னரறு தரடத்றட்டம்:

கற்கரனம் – சறந்துவபி ரகரிகம் – வகரனம் – ஆரிர்கள் – கரஜணதங்கள் – ந்ம்சம் –
சறசுரக ம்சம் – வபரி ம்சம் – ச ற்றும் னத் ம் – குப்ர்கள் – அவதி துனக்கற
தடடவடுப்ன – றல்னற சுல்ரன்கள் – ிஜ கம் ற்றும் தரறணிப் வதசு – னகனரர்கள்
ற்றும் ரத்றர்கள்

கற்கரனம்
க்கு னன்ணர் ரழ்ந் க்கள் தற்நற கல்கடப ஆரங்கறடன் வரகுத்து கரன
ரிடசப்தடி கூறுது___ணப்தடும்? = னரறு
னரற்நறன் இன டககள் ரது? = னரற்றுக் கரனம் ற்றும் னரற்றுக்கு னந்டக்
கரனம்
னரற்று கரனத்ட அநற உவும் ஆரங்கள் ட? = இனக்கறங்கள், னரற்று குநறப்னகள்,
வசப்னப் தட்டங்கள், கல்வட்டுகள், ஏடனச் சுடிகள் ஆகறட
னரற்றுக்கு னற்தட்ட கரனத்ட அநற உவும் ஆரங்கள் ட? = அக்கரனத்ட சரர்ந்
வதரனள்கள், சறடவுகள், கற்கள், ினங்குகபிம் வகரம்னகள், ங்கள், கற்கனிகள், றம்னகள்,
ண்டடவரடுகள், தடிங்கள் ஆகறட
னரற்றுக்கு னந்டக் கரனம் த்டண டகப்தடும்? = 4 டக – அட :
1.

தட கற்கரனம் - கற.ன. 10,000 ஆண்டுகறக்கு னன்

2.

னற கற்கரனம் - கற.ன. 10,000 னம் கற.ன. 4000 ட

3.

வசம்னக் கற்கரனம் - கற.ன. 3500 னல் கற.ன. 1500 ட

4.

இனம்ன கற்கரனம் - கற.ன. 1000 னல் கற.ன. கற.ன. 600 ட

தட கற்கரனம் :
தட கற்கரனத்றன் கரனம் து? = கற.ன. 10,000 ஆண்டுகறக்கு னன்
தட கற்கரன க்கள் ந் டகரண ரழ்க்டகட ரழ்ந்ணர்? = ரவடரடி டக
ரழ்க்டகட ரழ்ந்ணர்
தட கற்கரன க்கள் ரழ்ந் இடங்கள் ரது? = கரடு, க்கறடப, குடக
தட கற்கரன க்கள் தன்தடுத்ற ஆனேம் து? = கடு னடரண கற்கள் வகரண்ட
ஆனேங்கள்
ணின் சறக்கறனக்கற கற்கடப தன்தடுத்ற வனப்டத கண்டநறந் கரனம் து? = தட
கற்கரனம்
இந்றரில் தட கற்கரன க்கள் னனறல் ரழ்ந் தகுற து? = வற்கு தஞ்சரப்
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னரற்றுக்கு னந்ட கரனத்ட வசர்ந் டடணவசரரின் னட்டடகள் றகத்றல் ங்
இடத்றல் கறடடக்கப்வதற்நது? = அரிறர்
தட கற்கரன க்கள் உட வசகரிப்வதரர் ஆர்.
தட கற்கரன க்கபின் வறு வதர் ரது? = குரர்டசட் ணிர்கள்
தட கற்கரன க்கள் ‘குரர்டசட் ணிர்கள்’ ண அடக்கப்தட கரம் து? = குரர்டசட்
னும் கற்கடபப் தன்தடுத்றரல்
டிில் குந்டடக் கட்டிக் வகரண்டு என வதண் அம்ன ிடுது வதரன்ந ஏிம் கரப்தடும்
குடக து? = திம்தட்வகர குடக
திம்தட்வகர குடக இந்றரில் ந் ரறனத்றல் கரப்தடுகறநது? = த்றப் திவசம்
இந்றரில் தட கற்கரன கனிகள் கறடடக்கப் வதற்ந இடங்கள் சறனற்டந கூறுக :
இந்ற ரறனம்

இடங்கள்

த்றப் திவசம்

வசரன் ஆற்றுப்தடுக்டக, திம்வதட்வகர, ம்வயஸ்ர

உத்றப் திவசம்

வதனன் சவபிில்

றழ்ரடு

டதுட, அத்றம்தரக்கம், தல்னரம், கரஞ்சறனம்,

ரஜஸ்ரன்

றணி ஆற்றுச் சவபி

கர்ரடகம்

தரகல்வகரட்

ஆந்றப்திவசம்

கர்னூல் குடககள், வி குண்டர

வறர், றனள்றர், வசங்குன்நம்

தட கற்கரனக் கனிகடப வசன்டணக்கு அனவக உள்ப தல்னரத்றல் கண்டநறந்ர் ரர்? =
இரதர்ட் னனொஸ்ட்
இரதர்ட் னனொஸ்ட் அர்கள் ந் ஆண்டு தட கற்கரனக் கனிகடப வசன்டணக்கு அனவக
உள்ப தல்னரத்றல் கண்டநறந்ரர்? = 1863
தட கற்கரன க்கள் வ்ரறு அடக்கப்தடுகறன்நணர்? = வயரவரவசப்தின்ஸ்

னற கற்கரனம் :
னற கற்கரனத்றன் கரனம் து? = கற.ன 6000 னல் கற.ன 4000 ட
னற கற்கரனம் ன்தது ந் வரறச் வசரல்னரகும்? = கறவக்க வரற
னற கற்கரனத்றன் வறு வதர் ரது? = றவரனறத்றக்
ணின் னனறல் தக்கற ினங்கு து? = ரய்
ணி ரகரிக பர்ச்சறின் அடுத் தடிறடன____ன்று கூநப்தடுகறநது? = னற கற்கரனம்
சக்கம் கண்டநறப்தட்ட கரனம் து? = னற கற்கரனம்
ணின் வய்ச்சல் வரறல் வசய் ஆம்தித் கரனம் து? = னற கற்கரனம்
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னற கற்கரனத்றல் க்கள் தன்தடுத்ற ஆனேம் து? = வனகூட்டப்தட்ட தபப்தபப்தரண
கற்கனிகடப
னற கற்கரனத்றல் தன்தடுத்ற வனகூட்டப்தட்ட தபப்தபப்தரண கற்கனிகள் றகத்றல்
ங்கு கண்டநறப்தட்டண? = வகரடடக்கரணல் டனிறள்ப ரன்நறன்குடிில்
னற கற்கரனத்றல் க்கள் வ்ரறு ரழ்ந்ணர்? = ஏரிடத்றல் ங்கற ரழ்ந்ணர்
க்கள் உட வசகரிக்க கற்றுக்வகரண்ட கரனம் து? = னற கற்கரனம்
இந்றரில் னற கற்கரன கனிகள் கறடடக்கப் வதற்ந இடங்கள் சறனற்டந கூறுக :
இந்ற ரறனம்

இடங்கள்

ஆந்றர

ரகர்ஜீண வகரண்டர

கர்ரடகம்

திக்கறபிகள்

றழ்ரடு

வசனம், னதுக்வகரட்டட, றனச்சற, றனவல்வனற,
ீ னகறரிில் உள்ப ரன்நறக்குடி

னற கற்கரனத்றல் வரடக்க கரன வபரண்ட சரன்றுகள் கறடடத் இடம் து? = வக்கயரர்
ந் கரனத்றல் னடநரண கறர ரழ்க்டக னடநட க்கள் வற்வகரள்ப ஆம்தித்ணர்? =
னற கற்கரனம்
னற கற்கரன க்கள் ந் டகரண ஆடடகடப தன்தடுத்றணர்? = தனத்ற, கம்தபி
றவரனறத்றக் - ன்ந ரர்த்டட னனறல் தன்தடுத்றர் ரர்? = சர் ஜரன் றப்தக்
சர் ஜரன் றப்தக் அர்கள் றவரனறத்றக் ன்ந ரர்த்டட னனறல் தன்தடுத்ற னத்கம்
து? = Prehistoric Times ன்ந னத்கத்றல்
ந் ஆண்டு சர் ஜரன் றப்தக் அர்கள் றவரனறத்றக் ன்ந ரர்த்டட Prehistoric Times ன்ந
னத்கத்றல் னனறல் தன்தடுத்றணரர்? = 1865
னற கற்கரன க்கள் இநந்ர்கடப ன்ண வசய்ணர்? = ட்தரண்டங்கபில் இட்டு னடத்ணர்
னற கற்கரனத்றன் னக்கற ரற்நரக கனப்தடுது? = உவு உற்தத்ற

இடடகற்கரனம் :
இடடக்கற்கரனத்றன் கரனம் து? = கற.ன 10,000 னல் கற.ன 6000 ட
இடடகற்கரனத்றன் வறு வதர்கள் ரது? = டக்வரனறத்றக்
தண்கனிகடப க்கள் ந் கரனத்றல் தன்தடுத்றணர்? = இடடகற்கரனம்
இடடகற்கரனம் னன் னனறல் கண்டநறப்தட்ட இடம் து? = ிந்றக் குடகப் தகுற
இடடகற்கரனத்ட னன் னனறல் ிந்றக் குடகப் தகுறில் கண்டநறந்ர் ரர்? =
கரர்டனஸ்
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ந் ஆண்டு கரர்டனஸ் இடடகற்கரனத்ட ிந்றக் குடகப் தகுறில் கண்டநறந்ரர்? = 1867
ினங்குகடப பர்க்க ஆம்தித் கரனம் து? = இடடகற்கரனம்
சனெக கனரச்சரனடந வரன்நற உநவுனடந வரன்நற கரனம் து? = இடடகற்கரனம்
இந்றரிவனவ றகப் வதரி இடடகற்கரன டம் அடந் இடம் து? = தரகர்

வசம்னக் கற்கரனம் :
வசம்னக் கற்கரனத்றன் கரனம் து? = கற.ன 3000 னல் கற.ன 1500 ட
ணின் னன் னனறல் தன்தடுத்ற உவனரகம் து? = வசம்ன
வசம்னக் கற்கரனத்வரடு வரடர்னடட ரகரிகம் து? = சறந்து சவபி ரகரிகம்
றழ்ரட்டின் ந் இடம் வசம்னக்கரனத்வரடு வரடர்னடடது? = ஆறச்சல்றர்
ந் கரனத்றன் வதரது க்கள் ரன் தன்தடுத்ற ண்தரண்டங்கபின் வல் ண்
ஏிங்கள் டந்ணர்? = வசம்ன கற்கரனம்
வசம்னக் கற்கரன தரடணகள் ந் றநத்றல் கரப்தடும்? = கனப்ன ற்றும் சறப்ன
வசம்னக் கற்கரனத்றல் னல் கறரரக இனந் கறரம் து? = வக்கயரர்

இனம்ன கற்கரனம் :
இனம்ன கற்கரனத்றன் கரனம் து? = கற.ன 1500 னல் கற.ன 600 ட
இனம்ன கற்கரனத்ட சரர்ந் ரகரிகம் து? = திந்ட வகரன ரகரிகம்
இனம்ன கற்கரனத்ட எத் ற்வநரன கற்கரனம் து? = வதனங்கல் கரனம் (வகரனறத்றக்)
இனம்ன கற்கரனம் தற்நற இந்றரில் டடவதற்ந அகழ்ரரய்ச்சறின் னக்கற டங்கள்
சறனற்டநக் கூறுக? = ரபம், தற சவபி, தறசறஸ்ரன் சவபி
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சறந்து சவபி க ரகரிகம் :
ந் ஆண்டு ஆங்கறவனர்கள் தஞ்சரப் ரறனத்றல் சறந்து றின் கறடப றரண ரி
றக்கடிள் இனப்னப் தரட அடத்ணர்? = 1856
சறந்து சவபி ரகரிகத்றன் கரனம் து? = கற.ன 3250 னல் கற.ன 2750 ட
சறந்து சவபி ரகரிகத்றடண கற.ன 3250 னல் கற.ன 2750 ட ன்று றர்ித்ர் ரர்? = சர்
ஜரன் ரர்ல்
சறந்து சவபி ரகரிகம் என____ரகரிகம் ஆகும்? = க ரகரிகம்
சறந்து சவபி ரகரிகம் ரர் டனடில் கண்டநறப்தட்டது? = சர் ஜரன் ரர்ல்
சறந்து சவபி ரகரிகத்றன் தப்தபவு ரது? = 13 ச.கற.ீ தப்ன வகரண்டது
சறந்து சவபி ரகரிகம் தி இடங்கள் சறனற்டநக் கூறுக?
ல்டன

ரடு

இடம்

டக்கு

ஆப்கரணிஸ்ரன்

சரர்டகற (ரண்டர)

வற்கு

குஜரத்

றரரதரத்

வற்கு

தரகறஸ்ரன்

க்ரன் கடற்கடில் உள்ப சுக்ஜண்டரர்

கறக்கு

உத்றதிவசம்

ஆனம் கறர்னர்

ந் கரனத்றன் ரகரிகரணது இந்ற ரகரிகத்றன் வரடக்கரக ிபங்குகறநது? =
சறந்துசவபி ரகரிகம்
சறந்து சவபி ரகரிகத்றல் ந் ண் வசநறந்து கரப்தட்டது? = ண்டல் ண்
சறந்து சவபி ரகரிகத்றன் வதரது வபரண்டில் னக்கறரக இனந் இடம் து? =
வக்யரர்
சறந்து சவபி ரகரி க்கள் ந் கற்கடபக் வகரண்டு கட்டிடம் கட்டிணர்? = சுட்ட
வசங்கற்கடபக் வகரண்டு
சறந்து சவபி க இடிதரடிகள் கண்டநறப்தட்ட வறுசறன இடங்கள் து? = யப்தர,
வரகஞ்சரர, வனரத்ல், கரபிதங்கன், சரன்குரவர

யப்தர :
இந்றரின் னல் ரகரிக டம் து? = யப்தர
ந் தகுறட ஆரய்ச்சறரபர்கள் அகழ்வு ஆரய்ச்சற வசய்து வரன்ட இந்றரின்
னதுவதனம் கம் ன்தட கண்டநறந்ணர்? = யப்தர
யப்தர – ன்தது ந் வரறச் வசரல்னரகும்? = சறந்ற வரறச் வசரல்
யப்தர – ன்ந சறந்ற வரறச் வசரல்னறன் வதரனள் ரது? = னடனேண்ட கம்
யப்தர க அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்ந இடம் து? = ரண்ட்வகரரரி (தரகறஸ்ரன்)
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ந் றக்கடில் யப்தர க அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = ரி ற
ந் ஆண்டு யப்தர க அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = 1921
யப்தர கட அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வரல்னறல் றனர் ரர்? = ரரம் சரகறணி
ந் இடத்றல் அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வதரது றகப்வதரி ரணிக் கபஞ்சறம்
கறடடக்கப்வதற்நது? =

யப்தர

யப்தர கரின் வரத் தப்ன ரது? = 100 வயக்வடர்

வரகஞ்சரவர :
வரகஞ்சரவர – ன்தது ந் வரறச் வசரல்னரகும்? = சறந்ற வரறச் வசரல்
வரகஞ்சரவர – ன்ந சறந்ற வரறச் வசரல்னறன் வதரனள் ரது? = இநந்ர்கபின் கம்
சறந்துின் னந்வரட்டம் - ன்று அடக்கப்தட்ட கம் து? = வரகஞ்சரவர
வரகஞ்சரவர க அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்ந இடம் து? = னரகர்ணர (தரகறஸ்ரன்)
ந் றக்கடில் வரகஞ்சரவர அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = சறந்து ற
ந் ஆண்டு வரகஞ்சரவர அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = 1922
வரகஞ்சரவர கட அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வரல்னறல் றனர் ரர்? = R.D.தரணர்ஜற
சறந்து சவபி ரகரிகத்றல் து றகப் வதரி கரிகத்றடண வகரண்டது? = வரகஞ்சரவர
வரகஞ்சரவர கரின் வரத் தப்ன ரது? = 200 வயக்வடர்
வரகஞ்சரவர க அகழ்ரரய்ச்சறன் வதரது கண்டநறப்தட்ட வதரனள்கள் ரது? =
வண்கனத்றனரண டண ரது சறடன, வய்ப்தட்ட துி, ரடினேடன் கூடி ணிணின் சறடன
வரகஞ்சரவர க றின்
ீ
அபவு ரது? = 30 - 35 அடி
வரகஞ்சரவர கம் த்டண னடந அறந்து த்டண னடந னதுப்திக்கப்தட்டரக
கூநப்தடுகறநது? = 9 னடந அறந்து 7 னடந னதுப்திக்கப்தட்டது

வனரத்ல் :
ணிணரல் உனரக்கப்தட்ட னல் வசற்டக துடநனகம் து? = வனரத்ல்
வனரத்ல் துடநனகம் அடந்துள்ப ரறனம் து? = குஜரத்
ந் றக்கடில் வனரத்ல் துடநனக அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = வதரகரர ற
ந் ஆண்டு வனரத்ல் துடநனக அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = 1957
வனரத்ல் துடநனக அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வரல்னறல் றனர் ரர்? = ஸ்.ஆர்.ரவ்
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வனரத்ல் துடநனகத்றல் அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வதரது கண்டநறப்தட்ட வதரனள்கள் ரது? =
வல், உற, ரககரக்டக, ந்ற குள்பரி, இட்டட னடப்ன
வனரத்ல் துடநனகத்றன் அபவு ரது? = 219 கற.ீ ீ பம் + 33 ீ அகனம் வகரண்ட வசவ்க டி
அடப்தரகும்

கரபிதங்கன் :
ந் ஆண்டு கரபிதங்கன் இடத்றல் அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = 1960
கரபிதங்கன் இடத்ட அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வரல்னறல் றனர் ரர்? = ரதர்
ந் இடத்றல் அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வதரது உப்தட்ட றன அடப்ன கண்டநறப்தட்டது? =
கரபிதங்கன்
கரபிதங்கணில் வசய்ப்தட்ட சுட்ட வசங்கற்கபின் அபவு ரது? = 30*20*10 வச.ீ
தன உனங்கள் வகரண்ட னத்றடகள் கண்டநறப்தட்ட இடம் து? = கரபிதங்கன்
ரர் டனடில் சர்வகரட்டரகற ரகரிக டம் கண்டநறப்தட்டது? = வஜரமற
சர்வகரட்டரகற ரகரிக டம் அடந்துள்ப இந்ற ரறனம் து? = குஜரத்
ந் ஆண்டு குஜரத்றல் சர்வகரட்டரகற ரகரிக டம் கண்டநறப்தட்டது? = 1964

தணரனற :
தணரனற ன்ந இடம் அடந்துள்ப ரறனம் து? = யரிரணர
ந் றக்கடில் தணரனற அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = சஸ்ற
ந் ஆண்டு தணரனற அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = 1975
தணரனற அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வரல்னறல் றனர் ரர்? = திஸ்த்
ந் இடத்றல் அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வதரது தப்தரபி டிினரண கரி கண்டநறப்தட்டது? =
தணரனற
வரனிர ன்ந இடம் குஜரத்றன் ந் ரட்டத்றல் கண்டநறப்தட்டது? = கட்ச் ரட்டம்

சரங்குரர :
ந் றக்கடில் சரங்குரர அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = சறந்துற
ந் ஆண்டு சரங்குரர அகழ்ரரய்ச்சற டடவதற்நது? = 1931
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சரங்குரர அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வரல்னறல் றனர் ரர்? = ஜறம்ரர்
ந் ஆண்டு சரங்குரரில் அறக வள்பப்வதனக்கு ற்தட்டது? = 1931
ந் இடத்றல் அகழ்ரரய்ச்சற வசய் வதரது ி உற்தத்றரபர்கள் கடடகள்
கண்டநறப்தட்டது? = சரங்குரர

