12 யது தநழழ் னத்தகம் யிள – யிடை அடிப்டைனில் தனளரிக்கப்ட்ைது :
1) ‘என்ற யனன்ின் என்றனளம்’ – ன் யரினில் யதளைங்கும் இடயளழ்த்துப்
ளைட ளடின னயர் னளர்? = கம்ர்
2) ‘என்ற யனன்ின் என்றனளம்’ – ன் யரினில் யதளைங்கும் இடயளழ்த்துப் ளைல்
அடநந்துள் தல் து? = கம்பளநளனணம் - னேத்த களண்ைம்
3) கம்பளநளனணத்டத இனற்ழனயர் னளர்? = கம்ர்
4) கம்ர் தளன் ழுதழன கம்பளநளனண தறக்கு சூட்டின யனர் னளது? = இபளநயதளபம்
5) கம்ர் ிந்த ஊர் து? = ற ளம ளடு – தழனயழுந்தூர்
6) கம்ர் யளழ்ந்த களம் து? = கழ.ி 12 ஆம் தற்ளண்டு
7) கம்டப ஆதரித்த யள்ல் னளர்? = தழனயயண்யணய் ல்றர்

டைனப் யள்ல்

8) கயிச் க்பயர்த்தழ ப் றளற்ப்டும் கயிஞர் னளர்? = கம்ர்
9) கம்ரின்

ழப்ட கூறும் யதளைர்கள்

ழயற்டக் கூறுக? = கயிச் க்பயர்த்தழ,

கல்யினில் யரினயன் கம்ன், கம்ன் யட்டுக்
ீ
கட்டுத்தழனேம் கயிளடும்,
யினத்தயநன்னும் எண்ளயில் உனர் கம்ன்
10) கம்ர் இனற்ழன றயறு தல்கள் னளது? =
ழடயனழுது, தழனக்டக யழுக்கம்,

ைறகளபந்தளதழ, யபழுது,

பசுயதழ அந்தளதழ னதழன

11) கம்ர் களத்தழல் யளழ்ந்த னயர்கள் னளர்? = னகறமந்தழ, எட்ைக்கூத்தர், எடயனளர்
12) ‘ண்ட நழடநப் னயத்தழ றனதல்’ – ன் யரிப் ளைடப் ளடினயர் னளர்? =
தளபநங்கம் அ.யபதஞ்ட னப் ிள்ட
13) ‘ண்ட நழடநப் னயத்தழ றனதல்’ – ன் யரிகட யகளண்ை ளைல்
இைம்யற்றுள் தல் து? = தநழமப ழ குயஞ் ழ
14) தநழமப ழ குயஞ் ழனின் ளட்டுடைத் தடயன் னளர்? = சுயளநழ நடனில் உள்
னனகப்யனநளன்
15) னனகப்யனநளன் நீ து டநனில் யகளண்ை தடயி னளர்? = தநழமப ழ
16) அ.யபதஞ்ட னப் ிள்ட அயர்கில் யற்றளர் னளர்? = அப்ள ளநழ ிள்ட –
யபதளனி
17) ந்த இன யநளமழகட அ.யபதஞ்ட னப் ிள்ட அயர்கள் ன்கு அழந்து
இனந்தளர்? = யதறங்கு, யையநளமழ
18) கபந்டத தநழழ்ச்

ங்கத்தழல் ஆ ழரினர் ட்ைம் யற்யர் னளர்? = அ.யபதஞ்ட னப்

ிள்ட
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19) கற்றளபளல் ‘னயறபறு’ ன்று

ழப்ிக்கப் யற்யர் னளர்? = அ.யபதஞ்ட னப்

ிள்ட
20) கபந்டத தநழழ்ச்

ங்கத்தழல் னளர் தடடநனில் அ.யபதஞ்ட னப் ிள்டக்கு

‘தங்கத்றதளைள’ ரிசு அிக்கப்ட்ைது? = நச் ழயளன னதழனளர்
21) னளர் றகட்டுக் யகளண்ைதற்கு இணங்க அ.யபதஞ்ட னப் ிள்ட அயர்கள் தநழமப ழ
குயஞ் ழடன இனற்ழளர்? = தநழழ்றயள் உநளநறகசுயபளர்
22) அ.யபதஞ்ட னப் ிள்ட அயர்கள் ப்யளழுது தளன் இனற்ழன தநழமப ழ
குயஞ் ழ ன் தட அபங்றகற்ழளர்? = கபந்டத தநழழ்ச்

ங்கத்தழன் யயள்ி

யிமளயின் றளது
23) கபந்டத தநழழ்ச்

ங்கத்தழன் யயள்ி யிமளயின் றளது னளர் தடடநனில்

அ.யபதஞ்ட னப் ிள்ட அயர்கள் தநழமப ழ குயஞ் ழ ன் தட
அபங்றகற்ழளர்? = ஞளினளபடிகள்
24) அ.யபதஞ்ட னப் ிள்ட அயர்கின் ிப்ன – இப்ன ஆண்டு து? = 1877 – 1956
25) ‘இந்தழன ளடிது ன்னுடை ளறை’ – ன் ளைட ளடினயர் னளர்? = ளநக்கல்
கயிஞர் யய.இபளநழங்களர்
26) ‘இந்தழன ளடிது ன்னுடை ளறை’ – ன் யரிப்ளைல் இைம்யற்றுள் தல் து? =
ளநக்கல் கயிஞர் ளைல்கள்
27) ளநக்கல் கயிஞர் ளைல்கள் ன் தழல் ந்த தடப்ின் கவ ழ் ‘இந்தழன ளடிது
ன்னுடை ளறை’ ன் யரிப்ளைல் இைம்யற்றுள்து? = ன்னுடைன ளடு ன்னும்
தடப்ில் றத ழன நரில் இைம்யற்றுள்து
28) ளநக்கல் கயிஞர் யய.இபளநழங்களர் ிந்த ஊர் து? = றநளகனூர்
29) ளநக்கல் கயிஞர் யய.இபளநழங்களர் ிந்த ஆண்டு து? = 1888
30) ளநக்கல் கயிஞர் யய.இபளநழங்களர் அயர்கின் யற்றளர் னளர்? =
யயங்கட்பளநன் – அம்நணினம்நளள் – 8 யது நகளக ிந்தளர்
31) ளநக்கல் கயிஞர் யய.இபளநழங்களர் அயர்கள் ந்தக் கடனில்
யிங்கழளர்? = னத்தநழமழறம் நற்றும் ஏயினக்கடனிறம்

ழந்தயபளக

ழந்து யிங்கழளர்

32) யய.இபளநழங்களர் அயர்கள் யடபந்த னதல் ஏயினம் து? = இபளநகழனஷ்ணர்
33) யய.இபளநழங்களர் ந்த ஆண்டு உப்னச்
34) யய.இபளநழங்களர் அயர்கள் உப்னச்
த்தட ஆண்டுகள்

த்தழனளகழபகத்தழல் ங்குயற்ளர்? = 1932

த்தழனளகழபகத்தழல் ங்கு யற்தளல்

ழடதண்ைட யற்ளர்? = ஏபளண்டு
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35) உப்னச்

த்தழனளகழபகத் யதளண்ைர்கள் யமழடைப் ளைல் ளடுயதற்கு

யய.இபளநழங்களர் அயர்கள் இனற்ழன ளைல் து? = ‘கத்தழ னின்ழ பத்த நழன்ழ னேத்த
யநளன்று யனகுது’
36) யய.இபளநழங்களர் அயர்கறக்கு நத்தழன அபசு ந்த யினது அித்து

ழப்ித்தது?

= த்நனரண்
37) ளநக்கல் கயிஞர் யய.இபளநழங்களர் அயர்கள் இந்த ஆண்டு து? = 1972
38) யயிப்டைனளகத் யதரினேம் யளனறளடு ிழயதளன யளனள் னப்டுநளறு
அடநப்து____ப்டும்? = உள்றட உத்தழ
39) மந்தநழழ் இக்கணநளகழன யதளல்களப்ின தறக்கு இக்கழனநளய் தழகழும்
தல்கள் து? =

ங்க களப் ளைல்கள ட்டுத்யதளடக நற்றும் த்துப்ளட்டு

தல்கள்
40) னத்தழடணகறக்குரின துடப்யளனள்கள் அடநந்த தல் து? = னளனூறு
41) னத்தழடணகறக்கு கூப்டும் துடப்யளனள்கள் யநளத்தம் த்தட? = 12
42) 12 துடப்யளனள்கள் டய? = யயட் ழ, கபந்டத, யஞ் ழ, களஞ் ழ, யளச் ழ, உமழடஞ,
தும்ட, யளடக, ளைளண், யளதுயினல், டகக்கழட, யனந்தழடண
43) னளனூற்று தழல் கைவுள் யளழ்த்து ளைட ளடினயர் னளர்? = ளபதம் ளடின
யனந்றதயளர்
44) னடினேடை னெறயந்தர்கள்,

ழற்ப ர்கள், அடநச் ர்கள், ற டத் தடயர்கள்,

யபர்கள்,
ீ
கடையனழு யள்ல்கள், கடைச் ங்க னயர்கள்  னடைன யபளற்று
குழப்னகள் நற்றும் அக்கள நக்கின் யளழ்க்டக னடகள் ஆகழனடய ந்த தழன்
னெம் ளம் அழனளம்? = னளனூறு
45) னளனூற்று தழல் இைம்யற்றுள் தழடண நற்றும் துடகள் னளது? = 11
னத்தழடணகள் + 65 துடகள்
46) னளனூற்று ளைட ஆங்கழத்தழல் யநளமழ யனர்த்தயர் னளர்? = ஜழ.னே.றளப்
47) ந்த ஆண்டு ஜழ.னே றளப் அயர்கள் னளனூற்று ளைல்கட ஆங்கழத்தழல்
யநளமழயனர்த்தளர்? = 1900
48) தநழமரின் உனரின யளழ்யினல்

ழந்தடகடக் கனவூநளக யகளண்டு யிங்கும்

தல் து? = னளனூறு
49) ‘ல் ளன் ீறப ல் ளன் ீறப’ – த் யதளைங்கும் ளைல் இைம்யற்றுள் தல் து?
= னளனூறு
50) ‘ல் ளன் ீறப ல் ளன் ீறப’ – னும் ளைட இனற்ழனயர் னளர்? = ரியயனொஉத்
தடனளர்
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51) யயட் ழ னதல் ளைளண் இறுதழனளக யதளல்களப்ினநளர் கூறும் னத்தழடணகறள்
கூப்ைளத ய ய்தழகடனேம், அத்தழடணகறக்குப் யளதுயள ய ய்தழகடனேம் கூறும்
தழடண து? = யளதுயினல் தழடண
52) துயினபளகழன யநய்னேணர்ந்றதளர் கண்ை யளனள் ‘இதுயய அதன் இனல்ட
உணர்த்தும் துட து? = யளனண்யநளமழக் களஞ் ழ
53) ரியயனொஉத் தடனளர் இனற்ழன ளைல்கள் களணப்டும் றயறு தல்கள்
ழயற்டக் கூறுக? = குறுந்யதளடக நற்றும் தழனயள்றயநளட
54) னளனூற்று ளைழன் அடியடபனட து? = 4 னதல் 40 அடியடப
55) னளனூற்று ளைல்கட ளடின னயர்கள் யநளத்தம் த்தட றர்? = 160 றர்
56) னளனூற்று ளைல்கள் அடத்தும் ந்த யடகப் ளக்களல் ஆது? =
அகயற்ளக்களல் ஆது
57) அகளனூற்று ளைழன் அடியடபனட னளது? = 13 அடிச்

ழறுடநனேம் னதல் 31 அடிப்

யனடநனேம் யகளண்ைது
58) அகளனூற்று ளைல்கட யதளகுத்தயர் னளர்? = நதுடப உப்னரி குடிகழமளர் நகளர்
உனத்தழப

ன்நளர்

59) அகளனூற்று ளைல்கட யதளகுித்தயர் னளர்? = ளண்டினன் உக்கழபப்
யனயழுதழனளன்
60) அகளனூற்று ளைழன் றயறு யனர் னளது? = யடுந்யதளடக
61) அகளனூற்று தழன்

ழப்ன டயப்ன னட ற்ழக் கூறுக :

ளைல்கள் யதளைங்கும்

தழடண யடக

ண்கள்

தழடணனில் உள் யநளத்த
ளைல்கின் ண்ணிக்டக

1, 3, 5 ன் ண்ணில்

ளடத்தழடண

200 ளைல்கள்

2, 8 ன் ண்ணில்

குழஞ் ழத்தழடண

80 ளைல்கள்

4, 14 ன் ண்ணில்

னல்டத்தழடண

40 ளைல்கள்

6, 16 ன் ண்ணில்

நனதத்தழடண

40 ளைல்கள்

யய்தல்தழடண

40 ளைல்கள்

உள் ளைல்கள்
உள் ளைல்கள்
உள் ளைல்கள்
உள் ளைல்கள்

10, 20 ன் ண்ணில்
உள் ளைல்கள்

62) ‘ட டு ச்ட

யய்றதளய்த் தன்’ – த் யதளைங்கும் ளைல் இைம்யற்றுள்

தல் து? = அகளனூறு
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63) அகளனூறு தல் த்தட ிரிவுகடக் யகளண்ைது? = 3 ிரிவுகள் – அடய 1)

கிற்ழனளட – 120 ளைல்கள்

2)

நணிநழடையம் – 180 ளைல்கள்

3)

ழத்தழக்றகளடய – 100 ளைல்கள்

64) ‘ட டு ச்ட

யய்றதளய்த் தன்’ – த் யதளைங்கும் அகளனூற்றுப் ளைட

இனற்ழனயர் னளர்? = நதுடப நள்ளர்
65) ‘ட டு ச்ட

யய்றதளய்த் தன்’ – த் யதளைங்கும் ளைல் அகளனூற்று

தழல் ந்த குதழனில் அடநந்துள்து? = நணிநழடையம் – னல்ட தழடணப்
ளைல்
66) ற்ழடண தழன் அடியடபனட னளது? = 9 அடிச்

ழறுடநனேம் னதல் 12 அடிப்

யனடநனேம் யகளண்ைது
67) ற்ழடண தழன் கைவுள் யளழ்த்து ளைட ளடினயர் னளர்? = ளபதம் ளடின
யனந்றதயளர்
68) ற்ழடண தட யதளகுப்ித்தயர் னளர்? = ன்ளடு தந்த நளன் யழுதழ
69) ‘இவுப்னத் தன் ிணர்டு தைவுனதற்’ – ன் யரிப்ளைல் இைம்யற்றுள் தல்
து? = ற்ழடண
70) ‘இவுப்னத் தன் ிணர்டு தைவுனதற்’ –  யதளைங்கும் ளைட இனற்ழனயர்
னளர்? = க்கண்டணனளர்
71) உடனைர் யடப
ீ
றயண்நளன் யயினன் தழத்தன் ன்னும் ற ளம நன்ன் அயர்கின்
நகன் னளர்? = றளபடயக் றகளப்யனற்கழள்ி
72) றளபடயக் றகளப்யனற்கழள்ி அயர்கள் தன் தந்டதனேைன் டகத்துக் யகளண்டு
ளடிடமந்து யறுடநனில் இனந்த றளதழறம் ந்த நன்ட றளரில் யயற்ழக்
யகளண்ைளர்? = ஆனெர் நல்ன்
73) க்கண்டணனளர் னும் யண்ளற்னயர் ந்த நன்டப நணந்து யகளள்
யினம்ினதளக ளடிளர்? = றளபடயக் றகளப்யனற்கழள்ி
74) க்கண்டணனளர் அயர்கள் றளபடயக் றகளப்யனற்கழள்ி னும் நன்ட
நணந்து யகளள் யினம்ினதளகக் கூப்டும் ளைல்கள் இைம்யற்றுள் தல் து? =
னளனூறு (83, 84, 85 ஆம் ளைல்கள்)
75) குறுந்யதளடக தழன் அடியடபனட னளது? = 4 அடிச்

ழறுடநனேம் னதல் 8 அடிப்

யனடநனேம் யகளண்ைது
76) குறுந்யதளடக தழல் உள் ளைல்கள் யநளத்தம் த்தட? = 402 ளைல்கள்
77) ‘னளன நழல்ட தளற கள்யன்’ – ன் ளைட இனற்ழனயர் னளர்? = கிர்
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78) ‘னளன நழல்ட தளற கள்யன்’ – த் யதளைங்கும் யரிப்ளைல் இைம்யற்றுள்
தல் து? = குறுந்யதளடக
79) கிர் ிந்த ஊர் து? = தழனயளதவூர்
80) கினைன் ட்ன னண்ை னயர்கள் னளர்? = பணர், இடைக்களைர், எடய
81) ந்த நன்ின் அடயக்கப் னயபளக கிர் தழகழ்ந்தளர்? = ளரி நன்ன்
82) ‘னழுக் கற் அந்தணளன்’ – ன்று னகமப்ட்ை கயிஞர் னளர்? = கிர்
83) கிடப ‘யளய்யநளமழக் கின்’ ப் ளபளட்டினயர் னளர்? = க்கவ பர்
84) ‘ல்ழட க் கின்’ ன்று கிடப ளபளட்டினயர் னளர்? = யனங்குன்றூர்கழமளர்
85) கிடப ‘யயறுத்த றயள்யி யிங்கு னகழ்க் கின் - ன்று ளபளட்டினயர் னளர்? =
இங்கவ பளர்
86) கிடப ‘னழுக்கற் அந்தணளன் யளய்னள ளயிற் கின்’ ன்று
ளபளட்டினயர் னளர்? = நறளக்கத்து ப் டனளர்
87) கிர் ளட்டுத் தழனுக்கு

