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சீனிவாச காந்தி நிலையம் அலைத்தவர்?-- அம்புஜத்தம்ைாள்
தைிழ்ச்சசய்யுட்கைம்பகம் – ஆசிரியர்-- ஜி.யு.பபாப்
ைாந்தன் பதாற்றமும் தைிழர் ைரபும் என்னும் தலைப்பில் தைிழன்லனக்கு
சபருலை பசர்த்தவர் ?-- பதவபநயபாவணர்
தனித்தைிழுக்கு வித்திட்டவர் யார்?-- பரிதிைாற்கலைஞர்
தைிழின் சிறப்பு என்ற நூைின் ஆசிரியர் யார்? பதவபநயபாவணர்
அதர் என்பதன் சபாருள் என்ன?-- வழி
தனித்தைிழ் ஊற்று என்ற அலடசைாழிக்கு உரியவர் ?-- பதவபநயபாவணர்
சபாருள் கூறுக
புற்லக-- புல்
தைிழ் ைற்றும் தைிழர் நைம் காப்பலதபய உயிர்மூச்சாகக்சகாண்டவர் யார் ?-பதவபநயபாவணர்
அைர் என்பதன் சபாருள்-- விருப்பம் , பபார்
பசரநாடு பவழமுலடத்து ; பாண்டியநாடு முத்துலடத்து ; பசாழநாடு
பசாறுலடத்து ;சதாண்லட நாடு சான்பறாருலடத்து என்பது யாருலடய வாக்கு ?-ஒளலவ
அந்நியலன சவளிபயற்று
ைலட ைிலச வல்சி ைகவு-- ைிலச
கணினி சசயல்பாட்டிற்குத் பதலவயான கட்டலளகலள வகுத்தவர்?-- LADY LAVVES

கூற்று ;1 தைிழர் ைதம் என்ற நூைின் ஆசிரியர் ைலறைலையடிகள் ஆவார்
கூற்று ;2 இவர் முப்பத்லதந்து நூல்கள் இயற்றி உள்ளார்
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அணியிைக்கணம் பற்றி கூறும் நூல்கள்
யாலவ ? தண்டியைங்காரம்,maranalangaram
ைணலவ முஸ்தபா என்பவர் யார்?-- அறிவியல் சார்ந்த
துலறவாரியானகலைச்சசால் அகரமுதைிகலளத்
சதாகுத்து சவளியிட்டவர்
ைீ த்திறன் கணினிலய உருவாக்க தற்பபாது எந்த இருநாடுகள்
பபாட்டியிடுகின்றன?—அசைரிக்கா ,ஜப்பான்
அஞ்சலை அரக்க பார்விட் டந்திர ைலடந்தா னன்பற என்ற வாக்கியம் பயின்று
வந்துள்ள நூல் ? கம்பராைாயணம்
ையிைின் கழுத்து நீ ண்டு இருப்பலத நலகச்சுலவயாக கூறியவர் ?-- பாரதிதாசன்
அந்நியலன சவளிபயற்று
சிறுபலற நீ ராடல் சிறுபதர் சிற்றில்-- நீ ராடல்
ைருைக்கள்வழி ைான்ைியம் யாரால் இயற்றப்பட்டது ?-- கவிைணி
காவியப்பாலவ நூைின் ஆசிரியர்?-- முடியரசன்
உைறுப்புைவர் யாலர தம்நூைில் பை இடங்களில் நிலனவு கூர்ந்துள்ளார்?
(அ) கடிலகமுத்துப்புைவர்
(ஆ) வள்ளல் சீதக்காதி
(இ) அபுல்காசிம்
(ஈ) பனுஅகைது ைலரக்காயர்--- வள்ளல் சீதக்காதி
பபய்களின் பதாற்றம் பற்றி கூறியவர் ?-- சயங்சகாண்டார்
சபாருள் கூறுக
கழுவு துகளர் முழுக்க சநடிய கருலண சபருகு {சைதிபய }--- கடல்
சதாண்லடநாட்டின் சபான்விலளந்த ஊர்-- காஞ்சிபுரம் ைாவட்டத்தில் உள்ள
சபருங்களத்தூர்
சபாருள் கூறுக
கலையும் நிலறயும் அறிவு முதிர முதிரு ைதுர {நறவபை }-- பதன்
கூற்று ;1 குைரகுருபரர் திருலவகுண்டதிலும் காசியிலும் தம்சபயரால் ைடம் நிறுவி
உள்ளார்
-

.ஏ.,

.

