
1.ாட்டுப்புநப் தாடல் இவ்ாறு அழக்கப் 
தடுகிநது 
அ)கிபாந இக்கயிம்  
ஆ)நக்கள் இக்கினம்  
இ)யாய்மநாழி இக்கினம் 
ஈ)யாண் இக்கினம் 
விடை : இ)யாய்மநாழி இக்கினம் 
 
2.ாட்டுப்புநப் தாடல் தற்றி பதாருத்ற்ந 
கூற்ந து? 
அ)தாளில் ழுதாத ாைல் 
ஆ)யாய்யழினாக பயகி ாட்டு 
இ)மதரினாத கடதகட நட்டும் 
மகாண்ைது 
ஈ)ககட்ருயம் ாடுயார் 
விடை : இ)மதரினாத கடதகட நட்டும் 
மகாண்ைது 
 
3.இற்றில் பதாருத்ாண இழ து? 
அ)மென்ட - காாப்ாைல் 
ஆ)சிற்றூர் - கிபாமின ாைல் 
இ)மீயர் - மீயர் ாட்டுப்புப்ாைல் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஆ)சிற்றூர் - கிபாமின ாைல் 
 
4.ஒப்தாரி ன்தது 
அ)கமந்டதக மகாஞ்ெ ாடுயது 
ஆ)இந்தயர்கட ார்த்து ாடுயது 
இ)மீன்பிக்கும் காது ாடுயது 
ஈ)திருவிமாக்களில் ாடுயது 
விடை : ஆ)இந்தயர்கட ார்த்து 
ாடுயது 
 
5.ழிதாட்டுப்தாடல் ார் தாடுது? 
அ)தாாட்டுப் ாைல் 
ஆ)விடனாட்டுப் ாைல் 
இ)ெைங்குப் ாைல் 
ஈ)மகாண்ைாட்ைப் ாைல் 
விடை : இ)ெைங்குப் ாைல் 
 

6.ழிதாட்டுப்தாடல் ார் தாடுது? 
அ)கயட மெய்கயார்? 
ஆ)விடனாட்டுப் பிள்டகள் 
இ)மதாட்டிட ஆட்டும் தாய் 
ஈ)ொமி கும்பிடுகயார் 
விடை : ஈ)ொமி கும்பிடுகயார் 
 
7.பசால்லி டிச்சருா - இப்பதா 
சுட்டுடி பல்கதிப- ற்காக தாடுது  
அ)அண்ணன் தம்பி மருடநகட 
ாடுயது 
ஆ)விடனாட்டுப் ாைல் 
இ)அறுயடை மண்கள் ாட்டு 
ஈ)துணி மயளுக்கும் மதாழில் ாட்டு  
விடை : இ)அறுயடை மண்கள் ாட்டு 
 
8.இற்றில் காப் பதர் து? 
அ)ாம்ாட்டிச் சித்தர் 
ஆ)குதம்டச் சித்தர் 
இ)அழுகுனிச் சித்தர் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
9.காடுபளிச் சித்ர் தற்றி நாண 
கூகூற்று து? 
அ)உருய யழிாடு மெய்னவில்ட 
ஆ)நபத்டதகன கையாக யழிட்ையர் 
இ)ளின மொற்களில் அறிவுடபகடக் 
றினயர் 
ஈ)இயற்றில் துவுமில்ட 
விடை : ஆ)நபத்டதகன கையாக 
யழிட்ையர் 
 
10.இற்றில் காடுபளிச் சித்ர் கூறுது 
து? 
அ)ாம்பிடப் ற்றி ஆட்ைாகத 
ஆ)த்தினி நார்கடப் 
ழித்துக்காட்ைாகத 
இ)காகூற்றும் ெைங்டக ண்ணாகத 
ஈ)இடய அடத்தும் 



விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
11.இன்ழந சாமிார்களுக்கு காடுபளிச் 
சித்ர் கூறும் அறிவுழ 
அ)பிர் மகாண்ைாடிச் மெய்யும் 
ெைங்குகட நீயும் மெய்னாகத 
ஆ)காலி கயைங்கடப் காைாகத 
இ)புண்ணின ஆறுகடத் கதடித்கதடிப் 
காய் முழுகாகத 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
12.காடுபளிச் சித்ர் உயிரிணங்கள் மீது 
அன்பு பசலுதுாறு இவ்ாறு கூறுகிநார் 
அ)கல்மறிந்து டயகட 
துன்புறுத்தாகத 
ஆ)ாம்காடு விடனாைாகத 
இ)அ நகூற்றும் ஆ 
ஈ)அ நற்ம் ஆ 
விடை : இ)அ நகூற்றும் ஆ 
 
13.சித்ர் தாடலில் சாகூற்றுமும் ாழ்ழ 
ண்ாப ன்ந ரிகளில் சாகூற்றும் 
ன்தன் பதாருள் 
அ)துன்ம் தரும் மெனல் 
ஆ)கெப்ா மொற்கள் 
இ)இறுநாப்பு மகாள்யது 
ஈ)புகழ்ச்சினாகப் கசுயது 
விடை : ஈ)புகழ்ச்சினாகப் கசுயது 
 
14.ாட்டுப்புநப் தாடல்கள் 
அ)ட்டில் ழுதாக் கவிடதகள்  
ஆ)மங்காப் ண்ாட்டின் ச்ெம் 
இ)யாய்மநாழி இக்கினம் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
15.இற்றில் து ாட்டுப்புந 
இனக்கித்துள் அடக்கம் 
அ)மமநாழிகள் 

ஆ)விடுகடதகள் 
இ)கடதப்ாைல்கள் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
16.இற்றில் து பாழிற்தாடல்கள் 
இல்ழன 
அ)தாட்டுப் ாைல் 
ஆ)மதம்நாங்குப் ாைல் 
இ)மீயர் ாைல் 
ஈ)கதிபறுப்புப் ாைல் 
விடை : அ)தாட்டுப் ாைல் 
 
17.இற்றில் ாட்டுப்புநப்தாடல் தற்றி 
நாண கூகூற்று து? 
அ)ளின மொற்கள் மகாண்ைது 
ஆ)டைமுட யாழ்க்டகயுைன் எட்டினது 
இ) புயர்கால் மதாகுக்கப்ட்ைது 
ஈ)ஆழ்ந்த கருத்துகள் இைங்கினடய 
விடை : இ) புயர்கால் 
மதாகுக்கப்ட்ைது 
 
18.இற்றில் ாட்டுப்புநப்தாடல் தற்றி 
சரிாண கூகூற்று து? 
அ)கயட கடப்பு ற்ைாநல் 
இருக்கப் ாடுயது 
ஆ)ஆய்வுகள்டைமகூற்று யருகின் 
இ)மெவி யழினாகப் பவுகின் 
ஈ)டிக்காதயர்கள் நட்டுகந ாடுகின்ர் 
விடை : ஈ)டிக்காதயர்கள் நட்டுகந 
ாடுகின்ர் 
  
19.ாட்டுப்புநப் தாடல் மீணர் தாடலில் 
பதாருத்ற்ந இழ து? 
அ)விடிமயள்ளி - திடெ 
ஆ)பந்த கைல் - ள்ளிக்ைம் 
இ)கைல் - உற்த்கதாமன் 
ஈ)யட - டிக்கும் நூல் 
விடை : அ)விடிமயள்ளி - திடெ 
 



20.ாட்டுப்புநப் தாடலில் பதாருத்ற்ந 
இழ து? 
அ)கட்டுநபம் - யாழும் வீடு 
ஆ)காயும் கதிர் - வீட்டு திண்டண 
இ)கநகம் - ல்குடை 
ஈ)மீன்கள் - மாருட்கள் 
 விடை : ஆ)காயும் கதிர் - வீட்டு 
திண்டண 
 
21.ாட்டுப்புநப் தாடலில் பதாருத்ாண 
இழ து? 
அ)இடியும் மின்லும் - யாகயடிக்டக 
ஆ)மயண்நணல் - ஞ்சுமநத்டத 
இ)முழு நிவு - விக்கு 
ஈ)யணங்கும் தடயன் - கைல் 
விடை : ஆ)மயண்நணல் - 
ஞ்சுமநத்டத 
 
