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பத்தாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி - 2 

1] காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப் பபருவணிகன் மாசாத்துவானின் மகன் -------------- ? 

1] கவுந்தியடிகள்  

2] இளங்ககோவடிகள்  

3] ரோஜசிம்மன்  

4] ககாவலன் 

குறிப்பு :- கோவிரிப்பூம்பட்டினத்துப் பபருவணிகன் மோசோத்துவோனின் மகன் ககோவலன். 
இவன், கலலயுணவும் வறிகயோர்க்கு உதவும் நற்பண்பும் மிக்கவன். 

 

2] காவிரிப்பூம்பட்டினத்துப் பபருவணிகன் ------------ என்பவரின் மகள் கண்ணகி. 

1] குகன்  

2] கவுந்தியடிகள்  

3] மாநாய்கன்  

4] கசரன் பசங்குட்டுவன்  

குறிப்பு :- கண்ணகி, திருமகள் கபோன்ற அழகும் பபண்கள் கபோற்றும் பபருங்குணச் 
சிறப்பும் கற்புத்திறமும் மிக்கவள்.   

 

3] ககாவலன், ஆடலரசி ------------------ என்பவரர விரும்பிக் கண்ணகிரை விட்டு 
பிரிந்தான்.  

1] மணிகமகலல  

2] ஆதிலர  

3] மாதவி  

4] இவர்களில் யோருமில்லல 
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4] மாதவி, ------------ விழாவில் கானல்வரிப் பாடரலப் பாடினாள். பாடலின் 
பபாருரைத் தவறாகப் புரிந்துபகாண்ட ககாவலன், மாதவிரை விட்டுப் பிரிந்தான். 

1] கோவிரி விழோ  

2] மூதூர் விழோ  

3] இந்திர விழா 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

5] ககாவலன், வாணிகம் பசய்தற்பபாருட்டுக் கண்ணகியுடன் -------------- க்குச் 
பசன்றான். 

1] கருநோடகோ 

2] ஒடிசோ  

3] மதுரர 

4] ககரளோ  

 

6] வாணிகம் பசய்தற்பபாருட்டுக் கண்ணகியுடன் மதுரரக்குச் பசன்றான். 
அவர்களுக்கு வழித்துரணைாகக் கவுந்திைடிகள் என்னும் ------------------- துறவி 
பசன்றார். 

1] புத்த  

2] சமண 

3] பஜோரோஸ்டிரியம் 

4] சீக்கியம்  
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7] கவுந்திைடிகள், மதுரர நகர்ப்புறத்தில் --------------- என்னும் இரடக்குல 
மூதாட்டிைிடம், அவ்விருவரரயும் (ககாவலன், கண்ணகி) அரடக்கலப்படுத்தினார். 

1] ஆதிலர  

2] குந்தலவ  

3] மாதரி 

4] பசம்போ 

 

8] ககாவலன் -------------- விற்று வர மதுரர நகரக் கரட வதீிக்குச் பசன்றான். 

1] ஒட்டியோனம் 

2] சதங்லக 

3] கடுக்கன் 

4] சிலம்பு 

 

9] விரல மதிப்பற்ற காற்சிலம்பு ஒன்றரனக்  ககாவலன் விற்பரதப் பாண்டிை 
மன்னனின் ----------------- அறிந்தான். 

1] போதுகோவலன் 

2] அலவக்கலப்புலவர் 

3] பபாற்பகால்லன் 

4] ஒற்றன்  

 

10] பாண்டிமாகதவிைின் காற்சிலம்ரபக் கைவாடிை பபாற்பகால்லன், பபாய்ைான 
பழிரைக் -------------- என்பவரின் கமல் சுமத்தினான். 

1] மோதரி  
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2] ககாவலன் 

3] கவுந்தியடிகள்  

4] கண்ணகி  

 

11] ககாவலன் பகாரல பசய்ைப்பட்ட பசய்திரை --------------- மூலம் அறிந்த 
கண்ணகி, பபருந்துைருற்றாள். 

1] கவுந்தியடிகள்  

2] அப்பூதியடிகள்   

3] மாதரி 

4] போண்டிய மன்னனின் பபோற்பகோல்லன்   

 

12] 'தன் கணவன் கள்வன் அல்லன்' - இது ைாருரடை கூற்று? 

1] ககோப்பபருந்கதவி  

2] மோதரி  

3] மணிகமகலல  

4] கண்ணகி  

 

13] வாழிபைம் பகாற்ரக கவந்கத வாழி; பதன்னம் பபாருப்பின் தரலவ வாழி; 
பசழிை வாழி பதன்னவ வாழி; பழிபைாடு படராப் பஞ்சவ வாழி; அடர்த்பதழு 
குருதி ைடங்காப் பசுந்துணிப் - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் 
ஆசிரிைர் பபைர் என்ன? 

1] சீவக சிந்தோமணி, திருத்தக்ககதவர்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச் சோத்தனோர் 

3] போஞ்சோலி சபதம், போரதியோர்  
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4] சிலப்பதிகாரம், இைங்ககாவடிகள்   

 

14] பிடர்த்தரலப் பீடம் ஏறிை மடக்பகாடி; பவற்றிகவல் தடக்ரகக் பகாற்றரவ 
அல்லள்; அறுவர்க் கிரைை நங்ரக இரறவரன; ஆடல்கண் டருைிை அணங்கு 
சூருரடக்; கானகம் உகந்த காைி தாருகன் - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை 
நூல் மற்றும் ஆசிரிைர் பபைர் என்ன? 

1] சீவக சிந்தோமணி, திருத்தக்ககதவர்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச் சோத்தனோர் 

3] போஞ்சோலி சபதம், போரதியோர்  

4] சிலப்பதிகாரம், இைங்ககாவடிகள் 

 

15] கபருரங் கிழித்த பபண்ணு மல்லள்; பசற்றனள் கபாலும் பசைிர்த்தனள் 
கபாலும்; பபாற்பறாழிற் சிலம்பபான் கறந்திை ரகைள்; கணவரன இழந்தாள் 
கரடைகத் தாகை, என; வருக மற்றவள் தருக ஈங்பகன - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரிைர் பபைர் என்ன? 

1] சீவக சிந்தோமணி, திருத்தக்ககதவர்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச் சோத்தனோர் 

3] போஞ்சோலி சபதம், போரதியோர்  

4] சிலப்பதிகாரம், இைங்ககாவடிகள் 

 

16] வாைில் வந்து ககாைில் காட்டக்; ககாைில் மன்னரனக் குறுகினள் பசன்றுழி; 
நீர்வார் கண்ரண எம்முன் வந்கதாய்; ைாரர கைாநீ மடக்பகாடி கைாய்எனத்; 
கதரா மன்னா பசப்புவ துரடகைன்; - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் 
மற்றும் ஆசிரிைர் பபைர் என்ன? 

1] சீவக சிந்தோமணி, திருத்தக்ககதவர்  
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2] மணிகமகலல, சீத்தலலச் சோத்தனோர் 

3] போஞ்சோலி சபதம், போரதியோர்  

4] சிலப்பதிகாரம், இைங்ககாவடிகள் 

 

17] எள்ைறு சிறப்பின் இரமைவர் விைப்பப்; புள்ளுறு புன்கண் தீர்த்கதான் 
அன்றியும்; வாைிற் கரடமணி நடுநா நடுங்க; ஆவின் கரடமணி உகுநீர் பநஞ்சு 
சுடத் தான்தன்; அரும்பபறல்  புதல்வரன ஆழிைின் மடித்கதான்; - இந்த பாடல் 
வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரிைர் பபைர் என்ன? 

1] சீவக சிந்தோமணி, திருத்தக்ககதவர்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச் சோத்தனோர் 

3] போஞ்சோலி சபதம், போரதியோர்  

4] சிலப்பதிகாரம், இைங்ககாவடிகள் 

 

18] பபரும்பபைர்ப் புகாபரன் பதிகை அவ்வூர்; ஏசாச் சிறப்பின் இரசவிைங்கு 
பபருங்குடி; மாசத்து வாணிகன் மகரன ைாகி; வாழ்தல் கவண்டி ஊழ்விரன 
துரப்பச்; சூழ்கழல் மன்னா நின்னகர்ப் புகுந்தீங்; - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரிைர் பபைர் என்ன? 

1] சீவக சிந்தோமணி, திருத்தக்ககதவர்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச் சோத்தனோர் 

3] போஞ்சோலி சபதம், போரதியோர்  

4] சிலப்பதிகாரம், இைங்ககாவடிகள் 

 

19] பகன்காற் சிலம்புபகர்தல் கவண்டி நின்பாற்; பகாரலக்கைப் பட்ட ககாவலன் 
மரனவி; கண்ணகி பைன்பதன் பபைகரபைனப், பபண்ணணங்கக; கள்வரனக் 
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ககாறல் கடுங்ககா லன்று; பவள்கவற் பகாற்றங் காண்என ஒள்ைிரழ; - இந்த 
பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரிைர் பபைர் என்ன? 

