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தமி�வ�னாவ�ைடக�

தமி� -ெச���

1.இராம��கஅ�களாரி� ச�ற��� ெபய� ♦ த��வ��ப�ரகாச வ�ளலா�

2.வ�ளலா� எ�த�ய��க�

♦ ஜீவகா��யஒ��க� ,

♦ம��ைற க�ட வாசக�

3. ?சமரச ச�மா��க ெநற�ையவழ�க�யவ�யா� ♦வ�ளலா�

4. ?வா�யபய�ைர� க�டேபாெத�லா�வா�ேன�எ���ழ�க�யவ�யா� ♦வ�ளலா�

5. ?ச�த�ய த�ம�சாைலஎ���ள� ♦வட��

6. . . 1823 1874வ�ளலாரி�கால�♦ க� ப� �த� வைர

7.இராம��கஅ�களா� ப�ற�தஊ�♦ கட��மாவ�ட� ம���

8.த��வ��வ���வழ�க�ப�� ேவ�ெபய�க�

♦ெச�நா�ேபாதா�

♦ெத�வ��லவ�

♦ நாயனா�

♦ நா��கனா�

9. 133த����றளி�உ�ளெமா�தஅத�கார�க�♦

10. ? 1330த����றளி�உ�ளெமா�த� பாட�க�எ�தைன ♦

11. ? 38அற���பா��உ�ளஅத�கார�க�எ�தைன ♦

12. ? 70ெபா��பா��உ�ளஅத�கார�க�எ�தைன ♦

13. ? 25இ�ப���பா��உ�ளஅத�கார�க�எ�தைன ♦

14. ?உலகெபா�மைறஎன�ேபா�ற�ப����எ� ♦ த����ற�

15. ?எ��ேதா� ேபா��தஉட�� யா� ♦அ�ப��லாதவ�

16. ( . . ) + 31 =த��வ��வ�ஆ��கண�க����ைற♦ க�ற���வஆ�� க� ப� த��வ��வ�ஆ��

17. ? ( )த����ற�எ�வைக�� ♦ பத�ென�கீ��கண�� அற��க�

18. ?த����ற�எ�வ�த� ேபா�ற�ப�க�ற�

♦��பா�

♦ெபா�மைற

♦ தமி�மைற

♦ ேவத��

19. ? ( )நால�யா� எ�வைக�� ♦ பத�ென�கீ��கண�� �� அற��க�

20. . +ந�ெப�னா� ப�ரி��எ��க ♦ ந�� எ�னா�

21. ' ' ?காவ�ய�ெச�ேவா� ந�லகா�வள��ேபா� எ���ற�யவ�யா� ♦ பாரத�யா�

22. 1882 1921மகாகவ� பாரத�யாரி�கால� ♦ �த� வைர

23. ' ' ?நீத� ெநற�ய�னி��ப�ற���உத�� ேந�ைமய� ேமலவ� எ���ழ�க�யவ�யா� ♦ பாரத�யா�

24. ?நா�மணி�க�ைக எ����ைலஇய�ற�யவ�யா� ♦வ�ள�ப�நாகனா�

25. ' ' ?க�ைக எ�பத�ெபா��எ�ன ♦அணிகல�

26.வ�ள�ப� எ�பத�ெபா��♦ஊ� ெபய�

27. ?அ��மி�க �த�வ�க���வ�ள�காகவ�ள��வ�எ� ♦ க�வ�

28. - ?�ர�ச��கவ�ஞ� பாேவ�த� என அைழ�க�ப�பவ� யா� ♦ பாரத�தாச�

29. ?பாரத�தாச�எ�த�ய��க�யாைவ

♦ பா��ய� பரி�
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♦அழக�� ச�ரி��

♦���பவ�ள��

♦ தமிழிய�க�

30. - ?தகர�ப�த�தணதண ெவ�னதா���ைர சளசள�வ�ன இ�பாட�இட�ெப����எ� ♦இைசய��

31. 1891 1964பாரத�தாசனி�கால�♦ �த� வைர

32. பழெமாழி நா�� ���ஆச�ரிய�♦���ைறஅைரயனா�

33. ' ' ? ( )அைரய� எ���ெசா�யாைர��ற��ப��க�ற� ♦அரச� அ�ல� ���ெபய�

34. ' ' ?���ைற எ�ப� எ�வைக�ெபய� ♦ஊ��ெபய�

35.ஆ��ணா எ�பத� ெபா��♦ க���ேசா�

36. .ஆ��ணாப�ரி�ெத��க

♦ஆ� +உணா

( ) ( )வழி உண�

37. ' ' ?பழெமாழி நா�� எ�ப�எ�வைக �� ♦பத�ென�கீ��கண�� ��க�

38. ?உ�வவழிபா�ெச�யாம�ெவ�டெவளிையேயகட�ளாகவழி�ப�டவ� யா� ♦ க�ெவளி�ச��த�

39. ' ' ! ' -பா�ப�ைன ப�ற� ஆ�டாேத உ�ற�ப�த�னி மா�கைள� பழி���கா�டாேத சா����� வா�ைவஎ�ணாேத ப�ற� தா��ப��� நீ தா�ைவ�

ப�ணாேத!

' -க�ளேவட� �ைனயாேத பல

க�ைகய�ேல உ�கட� நைனயாேத!

- ?எ�� �ற�யவ� யா� ♦ க�ெவளி�ச��த�

40. ?கட� எ�பத� ெபா�� ♦உட��

41. ?�றநா�� எ�வைக��க��ஒ�றா�� ♦ எ���ெதாைக

42. ? + +�றநா�� ப�ரி�� எ��க ♦ �ற� நா�� ��

43. ?ச�ககால ஔைவயா� யா�ைடய ந�ப� ♦அத�யமா�

44. எ�வழி ந�லவ� ஆடவ�அ�வழி

அ�வழி ந�ைல; !வாழிய ந�லேன

எ��� பாட�வரிஇட�ெப�ற��எ� ? ( )♦ �றநா�� பா�யவ�ஔைவயா�

45. ' ' - ' ' ?அவ� மிைச எ�பத�ெபா��எ�ன

♦அவ� - ப�ள�

♦மிைச - ேம�

46. " " ? -த��ைணையஇ����ெத�வா�� உ�ெத�ைவேம��வ�ரிவா�� எ���ற�யவ� யா� ♦ கவ�ஞ� தாராபாரத�

47. - ? ?கட�� நா�ஒ��ளிெய�� நீ கைர��ேபாவத�� பயென�ன எ���ழ�க�யவ� யா� ♦ தாராபாரத�

48. 1947 - 2000தாராபாரத�ய�� கால�♦

49. ?கவ�ஞ� தாராபாரத� எ�வ��த�ைன�ெப�றவ� ♦ தமிழகஅரச��ந�லாச�ரிய�வ���

50.தாராபாரத� எ�த�ய ��க�

♦ �த�யவ��ய�க�,

♦இ� எ�க�க�ழ��

♦ தாராபாரத� கவ�ைதக�

51. ? - ? ( -�மி�ப�� எ�னவ�ைல உ��கைழ� த��வா���வ�ைலஎ���பாட�வரிஇட�ெப�ற�� ♦ த��ைணையஇ����ெத�வா�� கவ�ைத

தாராபாரத� கவ�ைதக� )

52.ெபா�� அற�க

அ) -ஈர� ♦அ��

ஆ) -அைளஇ ♦ க��

இ) -ப�� ♦வ�ச�

ஈ) -அம� ♦வ���ப�
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உ) -��வாைம ♦வ�ைம

ஊ) -அ�லைவ ♦ பாவ�

எ) -நா� ♦வ���ப�

ஏ) -கவ�த� ♦�க�த�

53. ' ' ?ம�க�கவ�ஞ� எனஅைழ�க�ப�பவ� யா� ♦ ப���ேகா�ைட� க�யாண��தர�

54. ? -ப���ேகா�ைட� க�யாண��தர� ப�ற�த ஊ� ♦ ப���ேகா�ைட ெச�க�ப��தா�கா�

55. 1930 1959க�யாண ��தர� வா��த கால� ♦ �த� வைர

56. " " ?ேவ�ைவக� எ�லா�வ�ைதயா��த�ன� ேவைல����லமான��� எ���ற�யவ�யா� ♦ ப���ேகா�ைட� க�யாண��தர�

57. " - " ?கா�� ஒ� நா�கனியா�� ந�கன��ஒ�நா�நனவா�� எ�� ெசா�னவ� யா� ♦ ப���ேகா�ைட� க�யாண��தர�

58. ?ப�ம�தா�எ�பவ�யா� ♦ தாமைரய�� உ�ளப�ர�ம�

59. ' ' ?�மரக�ட எ�ப�எ�ன ♦�மரக�டஎ�ப� ஒ�வைகவ��� ேநா�

60. ?��ப�ைத�� நைக��ைவேயா�ெசா�வத��வ�லவ�யா� ♦இராம�ச�த�ர�கவ�ராய�

61. ? ?க�ைல�தா� ம�ைண�தா�கா��ச�� தா����க�தா�க�ப��தானா எ��ெசா�ன�யா� ♦இராமச�த�ர� கவ�ராய�

62.இண�கவ��ப� தமிைழ� பா��பா� எ�தைனநா�த�ரி��த�ரி��உழ�ேவ�

ஐயா! ?எ���ற�யவ�யா� ♦இராம�ச�த�ர�கவ�ராய�

63. ' ' ?ப��தற���கவ�ராய� எ��ம�களா�அைழ�க�ப�டவ� யா� ♦உ�மைலநாராயணகவ�

64. 1899 1981உ�மைல நாராயணகவ�வா��த கால� ♦ �த� வைர

65.த�����றால� �றவ�ச�ய��ஆச�ரிய� ♦ த���டராச�ப�கவ�ராய�

66.கானவ�க� வ�ழி எற���

வானவைர அைழ�ப� கமனச��த�

வ�� வ�� காயச��த� வ�ைள�ப� - ?இ�வரிஇட�ெப�ற�� எ� ♦ த�����றால� �றவ�ச�

67. ேபாட� கா�ப��மிய��வ���

�ல�ப� கா�ப� க��க�ணி�ெகா�� எ��ெசா�னவ� யா�?♦ த�ரி�டராச�ப�கவ�ராய�

68. " " ?�றவ�ச� எ�ப� எ�வைகஇல�க�ய� ♦ ச��ற�ல�க�ய�

69.ெபா��அற�க

ம�த� - ♦ெப��ர��

காயச��த� - ♦இற�ைப நீ�க�� கா���

��ைகம��� - ♦இைட

�� உைள - ♦ க�ைவ� தா�����ப�

70. ச�ேலைட எ�பத�ெபா��♦ஒ�ெசா�இர�� ெபா��பட பா�த�

( - + + )இர��றெமாழித� இர�� உற ெமாழித�

71. ?த�ச ந��ரி� ப�ற�தவ�யா� ♦அழக�ய ெசா�கநாத��லவ�

72. ?த�ச ந���எ�மாவ�ட�த��உ�ள� ♦ த��ெந�ேவ�

73. 19அழக�ய ெசா�கநாத��லவரி�கால� ♦ ��றா��

74. ? ( )ெசா�கநாத� மர�த�ைனஎத�ட�ஒ�ப��� பா�க�றா� ♦ ��ற��ைட ப���த�ைட

75. . . .த��வ� க எ�பத� வ�ரிவா�க� ♦ த��வா��வ���தாசலனா� மகனா� க�யாண��தரனா�

76. . . . ? -த��வ� க ெப�ேறா� யாவ� ♦வ���தாசலனா� ச��ன�ைமயா�

77. ? . . .தமி��ெத�ற� என� ச�ற�ப��க�ப�பவ� யா� ♦ த��வ� க

78. . . ?த��வ� க எ�த�ய ��க� யாைவ

♦மனித வா��ைக��கா�த�ய�க�

♦ெப�ணி�ெப�ைம

♦ தமி��ெத�ற�

♦உரிைம ேவ�ைக

♦��க�அ�ல�அழ�
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♦ெபா�ைம ேவ�ட�

79. . . . 26. 08. 1883 - 17. 09. 1953த��வ� க வ�� கால� ♦

80. ?ெப�ைமய��தா�ைமைவ�தெபரியேனேபா�ற� ேபா�ற�இ�பாட�வரிஇட�ெப�ற��எ� ♦ெபா�ைம ேவ�ட�

81. . . . ? - ( )தமி��ெத�ற� த��வ� க ப�ற�தஊ� ♦��ள� கா�ச��ர� மாவ�ட� த�ெபா��த�டல�எனஅைழ�க�ப�க�ற�

82. " "வ�ைம எ��� ெசா�த��ெபா��♦ெகாைட�த�ைம

83. . . . ? - -த��வ� கவ�� பணி யா� ♦ தமிழாச�ரிய� ெச�ைனஇராய�ேப�ைட ெவ��ப�ளி இதழாச�ரிய� நவச�த�

84. ? 430 ( 44 )ெபா�ைம ேவ�ட�எ������ெமா�த�உ�ளபாட�களி� எ�ணி�ைக ♦ தைல��களி�

85. ' ' ?ெத�வ ந��சய� எ��� தைல�� எ���� இட�ெப���ள� ♦ெபா�ைம ேவ�ட�

86.ெசா� ெபா�� அற�த�

�ைர - ♦��ற�

��� - ♦வ����

எ�யாைம - ♦வ��தாம�

87.வ��வரி� ம��� ச�ல ச�ற�� ெபய�க�

♦�த�பாவல�, ,மாதா�ப�க�ெப�நாவல�

88. ? 107த����ற� எ�தைனெமாழிகளி� ெமாழி ெபய��க�ப���ளன ♦ ெமாழிக�

89. ?உடைல நீ� ��ைம ெச��� உ�ள���ைமைய ெவளி�ப���வ� எ� ♦வா�ைம

90. ; ; ? ( )ெந��� உய�ர�ேற நீ��உய�ர�ேறம�ன� உய�ர�ேதமல�தைல உலக� எ��ெசா�னவ� யா� ♦ ேமாச� கீரனா� �றநா��

91. " " ?தாைன எ�பத�ெபா��எ�ன ♦ பைட

92. ?ேமாச�கீரனா��� கவரி �ச�ய ம�ன� யா� ♦ ேசரமா�ெப��ேசர�இ��ெபாைற

93. , ,ேமாச�கீரனா� பா�ய ப�றபாட�க�இட�ெப�ற ��க�♦அகநா�� ���ெதாைக ந�ற�ைண

94. 400�றநா�� ��� உ�ளபாட�களி�எ�ணி�ைக ♦

95. ?�றநா�� எ�வைக �� ♦ எ���ெதாைக

96. " " ?ேமாச� எ��� ஊ�எ�நா���உ�ள� ♦ெத�பா�� நா�

97. . + +�றநா�� ப�ரி��எ��க ♦ �ற� நா�� ��

98.க�ற��க�றாைரவழிப�த�ச�ற�த��

ெச�றாைர�ெச��த��த�ெச�ைகச�ற�த��

எ���ற�யவ�யா� ? ♦ம�ைர� �ட��க�ழா�

99. ' ' ?ஆ�க� எ�பத� ெபா��எ�ன ♦ கட�

100.' ' ?��ெமாழி�கா�ச� எ�வைக �� ♦ பத�ென�கீ��கண�� ��

101. ' ' ?அற��ைர�ேகாைவ எ�� வழ�க�ப����எ� ♦��ெமாழி�கா�ச�

102. 100 ( 10 × 10 = 100 )��ெமாழி�கா�ச����பாட�களி�எ�ணி�ைக ♦ ப��அத�கார�

103. ' ' ?��ெமாழி�கா�ச� எ�த�ைண �ைறகளி�ஒ�� ♦ கா�ச��த�ைண

104. ' ' ?இளைமய�� ச�ற�த��ெம��ப�ணிஇ�ைம இ�வ� இட�ெப�ற �� எ� ♦��ெமாழி�கா�ச�

105. ?க�றைலவ�ட ச�ற�த�எ� ♦ஒ��க�ைடைம

106. ?இர��ற ெமாழித� பாடைலஇய�ற�யவ� யா� ♦ காளேமக��லவ�

107.ெபா�� அற�க

��னல� - ,♦ பைகவ�அழக�யமல�

பரி -♦�த�ைர

சா�� - ♦தா���

108. ?காளேமக��லவரி�இய�ெபய� எ�ன ♦வரத�

109. ?காளேமக� �லவ� எ��பணி�ரி�தா� ♦ த��வர�க�ேகாவ��மைட�ப�ளி

110. "க�ற�ைக� ம�ணள�

க�லா( ) " ?� உலகளெவ�� எ��ெசா�னவ� யா� ♦ஔைவயா�

111. " " ? ( )தனி�பாட� த�ர�� இதைனத�ர��யவ�யா� ♦ ச�த�ர ேசகர கவ�ராச�ப��த� இராமநாத�ர� ம�ன�ெபா��சாமி ேவ��த��ப�
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112. . , ,ஔைவயா� கால�த�� வா��த �லவ�க� ♦ க�ப� ஒ�ட���த� �கேழ�த���லவ�

113. ?த�ரிக�க� ��� ஆச�ரிய� யா� ♦ ந�லாதனா�

114. ? -ந�லாதனா� எ��ப�ற�தா� ♦ த��ெந�ேவ�மாவ�ட� த����

115. ? , ,த�ரிக�க� எ�ப�எ�ன ♦��� மிள� த��ப��

116. ?த�ரிக�க� எ�வைக �� ♦ பத�ென�கீ��கண����

117. ?பா�ப�ற�� ெசா�லாவ��த��இ�வ�ய�� பா� ப�ற� எ�பத�ெபா�� எ�ன ♦ஒ� ப�க�சா��

118. ?ந��லாைம���� ெநற��பா�� இ�வ�ய��வழி எ���ெபா��த��ெசா�எ�ன ♦ெநற�

119.வன�� எ���ெசா���ெபா��♦அழ�

120. " " - ?ஊ�ெபா�� நீரா�உ�ட��எ�ெபற���பா�ப�ற� ெசா�லாவ��த�� இ�வரி இட� ெப�ற�� எ� ♦ த�ரிக�க�

121. ?ந�றற��� மா�த��� உ�ளைவஎைவ

♦வற�யவ��� உத�த�

♦ ந�ைலயாைமஅற��� ந�வழி ந��ற�

♦ எ��ய�ைர�� �����தாத ந�ைலய�� வா�த�

122. ?எைவயைவ �தரி�வ�ைத�தவ�ைதஎ�� ந�லாதனா���க�றா�

♦ஆ�ற� இ�லாதவ� ெப�றதைலைம.

♦ஒ��கமி�லாதவ�ேம�ெகா�டதவ�.

