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தமிழ்நாடு மாநிலம்- ப ாது அறிவு கேள்வி மற்றும்  தில்ேள் தமிழில்  

 

Q1. வைத ோவைக் கூட வையோத -இந ் வையமுழுதும் ப ோய்  ்ோலும் 

ப ோய்யோத  -இை்ைைிவய  ோடியைை ்யோை?் 

Who sang the line - Don't even scold people who scolded you, don't lie even if the whole world lies? 

(a) கடுபைளிசச்ி  ்ை ்

(b) கவிமணி 

(c) திருமூலை ்

(d) குடும்வ  சி  ்ை ்

 

Q2. பின்ைரும் யோை,்  மிழ்க்கவிஞைக்ளின் இளைைசன் என்று 

புகழ  ்டுகிறோை?் 

Who among the following is hailed as the prince of Tamil poets? 

(a) கண்ண ோசன்  

(b)  ோைதியோை ் 

(c) திரு  ்க்கத ைை ் 

(d)  ைிதிமோற் கவலஞை ்

 

Q3. 'உழுதுண்டு ைோழ்ைோதை ைோழ்ைோை'் என்று உழவு ப் ோழிலின் சிற ்வ க ்

கூறியைை ்யோை?் 

Who described the excellence of ploughing as 'Who ploughing eat their food, they truly live'? 

(a)  ோைதி ோசன்  

(b) திருைள்ளுைை ் 

(c) கம் ை ் 

(d)  ோைதியோை ்

 

Q4. சுந ்ைதைோடு ப ோடைப்ு பகோண்ட ஆழ்ைோை ்யோை?் 

Who of the following Alwars was associated with Sundarar?  

(a) நம்மோழ்ைோை ் 

(b) ஆண்டோள் 

(c) ப ைியோழ்ைோை ்

(d) திருமங்வகயோழ்ைோை ்

 

Q5. நோடட்ு ்புற இயலின்  நவ்  என 

அவழக்க  ்டு ைை ்யோை?் 

Who is known as the father of folklore? 

(a) தேக்க ் கிைிம் 

(b) மோக்ஸ் முல்லை ்

(c) கி.ைோ.ேகநந்ோ ன் 

(d) ஆறு. அழக ் ன் 
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Q6. பின்ைரும் நூல்களில் எது, கம் ைின் நூல்களில் ஒன்றல்ல? 

Which of the following books is not one of Kambar's books? 

(a) சிவலபயழு து 

(b) அபிைோமி அந ்ோதி 

(c) சைசுைதி அந ்ோதி 

(d) திருக்வக ைழக்கம் 

 

Q7. திரு ப் ோண்டை ்திருைந ்ோதி எனும் நூல் யோைோல் இயற்ற ் டட்து? 

By whom was the book, 'Thiruthondar Thiruvandadhi' written? 

(a) தசக்கிழோை ் 

(b) நம்பியோண்டோை ்நம்பி  

(c) அைிசில் கிழோை ்

(d) கபிலை ்

 

Q8. பின்ைரும் நூல்களில் எது, சங்ககோல நீதி இலக்கியங்களின்  டட்ியலில் 

ஒன்றல்ல? 

Which of the following books, does not belong to the list of books of law of the Sangam age? 

(a) திைிகடுகம் 

(b) ஏலோதி  

(c) முதுபமோழிக்கோஞ்சி 

(d) தமற்கூறிய எதுவும் இல்வல 

 

Q9. சின்னசச்ீறோ என்ற இஸ்லோமிய நூவல எழுதியைை ்யோை?் 

Who is the author of the Islamic book 'Chinnacheera'? 

(a)  னு அகமது மவைக்கோயை ்

(b) உமறு ் புலைை ்

(c) அ ்துல் ைகுமோன் 

(d) தசக் மீைோன் 

 

Q10. பின்ைரும் நூல்களில், குமைகுரு ைை ்இயற்றோ  நூல் எது? 

Which of the following texts was not composed by Kumaraguruparar? 

