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ஒன்பதாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 6 

1] யாரும் சிறியர் யான்பபரியன், எதிலும் சிறந்தது என்னலமாம்; பாரில் எனக்கீ 
டில்லல எனப் பயனில் பமாழிகள் பகர்வதும் ஏன்? - இப்பாடல்வரி 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] பாரதியார் பாடல்கள்,  பாரதியார்  

2] குறிஞ்சித்திட்டு, பாரதிதாசன்  

3] குழந்தத இலக்கியம், அழ.வள்ளியப்பா  

4] உமர்கய்யாம் பாடல்கள், கவிமணி ததசிக விநாயகனார் 

 

2] தசரும் உலகப் பபாருலளபயல்லாம் பதரிய தநாக்கித் தலனதநாக்காச் சரீில் 
அலமந்த கண்மணியின் பசயலல தநாக்கித் பதளிவதீே! - இப்பாடல்வரி 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] பாரதியார் பாடல்கள்,  பாரதியார்  

2] குறிஞ்சித்திட்டு, பாரதிதாசன்  

3] குழந்தத இலக்கியம், அழ.வள்ளியப்பா  

4] உமர்கய்யாம் பாடல்கள், கவிமணி ததசிக விநாயகனார் 

 

3] பபாருந்தாதது எது ? பசாற்பபாருள் தருக? 

1] பகர்வது - சசால்வது 

2] சதளிவிரர - சதளியுங்கள்   

3] துவ்வா - தநாக்கிய 

4] அகன்று - விலகி 

குறிப்பு :- துவ்வா என்பதன் சசாற்சபாருள் நுகராத.  
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4] பபாருந்தாதது எது ? இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] ர ாக்கி - விதைசயச்சம் 

2] துவ்வா விடம் - ஈறுசகட்ட  எதிர்மதறப்சபயசரச்சம் 

3] வாழ்க - வியங்ரகாள் விதைமுற்று 

4] பசய்தல் - பண்புப்பபயர் 

குறிப்பு :- சசய்தல் என்பதன் இலக்கணக்குறிப்பு சதாழிற்சபயர். 

 

5] அன்பு பசய்யின் அயலாரும் அண்டி பநருங்கும் உறவினோம்; அன்பு நீங்கின் 
உறவினரும் அகன்று நிற்கும் அயலவோம்; - இப்பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் 
மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] பாரதியார் பாடல்கள்,  பாரதியார்  

2] குறிஞ்சித்திட்டு, பாரதிதாசன்  

3] குழந்தத இலக்கியம், அழ.வள்ளியப்பா  

4] உமர்கய்யாம் பாடல்கள், கவிமணி ததசிக விநாயகனார் 

  

6] துன்ப தநாலய நீக்கிடுதமல் துவ்வா விடமும் அமுதாகும், துன்ப தநாலய 
ஆக்கிடுதமல் தூய அமுதம் விடமாதம - இப்பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் 
மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] பாரதியார் பாடல்கள்,  பாரதியார்  

2] குறிஞ்சித்திட்டு, பாரதிதாசன்  

3] குழந்தத இலக்கியம், அழ.வள்ளியப்பா  

4] உமர்கய்யாம் பாடல்கள், கவிமணி ததசிக விநாயகனார் 
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7] ஆழி சூழும் உலகாளும் அேச னாக தவண்டுபமனில் வாழும் வாழ்வில் 
உன்லனயும் நீ மறந்து வாழ தவண்டுமடா! - இப்பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் 
மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] பாரதியார் பாடல்கள்,  பாரதியார்  

2] குறிஞ்சித்திட்டு, பாரதிதாசன்  

3] குழந்தத இலக்கியம், அழ.வள்ளியப்பா  

4] உமர்கய்யாம் பாடல்கள், கவிமணி ததசிக விநாயகனார் 

 

8] ஏலழ யாகி எளியவரின் எளிய னாக தவண்டுமடா! ததாழ னாகி யாவர்க்கும் 
பதாண்ட னாக தவண்டுமடா! - இப்பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் 
ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] பாரதியார் பாடல்கள்,  பாரதியார்  

2] குறிஞ்சித்திட்டு, பாரதிதாசன்  

3] குழந்தத இலக்கியம், அழ.வள்ளியப்பா  

4] உமர்கய்யாம் பாடல்கள், கவிமணி ததசிக விநாயகனார் 

 

9] கீழ்க்கண்ட கூற்லறப் படித்து இவர் யார் என கூறுக? 

இவர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள ததரூரில் பிறந்தவர். இவரின் பபற்தறார் 
சிவதாணு - ஆதிலட்சுமி அம்லமயார். இவர் உமர்கய்யாம் பாடல்கலளத் தமிழில் 
பமாழியாக்கம் பசய்துள்ளார். 

1] பாரதியார்  

2] கவிமணி ததசிக விநாயகனார் 

3]  ாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கைார் 

4] பாரதிதாசன்  
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10] உமர்கய்யாம் ------------- ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த பாேசகீக் கவிஞர். இவேது 
முழுப் பபயர் --------------------- என்பது. இவரின் கவிலதகள் மக்கள் அலடயும் இன்ப 
துன்பங்கலளயும், இலறவனது பலடப்லபயும் பாடுபபாருளாகக் பகாண்டலவ. 

1] 9, முகமது தபரராஸ்  

2] 10, குணங்குடி மஸ்தான்  

3] 11, கியாதுதீன் அபுல்பாத் உமர்கய்யாம் 

4] 12, காபித்தூள் காதிறு  

 

11] உமர்கய்யாம் ---------------, --------------- துலறகளில் புலலமமிக்கவோய் திகழ்ந்தார்.  

1] அறிவியல், வாைவியல்  

2] கணிதம், வானவியல் 

3] வாைவியல், ரசாதிடவியல் 

4] கணிதம், புவியியல் 

 

12] கீழ்க்கண்ட கூற்லறப் படித்து இவர் யார் என கூறுக? 

மலரும் மாலலயும், மருமக்கள்வழி மான்மியம், குழந்லதச்பசல்வம், ஆசிய 
த ாதி முதலிய நூல்களின் ஆசிரியர் இவர். இவேது காலம் 1876 முதல் 1954 ஆம் 
ஆண்டுவலே.  