.,

3|Page

www.padasalai.net padasalai.net@gmail.com

கூற்று ;2 குழந்லதயின் பதின்மூன்றாம் திங்களில் நிகழ்வது அம்புைி பருவம்-1ைட்டும் சரி
எள்ளல், இளலை, அறியாலை, ைடலை இவற்லற பற்றி கூறும்
நூல் ?சதால்காப்பியம்
தைிலழ ஆசைன வளர்த்து ைாண்புறச் சசய்தவர் ?-- பதவபநயபாவணர்
துலரராசு என்ற இயற்சபயர் சகாண்ட கவி ?—முடியரசன்
தைிழ்சபருங்காவைர் என அலழக்கப்படுபவர் ? பதவபநயபாவணர்
துழாய் – சபாருள்-- துளசி
வியா – சபாருள்—சபரிய
நறவம் சபாருள் கூறுக ?— பதன்
தைிழின் சதான்லைலய உைகறியச் சசய்தவர்?--- கால்டுசவல்
கூத்தாட்டலவக் குழாத்தற்பற- வரும் நூல் ?-- குறள்
சபாருள் கூறுக
{பதட்லடயிட} பாடுபவன் கவிஞன் அல்ைன்--- சசல்வம்
சவலை பாடல்கள் என்பது ?-- முழுலைசபறாப் பாடல்கள்
தைிலழத் தலழக்கச் சசய்த சசம்ைல்?-- ைலறைலையடிகள்
கதரின் சவற்றிலய சதாடர்ந்து நடத்தப்பட்ட நாடகங்கள் சபயர்-பதசபக்தி,பதசியக்சகாடி
நாடகபைலட நிலனவுகள் – ஆசிரியர்-- பம்ைல் சம்ைந்தனர்
தைிழ்நாட்டில் முதன்முதைாக நடத்தப்பட்ட பதசிய சமுதாய நாடகம்?—கதரின்
சவற்றி
சநாண்டி நாடகங்கள் பதான்றிய காைம்-- 17 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி
நந்தனார் சரித்திரம் – ஆசிரியர்—பகாபாைகிருஷ்ண பாதிரியார்
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7ம் நூற்றாண்டின் ைபகந்திரவர்ை பல்ைவன் எழுதிய நாடக நூல்?—ைத்த விைாசம்
யார் ஆட்சி காைத்தில் குறவஞ்சி நாடகங்கள் பதான்றின—நாயக்க ைன்னர்கள்
கூற்று ;1 வில்ைி பாரதம் பத்துப் பருவம் சகாண்டது
கூற்று ;2 கன்னபருவம் ஏழாம் பருவத்தில் உள்ளது-- கூற்று ;1 சரி......கூற்று ;2தவறு
(கன்னபருவம்-எட்டாம் பருவம் )
உடுக்லக இழந்தவன் லகபபாை -இதன் மூைம் விளங்கும் உண்லை
யாது ?இடுக்கண் கலளவதாம் நட்பு
கூற்று 1: வள்ளுவன் தன்லனஉைகினுக்பக தந்து
வான்புகழ் சகாண்ட தைிழ்நாடு - எனக் கூறியவர் பாரதிதாசன்.
கூற்று 2: வள்ளுவலன சபற்றதால் சபற்றபத
புகழ் லவயகபை என்று புகழ்ந்தவர் பாரதி.
