
Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

1 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

பத்தாம் வகுப்பு - பபாதுத்தமிழ் பாடக்குறிப்புகள் பகுதி – 9 

1] ஆற்றுதல் என்பதுஒன்று அலந்தவர்க்கு உதவுதல்; பபாற்றுதல் என்பது 
புணர்ந்தாரைப் பிரியாரம; பண்பபனப் படுவது பாடுஅறிந்து ஒழுகுதல்; 
அன்பபனப் படுவது தன்கிரை பெறாஅரம - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை 
நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர் என்ன? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

2] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார் 

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

4] கலித்பதாரக, நல்லந்துவனார் 

 

2] அறிபவனப் படுவது பபரதயார் பொல்பநான்றல்; பெறிபவனப் படுவது கூறியது 
மறாஅரம - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர் 
என்ன? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

2] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார் 

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

4] கலித்பதாரக, நல்லந்துவனார் 

 

3] நிரறபயனப் படுவது மரறபிறர் அறியாரம; முரறபயனப் படுவது 
கண்பணாடாது உயிர்பவைவல்; பபாரறபயனப் படுவது பபாற்றாரைப் 
பபாறுத்தல் - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர் 
என்ன? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார் 

2] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார் 

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 
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4] கலித்பதாரக, நல்லந்துவனார் 

 

4] இல்வாழ்பவன்பது ---------------------? 

1] வருந்தி வந்பதார்க்கு உதவுதல் 

2] அன்புலைமயாலைப் பிரியாது வாழ்தல் 

3] சான்மறார் வழி அறிந்து ஒழுகுதல் 

4] சுற்றம் தழுவி வாழ்தல் 

 

5] பாதுகாப்பபதன்பது ---------------------? 

1] வருந்தி வந்மதார்க்கு உதவுதல் 

2] அன்புரடபயாரைப் பிரியாது வாழ்தல் 

3] சான்மறார் வழி அறிந்து ஒழுகுதல் 

4] சுற்றம் தழுவி வாழ்தல் 

 

6] பண்பபனப்படுவது ------------------------? 

1] வருந்தி வந்மதார்க்கு உதவுதல் 

2] அன்புலைமயாலைப் பிரியாது வாழ்தல் 

3] ொன்பறார் வழி அறிந்து ஒழுகுதல் 

4] சுற்றம் தழுவி வாழ்தல் 

 

7] அன்பபனப்படுவது ---------------------? 

1] வருந்தி வந்மதார்க்கு உதவுதல் 
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2] அன்புலைமயாலைப் பிரியாது வாழ்தல் 

3] சான்மறார் வழி அறிந்து ஒழுகுதல் 

4] சுற்றம் தழுவி வாழ்தல் 

 

8] அறிபவனப்படுவது -----------------------? 

1] அறிவிலார் பொல் பபாறுத்தல் 

2] மகாடுத்த வாக்லகக் காத்து நிற்றல் 

3] பிறர் அறியாது மலறமபாருள் காத்தல் 

4] ஒருபால் மகாைாது ஒறுத்தல் 

 

9] பநருக்கம் எனப்படுவது --------------------? 

1] அறிவிைார் மசால் மபாறுத்தல் 

2] பகாடுத்த வாக்ரகக் காத்து நிற்றல் 

3] பிறர் அறியாது மலறமபாருள் காத்தல் 

4] ஒருபால் மகாைாது ஒறுத்தல் 

 

10] நிரறவு எனப்படுவது ----------------------? 

1] அறிவிைார் மசால் மபாறுத்தல் 

2] மகாடுத்த வாக்லகக் காத்து நிற்றல் 

3] பிறர் அறியாது மரறபபாருள் காத்தல் 

4] ஒருபால் மகாைாது ஒறுத்தல் 
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11] நீதிமுரறரம எனப்படுவது -------------------? 

1] அறிவிைார் மசால் மபாறுத்தல் 

2] மகாடுத்த வாக்லகக் காத்து நிற்றல் 

3] பிறர் அறியாது மலறமபாருள் காத்தல் 

4] ஒருபால் பகாடாது ஒறுத்தல் 

 

12] பபாறுரம எனப்படுவது --------------------? 

1] அறிவிைார் மசால் மபாறுத்தல் 

2] இகழ்வாரையும் பபாறுத்துக் பகாள்ைல் 

3] பிறர் அறியாது மலறமபாருள் காத்தல் 

4] ஒருபால் மகாைாது ஒறுத்தல் 

 

13] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் தருக. 

1] மகழல் - பன்றி  

2] நவ்வி - புலி 

3] கிலை – சுற்றம் 

4] மநான்றல் – மபாறுத்தல் 

குறிப்பு :- நவ்வி - மான் 

 

14] ஒழுகுதல், பநான்றல், பபாறுத்தல் - இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] விலனத்மதாலக  

2] பண்புப்மபயர்  
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3] மபயமைச்சம்  

4] பதாழிற்பபயர் 

 

15] நல்லந்துவனார் ெங்க காலத்தவர். இவரைப் பற்றிய குறிப்புகள் ஏதும் 
கிரடக்கப்பபறவில்ரல. இவர், பநய்தல் கலியில் ---------------------- பாடல்கரைப் 
பாடியுள்ைார். கலித்பதாரகரயத் பதாகுத்தவரும் இவபை என்பர். 

1] 13  

2] 23 

3] 33 

4] 43 

 

16] எட்டுத்பதாரகயும் பத்துப்பாட்டும் ெங்க இலக்கியங்கள். எட்டுத்பதாரகயுள் 
ஒன்றான கலித்பதாரக, கலிப்பாக்கைால் அரமந்தது. இது நாடகப் பாங்கில் 
அரமந்துள்ைது. இரெபயாடு பாடுவதற்பகற்றது. கலித்பதாரகயில் கடவுள் 
வாழ்த்ரதயும் பெர்த்து ------------------ பாடல்கள் உள்ைன. 