ளன்ளக கூப்டும் யதளைர் து? = கிபது ளட்டு

88) ங்குறு தறு தழன் அடியடபனட னளது? = 3 அடிச்

ழறுடநனேம் னதல் 6 அடிப்

யனடநனேம் யகளண்ைது
89) ங்குறுதறு தழன் தழடண டயப்ன னட னளது :
தழடண யடக

ளடின னயர்கள்

நனதம்

ஏபம்றளகழனளர்

யய்தல்

அம்னெயளர்

குழஞ் ழ

கிர்

ளட

ஏதளந்டதனளர்

னல்ட

றனளர்

90) ங்குறுதறு தழட யதளகுத்தயர் னளர்? = னத்துட னற்ழன கூைறர் கழமளர்
91) ங்குறுதறு தழட யதளகுப்ித்தயர் னளர்? = றகளச்ற பநளன் னளடக்கண்ற ய்
நளந்தபஞ்ற பல் இனம்யளட ன்னும் ற பநளன்
92) ங்குறுதறு தழன் கைவுள் யளழ்த்து ளைட ளடினயர் னளர்? = ளபதம் ளடின
யனந்றதயளர்
93) ‘நறுயில் தூயிச்

ழறுகனங் களக்டக’ – ன் ளைல் இைம்யற்றுள் தல் து? =

ங்குறுதறு
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94) ‘நறுயில் தூயிச்

ழறுகனங் களக்டக’ – ன் யரிப்ளைல் ங்குறுதறு தழல் ந்த

தடப்ின் கவ ழ் அடநந்துள்து? = நறுதபவுப் த்து
95) ‘நறுயில் தூயிச்

ழறுகனங் களக்டக’ –  யதளைங்கும் ளைட இனற்ழன னயர்

னளர்? = ஏதளந்டதனளர்
96) நறுதபவுப் த்து ன்தன் யளனள் னளது? = உைன் றளக்கு ழகழ்த்தழன தடயனும்
தடயினேம் நீ ண்டு யனதற்கண் ழகழும் கூற்டப் ளடு யளனளக்க் யகளண்ை
த்துப்ளைல்கின் யதளகுதழ ஆகும்
97) பளய்க்கைன் உடபத்தல் ன்தன் யளனள் னளது? = தளன் றயண்டினடய
ழடறயறுநளளல் இன்து டைப்றன் ன்று கைவுடபறனள, ியற்டறனள
றயண்டிக்யகளள்யது ஆகும்
98) ‘நறுயில் தூயிச்

ழறுகனங் களக்டக’ –  யதளைங்கும் ளைல் ங்குறுதறு தழல்

இைம்யற்றுள் ந்த தழடணப்ளைல் ஆகும்? = ளடத் தழடண
99) ‘தநழழ்நளதழன் இின உனிர்ழட’ - ன்று உறகளபளல் ளபளட்ைப்ட்ை தல் து? =
தழனக்குள்
100) தழனக்குள் ன்னும் தழன்

ழப்ன னளது? = அடைனடுத்த கனயினளகு யனர்

101) தழனக்குட றளற்ழ எடயனளர் ளபளட்டின யரி து? = அடடயத்
துடத்றதழ் கைடப் னகட்டில் குறுகத் தழத்த குள்’
102) தழனக்குள் தழன் தல் அடநப்ன :
ளல் யடக

அத்துப்ளல்

இனல்கள்

4

அதழகளபம்
38

இைம்யற்
இனல்கள்

ளனிபயினல்

இல்யினல்,
துயினல்,
ஊமழனல்

யளனட்ளல்

3

70

அப ழனல்,

களநத்துப்ளல்

2

25

கயினல்,

யநளத்த

அதழகளபங்கள்
133
அதழகளபங்கள்

யநளத்த

குள்கள்
1330
குள்கள்

அங்கயினல்
கற்ினல்

103) தழனக்குின் அமழனளத் தன்டநடனப் ட ளற்றும் தல் து? = தழனயள்றய
நளட
104) தழனக்குின் றயறு யனர் னளது? = னப்ளல், யளனேட யளழ்த்து, உத்தபறயதம்,
யளய்னளயநளமழ
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105) யள்றயன் தன்ட உகழனுக்றக தந்து யளன்னகழ் யகளண்ை தநழழ்ளடு ன்று
கூழனயர் னளர்? = ளபதழனளர்
106) ‘யள்றயட யற்தளற் யற்றத னகழ் டயனகறந’ – ன்று னகழ்ந்து ளடின
னயர் னளர்? = ளபதழதள ன்
107) தழனக்குின் றயறு யனர்கள் னளது? = னப்ளல், யளய்னளயநளமழ,
யளனேடயளழ்த்து, யதய்யதல், தழனயள்றயம், தநழழ்நட, யளதுநட,
தழனயள்றப்னன், யளனறடப, னதுயநளமழ
108) தழனக்குறக்கு உடப ழுதழன தழன்நர் னளர்? = தனநர், நணக்குையர், தளநத்தர்,
ச் ர், ரிதழ, ரிறநமகர், தழனநடனன், நல்ர், கயிப்யனநளள், களிங்கர்
109) தழனக்குறக்கு

ழந்த உடப ழுதழனயர் ன்று கற்றளர்களல் னகமப்ட்ை னயர்

னளர்? = ரிறநமகர்
110) தழனயள்றயடப ளபளட்டும் றயறு யனர்கள் னளது? = ளனளர், றதயர்,
னதற்ளயர், யளய்னில் னயர், னதற்ளயர், யதய்யப்னயர், ளன்னகளர்,
நளதளனுளங்கழ, ய ந்ளப்றளதளர் ஆகழனடய
111) தழனக்குில் இைம்யற்றுள் அணியடககடக் ற்ழக் கூறுக :
குள்

அணி யடக

உதயி யடபத்தன் றுதயி உதயி

ய ளற்யளனட் ின்யனழட அணி

அகழ்யளடபத் தளங்கும் ழம்றளத்

உயடந அணி

இன்டநனே ின்டந யினந்யதளபளல்

டுத்துக்களட்டு உயடநனணி

112) ‘தழடனவு றளதளச்

ழறுனல் ீ ர் ீ ண்ை’ – ன்று தழனக்குின் யனடநடன

கூழன னயர் னளர்? = கிர்
113) ‘யள்றயனம் தம் குள் ளயடினளல் டயனத்தளர் உள்றயயதல்ளம் அந்தளர்
ஏர்ந்து’

ன்று தழனக்குின் யனடநடன கூழன னயர் னளர்? = பணர்

114) ‘உள்றறதள றுள்றறதள றுள்ம் உனக்குறந யள்றயர் யளய் யநளமழ நளண்ன’ ன்று தழனக்குின் யனடநடன கூழன னயர் னளர்? = நளங்குடி நனதளர்
115) ய ந்தநழழ்ச் ய ல்யத் தழனக்குட யஞ் றந

ழந்தட ய ய்யளய் தழம் - ன்று

தழனக்குின் யனடநடன கூழன னயர் னளர்? = கயிநணி
116) ீ தழத்தழனக்குட யஞ் ளபத் தம் யளழ்யில் ஏதழத்யதளழுது ழுக ஏர்ந்து - ன்று
தழனக்குின் யனடநடன கூழன னயர் னளர்? = கயிநணி
117)

ழப்தழகளப தட ளபளட்டும்

ழப்ன யனர்கடக் கூறுக? = னத்தநழழ்க்

களப்ினம், உடபனிடைனிட்ை ளட்டுடைச் ய ய்னேள், ளைகக் களப்ினம் ஆகழனடய
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118) தநழமழன் னதல் களப்ினம் து? =
119)

ழப்தழகளபம்

ழப்தழகளபத்தழன் தல் அடநப்ன னளது? = 3 களண்ைம் + 30 களடதகள் + 5001

ளைல்கள் யகளண்ைது
120)

ழப்தழகளப தட இனற்ழனயர் னளர்? = இங்றகளயடிகள்

121) இங்றகளயடிகின் யற்றளர் னளர்? = இநனயபம்ன் யடுஞ்ற பளதனுக்கும்
ற ளமன் நகள் ற்ற ளடணக்கும் நகளக றதளன்ழளர்
122) இங்றகளயடிகின் தடநனன் யனர் ன்? = ற பன் ய ங்குட்டுயன்
123) இங்றகளயடிகள் யளழ்ந்த களம் து? = கழ.ி இபண்ைளம் தற்ளண்டு
124)

ழப்தழகளப தழல் கூப்டும் னென்று களண்ைங்கள் டய?
1) னகளர்க் களண்ைம் – 10 களடதகள் – (நங்க யளழ்த்து ளைல் னதல் ளடு களண்

களடத யடப)
2) நதுடபக் களண்ைம் – 13 களடதகள்- (களடு களண் களடத னதல் கட்டுடப களடத
யடப)
3) னகளர் களண்ைம் – 7 களடதகள் – (குன்க் குபடய னதல் யபம் தனம் களடத
யடப)
125)

ழப்தழகளப தழல் உள்றடனளக கூப்டும் னென்று உண்டநகள் டய?
1) அப ழனல் ிடமத்றதளர்க்கு அம் கூற்ளயதூஉம்
2) உடப ளல் த்தழிக்கு உனர்ந்றதளர் த்தறம்
3) ஊழ்யிட உனத்துயந்து ஊட்டும் ன்தூஉம்

126)

ழப்தழகளப தறக்கு உடபயனழுதழன டமன உடபனள ழரினர்கள் னளர்? = அனம்த

உடபகளபர் நற்றும் அடினளர்க்கு ல்ளர்
127)

ழப்தழகளப தல் னழுடநக்கும் உடபயனழுதழன இக்கள உடபனள ழரினர் னளர்? =

.ன.றயங்கை ளநழ ளட்ைளர்
128) இபட்டைக் களப்ினங்கள் ன்று கூப்டும் தல்கள் து? = நணிறநகட,
ழப்தழகளபம்
129) ‘னடியகழு றயந்தர் னெயர்க்கும் உரினது; அடிகள் ீ றப அனறக’ – ன்று
இங்றகளயடிகிைம் கூழனயர் னளர்? = நணிறநகடடன இனற்ழன நதுடபக்
கூயளணிகன்

த்
வ தடச்

ளத்தளர்

130) ‘ளட்டுதும் னளறநளர் ளட்டுடைச் ய ய்னேள்’ – ன்று கூழனயர் னளர்? =
இங்றகளயடிகள்
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131)

ழப்தழகளப தட ‘யஞ்ட னள்றம்

ழம்ன’ – ப் ளபளட்டின னயர் னளர்? =

ளபதழனளர்
132)

ழப்தழகளப தட ‘றதிற ஊழன ய ந்தநழமழன் சுடய றதளறும்

ழப்தழகளபம்’

ப் ளபளட்டின னயர் னளர்? = கயிநணி
133) றகளயின் தந்டத யனர் னளது? = னகளர் கபத்து யனங்குடி யளணிகர்
நள ளத்துயளன் நகன்
134) கண்ணகழனில் தந்டத யனர் னளது? = நளளய்கன்
135) னகளர் கபத்தழல் தடக்றகளரிடய ன் ட்ைத்டத யற்யள் னளர்? = நளதயி
136) இந்தழப யிமளயில் நளதயி ளடின ந்த யரிப்ளைல்களல் ிடக்குற்று றகளயன்
நளதயிடன யிட்டு ிரிந்தளன்? = களல் யரிப்ளைல்களல்
137) னளர் துடணறனளடு றகளயன் நற்றும் கண்ணகழ இனயனம் னகளர் கடப யிட்டு
நதுடபடன றளக்கழ ய ன்ர்? = கவுந்தழனடிகள் ன்னும்

நணத் துயினின்

துடணறனளடு
138) கவுந்தழனடிகள் துடணறனளடு றகளயன் நற்றும் கண்ணகழ இனயனம்
நதுடபனடுத்த ங்கு தங்கழர்? = னஞ்ற ரி
139) கவுந்தழனடிகள் தன் கூை யந்த இனயடபனேம் நதுடபனில் னளரிைம் அடைக்கம்
ய ய்து யிட்டு ய ன்ளர்? = ஆனர்குப் யண்ணளகழன நளதழரி
140) கண்ணகழ தன் கணயறளடு நதுடபக்கு ய ல்றம் ழகழ்வு

ழப்தழகளப தழல்

ந்த குதழனில் கூப்டுகழது? = ஊர்சூழ்யரி குதழ
141)

ழப்தழகளப தழல் ந்த களண்ைத்தழல் ஊர்சூழ்யரி குதழ களணப்டுகழது? = 19

யது களடத - நதுடபக்களண்ைம்
142) ‘கழுத்தழல் யிழுந்த நளட கமட்ை னடினயில்ட களரிடகறன இதுனளர் ய ய்த
சூறதள’

ன் யரி இைம்யற்றுள் தல் து? = கர்ணடக ளைகம்

143) ஆதழகயி ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னளர்? = யளல்நீ கழ
144) யளல்நீ கழ இனற்ழன தல் து? = இபளந களடத
145) இபளந களடதனின் றயறு யனர் னளது? = ஆதழகளயினம்
146) கம்ரின் இபளநளனணத்டத கற்ழந்த அழஞர்கள் வ்யளறு கூறுகழன்ர்? = கம்
ளைகம், கம் ழத்தழபம்
147) கம்ர் கூறும் னளப்ன யண்ணங்கள் த்தட? = 96
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148) கம்பளநளனண தழன் தல் அடநப்ன னளது? = 6 களண்ைம் + 118 ைங்கள் + 10589
ளைல்கள்
149) கம்பளநளனணத்தழல் இைம்யற்றுள் 6 களண்ைங்கள் ற்ழக் கூறுக?
1) ள களண்ைம்

4) கழட்கழந்தள களண்ைம்

2) அறனளத்தழனள களண்ைம்

5) சுந்தப களண்ைம்

3) ஆபணின களண்ைம்

6) னேத்த களண்ைம்

150) உத்தப களண்ைத்டத இனற்ழன னயர் னளர்? = எட்ைக்கூத்தர்
151) உத்தப களண்ைம் னளனடைன யபளற்ட கூறுகழது? = இபளநின் நகன்கள
இய-கு யர்கட ற்ழ கூறுகழது
152) கம்பளநளனணத்தழல் தழனயடி யதளழுத ைம் அடநந்துள் களண்ைம் து? =
சுந்தப களண்ைம்
153) களண்ைம் ன்து யனம்ிரிவு; ைம் ன்து – உட்ிரிவு
154) இபளநளனணத்தழல் ந்தளம் களண்ைநளக இைம்யற்றுள் களண்ைம் து? =சுந்தப
களண்ைம்
155) இபளநளனண களப்ினத்தழன் னடிநணினளக தழகழும் களண்ைம் து? = சுந்தப களண்ைம்
156) சுந்தப களண்ைத்தழல் னளனடைன ய னல்கள் அதழகநளக கூப்ட்டுள்? = அனுநன்
157) அனுநின் றயறு யனர் னளது? = சுந்தபன்
158) இபளநன் அனுநிைம் யகளடுத்தனுப்ின யளனள் து? = கடணனளமழ
159)

ட
வ த அனுநிைம் யகளடுத்தனுப்ின யளனள் து? = சூைளநணி

160)

த
வ ள ிபளட்டி தன்ட நீ ட்டுச்ய ல் றயண்டி யிதழத்த களம் து? = என தழங்கள்

161) ‘கண்றைன் கண்றைன் கண்றைன்

ட
வ தடனக் கண்றைன் இபளகயள’ – ன்று யரி

இைம்யற்றுள் தல் து? = இபளநளைகக் கவ ர்த்தட
162) யபநளனியர்
ீ
ிந்த ஊர் து? = இத்தளழ
163) றதம்ளயணி தட இனற்ழன ஆ ழரினர் னளர்? = யபநளனியர்
ீ
164) றதம்ளயணி தழன் தல் அடநப்ன னளது? = 3 களண்ைங்கள் + 36 ைங்கள் + 3615
ளைல்கள்
165) றதம்ள + அணி ன்தன் யளனள் னளது? = ன்றும் யளைளத நளட
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166) றதன் + ள + அணி ன்தன் யளனள் னளது? = றதன் றளன் ளக்கட அணினளக
உடைன தல்
167) றதம்ளயணி தழன் ளட்டுடைத் தடயர் னளர்? = இறனசு யனநளின் யர்ப்னத்
தந்டதனளபகழன சூட
168) கழழத்துய