22.மிழ் ாட்டுப்புநப் தாடல்கழப முன் 
முலில் காற்றில் மிந் கவிழ ன்னும் 
பதரின பளியிட்டர் 
அ)மு.அருணாெம் 
ஆ)மு.பாநொமி 
இ)அ.மு பநசியாந்தம் 
ஈ)திருமாக சீதாபாம் 
விடை : அ)மு.அருணாெம் 
 
23.இற்றில் ாட்டுபுந இலின் முக்கி 
தண்பு 
அ)யாய்யழினாக பவுதல் 
ஆ)ஆசிரினர் இல்ாடந 
இ)நபபு யழிப்ட்ைது 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
24.ாட்டுப்புநவிழனமிகத்தின 
னிபாரு துழநாக பர்த்ர் ார்? 
அ)ஆறு அமகப்ன் 
ஆ)இ.யா.ஜகந்ாதன்  
இ)யாநாநட  

ஈ)மு.பாநொமி 
 விடை : இ)யாநாநட  
 
25.ாட்டுப்புநவிலின் ந்ழ ண 
பதாற்நப் தடுதர் 
அ)சு.ெக்திகயல் 
ஆ)கத.ர்து 
இ)கி.யா .ந்ாதன் 
ஈ)யாநாநட 
 விடை : ஈ)யாநாநட 
 
26.முக்கி சித்ர்கள் த்ழண பதர்? 
அ)12 
ஆ)14 
இ)15 
ஈ)18 
விடை : ஈ)18 
  
27.சித்ர்கள் தற்றி சரிாண கூகூற்று 
து? 
அ)சித்துக்கட மெய்ன யல்யர்கள் 
ஆ)சித்துக்கள் ட்டு யடகப்டும் 
இ)அட்ைநா சித்திகள்  அடமப்ர் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
  
28.இற்றில் ாயுாணர் தற்றி நாண 
கூகூற்று து? 
அ)திருநடக்காட்டில் பிந்தார்  
ஆ)ஆங்கிகனரிைம் கருவூ 
அலுயபாக ணினாற்றிார் 
இ)நூல் தாயுநாயர் திருப்ாைல் திபட்டு 
ஈ)கி.பி.திமட்ைாம் நூற்ாண்டு 
விடை : ஆ)ஆங்கிகனரிைம் கருவூ 
அலுயபாக ணினாற்றிார் 
 
29.ாயுாணர் ன்ந இழநன் ங்குள்ப 
ழனமீது ழுந்ருளியுள்பார்? 
அ)ாநக்கல்  
ஆ)ாகப்ட்டிம் 



இ)திருச்சிபாப்ள்ளி 
ஈ)நதுடப 
 விடை : இ)திருச்சிபாப்ள்ளி 
 
30.திருந்தித்ல் உடம்ழத பர்க்கும் 
உதாம் அறிந்ப ன்ந அடிகளில் உதாம் 
ன்தன் பதாருள் ாது? 
அ)உறுதி 
ஆ)மநய்னறிவு 
இ)யழியடக 
ஈ)உைல் 
விடை : இ)யழியடக 
 
31.ழசத் திருமுழநகளில் திருந்திம் 
த்ழணாது 
அ)மாயது திருமுட 
ஆ)ட்ைாயது திருமுட 
இ)என்தாயது திருமுட 
ஈ)த்தயாது திருமுட 
விடை : ஈ)த்தயாது திருமுட 
  
32.இற்றில் து சீத்ழனச் சாத்ணாரின் 
இற்பதர்? 
அ)தண்ைமிழ் ஆொன் 
ஆ)ொத்தான் ான்னூற்புயன்  
இ)ொத்தன் 
ஈ)யாணிகன் 
விடை : இ)ொத்தன் 
 
33.சீத்ழனச் சாத்ணார் தற்றி நாண 
கூகூற்று து 
அ)நணிகநகட இனற்றிார் 
ஆ)நதுடபயில் யாழ்ந்தார் 
இ)கம்ரும் இயரும் ெநகாத்தயர் 
ஈ)தண்ைமிழ் ஆொன் ொத்தன் 
ன்னூற்புயன் 
விடை : இ)கம்ரும் இயரும் 
ெநகாத்தயர் 
  
