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1. ஓடும் சுழித்தம் என்ற பாடதல இயற்றியவர் யார்? 

காளமமகப்புலவர் 
 

2. ஓடும் சுழித்தம் என்ற பாடலில் வரும் மன்னன் ? 

திருமதலராயன் 
 

3. காளமமகப்புலவர் பிறந்த இடங்கள் என கூறப்படும் இடங்கள் 

கும்பமகாணத்தில் நந்திகிராமம், விழுப்புரம் – எண்ணாயிரம் 
 

4. கார்மமகம் மபால் மதழப்பபாழிபவர்? 

காளமமகப்புலவர் 
 

5. காளமமகப்புலவர் பணிபுரிந்த இ டம்? 

திருவரங்கம் மகாயில் 
 

6. காளமமகப்புலவர் முதலில் பின்பற்றிய மதம் 

தவணவம் 
 

7. கல்விக்கு எல்தல இல்தல பாடதல இயற்றியவர்? 

ஔதவயார் 
 

8. கற்றது தகமண்ணளவு பாடதல இயற்றியவர்? 

ஔதவயார் 
 

9. தனிப்பாடல் திரட்தட இராமநாதபுரம் மன்னர் பபான்னுசாமி மவண்டுதலுக்கு 

இணங்க பதாகுத்தவர் யார்? 

சந்திரமசகர கவிராச பண்டிதர் 
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10. கணிதமமதத இராமானுஜம் பிறந்த , இறந்த ஆண்டு? 

22/12/1887 - 26/04/1920 

 

11. கணிதமமதத இராமனுஜம் பபற்மறார் பபயர் என்ன ? 

சனீிவாசன் – மகாமளம் 
 

12. கணிதமமதத ராமானுஜம் எத்ததன ஆண்டுகள் மபசும் திறனற்றவராய்  

இருந்தார்? 

3 

 

13. கணிதமமதத ராமானுஜம் முதலில் படித்த பள்ளி ? 

காஞ்சிபுரம் திண்தணப் பள்ளி 
 

14. 1880ல் 15 வயதில் இலண்டனில் கணிதமமததயாக இருந்தவர் ? 

கார் 
 

15. கணிதமமதத இராமானுஜம் பசன்தன துதறமுகத்தில் மசர்ந்த பணி ? 

எழுத்தர் 
 

16. பசன்தன துதறமுகத்தின் ததலதம பபாறியாளர் 

பிரான்சிஸ் ஃபிரிங்க்ஸ் 
 

17. கணிதமமதத ராமானுஜம் எழுதிய கட்டுதர 

பபர்பனௌலிஸ் எண்கள் 
 

18. பசன்தன பல்கதலகழகத்திற்கு பசாற்பபாழிவாற்ற வந்த திரினிட்டி  

மபராசிரியர் ? 

ஈ.எஸ்.பநவில் 
 

19. கணிதமமதத ராமானுஜம் திரினிட்டி கல்லூரியில் ஆராய்ச்சி மாணவராக  

மசர்ந்த ஆண்டு ? 

1914 
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20. மராசர்ஸ் இராமானுஜன் கண்டுபிடிப்புகள் என்னும் நூதல பவளியிட்டவர்? 

ஹார்டி 
 

21. கணிதமமதத ராமானுஜம் எப்.ஆர்.எஸ் பட்டம் பபற்ற ஆண்டு? 

1918 

 

22. 250 பவுண்டு பதாதகதய 6 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கிய கல்லூரி திரினிட்டி 

23. ஹார்டி வந்த காரின் எண் ? 

1729 

 

24. 7 * 13 * 19 இன் பபருக்கு பதாதக? 

1729 

 

25. இராமனுஜம் இதறவன் தந்த பரிசு எனக்கூறியவர்? 

மபராசிரியர் ஈ.டி.பபல். 

 

26. ராமானுஜம் 20ம் நூற்றாண்டின் கணிதமமதத என கூறியவர்? 

மபராசிரியர் சூலியன் கக்சுலி 
 

27. 1962ல் டிசம்பர் 22ல் எத்ததன காசு அஞ்சல் ததல எவ்வளவு நடுவணரசு  

பவளியிட்டது 

15 காசு. 25 லட்சம் 
 

28. கணிதமமதத இராமானுஜம் அறிவியல் நிறுவனம் எங்கு எப்மபாது  

திறக்கப்பட்டது? 

பசன்தன – 1972 

 

29. கணிதமமதத ராமானுஜம் அதனத்துலக நிதனவுக் குழு அதமக்கப்பட்ட  

ஆண்டு ? 

1971 

 

30. பசன்தன துதறமுகம் குடிநீர் கப்பலுக்கு இடப்பட்ட பபயர் ? 

சனீிவாச இராமானுஜம் 
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31. 1984ல் மார்பளவி பவண்கல சிதல இந்தியாவிற்கு பகாண்டுவந்தவர்கள் ? 

விசுகன்சனீ் பல்கதலக்கழக மபராசிரியர்கள் ரிச்சர்டு ஆஸ்மக 
 

32. டாடா அடிப்பதட ஆராய்ச்சி நிதலயம் கணிதமமதத இராமானுஜம்  

மதற்றங்கதள ஒளிப்படம் எடுத்த ஆண்டு ? 

1957 

 

33. கணிதமமதத ராமானுஜம் பிறவிக் கணித மமதத எனக் கூறியவர்? 

இந்திரா காந்தி 
 

34. ராமானுஜம் ஒரு ஜமகாபி எனக்கூறியவர் ? 

லிட்டில்வுல்டு 
 

35. குடிமக்கதளயும் குலபதய்வத்ததயும் ஒமர மதிரி மநசித்தவர்கள் ? 

மருதுபாண்டியர் 
 

36. பழஞ்மசாற்று குருநாதபனந்தல் எந்த மாவட்டத்தில் உள்ளது? 

சிவகங்தக 
 

37. நன்றிப் பரிசு துதணப்பாடத்தத எழுதியவர் ? 

நீலவன், முத்துக்கததகள் 
 

38. ஒரு பபாருளின் இயக்கத்தத குறிக்கும் பசால் ? 

விதனச்பசால் 
 

39. பசய்யுளுக்மக உரிதம பூண்டு வரும் பசால் ? 

உரிச்பசால் 
 

40. பிமரம்சந்த் எந்த பமாழியில் புகழ்பபற்றவர்? 

இந்தி 
 

41. விமவகானந்தர்அபமரிக்காவில் தங்கியிருந்த இடம்? 