1] 123 

2] 143 

3] 150 

4] 180 

 

17] கலித்பதாரக குறிஞ்ெி, முல்ரல, மருதம், பநய்தல், பாரல என்னும் 
ஐம்பபரும்பிரிவுகரை உரடயது. கலிப்பா துள்ைல் ஓரெரயக் பகாண்டது. 
நமக்குப் பாடமாக அரமந்துள்ை பகுதி, பநய்தற்கலியாகும். இதரன இயற்றியவர் 
--------------------.  

1] கண்ணகனார்  
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2] ஒைலவயார்  

3] நல்லந்துவனார் 

4] மாணிக்கவாசகர்  

 

18] “கற்றறிந்தார் ஏத்தும் கலி” எனச் ெிறப்பித்துக் கூறப்படும் நூல்? 

1] நற்றிலண  

2] கலித்பதாரக 

3] பரிபாைல்  

4] புறநானூறு  

 

19] பநய்தல் கலிரயப் பாடியவர்? 

1] ஓைம்மபாகியார்  

2] கபிைர்  

3] மபயனார்  

4] நல்லந்துவனார் 

 

20] கலித்பதாரக -------------- நூல்கைில் ஒன்று. 

1] பத்துப்பாட்டு  

2] எட்டுத்பதாரக 

3] பதிமனண்கீழ்க்கணக்கு  

4] ஐம்மபருங்காப்பியம் 
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21] 'பபாற்றாரைப் பபாறுத்தல்' என்பது --------------?  

1] குலற  

2] பபாரற 

3] முலற  

4] நிலற 

 

22] பபாருந்தாதது எது?  

1] பண்பு - பாடுஅறிந்து ஒழுகுதல் 

2] அன்பு - தன்கிலை மசறாஅலம 

3] அறிவு - மபலதயார் மசால்மநான்றல் 

4] பெறிவு - கண்பணாடாது உயிர்பவைவல் 

குறிப்பு :- பெறிவு - கூறியது மறாஅரம 

 

23] பதிபதாறு புயல்பபாழி தருமணி பரணதரு பருமணி பகைாபநற் கதிர்பதாரு 
வருபுனல் கரைபபாரு திழிதரு காவிரி வைநாடா - இந்த பாடல்வரி 
இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] நந்திக்கலம்பகம், ஆெிரியர் பபயர் பதரியவில்ரல 

2] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

3] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார்   

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

24] நிதிதரு கவிரகயும் நிலமகள் உரிரமயும் இரவயிரன யுரடநந்தி மதியிலி 
அைெர்நின் மலைடி பணிகிலர் வானகம் ஆள்வாபை - இந்த பாடல்வரி 
இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் ஆெிரியர் பபயர்? 
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1] நந்திக்கலம்பகம், ஆெிரியர் பபயர் பதரியவில்ரல 

2] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

3] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார்   

4] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

 

25] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் தருக. 

1] புயல் – மமகம் 

2] பரண – இரல 

3] பகைா – மகாடுத்து 

4] மபாருது – மமாதி 

குறிப்பு :- பரண – மூங்கில் 

 

26] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் தருக. 

1] நிதி – மசல்வம் 

2] புனல் – காற்று 

3] கவிலக – குலை 

4] வானகம் – மதவருைகம் 

குறிப்பு :- புனல் – நீர் 

 

27] பபாழிதருமணி, பரணதருபருமணி, வருபுனல், நிதிதருகவிரக - 
இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] விரனத்பதாரக 

2] இைண்ைாம் மவற்றுலமத்மதாலக  
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3] ஆறாம் மவற்றுலமத்மதாலக  

4] மதாழிற்மபயர் 

 

28] இரவ இரவ - இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] விலனத்மதாலக 

2] அடுக்குத்பதாடர் 

3] இைட்லைக்கிைவி  

4] மதாழிற்மபயர் 

 

29] பதிபதாறு புயல்பபாழி தருமணி பரணதரு பருமணி பகைாபநற் கதிர்பதாரு 
வருபுனல் கரைபபாரு திழிதரு காவிரி வைநாடா - இப்பாடல் எந்த திரணரயச் 
ொர்ந்தது? 

1] மநாச்சித் திலண 

2] தும்லபத் திலண 

3] வாலகத் திலண 

4] பாடாண் திரண 

 

30] நிதிதரு கவிரகயும் நிலமகள் உரிரமயும் இரவயிரன யுரடநந்தி மதியிலி 
அைெர்நின் மலைடி பணிகிலர் வானகம் ஆள்வாபை - இப்பாடல் எந்த திரணரயச் 
ொர்ந்தது? 

1] மநாச்சித் திலண 

2] தும்லபத் திலண 

3] வாலகத் திலண 

4] பாடாண் திரண 
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31] நந்திவர்மனின் பபருரமரயப் பபாற்றும் நூலாக, இது திகழ்கிறது. பல்லவ 
மன்னன் ----------------- நந்திவர்மரனப் பாட்டுரடத் தரலவனாகக் பகாண்டு 
பாடப்பபற்ற கலம்பகம் ஆதலின், நந்திகலம்பகம் எனப் பபயர் பபற்றது. 

1] முதைாம்  

2] இைண்ைாம் 

3] மூன்றாம் 

4] நான்காம்  

 

32] நந்திகலம்பகம் - நூலின் காலம்? 

