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11th History Lesson 3 Questions in Tamil 

3] குப்தர்கள் 

1. குப்தர்களின் காலம் ________ என்று அழைக்கப்படுகிறது. 
அ) பபாற்காலம் 
ஆ) பெவ்வியல் கழலகளின் காலம்  
இ) பண்பாட்டு மலர்ச்சியின் காலம்  
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும் 
குறிப்பு: குப்தர்களின் காலம் ப ாற்காலம், பெவ்வியல் கனலகளின் காலம் ேற்றும்  ண் ாட்டு 
ேலர்ச்சியின் காலம் என்றனைக்கப் டுகிறது.  
2. முத்ராராட்ெெம் என்ற நூழல எழுதியவர் 
அ) பகௌடில்யர் 
ஆ) பதால்காப்பியர் 
இ) விொகதத்தர் 
ஈ) தாலமி 
குறிப்பு: விொகதத்தரின் மதவிெந்திரகுப்தம், முத்ராராட்ெெம்  ஆகியனை குப்தரின் எழுச்சி குறித்த 
விைரங்கனை அளிக்கின்றை. 
3. இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு வருழக தந்த சீனப் பயணி  
அ) பமகஸ்தனிஸ் 
ஆ)  ாஹியான் 
இ) பிளினி 
ஈ) தாலமி 
குறிப்பு: இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் காலத்தில் இந்தியாவிற்கு ைருனக தந்த சீைப்  யணி  ாஹியான் 
குறிப்புகளில் குப்தர்கனைப்  ற்றிக் கூறப் ட்டுள்ைது. 
4. பமஹ்ரராலி இரும்புத்தூண் கல்பவட்டு யாருழடய ொதழனகழைக் குறிக்கிறது?  
அ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர்  
ஆ) இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் 
இ) ஶ்ரீகுப்தர்  
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர்  
குறிப்பு: முதலாம் ெந்திரகுப்தரின் ொதனைகனைப்  ற்றி பேஹ்மராலி இரும்புத்தூண் கல்பைட்டு 
குறிப்பிடுகிறது. 
5. ெமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சி, அவரது ஆளுழம மற்றும் ொதழனகள் பற்றி விைக்கும் கல்பவட்டு  
அ) பமஹ்ரராலி இரும்புத்தூண் கல்பவட்டு  
ஆ) அலகா ாத்தூண் கல்பைட்டு  
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இ) அரொகர் கல்பவட்டுகள் 
ஈ) ஸ்தூபிகள் 
குறிப்பு: அலகா ாத்தூண் கல்பைட்னடப் ப ாறித்தைர் ஹரிமெைர். 
6. முதலாம் ெந்திரகுப்தர் குமாரரதவி என்ற ___________ இைவரசிழய மணந்தார். 
அ) அலகாபாத் 
ஆ) தக்காணம் 
இ) லிச்ொவி 
ஈ) ரேபாைம்  
குறிப்பு: குப்தைம்ெத்தின் மூன்றாைது ஆட்சியாைராை முதலாம் ெந்திரகுப்தர் குோரமதவி என்ற 
லிச்ொவி இைைரசினய ேணந்தார். லிச்ொவி என் து ைடக்கு பீகாரில் இருந்த  ைனேயாை 
கணெங்கோகும். அது கங்னகக்கும் மே ாை பதராய்க்கும் இனடப் ட்ட  குதியாகும். 
7. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகளில் ெரியானழவ எழவ? 
(1) ெந்திரகுப்தரின் ஒப்பற்ற புதல்வர் ெமுத்திரகுப்தர் 
(2) ெமுத்திரகுப்தரின் பிரயாழக (இன்ழறய அலகாபாத்) தூண்கல்பவட்டின்படி, அவர் பிரயாழகக்கு ரமற்ரக 
மதுரா வழரயுள்ை பெழிப்பான நிலங்கள் முழுவழதயும் ழகப்பற்றினார்.  
(3) கலிங்கம் வழியாகத் பதற்ரக, பல்லவர்களின் தழலேகரமான காஞ்சிபுரம் வழர பவற்றிகரமான 
பழடபயடுப்ழபயும் ெமுத்திரகுப்தர் ேடத்தினார். 
அ) 1 மட்டும் ெரி 
ஆ) 2 மட்டும் ெரி 
இ) 1, 2 ெரி 
ஈ) அனைத்தும் ெரி 
குறிப்பு: ேகதம், அலகா ாத், அவுத் ஆகியைற்னற குப்தர்களின்  குதிகைாகப் புராணங்கள் 
குறிப்பிடுகின்றை. 
8. குப்த வம்ெத்தின் முதல் அரெர் 
அ) கரடாத்கஜர் 
ஆ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
இ) ெமுத்திரகுப்தர் 
ஈ) ஶ்ரீ குப்தர் 
குறிப்பு: குப்தைம்ெத்தின் முதல் அரெர் ஶ்ரீகுப்தர் (ப ா.ஆ. 240–280). இைனரத் பதாடர்ந்து இைரது புதல்ைர் 
கமடாத்கஜர் (ப ா.ஆ. 280–319) ஆட்சிக்கு ைந்தார். கல்பைட்டுகளில் ஶ்ரீகுப்தர், கமடாத்கஜர் ஆகிய 
இருைரும் ேகாராஜா என்று குறிக்கப் டுகிறார்கள். 
9. குப்தப் ரபரரசின் முதல் ரபரரெர் யார்?  
அ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) கரடாத்கஜர் 
இ) ஹரிரெனர் 
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர் 
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குறிப்பு: கமடாத்கஜரின் புதல்ைராை முதலாம் ெந்திரகுப்தர் ப ா.ஆ. 319 முதல் 335 ைனர ஆட்சிபுரிந்தார். 
இைர் குப்தப் ம ரரசின் முதல் ம ரரெராகக் கருதப் டுகிறார்.  
10. மகாராஜா– அதிராஜா என்ற பட்டத்ழத ஏற்றவர் 
அ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) கரடாத்கஜர் 
இ) ஹரிரெனர் 
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர் 
குறிப்பு: ேகாராஜா– அதிராஜா என்ற  ட்டத்னத ஏற்றைர் கமடாத்கஜரின் புதல்ைராை முதலாம் 
ெந்திரகுப்தர். 
11. எந்த ஆண்டில் முதலாம் ெந்திரகுப்தர் தனது புதல்வர் ெமுத்திரகுப்தழரத் தனது வாரிொக நியமித்தார்?  
அ) பபா.ஆ. 200 
ஆ) பபா.ஆ. 235 
இ) பபா.ஆ. 300 
ஈ) ப ா.ஆ. 335 
குறிப்பு: ப ா.ஆ. 335ல் முதலாம் ெந்திரகுப்தர் தைது புதல்ைர் ெமுத்திரகுப்தனரத் தைது ைாரிொக 
நியமித்தார்.  
12. ெமுத்திரகுப்தர் பமௌரிய வம்ெத்தில் வந்ததாகக் கூறும் கல்பவட்டு 
அ) பமஹ்ரராலி இரும்புத்தூண் கல்பவட்டு  
ஆ) அலகாபாத்தூண் கல்பவட்டு  
இ) அமொகர் கல்பைட்டு 
ஈ) ஸ்தூபிகள்  
குறிப்பு: அமொகர் கல்பைட்டு ெமுத்திரகுப்தர் ோடு முழுைதும்  னடபயடுத்துச் பென்ற ம ாது அைருக்கு 
அடி ணிந்த அரெர்கள், ஆட்சிப்  குதிகள் ஆகியை குறித்த மிகப் ப ரும்  ட்டியனலத் தருகிறது.  
13. கயாவில் பபௌத்தமடம் கட்ட ெமுத்திரகுப்தரிடம் அனுமதி ரகாரிய அரெர் 
அ) அதியமான் 
ஆ) மேகைர்ேன் 
இ) கரிகாலன் 
ஈ) பபருேற்கிள்ளி 
குறிப்பு: இலங்னக அரெர் மேகைர்ேன்  ரிசுகனை அனுப்பி, கயாவில் ஒரு ப ௌத்தேடம் கட்ட 
ெமுத்திரகுப்தரிடம் அனுேதி மகாரியுள்ைார்.  
14. ெமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சிக்காலம் எத்தழன ஆண்டுகள்? 
அ) 20 
ஆ) 30 
இ) 40 
ஈ) 50 
குறிப்பு: ெமுத்திரகுப்தரின் ஆட்சிக்காலம் 40 ஆண்டுகள் ைனர இருந்தது. 
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15. தனது ராணுவ பவற்றிகழைப் பிரகடனம் பெய்ய அசுவரமதயாகம் ேடத்திய குப்தப்ரபரரெர் யார்?  
அ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) கரடாத்கஜர் 
இ) ஹரிரெனர் 