ஓரூர் 
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42. விமவகானந்தர்  சுட்ட முட்தட ஓடுகளின் எண்ணிக்தக? 

12 

 

43. தமிழகத்தில் சிறப்பு விலங்கான வதரயாடுகள்  காணப்படும் இடம்? 

உததக 
 

44. கதலமடந்தத என்பதன் பபாருள் ? 

கதலமகள் 
 

45. பந்தயம் என்பதன் பபாருள் ? 

மபாட்டி 
 

46. துன்னலர் என்பதன் பபாருள் ? 

பதகவர், அழகிய மலர் 
 

47. பரிவாய் என்பதன் பபாருள் ? 

அன்பாய் 
 

48. ஆடுபரி என்பதன் பபாருள் ? 

ஆடுகின்ற குதிதர 
 

49. சாடும் என்பதன் பபாருள் ? 

தாக்கும். 

 

50. "உண்பபாழுது நீராடி உண்டலும்: என்ற பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல்  

திரிகடுகம் 
 

51. "உண்பபாழுது நீராடி உண்டலும்" என்ற பாடதல இயற்றியவர் ? 

நல்லாதனார் 
 

52. "தூற்றின்கண் தூவிய வித்து: இப்பாடக் இடம்பபற்றுள்ள நூல் ? 

திரிகடுகம் 
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53. திரிகடுகத்தின் ஆசிரியர் ? 

நல்லாதனார் 
 

54. திரிகடுகம் - மருந்துப் பபாருட்கள் : 

சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி 
 

55. நல்லாதனார் பிறந்த ஊர் ? மாவட்டம் ? 

திருத்து, திருபநல்மவலி 
 

56. நல்லாதனார் சிறப்பு பபயர் ? 

பசரு அடுமதாள் நல்லாதன் 
 

57. திரிகடுகம் - பமாத்த பாடல்கள் ? 

100 

 

58. திரிகடுகம் - ஒரு பாலலில் உள்ள கருத்துக்கள் ? 

3 

 

59. "திருந்திய பண்பும், சரீ்த்த நாகரிகமும் பபாருந்திய தூய்பமாழி" - என  

தமிதழக் கூறுபவர்? 

பரிதிமாற்கதலஞர். 

 

60. பயிற்று பமாழிதயச் சிந்திக்காமல் கலிவி கற்பது அடித்தளம் இல்லாமல்  

கட்டடத்தத எழுப்புவது மபான்றது எனக்கூறியவர் ? 

காந்தியடிகள் 
 

61. கவி இரவநீ்திரநாத் தாகூரின் இலக்கிய நதடயின் உயர்வுக்கு காரணம் ?  

தாய்பமாழிக்கல்வி 
 

62. தங்கத்தத மபால ஒளி வசீுகின்ற மபச்சு ? 

மதன் மபாகன் மாளவியா 
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63. மவதல பதரியாத பதாழிலாளி தன் கருவியின் மீது சறீ்றம் பகாண்டானாம்  

.... பழபமாழி 
ஆங்கில பழபமாழி 
 

64. இரண்டாம் கல்வி மாநாடு நதடபபற்ற ஆண்டு மற்றும் இடம் ? 

புமராச் , 1917 

 

65. உருயது துதணப்பாத்தத இயற்றியவர் ? 

கிருபானந்த வாரியார். 

 

66. பதான்தமமுன்தம, எளிதம, தாய்தம என பதினாரு வதகயான  

பசவ்வியல் தன்தமகதளக் பகாண்டது தமிழ் எனக்கூறியவர் 

மதவமநயப்பாவாணர் 
 

67. எந்த ஒரு காரணமும் கருதாமல் ஒரு பபாருதள குறியீடாக இட்ட பபயர் ? 

இடுகுறிப் பபயர் 
 

68. இடுகுறிப்பபயருக்கு எ.கா.  

மரம் 
 

69. காரணம் கருதி இடப்பட்ட பபயர்கள் ?  

காரணப் பபயர் 
 

70. இடுகுறிப் பபயர் எத்ததன வதகப்படும் 

2 வதக 
 

71. இடுகுறி பபாதுப்பபயர், இடுகுறி சிறப்புப் பபயர் 

மரம் - என்ன பபயர் ? 

இடுகுறி பபயர் 
 

72. வாதழமரம் - என்ன பபயர் ? 

இடுகுறி சிறப்புப் பபயர் 
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73. காரணப் பபயர் எத்ததன வதகப்படும் ? 

2 வதக. காரண பபாதுபபயர், காரண சிறப்பு பபயர் 
 

74. வதளயல் - என்ன பபயர் ? 

காரண சிறப்புப் பபயர் 
 

75. பறதவ - என்ன பபயர் ? 

காரண பபாதுப்பபயர் 
 

76. வான்சிறப்பு - என்ற அதிகாரத்தத பாடியவர்?  

திருவள்ளுவர் 
 

77. "மாமதழ மபாற்றுதும் மாமதழ மபார்றுதும்" எனப் பாடியவர்? 

இளங்மகாவடிகள் 
 

78. பள்ளிக்கு அருகாதமயில் என் வடீு - திருத்தம்? 

பள்ளிக்கு அருகில் வடீு இருக்கிறது. 

 

79. வண்டுகள் மதன் குடித்தன - பபாருத்தம் ? 

பால் பபாருத்தம் 
 

80. அரசர் பலர் வந்தார்கள் - திருத்தம்? 

அரசர் பலர் வந்தனர் 
 

81. வயலில் மாடுகள் மமய்ந்தது - திருத்தம்? 

வயலில் மாடுகள் மமய்ந்தன 
 

82. அரசருக்கு ஈடாக பசல்வம் பதடத்தவர்? 

பட்டினத்தடிகள் 
 

83. வித்து என்பதன் பபாருள்? 

விதத 
 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



 

84. தூறு என்பதன் பபாருள்? 

புதர் 
 

85. மதற்றாதான் என்பதன் பபாருள்? 

கதடப்பிடிக்காதான் 
 

86. வனப்பு என்பதன் பபாருள்? 

அழகு 
 

87. நில்லாதம என்பதன் பபாருள்? 

நிதலயாதம 
 

88. பநறி என்பதன் பபாருள்? 

வழி 
 

89. ஈயும் என்பதன் பபாருள்? 

அளிக்கும் 
 

90. பால்பற்றி என்பதன் பபாருள்? 

ஒருபக்க சார்பு 
 

91. தூயம் என்பதன் பபாருள்? 

