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பத்தாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி - 1 

1] பமய்தான் அரும்பி விதிர்விதிர்த் துன்விரை யார்கழற்பகன் ரகதான் 
தரைரவத்துக் கண்ணரீ் ததும்பி பவதும்பி உள்ளம் - என்ற பாடல்வரி 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும்  ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] ஏலாதி, கணிமேதாவியார் 

2] நான்ேணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார் 

3] பழமோழி நானூறு, முன்றுகை அகையனார்  

4] திருவாசகம், மாணிக்கவாசகர் 

 

2] பபாய்தான் தவிர்ந் துன்ரனப் பபாற்றி சயசய பபாற்றி என்னும் ரகதான் 
பெகிழ விபடன்உரட யாய்என்ரனக் கண்டுபகாள்பள.  - என்ற பாடல்வரி 
இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும்  ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] ஏலாதி, கணிமேதாவியார் 

2] நான்ேணிக்கடிகக, விளம்பி நாகனார் 

3] பழமோழி நானூறு, முன்றுகை அகையனார்  

4] திருவாசகம், மாணிக்கவாசகர் 

 

3] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் :  

1] மேய் - உடல் 

2] விதிர்விதிர்த்து - உடல் சிலிர்த்து 

3] விரை - குணம் 

4] மநகிழ - தளை  

குறிப்பு :- விகை என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் ேணம். 
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4] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் : 

1] ததும்பி - குரறந்து 

2] கழல் - ஆண்கள் காலில் அணியும் அணிகலன் (இங்கு ஆகுமபயைாய் இகைவனின் 
திருவடிகயக் குைித்தது)  

3] சயசய - மவல்க மவல்க 

4] குருதி - இைத்தம்  

குறிப்பு :- ததும்பி என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் மபருகி. 

 

5] விடுபட்டரத ெிைப்புக. பகுபத உறுப்பிைக்கணம். 

மபாற்ைி – மபாற்று + இ. மபாற்று – பகுதி, இ – என்பது என்ன? 

1] ஆண்பால் விகனமுற்று விகுதி  

2] மபயமைச்ச விகுதி  

3] விரனபயச்ச விகுதி 

4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல  

 

6] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக்குறிப்பு :- 

1] விமடன் – தன்கே ஒருகே விகனமுற்று 

2] ஒழுக்கம் - பண்புப்பபயர் 

3] படும் - மசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு விகனமுற்று 

4] காக்க - வியங்மகாள் விகனமுற்று 

குறிப்பு :- ஒழுக்கம் என்பதன் சரியான இலக்கணக்குைிப்பு மதாழிற்மபயர். 
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7] கீழ்க்கண்டவர்களுள், ரசவ சமயக்குைவர் ொல்வருள் ஒருவர் உள்ளார். அவர் 
யார்? 

1] இைாோனுஜர்  

2] பிள்கள மலாகாச்சாரியர் 

3] மவதாந்த மதசிகர் 

4] மாணிக்கவாசகர் 

 

8] மாணிக்கவாசகர் --------------- இல் பிறந்தவர். இவ்வூர், மதுரைக்கு அருகில் 
உள்ளது. 

1] மதைழுந்தூர்  

2] திருவாதவூர் 

3] சாத்தூர்  

4] வடுவூர்  

 

9] ------------------ என்பவர் அரிமர்த்தன பாண்டியனிடம் தரைரமயரமச்சைாகப் 
பணியாற்றினார். 

1] இைாோனுஜர்  

2] பிள்கள மலாகாச்சாரியர் 

3] மவதாந்த மதசிகர் 

4] மாணிக்கவாசகர் 

 

10] பாண்டியனுக்காகக் குதிரை வாங்கச் பசன்றபபாது, திருபபருந்துரற இரறவன் 
திருவருளால் ஆட்பகாள்ளப் பபற்றவர், யார்? 

1] இைாோனுஜர்  
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2] பிள்கள மலாகாச்சாரியர் 

3] மவதாந்த மதசிகர் 

4] மாணிக்கவாசகர் 

 

11] திருபபருந்துரற இரறவரன, பமய்யுருகப் பாடிக் கசிந்து கண்ணரீ் மல்க 
அழுது பதாழுதவர். இதனால் --------------------- என்பவரை, “அழுது அடியரடந்த 
அன்பர்” என்பர்.  

1] இைாோனுஜர் 

2] மாணிக்கவாசகர் 

3] திருநாவுக்கைசர்  

4] சுந்தைர்  

 

12] திருவாசகமும் திருக்பகாரவயாரும் -------------------- என்பவர் எழுதிய நூல். 

1] இைாோனுஜர் 

2] மாணிக்கவாசகர் 

3] திருநாவுக்கைசர்  

4] சுந்தைர் 

 

13] இவர் எழுப்பிய பகாவில், தற்பபாழுது ஆவுரடயார்பகாவில் என 
வழங்கப்படும்,  திருப்பபருந்துரறயில் (புதுக்பகாட்ரட மாவட்டம்) உள்ளது. 

1] இைாோனுஜர் 

2] மாணிக்கவாசகர் 

3] திருநாவுக்கைசர்  
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4] சுந்தைர் 

 

14] மாணிக்கவாசகர் - அவர்களின் காைம்? 

1] கி.பி. பத்தாம் நூற்ைாண்டு 

2] கி.பி. இைண்டாம் நூற்ைாண்டு 

3] கி.பி. பன்னிைண்டாம் நூற்ைாண்டு 

4] கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு 

 

15] ரசவத்திருமுரறகள் பன்னிைண்டனுள் ------------------ திருமுரறயில் 
திருவாசகமும் திருக்பகாரவயாரும் உள்ளன.  

1] ஏழாம்  

2] எட்டாம் 

3] ஒன்பதாம்  

4] பத்தாம்  

 

16] திருவாசகத்தில் ------------- பாடல்கள் இடம் பபற்றுள்ளன.   

1] 1330 

2] 431 

3] 501 

4] 658 

 

17] ----------------- கல்பெஞ்ரசயும் கசிந்துருகச் பசய்யுமாதைால், “----------------- உருகார் 
ஒரு வாசகத்திற்கும் உருகார்” என்னும் பதாடர் வழங்கைாயிற்று.  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

6 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

1] ேணிமேககல  

2] திருக்குைள்  

3] திருவாசகம் 

4] கம்பைாோயணம்  

 

18] திருவாசகத்தின் சிறப்ரப உணர்ந்த -------------- என்பவர் இதரன ஆங்கிைத்தில் 
பமாழிபபயர்த்தார். 

1] கால்டுமவல் 

2] மகப்ளிங் 

3] ஜி.யு. பபாப் 

4] வைீோமுனிவர்  

 

19] திரு என்பது, நூைின் சிறப்ரப உணர்த்த வந்த அரடபமாழி; சதகம் என்பது, ----
------ பாடல்கரளக் பகாண்ட நூரைக் குறிக்கும். 

1] பத்து  2] நூறு    3] ஆயிைம்    4] பத்தாயிைம்  

 

20] மாணிக்கவாசகர் பாடல்கள் ------------- திருமுரறயில் இடம்பபற்றுள்ளன. 

1] ஏழாம்  

2] எட்டாம் 

3] ஒன்பதாம்  

4] பத்தாம்  
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21] உைக வைைாற்றிபைபய பமரதயான மாணிக்கவாசகரைவிடப் புைரம, 
உரழப்பு, துன்பத்ரதப்பபாறுத்தல், இரடயறா ெிரையான பக்தி ஆகியவற்றுடன் 
ெம் மனத்ரதக் கவர்கின்றவர் யாரும் இல்ரை - என்று கூறியவர் யார்? 

1] கால்டுமவல் 

2] மகப்ளிங் 

3] ஜி.யு. பபாப் 

4] வைீோமுனிவர்  

 

22] விடுபட்டரத ெிைப்புக. 

ஒழுக்கம் விழுப்பம் தைைான், ஒழுக்கம்  

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

1] பிைப்மபாழுக்கங் குன்ைக் மகடும் 

2] இழிந்த பிைப்பாய் விடும் 

3] மதரினும் அஃமத துகண 

4] உயிரினும் ஓம்பப் படும் 

 

23] விடுபட்டரத ெிைப்புக. 

மறப்பினு பமாத்துக் பகாளைாகும் பார்ப்பான் 

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

1] பிறப்பபாழுக்கங் குன்றக் பகடும் 

2] இழிந்த பிைப்பாய் விடும் 

3] மதரினும் அஃமத துகண 

4] உயிரினும் ஓம்பப் படும் 
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24] விடுபட்டரத ெிைப்புக. 

ஒழுக்க முரடரம குடிரம இழுக்கம் 

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

1] பிைப்மபாழுக்கங் குன்ைக் மகடும் 

2] இழிந்த பிறப்பாய் விடும் 

3] மதரினும் அஃமத துகண 

4] உயிரினும் ஓம்பப் படும் 

 

25] விடுபட்டரத ெிைப்புக. 

பரிந்பதாம்பிக் காக்க ஒழுக்கம் பதரிந்பதாம்பித் 

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

1] பிைப்மபாழுக்கங் குன்ைக் மகடும் 

2] இழிந்த பிைப்பாய் விடும் 

3] பதரினும் அஃபத துரண 

4] உயிரினும் ஓம்பப் படும் 

 

26] விடுபட்டரத ெிைப்புக. 

அழுக்கா றுரடயான்கண் ஆக்கம்பபான் றில்ரை 

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

1] ஒழுக்கம் இைான்கண் உயர்வு 

2] ஏதம் படுபாக் கைிந்து 
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3] எய்துவர் எய்தாப் பழி 

4] என்றும் இடும்கப தரும் 

 

27] விடுபட்டரத ெிைப்புக. 

 ஒழுக்கத்தின் ஒல்கார் உைபவார் இழுக்கத்தின் 

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

1] ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு 

2] ஏதம் படுபாக் கறிந்து 

3] எய்துவர் எய்தாப் பழி 

4] என்றும் இடும்கப தரும் 

 

28] விடுபட்டரத ெிைப்புக. 

 ஒழுக்கத்தின் எய்துவர் பமன்ரம இழுக்கத்தின் 

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

1] ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு 

2] ஏதம் படுபாக் கைிந்து 

3] எய்துவர் எய்தாப் பழி 

4] என்றும் இடும்கப தரும் 

 

29] விடுபட்டரத ெிைப்புக. 

 ென்றிக்கு வித்தாகும் ெல்பைாழுக்கம் தீபயாழுக்கம் 

---------- ------------- ----------- 
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1] ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு 

2] ஏதம் படுபாக் கைிந்து 

3] எய்துவர் எய்தாப் பழி 

4] என்றும் இடும்ரப தரும் 

 

30] விடுபட்டரத ெிைப்புக. 

ஒழுக்கம் உரடயவர்க் பகால்ைாபவ தீய 

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

1] ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு 

2] ஏதம் படுபாக் கைிந்து 

3] வழுக்கியும் வாயாற் பசாைல் 

4] என்றும் இடும்கப தரும் 

 

31] விடுபட்டரத ெிைப்புக. 

உைகத்பதா படாட்ட ஒழுகல் பைகற்றும் 

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

1] ஒழுக்கம் இலான்கண் உயர்வு 

2] ஏதம் படுபாக் கைிந்து 

3] கல்ைார் அறிவிைா தார் 

4] என்றும் இடும்கப தரும் 

 

32] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் :- 
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1] விழுப்பம் – சிைப்பு 

2] ஓம்பப்படும் – காத்தல்மவண்டும் 

3] பரிந்து – பவறுத்தல் 

4] மதரினும் – ஆைாய்ந்து பார்த்தாலும் 

குறிப்பு :- பரிந்து என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் விரும்பி. 

 

33] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் :- 

1] குடிகே – உயர்குடி 

2] இழுக்கம் – ஒழுக்கம் இல்லாதவர் 

3] அழுக்காறு – மபாைாகே 

4] ஆக்கம் – பகாபம் 

குறிப்பு :- ஆக்கம் என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் மசல்வம். 