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர் 
குறிப்பு: தைது ராணுை பைற்றிகனைப் பிரகடைம் பெய்ய ெமுத்திரகுப்தர் அசுைமேதயாகம் ேடத்திைார்.  
16. ஹரிரெனர், வசுபந்து ரபான்ற கவிஞர்கழையும், அறிஞர்கழையும் ஆதரித்த குப்தப்ரபரரெர் யார்?  
அ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) கரடாத்கஜர் 
இ) ஹரிரெனர் 
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர் 
குறிப்பு: ெமுத்திரகுப்தர் அறிஞர்கனையும், ஹரிமெைர் ம ான்ற கவிஞர்கனையும் ஆதரித்தார். இதன் 
மூலம் ெேஸ்கிருத இலக்கியத்னத ைைர்ப் தில்  ங்காற்றிைார். னைணைத்னத அைர் தீவிரோகப் 
பின் ற்றிைார் என்றாலும் ைசு ந்து என்ற ோப ரும் ப ௌத்த அறிஞனரயும் ஆதரித்தார். 
17. கவிராஜா என்ற பட்டத்ழதப் பபற்றவர் 
அ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) கரடாத்கஜர் 
இ) ஹரிரெனர் 
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர் 
குறிப்பு: கவினத, இனெப் பிரியராை இைருக்குக் கவிராஜா என்ற  ட்டம் ைைங்கப் ட்டது. குப்தர் 
ோணயங்களில் அைர் வீனண ைாசிப் து ம ான்ற சின்ைம் ப ாறிக்கப் ட்டுள்ைது.  
18. விக்ரமாதித்யன்  என்று அழைக்கப்பட்டவர் 
அ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) ஹரிரெனர் 
இ) ெமுத்திரகுப்தர் 
ஈ) இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் 
குறிப்பு: தைது தாத்தா ப யனரமய சூடிய இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் மிகத்திறனேயாை அரெர். அைர் 
ப ா.ஆ. 375 முதல் 415 ைனர 40 ஆண்டுகள் ஆட்சி புரிந்தார்.  
19. இரண்டாம் ெந்திரகுப்தரின் ெரகாதரர் யார்? 
அ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) ஶ்ரீ குப்தர் 
இ) ராே குப்தர் 
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர்  
குறிப்பு: இரண்டாம் ெந்திர குப்தர் தைது ெமகாதரராை ராேகுப்தருடன் ப ா.ஆ. (370–375) 
ைாரிசுரினேக்குப் ம ாராடி ஆட்சிக்கு ைந்தார். 
20. இரண்டாம்ெந்திரகுப்தர் எந்த இடத்ழத தழலதகராகக் பகாண்டு ஆட்சி புரிந்தார்? 
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அ) முசிறி 
ஆ)  ாடலிபுத்திரம் 
இ) பகாற்ழக 
ஈ) காவிரி பூம்பட்டினம் 
குறிப்பு:  ாடலிபுத்திரத்னதத் தனலேகரோகக் பகாண்ட இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் தைது அரசின் 
எல்னலகனைப் ம ார்கள், திருேண உறவுகள் ஆகியைைற்றின் மூலம் விரிவு டுத்திைார்.  
21. ெமஸ்கிருதத்தில் பல பபரிய பழடப்புக்கள் யாருழடய காலத்தில் ரதான்றின? 
அ) ரொைப் ரபரரசு 
ஆ) குஷாணப் ரபரரசு 
இ) குப்தப் ம ரரசு  
ஈ) பமௌரியப் ரபரரசு  
குறிப்பு: குப்தப் ம ரரசு காலத்தில் ெேஸ்கிருதத்தில்  ல ப ரிய  னடப்புக்கள் மதான்றிை. 
22. கங்ழகச் ெமபவளியில் ரமற்குப்பகுதியில் ஒன்பது அரெர்கழை பழட பலத்தால் பவன்றவர் 
அ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) ஶ்ரீ குப்தர் 
இ) ராம குப்தர் 
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர்  
குறிப்பு: கல்பைட்டில் குறிக்கப் ட்டுள்ை இடங்கனைப்  ார்க்கும்ம ாது, ெமுத்திரகுப்தரின்  னடபயடுப்பு 
கிைக்குக் கடற்கனரமயாரம் காஞ்சிபுரம் ைனர நீண்டதாகத் பதரிகிறது. கங்னகச் ெேபைளியின் மேற்குப் 
 குதியில் ஒன் து அரெர்கனைப்  னட லத்தால் பைன்றார். 
23. 400 ஆண்டுகைாக ஆட்சி பெய்து வந்த ொக அரெர்கழை பழடபயடுப்பின் மூலம் பவன்றவர் 
அ) இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) ஶ்ரீ குப்தர் 
இ) ராம குப்தர் 
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர்  
குறிப்பு: மேற்கு இந்திய அரசுகள் மீதாை  னடபயடுப்பின் ம ாது  மேற்கு ோைைம், குஜராத் ஆகிய 
 குதிகனை 400 ஆண்டுகைாக ஆட்சி பெய்து ைந்த ொக அரெர்கனை இப் னடபயடுப்பின் மூலம் 
இரண்டாம் ெந்திரப்குப்தர் பைன்றார். 
24. ோணயங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை இரண்டாம் ெந்திரகுப்தரின் ரவறு பபயர்கள் 
அ) விக்ரமன், ரதவகுப்தன்,  
ஆ) ரதவராஜன், சிம்ஹவிக்ரமன்  
இ) விக்ரமாதித்யன், ெகாரி 
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும் 
குறிப்பு: விக்ரேன், மதைகுப்தன், மதைராஜன், சிம்ஹவிக்ரேன், விக்ரோதித்யன், ெகாரி ஆகியை 
இரண்டாம் ெந்திரகுப்தரின் மைறு ப யர்கைாகும். இனை ோணயங்களில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ைை. 
25. ஹுணர், காம்ரபாஜர், கிராதர் ரபான்ற வடோட்டு அரசுகழை பவன்ற அரெர் 
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 அ) இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) ஶ்ரீ குப்தர் 
இ) ராம குப்தர் 
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர்  
குறிப்பு: கிைக்கு ேற்றும் மேற்கு இந்தியானை பைன்ற பின்ைர், இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் ஹுணர், 
காம்ம ாஜர், கிராதர் ம ான்ற ைடோட்டு அரசுகனை பைன்றார். அைர் மிகப் ப ரிய பைற்றி வீரராக 
ேட்டுமின்றி, சிறந்த நிர்ைாகியாகவும் திகழ்ந்தார்.   
26. ேவரத்தினங்கள் எனப்பட்ட ஒன்பது அறிஞர்கள் யாருழடய அழவயில் இருந்தனர்? 
அ) இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் 
ஆ) ஶ்ரீ குப்தர் 
இ) ராம குப்தர் 
ஈ) ெமுத்திரகுப்தர்  
குறிப்பு: கனல, இலக்கியம், அறிவியல் ஆகிய துனறகளில் சிறந்து விைங்கிய ேைரத்திைங்கள் 
எைப் ட்ட ஒன் து அறிஞர்கள் இரண்டாம் ெந்திரகுப்தரின் அனையில் இருந்தைர். 
27. பவள்ளி ோணயங்கழை பவளியிட்ட முதல் குப்த அரெர்  
அ) ஶ்ரீ குப்தர் 
ஆ) ராம குப்தர் 
இ) ெமுத்திரகுப்தர்  
ஈ) இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் 
குறிப்பு: பைள்ளி ோணயங்கனை பைளியிட்ட முதல் குப்த அரெர் இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர். இைரது 
ஆட்சிக்காலத்தில் தான் ம ரரசின் விரிைாக்கம் உச்ெத்னத எட்டியது. 
28. பபாருத்துக. 
(1) காளிதாஸர்  - மருத்துவர் 
(2) ஹரிரெனர்  - அகராதிழய உருவாக்கியவர் 