1] கி.பி. ஆறாம் நூற்றாண்டு 

2] கி.பி. ஏழாம் நூற்றாண்டு 

3] கி.பி. எட்ைாம் நூற்றாண்டு 

4] கி.பி. ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு 

 

33] கலம்பக நூல்கைில் ----------------- நூபல, முதல் நூல் என்பர். 

1] நந்திக் கலம்பகம் 

2] காசிக் கைம்பகம் 

3] திருவைங்கக் கைம்பகம் 

4] மதுலைக் கைம்பகம் 

 

34] கலம்பகம் என்பது ---------------- வரகச் ெிற்றிலக்கியங்களுள் ஒன்று.  

1] 66 
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2] 76 

3] 86 

4] 96 

 

35] பலவரகப் பபாருள்கரைப் பற்றிப் பலவரகப் பாடல்கரைக் கலந்து 
இயற்றப்பபறும் நூல் -------------------- எனப்படும்.  

1] கலம்பகம் 

2] தூது  

3] குறவஞ்சி  

4] பள்ளு  

 

36] கலம் + பகம் = கலம்பகம். கலம் – ----------------. பகம் – ---------------. பதிபனட்டு 
உறுப்புகரைக் பகாண்டதால் (புயவகுப்பு, அம்மாரன, கார், ஊெல், இைங்கல், 
மறம், தரழ, தவம், ெித்து, பாண், ரகக்கிரை, தூது, வண்டு, குறம், காலம், 
மாதங்கி, கைி, ெம்பிைதம்) கலம்பகம் என்னும் பபயர் வந்தது எனவும் கூறுவர். 

1] பன்னிைண்டு, ஆறு 

2] ஆறு, பன்னிைண்டு 

3] பத்து, எட்டு  

4] எட்டு, பத்து  

 

37] பரண என்னும் பொல்லின் பபாருள்? 

1] அைசு  

2] ஆல் 

3] மூங்கில்  
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4] இவற்றில் ஏதுமில்லை  

 

38] மீன்பநாக்கும் நீள்வயல்சூழ் வித்துவக்பகாட் டம்மாஎன் பாபனாக்கா 
யாகிலுமுன் பற்றல்லால் பற்றில்பலன் - என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் 
மற்றும் ஆெிரியர் பபயர் என்ன? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

2] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார்  

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

4] நாலாயிைத் திவ்வியப் பிைபந்தம், குலபெகை ஆழ்வார் 

 

39] தாபனாக்கா பதத்துயைம் பெய்திடினும் தார்பவந்தன் பகாபனாக்கி வாழுங் 
குடிபபான் றிருந்பதபன - என்ற பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை நூல் மற்றும் 
ஆெிரியர் பபயர் என்ன? 

1] புறநானூறு, கண்ணகனார்  

2] மணிமமகலை, சீத்தலைச்சாத்தனார்  

3] பழமமாழி நானூறு, முன்றுலற அலையனார் 

4] நாலாயிைத் திவ்வியப் பிைபந்தம், குலபெகை ஆழ்வார் 

 

40] பபாருந்தாதது எது? பொற்பபாருள் தருக. 

1] மீன்மநாக்கும் – மீன்கள் வாழும் 

2] என்பால் – அவரிடம் 

3] தார்மவந்தன் – மாலையணிந்த அைசன் 

4] மகால்மநாக்கி – மசங்மகால் மசய்யும் அைசலன மநாக்கி 

குறிப்பு :- என்பால் – என்னிடம் 
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41] பபாருந்தாதது எது? இலக்கணக்குறிப்பு தருக. 

1] மநாக்காய் – முன்னிலை ஒருலம விலனமுற்று 

2] மகால்மநாக்கி – இைண்ைாம் மவற்றுலமத்மதாலக. 

3] தார்மவந்தன் (தாலை அணிந்த அைசன்) – இைண்ைாம் மவற்றுலம 

உருபும் பயனும் உைன்மதாக்கமதாலக. 

4] வாழும்குடி – பெய்யும் என்னும் வாய்ப்பாட்டு விரனபயச்ெம் 

குறிப்பு :- வாழும்குடி – பபயபைச்ெம் 

 

42] குலபெகை ஆழ்வார், ------------------------ மாநிலத்திலுள்ை திருவஞ்ரெக்கைத்தில் 
பிறந்தவர். 

1] தமிழ்நாடு  

2] பகைைா 

3] குஜைாத்  

4] கருநாைகம்  

 

43] குலபெகை ஆழ்வார், --------------------- பக்தி மிகுதியாக வாய்க்கப்பபற்ற 
காைணத்தால், இவர், குலபெகைப் பபருமாள் எனவும் அரழக்கப்பட்டார்.  

1] ைாமபிைானிடம் 

2] சிவனிைம்  

3] பிைம்மனிைம்  

3] காைியிைம் 
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44] குலபெகை ஆழ்வார், ---------------------- ஆழ்வார்களுள் ஒருவர்.  

1] 12 

2] 63 

3] 75 

4] 96 

 

45] --------------------- என்பவர், அருைிய பபருமாள் திருபமாழி, நாலாயிைத் திவ்வியப் 
பிைபந்தத்தில் ஒன்று.  

1] சுந்தைர்  

2] மாணிக்கவாசகர்  

3] குலபெகை ஆழ்வார் 

4] அடியார்க்கு நல்ைார்  

 

46] குலபெகை ஆழ்வார், அருைிய பபருமாள் திருபமாழி, நாலாயிைத் திவ்வியப் 
பிைபந்தத்தில் ஒன்று. இதில் -------------------- பாசுைங்கள் உள்ைன.  

