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11 - யது தநழழ் னத்தகம் யிள – யிடை அடிப்டைனில் தனளரிக்கப்ட்ைது : 

1) ‘அனள்ழுத்த மச்சுடயயன கனம்ய யதய’ – ன் ளைல் இைம் பற்றுள் தல் 
து? = தளனேநளயர் ளைல்கள்  

2) தளனேநளயர் ளைல்கள் – ன்னும் தழன் தல் அடநப்ன னளது? = 36 தடப்ன + 56 
ிரிவுகள் + 1452 ளைல்கள் 

3) தளனேநளயர் ளைல்கள் – ன் தழன் சழப்ன பனர் னளது? = தநழழ் பநளமழனின் 
உழைதம் 

4) தளனேநளயர் ளைல்கள் யழனேறுத்தும் பழ து? = இடபழ 

5) தளனேநளயர் ிந்த ஊர் னளது? = யயதளபண்னம் ப்டும் தழனநடக்களடு 

6) தழனநடக்களடு னும் ஊர் அடநந்துள் நளயட்ைம் து? = ளநக்கல் நளயட்ைம் 

7) தளனேநளயரின் பற்யளர் பனர்கள் னளது? = யகடிழனப் ிள்ட நற்றும் 
பகஜயல்ழ அம்டநனளர் 

8) தளனேநளயரின் தந்டதனளர் னளரிைம் கணக்கபளக ணினரிந்தளர்? = யிஜனபங்க 
பசளக்களத ளனக்கர் அயர்கிைம் 

9) யிஜனபங்க பசளக்களத ளனக்கர் அயர்கள் ஆண்ை குதழ து? = தழனச்சழபளப்ள்ி 

10) தளனேநளயர் ஆற்ழன ணி னளது? = அபசுக்கணக்கர் 

11) தளனேநளயர் னளரிைம் கணக்கபளக ணினரிந்தளர்? = யிஜனபங்க பசளக்களத 
ளனக்கர் நற்றும் அயர் நடயி இபளணி நீளட்சழ ஆட்சழனிறம் கணக்கபளக 
ணினரிந்தளர் 

12) தளனேநளயரின் நடயி பனர் னளது? = நட்டுயளர் குமழ 

13) தளனேநளயர் அயர்கள் னளரிைம் உயதசம் பற்று துயம் னண்ைளர்? = பநகுன 

14) பநகுன ன்யர் னளர் நபில் யந்த துயி ஆயளர்? = தழனனெர் நபில் யந்த 
துயி 

15) பநகுன அயர்கள் இனந்த ஊர் து? = தழனச்சழபளப்ள்ி 

16) தளனேநளயர் துவு னண்ை ஆண்டு து? = 1736                  

17) தளனேநளயர் னக்தழ பற் இைம் து? = இட்சுநழனபம் 

18) இட்சுநழனபம் அடநந்துள் தநழழ்ளட்டின் நளயட்ைம் து? = இபளநளதனபம் 

19) தளனேநளயர் யளழ்ந்த களம் து? = கழ.ி 18 ஆம் தற்ளண்டு 
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20) யள்ளர் நற்றும் ளபதழனளர் ஆகழயனளர் ின கயிடதகள் ளை னன்யளடினளக 
இனந்தயர் னளர்? = தளனேநளயர் 

21) தன் ின ளைல்கள் னெம் தநழழ்ச்சநனக் கயிடதக்கு என தூணளக இனந்தயர் 
னளர்? = தளனேநளயர் 

22) தளனேநளயர் ளைல்கள் – ன்னும் தழல் த்தட ளைல்கள் கண்ணிகளகவும், 
பயண்ளக்களகவும் அடநந்துள்? = 771 ளைல்கள் கண்ணிகளகவும் + 83 
ளைல்கள் பயண்ளக்களகவும் உள் 

23) தளனேநளயர் ளைல்கள் – ன்னும் தழல் நழகவும் னகழுைன் யிங்கும் தடப்ன 
து? = பளபக்கண்ணி 

24) தளனேநளயர் ழுதழன யரிகில் னகழ் பற் யரி து? = ‘ல்யளனம் இன்னற் 
ழனக்க ழடப்துயய அல்ளநல் யயபளன்றும் அழயனன் பளபயந’ 

25) னளனடைன ளைல்கில் உயடநகறம் மபநளமழகறம் நழகுந்து களணப்டுகழன் 
ன்று கூப்டுகழது? = தளனேநளயர் ளைல்கில் 

26) டயன நீன்பதளன் நக்க றத்தழடக் – ன் ளைட இனற்ழனயர் னளர்? = 
ள்ினகபம் ீ.கந்தசளநழப் ிள்ட 

27) ள்ினகபம் ீ.கந்தசளநழப் ிள்ட அயர்கள் ிந்த ஊர் து? = ள்ினகபம் 

28) ள்ினகபம் ன் ஊர் தற்யளது வ்யளறு அடமக்கப்டுகழன்து? = 
ள்ினக்கழபகளபம்                                                                                              

29) ள்ினக்கழபகளபம் ன் ஊர் அடநந்துள் நளயட்ைம் து? = தஞ்டச 

30) ள்ினகபம் ீ.கந்தசளநழப் ிள்டகின் ிப்ன – இப்ன னளது? = 1898 - 1977 

31) ள்ினகபம் ீ.கந்தசளநழப் ிள்ட அயர்கின் பற்யளர் னளர்? = ீயநகம் 
ிள்ட நற்றும் பசந்தபயல்ழ அம்டநனளர்        

32) ள்ினகபம் ீ.கந்தசளநழப் ிள்ட அயர்கள் தளயந னனன்று டித்து கற் 
பநளமழகள் து? = ஆங்கழம், ிபபஞ்சு, இத்தனீ், யைபநளமழ 

33) ந்த ஆங்கழயன கயிஞர் ழுதழன ஆங்கழக் கயிடத என்ட தநழமழல் இபங்கற்ள 
ன்னும் தடப்ில் ள்ினகபம் ீ.கந்தசளநழப் ிள்ட அயர்கள் பசய்னேள் யடியில் 
பநளமழ பனர்த்தளர்? = தளநஸ்கழயப                                   

34) ‘தழனழ டந்தட தன்ிக பபளன்ழல்ட’ – ன் ளைல் ந்த ளைழன் தநழழ்  
பநளமழ பனர்ப்ளகும்? = யந்யத நளதபம் ன் ளைழன் பநளமழப்பனர்ப்ன 

35) யந்யத நளதபம் ன்னும் ளைட ளடினயர் னளர்? = ங்கழம் சந்தழப 
சட்யைளளத்தழனளனர் 
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36) ங்கழம் சந்தழப சட்யைளளத்தழனளனர் அயர்கள் யந்யத நளதபம் னும் ளைட ந்த 
பநளமழனில் ளடிளர்? = யங்கள பநளமழ 

37) ங்கழம் சந்தழப சட்யைளளத்தழனளனர் அயர்கள் ழுதழன யந்யத நளதபம் னும் 
ளைல்கள் அடத்தும் ளபதழனளர் அயர்கள் தநழமழல் ந்த பனரில் குத்து பநளமழ 
பனர்த்தளர்? = யதசவன கவதங்கள் 

38) யதசழனகயி ன்று யளற்ப்டும் னயர் னளர்? = ளபதழனளர் 

39) ளபதழனளர் ிந்த ஊர் து? = ட்ைனனபம் – தூத்துக்குடி நளயட்ைம் 

40) ளபதழனளர் ிந்த யளது ட்ைனனபம் ஊர் ந்த நளயட்ைத்டத சளர்ந்ததளக இனந்தது? 
= தழனபல்யயழ நளயட்ைம் 

41) ளபதழனளரின் பற்யளர்கள் னளர்? = சழன்சளநழ – இக்குநழ அம்நளள் 

42) ளபதழனளரின் இனற்பனர் னளது? = சுப்பநணினன்         

43) ளபதழனளர் ஆசழரினபளக ணினளற்ழன இைம் து? = நதுடப யசதுதழ உனர்ழடப் 
ள்ி 

44) ளபதழனளர் அயர்கள் த்தட நளதங்கள் நதுடப யசதுதழ உனர்ழடப் ள்ினில் 
ஆசழரினபளக ணினரிந்தளர்? = 3 தழங்கள் 

45) யீ தநழழ் கயிடதக்கு னன்யளடினளக தழகழ்ந்த னயர் னளர்? = ளபதழனளர் 

46) தன் ழுத்துக்கின் னெநளக நக்கின் நதழல் யிடுதட உணர்டய ஊட்டினயர் 
னளர்? = ளபதழனளர் 

47) ளபதழனளனக்கு ‘ளபதழ’ ன் ட்ைத்டத அித்தயர் னளர்? = ட்ைப் ளனக்கர் 
நன்ர் 

48) ளபதழனளனக்கு ளபதழ ன் ட்ைத்டத தற்களக யமங்கப்ட்ைது? = இடநனில் 
அயர் கயித்தழடநடன ளபளட்டி பகளடுக்கப்ட்ைது 

49) ளபதழனளரின் ஆன்நீக குன னளர்? = யியயகளந்தரின் சழஷ்டன சயகளதரி ழயயதழத்தள 

50) ளபதழனளரின் அபசழனல் குன னளர்? = தழகர் 

51) ளபதழனளர் – பசல்ம்நளள் தழனநணம் ைந்த ஆண்டு து? = 1897 

52) ளபதழனளர் அயர்கள் களசழ பசன் ஆண்டு து? = 1898 – 1902 

53) ளபதழனளர் அயர்கள் களசழக்கு பசன்று யந்தின் த்தட ஆண்டுகள் ளட்டு 
ழுதளநல் இனந்தளர்? = ழு ஆண்டுகள்                             

54) ளபதழனளர் நதுடபனில் இனக்கும் யளது ழுதழன ளைல்கள் ந்த இதமழல் 
பயினளகழ? = யியயகளனு 
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55) ளபதழனளரின் ளைல்கள் ந்த ஆண்டு யியயகளனு இதமழல் பயினளது? = 1904 

56) ளபதழனளர் ந்த ந்த பநளமழகில் னடந பற்று யிங்கழளர்? = ஆங்கழம், 
இந்தழ, சநஸ்கழனதம், யங்கள பநளமழ, ிபளன்சழனம் 

57) நக்கு பதளமழல் கயிடத, ளட்டிற்கு உடமத்தல், இடநப்பளழுதும் யசளபளதழனத்தல் – 
ன்று கூழன னயர் னளர்? = ளபதழனளர் 

58) ளபதழனளரின் ந்த இதடம ஆங்கழயனர் தடை பசய்தர்? = இந்தழனள 

59) ஆங்கழயன அபசு இந்தழனள ன் இதடம தடைபசய்ததளல் அந்த இதழ் பயினிள 
இைம் து? = னதுச்யசரி 

60) ‘யந்யதநளதபம் ன்யளம் ங்கள் நளழத் தளடன யணங்குயதும் ன்யளம்’ – 
ன்று ளடினயர் னளர்? = ளபதழனளர்                            

61) யங்கத்தழல் ஏடியனம் ீரின் நழடகனளல் டநனத்து ளடுகில் னிர்பசய்னேம் தழீர் 
இடணப்னத் தழட்ைத்டத யிடுதடக்கு னன்ய கண்ையர் னளர்? = ளபதழனளர் 

62) ளபதழனளர் நற்றும் அயர் ணினளற்ழன இதழ்கடனேம் கூறுக : 

ளபதழனளர் ணினளற்ழன 
ளிதழ் 

ணினளற்ழன ஆண்டு ணினளற்ழன ணி 

சுயதசழநழத்தழபன் 1904 – 1906 நற்றும் 1920 aug – 
1920 sep  யடப 

உதயி ஆசழரினர் 

சக்கபயர்த்தழி (நகிர் 
நளத இதழ்) 

1905 - 1906 ஆசழரினர் 

இந்தழனள (யளப இதழ்) யந 1905 – பசப் 1906 யடப ஆசழரினர் 
னதுச்யசரி 1908 - 1910 ஆசழரினர் 
சூரியனளதனம் 1910 ஆசழரினர் 
கர்நயனளகழ 1909 - 1910 ஆசழரினர் 
தர்நம் 1910 ஆசழரினர் 
ளளபத னங் 
இண்டினள 

 ஆசழரினர் 

 

63) னதுக் கயிடத  னகமப்டும், ளநபனம் யகட்டுணனம் யச கயிடதடனத் 
தநழழுக்குத் தந்த னயர் னளர்? = ளபதழனளர் 

64) யகழச்சழத்தழபம் ப்டும் யடபனேம் னடடன தநழழுக்கு னதழல் தந்த னயர் 
னளர்? = ளபதழனளர்                                                      

65) சளதம் டைக்க நட்டுநல்ளது பதய்யச் சளதழடைக்கவும் பண்கள் 
தகுதழடைத்தயர்கள் ன்று கூழனயர் னளர்? = ளபதழனளர் 

66) ‘னளநழந்த பநளழ்கிய தநழழ்பநளமழயளல் இிதளய பதங்கும் களயணளம்’ – ன்று 
கயிடத ளடின கயிஞர் னளர்? = ளபதழனளர் 
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67) ளபதழனளர் அயர்கின் ிப்ன – இப்ன ஆண்டுகள் து? = 1882 – 1921 

68) ளபதழனளரின் யயறு பனர்கள் சழயற்டக் கூறுக? = சளயித்தழரி ன் ழனயனர், 
களிதளசன், ஏர் உத்தந யதசிநளணி, சக்தழதளசன் 

69) ளபதழனளரின் னதல் உடபடைக்களயினம் து? = ஞளபதம் (1908) 

70) ளபதழனளர் ந்த தட பநளமழபனர்த்து பயினிட்ைளர்? = கயத்கவடத 

71) ளபதழனளர் அயர்கள் உடப யிக்கம் தந்த தல் து? = தஞ்சழ யனளக சூத்தழபம் 

72) க்கழம் சந்தழப சளட்ைர்ஜழனின் யந்யத நளதபம், கயத்கவடத ஆகழன தல்கட 
ளபதழனளர் ந்த இதமழல் பநளமழ பனர்த்தளர்? = சக்கபயர்த்தழி  

73) ளட்டுக்பகளன னயன் ளபதழ ன்று ளபதழடன னகழ்ந்த கயிஞர் னளர்? = கயிநணி 

74) மம்பனம் இக்கண தளகழன பதளல்களப்ினம் கூறும் அகப்பளனள், 
னப்பளனள் இக்கணங்கறக்கு இக்கழனநளய் தழகழும் தல் து? = ட்டுத்பதளடக 
தல்கள் 

75) அகனம் னனம் கந்த ட்டுத்பதளடக தல் து? = ரிளைல் 

76) னளனூற்று ளைழல் உள் ளைல்கின் ண்ணிக்டக னளது? = 400 ளைல்கள் 

77) னளனூற்று ளைல்கள் அடத்தும் ந்த யடக ளக்களல் ஆது? = 
அகயற்ளக்களல் ஆது 

78) னளனூற்று ளைழன் அடியடபனட து? = 4 னதல் 40 அடியடப 

79) னளனூற்று ளைல்கட ளடின னயர்கள் பநளத்தம் த்தட யர்? = 160 யர் 

80) னளனூற்று ளைட ஆங்கழத்தழல் பநளமழ பனர்த்தயர் னளர்? = ஜழ.னை.யளப் 

81) ஜழ.னே.யளப் அயர்கள் ந்த ஆண்டு னளனூற்று தழல் உள் சழ ளைல்கட 
ஆங்கழத்தழல் பநளமழ பனர்த்துள்ளர்? = 1900 

82) னளனூற்று பதளகுதழனின் கைவுள் யளழ்த்துப் ளைடப் ளடினயர் னளர்? = ளபதம் 
ளடின பனந்யதயளர்                                                

83) னடினேடை னெயயந்தர்கள், சழற்பசர்கள், அடநச்சர்கள், யசடத் தடயர்கள், 
யபீர்கள், கடைபனழு யள்ல்கள், கடைச்சங்கப் னயர்கள் ப் னடைன 
யபளற்றுக் குழப்னகட குழப்ிடும் தல் து? = னளனூறு 

84) ‘உறுநழைத் துதயள துயர்ழ னெட்டினேம்’ – ன் யரி இைம்பற்றுள் தல் து? = 
னளனூறு 

85) ‘அறுகுத் துகுத்து நகல்யனற் பளமழந்தும்’ – ன்று ளடின னயர் னளர்? = பணர் 
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86) யபளற்றுக் குழப்னகடப் ளைல்கறள் பளதழந்து டயத்துப் ளடுயதழல் யல் 
னயர் னளர்? = பணர் 

87) பணர் தழற்றுப்த்தழல் ந்தளம்த்து ளடிக் கைல்ிக் யகளட்டின பசங்குட்டுயிைம் 
யற்ட ரிசளகப் பற்ளர்? = உம்ற்களட்டு யளரிடனனேம், அயன் நகன் குட்டுயன் 
யசபடனேம் ரிசளகப் பற்ளர் 