1] பாரதியார்  

2] கவிமணி ததசிக விநாயகனார் 

3]  ாமக்கல் கவிஞர் இராமலிங்கைார் 

4] பாரதிதாசன்  
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13] உமர்கய்யாம் பாடல்கள் இம்லம மறுலம பற்றி ----------------------- என்னும் பபயரில் 
உமர்கய்யாம் எழுதிய பசய்யுள்களின் பமாழிபபயர்ப்பு. இதலனதய கவிமணி 
பமாழிபபயர்த்துள்ளார். இதில், நூற்றுப் பதிலனந்து பாடல்கள் உள்ளன.  

1] தவவாழ்வு  

2] சசாற்புதிைம்  

3] ரூபாயத் 

4] கலியுகம்  

 

14] ரூபாயத் - என்பதன் பபாருள் என்ன? 

1] இரண்டடிச்  சசய்யுள் 

2] மூன்றடிச் சசய்யுள் 

3] நான்கடிச் பசய்யுள் 

4] ஐந்தடிச் சசய்யுள்  

 

15] மணிதமகலலலய இயற்றியவர் யார்? 

1] சதீ்தலலச் சாத்தனார் 

2]  ாகுத்தைார் 

3] இளங்ரகாவடிகள்  

4] சயங்சகாண்டர்  

 

16] தகாவலனுக்கும் மாதவிக்கும் பிறந்த மகள் பபயர் என்ன? 

1] பல்லவி  

2] அரசமாரதவி  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

6 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

3] மணிதமகலல 

4] இவற்றில் ஏதுமில்தல  

 

17] முற்பிறப்பின் விலனப்பயன் காேணமாக அேசகுமாேனாகிய --------------- என்பவன், 
மணிதமகலலலய மணம்புரிய விரும்பினான். 

1] தைஞ்சசயன் 

2] உதயகுமேன் 

3] விஜரயந்திரன்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்தல  

 

18] மணிதமகலலலய, மணிபல்லவத் தவீிற்கு வான்வழிதய தூக்கிச் பசன்றது 
யார்? 

1] மதலக்ரகாவில் சதய்வம்  

2] மணிதமகலா பதய்வம் 

3] பளிக்கதர சதய்வம்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்தல 

 

19] மணிதமகலல பசியற்றிருக்கவும் விரும்பும் உருவம் எடுக்கவும் வான்வழிச் 
பசல்லவும் ததலவயான மூன்று மந்திேங்கலளத் பதரிவித்து மலறந்தது யார்? 

1] மதலக்ரகாவில் சதய்வம்  

2] மணிதமகலா பதய்வம் 

3] பளிக்கதர சதய்வம்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்தல 
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20] ------------------ என்பவரின் உதவியால், மணிதமகலல அமுதசுேபிலயப் பபற்றுப் 
புகார் நகலே அலடகிறாள். 

1] மாதவி  

2] கண்ணகி  

3] தீவதிலலக 

4] இவர்களில் யாருமில்தல  

 

21] மணிதமகலல, --------------- என்பவரின்  அறிவுலேப்படி ஆதிலேயிடம் முதன் 
முதலில் பிச்லசதயற்றாள். அதன்மூலம் அமுதசுேபியில் அள்ள அள்ளக் 
குலறயாத அன்னம் பபருகியது. அதலனக்பகாண்டு பசிப்பிணிநீக்கும் 
அறப்பணிலய தமற்பகாள்கிறாள். 

1] தீவதிலதக  

2] மணிரமகதல சதய்வம்  

3] அறவணவடிகள் 

4] இவர்களில் யாருமில்தல  

 

22] அமுதசுேபி, முற்பிறப்பில் ------------- என்பவரிடம் இருந்தது என்பலத அறிந்த 
மணிதமகலல அவலனக் காணும் பபாருட்டு ஆபுத்திேன் நாட்டிற்குச் பசல்கிறாள்.  

1] தீவதிலதக  

2] அறவண அடிகள்  

3] ஆபுத்திேன் 

4] இவர்களில் யாருமில்தல 
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23] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] ஆயம் – ரதாழியர் கூட்டம் 

2] ஆசைம் – இருக்தக 

3]  ாத்சதாதலவில்தல – சசால் ரசார்வின்தம 

4] யாக்லக – இருப்பிடம் 

குறிப்பு :- யாக்தக என்பதன் சரியாை சபாருள் உடம்பு. 

 

24] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] ரபதததம – அறியாதம 

2] சசய்தக – இருவிதை 

3] அரு – உருவமற்றது 

4] உரு – உருகுதல் 

குறிப்பு :- உரு என்பதன் சரியாை சபாருள் வடிவம். 

 

25] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] வாயில் – ஐம்சபாறிகள் 

2] ஊறு – புலன்களின் இயல்பு 

3] நுகர்வு – இன்பதுன்ப நுகர்ச்சி 

4] தவட்லக – பவறுத்தல்  

குறிப்பு :- ரவட்தக என்பதன் சரியாை சபாருள் விருப்பம். 

 

26] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 
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1] சபரும்ரபறு – வடீுரபறு 

2] தகாடு – மலல  

3] அலகில – அளவற்ற 

4] குறதள – புறம்ரபசுதல் 

குறிப்பு :- ரகாடு என்பதன் சரியாை சபாருள் சகாம்பு. 

 

27] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] பவஃகல் – தகாபம் 

2] சவகுளல் – கடுஞ்சிைம் சகாள்ளுதல் 

3] சபால்லாக் காட்சி – மாயத் ரதாற்றம் 

4] சீலம் – ஒழுக்கம் 

குறிப்பு :- சவஃகல் என்பதன் சரியாை சபாருள் சபருவிருப்பம். 

 

28] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] புதரதீர் – குற்றம்  ீங்கிய 

2] தகண்மின் – கூறுங்கள் 

3] முத்ரதர்  தக – முத்துச் சிரிப்பு 

4] உய்ம்மின் – ரபாற்றுங்கள்,  ற்கதியதடயுங்கள் 

குறிப்பு :- ரகண்மின் என்பதன் சரியாை சபாருள்  ரகளுங்கள். 

 

29] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] உதறதல் – தங்குதல் 
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2] கூற்று – எமன் 

3] மாசில் – குற்றமுள்ள 

4] சதாழுது – வணங்கி 

குறிப்பு :- மாசில் என்பதன் சரியாை சபாருள் குற்றமற்ற. 