(3) அமரசிம்மர்  - ெமஸ்கிருதப் புலவர் 
(4) தன்வந்திரி  - ெமஸ்கிருத கவிஞர் 
அ) 4 2 3 1 
ஆ) 4 3 2 1  
இ) 3 4 2 1 
ஈ) 2 1 4 3 
குறிப்பு: ேைரத்திைங்கள் எைப் ட்ட ஒன் து அறிஞர்கள் இரண்டாம் ெந்திரகுப்தரின் அனையில் 
இருந்தைர். இைர்களில் ோப ரும் ெேஸ்கிருதக் கவிஞர் காளிதாஸர், ெேஸ்கிருதப் புலைர் ஹரிமெைர், 
அகராதினய உருைாக்கிய அேரசிம்ேர், ேருத்துைர் தன்ைந்திரி ஆகிமயார் அடங்குைர்.  
29. ோைந்தா பல்கழலக்கைகத்ழதத் ரதாற்றுவித்தவர் 
அ) ெமுத்திர குப்தர் 
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ஆ) ஸ்கந்த குப்தர் 
இ) முதலாம் குோரகுப்தர்  
ஈ) விஷ்ணு குப்தர் 
குறிப்பு: இரண்டாம் ெந்திரகுப்தருக்குப் பின்ைர் அைரது புதல்ைர் முதலாம் குோரகுப்தர் ப ா.ஆ. 455 
ைனர ஆட்சி பெய்தார்.  
30. குப்த வம்ெத்தின் கழடசிப் ரபரரெர்  
அ) ஸ்கந்த குப்தர் 
ஆ) ெமுத்திர குப்தர் 
இ) விஷ்ணு குப்தர் 
ஈ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
குறிப்பு: குப்த ைம்ெத்தின் கனடசிப் ம ரரெராை ஸ்கந்தகுப்தர் முதலாம் குோரகுப்தரின் புதல்ைராைார்.  
31. ெக்ராதித்யர் என்றழைக்கப்பட்டவர் 
அ) ஸ்கந்த குப்தர் 
ஆ) ெமுத்திர குப்தர் 
இ) விஷ்ணு குப்தர் 
ஈ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
32. குப்த வம்ெத்தின் கழடசிப் அரெர்  
அ) ஸ்கந்த குப்தர் 
ஆ) ெமுத்திர குப்தர் 
இ) விஷ்ணு குப்தர் 
ஈ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
குறிப்பு: குப்த ைம்ெத்தின் கனடசி அரெர் விஷ்ணுகுப்தர். இைர் ப ா.ஆ. 540 முதல் 550 ைனர ஆட்சி 
புரிந்தார். 
33. ொகர் அரசு, இலங்ழக அரசு ரபான்ற பவளிோட்டு அரசுகளும் கப்பம் கட்டியதாக குறிப்பிடும் கல்பவட்டு 
அ) அலகாபாத் தூண் கல்பவட்டு 
ஆ) பமஹ்ரராலி இரும்புத்தூண் கல்பவட்டு 
இ) அமொகர் கல்பைட்டு 
ஈ) ஸ்தூபிகள் 
குறிப்பு: ொகர் அரசு, இலங்னக அரசு ம ான்ற பைளிோட்டு அரசுகளும் கப் ம் கட்டியதாக அக்கல்பைட்டு 
குறிப்பிடுகிறது.  
34. பரம-ழதவத, பரம-பாகவத ரபான்ற அழடபமாழிகைால் கடவுரைாடு தம்ழம கடவுரைாடு இழணத்துக் 
பகாண்டவர்கள் 
அ) அரெர்கள் 
ஆ) அழமச்ெர்கள் 
இ) அதிகாரிகள் 
ஈ) ஜமீன்தார்கள் 
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குறிப்பு:  ரே-னதைத (கடவுளின்  ரே க்தன்),  ரே- ாகைத (ைாசுமதை கிருஷ்ணனின்  ரே க்தன்) 
ம ான்ற அனடபோழிகைால் அரெர்கள் தம்னேக் கடவுமைாடு இனணத்துக் பகாண்டைர்.  
35. அலகாபாத்தூண் கல்பவட்டில் புருஷா என்ற கடவுளுடன் ஒப்பிடப்படுபவர் 
அ) ஸ்கந்த குப்தர் 
ஆ) ெமுத்திர குப்தர் 
இ) விஷ்ணு குப்தர் 
ஈ) முதலாம் ெந்திரகுப்தர் 
குறிப்பு: அலகா ாத் கல்பைட்டுகளில் ெமுத்திரகுப்தர் புருஷா(அனைைருக்கும் மேலாைைர்) என்ற 
கடவுளுடன்  ஒப்பிடப் டுகிறார். 
36. குமாரமாத்யா என்ற பொல் எத்தழன ழவொலி முத்திழரகளில் இடம் பபற்றுள்ைது? 
அ) 4 
ஆ) 5 
இ) 6 
ஈ) 7 
குறிப்பு: குோரோத்யா என்ற பொல் ஆறு னைொலி முத்தினரகளில் இடம் ப ற்றுள்ைது. இந்தப்  தவி 
தைக்பகைத் தனியாக அலுைலகம் உள்ை ஒரு உயரதிகாரினயக் குறிப்பிடுைது ம ால் உள்ைது. 
அோத்யா என்ற பொல்  ல முத்தினரகளில் காணப் டுகிறது. 
37. மஹாதண்டோயகா, ெந்திவிக்ரஹா ஆகிய பட்டங்கழைக் பகாண்டவர் 
அ) ெமுத்திரகுப்தர் 
ஆ) ஹரிமெைர் 
இ) முதலாம் ெந்திர குப்தர் 
ஈ) இரண்டாம் ெந்திர குப்தர் 
குறிப்பு: அலகா ாத் பிரெஸ்தினய (பேய்க்கீர்த்தி அல்லது புகழுனரக் கல்பைட்டு) எழுதிய ஹரிமெைர் 
ஒரு குோரோத்யா, ெந்திவிக்ரஹிகா, ேஹாதண்டோயகா ஆகிய  ட்டங்கனைக் பகாண்டைராக 
இருந்துள்ைார். அைர் ேஹாதண்டோயகா துருைபூதியின் புதல்ைர் ஆைார். 
38. ெபா என்ற ஒரு குழுழவப் பற்றிக் கூறும் கல்பவட்டு 
அ) அலகா ாத் தூண் கல்பைட்டு 
ஆ) பமஹ்ரராலி இரும்புத்தூண் கல்பவட்டு 
இ) அரொகர் கல்பவட்டு 
ஈ) ஸ்தூபிகள் 
குறிப்பு: குப்த அரெர்களுக்கு ஒரு அனேச்ெர் குழு உதவி புரிந்தது. அலகா ாத் கல்பைட்டு ெ ா என்ற 
ஒரு குழு குறித்துக் கூறுகிறது 
39. குப்தப் ரபரரசில் அழமச்ெர்களில் உயர்ந்த நிழலயில் இருந்தவர் யார்? 
அ) ேஹாெந்திவிக்ரஹா  
ஆ) குமாரமாத்யா 
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இ) மஹாதண்டோயகா 
ஈ) தண்டோயகா 
குறிப்பு: ேஹாெந்திவிக்ரஹா என் ைர் அனேச்ெர்களில் உயர் நினலயில் இருந்துள்ைார். இைர் அனேதி 
ேற்றும் ம ாருக்காை அனேச்ெர். இைர் தான் ம ார் பதாடுத்தல், உடன் ாடு காணுதல், ஒப் ந்தங்கள் 
மேற்பகாள்ளுதல் என்று பிற ோடுகளுடைாை பதாடர்புகளுக்குப் ப ாறுப் ாைைர். 
40. குப்தர் காலத்தில் நீதித்துழற, ராணுவம் ஆகியவற்றில் பபாறுப்பு வகித்தவர் 
அ) மஹாதண்டோயகா  
ஆ) தண்டோயகா 
இ) குமாரமாத்யா 
ஈ) அ, ஆ இரண்டும் 
குறிப்பு: ஒரு முத்தினர அக்கினிகுப்தர் என்ற ேஹாதண்டோயகா குறித்துப் ம சுகிறது. அலகா ாத் 
கல்பைட்டு மூன்று ேஹாதண்டோயகாக்கனைக் குறித்து கூறுகிறது. இனையனைத்தும் இந்தப் 
 தவிகள் எல்லாம் ைாரிசுரினேயாக ைரு னை என் னதக் காட்டுகின்றை.  
41. குப்தர்களின் ரபரரசு ______ அல்லது ____ எனப்படும் மாநிலங்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்தன.  
அ) ரதெம் 
ஆ) புக்தி 
இ) அ, ஆ இரண்டும் 
ஈ) ரமற்கூறிய ஏதும் இல்ழல 
குறிப்பு: குப்தர்களின் ம ரரசு ‘மதெம்’ அல்லது ‘புக்தி’ எைப் டும் ோநிலங்கைாகப் பிரிக்கப் ட்டிருந்தை. 
உ ாரிகா என்றனைக்கப் ட்ட ஆளுேர்கைால் இனை நிர்ைகிக்கப் ட்டை.  
42. தாரமாதர்பூர் பெப்ரபடுகள் மூன்று உபாரிகாக்களுக்கு _______ என்ற பட்டம் இருந்ததாகக் குறிப்பிடுகிறது. 
அ) ேகாராஜா 
ஆ) மஹாதாரா 
இ) அமாத்யா 
ஈ) தண்டோயகா 
குறிப்பு: தாமோதர்பூர் பெப்ம டுகளில் மூன்று உ ாரிகாக்களுக்கு ேகாராஜா என்ற  ட்டம் இருந்ததாகக் 
குறிப்பிடப் டுைதன் மூலம் நிர்ைாகத்தில் உ ாரிகாக்ககளுக்கு இருந்த உயர்நினல பதரிகிறது. 
43. புத்தகுப்தரின் __________ கல்பவட்டு காளிந்தி மற்றும் ேர்மழத ேதிகளுக்கிழடயிலான நிலங்கழை 
ஆட்சிபெய்த ரலாகபாலா என்ற மகாராஜா சுரஷ்மிெந்திரா என்பவழரக் குறிப்பிடுகிறது 
அ) அரொகர் கல்பவட்டு 
ஆ) அலகாபாத்தூண் கல்பவட்டு 
