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9 - யது தநழழ் னத்தகம் யிள – யிடை அடிப்டைனில் தனளரிக்கப்ட்ைது :
1) இந்தழனளயில் உள் மநளமழகள் அடத்தும் த்தட மநளமழக்குடும்ங்கில்
அைங்கழனேள்? = ளன்கு மநளமழக் குடும்ங்கில்
2) ளன்கு மநளமழக்குடும்ங்கள் டய ன்று கூறுக?
1. இந்ததள – ஆசழன மநளமழகள்;

2. தழபளயிை மநளமழகள்;

3. ஆஸ்தழதபள – ஆசழன மநளமழகள்;

4. சவ – தழமத்தழன மநளமழகள்

3) ம் ளட்டில் தசப்டும் மநளமழகள் மநளத்தம் த்தட? = 1300 க்கும் தநற்ட்ை மநளமழ +
அதன் கழட மநளமழகள்
4) இந்தழன ளட்டை ‘மநளமழகின் களட்சழச்சளட’ க் குழப்ிட்ையர் னளர்? =
ச.அகத்தழனழங்கம்
5) இந்தழனளயில் மநளத்தம்____மநளமழக்குடும்ங்கள் நற்றும்___மநளமழகள் உள்தளக
கூப்டுகழன்? = 12 மநளமழக்குடும்ங்கள் + 325 மநளமழகள்
6) இந்தழனளயில் உள் மநளமழ நற்றும் மநளமழக்குடும்ங்கட கணக்மகடுப்ன மசய்த
ழறுயம் து? = இந்தழன நளிையினல் ழறுயம்
7) தழபளயிை மநளமழகின் ண்ணிக்டக மநளத்தம் த்தட? = 23 – க்கும் தநற்ட்ைது
8) ளட்டில் இைம்மற்றுள் மநளமழகின் யடககள் :
மநளமழகள் யடககள்

அதழல் இைம் மற்றுள் மநளமழகள்

தழபளயிை மநளமழகள்

தநழழ், மதலுங்கு, நடனளம், கன்ைம்

மதன்தழபளயிை மநளமழகள்

தநழழ், நடனளம், குைகு, துல, கன்ைம், ததளைள,
தகளத்தள, மகளபகள, இனள

டுதழபளயிை மநளமழகள்

மதலுங்கு, தகளண்டி, தகளனள, கூனி கூயி, தகளளநழ, ர்ஜழ,
கதள, தகளண்ைள, ளனக்கழ, மங்தகள, ஜதன

யைதழபளயிை மநளமழகள்

குனொக், நளல்ததள, ிபளகுய்

9) ‘உக ளடுகின் தளய்’ – ன்று அடமக்கப்டும் ளகரிகம் து? = இந்தழன ளகரிகம் (கழ.ன. 3000 ஆண்டுக்கு னற்ட்ைது)
10) தழபளயிைம் ன்தன் மளனள் னளது? = தழபளயிை ளடு ன்டதக் குழக்கும்
11) ‘தழபளயிைம் ன்து என மனபடை’ – ன்று கூழனயர் னளர்? = களல்டுமயல்
12) களல்டுமயல் ந்த மசளற்மளைர்கில் தழபளயிைம் ன்னும் மசளல் மனபடைனளக
யந்ததளக கூறுகழளர்? = தழபளயிை மநளமழகள், தழபளயிை இம், தழபளயிை ளகரிகம்
13) தநழினன் அல்து தனழக் ன்று அடமக்கப்ட்ை மநளமழகள் து? = தநழழ் நற்றும்
அதன் கழடமநளமழனள மதலுங்கு, நடனளம், கன்ைம்
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14) தழபளயிை மநளமழகின் எப்ிக்கணம் – ன் தழன் ஆசழரினர் னளர்? = களல்டுமயல்
15) தழபளயிைம் ன்னும் மசளல்ட னதன் னதழல் உனயளக்கழனயர் னளர்? = குநளரிட்ைர்
16) தழபளயிைம் ன்னும் மசளல்ட னன்ளட்டிற்கு மகளண்டு யந்தயர் னளர்? = களல்டுமயல்
17) தழபளயிை மநளமழகள் ன்ளத தநழழ் மநளமழடனத் தளன் குழக்கும் ன்று கூழனயர்
னளர்? = ஈபளஸ் ளபதழனளர்
18) தழபளயிை மன மநளமழகள் க் கூப்டும் மநளமழகள் து? = தநழழ், மதலுங்கு,
நடனளம், கன்ைம்
19) தழபளயிை மனம் மநளமழகின் ட்டினழல் ந்த மநளமழ நட்டும் டுதழபளயிை
மநளமழடனச் தசர்ந்தது? = மதலுங்கு
20) தழபளயிைம் ன்னும் மசளல் ந்த மசளல்ழனந்து உனயளது ன்று கூப்டுகழது? =
தநழழ் ன்னும் மசளல்ழனந்து உனயளது
21) தநழழ்  தழபநழ  தழபயிை  தழபளயிை – ன்று உனயளது க் கூழனயர் னளர்? =
ஈபளஸ் ளபதழனளர்
22) நக்குக் கழடைத்துள் தல்கலள் நழகப் மடநனள தல் து? = மதளல்களப்ினம்
23) தநழழ் மகளண்டுள் தழபளயிை மநளமழக்கூறுகின் சதயதம்
ீ
மநளத்தம் னளது? = 80 %
24) மசம்மநளமழக்கள கூறுகள் மநளத்தம் த்தட? = 9 கூறுகள்
25) யற்ட மசம்மநளமழக்கள கூறுகள் ன்று கூப்டுகழன்? = மதளன்டந,
தித்தன்டந, மநளமழகின் தளய், மசளல்யம், இக்கழன இக்கண யம், சழந்தட
யம், கடயம், ண்ளட்டு யம், ன்ளட்டு மநளமழ ஆகழனயற்ட
26) தக்மக திச்சழப்னம்,  மநளமழகள் ததளன்ழயப அடிப்டைனளகவும் உள் மநளமழ
து? = னெமநளமழ
27) னெமநளமழனிழனந்து ததளன்ழ யனம் மநளமழடன வ்யளறு அடமக்கப்டுகழது? =
கழட மநளமழ ன்று அடமக்கப்டுகழது
28) ‘கல்ததளன்ழ நண்ததளன்ளக் களத்தத யளமளடு னந்ததளன்ழன னெத்தக்குடி’ – க்
கூறும் தல் து? = னப்மளனள் மயண்ளநளட
29) னதல் ழுத்துகள் மநளத்தம் த்தட? = 30
30) ஈபடச மகளண்ை சவர்கில் யனம் உனிபமடை யடக து? = மசய்னேிடச அமடை
(.கள – உமளஅர், ைளஅர்)
31) னெயடசச் சவர்கில் யனம் உனிபமடை யடக து? = இன்ிடச அமடை (.கள –
மகடுப்தூஉம், டுப்தூஉம்)
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32) ம் உைழல் 12 உனிர் ழுத்துகள் + 6 இடைனி ழுத்துகள் ஆகழனடய ிக்கும்
இைம் து? = கழுத்து
33) ம் உைழல் 6 மநல்ழ ழுத்துகள் ிக்கும் இைம் து? = னெக்கு
34) ம் உைழல் 6 யல்ழ ழுத்துகள் ிக்கும் இைம் து? = நளர்ன
அ, ஆ - ிப்து

யளடனத் தழந்து எழப்தளல் (அங்களப்ன)