(a) மதுவைக் கலம் கம் 

(b) நநத்ிக் கலம் கம் 

(c) கந ்ை ்கலிபைண் ோ 

(d) நீதிபநறி விளக்கம் 
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Q11.  மிழக த்ின் தைைட்ஸ்்பைோை ் ்என்று அவழக்க  ்டட்ைை ்யோை?் 

Who is popularly known as the 'Wordsworth' of Tamil Nadu? 

(a) சுை ோ  

(b) முடியைசன்  

(c) ைோணி ோசன்  

(d)  ோைதி ோசன் 

 

Q12. உ.தை.சோமிநோ ய்யை ்அைைக்ளின் ஆசிைியை ்யோை?் 

Who was the teacher of U.V. Swaminatha Iyer? 

(a) V. கல்யோணசுந ்ைம்  

(b) சங்கை ோஸ் ஸ்ைோமிகள்  

(c) மதனோன்மணியம் சுந ்ைம் பிள்வள  

(d) மீனோடச்ி சுந ்ைம் பிள்வள 

 

Q13. " மிழ்பகழு கூடல்" என்று புறநோனூறு த ோற்றியது எவ ? 

What is it that Purananooru praised as "Tamilkezhu Koodal"? 

(a) வைவக  

(b) முக்கூடல்  

(c) மதுவை  

(d) கோஞ்சி 

 

Q14. அைிமை ் ்ன  ோண்டியனுக்கு அவமசச்ைோக இருந ்ைை ்யோை?் 

Who was the minister of Arimarthana Pandian? 

(a) தசக்கிழோை ் 

(b) ஞோனசம் ந ்ை ் 

(c) மோணிக்கைோசகை ் 

(d) கபிலை ்

 

Q15. குமைகுரு ைருக்கு மீனோடச்ியம்வமதய சிறுமியோக ைநத்ு எவ  

 ைிசளி  ்ோை?் 

Coming as a child, what did Meenakshi present to Kumarakurubarar? 

(a)  ங்க பநல்லிக்கனி  

(b) மு த்ுமணி மோவல  

(c)  ங்க நோணயங்கள்  

(d) தமற்கூறிய எதுவும் இல்வல 
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Q16. 'மணநூல்' என அவழக்க ் டும் நூல் எது? 

Which book is also known as 'Marriage Book'? 

(a) சீைகசிந ்ோமணி 

(b) சில ் திகோைம் 

(c) ைவளயோ தி 

(d) குண்டலதகசி 

 

Q17. 'திைோவிட தை ம்' என்றவழக்க ் டும் நூல் எது? 

Which book is also known as 'Dravidian Veda'? 

(a) திருக்தகோவையோை ்

(b) திருைோய்பமோழி 

(c) தநமிநோ ம் 

(d) உண்வம விளக்கம் 

 

Q18. 'இைோமோயண த்ிற்கு' கம் ை ்இடட் ் ப யை ்என்ன? 

What is the name given by Kambar to 'Ramayana'? 

(a) இைோமோை ோைம் 

(b) இைோமோயணம் 

(c) கம் ைோமோயணம் 

(d) இைோமகோவ  

 

Q19. பின்ைரும் கூற்றுகளில் எது/எவை சைியோனது/சைியோனவை? 

Which of the following statements is / are correct? 

(a) மவலயும் மவல சோைந் ் இடமும் குறிஞ்சி  ் திவண என்று 

அவழக்க  ்டும். 

(b) ையலும் ையல் சோைந் ் நிலமும் மரு ம் என்று அவழக்க  ்டும். 

(c) கடலும் கடல் சோைந் ் இடமும் பநய் ல் என்று அவழக்க  ்டும். 

(d) தமற்கூறிய அவன த்ும். 

 

Q20. சுை ோ எழுதிய பின்ைரும் நூல்களில் எது,  மிழ் 

ைளைச்ச்ி த்ுவற  ைிவச ப ற்றது? 

Which of the following books written by Suratha won the Tamil 

Development Award? 