 

34] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் :- 

1] ஒல்கார் – விலகோட்டார் 

2] உைமவார் – ேனவலிகேயுகடமயார் 

3] ஏதம் – உதவுதல்  

4] எய்துவர் – அகடவர் 

குறிப்பு :- ஏதம் என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் குற்ைம். 

 

35] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் :- 

1] இடும்ரப – இன்பம் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

12 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] வித்து – விகத 

3] ஒல்லாமவ – இயலாமவ 

4] மகழல் - பன்ைி  

குறிப்பு :- இடும்கப என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் துன்பம். 

 

36] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் :- 

1] உலகம் – உயர்ந்மதார் 

2] ஒட்ட – மபாருந்த 

3] ஒழுகல் – நடத்தல், வாழ்தல் 

4] வணங்கி - வாழ்த்துதல் 

குறிப்பு :- வணங்கி என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள்  பணிந்து. 

 

37] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக்குறிப்பு : 

1] ஒழுக்கம் – மதாழிற்மபயர் 

2] படும் – மசய்யும் என்னும் வாய்பாட்டு 

விகனமுற்று 

3] காக்க – வியங்மகாள் விகனமுற்று 

4] பரிந்து, பதரிந்து - பபயபைச்சங்கள் 

குறிப்பு :- பரிந்து, மதரிந்து என்பதன் சரியான இலக்கணக்குைிப்பு விகனமயச்சம். 

 

38] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக்குறிப்பு : 

1] இழிந்த பிறப்பு – விரனபயச்சம் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

13 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] மகடும் – மசய்யும் என்னும் வாய்ப்பாட்டு விகனமுற்று 

3] மகாளல் – அல் ஈற்றுத் மதாழிற்மபயர் 

4] உகடயான் – விகனயாலகணயும் மபயர் 

குறிப்பு :- இழிந்த பிைப்பு என்பதன் சரியான இலக்கணக்குைிப்பு மபயமைச்சம். 

 

39] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக்குறிப்பு : 

1] உைபவார் – விரனமுற்று 

2] எய்தாப் பழி – ஈறுமகட்ட எதிர்ேகைப் மபயமைச்சம் 

3] எய்துவர் – பலர்பால் விகனமுற்று 

4] நல்மலாழுக்கம், தீமயாழுக்கம் – பண்புத்மதாகககள் 

குறிப்பு :- உைமவார் என்பதன் சரியான இலக்கணக்குைிப்பு விகனயாலகணயும் 
மபயர். 

 

40] பபாருந்தாதது எது? இைக்கணக்குறிப்பு : 

1] பசாைல் – பசால்ைல் என்பதன் இரடக்குரற 

2] அருவிகன – பண்புத்மதாகக 

3] அைிந்து – விகனமயச்சம் 

4] கலங்காது – எதிர்ேகை விகனமயச்சம் 

குறிப்பு :- மசாலல் என்பதன் சரியான இலக்கணக்குைிப்பு மதாழிற்மபயர். 

 

41] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள்:- 

1] கூம்பும் – வாய்ப்புள்ள 

2] சீர்த்த இடம் – உரிய காலம் 
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3] எய்தற்கு – கிகடத்தற்கு 

4] இகயந்தக்கால் – கிகடத்தமபாழுது 

குறிப்பு :- கூம்பும் என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் வாய்ப்பற்ை. 

 

42] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள்:- 

1] பசறுெர் – ெண்பர் 

2] சுேக்க – பணிக 

3] இறுவகை – முடிவுக்காலம் 

4] கிழக்காந்தகல  – தகலகீழ் (ோற்ைம்) 

குறிப்பு :- மசறுநர் என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் பககவர். 

 

43] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள்:- 

1] பபாள்பளன – பமதுவாக 

2] புைம்மவைார் – மவளிப்படுத்தோட்டார் 

3] உள்மவர்ப்பர் – ேனத்தினுள் ேகைத்து கவத்திருப்பர் 

4] ஒள்ளியவர் – அைிவுகடயார் 

குறிப்பு :- மபாள்மளன என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் உடமன. 

 

44] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள்:- 

1] ஒடுக்கம் – அடங்கியிருப்பது 

2] மபாருதகர் – ஆட்டுக்கடா 

3] மபருந்தககத்து – பின் வாங்கும் தன்கேயது 
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4] ஞாைம் – அறிவு 

குறிப்பு :- ஞாலம் என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் உலகம். 

 

45] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள்:- 

1] அருவிகன – மசய்தற்கரிய மசயல் 

2] திரு – மசல்வம் 

3] தீைாரம – ெீங்குதல் 

4] கூகக – மகாட்டான் 

குறிப்பு :- தீைாகே என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் நீங்காகே 

 

46] இகல் என்பதன் பசாற்பபாருள் என்ன? 

1] நட்பு   2] பரக   3] உணவு   4] அைிவு 

 

47] அழுக்கா றுரடயான்கண் ஆக்கம்பபான் றில்ரை 

ஒழுக்கம் இைான்கண் உயர்வு - இந்த குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி? 

1] பிைிது மோழிதல் அணி  

2] உருவக அணி  

3] உவரமயணி 

4] மவற்றுகே அணி 

 

48] ஊக்கம் உரடயான் ஒடுக்கம் பபாருதகர்  

தாக்கற்குப் பபருந் தரகத்து - இந்த குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி? 
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1] பிைிது மோழிதல் அணி  

2] உருவக அணி  

3] உவரமயணி 

4] மவற்றுகே அணி 

 

49] பகாக்பகாக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்  

குத்பதாக்க சரீ்த்த இடத்து - இந்த குறளில் பயின்று வந்துள்ள அணி? 

1] பிைிது மோழிதல் அணி  

2] உருவக அணி  

3] உவரமயணி 

4] மவற்றுகே அணி 

 

50] விடுபட்டரத ெிைப்புக.  

பகல்பவல்லும் கூரகரயக் காக்ரக, இகல்பவல்லும் 

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

1] கருதி இடத்தாற் மசயின் 

2] காலம் அைிந்து மசயின் 

3] தீைாகே யார்க்குங் கயிறு 

4] பவந்தர்க்கு பவண்டும் பபாழுது 

 

51] விடுபட்டரத ெிைப்புக.  

ஞாைம் கருதினுங் ரககூடும் காைம் 
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--------- ------------- ------------ 

1] கருதி இடத்தாற் பசயின் 

2] காலம் அைிந்து மசயின் 

3] தீைாகே யார்க்குங் கயிறு 

4] மவந்தர்க்கு மவண்டும் மபாழுது 

 

52] விடுபட்டரத ெிைப்புக.  

அருவிரன என்ப உளபவா, கருவியாற் 

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

1] கருதி இடத்தாற் மசயின் 

2] காைம் அறிந்து பசயின் 

3] தீைாகே யார்க்குங் கயிறு 

4] மவந்தர்க்கு மவண்டும் மபாழுது 

 

53] விடுபட்டரத ெிைப்புக.  

பருவத்பதா படாட்ட ஒழுகல் திருவிரனத் 

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

1] கருதி இடத்தாற் மசயின் 

2] காலம் அைிந்து மசயின் 

3] தீைாரம யார்க்குங் கயிறு 

4] மவந்தர்க்கு மவண்டும் மபாழுது 
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54] விடுபட்டரத ெிைப்புக.  

காைம் கருதி இருப்பர் கைங்காது 

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

1] கருதி இடத்தாற் மசயின் 

2] காலம் அைிந்து மசயின் 

3] ஞாைம் கருது பவர் 

4] மவந்தர்க்கு மவண்டும் மபாழுது  

 

55] விடுபட்டரத ெிைப்புக.  

ஊக்கம் உரடயான் ஒடுக்கம் பபாருதகர்  

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

1] கருதி இடத்தாற் மசயின் 

2] காலம் அைிந்து மசயின் 

3] தீைாகே யார்க்குங் கயிறு 

4] தாக்கற்குப் பபருந் தரகத்து 

 

56] விடுபட்டரத ெிைப்புக.  

பபாள்பளன ஆங்பக புறம்பவைார் காைம்பார்த் 

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

1] துள்பவர்ப்பர் ஒள்ளி யவர் 

2] காலம் அைிந்து மசயின் 

3] தீைாகே யார்க்குங் கயிறு 
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4] மவந்தர்க்கு மவண்டும் மபாழுது 

 

57] விடுபட்டரத ெிைப்புக.  

பசறுெரைக் காணின் சுமக்க இறுவரை 

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

1] கருதி இடத்தாற் மசயின் 

2] காணின் கிழக்காம் தரை 

3] தீைாகே யார்க்குங் கயிறு 

4] மவந்தர்க்கு மவண்டும் மபாழுது 

 

58] விடுபட்டரத ெிைப்புக.  

எய்தற் கரிய திரயந்தக்கால் அந்ெிரைபய 

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

1] கருதி இடத்தாற் மசயின் 

2] காலம் அைிந்து மசயின் 

3] பசய்தற் கரிய பசயல் 

4] மவந்தர்க்கு மவண்டும் மபாழுது 

 

59] விடுபட்டரத ெிைப்புக.  

பகாக்பகாக்க கூம்பும் பருவத்து மற்றதன்  

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

1] கருதி இடத்தாற் மசயின் 
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2] காலம் அைிந்து மசயின் 

3] குத்பதாக்க சரீ்த்த இடத்து 

4] மவந்தர்க்கு மவண்டும் மபாழுது  

 

60] ஊக்கம் உரடயவன் காைத்ரத எதிர்பார்த்து அடங்கியிருப்பதானது, ------------- 
பரகரயத் தாக்குவதற்குப் பின்வாங்கும் தன்ரமரயப் பபான்றது. 

1] புலி  

2] சிங்கம்  

3] ஆந்கத  

4] ஆட்டுக்கடா 

 

61] தமிழுைகம் இவரை முதற்பாவைர், பதய்வப்புைவர், பசந்ொப்பபாதார், 
பபாய்யில்புைவர், பபருொவைர் முதைிய பபயர்களால் பபாற்றுகின்றது. 

1] பாைதியார்  

2] மதால்காப்பியர்  

3] கம்பர்  

4] திருவள்ளுவர் 

 

62] பிறப்பபாக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும் என்னும் பபாதுபெறி காட்டியவர் -------------. 

1] பாைதியார்  

2] மதால்காப்பியர்  

3] கம்பர்  

4] திருவள்ளுவர் 
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63] திருவள்ளுவர், ------------ இல் பிறந்தவர் என அறிஞைால் உறுதி பசய்யப்பட்டுத் 
திருவள்ளுவர் ஆண்டு கணக்கிடப்படுகிறது. 

1] கி.மு 27 

2] கி.மு 31 

3] கி.பி 27 

4] கி.பி. 31 

 

64] தமிழக அைசு, ரதத் திங்கள் ------------------ ொரளத் திருவள்ளுவர் ொளாக 
அறிவித்துக் பகாண்டாடி வருகின்றது. 

1] பதிமூன்ைாம்  

2] இைண்டாம்  

3] நான்காம்  

4] முப்பத்தி ஒன்ைாம்  

 

65] ------------- என்னும் இந்நூல் ொடு, பமாழி, இனம், மதம், காைம் ஆகியவற்ரறக் 
கடந்து ெிற்கிறது. 

1] ேணிமேககல  

2] கம்பைாோயணம்  

3] சிலப்பதிகாைம்  

4] திருக்குறள் 

 

66] உைகப் பபாதுமரற எனப் பபாற்றப்படும் நூல் எது? 
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1] ேணிமேககல  

2] கம்பைாோயணம்  

3] சிலப்பதிகாைம்  

4] திருக்குறள் 

 

67] திருக்குறள் ---------------- நூல்களுள் ஒன்று. 