இ, ஈ, , ,  - ிப்து

யளடனத் தழப்ததளடு தநல்யளய்ப் ல்ட ளயிிம்ன

உ, ஊ, எ, ஏ, எ -

உதடுகடக் குயித்து எழப்தளல்

க்,ங் - ிப்து

ளயிது னதற்குதழ அண்ணத்டதத் மதளடுயதளல்

ச், ஞ் - ிப்து

டுள, டு அண்ணத்டதத் மதளடுயதளல்

ட், ண் - ிப்து

திள, தி அண்ணத்டதத் மதளடுயதளல்

த், ந் - ிப்து

தநல்யளய்ப் ல்ழது அடிடன ளக்கழன் தி

ிப்து

மதளடுயதளல்

மளனந்துயதளல்
ப், ம் - ிப்து

தநல் உதடும், கவ ழ் உதடும் மளனந்துயதளல்

ய் - ிப்து

ளக்கழன் அடிப்குதழ தநல்யளனின் அடிப்குதழடனப்

ர், ழ் - ிப்து

தநல்யளடன ளக்கழன் தி தைவுயதளல்

ல் - ிப்து

தநல் யளய்ப்ல்ழன் அடிடன, ளயிது ஏபங்கள் தடித்து

ள் - ிப்து

தநல்யளய் ளயிது ஏபங்கள் தடித்துத் தைவுயதளல்

வ் - ிப்து

தநல்யளய் ல்டக் கவ ழுதடு மளனந்துயதளல்

ற், ன் - ிப்து

தநல்யளடன ளக்கழன் தி நழகவும் மளனந்துயதளல்

ஆய்தம் – ிக்கும்

தட; யளடனத் தழந்து எழப்தளல்

இைம்

மளனந்துயதளல்

மனங்குயதளல்

35) ‘ளபதழனளர் உகயி! அகத்தழல் அன்னம்’ – த் மதளைங்கும் ளைடப் ளடினயர் னளர்? =
ளபதழதளசன்
36) உன்டதன ீ அழயளய் – ன்று கூழனயர் னளர்? = சளக்படீஸ்
37) இந்தழப நளகடப ஆண்டு யந்தயர்கள் னளர்? = ளண்ையர்கள்
38) நைப்ிடி –  அடமக்கப்டுயர் னளர்? = ளஞ்சளழ
39) ளஞ்சளழ சதத்தழன் தல் அடநப்ன னளது? = 2 ளகம் + 5 சனக்கம் + 412 ளைல்கள்
40) ளஞ்சளழ சதத்தழல் இைம்மற்றுள் 5 சுனக்கங்கள் டயனடய? = சூழ்ச்சழச்சனக்கம்,
சூதளட்ைச் சனக்கம், அடிடநச் சனக்கம், துகழலுரிதல் சனக்கம், சதச் சனக்கம் ஆகழன ந்து
சனக்கங்கள்
41) தழனதபளட்டிபன் தம்ி னளர்? = ளண்டு நற்றும் யிதுபன்
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42) ‘ளபதர்தந் ளட்டித ளசமநய்த துடண னரினேம் ளயிதனன்’ – ன்று கூழனயர் னளர்? =
யிதுபன்
43) ந்த தற்ளண்டை ‘உடபடைக் களம்’ ன்று அடமக்கப்டுகழது? = 20 தற்ளண்டு
44) னளனடைன கயிடதகள் ‘20 தற்ளண்டின் கயிடத நறுநர்ச்சழக்கு யித்தழட்ைது’ க்
கூப்டுகழன்? = ளபதழனளர் கயிடதகள்
45) னளனடைன கயிடதகள் தநழழ், தநழமர், தநழழுணர்வு, சனதளன நறுநர்ச்சழ,
மண்ணடிடந, தழபளயிை இனக்கச் சழந்தட, மளதுவுைடந ஆகழனயற்ட ற்ழ
கூறுகழன்? = ளபதழதளசன்
46) நன்ர்கட நட்டுதந நகழழ்யித்து யந்த கயிடத நபட நளற்ழ, ின நக்கட
தளக்கழக் கயிடதக் கனயிடனத் தழனப்ி அடநத்த மனடந ந்த னயடபச் தசனம்? =
ளபதழனளர்
47) ‘ிளட்டு ல்ழஞர் சளத்தழபங்கள் தநழழ்மநளமழனில் மனர்தல் தயண்டும்’ – ன்று
கூழன கயிஞர் னளர்? = ளபதழனளர்
48) அமநரிக்கக் கயிஞர் "யளல்ட்யிட்நின்" சளனழல் யச கயிடத ழுதழனயர் னளர்? =
ளபதழனளர்
49) னளனடைன கயிடதகள் ‘கற்தளடப கிப்ில் ஆழ்த்துய’ ன்று கூப்டுகழன்? =
கயிநணி
50) ‘ல்ளர்க்கும் ல்ளம் ன்ழனப்தள இைம்தளக்கழ ைக்கழன் தழந்தடயனம்’ – ன்று
ளடினயர் னளர்? = ளபதழதளசன்
51) ‘ங்கள் டகயர் ங்தக நடந்தளர் இங்குள் தநழமர்கள் என்ளதல் கண்தை’ – ன்று
ளடினயர் னளர்? = ளபதழதளசன்
52) கல்டப் ிடசந்து கினளக்கும் மசந்தநழமழன் மசளல்ட நணினளகத் மதளடுத்தயனும்
ீதளதள, த் தளளட்டு ளடினயர் னளர்? = கயிநணி
53) நங்டகனபளய்ப் ிப்தற்தக ல் நளதயம் மசய்தழை தயண்டுநம்நள! – ன்று ளடின
னயர் னளர்? = கயிநணி
54) ‘சளடகில்  மதளமழல்கள் மனகதயண்டும், சடகித தநழழ் ழுந்து
னமங்கதயண்டும்’ – ன்று ளடினயர் னளர்? = கயிநணி
55) களந்தழனக் கயிஞர் – ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? = ளநக்கல் கயிஞர்
மய.இபளநழங்களர்
56) ளட்ைளி நக்கது சழதீப தயண்டும், ணமநன் தநளகத்தழன் யிடசதீப தயண்டும் –
ன்று ளடினயர் னளர்? = ளநக்கல் கயிஞர்
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57) னளனடைன கயிடதனில் யபளற்று மசய்தழகலம் இக்கண யிக்கங்கலம்
ளைல்கின் இடைதன கந்து யனகழன்? = சுபதளயின் கயிடதனில்
58) சுபதள ந்தக் கயிஞடப உயடநனளக ளயித்து மசய்னேள் இனற்ழனேள்ளர்? =
நடநடனடிகளர்
59) உயடநக் கயிஞர் – ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? = சுபதள () இபளசதகளளன்
60) சுபதள ிந்த ஊர் து? = டமனனூர்
61) சுபதள ிந்த ஆண்டு து? = 1921
62) சுபதள அயர்கள் னளர் நீ து மகளண்ை ற்ழன் களபணநளகத் தம் மனடப சுப்னபத்தழதளசன்
 நளற்ழக்மகளண்ைளர்? = ளபதழதளசன்
63) ‘தநழமன் ன்தளர் இனண்டு, திதன அயற்மகளன குணனண்டு’ ன்றும்
டகத்மதளமழல் என்டக் கற்றுக்மகளள்’ – ன்றுக் கூழ ளடின கயிஞர் னளர்? = ளநக்கல்
கயிஞர் மய.இபளநழங்களர்
64) ‘ஆங்கழதநள ிமநளமழதனள னின்றுயிட்ைளல்’ – த் மதளைங்கும் கயிடதடன
ளடினயர் னளர்? = னடினபசன்
65) னளனடைன கயிடதனில் குத்தழவு தளக்கும், னற்தளக்குச் சழந்தடனேம் தநழழுணர்வும்
அதழகம் களணப்டுகழது? = னடினபசன்
66) னதுக்கயிடத இதழ் க் கூப்டும் இதழ் து? = நணிக்மகளடி
67) ழுத்து னதுக்கயிடதடனப் பயளக்கப் ளடுட்ையர்கள் வ்யளறு அடமக்கப்ட்ைர்? =
தகளடய யளம்ளடிக் குழுயிர்
68) ளபதழதளசட மதளைர்ந்து இனற்டகனின் அமடக மழலுப் ைம்ிடித்து களட்டுயதழல்
னளனடைன கயிடத சழந்து யிங்குகழது? = யளணிதளசின் கயிடதகள்
69) ‘னதுக்கயிடத யர்ச்சழனில் தளற்த்தக்க ங்கு யகழத்தயர்’ - ன்று கூப்ட்ையர் னளர்?
= யல்ழக்கண்ணன்
70) ‘டமனின் குடிடசனில், அடுப்னம் யிக்கும் தயிப, ல்ளதந ரிகழன்’ – ன்று
ளடினயர் னளர்? = யல்ழக்கண்ணன்
71) கண்ணதளசின் இனற்மனர் னளது? = னத்டதனள
72) கண்ணதளசின் ிந்த ஊர் னளது? = சழறுகூைல்ட்டி
73) கண்ணதளசன் ிந்த ஆண்டு து? = 1927
74) கண்ணதளசின் மடுங்கயிடத தல்கள் சழயற்டக் கூறுக? = ஆட்ைத்தழ ஆதழநந்தழ,
நளங்கி, கல்க்குடி நகளகளயினம், இதனசு களயினம்
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75) கம்ர் அம்ிகளதழ யபளற்ட அடிப்டைனளகக் மகளண்டு டைத்த ளைக தல் து? =
இபளசதண்ைட
76) கண்ணதளசின் னதழங்கள் சழயற்டக் கூறுக? = ஆனிபம் தழவு, அங்கனற்கண்ணி,
தயங்குடித்தழனயிமள
77) கண்ணதளசின் ந்த யபளற்றுப் னதழம் சளகழத்தழன அகைளநழ யினது மற்து? =
தசபநளன் களதழ
78) கண்ணதளசின் ‘தசபநளன் களதழ’ ன் னதழம் ந்த ஆண்டு சளகழத்தழன அகைளநழ
யினது மற்து? = 1980
79) கண்ணதளசன் அயர்கள் ைத்தழன இதழ்கள் து? = மதன்ல், னல்ட, கண்ணதளசன்,
தநழழ் நர்
80) கண்ணதளசின் கயிடத மளனள்கள் னளது? = யளழ்க்டகனேம் யளழ்க்டகடனப் ற்ழன
சழந்தடகலம்
81) ‘ளன் ழபந்தபநளயன் அமழயதழல்ட; ந்த ழடனிலும் க்கு நபணநழல்ட’ –
ன்றுக் கூழனயர் னளர்? = கண்ணதளசன்
82) ‘இனட்டக இபயி இனமத் தம்டநனேம்’ – த் மதளைங்கும் ளைட ளடினயர்
னளர்? = நதளன்நணனம்
ீ
ம.சுந்தபளர்
83) ‘யளரிக் கத்தடிக்கும் யந்தின் தகளட்டைனகும்’ – த் மதளைங்கும் ளைடப் டினயர்
னளர்? = களதநகப் னயர்
84) ‘தழடபகைல் ஏடினேம் தழபயினம் ததடு’ – ன்று ளடினயர் னளர்? – எடயனளர்
85) ‘னளதும் ஊதப னளயனம் தகிர்’ – ன்று ளடினயர் னளர்? = கினன் னங்கழன்ளர்
86) கைற்னணத்டத னந்ீர் யமக்கமநக் குழப்ிடும் தல் து? = மதளல்களப்ினம்
87) மதளல்களப்ின தழல் ந்த அதழகளபத்தழல் னந்ீர் யமக்கம் இைம் மற்றுள்து? =
மளனளதழகளபம்
88) மளனளதழகளபத்தழன் ந்த ிரியில் னந்ீர் யமக்கம் இைம் மற்றுள்து? =
மளனள்யனிற் ிரிவு
89) மளனள்யனிற் ிரிவு த்தட யடகப்டும்? = 2 யடக – 1. களழல்(தடபயமழப் ிரிதல்), 2.
கத்தழல் (ீர்யமழப் ிரிதல்) ிரிவு
90) தநழமர்கள் னளடப ‘னயர்’ ன்று அடமத்தர்? = கழதபக்கடபனேம் உதபளநளினடபனேம்
அடமத்தர்
91) கைடக் குழக்கும் மசளற்கள் சழயற்டக் கூறுக? = ஆமழ, ஆர்கழ, னந்ீர், யளபணம்,
மயம், படய, ிணரி
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92) தநழமகத்தழல் மனம்கப்ல்கள் கட்டுயடப வ்யளறு அடமத்தர்? = கம்மசய்
கம்நழனர்
93) நபக்கத்டதக் குழக்கும் மசளற்கள் சழயற்டக் கூறுக? = கப்ல், கம், கட்டுநபம்,
ளயளய், ைகு, ரிசழல், னட, ததளணி, மதப்ம், தழநழல், அம்ி, யங்கம், நழதடய, ஃழ,
ஏைம் ஆகழனடய
94) கைழல் மசல்லும் மரின கப்ல் வ்யளறு அடமக்கப்டுகழது? = ளயளய்
95) தசபர் ளட்டின் துடனகம் ங்கு களணப்ட்ைது? = னசழழ, உடனைர்
96) ளண்டினர் ளட்டின் துடனகம் களணப்ட்ை இைம் து? = மகளற்டக
97) தசளமர் ளட்டின் துடனகம் களணப்ட்ை இைம் து? = களதயரி னம்ட்டிம்
98) மகளற்டக துடனகத்தழல் ைந்த னத்துக்குித்தடப் ற்ழக் கூழனயர் னளர்? =
நளர்க்தகளஃதளதள
99) நளர்க்தகளஃதளதள அயர்கள் ந்த ளட்டை தசர்ந்த மயிளட்டு னணி ஆயளர்? =
மயிஸ் கபப் னணி
100) கைற்கடபடன அடுத்து இனக்கும் ஊர்கள் வ்யளறு அடமக்கப்டுகழன்? = ட்டிம்,
ளக்கம்
101) னகளர் கபத்தழல் ழறுத்தப்ட்ை ளயளய்கள், அடகளல் அடப்னண்டு தழனில்
கட்ைப்ட்ை னளட அடசயதுதளல் அடசந்த, அயற்ழன் உச்சழனில் மகளடிகள் அடசந்து
ஆடி – ன்று கூறும் தல் து? = ட்டிப்ளட
102) கனம்ன, அதழனநளின் னன்தளர் களத்தழல் ந்த ளட்டில் இனந்து
மகளண்டுயபப்ட்ை? = சவ ளடு
103) ட்டிப் ளடனிலும் நதுடபக்களஞ்சழனிலும் ற்றுநதழனள மளனள்கள் சழயற்டக்
கூறுக? = இபத்தழம், னத்து, டயபம், நழகு, கனங்களழ, கனநனது, ததக்கு, சந்தம், மயண்
துகழல், அரிசழ, க்களய், இயங்கப்ட்டை, இஞ்சழ
104) மகன் மகல்ர் ிந்த ளடு து? = அமநரிக்கள
105) அமநரிக்களயில் ந்த நளகளணத்தழல் மகன் மகல்ர் ிந்தளர்? = அளநள
106) மகன் மகல்ர் ிந்த இைம் து? = துஸ்கும்ினள
107) மகன் மகல்ர் ிந்த ஆண்டு னளது? = 27.06.1880
108) மகன் மகல்னக்கு ளர்டய ழதள யனது து? = 19 யது நளதம்
109) த்மதளன்து நளதக் குமந்டதனளக இனந்த தளது மகன் மகல்னக்கு ற்ட்ை மகளடின
தளய் னளது? = கண்கள் ளபள, களதுகள் தகள, யளய்தசளது
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110) மகன் மகல்ர் னளனடைன உதயினளல் மர்க்கழன்ஸ் ள்ினில் தசந்தளர்? =
அமக்சளண்ைர் கழபகளம்மல்
111) மகன் மகல்ர் ந்த யனதழல் அமக்சளண்ைர் கழபகளம்மல் உதயினளல் மர்கழன்ஸ்
ள்ினில் தசர்ந்தளர்? = 6 யது யனதழல்
112) அமநரிக்களயின் னகழ்மற் ழுத்தளபளகவும் அபசழனல் ஈடுளடு மகளண்ையபளகவும்
யிங்கழனயர் னளர்? = மகன் மகல்ர்
113) இந்த உகத்தழல் அடநதழ நப தயண்டும் க் தகட்தன் ன்யர் னளர்? = மகன்
மகல்ர்
114) ‘மர்கழன்ஸ் ள்ி’ என_____ள்ி ஆகும்? = ளர்டயனற்தளனக்கள ள்ி
115) மர்கழன்ஸ் ள்ி அடநந்துள் ளடு து? = அமநரிக்கள
116) மர்கழன்ஸ் ள்ி அடநந்துள் கபம் து? = ளஸ்ைன் கர்
117) மகன் மகல்ர் ஆசழரினர் மனர் து? = அன்ிசல்ழயளன்
118) மகன் மகல்ர் டித்த களது தகததளனக்கள ள்ி அடநந்துள் கபம் து? =
ளஸ்ைில் கரில் உள் மலளபஸ்நளன் ள்ி
119) மகன் மகல்ர் டித்த டபட் லீநளசன் ள்ி அடநந்துள் கபம் து? = ழனைனளர்க்
120) னளர் அித்த னிற்சழனின் னளக மகன் மகல்ர் தகம்ிரிட்ஜ் மபட்கழிஃப்
கல்லூரினின் தடமவுத் ததர்யில் மயற்ழ மற்ளர்? = ஆசழரிடன அன்ிசல்ழயளன் அித்த
னிற்சழனின் னளக
121) மகன் மகல்ர் ட்ைம்மற் கல்லூரி து? = தகம்ிரிட்ஜ் மபட்கழிஃப் கல்லூரி
122) மகன் மகல்ரின் ஆசழரினர் அன்ிசல்ழயளன் இந்த ஆண்டு து? = 1930
123) மகன் மகல்ரின் த்தடனளயது யனதழல் தன் ஆசழரினர் அன்ிசல்ழயளட
இமந்தளர்? = 50 யது யனதழல்
124) உகழல் ளர்டயனற்தளர்கலக்கள ததசழன தகம் அடநத்தயர் னளர்? = மகன்
மகல்ர்
125) மகன் மகல்ரின் மநளமழமனர்ப்ளர் னளர்? = ளழ தளம்சன்
126) மகன் மகல்ர் ந்த கரின் னகழ்மற் மண்நணினளகத் தழகழ்ந்தளர்? = யளரழங்ைன்
127) உகழன் ட்ைளயது அதழசனம் ப் ளபளட்ைப்ட்ையர் னளர்? = மகன் மகல்ர்
128) ‘யளழ்க்டகனில் இமப்ன ன்தத இல்ட, என்று தளளல் இன்மளன்று யனம். அந்த
ம்ிக்டகனினந்தளல் யளழ்க்டக மயறுடந ஆகளது - க் கூழனயர் னளர்? = மகன்
மகல்ர்
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129) ‘ீங்கள் கண்ளர்டய அற்யபளகவும் களது தகளதயபளகவும் இனந்தும் கூை ப்டி
உங்களல் சளதழக்க னடிந்தது’ -  மகிைம் தகட்ையர் னளர்? = யிக்தைளரினள நகளபளணி
130) மகன் மகல்ர் த்தட ளள் தக்கு கண்ளர்டய கழடைத்ததளக கவு கண்ைளர்? = 3
ளள்கள்
131) மகன் மகல்ர் கயில் கண் ளர்டய கழடைத்தவுைன் னதல் ளள் ளர்த்தது து? =
தன் ஆசழரினடப
132) மகன் மகல்ர் கண் ளர்டய கழடைத்தவுைன் இபண்ைளம் ளள் ளர்த்தது டத? =
கதழபயன் ததளன்றுயது + னகழ் மற் ழனிளர் தைள ைளயின்சழ கடஞர்கின்
ஏயினங்கடனேம் கடப் மளனள்கள்
133) மகன் மகல்ர் கண் ளர்டய கழடைத்தவுைன் னென்ளம் ளள் ளர்த்தது டத? = கரின்
கழமக்கு க்கத்தழலுள் ஆற்றுப்ளம் + ழனைனளர்க்கழல் உள் கம்ீபநள இபட்டைக் தகளனபக்
கட்ைைம் + மசகப்ிரினனடைன ளைகம்
134) மகன் மகல்ர் இந்த ஆண்டு து? = 1968
135) ‘நண்டக்கத்தழத உனிர்கள்தளம் யனந்தும்’ – த் மதளைங்கும் ளைட ளடினயர்
னளர்? = யள்ளர்
136) தழனக்குில் ‘உடைடந’ ன்னும் மசளல்ழல் அடநந்துள் அதழகளபங்கள் மநளத்தம்
த்தட? = 10 அதழகளபங்கள்
137) தழனக்குில் உைடந ன்னும் மசளல்ழல் அடநந்த 10 அதழகளபங்கடக்
டயமனன்று கூறுக? =