34.உடம்தார் அழியின் உயிார் அழிர் 

அ)கவிநணி 
ஆ)திருமூர் 
இ)சுந்தபர்  
ஈ)நாணிக்கயாெகர் 
விடை : ஆ)திருமூர் 
  
35.இட்சணி ாத்திரிக நூனாசிரிர்  
அ)வீருநாமுனியர் 
ஆ)ச்..கிருட்டிணார் 
இ)உநறுப்புல்யர் 
ஈ)கவினபசு கண்ணதாென் 
விடை : ஆ)ச்..கிருட்டிணார் 
  
36.ச்..கிருட்டி பிள்ழப பிநந் ஊர் 
து? 
அ)கடபயிருப்பு 
ஆ)கதவூர்  
இ)மபட்டினாட்டீ  
ஈ)துள்ம்  
விடை : அ)கடபயிருப்பு 
  
37.ச் .சிருட்டிணார் தற்றி நாண 
கூற்று து? 
அ)இயரின் தந்டத மரும் மெல்யந்தர் 
ஆ)1857-இல் பிற்ந்தார்  
இ)முப்தாயது அகடயயில் மனடப 
நாற்றிார் 
ஈ)அன்டனார் மதய்யாகி  அம்நாள் 
 விடை : அ)இயரின் தந்டத மரும் 
மெல்யந்தர் 
 
38.ச்..கிருட்டிணார் இரிட தாடம் 
கற்நார் 
அ)தந்டதயிைம் - தமிமக்கினம் 
ஆ)நாணிக்க யாெகத்கதயரிைம் - 
இக்கணம் 
இ)பியணச் கொதிைரிைம் - யைமநாழி 
ஈ)இடய அடத்தும் ெரி 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் ெரி 
 



39.ச்..கிருட்டிணார் இற்றி நூல் 
து? 
அ)இபட்ெணின ெநன நிர்ணனம் 
ஆ)இபட்ெணின நகாகபம்  
இ)இபட்ெணினக் குள் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
40.ச் .கிருட்டிணார் இவ்ாறு 
அழக்கப் தடுகிநார் 
அ)உடபடை கயந்தர் 
ஆ)கிறித்துயக் கம்ர் 
இ)மெந்தமிழ்த் கதசிகர் 
ஈ)கிறித்துய யள்ளுயர் 
விடை : ஆ)கிறித்துயக் கம்ர் 
  
41.இட்சணி ாத்திரிகம் ன்ன் 
பதாருள்  
அ)இடயட காக்கிச் மெல்லும் 
னணம்  
ஆ)ஆன்ந ஈகைற்த்டத விரும்புயர் 
இ)அ நகூற்றும் ஆ ெரி 
ஈ)அ நகூற்றும் ஆ தயது 
விடை : இ)அ நகூற்றும் ஆ ெரி 
 
42.இட்சணி ாத்திரிகம் தற்றி சரிாண 
கூற்று து? 
அ)ஆங்கி நூட தழுவி ழுதப்ட்ைது 
ஆ)பில்கிரிம்ஸ் புகபாகிபஸ்- ஜான் 
ன்னான் 
இ)இபட்ெணின னாத்திரிகம் யழி நூாகுந 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
43.இற்றில் ாணிக்காசகர் தற்றி 
நாண கூற்று து? 
அ)டெய ெநனக்குபயர் ால்யருள் எருயர்  
ஆ)திருயாதவூரில் பிந்தயர் 
இ)அரிநர்த்த ாண்டினனிைம் 
உாத்தினபாக ணினாற்றினயர் 

ஈ)ாண்டினனுக்காக குதிடப யாங்கச் 
மென்யர் 
விடை : இ)அரிநர்த்த ாண்டினனிைம் 
உாத்தினபாக ணினாற்றினயர் 
 
44.ாணிக்காசகழ ாான ஆட்பகாள்பப் 
தட்டார் 
அ)மொக்காதர் மருநான் 
ஆ)திருயட்ைாட இடயன் 
இ)திருப்மருந்துட இடயன் 
ஈ)திருக்குற்ாாதர் 
விடை : இ)திருப்மருந்துட இடயன் 
 
