆய்வு பசய்தார். அவற்றின் அடிப்ெனையில் புதிய 
வகாட்ொடுகனள உருவாக்கிைார். இவர்தான் உண்னமயிவலவய சமயத்னத உருவாக்கியவர் எை 
நம்ெப்ெடுகிறது. 
9) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சமணம்  ற்றிய சரியான கூற்டறத் ததர்ந்பதடு. 
  1. இவ்வுலகத்டத உருவாக்கியவர் கைவுள் என் டத சமணம் ஏற்கிறது. 
  2. ஒருவருடைய வாழ்வின் நலன் அல்லது தரம் என் து அவருடைய கர்ம விடனயால் 
தீர்மானிக்கப் டுகிறது என் டத சமூகம் ஆதரிக்கிறது. 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்டல 
விளக்கம்: B. 2 
இவ்வுலகத்னத உருவாக்கியவர் கைவுள் என்ெனத சமணம் மறுக்கிறது. முக்தி அனைவது அல்லது 
பிறப்பு-இறப்பு-மறுபிறப்பு என்னும் சுைற்சியில் இருந்து விடுெடுவவத சமணத்தின் இறுதி லட்சியம் 
ஆகும். இறுதி தீர்ப்பு என்ற நம்பிக்னகனய சமணம் மறுக்கிறது ( இறுதித் தீர்ப்பு என்ெது யார் 
பசார்கத்திற்கு பசல்வது? யார் நரகத்திற்கு பசல்வது? என்ெனத கைவுள் தீர்மானிப்ொர் என்ற நம்பிக்னக 
) 
10) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் மகாவீரர் கூறிய மூன்று ரத்தினங்களுள் இல்லாதது எது?  
 A. நல்லறிவு 
 B. நல்ல  ண்பு 
  C. நன்னம்பிக்டக 
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  D. நற்பசயல்  
விளக்கம்: B. நல்ல ெண்பு 
இனவ திரி ரத்திைங்கள் அல்லது மூன்று ரத்திைங்கள் என்று அனைக்கப்ெடுகிறது. கர்மாவில் இருந்து 
விடுதனல பெறுவதற்கும் வமாட்ச நினலனய அனைவதற்கும் மகாவீரர் மூன்று வழிகனள 
அறிவுறுத்திைார். வமாட்சம் என்ெது பிறப்பு மற்றும் இறப்பின் சுைற்சியிலிருந்து விடுதனல பெறுதல் 
ஆகும். 
11) மகாவீரர் ஒழுக்கமான வாழ்டவ தமற்பகாள்ள எத்தடன பகாள்டககடள த ாதித்தார்?  
 A. 5 
 B. 6 
 C. 7 
 D. 9 
விளக்கம்: A. 5 
அனவ அகிம்னச- எந்த உயிரிைத்னதயும் துன்புறுத்தாமல் இருப்ெது, சத்யா- நன்னமனய மட்டுவம 
வெசுதல், அஸ்வதய – திருைானம, அெரிக்கிரகா- ெணம், பொருள் பசாத்துக்கள் மீது ஆனச பகாள்ளாமல் 
இருப்ெது, பிரம்மச்சரியா - திருமணம் பசய்து பகாள்ளலானம ஆகும். 
12) மகாவீரரின் த ாதடனகடள பதாகுத்தவர் யார்?  
 A. ஸ்துலா த்ரா 
 B.  த்ர ாகு 
 C. பகௌதம சுவாமி 
 D. சுதர்மன்  
விளக்கம்: C. பகௌதம சுவாமி 
மகாவீரரின் தனலனம சீைராக இருந்தவர் பகௌதமன் சுவாமி அவர்கள் ஆவார். இவர் மகாவீரரின் 
வொதனைகனள பதாகுத்து ஆகம சித்தாந்தம் எை பெயரிட்ைார். 
