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  6th Tamil Questions - Part 8 [New Book]  

Term – 3 

1. விடுப்பட்ட இடங்களை நிரப்புக:  

தம் உயிர்ப்பபோல் எவ்வுயிரும் தோனென்று தண்டருள்கூர் 
………………………. …………………………. ………………………………. ………………… 

1] இன்பநிளை தோபெவந்து எய்தும் பரோபரபே!  

2] னெம்ளேயருக்கு ஏவல்என்று னெய்பவன் பரோபரபே! 

3] அல்ைோேல் பவன ோன்று அறிபயன் பரோபரபே! 

4] இன்பநிளை ஏவல்நின்று அறிபயன் பரோபரபே! 

1] 1 ெரி 2] 2 சரி  3] 3 ெரி 4] 4 ெரி 

2. னபோருத்துக 

1.தண்டருள் - அ.னதோண்டு 

2.ஏவல்  - ஆ.பேைோெ னபோருபை 

3.னெம்ளேயர் - இ.குளிர்ந்த கருளை 

4.கூர்  - ஈ.மிகுதி 

5] பரோபரபே - உ.ெோன்ப ோர் 
1] இ ஈ அ ஆ உ  2] இ அ உ ஈ ஆ 3] ஈ அ ஆ உ இ 4] உ அ இ ஈ ஆ 

[குறிப்பு: பணி என்பதன் னபோருளும் னதோண்டு ஆகும்.]  

3. அளெத்து உயிர்களையும் தம் உயிர்பபோல் கருதும் கருளை மிகுந்த ெோன்ப ோருக்கு என்ெ னெய்ய 

பவண்டும்? 

1] அன்பளிப்பு  2] த ொண்டு  3] ென்ேோெம்  4] உதவி 

4. எல்ைோரும் ……………………….. இருக்க நிளெப்பதுபவ 

அல்ைோேல் பவன ோன்று …………………….. பரோபரபே! என்  போடல்களில் விடுப்பட்ட னெோற்களை 

நிரப்புக. 

1] அளேதியோக, அல்ைோேல்  2] துன்புற்று, இல்ளைபய 

3] இன்புற்று, அறியேன்   4] அடிளேயோக, அறியோமில்ளைபய 

5. பரோபரக்கண்ணி என்னும் போடளை எழுதியவர்? 

1]  ொயுமொனவர்  2] திரு.வி.க  3] கம்பர்  4] போரதி 

6. ”தமிழ் னேோழியின் உபநிடதம்” எெப் பபோற் ப்படும் நூல்? 

1]  ொயுமொனவர் பொடல்கள்  2] சின்ேயதீபிளக 

3] திருவருட்போ    4] திருக்கு ள் 

7. தோயுேோெவர் எந்த அரெரிடம் தளைளேக் கைக்கரோகப் பணிப்புரிந்தோர்? அந்த அரெர் ஆண்ட 

பகுதியிளெ பதர்ந்னதடுக்க? 

1] ரோஜரோஜன், ேதுளர   2] விஜேரொகுநொ  தசொக்கலிங்கரிடம், திருச்சி 

3] முதைோம் குபைோத்துங்கன், தஞ்ளெ 4] இரண்டோம் குபைோத்துங்கன், னதன்ேதுளர 
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8. கண்ணி என்பது ………………………… அடிகளில் போடப்படும் போடல்வளக. 

1] மூன்று  2] நோன்கு  3] இரண்டு  4] எட்டு 

9. தம்+உயிர் என்பதளெச் பெர்த்து எழுதக் கிளடக்கும் னெோல்? 

1]  ம்முயிர் 2] தேதுயிர்  3] தம்உயிர்  4] தம்மு உயிர் 
10. தோனென்று என்னும் னெோல்ளைப் பிரித்து எழுதக் கிளடப்பது? 

1] தோனெ+என்று  2]  ொன்+என்று 3] தோ+னென்று 4] தோன்+னென்று 

11. பெோம்பல் என்னும் னெோல்லுக்குரிய னபோருத்தேோெ எதிர்ச்னெோல்? 

1] அழிவு  2] துன்பம்  3] சுறுசுறுப்பு  4] பெோகம் 

12. ”உளைக்கும் பபோது நீங்கள் 

புல்ைோங் குைைோகி விடுகிறீர்கள்” என்  போடல் வரிகள் யோரோல் எழுதப்பட்டது? 