88) கள நஞ்டசக்குக் கழங்கம் ல்கழன னகழுக்குரின நன்ர் னளர்? = யகன் 

89) யகன் ன் குறுழ நன்ின் ஊர் து? = ல்றர் 

90) என நன்து னகழ், யழடந, யள்ன்டந, அனள் னதளயற்ட ஆய்ந்து கூறும் 
னப்பளனள் தழடண து? = ளைளண் தழடண 

91) ளைளண் தழடணனின் யளக்கம் னளது? = ஆண்நகது எழுகளற்டக் கூறுயது 

92) என யயந்தன் தழர்பசன்று அயன் தன்டநடனக் கூழப் னகமப்டும் துட து? = 
இனன்பநளமழத் துட 

93) அகளனூறு தழல் உள் ளைல்கள் பநளத்தம் த்தட? = 400 ளைல்கள் 

94) அகளனூறு தல் த்தட ிரிவுகடக் பகளண்ைது? = 3 ிரிவுகள் – அடய -  

1) கிற்ழனளட – 120 ளைல்கள்                         
2) நணிநழடையம் – 180 ளைல்கள் 
3) ழத்தழக்யகளடய – 100 ளைல்கள் 

95) அகளனூறு ளைல்கின் அடியடபனட னளது? = 13 அடி சழறுடநனேம் 31 அடி 
பனடநனேம் பகளண்ைது 

96) அகளனூற்று தழன் யயறு பனர் னளது? = படுந்பதளடக 

97) அகளனூற்று ளைட பதளகுத்தயர் னளர்? = நதுடப உப்னரிகுடிகழமளர் நகளர் 
உனத்தழபசன்நர் 

98) அகளனூற்று ளைட பதளகுப்ித்தயர் னளர்? = ளண்டினன் உக்கழபப்பனயழுதழ 

99) ‘ஏங்குநடச் சழம்ில் ிைவுைன் நர்ந்த’ – ன் ளைல் இைம்பற்றுள் தல் 
து? = அகளனூறு 

100) ‘ஏங்குநடச் சழம்ில் ிைவுைன் நர்ந்த’ – ன் யரிடனப் ளடின னயர் னளர்? = 
எடயனளர் 

101) எடயனளர் ந்த குறுழ நன்னுைன் ஆழ்ந்த ட்டக் பகளண்டினந்தளர்? = 
அதழனநளன் 
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102) அகளனூற்று தழன் சழப்ன டயப்ன னட ற்ழக் கூறுக : 

ளைல்கள் பதளைங்கும்                             
ண்கள் 

      தழடண யடக தழடணனில் உள் பநளத்த 
ளைல்கின் ண்ணிக்டக 

1, 3, 5 ன் ண்ணில் 
உள் ளைல்கள் 

     ளடத்தழடண       200 ளைல்கள் 

2, 8 ன் ண்ணில் 
உள் ளைல்கள் 

     குழஞ்சழத்தழடண       80 ளைல்கள் 

4, 14 ன் ண்ணில் 
உள் ளைல்கள் 

     னல்டத்தழடண       40 ளைல்கள் 

6, 16 ன் ண்ணில் 
உள் ளைல்கள் 

     நனதத்தழடண       40 ளைல்கள் 

10, 20 ன் ண்ணில் 
உள் ளைல்கள் 

     பய்தல்தழடண       40 ளைல்கள் 

 

103) எடயனளர் ளடின ளைல்கள் களணப்டும் யயறு தல்கடக் கூறுக? = 
னளனூறு, ற்ழடண (2 ளைல்கள்), குறுந்பதளடக (8 ளைல்கள்), தழனயள்றய நளட 
(1 ளைல்கள்), அகளனூறு (2 ளைல்கள்) 

104) தன் கணயடத் யதடி அடந்த சங்ககள பண் னயர் னளர்? = பயள்ியதீழனளர் 

105) பயள்ியதீழனளர் ன் பண்னயனக்கு னன் தன் கணயடத் யதடி அடந்த 
பண் னளர்? = களரிகளன் நகள் ஆதழநந்தழ 

106) பயள்ியதீழனளர் தன் கணயடத் யதடினடந்த பசய்தழடன நக்கு ளைளக 
கூழன னயர் னளர்? = எடயனளர் 

107) எடயனளர் அயர்கள் பயள்ியதீழனளர் தன் கணயடத் யதடினடந்த பசய்தழடன 
ந்த தழல் குழப்ிட்டுள்ளர்? = குறுந்பதளடக                    

108) பயள்ியதீழனளர் தன் கணயடத் யதடினடந்த பசய்தழடனக் எடயனளர் கூறும் 
யரி து? = ‘களய ரிதப்ியய கண்யண, யளக்கழ யளக்கழ யிமந்தயய’ 

109) ங்குறுதறு ன் ளைழன் அடியடபனட னளது? = 3 அடிச் சழறுடநனேம் 6 அடி 
பனடநனேம் பகளண்ைது 

110) ங்குறுதறு தழட பதளகுத்தயர் னளர்? = னத்துட னற்ழன கூைறர் கழமளர் 

111) ங்குறுதறு தழட பதளகுப்ித்தயர் னளர்? = யகளச்யசபநளன் னளடக்கண்யசய் 
நளந்தபஞ்யசபல் இனம்பளட ன்னும் யசபநளன் 

112) ங்குறுதறு தழன் கைவுள் யளழ்த்து ளைட ளடினயர் னளர்? = ளபதம் ளடின 
பனந்யதயளர் 

113) ‘ரிநனள் யயங்டக னினந்த யதளடக’ – ன் யரிப் ளைட ளடினயர் னளர்? = 
கிர் 
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114) ங்குறுதறு தழன் தழடண டயப்ன னட னளது : 

தழடண யடக ளடின னயர்கள் 
நனதம் ஏபம்யளகழனளர் 
பய்தல் அம்னெயளர் 
குழஞ்சழ கிர் 
ளட ஏதளந்டதனளர் 
னல்ட யனளர் 

 

115) ந்த நன்ின் அடயக்கப் னயபளக கிர் தழகழ்ந்தளர்? = ளரி நன்ன் 

116) ‘னழுக் கற் அந்தணளன்’ – ன்று னகமப்ட்ை கயிஞர் னளர்? = கிர் 

117) கிடப ‘யளய்பநளமழக் கின்’ ப் ளபளட்டினயர் னளர்? = க்கவபர் 

118) ‘ல்ழடசக் கின்’ ன்று கிடப ளபளட்டினயர் னளர்? = பனங்குன்றூர்கழமளர் 

119) கிடப ‘பயறுத்த யயள்யி யிங்கு னகழ்க் கின் ன்று ளபளட்டின னயர் 
னளர்? = இங்கவபளர் 

120) கிடப ‘னழுக்கற் அந்தணளன் பளய்னள ளயிற் கின்’ ன்று 
ளபளட்டினயர் னளர்? = நயளக்கத்து ப்சடனளர் 

121) கிர் ிந்த ஊர் து? = தழனயளதவூர்                         

122) கிர் இனற்ழன ளைல்கள் னளது? = ங்குறு தற்ழல் குழஞ்சழத் 
தழடணப்ளைல்கள் நற்றும் தழற்றுத்தழல் மளம்த்து நற்றும் கழத்பதளடகனில் 
குழஞ்சழக்கழனில் 29 ளைல்கள் னதழன ளடினேள்ளர் 

123) ‘ரிநனள் யயங்டக னினந்த யதளடக’ – ன் யரி ளைட கிர் ந்த த்தழல் 
ளடினேள்ளர்? = நஞ்டஞப்த்து 

124) யதளமழ தடயின் பற்யளடப யளழ்த்தழ ளடுயது வ்யளறு 
அடமக்கப்டுகழன்து? = மந்யதளர்ப் மழச்பசளல் 

125) பயிப்டைனளகத் பதரினேம் பளனயளடு ிழது பளனள் னப்டுநளறு 
அடநக்கும் உத்தழடன வ்யளறு அடமக்கழன்ர்? = உள்றட 

126) கூயந்த பளனள் பயிப்ைளது நடயளக இனக்க, அதட உணர்ந்த யயபளன 
பளனள் பயிப்டைனளக ழற்கும் உத்தழ வ்யளறு அடமக்கப்டுகழது? = இடச்சழ 

127) ‘தநழழ்நளதழன் இின உனிர்ழட’ - ன்று உயகளபளல் ளபளட்ைப்ட்ை தல் து? = 
தழனக்குள் 

128) தழனக்குள் ன்னும் தழன் சழப்ன னளது? = அடைனடுத்த கனயினளகு பனர் 
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129) தழனக்குட யளற்ழ எடயனளர் ளபளட்டின யரி து? = அணுடயத் 
துடத்யதழ் கைடப் னகட்டில் குறுகத் தழத்த குள்’ 

130) தழனக்குள் தழன் தல் அடநப்ன : 

ளல் யடக இனல்கள் அதழகளபம் இைம்பற் 
இனல்கள் 

   பநளத்த 
அதழகளபங்கள் 

பநளத்த 
குள்கள் 

 
அத்துப்ளல் 

    
   4 

   38 ளனிபயினல் 
இல்யினல், 
துயினல், 
ஊமழனல் 

 
     133 
அதழகளபங்கள் 

   
  1330 
குள்கள் 

பளனட்ளல்    3    70 அபசழனல், 
அங்கயினல் 

களநத்துப்ளல்    2    25 கயினல், 
கற்ினல் 

 

131) தழனக்குடனேம், தழனயள்றயடபனேம் ற்ழ மந்தநழழ்ப் னயர்கள் ளபளட்டிப் 
ளடின தல் து? = தழனயள்றய நளட 

132) தழனக்குின் யயறு பனர் னளது? = னப்ளல், யளனேட யளழ்த்து, உத்தபயயதம், 
பளய்னளபநளமழ 

133) ‘தனீிளற் சுட்ைனண் உள்ளனம்; ஆளயத’ – ன் குள் கூறும் அணி னளது? = 
யயற்றுடநனணி 

134) ‘எனடநனேள் ஆடநயளல் ந்தைக்க’ - ன் குள் கூறும் அணி னளது? = உயடந 
அணி 

135) ‘கல்பயல்றங் கூடகடன களக்டக’ - ன் குள் கூறும் அணி னளது? = 
டுத்துக்களட்டு உயடநனணி                                         

136) ‘ீழபய் சளகளடு நச்சழறு நப்ண்ைஞ்’ - ன் குள் கூறும் அணி னளது? = ிழது 
பநளமழதல் அணி 

137) ‘திக்பகளம் யபழள பஃதழந் தூக்கழ’ - ன் குள் கூறும் அணி னளது? = ிழது 
பநளமழதல் அணி 

138) சழந்தளநணி ன்தன் பளனள் னளது? = எி குன்ளத நணி 

139) சவயகசழந்தளநணி ன் தட ழுதழனயர் னளர்? = தழனதக்கயதயர் 

140) தழனத்தக்கயதயர் ழுதழன யயறு தல் து? = ரி யினத்தம் 

141) தழனத்தக்கயதயர் ந்த சநனத்டத சளர்ந்த துயி ஆயளர்? = சநண சநனம் 

142) சவயகசழந்தளநணி ன் தழன் யயறு பனர் னளது? = நணதல் 
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143) சவயகன் னளரிைம் கல்யி கற்ளர்? = அச்சணந்தழ 

144) சவயகன் த்தட ஆண்டுகள் தன் ளட்டை ஆண்ைளன்? = 30 ஆண்டுகள் 

145) சவயகசழந்தளநணி னும் தல் த்தட இம்கங்கடக் பகளண்டுள்து? = 13 
இம்கங்கள் (ளநகள் இம்கம் னதல் னக்தழனிம்கம் ஈளகப் தழனென்று 
இம்கங்கள்) 

146) யினத்தம் னும் ளயித்தளல் அடநந்த னதல் தநழழ்க் களப்ினம் து? = 
சவயகசழந்தளநணி 

147) சவயகசழந்தளநணி னும் தறக்கு உடப ழுதழன னயர் னளர்? = உச்சழயநற் 
னயர்பகளள் ச்சழளர்க்கழினளர் 

148) பயள்ி நடனிறள் யித்தழனளதபர் யயந்தன் கறமயயகன் ன்யரின் நகள் 
பனர் னளது? = களந்தனயத்டத 

149) யித்தழனளதபர் யயந்தன் கறமயயகன் ன்யர் ங்கு தழனநணம் டைபறுயதளக 
ழநழத்தழகர் னெம் அழந்து பகளண்ைளர்? = இபளசநளனபத்தழல் 

150) கறமயயகன் தன் நகட னளரிைம் எப்னயித்து இபளசநளனபத்தழற்கு அனுப்ி 
டயத்தளர்? = சவதத்தன் னும் யணிகின் னெநளக 

151) களந்தனயத்டதனின் யதளமழ பனர் னளது? = யணீளதழ          

152) சவதத்தன் னும் யணிகன் ந்தப் யளரில் பயல்யயளர் களந்தனயத்டத நணம் 
பசய்து பகளள்ளம் ன்று இபளசநளனபத்தழல் அழயித்தளர்? = னளழ் யளட்டினில் 

153) னளழ் யளட்டினின் யளது களந்தனயத்டத யளசழக்கும் யளது டயகள் பநய்நந்து 
ழன்? = கழன்ப நழதுங்கள் 

154) னளழ் யளட்டினில் த்தட ளட்கள் யடப களந்தனயத்டத ந்த நன்னம் பயல் 
னடினயில்ட? = 6 ளள்கள் 

155) சவயகன் னளர் டகனிழனந்த பம்ட யளங்கழ னளமழனில் கட்டிளன்? = தன் தம்ி 
னன் 

156) தைங்கண்ணளள் – ன்று ஆசழரினர் னளடபக் குழப்ிடுகழளர்? = களந்தனயதத்டத 

157) படுங்கண்ணளள் - ன்று ஆசழரினர் னளடபக் குழப்ிடுகழளர்? = யணீளதழ 

158) யளய் ளன்கு ப்டுடய னளது? = நழக்கபயனில், அதழக ீர், கடுங்களற்று, 
தண்பணன்ழமல் 

159) சவள ன்தன் பளனள் னளது? = யளழ்க்டக                     
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160) சவளப்னபளணத்தழன் தல் அடநப்ன னளது? = 2 ளகம் + 3 பனம் ிரிவு + 5027 
யினத்தப்ளக்கள் பகளண்ைது 

161) சவளப்னபளணத்தழல் கூப்டும் பனம் ிரிவுகள் னளது? = யிளதத்துக் களண்ைம், 
தனவ் யத்துக் களண்ைம், லழஜ்பத்துக் களண்ைம் 

162) யிளதத்துக் களண்ைத்தழன் யயறு பனர் னளது? = ிப்ினற்களண்ைம் 

163) தனயத்துக் களண்ைத்தழன் யயறு பனர் னளது? = பசம் பளனட்களண்ைம் 

164) லழஜ்பத்துக் களண்ைத்தழன் யயறு பனர் னளது? = பசயினற் களண்ைம் 

165) ிகள் ளனகத்தழன் ிப்ன நற்றும் இடந ழகழ்வுகள் + அயரின் தழனநணம் 
ஆகழன ழகழ்வுகள் ந்த களண்ைத்தழல் கூப்ட்டுள்? = யிளதத்துக் களண்ைம் 

166) யளயர் ஜழப்ளனில் னெம் தழனநட ிகள் பனநளளர்க்கு அனினது + அதன் 
ின் நக்கத்தழல் ைந்தடயகள் அடத்தும் ந்த களண்ைத்தழல் கூப்ட்டுள்? = 
தனயத்துக் களண்ைம் 

167) நக்கத்டத யிட்டு பனநளர் நதீம் பசன்து + தனீ் ழட ழறுத்தற்களக ழகழ்ந்த 
யளர்கள் ஆகழனடய ந்த களண்ைத்தழல் கூப்ட்டுள்? = லழஜ்பத்துக் களண்ைம் 

168) ிகள் ளனகத்தழன் தழனயளழ்வு னழுடநனேம் ளடி னடித்த கயிஞர் னளர்? = னு 
அகநது நடபக்களனர்                                                   

169) னு அகநது நடபக்களனர் ழுதழன தல் து? = சழன் சவள 

170) சவளப்னபளணத்டத இனற்ழனயர் னளர்? = உநறுப்னயர் 

171) உநறுப்னயரின் ஆசழரினர் பனர் னளது? = ட்ைனனபம் கடிடக னத்துப் னயர் 

172) சவளப்னபளணத்டத ழுத உநறுப்னயரிைம் யயண்டுயகளள் டயத்தயர் னளர்? = 
பசய்கு அப்துல் களதழர் நடபக்களனர் ன் யள்ல் சவதக்களதழ 

173) சவளப்னபளண தல் னற்றுப்பறுயதற்கு னன்யப யள்ல் சவதக்களதழ இந்த ிகு 
னளனடைன உதயினளல் தல் னற்றுப்பற்து? = அனல் களசழம் 

174) உநறுப்னயர் இனற்ழன யயறு தல் து? = னதுபநளமழநளட 

175) னதுபநளமழநளட ன் தழல் உள் ளைல்கள் பநளத்தம் த்தட? = 80 
ளக்கள் 

176) ிகள் ளனகம் டகயர்கறக்கு பதரினளநல் ந்த நடக்குடகனில் தங்கழ 
இனந்தளர்? = பதர் நடக்குடக 