நளனியர்

நனத்தளரின் கடக்கஞ் ழனம் ன்று அடமக்கப்டும் தல் து? =

றதம்ளயணி
169) யபநளனியரின்
ீ
இனற்யனர் னளது? = யகளன்ஸ்ைளன் றஜள ப்யஸ்கழ
170) யகளன்ஸ்ைளன் ன்னும் இத்தளழ யநளமழச் ய ளல்ழன் யளனள் னளது? = அஞ் ளடந
171) யபநளனியர்
ீ
யகளன்ஸ்ைளன் ன்னும் தன் இனற்யனடப தநழமழல் ந்த யனபளக
நளற்ழக் யகளண்ைளர்? = டதரினளத ளநழ
172) யபநளனியர்
ீ
அயர்கள் தநழமகம் யந்த ஆண்டு து? = கழ.ி 1710
173) யபநளனியர்
ீ
இந்த ஆண்டு து? = 1747
174) யபநளனியர்
ீ
த்தட ஆண்டுகள் தநழமகத்தழல்

நன ணினேம் நற்றும் தநழழ்ப்

ணினேம் னரிந்தளர்? = 37 ஆண்டுகள்
175) யபநளனியர்
ீ
இந்த இைம் து? = அம்க்களடு
176) யபநளனியர்
ீ
இனற்ழன றயறு தல்கள் டய? = தழனக்களயறர்க் கம்கம்,
கழத்றதரினம்நளள் அம்நளட, றயதழனர் எழுக்கம், பநளர்த்த குனகடத, ய ந்தநழழ்
இக்கணம், யகளடுந்தநழழ் இக்கணம், யதளன்னூல் யிக்கம்,

துபகளதழ

177) யபநளனியர்
ீ
அயர்கள் தழனக்குிள் உள் ந்த இன அதழகளபங்கட இத்தீன்
யநளமழனில் யநளமழ யனர்த்தளர்? = அத்துப்ளல் நற்றும் யளனட்ளல்
178) னைறதனள ளட்டில் ந்த நன்ன் ஆட் ழனில் நடளடுகில் யளழ்ந்தயர்கள்
தழனநடடன மழத்தும் கைவுட இகழ்ந்தும் யந்தர்? =

வுல் ன் நன்ன்

ஆட் ழனில்
179)

வுல் ன் நன்ட தழர்த்து நடளட்ையர்கள் னளர்? = ிழத்டதனர்

180) ிழத்டதனரின் தடயன் னளர்? = றகளழனளத்து ன்னும் அபக்கன்
181) றகளழனளத்து அயர்கள் அடகூயல் யிடுத்து த்தட ளள்கள் யடப னளனம்
றளரிை யபயில்ட? = 40 ளள்கள்
182) அகல் னகழல் உனக்யகளண்டு யந்தயன் னளர் ன்று ஆ ழரினர் கூறுகழளர்? =
றகளழனளத்து
183) றகளழனளத்டத தழர்த்து றளரிட்ை

ழறுயன் னளர்? = தளயதன்
ீ
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184) தளயதன்
ீ
ன் இடஞன் ந்த கனயிகட டுத்துக்யகளண்டு றளனக்கு
ய ன்ளன்? = என கயன் நற்றும் ந்து கற்கள்
185) ளண்டினன் ரிசு ன் தட இனற்ழனயர் னளர்? = ளறயந்தர் ளபதழதள ன்
186) ளபதழதள னுக்கு ளறயந்தர் ன் ட்ைத்டத அனினயர் னளர்? = அண்ணள
187) ளபதழதள ன் ிந்த ஊர் து? = னதுச்ற ரி – 1891 ஆம் ஆண்டு
188) ளபதழதள ின் யற்றளர் னளர்? = கக ட – இக்குநழ அம்நளள்
189) ளபதழதள ின் இனற்யனர் னளது? = சுப்னபத்தழம்
190) ளபதழதள ன் ந்த இன யநளமழகில் னடந யற்யபளக யிங்கழளர்? = தநழழ்
நற்றும் ியபஞ்சு
191) ‘தன் இத்டதனேம் யநளமழடனனேம் ளைளத கயிடத றயரில்ளதநபம்’ – ன்று
ளடினயர் னளர்? = உன ழனக் கயிஞர் இபசூல் கம் றதவ்
192) ளபதழதள ன் இனற்ழன றயறு தல்கள் னளது? = குடும்யிக்கு, ற பதளண்ையம்,
இனண்ை யடு,
ீ
தநழமச் ழனின் கத்தழ, ி ழபளந்டதனளர், குழஞ் ழத்தழட்டு, அமகழன்

ழரிப்ன,

இடஞர் இக்கழனம், தநழமக்கழனம், தழனக்குள் உடப ஆகழனடய
193) ளபதழதள ன் அயர்கள் ழுதழன ந்த ளைக தறக்குச்

ளகழத்தழன அகளைநழ ரிசு

யற்து? = ி ழபளந்டதனளர்
194) ி ழபளந்டதனளர் ன் ளைக தறக்கு ந்த ஆண்டு

ளகழத்தழன அகளைநழ ரிசுப்

யற்து? = 1969
195) ளபதழதள ின் ந்த யரிப்ளைல் னதுடய அப ழன் தநழழ் யளழ்த்துப்ளைளக ற்றுக்
யகளண்டுள்து? = ‘யளழ்யிில் ய ம்டநடனச் ய ய்யள் ீ றன’
196) ல்றயறு கயிஞர்கள் றதளன்ழ யபக் களபணநளனினந்த ளபதழதள ன் யதளைங்கழன
இதழ் து? = குனில்
197) ‘டனீன் தந்டதக்கும் தளய்க்கும் நக்கள் இநீ ன் தநழழ்ளடு தக்கும்’ – ன்
யரிப்ளைட ளடினயர் னளர்? = ளபதழதள ன்
198) ‘யதளண்டு ய ய்யளய் தநழழுக்குத் துடறதளறுந் துடறதளறுந் துடித்யதழுந்றத’ –
ன் ளைட ளடினயர் னளர்? = ளபதழதள ன்
199) கதழர் ளட்டை ஆண்ை நன்ன் னளர்? = கதழடப றயன்
200) கதழடபறயின் நடயி யனர் னளது? = கண்டக்கழினளள்
201) கதழடபறயின் எறப நகள் யனர் னளது? = அன்ம்
202) கதழடபறயின் டைத்தடயன் யனர் னளது? = ரிக்கண்ணன்
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203) அப ழனின் றதளமழ நற்றும் அன்த்தழன் ய யிழத்தளய் னளர்? = ஆத்தளக்கழமயி
204) ஆத்தளக்கழமயின் நகன் யனர் னளது? = றயன்
205) அன்த்தழன் றதளமழ யனர் னளது? = ீ ழ
206) ிபந்தம் ன் யைய ளல்ழன் யளனள் னளது? = ன்கு கட்ைப்ட்ைது
207)

ழற்ழக்கழனத்தழன் இக்கணத்டத யிக்கழ கூறும் தல் து? = ளட்டினல் தல்கள்

208) ளட்டின தல்கறள் குழப்ிட்டுக் ய ளல்க் கூடின தல் து? = யச் ணந்தழநளட
209) யபநளனியர்
ீ
இனற்ழன ந்த தழல் ிபந்தம் 96 க்கூழ அயற்ழன்
யனர்கடனேம் குழப்ிட்டுள்ளர்? =
210)

ழற்ழக்கழனங்கறள்

துபகளதழ

ழப்ளடயனளக கனதப்டும் இக்கழனங்கள் து? = உள,

தூது, கம்கம், ிள்டத்தநழழ், குயஞ் ழ, அந்தளதழ ஆகழனடய
211)

ழற்ழக்கழனங்கள் னளனடைன

ழப்னகட டுத்துக் கூறும் றளக்கழறறன

ழுதப்யற்றுள்? = இடயன், நன்ன், நக்கறள்

ழந்றதளர்

212) உள ன்தன் யளனள் னளது? = யியபல்
213) ழுயடகப் னய நகிர் னளர்? = றடத (5 – 7), யதும்ட (8 – 11), நங்டக (12 – 13),
நைந்டத (14 – 19), அரிடய (20 – 25), யதரிடய (26 – 32), றரிம்யண் (33 – 40)
214) உள ன்னும்

ழற்ழக்கழன ளைல்கள் அடத்தும் ந்த யடக ளக்களல்

இனற்ப்ட்டுள்து? = கழயயண்ளயளல்
215) உள இக்கழனத்தழன் றயறு யனர் னளது? = உளப்னம்
216) னன்ிட – ின்ிட ன்று ளைப்டும்
217) உளயின் னன்ிடனில் கூப்டும்
ளட்டுடைத்தடயின்

ழற்ழக்கழன தல் து? = உள

ழப்னகள் னளது? = எப்ட ய ய்தல்,

ழப்ன, ீ பளைல், ரியளபங்கள் னடை சூம தன் ஊர்தழனில் ழ

உள யபல்
218) உளயின் ின்ிடனில் கூப்டும்

ழப்னகள் னளது? = உள யனம்

தடயடக் கண்டு களதல் யகளண்ை ழு னய நகிர் தித்தினளக கூறுயது
219) இபள பள

ற ளமனுளடய ளடினயர் னளர்? = எட்ைக்கூத்தர்

220) எட்ைம் ன்தன் யளனள் னளது? = ந்தனம்
221) எட்ைக்கூத்தரின்

ழப்ன யனர் னளது? = கயிச் க்கபயர்த்தழ, கயிபளட் ன்

222) எட்ைக்கூத்தர் ந்த நன்ர்கின் அடயனில் நழகவும் ய ல்யளக்றகளடு
யிங்கழளர்? = யிக்கழபநற ளமன், இபண்ைளம் குறளத்துங்கன், இபண்ைளம் இபள பள ன்
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223) எட்ைக்கூத்தர் இனற்ழன னெயனள து? = யிக்கழபநற ளமன் உள, இபள பள
ற ளமன் உள, குறளத்துங்க ற ளமன் உள
224) எட்ைக்கூத்தர் இனற்ழன றயறு தல்கள் னளது? = தக்கனளகப்பணி, குறளத்துங்கன்
ிள்டத்தநழழ், ஈட்டி ழுது, அனம்டத்யதளள்ளனிபம், களங்றகனன்
ளளனிபக்றகளடய
225) எட்ைக்கூத்தர் யளழ்ந்த களம் து? = 12 ஆம் தற்ளண்டு
226) இங்டகக்கு ற து அடண கட்ை யனணன் யமழயிைளதறளது

ழந்து அம்ன

ய்தழனயர் னளர்? = இபளநன்
227) யளத்தழல் ழடயகளண்ைடந்த ஊர்கட யயன்யர் னளர்? =
தூங்யகனியழந்த யதளடித்றதளட் ய ம்ினன்
228) கைற்யகளள்டனர்கட யயன்று, அயர்கின் களயல் நபநளகழன கைம் நபத்டத
யயட்டி னபசு ய ய்தயன் னளர்? = இநனயபம்ன் யடுஞ்ற பளதன்
229) இனத்யதளன தடனட அப ர்கட யயன்யர் னளர்? = பசுபளநர்
230) தளம் யயன் ளடுகடனேம் அப ர்கின் னடிகடனேம் பசுபளநர் னளனக்கு
யகளடுத்தளர்? = கள ழர்
231) அந்தம் ன் ய ளல்ழன் யளனள் னளது? = இறுதழ
232) ஆதழ ன் ய ளல்ழன் யளனள் னளது? = னதல்
233) அந்தளதழ – யடபனட னளது? = எவ்யயளன ளைழறம் உள் இறுதழ ழுத்றதள,
அட றனள,

ற
வ பள, அடிறனள அதற்கு அடுத்து யனம் ளைழன் னதளக யனம்டி

அடநத்து ளடுயது அந்தளதழ ப்டும்
234) தழனறயங்கைத்து அந்தளதழ ன்னும் தழன் ஆ ழரினர் னளர்? = ிள்டப்யனநளள்
னங்களர்
235) ிள்டப்யனநளள் னங்களர் அயர்கள் யளழ்ந்த களம் து? = 17 ஆம்
தற்ளண்டு
236) ிள்டப்யனநளள் னங்களர் அயர்கின் றயறு யனர்கள் னளது? = அமகழன
நணயளதள ர், தழவ்யினக்கயி
237) ிள்டப்யனநளள் னங்களர் ழுதழன ட்டு தல்கின் யதளகுதழ வ்யளறு
அடமக்கப்ட்ைது? = அஷ்ைிபந்தம்
238) ிள்டப்யனநளள் னங்களர் அயர்கள் ந்த நன்ரின் அடயனில் ஏர்
அறயபளய் அநர்ந்து யளழ்க்டக ைத்தழ யந்தளர்? = தழனநட ளனக்க நன்ரின்
அடயனில் (1623 னதல் 1659 யடப)
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239) ய ளற்யளைர்ழட  அடமக்கப்டுயது? = அந்தளதழ
240) னதல் அந்தளதழ தல் து? = அற்னதத்தழனயந்தளதழ
241) அற்னதத்தழனயந்தளதழ ன் தட ழுதழன ஆ ழரினர் னளர்? = களடபக்களல்
அம்டநனளர்
242) யளன்யண்ணந்தந்தளதழ ன் தட ழுதழன ஆ ழரினர் னளர்? = ற பநளன்
யனநளள் ளனளர்
243) தழனத்யதளண்ைர் தழனயந்தளதழ ன் தட ழுதழன ஆ ழரினர் னளர்? =
ம்ினளண்ைளர் ம்ி
244) தழனறயங்கைத்து ழடயற்று ழன்

ழற்ன்டனளல் – த் யதளைங்கும்

ளைழல் இைம்யற்றுள் அணி து? = தழரின அணி
245) ய ய்னேின் அடிறதளறும் னதற் ர்
வ னதயழுத்து தயிப டன ழுத்துகள் என்ழ
யந்து யயவ்றயறு யளனள் தனயது து? = தழரின அணி ஆகும்
246) கதம்ம் ன்து கம்கம் ன்று தழரிந்ததளக கூழனயர் னளர்? = ைளக்ைர் உ.றய. ள
247) கம் – ன்ிபண்டு; கம் – ஆறு; (12 + 6 = 18 உறுப்னகள்)
248) தநழமழல் றதளன்ழன னதல் கம்க தல் து? = ந்தழக் கம்கம்
249) அந்தளதழ யதளடைனில் 100 ளைல்கள் யடப ளடுயது___ப்டும்? = கம்கம்
250) நதுடபக் கம்க தழன் ளட்டுடைத் தடயன் னளர்? = நதுடப நளகரில்
றகளயில் யகளண்டுள் அனள்நழகு அங்கனற்கண்ணி உைளன ய ளக்களதப் யனநளன்
251) நதுடபக் கம்க தட இனற்ழனயர் னளர்? = குநபகுனபர்
252) குநபகுனபர் யளழ்ந்த களம் து? = 17 ஆம் தற்ளண்டு
253) குநபகுனபர் ிந்தது னதல் த்தட ஆண்டுகள் யடப ற ளத குமந்டதனளய்
இனந்தளர்? = 5 யனது யடப
254) குநபகுனபர் னளரின் தழனயனளல் றசும்தழட யற்ளர்? = தழனச்ய ந்தூர்
னனகப் யனநளன் தழனயனளல்
255) குநபகுனபர் இனற்ழன றயறு தல்கள் து? = நீ ளட் ழனம்டந ிள்டத்தநழழ்,
கந்தர்கழ யயண்ள, கள ழக்கம்கம், னத்துக்குநளப ளநழ ிள்டத்தநழழ்,
ககளயல்ழ நளட, ீ தழயழ யிக்கம் ஆகழனடய
256) குநபகுனபரின் ய ய்னேட்கின் திச் ழப்ன னளது? = இன்றளட
257) தநழழ் நற்றும் யதய்யத்டதனேம் இனகண்களக யகளண்டு யளழ்ந்த துயி னளர்? =
குநபகுனபர்
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258) யையநளமழக்கயிஞர் களிதள ன் ழுதழன ந்த தூது தல் உகப்னகழ் யற்தளக
யிங்குகழது? = றநக ந்றத ம்
259) யதளல்களப்ினர் குழப்ிடும் ட்டு யடகப்ிரியில் ந்த இக்கழனயடக ள்ற
யடக இக்கழனத்தழற்கு யளனந்துகழது? = னன் ன்னும் இக்கழன யடக
260) னக்கூைழல் கக்கும் ஆறுகள் து? = தண்யளனட,

ழற்ளறு, றகளதண்ைபளந

ஆறு
261) னக்கூைற்ள்ற தழன் ளட்டுடைத்தடயன் னளர்? = அமகர்
262) ட ய டயணயங்கட எனங்கழடணக்கும் இட் ழனம் யகளண்ை தல் து? =
னக்கூைற்ள்ற
263) உமயர்கின் யளழ்க்டக ழகழ்ச் ழகட சுடய யச் ய ளல்றம்

ழற்ழக்கழனம்

து? = ள்ற
264)