1] ஐம்மபரும் காப்பியம்  

2] ஐஞ்சிறும் காப்பியம்  

3] பதிமனண் மேற்கணக்கு  

4] பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு 

 

68] இஃது அறம், பபாருள், இன்பம் என முப்பாைாகப் பகுக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்பது 
இயல்கரளயும் நூற்று முப்பத்து மூன்று அதிகாைங்கரளயும், ஆயிைத்து 
முந்நூற்று முப்பது குறட்பாக்கரளயும் பகாண்டு விளங்குகிறது. 

1] ேணிமேககல  

2] கம்பைாோயணம்  

3] சிலப்பதிகாைம்  

4] திருக்குறள் 

 

69] ஆங்கிைம், கிபைக்கம், இைத்தீன் முதைிய உைகபமாழிகள் பைவற்றிலும் 
இந்நூல் பமாழிபபயர்க்கப்பட்டுள்ளது. 

1] ேணிமேககல  

2] கம்பைாோயணம்  
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3] சிலப்பதிகாைம்  

4] திருக்குறள் 

 

70] திருக்குறளுக்குப் பைர் உரை எழுதியுள்ளனர். தமிழ்ச் சான்பறார் பைைால் 
இயற்றப்பட்ட ----------------, திருக்குறளின் பபருரமகரளப் பபாற்றிப் புகழ்கிறது.  

1] திருவள்ளுவமாரை 

2] ஆத்திச்சூடி  

3] நாலடியார்  

4] கம்பைாோயணம்  

 

71] “வள்ளுவரனப் பபற்றதால் பபற்றபத புகழ் ரவயகபம” என்றும், 
“இரணயில்ரை முப்பாலுக்கு இந்ெிைத்பத” என்றும், ---------------- என்பவர்  
திருக்குறரளப் பபாற்றி புகழ்ந்துள்ளார். 

1] பாைதியார்  

2] இளங்மகாவடிகள்  

3] பாைதிதாசன் 

4] நாேக்கல் கவிஞர்  

 

72] பவல்ைாத தில்ரை திருவள்ளு வன்வாய் விரளத்த வற்றுள், பபால்ைாத 
தில்ரை புரைதீர்ந்த வாழ்வினிபை அரழத்துச்  - இந்த பாடல் வரியின் ஆசிரியர் 
யார்? 

1] பாைதியார்  

2] இளங்மகாவடிகள்  

3] பாைதிதாசன் 
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4] நாேக்கல் கவிஞர்  

 

73] பசல்ைாத தில்ரை பபாதுமரற யான திருக்குறளில் இல்ைாத தில்ரை 
இரணயில்ரை முப்பாலுக்கிந் ெிைத்பத - இந்த பாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] பாைதியார்  

2] இளங்மகாவடிகள்  

3] பாைதிதாசன் 

4] நாேக்கல் கவிஞர்  

 

74] மரையத்துவசன் மகன் ஞானப்பிைகாசம் ------------ இல் திருக்குறரள முதன் 
முதைில் பதிப்பித்துத் தஞ்ரசயில் பவளியிட்டார். 

1] 1912     2] 1812    3] 1857     4] 1957 

 

75] திருக்குறரளப் பபாற்றிப் பாடும் நூல்  

1] நால்வர் நான்ேணிோகல  

2] திருவள்ளுவமாரை  

3] இைட்கடேணிோகல 

4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல 

 

76] திருக்குறள் --------------- பவண்பாக்களால் ஆன நூைாகும். 

1] சிந்தியல்  

2] குறள் 

3] மநரிகச 
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4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல  

 

77] 'இரணயில்ரை முப்பாலுக்கு இந்ெிைத்பத' எனப் பாடியவர்  

1] பாைதியார்  

2] சுைதா  

3] பாைதிதாசன் 

4] வாணிதாசன்  

 

78] வணங்கி வழிபயாழுகி மாண்டார்பசால் பகாண்டு; நுணங்கிநூல் பொக்கி 
நுரழயா - இணங்கிய - இந்த பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் 
பபயர் என்ன? 

1] கம்பைாோயணம், கம்பர்  

2] ஏைாதி, கணிபமதாவியார் 

3] பழமோழி நானூறு, முன்றுகை அகையனார் 

4] சிறுபஞ்சமூலம்,  காரியாசான்  

 

79] பால்பொக்கி வாழ்வான் பழியில்ைா மன்னனாய்; நூல்பொக்கி வாழ்வான் 
நுனித்து - இந்த பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] கம்பைாோயணம், கம்பர்  

2] ஏைாதி, கணிபமதாவியார் 

3] பழமோழி நானூறு, முன்றுகை அகையனார் 

4] சிறுபஞ்சமூலம்,  காரியாசான்   
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80] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] வணங்கி – பணிந்து 

2] மாண்டார் – பரகவர் 

3] நுணங்கிய நூல் – நுண்ணைிவு நூல்கள்  

4] மநாக்கி – ஆைாய்ந்து 

குறிப்பு :- ோண்டார் என்பதன் சரியான மசாற்மபாருள் ோண்புகடய சான்மைார்.  

 

81] இைக்கணக்குறிப்பு தருக? நூல்பொக்கி. 

1] இைண்டாம் பவற்றுரமத்பதாரக 

2] மூன்ைாம் மவற்றுகேத்மதாகக 

3] வியங்மகாள் விகனமுற்று  

4] விகனத்மதாகக  

 

82] இைக்கணக்குறிப்பு தருக? பழியில்ைா மன்னன். 

1] ஈறுபகட்ட எதிர்மரறப் பபயபைச்சம் 

2] மூன்ைாம் மவற்றுகேத்மதாகக 

3] வியங்மகாள் விகனமுற்று  

4] விகனத்மதாகக 

 

83] விடுபட்டரத ெிைப்புக. பகுபத உறுப்பிைக்கணம் :- பொக்கி – பொக்கு + இ. ( 
பொக்கு – பகுதி, இ – -----------------? ) இ - என்பது  என்ன? 

1] ஆண்பால் விகனமுற்று விகுதி  

2] மபயமைச்ச விகுதி  
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3] விரனபயச்ச விகுதி 

4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல 

 

84] விடுபட்டரத ெிைப்புக. பகுபத உறுப்பிைக்கணம் :- வாழ்வான் – வாழ் + வ் + 
ஆன். வாழ் – பகுதி, வ் – ------------?, ஆன் – ஆண்பால் விரனமுற்று விகுதி . இங்கு 
வ் - என்பது என்ன? 

1] இைந்தகால இகடநிகல  

2] நிகழ்கால இகடநிகல  

3] எதிர்காை இரடெிரை 

4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல  

 

85] விடுபட்டரத ெிைப்புக. பகுபத உறுப்பிைக்கணம் :- நுனித்து – நுனி + த் + த் + உ. 
நுனி – பகுதி, த் – சந்தி, த் – இறந்தகாை இரடெிரை, உ – --------------? 

1] ஆண்பால் விகனமுற்று விகுதி  

2] மபயமைச்ச விகுதி  

3] விரனபயச்ச விகுதி 

4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல  

 

86] ஏைாதிரய இயற்றியவர் ----------------------? 

1] காரியாசன்  

2] கணிபமதாவியார் 

3] விளம்பி நாகனார்  

4] முன்றுகை அகையனார் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

28 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

 

87] கணிபமதாவியார் அவர்களுக்கு --------------- என்னும் மற்பறாரு பபயருமுண்டு. 

1] கனி இன்மசால்லர் 

2] கணிவாக்கியர்  

3] கணிபமரதயர் 

4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல  

 

88] கணிபமதாவியார் ----------------- சமயத்தவர் என்பர். 

1] புத்த  

2] சமண 

3] இந்து  

4] மஜாைாஷ்ட்ரியம்  

 

89] ------------ என்பவர், சமண சமயத்திற்பக உரிய பகால்ைாரம முதைான உயரிய 
அறக்கருத்துகரள ஏைாதியில் வைியுறுத்திக் கூறுகிறார். 

1] காரியாசன்  

2] கணிபமதாவியார் 

3] விளம்பி நாகனார்  

4] முன்றுகை அகையனார் 

 

90] கணிபமதாவியார் அவர்களின் காைம் --------? 

1] கி.பி. ஐந்தாம் நூற்றாண்டு 

2] கி.பி. ஆைாம் நூற்ைாண்டு 
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3] கி.பி. ஏழாம் நூற்ைாண்டு 

4] கி.பி. எட்டாம் நூற்ைாண்டு 

 

91] ---------------- என்னும் இவர், திரணமாரை நூற்ரறம்பது என்னும் நூரையும் 
இயற்றியுள்ளார். 

1] காரியாசன்  

2] கணிபமதாவியார் 

3] விளம்பி நாகனார்  

4] முன்றுகை அகையனார் 

 

92] ஏைாதி ------------------ நூல்களுள் ஒன்று. 

1] பதிமனண்மேற்கணக்கு  

2] பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு 

3] ஐஞ்சிறும் காப்பியங்கள்  

4] ஐம்மபருங் காப்பியங்கள்  

 

93] --------------- என்னும், இந்நூல் சிறப்புப் பாயிைம், தற்சிறப்புப் பாயிைம் உட்பட 
எண்பத்பதாரு பவண்பாக்கரளக் பகாண்டுள்ளது. 

1] முதுமோழிக்காஞ்சி  

2] இனியகவ நாற்பது  

3] நாலடியார்  

4] ஏைாதி 
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94] --------------- என்னும் இந்நூல், ொன்கடிகளில் ஆறு அருங்கருத்துகரள 
ெவில்கிறது. இந்நூல் தமிழருக்கு அருமருந்து பபான்றது. 

1] முதுமோழிக்காஞ்சி  

2] இனியகவ நாற்பது  

3] நாலடியார்  

4] ஏைாதி 

 

95] ஏைம் என்னும் மருந்துப்பபாருரள முதன்ரமயாகக் பகாண்டு இைவங்கம், 
சிறுொவற்பூ, சுக்கு, மிளகு, திப்பிைி ஆகியவற்றினால் ஆன மருந்துப் பபாருளுக்கு 
----------- என்பது பபயர். 

1] திரிகடுகம்  

2] இனியகவ நாற்பது  

3] நாலடியார்  

4] ஏைாதி 

 

96] வணங்கி வழிபயாழுகி மாண்டார்பசால் பகாண்டு; நுணங்கிநூல் பொக்கி 
நுரழயா – இணங்கிய; பால்பொக்கி வாழ்வான் பழியில்ைா மன்னனாய்; 
நூல்பொக்கி வாழ்வான் நுனித்து - இந்த பாடல் ஏைாதி நூைில் எத்தரனயாவது 
பாடைாக அரமந்துள்ளது? 

1] 39    2] 49   3] 59   4] 69 

 

97] மருந்துப் பபாருள்களின் பபயரில் அரமந்த இரு நூல்கள்  

1] திருக்குைள், நன்னூல்  

2] திரிகடுகம், ஏைாதி 
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3] நற்ைிகண, அகநானூறு 

4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல  

 

98] வறீுரட பசம்பமாழி தமிழ்பமாழி உைகம் பவரூன்றிய ொள்முதல் 
உயிர்பமாழி - என்று தமிழின் பபருரமரயப் பரறசாற்றியவர் யார்? 

1] திரு.வி.க  

2] பாவைபைறு பபருஞ்சித்திைனார் 

3] அண்ணா  

4] ேமபா.சிவஞானம் 

 

99] திருந்திய பண்பும், சரீ்த்த ொகரிகமும் பபாருந்திய தூய்பமாழி தமிழ்ச் 
பசம்பமாழியாம் - என்று --------------- என்பவர் பசம்பமாழிக்கு இைக்கணம் 
வகுத்துள்ளார். 

1] திரு.வி.க  

2] பாவலமைறு மபருஞ்சித்திைனார் 

3] அண்ணா  

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

100] “பதான்ரம, முன்ரம, நுண்ரம, திண்ரம, எண்ரம, ஒண்ரம, இனிரம, 
தனிரம, இளரம, வளரம, தாய்ரம, தூய்ரம, மும்ரம, பசம்ரம, இயன்ரம, 
வியன்ரம என வரும் பதினாறு பசவ்வியல் தன்ரமகரளக் பகாண்டது 
பசம்பமாழி. அதுபவ ெம்பமாழி” என்பார் ---------------? 