177) பதர் நடக்குடகனில் ிகள் ளனகத்துக்கு துடணயபளக இனந்தயர் னளர்? = 
அனக்கர் 
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178) சவளப்னபளண தழல் னதற்ளகத்தழல் த்தட ைங்கள் உள்? = 44 
ைங்கள் 

179) சவளப்னபளண தழல் இபண்ைளம்ளகத்தழல் த்தட ைங்கள் உள்? = 47 
ைங்கள் 

180) னதற்ளகத்தழல் அடநந்துள் பனம் ிரிவுகள் னளது? = யிளதத்துக் களண்ைம், 
தனயத்துக் களண்ைம் 

181) யிளதத்துக் களண்ைத்தழல் பநளத்தம் த்தட ைங்கள் உள்? = 23 
ைங்கள் 

182) தயத்துக் களண்ைத்தழல் பநளத்தம் த்தட ைங்கள் உள்? = 21 ைங்கள் 

183) இபண்ைளம் ளகத்தழல் களணப்டும் பனம் ிரிவு து? = லழஜ்பத்துக் களண்ைம் 

184) லழஜ்பத்துக் களண்ைத்தழல் களணப்டும் ைங்கள் பநளத்தம் த்தட? = 47 
ைங்கள் 

185) ளைப்குதழடன யசர்ந்த யிைநீட்ை ைம் ன் குதழ ந்த களண்ைத்தழல் இைம் 
பற்றுள்து? = லழஜ்பத்துக் களண்ைம் 

186) ளைகத் தநழழ் தல்கறள் தடனளன சழப்னகட உடைனதளக யிங்கும் தல் 
னளது? = நயளன்நணனீம்                                             

187) ளைகக் களப்ினங்களல் சழப்னப் பற்று யிங்கும் யைபநளமழக்கு ஈைளக டிப்னச் 
பசவ்யினேம் இக்கழனச் பசவ்யினேம் எனங்யக அடநனப் பற் தல் து? = 
நயளன்நணனீம் 

188) நயளன்நணனீம் ன் தல் னளர் ழுதழன ஆங்கழ தழன் தழுயல் ஆகும்? = 
ழட்ைன் ிபன ழுதழன இபகசழன யமழ ன் தட தழுயி ழுதழனது 

189) ளைக ன்னூழன் நபன னளது? = அங்கங்கடனேம் களட்சழகடனேம் அடநத்து 
ழுதுயது 

190) நயளன்நணனீம் தழன் தல் அடநப்ன னளது? = 5 அங்கம் + 20 களட்சழகள் 

191) நயளன்நணனீம் ன் தழல் இைம்பற்றுள் சழறுகடத து? = சழயகளநழ சரிதம் 

192) நயளன்நணனீம் ன் தழட இனற்ழனயர் னளர்? = யபளசழரினர் ப.சுந்தபம் 
ிள்ட 

193) ப.சுந்தபம் ிள்ட ிந்த ஊர் து? = யகபள – ஆப்னடம 

194) ப.சுந்தபம் ிள்ட அயர்கள் யபளசழரினளக ணினரிந்த இைம் து? = 
தழனயந்தனபம் அபசழர் கல்றரி 
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195) ப.சுந்தபம் ிள்ட அயர்கள் ந்த ளைப்குதழனின் யபளசழரினளக கல்றரினில் 
ணினளற்ழளர்? = தத்துயப்ளைம் 

196) ப.சுந்தபம் ிள்ட அயர்கின் ஞளளசழரினர் னளர்? = யகளைக ல்றர் சுந்தப 
சுயளநழகள் 

197) ப.சுந்தபம் ிள்ட அயர்கள் இனற்ழன யயறு தல்கள் சழயற்டக் கூறுக? = 
தல் பதளடக யிக்கம் (1888), தழனஞளசம்ந்தர் கள ஆபளய்ச்சழ, தழனயிதளங்கூர்ப் 
ண்டை நன்ர் கள ஆபளய்ச்சழ (1894) ஆகழனடய 

198) பசன்ட நளகளணம் பளவ்கதூர் ன் ட்ைத்டத னளனக்கு அனினது? = 
ப.சுந்தபம் ிள்ட 

199) ந்த ஆண்டு ப.சுந்தபம் ிள்ட அயர்கள் தன் தள நயளன்நணனீத்டத 
பயினிட்ைளர்? = 1891 ஆம் ஆண்டு 

200) நயளன்நணினத்தழல் இைம் பற்றுள் இடயணக்க ளைல் து? = ‘ீபளனம் 
கைறடுத்த ழநடைந்டத பகமழபளழுகும்’ 

201) ந்த ஆண்டு தநழமக அபசு நயளன்நணினம் தழல் உள் இடயணக்க 
ளைட தநழழ்த்தளய் யளழ்த்துப்ளைளக அழயித்தது? = 1970 

202) நதுடபடன ஆண்ை ளண்டின நன்ன் னளர்? = ஜயீகன் 

203) ஜயீக நன்ின் யஞ்சக அடநச்சன் னளர்? = குடின் 

204) அடநச்சர் குடின் னதழனதளக யகளட்டைனடநத்த இைம் து? = தழனபல்யயழ 

205) ஜயீகின் நகள் பனர் னளது? = நயளன்நணி                 

206) நயளன்நணி தளன் கயின் யளது ந்த ளட்டு நன்ட கண்டு களதல் 
பகளண்ைளள்? = யசப ளட்ைபசன் னனயைளத்தநட 

207) யசப ளட்ைபசன் னனயைளத்தநிைம் தூது பசன்யன் னளர்? = குடிின் நகன் 
யதயன் 

208) ஜயீகன் நன்ின் குகுன னளர்? = சுந்தப னியர் 

209) ஜயீகன் ளண்டின நன்னுக்கு னதழன யகளட்டைனளல் ஆத்து ன்று உணர்ந்த 
னியர் னளர்? = சுந்தப னியர் 

210) ‘ளட்டிடப்யளல் ஆச்சரினம் ளரின் நழடச இல்டனைள!’ – ன்று யினந்த கயிஞர் 
னளர்? = ளபதழனளர் 

211) ளபதழனளர் ந்த இன இதழ்கட பயினிட்டு கட்டுடபகளறம், கனத்துப் 
ைங்களறம் ஆங்கழயன ஆட்சழனளர்கடத் தழணச் பசய்தளர்? = இந்தழனள, யிஜனள 
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212) ளபதழனளர் ழுதழன கயிடத தல்கள் சழயற்டக் கூறுக? = ளஞ்சளழ சதம், 
கண்ணன் ளட்டு, குனில் ளட்டு ஆகழன 

213) ளபதழனளர் ழுதழன உடபடை தல்கள் சழயற்டக் கூறுக? = ஞளபதம், 
சந்தழரிடகனின் கடத, தபளசு ஆகழனடய 

214) ளபதழனளரின் யச கயிடதகள் ந்த கயிஞர்கின் கயிடதகயளடு எப்ிட்டு 
யசப்டுகழன்? = யளல்ட்யிட்நன், கலீல் கழப்பளன் 

215) ‘ளட்டிிறம் களட்டிிறம் ளபல்ளம் ன்பளழக்கும் ளட்டிிறம் பஞ்டசப் 
ழபகளடுத்யதன் ளயியனன்’ – ன்று ளடினயர் னளர்? = ளபதழனளர் 

216) ளபத ளடு மம்பன ளடு ீபதன் னதல்யரீ் இந்ழடயகற்ளதரீ் – ன் ளைட 
ளடினயர் னளர்? = ளபதழனளர் 

217) ஆரின னநழனில் ளரினனம் – ன் யரிப்ளைட ளடினயர் னளர்? = ளபதழனளர் 

218) கட்டுடபகளறம் கனத்துப் ைங்களறம் ஆங்கழயன ஆட்சழனளர்கட தழணச் 
பசய்தயர்? = ளபதழனளர் 

219) ‘களப்டய ககபனு ஏடசனிறம் – த் பதளைங்கும் ளைட ளடினயர் 
னளர்? = ளபதழனளர்                                                      

220) ளட்டிிறம் களட்டிிறம் ளபல்ளம் ன்பளழக்கும் ளட்டிிறம் பஞ்டசப் 
ழபகளடுத்யதன் ளயியனன் – ன்று ளடின கயிஞர் னளர்? = ளபதழனளர் 

221) அதழனநளின் தூதபளக எடய பசன்டதக் கூறும் தல் து? = னளனூறு 

222) தூதழன் இக்கணம் கூறும் தல் து? = இக்கண யிக்கம் 

223) தூது இக்கழன ளைல்கள் ந்த யடக ளக்களல் ளைப்ை யயண்டும் ன்று 
இக்கண யிக்க தற்ள கூறுகழது? = பயண்ைட யிபயின கழபயண்ளயளல் 

224) அமகர் கழள்டயிடு தூது ன் தழன் ஆசழரினர் பனர் னளது? = ட்டை 
பசளக்களத னயர் 

225) அமகர் கழள்டயிடு தூதுயில் உள் ளைல்கள் ண்ணிக்டக னளது? = களப்ன 
பயண்ள என்று + 239 கண்ணிகட உடைனது 

226) ளட்டின் இபண்ைடிகட கண்ணி ன்ர்                        

227) பசளக்களத ிள்ட நபிர் பசய்த யந்த ணி ன்? = ட்டைக்கணக்கு 
ன்னும் எனயடக ணி 

228) ட்டை பசளக்களத ிள்ட இனற்ழன யயறு தல்கள் சழயற்டக் கூறுக? = 
நதுடப னம்நணிக்யகளடய, பதன்ல் யிடு தூது ஆகழனடய 
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229) அமகர் கழள்ட யிடு தூது ன் தழன் ளட்டுடைத் தடயன் னளர்? = 
தழனநளழனஞ்யசளட நடனில் யகளயில் பகளண்டினக்கும் அமகர் 

230) தூது இக்கழனத்தழல் யற்டக் பகளண்டு தூதுயளக அனுப்ிர் ன்று 
கூப்டுகழது? = அன்ம், நனில், கழி, குனில், யண்டு, பஞ்சம், னகழல், பதன்ல், 
நளன், தநழழ் னதழன 

231) யளர் னடனில் ஆனிபம் னளடகடக் பகளண்டு பயற்ழ பகளண்ை யபீடபப் 
ளடுயடத ற்ழ ளடும் தல் து? = பணி சழற்ழக்கழனம் 

232) ஆட ஆனிபம் அநரிடை பயன் நள யனுக்கு யகுப்து பணி – ன்று கூழன 
தல் து? = இக்கண யிக்கம் 

233) பணி ன் ளள் நீன் களிடனனேம் னநடனேம் தன் பதய்யநளகப் பற்து 
ன்றும் அந்ளள்நீளல் யந்த பனயப தறக்கும் பனபளக யந்தது ன்று கூழனயர் 
னளர்? = தநழழ்த்தளத்தள உ.யய.சளநழளத னர் 

234) யதளற்யர் பனரில் யமங்கப்டும் தல் து? = பணி 

235) தநழமழல் னதன் னதழல் ழுந்த பணி தல் து? = கழங்கத்துப்பணி 

236) பயற்ழ பற்யர் பனரில் அடநந்த பணி தல்கள் து? = தழபளயிைத்து பணி, 
னபட்சழத் தடயி பணி                                                

237) கழங்கத்துப்பணி ன் தல் த்தட தளமழடசகட பகளண்ைது? = 509 
தளமழடசகள் 

238) கழங்கத்துப்பணி ன் தட ‘பதன்தநழழ் பதய்யப்பணி’ – ன்று ளபளட்டினயர் 
னளர்? = எட்ைக்கூத்தர் 

239) கழங்கத்துப்பணி ன் தட இனற்ழனயர் னளர்? = பசனங்பகளண்ைளர் 

240) ந்த நன்ரின் அடயக்க னயபளக பசனங்பகளண்ைளர் இனந்தளர்? = னதற் 
குயளத்துங்க யசளமன் 

241) ‘பணிக்யகளர் பசனங்பகளண்ைளர்’ – ன்று பசனங்பகளண்ைளடப னகழ்ந்து ளடின 
னயர் னளர்? = ட்டை பசளக்களத னயர் 

242) இன்று ந்த நளழம் டமன களத்தழல் ண்டு கழங்கம்  யமங்கப்ட்டு 
யந்தது? = எரிசள நளழம் 

243) கழங்க ளட்டின் நீது யளர் பசய்த டைத்ததழ னளர்? = கனணளகபத் 
பதளண்டைநளன் 

244) கனணளகபத் பதளண்டைநளன் அயர்கள் ந்த நன்ின் டைத்ததழனளக 
இனந்தளயர்? = னதல் குயளத்துங்க யசளமன்  
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245) கழங்கத்துபணி ன் தழல் யண்டைனர் யகளன்  ஆசழனபளல் 
அடமக்கப்டுயர் னளர்? = கனணளகபத் பதளண்டைநளன் 

246) ிள்டத்தநழமழன் இக்கணம் னளது? = கைவுடபயனள அபசடபயனள ிடபயனள 
குமந்டதனளகப் ளயித்து அயர்தம் குமந்டத னயத்டத த்து னயங்களக குத்து 
பகளண்டு னயத்துக்கு த்து ஆசழரின யினத்தங்கள் அடநனப் ளடுயது ஆகும் 

247) ிள்டத்தநழழ் த்தட யடகப்டும்? = 2 யடக – ஆண்ளல் ிள்டத்தநழழ், 
பண்ளல் ிள்டத்தநழழ் 

248) ஆண்ளல் ிள்டத்தநழழுக்கும், பண்ளல் ிள்டத்தநழழுக்கும் பளதுயள 
னயங்கள் பநளத்தம் த்தட? = 7 னயங்கள் 

249) ஆண்ளல் ிள்டத்தநழமழன் 10 னயங்கள் து? = களப்ன, பசங்கவடப, தளல், 
சப்ளணி, னத்தம், யனடக, அம்னழ, சழற்ழல், சழறுட, சழறுயதர் ஆகழனடய 

250) பண்ளல் ிள்டத்தநழமழன் 10 னயங்கள் து? = களப்ன, பசங்கவடப, தளல், 
சப்ளணி, னத்தம், யனடக, அம்னழ, அம்நளட, ீபளைல், ஊசல் ஆகழனடய 

251) னத்துக்குநளப சுயளநழ ிள்டத்தநழழ் தட இனற்ழனயர் னளர்? = குநபகுனபர் 

252) குநபகுனபர் ிந்த ஊர் து? = தழனடயகுண்ைம்             

253) தழனடயகுண்ைம்  ஊர் அடநந்துள் தழக்கடப து? = தளநழபபணி 
தழக்கடப 

254) குநபகுனபர் த்தட யனது யடப யச்சு தழற்யபளக இனந்தளர்? = 5 யனது 
யடப 

255) குநபகுனபர் ந்த இடயின் அனளல் யசும் தழட பற்ளர்? = 
தழனச்பசந்தூர் னனகன் அனளல் 

256) குநபகுனபர் இனற்ழன யயறு தல்கள் னளது? = கந்தர் கழபயன்ள, 
நீளட்சழனம்டந ிள்டத்தநழழ், நதுடபக் கம்கம், ீதழபழ யிக்கம், களசழக் 
கம்கம் ஆகழனடய 

257) ிள்டத்தநழமழன் இபண்ைளம் னயம் து? = பசங்கவடபப் னயம் 

258) பளனள் பதரினளத எழடனக் குமந்டத ழுப்னம் னயத்டத குழக்கும் 
ிள்டத்தநழழ் னயம் து? = பசங்கவடபப் னயம் 

259) இங்குமந்டத ங்க ங்க ன்று கூக்யகட்டுத்தளய் உகக்கும் னயம் து? = 
பசங்கவடப னயம்                                                      

260) பதளட்டில் ிள்ட தடனனேர்த்தழக் டகனளல் ஊன்ழ உைம்ட அடசத்தடச் 
வ்யளறு கூப்டுகழது? = பசங்கவடபனளடுதல் 
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261) பத்தயகம் குயஞ்சழ ன் தட ழுதழனயர் னளர்? = தஞ்டச யயதளனகம் 
சளஸ்தழரினளர் 

262) பதளல்களப்ினளர் கூறும் யப்ில் அைங்கும் சழற்ழக்கழனம் து? = குயஞ்சழ 

263) பத்தயகம் குயஞ்சழனின் திச்சழப்ன னளது? = னற்றுனயகம் 

264) பத்தயகம் குயஞ்சழனில் கூப்ட்டுள் உனயகங்கள் னளது?  