சறந்து சவபி க்கபின் க அடப்ன ற்றும் ரழ்க்டக னடநகள் :
சறந்து சவபி க்கபின் னக்கற வரறல் து? = வபரண்ட
சறந்து சவபி ஆரய்ச்சறில் ந் டகரண சுடுண் சுட அறகம் கரப்தட்டது? =
வடவகரட்டரினரண சுடுண் சுட
ஆனேங்கள், ட்டுச்சரரன்கள்,
ீ
கனிகள் னனறற்டந வசய் சறந்துசவபி க்கள் டப்
தன்தடுத்றணர்? = வசம்ன ற்றும் வண்கனம்
ந் இன இடங்கபில் வசய் அகழ்ரரய்ச்சறில் அறக டகிடண வதரனள்கள்
கண்டநறப்தட்டண? = சரங்குரர ற்றும் வனரத்ல்
சறந்து சவபி க்கபின் னக்கற உவுப் திர் ரது? = வகரதுட, தரர்னற
சறந்து சவபி க்கள் ந் இன இடங்கபில் வல் ிடபக்கப்தட்டரக கண்டநறப்தட்டது? =
வனரத்ல் ற்றும் ரவ்னர்
தனத்றட னனறல் ிடபித்ர்கள் ரர்? = சறந்து சவபி

க்கள்

யப்தரில் கண்டநறப்தட்ட ரணிக் கபஞ்சறத்றன் ீ பம் ற்றும் அகனம் ரது? = 169 அடி
ீ பம் ற்றும் 135 அடி அகனம்
சறந்து சவபி கரிகத்றன் னக்கற வனக்கள் வ்பவு அகனம் வகரண்டரக இனந்து? = 33
அடி
சறந்து சவபி ரகரிகத்றன் சறநப்ன ரது? = தரரப சரக்கடட னடந
சறந்து சவபி ற்டந அநறரது இனந்ணர்? = இனம்ன ற்றும் குறட
சறந்து சவபி ரகரிகம் த்டண அடுக்கு க அடப்டத வகரண்டது? = 3 அடுக்கு க
அடப்ன
சறந்து சவபி ரகரிக க்கபின் ரிதம் வ்ரறு டடவதற்நது? = தண்டரற்று னடநில்
ந் ஆங்கள் சறந்து சவபிட ‘வறகர’ ன்று குநறப்திடுகறநது? = வசதவடரற
ஆங்கள்
சறந்து சவபி க க்கள் ந் டகரண ண்கடப தன்தடுத்றணர்? = 4 னறனந்து 100 ட
ற்றும் அன் டங்குகடபனேம் தன்தடுத்றணர்
சறந்து சவபி க்கள் ஏய்வு வத்றல் ிடபரடி ிடபரட்டுகள் து? = தகடட,
வட்டடரடுல், டணம், சதுங்கம்
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சறந்து சவபி க்கபின் னன்டரண வதண் கடவுள் ரர்? = ரய்க்கடவுள்
சறந்து சவபி க்கபின் னக்கற ஆண் கடவுள் ரர்? = தசுதற கரவர
சறந்து சவபி க்கள் வசய் திந றதரடுகள் ரது? = அசம், ஆனம், றறல்கரடப
சறந்து சவபிில் உன றதரடு இனந்து; ஆணரல் வகரில்கள் இல்டன;
சறந்து சவபி க்கள் தன்தடுத்ற ழுத்துனடந ரது? = தஸ்வடரதன் ன்னும் தட ழுத்து
னடநட
ந் டகரண ழுத்துகள் ‘சறத்ற ழுத்துக்கள்’ ன்று அடக்கப்தட்டண? = தஸ்வடரதன்
ன்னும் தட ழுத்துக்கள்
தஸ்வடரதன் னும் ழுத்துக்கள் வ்ரறு ழுப்தட்டினந்து? = னனறல் னறனந்தும் திநகு
இடறனந்தும் ழுப்தட்டினந்து
சறந்து சவபி கரனத்றல் சற தக்கம் இல்னரடரக இனந்து
சறந்து சவபி க்கள் தன்தடுத்ற வதரதுக்குபினறன் அபவு ரது? = 100 அடி ீ பம் + 108 அடி
அகனம் + 9 அடி ஆம் வகரண்டது
சறந்து சவபி ரகரிகம் வ்ரறு அறந்து ன்று அநறஞர்கள் கூறும் கனத்துகள் ரது :
அநறஞர்கள்

கூறும் கனத்துக்கள்

R.L.வக்ஸ்

னகம்தம்

H.D.னரம்தரிக்

ஆறுகபின் வதரக்கறல் ரறுல்

ரர்டிர் னர்
ீ

ஆரிர் தடடவடுப்ன

W.வதர்சர்ஸ்
ீ

சுற்று சூல் சலர்வகடு

யப்தர ரகரிகம் ன்ந சறநந் தனறடண ழுறர் ரர்? = வதரற
சறந்து சவபி க னத்றடகள் ந் ண்ரல் வசய்ப்தட்டது? = ஸ்டிடடட்
இதுட த்டண சறந்து சவபி னத்றடகள் கண்டநறப்தட்டுள்பண? = 2000 னத்றடகள்
சறந்து சவபி க்கபின் னக்கற வரறல் = ிசரம்
சறந்துசவபி க்கள் ந் டகரண ஆடடட அிந்ணர்? = தனத்ற ற்றும் கம்தபி
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வகரனம் :
ஆரிர்கள் த்ற ஆசறப் தகுறின் ந் இன கரய்கபின் றரக இந்றரிற்குள்
குடிவநறணர்? = டகதர் ற்றும் வதரனன் கரய்
த்டண ஆண்டுகறக்கு னன் ஆரிர்கள் இந்ற தகுறில் குடிவநறத்ரக கூநப்தடுகறநது? =
சுரர் 4000 ஆண்டுகறக்கு னன்
ஆரிர்கள் னனறல் குடிவநற இந்ற தகுற து? = சப் சறந்து
இந்றரில் ஆரிர்கள் குடிவநற தகுற____ணப்தட்டது? = ஆரிர்த்ம்
வ கரனம் த்டண டகப்தடும்? = 2 டக – (1. னன் வகரனம்; 2. தின் வகரனம்)
சப்சறந்து ணக் கூநப்தடும் ழு றகள் ரது?
சறந்து

இண்டஸ்

சுர்ற

சட்னஜ்

ிதரஸ்

திரஸ்

ிரஸ்

ஜீனம்

தரனஸ்ணி

ரி

அஸ்கறணி

சலணரப்

சஸ்ற

ரகர்

ஆரிர் ன்ந வசரல்றக்கு_____ன்று வதரனள் ஆகும்? = உர்ந்வரர்
ஆரிர்கள் ரழ்ந் வதரதுரண இந்ற தகுற து? = த்ற ஆசறர
ஆரிர்கள் த்ற ஆசற தகுற றரகத்ரன் குடிவநறணர் ன்று கூநற அநறஞர் ரர்? =
ரக்ஸ் னல்னர்
ஆரிர்கள் ஆர்டிக் தகுற றரகத்ரன் குடிவநறணர் ன்று கூநற அநறஞர் ரர்? =
தரனகங்கர றனகர்
ஆரிர்கள் வரப்தர றரகத்ரன் குடிவநறணர் ன்று கூநற அநறஞர் ரர்? = ில்னறம்
வஜரன்ஸ்
ஆரிர்கள் றவதத் றரகத்ரன் குடிவநறணர் ன்று கூநற அநறஞர் ரர்? = ரன்ந் சஸ்ற
ஆரிர்கள் சப் சறந்து றரகத்ரன் குடிவநறணர் ன்று கூநற அநறஞர் ரர்? = A.C.ரஸ்
ஆரிர்கபின் சனெக சனர அடப்ன ரது? = குடும்தம்  கறரம்  ிஸ்  ஜணர  ஜணதர
ஆரிர்கள் கரனத்றல் சனரத்றன் அடிப்தடட அனகரக இனந்து து? = குடும்தம்
கறரத்றன் டனர் வ்ரறு அடக்கப்தட்டரர்? = கறரி
ஆரிர்கபின் வதரி ஆட்சற அடப்ன வ்ரறு அடக்கப்தட்டது? = ஜணர
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னன் வகரனம் :
னன் வகரனத்றன் கரனம் ரது? = கற.ன. 1500 னல் கற.ன. 1000 ட
னன் வகரனத்றல் வரன்நற வம் து? = ரிக் வம்

ரிக் வம் :
உனகறன் தடர ஆம் து? = ரிக் வம்
ரிக் வ தனறல் உள்ப தரடல்கபின் ண்ிக்டக ரது? = 1028 தரடல்கள்
ரிக் வம் த்டண ண்டனங்கபரக திரிக்கப்தட்டுள்பது? = 10 ண்டனங்கள் (அ) 8 அஷ்டங்கள்
ந் வத்றல் தல்வறு கடவுள்கபின் திரர்த்டண தரடல்கள் இடம்வதற்றுள்பண? = ரிக் வம்
ரிக் வத்றல் ணிர்கபின் வரற்நம் தற்நற கூறும் தரடல் து? = னனசுக்ம்
ணிர்கபின் வரற்நம் தற்நற கூறும் ‘னனசுக்ம்’ ன்ந தரடல் ரிக் வத்றல் ந்
ண்டனத்றல் அடந்துள்பது? = 10 து ண்டனம்
ரிக் வத்றல் கரப்தடும் னவரகறர் ரர்? = வகரத்ரி
சூரி கடவுபரண சரித்ரி விக்கு வசரல்னப்தடும் கரத்ரி ந்றம் கரப்தடும் வம் து? =
ரிக் வம்
ரிக் வத்றல் னென்நரது ண்டனத்ட ழுறர் ரர்? = ிஸ்ரறத்ர்
ரிக் வத்றல் த்டண ண்டனங்கள் றக தடரணது? = 2 னல் 7 டினரண
ண்டனங்கள்

தின் வகரனம் :
தின் வகரனம் வரன்நறட தற்நறக் கூறும் தல்கள் ரது? = ஜீர் வம், சர வம்,
அர் வம், திரங்கள், ஆண்ங்கள், உதறடங்கள் ஆகறட

ஜீர் வம் :
சடங்குகள், ரகங்கள், வள்ிகடபப் தற்நற ிபக்கும் வம் து? = ஜீர் வம்
ஜீர் வத்றல் கூநப்தடும் இன தல்கள் து? = கனப்ன ஜீர், வள்டப ஜீர்
ஜீர் வத்றல் கரப்தடும் னவரகறர் ரர்? = அர்ரர்யனை
ந் இன ரகங்கள் தற்நற ஜீர் வம் கூறுகறநது? = ரஜசூம், ரஜ்வதம்
ஜீர் வம் ந் டகரண தரடல்கடபக் வகரண்டது? = தரறப் தரடல்கள் உடடடிறம்,
ீ றப் தரடல்கள் வசய்னேள் டிிறம் உள்பது
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சர வம் :
இடசப்தரடல்கபின் வரகுப்ன ன்று கூநப்தடும் வம் து? = சர வம்
சர வத்றல் கரப்தடும் அவணக தரடல்கள் ந் தனறனந்து டுக்கப்தட்டண? = ரிக் வத்றல்
இனந்து
சர வ தரடல்கள் ந் ரகத்றன் வதரது தரடப்தடுகறநது? =

வசரரகத்றன் வதரது

இந்ற இடச ந் வ தனறனந்து வரன்நறரக கூநப்தடுகறநது? = சர வம்
சர வத்றல் கரப்தடும் னவரகறர் ரர்? = உத்கரத்ரி
சர வத்றன் வறு வதர் ரது? = சந் னத்கம்

அர் வம் :
ந்றங்கள், தில்னற சூணிங்கள் ஆகறற்டநக் கூறும் வம் து? = அர் வம்
இந்ற னத்துத்றன் வரற்நம் கரப்தடும் வம் து? = அர் வம்
அர் வத்றன் வரத் தரடல்கபின் ண்ிக்டக ரது? = 731 தரடல்கள்
ஆரிர்கள் ம்தர னத்கம் – ன்று கூநப்தடும் வ தல் து? = அர் வம்

திரங்கள் :
சடங்குகள் ற்றும் சம்திரங்கறக்கரண ிறகடபக் கூறும் தல் து? = திரங்கள்
ரன்கு வங்கறக்கரண ிபக்க உடடடகள் வகரண்ட தல் து? = திரங்கள்
இந்ற கித்றன் வரற்நம் ந் தனறனந்து வரன்நறரக கூநப்தடுகறநது? = திரங்கள்
னல் திர இனக்கறம் ன்று அடக்கப்தடும் திர இனக்கறம் து? = சதர
திரம்
ந் திர இனக்கறம் றகப்வதரி திர இனக்கறம் ன்று அடக்கப்தடுகறநது? = சதர
திரம்
ரன்கு னத்ரரிடடவ கரப்தடும் திிடண கூறும் திர இனக்கறம் து? =
த்றவ திரம்
கடடசற திர இனக்கறம் ன்று அடக்கப்தடும் திர இனக்கறம் து? = வகரதர
திரம்
வங்கள் ஏதும் னசரரிகபின் கடடடகடப தற்நற கூறும் தல் து? = திரங்கள்
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ஆண்ங்கள் :
கரட்டு இனக்கறங்கள் ன்று அடக்கப்தடும் தல் து? = ஆண்ங்கள்
திரங்கபின் இறுது தகுற ன்று அடக்கப்தட்ட தல் து? = ஆண்ங்கள்
ந்றம் ற்றும் வள்ிகடப தற்நற ிபக்கரக கூறும் தல் து? = ஆண்ங்கள்
சடங்குகபின் உட்கனத்துக்கடப ிபக்கரக கூறும் தல் து? = ஆண்ங்கள்

உதறடங்கள் :
உதறடங்கள் வரன்நற கரனம் து? = கற.ன 800 னல் கற.ன 500 க்கு இடடில் உனரகற
இனக்கனரம்
உதறடங்கபில் உள்ப வரத் தரடல்கபின் ண்ிக்டக ரது? = 108 தரடல்கள்
உதறத் ன்தன் வதரனள் ரது? = அனகறல் அர்ந்து கற்நல்
உதறடங்கள் தரடல்கள் ந் தனறன் துடச் வசய்னேள்கடபப் வதற்றுள்பண? = ஆண்ங்கள்
சடங்கு ற்றும் சம்திரங்கடப கண்டிக்கும் இன தல்கள் து? = ஆண்ங்கள் ற்றும்
உதறடங்கள்
ஸ்னற இனக்கறம் ன்று அடக்கப்தடும் தல்கள் ரட? = வங்கள், திரங்கள்,
ஆண்ங்கள், உதறத்துகள் ஆகறட
வத்றன் உறுப்னகள் வரத்ம் த்டண? = 6 டக – அட :
1) சறக்சர – உதசரிப்ன;

2) கல்தம் – சடங்குகள்;

3) ிரக்கம் – இனக்கம்;

4) றனக்ம் – வசரல்னறக்கம்;

5) சந்ரஸ் – ரப்தினக்கம்;

6) வஜரறமம் – ரணில்;

உதவங்கள் :
உதவங்கள் வரத்ம் த்டண டக? = 4 டக – அட :
1) ஆனேர் வம்;

2) னுர் வம்;

3) கந்ர் வம்;

4) சறல்த வம்

ரிக் வத்றன் துட வம் ன்று அடக்கப்தடும் உதவ தல் து? = ஆனேர் வம்
னத்துத்ட தற்நற கூறும் உதவ தல் து? = ஆனேர் வம்
ஜீர் வத்றன் துட வம் ன்று அடக்கப்தடும் உதவ தல் து? = னுர் வம்
வதரர்க்கடனட தற்நறக் குநறப்திடும் உதவ தல் து? = னுர் வம்
சர வத்றன் துட வம் ன்று அடக்கப்தடும் உதவ தல் து? = கந்ர் வம்
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இடசட தற்நறக் குநறப்திடும் உதவ தல் து? = கந்ர் வம்
அர் வத்றன் துட வம் ன்று அடக்கப்தடும் உதவ தல் து? = சறல்த வம்
கட்டிடக்கடனட தற்நறக் குநறப்திடும் உதவ தல் து? = சறல்த வம்
னரங்கள் ற்றும் உதனரங்கள் வரத்ம் த்டண? = 18
இறகரசங்கள் வரத்ம் த்டண? = 2 (இரரம், கரதரம்)
இரரம் ன்ந இறகரசத்ட ழுறர் ரர்? = ரல்ீ கற
கரதரம் ன்ந இறகரசத்ட ழுறர் ரர்? = ிரசர்
கரதரத்றன் னெனப் வதரனள் ரது? = வஜய் சம்யறர

னன் வகரன க்கள் ரழ்ந் னடநகள் :
னன் வகரனத்றல் ன்ணர்கறக்கு ஆவனரசடண ங்கற சடத து? = சதர, சறற சடதகள்
னன் வகரனத்றல் அசறனறல் அநறஞர் வதனக்கள் கனந்து வகரண்ட சடதட வ்ரறு
அடத்ணர்? = சதர
னன் வகரனத்றல் அசறனறல் வதரதுக்கள் கனந்து வகரண்ட சடதட வ்ரறு
அடத்ணர்? = சறற
னன் வகரனத்றல் அசறனறல் இரணு சடதட வ்ரறு அடத்ணர்? = கரணர
னன் வகரனத்றல் அசறனறல் வதண்கள் கனந்து வகரண்ட சடதட வ்ரறு அடத்ணர்? =
ிரர சடத
னன் வகரனத்றல் க்கள் ினப்தரக வசறத்ற ரி து? = தனற ன்ந ரி
னன் வகரனத்றல் ற்கரக ட்டும் வதரர்கள் டடவதற்நது? = கரல்டடகறக்கரக
னன் வகரனத்றல் றர்ரகத்றல் ன்ணர்கறக்கு உி னரிந்ர்கள் ரர்?
னவரகறர்

டனட குன

வசணரணி

தடடத்டனர்

கறரறணி

கறர றர்ரகத்ட கணிப்தர்

ிதற

கறரறணிட கணிப்தர்

னன் வகரனத்றல் கல்ி கற்ந வதண்ிகள் ரர்? = அதனர, வகரர, ிஸ்ர,
வனரதனத்ர, சறகரர, றரரரி
என ரம், ிடகள் றும் ஆகறட க்கத்றல் இனந்து
குந்ட றனம், சற னடந ற்றும் சரற னடந இல்டன
ஆரிர்கள் ந் டகரண ஆடடகடப அிந்ணர்?
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1) ரசஸ் – உள்பரடட;

2) அறரசஸ் – வனரடட;

3) றி – கறரடட

னன் வகரனத்றல் க்கள் வசய் னக்கற வரறல் து? = கரல்டட பர்த்ல் ற்றும்
வபரண்ட
னன் வகரன க்கள் ிகத்றல் தன்தடுத்ற ங்க ரம் து? = றஷ்கர
னன் வகரனத்றல் தசுக்கபின் உரிடரபர்கள் வ்ரறு அடத்ணர்? = வசரத்
னன் வகரனத்றல் தன்தடுத்ற னக்கற உவுப் திர்கள் து? = தரர்னற (ர), வகரதுட,
அரிசற, வசரதரணம் (வசரவசடி), சுதரணம் (தரர்னற வசடிினறனந்து ரரிக்கப்தட்டது)
னன் வகரன க்கள் ற்டந அநறந்றனந்ணர்? = ரடண ற்றும் சறங்கம்
ரிக் வகரனத்றல் த்டண கடவுள்கள் குநறப்திடப்தடுகறநரர்கள்? = 33 கடவுள்கள்
ரிக் வகரனத்றன் னக்கற கடவுள் ரர்? = இந்றன்
னன் வகரன க்கள் ங்கற வதண் கடவுள்கள் ரர்? = ஆறற, உஸ், தினத்ி