இ) ஈரன் தூண் கல்பைட்டு 
ஈ) பமஹ்ரராலி கல்பவட்டு 
குறிப்பு: குப்தஆண்டு 165 என்று மததியிடப் ட்டுள்ை புத்தகுப்தரின் ஈரன் தூண்கல்பைட்டு காளிந்தி 
ேற்றும் ேர்ேனத ேதிகளுக்கினடயிலாை நிலங்கனை ஆட்சிபெய்த மலாக ாலா என்ற ேகாராஜா 
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சுரஷ்மிெந்திரா என் ைனரக் குறிப்பிடுகிறது. இங்கு மலாக ாலா என் து ோநில ஆளுேனரக் 
குறிப்பிடுைதாகலாம். 
44. குப்தப்ரபரரசின் மாநிலங்கள் _____என்ற அதிகாரியின் கீழ் மாவட்டங்கைாகப் பிரிக்கப்பட்டன.  
அ) தண்டோயகா 
ஆ) விஷ்ய தி  
இ) மஹா அஸ்வபதி 
ஈ) மஹா தண்டோயகா 
குறிப்பு: குப்தப்ம ரரசின் ோநிலங்கள் விஷ்ய தி என்ற அதிகாரியின் கீழ் ோைட்டங்கைாகப் 
பிரிக்கப் ட்டை. இனை விஷ்யா எை அனைக்கப் ட்டை. விஷ்ய திகள் ப ாதுைாக ோநில ஆளுேரால் 
நியமிக்கப் ட்டதாகத் பதரிகிறது. சில ெேயங்களில் அரெமர மேரடியாக விஷ்ய திகனை நியமித்தார்.  
45. புத்தகுப்தர் காலத்து தாரமாதர்பூர் பெப்ரபடு, மஹாதாரா தழலழமயிலான எழதப் பற்றிக் 
குறிப்பிடுகிறது?  
அ) மஹா அஸ்வபதி 
ஆ) அஷ்டகுல-அதிகாரைா  
இ) கிராமிகா 
ஈ) பதகா 
குறிப்பு: புத்தகுப்தர் காலத்து தாமோதர்பூர் பெப்ம டு, ேஹாதாரா என் ைர் தனலனேயிலாை 
அஷ்டகுல-அதிகாரைா (எட்டு உறுப்பிைர் பகாண்ட குழு) குறித்து குறிப்பிடுகிறது. ேஹாதாரா 
என் தற்கு கிராேப் ப ரியைர், கிராேத்தனலைர், குடும் த்தனலைர் என்று  ல ப ாருள் உண்டு.  
46. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழை ஆராய்க. 
(1) மாவட்ட மட்டத்திற்குக் கீழ் விதி, பூமி, பதகா, பீடா என்று பல்ரவறு விதமான நிர்வாக அலகுகள் இருந்தன. 
ஆயுக்தகா, விதி-மஹாதரா எனப்படும் அதிகாரிகள் குறித்த குறிப்புகளும் காணப்படுகின்றன. 
(2) கிராம மட்டத்தில் கிராமிகா, கிராம் அத்யக்ஷா ரபான்ற அதிகாரிகள் இருந்துள்ைனர். இவர்கழை கிராம 
மக்கரை ரதர்ந்பதடுத்தனர். 
(3) இரண்டாம் ெந்திரகுப்தர் காலத்து ொஞ்சி கல்பவட்டு பஞ்ெமண்டலி என்பழதக் குறிப்பிடுகிறது. இது ஒரு 
குழும நிறுவனமாக இருக்கலாம். 
அ) கூற்று 1 மட்டும் ெரி 
ஆ) கூற்று 2 மட்டும் ெரி 
இ) கூற்று 3 மட்டும் ெரி 
ஈ) அனைத்தும் ெரி 
47. பபாருத்துக. 
(1) மஹா அஸ்வபதி  - அரெ ெழமயலழறக் கண்காணிப்பாைர் 
(2) பாலாதிகிருத்யா  - அரண்மழனக் காவலர்கள் தழலவர் 
(3) மஹா பாலாதிகிருத்யா - குதிழரப்பழடத் தழலவர் 
(4) மஹா பிரதிஹாரா  -  காலாட்பழடத் தைபதி 
(5) கத்யதபகிதா  - குதிழரப்பழடத் தைபதி 
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அ) 5 4 1 2 3 
ஆ) 4 3 2 1 5 
இ) 3 2 1 4 5 
ஈ) 4 2 1 3 5 
48. ரணபந்தகர் அதிகாரனா என்பழவ? 
அ) காவல்துழற அலுவலகம் 
ஆ) ராணுைக்கிடங்கு அலுைலகம் 
இ) ரயில் நிழலயம் 
ஈ) மருத்துவமழன 
குறிப்பு: ஒரு னைொலி முத்தினர ராணுைக்கிடங்கின் அலுைலகோை ரண ந்தகர் அதிகாரைானைக் 
குறிப்பிடுகிறது. ேற்பறாரு னைொலி முத்தினர, தண்ட ாஷிகா என்ற அதிகாரியின் அலுைலகத்னதக் 
குறிப்பிடுகிறது. இது ோைட்ட அைவிலாை காைல்துனற அலுைலகோக  இருக்கலாம்.  
49. குப்தப் ரபரரசில் நிர்வாக அழமப்பின் ரமல்மட்டத்தில் இருந்தவர்கள் 
அ) தண்டபாஷிகா, மஹா தண்டபாஷிகா 
ஆ) குமாரமாத்யாக்கள் 
இ) பிரதிஹாரா, மஹா பிரதிஹாரா 
ஈ) அோத்தியா, ெச்சிைா 
குறிப்பு: குப்தப் ம ரரசில் நிர்ைாக அனேப்பின் மேல்ேட்டத்தில் அோத்தியா, ெச்சிைா ஆகிமயார் 
இருந்தார்கள். இைர்கள்  ல்மைறு துனறகளுக்குப் ப ாறுப் ாக இருந்த நிர்ைாக அதிகாரிகைாைர்.  
50. பபாருத்துக. 
(1) துடகா   - அரசு ஆவணங்கழை பராமரித்த அதிகாரி 
(2) ஆயுக்தகா   - பாஹியான் 
(3) மதுரா பாடலிபுத்திரம் - டாசிடஸ் 
(4) ரராமானிய வரலாற்றாைர் - ஒற்றர்கள் பகாண்ட உைவு அழமப்பு 
(5) அக்ஷபதலிக்கிருதா - உயர்மட்ட அதிகாரப் பதவி 
அ) 5 4 1 3 2 
ஆ) 5 3 4 1 2 
இ) 4 3 2 1 5 
ஈ) 4 5 2 1 3 
51. குப்தர் காலத்தில் காமாந்தகா எழுதியது _________ என்ற நூல்.  
அ) நீதிொரா  
ஆ) அர்த்தொஸ்திரம் 
இ) முத்ராராட்ெெம் 
ஈ) ரதவிெந்திர குப்தர் 
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குறிப்பு: குப்தர் காலத்தில் காோந்தகா எழுதியது நீதிொரா என்ற நூல் ஆகும். இந்ேநூல் பேௌரியர் 
காலத்து நூலாை அர்த்தொஸ்திரம் ம ான்ற நூலாகும். இந்நூல் அரெ கருவூலத்தின் முக்கிய 
ைருைாய்க்காை  ல்மைறு மூலைைங்கள்  ற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. 
52. குப்தர் கல்பவட்டுகளில் உள்ை இரண்யபவஷ்தி என்பதன் பபாருள் 
அ) ரபார் புரிதல் 
ஆ) தன்னம்பிக்ழக 
இ) ரவழலவாய்ப்பு 
ஈ) கட்டாய உனைப்பு 
குறிப்பு: குப்தர் கல்பைட்டுகள் கிலிப்தா,  லி, உத்ரங்கா, உ ரிகரா, இரண்யபைஷ்தி ம ான்ற 
பொற்கனைக் குறிப்பிடுகின்றை. இரண்யபைஷ்தி என்றால் கட்டாய உனைப்பு என்று ப ாருள். 
53. குப்தர் காலத்தில் பைமரங்கள் வைர்ப்பது குறித்து அறிவுழர கூறியவர் 
அ) காளிதாெர் 
ஆ) டாசிடஸ் 
இ) ைராகமிகிரர் 
ஈ) அட்டில்லா 
குறிப்பு: காளிதாெர் மூலம் பதன் குதியாைது மிைகு, ஏலம் ஆகியைற்றிற்குப் புகழ் ப ற்றிருந்தது 
பதரிய ைருகிறது.  
54. பஹார்பூர் பெப்ரபடு நிலத்தின் ஒரர உரிழமயாைர் என்று யாழரக் காட்டுகிறது?  
அ) அழமச்ெர் 
ஆ) அரெர் 
இ) ஜமீன்தார்கள் 
ஈ) ரெனாதிபதி 
குறிப்பு:  ஹார்பூர் பெப்ம டு அரெர்தான் நிலத்தின் ஒமர உரினேயாைர் என்று காட்டுகிறது. நில 
ோனியங்கள் தரும்ம ாதும், அதன் மீதாை தனியுரினேனயத் தன்னிடமே அைர் னைத்துக் பகாண்டார். 
55. குப்தர் காலத்தில் மாவட்டத்தின் நிலப் பரிமாற்றம் பதாடர்பான ஆவணங்கள் அழனத்ழதயும் பாதுகாத்த 
அதிகாரி  
அ) அமாத்யா 
ஆ) கிராம கணக்கர் 
இ) தண்டோயகா 
ஈ) உஸ்த ாலா 
குறிப்பு:  ஹார்பூர் பெப்ம டுகளின் டி உஸ்த ாலா என்ற அதிகாரி ோைட்டத்தின் நிலப்  ரிோற்றம் 
பதாடர் ாை ஆைணங்கள்  அனைத்னதயும்  ாதுகாத்தார். கிராேத்தில் நிலங்கள் பதாடர் ாை 
ஆைணங்கனை கிராேகணக்கர்   ராேரித்தார். 
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56. வயல்கழை பவள்ைங்களிலிருந்து பாதுகாக்க பந்தியா, பாெனத்திற்கு உதவிய கரா என்ற இருவழக 