(a) துவறமுகம்  

(b) சுை ோவின் கவிவ கள்  

(c) சுைரும் சுண்ணோம்பும்  

(d) த ன்மவழ 
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Q21. புலைதைறு என்று சிற ்பிக்க ் ப ற்றைை ்யோை?் 

Who was popularly known as Pulavareru? 

(a) நோமக்கல் கவிஞை ் 

(b) நக்கண்வணயோை ் 

(c) ைை நஞ்வசய பிள்வள 

(d) ைோமன் பிள்வள 

 

Q22. அதியமோன் பநடுமோன் அஞ்சியின் அவை புலைைோக திகழ்ந ்ைை ்யோை?் 

Who was the court poet of Adhiyamaan Nedumaan Anji? 

(a) பைள்ளிவீதியோை ் 

(b) ஒளவையோை ் 

(c) நக்கண்வணயோை ் 

(d) கோக்வக  ோடினியோை ்

 

Q23. ஒதகனகக்ல் அருவியின் சங்ககோல ் ப யை ்என்ன? 

With which name was Hogenakal falls known during the Sangam age? 

(a)  கடூை ்வீழ்சச்ி  

(b) உகுநீைக்்கல்  

(c)  வலநீை ் 

(d) தமற்கூறிய அவன த்ும் 

 

Q24. கிறி  ்ை கம் ை ்என்று புகழ்ப ற்றைை ்யோை?் 

Who was popularly known as Christian Kambar? 

(a) எச.் ஏ. கிருஷ்ணபிள்வள 

(b) தகோ.தமோகனைங்கன்  

(c) எல்லீஸ்  

(d) ஜி.யு.த ோ  ்

 

Q25. அழுது அடியவடந ் அன் ை ்என்று குறி ்பிட ் டு ைை ்யோை?் 

Who was referred to as 'Azhudhu Adiyadaindha Anbar'? 

(a) திருநோவுக்கைசை ் 

(b) திருஞோனசம் ந ்ை ் 

(c) சுந ்ைமூை ்த்ி  

(d) மோணிக்கைோசகை ்
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Q26. நை இநத்ியோ   த்ிைிவகயில் துவண ஆசிைியைோக  ணியோற்றியைை ்

யோை?் 

Who worked as an assistant editor of Nava India Magazine? 

(a) கு. .ைோேதகோ ோலன் 

(b) நோ.பிசச்மூை ்த்ி 

(c) பு வம ்பி  ்ன் 

(d) ைல்லிக்கண்ணன் 

 

Q27. 2020 ஆம் ஆண்டு சோகி ய் அகோடமி விருது ப ற்ற  மிழ் நூல் எது? 

Which Tamil book won the Sahitya Akademi Award for 2020? 

(a) ஆறுமுகம் 

(b) பசல்லோ   ணம் 

(c) பசடல் 

(d) எங்கப  

 

Q28. குறுநப் ோவகயின் கடவுள் ைோழ் த்ு ்  ோடவல ்  ோடியைை ்யோை?் 

Who sang the Invocation to God song in Kurundhokai? 

(a) ப ருங்குன்றூைக்் கிழோை ்

(b) ப ோரு த்ில் இளங்கீைனோை ்

(c) கோக்வக ்  ோடினியோை ்

(d)  ோை ம்  ோடிய ப ருநத் ைனோை ்

 

Q29. எழு  ்ோளை ்பேயகோந ்ன் 2002 ஆம் ஆண்டு ப ற்ற உயைிய விருது எது? 

Which is the highest award received by writer Jayakanthan in 2002? 

(a)   ம் விபூஷண் 

(b) ஞோனபீட விருது 

(c)   ம் ஸ்ரீ  

(d)   ம் பூஷண் 

 

Q30. மதுவை கோமைோேை ்  ல்கவலக்கழக த்ின் மு ல் துவணதைந ்ைோக 

 ணியோற்றியைை ்யோை?் 

Who served as the first Vice Chancellor of Kamarajar University, Madurai? 