♦ஒ��க�ைத� கைட�ப���காதவனி�அழ�

123. :ெபா�� அற�க

ேத�றாதா� -♦ கைட�ப���காதவ�

�� -♦ �த�

வ��� - ♦வ�ைத

124. " " ?ெச� அ�ேதா� ந�லாத� எ�� �ற��ப��பவ�யா� ♦ ந�லாதனா�

125. ' ' ? ( )��ணியன� எ��அைழ�க�ப�பவ� யா� ♦இைறவ� ச�வெப�மா�

126. ' ' ? ( )ெத�கமைல என அைழ�க�ப��ஊ� எ� ♦ த��வா�� ��ேகாய��

127. ?த��வா�� நா�மணிமாைல�ைலஇய�ற�யவ�யா� ♦�மரக�பர�

128. ?�மர��பர� ப�ற�தஊ� எ� ♦ த��ைவ��ட�

129. . . 16�மரக�பர� கால� ♦ க� ப� ��றா��

130. ? -�மர��பர� ெப�ேறா� யாவ� ♦ ச��கச�காமணி�கவ�ராய� ச�வகாம��தரி

131. ?�மர��பர� இய�ற�ய ��க�

♦ நீத�ெநற�வ�ள�க�

♦����மார�வாமிப��ைள�தமி�

♦ க�த� க�ெவ�பா

♦ மீனா�ச�ய�ைமப��ைள�தமி�

♦ம�ைர�கல�பக�

132. ?இைறவ� யா��காகம��ம�தா� ♦வ�த� க�ழவ�

133. ' ' ? ( 96 )நா�மணிமாைல எ�ப�எ�வைக�� ♦ ச��ற�ல�க�யவைக

134. ?நா�மணிமாைலக�எ�ப�எ�ன

♦���

♦ பவள�

♦மரகத�

♦மாணி�க�

135. ?த��வா�� நா�மணிமாைலய��இட� ெப��பா�க�எைவ

♦ெவ�பா

♦ க�டைள�க���ைற
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♦ஆச�ரிய வ���த�

♦ஆச�ரிய�பா

136. ? 40த��வா�� நா�மணிமாைலய��உ�ள பாட�களி�எ�ணி�ைக ♦

137. " " ?க�ப��ேபா� க�ெகா��ேபாேர எ�� �ற�யவ� யா� வாணிதாச�

138. -வ�ைலய��லா ெம��ெபா��க�வ� அைத

வ���ப�� ப��தா�அற���டா� - ?ெச�வ� எ���ழ�க�யவ� ♦வாணிதாச�

139. " " ?கண�காய� எ�பத�ெபா��எ�ன ♦ஆச�ரிய�

140. ? ( )வாணிதாசனி� இய�ெபய� எ�ன ♦ எ�த�ராச� எ அர�கசாமி

141. ? ( )வாணிதாச� ப�ற�தஊ� எ� ♦வ���ய�� ��ைவ

142. " " ?தமிழக�த�� ேவ��ெவா�� எ���கழ�ப�பவ�யா� ♦வாணிதாச�

143. 22.07.1915 - 07.08.1974வாணிதாசனி� கால�♦

144. " " ?ெம�ெபா��க�வ� எ���தைல��இட� ெப���ள ��எ� ♦�ழ�ைத இல�க�ய�

145. " ", " " ?கவ�ஞேர� பாவல� மணி எ��� ப�ட�க��� உரியவ�யா� ♦வாணிதாச�

146. " " ?ப�ைம எ�பத�ெபா��எ�ன ♦உ�வ�

147. " -ஒ��ேகா� ��கைள���க� ந��லா�

ஓட�ஓட� ப�ளிையேநா�க�" ?எ��ெசா�னவ�யா� ♦வாணிதாச�

148. ? -வாணிதாசனி�ெப�ேறா� யா� ♦அர�கத���கா� �ளச�ய�மா�

149. :ெபா�� அற�க

மாரி - ♦மைழ

��� - ♦�வ�ய�

ேசம� - ♦ நல�

150. " " ? .த�ைர�கவ��த�லக� எ��அைழ�க�ப�டவ� யா� ♦அம�தகாச�

151. . ? ( )அம�தகாச� ப�ற�த ஊ� எ� ♦ ேமல���கா� த���ச�

152. . 13.02.1920 - 29. 11. 1989அம�தகாச�ய�� கால� ♦

153. ? .வள��� வ��ட தா����த�� ஆைச��தமா எ� மைன��வா�கா� த����� நீ எ�ெசா�த�மா இ�வரிய��அம�தகாச� �ற��ப���ெசா��

எைவ? ♦ெந�கத��க�

154. " - " ? .ேசம�ற நா� ��வ��உைழ�பதனாேல இ�த� ேதசெம�லா� ெசழி�த��� ந�மைகயாேல எ��ெசா�னவ�யா� ♦அ ம�தகாச�

155. ?அ�மாைனஎ�ப�எ�ன ♦ஒ�வைக�கா�வ�ைளயா��

156. ? ( 3 )அ�மாைனயா�வ�ைளயா��வ�ைளயா�� ♦ெப�க� ேப�

157. ? ( )த���ெச�த��கல�பக� எ����ைலஇய�ற�யவ�யா� ♦�வாமிநாத ேதச�க� ஈசானேதச�க� ச�ற���ெபய�

158. ?�வாமிநாத ேதச�க� யாரிட� க�வ� க�றா� ♦மய�ேல��ெப�மா�

159. ?�வாமிநாத ேதச�கரி� த�ைதயா� ெபய� எ�ன ♦ தா�டவ���த�

160. ?த���ெச�த��கல�பக� எ�வைக�� ♦ ச��ற�ல�க�ய�

161. ?அ�மாைன பாட�� ேபா�ற�ப��ெத�வ�எ� ♦��க�

162. ?��கனா� ச�ைறய��ட�ப�டவ�யா� ♦ நா��க�

163. . .ந ப��ச���த�ய�� இய�ெபய� ♦ ந ேவ�கடமகா��க�

164. . ? ( )ந ப��ச���த�ய�� ஊ� எ� ♦��பேகாண� த�சா��

165. . ? 1924 - 1938ந ப��ச���த� வழ��ைரஞராகபணி �ரி�த ஆ�� எ�ன ♦

166. . ? 1938 - 1954ேகாவ�� ந��வாக அ�வலராக ந ப��ச���த� பணியா�ற�ய ஆ�� எ�ன

167. . 1900 - 1976ந ப��ச���த�ய�� கால�♦

168.ெபா�� அற�க

கனக� - ♦ெபா�

�ரவ� - ♦�த�ைர

க�க� - ♦வ�ைர��
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ேகா - ♦அரச�

169. . .உய��தவனாக உய�ரி� �தலாக ந ப��ச���த� எதைன��ற��ப��க�றா� ♦ கத�ரவ�

170. " " ?நீ��� ைக எ��� ந�ைல���ைக எ��க�ப� யா�ைடய ைகய�ைன� �ற��ப��க�றா� ♦உழவனி�ைக

171.ெபா��அற�க

ேமழி - ♦கல�ைப

ஆழி - ♦ ேமாத�ர�

காராள� - ♦ ேமக�ைதஆ�க��றவ�களாக�ய உழவ�

172. ? ( )க�ப� ப�ற�த ஊ� எ� ♦ ேதர���� மய�லா���ைற

173. ?க�பைர ஆதரி�த வ�ள�யா� ♦ சைடய�ப வ�ள�

174. ?க�ப� இய�ற�ய ��க�யாைவ

♦ க�பராமாயண�

♦ சடேகாபர�தாத�

♦ ஏெர�பத�

♦ சர�வத�அ�தாத�

♦ த���ைகவழ�க�

175. ?க�வ�ய�� ெபரியவ�யா� ♦ க�ப�

176.க�பரி�கால�♦ ப�னிர�டா� ��றா��

177. ?உவ�ப�தைல��� உ�ள�ப�ரி�த�யா�ைடயெதாழி� ♦ �லவ�

178.ெபா�� அற�க

கச� - ♦��ற�

ஏமா�� -♦ பா�கா��

கா��வ� - ♦வ����வ�

மா� -♦ெச�வ�

179. ?���ட�ப�� எ�த பா�க��அைமய�ெப�ற �� ♦ நாடகபா��

180. ?���ட�ப�� இல�க�ய�ைதஇய�ற�யதாக க�த�ப�பவ�யா� ♦ எ�னய�னா��லவ�

181. " " ?மேதா�ம�த� எனஅைழ�க�ப�பவ� யா� ♦ ச�வெப�மா�

182. ?���ட��� வழ�க�ப�� ேவ�ெபய� ம��� ஆ�க�எ�ன

♦ஆ��வடகைர, சீவலம�ைக�ெத�கைர நா�

♦���ட�����ஆ�க� :

♦ த�ெபா�ைந, ,ச��றா� ேகாதா�டராம ஆ�

183. ?ம�த� ��� மேதா�ம�தரானம�தீச� ம���எ�க� ஊேர எ��ெசா�னவ� யா� ♦இைளயப�ளி

184. ? , ,க��� ேவைல எ�றா� எ�ன ♦ க�மா� ெகா�ல� த�டா��த�யேயா� ெச���ெதாழி�க�

185. ?பாரத�தாசனி� இய�ெபய� எ�ன ♦���ர�த�ன�

186. ? -பாரத�தாசனி�ெப�ேறா� யாவ� ♦ கனகசைப இல��மிய�மா�

187. ?பாரத�தாச� இய�ற�ய ��க�யாைவ

♦���பவ�ள��

♦ பா��ய� பரி�

♦ ேசர தா�டவ�

♦இ��ட��

♦தமிழ�ச�ய��க�த�

♦ப�ச�ரா�ைதயா�

♦�ற��ச��த���

♦அழக�� ச�ற��

♦ தமிழிய�க�

www.Padasalai.Net                                                              www.TrbTnps.com

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

www.Padasalai.Net



TNPSC STUDY MATERIAL. LAKSHMANAN. A CONTACT: 6380783512.
188. 1891 - 1964பாரத�தாசனி�கால� ♦

189. - ?நனி��� நனி��� காத� தமி� மீ� எ���ற�யவ� யா� ♦ பாரத�தாச�

190. ?தமி� எ�க�உய�� எ���ழ�க�யவ�யா� ♦ பாரத�தாச�

191. ?சீவகச��தாமணி இய�ற�யவ� யா� ♦ த���த�க�ேதவ�

192. ?நரிவ���த��ைலஇய�ற�யவ�யா� ♦ த���த�க� ேதவ�

193. ?மண�� எ�� அைழ�க�ப���� எ� ♦ சீவகச��தாமணி

194. ?த���த�க�ேதவ� எ�த சமய�ைதத�வ�யவ� ♦ சமண சைமய�

195. ?சீவகச��தாமணி எ�வைக�� ♦ஐ�ெப��கா�ப�ய�

196.ெபா�� அற�க

வைர -♦மைல

�ழ� - ♦ம�தள�

ம�கர� - ♦ ேத�உ���வ��

197. " " ?��ேத பவளேமெமா��த ப�� ெபா��டேர ச��ேத எ���ள�ெதளிேவ எ��இைறவைனஅைழ�தவ�யா� ♦ தா�மானவ�

198. ? -தா�மானவரி�ெப�ேறா� யாவ� ♦ ேக��ய�ப� ெகசவ��அ�ைமயா�

199. ? ( )தா�மானவ� ப�ற�தஊ� ♦ த��மைற�கா� நாக�ப��ன�மாவ�ட�

200. ?த��மைற�கா� எ�வ�த�அைழ�க�ப�க�ற� ♦ ேவதார�ய�

201. 18தா�மானவரி� கால�♦ ��றா��

202. ? ( )தா�மானவ� ந�ைன� இ�ல� எ���ள� ♦இராமநாத�ர� மாவ�ட� இல��மி�ர�

203. ?தா�மானவ� எ��பணி �ரி�தா� ♦ த���ச�ையஆ�ட வ�சயர�நாதெசா�க��கரி�க��லஅ�வல�

204. " " ? ,பராபர� எ�பத�ெபா��எ�ன ♦ ேமலானெபா�� இைறவ�

205. .தா�மானவரி�பாட�க�எ����இட�ெப���ளன ♦ தா�மானவ� த���பாட�த�ர��

206. :ெபா�� அற�க

1.) -நீரவ� ♦அற��ைடயா�

2. ) -க�ழைம ♦உரிைம

3. ) -அக� ♦உ�ள�

4. ) -ஆ� ♦ ந�வழி

5. ) -உ��ைக ♦ஆைட

6. ) -�ைனத� ♦�க�த�

7. ) -�� ♦கீழான

207. " " ?வ��வைன� ெப�றதா�ெப�றேத �க� ைவயகேம எ���ழ�க�யவ�யா� ♦ பாரத�தாச�

208. " " ?வ��வ�த�ைனஉலக���ேகத��வா��க� ெகா�ட தமி�நா� எ�� �ற�யவ� யா� ♦ பாரத�யா�

209. ?த����றைள இல�தீனி�ெமாழி ெபய��தவ� யா� ♦�ரமா �னிவ�

210. ? . .த����றைள ஆ�க�ல�த��ெமாழி ெபய��தவ�யா� ♦ஜி � ேபா�

211. ?த����றைள� �க��� பா�� �� எ� ♦ த��வ��வ மாைல

213. ? -த����ற� எ�ெப�டக�த�� இட�ெப���ள� ♦ க�ெர�ளி�மாளிைக�ர�க�ெப�டக� உ�ச�ய நா�

214. ?த����ற� வ�வ��ய��ட�எ�நா�� கா�ச�சாைலய��ைவ�க�ப���ள� ♦இ�க�லா��

215. ?ேபைதயா� ந�� எதைன�ேபா�ற� ♦ ேத�ப�ைற ேபா�ற�

216. ?ப��ைடயாள�ெதாட�� எதைன� ேபா�ற� ♦ நவ��ெதா�� ��நய� ேபா�ற�

217. ?இ��க� கைள�� ந�� எைத� ேபா�ற� ♦உ��ைக இழ�தவ�ைகேபா�ற�

218. , , ?அற� ெபா�� இ�ப�இ����� இட� ெப�றத����ற�எ�

♦அற� ஈ��இ�ப�� ஈ��

த�றனற��� தீத��ற� வ�தெபா��

219. ' ' ?இனியைவ நா�ப� எ��� ��� ஆச�ரிய� யா� ♦�த�ேச�தனா�

220.ெபா�� த�க
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கழ�� - ♦ ேப��

மயரி - ♦மய�க�

சலவ� - ♦வ�சக�

ம��ய�� -♦ ந�ைலெப�ற உய��

�ழவ� - ♦�ழ�ைத

221. ? . . 2�த�ேச�தனா� எ���றா�ைட� ேச��தவ� ♦ க� ப� ஆ���றா��

222. " " ? ? 40இனியைவ நா�ப� எ�வைக�� எ�தைன� பாட�க�உ�ளன ♦ பத�ென�கீ��கண����க� பாட�க�

223. - ?மல�தைல ஞால�� ம��ய���ெக�லா� த�த�யா� வா�த�இனி� இ�வ� இட� ெப�ற�� எ� ♦இனியைவநா�ப�

224. . ? - -க ச�ச�தான�த� ப�ற�த ஊ�யா� ♦இல�ைக யா��பாண� ப��த���ைற

225. " " ? .அ�ன�ரணி எ��� நாவைல இய�ற�யவ� யா� ♦ க ச�ச�தான�த�

226. . ?க ச�ச�தான�த� இய�ற�ய��க� யாைவ

♦ஆன�த�ேத� ( - 1954 )கவ�ைத�ெதா�த�

♦யா��பாண� காவ�ய�

227. :ெபா�� அற�க

�ைவ -♦�வ�ய�

மார� - ♦ம�மத�

228. , ? .யா�ைடய பாட�களி� க�பனி�மி��ைக�� பாரத�ய�� ச�ன� ேபா�ைக��காணலா� ♦ க ச�ச�தான�த�

229. ?ச�ச�தான�த�எ�ேக பணி �ரி�தா� ♦ஆச�ரிய� பய��ச�� க��ரி

230. - ? .க�னி� தமிெழன��ேவ�ேமயடா உய���க�ப�கவ�ெய���ேவ�ேமயடா எ��ெசா�னவ� யா� ♦ க ச�ச�தான�த�

231. . ?க ச�ச�தான�த�தன�� எைவேவ��யத��ைலஎ�க�றா�

♦ம�ன���

♦மாரனி�அழ�

232. " " ? .தமி��பச� எ��� �ைலஇய�ற�யவ� யா� ♦ க ச�ச�தான�த�

233. ? 55த��வ��வமாைலய�� இட�ெப���ள பாட�களி�எ�ணி�ைக ♦ பாட�க�

234. ? 53த��வ��வ மாைலய�ைன� பா�ய �லவ�களி� எ�ணி�ைக ♦ �லவ�க�

235. - ?த�ைணயள� ேபாதா� ச����நீ� நீ�டபைனயள�கா��� ப��தா� இ�பாட�வரி உண������எ� ♦ த����ற�

236. ?வ�ைளஎ�பத� ெபா��எ�ன ♦ெந����� ேபா�ெப�க�பா��உல�ைக� பா��

237. " " ?அள� எ�பத�ெபா��எ�ன ♦ ேகாழி

238. ?த��வ��வமாைல எத�ச�ற�ப�ைன� �ற��ப��க��ற� ♦ த����ற�

239. ? ?நளெவ�பாவ�� எ�தைனகா�ட�க�உ�ளன அைவ யாைவ

♦ 3 கா�ட�க�

♦�ய�வர கா�ட�

♦ க�ெதாட� கா�ட�

♦ க�நீ�� கா�ட�

240. ?நளெவ�பாவ�ைன இய�ற�யவ� யா� ♦ �கேழ�த�� �லவ�

241. ?�கேழ�த�� �லவ� ப�ற�தஊ�எ�ன

♦ெதா�ைட நா��� ெபா�வ�ைள�த - கள���

242. . . 12�கேழ�த�� �லவரி� கால�♦ க� ப� ��றா��

243. ?�கேழ�த�� �லவைர ஆதரி�தவ�ள�யா� ♦ ச�த�ர��வ��க�

244. ?ெவ�பா பாடைல� ச�ற�பாக பா�பவ�யா� ♦ �கேழ�த�� �லவ�

245. ?வர�ணபா��யம�னரி�அைவ� �லவ�யா� ♦ �கேழ�த���லவ�

246.ெபா�� அற�க

வ���� - ♦வான�

ப��ைள���� -♦ நாைர����
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TNPSC STUDY MATERIAL. LAKSHMANAN. A CONTACT: 6380783512.
ெவௗவ� -♦ க�வ�

�� -♦அ�ன�

ேச� -♦ ேதாழி

தா� - ♦மாைல

காச�னி - ♦ ந�ல�

ேமத� - ♦ எ�ைம

ெவ�க� -♦ நாணி

ம�ல� - ♦வள�

மழவ�ைட -♦இள�காைள

ம�� - ♦அரச�த�

247. , ?நாைர��ச�ைண தாலா���தா��பறைவ வ�ள�ெகா� ந�ைற�தவளமி�க நா�� ம�ன�யா� ♦��நா�� ம�ன�

248. ? ? -�வைள மலைரஉ�ணாம�வ��க� எ��ப�ய இ�னிைச� ேக�டைவஎைவ அ�யா�ைடயநா� ♦ எ�ைம� கடா�க� அவ�த�நா�

249. , ?க��கநா���தாமைரமல�களி�இ��தவ��க� அ�ன�பறைவக�ஏ�அ�ச��பற�க��றன

♦ெவ�ைள வாைள மீ� தாமைரமல� மீ� பா�வதனா�

250. - ?த��ேதா� வயேவ�த� ெச�தாமைர�க� ேபா�ெவ�தாமைரயா� ெவ��தேவ இ�பாட� இட�ெப�ற ��எ� ♦ நளெவ�பா

251. ?வ�ேவக ச��தாமணி பா�யவ�ெதா��தவ�யா� ♦ பலரா� பாட�ப�ட ெதா��� இதைன� ெதா��தவ�யா� எ�� ெதரியவ��ைல

252.ெபா�� அற�க

ம� -♦ ேத�

த�ய�க� -♦மய�க�

ச�� -♦ நாவ�

253. "ேபான� வ�ேடா பற�தேதா பழ�தா�

��ைமேயா இ� என��க�றா�" ?இ�வ� இட�ெப�ற �� எ� ♦வ�ேவக ச��தாமணி

254. ?ச��வ��கனி என��ற��க�ப�வ� எ� ♦ நாவ�பழ�

255. " " ?பாரத�தா� எ��� தைல�ப��அைம���ள பாட� இட�ெப�ற��எ� ♦ கா�த��ராண�

256. " " ?கா�த��ராண� எ��� �ைலஇய�ற�யவ� யா� ♦அசலா�ப�ைக அ�ைமயா�

257. ?இ�காலஔைவயா� எ��அைழ�கப�டவ�யா� ♦அசலா�ப�ைக அ�ைமயா�

258. ? . .அசலா�ப�ைகஅ�ைமயாைர இ�காலஔைவயா� எ��அைழ�தவ�யா� ♦ த��வ� க

259. ? ( )அசலா�ப�ைகஅ�ைமயா� ப�ற�தஊ�எ� ♦இர�டைண த���வன�

260. ?அசலா�ப�ைக அ�ைமயா� எ�த�ய��க�யாைவ

♦ஆ�த��� ெவ�பா

♦ த�லக� �ராண�

♦�ழ�ைத�வாமிக� பத�க�

261. ' ' ?இராம��க �வாமிக� சரித� எ��� �ைலஇய�ற�யவ�யா� ♦அசலா�ப�ைக அ�ைமயா�

262. ? 409 -இராம��க�வாமிக� சரித���� உ�ள பாட�களி�எ�ணி�ைகஎ�தைன ♦ பாட�க�

263. ? 2034 -கா�த��ராண� ��� உ�ளபாட�களி�எ�ணி�ைகஎ�தைன ♦ பாட�க�

264. ?கா�த��ராண�த��பா��ைட� தைலவ� யா� ♦ கா�த�ய�க�

265. " ? ?ஒ�ேற �ல� ஒ�வேனேதவ� எ�ப�எ���� இட�ெப���ள� ♦ த��ம�த�ர�

266. ?த��ம�த�ர�ைத இய�ற�யவ� யா� ♦ த���ல�

267. ?த���ல� ெபய� எ�வா�வ�த�

♦�ல� -ெபய�

♦ த�� -ெபயரைட

♦அ� -மரியாைத ப�ைம

268. ' ' ?தமி� �வாய�ர� எ��அைழ�க�ப�� �� எ� ♦ த��ம�த�ர�

269. ?த�� ம�த�ர� எ�த� த���ைறய�� இட� ெப���ள� ♦ ப�தா� த���ைற
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270. 5 -த���லரி� கால� ♦ ��றா�� ��ப�த�

271. ? 3000த��ம�த�ர�த�� ெமா�த� எ�தைன பாட�க� உ�ளன ♦ பாட�க�

272. " " ? - 724உட�பா� அழிய��உய�ரா�அழிவ� இ�வரி இட�ெப���ள�� எ� எ�தைனயாவ�பாட�♦ த��ம�த�ர� ��றா� த�த�ர� பாட�

273. " ? ? ? -உட�ைப வள��ேத� உய��வள��ேதேன எ�� ெசா�னவ�யா� எ����இட�ெப���ள� ♦த���ல� த��ம�த�ர�

274. ?ேத�பாவணி எ����ைலஎ�த�யவ� யா� ♦�ரமா�னிவ�

275. ?�ரமா�னிவரி� இய�ெபய� யா� ♦ கா��டா���ேஜாச� ெப�க�

276. ? - -�ரமா�னிவரி�ெப�ேறா� ம��� ப�ற�தநா� எ� ♦ெகா�ட� ேபாெப�க� எ�செப� இ�தா�

277. ?�ரமா�னிவரி� அற��தெமாழிக� யாைவ

♦இ�தா�ய�

♦இல�தீ�

♦ க�ேர�க�

♦ எப�ேரய�

♦ தமி�

♦ெத���

♦ சம�க��த�

278. ?�ரமா�னிவ� இய�ற�ய��க�யாைவ

♦ஞானேனாபேதச�

♦ பரமா��த ��கைத

♦ த���காவ��� கல�பக�

♦ெதா��� வ�ள�க�

♦ க��ேதரிய�மா� அ�மாைன

279. 1680 1747�ரமா�னிவரி� கால� ♦ �த� வைர

280. ேத�பாவணி எ�பத� ெபா��♦வாடாத மாைல

281. ?ேத�பாவணிய�� பா��ைட�தைலவ� யா� ♦�ைசய�ப�

282. ?க�ற���வ� சமய�தாரி�கைல�கள�ச�ய� எனஅைழ�க�ப�� ��எ� ♦ ேத�பாவணி

283. , , ?ேத�பாவணி எ�தைனகா�ட�க� படல�க� பாட�கைள� ெகா���ள�

♦ 3 கா�ட�க�

♦ 36 படல�க�

♦ 3615 பாட�க�

284. ? -க�ப� ப�ற�த ஊ� எ� ♦ ேதர���� நாைகமாவ�ட� மய�லா��ைற

285. ?க�பைர ஆதரி�த வ�ள� யா� ♦ சைடய�ப வ�ள�

286. ? 12க�ப� எ���றா��ைன� சா��தவ� ♦ � ��றா��

287. ?க�ப� இய�ற�ய ��க�யாைவ

♦ சடேகாபர�தாத�

♦ ஏெர�ப�

♦ ச�ைலெய�ப�

♦ சர�வத�அ�தாத�

♦ த���ைக வழ�க�

288. ?க�பராமாயண�த��� �த�� க�ப� இ�ட ெபய� எ�ன ♦இராமாவதார�

289. ?க�பராமாயண� எ�ப� எ�வைக �� ♦ஒ� வழி��

290. ?க�பராமாயண� எ�தைனகா�ட�கைள� ெகா���ள� ♦ஆ�கா�ட�க�

291. ? - ( )சர�நத� ப�ற�ய தகவ� எ�த கா�ட�த�� இட� ெப���ள� ♦ பாலகா�ட� ஆ���படல�

292. ?க�பராமாயண�த�� ஆ�கா�ட�க�யாைவ

♦ பாலகா�ட�
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♦அேயா�த�யா கா�ட�

♦ஆரணியகா�ட�

♦ க��க��தா கா�ட�

♦��தர கா�ட�

♦��தகா�ட�

293.ெபா��அற�க

தா� - ♦மகர�த�

ேபா� - ♦மல�

�க� - ( )♦ க�க� பா��மர�

294. ?வ���� ேவ�� பாட� இட�ெப���ள �� எ� ♦அழக�� ச�ரி��

295. , ? ( )நீலவா� மைற��� ஆ�தா�ஒ�ைற�கா� ெந�யப�த� இ�பாட�வரி இட� ெப�ற �� எ� ♦அழக�� ச�ரி�� பாரத�தாச�

296. ?பாரத�தாச� இய�ற�ய ��க� யாைவ

♦ பா��ய� பரி�

♦���ப வ�ள��

♦இ��ட ��

♦அழக�� ச�ரி��

♦ க�ணக� �ர�ச�� கா�ப�ய�

♦�ற��ச�� த���

♦ தமிழிய�க�

297. ?ப��ைடயவ� எ�தைகய ப�ப�ைன� ெப�ற���க ேவ��� எ�� வ��வ� �ற��ப��க�றா�

♦அ��ைடயவராக� த�க�த�

♦உய��த ��ய�ற��

298. ?ப�� இ�லாதவ� எத�� ஒ�பாவ� எ�� த����ற� ��க�ற� ♦ஒரற��ைடய மர�

299. ?பக� ெபா��� இ�ளாகேவ ேதா��� யா��� ♦ ப�றேரா� பழக� ேபசஇயலாதவ���

300.ெபா�� அற�க

வழ�� -♦ ந�ெனற�

நய� - ♦ ேந�ைம

மாய��ஞால� -♦மிக�ெபரியஉலக�

301. ? -இராம��க அ�களா� ப�ற�தஊ�எ� ♦ம��� ச�த�பர�

302. ?இராம��க அ�களாரி� ச�ற��� ெபய� எ�ன ♦ த��வ��ப�ரகாச வ�ளலா�

303. ?வ�ளலா� ந��வ�ய சைபக� யாைவ

♦ சமரச ��த ச�மா��க ச�க�

♦ ச�த�யஞானசைப

♦ ச�த�ய த�ம� சாைல

304. ?சமரச ��த ச�மா��க ச�க�த�ைன வ�ளலா� எ�� ந��வ�னா� ♦வட��

305. ?இராம��க அ�களா� இய�ற�ய ��க� யாைவ

♦ த��வ��பா

♦ சீவகா��யஒ��க�

♦ம� �ைற க�ட வாசக�

306. ? -வ�ளலாரி�ெப�ேறா� யாவ� ♦இராைமயா ச��ன�ைம

307. 1823 - 1874இராம��க அ�களாரி� கால� ♦

308. + +த��வ��பா ப�ரி�தற�க ♦ த�� அ�� பா

309. ?த��வ��பா எ�பத�ெபா��எ�ன

♦இைறவ� த��வ�ைள�ெப�வத�காக� பா�ய பாட�
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♦இைறவனி� த��வ�ளா� பா�ய பாட�

310. ? 5818த��வ��பாவ�� உ�ள பாட�களி� எ�ணி�ைக ♦ பாட�க�

311. " " ?வா�ய பய�ைர� க�ட ேபாெத�லா�வா�ேன� இ�ெதாட� த��வ��பாவ�� எ�ப�த�ய�� அைம���ள� ♦ ப��ைள� ெப� வ��ண�ப�

312. " " ?ஈ��மா னிகளா� ஏைழகளா� ெந�க�ைள�ச�ைள�தவ� தைம�க�ேட இைள�ேத� எ���ற�யவ� யா� ♦இராம��க அ�களா�

313. " " ?யா� ெப�ற ெப��தவ�ேப� எ�ைன அ�ற� இ�ந�ல�த�� ப�ற�ேதாரி� யா�ெப�றாேர எ�� ெசா�னவ� யா� ♦வ������ரா�

314. " " ?வா� ெப�ற நத�கம�தா� வண�க�ெப�ேற� மத�ெப�ற த���ள�தா� மத��க� ெப�ேற� இ�பாட�வரி இட�ெப�ற �� எ�

♦வ���பாரத�

315. ?வ������ராைர ஆதரி�த வ�ள� யா� ♦வ�கபாைகைய ஆ�ட வரபத�ஆ�ெகா�டா�

316. ? 14-வ������ராரி� கால� எ� ♦ ஆ���றா��

317. ?வ���பாரத� �ைல இய�ற�யவ� யா� ♦வ������ரா�

318. ? 4350வ���பாரத�த���ள பாட�களி� எ�ணி�ைக எ�வள� ♦ பாட�க�

319. ? 10வ���பாரத� எ�தைன ப�வமாக� ப�ரி�க�ப���ள� ♦ ப�வ�

320. "ஊ�ெப�ற பகழிய�னா� அழி������� உண��ஞ�ந��த��நாம� உைர�க�ெப�ேற� இ�பாட�வரி வ���பாரத�த�� எ�த�ப�வ�த��

இட� ெப���ள� ? 8 ( )♦ ப�வ� க�னப�வ�

321. :ெபா�� அற�க

�ழா�அல�க� - ♦�ளச�மாைல

களப� -♦ ச�தன�

ைதவ�� - ♦ெதா���தடவ�

பகழி -♦அ��

322. ?மீைச�� ����� ஆைச�ப�� ேம� வ����பா�பவ�கவ�ஞ�அ�ல� எ�� �ற�யவ�யா� ♦��யரச�

323. ?��யரசனி� இய�ெபய� எ�ன ♦�ைரரா�

324. ? -�ைரரா�வ�� ெப�ேறா� யா� ♦��பராய� சீதால��மி

325. ?ேதனி மாவ�ட�த�� ெபரிய�ள�த�� ப�ற�தவ� யா� ♦��யரச�

326. " " ? ( )��யரச��� கவ�யர� எ�� ப�ட�வழ�க�யவ� ♦��ற��� அ�களா� பற�� மைலவ�ழாவ��

327. ?��யரச� எ�த�ய ��க�யாைவ

♦��ெகா�

♦ காவ�ய� பாைவ

♦�ரகாவ�ய�

♦��யரச�கவ�ைதக�

328. ? . . -தமிழாச�ரியராக ��யரச� எ��� பணி �ரி�தா� ♦ மீ � உய�ந�ைல�ப�ளி காைர���

329. " ? 1966 -��ெகா� காவ�ய�த��� எ�த ஆ�� எ�பரி� க�ைட�த� ♦ தமிழக அர� பரி�

330. 1920 1998��யரசனி� கால� ♦ �த� வைர

331. ? ,��யரச� ெந��க� பழக�ய தைலவ�க� யா� ♦ த�ைத ெபரியா� ேபரற�ஞ� அ�ணா

332. :ெபா�� அற�க

ைக�மா� -♦ பய�

ேத�ைடய�ட -♦ெச�வ� த�ர�ட

மீ�ச� -♦ ேம�ைம

மாள -♦ நீ�க

333. ?�����மார�வாமி ப��ைள�தமி� �ைல இய�ற�யவ� யா� ♦�மர��பர�

334. ?�மர��பர� ெப�ேறா� யாவ�

♦ ச��கச�காமணி� கவ�ராய�

♦ ச�வகாம ��தரிய�ைம

335. ?�மர��பர� ப�ற�த ஊ� எ� ♦ த��ைவ ��ட�

336. ?�மர��பர� ந��வ�ய மட� எ�ெக�� உ�ள�
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♦ த���பன�தா�

♦ காச�

337. ? 17 -�மர��பரரி� கால� எ�ன ♦ ���றா��

338. ?�மர��பர� இய�ற�ய ��க� யாைவ

♦ க�த� க�ெவ�பா

♦ மீனா�ச� அ�ைமப��ைள�தமி�

♦ம�ைர�கல�பக�

♦ சகலகலாவ��மாைல

♦ த��வா����மணி�ேகாைவ

♦ நீத� ெநற� வ�ள�க�

339. ?��ளி��� ேவ�ரி� எ��த�ளிய����� ��க�ெப�மானி� ெபய� எ�ன ♦�����மார �வாமி

340. ? ? 2ப��ைள�தமி� எ�தைன வைக�ப�ம அைவ யாைவ ♦ வைக�ப��

♦ஆ�பா�ப��ைள�தமி�

♦ெப�பா� ப��ைள�தமி�

341. ?இ�பா���� ெபா�வான ப�வ�க� யாைவ

♦ கா��, , , , , , ( )ெச�கீைர தா� ச�பாணி ��த� வ�ைக அ��� ஏ� ப�வ�

342. , , ?ச��ற�� ச��ப�ைற ச��ேத� எ�பா���ரிய ப�வ�க� ♦ஆ�பா�ப��ைள

343. , ( ) ?அ�மாைன கழ�� நீராட� ஊச� எ�பனஎ�பா��� உரியன ♦ெப�பா�

344. ?ப��ைள�தமி� எ�வைக இல�க�ய� ♦ ச��ற�ல�க�ய�

345. ? 96ச��ற�ல�க�ய� எ�தைன வைக�ப�� ♦ வைக

346. ? 100ப��ைள�தமி� இல�க�ய�த�� எ�தைன� பாட�க�உ�ளன ♦ பாட�க�

347. :ெபா��அற�க

ம�ர� - ♦இனிைம

நறவ� - ♦ ேத�

க���கள� -♦��றம�றவ�

சலத� -♦ கட�

மதைல - ♦�ழ�ைத

348. 'உல� �ளிர எம� மத�ய��

ஒ��� அ�தக�ரணேம' ?இ�வரிய�� அ�தக�ரணேம எ�� �மர��பர� யாைரஅைழ�க�றா� ♦��கெப�மா�

349. ? 10ப��ைள� ப�வ�த�� ப�வ�களி� எ�ணி�ைக எ�தைன ♦ ப�வ�

350. ?க�பராமாயண�த��� க�ப� இ�ட ெபய� எ�ன ♦இராமாவதார�

351. ?க�வ�ய�� ெபரியா� எ�� அைழ�க�ப�பவ�யா� ♦ க�ப�

352. , , , , , .பாலகா�ட� ஆரணியகா�ட� ��தரகா�ட� ��தகா�ட� அேயா�த�யா கா�ட� க��க��தா கா�ட�மாற���ளைத�ைறயாக எ��க

♦ பாலகா�ட�

♦அேயா�த�யா கா�ட�

♦ஆரணிய கா�ட�

♦ க��க��தா கா�ட�

♦��தர கா�ட�

♦��த கா�ட�

353. ?க�ப� எ�த�ய ��க� யாைவ

♦ க�பராமாயண�

♦ ஏ� எ�ப�

♦ ச�ைலஎ�ப�

♦ சர�வத� அ�தாத�
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♦ த���ைக வழ�க�

354. ' ' .அலக�லா வ�ைளயா�� இல�கண �ற��� த�க ♦ ஈ�ெக�ட எத��மைற ெபயெர�ச�

355. .... ?உலக� யாைவ�� தா�ளவா�க�� ந�ைலெப��த�� நீ�க�� நீ�கலா பாட� வரி இட� ெப�� �� எ� ♦ க�பராமாயண�

356. :ெபா�� அற�க

ஓரா� -♦ தவ���த�

ஒ��தா� -♦ த���தவ�

ேநா�க��பவ� -♦ெபா��பவ�

357. ?உ�ணா ேநா�� ேம�ெகா�பவைர வ�ட யா� ச�ற�தவ�

♦இக��� ேப�� தீய ெசா�கைள� ெபா����ெகா�பவ�.

358. .வ�ைனயாலைண�� ெபய�க� அற�க

♦அக�வா�

♦இக�வா�

♦ஒ��தா�

♦ெச�தாைர

♦இற�தா�

♦�ற�தா�

359. ?த����ற��� உைர எ�த�ய பத��ம�யாவ�

♦ த�ம�

♦மண��டவ�

♦ தாம�த�

♦ ந�ச�

♦ பரித�

♦ பரிேமலழக�

♦ த��மைலய�

♦ம�ல�

♦ பரி�ெப�மா�

♦ காளி�க�

360. ?வ��ேடாரியா ராணி காைலய�� க� வ�ழி�த�� ப���� �� எ� ♦ த����ற�

361. ?த��வ��வ��� வழ�க�ப�� ச�ற�� ெபய�க� யாைவ

♦ நாயனா�

♦ ேதவ�

♦�த�பாவல�

♦ெத�வ��லவ�

♦ நா��கனா�

♦மாதா�ப�க�

♦ெச�நா� ேபாதா�

♦ெப�நாவல�

362. ?ச��ப�ச�ல�த�� ஆச�ரிய� ெபய� எ�ன ♦ காரியாச�

363. ?காரியாசா� எ�சமய�ைத� சா��தவ� ♦ சமணசமய�

364. ? ,ம�ைர� தமிழாச�ரிய� மா�காயனாரி�மாணவ�க�யாைவ ♦ காரியாச� கணிேமதாவ�ய�

365. ?ச��ப�ச�ல� எ�வைக �� ♦ பத�ென�கீ��கண�� ��

366. ? 97ச��ப�ச�ல�த��ெமா�த பாட�களி� எ�ணி�ைக ♦ ெவ�பா

367. ?ச��ப�ச�ல� எ�பத�� �ற�ப��ஐ�� ��ைகக� யாைவ

♦ க�ட�க�தரி
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♦ ச��வ��ைண

♦ ச��ம��

♦ெப�ம��

♦ெந��ச�

368.ெபா�� அற�க

க�ேணா�ட� -♦இர�க�ெகா��த�

க�ள�ேவ�த� - ♦ �க���உரிய அரச�

369. , ?ேக�டா� வா�டா� எ�பைவய�� இல�கண �ற��� எ�ன ♦வ�ைனயாலைண�� ெபய�க�

370. ?ப���� எ� அழ� ♦ ேக�டா� ந�ெற�ற�

371. ?ப�றரிட� இர�� ெசா�லாைம எத�� அழ� ♦ கா���

372. ?க� வன��� க�ேணா�ட� கா�வன���ெச�லாைம இ�பாட� வரி இட�ெப�ற �� எ� ♦ ச��ப�ச�ல�

373. ?பா�டவ�க� எ�நகைர ஆ��வ�தன� ♦இ�த�ர மாநக�

374. ?பாரத�யா� இய�ற�ய உைரநைட ��க� யாைவ

♦ஞானரத�

♦ ச�த�ரிைகய�� கைத

♦ தரா�

375. ?பா�சா� சபத�த�� எ�தைனச��க�க�உ�ளன

♦ 5 ச��க�

1.���ச�� ச��க�

2.�தா�ட� ச��க�

3.அ�ைம� ச��க�

4.�க��ரித� ச��க�

5. சபத� ச��க�

376. பா�சா� சபத� எ�ப� ♦ஒ� ���கா�ப�ய�

377. ? 412பா�சா� சப�த�� ெமா�த� உ�ள பாட�க� எ�தைன ♦ பாட�

378. , ?�ேதசமி�த�ர� இ�த�யா �த�ய இத�களி� ஆச�ரிய� யா� ♦ பாரத�யா�

379. ?பாரத�யா� எ�வா�எ�லா� �கழ�ப�க�றா�

♦ பா���ெகா� �லவ�

♦ நீ��ய�� நீ�க�பா� வ�தந�லா

♦ த�கால இல�க�ய�த��வ��ெவ�ளி

♦ ேதச�ய�கவ�

♦மகாகவ�

380. " " ?தமி��� ெதா��ெச�ேவா�சாவத��ைல எ�� �ற�யவ� யா� ♦ பாரத�தாச�

381. " !" ?பாரத� த�நா��ேல நாச ெம�த� பாவ�ேய��ைண�ரி�� பா�ைமெய�ேன இ�யா�ைடய ��� ♦வ��ர� ���

382. ?ந�ப� அைழ�தன�ெகரளவ� ேகாமா�ந�லேதா� ��ைதெயன�ைரெச�வா� இ� யா�ைடய ��� ♦ம�ன�த��தரா��ர�

383.ெபா��அற�க

வன�� - ♦அழ�

ப�� - ♦ெப�யாைன

அடவ� -♦ கா�

ம��� -♦ ப�க�

�� -♦வ�ைம

ம�ர� - ♦இனிைம

384.இல�கண��ற��� அற�க

மாநக� -♦உரி�ெசா�ெறாட�
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��ைத -♦��த�ைத எ�பத�ம�உ

அடவ�மைலயா� -♦உ�ைம�ெதாைக

பா���கட�� -♦வ�ைனெய�ச�

ெசற��� தட�ேதா� -♦உரி�ெசா�ெறாட�

பாலைட�� ந�ெச��� ேத�� -♦ எ���ைம

கா�த� -♦ெதாழி� ெபய�

ெதா��ல� -♦ ப���ெதைக

பதமல� -♦உ�வ�

385. - ! ?ம���வ��க� க�பா�உட� மன���ேத���க�பா� எ��ெசா�னவ�யா� ♦ெப��ச��த�ரனா�

386. ?ெப��ச��த�ரனாரி� இய�ெபய� எ�ன ♦�ைரமாணி�க�

387. ? -ெப��ச��த�ரனாரி� ெப�ேறா� யாவ� ♦�ைரசாமி ��ச�மா�

388. ? -ெப��ச��த�ரனா� ப�ற�தஊ�எ� ♦ ேசல�மாவ�ட� ச��த�ர�

389. ?ெப��ச��த�ரனாரி� பைட��க�யாைவ

♦ கனி�சா�

♦ஐைய

♦ெகா�யா�கனி

♦ பாவ�ய�ெகா��

♦ ப�ளி�பறைவக�

♦�றாச�ரிய�

390. ? , ,ெப��ச��த�ரனா� எ�வ�த�க��ல�தமி�ன�ைவ உ�வா�கபா�ப�டா� ♦ெத�ெமாழி தமி��ச��� தமி�ந�ல�

391. " - " ?பா�க�� இய�ற��பழ� ந�லபாடைல�பா� மக��வா� இ�வரிக�இட�ெப���ள �� எ� ♦ ப�ளி�பறைவக�

392. ? ,ப�ளி�பறைவகளி��ளபாட�க� எ�வ�த�களி� ெவளி வ���ளன ♦ெத�ெமாழி தமி��ச���

393. ? ?ப�ளி�பறைவக� எ�தைனப�ரி� கைள�ெகா�ட� அைவயாைவ

♦ 3 ப�ரி�க�

♦���க���

♦ பறைவக���

♦மணிெமாழி மாைல

394. 10.03.1933 - 11.06.1995ெப��ச��த�ரனாரி� கால�♦

395. " " ?தா���� ��ப� யா�� இைச�தமிழினி� மா���ேபா�� எ�� �ற�யவ�யா� ♦ெப��ச��த�ரனா�

396. ?த��வ�ைளயாட��ராண�ைதஇய�ற�யவ� யா� ♦ பர�ேசாத� �னிவ�

397. ? 49 ( 48 + )ச�க��லவ�களி� எ�ணி�ைகஎ�ன ♦ இைறவ�

398. ?வ�க�ய ேசகர பா��யனி� மக�யா� ♦வ�க�ய�டாமணிபா��ய�

399. ?த�மி�� இைறவ� எ�ம�ன� கால�த�� கா�ச�யளி�தா� ♦வ�க�ய �டாமணிபா��ய�

400. ?வ�க�ய �டாமணி பா��யனி� ம�ெபய� எ�ன ♦ ச�பக�பா��ய�

401.ெபா�� அற�க

இர�� ெச�ப�னா� -♦ பணி�� ேவ��னா�

உ�ய -♦ ப�ைழ�க

இைற�ச� -♦ பணி��

வ��த� - ♦ �லவ�

ந�ப� - ♦ த�மி

ைப�� -♦வ��த�

சீரணி -♦ �க�வா��த

ேவணி -♦ெச�சைட

அ�� -♦இர�
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சல� -♦மனஉ�த�

402. ?பர�ேசாத� �னிவ� இய�ற�ய ��க� யாைவ

♦ த��வ�ைளயாட� ேபா�ற�� க�ெவ�பா

♦ம�ைர�பத����ப�த�தாத�

403. ? ( ) -பர�ேசாத��னிவ� ப�ற�தஊ�எ� ♦ த��மைற�கா� ேவதார�ய� நாைக மாவ�ட�

404. ?பர�ேசாத� �னிவரி�த�ைதெபய� எ�ன ♦ மீனா�ச� ��தர ேதச�க�

405. ?த��வ�ைளயாட� �ராண�த���ள கா�ட�களி� எ�ணி�ைகஎ�தைன

♦ 3 கா�ட�

406. ? 18த��வ�ைளயாட��ராண�த�� உ�ளம�ைர�க�ட�த�� எ�தைனபடல�க�உ�ளன ♦ படல�

407. ? 30�ட�கா�ட�த���ளபடல�களி�எ�ணி�ைகஎ�தைன ♦ படல�

408. ? 16த��வாலவா��கா�ட�த���ள படல�க� எ�தைன ♦ படல�

409. ? 64த��வ�ைளயாட��ராண�த���ளபடல�களி� எ�ணி�ைகஎ�தைன ♦

410. ? 3364த��வ�ைளயாட��ராண�த���ள பாட�களி�எ�ணி�ைகஎ�தைன ♦

411. ? . .த��வ�ைளயாட� �ராண�த��� உைரெய�த�யவ� யா� ♦ ந� ேவ�கடசாமி

412. - ? ( 2 )ெகா�ேத� வா��ைகஅ��ச�ைற���ப� காம�ெச�பா�க�ட�ெமாழிேமா இ�பாட�இட�ெப���ள��எ� ♦���ெதாைக

413. ?இைறவனிட� பாடைல�ெப���ெச�றவ� யா� ♦ த�மி

414. ?ெபா�க�ழி ெபற�ெச�றத�மிைய� த��தவ�யா� ♦ ந�கீர�

415. ?உட���வ��க�கைள�ைடய�யா� ♦ ேதேவ�த�ர�

416. ?அவ� உண�எ�ப� எ�ன ♦ ேதவ�க��� ேவ�வ�ய�� ெபா�� ெகா��க�ப�� உண�

417. :ெசா�ெபா��அற�க

ஒ�க� -♦ தள��ச�

ஈ��ய - ♦ஆ��தற��த

அவ�ய��� -♦இற�தா��

418. ? 10த�ற��றளி� உைடைம எ���ெபயரி� எ�தைன�ற�பா�க�அைம���ளன ♦ அத�கார�

419. ?ஏ� எ���எ���ெபய� எ�தைன�ற�பாவ�� இட�ெப���ள� ♦ எ���ற�பா�க�

420. ?ெசவ���ணவாவ�எ� ♦ ேக�வ�யற��

421. ? ( )ஒ��க�ைடயா�வா��ெசா�எதைன� ேபா�ற� ♦ஊ���ேகா� ஊ��ேகா�

422. ?ஒ�க�த�� ஊ�றா��ைண எ� ♦ெபரிேயாரி� வா��ெசா�க�

423.இல�கண �ற��� அற�க

1. -வய������ ♦இழி��ச�ற���ைம

2. -அவ��ண� ♦இ�ெபயெர��� ப���ெதாைக

3. , -இ��க�ஒ��க� ♦ெதாழி�ெபய�க�

4. -ஆ�றெப�ைம ♦ெபயெர�ச�

5. -அவ�ய���வாழி�� ♦ எ���ைம

424. ........ ?�ழ�ைதய�� தளி��ைகப�ட�ழிைணஉ�பத��ப� இ�பாட� வரி இட� ெப�ற �� எ� ♦ ேத�மைழ

425. ?ேத�மைழ எ�ற கவ�ைத �ைல இய�ற�யவ� யா� ♦ கவ�ஞ� �ரதா

426. . ?கவ�ஞ� �ரதாவ��இய�ெபய� எ�ன ♦இராசேகாபால�

427. . ? 23.11.1921 -கவ�ஞ� �ரதா எ�ெபா�� எ�� ப�ற�தா� ♦ த��வா�� மாவ�ட� பைழய��

428. ?கவ�ஞ� �ரதா எ�பத�வ�ரிவா�க� ♦���ர�த�னதாச�

429. ?கவ�ஞ� �ரதா இய�ற�ய ��க�யாைவ

♦ ேத� மைழ

♦�ைற�க�

♦�வ����ணா���

♦�ரதாவ�� கவ�ைதக�
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430. ?�ரதா ெப�ற வ���க�யாைவ

♦ கைலமாமணி - தமிழக இய�ைசநாடக ம�ற�

♦ பாேவ�த� - தமிழக அர�

431. " " ?ெப�றைத வழ�க�வா��ெப���ண�ெப�த�இ�ப� எ��ெசா�னவ� யா� ♦ கவ�ஞ� �ரதா

432. ?பழ�தமி� க�ற�இ�ப�பலநா���ற� இ�ப�எ���ற�யவ�யா� ♦ கவ�ஞ� �ரதா

433. ?��ெதா�ளாய�ர� யாைர�ப�ற� பா�� �� ♦�ேவ�த�கைள� ப�ற� பா����

434. ? 108��ெதா�ளாய�ர� �ற�த�ர�� எ��� ��வாய�லாக க�ைட���ளெவ�பா�க� ♦ ெவ�பா

435. ?��ெதா�ளாய�ர�ைத இய�ற�ய ஆச�ரிய� யா� ♦ஆச�ரிய� ெபய� ெதரியவ��ைல

436.ெபா��அற�க

ம�ல� -♦வளைம

வ� -♦ெந��க�

�ற� -♦ �றா

ஈ��� -♦அ���

�ைல - ( )♦�லா�ேகா� தரா�

ந�ைற -♦ஒ��க�

ம��� -♦ த�த�

437. ப�யாைனம�ன�ீ ப�த�ைற த����மி�

ம�ல� ெந�மத�� வா��வ�� ���மி�

இ�பாட� வரி இட�ெப�ற ��எ� ?♦��ெதா�ளாய�ர�

438. ேச��த �றவ��ந�ைறத�த��ேமனி

ஈ�த�ட �ய��ைலதா� ஏற�னா� - ?ேந��த இ�பாட�வரி இட�ெப���ள��எ� ♦��ெதா�ளாய�ர�

439.ைவயகெம�லாெமமெதனெற��ேம

ெமா�ய�ைலேவ� மாற� களி� இ�வரி இட� ெப���ள��எ� ?♦��ெதா�ளாய�ர�

440. ?க��க���பரணிைய இய�ற�யவ�யா� ♦ சய�ெகா�டா�

441. ? ( )சய�ெகா�டா� ப�ற�த ஊ� எ� ♦ தீப��� த��வா�� மாவ�ட�

442. ?பரணி�ேகா� சய�ெகா�டா� என� �கழ�தவ� யா� ♦ பல�ப�ைட ெசா�கநாத��லவ�

443. ? , ,சய�ெகா�டா� எ�த�ய ��க�யாைவ ♦இைசயாய�ர� உலாமட� க��க���பரணி

444. ?�த� �த�� ேதா�ற�ய பரணி இல�க�ய� எ� ♦ க��க���பரணி

445. ?க��க���பரணிய�� இட�ெப���ளம�ன�க�யா� ♦ க��கம�ன�அன�தப�ம��த��ேலா���க�ேசாழ�

446. ? 599க��க���பரணிய��உ�ள பாட�களி�எ�ணி�ைகஎ�ன ♦ தாழிைசக�

447. ?ெத�தமி�� ெத�வ�பரணி எனக��க���பரணிைய� �க��தவ�யா� ♦ஒ�ட���த�

448. ?ஆைனஆய�ர�அமரிைட ெவ�றமானவ��� வ��ப�பரணி இ�வரிஇட� ெப���ள �� எ� ♦ ப�னி� பா��ய�

449. ?என��மிகவ���பமானஇல�க�ய�உ�ெட�றா� அ� க��க���பரணிேய எ�� ெசா�னவ�யா� ♦ ேபரற�ஞ� அ�ணா

450.ெபா�� அற�க

ந�வ� - ♦மா�

உ� - ( )♦ெசாரி�த ெபாழி�த

451.இல�கண�ற��� அற�க

க��க��, , -ெச�நா� ெவ�மத� ♦ ப���ெதாைக

ெவ��, , , , , , -உல��� எனா தர கட�க ஓ� இைள�� ♦வ�ைனெய�ச�க�

க��க���ெவ�மத��� - ♦ எ���ைம

452. ? 11 ( )உம�க�யா� எ���றா��ைன�சா��தவ� ♦ ஆ���றா�� பாரசீக�கவ�ஞ�

453. ?உம�க�யா� பாட�கைள� தமிழி� ெமாழிெபய�தவ� யா� ♦ கவ�மணி ேதச�க வ�நாயகனா�

454. ? ( )கவ�மணி ேதச�யவ�நாயகனா� ப�ற�த ஊ� எ� ♦ ேத�� க�னியா�மரி மாவ�ட�

455. ?கவ�மணி ெப�ேறா� யாவ� ♦ ச�வதா�ஆத�ெல��மிஅ�ைமயா�
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456. ?உம�க�யாமி� ��ெபய� எ�ன ♦ க�யா�தீ� அ��பா�உம�க�யா�

457. ? ,உம�க�யா� எவ�ற�� �லைமமி�கவ� ♦ கணித� வானவ�ய�

458. ? 1876 - 1954கவ�மணி ேதச�க வ�நாயகரி� கால� எ�ன ♦

459. ?�பா�� எ�பத� ெபா��எ�ன ♦ நா�க�� ெச���

460. ? 115உம�க�யா� பாட�களி� ெமா�த� எ�தைன பாட�க�உ�ளன ♦ பாட�க�

461. ?கவ�மணி எ�த�ய ��க� யாைவ

♦மல�� மாைல��

♦ம�ம�க�வழி மா�மிய�

♦�ழ�ைத� ெச�வ�

♦ஆச�ய ேஜாத�

462. " " ?அ�� ெச�ய��அயலா��அ��ெந����உறவ�னரா� எ��ெசா�னவ�யா� ♦ கவ�மணி ேதச�ய வ�நாயக�

463. ! ?ேதாழ னாக� யாவ���� ெதா�ட னாக ேவ���டா எ�� �ற�யவ� யா� ♦ கவ�மணி ேதச�ய வ�நாயகனா�

464.இல�கண �ற��� அற�க

ேநா�க� -♦வ�ைனெய�ச�

��வாவ�ட� -♦ ஈ�ெக�ட எத��மைற� ெபயெர�ச�

465. ?மணிேமகைல இய�ற�யவ� யா� ♦�லவாணிக� சீ�தைல� சா�தனா�

466. ?�ல�எ�பத�ெபா��எ�ன ♦ தானிய�

467. " , " ?த�டமி� ஆசா� சா�த�ந��� �லவ� எ��சா�தனாைர� பாரா��யவ� யா� ♦இள�ேகாவ�க�

468. ? ,இர�ைட� கா�ப�ய�க� எைவ ♦ ச�ல�பத�கார� மணிேமகைல

469. ?மணிேமகைல ���� இ�ெனா� ெபய� எ�ன ♦மணிேமகைல �ற�

470. ?மணிேமகைல எ�சமயசா���� ♦ெபௗ�த சமய�

471. ? 30மணிேமகைலய�� எ�தைணகாைதக� உ�ளன ♦ காைதக�

472.ெசா�ெபா�� அற�க

ஆய -♦ ேதாழிய� ��ட�

அ� -♦உ�வம�ற�

ேவ�ைக -♦வ���ப�

ேகா� -♦ெகா��

ெதா�கவ�ல�� - ♦வ�ல���ெதா�த�

�றைள�ற� ேப�த�ெவஃக� -♦ெப�வ���ப�

சீல� -♦ஒ��க�

473. :இல�கண� �ற��� அற�க

அைரச� - ♦இைட�ேபா�

ந�லற� - ♦ப���ெதாைக

பய�ெதரி�லவ� - ♦வ�ைன�ெதாைக

474. ?மணிேமகைல யா�ைடய உதவ�யா� அ�த �ரப�ைய�ெப�க��றா� ♦ தீவத�லைக

475. ?��ப�ற�ப�� யாரிட� அ�த �ரப� இ��த� ♦ஆ��த�ர�

476. ?மணிேமகைலைய மண� �ரியவ���ப�யவ� யா� ♦உதய�மர�

477. ----- ?ப�ற�தா� ��தா� ப�ணி ேநா��ேறா� இற�தா� எ�ைக இய�ேப இ�ேக� எ��மணிேமகைலய��இ�க��த�ைண�ெசா�னவ�யா�

யாரிட� ெசா�னா� ? ,♦அறவண அ�க� அரசமாேதவ�ய�ட� ெசா�னா�

478. ?மணிேமகைலய�� �ற�ப�� ��ற�க�எ�தைண ♦ ப��

479. ? , ,மணிேமகைலய�� �ற�ப�� தீவ�ைண��ற�க�எைவ ♦ெகாைல கள� காம�

480. ?மணிேமகைலய���ற�ப��ெசா��� ஏ�ப����ற�க�எைவ

♦ெபா� ேப�த�

♦ �ற���த�
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♦ க��ெசா�

♦ பயன�ற ெசா�

481. ?உ�ள�த�� ஏ�ப����ற�க�எைவ

♦ெப�வ���ப�

♦ க��ச�ன� ெகா��த�

♦மாய�ேதா�ற�

482. " " " ?அ��தவ��கனம�த ஆசன�இ�வ�ய�� அ��தவ� என��ற��ப�ட�ப�பவ� யா� ♦அறவண அ�க�

483. ?ம�ப�ற�� உண��த வளாக��ற��ப�ட�ப�பவ�யா� ♦மணிேமகைல

484. :ெபா��அற�க

கட� -♦ கடைம

மா�றா� -♦ பைகவ�

க�டைள -♦உைரக�

ஊழி -♦உலக�

ஆழி -♦ கட�

ெபாைற - ♦�ைம

ேநா�ைம -♦ தவ�

485.இல�கண� �ற���அற�க

எ�ப -♦ பல�பா�வ�ைன���

உ�ள�உ� - ♦இ�னிைசயளெபைட

க�ேணா�ட� -♦ெதாழி�ெபய�

ஆ��வா�, -மா�றா� ♦வ�ைனயாலைண�� ெபய�

இ�ைம , -தீ�ைம ♦ ப���ெபய�க�

இ�ந�ல� -♦உரி�ெசா�ெறாட�

ம�, -ஒ ♦அைச�ெசா�க�

486. , ?அ��நா� ஒ�பர�க�ேணா�ட� வா�ைமெயா� ஐ��சா�� ஊ�ற�ய ��இ��ற�பாவ�� இட�ெப���ளஅணி எ�ன