தின் வகரன க்கள் ரழ்ந் னடநகள் :
தின் வகரனத்றல் ஆரிர்கள் குடிவநற தகுற து? = ஆரிர்த்ம்
கங்டகச் சவபிில் ஆரிர்கள் குடிவநறட ந் திர தல் கூறுகறன்நது? = சத
திரங்கள்
ர்ம் னசற தரடணகள் ந் கரனத்றல் அறகரக வசய்ப்தட்டண? = தின் வகரனத்றல்
தரண்டர்கபின் டனகம் து? = அஸ்றணரனம்
தரஞ்சரனத்றன் சறநந் அசர் ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = திரஜண வஜய்னற
தின் வகரனத்றல் அசர்கள் சூட்டிக்வகரண்ட தட்டங்கள் ரது? = சரம்ரட், ஸ்ரட், வதரஜர,
ரஜர, ரஜிஸ்ரஜன், கன்
ரஷ்டிம் ன்ந வசரல் னன் னனறல் ந்க் கரனத்றல் தன்தடுத்ப்தட்டது? = தின் வகரனம்
சதர, சறற அறகரம் குடநந்து ன்ணரின் அறகரம் றப்வதந துங்கற கரனம் து? = தின்
வகரனம்
ரஜ்வதம் ன்தணின் வதரனள் ரது? = ப்வதரட்டி டடவதறுடக் குநறக்கும்
ரஜசூம் ன்ந ரகம் ற்கரக டத்ப்தட்டது? = அசு திக்கு டத்ப்தடும் வள்ி
அசுவ ரகம் ன்ந ரகம் ற்கரக டத்ப்தட்டது? = குறட தனறிடுல்
தின் வகரனத்றல் குடும்தத்றன் வதர் ரது? = வகரத்றம்
தின் வகரனத்றல் வரன்நற சரறனடநகள் ட? = திரர், சத்ரிர், டசறர் ற்றும்
சூத்றர்கள்
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ட அடிப்தடடரக வகரண்டு தின் வகரனத்றல் சரற னடநகள் வரன்நறண? = திநப்டத
அடிப்தடடரகக் வகரண்டு
தின் வகரனத்றல் வதண்கபின் றடன ரழ்ந்து இனந்து
குந்ட றனங்கள் டடவதற்நது
வதண் குந்ட திநந்ரல் ‘குந்டக்கு ற்தட்ட வசரகம்’ – ன்று குநறப்திட்ட திர தல் து?
= த்றவ திரம்
தின் வகரனத்றல் தடித் வதண்கள் ரர்? = கரர்கற ற்றும் டத்வி
கரர்கற அர்கடப வகபித் கரரஜர ரர்? = ஜணக ன்ணரல்
கரர்கற ழுற தல் து? = சம்யறட
கரர்கறின் கர் வதர் ரது? = க்ணரக்கறரர்
தின் வகரனத்றல் உர் ஜரற ஆணுக்கும் கல ழ் ஜரற வதண்ணுக்கும் டடவதற்ந றன
னடநின் வதர் ரது? = அனுவனரர
தின் வகரனத்றல் உர் ஜரற வதண்ணுக்கும் கல ழ் ஜரற ஆணுக்கும் டடவதற்ந றன
னடநின் வதர் ரது? = திறவனரர
ந் உதறடத்றல் ணி ரழ்க்டக ரன்கு ஆசறங்கள் வகரண்டது ன்று
குநறப்திடப்தட்டுள்பது? = ஜதனர உதறடம்
ஜதனர உதறடம் கூறும் ணிணின் ரன்கு றடனகள் ரது?
1) திம்சரரிம் – ர றடன

2) கறகஸ்ம் – இல்ரழ்க்டக றடன

3) ணதிஸ்ம் – இல்னநத்றல் துநவு றடன

4) சன்ணிரசம் – துநவு றடன

ணிரில் துநவுறடன வரன்நற கரனம் து? = தின் வகரனம்
குனக்கல்ி னடந வரன்நற கரனம் து? = தின் வகரனம்
ரிர் ன்ந சனெக அடப்ன னடந வரன்நற கரனம் து? = தின் வகரனம்
க்கள் வபரண்டில் னக்கற தங்கு கறத் கரனம் து? = தின் வகரனம்
தின் வகரன க்கள் தன்தடுத்ற ங்க ரங்கள் ரது? = றஷ்கர, சணர
தின் வகரன க்கள் தன்தடுத்ற வள்பி ரம் து? = கறனஷ்னர
தின் வகரனத்றல் க்கள் வசறத்ற ரிகள் து? = தனற, சுல்க், தரகம்
தின் வகரன க்கள் தன்தடுத்ற னக்கற உவு திர்கள் ரது? = அரிசற, தரர்னற, வகரதுட
தின் வகரன க்கள் ங்கற னக்கற கடவுள்கள் ரர்? = னத்ண், ிஷ்ணு, திம்ன்
க்கபிடடவ சடங்குகள் ற்றும் சம்திரங்கள் அறகரக வரன்நற கரனம் து? = தின்
வகரனம்
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க்கரத்றறம், வன்ணிந்றரிறம் ஆரிர்கள் திட தற்நற கூறும் தல் து? =
இரரம்
இரர தனறன் தல் அடப்ன ரது? = 24,000 ஸ்வனரகங்கள் + 48,000 ரிகள் வகரண்டது
இரர இறகரச தல் ந் வரறில் இற்நப்தட்டது? = சஸ்கறனம்
கரதர தனறல் இடம்வதற்றுள்ப தகத்கல ட த்டண தனங்கடபக் வகரண்டுள்பது? = 18
தனங்கள் + 1,00,000 ஸ்வனரகங்கள் வகரண்டது

ச சம் ற்றும் னத் சம் :
சடங்குகள் ற்றும் ரகங்கள் அறகரக இனந் வகரனத்றற்கு றரக வரன்நற உனக
உிர்கடப கரத் இன சங்கள் து? = ச சம் ற்றும் னத் சம்
வடற்ந சச் சடங்குகள் ற்றும் சரற ற்நத்ரழ்வுகடப அகற்றுட வரக்கங்கடப
வகரண்டு உனரண இன சங்கள் து? = ச சம் ற்றும் னத் சம்
ந் தற்நரண்டு ‘உனகறன் சறந்டண னட்சறக் கரனம்’ ன்று கூநப்தடுகறநது? = கற.ன. 6 ஆம்
தற்நரண்டு
ச சம் ற்றும் னத் சனம் ந் தற்நரண்டு கரனத்றல் வரன்நறது? = கற.ன. 6 ஆம்
தற்நரண்டு

ச சம் :
ச சத்றன் வறு வதர்கள் ரது? = டஜண ம், அனகம், றகண்ட ம், அவணகரந்
ம், சறரத் ம்
சர் ன்தன் வதரனள் ரது? = துநி
டஜணர் ன்தன் வதரனள் ரது? = னனன்கள் ற்றும் கனங்கடப வன்நர்
ச சத்றணர் த்டண ீர்த்ங்கர்கடப றதடப்தடுகறன்நணர்? = 24 ீர்த்ங்கர்கள்
ச சத்றன் னல் ீர்த்ங்கர் ரர்? = ஆறரர் () ரிதவர்
னல் ீர்த்ங்கட குநறக்கும் சறன்ணம் ரது? = கரடப
ச சத்றன் 23 து ீர்த்ங்கர் ரர்? = தர்சரர்
தர்சரர் ன்ந ீர்த்ங்கர் ந் ரட்டு ன்ணணின் கன் ஆரர்? = வகரசற அசர்
அஸ்வசணரின் கன் ஆரர்
ச சத்றல் 24 து ீர்த்ங்கரக இனந்ர் ரர்? = கரர்
ீ
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24 - து ீர்த்ங்கரண கரட
ீ
குநறக்கும் சறன்ணம் ரது? = சறங்கம்
சர்கள் னறனேறுத்ற அகறம்டச து? = உிக்கம் ன்ந அகறம்டச
சர்கபின் அடிப்தடட வகரட்தரடு து? = உிர்கடப ன் வதரனட்டும் வகரள்பக்கூடரது
சர்கபின் னக்கறத் வரறல் து? = ிகம்
தர்சரர் ன் சலடர்கறக்கு ங்கற ரன்கு உண்டகள் து?
1)

வ்வுிர்க்கும் இன்ணர வசய்ரவ

3)

ப்வதரனடபனேம் றனடரவ

2) ப்வதரழுதும் உண்ட வதசு
4) வசல்த்ட ிடரவ

கரர்
ீ
அர்கள் தர்சரர் கூநற 4 உண்டகறடன் வசர்த்து ரன் கூநற 5 து உண்ட
து? = திம்சரரிம் கரத்ல்

கரர்
ீ
:
கரரின்
ீ
கரனம் து? = கற.ன 534 னல் கற.ன 462 ட ஆகும்
கரரின்
ீ
இற்வதர் ரது? = ர்த்ரணர்
கரரின்
ீ
ந்ட ரய் வதர் ரது? = சறத்ரர்த்ர் – றரிசனர
கரரின்
ீ
டணி வதர் ரது? = வசரர
கரர்
ீ
அர்கபின் சவகரன் வதர் ரது? = ந்றர்ன்
கரரின்
ீ
கள் ற்றும் னகன் வதர் ரது? = ப்ரிர்சணர ற்றும் ஜரனற
கரரின்
ீ
னல் வதண் சலடர் ரர்? = ன் கள் ப்ரிர்சணர
கரர்
ீ
அர்கபின் னல் சலடரின் வதர் ரது? = ஜரனற
கரர்
ீ
அர்கள் திநந் இடம் து? = ிவக ரட்டின் டசரனறக்கு அனகறல் உள்ப
குந்கறரம்
கரர்
ீ
திநந் இடரண குந்கறரம் அடந்துள்ப இந்ற ரறனம் து? = தீகரர்
கரர்
ீ
அர்கள் ட்டட
ீ
ிட்டு ந்து துநிரண து து? = 30 து து
கரர்
ீ
அர்கள் ரர் அனுற வதற்று 30 து றல் ணது இல்ரழ்க்டக துநந்து
துநிரணரர்? =

ன் சவகரன் ந்றர்ன்

கரர்
ீ
ஞரவணரறம் வதற்ந இடம் து? = ரிஜீதரனறகர றக்கட சரல் த்டிில்
ரிஜீதரனறகர றக்கட அடந்துள்ப கறரம் து? = ஜறரிம்திகர கறரம்
கரர்
ீ
அடடந் றர்ர றடனின் வதர் ரது? = டகல்ம்
கரர்
ீ
ந் றல் டகல்ம் ன்ந றர்ர றடனட அடடந்ரர்? = 42 து து
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கரர்
ீ
அர்கள் த்டண ஆண்டுகள் கடுடரக றரணம் னரிந்ரர்? = 12 ஆண்டுகள்
கரர்
ீ
அர்கள் ஞரணம் வதற்ந திநகு க்கள் அனக்கு ங்கற வறு வதர்கள் ரது? =
ஜீணர், கரர்,
ீ
அரிகண்டர், ீர்த்ங்கர்
ஜீணர் ன்தன் வதரனள் ரது? = வற்நறரபர்
அரிகண்டர் ன்தன் வதரனள் ரது? = றப்ன றக்கர்
ீர்த்ங்கர் ன்தன் வதரனள் ரது? = திநி வதனங்கடடன கடந் ஞரணி
கரட
ீ
தின்தற்நறர்கள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? = றர்கறந்ர்கள் (அ) சர்கள்
கரர்
ீ
அர்கள் ந் வரறில் ன் வதரடணகடப வசய்ரர்? = கற வரற
கரர்
ீ
அர்கள் ஞரணம் வதற்ந திநகு ரன் கண்ட உண்டகடப ஊர்ஊரகச் வசன்று
த்டண ஆண்டுகள் திச்சரம் வசய்ரர்? = 30 ஆண்டுகள்
கரர்
ீ
வதரறத் வநறகள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டண? = வகரல்னரடக் வகரள்டக
கரர்
ீ
வதரறத் னம்ிகள் ட? = ல்னநறவு, ன்ணம்திக்டக, ன்ணடத்ட
கரர்
ீ
வதரறத் ந்து எழுக்கங்கள் ட? = 1) ஊறு வசய்ரட; 2) வதரய்ரட; 3)
கபரட; 4) உடடட றுத்ல்; 5) னனணடக்கம்
ணிர்கபின் துத்துக்கு ரர் கரம் ண கரர்
ீ
கூறுகறநரர்? = ணிர்
கடவுள் உண்டு ன்தட கரர்
ீ
ற்றுக் வகரள்பில்டன
கர்ர, றுதிநப்ன ீ து ம்திக்டக டத்ரர். சரற திரிவுகடப இர் ற்றுக் வகரள்பில்டன
உனகறறள்ப ல்னர வதரனறக்கும் உினம், ஆத்ரவும் உண்டு ன்று கூநறர் ரர்? =
கரர்
ீ
கரர்
ீ
இநந் இடம் து? = ரஜகறனகத்றற்கு அனகறல் உள்ப தனரி
கரர்
ீ
இநந் இடரண தனரி அடந்துள்ப இந்ற ரறனம் து? = தீகரர்
கரனக்கு
ீ
திநகு ச சத்றற்கு டனட ரங்கற டனர் ரர்? = சுர்ன்
சுர்னுக்கு திநகு ச சத்ட டனட ரங்கறர் ரர்? = ஜம்ன
ந்ர்கபின் கரனத்றல் இறுறில் இனந் சத் டனர் ரர்? = தத்தரகு
கர்ரடகத்றல் ச சத்ட தப்திர் ரர்? = தத்தரகு
ச சத்றன் இன திரிவுகள் ரது? = 1) றகம்தர்

2) ஸ்வம்தர்

தத்தரகு டனடின் கல ழ் ந் ச துநிகள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? = றகம்தர்கள்
றகம்தர்கள் ன்தன் வதரனள் ரது? = றக்குகடப அரது றடசகடப ஆடடரக
அிந்ர்கள் ன்று வதரனள்
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ரர் டனடின் கல ழ் ந் சத் துநிகள் ஸ்வம்தர்கள் ன்று அடக்கப்தட்டணர்? =
ஸ்தூனதரகு
ஸ்வம்தர்கள் உடுத்ற ஆடட து? = வண்ிந ஆடட
ச சத்றன் னென தல்கள் வரத்ம் த்டண னர்ங்கங்கபரக வரகுக்கப்தட்டுள்பண? = 14
னர்ங்கங்கள்
14 னர்ங்கங்கறம் ந் வரறில் வரகுக்கப்தட்டினந்ண? = திரகறன வரற
தத்தரகு அர்கள் சந்றகுப்வபரினடன் வசர்ந்து கர்ரடகில் ந் இடத்றற்கு வசன்நரர்? =
சவதனகுனர
கல்தசூத்றம் ன்ந தல் ந் ச னரற்நறடணக் கூறுகறநது? = ச ச னரற்டந
கல்தசூத்றம் ன்ந தடன ழுறர் ரர்? = தத்தரகு
ச சத்ட ஆரித் அசர்கபின் வதர்கள் சறனற்டநக் கூறுக? = திம்திசரர், அஜர
சத்ன, சந்ற குப்வபரிர், கனறங்கத்துக் கரவனன், கூன் தரண்டின், னனரம் வகந்றர்
தல்னன்
சர்கபின் னணி தல்கள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டண? = அங்கங்கள், னர்ங்கங்கள்
சர்கள் கரனத்றல் வரன்நற கரப்திங்கள் சறற்டநக் கூறுக? = சறனப்தறகரம்,
சலகசறந்ரி, டபரதற, சூடரி
சர்கள் கரனத்றல் வரன்நற இனக்க இனக்கற தடடப்னகடபக் கூறுக? =
ரப்தனங்கனங்கரரிடக, ரப்தனங்கபினத்ற, வறரம், ன்னூல், அகப்வதரனள் ிபக்கம்,
ரனடிரர், ரண்ிக்கடிடன, தவரற, றடரடன தற்நடப்தது ற்றும் றகண்டுகள்
சர்கபின் வநறகடப கூறும் வகரல்னரட ன்னும் வதரனள் னம் வகரல்னரன் னனரடன
றுத்ரடணக் ணத் வரடங்கும் குநபரணது றனக்குநபில் த்டணரது குநபரக
அடந்துள்பது? = குநள் 260
குஜரத்றன் னரறு ன்ந தனறடண ழுற ச ழுத்ரபர் ரர்? = வயசந்றர்
வயசந்றர் தடடத் ச இனக்கற தல் து? = தரிசறஸ்ட்தர்ரன்
தரசறகள் ன்தன் வதரனள் ரது? = ச ச டங்கள்
ச சத்ட கூறும் சறற்தங்கள் உள்ப குடககள் சறனற்டநக் கூறுக? = யறகும்தர,
கரந்கறரி, உகறரி குடககள் ஆகறட
ந் தண்டிடக சர்கபின் னத்ரண்டரக வகரண்டரடப்தடுகறநது? = ீதரபி தண்டிடக
ச சத்ட சரர்ந் வகரில்கள் சறனற்டநக் கூறுக? = சவதனகுனரில் உள்ப
தரகுதரனற () வகரீஸ்ர் ஆனம், இரஜஸ்ரணின் அன டனிறள்ப உள்ப றல்ர
வகரில், ல்வனரர, தண்டல்கண்ட், வுண்ட் அன, தரனறரணர, கறர்ணரர் ஆகற இடங்கள்
சவதனகுனரில் உள்ப வகரீஸ்ர் ஆனத்ட கட்டிர் ரர்? = சரனண்டரர்
வகரீஸ்ர் ஆனம் அடந்துள்ப ரறனம்? = கர்ரடகர ரறனம்
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ச சத்றல் டடவதற்ந ரரடுகள் தற்நறக் கூறுக :
ரரடு

டடவதற்ந ஆண்டு

டடவதற்ந இடம்

டனடவற்நர்

னல் ரரடு

கற.ன 8

தரடனறனத்றம்

ஸ்தூனதரகு

இண்டரம் ரரடு

கற.தி 457

ல்னதி – குஜரத்

வற வசசறணரர்

ந் ரரட்டின் வதரது ச சத்றன் 14 னர்ங்கங்கள் 12 அங்கங்கபரக
ரற்நறடக்கப்தட்டண? = னல் ச ரரடு – ஸ்தூனதரகு டனடில்
12 அங்கங்கள் 11 அங்கங்கபரக ரற்நறடக்கப்தட்ட ரரடு து? = 2 து ச ரரடு
வற வசசறணரர் டனடில்

னத் சம் :
வகபம் னத்ர்
னத் சத்ட வரற்றுித்ர் ரர்? = சறத்ரர்த்ர் () வகப னத்ர்
னத்ர் ரந் கரனம் து? = கற.ன 563 னல் கற.ன 483 ட
வகபனத்ர் திநந் இடம் து? = கதினஸ்துில் உள்ப றம்திணி ணம்
னத்ர் ன்தன் வதரனள் ரது? = ‘ல்னது து? வகட்டது து? ன்தட அநறந்து வகரண்டர்
ன்று வதரனள்
னத்ர் திநந் இடரண கதினஸ்து அடந்துள்ப இடம் து? = வதரபம்
னத்ர் ந் குனத்ட சரர்ந்ர் ஆரர்? = ன் ந்டின் சரக்கற குனத்ட வசர்ந்ர்
னத்ரின் ரய் – ந்ட வதர் ரது? = சத்வரணரர் – கரரர
னத்ரின் கன் வதர் ரது? = ரகுனன்
னத்ரின் டணி வதர் ரது? = வசரட (16 து றல் இட றனம் வசய்து
வகரண்டரர்)
னத்ட பர்த்ர் ரர்? = கரதிசரதற (னத்ர் திநந் 7 து ரபில் அர் ரட இந்ரர்)
னத்ர் ம் ரழ்ில் துநவு ரழ்க்டகக்கு ரந ரன் கண்ட கரட்சறகள் து? = என னறர்,
வரரபி, திம், துநி
னத்ர் அர்கள் ரரிடம் வய்ஞரண உதவசங்கடப வகட்டநறந்ரர்? = ஆனரகரனர,
உத்ரனத்றர்
னத்ர் அர்கள் ந் றல் ட்டட
ீ
துநந்ரர்? = 25 து து - (கற.ன 538 ஆண்டில்)
னத்ர் ஞரணவரம் வதற்ந து து? = 35 து து – (கற.ன 528 ஆண்டில்)
னத்ர் அர்கள் ஞரணவரம் வதற்ந இடம் து? = னத்கரரில் உள்ப வதரற த்டிில்
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னத்ர் ணது னல் வசரற்வதரறட ஆற்நற இடம் து? = ரரசறின் அனவக உள்ப சரரத்
ரன் னங்கரில்
சரரத் ரன் னங்கர அடந்துள்ப இந்ற ரறனம் து? = உத்ப்திவசம்
னத்ர் இநந் இடம் து? = குற கர் (கற.ன 483)
‘னத்ட ஆசறரின் எபி’ ன்று அடத்ர் ரர்? = ட்ின் அர்ணரல்ட்
னத்ர் ஆரி சம், சடங்கு, வள்ி, சம்திரங்கடப றரகரித்ரர்
னத் சத்றன் ஆண் துநிகள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? = திக்குகள்
னத் சத்றன் வதண் துநிகள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? = திக்குணிகள்
னத்ரின் இநப்டத வ்ரறு அடத்ணர்? = தரிறர்ரம் (அ) வய்துநக்கம்
னத்ர் டநந்து நத்ர த்டண ஆண்டுகறக்கு திநகு ரன் னத்ச தல்கபரகணது
றட்டப்தட்டு வரகுக்கப்தட்டண? = ந்தறு ஆண்டுகள்
னத் சக் வகரள்டககடபக் கூறும் டநதனறன் வதர் ரது? = றரிதீடகம்
றரீதிடகத்றன் வறு வதர் ரது? = னென்று கூடடகள்
றரிதீடகம் கூறும் னென்று உட்திரிவுகள் ரது? = 1) ிண தீடகம்; 2) சுத் தீடகம்; 3) அதிம்
தீடகம்
துநிகறக்கரண எழுக்கம் தற்நற கூறும் தீடகம் து? = ிண தீடகம்
னத்ரின் சறறு வதரடணகடப தற்நற கூறும் தீடகம் து? = சுத் தீடகம்
னத் த்துங்கள் ற்றும் ப்திச்சரங்கடபக் கூறும் தீடகம் து? = அதிம் தீடகம்
ந் ரரட்டின் வதரது னத்  வகரள்டககடப கூறும் றரிதீடகங்கள் தரனற வரறில்
வரறவதர்க்கப்தட்டண? = 4 து ரரட்டில் வதரது
னத்ர் ன் வதரடணகடப வதரறத் வரற து? = தரனற வரற
னத்ரின் னற்திநப்ன தற்நற 500 கடகள் தற்நற கூறும் தல் து? = னத் ஜரகக் கடகள்
கறவக்க அசர் றணரண்டரனக்கும் னத் துநி ரகவசணனக்கும் இடடவ டடவதற்ந
உடரடடன தற்நறக் கூறும் தல் து? = றனறந்தன்கர
துன்தங்கடபப் தற்நற னத்ர் கூநற அநறவுடகள் ன்ணவன்று அடக்கப்தட்டது? = ரன்கு
வதனண்டகள்
துன்தங்கடபதற்நற னத்ர் வதரறத் ரன்கு உண்டகடப கூறுக?
1) உனகம் துன்தரணது

