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குரூப் 2ஏ - பொதுத்தநிழ் 
 

திபண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் 
(இினவய ொற்து, சிறுஞ்சமூம், ஏொதி, ஔவயனொர்) 

 
இினவய ொற்து : 
 
பூதஞ்சேந்தார் ன்யர் இனற்ின நூல் இினவய ாற்து. இது ாற்து 
வயண்ாக்ிால் ஆது. ண்வைக்ாத் தநிழ்நூல் வதாகுப்புக்ில் என்ா 
திவண்ீழ்க்ணக்கு நூல்ளுள் என்ாகும்.  
 
உில் ல் அல்து இிவநனா யிைனங்வ டுத்துக்கூறுயதன் பம் 
நக்ளுக்கு ீதி புட்டுயசத இந்நூின் சாக்ம். எவ்வயாரு ாைலும் பன்று ல் 
யிைனங்வ டுத்துக் கூறுின்து. 
 
ஆசிரினர் குிப்பு :  
 
இதன் ஆேிரினர் நதுவபத் தநிமாேிரினர் நார் பூதஞ் சேந்தார் ப்டுயர். இயர் 
தந்வதனார் நதுவபத் தநிமாேிரினர் பூதன். இயர் யாழ்ந்த ாடு ாண்டி ாடு.  
 
இயர் ேியன், திருநால், ிபநன் பதின பயவபபம் ாடிபள்ார். ஆதால் இயரின் 
ேநனம் வயதீநாகும். இயர் ேர்ய ேநன சாக்குவைனயபானிருந்திருக் சயண்டும் 
க் ருதப்டுிது.  
 
இயர் ிபநவத் துதித்திருப்தால் ி.ி மாம் நூற்ாண்டுக்குப் ிந்தினயர் ன்சதாடு, 
இன்ா ாற்தின்  ருத்துக்வ அப்டிசன டுத்தாளுயதால் இயர் அயருக்கும் 
ிந்தினயர் ாம். அதால் இயபது ாம் ி.ி.725-750 ப்ட்ைது. 
 
நூற்குிப்பு 
 
இினவய ாற்து ைவுள் யாழ்த்து ீங்ா 40 வேய்பட்வக் வாண்ைது. 
இயற்றுள், 'ஊரும் ிநா'த் வதாைங்கும் ாைல் என்று நட்டுசந (8) ஃவாவை 
வயண்ா. வன அவத்தும் இன்ிவே வயண் ாயிால் ஆக்ப்ட்டுள்து.  
 
இந்நூில் ான்கு இின வாருள்வ டுத்துக் கூறும் ாைல்ள், ான்ச ான்கு 
தான் உள்(1, 3, 4, 5). ஞ்ேின ல்ாம் பம்பன்று இின வாருள்வசன 
சுட்டிபள்.  
 
இயற்ில் ல்ாம் பன் இபண்டு அடிில் இரு வாருள்ளும், ின் இபண்டு 
அடிில் எரு வாருளுநா அவநந்துள்வந யிக்த் தக்து.  
 
யாழ்க்வனில் ன்வந தரும் ருத்துக்வத் சதர்ந்வதடுத்து 'இிது'ன் 
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தவப்ிட்டு அவநத்திருப்தால் இஃது 'இினவய ாற்து'ப்ட்ைது. இதவ 
'இிது ாற்து', 'இினது ாற்து', 'இின ாற்து'ன்றும் உவபப்ர். 
 
சொன்று :  
 
சுற்ார்பன் ல்யி உவபத்தல் நிஇிசத 
நிக்ாவபச் சேர்தல் நிநாண பன்இிசத 
ள்துவண னானும் இபயாது தான்ஈதல் 
த்துவணபம் ஆற் இிது. 
 
சொன்றுக்கொ யிக்கம் : 
 
சுற்ினிருப்யர்ளுக்குக் ல்யி ற்ித்தல் நிவும் ல்து. ற்ிந்த 
வரிசனார்வத் துவண வாண்டு யாழ்தலும் நி ன்று. ேிின அயிானினும் 
சதவயப்டுயர்ளுக்குக் சட்ாநசசன வாடுப்து ப்வாழுதுசந ல்து ன்னும் 
வாருள்டும். 
 