ழந்தும் யினத்தனம் பயியப ளைப்டும் தல் து? = னக்கூைற்ள்ற

265) நறுநர்ச் ழ ளைல்கின் உனிர் ளடி து? = நளனுைம்ளடும் யழ
266) நளடக்கள யனடண ன் குதழ அடநந்துள் தல் து? = ளஞ் ளழ
267) ளஞ் ளழ

தம் தழல் உள்

1) அடமப்னச்
4) துகழறரிதற்

னக்கம்;
னக்கம்;

னக்கங்கள் த்தட? = 5

2) சூதளட்ைச்
5)

தச்

னக்கம்;

னக்கங்கள் – அடய

3) அடிடநச்

னக்கம்;

னக்கம்;

268) நளடக்கள யனடண ன் குதழ ளஞ் ளழ
அடநந்துள்து? = அடமப்னச்

தம்

தம் தழல் ந்த

னக்கத்தழல்

னக்கம்

269) ‘நக்கு யதளமழல் கயிடத ளட்டிற்குடமத்தல்’ – ன்னும் யகளள்டக னழுக்கநழட்ை
கயிஞர் னளர்? = ளபதழனளர்
270) ளபதழனளர் ிந்த ஆண்டு து? = 1882 – ட்ைனனபம் – தூத்துக்குடி நளயட்ைம்
271) ளபதழனளரின் யற்றளர் னளர்? =

ழன்ச் ளநழ னர் – இக்குநழ அம்நளள்

272) ளபதழனளரின் இடநப் யனர் னளது? = சுப்பநணினன்
273) ‘ளபதழ’ – ன் ய ளல்ழன் யளனள் னளது? = கடநகள்
274) ‘தநழழ் ளட்டில் தநழழ்ப்னயன் எனயன் இல்டனனும் யட

ீ ங்க’ யந்த னயர்

னளர்? = ளபதழனளர்
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275) ண்டிதர்கின் கபடுனபைள டைனில் றதங்கழ கழைந்த தநழடமப் னம்
டித்தழனேம் யடகனில், ின, இின ளக்களக யடித்து உயயிட்ை னயர் னளர்? =
ளபதழனளர்
276) ‘யதனயயல்ளம் தநழழ் னமக்கம் ய மழக்கச் ய ய்யர்’
ீ வும் ‘றதநதுபத்
தநழறமளட

உகயநல்ளம் பவும் யடக ய ய்தல் றயண்டும்’ வும் தநழழ்யநளமழ

பயிை யிடமந்த தநழழ்ப் ளயர் னளர்? = ளபதழனளர்
277) ஆன்நீ க யிடுதட, யண்யிடுதட,

னதளன யிடுதட, னதள

யிடுதடகட உள்ைக்கழன ளட்டு யிடுதடடன யிடமந்த யிடுதடக் கயிஞர்
னளர்? = ளபதழனளர்
278) இனதளம் தற்ளண்டின் இக்கழன நறுநர்ச் ழக்கு யித்தழட்ை கயிஞர் னளர்? =
ளபதழனளர்
279) ளபதழனளர் னடந யற்ழனந்த யநளமழகள் னளது? = தநழழ், ஆங்கழம்,

நஸ்கழனதம்,

இந்தழ, யங்களம், ியபஞ்சு, அபன னதள யநளமழகள்
280) ‘னளநழந்த யநளமழகிற தநழழ் யநளமழறளல் இிதளய யதங்குங் களறணளம்’ ப்
ளடி தநழழ்யநளமழனின் யனடநடன உகழனச் ய ய்தயர் னளர்? = ளபதழனளர்
281) ‘றதயளக்கும் ய ந்தநழறம! ீ கி! ளன் கழி! றயயன் றயண்டும் இி?’ – ன்
தநழழ் உணர்வு ளைட ளடினயர் னளர்? = ளபதழதள ன்
282) ‘ங்கள் டகயர் ங்றகள நடந்தளர் இங்குள் தநழமர்கள் என்ளதல் கண்றை’ –
 இவுணர்வு தூண்டும் ளைட ளடினயர் னளர்? = ளபதழதள ன்
283) ‘உறுதழ! உறுதழ! என்ற

னெகம் ன்று ண்ணளர்க்கு இறுதழ! இறுதழ!’ – ன்

னதளன உணர்வு ளைட ளடினயர் னளர்? = ளபதழதள ன்
284) ளடு, யநளமழ, இம்,

னதளனச்

ர்
வ தழனத்தம், இனற்டக னதளயற்டப் ளடு

யளனளகக் யகளண்டு ளபதழதள ன் இனற்ழன தல்கள் வ்யளறு
அடமக்கப்டுகழன்? = இடயள இன்க்கஞ் ழனங்கள்
285) ய ந்தநழடம ய ழுந்தநழமளக களண யினம்ின னயர் னளர்? = ளபதழதள ன்
286) ன்னந்தநழழ் ளட்டிங்கண் ல்ளனங் கல்யி கற்க றயண்டும்  யிடமந்த
னயர் னளர்? = ளபதழதள ன்
287) ‘ல்ளர்க்கும் ல்ளம் ன்று இனப்தள இைம் றளக்கழ ைக்கழன்து இந்த
டயனம் ன்று ளடினயர் னளர்? = ளபதழதள ன்
288) ‘ிடநனிளல் என தநழமன் டிப்ில்ட ன்ளல் இங்குள் ல்றளனம்
ளணிைவும் றயண்டும்’ – ன்று ளடினயர் னளர்? = ளபதழதள ன்
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289) ‘ளபதழதள ன் பம்டபனில் ன்டமக்கப்டும் தடனடனில் யந்த கயிஞர்
னளர்? = யளணிதள ன்
290) யளணிதள ன் ிந்த ஊர் து? = னதுடய அடுத்த யில்ழனனூர்
291) யளணிதள ின் யற்றளர் னளர்? = தழனக்களன – து ழனம்நளள்
292) யளணிதள ின் இனற்யனர் னளது? = அபங்க ளநழ ன்கழ த்தழபள ற
293) ளறயந்தர் ளபதழதள ிைம் யதளைக்க கல்யி னின் கயிஞர் னளர்? = யளணிதள ன்
294) னளனடைன கயிடதகட

ளகழத்தழன அகளைநழ ‘தநழழ் கயிடதக் கஞ் ழனம்’ ன்

தளக யயினிட்டுள்து? = யளணிதள ன்
295) யதன்யநளமழகள் னத்தக யயினீட்டுக் கமகம் யயினிட்ை ந்த தழல் யளணிதள ன்
கயிடதகள் இைம்யற்றுள்? = னதுத்தநழழ்க் கயிநர்கள்
296) யளணிதள ன் இனற்ழன கயிடதகள் ந்த இன யநளமழகில் யநளமழ
யனர்க்கப்ட்டுள்? =

உன ழனம், ஆங்கழம்

297) ‘தநழழ் – ியபஞ்சு டகனகப னதழ’ – ன் தட யயினிட்ையர் னளர்? =
யளணிதள ன்
298) ியபஞ்சு குடினபசு தடயபளல் ய யளழனர் யினது யற் தநழழ்க் கயிஞர் னளர்? =
யளணிதள ன்
299) யளணிதள ின்

ழப்ன யனர்கள் னளது? = கயிஞறபறு, ளயர் நணி

300) ‘தநழமகத்தழன் றயளர்ட்ஸ்யர்த்’ – ன்று ளபட்ைப்ட்ை கயிஞர் னளர்? = யளணிதள ன்
301) யளணிதள ன் அயர்கள் களடு ன்னும் தடப்ில் ழுதழன கயிடதகள்
இைம்யற்றுள் தல் து? = மழறளயினம்
302) யளணிதள ன் ிப்ன – இப்ன ஆண்டு து? = 1915 – 1974
303) கயிஞர் சுபதள அயர்கள்

ழக்கம் ன்னும் தடப்ில் இனற்ழன கயிடதகள் ந்த

நரில் இைம்யற்ழனந்த? = ட்ைளம் உகத்தநழழ் நளளட்டு நரில்
304) ‘தழத்தழக்கும் தநழமழற னத்து னத்தளய்ப் ளைல் ய ய்தயர் – தழனயள்றயர் 
யதளைங்கும் இட ப்ளநளடடன தழனயள்றயர்க்கு சூட்டின கயிஞர் னளர்? = சுபதள
305) ‘இபட்டைக் கழயி றளல் இடணந்றத இடணந்றத யளழுங்கள் ிரிந்தளல்
யளனில்ட’ – ன்று ளடினயர் னளர்? = சுபதள
306) ‘ளதம்ன ன்டதறன ளயநல்றளனம் ளம்யன்று கூறுகழன்றளம்’ – ன்று கூழன
னயர் னளர்? = சுபதள
307) ‘ற ளகம் தபளதயன் அற ளகன்’ – ன்று ளடினயர் னளர்? = சுபதள
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308) ளபதழதள ின் தடநளணளக்கர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? = சுபதள
309) சுபதள ிந்த ஊர் து? = தழனயளனொர் நளயட்ைம் – நன்ளர்குடி க்கத்தழல் உள்
டமனனூர்
310) சுபதளயின் இனற்யனர் னளது? = இபள றகளளன்
311) சுபதள இனற்ழன றயறு தல்கள்

ழயற்டக் கூறுக? = றதன்நடம, துடனகம்,

சுயனம் சுண்ணளம்னம், சுபதளயின் கயிடதகள்
312) சுபதளயின் ந்த தல் தநழமக அப ழன் தநழழ் யர்ச் ழத்துடப் ரிட ர்
யற்றுள்து? = றதன்நடம
313) தநழமக அபசு யமங்கும் ளறயந்தரின் ழடவுப் ரி ழட யற் னதற்ளயர்
னளர்? = சுபதள
314) ஆந்தூர் றகள.றநளகபங்கின் ந்த தல் தநழமக அப ழன் ரி ழடப்
யற்றுள்து? = இநனம் ங்கள் களடினில்
315) ஆந்தூர் றகள.றநளகபங்கன் அயர்கள் நித றனம் ன் தடப்ில் ழுதழன
ளைல்கள் அடத்தும் இைம்யற்றுள் தல் து? = ல் உகம் ளட நனம்
316) தளபளளபதழ ழுதழன றயடகல் றயள்யிகற! ன் ளைல்கள்
இைம்யற்றுள் கயிடத யதளகுப்ன து? = இது ங்கள் கழமக்கு
317) தளபளளபதழ ிந்த ஊர் து? = தழனயண்ணளநட நளயட்ைம் – குயட ன்னும்
ழற்றூர்
318) தளபளளபதழனின் யற்றளர் யனர் னளது? = துடப ளநழ – னஷ்ம் அம்நளள்
319) தளபள ளபதழ அயர்கள் த்தட ஆண்டுகள் ஆ ழரினபளக ணினளற்ழளர்? = 34
320) தளபளளபதழ இனற்ழன றயறு தல்கள் னளது? = னதழன யிடினல்கள், யிபல்தி
யயிச் ங்கள், னநழடன தழக்கும் யளன் ளயி, இன்யளன

ழகபம் ஆகழனடய

321) தளபளளபதழ ிப்ன – இப்ன ஆண்டுகள் து? = 1947 – 2000
322) அப்துல் பகுநளன் அயர்கள் தீக்குச் ழ னும் தடப்ில் ழுதழன ளைல்கள்
இைம்யற்றுள் கயிடத யதளகுப்ன து? = சுட்டுயிபல்
323) அப்துல் பகுநளன் ிந்த ஊர் து? = நதுடப
324) ‘நபனக் கயிடதனின் றயர் ளர்த்தயர்; னதுக்கயிடதனில் நர் ளர்த்தயர் ன்று
ளபளட்ைப்ட்ை கயிஞர் னளர்? = கயிக்றகள அப்துல் பகுநளன்
325) அப்துல் பகுநளன் இனற்ழன றயறு தல்கள் து? = ளல்யதழ,
ீ
றனர் யினப்ம்,
ய ளந்தச் ழடகள், கடபகற தழனளயதழல்ட, யிங்குகள் இல்ளத கயிடத
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326) இடடநத் தத்துயம் ன்து னளது? = நளந்தர் தம் யஞ் ம் ம்நதம் வ்யிட
ன்று கனதுகழன்றதள அம்நதம் அவ்யிட ன்று யளமழயது ஆகும்
327) சுந்தபரின் றதயளபம் ன்ினதழனனடகில் த்தடனளயது தழனனடனளக
டயக்கப்ட்டுள்து? = மளயது தழனனட
328) சுந்தபர் ிந்த ஊர் து? = தழனனடப்ளடி ளட்டில் உள் தழனளயறர்
329) சுந்தபரின் இனற்யனர் னளது? = ம்ினளனொபர்
330) சுந்தபர் அயர்கள் ந்த அப பளல் தத்யதடுக்கப்ட்டு யர்க்கப்ட்ைளர்? = ப ழங்க
னடனடபனர் ன்

ழற்ப பளல் யர்க்கப்ட்ைளர்

331) தம்ிபளன் றதளமர் ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னளர்? = சுந்தபர்
332) சுந்தபர் ழுதழன ந்த தட னதனூளகக் யகளண்டு ற க்கழமளர் அயர்கள்
தழனத்யதளண்ைர் னபளணம் ன் தட ழுதழளர்? = தழனத்யதளண்ைத் யதளடக
333) ஆழ்யளர்கள் ன்ினயபளல் அனப்ட்ை தல் து? = ளளனிபத்தழவ்யின
ிபந்தம்
334) ஆழ்யளர் ன்னும் ய ளல்ழன் யளனள் னளது? = ஆழ்ந்தழனேம் அழடயக் கனயினளக
உடைனயர் ன்றும் ம்யனநளனுடைன நங்கக் குணங்கில் ஆமங்களற்ட்ையர்
ன்றும் யளனள்
335) குற கப ஆழ்யளர் ிந்த ஊர் து? = ற ப ளடு – தழனயஞ் ழக்கம்
336) குற கப ஆழ்யளர் ழுதழன ளைல்கள் இைம்யற்றுள் தல் து? = யனநளள்
தழனயநளமழ
337) யனநளள் தழனயநளமழனில் இைம்யற்றுள் யநளத்த ளைல்கள் னளது? = 105
ளைல்கள்
338) ளளனிபத்தழவ்யின ிபந்த தறக்கு உடப ழுதழனயர் னளர்? = யரின யச் ளன்
ிள்ட
339) தழனயளய்யநளமழக்கு னளர் ழுதழன றனடப ஆமனம் அகனம் உடைனதளகும்
ன்று கூப்டுகழது? = யைக்குத் தழனயதழப்
ீ
ிள்ட
340) நணிறநகட தழன் ஆ ழரினர் னளர்? = நதுடப கூயளணிகன்

த்
வ தடச்

ளத்தளர்
341)

த்
வ தடச்

ளத்தளரின் றயறு யனர் னளது? = தண்ைநழழ் ஆ ளன்

342)

த்
வ தடச்

ளத்தளர் ன் துயி யளழ்ந்த களம் து? = கழ.ி 2 ஆம் தற்ளண்டு

343) நணிறநகட ந்த

நனக் களப்ினநளகும்? = னத்த

நனக் களப்ினம்
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344) நணிறநகட தழன் றயறு யனர் னளது? = நணிறநகட துவு
345) நணிறநகட தழல் களடதகள் இைம்யற்றுள் அடநப்டக் கூறுக? = இந்தழப
யிமவூயபடுத்த களடத னதளக யத்தழம் அறுயகப்ளடய றளற் களடத ஈளக
னப்து களடதகள் யகளண்ைது
346)

ய
வ க

ழந்தளநணிக்கு ழகபள தல் ன்று கூப்டும் தல் து? = ீ றக ழ

347) ீ றக ழனின் றயறு யனர் னளது? = ீ றக ழத் யதனட்டு
348) இபட் ணினம் ன்தன் யளனள் னளது? = ஆன்ந ஈறைற்ம்
349) ஜளன் ினன் ழுதழன தல் து? = ில்கழரிம்ஸ் ிபளகழபஸ்
350) ில்கழரிம்ஸ் ிபளகழபஸ் ன் தட தழுயி ழுதப்ட்ை தல் து? = இபட் ணின
னளத்தழரிகம்
351) இபட் ணின னளத்தழரிகம் ன் தட ழுதழனயர் னளர்? = ச்..கழனஷ்ணப்ிள்ட
352) ச்..கழனஷ்ணப்ிள்ட அயர்கள் ிந்த ஊர் து? = கடபனிறுப்ன
353) ச்..கழனஷ்ணப்ிள்ட அயர்கின் னழுப்யனர் னளது? = யலன்ழ ஆல்ர்ட்
கழனஷ்ணப்ிள்ட
354) ச்..கழனஷ்ணப்ிள்ட அயர்கள் இனற்ழன றயறு தல்கள் னளது? = இபட் ணின
னளத்தழரிகம், இபட் ணின நறளகபம், றளற்ழத் தழனயகயல் ஆகழனடய
355) இபட் ணின னளத்தழரிக தழனுள் ந்த யனரில் அடநந்த இட ப்ளைல்கள்
யஞ்சுனகச் ய ய்கழன்? = றதயளபம்
356) கழழத்துயக் கம்ர் ன்று றளற்ப்டும் கயிஞர் னளர்? = ச்..கழனஷ்ணப்ிள்ட
357)


