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1. மலை் பி்சி  எ்பு? 

ுுமண் 

2.ுமி மாவ்ட்தி் பலைய பபய்? 
நா்சி் நாு 

3. கைி்க நா்ி் த்பபாலதய பபய்? 
ஒிஷா 
4. தமி் பமாைி  எ்பு? 

“ு பபயப ா்ு் ப்ு்பதாலக 
5. “ ு் பகு்  எ்பு? 

எ்ு்லம 

6. க்வியி் பபிய் க்ப் -“தி் பயி்ு வ்ு்ள பவ்ுலம? 

ஐ்தா் பவ்ுலம 

7. ந்ை மாணவ்  எ்பு? 

ுறி்ு் பபயப ்ச் 

8. கி விுு -“்பசா்ைி் கி  எ்பத் பபாு்? 

வில ு 

9. பச்பமாைி தமிைா்ு நிுவன் பச்லனயி் நிுவ்ப்ட ஆ்ு? 

2008, பம 19 

10. உயி் அளபபலடயி் மா்தில ? 
3 மா்தில  
11. வ்ைின உயி் பம் பநி் எுு்க்? 

42 

12. தமிைி் கலை்கள்சிய் அி்பலடயி் அம்த ூ்? 

அபிதான பகாச் 

13. ச்க காை்தி் நிை் எ்தலன வலககளாக “ு்து? 

5 
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14. ஓி ூி  “்பசா்களி் அலம்ு்ள யா்பிை்கண்? 

எுலக 
15. ுத் பசா்ைி் “ுதி எு்ு அு்த பசா்ைி் ுத் எு்தாக 
அலமவு? 

அ்தாதி 
16. க்பண மணிபய ு்த் தா -ுை்லத் பாடைி் ஆசிிய்? 
கவிமணி 
17. க்ி் கு்பப ு்த் தா -“்பதாடி் உ்ள க்ி் கு்பப எ்பத் 

“ை்கண்? 

உுவக் 

18. நிைா நிைா ஓி வா -ுை்லத் பாடலை “ய்றியவ்? 
அை. வ்ளிய்பா 
19. ப்லச் கிளிபய வா வா -ுை்லத் பாடைி் ஆசிிய்? 
கவிமணி 
20. ப்லச் கிளிபய வா வா -“்பாட் வியி் வா வா  எு் பதாட்? 
அு்ு் பதாட் 
21. மகாபா த்தி் பி ுிபயாதன், பமீ் “வ்கு்ு கதாுத் பயி்சி 
அளி்தவ்? 
பை ாம் 

22. அ்ுக்  எ்ற பசா் எலத் ுறி்ு்? 

கிளி 
23. தா்பமாைி  எ்பு? 

தா் ுை்லதயிட் பபுவு 

24. க் பதா்றி ம் பதா்றா் காை்பத வாபளாு ு்பதா்றி ூ்ு் பிற்த 
பமாைி -எு் பதாட் உண்்ுவு? 

தமிைி் பைலம 

25. “ ்டா் பவ்ுலம உுு? 
ஐ 

26. வன்ு  எு் பசா்ைி் பபாு்? 

அைு 

27. காலை மாலை -“தி் பயி்ு வுவு? 

உ்லம் பதாலக 
28. அிபதாு் மாறி் கிட்ு் பசா்கலள, பபாு் பகா்ு் வலகயி் 
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அலம்பு? 

பகா்ு் ூ்ு் பபாு் பகா் 

29. தலள  எ்தலன வலக்பு்? 

7 

30. அ்ு -“தி் உ்ள பபாைி? 
ு்ு் பபாைி 
31. ூவலக் சீ்களி் எ்ணி்லக? 
8 

32. மக ் ுு்க்தி்கான மா்தில  அளு? 

3/4 

33. தி ாவிட பமாைி____________? 
ஒ்ு நிலைபமாைி 
34. பதா்கா்பிய்தி்ு உல  எுதியவ்? 
“ள் ூ ணா் 
35. தமி் பநு்கண்ு எுு் ுலற? 

“டமிு்ு வை் 

36. தி ாவிட பமாைி ப்றி ஆ ா்்த அபமி்க்? 
எமபனா 
37. அணி “ை்கண்லத விிவாகு், விள்கமாகு் எு்திய்ு் “ை்கண 

ூ்? 

த்ியை்கா ் 

38. பதா்கா்பிய் ுறி்பிு் சா்பபு்ு்க்? 

3 

39. களவியு்ு உல  எுதியவ்? 
ந்கீ ் 
40. பதா்கா்பிய் எ்தலன பிிுகலள உலடயு? 

3 (எு்ு, பசா், பபாு்) 

41. நா்கவி ாச ந்பி எுதிய ூ்? 

அக்பபாு் 

42. மயிு்ு் பபா்லவ ”்த வ்ள்? 

பபக் 

43. ு்றியுக ்தி் ுிு் எ்? 

7 
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44. ப்ு்பா்ு ூ்களி் அளவி் சிறியு? 

ு்லை் பா்ு 

45. எுவா் தாபன ஒு பசயலை பச்ுமாயி் அு _______________ என்பு்? 

த்விலன 

46. பபாு்பட பசா்பறாட் அலம்த வா்கிய்தி்ு எு்ு்கா்ு? 

யாு் ஊப  யாவு் பகள ீ்  
47. அக்வால ் தா்ு் நிை் பபாை் த்லம “க்வால ் பபாு்த் தலை -

“்ுறளி் அலம்ு்ள அணி யாு? 

