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எட்டாம் வகுப்பு - ப ாதுத்தமிழ்  ாடக்குறிப்புகள்  குதி – 8 

1] வான்ப ற்ற நதிகமழ்தாள் வணங்கப் ப ற்றறன் மதிப ற்ற திருவுளத்தால் மதிக்கப் 
ப ற்றறன் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] வில்லி ாரதம், வில்லிபுத்தூரார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3]  ணிம கறை, சீத்தறைச்சொத்தனொர்  

4] கம்பைொ ொயணம், கம்பர்  

 

2] றதன்ப ற்ற துழாய் அலங்கல் கள  மார்பும் திருப்புயமும் ததவந்து தீண்டப் 
ப ற்றறன் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] வில்லி ாரதம், வில்லிபுத்தூரார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3]  ணிம கறை, சீத்தறைச்சொத்தனொர்  

4] கம்பைொ ொயணம், கம்பர்  

 

3] ஊன்ப ற்ற  கழியினால் அழிந்து வீழ்ந்தும் உணர்வுடன்நின் திருநாமம் உதரக்கப் 
ப ற்றறன் - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் என்ன? 

1] வில்லி ாரதம், வில்லிபுத்தூரார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3]  ணிம கறை, சீத்தறைச்சொத்தனொர்  
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4] கம்பைொ ொயணம், கம்பர்  

 

4] யான்ப ற்ற ப ருந்தவப்ற (று) என்தன அன்றி இருநிலத்தில் பிறந்றதாரில் 
யார்ப ற் றாறர - இந்த  ாடல் வரி இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர் ப யர் 
என்ன? 

1] வில்லி ாரதம், வில்லிபுத்தூரார் 

2] பழம ொழி நொனூறு, முன்றுறை அறையனொர் 

3]  ணிம கறை, சீத்தறைச்சொத்தனொர்  

4] கம்பைொ ொயணம், கம்பர் 

 

5] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] வொன்மபற்ை நதி – கங்றகயொறு 

2] துழொய் அைங்கல் – துளசி ொறை 

3] கள ம் – மாமரம் 

4] புயம் – மதொள் 

குறிப்பு :- கள ம் -  ந்தனம்  

 

6] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] றதவந்து – மதொட்டுத்தடவி 

2] ஊன் – தறச 
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3] பகழி – அம்பு 

4] நாமம் – ஊர் 

குறிப்பு :- நாமம் - ப யர் 

 

7] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] இருநிைம் – மபரிய உைகம் 

2] நவ்வி - புலி 

3] ஆழி - கடல்  

4] சிந்றத -  னம்  

குறிப்பு :- நவ்வி – மான் 

 

8] வில்லிபுத்தூரார் அவர்களின் தந்தத ப யர்? 

1] முத்றதயொ  

2] வீரராகவர் 

3] மவங்கட்ைொ ன்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்றை  

 

9] வில்லிபுத்தூரார் புலவதர ஆதரித்தவர்? 

1] சறடயப்ப வள்ளல்  

2] நச்சினொர்க்கினியர்  
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3] வக்க ாதகதய ஆண்ட வர தி ஆட்பகாண்டான் 

4] கடிறக முத்துப் புைவர்  

 

10] வில்லிபுத்தூரார் அவர்களின் காலம்? 

1] பத்தொம் நூற்ைொண்டு 

2] பன்னிைண்டொம் நூற்ைொண்டு 

3] பதிமூன்ைொம் நூற்ைொண்டு 

4]  தினான்காம் நூற்றாண்டு 

 

11] வில்லி ாரதம் நூல் ------------  ருவம் பகாண்டது. 

1] ஆறு  

2] ஏழு  

3] எட்டு  

4]  த்து 

 

12] வில்லி ாரதம் நூல் ------------ விருத்தப்  ாடலால் ஆனது.  