2) துன்தத்றற்கு கரம் ஆடசவ

3) ஆடசட எறத்ரல் துன்தத்றனறனந்து ிடுதடனரம்
4) ஆடசட எறக்க ட்டு வநறகள்
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ஆடசட எறப்தற்கரக னத்ர் கூநற ட்டு வநறகள் ரது?
1) ல்ன ம்திக்டக

2) ல்ன வதச்சு

3) ல்ன ரழும் ற

4) ல்ன சறந்டண

5) ல்ன னற்சற

6) ல்ன டத்ட

7) ல்ன வசல்

8) ல்ன றரணம்

ந் னத்ச ரரட்டில் னத்ம் கரரம் ற்றும் யீணரம் ன்று இன வதனம்
திரிவுகபரக திரிக்கப்தட்டது? = 4 து னத்ச ரரட்டில்
னத்ரல் வதரறக்கப்தட்டதும் அவசரகரல் தப்தப்தட்ட்துரண னத் சம் ந் திரிரக
அடக்கப்தட்டது? = யீணரணம்
னத் த்றன் னென்று இத்றணங்கள் ன்தது து? = னத்ம், சங்கம், ர்ம்
வதபத் சத்டப் தின்தற்நற அசர்கள் ரர்? = அவசரகர், கணிஷ்கர், யர்ர், திம்திசரர்ர்,
அஜரசத்ன
னத்ரின் னக்கற சலடர்கபரக கனப்தடுதர்கள் ரர்? = சரினட்டர், வரக்கனண்ர், ஆன்ந்ர்,
கசதர் ற்றும் உதரனற
னத்ர் னடக னரிந்ரக கூநப்தடும் இடங்கள் ரது? = வதணரஸ், ரஜகறனகம், ஸ்ரஸ்ற,
டசரனற, ரபந்ர, தரடனறகறரம்
வதபத் சம் தப்தி அசர்கபில் னக்கறரண அசர் ரர்? = அவசரகர்
னத்ர் இநந்து நத்ர த்டண ஆண்டுகறக்கு திநகு வபரி வதசர் அவசரகர் னத்
சத்ட ழுிணரர்? = நத்ர இனதறு ஆண்டுகள்
ந் னத் திரிில் னத்ர் கடவுகபரகவும், உன றதரடும், சடங்குகறம் சம்திரங்கறம்
தின்தற்நப்தட்டண? = ரகரர திரிில்
னத் ச ரரடுகள் தற்நறக் கூறுக : இந் இடங்கடப ஞரதகம் டத்துக்வகரள்ப சுனதற
இவர = டதரகு – கனந்து அனுப்ன – (-ட-தர-கு-க-அ)
ரரடுகள்

ஆண்டு

ன்ணர்

ம்சம்

ரரட்டு டனர்

னல்

கற.ன 483

ரஜகறனகம்

அஜரசத்ன

ஆரிங்கர்

கரகரறப்தர்

இண்டரம்

கற.ன 383

டசரனற

சுதரகரற

சறசுரகம்

கரனவசரகர்

னென்நரம்

கற.ன 250

தரடனறனத்றம்

அவசரகர்

வபரிர்

வரகரனறனத்றர

ரன்கரம்

கற.தி 1

குண்டனறணம்

கணிஷ்கர்

குரன்

சுறத்ர்

ந்ரம்

கன்வணரசற

யர்ர்

ர்த்ணரர்

னேரன்சுரங்

ஆநரம்

அனகரதரத்

யர்ர்

ர்த்ணரர்

னேரன்சுரங்

ரரடு
ரரடு
ரரடு
ரரடு
ரரடு
ரரடு

இடம்
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னல் னத் ச ரரட்டின் னக்கற வரக்கம் து? = னத்து வதரடணகபின் தூய்டட
தரதுகரப்தது
ந் ரரட்டின் வதரது றரிதீடங்கபரணது இறுற டிம் வதற்நது? = னென்நரது னத்ச
ரரடு
கரர திரிிணர் ந் வரறில் னத் வதரடணகடப க்கபிடம் தப்திணர்? =
சஸ்கறன வரற
யீணர திரிிணர் ந் வரறில் னத் வதரடணகடப க்கபிடம் தப்திணர்? = தரனற
வரற
ந் னத் திரிிணர் னத்ரின் வதரடணகடப உர்ரக வதரற்நறணர்? = யீணர திரிிணர்
னத் திரிவுகள் தி ரடுகள் தற்நறக் கூறுக :
னத் திரிவுகள்

தி ரடுகள்

கரரம்

இந்றர, த்ற ஆசறர, சலணர, றவதத், ஜப்தரன்

யீணரம்

இனங்டக, தர்ர, வன் கறக்கரசற ரடுகள்

ந் ஆண்டில் னத் சம் இந்றரில் இனந்து டநந்து? = கற.தி 12 ஆம் தற்நரண்டு
னத் சம் க்கபிடம் ணரல் ன் வசல்ரக்டக இந்து? = தரனற வரறினறனந்து
சஸ்கறன வரறக்கு ணது திச்சரத்ட ரற்நறக் வகரண்டரல்
னத் த்தும் வதரறப்தறல் சறநந்து ிபங்கற தல்கடனக்ககங்கள் து? = ரபந்ர ற்றும்
ிக்சலனர
னென்று தீடகங்கறக்கரண உடகள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டண? = ிதரங்கள்
ஆசறரின் எபி ன்று அடக்கப்தட்டர் ரர்? = னத்ர்
னத் அறிற்கரண கரங்கள் சறனற்டந கூறுக :
1)

னத் சங்கத்றல் ஊல் றகுல்

2)

னத் றறல் ற்தட்ட கரர, யீணர, ஜ்ர திரிவுகள்

3)

அசர்கபின் ஆவு குடநந்து

4)

குப்ர்கள் கரனத்றல் இந்து ச றுனர்ச்சற

5)

யீணர்கபின் தடடவடுப்தரல் னத் சங்கங்கள், ிகரங்கள் அறக்கப்தட்டது

வதபத் துநிகபின் ிகரங்கள் (டங்கள்) றகுந் இந்ற ரறனம் து? = தீகரர்
னத்ர் கரனத்றன் தன தடடப்னகள் கரப்தடும் இடங்கள் சறனற்டநக் கூறுக? = கர, சரஞ்சற,
தர்கட் ஆகறட
னத்ர் சறநப்டத கூறும் இடங்கள் சறனற்டநக் கூறுக? = அஜந்ர குடக ஏிம், ல்வனரர
சறற்தம், கரந்ரக் கடன
அஜந்ர குடக ஏிங்கள் ற்றும் ல்வனரர சறற்தம் ஆகறட அடந்துள்ப இந்ற ரறனம்
து? = கரரஷ்டிர ரறனம் – எபங்கரதரத் ரட்டம்
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வதபத் சத் துநிகபின் திரர்த்டணக் கூடங்கள் அடணத்தும் வ்ரறு அடக்கப்தட்டண? =
டசத்றங்கள், டரனங்கள், ிகரங்கள்
வதபத் தல்கள் ன்று கூநப்தட்ட இன தல்கள் ட? = ிவகடன ற்றும் குண்டனவகசற
ந் அசன் கரனத்றல் றரிதிடகம் னன்னனறல் தல் டிில் ழுப்தட்டது? = ட்டக் கரறணி
அதன்
ட்டக் கரறணி அதன் ன்ந அசர் கரனத்றல் றரிதிடகம் னன்னனறல் தல் டிில்
ழுப்தட்டது ன்று கூநற தல் து? = கரம்சம் ன்னும் இனங்டக தல்
‘ன்நரக கட்டப்தட்ட ட்டில்
ீ
டீ ர் தடறல்டன. ற்சறந்டண தடடத்ர் உள்பத்றல் ீ
ஆடசகள் தடறல்டன’ – ன்று கூநறர் ரர்? = னத்ர்
ஆசறரின் திந தகுறகறக்கு இந்ற தண்தரட்டட டுத்துச் வசன்ந சம் து? = னத் சம்

கரஜணதம் :
கரஜணதங்கள் ன்ந வசரல் ந் வரறினறனந்து திநந்து ன்று கூநப்தடுகறநது? =
சஸ்கறன வரற
கற.ன 6 ஆம் தற்நரண்டில் கரஜணதங்கள் வசல்தட்டரக கூறும் தல் து? = சுத் தீடகத்றன்
அங்குர றக்கரம்
கற.ன 6 ஆம் தற்நரண்டில் த்டண கரஜணதங்கள் வசல்தட்டரக அங்குர றக்கரம்
ன்ந தல் கூறுகறநது? = 16 கரஜணதங்கள்
16 கரஜணதங்கடப தற்நற கூறும் ச தல் து? = தரகற சூத்றம்
டசரனற கடத் டனகரக வகரண்ட ஜ்ஜறக் கூட்டரட்சறில் த்டண குழுக்கள்
இடந்றனந்ண? = 18 குழுக்கள்
வதரசறரிர் வடிஸ் ரன் இற்நற ந் தனறல் 16 கரஜணதங்கடப தற்நற கூறுகறநரர்? =
னத்றஸ்ட் இந்றர
16 கரஜணதங்கபில் னக்கறரண சறனற்டநக் கூறுக?
1) அங்கம் – சம்தர

2) கம் – ரஜகறனகம்

3) ஜ்ஜற – டசரனற

4) ல்தர – குற கம்

5) கரசற – ரரசற

6) வகரசனம் – ஸ்ற

7) த்சம் – வகரசரம்தி

8) குன – இந்றதிஸ்ம்

கரஜணதங்கபில் னறடரண அசுகள் ன்று கூநப்தட்ட அசுகள் து? = வகரசனம், அந்ற,
த்சம், கம் வதரன்நட
ற்வதரது கம் ன்று அடக்கப்தடும் இந்ற தகுற து? = தீகரர் ரறனத்றன் தரட்ணரட
சுற்நறனேள்ப தகுற
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கரதரர வதரரின் வதரது கத்ட ஆண்ட ன்ணர் ரர்? = திகத்ர (கற.ன 9 ஆம் தற்நரண்டு)
கத்றன் டனகரக இனந் கங்கள் சறனற்டந கூறுக? = னனறல் சறஸ்ற கனம்,
தின்ணர் இரஜகறனகம் இறுறரக தரடனறனத்றனம் இனந்ண

கம் :
க ஆட்சறில் வரன்நற னல் ம்சம் து? = ஆரிங்க ம்சம்
டஇந்ற அசுகபிடடவ னறடரகவும் படரகவும் கரப்தட்ட கரஜணதம் து? =
கம்
கம் அடந்றனந் இடம் து? = கங்டகச் சவபிின் இடடப்தட்ட இடடவபிில்
கத்றன் டனகம் து? = ரஜகறனகம்

திம்திசரர் (கற.ன 546 – கற.ன 494) :
ஆரிங்க ம்சத்ட வரற்றுித்ர் ரர்? = திம்திசரர்
ஆரிங்க ம்சத்றன் டனகம் ரது? = ரஜகறனகம்
ன்ணர் திம்திசரரின் சகரனத்ர்கள் ரர்? = கரர்,
ீ
னத்ர்
ச இனக்கறங்கள் திம்திசரட வ்ரறு அடக்கறன்நண? = ஸ்வணிகர
திம்திசரர் அர்கள் ன் னெனம் றகச்சறநற அபரக இனந் கத்ட ிரிவுதடுத்ற
னறடரண ஏர் அசரக ரற்நறணரர்? = தடடவடுப்ன ற்றும் றன உநவுகள் னெனம்
திம்திசரர் அர்கள் ந் அசுடன் ணது னனரது  உநட ற்தடுத்றக் வகரண்டரர்? =
வகரசன ரடு
வகரசன ரட்டு  உநின் னெனம் திம்திசரனக்கு ப்தரிசரக கறடடத் கம் து? = கரசற
திம்திசரன் டசரனறட ஆண்ட ந் குடும்தத்ட சரர்ந் வதண்ட ந்து வகரண்டரர்? =
னறச்சரி குடும்தத்ட வசர்ந் வசல்னண்ர ன்ந இபசற

அஜரசத்ன (கற.ன 494 – கற.ன 462) :
திம்திசரரின் கன் வதர் ரது? = அஜரசத்ன
அஜரசத்ன ந் கரஜத அசுடன் ீ ண்ட கரனம் வதரர் வசய்து அந் அடச கத்துடன்
இடத்ரர்? = வகரசனம், அந்ற, டசரனற
டசரனறட வசர்ந் னறச்சரிகள் டனடினரண ரவதனம் கூட்டிடட றர்த்து வதனம்
வற்நறக் கண்ட ன்ணர் ரர்? = அஜரசத்னொ (14 ஆண்டுகள் ீ டித்து)
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அஜரசத்னொ அர்கள் ந் வதரரின் வதரது தரடனறகறரம் ன்ந சறறு கறரத்றன் ரணு
னக்கறத்துத்ட வதரிதும் உர்ந்ரர்? = னறச்சரி டனடினரண ரவதனம் கூட்டிடவு
அஜர சத்னின் வறு வதர் ரது? = குணிகர
அஜர சத்ன னத்ட சந்றத் றகழ்வு உனம் கூறும் ஸ்தூதி து? = தரர்யீத் ஸ்தூதி
தரடனறனத்றம் ன்ந கட ற்தடுத்றர் ரர்? = உன்
தரடனறனத்றத்றல் வதரி வகரட்டடட அடத் க அசர் ரர்? = அஜரசத்ன
அஜரசத்னொ அர்கள் வகப னத்ட சந்றத் கரட்சறட சறற்தரக டிக்கப்தட்டுள்ப ஸ்தூதி
து? = தரர்யீத் ஸ்தூதி
அஜரசத்னொக்கு திநகு கத்றன் ஆட்சறரபரக திவற்நர் ரர்? = உின்
கங்டக றனேடன் வசரன் ஆறு கனக்குறடத்றல் தரடனறனத்றம் ன்ந னற டனகட
றர்ித்ர் ரர்? = உின்

சறசுரக ம்சம் – சறசுரகர்:
அஜரசத்னக்கு தின்ணர் கத்றன் னகட றடன ரட்டி குநறப்திடத்க்க க அசர் ரர்? =
சறசுரகர்
அந்ற அசட னநறடித் ன்ணர் ரர்? = சறசுரகர்
இண்டரது னத்  ரரடு ரனடட ந் ன்ணர் கரனத்றல் கூட்டப்தட்டது? = சறசுரகர்
ஆரிங்க ம்சத்ட அறத் ன்ணன் ரர்? = சறசுரகர்
சறசுரகரின் ற்கரன டனகரக அடந் இடம் து? = டசரனற
சறசுரகனக்கு தின் ஆட்சற வசய் ன்ணர் ரர்? = கரனவசகர்

ந் ம்சம் :
க ஆட்சறட ட இந்றர னழுதும் தப்தி ம்சத்றணர் ரர்? = ந் ம்சம்
ந் ம்சத்ட வரற்றுித் ன்ணர் ரர்? = கரதத்ந்ன்
கன் ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = கரதத்ந்ன்
இண்டரம் தசுரர் ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = கரதத்ந்ன்
ந் கரத்றற்கரக கரதத்ந்ன் ன்ணர் கன் & இண்டரம் தசுரர் ன்று
அடக்கப்தட்டரர்? = சத்றர்கடபக் வகரன்நரல்
கரதத்ந்ன் கனறங்க ரட்டட வன்நட ந் கல்வட்டு கூறுகறநது? = கரவனரின்
அறகும்தர கல்வட்டு
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க்ரட் ன்ந தட்ட்த்ட சூட்டிக் வகரண்ட ன்ணன் ரர்? = கரதத்ந்ன்
ந்ர்கள் ந் குனத்ட வசர்ந் ன்ணர்கள் ஆர்? = சூத்றகுனம்
க ஆட்சறில் சனெகத்றன் கடடசற றடனில் டக்கப்தட்டினந் குனம் து? = சூத்றர்குனம்
ந்ர்கள் ஆட்சறின் வதரது அவனக்மரண்டர் ந் ஆண்டு இந்றரின் ீ து தடடவடுத்ரர்? =
கற.ன 326
ந் ம்சத்ட ஆட்சற வசய் கடடசற ன்ணர் ரர்? = ணந்ர்
அக்வசணர் ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = ன்ந்ர்
ந் ஆண்டு ந்ர்கபின் ஆட்சற னடிவுற்நது? = கற.ன 324
ணந்ர் ன்ணட ழ்த்ற
ீ
வபரி ன்ணர் ரர்? = சந்றகுப் வபரிர்
ந் ம்சத்ட அறத் வபரி ன்ணர் ரர்? = சந்றகுப் வபரிர்
ந்ர்கபின் வசறப்டதக் கூறும் சங்க இனக்கற தல் து? = அகரனூறு – ரனல்னணரர்
ந் ந் ன்ணர் ிந்ற டனட கடந்து க்கரப் தகுறகடபனேம் டகப்தற்நறணரர்? =
கரதத்ந்ன்
சறந்து ற னல் க்கரம் டில் தந்து ிரிந் னல் இந்ற வதசரக கத்ட
உனரக்கறர் ரர்? = கரதத்ந்ன்
ந்ம்சத்து வதசர்கள் ந் சத்டப் வதரற்றுதர்கபரக இனந்ணர்? = ச சம்
கறவக்க ரட்டடச் சரர்ந் ந் ன்ணன் இந்றரின் வற்குப்தகுற றரக தடடவடுக்க
னம்வதரது ந்ர்கபின் வதரர்த் றநத்ட அநறந்த்ரல் றனம்தச் வசன்நரர்? = ரசறவடரணிர
ன்ணன் அவனக்மரண்டர்
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வபரி வதசு :
வபரி னரற்று தற்நற அநற சரன்நரக கூநப்தடும் தல்கள் சறனற்டநக் கூறுக?
1)

சரக்கறர் ழுற அர்த்சரஸ்ற தல்

2)

வகஸ்ணிஸ் ழுற இண்டிகர தல்

3)

ிசரகத்ர் ழுற னத்றரட்சம் தல்

4)