1] சீவக சிந்தோமணி, திருத்தக்ககதவர்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச் சோத்தனோர் 

3] போஞ்சோலி சபதம், போரதியோர்  

4] சிலப்பதிகாரம், இைங்ககாவடிகள் 

 

20] நற்றிறம் படராக் பகாற்ரக கவந்கத; என்காற் சிலம்பு மணியுரட அரிகை, 
எனத்; கதபமாழி யுரரத்தது பசவ்ரவ நன்பமாழி; ைாமுரடச் சிலம்பு முத்துரட 
அரிகை; தருபகனத் தந்து தான்முன் ரவப்பக்; - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை 
நூல் மற்றும் ஆசிரிைர் பபைர் என்ன? 

1] சீவக சிந்தோமணி, திருத்தக்ககதவர்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச் சோத்தனோர் 

3] போஞ்சோலி சபதம், போரதியோர்  

4] சிலப்பதிகாரம், இைங்ககாவடிகள் 

 

21] கண்ணகி அணிமணிக் காற்சிலம் புரடப்ப; மன்னவன், வாய்முதல் பதறித்தது 
மணிகை, மணிகண்டு; தாழ்ந்த குரடைன் தைர்ந்தபசங் ககாலன்; பபான்பசய் 
பகால்லன் தன்பசால் ககட்ட; ைாகனா அரசன் ைாகன கள்வன்; - இந்த பாடல் வரி 
இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆசிரிைர் பபைர் என்ன? 

1] சீவக சிந்தோமணி, திருத்தக்ககதவர்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச் சோத்தனோர் 

3] போஞ்சோலி சபதம், போரதியோர்  

4] சிலப்பதிகாரம், இைங்ககாவடிகள் 
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22] மன்பரத காக்குந் பதன்புலங் காவல்; என்முதற் பிரழத்தது பகடுகபவன் 
ஆயுபைன; மன்னவன் மைங்கிவழீ்ந் தனகன பதன்னவன்; ககாப்பபருந் கதவி 
குரலந்தனள் நடுங்கிக்; கணவரன இழந்கதார்க்குக் காட்டுவ தில்பலன்று; 
இரணைடி பதாழுதுவழீ்ந் தனகை மடபமாழி; - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை 
நூல் மற்றும் ஆசிரிைர் பபைர் என்ன? 

1] சீவக சிந்தோமணி, திருத்தக்ககதவர்  

2] மணிகமகலல, சீத்தலலச் சோத்தனோர் 

3] போஞ்சோலி சபதம், போரதியோர்  

4] சிலப்பதிகாரம், இைங்ககாவடிகள் 

 

23] பகாற்ரக என்னும் துரறமுகத்ரத உரடை மன்னன்? 

1] கசரன்   2] கசோழன்    3] பாண்டிைன்  4] பல்லவன் 

 

24] பதற்குப் பகுதிைில் உள்ை பபாதிைமரலக்குத் தரலவன்?  

1] கசரன்   2] கசோழன்    3] பாண்டிைன்  4] பல்லவன் 

 

25] பவற்றிதரும் கவலிரனத் தன்பபரிை ரகைில் ஏந்தி, “பீறிட்டு எழும் குருதி 
ஒழுகும் பிடர்த்தரல பீடத்தில் ஏறிை இைங்பகாடி ைார்? 

1] பகாற்றரவ 

2] பிடோரி 

3] பத்ரகோளி 

4] கோளி 

 

26] கன்னிைர் எழுவருள் இரைைவள் ைார்? 
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1] பகோற்றலவ 

2] பிடாரி 

3] பத்ரகோளி 

4] கோளி 

 

27] இரறவரன நடனமாடச் பசய்தவர் ைார்? 

1] பகோற்றலவ 

2] பிடோரி 

3] பத்ரகாைி 

4] கோளி 

 

28] அச்சம் தரும் காட்ரடத் தான் விரும்பு இடமாகக் பகாண்டவர் ைார்? 

1] பகோற்றலவ 

2] பிடோரி 

3] பத்ரகோளி 

4] காைி 

  

29] தாருகன் என்ற அசுரனின் பரந்த மார்ரபப் பிைந்தவர் ைார்? 

1] பகோற்றலவ 

2] பிடோரி 

3] பத்ரகோளி 

4] துர்க்ரக 
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30] ‘இைரமைான பகாடி கபான்றவகை! நீபராழுகும் கண்களுடன் எம்முன் வந்து 
நிற்கும் நீ, ைார்? என வினவிைவர் ைார்? 

1] கவுந்தியடிகள்  

2] அரண்மலன வோயிற் கோவலன்  

3] ககோப்பபருந்கதவி  

4] மன்னன் 

 

31] “ஆராய்ந்து அறிந்து நீதி வழங்காத மன்னகன! உன்னிடம் கூறுவது ஒன்றுண்டு 
" - இவ்வாறு கூறிைவர் ைார்? 

1] ககோவலன்  

2] கண்ணகி 

3] கவுந்தியடிகள்  

4] மோதரி  

 

32] புறாவின் துன்பத்ரதப் கபாக்கிை மன்னன்? 

1] கபகன்  

2] ஓரி  

3] சிபி 

4] பசங்குட்டுவன்  

 

33] தன் அரண்மரன மணி ஒலித்தரதக் ககட்டுப் பசுவின் துைரர அறிந்து, தன் 
ஒப்பற்ற மகரனகை கதர்ச்சக்கரத்திலிட்டுக் பகான்ற மன்னன்?  
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1] கரிகோலன்  

2] ரோஜரோஜன்  

3] மனுநீதிச்கசாழன் 

4] முதலோம் ரோகஜந்திரன்  

 

34] கண்ணகி பிறந்த ஊர்? 

1] கோஞ்சி  

2] புகார்  

3] மதுலர  

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல    

 

35] “கள்வரனக் பகாரல பசய்தல் பகாடுங்ககாலன்று, அதுகவ அரசு நீதி” என்று 
கூறிைவர்? 

1] ககோப்பபருந்கதவி  

2] அரண்மலன வோயிற் கோவலன்  

3] அலவக்கலப் புலவர் 

4] பாண்டிை மன்னன்  

 

36] கண்ணகி “அறபநறிைில் பசல்லாத அரசகன! என் காற்சிலம்பு ------------------ 
பரல்கரைக் பகாண்டது” என்றாள். 

1] லவரம் 

2] லவடூரியம் 

3] முத்து  
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4] மாணிக்கம் 

 

37] அரசன், “நீ கூறிைது நல்லகத! எம்முரடச் சிலம்பின் பரல்கள் ---------------” 
என்றான்.   

1] லவரம் 

2] லவடூரியம் 

3] முத்து  

4] மோணிக்கம் 

 

38] சிலம்பிரனக் கண்ணகி எடுத்து ஓங்கி உரடத்தாள். அதிலிருந்து பவைிப்பட்ட 
----------------- ஒன்று பாண்டிை மன்னனின் உதட்டில்பட்டுத் பதறித்தது. 

1] லவரப் பரல் 

2] முத்துப் பரல்  

3] மாணிக்கப்பரல் 

4] ககோகமதகப் பரல் 

 

39] “கணவரன இழந்த மகைிர்க்கு, எவ்விதத்திலும் ஆறுதல் கூற இைலாது” 
என்று கூறிைவர்? 

1] ககாப்பபருந்கதவி 

2] கண்ணகி  

3] மோதரி  

4] இவர்களில் யோருமில்லல  
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40] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] பகாற்ரக – கசாழ நாட்டின் துரறமுகம் 

2] பதன்னம் பபோருப்பு – பதன் பகுதியில் உள்ள பபோதிலகமலல 

3] பழிபயோடு படரோ – மறபநறியில் பசல்லோத 

4] பசுந்துணி – பசிய துண்டம் 

குறிப்பு :- பகோற்லக என்பதன் சரியோன பசோற்பபோருள் போண்டிய நோட்டின் துலறமுகம். 

 

41] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக 

1] தடக்லக – நீண்ட லககள் 

2] அறுவர்க்கு இரைை நங்ரக - ஆறு கன்னிைருள் இரைைவைாகிை பிடாரி 

3] இலறவலன ஆடல் கண்டருளிய அணங்கு - இலறவலன நடனமோடச் பசய்த கோளி 

4] சூருலட கோனகம் - அச்சம் தரும் கோடு 

குறிப்பு :- அறுவர்க்கு இலளய நங்லக என்பதன் சரியோன பசோற்பபோருள் ஏழு 
கன்னியருள் இலளயவளோகிய பிடோரி.  

 

42] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக 

1] உகந்த - விரும்பிய  

2] தாருகன் – பதய்வம் 

3] பசற்றம் – கறுவு 

4] பசயிர்த்தனள் – சினமுற்றவள் 

குறிப்பு :- தோருகன் என்பதன் சரியோன பசோற்பபோருள் அரக்கன். 

 

43] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக 
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1] கபர்உரம் கிழித்த பபண் - அகன்ற மோர்பிலனப் பிளந்த துர்க்லக 

2] பபோற்பறோழில் சிலம்பு – கவலலப்போடுமிக்க பபோற்சிலம்பு 

3] நீர்வோர்கண் – நீபரோழுகும் கண்கள் 

4] கதரா – அறிவில் சிறந்த 

குறிப்பு :- கதரோ என்பதன் சரியோன பசோற்பபோருள் ஆரோயோத. 

 

44] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக 

1] கலடயகத்தோள் - வோயிலின் முன்னிடத்தோள்  

2] எள்ளறு – சிறப்பு மிக்க. 

3] இலமயவர் – கதவர் 

4] புள் – பறலவ (புறோ)  

குறிப்பு :- எள்ளறு என்பதன் சரியோன பசோற்பபோருள் இகழ்ச்சி இல்லோத. 