1] 4350 

2] 3245 

3] 2656 

4] 1098 
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13] காசுக்குப்  ாடு வன் கவிஞன் அல்லன்; தகம்மாறு விதழந்துபுகழ் ப றுதல் 
றவண்டி; மா ற்ற பகாள்தகக்கு மாறாய் பநஞ்த ; மதறத்துவிட்டுப்  ாடு வன் 
கவிஞன் அல்லன்; - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன்  

2] முடியர ன்  

3] மீ.ைொமசந்திைன்  

4] தொைொ பொைதி  

 

14] றத த்ததத் தன்னினத்ததத் தாழ்த்தி விட்டுத்; றதட்தடயிடப்  ாடு வன் கவிஞன் 
அல்லன்; மீத க்கும் கூழுக்கும் ஆத ப்  ட்டு; றமல்விழுந்து  ாடு  வன் கவிஞன் 
அல்லன் - - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன்  

2] முடியர ன் 

3] மீ.ைொமசந்திைன்  

4] தொைொ பொைதி  

 

15] ஆட்சிக்கும் அஞ் ாமல், யாவ றரனும்; ஆள்கஎனத் துஞ் ாமல், தனது நாட்டின்; 
மீட்சிக்குப்  ாடு வன் கவிஞன் ஆவன்; றமறலாங்கு பகாடுதமகதளக் காணும்ற ாது 
- இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன்  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

6 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2] முடியர ன் 

3] மீ.ைொமசந்திைன்  

4] தொைொ பொைதி  

 

16] காட்சிக்குப் புலியாகிக் பகாடுதம மாளக்; கவிததகதளப்  ாய்ச்சு வன் கவிஞன் 
ஆவன்; தாழ்ச்சிப ாலும் அடிதமயலன் மக்கட் பகல்லாம்; ததலவபனனப்  ாடு வன் 
கவிஞன்,வீரன் - இந்த  ாடல் வரியின் ஆசிரியர் யார்? 

1] வொணிதொசன்  

2] முடியர ன் 

3] மீ.ைொமசந்திைன்  

4] தொைொ பொைதி   

 

17] ப ாருந்தாதது எது? ப ாற்ப ாருள் தருக. 

1] றகம் ொறு – பயன் 

2] மதட்றடயிட – மசல்வம் திைட்ட 

3] மீட்சி – தீதம 

4]  ொள – நீங்க 

குறிப்பு :- மீட்சி – றமன்தம 

 

18] துதரராசு - என் து யாருதடய இயற்ப யர்? 
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1] தொைொபொைதி 

2] மபருஞ்சித்திைனொர்  

3] முடியர ன்  

4] அழ. வள்ளியப்பொ  

 

19] முடியர ன் (துதரராசு) அவர்களின் ப ற்றறார் ப யர்? 

1] மவங்கட்ைொ ன் - அம் ணி அம் ொள்  

2] சொத்தப்பன் - விசொைொட்சி  

3] முத்றதயொ - ைொஜம் ொள்  

4] சுப் ராயலு - சீதாலட்சுமி 

 

20] முடியர ன் (துதரராசு) அவர்களின் ஊர்? 

1] திருவொரூர்  ொவட்டத்திலுள்ள  ன்னொர்குடி  

2] தூத்துக்குடி  ொவட்டத்திலுள்ள மகொவில்பட்டி  

3] விருதுநகர்  ொவட்டத்திலுள்ள சொத்தூர்  

4] றதனி மாவட்டத்திலுள்ள ப ரியகுளம் 

 

21]  பூங்பகாடி, காவியப் ாதவ, வீரகாவியம் ஆகிய நூல்களின் ஆசிரியர்? 

1] தொைொபொைதி 

2] மபருஞ்சித்திைனொர்  
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3] முடியர ன் 

4] அழ. வள்ளியப்பொ 

 

22] கீழ்க்கண்டவர்களுள், மீ.சு. உயர்நிதலப்  ள்ளியில் (காதரக்குடி) தமிழாசிரியர் ஆக 
 ணியாற்றியவர் யார்? 

1] தொைொபொைதி 

2] கொ ைொசன்  

3] சுஜொதொ 

4] முடியர ன் (துதரராசு) 

 

23] கீழ்க்கண்டவர்களுள் யாருக்கு,  றம்புமதலயில் நடந்த விழாவில் கவியரசு 
என்னும்  ட்டம் குன்றக்குடி அடிகளாரால் வழங்கப் ட்டது? 

1] தொைொபொைதி 

2] கொ ைொசன்  

3] சுஜொதொ 

4] முடியர ன் (துதரராசு) 

 

24] முடியர ன் (துதரராசு) அவர்களுக்கு, பூங்பகாடி என்னும் காவியத்துக்காக ---------------- 
ஆம் ஆண்டில் தமிழக அரசு, ரிசு வழங்கியது. 

1] 1956 
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2] 1966 

3] 1976 

4] 1986 

 

25] கீழ்க்கண்ட கூற்று யாதரப் ற்றியது? 