இது சால் இந்நூில் 124 இின வோற்ள் கூப்டுின். இந்நூல் திவண் 
ீழ்க்ணக்ில் உள் ான்கு ாற்து ாைல்வக் வாண்ை நூல்ில் 
இபண்ைாயதாகும். 
 
சிறுஞ்சமூம் : 
 
திவண் ீழ்க்ணக்கு நூல்ளுள் என்ா ேிறுஞ்ேபம் ான்கு அடிால் 
அவநந்த நூறு ாைல்வக் வாண்டுள்து. 
 
எவ்வயாரு ாைலும் அது ீதி புட்டுயதற்ா டுத்துக்வாண்ை ருப்வாருள் 
வதாைர்ா ந்து யிைனங்வ டுத்துக்கூறுிது.  
 
அவத்துப் ாைங்ிலும் ந்து யிைனங்ள் இருப்தில்வ. ினும், இது 
ேிறுஞ்ேபம் ப்வனர் வற்து. இந்நூவ இனற்ினயர் ாரினாோன் ன்யர். 
 
தநிமிவணனப் ல்வக் மத்தின் நூத்தின், சுயடினப்ிரியில் 'ேிறுஞ்ேபம் 
'உள்து. இதன் பழு நின்நூல், நதுவபத் திட்ைத்தில் ிவைக்ிது.  
 
ஆசிரினர் குிப்பு : 
 
ாரினாோன் ன் ேநணப் புயர் இதவ இனற்ிார். இயவப நாக் ாரினாோன் 
ன்று ானிபச் வேய்பள் 'நா'ன்னும் அவை வநாமி வாடுத்துச் ேிப்ிக்ின்து. 
இந்நூில் 97 வேய்பள்ள் அவநந்துள். 
 
நூற் குிப்பு :  
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ஞ்ேம் ன்ால் ந்து ன்று வாருாகும், பம் ன்தற்கு சயர் ன்து 
வாருாகும்.  
 
தநிமர் நருத்துயத்தில் உைல் சாய்வத் தீர்ப்தற்கு ண்ைங்த்தரி, ேிறுயழுதுவண, 
ேிறுநல்ி, வருநல்ி, வருஞ்ேில் ஆின ந்தின் சயர்வச் சேர்த்து நருந்தாக்குயது 
சா, ந்து யிைனங்ள் பம் ீதிவனப் சாதித்து, இந்நூல் எழுக்க்சட்டுக்கு 
நருந்தாிது. 
 
சொன்று :  
 
வாருள் உவைனான் ண்ணசத, சாம்; அனும், 
அருள் உவைனான் ண்ணசத ஆகும்; அருள் உவைனான் 
வேய்னான் மி; ாயம் சேபான்; புவநாமிபம் 
உய்னான், ின் வேயிக்கு உய்த்து. 
 
ஏொதி :  
 
திவண்ீழ்க்ணக்கு நூல் வதாகுப்ில் அைங்ின ண்வைத் தநிழ் ீதி நூல்ில் 
என்று ாதி.  
 
ஆசிரினர் குிப்பு : 
 
ேநண ேநனத்வதச் சேர்ந்தயபா ணிசநதாயினார் ன்யபால் ழுதப்ட்ைது இந்நூல். 
திவணநாவ நூற்வம்து ன்னும் அப்வாருள் நூவ இனற்ினயரும் இயசப. 
ாதினில் 81 ாைல்ள் உள். 
 
நூற் குிப்பு : 
இந்நூின் வனர் த்வத பதாக் வாண்ை இயங்ம், ேிறு ாயற் பூ, சுக்கு, 
நிகு, திப்ிி ஆின ஆறு வாருட்வப் னன்டுத்திச் வேய்னப்ட்ை ாதி 
ன்னும் நருந்து என்ின் வனவப அடிவனாற்ி ற்ட்ைது.  
 
