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                            தமிழ் இலக்கிய வரலாறு 
   
 

1. இரட்வடப் புலவர்கள் பாடிய உலா- ஏகாம்பரநாதர் உலா 

2. இரட்வடப் புலவர்கைின் பபயர் – இைஞ்சூரியன் ,முதுசூரியன் 

3. இரண்டாம் குசலாத்துங்கனிடம் அவமச்சராய் இருந்தவர் –
சசக்கிழார் 

4. இரத்தினச் சுருக்கம் இயற்றியவர் – புகசழந்திப் புலவர் 

5. இராபர்ட் டி பநாபிலி தமிழகம் வந்த ஆண்டு - 17 ஆம் 
நூற்றாண்டுத் பதாடக்கம் 

6 .இராம நாடகக் கீர்த்தவனகள் எழுதியவர் – அருணாசலக்கவிராயர் 

7. இராமலிங்க அடிகள் பிறந்த ஊர் – மருதூர் 

8. இராமலிங்க அடிகைின் பாடல் பதாகுப்பு – திருவருட்பா 

9. இராமாயண உள்ளுவறப் பபாருளும் பதன்னிந்திய சாதி 
வரலாறும் நூலாசிரியர் –     சுப்பிரமணிய முதலியார் 

10. இராமானுச நூற்றந்தாதி பாடியவர் – அமுதனார் 

11. இராவண காவியம் நூலாசிரியர் - புலவர் குழந்வத 

12. இராஜ ராஜசுர நாடகம் நடிக்கப் பட்ட ஆண்டு – கி.பி.10-ஆம் 
நூற்றாண்டு 

13. இருபத்திரண்டு  பமாழிகைில் பமாழிபபயர்க்கப்பட்ட தமிழ் நூல் – 
திருக்குறள் 

14. இரும்புக் கடல் என அவழக்கப் படும் நூல் – பதிற்றுப் பத்து 

15. இருவவக நாடகம் –இன்பியல், துன்பியல் 

16. இலக்கண உலகின் ஏகசக்கரவர்த்தி – பாணினி 
17. இலக்கண விைக்கச் சூறாவைி இயற்றியவர் – சிவஞான முனிவர் 

18. இலக்கண விைக்கம் நூலாசிரியர் - திருவாரூர் வவத்தியநாத 
சதசிகர் 

19. இலக்கணக் பகாத்தின் ஆசிரியர் – சுவாமிநாத சதசிகர் 

20. இலக்கிய உதயம் நூலாசிரியர்    - எஸ்.வவயாபுரிப் பிள்வை 
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21. இலக்கியம் இதழாசிரியர் – சுரதா 

22. இலங்சகசுவரன் நாடக ஆசிரியர் – ஆர்.எஸ்.மசனாகர் 

23. இல்லாண்வம எனும் நூலாசிரியர் – கனக சுந்தரம் பிள்வை 

24. இைங்சகாவடிகளுக்குக் கண்ணகி கவதவயக் கூறியவர்- 
சாத்தனார் 

25. இறந்த மறவன் புகவழப் பாடுதல் - மன்வனக் காஞ்சி 
26. இறந்தவனின் தவலவயக் கண்டு அவன் மவனவி 
இறந்துபடுவது- தவலபயாடு முடிதல் 

27. இறந்து பட்ட வரீர்களுக்குப் பாணர்கள் இறுதிகடன் பசய்வது- 
பாண்பாட்டு – தும்வப 

28. இவறயனார் அகப்பபாருளுக்கு உவர எழுதியவர் – நக்கீரர் 

29. இவறவன் திருஞானசம்பந்தருக்குப் பபாற்றாைம் அைித்த தலம் – 
திருக்சகாலக்கா 

30. இவறவன் மாணிக்கவாசகவரஆட்பகாண்ட ஊர் – 
திருப்பபருந்துவற 

31. ஈட்டி எழுபது நூலின் ஆசிரியர் – ஒட்டக்கூத்தர் 

32. ஈரவசச் சரீின் சவறுபபயர் - ஆசிரிய உரிச்சரீ் 

33. ஈன்று புறந்தருதல் எந்தவலக் கடசன பாடியவர் – பபான்முடியார் 

34. உ.சவ.சா வின் ஆசிரியர் - மகாவித்துவான் மீனாட்சி 
சுந்தரம்பிள்வை 

35. உட்கார்ந்து எதிரூன்றல் -  காஞ்சி 
36. உடம்வப வைர்த்சதன் உயிர் வைர்த்சதசன என்றவர் – திருமூலர் 

37. உண்டாட்டு – கள்குடித்தல் 

38. உண்டாலம்ம இவ்வுலகம் எனப் பாடியவர் - கடலுள் மாய்ந்த 
இைம்பபருவழுதி 
39. உண்டி பகாடுத்சதார் உயிர் பகாடுத்சதாசர என்ற நூல் – 
புறநானூறு 

40. உண்பவவ நாழி ,உடுப்பவவ இரண்சட –என்று பாடியவர் –நக்கீரர் 

41. உவமபாகர்  பதிகம் பாடியவர் – படிக்காசுப் புலவர் 

42. உயிர்கைிடத்து அன்பு சவணும் எனப்பாடியவர் – பாரதியார் 

43. உரிச்பசால் நிகண்டு எழுதியவர் – காங்சகயர் 

44. உரிப்பபாருள் எனத் பதால்காப்பியம் கூறுவது- ஒழுக்கம் 
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45. உவர நூல்களுள் பழவமயானது – இவறயனார் அகப்பபாருள் 
உவர –நக்கீரர் 

46. உவர மன்னர் எனக் கா.சு.பிள்வை வியந்து பாராட்டப்படுபவர் –
சிவஞானமுனிவர் 

47. உவரயாசிரியச் சக்கரவர்த்தி – வவ.மு.கிருஷ்ணமாச்சாரியார் 

48. உவரயாசிரியர் என்றவழக்கப்படுபவர் – இைம்பூரணர் 

49. உவரயாசிரியர்கள் காலம் -13- ஆம் நூற்றாண்டு 

50. உவரயாசிரியர்கள் நூலாசிரியர் – மு.வவ.அரவிந்தன் 

51. உவரயாசிரியர்கைால் அதிக சமற்சகாள் காட்டப்பட்ட சங்கநூல் – 
குறுந்பதாவக 

52. உவரவசீ்சு நூலாசிரியர் - சாவல இைந்திவரயன் 

53. உலக பமாழிகள் நூவல எழுதியவர் - ச.அகத்தியலிங்கம் 

54. உலகப் பபருபமாழிகைில் தனிநிவல வவக – சனீபமாழி 
55. உலகம் பலவிதம் – சாமிநாத சர்மா 

56. உலகின் முதல் நாவல் – பாபமலா 

57. உவமானச் சங்கிரகம் நூலின் ஆசிரியர் – திருவில்லிபுத்தூர் 
திருசவங்கட ஐயர் 

58. உவவமக் கவிஞர்  -சுரதா 

59. உழிவஞ சவந்தவனத் திருமாலாகக் பகாண்டு புகழ்ந்துவரப்பது  - 
கந்தழி 
60. உழிவஞத் திவணக்கான புறத்திவண – மருதம் 

61. உழுது வித்திடுதல் – உழிவஞப்படலம் 

62. உள்ைத்தில் ஒைி உண்டாயின் ,வாக்கினிசல ஒலி உண்டாகும் ” – 
பாரதியார் 

63. உன்னம் - நிமித்தத்வத உணர்த்தும் மரம் 

64. ஊசிகள் கவிவத நூலாசிரியர் – மீரா 

65. ஊர்பகாவல - தயீிட்டு அழித்தல் 

66. ஊரும் சபரும் நூலாசிரியர் – ரா.பி. சசது பிள்வை 

67. ஊபராடு சதாற்றம் உரித்பதன பமாழிப –எனும் நூற்பா கூறும் 
இலக்கியத்தின் அடிப்பவட –உலா 

68. ஊற்றங்கால் ஆண்டிப்புலவர் உவர எழுதிய நூல் – நன்னூல் 

69. எகிப்து பிரமிடுகைில் காணப்படும் தமிழ்நாட்டுப் பபாருட்கள்- 
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சதக்கு மரம், மசுலின் துணிகள் 

70. எகிப்து,சுசமரியா,பமாகஞ்சதாசரா,ஹரப்பா நாகரிகங்களுக்கு 
அடிப்பவடயானவர்கள் – தமிழர்கள் 

71. எச்.ஏ.கிருஷ்ணப்பிள்வை எழுதிய இரட்சண்ய யாத்திரிகம் – 
ஜான்பான்யன் எழுதிய The pilgrims progress 

72. எட்டுத் பதாவக நூல்கைில் அக நூல்கள் எண்ணிக்வக – ஐந்து 

73. எட்டுத்பதாவக நூல்கைில் அதிகமான அடி வவரயவற பகாண்ட 
நூல் – பரிபாடல் 

74. எட்டுத்பதாவக நூல்கைில் புற நூல்கள் – 3 

75. எட்டுத்பதாவக நூல்களுள் அக நூல்கள் – ஐங்குறு நூறு 
,குறுந்பதாவக, நற்றிவண,   அகநானூறு,கலித்பதாவக 

76. எட்டுத்பதாவக நூல்களுள் அகமும்,புறமும் கலந்த நூல் – 
பரிபாடல் 

77. எட்டுத்பதாவக நூல்களுள் புற நூல்கள் – புறநானூறு 
,பதிற்றுப்பத்து 

78. எட்டுத்பதாவகப்பாடல்கைின் -  சிற்பறல்வல – 3 அடிகள் 
,சபபரல்வல – 140 அடிகள் 

79. எண்பபருந்பதாவக நூல் – எட்டுத்பதாவக 

80. எதிர் நீச்சல்  நாடக ஆசிரியர் – சக.பாலச்சந்தர் 

81. எயில் காத்தல் – பநாச்சி 
82. எவ்வழி நல்லர் ஆடவர்,அவ்வழிநல்வல,வாழி நிலசன –என்றவர் 
– ஔவவயார் –புறநானூறு 

83. எழுவாய் சவறுவமக்கு உருபு உண்டு என்றவர் – புத்தமித்திரர் 

84. என் சரிதம் ஆசிரியர் -உ.சவ.சா 

85. ஏசு நாதர் சரித்திரம் நூலாசிரியர் - தத்துவ சபாதக சுவாமிகள் 

86. ஏமாங்கதத்து இைவரசன் நாவல் ஆசிரியர் – திரு.வி.க 

87. ஏழகம்  - ஆட்டுக்கிடாய் 

88. ஏவழபடும் பாடு  நாவலாசிரியர்  - சுத்தானந்த பாரதியார் 

89. ஏறுதழுவுதல் கூறும் சங்க நூல் – கலித்பதாவக 

90. ஐங். ஆதன்,ஆவினி,குட்டுவன்,கருமான்,கிள்ைி மன்னர்கவைக் 
கூறும் நூல் – ஐங்குறுநூறு 

91. ஐங்.இந்திரவிழா,மார்கழி நீராடல்,பதாண்டி 
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,பகாற்வக  இடம்பபற்ற நூல் – ஐங்குறுநூறு 

92. ஐங்.கழனி ஊரன் மார்பு பழவம ஆகற்க – ஐங்குறுநூறு 

93. ஐங்.குறிஞ்சி நூறு பாடியவர் – கபிலர் 

94. ஐங்.பநய்தல் நூறு பாடியவர் – அம்மூவனார் 

95. ஐங்.பநற்பல பபாலிக,பபான் பபரிது சிறக்க –இடம் பபற்ற நூல் –
ஐங்குறுநூறு 

96. ஐங்.பாவல நூறு பாடியவர் – ஓதலாந்வதயார் 

97. ஐங்.சபவதப்பருவ மகைிரின் விவையாட்டுக்கள் இடம்பபற்ற 
நூல் – ஐங்குறுநூறு 

98. ஐங்.மருதம் நூறு பாடியவர் – ஓரம்சபாகியார் 

99. ஐங்.முல்வல நூறு பாடியவர் – சபயனார் 

100. ஐங்குறு நூறு அடி வவரயவற- 3 -6 அடிகள் 

1.அகத்திய மாணவர்கைின் எண்ணிக்வக -12 

2. அகத்தியர் சங்கம் வவத்து தமிழ் வைர்த்ததாகக் கூறும் பசப்சபடு 
- சவள்விக்குடிச் பசப்சபடு 

3.அகநானூற்றில் 1,3,5,7 என ஒற்வறப்பவட எண் பகாண்ட 
திவணப்பாடல்கள் – பாவலத்திவண 

4. அகநானூற்றில் 10,20,30.40 சபால 0,என 
முடியும்  திவணப்பாடல்கள்– பநய்தல்திவண 

5. அகநானூற்றில் 2,8,12,18 சபால 2,8 ,என 
முடியும்  திவணப்பாடல்கள் – குறிஞ்சித்திவண 

6. அகநானூற்றில் 4,14,24,34 சபால 4, என முடியும்  திவணப்பாடல்கள் 
– முல்வலத்திவண 

7. அகநானூற்றில் 6,16,26,36 சபால 6,என முடியும்  திவணப்பாடல்கள் 
– மருதத்திவண 

8. அகநானூற்றில் பாடல் பதாடரால் பபயர் பபற்ற புலவர்கள் – 
சநாய்பாடியார், ஊட்டியார் 

9. அகநானூற்றின் அடிவவரயவற – 13 – 31 அடிகள் 

10.அகநானூற்றின் இரண்டாம் பகுதி – மணிமிவடப்பவைம் 

11.அகநானூற்றின் நூல் முழுவமக்கும் உவர எழுதியவர்கள் ,– 
சவங்கடசாமி நாட்டார் , இரா.சவங்கடாசலம்பிள்வை 

12.அகநானூற்றின் பாடல்களுக்கு உள்ை பவழய உவர 
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எண்ணிக்வக– 90 

13.அகநானூற்றின் பிரிவுகள் – 3 
,கைிற்றுயாவனநிவர,மணிமிவடப்பவைம்,நித்திலக்சகாவவ 

14. அகநானூற்றின் முதல் பகுதி -கைிற்றுயாவன நிவர 

15.அகநானூற்றின் முதல் பதிப்பாசிரியர்  – சவ.இராசசகாபால் 

16.அகநானூற்றின் மூன்றாம் பகுதி – நித்திலக்சகாவவ 

17.அகநானூற்றுக்கு வழங்கும் சவறு பபயர் – பநடுந்பதாவக 

18.அகநானூற்றுக்குப் பாயிரம் எழுதியவர் -– இவடயன் நாட்டு 
மணக்குடியான் பால்வண்ணத்சதவன் வில்வதவரயன் 

19.அகநானூற்வறத் பதாகுத்தவர் – உப்பூரிக்குடிக்கிழார் மகனார் 
உருத்திரசன்மன் 

20.அகநானூற்வறத் பதாகுப்பித்தவன் – பாண்டியன் உக்கிரப் 
பபருவழுதி 
21.அகப்பபாருள் பாடுவதற்சகற்ற சிறந்த யாப்பு வடிவங்கள் -– 
கலிப்பா,பரிபாடல்    ( பதால்காப்பியர்) 
22.அகராதி நிகண்டு ஆசிரியர் – சிதம்பரம் வனசித்தர் 