இவர்,  ாரதிதா ன்  ரம் தரத் ததலமுதறக் கவிஞருள் மூத்தவர். தந்தத ப ரியார், 
ற ரறிஞர் அண்ணா ஆகிறயாரிடம் பநருங்கிப்  ழகியவர். 

1] தொைொபொைதி 

2] கொ ைொசன்  

3] சுஜொதொ 

4] முடியர ன் (துதரராசு) 

 

26] முடியர ன் (துதரராசு) அவர்களின் காலம்? 

1] 07.10.1920 முதல் 03.10.1998 வறை 

2]07.10.1930 முதல் 03.12.1998 வறை 

3] 07.10.1920 முதல் 03.12.1998 வதர 

4] 07.10.1920 முதல் 03.12.1988 வறை 

 

27] மன்னிப்பு உருதுச்ப ால், ப ாறுத்துக்பகாள்க எனத் தமிழில் ப ால்லுங்கள் எனக் 
கூறியவர் யார்? 
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1]  றை றையடிகள்  

2] தொைொபொைதி 

3] அமயொத்திதொசப் பண்டிதர்  

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

28] தமிழின் ப ருதமதய உலகறியச் ப ய்தவர்? 

1] கால்டுபவல் 

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] மதவமநயப் பொவொணர் 

 

29] தமிதழத் ததழக்கச் ப ய்த ப ம்மல் ------------- ? 

1] கொல்டுமவல் 

2] மதறமதலயடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] மதவமநயப் பொவொணர் 

 

30] தனித்தமிழுக்கு வித்திட்டவர் ------------------- ? 

1] கொல்டுமவல் 

2]  றை றையடிகள் 
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3]  ரிதிமாற் கதலஞர் 

4] மதவமநயப் பொவொணர் 

 

31] தமிதழ ஆபலன வளர்த்து மாண்புறச் ப ய்தவர் ------------------- ? 

1] கொல்டுமவல் 

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

32] பமாழிஞாயிறு என்று அதழக்கப் டு வர் யார்? 

1] கொல்டுமவல் 

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

33] ------------------- என் வர் தனித்தமிழ் ஊற்று, ப ந்தமிழ் ஞாயிறு, இலக்கியப் ப ட்டகம், 
இலக்கணச் ப ம்மல், தமிழ்மானங் காத்தவர், தமிழ், தமிழர் நலம் காப் ததனறய 
உயிர்மூச் ாகக் பகாண்டவர். 

1] கொல்டுமவல் 

2]  றை றையடிகள் 
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3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

34] உலக முதன்பமாழி தமிழ். இந்திய பமாழிகளுக்கு மூலமும் றவரும் தமிழ். திராவிட 
பமாழிகளுக்குத் தாய்பமாழி தமிழ் என வாழ்நாள் முழுவதும் ஆய்வுப ய்து நிறுவிய 
ப ம்மல் யார்? 

1] கொல்டுமவல் 

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

35] உலகின் முதல் மாந்தன் தமிழன்; தமிழன் றதான்றிய இடம் குமரிக்கண்டறம 
என் தும் பமாகஞ் தாறரா, அரப் ா நாகரிகம்  ழந்தமிழர் நாகரிகறம என் தும் 
 ாவாணரது ஆய்வுபுலத்தின் இரு கண்களாம். அவர், தமிதழ வடபமாழி 
வல்லாண்தமயினின்றும் மீட் தற்காகறவ இதறவன் என்தனப்  தடத்தான் என்று 
கூறினார். - இது யாருதடய கூற்று? 

1] கொல்டுமவல் 

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 
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36] றதவறநயப்  ாவாணர் அவர்களின் ப ற்றறார் ப யர்? 

1] சொத்தப்பன் - விசொைொட்சி  

2] மவங்கட்ைொ ன் - அம் ணி அம் ொள்  

3] ஞானமுத்து –  ரிபூரணம் 

4] சுப்பைொயலு – சீதொைட்சுமி 

 

37] றதவறநயப்  ாவாணர் அவர்களின் ஊர்? 

1] திருச்சி  

2]  யிைொடுதுறை  

3]  துறை  

4]  ங்கரன்றகாவில் 

 

38]  ண்டிதர், புலவர், வித்துவான், முதுகதலத் தமிழ் பி.ஓ.எல். - இதனுடன் 
பதாடர்புதடயவர் யார்? 