♦ ஏகேதச உ�வக அணி

487. " " ?ெப�ைம எ��� தைல�ப�� உ�ள இ�பாடைலஇய�ற�யவ�யா� ♦ நாம�க�கவ�ஞ�இராம��கனா�

488. ?நாம�க�கவ�ஞ� ப�ற�தஊ� எ� ♦ ேமாக��

489. ? -நாம�க�கவ�ஞரி�ெப�ேறா� யாவ� ♦ெவ�க�ராம� அ�மணி

490. ?தமிழக அரச�� �த�அரசைவ�கவ�ஞராக� த�க��தவ�யா� ♦ நாம�க�கவ�ஞ� இராம��கனா�

491. ?ந�வ� அர� நாம�க� கவ�ஞ��� வழ�க�ய வ���யா� ♦ ப�ம �ஷ�வ���

492. ?கா�த�ய� கவ�ஞ� எனஅைழ�க�ப�பவ�யா� ♦ நாம�க� கவ�ஞ�

493. ? . . 1888 - 1972நாம�க� கவ�ஞரி� கால� எ�ன ♦ க� ப�

494. " ?நாம�க� கவ�ஞ� பாட�க�ெதா��ப�� இட� ெப���ளதைல��க�யாைவ

♦ெத�வ�த��மல�

♦ தமி�ேத� மல�

♦ கா�த�ய�க�

♦ ேதச�யமல�

♦ ச�தாய மல�

♦ெபரிேயா� �க�மல�

♦ த��நா�மல�

♦ ச��கா�ப�ய மல�

♦இைசமல�

♦அற��ைர மல�
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♦ ப��ைவமல�

495. நாம�க� கவ�ஞ� அவ�களி�பைட��களி� எ�ணி�ைகையஅற�க

இைசநாவ�க� - 3♦

க��ைரக� - 12♦

த�வரலா� - 3♦

�த�ன�க� - 5♦

இல�க�ய� த�றனா��க� - 7♦

கவ�ைத�ெதா���க� - 10♦

ச��கா�ப�ய�க� - 5♦

ெமாழிெபய���க� - 4♦

496.ெபா��அற�க

ெசா�ப� -♦வ�வ�

தரணி - ♦உலக�

497. ?தாயா� ந��� தரணிைய�தா���தாரமா�வ��தள�ைவ� ேபா���எ��ெசா�னவ�யா� ♦ நாம�க� கவ�ஞ�

498. ? . .இர�சணியயா�த�ரிக��ைலஇய�ற�யவ� யா� ♦ எ� ஏ க����னனா�

499. . . ? - - 1827எ� ஏ க����ணனா� எ�� எ�ேபா�ப�ற�தா� ♦ கைரய���� த��ெந�ேவ�மாவ�ட�

500. . . ? -எ� ஏ க����னனாரி�ெப�ேறா� யாவ� ♦ ச�கரநாரயண� ெத�வநாயக�

501. . . ?எ� ஏ க����னனா�யா� யாரிட� எ�ெமாழிய�ைன�க�றா�

தமி� - ( )♦ த�ைதயா� ச�கர நாராயண�

இல�கண� -♦மாணி�கவாசக� ேதவ�

வடெமாழி -♦ ப�லவண�ேசாத�ட�

502. ? . .க�ற���வ�க�ப� என�கழ�ெப�றவ�யா� ♦ எ� ஏ க����னனா�

503. . . ?எ� ஏ க����னனா� எ�த�ய��க�யாைவ

♦இர�சணி சமய ந��ணய�

♦இர�சணி மேனாகர�

♦இர�சணிய� �ற�

504. ? , .இர�சணியயா�த�ரிக� எ�பத�ெபா��எ�ன ♦உய�� த�ைன� கா�க ேவ�� இைறவைனேநா�க�� ெச���பயண�

505. . . ?எ� ஏ க����ணனா� எ�பத���ெபய� எ�ன ♦ெஹ�ற� ஆ�ப��� க����னனா�

506. ?இர�சணியயா�த�ரிக� எ��ைலத�வ� இய�ற�ப�ட�

♦ ப��க�ரி�� �ேராக�ர� எ�����இதைன இய�ற�யவ� -ஜா� ப�ய�

507.ெபா��அற�க

�க�வ� -♦ெசா�வ�

ெச�ற� -♦ ச�ன�

��� -♦ ச��ைவ

வ��தக� -♦ஆ�டவ�

ஆக�ய� -♦ ஏளன�

508. ?இேய�ைவ� கா���ெகா��த சீட� யா� ♦�தா�

509. " "இ�னெதன அற�க��லா� தா�ெச�வத�வ�ப�ைழையம�னி�ெம�ெநழி�கனிவா� மல��தா�ற�அ��வ�ள� இ���ற�ைன� �ற�யவ�

யா� ?♦இேய� நாத�

510. :இல�கண�ற���அற�க

வ�மற ேவா� -♦ ப���ெதாைக

ெச�ைக , , -ேசவ� ெவ�வ���� ♦ ப���ெதாைக

கனிவா� -♦உவைம�ெதாைக

இ��பாணி - ♦வ��த�வ�கார�
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511. " ? ? -ந�ல�த���ெபரிேதவானி��உய��த�� இ�பாட�வரிஇட�ெப�ற��எ� அத�ஆச�ரிய� யா� ♦���ெதாைக ேதவ�ல�தா�

512. ?���ெதாைகஎ�வைக�� ♦ எ���ெதாைக

513. ? 401���ெதாைகெமா�த�உ�ளபாட�களி� எ�ணி�ைகஎ�ன ♦

514. ? 4 8���ெதாைக பாட� அ�களி�வைரயைறஎ�ன ♦ அ��த� அ�வைர

515. ?���ெதாைகய�ைண�ெதா��தவ�யா� ♦�ரி�ேகா

516. ?���ெதாைகய��உ�ளகட��வா��த�ைண�பா�யவ�யா� ♦ பாரத� பா�ய ெப��ேதவனா�

517. ந�ல�த��� ெபரிேத வானி��உய��த��

நீரி�� ஆரளவ��ேற சார� ---- ?இ���� யா�ைடய� ♦ தைலவ� ���

518. ?ைசவசமய��ரவ� நா�வ�யாவ�

♦ த��ஞான ச�ப�த�

♦ த��நா��கரச� ( )அ�ப�

♦மாணி�கவாசக�

♦��தர�

519. ? ( )மாணி�க வாசக� ப�ற�த ஊ� எ� ♦ த��வாத�� ம�ைர

520. ?அரிம��தனபா��யம�னனிட� தைலைமைய� சராக� பணியா�ற�யவ�யா� ♦மாணி�கவாசக�

521. " " ?அ�� அ�யைட�தஅ�ப� எ�� அைழ�க�ப�டவ� யா� ♦மாணி�கவாசக�

522. ?மாணி�கவாசக� யாரா� ஆ�ெகா�ள�ப�டா� ♦ த���ெப���ைற இைறவ�

523. ? ? -ஆ�ைடயா� ேகாவ�� எ�� உ�ள� யாரா�எ��ப�ப�ட� ♦ ���ேகா�ைட மாவ�ட� மாணி�கவாசக�

524. ?மாணி�க வாசக� எ�த�ய��க� யாைவ

♦ த��வாசக�

♦ த���ேகாைவ

525. ? . . 9மாணி�கவாசக� எ�த ��றா��ைன� சா��தவ� ♦ க� ப� ஆ� ��றா��

526. , ?த��வாசக�� த���ேகாைவயா��எ�த���ைறய��இட�ெப���ளன ♦ எ�டா� த���ைற

527. ? 658த��வாசக�த�� ெமா�த� எ�தைன பாட�க� உ�ளன ♦ பாட�க�

528. ? . .த��வாசக�ைத ஆ�க�ல�த��ெமாழிெபய��தவ�யா� ♦ஜி � ேபா�

529. :ெபா��அற�க

வ�ைர -♦மண�

கழ� -♦அணிகல�

த��ப� -♦ெப�க�

ெம� -♦உட�

530. " " ?ைகதா� ெநக�ழ வ�ேட� உைடயா� எ�ைன� க��ெகா�ேள எ�� இைறவனிட� ேவ��யவ�யா� ♦மாணி�க வாசக�

531. , , ,உலக வரலா�ற�ேலேயமாணி�கவாசகைரவ�ட� �லைம உைழ�� ��ப�ைத� ெபா��த� ந�ைலயானப�த� ஆக�யவ��ட�ந�

மன�ைத�கவ�க��றவ�யா��இ�ைல எ��ெசா�னவ�யா� ? . .♦ஜி � ேபா�

532. " " ?ப�ற�ெபா��� எ�லாஉய����� எ��ெசா�னவ�யா� ♦ த��வ��வ�

533. ? ? 1812த����ற� �த��த��பத��ப���ெவளிய��டவ� யா� எ�த ஆ�� ♦ ஞான�ப�ரகாச�த�ைசய��ெவளிய��டா�

534. " " ?ெசா�லாதத��ைலெபா�மைறயானத����றளி�இ�லாதத��ைல இைணய��ைல��பா�� இ�ந�ல�ேத எ���ற�யவ� யா�

♦ பாேவ�த� பாரத�தாச�

535. ?த����றளி�ெப�ைமைய� ேபா�����எ� ♦ த��வ��வமாைல

536. :ெபா�� அற�க

பரி�� - ♦வ���ப�

வ���ப� -♦ ச�ற��

அ��கா� -♦ெபாறாைம

ஆ�க� -♦ெச�வ�

ஒ�லாேவ -♦இயலாேவ
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�ைக -♦ ேகா�டா�

இக� -♦ பைக

ெபா�ெளனஉடேனஔள்ியவ� -♦அற��ைடயா�

�ம�க -♦பணிக

க�ழ�கா�தைல -♦ தைலகீ�

சீ��தஇட� -♦உரிய கால�

537. :இல�கண� �ற���அற�க

ஒ��க� -♦ெதாழி�ெபய�

பரி��, -ெதரி�� ♦வ�ைனெய�ச�க�

இழி�த ப�ற�� -♦ெபயெர�ச�

உைடயா� -♦வ�ைனயாலைண��ெபய�

உரேவா� -♦வ�ைனயாலைண��ெபய�

எ�தா�பழி -♦ ஈ�ெக�ட எத��மைறெபயெர�ச�

ந�ெலா��க�, , -தீெயா��க� அ�வ�ைன ♦ ப���ெதாைகக�

538. ?பலக��� க�லா�அற�வ�லா தா� எ��வ��வ�யாைர��ற��ப��க�றா� ♦உய��ேதாேரா� ெபா��த வாழாதவ�

539. ?ந�ற���வ��தாவ�எ� ♦ ந�ெலா��க�

540. ?த����ற�எ�வைகபா�களா�ஆன�லா�� ♦�ற� ெவ�பா�க�

541. ?ஏலாத�ையஇய�ற�யவ�யா� ♦ கணிேமதாவ�ய�

542. ?கணிேமதாவ�ய� எ�சமய� சா��தவ� ♦ சமண சமய�

543. ? . .கணிேமதாவ�யா� கால� எ�ன ♦ க� ப� ஐ�தா���றா��

544. ?த�ைணமாைல��ைற�ப�எ����ைலஇய�ற�யவ�யா� ♦ கணிேமதாவ�யா�

545. ?ஏலாத� எ�வைக�� ♦ பத�ென�கீ��கண�� ��

546. ? 81ஏலாத�ய�� உ�ள பாட�களி�எ�ணி�ைகஎ�தைன ♦

547. ?தமிழ��� அ�ம��� ேபா�ற�எ��� ♦ ஏலாத�

548. ? , , , , ,ஏலாத�ய���ற�ப��ம���ெபா��க�யாைவ ♦ ஏல� இலவ�க� ச��நாவ�����மிள�த��ப�� ேபா�றைவயா��

549. " - ?பா� ேநா�க� வா�வா�பழிய��லா ம�னனா���ேநா�க� வா�வா��னி�� இ�பாட�வரிஇட�ெப���ள��எ� ♦ ஏலாத�

550. ? ,ம���� ெபா��களி� ெபயரி�அைம�தஇ���க�எைவ ♦ த�ரிக�க� ஏலாத�

551. , ?ேகாவல� க�ணக�வா��தஊ�எ� ♦ காவ�ரி���ப��ண�

552. ?ேகாவலனி� த�ைதெபய� எ�ன ♦மாசா��வா�

553. ?க�ணக�ய�� த�ைதெபய� எ�ன ♦மாநா�க�

554. ?ச�ல�பத�கார�த��ஆடலரச� யா� ♦மாதவ�

555. ?மாதவ� எ�ேபா� கான�வரி� பாடைல� பா�னா� ♦இ�த�ர வ�ழா

556. , ?வாணிக� ெச�த� ெபா���� ேகாவல�� க�ணக��� எ��ெச�றன� ♦ம�ைர

557. , ?ேகாவல� க�ணக��ட�வழி� �ைணயாக�ெச�றவ�யா� ♦ க��த�ய�க�

558. ?க��த�ய�க� எ�சமய�ைத� சா��தவ� ♦ சமணசமய�

559. , ? ( )ேகாவல� க�ணக�இ�வைர��யாரிட�அைட�கல�ெபா�ளாகவ����ெச�றா� ♦மாத�ரி இைடய��ல ேதா��

560. ? ?ேகாவல�ெகாைல���காரணமான பா��யம�ன�யா� அவ�மைனவ�ய��ெபய� எ�ன

♦ பா��ய� ெந��ெசழிய�

♦ ேகா�ெப��ேதவ�

561. ?இள�ேகாவ�க�ெப�ேறா� யாவ�

♦இமயவர�ப�ெந��ேசரலாத�

♦ ந�ேசாைண

562. ?இள�ேகாவ�க�எ�மரப�ன� ♦ ேசர மரப�ன�

563. ?இள�ேகாவ�களி�தைமய�ெபய� எ�ன ♦ ேசர�ெச����வ�
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564. ?இள�ேகாவ�க��ற����எ��த�க�னா� ♦�ணவாய�� ேகா�ட�

565. ? . .இள�ேகாவ�களி�கால� எ�ன ♦ க� ப� இர�டா� ��றா��

566. " ,யாமற��த �லவரிேல க�பைன� ேபா� வ��வ� ேபா�இள�ேகாைவ� ேபா��மிதனி� யா�க�ேம ப�ற�தத��ைல உ�ைமெவ��

�க��ச�ய��ைல என��க��தவ� யா� ?♦ பாரத�யா�

567. ?ச�ல�பத�கார�த���ளகா�ட�களி� எ�ணி�ைகம���காைதக� எ�தைன

♦ 3 , 30கா�ட� காைதக�

♦ �கா� கா�ட� - 10

♦ம�ைர�கா�ட� - 13

♦வ�ச��கா�ட� - 7

568. ?ச�ல�பத�கார� எ�வா�எ�லா� �கழ�ப�க�ற�

♦�த�கா�ப�ய�

♦��தமி� கா�ப�ய�

♦��ம�க� கா�ப�ய�

♦ஒ��ைம கா�ப�ய�

♦ நாடக� கா�ப�ய�

569. " ?உைரய�ைடய��ட பா��ைட�ெச���எனவழ�க�ெப��கா�ப�ய� எ� ♦ ச�ல�பத�கார�

570. " " ?ெந�ைச அ���ச�ல�பத�கார� எ�ேறா� மணியார� பைட�ததமி�நா� எ��ேபா�ற�யவ�யா� ♦ பாரத�யா�

571. ?ஐ�ெப��கா�ப�ய�க�யாைவ

♦ ச�ல�பத�கார�, , , ,மணிேமகைல சீவகச��தாமணி வைளயாபத� ��டலேகச�

572. ?ச�ல�பத�கார� கைதய�� உ�வ�எ�ன ♦இைச நாடக�

573. ? ,இர�ைட� கா�ப�ய� என வழ�க�ப�வ�எ� ♦ ச�ல�பத�கார� மணிேமகைல

574. " " ?அ�க� நீேர அ��க எ��ெசா�னவ� யா� ♦ சா�தனா�

575. ?ச�ல�� உண���� ��ெப�� உ�ைமக� யாைவ

♦அரச�ய� ப�ைழ�ேதா���அற���றா��

♦உைரசா� ப�த�னிைய உய��ேதா� ஏ��வ�

♦ஊ�வ�ைன உ���வ�� ஊ���

576. :இல�கண� �ற��� அற�க

1. -மட�ெகா� ♦அ�ெமாழி�ெதாைக

2. -தட�ைக ♦உரி�ெசா�ெறாட�

3. , , -��க� அ��ெபற� ந�ெமாழி ♦ ப��� ெதாைக

4. , , -உ�நீ� ��கழ� ெச�ெகா�ல� ♦வ�ைன�ெதாைக

577. " " ?ெபா�ெச� ெகா�ல� த�ெசா� ேக�ட யாேனாஅரச� யாேனா க�வ� என�ெசா�னவ�யா� ♦ பா��ய� ெந��ெசழிய�

578. " ?கணவைன இழ�ேதா��� கா��வ த��ெல�� இைணய� ெதா�� ���தனேள மடெமாழி இ�வ�ய�����தவ� யா� ♦ ேகா�ெப��ேதவ�

579. " " ?க�வைன� ெகாைல ெச�த� ெகா��ேகால�� அ�ேவ அரச நீத� எ�� �ற�யவ� யா� ♦ பா��ய ம�ன�

580. " ! " ?தைல�ைறக� பலகழி�ேதா� �ைறகைள�ேதா மி�ைல தக�தகாய�தமிைழதாப��ேபா�வாரீ� எ��பா�யவ�யா� ♦ பாரத�தாச�

581. " - ?எளிைமய�னா� ஒ�தமிழ�ப��ப��ைலெய�றா� இ���ளஎ�லா��நாணிட�� ேவ��� எ�� ெசா�னவ�யா� ♦ பாரத�தாச�

582. :இல�கண��ற��� அற�க

ெச�தமி� -♦ ப���ெதாைக

சலசல -♦இர�ைட�க�ளவ�

583. :ெபா�� அற�க

சா��காைம அழி�காைமதாவ��ேபா� -♦ ந�ைலந����ேவா�

584. ?பாரத�தாச� எ�த�ய��க� யாைவ

♦���பவ�ள��, , , ,இ��ட �� தமிழிய�க� பா��ய�பரி� அழக�� ச�ரி��

585. 1649. ? -�கனி�நகர� எ� ♦ ச���க�ேபர� க�ைக�கைரய�� அ�க��
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586. ேதவா ந��கழ�ேசவ��கவ�தென�

நாவா� ேவ��வ�நா�அ�ேய�எ�றா� - ? ? -இ���� இட�ெப�ற ��எ� இைத�ெசா�னவ�யா� ♦ க�பராமாயண� �க�

587. , , - ?��ற�� தா�� உ�ள��யவ�தாய��ந�லா�எ��நீ� க�ைகநாவா���இைற இ�ெதாடரி� தாய��ந�லா�யா� இதைன�ெசா�னவ�

யா� ? - -♦ தாய��ந�லா� �க� ெசா�னவ� இல��வ�

588. " - ?���ெள� ஒ�நா� ேவ� ���ள ெதன உ�னா அ��ள இனிநா� ஓ�ஐவ�க�ஊராேனா� எ�� ெசா�னவ� யா� ♦இராம�

589. ?க�ப� இய�ற�ய ��க�யாைவ

♦ க�பராமாயண�, , , , ,சடேகாபர�ததாத� ஏெர�ப� ச�ைலெய�ப� சர�வத�அ�தாத� த���ைகவழ�க�

590. ? , ,க�ப� வா��த கால�த��வா��த �லவ�க� யாவ� ♦ சய�ெகா�டா� ஒ�ட���த� �கேழ�த� �லவ�

591. ?க�ப� தா� இய�ற�ய க�பராமயண�த�� �த�� இ�ட� ெபய� எ�ன ♦இராமாவதார�

592. " " ? ,தமி���� கத� எ�� ெபரிேயா� பல� �ற�ய��க�எைவ ♦ த����ற� க�பராமாயண�

593. ? ?க�பராமாயண�த��அேயா�த�யா கா�ட�எ�தைனயாவ�கா�ட� �க�படல�எ�தைனயாவ�படல�

♦இர�டா� கா�ட�

♦�க�படல� - ஏழா� படல�

594. ? 13க�பராமாயண�த�� ெமா�த� எ�தைன படல�க�உ�ளன ♦ படல�

595. ? ?க�பராமாயண� எ�தைன கா�ட�க� உைடய� அைவயாைவ

♦ஆ� கா�ட�க�

♦ பால கா�ட�

♦அேயா�த�யா கா�ட�

♦ஆர�ய கா�ட�

♦ க��க��தா கா�ட�

♦��தர கா�ட�

♦��த கா�ட�

596.ெபா��அற�க

த�ர� -♦ த�ர�ச�

நாம� - ♦ெபய�

அ� -♦இ��

த�ைர -♦அைல

இைற�ச� -♦வண�க�

நாவா� - ♦ பட�

��ச� -♦ தைல��

அ��த�ய� -♦அ��உைடயவ�

தழீஇய -♦ கல�த

�ரிச�� -♦ தைலவ�

நயன� -♦ க�க�

இ�� -♦ ந�ல�

இளவ� -♦ த�ப�

597. :இல�கண� �ற��� அற�க

ேபா�� �க� -♦இர�டா� ேவ��ைம உ��� பய��உட� ெதா�க ெதாைக

க�த�ர�ேதா� -♦உவைம�ெதாட�

இ��தவ�ள� -♦ெபயெர�ச�

வ��எ�த�னா� -♦வ�ைனெய�ச�

கழ� -♦ தானியா� ெபய�

ேதவா -♦வ�ளி

�வா -♦ ஈ� ெக�ட எத��மைற� ெபயெர�ச�
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வ�க -♦வ�ய�ேகா�வ�ைன���

ேத�� மீ�� -♦ எ���ைம

மாதவ�, -ந�க�� ♦உரி� ெசா�ெறாட�

தழீஇய -♦ெசா��ைச அளெபைட

கா��லா� -♦ஆறா� ேவ��ைம�ெதாைக

உண���வா� -♦வ�ைனயாலைன�� ெபய�

இனியந�ப -♦�ற���ெபயெர�ச�

ெந�நாவா�ெந�நீ� -♦ ப���ெதாைக

நயன� -♦உவைம�ெதாைக

ந��த� -♦ ப���ெதாைக

ந��ேக� -♦ நா�கா� ேவ��ைம�ெதாைக

598. " " ?இளவழக�வ�தா� இ�எ�வைக�ெதாட� ♦ெவளி�பைட

599. " " ?மா� எ���ெசா�எ�வைக�ெசா� ♦அஃற�ைண� ெபா��ெபய�

600. " " ?ேசா� உ�டா� எ�வைக�ெசா� ♦இன��ற��த�

601. " " ?மா� க�ைறஈ�ற� இ�ெதாடரி� மா�எ�ப� எதைன� �ற��க�ற� ♦ ப�

601. , , , ?இைச �ற��� ப�� ப�ற� வ�� ெசா�எ� ♦இர�ைட� க�ளவ�

602.இளைம�ெபய�கைள அற�க

ஆ� -♦���

மா� -♦ க��

கீரி -♦ ப��ைள

ச��க� -♦��ைள

ேகாழி -♦���

603. - , ?��க� அ��� ப�ப�� ெம�க�ெச�வ�ெச�வெம�ப�ேவ இ�வரி இட� ெப�ற�� இத�ஆச�ரிய� யா�

♦ ந�ற�ைண -மிைளக�ழா�ந�ேவ�டனா�

604. - ?ெந�ய ெமாழித�� க�யஊ�த�� ெச�வ� அ��த�ெச�வ�ைன� பயேன இ� யா�யாரிட� �ற�ய� ♦ ேதாழி தைலமகனிட��ற�ய�

605. ? 5 - 4 -1மிைளக�ழா� ந�ேவ�டனா� பா�ய பாட�க�எ�தைன ♦ ந�ற�ைண ���ெதாைக

606. ? ,ச�க ��க�எைவ ♦ ப���பா�� எ���ெதாைக

607. ? ( )ந�ற�ைண எ�வைக �� ♦ எ���ெதாைக அக�த�ைண

608. " " ?ச�ககால�த�� ந� எ���அைடெமாழி ெப�ற �� எ� ♦ ந�ற�ைண

609. , ? 9 - 12ந�ற�ைணய�� ச��ெற�ைல ேபெர�ைலஎ�ன ♦

610. ?ந�ற�ைண ய�ைன� ெதா��தவ� யா� ♦ ப�னா�� த�த மாற� வ�த�

611. ? 400ந�ற�ைணய�� உ�ள ெமா�த� பாட�க� எ�தைன ♦

612. ? 275ந�ற�ைணைய� பா�ய �லவ�களி�எ�ணி�ைக ♦

613. :ெபா��அற�க

அரி -♦ெந�கத��

ெச� -♦வய�

யாண� -♦ ��வ�வா�

614. :இல�கண�ற��� அற�க

ெச�றவ�� - ♦ெபயெர�ச�

ெச�வ�ைன -♦வ�ைன�ெதாைக

��க�, -ெம�க� ♦ ப���ெதாைக

615. :ப�ரி�தற�த� அற�க

அ�க� - +♦அ� க�

ப�பல - +♦ பல பல
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ெம�க� - +♦ெம�ைம க�

616. ..... ? -சா�ேறா� பால�ஆப சாலா� சாலா� பால� ஆ�பேவ இ�வரி இட� ெப�ற �� எ� ♦ �றநா�� க�ணகனா�

617. ?ேகா�ெப��ேசாழனி� அைவகள� �லவ�யா� ♦ க�ணகனா�

618. ?�றநா�� பாட�களி� எதைன� ப�ற� ேபச�ப�க�ற� ♦ �ற�ெபா��

619. ? 400�றநா��ெமா�த� எ�தைன பாட�க� உ�ளன ♦ பாட�க�

620.ெசா�ெபா�� அற�க

�க�� -♦ பவள�

ம�னிய -♦ ந�ைலெபற

ெதாைட -♦மாைல

கல� -♦அணி

621.இல�கண��ற��� அற�க

ெபா��� �க��� ���� -♦ எ���ைமக�

மாமைல -♦உரி�ெசா�ெறாட�

அ�வ�ைல, -ந�கல� ♦ ப���ெதாைகக�

622. ?அ��த�ய�க� ப�ற�த ஊ� எ� ♦ த��க��

623. ?அ��த�ய�களி�இற�த மகைன எ��பவத�� த��நா��கரச� பா�ய பத�க� எ�ன ♦ஒ�� ெகாலா�

624.அ��ெப�� �ைலய�னா� ஆ�ெகா�ளஅைட����தெத��� உண� வ��லாத ச��ைமேய� யா� எ�றா� இ�வரிய�� ச��ைமேய� எ��

அைழ�க�ப�பவ� யா� ?♦ த��நா��கரச�

625.ம�லல� ���ைத ஈ�� ெபா�த�னி� வாள ராெவா��அ�ல�� ற��க�� ேசாரஅ�ைகய�� தீ��� ற�ேறஇ�பாட� வரி இட�ெப�ற ��

எ� ? ?பா��தீ�� இற�தவ�யா� ♦ெபரிய �ராண� ♦��த த��நா�கரச�

626. ?ெபரிய �ராண�ைத அ�ளியவ� ♦ ேச�க�ழா�

627. ? -ேச�க�ழா� ப�ற�தஊ�எ�ன ♦ கா�ச��ர� மாவ�ட� ��ற���

628. ?ேச�க�ழாரி� இய�ெபய� எ�ன ♦அ��ெமாழி�ேதவ�

629. ?எ�ேசாழ ம�னனிட� தைலைம அைம�சரா�� த�க��தவ� ♦அநபாய� ேசாழ�

630. ?உ�தம ேசாழ�ப�லவ� எ�� அைழ�க�ப�பவ� யா� ♦ ேச�க�ழா�

631. ?ேச�க�ழா� எ�வா� எ�லா� ேபா�ற�ப�க�றா�

♦ெத�வ� ேச�க�ழா�

♦ெதா�ட� சீ� பர�வா�

632. ? . . 12ேச�க�ழாரி� கால� எ�ன ♦ க� ப� ஆ� ��றா��

633. ?ச�வன�யா� ெமா�த� எ�தைனேப�

♦ெமா�த� : 72

♦ தனிய�யா� - 63

♦ெதாைகய�யா� - 09

634. ?ெபரிய �ராண�த��� ேச�க�ழா� இ�ட ெபய� எ�ன ♦ த���ெதா�ட� �ராண�

635. ?ேச�க�ழா� யா� எ���ைர�கெபரிய �ராண�ைத இய�ற�னா� ♦ த��ைல நடரச�ெப�மா�உலெகலா� எனஅ�ெய���� ெகா��தா�

636. ? ?ப�த���ைவ நனி ெசா�ட� ெசா�ட� பா�ய கவ� வலவ என யாைர யா��க���ைர���ளா� ♦ ேச�க�ழாைர மகாவ���வா�மினா�ச�

��தரனா�

637. , , ? ? - . . .உலக� உய�� கட�� ஆக�ய ��ைற�� ஒ��ேக கா��� காவ�ய� எ� இதைன� ெசா�னவ� யா� ♦ெபரிய �ராண� த��வ� க க�யண

��தரனா�

638. :ெபா�� அற�க

�த� -♦ த��நீ�

உத�ர� -♦��த�

அரா -♦ பா��

ஒ�ைல -♦வ�ைர�

ம�ல� -♦வளமான
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கமல� -♦ தாமைர

மிைச -♦ ேம�

�ைல -♦ெகா�ய வய��� ேநா�

ெத��� -♦ெதளிவ��லாத

ச�த� -♦அழ�

ஆ -♦ ப�

ேமத� -♦ எ�ைம

639.இல�கண��ற��� எ��க

உ�ேவனி� - ♦உரி�ெசா�ெறாட�

ப�த� -♦ ப�த� எ�பத� கைட�ேபா�

அைண�த வாசீக� -♦ெபயெர�ச�

ெபா�� கட� -♦வ�ைன�ெதாைக

அற���, -அைட�� ♦வ�ைனெய�ச�க�

கரகமல� -♦உ�வக�

ெபாழி�த�ழிய - ♦வ�ைனெய�ச�

ேதச� -♦இடவா�ெபய�

வ�தவ� -♦வ�ைனயாலைண�� ெபய�

ந�கற�க�, -இ�ன�த� ♦ ப���ெதாைக

தா�த�ைத -♦உ�ைம�ெதாைக

�த�சா�த -♦இர�டா� ேவ��ைம�ெதாைக

அ�கண� -♦அ�ெமாழி�ெதாைக

ேகளா -♦ெச�யா எ��� வா��பா�� வ�ைனெய�ச�

640. ? ( 96 )�� எ�வைக இல�க�ய� ♦ ச��ற�ல�க�ய�

641. ?தமி�வ���� யா� மீ� பாட�ப�ட� ♦ெசா�கநாத�

642. ? , , ,தமி�வ�� ��வ�� வய�� வர��களாக� �ற�ப�வன யாைவ ♦ெவ�பா ஆச�ரிய�பா க��பா வ�ச��பா

643. ? , , ,நா�கரண�க� எ�பைவ எைவ ♦மன� ��த� ச��த� அக�கார�

644. ? , , ,தமி�வ�� ��வ�� �ற�ப�� ந�ெனற�க� யாைவ ♦ைவத��ப� ெகௗட� பா�சால� மாகத�

645. ? , , ,தமி�வ�� ��வ�� �ற�ப�� வ�ைளெபா�� எைவ ♦அற� ெபா�� இ�ப� ��ேப�

646. ?ேபா�� �லவ�கைள�த���ேபா� யாவ�

♦���வத�� -அத��ரராம பா��ய�

♦ெசவ�ைய அ��பத�� -வ������ர�

♦ தைலைய ெவ��வத�� -ஒ�ட���த�

647. ?ெநற�நா� எ�பைவ எைவ

♦ைவத��ப� -ஆ�கவ�

♦ெகௗட� -ம�ரகவ�

♦ பா�சால� - ச��த�ரகவ�

♦மாகத� -வ��தாரகவ�

648. :ெசா�ெபா�� அற�க

சீ�ைதய� - -♦ ேபா���லவ� கீழானவ�

��க�� - -♦ பய�� அ� ப���வள�த�

நாளிேகர� -♦ெத�ைன

649. :ப�ரி�தற�த� அற�க

கரண�ேத� - +♦ கரண�� ஏ�

நா�ெபா�� - +♦ நா�� ெபா��
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இள�கனி - +♦இளைம கனி

650. ?யா�ைடய ந�ப�ைன ஆரா��தற��� ஏ���ெகா�ளேவ��� ♦அற�வ�� ெதளி�த�த���ச��ைடேயா� ந��

651. ?பலைர� பைக��� ெகா�வதைன வ�ட ப�மட�க தீைம உைடய� எ� ♦ ந�லவ� ஒ�வரி� ந��

652. ?யாைர எ�ேலா�� ச�ற�ப��ப� ♦ெச�வ�

653. ?பைகைம எ��� இ�ைள� ேபா��வ� எ� ♦ெச�வ� எ���அைணயாவ�ள��

654. ?அரியவ��� எ�லா� அரி� யாைர� ேபணி� தமரா�ெகாள� ♦ெபரியா�

655. ?�த�லா��� எ� இ�ைல ♦ஊத�ய�

656. , ?த����ற� ஒ� வ��பா��ேகா ஒ�மத�தா��ேகாஒ�ந�ற�தா��ேகாஒ�ெமாழியா��ேகா உரியத��எ��ெசா�னவ�யா�

♦ த��. .வ� க�யாண��தரனா�

657. " " ?த��வ��வ� ேதா�ற�ய�ரா வ��ட� தமிழ� எ���ஒ�இன�இ��பதாகஉலக�தா����ெதரி�த���கா� எ���ற�யவ� யா�

♦ க�. . .ஆெப வ��வநாத�

658. ?த��நா��கரச� எ�தஊரி� ப�ற�தா� ♦ த��வா��

659. ? -த��நா��கரச� ெப�ேறா� யாவ� ♦ �கழனா� மாத�னியா�

660. ?த��நா��கரச��� ெப�ேறா�இ�ட ெபய� எ�ன ♦ம�ணீ�க�யா�

661. ?த��நா��கரசரி�ெநற� எ�வைக ெநற� ♦ெதா�� ெநற�

662. ? , ,த��நா��கரச��� வழ�க�ப�� ேவ� ெபய�க� எ�ன ♦ த�மேசன� அ�ப� வாகீச�

663. ?தா�டக ேவ�த� எனஅைழ�க�ப�பவ�யா� ♦ த��நா��கரச�

664. ? , ,�வ� ேதவார� எ�ப� யா�யா�ைடய� ♦ த��ஞானச�ப�த� த��நா��கரச� ��தர�

665. ? . . 7த��நா��கரசரி� கால� எ�ன ♦ க� ப� ��றா��

666. ? 4,5,6த��நா��கரசரி� பாட�க� எ�ெத�த த���ைறகளி� இட� ெப���ள� ♦ த���ைறக�

667. ேதவார� ப�ரி�தற�க

♦ ேத +ஆர�

♦ ேத +வார�

668. ?ேதவார� எ�பத� ெபா��எ�ன ♦ெத�வ�த�ைமைய உைடயஇைச�பாட�க�

669. ?த��வா�� எ�த மாவ�ட�த�� உ�ள� ♦ கட�� மாவ�ட�

670. " " " " ?நாமா���� ��ய�ேலா� எ��� பாட�யாைர அ�சமி�ைலஅ�சமி�ைல என� பாட� ���ய� ♦ பாரத�யாைர

671. " " ?இ�பேம எ�நா�� ��ப� இ�ைல எ�� ெசா�னவ� யா� ♦ த��நா��கரச�

672. - ?நாமா���� ��ய�ேலா� நமைனஅ�ேசா� நரக�த�� இட�� பேடா� நடைல இ�ேலா� இ�வரி இட� ெப���ள �� எ�

♦ ேதவார� ( )த��நா��கரச�

673. :ெசா�ெபா�� அற�க

இட� - ♦��ப�

ஏமா�� -♦ பா�கா��

நடைல - ♦��ப�

நம� -♦ எம�

674.இல�கண� �ற��� அற�க

ந�ச�� , -ெவ��ைழ ♦ ப���ெதாைக

மல��ேசவ� -♦உவைம�ெதாைக

மீளா ஆ� -♦ ஈ�ெக�ட எத��மைற ெபயெர�ச�

675. ?சீறா��ராண� இய�ற�யவ� யா� ♦உம���லவ�

676. ?உம���லவ� யா�ைடயமாணவ� ♦ எ�டய�ர� க�ைக �����லவ�

677. ? ? ,யா�ைடய ேவ��த�� ேபரி� உம���லவ� சீறா��ராண�ைத இய�ற�னா� ந�ைற��ற�யார� ♦வ�ள�சீத�காத� அ��காச��

678. ?��ெமாழி மாைல எ��� �ைல எ�த�யவ�யா� ♦உம���லவ�

679. ? 17உம���லவரி� கால� எ�ன ♦ ��றா��

680. ?சீறா��ராண� எ�பத� ெபா�� எ�ன
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♦ சீறா -வா��ைக

♦ �ராண� -வரலா�

681. , ? ?சீறா��ராண�த�� எ�தைனகா�ட�க� பா�க� உ�ளன அைவயாைவ

♦ 3 கா�ட�

♦வ�லா��� கா�ட�

♦���வ��� கா�ட�

♦ஹ��ர��� கா�ட�

♦ 5027வ���த� பா�க�

682. ?உைடய வ�த����தேரஉ�ைமெய���ணி� த�ன� ைட�த ெந� வாய�ன�அற�வ�னி� ெதளி�ேதா��இ�பாட� வரி இட� ெப�ற �� எ�

இத�ஆச�ரிய� யா� ? -♦ சீறா��ராண� உம���லவ�

683. ?நீ�ட வா�ந�ல� �ைட�த�ட�க�ட��ட� ந�மி��� ��ட கா�ம�த� த��வ�ழி கன�க� ெகா�பளி�ப� இ�வரி இட� ெப�ற �� எ�

♦ சீறா��ராண�

684. :ெபா�� அற�க

தட�கரி -♦ெபரியாைன

அடவ�கா� -♦ கா�

உ�ைவ -♦ ��

ேகா� -♦ த�த�

வ��க�� -♦��ைமயானநக�

மட�க� -♦ ச��க�

ந�ண� -♦ெகா���

மாத�ர�, -�தர� ♦மைல

ேகசரி -♦ ச��க�

கா� - ♦ெகா��த�

��த� -♦அற��

உ�னி - ♦ ந�ைன��

ேகழ� -♦ ப�ற�

685. ?க��ெதாைகஎ�வைக�� ♦ எ���ெதாைக

686. ?க��ெதாைகய�ைன இய�ற�யவ�யா� ♦ ந�ல��வனா�

687. ? ? - 33ெந�த�க�ைய� பா�யவ� யா� இத�� எ�தைனபாட�க�உ�ளன ♦ ந�ல��வனா� பாட�க�

688. ?க��ெதாைகைய� ெதா��தவ� ♦ ந�ல��வனா�

689. ? 150 ( )க��ெதாைகய�� உ�ள பாட�களி� எ�ணி�ைக எ�ன ♦ பாட�க� கட��வா���ேச���

690. " " ?ெபாைறெயன� ப�வ�ேபா�றாைர�ெபா��த� இ�வரி இட� ெப�ற ��எ� ♦ க��ெதாைக

691. ?இ�வா��ைக எ�ப�எ�ன ♦வ��த� வ�தவ��� உத�த�

692. ?அ�� என�ப�வ� எ� ♦��ற� த�வ�வா�த�

693. ?அற��என�ப�வ�எ� ♦அற�வ�லா� ெசா�ெப�த�

694. ?ப��என�ப�வ� எ� ♦ சா�ேறா� வழி அற���ஒ��த�

695. , , ?ஒ��த� ேநா�ற� ெபா��த�எ�வைக ெபய�க� ♦ெதாழி�ெபய�க�

696. ?கல�பக� எ�வைக�� ♦ ச��ற�ல�க�ய�

697. ?கல�பக ���பா��ைட� தைலவ� யா� ♦ ப�லவ ம�ன���றா� ந�த�வ�ம�

698. ? ?கல�பக�த��ெமா�த� எ�தைன உ���க� உ�ளன அைவ யாைவ

♦ 16 - -உ���க� கல� ப�னிர�� பக� ஆ�

1. �யவ���

2.அ�மாைண

3.கா�
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4.ஊச�

5.இர�க�

6.மற�

7.தைழ

8.தவ�

9. ச���

10. பா�

11.ைக�க�ைள

12.��

13.வ��

14.�ற�

15.கால�

16.மாத�க�

17.களி

18. சமப�ரத�

699. ----- ?கத��ெதா�வ��ன� கைரெபா� த�ழித� காவ�ரி வளநாடா இ�பாட� வரி இட� ெப���ள �� எ� ♦ ந�த�� கல�பக�

700. ? -�லேசகர ஆ�வா� ப�ற�த ஊ� எ� ♦ ேகரளமாந�ல� த��வ�ைச�கள�

701. ? ? -�லேசகரஆ�வா� பா�யபாட�க� எத�� இட�ெப���ளன அவ�ற�� ெபய� எ�ன ♦ நாலாய�ர� த��வ�ய ப�ரப�த� ெப�மா�த��ெமாழி