13) சமணம் எத்தடன பிரிவுகளாக பிரிந்திருந்தது?  
 A. 2 
 B. 3 
 C. 4 
 D. 6 
விளக்கம்: A. 2 
அனவ திகம்ெரர் மற்றும் சுவவதம்ெரர் ஆகும். திகம்ெரர் னவதீக ெைனமவாத வொக்குனைய சீைர்கள் 
ஆவர். சுவவதாம்ெரர்கள் முற்வொக்காைவர்களாக கருதப்ெடுகிறார்கள். 
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14) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சுதவதாம் ரர்கள் மற்றும் திகம் ரர்கள்  ற்றிய சரியான கூற்டற ததர்ந்பதடு. 
  1. ப ண்கள் தநரடியாக விடுதடல ப றதவா நிர்வாண நிடலடய அடையதவா முடியாது என திகம் ரர் 
நம்பினர். 
  2. ஆண்கடளப் த ாலதவ ப ண்களும் விடுதடலப ற சமமான தகுதிகடள பகாண்டுள்ளனர் என 
சுதவதாம் ரர்கள் நம்புகின்றனர். 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்டல 
விளக்கம்: C. 1 & 2 
திகம்ெரர் பிரினவ வசர்ந்த சமணத்துறவிகள் ஆனைகள் அணிவதில்னல. நிர்வாணமாக வாழ்ந்தைர். 
அவர்கள் எந்தவிதமாை உனைனமனயயும் னவத்துக்பகாள்ள தனை விதிக்கப்ெட்டிருந்தது. சுவவதாம்ெர 
பிரினவ வசர்ந்த துறவிகள் பவள்னள நிற ஆனைகனள அணிகின்றைர். 
15) ரதஜாகரனா என் தன் ப ாருள்  _____. 
 A.  ருத்தி ஆடை 
 B. கம் ளி ஆடை 
 C.  ருத்திடயக் பகாண்டு பநய்யப் ட்ை த ார்டவ 
 D. கம் ளி நூல்கடளக் பகாண்ை சிறிய துடைப் ம் 
விளக்கம்: D. கம்ெளி நூல்கனளக் பகாண்ை சிறிய துனைப்ெம் 
ரவ ாகரைா, பிச்னசப்ொத்திரம், புத்தகம் ஆகிய உனைனமகனள னவத்துக்பகாள்ள சுவவதம்ெரர்கள் 
அனுமதிக்கப்ெட்ைைர். 
16) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சமண மதம் ஏற்றுக்பகாள்ளப் ட்ைதற்கான காரணங்களுள்  சரியானது எது?  
  1. மக்கள் த சிய பமாழியிதலதய சமண கருத்துக்கள் பசால்லப் ட்ைன. 
  2. அரசர்கள் மற்றும் வணிகர்களின் ஆதரவு சமண மதத்திற்கு கிடைத்தது. 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்டல 
விளக்கம்: C. 1 & 2 
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வமலும் சமணர்களின் வொதனைகள் சாதாரண மக்களும் புரிந்து பகாள்ளும்ெடியாக இருந்தது. 
அதுமட்டுமின்றி சமணத் துறவிகளின் விைாமுயற்சியால் சமண  மதம் இந்தியாவில் ெரவலாக 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ைது. 
17) சமணர் மடல என்ற குன்று எந்த கிராமத்தில் அடமந்துள்ளது?  
 A. கீைக்குயில்குடி 
 B. தமலூர் 
 C. உசிலம் ட்டி 
 D. மங்குலம் 
விளக்கம்: A. கீைக்குயில்குடி 
இது மதுனர நகரில் இருந்து 15 கிவலாமீட்ைர் பதானலவில் அனமந்துள்ளது. சமணத் துறவிகளால் 
உருவாக்கப்ெட்ை தீர்த்தங்கரர்களின் உருவங்கள் இம்மனலயில் காணப்ெடுகின்றை. இது இந்திய 
பதால்பொருள் ஆய்வுத் துனறயால் ொதுகாக்கப்ெடும் நினைவுச் சின்ைமாக உள்ளது. 