1] 100 

2] 105 

3] 110 

4] 115 

 

47] இவர் வடபமாழி, பதன்பமாழி இைண்டிலும் வல்லவர். இவர்  தமிழில் 
பபருமாள் திருபமாழிரயயும், வடபமாழியில் முகுந்தமாரல என்னும் நூரலயும் 
இயற்றியுள்ைார். இவர், திருவைங்கத்தின் மூன்றாவது மதிரலக் கட்டியதால், 
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அதற்குக் இவர் பபயரில் அரமந்த வதீி எனும் பபயர் இன்றும் வழுங்கி 
வருகிறது. - இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புரடயது? 

1] சுந்தைர்  

2] மாணிக்கவாசகர்  

3] குலபெகை ஆழ்வார் 

4] அடியார்க்கு நல்ைார்  

 

48] குலபெகை ஆழ்வார் அவர்கைின் காலம் ----------------------------. 

1] கி.பி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு 

2] கி.பி பத்தாம் நூற்றாண்டு 

3] கி.பி பதிமனான்றாம் நூற்றாண்டு 

4] கி.பி பன்னிைண்ைாம் நூற்றாண்டு 

 

49] தமிழகத்தின் பழம்பபரும் ெமயங்களுள் ஒன்று ரவணவம். ரவணவம் 
திருமாரல முழுமுதற் கடவுைாய்க்பகாண்டு பபாற்றும், பன்னிரு ஆழ்வார்கள் 
பாடியருைிய பதனினும் இனிய தீந்தமிழ்ப் பனுவல் ----------------------. நம் பாடப்பகுதி 
குலபெகை ஆழ்வார் பாடிய பபருமாள் திருபமாழியின் முதலாயிைத்தில் உள்ைது. 

1] நாலாயிைத் திவ்வியப் பிைபந்தம் 

2] திருவாசிரியம் 

3] நாச்சியார் திருமமாழி 

4] திருப்பாலவ 

 

50] குலபெகை ஆழ்வார் பாடல் ------------------- பதாகுப்பில் உள்ைது.  

1] திருவியற்பா 
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2] முதலாயிைம் 

3] மபரிய திருமமாழி 

4] இவற்றில் ஏதுமில்லை  

 

51] 'உலபகலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன்' - இந்த பாடல் வரி இடம்பபற்றுள்ை 
நூல்? 

1] சிைப்பதிகாைம் 

2] மணிமமகலை  

3] பபரியபுைாணம்  

4] திருவருட்பா  

 

52] ெமைெ சுத்த ென்மார்க்கப்பாரத அரமத்தவர்? 

1] மசக்கிழார்  

2] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

3] ஒைலவயார்  

4] அமயாத்திதாசப் பண்டிதர்  

 

53] ------------------- ஆம் நூற்றாண்ரடத் தமிழரின் மறுமலர்ச்ெிக் காலம் என அறிஞர் 
பபாற்றுவர். 

1] 18   2] 19   3] 20     4] 21 

 

54] --------------------- மாவட்டம் ெிதம்பைம் வட்டத்தில் உள்ை மருதூரில் வள்ைலார் 
என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் பிறந்தார். 
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1] கடலூர் 

2] திருச்சி  

3] திருவாரூர்  

4] தஞ்சாவூர்  

 

55] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் பிறந்த ஆண்டு? 

1] 05.10.1823 

2] 15.10.1823 

3] 05.10.1833 

4] 05.01.1823 

 

56] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் அவர்கைின் பபற்பறார் பபயர்? 

1] முத்லதயா - விசாைட்சுமி  

2] மருதநாயகம் - ைாஜம்மாள்  

3] இைாரமயா – ெின்னம்ரம 

4] மவங்கட்ைாமன் - அம்மணியம்மாள்  

 

57] இைாரமயா – ெின்னம்ரம இரணயர்க்கு ---------------- மகவாக வள்ைலார் 
என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் பிறந்தார். 

1] இைண்ைாவது 

2] மூன்றாவது  

3] நான்காவது  

4] ஐந்தாவது 
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58] தில்ரலயில் இரறவழிபாட்டின்பபாது விழியரெக்காமல் இரறவரனப் 
பார்த்து ெிரித்தரதக் கண்ட ஆலய அந்தணர். இக்குழந்ரத இரறயருள் பபற்ற 
திருக்குழந்ரத என்று பாைாட்டினார். அந்த 'இரறயருள் பபற்ற திருக்குழந்ரத' 
யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

59] 'அகத்பத கறுத்துப் புறத்து பவளுத்து இருந்த உலகர் அரனவரையும் ெகத்பத 
திருத்த' என்று இரறவன் தம்ரம வருவிக்க உற்றதாகக் கூறியவர்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

60] இைாமலிங்கர் பிறந்த ஆறாவது திங்கைில் தந்ரதயார் மரறந்தார். 
குடும்பத்தினர் -------------------- நகருக்கு குடிபபயர்ந்தனர். 

1] மதுலை  

2] திருச்சி  

3] பென்ரன  

4] மசைம்  
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61] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் அவர்களுக்கு 5 வயது ஆன உடன், 
கல்வி கற்க அவரைத் தம் ஆெிரியர் ----------------- அவர்கைிடம்,  அண்ணன் அனுப்பி 
ரவத்தார். வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் அவர்களுக்கு படிப்பில் 
நாட்டமில்லாமல் இருந்தாலும் 9 வயதிபல பாடல் புரனயும் திறன் 
பபற்றிருந்தார். 