வ ளப்னபளணத்டத தநழழ் நபனக் றகற் யனங்களப்ினநளக நக்கறக்கு ய ய்தித்த

னயர் னளர்? = உநறுப்னயர்
358) உநறுப்னயர் ிந்த ஊர் து? = தூத்துக்குடி நளயட்ைம் – ளகளனபம் ன்னும்
ஊரில்
359) உநறுப்னயரின் தந்டத யனர் னளது? = ய ய்கு னகநது அழனளர்
360) உநறுப்னயரின் ஆ ழரினர் யனர் னளது? = ட்ைனனபம் நன்ரின் அடயப் னயபளக
யிங்கழன கடிடக னத்துப் னயரிம் நளணயர்
361) உநறுப்னயரின் களம் து? = 17 ஆம் தற்ளண்டு
362) னளர் றயண்டுறகளள் இணங்க உநறுப்னயர் அயர்கள்
இனற்ழளர்? = யள்ல்


வ ளப்னபளணத்டத

த
வ க்களதழ
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363) யள்ல்

த
வ க்களதழ இந்த ிகு


வ ளப்னபளணம் தட இனற்றுயதற்கு உதயி

னரிந்தயர் னளர்? = அனல் கள ழம்
364) ிகள் ளனகத்தழன் யபளறு னழுடநனளக னடிவுயற் தல் து? =
365)

ழன்

ழன்


வ ள


வ ள ன் தட இனற்ழனயர் னளர்? = னு அகநது நடபக்களனர்

366) உநறுப்னயர் இனற்ழன றயறு தல்கள் து? = னதுயநளமழநளட,

த
வ க்களதழ

யளண்டி ளைகம் ஆகழனடய
367) நங்கம் கூழ ழடவு ய ய்னேம் ய ய்னேள்கள் வ்யளறு உடபக்கப்டுகழன்? =
தழனக்கடைக்களப்ன ன்றும் ச்னதழ ன்றும் உடபக்கப்டுகழது
368) இனற்நழமழன் இனயடககள் து? = ய ந்தநழழ் நற்றும் யகளடுந்தநழழ்
369) இட த் தநழழ் ன்து னளது? = ண்யணளடு கந்துந் தளத்யதளடு கூடினேநழனங்குஞ்
ய ந்தநழழ் ளட்டுக்களனுங் யகளடுந்தநழழ் ளட்டுக்களனு நழனன் இக்கழனங்கறம்
அயற்ழிக்கண தல்கில் யதளகுதழ ஆகும்
370) இட த் தநழழுக்கு .கள கூப்டும் னற்களத்தழல் றதளன்ழன தல்கள்
ழயற்டக் கூறுக? = யனளடப, யனங்குனகு, இட

தடக்கம், தளயடகறனளத்து

ஆகழனடய
371) இட த் தநழழுக்கு டுத்துக்களட்ைளய் கூப்டும் இடைக்களத்தழல் றதளன்ழன தல்
து? = றதயளபம்
372) இட த் தநழழுக்கு .கள கூப்டும் இக்களத்தழல் றதளன்ழன தல்கள்
கூறுக? = கந்தனபளணக் கவ ர்த்தட, யரினனபளணக் கவ ர்த்தட,

ங்கவ த

ழயற்டக்

ந்தழரிடக

ஆகழனடய
373) உகத்தழினல்ிட உள்டத னேள்யளற னடந்து களட்டுயது து? = ளைகத்
தநழழ்
374) றகள்யி இன்த்தழல் நட்டும் னனுடைனதளக இனக்கும் தநழழ் து? = இனற்நழழ்
நற்றும் இட த்தநழழ்
375) றகள்யி இன்ம் நற்றும் களட் ழ இன்த்டதனேம் ற ர்த்து யகளடுப்டய து? =
ளைகத்தநழழ்
376) சுறத ளிநளம் ன்னும் யையநளமழச் ய ளல்ழன் தநழழ் யளனள் னளது? =
தளய்ளட்டுப்ற்று
377) சுளரளிநளம் ன்னும் யையநளமழச் ய ளல்ழன் தநழழ் யளனள் னளது? = தளய்
யநளமழப்ற்று
378) ளகதங்கள் ன்னும் யையநளமழச் ய ளல்ழன் தநழழ் யளனள் னளது?? = ிரிவுகள்
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379) தளன் யமங்கும் ளட்டிற் னிறம் நற்டன யநளமழகின் உதயினின்ழத் தித்து
இனங்கயல் ஆற்ல் யகளண்ை யநளமழ_____ப்டும்? = தியநளமழ
380) தளன் யமங்கும் ளட்டின்கடள்  யநளமழகட்குந் தடடநனேம் அயற்ழனும்
நழக்க றநதகவுடைடநனேள் யநளமழறன_____ப்டும்? = உனர் யநளமழ
381) ‘தழனந்தழன ண்னஞ்

ர்
வ த்த ளகரிகனம் யளனந்தழன தூய்யநளமழ னகழ் ய ம்யநளமழ’

ன்று கூழனயர் னளர்? = சூரினளபளனண

ளஸ்தழரி

382) நிதன் தன் யளழ்யில் யிைறயண்டின அழுக்களறுகள் டய ன்று தழன.யி.க
அயர்கள் கூறுகழளர்? = ளடு, யநளமழ,

நனயழ,

ளதழ ஆகழனடய

383) ல்ள யநளமழகட்கும் அடிப்டை என்ற, அஃது எழ அல்து ளதம் – ன்று
கூழனயர் னளர்? = தழன.யி.க
384) ‘ச் ட யளதுயய இனம்ிர் அழஞர்கள் அச் ட இைங்யகளறம்
அனட்யனஞ்ற ளதழ’ – ன்று அனினயர் னளர்? = இபளநழங்க சுயளநழகள்
385) ‘ ளதழனேம் நதனஞ்

நனனந் தயிர்த்றதன்

ளத்தழபக் குப்டனேந் தணந்றதன்’ – ன்

ளைட ளடினயர் னளர்? = இபளநழங்க சுயளநழகள்
386) றநடளட்டு அழஞபள ஜளன்றன் இட்த்தழல் ‘கயிடத ன்து னளது?’ ன்
யிளடய ழுப்ினயர் னளர்? = ளஸ்யயல்
387) எிடன ளம் அழறயளம். ஆளல் அது இன்யதன்று ய ளல்யது ிதல்.
இதுறளறய தளன் கயிடதனேம். கயிடத இது அல், இது அல்,  ிதழல்
கூழயிைளம். ஆளல், இன்து தளன் கயிடத ன்று யடபனற்றுத்தல் ிதல் –
ன்று ஜளன்றன் னளரிைம் கூழளர்? = ளஸ்யயல்
388) ய த்தழற்கும் கயிடதக்கும் ஏர் இக்கணம் யகுத்தயர் னளர்? = றகளரிட்ஜ்
389) ‘ய ளற்கட

ழந்த னடனில் டயப்து ய ம் ன்றும்

ழந்த ய ளற்கட

ழந்த னடனில் டயப்து கயிடத’ ன்று கூழனயர் னளர்? = றகளரிட்ஜ்
390) றகளரிட்ஜ் அயர்கின் ண்ர் யனர் னளது? = றயளர்ட்ஸ்யயளர்த்
391) ‘ஆற்ல் ழபம்ின ய ளற்கள் தளநளகப் யளங்கழ யமழயதுதளன் கயிடத’ ன்று
கூழனயர் னளர்? = றயளர்ட்ஸ்யயளர்த்
392) ‘களல்யளய் இல்ளத இைத்தழல் யய்த எிநடமறன கயிடத கயிடத ன்று
கூழனயர் னளர்? = கவ ட்ஸ்
393) கயிடத ன்து ஆற்ழன்

ழகபம் ன்றும், ‘ஆற்ல் தது யப் னனத்தழல் தட

ளய்த்துப் ளதழ உங்கழக் யகளண்டினக்கும் ழட’ ன்று கயிடதடன ற்ழ கூழன
அழஞர் னளர்? = கவ ட்ஸ்
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394) ‘றபள ழரினர் ஸ்.டயனளனரி ிள்ட கூறும் கயிடதனின் இனல்னகள் யநளத்தம்
த்தட? – அடய னளடய :1)

னதல் இனல்ன – ய ய்னேள் யடியில் அடநந்தழனத்தல் றயண்டும்

2)

இபண்ைளம் இனல்ன – உக உண்டநகடக் களட்டிறம், ளயள

க்தழனின்

இனல்னகட யனம்ளறம் றநற்யகளள் றயண்டும்
3)

னென்ளயது இனல்ன - கயிடத என கட. இன்ம் யிடத்தற அதன்
தடனளன றளக்கம் ன்து யயிப்டை

4)

ளன்களயது இனல்ன – ஆன்நளயின் இனல்னகட யயினிடும் கயிடதகற
ழளந்த கயிடதகள்

395) ‘ ரி
வ ன உணர்ச் ழக்குரின களபணங்கடப் ளயள க்தழனளல் குழப்ிடுயறத
கயிடதனளகும்’ – ன்று கயிடதடனப் ற்ழ கூழனயர் னளர்? = ஜளன் பஸ்கழன்
396) ‘ல்யடகத் தளதுயின் உனிர்க்குைல் றளற்’ ன் ளைல் னெம் கயிடத ற்ழ
கூழன அழஞர் னளர்? = யணந்தழ
397) ‘ித்தர் ய ளன்வும் றடதனர் ய ளன்வும் த்தர் ய ளன்வும் ன்ப் யறுறயள’
– ன்று ளடினயர் னளர்? = கம்ர்
398)

நீ  களத்தழல் ‘ல்ள கயிஞர்கறம் டத்தழனக்களபர்கற’ ன் னடிவுக்கு யந்த

அழஞர் னளர்? = இபளர்ட் ட்ைன்
399) ‘உள்த்தழல் உண்டநயனளி உண்ைளனின் யளக்கழிற எி உண்ைளகும்’ – ன்று
ளடின னயர் னளர்? = ளபதழனளர்
400) னளனடைன கயிதகள் ினதளய் யயள்டனளய் உள் ன்று றபள ழரினர்
ஸ்.டயனளனரி ிள்ட கூறுகழளர்? = கம்ர்
401) ‘னயினினுக் கணினளய் ஆன் யளனள் தந்து னத்தழற்ளகழ’ – ன் ளைட
ளடினயர் னளர்? = கம்ர்
402) யளழ்க்டகனில் னனற் ழ ய ய்யர்கட ‘னனல்யளன யல்ளந் தட’ – ன்று
ழப்ித்தயர் னளர்? = தழனயள்றயர்
403) ‘னந்டத இனந்து ட்றைளர் யகளடுப்ின் ஞ்சும் உண்ர் ிள கரிகர்’ – ன் யரி
இைம்யற்றுள் தல் து? = ற்ழடண
404) ‘உள்து

ழதப்றளர் உயபப் ைளஅர்’ – ன் யரி இைம்யற்றுள் தல் து? =

குறுந்யதளடக
405) ‘ ழப்ில்

ழதடும் உறுப்ில் ிண்ைனம், கூனும் குறம் ஊனம் ய யிடும்’ – ன்

ளைல் இைம்யற்றுள் தல் து? = னளனூறு
406) ‘களணளர், றகளர், களல்னைப்ட்றைளர், றணள நக்கள், ற ளர், ிணிறனளர்’ - ன்
ளைல் இைம்யற்றுள் தல் து? = நணிறநகட
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407) ‘உகம் ளைளகயது இனக்கட்டும்; களைளகயளயது இனக்கட்டும்; ங்றக
ல்யர்கினக்கழன்ளர்கறள அங்றக அதுவும் ல்தளக இனக்கும்’ – ன் கனத்துக்
யகளண்ை ளைல்கள் இைம்யற்றுள் தல் து? = னளனூறு
408) நக்கள் ளகரிகம் த்தட ழடகள் யகளண்ட்தளக ளயளணர் கூறுகழளர்? = 4
ழடகள் – அடய – குழஞ் ழ, னல்ட, நனதம், யய்தல், கபம் ஆகழனடய
409) னதன் னதழல் குழஞ் ழ ழத்தழற்றக உரின யிங்கு து? = ஆ – சு
410) ‘கடு ைந்த கூழ்’ – ன் யரி இைம்யற்றுள் தல் து? = ளடினளர்
411) ‘னியனம் ளர்ப்ளனம் ஆிடபனேம் நடமனேம் னடினேடை றயந்தனம் உகும்’ –
ன் யரி ளைப்ட்டுள் தல் து? = யதளல்களப்ினம் – அறுனட யளழ்த்து குதழ
உடபனில்
412) ‘னியனம் ளர்ப்ளனம் ஆிடபனேம் நடமனேம் னடினேடை றயந்தனம் உகும்’
ன்னும் அறுயடப யளழ்த்தல் ன்று உடபத்தயர் னளர்?

=ச் ழளர்க்கழினர்

413) ‘யளழ்க அந்தணர் யளளயர் ஆிம்’ – ன்று கூழனயர் னளர்? =
தழனஞள ம்ந்தர்
414) ‘றகளயனும் நக்கறம்’ அப ன் டகனிறள் ய ங்றகளறம் அயன் ஆனன்
றளன்யன் ன்னுங் கனத்டத யழனேறுத்தும் தல் து? =
415) கழழத்தயரின்

ய
வ க

ழந்தளநணி

நன ஆ ழரினர் ஆங்கழத்தழல் வ்யளறு அடமக்கப்ட்ைளர்? =

றநய்ப்ர் (Shepherd)
416) றகளயன் –

ழயன் ன் யளர்த்டத இைம்யற்றுள் தல்கள் னளது? = அகளனூறு

நற்றும் ழத்தழக்றகளடய
417) ‘கடுடகத் துடத்து ழ்கைடப் னகட்டிக் குறுகத்தழத்த குள்’ – ன்று
தழனக்குட றளற்ழனயர் னளர்? = இடைக்களைளர்
418) ‘அறுசுடய னேண்டி அநர்ந்தழல்ளள் ஊட்ை நறு ழடக ீ க்கழனேண் ைளனம்’ – ன்
ளைல் இைம்யற்றுள் தல் து? = ளடினளர்
419)

ழ ஆண்டுகறக்கு ங்கு ைந்த அகழ்யளபளய்ச் ழனில் னத்த யிகளபம் ன்றும்

யளனள்கள் ற்றுநதழ, இக்குநதழ ய ய்னப்டும் னகத்துயளபக் கட்ைைனம்
அகழ்யளய்யில் கண்ைழனப்ட்ை? = னம்னகளர்
420) தநழமகத்தழல் இன்று களணப்யறும் றகளயில்கில் நழகவும் மடநனள
குடையடபக் றகளயில் து? = இபளநளதனபம் நளயட்ட்த்டத ற ர்ந்த ிள்டனளர்ட்டி
ன்னும் ஊரின் றகளயில்
421) ந்த ஆண்டு னதல் குடையடபக் றகளயில்கள் அடநக்கும் ணி னற்ழறநளக
ழன்று றளது? = கழ.ி 9 ஆம் தற்ளண்டு

26

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in 26 of 48.