18)  ாண்ைவர்  டுக்டக என்றடைக்கப் டும் சமணர் குடககள் எந்த மாவட்ைத்தில் அடமந்துள்ளது?  
 A. சிவகங்டக 
 B. தூத்துக்குடி 
 C. திருபநல்தவலி 
 D. மதுடர 
விளக்கம்: D. மதுனர 
மதுனரயிலிருந்து 25 கிவலாமீட்ைர் பதானலவில் உள்ள அரிட்ைாெட்டி என்ற கிராமத்தில் கலிஞ்சமனல 
உள்ளது. இதன் ஒரு ெகுதியில் ொண்ைவர் ெடுக்னக என்று அனைக்கப்ெடும் சமணர் குனககள் உள்ளை. 
சமணத்துறவிகளுக்காை கற்ெடுக்னககவள ொண்ைவர் ெடுக்னக எை அனைக்கப்ெடுகிறது. 
19) அறதவார்  ள்ளி என் து சமண துறவிகள் வாழ்ந்த இைங்கள் என எந்த நூலில் குறிப்பிைப் ட்டுள்ளது?  
 A. சிலப் திகாரம் 
 B. மணிதமகடல 
 C. சீவக சிந்தாமணி 
 D.  ட்டினப் ாடல 
விளக்கம்: B. மணிவமகனல 
ெண்னைய தமிழிலக்கியங்கள் ன ைம் என்ெனத சமணம் என்று குறிப்பிடுகின்றை. வமலும் 
வகாவலனும் கண்ணகியும் மதுனரக்கு பசல்லும் வழியில் சமணப் பெண் துறவியாை கவுந்தியடிகள் 
அவர்கனள ஆசீர்வதித்து அவர்களுைன் பசன்றதாக தமிழ் காப்பியம் சிலப்ெதிகாரம் குறிப்பிடுகிறது. 
20) கீழ்க்கண்ை எந்த இைத்தில் சமணர் தகாயில் காணப் ைவில்டல?  
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 A. திருப் ருத்திக்குன்றம் 
 B. சித்தன்னவாசல் 
 C. தியாகனூர் 
 D. சிதாறல் மடல தகாவில் 
விளக்கம்: C. தியாகனூர் 
வமலும் புகார், உனறயூர், மதுனர, கருவூர், காஞ்சிபுரம் ஆகிய இைங்களில் சமண மைாலயங்கள் 
இருந்துள்ளை. ன ை காஞ்சி - காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள திருப்ெருத்திக்குன்றம் என்ற கிராமத்தில் 
இரண்டு ெைனமயாை சமணக் வகாவில்கள் உள்ளை. இக்கிராமம் முன்ைர் ன ைகாஞ்சி என்று 
அனைக்கப்ெட்டுள்ளது. 
21) பகௌதம புத்தரின் இயற்ப யர் என்ன?  
 A. சித்தார்த்தர் 
 B. புத்தர் 
 C. பகௌதமன் 
 D. வர்த்தமானர் 
விளக்கம்: A. சித்தார்த்தர் 
பெௌத்த மதத்னத நிறுவியவர் பகௌதம புத்தர் ஆவார். மகாவீரனர வொலவவ இவரும் ஒரு சத்திரிய 
இளவரசர் ஆவார். அரசாட்சி பசய்து பகாண்டிருந்த சாணக்கிய அரச வம்சத்தில் பிறந்தவர்.  
22) புத்தரின் சிற்றன்டன யார்?  