தூய்தம உதடமயார் 
 

92. மதால்வற்றி என்பதன் பபாருள்? 

மதால் சுருங்கி 
 

93. சான்றாண்தம என்பதன் பபாருள்? 

அறிவு ஒழுக்கங்களில் சிறந்தவர் 
 

94. பபறினும் என்பதன் பபாருள்? 

பபற்றாலும். 
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95. எலும்தப மாதலயாக அணிந்தவர் 

சிவபபருமான் 
 

96. வந்தி என்னும் கிழவிக்காக பாண்டியனிடம் அடிபட்டவர்? 

சிவபபருமான் 
 

97. என்பணிந்த பதன்கமதல - என்ற பாடல் இடம்பபற்றுள்ள நூல் ? 

திருவாரூர் நான்மணிமாதல 
 

98. திருவாரூர் நான்மணிமாதல - பிரித்து எழுதுக 

திருவாரூர்  + நான்கு + மணிமாதல 

 

99.       திருவாரூர் நான்மணிமாதல - இயற்றியவர் 

குமரகுருபரர் 
 

100. திருவாரூர் நான்மணிமாதலயில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்தக  

40 

 

101. திருவாரூர் நான்மணிமாதல ஒரு ... 

சிற்றிலக்கியம் 
 

102. குமரகுருபரர் பிறந்த ஊர் ? 

ஸ்ரீதவகுண்டம் 
 

103. குமரகுருபரர் காலம் ? 

17ம் நூற்றாண்டு 
 

104. பமய்ப்பபாருள் கல்வி பாடதல இயற்றியவர்? 

வாணிதாசன் 
 

105. ததலசவீிப் பள்ளிக்மக ஓடு - என்ற பாடல் இடப்பபற்ற நூல் ? 

பமய்ப்பபாருள் கல்வி 
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106. வாணிதாசன் - இயற்பபயர் ? 

எத்திராசலு என்ற அரங்கசாமி 
 

107. பமய்ப்பபாருள் கல்வி - என்ற பாடல் எந்த ததலப்பின் கீழ் உள்ளது? 

குழந்தத இலக்கியம் 
 

108. தமிழகத்தின் மவர்ட்ஸ்பவார்த் எனப்படுபவர்? 

வாணிதாசன் 
 

109. கவிஞமரறு, பாவலர்மணி என அதழக்கப்படுபவர் ? 

வாணிதாசன் 
 

110. வாணிதாசன் காலம் ? 

 1915-1974 

 

111. வாணிதாசன் பிறந்த ஊர்? பபற்மறார்? 

புதுதவதய அடுத்த வில்லியனூர் / அரங்கதிருக்காமு – துளசி 
 

112. தூங்கா நகர்,மகாயில் நகர்,திருவிழா நகர், பதன்னிந்தியாவின்  

ஏபதன்ஸ்  என  சிறப்பிக்கப்படும் நகர்?  

மதுதர 
 

113. மாமயான் பதாப்பூழ் மலர்ந்த - என்ற பாடல் வரிகள் இடம்பபற்றுள்ள  

நூல்?  

பரிபாடல் 
 

114. மதுதரதய "தமிழ்பகழு கூடல்" என கூறும் நூல்?  

புறநானூறு  

 

115.  மதுதர என்னும் பசால்லுக்கு __________ என்று பபாருள்.  

இனிதம 
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116. "தமிழ்நிதல பபற்ற தாங்கரு மரபின்" என நல்லூர் நத்தத்தனார்  

            உதரக்கும் நூல்?  

சிறுபாணாற்றுப்பதட 
 

117. பாம்பு வாதல  நீட்டி மதுதரயின் அளதவ வகுத்ததாக கூறும் நூல்?  

திருவிதளயாடற் புராணம்  

 

118. பூம்புனல் ஆறு எது?  

தவதக 
 

119. சுருங்தக - என்பதன் தபாருள்?  

சுரங்கம்  

 

120. கூல வதீி என்பது?  

தானியக்கதட வதீி  
 

121. கூன்பாண்டியன் காலத்தில் மங்தகயர்கரசி,குலச்சிதறயார்  

உதவியுடன் தசவத்தத காத்தவர்?  

திருஞானசம்பந்தர்  

 

122.  மதலயத்து வாசனுக்கு மகளாக மதான்றியவர்?  

உதமயம்தம 
 

123.  மதுதரதய விழா நகரமாக மாற்றியவர்?  

திருமதல நாயக்கர்  

 

124.  மகாவலன் பகாதலக்களப்பட்ட இடம்?  

மகாவலன் பபாட்டல்  

 

125. தகயில் சிலம்புடன் உட்கார்ந்திருக்கும் சிதலயின் பபயர்?  

பசல்லாத்தம்மன் சிதல  
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126.  மீனாட்சியம்மன் மகாவிலின் மகாபுரங்களுள் பழதமயானது?  

கிழக்கு மகாபுரம்  

 

127.  மீனாட்சியம்மன் மகாவிலின் மகாபுரங்களுள் உயரமானது? சுதத  

               உருவங்கள் எத்ததன?  

பதற்கு மகாபுரம் - 160.9 அடி, 1511 சுதத உருவங்கள்  

 

128.  அறிவு நுட்பம் துதணப்பாடத்தத இயற்றியவர்?  

ஓவியர் ராம்கி  
 

129.  பபயர்பசால் எத்ததன வதகப்படும்?  

ஆறு  

 

130. பவள்ளாடு __________ பபயர்  

பபாருட்பபயர்  

 

 

131. முழுதமயான ஒன்றின் பகுதிகதள குறிக்கும் பபயர்?  

சிதனப்பபயர்  

 

132. பசவ்வகப் புத்தகம் __________ தபயர்  

பண்புப்பபயர்  

 

133. கண்ணதாசனின் புதனபபயர்கதளக் கூறுக.  

காதரமுத்துப் புலவர், வணங்காமுடி, பார்வதிநாதன், கமகப்பிரியா,  

ஆமராக்கியநாதன்  

 

134. காமவரி கண்ணுங்கருத்துமாகப் படிப்பாள் __________ இதணச்  

பசாற்கள்  

மநரிதண 
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135. கமலா உயர்வு தாழ்வின்றி அதனவரிடமும் பழகும் பண்பாளர்  

__________  இதணச்பசாற்கள்  

எதிரிதண  

 

136.  நம் நாட்டின் வரீத்துறவி __________  

விமவகானந்தர்  

 

137. சிங்கங்ககள! எழுந்து வாருங்கள்! பசம்மறி ஆடுகள் என்பதத உதறித்  

              தள்ளுங்கள் எனக் கூறியவர்?  