அன்னடைடந, அைக்கனடைடந, எழுக்கனடைடந,

மளடனேடைடந, அனலடைடந, அழவுடைடந, ஊக்கனடைடந, ஆள்யிடனேடைடந,
ண்னடைடந, ளடடைடந
138) தழனக்குலக்கும் ந்த ண்ணிற்கும் நழகப் மரின மதளைர்னடைனது? = 7 ன் ண்
139) 7 ன்னும் ண் தழனக்குில் த்தட குட்ளயில் இைம்மற்றுள்து? = 8
குள்கில்
140) குறுந்மதளடகடன மதளகுத்தயர் னளர்? = னரிக்தகள
141) குறுந்மதளடக தழல் உள் கைவுள் யளழ்த்து ளைட ளடின னயர் னளர்? = ளபதம்
ளடின ளடின மனந்ததயளர்
142) ந்த தழன் யளனிளகப் ண்டைத் தநழமரின் இல்யளழ்க்டக, எழுக்கம், நகிர்,
நளண்ன, அவுணர்வு னதழனயற்ட ளம் அழனளம்? = குறுந்மதளடக
143) குறுந்மதளடகப் ளைல்கின் ண்ணிக்டக னளது? = 401 ளைல்கள்
144) கரிகளின் னன்தளர் களற்ழன் தளக்கழட அழந்து கம் மசலுத்தழர் – ன்டதக்
கூறும் தல் து? = னளனூறு
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145) னயர்கள் மளன்னுக்கு தழளக நழடக ற்ழச் மசன்ர் ன் மசய்தழடனக் கூறும்
தல் து? = அகளனூறு
146) ற்றுநதழ மளனள்கில் ‘னத்தத’ னதழைம் மற்து – ன்றுக் கூறும் தல் து? =
நதுடபக்களஞ்சழ நற்றும் சழறுளணளற்றுப்டை
147) மங்களத்தழல் யணிகப்மளனள்கள் ற்ழன குழப்னகள் ந்த தழல்
களணப்டுகழன்? = ட்டிப்ளட நற்றும் நதுடபக்களஞ்சழ
148) தநடக்கைல் னழுயதும் கப்ல் யிடுதயளம் – ன்று கவு கண்ையர் னளர்? = ளபதழ
149) ஏடத்தூக்கு, ஏடப்ளசுபம் – இடய இபண்டும் வ்யளறு அடமக்கப்டுகழது? =
சவட்டுக்கயி
150) குதழடப – க் குழக்கும் சழ மனர்கடக் கூறுக? = கந்துனயம், கந்துகம், தகளணம்,
மகளக்கு, தகளடை, குந்தம், ளைம், சடிம், கழள்ட ஆகழனடய
151) குதழடபடனக் குழக்கும்  மனர்கள் டயத்து சவட்டுக்கயி னெம் கயினம்
அடநத்தயர் னளர்? = அந்தகக்கயி யபபளகயர்
ீ
152) ியிததன கண்மணளி இமந்த னயர் னளர்? = அந்தகக்கயி யபபளகயர்
ீ
153) இங்டக நன்ன் ளபளசதசகப நன்டப் ற்ழ ளடின னயர் னளர்? = அந்தகக்கயி
யபபளகயர்
ீ
154) இங்டக நன்ன் ளபளசதசகப நன்டப் ளபளட்டி அந்தகக்கயி யபபளகயர்
ீ
மற்
ரிசழல் து? = என னளட, தளற்ந்தம், ஏர் ஊர் ஆகழனடய
155) அந்தகக்கயி யபபளகயரின்
ீ
தல்கள் சழயற்டக் கூறுக? = தழனக்கழுக்குன்ப்னபளணம்,
தழனக்கழுக்குன்நளட, தசனைர் னனகன் ிள்டத்தநழழ், தழனயளனொர் உள, சந்தழபயளணன்
தகளடய
156) திப்ளைல் தழபட்டில் ளடின னயர்கள் நற்றும் ளைல்கின் ண்ணிக்டக னளது? =
ளடின னயர்கின் ண்ணிக்டக – 110; ளைல்கின் ண்ணிக்டக – 1113
157) திப்ளைல் தழபட்டில் அந்தகக்கயி யபபளகயர்
ீ
ளடின ளைல்கின் ண்ணிக்டக னளது?
= 39
158) தசத்து தயந்தன் மசமழனதடபனனுக்குக் குதழடபதயண்டி அந்தகக்கயி யபபளகயர்
ீ
ழுதழனப் ளைல் து? = சவட்டுக்கயி
159) ஆந்தபங்கர் தளன் ழுதழன ளட்குழப்னக்கு அயர் இட்ை மனர் னளது? = தழப்டி
மசய்தழக்குழப்ன, மசளஸ்தழகழதம்
160) ஆந்தபங்கர் ிந்த ஊர் னளது? = ிபம்னர் (மபம்னர்)
161) ஆந்தபங்கரின் ஆசழரினர் மனர் னளது? = ம்ளர்
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162) னளர் தயண்டுதகளலக்கு இணங்க ஆந்தபங்கர் னதுடயனில் குடிதனழளர்? = தன்
தந்டத தழனதயங்கைம், டநத்துர் டினப்ரின் தயண்டுதகளலக்கு இணங்க
163) ஆந்தனக்கு ‘3000 குதழடபகள் நற்றும் நன்சுதளதளர்’ ன் ட்ைத்டத யமங்கழனயர்
னளர்? = னசர்சங்
164) ந்த ஆலரின் மநளமழப்மனர்ப்ளர் இந்ததளல் ஆந்தபங்கனக்கு துளசழ தயட
கழடைத்தது? = துய்ப்மக்சு
165) ந்த ஆண்டு னசர்ங் ஆந்தனக்கு 3000 குதழடபகள் நற்றும் நன்சுதளதளர் ன்
ட்ைத்டத யமங்கழளர்? = கழ.ி. 1749
166) த்தட ஆண்டு களம் ஆந்தபங்கர் ளட்குழப்ன மழதழளர்? = 25 ஆண்டுகள்
167) ஆந்தபங்கர் ளட்குழப்ன ழுதழன ஆண்டுகள் து? = 1736 – 1761
168) ந்த கப்ல் ிமபஞ்சு ளட்டிழனந்து கழம்ினதளக ஆந்தபங்கர் கூறுகழளர்? =
இனர்மதளத
169) னளனடைன தழனநணத்தழற்கு ஆலர் யந்ததளக ஆந்தபங்கர் கூழளர்? =
சுங்குதசளர மசட்டினளர் நகள் தழனநணம்
170) இபண்ைளயது னடனளக இபளநளைகத்டத அனணளச்ச கயிபளனர் னளர்
னன்ிடனில் அபங்தகற்ழளர்? = ஆந்தபங்கர் னன்ிடனில்
171) ளட்குழப்ன இக்கழனத்தழன் னன்தளடி ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னளர்? = மப்ிசு
172) ‘இந்தழனளயின் மப்ிசு’ + ‘ளட்குழப்ன தயந்தர்’ – ப் ளபட்ைப்ட்ையர் னளர்? =
ஆந்தபங்கர்
173) ‘டைஸ்ட்’ – ன் இத்தீன் மநளமழச் மசளல்ழன் மளனள் னளது? = ளள்
174) ‘டைரினம்’ – ன் இத்தீன் மநளமழச் மசளல்ழன் மளனள் னளது? = ளட்குழப்ன
175) ‘ஆந்தபங்கனடைன ளட்குழப்னகள் அயபது களத்தழல் னளனதந னரிந்தழபளத அரினததளர்
இக்கழனப் ணி’ – ன்று கூழனயர் னளர்? = தக.தக.ிள்ட
176) ‘தளம் தரில் கண்டும் தகட்டும் அழந்துள் மசய்தழகடச் சழத்தழபகுப்தடப்தளல்
என்று யிைளநல் குழத்து டயத்துள்ளர்’ - ன்று கூழனயர் னளர்? = ய.தய.சு.னர்
177) ஆந்தபங்கக்தகளடய ன் இக்கழன தழட ழுதழனயர் னளர்? = தழனளகபளச
ததசழகர்
178) ஆந்தபங்கன் ிள்டத்தநழழ் ன் இக்கழன தழட ழுதழனயர் னளர்? = அரிநதழ
மதன்கன்
179) ஆந்தபங்க யிஜனசம்ன ன் இக்கழன தழட ழுதழனயர் னளர்? = சவனுயளசக்கயி
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180) ஆந்தபங்க யிஜனசம்ன ன் தல் ந்த மநளமழ தளகும்? = யைமநளமழ தல்
181) ஆந்தபங்க பளட்சந்தன ன் இக்கழன தழட ழுதழனயர் னளர்? = கஸ்தூரி
பங்கக்கயி (மதலுங்கு)
182) ‘டம ன்றும் அடிடந ன்றும் இல்ட’ – ன் ளபதழனளரின் கவு யளக
தயண்டும் க் கூழனயர் னளர்? = ன.யபதபளசளர்
183) உகழல் உள் ளடுகள் மநளத்தம் த்தட ளடுகள் உள்? = 235 ளடுகள்
184) உகழல் உள் மநளத்த ளடுகில் த்தட ளடுகில் தநழழ் இங்கள்
பயினேள்? = 154
185) சளதுயன் யளணிகம் மசய்ன கைல் கைந்து மசன் குழப்ன களணப்டும் தல் து? =
நணிதநகட
186) தநழமர்கள் மனம்ளன்டநனளக யளழும் தீவு து? = ரினேினன் தீவு
187) தநழமர்கள் குடினபசுத் தடயபளக ததர்ந்மதடுக்கப்ட்ை ளடுகள் து? = சழங்கப்னர்,
மநளரிசழனசு
188) தநழழ் ஆட்சழ மநளமழனளகத் தழகழும் ளடுகள் து? = இங்டக, சழங்கப்னர், நதசழனள
189) ந்த ளட்டில் யளழும் தநழமர்கில் 95 யிழுக்களட்டிர் மதளைக்கப் ள்ி னதல்
ல்கடக்கமகம் யடப தநழமழததன கல்யி கற்கழன்ர்? = இங்டக
190) இடனளர் ழுதழன கயினலுக்கு உடப கண்ையர் னளர்? = க்கவ பர்
191) க்கவ பர் டைத்த தயறு தல்கள் து? = தழனனனகளற்றுப்டை, மடுல்யளடை
192) னம் ன்து யற்ழன் சழப்னகடக் கூறும்? = எனயரின் யபம்,
ீ
மகளடை, கல்யி
னதழன சழப்னகடக் குழக்கும்
193) தநழழ்த்மதன்ல் –  அடமக்கப்ட்ையர் னளர்? = தழன.யி.கழனளணசுந்தபளர்
194) தழன.யி.க டித்த ள்ி து? = மயஸ்ழ ள்ி
195) மயஸ்ழ ள்ி அடநந்துள் இைம் து? = மசன்ட - இபளனப்தட்டை
196) தழன.யி.க - யின் மற்தளர் மனர் னளது? = யினத்தளசளர் – சழன்ம்டநனளர்
197) தழன.யி.க ிந்த ஆண்டு து? = 1883
198) தழன.யி.க அயர்கள் தநழழ்ப் னின் ஆசழரினரின் மனர் து? = கதழடபதயர்
199) தழன.யி.க – யிற்கு தநழழ் கற்று தந்த கதழடபதயளர் ந்த ளட்டைச் தசர்ந்த ஆசழரினர்
ஆயளர்? = ஈமளட்டை தசர்ந்தயர்
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200) தநழடம யர்க்க தயண்டும் ன்ளல் ிமநளமழ மயறுப்தன்று’ – க் கூழனயர்
னளர்? = தழன.யி.க
201) தழன.யி.க – யிற்கு யளய்ந்த மநளமழடை ‘நட’ த் தநழழுகழல் ஏங்கழ
உனர்ந்துள்து ன்யர் னளர்? = மத.மள.நீ ளட்சழ சுந்தபளர்
202) ‘ளன் தினளக யளமயில்ட தமழதமளடு யளழ்கழதன்’ – க் கூழனயர் னளர்? =
தழன.யி.க (தன் நடயி இந்த தளது)
203) தசுயது தளதய ழுதுயது, ழுதுயது தளதய தசுயது – ன்று யளழ்ந்தயர் னளர்?
= தழன.யி.க
204) தழன.யி.க ழுதழன உடபடை தல்கள் நற்றும் மசய்னேள் தல்கள் சழயற்டக் கூறுக:நித யளழ்க்டகனேம் களந்தழனடிகலம், மண்ணின்
மனடந அல்து யளழ்க்டகத் துடணம்,

இநனநட அல்து தழனளம், னனகன் அல்து

அமகு, டசயத்தழவு, டசயத்தழன் சநபசம், கைவுட்
தழன.யி.க ழுதழன

உடபடை தல்கள்

களட்சழனேம் தளனேநளவுனம், இபளநழங்க சுயளநழகள்

தழனவுள்ம், தநழழ்ளடும் ம்நளழ்யளனம், ளனன்நளர்
யபளறு, தநழழ்தல்கில் மத்தம், களதள?

னடினள? சவர்தழனத்தநள?, ன் கைன் ணிமசய்து
கழைப்தத, இந்தழனளவும் யிடுதடனேம், தநழழ்ச்தசளட,
உள்மளி

னனகன் அனள் தயட்ைல், தழனநளல் அனள் தயட்ைல்,
தழன.யி.க ழுதழன
மசய்னேள் தல்கள்

கழழத்துயின் அனள் தயட்ைல், அனகன் அனதக,

உரிடந தயட்ைல், மளதுடந தயட்ைல், மளனலம்
அனலம் அல்து நளர்க்சழனனம் களந்தழனனம்

205) தழன.யி.க – ைத்தழன இதழ்கின் மனர்கள் னளது? = ததசக்தன், யசக்தழ
206) அழஞர் அண்ணள உள்ிட்ை அக்கள இடஞர்கட தன் உணர்ச்சழநழகு தச்சளல்
தம்ளல் ஈர்த்தயர் னளர்? = தழன.யி.க
207) உடபடை ழுதுயது து மதளமழல் ன்று கூழனயர் னளர்? = தழன.யி.க
208) ‘ங்கும் தநழழ், தழலும் தநழழ்’ - ன்டத னழு னெச்சளகக் மகளண்டு யளழ்ந்தயர் னளர்?
= தழன.யி.க
209) யைமநளமழ மசளல் கயளநல் தூனதநழமழல் ழுதழ தச தயண்டும் 
யழனேறுத்தழனயர் னளர்? = தழன.யி.க
210) களந்தழனடிகள் தநழமகம் யந்ததளமதல்ளம் அயபது தநடை உடபடன
மநளமழமனர்த்தயர் னளர்? = தழன.யி.க
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211) தழன.யி.க அயர்கள் யனதளகழ டுக்டகனில் இனந்த தளது மயினிட்ை தல் து? =
யர்ச்சழனேம் யளழ்வும் அல்து டுடகப் ிதற்ல்
212) தழன.யி.க அயர்கள் னளர் உதயினேைன் ‘யர்ச்சழனேம் யளழ்வும் அல்து டுடகப் ிதற்ல்’
ன் தட மயினிட்ைளர்? = ன.யபதபளசளர்
213) ‘இடஞர்கத! தநழழுகழன் இமழந்த ழட ஊறுங்கள்; ஏர்ந்து உங்கள் மளறுப்ட
உணனங்கள்; தநழழ்த்டதடனப் னதுப்தளர்டயனில் எப்ட மசய்து அரினளசத்தழல்
அநர்த்த சூள்மகளண்டு ழுங்கள்; ழுங்கள்; மந்தநழழ் யபத்துைன்
ீ
ழுங்கள் - ன்று
இடஞர்கலக்கு அடகூயல் யிடுத்தயர் னளர்? = தழன.யி.க
214) தழன.யி.க இந்த ஆண்டு து? = 1953
215) சழப்ிணி ன்னும் ளயி – ன் யரி இைம்மற்றுள் தல் து? = நணிதநகட
216) ‘உண்டிமகளடுத்ததளர் உனிர் மகளடுத்ததளதப’ – ன் யரி இைம்மற்றுள் தல்கள் து?
= நணிதநகட, னளனூறு
217) ‘ீரின்டநனளது உகு’ – ன் யரிடனக் கூழனயர் னளர்? = யள்லயர்
218) ‘நீ துண் யினம்தல்’ - ன் யரிடனக் கூழனயர் னளர்? = எடயனளர்
219) ‘களட நளட உளயிழதம்’ – த் மதளைங்கும் ளைடப் ளடினயர் னளர்? =
கயிநணி
220) ‘உைம்ளர் அமழனின் உனிபளர் அமழயர்’ - ன் யரிடனக் கூழனயர் னளர்? = தழனனெர்
221) தளய் தீர்க்கும் னெழடக மனர்கள் நற்றும் னங்கள் :னெழடக தளயபம்
கவ மக்களய்மல்ழ