23.அகலிவக பவண்பா நூலாசிரியர் – சுப்பிரமணிய முதலியார் 

24.அசசாகன் காதலி நாவலாசிரியர் - அரு.ராமநாதன்    

25.அசசாமுகி நாடக ஆசிரியர் - அருணாசலக் கவி 
26.அஞ்சி ஓடுசவார் மீது பவக பதாடுதல் -  தழிஞ்சி 
27.அடிக்குறிப்புகைால் சிறப்பு பபற்ற நூல்கள் –
ஐங்குறுநூறு,பதிற்றுப்பத்து 

28.அடிநூல் ஆசிரியர் –நத்தத்தனார் 

29.அடியார்க்கு நல்லாவர ஆதரித்தவர் -- பபான்னப்ப காங்சகயன் 

30.அதிக பமாழிகைில் பமாழிபபயர்க்கப்பட்ட அற நூல் -  திருக்குறள் 

31.அதியமாவனச் சிறப்பித்துப் பாடிய புலவர் –ஔவவயார் 

32.அந்தகக் கவிராயர் எழுதிய உலா – திருவாரூர் உலா 

33.அந்தாதித் பதாவட முதலில் இடம் பபற்ற நூல் – பதிற்றுப்பத்து –
நான்காம் பத்து 

34.அப்துல் ரகுமானின் சாகித்திய அகாபதமி பரிசு பபற்ற நூல் -
  ஆலாபவன – 1999 

35.அப்பாவின் ஆவச,சிறுவர் நாடகம் – அரு.இராமநாதன் 
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36.அபிதான சிந்தாமணி எனும் சபரகராதிவய இயற்றியவர் – 
ஆ.சிங்காரசவலு முதலியார் 

37.அம்பிகாபதி அமராவதி நாடக ஆசிரியர் -   மவறமவலயடிகள் 

38.அம்பிகாபதிக் சகாவவவயப் பாடியவர் – அம்பிகாபதி 
39.அம்மா வந்தாள் நாவல் ஆசிரியர் - தி.ஜானகிராமன் 

40.அமரதாரா எனும் கல்கியின் கவடசி நாவவலப் பூர்த்தி பசய்தவர் 
– கல்கியின் மகள் ஆனந்தி 
41.அமிர்த சாகரர் பிறந்த ஊர் – தபீங்குடி 

42.அரக்கு மாைிவக  நாவலாசிரியர் –  லட்சுமி 
43.அரசனால்பசய்யப்படும்சிறப்பு - மாராயம், எட்டி ,ஏனாதி,காவிதி, 
44.அரசனின் துயில் சிறப்வபக் கூறுவது - கண்பவட நிவல – 
வாவகத் திவண 

45.அரசனுக்கு அறிவுவர கூறுவது - பசவியறிவுறூஉ –பாடாண் 

46.அரிசகசரி என அவழக்கப்படும் மன்னன் – நின்ற சரீ் பநடுமாறன் 

47.அரிச்சந்திர புராண ஆசிரியர் – வரீகவிராயர் 

48.அரிமர்த்தன பாண்டியனிடம் அவமச்சராய் இருந்தவர் – 
மாணிக்கவாசகர் 

49.அருணகிரிநாதரின் சந்தப்பாடல் நூல் – திருப்புகழ் 

50.அரும்வபத் பதாள்ைாயிரம் ஆசிரியர் –ஒட்டக்கூத்தர் 

51.அைவவயால் பபயர் பபற்ற பவழய உவர – பன்னிருபடலம் 

52.அலி பாதுஷா நாடக ஆசிரியர் - வண்ணக் கைஞ்சியப் புலவர் 

53.அவ்வவயார் நாடக ஆசிரியர் – எத்திராஜு 

54.அவனும் அவளும் நூலின் ஆசிரியர் – நாமக்கல் கவிஞர் 

55.அழிந்துபட்ட பவடக்கு மாறாகப் பிறர் நின்று தடுத்து நிறுத்துதல் - 
அழிபவடத்தாங்கல்          

56.அறபநறிச்சாரம் பாடியவர்  - முவனப்பாடியார் 

57.அற்புதத் திருவந்தாதி பாடியவர் –  காவரக்காலம்வமயார் 

58.அறிஞர் அண்ணா தமிழ் நாட்டின் பபர்னாட்ஷா என்றவர் – கல்கி 
59.அறுவவக இலக்கண ஆசிரியர் - வண்ணச்சரபம் தண்டபாணி 
சுவாமிகள் 

60.அன்று சவறு கிழவம புதுக்கவிவதயாசிரியர் – ஞானக்கூத்தன் 

61.அன்னி மிஞிலி  காப்பிய நாடகம் எழுதியவர் – மு.உலகநாதன் 
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62.அஷ்டபிரபந்தத்தின் மறுபபயர் – திவ்யபிரபந்த சாரம் 

63.ஆசாரக்சகாவவ ஆசிரியர் - பபருவாயின் முள்ைியார் 

64.ஆசாரிய ஹிருதயம் நூலாசிரியர் – அழகிய மணவாைர் 

65.ஆசிரியர் பபயர் பதரியாத சங்கப்பாடல்கள் எண்ணிக்வக – 102 

66.ஆட்டனத்தி ஆதிமந்தி ஆசிரியர் – கண்ணதாசன் 

67.ஆண்டவர் பிள்வைத்தமிழ் பாடியவர் - சவ்வாது புலவர் 

68.ஆண்டிப் புலவர் எழுதிய நிகண்டு – ஆசிரிய நிகண்டு 

69.ஆவண ஆயிரம் அமரிவட பவன்ற மாணவனுக்கு வகுப்பது – 
பரணி 
70.ஆத்மசபாத பிரகாசிவக நூலாசிரியர் – சரவணமுத்துப் புலவர் 

71.ஆதிச்சநல்லூரில் கண்படடுக்கப்பட்ட முதுமக்கள் தாழியின் 
சிறப்பு- – கி.மு.800 காலத் தமிழ் எழுத்துக்கள் இடம்பபற்றது. 
72.ஆபுத்திரனுக்கு அட்சய பாத்திரம் தந்தவர் – சிந்தாசதவி 
73.ஆயிவடப்பிரிவு  -பரத்வதயிற்பிரிவு 

74.ஆயிரத்து எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட தமிழகம்’ என்ற 
நூலின் ஆசிரியர்—கனகசவபப்பிள்வை 

75.ஆரிய அரசன் பிரகத்தனுக்குத் தமிழ் அறிவுறுத்த எழுதப் பபற்ற 
இலக்கிய நூல் -குறிஞ்சிப் பாட்டு        

76.ஆலவாயழகன் நாவல் ஆசிரியர் -  பஜகசிற்பியன் 

77.ஆறாம் இலக்கணம் – புலவம இலக்கனம் 

78. ஆறில் ஒரு பங்கு நாவலாசிரியர் – பாரதியார் 

79. ஆறுமுக நாவலர்க்கு நாவலர் பட்டம் வழங்கிய நிறுவனம் –
திருவாவடுதுவற மடம் 

80. இவச ஆராய்ச்சிக்குப் பபருந்துவண புரிந்த உவர – அடியார்க்கு 
நல்லார் உவர 

81. இவசச்சங்க இலக்கியங்கள் – குருகு ,பவண்டாழி, வியாழமாவல 
அகவல் 

82. இவடக்காலத்தில் சதான்றிய நாடகம் – குறவஞ்சி 
83. இவடச் சங்கத்தில்  இருந்த  பமாத்த புலவர்கள் – 3700 

84. இவடச் சங்கத்வத ஆதரித்த அரசர்கள்  - 59 

85. இவடச்சங்க இலக்கியங்கள் – அகத்தியம் ,பதால்காப்பியம், 
மாபுராணம், பூதபுராணம்,இவசநுணுக்கம் 
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86. இவடச்சங்கம் இருந்த இடம் – கபாடபுரம் 

87. இவடச்சங்கம் இருந்த பமாத்த  ஆண்டுகள்  - 3700 

88. இதிகாச நிகழ்வுகள் அதிகம் இடம் பபற்ற நூல் – கலித்பதாவக 

89. இந்தப்பூக்கள் விற்பவனக்கல்ல கவிவதயாசிரியர் – வவரமுத்து 

90. இந்திய – அரபு எண்ணான பதின் கூற்று – பழந்தமிழர் 
கண்டுபிடிப்பு 

91. இந்திய பமாழியில் முதன்முதலாக பவைிவந்த நூல் – துர்க்சகச 
நந்தினி ( 1865) 
92. இந்தியா எனும் இதழ் நடத்தியவர் – பாரதியார் 

93. இந்திரகாைியம் என்னும் பாட்டியல் நூவல எழுதியவர் – 
இந்திரகாைியர் 

94. இந்திராயன் பவடப்சபார் எழுதியவர் – புலவர் அலியார் 

95. இமிழ் குரல் முரசம் மூன்றுடன் ஆளும் எனும் அடிகள் இடம் 
பபற்ற நூல் – புறநானூறு 

96. இயல்,இவச,நாடகம் குறித்துக் கூறிய முதல் நூல் – பிங்கலம் 

97. இயற்பா , இவசப்பா எனப்பிரிக்கப்படும் நூல் - நாலாயிர 
திவ்வியப் பிரபந்தம் 

98. இயற்பபயர் சுட்டப்படும் சங்கப்புலவர் எண்ணிக்வக – 470 

99. இரகுநாத சசதுபதி மன்னனின் அவவக்கைப் புலவர் – படிக்காசுப் 
புலவர் 

100.இரட்சணிய குறள் எழுதியவர் – எச்.ஏ.கிருஷ்ணப்பிள்வை 

1. ஐங்குறுநூற்றில் கடவுள் வாழ்த்துப் பாடியவர் – பாரதம் பாடிய 
பபருந்சதவனார் 

2. ஐங்குறுநூற்றில் பவழய உவர உள்ை பாடல் எண்ணிக்வக -469 

3. ஐங்குறுநூற்வற முதலில் பதிப்பித்தவர் – உ.சவ.சா 

4. ஐங்குறுநூற்வறத் பதாகுத்தவர் – புலத்துவற முற்றிய கூடலூர்க் 
கிழார் 

5. ஐங்குறுநூற்வறத் பதாகுப்பித்தவர் – யாவனக்கட்சசய் 
மாந்தரஞ்சசரல் இரும்பபாவற 

6. ஐங்குறுநூறு அடிவவரயவற – 3 – 6 

7. ஐங்குறுநூறு பாவவக – அகவற்பா 

8. ஐங்குறுநூறுக்கு உவர எழுதியவர் – ஔவவ துவரசாமிப் 
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பிள்வை 

9. ஐந்திவண எழுபது நூலின் ஆசிரியர் – மூவாதியார் 

10.ஐந்திவண ஐம்பது ஆசிரியர் - மாறன் பபாவறயனார் 

11.ஐந்திலக்கணம் கூறும் தமிழ் நூல் – வரீசசாழியம் 

12.ஐந்திறம் – இந்திர வியாகர்ணம் எனும் சமஸ்கிருத இலக்கண 
நூல் 

13.ஐசராப்பிய நாடக அங்கங்கள் – 5 . 
14.ஒட்டக் கூத்தருக்கு வழங்கப்பட்ட விருது – காைம் 

15. ஒரிசி,சிச்சிபபசரா எனும் கிசரக்க பசாற்கைின் தமிழ்த் திரிபுகள் – 
அரிசி, இஞ்சிசவர் 

16. ஒரு பகாவல.ஒரு பயணம் ஆசிரியர் – சுஜாதா 

17. ஒரு நாள்  என்ற நாவல் ஆசிரியர் – க.நா.சுப்பிரமணியன் 

18. ஒரு புைியமரத்தின் கவத  நாவலாசிரியர் - சுந்தர ராமசாமி 
19. ஒரு மன்னனின் தமிழ்ப்பற்வற வமயமாகக் பகாண்டு 
எழுதப்பட்ட நூல் - குசலாத்துங்கச் சசாழனுலா 

20. ஒருபிடி சசாறு -  சிறுகவத நூல் ஆசிரியர் – த.பஜயகாந்தன் 

21. ஒருமனிதனின் கவத நாவல் ஆசிரியர் – சிவசங்கரி 

22. ஒருமுவலயிழந்த திருமா உண்ணி – நற்றிவண 

23. ஒற்வற சராஜா சிறுகவத ஆசிரியர் –கல்கி 
24. ஒன்சற குலம் ஒருவசன சதவன் என்று பாடியவர் – திருமூலர் 

25. ஓங்கிய சிறப்பின் உயர்ந்த சவள்வி ,மாங்குடி மருதன் 
தவலவனாக- எனக்கூறுவது– புறநானூறு 

26. ஓவச ஒலிபயலாம் ஆனாய் நீசய என்று பாடியவர் – அப்பர் 

27. ஓடாப் பூட்வக உறந்வத எனக் கூறும் நூல் –
சிறுபாணாற்றுப்பவட 

28. ஓர் இரவு,சந்திரசமாகன் எழுதியவர் – அறிஞர் அண்ணா 

29.  ஓவச் பசய்தி ஆசிரியர் - மு.வ 

30. ஔவவ சண்முகம் நடித்த முதல் நாடகம் – சத்தியவான் 
சாவித்திரி 

31.  கங்வக வமந்தன் – தருமன் 

32.  கடல் கண்ட கனவு நாவலாசிரியர் – சசாமு 

33.  கடல் புறா நாவலாசிரியர் – சாண்டில்யன் 
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34.  கவடச் சங்கத்தில்  இருந்த  பமாத்த புலவர்கள் – 449 

35.  கவடச் சங்கத்வத ஆதரித்த அரசர்கள்  - 49 

36.  கவடச்சங்கம் இருந்த பமாத்த  ஆண்டுகள்  - 1850 

37.  கவடச்சங்கமிருந்த இடம் –மதுவர 

38.  கவடத்திறப்பு கவிவத நூலாசிரியர் - முருகு சுந்தரம் 

39.  கண்டதும் சகட்டதும் நூலாசிரியர் – உ.சவ,சா 

40.  கண்ணதாசன் இயற்பபயர் – முத்வதயா 

41.  கண்ணரீ்பூக்கள் கவிவத நூல் ஆசிரியர் – மு.சமத்தா 

42.   கந்த புராண ஆசிரியர் - கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் 

43.   கபிலர்-பாரி/ஔவவ-அதியன்/பிசிராந்வதயார்-
சகாப்பபருஞ்சசாழன் நட்பு கூறும் நூல் – புறநானூறு 