கல்யரர் ழுற ரஜங்கணி தல்

சரக்கறரின் வறு வதர் ரது? = வகபடில்ர், ிஷ்ணுவகரதர்
சரக்கறர் ரனடட அசடில் அடச்சரக இனந்ரர்? = சந்றகுப்வபரிர் ற்றும்
திந்துசரர்
சரக்கறர் ழுற அர்த்சரஸ்ற தல் கண்டநறப்தட்ட ஆண்டு து? = 1905
சரக்கறர் ழுற அர்த்சரஸ்ற தடன வபிிட்டர் ரர்? = சறரரசரஸ்றரி
சறரரசரஸ்றரி அர்கள் ந் ஆண்டு அர்த்சரஸ்ற தடன வபிிட்டன வபிிட்டரர்? =
1909
அர்த்சரஸ்ற னும் தல் ந் தறடன் எப்திடப்தடுகறநது? = திரின்ஸ்
திரின்ஸ் னும் தடன ழுறர் ரர்? = ரக்கறல்னற
ரக்கறல்னற ன்தர் ந் ரட்டட சரர்ந் அநறஞர் ஆரர்? = இத்ரனற
வபரி வதடச ஆண்ட ன்ணர்கள் ரர்?
1) சந்றகுப் வபரிர்

2) திந்துசரர்

3) அவசரகர்

வபரி வதசறன் கடடசற ன்ணர் ரர்? = தினக்ன் (கற.ன 181)
வபரி வதசறன் டனகம் து? = தரடனறனத்றம்

சந்றகுப் வபரிர் :
சந்றகுப் வபரிரின் கரனம் து? = கற.ன 320 னல் கற.ன 298 ட
ந்ன்ணரண ன்ந்னுக்கு றரக கறபர்ச்சற வசய்து, வதரரில் வன்று கப்வதடச
டகப்தற்நற வபரி வதடச வரற்றுித் ன்ணர் ரர்? = சந்றகுப் வபரிர்
சந்றகுப்ர் வபரிர் ந் றன் வதரது ன்ந்ணிடறனந்து தரடனறனத்றத்ட
டகப்தற்நறணரர்? = 25 து து
சந்றகுப் வபரிர் ந்ர்கடப வற்நற வற்நது தற்நற குநறப்திடும் தல் து? = ிசரகத்ர்
ழுற னத்றரட்சம்
அவனக்மரண்டர் டனடில் கறவக்கர்கபரல் னன்ணர் டகப்தற்நப்தட்டினந் வற்கறந்றப்
தகுறகடப வன்று வபரி வதசுடன் இடத்ர் ரர்? = சந்றகுப் வபரிர்
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சந்றகுப் வபரிர் ரரிடறனந்து ஆப்கரணிஸ்ரன், கரந்ரம் ற்றும் தரகறஸ்ரடண
வதற்நரர்? = வசறகஸ் றவகடரிறனந்து ன்ந தடடத்பதறிடம் இனந்து
சந்றகுப் வபரிர் வசறகஸ் றவகடனக்கு தரிசரக வரத்ம் த்டண ரடணகடப
அபித்ரர்? = 500 ரடணகள்
வசறகஸ் றவகடரின் தூதுர் ரர்? = வகஸ்ணிஸ் (கறவக்க அநறஞர்)
தரடனறனத்றத்றல் தன ஆண்டுகள் ங்கற இந்றரட தற்நற இண்டிகர ன்னும் தனறல் ழுற
கறவக்க அநறஞர் ரர்? = வகஸ்ணிஸ்
சந்றகுப் வபரிரின் ஆறர் வதர் ரது? = னஷ்குப்ர்
சந்றகுப் வபரிரின் ஆறரண னஷ்குப்ர் ன்தர் வட்டி ரிின் வதர் ரது? =
சுர்சண ரி
னஷ்குப்ர் ன்தர் சுர்சண ரிட கட்டி இடம் து? = குஜரத் – கறர்ரர் ரட்டம்
ந் டக வரன்தினந்து சந்றகுப் வபரிர் சவதனகுனரில் உிர் ீ த்ரர்? =
சல்வனகரம் ன்ந வரன்தினந்து
இந்ற னரற்நறல் டனசறநந் வபரி ன்ணரண சந்றகுப் வபரினக்கு ந் ஆண்டு
டுசு அஞ்சல் டன வபிிட்டது? = 2001
சரக்ர் ற்றும் ிஷ்ணுகுப்ர் ன்று அடக்கப்தட்ட அநறஞர் ரர்? = வகபடில்ர்

திந்துசரர் :
கறவக்க ரட்டு ஆசறரிர்கபரல் திந்துசரர் வ்ரறு அடக்கப்தட்டரர்? = அறத்கரன்
அறத்கரன் ன்தன் வதரனள் ரது? = றரிகடப அறப்தன் ன்று வதரனள்
திந்துசரர் ஆட்சறில் னடக ந் தூதுர் ரர்? = சறரிர ரட்டு அசன் னனரம்
ஆண்டிவரகசறன் தூதுர் டடக்கஸ்
திந்துசரரின் கன் வதர் ரது? = அவசரகர்
திந்துசரர் ணது கன் அவசரகட ந் கரின் ஆறரக றறத்ரர்? = உஜ்டஜின்
ஆறரக
சந்றகுப் வபரினக்கு தின் த்டண ஆண்டுகள் திந்துசரர் வபரி வதடச ஆட்சற
வசய்ரர்? = 25 ஆண்டுகள்
இன கடல்கறக்கும் இடடினறனந் 16 ரடுகடப திந்துசரன் டகப்தற்நறரக கூநற அநறஞர்
ரர்? = றவதத் அநறஞர் ரரர்
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அவசரகர் :
அவசரகர் ரழ்ந் கரனம் து? = கற.ன 273 னல் கற.ன 236 ட
ரர் இநப்னக்கு தின்ணர் வபரி வதசறல் ரரிசுரிட வதரர் டடவதற்நது? = திந்துசரர்
த்டண ஆண்டுகள் அசரட றர்த் ணது சவகரர்கபின் கறபர்ச்சறகடப அடக்குறல்
அவசரகர் வசனிட்டரர்? = ரன்கு ஆண்டுகள்
அவசரகர் ரரிசுரிட வதரரில் ஈடுதட்டு த்டண சவகரர்கடப வகரன்று ஆட்சறக்கு ந்ரக
கூநப்தடுகறநது? = 99 சவகரர்கடப வகரன்று
அவசரகனடன் ரரிசுரிட வதரரில் ஈடுதட்ட சவகரர்கபில் உினடன் இனந் எவ என
சவகரர் ரர்? = றசர
அவசரகரின் னெத் சவகரரின் வதர் ரது? = சுசறர
அவசரகர் வபரி அசரக னடிசூட்டிக் வகரண்ட ஆண்டு து? = கற.ன 269
அவசரகர் திவற்நட குநறப்திடும் கல்வட்டு து? = ஸ்கற கல்வட்டு
அவசரகது வதட குநறப்திடும் எவ கல்வட்டு து? = ஸ்கற கல்வட்டு
ஸ்கற கல்வட்டு ற்வதரது அடந்துள்ப இடம் து? = டயரதரத்
அவசரகர் அசரக னடிசூட்டி வகரண்ட திநகு த்டண ஆண்டுகள் கறத்து கனறங்க வதரரில்
ஈடுதட்டரர்? = 8 ஆண்டுகள் கறத்து
அவசரகர் கனறங்க வதரரில் ஈடுதட்ட ஆண்டு து? = கற.ன 261
அவசரகர் ன் கல்வட்டில் கனறங்க வதரரில் த்டண வதர் வகரல்னப்தட்டரக கூநறனேள்பரர்? =
என இனட்சம் வதர் இநப்ன + 1.50 இனட்சம் வதர் ரட்டட ிட்டு வபிவற்நம்
அவசரகர் ந் கல்வட்டில் வதரட தற்நறனேம் ன் ணனத்த்டனேம் கூநறனேள்பரர்? = 13 ஆம்
தரடநக் கல்வட்டில்
அவசரகர் கரனத்றல் தடடவடுத்துப் வதரர் வசய்து வற்நறவதறும் றகழ்ச்சறட வ்ரறு
அடத்ணர்? = றக் ிஜம்
அவசரகர் க்கபிடம் ர்த்ட பர்க்க றக் ிஜத்றனறனந்து ந் ிஜத்றற்கு ரநறணரர்? =
ர் ிஜம்
அவசரகர் ர் ிஜம் க்கபிடடவ தப்னற்கரக அர் றறத் சறநப்ன திரபரர்கள்
ரர்? = ர் கரரத்றர்
இந்றரில் னன் னனறல் க்கள் ன அடச உனரக்கற அசர் ரர்? = அவசரகர்
அவசரகர் ழுி சம் து? = அநறவு, எழுக்கம், அன்ன ஆகறற்டந னறனேறுத்ற வதபத்
சம்
அவசரகர் வதபத் சத்ட தின்தற்நற இனந்ரறம் கனடனேடன் டந்து வகரண்ட இன
ப்திரிிடணகள் து? = திரர், அஜீகர்
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னென்நரம் னத் ச ரரட்டட டத்ற அசர் ரர்? = அவசரகர் (கற.ன 250 ஆண்டில்)
னத் சம் தப்த அவசரகர் அர்கள் ந் இனர்கடப இனங்டக ரட்டுக்கு அனுப்திணரர்? =
ன் கன் வகந்றன் ற்றும் ன் கள் சங்கறத்டனேம்
‘னத் சத்ட உனகரக்கறர்’ ன்று அடக்கப்தட்டர் ரர்? = அவசரகர்
கர அவனக்மரண்டர் ற்றும் ஜீனறஸ் சலசர் வதரன்ந உனகறன் டனசறநந் அசர்கடப ிட
னகப்தட்ட அசர் ரர்? = அவசரகர்
ந் கரத்றற்கரக அவசரகர் அர்கள் கர அவனக்மரண்டர் ற்றும் ஜீனறஸ் சலசர் வதரன்ந
உனகறன் டனசறநந் அசர்கடப ிட னகப்தட்டர் ன்று கூநப்தட்டரர்? = அவசரகர்
உனகவங்கும் னத் சத்ட தப்திரல்
‘னரற்றுப் தட்டினறல் குிந்றனக்கும் ஆிக்கக்கரண அசர்கபில் அவசரகரின் வதர்
ட்டும் ன்ணந்ணி ட்சத்றரக எபி சுகறநது’
ீ
– ன்று கூநறர் ரர்? = ச்.ஜற.வல்ஸ்
ினங்குகறக்கு னன் னனறல் னத்துடண அடத் அசர் ரர்? = அவசரகர்
அவசரகனக்கு திநகு அது ஆட்சறட வற்கு தகுறில் ஆட்சற வசய்ர் ரர்? = அது கன்
குரபன்
அவசரகனக்கு திநகு அது ஆட்சறட கறக்கு தகுறில் ஆட்சற வசய்ர் ரர்? = அது வதன்
சன்
வபரி வதசறன் கடடசற அசரண திகத்ரட வகரன்ந தடடத்பதற ரர்? = னஷ்றத்
சுங்கர்
வபரி வதசறன் கடடசற அசரண திகத்ரட அர் தடடத்பதறரண னஷ்றத் சுங்கர்
வகரன்று ந் ம்சத்ட ற்தடுத்றணரர்? = சுங்க ம்சம்
வபரி ம்சத்றன் கடடசற ன்ணர் இநந் திநரகு வரத்ம் த்டண ஆண்டு கரனம்
கரணது றிந்து கரப்தட்டது? = 500 ஆண்டுகள்
சுங்கம்சத்றன் கடடசற அசர் ரர்? = வனட்டி
சறந்துவபி ரகரித்றற்கு திநகு இந்றரில் கறடடத்துள்ப றகப்தடரண
றடணவுச்சறன்ணங்கறம், தூதிகறம், கற்றூண்கறம் ந் கரனத்ட சரர்ந்ட ன்று
கூநப்தடுகறன்நண? = அவசரகர் கரனம் சரர்ந்ட
அவசரகது கல்வட்டுகபில் டவற்கு தகுறில் ந் ழுத்றல் வதரநறக்கப்தட்டுள்பண? =
கவரஸ்ற னும் ழுத்றல்
அவசரகது கல்வட்டுகபில் ஆப்கரணிஸ்ரன் தகுறில் ந் ழுத்றல் வதரநறக்கப்தட்டுள்பண? =
கறவக்க ழுத்றல்
னனறல் அவசரகது கல்வட்டுகடப டில்னறில் கண்டநறந்ர் ரர்? = ரஸ் வகரிரட்
அவசரகது கல்வட்டுகள் வஜம்ஸ் திரின்சப் ன்தரல் ந் ஆண்டு கண்டநறப்தட்டு
வபிிடப்தட்டது? = 1853
அவசரகர் கரனத்றல் அது ஆட்சற த்டண திரிவுகபரக திரிக்கப்தட்டது? = ந்து திரிவு
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அவசரகர் கரனத்றல் இனந் ரகர தகுறகள் ரது? = டக்கு தகுற – ட்சசலனம்; வற்கு தகுற –
உஜ்ஜிணி; கறக்கு தகுற – வரசரனற ஆகறட
அவசரகர் கரனத்றல் இனந் எவ என கரட்சற தகுற து? = தரடனறனத்றம்
அவசரகர் கரனத்றல் ல்டனப்தகுறில் தரதுகரப்டதக் கண்கரித்வரர் வ்ரறு
அடக்கப்தட்டணர்? = அந் கரரத்றர்
தரடனறனத்றத்ட 30 வதர் வகரண்ட கன்நம் ஆட்சற வசய்ரக வகஸ்ணிஸ் ழுற ந்
தல் கூறுகறநது? = இண்டிகர
வபரிது னறடரண தடட த்டண வதர் வகரண்ட றனரக குழுரல்
கண்கரிப்தட்டரக கூநப்தடுகறநது? = 30 வதர்

வபரி வதசறன் ஆட்சற னடந :
வபரி அடச்சட வ்ரறு அடக்கப்தட்டது? = ந்றரி தரிறத்
ந்றரி தரிறத் ன்ந அடப்தில் இனந்ர் ரர்? = னவரகறர், கரந்றரி, வசணரறதற,
னேரஜர ஆகறவரர்
வபரி வதசறல் அன்நரட அறல் திகடப றடநவற்ந றறக்கப்தட்டர்கள் ரர்? =
அர்த்றர்கள் ன்ந சறில் திரபர்கள்
வபரிர் கரன ரகரம் வ்ரறு அடக்கப்தட்டது? = ரஷ்டிம்
வபரிர் கரனத்றல் க றர்ரகத்ட கணிப்தற்கரக த்டண குழுக்கள் றறுப்தட்டது? = 5
உறுப்திணர்கள் வகரண்ட 6 குழுக்கள்
6 குழுக்கள் வசய் திகள் ரது? = 1) வரறற்சரடனகள்; 2) அல் ரட்டர்கள்; 3) திநப்ன –
இநப்ன தறவு; 4) ரிகம்; 5) வதரனட்கள் உற்தத்ற ற்றும் ிற்தடண; 6) ிற்தடண ரிசூல்
அவசரகர் கரனத்றல் ரறனங்கபின் அறகரரிகபரவும், ஆறர்கபரவும் றறக்கப்தட்ட உர்
அறகரரிகள் ரர்? = கரரத்றர்
வபரிர் கரனத்றல் ரட்ட றர்ரகம் ரர் கல ழ் வசல்தட்டது? = ரஜீகர்
ரஜீகர்கறக்கு உிரக றறக்கப்தட்ட துட அறகரரி வ்ரறு அடக்கப்தட்டரர்? =
னேக்ர்கள் ன்ந துட அறகரரி
கறர றர்ரகத்ட கணிப்தர் வ்ரறு அடக்கப்தட்டரர்? = கறரி
15 கறரங்கறக்கு உர் அறகரரிரக இனந்ர் ன்ணவன்று அடக்கப்தட்டரர்? = வகரதன்
கத்றல் கரிகர ன்ந திரபன் வசய் திட தற்நற வகபடில்ர் ன் இற்நற ந்
தனறல் குநறப்திட்டுள்பரர்? = அர்த்சரஸ்றம்
வபரிர் கரனத்றல் அடணத்து டக னரய் சூனறக்கும் னரய் அறனர் ரர்? =
சம்யர்ர
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வபரி வதசு கரனத்றல் றனபரி ிடபச்சல் த்டண தங்கு சூனறக்கப்தட்டது? = 1/6 தங்கு
னத்ர் திநந் ற்றும் இநந் இடங்கபில் றனபரி ிடபச்சல் த்டண தங்கு
சூனறக்கப்தட்டது? = 1/8 தங்கு
வபரிர் தடடில் 6 இனட்சம் கரனரட்தடடகறம், 30,000 குறடப்தடட ர்கறம்,
ீ
9000
ரடணப்தடட ர்கறம்,
ீ
8000 வர்ப்தடட ர்கறம்
ீ
இனந்ணர் ன்று கூநற அநறஞர் ரர்? =
திபிணி (கறவக்க ரட்டு அநறஞர்)
எவ்வரன திரிிறம் வற்தரர்டரபரக இனந்ர்கள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? =
அத்ட்சர்கள்
வபரிர் வதசறல் உரிடில் ற்றும் குற்நில் ீ றன்நங்கள் இனந்ரக கூநற அநறஞர்
ரர்? = வகபடில்ர்
வபரிர் வதசறன் உச்ச ீ றன்ந டனீ றதற_____ன்று அடக்கப்தட்டரர்? = ர்ரறகரரி
வபரிர் வதசறல் குற்நில் ீ றன்நம்_____ன்று அடக்கப்தட்டண? = கண்டக வசரணங்கள்
ண்டடண கடுடரக இனந்ரல் குற்நங்கள் குடநந்து கரப்தடும்
வபரிர் கரன கட்டிடடனக்கு சரன்நரக அடந் சறன இடங்கடபக் கூறுக? = சரரத் கல்தூண்,
சரஞ்சற ஸ்தூதி, வடல்னற அகரதரத், னம்றந்ட, சரஞ்சற ஆகறட
சறந்துவபி ரகரிகத்றற்குப் திநகு இந்றரில் கறடடத்துள்ப றகப்தடரண
றடணவுச்சறன்ணங்கறம், கல்வட்டுகறம், தூதிகறம், கற்றூண்கறம் ந் ன்ணர் கரனத்றற்கு
உரிட ன்று அநறப்தடுகறநது? = அவசரகர்
அவசரகரல் றறுப்தட்ட தூண்கபின் டிடப்னம், அன் னகப்திற்குக்கல ழ்க் கரப்தடும்
ரட னட டனகல ரகக் கிழ்த்து டத்து வதரன்ந சறற்த வடனப்தரடும், ந்
சறற்தக்கடனின் ரக்கத்ரல் ந்ட ண சறனர் கனதுகறன்நணர்? = தரசலக சறற்தக்கடன
அவசரகர் கரனத்து கற்றூண்கள் வதனம்தரறம் ந் வரறில் ழுப்தட்டட? = திரகறன
வரற
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குரணப் வதசு :
வபரிர்கபின் ழ்ச்சறக்குப்தின்
ீ
இந்றரில் றறுப்தட்ட னறடரண வதசு து? =
குரணப் வதசு
ந் இணத்றன் என

உட்திரிவு குரணர்கள் ன்று அடக்கப்தட்டணர்? = னைச்சற இணம்

குரண டதத் வரற்றுித் அசர் ரர்? = குஜரனர கட்தீஸ் () னனரம் கட்தீஸ்
இந்றரின் ந் தகுறில் னனரம் கட்தீஸ் அர்கள் குரண டத வரற்றுித்ரர்? =
டவற்குப் தகுறில்
னனரம் கட்தீஸ் அர்கள் ந் தற்நரண்டின் வதரது குரண டதத் வரற்றுித்ரர்? = கற.தி
னல் தற்நரண்டில்
னனரம் கட்தீஸ்- க்கு திநகு குரண அடச ஆட்சற வசய் அசர் ரர்? = இண்டரம் கட்தீஸ்
னனரம் கட்தீஸ் அர்கபின் கன் வதர் ரது? = இண்டரம் கட்தீஸ் (கற.தி 65 – கற.தி 75)
தஞ்சரப் ற்றும் கங்டகச் சவபிடனேம் டகப்தற்நற குரண அசர் ரர்? = இண்டரம்
கட்தீஸ்
‘னழு உனடகனேம் வன்ந டனன்’ – ன்ந ினது வதரநறத் ரத்ட வபிிட்ட அசர்
ரர்? = இண்டரம் கட்தீஸ்