 

30] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] புக்கு – புகுந்து 

2] இடர் – இன்ைல் 

3] ரமைி - உடல்  

4] மருங்கு - தூேம் 

குறிப்பு :- மருங்கு என்பதன் சரியாை சபாருள் பக்கம்.   

 

31] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] ரதவியும் ஆயமும் - எண்ணும்தம 

2] அருந்தவர்,  ல்விதை - பண்புத்சதாதககள் 

3] வாழ்க - வியங்ரகாள் விதைமுற்று  

4] பசய்தவம், வழீ்கதிர் - விலனமுற்று 

குறிப்பு :- சசய்தவம், வழீ்கதிர் என்பதன் சரியாை இலக்கணக்குறிப்பு  
விதைத்சதாதக. 

 

32] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] ஆய்சதாடி  ல்லாய் - இரண்டாம் ரவற்றுதம உருபும் பயனும் உடன்சதாக்க 
சதாதக  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

11 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] ஆழ் ரகு, பயன்சதரி புலவர் - விதைத்சதாதக  

3] பதளிதல் - பண்புப்பபயர்  

4] பல்லுயிர், சபரும்ரபறு,  ல்விதை, தீவிதை, ரபரின்பம் - பண்புத்சதாதககள் 

குறிப்பு :- சதளிதல் என்பதன் சரியாை இலக்கணக்குறிப்பு சதாழிற்சபயர். 

 

33] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] காமத்தீ - உருவகம் 

2] கடுஞ்சசால்,  ல்லறம் - பண்புத்சதாதக  

3] சபால்லாக்காட்சி - ஈறுசகட்ட எதிர்மதறப் சபயசரச்சம்  

4] அலேசன் - வியங்தகாள் விலனமுற்று  

குறிப்பு :- அதரசன் என்பதன் சரியாை இலக்கணக்குறிப்பு இதடப்ரபாலி.   

 

34] ததவியும் ஆயமும் சித்திோ பதியும், மாதவி மகளும் மாதவர்க் காண்டலும், 
எழுந்பததிர் பசன்றாங்கு இலணவலளக் லகயால், பதாழுந்தலக மாதவன் 
துலணயடி வணங்க, அறிவுண் டாகபவன் றாங்கவன் கூறலும்,.. - இந்த 
பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார்  

 

35] இலணவலள நல்லாள் இோசமா ததவி, அருந்தவர்க் கலமந்த ஆசனம் 
காட்டித், திருந்தடி விளக்கிச் சிறப்புச் பசய்தபின், யாண்டுபல புக்கநும் மிலணயடி 
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வருந்தஎன், காண்டகு நல்விலன நும்லமயீங்கு அலழத்தது, - இந்த பாடல்வரி 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

36] நாத்பதாலல வில்லல யாயினும் தளர்ந்து, மூத்தவிவ் யாக்லக வாழ்கபல் 
லாண்படனத், ததவி தகளாய் பசய்தவ யாக்லகயின், தமவிதன னாயினும் 
வழீ்கதிர் தபான்தறன், பிறந்தார் மூத்தார் பிணிதநா யுற்தறார், இறந்தார் என்லக 
இயல்தப இதுதகள் - இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

37] தபலதலம பசய்லக உணர்தவ அருவுரு, வாயில் ஊதற நுகர்தவ தவட்லக, 
பற்தற பவதம ததாற்றம் விலனப்பயன், இற்பறன வகுத்த இயல்பீ ோறும், 
பிறந்ததா ேறியின் பபரும்தபறு அறிகுவர், அறியா ோயின் ஆழ்நேகு அறிகுவர். - 
இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 
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38] தபலதலம பயன்பது யாபதன வினவின், ஓதிய இவற்லற உணோது மயங்கி, 
இயற்படு பபாருளால் கண்டது மறந்து, முயற்தகா டுண்தடனக் தகட்டது பதளிதல், 
- இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

39] உலகம் மூன்றினும் உயிோம் உலகம், அலகில பல்லுயிர் அறுவலகத் தாகும், 
மக்களும் ததவரும் பிேமரும் நேகரும், பதாக்க விலங்கும் தபயும் என்தற, - இந்த 
பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

40] தீவிலன பயன்பது யாபதன வினவின், ஆய்பதாடி நல்லாய் ஆங்கது தகளாய், 
பகாலலதய களதவ காமத் தீவிலழவு, உலலயா உடம்பில் ததான்றுவ மூன்றும், - 
இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 
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41] பவஃகல் பவகுளல் பபால்லாக் காட்சிபயன்று, உள்ளந் தன்னின் உருப்பன 
மூன்றுபமனப், பத்து வலகயால் பயன்பதரி புலவர், இத்திறம் படோர் படர்குவர் 
ஆயின், விலங்கும் தபயும் நேகரும் ஆகிக், கலங்கிய உள்ளக் கவலலயில் 
ததான்றுவர்,. - இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் 
என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

42] நல்விலன பயன்பது யாபதன வினவின்,  பசால்லிய பத்தின் பதாகுதியின் 
நீங்கிச், சலீம் தாங்கித் தானம் தலலநின்று, தமபலன வகுத்த ஒருமூன்று 
திறத்துத், - இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் 
என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

43] அலேசன் ததவிபயா டாயிலழ நல்லீர், புலேதீர் நல்லறம் தபாற்றிக் தகண்மின், 
மறுபிறப் புணர்ந்த மணிதம கலலநீ, பிறவறங் தகட்ட பின்னாள் வந்துனக்கு, - 
இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  
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3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

44] நன்றறி மாதவன் நல்லடி வணங்கித், ததவியும் ஆயமும் சித்திோ பதியும், 
மாதவர் நன்பமாழி மறவா துய்ம்மின், இந்நகர் மருங்கின்யா னுலறதவன் ஆயின், 
மன்னவன் மகற்கிவள் வருங்கூற்று என்குவர், - இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள 
நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

45] ஆபுத் திேனா டலடந்ததற் பின்னாள், மாசில் மணிபல் லவம்பதாழு ததத்தி, 
வஞ்சியுட் புக்கு மாபத் தினிதனக்கு, எஞ்சா நல்லறம் யாங்கணுஞ் பசய்குவல், 
எனக்கிடர் உண்படன்று இேங்கல் தவண்டா, மனக்கினி யீர்.. ….- இந்த பாடல்வரி 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

46] நல்விலன தீவிலன என்றிரு வலகயாற், பசால்லப்பட்ட கருவினுள் ததான்றி                                           
விலனப்பயன் விலளயுங் காலல உயிர்கட்கு, மனப்தப ரின்பமும் கவலலயும் 
காட்டும் - இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  
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2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

47] பபாருந்தாதது எது ? பிரித்தறிதல்  

1] எழுந்பததிர் = எழுந்தத + எதிர் 

2] அறிவுண்டாக = அறிவு + உண்டாக 

3]  ாத்சதாதலவில்தல =  ா + சதாதலவு + இல்தல 

4] பிணிர ாயுற்ரறார் = பிணி + ர ாய் + உற்ரறார் 

குறிப்பு :- எழுந்சததிர் என்பதன் சரியாை பிரித்தறிதல் எழுந்து + எதிர். 