உவலமயணி 
48. ஒ்பற ுை் ஒுவபன பதவ்  என் ூறியவ்? 
திுூை் 
49. காலை மாலை உைாவிநித் கா்ு வா்கி வுபவாி் காலை் பதா்ு் 
ு்பி்ு காை் ஓிபபாவாபன  என் பாியவ்? 
பதசிக விநாயக் பி்லள 

50. பவ்ுலம் ுண்்சியி் வ்ைின் வ  ‘ண  க  பம் _____________ ஆக 
மாு்? 

ட  க  பம் 

51. பச்ுளி் ுத் சீி் ுதபைு்பதாு பி்வு் சீ்க் ஒ்பறா பைபவா 
ுதபைு்ு ஒ்றி வுவு? 

பமாலன 

52. ஆலடயி்றி வாலடயி் பமைி்ு லகயு பகா்ு  பாடைி் ஆசிிய்? 
ச்திு்த் ுைவ் 
53. நா்  எு் வா்்பா்ி் “ை்கண்? 

பந் 
54. பவ்பா எ்தலன வலக்பு்? 

5 

55. அியி் வலக? 
5 

56. வ்சி்பாவி் ஓலச? 
ூ்கபைாலச 
57. “ய்ு வை்ு எ்தலன வலக்பு்? 

3 

58. “ை்கண ுலற்பி “்லையாயிு் “ை்கணுலடயலவ பபாை 
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பதா்ுவு? 

“ை்கண்பபாைி 
59. சா்பறா் அலவயி் பய்பு்த “யைா பசா்லை பவு பசா்களா் 

பய்பு்ுவு? 

“ட்க ட்க் 

60. வைிமிு்த பசா்ு்ு எு்ு்கா்ு? 

பைா்ுலள 

61. திுுுகா்ு்பலட  எு் ூைி் ஆசிிய்? 
ந்கீ ் 
62. அக்திய் லசவ சமய் ு வ்க் ூ்டதி் பச ாதவ். சியா? தவறா? 
சி 

63. லத் தி்க் ுத் நா் பகா்டாட்பு் விைா? 
பபா்க் 

64. ப ண் எ்ம்னனி் சம காை்தவ்? 
கிகாை் 

65. பபா்லகயா் “ய்றிய “ை்கிய்? 

களவைி நா்பு 

66. வாலக் ப ்தலை பபால  நட்திய ம்ன்? 

கிகாை் 

67.ுத் ச்க்லத் பதா்ுவி்த ம்ன்? 

கா்்சின வுதி 
68. ப்யாலன பச்ு்ுவ் த்லத? 
உதய்பச ைாத் 

69. கூல ் தலைநக ாக் பகா்ட ம்ன் பிிு? 

“ு்பபாலற பிிு 

70. தகூல  ஆ்ட அதியமாலன பவ்ற பச ்? 

பபு்பச ் “ு்பபாலற  

71.கிகாைலன் பப  ச ாக அறிவி்க உதவிய பபா்? 
பவ்ணி் பபா் 
72. திுமாவளவ் எ்ற பபய் பகா்ட பசாை் 

கிகாை் 

73. பகா்பச்பகண் எ்ற பசாை ம்னலன பா்ுலட்தலைவனாக் பகா்ட 

“ை்கிய்? 
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களவைி நா்பு 

74. பகாூ்கிைா் எ்விு பசாை அ ச்களிலடபய பபா் சமாதான் பச்தா்? 
நை்கி்ளி, பநு்கி்ளி 
75. பகா்ைிமலை ஆ்ட சி்ற ச்? 
ஓி 

76. ஆ்  எ்ற ம்ன் ஆ்சி ுி்த மலை? 

பபாதிலக மலை 

77. ப ்ு மலைலய ஆ்ட ம்ன்? 
பாி 

78. திு்பகாவிூ் புதிலய ஆ்ட ம்ன்? 

காி 

79.“னிலம் தமி் பமாைி எு?-என் பதாட்ு் பாடலை “ய்றியவ்? 
பா திதாச் 

80. கனிு்ு -“்பசா்ைி் “ை்கண்? 

உி்பசா் 

81.மபயா்பகாைி எு்ு்களி் எ்ணி்லக? 
8 

82. கா்பபா் பி்பபா் -“்பாட் தலை்ு பதாடி் அலம்ு்ள “ை்கண்? 

ு்பற்ச் 

83. மானி் விுதலை -கலத் பாடைி் ஆசிிய்? 
அை. வ்ளிய்பா 
84. மா்றாு்ு “ட் பகாபட் -பபா்ற ுுபமாைிக் மாணவ்கு்ு 

உண்்ுவு? 

ந்பனறி 
85. பத்லன ம ்தி் ஓலைக் நிைபவாளி பம்கா்றி் சைசை்ு் -“தி் 

உ்ள சைசை்ு்  எ்பு? 

“ ்லட்கிளவி 
86. பச்தமி் நாபடு் பபாதினிபை -பாடைி் ஆசிிய்? 
பா தியா் 
87. ுதியபதா் உைக் பச்பவா்  என் பாி ுை்கியவ்? 
பா திதாச் 

88. பதா்ட்தி் பமுு பவ்லள் பு  என் பதாட்ு் பாடலை “ய்றியவ்? 
கவிமணி 
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89. மறவ்  எு் பசா்ைி் பபாு்? 

வ ீ் 

90. பகா்லற பவ்த் -ஆசிிய்? 
அ்லவயா் 
91. பிற்பபா்ு் எ்ைா உயி்்ு்  எ்பலத எுதியவ்? 
திுவ்ுவ் 
92. தமிலை் பபா்ு மிக் பைலமயான பமாைிகளி் ஒ்ு? 

ை்தீ் 

93. பி்சி  எ்ு் பசா்ைி் பபாு்? 

ு்லை 

94. மயிு்ு் பபா்லவ ”்த வ்ள்? 

பபக் 

95. “லட்ச்க் “ு்த “ட்? 