44.  கம்பதாசனின் இயற்பபயர் – ராஜப்பா 

45.  கம்பர் தம் நூலுக்கு இட்ட பபயர் -  இராமவதாரம் 

46.  கம்பராமாயணத்வத முதலில் பதிப்பித்தவர் – திரு.சவங்கடசாமி 
முதலியார் 

47.  கம்பவர ஆதரித்த வள்ைல் – சவடயப்பர் 

48.  கம்மாை வாத்தியார் என அவழக்கப்பட்டவர் – முத்துவரீ 
உபாத்தியாயர் 

49.  கமலாம்பாள் சரித்திரம் நாவலாசிரியர் – ராஜம் ஐயர் 

50.  கயக்கறு மாக்கள் கடிந்தனர் சகைாய் – மணிசமகவல 

51.  கயிவலக்கலம்பகம் பாடியவர் – குமரகுருபரர் 

52.  கரந்வத - ஆநிவர மீட்டல் 

53.  கரித்துண்டு நாவலாசிரியர் – மு.வ 

54.  கரிப்பு மணிகள் நாவலாசிரியர் – ராஜம் கிருஷ்ணன் 

55.  கருணாமிருத சாகரம் எனும் இவசயிலக்கண நூலாசிரியர் – 
ஆபிரகாம் பண்டிதர் 

56.  கருப்பு மலர்கள் ஆசிரியர் -  நா.காமராசன் 

57.  கல்கியின் முதல் நாவல் – விமலா 

58.  கலம்பக உறுப்புகள்  - 18 

59.  கலம்பகம் பாடுவதில் பபயர் பபற்றவர்கள் – இரட்வடப் 
புலவர்கள் 

60.  கல்பவட்டு, இராமசதவர் என்று குறிப்பிடப்படுபவர் – சசக்கிழார் 
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61.  கலி.குறிஞ்சிக்கலி பாடியவர் – கபிலர் -29 பாடல்கள் 

62.  கலி.பநய்தற்கலி பாடியவர் – நல்லந்துவனார் -34 பாடல்கள் 

63.  கலி.பாவலக்கலி பாடியவர் –பபருங்கடுங்சகா[ அரசன்] -

29 பாடல்கள் 

64.  கலி.மருதக்கலி பாடியவர் – மருதனிை நாகனார் -35பாடல்கள் 

65. கலிங்கராணி நாடக ஆசிரியர் – அறிஞர் அண்ணா 

66.  கலித்பதாவக ,பரிபாடல் தவிர பிறநூல்கள் அவமந்த பா வவக – 
ஆசிரியப்பா 

67.  கலித்பதாவகக்கு உவர எழுதியவர் – நச்சினார்க்கினியர் 

68.  கலித்பதாவகயில் இடம் பபற்றுள்ை பாடல் எண்ணிக்வக – 150 

69.  கலித்பதாவகயில் உள்ை பாவவக – கலிப்பா 

70.  கலித்பதாவகயில் கடவுள் வாழ்த்து பாடியவர் – நல்லந்துவனார் 

71.  கலித்பதாவகயின் அடிவவரயவற – சிற்பறல்வல 11 அடிகள் –
சபபரல்வல 80 அடிகள் 

72.  கலித்பதாவகயின் ஓவச – துள்ைசலாவச 

73.  கலித்பதாவகவய நல்லந்துவனார் கலித்பதாவக எனப் 
பதிப்பித்தவர் – சி.வவ.தாசமாதரம்பிள்வை 

74.  கலித்பதாவகவயத் பதாகுத்தவர் – நல்லந்துவனார் 

75.  கலிப்பாவின் ஓவச – துள்ைசலாவச 

76.  கலிமுல்வலக்கலி பாடியவர் – சசாழன் நல்லுருத்திரன் -17 
பாடல்கள் 

77.  கவரி வசீிய காவலன் - சசரமான் தகடூர் எறிந்த பபருஞ்சசரல் 
இரும்பபாவற 

78.  கவிஞர் துவறவனின் இயற்பபயர் - எஸ்.கந்தசாமி 
79.  கவிஞர் மீராவின் இயற்பபயர் - மீ.ராசஜந்திரன் 

80.   கவிமணி பமாழிபபயர்த்த ஆசிய சஜாதி நூல்  பமாழிபபயர்ப்பு – 
வலட் ----ஆஃப் ஆசியா 

81.  கவிமணி பமாழிபபயர்த்த உமர்கய்யாம் நூல்  பமாழிபபயர்ப்பு – 
உமர்கய்யாம் - ரூபாயாத் –பாரசகீ பமாழி 
82.  கவியின் கனவு ஆசிரியர் – எஸ்.டி.சுந்தரம் 

83.  கவிராட்சசன் எனப்படுபவர் – ஒட்டக்கூத்தர் 

84.  கவிராஜன் கவதயாசிரியர்    - வவரமுத்து 
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85.  கற்றறிந்தார் ஏத்தும் நூல் – கலித்பதாவக 

86.  கனகாம்பரம் சிறுகவதத்பதாகுப்பு ஆசிரியர் – கு.ப.ராஜசகாபாலன் 

87.  கனவக எழுதியவர்- கா.அரங்கசாமி                     
88.  கன்னட பமாழியின் முதல் நாவல் – கவிராஜமார்க்கம் 

89. கன்னற்சுவவதரும் தமிசழ, நீ ஓர் பூக்காடு,நாசனார் தும்பி என்று 
பாடியவர்– பாரதிதாசன் 

90. கன்னிமாடம் நாவலாசிரியர் – சாண்டில்யன் 

91.  காக்வகப் பாடினியத்தின் வழி நூல் –யாப்பருங்கலம் 

92.  காஞ்சி புராணம் ஆசிரியர் – சிவஞானமுனிவர் 

93.  காந்திபுராணம் நூலாசிரியர் – அசலாம்பிவக அம்வமயார் 

94.  காந்தியக் கவிஞர்  -  நாமக்கல் இராமலிங்கம் பிள்வை                      

95.  காய்சின வழுதி மன்னனின் காலம் – கவடச்சங்க காலம் 

96.   காரி  (கலுழ்ம்)  – காரிக்குருவி 
97.   காரிவக எனப் பபயர் பபறும் யாப்பு வவக – கட்டவைக் 
கலித்துவற 

98.   காழிவள்ைல் என அவழக்கப்படுபவர் – திருஞானசம்பந்தர் 

99.   காைக்கவி எனப்படுபவர் - காைசமகம்                                                      

100.   காைசமகப் புலவரின் இயர் பபயர் – காைசமகம் 

101.   கிரவுஞ்சம் என்பது – பறவவ 

102.   கிசரக்கத்திலிருந்து புதிய ஏற்பாட்வட பமாழி பபயர்த்தவர் – 
பதபமசலா -1750                                               

103.   கில்லாடி எனும் பசால்லின் பமாழி – மராத்தி 
104.   கீபழண்கள் எனப்படுபவவ – ஒன்றிற்கும் கீழ்ப்பட்ட பின்ன 
எண்கள் 

105.   குட்டித் பதால்காப்பியம் – பதான்னூல் விைக்கம் 

106.   குடசவாவலத் சதர்தல் முவறவயக் கூறும் நூல் –அகநானூறு – 
77 வது பாடல் 

107.   குண்டலசகசியில் கிவடத்துள்ை ப்படல் எண்ணிக்வக – 72 

108.   குணவரீ பண்டிதரின் ஆசிரியர் –வச்சநந்தி 
109.   குதிவரப் பவடயின் மற மாண்பிவனக் கூறல் - குதிவர மறம் 

110.   குலசசகர ஆழ்வார் பிறந்த ஊர் – திருவஞ்வசகைம் 

111.   குறட்வட ஒலி சிறுகவதயாசிரியர் – மு.வரதராசன் 
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112.   குறிஞ்சிக் கிழவன் - 
முருகன்                                                                             

113.   குறிஞ்சித் சதன் ஆசிரியர் - 
நா.பார்த்தசாரதி                                              
114.   குறிஞ்சிப்பாட்டு பாடியவர் – கபிலர் 

115.   குறுந்பதாவக கடவுள்வாழ்த்துப் பாடியவர் – பாரதம்பாடிய 
பபருந்சதவனார் 

116.   குறுந்பதாவகக்கு உவர எழுதி பதிப்பித்தவர் – 
உ.சவ.சாமிநாவதயர் 

117.   குறுந்பதாவகப் பாடல்கைின் எண்ணிக்வக – 400 

118.   குறுந்பதாவகயில் எந்தப் பபாருளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் 
உள்லது – உரிப்பபாருள் 

119.   குறுந்பதாவகயில் ஒன்பது அடிகைால் அவமந்த பாடல்கள் – 
307,309 

120.   குறுந்பதாவகயில் பாடல் அடிகைால் இடம்  பபறும் புலவர்கள் – 
18 சபர் 

121.   குறுந்பதாவகயில் பாடல் அடியால் பபயர் பபற்றவர்கள் 

 – குப்வபக்சகாழியார், காக்வகப்பாடினியார்,பசம்புலப்பபயல் நீரார் 

122.   குறுந்பதாவகயில் யாருவடய பாடல் அடிகைில் வரலாற்று 
பசய்திகள் உள்ைன – பரணர் 

123.   குறுந்பதாவகயின் அடிவவரயவற – 4 -8 அடிகள் 

124.   குறுந்பதாவகயின் பமாத்தப் பாடல்கள் – 440 

125.   குறுந்பதாவகவயத் பதாகுத்தவர் – உப்பூரிக்குடிக்கிழார் மகனார் 
பூரிக்சகா 

126.   குறுந்பதாவகவயப் பாடிய புலவர்கள் எண்ணிக்வக – 205 

127.   கூத்துக்கவைப் பற்றிக் கூறிய உவரயாசிரியர்  - அடியார்க்கு 
நல்லார் 

128.   கூழங்வகத் தம்பிரான் உவர எழுதிய நூல் –நன்னூல் 

129.   வகந்நிவல பாடியவர் – புல்லங்காடனார் 

130.   வகவல்ய நவ நீதம் எழுதியவர் – தாண்டவராயர் 

131.   பகாங்கு சதர் வாழ்க்வக எனத் பதாடங்கும் பாடவலப் 
பாடியவர் – இவறயனார் 
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132.   பகாங்கு நாடு நூலாசிரியர் – புலவர் குழந்வத 

133.   பகாடிமுல்வல கவிவத நூலாசிரியர் – வாணிதாசன் 

134.   பகாற்ற வள்வை - உலக்வகப் பாட்டு 

135.   சகாகிலாம்பாள் கடிதங்கள் நாவலாசிரியர் – மவறமவலடிகள் 

136.   சகாவூர்கிழார் நூலாசிரியர் - கு.திருசமனி 
137.   சகாராவவத்தாண்டாத ஒட்டகங்கள் கவிவத நூலாசிரியர் - 
நா.காமராசன் 

138.   சங்க அகப்பாடல்கைில் வரலாற்றுக் குறிப்புகள் அதிகமாகக் 
குறிப்பிடும் புலவர்– பரணர் 

139.   சங்க இலக்கிய நூல்கவை அவழக்கும் விதம் – 
பதிபனண்சமற்கணக்கு நூல்கள் 

140.   சங்க இலக்கியங்கள் – பத்துப்பாட்டு,எட்டுத்பதாவக 

141.   சங்க இலக்கியங்கைில் உள்ை பாடல்கள் எண்ணிக்வக – 2352 + 
கடவுள் வாழ்த்து 16 =2368 

142.   சங்க இலக்கியங்கைில் காணப்படும் சங்கம் பற்றிய பபயர்கள்– 
புணர்கூட்டு,பதாவக,கழகம்,தமிழ்நிவல. 
143.   சங்க கால மணமுவறவய விைக்கும் பாடல் அவமந்த நூல் –
அகநானூறு -86,136 பாடல்கள் 

144.   சங்க யாப்பு – 5,6-ஆம் நூற்றாண்டுகைில் சதான்றிய 
யாப்பிலக்கண நூல் 

145.   சங்கத் தமிழ் மூன்றும் தா எனப்பாடியவர் – பிற்கால 
ஔவவயார் 

146.   சங்கத்வதக் குறிக்கும் பசால் தமிழ் நிவல என்றவர் – 
இரா.இராகவவயங்கார் 

147.   சங்கப் புலவர்களுக்கான தனிக் சகாயில் உள்ை ஊர் - மதுவர 
மீனாட்சி சுந்தசரஸ்வரர் 

148.   சங்கப்பாடல்  இயற்றியவர்கைில்= அரசர்கள் 25- பபண்பாற் 
புலவர்கள் – 30 

149.   சங்கப்பாடல்கைில் மிக நீண்ட பாடல் –மதுவரக்காஞ்சி 782 
அடிகள் 

150.   சங்கப்பாடல்கைின் மிகக் குவறவான அடிஎல்வல – மூன்று 

151.   சங்கம் ஒன்று மட்டும் நிலவியது என்றவர்கள் – 
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வி.ஆர்.இராமச்சந்திரன். சக.ஏ.நீலகண்டசாத்திரியார் 

152.   சங்கரதாசு சுவாமிகள் முதன் முதலில் தஞ்வசயில் 
அரங்சகற்றிய நாடகம்- சித்திராங்கி விலாசம் 

153.   சடசகாபன் என் அவழக்கப்படும் ஆழ்வார் -  நம்மாழ்வார்           

154.   சதாவதானம் என்றவழக்கப்படும் புலவர் - பசய்குத் தம்பிப் 
பாவலர் 

155.   சதுரகராதி ஆசிரியர் -  வரீமாமுனிவர் 

156.   சந்தக் கவிமணி பட்டம் பபற்றவர் - கவிஞர் தமிழழகன் 

157.   சந்திரசமாகன் நாடக ஆசிரியர் – அறிஞர் அண்ணா 

158.   சமணர்கள் மதுவரயில் நிறுவிய சங்கம் - வச்சிர நந்தி சங்கம் 

159.   சமரச சன்மார்க்க சவப –எனும் நாடக சவபத் பதாடங்கிய 
ஆண்டு – 1914 

160.   சமஸ்கிருதம் எழுதப்படுகின்ற பமாழியான காலம் – கி.பி 3 ஆம் 
ஆண்டு குப்தர் காலம் 

161.   சரசுவதி அந்தாதி பாடியவர் – கம்பர் 

162.   சர்வசமயக் கீர்த்தவனவயப் பாடியவர் -  மாயூரம் சவத நாயகர் 

163.   சவவல பவண்பா வவக் குறிப்பிடும் முதல் நூல் – 
பாப்பாவினம் 

164.   சாகுந்தலம் பமாழிபபயர்த்தவர் – மவறமவலயடிகள் 

165.   சிதம்பரச் பசய்யுள் சகாவவயின் ஆசிரியர் – குமரகுருபரர் 

166.   சிதம்பரப் பாட்டியலின் ஆசிரியர் – பரஞ்சசாதியார் 

167.   சிலப்பதிகார ஆராய்ச்சி நூலாசிரியர் - 
பவ.சு.சுப்பிரமணியாச்சாரியார் 

168.   சிலம்பு கூறும் பகாட்டிச் சசதம் – சகரைக் கதக்கைி 
169.   சிவக்பகாழுந்து சதசிகவர ஆதரித்த வள்ைல் -சரசபாஜி மன்னர் 

170.   சிவஞானமுனிவரின் இயற்பபயர் – முக்காை லிங்கர் 

171.   சிவந்பதழுந்த பல்லவன் பிள்வைத்தமிழ் ஆசிரியர் - படிக்காசுப் 
புலவர் 

172.   சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் பிறந்த ஊர் - தாவழ நகர் 

173.   சிவப்பு ரிக்ஷா சிறுகவத ஆசிரியர் – தி.ஜானகி ராமன் 

174.   சிவபபருமான் திருவிவையாடல்கள் எண்ணிக்வக – 64 

175.   சிவசயாகத்தில் அமர்ந்த சயாகி – திருமூலர் 
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176.   சிற்றதிகாரம் என்று அவழக்கப்படும் நூல் – நன்னூல் 