1] கொல்டுமவல் 

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

39] றதவறநயப்  ாவாணர் அவர்களின் காலம்? 
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1] 07.02.1902 – 15.01.1951 

2] 07.02.1912 – 15.01.1961 

3] 07.02.1922 – 15.01.1971 

4] 07.02.1902 – 15.01.1981 

 

40] ப ந்தமிழ்ச் ப ல்வர், ப ந்தமிழ் ஞாயிறு, தமிழ்ப ருங் காவலர் என 174 சிறப்புப் 
ப யர்கள் - இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புதடயது? 

1] கொல்டுமவல் 

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

41] றகாவில்களில் தமிழில் வழி ாடு நதடப ற றவண்டும் எனவும், பிறப்பு இறப்புத் 
பதாடர் ான  டங்குகள் யாவும் தமிழில் நதடப றறவண்டும் எனவும் 
வலியுறுத்தியவர் யார்? 

1] திரு.வி.க  

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 
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42] ஒருமுதற ஆசிரிய நண் ர் சிலருடன் தாதரமங்கலம் (தாரமங்கலம்) என்னும் 
ஊருக்கு ப ன்று, அங்றக இரவு தங்கிவிட்டு மறுநாள் காதலயில் திரும்பினார். 
அவதர அன் ர் சிலர் சூழ்ந்துபகாண்டு, ஊர்ப ன்று வந்தததனப் ற்றிக் றகட்டனர். 
அவருள் ஒருவர், ஐயா  கலுணவும், இராவுணவும் எவ்வாறு இருந்தன? எனக் றகட்டார். 
 ாவாணர்  கலுணவு,  கல் உணவாகவும், இராவுணவு இரா உணவாகவும் இருந்தன 
என்றார். - இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புதடயது? 

1] திரு.வி.க  

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

43] தமிழ் வளர்த்தால்  சியும்  ட்னியும்  ஞ் ாய்ப்  றந்துவிடும் என எண்ணியவர் 
யார்? 

1] திரு.வி.க  

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

44] உண்ட வீட்டிற்கு எதாவது ப ய்தல் றவண்டும், உட்கார்ந்துக்பகாண்டு உண்டு 
ப ல்வது நன்றாகாது - என்று கூறியவர் யார்? 

1] திரு.வி.க  

2]  றை றையடிகள் 
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3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

45] தமிழ் வரலாறு, முதல் தாய்பமாழி,  மண்ணிறல விண்,  ண்தடத் தமிழர்,  
நாகரிகமும்  ண் ாடும், உயர்தரக் கட்டுதர இலக்கணம், ப ால்லாராய்ச்சிக் 
கட்டுதரகள்,  திருக்குறள் மரபுதர, தமிழ்நாட்டு விதளயாட்டுகள், தமிழர் திருமணம், 
வடபமாழி வரலாறு, தமிழர் மதம் - முதலான நாற் த்து மூன்று நூல்கதளயும், 
இருநூற்றுக்கும் றமற் ட்ட ஆய்வுக் கட்டுதரகளும் இவர் எழுதியுள்ளார் - இந்த கூற்று 
யாருடன் பதாடர்புதடயது? 

1] திரு.வி.க  

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

46]  ாவாணர், ப ாற்பிறப்பியல் அகரமுதலித்திட்ட இயக்குநராக ----------------- அன்று 
 ணியமர்த்தப் ட்டு, அரசின் உதவிறயாடு ப ாற்பிறப்பியல் அகரமுதலி பதாகுதிகள் 
சிலவற்தற பவளிக்பகாணர்ந்தார்.  

1] 08.05.1972 

2] 08.05.1973 

3] 08.05.1974 

4] 08.05.1975 
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47] தாம்  ணியாற்றிய கல்வி நிறுவனபமான்றில் பதாடர்ந்து  ணியாற்ற இயலாத 
சூழல் றநர்ந்த ற ாது, எனக்கு வறுதமயும் உண்டு; மதனவி மக்களும் உண்டு, 
அவற்றறாடு மானமும் உண்டு என்று பவளிறயறியவர் யார்? 

1] திரு.வி.க  

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

48] இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புதடயது? 

இவர், வறுதமயில் வாடினாலும்  ணம் தகக்குக் கிதடத்தால் நூல்கறள வாங்குவார். 
புலதமச் ப ருக்கில்லாமல் மிகவும் எளிதமயான வாழ்வு வாழ்ந்தவர். அன்பு கசியும் 
பநஞ் த்தில் ஆழமான நன்றியுணர்வுமிக்கவர். 