விமவகானந்தர்  

 

138. ஏர்முதன பாடதல இயற்றியவர்?  

மருதகாசி  
 

139. மருதகாசி ஊர்? பபற்மறார்?  

திருச்சியிலுள்ள மமலக்குடிகாடு  

 

140. மருதகாசி காலம்?  

1920 - 1989  

 

141. திதரக்கவி திலகம் என அதழக்கப்படுபவர்?  

மருதகாசி  
 

142. ஏர்முதன பாடல் எந்த ததலப்பின் கீழ் உள்ளது?  

சமூகம்  

 

143. வரீன்தநடு பவள்மவல் - என்ற பாடதல இயற்றியவர்? நூல்?  

சுவாமி மதசிகர், அம்மாதன  

 

144. அம்மாதன ஒரு வதக __________, __________, __________ விதளயாட்டு  

காய், பபண்கள், உதரயாடல்  

 

145.  திருச்பசந்திற்கலம்பகம் நூதல இயற்றியவர்?  

சுவாமி மதசிகர்  
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146.  சுவாமி மதசிகரின் இயற்பபயர்?  

ஈசான மதசிகர்  

 

147. சுவாமி மதசிகரின் ஆசிரியர்?  

மயிமலறும் பபருமாள்  

 

148. சுவாமி மதசிகர் யாரிடம் பதாண்டராக இருந்தார்?  

அம்பலவாண மதசிக மூர்த்தி  
 

149. சுவாமி மதசிகரின் தந்தத?  

தாண்டவ மூர்த்தி  
 

150. பூக்களில் சிறந்த பூ பருத்தி எனக் கூறியவர்?  

திரு.வி.க  

 

151. பநய்த துணிகதள பளபளப்பாக மாற்ற ----பயன்படுத்துவர்.  

மதாய்ப்புக்கல்  

 

152. பாவுநூல், ஊதடநூல் இதணந்து __________ ஆதட உருவாகிறது  

கலிங்கம்  

 

153. பசன்னிமதபயில் __________ புகழ்பபற்றது  

மபார்தவகள்  

 

154. உதறயூரில் __________ புகழ்பபற்றது  

கண்டாங்கிச் மசதலகள்  

 

155. பட்டாதட வழக்கத்தின் முன்மனாடி __________  

மபகன்  

 

156. உலகிமலமய தகத்தறி பநசவின் முன்மனாடி __________  

தமிழகம்  
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157. நிதலத்த பசல்வம் கல்விச் பசல்வம்- துதணப்பாடத்தத  

இயற்றியவர்?  

பி.எம்.முத்து  

 

158. பசயல் முற்றுப் பபற்றதத உணர்த்துவது?  

விதனமுற்று  

 

159. முற்றுப் பபறாத ஒரு பசால் பபயதரக் பகாண்டு முடிவது __________  

பபயபரச்சம்  

 

160. எடுத்து வந்தான் - இலக்கணக் குறிப்பு  

விதனபயச்சம் 
  

161. "வாயில்லா விலங்குகளாய் விட்டு விடுங்கள், என்தனமய  

               மவள்வித்தீயில் மபாடுங்கள்" எனக் கூறியவர்?  

புத்தர்  

 

162. மசமம் என்பதன் பபாருள்?  

நலம் 
 

163. முட்டு என்பதன் பபாருள்?  

குவியல்  

 

164. புதுதம என்பதன் பபாருள்?  

உருவம்  

 

165. கணக்காயர் என்பதன் பபாருள்?  

ஆசிரியர்  

 

166. பமய்ப்பபாருள் என்பதன் பபாருள்?  

நிதலயான பபாருள் 
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167. பதன்கமதல என்பதன் பபாருள்?  

பதற்கில் உள்ள திருவாரூர்  

 

168. புண்ணியனார் என்பதன் தபாருள்?  

இதறவனார்  

 

169. பபாங்கல் வழிபாடு என்னும் கவிதத இடம்பபற்றுள்ள நூல்?  

ந.பிச்சமூர்த்தி கவிததகள்  

 

170. பபாங்கல் வழிபாடு கவிதததய எழுதியவர் யார்?  

ந.பிச்சமூர்த்தி  
 

171. ந.பிச்சமூர்த்தியின் இயற்பபயர்?  

ந.மவங்கட மகாலிங்கம்  

 

172. ந.பிச்சமூர்த்தியின் பணிகள்?  

1924 முதல் 1938 வதர - வழக்குதரஞர், 1938 முதல் 1954 வதர - மகாவில் 

நிர்வாக அறங்காவலர்  

 

173. ந.பிச்சமூர்த்தியின் பிறந்த ஊர்?  

தஞ்தச மாவட்டம் கும்பமகாணம் 
  

174. ந.பிச்சமூர்த்தியின் காலம்?  

1900 - 1976  

 

175. ந.பிச்சமூர்த்தி கவிததகள் நூலில் இடம்பபற்றுள்ள கவிததகளின்  

              எண்ணிக்தக?  

83  

 

176. உழவின் சிறப்பு நூதல எழுதியவர்?  

கம்பர்  

 

177. கம்பதர ஆதரித்தவர்?  

சதடயப்பவள்ளல்  
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178. கம்பரின் காலம்?  

12ம் நூற்றாண்டு  

 

179. மன்னர்கள் ஆர்வத்பதாடு பநாக்குகின்ற தககள்?  

உழவரின் தககள்  

 

180. இயற்தக மவளாண்தமக் கூறுகள் எத்ததன?  

ஆறு  

 

181. நீர்வளம் மிக்க நிலம்?  

நன்பசய்  

 

182. வானம் பார்த்த பூமி எனப்படுவது?  

புன்பசய்  

 

183. விதத பநல்தல எத்ததன நாள் வளர்ப்பர்?  

21 - 25 நாட்கள்  

 

184. கரும்பின் இதடபவளி?  

ஏரின் அளவு  

 

185. பதன்தனயின் இதடபவளி?  

மதரின் அளவு  

 

186. இயற்தக மவளாண்தமயின் மறு பபயர்?  

அங்கக மவளாண்தம 
 

187. பஞ்சகவ்ய பபாருள்கள்?  

மகாமயம், சாணம், பால், தயிர், பநய்  

 

188. காப்பு என்பதன் பபாருள்?  