 

48] பபாருந்தாதது எது ? பிரித்தறிதல்  

1] இயல்பரீாறு = இயல்பு + ஈர் (இரண்டு) + ஆறு 

2] எனக்கிடர் = எனக்கி+ இடர் 

3] சதாழுரதத்தி = சதாழுது + ஏத்தி 

4] உண்சடன்று = உண்டு + என்று 

குறிப்பு :- எைக்கிடர் என்பதன் சரியாை பிரித்தறிதல் எைக்கு + இடர். 

 

49] கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது? 

1] கூலவாணிகன் சீத்ததலச் சாத்தைார் இயற்றியது மணிரமகதல. சாத்தன் என்பது 
இவரது இயற்சபயர். 
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2] இவர், திருச்சிராப்பள்ளிதய சார்ந்த சீத்ததல என்னும் ஊரில் பிறந்து மதுதரயில் 
வாழ்ந்தவர். இளங்ரகாவடிகளும் இவரும் சமகாலத்தவராவர். தண்டமிழ் ஆசான், 
சாத்தன்  ன்னூற்புலவன் என்று இளங்ரகாவடிகள் சாத்தைாதரப் பாராட்டியுள்ளார். 

3] கூலவாணிகம் (கூலம் – தாைியம்) சசய்தவர். இக்காரணங்களிைால், இவர் 
மதுதரக் கூலவாணிகன் சீத்ததலச் சாத்தைார் என்று வழங்கப்சபற்றார். இவர், 
கதடச்சங்கப் புலவர்களுள் ஒருவர். 

4] இவேது காலம் கி.பி. பன்னிேண்டாம் நூற்றாண்டு என்பர். 

குறிப்பு:- இவரது காலம் கி.பி. இரண்டாம் நூற்றாண்டு என்பர். 

 

50] கீழ்க்கண்டவற்றுள் தவறானது எது? 

1] மணிரமகதல, ஐம்சபருங்காப்பியங்களுள் ஒன்று. சிலப்பதிகாரமும் 
மணிரமகதலயும் சவவ்ரவறு நூல்களாயினும் ஒரர கததத் சதாடர்புதடயை. 
எைரவ, இதவ இரட்தடக்காப்பியங்கள் எை வழங்கப்சபறுகின்றை. 

2] மணிரமகதலயின் துறவு வாழ்க்தகதயக் கூறுவதைால், இந்நூலுக்கு 
மணிரமகதலத் துறவு என்னும் ரவறு சபயரும் உண்டு. 

3] இந்நூல் சசாற்சுதவயும் சபாருட்சுதவயும், இயற்தக வருணதைகளும்  ிதறந்தது.  

4] இந்நூல் சமண சமயச் சார்புலடயது. நாற்பது காலதகலளக் பகாண்டது. 

குறிப்பு :- சபளத்தமதச் சார்புதடயது. முப்பது காததகதளக் சகாண்டது. 

 

51] வஞ்சிமாநகருக்குச் பசன்று பத்தினித் பதய்வமாகிய கண்ணகிக்குக் 
குலறவற்ற நல்லறத்லதச் பசய்துபகாண்டிருப்தபன். 'என் மனத்துக்கு 
இனியவர்கதள, எனக்கு இன்னல் உண்டாகுபமன்று யாரும் வருந்தததவண்டா’ - 
என்று கூறியவர் யார்? 

1] சித்திராபதி 

2] ஆயமகளிர்  

3] அறவண அடிகள்  
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4] மணிதமகலல 

 

52] அேசமாததவியுடன் இருக்கும் நங்லகயதே! நான் கூறும், குற்றம் நீங்கிய 
நல்லறத்லதப் தபாற்றிக் தகளுங்கள்! எனக் கூறியவர் யார்? 

 1] சித்திராபதி 

2] ஆயமகளிர்  

3] அறவண அடிகள் 

4] மணிரமகதல 

 

53] “முத்துச்சிரிப்பிலனயுலடய மணிதமகலலதய! நீ உனது முற்பிறப்பிலன 
உணர்ந்திருக்கிறாய். தமலும், பிற்சமயங்கள் கூறும் அறங்கலளயும் நீ 
தகட்டறிந்துபகாள். அதன் பின்னர், ஒரு நாள் மீண்டும் வந்து உனக்குப் பல்தவறு 
அறங்கலளயும் அவற்றின் பகுதிகலளயும் கூறுதவன்” - எனக் கூறியவர் யார்? 

 1] சித்திராபதி 

2] ஆயமகளிர்  

3] அறவண அடிகள் 

4] அரசமாரதவி 

 

54] தீவிலன என்பது என்னபவனில் --------, ------------, -------------  பகாடிய விருப்பம் 
ஆகிய உடலில் ததான்றும் மூன்றும். 

1] சபாய்ரபசுதல், புறங்கூறுதல், கடுஞ்சசால் 

2] சபருவிருப்பம், கடுஞ்சிைங்சகாள்ளுதல், மாயத்ரதாற்றம் 

3] பகாலல, களவு, காமம் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்தல  
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55] தீவிலன என்பது என்னபவனில் --------------, ----------------, ----------------, --------------- எனச் 
பசால்லில் ததான்றும் நான்குமாம். 

1] பபாய்தபசுதல், புறங்கூறுதல், கடுஞ்பசால், பயனற்றபசால் 

2] சபருவிருப்பம், கடுஞ்சிைங்சகாள்ளுதல், மாயத்ரதாற்றம், உதவி சசய்யாதம  

3] சகாதல, களவு, காமம், வறியவர்க்கு உதவாதிருத்தல்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்தல  

 

56] தீவிலன என்பது என்னபவனில் --------------, ----------------, ---------------- என உள்ளத்தில் 
ததான்றும் மூன்றும். 