கபாட ு ் 

96. சி்தி ்பாலவ -ஆசிிய்? 
அகிை் 

97. திுவிலளயாட் ு ாண் -ஆசிிய்? 
ப ்பசாதி ுனிவ் 
98. பப்ணி் பபுலம -ஆசிிய்? 
திு.வி.க. 
99. பா்சாைி சபத்  -ஆசிிய்? 
பா தியா் 
100. “்திய விுதலை்ு் பி் தமி் நா்ி் ுத் அலம்ச லவ் கவிஞ ாக 
“ு்தவ்? 
நாம்க் கவிஞ் 
101. ஆ  எ்ற ஓப ு்ு ஒு பமாைிலய் ுறி்ு் பசா் எு? 

பு 
102. “லசலய பவளி்பு்ு் பசா் எு? 

பாு 

103. கட கட  எ்பு? 

“ ்லட்கிளவி 
104. ுகலம  எ்பத் பபாு் எ்ன? 

கிட்ு 
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105. திீப ன வசீிய ூலற்கா்றா் வாலை ____________ அைி்து. 

பதா்ு 
106. அுகி் நி்ு் ம ்கலள அலச்பத ஆட் பச்தவ் யா்?  எ்ு பாியவ் 
யா்? 
அை. வ்ளிய்பா 
107. மாி் காை்  எ்றா் எ்ன? 

மலை்காை் 

108. அ___் எ்பக பபாகிறு? 

ணி 
109. “___ ___ ். ூ்்தி பச்க? 
ள, நீ 
110. பணி்பப் எ்பத் பபாு் எ்ன? 

பவலை்காி 

111. ச ்வதி்ு பகாயி் உ்ள “ட்? 

ூ்தூ் 
112. “ ாமாயண்தி் வி்ுவி் துலச ூ்ி லவ்ு் பகா்ுமாு 

ூறியவ் யா்? 
ப ு ாம் 

113.  ாக்க் பமா்த் எ்தலன? 

16 

114. மகாபா த்தி் கிு்ண் எ்த மலைலய் ூ்கி் ுலடயாக் பிி்தா்? 
பகாவ்்தன மலை 

115. பச்பமாைி தமிைா்ு ம்திய நிுவன் எ்த ஆ்ு ுத் “ய்கி 
வுகிறு? 

2008 

116. பிற்பபா்ு் எ்ைா உயி்்ு்  எ்ு் ப்பா்ு பசறிு மி்க பமாைி 
எு? 

தமி் 

117. ூுல லய “ய்றியவ் யா்? 
அ்லவயா் 
118. யாு்ு பச்த உதவி க்பம் எு்ு பபாை நிலை்ு நி்ு்? 

ந்ைவ் 
119. ூுல -“ய்றியவ்? 
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அ்லவயா் 
120. பா்ிய் பிு -“ய்றியவ்? 
பா திதாச் 

121. திு்ுற் -“ய்றியவ்? 
திுவ்ுவ் 
122. நு்பதாலக -“ய்றியவ்? 
அதிவ ீ ாம பா்ிய் 

123. காலையி் __________ ந்ு? 

பி்த் 

124. மாலையி் _____________ சிற்த உட்பயி்சி? 
விலளயாுத் 

125. தமிை் மான்லத் பபிபதன் குதி ____________ “ை்பா். 

உயி் 
126. பவ்றி பவ்லகலய “ய்றியவ் யா்? 
அதிவ ீ ாம பா்ிய் 

127. பிறிட் தமிை் __________ வா்கிட ூசிுவா்? 

தான் 

128. பபா்லமகலள் க்ு மய்காத ____________ உ்படா? 
ுை்லதக் 

129. அறிவிய் பாட்கலள் பி்தா் அறிு _________? 

வளு் 

130. பவளா்லமயி் ___________ ுலறகலள் ுகி்திட பவ்ு்? 

“ய்லக 
131. த்க்தி் விலை _______ பகா்ிு்கிறு? 

ஏறி 
132. பசா்க் எ்தலன வலக்பு்? 

4 

133. காை்லத் கா்ு் பசா்ு்ு எ்ன பபய்? 
விலன் பசா் 

134. காை் எ்தலன வலக்பு்? 

3 

135. “ள்பகாவிக் சிை்பதிகா ்லத “ய்றினா் -“ு எ்த காை்லத் 
ுறி்கிறு? 
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“ற்த காை் 

136. மும்க் வைிமா்மிய்  எ்ற ூலை “ய்றியவ்? 
கவிமணி பதசிக விநாயக் 

137. ந்பச்ு் ____________ நா்ு்ு அைு? 

ு்பச் 

138. “ ு _______ பா ாு உலை்தா் ு்பனறைா். 

பக் 

139. மாணவ்களி் பை் விலளயாட் பச்றன். _______ விலளயாட் 
பச்ைவி்லை. 

சிை் 
140. பச்சி் பகா்லட எ்த மாவ்ட்தி் உ்ளு? 

விு்ு ் 

141.திு்ுறளி் சிற்ு் பபய்க்? 

உைக்பபாுமலற 

பத்வூ் 

ு்பா் 

உ்தி பவத் 

பபா்யாபமாைி 
வ்ுவ்பய் 

142. சிை்பதிகா ்தி் சிற்ு் பபய்க்? 

ுிம்க் கா்பிய் 

ஒ்ுலம் கா்பிய் 

ூபவ்த் கா்பிய் 

ுத் கா்பிய் 

பதசிய் கா்பிய் 

ு்தமி்் கா்பிய் 

சுதாய் கா்பிய் 

143. சீவக சி்தாமணியி் சிற்ு் பபய்க்? 