(அ) கூற்று 1 & 2 சரி, (ஆ) கூற்று 1 சரி, 2 தவறு, (இ) கூற்று 1,2 தவறு.--- இ)
கூற்று1,2 தவறு
டம்பாச்சாரி விைாசம்?-- காசிவிஸ்வநாதர்
குலகசசய் யின்சபழக் பகாைைிட்சடாத்தபத- உவலையால் விளக்கப்சபறும்
சபாருள்-- தாய் ைரியாள் குழந்லத இபயசுலவ முத்தைிட்டது
சநாண்டி நாடகங்கள் பதான்றிய ஆண்டு?-- 17ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி
வசன நலட லகவந்த வல்ைாளர் என அலழக்கப்படுபவர் யார் ? ஆறுமுக
நாவைார்
குன்றக்குடி அடிகள் வழங்கியப் பட்டம்?-- கவியரசு
சைய்யீறு – என்றால்-- புணர்ச்சியில் நிலைசைாழியின் இறுதி எழுத்து
சைய்சயழுத்தாக வருதல் எ.கா கல்+ைரம்
சபாருள் கூறுக ;
ஊண் ?-- உணவு
GREEN PROOF—திருத்தபடாத அச்சுப்படி
அலடசைாழியாய் குறிப்பு சபாருளில் வருவது-- இரட்லடகிளவி
நாடகபைத்தும் நாடகக்கணிலக?—ைாதவி
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திருமூைர் வாழ்ந்த காைம் ? 5-ம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதி
வரைாமுனிவர்
ீ
பிறந்த நாடு ?ஊர் ? .காஸ்திக்கிளிசயான்
வரைாமுனிவர்
ீ
எந்த வயதில் தைிழகம் வந்தார் ? 30-ம் வயது .ைதங்கசூளாைணி
இயற்றியவர்? விபுைாந்தர்
1942 ைதுலர-ல் நலடசபற்ற ஓளலவயார் நாடகத்தில் ஓளலவயாராக
நடித்தவர்? .தி.க சண்முகனார்
ஜி. யூ பபாபின் தையனார் சபயர்?— சென்றி
காைங்காட்டும் இலடநிலையும் சபயசரச்ச விகுதியும் ைலறந்து வரும்
சபயசரச்சம்-- விலனத்சதாலக
வரராகவரின்
ீ
ைகலன ஆதரித்தவர் யார் ?-- வக்கபாலகலய ஆண்ட வரபதி
ஆட்சகாண்டான்
தைிழ் எழுத்துக்கலள எழுதவும் ஒைிக்கவும் கற்றுத்தரும் இலணயத்தளம்?தைிழம்
சபாய் சசால்ை ைாணிக்கம் என்று அலழக்கப்படுபவர் யார் ?-- வ .சுப .ைாணிக்கம்
வரகுணபாண்டியனின் அலவப்புைவராக இருந்தவர் -?-- புகபழந்தி புைவர்
எண்ணிைக்க கணினிலயக் கண்டறிந்தவர்? பொவார்டு ஜக்சன்
பபரிைக்கியங்கள் உணர்த்தும் உறுதிப்சபாருள்கள் யாலவ—4—
அறம்,சபாருள்.இன்பம்.வடு
ீ
கற்றவர்கள் ைட்டும் அறிந்து சகாள்ளும் சசால் ?-- திரிசசால்
இரட்டலண யில் பிறந்த அம்லையார்?-- அசைாம்பிலக அம்லையார்
அம்ைாக்கண்ணுக்கு காந்தியடிகள் லவத்த சபயர்?-- லீைாவதி
சசாற்சபாருள் துலற நூல்கள் – எது-- நிகண்டுகள்
பாடநூைின் முன்பனாடி யார்—g.u.பபாப்
பாரதி சின்னப்பயல் என்னும் ஈற்றடிலயக் சகாடுத்துப் பாரதியாலர
பாடச்சசான்னவர் யார் ? காந்திைதிநாதன்
நளசவண்பாவில் உள்ள சவண்பாக்களின் எண்ணிக்லக ?-- 431
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இைக்கிய வலகயில் சசாற்களின் வலககள்?--- 4
ஆங்கிபையலர எதிர்த்து பபாராட பவலுநாச்சியாருக்கு உதவி சசய்தவர்?—லெதர்
அைி
படங்கள் வந்த முதல் ைற்றும் இரண்டாம் அகரமுதைிகள் யாருலடயலவ--ராைநாதன் ைற்றும் பாவணர்
சங்க அகராதிலய சவளியிட்டவர் ?-- யாழ்ப்பாணம் கதிலரபவைனார்
நீ ைன் என்பவர் யார்? பஜம்ஸ் ஜார்ஜ் ஸ்ைித் நீ ல்என்பது அவனது
முழுப்சபயர்.ஸ்காட்ைாந்தில் 1810ஆண்டு பிறந்தான்.