1] சபாய்ரபசுதல், புறங்கூறுதல், கடுஞ்சசால் 

2] சபருவிருப்பம், கடுஞ்சிைங்சகாள்ளுதல், மாயத்ரதாற்றம். 

3] பகாலல, களவு, காமம் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்தல 

 

57] மனிதனின் அடிப்பலடத் ததலவகளுள் முதன்லமயானது -----------. 

1] உணவு 

2] உதட 

3] இருப்பிடம் 

4] பணம்  

 

58] தமிழர் மருத்துவத்தில் ---------- என்பது அலனத்து தநாய்கலளயும் தீர்க்ககூடிய 
சஞ்சவீி மருந்தாகக் கருதப்படுகிறது. 
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1] உணவு 

2] காற்று  

3]  ீர்  

4] உடற்பயிற்சி  

 

59]  பசியின் பகாடுலமலயப் பசிப்பிணி என்னும் பாவி என்றது ------------ காப்பியம். 

1] சிலப்பதிகாரம் 

2] சீவகசிந்தாமணி  

3] மணிதமகலல 

4] வதளயாபதி  

 

60] பிணிக்கு மருந்து உணதவ. ஆதலால்தான், உண்டி பகாடுத்ததார் உயிர் 
பகாடுத்தாதே என ----------------, --------------- நூல்கள் கூறுகின்றன. 

1] கலித்சதாதக, திருக்குறள்  

2] சிலப்பதிகாரம், சீவசிந்தாமணி  

3] புறநானூறு, மணிதமகலல 

4] மதுதரக்காஞ்சி, முதுசமாழிக்காஞ்சி  

 

61] மருந்பதன தவண்டாவாம் யாக்லகக்கு அருந்தியது அற்றது தபாற்றி உணின் - 
என்ற பாடல்வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] இளங்ரகாவடிகள்  

2] முன்றுதற அதரயைார் 

3]  ாகுத்தைார் 
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4] திருவள்ளுவர் 

 

62] பபாருந்தாதது  எது? 

1] மஞ்சள் - ச ஞ்சிலுள்ள சளிதய  ீக்கும் 

2] சகாத்தமல்லி - பித்தத்ததப் ரபாக்கும்  

3] சேீகம் - தலல வலிலயப் தபாக்கும் 

4] மிளகு - சதாண்தடக் கட்தடத் சதாதலக்கும் 

குறிப்பு :- சீரகம் - வயிற்றுச் சூட்தடத் தணிக்கும். 

 

63] பபாருந்தாதது  எது? 

1] பூண்டு - வளியகற்றி வயிற்றுப்சபாருமதல  ீக்கிப் பசிதய மிகுவிக்கும் 

2] சவங்காயம் - குளிர்ச்சி உண்டாக்கிக் குருதிதயத் தூய்தமபடுத்தும் 

3] பபருங்காயம் - பித்தத்லதப் தபாக்கும் 

4] இஞ்சி - பித்தத்தத ஒடுக்கிக் காய்ச்சதலக் கண்டிக்கும் 

குறிப்பு :- சபருங்காயம் - வளிதய சவளிரயற்றும். 

 

64] பபாருந்தாதது  எது? 

1] ததங்காய் - வளிலய பவளிதயற்றும் 

2] கறிரவப்பிதல - மணமூட்டி உணவிருப்தப உண்டாக்கும். உடலுக்குக் குளிர்ச்சி 
ஏற்படவும் பித்தம் ரபாக்கவும் எலுமிச்தச ஊறுகாதய ரமார்ச் ரசாற்றுடன் 
உண்ணலாம். 

3]  ல்சலண்சணய் - கண் குளிர்ச்சியும் அறிவுத்சதளிவும் உண்டாக்கும் 
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4] சீரகம் பூண்டு கலந்த மிளகு  ீர், சூட்தடத் தணித்துச் சசரிமாை ஆற்றதல 
மிகுவிக்கும். உடலுக்கு வலுவூட்டவும் கழிவு அகலவும் கீதர  ல்லது.  

குறிப்பு :- ரதங்காய் -  ீர்க்ரகாதவதய  ீக்கும். 

 

65] தநாய்க்கு முதல் காேணம், -------------. 

1] காரம் 

2] துவர்ப்பு  

3] இைிப்பு  

4] உப்பு 

 

66] "மீதூண் விரும்தபல்" - என்று கூறியவர்? 

1] திருவள்ளுவர் 

2] ஒளலவயார் 

3] பாரதியார்  

4] காக்தகப் பாடியைார்  

 

67]  ‘நாள்ததாறும் தவிோமல் நடந்தால் தநாய் நம்லமவிட்டு நடக்கும், ஓடினால் 
தநாய் நம்லமவிட்டு ஓடும், எப்தபாதும் படுத்துக் கிடந்தால் தநாய் நம்மீது 
படுத்துக்பகாள்ளும். 

"காலல மாலல உலாவி நிதம் காற்று வாங்கி வருதவாரின்  காலலத்பதாட்டுக் 
கும்பிட்டு காலன் ஓடிப் தபாவாதன" - என்று கூறியவர் யார்? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3]  ாமக்கல் கவிஞர்  
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4] கவிமணி ததசிக விநாயகம் பிள்லள 

 

68] உடம்பார் அழியின் உயிோர் அழிவர், திடம்பட பமய்ஞ்ஞானம் தசேவும் 
மாட்டார், உடம்லப வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தத, உடம்லப வளர்த்ததன் உயிர் 
வளர்த்தததன  - என்று கூறியவர் யார் ? 

1] பாரதியார்  

2] பாரதிதாசன்  

3]  ாமக்கல் கவிஞர்  

4] திருமூலர் 

 

69] பபாருந்தாதது எது ? அறுசுலவயின் பயன்கள். 

1] இைிப்பு – வளம்; துவர்ப்பு – ஆற்றல் 

2] தகப்பு – சமன்தம; கார்ப்பு – உணர்வு 

3] உவர்ப்பு – சதளிவு; புளிப்பு – இைிதம 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல 

குறிப்பு :- அதைத்துரம சரியாக சபாருந்தியுள்ளது. 