அழணக்கழரகள் இருந்ததாகக் கூறும் நூல் 

அ) ோரதஸ்மிருதி 

ஆ) முத்ராராட்ெெம் 

இ) அர்த்தொஸ்திரம் 

ஈ) ஸ்மிருதி 

57. குப்தர் கால நிலங்களின் அடிப்பழடயிி்ல் பபாருத்துக. 
(1) ரக்ஷத்ரா   - ரமய்ச்ெல்நிலம்  
(2) கிலா    - குடியிருக்கத் தகுந்த நிலம்  
(3) அப்ரஹதா    - தரிசு நிலம்  
(4) வாஸ்தி    - பயிரிடக்கூடிய நிலம்  
(5) கபடெஹாரா   - காடு அல்லது தரிசு நிலம்  
அ) 5 3 2 1 4 
ஆ) 4 3 2 1 5 
இ) 3 4 2 1 5 
ஈ) 5 4 2 1 3 
58. தண்ணீர் ரதங்குவழதத் தடுக்க ஜலநிர்கமா என்ற வடிகால்கள் இருந்ததாக குறிப்பிடுபவர் 
அ) ொணக்கியர் 
ஆ) அேரசிம்ேர் 
இ) பாஹியான் 
ஈ) டாசிடஸ் 
குறிப்பு: குப்தர் காலத்தில் தண்ணீர் மதங்குைனதத் தடுக்க ஜலநிர்கோ என்ற ைடிகால்கள் இருந்ததாக 
அேரசிம்ேர் குறிப்பிடுகிறார். ேதிகளிலிருந்து ேட்டுமில்லாேல், ஏரிகளிலிருந்தும் குைங்களிலிருந்தும் 
ைாய்க்கால்கள் பைட்டப் ட்டை.  
59. குஜராத்தின் கிர்னார் மழலயின் அடிவாரத்தில் அழமந்திருந்த ஏரி  
அ) அப்ரஹதா 
ஆ) ஜலநிர்கமா 
இ) சுதர்ெைா  
ஈ) கிலா 
குறிப்பு: குஜராத்தின் கிர்ைார் ேனலயின் அடிைாரத்தில் இருந்த சுதர்ெைா ஏரி மிகவும் புகழ் 
ப ற்றதாகும்.  
60. குப்தர் காலத்தில் மிகவும் பெழித்தத் பதாழில்கள் 
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அ) சுரங்கத்பதாழில் 
ஆ) உரலாகத்பதாழில் 
இ) அ, ஆ இரண்டும் 
ஈ) ஏதுமில்ழல 
குறிப்பு: குப்தர் காலத்தில் மிகவும் பெழித்தத் பதாழில்கள் சுரங்கத்பதாழில்,  உமலாகவியல் ஆகியை 
ஆகும். சுரங்கங்கள் இருந்தது குறித்து அேரசிம்ேர், ைராஹமிகிரர், காளிதாெர் ஆகிமயார் அடிக்கடி 
குறிப்பிடுகிறார்கள்.  
61. நிலகுத்தழக முழறயின் அடிப்பழடயில் பபாருத்துக. 
(1) நிவி தர்மா   - தரிசு நிலத்ழத ொகுபடி நிலமாக மாற்றுதல்  
(2) நிவி தர்மஅக்ெயனா - வருவாழயப் பிறருக்குத் தானம் பெய்ய முடியாது  
(3) அப்ரதா தர்மா  - அறக்கட்டழை ரபான்ற அழமப்பின் மூலம் நில மானியம்  
(4) பூமிசித்ராயனா   - நிரந்தரமான அறக்கட்டழை  
அ) 4 2 1 3 
ஆ) 4 3 1 2  
இ) 3 1 4 2 
ஈ) 4 1 3 2 
குறிப்பு: 

 
62. குப்தர் காலகட்டத்தில் இரும்புப்படிவுகள் எங்கிருந்து ரதாண்டிபயடுக்கப்பட்டன? 
அ) பீகார் 
ஆ) ராஜஸ்தான் 
இ) குஜராத் 
ஈ) மஹாராஷ்டிரா 
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குறிப்பு: பீகாரிலிருந்து இரும்புப்  டிவுகள், இராஜஸ்தானிலிருந்து பெம்புப்  டிவுகள் ஆகியை  
ப ருேைவில் மதாண்டி எடுக்கப் ட்டை.  
63. குப்தர் கால நிலக்பகாழடகளின் அடிப்பழடயில் பபாருத்துக. 
(1) அக்ரஹார மானியம்  - நிலப்பிரபுகளுக்கு தரப்பட்ட மானியம் 
(2) ரதவக்கிரஹார மானியம்  - பிராமணர்களுக்கு தரப்பட்ட மானியம் 
(3) ெமயச் ொர்பற்ற மானியம்  - ரகாயில் மராமத்து பணிகளுக்குத் தரப்பட்ட மானியம் 
அ) 3 1 2 
ஆ) 2 1 3 
இ) 1 3 2 
ஈ) 2 3 1 

குறிப்பு:  

 
64. பமஹ்ரராலி இரும்புத்தூண் அழமந்துள்ை இடம் 

அ) படல்லி 
ஆ) ராஜஸ்தான் 
இ) குஜராத் 
ஈ) மஹாராஷ்டிரா 
குறிப்பு: குப்தர் காலகட்டத்தில், உமலாகவியல் நுட் ங்கள் உச்ெத்தில் இருந்தை என் னத நிறுவுைதற்கு, 
இன்று தில்லி குதுப்மிைார் ைைாகத்தில் காணப் டும் பேஹ்மராலி இரும்புத்தூண் ொன்றாகக் 
காட்டப் டுகிறது. இது இரண்டாம் ெந்திரகுப்தருடன் அனடயாைம் காணப் டுகிறது. இந்த இரும்புத்தூண் 
 ல நூற்றாண்டுகைாகத் துருப்பிடிக்காேல் அப் டிமய இருக்கிறது. இது குப்தர் காலத்து உமலாகவியல் 
னகவினைஞர்களின் திறனுக்கு எடுத்துக்காட்டாகவும் திகழ்கிறது. 
65. குப்தர் காலத்து வரிகளின் அடிப்பழடயில் பபாருத்துக. 
(1) பாகா - கிராமத்தினர் மீது குறிப்பிட்ட கால இழடபவளியில் விதிக்கப்படும் ஒரு வரி  
(2) ரபாகா - கட்டாய வரி 
(3) கரா  - காவல் வரி அல்லது நீர் வரி 
(4) பலி  - அரெருக்கு கிராமங்கள் அவ்வப்ரபாது வைங்க ரவண்டிய பைங்கள், விறகு, பூக்கள்  
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(5) உதியங்கா - விழைச்ெலில் அரென்பபறும் வைக்கமான ஆறில் ஒரு பங்கு 
அ) 3 5 2 4 1 
ஆ) 3 4 5 2 1 
இ) 5 4 3 1 2 
ஈ) 4 3 2 1 5  
குறிப்பு:  