 

45] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக 

1] புன்கண் – இன்பம் 

2] கலடமணி – அரண்மலன வோயில்மணி 

3] ஆழி – கதர்ச்சக்கரம் 

4] ஏசோ – பழியில்லோ 

குறிப்பு :- புன்கண் என்பதன் சரியோன பசோற்பபோருள் துன்பம். 

 

46] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக 

1] ககாறல் – பசால்லுதல் 
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2] பகோற்றம் – அரச நீதி 

3] நற்றியம் – அறபநறி 

4] படரோ – பசல்லோத 

குறிப்பு :- ககோறல் என்பதன் சரியோன பசோற்பபோருள் பகோல்லுதல்.   

 

47] மடக்பகாடி - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] அன்பமாழித்பதாரக 

2] ஈறுபகட்ட எதிர்மலறப் பபயபரச்சம்  

3] உரிச்பசோற்பறோடர் 

4] பண்புத்பதோலக 

 

48] படராப் பஞ்சவ, அடங்காப் பசுந்துணி, கதரா மன்னா, ஏசாச் சிறப்பின்  - 
இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] அன்பமோழித்பதோலக 

2] ஈறுபகட்ட எதிர்மரறப் பபைபரச்சம்  

3] உரிச்பசோற்பறோடர் 

4] பண்புத்பதோலக 

 

49] தடக்ரக - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] அன்பமோழித்பதோலக 

2] ஈறுபகட்ட எதிர்மலறப் பபயபரச்சம்  

3] உரிச்பசாற்பறாடர் 

4] பண்புத்பதோலக 
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50] புன்கண், பபரும்பபைர், அரும்பபறல், பபருங்குடி, கடுங்ககால், பசங்ககாலன், 
நன்பமாழி - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] உரிச்பசோற்பறோடர் 

2] பண்புத்பதாரக 

3] அன்பமோழித்பதோலக 

4] ஈறுபகட்ட எதிர்மலறப் பபயபரச்சம் 

 

51] உகுநீர், சூழ்கழல், பசய்பகால்லன் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] பதோழிற்பபயர் 

2] ஆறோம் கவற்றுலமத்பதோலக 

3] விலனபயச்சம் 

4] விரனத்பதாரக 

 

52] அவ்வூர் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] பண்புத்பதோலக  

2] கசய்ரமச்சுட்டு 

3] விலனபயச்சம் 

4] விலனத்பதோலக 

 

53] வாழ்தல் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] பதாழிற்பபைர் 

2] வியங்ககோள் விலனமுற்று  
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3] விலனபயச்சம் 

4] பண்புத்பதோலக 

 

54] என்கால், என்பபைர், நின்னகர், என்பதி  - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] ஆறாம் கவற்றுரமத்பதாரக 

2] வியங்ககோள் விலனமுற்று  

3] விலனபயச்சம் 

4] பண்புத்பதோலக 

 

55] புகுந்து  - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] ஆறோம் கவற்றுலமத்பதோலக 

2] வியங்ககோள் விலனமுற்று  

3] விரனபைச்சம் 

4] பண்புத்பதோலக 

 

56] தாழ்ந்த, தைர்ந்த - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 

1] ஆறோம் கவற்றுலமத்பதோலக 

2] பபைபரச்சம்   

3] விலனபயச்சம் 

4] பண்புத்பதோலக 

 

57] வருக, தருக, பகடுக - இலக்கணக்குறிப்பு தருக? 
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1] விைங்ககாள் விரனமுற்று 

2] பபயபரச்சம்  

3] விலனபயச்சம் 

4] பண்புத்பதோலக    

 

58] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] எள்ைறு = எள்ை + று 

2] புள்ளறு = புள் + உறு 

3] அரும்பபறல் = அருலம + பபறல் 

4] பபரும்பபயர் = பபரும் + பபயர் 

குறிப்பு :- எள்ளறு என்பதன் சரியோன பிரித்தறிதல் எள் + அறு. 

 

59] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

1] அவ்வூர் = அவ் + ஊர் 

2] பபருங்குடி = பபருலம + குடி 

3] புகுந்தீங்கு = புகுந்து + ஈங்கு 

4] பபண்ணங்கு = பபண் + அணங்கு 

குறிப்பு :- அவ்வூர் என்பதன் சரியோன பிரித்தறிதல் அ + ஊர். 

 

60] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல். 

நற்றிறம் = நற் + திறம் 

கோற்சிலம்பு = கோல் + சிலம்பு 
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பசங்ககோல் = பசம்லம + ககோல் 

லபந்தமிழ் = பசுலம + தமிழ்  

குறிப்பு :- நற்றிறம் என்பதன் சரியோன பிரித்தறிதல் நன்லம + திறம்.  

 

61] இைங்ககாவடிகள் ------------ மரபினர். 

1] கசர  2] கசோழ  3] போண்டிய   4] பல்லவ  

 

62] இைங்ககாவடிகைின் தந்ரத இமைவரம்பன் பநடுஞ்கசரலாதன், தாய் 
நற்கசாரண. இவர்தம் தரமைன் ------------------------.   

1] பபருஞ்கசரலோதன் 

2] ககோப்பபருஞ்கசரல் இரும்பபோலற 

3] கலணக்கோல் இரும்பபோலற 

4] கசரன் பசங்குட்டுவன் 

 

63] இரைைவரான இைங்ககாகவ நாடாள்வார் என்று ---------------- கூறிை கருத்ரதப் 
பபாய்ப்பிக்கும்பபாருட்டு, இைங்ககா இைரமைிகலகை துறவுபூண்டு குணவாைிற் 
ககாட்டத்தில் தங்கினார்.  

1] மணியன்  

2] பசழியன்  

3] விழியன்  

4] கணிைன் 

 

64] கீழ்க்கண்ட கூற்று ைாரரப் பற்றிைது? 
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இவர், அரசிைல் கவறுபாடு கருதாதவர். சமை கவறுபாடற்ற துறவி, இவர் காலம் 
கி.பி இரண்டாம் நூற்றாண்டு. இவரின்,  சிறப்புணர்ந்த பாரதிைார், “ைாமறிந்த 
புலவரிகல கம்பரனப்கபால் வள்ளுவர்கபால் இைங்ககாரவப்கபால் பூமிதனில் 
ைாங்கணுகம பிறந்ததில்ரல, உண்ரம பவறும் புகழ்ச்சிைில்ரல” எனப் 
புகழ்கிறார். 

1] திருவள்ளுவர்  

2] கம்பன்  

3] இைங்ககாவடிகள் 

4] இவர்களில் யோருமில்லல  

 

65] இைங்ககாவடிகள் அவர்கைின் காலம் ? 

1] கி.பி ஒன்றோம் நூற்றோண்டு 

2] கி.பி இரண்டாம் நூற்றாண்டு 

3] கி.பி பதிபனோன்றோம் நூற்றோண்டு 

4] கி.பி பன்னிரண்டோம் நூற்றோண்டு 

 

66] சிலப்பதிகாரம் = ? 

1] சிலப்பதி + கோரம்  

2] சில + அதிகோரம் 

3] சிலம்பு + அதிகாரம் 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல  

 

67] ------------------ என்பவரின் சிலம்பால் விரைந்த கரதரை முதன்ரமைாகக் 
பகாண்டது. ஆதலின், சிலப்பதிகாரமைிற்று. 
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1] ககோவலன்  

2] கண்ணகி 

3] மோதவி  

4] மோதரி  

 

68] சிலப்பதிகாரம் என்னும் பசந்தமிழ்க் காப்பிைம் புகார்க்காண்டம், 
மதுரரக்காண்டம், வஞ்சிக்காண்டம் என்னும் முப்பபருங் காண்டங்கரையும் --------
------- காரதகரையும் உரடைது.  

1] இருபது 

2] முப்பது 

3] நோற்பது  

4] ஐம்பது  

 

69] சிலப்பதிகாரத்தில் ----------- காண்டங்களும், ------------------ காரதகளும் உள்ைன.  

1] 2, 20 

2] 3, 30 

3] 4, 40 

4] 5, 50 

 

70] புகார்க்காண்டம் -------------- காரதகரையும், மதுரரக்காண்டம் ------------  
காரதகரையும், வஞ்சிக்காண்டம் ------------ காரதகரையும் பகாண்டுள்ைது.  

1] 7, 13, 10 

2] 7, 10, 13 
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3] 10, 7, 13 

4] 10, 13, 7 

 

71] இந்நூல் "உரரைிரடைிட்ட பாட்டுரடச்பசய்யுள்” எனவும் வழங்கப்பபறும். 

1] மணிகமகலல  

2] சீவக சிந்தோமணி  

3] சிலப்பதிகாரம்  

4] வலளயோபதி  

 

72] முதற் காப்பிைம், முத்தமிழ்க் காப்பிைம், குடிமக்கள் காப்பிைம், ஒற்றுரமக் 
காப்பிைம், நாடகக் காப்பிைம் என --------------- நூரலப் கபாற்றிப் புகழ்வர். 

1] மணிகமகலல  

2] சீவக சிந்தோமணி  

3] சிலப்பதிகாரம்  

4] வலளயோபதி  

 

73] ” பநஞ்ரசைள்ளும் சிலப்பதிகாரம் என்கறார் மணிைாரம் பரடத்த தமிழ்நாடு” 
என -------------- என்னும் கவிஞர் சிலப்பதிகாரம் நூரலப் பாராட்டியுள்ைார். 