1] பாவலமைறு மபருஞ்சித்திைனார் 

2] அண்ணா  
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3] பரிதிோற்ககலஞர்  

4] பாவாணர் 

 

101] ஈைாயிைமாண்டுகட்கும் பமற்பட்ட வைைாற்றுத் பதான்ரமயுரடய பமாழிகள் 
சிைபவ. அரவ தமிழ், சனீம், சமற்கிருதம், இைத்தீன், ஈப்ரு, கிபைக்கம் ஆகியன. 
இவற்றுள் --------------, --------------- வழக்கிழந்து பபாயின.  

1] சீனம், சேற்கிருதம் 

2] இைத்தீன், ஈப்ரு 

3] ஈப்ரு, கிமைக்கம் 

4] சீனம், ஈப்ரு  

 

102] பசம்பமாழித் தகுதிப்பாடுகள் : 1.பதான்ரம, 2.பிறபமாழித் தாக்கமின்ரம, 
3.தாய்ரம, 4.தனித்தன்ரம, 5.இைக்கிய வளம், இைக்கணச் சிறப்பு, 6.பபாதுரமப் 
பண்பு, 7.ெடுவுெிரைரம, 8.பண்பாடு, கரை பட்டறிவு பவளிப்பாடு, 9.உயர் 
சிந்தரன, 10.கரை இைக்கியத் தனித்தன்ரம பவளிப்பாடு, 11.பமாழிக் பகாட்பாடு 
எனப் பதிபனாரு தகுதிக்  பகாட்பாடுகரள அறிவியல் தமிழறிஞர் ---------------- 
என்பவரும், பமாழிவல்லுனர்களும் வரையறுத்துள்ளார்கள். 

1] பாவாணர்  

2] பரிதிோற்ககலஞர்  

3] மபருஞ்சித்திைனார்  

4] முஸ்தபா 

 

103] முதல் மாந்தன் பதான்றிய இடம் --------------. 

1] குமரிக் கண்டம் 

2] ஐமைாவாசியா  
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3] யூமைசியா 

4] ஓசியானியா 

 

104] உைகம் பதான்றியபபாபத பதான்றிய தமிரழ அதன் பதான்ரமரயக்  கருதி 
'என்றுமுள பதன்தமிழ்' என்பார் -------------. 

1] பாவாணர்  

2] பரிதிோற்ககலஞர்  

3] மபருஞ்சித்திைனார்  

4] கம்பர் 

 

105] கீழ்க்கண்ட கூற்று எந்த பமாழிரயப்பற்றிய கூற்று? 

பிறபமாழிச் பசாற்கரள ெீக்கினால் பை  பமாழிகள் இயங்கா. ஆனால், -------------- 
ஒன்பற பிறபமாழிச் பசாற்கரள ெீக்கினாலும் இனிதின் இயங்கவல்ைது. 
மிகுதியான பவர்ச்பசாற்கரளக் பகாண்ட பமாழி, --------------. 
அவ்பவர்ச்பசாற்கரளக் பகாண்பட புத்தம் புது கரைச்பசாற்கரளத் ------------- 
பமாழியால் உருவாக்கிக் பகாள்ளவியலும். 

1] சீனம்  

2] கிமைக்கம்  

3] சேற்கிருதம்  

4] தமிழ் 

 

106] தமிழ்பமாழியானது திைாவிடபமாழிகளான கன்னடம், பதலுங்கு, 
மரையாளம், துளுவம் முதைிய பமாழிகளுக்குத் தாய்பமாழியாகத் திகழ்கிறது. 
அது பிைாகுயி முதைிய வடபுை பமாழிகளுக்கும் தாயாக விளங்குகிறது என்பார் --
----------. 
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1] ஜி.யு.மபாப் 

2] வைீோமுனிவர்  

3] மகல்லட் 

4] கால்டுபவல் 

 

107] ஆயிைத்பதண்ணூறு பமாழிகளுக்கு பவர்ச்பசாற்கரளயும், நூற்பறண்பது 
பமாழிகளுக்கு உறவுப்பபயர்கரளயும் தந்துள்ளது ------------- பமாழி. 

1] சேற்கிருதம்  

2] வடமோழி  

3] தமிழ் 

4] இலத்தீன்  

 

108] கீழ்க்கண்ட கூற்று எந்த பமாழி மற்றும் இனத்தவர் பற்றிய கூற்று?  

இயல், இரச, ொடகம் எனும் முப்பபரும் பிரிவுகரளக் பகாண்டது ----------. -------------- 
அகம், புறம் என வாழ்வியலுக்கு இைக்கணம் வகுத்தனர். 

1] வடமோழி, வட நாட்டினர்  

2] சீனம், சீனர்  

3] தமிழ், தமிழர்  

4] அைபு, அமைபியர்  

 

109] ----------------- நூல்,மாந்தர் இனத்திற்பக வாழ்வியல் பெறிமுரறகரள 
வகுத்தளித்தது.  

1] சிலப்பதிகாைம்  
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2] கம்பைாோயணம்  

3] திருக்குறள் 

4] ஆத்திச்சூடி 

 

110] உைக இைக்கியங்களுள் முதன்ரம பபற்றுள்ளரவ சங்க இைக்கியங்கள். 
இவற்றின் பமாத்த அடிகள்  --------------. அக்காைத்பத இவ்வளவிற்கு விரிவாக 
உருவாக்கப்பட்ட இைக்கியங்கள், உைகில் பவறு எம்பமாழியிலும் இல்ரை 
என்பது உைக இைக்கியங்கரள ஆய்ந்த -------------------- என்னும் பசக் ொட்டு 
பமாழியியல் பபைறிஞரின் முடிவு. 

1] 2990, ோக்சு முல்லர்   

2] 1555, யமைாசுலவ் வமசக் 

3] 26,350, கமில்சுவைபில் 

4] 1330, மகல்லட் 

 

111] ------------- என்னும் பமாழி நூைறிஞபை தமிபழ மிகவும் பண்பட்ட 
பமாழிபயன்றும், அது தனக்பக உரிய இைக்கியச் பசல்வங்கரளப் பபற்றிருக்கும் 
பமாழிபயன்றும் பாைாட்டியிருக்கின்றார். 

1] மகல்லட்  

2] கேில் சுவலபில் 

3] மாக்சுமுல்ைர் 

4] கால்டுமவல் 

 

112] சங்க இைக்கியங்கரள ------------------ எனைாம். 

1] உலக இலக்கியம்  
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2] நாட்டு இலக்கியம்  

3] மக்கள் இைக்கியம் 

4] மதய்வ இலக்கியம்  

 

113] தமிழ் இைக்கணம் படிக்கப்படிக்க விருப்பத்ரத உண்டாக்குவது என்பார் -----------
---. 

1] ோக்சு முல்லர்  

2] கேில் சுவலபில்  

3] பகல்ைட் 

4] கால்டுமவல் 

 

114] ெமக்குக் கிரடத்த இைக்கண நூல்களுள் மிகப் பரழரமயானது ---------------------. 
இஃது எழுத்து, பசால், பபாருள் ஆகிய மூன்றனுக்கும் இைக்கணம் கூறுகின்றது.   

1] புைப்மபாருள் மவண்பாோகல 

2] அவிநயம் 

3] பதால்காப்பியம் 

4] வைீமசாழியம் 

 

115] பதால்காப்பியரின் ஆசிரியர் பபயர் என்ன? 

1] சீத்தகலச் சாத்தனார்  

2] ஒளகவயார்  

3] காக்ககப் பாடியனார் 

4] அகத்தியர் 
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116] பதால்காப்பியரின் ஆசிரியைாகிய அகத்தியர் எழுத்து, பசால், பபாருள், யாப்பு, 
அணி ஆகிய ஐந்து இைக்கணங்கரளயும் எழுதினார். அந்நூலுக்கு -------------- என்று 
பபயர்.  

1] அைிவியல் இலக்கண நூல் 

2] ஐம்மபாருள் இலக்கண நூல் 

3] ஒளடதம்  

4] அகத்தியம் 

 

117] சரியான வரிரசயில் உள்ள வாக்கியத்ரத பதர்வு பசய்க. 

1] மகாண்டனர் அன்புள்ளம் மசம்புலப் மபயல் நீர்மபால 

2] நீர்மபால அன்புள்ளம் மசம்புலப் மபயல் மகாண்டனர் 

3] அன்புள்ளம் மசம்புலப் மபயல்நீர்மபால மகாண்டனர் 

4] பசம்புைப் பபயல்ெீர்பபாை அன்புள்ளம் பகாண்டனர் 

 

118] யாதும் ஊபை, யாவரும் பகளிர் என உைக மக்கரள ஒன்றிரணத்து 
உறவுகளாக்கிய உயர்சிந்தரன மிக்கது -------------. அஃது உரிரமக்கு உறவுபகால் 
ஊன்றுவது.  

1] திருக்குைள்  

2] அகநானூறு  

3] புறொனூறு 

4] திரிகடுகம்  
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119] பிறப்பபாக்கும் எல்ைா உயிர்க்கும் என்று -------------- உைகுக்கு 
எடுத்துரைக்கிறது. அது மக்கட் பண்பில்ைதாரை மைம் எனப் பழிக்கிறது.  

1] திருக்குறள் 

2] அகநானூறு  

3] புைநானூறு 

4] திரிகடுகம்  

 

120] எளிய குடிமகரனயும் குடிமகரளயும் காப்பியத் தரைவர்களாக்கிக் காப்பியம் 
பரடத்தனர். குடிமக்கள் காப்பியமான ------------------ அைசியல் பிரழத்பதார்க்கு அறம்  
கூற்றாகும் என்னும் அறபெறிரய உைகாள்பவார்க்கு உணர்த்துகிறது. 

1] கம்பைாோயணம்  

2] ேகாபாைதம்  

3] ேணிமேககல  

4] சிைப்பதிகாைம் 

 

121] கீழ்க்கண்டவர்களுள் எழுத்துப் பிறப்பு முரறகள் பற்றி கூறியவர்? 

1] திருவள்ளுவர்  

2] பதால்காப்பியர் 

3] ஒளகவயார்  

4] வைீோமுனிவர்  

 

122] பதால்காப்பியர் கூறும் எழுத்துப் பிறப்பு முரறகள் பமாழி நூைாரைபய 
வியப்பில் ஆழ்த்துகின்றன. 'இன்ரறய பமாழியியல் வல்லுெர்கள் பபணிப் 
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பின்பற்றத்தக்க வழிமுரறகரளத் பதால்காப்பியம் கூறுகின்றது' என்பார், 
முரனவர் ------------------. 

1] ஜி.யு.மபாப்  

2] மகல்லட்  

3] கேில்சுவலபில்  

4] எமிபனா 

 

123] ஒருபமாழிக்கு முப்பத்து மூன்று ஒைிகள் இருந்தாபைபபாதும் என்பர். 
ஆனால், தமிபழா ------------- ஒைிகரளக் பகாண்டுள்ளது. 

1] முந்நூறு 

2] நாநூறு 

3] ஐந்நூறு 

4] அறுநூறு 

 

124]   தமிரழச் பசம்பமாழி என அறிவித்தல் பவண்டும் என்ற முயற்சி ----------- 
இல் பதாடங்கி ------------ வரை பதாடர்ந்தது.  

1] 1901, 2004 

2] 1910, 2010 

3] 1900, 2000 

4] 1899, 2009 

 

125] ெடுவணைசு --------------- ஆம் ஆண்டு அக்படாபரில் தமிரழச் பசம்பமாழியாக 
ஏற்பளித்தது.  

1] 2001 
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2] 2002 

3] 2003 

4] 2004 

 

126] இன்ரறய மதுரையில் ------------ தமிழ்ச்சங்கம் இருந்தது. 

1] முதலாம்  

2] இைண்டாம்  

3] மூன்றாம் 

4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல  

 

127] ---------------- ஆம் ஆண்டு மதுரைத் தமிழ்ச்சங்க இதழான பசந்தமிழில் பரிதிமாற் 
கரைஞரின் உயர்தனிச் பசம்பமாழி என்னும் கட்டுரை பவளியிடப்பட்டது. 