(a) திரு.வி.கல்யோணசுந ்ைனோை ் 

(b) சுைோமிநோ  ஐயை ் 

(c) மு. ைை ைோசன் 

(d) ப . ப ோ. மீனோடச்ிசுந ்ைம் 
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SOLUTIONS 
 

S1. Ans.(a) 

Sol. வைத ோவைக் கூடவை யோத  -இந ்  

வையக முழுதும் ப ோய்  ்ோலும் ப ோய்யோத   

பைய்ய விவனகள்பசய் யோத  -கல்வல  

வீணில்  றவைகள் மீதிபலய் யோத . 

விளக்கவுவை: 

நோம் யோவையும் த சக்கூடோது.உலகதம ப ோய் கூறினோலும் நோம் ப ோய் 

பசோல்லக்கூடோது.வீணோக  றவைகள் மீது கல்பலறியக்கூடோது என் து 

ேடுபெளிச ்சிதத்ரின் ப ோன்பமோழிகளில் ஒன்றோகும். 

 

S2. Ans.(c) 

Sol. திரு  ்க்கத ைை,்  மிழ்க்கவிஞைக்ளின் இளைைசன் என்று ஜி.யு. 

த ோ ் ோல் அவழக்க  ்டட்ோை.் 

 

S3. Ans.(b) 

Sol. இது திருைள்ளுைை ் இயற்றிய திருக்குறளின் ப ோருட ்ோலில், உழவு 

எனும் அதிகோை த்ின் கீழ் ைரும் குறளோகும். 

உழுதுண்டு ைோழ்ைோதை ைோழ்ைோைம்ற் பறல்லோம் 

ப ோழுதுண்டு பின்பசல்  ைை.் 

விளக்கம்: 

உழவு பசய்து அ னோல் கிவட  ்வ க் பகோண்டு ைோழ்கின்றைதை 

உைிவமதயோடு ைோழ்கின்றைை,் மற்றைை ் எல்தலோரும் பிறவை  ் ப ோழுது 

உண்டு பின் பசல்கின்றைதை. 

 

S4. Ans.(d) 

 

S5. Ans.(a) 

Sol. தேக்க ் கிைிம் (Jakob Crimm, 1785-1863) என்னும் 

பேைம்ன் பமோழியியல் ைல்லுநரும் அைை ் சதகோ ைை ்

வில்பெல்ம் கோைல்்(Wilhelm Karl) என் ைரும் பேைம்ன் 

பமோழி ஆைோய்சச்ியில் ஈடு டட்னை.் த சச்ு ைழக்கில் 

அவமந ் நோடட்ு ்புற இலக்கியங்கள் அைைக்வளக ்

கைைந் ்ன. அைைக்ள் நோடட்ு ்புறக் கவ களின் இரு 

ப ோகுதிகவள 1812 மற்றும் 1815 ஆண்டுகளில் 

பைளியிடட்னை.் 
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S6. Ans.(b) 

Sol. கம் ை ்இயற்றிய நூல்கள்: 

• சிவலபயழு து 

• சடதகோ ை ்அந ்ோதி 

• சைசுைதி அந ்ோதி 

• திருக்வக ைழக்கம் 

• கம் ைோமோயணம் 

• ஏபைழு து 

• மும்மணிக்தகோவை 

 

S7. Ans.(b) 

Sol.  

• திரு ப் ோண்டை ் திருைந ்ோதி என்னும் வசை நூல்  திதனோைோம் 

திருமுவற  ்ப ோகு ்பில் இடம்ப ற்றுள்ள நூல்களில் ஒன்று. 

• அந ்ோதி என் து ஒருைவகச ்சிற்றிலக்கியம். 

• திரு ப் ோண்டை ்திருைந ்ோதி நூலின் ஆசிைியை ்நம்பியோண்டோை ்நம்பி. 

• கோலம்  திதனோைோம் நூற்றோண்டின் முற் ோதி. இைோசைோச தசோழன் கோலம். 

• தசக்கிழோை ் இயற்றிய ப ைியபுைோணம் அறு  த்ுமூன்று 

நோயன்மோைக்ளின் வசை ப் ோண்வட ் த ோற்றி ்  ோடுகிறது. 