422) தித்தி குன்றுகடச் ய துக்கழக் றகளனிளக்கும் னடகள் ந்த நன்ர்கள்
களத்தழல் ழயி இனந்த? = ல்யர் நற்றும் ளண்டினர் களம்
423) ந்த ஆண்டு னதல் தித்தி குன்றுகடச் ய துக்கழக் றகளனிளக்கும் டைக்கும்
னடகள் ழன்று யிட்ைது? = கழ.ி 8 ஆம் தற்ளண்டு
424) கற்கட என்றளடு என்ளக அடுக்கழ அடநக்கும் றகளயில் ணி ந்த நன்ர்கள்
களத்தழல் ழயி யந்தது? = ல்யர் நற்றும் ளண்டினர்
425) றகளயில்கில் றகளனபம் அடநத்தல் னளனடைன களத்தழல் யதளைங்கழ னளனடைன
களத்தழல் உன்த ழடடன அடைந்தது? = ல்யர் களத்தழல் யதளைங்கழ யிஜனகப
களத்தழல் உன்த ழடடன அடைந்தது
426) நன்ர்கள் களத்தழல் கட்ைப்ட்ை றகளயில்கள்
றகளயில்கள்

ழயற்டக் கூறுக :

ந்த களத்தழல்

றகளயில் உள்

கைற்கடப றகளயில்

ல்யர் களம்

நளநல்னபம்

டகளனளதர் றகளயில்

ல்யர் களம்

களஞ் ழனபம்

தழனத்திளதர் றகளயில்

ளண்டினர் களம்

தழனப்த்தூர்

யி னளன ற ளமீ ச்சுபம்

ற ளமர் களம்

ளர்த்தளநட

இபள பளற ச்சுபம் ன்னும்

ற ளமர் களம்

தஞ்ட

ற ளமர் களம்

கங்டக யகளண்ை

தஞ்ட

கட்ைப்ட்ட்து

யனவுடைனளர்

ஊர்

றகளயில்
கங்டக யகளண்ை ற ளமீ ச்சுபம்

ற ளமனபம்
பளயறதசுயபர் றகளயில்

ற ளமர் களம்

தளபளசுபம்

தழரினய யறபச்சுபம்
ீ

ற ளமர் களம்

தழரினயம்

427) னளடனின் உனயத்டதச் ய துக்குயதழல் ந்த நன்ர் களத்து
டகறதர்ந்தயர்களக யிங்கழர்? = ல்யர் களத்து
428) ற ளமர்கள

ழற்ிகின்

ழற்ிகள்

ழற்ிகள்

ழற்க்கட யல்டநக்கு உதளபணநளக கூப்டும்

ழற்ங்கள் து? = இபளநளனண களட் ழகள் நற்றும்

ழயனபளணளக் களட் ழகள் ஆகழனடய

429) யிஜனகப ளனக்கர் களத்தழல் ந்த கடக்கு னக்கழனத்துயம் யகளடுத்து

ழற்ம்

ய துக்கப்ட்ைது? = நிதத் தன்டநக்கும் உைற்கூறுகறக்கும் தபப்ட்ை
430) ந்த ஆண்டுக்கு னன்ினந்றத தநழழ்ளட்டில் ய ப்னப்டிநக்கட நழக உன்த
ழடனில் யர்ச் ழ யற்ழனந்தது? = சுநளர் 2800 ஆண்டுக்கு னன்ினந்து
431) யதய்யச் ய ப்னத் தழனறநி ன்னும் ய ப்னப்டிநக்கட கண்ைழனப்ட்ை இைம்
து? = தழனயல்றயழ நளயட்ைம் – ஆதழச் ல்றர்
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432) ல்யர் களத்தழன் ய ப்னத்தழனறநிகறக்கு உதளபணநளக கூப்டும்

ழ

இைங்கள் து? = கூபம் ைபள ர், யகளடுனடி தழரினபளந்தகர், தழரினபசுந்தரி ஆகழனடய
433) னளனடைன களம் ய ப்னத் தழனறநிகின் யளற்களம் க்
குழப்ிைப்டுகழன்து? = ற ளமர் களம்
434) ய ப்னத்தழனறநிகள் ய ய்திப்டதத் தளம் இம்நண்டகத்தழல் ிந்த்தன்
கைடந ன்று ண்ணிச் ய ய்தித்த ற ளம றபப ழ னளர்? = ய ம்ினன் நளறதயி
435) ‘வ்யடகச் ய ய்தழனேம் உயநங்களட்டி’ – ன்று ஏயினத்டத ற்ழக் கூறும்
யரிப்ளைல் களணப்டும் தல் து? = நதுடபக்களஞ் ழ
436) ‘டநனறு டியத்து யளயர் னதள வ்யடகனேனிர்கறம் உயநங் களட்டி’ ன்று ஏயினத்டத ற்ழக் கூறும் யரிப்ளைல் களணப்டும் தல் து? = நணிறநகட
437) தநழழ்ளட்டில் ந்த தற்ளண்டின் யதளைக்கத்தழல் இனந்து ஏயினங்கள்
களணப்டுகழன்? = கழ.ி.7 ஆம் தற்ளண்டு
438) ஏயினக்கடனில்

ழந்து யிங்கழன ல்ய நன்ன் னளர்? = நறகந்தழபயர்நன்

439) மழளர்ந்த ஆைல் நகின் ஏயினம் களணப்டும் றகளயில் து? = நடனில்
உள் நண்ைம்
440) நபச்

ழற்க்கட ந்த தற்ளண்டிழனந்து களணப்டுகழது? = கழ.ி.16 ஆம்

தற்ளண்டு
441) ‘யகளள்டக இல்ளத அப ழனல், உடமப்ன இல்ளத ய ல்யம், றர்டந இல்ளத
யணிகம், எழுக்கம் இல்ளத கல்யி, ந ளட் ழ இல்ளத நகழழ்ச் ழ, நித றனம்
இல்ளத அழயினல், தழனளகம் இல்ளத யமழளடு இடய யகளடின ளயங்கள் ன்
கனத்டத கூழனயர் னளர்? = களந்தழ

442) யளக்கழனத்தழல் உண்ைளகும் ிடமகட ீ க்குக :
யளக்கழன ிடம

ிடம தழனத்தம்

யண்டிகள் ஏைளது

யண்டிகள் ஏைள

அடய இங்றக உது

அடய இங்க்ற் உ

அது ல்ளம்

அடய ல்ளம்

நக்கள் கழடைனளது

நக்கள் இல்ட

யனயதும் றளயதும் கழடைனளது

யனயதும் றளயதும் கழடைனள

என்றள அல்து இபண்றைள தனக

என்றள இபண்றைள தனக

ய ன்ட ன் கபம்

ய ன்ட ன்னும் கபம்

து நகன்

ன் நகன்

ற்கத்தக்கது அல்

ற்கத்தக்கது அன்று

அயது தந்டத

அயள் தந்டத
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443)

ழ அறயக கடச்ய ளற்கறக்கு தநழமளக்கம் தனக :
அறயகச் ய ளல்

தநழமளக்கம்

யபக்களர்ட்

ஆயணம்

ய கபட்ைரி

ய னர்

றநறஜர்

றநளர்

டல்

றகளப்ன

னறபளறளட்

எப்னச்

ளல்கி

னகப்ன நளைம்

ளஸ்றளர்ட்

கைவுச் ட்
வ டு

டிட ன்

யடியடநப்ன

ளம்ினன்

ட்
வ டு

யளடகசூடி

யி ள

தடமவுஇட வு

யைழறகட்

றபளர்

ஸ்யரல் ஸ்

திப் றனந்து

னபறள ல்

கனத்துன

ஆட்றைள கழபளப்

யளழ்த் யதளப்ம்

யி ழட்டிங் களர்டு

களண்னச்

ிரீப் றகஸ்

குறும் யட்டி

ம் ம்

தழபட் ழத் யதளடக

யநனின் றபளடு

னதன்டநச்

னறபளட்றைள களல்

நபனத்தகவு

ய க்

களற ளட

ப து
வ

ற்றுச் ட்
வ டு

ட்
வ டு

ளட

444) ண,   றயறுளடு அழந்து யளனள் தனக :
அபண்
அபன்

நதழல், ளதுகளப்ன, றகளட்டை
ழயன்

அண்ணம்

றநல்யளய்

அன்ம்

என டய

ஆணி

கூரின இனம்னத்துண்டு

ஆி

என நளதம்

ஆடண

கட்ைட

ஆட

னளட

உண்ட

ளப்ிடு

உன்னு

ழடத்துப்ளர்

ண்ண

ழடக்க, ண்ணிப்ளர்க்க

ன்

றகள்யி

கடண

அம்ன

கட

கடத்தல்

கணம்

றபம்

கம்

ற, சுடந
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களண்

ளர்

களன்

களடு

தணி

அைங்கு

தி

தித்தழனத்தல்

துணி

ட
வ 

துி

துன்ம், றகளம், அச் ம்

தழடண

ழம், எழுக்கம்

தழட

தளின யடக

ளண்

கனிறு

ளன்

தன்டக் குழப்து,

தழண்டந

யழடந

தழன்டந

தீடந

யண்டந

யம், யமங்குதல்

யன்டந

யழடந

445) நபனச் ய ளற்கட அழக :
ளப்ிஞ்சு – ளனெசு

அயடபப் ிஞ்சு - அயடபப்யளட்டு

யளடமப்ிஞ்சு – யளடமக் கச் ல்
னனங்டகப் ிஞ்சு – னனங்டகச்

நளம்ிஞ்சு - நளயடு
படு

இந்றதங்களய் – யழுக்டக

னற்ழன றதங்களய் – யற்று

446) , , ம றயறுளடு அழந்து யளனள் தனக :
அட

கைல் அட, அடந்து தழரிதல்

அடம

கூப்ிடு

அட

தனிர், ிட

இட

நபம், ய டி, யகளடிகின் இட

இடம

ய ய், தல் இடம

இட

யநழந்து றளதல்

உட

டநக்க உட டயத்தல்

உடம

ளடுடுதல், உடமப்ன

உட

ிைரிநனிர், ற று

எழ

ஏட

எமழ

அமழத்துயிடு, யதளடத்து யிடு

எி

யயிச் ம், துங்கழக் யகளள்

கட

யித்டத, கடந்து றளதல்

கடம

னெங்கழல்

கட

யனழல் கடயனடுத்தல், னகத்தழன் எி
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கழழ

அச் ம், ம்

கழமழ

துண்ைளகக் கழமழத்தல், றகளடு கழமழத்தல்

கழி

என டய

தட

னதன்டந,

தடம

னல், இட

தட

கட்டுதல்

தளழ

கணயன் நடயிக்கு கட்டும்

தளமழ

குைம், யளனகன் ளண்ைம்

தளி

எனயடகப் ட, குமம்ன தளித்தல்

யட

நீ ன் ிடி யட

யடம

எனயடக நபம், சுபனன்ட நபம்

யட

யளந்து, யடனல், யடவு

யளல்

யிங்கழன் யளல்குதழ, யயண்டந

யளழ்

உனிர்யளழ், ிடமத்தழன

யளள்

யயட்டும் கனயி, எி யளனந்தழன

யளட

இம்யண்

யளடம

நபயடக

யளட

நீ ன்யடக

ழபசு

447) யையநளமழனில் நளற்ப்ட்ை ஊர் யனர்கள்
ஊர் யனர்கள்

ழன்ம்

ழயற்டக் கூறுக :

தற்றளது அடமக்கப்டும் யையநளமழ
யனர்கள்

தழனயபங்கம்
தழனச் ழற்ம்ம்

வபங்கம்
ழதம்பம்

தழனநடக்களடு

றயதளபணினம்

தழனனதுகுன்ம், மநட

யினத்தள ம்

அங்கனற்கண்ணி

நீ ளட் ழ

அம்யர்த்தளள்

தர்ந ம்யர்த்தி

ரி ழக் யகளற்டய

யபத்தழப துர்க்டக

னளப்ர்

ஞ் தீசுயபர்

குைனெக்கு

கும்றகளணம்

யளள்யடுங்கண்ணி

கட்கறத்ரி

ய ம்யளன்ள்ினளர்

ய ளர்ணனரீச்சுபர்

ீ ள்யடுங்கண்ணி

யி ளளட் ழ

னளமழனும் ன்யநளமழனளள்

யணளநதுபளரழணி
ீ

றதன்யநளமழப்ளடய

நதுபய ி

மநடளதர்

யினத்தகழரீச்சுபர்

31

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in 31 of 48.

448)

ழ தழட ச்ய ளற்கறம் அடயச்
தழட ச்ய ளற்கள்

ளர்ந்த யநளமழகறம் :

ந்த யநளமழச் ளர்ந்த ய ளற்கள்

குல்ள

ளர்றழ

ரிக் ள

ஜப்ளி

ஜளர்

ளர்றழ

அநளரி

றளர்ச்சுகவ ழனம்

க்கச் க்கம்

யதறங்கு

ர்

அபி

றள

றளர்ச்சுகவ ழனம்

இளம்

உனது

னொளய்

இந்துஸ்தளி

ஜளஸ்தழ

உனது

துட்டு

ைச்சு

ீ றபள

ியபஞ்சு

கடுதள ழ

றளர்ச்சுகவ ழனம்

449) இக்கழன யம் கூறும் தல்கின் தல் அடநப்ன :
தல்

யனம் ிரிவு

ழறு ிரிவு

ளைல்கள்

யதளல்களப்ினம்

3 அதழகளபம்

27 இனல்கள்

1610 தற்ளக்கள்

தழனக்குள்

3 ளல்கள்

133 அதழகளபங்கள்

1330 குள்கள்

3 களண்ைம்

30 களடதகள்

5001 யரிகள்

---

30 களடதகள்

4755 யரிகள்

---

13 இம்கங்கள்

3145 ளைல்கள்
4286 ளைல்கள்

ழப்தழகளபம்
நணிறநகட
ய
வ க ழந்தளநணி
யரினனபளணம்

2 களண்ைம்

13

கம்பளநளனணம்

6 களண்ைங்கள்

118 ைங்கள்

10589 ளைல்கள்

18 னயங்கள்

11000 ளைல்கள்

135 ைங்கள்

10345 ளைல்கள்

ல்ளப்ிள்ட
ளபதம்

-----

னக்கங்கள்

கந்தனபளணம்

6 களண்ைம்

தழனயிடனளைற்

3 களண்ைம்

----

3363 ளைல்கள்

றதம்ளயணி

3 களண்ைம்

36 ைங்கள்

3615 ளைல்கள்

3 களண்ைம்

92 ைங்கள்

5027 ளைல்கள்

5 னயங்கள்

47 ைங்கள்

3776 ளைல்கள்

5 களண்ைம்

57 ைங்கள்

னபளணம்


வ ளப்னபளணம்
இபட் ணின
னளத்தழரிகம்
இபளயண களயினம்

3100
யினத்தங்கள்

சு களயினம்

5 ளகம்

149 அதழகளபம் +

810 யினத்தங்கள்

2346

அகயடிகள்
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450) அனஞ்ய ளற்யளனள் தனக :
என்றயனன்ின் - என்ற ன்று கூழன்
ம்ி - இடயன்

ன்று - யினப்ிற்குரினது

ண்டம் – கழட்டின, யளய்த்த
இட த்த – யளனந்தச் ய ய்த
யண்ணம் – ஏட ,

ந்தம்

தழந்தழம் - ளள்றதளறும்
நள -

ளக

யளடி – தர்ந்த, ற ளர்வுற்
ஏடி – நடந்த

ண்ணத்டதக் கூடு – ண்ணத்டதக் யகளள்
ல் ளன்ீறப – பளகழன

ளன்றளறப

கனன்னள் - நீ ன்னள்

தழடபகவுள் – சுனக்கங்கறடைன கன்ம்
கணிச் ழ - நழுயளனேதம்

கூர்ம்டை – கூரின ஆனேதம்
கடுந்தழல் – கடிடநனள யழடந
எனயன் - னநன்

ிணிக்கும் – கட்டிக்யகளண்டு றளகும்
ல்ளறு - ன்யழ
யழனேம் – யமழனேம்

ஏம்னநழன் - தயிர்த்துயிடுயர்ீ
ச்ட

- றதளல்

நளச் ழடப் டய – கரின

ழகுகடனேடைன யயயளல்

ற னேனர் – நழக உனர்ந்த

ழடன – கழடகடனேடைன

னம்ை - தித்தழை
னடக - யநளட்டு

கடிநகள் - நணநகள்
கதுப்ன - கூந்தல்

தண்தம் - குிர்தம்

நடமக்கண் – குிர்ந்த கண்
னபயி – குதழடப

யய – றதர்ப்ளகற
யிட – ய னல்

இவு – இளநீ ன்
னதல் – அடி
ிணர் –

னச் டப

தைவு – யனடந
சுவு – சுளநீ ன்

கிறு – ஆண்னளட
நனப்ன – தந்தம்

உடம – யண்நளன்
உபவு – யழடந
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இநணி – நணிகின் யதளகுதழ
இனக்க – ய றத்த

ய லீஇன – ய ல்றம் யளனட்டு
ழன்ளள் –

ழளள்

எழுகுீ ர் – ஏடுகழன் ீ ர்
ஆபல் – ஆபல்நீ ன்
குனகு – ளடப
நறு – குற்ம்
தூயி – இகு

நபன – னடடந
ஏதழ – கூந்தல்

கழட – சுற்ம்

ச்சூன் –  ழன ஊன்
ஊன் – தட

யல் ழ – உணவு
யில் – யழடந

களட – தடயன்
டயனகம் – நண்டகம்

யளகம் – யிண்டகம்
ஆற்ரிது – எத்தரிது

தூக்களர் – ஆபளய்தயபளய்
தழட – நழகச்

ழழன அவு

ட – என றபவு

யடபத்து – அடயனேடைனது
நள ற்ளர் – குற்நற்யர்
றகண்டந – ட்ன

யிழுநம் – துன்ம்
உள் – ழடக்க

ன்ழ - அம், உதயி
அகழ்யளடப – றதளண்டுயடப
இகழ்யளர் – அயநதழப்ளர்

யளறுத்தல் – நன்ித்தல்
இன்டந – யறுடந
எபளல் – ீ க்குதல்

யன்டந – யழடந
நையளர் – அழயிழகள்
ழட –

ளல்ன

எறுத்தளடப – தண்டித்தயடப
யளன்றும் – அமழனேம்
இன்ள - தீன

அற்ம் – அழவு
ய றுயளர்க்கு – டகயர்க்கு
அபண் – றகளட்டை
ஏரீஇ – ீ க்கழ
தமீ இனது – ட்ளக்குயது
எட்ம் – அழவுடைடந
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கூம்ல் – குயிதல்
றடதடந – அழவுஇன்டந
றளய் – துன்ம்

