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பதௌத் ச கருக்களப ங்கறர் பகௌ புத்ர். புத்ர் என்ந
பசரல்னறன் பதரருள் 'ல்னது ஏது ? பகட்டது ஏது என்தள ? என்தள
அநறந்து பகரண்டர் ஆகும்.



பகௌ

புத்ர்

ரழ்ந்

ஆகும்.இன்ளந நதரப

கரனம்

கற.ப

563

பல்

ரட்டில் கதினஸ்து

கற.ப

483

அருகறல் உள்ப

லும்திணி ணத்றல் திநந்ரர். இது ந்ள சரக்கற குபத்ள
நசர்ந் சுத்நரணர், ரய் ரரநி.


பய்பர்வு பதற்ந சறத்ரர்த்ர் புத்ர் ஆணரர். அர் அநறவுர்வு
பதற்ந இடம், கரில் உள்ப நதரறத்டிரகும் (ஆனம்).



புத்ர் ணது பல் நதரளணள உத்ற திநசத்றல் உள்ப
ரரசறின்

அருநக

சரரத்றல்

உள்ப

ணப்பூங்கரில்

பரடங்கறணரர்.


புத்ர் கறப 483 இல் ணது 80 ஆது றல் கரனரணரர்.
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புத்தர் கூமி நான்கு பபருண்மகமை :


உனகம் துன்தரணது



துன்தத்றற்கு கரம் ஆளசந



ஆளசள றத்ரல் துன்தத்றல் இருந்து ிடுதடனரம்



ஆளசள றக்க எட்டு பநறகள்

ஆமசம ஒழிக்க எட்டு பநமிகள் :




ல்ன ம்திக்ளக
ல்ன நதச்சு
ல்ன ரழும் ற



ல்ன சறந்ளண



ல்ன பற்சற





ல்ன டத்ள
ல்ன பசல்

ல்ன றரணம்

புத்த சம் இண்டாக பிரிக்கப்படுகிமது ஹீனானம், ஹாானம்


ஹீனானம் : புத்ரின் பகரள்ளககளப ஏற்றுக்பகரண்டர்கள்,
உரு றதரடு பசய்ரர்கள்



ஹாானம் : புத்ள பய்ரக ஏற்றுக்பகரண்டர்கள், உரு
றதரடு பசய்தர்கள்.

புத்ர் த்றற்கு திநகு, சறத்ரர்த் கவு, பதபத் துநி சபகங்கள்
அவ்ப்நதரது நகரட்தரடு ற்றும் ழுங்குபளந சறக்கல்களப ீர்க்க
சூத்றங்கபின் உள்படக்கங்களப றருத்றளக்க ற்றும் சரிபசய்
ஏற்தரடு பசய்து. இந் கூட்டங்கள், னரற்று அநறஞர்கபரல் 'பபைத்த
கவுன்சில்கள்' எண அளக்கப்தடுகறநது.
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முதல் பபைத்த கவுன்சில்: (கி.மு. 400)


அளணத்து பதௌத் தரடசரளனகபின் நங்கபின் தடி, புத்ரின்
த்றற்குப் தின்ணர் பல் பதௌத் கவுன்சறல், கறப. 400 இல்
நரன்நறரக அநறஞர்கபரல் கூநப்தடுகறநது. இது ரஜ்கறரில் உள்ப

சட்டப்தன்ணி குளகில் ன்ணர் அஜடஸ்யத்ரு ற்றும் துநி
யகஸ்ப்தரரல்,

புனர்கபின்

பரகுக்கப்தட்டது


பல்

பதௌத்க்

குழுின்

அந்

புத்கத்றன்

பகௌன்சறல்

ஆனநசரளணப்தடி
ஆம்தகரன

பதௌத்

றுனர்ச்சற

என்று

தரடசரளனரண ிணர திடரக்கரில் தறவு பசய்ப்தட்டுள்பது.
பதரர்

ஐந்து

அளக்கப்தடுகறநது - ஏபணணில் ஐநூறு பத் துநிகள் புத்ர்
நதரளணகளப

நசகரித்து

நர்ந்படுக்கப்தட்டணர்.

பபிவுதடுத்துற்கரக

சபகத்ரல்

இண்டாம் பபைத்த கவுன்சில் :


"இண்டரம்

பதபத்

கவுன்சறல்"

என்நளக்கப்தடும்

தறவுகள் பன் பனரக தன தள்பிகபில் பதநப்தட்டண.


இது

ன்ணர்

கனநசரகரின்

ளனளிலும்,

ளனளிலும் ளசரனறில் ளடபதற்நது.

னரற்று

சரகரகறின்

மூன்மாவது புத்த கவுன்சில் :


பன்நரது பதௌத் கவுன்சறல் தரட்ணரில் உள்ப பௌரி ன்ணர்
அநசரகரரல்

கூட்டப்தட்டது,

துநி

பரகனறப்புட்ட

றஸ்மர

ளனளில் இது ளடபதற்நது.