தைிழகத்தில்இவலன ‘நீ ைன்’என்று ஆத்திரத்துடன்அலழத்தனர்
சபருலை +ஆசிரியர் = பபராசிரியர்
நிழல் +பாலவ = நிழற்பாலவ
சித்திலர வந்தாள் =ஆகுசபயர் ? காைவகு சபயர்
குயில்கள் கூவியது =வழு ? எண் வழு
''அரம்பபாலும் கூர்லைய பரனும்'' குறளில் யாலர குறிக்கும் உவலை
உள்ளது ?அறிவுலடயவர்
சங்க அகராதியில் பின்பற்றப்பட்ட ைரபுகள் யாலவ ?— சசால்ைின் மூைம்
தருதல்,பைற்பகாள் அலைத்தல்
தைிழ்பபரகராதி?-- சதுரகராதி
கணினி உருவாக முதல் படிவைாக இருந்தது?—ைணிச்சட்டம்
அகரமுதைி பதான்ற திருப்புமுலனயாக அலைந்த நூல்—அகராதி நிகண்டு
தைிழ்-தைிழ் அகராதி?-- Levi Spaltis
புதிய அறிவியலைச் சார்ந்த இரு உலரயாடல் என்ற நூைின் ஆசிரியர் ?—
கைிைிபயா
20ம் நூற்றாண்டுத்தைிழ் அகராதி?-- சசன்லன பல்கலைக்கழக அகராதி
பபார்த்துகீ சிய-ைத்தீன் அகராதிலய உருவாக்கியவர்--- வரைாமுனிவர்
ீ
ராைைிங்க சுவாைிகள் சரிதம் ஆசிரியர்—அசைாம்பிலக அம்ைாள்
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பிரித்து எழுதுக
சதன்னாடு-- சதற்கு+நாடு
சச்சிதானந்தன் தைிழ் பசிக்கு என்ன பவண்டுசைன்று பகட்கிறார்—கம்பன்
கவி,நல்ை தைிழ் நூல்கள்
பிரித்து எழுதுக
அமுதகிரணம்-- அமுதம்+கிரணம்
அண்டத்தின் லையம் பூைியன்று என்று கூறியவர் ?—அரிஸ்டாடல்
தைிழ்ச்சசால்ைகராதி?—கதிலரபவைனார்
சபாருள் தருக
கைாபம் – பதாலக
தந்லத சபரியாரின் பகுத்தறிவு சிந்தலனகலள கவிலத வடிவில் தந்தவர்?—
பாரதிதாசன்
நிைம் அண்டத்தின் லையப்பகுதி என்றும் அது நிலையானது
என்றும் கூறியவர்கள்?-- பகாபர்நிகஸ்
அகரமுதைிகள் பதான்றுவதற்கு ஒரு திருப்புமுலனயாக அலைந்த நூல்?-- அகராதி
நிகண்டு
சசன்லன (எழும்பூர்) அருங்காட்சியகம் சதாடங்கப்பட்ட ஆண்டு?-- 1851
சதுரகராதி சவளிவந்த ஆண்டு?-- 1732
சபாய்யாசைாழியார் – யார்—திருவள்ளுவர்
இனியலவ நாற்பது பதான்றிய காைத்தில் பதான்றிய ஐம்சபருங்காப்பியம் எது?-2 ம் நூற்றாண்டில் பதான்றிய காப்பியங்கள்
ைன்னிப்பு எம்சைாழிச் சசால்—உருது
பாரதிதாசன் தலைமுலற கவிணர்களுள் முத்தவர்?—முடியரசன்
ையிற்சபாறி விைானத்தின் சசயல் திறலனப் பற்றிக்கூறும் நூல் ?—
சீவகசிந்தாைணி
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குற்றியலுகரம்- உகரம் ைாத்திலர அளவு என்ன—1 ைாத்திலர
பபரகராதி பிரிக்க—சபருலை + அகராதி
விடுதலைக்கவி- யார்—பாரதியார்
சூடாைணிநிகண்டு இயற்றியவர்?--- ைண்டை புருடர்
பைகணி என்பது?-- சன்னல்
உைக அரங்கில் தைிழரின் வரீ விலளயாட்டு?-- ைஞ்சுவிரட்டு
அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து தீதின்றி வந்த சபாருள் - குறளின்
சிறப்பு யாது—அறம்,சபாருள்,இன்பம் என்ற 3 பாலும் தப்பாைல் வந்த குறள்