 

70] கீதழ உள்ள கூற்று, எந்த மூலிலகச் பசடிலயக் குறிக்கிறது? 

1] --------------பசடியின் இலலகலள நீரிலிட்டுக் பகாதிக்க லவத்து ஆவி பிடித்தால் 
மார்புச்சளி, நீர்க்தகாலவ, தலலவலி நீங்கும். 

2] இதன் இலலகலள எலுமிச்சம்பழச் சாற்றுடன் அலேத்துப்தபாடப் பலட நீங்கும். 

3] விலதகலளப் பபாடி பசய்து ஒன்று அல்லது இேண்டு கிோம் அளவு உண்டால் 
உடற்சூடு, நீபேரிச்சல் ஆகியன அடங்கும். 

1] கீழாச ல்லி  
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2] அகத்திக்கீதர  

3] துளசி 

4] ரவப்பிதல  

 

71] மஞ்சட்காமாலலக்கு எளிய மருந்தாக இன்றும் பயன்பட்டு வருகிற மூலிலகச் 
பசடி எது? 

1] கீழாபநல்லி (கீழ்க்காய்பநல்லி, கீழ்வாய்பநல்லி ) 

2] அகத்திக்கீதர  

3] துளசி 

4] ரவப்பிதல  

 

72] ----------------- இலலகலளக் கற்கண்டுடன் தசர்த்து அலேத்து மூன்றுகிோம் அளவு 
காலல மாலல இருதவலள நாலுநாள் பதாடர்ந்து உட்பகாள்ள சிறுநீர்த் 
பதாடர்பான தநாய்கள் நீங்கும். 

1] கீழாபநல்லி (கீழ்க்காய்பநல்லி, கீழ்வாய்பநல்லி ) 

2] அகத்திக்கீதர  

3] துளசி 

4] ரவப்பிதல  

 

73] கீதழ உள்ள கூற்று, எந்த மூலிலகச் பசடிலயக் குறிக்கிறது? 

1] ---------------- என்பது பசடியில்லல. ஒருவலகக் பகாடி. --------------- என்பது இதன் 
பபயர்.  

2] ததாட்டங்களிலும், தவலிதயாேங்களிலும் இயல்பாக வளரும். இக்பகாடியிலும் 
இலலகளிலும் பகாக்கிதபான்ற சிறு முள்கள் உண்டு. 
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1] கீழாச ல்லி  

2] தூதுவலள 

3] துளசி 

4] ரவப்பிதல 

 

74] கீதழ உள்ள கூற்று, எந்த மூலிலகச் பசடிலயக் குறிக்கிறது? 

தூதுலள, சிங்கவல்லி என தவறுபபயர்களிலும் வழங்கப்படும். இதன் 
இலலகலள நல்பலண்லணயில் சலமத்து உணதவாடு தசர்த்து 21 நாள் உண்டு 
வந்தால், சுவாசகாசம் அகலும். இலளப்பு இருமல் தபாகும்.  

1] கீழாச ல்லி  

2] தூதுவலள 

3] துளசி 

4] ரவப்பிதல 

 

75] கீதழ உள்ள கூற்று, எந்த மூலிலகச் பசடிலயக் குறிக்கிறது? 

இதலன ஞானப்பச்சிலல என வள்ளலார் தபாற்றுவார். இவ்விலல குேல் 
வளத்லத தமம்படுத்தும், வாழ்நாலள நீட்டிக்கும். 

1] கீழாச ல்லி  

2] தூதுவலள 

3] துளசி 

4] ரவப்பிதல 
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76] கீதழ உள்ள கூற்று, எந்த மூலிலகச் பசடிலயக் குறிக்கிறது? 

நச்சுக்கடிகளுக்கு நல்ல மருந்தாக விளங்கும். மூலிலகச் பசடியாகும். இதன் 
இலலகலளக் காயலவத்துப் பபாடியாக்கிப் பூசினால், படுக்லகப் புண் 
குணமாகும். 

1] கீழாச ல்லி  

2] தூதுவதள 

3] துளசி 

4] குப்லபதமனி 

 

77] கீதழ உள்ள கூற்று, எந்த மூலிலகச் பசடிலயக் குறிக்கிறது? 

குழந்லதகளின் வயதுக்தகற்ற அளவில் உண்ணக் பகாடுத்தால் மலப்புழுக்கள் 
பவளிதயறும். வயிறு தூய்லமயாகும். பசிலயத் தூண்டும்.  

1] கீழாச ல்லி  

2] தூதுவதள 

3] துளசி 

4] குப்லபதமனி 

 

78] கீதழ உள்ள கூற்று, எந்த மூலிலகச் பசடிலயக் குறிக்கிறது? 

------------ இலலகளுடன் மஞ்சள், உப்புச் தசர்த்து அலேத்துப் பூசினால் பசாறி, 
சிேங்கு நீங்கும். தமனி துலங்க ------------- என்பது பழபமாழி. 

1] கீழாச ல்லி  

2] தூதுவதள 

3] துளசி 

4] குப்லபதமனி 
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79] "குமரி" - என்னும் பபயோல் அலழக்கப்படும் மூலிலக எது? 

1] கீழாச ல்லி  

2] தூதுவதள 

3] துளசி 

4] கற்றாலழ 

 

80] கீதழ உள்ள கூற்று, எந்த மூலிலகச் பசடிலயக் குறிக்கிறது? 

1] மஞ்சள் தசர்த்துக் காயம்பட்ட இடத்தில் பூசினால் காயம் குணமாகும். 

2] இதலனப் பசும்பாலுடன் தசர்த்துச் சாப்பிட்டால் மூலச்சூடு குலறயும். 

3] பபண்களின் கருப்லப சார்ந்த தநாய்கலள நீக்குவதனால் ‘குமரி கண்ட 
தநாய்க்குக் குமரி பகாடு’ என்னும் வழக்கு ஏற்பட்டது. 

1] கீழாச ல்லி  

2] தூதுவதள 

3] துளசி 

4] கற்றாலழ 

 

81] கீதழ உள்ள கூற்று, எந்த மூலிலகச் பசடிலயக் குறிக்கிறது? 

-------------- பட்லடலய அலேத்துத் தடவினால் முறிந்த எலும்பு விலேவில் கூடும் 
வகீ்கத்லதக் குலறக்கும். கண்பார்லவலய ஒழுங்குபடுத்தும். உடலல 
வலுவாக்கும், இரும்புச்சத்து நிலறந்துள்ளதனால் கூந்தலல வளேச் பசய்வதில் 
இதற்குப் பபரும் பங்குண்டு. 