காத்தல்  

 

www.Padasalai.Net                                                  www.TrbTnpsc.com

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

www.Padasalai.Net



 

189. தூரத்து ஒளி துதணப்பாடத்தத இயற்றியவர்?  

க.பகௌ.முத்தழகர்  

 

190. பபயர்ச்பசால்லின் பபாருதள மவறுபடுத்துவது __________  

மவற்றுதம  

 

191. மவற்றுதம எத்ததன வதகப்படும்?  

எட்டு  

 

192. விதனதயயும், பபயதரயும், வினாதவயும் பயனிதலயாக  

               பகாண்டு முடிவது __________ மவற்றுதம  

முதல் மவற்றுதம 
 

193. பசயப்படு பபாருள் மவற்றுதம என்பது __________  

இண்டாம் மவற்றுதம  

 

194. மூன்பறாம் மவற்றுதம உருபுகள் __________  

ஆல், ஆன், ஒடு, ஓடு, உடன்  

 

195. 8ம் மவற்றுதமயின் மவறு பபயர்?  

விளி மவற்றுதம  

 

196. அதடபமாழி எத்ததன வதகப்படும்?  

இரண்டு  

 

197. தமிழ்ப் பாடநூல் __________ அதடபமாழி  
இனமுள்ள அதடபமாழி  
 

198. கருங்கதிமரான் __________ அதடபமாழி  
இனமில்லா அதடபமாழி  
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199. இனம் பிரித்துக் காட்டுவதற்கு தனிச்பசால்தல பயன்படுத்துவது  

__________ எனப்படும்.  

அதடபமாழி  
 

200. ஒரு பசால்லில் எழுத்து மாறுபட்டாலும் பபாருள் மாறுபடாமல்  

               இருப்பது  __________  

மபாலி  
 

201. மபாலி  எத்ததன வதகப்படும்?  

மூன்று  

 

202. அஞ்சு __________ மபாலி   
முற்றுப்மபாலி   
 

203. பந்தர் __________ மபாலி  
கதடப்மபாலி   
 

204. தமிழின்பம் நூதல இயற்றியவர்?  

இரா.பி.மசதுப்பிள்தள 
  

205. காவிரிப்பூம்பட்டினத்தில் எங்கு புனல்விழா நதடபபறும்?  

கழார்ப் பபருந்துதற  

 

206. சங்கத்தமிழ்ப் புலவர்வரிதச இயற்றியவர்?  

புலவர் மகாவிந்தன்  

 

207. நிதவதனம் என்பதன் பபாருள்?  

பதடயலமுது  

 

208. கனகம் என்பதன் பபாருள்?  

பபான்  
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209. புரவி என்பதன் பபாருள்?  

குதிதர  

 

210. கடுகி என்பதன் பபாருள்?  

விதரந்து  

 

211. காராளர் என்பதன் பபாருள்?  

மமகத்தத ஆளுகின்றவர்  

 

212. சூழ்விதன என்பதன் பபாருள்?  

வறுதம துன்பம்  

 

213. மமழி என்பதன் பபாருள்?  

கலப்தப, ஏர்  

 

214. "கனிதயப் பிழிந்திட்ட சாறு எங்கள் கதியில் உயர்ந்திடயாம் பபற்ற  

மபறு" இடம் பபற்ற நூல் & ஆசிரியர்?  

எங்கள் தமிழ், பாரதிதாசன்  

 

215. பசாற் பபாருள் மபறு?  

பசல்வம்  

216. மணநூல் என அதழக்கப்படும் நூல்?  

சவீக சிந்தாமணி  
 

217. பசாற் பபாருள் வதர?  

மதல  

 

218. பசாற் பபாருள் முழவு?  

மத்தளம்  

 

219. பசாற் பபாருள் மதுகரம்?  

மதன் உண்ணும் வண்டு  
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220. நரி விருத்தம் நூலின் ஆசிரியர்?  

திருத்தக்கததவர்  

 

221. "வழீ்ந்து பவண்மதழ தவழும் விண்ணுறு பபருவதர பபரும் பாம்பு."  

இடம்  பபற்ற நூல் & இந்நூலின் கததத் ததலவன்?  

சவீக சிந்தாமணி, சவீகன்  

 

222. திருத்தக்கமதவரின் காலம்?  

10ம் நூற்றாண்டு  

 

223. தமிழ்நாட்டில் எத்ததன இடங்களில் குதக ஓவியங்கள்  

              கண்டுபிடிக்கப்பட்டன?  

25  

 

224. தமிழ் இலக்கியத்தில் எழுத்து என்பதற்கு ஓவியம் எனப் பபாருள்        

              இருப்பதத பதளிவு படுத்திய நூல்கள்?  

பரிபாடல், குறுந்பதாதக  

 

225. பழங்கால மக்கள் எந்த எழுத்துகளால் கருத்துகதளப்  

              புலப்படுத்தினர்?  

      சித்திர எழுத்துக்கள்  
 

226. ஓவியம் வதரவதற்கு அடிப்பதடயான மகாடுகள்?  

மநர்காடு, மகாணக்மகாடு, வதளமகாடு  

 

227. காண்பவதரக் கவர்ந்திழுத்து உள்ளங்கதளத் தன்வயப்படுத்தும்  

உயர்ந்த கதல?  

ஓவியம்  

 

228. சுமார் எத்ததன ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இருந்த மக்கள்  

    மதலக்குதலகளிலும் பாதறகளிலும் மகாட்மடாவியங்கள்  

வதரந்தனர்?  

கி.மு.2000  
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229. நடு கல் வணக்கம் பற்றிக் கூறும் நூல்?  

பதால்காப்பியம்  

 

230. ஓவியருக்கு, “மநாக்கினார் கண்ணிடத்மத தம் பதாழில்  

நிறுத்துமவார்” என இலக்கணம் வகுத்துள்ளவர் யார்?  

நச்சினார்க்கினியர்  

 

231. ஓவிய கதலஞர் குழுதவ எவ்வாறு அதழத்தனர்?  

ஓவிய மாக்கள்  

 

232. ஆண், பபண் ஓவியர் எவ்வாறு அதழக்கப்படுவர்?  

சித்திராங்கதன், சித்திரமசனா  

 

233. ஆடல் மகள் மாதவி, “ஓவியச் பசந்நூல் உதர நூற்கிடக்தகயும்  

               கற்றுத்துதற மபாகப் பபாற்பகாடி மடந்ததயாக இருந்தனள்” என  

               கூறும் நூல்?  