1] இைாமன்  

2] ெபாபதி 

3] சுைர்மதி  

4] ைாஜன்  

 

62] திருபவாற்றியூர்ச் ென்னதி வதீியில் ஒரு வடீ்டுத் திண்ரணயில் 
உட்கார்ந்திருந்த திகம்பை ொமியார், அவ்வழிச் பெல்லும் மனிதர்கரைக் கண்டு, 
"அபதா மாடு பபாகிறது; அபதா ஆடு பபாகிறது, நாய், நரி பபாகிறது என்று, 
அவைவர்கைின் குணத் தன்ரமகளுக்பகற்ப  ஏற்ப விலங்குகைின் பபயர்கைால் 
கூறுவார். ஆனால், ------------------- அவ்வழிபய பென்ற பபாது 'இபதா ஓர் உத்தம 
மனிதர் பபாகிறார்' என்று கூறினார். 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

63] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புரடயது? 

தருமமிகு பென்ரனயிலுள்ை கந்தபகாட்டத்து இரறவரன இவர் வணங்கி 
மனமுருகப் பாடி மகிழ்வார். இப்பாடல்கைின் பதாகுப்பப பதய்வமணிமாரல. 
"ஒருரமயுடன் நினது திருமலைடி நிரனக்கின்ற உத்தமர்தம் உறவு பவண்டும் 
உள்பைான்று ரவத்துப் புறம்பபான்று பபசுவார் உறவு கலவாரம பவண்டும்" - 
என்பன பபான்ற அற்புதமான பாடல்கள் கற்பபாரை மனமுருகச் பெய்யும். 
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வடிவுரட மாணிக்கமாரல என்னும் நூரலயும் திருபவாற்றியூர்ச் ெிவபபருமான் 
மீது, எழுத்தறியும் பபருமான் மாரல என்னும் நூரலயும் பாடினார். 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

64] மூடநம்பிக்ரககைாலும் ொதி மத பவறுபாடுகைாலும் மக்கள் 
துன்புறுவதரனக் கண்டு மனம் பரதத்த வள்ைற்பபருமான், "கரலயுரைத்த 
கற்பரனபய நிரலபயனக் பகாண்டாடும் கண்மூடி வழக்கபமலாம் மண்மூடிப் 
பபாக" எனப் பாடியவர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

65] ஒருரமவாழ்வு, ஒருரமயைசு, ஒருரமயுலகம் காண விரும்பிய இவர், 
“ஒத்தாரும் உயர்ந்தாரும் தாழ்ந்தாரும் எவரும் ஒருரமயுைர் ஆகிஉல 
கியல்நடத்தல் பவண்டும்” என பாடினார் ? இவர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  
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66] “ெங்கடம் விரைவிக்கும் ொதிரயயும் மதத்ரதயும் தவிர்த்பதன்” என்றும், 
இரவபயல்லாம் ெிறுபிள்ரை விரையட்டு என்றும் இகழ்ந்தவர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

67] “பபண்ணினுள் ஆணும், ஆணினுள் பபண்ணும் அண்ணுற வகுத்த 
அருட்பபருஞ் ப ாதி” - என ஆணும் பபண்ணும் ெமபமன்று அன்பற உரைத்தவர் 
யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

68] ெங்ககாலத்தில் ஒரு முல்ரலக்பகாடியின் துயர் நீங்க, பாரிவள்ைல் தன் 
பதரைபய ஈந்தார். பல நூற்றாண்டுகள் கழித்துப் பாரி வள்ைரலப்பபால -----------------
------------- என்பவர், “வாடிய பயிரைக் கண்டபபாபதல்லாம் வாடிபனன்” என்று 
பயிர்வாடத் தாம் வாடினார். 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  
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69] கீழ்க்கண்டவர்களுள் பெிப்பிணி மருத்துவர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

70] வடீுபதாறும் இைந்தும் பெியறாது அயர்ந்தவரையும், நீடியபிணியால் 
வருந்துபவாரையும், ஈடில் மானிகைாய், ஏரழகைாய் பநஞ்சு இரைத்பதாரையும் 
கண்டு வருத்தத்தால் உயிர் இரைத்தவர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

71] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் ------------------- என்னும் இடத்தில் ெத்திய 
தருமச்ொரலரய நிறுவிச் ொதி, மத பவறுபாடின்றிப் பெித்பதார்க்பகல்லாம் 
உணவிட்டார். அங்கு அவர் ஏற்றி ரவத்த அடுப்பின் கனல், இன்றும் பல்பலார் 
பெிப்பிணிரய பபாக்கி வருகின்றது. 

1] கூைலூர்  

2] கைலூர்  

3] வடலூர் 

4] வண்ைலூர்  
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72] ஆனும் பபண்ணும் ெமம் என்பதரனயும், மக்கள் அரனவரும் ொதி, ெமயம், 
பகாத்திைம், குலம், உயர்ந்பதார், தாழ்ந்பதார் என்னும் பவறுபாடற்றுச் ெமைெ 
மனப்பான்ரம பகாண்டு, மனித பநயத்துடன் வாழபவண்டுபமன்றும் மன்பரதக்கு 
உணர்த்தினார். இவர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

73] “எத்துரணயும் பபதமுறாது எவ்வுயிரும்; தம்முயிர்பபால் எண்ணி உள்பை; 
ஒத்துரிரம உரடயவைாய் உவக்கின்றார்; யாவர்அவர் உைந்தான் சுத்த" - இந்த 
பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

74] "ெித்துருவாய் எம்பபருமான் நடம்புரியும்; இடம்எனநான் பதரிந்பதன் அந்த 
வித்தகர்தம் அடிக்குஏவல் புரிந்திடஎன் ெிந்ரதமிக விரழந்த தாபலா.” - இந்த 
பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  
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75] “உயிரிைக்கபம பபரின்ப வடீ்டின் திறவுபகால்” - என்று கூறியவர்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

76] கடவுைின் பபயைால் உயிர்க்பகாரல பெய்வதரன அறபவ பவறுத்தார். 
பலிபகாள்ளும் ெிறுபதய்வக் பகாவிரலக் கண்டு நடுங்கினார். பபாரினால் 
உண்டாகும் பகாடுரமகரை அறிந்து வருந்தினார். பபாரில்லா உலரகப் பரடக்க 
விரழந்தார்.- இந்த கூற்று கீழ்க்கண்டவர்களுள் யாருடன் பதாடர்புரடயது? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர்  

 

77] "அழுது அடியரடந்த அன்பர்" யார்? 