1] கலீ இம்ரோன்  2] கலீப் கிப்ரொன் 3] ெலீம் கிப்ரோன் 4] ெலீம் இம்ரோன் 

13. ”னகோடுப்பது பவரின் இயல்பு  

னபறுவது பவரின் இயல்பு” என்  போடல் வரிகள் இடம்னபற்றுள்ை நூலின் னபயர் என்ெ? 

1] தீர்க்க ரிசி  2] தீர்க்கப்பரிசு  3] தீர்க்கதியோகி 4] தீர்க்கயோத்திளர 
14. பேற்கூறிய கூற்றுகளை ஆரோய்க 

1.கலீப் கிப்ரோன் னைபெோன் நோட்ளடச் பெர்ந்தவர். 
2.கவிஞர், புதிெ ஆசிரியர், கட்டுளரயோசிரியர் எெப் பன்முக ஆற் ல் னபற் வர். 
3.தீர்க்கதரிசி என்னும் நூலிளெ னேோழிப்னபயர்த்தவர். 
4.சி ந்த ஓவியரோக கலீப் கிப்ரோன் திகழ்ந்தோர். 
1] 1 ேட்டும் 3 ெரியோெளவ  2] 3 ேட்டும் 4 ெரியோெளவ 

3] 2 ேட்டும் 3 ெரியோெளவ  4] 3 மட்டும்  வறொனவவ 

15. தீர்க்கதரிசி என்னும் நூளை னேோழிப்னபயர்த்தவர் யோர்? 

1] கலீப் கிப்ரோன்  2] புவிேரசு  3] கிப்ரோன்  4] ஜோன் பனியன் 

16. பரிசு னபறும் பபோது நம் ேெநிளை ………………………… ஆக இருக்கும். 

1] கவளை  2] துன்பம்  3] மகிழ்ச்சி  4] பெோர்வு 

17. வோழ்வில் உயர கடிெேோக …………………………. பவண்டும். 

1] பபெ  2] சிரிக்க  3] நடக்க  4] உவைக்க 

18. உைக உயிர்கள் அளெத்தும் வோழ்நோள் முழுவதும் …………………………. பதடிபய உளைக்கின் ெ. 

1] பைம்  2] உளட  3] இருப்பிடம்  4] உணவு 

19. தனி ஒருவனுக்கு உைவு இல்ளைனயனில் இச்னெகத்திளெ அழித்திடுபவோம் என்  போடல் 

வரியிளெ எழுதியவர் யோர்? 

1] போரதிதோென் 2] கவிேணி  3] பொரதிேொர்  4] திருவள்ளுவர் 
20. உைகில் பசித்திருக்கும் ஒருவனுக்கு உைவு அளிப்பது …………………………….. இளையோெது. 

அதுபவ சி ந்த ………………………………… ஆகும். 

1] சி ந்த னெயலுக்கு, னெயல்  2] கடவுளின் கோட்சிக்கு, னெயல் 

3] உயிர் தகொடுப்ப ற்கு, அறம்  4] உயிரிளெ னபறுவதற்கு, அ ம் 
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21. ேணிபேகளை எந்த தீவிற்கு னகோண்டு னெல்ைப்பட்டோள்? அளைத்துச் னென் து யோர்? 

1] இைட்ெத்தீவு, ேணிபேகளையின் பதோழி 2] ேோைத்தீவு, தீவுதிைளக 

3] மணிபல்லவத்தீவு, மணியமகலொ த ய்வம் 4] ேணிபல்ைவத்தீவு, ேணிபேகைோ னதய்வம் 

22. ேணிபேகளை ேணிபல்ைவத்தீவில் யோளர ெந்தித்தோர்? 

1] ேணிபேகைோ னதய்வம்   2] தீவுத்திலவக 

3] அ வை அடிகள்   4] ேோதவி 

23. தீவுத்திைளக ேணிபல்ைவத்தீவில் தோன் னெய்யும் பணிகைோக ேணிபேகளையிடம் கூறியது 

எது/எளவ? 