இந்நூிலுள் ாைல்ள் எவ்வயான்றும் அதன் ருப்வாருள் வதாைர்ில் ஆறு 
ீதிவக்கூி நக்ின் எழுக்க் குவவுக்கு நருந்தாயதால் இந்நூலுக்கும் ாதி 
ன் வனர் ற்ட்ைது. 
 
சொன்று :  
 
இவையப்பும், சதாள்யப்பும், ஈடில் யப்பும் 
வையப்பும் ாணின் யப்பும் – புவைோல் 
ழுத்தின் யப்பும் யப்ல் ண்சணா(டு) 
ழுத்தின் யப்ச யப்பு. 
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ஔவயனொர் : 
 
ஐவயனார் ன்கு அிபநா எரு வண்ாற் புயர். ஐவயனார் ன்னும் வனர் 
பூண்ை புயர்ள் ர் இருந்தர். 
 
நூவநதி, தநிழ்வை, வதாைர்புவைசனார் பதாயற்வக் ருத்தில் வாண்டு 
யபாற்று சாக்ில் ார்க்கும்சாது அயர்ள் வயவ்சயறு ாத்தில் யாழ்ந்தயர்ள் 
ஆயார்ள். 
 
கொந்ததொறும் ஔவயனொர் 
 
 ஐவயனார், ேங்ாப் புயர் 

 ஐவயனார், அங்வய ேங்வய நணம் படித்தயர் 

 ஐவயனார், அநூல் புயர் 

 ஐவயனார், ேநனநூல் புயர் 

 ஐவயனார், வதனில் யரும் புயர் 

 ஐவயனார், ேிற்ிக்ினப் புயர் 

 
ஔவயனொர் இனற்ின நூல்கள் 
 
ஆத்திசூடி 
 
ஆத்திசூடி ன்து 12ஆம் நூற்ாண்டில் யாழ்ந்த ஐவயனார் இனற்ின ீதி நூல் 
ஆகும். ேிறுயர்ள் இம் ருயத்திசசன ாைம் வேய்து நதில் இருத்திக்வாள்ளும் 
யவனில் ேிறுேிறு வோற்வாைர்ால் ிவநனா அவநந்தது ஆத்திசூடி. 
 
பகொன்வ தயந்தன் 
 
வான்வ சயந்தன் ஐவயனார் இனற்ின எரு தநிழ் ீதி நூல். வான்வ நபத்தின் 
நவப யிரும்ி அணிபம் ைவுள் ேியன். அயபது புதல்யர்ளுள் எருயாின 
பருவ சாற்ி இந்நூல் ாைப்ட்டுள்து.  
 
மூதுவப 
 
பதுவப ஐவயனார் இனற்ின எரு தநிழ் ீதி நூல். மவநனா அக்ருத்துவக் 
வாண்டிருப்தால் இது பதுவப (பப்பு + உவப)  அவமக்ப்டுிது. இதற்கு 
யாக்குண்ைாம் ன் இன்வாரு வனரும் உண்டு. 
 
ல்யமி 
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ல்யமி ஐவயனார் இனற்ின எரு தநிழ் ீதி நூல். நக்ள் யாழ்க்வனில் ின் 
ற்சயண்டின ல்யமிவ இந்நூல் டுத்துவபப்தால் இப்வனர் ற்ட்ைது. 
 

யிொ யிவைகள் : 
 
1. இினவய ாற்தின் ஆேிரினர் வனர் 
அ) யிம்ி ாார்  
ஆ) ம்ர்  
இ) ிர்  
ஈ) பூதஞ்சேந்தார் 
யிவை : ஈ) பூதஞ்தசந்தொர் 
 
2. பூதஞ்சேந்தார் ிந்த ஊர் 
அ) ஈசபாடு  
ஆ) ாநக்ல்  
இ) நதுவப 
ஈ) திருவல்சயி  
யிவை : இ) நதுவப 
 