 
66. இலாபத்திற்காக ஊர் ஊராகச் பென்று வணிகம் பெய்தவர்கள் 
அ) சிரரஷ்டி 
ஆ) ொர்த்தைாஹா 
இ) கிளிப்தா 
ஈ) உபகிளிப்தா 
குறிப்பு: சிமரஷ்டி, ொர்த்தைஹா என்ற இரு மைறு ட்ட ைனககனைச் மெர்ந்த ைணிகர்கள் இருந்தைர். 
சிமரஷ்டி என் ைர் ப ாதுைாக ஒமர இடத்தில் தங்கியிருப் ைர். தைது பெல்ைம் ேற்றும் ைணிகத்திலும், 
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ைணிக னேயத்னத நிர்ைகிப் தன் மூலமும் ப ற்ற ைைத்தால் ேரியானதக்குரிய நினலயில் இருந்தைர். 
ொர்த்தைஹா என் ைர் இலா த்திற்காக ஊர் ஊராகச் பென்று ைணிகம் பெய்தைர். 
67. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழை ஆராய்க. 
(1) ோரதஸ்மிருதி, பிருகஸ்பதி ஸ்மிருதி ஆகியழவ வணிகக் குழுக்களின் அழமப்பு, பெயல்பாடு குறித்து 
விவரிக்கின்றன. ஒரு குழுவில் குழுத்தழலவர், இரண்டு, மூன்று அல்லது ஐந்து நிர்வாக அதிகாரிகள் 
இருந்ததாக இழவ குறிப்பிடுகின்றன. 
(2) குழுச் ெட்டங்கள் எழுத்துப்பூர்வமாக ஆவணங்களில் எழுதப்பட்டிருக்க ரவண்டும். 
(3) தமது குழு உறுப்பினர்களின் தகராறுகளின் மீது தீர்ப்பு வைங்கியது குறித்து பிருகஸ்பதி ஸ்மிருதி 
கூறுகிறது. குழுவின் தீர்ப்பு எப்படி இருந்தாலும் அரசு ஒப்புதல் அளித்ரத தீர ரவண்டும். 
அ) கூற்று 1 மட்டும் ெரி 
ஆ) கூற்று 2 மட்டும் ெரி 
இ) கூற்று 3 மட்டும் ெரி 
ஈ) அனைத்தும் ெரி 
குறிப்பு: ெட்டப்பிரிவு 216-ன்  டி ஒவ்பைாரு உயர் நீதிேன்றத்திற்கும், தனலனே நீதி தி ேற்றும் 
நீதி திகனை குடியரசுத் தனலைர் காலத்திற்மகற்றைாறு நியேைம் பெய்கிறார். 
68. வணிகக்குழுக்கள் வங்கிகளின் பங்கிழன ஆற்றியதாகக் கூறும் கல்பவட்டு 
அ) ேண்டமொர் கல்பைட்டு 
ஆ) பமஹ்ரராலி இரும்புத்தூண் கல்பவட்டு  
இ) அலகாபாத்தூண் கல்பவட்டு  
ஈ) அரொகர் கல்பவட்டுகள் 
குறிப்பு: ேண்டமொர் கல்பைட்டுச் ொன்றின்  டி ைணிகக்குழுக்கள் ைங்கிகளின்  ங்கினை 
ஆற்றியதாகவும் அறிய முடிகிறது. இதற்காை பகானடயாைர்களின் ப யர்கள் இக்கல்பைட்டில் 
ப ாறிக்கப் ட்டுள்ைை. 
69. குப்தர் காலத்தில் ரமற்குக் கழரயில் இருந்த கல்யாண், கால்-ரபார்ட் என்பழவ 
அ) வணிகச்ெந்ழதகள் 
ஆ) ரகாவில்கள் 
இ) ைணிகத்துனறமுகங்கள் 
ஈ) காய்கறிச்ெந்ழதகள் 
குறிப்பு: குப்தர் காலத்தில் மேற்குக் கனரயில் கல்யாண், கால்-ம ார்ட் ஆகிய 
ைணிகத்துனறமுகங்களும், ேல ார், ேங்களூர் ெமலா டாைா, ேமயா டாை,  ந்மத டாைா ஆகிய 
ைணிகச்ெந்னதகளும் இயங்கியுள்ைை. 
70. வங்கத்தின் கிைக்குக் கடற்கழரயின் முக்கியமான வணிக ழமயம் என்று பாஹியான் எழதக் 
குறிப்பிடுகிறார்? 
அ) மலபார் 
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ஆ) ெரலாபடானா 
இ) தாமிரலிப்தி  
ஈ) பந்ரதபடானா 
குறிப்பு: ைங்கத்தின் தாமிரலிப்தி கிைக்குக் கடற்கனரயின் முக்கியோை ைணிக னேயம் என்று 
 ாஹியான் குறிப்பிடுகிறார். 
71. பபாருத்துக 
(1) அஜந்தா, எல்ரலாரா - ஒடிொ 
(2) பாக்    - மஹாராஷ்டிரம் 
(3) உதயகிரி   - மத்தியப்பிரரதெம் 
அ) 3 1 2 
ஆ) 2 1 3 
இ) 3 2 1 
ஈ) 2 3 1 
குறிப்பு: குனடைனரக் மகாயில்கள் அஜந்தா, எல்மலாரா (ேஹாராஷ்டிரம்) ேற்றும்  ாக் (ேத்தியப் 
பிரமதெம்) ஆகிய இடங்களில் காணப் டுகின்றை.  உதயகிரி குனககளும் (ஒடிொ) இவ்ைனகனயச் 
மெர்ந்தனைதான். 
72. பபாருத்துக. 
(1) ெமத்   - சிந்து 
(2) ரத்தினகிரி  - உத்திரப்பிரரதெம் 
(3) மிர்பூர்கான்  - ஒடிொ 
அ) 3 1 2 
ஆ) 2 1 3 
இ) 1 3 2 
ஈ) 3 2 1 
குறிப்பு: மிகச் சிறந்த ஸ்தூபிகள்  ெேத் (உத்தரப்பிரமதெம்), ரத்திைகிரி (ஒடிொ), மிர்பூர்கான் (சிந்து) 
ஆகிய இடங்களில் காணப் டுகின்றை. 
73. குப்தர் காலத்தில், கல் சிற்பக் கழலக்குச் சிறந்த ொன்றாக உள்ை நிற்கும் நிழலயிலுள்ை புத்தர் சிழல 
அழமந்துள்ை இடம் 
அ) பத்ரிோத் 
ஆ) ரகதார்ோத் 
இ) மிர்பூர்கான் 
ஈ) ொரோத் 
குறிப்பு: குப்தர் காலத்தில், கல் சிற் க் கனலக்குச் சிறந்த ொன்று ொரோத்தில் காணப் டும் நிற்கும் 
நினலயிலுள்ை புத்தர் சினல.  
74. உதயகிரி குழகயின் நுழைவாயிலில் இருக்கும் புராணச் சிற்பம் 
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அ) பெம்புச்சிழல 
ஆ) பெவ்வகக்ரகாவில் 
இ) புத்தர் சிழல  
ஈ) ைராஹ அைதாரச் சினல 
குறிப்பு: புராணச் சிற் ங்களில் மிக அைகாைது உதயகிரி குனகயின் நுனைைாயிலில் இருக்கும் ைராஹ 
அைதாரச் சினல ஆகும். 
75. குப்தர் காலத்து உரலாகச்சிற்பங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு 
அ) புத்தரின் பதிபனட்டடி பெம்புச் சிழல 
ஆ) ஏைழரயடி புத்தர் சிழல - சுல்தான்கஞ்ச் 
இ) அ, ஆ இரண்டும் 
ஈ) ரமற்கூறிய ஏதுமில்ழல 
குறிப்பு: பீகாரின் ோைந்தாவில் உள்ை புத்தரின்  திபைட்டடி பெம்புச் சினல, சுல்தான்கஞ்சில் உள்ை 
ஏைனரயடி புத்தர் சினல ஆகிய இரண்டும் குப்தர் காலத்து உமலாகச் சிற் ங்களுக்கு மிகச் சிறந்த 
எடுத்துக்காட்டுகைாகும். 
76. குப்தரின் சுவரராவியங்கள் காணப்படும் இடங்கள் 
அ) அஜந்தா 
ஆ) பாக் 
இ) பாதாமி 
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும் 
குறிப்பு: குப்தரின் சுைமராவியங்கள் அஜந்தா,  ாக்,  ாதாமி ஆகிய இடங்களில் காணப் டுகின்றை 
77. கீழ்க்கண்ட கூற்றுகழை ஆராய்க. 
(1) அஜந்தாவின் சுவர் ஓவியங்கள் ஃபிபரஸ்ரகா எனப்படும் சுவரராவிய வழகழயச் ரெர்ந்தழவ. 
(2) அஜந்தா மற்றும் பாக்கில் காணப்படும் ஓவியங்கள் மத்திய ரதெ ஓவியப் பள்ளி முழறயின் தழலசிறந்த 
ஓவியங்கைாகும். 
அ) கூற்று 1 மட்டும் ெரி 
ஆ) கூற்று 2 மட்டும் தவறு 
இ) கூற்று 1 ேட்டும் தைறு 
ஈ) ரமற்கூறிய ஏதுமில்ழல 
குறிப்பு: அஜந்தாவின் சுைர் ஓவியங்கள் ஃபிபரஸ்மகா எைப் டும் சுைமராவிய ைனகனயச் 
மெர்ந்தனையல்ல. ஏபைனில் ஃபிபரஸ்மகா ஓவியங்கள் சுைரின் பூச்சு ஈரோக இருக்கும் ம ாமத 
ைனரயப் டு னை. ஆைால் அஜந்தாவின் சுைமராவியங்கள் பூச்சு காய்ந்தபின் ைனரயப் ட்டனை.   
78. குப்தர் காலத்து மட்பாண்டங்கள் மட்பாண்டக் கழலயின் சிறப்பிற்கு எடுத்துக்காட்டு 
அ) அச்சிெத்திரா  
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ஆ) ராய்கார்  
இ) ஹஸ்தினாபூர், பஷார் 
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும் 
குறிப்பு: குப்தர் காலகட்டத்து ேட் ாண்டங்களின் தனிப் ட்ட சிறப் ம்ெம் “சிைப்பு ேட் ாண்டங்கள்” 
ஆகும். 
79. குப்தர் காலத்து அலுவல் பமாழி 
அ) ஹிந்தி 
ஆ) பாரசீகம் 
இ) உருது 
ஈ) ெேஸ்கிருதம் 
குறிப்பு: குப்தர் ெேஸ்கிருதத்னத அலுைல் போழியாக்கிைார்கள். அைர்களின் அனைத்து 
கல்பைட்டுகளும்  ட்டயங்களும் அம்போழியில் தான் எழுதப் ட்டை. இக்காலகட்டம்தான் ெேஸ்கிருத 
இலக்கியத்தின் உச்ெகட்டோகும். 
80. பண்ழடய காலத்தில் உருவான _____ ேல்பலாழுக்கம், அரசியல், கழல மற்றும் பண்பாடு என்று பல்ரவறு 
கருப்பபாருள்கள் குறித்துப் ரபசிய ெமய நூல்கைாகும். 
அ) அர்த்தொஸ்திரம் 
ஆ) ஸ்மிருதிகள் 
இ) கல்பவட்டுகள் 
ஈ) தூண்கள் 

