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சமணமும் ப ௌத்தமும் 

6ஆம் வகுப்பு -  ருவம் 2 -  ாடம் 2 

1] உலகின் சிந்தனை புரட்சிக்காலம் - கி.மு 6ஆம் நூற்றாண்டு 

(சமண மதமும், ப ௌத்த மதமும் ததான்றிய காலம்) 

2] சமண சமயத்னத உருவாக்கியவர் - வர்த்தமாை மஹாவரீர் 

3] ப ௌத்த சமயக் கருத்துக்கனை வழங்கியவர் – பகைதமபுத்தர் 

4] சமண சமய தீர்த்தங்கரர்கள் - 24 

முதல் தரீ்த்தங்கரர் - ஆதிநாதர் எைப் டும் ரிஷ  ததவர் 

5] சமண சமயத்திற்கு உறுதியாை ஒரு அனமப்ன  தந்தவர் - 24 வது 
தீர்த்தங்கரராை வர்த்தமாை மஹாவரீர். 

6] வர்த்தமாை மகாவரீரின் காலம் – கி.மு 534 – கி.மு 462. 

7] வர்த்தமாை மஹாவரீர் உண்னமனய ததடி பவற்றி கண்டதால் 
பவற்றியாைர் எை ப ாருள் டும் ஜைீர் என்ற பசால்லால் 
அனழக்கப் ட்டார். 

8] பகால்லனமக்பகாள்னக - வர்த்தமாை மஹாவரீரின்  பகாள்னக. 

9] வணிகம் - சமணர்கைின் முக்கிய பதாழில் 

10] பகௌதம புத்தர் வாழ்ந்த காலம் – கி.மு 563 முதல் கி.மு 483 

11] கீழ்க்கண்டவற்றுள் வர்த்தமாைர் த ாதித்த மும்மணிகைில் ஒன்று எது? 

12] கீழ்க்கண்டவற்றுள் வர்த்தமாைர் த ாதித்த ஐந்து ஒழுக்கங்கைில் 
ஒன்று எது? 

13] கீழ்க்கண்டவற்றுள் சமண சமயத்னத  ின்  ற்றிய அரசர்களுள் 
ஒருவர்? 
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14] கீழ்க்கண்டவற்றுள் சமண சமய தமிழ் இலக்கண இலக்கிய 
 னடப்புகளுள் ஒன்று எது ? 

15] கீழ்க்கண்டவற்றுள் சமணர் தகாவில்களுள் ஒன்று எது? 

16] தகாமதீஸ்வரர் சிற் ம் அனமந்துள்ை இடம்? 

17] புத்தர் அறிவுணர்வு ப ற்ற இடம் எது? 

18] "புத்தர்" என்னும் பசால்லின் ப ாருள்? 

19] புத்தர் தன் முதல் த ாதனைனய பதாடங்கிய இடம்? 

20] கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது புத்தரின் நான்கு த ருண்னமகளுள் ஒன்று 
எது? 

21] கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது புத்தரின் ஆனசனய ஒழிப் தற்காை எண்வனக 
பநறிகைில் ஒன்று? 

22] புத்தரின் பகாள்னககனை மட்டும் ஏற்று பகாண்டவர்கள் - 
உருவவழி ாடு பசய்தவர்கள் எவ்வாறு வழங்கப் ட்டைர்? 

23] புத்தனர பதய்வமாக ஏற்றுக் பகாண்டவர்கள் - பதய்வ வழி ாடு 
பசய்யாதவர்கள் யார்? எவ்வாறு வழங்கப் ட்டைர்? 

24] சங்கம் என்றால் என்ை? 

25] கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ௌத்த சமயத்னத  ின் ற்றும் நாடுகளுள் ஒன்று 
எது? 

26] கீழ்க்கண்டவற்றுள் ப ௌத்த சமயத்னத  ின் ற்றிய அரசர்களுள் 
ஒருவர் யார்? 

27] ப ௌத்த சமய பகாள்னககனைக் கூறும் மனறநூலுக்கு ப யர் என்ை? 

28] அதசாகச் சின்ைங்கைில் இருந்து எடுக்கப் ட்ட ததசிய சின்ைங்கள் 
எனவ? 
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29] புத்தர் கால  னடப்புகள் காணப் டும் இடம்? 

30] ஜாதகக் கனதகள் எனத விவரிக்கின்றை? 

31] புத்த சமய கனலச்சிற் ங்கள், ஓவியங்கள் யானவ? 

32] னசத்தியங்கள் விகாரங்கள் என்றால் என்ை? 

33] மூன்று கூனட என் து எதன் ப ாருள் ? 

34] மஹாவம்சம் - என்ற நூல் எந்த நாட்னடச் சார்ந்தது? 

35]  ாலி பமாழிச் பசால்லால் ப யர் ப ற்ற நூல்? 

36] சிலப் திகாரம் எந்த சமய நூல்? 

37] மணிதமகனல எந்த சமய நூல்? 

38] வட்டக் காமிைி அ யன் என்னும் அரசன் காலத்தில் எழுதப் ட்ட நூல்? 
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