1] மாணிக்கவாெகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைைார் என்னும் இைாமைிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர் 

 

78] கீழ்க்கண்டவர்களுள் "தம்பிைான் பதாழர்" யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  
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2] சுந்தைர்  

3] வள்ைைார் என்னும் இைாமைிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர் 

 

79] “… … … ….உலகைசு ஆள்பவார்; உரறமுடி வாள்பகாண்டு ஒருவரை ஒருவர்; 
உயிர்அறச் பெய்தனர் எனபவ; தரறயுறச் ெிறிபயன் பகட்டபபா பதல்லாம்; 
தைர்ந்துஉைம் நடுங்கிநின்று அயர்ந்பதன் ” - இந்த பாடல் வரியின் ஆெிரியர் யார்? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர் 

 

80] ----------------- என்பவர், அன்பின் ஊற்று. அன்பப அவர் உயிர். அன்பப அவர் 
வடிவம், மண்ணுலகத்திபல உயிர்கள்படும் வருத்தத்ரதக் கண்டும் பகட்டும் அவர் 
பபாறுத்திட மாட்டாமல், “அப்பாநான் பவண்டுதல்பகட்டு அருள்புரிதல் பவண்டும் 
ஆருயிர்கட்கு எல்லாம்நான் அன்புபெயல் பவண்டும்” - என்று உைமுருக 
பவண்டினார். அவ்வுயிர்கைின் வருத்தத்ரத நீக்கிடபவ துடித்தார். 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர் 

 

81] --------------- என்பவர், இரறவன் ஒருவபன, அவன் ஒைி வடிவினன் 
என்பதரனயும் அருட்பபருஞ்ப ாதியாக விைங்கும் இரறவரன அரடவதற்குத் 



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

26 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

தனிப்பபருங்கருரணபய கருவி என்பதரனயும் உலபகார்க்கு உணர்த்த ெமைெ 
சுத்த ென்மார்க்க ெங்கத்திரன வடலூரில் நிறுவினார். 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர் 

 

82] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் அருைிய பாடல்கள் அருட்கருரண 
நிரறந்தரவ. ஆறு பதாகுதிகள் பகாண்ட இவைது பாடல்கரைத் --------------------- என 
மக்கள் பபாற்றுகின்றனர்.  

1] திருக்கயிைாய நூல்  

2] பைாபை நூல்  

3] இலறவனின் ஆசி மபற்ற நூல்  

4] திருவருட்பா 

 

83] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் உருவ வழிபாட்ரட நீக்கி, ஒைி 
வழிபாட்ரட மக்கள் பின்பற்றச் பெய்தார். அதற்காகபவ வடலூரில் ெத்திய 
ஞானெரபரய நிறுவினார். பமலும், மக்கள் அறியாரம நீங்கி அறிவு ஒைிபபற, 
அங்பக பொதி தரிெனப் புதுரமரயப் புகுத்தினார். இதனால்தான் ---------------------- 
இவரைப் “புதுபநறிகண்ட புலவர்” என்று பபாற்றினார். 

1] திரு.வி.க  

2] பாைதிதாசன்  

3] மலறமலையடிகள்  

4] பாைதியார் 
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84] தமிழ்பமாழிபய இறவாத நிரல தரும் என்று கருதினார். பயில்வதற்கும் 
அறிதற்கும் மிகவும் இபலசுரடயதாய், பாடுதற்கும் துதித்தற்கும் மிகவும் 
இனிரமயுரடயதாய், ொகாக் கல்விரய மிகவும் எைிரமயாக அறிவிப்பதாய், 
திருவருள் வலத்தால் கிரடத்த பதன்பமாழி ஒன்றினிடத்பத மனம்பற்றச் பெய்து, 
அத்பதன்பமாழியால் பல்வரகத் பதாத்திைப் பாட்டுகரைப் பாடுவித்தருைினரீ். 
என்று உண்ரம உரைத்தவர் ? 

1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர் 

 

85] உலபகலாம் உய்ய உயரிய பநறிகண்ட அருட்பிைகாெ வள்ைலார் ----------------- ஆம் 
ஆண்டு ரதப்பூெத் திருநாைன்று இறவாநிரல எய்தினார். 