177.   சிற்றிலக்கியங்கைின் சவறு பபயர் – பிரபந்தங்கள் 

178.   சிறிய பபருந்தவகயார் – திருஞான சம்பந்தர் 

179.   சிறுகவத மஞ்சரி சிறுகவதத் பதாகுப்பின் ஆசிரியர் - 
எஸ்.வவயாபுரிப் பிள்வை 

180.   சிறுபஞ்சமூலம் ஆசிரியர் – காரியாசான் 

181.   சிறுமுதுக்குவறவி – கண்ணகி 
182.   சின்ன சங்கரன் கவதயாசிரியர்  - பாரதியார் 

183.   சின்னூல் எனப்படுவது  -  சநமி நாதம் 

184.   சகீன் பால்கு தமிழகம் வந்த ஆண்டு  - 1705 

185.   சகீாழிக்சகாவவ எழுதியவர்  –  அருணாசலக் கவிராயர் 

186.   சதீக்காதி என அவழக்கப்படுபவர் - பசய்யது காதர் 
மவரக்காயர் 

187.   சரீ்திருத்தம் அல்லது இைவம விருந்து எழுதியவர் – திரு.வி.க 

188.   சறீாப்புராணம் ஆசிரியர்  -  உமறுப்புலவர் 

189.   சனீத்துப் பரணி பாடிய ஆண்டு – 1975 

190.   சுக்கிரநீதி வடபமாழி நூவலத் தமிழ்படுத்தியவர்  –  மு.கதிசரசன் 
பசட்டியார் 

191.   சுகுண சுந்தரி நாவலாசிரியர் – சவதநாயகர் 

192.   சுந்தரர் திருமணத்வதத் தடுத்தாட்பகாண்டவர் – சிவன் 

193.   சுவமதாங்கி ஆசிரியர் –  நா.பாண்டுரங்கன் 

194.   சுயசரிவத நாவல்களுக்கு முன்சனாடி நூல் – முத்துமீனாட்சி 
195.   சுரதாவின் இயற்பபயர்  -  இராசசகாபாலன் 

196.   சுவாமிநாத சதசிகரின் சவறு பபயர் – ஈசானசதசிகர் 

197.   சுவாமிநாதம் இயற்ரியவர் – சுவாமிகவிராயர் 

198.   சுஜாதா இயற்பபயர் – ரங்கராஜன் 

199.   சூடாமணி நிகண்டின் ஆசிரியர்  - மண்டல புருடர் 

200.   பசங்சகால் மன்னவன உழவனாக உருவகம் பசய்து பாடுதல் - 
மறக்கை வழி- வாவகத்திவண 

1.     பசந்தமிழ் இதழ் பதாடங்கிய ஆண்டு  - 1903 

2.    பசந்தாமவர நாவல் ஆசிரியர்  -  மு.வரதராசன் 

3.    பசம்பியன் சதவி நாவலாசிரியர்    -  சகாவி.மணிசசகரன் 
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4.    பசய்யுள்கவைக் காவடிச் சிந்தில் பாடியவர்கள் – வள்ைலார் , 
அண்ணாமவல பரட்டியார் 

5.   பசல்வத்துபயசன ஈதல் – நக்கீரர் – புறநானூறு 

6.   சசக்கிழார் இயற்பபயர் – அருண்பமாழித்சதவர் 

7.   சசது நாடும் தமிழும் நூலாசிரியர் – ரா.இராகவவயங்கார் 

8.   சசசயான்  - முருகன் 

9.   சசர அரசர்கவைப் பாடும் சங்க நூல் –பதிற்றுப்பத்து 

10.  சசர நாட்டில் ஆடும் கூத்து – சாக்வகக் கூத்து 

11.  சசரர் தாயமுவற நூலின் ஆசிரியர் – சசாமசுந்தர பாரதியார் 

12.  சசனாவவரயர் இயற்பபயர் – அழகர்பிரான் இவடகவரயாழ்வான் 

13.  வசவக் கண்கள் நூல் ஆசிரியர் – ஜி.எம்.முத்துசாமிப் பிள்வை 

14.  வசவசமயக் குரவர்கள்  - நால்வர் 

15.  வசவத் திறவுசகால்  நூலாசிரியர் – திரு.வி.க 

16.  வசவத்தின் சமரசம் நூலாசிரியர் – திரு.வி.க 

17.  வசவம்,அகத்தியம்,சங்கம் என்ற பசால்வல முதலில் குறிப்பிடும் 
நூல் –மணிசமகவல 

18.  பசாக்கநாதர் உலா பாடியவர் – தத்துவராயர் 

19.  பசால்லின் பசல்வர் - ரா.பி.சசதுபிள்ை 

20.  பசாற்கவல விருந்து நூலாசிரியர் – எஸ்.வவயாபுரிப்பிள்வை 

21.  சசாமசுந்தரக் கைஞ்சியாக்கம் நூலாசிரியர் – மவறமவலயடிகள் 

22.  சசாம்பசல சுகம் – பூர்ணம் விசுவநாதன் 

23.  சசாமு என அவழக்கப் படுபவர் – மீ.ப.சசாமசுந்தரம் 

24.  சசாழ நிலா நாவலாசிரியர் - மு.சமத்தா 

25.  ஞாநசாகரம் இதழாசிரியர் – மவறமவலயடிகள் 

26.  ஞான ஏற்றப்பாட்டு பாடியவர் – சவதநாயக சாஸ்திரி 

27.  ஞானக் குறள் ஆசிரியர்  -  ஔவவயார் 

28.  ஞானசபாதினி ஆசிரியர் – பரிதிமாற்கவலஞர் 

29.  ஞானபவண்பாப் புலிப்பாவலர்  –   அப்துல் காதரீ் 

30.   டாக்டருக்கு மருந்து நாடக ஆசிரியர் – பி.எஸ்.ராவமயா 

31.  டி.சக.எஸ்.சசகாதரர்கள் நாடக சவப – மதுவர ஸ்ரீபால 
ஷண்முகாநந்த சவப 

32.  தக்கயாகப் பரணி ஆசிரியர்  –  ஒட்டக்கூத்தர் 
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33.  தசரதன் குவறயும் வகசகயி நிவறயும் நூலாசிரியர்  -
  சசாமசுந்தரபாரதியார் 

34.  தஞ்வசவாணன் சகாவவ ஆசிரியர் – பபாய்யாபமாழிப் புலவர் 

35.  தண்டி ஆசிரியர்  -  தண்டி 

36.  தண்டியலங்கார அணிகைின் எண்ணிக்வக  –  35 அணிகள் 

37.  தண்டியலங்கார ஆதார நூல் – காவியரதர்சம் 

38.  தண்டியலங்காரத்தின் மூல நூல் – காவ்யதர்சம் 

39.  தண்ணரீ் தண்ணரீ் ஆசிரியர் – சகாமல் சுவாமிநாதன் 

40.  தணிவகபுராணம் பாடியவர் - கச்சியப்ப முனிவர் 

41. தத்துவராயர் பாடிய பள்ைிபயழுச்சி – திருப்பள்ைிபயழுச்சி 
42. தம் கல்லவறயில் ‘ இங்கு ஒரு தமிழ் மாணவன் உறங்குகிறான் ’ 
என எழுதியவர் ’ – ஜி.யு.சபாப் 

43.  தம் சபரறிவு சதான்ற ஆசிரியர் நல்லந்துவனார் பசய்யுள் 
பசய்தார் என்றவர்- நச்சினார்க்கினியர் 

44.  தம் மனத்து எழுதிப்  படித்த விரகன் - அந்தக்கவி வரீராகவ 
முதலியார் 

45. தமக்குத் தாசம கூறும் பமாழி – தனிபமாழி 
46. தமிழ் நாடகப் சபராசிரியர் – பம்மல் சம்பந்தம் 

47. தமிழ் நாட்டில் குவகக் சகாயி கள் சதான்றிய காலம் – பல்லவர் 
காலம் 

48. தமிழ் நாட்டின் மாப்பசான் - புதுவமப்பித்தன் 

49.  தமிழ் நாட்டின் சஜன்ஸ் ஆஸ்டின் – அநுத்தமா 

50.  தமிழ் நாவலர் சரிதம் எழுதியவர் - கனக சுந்தரம் பிள்வை 

51.  தமிழ் பநறிவிைக்கம் கூறும் இரு பிரிவுகள் – 
ஆயிவடப்பிரிவு,சசயிவடப் பிரிவு 

52. தமிழ் மதம் நூலாசிரியர் – மவறமவலயடிகள் 

53.  தமிழ் பமாழியின் உப நிடதம் -  தாயுமானவர் திருப்புகழ் திரட்டு 

54.  தமிழ் வியாசர் - நம்பியாண்டார் நம்பி 
55.  தமிழக அரசவவக் கவிஞராக இருந்தவர் – நாமக்கல் கவிஞர் 

56.  தமிழ்க் கவிஞருள் அரசர் என வரீமாமுனிவரால் 
குறிப்பிடப்படுபவர்– திருத்தக்கசதவர் 

57.  தமிழகத்தில் பழங்காலத்தில் யவனக்குடியிருப்பு இருந்த பகுதி – 
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அரிக்கசமடு 

58.  தமிழகத்தில் முதல் அச்சுக்கூடம் நிறுவப்பட்ட ஆண்டு – 1712 
தரங்கம்பாடி 

59. தமிழகத்தின் வால்டர் ஸ்காட் – கல்கி 
60. தமிழ்ச்சங்கம் இருந்தது என்பவத உறுதிப்படுத்தும் பசப்சபடு – 
சின்னமனூர்ச் பசப்சபடு 

61. தமிழச்சி நூலாசிரியர் – வாணிதாசன் 

62 தமிழ்ச்சுடர் மணிகள் நூலின் ஆசிரியர் – எஸ் .வவயாபுரிப் 
பிள்வை 

63.  தமிழ்த்தாத்தா - உ.சவ.சா 

64.  தமிழ்த்பதன்றல் -  திரு.வி.க 

65.  தமிழ்நாட்டின் பவழய நகரமாக வால்மீகி ,வியாசரும் 
குறிப்பிடுவது – கபாடபுரம் 

66.  தமிழ்ப் பண்கள் எண்ணிக்வக – 103 

67. தமிழ்ப் புலவர் சரித்திரபமழுதியவர் – பரிதிமாற்கவலஞர் 

68. தமிழ்மாறன் என்று அவழக்கப்படும் ஆழ்வார் - நம்மாழ்வார் 

69. தமிழ்பமாழி - பின்பனாட்டு பமாழி 
70. தமிழர்கைின் வரலாற்றுக் கைஞ்சியம் என்று அவழக்கப்படும் 
சங்க நூல் –புறநானூறு 

71. தமிழன் இதயம் நூலாசிரியர் - நாமக்கல் கவிஞர் 

72. தமிழி – பவழய தமிழ் எழுத்துக்கள் 

73. தமிழிவச இயக்கத்வதத் பதாடங்கியவர் – அண்ணாமவல அரசர் 

74. தமிழில் சதான்றிய முதல் உலா நூல் - திருக்கயிலாய ஞான 
உலா 

75.  தமிழில் பாரதம் பாடியவர்  – வில்லிபுத்தூரார் 

76. தமிழில் முதல் சதக இலக்கியம்  –  திருச்சதகம் 

77. தமிழிலக்கிய வரலாற்வற முதலில் ஆங்கிலத்தில் எழுதியவர் – 
எம்.எஸ்.பூரணலிங்கம் பிள்வை 

78.  தமிழின் முதல் நாவல் -  பிரதாப முதலியார் சரித்திரம் - 
 மாயூரம் சவத நாயகர் 

79. தமிழுக்குத் பதாண்டு பசய்சவான் சாவதில்வல -  பாரதிதாசன் 

80.  தரங்கம்பாடியில் அச்சுக்கூடம் நிறுவியவர் – சகீன்பால்கு 
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81.  தர்மனுக்கு ,பாவலக் சகாதமனார் அறிவுவர கூறியதாகக் கூறும் 
பாடல் -  புறநானூறு 366 

82.  தரு என்பது – கீர்த்தனங்கள் – இவசப்பாட்டு 

83.  தவலச்சங்கப் புலவர் – சக்கரன் எனக் கூறும் நூல் – பசங்சகான் 
தவரச்பசலவு 

84.  தவலமுவறகள் நாவலாசிரியர் –  நீல .பத்மநாபன் 

85.  தவலவன் பிரிந்த நாவை  ,தவலவி சுவற்றில் சகாடிட்டு 
எண்ணும் பாடல்அவமந்த நூல் –நற்றிவண 

86.  தவசமா தத்துவசமா நாவல் ஆசிரியர் - சகாவி.மணிசசகரன் 

87.  தழற்புவர நிறக்கடவுள் தந்த தமிழ் என்று தமிவழச் சிவன் 
தந்ததாகப் பாடியவர்– கம்பர் 

88.  தனிப்பாடல்கைின் பதாகுப்பு என அவழக்கப்படும் சங்க நூல்கள் 
– நற்றிவண, குறுந்பதாவக, அகநானூறு, புறநானூறு 

89.  தாகூரின் பவடப்புகவைத் தமிழில் பமாழிபபயர்த்தவர்  - 
த.நா.குமாரசாமி 
90.  தாண்டக சவந்தர் - திருநாவுக்கரசர் 

91.  தாமவரத் தடாகம் நூலாசிரியர்  -  கார்டுபவல் ஐயர் 

92.  தாமவரப் பூவிற்கு ஒப்பாகக் கூறப்படும் நகரம் – மதுவர 

93.  தாய் அடித்தால் தந்வத உடனவணப்பார் எனப் பாடியவர்  -
  வள்ைலார் 

94.  தாயுமான சுவாமிகள் கணக்கர் சவவலப் பார்த்த இடம் - 
விஜயரகு நாத பசாக்கலிங்க நாயக்கர் அவவ 

95.   தாழ்த்தப்பட்சடார் விண்ணப்பம் பாடிய கவிஞர் – கவிமணி 
96.   தாவனமறம் – தும்வப 

97.   தாஜ்மகாலும் பராட்டித்துண்டும் கவிவத நூல் ஆசிரியர்  –
 நா.காமராசன் 

98.   தி.ஜானகிராமனின் சாகித்திய அகாடமி விருது பபற்ற சிறுகவத 
– சக்தி வவத்தியம் 

99.    திண்டிம சாஸ்திரி சிறுகவதயாசிரியர் - பாரதியார் 

100.  திவணமாவல நூற்வறம்பது ஆசிரியர் - கணிசமதாவியார் 

101.  திவணபமாழி ஐம்பது ஆசிரியர் – கண்ணன் சசந்தனார் 

102.  திரமிை சங்கம் சதாற்றுவிக்கப் பட்ட ஆண்டு – கி.பி.470 
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103.  திரமிை சங்கம் சதாற்றுவித்தவர்  - வச்சிர நந்தி 
104.  திரமிைம்  என்னும் வடநூலில் இருந்து தமிழ் என்னும் பசால் 
சதான்றியது எனும் நூல் –பிரசயாக விசவகம் 