கணிஷ்கர் :
கணிஷ்கரின் கரனம் து? = கற.தி 78 னல் – கற.தி 101 ட
குரண ம்சத்றன் டனசறநந் ன்ணரக ிபங்கறர் ரர்? = கணிஷ்கர்
சரகசத்றதர்கடப அடிதி டத் குர ன்ணர் ரர்? = கணிஷ்கர்
சலணரின் ீ து இனனடந வதரரிட்ட குரண அசர் ரர்? = கணிஷ்கர்
சலணரின் ீ து கணிஷ்கர் வதரரிட்ட வதரது னல் வதரரில் கணிஷ்கட வரற்கடித் சலணத் பதற
ரர்? = தரஞ்வஞர
இண்டரது சலணப்வதரரில் கணிஷ்கர் ரட வற்நற வதற்நரர்? = தரஞ்வஞரின் கன்
தரன்ரங்டக வரற்கடித்ரர்
இண்டரது சலணப்வதரரில் கணிஷ்கர் தரன்ரங்டக வரற்கடித்ன் னெனம் ந் தகுறகடப
த்ற ஆசறப்தகுறகறடன் இடத்துக் வகரண்டரர்? = கரஷ்கர், ரர்க்கண்ட், வகரடரன் ஆகற
தகுறகள்
கணிஷ்கர் உனரக்கற னற டனகரின் வதர் ரது? = னனனம் (வதரர்)
கணிஷ்கர் ரன்கரது வதபத் ச ரரட்டட கரஷ்ீ ரில் ந் இடத்றல் டத்றணரர்? =
குண்டனறணம்
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ரன்கரது வதபத் ச ரரட்டில் கனந்து வகரண்ட அநறஞர்கள் ரர்? = சுதந்து,
அசுவகரர், ரகர்ஜீணர் ஆகறவரர்
இந்றரின் ன்ஸ்டீன் ன்று அடக்கப்தட்ட அநறஞர் ரர்? = ரகர்ஜீணர்
னத் சத்றன் ரர்டீன் றர் ன்று அடக்கப்தட்ட அநறஞர் ரர்? = ரகர்ஜீணர்
ரகர்ஜீணட உனக ரவட ன்று கூநறர் ரர்? = னேரன்-சுரங்
ரனடட ஆட்சறில் டடவதற்ந வதபத் ச ரரட்டின் வதரது கரரண வதபத்
சப்திரிவு வரன்நறது? = கணிஷ்கர்
கரரண வதபத் சத்ட தப்த கணிஷ்கர் ரட்டின் துநிர் குழுக்கள் ந் ரடுகறக்கு
வசன்நணர்? = சலணர, றவதத்
கணிஷ்கர் அர்கள் ந் ரட்டினறனந்து அசுவகரர் ன்ந அநறஞட அடத்து ந்ரர்? = க
ரட்டில் இனந்து
கணிஷ்கட னத் சத்றற்கு ரற்நற அநறஞர் ரர்? = அசுவகரர் & ரகர்ஜீணர்
வதபத் ச அநறஞரண அசுவகரர் இற்நற டவரற தல்கள் து? = னத்சரிம்,
சூத்றனங்கரம்
கணிஷ்கர் அசடில் இனந் னத்து அநறஞர் ரர்? = சகர், சுஷ்னர், ற்றும் ரகதட்டர்
னத்து னம்ிகள் ன்று அடக்கப்தட்டர்கள் ரர்? = சகர், சுஷ்னர், ற்றும் ரகதட்டர்
கணிஷ்கர் அசடில் கறவக்க கட்டிடக்கடன ல்றரக இனந்ர் ரர்? = ஜறனரமூ
கரந்ரக்கடன ன்தது ந் இன ரட்டின் கடனதட்தங்கபின் இடப்தரகும்? = இந்றர,
கறவக்கம்
கரந்ரக்கடன சறற்தங்கள் கரப்தடும் இடங்கள் சறனற்டநக் கூறுக? = தரகறஸ்ரன், ட்சசலனம்,
ஆப்கரணிஸ்ரன் ஆகறட
இண்டரம் அவசரகர் ண அடக்கப்தட்டர் ரர்? = கணிஷ்கர்
கணிஷ்கர் இண்டரம் அவசரகர் ண அடக்கப்தட கரம் ரது? = வதபத் சத்டப் தப்த
அர் வற்வகரண்ட னற்சறகபின் கரத்றணரல்
கணிஷ்கர் திக்கு ந் ஆண்டிடண னன்டரக டத்து வரடங்கப்தட்ட னற
கரனக்கக்கல ட்டு னடநின் வதர் ரது? = சக சகரப்ம்
கணிஷ்கர் கத்றன் ீ து தடடவடுத்து ந் இன தகுறகடப டகப்தற்நறணரர்? = தரடனறனத்றம்
ற்றும் கர
கணிஷ்கர் கரஷ்ீ ர் ீ து தடடவடுத்து வற்நறப் வதற்நரர் ன்தட கல்யர் ழுற ந் தல்
னெனம் அநறப்தடுகறநது? = ரஜங்கணி
கணிஷ்கர் வ்ரறு இநந்ரர்? = அது கூடரத்றல் சறகரர்கபரல் வகரல்னப்தட்டரர்
கணிஷ்கனக்கு தின் ஆட்சறக்கு ந்ர் ரர்? = அது கன் கறிஷ்கர்
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குரண அசறன் கடடசற அசர் ரர்? = இண்டரம் ரசுவர்

குப்ப் வதசு :
குரணப் வதசறன் ழ்ச்சறக்குப்தின்
ீ
கத்றல் வரன்நற வதசு து? = குப்ப் வதசு
ந் டனகட அடிப்தடடரக வகரண்டு குப்ப் வதசு வரன்நறது? = தரடனறனத்றம்
குப் வதசறன் னரற்றுகடப சரன்நரக கூறும் தல்கள் சறனற்டநக் கூறுக? = ிசரகத்ர்
ழுற விசந்ற குப்ம் ற்றும் னத்ரரட்சம்; தரிணி ழுற யர்சசரிம்; தரயறரன்
ழுற வதரவயரயூ ஆகறட
குப் டத வரற்றுித் அசர் ரர்? = வகுப்ர்
குப்ம்சத்றன் னல் சுந்ற ன்ணர் ரர்? = னனரம் சந்றகுப்ர் (கற.தி 319 னல் கற.தி 335
ட)
குப் வதசறன் ஆட்சறவரற ரது? = சஸ்கறனம்
வகுப்ர் ந் டதச் சரர்ந் வதண்ட ந்ரர்? = ிச்சரி டதச் சரர்ந்
குரவிட ந்ரர்
வகுப்ர்கபின் வற்நறகடப குநறப்திடும் கல்வட்டு து? = வகரனற இனம்னத்தூண்
வகுப்ர் அர்கறக்கு திநகு குப்ர் வதசரக திவற்நர் ரர்? = கவடரத்கஜர்
த்டண ஆண்டுபரய் வகரனற இனம்னத்தூண் துனப்திடிக்கரல் இன்றும் வதரனறவுடன்
இனப்தரக கூநப்தடுகறநது? = 1500 ஆண்டுகபரய்
இர குப்ர் ற்றும் இண்டரம் சந்றகுப்ர் ஆகற இனனக்கும் இடடவ டடவதற்ந
அசறல் வதரரட்டத்ட ிபக்கும் தல் து? = விசந்றகுப்ம்
கரரஜர ண அடக்கப்தட்ட இன ன்ணர்கள் ரர்? = வகுப்ர் ற்றும் கவடரத்கஜர்
கரரஜரறரஜர ன்ந தட்டத்ட வதற்ந ன்ணர் ரர்? = னனரம் சந்றகுப்ர்
னனரம் சந்றகுப்ரின் சரடணகடப குநறப்திடும் கல்வட்டு து? = வஹ்னபி கல்வட்டு

சனத்றகுப்ர் :
‘இந்றரின் வப்வதரனறன்’ – ன்று அடக்கப்தட்ட அசர் ரர்? = சனத்றகுப்ர் (கற.தி 335
னல் கற.தி 375)
சனத்றகுப்ட ‘இந்றரின் வப்வதரனறன்’ – ன்று அடத்ர் ரர்? = ின்வசன்ட் ஸ்றத்
ந் ன்ணன் வகட்டு வகரண்டற்கறணங்க கடில் சனத்றகுப்ர் னத் டரனத்ட
கட்டிணரர்? = வகர்ன் (இனங்டக ன்ணன்)
அனுகம்தன் ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = சனத்றகுப்ர்
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ந் கரத்றணரல் சனத்றகுப் ன்ணன் அனுகம்தன் ன்று அடக்கப்தட்டரர்? = னத்
டரனத்ட கடில் இர் கட்டிரல்
குப் ன்ணர்கபில் றகச் டனசறநந் ன்ணர் ரர்? = சனத்றகுப்ர்
சனத்ற குப்ர் ணது னனரது தடடவடுப்தில் ந் இன ன்ணர்கடப வரற்கடித்து அந்
ரடுகடப ன் வதசுடன் இடத்துக் வகரண்டரர்? = அச்சுன் ற்றும் ரகதரன்
சனத்ற குப்ரல் வரற்கடிக்கப்தட்ட வன்ணிந்ற ன்ணர்கபின் ண்ிக்டக ரது? = 12
சனத்ற குப்ரல் வரற்கடிக்கப்தட்ட குடிசு குழுக்கபின் ண்ிக்டக ரது? = 11
சனத்ற குப்ரல் வரற்கடிக்கப்தட்ட டஇந்ற ன்ணர்கபின் ண்ிக்டக த்டண? = 9
கிரஜர ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = சனத்ற குப்ர்
ந் கரத்ரல் சனத்றகுப் ன்ணர் கிரஜர ன்று அடக்கப்தட்டரர்? = இடசின் ீ து
ஆர்ம் வகரண்டினந்ரல்
ந் ன்ணர் வபிிட்ட ங்க ரங்கபில் ட
ீ
ரசறப்தது வதரன்றும் அம்ன ய்துது
வதரன்றும் வதரநறக்கப்தட்டுள்பது? = சனத்ற குப்ர்
சனத்ற குப்ர் ன்ணர் த்டண டக ங்க ரங்கடப வபிிட்டரர்? = 8 டகரண
ங்க ரங்கடப
சனத்றகுப் ன்ணரின் தடடவடுப்ன வற்நறகடப கூறும் கல்வட்டு து? = அனகரதரத்
கல்வட்டு
9 ட இந்ற அசர் + 11 குடிசு குழுக்கள் + 12 வன்ணிந்ற அசர்கடபனேம் சனத்றகுப்
ன்ணர் வன்நரக கூறும் கல்வட்டு து? = அனகரதரத் கல்வட்டு
அனகரதரத் கல்வட்டட வரகுத்ர் ரர்? = அரிவசணர் (சனத்றகுப் ன்ணரின் அடச்சர்)
அனகரதரத் கல்வட்டரணது ந் ரிடித்றல் ழுப்தட்டுள்பது? = ரகரி ரிடிம்
அனகரதரத் கல்வட்டில் வரத்ம் த்டண ரிகள் கரப்தடுகறன்நண? = 33 ரிகள்
சனத்றகுப்ர்கபரல் ஆரிக்கப்தட்ட னத்ச அநறஞர் ரர்? = சுதந்து

இண்டரம் சந்றகுப்ர் :
இண்டரம் சந்றகுப்ரின் கரனம் து? = கற.தி 380 னல் – கற.தி 414 ட
‘ிக்ரறத்ர’ – ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = இண்டரம் சந்றகுப்ர்
‘சரகரரி’ – ன்ந தட்டத்ட சூட்டிக் வகரண்ட ன்ணர் ரர்? = இண்டரம் சந்றகுப்ர்
இண்டரம் சந்றகுப்ர் ற்கரக சரகரரி ன்ந தட்டத்ட சூட்டிக் வகரண்டரர்? = சகர சத்ன
கடடசற அசரண னென்நரம் னத்வசணரட வரற்கடித்ன் னெனம்
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இண்டரம் சந்றகுப்ர் அர்கள் ரட வன்று உஜ்ஜறிணி கடக் டப்தற்நறணரர்? =
சரகர்கடப வன்று
இண்டரம் சந்றகுப்ர் அடட அனங்கரித்ர்கள் ரர்? = ரித்றணம் ன்ந னனர்கள்
த்றண னனர் அடில் இனந் என னனர் ரர்? = கரபிரசர்
கரபிரசர் இற்நற தல்கள் சறனற்டநக் கூறுக? = ரபிகரக்ணிறத்ம் (ரடகம்), சரகுந்னம்
(ரடகம்), வகதூம், ரிது ம்சம் ஆகறட
கரபிரசரின் ந் ரடக தல் டனசறநந் தறு ரடகங்கபில் என்நரக வர்ந்வடுக்கப்தட்டது?
= சரகுந்னம்
கரபிரசணரரின் வதடக் கூறும் கல்வட்டு து? = அகறவயரல் கல்வட்டு
இண்டரம் சந்றகுப் அடக்கு னடக ந் சலணப்தி ரர்? = தரயறரன்
தரயறரன் அர்கள் வரத்ம் த்டண ஆண்டுகள் இந்றரில் ங்கற இனந்ரர்? = 9
ஆண்டுகள் (அறல் குப்ர் கரனத்றல் ட்டும் 6 ஆண்டுகள்)
கங்டக சவபிட ‘திரர்கபின் னற’ ன்று குநறப்திட்டர் ரர்? = தரயறரன்
தரயறரன் ழுற தல் து? = வதரவயரயற
இண்டரம் சந்றகுப் ன்ணின் இண்டரம் டனகரக ிபங்கற கம் து? = உஜ்ஜறிணி

குர குப்ர் :
உனகப்னகழ் வதற்ந ரபந்ர தல்கடனக்ககத்ட றறுி குப் ன்ணர் ரர்? = குர குப்ர்
ந் குப் ன்ணர் கரனத்றல் அடறனேம் வசறப்னம் றனிது? = குர குப்ர்
ரனடட ஆட்சறின் வதரது யீர்கள் இந்றர ீ து தடடவடுத்ணர்? = குர குப்ர்
ஆட்சறின் வதரது
ங்க ரங்கடப அறகம் வபிிட்ட குப் வதசர் ரர்? = குர குப்ர்

ஸ்கந் குப்ர் :
திட்டரரி ன்ந எற்டநக் கல்வட்டட றறுி அசர் ரர்? = ஸ்கந் குப்ர்
யீர்கபின் தடடவடுப்டத அறகம் சந்றத் அசர் ரர்? = ஸ்கந் குப்ர்
ந் ன்ணரின் ஆட்சறின் வதரது குப்ர்கபின் வதரனபரரம் னறடடந்து? = ஸ்கந் குப்ர்
குப் வதசுகபின் கடடசற சறநந் அசர் ரர்? = ஸ்கந் குப்ர்
குப் வதசுகபின் கடடசற அசர் ரர்? = தரனரறத் குப்ர்
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குப்ர் கரன இனக்கறம்:
குப்ர்கபின் கரனத்றல் வரகுக்கப்தட்ட தல்கள் சறனற்டநக் கூறுக? = இரரணம்,
கரதரம், 18 னரங்கள், தஞ்சந்றக் கடகள் ஆகறட
குப்ர்கபின் கரனத்றல் வதரற்நப்தட்ட னனர்கள் ரர்? = கரபிரசர், தரசர், ிசரகத்ர்
கரபிரசர் ழுற ரடக தல்கள் ரது? = சரகுந்னம், ரபிகரக்ணிறத்ம், ிக்னெர்சறம்
கரபிரசர் இற்நற கரப்தி தல்கள் ரது? = கும்சம் ற்றும் குர சம்தம்
கரபிரசர் இற்நற கிட தல்கள் ரது? = ரிது சம்யரம், வகதூம்
குப்ர் கரனத்றல் னகழ் ரய்ந் கிஞர் ரர்? = சூத்கர்
சூத்கர் ழுற தல் ரது? = றனச்சகடிகம்
டகச்சுடக்கும் வசரகத்றற்கும் வதர் வதற்ந தல் து? = றனச்சகடிகம்
அர்ச்சுன்னுக்கும் சறவதனரனுக்கும் இடடவ டடவதற்ந வரடன கூறும் தல் து? =
கறனரர்ஜீணிம்
கறனரர்ஜீணிம் ன்ந தடன ழுறர் ரர்? = தரி
கரிரிசணம் ற்றும் சகுரசரிம் ஆகற தல்கடப ழுறர் ரர்? = ண்டி
அஜந்ரிறள்ப சறன வதபத் குடகச்சறற்தங்கறம், ஏிங்கறம் ந் கரனத்ட சரர்ந்ட
ன்று கூநப்தடுகறன்நண? = குப்ர் கரனத்ட
குப்ர் கரனத்றல் னகழ் வதற்ந கி, ரணில் அநறஞர்கள் ரர்? = ஆர்தட்டர், ரகறகறர்
ஆரிதட்ட ந் ஆண்டின் வதரது ஆரிடதட்டிம் ன்ந தடன ழுறணரர்? = கற.தி.499
கிம் ற்றும் ரணதல் தற்நற வரடர்தரக ஆர்தட்டர் ழுற தல் து? = ஆரிடதட்டிம்
சூரி கறகம் ற்றும் சந்ற கறகம் ற்தடுட அநறில் அடிப்தடடில் ிபக்கும் தல்
து? = ஆரிடதட்டிம்
னற உனண்டட டிரணது, அது ன்டணத்ரவண சுற்நற னகறநது ன்று னனறல் கூநறர்
ரர்? = ஆரிதட்டர்
ந்து ரணஇல் அடப்னகடபக் கூறும் தஞ்ச சறத்ரந்றகர ன்ந தடன தடடத்ர் ரர்? =
ரயறகறர்
டவரற இனக்கறத்றல் சறநந் தனரக வதரற்நப்தடும் ‘தினகத்சம்யறட’ ன்ந தடன
ழுறர் ரர்? = ரயறகறர்
குப்ர் கரனத்றல் ரழ்ந் னத்துத்துடநில் சறநந் வட ரர்? = ரக்தர்
‘அஷ்டரங்க சம்கறயம்’ அல்னது னத்துத்றன் ட்டு திரிவுகள் ன்ந தடன ழுறர் ரர்? =
ரக்தர்
குப்ர் கரனத்றல் ரழ்ந் னத்து அநறஞர்கள் ரர்? = சகர், சுசுனர், ன்ந்றரி
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ரனடட ஆட்சறக் கரனம் ‘இந்றரின் வதரற்கரனம்’ ன்று அடக்கப்தட்டது? = குப்ர்கபின்
கரனம்
இந்றரின் னறவசதத் கரனம் & திரர்கபின் கரனம் & இந்து றுனர்ச்சற கரனம் – ன்று
தன வதர்கபில் தரரட்டப்தட்ட கரனம் ரனடடது? = குப்ர்கள் கரனம்
ந் இன அந்றர் தடடவடுப்னகபரல் குப்ர் வதசு ழ்ச்சறடடந்து?
ீ
= னஷ்றத்றர் ற்றும்
யீர்

குப்ர்கபின் றர்ரகம் :
குப்ர்கபின் ரகரம் வ்ரறு அடக்கப்தட்டது? = னக்ற
னக்றட ஆட்சற வசய்ர்கள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? = உதரரிக்கர
னக்றட ிங்கபரக திரித்ணர்; ிங்கடப ஆட்சற வசய்ர்கள் – ிதற
ணப்தட்டணர்
ீண்டரடனேம், ஜரற னடநனேம் கடுடரக தின்தற்நப்தட்டது
ரனடட கரனத்றல் இரரனம், கரதரம் ற்றும் னரங்கள் இறுற டிம்
வதற்நது? = குப்ர் கரனத்றல்
குப்ர்கபின் உவனரக கடனக்கு சரன்நரக கூநப்தடுதட ரது? = சுல்ரன் கஞ்ச் வசம்தினரண
னத்ர் சறடன, வக்ரனற இனம்னத்தூண் ஆகறட
வதண்கறக்கு இபது றனத்ட தற்நறக் கூறும் குப்ர்கரன தல் து? = னுஸ்றனற
குப்ர்கள் கரனத்றல் சூனறக்கப்தட்ட றனரி சூல் ரது? = 1/6 தங்கு