      1) உள யனம் நன்ர் – இயனசு பனநளன்     3) குயஞ்சழ – யிசுயளசம் 

      2) யதயயநளகழி – தடயி சவயனளன் நகள்      5) குன – சழங்கன் 

      4) குழ கூறுதல் – தரீ்க்க தரிசம்               6) உயதசழ – தயன்  

      7) ிடிக்கும் டயகள் – நக்கள்                8) யட – இடயளக்கு பசய்தழ 

265) தஞ்டச யயதளனகம் சளஸ்தழரினளர் அயர்கின் ஆசழரினர் னளர்? = சுயளர்ட்ஸ் 
ளதழரினளர் 

266) சுயளர்ட்ஸ் ளதழரினளர் அயர்கள் நதயளதகபளக இனந்த இைம் து? = தஞ்டச 

267) தஞ்டச யயதளனகம் சளஸ்தழரினளர் அயர்கள் சழந்து யிங்கழன பநளமழகள் 
சழயற்டக் கூறுக? = இடனினல், யளினல், உைழனல், சனெகயினல் ஆகழனடய 

268) தஞ்டச யயதளனகம் சளஸ்தழரினளர் அயர்கள் ந்த நன்னக்கு உற் ண்பளக 
இனந்து யந்தளர்? = தஞ்டச ஆண்ை சபயளசழ நன்னக்கு 

269) ந்த யனதழன் யளது தஞ்டச யயதளனகம் சளஸ்தழரினளர் அயர்கள் குற்ள 
குயஞ்சழக்கு ழகபளக பத்தயகம் குயஞ்சழடன இனற்ழளர்? = 25 ஆம் யனதழல் 

270) தஞ்டச யயதளனகம் சளஸ்தழரினளர் அயர்கள் இனற்ழன யயறு தல்கள் து? = 
ஞளதச்சன், ஞளவுள, ஆபணளதழந்தம், ல்யயறு கவர்த்தங்கள் 

271) ‘யளபங்கள் கி பகளடுத்து நந்தழபனளடு பகளஞ்சும்’ – ன் யரி இைம்பற்றுள் 
தல் து? = குற்ளக் குயஞ்சழ 

272) ‘பதளண்டு பசய்யளய் தநழழுக்குத் துடயதளறுந் துடயதளறுந் துடித்பதழுந்யத’ – 
ன்று ளடினயர் னளர்? = ளயயந்தர் ளபதழதளசன் 

273) ளபதழசளின் இனற்பனர் னளது? = சுப்னபத்தழம் 

274) ளபதழதளசன் ிந்த ஆண்டு து? = 1891                         

275) ளபதழதளசன் அயர்கின் பற்யளர் னளர்? = ககசட – இக்குநழ அம்நளள் 

276) ளபதழதளசன் இடநனியயன ந்த பநளமழனில் சழந்தயபளக னடந பற்று 
இனந்தளர்? = ிபபஞ்சு பநளமழ 
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277) ‘தநழழ்ளட்டின் இபசூல்கம்சயதவ்’ – ன்று ளபளட்ைப்ட்ையர் னளர்? = ளபதழதளசன் 

278) இபசூல்கம்சயதவ் அயர்கள் ந்த ளட்டை யசர்ந்த கயிஞர் ஆயளர்? = உனசழன ளட்டு 
கயிஞர் 

279) ‘உனிடப உணர்டய யர்ப்து தநழயம’ ன்றும் ‘இன்த் தநழழ்க் கல்யி னளயனம் 
கற்யர் ன்றுடபக்கும் ழட ய்தழ யிட்ைளல் துன்ங்கள் ீங்கும் சுகம் யனம் 
பஞ்சழில் தூய்டந உண்ைளகழடும் யபீம் யனம்’ – ன்று கூழனயர் னளர்? = ளபதழதளசன் 

280) ளபதழதளசன் இனற்ழன களப்ினங்கள் சழயற்டக் கூறுக? = குடும்யிக்கு, 
ளண்டினன் ரிசு, இனண்ையடீு, தநழமச்சழனின் கத்தழ, யசபதளண்ையம், ிசழபளந்டதனளர், 
அமகழன் சழரிப்ன, குழஞ்சழத்தழட்டு ஆகழனடய 

281) ிசழபளந்டதனளரின் ந்த ளைக தல் சளகழத்தழன அகைளநழ யினடதப் பற்து? = 
ிசழபளந்டதனளர்                                                      

282) ளபதழதளசின் ந்த யரிப்ளைட னதுடய அபசு தநழழ்யளழ்த்துப் ளைளக 
அழயித்தது? = ‘யளழ்யிில் பசம்டநடனச் பசய்யள் ீயன’ 

283) ளபதழதளசன் ைத்தழ யந்த இக்கழன இதழ் து? = குனில் 

284) ளபதழதளசனுக்கு ளயயந்தர் ன் ட்ைத்டத அித்தயர் னளர்? = அண்ணள 

285) அண்ணள அயர்கள் ந்த ஆண்டு ளபதழதளசனுக்கு ளயயந்தர் ன் ட்ைத்தழட 
சூட்டிளர்? = 1946 

286) ளபதழதளசன் இந்த ஆண்டு து? = 1964 

287) ‘ன் தளய்பநளமழ ளட இக்குயநனளல் ளன் இன்ய இப்யன்’ – ன்று கூழன 
னயர் னளர்? = இபசூல் கம்சயதவ் 

288) ளபதழதளசன் பம்டபனின் னெத்த தடனடக் கயிஞர்கறள் எனயர் னளர்? = 
னடினபசன் 

289) டனீன் தந்டதக்கும் தளய்க்கும் – ன் யரினின் ளைட ளடின கயிஞர் னளர்? 
= ளபதழதளசன் 

290) டனீன் தந்டதக்கும் தளய்க்கும் – ன் ளைல்யரி இைம்பற்றுள் தல் து? 
= ளண்டினன் ரிசு 

291) னடினபசின் இனற்பனர் னளது? = துடபபளசு 

292) தன் நடயின் யளது ந்த சைங்குகறம் யயண்ைளம் - ன்று உடபத்த கயிஞர் 
னளர்? = னடினபசன்                                                 

293) னடினபசன் தநழமளசழரினளக ணினளற்ழன இைம் து? = களடபக்குடி 
நீ.சு.உனர்ழடப் ள்ி                                                
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294) னடினபசன் இனற்ழன யயறு தல்கள் து? = னங்பகளடி, களயினப்ளடய, 
யபீகளயினம், னடினபசன் கயிடதகள் 

295) னளனடைன கயிடதகட சளகழத்தழன அகளைநழ இந்தழனிழம் ஆங்கழத்தழறம் பநளமழ 
பனர்த்து பயினிட்டுள்து? = னடினபசன் 

296) னடினபசழன் ந்த தல் தநழமக அபசழன் ரிடசப் பற்றுள்து? = னங்பகளடி 

297) ந்த ஆண்டு னடினபசன் ழுதழன னங்பகளடி தல் தநழமக அபசழன் யினடதப் 
பற்து? = 1966 

298) ந்த இைத்தழல் டைபற் யிமளயில் னடினபசனுக்கு கயினபசு ன் ட்ைம் 
யமங்கப்ட்ைது? = ம்ன நட 

299) னக்கழன் நர்கபல்ளம் னக்கள் அல் – ன்று ளடினயர் னளர்? = னடினபசன் 

300) ‘நளற்ம் து நளிைத் தத்துயம்’ – ன்று ளடினயர் னளர்? = கண்ணதளசன் 

301) கண்ணதளசன் ிந்த ஊர் து? = சழறுகூைல்ட்டி              

302) கண்ணதளசின் பற்யளர் பனர்கள் னளது? = சளத்தப்ன் – யிசளளட்சழ 

303) கண்ணதளசின் இனற்பனர் னளது? = னத்டதனள 

304) கண்ணதளசன் ைத்தழ யந்த இதழ்கள் னளடய? = பதன்ல், பதன்ல்தழடப, 
சண்ைநளனதம், னல்ட, கண்ணதளசன் ஆகழனடய 

305) கண்ணதளசின் ிப்ன – இப்ன ஆண்டுகள் னளது? = 1927 – 1981 

306) கண்ணதளசின் சளகழத்தழன அகைளநழ ரிசு பற் ளயல் து? = யசபநளன் களதழ 

307) ந்த ஆண்டு கண்ணதளசன் ழுதழன ளயள யசபநளன் களதழக்கு சளகழத்ன 
அகைளநழ யினது யமங்கப்ட்ைது? = 1980 

308) கனத்யதளயினங்கட யடியடநக்கும் பசளல்யனமயர் – ன்று னகமப்ட்ையர் 
னளர்? = சழற்ி ளசுப்ிபநணினம் 

309) சழற்ி ளசுப்ிபநணினம் அயர்கள் ிந்த ஊர் து? = பளள்ளச்சழ – யகளடய 
நளயட்ைம் 

310) சழற்ி ளசுப்ிபநணினம் இனற்ழன யயறு தல்கள் னளது? = சழரித்த னத்துக்கள், 
ழவுப்ன, எிப்டய, சர்ப்னளகம், சூரின ழமல், ஆதழடப னதழன 

311) சழற்ி ளசுப்ிபநணினம் அயர்கள் இனற்ழன உடபடை தல்கள் து? = இக்கழன 
சழந்தட, நடனளக் கயிடத, அடனேம் சுயடும், என கழபளநத்து தழக்கடபனில் 
ஆகழனடய                                                              
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312) சழற்ி ளசுப்ிபநணினம் அயர்கள் ழுதழன ந்த தல் சளகழத்தழன அகளைநழ யினது 
பற்து? = என கழபளநத்து தழ 

313) ந்த ஆண்டு சழற்ி ளசுப்ிபநணினம் அயர்கள் ழுதழன என கழபளநத்து தழ 
தறக்கு சளகழத்ன அகைளநழ யினது யமங்கப்ட்ைது? = 2002 

314) ம் ளைப்குதழனில் இைம்பற்றுள் தட ன் கயிடத குதழ சழற்ி 
ளசுப்ிபநணினம் ழுதழன ந்த தழனந்து டுக்கப்ட்ைது? = எிப்டய 

315) னன்ளல் பதரியது னத்துக் பகளண்டைச் யசக்பகளல்ட – ன் யரிப்ளைல் 
இைம்பற்றுள் தல் து? = எிப்டய 

316) ள.களநபளசன் அயர்கள் ிந்த ஊர் து? = நதுடப நளயட்ைம் – யளடி – 
நீளட்சழனபம் கழபளநம்                                                  

317) ள.களநபளசின் இனற்பனர் னளது? = யயங்கை நகளழங்கம் 

318) கழபளநழனச் சந்தங்கறைன் னதுப்ளர்டய தழகமப் டிநக் கயிடதகட ழுதழனயர் 
னளர்? = ள.களநபளசன் 

319) ள.களநபளசன் அயர்கள் ழுதழன கறுப்ன நர்கள் ன் தல் பயியந்த ஆண்டு 
து? = 1971 

320) ள.களநபளசின் ந்த தல் கயிடத உகழல் என தழனப்த்டத உனயளக்கழனது 
ன்று அழஞர்களல் னகமப்ட்ைது? = கறுப்ன நர்கள் 

321) ள.களநபளசன் இனற்ழன யயறு தல்கள் னளது? = சூரினகளந்தழ, சகளபளடய தளண்ைளத 
எட்ைகங்கள், தளஜ்நகளறம் பபளட்டித்துண்டுகறம் ஆகழனடய 

322) உனயகம் ன் யமக்கு னதுக்கயிடதகில் வ்யளறு அடமக்கப்டுகழன்து? = 
டிநம் 

323) னதுக் கயிடதகறக்கு உனிர்ப்னம் யளழ்வும் யமங்குய து? = டிநங்கள் 

324) கயித்துயக் களட்சழகட யியரிக்கும் பசளல்ளட்சழகள் வ்யளறு 
அடமக்கப்டுகழன்? = டிநங்கள் 

325) ள.களநபளசன் அயர்கள் தன் கயிடதனில் இந்த ிபஞ்ச யத்தழன் கல் னக்கள் 
ன்று தட குழப்ிடுகழளர்? = கண்கள் 

326) ‘தண்ணரீ் யங்கழகள்’ – ன் கயிடதடன இனற்ழனயர் னளர்? = .கனணளழதழ 

327) .கனணளழதழ அயர்கள் ிந்த ஊர் து? = கைறர் நளயட்ைம் – சழதம்பம் 

328) ‘இடக்கழன்பளழக ளய இனக்கழன்ீடப ல்ளம்’ – ன் யரி 
இைம்பற்றுள் தல் து? = தண்ணரீ் யங்கழகள் 
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329) யசளடனிய னகுயயன்; நபங்கள் கூப்ிடும் ன்று கூழனயர் னளர்? = தழன.யி.க 

330) நன்யனும் ீயனள; யளடும் உன்யதள! உன்டனழந்தள தநழடம ஏதழயன்’ 
ன்று சழந்து கூழனயர் னளர்? = கம்ர் 

331) ‘ளநளர்க்கும் குடினல்யளம் நட னஞ்யசளம்’ – ன் யரிடன ளடின னயர் 
னளர்? = தழனளவுக்கபசர் 

332) ‘ளநளர்க்கும் குடினல்யளம் நட னஞ்யசளம்’ – ன் யரி இைம்பற்றுள் தல் 
து? = யதயளபம் 

333) டசயத்தழனனட னும் தழல் னதல் ழு தழனனடகள் ந்த பனரில் 
அடமக்கப்டுகழன்? = யதயளபம்                                   

334) யதயளபத்தழல் னதல் னென்று தழனனடகட ளடினயர் னளர்? = தழனஞளசம்ந்தர் 

335) யதயளபத்தழல் 4, 5, 6 தழனனடகட ளடினயர் னளர்? = தழனளவுக்கபசர் 

336) யதயளபத்தழல் 7 யது தழனனடடன ளடினயர் னளர்? = சுந்தபர் 

337) தழனளவுக்கபசர் ிந்த ஊர் து? = பதன்ளர்க்களடு நளயட்ைம் – தழனயளனெர் 

338) தழனளவுக்கபசரின் பற்யளர் பனர்கள் னளது? = னகமளர் – நளதழினளர் 

339) தழனளவுக்கபசரின் தநக்டகனளர் பனர் னளது? = தழகயதழ 

340) தழனளவுக்கபசனக்கு பற்யளர் இட்ை பனர் னளது? = நனள் ீக்கழனளர் 

341) தழனளவுக்கபசரின் யயறு பனர்கள் சழயற்டக் கூறுக? = அப்படிகள், யளகவசர் 

342) தழனளவுக்கபசடப டசய சநனத்தழற்கு நளற்ழனயர் னளர்? = அயர் தநக்டக 
தழகயதழனளர் 

343) ‘ன் கைன் ணி பசய்து கழைப்யத’ – ன் தழனயளக்டக அனினயர் னளர்? = 
தழனளவுக்கபசர் 

344) ‘ஆமழநடமக் கண்ணள! என்று ீ டககபயயல்’ – ன்று பதளைங்கும் யரி 
இைம்பற்றுள் தல் து? = தழனப்ளடய – ளன்களம் ளைல் 

345) யயதம் அடத்தழற்கும் யித்து ன்று னகமப்ட்ை தல் து? = தழனப்ளடய 

346) தழனப்ளடய ன்னும் தட யயதம் அடத்தழற்கும் யித்து ன்று கூழன கயிஞர் 
னளர்? = இபளநளனுஜர் 

347) ளளனிப தழவ்யின ிபந்தத்தழல் னென்ளயது ிபந்தநளக டயக்கப்ட்டுள் தல் 
து? = தழனப்ளடய 

348) தழனப்ளடய தழன் சழப்ன னளது? = இனநடினளகுபனர் 
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349) தழனப்ளடய னும் தழல் உள் ளக்கள் த்தட = 30 ளக்கள் 

350) தழனப்ளடய ளைல்கள் அடத்தும் ந்த ளயடகடனச் சளர்ந்தது? = 
பயண்ைடனளல் யந்த ட்ைடி ளற்சவர் பகளச்சகக் கழப்ள யடக 

351) தழனப்ளடய ன் தட இனற்ழனயர் னளர்? = ஆண்ைளள் 

352) ஆண்ைளள் அயர்கள் னளனடைன யர்ப்ன நகள் ஆயளர்? = பரினளழ்யளரின் யர்ப்ன 
நகள்                                                                    

353) ஆண்ைளள் இனற்ழன யயறு தல் து? = ளச்சழனளர் தழனபநளமழ 

354) நடமக்கு அதழதழனின் யயறு பனர் னளது? = ர்ஜன்னன்           

355) ச்..கழனஷ்ணிள்ட ிந்த ஊர் து? = கடபனிறுப்ன – தழனபல்யயழ நளயட்ைம் 

356) ச்..கழனஷ்ணிள்ட இனற்ழன யயறு தல்கள் து? = யளற்ழத் தழனயகயல், 
இபட்சணின னளத்தழரிகம், இபட்சணின நயளகபம் ஆகழன 

357) ச்..கழனஷ்ணிள்ட ழுதழன ந்த இன தல்கள் தற்யளது கழடைக்கயில்ட? = 
இபட்சணினக் குள், இபட்சணின ள யளதட 

358) ‘கல் நடதனேம் கடபனச் பசய்னேம் க்தழப் ளைல்கின் பதளகுப்ன’ ன்று 
ளபளட்ைப்ட்ை தல் து? = இபட்சணின நயளகபம் 

359) இபட்சணின நயளகபத்தழன் பனம்குதழ ந்த தழனந்து டுக்கப்ட்ை 
பதளகுப்ளகும்? = இபட்சணின னளத்தழரிகம் 