105.  திராவிட சாஸ்திரி - சி.வவ.தாசமாதரம் பிள்வை 

106.  திராவிட பமாழிகைில் அதிகமாகப் சபசப்படும் பமாழி – 
பதலுங்கு 

107.  திராவிட பமாழிகைில் சிவதவு பமாழிகள்  -   பாலி,பிராகிருத 
பமாழிகள், 
108.  திராவிட பமாழிகவைத் திருந்திய,திருந்தா பமாழிகள் என்றவர் 
– டாக்டர் கார்டுபவல் 

109.  திராவிட சவதம் - திருவாய் பமாழி 
110.  திராவிடபமாழிகைின் ஒப்பிலக்கணம் தமிழ் பமாழி 
பபயர்ப்பாைர் – கா.சகாவிந்தன் 

111.   திரிகடுகம்  -  சுக்கு,மிைகு,திப்பிலி 
112.   திரிகடுகம் ஆசிரியர் – நல்லாதனார் 

113.   திரு.வி.க.நடத்திய இதழ்கள் – சதசபக்தன், நவசக்தி 
114.   திருக்கச்சூர் பநாண்டி நாடகம் எழுதியவர் – மாரிமுத்துப் புலவர் 

115.   திருக்கண்னப்ப சதவர் திருமறம் நூலாசிரியர் – கல்லாடர் 

116.   திருக்குறள் குமசரச பவண்பா எழுதியவர் - பஜகவரீ பாண்டியர் 

117.   திருக்குறைாராய்ச்சி நூலாசிரியர் – மவறமவலயடிகள் 

118.   திருக்குறவை ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயர்த்தவர்கள் – 
ஜி.யு.சபாப்/வ.சவ.சு.ஐயர்/தடீ்சிதர்/ராஜாஜி 
119.   திருக்குறவை இலத்தனீில் பமாழிபபயர்த்தவர் – வரீமாமுனிவர் 

120.   திருக்குறவை பஜர்மனியில் பமாழிபபயர்த்தவர் – டாக்டர் 
கிரால் / கிராஸ் 

121.   திருக்குற்றாலநாதர் உலா எழுதியவர் – திரிகூடராசப்பக் 
கவிராயர் 

122.   திருக்சகாவவப் பாடல் எண்ணிக்வக - 400 பாடல்கள் 

123.   திருகுருவகப் பபருமாைின் இயற்பபயர் - சவடயன் 

124.   திருச்சரீவலவாய் என்றவழக்கப் படும் ஊர் -  திருச்பசந்தூர் 

125.   திருஞான சம்பந்தம் உலா ஆசிரியர் – நம்பியாண்டார் நம்பி 
126.   திருஞானசம்பந்தர் கால நிச்சயம் நூலாசிரியர் -  பப.சுந்தரம் 
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பிள்வை 

127.   திருத்தி எழுதிய தரீ்ப்புகள் கவிவத நூலாசிரியர் – வவரமுத்து 

128.   திருத்பதாண்டர் திருவந்தாதி பாடியவர்  -  நம்பியாண்டார் நம்பி 
129.   திருந்தாத திராவிட பமாழிகைில் அதிகமாகப் சபசப்படும் 
பமாழி - சகாண்டா 

130.   திருநாவுக்கரசரால் வசவத்திற்கு மாறிய மன்னன் - மசகந்திர 
வர்மன் 

131.   திருநாவுக்கரசரின் இயற் பபயர் – மருள்நீக்கியார் 

132.   திருநாவுக்கரசருக்கு சமண மதத்தில் பகாடுக்கப்பட்ட பட்டம் – 
தருமசசனர் 

133.   திருநாவுக்கரசவரத் துன்புறுத்திய மன்னன் – மசகந்திரவர்மன் 

134.   திருபநல்சவலி சரித்திரம் எழுதியவர் -  டாக்டர் கார்டுபவல் 

135.   திருப்பள்ைி எழுச்சி பாடிய நாயன்மார் – மாணிக்கவாசகர் 

136.   திருப்பனந்தாள் காசிமடத்வத நிறுவியவர் – 
தில்வலநாயகசுவாமிகள் 1720 

137.   திருப்பாதிரியூர்க் கலம்பக ஆசிரியர் – பதால்காப்பியத் சதவர் 

138.   திருப்புகழ் பாடியவர்  - அருணகிரி நாதர் 

139.   திருமங்வக ஆழ்வார் மன்னராக வறீ்றிருந்த நாடு – 
திருவாலிநாடு 

140.   திருமங்வக ஆழ்வாரின் இயற்பபயர் – கலியன் 

141.   திருமந்திரம் பாடல் எண்ணிக்வக – 3000 

142.   திருமழிவசஆழ்வார் இயற்பபயர்      - பக்திசாரர் 

143.   திருமால் வாணாசூரனின் சசா எனும் அரவணச் சிவதத்தது - 
கந்தழி 
144.   திருமுருகாற்றுப்பவட ஆசிரியர்  – நக்கீரர் 

145.   திருவள்ளுவ மாவலக்கு உவர எழுதியவர் – சரவணப் 
பபருமாள் ஐயர்(1869) 
146.   திருவள்ளுவர் அல்லது வாழ்க்வக விைக்கம் நூல் ஆசிரியர் – 
மு.வரதராசன் 

147.   திருவள்ளுவவரப் சபாற்றும் வசவசித்தாந்த நூல் – பநஞ்சு 
விடு தூது 

148.   திருவாசகத்வத ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயர்த்தவர் – ஜி.யூ.சபாப் 
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149.   திருவாசகப் பாடல் எண்ணிக்வக        - 656 

150.   திருவாரூர் பள்ளு, முக்கூடற் பள்ளு ஆசிரியர் – திரிகூட 
ராசப்பர் 

151.   திருவாவடுதுவற  ஆதனீ மடத்வத நிறுவியவர் – நமச்சிவாய 
மூர்த்தியார் 

152.   திருவிவையாடற் புராணத்தின் மூல நூல் - ஹாலாஸ்ய 
மான்மியம் 

153.   திருபவங்வக உலா ஆசிரியர் -  சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

154.   திருசவரகம் –  சுவாமிமவல 

155.   திருபவாற்றியூர் ஒருபா ஒருபது பாடியவர் - பட்டினத்தார் 

156.   தில்லானா சமாகனாம்பாள் நாவலாசிரியர் – பகாத்தமங்கலம் 
சுப்பு 

157.   தில்வலநாயகம் நாடக ஆசிரியர் – சகாமல் சுவாமிநாதன் 

158.   திவ்யகவி என அவழக்கப்பபறுபவர் –  பிள்வைப்பபருமாள் 
ஐயங்கார் 

159.   தின வர்த்தமானி இதழாசிரியர் - பபர்சிவல் பாதிரியார் 

160.   துன்பியல் நாடக முடிவவ முதன் முதலில் காட்டியவர் – பம்மல் 
சம்பந்தம் 

161.   பதந்தமிழ்நாட்டுத் ததீுதரீ் மதுவர எனக் கூறும் நூல் – சிலம்பு 

162.   பதன்பிராமியின் மற்பறாரு பபயர் – திராவிடி 

163.   பதன்றமிழ்த் பதய்வப் பரணி எனக் கூறப்படும் நூல் – 
கலிங்கத்துப் பரணி 
164.   பதன்னவன் பிரமராயபனனும் 

165.   சதசபக்தன் கந்தன் நாவலாசிரியர் - சக.எஸ்.பவங்கட்ரமணி 
166.   சதசிக விநாயகம் பிள்வை பிறந்த ஊர் – சதருர் – 1876 

167.   சதம்பாவனி அறங்சகற்றப்பட்ட இடம் – மதுவர 

168.   சதம்பாவனி எழுதியவர் – வரீமாமுனிவர் 

169.   சதசராட்டியின் மகன்   நாடகாசிரியர் - பி.எஸ்.ராவமயா 

170.   சதவயானப் புராணம் பாடியவர் – நல்லாப்பிள்வை 

171.   சதவருலகிலிருந்து பூவுலகிற்குக் கரும்பு பகாண்டு வந்த 
பரம்பவர 

 – அதியமான் 
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172.   சதவாரப் பண்கவை வகுத்தவர்கள் – திரு நீலகண்ட 
யாழ்ப்பாணர் ,அவரது மவனவி மதங்கசூைாமணி 
173.   சதன் மவழக் கவிவதத்பதாகுப்பு       - சுரதா 

174.   பதாவகயும் பாட்டும் பிறந்த காலம் – கவடச்சங்க காலம் 

175.   பதாடக்க காலத்தமிழ் எழுத்துக்கள் -   தமிழி 
176.   பதாண்டர் சரீ் பரவுவார் – சசக்கிழார் 

177.   பதாண்வடமண்டலச் சதகம் பாடியவர் – படிக்காசுப் புலவர் 

178.   பதால்காப்பிய ஆராய்ச்சி ,பதால்காப்பிய ஆங்கில 
பமாழிபபயர்ப்பு ஆசிரியர் – சி.இலக்குவனார் 

179.   பதால்காப்பிய இயல்கைின் எண்ணிக்வக – 27 

180.   பதால்காப்பிய பபாருைதிகார உவர முதலில் பவைியிட்டவர் 

– பூவிருந்தவல்லி க.கன்னியப்ப முதலியார் 

181.   பதால்காப்பிய மூலம் வகயடக்க பதிப்பு பவைியிட்டவர் 

– சி.புன்வனவன நாத முதலியார் – 1922 

182.   பதால்காப்பிய பமய்ப்பாடுகள் –  8 

183.   பதால்காப்பியக் கடல்,பதால்காப்பியத்திறன் கட்டுவரத் 
பதாகுப்பாசிரியர் - வ.சுப.மாணிக்கனார் 

184.   பதால்காப்பியச் சண்முக விருத்தி நூலாசிரியர் – பசப்பவற 
சிதம்பர சுவாமிகள் 

185.   பதால்காப்பியச் சூத்திர விருத்தி எழுதியவர் – மாதவச் 
சிவஞானமுனிவர் 

186.   பதால்காப்பியத்தில் உள்ை சபராசிரியர் உவர 

 – பபாருைதிகாரம்  இறுதி நான்கு இயல்கள் 

187.   பதால்காப்பியத்தில் நாவலர் சசாமசுந்தர பாரதியார் உவர 

– அகத்திவணயியல்,புறத்திவணயியல்,பமய்ப்பாட்டியல் 

188.   பதால்காப்பியத்தில் புலவர் குழந்வத உவர – பபாருைதிகார 
உவர 

189.   பதால்காப்பியப் பாயிரம் பாடியவர் – பனம்பாரனர் 

190.   பதால்காப்பியம் அரங்சகற்றத் தவலவமசயற்றவர் – 
அதங்சகாட்டாசான் 

191.   பதால்காப்பியம் குறித்து ஆராய்ந்தவர் – க.பவள்வைவாரனார் 

192.   பதால்காப்பியம் குறிப்பிடும் தமிழ் எழுத்துக்கள் – 33 
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193.   பதால்காப்பியம் சுட்டும் இலக்கிய வவகவமயின் பபயர் – 
வனப்பு 

194.   பதால்காப்பியம் சுட்டும் தாமவர, பவள்ைம்,ஆம்பல் 

 – எண்ணுப்பபயர்கள் (சபபரண்கள்) 
195.   பதால்காப்பியம் –நன்னூல் முதல் ஒப்பீட்டு நூல் 
பவைியிட்டவர் 

-க.பவள்வைவாரனார் 

196.   பதால்காப்பியர் ‘ நாட்டம் இரண்டும்  கூட்டியுவரக்கும் 
குறிப்புவர ’ எனக் கூறுவது  – கண்கள் 

197.   பதால்காப்பியர் குறிப்பிடும் சார்பபழுத்துக்கள் – 3 

198.   பதால்காப்பியர் குறிப்பிடும் வண்ணங்கள் – 20 

199.   பதால்காப்பியர் குறிப்பிடும் வண்ணங்கள் – 20 

200.   பதால்காப்பியர் சுட்டும் இவடபசருகல் ஆசிரியர்கள் 

  –கந்தியார்,பவள்ைியார் 

201.   பதால்காப்பியர் சுட்டும் விடுகவதயின் பபயர் – பிசி 
202.   பதால்காப்பியர் பன்னிருபடலம் எழுதுவதில் 
பங்குபபறவில்வல என்றவர் – இைம்பூணர் 

203.   பதால்காப்பியரின் இயற்பபயராக நச்சினார்க்கினியர் கூறுவது 

-திரணதூமாக்கினியார் 

204.   பதால்காப்பியரின் இயற்பபயரான 
திரணதூமாக்கினியாரின்  தந்வத 

 – சமதக்கினி 
205.   பதால்காப்பியவர வவதிக முனிவர் என்று சுட்டுபவர் 

– பதய்வச்சிவலயார் 

206.   பதால்காபிய உவரவைத் பதாகுப்பு – ஆ.சிவலிங்கனார் 

207.   பதான்னூல் விைக்கம் ஆசிரியர் – வரீமாமுனிவர் 

208.   பதான்னூல் விைக்கம் எழுதியவர் – வரீமாமுனிவர் 

209.   பதான்னூற்பறான்பது வவக மலர்கவைப் பற்றிக் கூறும் நூல் 

– குறிஞ்சிப்பாட்டு 

210.   சதாவக, கவி என்ற தமிழ்ச் பசாற்கள் ஹபீ்ரு பமாழியில் 
வழங்கப்படுவது – துகி,சுபி 
211.   நண்டும் தும்பியும் நான்கறி வினாசவ ” எனும் நூல் – 
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பதால்காப்பியம் 

212.   நந்தர், சமாரியர் குறிப்புகவைக் காட்டும் நூல் – அகநானூறு 

213.   நந்தனார் சரித்திரக் கீர்த்தவனகள் எழுதியவர் – சகாபால 
கிருஷ்ணபாரதியார் 

214.   நந்திக்கலம்பகம் எழுதப்பட்ட ஆண்டு –  கி.பி.880 

215.   நந்திபுரத்து நாயகி நாவலாசிரியர் - அரு.இராம நாதன் 

216.   நந்திவர்மன் காதலி நாவலாசிரியர் – பஜகசிற்பியன் 

217.   நந்திவர்மன் மீது பாடப்பட்ட கலம்பகம் – நந்திக்கலம்பகம் 

218.   நம்பியகப் பபாருள் எழுதியவர் -         நாற்கவிராச நம்பி 
219.   நம்மாழ்வார் ( மாறன்) அவழக்கப்படும் அலங்கார நூல் - 
மாறனலங்காரம் 

220.   நமர்  - ஒற்றர் 

221.   நரிவிருத்தம் பாடியவர் – திருத்தக்கத்சதவர் 

222.   நல்லது பசய்தல் ஆற்றிராயின் அல்லது பசய்தல் ஓம்புமின் 

 – நரிபவரூவுத்தவலயார் – புறநானூறு 

223.   நல்லது பசய்தல் ஆற்றரீாயினும், அல்லது பசய்தல் ஓம்புமின் 
எனும் நூல் – புறநானூறு 