சழப்னப் மனர்கள்
கவ மளமல்ழ,
கவ ழ்யளய்மல்ழ

தீர்க்கும் தளய்கள்
இந்த தளயபத்துைன் கற்கண்டு
தசர்த்து உண்தளல் சழறுீர்த்

மதளைர்ள தளய்கள் ீங்கும் +
நஞ்சள் களநளட
துசழ மசனிடின் இடகட ீரில்
இட்டு மகளதழக்க மசய்து ஆயி

ிடித்தளல் நளர்னசி, ளர்க்தகளடய,

துசழ

தடயழ ீங்கும் + துசழ
இடகள் னசழளல் டை ீங்கும்

தூதுயட

தூதுட, சழங்கயல்ழ,

இது குபல் யத்டத தநம்டுத்தும்,

ஞளப்ச்சழட

யளழ்ளட ீடிக்கும்

குப்டதநி

தநி துங்க

ச்சுக்கடிகலக்கு ல் நனந்து

குப்டதநி
கற்ளடம

குநரி

மண்கின் கனப்ட சளர்ந்த
தளய்கட ீக்குகழது
இதட அடபத்து தையிளல்
லும்ன னடயி யிடபயில் கூடும்
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+ இனம்ன சத்து ழடந்துள்தளல்

னனங்டக

கூந்தட யபச் மசய்யதழல்
மனம் ங்கு உண்டு

இது சவதததழ, ச்சு தளன்யற்ட

சரி மசய்னேம். நணனெட்டி உணயின்

கழதயப்ில்ட

நளது யினப்ட உண்ைளக்கும்
கரிசளங்கண்ணி

கரிசளட,

இபத்ததசளடக, மசரிநள தகளளறு,

டகனளந்தகடப,

நஞ்சள் களநளடக்கு சழந்த

ததகபளசம்

மதியளக்கும் + டபடன தளக்கும்

ினங்கபளசம்,

நணித்தகளகளிக்கவ டப

நனந்து + கண் ளர்டயடன
யளய்ப்னண்டணனேம்,

குைற்னண்டணனேம் குணப்டுத்தும்
அகத்தழக்கவ டப

ல் சளர்ந்த தளய்கட

யல்ளடப

ழடயளற்ட மனக்க உதவும்

நஞ்சள்

மஞ்சழலுள் சிடன ீக்கும்

மகளத்துநல்ழ

ித்தத்டதப் தளக்கும்

சவபகம்

யனிற்றுச் சூட்டைத்தணிக்கும்

நழகு

மதளண்டைக் கட்டைத்

குணநளக்கும்

மதளடக்கும்
னண்டு

யினகற்ழ யனிற்றுப்மளனநட

மயங்களனம்

குிர்ச்சழ உண்ைளக்கழக் குனதழடனத்

மனங்களனம்

யிடன மயிதனற்றும்

இஞ்சழ

ித்தத்டத எடுக்கழக் களய்ச்சடக்

ததங்களய்

ீர்க்தகளடயடன ீக்கும்

ல்மண்மணய்

கண் குிர்ச்சழனேம் அழவுத்மதிவும்

ீக்கழப் சழடன நழகுயிக்கும்
தூய்டநப்டுத்தும்

கண்டிக்கும்

உண்ைளக்கும்

222) சளன்ளண்டந ண்னகளல் ழடந்து ழற்ல் ல்யற்டமனல்ளம் கைடநமன
தநற்மகளண்டு யளழ்யர்கள் னளர்? = சளன்தளர்
223) யற்ட சளன்ளண்டநடனத் தளங்கும் தூண்கள் க் கூப்டுகழது? = அன்ன, ளண்,
எப்பவு, கண்தணளட்ைம், யளய்டந
224) ‘அன்னளண் எப்பவு கண்தணளட்ைம் யளய்டநமனளடு’ – ன் குட்ளயில் னின்று
யனம் அணி னளது? = கததச உனயக அணி
225) சளன்ளன்டநடன அந்தழனேம் உடபகல் து? = ததளல்யிடன எப்னக்மகளள்யதத
226) மளனள்தகளள் மநளத்தம் த்தட யடகப்டும்? = 8 யடகப்டும்
227) மளனள்தகளள்கின் யடககள் டய :
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ய.ண்
1

மளனள்தகளள் யடககள்
ஆற்றுீர்ப் மளனள்தகளள்

யடபனட
இடைனளது மசல்லும் ஆற்றுீடபப் தளப்
ளைழன் மசளற்கள் னன்ின் நளளது ததப
மசன்று மளனள் தனயது

2

3

மநளமழநளற்றுப் மளனள்தகளள்

ழபல்ழடப் மளனள்தகளள்

ஏபடினேள் உள் மசளற்கட அடயதனம்
மளனலக்கு ற் நளற்ழக் கூறுதல்

மசய்னேில் இனக்கழன் மசளற்கட னட
நளளநல் யரிடசனளக அடநத்துப்
மளனள்மகளள்யது

யிற்னட்டுப் மளனள்தகளள்
4

(அல்து)

னட்டுயிற்மளனள்தகளள்

யில்ழன் இன னடகலம் இடணத்துக்
கட்டுதல் தள மசய்னேின் னதழல்

அடநந்த மசளல்லும்,இறுதழனில் அடநந்த
மசளல்லும் மளனள்ைப் மளனந்துயது
ஊஞ்சழன் டுழன் கனிறு னன்னும்,

ின்னும் மசன்று யனதல் தளச் மசய்னேின்
5

தளப்ிடசப் மளனள்தகளள்

டுயில் அடநந்தழனக்கும் மசளல் னதழலும்

இறுதழனிலும் அடநந்தழனக்கும் மசளற்கலைன்
மளனந்தழப் மளனடத் தனயது
ளம்ன னற்ழல் தடடயத்து தடமனேம்தளது

6

அடநழப் ளம்னப்
மளனள்தகளள்

தட தநளகவும், உைல் அடுத்தும் மசல்யது
தளச் மசய்னேின் இறுதழனிழனந்து

மசளற்கட டுத்து னதழல் டயத்துக்
கூட்டிப் மளனள் மகளள்யது
மகளண்டு கூட்டுப் மளனள்தகளள்
7