1] வருபவர்களை வரபவற்பது, உைவு அளிப்பது 

2] ேணிபல்ைவத் தீளவ போதுகோப்பது, வருபவர்களை வரபவற்பது 

3] மணிபல்லவத் தீவிவன பொதுகொப்பது, புத் பீடிவகவே கொவல் தசய்வது 

4] புத்தப்பீடிளக கோவல் னெய்வது, ேணிபேகளைளய போதுகோப்பது 

24. பூக்கள் நிள ந்து விைங்கும் னபோய்ளகக்கு தீவுத்திைளக கூறும் இன்னெோரு னபயர் என்ெ? 

1] பகோேோதோ  2] புண்ணிய நதி 3] யகொமுகி  4] புண்ணிய ஊற்று 

25. பகோமுகி என்பதன் னபோருள் 

1] பசுவின் முழு வடிவம் 2] விைங்கு வடிவம் 3] பசுவின் முகம் 4] னபோய்ளக ஆறு 

26. பசுவின் முகம் பபோன்று அளேந்திருப்பதோல், …………………………………. பகோமுகி என்னும் 

னபயளரப் னபற் து. 

1] ளவளக   2] நர்ேதோ  3] கங்கோ  4] தபொய்வக 

27. னபோய்ளக நீரின் பேல் பதோன்றும் அதிெயம் என்ெ? அந்த அதிெயம் எப்பபோது நிகழ்வதோக 

தீவுத்திைளக ேணிபேகளையிடம் கூறுகி ோள்? 

1] ெக்கரம், முழு அேோவோளெ   2] ெங்கு, திங்கள் முழு நிைவு 

3] அரிே பொத்திரம், திங்கள் முழு நிலவு 4] அமுத சுரபி, முழு அேோவோளெ 

28. அமுத சுரபியின் சி ப்போக தீவுத்திைளக கூறுவது யோது? 

1] அள்ை பைம் குள யோது   2] அள்ை தங்க கோசு குள யோது 

3] அள்ள அள்ள உணவு குவறேொது  4] அள்ை அள்ை உளட குள யோது 

29. அமுதசுரபி முதன் முதலில் யோரிடம் இருந்தது? 

1] ேணிபேகைோ னதய்வம்  2] தீவுத்திைளக 3] ஆபுத்திரன்  4] ஆதிளர 
30. ேணிபேகளை முதன்முதலில் யோரிடம் உைவு னபற் ோள்? 

1] ஆபுத்திரன் 2] தீவுத்திைளக 3] ஆதிவர  4] ேோதவியிடம் 

31. ேணிபேகளையின் னபற்ப ோர் யோர்? 

1] பகோவைன் – கண்ைகி   2] பகோவைன் – ேோதிரி 

3] யகொவலன் – மொ வி   4] ேணிபேகைோ னதய்வம் 

32. ேணிபேகளை அமுதசுரப்பியில் உள்ை உைளவ முதலில் யோருக்கு வைங்குகி ோர்? 

1] உடல் குவறயுற்யறொர், பிணிேொளர், ஆ ரவு அற்யறொர் 
2] ஏளை எளிபயோர், ஆதரவு அற்ப ோர், பிணியோைர் 
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3] பிணியோைர், பிச்ளெக்கோர்ர்கள் 

4] ஆதரவு அற்ப ோர், ஏளை எளிபயோர் 
33. ேணிபேகளை ……………………… நகரில் உள்ை சிள ச்ெோளைக்கு னென்று அங்கு உள்ைவர்களுக்கு 

உைவிடுகி ோள்? 

1] பவலூர்  2] மதுவர (பூம்புகொர்)  3] திருச்சி  4] னென்ளெ 

34. ேன்ெரிடம், ேணிபேகளை சிள க்பகோட்டம் எவ்வோ ோக ேோ  பவண்டும் என்று பகட்டுக் னகோண்டோர்? 

1] பூந்பதோட்டேோக  2] அறக்யகொட்டமொக  3] அரண்ேளெயோக 4] பகோவிைோக 

35. சிள யில் உள்ைவர்களுக்கு ேணிபேகளை எதளெ கற்றுக் னகோடுக்க பவண்டும் என்று ேன்ெரிடம் 

கூறிெோர்? 

1] அற தநறிக் கல்வியிவன  2] அ  னநறிக் னகோள்ளக 

3] பபோதளெகள்    4] வோழ்க்ளக அ ம் 

[குறிப்பு: அறதநறி கல்வி என்பது தபற்யறொவர மதித் ல், முதிேவவரப் யபணல், உறவினர்கவள 

அரவவணத் ல். 