224.   நவக்கிரகம் பவடப்பாைி – சக.பாலச்சந்தர் 

225.   நவநீதப்பாட்டியலின் ஆசிரியர் – நவநீத நடனார் 

226.   நைபவண்பா ஆசிரியர் – புகசழந்திப்புலவர் 

227.   நைபவண்பா காண்டங்கள் – 3 

228.   நைபவண்பாவின் மூல நூல்- நசைாபாக்கியானம் 

229.   நற்கருவணத் தியான மாவல ஆசிரியர் – கார்டுபவல் 

230.   நற்றாய் கூற்று இடம்பபறும் முதல் அகப்பபாருள் நூல் – 
தமிழ்பநறி விைக்கம் 

231.   நற்றிவண அடி வவரயவற – 9 - 12 

232.   நற்றிவண எப்பபாருள் பற்றிய நூல் – அகப்பபாருள் 

233.   நற்றிவணயப் பாடிய அரசர்கள் எண்ணிக்வக – 
3   { அறிவுவடநம்பி, உக்கிரப்பபருவழுதி,பாவலபாடிய 
பபருங்கடுங்சகா } 

234.   நற்றிவணயில் அடிகைால் பபயர்பபற்றவர்கள் – 7 சபர் –
சதய்புரிப்பழங்கயிற்றியனார்,மடல் பாடிய மருதங்கீரனார், 
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235.   வண்ணப்புறக்கந்தரத்தனார், மவலயனார், தனிமகனார், 
விழிகட்சபவதயார்,பபருங்கண்ணனார் , தும்பிசசர்கீரனார் 

236.   நற்றிவணயில் அவமந்த பாடல்கள்  - 400 

237.   நற்றிவணயில் பாடல் பதாடரால் பபயர் பபற்சறார் – 7 

238.   நற்றிவணயில் முழுதும் கிவடக்காத பாடல் – 234 –ஆம் பாடல் 

239.   நற்றிவணயின் பாவவக – அகவற்பா 

240.   நற்றிவணயின் முதல் உவரயாசிரியர் – பின்னத்தூர் 
நாராயணசுவாமி ஐயர் 

241.   நற்றிவணயின் வாழ்த்துப் பாடவலப் பாடியவர் – பாரதம் பாடிய 
பபருந்சதவனார் 

242.   நற்றிவணவயத் பதாகுப்பித்தவன் – பன்னாடு தந்த 
மாறன்வழுதி 
243.   நற்றிவணவயப் பாடிய புலவர்கள் – 175 

244.   நற்றிவணவயப் பாடிய புலவர்கைின் பபயர்கள் பதரியவரும் 
பாடல் எண்ணிக்வக - 192 

245.   நறுந்பதாவக எனும் நூல் - பவற்றி சவட்வக 

246.   நன்னூல் ஆசிரிய விருத்தத்தின் சவறு பபயர் – உவரயறி 
நன்னூல் 

247.   நன்னூல் ஆசிரிய விருத்தம் எழுதியவர் – ஆண்டிப்புலவர் 

248.   நன்னூல் காண்டிவக உவர எழுதியவர் – முகவவ இராமாநுசக் 
கவிராயர் 

249.   நன்னூல் காலம் - 13-ஆம் நூற்றாண்டு 

250.   நன்னூல் கூறும் நூலின் உத்திகள் – 32 

251.   நன்னூல் கூறும் மாணாக்கர் வவக. – மூவவக மாணாக்கர் 

252.   நன்னூலாசிரியர் - பவணந்தி முனிவர் 

253.   நன்னூலுக்கு விருத்தப்பாவில் உவர எழுதியவர் – 
ஆண்டிப்புலவர் 

254.   நன்னூவல ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயர்த்தவர் – இலாசரஸ் 

255.   நாக நாட்டரசி நாவலாசிரியர் – மவறமவலயடிகள் 

256.   நாச்சியார் திருபமாழி பாடியவர் – ஆண்டாள் 

257.   நாடக அரங்கங்கவை மூடுமாறு சட்டமியற்றிய நாடு – 
இங்கிலாந்து 
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258.   நாடக வழக்கும் ” என்ற பதாடர் இடம்பபற்ற நூல் – 
பதால்காப்பியம் 

259.   நாடகக் காப்பியம் -     சிலப்பதிகாரம் 

260.   நாடகத் தவலவம ஆசிரியர் – சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் - 40 
நாடகங்கள் 

261.   நாடகம் வழக்கிழந்த காலம் – இருண்ட காலம் 

262.   நாடகம் வைர்ச்சி குன்றிய காலம் – வஜன் ,பபௌத்தக் காலம் 

263.   நாடகசமவடயில் நடிகர்கவை அறிமுகப்படுத்துபவன் – 
கட்டியங்காரன் 

264.   நாடகவியல்,நாடக இலக்கண ஆசிரியர் – பரிதிமாற்கவலஞர் 

265.   நாட்டியத் தர்மி என்ற பசால்சல நாடகம் என்றவர் – 
எஸ்.வவயாபுரிப்பிள்வை 

266.   நாணல் நாடக ஆசிரியர் – சக.பாலச்சந்தர் 

267.   நாதமுனிகள் பிறந்த ஊர் – வரீநாராயணபுரம் 

268.   நாமக்கல் கவிஞரின் சுயசரிவத - என் கவத -சவ.இராமலிங்கம் 
பிள்வை 

269.   நாலடியாவர பமாழி பபயர்த்தவர் – ஜி.யு.சபாப் 

270.   நாலாயிரக்சகாவவ பாடியவர் – ஒட்டக்கூத்தர் 

271.   நாலாயிரத்திவ்யபிரபந்தத்வதத் பதாகுத்தவர் – நாதமுனிகள் 

272.   நாவலாசிரிவய லட்சுமி இயற்பபயர் – திரிபுரசுந்தரி 

273.   நாவுக்கரசர் பாடிய பதிக எண்ணிக்வக – 311 

274.   நாற்கவிராச நம்பியின் இயற்பபயர் - நம்பி நாயனார் 

275.   நான்மணிக்கடிவக நூலாசிரியர் – விைம்பி நாகனார் 

276.   நிகண்டுகள் அவமய அடிப்பவடயானது – பதால்காப்பிய 
உரியியல்,மரபியல் 

277.   நிவனவு மஞ்சரி நூலாசிரியர் – உ.சவ.சா. 
278.   நீதி சதவன் மயக்கம் நூலாசிரியர் - அறிஞர் அண்ணா 

279.   நீரும் பநருப்பும் கவிவதத் பதாகுப்பாசிரியர் – சுரதா 

280.   நீலசகசி உவரயின் பபயர் – நீலசகசி விருத்திய சமய திவாகரம் 

281.   நூற்பறட்டுத் திருப்பதிக் சகாவவ  எடுத்துக்காட்டு நூல் – 
மாறனலங்காரம் 

282.   பநஞ்சறிவுறுத்தல் பாடியவர் – வள்ைலார் 
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283.   பநஞ்சாற்றுப்பவட என அவழக்கப்படும் நூல் - முல்வலப்பாட்டு 

284.   பநஞ்சில் ஒரு முள்  நாவலாசிரியர் – மு.வரதராசன் 

285.   பநஞ்சுக் கலம்பகம் பாடியவர்- புகசழந்திப் புலவர் 

286.   பநடு நல்வாவட ஆசிரியர் - நக்கீரர் 

287.   பநடு நல்வாவட நூலின் அடிகள் – 183 

288.   பநடுங்கவட  - வடீ்டின் முன் 

289.   பநடுந்பதாவக  - அகநானூறு 

290.   பநடுநல்வாவட ஆராய்ச்சி  நூலாசிரியர் – சக.சகாதண்டபாணிப் 
பிள்வை 

291.   பநடுபமாழி - தற்புகழ்ச்சி 
292.   பநல்லும் உயிரன்சற ,நீரும் உயிரன்சற,மன்னன் உயிர்த்சத 
மலர்தவல உலகம் – சமாசிகீரனார்- புறநானூறு 

293.   சநமி நாத இலக்கண நூலாசிரியர் - குணவரீ பண்டிதர் 

294.   சநர்,நிவர அவசகவை தனி,இவண என்றவர் – 
காக்வகப்பாடினியார் 

295.   பக்திச்சுவவ உணர்த்தும் நூல் –திருமுருகாற்றுப்பவட 

296.   பவக நாட்வட பகாள்வையடித்தல் -மழபுல வஞ்சி                             
297.   பவகவர் மகைிர் கூந்தவலக் கயிறாக்கி யாவனகவைக் கட்டி 
இழுக்கும் பசய்தி இடம் பபற்ற நூல் - பதிற்றுப் பத்து 

298.   பங்கிம் சந்திரரின் வந்சத மாதரம் வங்கப் பாடவலத் தமிழில் 
பமாழிபபயர்த்தவர் -- பாரதி 
299.   பச்வச மாமவலசபால் சமனி –என்று பாடியவர் – 
பதாண்டரடிப்பபாடியாழ்வார் 

300.   பட்டத்து யாவன கவிவத நூல் ஆசிரியர் – நா.காமராசன் 

301.   பட்டினப்பாவல ஆசிரியர் - கடியலூர் உருத்திரங்கண்ணனார் 

302.   பட்டினப்பாவல பாட்டுடத்தவலவன் – கரிகாற்பபருவைத்தான் 

303.   பட்டினப்பாவலயின் சவறு பபயர் – வஞ்சிபநடும்பாட்டு 

304.   பண் வகுக்கப் பபற்ற சங்க நூல் – பரிபாடல் 

305.   பண்டிதமணி என அவழக்கப் படுபவர் - மு.கதிசரசன் 
பசட்டியார் 

306.   பண்வடத் தமிழ் எழுத்துக்கள் நூலாசிரியர் - நா.சுப்பிரமணியன் 

307.   பண்வடத்தமிழரும் ஆரியரும் நூல் ஆசிரியர் – 
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மவறமவலயடிகள் 

308.   பண்பபனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுகுதல் – கலித்பதாவக 

309.   பணவிடு தூது பாடியவர் - சரவணப் பபருமாள் கவிராயர் 

310.   பத்தாம் திருமுவற - திருமந்திரம் 

311.   பத்திற்றுப் பத்தில் கிவடக்காத பத்து – முதல் பத்து,பத்தாம் 
பத்து 

312.   பத்துக்கம்பன் - மகாவித்துவான் மீனாட்சி சுந்தரம் 

313.   பத்துப்பாட்டிலுள்ை புற நூல்கள் – 7 

314.   பத்துப்பாட்வட ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயர்த்தவர் 

– பஜ.வி.பசல்வலயா –இலங்வக 

315.   பத்மஸ்ரீ விருது பபற்ற நாடகக்கவலஞர் – டி.சக.சண்முகம் 

316.   பத்மாவதி சரித்திரம் எழுதியவர் - அ.மாதவவயா 

317.   பதிற்றுப் பத்தால் பாடப்படும் மன்னர்கள் – சசரமன்னர்கள் 

318.   பதிற்றுப் பத்தில் 2 -6 ஆம் பத்துக்கள் சபாற்றும் குடி – 
உதியஞ்சசரல் குடி 

319.   பதிற்றுப் பத்தில் 7 -9 ஆம் பத்துக்கள் சபாற்றும் குடி – 
இரும்பபாவற மரபு 

320.   பதிற்றுப் பத்தில் அந்தாதி முவறயில் அவமந்த பத்து -
  நான்காம் பத்து 

321.   பதிற்றுப் பத்தில் ஆறாம் பத்து பாடியவர் – காக்வகப் 
பாடினியார் 

322.   பதிற்றுப் பத்தில் இரண்டாம் பத்வத பாடியவர் - குமட்டூர்க் 
கண்ணனார்  

323.   பதிற்றுப் பத்தில் நான்காம் பத்வதப் பாடியவர் – காப்பியாற்றுக் 
காப்பியனார் 

324.   பதிற்றுப் பத்து  திவண - பாடாண்திவண 

325.   பதிற்றுப் பத்து எட்டாம் பத்து பாடியவர் ,பாடப்பட்டவர் 

– அரிசில்கிழார்   / தகடூர் எறிந்த பபருஞ்சசரல் இரும்பபாவற 

326.   பதிற்றுப் பத்து ஏழாம்பத்து பாடியவர் ,பாடப்பட்டவர் 

 – கபிலர் / பசல்வக்கடுங்சகா வாழியாதன் 

327.   பதிற்றுப் பத்து கடவுள் வாழ்த்துப் பாடியவர் – 
நச்சினார்க்கினியர் 
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328.   பதிற்றுப் பத்து பாடிய பபண்பாற் புலவர் – 
காக்வகப்பாடினியார்,நச்பசள்வையார் 

329.   பதிற்றுப் பத்து முதன்முதலில் பதிப்பித்தவர் – உ.சவ.சா 

330.   பதிற்றுப் பத்துப் பாடல்கைின் அடிக்குறிப்பில் உள்ைவவ- 
துவற,வண்ணம்,தூக்கு( இவச) 
331.   பதிற்றுப்பத்தில் ஐந்தாம் பத்துப் பாடியவர் – பரணர் 

332.   பதிற்றுப்பத்தில் மூன்றாம் பத்தின் தவலவன் –  இமயவரம்பன் 
பநடுஞ்சசரலாதன் 

333.   பதிபனண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களுள்  ஒசர புற நூல் - கைவழி 
நாற்பது 

334.   பம்மல் சம்பந்தம் நாடக சபா – சுகுண விலாச சபா 

335.   பரணி நூலின் உறுப்புக்கள்- 13 

336.   பரமார்த்த குரு கவதயாசிரியர் –வரீமாமுனிவர் 

337.   பரிபாடல் அடி வவரயவற - 25-400 வவர 

338.   பரிபாடல் பாடிய புலவர்கைின் எண்ணிக்வக – 13 

339.   பரிபாடலில் தற்சபாது கிவடத்துள்ை பாடல் எண்ணிக்வக – 22 

340.   பரிபாடலில் வருணிக்கப்படும் நகரம் –மதுவர 

341.   பரிபாடலின் பவழய உவரகாரர் – பரிசமலழகர் 

342.   பரிபாடலின் பமாத்தப் பாடல்கள்– 72 ( எழுபது பரிபாடல் என்பது 
இவறயனார் அகப்பபாருள் உவர) 
343.   பரிபாடலுக்குப் பண்ணிவசத்தவர் எண்ணிக்வக- 10 

344.   பரிசமலழகரின் உவர சிறப்வபக் கூறும் நுண்பபாருள்மாவல 
ஆசிரியர்– திருசமனி ரத்தினக் கவிராயர் 

345.   பல்கவலச் பசல்வர் என்றவழக்கப்படுபவர் 

 - பத.பபா.மீனாட்சி சுந்தரம் 

346.   பல்லக்கு - சிறுகவத நூல் ஆசிரியர் – ரா.கி.ரங்கராஜன் 

347.   பல்லியம் - பலவவக இவசக் கருவிகள் 

348.   பவைமல்லிவக சிறுகவதயாசிரியர் -கி.வா.ஜகநாதன் 

349.   பழபமாழி ஆசிரியர்  – முன்றுவறயவரயனார்  

350.   பவழய உவர இல்லாத எட்டுத்பதாவக நூல் – நற்றிவண 

351.   பவழய ஏற்பாடு பமாழிபபயர்க்கப்பட்ட பமாழி – ஹபீ்ரு 

352.   பவழய சமஸ்கிருத பமாழியின் இலக்கண வவக – 
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பசால்லிலக்கணம் 