மணூ் 

ு்தி ூ் 

144. அகநாூ்றி் சிற்ு் பபய்? 
பநு்பதாலக 
145. பபிய ு ாண்தி் சிற்ு் பபய்? 
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திு்பதா்ட் ு ாண் 

146. “ை்கண விள்க்தி் சிற்ு் பபய்? 
ு்ி் பதா்கா்பிய் 

147. பவ்றி பவ்லகயி் சிற்ு் பபய்? 
நு்பதாலக 
148. ூுல யி் சிற்ு் பபய்? 
வா்ு்டா் 

149. மணிபமகலையி் சிற்ு் பபய்? 
மணிபமகலை் ுறு 

150. நாைியாி் சிற்ு் பபய்? 
பவளா் பவத் 

151. திும்தி ்தி் சிற்ு் பபய்? 
தமி் ூவாயி ் 

152. ுுபமாைி் கா்சியி் சிற்ு் பபய்? 
அறிுல ் பகாலவ 

153. தமி்் பத்ற் என அலை்க்புபவ் யா்? 
திு.வி.கைியாண ு்த ் 

154. தமி்்தா்தா என அலை்க்புபவ் யா்? 
உ.பவ.சாமிநாத் 
155. நவனீ் க்ப் என அலை்க்புபவ் யா்? 
மீனா்சி ு்த னா் 
156. ப்ித மணி என அலை்க்புபவ் யா்? 
கதிப ச் பச்ியா் 
157. தமி் நாடக் த்லத என அலை்க்புபவ் யா்? 
ப்ம் ச்ப்தனா் 
158. தமி் நாடக் தலைலம ஆசிிய் என அலை்க்புபவ் யா்? 
ச்க தா் ுவாமிக் 

159. பா திதாசனி் சிற்ு் பபய்க்? 

ு ்சி் கவி, பாபவ்த், ுுலவ் ுயி் 

160. கவிமணி எ்ற சிற்பி்ுியவ்? 
பதசிக விநாயக் பி்லள 

161.நாம்க் கவிஞ் எ்ு அலை்க்ப்டவ்? 
பவ. “ ாமைி்க் பி்லள 
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162. ுை்லத் கவிஞ் எ்ற சிற்பி்ுியவ்? 
அை. வ்ளிய்பா 
163.பதா்லட சீ் ப ுவா் எ்ு அலை்க்ப்டவ்? 
பச்கிைா் 
164. தி ாவிட சிு எ்ற சிற்பி்ுியவ்? 
திுஞானச்ப்த் 
165. திுநாு்க சி் சிற்ு் பபய்க்? 

வாகீச், துமபசன், அ்ப் 
166. மாணி்கவாசகி் சிற்ு் பபய்? 
அுு அியலட்த அ்ப் 
167. த்பி ா் பதாை் என்புபவ் யா்? 
ு்த ் 
168. கவி்ச்க வ்்தி எ்ற சிற்ுலடயவ்? 
க்ப் 
169. ஒ்ட்ூ்தி் சிற்ு் பபய்? 
கவி ா்சஸ் 

170. பு்தறிு் கவி ாய் எ்ு அலை்க்புபவ் யா்? 
உுமலை நா ாயணகவி 
171. தில யிலச் திைக் யா்? 
முதகாசி 
172. _____அலவயி் அ்டதி்கஜ்க் என்பு் எ்ு அறிஞ்க் “ட் 

பப்றிு்தன்? 
கிு்ணபதவ ாய் 
173. தமி்நா்ி் ச்ககாை் பா்ியி் ஆ்சி்காை்தி் முல ்ு வ்தவ்? 
பமக்தனி் 

174. வா ண் ஆயி ்  எ்ற பாு ்லத் பாியவ் யா்? 
ஆ்டா் 

175. மாது பு்கி  எ்றலை்க்புபவ்? 
திுவ்ுவ் 
176. பச்சிலய ஆ்ட ம்ன்களி் _____தா் ுக் பப்ற ம்ன்? 

பதசி்ு  ாச் 

177. பிற்பபா்ு் எ்ைா உயி்்ு்  எ்ு் ப்பா்ு பசறிு மி்க பமாைி 
எு? 
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தமி் 

178. பபாு்தா் பசா்லை் பத்்பது? 1)பபு 2)நு 3)ுு 4)பபு 

பபு 

179. பபாு்தா் பசா்லை் பத்்பது? 1)தைா் 2)பவுளி 3)மா்சி 4)உண்்சி 
மா்சி 
180. வானிு்  – “ை்கண் ுறி்ு துக? 
உய்ு் சிற்ு்லம 

181. க்லள் பசா் விள்பி  எ்ு ூுவு? 

ுூஉ்ுறி 
182. கதவி்லை  – “்பதாடி் அலம்த ுண்்சி? 
ு்றியுக ் ுண்்சி 
183. “லடுக ் “்யாது்ு எு்ு்கா்ு? 

கிய் 

184. ஆதிநீடு்ு எு்ு்கா்ு? 

பாசலட 

185. அியக ் ஐயாது்ு எு்ு்கா்ு? 

லப்தமி் 

186. த்பனா்றி ்டு்ு எு்ு்கா்ு? 

பவ்றிலை 

187. “ய்பசா்ு்ு எு்ு்கா்ு? 

ம ் 

188. திிபசா்ு்ு எு்ு்கா்ு? 

ம்லஞ 

189. திலச்பசா்ு்ு எு்ு்கா்ு? 

பப்ற் 

190. வடபசா்ு்ு எு்ு்கா்ு? 

மத் 

191. ந்ு ு  – எதி்்பசா் துக? 
வைிலம 

192. பகளி்  – எதி்்பசா் துக? 
பலக 
193. மகி்்சி  எு் பபாு் து் ஓப ு்ு ஒு பமாைி எு? 