3. பூதஞ்சேந்தார் ந்த ாத்வத சேர்ந்தயர் 
அ) ி.ி. இபண்ைாம் நூற்ாண்டு 
ஆ) ி.ி. பன்ாம் நூற்ாண்டு 
இ) ி.ி. என்ாம் நூற்ாண்டு 
ஈ) ி.ி. ான்ாம் நூற்ாண்டு 
யிவை : அ) கி.ி. இபண்ைொம் நூற்ொண்டு 
 
4. பூதஞ்சேந்தார் இனற்ின நூின் வனர் 
அ) திரிடும்  
ஆ) ாடினார்  
இ) இன்ா ாற்து  
ஈ) இினவய ாற்து 
யிவை : ஈ) இினவய ொற்து 
 
5. இினவய ாற்து ------- நூல்ளுள் என்று 
அ) சரிக்ினம்  
ஆ) திவண்ீழ்க்ணக்கு 
இ) திவண்சநல்க்ணக்கு 
ஈ) ேிற்ிக்ினம்  
யிவை : ஆ) திபண்கீழ்க்கணக்கு 
 
6. ன்வநதரும் இின ருத்துவ ாற்து ாைல்ில் வதாகுத்துவபப்தால் -------------

www.Padasalai.Net                                            www.TrbTnpsc.com

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



www.Pa
da

sa
lai

.N
et

 
6 

 

----  ப் வனர்வற்து. 
அ) இன்ா ாற்து  
ஆ) ேிற்ிக்ினம்  
இ) சரிக்ினம்  
ஈ) இினவய ாற்து 
யிவை : ஈ) இினவய ொற்து 
 
7.  ------------- எவ்வயாரு ாைலும் பன்று அல்து ான்கு ற்ருத்துவ 
இிவநனாக் கூறும். 
அ) இினவய ாற்து 
ஆ) ேிற்ிக்ினம்  
இ) சரிக்ினம்  
ஈ) இன்ா ாற்து  
யிவை : அ) இினவய ொற்து 
 
8. இினவய ாற்தில் உள் ாைல்ின் ண்ணிக்வ  
அ) 40 
ஆ) 32 
இ) 74 
ஈ) 41 
யிவை :ஈ) 41 
 
9. இவநவன பப்பு ன்றுணர்தல் இிசத இது ந்நூில் இைம்வற்றுள்து. 
அ) ேிற்ிக்ினம்  
ஆ) இினவய ாற்து 
இ) சரிக்ினம்  
ஈ) இன்ா ாற்து  
யிவை :ஆ) இினவய ொற்து 
 
10. இினவய ாற்து ------ வயண்ாக்ால் ஆ நூல்  
அ) 38 
ஆ) 41 
இ) 69 
ஈ) 50 
 
யிவை :ஆ) 41 
 
11. உில் ல் அல்து இிவநனா யிரனங்வ டுத்துக்கூறுயதன் பம் 
நக்ளுக்கு ீதி புட்டுயசத --------------- நூின் சாக்ம் ஆகும் 
அ) ேிற்ிக்ினம்  
ஆ) சரிக்ினம்  
இ) இினவய ாற்து 
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ஈ) இன்ா ாற்து  
யிவை :இ) இினவய ொற்து 
 
12. ற்ிந்த வரிசனார்வத் துவண வாண்டு யாழ்தலும் நி ன்று ன் 
ருத்திவ உவபக்கு நூல் -----------  
அ) இன்ா ாற்து  
ஆ) சரிக்ினம்  
இ) இினவய ாற்து 
ஈ) ேிற்ிக்ினம்  
யிவை :இ) இினவய ொற்து 
 
13. இினவய ாற்து ன் நூில் உள் எவ்வயாரு ாைலும்  ------------- ல் 
யிரனங்வ டுத்துக் கூறுின்து  
அ) ஆறு  
ஆ) ந்து  
இ) ான்கு  
ஈ) பன்று 
யிவை : ஈ) மூன்று 
 
14. இினவய ாற்து ன் நூில் உள் வயண்ாக்ின் ண்ணிக்வ ----------- 
அ) இருது  
ஆ) த்து  
இ) பப்து  
ஈ) ாற்து  
யிவை : ஈ) ொற்து 
 