 A. திரிசாலி  
 B. மாயாததவி 
 C. பகௌதமி 
 D. திரிசடல  
விளக்கம்: C. பகௌதமி 
புத்தரின் பெற்வறார் சுத்வதாதைா மற்றும் மாயாவதவி ஆவர். தாய் மாயாவதவி சித்தார்த்தர் ஏழு நாள் 
குைந்னதயாக இருந்தவொது இயற்னக எய்திைார். எைவவ அவருனைய சிற்றன்னை பகௌதமி அவனர 
வளர்த்தார்.  
23) பகௌதம புத்தர் எந்த நாட்டில் பிறந்தார்?  
 A. இந்தியா 
 B. சீனா 
 C. இலங்டக 
 D. தந ாளம் 
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விளக்கம்: D. வநொளம் 
புத்தர் வநொள நாட்டில் லும்பினி வதாட்ைம் என்ற இைத்தில் பிறந்தார். வமலும்  தன்னுனைய எண்ெதாவது 
வயதில் உத்திரபிரவதசத்தில் உள்ள குசி நகரம் என்னும் இைத்தில் இயற்னக எய்திைார்.  
24) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் புத்தர் துறவறம் தமற்பகாள்ள காரணமாக இருந்த காட்சிகள் யாடவ?  
  1. ஒரு துறவி 
  2. கவனிப் ாரற்ற முதியவர் 
  3. தநாயாளி 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அடனத்தும் 
விளக்கம்: D. அனைத்தும் 
சித்தார்த்தா தைது 29-வது வயதில் நான்கு துயரம் மிகுந்த காட்சிகனளக் கண்ைார். அனவ  கூன் விழுந்த 
முதுகுைனும், கந்தல் ஆனைகளுைனும் கவனிப்ொரற்ற ஒரு முதியவர், குணப்ெடுத்த முடியாத 
வியாதியால் துன்ெப்ெட்டு பகாண்டிருந்த ஒரு வநாயாளி, இைந்துவிட்ை ஒரு மனிதனின் சைலம் அழுது 
பகாண்டிருக்கும் அவனின் உறவிைர்களால் இடுகாட்டுக்கு பகாண்டு பசல்லப்ெடுதல், ஒரு துறவி.  
25) புத்தர் என் தன் ப ாருள் என்ன?  
 A. ஒழுக்கமானவர் 
 B. இரக்கம் உடையவர் 
 C. ஞானம் ப ற்றவர் 
 D. சிறந்த கல்வி ப ற்றவர் 
விளக்கம்: C. ஞாைம் பெற்றவர் 
மனித வாழ்க்னக முழுவதும் துன்ெங்களும் துயரங்களும் நினறந்தது எை துயரம் மிகுந்த காட்சிகனள 
கண்ைவொது புத்தர் உணர்ந்தார். எைவவ தன்னுனைய 29 ஆம் வயதில் அரண்மனைனய விட்டு 
பவளிவயறி துறவறம் வமற்பகாண்ைார். 
26) புத்தர்  தன்னுடைய தியானத்தின் எத்தடனயாவது நாள் ஞானம் ப ற்றார்?  
 A. 45 
 B. 47 
 C. 48 
 D. 49 
விளக்கம்: D. 49 
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தன்னுனைய 29 வயதில் இருந்து ஆறு ஆண்டுகள் கடுனமயாை தவமிருந்தார். தன்னைத்தாவை 
வருத்திக் பகாள்வது விவமாச்சிைத்திற்காை ொனத அல்ல என்ெனத உணர்ந்தார். அதைால் கயாவுக்கு 
அருகில் ஒரு அரசமரத்தடியில் அமர்ந்து ஆழ்ந்த தியாைத்னத வமற்பகாண்ைார். தியாைத்தின்  49 நாள் 
அவர் ஞாைம் பெற்றார். அப்வொதிலிருந்து அவர் புத்தர் என்று அனைக்கப்ெட்ைார். 
27) புத்தரின் முதல் த ாதடன நடைப ற்ற இைம் எது?  