1] போரதிதோசன்  

2] வோணிதோசன்  

3] பாரதிைார்  

4] திரு.வி.க  
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74] மதுரரக்காண்டத்தின் பத்தாவது காரத --------------. 

1] நோடுகோண் கோலத 

2] வழக்குரர காரத 

3] கட்டுலரக் கோலத 

4] வரந்தருகோலத 

 

75] சிலப்பதிகாரம், மணிகமகரல, சவீகசிந்தாமணி, வரைைாபதி, குண்டலககசி 
ஆகிைன தமிழில் உள்ை ஐம்பபருங்காப்பிைங்கள். இவற்றுள் முதன்ரமைானது 
சிலப்பதிகாரம். காலத்தாலும் கரதத்பதாடர்பாலும் பாவரகைாலும் ஒன்றுபட்ட ---
------------------------, ---------------------- நூல்கரை இரட்ரடக்காப்பிைம் என வழங்குவர். 

1] சிலப்பதிகோரம், குண்டலககசி  

2] சிலப்பதிகோரம், வலளயோபதி  

3] சிலப்பதிகாரம், மணிகமகரல 

4] சிலப்பதிகோரம், சீவசிந்தோமணி  

 

76] கசரன் பசங்குட்டுவன், -------------------- மற்றும் இைங்ககாவடிககைாடும் 
மரலவைம் காணச் பசன்றான். 

1] ஒளலவயோர்  

2] சதீ்தரலச்சாத்தனார் 

3] கம்பர்  

4] புககழந்திப் புலவர்  

 

77] மரலவாழ் மக்கள், “கவங்ரக மரத்தின் கீழ் ஒரு பபண்பதய்வத்ரதப் 
பார்த்கதாம்” என்று கூற, உடனிருந்த பபரும்புலவர் --------------------------, 
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“அப்பபண்ணின் வரலாற்ரற ைானறிகவன்” என்று ககாவலன் கண்ணகி 
வரலாற்ரறச் சுருக்கமாகக் கூறினார். 

1] ஒளலவயோர்  

2] சதீ்தரலச்சாத்தனார் 

3] கம்பர்  

4] புககழந்திப் புலவர்  

 

78]  “இக்கரதரைச் சிலப்பதிகாரம் என்னும் பபைரால் ைாம் இைற்றுகவாம்” 
என்று கூறிைவர் ைார்? 

1] ஒளலவயோர்  

2] சீத்தலலச்சோத்தனோர் 

3] கம்பர்  

4] இைங்ககாவடிகள் 

 

79] “இக்கரதரைச் சிலப்பதிகாரம் என்னும் பபைரால் ைாம் இைற்றுகவாம்” என்று 
இைங்ககாவடிகள் கூறினார். அதற்கு ----------------- என்ற புலவரும், “அடிகள் நீகர 
அருளுக”என்றார். இவ்வாகற சிலப்பதிகாரம் உருவாைிற்று. 

1] ஒளலவயோர்  

2] சதீ்தரலச்சாத்தனார் 

3] கம்பர்  

4] இளங்ககோவடிகள் 
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80] “அரசிைல் பிரழத்கதார்க்கு அறங் கூற்றாகும், உரரசால் பத்தினிரை 
உைர்ந்கதார் ஏத்துவர், ஊழ்விரன உருத்துவந்து ஊட்டும்” என்னும் முப்பபரும் 
உண்ரமகரைச் -------------- நூல் உணர்த்துகிறது. 

1] மணிகமகலல  

2] சீவக சிந்தோமணி  

3] சிலப்பதிகாரம்  

4] வலளயோபதி  

 

81] எைிைநரட ைில்தமிழ்நூல் எழுதிடவும் கவண்டும் இலக்கணநூல் புதிதாக 
இைற்றுதலும் கவண்டும் பவைியுலகில் சிந்தரனைில் புதிதுபுதி தாக 
விரைந்துள்ை எவற்றினுக்கும் பபைர்கபைலாங் கண்டு - இந்த பாடல் வரிைின் 
ஆசிரிைர் ைார்? 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன்  

3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர்  

 

82] பதைிவுறுத்தும் படங்கபைாடு சுவடிபைலாம் பசய்து பசந்தமிரழச் 
பசழுந்தமிழாய்ச் பசய்வதுவும் கவண்டும் எைிரமைினால் ஒருதமிழன் 
படிப்பில்ரல பைன்றால் இங்குள்ை எல்லாரும் நாணிடவும் கவண்டும். - - இந்த 
பாடல் வரிைின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன்  

3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர்  
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83] உலகிைலின் அடங்கலுக்கும் துரறகதாறும் நூற்கள் ஒருத்தர்தரை இல்லாமல் 
ஊரறியும் தமிழில் சலசலபவன எவ்விடத்தும் பாய்ச்சிவிட கவண்டும் 
தமிபழாைிரை மதங்கைிகல சாய்க்காரம கவண்டும் - இந்த பாடல் வரிைின் 
ஆசிரிைர் ைார்? 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன்  

3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர்  

 

84] இலவச நூற் கழகங்கள் எவ்விடத்தும் கவண்டும் எங்கள் தமிழ் உைர்பவன்று 
நாம்பசால்லிச் பசால்லித் தரலமுரறகள் பலகழித்கதாம் ; 
குரறகரைந்கதாமில்ரல தகத்தகாைத் தமிரழத் தாபிப்கபாம் வாரீர். - இந்த 
பாடல் வரிைின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன்  

3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர்  

 

85] தமிழ் நூல்கரை எைிை நரடைில் எழுதுதல்கவண்டும். இலக்கண நூல்கரைப் 
புதிதாகப் பரடத்தல் கவண்டும். உலகின் புதிை ஆய்வுச் சிந்தரனகரைத் 
தமிழ்ப்படுத்தி விைக்க படங்களுடன் நூல்கைாக்கிச் பசந்தமிரழச் 
பசழுந்தமிழாய்ச் பசய்தல் கவண்டும். - என்று கூறிைவர் ைார்? 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன்  
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3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர்  

 

86] வறுரமைினால் தமிழன் ஒருவன் கல்லாத நிரல ஏற்படுமானால், 
இங்குள்கைார் நாணம் அரடதல் கவண்டும். பல்கவறு துரற நூல்கரைப் பிறர் 
துரணைின்றி எல்லாரும் படித்தறிந்து பகாள்ளும் வரகைில், தமிழில் 
பவைிைிடல் கவண்டும். - என்று கூறிைவர் ைார்? 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன்  

3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர்  

 

87] தமிழறிரவ மதங்களுக்குள் அடக்காரம கவண்டும். இலவச 
நூல்நிரலைங்கள் ஊர்கதாறும் ஏற்படுத்தல் கவண்டும். - என்று கூறிைவர் ைார்? 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன்  

3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர்  

 

88] தமிழின் பபருரமகரைக் கூறுவதிகலகை காலம் கழித்கதாம். குரறகரை 
நீக்கிப் புதுரமகரைப் பரடத்கதாமில்ரல. உலகின் ஒைிமிக்க பமாழிைாகத் 
தமிரழ வைர்ப்கபாம், வாரீர் - என்று கூறிைவர் ைார்? 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன்  
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3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர் 

 

89] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] பதளிவுறுத்தும் – விளக்கமோய் கோட்டும் 

2] சுவடி – நூல் 

3] எைிரம – பசல்வம் மிகுந்த  

4] நோணிடவும் – பவட்கப்படவும் 

குறிப்பு :- எளிலம என்பதன் சரியோன பசோற்பபோருள் வறுலம. 

 

90] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] உலகியலின் அடங்கலுக்கும் – வோழ்வியல் முழுலமக்கும் 

2] தகத்தகோய – ஒளிமிகுந்த (சிறப்பு மிகுந்த) 

3] சாய்க்காரம – புரிைாதிருத்தல் 

4] நூற்கழகங்கள் – நூலகங்கள் 

குறிப்பு :- சோய்க்கோலம என்பதன் சரியோன பசோற்பபோருள் அழிக்கோலம. 

 

91] பபாருந்தாதது எது? பசாற்பபாருள் தருக. 

1] கரைந்கதாம் – கசர்த்கதாம் 

2] தோபிப்கபோம் – நிலலநிறுத்துகவோம் 

3] ககழல் - பன்றி  

4] நவ்வி - மோன்  
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குறிப்பு :- கலளந்கதோம் என்பதன் சரியோன பசோற்பபோருள் நீக்கிகனோம். 