1] திரு.வி.க  

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

49] ------------------- என் வரின் ப யரில் ப ன்தன அண்ணா ாதலயில் மாவட்ட தமய 
நூலகம் ப யல் ட்டு வருகிறது. இவர்  டித்துப்  ணியாற்றிய இரா  ாதளயத்திற்கு 
அருகிலுள்ள முறம்பு என்னும் இடத்தில்  ாவாணர் றகாட்டம், அவர்தம் முழு 
உருவச்சிதல, அவர்  ப யரில் நூலகம் ஆகியதவ அதமக்கப் ட்டுள்ளன.  

1] திரு.வி.க  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

18 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

2]  றை றையடிகள் 

3] பரிதி ொற் கறைஞர் 

4] றதவறநயப்  ாவாணர் 

 

50] ---------------------- இல், 05.01.1981 அன்று நதடப ற்ற உலகத்தமிழ் மாநாட்டின்ற ாது, 
மாந்தன் றதாற்றமும் தமிழர் மரபும் என்னும் ததலப்பில் ப ாற்ப ாழிவாற்றித் 
தமிழன்தனக்குப் ப ருதம ற ர்த்தார். 

1] திருச்சி  

2] மசன்றன  

3] மதுதர 

4] மகொறவ   

 

51] மணம் நுகர்ந்ததற்குப்  ணம் - என்னும் கததயின் ஆசிரியர் யார்? 

1] சுஜொதொ 

2] ைொஜம் கிருஷ்ணன் 

3] அழ. வள்ளியப்பொ  

4] ஸ்ரீமதி எஸ்.இலட்சுமி ( ார் புகழும்  ரமார்த்தகுரு கததகள்) 

 

52]  லா + சுதள =  லாச்சுதள;  னி + ற ார் =  னிப்ற ார்; திதன + துதண = 
திதனத்துதண - ஆகிய எடுத்துக்காட்டுகள் எதனுடன் பதாடர்புதடயதவ? 
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1] உயிரீற்றுப் புணர்ச்சி 

2] ம ய்யீற்றுப் புணர்ச்சி 

3] விகொைப் புணர்ச்சி  

4] இவற்றில் ஏதுமில்றை  

குறிப்பு:- உயிரீற்றுப் புணர்ச்சி :- பை, பைொ, கனி, தீ இச்மசொற்கறளப் ஒலித்துப் பொருங்கள். 
இச்மசொற்களில் கறடசி எழுத்து உயிர்ம ய் எனினும் உயிர் ஈைொகக் மகொள்ளுதல் 
மவண்டும். 

பை’ இச்மசொல்லில் (ல் + அ = ை) ‘அ’ உயிர் ஈறு. 

உயிர் ஈற்றுச் மசொல்முன் வல்லின எழுத்துக்கள் வந்தொல், அதன் ம ய்மயழுத்து மிகும். 

(எ.கொ.) 

பைொ + சுறள = பைொச்சுறள 

பனி + மபொர் = பனிப்மபொர் 

திறன + துறண = திறனத்துறண 

 

உடம் டுபமய் :  (உயிர் முன் உயிர்):-  

அணில், ஏணி, ஏற்ைம். ஐவர், ஒளறவ, இரும்பு, உண்டு, உயிர், ஊர்வைம், ஓடு. 

‘ ணி’ + அடி . இங்கு  ணி என்பது நிறைம ொழி. இதன் ஈறு (ண் + இ) உயிர். அடி என்பது 
வரும ொழி. அதன் முதல் எழுத்து அ – உயிர். இவ்விைண்டும் ஒன்ைொகச் மசரும்மபொது                  
 ணி + அடி =  ணி + ய் + அடி =  ணியடி இறடயில் ‘ய்’ என்னும் ம ய் மதொன்றி, 
 ணியடி என்னும் மசொல்ைொகிைது. 

பூவழகு என்னும் மசொல்றை எவ்வொறு பிரிக்கைொம்? 
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பூ + அழகு – ‘பூவழகு’ என வரும். 

ஆனொல், பூவழகு என்னும் மசொல், பூ + அழகு = பூ + வ் + அழகு = பூவழகு. இறடயில் 
இங்கு ‘வ்’ என்னும் ம ய் எழுத்துத் மதொன்றுகிைது. 