1] 1899   2] 1900   3] 1901  4] 1902 

 

128] ---------------- ஆம் ஆண்டு பமரைச்சிவபுரிச் சன்மார்க்க சரப, தமிரழச் 
பசம்பமாழியாக அறிவிக்க பவண்டித் தரீ்மானம் ெிரறபவற்றி, அரத இந்திய 
அைசுக்கும் இந்தியப் பல்கரைக்கழகங்களுக்கும் அனுப்பி வற்புறுத்தியது. 

1] 1915    2] 1916   3] 1917     4] 1918 

 

129]  ---------------- ஆம் ஆண்டு ரசவ சித்தாந்த, மாொட்டில் தமிரழச் 
பசம்பமாழியாக அறிவிக்க பவண்டுபமனத் தீர்மானம் ெிரறபவற்றப்பட்டது. 

1] 1915    2] 1916   3] 1917     4] 1918 
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130] ---------------- ஆம் ஆண்டு கைந்ரதத் தமிழ்ச்சங்கம் தமிரழச் பசம்பமாழியாக 
அறிவிக்க பவண்டுபமனத் தீர்மானம் ெிரறபவற்றியது. 

1] 1916    2] 1917   3] 1918    4] 1919 

 

131] ---------------- ஆம் ஆண்டு உயர்தனிச் பசம்பமாழி என்னும் ஆங்கிை நூல் 
பதவபெயப்பாவாணைால் எழுதி பவளியிடப்பட்டது. 

1] 1966    2] 1976   3] 1986    4] 1996 

 

132] ---------------- ஆம் ஆண்டு ெடுவணைசு தமிரழச் பசம்பமாழியாக அறிவித்தது. 

1] 2001   2] 2002   3] 2003   4] 2004 

 

133] பத்பதான்பதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் தமிழுக்குத் 
பதாண்டாற்றியவர்களுள் குறிப்பிடத்தக்கவர் --------------------. 

1] அருணகிரிநாதர் 

2] வில்லிபுத்தூைார் 

3] பகழிக் கூத்தர் 

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

134] பரிதிமாற்கரைஞர் அவர்களின் இயற்பபயர் என்ன? 

1] சங்கமைஸ்வைன்  

2] விஷ்னுவர்தன்  

3] சூரிய ொைாயண சாஸ்திரியார் 

4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல  
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135] பரிதிமாற்கரைஞர் அவர்கள் பிறந்த ஊர் எது? 

1] மதுரைரய அடுத்த விளாச்பசரி 

2] மநற்குன்ைம் அடுத்த ேதுைவாயல்   

3] தஞ்கசகய அடுத்த கும்பமகாணம்  

4] சிவகங்கக அடுத்த காகைக்குடி  

 

136] பரிதிமாற்கரைஞர் அவர்கள் பபற்பறார் பபயர்? 

1] பகாவிந்த சிவனார் – இைட்சுமி அம்மாள் 

2] மவங்கட்ைாேன் - அம்ேணி அம்ோள்  

3] துளசிதாசன் - ைாக்காயி  

4] சாத்தப்பன் - விசாலாட்சி  

 

137] பரிதிமாற்கரைஞர் அவர்கள் தம் பபற்பறாருக்கு மூன்றாவது மகனாக, ------------
--- ஆம் ஆண்டு சூரைத் திங்கள் ஆறாம் ொள் பிறந்தார். 

1] 1865   2] 1870   3] 1875   4] 1880  

 

138] கீழ்க்கண்டகூற்று யாருடன் பதாடர்புரடயது? 

--------------------- என்னும் இவர், தந்ரத பகாவிந்த சிவனாரிடம் வடபமாழியும், 
மகாவித்துவான் சபாபதியாரிடம் தமிழும் பயின்றார். 

1] பாவாணர்  

2] மபருஞ்சித்திைனார்  

3] பாைதியார்  
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4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

139] கீழ்க்கண்டகூற்று யாருடன் பதாடர்புரடயது? 

பசன்ரன கிறிஸ்துவக் கல்லூரியில் இளங்கரை (பி.ஏ.) பயின்றார். இளங்கரை 
பதர்வில் தமிழிலும் தத்துவத்திலும் பல்கரைக்கழகத்தில் முதல் மாணவைாக 
பதர்ச்சி பபற்றார். தாம் பயின்ற கல்லூரியில் தத்துவத்துரற ஆசிரியர் பணி 
வழங்கப்பட்டரத ஏற்காது, தமிழ்த்துரறப் பணிரய விரும்பிக் பகட்டு ஏற்றார். 
அவருக்கு ஆக்சுபபார்டு பல்கரைக்கழகம் பபைாசிரியர் பணி வழங்க முன்வந்தது. 
ஆனால், அவர் ஏற்கவில்ரை. 

1] பாவாணர்  

2] மபருஞ்சித்திைனார்  

3] பாைதியார்  

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

140] தமிழ் பயிலும் ஆர்வம் மிக்க மாணவர்களுக்குத் தம்முரடய இல்ைத்திபைபய 
தமிழ் கற்பித்ததுடன், அவர்கரள “இயற்றமிழ் மாணவர்” எனப் பபயரிட்டு 
அரழத்தவர் யார்? 

1] பாவாணர்  

2] மபருஞ்சித்திைனார்  

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

141] மதுரையில் ொன்காம் தமிழ்ச்சங்கம் ெிறுவ முயன்றவர்களுள் இவரும் 
ஒருவர். 

1] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   
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2] மபருஞ்சித்திைனார்  

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

142] பாசுகைபசதுபதி தரைரமயில் பாண்டித்துரை பதவர் பமற்பார்ரவயில் ------------
-------, உ.பவ. சாமிொதர், ைாகவனார் ஆகிய பபைாசிரியர்களின் துரணபயாடு 
மதுரைத் தமிழ்ச்சங்கம் ெிறுவப்பட்டது. 

1] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   

2] மபருஞ்சித்திைனார்  

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

143] யாழ்ப்பாணம் சி.ரவ.தாபமாதைனார், பரிதிமாற்கரைஞரின் தமிழ்ப் 
புைரமரயயும் கவிபாடும் திறரனயும் கண்டு “------------------” என்னும் சிறப்புப் 
பட்டத்ரத வழங்கினார். 

1] திைாவிட சிசு  

2] கவியைசு  

3] தேிழ்த்மதன்ைல்  

4] திைாவிட சாஸ்திரி 

 

144] பரிதிமாற்கரைஞர், தாம் இயற்றிய “-------------------------” என்னும் நூைில் 
பபற்பறார் இட்ட சூரியொைாயண சாஸ்திரி என்ற வடபமாழிப் பபயரை மாற்றிப் 
பரிதிமாற்கரைஞர் எனத் தனித்தமிழ் பபயரைச் சூடிக்பகாண்டார். 

1] நாடகவியல் 
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2] கலாவதி  

3] ரூபாவாதி  

4] தனிப்பாசுைத்பதாரக 

 

145] பரிதிமாற்கரைஞர் இயற்றிய 'தனிப்பாசுைத்பதாரக' என்னும் நூரை 
ஆங்கிைத்தில் பமாழிபபயர்த்தவர் யார்? 

1] வைீோமுனிவர்  

2] கால்டுமவல் 

3] கேில்சுவலபில்  

4] ஜி.யு. பபாப் 

 

146] பரிதிமாற்கரைஞர் பசன்ரனக் கிறிஸ்துவ கல்லூரியில் படித்தபபாது 
கல்லூரி முதல்வைாக இருந்தவர் யார்? 

1] ஸ்காட்ைாந்து ொட்ரடச் பசர்ந்த வில்ைியம் மில்ைர் 

2] ஸ்காட்லாந்து நாட்கடச் மசர்ந்த மடவிட் ேில்லர் 

3] ஸ்காட்லாந்து நாட்கடச் மசர்ந்த ஜான் ேில்லர் 

4] ஸ்காட்லாந்து நாட்கடச் மசர்ந்த நாதன் ேில்லர் 

 

147] கல்லூரி முதல்வரும் ஆங்கிைப் பபைாசிரியருமான வில்ைியம் மில்ைர் 
என்பவர் படன்னிசன் இயற்றிய “ஆர்தரின் இறுதி” என்னும் நூைில் இருந்து ஒரு 
பாடைில் படகின் துடுப்பு அன்னப்பறரவக்கு உவரமயாக கூறப்பட்டது. தமிழில் 
இது பபான்ற உவரமகள் உண்டா என அவர் பகட்க, -------------  கம்பைாமாயண 
குகப்படைத்தில் உள்ள “விடுெனி கடிது” என்னும் பாடரை பாடி பபாருள் 
கூறினார். 

1] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   
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2] மபருஞ்சித்திைனார்  

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

148] தமிழ்ச்பசாற்கபளாடு வடபமாழிச்பசாற்கரளக் கைந்து எழுதுதல், மணியும் 
பவளமும் கைந்து பகாத்த மாரைபபாைாகும் எனத் தமிழின் அருரம 
உணைாபதார் கூறினர். ஆனால், அது தமிழ்மணிபயாடு பவளத்ரதப் பபாைச் 
பசந்ெிறம் உரடயான மிளகாய்ப் பழம் கைந்தது பபான்ற பயரனபய தந்தது 
என்பது -------------------- என்பவரின் கருத்து.  

1] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   

2] மபருஞ்சித்திைனார்  

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

149] பல்கரைக்கழகப் பாடத்திட்டத்தில் பட்டவகுப்புகளில் தமிரழ விைக்கி, 
வடபமாழிரயக் பகாண்டுவைப் பல்கரைக்கழகத்தாைால்  முடிவு எடுக்கப்பட்டது. 
ஆனால், 1902 ஆம் ஆண்டில் ----------------- என்பவரின் உறுதியான எதிர்ப்பால் 
அம்முடிரவப் பல்கரைக்கழகம் ரகவிட்டது. 

1] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   

2] உ.மவ.சா 

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 
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150] ----------------- என்பவர் ரூபாவதி, கைாவதி முதைிய ெற்றமிழ் ொடகங்கரள 
இயற்றினார். அவர் ரூபாவதி, கைாவதி என்னும் பபண்பால் பவடங்களும் 
புரனந்து ெடித்து ொடகக்கரை வளர்ச்சிக்குத் துரண புரிந்தார். 

1] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   

2] உ.மவ.சா 

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

151] ------------------- என்பவர் “சித்திைக்கவி” எழுதும் ஆற்றல் பபற்றிருந்ததால், 
“சித்திைக்கவி” என்னும் நூரை எழுதினார். 

1] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   

2] உ.மவ.சா 

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

152] குமைகுருபைரின் ெீதிபெறிவிளக்கத்தின் 51 பாடல்களுக்கு உரைபயழுதி 
உரையாசிரியைாகவும் விளங்கியவர் ---------------------------.? 

1] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   

2] உ.மவ.சா 

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

153] ------------------------- அவர்கள் பதாடங்கி ரவத்த “ஞானபபாதினி” என்னும் 
இதரழப் பரிதிமாற்கரைஞர் ெடத்தினார். 
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1] மு.சி. பூர்ணைிங்கம் 

2] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   

3] உ.மவ.சா 

4] ேீனாட்சி சுந்தைனார்  

 

154] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புரடயது? 

இவர், தமிழ், ஆங்கிைம், சமற்கிருதம் ஆகிய பமாழிகளில் புைரம பபற்றிருந்தார். 
மாணவப் பருவத்திபைபய ஆங்கிைப்பாடல்கரளத் தமிழில் பமாழிபபயர்த்தார். 
பிற்காைத்தில் வடபமாழி நூல்கரளயும் தமிழில் பமாழிபபயர்த்தார். மதுரைத் 
தமிழ்ச்சங்கத்தாரின் 'பசந்தமிழ்' இதழில் 'உயர்தனிச் பசம்பமாழி' என்னும் 
தரைப்பில் தமிழின் அருரம பபருரமகரள விளக்கி அரியபதாரு கட்டுரை 
வரைந்தார். தமிழ்பமாழி உயர்தனிச்பசம்பமாழி என முதன்முதைாக 
ெிரைொட்டினார்.  

1] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   

2] உ.மவ.சா 

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர் 

 

155] தமிழ் உள்ளங்பகாண்டு அயைாது தமிழ்த் பதாண்டாற்றிய பரிதிமாற்கரைஞர் 
தமது ---------------- ஆம் அகரவயில் (02.11.1903) இயற்ரக எய்தினார். 

1] 44    2] 33    3] 66     4] 55 

 

156] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாருடன் பதாடர்புரடயது? 

ெடுவணைசு -------------------- என்னும் இவருக்கு அஞ்சல்தரை பவளியிட்டுச் சிறப்புச் 
பசர்த்துள்ளது. ெற்றமிழில் பபயர் சூட்டவும், ெற்றமிழின் தனிப்பபருரமரயக் 
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காக்கவும் உறுதி பகாள்வபத ---------------------- என்னும் இவரின் பதாண்டுக்கு ொம் 
காட்டும் ென்றிக்கடனாகும். 

1] ைா.பி.மசதுப்பிள்கள   

2] உ.மவ.சா 

3] ேீனாட்சி சுந்தைனார்   

4] பரிதிமாற்கரைஞர்   

 

157] பபாருந்தாதது எது? 

1] Aesthetic - இயற்ரக அறிவு 

2] Biology   - உயிர்நூல் 

3] Classical Language - உயர்தனிச் மசம்மோழி 

4] Green Rooms - பாசகை 

குறிப்பு :-  Aesthetic என்பதன் சரியான தேிழ்ச்மசால் இயற்கக வனப்பு.  

 

158] பபாருந்தாதது எது? 

Instinct - பசயற்ரக அறிவு 

Order of Nature - இயற்கக ஒழுங்கு 

Snacks - சிற்றுணா 

Green Rooms - பாசகை 

குறிப்பு :- Instinct என்பதன் சரியான தேிழ்ச்மசால் இயற்கக அைிவு. 

 

159] ‘ஐ’ என்னும் பெட்படழுத்ரதத் தனியாக ஒைித்துப் பாருங்கள். அது, 
தனக்குரிய ------------------- மாத்திரை அளவிைிருந்து குரறயாமல் ஒைிக்கும்.  
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1] அகை   2] ஒன்று   3] இைண்டு   4] மூன்று  

 

160] ஐம்பது –  ‘ஐ’ என்னும் பெட்படழுத்து பசால்லுக்கு முதைில் வந்து ----------------- 
மாத்திரையாகக் குரறந்தது. 

1] அகை   2] ஒன்று   3] இைண்டு   4] ஒன்றரை  

 

161] தரைவன் –  ‘ஐ’ என்னும் பெட்படழுத்து பசால்லுக்கு இரடயில் வந்து -----------
------ மாத்திரையாகக் குரறந்தது . 

1] அகை   2] ஒரு   3] இைண்டு   4] ஒன்ைகை 

 

162] கடரை – ‘ஐ’ என்னும் பெட்படழுத்து பசால்லுக்கு ஈற்றில் வந்து -------------- 
மாத்திரையாகக் குரறந்தது. 

1] அகை   2] ஒரு   3] இைண்டு   4] ஒன்ைகை 

 

163] ஒள என்னும் பெடில் எழுத்தும், ஐ என்னும் பெட்படழுத்ரதப் பபாைபவ 
தனியாக ஒைிக்கும்பபாது, இைண்டு மாத்திரை அளவிைிருந்து குரறந்து 
ஒைிப்பதில்ரை. ஆனால், பசால்லுக்கு முதைில் மட்டுபம வரும் ஒளகாைம் ------------
--------- மாத்திரை அளவினதாய்க் குரறந்து ஒைிக்கும். அதுபவ ஒளகாைக்குறுக்கம் 
எனப்படும். 

1] அகை   2] ஒரு   3] இைண்டு   4] ஒன்றரை 

குறிப்பு :- (எ.கா.) : ஒளகவ, மவளவால் – ஒன்ைகை ோத்திகையாகக் குகைந்தது. 
மசால்லுக்கு இகடயிலும் இறுதியிலும் ஒளகாைம் வாைாது. 

 

164] ‘ம்’ என்னும் பமய்பயழுத்து தன் மாத்திரை அளவிைிருந்து குரறந்து 
ஒைித்தல் மகைக்குறுக்கம் எனப்படும். அதாவது, ‘ம்’ என்னும் பமய்பயழுத்து, 
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பசய்யுளில் தனக்குரிய ----------------- மாத்திரை அளவிைிருந்து, ------------------ மாத்திரை 
அளவாகக் குரறந்து ஒைிக்கும். 

1] ஒன்று, அகை  

2] இைண்டு, ஒன்று  

3] ஒன்ைகை, ஒன்று  

4] அரை, கால்  

குறிப்பு :- (எ. கா.) : அ) பபாலும் – பபால்ம் – பபான்ம். 

[ அ) மசய்யுளில் இடம்மபறும் மபாலும், ேருளும் ஆகிய ேகை ஈற்றுச் மசாற்கள், 
ஈற்ையல் உகைங் மகட்டு, மபால்ம், ேருள்ம் என்ைாகிப் பின் மபான்ம், ேருண்ம் எனத் 
திரியும். இவ்வாறு திரியும் னகை, ணகைங்களின் முன்னுள்ள ேகைம், தன் அகை 
ோத்திகை அளவிலிருந்து குகைந்து கால் ோத்திகை அளவில் ஒலிக்கும். ] 

ஆ] மருளும் – மருள்ம் – மருண்ம். 

[ ஆ] ேகை ஈற்றுச்மசால் முன் வகை (வ்) முதல்மோழி வந்து மசரும்மபாது, 
நிகலமோழி ேகைம் குகைந்து ஒலிக்கும். (எ.கா.) : வரும் + வண்டி = வரும்வண்டி. 
‘ம்’ தன் அகை ோத்திகையிலிருந்து குகைந்து கால் ோத்திகையாக ஒலிக்கும் (வரும் – 
இது ேகை ஈற்று நிகலமோழி. வண்டி இது ‘வ்’ என்னும் வகை முதல் மோழி.) 
இவ்விைண்டு இடங்களிலும் குகைந்து ஒலிக்கும் ேகைமே ேகைக்குறுக்கம் எனப்படும். ]  

 

165] ஆய்தம் + குறுக்கம் = ஆய்தக்குறுக்கம் (‘ஃ’ என்னும் எழுத்து குரறந்து 
ஒைிப்பது.) ெிரைபமாழியில் தனிக்குறிரை அடுத்து வரும் ைகை, ளகைங்கள் 
வருபமாழியிலுள்ள தகைத்பதாடு (த்) பசரும்பபாது ஆய்தமாகத் திரியும். இவ்வாறு 
திரிந்த ஆய்தம் தன் -------------- மாத்திரை அளவிைிருந்து குரறந்து ------------------ 
மாத்திரை அளவாக ஒைிக்கும். அதுபவ ஆய்தக்குறுக்கம் எனப்படும். பிறகு, 
வருபமாழியிலுள்ள தகைம் (த்) ெிரைபமாழிக்பகற்ப றகைமாக (ற்) வும், 
டகைமாகவும் (ட்) மாறிப் புணரும். 

1] ஒன்று, அகை  

2] இைண்டு, ஒன்று  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

52 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

3] ஒன்ைகை, ஒன்று  

4] அரை, கால்  

குறிப்பு :- (எ.கா.) : கல் + தீது = கஃைதீு.   முள் + தீது = முஃடீது.  

 

166] குறுக்கங்கள் ஐகாைக்குறுக்கம், ஒளகாைக்குறுக்கம், மகைக்குறுக்கம், 
ஆய்தக்குறுக்கம் என ----------------- வரகப்படும். 

1] ொன்கு  2] ஐந்து   3] ஆறு   4] ஏழு 

 

167] பல் + தீது என்பது ----------------- எனப் புணரும்.  

1] பல்தீது    2] பஃதீது   3] பஃறதீு    4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல     

 

168] ஈற்றில் ஐகாைம் குரறந்து வந்த பசால் ----------------- ஆகும். 

1] திண்ரண  2] வகளயல்    3] ஐந்து    4] இவற்ைில் ஏதுேில்கல   

 

169] பபாருந்தாதது எது? 

1] ஐகாைக் குறுக்கம் - தகலவன்  

2] ஒளகாைக் குறுக்கம் - மவௌவால் 

3] ஆய்தக் குறுக்கம் - முஃடீது   

4] மகைக் குறுக்கம் - பஃறதீு 

குறிப்பு :- ேகைக் குறுக்கம் - மபான்ம் 

 

170] ஒரு கருத்திரனச் பசய்தியாகத் பதரிவிப்பது ------------------- எனப்படும். 

1] வினாத்மதாடர் 
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2] உணர்ச்சித்மதாடர் 

3]  கட்டகளத்மதாடர் 

4] பசய்தித்பதாடர் 

விளக்கம் :- அ) பரிதிோற் ககலஞர் ேதுகைக்கருகில் உள்ள விளாச்மசரியில் 
பிைந்தார்.  

ஆ) திருவள்ளுவர் திருக்குைகள இயற்ைினார். - இவ்விரு மதாடர்களும் மசய்திககளத் 
மதளிவாக எடுத்துக் கூறுகின்ைன. இவ்வாறு, ஒரு கருத்திகனச் மசய்தியாகத் 
மதரிவிப்பது மசய்தித்மதாடர் எனப்படும். 

 

171] அன்பைசி, பெற்று ெீ ஏன் பள்ளிக்கு வைவில்ரை? - இது எந்த பதாடருக்கான 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] வினாத்பதாடர் 

2] உணர்ச்சித்மதாடர் 

3]  கட்டகளத்மதாடர் 

4] மசய்தித்மதாடர் 

விளக்கம் :- வினாத்மதாடர் :  

அ) எழில், என்ன சாப்பிட்டாய்? 

ஆ) அன்பைசி, மநற்று நீ ஏன் பள்ளிக்கு வைவில்கல? 

இ) எங்மக மசல்கிைாய்? 

இவ்வாறு வினாப்மபாருகளத் தரும் மதாடர், வினாத்மதாடர் எனப்படும். என்ன? ஏன்? 
எங்மக? எப்படி? முதலிய வினாச்மசாற்கள் வினாத்மதாடரில் அகேயும். 

 

172] மகிழ்ச்சி, வியப்பு, துன்பம் முதைிய உணர்ச்சிகள் பவளிப்படுமாறு அரமவது -
--------------------------? 
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1] வினாத்மதாடர் 

2] உணர்ச்சித்பதாடர் 

3]  கட்டகளத்மதாடர் 

4] மசய்தித்மதாடர் 

விளக்கம் :- நாம் மபசும் மசய்திகள் உணர்ச்சிகய மவளிப்படுத்தும் மதாடர்களாக 
அகேந்தால், அவற்கை உணர்ச்சித் மதாடர்கள் என்கிமைாம். ேகிழ்ச்சி, வியப்பு, 
துன்பம் முதலிய உணர்ச்சிகள் மவளிப்படுோறு அகேவது உணர்ச்சித் மதாடர். 
என்மன என்னும் மசால்கல வியப்புக் குைித்தும், அந்மதா என்னும் மசால்கலத் 
துன்பம் குைித்தும் மசாற்மைாடர்களில் அகேத்துக் காட்டலாம். 

(எ.கா.) : 1] என்மன, இேயேகலயின் உயைம்! 

2] அந்மதா, நாய் வண்டியில் அடிபட்டுவிட்டமத! 

3] “அமடயப்பா! எவ்வளவு மபரிய ஏரி!” 

4] “ஐமயா, முள் குத்திவிட்டமத!”   

 

173] பார்த்துப் பபா, கவனமாகப் படி - இது எந்த பதாடருக்கான எடுத்துக்காட்டு? 