 

92] புதிது புதிது, பசால்லிச் பசால்லி - இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] இரட்லடக்கிளவி  

2] ஒரு பபோருட்பன்பமோழி  

3] அடுக்குத்பதாடர்  

4] வியங்ககோள் விலனமுற்று  

 

93] பசந்தமிழ் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] பண்புத்பதாரக  

2] விலனத்பதோலக   

3] விலனபயச்சம்   

4] வியங்ககோள் விலனமுற்று  

 

94] சலசல - இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] இரட்ரடக்கிைவி  

2] ஒரு பபோருட்பன்பமோழி  

3] அடுக்குத்பதோடர்  

4] வியங்ககோள் விலனமுற்று  

 

95] விடுபட்டரத நிரப்புக. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் :- 

கழித்கதாம் = கழி + த் + த் + ஓம். கழி – பகுதி; த் – சந்தி; த் – இறந்தகால 
இரடநிரல; ஓம் –------------------?. 
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1] முன்னிலல ஒருலம விலனமுற்று விகுதி 

2] பபண்போல் விலனமுற்று விகுதி 

3] ஆண்போல் விலனமுற்று விகுதி 

4] தன்ரமப் பன்ரம விரனமுற்று விகுதி 

 

96] விடுபட்டரத நிரப்புக. பகுபத உறுப்பிலக்கணம் :- 

கரைந்கதாம் = கரை + த்(ந்) + த் + ஓம். கரை – பகுதி; த் – சந்தி; த் – ந் ஆனது 
விகாரம்; த் –------------------; ஓம் – தன்ரமப் பன்ரம விரனமுற்று விகுதி. 

1] நிகழ்கோல இலடநிலல  

2] இறந்தகால  இரடநிரல 

3] எதிர்கோல இலடநிலல  

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல 

 

97] பபாருந்தாதது எது? பிரித்தறிதல் 

1] பவளியுலகில் = பவளி + உலகில் 

2] பசந்தமிழ் = பசந் + தமிழ் 

3] ஊரறியும் = ஊர் + அறியும் 

4] எவ்விடம் = எ + இடம் 

குறிப்பு :- பசந்தமிழ் என்பதன் சரியோன பிரித்தறிதல் பசம்லம + தமிழ். 

 

98] பாகவந்தர் பாரதிதாசனின் இைற்பபைர் -----------------? 

1] துலர மோணிக்கம்  

2] உ.கவ.சோ 
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3] அய்யோக்கண்ணு  

4] சுப்புரத்தினம் 

 

99] பாகவந்தர் பாரதிதாசன் ------------- ஆம் ஆண்டு ஏப்பிரல் 29 ஆம் நாள் 
புதுரவைில் பிறந்தார். 

1] 1851  2] 1871   3] 1891   4] 1911 

 

100] பாகவந்தர் பாரதிதாசனின் பபற்கறார் பபைர்? 

1] பவங்கட்ரோமன் - அம்மணி அம்மோள் 

2] சோத்தப்பன் - விசோலட்சுமி  

3] ஆண்டித்துலர - பசல்லம்மோள்  

4] கனகசரப - இலக்குமி 

 

101] -------------- என்பவரின் கமல் பகாண்ட பற்றால் தம்பபைரரப் பாரதிதாசன் என 
மாற்றிக்பகாண்டார். 

1] சுத்தோனந்த போரதி  

2] மலறமலலயடிகள்  

3] பாரதிைார்  

4] ந.மு.கவங்கடசோமி  

 

102] கீழ்க்கண்ட கூற்று ைாரரப் பற்றிைது? 

இவர் பாகவந்தர், புரட்சிக்கவிஞர் ஆகிை சிறப்புப் பபைரால் வழங்கப்படுகிறார். 
குடும்பவிைக்கு, இருண்டவடீு, தமிழிைக்கம், பாண்டிைன் பரிசு, அழகின் சிரிப்பு 
முதலிைன இவர்தம் பரடப்புகைாம். -------------------- பரம்பரர என்பறாரு கவிஞர் 
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பரம்பரரகை அவர் காலத்தில் உருவானது. தமிழக அரசு, பாகவந்தர் 
பரடப்புகரை நாட்டுரடரமைாக்கியுள்ைது. ஆண்டு கதாறும் சிறந்த 
கவிஞர்களுக்குப் பாகவந்தர் விருது வழங்கி வருகிறது. 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன்  

3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர்  

 

103] ----------------- என்ற இடத்தில் பாரதிதாசன் பபைரில் பல்கரலக்கழகம் அரமத்துச் 
சிறப்புச் கசர்த்துள்ைது அரசு. 

1] மதுலர  

2] தூத்துக்குடி  

3] திருச்சி  

4] பசன்லன  

 

104] பாரதிதாசனார் -------------- என அரழக்கப்படுகிறார்? 

1] புரட்சிக்கவிஞர் 

2] கதசியக்கவிஞர் 

3] உவலமக்கவிஞர்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்லல 

 

105] குடும்ப விைக்கு ------------ பரடப்புகளுள் ஒன்று. 

1] போரதியோர்  
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2] பாரதிதாசன் 

3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர்  

 

106] பதாண்டு பசய்து பழுத்த பழம், தூைதாடி மார்பில் விழும், மண்ரடச் சுரப்ரப 
உலகு பதாழும். மனக்குரகைில் சிறுத்ரத எழும் - இந்த பாடல் வரிகள் 
பபரிைாரரப் பற்றிைது. இந்த பாடல் வரிைின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] போரதியோர்  

2] பாரதிதாசன் 

3] வோணிதோசன்  

4] நோமக்கல் கவிஞர்  

 

107] நாட்டு விடுதரலக்குப் கபாராடிை ---------------- என்பவர், பபண்கைின் சமூக 
விடுதரலக்கும்  கபாராடினார். 

1] அண்ணோ  

2] மபபோ சிவஞோனம்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

108] இந்த கூற்று ைாருடன் பதாடர்புரடைது? 

பபண் விடுதரலச் சிந்தரன இரண்டு வரக ஆகும். ஒன்று அடிப்பரடத் 
கதரவகள், பிறிபதான்று அகற்றப்பட கவண்டிைரவ. அடிப்பரடத் கதரவகள் :- 
பபண்கல்வி, பபண்ணுரிரம, பசாத்துரிரம, அரசுப்பணி அகற்றப்பட 
கவண்டிைரவ :- குழந்ரதத் திருமணம், மணக்பகாரட, ரகம்ரம வாழ்வு.  
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1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

109] பபண்கள் முன்கனற்றத்திற்குப் பபருந்தரட, வடீ்டில் அவர்கரை முடக்கி 
ரவத்தகத. இது நாட்டு நடப்ரப அறிைவிடாமல்  அவர்கைின் அறிரவ மரறக்கச் 
பசய்வதாகும். `நமது சமுதாைத்தில் பபண்கள் சார்ந்த தரலகீழான ஒரு புரட்சி 
ஏற்பட்டாபலாழிை, பபரிை மாறுதல்கரைக் பகாண்டு வரவிைலாது. அப்படி 
மாறுதல்கள் ஏற்பட்டாலும் அதனால் பைபனான்றும் விரைைாது. - இது 
ைாருரடை கூற்று? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

110] பபண்கள் மனிதப் பிறவிகைாக நடமாட கவண்டுமானால், முதலில் 
அடுப்பங்கரரரை விட்டு அவர்கரை பவைிகைற்ற கவண்டும். பபண்கள் கல்வி 
பபறுவது அவர்கள் உரிரம மட்டுமன்று; சமூக மாற்றத்திற்கு மிக 
இன்றிைரமைாததும் ஆகும். பபண்கள் கல்வி கற்றாபலாழிை சமூக மாற்றங்கள் 
ஏற்படாது’ - இது ைாருரடை கூற்று? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 
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111] "ஆண்கள் பபண்கரைப் படிக்க ரவக்க கவண்டும். அவர்களுக்கு உலகப் 
படிப்பும், ஆராய்ச்சிப் படிப்பும் தாராைமாய்க் பகாடுக்ககவண்டும். நாட்டிலுள்ை 
ககடுகைில் எல்லாம் பபருங்ககடு பபண்கரைப் பகுத்தறிவற்ற சவீன்கைாய் 
ரவத்திருக்கும் பகாடுரம; இவ்விழிநிரல ஒழிக்கப்பட கவண்டும்" - இது 
ைாருரடை கூற்று? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

112] பபண்கள் உரிரம பபற்றுப் புது உலரகப் பரடக்ககவண்டும் என்று 
விரும்பிைவர் இவர். அதற்காக இவர், அவர்கரை ஆைத்தப்படுத்தும் முரறகை 
தனிைானது. ` ஆணுக்குப்  பபண் இரைப்பில்ரல’ என்று சிந்தித்தவர் இவர். ` 
பபண்கள் தத்தம் கணவனுக்கு மட்டுகம உரழக்கும் அடிரமைாக இராமல், 
மனிதசமுதாைத்திற்குத் பதாண்டாற்றும் புகழ் பபற்ற பபண்மணிகைாக 
விைக்ககவண்டும்’ என்று வலியுறுத்திைவர் இவர். - இது ைாருரடை கூற்று? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

113] -------------- என்பவர், பபண்ணுரிரம மறுப்புக்கான காரணங்கரை நன்கு 
ஆராய்ந்தார். பபண்களுக்கு வழிவழிவரும் பசாத்துரிரம மறுக்கப்பட்டரமகை 
அவர்கைின் அடிரம வாழ்வுக்கு அடிககாலிைது என்று உணர்ந்தார். அதற்காக, 
அவர்கள் கபாராடவும் கிைர்ச்சி பசய்ைவும் கவண்டுபமனக் கூறினார். 
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1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