360) கழழத்துயக் கம்ர் ன்று அடமக்கப்ட்ை னயர் னளர்? = ச்..கழனஷ்ணப்ிள்ட 

361) யிைளப்ிடினளக என பசனட னன்ின்று ைத்தழக்களட்டுதறக்கு யமங்கப்டும் 
பனர் னளது? = துசங்கட்டுதல் 

362) துசங்கட்டுதம் ன்து என___? = யட்ைளப யமக்கு பசளல்ளகும் 

363) ந்தழக்கணம் கூறும் இக்கண தல் து? = யபீயசளமழனம் 

364) யபீயசளமழனம் ன் தட இனற்ழனயர் னளர்? = னத்தநழத்பர் 

365) யபீயசளமழன தறக்கு உடப ழுதழன னயர் னளர்? = ளபதம் ளடின பனந்யதயளர் 

366) பதய்யச் சழதம்பத் யதயள உன் சழத்தந்தழனம்ி யிட்ைளற் – ன்று பதளைங்கும் 
ளைட ளடினயர் னளர்? = ட்டித்துப் ிள்ட 

367) யநற்கு தழடசனில் உள் சழந்த கபநள பநசழள ட்டிநளது ந்த ஆண்டு 
ழ அதழச்சழனிளல் அமழந்து ீனக்கும் பனப்னக்கும் இடபனளது? = 1908 
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368) ‘நன்னும் நளசக் கற்யளனுஞ் சவர்தூக்கழன் நன்ிற் கற்யளன் சழப்னடைனளன்’ 
– ன்று கல்யிச் பசல்யத்டத ற்ழ ளடினயர் னளர்? = எடயனளர் 

369) னற்களத்தழல் கல்யினில் சழந்து யிங்கழன பண்கள் னளர்? = எடயனளர், னதப் 
ளண்டினன் பனந்யதயினளர், களடபக்களம்டநனளர், நங்டகனர்க்கபசழனளர் ஆகழயனளர் 

370) ‘பனத்த ைங்கட் ிடதத ளர்க்பகளம் பளனந்து பசல்யனங் கல்யினேம் 
னத்தளல்’ – ன்று ளடின னயர் னளர்? = கம்ர் 

371) அத்தழளன்ழ அநபர்க்கும் அனம்டக கைத்தல் –  பதளைங்கும் ளைட 
ளடினயர் னளர்? = கம்ர்                                               

372) ஆடனள உக்கடநந்த நளனதம் அடந்த – ன் ளைட ளடினயர் னளர்? = 
கம்ர் 

373) சுடய ன்னும் தநழழ்ச் பசளல்றம், ந்த யை பசளல்றம் எயப பளனள் உடைன 
ன்று கூப்டுகழது? = பறம் னும் யைச் பசளல் 

374) ளயிளல் தகபப்டும் சுடய த்தட யடகப்டும்? = 6 யடகப்டும் 

375) பசயினளல் தகபப்டும் சுடய த்தட யடகப்டும்? = குண, அங்களபங்களகழன 
பசளற்சுடயகறம், என்து யடகனள பளனட்சுடயகறம் அைங்கும் 

376) என்து யடகனள பளனட்சுடயகள் னளடய? = டக, அயம், இமழப்ன, யினப்ன, 
அச்சம், யபீம், பயகுி, உயடக, சநிட ஆகழனடய 

377) டக ன் சுடய னளபளல் உணபப்டும் ன்று ஆசழரினர் பதளல்களப்ினளர் 
கூறுகழளர்? = கண் நற்றும் பசயி ஆகழன பளழகளறம் தழட்ன உணனம் 
தட்வுணர்வுடைனளர்க்கன்ழ டயனளனக்கு இச்சுடயகள் உணர்தற்கரின 

378) களப்ினங்கில் னின்று யபளத பளனட்சுடய து? = சநிட 

379) என்து சுடயனேள் சநிடனளயது டதக் குழப்ிடுகழது? = சளந்தம் 

380) சுடய ன்தன் யயறு பனர் னளது? = பநய்ப்ளடு 

381) உகத்தளர் உள் ழகழ்ச்சழ ஆண்டு ழகழ்ந்தயளய னத்தளர்க்குப் 
னப்டுயயதளபளற்ளல் பயிப்டுயது து? = பநய்ப்ளடு 

382) எவ்பயளன சுடயனேம் யதளன்றுயதற்கு னெநள பளனள்கள் ந்ளன்கு ன்று 
கூழனயர் னளர்? = பதளல்களப்ினர் 

383) பதளல்களப்ினர் அயர்கள் யபீம் ன் பசளல்ட ந்த பசளல்ளல் 
குழப்ிடுகழன்ளர்? = பனநழதம் 

384) யபீம் ன் பசளல் பனநழதம் ன்று குழப்டத பதளல்களப்ினர் கூறும் யரி து? = 
‘னளயபபளடு எப் ழல்ளது யநம்ட்டு ழற்ழன் பனநழதம்’       
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385) ந்த ளன்கு பளனள்கள் னெம் பனநழதம் ிக்கும் ன்று பதளல்களப்ினர் 
கூறுகழளர்? = கல்யி, தறுகண், இடச, பகளடை ஆகழனடய 

386) டகயபளனிளர் ன் அடினின் கவழ் எதுங்கழ ழன்று ஈ  இபப்பளனின் இந்த 
அபசபளட்சழடனக் பகளடுப்து பரிதன்று, ன் உனிடபயன யயண்டினும் பகளடுப்யன் 
ன்று தன் பகளடை யபீத்டத ற்ழ யபீர்கிைம் கூழன நன்ன் னளர்? = ங்கழள்ி 
ன் யசளம நன்ன்                                            

387) னம்னளடு த்தட ஊர்கட பகளண்ைதளக கிர் கூறுகழளர்? = 300 ஊர்கள் 

388) யசளமன் கரிகளன் நற்றும் யசப நன்ன் பனஞ்யசபளதன் ஆகழன இனயனக்கும் 
யளர் டைபற் இைம் து? = பயண்ணிப்ந்தட 

389) பயண்ணிப்ந்தட ன் இைத்தழல் டைபற் யளரில் தன் நளர்ிய டதத்து 
உனயி னண்ணும் னப்னண் ன்று ண்ணி யளயளடு யைக்கழனந்து உனிர் ீத்த 
நன்ன் னளர்? = யசப நன்ன் பனஞ்யசபளதன் 

390) டகயர்யநற் பசய்னேம் யன்கண்டநடன ன்பயன்று பசளல்யர்? = யபளண்டந 

391) என தளழ்வு யந்தளனின் அது தரீ்த்துக் பகளள்றதற் பளனட்டுக் கண்யணளட்ைனைன் 
உதயி பசய்தட அவ்யளண்டநக்கு ன்பயன்று பசளல்யர்? = கூர்டந 

392) யண்டை யளக்கழ ளடும் ளன்டநனில் கண்ணப்து ல்டனற் அன்ின் 
தழத்தழட கூழன கயிஞர் னளர்? = நளணிக்கயளசகர் 

393) ட்ைத்தடிகள் யளற்ழன னெயர் னளர்? = தழனீகண்ைர், கண்ணப்ன், 
சழறுபதளண்ைர் 

394) ந்த இன தல்கில் கண்ணப்ின் பனடநகள் யசப்டுயதளல் டசய 
சநனத்டத ழட ழறுத்தழனயர்கில் ளல்யனக்கும் னந்தழனயன் ன்று கூப்டுகழது 
? = தழனயளசகத்தழறம், யதயளபத்தழறம் 

395) ‘களத்தழ ளதட யணங்கழன தழனஞளசம்ந்தர் கும்ிட்ை னன் களண்ளர் யளல் 
யயைர் பனநளளகழன கண்ணப்டக் டக பதளழுதளபபன்று’ – ன் யரிடன 
ழுதழனயர் னளர்? = யசக்கழமளர் 

396) களத்தழளதட னடப்டி னசட பசய்து யந்தயர் னளர்? = சழயயகளசரினளர் 
ன் யயதழனர் 

397) கூடும் அன்ிில் கும்ிடுதல் தம் கைன் ன்று பகளண்ையர்கள் ன்று 
குழப்ிைப்டும் இனயர் னளர்? = களத்தழளதன் நற்றும் கங்டக யயைள குகன் 

398) னற்ந் துந்த ட்டித்தடிகள் ன்று தநழமகம் யளற்ழப் னகமப்டும் தடயர் 
னளர்? = பரினளர்                                                        
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399) பரினளர் னளரின் அனஞ்பசனட ழடந்து கடபந்து உனகுிபளர் ன்று 
கூப்டுகழது? = கண்ணப்ன் 

400) ளடு துந்து களடு னகந்தின்ர் அயன்ளல் அன்ன பகளண்ையர்கள் த்தட யர் 
ன்று கூப்டுகழது? = 3 யர் – அடய 

    1) கங்டகக் கடபனில் – குகன்;                   2) கழஷ்கழந்டதனில் – சுக்ரீயன்;   

    3) இங்டகனில் – யிீரணன்; ஆகழயனளர் ஆயர் 

401) ‘தன்னுனிர் னகழ்க்கு யிற்சைளனே’ – ன்று சைளனேடய ளபளட்டினயர் னளர்? = அனுநன் 

402) கழுகழன் யயந்தன் ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? = சைளனே 

403) சவடதடன இபளயணன் கைத்தழ பசன்ளன் ன்று இபளநிைம் னதழல் கூழனயர் 
னளர்? = சைளனே 

404) குகட யளன்று உனிர் பகளடுக்கத் துணினவும் இனளத தது சழறுடநடன 
ழடத்து யனந்தழன நன்ன் னளர்? = சுக்ரீயன் 

405) யைபநளமழனில் ஆதழகளயினம் ன்று னகமப்டும் தல் து? = இபளநளனணம் 

406) இபளநளனணத்டத இனற்ழனயர் னளர்? = யளல்நீகழ 

407) கழயபக்கர்கின் மங்களப்ினம் ப் ளபளட்ைப்டும் தல் து? = யலளநர் ளடின 
இழனட் 

408) பநஸ் ன் அபசர் பனநளின் நடயி பனர் னளது? = பலன் 

409) பநஸ் ன் அபசரின் நடயினள பலட ந்த ளட்டு இயபசன் சழட 
டுத்ததளல் யளர் னெண்ைது? = ளரீஸ் ன் இழன ளட்டு அபசன் 

410) பநஸ் ன் அபசரின் நடயி பலன் பனநளட்டிடன ளரீஸ் ன் இழன 
ளட்டு அபசன் சழட டுத்ததளல் னெண்ை யளரிட ளடும் தல் து? = இழனட் 

411) இத்தனீ் பநளமழனின் மங்களப்ினம் ன்று கூப்டும் தல் து? = யர்ஜழல் ன் 
ளயளணர் ளடின ஈிட் 

412) ஈிட் ன் தல் ந்த அபச பனநளின் யபளற்டக் கூறுகழது? = உயபளந 
யபபசழட யதளற்றுயித்த ஈினஸ் ன் அபசின் யபளறு 

413) தநழமழக்கழன யபளற்ழல் னதல் னதளக களப்ினம் ச் சழப்ன யதளன்ழன தல் 
து? = சழப்தழகளபம் 

414) னடிநக்கடப் ற்ழயன கடதடனக் யகட்டும் ழுதழனேம் யந்த ளய, இப்யளது 
குடிநக்கள் கடதடனக் யகட்டும் ழுதழனேம் யனகழயன் ன்று கூழனயர் னளர்? = 
பத.பள.நீளட்சழ சுந்தபளர்                                                         
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415) நளதயினேம் யகளயனும் ஏனனினம் ஈனைறநளக யளழ்கழன் களதல் யளழ்டய ற்ழ 
சழப்தழகளப தழல் ந்த களண்ைத்தழல் கூப்டுகழது? = னகளர் களண்ைம் 

416) கணயட இமந்த கண்ணகழனின் அயச்சுடயடனப் ற்ழக் கூறும் சழப்தழகளப 
களண்ைம் து? = நதுடபக் களண்ைம் 

417) கண்ணகழக்களக டுத்த கல்ழட யை அபசர் தடநீது ற்ழ யந்த 
பசங்குட்டுயது யபீத்டத ற்ழ ளடும் சழப்தழகளப களண்ைம் து? = யஞ்சழக் 
களண்ைம் 

418) சழப்தழகளப தழல் துயத்தழன் னடிநணினளக தழகழ்யர் னளர்? = கண்ணகழ 

419) தழனயள்றயர் தன் தழனக்குள் தழல் ந்த ிரியில் குடிகது சழப்ிட ற்ழக் 
கூறுகழளர்? = பளனதழகளபம்                                        

420) பளனளதழகளப ிரியில் த்தட ிரிவுகில் தழனயள்றயர் குடிகது சழப்ிட 
ற்ழக் கூறுகழளர்? = கடைசழ 13 அதழகளபங்கில் 

421) தழனக்குில் குடிகது சழப்ிட ற்ழக் கூறும் இனல் து? = எமழினல் 

422) பளனட்ளழன் னடிநணினளக தழகழும் இனல் து? = எமழினல் 

423) ளட்ைளி ஏய்வு பறுயது, சனெக ீதழனில் என்று, அது அடிப்டை ீதழ – ன்று 
கூழனயர் னளர்? = அண்ணள 

424) யற்ட பகளண்டு அழயளர்கள் என சனெகத்தழன் ழடடன நதழப்ிடு 
பசய்கழளர்கள்? = ஏய்வு யபம் – ஏய்யின் தன்டந ஆகழனயற்டக் பகளண்டு 

425) ல்ழயளர்கள் யற்ழடக் பகளண்டு ளகரிகத்தழன் அவுயகளளக 
பகளள்கழளர்கள்? = பனம்ளள நக்கறக்கு கழடைக்கும் ஏய்வு 

426) யபளம் ளட்டை யசர்ந்தயர்கள் தடக் கண்டுகித்து ஏய்வு யபத்டத 
பசயிட்ைர்? = நற்யளர், யளட்யளர் பசய்து ஆற்டக் களட்டிடும் யபீ 
யிடனளட்டுகட கண்ைர் 

427) கழயபக்க ளட்டை யசர்ந்தயர்கள் தடக் கண்டுகித்து ஏய்வு யபத்டத 
பசயிட்ைர்? = களப்ினம் ன் தபம் பற் னதழன ளைகங்கள் கண்டு கனத்து 
பறுயதழல் 

428) ஸ்பனின் ளட்டை யசர்ந்தயர்கள் தடக் கண்டுகித்து ஏய்வு யபத்டத 
பசயிட்ைர்? = னபட்டுக் களடனேைன் யளரிடுயடத 

429) மந்தநழமர் யசர்ந்தயர்கள் யற்ழடக் கண்டுகித்து ஏய்வு யபத்டத 
பசயிட்ைர்? = று தழுவுதல், நற்யளர் யளன் யபீயிடனளட்டில் 

430) இங்கழளந்து ளட்டை யசர்ந்தயர்கள் தடக் கண்டுகித்து ஏய்வு யபத்டத 
பசயிட்ைர்? = யகளமழச் சண்டை, கபடிச்சண்டை ஆகழனடய 
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431) அபநரிக்க ளட்டை யசர்ந்தயர்கள் தடக் கண்டுகித்து ஏய்வு யபத்டத 
பசயிட்ைர்? = குத்துச்சண்டை                                     

432) அபநரிக்க ளட்டில் ந்த பளழுது யளக்டக ளர்த்து கிப்தற்களக பனம்ணம் 
பசயிைப்ட்டு யனகழது? = குத்துச்சண்டை 

433) க்ய னும் குத்துச்சண்டை யபீன் தன்னுைன் யளட்டிக்கு ழன் ந்த யபீட எயப 
குத்தழல் யழீ்த்தழளர்? = யிஸ்ைன் 

434) க்ய நற்றும் யிஸ்ைன் ஆகழயனளர் ந்த ளட்டை யசர்ந்த குத்துச்சண்டை யபீர்கள் 
ஆயர்? = ீக்யபளக்கள் 

435) உனிர்கள் ழடத்த இன்த்தழல் நகழம யயண்டுநளனின் இம் யமங்குதட யிை 
துன்ம் ீக்கம் பசய்யயத னதற்கைன் ன்று கூழனயர் னளர்? = குன்க்குடி அடிகளர் 

436) ‘ளசப் மழனதல் ழப்ளர் யள’ – ன்று கூழனயர் னளர்? = யசக்கழமளர் 

437) துன் யளய்க்கு நனந்தளகவும், இன் யிடவுக்கு ஊற்றுக் கண்ணளகவும் 
யிங்குயது து? = அன்ன 

438) உகழின் ளயத்டத தநது பசந்ீபளல் கழுயினயர் னளர்? = சு பனநளன் 

439) எனயடபபனளனயர் அன்ன பகளண்டு எழுகுங்கள்; டகடந ளபளட்ைளதரீ்கள்; 
நன்ிக்கும் குணத்தழடப் பறுங்கள்; ல்யளனக்கும் ப்பளழுதும் அன்ன 
களட்டுங்கள் – ன்று டயனகத்டத யமழ ைத்தழனயர் னளர்? = சு பனநளன் 