மசவடி என்பது எவ்வொறு பிரியும்? 

மச + வ் + அடி – ‘மசவடி’ என வரும். இங்மக ‘வ்’ என்னும் ம ய் வந்துள்ளது. 

மச + அடி = மச + வ் + அடி = மசவடி, ம லும், மச + ய் + அடி = மசயடி எனவும் வரும். 

இ, ஈ, ஐ ஆகியனமுன் உயிர்வரின் ‘ய்’ மதொன்றும் : 

கிளி + அைகு = கிளி + ய் + அைகு = கிளியைகு. 

தீ + எரிகிைது = தீ + ய் + எரிகிைது = தீமயறிகிைது. 

பறன + ஓறை = பறன + ய் + ஓறை = பறனமயொறை 

அ, ஆ, உ, ஊ, ஓ முன் ‘வ்’ மதொன்றும் : 

 

குண + அழகி = குண + வ் + அழகி = குணவழகி 

பைொ + இறை = பைொ + வ் + இறை + பைொவிறை 

திரு + ஆரூர் = திரு + வ் + ஆரூர் = திருவொரூர் 

பூ + அழகி = பூ + வ் + அழகி = பூவழகி 

மகொ + இல் = மகொ + வ் + இல் = மகொவில் 

ஏ முன் உயிர்வரின் ‘வ்’, ‘ய்’ இைண்டும் வரும் : 

 

மத + ஆைம் = மத + வ் + ஆைம் = மதவொைம் 
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அவமன + அைசன் = அவமன + ய் + அைசன் = அவமனயைசன் 

ய், வ், வருவதற்குப் புணர்ச்சியில் ஏமதனும் மபயர் உண்டொ? நிறைம ொழி ஈற்று உயிரும், 
வரும ொழிமுதல் உயிரும் இறணயும்மபொது வ் அல்ைது ய் இறடயில் மதொன்றும். இதற்கு 
உடம்படும ய் என்பது மபயர். 

இ ஈ ஐ வழி யவ்வும் ஏறன உயிர்வழி வவ்வும் ஏமுன்இவ் விருற யும் உயிர்வரின் 
உடம்படு ம ய்மயன் ைொகும் – நன்னூல், 162 

 

பமய்யீற்றுப் புணர்ச்சி :-  

‘நூல் + ஆறட’ என்பதனில் நூல் என்பது நிறைம ொழி. ஆறட என்பது, வரும ொழி. நூல் 
என்னும் நிறைம ொழியின் ஈறு என்ன? ம ய் எழுத்து உள்ளது. அதனொல் ம ய்யீறு.. 

ம ய்யீற்று நிறைம ொழிமுன், உயிர்முதல் வரும ொழிச் மசொற்கள் வந்தொல், எவ்வொறு 
புணரும் என்பதறனப் பொருங்கள். அணில், ஆறட, இறை… என வரும் மசொற்கள்தொம  
உயிர்முதல் ம ொழிகள். 

பொல் + ஆறட என்பதனில், பொல் ம ய்யீற்று நிறைம ொழி முன் ஆறட உயிர்முதல் 
வரும ொழி மசரும்மபொது, ம ய் (ல்) உயிமைொடு (ஆ) மசர்ந்து பொைொறட என்ைொகிைது. 
ஏமனனில், ம ய் தனித்து இயங்கொது, உயிருடன் மசர்ந்துதொன் இயங்கும், இதுமவ இயல்பு.  

உடல்ம ல் உயிர்வந்து ஒன்றுவது இயல்மப – நன்னூல், 204 

(உடல் – ம ய்) இங்கு உடல் என்பது ம ய்மயழுத்றதக் குறித்தது. இதுமபொல் சிைவற்றைக் 
கூறுங்கள்.  ைர் + அடி =  ைைடி. கனல் + எரி = கனமைரி. கடல் + ஓைம் = கடமைொைம். 

கண், கல், மபொன்,  ண், என்பனவும் ம ய்யீற்று நிறைம ொழிகமள. 

முன்பு மசொன்ன ம ய்யீறுகள் மநடிமைடுத்தும், இைண்டு முதைொகப் பை எழுத்துக்கள் 
சொர்ந்தும் வந்தறவ. குறிைடுத்து வந்த ம ய்யீறுகள், இவற்றின்முன் உயிர்முதல் 
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வரும ொழி வந்தொல் கண் + அழகு = கண் + ண் + அழகு = கண்ணழகு என்னு ொறு 
இறணயும். 