8

மசய்னேின்  அடிகிலும் கூப்ட்டுள்
மசளற்கடப் மளனலக்கு ற்க் கூட்டிப்
மளனள்மகளள்யது

அடிநளற்றுப் மளனள்தகளள்

மசய்னேின் ல்ள அடிகடனேம்

னன்ின்ளக நளற்ழப் மளனள் மகளண்ைளலும்
மளனலம் ஏடசனேம் சழடதனளநல் இனப்து

228) களரினளசளன் னளனடைன நளணளக்கர் ஆயளர்? = நதுடப தநழமளசழரினர் நளக்களனளரின்
நளணயர்
229) சழறுஞ்சனெம் தழல் உள் ளைல்கின் ண்ணிக்டக னளது? = 97 மயண்ளக்கள் +
கைவுள் யளழ்த்து
230) சழறுஞ்சனெத்தழன் எவ்மயளன ளைழலும் த்தட அக்கனத்துக்கள் உள்? =
ந்து அக்கனத்துக்கள்
231) ‘மந்தநழழ் கற்ல் இன்ம்’ – த் மதளைங்கும் ளைடப் ளடினயர் னளர்? = உயடநக்
கயிஞர் சுபதள
232) சுப்னபத்தழதளசின் இனற்மனர் னளது? = இபளசதகளளன்
233) சுபதள அயர்கள் ிந்த ஊர் து? = டமனனூர்
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234) சுபதளயின் தல்கள் சழயற்டக் கூறுக? = ததன்நடம, துடனகம், சுயனம்
சுண்ணளம்னம், சுபதளயின் கயிடதகள்
235) சுபதளயின் ந்த தல் தநழமக யர்ச்சழத்துடனின் ரிடசப் மற்து? = ததன்நடம
236) சுபதளயிற்கு கடநளநணிப் ட்ைம் னளபளல் யமங்கப்ட்ைது? = தநழழ் இனல் இடச
ளைக நன்த்தழன் னெம்
237) தநழமக அபசழன் ளதயந்தர் யினது மற்யர் னளர்? = சுபதள
238) ‘மந்தநழழ் கற்ல் இன்ம்’ – த் மதளைங்கும் ளைல் சுபதளயின் ந்த தழல்
இைம்மற்றுள்து? = ததன்நடம
239) சுபதள மழதழன ததன்நடம னும் தழல் த்தட குதழகள் கயிடதகளக
குக்கப்ட்டுள்? = 16 நகுதழகள் ( இனற்டகமனமழல் னதளக ஆபளய்ச்சழ ஈளக)
240) களநபளசர் ிந்த ஆண்டு து? = 1903 ஜீட 15
241) களநபளசர்  அழஞர்கின் யளழ்க்டக யபளறுகடப் டித்து தம் தச்சளற்ட
யர்த்த தல் ழடனம் து? = மநய்கண்ைளன் னத்தகசளட
242) களநபளசர் அயர்கள் மநய்கண்ைளன் னத்தகசளடனில் னளனடைன யளழ்க்டக
யபளறுகட டித்து தன் தச்சளற்ட யர்த்துக் மகளண்ைளர்? = இமின், கரிளல்டி,
மப்தளழனன்
243) களநபளசர் ங்குமகளண்ை தளபளட்ைங்கள் னளடய? = டசநன் குழு தழர்ப்ன, உப்னச்
சத்தழனளகழபகம், மயள்டனத மயிதனறு இனக்கம்
244) களநபளசர் சட்ைநன் உறுப்ிபளக ததர்ந்மதடுக்கப்ட்ை ஆண்டு து? = 1937
245) களநபளசர் தநழமக களங்கழபஸ் கட்சழனின் தடயபளக ததர்ந்மதடுக்கப்ட்ை ஆண்டு? =
1939 (12 ஆண்டுகள் யடப தடயபளக இனந்தளர்)
246) களநபளசரின் அபசழனல் குன னளர்? = சத்தழனனெர்த்தழ
247) னளர் தநழழ்ளட்டின் தநனபளக இனக்கும் தளது களநபளசர் அயர்கள் தநழமக களங்கழபஸ்
கட்சழனின் தடயபளக ததர்ந்மதடுக்கப்ட்ைளர்? = சத்தழனனெர்த்தழ
248) 1945 - இல் ிபகளசம், 1947 - இல் எநந்தூர் இபளநசளநழ நற்றும் 1949 - இல் குநளபசளநழ
ஆகழதனளர் னதல்யபளகப் தயிதனற்தற்குக் களபணநளக இனந்தயர் னளர்? = களநபளசர்
249) களநபளசர் தநழமக னதல்யர் தயிக்கு ததர்ந்மதடுக்கப்ட்ை ஆண்டு து? = 1954
250) களநபளசர் னதல்யபளக இனந்த தளது ந்த ந்தளண்டு தழட்ைங்கள் ழடதயற்ப்ட்ை?
= இபண்ைளயது, னென்ளயது ந்தளண்டுத் தழட்ைங்கள்
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251) தநழழ்ளட்டில் மதளமழற்தட்டைகட ழறுயின இைங்கள் து? = கழண்டி, அம்த்தூர்,
இபளணிப்தட்டை
252) மய்தயழ ழக்கரிச் சுபங்கத் மதளமழற்சளட, இந்துஸ்தளன் தளட்தைள ிழம்
மதளமழற்சளட, கழண்டி அறுடயசழகழச்டசக் கனயித் மதளமழற்சளடகள் னளர் களத்தழல்
மதளைங்கப்ட்ை? = களநபளசர்
253) சர்க்கடப ஆட, சழமநண்ட் மதளமழற்சளட, மபம்னர்த் மதளைர்யண்டிப் மட்டித்
மதளமழற்சளட, தநட்டூர் களகழதத் மதளமழற்சளட னதழன னளர் களத்தழல்
மதளைங்கப்ட்ை? = களநபளசர்
254) னளனடைன களத்தழல் தநழமகத்தழல் கட்ைளனக் கல்யி னட
டைனடப்டுத்தப்ட்ைது? = களநபளசர்
255) களநபளசரின் னகழுடபகள் சழயற்டக் கூறுக? = தன்நற் தடயர், கர்ந யபர்,
ீ
கல்யிக்கண் தழந்த னதல்யர், டமப்ங்களர்
256) களநபளசரின் ஆட்சழக் களத்தழல் இந்தழனளயின் கல்யி அடநச்சர் நற்றும் மதளமழல்
அடநச்சபளக இனந்தயர்கள் னளர்? = சழ.சுப்பநணினம் நற்றும் ஆர்.மயங்கட்பளநன்
257) களநபளசரின் தளக்கம் து? = மதனததளறும் மதளைக்கப்ள்ி, ஊர்ததளறும்
உனர்ழடப்ள்ி
258) ள்ி தயடளள்கட 180 இல் இனந்து 200 ஆக உனர்த்தழனயர் னளர்? = களநபளசர்
259) மதளைக்கப்ள்ினில் நதழன உணவுத் தழட்ைம் னளபளல் மதளைங்கப்ட்ைது? = களநபளசர்
260) களநபளசர் களத்தழல் ள்ிகலக்கள அடிப்டை மளனட்கள் மறுயதற்களக
ைத்தப்ட்ை நளளடு து? = ள்ி சவபடநப்ன நளளடு
261) களநபளசர் களத்தழல் த்தட ள்ி சவபடநப்ன நளளடுகள் ைத்தப்ட்ை? = 133
நளளடுகள்
262) 133 ள்ி சவபடநப்ன நளளடுகள் த்தட ஆண்டுகளக ைத்தப்ட்ை? = ஈபளண்டுகள்
263) நனத்துயக்கல்லூரி னதள மதளமழற்கல்லூரிகில் னிலும் டம நளணயர்கலக்கு
யட்டினில்ளக் கைிக்க ற்ளடு மசய்த னதல்யர் னளர்? = களநபளசர்
264) தஞ்சளவூர்ப் ண்டணனளள் ளதுகளப்னச் சட்ைத்டத தழனத்தழ, சளகுடி மசய்னேம்
மதளமழளிக்கு அறுது யிழுக்களடு ங்கு கழடைக்க யமழயடக மசய்தயர் னளர்? = களநபளசர்
265) சவப்டைமனடுப்ன டைமற் ஆண்டு து? = 1962
266) தன களநள ஆண்டு து? = 1964
267) களநபளசர் அகழ இந்தழன களங்கழபஸ் தடயபளக தயிதனற் ஆண்டு து? = 1963
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268) ழசவர்தழனத்தம் நற்றும் ழ உச்ச யபம்ன னப்து க்கர் க் குடத்தயர் னளர்? =
களநபளசர்
269) களநபளசர் ந்த கரில் டைமற் களங்கழபஸ் நளளட்டில் அகழ இந்தழன களங்கழபஸ்
தடயபளக தயிதனற்ளர்? = னயதஸ்யர் கர்
270) தனயின் நடவுக்குப்ின் ளல்கதூர் சளஸ்தழரிடனனேம், கதூர் நடவுக்கு ின்ன
இந்தழபள களந்தழடனனேம் ளட்டின் ிபதநபளக ஆக்கழனதழல் மனம்ங்களற்ழனயர் னளர்? =
களநபளசர்
271) ளல்கதூர் சளஸ்தழரி இந்த இைம் து? = தளஸ்கண்ட் (1966)
272) களநபளசர் நணிநண்ைம் அடநந்துள் இைம் து? = கன்ினளகுநரி
273) களநபளசர் அபங்கம் அடநந்துள் இைம் து? = ததளம்தட்டை
274) "கல்யிக் கண் தழந்தயர்" த் தநழழுகம் தளற்றும் தடயர் னளர்? = களநபளசர்
275) கல்யி யர்ச்சழ ளள்  கூப்டும் ளள் து? = ஜீட 15
278) "தடயர்கட உனயளக்குயர்" -  அடமக்கப்ட்ையர் னளர்? = களநபளசர்
279) களநபளசர் அயர்கலக்கு டுயணபசு அித்த யினது து? = ளபத பத்ள
280) ந்த ஆண்டு களநபளசர் அயர்கள் ளபத பத்ள யினடத மற்ளர்? = 1976
281) களநபளசர் இந்த ஆண்டு து? = 1972, அக்தைளர் 2
282) ‘கழி தசுகழது’ – ன் கடத டுக்கப்ட்ை மதளகுப்ன து? = யிந்தன் கடதகள்
283) தன்ட ிர் தளக்கும் தளது தடுக்களநல் இனந்தயர் னளர்? = நகளயபர்
ீ
284) ‘அன்னம் ஆர்யனம் அைக்கனம் தசர்ந்தும்’ – த் மதளைங்கும் ளைழன் ஆசழரினர் னளர்?
= கயிஞர்.மய.இபளநழங்களர்
285) அனளர் தநக்கு அன்த மசய்னேம் ளணம் மகைளநல் ட்ன மகளண்ைளடும் – ன் யரி
தற்கு உயடநனளக கூப்டுகழது? = மண்டந
286) மண்டநனின் ண்னகள் க் கூப்டுயது து? = அன்ன, ஆர்யம், அைக்கம்
287) தழல்டனளடி யள்ினம்டநனின் மற்தளர் மனர் னளது? = னனுசளநழ – நங்கம்
288) னதுச்தசரினில் யளழ்ந்த தழல்டனளடி யள்ினம்டந மற்தளர் தயடத்ததடிச் மசன்
ளடு து? = மதன்ளப்ிரிக்கள
289) மதன்ளப்ிரிக்களயில் ந்த கரில் தழல்டனளடி யள்ினம்டந மற்தளர்
தயடத்ததடிச் மசன்ர்? = தஜளகன்ஸ்ர்க்
290) தழல்டனளடி யள்ினம்டந ிந்த ளடு து? = மதன்ளப்ிரிக்கள
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291) தழல்டனளடி யள்ினம்டந ிந்த ஆண்டு து? = 1898
292) மதன்ளப்ிரிக்கள ளட்டின் தழனநண தழவு சட்ைப்டினேம், கழழஸ்துய நத சட்ைப்டினேம்
டைமளத தழனநணம் மசல்ளது ன்று அந்ளட்டு உச்சீதழநன்ம் தீர்ப்ன யமங்கழன
ஆண்டு து? = 1912
293) தழனநணச்சட்ைத்டத தழர்த்து ந்த ஆண்டு யள்ினம்டந அயர்கள்
மதன்ளப்ிரிக்களயில் அப்தளபளட்ைம் ைத்தழளர்? = 1913
294) யள்ினம்டந டகது மசய்னப்ட்ை யனது து? = 15 யது அகடய
295) யள்ினம்டந அயர்கள் த்தட ஆண்டு களம் சழடதண்ைட மற்ளர்? = 3
ஆண்டு கடுங்களயல் தண்ைட
296) மதன்ளப்ிரிக்களயில் தழனநணச்சட்ைத்டத தழர்த்ததளல் யள்ினம்டந அயர்கள்
டகது மசய்னப்ட்ை இைம் து? = யளல்க்ஸ்பஸ்ட்
297) யள்ினம்டந இந்த ஆண்டு து? = 1914
298) யள்ினம்டந இந்த யனது து? = 16 யது அகடய
299) சழடதண்ைடக்களக ீ யனந்துகழளனள? – ன்று யள்ினம்டநடன ளர்த்து தகட்ையர்
னளர்? = களந்தழ
300) இல்ட இல்ட நீ ண்டும் சழட மசல்யதற்கு தனளர் – ன்று களந்தழனடிகிைம்
கூழனயர் னளர்? = யள்ினம்டந
301) இந்தழனர்கின் னுக்களக த்தகு இன்ல்கடனேம் ற்தன் ன்று கூழனயர் னளர்? =
தழல்டனளடி யள்ினம்டந
302) மதன்ளப்ிரிக்க ளட்டில் இந்தழனரின் னுக்களகப் தளபளடின யபத்தநழழ்
ீ
நங்டக
னளர்? = தழல்டனளடி யள்ினம்டந
303) ‘ன்னுடைன சதகளதரினின் நபணத்டத யிைவும் யள்ினம்டநனின் நபணம் க்கு
தரிடினளக இனந்தது’ – ன்று கூழனயர் னளர்? = களந்தழ
304) தழல்டனளடி யள்ினம்டநடன ற்ழ களந்தழனடிகள் ந்த இதமழல் ழுதழளர்? =
இந்தழனன் எப்ீினன்
305) தழல்டனளடி யள்ினம்டநடன ற்ழ களந்தழனடிகள் இந்தழனன் எப்ீினன் ன்
இதமழல் ழுதழன யளக்கழனம் து? = ‘ம்ிக்டக தளன் அயபது ஆனேதம்’
306) மதன்ளப்ிரிக்க யபளற்ழல் யள்ினம்டநனின் மனர் ன்றும் ழடத்து ழற்கும் ன்று கூழனயர் னளர்? = களந்தழ
307) மதன்ளப்ிரிக்க சத்தழனளகழபகம் ன் தழன் ஆசழரினர் னளர்? = களந்தழ
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308) ந்த தழல் களந்தழனடிகள் மதன்ளப்ிரிக்க யபளற்ழல் யள்ினம்டநனின் மனர்
ன்றும் ழடத்து ழற்கும் – ன்று கூறுகழளர்? = மதன்ளப்ிரிக்க சத்தழனளகழபகம்
309) களந்தழனின் சத்தழனளகழபக தயள்யிப்ணிக்கு னதல் கப்ழனளயர் னளர்? =
யள்ினம்டந
310) நளதர்கலக்கு அணிகன்களகத் தழகழும் துன்த்டதத் தளங்கும் நயழடந,
தன்நளம், ல்மளழுக்கம் ஆகழனயற்ழற்கு இக்கணநளகத் தழகழ்ந்தயர் னளர்? =
தழல்டனளடி யள்ினம்டந
311) தநழழ்ளட்டில் ‘தழல்டனளடி’ – ன் ஊர் அடநந்துள் நளயட்ைம் து? =
ளகப்ட்டிம் – தழனக்கடைனைனக்கு மதற்தக 3 கழ.நீ மதளடயில் உள்து
312) யண்ைலூர் உனிரினல் னங்களயில் ிந்த மண் னழக்குட்டிக்குத் தழல்டனளடி
யள்ினம்டந ழடயளக டயக்கப்ட்ை மனர் து? = யள்ி
313) களந்தழனடிகட நகளத்நள ன் உனர்ழட தளக்கழத் தழனப்ின மனடநக்குரினயர்
னளர்? = தழல்டனளடி யள்ினம்டந
314) தநழழ்ளடு மசயளர் கூட்டுவுச் சங்கம் (தகள-ஆப்-மைக்ஸ்) மசன்டனிலுள் தது
த்தடனளயது யிற்ட டநனத்தழற்கு ‘தழல்டனளடி யள்ினம்டந’ ன்று மனர்
சூட்ைப்ட்ைது? = 600 யது கழட
315) இபளணி நங்கம்நளின் கணயர் மனர் னளது? = மசளக்களத ளனக்கர்
316) இபளணி நங்கம்நளின் நகன் மனர் னளது? = அபங்ககழனட்டி னத்துயபப்ன்
ீ
317) ‘அபசளட்சழடன அைக்கத்ததளடும் தந்தழபத்ததளடும் ளம் தளக்குதல் தயண்டும்.
னன்தகளனம் அதன் யிடவும் அபசழனழல் எனதளதும் மயற்ழடனத் தபளது. டகயடப
தழர்மகளள் ப்தளதும் ஆனத்த ழடனில் இனப்ததளடு நழகுந்த மளறுடநனேைனும்
மசனல்ைதயண்டும்’ –  தன் நகனுக்கு அழவுடப கூழனயர் னளர்? = இபளணி
நங்கம்நளள்
318) ‘தர்டநடன களட்டிலும் உனர்ந்த மதய்யம் இல்ட’ ன்னும் உணர்தயளடு ஆட்சழ
ைத்தழனயர் னளர்? = அபங்ககழனட்டி னத்துயபப்ன்
ீ
319) னத்துயபப்ன்
ீ
த்தட ஆண்டு களம் ஆட்சழ னரிந்தளர்? = 7 ஆண்டுகள்
320) னத்துயபப்ன்
ீ
ந்த தளனளல் ளதழக்கப்ட்டு உனிர் ீர்த்தளர்? = அம்டந தளனளல்
321) இபளணி நங்கம்நளின் தபன் மனர் னளது? = யிசனபங்க மசளக்களதன்
322) இபளணி நங்கம்நளின் தபன் யிசனபங்க மசளக்களதன் அரினடணனில் ற்ப்ட்ை
ஆண்டு து? = கழ.ி. 1688
323) துனபங்கடத் தளங்கழக்மகளண்டு ஆட்சழக் கைடநகட அமகு ஆற்க்கூடின
யபளங்கட
ீ
னளர்? = இபளணி நங்கம்நளள்
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324) தழனயிதளங்கூர் நன்ரின் மனர் னளது? = இபளஜளஇபயியர்நள
325) இபயியர்நள அயர்கள் ளனக்கர் டைடனத் தளக்கழ அமழத்த இைம் து? = கல்கும்
326) மசஞ்சழக்தகளட்டைனில் துங்கழ இனந்த நபளட்டின நன்ன் னளர்? = இபளஜளபளம்
327) மசஞ்சழக்தகளட்டைனில் துங்கழ இனந்த இபளஜளபளடந டகது மசய்ன எபங்கசவப்
அனுப்ின ஆள் னளர்? = சல்ீர்க்களன்
328) இபளணிநங்கம்நளின் ததழ மனர் னளது? = பசப்டனன்
329) தஞ்டச ரளஜழக்கும் இபளணி நங்கம்நளலக்கும் இடைதன தளர் ைந்த இைம் து? =
தஞ்டச தளர்
330) களயிரினின் குறுக்தக அடண கட்டினயர் னளர்? = டநசூர் நன்ன் சழக்கததயபளனன்
331) தஞ்டச நற்றும் நதுடபக் கூட்டுப்டைடன (டநசூர் தளர்) உனயளக்கழனயர் னளர்? =
இபளணி நங்கம்நளள்
332) இபளணி நங்கம்நளள் ந்த ஆற்ழல் மயள்ம் ற்ட்டு நக்கள் துன்னற் தளது உணவு,
உடனேள் யமங்க ஆடணனிட்ைளர்? = மகளள்ிைம் ஆறு
333) ‘எவ்மயளனயனம் தளம் சழந்ததளகக் கனதும் சநனத்டதக் டகக்மகளண்டு யளமயிடுயதத
தனநம்’ - ன்னும் மகளள்டகடனப் ின்ற்ழனயர் னளர்? = இபளணி நங்கம்நளள்
334) இபளணி நங்கம்நளள் ஆட்சழனில் சநனத் மதளைர்ளக டகது மசய்து
சழடடயக்கப்ட்ையர் னளர்? = மநல்தள ளதழரினளர்
335) நங்கம்நளள் தன் அபசடயனில் யபதயற்று யினந்ததளம்ின நதகுன னளர்? = தளதசத்
336) இஸ்ளநழனர்கலக்கு நளினம் அித்து, ள்ியளசல்கலக்கு ழங்கட நளினநளக
யமங்கழனயர் னளர்? = இபளணி நங்கம்நளள்
337) மதன்ளட்டை தன்ந்திதன ஆண்ை மண்ணபசழ ன் சழப்ன மனர் மற்யர் னளர்?
= இபளணி நங்கம்நளள்
338) தநழழ்ளட்டில் ந்த மடுஞ்சளடக்கு ‘நங்கம்நளள் சளட’ ன்று மனரிைப்ட்ைது? =
கன்ினளகுநரி – நதுடப இடைதனனள மடுஞ்சளட
339) தநழழ்ளட்டில் ஊஞ்சல் தழனயிமள டைமறும் நளதம் து? = ஆித்தழங்கள்
340) நங்கம்நளள் தன் ஆட்சழனின் தளது கட்டின கட்டிைங்கள் சழயற்டக் கூறுக? =
நத்தழனச்சந்டத, நதுடபக் கல்லூரி, நதுடப உனர்ழடப் ள்ிக் கூைம், இபளநளதனபம்
நளயட்ை ஆட்சழத் தடயரின் டமன அலுயகம்
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341) ‘இடயனுக்கு னன்ளல் ற்த்தளழ்வுகள் இல்ட, அடயனம் என்த அயட
அயன் யமழனில் தளகயிடுங்கள்’ – ன்று மனந்தன்டநதனளடு கூழனயர் னளர்? = இபளணி
நங்கம்நளள்
342) தட த்தட யடகப்டும்? = 7 – அடய னடதன :
நள னன் தர் யனயது