புத் ர் யபொதித் து – யபொ வனகள் 

திருவள்ளுவர் - வொழ்க்வக அறத்திவனப் பற்றி எடுத்துவரத் ொர்.]  
36. ’போதம்’ என்  சிறுகளதயின் ஆசிரியர் யோர்? 

1] ஜோெகி ேோைைன்   2] ரொமகிருஷ்ணன் 

3] னஜயகோந்தன்    4] கல்கி 

37. ’போதம்’ என்  சிறுகளதயில் ேோரி னெய்த னதோழில் என்ெ? 

1] கூலிபவளை    2] ேோடு பேய்ப்பவர் 
3] தசருப்பு வ ப்பவர்   4] மீன் பிடிப்பவர் 

38. கீபை னகோடுக்கப்பட்டுள்ைளவகளில் இரோேகிருஷ்ைன் எழுதிய நூல் எது/எளவ? 

1] உபபோண்டவம்  2] கதோவிைோெம் 3] பதெோந்திரி  4] கோல் முளைத்த களதகள் 

1] 1 ேட்டும் 2 ெரி  2] 2 ேட்டும் 3 ெரி 3] 3 ேட்டும் 4 ெரி 4] அவனத்தும் சரி 

39. கீபை னகோடுக்கப்பட்டளவகளில் ரோம்கிருஷ்ைன் எழுதிய ’போதம் என்னும் சிறுகளதயோெது எந்த 

சிறுகளதயின் னதோகுப்பில் அளேந்துள்ைது? 

1] கோல் முளைத்த களதகள்  2]  ொவரங்களின் உவரேொடல் 

3] கதோவிைோெம்    4] பதெோந்திரி 

40. போதம் என்னும் சிறுகளதயில் ேோரியிடம் வித்தியெேோெ னெருப்ளப ளதக்க னகோடுத்த்து யோர்? 

1] னபரியவர்  2] சிறுவன்  3] சிறுமி  4] முதிபயோர்   
41. னபயர்ச்னெோல் எத்தளெ வளகப்படும்? 

1] 5  2] 6  3] 8  4] 10 

42. உயிருள்ை னபோருட்களையும், உயிரற்  னபோருள்களையும் குறிக்கும் னபயருக்கு ………………… 

என்று னபயர். 
1] இடப்னபயர்    2] தபொருட்தபேர்   

3] பண்புப்னபயர்    4] சிளெப்னபயர் 
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43. னபோருந்தோத ஒன்றிளெ பதர்ந்னதடுக்கவும். 

1] னென்ளெ   2] பள்ளி  3] பூங்கோ  4] நொற்கொலி 

குறிப்பு: மற்ற மூன்றும் இடப்தபேரிவன குறிக்கிறது. 

44. கீபை னகோடுக்கப்பட்டளவகளுள் கோைப்னபயரிளெ குறிக்கோத னெோல்லிளெ பதர்ந்னதடுக்கவும். 

1] நிமிடம், நோள்    2] வோரம், சித்திளர 
3] ஆண்டு, நோட்கள்   4] கண், இவல 

குறிப்பு: கண், இளைஆகியளவ சிளெப்னபயரிளெ குறிக்கின் து. 

45. னபோருளின் உறுப்ளபக் குறிக்கும் னபயர் ? 

1] இடப்னபயர்    2] பண்புப்னபயர் 
3] சிவனப்தபேர்    4] னபோருட்னபயர் 

46. கீபை னகோடுக்கப்பட்டளவகளில் பண்பு னபயரிளெ குறிக்கோத னெோல்லிளெ பதர்ந்னதடுக்கவும்? 

1] ெதுரம்  2] நன்ளே  3] னெம்ளே  4] கண் 

குறிப்பு: கண் என்பது சிளெப்னபயரிளெ குறிக்கின் து. 

47. னபோருத்துக: 

1.னதோழிற்னபயர்  - அ.ளக 

2.சிளெப்னபயர்  - ஆ.சித்திளர 
3.கோைப்னபயர்  - இ.போடுதல் 

4.இடப்னபயர்  - ஈ.ப ளவ 

5.னபோருட்னபயர்  - உ.பூங்கோ 
1] அ ஆ இ ஈ உ  2] இ அ ஆ உ ஈ  3] உ ஆ அ இ ஈ  4] ஈ இ ஆ அ உ 

48. நம் முன்பெோர்கள் சிை னபோருள்களுக்குக் கோரைம் கருதோேல் னபயரிட்டு வைங்கிெர். அவ்வோறு 

இட்டு வைங்கிய னபயர்கள் ……………………… ஆகும். 