புத்ர் தரடம் கற்றுக் பகரண்ட தர்கபிடம் ன்ணர் "புத்ர் என்ண
நதரறத்ரர் எண நகட்டரர், ற்றும் அர் திம்ஜரன சூட்டத்றல்
றரத்ீர்ப்ளதப் நதரன்ந

றத்ற ரங்கள்

நதரன்நற்ளநக்
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கற்தித்ரக அர்கள் கூநறணர். அர் புணிரண துநிகபிடம்
நகட்டரர், அர்கள் புத்ர் "தகுப்தரய்வு ஆசறரிர்என்று தறனபித்ரர்,
இது பரகனறப்புட்ட றஸ்மரரல் உறுற பசய்ப்தட்டது..


நலும்

பதௌத்த்ள

தப்புற்கரக

தல்நறு

ரடுகளுக்கு

தூர்கள் அனுப்தப்தட்டணர்.

நான்காம் பபௌத்த கவுன்சில் :


ரன்கரம் பதௌத்க் குழுக்கபின் கரனப்தகுறில், பதபத் ம்
ீண்ட கரனரக தல்நறு தள்பிகளுக்குள் திபவுதட்டிருந்து. கற.ப.
பல்

நூற்நரண்டில்

ம்தப்தன்ணிில்

நரடர

ரன்கரம்

பதௌத்க் கவுன்சறல் இருந்து. இனங்ளகில் உள்ப அநனரகர

பனணரில் ( ற்நதரது அலு ியர ) ன்ணர் ட்டகி அதரர
ில் கல ழ் அது இருந்து.


அது சஸ்றர தரம்தரித்றல் ற்பநரரு ரன்கரது பதௌத்
கவுன்சறல்

ளடபதற்நது,

குரன்

கூட்டப்தட்டரக கூநப்தடுகறநது,


நதசர்

கணிஷ்கரரல்

சர்ஸ்றரடர தரம்தரித்றல் இன்னுபரரு ரன்கரது பதௌத்
கவுன்சறல் ளடபதற்நது, இது கற.ப 78 இல் கரஷ்ீ ர் குந்ன்தணில்
குசரன் நதசர் கணிஷ்கரரல் கூட்டப்தட்டரக கூநப்தடுகறநது.

ஐந்தாவது புத்த கவுன்சில் 1871 ( பதவாடா புத்த கவுன்சில் )


ஐந்ரது பதௌத்க் கவுன்சறல், நர்டர துநிகள் ளனளில்,
1871 இல் தர்ரில் உள்ப ண்டநன ில் ன்ணர் றண்டணின்
ஆட்சறில் ளடபதற்நது.
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இந்

சந்றப்தின்

நதரளணகளபப்

திரண

தற்நறக்

குநறக்நகரள்,

கூறுநரடு,

புத்ரின்

எந்

ரு

அளணத்து

ரற்நபம்

ஏற்தட்டரல், சறளக்கப்தட்ட அல்னது ளகிடப்தட்டர என்தளப்

தரர்ப்ததும் றறடத்றற்குள் அற்ளந ஆய்வு பசய்ரகும். நலும்
தர்ர ஸ்கறரிப்ட்டில் எழுநூறு ற்றும் இருதத்து ன்தது தபிங்குக்

கட்டில்கபில் சுபரட்டிகளுக்கு பதரநறக்கப்தட்ட பழு றரிதரகரள
அங்கல கரிப்தற்கு இந் சளத படிவு பசய்து.

பதவதா புத்த கவுன்சில் 1954 ( ஆமாவது புத்த கவுன்சில் )


1954 இல் ண்டநன ில் ளடபதற்ந ஐந்ரது புத் கவுன்சறலுக்கு
திநகு ஆநரது குழுரணது ரங்நகரணிலுள்ப கரதர ஆய்ில்
அளக்கப்தட்டது. இற்கு தி ந்றரி ளனளினரண தர்ீ ஸ்
அசரங்கத்ரல் றறபிக்கப்தட்டது.



பந்ள
நரக்கம்

கவுன்சறல்களபப்
பய்ரண

பதரறுத்ளில்,

ம்ர

ற்றும்

அன்

பல்

ிணரள

உறுறப்தடுத்துதும் தரதுகரப்ததும் ஆகும்.


நலும் அர் கர தரசண குயர எனும் , "பதரி குளக" ள
பன்ளரண

பதௌத்

கவுன்சறல்

டத்ப்தட்ட

இந்றரின்

சட்டப்தன்ணி குளக நதரன்ந ரு பசற்ளக குளகள கட்டிபழுப்த
அங்கல கரித்ரர். அன் கட்டளப்பு படிந் திநகு கவுன்சறல் 17 ந
1954 இல் றறுப்தட்டது.