15. இினவய ாற்து ன் நூல் திவண்ீழ்க்ணக்ில் உள் ------------- படிபம் 
வனர்வாண்ை ான்கு நூல்ில் இபண்ைாயது நூாகும்  
அ) ாற்து  
ஆ) பப்து  
இ) த்து  
ஈ) இருது  
யிவை : அ) ொற்து  
 
16. சுற்ினிருப்யர்ளுக்குக் ----------- ற்ித்தல் நிவும் ல்து ன் ருத்வதக் கூறும் 
நூல் து?  
அ) ாடினார்  
ஆ) திரிடும்  
இ) ாதி  
ஈ) ல்யி, இினவய ாற்து 
யிவை : ஈ) கல்யி, இினவய ொற்து 
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17. பூதஞ்சேந்தார் --------------- சாக்குவைனயபானிருந்திருக் சயண்டும் ன்று 
ருதப்டுிது 
அ) புத்த ேநனம்  
ஆ) ேநணம்  
இ) வயணயம்  
ஈ) ேர்ய ேநன 
யிவை :ஈ) சர்ய சநன 
 
18. இினவய ாற்து ண்வைக்ாத் தநிழ்நூல் வதாகுப்புக்ில் என்ா ---------------- 
நூல்ளுள் என்ாகும்  
அ) ேிற்ிக்ினம்  
ஆ) திவண்ீழ்க்ணக்கு 
இ) சரிக்ினம்  
ஈ) திவண்சநல்க்ணக்கு 
யிவை :ஆ) திபண்கீழ்க்கணக்கு 
 
19. பூதஞ்சேந்தார் நதுவபனில் உனர்ந்த தநிமாேிரினபா யிங்ினதால் -------------- ன் 
ேிப்புப் வனர் வற்ார்  
அ) வேம்நல்  
ஆ) யிம்ி  
இ) இக்ினயாதி  
ஈ)  நதுவபத் தநிமாேிரினர் 
யிவை : ஈ)  நதுவபத் தநிமொசிரினர் 
 
20. ேிின அயிானினும் சதவயப்டுயர்ளுக்குக் சட்ாநசசன வாடுப்து 
ப்வாழுதுசந ல்து ன்று டுத்துவபக்கும் நூல் -----------  
அ) இன்ா ாற்து  
ஆ) ேிற்ிக்ினம்  
இ) இினவய ாற்து  
ஈ) சரிக்ினம்  
யிவை :இ) இினவய ொற்து 
 
21. குமயி ிணி இன்ி யாழ்தல் இிசத ன் ாைல் யரி அவநந்துள் நூல் து? 
அ)  இினவய ாற்து  
ஆ) சரிக்ினம் 
இ)இன்ா ாற்து  
ஈ)  ேிற்ிக்ினம்  
யிவை : அ)  இினவய ொற்து  
 
22. இினவய ாற்து ------------- ல் யிரனங்வ டுத்துக் கூறுின்து. 
அ) என்று  
ஆ) பன்று 
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இ) இபண்டு  
ஈ) ான்கு  
யிவை : ஆ) மூன்று 
 
23. ஆற்றுந் துவணனால் அஞ்வேய்வ பன்ிிசத ன்று கூினயர்? 
அ) யிம்ி ாார்  
ஆ) ம்ர்  
இ) பூதஞ்சேந்தார் 
ஈ) ிர்  
யிவை : இ) பூதஞ்தசந்தொர் 
 
24. இினவய ாற்து ன் நூலுக்கு -------------, -------------, -------------- ன் வனரும் உண்டு  
அ) இல் ாற்து, இிது ாற்து  
ஆ) இிது ாற்து, இினது ாற்து, இின ாற்து 
இ) இனல் ாற்து, இிவந ாற்து  
ஈ) இிவந ாற்து, இிது ாற்து  
யிவை :ஆ) இிது ொற்து, இினது ொற்து, இின ொற்து 
 