ஓ 
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194. பத  எு் ஓப ு்ு ஒு பமாைி்ுிய பசா் எு? 

அு் 

195. பவுளி  எ்ு் பதா்்பபயி் பவ்்பசா் அறிக? 
பவு் 

196. ுதனிலை் திி்த பதாைி்பபயு்ு எு்ு்கா்ு? 

பகு 

197. எ்  எு் பசா்ைி் பபாு்? 

கதி வ் 

198. எ்  எு் பசா்ைி் பபாு்? 

எ்லண வி்ு 

199. ுளி  எு் பசா்ைி் பபாு்? 

சின்த் 

200. ுைி  எு் பசா்ைி் பபாு்? 

கட் 

201. ஐகா ்ுு்க்தி்ு எு்ு்கா்ு? 

தலைவ் 

202. ஒளகா ்ுு்க்தி்ு எு்ு்கா்ு? 

பவளவா் 

203. ஆ்த்ுு்க்தி்ு எு்ு்கா்ு? 

ுஃீு 

204. மக ்ுு்க்தி்ு எு்ு்கா்ு? 

பபான் 

205. ு்தக சாலை  எு் ூைி் ஆசிிய்? 
பா திதாச் 

206. தீ்ு்சிக்  எு் ூைி் ஆசிிய்? 
அ்ு்  ுமா் 

207. சி்கன்  எு் ூைி் ஆசிிய்? 
ு தா 
208. நாு  எு் ூைி் ஆசிிய்? 
வாணிதாச் 

209. அசதி, அ்கா, அ்ச், அக் – அக  விலச்பி பசா்கலள சீ் பச்க? 
அக், அ்கா, அசதி, அ்ச் 

210. எ்லை, எ்த், எ், எைி, எஃு – அக  விலச்பி பசா்கலள சீ் பச்க? 
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எஃு, எ், எ்த், எைி, எ்லை 

211. எ்பாு  பபய்்பசா்ைி் வலக அறிக? 
காை்பபய் 
212. சா்காு  பபய்்பசா்ைி் வலக அறிக? 
பதாைி்பபய் 
213. பகு  எ்ற பசா்ைி் பவ்்பசா் எு? 

பகு 

214. சா்காு  எ்ற பசா்ைி் பவ்்பசா் எு? 

சா 
215. பிசி ா்லதயா் ந்ு்ு “ை்கணமாக் திக்கிறா்  – எ்வலக வா்கிய்? 

பச்தி வா்கிய் 

216. கா்தியிக் உ்லம பபசாம் “ ா்  – எ்வலக வா்கிய்? 

பபாு் மாறா எதி்மலற வா்கிய் 

217. வைுப்க் ுவ்றி் எுதாபத! – வூஉ் பசா்ை்ற வா்கியமாக மா்ு? 

வை்ப்க் ுவி் எுதாபத 
218. அவ் கவிஞ்க் அ்ை – ஒுலம் ப்லம் பிலைய்ற பதாட் எு? 

அவ் கவிஞ் அ்ை் 

219. தி்வியகவி  எ்ற பபய ா் அலை்க்புபவ்? 
பி்லள்பபுமா் அ்ய்கா் 
220. மாதவியி் மகளி் பபய்? 
ஐலய 

221. பாலை நிை ம்களி் பா்ு? 

பவ்ுவவி 

222. பச்பமாைியாக உய்்த்ப்ு்ள தமி்பமாைி, பச்பமாைி த விலசயி் 

எ்தலனயாவு “ட்லத் பப்ு்ளு? 

எ்டாவு “ட் 

223. தமி் பநு்கண்ு  எ்ு ூ்ட்புவு? 

தமி் எு்ு்க் 

224. சி்ு, லவலக, யுலன, க்லக – அக  விலச்பி பசா்கலள சீ் பச்க? 
க்லக, சி்ு, யுலன, லவலக 
225. அிபதாு், சீ்பதாு் “ ்டா் எு்ு ஒ்றி வுவு? 

எுலக 
226. பகா்லற பவ்த்  எ்ற ூைி் ஆசிிய் யா்? 
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ஒளலவயா் 
227. கி  எு் பசா் உண்்ுவு? 

யாலன 

228. மய்பகாைி எு்ு்களி் எ்ணி்லக? 
8 

229. சி்க்தி் “ளலம் பபய்? 
ுுலள 

230. யாு் ஊப  யாவு் பகளி்  என் பாியவ்? 
கனிய் ூ்ு்றனா் 
231. தமிைி் மிக்பைலமயான “ை்கண ூ்? 

பதா்கா்பிய் 

232. தை்  எு் பசா்ைி் பபாு்? 

பநு்ு 
233. ஏு பபா் நட  என் ூு் “ை்கிய்? 

ுதிய ஆ்தி்ூி 

234. திலண  எு் பசா்ைி் பபாு்? 

ஒு்க் 

235. கவிமணி எுதிய ூ்க்? 

மைு் மாலைு், உம்க்யா் பாட்க், ஆசிய பஜாதி 
236. தணி்த்  எ்பத் பபாு் எ்ன? 

ுலற்த் 

237. ுக்்ு பா்்தாபை வாு் மை்? 
அனி்ச் 

238. ப்ு்பா்ு ூ்களி் அகமா? ுறமா? எ்ற ச்்லச்ுிய ூ் எு? 

பநுந்வாலட 

239. ுடபவாலை ுலற  ப்றிய ுறி்பிலன் பகா்ட ச்க ூ் எு? 

அகநாூு 

240. ச்க்  எ்ற பசா்லை ுத் ுதைி் வை்கிய ூ்? 

மணிபமகலை 

241. தமிைி் பதா்றிய ுுுத் கா்பிய் எு? 