திரு ப் ோண்டை ் திருைந ்ோதி அைைக்ளின் ைைலோற்வறச ் சுருக்கமோகக ்

கூறுகிறது. 

 

S8. Ans.(d) 

Sol. நீதி இலக்கியம் அல்லது சங்க மருவிய கோல இலக்கியம் என் து சங்க 

கோல த்ிற்கு பின்னை ்  மிழில் த ோன்றிய இலக்கியங்கவளக் குறிக்கும். 

கி.பி.3-ஆம் நூற்றோண்டு மு ல் 6-ஆம் நூற்றோண்டு ைவை அறம் 

ைலியுறு த்ும் நீதி நூல்கள்  ல்கி ் ப ருகின. 

சங்க கோல நீதி இலக்கியங்கள் -  திபனண் கீழ்க்கணக்கு 

• திருக்குறள் 

• நோலடியோை ்

• நோன்மணிக்கடிவக 

• இன்னோ நோற் து 

• இனியவை நோற் து 

• திைிகடுகம் 

• ஆசோைக்தகோவை 

•  ழபமோழி நோனூறு 

• சிறு ஞ்சமூலம் 

• ஏலோதி 

• முதுபமோழிக்கோஞ்சி 
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S9. Ans.(a) 

Sol. சின்ன சீறோ ஒரு இசுலோமிய  ் மிழ்க் கோ ்பியம். இ வன இயற்றியைை ்

 னு அகுமது மவைக்கோயை ்ஆைோை.் இதில் நபிகள் நோயக த்ின் திருைோழ்வு 

முழுைதும்  ோட ் டட்ுள்ளது. உமறு ் புலைை ்இயற்றிய சீறோ ்புைோண த்ின் 

ப ோடைச்ச்ியோகக் கிடட்  ்டட் 30 ஆண்டுகளுக்கு ் பிறகு எழு  ் டட் நூல் 

சின்ன சீறோ. 

 

S10. Ans.(b) 

Sol. குமைகுரு ைை ் 17 ஆம் நூற்றோண்டில் ைோழ்ந ் ப ருந ்  மிழ் ் புலைை ்

மற்றும் வசை பநறிவய ் த ோற்றிய  ருமபுைம் ஆதீன த்ுடன் 

ப ோடைப்ுவடயைை ்ஆைோை.் 

எழுதிய நூல்ேள் 

• கந ்ை ்கலிபைண் ோ 

• மீனோடச்ி அம்வம பிள்வள  ்மிழ் 

• மதுவைக் கலம் கம் 

• நீதிபநறி விளக்கம் 

• திருைோரூை ்நோன்மணிமோவல 

• மு த்ுக்குமோைசோமி பிள்வள  ்மிழ் 

• சி ம் ை மும்மணிக்தகோவை 

• சி ம் ைச ்பசய்யுடத்கோவை 

•  ண்டோை மும்மணிக் தகோவை 

• கோசிக் கலம் கம் 

• சகலகலோைல்லி மோவல 

• மதுவை மீனோடச்ியம்வம குறம்|மதுவை மீனோடச்ி அம்வம குறம் 

• மதுவை மீனோடச்ி அம்வம இைடவ்ட மணிமோவல 

• தில்வலச ்சிைகோமி அம்வம இைடவ்ட மணிமோவல 

• கயிவலக் கலம் கம் 

• கோசி  ்துண்டி விநோயகை ் திகம் 

 

S11. Ans.(c) 

Sol. கவிஞதைறு ைோணி ோசன் (சூவல 22 1915 - ஆக த்ு 7, 1974) புதுவைவயச ்

தசைந் ்  மிழறிஞரும், கவிஞரும் ஆைோை.் இைை ் ' ோைதி ோசன்  ைம் வை' 

என்றவழக்க  ்டும்,  ோைலை ்  வலமுவறயில் ைரு ைை.் இைை ்

 மிழக த்ின் தைைட்ஸ்் பைோை ்,் கவிஞதைறு,  ோைலை ் மணி, புதுவமக ்

கவிஞை,்  மிழ்நோடட்ு  ் ோகூை ்என்பறல்லோம் த ோற்ற ் டட்ோை.் 
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S12. Ans.(d) 