45.ாணிக்க ாசகர் அருளி நூல்  
அ)திருயாெகம்  
ஆ)திருக்ககாடயனர் 
இ)திருநந்திபம் 
ஈ)அ நகூற்றும் ஆ 
விடை : அ)திருயாெகம்  
 
46.ாணிக்காசகர் தற்றி நாண கூற்று 
து? 
அ)அமுது அடினடைந்த அன்ர்  
ஆ)இயர் ழுப்பின ககாவில் 
ஆவுடைனார் ககாவில் 
இ)காம் கி.பி.ந்தாம் நூற்ாண்டு 
ஈ)ஆயடைனார் ககாவில் 
திருப்மருந்துட 
விடை : இ)காம் கி.பி.ந்தாம் 
நூற்ாண்டு 
 
47.திருாசகம் திருக்பகாழரும் இதில் 
அடங்கியுள்பது? 
அ)ட;தாம் திருமுட 
ஆ)ஆாம் திருமுட 
இ)மாம் திருமுட 
ஈ)ட்ைாம் திருமுட 
விடை : ஈ)ட்ைாம் திருமுட 
 



48.திருாசகத்ழ தற்றி சரிாண கூற்று 
து? 
அ)அறுநூகூற்று ம்த்மதாட்டுப் 
ாைல்கள் மகாண்ைது 
ஆ)திருயாெகத்திற்கு உருகார் எரு 
யாெகத்திற்கும் உருகார் 
இ)ஜி.யு.காப் ஆங்கித்தில் மநாழி 
மனர்த்தார் 
ஈ)வீபநாமுனியர் த்தீனுக்கு மநாழி 
மனர்த்தார் 
விடை : ஈ)வீபநாமுனியர் த்தீனுக்கு 
மநாழி மனர்த்தார் 
 
49.உனக ாற்றிபனப பழபண 
ாணிக்காசகழ புகழ்ந்ர் 
அ)ாபதினார்  
ஆ)பீபநாமுனியர் 
இ)ஜி.யு,காப் 
ஈ)கால்டுமயல் 
விடை : இ)ஜி.யு,காப் 
 
50.அன்ழதப் பதாருக்கி ணது ஆரூயிழக் 
காக்கந் இன்தப் பதருக்பக இழநப 
தாதப ண தாடிர் 
அ)தாயுநாயர்  
ஆ)நாணிக்கயாெகர் 
இ)திருாவுக்கபெர் 
ஈ)கெக்கிமார் 
விடை : அ)தாயுநாயர்  
 
51.இற்றில் திருாவுக்கசர் தற்றி 
சரிாண கூற்று து? 
அ)திருயாரூரில் பிந்தார் 
ஆ)தநக்டகனார் திகயதினார் 
இ)இனற்மனர் நருணீக்கினார் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
52.திருாவுக்கசரின் பறு பதர் 
அ)தருநகெர்  

ஆ)அப்ர் 
இ)யாகீெர் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
53.தாதியின் அச்சமில்ழன அச்சமில்ழன 
ன்ந தாடலுக்கு முணபணாடி  
அ)அப்ரின் தாண்ைகப் ாைல்  
ஆ)அப்ரின் திருயாெகம் 
இ)திருாவுக்கபெரின் மரினபுபாணம்  
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : அ)அப்ரின் தாண்ைகப் ாைல்  
 
54.சீநாப்புாத்ழ இற்றிர்? 
அ)உநறுப்புயர் 
ஆ)ச்..கிருட்டிணார் 
இ)ஆண்ைாள் 
ஈ)சுந்தபர் 
அ)உநறுப்புயர் 
 
55.பசாவித் அறிஞர் ால்சுாய் 
ழிகாட்டுனால் திருக்குநள் மூனத்ழ 
படிாக தடிக்க விரும்பிப மிழ் தயினத் 
பாடங்கிபணன் ன்று றிர்  
அ)ஜயஹர்ால் கரு 
ஆ)ஜி.யு.காப் 
இ)காந்தினடிகள் 
ஈ)வீபநாமுனியர் 
விடை : இ)காந்தினடிகள் 
 
56.குனபசக ஆழ்ார் அருளிபச நூல் 
து? 
அ)திருமநாழி 
ஆ)திருத்மதாண்ைர் புபாணம் 
இ)திருநந்திபம் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : அ)திருமநாழி 
 
57.திருாவுக்கசர் தற்றி சரிாண கூற்று 
து? 