1] 1844   2] 1854     3] 1864     4] 1874 

 

86] பபாருந்தாதது எது? வைரும் பிள்ரைகளுக்கு வள்ைலார் வழங்கிய 
அறிவுரைகள்:-  

1] தந்லத தாய் மமாழிலயத் தள்ைி நைக்காமத 

2] குருலவ வணங்கக் கூசி நிற்காமத 

3] உறவினரிடம் வாதம் பெய்யாபத 

4] மவயிலுக்கு ஒதுங்கும் விருட்சம் அழிக்காமத 

 

87] பபாருந்தாதது எது? வைரும் பிள்ரைகளுக்கு வள்ைலார் வழங்கிய 
அறிவுரைகள்:-  

1] மனமமாத்த நட்புக்கு வஞ்சகம் மசய்யாமத 
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2] நல்மைார் மனத்லத நடுங்கச் மசய்யாமத 

3] மபாருலை இச்சித்துப் மபாய் மசால்ைாமத 

4] கடவுளுக்கு காணிக்ரக பெய்யாபத 

 

88] பபாருந்தாதது எது? வைரும் பிள்ரைகளுக்கு வள்ைலார் வழங்கிய 
அறிவுரைகள்:-  

1] ஏலழகள் வயிறு எரியச் மசய்யாமத, பசித்மதார் முகத்லதப் பாைாதிைாமத 

2] இைப்மபார்க்குப் பிச்லச இல்லை என்னாமத 

3] தானம் மகாடுப்மபாலைத் தடுத்து நிறுத்தாமத 

4] ொதி, மதங்கரை பாைாதிைாபத 

 

89] பபாருந்தாதது எது? வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் பதிப்பித்த 
நூல்கள். 

1] சின்மய தீபிலக  

2] ஒழிவிமைாடுக்கம்   

3] மதாண்ைமண்ைை சதகம்  

4] நைபவண்பா 

குறிப்பு :- வள்ைலாரின் பன்முக ஆற்றல்கள்:-  1 . ெிறந்த பொற்பபாழிவாைர் . 2 . 
பபாதகாெிரியர். 3 . உரையாெிரியர். 4 . ெித்த மருத்துவர். 5 . பெிப் பிணி பபாக்கிய 
அருைாைர் . 6 . பதிப்பாெிரியர். 7 . நூலாெிரியர். 8 . இதழாெிரியர். 9 . இரறயன்பர். 
10 . ஞானாெிரியர். 11 . அருைாெிரியர். 

 

90] மனுமுரற கண்ட வாெகம்,  வீகாருண்ய ஒழுக்கம், திருவருட்பா (ஆறு 
திருமுரறகள் ) ஆகிய நூல்கைின் ஆெிரியர் யார்? 
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1] மாணிக்கவாசகர்  

2] சுந்தைர்  

3] வள்ைலார் என்னும் இைாமலிங்க அடிகள் 

4] இைாமானுஜர் 

 

91] ெந்திப்பிரழ நீக்கி எழுதுக. 

1] வள்ைைார் அருைிய வழிகலை கலைபிடித்து ஒழுகினால் மனித மநயம் மைரும் 

2] வள்ைைார் அருைிய வழிகலை கலைப்பிடித்து ஒழுகினால் மனித மநயம் மைரும் 

3] வள்ைலார் அருைிய வழிகரைக் கரடப்பிடித்து ஒழுகினால் மனித பநயம் 
மலரும் 

4] வள்ைைார் அருைிய வழிகலைக் கலைபிடித்து ஒழுகினால் மனித மநயம் மைரும் 

 

92] ெந்திப்பிரழ நீக்கி எழுதுக. 

1] அறிவு ஒைிபபற அங்பக பொதி தரிெனப் புதுரமரயப் புகுத்தினார் 

2] அறிவு ஒைிமபற அங்மக மசாதித் தரிசன புதுலமலயப் புகுத்தினார் 

3] அறிவு ஒைிப்மபற அங்மக மசாதித் தரிசன புதுலமலயப் புகுத்தினார் 

4] அறிவு ஒைிமபற அங்மக மசாதித் தரிசனப் புதுலமலயப் புகுத்தினார் 

 

93] பதன்னிந்தியச் ெமூகச் ெரீ்திருத்தத்தின் தந்ரத என்று பபாற்றப்பட்டவர்  யார்? 

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள்  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

30 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

 

94] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் பென்ரன ஆயிைம் 
விைக்கில் உள்ை, மக்கிமா நகரில் ------------------ ஆம் ஆண்டு பம மாதம் 20 ஆம் 
நாள் பிறந்தார். 

1] 20.05.1845 

2] 20.05.1844 

3] 20.05.1843 

4] 20.05.1846 

 

95] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதரின் தந்ரதயார் பபயர் -------------
---------? 

1] ைாமசாமி  

2] குப்புசாமி  

3] கந்தொமி 

4] மாைசாமி 

 

96] அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் அவர்களுக்கு பபற்பறார் இட்ட பபயர்? 

1] ைாமைாஜன்  

2] தனஞ்மசயன்  

3] காத்தவைாயன் 

4] வைீமணிகண்ைன்  

 

97] ------------------------- என்பாரிடம் காத்தவைாயன் கல்வி கற்றார். ெித்த மருத்துவமும் 
பயின்றார்.  
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1] அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மீனாட்சி சுந்தைனார் 

3] சுத்தானந்த பாைதி  

4] இவர்கைில் யாருமில்லை  

 

98] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் பதாடங்கிய இதழின் பபயர்? 

1] அமயாத்தியா  

2] மகசரி  

3] ஒரு ரபொத் தமிழன்  

4] தினமைர்  

 

99] ------------------------ என்பவர், நீலகிரி மரலப் பகுதியில் வாழும் பதாடர்  
இனப்பிரிவில் கலப்புத்திருமணம் பெய்துபகாண்டு பத்து ஆண்டுகள் இைங்கூன் 
பென்று வாழ்ந்தார். அக்காலத்தில் பதயிரல பறிப்பபார், விவொயக் கூலிபவரல 
பெய்பவார், மைம் அறுப்பபார் ஆகிபயாரின் முன்பனற்றத்திற்காக 
அரும்பாடுபட்டார். 