சிலப்பதிகாரம்  

 

234. வண்ணம் தீட்டும் மகால் எவ்வாறு அதழக்கப்படுகிறது?  

தூரிதக, துகிலிதக, வட்டிதக  

 

235. வண்ணங்கள் குழப்பும் பலதகயின் பபயர்?  

வட்டிதகப் பலதக  

 

236. இதற நடனம் புரிவதற்மக ஏற்படுத்திய சதப?  

சித்திர சதப  

 

237. "ஓவத்ததனய இடனுதட வனப்பு” என கூறும் நூல்?  

புறனூறு  
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238. நாடகமமதடகளில் பல வண்ணங்களில் கவின்மிகு காட்சிகள்  

               தீட்டப்பட்ட திதயச்சதீலகள் பதாங்குகினவற்தற எததனக்   

               பகாண்டு அறிகிமறாம்?  

ஓவிய எழினி  
 

239. வண்ணம் கலக்காமல் கரித்துண்டுகளால் வடிவம் மட்டும் வதயயும்  

                ஓவியம்?  

புதனயா ஓவியம்  

 

240. ஆடு முதலான 12 இராசிகதளயும், விண்மீன்கதளயும் வதரந்த  

      பசய்திதய கூறும் நூல்?  

பநடுபநல்வாதட 
 

241. மதறந்து பகாண்டிருந்த ஓவியக்கதலக்கு மீண்டும் புத்துயிர்  

ஊட்டியவர்கள் யார்?  

பல்லவர்கள்  

 

242. சித்திரக்காரப்புலி என அதழக்கப்படுபவர்?  

மமகந்திரவர்மன்  

 

243. “தட்சிணசித்திரம்” என்னும் ஓவிய நூலுக்கு உதர எழுதியவர்?  

மமகந்திரவர்மன்  

 

244. ஓவியக் கருவூலமாக தவத்து மபாற்ற தக்க குதக ஓவியங்கள் எங்கு  

உள்ளன?  

புதுமகாட்தட அருமக சித்தன்னவாசல்  

 

245. பகாதடக்குணம் எனும் கததநூலின் ஆசிரியர்?  

கழனியூரன்  

 

246. ஒரு பபாருளின் இயல்தப உள்ளது உள்ளவாறு கூறும் அணி?  

இயல்பு நவிற்சியணி  
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247. ஒரு பபாருளின் தன்தமதய மிதகப்படுத்திக் கூறும் அணி?  

உயர்வு நவிற்சியணி  
 

248. 1901 பசப்டம்பர் 14ல் மதுதர மசதுபதி உயர்நிதலப் பள்ளியில் 4ம்  

தமிழ் சங்கம் மதாற்றுவித்தவர் யார்?  

பாண்டித்துதர  

 

249. இரவலர்க்குக் குதிதரகதள வழங்கி நாட்தடயும் நல்கிய வள்ளல்??  

காரி  

 

250. வந்தவர்களுக்கு ஊர்கள் வழங்கிய வள்ளல்?  

ஆய்  

 

251. நண்பர் தம் இல்லறம் நடத்தற்கு மவண்டுவன நல்கிப் புகழ் பபற்ற  

              வள்ளல்?  

நள்ளி  
 

252. முல்தலக்குத் மதர் பகாடுத்த வள்ளல்?  

பாரி  

 

253. கூத்தர்க்கு நாடு பகாடுத்த வள்ளல்?  

ஓரி  

 

254. முக்கூடல் எனும் சிற்றூருக்கு அருகில் கூடும் மூன்று ஆறுகள்?  

மகாதண்டராம ஆறு, பதன் பபாருதந, சிற்றாறு  

 

255. மருதூரில் வறீ்றிருக்கும் இநறவன்?  

மருதீசர்  

 

256. கிட்டிப்புள், ஒற்தறயா இரட்தடயா ஆகியன யார் விதளயாடும்  

             விதளயாட்டு?  

சிறுவர்  
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257. ஆமுர் மல்லனுக்கும் நற்கிள்ளிக்கும் இதடமய நதடபபற்ற வரீ  

      விதளயாட்தட கூறும் நூல்?  

புறநானூறு  

 

258. ஏறுதழுவுதல் எந்நிலத்திற்கு உரியது?  

முல்தல  

 

259. மதுதரயில் உள்ள தமுக்கம் தமதானத்தில் நதடபபறும் மபார்?  

யாதனப்மபார் 
 

260. மசாழ நாட்டின் பதழய ததலநகரமான உதறயூரின் மற்மறாரு   

                பபயர்?  

மகாழியூர்  

 

261. ஏறுதழுவலின் தற்மபாததய பபயர்?  

சல்லிக்கட்டு, மஞ்சுவிரட்டு  

 

262. நண்பன் துதணப்பாடத்தின் ஆசிரியர்?  

ஓவியர் ராம்கி  
 

263. பசால் வதககள்?  

நான்கு  

 

264. ஓபரழுத்து ஒரு மமாழி எத்ததன?  

42  

 

265. பகுபதத்தின் முதல் உறுப்பு?  

பகுதி  
 

266. "மசமமுற மவண்டுபமனில் பதருபவல்லாம்" எனப் பாடியவர்?  

பாரதியார்  
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267. இயல்வது கரமவல் பாடியவர்?  

ஔதவயார்  

 

268. விதளயாட்டின் அடிப்பதட மநாக்கம்?  

மபாட்டியிடுதல்  

 

269. ஓபரழுத்து ஒரு மமாழி  
மகா - அரசன்  

270. ஐ - ததலவன்  

 

271. மவர்தவ திருந்திய பசால்?  

வியர்தவ  

 

272. கல்விச்பசல்வம் அள்ள அள்ள குதறயாத __________  

விழுச்பசல்வம்  

 

273. தமிழர்களின் தற்காப்புக் கதல விதளயாட்டு?  

சிலம்பாட்டம்  

 

274. தமிழரின் வரீ விதளயாட்டு?  

கபடி  

 

275. பநல்லிக்மகாய்கதள தவத்து கட்டம் வதரந்து விதளயாடும்  

               விதளயாட்டு? வட்டாடுதல்  

 

276. நண்டு, ஆதமகதள தவத்து விதளயாடும் விதளயாட்டு?  

ஓதரமயாட்டம்  

 

277. முட்கூடற் பள்ளு எந்த மாவட்ட மபச்சு வழக்கு பகாண்டது?  