பஞ்சகவ்வியம் என்பது-- saanam, komayam, paal, thayir, ney
சுப்புரத்தினம் ஓர் கவி என்று பாரட்டியவர்?—பாரதியார்
ைதுலரயில் திருைலைநாயக்கர் கட்டிய ைண்டபம்?—திருைலை நாயக்கர் ைொல்
சங்கரதாஸ்வாைிகள் ஏற்று நடித்த பவடங்கள்?-- எைன்
ராவணன் இரணியன்
திங்கலளப் பாம்பு சகாண்டன்று என்னும் வாக்கியம் இடம் சபரும்
நூல் ?திருக்குறள்
நவில்பதாறும் நூல் நயம் - உணர்த்துவது ?-- நல்ைநூல்கள் கற்ககற்க இன்பம்
தரும்
சகாப்பத்துப் பபாரில் 1000யாலனகலள சவன்றவன்?- ராபஜந்திரன்
ைைர்களின் பருவம் எத்தலன? – 7-- அரும்பு , சைாட்டு, முலக, ைைர், அைர், வ,ீ
சசம்ைல்
உைகம் தட்லட இல்லை என்று கூறியவர்? நிபகாைஸ் கிரப்ஸ்
பகட்டசதல்ைாம் வழங்கும் ைரம் ?
ைரகதைரம்
கற்பகைரம்
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சசண்பகைரம்
புளியைரம்--- கற்பகைரம்
மூத்த பள்ளி மூக்கூடல் இலளய பள்ளி-? ைருதூர்
பிரபந்தம்- சபாருள் தருக—நன்கு கட்டப்பட்டது
வைவன் என்னும் சசால்ைின் சபாருள்?-- pilot
"நிைம் நீ ர் தீ வளி விசும்பபாடு ஐந்தும்" என்னும் வாக்கியம் எதில் இடம்
சபற்றுள்ளது ?-- சதால்காப்பியம்
அண்லட வட்டலறயிபை
ீ
நடப்பலத யார் பார்ப்பார்கள் என பாரதிதாசன்
கூறுகிறார்-- சபண்கள்
நளசவண்பாவில் உள்ள காண்டம் ைற்றும் சவண்பாக்கள்? -- 3, 431
சபாருள் கூறுக
கலட-- இழிவு
வறுவல் தின்றான் என்பது?-- சதாழிைாகுசபயர்
சபயர்ச்சசால்லை கருத்தாவாக ைாற்றுவது? 3ம் பவற்றுலை
கூற்று 1: காவடிசிந்து பாடியவர் - அண்ணாைலை சசட்டியார்.
கூற்று 2: விபவக சிந்தாைணிலய பை புைவர்கள் இயற்றினர்.
(அ) கூற்று 1 & 2 சரி, (ஆ) கூற்று 2 சரி, 1 தவறு, (இ) கூற்று 1,2 தவறு.-- (ஆ)
கூற்று 2சரி, 1 தவறு
பருதிபுரி ?-- -லவதீஸ்வரன் பகாயில்
சபாருள் கூறுக
தான் அலதச் {சம்பு} விங்கனி என்று-- நாவல் பழம்
அசைாம்பிலக அம்லையாரின் பலடப்புகள்?
குழந்லத சுவாைிகள் ,திைகர் புராணம்,ஆத்திசூடி சவண்பா
திைகர் புராணம் எழுதியவர் ?-- அசைாம்பிலக அம்லையார்
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மூவலூர் ராைாைிர்தம் அவர்களின் கணவர் சபயர் என்ன? சுயம்பு,
தைிழகத்தின் அன்னிசபசன்ட் யார்? இவ்வாறு அலழத்தவர் யார்? மூவலூர்
ராைாைிர்தம் அம்லையார்[அண்ணா]
அன்னி சபசன்ட் அம்லையார் இந்தியா வந்ததன் பநாக்கம் என்ன? பிரம்ைஞான
சலபப்பணிக்காக
தில்லையாடி வள்ளியம்லையின் இயற்சபயர் என்ன? வள்ளி
காந்தியடிகளுக்கு முன்புவலர இந்திய அரசியைில் சபரும்சசல்வாக்கு
சபற்றிருந்த சவளிநாட்டுப் சபண் யார்? அன்னி சபசன்ட்
உைக சபகாதரதுவத்திலன லையைாக சகாண்டு சசயல்படுதல் என்ற
பநாக்கத்திலனயுலடய சலபயின் ஆங்கிைப் சபயலரக்குறிப்பிடுக. theosophical
Society.