ர்ணர ம்சம் :
குப்ர்கள் கரனத்றல் னஷ்னறரக இனந்ர்கள் ரர்? = ர்ணர்கள்
னஷ்னற ன்தன் வதரனள் ரது? = பதற
ர்ணர ம்சத்ட தற்நற அநற உவும் ஆர தல் து? = தரர் ழுற யர்சரிம்
ர்த்ணர ஆட்சறட டத்ற ந்ர் ரர்? = திதரக ர்த்ணரர்
திதரக ர்த்ணரர் அர்கபின் கன் ற்றும் கள் வதர் ரது? = ரஜ்ர்ணரர்,
யர்சர்ணரர் ஆகற இனகன்கள் ற்றும் ரஜ்வ ன்ந என கறம் ஆர்
திதரக ர்த்ணரர் ஆட்சறின் வதரது ரப ன்ணணரக இனந் அசர் ரர்? = வகுப்ன்
திதரக ர்த்ணரர் ஆட்சறின் வதரது ங்கரப ன்ணணரக இனந் அசர் ரர்? = சரசரங்கன்
திதரக ர்த்ணரர் ஆட்சறின் வதரது கன்வணரசற ன்ணணரக இனந் அசர் ரர்? = கறயர்ன்
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ந் தகுறட டகப்தற்றுற்கரக திதரக ர்த்ணரர், வகுப்ன், ற்றும் சரசரங்கன் ன்ந
அசர்கறக்கறடடவ வதரர் னெண்டது? = கன்வணரசற
திதரக ர்த்ணரர் ணது கள் ரஜ்வட ரனக்கு றனம் வசய்து டத்ரர்? =
கன்வணரசற ன்ணன் கறயர்ன்
திதரக ர்த்ணரர் இநந் திநகு கன்வணரசறட டகப்தற்நற இன அசர்கள் ரர்? = சரசரங்கன்
ற்றும் வகுப்ன்
திதரக ர்த்ணரர் இநந் திநகு ர்த்ணரர் ஆட்சறட வரடந்து டத்ற அசர் ரர்? = ரஜ்
ர்ணரர் (திதரக ர்த்ணரர் கன் ஆரர்)
ரஜ்ர்த்ணரர் ரரல் வகரல்னப்தட்டரர்? = சரசரங்கணின் சறரல் வகரல்னப்தட்டரர்

யர்ர் :
யர்ர் அர்கள் ஆட்சற வசய் கரனம் து? = கற.ன 606 னல் கற.ன 647 ட
குப்ர்கள் ழ்ச்சறக்கு
ீ
திநகு அந்றர் தடடவடுப்னகபரல் சலர்குடனந் டஇந்றரில் ீ ண்டும்
என வதடச உனரக்கறர்? = யர்ர்
சரசரங்கடணனேம், வகுப்டணனேம் கன்வணரசறினறனந்து ிட்டி ன் ங்டக ரஜ்வட
கரப்தரற்நறர் ரர்? = ரவணஷ்த்றன் அசர் யர்ர்த்ணர்ஃ
யர்ர் அர்கள் சரசரங்கணின் ீ து வதரர் னரிந் வதரது அனக்கு உி கரனொத அசர்
(அசரம்) ரர்? = தரஸ்க ிர்ன்
ந் ஆண்டு இண்டரம் னனறவகசறரல் யர்ர் வரற்கடிக்கப்தட்டரர்? = கற.தி 637 – ர்ட
றப்வதரரில்
யர்ர் ந் கரினறனந்து ன் டனகட கன்வணரசறக்கு ரற்நறணரர்? = ரவணசுத்றனறனந்து
யர்ர் அர்கள் ரர் வண்டுவகரறக்கு இங்க ன் டனகட ரவணசுத்றனறனந்து
கன்வணரசறக்கு ரற்நறணரர்? = ங்டக ரஜவ
யர்ர் கரனத்றல் இந்றர ந் சலணப் தி ரர்? = னேரன்சுரங்
னேரன்சுரங் ழுற த தனறன் வதர் ரது? = சற-னே-கல
னேரன் சுரங் ழுற சற-னே-கல னும் தல் ந் த்ட தற்நறக் கூறுகறநது? = வதபத் ம்
யர் ன்ணட னத் சத்றற்கு ரற்நறர் ரர்? = அது ங்டக ரஜ்வ ற்றும்
னேரன்சுரங்
5 - து னத்ச ரரட்டட டத்ற ன்ணர் ரர்? = யர்ர்
யர்ர் அர்கள் 5 து னத்ச ரரட்டட ங்கு டத்றணரர்? = கன்வணரசற
5 - து னத்ச ரரட்டிற்கு டனட ரங்கறர் ரர்? = னேரன்சுரங்
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6 – து ரரட்டட யர்ர் அர்கள் ந் இடத்றல் டத்றணரர்? = அனகரதரத் – 72 ரட்கள்
ட டத்றணரர்
யர்ர் ன்ணரின் அடச்சர் ரர்? = தரர்
தரர் அர்கள் ந் வரறில் சறநந் அநறஞர் ஆரர்? = சஸ்கறன வரற
யர்ர் ன்ணர் ந் வரறில் னனட வதற்நரக இனந்ரர்? = டவரற
யர்ர் அர்கள் ற்தடுத்ற ஆக் கரப்தகத்றன் வதர் ரது? = றவனரதது
இஸ்னரறர் தடடவடுப்திற்கு னன், டஇந்ற தகுறில் இனந் கடடசற வதசு து? =
யர்ர் வதசு
ரனடட கரனத்றல் ரபந்ர தல்கடனக்ககத்றல் வபிரட்டிணர் தனவதர் கல்ி
வதறுற்கரக இந்றர ந்ணர்? = யர்ர் கரனத்றல்
யர்ர் இற்நற டவரற தல்கள் ரது? = ரகரணந்ம், த்ணரபி ற்றும் திரிர்சறகர
வதபத் தல்கடனக்ககரண ரபந்ர ந் ன்ணரின் ஆிணரல் உனகப்னகழ்வதற்ந
தல்கடனக்ககரக பர்ச்சற வதற்நது? = யர்ர்
யர்து டகவரப்தம் உள்பரக கூநப்தடும் கல்வட்டு து? = தரன்ஸ்கர
யர்ர் ன் ஆட்சறகரனத்றன் னடிில் ரட வகபிப்தற்கரக கவணரஜ் கரில் சப்
வதடட கூட்டிணரர்? = னேரன் சுரங்
னேரன் சுரங் அர்கடப வகபிப்தற்கரக யர்ர் கூட்டி வதடரணது வரத்ம்
த்டண ரள்கள் கூட்டப்தட்டது? = 23 ரள்கள்
திரடக ன்று அடக்கப்தடும் கம் து? = அனகரதரத்
சறநந் கட்டிட வடனப்தரடுகள் வகரண்ட சறர்னர் னட்சுர் வகரில் ரர் கரனத்ட
வசர்ந்ரகும்? = யர்ர்
ரபந்ர ன்தன் வதரனள் ரது? = அநறட அபிப்தர்
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அவதிர் – துனக்கறர் தடடவடுப்ன :
இஸ்னரம் த்டத் வரற்றுித்ர் ரர்? = னகது தி (கற.தி 570 – கற.தி 632)
இஸ்னரற சங்கள் னன் னனரக ந் ரடுகபில் பத் வரடங்கறது? = தரடனண
ரடுகபில்
இஸ்னரம் சம் வரன்நற ரடு து? = அவதிர
னன் னனறல் இஸ்னரற த்ட தின்தற்நறர்கள் ரர்? = அவதிர்கள்
அவதிர்கடப வரடர்ந்து இஸ்னரம் த்ட னறடனேடன் பச் வசய்ர்கள் ரர்? =
தரசலகர்கள்
இஸ்னரறர்கடப னறடறக்க அசறல் இக்கரக ஆசறரில் றடன றறுத்றர்கள் ரர்?
= அவதிர்கள்
இஸ்னரம் த்ட வற்கு ற்றும் கறக்கு ரடுகபில் தச்வசய்து, உனக ங்கபில் என
னக்கற ரக பச்வசய்ர்கள் ரர்? = துனக்கறர்கள்

னகது தின் கரசறம் :
னகது தின் கரசறம் சறந்து தகுறட ரக்கற ஆண்டு து? = கற.தி 712
னகது தின் கரசறட சறந்து ீ து தடடவடுக்க அனுப்தி ன்ணர் ரர்? = ஈரக் ஆறர்
அல்யஜரஜ்
ஈரக் ஆறர் அல்யஜரஜறன் னகன் வதர் ரது? = னகது தின் கரசறம்
ஈரக் ஆறர் அல்யஜரஜ் ரர் அனுற வதற்று அர் னகன் னகது தின் கரசறட சறந்து
தகுறக்கு தடடவடுக்க அனுப்திணரர்? = கலீதர ரனறத்
னகது தின் கரசறம் டத்றனந் தடடகபின் ிம் கூறுக? = 6000 சறரிர ரட்டுக் குறடகள் +
6000 எட்டகங்கள் + 3000 தரக்டீரி ரட்டு எட்டகங்கள் + 2000 கரனரட்தடட ர்கள்
ீ
+ தரடநகள்
நறனேம் இந்றம் ந்து ஆக சுரர் 25000 ர்கடபக்
ீ
வகரண்டரக இனந்து
ந் சறந்து ன்ணர் ஆட்சறின் வதரது னகது தின் கரசறம் சறந்து தகுறட வதரரிட தடடனேடன்
ந்ரர்? = சறந்து ன்ணர் ரகல ர்
சறந்து ன்ணர் ரகல னக்கும் னகது தின் கரசறம் அர்கறக்கும் வதரர் டடவதற்ந இடம் து? =
வரர் வதரர்
ங்ககம் ன்று அடக்கப்தட்ட கம் து? = னல்ரன்
ந் வதரரின் னெனம் னகது தின் கரசறம் அர்கள் னல்ரன் கட டகப்தற்நறணரர்? = வரர்
வதரர்
னகது தின் கரசறம் ஆட்சறில் றர்ரகம் வ்ரறு திரிக்கப்தட்டது? = இக்ரர்கள் (அ)
ரட்டங்கள்
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னஸ்லீம் அல்னரவரர் ீ து கட்டரப்தடுத்ற சூனறக்கப்தட்ட ரி து? = ஜறசறர ரி
கலீதர ரனறத் திநகு ஈரக்கறற்கு னறரக திவற்நர் ரர்? = சுடனரன் கலீதர
னகது தின் கரசறம்ட டகது வசய்து வசவடரதிரவுக்கு அனுப்திர் ரர்? = சுடனரன்
கலீதர
ரர் னெனம் இந்றத் த்துங்கள், இந்ற ண்கள், ரணிற்கடன ஆகறட வரப்தரில்
திது? = அவதிர் னெனம்
திம்குப்ர் ழுற ந் சஸ்கறன தல் அன வரறில் வரறவதர்க்கப்தட்டது?=
திம்சறத்ரந்ம்
அவதி தல்கபில் குநறப்திடப்தட்டுள்ப இந்ற அநறினரபர்கள் ரர்? = தயனர, ரணகர,
சறந்துதரத் ஆகறவரர்
தரக்ரத்கரின் னத்துடணில் டனட னத்துரக றறக்கப்தட்ட இந்றர் ரர்? =
ரர
கலீதர யரனொல்-அல்-ஷ்த் ன்தனக்கு இனந் ஆதத்ரண வரட குப்தடுத்றர் ரர்? =
ரணகர

னகது கஜறணி :
கஜறணிின் அசரக னனறல் இனந்ர் ரர்? = சனக்டிஜறன்
னகது கஜறணி ந் ன்ணரின் சவகரர் ஆரர்? = இஸ்ரில்
கஜறணி அசரக திவற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 998
னகது கஜறணி இந்றர ீ து த்டண னடந தடடவடுத்ரர்? = 17 னடந (கற.தி 1000 னல் –
கற.தி 1027 ட)
கஜறணி அர்கள் இந்றர ீ து னல் தடடவடுப்ன டுத் ஆண்டு து? = கற.தி 1000
னகது கஜறணி அர்கள் இந்றர ீ து இண்டரம் தடடவடுப்ன டத்ற ஆண்டு து? = கற.தி 1001
னகது கஜறணி அர்கள் சரயற டதச் வசர்ந் ந் இந்து அசட வரற்கடித்ரர்? =
வஜதரனர் (கற.தி 1001)
னகது கஜறணி கற.தி 1008 ஆண்டு ரர் ீ து தடடவடுத்ரர்? = ரகர்வகரட்டட அசர் அணந்தரனர்
னகது கஜறணி கற.தி 1018 ஆண்டு ரர் ீ து தடடவடுத்து வற்நற வதற்நரர்? = துர ீ து
தடடவடுத்து திறகரர்கபின் கடடசற அசர் ரஜ்தரனட வரற்கடித்ரர்
னகது கஜறணி கரனத்றல் னல்ரன் ரட்டின் அசரக இனந்ர் ரர்? = தவ ரவூத்
இந்றரில் னகது கஜறணி வற்வகரண்ட தடடவடுப்திவனவ னக்கறரண தடடவடுப்ன து?
= வசரரனப் தடடவடுப்ன
வசரரனப் தடடவடுப்ன டந் ஆண்டு து? = கற.தி 1025
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வசரரனம் உள்ப இடம் து? = கத்றரர் ீதகற்தம்
னகது கஜறணிின் 16 து தடடவடுப்ன இந்றரில் ந் கத்றன் ீ து டத்ப்தட்டது? =
வசரரனத்றன் ீ து
வசரரனத்றன் ீ து கஜறணி தடடவடுத் வதரது அப்தகுறின் ன்ணரக இனந்ர் ரர்? =
இரஜரதீவன்
த்டண றப்னள்ப வதரனட்கடப வசரரனத்றனறனந்து கஜறணி வகரள்டபிட்டு டுத்துச்
வசன்நரர்? = இனதது இனட்சம் றணரர்கள் றப்னள்ப ிடனனேர்ந் வதரனள்கள்
னகது கஜறணிின் 17 து தடடவடுப்ன டந் ஆண்டு து? = கற.தி 1027
னகது கஜறணி கற.தி 1027 ஆண்டு ரர் ீ து தடடவடுத்ரர்? = ஜரட் இணக்கள் ீ து
னகது கஜறணி 17 தடடவடுப்னகபில் த்டண னடந வரற்றுள்பரர்? = 2 னடந
னகது கஜறணி வரற்ந தடடவடுப்ன து? = 11 ற்றும் 14 து தடடவடுப்ன
னகது கஜறணிின் 17 தடடவடுப்னகடபப் தற்நற குநறப்திடும் தல் து? = இந்ற னரறு
இந்ற னரறு ன்ந தடன ழுறர் ரர்? = சர் வயன்நற னறட்
னகது கஜறணிவரடு இந்றர ந் னனர் ரர்? = அல்தனொணி
னகது கஜறணி அடில் இடம்வதற்நறனந் அநறஞர்கள் ரர்? = திர்வபசற, அல்தனொணி
கஜறணி ரட்டட வகரள்டபிட்டு ீக்கடரக்கற வகரரி ன்ணர் ரர்? = வகரரி ரட்டட ஆண்ட
அனரவுீன் உவசன்
அல்தனொணி ழுற தல் து? = யறரப்-யற-இந்த்
ந் ஆண்டு அனரவுீன் உவசன் அர்கள் கஜறணி ரட்டட வகரள்டபடித்து ிட்ட திநகு
ீக்கடரக்கறணரர்? = கற.தி 1186

னகது வகரரி - (கற.தி 1174 – கற.தி 1206) :
இந்றர ீ து னகது வகரரி தடடவடுக்க ஆம்தித் கரனம் து? = கற.தி 1176
னகம்து அர்கள் ந் இன இடங்கறக்கு இடடப்தட்ட டனப்தகுறரண வகரரி ன்ந
இடத்றற்கு ன்ணரணரர்? = யீட் ற்றும் கஜறணி
னகது வகரரி இந்றரில் னனறல் ந் தகுறகடப டகப்தற்நறணரர்? = னல்ரன் ற்றும் உச்
(கற.தி 1176)
னகது வகரரி அர்கள் சறந்து தள்பத்ரக்டக டகப்தற்நற ஆண்டு து? = கற.தி 1182
னகது வகரரி அர்கள் தஞ்சரடத வன்று சறரல்வகரட் ன்ந வகரட்டடட திடித் ஆண்டு
து? = கற.தி 1185
னகது வகரரி அர்கள் னரகூட வன்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1186
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கற.தி 1189 ஆண்டு னகது வகரரி அர்கள் ந் வகரட்டடட வன்று தினறிரச வசபகரன்
ரட்டுக்குள் தடந்ரர்? = தறண்டர வகரட்டட
னல் டின் வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1191
னல் டின் வதரரில் வற்நற வதற்ந ன்ணர் ரர்? = தினறிரச வசபகரன்
தினறிரச வசபகரன் அர்கள் ீ ண்டும் தறண்டர வகரட்டடட டகப்தற்நற ஆண்டு து? =
கற.தி 1191
இண்டரம் டின் வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1192
இண்டரம் டின் வதரரில் வற்நற வதற்ந ன்ணர் ரர்? = னகது வகரரி
இண்டரம் டின் வதரரில் னகது வகரரி ரடக் வகரன்நரர்? = தினத்றிரச வசபகரன்
இந்ற னரற்நறவனவ னன் னடநரக துனக்கற னஸ்லீம் அசுகள் இந்ற தகுறில்
தட கரரக இனந் வதரர் து? = இண்டரம் டின் வதரர்
இந்றரில் னன் னனறல் னஸ்லீம் அசு வரன்நற இடம் து? = அஜ்ீ ர்
னகது வகரரி அர்கள் ரன் வன்ந இந்றப் தகுறகறக்கு ஆறரக ரட றறத்ரர்? =
குத்னத்ீன் தக்
னகது வகரரி அசறன் டனகரக அடந் இடம் து? = றல்னற
சந்ரர் வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1194
சந்ரர் வதரர் ந் இன ன்ணர்கறக்கு இடடவ டடவதற்நது? = இரசனத்ற ன்ணர்
வஜச்சந்றன் ற்றும் னகது வகரரி
சந்ரர் வதரரில் வற்நற வதற்ந ன்ணர் ரர்? = னகது வகரரி
னகது வகரரிின் பதற ரர்? = னகது தின் தக்றரர் கறல்ஜற
ிக்சலனர ற்றும் ரபந்ர ஆகற தல்கடனக்ககங்கடப இடித்து ள்பிர் ரர்? = னகது
தின் தக்றரர் கறல்ஜற
ந் ஆண்டு னகது தின் தக்றரர் கறல்ஜற அர்கள் ிக்சலனர ற்றும் ரபந்ர ஆகற
தல்கடனக்ககங்கடப இடித்து ள்பிணரர்? = கற.தி 1202 – 1203
னகது வகரரிட வகரடன வசய்ர்கள் ரர்? = றர திரிிணர் ற்றும் வகரகர்கள்
ந் ஆண்டு னகது வகரரிட றர திரிிணர் வகரடன வசய்ணர்? = கற.தி 1206
இந்ற ண்ில் துனக்கற வதடச உறுறரக றறுி ன்ணர் ரர்? = னகது வகரரி
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வடல்னற சுல்ரன்கள் :
வடல்னற சுல்ரன்கள் ன்று கூநப்தடும் கரனம் து? = கற.தி 1206 னல் கற.தி 1526
வடல்னறட ஆண்ட சுல்ரணிர்கபின் வரத் னடம் – 320 னடங்கள்
இந்றரட ஆண்ட வடல்னற சுல்ரன் திணடக் கூறுக:
ம்சங்கள்

ஆட்சற வசய் ஆண்டுகள்

வரத் னடங்கள்

ரம்றக் ம்சம் (அ)