702. ? ,�லேசகர ஆ�வா� அற��த ெமாழி எைவ ♦வடெமாழி ெத�ெமாழி

703. ?�லேசகர��த� எ���ள� ♦ த��வர�க�

704. ? . .9�லேசகரி� கால� எ�ன ♦ க� ப� ��றா��

705. ?���த மாைல எ��� �ைல இய�ற�யவ� யா� ♦�லேசகர ஆ�வா�

706. ? 105ெப�மா� த��ெமாழிய�� எ�தைணபா�ர�க� உ�ளன ♦

707.இல�கண��ற��� த�க

ேநா�கா� -♦��னிைலஒ�ைமவ�ைன���

வா���� -♦ எத��கால�ெபயெர�ச�

708. " " ?��த� மா�ட� எ��� கவ�ைத� ெதா�த�ய�ைண எ�த�யவ�யா� ♦ சாைல இள�த�ைரய�

709. ? -சாைல இள�த�ைரயனி� ெப�ேறா� யாவ� ♦இராைமயா அ�னெல��மி

710. ?சாைல இள�த�ைரய�ப�ற�தஊ�எ� ♦ த��ெந�ேவ�மாவ�ட�

711. ?சாைல இள�த�ைரய�எ�ெவ�இய�க� ேதா�ற காரணமாக இ��தா�

♦உலக�தமி��ப�பா��இய�க�

♦உலக�தமி�ஆரா��ச��கழக�

♦இ�த�ய� ப�கைல�கழக�தமிழாச�ரிய�

♦ த����தமி� எ��தாள�ச�க�

712. " " ? 1991பாேவ�த� வ��� சாைலஇள�த�ைரய��� எ�த ஆ�� வழ�க�ப�ட� ♦

713. ? 06.09.1930 - 04.10.1998சாைலஇள�த�ைரய� கால� எ�ன ♦

714. ?சாைல இள�த�ைரயனி� எ�ெத�த பைட��க��� தமிழக அரச�� ச�ற�த���கான பரி�க� க�ைட�தன

♦ �ர�ச� �ழ�க�

♦உைர ���

715. - - ?ேநா�க�ய அ�த�ைச ேந�த�ைசய�� �ளி� ேசா�ப� மி�ற� நைட எ� நீ எ��ெசா�னவ�யா� ♦ சாைலஇள�த�ைரய�

716. - ? ?சாதைன� ��கைளஏ����ேன இ�� ந�லெச� இைள� பாற��ேமா எ�� �ற�யவ�யா� ♦ சாைலஇள�த�ைரய�

717. ?தமி� ெமாழிய�� உபந�டத� என�ேபா�ற�ப�� �� எ� ♦ தா�மானவ� பாட�க�

718. ?தா�மானவரி� மைனவ�ய��ெபய� எ�ன ♦ம��வா��ழ�

719. ?தா�மானவ� யா�ைடய ஆச���அ��� ெப��� ச�ற��வ�ள�க�னா� ♦ த���ல� மரப��வ�தெமௗன��
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720. - ? .ைபயநாைவயைச�த பழ�தமி�ஐைய தாடைல ெகா��பணி�வா� இ�வரி யா�ைடய� ♦ ப�ளியகர� நீ க�தசாமி��லவ�

721. ' ' ?ப�ளி�க�ரகார� எ��� ஊ� எ�மாவ�ட�த�� உ�ள� ♦ த�ைச

722. ? .தாம�க�ேர எ�பவ� எ�த�ய ஆ�க�ல�கவ�ைதய�ைன ெமாழி ெபய��தவ� யா� ♦ நீ க�தசாமி��லவ�

723. - ?த��ந�ைற�தைன த�னிகெரா�ற�ைல தீ� தீ��தைன நீ�வள�சா��தைன எ���ெதாட��� பாட� எ�பாட�� ெமாழி ெபய���ஆ��

♦வ�ேதமாதர�

724. ?பாரத�யா�ஆச�ரியராக பணியா�ற�ய ப�த�ரி�ைகக�யாைவ

♦�ேதசமி�த�ர� -உதவ� ஆச�ரிய�

♦ ச�கரவ��த�னி -ஆச�ரிய�

♦இ�த�யா - ( )ஆச�ரிய� வாரப�த�ரி�ைக

725. ?பாரத�யா� ெமாழிெபய��த �� ♦ கீைத

726. ? ,எ���ெதாைக ��களி� �ற� ப�ற������க�எைவ ♦ பத����ப�� �றநா��

727. ?எ���ெதாைக��களி� அக� ப�ற� �����க�எ�தைண ♦ஆ�

728. ?பரிபாட� எ�வைக �� ♦அக�� �ற�� கல�த பாட�ெதா�த�

729. ?கடாஅயாைன� கழ�கா� ேபக� ெகாைடமட� ப�த ல�ல�பைடமட� படா�ப�ற� பைடமய� �ற�ேன இ�பாடைல� பா�யவ�யா� ♦ பரண�

730. ?வரலா��� �ற���கைள� பாட�க�� ெபாத��� ைவ��� பா�வத�� வ�லவ� யா� ♦ பரண�

731. ?கான ம�ைஞ��� க��க� ந�க�ய �க���ரியவ�யா� ♦ைவயாவ�� ேகா�ெப�� ேபக�

732. ?ேபகனி� ஊ� �� எ�ன

ஊ� - , -ந��� �� ஆவ�ய���

733. ?ஒ� ேவ�தெனத�� ெச�� அவ�த�ைமைய� �ற�� �க�வ� எ�வைக� �ைற ♦இய�ெமாழி வா���

734. ? , ,ெகாைடமட� எ�றா� எ�ன ♦இ�லாதவ���� உ�ளவ���� இர�தவ���� இரவாதவ����பா�பா��ற� வைரயா�ெகா��த�

735. ? , , ,பைடமட� எ�றா�எ�ன ♦�ர�அ�லாதா� ேம�� ��க��டா� ேம�� ��ப�டா� ேம�� ��தா�இைளயா� ேம��ெச��த�

736. ? ?அகநா�� எ�தைன ப�ரி�கைள உைடய� அைவயாைவ

♦ 3 ப�ரி�

♦ களி�ற�யாைன ந�ைர - 120 பாட�க�

♦மணிமிைடபவள� - 180 பாட�க�

♦ ந��த�ல� ேகாைவ - 100 பாட�க�

737. ?ெந��ெதாைக எ�� அைழ�க�ப�� �� எ� ♦அகநா��

738. ? 13 31அகநா�� பாட� வரிக�எ�ன ♦ அ�� ச��ைம�� அ�ெப�ைம��

739. ?அகநா�� பாட�க� எ�வ�த� ெகா��க�ப���ளன

♦ பாைல�த�ைண - 1,3,5ஒ�ைற�பைட எ�

♦�ற��ச��த�ைண - 2,8, எனவ��

♦��ைல�த�ைண - 4,14 எனவ��

♦ம�தத�ைண - 6, 16 எனவ��

♦ெந�த�த�ைண - 10,20 எனவ��

740. ?அகநா�� �ைல� ெதா��தவ� யா� ♦உ��ரி�� க�ழா� மகனா�உ��த�ரச�ம�ஆவா�

741. ?அகநா�� �ைல�ெதா��ப��ேதா�யா� ♦ பா��ய�உ�க�ர� ெப�வ�த�

742. " " ?ப�ரி�ேதா� ெபய���க�ர�க� ம���ப�ற� த��ைமய�� இ���வ�ைன இலேன இ�பாடைல� பா�யவ�யா� ♦ஔைவயா�

743. ?ஐ�����பாட�களி� அ�வைரயைற எ�ன ♦��ற� ச��ைமஆற��ெப�ைம

744. ?ஐ����� எ��ைறய�� அைமய� ெப���ள� அதைன பா�யவ� யா�

♦�ற��ச� - கப�ல�

♦��ைல - ேபயனா�

♦ம�த� -ஓர� ேபாக�யா�

♦ெந�த� -அ��வனா�

♦ பாைல -ஓதலா�ைதயா�
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745. ?ஐ����� ெதா��தவ� யா� ♦ �ல��ைற ��ற�ய �ட�� க�ழா�

746. ?ஐ����� ெதா��ப��தவ�யா� ♦ ேகா�ேசரமா� யாைன� க�ேச�மா�தர�ேசர�இ��ெபாைற

747. ?ஐ�������� கட�� வா���பா�யவ�யா� ♦ பாரத� பா�யெப��ேதவனா�

748. " ' ?�லன��க�ற அ�தணாள� எ�� �கழ�ப�டவ� யா� ♦ கப�ல�

749. " " ? ?ந�மைன வ�ைவ யயரவ�வ� ப��னி�� ��த� மலரனி� ேதாேய எ�� பாட� வரி இட� ெப�ற�� எ� யா� பா�ய�

♦ஐ����� - கப�ல�

750. ? , , , ( 4 )அற���பா�� இட� ெப�� இய�க�எ�ன ♦ பாய�ரவ�ய� இ�லறவ�ய� �றவறவ�ய� ஊழிய�

751. ? , , ( 3 )ெபா��பா�� உ�ள இய�க� எ�ன ♦அரச�ய� அ�கவ�ய� ஒழிப�ய�

752. ? , ( 2 )காம���பா�� உ�ள இய�க� எ�ன ♦ களவ�ய� க�ப�ய�

753. ?த����ற� எ�ப� எ�ன ♦அைடய��த க�வ�யா� ெபய�

754. ?தமி�மாத�� இனிய உய��ந�ைல எ�� ேபா�ற�ப�� �� எ� ♦ த����ற�

755. ?ச��தாமணி எ�பதன ெபா��எ�ன ♦ஔி��றாத மணி

756. ? ? -சீவக ச��தாமணிைய இய�ற�யவ�யா� ஆவ� எ�சமய�ைதசா��தவ� ♦ த���த�க� ேதவ� சமணசமய�

757. ?நரிவ���த� �ைலஇய�ற�யவ�யா� ♦ த���த�க� ேதவ�

758. ?சீவக� ச��தாமணி�� உைரெய�த�யவ�யா� ♦ ந�ச�னா��க�னியா�

759. ?வ���த�பாவ�� அைம�த �த� �� எ� ♦ சீவக ச��தாமணி

760. ?��ெமாழிமாைல �ைல இய�ற�யவ�யா� ♦உம���லவ�

761. ?ச��ன� சீறா எ�றைழ�க�ப���ைலஇய�ற�யவ� யா� ♦ ப�அ�ம� மைர�காய�

762. ?உம���லவரி� ஆச�ரிய� யா� ♦க�ைக ���� �லவ�

763. ? ?சீறா��ராண�த�� எ�தைனகா�ட�க� உ�ளன அைவ யாைவ

♦ 3 கா�ட�

1. -வ�லா���கா�ட� ப�ற�ப�ய�கா�ட�

2. -��� வ��� கா�ட� ெச�ெபா��கா�ட�

3. -ஹ��ர��� கா�ட� ெசலவ�ய�கா�ட�

764. ?நப�க� ெப�மா� அ�ப�க�ட�த�க�ய���த �ைக��ளமைலய�� ெபய� எ�ன ♦ெதௗ� மைல

765. , , , , ?பா�த� உரக� ப�னக� பணி அர� எ�பத� ெபா�� எ�ன ♦ பா��

766. ?நாடக� தமி� ��க�� தைலயாய ச�ற�ப�ைன�ைடயதாகவ�ள��� ��எ� ♦மேனா�மணீய�

767. ' ' ?இரகச�யவழி எ�ற �ைல�த�வ� அைம�த�� எ� ♦மேனா�மணீய�

768. ?ச�வகாமிசரித� எ��� �ைண�கைத எ���� இட� ெப���ள� ♦மேனா�மணீய�

769. . ?ெப ��தர�ப��ைள ேபராச�ரியராக எ�� பணி �ரி�தா� ♦ த��வன�த�ர� அரசட� க��ரி

770. . ?ெப ��தர� ப��ைளய�� ஞானச�ரிய� யா� ♦ ேகாடக ந�����தர �வாமிக�

771. . ? 1897 ( 19 )ெப ��தர� ப��ைளய�� கால� எ�ன ♦ ��றா��

772. . ?ெப ��தர� ப��ைள எ�த�ய��க� எைவ

♦�� ெதாைக வ�ள�க�

♦ த��ஞானச�ப�த� காலஆரா��ச�

♦ த��வ�தா���� ப�ைட

♦ம�ன� கால ஆரா��ச�

773. ?தமி��தா� வா��� எ���� இட� ெப���ள� ♦மேனா�மணீய�

774. " ?பா��ைன� ேபா� ஆ�சரிய� பாரி� மிைச இ�ைலயடா எ��ெசா�னவ� யா� ♦ பாரத�யா�

775. ? , ,பாரத�யா� எ�த�ய உைரநைட ��க� எைவ ♦ஞானரத� ச�த�ரைகய��கைத தரா�

776. . ?நா��னி�� கா��னி�� நாெள�லா� ந�ெறா����பா��னி��ெந�ைச� பற�ெகா��ேத�பாவ�ய� எ�� �ழ�க�யவ� யா�

♦ பாரத�யா� ( )�ய�� பா��

777. ?பலப�டைட� ெசா�கநாத ப��ைள எ�த�ய ��க� யாைவ

♦அழக� க��ைளவ����
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♦ம�ைர��மணி� ேகாைவ

♦ெத�ற� வ�� ��

778. ? . .நா�மீனா� வ�தெபயேர க��க���பரணி எ�ற ��� ெபயராக வ�த� எ�� �ற�யவ� யா� ♦உேவ சாமிநாதஐய�

779. ? 509க��க��� பரணி உ�ளதாழிைசக� எ�தைண ♦ தாழிைசக�

780. ?ஒ�ட���த� க��க���பரணிைய� எ�வ�த� ச�ற�ப��க��றா� ♦ெத�தமி� ெத�வ�பரணி

781. ?ப�� க��க� எ��வழ�க�ப�� மாந�ல� எ� ♦ஒரிசா

782. ?ெப�தலேக� �றவ�ச� �ைல இய�ற�யவ� யா� ♦ த�ைசேவதநாயக சா�த�ரியா�

783. ?த�ைச ேவதநாயகசா�த�ரியாரி�உ�ற ந�ப� யா� ♦ சரேபாச� ம�ன�

784. ?த�ைச ேவதநாயக சா�த�ரியா� எ�த�ய ��க� யாைவ

♦ஞான�த�ச�

♦ஞான�லா

♦ஆரணாத��த�

♦ப�ேவ� கீர�தன�க�

785. ? . . 18த�ைச ேவதநாயக சா�த�ரியா� ப�ற�த ��றா�� எ� ♦ க� ப� ஆ���றா��

786. , ?ெச�கீைர� ப�வ� ப��ைள�தமிழி� எ�தைனயாவ� ப�வ� ♦இர�டா� ப�வ�

787. ? 239க��ைளவ�� �த�� உ�ள க�ணிக� எ�தைன ♦

788. ?�த��ேலா���கனி� பைட�தளபத� யா� ♦ க�ணாகர�ெதா�ைடமா�

789. ? 7ஆ�பா� ப��ைள�தமி���� ெப�பா� ப��ைள�தமி���� ெபா�வான ப�வ�க�எ�தைன ♦

790. ( ) ?தமி� நா��� இர��க�சேத� உ�ச�ய கவ�ஞ� எ�� ேபா�ற�ப�பவ� யா� ♦ பாரத�தாச�

791.' ' ?உய�ைர உண�ைவ வள��ப�தமிேழ எ�� �ற�யவ� யா� ♦ பாரத�தாச�

792. ?பாரத�தாசனி� பாட� எதைன ��ைவ அர� தமி��தா� வா���� பாடலாக ஏ���ெகா���ள�

" "வா�வ�னி�ெச�ைமைய�ெச�பவ� நீேய என�ெதாட���பாட�

793. ?பாரத�தாச� நட�த�ய இத� எ�ன ♦�ய��

794. ? , ,��யரச� எ�த�ய ��க� யாைவ ♦��ெகா� காவ�ய�பாைவ �ரகாவ�ய�

795. ?யா�ைடய கவ�ைதகைள சாக��த�ய அகாெதமிஇ�த�ய��� ஆ�க�ல�த��� ெமாழிெபய��த� ♦��யரச�கவ�ைதக�

796. 1966 ?தமிழக அரச��பரிச�ைன� ெப�ற காவ�ய� எ� ♦��ெகா�

797. ' ' ?இ�க�னிநா� �ய�வேம� ��ைவ ���� ��ல�ைம ேத��� சம ந�ைலேயவா���� எ�� ெசா�னவ� யா� ♦��யரச�

798. " " ?காலமா� க�ழவைன ஞாலேமா கட�ேளா க��ச�ைற ைவ�தத��ைல எ�� �ற�யவ� யா� ♦ கவ�யர� க�ணதாச�

799. ?ஆ�க��� உறவ�ைன அைம�த��� நாளிைன அ�ப�னா� ெகா�� ேச��ேபா� எ�� ெசா�னவ� யா� ♦ க�ணதாச�

800. ?கவ�ஞ� க�ணதாச� ப�ற�த ஊ� யா� ♦ ச���ட�ப��

801. ?க�ணதாச� ஆச�ரியராக வ�ள�க� இத�க� எைவ

♦ெத�ற�, , , ,ெத�ற�த�ைர ச�டமா�த� ��ைல க�ணதாச�

802. ? 1927 - 1981க�ணதாசனி� கால� எ�ன ♦

803. ?ச��ப� பால��ப�ரமணிய� எ��ரி� ப�ற�தா� ♦ேகாைவ மாவ�ட�ஆ���ெபா�ளா�ச�

804. ? ,ச��ப� பால��ப�ரமணிய�த�� ெப�ேறா� யாவ� ♦ெபா���சாமி க��ய�மா�

805. ?பாரத�யா� ப�கைல�கழக�த�� தமி���ைற� தைலவராக� பணியா�ற�யவ�யா� ♦ ச��ப� பால��ப�ரமணிய�

806. ? , , , , ,கவ�ஞ� ச��ப� எ�த�ய ��க� யாைவ ♦ ச�ரி�த����க� ந�ல���ஔி�பறைவ ச��பயாக� �ரியந�ழ� ஆத�ைர

807. ?ச��ப� எ�த�ய உைரநைட ��க� எைவ

♦அைல���வ�� ,ஒ� க�ராம��நத��கைரய��

808. ?ச��ப�ய�� சாக��த�யஅகாதமிய�� பரி� ெப�ற �� எ� ♦ஒ�க�ராம��நத�

809. ?ஆ�மாவ�� �வ�� அ�ளி ைவ�த ேதைன உ�ெப�� ���� ஊைம வ��க� இ�கவ�ைதய�ைன இய�ற�யவ�யா� எைத� ப�ற� இ�வ�த�

��க�றா� ? . -♦ நா காமராச� க�ப�ற���க�றா�

810. . ? -நா காமராச� ப�ற�த ஊ� யா� ♦ம�ைரமாவ�ட� ேபா� மீனா�ச��ர�

811. . ? -நா காமராச� ெப�ேறா� யாவ� ♦ நா�ச���� இல��மிஅ�மா�
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812. ? ? 1971 - .க��� மல�க� �� ெவளிவ�த ஆ�� எ�ன இதைன இய�ற�யவ� யா� ♦ நா காமராச�

813. ?காமராச� எ�த�ய ��க�யாைவ

♦�ரிய கா�த�

♦ சகாராைவ� தா�டாதஓ�ட�க�

♦ தா�மகா�� ெரா��� ����

814. . ? 28.3.1939 - -ந க�ணாந�த� எ�� எ�ேபா� ப�ற�தா� ♦ கட��மாவ�ட� ச�த�பர�

815. ? .�வ���தவ�� அர� ேமனிைல� ப�ளிய�� ஆச�ரியராக பணியா�ற�வ� யா� ♦ ந க�ணாந�த�

816. . ? ,ந க�ணாந�த� எ�த�ய ��க�எைவ ♦ நம���ேளமலர��� ந��ண�க�

817. ? -த��நா��கரச� எ�� ப�ற�தா� ♦ெத�னா��கா�மாவ�ட� த��வா��

818. , , ?ம�� நீ�க�யா� வாகீச� அ�பர�க� எ��அைழ�க�ப�பவ� யா� ♦ த��நா��கரச�

819. ?ேவத� அைன�த���� வ��� எ�� �கழ�ப�ட �� எ� ♦ த���பாைவ

820. ?நாலாய�ர த��வ�ய�ப�ரப�த� ெதா��ப�� ��றா� ப�ரப�த� எ� ♦ த���பாைவ

821. ?பாைவ எ�ப� எ�வைக ஆ�ெபய� ♦இ�ம�யா�ெபய�

822. ?ெபரியா�வாரி� வள��� மக�யா� ♦ஆ�டா�

823. ? ,ஆ�டா� அ�ளிய ��க�எைவ ♦ நா�ச�யா� த��ெமாழி த���பாைவ

824. . . ? - - 1827எ� ஏ க����ணப��ைள எ�� எ�ேபா� ப�ற�தா� ♦ த��ெந�ேவ�மாவ�ட� கைரய����

825. ?�ரேசாழிய� பா�யவ� யா� ♦ ��தமி�த�ர�

826. ? ,க�ப� கால�த�� வா��த �லவ�க� யாவ� ♦ �கேழ�த���லவ� ஒ�ட���த�

827. ? ( - )ந�ேற ந�ப� �� வா��ைக நம�க�� ெக�ேனா ப�ைழ�ப�மா எ�� �ற�யவ� யா� ♦ க�ப� க�பராமாயண� கட��வா��� ��தகா�ட�

828. - ? - .ந�� மிளைம� ப�வ�த�ேல �த� நாைவ யைச�தெமாழி எ�ெமாழி இதைன� ெசா�னவ� யா� ♦ தமி�ெமாழி ெசா�னவ�அ

வரதந�ைசய�ப��ைள

829. ' ' ? .தமிழரச� �றவ�ச� எ��� �ைல இய�ற�யவ� யா� ♦அ வரதந�ைசய�ப��ைள

830. . ? , 1877அ வரதந�ைச�ப��ைள எ�� எ�ேபா� ப�ற�தா� ♦ தாரம�கல�

831. . ? ,அ வரத ந�ைச�ப��ைளய�� ெப�ேறா� யாவ� ♦அ�பாசாமி� ப��ைள வரதாய�

832. " ? .�லவேர� எ�� ச�ற�ப��க�ப�பவ� யா� ♦அ வரதந�ைசய�ப��ைள

833. ?தமிழரச� �றவ�ச� எ�ெபா�� யாரா� அர�ேக�ற�ப�ட�

♦ கர�ைத�தமி� ச�க�த��ெவ�ளிவ�ழா

♦ஞானியார�க�

834. , " " ? .கர�ைத�தமி� ச�க�த�� த�க�ேதாடா பரிசளி�க�ெப�றவ� யா� ♦அ வரதந�ைசய�ப��ைள

835. . ? 1877 - 1956அ வரதந�ைசய�ப��ைள கால� எ�ன ♦

836. ? .வ�தவ� ேபானவ� யாைர�� ந�ப� வா�ன கால�க� ஒ�ன த�ப� எ�� ெசா�னவ� யா� ♦ நாம�க�கவ�ஞ�ெவ இராம��கனா�

837. , ?��தமி�� ஒவ�ய�கைலய���வ�லவ� யா� ♦ நாம�க�கவ�ஞ�

838. ? .உ���ச�த�யா�க�ரக�த�� ப�� ெப�ற கவ�ஞ� யா� ♦ நாம�க�கவ�ஞ�ெவ இராம��கனா�

839. , ?மாந�ல அரசைவ� கவ�ஞ� தமிழக� ச�டேமலைவ உ��ப�னராக�� த�க��தவ�யா� ♦ நாம�க�கவ�ஞ�

840. ? " "ந�வணர� நாம�க� கவ�ஞ��� வழ�க�ய வ��� எ�ன ♦ ப�ம�ஷ�

841. ' ' ?ஒ�ேற ெய�னி� எ��� கட�� வா���� பாட� அைம���ள கா�ட� எ� ♦��தகா�ட�

842. ?தமிழரச� �றவ�ச�ய�� பா��ைட� தைலவ� யா� ♦��க�

843. ?தமிழரச� உயரியவா�வ�ய� ச��தைனகைள� க��லமாக� ெகா�� வ�ள��� �� எ� ♦ �றநா��

844. ப�சா� றீேர ப�சா� றீேர

கய��� ள�ன நைர�த��

த�ைரக�� -------- ? ? -இ�பாட� வரி இட� ெப���ள �� எ� இத� ஆச�ரிய� யா� ♦ �றநா�� நரிெவ�உ�தைலயா�

845. ?ெபா�� ெமாழி�கா�ச� எ�ப� எ�ன ♦�றவ�யராக�ய ெம��ண��ேதா� க�டெபா��இ�ெவனஅத�இய�ைபஉண��த�ய�

846. ? , ,நரி ெவ�உ�தைலயா� பாட�க� இட� ெப���ள ��க� எைவ ♦ �றநா�� ���ெதாைக த��வ��வமாைல

847. ?நரிெவ�உ� தைலயாரா� பாட�ெப�ற ேசரம�ன� யா� ♦ க��ேரற�யஔவ்ா� ேகா�ெப��ேசர���ெபாைற
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848. ? 65�றநா��ற�� �ற��ப�ட�ப���ள �ைறக� எ�தைண ♦

849. --------- ? ?ெந��ேத� ஊ�மத� வலவ ���த�� அ�மநா� ��னிய வ�ைனேய இ���� யா�ைடய� இத� ஆச�ரிய� யா�

♦ தைலவ����

♦ம�ைரம�ளனா�

850. . ? ?இற�� �ற�த�ன ப�ண�ப� தடட��த� �ற�ேகா� ட�ன ��ளிைல� தாைழ இ�வரி இட� ெப���ள �� எ� இத� ஆச�ரிய� யா�

♦ ந�ற�ைண, ( )ந�க�ைணயா� ெப�பா��லவ�

851.ெச�இய ேசற� யாய�� இவேள

வ�ைவ யாக�ய ச��னா�

வாழா ளாத�ந� கற��தைன

ெச�ேம இ���� யா�ைடய� ?♦ ேதாழி���

852. -------- ? ?யா�மி�ைல தாேன க�வ� தான� ெபா��ப�� யாெதனவ� ெச�ேகா இ�பாட� இட� ெப�ற �� எ� இ� யா�ைடய ��� பா�யவ�

யா� ? - -♦���ெதாைக தைலவ����� க�ப�

853. ? -கப�ல� ப�ற�த ஊ� எ� ♦ பா��யநா� த��வாத��

854. ?கப�லைர �லவ�க� எ�வ�த� �க����ளன�

♦வா�ெமாழி�கப�ல� - ந�கீர�

♦ ந��ைச�கப�ல� -ெப�������க�ழா�

♦ெவ��தேக�வ�வ�ள���க��கப�ல� -ெபா��த��இள�க�ரனா��

♦ �லன��க�றஅ�தணாள�, -ெபா�யா நாவ�� கப�ல� மாேறா�க��ந�பசைலயா�

855. ? 3 6ஐ����� அ�எ�ைல யா� ♦ அ� ச��ைம�� அ�ெப�ைம

856. ?ஐ����� எ�வைக� பாவா� ஆன� ♦அகவ�பா

857. " " ? -ம�தர�� ப�� எ�றா� எ�ன ♦உட�ேபா��ந�க��த�ய தைலவ��தைலவ��� மீ��வ�வத�க�ந�க����� ப��பாட�க�ெதா�த�

858.ம�வ�� �வ�� ச��க�� கா�ைக

அ��ைட மரப�னி� க�ைளேயா

டார� ----- ? , -இ�பாட� இட� ெப�ற �� ஆச�ரிய� இ�யா�ைடய ��� ♦ஐ����� ஒதலா�ைதயா� ந�றா����

859. ?ஐ�����ற�ைண� ெதா��தவ� ெதா��ப��தவ� யா�

♦ெதா��தவ� - �ல��ைற��ற�ய�ட��க�ழா�

♦ெதா��ப��தவ� - ேசர ம�ன�யாைன�க� ேச�மா�தர�ேசர���ெபாைற

860. ?ஓத�� எ�� உ�ள� ♦��டநா�

861. ? -இள�ேகாவ�க� ெப�ேறா� யா� ♦இமயவர�ப�ெந��ேசரலாத� ேசாழ�மக�ந�ேசாைண

862. ?இள�ேகாவ�களி� தைமய� ெபய� எ�ன ♦ ேசர�ெச����வ�

863. ? - -ச�ல�பத�கார�த��� உைரெய�த�யவ� யாவ� ♦அ��பத�க���உைர எ�த�ய அ��பத உைரகார�வ�ள�கமாகஉைரஎ�த�யவ� அ�யா���

ந�லா� ( )����ைமயாகக�ைட�கவ��ைல

864. : ?��ெக� ேவ�த� �வ����உரிய� அ�க� நீேரஅ��க எ�� ேவ��யவ� யா� ♦சீ�தைல� சா�தனா�

865. " ? ? ,நா���� யாேமா� பா��ைட� ெச��� எ�� ெசா�னவ� யா� அவ� இய�ற�ய பா��ைட� ெச��� எ� ♦இள�ேகாவ�க� ச�ல�பத�கார�

866. " " ?ேதனிேல ஊற�ய ெச�தமிழி� �ைவேத�� ச�ல�பத�கார� என� பாரா��யவ� யா� ♦ கவ�மணி ேதச�யவ�நாயக� ப��ைள

867. ?ஊ���வரி இத�� வரி எ�ப� எ�ன ♦வரி எ�ப�இைச�பாட�வைக

868. " " ?க�ணக� எ�பத� ெபா�� எ�ன ♦ க�களா� ந�பவ�

869. " " ?ஆத�கவ� எ��அைழ�க�ப�பவ� யா� ♦வா�மீக�

870. , ?க�பநாடக� க�பச��த�ர� என�� அைழ�க�ப�� �� எ� ♦ க�பராமயண�

871. ?உ�தர கா�ட�ைத இய�ற�யவ�யா� ♦ஒ�ட���த�

872. ?��தர� எ�� அைழ�க�ப�பவ�யா� ♦அ�ம�

873. " " ?க�டென� க�ப��� கணிைய� க�களா� எ�� �ற�யவ� யா� ♦அ�ம�

874. ' ' ?க�ெப�� ெபயர ெதா��� களிநட� �ரிய� க�ேட� இ���� யா� யாரிட� �ற�ய� ♦அ�ம�இராமனிட��ற�ய�

875. ? 96க�பநாடக�த�� யா�� வ�ண�க���� �ற�ப�� கண�கீ� எ�ன ♦
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876. ?��தரகா�ட� இராமயாண�த�� எ�தைணயாவ� கா�ட� ♦ஐ�தா�கா�ட�

877. ?ச�ற�ய த��வ� எ�றைழ�க�ப�பவ� யா� ♦அ�ம�

878. ?சீதா�ப�ரா�� த�ைண மீ��� ெச�ல ேவ�� வ�த��த கால� எ�ன ♦ஒ�த��க�

879. ?க�ற���வசமய�தாரி� கைல�கள�ச�ய� எ��அைழ�க�ப�� �� எ� ♦ ேத�பாவணி

880. 1747 ?ஆ�� �ரமா�னிவ� எ�� இய�ைக எ�த�னா� ♦அ�பல�கா�

881. ?ேஜாச� எ��� ெபய��� �ரமா�னிவ� ���யதமி� ெபய� எ�ன ♦வள�

882. ?ெகா��டா� எ��� ெசா����� ெபா�� எ�ன ♦அ�சாதவ�

883. ?ேத�பாவணி ��� பா��ைட� தைலவ� யா� ♦�ைசமா�னிவ�

884. ?த� இன�ைத�� ெமாழிைய�� பாடாத கவ�ைத ேவரி�லாதமர� ���லாத பறைவ எ��பா�யவ� யா� ♦உ�ச�� கவ�ஞ�இர��க�சேத�

885. ?இராச ராச ேசாழ�ல� வ�ைன இய�ற�யவ� யா� ♦ஒ�ட���த�

886. ?ஏ� ப�வ� ெப�களி� வய� �ைறக� யாைவ

♦ ேபைத - 5-7வய�

♦ெப��ைப - 8-11வய�

♦ம�ைக - 12-13வய�

♦மட�ைத - 14-19வய�

♦அரிைவ - 20-25வய�

♦ெதரிைவ - 26-32வய�

♦ ேபரிள� ெப� - 33-40வய�

887. , ?கவ��ச�கரவ��த� கவ� ரா�சச� எ�ெற�லா� �கழ� ப�பவ� யா� ♦ஒ�ட���த�

888. ?�வ�லா யாைர� ப�ற� பாட�ப�டதா��

♦வ��க�ரமேசாழ�

♦இர�டா��ேலா���க�

♦இர�டா� இராசராச�

889. , ?த�கயாக�பரணி �ேலா���க� ப��ைள�தமி� ஆக�ய ��கைள இய�ற�யவ� யா� ♦ஒ�ட���த�

890. ?ஒ�ட���த� எ�பத� ெபா�� எ�ன ♦ ப�தய�ைவ��� பா�பவத��வ�லவ�

891. ?த��ேவ�கட�த�தாத� எ��� �ைல இய�ற�யவ� யா� ♦ ப��ைள� ெப�மா�ஐய�கா�

892. , , ?அழக�ய மணவாளதாச� ெத�வ�கவ�ஞ� த��வ�யகவ� எ�� அைழ�க�ப�பவ� யா� ♦ப��ைள� ெப�மா�ஐய�கா�

893. ?அ�டப�ரப�த� க�றவ� அைர� ப��த� எ��� பழெமாழி யா� இய�ற�ய ��கைள� �ற��க��றன ♦ ப��ைள� ெப�மா�ஐய�கா�

894. 1623 1659 ?�த� ஆ�ட த��மைல நாய�க ம�னரி� அைவய�� அ�வலராக� பணி �ரி�தவ� யா� ♦ ப��ைள� ெப�மா�ஐய�கா�

895. ? . .கத�பக� எ�ப� கல�பக� எ�� த�ரி�ததாக� ெசா�னவ� யா� ♦ டா�ட�உ ேவ சா

896. ? ?ம�ைர�கல�பக�ைத இய�ற�யவ� யா� இ���� பா��ைட�தைலவ� யா�

♦�மர��பர�

♦ெசா�கநாத� ெப�மா�பா��ைட�தைலவ�

897. " " ?ேமகச�ேதச� �ைல எ�த�யவ� யா� ♦வடெமாழி கவ�ஞ� காளிதாச�

898. ?நம��� ெதாழி� கவ�ைத நா����ைழ�த� இைம� ெபா��� ேசாரா த���த� எ��� ெகா�ைக உைடயவ� யா� ♦மகாகவ� ��ப�ரமணிய

பாரத�யா�

899. ?தமி� நா��� தமி���லவ�ஒ�வ� இ�ைலெய�� வைச நீ�க வ�தவ� யா� ♦ பாரத�யா�

900. "ெசா��� உய�� தமி�

ெசா�ேல" ?எ�� ெசா�னவ� யா� ♦ பாரத�யா�

901. ! ! " ?ேதெனா��� ெச�தமிேழ நீ கனி நா�க�ளி ேவெற�ன ேவ��� இனி எ�� �ற�யவ� யா� ♦ பாரத�தாச�

902." " ?எ�க� பைகவ� எ�ேகா மைற�தா� இ���ள தமிழ�க� ஒ�றாத� க�ேட எ�� ெசா�னவ� யா� ♦ பாரத�தாச�

903. " ! !" ?உ�த� உ�த� ஒ�ேற ச�க� எ�� எ�ணா��� இ�த� இ�த� எ�� �ற�யவ� யா� ♦ பாரத�தாச�

904. " " ?பாரத�தாச� பர�பைர வ�பவ� எ�� அைழ�க�ப�பவ� யா� ♦ கவ�ஞேர� வாணிதாச�

905. ?கவ�ஞேர� வாணிதாசனி� இய�ெபய� எ�ன ♦அர�கசாமி எ�றஎ�த�ராச�
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906. ?ப�ெர�� ��யர��தைலவரிட� ெசவா�ய� வ��த�ைண� ெப�றவ� யா� ♦ கவ�ஞேர�வாணிதாச�

907. ? 1915 - 1974வாணிதாசனி� கால� எ�ன ♦

908. ? ? -எ�டா� உலக�தமி� மாநா�� மலரி� இட� ெப���ள பாட� எ� அதைன இய�ற�யவ� யா� ♦ ச��கன� கவ�ஞ� �ரதா

909. " ?வ�ைன�ெசா�க� ேவ��ைமைய ஏ�பத��ைல ெவ�� பா�ைட� தமி�ச�க� ேச��பத��ைல எ�� �ற�யவ� யா� ♦உவைம�கவ�ஞ� �ரதா

910. ? ,�ரதா எ�த�ய ��க� யாைவ ♦ ேத�மைழ �ைற�க�, ,�வ����ணா��� �ரதாவ��கவ�ைதக�

911. ? ?தமிழக அரச�� தமி� வள��ச�� �ைற� பரிைச�ெப�ற �� எ� அத� ஆச�ரிய� யா� ♦ ேத�மைழ -�ரதா

912. ?தமிழக இய�ைச நாடக ம�ற� �ரதாவ��� வழ�க�ய வ��� எ�ன ♦ கைலமாமணி ப�ட�

913. ?பாேவ�த� ந�ைன�� பரிச�ைன� ெப�ற �த�பாவல� யா� ♦உவைம�கவ�ஞ� �ரதா

914. " " ?ந�ல உலக� நாைள மல�� எ��� �ைல எ�த�யவ� யா� ♦ஆல��� - .ேகா ேமாகனர�க�

915. . ?ேகா ேமாகனர�க� எ��எ�ேபா� ப�ற�தா� ♦ 1.6.1942 - -ெச�ைன ஆல���

916. . ?ேகா ேமாகனர�க� ெப�ேறா� யாவ� ♦ம. - .ேகாபா� ேகா மீனா�மா�

917. " " ?இமய� எ�க� கால�ய�� எ��� �ைல இய�ற�யவ� யா� ♦ ேகா. ேமாகனர�க�

918." " ?இ� எ�க� க�ழ�� கவ�ைத� ெதா��ப�ைன� ெவளிய��டவ� யா� ♦ தாரா பாரத�

919. ?தாராபாரத� எ�ேபா� எ�� ப�ற�தா� ♦ 1947 - த��வ�ணாமைலமாவ�ட��வைள

920. ?தாராபாரத� ெப�ேறா� யாவ� ♦ த��. ,�ைரசாமி ��ப�அ�மா�

921. ?தாராபாரத� எ�த�ய ��க� யாைவ

♦ �த�ய வ��ய�க�

♦வ�ர��னி ெவளி�ச�க�

♦�மிைய�த�ற���ெபா�சாவ�

♦இ�ெனா�ச�கர�

922. ?ந�லாச�ரிய��கான டா�ட� இராதக���ண� வ��� ெப�ற கவ�ஞ� யா� ♦ தாரா பாரத�

923." " ?��� வ�ர� எ��� கவ�ைத�ெதா��ப�ைன ெவளிய��டவ� யா� ♦ கவ��ேகாஅ��� ர�மா�

924. ?கவ�ஞ� அ��� ர�மா� எ�� எ�ேபா� ப�ற�தா� ♦ம�ைர - 1937

925. , ?மர�� கவ�ைதய�� ேவ� பா��தவ� ���கவ�ைதய�� மல� பா��தவ� எ�� பாரா�ட�ப�டவ� யா� ♦அ���ர�மா�

926. ?அ��� ர�மா� எ�த�ய கவ�ைத ��க� யாைவ

♦ பா��த�

♦ ேநய� வ���ப�

♦ெசா�த� ச�ைறக�

♦ கைரகேளநத�யாவத��ைல

♦வ�ல��க�இ�லாதகவ�ைத

927. ?அ��� ர�மா� எ��பணி �ரி�தா� ♦வாணிய� பா�இ�லாமிய கைல�க��ரி

928. ?அ���ர�மா� ெப�ற வ���க� யாைவ ♦ தமிழகஅரச�� " " " "பாரத�தாச�வ��� தமி��ப�கைல�கழக�த�� தமி�அ�ைனவ���

929. ?��தரரி� பாட�க�எ�தைனயாவ� த���ைறய�� உ�ள� ♦ ஏழா� த���ைற

930. ?��தர� ப��ைள�த��ெபய� எ�ன ♦ ந�ப�யா�ர�

931. ?��தரைர வள��தவ� யா� ♦ நரச��க�ைனயைரய� ( )ச��றரச�

932. ?த���ெதா�ட� ெதாைக �ைல எ�த�யவ� யா� ♦��தர�

933. ?��தரரி� கால� எ�ன ♦ க�. .9ப� ஆ���றா��

934. ?ெப�மா� த��ெமாழி இய�ற�யவ� யா� ♦�லேசகரஆ�வா�

935. ?ஆ�வா�களி� அ�ளி� ெசய��� உைர எ�த�யவ� யா� ♦ெபரியவா�சா�ப��ைள

936. ?த��வா� ெமாழி�� உைர எ�த�யவ� யா� ♦வட��த���த��ப��ைள ( - )ஈ� ேப�ைர

937. ?நீல ேகச�ய�� ஆச�ரிய� யா� ஆச�ரிய� ெபய� ெதரியவ��ைல

938. " " ?சீத�காத� ெநா�� நாடக� எ�த�யவ� யா� ♦உம���லவ�
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