சிை்பதிகா ் 

242. ும ுுப ் “ய்றிய ூ்? 

நீதி விள்க் 
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243. பப்பா் பி்லள் தமிைி் புவ்க்? 

10 

244. ப்தி் ுலவ நனி பசா்ட் பசா்ட் பாிய கவிவைவ்  என் 
பா ா்ட்புபவ்? 
பச்கிைா் 
245. நாைியால  ஆ்கிை்தி் பமாைி பபய்்தவ்? 
ஜி.ூ.பபா் 
246. ஆிய அ ச் பி க்து்ு தமி் அறிுு்த்ு் பாிய பா்ு? 

ுறி்சி் பா்ு 

247. பநிலசயாசிிய் பாவி் ”்றயைி? 

ு்சீ் 
248. பவ்பாவி் வலக்பாு? 

6 

249. ுற்திலன வலக்பாு? 

12 

250. ம்க் கவிஞ் எ்றலை்க்புபவ்? 
ப்ு்பகா்லட கைியாணு்த ் 

251. நிலற ஒு்க் -“்பசா்பறாடி் “ை்கண்? 

விலன் பதாலக 
252. பாடா் ுயி் -“்பசா் கா்ு் “ை்கண்? 

”ு்பக்ட எதி்மலற் பபயப ்ச் 

253. நீ ாு் கடுு்த  எ்ற தமி்்தா் வா்்ு பாியவ்? 
மபனா்மணயீ்  பப.ு்த னா் 
254. ஜன கண மண  எு் பதசிய கீத் பாியவ்? 
“ வ ீ் த நா் தாூ் 
255. பச்தமி் நாபடு் பபாதினிபை  எ்ற பாடலை “ய்றியவ்? 
மகாகவி பா தியா் 
256. திுவு்பாலவ “ய்றியவ்? 
“ ாமைி்க அிகளா் 
257. திுவு்பி காச வ்ளைா்  எ்ு் சிற்ு பபய் பப்றவ்? 
“ ாமைி்க அிகளா் 
258. “ ாமைி்க அிகளா் பிற்த ஊ்? 
கடூ் மாவ்ட் முூ் 
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259. “ ாமைி்க அிகளாி் பப்பறா்? 
“ ாலமயா-சி்ன்லமயா் 
260. “ ாமைி்க அிகளா் எுதிய ூ்க் எலவ? 

ஜவீகாு்ய ஒு்க், முுலற க்ட வாசக் 

261. ம்கு்ு உணவளி்க அற்சாலைலயு், அறிு பநறி விள்க ஞான 

சலபலயு் நிுவியவ்? 
“ ாமைி்க அிகளா் 
262. வாிய பயில ் க்டபபாபத்ைா் வாியவ்? 
“ ாமைி்க அிகளா் 
263. ஆ்வை் – பபாு் துக? 
அ்ுலடயவ் 
264. எ்ு – பபாு் துக? 
எு்ு (உட், பபாு், ஆவி) 
265. வை்ு – பபாு் துக? 
வா்்லக பநறி 
266. ”ு் – பபாு் துக? 
து் 

267. ஆ்வ் - பபாு் துக? 
விு்ப் 

268. ந்ு - பபாு் துக? 
ந்ு 
269. லவயக் - பபாு் துக? 
உைக் 

270. மற் - பபாு் துக? 
வ ீ் 

271. எ்பிைு - பபாு் துக? 
எு்பி்ைாது (ுு) 

272. வ்ற் ம ் - பபாு் துக? 
வாிய ம ் 

273. ுற்ுு்ு - பபாு் துக? 
உட் உு்ுக் 

274. திு்ுறலள “ய்றியவ்? 
திுவ்ுவ் 
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275. திுவ்ுவ் வா்்த காை்? 

கி.ு.31 

276. திுவ்ுவி் பவு பபய்க்? 

பச்நா் பபாதா், பத்வ் ுைவ், நாயனா் 
277. திு்ுறளி் பபு் பிிுக்? 

அற்ு்பா், பபாு்பா், “்ப்ு்பா் 

278. திு்ுறளி் எ்தலன அதிகா ்க் உ்ளன? 

133 

279. திு்ுறளி் ஒ்பவாு அதிகா ்தி்ு் எ்தலன ுற்பா்க் உ்ளன? 

10 

280. திு்ுறளி் பமா்த் எ்தலன ுற்பா்க் உ்ளன? 

1330 

281. திு்ுற் பதிபன் கீ்கண்ு ூ்களி் ஒ்ு. சியா? தவறா? 
சி 

282. திு்ுறளி் பவு பபய்க்? 

ு்பா், பபாுமலற, தமி்மலற, உைக் பபாுமலற 

283. திுவ்ுவ் ஆ்ு கண்கிு் ுலற? 

கிறி்ு ஆ்ு (கி.பி) + 31 = திுவ்ுவ் ஆ்ு 

284. தமி்்தா்தா எ்றலை்க்புபவ்? 
உ.பவ.சாமிநாத்ய் 
285. ஆி்பபு்கி் ஆ்றி் வி்ட பலைய ஓலை் ுவிகலள் பதி்பி்தவ்? 
உ.பவ.சாமிநாத்ய் 
286. தமி்்தா்தா எ்த ஊி் ஆ்றி் வி்ட ஓலை் ுவிகலள் பதி எு்தா்? 
”ப ாு மாவ்ட்தி் உ்ள பகாுுி 

287. ுறி்சி் பா்ி் எ்தலன ூ்குலடய பபய்க் உ்ளன? 

99 

288. ப்ு்பா்ு ூ்கு் ஒ்ு? 

ுறி்சி் பா்ு 

289. ுறி்சி் பா்ி் ஆசிிய்? 
கபிை் 
290. தமிைக்தி் ஓலை் ுவிக் பாுகா்க்பு் “ட்க்? 