 A. சாரநாத் 
 B. கயா 
 C. டவசாலி 
 D.  ாைலிபுத்திரம் 
விளக்கம்: A. சாரநாத் 
வாரணாசி அருவக உள்ள சாரநாத் என்னுமிைத்திலுள்ள மான்கள் பூங்கா என்ற இைத்தில் புத்தர் தைது 
முதல் வொதனைச் பசாற்பொழினவ நிகழ்த்திைார். இது ‘தர்ம சக்கர ெரிவர்த்தைா’ அல்லது  ‘தர்ம 
சக்கரத்னத நகர்த்துதல்’ என்று அனைக்கப்ெடுகின்றது. 
28) கீழ்க்கண்ைவர்களுள் சாக்கியமுனி என்று அடைக்கப் டு வர் யார்?  
 A. மகாவீரர் 
 B. புத்தர் 
 C. குருநானக் 
 D.  ார்சுவநாதர் 
விளக்கம்: B. புத்தர் 
சாக்கிய அரச குடும்ெத்னத வசர்ந்த துறவி என்ெதால் பகௌதம புத்தர் சாக்கிய முனி என்றும் 
அனைக்கப்ெட்ைார். 
29) புத்தர் எத்தடன த ருண்டமகடள குறிப்பிட்டுள்ளார்?  
 A. 3 
 B. 4 
 C. 6 
 D. 8 
விளக்கம்: B. 4 
அனவ வாழ்க்னகத் துன்ெங்கள், துயரங்கள் நினறந்தது. ஆனசவய துன்ெங்களுக்காை காரணம். 
ஆனசனயத் துறந்து விட்ைால் துன்ெ துயரங்கனள வொக்கிவிைலாம். சரியாை ொனதனய 
பின்ெற்றிைால் ஆனசகனள பவன்றுவிைலாம். 
30) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் புத்தரின் எண்வடக வழிகளில் குறிப்பிைப் ைாதது எது? 
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 A. நல்ல பசயல் 
 B. நல்ல திறடம 
 C. நல்ல த ச்சு 
 D. நல்ல அறிவு 
விளக்கம்: B. நல்ல திறனம 
புத்தரின் எண் வனக வழிகளாவை: 
நல்ல நம்பிக்னக, நல்ல எண்ணம், நல்ல வெச்சு, நல்ல பசயல், நல்ல வாழ்க்னக, நல்ல முயற்சி, நல்ல 
அறிவு, நல்ல தியாைம் ஆகும். புத்தரின் வொதனைகள் எளினமயாக இருந்தை. மக்கள் ெயன்ெடுத்திய 
பமாழியிவலவய வொதிக்கப்ெட்ைை. புத்தர் சைங்குகனளயும் வவள்விகனளயும் எதிர்த்தார். 
31) புத்தரின் த ாதடனகள்  ற்றிய சரியான கூற்டற ததர்ந்பதடு. 
  1. புத்தர் கைவுளின் இருப்ட  ஏற்றுக்பகாள்ளவும் இல்டல. மறுக்கவும் இல்டல. ஆனால் பிர ஞ்ச 
விதிகடள நம்பினார். 
  2. கர்மா தகாட் ாட்டை ப ௌத்தம் ஏற்றுக்பகாண்ைது. 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்டல 
விளக்கம்: C. 1 & 2 
புத்தரின் வொதனைகள் தம்மா என்று குறிப்பிைப்ெடுகின்றை. புத்தர் அஹிம்னசனய வலியுறுத்திைார். 
சாதிப் ெடிநினலகனள புத்தர்  நிராகரித்தார். நிர்வாண நினலனய அனைவவத வாழ்க்னகயின் இறுதி 
வநாக்கம் என்று புத்தர் வலியுறுத்திைார். வாழ்க்னகச் சக்கரம் - உலனகப் ெற்றிய புத்தரின் ொர்னவனய 
பிரதிெலிக்கிறது. 