353.   பள்ளு நாடகத்தின் மூலம் – உழத்திப் பாட்டு 

354.   பன்னிரண்டாம் திருமுவறவயப் பாடியவர் – சசக்கிழார் 

355.   பாஞ்சாலங்குறிச்சி வரீசரித்திரம் நூலாசிரியர் – 
பஜகவரீபாண்டியர் 

356.   பாட்டும் பதாவகயும் எனக் கூறப்படும் இலக்கியம் – 
சங்கஇலக்கியம் 

357.   பாட்டும் பதாவகயும் பிறந்த காலம் – மூன்றாம் சங்கம் 

358.   பாண்டி நன்னாடுவடத்து நல்ல தமிழ் - ஔவவயார் 

359.   பாண்டிக் சகாவவ நூல் பாட்டுவடத்தவலவன் – பநடுமாறன் 

360.   பாண்டிமாசதவி நாவல் ஆசிரியர் – நா.பார்த்தசாரதி 
361.   பாண்டியன் பரிசு ஆசிரியர் – பாரதிதாசன் 

362.   பாணபுரத்து வரீன் நாடக ஆசிரியர் – சாமிநாத சர்மா 

363.   பாதடீு - பங்கிட்டுக் பகாடுத்தல் 

364.   பாம்பலங்கார வருக்கக் சகாவவ பாடியவர் – படிக்காசுப் புலவர் 

365.   பாரத அன்வனத் திருபள்ைி எழுச்சிப் பாடியவர் – பாரதியார் 

366.   பாரத சக்தி மகா காவியம் – சுத்தானந்த பாரதியார் 

367.   பாரத பவண்பா பாடியவர் - பபருந்சதவனார் 

368.   பாரதப் சபாரில் இருபவடகளுக்கும் உணவைித்த மன்னன் 

– பபருஞ்சசாற்று உதியன் சசரலாதன் 

369.   பாரதப்சபாரில் உணவு வழங்கிய மன்னன் 

 – சசாழன் குலமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ைிவைவன் 

370.  பாரதிதாசனின் அழகின்சிரிப்பு ஆங்கிலத்தில் 
பமாழிபபயர்த்தவர் – பரசமஷ்வரன் 

371.  பாரதிதாசவனப் பாசவந்தர் என்றவர் - தந்வத பபரியார் 

372.  பாரதியின் கண்ணன் பாட்டு,குயில்பாட்டு,பாஞ்சாலி 
சபதம்  ஆங்கிலத்தில் பமாழிபபயர்த்தவர் – சசக்கிழார் 
அடிப்பபாடி       என்.இராமச்சந்திரன் 

373.  பாரிகாவத நூலாசிரியர் – ரா.ராகவவயங்கார் 

374.  பாரியின் சிறப்வபப் பாடிய புலவர் – கபிலர் 

375.  பாலங்கள் நாவலாசிரியர் - சிவசங்கரி 

376.  பாவவகயால் பபயர்பபற்ற பதாவகநூல் – கலித்பதாவக , 
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பரிபாடல் 

377.  பாவவகூத்துச் பசய்தி இடம்பபற்ற நூல் – குறுந்பதாவக   

378.  பிசிராந்வதயார் சசரனுக்குத் தூது அனுப்பியது – அன்னச்சசவல் 

379.  பிசிராந்வதயார் புலவரின் நாடு – பாண்டியநாடு 

380.  பிரஞ்சு பமாழிவய ஆராயத் சதான்றிய முதல் நிறுவனம் – 
பிரஞ்சு அகாடமி – கி.பி.10 

381.  பிரபுலிங்க லீவல ஆசிரியர் - சிவப்பிரகாச சுவாமிகள் 

382.  பிரசயாக விசவகம் ஆசிரியர் – சுப்பிரமணிய தடீ்சிதர் – 17 –ஆம் 
நூற்றாண்டு 

383.  பிள்வைத்தமிழ்ப் பருவங்கள் – 10 

384.  பிறந்தபதப்படிசயா? நூலாசிரியர் – பத.பபா.மீ. 
385.  புண்ணுமிழ் குருதி எனும் அடி இடம் பபற்ற நூல் – 
பதிற்றுப்பத்து 

386.  புணர்ச்சி விதிவயக் கூறியவர் - புத்தமித்திரர் 

387.  புதியதும் பவழயதும் நூலாசிரியர் - உ.சவ.சா 

388.  புதுக்கவிவத வடிவில் முதன்முதலில் கவிவத எழுதியவர் – 
ந.பிச்சமூர்த்தி 
389.  புவதயல் நாவலாசிரியர் - கவலஞர் கருணா நிதி 
390.  புராட்டஸ்டண்ட் கிருத்துவர் பயன்படுத்தும் வபபிவை 
பமாழிபபயர்த்தவர் – சபாவர் -1871 

391.  புராணங்கள் எண்ணிக்வக – 18 

392.  புலவர் கண்ணரீ் நூலாசிரியர்  - மு.வரதராசன் 

393.  புலவர் புராணம் பாடிய ஆசிரியர் - தண்டபாணி சுவாமிகள் 

394.  புலியூர் யமக அந்தாதி நூலின் ஆசிரியர் – கணபதி ஐயர் 

395.  புறநானூற்றில் அவமந்து வரும் பா –அகவற்பா 

396.  புறநானூற்றில் ஆசிரியர் பபயர் பதரியாத பாடல்கள் – 14 

397.  புறநானூற்றின்  கிவடக்காத பாடல் – 267,268 

398.  புறநானூற்றின் பவழய உவர கிவடத்துள்ை பாடல் 
எண்ணிக்வக - 260 

399.  புறநானூற்றின் பாடல் எண்ணிக்வக – 399+ கடவுள் வாழ்த்து 

400.  புறநானூற்றின் பாடலின் அடியைவு – 4 -40 

1.     புறநானூற்றின் பாவவக - ஆசிரியப்பா 
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2.     புறநானூற்றின் சவறு பபயர்கள் – 
புறப்பாட்டு,புறம்,புறம்புநானூறு 

3.     புறநானூற்வறப் பாடிய புலவர்கள் எண்ணிக்வக -157 /160 

4.     புறப் பாட்டு எனும் நூல் - புறநானூறு 

5.     புறப்பபாருள் பவண்பாமாவல ஆசிரியர் – ஐயனாரிதனார் 

6.     புறப்பபாருள் பவண்பாமாவல ஆதார நூல் – பன்னிருபடலம் 

7.     புறப்பபாருள் பவண்பாமாவலயின் உவரயாசிரியர் – சாமுண்டி 
சதவநாயகர் 

8.     புறப்பபாருைின் பாவவக - பவண்பா 

9.     புறவடீு விடுதல் - குவட நிவல வஞ்சி 
10.   புனர்பஜன்மம் சிறுகவதத் பதாகுப்பாசிரியர் –
  கு.ப.ராஜசகாபாலன் 

11.   புன்வனவயத் தங்வகயாக எண்ணும் தவலவி இடம்பபற்ற நூல் 
- நற்றிவண 

12.   புனிதவதியார் இவறவனுவடய திருக்கூத்வதக் கண்ட ஊர் –
 திருவாலங்காடு 

13.   புனிதவதியாரின் சவறுபபயர் – காவரக்காலம்வமயார் 

14.   பூதத்தம்பி விலாசம், முனிமாலிவக நாடக ஆசிரியர் – சங்கரதாசு 
சுவாமிகள் 

15.   பபண்கைால் பிறந்த வடீ்டுக்குப் பயன் இல்வல எனும் நூல் – 
கலித்பதாவக 

16.   பபண்கைின் பருவங்கள் – ஏழு 

17.   பபண்புத்தி மாவல ஆசிரியர் - முகம்மது உவசன் புலவர் 

18.   பபண்மதிமாவல எழுதியவர் – சவதநாயகர் 

19.   பபத்லசகம் குறவஞ்சி பாடியவர் – சவதநாயக சாஸ்திரியார் 

20.   பபரிய புராண ஆராய்ச்சி நூலாசிரியர் – டாக்டர் 
இராசமாணிக்கனார் 

21.   பபரிய புராண உட்பிரிவு  - சருக்கம் 

22.   பபரிய புராணத்திற்கு சசக்கிழார் இட்ட பபயர் - திருத்பதாண்டர் 
புராணம் 

23.   பபரியபுராணத்திற்கு மூல நூல் 

 – திருத்பதாண்டர் திருத்பதாவக/திருத்பதாண்டர் திருவந்தாதி 
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24.   பபரியாழ்வார் எடுத்த அவதாரம் – கருடாழ்வார் 

25.   பபருங்கவத மூல நூல் – பிருகத்கதா 

26.   பபருங்கவதயின் காண்டப்பிரிவு – ஐந்து 

27.   பபருங்குறிஞ்சி என்றவழக்கப்படும் நூல் – குறிஞ்சிப்பாட்டு 

28.   பபருந்திவணக்கு உரியது - ஏறிய மடல் திறம் 

29.   சபராசிரியரின் சவறுபபயர் –மசயச்சுரனார் 

30.   சபராசிரியரும் ,நச்சினார்க்கினியரும் நற்றிவணக்கு உவர 
எழுதினர் என்றவர்- நச்சினார்க்கினியர் (சிந்தாமணி உவரயில்) 
31.    வபபிவைத் தமிழில் பமாழி பபயர்த்தவர் – சகீன் பால்கு ஐயர் 

32.   பபாருட்கலவவ நூல் – பரிபாடல் 

33.   பபான்வண்ணத்தந்தாதி ஆசிரியர் - சசரமான் பபருமாள் 
நாயனார் 

34.   பபான்னியின் பசல்வன் நாவலாசிரியர் – கல்கி 
35.    பபான்பனாடு வந்து கறிபயாடு பபயரும் – பட்டினப்பாவல 

36.    சபாரில் கணவவன பகான்ற சவலாசல தம் உயிவர 
மவனவி மாய்த்துக் பகாள்வது – ஆஞ்சிக் காஞ்சி 
37.   சபாரில் தன் மறப் பபருவமவய கூறுதல் – பபருங்காஞ்சி 
38.   பபௌத்த சமயப் பபருங்காப்பியங்கள் – 
மணிசமகவல,குண்டலசகசி 
39.   பபௌத்த மதத்தின் சவறு பபயர் – அனாத்ம வாதம் 

40.    மகாசதவ மாவல ஆசிரியர் – வள்ைலார் 

41.   மசகந்திர வர்மன் எழுதிய நூல் – மத்தவிலாசப் பிரகசனம் – 
வடபமாழி 
42.   மங்வகயர்கரசியின் காதல் எழுதியவர் - வ.சவ.சு ஐயர் 

43.   மங்வகயராகப் பிறப்பதற்சக நல்ல மாதவம் பசய்திடல் 
சவண்டுமம்மா - கவிமணி சதசிக விநாயகம் பிள்வை 

44.   மச்சபுராணம் எழுதியவர் – வடமவலயப்ப பிள்வை 

45.   மண நூல் – சவீக சிந்தாமணி 
46.   மண்குடிவச நாவலாசிரியர் - மு.வ 

47.   மண்ணியல் சிறுசதர் நூலின் ஆசிரியர் – பண்டிதமணி கதிசரசன் 
பசட்டியார் 

48.   மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் – சம்பந்தர் –சதவாரம் 

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/09/tnpsc-group-2-group-4-vao-exam-study.html

www.Pa
da

sal
ai.

Net



37 | P a g e             தமிழ் இலக்கிய வரலாறு    

                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

49.   மண்திணி ஞாலம்  - பூமி 
50.   மணவாைதாசர் எனப்புகழப்படுபவர் - பிள்வைப் பபருமாள் 
ஐயங்கார் 

51.   மணிக்பகாடி இதழ் பதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு – 1933 

52.   மணிப்பிரவாை நவடக்கு இலக்கணம் கூறும் மவலயாை நூல் – 
லீலா திலகம் 

53.   மணிப்பிரவாை நவடயில் அவமந்த சமணக் காவியம் – 
ஸ்ரீபுராணம் 

54.   மணிபல்லவம் நாவலாசிரியர் –நா.பார்த்தசாரதி 
55.   மதங்க சூைாமணி ஆசிரியர் – விபுலானந்தர் 

56.   மதிவாணன் நாவலாசிரியர் - பரிதிமாற்கவலஞர் 

57.   மதுவரக்காஞ்சி உணர்த்தும் பபாருள்-நிவலயாவம 

58.   மதுவரக்காஞ்சிப் பாடியவர் - மாங்குடி மருதனார் 

59.   மந்திரமாவல நூலின் ஆசிரியர் - தத்துவப் சபாதக சுவாமிகள் 

60.   மந்திரிகுமாரி எழுதியவர் – கவலஞர் கருணாநிதி 
61.   மயிவல நாதர் நன்னூலுக்கு எழுதிய உவர – மயிவல நாதம் 

62.   மரத்வத மவறத்தது மாமத யாவன எனப் பாடியவர் – திருமூலர் 

63.   மராட்டியர் காலத்தில் சதான்றிய நாடகங்கள் – 
அரிச்சந்திரர்/சிறுபதாண்டர் 

64.   மவலபடுகடாம் நூலின் ஆசிரியர் – கூத்தராற்றுப்பவட 

65.   மறவர் தம் அரசனிடமிருந்து காஞ்சிப்பூவிவனப் பபறுவது – 
பூக்சகாள் நிவல 

66.   மவறந்து சபான தமிழ் நூல்கள் ஆசிரியர் - மயிவல 
.சனீி.சவங்கடசாமி 
67.   மவறமவலயடிகள் பமாழிபபயர்த்த நூல் - சாகுந்தலம் 

68.   மவறமவலயடிகைின் இயற்பபயர் – சவதாசலம் 

69.   மனச்சான்று நூலாசிரியர் – மு.வ 

70.   மனச்சிறகு கவிவத நூலாசிரியர் –மு.சமத்தா 

71.   மனத்வதக் கவரும் கவல  – நாடகக்கவல 

72.   மன்னன் உயிர்த்சத மலர்தவல உலகம் – புறநானூறு 

73.   மன்னன் ஏவுதலின்றித் தாசன நிவர கவர்தல் – பவட்சி 
74.   மனித வாழ்க்வகயும் காந்தியடிகளும் நூலாசிரியர் - திரு.வி.க      
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75.   மனுமுவற கண்ட வாசகம் –உவர நவட நூலாசிரியர் – 
வள்ைலார் 

76.   மவனவியின் உரிவம – வ.சுப.மாணிக்கம் 

77.   மசனான்மணியம் சுந்தரம்பிள்வையின் நாடகப் சபாட்டியில் 

முதல் பரிசு பபற்ற நாடகம் –அனிச்ச அடி(ஆ.பழனி) 
78.   மசனான்மணியம் நாடகாசிரியர் – சபராசிரியர் சுந்தரம் பிள்வை 