தனிக்குறில் முன்மனொற் றுயிர்வரி விைட்டும் – நன்னூல், 205 

 

கல் + அறண = கல்ைறண. கண் + ஆடி = கண்ணொடி. 

பல் + அழகு = பல்ைழகு. விண் + அைசு = விண்ணைசு.  

 

53] ப ாருந்தாதது எது?  

1] இறட + அழகு = உயிர்முன் உயிர்  

2]  ண் + அகல் = ம ய்முன் உயிர்  

3] கிளி + மூக்கு = உயிர்முன் ம ய்  

4] மரம் + கிதள = பமய்முன் உயிர் 

குறிப்பு :- மரம் + கிதள = பமய்முன் பமய்  

 

54]  ாடும்  ாடல் - இத்பதாடரில்  ாடல் என் து ------------? 

1] நிறைம ொழி  

2] வருபமாழி  

3] மபொதும ொழி  

4] இவற்றில் ஏதுமில்றை  
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55]  லவாண்டு - இச்ப ால் பிரியும் முதற ------------- ? 

1] பல் + ஆண்டு  

2] பை + வொண்டு  

3]  ல + ஆண்டு 

4] இவற்றில் ஏதுமில்றை  

 

56]  தன + ஓதல - இரண்டிற்கும் இதடயில் ---------------- றதான்றும்.  

1] வ்       2] ய்    3] ம்    4] இவற்றில் ஏதுமில்றை   

 

57] முள் தாளுடன் - என் தன் ப ாருள்? 

1] முள்ளுடன் உள்ள இறை 

2] முள்ளுடன் உள்ள தறை  

3] முள் குத்திய காலுடன்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்றை 

 

58] ப ாருந்தாதது எது? வல்லினம் மிகா இடம். 

1] கறத + மசொன்னொன் = கறத மசொன்னொன் (இைண்டொம் மவற்றுற த்மதொறக) 

2] அழகமனொடு + மசன்ைொன் = அழகமனொடு மசன்ைொன் (மூன்ைொம் மவற்றுற  விரி) 

3] வீட்டிலிருந்து + பொர்த்தொன் = வீட்டிலிருந்து பொர்த்தொன் (ஐந்தொம் மவற்றுற  விரி) 

4] எனது + புத்தகம் = எனது புத்தகம் (ஏழாம் றவற்றுதம விரி) 
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குறிப்பு :- எனது + புத்தகம் = எனது புத்தகம் (ஆறாம் றவற்றுதம விரி) 

 

59] ப ாருந்தாதது எது? வல்லினம் மிகா இடம். 

1] சுடு + மசொறு = சுடுமசொறு (விறனத்மதொறக) 

2] கல்வி + மகள்வி = கல்விமகள்வி (உம்ற த்மதொறக) 

3] படித்த + பொடம் = படித்தபொடம் (மபயமைச்சம்) 

4] றகாழி + பகாக்கரித்தது = றகாழிபகாக்கரித்தது (விதனமுற்று) 

குறிப்பு :- றகாழி + பகாக்கரித்தது = றகாழிபகாக்கரித்தது (எழுவாய்த்பதாடர்) 

 

60] ப ாருந்தாதது எது? வல்லினம் மிகா இடம். 

1] வொழ்க + மசந்தமிழ் = வொழ்க மசந்தமிழ் (வியங்மகொள் விறனமுற்று) 

2] அது, இது, எது என்னும் மசொற்களின் பின் வல்லினம் மிகொது. (எ.டு) அது + தொன் = 
அதுதொன். அன்று, இன்று, என்று என்னும் மசொற்களின் பின் வல்லினம் மிகொது. (எ.டு) 
எத்தறன + மபொருள் = எத்தறன மபொருள் 

3] அத்தறன, இத்தறன, எத்தறன என்னும் மசொற்களின் பின் வல்லினம் மிகொது. (எ.டு) 
எத்தறன + மபொருள் = எத்தறன மபொருள் 

4] ' டி' என முடியும் விதனபயச் ம், உகரவீற்று விதனபயச் ம், எதிர்மதறப் 
ப யபரச் த்தின் பின் வல்லினம் மிகும். (எடு) வரும் டி கூறினாள் (' டி' என்னும் 
ப ால்) 

குறிப்பு :- ' டி' என முடியும் விதனபயச் ம், உகரவீற்று விதனபயச் ம், எதிர்மதறப் 
ப யபரச் த்தின் பின் வல்லினம் மிகாது. (எடு) வரும் டி கூறினாள் (' டி' என்னும் 
ப ால்) 
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61] சுவாமி றவதா லத்தின் மகள் ப யர்?  