32) புத்த சங்கத்தில் இருந்த துறவிகள் எவ்வாறு அடைக்கப் ட்ைனர்?  
 A. சீைர்கள் 
 B. பிட்சுக்கள் 
 C. மகா துறவிகள் 
 D. புத்த துறவிகள் 
விளக்கம்:  B. பிட்சுக்கள் 
புத்தர் தைது கருத்துக்கனள ெரப்புவதற்காக சங்கம் ஒன்னற நிறுவிைார். அதில் உறுப்பிைர்களாக 
இருந்த துறவிகள் பிட்சுக்கள் என்று அனைக்கப்ெட்ைைர். அவர்கள் மிக எளிய வாழ்க்னகனய 
வமற்பகாண்ைைர். 
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33) புத்த  துறவிகள் வாழ்ந்த இைங்கள் எவ்வாறு அடைக்கப் ட்ைன?  
 A. விகாடரகள் 
 B. ஸ்தூபி 
 C. டசத்தியம் 
 D. தியான கூைம் 
விளக்கம்: A. விகானரகள் 
வமலும்  னசத்தியம் என்ெது ஒரு பெௌத்த வகாவில் அல்லது தியாை கூைத்னதக் குறிக்கும். விகானரகள் 
மைாலயங்கள் என்றும் அனைக்கப்ெடுகின்றை. ஸ்தூபி என்ெது புத்தருனைய உைல் உறுப்புகளின் 
எஞ்சிய ொகங்கள் மீது கட்ைப்ெட்டிருக்கும் கட்ைைம் ஆகும். இனவ  கனலத் திறனமவாய்ந்த நினைவுச் 
சின்ைங்கள் ஆகும். 
34) ப ௌத்த மதத்தில் எத்தடன பிரிவுகள் உள்ளன?  
 A. 2 
 B. 3 
 C. 4 
 D. 6 
விளக்கம்: A. 2 
அனவ ஹீையாைம் மற்றும் மகாயாைம் ஆகும். ஹீையாைர்கள் புத்தரின் சினலகனளவயா 
உருவப்ெைங்கனளவயா வணங்க மாட்ைார்கள். ஆைால் மகாயாைர்கள் புத்தரின் உருவங்கனள 
வணங்கிைர்.  
35) ஹீனயானர்கள் கீழ்கண்ை எந்த பமாழிடய  யன் டுத்தினர்?  
 A.  ாலி 
 B. பிராகிருதம் 
 C. சமஸ்கிருதம் 
 D.  ார்சி 
விளக்கம்: B. பிராகிருதம் 
மகாயாைர்கள் சமஸ்கிருத பமாழினய ெயன்ெடுத்திைர். வமலும் ஹீையாைர்கள் தனிமனிதர்கள் முக்தி 
அனைவது தங்களின் வநாக்கம் என்று நம்பிைர். அனைத்து உயிரிைங்களும் முக்தி அனைவவத 
தங்களது வநாக்கமாக மகாயாைர்கள் நம்பிைர்.  
36) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் எந்த பிரிவு ததரவாதம் என்று அடைக்கப் டுகிறது?  
 A. மகாயானம் 
 B. திகம் ரர்கள் 
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 C. சுதவதாம் ரர்கள்  
 D. ஹூனயானம்  
விளக்கம்: D. ஹூையாைம்  
ஹூையாைர்கள்  மகாயாைர்கனளப்வொல் விரிவாை சைங்குகனளக் பின்ெற்றாமல் மிக எளினமயாை 
வாழ்க்னகனய வாழ்ந்தைர். மகாயாைம் மத்திய ஆசியா, இலங்னக, ெர்மா, வநொளம், திபெத், சீைா, 
 ப்ொன் ஆகிய நாடுகளில் ெரவியது. இந்நாடுகளில் மத்திம வழி ஏற்றுக்பகாள்ளப்ெட்ைது. 