குறிப்பு:  ண்னடய காலத்தில் உருைாை ஸ்மிருதிகள் ேல்பலாழுக்கம், அரசியல், கனல ேற்றும்  
 ண் ாடு என்று  ல்மைறு கருப்ப ாருள்கள் குறித்துப் ம சிய ெேய நூல்கைாகும். தர்ே ொஸ்திரங்களும் 
புராணங்களும் இந்த இலக்கியக் கட்டனேப்பின் னேயப்ப ாருனை ைடிைனேத்தை. 
81. பபாருத்துக 
(1) அஷ்டத்யாயி  - ெந்திரரகாமியர் 
(2) மஹாபாஷ்யா  - அமரசிம்மர் 
(3) அமரரகாெம்  - பதஞ்ெலி 
(4) ெந்திரவியாகரணம்  - பாணினி 
அ) 4 3 2 1 
ஆ) 3 2 1 4 
இ) 2 3 1 4 
ஈ) 3 1 2 4 
குறிப்பு:  ாணினி எழுதிய அஷ்டத்யாயி,  தஞ்ெலியால் எழுதப் ட்ட ேஹா ாஷ்யா ஆகிய 
 னடப்புகளின் அடிப் னடயில் குப்தர் காலத்தில் ெேஸ்கிருத இலக்கணத்தின் ைைர்ச்சி புலப் டுகிறது. 
இக்காலகட்டம் குறிப் ாக அேரசிம்ேரால் அேரமகாெம் என்ற ெேஸ்கிருத பொற்கைஞ்சியம் 
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பதாகுக்கப் ட்டதாக அறியப் டுகிறது. ைங்கத்னதச் மெர்ந்த ப ௌத்த அறிஞர் ெந்திரமகாமியர் 
ெந்திரவியாகரணம் என்ற இலக்கணநூனலப்  னடத்தார். 
82. குப்தர் காலத்தின் குறிப்பிடத் தகுந்த எழுத்தாைர்கள் 
அ) ஆர்யரதவர் 
ஆ) ஆர்யஅெங்கர் 
இ) தாலமி 
ஈ) அ, ஆ இரண்டும் 
குறிப்பு: பதாடக்க கால ப ௌத்த இலக்கியங்கள் ேக்கள் போழியாை  ாலி போழியில் இருந்தை. 
பின்ைர் ெேஸ்கிருதக் கலப்புடன் கவினதயும் ைெைமுோக மீண்டும் எழுதப் ட்டை. ஆர்யமதைர், 
ஆர்யஅெங்கர் ஆகிமயார் குப்தர் காலத்தின் குறிப்பிடத் தகுந்த எழுத்தாைர்கள் ஆைர். 
83. குப்தர் காலத்தில் அறிவியல் ொர்ந்த முதலாவது முழுழமயான நூல் யாரால் எழுதப்பட்டது? 
அ) ொணக்கியர் 
ஆ) தாலமி 
இ) ைசு ந்து 
ஈ) பாணினி 
குறிப்பு: அறிவியல் ொர்ந்த முதலாைது முழுனேயாை ப ௌத்தநூல் ைசு ந்துைால் குப்தர் 
காலகட்டத்தில் எழுதப் ட்டது. ைசு ந்துவின் சீடராை திக்ோகரும்  ல அரிய நூல்கனை எழுதிைர். 
84. ெமண ராமாயணத்ழத எழுதியவர் 
அ) விேலா 
ஆ) தாலமி 
இ) வசுபந்து 
ஈ) பாணினி 
குறிப்பு: ெேணர்களின் ேதநூல்களும் பதாடக்கத்தில் பிராகிருத போழியிமலமய எழுதப் ட்டை. 
பின்ைர்தான் ெேஸ்கிருதத்தில் எழுதப் ட்டை. விேலா ெேண இராோயணத்னத எழுதிைார். சித்தமெை 
திைாகரா ெேணர்களினடமய தர்க்கொஸ்திரத்திற்கு  அடித்தைமிட்டார். 
85. ொகுந்தலம், மாைவிகாக்னிமித்ரம், விக்ரரமார்வசியம் ஆகிய ோடகங்கழை எழுதியவர் 
அ) தாலமி 
ஆ) பாணினி 
இ) வசுபந்து 
ஈ) காளிதாெர் 
குறிப்பு: காளிதாெர் இயற்னகனய, அைனக எழுதிய கவிஞர். ொகுந்தலம், ோைவிகாக்னிமித்ரம், 
விக்ரமோர்ைசியம் ஆகியனை இைரது புகழ்ப ற்ற ோடகங்கள். 
86. மிருச்ெகடிகம் என்ற நூழல எழுதியவர் 
அ) சூத்ரகர் 
ஆ) தாலமி 
இ) வசுபந்து 
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ஈ) பாணினி 
87. பபாருத்துக. 
(1) சூரரெனி வடிவம்  - பீகார் 
(2) அர்தமகதி வடிவம்  - மதுரா 
(3) மகதி வடிவம்  - அவுத், பண்ரடல்கண்ட் 
அ) 2 1 3 
ஆ) 3 1 2 
இ) 3 2 1 
ஈ) 2 3 1 
குறிப்பு: குப்தர் காலத்தில் பிராகிருத போழியின்  ல்மைறு ைடிைங்கள் உருைாகிை. ேதுரா  குதியில் 
சூரமெனி என்ற ைடிைமும், அவுத்,  ண்மடல்கண்ட்  குதிகளில் அர்தேகதி ைடிைமும், ேவீை பீகார் 
 குதியில் ேகதி ைடிைமும் ைைக்கத்தில் இருந்தை. 
88. கீழ்க்கண்டவற்றில் ெரியான கூற்ழறத் ரதர்ந்பதடு. 
(1) மகாவிஹாரா என்று பபயர் பபற்ற ோைந்தா இந்தியாவின் பண்ழடய மகதப் ரபரரசில் (இன்ழறய பிகார்) 
இருந்த மிகப் பபரிய பபௌத்த மடாலயமாகும்.  
(2) ோைந்தா பாட்னாவிற்குத் பதன்ரமற்ரக சுமார் 95 கிமீ தூரத்தில் பீகார் பஷரீப் ேகரத்திற்கு அருரக 
உள்ைது. இது பபா.ஆ. ஐந்தாம் நூற்றாண்டிலிருந்து 1200 வழர புகழ்பபற்ற கல்விச்ொழலயாக இருந்தது.  
(3) ோைந்தா யுபனஸ்ரகாவால் பாதுகாக்கப்படும் உலகின் பதான்ழமச் சின்னமாகும். 
அ) கூற்று 1 மட்டும் ெரி 
ஆ) கூற்று 2 மட்டும் ெரி  
இ) கூற்று 3 மட்டும் ெரி  
ஈ) அனைத்தும் ெரி 
89. இந்தியாவின் பதாடக்ககாலப் பல்கழலக்கைகங்கள் எழவ? 
அ) தட்ெசீலம் 
ஆ) ோைந்தா 
இ) விக்ரமசீலா 
ஈ) மேற்கூறிய அனைத்தும் 
குறிப்பு: இந்தியாவின் பதாடக்ககாலப்  ல்கனலக்கைகங்கள் என்று குறிப்பிடப் டு னை தட்ெசீலம் , 
ோைந்தா, விக்ரேசீலா ஆகும். 
90. கீழ்க்கண்ட கூற்றுக்கழை ஆராய்க. 
(1) ஐந்தாம், ஆறாம் நூற்றாண்டுகளில் ோைந்தா பல்கழலக்கைகம் குப்தப் ரபரரசின் ஆதரவிலும், பின்னர் 
கன்ரனாசியின் ரபரரெரான ஹர்ஷரின் ஆதரவிலும் பெழித்தது. 
(2) வங்கத்தின் பால வம்ெ அரெர்களின் ஆதரவால் இந்தியாவின் கிைக்குப் பகுதியில் பபௌத்த மதம் 