1] நீலாம்பிதக அம்தமயார் 

2] கொதம்பரி அம்ற யொர்  

3] வளர் தி அம்ற யொர்  

4] இவற்றில் ஏதுமில்றை  

 

62] ப ற்ற தாய்ததன மகமறந் தாலும் பிள்தள தயப்ப றும் தாய்மறந் தாலும் உற்ற 
றதகத்தத உயிர்மறந் தாலும் உயிதர றமவிய உடல்மறந் தாலும் - என்னும்  ாடல்வரி 
இடம்ப ற்றுள்ள நூல் மற்றும் ஆசிரியர்? 

1] திருவருட் ா, இராமலிங்க வள்ளலார் 

2] கம்பைொ ொயணம், கம்பர்  

3]  ணிம கறை, சீத்தறைச்சொத்தனொர் 

4] நொன் ணிக்கடிறக, விளம்பிநொகனொர்    

 

63] சுவாமி றவதா லம் என்னும் தம் வடபமாழிப் ப யதரத் தனித்தமிழில் ------------- 
என்று மாற்றி தவத்துக்பகாண்டார். 

1] பரிதி ொற்கறைஞர்  

2] மதறமதலயடிகள்  

3] நவநீதன்  



Winmeen Tnpsc Gr 1 & 2 Self Preparation Course 2018 

 

26 www.winmeen.com | Learning Leads To Ruling 
 

4] மவங்கட  கொலிங்கம் 

 

64] பகால்லிமதலக் காட்டிலுள்ள ஓர் ஆளிடம் றதன் பகாண்டு வரும் டி 
ப ால்லியிருந்றதன்.அவன் அன்று வாரமல் மறுநாள் வந்து பவறுங்தகறயாடு 
நின்றதால் அவதனச் சினந்றதன். அவன் ற சினான்.. - இந்த கூற்று யாருடன் 
பதாடர்புதடயது? 

1]  றை றையடிகள்  

2] திரு.வி.க  

3] பொவொணர்  

4] கி.ஆ.ப .விசுவநாதம் 

 

65] 'நான் றநற்றற மதலக்கு நடந்றதன்;   லவிடங்களில் அதலந்றதன்; இறுதியில் 
ப ரும்  ாதறத்றதன் கண்டு சிறிது மதலத்றதன்; ஒரு பகாடிதயப் பிடித்றதன்; ஏறிச் 
ப ன்று கதலத்றதன்;  ாதனயில் பிழிந்றதன்; நன்றாக வடித்றதன்; அததனக் 
கண்டு மகிழ்ந்றதன்; அத்றதனில் சிறிது குடித்றதன்; களித்றதன்; கதளந்றதன்; 
மறந்றதன்; இன்று காதல எழுந்றதன்; நிதனத்றதன்; றததன அதடத்றதன்; 
எடுத்றதன்; விதரந்றதன்; நடந்றதன்; வந்றதன்; ற ர்ந்றதன்; இப்ற ாதுதான் உங்கள் 
வீட்டில் பகாடுத்றதன்'' - இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புதடயது? 

1]  றை றையடிகள்  

2] திரு.வி.க  

3] பொவொணர்  

4] கி.ஆ.ப .விசுவநாதம் 
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66] நானும் இததக்றகட்டு மகிழ்ந்றதன். அவனுக்கு உரியததனயும் தந்றதன். அடடா! 
எப் டி றதன்? எவ்வளவு றதன்? ஒவ்பவாரு ப ால்லிலும் றதன் ப ாட்டுகிறறத! 
இததனப்  ார்த்றதன், குடித்றதன் என்று கூறாமல் " டித்றதன்' எனக் கூறுங்கள். 
அப்ப ாழுதுதான் ஒவ்பவாரு ப ால்லும் ஒவ்பவாரு  டி "றதன்' என இனிக்கும். 
என்றன தமிழின் இனிதம! - இந்த கூற்று யாருடன் பதாடர்புதடயது? 

1]  றை றையடிகள்  

2] திரு.வி.க  

3] பொவொணர்  

4] கி.ஆ.ப .விசுவநாதம் 