37) கீழ்கண்ைவற்றுள் ப ௌத்தம்  ரவியதற்கான காரணங்களுள் சரியானடவ எடவ?  
  1. விரிவான மதச்சைங்குகடள ப ௌத்தம் நிராகரித்தது. 
  2. மக்கள் தம்மத்டத கடைபிடிக்க தவண்டும் என  ப ௌத்தம் வலியுறுத்தியது.  
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்டல 
விளக்கம்: C. 1 & 2 
புத்தரின் வொதனைகள் மிக எளினமயாக உள்ளூர் மக்கள் வெசிய பமாழிகளில் இருந்தை. புத்தரின் 
கருத்துக்கனள ெரப்பியதில் பெௌத்த சங்கங்கள் முக்கிய ெங்கு வகித்தை.  
38) கீழ்க்கண்ை எந்பதந்த அரசர்கள் ப ௌத்த மதத்திற்கு ஆதரவளித்தனர்?  
  1. அதசாகர் 
  2. கனிஷ்கர் 
  3. ஹர்ஷர் 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அடனத்தும் 
விளக்கம்: D. அனைத்தும் 
வமலும்  பெௌத்த  விகானரகள் அல்லது மைாலயங்கள் சிறந்த கல்வி னமயங்களாக பசயல்ெட்ைை. 
அவற்றில் ஒன்று நாளந்தா. அங்கு சீை யாத்திரிகர் யுவான் சுவாங் ெல ஆண்டுகள் தங்கி கல்வி 
ெயின்றார்.  
39) அஜந்தா குடக ஓவியங்கள் கீழ்க்கண்ை எந்த மதத்டத சித்தரிக்கிறது?  
  1. சமணம் 
  2. ப ௌத்தம் 
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  3. சீக்கியம் 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 3 
 D. அடனத்தும்  
விளக்கம்: B. 2 
மகாராஷ்டிர மாநிலம்  அவுரங்காொத்தில் உள்ள அ ந்தா குனககளின் சுவர்களிலும் வமல் கூனரயிலும் 
வனரயப்ெட்டுள்ள ஓவியங்கள்  பெௌத்த  ாதகக் கனதகனள சித்தரிக்கின்றை.  ாதகக் கனதகள் புகழ் 
பெற்றனவ. புத்தர் முந்திய பிறவிகளில் மனிதராகவும், விலங்காகவும் இருந்தனத குறித்த கனதகள் 
ஆகும். இனவ அறபநறிகனள கூறுவை. 
40) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சமண மற்றும் ப ௌத்த மதம்  ற்றிய சரியான கூற்டற ததர்ந்பதடு. 
  1. கைவுள் இருப் தாக சமணம் நம் வில்டல. ஆனால் ஒவ்பவாரு உயிரிலும் ஜீவன் இருப் டத நம்பியது. 
  2. அனாத்மா ( எல்டலயற்ற ஆன்மா ) அனித்யா ( நிடலயாடம ) ஆகிய கருத்துக்களுக்கு அழுத்தம் 
வைங்கியது. 
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்டல 
விளக்கம்: C. 1 & 2 
வமலும் சமணம் தீவிரமாை துறவறத்னத பின்ெற்றியது. பெௌத்தம் இனைப்ெட்ை வழினய பின்ெற்றியது. 
இந்தியாவில் மட்டுவம சமண மதம் இருந்தது. உலகத்தின் ெல ெகுதிகளிலும் பெௌத்தம் ெரவியது. 
41) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் சமணம் மற்றும் ப ௌத்த  மதத்திடைதய உள்ள ஒற்றுடமகளுள் சரியானது எது?  
  1. இருவரும் கர்மா என்ற தகாட் ாட்டை ஏற்றுக் பகாண்ைனர். 
  2. தவதங்களின் ஆதிக்கத்டத மறுத்தனர். 
  3. இருவரும் கைவுள் இருப் டத நம்பினர். 