தமபளன்ளசழரினத்தட

யிி னன் ழடை யனயது

ழடபமனளன்ளசழரினத்தட

நள னன் ழடப நற்றும் யிி

இனற்சவர் மயண்ைட

களய் னன் தர் யனயது

மயண்சவர் மயண்ைட

களய் னன் ழடப யனயது

கழத்தட

கி னன் ழடப யனயது

என்ழன யஞ்சழத்தட

கி னன் தர் யனயது

என்ளத யஞ்சழத்தட

னன் தர் யனயது

343) நதுபகயி ன்று அடைமநளமழக் மகளண்ையர் னளர்? = ளஸ்கபதளஸ்
344) யஞ்சகநளய் மஞ்சதநளடு மநளமழதல் – ன் யரிடன ளடினயர் னளர்? = நதுபகயி
ளஸ்கபதளஸ்
345) இடசப்னடநனேைன் ளைகப் னடநனேம் மற் கயிஞர் னளர்? = ளஸ்கபதளஸ்
346) ளைக தநடைகில் யிடுதடப் ளைல்கட இடசத்தயர் னளர்? = ளஸ்கபதளஸ்
347) ளஸ்கபதளஸ் அயர்கின் ளைல்கடக் தகட்டுப் ளபளட்டினயர் னளர்? = களந்தழ
348) ‘ழடனில்ள யளழ்யிற்களக மசளத்துக்கடச் தசர்த்து ன் னன்’ - ன்று கூழனயர்
னளர்? = ளஸ்கபதளஸ்
349) ‘உகம் னளடயனேம் தளன யளக்கலும்’ – த் மதளைங்கும் ளைல்
கம்பளநளனணத்தழல் இைம்மற்றுள் களண்ைம் து? = ள களண்ைம்
350) கம்ர் ிந்த ஊர் து? = ளகப்ட்டிம் நளயட்ைம் – நனிளடுதுட அனகழல் –
ததபழுந்தூர்
351) கம்ர் இனற்ழன தயறு தல்கள் சழயற்டக் கூறுக? = ர் ழுது, சழட ழுது,
சபஸ்யதழ அந்தளதழ, சைதகளர் அந்தளததழ, தழனக்டக யமக்கம் ஆகழனடய
352) கம்டப ஆதரித்த யள்ல் னளர்? = தழனமயண்மணய் ல்லூர் சடைனப் யள்ல்
353) கம்ர் ந்த நன்ின் அடயப் னயபளக யிங்கழளர்? = குதளத்துங்க தசளமன்
354) கம்ரின் களம் து? = 12 ஆம் தற்ளண்டு
355) ‘அகழ்யளடபத் தளங்கும் ழம் தளத்தம்டந’ – ன் குட்ளயில் னின்று யனம்
அணி து? = உயடந அணி
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356) ‘இன்டநனேள் இன்டந யினந்மதளபளல் யன்டநனேள்’ - ன் குட்ளயில் னின்று
யனம் அணி து? = டுத்துக்களட்டு உயடந அணி
357) னயர் தம் னடந தழத்டத அழன இடயட தயண்டி டதப் மற்ர்? =
சங்கப்டகடன
358) தழனயிடனளைற்னபளணத்தழல் ‘தனநழக்கு மளற்கமழ அித்த ைம்’ ந்த களண்ைத்தழல்
கூப்டுகழது? = தழனயளயளய்க் களண்ைம்
359) மசண்கப் ளண்டினின் தயறு மனர்கள் சழயற்டக் கூறுக? = சூைளநணி
ளண்டினன், டயடன ளட்ையன்
360) மதன்யின் குமதய்யம் ன்று பஞ்தசளதழ னியர் னளடபக் குழப்ிடுகழன்ர்? =
மசளக்களதன் (அ) சுந்தபளண்டினன்
361) மசளக்களதர் அயர்கள் தனநழக்கு அித்த ளைழன் னதல் யரி து? = மகளங்குததர்
யளழ்க்டக
362) பஞ்தசளதழ னியர் ிந்த இைம் து? = தயதளபண்னம்
363) பஞ்தசளதழ னியர் இனற்ழன தயறு தல்கள் சழக் கூறுக? = தழனயிடனளைற்
தளற்ழக் கழமயண்ள, நதுடபப்தழற்றுப்த்தந்தளதழ, தழனநடக்களட்டு னபளணம்
364) பஞ்தசளதழ னியரின் ந்த தல் தயதளபண்ன னபளணம் ன்று அடமக்கப்டுகழது? =
தழனநடக்களட்டு னபளணம்
365) தழனயிடனளைற்னபளணத்தழன் தல் அடநப்ன து? = 3 களண்ைம் + 64 ைங்கள் + 3363
யினத்தப்ளக்களல் ஆது
366) தழனயிடனளைற்னபளணத்தழன் 3 களண்ைங்கள் து? = 1. நதுடபக் களண்ைம் (18
ைங்கள்); 2. கூைற்களண்ைம் (30 ைங்கள்); 3. தழனயளயளய்க் களண்ைம் (16 ைங்கள்)
367) தழனயிடனளைல் னபளணம், ந்த னபளணத்தழன் என குதழனள ஆளசழன நளன்நழனத்டத
அடிப்டைனளக மகளண்ைது ஆகும்? = கந்தனபளணம்
368) தழனயிடனளைற்னபளண தழன் உடபனளசழரினர் னளர்? = .ன.தயங்கைசளநழ
369) ‘உைல் னழுயதும் கண்கடனேடைனயன்’ – ன்று கூப்டுயர் னளர்? = இந்தழபன்
370) கைம்ய னபளணத்டத ழுதழன ஆசழரினர் னளர்? = மதளண்டைளட்டு இம்னர் யநளத
ீ
ண்டிதர்
371) ‘இந்தழனளடய அைக்கழ எழுகுயதற்கு னளனம் இல்ட, அதளல்தளன் யழ்ச்சழ
ீ
தர்ந்தது’
– ன்றுக் கூழனயர் னளர்? = யிதயகளந்தர்
372) மளங்கல் தழனயிமள ஆந்தழபள, கனளைகம் ஆகழன நளழங்கில்____
அடமக்கப்டுகழன்? = நகப சங்கபளந்தழ
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373) நளர்தளடனில் ழுதும் ழுத்தளணி து? = தந்தம் (நனப்ன)
374) னத்மதளள்ளனிபம் தழன் தல் அடநப்ன னளது? = 1800 ளைல்கள் (3 தயந்தர்கலக்கும்
900 ளைல்கள்)
375) னத்மதளள்ளனிப தழல் னத்தழபட்டு யளனிளக கழடைக்கும் ளைல்கள் மநளத்தம்
த்தட? = 108 மயண்ளக்கள்
376) டமன உடப தல்கில் தநற்தகளளக கழடைத்த னத்மதளள்ளனிப ளடுகள் மநளத்தம்
த்தட? = 22 மயண்ளக்கள்
377) னத்மதளள்ளனிபத்தழன் ஆசழரினர் மனர் னளது? = இதுயடப அழனயில்ட
378) ‘ளனின் யளனிிர் தன்ட ீமபள வ்யி ளயிளல் க்கழ யிக்குதந’ – ன்று
ளடினயர் னளர்? = மஜனங்மகளண்ைளர்
379) கழங்கத்துப்பணி ன் தழல் கழங்க நன்ின் மனர் னளது? = அந்தன்நன்
380) கழங்கத்துப்பணினில் இைம்மற்றுள் ளைல்கின் ண்ணிக்டக த்தட? = 599
தளமழடசகள்
381) கழங்கத்துப்பணிடன ‘மதன்தநழழ்த்மதய்யப்பணி’ – ன்று ளபளட்டினயர் னளர்? =
எட்ைக்கூத்தர்
382) ‘ஆட ஆனிபம் அநரிடை மயன் நளணயனுக்கு யகுப்து பணி’ – ன்று
கழங்கத்துப்பணிக்கு யடபனட யகுத்த தல் து? = ன்ினளட்டினல்
383) ‘க்கு நழக யினப்நள இக்கழனம் என்று உண்மைன்ளல் அது கழங்கத்துப்
பணிதன’ – ன்று கூழனயர் னளர்? = அழஞர் அண்ணள
384) பணி இக்கழனங்கள் தயறு சழயற்டக் கூறுக? = தக்கனளகப்பணி,
தநளகயடதப்பணி, சவத்துப்பணி, யங்கத்துப்பணி, ளசயடதப்பணி, தழபளயிைத்துப்பணி
385) கயிநணி ததசழகயிளனகம் ிந்த ஊர் து? = ததனொர்
386) உநளர்கய்னளம் அயர்கள் ந்த மநளமழக் கயிஞர் ஆயளர்? = ளபசவக மநளமழக் கயிஞர்
387) உநளர்கய்னளம் அயர்கின் னழுப்மனர் னளது? = கழனதுதழன் அனல்ளத் உநர்கய்னளம்
388) உநளர்கய்னளம் ந்த இன ளைங்கில் னடந நழக்கயபளக இனந்தயர் னளர்? = கணிதம்,
யளயினல்
389) கயிநணி இனற்ழன தயறு தல்கள் சழக் கூறுக? = நனம் நளடனேம், நனநக்கள்
யமழ நளன்நழனம், குமந்டதச் மசல்யம், ஆசழனதஜளதழ
390) னொளனத் ன்தன் மளனள் னளது? = ளன்கடிச் மசய்னேள்
391) னொளனத் மசய்னேில் உள் ளைல்கின் ண்ணிக்டக னளது? = 115 ளைல்கள்
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392) உநளர்கய்னளநழன் னொளனத்தழன் மநளமழப்மனர்ப்ன தல் வ்யளறு அடமக்கப்டுகழது? =
உநளர்கய்னளம் ளைல்கள்
393) நணிதநகடனில் ஆனத்தழபன் ளடு அடைந்த களடத த்தடனளயது களடதனளக
அடநந்துள்து? = 24 யது களடத
394) நணிதநகட அனதசுபி னெம் னதன் னதளகப் ிச்டசப் மற்து னளரிைம்? =
ஆதழடப
395) நணிதநகட உதனகுநளபனுக்கு னந்து நடந்து மகளண்ை இைம் து? = நர்
யத்தழல் உள் ிக்கட
396) னளர் உதயினளல் நணிதநகட அனதசுபிடன மற்ளள்? = தீயதழடக
397) அனதசுபிடன மற் நணிதநகட மசன் இைம் து? = னகளர் கபம்
398) உைழல் ததளன்றும் னென்று தீயிடகள் டய ன்று நணிதநகட தல் கூறுகழது?
= மகளட, கவு, களநம்
399) மசளல்ழல் ததளன்றும் ளன்கு தீயிடகள் டய ன்று நணிதநகட தல்
கூறுகழது? = மளய் தசுதல், னங்கூறுதல், கடுஞ்மசளல், னற் மசளல்
400) உள்த்தழல் ததளன்றும் னென்று தீயிடகள் டய ன்று நணிதநகட தல்
கூறுகழது? = தபயள, கடுஞ்சழம், மதியில்ள அழவு
401) அனதசுபி னற்ிப்ில் னளரிைம் இனந்ததளக நணிதநகட தல் கூறுகழது? =
ஆனத்தழபன்
402) நணிதநகள மதனயம் நணிதநகடக்கு அித்த நந்தழபங்கள் மநளத்தம் னளது? = 1.
சழனளற்ழனக்க; 2. யளன்யமழ க்க; 3. யினம்னம் உனயம் டுக்க
403) ‘தண்ைநழழ் ஆசளன்’, ‘சளத்தன் ன்னூற் னயன்’ – ன்று ளபளட்டி ளடினயர் னளர்? =
இங்தகளயடிகள்
404) சவத்தடச் சளத்தளரின் களம் து? = இபண்ைளம் தற்ளண்டு
405) ‘மகளல்ள த்தது தளன்டந ிர்தீடந’ – ன் குில் னின்று யனம் அணி து?
= டுத்துக்களட்டு உயடநனணி
406) கழழத்துயக் கம்ர் ன்று அடமக்கப்ட்ையர் னளர்? = H.A.கழனட்டிப் ிள்ட
407) இபட்சணினப் சரிதப்ைம் ன்து னளது? = சழலுடயப்ளடு
408) கழனட்டிப்ிள்ட அயர்கள் ிந்த ஊர் து? = கடபனிறுப்ன
409) கடபனிறுப்ன ன் ஊர் அடநந்துள் நளயட்ைம் து? = தழனமல்தயழ நளயட்ைம்
410) கழனட்டிப்ிள்ட அயர்கள் யளழ்ந்த இைம் து? = மபட்டினளர் ட்டி
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411) கழனட்டிப்ிள்ட ந்த யனதழல் தன் மனடப H.A.கழனட்டிப் ிள்ட ன்று நளற்ழக்
மகளண்ைளர்? = 30 யது அகடய
412) கழனட்டிப்ிள்ட தநழழ் இக்கழனங்கட னளரிைம் னின்ளர்? = தன் தந்டதனிைம்
413) கழனட்டிப்ிள்ட

தநழழ் இக்கணங்கட னளரிைம் னின்ளர்? = நளணிக்கயளசகத்

ததயரிைம்
414) யைமநளமழ இக்கழனங்கட கழனட்டிப்ிள்ட னளரிைம்

னின்ளர்? = ியணச்

தசளதழைர்
415) கழனட்டிப்ிள்ட தநழமளசழரினபளக ணினளற்ழன இைம் து? = சளனர்னபம்
416) கழனட்டிப்ிள்ட இனற்ழன தயறு தல்கள் சழயற்டக் கூறுக? = இபட்சணின சநன
ழர்ணனம், இபட்சணின நதளகபம், இபட்சணின குள்
417) இபட்சணின னளத்தழரிகம் ன்தன் மளனள் னளது? = உனிர் தன்டக் களக்க தயண்டி
இடயட தளக்கழச் மசல்லும் னணம் + ஆன்ந ஈதைற்த்டத யினம்னயளர் ன்தும்
மளனளகும்
418) குமந்டத
மளனட்டுத்,

இதனசுடய,
தந்டத

தசளசப்னம்

தபளது

நன்ின்

தளய்

நரினன்டனேம்

மகளடுடநனிழனந்து
குமந்டததனளடு

களப்ளற்றும்

ந்த

ளட்டுக்கு

மசன்ளர்? = கழப்து ளடு
419) இதனசு அயர்கள் னளரிைம் தழனனழுக்கு மற்ளர்? = னித தனளயளன்
420) இதனசுடயக் களட்டிக் மகளடுத்தயர் னளர்? = னேதளசு
421) இதனசு, னைததன நபனகட நீ ழளர் ப் மளய்க் குற்ஞ் சளட்டி, ந்த ளட்டு நன்ன்
நபணதண்ைட யிதழத்தளன்? = ிளத்து நன்ன்
422) இதனசுயின்