அ)யலிடநனா கருத்டத 
ாடினதான்யாகீெர் 
ஆ)தாண்ைகம் ாடய ாடினதால் 
தாண்ைககயந்தர் 
இ)ெம்ந்தடப சுநந்ததால் அப்ர் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
58.இற்றில் அப்தா தற்றி நாண கூற்று 
து? 
அ)திருநடக்காட்டில் ாடிகன கதடய 
திக்கச் மெய்தார் 
ஆ)அப்பூதி அடிகள் நகட பிடமக்கக 
மெய்தார் 
இ)பசிம்ந யர்ந ல்யட 
டெயாக்கிார் 
ஈ)ஆற்றில் மூழ்கி ழுந்து கயிான 
காட்சிடனக் கண்ைார் 
விடை : இ)பசிம்ந யர்ந ல்யட 
டெயாக்கிார் 
 
59.இற்றில் சம்தந்ரின் சிநப்புப்பதர் 
இல்னாது து? 
அ)ஞாெம்ந்தர்  
ஆ)திபாவிை சிசு  
இ)பிள்டாதி புபாணம்ாதி 
ஈ)நின்சீர் மடுநான் 
விடை : ஈ)நின்சீர் மடுநான் 
 
60.இற்றில் சரிாண இற்பதர் ரிழச 
து? 
அ)ஆளுடைன பிள்ட - 
திருஞாெம்ந்தர் 
ஆ)நருள்நீக்கினார் - சுந்தபர் 
இ)ஆரூர் - திருாவுக்கபெர் 
ஈ)ாணப்த்திபர் - நாணிக்கயாெகர் 
விடை : அ)ஆளுடைன பிள்ட - 
திருஞாெம்ந்தர் 
 

61.ழச சக் குர் ன்ததில் குர் 
ன்தன் பதாருள் 
அ)புயர் 
ஆ)தடயர் 
இ)முனியர் 
ஈ)தூதர் 
விடை : ஆ)தடயர் 
 
62.இர்களில் ார் ழசச குரில் 
பசவில்ழன 
அ)அப்ர் 
ஆ)சுந்தபர் 
இ)திருமூர் 
ஈ)நாணிக்கயாெகர் 
விடை : இ)திருமூர் 
 
63.இற்றில் பதாருத்ற்ந இழ து? 
அ)திருஞா ெம்ந்தர் - 
திருக்கடைக்காப்பு 
ஆ)சுந்தபர் - திருப்ாட்டு 
இ)திருாவுக்கபெர் - திருவிடெப்ா 
ஈ)நணிக்கயாெகர் - திருயாெகம் 
விடை : இ)திருாவுக்கபெர் - 
திருவிடெப்ா 
 
64.இர்களில் பன்ணன் பிம்ாய்ண 
தட்டத்ழ பதற்நர் 
அ)அப்ர் 
ஆ)ெம்ந்தர் 
இ)சுந்தபர் 
ஈ)நணிக்கயாெகர் 
விடை : ஈ)நணிக்கயாெகர் 
 
65.இற்றில் சுந்ர் தற்றி சிநப்பு பதர் 
அ)யன்மதாண்ைர் 
ஆ)தம்பிபான் கதாமர்  
இ)கெபநான் கதாமர் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 



66.ன் கடன் தணிபசய்து கிடப்தப 
அ)அப்ர் 
ஆ)ெந்தபர் 
இ)நாணிக்கயாெகர்  
ஈ)ெம்ந்தர் 
விடை : அ)அப்ர் 
 
67.பசான் பதருாள் ாணாபாடு 
பள்ழபாழண மீது அர்ந்து கயிழன 
பசன்நர் 
அ)சுந்தபர்  
ஆ)திருஞான் ெம்ந்தர்  
இ)திருாவுக்கபெர்  
ஈ)நாணிக்கயாெகர் 
விடை : அ)சுந்தபர்  
 