 A. 1 & 2 
 B. 2 & 3 
 C. 1 & 3 
 D. அடனத்தும் 
விளக்கம்: A. 1 & 2 
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வமலும் இருவரும் இரத்த ெலிகனள எதிர்த்தைர். மதச் சைங்குகனள நைத்துவதன் மூலம் முக்தி அனைய 
முடியும் என்ெதற்கு மாறாக சரியாை நைத்னதயும் சரியாை அறிவுவம முக்திக்காை வழி எைக் கூறிைர். 
மக்கள் வெசிய பமாழிகளிவலவய இருவரும் வொதித்தைர். 
42) ப ாருத்துக. 
  a. முதலாவது புத்த மாநாடு – 1.  ாைலிபுத்திரம் 
  b. இரண்ைாவது புத்த மாநாடு – 2. ராஜகிருகம்  
  c. மூன்றாவது புத்த மாநாடு – 3. டவஷாலி 
  d. நான்காவது புத்த மாநாடு – 4. காஷ்மீர் 
 A. 3   2   4   1 
 B. 2   3   1   4 
 C. 4   2   3    1 
 D. 1   3   4    2 
விளக்கம்: B. 2   3    1    4 
43) கீழ்க்கண்ைவற்றுள் ப ௌத்த மதத்டத சார்ந்த நூல் எது?  
 A. மணிதமகடல 
 B. சீவக சிந்தாமணி 
 C. சிலப் திகாரம் 
 D. வடளயா தி 
விளக்கம்:  A. மணிவமகனல 
சங்க காலத்திற்குப் பின்ைர் இயற்றப்ெட்ை இரட்னைக் காப்பியங்களில் ஒன்றாை மணிவமகனல பெௌத்த 
இலக்கியமாகும். மணிவமகனலயில் காஞ்சிபுரம் விரிவாக விவரிக்கப்ெட்டுள்ளது. 
44) யுவான்சுவாங் காஞ்சிபுரத்திற்கு வருடக தந்தத ாது யாரால் கட்ைப் ட்ை ஸ்தூபிடய கண்ைதாக 
குறிப்பிட்டுள்ளார்?  
 A. கனிஷ்கர் 
 B. ஹர்ஷர் 
 C. அதசாகர் 
 D. சந்திரகுப்தர் 
விளக்கம்: C. அவசாகர் 
காஞ்சிபுரம் புகழ்பெற்ற ஒரு பெௌத்த னமயம் ஆகும். பெௌத்த தர்க்கவியல் அறிஞராை தின்ைகர் 
மற்றும் நாளந்தா ெல்கனலக்கைகத்தின் மிகப்பெரும் அறிஞர் தர்மொலர் இவ்வூனரச் வசர்ந்தவர்கள் 
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ஆவர். கி.பி ஏைாம் நூற்றாண்டில் யுவான்சுவாங் காஞ்சிபுரத்திற்கு வருனக தந்தார். அங்கு அவசாகரால் 
கட்ைப்ெட்ை 100 அடி உயரமுள்ள ஸ்தூபினய அவர் ொர்த்ததாய் குறிப்பிட்டுள்ளார். 
45) கீழ்க்கண்ைவற்டற சரியாக ப ாருந்தியுள்ளடத ததர்ந்பதடு.  
  1. சீனா  -  பஜாராஸ்டிரியனிசம்  
  2.  ாரசீகம் – கன்பூசியனிசம்  
 A. 1 
 B. 2 
 C. 1 & 2 
 D. எதுவும் இல்டல 
விளக்கம்: D. எதுவும் இல்னல 
இந்தியாவில் சமணம் மற்றும் பெௌத்தம் ெரவ  பதாைங்கிய காலமாை ஆறாம் நூற்றாண்டில் சீைாவில் 
கன்பூசியனிசம்  மற்றும் ொரசீகத்தில் ப ாராஸ்டிரியனிசம் ெரவியது. 
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