1] குறிப்புனபயர்    2] இடுகுறிப்தபேர்   

3] கோரைப்னபயர்    4] கோரைப்னபோதுப்னபயர் 
49. இடுக்குறிப்னபயர் எத்தளெ வளகப்படும்? 

1] 3 வளகப்படும்  2] 2 வவகப்படும் 3] 4 வளகப்படும் 4] 5 வளகப்படும் 

[குறிப்பு: இடுகுறிப் தபொதுப்தபேர், இடுகுறிச் சிறப்பு தபேர் என இருவவகப்படும்.]  

50. ஓர் இடுக்குறிப்னபயர் அத்தன்ளே உளடய எல்ைோப் னபோருள்களையும் குறிப்பது ………………………. 

எெப்படும். 

1] இடுகுறிப் னபயர்   2] இடுகுறிப் கொரணப்தபேர் 
3] இடுக்குறிப் னபோதுப்னபயர்  4] இடுக்குறி சி ப்பு னபயர் 

51. ஓர் இடுக்குறிப்னபயர் குறிப்போக ஒரு னபோருளை ேட்டும் குறிப்பது ……………………………. 

எெப்படும். 

1] இடுக்குறிப்னபயர்   2] இடுக்குறி சிறப்பு தபேர் 
3] இடுக்குறிப் னபோதுனபயர்  4] கோரைப்னபயர் 

52. நம் முன்பெோர் சிை னபோருள்களுக்கு ……………….. கருதிப் னபயரிட்டெர். 
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1] னபோதுத்தன்ளேக்   2] சி ப்புக் 

3] கொரணம்     4] பண்புக் 

53. கோரைப்னபயர் குறிப்பிட்ட கோரைமுளடய எல்ைோப் னபோருள்களையும் னபோதுவோக குறித்தோல் அது 

…………………. எெப்படும். 

1] கோரைப்னபயர்    2] கோரைச் சி ப்பு னபயர் 
3] கொரணப் தபொதுப்தபேர்  4] இடுக்குறி சி ப்பு னபயர் 

54. குறிப்பிட்ட கோரைமுளடய எல்ைோப் னபோருள்களுள் …………… ேட்டும் சி ப்போக குறிப்பது 

கோரைச்சி ப்பு னபயர் ஆகும். 

1] தபொதுவொன ஒன்வற   2] னபோதுவோெ இரண்ளட 

3] னபோதுவோெ மூன்ள    4] சி ப்போெ இரண்ளட 

55. கீபை னகோடுக்கப்பட்டளவகளில் இடுக்குறிச் சி ப்புப் னபயரிளெ பதர்ந்னதடுக்க. 

1] வயல்  2] வொவை  3] மீன்னகோத்தி 4] ப ளவ 

56. கீபை னகோடுக்கப்பட்டளவகளில் கோரைப்னபயர் அல்ைோத ஒன்றிளெ பதர்ந்னதடுக்க. 

1] நோற்கோலி 2] கரும்பைளக 3] வளையல்  4] கருயவலங்கொடு 

57. ”அன்பினில் இன்பம் கோண்பபோம் 

அ த்தினில் பநர்ளே கோண்பபோம்” என்  போடல் வரியிளெ எழுதியவர் யோர்? 

1] போரதிதோென் 2] முத் வரேனொர் 3] கலீப் கிப்ரோன் 4] நோேக்கல் கவிஞர் 
58. ஆறு என்  னெோல்லிளெ குறிக்கோத னெோல்ளை பதர்ந்னதடுக்க. 

1] திங்கள்  2] நதி   3] எண்  4] கடல் 

59. னபோருந்தோளத பதர்ந்னதடுக்க:  

1.ெோரை ெோரணியர்  - அ.Scouts & Guides 

2.தன்ெோர்வைர்   - ஆ.Volunter 

3.இைம் னெஞ்சிலுளவக் ெங்கம் - இ.Junior Red Cross 

4.ெமூக பணியோைர்  - ஈ.Social Worker 

5.அ க்கட்டளை   - உ.Indus Department 

1] 2 ேட்டும் 2] 3 ேற்றும் 4  3] 1 ேட்டும்  4] 5 மட்டும் 

குறிப்பு: அ க்கட்டளை என்பதன் ஆங்கிைச் னெோல் Trust என்பதோகும். 