114] "பபண்களுக்குச் பசாத்துரிரம பகாடுத்துவிட்டால், அவர்களுக்கு இருக்கும் 
எல்லா வரகைான அடிரமத்தனங்களும் ஒழிந்துகபாகும். பபண்ணடிரம 
என்பதற்குள்ை காரணங்கள் பலவற்றில் பசாத்துரிரம இல்லாதது என்பகத 
முதன்ரமைான காரணம். ஆதலால், பபண்கள் தாராைமாகவும் துணிவுடனும் 
முன்வந்து பசாத்துரிரமக்குக் கிைர்ச்சி பசய்ைகவண்டிைது மிகவும் 
இன்றிைரமைாத உடனடிச் பசைலாகும்’’ - இது ைாருரடை கூற்று? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

115] அரனத்துத் துரறகைிலும் ஆண்கரைப்கபாலகவ பபண்களும் 
அரசுப்பணிரைப் பபறகவண்டும். அரசாங்கத்தின் அரனத்துத் துரறகைிலும் 
பபண்கள் பணிைாற்றம்கபாது, நம் சமுதாைத்தில் புரட்சி ஏற்படும். - என்று 
கூறிைவர் ைார்? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 
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116] விடுதரலக்கு முன்னிருந்த பபருங்பகாடுரமகளுள் குழந்ரத மணமும் 
ஒன்று. ஆளும் அறிவும் வைர்வதற்கு முன்பாக வாழ்க்ரகப் பைணமா ? இது, 
சிற்றில் சிரதத்து விரைைாடும் பருவத்தில் பபற்கறார் பசய்த கவதரன 
விரைைாட்டு எனக்கூறி அதரன நீக்கப் பாடுபட்டவர் ைார்? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

117] தமிழர்கைிடம் இன்று பரவியுள்ை பபருகநாய் ஒன்று உண்டு. அதுகவ 
மணக்பகாரட. பபற்கறார் பலர், தம் மகனின் கல்விக்காகப் பணம், 
பசலவழிப்பதரனத் தங்கள் கடரமரைச் கசர்ந்தது எனக் கருதாது, அரத ஏகதா 
ஒரு பதாழிலில் கபாட்ட முதலீடாககவ கருதுகின்றனர். அந்த முதலீட்ரட 
வட்டியுடன் கசர்த்கத, அவனுக்கு வரப்கபாகின்ற மரனவிமூலம்  
மணக்பகாரடைாய்ப் பபற்றுவிட கவண்டுபமன்று துடிக்கின்றனர். - என்று 
கூறிைவர் ைார்? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

118] சமுதாைத்தில் முரறைான ஒழுக்கமும் அன்புமும்  திைாக உணர்ச்சியும் 
ஏற்பட்டால்தான், இம்மாதிரிைான தரீமகரை ஒழிக்க இைலும். தமிழ்நாட்டு 
இரைஞர்கள், மாணவர்கள், பட்டதாரிகள் ஆகிகைார் பசக்குமாடுகைாக 
இல்லாமல், பந்தைக்குதிரரகைாக மாறகவண்டும். என்று கூறிைவர் ைார்? 

1] அண்ணோ  
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2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

119] "தாகம பாடுபட்டு உரழத்து முன்கனறகவண்டும் என்னும் உைர்ந்த எண்ணம், 
நம் இரைஞர்கைிரடகை வைரகவண்டும்" என்றும், கணவரன இழந்கதார் 
மறுமணம் பசய்துபகாள்வதில் தீங்கில்ரல என்றும் கூறிைவர் ைார்? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

120] ஒரு நாடு வைத்துடன் இருக்ககவண்டுமானால், அந்நாட்டு மக்கள் 
அரனவரும் ஒத்த ஒழுக்கமுரடைவர்கைாக இருக்ககவண்டும். 
ஒழுக்கபமன்பதும் கற்பபன்பதும் பபண்களுக்கு மட்டும் என்றில்லாமல் ஆண், 
பபண் இருபாலர்க்கும் பபாதுவாகும் என்பது - ைாருரடை கூற்று? 

1] அண்ணோ  

2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

121] ---------------- என்பவர், சமூக முரண்கரை எதிர்த்தவர்; மூடக்கருத்துகரை 
முட்டறுத்தவர்; பதாரலகநாக்குப் பார்ரவயுரடைவர்; பகுத்தறிவுக்குப் 
பபாருந்தாதவற்ரற அறுத்து எறிந்தவர்; சமூகமாற்றத்ரத விரும்பிைவர். 

1] அண்ணோ  
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2] கோந்தியடிகள்  

3] மு.வரதரோசனோர்   

4] பபரிைார் 

 

122] பபண் அடிரம ஆனதற்கு உரிை காரணங்களுள் ஒன்று ----------------- இல்லாரம. 

1] வோக்குரிலம  

2] கபச்சுரிலம  

3] எழுத்துரிலம  

4] பசாத்துரிரம 

 

123] பமல்ல பமல்ல மற - என்ற கரதைின் ஆசிரிைர் ைார்? 

1] கசோபனோ  

2] கல்கி  

3] இலட்சுமி  

4] ரோஜம் கிருஷ்ணன்  

 

124] ஓர் எழுத்து தனித்து நின்கறா, பல எழுத்துகள் பதாடர்ந்து நின்கறா, பபாருள் 
தருவது -------------- எனப்படும். 

1] பமோழி  

2] பசால்  

3] வழு  

4] இலக்கணம்  

குறிப்பு :- பதம், பமோழி, கிளவி என்பன ஒரு பபோருள் தரும் பல பசோற்கள். 
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125] பதம் எத்தரன வரகப்படும்? 

1] 2  2] 3  3] 4  4] 5 

குறிப்பு :- பதம் – பகுபதம் (பகுக்கவியலும் பதம்). பகோப்பதம் (பகுக்கவியலோப் பதம்.) 

 

126] பமாழி எத்தரன வரகப்படும்? 

1] 2  2] 3  3] 4   4] 5 

குறிப்பு :- பமோழி – தனிபமோழி, பதோடர்பமோழி, பபோதுபமோழி. 

மூவரக பமாழிகள் :- பமோழி தனிபமோழி, பதோடர்பமோழி, பபோதுபமோழி என 
மூவலகப்படும்.  

1 . தனிபமாழி : 

ஒரு பசோல் தனித்து நின்று பபோருலள உணர்த்துவது, தனிபமோழி. 

(எ.கோ.) : வோ, கண், பசய்தோன். 

2 . பதாடர்பமாழி : 

இரண்டு அல்லது அதற்கு கமற்பட்ட பசோற்கள் பதோடர்ந்து வந்து பபோருலள 
உணர்த்துவது பதோடர்பமோழி. 

(எ.கோ.) : 1. படம் போர்த்தோள். 

2. பசுவும் கன்றும் கதோட்டத்தில் கமய்ந்து பகோண்டிருக்கின்றன. 

3 . பபாதுபமாழி :- ஒரு பசோல் தனித்து நின்று ஒரு பபோருலளயும், அச் பசோல்கல 
பிற பசோற்களுடன் பதோடர்ந்து நின்று கவறு பபோருலளயும் தந்து, தனிபமோழிக்கும் 
பதோடர்பமோழிக்கும் பபோதுவோய் அலமவது, பபோதுபமோழி. 

(எ.கோ.) : அந்தமோன். - 'அந்தமோன்' என்பது ஒரு தீலவயும், அச்பசோல்கல அந்த + மோன் 
எனப் பிரிந்து நின்று, அந்த மோன் (விலங்கு) என கவறுபபோருலளயும் தருகின்றது.  
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- இகதகபோல், பலலக, லவலக, தோமலர, கவங்லக முதலியன தனிபமோழியோகவும் 
பபோதுபமோழியோகவும் வருவலத அறிக. 

ஒருபமாழி ஒருபபாருை னவாம் பதாடர்பமாழி 

பலபபாரு ைனபபாது இருரமயும் ஏற்பன – நன்னூல். 

 

127] எழுவாய் பசய்யும் பசைல் அல்லது பதாழிரலக் குறிக்கும் பசாற்கள் ----------------
? 

1] விலனமுற்று  

2] விரனச்பசாற்கள் 

3] பதோழிற்பபயர்  

4] விலனபயச்சம்  

விைக்கம் :- விரனச்பசால் :-  

இரோமன் வந்தோன். கண்ணன் நடந்தோன். இத்பதோடர்களில் இரோமன், கண்ணன் என்பன 
பபயர்ச்பசோற்கள். அலவகய எழுவோய்களோகவும் உள்ளன. வந்தோன், நடந்தோன் ஆகிய 
பசோற்கள் வருவதும், நடப்பதும் ஆகிய பசயல்கலளக் குறிப்பதோல், இலவ 
விலனச்பசோற்கள். இலவகய பயனிலலகளோகவும் (முடிக்கும் பசோற்களோகவும்) 
உள்ளன. இவ்வோறு, எழுவோய் பசய்யும் பசயல் அல்லது பதோழிலலக் குறிக்கும் 
பசோற்கள் விலனச்பசோற்கள். 

 

128] தன்பபாருைில், முற்றுப்பபற்று வந்துள்ை விரனச்பசாற்கரை -------------- என்பர். 

1] விரனமுற்று 

2] விலனச்பசோற்கள் 

3] பதோழிற்பபயர்  

4] விலனபயச்சம்  

குறிப்பு :- விலனமுற்று :- அருளரசு வந்தோன். வளவன் நடந்தோன்.  
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இத்பதோடர்களில் வந்தோன், நடந்தோன் என்னும் விலனச்பசோற்களின் பபோருள் 
முற்றுப்பபற்று வந்துள்ளன. இவ்வோறு தன்பபோருளில் முற்றுப்பபற்று வந்துள்ள 
விலனச்பசோற்கலள விலனமுற்றுகள் என்பர். இது முற்றுவிலன எனவும் 
வழங்கப்படும்.  