1] வினாத்மதாடர் 

2] உணர்ச்சித்மதாடர் 

3] கட்டரளத்பதாடர் 

4] மசய்தித்மதாடர் 

விளக்கம் :- கட்டகளத்மதாடர் : நீ பள்ளிக்குப் புைப்படும்மபாது, உன்னிடம் அம்ோ 
கூறுவது என்ன? பார்த்துப் மபா, கவனோகப் படி என்றுதாமன. இவ்வாறு ஒரு மசயல் 
அல்லது சில மசயல்ககளப் பின்பற்றும்படி ஆகணயிட்டுக் கூறுவது, 
கட்டகளத்மதாடர். 
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174] ஓர் எழுவாய் அல்ைது ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட எழுவாய்கள் ஒரு 
பயனிரைரயக் பகாண்டுமுடிவது, -------------------? 

1] வினாத்மதாடர் 

2] உணர்ச்சித்மதாடர் 

3]  கட்டகளத்மதாடர் 

4] தனிெிரைத்பதாடர் 

விளக்கம் :- தனிநிகலத்மதாடர் :- 1 . அழகன் பாடம் எழுதுகிைான். 2 . ோ, பலா, 
வாகழ ஆகியன முக்கனிகள். இத்மதாடர்களில் முதல் மதாடரில் அழகன் என்பது 
எழுவாய். இைண்டாம் மதாடரில் ோ, பலா, வாகழ என்பன எழுவாய்கள். இவ்வாைாக, 
ஓர் எழுவாய் அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுவாய்கள் ஒரு பயனிகலகயக் 
மகாண்டுமுடிவது, தனிநிகலத்மதாடர். 

 

175] ----------------- அதனால், ஆரகயால், ஏபனனில் முதைிய இரணப்புச்பசாற்கரளப் 
பபற்று வரும். 

1] பதாடர்ெிரைத் பதாடர்  

2] உணர்ச்சித்மதாடர் 

3] கட்டகளத்மதாடர் 

4] தனிநிகலத்மதாடர் 

விளக்கம் :- மதாடர்நிகலத்மதாடர் :- கார்மேகம் கடுகேயாக உகழத்தார். அதனால், 
வாழ்வில் உயர்ந்தார். பெற்று மரழ பபய்தது. அதனால், ஏரி குளங்கள் ெிைம்பின. 
இவ்வாறு, ஓர் எழுவாய் பல பயனிகலககளக்மகாண்டு முடிவது 
மதாடர்நிகலத்மதாடர். மதாடர்நிகலத்மதாடர்கள் அதனால், ஆககயால், ஏமனனில் 
முதலிய இகணப்புச்மசாற்ககளப் மபற்று வரும். 

 

176] ஓர் எழுவாய் பை பயனிரைகரளக்பகாண்டு முடிவது -------------------------------. 

1] பதாடர்ெிரைத் பதாடர்  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

56 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] உணர்ச்சித்மதாடர் 

3] கட்டகளத்மதாடர் 

4] தனிநிகலத்மதாடர் 

 

177] ஒரு தனிச்பசாற்பறாடர் ஒன்று அல்ைது அதற்குபமற்பட்ட துரணத் 
பதாடர்களுடன் கைந்து வருவது ----------------- 

1] மதாடர்நிகலத் மதாடர்  

2] தனிநிகலத்மதாடர் 

3] கட்டகளத்மதாடர் 

4] கைரவத்பதாடர் 

விளக்கம் :- கலகவத்மதாடர் :- 1 . மநற்று புயல் வசீியதால், பள்ளிக்கு விடுமுகை. 2. 
முருகன், இைவும் பகலும் அயைாது படித்ததால் கூடுதல் ேதிப்மபண்கள் மபற்ைான். 
இவ்வாறு, ஒரு தனிச்மசாற்மைாடர் ஒன்று அல்லது அதற்குமேற்பட்ட துகணத் 
மதாடர்களுடன் கலந்து வருவது, கலகவத்மதாடர். 

 

178] பெற்று புயல் வசீியதால், பள்ளிக்கு விடுமுரற - இது எந்த பதாடருக்கான 
சரியான எடுத்துக்காட்டு? 

1] மதாடர்நிகலத் மதாடர்  

2] தனிநிகலத்மதாடர் 

3] கட்டகளத்மதாடர் 

4] கைரவத்பதாடர் 

 

179] எழுவாய் பசய்யும் விரனரயக் பகாண்டு முடியும் பதாடர் -------------------------- 
எனப்படும்.  
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1] பசய்விரனத் பதாடர் 

2] மசயப்பாட்டு விகனத்மதாடர் 

3] தன்விகனத்மதாடர் 

4] கலகவத்மதாடர் 

விளக்கம் :- மசய்விகனத்மதாடர் :-“குடியைசுத் தகலவர் உலகத் தேிழ் 
ோநாட்கடத்மதாடங்கிகவத்தார்”. இத்மதாடரில், குடியைசுத் தகலவர் – எழுவாய்; 
உலகத்தேிழ் ோநாடு – மசயப்படுமபாருள்; மதாடங்கிகவத்தார் – பயனிகல; 
இவ்வாைாக எழுவாய் மசய்யும் விகனகயக் மகாண்டு முடியும் மதாடர் மசய்விகனத் 
மதாடர் எனப்படும். மசயப்படுமபாருமளாடு இைண்டாம் மவற்றுகே உருபு (ஐ) 
மவளிப்பட்டு வரும். சில மதாடர்களில் ேகைந்தும் வரும். 

(எ.கா.) : மாவட்ட ஆட்சியர் பகாடி ஏற்றினார். 

 

180] மாவட்ட ஆட்சியர் பகாடி ஏற்றினார் - இது எந்த பதாடருக்கான சரியான 
எடுத்துக்காட்டு? 

1] பசய்விரனத் பதாடர் 

2] மசயப்பாட்டு விகனத்மதாடர் 

3] தன்விகனத்மதாடர் 

4] கலகவத்மதாடர் 

 

181] பசயப்படுபபாருள் விரனச்பசால்ரைக் பகாண்டு முடிவது ----------------------? 

1] மசய்விகனத் மதாடர் 

2] பசயப்பாட்டு விரனத்பதாடர் 

3] தன்விகனத்மதாடர் 

4] பிைவிகனத்மதாடர் 
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விளக்கம் :- மசயப்பாட்டு விகனத்மதாடர் : (மசயப்படுமபாருள் விகனச்மசால்கலக் 
மகாண்டு முடிவது). உலகத்தேிழ் ோநாடு குடியைசுத் தகலவைால் மதாடங்கி கவக்கப் 
மபற்ைது. இத்மதாடரில் மசாற்கள் மசயப்படுமபாருள். எழுவாய், பயனிகல என்னும் 
வரிகசயில் அகேந்துள்ளன. எழுவாமயாடு “ஆல்” என்னும் மூன்ைாம் மவற்றுகே 
உருபும் உள்ளது. இவ்வககத் மதாடர்களில் பயனிகலமயாடு படு, பட்டது, மபறு, 
மபற்ைது என்னும் துகணவிகனகளுள் ஒன்று மசர்ந்து வரும். 

 

182] ------------------------ வரகத் பதாடர்களில் பயனிரைபயாடு படு, பட்டது, பபறு, 
பபற்றது என்னும் துரணவிரனகளுள் ஒன்று பசர்ந்து வரும். 

1] மசய்விகனத் மதாடர் 

2] பசயப்பாட்டு விரனத்பதாடர் 

3] தன்விகனத்மதாடர் 

4] பிைவிகனத்மதாடர் 

 

183] உைகத்தமிழ் மாொடு குடியைசுத் தரைவைால் பதாடங்கி ரவக்கப் பபற்றது. - 
இந்த வாக்கியம் எந்த விரனத்பதாடர் உடன் பதாடர்புரடயது? 

1] மசய்விகனத் மதாடர் 

2] பசயப்பாட்டு விரனத்பதாடர் 

3] தன்விகனத்மதாடர் 

4] பிைவிகனத்மதாடர் 

 

184] எழுவாய், தாபன பசய்யும் பதாழிரை உணர்த்துவது ------------------? 

1] மசய்விகனத் மதாடர் 

2] மசயப்பாட்டு விகனத்மதாடர் 

3] தன்விரனத்பதாடர் 
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4] பிைவிகனத்மதாடர் 

விளக்கம் :- தன்விகனத்மதாடர் :  (எழுவாய், தாமன மசய்யும் மதாழிகல 
உணர்த்துவது) பாத்திோ திருக்குைள் கற்ைாள். இத்மதாடரிலுள்ள பாத்திோ என்னும் 
எழுவாய், ஒரு மசயகலத் தாமன மசய்வதனால், இது தன்விகனத்மதாடைாகும். 

 

185] எழுவாய், ஒரு பசயரைப் பிறரைக்பகாண்டு பசய்விப்பது ---------------? 

1] மசய்விகனத் மதாடர் 

2] மசயப்பாட்டு விகனத்மதாடர் 

3] தன்விகனத்மதாடர் 

4] பிறவிரனத்பதாடர் 

விளக்கம் :- பிைவிகனத்மதாடர் : (எழுவாய், ஒரு மசயகலப் பிைகைக்மகாண்டு 
மசய்விப்பது) பாத்திோ திருக்குைள் கற்பித்தாள். இது பிைவிகனத்மதாடர், பாத்திோ 
என்னும் எழுவாய், அச்மசயகலப் பிைகைக் மகாண்டு மசய்விப்பதனால், இது 
பிைவிகனத்மதாடைாகும். 

 

186] ஒருவர் பபசுவரத, அவர் பபசியபடிபய கூறுவது -----------------------? 

1] மசய்விகனத் மதாடர் 

2] மசயப்பாட்டு விகனத்மதாடர் 

3] பெர்கூற்றுத்பதாடர் 

4] அயற்கூற்றுத்மதாடர் 

விளக்கம் :- மநர்கூற்றுத்மதாடர் : (ஒருவர் மபசுவகத, அவர் மபசியபடிமய கூறுவது) 
ஆசிரியர், “ோணவர்கமள, நாகள ஒழுக்கமுகடகேயில் குைள்கள் ஐந்தகனப் படித்து 
வருக”, என்ைார். இவ்வாறு ஆசிரியர், ோணவர்களிடம் கூைிய இத்மதாடர் 
மநர்கூற்றுத் மதாடைாகும். இதில் மேற்மகாள் குைிகள் இடம்மபறும். தன்கே, 
முன்னிகலப் மபயர்கள் இடம்மபறும். இங்கு, இப்மபாது, இகவ, எனச் 
சுட்டுப்மபயர்கள் வரும். மநற்று, இன்று, நாகள எனக் காலப்மபயர்களும் வரும். 
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(எ.கா.) : பதன்பமாழி பபான்னியிடம், “ொன், ொரள மதுரைக்குச் பசல்பவன்” 
என்றாள்.  

 

187] பதன்பமாழி பபான்னியிடம், “ொன், ொரள மதுரைக்குச் பசல்பவன்” 
என்றாள் - இந்த வாக்கியம் எந்த பதாடர் உடன் பதாடர்புரடயது? 

1] மசய்விகனத் மதாடர் 

2] மசயப்பாட்டு விகனத்மதாடர் 

3] பெர்கூற்றுத்பதாடர் 

4] அயற்கூற்றுத்மதாடர் 

 

188] இதில் பமற்பகாள் குறிகள் இடம்பபறும். தன்ரம, முன்னிரைப் பபயர்கள் 
இடம்பபறும். இங்கு, இப்பபாது, இரவ, எனச் சுட்டுப்பபயர்கள் வரும். பெற்று, 
இன்று, ொரள எனக் காைப்பபயர்களும் வரும். - இது கீழ்க்கண்ட எந்த 
பதாடருடன் பதாடர்புரடயது? 