440) ‘கனடண உள்யர்கள் ளக்கழனயளன்கள்; அயர்கள் நீது கனடண பளமழனப்டும்’ 
ன் அவுடப ந்த தழல் கூப்டுகழது? = யியிழனம் 

441) ‘இடயள ளன் அன்ன யிடதடன யிடதப்யளக!, நக்கள் ன்ிைம் அன்ன 
பசறத்துயதற்கு னன், ளன் அயர்கிைம் அன்ன களட்டுயயளக’ – ன்று கூழனயர் 
னளர்? = அர்ச் ஃிபளன்றழஸ்                                            

442) ‘ிர் அன்ன ளபளட்ைநறம் ிர் அன்னக்கு ளத்தழபநளகளநறம் இனப்யிைம் 
ற்குணங்கள் இபள’ – ன்று அனள்யளக்கு கூழனயர் னளர்? = னகநது சளயகின் 

443) ‘கைவுள் டைப்ிறள் நக்கள் அடயடபனேம் தம் ிள்டகடப்யளற் கனதழ 
அடயர் இன் துன்ங்கடனேம் எனயன் ப்பளழுது ததளக கனதுகழளயள 
அப்பளழுயத அயன் ஸீி ஆயளன்’ – ன்று அனள்யளக்கு கூழனயர் னளர்? = னகநது 
சளயகின் 

444) ‘நளந்தர் கும் என்ய ன்தும் அயர்கள் அடயனம் என குநளக யளமக் 
கைடநப்ட்டினக்கழன்ர்’ ன்து ந்த தழன் உயதசம் ஆகும்? = னித குர்-ஆன் 

445) ‘அல்ள நழகுந்த தடனனேள்யர்; கனடணக்கைல்; கழனள சனத்தழபம்; பந தனளற’ – 
ன்து ந்த தழன் யளசகம் ஆகும்? = னித குர்-ஆன் 
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446) இஸ்ளநழன நதத்தழன் இடணனற் பகளள்டக து? = உகத்து உனிர்கறக்கு 
னளபளல் அதழக இன்ம் கழடைக்கழயதள அயர்கடயன அயர் அதழகநளக யசழக்கழளர்  

447) ஆசழனளயில் ளபதத்தழற்கு இடணனள ஆன்நீக யநழக்க ஞளிகள் ிந்த ழம் 
து? = சவ ளடு 

448) சவ யதசத்தழல் யதளன்ழன ஞளி பனர் னளது? = கன்னரீனஸ் 

449) யளழ்க்டகனின் னெதத்துயயந அன்ன தளன் ன்று கூழனயர் னளர்? = கன்னரீனஸ் 

450) ‘உக்கு ிடிக்களத என்ட, ீ ினக்கு ிடிக்குபநன்று ழடந்து பசய்னளயத!’ – 
ன்று கூழனயர் னளர்? = கன்னரீனஸ் 

451) கன்னரீனஸ் ன் சவ ஞளி த்தட யடகனள ற்குணங்கட 
யற்னறுத்தழளர்? = 5 ற்குணங்கட 

452) 5 ற்குணங்கில் இபண்ைளயது ற்குணத்தழன் பனர் னளது? = சுன்ஜ ீ

453) ளம் ினைன் சரினளக மக யயண்டும்; யனைனும் னடதயழ ைக்கக் கூைளது, 
ம் உள்த்தழல் கனடணனேம் அன்னம் இனக்க யயண்டும் – ன்று கூழன ற்குணம் து? 
= இபண்ைளயது ற்குணநள சுன்ஜ ீ

454) சழத்தளர்த்தடப னத்தபளக்கழனது து? = அன்ன                     

455) ‘தளய் தன் உனினக்கு ஆத்து யனயடதனேம் கனதளது, தன் எயப ிள்டடனப் 
ளதுகளப்து யள நிதன் ல்ள உனிர்கிைனம் ல்டனற் அன்ன பகளண்டினக்க 
யயண்டும் ன்றும் தங்குதடைனின்ழ டகயனள யியபளதயநள இல்ளநல் நிதர் 
தநக்கு யநறம் கவழும், அங்கும் இங்கும், அகழ உகழிைனம் ல்டனற் அன்ன 
பகளண்டு யளம யயண்டும்’ ன்று கூறும் தல் து? = னத்த சநன யயதநளகழன ிைகம் 

456) தடனயன தர்நத்தழன் யயர் ன்று யற்னறுத்தும் தல் து? = சநண சநனத்தழன் 
னபளணங்கள் 

457) தர்நத்தழன் இறுதழ ல்டனளக இனப்து கனடண ன்று கூழனயர் னளர்? = 
ஜழயந்தழப யதயன் 

458) டகயயள ண்யள யியபளதழயனள யயண்டினயயள ல்ள உனிர்கடனேம் 
ல்ள நிதர்கடனேம் என்றுயளல் நதழத்து ல்யளடபனேம் தளநளகக் கனதுதய 
அகழம்டச ன்று அனினயர் னளர்? = நகளயபீர் 

459) இந்து சநனத்தழல் அன்ிட டநனநளகக் பகளண்டு யளழ்க்டக பழடன 
யிக்குகழன் ன்று கூழன தல் து? = யயதங்கள் 

460) ‘ல்ள நளந்தனம் இணக்கநளய் யளழ்ந்து யனயளர்களக, ல்யளனம் அன்னைன் 
உடபனளைட்டும், அடயர் உள்ங்கிறம் எற்றுடந உணர்வு ழயட்டும், ீங்கள் 
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ல்யளனம் எனயர் நற்யனக்கு உதயிக் பகளண்டு யளழ்யரீ்களக’ – ன்று 
யமழைத்தும் யயதம் து? = ரிக் யயதம் 

461) அன்ய! அன்ய! பனன்று அழுது அபற்ழளல் அடைனளம் - ன்று கூழன னயர் 
னளர்? = தநழழ்நட தந்த தழனனெர் 

462) இடனின்த்டத ஈபனடைனயர்கய அனுயிக்க னடினேம் ன்று கூழன னயர் 
னளர்? = தழனனெர் 

463) தழனநந்தழபம் ன்னும் தல் யகுத்து உடபக்கும் பசய்தழகள் னளது? = சநன யளழ்க்டக 
ழனதழகள், எழுக்கங்கள் 

464) தழனனெர் டுத்துக் களட்டும் சநன யமழளட்டு கைடநகள் த்தட? = ளன்கு 

465) தழனனெர் கூழன ளன்கு சநன யமழளட்டில் த்தட யமழளடுகள் கைவுறக்கு 
பசய்னேம் யமழளைளகும்? = என்று யமழளடு நட்டுயந 

466) தழனனெர் கூழன ளன்கு சநன யமழளட்டில் த்தட யமழளடுகள் உனிரிங்கள் 
நளட்டு அன்ன பசய்னேம் யமழளைளகும்? = னென்று யமழளடுகள் 

467) சநன யமழளட்டின் கைடநகள் து? = சுயிற்கு னல் பகளடுப்து, சழத்தயர்க்கு 
உணயிப்து, யகட்யர் இன் ம் பறும் இின பசளற்கட யமங்குதல் 
ஆகழனடய 

468) வ்வுனிர்க்கும் அன்ளக இனப்யத ஈசனுக்கு அன்ளகும் ன்று பதியளக 
உறுதழனளக கூழனயர் னளர்? = தழனனெர் 

469) டசய உகத்தழன் பசஞ்ஞளனிறு த் தழகமப்ட்ையர் னளர்? = அப்படிகள் 

470) ல்ளர் நளட்டு அன்ன பசய்னளதயர்கள் சநனச் சைங்குகளகழன கங்டக, களயிரி 
னதழன னண்ணின ஆறுகில் னெழ்கழளறம் உரின னடப் பனடினளது – ன்று 
கூழனயர் னளர்? = அப்ர் 

471) பஞ்சழல் ஏடும் யஞ்சட ஆறு, யற்ழளயயன தழனயனட்னல் பளங்கழ யமழனேம் 
ன்து னளனடைன கனத்து ஆகும்? = அப்ர் 

472) கல்ழல் சழற்றுி பகளண்டு கல் தச்சர்கள் ழுத்து பளழப்து வ்யளறு 
அடமக்கப்டுகழது? = கல்பயட்டுகள்                                

473) கல்பயட்டுகின் யயறு பனர் னளது? = சழளசளங்கள் 

474) கல்பயட்டுகள் ம் தளய்பநளமழனளகழன தநழமழல் ழுதப் பற்டயகய ன்டத 
ன்குணர்ந்து நக்கு அழவுறுத்தழன யநல்ளட்டுப் யபழஞர்கள் னளர்? = பளர்ட் சழபயல், 
ைளக்ைர் கவலளர்ன், ைளக்ைர் ர்ல், ைளக்ைர் னர், ைளக்ைர் ரீல்ட்ஷ்  

475) யளரில் உனிர் ீத்த யபீர்கின் ழடடய கூறும் யடகனில் டுகல் அடநத்து 
யிமள ைத்தழ ளபளட்டும் ழகழ்வு இைம்பற்ழனக்கும் தல் து? = பதளல்களப்ினம் 
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476) டுகல் அடநப்ட ற்ழ பதளல்களப்ின தழல் ளைப்டும் தழடண து? = 
பயட்சழத்தழடண 

477) ல்நர்க் கைந்த ளணுடை நயர் – ன் ளைல் இைம்பற்றுள் தல் து? = 
அகளனூறு 

478) ‘அணிநனிற் ீழ சூட்டிப் பனர் பளழத் தழிட் ையப கல்றம்’ – ன்று டுகல் 
ற்ழக் கூறும் யரி இைம்பற்றுள் தல் து? = னளனூறு 

479) ‘ல்யமழக் பகளடுத்த ளணுடை நயர் பசல்ள ழடசப் பனயபளடு ட்ை ல்யசு 
கயட பனண்ணுநழகப் யய’ – ன் யரி இைம்பற்றுள் யரி து? = 
நடடுகைளம் 

480) ‘ட்யைளர் பனனம் ஆற்றம் ழுதழ ட்ை கல்றம் னெதூர் த்தனம்’ – ன் யரி 
இைம்பற்றுள் தல் து? = தழனயளனொர் னம்நணிக்யகளடய 

481) தழனயளனொர் னம்நணிக்யகளடய ன் தழன் ஆசழரினர் னளர்? = யசபநளன் 
பனநளள் ளனளர் 

482) சநணர் கல்பயட்டுகள் களணப்டும் இைங்கள் து? = தழனளதர்குன்று (பசஞ்சழ 
அனகழல்), ஆடநட (தழனபல்யயழ), தழனச்சழபளப்ள்ி குன்று 

483) கல்பயட்டுகில் ழுதப்டும் னதல் யளசகம் து? = ஸ்யஸ்தழனவ ன் நங்க 
யளசகம் 

484) கல்பயட்டுகில் இறுதழனில் ழுதப்டும் யளசகம் து? = ன்நளயகஸ்ய படர 
நற்றும் டயஷ்ணயபடர                                             

485) பநய்கவர்த்தழ அடநத்து ஆட்சழனளண்டு யனம் னட னதன் னதழல் ந்த நன்ன் 
களத்தழல் பதளைங்கப்ட்ைது? = னதல் இபளசபளசயசளமளல் – கழ.ி 893 ஆண்டில் 

486) ‘ீரின் டநனள வுகம் யளத் தம்நழன் டநனள ந்னந் தனி – ன்று 
கணயின் இன்ழனடநடன கூறும் யரி இைம்பற்றுள் தல் து? = ற்ழடண 

487) தளன் சடநத்தடத இிது! இிது! க் கணயன் சுடயத்துண்டதக் கண்டு 
நகழழ்ச்சழ அடைனேம் பண்டண ற்ழ கூறும் தல் து? = குறுந்பதளடக (167) 

488) ‘ிப்யள பன் வுைன் யனிற் றுள்றம் சழப்ின் ளளல் தளனேநந் தழரினேம்’ – 
ன் யரி இைம்பற்றுள் தல் து? = னளனூறு (183 யது ளைல்) 

489) ஊைல் தரீ்க்கும் யளனில்கறள் என்ளக யினந்யதளம்ட குழத்த ஆசழரினர் னளர்? = 
பதளல்களப்ினளர் 

490) தழடப்னங்களத கன்ிபனளனத்தழ தன் இன்ிடசனளல் நதகரிடனனேம் நனங்கழ 
உனங்கச் பசய்தளள் ன்று கூறும் தல் து? = அகளனூறு 

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in    30 of 45.



 

31 
 

491) சழறுநழனர் சழறுயயபளடு ஆற்ங்கடபனிறம், குக்கடபனிறம் ீபளடினேம் 
ீமழனந்தும் ஆபயளபம் பசய்து ளபளட்டிப் னகழுநளறு சழறுயர் குக்கடபனிறள் 
உனர்ந்த நபத்தழன் உச்சழனில் ழ ீரில் யிழுந்து குத்தழல் அடி யடபனிற் பசன்று 
அடிநண் பகளண்டு கடப யசர்ந்து பயற்ழ பகளண்ைளடி யனயர் ன்று னளனூற்று 
ளைழல் கூழனயர் னளர்? = பதளடித்தடயிழுத்தண்டிளர் 

492) யடீ்டிறம் நளடனில் நல்ழடக நர்ந்ததும் யிக்கழடயன பல்றம் 
நனந்தூயி பண்கள் யமழட்ைபப ந்த தல் கூறுகழது? = படுல்யளடை 

493) ளடு யிட்டு ளடு பசன்று னம்ைத் தூதுடபத்தர் - ன்று கூப்டும் சங்ககள 
பண் னளர்? = எடயனளர் 

494) யமக்கழஞர் துடண ளைளது, நன்து நளபனம் நன்த்தழறம் யமக்டகத் 
தளளகயய தன் தழம்ைக் கூழன பண் னளர்? = கண்ணகழ 

495) பயற்ழ னமக்க கூட்ைத்தழறம் டகயட ளபளட்டின பண் னளர்? = பயண்ணிக் 
குனத்தழனளர் 

496) தன்ங்கனதளது நக்கள் ங்கனதழ நக்கள் பதளண்ைளற்ழ துவுக்கும் 
பதளண்டுக்கும் சழந்த டுத்துக்களட்ைளய் அடநந்த பண் னளர்? = நணியநகட 

497) உண்டி பகளடுத்யதளர் உனிர் பகளடுத்யதளயப ன்று உணவுக் பகளடை னரிந்தும் 
சழடக்யகளட்ைபநல்ளம் அக் யகளட்ைநளய் அனள் பகளண்டும் பனந்பதளண்ைளற்ழன 
நங்டக னளர்? = நணியநகட                                        

498) ஆையடபப் யளல் னதுகுடி நகிர்க்கும் நநளகழன யபீவுணர்ச்சழ உண்டு ன்டத 
கூறும் இக்கண பசய்னேள் இைம்பற்றுள் தல் து? = னெதழன் னல்ட 

499) கணயனும் தடநனனும் கத்தழல் இக்க, டநந்தட யளர்க்யகளம் 
னடயித்துப் யளனக்கு அனுப்ின தளனின் யபீத்டத ற்ழக் கூறும் ளைல் 
இைம்பற்றுள் தல் து? = னளனூறு (179)                                                      

500) டப னெதளட்டி தன் னதுடநப்னயத்து அனடநனளய் பற் என தி நகனும் 
யளரில் இக்க யனந்தளது, ஈன்ஞளன்ழனும் பரிதும் நகழழ்ந்த தளனின் யபீத்டத 
ற்ழக் கூறும் ளைல் இைம்பற்றுள் தல் து? = னளனூறு (277) 

501) யடீ்டிறம் ளட்டிறம் னகழுைன் யிங்கும் நகிர் தநக்கு நடயிபளய் 
யளய்ப்டதயன பனம் யளக கனதழர் ஆையர் ன் கனத்து பகளண்ை ளைல் 
இைம்பற்றுள் தல் து? = குறுந்பதளடக (14 யது ளைல்) 
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502) நபனப்ிடம நற்றும் நபனச்பசளற்கள் சழயற்டக் கூறுக : 

     நபனப்ிடம         நபனச்பசளல்            நபனப்ிடம       நபனச்பசளல் 

   பதன்ட இட –  பதன்ட ஏட       கஞ்சழ சளப்ிடுதல் – கஞ்சழ குடித்தல் 

   யளடமச்பசடி     -  யளடமக்கன்று         யசீழ              - ய்தழ 

   ஆந்டத அகயது  -  ஆந்டத அறுயது          

 

                

503) ிபநளமழச் பசளற்கள் நற்றும் தநழச்பசளற்கள் சழயற்டக் கூறுக : 

ிபநளமழச் பசளற்கள் தநழழ்ச்பசளற்கள் 
கும்ளியரக டயயம் தழனக்குை னழுக்குயிமள 
டக களரினளனங்கள் ல்ள பசனகங்கள் 
சுதழம் ன்ளள் 
யதுயபர்கள் நணநக்கள் 
யர்ரழத்த நடம பய்த நடம 
அட்டயஸ் அழவுடப 
பயதளத்றயம் யதயபளட்ைம் 
ந்துநழத்தழபர்கள் உயிர் ண்ர்கள் 
அத்னந்த ஸ்யகழதன் பனங்கழன ண்ன் 
ளழன யியளலம் குமந்டத தழனநணம் 
பபனின் யளட்ைர் லளர்பயஸ்ட் நடமீர் யசகரிப்ன 
தழனயயளண ட்சத்தழபம் தழனயயளண யிண்நீன் 
பளக்யக நர்க்பகளத்து 