“வந்தோன், நடந்தோன்” என்னும் விலனமுற்றுகள் “ஆன்” என்னும் விகுதி 
பபற்றுள்ளதோல், உயர்திலணலயயும், ஆண்போலலயும், ஒருலம என்ற எண்லணயும், 
படர்க்லக இடத்லதயும், உணர்த்துகின்றன. 'த்' என்ற இலடநிலல வந்துள்ளதோல் (நட 
+ த் (ந்) + த் + ஆன்). (வோ (வ) + த் (ந்) + த் + ஆன்) இஃது இறந்த கோலத்லதயும் 
உணர்த்துகிறது. விலனமுற்று எழுவோய்க்குப் பயனிலலயோய் அலமயும். 
முக்கோலங்களில் ஒன்லற உணர்த்தும். திலண, போல், எண், இடங்கலளக் கோட்டும். 
இவ்விலனமுற்று பதரிநிலல விலனமுற்று, குறிப்பு விலனமுற்று என 
இருவலகப்படும்.  

 

129] பசய்பவன், கருவி, நிலம், பசைல், காலம், பசய்பபாருள் என்னும் ஆறரனயும் 
பதரிவித்துக் காலத்ரத பவைிப்பரடைாகக் காட்டுவது ----------------------------? 

1] குறிப்பு  விலனமுற்று 

2] பதரிநிரல விரனமுற்று 

3] விலனபயச்சம்  

4] விலனத்பதோலக  

விைக்கம் :- பதரிநிலலவிலனமுற்று :- பசய்பவன், கருவி, நிலம், பசயல், கோலம், 
பசய்பபோருள் என்னும் ஆறலனயும் பதரிவித்துக் கோலத்லத பவளிப்பலடயோகக் 
கோட்டுவது பதரிநிலல விலனமுற்று. 

(எ.கோ.) :  உழுதோன். 

பசய்பவன் – உழவன். 

கருவி – கலப்லப. 

நிலம் – வயல். 

பசயல் – உழுதல். 
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கோலம் – இறந்தகோலம். 

பசயப்பபோருள் – பநல். 

பசய்பவன் கருவி நிலம் பசைல் காலம் 

பசய்பபாருள் ஆறும் தருவது விரனகை – நன்னூல் 

 

130] பபாருள்முதல் ஆறரனயும் அடிப்பரடைாகக் பகாண்டு, முன் பசால்லப்பட்ட 
பசய்பவன் முதலான ஆறனுள் கருத்தா ஒன்றரன மட்டும் பதரிவித்துக் 
காலத்ரதக் குறிப்பாகக் காட்டும் விரனமுற்று, ---------------------- எனப்படும். 

1] குறிப்பு  விரனமுற்று 

2] பதரிநிலல விலனமுற்று 

3] விலனபயச்சம்  

4] விலனத்பதோலக  

விைக்கம் :- குறிப்பு விலனமுற்று :- பபோருள்முதல் ஆறலனயும் அடிப்பலடயோகக் 
பகோண்டு, முன் பசோல்லப்பட்ட பசய்பவன் முதலோன ஆறனுள் கருத்தோ ஒன்றலன 
மட்டும் பதரிவித்துக் கோலத்லதக் குறிப்போகக் கோட்டும் விலனமுற்று, குறிப்பு 
விலனமுற்று எனப்படும். 

அவன் பபோன்னன் – பபோன்லன உலடயவன் – பபோருள். 

அவன் விழுப்புரத்தோன் – விழுப்புரத்தில் வோழ்பவன் – இடம். 

அவன் சித்திலரயோன் – சித்திலரயில் பிறந்தவன் – கோலம். 

அவன் கண்ணன் – கண்கலள உலடயவன் – சிலன. 

அவன் நல்லன் – நல்ல இயல்புகலள உலடயவன் – குணம். 

அவன் உழவன் – உழுதலலச் பசய்பவன் – பதோழில். 

- அவன் என்னும் எழுவோய்க்குப் பயனிலலயோய் வந்த “பபோன்னன்”. என்பகத குறிப்பு 
விலன ஆகும். பபோன்லன உலடயவனோய் இருந்தோன், இருக்கின்றோன், இருப்போன் 
எனப் பபோன்னன் என்பது முக்கோலத்லதயும் குறிப்போக உணர்த்துகிறது. 
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131] விரனமுற்றின், விகுதி குரறந்து நிற்கும் பசால்கல --------- எனப்படும். 

1] எச்சம் 

2] விலனமுற்று  

3] விலனத்பதோலக  

4] பதோழிற்பபயர்  

விைக்கம் :- கயல்விழி படித்தோள். ககோலத பசன்றோள். இத்பதோடர்களில் படித்தோள், 
பசன்றோள் என்பன விலனமுற்றுகள். இவ்விலனமுற்றுகள் சில இடங்களில் ஆள், 
என்னும் விகுதி, குலறந்து படித்த, பசன்ற எனவும், படித்து, பசன்று எனவும் வரும். 
இச்பசோற்கள் பபோருளில் முற்றுப்பபறோத முழுலமயலடயோத விலனச்பசோற்கள். 
ஆதலோல், எச்சம் எனப்படும். அல்லது விலனமுற்றின் (ஆள்) விகுதி குலறந்து 
நிற்கும் பசோல்கல எச்சம் எனப்படும். 

 

132] ஓர் எச்சவிரன ( வந்த, நடந்த ) பபைரரக்பகாண்டு முடிந்தால், அது -----------------
- எனப்படும். 

1] பபைபரச்சம் 

2] விலனமுற்று  

3] விலனத்பதோலக  

4] பதோழிற்பபயர்  

விைக்கம்:- பபயபரச்சம்:- படித்த கயல்விழி. பசன்ற ககோலத, 

படித்த, பசன்ற என்னும் முற்றுப்பபறோத எச்சவிலனகள் கயல்விழி, ககோலத எனப் 
பபயலரக்பகோண்டு முடிந்ததோல் அலவ பபயபரச்சங்கள் எனப்படும். அதோவது, ஓர் 
எச்சவிலன ( வந்த, நடந்த ) பபயலரக்பகோண்டு முடிந்தோல், அது பபயபரச்சம் 
எனப்படும். 

இப்பபயபரச்சம் கோலவலகயோல் மூவலகப்படும். 
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இறந்தகோலப் பபயபரச்சம் - படித்த கயல்விழி, பசன்ற ககோலத 

நிகழ்கோலப் பபயபரச்சம் - படிக்கின்ற கயல்விழி, பசல்கின்ற ககோலத 

எதிர்கோலப் பபயபரச்சம் - படிக்கும் கயல்விழி, பசல்லும் ககோலத 

இது பதரிநிலலப் பபயபரச்சம், குறிப்புப் பபயபரச்சம் என இருவலகப்படும். 

 

133] பபைபரச்சம் எத்தரன வரகப்படும்? 

1] 2   2] 3    3] 4    4] 5 

விைக்கம் :- [1] பதரிநிரலப் பபைபரச்சம் 

வந்த லபயலனப் போர்த்துக் கண்ணன் நின்றோன். 

இத்பதோடரில் வந்த என்பது லபயன் என்னும் பபயலரக்பகோண்டு முடிவதோல், 
பபயபரச்சம் எனப்படும். பசய்த, பசய்கின்ற, பசய்யும் என்பன முலறகய 
முக்கோலத்திற்கும் உரிய பபயபரச்ச வோய்போடுகள்.  

இலவ முக்கோலத்லதயும் பசயலலயும் பவளிப்பலடயோகக் கோட்டிச் பசய்பவன் 
முதலோன ஆறும்  எஞ்சி நிற்கும். இலவ உடன்போட்டிலும் எதிர்மலறயிலும் வரும். 

(எ-டு) 

உண்ட    இளங்ககோவன். 

பசய்பவன் - இளங்ககோவன் 

கருவி - கலம் 

நிலம் - வடீு 

பசயல் - உண்ணுதல் 

கோலம் - இறந்த கோலம் 

பசய்பபோருள் - கசோறு 

உண்கின்ற இளங்ககோவன், உண்ணும் இளங்ககோவன் என நிகழ்கோலம், எதிர்கோலம் 
கோட்டும் பபயபரச்சங்கலளயும் கமற்கண்டவோகற பபோருத்திக் கோணலோம். 
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[2] குறிப்புப் பபைபரச்சம்:- 

கோலத்லதகயோ பசயலலகயோ உணர்த்தோமல் பண்பிலன மட்டும் உணர்த்தி நின்று, 
பபயர்ச்பசோல்லலக்பகோண்டு முடியும் எச்சம், குறிப்புப் பபயபரச்சம் எனப்படும். 

(எ-டு) நல்ல ரபைன் 

இத்பதோடரில் நல்ல என்னும் பசோல் கோலத்லதகயோ பசயலலகயோ உணர்த்தோமல், 
பண்பிலன மட்டும் உணர்த்தி நின்று, பபயர்ச்பசோல்லலக்பகோண்டு முடிந்துள்ளது. 

இது கோலத்லதக் (இன்று நல்ல லபயன், கநற்று நல்ல லபயன், நோலள நல்ல 
லபயன்) குறிப்போல் உணர்த்தும். 