இர் – இல்ளதயர்
தழட்ம் – யழடந

எபளல் – ய ய்னளடந

எல்களடந – தபளடந
ஆறு – யழ

கடை – இழதழனில்
ற்ள – ீ ங்களத

யிழுநம் – துன்ம்
யறு
ீ –

ழப்ன

ய்தழ – யற்று
ய்து – அடையர்

துங்களது – ற ளம்ழன்ழ
தூக்கம் – ீ ட்டித்தல்

உயரின் – நழகுந்து யனநளனின்
யயய்றனளன் – கதழபயன்

ஈர்யட – அறுத்துச் ய ய்னப் யற் யடனல்
இங்கு – எினகழன்

றதளி – றதளடனேடைன கண்ணகழ
னட – ீ தழ

ழட – கற்ன
டுகளட – நளடக்களம்

உளதது – ிர் அடைனளத துன்ம்
நளதர் – களதல்

தீதறு ல்றடப – குற்நற் இின யநளமழ
றளதக்க ய ய்தளள் – யனந்தத்தக்க ய ய்தளள்
ள்ல் – இகழ்க

அல்ல்றற்று – யனத்தனற்று
ஆற்ளது – தளங்கநளட்ைளது
நல்ல் – யம்

யகளற்ம் – அப ழனல்
யம்ப் யனந்யதய்யம் – னதழனதளக யந்த யரின யதய்யம்

அரி உண்கண் – அமகழன ய வ்யரிப்ைர்ந்த, டநனேண்ைகண்கள்
இடந்து – யனந்தழ

கம்டநளக்கள் – ஆபயளரித்துத்தழரினேம் நக்கள்
னல்யன்நனள்நளட – எிநழுங்கழத் றதளன்றும் நளட
யகளழுர் – கணயர்

டயயளள் – கூரின யளள்

யளண்னகம் – எியளனந்தழன னகம்
தப்ின – தயழன

நளற் – துடைக்க
ழுது – உைல்
ந்தல் –

ழந்றதளன்

கமல் – தழனயடி
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னரி – தளநடப
டதனல் –

த
வ ளப்ிபளட்டி

டயனகம் – தடப

டயனகம் தமீ இ – தடபனில் யழ்ந்து
ீ
இடஞ் ழ – யணங்கழ

தழண்டில் – இபளநிபளன்
ஏதழ – கூந்தல்

நற்று – றநறம்

ன்னுயளன் – உடபப்ளளனிளன்
தழடப – அட

நன் – தனபதன்
நனகழ – நனநகள்
தடன – நகள்

தைந்றதளள் – அகன்றதளள்

இனம்யளட – யழன யளறுடந
யங்கு
ீ
ீ ர் – பந்து யனகழன கைல்
யயற்ன – நட

உம்ி – உன் தம்ி
றயட – கைல்

யிண்றதளய் – யளளயின

கி ைம் – ஆந்த ைம்
ககம் – யளன்

அணங்கு அன்ளள் – யதய்யம் றளல்யளள்
அங்கு – எிநழகுந்த

றகளல் – யகளல்றதல்
அங்கல் – நளட

உடப் – அழுத்தநளக
உன்ிள் – ழடந்தள்
தழனக்கம் – யஞ் ட
னழவு – றயறுளடு
நனந்து – அநழழ்தம்

இனம்ள் – றச்ய ளன்றும் ற ழளல்ள்
ய்த்தறநி – இடத்த உைம்ன
யங்கழள்
ீ
– னரித்தளள்
ஆமழ – றநளதழபம்

யிண்ைளள் – யயிப்டுத்தழளள்
யனத்தப்ளடு – துன்ம்
உனிர்ப்ன – யனனெச்சு

இடனனி – யளனத்தநற், னடனளக
தழங்கள் – நளதம்

நளநணிக்கபசு – சூைளநணி
கதுயிைள – டகப்ற்னடினளத
நளழ – சூரினன்

கதழர் யகுத்த – எி ய ீ ழன
ளப்ண் – டுயில்
ஆழ – நடம ீ ர்
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கரிந்து – கனகழ
றயய்ந்த – கனடநடன அணினளகப் றளர்த்ர்கழக் யகளண்ை
னடை – இடைனின் எனக்கம்
யனங்கழ – இறுகக்கட்டி
நளண்ை –

ழந்த

யினன்யட்ைம் – அகன் றகைனம்
யளறுத்து – சுநந்து யகளண்டு
அித்த – எிநழகுந்த
கவ ண்டு – கழமழத்து

அளவு – ழடந்த
கழர்ப் - ழடன

கூர்த்த – ஆற்ல்நழக்க

யதளழும்ர் – அடிடநகள்
ஆர்த்த – அடமத்த

ஏடகனளல் – கிப்ிளல்
யயனயி – அஞ் ழ
கதத்த –

ழநழக்க

கல்யடுங்குயடு – நடச் ழகபம்
ய னக்கு – அகந்டத
ழனன் – அப ன்

இரிந்தின் – கமழந்தின்
துன் – யனங்க
யிி –

ளவு

டகயனம் – றதளள்யழடந

யநய்யனம் – உைல்யழடந
னடகந்த –

ழன்ந்த

ஞ் ழட – ந்து கற்கள்
ஏடத – ஏட

நனகழ – சுமன்று
டயறயல் – கூரினறயல்
நழைல் – யழடந
ல்டய – தக்க

நனம்

யல்டக – யழடந நழக்க கபங்கள்
எல்ட – யிடபயளக
ய ல் – றநகம்

ழடததல் – கல்றளன் யற்ழ

ல்ட – கதழயபளி
உனன, அ ி – இடி
நனங்கு – இடுப்ன
ழபம் – தட

கூ

– ளட

ளநறயல் – அச் ந்தனம்றயல்

தீத்தளவும் கண் – தீப்யளழ க்கும் கண்
நழன் – நழன்ல்
குடு – அபண்நட னற்ம்

தழடனவு – நழகச் ழழதவு
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தடி – தர்
றடம - யட்டி

சூிடக – ழள னற்ம்
ளபம் – கணி

யதற்ழ – தழண்டண
ளங்கனம் – க்கத்தழல் உள் இைங்கறம்
ிணங்கழ – யனங்கழ
நறுகு – யதன

றகளடி – யடத்து
தறகளடி – தறுறகளடி

கற்றகளடி – றகளடினள கற்கள்
நறகளததழ – கைல்
ய – ய றத்த

ற ளணளடு – ற ளமளடு
நதழயனழந்து –

ந்தழபட ய ீ ழ

தூங்கும்தழ – யளத்தழல் ழடயகளண்ைடந்த ஊர்கள்
உதழனர் – ற பர்

தம் ய ன்ி – தம் தடனளல்
பதம் – யளய்டந

யித்தழபம் – தூய்டந

கயித்த அிறைகம் – சூட்டின கவ ரிட்த்டத
னெயயழுகளல் – இனத்றதளன தடனட
இனங்கைல் – யரின கைல்
கைத்தும்ி – நதனளட

தனறயம் கைத்து – நபங்கள் றயகழன் களட்டில்
தத்துக்கு – ஆத்டத எமழப்தற்கு
கமல் – தழனயடி
தழ – ஊர்

குஞ் ழ – தடநனிர்
றளதன் – ிபநன்

யள யன் – இந்தழபன்
அந்தழ – நளட

நதழக்குள் – அழயில்
றயட – கைல்

நதழக்கும் – கடைனேம்
அங்கம் ஆம் கைம் – உைளகழன களடு
அயினள – அடணனளத

நத யிக்கு – ஞள யிக்கு

கைநளல் – நதீ ரிளல் நனக்கனடைன
பளயதம் – இந்தழபது னளட

இனக்கு ஆபணம் – இனக்கு றயதம்
கஞ் ம் – தளநடப நர்

அணங்கு, நளனயன் – தழனநகள்
நயயற்ன – றநனநட
நம் – யளன்

நனள ம் – யளதழனில் நட
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நதழப்ிஞ்சு – ிட ழள
நறுகுதல் – சுமறதல்
ரிதழ – சூரினன்

யன்ம் – அமகு
னகழல் – றநகம்

யளய்டக – ீ ர்ழட

இனட்கைல் – ீ க்கைல்
கஞ் ழனம் – யதளகுப்ன

நறளளயம் – உப்ளங்கு
இகுயது – யிங்குயது
சுயடி – தல்
ர்யகள

ளட – ல்கடக்கமகம்

யயய்றனளன் – கதழபயன்

னடபறனளடி – உள்றக்குள் அரிக்கப்ட்டு
ற ளங்கழ – யளட்ைனற்று

கட்டு யளழ்க்டக – ஆைம்பநள யளழ்க்டக
ய ட்டு -

ழக்கம்

ழந்டத – உள்ம்

ந்தழ – யதனக்கள் கூடுநழைம்
ழறுடந – இமழவு

னெைத்தம் – அழனளடந
னெதம் – னதலீடு

கக நளல்யடப – யரின யளன்நளட
ஆயணம் – அடிடநறனளட
ஆளத – குடவு ைளத

அபம்டனர்கள் – றதயநளதர்கள்
தீர்த்தன் – தூனன்

னபளணன் – நழகப்டமனன்
நம் – ளதுகளயல்

கடிந்றதளன் – துந்றதளன்
ஆமழனந்தழனந்தடி –
ளநடப –

க்கப றபடகனேள் தழனயடி

ளநபம் ஆகழன யயண்கயரி

னடைனடை – இனநனங்கழனும்
இனக்கர் – கந்தனயர்
இபட்ை – அட க்க

ழங்கயள ம் – அரினடண

எிநண்டிம் – ஆறளகம், ிபளனெர்த்தழ, கப்ிபட
னக்குடை –

ந்தழபளதழத்தம்,

களள ம், ழத்தயிறளதம்

ந்தழபளதழத்தம் – னத்துக்குடை
களள ம் – யளற்குடை

ழத்தயிறளதம் – நணிக்குடை
கன்ி – நரினன்ட
கள ழி – உகம்

யளன்கதழ – துக்கம்
நனய – அடைன

உள ள னெர்த்தழ – யமழடு கைவுள்
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யளழ – எிப்ிமம்ன
யினளர் – ிகள் ளனகம்

டுளயில் – யளய் யநளமழனில்

451) இக்கண குழப்ன யடபக :
யளழ்க்டக - யதளமழற்யனர்

அம்நள - யினப்ிடைச்ய ளல்
அட த்த, இட த்த - யனயபச் ங்கள்
உகம் - இையளகுயனர்

தழனந்துயநளமழ - யிடத்யதளடக

யளமழன – யினங்றகளள் யிடனற்று
யளமழன யளமழன - அடுக்குத்யதளைர்

அடியளழ்த்துயம் – இபண்ைளம் றயற்றுடநத் யதளடக
யளழ்த்துயம் – தன்டநப் ன்டந யிடனற்று
தழந்தழம் - அடுக்குத்யதளைர்

யந்தயர், றளயர் – யிடனளடனேம் யனர்கள்

இல்ளதயர் – தழநட யிடனளடணனேம் யனர்
னளடபனேம் - னற்றும்டந

கனன்னள் - ஆளம் றயற்றுடநத் யதளடக
தழடபகவுள் - யிடத்யதளடக

கூர்ம்டை, கடுந்தழல் - ண்னத்யதளடககள்
ஆற்ீர் – னன்ிட ன்டந தழர்நட யிடனற்று
ஏம்னநழன் - யல் ன்டந தழர்நட யிடனற்று
டூஉம் - இட ழடனயடை
உனர் ழட - யிடத்யதளடக

ழடப்டய - இபண்ைளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன்யதளக்க யதளடக

கறட – மளம் றயற்றுடநத் யதளடக

னதுநபம், தண்தம், ல்கம், அனந்துனர், யடுந்றதர் – ண்னத்யதளடககள்
கடிநகள் – உரிச்ய ளற்யளைர்

னல்ர் - இபண்ைளம் றயற்றுடநத் யதளடக

யல்யிடபந்து – எனயளனட்ன்யநளமழ

ஊர்நதழ – னன்ிட எனடந யிடனற்று

இவுப்னம், சுவுக் றகளடு, கிற்று நனப்ன – ஆளம் றயற்றுடநத் யதளடககள்
னள்ிட - இபண்ைளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன்யதளக்க யதளடக
யனங்கிறு, ன்நளன், யடுந்றதர் – ண்னத்யதளடககள்
ய லீஇன - ய ளல்ழட னயடை
னளனம் – னற்றும்டந

சுங்களல் – ண்னத்யதளடக

எழுகுீ ர் – யிடத்யதளடக
குனகும் – இமழவு

ழப்னம்டந

கனங்களக்டக, ச்சூன், டந்ழணம், யயஞ் ழம் – ண்னத்யதளடககள்
யளம்னட - னென்ளம் றயற்றுடநத் யதளடக
னடகம் – யிடத்யதளடக

றயற்களட - இபண்ைளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன்யதளக்க யதளடக
களட – உயடநனளகுயனர்
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ய ய்னளநல் – தழர்நட யிடயனச் ம்
ய ய்த – இந்தகள யனயபச் ம்

டயனகனம் யளகனம் – ண்டம்டந
அரிது, யரிது, யடபத்து – என்ன்ளல் குழப்ன யிடனற்று
உதயி யடபத்து – குழப்ன யனர்

ளல்ி யடபத்து – அஃழடண என்ன்ளல் குழப்ன யிடனற்று

நயற்க, துயற்க – தழர்நட யினங்றகளள் யிடனற்று
ழுிப்னம் – னற்றும்டந

துடைத்தயர், யகளன்ளர் – யிடனளடணனேம் யனர்கள்
ன்ழ நப்து – இபண்ைளம் றயற்றுடநத் யதளடக
நப்து – யதளமழற்யனர்
உள் – யிடயனச் ம்
யகளன் – யனயபச் ம்

அகழ்யளர், இகழ்யளர், எறுத்தளர். யளறுத்தளர் - யிடனளடணனேம் யனர்கள்
யளறுத்தல், நத்தல், யளட – யதளமழற்யனர்கள்
றளற்ழ, யளதழந்து, யளந்து - யிடயனச் ம்
தற்ிர் - மளம் றயற்றுடநத் யதளடக

ய ய்தளடப, துந்தளர், றளற்கழற்யர் - யிடனளடணனேம் யனர்கள்
இன்ளச் ய ளல் – ஈறுயகட்ை தழர்நடப் யனயபச் ம்
உண்ணளது – யிடயனச் ம்
அற்ம் – யதளமழற்யனர்

அமழக்களகள – ஈறுயகட்ை தழர்நட யனயபச் ம்
எரீஇ, தமீ இ – ய ளல்ழட

அயடை

வ்யதுடயது, உய்ப்து – யிடனளடணனேம் யனர்கள்
னளர் னளர் – அடுக்குத்யதளைர்

ண்யளனள், தண்யளனள் – ண்னத்யதளடககள்

நர்தல், கூம்ல், அவ்யதுடயது – யதளமழற்யனர்கள்
நர்தறம், கூம்றம் – ண்டம்டந

அழகல்ளதயர், அஞ்சுயது - யிடனளடணனேம் யனர்கள்
அஞ் ளடந – தழர்நட யதளமழற்யனர்

அழயளர் யதளமழல் – ஆளம் றயற்றுடநத்யதளடக
அதழப – யிடயனச் ம்

உடைனளர், இர் – குழப்ன யிடனற்றுகள்
யிடத்தழட்ம் – ளன்களம் றயற்று உனனம் னனும் உைன் யதளக்க யதளடக
நத்தழட்ம் – ஆளம் றயற்றுடநத்யதளடக
ஆய்ந்தயர் – யிடனளடணனேம் யனர்

ஏபளல், எல்களடந, ய ளல்றதல் – யதளமழற்யனர்கள்
றகளள் – னதிட தழரிந்த யதளமழற்யனர்
ற்ள – ஈறுயகட்ை தழநட யனயபச் ம்

ய்தழ, கண்டு, கங்களது, துங்களது, கடிந்து – யிடயனச் க்கங்கள்
நளண்ைளர், ண்ணின, றயண்ைளடப – யிடனளடணனேம் யனர்
ய்து – ர்ளல் யிடனற்று

ள்ளடந, தூக்கம் – யதளமழற்யனர்கள்
ின, உடைத்து – குழப்ன யிடனற்று
யனந்றதர் - ண்னத்யதளடக

ய ய்க – யினங்றகளள் யிடனற்று
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உகு – இையளகுயனர்
ஈர்யட – யிடத்யதளடக

டகறனந்தழ – மளம் றயற்றுடநத் யதளடக
களற் ழம்ன - மளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்கயதளடக
ல்றடப – ண்னத்யதளடக

ள்ல் – அல்லீற்று யினங்றகளள் யிடனற்று

யடுந்தடக, தண்குடை, ய ங்றகளல் – ண்னத்யதளடககள்
யளற் ழம்ன – னென்ளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்கயதளடக
உண்கண் – யிடத்யதளடக

நளநதுடப, நளஞளம், நளநட, நல்ல் நதுடப – உரிச்ய ளற்யளைர்கள்
எிப் – ய னயயன் யளய்ப்ளட்டு யிடயனச் ம்
ஈன் குமயி – இந்தகள யனயபச் ம்

தளங்குறூஉம், யர்க்குறூஉம் – இன்ிட னயடைகள்
டயயளள் – உரிச்ய ளற்யளைர்
ழடநதழ – யிடத்யதளடக