Sol. உ. தை. சோமிநோவ யை ் (ப  ்ைைைி 19,1855 – ஏ ்ைல் 28, 1942,) 

உ  ்ம ோனபுைம் தைங்கடசு வ் யை ் மகன் சோமிநோ ன் என் வ ச ்

சுருக்கமோக உ.தை.சோ. என அவழக்க  ்டட்ோை.் இைை ்  மிழ் பமோழிக்குச ்

பசய்  ப ோண்டினோல் ' மிழ்  ்  ோ  ்ோ' என  ்  மிழைக்ளோல் 

சிற ்பிக்க ் டட்ோை.் இைை ் நோக ் டட்ினம் மோைடட்ம் திருைோைடுதுவற 

வசை ஆதீன த்ில்  மிழ் கற்பி த்ுக் பகோண்டிருந ் புகழ் ப ற்ற 

மகோவி த்ுைோன் என அவழக்க ் டட்  மிழறிஞை ் திருசச்ிைோ ் ள்ளி 

மீனோடச்ி சுந ்ைம் பிள்வள அைைக்ளிடம் 5 ஆண்டு கோலம்  யின்று 

 மிழறிஞை ்ஆனோை.் 

 

S13. Ans.(c) 

Sol. மதுவைவய “ மிழ்பகழு கூடல்” என்று புறநோனூறு த ோற்றியது. 

 

S14. Ans.(c) 

Sol. மோணிக்கைோசகை ் வசை சமயக் குைைைக்ள் நோல்ைைில் ஒருைைோைை.் 

முன்வனய மூைரும் த ைோைம்  ோடியிருக்க இைை ்  ோடிய நூல்களோைன: 

திருைோசகமும் திருக்தகோவையோருமோகும். இைை ் 9-ஆம் நூற்றோண்டில் 

ைைகுண  ோண்டியன் கோல வ் ச ் தசைந் ்ைை.் இைை ் அைிமை ் ்ன 

 ோண்டியனிடம்  வலயவமசச்ைோக ்  ணியோற்றினோை.் 

 

S15. Ans.(b) 

Sol. மதுவை மீனோடச்ி அம்மவன ் த ோற்றி மீனோடச்ியம்வம பிள்வள  ்மிழ் 

என்னும் நூவல குமைகுரு ைை ்இயற்றினோை.் ஒரு சமயம், இந ் நூலில் உள்ள 

"ைருவக ் ருைம்" என்னும்  குதிவய தகோவில் தமவடயில் அமைந் ்ைோறு 

 ோடிய த ோது மதுவை மீனோடச்ி அம்மதன சிறு ப ண் ைடிை த்ில் ைநத்ு 

குமைகுரு ைருக்கு மு த்ு மோவல  ைிசளி  ் ோக ைைலோறு உள்ளது. 

 

S16. Ans.(a) 

Sol. சீைக சிந ்ோமணி என் து சங்க கோல த்ுக்கு ் பின்னை ் த ோன்றிய 

ஐம்ப ருங்கோ ப்ியங்களுள் ஒன்று. தசோழை ்

கோல த்ில் எழு  ் டட்து. திரு  ்க்கத ைை ் என்னும் 

சமண முனிைைோல் இயற்ற ் டட் இக் கோ ்பியம் 

சீைகன் என் ைனின் அக ைோழ்க்வகவய 

அடி ் வடயோகக் பகோண்டது. இைன் எடட்ு 

மங்வகயவை மணநத்ு பகோள்கிறோன். இ னோல் 

இநந்ூலுக்கு மணநூல் என்ற சிற ்பு ்ப யரும் 

உண்டு. 
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S17. Ans.(b) 

Sol.  