      உடன்போடு      -      எதிர்மலற 

(எ-டு) நல்ல மோணவன் -     தீய மோணவன் 

 

134] முற்றுப்பபறாத விரனச்பசாற்கள் (எச்சங்கள்) கவபறாரு 
விரனமுற்ரறக்பகாண்டு முடிந்தால், அது ------------------ எனப்படும். 

1] விரனபைச்சம் 

2] விலனமுற்று  

3] விலனத்பதோலக  

4] பதோழிற்பபயர்  

விைக்கம் :- விரனபைச்சம்:- 

முற்றுப்பபறோத விலனச்பசோற்கள் (எச்சங்கள்) கவபறோரு விலனமுற்லறக்பகோண்டு 
முடிந்தோல், அது விலனபயச்சம் எனப்படும். 

(எ-டு) படித்து வந்தோன், போடக் ககட்டோன், ஓடிச் பசன்றோன், கபோய்ப் போர்த்தோன். 

-அதோவது, ஓர் எச்சவிலன, விலனயக்பகோண்டு முடிந்தோல், அது விலனபயச்சம் 
எனப்படும். இவ்விலனபயச்சம் கோலவலகயோல் மூவலகப்படும். 
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இறந்தகால விரனபைச்சம் - படித்து வந்தான், ஓடிச் பசன்றான். 

நிகழ்கால விரனபைச்சம் - படித்து வருகின்றான் ஓடிச்பசல்கின்றான் 

எதிர்கால விரனபைச்சம் - படித்து வருவான், ஓடிச் பசல்வான். 

இவ்விலனபயச்சமும் பதரிநிலல விலனபயச்சம், குறிப்பு விலனபயச்சம் என 
இருவலகப்படும். பபயபரச்சத்தில் எச்சங்கள் மட்டுகம பசய்த, பசய்கின்ற, பசய்யும் 
எனக் கோலத்துக்ககற்ப மோறும்; பபயர்கள் மோறோ. விலனபயச்சத்தில் எச்சங்கள் மோறோ. 
அலவ முக்கோல விலனமுற்றுகலளயும் பபற்றுவரும். 

 

(1) பதரிநிரல விரனபைச்சம்:- 

படித்துத் கதறினோன். படிக்கச் பசல்கின்றோன் 

இத்பதோடர்களில் படித்து, படிக்க என்னும் பசோற்கள் எச்ச விலனயோய் நின்று 
கோலத்லதக் கோட்டித் கதறினோன், பசல்கின்றோன்; ஆகிய விலனமுற்றுகலளக் 
பகோண்டு பபோருள் முடிவு பபறுகின்றன. இவ்வோறு கோலத்லதயும், பசயலலயும் 
உணர்த்தி விலனமுற்லறக் பகோண்டு முடியும் எச்சவிலன, பதரிநிலல 
விலனபயச்சம் எனப்படும். 

 

(2) குறிப்பு விரனபைச்சம் 

பமல்லப் கபசினோன். கண்ணன் கநோயின்றி வோழ்ந்தோன். 

இவ்விரு பதோடர்களிலும் உள்ள பமல்ல, இன்றி என்னும் எச்ச விலனச்பசோற்கள் 
கோலத்லத பவளிப்பலடயோக உணர்த்தோமல், பண்பிலன உணர்த்தி நின்று, 
விலனமுற்லறக் பகோண்டு முடிந்துள்ளன. ஆலகயோல், இலவ குறிப்பு விலனபயச்சம் 
எனப்படும். 

 

(3) முற்பறச்சம்:- 

லமதிலி வந்தனள் போடினள். முருகன் படித்தனன் கதறினன். 
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இத்பதோடர்களில், வந்தனள், படித்தனன் என்னும் விலனமுற்றுகள் வந்து, படித்து 
என்னும் விலனபயச்சப் பபோருள்களில் நின்று, கவறு விலனமுற்றுகலளக் பகோண்டு 
முடிந்துள்ளன. இவ்வோறு ஒரு விலனமுற்றுச் பசோல், எச்சப்பபோருளில் வந்து, 
மற்பறோரு விலனமுற்லறக் பகோணடு முடிவகத முற்பறச்சம் எனப்படும். 

 

135] நான்மாடக்கூடலில் நிற்கின்கறன்; நானிலம் கபாற்றிடும் தனிச் சிறப்பிரனப் 
பபற்றுத் தமிழகத்தின் அறிவுக் ககாட்டமாய்த் திகழ்ந்தது இம் மதுரரைம்பதி 
என்ற எண்ணம் தந்திடும் எழுச்சி பபாங்கிடும் நிரலைில் நிற்கின்கறன். பட்டம் 
பபற்றிடுகின்றரீ்! - இது ைாருரடை கூற்று? 

1] ஈ.கவ.ரோ  

2] அண்ணா 

3] திரு.வி.க 

4] பபரியோர்  

 

136] பல்கரலைில் வல்லுநர் ஆகிடுகின்றரீ்! பல்கரலக்கழகம் ஈன்பறடுத்த 
நன்மணிகைாகின்றரீ்! ஆம்! ஆைின் இஃது முடிவா, பதாடக்கமா? அஃகத ககள்வி ! 
பட்டம் பபற்றுள்ைரீ்! பாராட்டுக்குரிைீர், ஐைமில்ரல. - இது ைாருரடை கூற்று? 

1] ஈ.கவ.ரோ  

2] அண்ணா 

3] திரு.வி.க 

4] பபரியோர்  

 

137] ஆைின் பட்டம் எதற்கு ? காட்டிக் கைித்திடவா? அன்றிப் பணி பசய்திடக் 
கிரடத்திட்ட ஆரணபைனக் பகாண்டிடவா? நுமக்கா ? நாட்டுக்கா? பபாருள் 
ஈட்டிடவா? நாட்டுப் பபருரமைிரனக் காத்திடவா? எதற்கு இப்பட்டம் பைன்பட 
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இருக்கிறது? அஃகத ககள்வி! விழாத் தந்திடும் மகிழ்ச்சியுடன் இரழந்து நம் பசவி 
வழீ்ந்திடும் ககள்வி! - இது ைாருரடை கூற்று? 

1] ஈ.கவ.ரோ  

2] அண்ணா 

3] திரு.வி.க 

4] பபரியோர்  

 

138] தான் உண்ட நீரதரனப் பன்மடங்கு பபருக்கிப் பார் மகிழத் தருவதற்கக, 
சூல்பகாண்டு உலவுவது கமகம்; அறிகிகறாம். தன் கதாரகதரன விரித்துக் 
கலாப மைில் ஆடுவது, தாகன கண்டுகைித்திடவா? பிறர் காண்; பிறர் மகிழ! 
ஒைிதரன உமிழ்ந்திடும் திருவிைக்கு எதற்காக? இருைிலுள்கைார் இடர் நீக்க! 
பட்டம் பபற்றிடும் சிறப்புரடைீர்! நீவிர் திருவிைக்கு - புள்ைிக் கலாப மைில் - 
கார்கமகம். - இது ைாருரடை கூற்று? 

1] ஈ.கவ.ரோ  

2] அண்ணா 

3] திரு.வி.க 

4] பபரியோர் 

 

139] கமாசிகீரனார் என்னும் புலவரின் உறக்கம் கரலைாதவாறு பமதுவாக 
அவருக்குக் கவரி வசீிக்பகாண்டு நின்ற மன்னன் ? 

1] கசரன் பசங்குட்டுவன் 

2] இமயவரம்பன் பநடுஞ்கசரலோதன் 

3] கசரமான் இரும்பபாரற 

4] பல்யோலனச் பசல்பகழுகுட்டுவன் 
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140] Charity begins at home - இரணைான தமிழ்ப் பழபமாழி ? 

1] தனக்கு மிஞ்சிகை தானமும் தருமமும் 

2] கபரோலச பபருநட்டம் 

3] முள்லள முள்ளோல் எடு 

4] எலி வலளயோனோலும் தனி வலளகய சிறந்தது 

 

141] Covet all lose all - இரணைான தமிழ்ப் பழபமாழி ? 

1] தனக்கு மிஞ்சிகய தோனமும் தருமமும் 

2] கபராரச பபருநட்டம் 

3] முள்லள முள்ளோல் எடு 

4] எலி வலளயோனோலும் தனி வலளகய சிறந்தது 

 

142] Diamonds Cut diamonds - இரணைான தமிழ்ப் பழபமாழி ? 

1] தனக்கு மிஞ்சிகய தோனமும் தருமமும் 

2] கபரோலச பபருநட்டம் 

3] முள்ரை முள்ைால் எடு 

4] எலி வலளயோனோலும் தனி வலளகய சிறந்தது 

 

143] East or west, home is the best - இரணைான தமிழ்ப் பழபமாழி ? 

1] தனக்கு மிஞ்சிகய தோனமும் தருமமும் 

2] கபரோலச பபருநட்டம் 

3] முள்லள முள்ளோல் எடு 
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4] எலி வரைைானாலும் தனி வரைகை சிறந்தது 

 

144] Empty vessels make the greatest sound - இரணைான தமிழ்ப் பழபமாழி ? 

1] தனக்கு மிஞ்சிகய தோனமும் தருமமும் 

2] கபரோலச பபருநட்டம் 

3] முள்லள முள்ளோல் எடு 

4] குரற குடம் கூத்தாடும் 