யடக்டக – இபண்ைளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்கயதளடக
யநளய்கமல் – யிடத்யதளடக

யதளழுகழன் – தழர்நடயிடனற்று
கமல் – தளினளகு யனர்

தழண்டில் றளக்கழளன் – ண்னத்யதளடக னத்து ிந்த அன்யநளமழத்யதளடக

யண்டு ஏதழனேம் யழனள் – யிடத்யதளடக னத்து ிந்த அன்யநளமழத்யதளடக
யழனள் – குழப்ன யிடனற்று

யதண்டிடப, யனந்தயம், யனந்தைந்றதளள், ஆனனிர் – ண்னத்யதளடக
யங்குீ
ீ
ர், அடகைல், கிைம், யிரிகர் – யிடத்யதளடக
தைந்றதளள், நளநணி – உரிச்ய ளற்யளைர்

இற்ிப்ன – மளம் றயற்றுடநத் யதளடக
உம்ி – உன் தம்ி ன்தன் நனொஉ

யளங்குடம – னென்ளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்கயதளடக
கண்ணின் ீ ர்க்கைல் – உனயகம்
றகளல் – யதளமழற்யனர்

ய ளல்றநழன் - யல் யிடனற்று
யளன்டி, நபடி – உயடநத்யதளடக

யண்ண றநளதழபம் - இபண்ைளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்கயதளடக
றளர் அடைனளம் – உம்டநத்யதளடக

ழற்ிரிந்த – இபண்ைளம் றயற்றுடநத்ய் யதளடக
டகத்தம் – இனயனயபளட்டு ண்னத்யதளடக

கதுயிைள – ஈறுயகட்ை தழநடப் யனயபச் ம்
அகழல்னகழல், நதம்யளமழ கரி, யளமழநட – யிடத்யதளடக
கனனகழல், யயஞ்சுைர், றரிடி – ண்னத்யதளடககள்

கூடிர், றகட்ைர், அஞ் ழர் – யிடனளடணனேம் யனர்
ளன்அயன் – உம்டநத்யதளடக

அடந்தடந்து – அடுக்குத்யதளைர்

கதத்த, அரின ஆண்டந – குழப்ன யனயபச் ம்
யதளைந்தன் டகப்ளன் – னற்யச் ம்
அிக்குயயன் – தன்டந எனடந யிடனற்று
றகட்ை யள கம், இரிந்த ளன் – யனயபச் ம்
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டகயனம், யநய்யனம் – ஆளம் றயற்றுடநத் யதளடககள்
டயறயள்,

ளநறயல் – உரிச்ய ளற்யளைர்

ன்நகள் – ளன்களம் றயற்றுடநத்யதளடக
களத்தளர், தனயளர் – யிடனளடணனேம் யனர்கள்
யிகளத – தழர்நட யனயபச் ம்

ஈன் தந்டத, இமந்த ரிசு, னமங்கழன ய ய்தழ – யனயபச் ம்
யகளழுத்த னகழ் – யனயபச் ம்

யளனிறம் நளிடகனேம், நளைனம் ஆைபங்கனம் – ண்டம்டந
ம்நனங்கும் – னற்றும்டந

ய ய்குன்று, ஆைபங்கு – யிடத்யதளடககள்

நனங்கழ, ிணங்கழ, யணங்கழ, உனங்கழ – யிடயனச் ங்கள்

ற ளணளடு – ற ளம ளடு ன்தன் நனொஉ

நதழயனழந்து, யளயழந்து – இபண்ைளம் றயற்றுடநத்யதளடககள்
றரிஞ் ழ, னது னப ம் – ண்னத்யதளடககள்

றளர் னப ம் – மளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்க யதளடக
உனபண்ைளம் - யிடத்யதளடக
ழற்ன்ட – ண்னத்யதளடக

தளழ்ிப்ன – யிடத்யதளடக

நளழ்கமல் – ஆளம் றயற்றுடநத்யதளடக
கமல் – தளினளகுயனர்

நளடநதழ - மளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்க யதளடக
நதழக்குஞ் ழ – இபண்ைளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்க யதளடக
ஈ னும் றளதனும் – ண்டம்டந
அந்தழ களட – உம்டநத்யதளடக

டகம்நட, நதழயிக்கு – உனயகம்
உட றயங்கைம் - யிடத்யதளடக

அயினள நதழயிக்கு – ஈறுயகட்ை தழர்நட யனயபச் ம்
ற யடி, ற்ளய், யனந்யதய்யம் – ண்னத்யதளடக

கயி னடந்றதளம் – இபண்ைளம் றயற்றுடநத்யதளடக
இனக்கு ஆபணம் – இனயனயபளட்டு ண்னத்யதளடக

றயங்கை நளனயன் - மளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்க யதளடக
கனிளன யயற்ன - இனயனயபளட்டு ண்னத்யதளடக
அ ம் – களபணப்யனர்

னச் ங்கம் – ண்னத்யதளடக

துஞ்சுனகழல், இடப றதர் குனில், யர்கூைல் – யிடத்யதளடககள்
நதப்ிஞ்சு – ஆளம் றயற்றுடநத் யதளடக
நளநதழ – உரிச்ய ளற்யளைர்

இடபறதர் – இபண்ைளம் றயற்றுடநத்யதளடக
யயண்தனிர், ய ந்யல் – ண்னத்யதளடக
ளமழடக யளபம் – உம்டநத்யதளடக

தளதர் உள்ம் – ஆளம் றயற்றுடநத்யதளடக
சுமழ யயள்ம் – யிடத்யதளடக

ைர்னகழல், சுையபளி – யிடத்யதளடக
ய ழும்யளன், யனம்னதம், கனஞ் ழகபம் – ண்னத்யதளடககள்
தங்கத்தீவு, தங்கத்றதளணி, யளற்கடப, தங்கத்தழநழங்கம் – உனயகங்கள்
அன்னயழ – இனயனயபளட்டு ண்னத்யதளடக
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இிதுஇிது, சுடநசுடநனளய், துட துடனளய் – அடுக்குத்யதளைர்
உனர் ண்ணம் – யிடத்யதளடக

சுயடிச் ளட - இபண்ைளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்க யதளடக
ய ந்தநழழ் – ண்னத்யதளடக

தனதல், டயத்தல் - யதளமழற்யனர்கள்
னட்னதர் - இபண்ைளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்க யதளடக
உனர்நபம், னதழர்நபம் – யிடத்யதளடக
யயய்றனளன் தழங்கள் – உம்டநத்யதளடக

கள்ிப்னதர் – ஆளம் றயற்றுடநத்யதளடக
ட்ைதழட்ைம் – உம்டநத்யதளடக

ீ தழதல் - இபண்ைளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்க யதளடக
ீ னற்று – ஆளம் றயற்றுடநத்யதளடக
யிக்கழ யிக்கழ – அடுக்குத்யதளைர்
தீபளத – தழர்நட யனயபச் ம்

ழந்தழத்றதன் – தன்டந எனடந யிடனற்று

கன்றுகுபல் – ஆளம் றயற்றுடநத்யதளடக

தடகுிந்து – இபண்ைளம் றயற்றுடநத்யதளடக
ளடுகழளய் – னன்ிட எனடந யிடனற்று
யயறுங்டக, கனங்கல் – ண்னத்யதளடக

யிபல்கள் த்தும், றதளள்கிபண்டும் - னற்றும்டநகள்

நர்ச்ற ளட - இபண்ைளம் றயற்றுடந உனனம் னனும் உைன் யதளக்க யதளடக

யதளடுயளம் – யிடத்யதளடக
கங்டகனேம்

ழந்துவும் – ண்டம்டந

யதற்கு யைக்களய் – னபண்யதளடை
நளய – உரிச்ய ளற்யளைர்

யிண்ணிறம் நண்ணிறம் – ண்டம்டந
னல்தி - ஆளம் றயற்றுடநத்யதளடக

கண்ண ீர் யயள்ம்,  ழக்கனிறு, ம்பம், யநல்ழனக் களம்ன - உனயகங்கள்
ழறுயிபல், தீக்குச் ழகள் – உனயகங்கள்

கண்டதல் – இக்கண றளழ
ம ஆயணம் – ண்னத்யதளடக

ய ளற்தம் – எனயளனட்ன்யநளமழ
ஆளத – தழர்நட யனயபச் ம்

தற்சூம – இபண்ைளம் றயற்றுடநத்யதளடக
தீயழ, கடும்டக – ண்னத்யதளடக

ன்றகள – தன்டந எனடந யிடனற்று

உனர்ந்றதளய், ய றுத்றதளய் – னன்ிட யிடனற்றுகள்
னடைனடை – அடுக்குத்யதளைர்

யளங்கு தளநடப – யிடத்யதளடக
னக்குடை – ண்னத்யதளடக

கன்ிளன் – ளன்களம் றயற்றுடநத்யதளடக
யநய்ப்யளனள், சுயர்க்கதழ – இனயனயபளட்டு ண்னத்யதளடககள்
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452) ந்தழடண னதற்யளனள் :
தழடண
-----------குழஞ் ழ
------------

ழம்
------------------------------நடனேம் நட
இைனம்

நனதம்
-----------யய்தல்
-----------ளட
------------

453)

-----------------ளர்ந்த

-------------------------------

னல்ட களடும் களடு
------------

ழறுயளழுது

யனறம் யனல்
இைனம்
------------------------------கைறம் கைல்
இைனம்

ளர்ந்த

------------------------------யயப்ம் நழகுந்த சுபனம்
சுபம்

கூதழர், னன்ி

------------------

-----------------------------------------

-----------------ளர்ந்த

ளர்ந்த இைனம்

-------------------------------

-----------------------------------------

னளநம்

ளர்ந்த இைனம் நளட

-------------------------------

யனம்யளழுது

டயகட
-----------------ற்ளடு

களர்
----------------------------------------களர், கூதழர், னன்ி, ின்ி,
இறயில், னதுறயில்
----------------------------------------களர், கூதழர், னன்ி, ின்ி,
இறயில், னதுறயில்

------------------

-----------------------------------------

ண்கல்

றயில், ின்ி

------------------

-----------------------------------------

ழறுயளழுது :

நளட

- கதழபயன் நடந்த ிகு இபவுப்யளழுதழன் னற்குதழ

னளநம்

- ள்ிபவு; இபவுப்யளழுதழன் ிற்குதழ

டயகட - கதழபயன் றதளன்றுயதற்கு னன் இபவுப்யளழுதழன் இறுதழப்குதழ
களட

- கதழபயன் றதளன்ழனதற்குப் ின் கற்யளழுதழன் னற்குதழ; யிடினற்களம்

ண்கல் - கற்யளழுதழன் டுப்குதழ
ற்ளடு

- கற்யளழுதழன் இறுதழப்குதழ, கதழபயன் நடகழன் களம்

454) யனம்யளழுது :
களர்

-- ஆயணி, னபட்ைள ழ

கூதழர்

-- ப் ழ, களர்த்தழடக

னன்ி

-- நளர்கமழ, டத

ின்ி

-- நள ழ, ங்குி

இறயில் --

ழத்தழடப, டயகள ழ

னதுறயில் -- ஆி, ஆடி
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455) ந்தழடணக் கனப்யளனள் :
குழஞ் ழத்

னல்டத்

நனதத்

யய்தல்

ளடத்

தழடண

தழடண

தழடண

தழடண

தழடண

-----------

-----------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

யதய்யம்

னனகன்

தழனநளல்

இந்தழபன்

யனணன்

துர்டக

-----------

-----------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

ழம்ன்,

யயற்ன்,

ளைன்,

யளனப்ன்,

றதளன்ல்,

குத்தழ

நடயி

-----------------------

---------------------

குயர்,

ஆனர்,

குத்தழனர்,

ஆய்ச் ழனர்,

யகளடிச் ழ,
நக்கள்

குறும்யளட

களயர்

கழமத்தழ,

இடைனர்

ஊபன்,
நகழழ்ன்,
கழமத்தழ,

டய

----------------------கழி,
நனில்

---------------------

துடயன்,
ற ர்ப்ன்

நடயி
--------------------கடைனர்,

கடை ழனர்,
உமயர்,

உமத்தழனர்,
இடைச் ழனர்

-----------

நீ ி,

---------------------

களக்றகளமழ

அன்ம்,

---------------------

---------------------

பதயர்,

னிர்,

பத்தழனர்,

னிற்ழனர்,

தடச் ழனர்

நத்தழனர்

---------------------

---------------------

தடனர்,

யிங்கு

----------------------னழ,

கபடி,
ன்ழ

----------ஊர்
-----------

----------------------ழறுகுடி
-----------------------

---------------------

---------------------

னனல்,

னடந,

நளன்

ீ ர்ளய்

ீ க்களக்டக

னந்து,

---------------------

---------------------

---------------------

ளடி,

றனொர்,

ட்டிம்,

---------------------

---------------------

---------------------

னெதூர்

சுட ீ ர்,

அனயி ீ ர்

களன்னளறு

கழணறு,

யளய்டக,
னளறு

-----------

ன

----------------------களந்தள்,

குழஞ் ழ,
றயங்டக

-----------

-----------------------

--------------------னல்ட,
குல்ட,
ிையம்,

றதளன்ழ
---------------------

னள

யழடந

இமந்த னழ,
ய ந்ளய்

---------------------

நடக்
ீ ர்

சுள

--------------------ற ரி

நயர்,

கழுகு,

குனகு
-----------

களட,

னிற்ழ

ளடப,

ீ ர்க்றகளமழ,

யிைட,

ளக்கம்

உயர்ீ ர்க்றக
ணி,

உயர்க்கமழ

--------------------குறும்ன
--------------------ீ ர் யற்ழ
சுட,

ீ ர் யற்ழன
கழணறு

---------------------

---------------------

---------------------

தளநடப,

தளடம,

நபள,

குயட

னன்ட

ளதழரி

---------------------

---------------------

---------------------

கழுீ ர்

யய்தல்,

குபள,
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நபம்

-----------

அகழல்,

யகளன்ட,

நனதம்,

றயங்டக

களனள

களஞ் ழ

-----------------------

---------------------

---------------------

ந்தம்,

குனந்து,

யஞ் ழ,

னன்ட,

உணவு

நடயல்,
னெங்கழரி ழ

-----------

----------------------யயழனளட்டுப்

யபகு,

ளடந,

உமழடஞ,

---------------------

---------------------

னதழடப

---------------------

ய ந்யல்,

உப்னம்

ரி ழ

யறும்

யயண்யண

--------------------நனமள,

ஏடந,

தளடம

நீ னும்,
தழடண,

இனப்ட,

யிற்ளல்
யளனள்

ளட

யமழப்ழ
ய ய்த

யளனள்,
யகளள்டனடித்
த

யளனள்

---------------------

---------------------

நீ ன்றகளட்

றளர்ப்ட,

ட

ஊயபழட

---------------------

---------------------

யய்தல்ண்

ளடப்ண்

(ய வ்யமழ)

(ஞ்சுபம்)

---------------------

---------------------

ட,

றுறகளட்

யதளண்ைகப்

ட

-----------

-----------------------

---------------------

ண்

குழஞ் ழ ண்

-----------

-----------------------

---------------------

னளழ்

குழஞ் ழ னளழ்

னல்ட னளழ் நனத னளழ்

யிரி னளழ்

ளட னளழ்

-----------

-----------------------

---------------------

---------------------

---------------------

ட

ட

னல்டப்ண்
( ளதளரி)

யல்ரிகழ
டண
--------------------நனதப்ண்
-----------------------------------------

யபகு

யிடதத்தல்,
றதயடுத்தல், கட
யதளமழல்

கழமங்ககழ்தல், ழத்தல்,
யயழனளைல்,

ஆழடப

றநய்த்தல்,

தழடகளத்தல் குமறதல்,
களட

யல்ரிதல்,
கட
ழத்தல்,
கைள

ழடப கயர்தல்,
நீ ன் ிடித்தல், சூடனளைல்,
உப்ன யிற்ல் யமழப்ழ

யிடுதல்

ய ய்தல்

தழுயல்
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

456) ந்தழடண உரிப்யளனள்
குழஞ் ழத் தழடண -- னணர்தறம் னணர்தல் ழநழத்தனம்
னல்டத் தழடண -- இனத்தறம் இனத்தல் ழநழத்தனம்
நனதத் தழடண

-- ஊைறம் ஊைல் ழநழத்தனம்

யய்தல் தழடண

-- இபங்கறம் இபங்கல் ழநழத்தனம்

ளடத் தழடண

-- ிரிதறம் ிரிதல் ழநழத்தனம்
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457) குறுந்யதளடக ன் தட யதளகுத்தயர் னளர்? = னரிக்றகள
458) யனம்யநளழுது ன்து னளது? = என ஆண்டின் 6 கூறுகள்
459)

ழறுயளழுது ன்து னளது? = என ளின் 6 கூறுகள்

460) 5 தழடணகிறம் இைம்யளத

ழறுயளழுது து? = களட

461) ஆறு யனம்யளழுதுகள் இைம்யறும் இன தழடணகள் னளது? = நனதம், யய்தல்
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