கீ்்திலச ுவிக் ூைக்-பச்லன, அ ு ஆவண் கா்பக்-பச்லன, உைக் 
தமி் ஆ ா்்சி நிுவன்-பச்லன,ச ்வதி மஹா்-த்சாூ் 
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291. உ.பவ.சாமிநாத்ய் பிற்த ஊ்? 
திுவாூ் மாவ்ட் உ்தமதானு ் 

292. உ.பவ.சாமிநாத்யி் “ய்பபய்? 
பவ்கட ்தின் 

293. தமி்்தா்தாவி்ு ஆசிிய ாக “ு்தவ்? 
மீனா்சி ு்த ் பி்லள 

294. தமி்்தா்தாவி்ு அவுலடய ஆசிிய் லவ்த பபய்? 
சாமிநாத் 

295. உ.பவ.சா.வி் விிவா்க்? 

உ்தமதானு ் பவ்கட ு்லபயா மகனான சாமிநாத் 

296. உ.பவ.சா. எ்த “தைி் த் வா்்லக வ ைா்லற பதாட ாக எுதினா்? 
ஆன்த விகட் 

297. உ.பவ.சா. வி் வா்்லக வ ைாு எ்த பபயி் ூைாக பவளிவ்து? 

எ் சித் 

298. உ.பவ.சா. பதி்பி்த ூ்க்? 

எ்ு்பதாலக-8; ப்ு்பா்ு-10; சீவக சி்தாமணி-1; சிை்பதிகா ்-1; மணிபமகலை-

1; ு ாண்க்-12; உைா-9; பகாலவ-6; ூு-6; பவ்பா ூ்க்-13; அ்தாதி-3; ப ணி-2; 
ு்மணி் பகாலவ-2; “ ்லடமணிமாலை-2;“த  பி ப்த்க்-4; 

299. உ.பவ.சா. அவ்களி் தமி்்பதா்ிலன் பபுலம்பு்ு் வலகயி் எ்த 
ஆ்ு அ்ச் தலை பவளியிட்ப்டு? 

2006 

300. தமிைி் ுத் எு்ு எு? 

அ பதாட்்ு வு்.. 

301. அ  எ்ற எு்ு எதலன் ுறி்கிறு? 

மனித் 

302. அ  வி் உ்ள | எலத் ுறி்கிறு? 

பவ்லட ஆுவத்ு மனித் ுுகி் ும்த அ்ு் ூு 

303. ந்ு எு்ு்கு்ு எு்ு்கா்ு துக? 
்க, ்த, ்ச, ்ப, ்ட, ்ற 

304. ந்ு எு்ு்கலள ________________ என ம பிை்கண் ூுகிறு? 

“ன எு்ு்க் 

305. தம்ுிய்  – பிி்ு எுுக? 
தம்ு + உிய் 
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306. அ்புீ்  – பிி்ு எுுக? 
அ்ு + ”ு் 

307. நிைைுலம  – பிி்ு எுுக? 
நிை் + அுலம 

308. வை்பக்ப  – பிி்ு எுுக? 
வை்ு + எ்ப 
309. ுற்ுு்ு  – பிி்ு எுுக? 
ுற் + உு்ு 
310. த மி்லை  – பிி்ு எுுக? 
த ் + “்லை 

311. பு்ு + உணு  – பச்்ு எுுக? 
பு்ுணு 

312. கு்ு + எ்பக  – பச்்ு எுுக? 
கு்பப்பக 
313. அவ் + அுதா்  – பச்்ு எுுக? 
அவனுதா் 

314. அவ் + ஓினா்  – பச்்ு எுுக? 
அவபளாினா் 

315. ுய்சி திுவிலன ஆ்ு்  என் ூறியவ்? 
திுவ்ுவ் 
316. நாைியால  “ய்றியவ்? 
சமண ுனிவ் 
317. நா்்கா்  – பபாு் துக? 
நாயி் கா் 

318. ”்கா்  – பபாு் துக? 
”யி் கா் 

319. அணிய்  – பபாு் துக? 
பநு்கி “ு்பவ் 
320. எ்னா்?  – பபாு் துக? 
எ்ன பய் 

321. பச்  – பபாு் துக? 
ூ ் 

322. பச்  – பபாு் துக? 
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வய் 

323. ூவூ்  ாமாமி்த் பிற்த ஆ்ு? 

1883 

324. உயி்பம் பநி் எு்ு்க் எ்தலன? 

126 

325. ுதிய விிய்க்  எ்ற ூலை எுதியவ்? 
தா ா பா தி 
326. அவ்  – பபாு் துக? 
ப்ள் 

327. ம்க் கவிஞ்  எ்றலை்க்புகி்றவ்? 
க்யாண ு்த ் 

328. ூவின், ூவிட், ு்காை், ூுைக் – பபாு்த் “்ைாது எு? 

ூவிட் 

329. நிை், நீ், கா்ு, பநு்ு, ஆகாய் – அக  விலச்பு்ுக? 
ஆகாய், கா்ு, நிை், நீ், பநு்ு 
330. திு்ுற் எ்தலன பமாைிகளி் பமாைி பபய்்க்ப்ு்ளு? 

107 

331. ஹி்தி பச்பமாைி “்லை. சியா? தவறா? 
சி 

332. முல  எ்ற பபய் ு்காை்தி் க்பவ்ி் எ்வாு வ்து? 

மதில  
333. ”்ச்த்லட-பிலை் திு்த் பச்க? 
”்ச்த்ு 

334. யாலன, கு்ு “்பசா்கலள் ுறி்ு் பசா்? 