                                                                   

  

504) பகளச்டசச் பசளற்கள் நற்றும் ல் தநழழ் பசளற்கள் சழயற்டக் கூறுக : 

பகளச்டசச் பசளற்கள் ல் தநழழ் பசளற்கள் 
சளனந்தழபம் நளட 
பயடனளட்டில் யிடனளட்டில் 
சவக்கள சழடகக்களய் 
பயள்ளடந யயளண்டந 
சழத்த ளமழ உக்களன சழ ளமழடக உட்களர் 
கண்ணளம் கல்னளணம் 
சவர் பசத்தழ யசத்தழ சவர் பளனள் யசர்த்து 
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505) குத உறுப்ிக்கணம் : ழடயிற்பகளள் யயண்டினடய : 

கள ழடகள் யனம் ழுத்துக்கள் 
இந்தகள இடை ழடகள் த், ட், ற், இன் 
ழகழ்கள இடை ழடகள் கழறு, கழன்று, ஆழன்று 
தழர்கள இடை ழடகள் ப், வ் 
தழர்நட இடை ழடகள் ஆ, அல், இல் 
தன்டந எனடந யிடனற்று 
யிகுதழகள் 

ன், ன், அல், அன், கு, டு, து, று 

தன்டந ன்டந யிடனற்று 
யிகுதழகள் 

ம், ம், அம், ஆம், எம், ஏம். கும், டும், 
தும், றும் 

னன்ிட எனடந யிடனற்று 
யிகுதழகள் 

, ஆய் 

னன்ிட ன்டந யிடனற்று 
யிகுதழகள் 

இர், ஈர் 

யல் எனடந யிடனற்று 
யிகுதழ 

இ 

யல் ன்டந யிடனற்று யிகுதழ நழன் 
ைர்க்டக ஆண்ளல் யிடனற்று 
யிகுதழகள் 

அன், ஆன் 

ைர்க்டகப் பண்ளல் 
யிடனற்று யிகுதழகள் 

அள், ஆள் 

ைர்க்டகப் ர்ளல் யிடனற்று 
யிகுதழகள் 

அர், ஆர், , நளர் 

ைர்க்டக என்ன்ளல் 
யிடனற்று யிகுதழகள் 

து, று 

ைர்க்டக யின்ளல் 
யிடனற்று யிகுதழகள் 

அ, ஆ 

யினங்யகளள் யிடனற்று 
யிகுதழகள் 

க, இன, இனர் 

பதரிழட பனபபச்ச யிகுதழகள் அ, (உம்) 
பதரிழட யிடனச்ச யிகுதழகள் உ, இ 

                                                                          

506) ந்த னென்று ழுத்துக்கறள் என்று பனம்ளறம் சந்தழனளக யனம்? = த், க், ப் 

507) சந்தழ யபயயண்டின இைத்தழல் னள்ினில்ளத ழுத்து யந்தளல் அதட வ்யளறு 
அடமப்ர்? = சளரிடன                                   

508) யிகுதழ தியன யபளநல் துடணனளக பற்று யனம் ழுத்து____ப்டும்? = 
ழுத்துப் யறு                                                         
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509) ப -  எழ யயறுளடு அழந்து பளனள் தனக : 

அரி தழனநளல், சழங்கம், களய்கட அரி 
அழ அழந்து பகளள் 
அரி அரிப்ன 
அழ அழுது 
இபத்தல் ிச்டசபனடுத்தல் 
இத்தல் சளதல் 
உபவு யழடந 
உவு சுற்ம் 
உடப பசளல் 
உட தடனடண உட 
ரி த ீ
ழ யசீு 
கரி னளட 
கழ களய்கழ 
குபங்கு யளபம் 
குங்கு பதளடை 
கூடப யடீ்டுக் கூடப 
கூட துணி 
சவரின சழந்த 
சவழன சழந்த 
படய கைல் 
டய ப்யளகழன உனிரிம் 
நடப நளன், தளநடப 
நட யயதம் 

 

510)  –  – ம எழ யயறுளடு அழந்து பளனள் தனக : 

அகு டயனின் னெக்கு 
அகு பண் நனில் 
அமகு கயின், யப்ன, மழல் 
அட கைல் அட 
அட னற்று 
அடம  கூப்ிடு 
இட நபம், பசடிகின் இட 
இட இடத்தல் 
இடம தல் 

 

                                                               

 

                                                                          

கட கயின் கடகள் 
கட ீக்கு, னிர்க்கட 
கடம னெங்கழல் 
தட ஏர் உறுப்ன 
தட யிங்கு 
தடம  தடமத்தல் 
யழ யழடந, யழத்தல் 
யி களற்று 
யமழ ளடத 
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511)  – ண -  எழ யயறுளடு அழந்து பளனள் தனக : 

அணல் தளடி 
அல் பனப்ன 
ஆணி இனம்ளல் ஆ ஆணி 
ஆி தநழழ்நளதம் 
ஊண் உணவு 
ஊன் இடச்சழ 
கணம் கூட்ைம் 
கம் ளபம் 
யண் களப்ளற்று 
யன் தடனில் யளழும் யன் 
நணம் றுநணம் 
நம் உள்ம் 
நடண உட்களனம் டக 
நட யடீு 
நளண் பனடந 
நளன் னள்ி நளன் 
னந்ளள் னென்று ளள் 
னன்ளள் னந்டதன ளள் 
யதீர் யதனிட ீர் 
யதரீ் யதன்யளறம் இின ீர் 
தழட தளினயடக 
தழடண எழுக்கம், ழம் 
கட குதழடப கடக்கழது 
கடண அம்ன 

                                                              

512) குழப்ளல் ழுதப்டும் பசளற்கறக்கு யிரியள பளனள் தனக : 

   த.ள.நழ.யள – தநழழ்ளடு நழன்சளப யளரினம் 

   த.ள.கு.ய.யள – தநழழ்ளடு குடிீர் யடிகளல் யளரினம் 

   அ/நழ பசந்தபயல்ழத்தளனளர் – அனள்நழகு பசந்தபயல்ழத்தளனளர் 

   பதள.ய.ண் – பதளடயசழ ண் 

   ஆ.கள.க (ல்..சழ) – ஆனேள் களப்ீட்டுக் கமகம் 

   இ.ஆ. – இந்தழன ஆட்சழப்ணி 

   S.S.A (சர்யசழக்ஷள அினளன்) – அடயர்க்கும் கல்யி இனக்கம் 

   இ.ஸ். – பதளமழளர் ஈட்டுறுதழக் கமகம்                      

   ைனட் (DIET) – நளயட்ை ஆசழரினர் னிற்சழ ழறுயம் 
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   டி.ி.இ.ி (DPEP) – நளயட்ை பதளைக்கக் கல்யித்தழட்ைம் 

   ப.ஆ.கமகம்  – பற்யளர் ஆசழரினர் கமகம் 

   டிட்டி ஈ ஆர்ட்டி (DTERT) – ஆசழரினர் கல்யி ஆபளய்ச்சழ நற்றும் னிற்சழ இனக்கம் 

 

513) அனஞ்பசளற்பளனள் தனக :    

     ஆபநழர்யத – அரின அநழழ்யத 
     னபணநளய் – னழுடநனளய் 
     னிதம் - தூய்டந 
     டயனம் – உகம் 
     டகனிளறடப களம் – டசடகனளல் உடபத்த களம் 
     இரிந்தழை – யிகழை 
     தளள் – தழனயடி 
     டன - தளய் 
     தழன – பசல்யம் 
     நனவு – பளனந்தழன 
     பசய் - யனல் 
     நல்குதல் – ழடதல் 
     குறுடக – னன்டக 
     இனழம் – பரின னவுகு 
     னண்ைட – அணிந்துள்ளய் 
     தங்கள் – தழனயடிகள்                                         
     இடஞ்சுயளம் – யணங்குயளம் 
     அறுகும் – ீர் யற்ழன கும் 
     உகுத்தும் – பய்தும் 
     உயர் ழம் – கர்ழம் 
     ஊட்டினேம் – சளப் பய்தும் 
     நளரி – நடம 
     கைளஅ னளட – நதக்கிறு 
     பகளடைநைம் – யடபனடனின்ழ பகளடுத்தளகழன இனல்ன 
     டைநைம் – யளர் பழக்கு நளறுட்டு யளர் னரிதளகழன இனல்ன 
     ஏங்குநட – உனர்ந்த நட                                       
     சழம்ன – நடச்சளபல் 
     யயங்டக ிைவு – நளடழத்யத யனம் நபங்கள் 
     உழுடய – ஆண்னழ 
     னைங்கர் – னடுக்கள இைம் 
     சளஅய் – பநழவுற்று 
     ரிநனள்யயட்டக – பனப்டபனளத்த யயங்டகநபம் 
     நனள் – உயநவுனன 
     யதளடக – நனில்                                                  
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     யதுடய - தழனநணம் 
     உய்க்கும் – பசறத்தும் 
     ஆரினள் – பகம் 
     பசழவு – அைக்கம் 
     சவர்டந – யிழுப்ம் 
     யதளற்ம் – உனர்வு 
     நளண – நழகவும் 
     ணிதல் – அைங்குதல் 
     நளப்ன – ளதுகளப்ன 
     யசளகப்ர் – துன்னறுயர் 
     யடு – தழும்ன 
     கதம் – சழம் 
     களத்து – அைக்கழ 
     பசவ்யி – தகுந்த களம் 
     யயளண்டந – உதயி 
     ஈண்டும் – இவ்வுகத்தும் 
     தழன – பசல்யம் 
     னனுடைனளன் – ல் உள்னடைனயன் 
     இைம் – பசல்யம் 
     இைில்னயம் – யறுடநனேற்களம் 
     எல்களர் – தபளர் 
     கைன் – னடடந 
     களட்சழனயர் – அழவுடைனளர் 
     னனுடைனளன் - எப்னபயளன் 
     இகல் – டக 
     எட்ை – இடசன 
     தபீளடந – ீங்களநல் 
     ஆர்க்கும் – ிணிக்கும் 
     அனயிட – அரின பசனல் 
     கங்களது – தயளது                                        
     எள்ினயர் – அழவுடைனயர் 
     பசறுகர் – டகயர் 
     கழமக்களம் - யிழுயதளம் 
     நளற்ளன் – டகயர் 
     இடைக்கண் – டுயியயன                                      
     ீழ – நனில்யதளடக 
     சளகளடு – யண்டி 
     பகளம்ர் – இறுதழப்யளழ 
     திக்பகளம்ர் – கழடனின் தி 
     உயள – உள் யள 
     யல்ட – யிடபயில் 
     சழட – யில் 
     மீன – னளடம யளசழத்து 
     பளமழல் – யசளட 
     குபங்கழ – யடந்த 
     நழைறு – கழுத்து                                                   
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     பகளடி – எழுங்கு 
     கடி – யிக்கம் 
     னிறு – ல் 
     னபல்யது – ஆபயளரித்தல் 
     மளல் யடக – னளமழன் கூறுளடு 
     ரிநர் – னனக்கநர் 
     இன்பம்ன – னளமழன் இின பம்ன 
     பசவ்யளய் – களந்தனயத்டத 
     உப – தைய 
     பளன் அன்ளள் – தழனநகள் யளல்யளள் 
     பயய்ன – யினம்த்தக்க 
     இவுி – குதழடப 
     களல் – களற்று 
     களழனற்னபயி – கடுங்களற்றுப்யள யிடபந்த டைனிடனேடைன குதழடபகள் 
     களய்ந்து யடிதட – பகளல்ர் உடக் கத்தமழல் னனகக்களய்ந்து யடிக்கப்ட்ை கூரின தி 
     அணிகர் – அமகழன நண்ைம் 
     தட – கூர்டந 
     ிடண – பண்நளன் 
     நளழ்கழ – நனங்கழ 
     இழுக்கழ – தப்ி 
     யதளமழ – யணீளதழ 
     தைங்கண்ணளள் – அகன் கண்கடனேடைன களந்தனயத்டத 
     மழி – உட 
     நைங்கல் – சழங்கம் 
     படுங்கண்ணளள் – யணீளதழ 
     பளல்ளடந – குற்னடைடந 
     பகளல்ட – னல்ட ழம் 
     தூநம் – அகழற்னடக 
     கயிி – அமகு பளனந்தழ 
     சழழதளப்பளழுது – படுயபம்                                  
     அரிடய – ங்டக 
     னன் – சவயகன் தம்ி                                        
     ஏதழ – கூந்தல் 
     த்தர் – னளமழன் ஏர் உறுப்ன 
     கணினகழ் களட – ழநழத்தழகர்களல் னகமப்ட்ை சவயகன் 
     நளைகம் – னளழ் பம்ட இழுத்துக் கட்டுங் கனயி 
     கம் – நட 
     னடம – குடக 
     னடபப்ல் – துடனேடைன ல் 
     பசஞ்சூட்டு – ளம்ின் ைம் 
     ிைடய – துணி 
     உபகம், ணி, ன்கம் – ளம்ன 
     னயபல் – துன்ம் 
     கடி – நணம் 
     ட – யதன் 
     பல் – கல்                                                         
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     பசன்ி – தட 
     நடபநர் – தளநடபநர் 
     யகளடிகம் – ஆடை 
     களல் - களற்று 
     யடப – நட 
     னதழனன் - இடயன் 
     பசந்தமல் – யயள்யினில் னெட்டுகழ பனப்ன 
     இந்தம் – யிகு 
     உகம் – னேகம் 
     பசனநளது – பயற்ழத் தழனநகள் 
     அந்தம் – னடிவுற்து 
     அடயரீ் – உடபப்ீர் 
     யளரி – கைல் 
     யயனிங்குமல் – னல்ளங்குமல்  
     ண்கள் - இடசப்ளட்டுகள் 
     அரி – சழங்கம் 
     அபன் – சழயன் 
     அவுணன் – இபணினன் 
     ளதயத்டத – நனத நபங்கட 
     அடப – இடுப்ன 
     கழங்கம் – ஆடை 
     அநணர் – சநணர் 
     சழட – யில் 
     ளண் – கனிறு 
     சனத்தம்ம் – பயற்ழத்தூண் 
     கைகரி – நதனளட 
     யனநள – குதழடப 
     யண்டைனர் யகளன் – கனணளகபத் பதளண்டைநளன் 
     னபளயந – யண்டு யிைளநல்                                   
     அஞ்சம் – கண்டந 
     கறமழப்னல் – டநடனக் கடபத்து யனம் கங்கற் கண்ணரீ் 
     கன் – இடயன் 
     தற்பன் - இடயன் 
     கவர்த்தழ – னகழ் 
     ண் – ளைல் 
     துக்கும் ளள் – னதழனதளக அடநக்கும் ளள் 
     னம் – அழவு 
     ஈர்க்கழன் – கயர்கழன் 
     துங்கன - தூய்டநன 
     தட்டின்ழ – குடனின்ழ 
     னெயளத – னெப்டைனளத 
     நீன் – யிண்நீன் 
     யதழயர் – யளழ்யர் 
     நழடிடந – யறுடந 
     நன் – நன் 
     ைட – இப்ன                                                 
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     ிணி – யளய் 
     நளப்யளம் – ளதுகளப்னைன் உள்யளம் 
     ஆமழ – கைல், சக்கபம் 
     ஆமழநடமக் கண்ணள – நடமத்பதய்யயந 
     சளர்ங்கம் – யில் 
     ளமழனந்யதளள் – யழடநனேடைன யதளள் 
     இனயிட – ல்யிட, தயீிட 
     யறீ்ழனத்தல் – தித்தழனத்தல் 
     ஏங்குீர் – கைல் 
     ளல்யடகப் பளனள் – அம், பளனள், இன்ம், யடீு 
     னப்டக – களநம், பயகுி, நனக்கம் 
 
 

514) இக்கணகுழப்ன தனக :        