ததளள்கில்

சழலுடயனிடச்

சுநத்தழத்

துன்னறுத்தழக்

ந்த

நடக்கு

மகளண்டுச் மசன்ர்? = கல்யளரிநட
423) கழனட்டிப்ிள்ட ிப்ன நற்றும் இப்ன ஆண்டு து? = 1827 - 1900
424) ஜளன் ினன் ன் கயிஞர் ழுதழன தல் து? = ில்கழரிம்ஸ் னதபளகழபஸ்
425) னளர் ழுதழன தட தழுயி இபட்சணின னளத்தழரிகம் ன் தல் ழுதப்ட்ைது? =
ஜளன் ன்னன் ழுதழன தடத் தழுயி ழுதப்ட்ைது
426) நர்கட மதளடுப்து தளதய சவர்கிலும் அடிகிலும் தநளட னதழன
அடநன மதளடுப்து? = மதளடை
427) மதளடை த்தட யடகப்டும்? = 8 யடக (1. தநளத்மதளடை, 2. துடகத்மதளடை, 3.
னபண்மதளடை, 4. இடனனத்மதளடை, 5. அமடைத்மதளடை, 6. இபட்டைத்மதளடை, 7.
அந்தளதழத்மதளடை, 8. மசந்மதளடை)
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428) மதளடை யிகற்ங்கள் ன்று அடமக்கப்டுயது து? = இடண, மளமழப்ன, எனொஉ,
கூடம, தநற்கதுயளய், கவ ழ்க்கதுயளய், னற்று
429) மதளடை யிகற்ங்கள் மநளத்தம் த்தட யடகப்டும்? = 35 யடககள்
430) மதளடை யிகற்ங்கள் மசய்னேில் மறும் இைங்கட ற்ழக் கூறுக :இடண

மசய்னேில் 1, 2 இைம் மற்று யனயது

மளமழப்ன

மசய்னேில் 1, 3 இைம் மற்று யனயது

எனொஉ

மசய்னேில் 1, 4 இைம் மற்று யனயது

கூடம

மசய்னேில் 1, 2, 3 இைம் மற்று யனயது

தநற்கதுயளய்

மசய்னேில் 1, 3, 4 இைம் மற்று யனயது

கவ ழ்க்கதுயளய்

மசய்னேில் 1, 2, 4 இைம் மற்று யனயது

னற்று

மசய்னேில் 1, 2, 3, 4 இைம் மற்று யனயது

431) மனஞ்சழத்தளளரின் இனற்மனர் து? = துடப.நளணிக்கம்
432) ளபதழதளசின் தடநளணக்கர் ன்று அடமக்கப்டுயர் னளர்? = மனஞ்சழத்தளளர்
433) மனஞ்சழத்தளர் ணினளற்ழன இதழ்கள் து? = மதன்மநளமழ, தநழழ்ச்சழட்டு, தநழழ்ழம்
434) மனஞ்சழத்தளர் இனற்ழன ள்ிப்டய தழன் னென்று ிரிவுகள் னளடய? =
குஞ்சுகலக்கு, டயகலக்கு, நணிமநளமழநளட
435) நீ .இபளதசந்தழபின் சழறுதுி மனமயள்ம் தடப்ிில் த்தட கயிடதகட
ழுதழ உள்ளர்? = 45 கயிடதகள் ( 6 சழறு தடப்னைன்)
436) உகழல் இல்ளத மளனட என்ழற்கு உயடநனளக்கழ கூறும் அணி து? =
இல்மளனள் உயடநனணி
437) அனல்ளட்டில் ந்த யமழ னணம் நழகவும் மளனட ஈட்டித் தந்தது? = ீர்யமழப்
னணம்
438) தநழமர்கின் மளனள்கட யினம்ி மற் ளடுகள் சழயற்டக் கூறுக? = கழப்து

,

ளஸ்தீம், மநசதைளநழனள, ளிதளினள, சவம்

439) கைல் கந்த தநழழ் மசளற்கள் சழயற்டக் கூறுக :
தநழழ் – கழதபக்கம்;
குநரி – மகளநளரி;

அரிசழ – எடபறள;
தசளட்டிம் – தசளட்ள;

கனவூர் – கதபளபள;
மதளண்டி – தழண்டிஸ்;

களயிரி – கிரில்;
நதுடப – நததளபள

னசழழ – னசழரில்;
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440) ஆங்கழ யளர்த்டதக்கு தழபள சழ தநழழ் யளர்த்டதகள் :
சுயிட்ச் – மளத்தளன்;

ஸ்யளட்ைர் - குிர் ீர்;

கூல்ட்ரிங்ஸ் – குிர்ளம்;

கூல்ட்ரிங்ஸ் – குிர்ளம்;

கழடபண்ைர் - நழன் அடபடய;

ிரிஜ் - குிர்சளதப் மட்டி

டீ – ததீர்;

யளரழங்மநரழன் - சடய இனந்தழபம்

மைழதளன் – மதளடதசழ

441) அறுசுவைின் பன்கள் அறிக :
இனிப்பு – ைளம்;
உைர்ப்பு – மெளிவு;

துைர்ப்பு- ஆற்றல்;
புளிப்பு – இனிவ;

வகப்பு – மன்வன;
கார்ப்பு – உணர்வு;

442) அனஞ்மசளற்மளனள் :
உயளக்கல் - உண்ைளக்குதல், டைத்தல்
ீக்கல் - அமழத்தல்
ீங்கள - இடையிைளது
அகழள - அயற்
அன்யர் - அத்தடகன இடயர்
சபண் - அடைக்கம்
ழடமறுத்தல் - களத்தல்
தடயர் – இடயர்
அகழ்யளடப - ததளண்டுயடப
தட - சழந்த ண்ன
மளறுத்தல் - மளறுத்துக்மகளள்லதல்
இப்ன - துன்ம்
இன்டந - யறுடந
எபளல் - ீக்குதல்
நையளர் - அழயிழகள்
யினந்து - யட்டிற்கு
ீ
னதழனயபளய் யந்தயர்
ழட - சளல்ன
எறுத்தளடப - தண்டித்தயடப
தளன்றும் - உகம் அமழனேம்யடப
தளமளந்து - துன்த்தழற்கு யனந்தழ
நழக்கடய - தீங்குகள்
தகுதழனளன் - மளறுடநனளல்
துந்தளர் - ற்ற்யர்
இன்ள - தீன
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கண்தணளட்ைம் - இக்கம் மகளள்லதல்
ண்யப்ன - ஆபளய்சழக்கு அமகு
தயந்தன் - அபசன்
யப்ன - அமகு
கழர்தயந்தன் - னகழுக்குரின அபசன்
யளட்ைளன் – யனத்தநளட்ைளன்
ம்ி - ன் தம்ி
கிக்க - நகழம
நைப்ிடி - ளஞ்சளழ
தகளநளன் - அபசன்(தழனதபளட்டிபன்)
தந்டத - தம் தந்டத
அையி - களடு
தைந்ததளள் - யழனததளள்
நனங்கு - க்கம்
குவு - யிங்கும்
ண்ணயர் - ததயர்
அபம்டனர் - ததயநகழிர்
யறு
ீ - யழடந
தகளனறு - அமகு நழக்க
மசழந்த - அைர்ந்து
கள - களடு
குவு - யிங்கும்
ஞளம் - உகம்
ஞளம் - அழவு
னன்டந - இமழந்த தன்டந
சதுபங்கச் தசட - ளல்யடகப் டைகள்
ழகழ்ற்ழன - ழமல் மசய்த
துஞ்சளன் - துனிளன்
நள - யிங்கு
ளமழ - அவுப்மனர்
ஈதல் - மகளடுத்தல்
துய்ப்தளம் - தகர்தயளம்
டுளள்னளநம் - ள்ிபவு
கல்ள -கல்யினழயில்ளத
தப்ன -இமக்க
ீர் - கைல்
கனங்தகளல் - கனடந ழனடைன மகளம்ன
உனர்ந்தன்று - உனர்ந்தது
அயின்று - அயிடனேடைனது.
டயடன ளையன் - ளண்டினன்
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உய்ன - ிடமக்க
இபந்து மசப்ிளன் - ணிந்து தயண்டிளன்.
மதன்யன் குமதய்யம் - மசளக்களதன் (அ)) சுந்தபளண்டினன்
இன்ல் - துன்ம்
ல்கழளர் - அித்தளர்
இடஞ்சழ - ணிந்து
அக்கழல் தகள்யினளர் - அயற் தகள்யினழயிர்.
சழபம் துக்கழ - தடனசத்து
னம்ன - மயினில்
டனேள் - யனத்தம்
ம்ி - தனநழ
கண்ைம் - கழுத்து
யழுவு ளைல் - குற்னள் ளைல்
ஆர்அடய - (னயர்) ழடந்த அடய
சவபணி - னகழ்யளய்ந்த
தயணி - மசஞ்சடை
நீ யன் - நீ ன்மகளடிடன உடைன ளண்டினன்
யினதர் - னயர்
மளற்கழமழ - மளன் னடிப்ன
கழத்தழதன் - மசளன்தன்
ஏபளன் - உணபளன்
அற்குற் - (அல்கு+ உற்) - இனடமனளத்த
ளற்ம் - றுநணம்
குமல் - கூந்தல்
அல்கு - இபவு
ஞளப்னங்தகளடத - உடநனம்டந
உம்பளர் தழ - ததயர் தடயன் (இந்தழபன்)
கபந்தளன் - நடந்தளன்
ளயன் - னயர்
மசயிச்மசல்யம் - தகள்யிச்மசல்யம்
தட - னதன்டந
தளழ்து - மளழுது
ஈனப்டும் - அிக்கப்டும்
ஆயி உணவு - ததயர்கலக்கு தயல்யினின்தளது மகளடுக்கப்டும் உணவு
ஆன்தளர் - கல்யி, தகயி, ண்ன
எப்ர் - ழகபளயர்
எற்கம் - தர்ச்சழ
ஊற்று - ஊன்றுதகளல்
ஊற்றுக்தகளல் - ஊன்றுதகளல்
ஆன் - ழடந்த
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யணங்கழன - ணியள
அற்த - தளன்தத
டத்தளனும் - வ்யவு சழழதத ஆனினும்
அடத்தளனும் - தகட்ை அயிற்கு
ிடமத்துணர்ந்தும் - தயளக உணர்ந்தழனந்தளலும்
தடதடந - அழனளடநனின் ளற்ட்ை தீன மசளற்கள்.
இடமத்துணர்ந்து - தட்நளக ஆபளய்ந்து
ஈண்டின ஆய்ந்தழந்த
தடகனதய - தட்நளகழன
யணங்கழன - ணியள
யளனிபளதல் - மநளமழனிட உடைனயர்
யளனேணர்யின் நளக்கள் -உணவுச் சுடய நட்டும் அழந்ததளர்.
அயினினும் - இந்தளலும்
கந்துகம் - ந்து
தகளணம் - யளட்டை
குந்தம் - சூம்
மகளடை - தயிற்களம்
ளைம் - ளதழரிப் ன
நள - நளநபம்
சடிம் - சடை
கழள்ட - கழழ
உய்ம்நழன் - ிடமத்துக் மகளள்லங்கள்
நட - யடந
யள் - மனக்கம்
யிசும்ன - யளம்
பவு - னள
ழட - டை
ஈர்த்து - அறுத்து
துட - துளக்தகளல் (தபளசு)
ழட - எழுக்கம்
தநி - உைல்
நறுப்ன - தந்தம்
ஊசழ - ழுத்தளணி
நம் - யபம்
ீ
கல் - மனப்ன
நளன் - ளண்டினன்
கிறு - னளட
யிசும்ன - யளம்
துட - துளக்தகளல்
நனப்ன - தந்தம்
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கல் - மனப்ன
கிறு - னளட
தீனின்யளய் - மனப்ில்
சழந்டத - ண்ணம்
கூப - நழக
வ்யி - நளன்
னகழல் - தநகம்
நதழ - ழவு
உகு - மசளரிந்த(மளமழந்த
னல் - ீர்
ஆனம் - ததளமழனர் கூட்ைம்
ஆசம் - இனக்டக
ளத்மதளடயில்ட - மசளல் தசளர்யின்டந
னளக்டக - உைல்
ிணிதளய் - ீங்கள தளய்
தடதடந - அழனளடந
மசய்டக - இனயிட
உணர்வு - அழயினல் சழந்தட
அன - உனயநற்து
உன - யடியம்
யளனில் - ம்மளழகள்
ஊறு - னன்கின் இனல்ன
தகர்வு - இன்துன் தகர்ச்சழ
தயட்டக - யினப்ம்
யம் - னன் தளக்கழன மசனல்
ததளற்ம் - ிப்ன
மனம்தறு - யடுதறு
ீ
மகளடு - மகளம்ன
அகழ - அயற்
மதளக்க யிங்கு - யிங்குத்மதளகுதழ
குபட - னம் தசுதல்
மயஃகல் - மனயினப்ம்
மயகுல் - கடுஞ்சழம் மகளள்லதல்
மளல்ளக் களட்சழ - நளனத் ததளற்ம்
சவம் - எழுக்கம்
தளம் - மகளடை
னடபதீர் - குற்ம் ீங்கழன
தகண்நழன் - தகலங்கள்
உய்ம்நழன் - தளற்றுங்கள்
உடதல் - தங்குதல்
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கூற்று - நன்
நளசழல் - குற்நற்
னக்கு - னகுந்து
இைர் - இன்ல்
னத்ததர் டக - னத்துச் சழரிப்ன
மதளழுது - யணங்கழ
கைன் - கைடந
சளன்தளர் - ல் குணங்கள் ழடந்தயர்
ளண் - ளணம்
எப்னபவு - உதவுதல்
கண்தணளட்ைம் - உனிர்கிைத்து இபக்கம்
யளய்டந - உண்டந
சளல்ன - சளன்ளண்டந
ஆற்றுயளர் = மசனல் மசய்யர்
ஆற்ல் - யழடந
நளற்ளர் -டகயர்
துடனல்ளர் - ஆற்ழல் குடந்தயர்
கட்ைட - உடபகைல்
இன்ள - தீங்கு
இின - ன்டந
மசய்னளக்களல் - மசய்னளயிைத்து
இன்டந - யறுடந
இியன்று - இமழயளதன்று
தழண்டந - யழடந
ஊமழ - உகம்
ஆமழ - கைல்
இனழம் - மரின ழம்
மளட - சுடந
இடசை - னகழுைன்
கனயர் - கவ ழ்க்குணனடைதனளர்
கர்யது - மசளல்யது
மதியதப
ீ
- மதினேங்கள்
துவ்யள - தகபளத
அகன்று - யிகழ
ஆமழ - கைல்
யிரிகைல் - பந்த கைல்
களனேம் பயிச்சுைர் - சுட்மைரிக்கும் சூரினக்கதழர்
தனளகம் - தழனளம்
நீ யர்கலக்கு இபயில் யிக்களக யிங்குயது - யிடிமயள்ி
நீ ன்யட - நீ யரின் டிக்கும் தல்
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நீ யர் கண்ணடினளகப் னன்டுத்துயது - னழுழதய
நீ யரின் யளழும் யடு
ீ - கட்டு நபம்
உறுதழ - உஉறுதழ
மசளனொம் - யடியம்
தபணி - உகம்
தளபம் - நடயி
தசடய - மதளண்டு
அனளர் - உயல்ளததளர்
ஈண்டு - இவ்யிைம்
னகல்யது - மசளல்யது
களண்ைகு - களணத்தக்க
இனப்ளணி - இனம்ன ஆணி
கைளயிளர் - அடித்தளர்
கவ ண்டு - ததளண்டி
மசற்ம் - சழம்
குனசு - சழலுடய
மசளற் - மசளன்
துக்கம் - யிக்கம்
சுனதழனதல் - நட னதல்யபளகழன இதனசுளதர்
சடதப்னண்டு - சழடதக்கப்ட்டு
ன்ரின - மசளல்லுதற்கரின
ளடு -  துன்ம்
இனம்மளட - மனம்தளறுடந
யித்தகன் - ஆண்ையன்
மதளழும்ர் - அடினளர்
இடசமறுதல் - னகழ்மறுதல்
துஞ்சழயர் - உங்கழனயர்
கவ ண்டு - ிந்து
இனப்னனட - ஆணினின் தி
யடதப்னண்டு - துன்நடைந்து
நளண்டுடும்தளது - இக்கும்ழடனில்
இபட்சகர் - களப்யர்
நன்ளடும் - நழக தயண்டுதல்
ஆகடினம் - ம்
டயடன ளையன் - ளண்டினன்
உய்ன - ிடமக்க
இந்து - ணிந்து
மதன்யன் குமதய்யம் - மசளக்களதன் (அ) சுந்தபளண்டினன்
இடஞ்சழ - ணிந்து
சழபம் - தட
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நீ யன் - நீ ன் மகளடிடன உடைன ளண்டினன்
யினதர் - னயர்
தூங்கழன - மதளங்கழன
மளற்கழமழன - மளன்னடிப்ன
ம்ி - தனநழ
டனள் - யனத்தம்
யன் - அந்தணன்
கண்ைம் - கழுத்து
யழுவு - குற்ம்
சவபணி - னகழ் யளய்ந்த
தயணி - மசஞ்சடை
ஏபளன் - உணபளன்
குமல் - கூந்தல்
ஞளப்னங்தகளடத - உடநனம்டந
கற்டயளர் சடைனன் = சழயமனநளன்
உம்பளர் த்தழ - இந்தழபன்
ததல் - மற்ழ
ஆய்ந்த ளயன் - க்கவ பன்
களய்ந்த ளயன் - இடயன்