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள்  

 

100] ----------------------- இந்து மதக் கருத்துகரை ஆழ்ந்து கற்றவர். புத்தபநறியால் 
கவைப் பபற்றார். அதனால் புத்தமதக் கருத்துகரை எல்லாருக்கும் 
எடுத்துரைத்தார். தமக்குப் பிறந்த மகன்களுக்குப் பட்டாபிைாமன், மாதவைாம், 
ொனகிைாமன், இைாொைாம் என்று பபயர் சூட்டி மகிழ்ந்தார். புத்தரை விரும்பிச் 
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ொர்ந்த இவர், தம் மகள்களுக்கு அம்பிகாவதி என்றும் மாயாவதி என்றும் 
பபயரிரனச் சூட்டினார். 

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள் 

 

101] ெித்த மருத்துவத்தில் ரகபதர்ந்ததால், மருத்துவர் என்றும் பண்டிதர் என்றும் 
அரழக்கப் பபற்றவர் யார்? 

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள் 

 

102] தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்குக் கல்வி கற்க அனுமதி மறுக்கப்பட்ட சூழலில் 
பிைம்ம ஞானெரப ஆல்காட் (1832 – 1907) பதாடர்பால், பென்ரனயில் முக்கியமான 
ஐந்து இடங்கைில் ஆல்காட் பஞ்ெமர் பள்ைிகள் எனத் தலித்துகளுக்கு இலவெப் 
பள்ைிகரை நிறுவியவர் யார்? 

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள் 
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103] தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு கல்வி வெதிபயாடு கல்வி உதவித்பதாரக 
அைிக்கவும், கல்வியில் பதர்ச்ெி பபற்றவருக்கு அைசு பவரலயும், உள்ைாட்ெி 
அரமப்புகைில் வாய்ப்பும், பபாது இடங்கைில் நுரழய உரிரமயும், கிைாம 
அலுவலைாய்ப் பணியமர்த்த ஆரணகளும் பவண்டுபமன்று துணிபவாடு 
வலியுறுத்தி பவற்றி பபற்றார். - இந்த கூற்று கீழ்க்கண்டவர்கைில் யாருடன் 
பதாடர்புரடயது? 

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள் 

 

104] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் அவர்கள், அன்ரறய 
காலணா விரலயில் ஒருரபொத் தமிழன் என்ற இதரழ பவைியிட்டார். அது, ------
-------------- முதல் பென்ரன இைாயப்பபட்ரடயில் இருந்து புதன்பதாறும் நான்கு 
பக்கங்களுடன் பவைிவந்தது. 

1] 19.06.1904 

2] 19.06.1905 

3] 19.06.1906 

4] 19.06.1907 

 

105] தீபங்கைின் வரிரெ தீபாவைி. கண்ணன் நைகாசுைரனக் பகான்று பவற்றி 
பபற்ற நாபை இத்திருநாள் என்றும், மகாவைீர் முக்தி அரடந்த நாபை தீபாவைி 
என்றும் இன்றுவரை பபெப்படுகிறது. ஆனால், பபைத்த ெமயத்தில் 
ஆழங்கால்பட்டவைான ----------------------------, தமது மருத்துவ ஆைாய்ச்ெியின்படி, 
எள்பெடியின் விரதயிலிருந்து பநய் கண்டுபிடித்த திருநாபை தீபாவைி என்று 
புதியபதார் விைக்கம் தந்தார். அதற்கு ஆதாைமாக ெப்பான் நாட்டில் இன்றும் 
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நுகர்பபாருள் கண்டுபிடிப்புத் திருநாைாகத்தான் தீபாவைிரயக் 
பகாண்டாடுகிறார்கள் என்று ொன்று காட்டியவர் யார்?  

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள் 

 

106] புத்தைது ஆதிபவதம் என்னும் நூரல இருபத்பதட்டுக் காரதகள் பகாண்ட 
பபருநூலாக எழுதினார். இதற்குச் ொன்றாக பபருங்குறவஞ்ெி, வைீபொழியம், 
நன்னூல் விைக்கம், நாயனார் திரிகுறள், ெித்தர் பாடல்கள், ரவைாக்கிய ெதகம், 
மச்ெமுனிவர் ஞானம் முதலிய நூல்கரைத் துரண நூல்கைாகக் பகாண்டார். 
ஆதிபவதத்ரதப் பாலி, ஆங்கிலம் முதலிய பமாழிகைின் துரணயுடன் 
எழுதினார். - இவர் யார்? 

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள் 

 

107] இந்திைபதெ ெரித்திைம் - என்ற நூலின் ஆெிரியர் பபயர்? 

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள் 
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108] இருபத்ரதந்துக்கும் பமற்பட்ட ெிறு நூல்கரை பவைியிட்டார். 
வைீமாமுனிவரைப் பபால் எழுத்துச் ெரீ்திருத்தம் பெய்துள்ைார். இவர் 
திருவாெகத்திற்கும் உரை எழுதியுள்ைார். - இவர் யார்? 

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள் 

 

109] நான் உங்களுக்குச் பொல்ல பவண்டியது ஒன்பற. அதாவது, உங்களுரடய 
தருமமும் கருமமுபம உங்கரைக் காக்கும் என்று முத்தாய்ப்பாய், நம் உள்ைத்தில் 
நறுந்பதரனப் பபய்வித்தவர் யார்?  

1] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் 

2] மபரியார்  

3] மமபா. சிவஞானம்  

4] பாம்பன் சுவாமிகள் 

 

110] காத்தவைாயன் என்னும் அபயாத்திதாெப் பண்டிதர் அவர்கள் இயற்ரக எய்திய 
தினம்? 

1] 05.05.1914 

2] 08.07.1915 

3] 09.06.1915 

4] 15.05.1913 