பவை் 

335. ுய்சி பச்  – எ்பதாட் என் ூுக? 
க்டலள் பதாட் 
336. பா திதாசனி் “ய்பபய்? 
கனக ு்ு ்தின் 

337. அக ் + ஆதி  – பச்்பதுுக? 
அக ாதி 
338. லப்ுவலள  – பிி்பதுுக? 
புலம + ுவலள 
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339. தமி் எு்ு்கலள எுது், ஒைி்கு் க்ு் து் “லணயதள்? 

தமிைக் 

340. கய்விைி  எ்பு? 

உவலம் பதாலக 
341. மா, பைா, வாலை எ்பு? 

உ்லம் பதாலக 
342. பச்லனயி் ______பபயி் ூைக் உ்ளு? 

பதவபநய்பாவாண் 
343. அைகி் சிி்ு  ூலை எுதியவ் யா்? 
பா திதாச் 

344. மதிுக்  உுவகமா் மாு் பபாு ____________ ஆு்? 

ுகமதி 
345. பந்சா்ு்பலட  எ்ு அலை்க்பு் ப்ு் பா்ு ூ் எு? 

ு்லை் பா்ு 

346. ுமா  ச்பவ் எ்ு் கா்பிய்லத “ய்றியவ் யா்? 
காளிதா் 

347. ுமா  ச்பவ் எ்றா் எ்ன? 

ுுக் பிற்த கலத 
348. ுிபயாதனி் த்லக பபய்? 
ுஷாைா 
349. “ ாமாயண்தி் வு் ப தனி் தாயா் யா்? 
லகபகயி 
350. வா்மீகி  ாமாயண்லத எ்த பமாைியி் எுதினா்? 
சம்கிுத் 

351. த ணி  எ்றா் எ்ன? 

ூமி 
352. 1964-் பவளிவ்த கலைஞி் ூ்ுகா் தில ்பட் எ்த கா்பிய்லத் 
துவியு? 

சிை்பதிகா ் 

353. உைக பமாைிகு்பக்ைா் தா்பமாைி தமிைாக்தா் “ு்க பவ்ு் என் 
ூியவ்? 
பநா் சா் ுகி 
354. தமி் பமாைியி் எ்தலன ஒப ு்ு ஒு பமாைி் பசா்க் உ்ளன? 
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42 

355. பணிு் ுண் பகா்டு? 

பபுலம 

356. நீதி பநறி விள்க்தி் ஆசிிய்? 
ும  ுுப ் 
357. உடனிலை பம் மய்க் பயி்ு வுவு? 

ஒ்ப் 

358. பிற்பபா்ு் எ்ைா உயி்்ு் எ்பலத எுதியவ்? 
திுவ்ுவ் 
359. உயி் பம் பநி் எு்ு்களி் எ்ணி்லக? 
126 

360. “ ்டா் பவ்ுலம உுு? 
ஐ 

361. விலட வலகக்? 

8 

362. யா்பபு்கை் காிலகயி் ஆசிிய்? 
அமி்த சாக ் 
363. நா்ு சீ்க் பகா்ட அி? 

அளவி 

364. ஓ் அியி் நா்ு சீ்களிு் “ ்டா் எு்ு ஒ்றி வ ் பதாு்பு? 

ு்ு எுலக 
365. ஆசிிய்பாவி் பவு பபய்? 
அகவ்பா 
366. பச்தமி் எ்பு? 

ப்ு் பதாலக 
367. பமா்்ுட் எ்பு? 

“ ்டா் பவ்ுலம உுு் பயு் உட் பதா்க் பதாலக 
368. விலன ு்லறபயா, பபய்் பசா்லைபயா, விலன் பசா்லைபயா 
பயனிலையாக் பகா்ு ுிவு? 

ுத் பவ்ுலம 

369. நீ்க், ஒ்ு, எ்லை, ஏு எ்ு் பபாுலள உண்்ு் பவ்ுலம? 

ஐ்தா் பவ்ுலம 

370. பசா்ைி் பச்வ் என் பா ா்ட் பப்றவ்? 
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371. பதாைி்பபய் _________ வலக்பு்? 

3 

372. கவி்பாவி்ுிய ஓலச? 
ு்ள் 

373. உம்க்யா் பாட்கலள் தமிைி் பமாைி பபய்்தவ்? 
கவிமணி 
374. உைா, ப ணி, பி்லள் தமி் ஆகிய ூ்ு வலக் சி்றிை்கிய்கலளு் 

பாியவ்? 
ஒ்ட்ூ்த் 
375. அ்்து்ள “்ு மத் எ்ற ூலை எுதியவ்? 
க்ணதாச் 

376. பதவா ் பாிய ூவ்? 
அ்ப், ச்ப்த், ு்த ் 
377. பப்ணிலம தீும்ு் பபு்திுநா்ு ம்ணிலம ூ்்ு வுத் 

ுய்பகா்பப என ுை்கியவ்? 
பா திதாச் 

378. ுறி்சி நிை்தி்ுிய பபு்பபாுு? 

யாம் 

379. ு்லை நிை்தி்ுிய பபு்பபாுு? 

மாலை 

380. முத் நிை்தி்ுிய பபு்பபாுு? 

லவகலற 

381. பாலை நிை்தி்ுிய பபு்பபாுு? 

ந்பக் 

382. நி க்த, ஆ்லத பாட  – ம ு வுலவ நீ்ுக? 
நி ஊலளயிட, ஆ்லத அைற 

383. முத நிை ம்க் பாு் சி்றிை்கிய்? 

ப்ு 

384. திிபவணி ச்கம்? 

சி்ு, க்லக, ச ்வதி 
385. ம்தி ாைய்தி் ஜவீசமாதி அலட்த ஆ்மீக் தலைவ் யா்? 
ீ ாகபவ்தி ் 
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