• திைோவிட தை ம் - திருைோய்பமோழி 

• வசை தை ம் - திருைோசகம் 

•  மிழ் தை ம் - திருைோசகம், நோலோயிை திை்ய பிை ந ்ம் 

•  மிழை ்தை ம் - திருமநத்ிைம் 

• தைளோண் தை ம் - நோலடியோை ்

• உ  ்ைதை ம் - திருக்குறள் 

• தகோவ   ்மிழ் – திரு ் ோவை 

 

S18. Ans.(d) 

 

S19. Ans.(d) 

 

S20. Ans.(d) 

Sol. சுை ோ (நைம் ை ் 23, 1921 - சூன் 20, 2006) இயற்ப யை ் இைோசதகோ ோலன் 

 மிழகக் கவிஞரும் எழு  ்ோளரும் ஆைோை.் 1969 இல் த ன்மவழ என்ற 

சுை ோவின் கவிவ  நூலுக்கு  ் மிழக அைசின்  ைிசு கிவட  ்து. 

 

S21. Ans.(c) 

Sol. அ. ைை நஞ்வசய பிள்வள (பச ்டம் ை ் 1, 1877 - ேூவல 11, 1956) 

அ ் சோமி ் பிள்வள, ைை ோயி என் ோைக்்கு மகனோக ் பிறந ்ோை.்  மிழுடன் 

ப லுங்வகயும் ைடபமோழிவயயும் நன்கு அறிந ்ைை.் விவைநத்ு 

கவி ோடுைதில் ைல்லைை.் கைநவ் ச ் மிழ்ச ்சங்க த்ில் ‘ஆசிைியை’் என்னும் 

சிற ்பு ்  டட்ம் ப ற்றைை.் கற்தறோைோல் ‘புலைதைறு’ என்று சிற ்பிக்க  ்

ப ற்றோை.் 

 

S22. Ans.(b) 

 

S23. Ans.(c) 

Sol. ஒதகனக்கல் அருவி, (Hogenakal Falls) இநத்ியோவின்  மிழ்நோடு மோநில த்ில் 

கோவிைி ஆற்றில் அவமநத்ுள்ளது.  வலநீை ் என் து இந ் நீைவ்ீழ்சச்ிவயக் 

குறிக்கும் சங்ககோல ைழக்கு. இ வனச ்சூழ்நத்ிருந ் நோடு  வலநீை ் நோடு 

என ் டட்து.  கடூை ் என்னும்  ருமபுைிவய  ்  வலநகைோகக் பகோண்டு 

ஆண்ட அதியமோன் பநடுமோன் அஞ்சி இ ன் சங்ககோல அைசன். 
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S24. Ans.(a) 

Sol. கிறி த்ுைக் கம் ை ் என்றி ஆல்பிைட ் கிருஷ்ணபிள்வள (எச.் ஏ. 

கிருஷ்ணபிள்வள, ஏ ்ைல் 23, 1827 - ப  ்ைைைி 3, 1900) என் ைை ்ஒரு கிரு  ்ை 

 மிழறிஞை,் புலைை,் ஆசிைியிை ்ஆைோை.் இைவைக் கிறி த்ுைக் கம் ை ்என  ்

புகழ்ைை.் 

 

S25. Ans.(d) 

Sol. வசை சமயக் குைைை ் நோல்ைருள் ஒருைை ்மோணிக்கைோசகை.் மதுவைக்கு 

அருகிலுள்ள திருைோ வூைில் பிறந ்ைை.் மோணிக்கைோசகை ் அைிமை ் ்ன 

 ோண்டியனிடம்  வலவமயவமசச்ைோக ்  ணியோற்றியைை.் 

 ோண்டியனுக்கோக் குதிவை ைோங்க பசன்ற த ோது திரு ்ப ருநத்ுவற 

இவறைன் திருைருளோல் ஆடப்கோள்ள ் ப ற்றைை.் அை்விவறைவன 

பமய்யுருக ்  ோடிக் கசிநத்ு கண்ணைீ ்மல்கி அழுது ப ோழு ைை.் இ னோல் 

மோணிக்கைோசகவை அழுது அடியவடந ் அன் ை ்என் ை.் 

 

S26. Ans.(b) 

Sol. ந. பிசச்மூை ்த்ி (ஆக த்ு 15, 1900 - டிசம் ை ் 4, 1976) அண்வமய  மிழ் 

இலக்கிய முன்தனோடிகளுள் ஒருைைோகக் கரு  ் டு ைை.்  மிழ் ் 

புதுக்கவிவ யின்  நவ்  என்று அவழக்க ் டு ைை ் பிசச்மூை ்த்ி. 