1] கீழாச ல்லி  

2] தூதுவதள 
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3] முருங்லகக்கீலே 

4] கற்றாதழ 

 

82] விடுபட்ட இடத்லத நிேப்புக.. 

காலல, மாலல என இருதவலளயும் ஐந்து கிோம் ---------------- கழுவிச் சிறிது 
சிறிதாக வாயிலிட்டு பமன்று விழுங்கினால், சதீதபதி இருநாளில் குணமாகும். 
உணவில் தசரும் சிறுநச்சுத்தன்லமலய முறிக்கும்தன்லம ---------------க்கு உண்டு. 

1] கறிதவப்பிலல 

2] தூதுவதள 

3] முருங்தகக்கீதர 

4] கற்றாதழ 

 

83] தவடு கட்டுதல் - என்பதன் பபாருள் யாது? 

1] வடீ்டின் ரமல் கூதர கட்டுதல்  

2] சட்டியின் வாலய பமல்லிய துணியால் மூடிக் கட்டுதல் 

3] காட்டின் ஓரத்தில் கிணறு கட்டுதல்  

4] அடிபட்ட இடத்தில் மருந்து கட்டுதல் 

 

84] இேத்ததசாலக, பசரிமானக்தகாளாறு, மஞ்சட்காமாலல முதலிய 
தநாய்களுக்குக் --------------------- நல்ல மருந்தாகப் பயன்படுகிறது. அது, 
கண்பார்லவலயத் பதளிவாக்கும், நலேலயப் தபாக்கும். 

1] கரிசலாங்கண்ணி 

2] தூதுவதள 

3] முருங்தகக்கீதர 
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4] கற்றாதழ 

 

85] -------------- என்பதற்கு வழங்கப்படும் தவறுபயர்கள் – கரிசாலல, லகயாந்தகலே, 
பிருங்கோசம், ததகோசம். 

1] கரிசலாங்கண்ணி 

2] தூதுவதள 

3] முருங்தகக்கீதர 

4] கற்றாதழ 

 

86] பபாருந்தாதது எது? 

1] மணத்தக்காளிக் கீதர வாய்ப்புண், குடற்புண்தணக் குணமாக்கும். 

2] முசுமுசுக்தகக் சகாடியின் ரவதரப் பசுவின் பாலில் ஊறதவத்து, உலர்த்திப் 
சபாடியாக்கிப் பசும்பால், மிளகுப்சபாடி, சருக்கதரயுடன் உண்டு வந்தால் இருமல் 
 ீங்கும்.  

3] அகத்திக்கீதர, பல் சார்ந்த ர ாய்கதளக் குணமாக்கும். வல்லாதர  ிதைவாற்றல் 
சபருக உதவும்.  

4] தவப்பங்பகாழுந்லதக் காலலயில் உண்டு வந்தால், மார்புச் சளி நீங்கும். 
முருங்லகக்கீலேலய  அலேத்துத் தடவினால் அம்லமயால் வந்த பவப்பு தநாய் 
அகலும்.  

குறிப்பு :- ரவப்பிதலதய அதரத்துத் தடவிைால் அம்தமயால் வந்த சவப்பு ர ாய் 
அகலும்.  

 

87] நின்றசரீின் ஈற்றலசயும் வரும் சரீின் முதலலசயும் ஒன்றியும் ஒன்றாமலும் 
வருவது  ----------------- எனப்படும். 

1] அடி    2] சதாதட   3] தலள   4] புணர்ச்சி  
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விளக்கம் :- (தலள – கட்டுதல்). 

ஒன்றி வருதலாவது : ர ர் முன் ர ரும்,  ிதர முன்  ிதரயும் வருதல். 

ஒன்றாமல் வருதலாவது : ர ர் முன்  ிதரயும்,  ிதர முன் ர ரும் வருதல். 

(எ.கா.) :  

கண் -ணா           மன் – ைா 

ர ர் ர ர்           ர ர் ர ர் – ர ர் அதசகள் ஒன்றி வந்தை. 

உயர் + வற         உயர் +  லம் 

 ிதர  ிதர           ிதர  ிதர –  ிதர அதசகள் ஒன்றி வந்தை. 

 

அக + ர             முத + ல 

 ிதர ர ர்            ிதர ர ர் – ஒன்றாமல் வந்தை 

மலர் + மிதச        ஏ + கிைான் 

 ிதர  ிதர          ர ர்  ிதர – ஒன்றாமல் வந்தை 

 

88] தலள எத்தலன வலகப்படும்? 

1] 5      2] 6     3] 7    4] 8 

விளக்கம் :- ததள ஏழு வதகப்படும். அதவ, 

1. ர சரான்றாசிரியத்ததள 

2.  ிதரசயான்றாசிரியத்ததள 

3. இயற்சீர் சவண்டதள 

4. சவண்சீர் சவண்டதள 

5. கலித்ததள 
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6. ஒன்றிய வஞ்சித்ததள 

7. ஒன்றாத வஞ்சித்ததள 

 

89] மாமுன் தநர் வருவது ------------ ? 

1] தநபோன்றாசிரியத்தலள 

2]  ிதரசயான்றாசிரியத்ததள 

3] இயற்சீர் சவண்டதள 

4] சவண்சீர் சவண்டதள 

விளக்கம் :- மாமுன் ர ர் வருவது ர சரான்றாசிரியத்ததள. 

(எ.கா.)  :- 

பா + ரி       பா + ரி. 

ர ர் ர ர்     ர ர் ர ர். 

ரதமா ரதமா     மாமுன் ர ர். 

 

90] விளம்முன் நிலற வருவது  ------------? 

1] ர சரான்றாசிரியத்ததள 

2] நிலேபயான்றாசிரியத்தலள 

3] இயற்சீர் சவண்டதள 

4] சவண்சீர் சவண்டதள 

 

விளக்கம் :-  ிதரசயான்றாசிரியத்ததள :- விளம்முன்  ிதற வருவது 
 ிதரசயான்றாசிரியத்ததள 

(எ.கா.)  : 
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பலர் + புகழ்       கபி + லர். 

 ிதர  ிதர         ிதர ர ர். 