60. ஏளைக்களுக்கு உதவி னெய்வபத ……………… ஆகும். 

1] பளக  2] ஈவக  3] வறுளே  4] னகோடுளே 

61. பி  உயிர்களின் ……………………………. கண்டு வருந்துவபத அறிவின் பயெோகும். 

1] ேகிழ்ளவ 2] னெல்வத்ளத 3] துன்பத்வ   4] பளகளய 

62. உள்ைத்தில் …………………………… இல்ைோேல் இருப்பபத சி ந்த அ ேோகும். 

1] ேகிழ்ச்சி 2] ேன்னிப்பு  3] துணிவு  4] குற்றம் 

63. தீயிெோல் சுடப்பட்டவர்கூடப் பிளைத்துக் னகோள்ை முடியும். ஆெோல் ………………… தீங்கு னெய்தவர் 
தப்ப முடியோது. 

1] ேனிதர்களுக்கு  2] தபரிேவர்களுக்கு  3] கடவுளுக்கு  4] நண்பர்களுக்கு 
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64. தம்மிடம் இருப்பவற்ள ப் பி  உயிர்களுக்குப் பகிர்ந்து னகோடுத்துக் கோப்போற்  பவண்டுனேன்பது 

…………………………….. கூ ப்படும் அ ங்களில் சி ந்தோக கருதப்படுகி து. 

1] திருக்கு ளில்  2] நோைடியோரில் 3] அறநூல்களில் 4] நன்னூலில் 

65. நேக்குத் துன்பம் னெய்தவர் நோணும்படி அவருக்கு ………………………….. னெய்வதுதோன், அவளர 
…………………… வழியோகும். 

1] னகடுதல், பேம்படுத்தும்  2] தீளே, தண்டிக்கும் 

3] நன்ளே, பேம்படுத்தும்   4] நன்வம,  ண்டிக்கும் 

66. இல்ைோதவருக்கு தருவதோல் உண்டோகும் …………………………… அறியோதவர்கள் ……………….. 

பெர்த்து ளவத்துப் பின் அதளெ இைந்து விடுவோர்கள். 

1] துன்பத்திளெ, னபோருளை  2] துன்பத்திளெ, பைத்திளெ 

3] ேகிழ்ச்சியிளெ, னெோத்திளெ  4] இன்பத்வ , தபொருவள 

67. ேனித வோழ்க்ளகயில் னபோ ோளே, ………………………….., சிெம், …………………………….. ஆகிய 

நோன்கும் இல்ைோேல் வோழ்வபத அ ம் ஆகும். 

1] யபரொவச, கடுஞ்தசொல் யபசு ல் 2] னபோய் னெோல்ைோளே, பபரோளெ 

3] துன்பம், பபரோளெ   4] துன்பம், னபோய் 

68. விடுப்பட்ட னெோற்களை நிரப்புக. 

ஈத்துவக்கும் இன்பம் அறியோர்னகோல் தோமுளடளே 

…………………………… ……………………………….. ………………………………… 

1] வவத்திைக்கும் வன்க ணவர்  2] குறினயதிர்ப்ளப நீரது உளடத்து 

3] னதோகுத்தவற்றுள் எல்ைோம் தளை 4] பபோற் லுள் எல்ைோம் தளை 

69. தகுந்த னெோற்களை னகோண்டு நிரப்புக. 

பகுத்துண்டு …………………. ஓம்புதல் ……………………………. நூபைோர் 
னதோகுத்தவற்றுள் எல்ைோம் தளை  

1] ஆற் ல், எல்ைோம்   2] இகைோளே, பபோற் லுள் 

3] பல்லுயிர், ஓம்பு ல்   4] ஒறுத்தல், நன்ெயம் 

70. உள்ைத்தில் ……………………… இல்ைோேல் இருப்பபத சி ந்த அ ேோகும் என்று வள்ளுவர் கூறுவது 

யோது? 

1] உண்ளே  2] துன்பம்  3] குற்றம்  4] கடுஞ்னெோல் 
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