25. ஊரும் ிநா ன்று வதாைங்கும் ாைல் என்று நட்டும் ------------- ஆகும்  
அ) சரிவே வயண்ா  
ஆ) இன்ிவே வயண்ா 
இ) குள் வயண்ா 
ஈ) ஃவாவை வயண்ா 
யிவை :ஈ) ஃபொவை பயண்ொ 
 
26. யாழ்க்வனில் ன்வந தரும் ருத்துக்வத் சதர்ந்வதடுத்து 'இிது'ன்று 
தவப்ிட்டு அவநந்திருக்கும் நூல் து?  
அ)  இன்ா ாற்து  
ஆ) சரிக்ினம் 
இ)இினவய ாற்து  
ஈ)  ேிற்ிக்ினம்  
யிவை : இ)இினவய ொற்து 
 
27. “எருாள் உணவய எமிவனன்ால் எமினாய்” க்கூினயர் னார்? 
அ) திருயள்ளுயர்  
ஆ) ிர்  
இ) எவயனார்  
ஈ) ம்ர்  
யிவை : இ) ஒவயனொர்  
 
28.    ட்ைான் ன்தன் வாருள் ன்? 
அ) திரி  
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ஆ) ண்ன் 
இ) வ  
ஈ) இம்  
யிவை : ஆ) ண்ன் 
 
 
29. ல்யிவனாழுக்த்தின் ஆேிரினர் னார்? 
அ) ம்ர்  
ஆ) ிர்  
இ) திருயள்ளுயர்  
ஈ)  எவயனார் 
யிவை : ஈ)  ஒவயனொர் 
 
30.    “ாலும் வதித்சதனும் ாகும் ருப்பும் இவய ாலும் ந்து உக்கு ான் 
தருசயன்” 
“ேங்த் தநிழ் பன்றும்தா” க் கூினயர்? 
அ) ிர்  
ஆ) எவயனார்  
இ) ம்ர்   
ஈ) திருயள்ளுயர்  
யிவை : ஆ) ஒவயனொர்  
 
31.   ஆத்திசூடி ன்னும் ீதி நூிவ இனற்ினயர் 
அ) ம்ர்  
ஆ) ஐவயனார்  
இ) யிம்ி ாார்  
ஈ) ிர்  
யிவை : ஆ) ஔவயனொர்  
 
32. வான்வசயந்தன்  ன்னும் நூிவ இனற்ியர்  
அ) ம்ர்  
ஆ)  யிம்ி ாார்  
இ) ஐவயனார்  
ஈ) ிர்  
யிவை : இ) ஔவயனொர்  
 
33. ஐவயனாரின் க்தி நூின் வனர் 
அ) ாடினார்  
ஆ) வதால்ாப்ினம்  
இ) இன்ா ாற்து  
ஈ) யிானர் அயல்   
யிவை : ஈ) யிொனகர் அகயல்   
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34. வல்லுக்கு இவத்தீர் யாய்க்ால் யமி ஏடிப் 
புல்லுக்கும் ஆங்ச வாேிபநாம் - இவ்யரி இைம் நூல் து? 
அ) இன்ா ாற்து  
ஆ) வான்வசயந்தன்  
இ) ாடினார்  
ஈ)  பதுவப  
யிவை : ஈ)  மூதுவப 
 
35. ஐவயனார் இனற்ின தத்துய நூின் வனர்  
அ) ல்யமி  
ஆ) இன்ா ாற்து  
இ) எவயக்குள் 
ஈ) வான்வசயந்தன்  
யிவை : இ) ஒவயக்குள் 
 
36. ஆத்திசூடி ன்தன் வாருள் ன்? 
அ)  ஆத்திப்பூநாவவன சூடின திருநால்  
ஆ) ஆத்திப்பூநாவவன சூடின ேியவருநான் 
இ)  ஆத்திப்பூநாவவன சூடின ிபம்நன்  
ஈ)  ஆத்திப்பூநாவவன சூடின இந்திபன்  
யிவை : ஆ) ஆத்திப்பூநொவவன சூடின சியபருநொன் 
 