1] மசய்விகனத் மதாடர் 

2] மசயப்பாட்டு விகனத்மதாடர் 

3] பெர்கூற்றுத்பதாடர் 

4] அயற்கூற்றுத்மதாடர் 

 

189] ஒருவர் அல்ைது பைரின் உரையாடல்கரள அயைார் கூறுவதுபபால் 
அரமப்பது ----------------? 

1] மசய்விகனத் மதாடர் 

2] மசயப்பாட்டு விகனத்மதாடர் 

3] மநர்கூற்றுத்மதாடர் 
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4] அயற்கூற்றுத்பதாடர் 

விளக்கம் :- அயற்கூற்றுத்மதாடர் :- ஒருவர் அல்லது பலரின் உகையாடல்ககள 
அயலார் கூறுவதுமபால் அகேப்பது அயற்கூற்றுத்மதாடர். பபான்னியிடம் 
பதன்பமாழி, தான் மறுொள் மதுரைக்குச் பசல்வதாகக் கூறினாள். அயற்கூற்ைில் 
மேற்மகாள் குைிகள் வாைா. இக்கூற்ைில் தன்கே, முன்னிகலப் மபயர்கள், படர்க்ககப் 
மபயர்களாக ோறும். சுட்டுமபயர்கள் அது, அகவ, அங்மக என ோறும். 
காலப்மபயர்கள் அந்நாள், ேறுநாள் என ோறும். என்று, ஆக என்னும் இகணப்புச் 
மசாற்களும் இடம்மபறும். 

 

190] ---------------- கூற்றில் பமற்பகாள் குறிகள் வாைா. இக்கூற்றில் தன்ரம, 
முன்னிரைப் பபயர்கள், படர்க்ரகப் பபயர்களாக மாறும். சுட்டுபபயர்கள் அது, 
அரவ, அங்பக என மாறும். காைப்பபயர்கள் அந்ொள், மறுொள் என மாறும். 
என்று, ஆக என்னும் இரணப்புச் பசாற்களும் இடம்பபறும். 

1] மசய்விகனத் மதாடர் 

2] மசயப்பாட்டு விகனத்மதாடர் 

3] மநர்கூற்றுத்மதாடர் 

4] அயற்கூற்றுத்பதாடர் 

 

191] பசயல் அல்ைது பதாழில் ெிகழ்வரத பெர்மரறயாக உணர்த்துவது ------------------
? 

1] எதிர்ேகைத்மதாடர் 

2] உடன்பாட்டுத்பதாடர் 

3] மநர்கூற்றுத்மதாடர் 

4] அயற்கூற்றுத்மதாடர் 
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விளக்கம் :- உடன்பாட்டுத்மதாடர்:- மசயல் அல்லது மதாழில் நிகழ்வகத 
மநர்ேகையாக உணர்த்துவது, உடன்பாட்டுத்மதாடர். ககலச்மசல்வி கட்டுகை 
எழுதினாள். 

 

192] கரைச்பசல்வி கட்டுரை எழுதினாள் - இது எந்த பதாடருடன் 
பதாடர்புரடயது? 

1] எதிர்ேகைத்மதாடர் 

2] உடன்பாட்டுத்பதாடர் 

3] மநர்கூற்றுத்மதாடர் 

4] அயற்கூற்றுத்மதாடர் 

 

193] கரைச்பசல்வி கட்டுரை எழுதிைள் இத்பதாடரில், கரைச்பசல்வி கட்டுரை 
எழுதவில்ரை எனச் பசயல் ெிகழாரமரயக் கூறுவதனால், இஃது ----------------------? 

1] எதிர்மரறத்பதாடர் 

2] உடன்பாட்டுத்மதாடர் 

3] மநர்கூற்றுத்மதாடர் 

4] அயற்கூற்றுத்மதாடர் 

விளக்கம் :- எதிர்ேகைத்மதாடர் :- ககலச்மசல்வி கட்டுகை எழுதிலள். இத்மதாடரில், 
ககலச்மசல்வி கட்டுகை எழுதவில்கல எனச் மசயல் நிகழாகேகயக் கூறுவதனால், 
இஃது எதிர்ேகைத்மதாடர். 

 

194] கரைச்பசல்வி கட்டுரை எழுதாமல் இைாள் - என்னும் பதாடர் ---------------------------?. 

1] எதிர்ேகைத்மதாடர் 

2] பபாருள்மாறா எதிர்மரறத்பதாடர் 
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3] மநர்கூற்றுத்மதாடர் 

4] அயற்கூற்றுத்மதாடர் 

விளக்கம் :- மபாருள்ோைா எதிர்ேகைத்மதாடர் :- ககலச்மசல்வி கட்டுகை எழுதாேல் 
இைாள். ககலச்மசல்வி கட்டுகை எழுதினாள் என்னும் மதாடர் உடன்பாட்டுத்மதாடர். 
ககலச்மசல்வி கட்டுகை எழுதவில்கல என்பது இதற்கான எதிர்ேகைத்மதாடர். 
மேமல உள்ள உடன்பாட்டுத் மதாடகை மபாருள்ோைா எதிர்ேகைத் மதாடைாக ோற்ை 
மவண்டுோனால், அதகன இைண்டு எதிர்ேகைககளக் மகாண்ட மதாடைாகக், 
ககலச்மசல்வி கட்டுகை எழுதாேல் இைாள் என ோற்றுதல்மவண்டும். இதற்குக் 
ககலச்மசல்வி கட்டுகை எழுதினாள் என்பமத மபாருள் என்பதனால், இது 
மபாருள்ோைா எதிர்ேகைத்மதாடர் எனப்படுகிைது. இைண்டு எதிர்ேகைச்மசாற்கள் 
மசர்ந்து வந்தால், அஃது உடன்பாட்டுப் மபாருகளத் தரும். 

 

195] சந்திப்பிரழயற்ற பதாடர் எது? 

1] கயிறுக் கட்டிலில் தன்கன ேைந்து உைங்கினான்     

2] கயிற்றுக் கட்டிைில் தன்ரன மறந்து உறங்கினான்     

3] கயிறு கட்டிலில் தன்கன ேைந்து உைங்கினான்     

4] கயிற்று கட்டிலில் தன்கன ேைந்து உைங்கினான் 

 

196] ஒருரம பன்ரமப் பிரழயற்ற பதாடர் எது? 

1] அவன் கவிஞன் அல்லர் 

2] அவன் கவிஞன் அன்று 

3] அவன் கவிஞன் அல்ைன் 

4] அவன் அல்லன் கவிஞன்  

 

197] பிறபமாழிச் பசால்ைற்ற பதாடர் எது? 
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1] அவர்களிருவருக்கும் இகடமய கான்வர்மகசன் நடந்தது     

2] அவர்களிருவருக்கும் இகடமய விவாதம் நடந்தது     

3] அவர்களிருவருக்கும் இரடபய உரையாடல் ெடந்தது     

4] அவர்களிருவருக்கும் இகடமய ஸ்பசீ் நடந்தது 

 

198] வழூவுச் பசால்ைற்ற பதாடர் எது? 

1] வலதுபக்கம் சுவைில் எழுதாமத 

2] வைப்பக்கச் சுவரில் எழுதாபத 

3] வலப்பக்கம் சுவற்ைில் எழுதாமத 

4] வலபக்கம் சுவரில் எழுதாமத 

 

199] தனித்தமிழ் இயக்கம் பதாற்றுவித்த தமிழறிஞர் ---------------? 

1] பரிதிோற்ககலஞர்  

2] திரு.வி.க  

3] பாவாணர்  

4] மரறமரையடிகள் 

 

200] வான்கைந்த மாணிக்க வாசகெின் வாசகத்ரத; ொன்கைந்து பாடுங்கால் 
ெற்கருப்பஞ் சாற்றினிபை; பதன்கைந்து பால்கைந்து பசழுங்கனித்தீஞ் 
சுரவகைந்பதன்; ஊன்கைந்து உயிர்கைந்து உவட்டாமல் இனிப்பதுபவ - இந்த 
பாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வள்ளைார் 

2] திரு.வி.க  
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3] பாவாணர்  

4] ேகைேகலயடிகள் 

 

201] “ஒரு ொட்டில் பிறந்த மக்களுக்கு பவண்டப்படும் பற்றுகளுள் தரையாய 
பற்று பமாழிப் பற்பற. பமாழிப்பற்று இல்ைாதாரிடத்துத் பதசப்பற்றும் இைாது 
என்பது உறுதி.  பதசம் என்பது பமாழிரய அடிப்பரடயாகக் பகாண்டு. 
இயங்குவது”. ஆதைால், தமிழர்களுக்குத் தாய்பமாழிப் பற்றுப் பபருக பவண்டும் 
என்பது எனது பிைார்த்தரன - என்று கூறியவர் யார்? 

1] அண்ணா  

2] பபரியார்  

3] முத்துைாேலிங்க மதவர்  

4] திரு.வி.க 

 

202] health is wealth - என்பதன் தமிழாக்கம் எது? 

1] அளவுக்கு ேிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு 

2] பொயற்ற வாழ்பவ குரறவற்ற பசல்வம்  

3] உகழப்பின்ைி ஊதியேில்கல  

4] பதைாத காரியம் சிதைாது   

 

203] Too much of anything is good for nothing - என்பதன் தமிழாக்கம் எது? 

1] அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமுதமும் ெஞ்சு 

2] மநாயற்ை வாழ்மவ குகைவற்ை மசல்வம்  

3] உகழப்பின்ைி ஊதியேில்கல  

4] பதைாத காரியம் சிதைாது   
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204] No pain No gain - என்பதன் தமிழாக்கம் எது? 

1] அளவுக்கு ேிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு 

2] மநாயற்ை வாழ்மவ குகைவற்ை மசல்வம்  

3] உரழப்பின்றி ஊதியமில்ரை  

4] பதைாத காரியம் சிதைாது   

 

205] Haste makes waste - என்பதன் தமிழாக்கம் எது? 

1] அளவுக்கு ேிஞ்சினால் அமுதமும் நஞ்சு 

2] மநாயற்ை வாழ்மவ குகைவற்ை மசல்வம்  

3] உகழப்பின்ைி ஊதியேில்கல  

4] பதறாத காரியம் சிதறாது 

 

206] Knowledge is power - என்பதன் தமிழாக்கம் எது? 

1] அறிபவ ஆற்றல் 

2] மநாயற்ை வாழ்மவ குகைவற்ை மசல்வம்  

3] உகழப்பின்ைி ஊதியேில்கல  

4] பதைாத காரியம் சிதைாது 

 

207] இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த பதவியில் இருந்த அவர், ொபளான்றுக்குப் 
பதிபனட்டு மணி பெைம் முதல் இருபது மணி பெைம் வரை கடுரமயாக 
உரழப்பார். சிை ொள் வடீு திரும்ப ெள்ளிைவுக்கு பமல் ஆகிவிடும். ஒரு ொள் 
அவர், ெள்ளிைவுக்கு பமல் பவளிொட்டு ெண்பர் ஒருவருடன் வடீு திரும்பினார். 
பெடுங்காைமாக அவரிடம் பவரை பார்த்து வரும் காவைர், அன்று கரளப்பு 
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மிகுதியால் உறங்கிக் பகாண்டிருந்தார். அவருடன் வந்த மற்றவர்கள், அந்தக் 
காவைரை எழுப்பச் பசன்றார்கள். அவர்கரளத் தடுத்தி ெிறுத்தி, 'பாவம் 
வயதானவர், அவரை எழுப்பாதீர்கள், அவர் தூங்கட்டும்' என்று கூறியவாபற 
தாபம அரறயின் திறவுபகாரை எடுத்துச் பசன்று அரறரயத் திறந்தார். 
அவபைாடு வந்த பவளிொட்டு ெண்பர் தமது கட்டுரை ஒன்றில், அவரின் 
மனிதபெயத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாய் இந்ெிகழ்ரவக் குறிப்பிடுகிறார். அவர்தாம் 
இந்தியாவின் முதன்ரமயரமச்சைாக இருந்த --------------------. 

1] வாஜ்பாய்  

2] பெரு 

3] ேன்மோகன் சிங்  

4] இந்திைா காந்தி 