68.திருமூனர் தற்றி நாண கூற்று து? 
அ)யைாட்டு கனாகி 
ஆ)மூன் உைலில் இருந்தடநனால் 
திருமூபார் 
இ)டுவிட்டுக் டு ாயும் அட்ைநாசித்தி 
மதரிந்தயர் 
ஈ)கயப் நபத்தடியில் கனாகம் இருந்தார்  
விடை : ஈ)கயப் நபத்தடியில் கனாகம் 
இருந்தார்  
 
69.முன் முலில் திருந்தித்தின 
காப்தடும் பசால் து? 
அ)டெய சித்தாந்தம்  
ஆ)தத்துயநசி 
இ)என்து ெந்திபங்கள் 
ஈ)அ நகூற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ நகூற்றும் ஆ 
 
70.குனபசக ஆழ்ார் ம்ழ இவ்ாறு 
றிக்பகாண்டார் 
அ)மகால்லிக் காயன்  
ஆ)ைல் ானகன் 
இ)ககாழிக்ககான் 
ஈ)இடய அடத்தும்  

விடை : ஈ)இடய அடத்தும்  
 
71.குனபசக ஆழ்ார் தற்றி நாண 
கூற்று து? 
அ)ஊர் திருயஞ்டெக்கம் 
ஆ)திருையபதன் நன்னின் நகன் 
இ)ானகாக பிக்க கயண்டிார் 
ஈ)ாண்டின கொம ாடுகளுக்கு தடயர் 
விடை : இ)ானகாக பிக்க கயண்டிார் 
 
72.இற்றில் குனபசக ஆழ்ாபாடு 
பாடர்த அற்நது 
அ)திருமயங்கைப் டிகள் 
ஆ)கதயகி ம்ல் 
இ)அநாதிபிபான் 
ஈ)மருநாள் திருமநாழி 
விடை : இ)அநாதிபிபான் 
 
73.ஆண்டாள் தற்றி பதாருத்ற்ந கூற்று 
து? 
அ)ஆழ்யாருள் எகப மண்ார் 
ஆ)ருக்கஞ் மெடிகளுக்கு இடைகன 
கிடைக்கப் மற்ார் 
இ)திருநாடகன நணக்க ண்ணிாள் 
ஈ)மரினாழ்யார் யர்ப்பு நகள் 
விடை : ஆ)ருக்கஞ் மெடிகளுக்கு 
இடைகன கிடைக்கப் மற்ார் 
 
74.ஆண்டாளின் சிநப்புப் பதர் 
அ)மரினாழ்யார் மற்மடுத்த 
டந்மதாடி  
ஆ)சூடிக்மகாடுகத்த சுைர்க்மகாடி 
இ)ஆண்ைாடமன ஆண்ைதா 
ஆண்ைாள் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 
75.ஆண்டாள் தாடி நூல் து? 
அ)ாச்சினார் திருமநாழி 
ஆ)திருப்ாடய  



இ)திருப்ள்ளி ழுச்சி  
ஈ)அ நகூற்றும் ஆ 
விடை : ஈ)அ நகூற்றும் ஆ 
 
76.ச்..கிருட்டின் தற்றி நாண 
கூற்று து? 
அ)மஹன்றி ஆல்ஃபிமபட் கிருஷ்ணப் 
பிள்ட 
ஆ)மநாழிப்மனர்ப்புச் ெநன இக்கினம் 
உருயாக்கினார் 
இ)இயபது நூலில் நகாாபத தாக்கம் 
காணப்டுகிது 
ஈ)கிறித்துயக் கம்ர் ப்டுகிார் 
விடை : இ)இயபது நூலில் நகாாபத 
தாக்கம் காணப்டுகிது 
 
77.ச்..கிருட்டிப் பிள்ழபயின் 
பதாருத்ாண இழ து? 
அ)இபட்ெணின ெநன நிர்ணனம் - 
சியஞா சித்தினார் 
ஆ)இபட்ெணின நகாகபம் - 
தாயுநாயர் 
இ)இபட்ெணின குள் - திருக்குள் 
ஈ)இடய அடத்தும் 
விடை : ஈ)இடய அடத்தும் 
 