37. யாக்குண்ைாம்  அவமக்ப்டுயது? 
அ) திருயள்ளுயர்  
ஆ) பதுவப 
இ) ாதி  
ஈ) ாடினார்  
யிவை : ஆ) மூதுவப 
 
38. பதுவப  ன்னும் நூிவ இனற்ினயர்  
அ) ம்ர்  
ஆ) ிர்  
இ) திருயள்ளுயர்  
ஈ) ஐவயனார்  
யிவை : ஈ) ஔவயனொர்  
 
39. ைல்சாளும் வபனானும் அமித்தது சா ஞ்ேின தநிழ்நூல்ள் வய? 
அ) அவி நூல்ள்  
ஆ) ேங் நூல்ள்    
இ) வதாவ நூல்ள்  
ஈ) ீதி நூல்ள் 
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யிவை : ஆ) சங்க நூல்கள் 
 
40.  1. ாதி த்தவ அடி யவபனவபள், த்தவ அருங்ருத்துக்வ 
உள்ைக்ினது? 
(அ) 4 அடி,6 ருத்துள் 
(ஆ) 4 அடி,8 ருத்துள் 
(இ) 2 அடி,6 ருத்துள் 
(ஈ) 4 அடி,4 ருத்துள் 
யிவை : (அ) 4 அடி,6 கருத்துகள் 
 
41. ேங் இக்ினத்தில் உள் வநாத்த அடிின் ண்ணிக்வ? 
(அ) 14303 
(ஆ) 48200 
(இ) 26350  
(ஈ) 23450 
யிவை : (இ) 26350 
 
42.  ாதி----------- நூல்ள் என்று. 
(அ)  திவண்ீழ்க்ணக்கு 
(ஆ) ேிற்ிக்ினம்  
(இ) சரிக்ினம்  
(ஈ) திவண்சநல்ணக்கு 
யிவை : (அ)  திபண்கீழ்க்கணக்கு 
 
43. ேிறுஞ்ேபம்  ன்னும் நூவ இனற்ினயர் 
(அ) ிர்  
(ஆ) ம்ர்  
(இ) ல்ாதார்  
(ஈ)  ாரினாோன் 
யிவை : (ஈ)  கொரினொசொன் 
 
44. ேிறுஞ்ேபம் ன்னும் நூில் துற்று ன்தன் வாருள் தரு 
(அ) உணவு  
(ஆ) உைல்  
(இ) ைல்  
(ஈ) யனல்  
யிவை : (அ) உணவு 
 
45. ாதி -------- வயண்ாக்வ வாண்டுள்து. 
(அ)15 
(ஆ) 57 
(இ) 81 
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(ஈ) 98 
யிவை : (இ) 81 
 
46. ாதிவன இனற்ினயர் னார்  
(அ) ிர்  
(ஆ) ம்ர்  
(இ) ல்ாதார்  
(ஈ) ணிசநதாயினார் 
யிவை : (ஆ) கம்ர்  
 
47.  ேிறுஞ்ேபம் ன்னும் நூில் ாடின் ன்தன்  வாருள்  
(அ) இல்  
(ஆ) ஆபானின்  
(இ) ற்ல்  
(ஈ) துன்ம்  
யிவை : (ஆ) ஆபொனின்  
 
48. ணிசநதாயினார் ச்ேநனத்வத சேர்ந்தயர்  
(அ) வேயம் ேநனம்  
(ஆ) புத்த ேநனம்  
(இ) வயணய ேநனம்  
(ஈ) ேநண ேநனம் 
யிவை : (ஈ) சநண சநனம் 
 
49. ணிசநதாயினார் ந்த ாத்தில் யாழ்ந்தயர் 
(அ) ி.ப  
(ஆ) ி.ி  
(இ) இவை ேங்ம்  
(ஈ) வைேங் ாம் 
யிவை : (ஈ) கவைசங்க கொம் 
 
50. ேிறுஞ்ேபம் ன்னும் நூில் தக்ம் ன்தன் வாருள் தரு 
(அ) ன்று  
(ஆ) ேிின  
(இ) ற்று  
(ஈ) வய  
யிவை : (இ) ற்று  
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