திருபநல்மவலி  
 

278. நாடக பாங்கில் அதமந்த பள்ளு நூல்?  

முக்கூடற் பள்ளு  
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279. முக்கூடலின் மவறு பபயர்?  

ஆசூர் வடகதர நாடு  

 

280. மருதூரின் மவறு பபயர்?  

சவீலமங்தக பதன்கதர நாடு  

 

281. முட்கூடற் பள்ளு எந்த மக்கதள பற்றி கூறுகிறது?  

பள்ளர் இன மக்கதள  

 

282. மமதான்மத்தர் யார்?  

சிவபபருமான்  

 

283. மமாழி, கிளவி என்பதன் பபாருள்?  

பசால்  

 

284. பகுபத உறுப்புகளின் எண்ணிக்தக?  

ஆறு  

 

285. வலக்தக தருவது இடக்தகக்கு பதரியக் கூடாது என்ற            

முதுமமாழிக்கு எடுத்துக்காட்டாக வாழ்ந்தவர்?  

மு.வரதராசனார்  

 

286. தன் வடீ்தடமய விடுதியாக்கி மாணவர்கதள படிக்க தவத்தவர்?  

மு.வரதராசனார்  

287. மசவலும் __________ பறதவகள்.  

மபாதும் 
  

288. எழுத்து என்பதன் பபாருள்?  

இலக்கண, இலக்கிய வடிவங்கள் (வரிவடிவம்)  

 

289. உவப்ப என்பதன் பபாருள்?  

மகிழ  
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290. காமுறுவர் என்பதன் பபாருள்?  

விரும்புவர்  

 

291. மாடு என்பதன் பபாருள்?  

பசல்வம்  

 

292. சாந்துதணயும் என்பதன் பபாருள் 

சாகும் வதரயிலும்  

 

293. கதடயர் என்பதன் பபாருள் 

தாழ்ந்தவர்  

 

294. ஏக்கற்று என்பதன் பபாருள் 

துன்பமுற்று  

 

295. எண் என்பதன் பபாருள் 

எண்கள், கணக்கு  

 

296. கசடு என்பதன் பபாருள் 

குற்றம்  

 

297. ஏமாப்பு என்பதன் பபாருள் 

பாதுகாப்பு  

 

298. கலிப்பு மவதல என்பதன் பபாருள் 

கருமார், பகால்லர், தட்டர் பசய்யும் மதாழில்கள் 
  

299. முத்மத பவளமம - என்ற பாடதல இயற்றியவர்?  

தாயுமானவர் 
 

300. முத்மத பவளமம - என்ற பாடல் இடம்பபற்றுள்ள ததலப்பு?  

பராபரக்கண்ணி  
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301. மகட்டவற்தற வழங்கும் மரம் எது?  

கற்பக மரம்  

 

302. தாயுமானவர் பபற்மறார்?  

மகடிலியப்பர், மசசவல்லியம்தமயார்  

 

303. தாயுமானவர் மதனவி யார்? காலம்?  

மட்டுவார்குழலி. 18ம் நூற்றாண்டு  

 

304. தாயுமானவர் யாரிடம் என்ன பணி பசய்தார்?  

திருச்சி விஜயரகுநாத பசாக்கலிங்கரிடம் கருவூலர்  

 

305. தாயுமானவர் நிதனவு இல்லம் எங்குள்ளது?  

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் லட்சுமிபுரம்  

 

306. யாருதடய நட்பு வளர்பிதற மபால வளரும்?  

அறிவுதடயார் நட்பு  

 

307. வள்ளுவதனப் பபற்றதால் பபற்றமத புகழ் தவயகமம - எனப்  

               பாடியவர்?  

பாரதிதாசன்  

 

308. திருக்குறதள ஆங்கிலத்தில் பமாழிப் பபயர்த்தவர்?  

ஜி.யு மபாப்  

309. திருக்குறதள இலத்தீனில் பமாழிப் பபயர்த்தவர்?  

வரீமாமுனிவர்  

310. ருசிய நாட்டில் கிபரம்ளின் மாளிதகயில் உள்ள நூல்?  

திருக்குறள்  

 

311. விவிலியத்துடன் இங்கிலாந்து அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள நூல்?  

திருக்குறள்  
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312. பற்றுக பற்றற்றான பற்றிதன - என்ற உதடுகள் ஒட்டும் குறள்     

              எத்ததனயாவது குறள்?  

350  

 

313. அறம், பபாருள், இன்பம் என முப்பாலும் தப்பாமல் வந்த குறள்?  

அறன்ஈனும் இன்பம் ஈனும்....  

 

314. சமுதாய புரட்சிக்கு வித்திட்டவர்?  

பாரதிதாசன்  

 

315. சிறுகததயில் வல்லவர்?  

புதுதமப் பித்தன்  

 

316. வரீமாமுனிவர் காலம்?  

1680 - 1747  

 

317. வரீமாமுனிவர் எந்த வயதில் இந்தியாவிற்கு வந்தார்?  

30  

 

318. வரீமாமுனிவதர தமிழ் முனிவர் என அதழத்தவர்?  

ரா.பி.மசதுப்பிள்தள  

 

319. வரீமாமுனிவரின் இயற்பபயர்?  

காண்ஸ்டாண்டின் மஜாசப் பபஸ்கி  
 

320. தமிழின் முதல் அகராதி?  

சதுரகராதி  
 

321. கதம்ப மாதலயாக காட்சியளிக்கும் நூல்கள்?  

மதம்பாவணி, காவலூர்கலம்பகம்  

 

322. குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபின் காலம்?  

1788 - 1835  
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323. மாதவஞ்மசர் என புகழப்படுபவர்?  

குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு  

 

324. குணங்குடி மஸ்தானின் இயற்பபயர்?  

சுல்தான் அப்துல் காதிறு  

 

325. குணங்குடி மஸ்தான் யாதரப் மபால பாடல் இயற்றினார்?  

தாயுமானவர்  

 

326. குணங்குடி மஸ்தான் மீது நான்மணிமாதல பாடியவர்?  

திருத்தணி சரவண பபருமாள்  

 

327. ததட உண்டு என உதரப்பார் தமிழுலகில் இல்தல என பாடியவர்?  

குணங்குடி மஸ்தான் சாகிபு  

 

328. ஆறுமுக நாவலரின் இயற்பபயர்? காலம்?  

ஆறுமுகனார் 1822 - 1879  

 

329. ஆறுமுக நாவலருக்கு 'நாவலர்' பட்டத்தத அளித்தவர்?  