                                                                                   
கருவிளம்          புளிமா.    விளமுன்  ிதர.  

 

91] மாமுன் நிலேயும், விள முன் தநரும் வருவது ----------------? 

1] ர சரான்றாசிரியத்ததள 

2]  ிதரசயான்றாசிரியத்ததள 

3] இயற்சரீ் பவண்டலள 

4] சவண்சீர் சவண்டதள 

விளக்கம் :- இயற்சரீ் பவண்டலள :- மாமுன்  ிதரயும், விள முன் ர ரும் வருவது 
இயற்சீர் சவண்டதள. 

(எ.கா.)  : அக + ர              முத + ல. 

         ிதர ர ர்             ிதர  ர ர். 

        புளிமா                  புளிமா.        மாமுன்  ிதர. 

 

 ில + வதர            ீள் + புகழ். 

 ிதர  ிதர            ர ர்  ிதர. 

கருவிளம்              கூவிளம்.       விளமுன் ர ர்.   

 

92] காய்முன் தநர் வருவது -------------? 

1] ர சரான்றாசிரியத்ததள 

2]  ிதரசயான்றாசிரியத்ததள 
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3] இயற்சீர் சவண்டதள 

4] பவண்சரீ் பவண்டலள 

விளக்கம் :- சவண்சீர் சவண்டதள :- காய்முன் ர ர் வருவது சவண்சீர் சவண்டதள 

(எ.கா.)  :  

யா + தா + னும்             ா + டா + மால். 

ர ர் ர ர் ர ர்              ர ர் ர ர் ர ர் 

ரதமாங்காய்                ரதமாங்காய்       காய்முன் ர ர் 

சவண்பாவுக்கு உரிய ததளகள் இயற்சீர் சவண்டதளயும் சவண்சீர் 
சவண்டதளயுரம. சவண்பாவில் இவ்விரு ததளகள் தவிரப் பிற ததளகள் வாரா. 

 

93] காய்முன் நிலே வருவது -------------? 

1] சவண்சீர் சவண்டதள 

2] கலித்தலள 

3] ஒன்றிய வஞ்சித்ததள 

4] ஒன்றாத வஞ்சித்ததள 

விளக்கம் :- கலித்ததள :- காய்முன்  ிதர வருவது கலித்ததள. 

(எ.கா.)  :- 

தா+மதரப் + பூ           குளத் + திைி + ரல. 

ர ர்  ிதர  ர ர்           ிதர   ிதர ர ர். 

கூவிளங்காய்             கருவிளங்காய்           காய்முன் ிதர. 

 

94] கனிமுன் நிலே வருவது -------------? 

1] சவண்சீர் சவண்டதள 
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2] கலித்ததள 

3] ஒன்றிய வஞ்சித்தலள 

4] ஒன்றாத வஞ்சித்ததள 

விளக்கம் :- ஒன்றிய வஞ்சித்ததள :- கைிமுன்  ிதர வருவது ஒன்றிய 
வஞ்சித்ததள. 

(எ.கா.)  :- 

சசந் + தா + மதரக்            குளத் + திைி + ரல. 

ர ர் ர ர்  ிதர                 ிதர   ிதர ர ர். 

ரதமாங்கைி                   கருவிளங்காய்.        கைி முன்  ிதர. 

 

95] கனிமுன் தநர் வருவது -------------? 

1] சவண்சீர் சவண்டதள 

2] கலித்ததள 

3] ஒன்றிய வஞ்சித்ததள 

4] ஒன்றாத வஞ்சித்தலள 

விளக்கம் :- ஒன்றாத வஞ்சித்ததள :- கைிமுன் ர ர் வருவது ஒன்றாத 
வஞ்சித்ததள. 

(எ.கா.)  : 

வா + ைில் + வளர்         திங் + களன் + ை. 

ர ர் ர ர்   ிதர            ர ர்   ிதர ர ர். 

ரதமாங்கைி                கூவிளங்காய்.        கைிமுன் ர ர்.  
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96] பசய்யுளில் இருபபாருள்களுக்கு இலடதய உள்ள ஒப்புலமலயக் கூறிய 
பின்னர், அவற்லற தவறுபடுத்திக் காட்டுவது ------------------ அணி. 

1] ஏகரதச உருவக அணி 

2] தவற்றுலமயணி 

3] ரவற்றுப்சபாருள் தவப்பணி 

4] இல்சபாருள் உவதமயணி 

விளக்கம் :- தீயிைால் சுட்ட புண் உள்ளாறும் ஆறாரத 

 ாவிைால் சுட்ட வடு – குறள்  129 

தீயிைால் சுடுவதும்,  ாவிைால் தீயசசாற்கதளக்சகாண்டு சுடுவதும் என்பது 
ஒற்றுதம. தீயிைால் சுட்டது ஆறும்,  ாவிைால் சசான்ைது ஆறாது என்பது 
ரவற்றுதமயாகும். எைரவ, இப்பாடலில் ரவற்றுதமயணி இடம்சபற்றுள்ளது.  

 

97] பழனிப் பதிகம், குமேகுரு பதிகம், சிவகிரிப் பதிகம், திருச்பசந்தில் பதிகம் 
ஆகிய நூல்களின் ஆசிரியர் யார்? 

1] குமரகுருபரர் 

2] மதறமதலயடிகள்  

3] விபுலாைந்தர்  

4] மாம்பழக்கவிச் சிங்க நாவலர் (பழனி) 

 

98] இத்திறம் பலவும் இவற்றின் பகுதியும், முத்ததர் நலகயாய் முன்னுறக் 
கூறுவல், என்றவன் எழுதலும் இளங்பகாடி எழுந்து, - இந்த பாடல்வரி 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  
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3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

99] ததவரும் மக்களும் பிேமரு மாகி, தமவிய மகிழ்ச்சி விலனப்பயன் உண்குவர்,. 
- இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 

 

100] பபாய்தய குறலள கடுஞ்பசால் பயனில், பசால்பலனச் பசால்லில் ததான்றுவ 
நான்கும் - இந்த பாடல்வரி இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சிலப்பதிகாரம், இளங்ரகாவடிகள்  

2] மணிதமகலல, சதீ்தலலச் சாத்தனார்  

3] சீவகசிந்தாமணி, திருத்தக்கரதவர்  

4] கலிங்கத்துப்பரணி, சயங்சகாண்டார் 