79.   மசனான்மணயீம் நாடக முரணன் – குடிலன் 

80.   மாங்கனி குறுங்காவியம் எழுதியவர் - கண்ணதாசன் 

81.   மாசில் வவீணயும் எனத்பதாடங்கும் பாடவலப் பாடியவர் – 
திருநாவுக்கரசர் 

82.   மாணிக்கவாசகர் பாடிய சகாவவ – திருக்சகாவவ 

83.   மாணிக்கவாசகர் வரலாறும் காலமும் நூலாசிரியர் – 
மவறமவலயடிகள் 

84.   மாதவி சகாவலனுக்கு எழுதிய கடிதங்கைின் எண்ணிக்வக 

 – 2 (தாவழமடலில் பசம்பஞ்சுக் குழம்பால் எழுதினாள்) 
85.   மாசதவடிகள் என்றவழக்கப்படுபவர் - சசக்கிழார்                             

86.   மாரிவாயில் நூலாசிரியர் - சசாமசுந்தர பாரதியார் 

87.   மாற்றாசராடு சபார்மவலதல் – தும்வப 

88.   மாறனலங்கார ஆசிரியர் – திருக்குருவகப் பபருமாள்  –   ஊர் ; 
திருக்குருவக என்னும் ஆழ்வார் திருநகரி 

89.   மாறனலங்காரம் ஆசிரியர் – குருவகப் பபருமாள் கவிராயர் 

90.   மானிடற்குப் சபசப்படின் வாழ்கிசலன் என்றவர் – ஆண்டாள் 

91.   மீனாட்சியம்வம குறம் ஆசிரியர் – குமரகுருபரர் 

92.   மீனாட்சியம்வமப் பிள்வைத்தமிழின் ஆசிரியர் – குமரகுருபரர் 

93.   மு.கதிசரசன் பசட்டியார் எழுதிய மண்ணியல் சிறுசதர் 
பமாழிபபயர்ப்பு  – மிருச்ச கடிகம் 

94.   முக்காண்டிவக உவர எனும் நன்னூல் உவர எழுதியவர் 

 – விசாகப் பபருமாள் ஐயர் 

95.   முவகயதனீ் புராணம் நூல் ஆசிரியர் – வண்ணக்கைஞ்சியப் 
புலவர் 

96.   முச்சங்கங்கள் இருந்தது பபாய் என்றவர்கள் – பி.டி .சனீிவாச 
ஐயங்கார்,சக.என்.சிவராசப்பிள்வை,நமச்சிவாயமுதலியார், 
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சகா.சகசவன்,சக.முத்வதயா 

97.   முச்சங்கங்கள் குறித்து முதலில் கூறிய நூல் – இவறயனார் 
கைவியல் உவர 

98.   முச்சங்கங்கவை ஏற்பவர்கள் – உ.சவ.சா,கா.சு.பிள்வை, 
கா.அப்பாதுவரயார்,சதவசநயப்பாவணர் 

99.     முசு  – குரங்கு 

100.   முடத்திருமாறன் மன்னனின் காலம் – கவடச்சங்க காலம் 

101.   முத்தமிழ் பற்றிக் கூறிய முதல் நூல் – பரிபாடல் 

102.   முத்து மீனாட்சி நாவலாசிரியர் – மாதவவயா 

103.   முதல் சங்கத்தில்  இருந்த  பமாத்த புலவர்கள் – 4449 

104.   முதல் சங்கத்வத ஆதரித்த அரசர்கள்  - 89 

105.   முதல் சங்கம் இருந்த ஆண்டுகள் – 4440 

106.   முதல் துப்பறியும் நாவல் – தானவன் -1894 

107.   முதல் தூது நூல் – பநஞ்சு விடு தூது 

108.   முதலில் பதாகுக்கப்பட்ட எட்டுத்பதாவக நூல் – குறுந்பதாவக 

109.   முதற்சங்க இலக்கியங்கள் – பரிபாடல்(பழம்பாடல்), 
முதுநாவர,முதுகுருகு,கைரியாவிவர,பசய்சகான்,தரச்பசலவு. 
110.   முதற்சங்க காலத்து இலக்கண நூல் – அகத்தியம் 

111.   முதற்சங்கம் இருந்த இடம் – கடல் பகாண்ட பதன் மதுவர 

112.   முதன் முதலில் பதாகுக்கப்பட்ட சங்க நூல் புறநானூறு எனக் 
கூறியவர் – சிவராசப்பிள்வை 

113.   முதன் முதலில் சமவடயில் நடித்த நாடகம் – டம்பாச்சாரி 
நாடகம் 

114.   முந்வதயிருந்து நட்சடார் பகாடுப்பின் நஞ்சும் உண்பர் 
நனிநாகரிகர் –நற்றிவண 

115.   முந்நீர் வழக்கம் மகடுசவாடில்வல  - பதால்காப்பியம் 

116.   முருகன் அல்லது அழகு நூலாசிரியர்- திரு.வி.க 

117.   முருகனின் ஊர்தி - மயில் ( சூரபத்மன்) 
118.   முருகு,புலவராற்றுப்பவட என அவழக்கப்படும் நூல் –
திருமுருகாற்றுப்பவட 

119.   முல்வலக்கலிவயக் கலிப்பாவில் பாடிய மன்னன் – சசாழன் 
நல்லுருத்திரன் 
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120.   முல்வலக்குப் புறமான புறத்திவண – வஞ்சி 
121.   முல்வலயும் பூத்திசயா ஒல்வலயூர் நாட்சட என்று வகயறு 
நிவலவயப் பாடியவர் - குடவாயில் கீரத்தனார் 

122.   முழுவமயாகக் கிவடக்காத சங்க இலக்கிய வவகப் பாடல்கள் 
– அகப்பாடல்கள் 

123.   முன்கிரின் மாவல எழுதியவர் - நயினாமுகமது புலவர் 

124.   மூதின் முல்வல – வாவக 

125.   மூதுவர நூலின்சவறு பபயர் – வாக்குண்டாம் 

126.   மூவருலா பாடியவர் – ஒட்டக்கூத்தர் 

127.   மூவவர பவன்றான் சிறுகவத ஆசிரியர் – நா.பார்த்தசாரதி 
128.   மூன்றாம் சங்க இலக்கியங்கள் – பபருந்பதாவக, பத்துப்பாட்டு, 
 கூத்து, வரி,சிற்றிவச,சபரிவச 

129.   மூன்று சங்கங்கள் நிலவிய ஆண்டு – 9990 

130.   மூன்று சங்கங்கவையும் வைர்த்த பாண்டிய மன்னர்கைின் 
எண்ணிக்வக – 197 

131.   பமக்காசல கல்வி முவற அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஆண்டு – 1835 

132.   பமழுகுவர்த்தி நாடகாசிரியர் – சக.பாலச்சந்தர் 

133.   சமருமந்திர புராணம் எழுதியவர் – வாமனாசாரியார் 

134.   சமல்சவப உறுப்பினராக இருந்த நாடகக்கவலஞர் – 
டி.சக.சண்முகம் 

135.   பமாழி பபயர்த்து அதர்ப்பட யாத்தல் என பமாழிபபயர்ப்புக்கு 
வித்திட்டவர்- – பதால்காப்பியர் 

136.   சமாரியர்,நந்தர், வடுகர் என மன்னர்கள் பபயர் இடம் பபறும் 
சங்க நூல் –அகநானூறு 

137.   பமௌரியர்கைின் தமிழகப் பவடஎடுப்வபக் கூறும் நூல் – 
அகநானூறு 

138.   யவனர்கள் – கிசரக்கர் ,உசராமானியர் 

139.   யாதும் ஊசர யாவரும் சகைிர் – கணியன்பூங்குன்றனார் –
புறநானூறு 

140.   யாப்பருங்கலக் காரிவக ஆசிரியர் – அமிர்த சாகரர் 

141.   யாப்பருங்கலப் புற நவட நூல் – யாப்பருங்கலக் காரிவக 

142.   யாப்பருங்கலம் உவரயாசிரியர் -         குணசாகரர் 
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143.   யாப்பருங்கலம் எழுதப்பபற்ற ஆண்டு – 10 –ஆம் நூற்றாண்டு 

144.   யாருக்காக அழுதான் சிறுகவத ஆசிரியர் – பஜயகாந்தன் 

145.   யாருக்கும் பவட்கமில்வல நாடக ஆசிரியர்- சசா 

146.   யாழ் நூலாசிரியர் – விபுலாநந்தர் 

147.   ரத்தக் கண்ணரீ் ஆசிரியர் – திருவாரூர் தங்கராசு 

148.   ரவிக்வக - எந்த பமாழி – பதலுங்கு 

149.   ராஜராஜசசாழன் ஆசிரியர் – அரு.இராமநாதன் 

150.   ராஜி நாவலின் ஆசிரியர்        -  எஸ்.வவயாபுரிப் பிள்வை 

151.   லீலாவதி கணித நூலாசிரியர் – பாஸ்கராச்சாரியார் 

152.   வவகதரு முத்தமிழாகரன் என நம்பியாண்டார் நம்பி 
குறிப்பிடப்படுபவர் -– திருஞானசம்பந்தர் 

153.   வச்சிணந்தி மாவல நூலாசிரியர் – குணவரீபண்டிதர் 

154.   வச்சிணந்தி மாவலயின் சவறு பபயர் – பவண்பாப்பாட்டியல் 

155.   வசன கவிவதயின் முன்சனாடி – பாரதியார் 

156.   வஞ்சி பநடும்பாட்டு என்றவழக்கப்படும் நூல்-பட்டினப்பாவல 

157.   வஞ்சி மன்னன் வராதபடி தடுத்து  நிறுத்துவது – தழிஞ்சி 
158.   வஞ்சி மாநகரம் ஆராய்ச்சி நூலாசிரியர் - 
இரா.இராகவவயங்கார் 

159.   வஞ்சிப்பாவின் சரீ் – கனிச்சரீ் 

160.   வட நூற்கடவல நிவல கண்டுணர்ந்தவர் – சசனாவவரயர் 

161.   வட்கார் சமல் பசல்வது  - வஞ்சி 
162.   வடநாட்டு பமாழிகளுக்கு அடிப்பவட பமாழிகள்- 
பாலி,பிராகிருதம் 

163.   வண்ணக் கைஞ்சியப் புலவரின் இயற்பபயர் - முகமது 
இபுராகிம் 

164.   வரபதி ஆட்பகாண்டான் மன்னனின் அவவக்கைப் புலவர் –
வில்லிபுத்தூரார் 

165.   வன்புவர மூவர் தண்டமிழ் வனப்பு – பதால்காப்பியம் ,( 
மூசவந்தர்கள் பற்றிய குறிப்பு ) 
166.   வனவாசம் சுய சரிவதயாசிரியர் – கண்ணதாசன் 

167.   வா.பச.குழந்வதசாமியின் இயற்பபயர்  - குசலாத்துங்கன் 

168.   வாவைப் புற வடீு விடுதல் - வாள் நிவல வஞ்சி 
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169.   வி.சக.சூரிய நாராயண சாஸ்திரி – பரிதிமாற்கவலஞர் 

170.   விபுலானந்தர் இயற்பபயர் – மயில்வாகனன் 

171.   விரிச்சி - குறி சகட்டல் 

172.   விருது பபற்றவர் – மாணிக்கவாசகர் 

173.   வினாயகர் அகவல் பாடியவர் – ஔவவயார் 

174.   விசனாத ரச மஞ்சரி நூலாசிரியர்- அஷ்டாவதானம் வரீாசாமிச் 
பசட்டியார் 

175.   வடீும் பவைியும் நாவலாசிரியர்           - வல்லிக் கண்ணன் 

176.   வரீசசாழியத்தின் பவழய உவரயாசிரியர் – பபருந்சதவனார் 

177.   வரீசசாழியம் ஆசிரியர் – பபான்பற்றியூர்ச் சிற்றரசர் 
புத்தமித்திரர் 

178.   வரீமாமுனிவர் இயர் பபயர் – கான்ஸ்டான்வடன் சஜாசப் 
பபஸ்கி 
179.   வரீர்க்கு அன்றி அவர்குடி மகைிர்க்கும் உள்ை வரீத்வதச் 
சிறப்பிப்பது - மூதின்முல்வல 

180.   பவட்சி -  நிவறகவர்தல் 

181.   பவண்சடர்ச்  பசழியனின் காலம் – இவடச்சங்க காலம் 

182.   பவண்பாப்பாட்டியலின் சவறு பபயர் – வச்சநந்திமாவல 

183.   பவறியாட்டு - வள்ைிக் கூத்தாடுவது 

184.   சவங்வகயின் வமந்தன் நாவலாசிரியர் – அகிலன் 

185.   சவதஉதாரணத் திரட்டு ஆசிரியர் -  இசரனியஸ் 

186.   சவதநாயக சாஸ்திரிவய ஆதரித்தவர் - சரசபாஜி மன்னர் 

187.   சவதநாயகம் பிள்வை எழுதிய நூல் – நீதிநூல் 

188.   சவய் - உைவு-ஒற்றாராய்தல் 

189.   சவருக்கு நீர் ( சாகித்திய அகாடமி பரிசு ) நாவாலாசிரியர் –
ராஜம் கிருஷ்ணன் 

190.   வவகவறப் பபாழுதுக்குரிய நிலம் -  மருதம் 

191.   வவதாலும் வழுவின்றி வவவாசர எனக் குறிக்கப்படுபவர் - 
ஆறுமுக நாவலர் 

192.   ஜி.யு.சபாப்வபக் கவர்ந்த எட்டுத்பதாவக நூல் – புறநானூறு 

193.   ஜவீகாருண்யம் சபாதித்தவர் – வள்ைலார் 

194.   ஜவீபூமி நாவலாசிரியர் – சாண்டில்யன் 
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                     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும் 

இலவச பயிற்சி வமயம் – அறக்கட்டவை = சாணார்பட்டி - திண்டுக்கல் 

195.   ஸ்வர்ணகுமாரி சிறுகவதயாசிரியர் – பாரதியார் 

196.   கண்ணரீ் பூக்கள் கவிவத நூலாசிரியர்- நா.காமராசன் 

197.   அடிகள் முன்னம் யானடி வழீ்ந்சதன் – மாதவி 
198.   மணிசமகவலக்கு துறவு தந்தவர் –அறவண அடிகள் 

199.   பால்மரக்காட்டினிசல நாவலாசிரியர் –அகிலன் 

200.   பாலும் பாவவயும் நாவலாசிரியர் – விந்தன் 

                          

TNPSC-TNTET-PGTRB-MATERIAL-DINDIGUL 

                   A.MURUGANANTHAM –M.Sc.,M.Ed., 
     "அக்னிச் சிறகுகள் " சமூகசசவவ மற்றும்  

       இலவச பயிற்சி வமயம் - அறக்கட்டவை  

           - சாணார்பட்டி = திண்டுக்கல் = 624304 

 

V.BALASUBRAMANIAN – M.A.,B.Ed.,D.T.Ed.,       A.JOTHIMANI – B.Tech., 
 
K.RAGUNATH – M.A.,B.Ed.,M.Phil.,                        M.SAMIKANNU – M.A.,B.Ed.,D.T.Ed., 
 
P.GURURAMAN – M.A.,B.Ed.,D.T.Ed.,                     A.VEERAMANI – M.A.,B.Ed.,D.T.Ed., 

 
N.PRIYA DHARSHINI – B.Sc.,                                     N.PREETHA  - B.A., 
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