திருவாவடுதுதற ஆதினத்தார்  

 

330. ஆறுமுக நாவலதர வசனநதட தகவந்த வள்ளலார் என  

               பாராட்டியவர்?  

பரிதிமாற் கதலஞர்  

 

331. முதன் முதலாக இலக்கண வழுவற்ற உதரநதடதய  

             தகயாண்டவர்?  

ஆறுமுகநாவலர்  

 

332. ஒன்று முதல் நான்கு வகுப்பு வதர பாலபாடங்கதள அச்சிட்டவர்?  

ஆறுமுகநாவலர்  
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333. ஜி.யு.மபாப் என்பதன் விரிவாக்கம்?  

ஜியார்ஜ் யுக்மளா மபாப்  

 

334. ஜி.யு.மபாப் பபற்மறார்?  

ஜான் மபாப் - மகதரின்யுளாப்  

 

335. ஜி.யு.மபாப் - பிறப்பு / இறப்பு?  

24.04.1820 - 11.02.1908  

 

336. ஜி.யு.மபாப்பின் ததமயனார் யார்?  

பஹன்றி  
 

337. ஜி.யு.மபாப் எத்ததன வயதில் இந்தியா வந்தார்?  

19  

 

338. ஜி.யு.மபாப் முதலில் பணியாற்றிய இடம்?  

சாந்மதாம்  

 

339. ஜி.யு.மபாப் திருபநல்மவலி மாவட்டம் சாயர்புரத்தில் எந்த ஆண்டு  

              முதல் எந்த ஆண்டு வதர பணியாற்றினார்?  

1842 - 1849  

 

340. ஜி.யு.மபாப் திருமணம் எப்மபாது நதடபபற்றது?  

1850  

 

341. ஜி.யு.மபாப் தஞ்தசயில் எத்ததன ஆண்டுகள் பணியாற்றினார்?  

8 ஆண்டு 
  

342. பபாறுதம,சினமின்தம,நட்பு ஆகிய அறுநூறு பசய்யுள்களின்  

              பதாகுப்பு?  

தமிழ் பசய்யுள் கலம்பகம்  

 

343. ஜி.யு.மபாப் உதகமண்டலத்தில் பள்ளி அதமத்த ஆண்டு?  

1858  
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344. ஜி.யு.மபாப் திருக்குறதள ஆங்கிலத்தில் பதிப்பித்து பவளியிட்ட  

              ஆண்டு?  

1886  

 

345. ஜி.யு.மபாப் ஆங்கிலத்தில் திருவாசகம் பவளியிட்ட ஆண்டு?  

1900  

 

346. ஜி.யு.மபாப் இங்கிலாந்து பல்கதலக்கழகத்தில் எத்ததன ஆண்டுகள்  

              பணியாற்றினார்?  

23  

 

347. இறவாது வாழும் தமிழ் மாணவர்?  

ஜி.யு.மபாப்  

 

348. குற்றியலுகரம் பிரித்து எழுதுக  

குறுதம + இயல் + உகரம்  

 

349. குற்றியலுகர வதககள்?  

6  

 

350. குற்றியலுகர எழுத்துக்கள்?  

கு சு, டு, து, பு, று  

 

351. இரண்டு எழுத்துக்கள் மட்டுமம பபற்று வரும் உகரம்?  

பநடில் பதாடர்  

 

352. குற்றியலிகரம் பிரித்து எழுதுக.  

குறுதம + இயல் + இகரம்  

 

353. மகண்மியா, நாகியாது __________ ஆகும்.  

குற்றியலிகரம்  

 

354. தன் மாத்திதர  அளவில் குதறயாத உகரம்?  

முற்றியலுகரம் 
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355. முற்றியலுகர வதககள்?  

3  

 

356. காணும், உருமு __________ ஆகும்.  

பமன்பதாடர் முற்றியலுகரம்  

 

357. இதடயின முற்றியலுகரத்திற்கு எ.கா?  

எழு, தள்ளு, கதவு  

 

358. குற்றியலுகரம், குற்றியலிகரம், முற்றியலுகரம் மாத்திதரகள்?  

1/2, 1/2, 1  

 

359. பஞ்சிபயாளிர் விஞ்சுகுளிர்- என்ற பாடல் இடம்பபற்ற நூல்?  

கம்பராமாயணம்  

 

360. தினம் - தமிழ் பசால்  

நாள்  

 

361. கபிலர் குறிஞ்சிக்கலிதய இயற்றினார்---- பதாடர்  

பசய்விதன  

 

362. நீடூழி வாழ்க __________ பதாடர்  

விதழவு பதாடர்  

 

363. இளதமயில் கல் __________ பதாடர்  

கட்டதள 
 

364. பாரதிதாசன் இளதம பருவத்தில் படித்த பள்ளி?  

துடுக்கடக்கி பள்ளியில்  

 

365. இருட்டதறயில் உள்ளதடா உலகம் - என பாடியவர்?  

பாரதிதாசன்  
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366. கவியரசு என அதழக்கப்படுபவர்?  

மவங்கடாசலனார்  

 

367. இண்டர்வியூ - தமிழ் பசால்  

மநர்காணல்  

 

368. பராபரம் என்பதன் பபாருள்?  

மமலான பபாருள்  

 

369. சுடர் என்பதன் பபாருள்?  

ஒளி  
 

370. விதன என்பதன் பபாருள்?  

பசயல்  

 

371. காப்பு என்பதன் பபாருள்?   

காவல்  

 

372. நீரவர் என்பதன் பபாருள்?  

அறிவுதடயார்  

 

373. மபததயார் என்பதன் பபாருள்? 

அறிவிலார்  

 

374. நவில்மதாறும் என்பதன் பபாருள்? 

கற்கக் கற்க  

 

375. நகுதல் என்பதன் பபாருள்? 

சிரித்தல்  

 

376. இடித்தல் என்பதன் பபாருள்? 

கடிந்துதரத்தல்  
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377. கிழதம என்பதன் பபாருள்? 

உரிதம  

 

378. முகநக என்பதன் பபாருள்? 

முகம்மலர  

 

379. உய்த்து என்பதன் பபாருள்? 

பசலுத்தி 
 

380. உடுக்தக என்பதன் பபாருள்? 

ஆதட  

 

381. இடுக்கண் என்பதன் பபாருள்? 

துன்பம்  

 

382. புதனதல் என்பதன் பபாருள்? 

புகழ்தல் 
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