புகழ்பபறத் துவங்கியது. 
(3) திரபத், சீனா, பகாரியா, மத்திய ஆசியா ரபான்ற இடங்களிலிருந்பதல்லாம் மாணவர்கள் ோைந்தாவில் 
படித்தனர். இங்கு ரமற்பகாள்ைப்பட்ட பதால்லியல் ஆய்வுகள் மூலம் இப்பல்கழலக்கைகத்திற்கு 
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இந்ரதாரனஷியாவின் ழெரலந்திரா வம்ெத்ரதாடு பதாடர்பு இருந்தது பதரிய வருகின்றது. இவ்வம்ெத்தின் 
அரெர் ஒருவர் இவ்வைாகத்தில் ஒரு மடாலயத்ழதக் கட்டியுள்ைார். 
அ) கூற்று 1 மட்டும் ெரி 
ஆ) கூற்று 2 மட்டும் ெரி  
இ) கூற்று 3 மட்டும் ெரி  
ஈ) அனைத்தும் ெரி 
91. கில்ஜியின் பழடகைால் ோைந்தா சூழறயாடப்பட்டு அழிக்கப்பட்ட ஆண்டு 
அ) ப ா.ஆ.1200 
ஆ) பபா.ஆ.1300 
இ) பபா.ஆ.1400 
ஈ) பபா.ஆ.1500 
குறிப்பு: ப ா.ஆ.1200இல் தில்லி சுல்தானிய ேம்லூக் ைம்ெத்தின்  க்தியார் கில்ஜியின்  னடகைால் 
ோைந்தா சூனறயாடப் ட்டு, அழிக்கப் ட்டது. 
92. ோைந்தா பல்கழலக்கைகத்ழதப் பற்றி முழறயான அகழ்வாய்வு ேழடபபற்ற ஆண்டு 
அ) 1918 
ஆ) 1917 
இ) 1916 
ஈ) 1915 
குறிப்பு: முனறயாை அகழ்ைாய்வு 1915இல் ஆரம்பித்தது. அப்ம ாது 12 பஹக்மடர்  ரப்பில் (30 ஏக்கர்) 
அனேந்திருந்த  திமைாரு ேடாலயங்களும், ஆறு பெங்கல் மகாயில்களும் கண்டுபிடிக்கப் ட்டை. 
93. சுழியம் என்ற கருத்தாக்கத்ழதக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலம் 
அ) குப்தர் காலம் 
ஆ) குஷாணர் காலம் 
இ) முகாலயர் காலம் 
ஈ) மராத்தியர் காலம் 
குறிப்பு: சுழியம் என்ற கருத்தாக்கத்னதக் கண்டுபிடித்தது, அதன் வினைைாக  தின்ே இலக்கமுனற 
கண்டுபிடித்தது ஆகிய ப ருனேகள் இக்காலகட்டத்தின் அறிவியலாைர்கனைமயச் ொரும். 
94. சூரிய கிரகணங்களின் உண்ழமயான காரணங்கழை ஆராய்ந்தவர் 
அ) வசுபந்து 
ஆ) வராகமிகிரர் 
இ) ஆரிய ட்டர் 
ஈ) தாலமி 
குறிப்பு: சூரிய சித்தாந்தா என்ற நூலில் ஆரிய ட்டர் (ப ா.ஆ. ஐந்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதி முதல் 
ஆறாம் நூற்றாண்டின் துைக்கம் ைனர) சூரிய கிரகணங்களின் உண்னேயாை காரணங்கனை 
ஆராய்ந்தார். 
95. பூமி ஒரு அச்சில் தன்ழனத் தாரன சுற்றுகிறது என்பழதக் கண்டுபிடித்த முதல் வானவியலாைர்  
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அ) வசுபந்து 
ஆ) வராகமிகிரர் 
இ) ஆரிய ட்டர் 
ஈ) தாலமி  
குறிப்பு: பூமியின் சுற்றைவு குறித்த கணக்கீட்டில் ஆரிய ட்டர் கணிப்பு ேவீை ேதிப்பீட்டிற்கு மிக 
பேருக்கோக உள்ைது.  
96. வானவியல், புவியியல், தாவரவியல், இயற்ழக வரலாறு ஆகியவற்றிற்கான கழலக்கைஞ்சியமாகக் 
கூறப்படும் நூல்  
அ) பிருஹத்ஜாதகா 
ஆ) பிருஹத்ெம்ஹிதா 
இ) பஞ்ெசித்தாந்திகா  
ஈ) கண்டகாத்யகா 
குறிப்பு: ைராகமிகிரரின் (ஆறாம் நூற்றாண்டு)  ஞ்ெசித்தாந்திகா, பிருஹத்ஜாதகா ஆகியனை இைரது 
ேற்ற  னடப்புகைாகும்.  
97. ஆரியபட்டீயம் என்ற நூழல எழுதியவர்? 
அ) வசுபந்து 
ஆ) வராகமிகிரர் 
இ) ஆரிய ட்டர் 
ஈ) தாலமி 
குறிப்பு: கணிதம், மகாணவியல், இயற்கணிதம் ஆகியைற்னறப் ம சும் ஆரிய ட்டீயம் என்ற நூனல 
அைர் எழுதிைார். 
98. பிரும்மஸ்புத– சித்தாந்தா, கண்டகாத்யகா ஆகிய நூல்கழை எழுதியவர் 
அ) ெமுத்திரகுப்தர் 
ஆ) முதலாம் ெந்திர குப்தர் 
இ) இரண்டாம் ெந்திர குப்தர் 
ஈ) பிரம்ே குப்தர் 
குறிப்பு: பிரம்ேகுப்தர் (ஆறாம் நூற்றாண்டின் இறுதி, ஏைாம் நூற்றாண்டின் துைக்கம்) கணிதம் ேற்றும் 
ைாைவியலுக்காை முக்கிய நூல்கைாை பிரும்ேஸ்புத– சித்தாந்தா, கண்டகாத்யகா ஆகிய நூல்கனை 
எழுதியுள்ைார். 
99. ரோய்களுக்கான மருந்துகள், மருந்துகள் தயாரிக்கும் முழற ஆகியவற்ழறப் பற்றிக் கூறும் மருத்துவ 
நூல்  
அ) ஆரியப்பட்டியம் 
ஆ) ேைனிதகம் 
இ) ஹஸ்த்யாயுர்ரவதா 
ஈ) கண்டகாத்யகா 
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குறிப்பு: ேைனிதகம் என்ற ேருத்துை நூல் மோய்களுக்காை ேருந்துகள், ேருந்துகள் தயாரிக்கும் முனற 
ஆகியைற்னறக் கூறுகிறது. 
100. ஹஸ்த்யாயுர்ரவதா என்ற விலங்குகளுக்கான மருத்துவ நூழல எழுதியவர் 
அ) வசுபந்து 
ஆ) வராகமிகிரர் 
இ)  ாலகாப்யா  
ஈ) தாலமி 
குறிப்பு:  ாலகாப்யா எழுதிய ஹஸ்த்யாயுர்மைதா என்ற நூல் விலங்குகளுக்காை ேருத்துை நூலாகும். 
101. நிலப்பிரபுத்துவ பண்புகழை வழரயறுத்த வரலாற்றாைர் 
அ) டாசிடஸ் 
ஆ) அட்டில்லா 
இ) பாலகாப்யா  
ஈ) ஆர்.எஸ். ெர்ோ 
குறிப்பு: நிலப்பிரபுத்துைம் என்ற ெமூக அனேப்பு இந்தியாவின் ேத்தியகால ெமூகத்தின் ஒரு 
 ண்புநினல ஆகும். 

http://www.winmeen.com/