     மச்சுடய – ஆளம் யயற்றுடநத் பதளடக 
     ஆபநழர்து – ண்னத்பதளடக 
     ீங்களப் னபணநளய் – ஈறுபகட்ை தழர்நட பனபபச்சம் 
     களனம் யதசனம் – ண்ணும்டந 
     உனிர்தழபள் - ஆளம் யயற்றுடநத் பதளடக 
     யிழுப்பளனள் - உரிச்பசளற்ைர் 
     பதளன்நக்கள் – ண்னத்பதளடக 
     உள்ம் – ஆகுபனர் 
     உடபகளம் – யிடத்பதளடக 
     மந்தநழழ் – ண்னத்பதளடக                                 
     தளள் தட – இபண்ைளம் யயற்றுடநத் பதளடக 
     ழடந்தட, என்ழட, சளர்ந்தட, யளய்ந்தட, னண்ைட – னன்ிட எனடந  
     யிடனற்றுகள் 
     நனவு பசய் – யிடத்பதளடக 
     ற்னன், டந்ழம் – ண்னத்பதளடககள் 
     அறுகும், அகல்யனல் – யிடத்பதளடககள் 
     யடபனள நபன – ஈறுபகட்ை தழர்நட பனபபச்சம் 
     கைளஅ – இடசழடனபடை 
     கமற்களல் – இபண்ைளம் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைன்பதளக்கபதளடக 
     ஏங்குநட – யிடத்பதளடக 
     ீிடை – யிடத்பதளடக 
     அயிமளம் யகளட்டுகழர், உண்ணள உனக்கம் -  ஈறுபகட்ை தழர்நட பனபபச்சம் 
     சளஅய் – இடசழட அபடை 
     பதளல்கயின் – ண்னத்பதளடக 
     ிரிந்யதளர் – யிடனளடனே, பனர் 
     இனந்தயதளடக – பனபபச்சம் 
     நனள் – உயநஉனன 
     இடமனணி – யிடத்பதளடக 
     ளை – அண்டநயிி                                              
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     தந்டத – தம்தந்டத ன்தன் நனொஉ பநளமழ 
     யளமழனர் – யினங்யகளள் யிடனற்று 
     ன்நட - ண்னத்பதளடக 
     அைங்களடந – தழர்நட பதளமழற்பனர் 
     ஆரினள் - யிடத்பதளடக 
     களக்க – யினங்யகளள் யிடனற்று 
     அகினூஉங்கு – இன்ிடசனபடை 
     அைங்கழனளன் – யிடனளடணனேம் பனர் 
     நடனினும் – உனர்வு சழப்னம்டந 
     ல்ளர்க்கும் – னற்றும்டந 
     ணிதல் – பதளமழற்பனர் 
     தடகத்து – குழப்ன யிடனற்று 
     உடைத்து – குழப்ன யிடனற்று 
     ழுடந, ந்து – ஆகுபனர்கள் 
     களயளக்களல் – தழர்நட யிடபனச்சம் 
     பளனட்னன் – னென்ளம் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் பதளக்க பதளடக 
     அைங்கல் – பதளமழற்பனர் 
     ஆற்றுயளன் – யிடனளடணனேம் பனர் 
     உகு – இையளகுபனர் 
     தந்தபளனள் – பனபபச்சம்                                        
     ல் – யின்ளல் யிடனளடணனேம் பனர் 
     பல் – பதளமழற்பனர் 
     அழயளன், யளழ்யளன் – யிடனளடணனேம் பனர்கள் 
     நற்டனளன் – குழப்ன யிடனளடணனேம் பனர் 
     யபழவு – ண்னத்பதளடக 
     ஊனணி – களபணப்பனர் 
     னன்நபம் - இபண்ைளம் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் பதளக்க பதளடக 
     பனந்தடக – ண்னத்பதளடக 
     கைழகளட்சழ – யிடத்பதளடக 
     எல்களர் – யிடனளடணனேம் பனர் 
     இல்னயம் – ண்னத்பதளடக 
     ஆதல் – பதளமழற்பனர் 
     யகடு, யகளள் – னதிட தழரிந்த பதளமழற்பனர்கள் 
     கல்பயல்றம் – மளம் யயற்றுடநத் பதளடக 
     இகல்பயல்றம் – இபண்ைளம் யயற்றுடநத் பதளடக 
     எழுகல் – பதளமழற்பனர் 
     தபீளடந ஆர்க்கும் – தழர்நட யிடபனச்சம் 
     அனயிட – ண்னத்பதளடக 
     பசனின் – யிடபனச்சம் 
     கனதுயர் – யிடனளடணனேம் பனர் 
     எடுக்கம் – பதளமழற்பனர் 
     பளனகர் – யிடத்பதளடக 
     எள்ினயர் – யிடனளடணனேம் பனர் 
     சுநக்க – யினங்யகளள் யிடனற்று 
     யிடயழ, துடணயழ – ஆளம் யயற்றுடநத் பதளடககள் 
     பசனல் – யினங்யகளள் யிடனற்று                               
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     பசல்யளர் – யிடனளடணனேம் பனர் 
     பய்சளகளடு – யிடத்பதளடக 
     சளநழகுத்து – உரிச்பசளற்பளைர் 
     ஈக – யினங்யகளள் யிடனற்று 
     ஆகளறு, யளகளறு – யிடத்பதளடககள் 
     யளழ்க்டக – பதளமழற்பனர் 
     மீஇ – பசளல்ழடசனபடை 
     சழறுததல் – அன்பநளமழத்பதளடக 
     ளடய – உயடநனளகு பனர் 
     இடபளமழல் – இபண்ைளம் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் பதளக்க பதளடக 
     சழடத் பதளமழல் – ஆளம் யயற்றுடநத் பதளடக 
     கனங்பகளடி, இனங்கைல் – ண்னத்பதளடக 
     கடிநழைறு – உரிச்பசளற்பளைர் 
     கனபடுங்கண், யச்பசவ்யளய், ரிநர் – உயடநத்பதளடககள் 
     யிரிநர் – யிடத்பதளடக 
     யகளடத – உயடநனளகு பனர் 
     பசவ்யளய் – அன்பநளமழத்பதளடக 
     எப், அன் – உயநஉனன                                        
     இன்பம்ன, தழண்யைர், இன்னளழ் – ண்னத்பதளடக 
     னரிபம்ன, பகளள்ளைல், யிடுகடண, யடிதி, யிங்பகளி, அடுதழடப – யிடத்பதளடககள் 
     யளட்டை – இனபனபபளட்டுப் ண்னத்பதளடக 
     கமழத்த யயல்,  கழைந்த ஞளம் - பனபபச்சம் 
     ீக்கழ, உய்த்து – யிடபனச்சங்கள் 
     படுங்கண் – ண்னத்பதளடக 
     தைங்கண் – உரிச்பசளல் பதளைர் 
     கணிடக சழறுயன் – ளன்களம் யயற்றுடநத் பதளடக 
     களட – உயந ஆகுபனர் 
     யயற் கண்ணளள் – உயநத் பதளடக 
     பசழுந்துனில், குறுயட, பகளடுங்கண், பயவ்யளய், சழறுபளழ – ண்னத்பதளடக 
     தழகழ்சழபம் – யிடத்பதளடக 
     நடனடம – மளம் யயற்றுடநத் பதளடக 
     நதழனகம், நர்த்தளள் – உயடநத்பதளடக 
     கடிட – உரிச்பசளற்பளைர் 
     துடப்ல் – இபண்ைளம் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் பதளக்க பதளடக 
     அனநட, பசம்நர், பசழும்னகழ், பயவ்யிைம், பசங்கதழர் - ண்னத்பதளடக 
     நழன்னு பசங்கதழர் – யிடத்பதளடக 
     பசந்தமல், பயந்தமல் – ண்னத்பதளடககள் 
     ஆகுக – யினங்யகளள் யிடனற்று 
     ஆகுக ஆகுக, கணங்கணம் – அடுக்குத்பதளைர் 
     தணீ்ைன்நழன் – னன்ிடப் ன்டந யல் யிடனற்று 
     யளர்க்குழ – மளம் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைந்பதளக்க பதளடக 
     ன்யயள – ஏகளபம் யிள 
     களப்டய – மளம் உனனம் னனும் உைன் பதளக்க பதளடக 
     யடக்கபங்கள் – இபண்ைளம் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் பதளக்க பதளடக 
     ககப, குக்குபய – இபட்டைக்கழயி 
     ளயியனன் – தன்டந எனடந யிடனற்று                      
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     மகு ளட்டு – யிடத்பதளடக 
     யன்களனம், யன்களகம் – ண்னத்பதளடக 
     நர்க்களல் - உயடநத்பதளடக 
     யந்தூறு, பயஞ்சழட – ண்னத்பதளடக 
     கைற்கழங்கம் – இபண்ைளம் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைன்பதளக்க பதளடக 
     ழத்தநனிர் – பனபபச்சம் 
     பநல்ழதழ், பநன்குபல், தண்டுி – ண்னத்பதளடககள் 
     கண்நர் – உனயகம் 
     னனயி, அனள்பநளமழ – இபண்ைளம் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைந்பதளக்க பதளடக 
     பளமழ தழனனகம் – யிடத்பதளடக 
     அனந்தயம் – ண்னத்பதளடக 
     தளதர்நம் – உம்டநத்பதளடக 
     யய்க்கணங்கள் – ஆளம் யயற்றுடநத்பதளடக 
     அனந்தநழழ், தண்கைல் – ண்னத்பதளடக 
     னதுக்குளள், னகுளள், ளனே ளள் – யிடத்பதளடககள் 
     கர்யளர் – யிடனளடணனேம் பனர்                              
     னக்கழன், ஈர்க்கழன், களக்கழன் – ழகழ்கள பனபபச்சங்கள் 
     பசங்கதழர், னல்டிடந – ண்னத்பதளடககள் 
     களகழதப்ன – னென்ளம் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைன்பதளக்க பதளடக 
     பயண்னல்ட – ண்னத்பதளடக 
     யிடுதட யிடுதட – அடுக்குத்பதளைர் 
     யதழயர் – யிடனளடணனேம் பனர் 
     குடிகறம் பநளமழகறம் இங்கறம் - ண்ணும்டந 
     குறகுறபயன்று – இபட்டைக்கழயி 
     கல்னக்கள் – மளம் யயற்றுடநத் பதளடக 
     னனயக்பகளடி, நப்டய – உனயகங்கள் 
     இடணனில்ள சுடந – ஈறுபகட்ை தழர்நட பனபபச்சம் 
     யளன்நடம – ந்தன் யயற்றுடந உனனம் னனும் உைன்பதளக்க பதளடக  
     நட னஞ்யசளம் – உனன னக்கம்  
     பயண்குடம, யசயடி – ண்னத்பதளடககள் 
     பகளய்நர் - யிடத்பதளடக 
     கபயயல் – தழர்நட யல் யிடனற்று 
     பய்தழைளய் – யல் யிடனற்று 
     பனங்குணம் - ண்னத்பதளடக 
     பவுயதும் – தன்டந ன்டந யிடனற்று 
     ழமல் யளதழ – இபண்ைளன் உனனம் னனும் உைன்பதளக்க பதளடக 
     னளயனம் – னற்றும்டந 
     யிடப்ிணி - உனயகம் 
 
 

 

 

 

                                                                          

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in    43 of 45.



 

44 
 

                                                                         தழன.மி னனகன் B.E 

இதுயடப தநழழுக்கள சளகழத்தழன அகளைநழ யினது பற்யர்கள் ட்டினல் : 

 1955 - தநழழ் இன்ம் (கட்டுடபத் பதளகுப்ன) - பள. ி. யசதுப்ிள்ட 

 1956 - அட ஏடச (ளயல்) - கல்கழ கழனஷ்ணனெர்த்தழ 

 1957 - (யினது யமங்கப்ை யில்ட) 

 1958 - சக்கபயர்த்தழத் தழனநகன் (இபளநளனணத்தழன் உடபடை) - சழ. பளஜயகளளச்சளரி 

 1959 - (யினது யமங்கப்ை யில்ட) 

 1960 - (யினது யமங்கப்ை யில்ட) 

 1961 - அகல் யிக்கு (ளயல்) - ன.யபதபளசளர் 

 1962 - அக்கடபச்சவடந (னண தல்) - யசளன (நீ. . யசளநசுந்தபம்) 

 1963 - யயங்டகனின் டநந்தன் - அகழன் (ி. யி. அகழளண்ைம்) 

 1964 - (யினது யமங்கப்ை யில்ட) 

 1965 - வ பளநளனுஜர் (யளழ்க்டக யபளறு) - ி. வ ஆச்சளர்னள 

 1966 - யள்ளர் கண்ை எனடநப்ளடு (யளழ்க்டக யபளறு) - ந. பள. சழயஞளம் 

 1967 - யபீர் உகம் (இக்கழன யிநர்சம்) - கழ. யள. ஜகன்ளதன் 

 1968 - பயள்டப் டய (கயிடத) - அ. சவியளச பளகயன் 

 1969 - ிசழபளந்டதனளர் (ளைகம்) - ளபதழதளசன் 

 1970 - அன்ிப்ன (சழறுகடதகள்) - கு. அமகழரிசளநழ 

 1971 - சனதளன யதீழ (ளயல்) - ள. ளர்த்தசளபதழ 

 1972 - சழ யபங்கில் சழ நிதர்கள் (ளயல்) - பஜனகளந்தன் 

 1973 - யயனக்கு ீர் (ளயல்) - பளஜம் கழனஷ்ணன் 

 1974 - தழனக்குள் ீதழ இக்கழனம் (இக்கழன யிநர்சம்) - யக. டி. தழனளவுக்கபசு 

 1975 - தற்கள தநழழ் இக்கழனம் (இக்கழன யிநர்சம்) - ஆர். தண்ைளனேதம் 

 1976 - (யினது யமங்கப்ை யில்ட) 

 1977 - குனதழப்னல் (ளயல்) - இந்தழபள ளர்த்தசளபதழ 

 1978 - னதுக்கயிடதனின் யதளற்னம் யர்ச்சழனேம் (யிநர்சம்) - யல்ழக்கண்ணன் 

 1979 - சக்தழ டயத்தழனம் (சழறுகடதத் பதளகுப்ன) - தழ. ஜளகழபளநன் 

 1980 - யசபநளன் களதழ (ளயல்) - கண்ணதளசன் 

 1981 - னதழன உடபடை (யிநர்சம்) - நள. பளநழங்கம் 

 1982 - நணிக்பகளடி களம் (இக்கழன யபளறு) - ி. ஸ். பளடநனள 

 1983 – ளபதழ - களனம் கனத்தும் (இக்கழன யிநர்சம்) - பதள. ன. சழதம்ப பகுளதன் 

 1984 - என களயிரிடனப் யள - ட்சுநழ தழரினபசுந்தரி 

 1985 - கம்ன் : னதழன ளர்டய (இக்கழன யிநர்சம்) - அ. ச. ஞளசம்ந்தன் 

 1986 - இக்கழனத்துகளக என இனக்கம் (இக்கழன யிநர்சம்) - க. ள. சுப்ிபநணினம் 

 1987 - னதழல் இபவு யனம் (சழறுகடதத் பதளகுப்ன) - ஆதயன் 
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 1988 - யளழும் யள்றயம் (இக்கழன யிநர்சம்) - யள. பச. குமந்டதசளநழ 

 1989 - சழந்தளதழ (சுனசரிதக் கட்டுடபகள்) - ள. ச. பளநளநழர்தம் 

 1990 - யயரில் ழுத்த ள (ளயல்) - சு. சனத்தழபம் 

 1991 - யகளல் கழபளநத்து நக்கள் (ளயல்) - கழ. பளஜளபளனணன் 

 1992 - குற்ளக் குழஞ்சழ (யபளற்று ளயல்) - யகளயி. நணியசகபன் 

 1993 - களதுகள் (ளயல்) - ம். யி. பயங்கட்பளம் 

 1994 - னதழன தரிசங்கள் (ளயல்) - பளன்ீன் (கண்யைஸ்யப க்தயல்சன்) 

 1995 - யளம் யசப்டும் (ளயல்) - ிபஞ்சன் 

 1996- அப்ளயின் சழயகழதர் (சழறுகடதத் பதளகுப்ன) - அயசளகநழத்பன் 

 1997 - சளய்வு ளற்களழ (ளயல்) - யதளப்ில் னகநது நீபளன் 

 1998 - யிசளபடணக் கநழரன் (ளயல்) - சள. கந்தசளநழ 

 1999 - ஆளட (கயிடதகள்) - அப்துல் பகுநளன் 

 2000 - யிநர்சங்கள், நதழப்னடபகள், யட்டிகள் (யிநர்சம்) - தழ. க. சழயசங்கபன் 

 2001 - சுதந்தழப தளகம் (ளயல்) - சழ. சு. பசல்ப்ள 

 2002 - என கழபளநத்து தழ (கயிடதகள்) - சழற்ி ளசுப்பநணினம் 

 2003 - கள்ிக்களட்டு இதழகளசம் (ளயல்) - டயபனத்து 

 2004 - யணக்கம் யள்றய (கயிடதகள்) - ஈயபளடு தநழமன்ன் 

 2005 - கல்நபம் (ளயல்) - ஜழ. தழகயதழ 

 2006 - ஆகளனத்துக்கு அடுத்த யடீு (கயிடதகள்) - ன.யநத்தள 

 2007 - இடனேதழர் களம் (ளயல்) - ீ. த்நளன் 

 2008 - நழன்சளபப்ன (சழறுகடதகள்) - யநளண்டந பளன்னுசளநழ 

 2009 - டகபனளப்ம் (கயிடதகள் (பநளமழபனர்ப்ன) - னயினபசு 

 2010 - சூடின ன சூைற்க (சழறுகடத) (சழறுகடதகள்) - ளஞ்சழல் ளைன் 

 2011 - களயல் யகளட்ைம் (ளயல்) - சு. பயங்கயைசன் 

 2012 - யதளல் (ளயல்) - டி. பசல்யபளஜ்  

 2013 - பகளற்டக(னதழம்) - யஜள டி குனொஸ்  

 2014 - அஞ்ஞளடி - னநணி  
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