443) ிரித்மதழுதுக :
ஆபவு - அனடந+அவு
கனங்தகளல் - கனடந+ தகளல்
மனந்ததன் - மனடந+ததன்
சுடயனேணபள = சுடய + உணபள
யளனேணர்வு = யளய் + உணர்வு
மசயிக்குணவு = மசயிக்கு + உணவு
தந்துய்ம்நழன் = தந்து + உய்ம்நழன்
யில்மழுதழ = யில் + ழுதழ
னட்டுநழன் = னட்டு + நழன்
நனப்னசழ = நறுப்ன + ஊசழ
நமதன்று = நது + ன்று
மநளய்னிட = மநய் + இட
யளனி ீர் - யளனின் + ீர்
மயந்துர்ந்து - மயந்து + உர்ந்து
களடிதட

- களடு + இதட

கனனகழல் - கனடந + னகழல்
மயண்நதழ - மயண்டந + நதழ
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ழுந்மததழர் = ழுந்து + தழர்
அழவுண்ைளக = அழவு + உண்ைளக
இனல்ீபளறு = இனல்ன + ஈறு + ஆறு
ன்மநளமழ = ன்டந + மநளமழ
க்கழைர் = க்கு + இைர்
ல்ம் = ன்டந + அம்
மதளழுததத்தழ = மதளழுது + த்தழ
உண்மைன்று = உண்டு + ன்று
ஈண்டிினளன் - ஈண்டு+இி+னளன்
களண்ைகு - களண் + தகு
தசயடி - மசம்டந + அடி
மயவ்யினப்ளணி - மயம்டந + இனம்ன+ ஆணி
நற்ழபண்டு - நற்று+இபண்டு
குனதசற்ழ - குனசு + ற்ழ
தன்ரின - தன் + அரின
தயிப்மய்தழ - தயிப்ன + ய்தழ
இத்தடகன - இ+தடகன
நம் - நம் + ம்
டுத்துடபக்கும் - டுத்து + உடபக்கும்
ஈண்டியதப - ஈண்டு + இயதப
இனப்னனட - இனம்ன
ழுத்தழட்ைளர் - ழுத்து + இட்ைளர்
ன்ளகடினநள - ன்று + ஆகடினம் + ஆ
ங்கழட்ைளர் - ங்கு + இட்ைளர்

444) இக்கண குழப்ன தனக :
னளடயனேம் - னற்றும்டந
ஆக்கல், ீக்கல், யிடனளட்டு - மதளமழற்மனர்
அகழள - ஈறுமகட்ை தழர்நடப் மனமபச்சம்
மளறுத்தல் - மதளமழற்மனர்
அகல்யளர், இகழ்யளர் - யிடனளடணனேம் மனர்
நத்தல், மளறுத்தல் - மதளமழற்மனர்
ன்று - குழப்ன யிடனற்று
யினந்து - ண்ளகு மனர்
எபளல், ீக்குதல் - மதளமழற்மனர்
ீங்களடந - தழர்நடத் மதளமழற்மனர்
எனத்தளர், மளறுத்தளர் - யிடனளடணனேம் மனர்
தற்ிர் - மளம் தயற்றுடநத் மதளடக.
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மசய்னினும் - இமழவு சழப்னம்டந
மளந்து - யிடமனச்சம்
அபண், தழன் - ஈற்றுப்தளழகள்
யிைல் - அல் ஈற்று யினங்தகளள் யிடனற்று
இந்தளர் - யிடனளடணனேம் மனர்
உண்ணளது - யிடமனச்சம்
கண்தணளட்ைம், மசல்ளடந, உடதல், ன்ல் - மதளமழற்மனர்கள்
தகட்ைளர், யளட்ைளன் - யிடனளடணனேம் மனர்
அடமத்தன் - னற்மச்சம்
நளகர் - உரிச்மசளற்மளைர்
சளர்ந்தயர் - யிடனளடணனேம் மனர்
தந்டத - தம் தந்டத ன்தன் நனொஉ
அையி நடனளறு - உம்டநத்மதளடக
கைந்து - யிடமனச்சம்
தைந்ததளள் - உரிச்மசளற்மளைர்
மசழந்து, ளய்ந்து - யிடமனச்சம்
ளளடைனேம் றுமய்னேம் ததனும் - ண்டம்டந
ீனடி, ன்மசய், னன்மசய் - ண்னத்மதளடக
களத்தல் - மதளமழற்மனர்
மதளல்லுகு - ண்னத்மதளடக
தளனம் தயனம் - ண்டம்டந
தநர் - உனயகம்
ளய்ந்து, மசழந்து - யிடமனச்சங்கள்
ஞளமநளம், நக்கமளம் - ல்ளம் தன் மதளகுத்தல் யிகளபம்.
களத்தல் - மதளமழற்மனர்
தளனம் தநனம் - ண்டம்டந
மயண்குடை - ண்னத்மதளடக
ளமழ - ஆகுமனர்
ஈதல் - மதளமழற்மனர்
கல்ள எனயற்கும் - ஈறுமகட்ை தழர்நடப் மனமபச்சம்
துய்ப்தளம் - தன்டநப் ன்டந யிடனற்று
ழத்தழனும், யளினும், ீரினும் - உனர்வு சழப்னம்டந
கனங்தகளல், மனந்ததன் - ண்னத்மதளடக
உடபத்து, இபந்து - யிடமனச்சங்கள்
மசளல்ழ, இடஞ்சழ - யிடமனச்சங்கள்
யிக்கழ, சழந்து - யிடமனச்சங்கள்
நகழழ்ந்த - மதளமழற்மனர்
தூங்கழன, ஆனந்த - மனமபச்சங்கள்
தர்ந்த - யிடமனச்சம்
மகளண்டு, டயத்து - யிடமனச்சங்கள்
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தளக்கழ - யிடமனச்சம்
கழத்தழதன் - தன்டந எனடந யிடனற்று
ததபளக்கவ பன் - ஈறுமகட்ை தழர்நடப் மனமபச்சம்
னடநர் - யிடத்மதளடக
ற்றுயளன், அஞ்சளன் - யிடனளடணனேம் மனர்கள்
குற்ம் - மதளமழற்மனர்
யிழுந்து - யிடமனச்சம்
மசந்ீ, மயம்டந - ண்னத்மதளடக
ததய்ந்த, ளய்ந்த, ஆய்ந்த, களய்ந்த - மனமபச்சங்கள்
யனிற்றுக்கும் - இமழவு சழப்னம்டந
தகட்க - யினங்தகளள் யிடனற்று
இழுக்கல், எழுக்கம் - மதளமழற்மனர்கள்
ஆன் - மனமபச்சம்
அயினினும் யளமழனினும் - ண்டம்டந
அயினேணவு - இன மனமபளட்டுப் ண்னத்மதளடக
ஊற்றுக்தகளல் - ஊன்று தகளல் ன்தன் யழத்தல் யிகளபம்
ஆன் மனடந - மனமபச்சம்
தகளத் தடகனதய - ஈறுமகட்ை தழர்நடப் மனமபச்சம்.
ழுதழ, னபந்து - யிடமனச்சம்
டித்த, தீர்த்த - மனமபச்சம்
ளைளத, யளத, சூைளத - தழர்நடப் மனமபச்சம்
யிைல் - மதளமழற்மனர்.
நளநட - உரிச்மசளற்மளைர்
மடுநதழல் - ண்னத்மதளடக
யளங்குயில் - யிடத்மதளடக
உனர்துட - யிடத்மதளடக
குடனள - ஈறுமகட்ை தழர்நடப்மனமபச்சம்
இடதயல் - உயடநத்மதளடக
நனப்னசழ, நளர்தளட - உனயகம்
நளன்கிறு - ஆளம் தயற்றுடநத் மதளடக
மயந்து, உர்ந்து, ள, கூப - யிடமனச்சங்கள்
மசந்ளய் - ண்னத் மதளடக
கனனகழலும் , மயண்நதழனேம் - ண்டம்டந
கனனகழல், மயண்நதழ - ண்னத்மதளடககள்
கைக்க ஏடி, இடத்து - யிடமனச்சங்கள்
யினர்த்த யினர்யன்தள - மனமபச்சம்
ததயினேம் ஆனனம் - ண்டம்டந
அனந்தயர், ல்யிட - ண்னத்மதளடக
யளழ்க - யினங்தகளள் யிடனற்று
மசய்தயம், யழ்கதழர்
ீ
- யிடத்மதளடக
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மனம்தறு - ண்னத்மதளடக
ஆழ்பகு - யிடத்மதளடக
ல்லுனிர், ல்யிட, தீயிட, தரின்ம் - ண்னத்மதளடக
ஆய்மதளடி ல்ளய் - இபண்ைளம் தயற்றுநள உனனம் னனும் னனும் உைன் மதளக்க மதளடக
களநத்தீ - உனயகம்
கடுஞ்மசளல் - ண்னத்மதளடக
மளல்க்களட்சழ - ஈறுமகட்ை தழர்நடப் மனமபச்சம்
மதிதல் - மதளமழற்மனர்
னன் மதரினயர் - யிடத்மதளடக
அடபசன் - இடைப்தளழ
ல்ம் - ண்னத்மதளடக
ன் - ர்ளல் யிடனற்று
தநற்மகளள்யர் - யிடனளடணனேம் மனர்
உள்தூஉம் - இன்ிடசனமடை
அன்று - குழப்னயிட னற்று
கண்தணளட்ைம் - மதளமழற்மனர்
மகளல்ள த்தது, மசளல்ள த்தது - ஈறுமகட்ை தழர்நடப் மனமபச்சம்
ணிதல் - மதளமழற்மனர்
ஆற்றுயளர், நளற்ளர் - யிடனளடணனேம் மனர்
இன்டந, தழண்டந - ண்னப் மனர்கள்
சளன்யர் - யிடனளடணனேம் மனர்
இனழம் - உரிச்மசளற்மளைர்
நன், ஏ - அடசச்மசளற்கள்
திர்க்டக - உயடநத்மதளடக
மந்தநழழ், சழற்ழம், மனங்குணம் - ண்னத்மதளடக
யமங்கழ - யிடமனச்சம்
கற்ல், மறுதல், யளழ்தல் - மதளமழற்மனர்
தளக்கழ - யிடமனச்சம்
துவ்யள யிைம் - ஈறுமகட்ை தழர்நடப் மனமபச்சம்
அன்னம் ஆர்யனம் அைக்கனம் - ண்டம்டந
இன் மசளனொம் - உனயகம்
மசங்டக, தசயடி, மயவ்யினப்ன - ண்னத்மதளடககள்
இனப்ளணி - யழத்தல் யிகளபம்
கியளய் - உயடநத்மதளடக
யன்நதயளர் ண்னத்மதளடக
நக்குபங்கு - உனயகம்
ளடுகர் - உம்டநத்மதளடக
மசம்மளன் - ண்னத்மதளடக
நளடும்ஆடும் - ண்டம்டந
உடபத்து, இபந்து - யிடமனச்சம்
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மசளல்ழ, இடஞ்சழ - யிடமனச்சம்
நகழழ்ச்சழ - மதளமழற்மனர்
தூங்கழன, ஆய்ந்த - மனமபச்சம்
தர்ந்து - யிடமனச்சம்
மகளண்டு, டயத்து - யிடமனச்சம்
ததபள - ஈறுமகட்ை தழர்நடப் மனமபச்சம்
டநர் - யிடத்மதளடக
ற்றுயளன், அஞ்சளன் - யிடனளடணனேம் மனர்
குற்ம் - மதளமழற்மனர்
ததய்ந்த, ளய்ந்த, ஆய்ந்த, களய்ந்த - மனமபச்சம்
யிழுந்து - யிடமனச்சம்
யம்டந - ண்னத்மதளடக

445) மமநளமழ அழதயளம் :
1. Bend the tree while it is young - ந்தழல் யடனளதது, ம்தழல் யடனேநள?
2. As is the mother, so is her daughter - தளடனப்தளப் ிள்ட, தடப் தள தசட
3. A friend in need is a friend indeed

- உனிர்களப்ளன் ததளமன்

4. A man of courage never wants weapons - யல்யனுக்குப் னல்லும் ஆனேதம்
5. Blood is thicker than water - தளன் ஆைளயிட்ைளலும் தன்தடச ஆடும்
.
6. In a fiddler's house all are dancers
7. No man can flay a stone

-

- கம்ன் யட்டுக்
ீ
கட்டுத்தழனேம் கயி ளடும்

கல்ழத ளர் உரிக்க னடினேநள?

8. Difficulties give way to diligence

-

கடபப்ளர் கடபத்தளல் கல்லும் கடபனேம்

.
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