பிசச்மூை ்த்ி, நை இநத்ியோ   த்ிைிவகயில் சிறிது கோலம்  ணியில் 

இருந ்ோை.் 

 

S27. Ans.(b) 

Sol. இவமயம் என்ற புவனப யைில் எழுதும் பை. அண்ணோமவல (பிற ்பு: 

மோைச் ்10, 1964) நன்கறிய  ்டட்  மிழக எழு  ்ோளை.்  னது மு ல் புதினமோன 

தகோதைறு கழுவ கள் மூலம்  மிழ் ைோசகைக்ளுக்கு அறிமுகமோனோை.் இைை ்

எழுதிய பசல்லோ   ணம் என்ற புதின த்ிற்கு 2020-ஆம் ஆண்டிற்கோன 

சோகி த்ிய அகோ மி விருது ைழங்க ் டட்து. 

 

S28. Ans.(d) 

Sol. குறுநப் ோவக எடட்ு ப் ோவகயில் உள்ள நூல்களுள் ஒன்று. இநந்ூல் 

எடட்ு ப் ோவக நூல்கவள  ் ப ோகு த்ுச ் சுடட்ும்  ழம் ோடலில் "நல்ல 

குறுநப் ோவக" எனச ் சிற ்பி த்ு உவைக்க ் டுகிறது. இதில் கடவுள் 

ைோழ் த்ு  ோடியைை ் ோை ம்  ோடிய ப ருநத் ைனோை ்ஆைோை.் 
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S29. Ans.(b) 

Sol. பேயகோந ்ன் (ஏ ்ைல் 24, 1934 - ஏ ்ைல் 8, 2015)  மிழ் 

எழு  ்ோளைக்ளில் ஒருைை.் இநத்ிய அைசின் 

இலக்கிய த்ிற்கோன உயைந் ் விரு ோன ஞோன பீட 

விருவ  ் ப ற்ற இைண்டோைது  மிழ் எழு  ்ோளை.்  

இைை ்ப ற்ற விருதுகள்: 

• சோகி த்ிய அகோ மி விருது 

• 2002-ம் ஆண்டுகக்ோன ஞோன பீட விருது 

• 2009-ம் ஆண்டின் இலக்கிய த்ுவறக்கோன   ம் 

பூஷன் விருது 

• ைஷ்ய விருது 

 

S30. Ans.(d) 

Sol.  ன்பமோழி ்புலைை ்என்று அவழக்க  ்டட் ப . ப ோ. மீனோடச்ிசுந ்ைம் 

(08 சனைைி 1901 – 27 ஆக த்ு 1980) 20-ஆம் நூற்றோண்டின் புகழ்ப ற்ற 

 மிழறிஞைக்ளுள் ஒருைை.் ஆைம்  த்ில் ஒரு ைழக்கறிஞைோகவும், பசன்வன 

மோநகைோடச்ியின் த ைந்ப் டுக்க ் டட் உறு ப்ினைோகவும்  ணியோற்றிய 

இைை,் பிறகு பமோழியியலில் ஆைை்ம் பகோண்டு  டட்ங்கள் ப ற்று ்  ல 

கல்லூைிகளில் த ைோசிைியைோகவும், பின்னை ் மதுவை கோமைோசை ்

 ல்கவலக்கழக த்ின் மு ல் துவணதைந ்ைோகவும் 1966 மு ல் 1971 ைவை 

 ணியோற்றினோை.்  மிழக அைசின் கவலமோமணி விருவ யும், இநத்ிய 

அைசின்   ம்பூசண் விருவ யும் ப ற்றைை.் 
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