சாரணர் இயக்கத்திலன இந்தியாவில் பரப்பியவர் யார்? அன்னி சபசன்ட்
சசன்லன முதல் உலறயூர் வலர 42நாட்கள், 577 லைல்கள் நலடபயணம்
பைற்சகாண்டவர் யார்? எதற்காக? மூவலூர் ராைாைிர்தம் அம்லையார்
வள்ளியம்லை லகது சசய்யப்பட்டு எந்த சிலறயில்அலடக்கப்பட்டார்?
ைாரிட்ஸ்பர்க்,
எந்த அலைப்பு தில்லையாடி வள்ளியம்லை ைாளிலக என சபயர் சூட்டியது?த.நா.
லகத்தறி
முத்சதாள்ளாயிரத்தின் பாக்களின் எண்ணிக்லகலய வைைிருந்து இடைாக
எழுதுக. 0072[900x3],
இராணி ைங்கம்ைாள் எத்தலன ஆண்டுகள் தன் ராஜ தந்திரத்தினால் ைதுலர
அரசிலனக்காப்பற்றினார்? 18 வருடங்கள்
ஒட்டக்கூத்தரின் அலவச்சிறப்பு? விக்கிரைபசாழன்,2ம் குபைாத்துங்கன்,2ம்
இராசராசன் அலவகளில் பணியாற்றியவர்
ஞாயிறு வட்டம் பற்றிக்கூறும் நூல்—புறநானூறு
புகபழந்திப்புைவரின் சிறப்பு?-- சவண்பாவிற் புகபழந்தி
சகைகைாவல்ைிைாலை நாைின் ஆசிரியாா் யார்?-- குைரகுருபரர்
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பிரித்து எழுதுக
தாய்லையன் பிறலன-- தாய்லை+அன்பின்+தலன
தாயுைானவர் பணி? அரசுக்கணக்கர்
நாஞ்சில் நாட்டுக்கவி- யார்—கவிைணி
174 சிறப்பு சபயாா்கலள சகாண்டவாா் யார்? Thevaneyapaavanar
பூதஞ்பசந்தனார் பிறந்த ஊர்? ைதுலர
வரைாமுனிவர்
ீ
சபற்பறார்? சகாண்டல் பபாசபஸ்கி - எைிசசபத்
கல்வியில் சபரியர் கம்பர் - இதில் பயின்று வரும் பவற்றுலை ? 5ம்
பவற்றுலை(ஒப்பு, நீ ங்கல். எல்லை)
புகபழந்திப்புைவரின் பணி?— வரகுணபாண்டியனின் அலவப்புைவர்
முடியரசன் காைம்? 1920 -1998
ஔலவ சண்முகனார் என்பவர்.
(அ) பி.க. சண்முகனார்
(ஆ) சி.க. சண்முகனார்
(இ) தி.க சண்முகனார்
(ஈ) வ.ீ க சண்முகனார்-- இ) தி.க சண்முகனார்
காவியப்பாலவ ஆசிரியர்? முடியரசன்
பராபரக்கண்ணி என்னும் தலைப்பு இடம் சபற்றுள்ள நூல்? தாயுைானவர்
திருப்பாடல் திரட்டு
சபாருள் தருக
நீ ரவர்—அறிவுலடயவர்
புலனதல்—புகழ்தல்
கிழலை – உரிலை
திருக்குறலள இைத்தீன் சைாழயில் சைாழிசபயர்த்தவர்? – வரைா
ீ
முனிவர்
தைிழ் எழுத்து வரி வடிவத்லத திருத்தியவர்-- வரைா
ீ
முனிவர்
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எண்ணிைக்க கணிணியின் சபயர் என்ன? Mark
முடியரசு பணி?-- தைிழாசிரியர்
இராைைிங்க சுவாைிகள் சரிதம் என்னும் நூைில் எத்தலன பாடல்கள் உள்ளன?-409
உைகிலன தம் திருவடியால் அளந்தவர் ? கண்ணன்
எந்த பபாரட்டத்தில் தம்முலடய 9வயது ைகலள
ஈடுபடுத்தியவர்?அஞ்சலையம்ைாள்
முறம்பு எங்குள்ளது ? அதன் சிறப்பு யாது-- rajapalayam arukil. paavanar noolakam. silai
ullayhu
இ.குறிப்பு - உண்கைம் ?-- விலனத்சதாலக
வங்காளத்தில் ைாவட்ட துலண ஆட்சியளராக இருந்தவாா்-- BAKKIM CHANDRA
CHATTARJI
தைிழின் ைறுைைர்ச்சிக்காக பதான்றிய கவி தைிழரின் புகழ் பைதினியாக
பதான்றிய கவி? பாரதிதாசன்
உயிரீறு ? புணர்ச்சியில் நிலைசைாழியின் இறுதிசயழுத்து உயிர்சைய்யாக
அலைதல். எ.கா பலன+ைரம்
சதன் தைிழ்நாட்டில் ைலைவளம் பலடத்த பழம்பதி எது-- திருசநல்பவைி
பால் வதி
ீ பைபகாடி வின்ைீ ண்களின் சதாகுதி என சைய்பித்தவர்-- கைிைிபயா
பதிசனட்டுச் சிற்றூர்கலளயும் லகப்பற்றி ைலைநாடு சவன்றவன்?-- முதல்
இராசராசன்
“ஒன்பற குைம் ஒருவபன பதவன்“ எதில் இடம் சபற்றுள்ளது ? திருைந்திரம்
ஆத்திசூடி சவண்பா எழுதியவர்—அசைாம்பிலக அம்லையார்
ைகவருள் படைம் எந்த நூைில் உள்ளது ? பதம்பாவணி
பிரிக்க: ையரிரளல்ைராய்-- ையரிகள்+அல்ைராய்
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திருவள்ளுவைாலையில் உள்ள பாடல்களின் எண்ணிக்லக-55 பாடல்கள்,53புைவர்கள்
Editorial—தலையங்கம்
இக்காை அவ்லவ என்று யாலர? எவர் பாராட்டினார் ?- அசைாம்பிலக - திரு.வி.க
Folio No—இதழ் எண்
விசிறி என்பது சிவிறியாக வந்திருப்பது-- இைக்கணப்பபாைி
வரிலச படுத்து
1.பதால்பாலவக்கூத்து
2.சபாம்ைைாட்டம்
3.ைரப்பாலவக்கூத்து-- 321
அவ்லவ நாடகம் எங்கு அரங்பகறியது ?-- ைதுலரயில்
கூற்று ;1 முடியரசன் தைிழாசிரியராக சபரியகுளம் பள்ளியில் பணியாற்றினார்
கூற்று ;2 இவர் பூங்சகாடி நூலுக்காக 1967-ல் தைிழக அரசு விருது சபற்றவர்-இரண்டும் தவறு ...1 .காலரக்குடி பள்ளியில் ...2.1966

கூற்று ;1 சுவாைி பவதாசைத்தின் ைகள் நீ ைாம்பிலக அம்லையார் ஆவார்
கூற்று ;2 நீ ைாம்பிலக தைது பதிபனாராம் வயதிபைபய பைலட சசாற்சபாழிவு
ஆற்றினார்--கூற்று ;1 சரி ......கூற்று ;2 தவறு நீ ைாம்பிலக தைது பதின்மூன்றாம் வயதிபைபய
பைலட சசாற்சபாழிவு ஆற்றினார்

தருக்கம் - சபாருள் தருக—விவாதம்
கதரின் சவற்றி நாடகத்தின் ஆசிரியர்--திரு. சத.சபா.கிருஷ்ணசாைிப் பாவைர்
நாடா சகான்பறா காடா சகான்பறா பா வலக?
அண்ணாைலை கவிராசன் ைகிழ் பநசன் யார்--வள்ளிக்கிலசந்த முருபகசன்
----------*------------*-----------*--------*--------*-------*------------*--
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