கற.தி 1206 னல் – கற.தி 1290 ட

84 னடங்கள்

கறல்ஜற ம்சம்

கற.தி 1290 னல் – கற.தி 1320 ட

30 னடங்கள்

துக்பக் ம்சம்

கற.தி 1320 னல் – கற.தி 1414 ட

94 னடங்கள்

டசது ம்சம்

கற.தி 1414 னல் – கற.தி 1451 ட

37 னடங்கள்

வனரடி ம்சம்

கற.தி 1451 னல் – கற.தி 1526 ட

75 னடங்கள்

அடிட ம்சம்

ரம்றக் ன : (கற.தி 1206 னல் – கற.தி 1290 ட) – (84 னடங்கள்)
குத்னத்ீன் தக் - (கற.தி 1206 – கற.தி 1210) :
ரம்றக் திடண வரற்றுித் ன்ணர் ரர்? = குத்னத்ீன் தக்
குத்னத்ீன் தக்டக னகது வகரரிிடம் அடிடரக ிற்நர் ரர்? = றசரர் கரசற
குத்னத்ீன் தக் வடல்னற சுல்ரணிரக திவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1206
இந்றரில் துனக்கறர் ஆட்சறட வரடங்கற டத் ன்ணர் ரர்? = குத்னத்ீன் தக்
ரம்றக் ன்தது குரணின் தடி ந் வசரல்டன குநறப்திடும்? = அடிட
குத்னத்ீன், துனக்கற ன அடசக் கரப்தரற்நறக் வகரள்றம் னற்சறரக ற்ந அசர்கபிடம்
ந் வரடர்டத ற்தடுத்றக்வகரண்டரர்? = தன றனம்
குத்னத்ீன் அர்கள் ந் னறடட தன்தடுத்ற ரம்றக் ஆட்சறட றடன றறுத்றணரர்? =
இரணுத்றன் னறட
குத்னத்ீன் தக் ன் டனகட ரற்நற இடம் து? = னரகூர்
குத்னத்ீன் தக் அர்கள் கட்டி சூறகள் ரட? = குவ்துல் இஸ்னரம் சூற, ரய்டின்வகரவஜரன்தர சூற
அஜ்ீ ர் ன்ந இடத்றல் குத்னத்ீன் தக் அர்கள் கட்டி சூற து? = குவ்துல் இஸ்னரம்
சூற
இந்றரில் கட்டப்தட்ட னல் சூற து? = குவ்துல் இஸ்னரம் சூற
வடல்னறில் குத்னத்ீன் தக் அர்கள் கட்டி சூற து? = ரய்டின்வகர-வஜரன்தர சூற
வடல்னறில் குதுப்றணரர் னும் வகரனக்கட்டுரணப் திகடப வரடங்கற டத்ர் ரர்? =
குத்னத்ீன் தக்
குத்னத்ீன் தக் அர்கள் ஆரித் இன அநறஞர்கள் ரர்? = யரசன் றசரற ற்றும் ஃதக்வனறர்
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‘னரக்தரக்ஷர’ ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = குத்னத்ீன் தக்
னரக்தரக்ஷர ன்தன் வதரனள் ரது? = ரரி ங்கும் ள்பல்
ந் ிடபரட்டின் வதரது குத்னத்ீன் தக் அர்கள் இநந்ரர்? = குறட ீ து அர்ந்து வதரவனர
ிடபரடிக் வகரண்டினந் வதரது
குத்னத்ீன் தக் ன்ணர் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1210
குத்னீன் தக் அர்கள் ன் ரணு றடனத்ட ங்கு அடத்துக் வகரண்டரர்? = வடல்னறக்கு
அனகறறள்ப இந்றதிஸ்ம்
யசன் றசரற ன்ந சறநந் அநறஞட ஆரித்ர் ரர்? = குத்னத்ீன் தக்

இல்துறஷ் : (கற.தி 1211 – கற.தி 1236)
த்ற ஆசறரில் ரழ்ந் ந் தங்குடி இணத்றல் திநந்ர் ன்று கூநப்தடுகறநது? =
இல்தரரி ன்ந தங்குடி இணம்
இல்துறஷ் சறறுணரக இனந் வதரது ரனக்கு ிற்கப்தட்டரர்? = குத்னத்ீன் தக்
குத்னத்ீன் ன்ணரின் னகன் ரர்? = இல்துறஷ்
குத்னத்ீனுக்கு திநகு ரம்றக் தின் அசரக திவற்நர் ரர்? = ஆரம்ர
இல்துறஷ் ரடக் வகரன்று ஆட்சறடக் டகப்தற்நறணரர்? = ஆரம்ர
இல்துறஷ் ந் ஆண்டு ஆரம்ரட வகரன்று ரம்றக் தின் அசணரக திவற்றுக்
வகரன்நரர்? = கற.தி 1211
இல்துறஷ் னென்நரம் டின் வதரரில் ந் ன்ணர்கடப வன்நரர்? = ரஜீறன் இல்தூஷ்
ற்றும் சனறன் குதரச்சர
வகரரி னகதுின் றத்வரன்நல் ண ண்ி னேல்துஸ் ன்தட வரற்கடித் ன்ணர்
ரர்? = இல்துறஷ்
கறல்ஜற ரனறக்குகள் கனகம் ற்தட்ட கரனம் து? = கற.தி 1230
கறல்ஜற ரனறக்குகபின் கனகத்ட அடக்கறர் ரர்? = இல்துறஷ்
இல்துறஷ் அர்கள் னல்ரன் ற்றும் உச் தகுறகடப ஆண்ட ந் ன்ணட வதரரிட்டு வற்நற
வதற்நரர்? = சலனத்ீன் குதரச்சர
இல்துறஷ் ந் ன்ணனக்கு அடடக்கனம் வகரடுக்க றுத்ரர்? = கரரரிசம் தகுற ன்ணர்
ஜனரறத்ீன் ங்கர்தணி
ஜனரறத்ீன் ங்கர்தணிக்கு இல்துறஷ் அடடக்கனம் வகரடுக்கரரல் றகவும் கறழ்ச்சறடடந்
ங்வகரனற தடடத்பதற ரர்? = வனஜறன் வசங்கறஸ்கரன்
கங்டக-னடண இடடினரண ந் வர-ஆப் தகுறகபரணது இல்துறஷ் அசுடன்
இடக்கப்தட்டது? = கவணரஜ், ததூன், தணரஸ் ற்றும் கச்சரர்
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இல்துறஷ் வபிிட்ட வள்பி ரம் து? = டங்கர
டங்கர ன்ந வள்பி ரத்றன் டட ரது? = 175 ற.கற டட வகரண்டது
டங்கர ன்ந வள்பி ரத்றல் வதரநறக்கப்தட்ட வரற து? = அவதி வரற
இல்துறஷ் வபிிட்ட வசம்ன ரம் து? = ஜறடரல்
ரனடட றடணின் கரரக குதுப்றணரர் கட்டப்தட்டது? = குதுப்-உத்-ீன்-தக்றரர் ன்ந
சூஃதி துநி றடணரக
குதுப்றணரட கட்டத்வரடங்கற ன்ணர் ரர்? = குத்னத்ீன் தக்
குதுப்றணரட (238 அடி உம்) கட்டினடித் ன்ணர் ரர்? = இல்துறஷ்
இல்துறஷ் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1236
இல்துறஷ் இநப்திற்கு னன் ரட அசரக அநறித்ரர்? = ன் கள் சறரட
இக்ர னடநட அநறனகப்தடுத்றர் ரர்? = இல்துறஷ்
இக்ர ன்தன் வதரனள் ரது? = சம்தபத்றற்கு தறல் றனம் னம் னடந
இல்துறஷ் ஆட்சறில் றர்ரகம் தரரிக்க வ்ரறு திரிக்கப்தட்டது? = இக்ரர்கள்
இல்துறஷ் அர்கள் தடடப்திரிில் னறரக ந் வரகுறனடநட ற்தடுத்றணரர்? =
‘ரற்தறன்ர் குழு’
ரற்தறன்ர் குழுட வசர்ந்ர்கள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? = சகல்கரன்கள்
அரதி வரறில் ரங்கள் வபிிட்ட னல் துனக்கறர் ன்ந சறநப்டத வதற்ந ன்ணர்
ரர்? = இல்துறஷ்
டஇந்றரில் துனக்கற அடச னறடடடச் வசய்ர்கபில் குநறப்திடத்க்க ன்ணர்
ரர்? = இல்துறஷ்
சுல்ரன்கள் ரிடசில் ந் னல் வதண்சற ரர்? = இசறர வதகம்
இந்றரின் னல் வதண்சற ரர்? = இசறர வதகம்
வடல்னற சுல்ரணித்றற்கு தம்தட ரரிசு னடநட வரடங்கற டத்ர் ரர்? = இல்துறஷ்
இசறர ரட வரற்கடித்து தட்டத்து இரிரணரர்? = திவரஸ் ர
இசறர வதகம் அர்கறக்கு திநகு திவற்நர்கள் ரர்?
1) தக்ம் ர – (கற.தி 1240 – கற.தி 1242)
2) அனரவுீன் சூத் – (கற.தி 1242 – கற.தி 1246)
3) சலனத்ீன் கனத் – (கற.தி 1246 – கற.தி 1264)
4) தரல்தன் – (கற.தி 1265 – கற.தி 1287)
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சலனத்றன் ஆட்சறில் திரக இனந்ர் ரர்? = தரல்தன்

கறரசுத்றன் தரல்தன் – (கற.தி 1265 – கற.தி 1287) :
உறக்கரன் ன்நடக்கப்தட்டர் ரர்? = தரல்தன்
தரல்தன் அர்கள் ந் திரிடச் சரர்ந்ர் ஆரர்? = துனக்கற இணத்ட சரர்ந் இல்தரரி
ன்னும் திரிவு
வய்க
ீ உரிடக் வகரட்தரட்டில் ம்திக்டக வகரண்டரக இனந் ன்ணர் ரர்? = தரல்தன்
வய்கக்
ீ
வகரட்தரட்டில் அசர் ரனடட திறறறரக கனப்தடுரர்? = கடவுள்
டதவதரஸ் ன்னும் கரடன னத்றட்டு ங்கும் னற க்க னடநட
டடனடநப்தடுத்ற ன்ணர் ரர்? = தரல்தன்
தரல்தன், ஏர் அடிடரக, ண் ீர் சுக்கும் வரறனரபிரக, வட்டடக்கரணரக, பதறரக,
இரஜந்றணரக, சுல்ரணரக ரழ்ந்ர். அவரடு வடல்னற சுல்ரன்கபில் குநறப்திடத்க்கர் –
ன்று கூநற அநறஞர் ரர்? = வனன்னல்
ரற்தறன்ர் குழு ன்ந அடிட னடநட எறத்ர் ரர்? = தரல்தன்
தரல்தன் வரடங்கற இரணுத்துடந திரிவு து? = றரணி அர்ஸ்
தரல்தன் ன்ணர் ந் இடத்றல் னற இரணுனகரம்கடப அடத்ரர்? = கம்தில், வதரஜ்னர்,
தடிரனற, ஜனரனற ஆகற இடங்கள்
ங்கரபத்றல் சுந்றரக ஆட்சற வசய் ந் ன்ணடண வரற்கடித்து தரல்தன் அர்கள்
ங்கரபத்ட டகப்தற்நறணரர்? = துக்ரின்கரன்
ரனடட ஆட்சற சட்டத்றன் ஆட்சற ணப்தட்டது? = கறரசுீன் தரல்தன்
தரல்தன் ஆரித் அநறஞர்கள் ரர்? = அீ ர்குஸ்ன, அீ ர் யரசன்
‘இந்றக்கறபி’ ன்று தரரட்டப்தட்ட அநறஞர் ரர்? = அீ ர் குஸ்ன
அடிட ம்ச ன்ணர்கபில் சறநந் ன்ணரக றகந்ர் ரர்? = தரல்தன்
ந் தடடவடுப்தின் வதரது தரல்தணின் கன் னகம்து வகரல்னப்தட்டரர்? = ங்வகரனறர்
தடடவடுப்தின் வதரது
கற.தி.1279 ஆம் ஆண்டு தரல்தனுக்கு றரக கறபர்ச்சறில் ஈடுதட்டர் ரர்? = ங்கரப ஆறர்
துக்ரில்கரன்
தரல்தன் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1287
தரல்தனுக்கு அடுத்து வடல்னற சுல்ரணரக திவற்நர் ரர்? = டககுதரத் (தரல்தணின் வதன்)
ரம்றக் தின் கடடசற ன்ணர் ரர்? = டகனேரர்
டகனேரனக்கு தரதுகரனரரக றறக்கப்தட்ட பதற ரர்? = ஜனரறத்ீன் கறல்ஜற
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ஜனரறத்ீன் கறல்ஜற ரடக் வகரன்று வடல்னற சுல்ரணில் கறல்ஜற டத வரற்றுித்ரர்? =
டககுதரத் ற்றும் டகனேரர் ஆகற இனடனேம்

கறல்ஜற ன - (கற.தி 1290 னல் கற.தி 1320 ட) – (30 னடங்கள்)
ஜனரறத்றன் – வதவரஸ் கறல்ஜற :
வடல்னறில் கறல்ஜற டத வரற்றுித் ன்ணர் ரர்? = ஜனரறத்றன் – வதவரஸ் கறல்ஜற
ந் ஆண்டு ஜனரறத்றன் – வதவரஸ் கறல்ஜற அர்கள் வடல்னறில் கறல்ஜற டத
வரற்றுித்ரர்? = கற.தி 1290
இத்ம் சறந்ரல் ஆட்சற வசய் ினம்தி வடல்னற சுல்ரணி ன்ணர் ரர்? = ஜனரறத்றன்
வதவரஸ் கறல்ஜற
கனட உள்பம் வகரண்ட ஜனரறத்ீன் ணப் னகப்தட்டர் ரர்? = ஜனரறத்றன் – வதவரஸ்
கறல்ஜற
கரர னுறடத்றல் கனகத்றல் ஈடுதட்ட றர்ரகற ரர்? = ரனறக் சஜ்ஜீ (தரல்தணின் னகன்)
ஜனரறத்றன் – வதவரஸ் கறல்ஜற அர்கள் சஜ்ஜீின் கனகத்ட அடக்கற கரரில் ரட
ஆறரக றறத்ரர்? = அது னகன் அனரவுீன் கறல்ஜறட
ஜனரறத்ீணின் ஆட்சறட டகப்தற்ந றடணத் ரற ரர்? = சறத்றவனர
ந் ஆண்டின் வதரது சூணம் ன்னும் தகுறில் ஊடுன னன்ந ங்வகரனறர்கடப
வரற்கடித்ற ஜனரறத்ீன் அர்கடப டகது வசய்ரர்? = கற.தி. 1292

அனரவுீன் கறல்ஜற (கற.தி 1296 – கற.தி 1316) :
ஜனரறத்ீன் ன்ணணின் னகன் ரர்? = அனரவுீன் கறல்ஜற
கறல்ஜற ம்சத்றன் சறநந் அசர் ற்றும் வடல்னற சுல்ரணித்றன் சறநந் அசர் ன்று கூநப்தட்ட
அசர் ரர்? = அனரவுீன் கறல்ஜற
அனரவுீன் கறல்ஜற தடடில் இனந் ட இந்ற தடடத்பதறகள் ரர்? = உறக்கரன், சத்கரன்
அனரவுீன் கறல்ஜற தடடில் இனந் வன்இந்ற தடடத்பதற ரர்? = ரனறக்கனர்
ந் ஆண்டின் வதரது அனரவுீன் கறல்ஜற அர்கள் உறக்கரன் ற்றும் சத்கரன் ஆகற
இனடனேம் குஜரத்ட டகப்தற்றும் தடி அனுப்திணரர்? = கற.தி.1299
அனரவுீன் கறல்ஜற ந் வதரரின் வதரது ரனறக்கனட ரங்கறணரர்? = குஜரத் வதரர்
அனரவுீன் கறல்ஜற ரனறக்கனட அடிடரக ரங்கற ஆண்டு து? = கற.தி 1299
குஜரத் ஆட்சறரபர் அீ ர்வரட வரற்கடித் ஆண்டு து? = கற.தி 1303
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வடல்னற சுல்ரன்கபில் னன் னனறல் வன்ணிந்ற தடடவடுப்னகடப வற்வகரண்டர் ரர்?
= அனரவுீன் கறல்ஜற
ரனறக்கனர் வன்ணிந்றரில் ந் ன்ணர்கடப வரற்கடித்ரர்? = வகறரிட ஆண்ட ர
ன்ணர் இரச்சந்றவன் (கற.தி 1309), ரங்கல் அசர் இண்டரம் திரதனத்ன் ற்றும்
வயரய்சரப அசர் னென்நரம் தல்னரபன்
ீ
(கற.தி 1310)
துட ீ து தடடவடுத் அனரவுீணின் தடடத்பதற ரர்? = ரனறக்கனர்
தரண்டி ரட்டில் ற்தட்ட ரரிசுரிட வதரரில் ரனறக்கனர் ந் ன்ணனக்கு றரக
சுந்ப்தரண்டினுக்கு உி னரிந்ரர்? = தரண்டின்
ீ
றரக
அனரவுீன் கறல்ஜற த்டண ஆண்டுகபரக ங்வகரனறர் தடடவடுப்னகடப டுத்ரர்? = 12
னடந வனரக
கடவுபின் திறறறரக ம்ட கனறக் வகரண்ட ன்ணர் ரர்? = அனரவுீன் கறல்ஜற
வடல்னற சுல்ரன்கபில் றந்ரண என வதனம்தடடட றறுி சுல்ரன் ரர்? = அனரவுீன்
கறல்ஜற
குறடக்கு சூடுவதரடும் ரக் னடநிடணக் வகரண்டு ந் கறல்ஜற ன்ணர் ரர்? = அனரவுீன்
கறல்ஜற
அனரிீன் கறல்ஜற ற்தடுத்ற இரணு தடட ர்
ீ
னடகப் தறவட்டின் வதர் ரது? =
யீனறர () வசர
அங்கரடி றர்ரகத்ட கட்டுப்தடுத் ந் இன அறகரரிகடப அனரவுீன் கறல்ஜற றறத்ரர்? =
றரணி ரிரமத், யரணரி ண்டி
றனரிகபில் ற்தடும் றறடகடப சூனறக்க அனரவுீன் கறல்ஜற ரட றறத்ரர்? = றரணி
னஸ்டரக்ரஜ்
னன் னனறல் றனரிட சூனறத் வடல்னற சுல்ரன் ரர்? = அனரவுீன் கறல்ஜற
அனரவுீன் கறல்ஜற வசய் சலர்றனத்ங்கபில் னன்டரணது து? = அங்கரடி சலர்றனத்ம்
தரத்கரணர சூற, அடனர்ரசர, சலரிக்வகரட்டட, ஆிம் தூண்கள் அண்டண
வதரன்நற்டந கட்டி ன்ணர் ரர்? = அனரவுீன் கறல்ஜற
குதுப்றணரரின் தடரில் ன்று அடக்கப்தடும் கட்டிடம் து? = அடனர்ரசர
அனரவுீன் கறல்ஜற டடந் ஆண்டு து? = கற.தி 1316
கறல்ஜற தின் கடடசற அசர் ரர்? = மறர்-உத்ீன்-குஸ்ன-ர
ந் ஆண்டின் னடிில் கறல்ஜற ன னடிவுக்கு ந்து? = கற.தி 1320
வதரி அபினரண என றந் தடடட உனரக்கற னல் சுல்ரன் ன்ணர் ரர்? =
அனரவுீன் கறல்ஜற
ரனடட கூற்றுப்தடி அனரவுீன் கறல்ஜற 4,75,000 குறட ர்கடப
ீ
திில் அர்த்றனந்ரர்
ன்று அநறப்தடுகறநது? = வதரிஷ்டர
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துக்பக் ன – (கற.தி 1320 னல் கற.தி 1414 ட) :
கறரசுறன் துக்பக் : (கற.தி 1320 – கற.தி 1325) :
கரமற ன்ந தட்டத்ட சூட்டிக் வகரண்ட னல் வடல்னற சுல்ரன் ரர்? = கறரசுீன் துக்பக்
துக்பக் டத வரற்றுித்ர் ரர்? = கரமறரனறக்
கரமறரனறக் ன்தரின் சறநப்னப் தட்டப் வதர் ரது? = கறரசுீன் துக்பக்
கரமறரனறக் ன்தர் ந் கரின் ஆறரக இனந்து தின்ணர் வடல்னற சுல்ரணரக
திவற்நரர்? = தஞ்சரப்
வடல்னறில் துக்பக் ம்சம் வரடங்கப்தட்ட ஆண்டு து? = கற.தி 1320
வடட சரிந்து இநந்து வதரண துக்பக் ன்ணர் ரர்? = கறரசுறன் துக்பக்
ந் தகுற வற்நறடக் வகரண்டரட அடக்கப்தட்ட வடட சரிந்து கறரசுீன் துக்பக் அர்கள்
இநந்து வதரணரர்? = ங்கப்தகுறட வன்நற்கரக
கறரசுீன் துக்பக் அர்கள் ந் ஆண்டு ங்கப்தகுறட வன்நரர்? = கற.தி 1325
கறரசுீன் துக்பக் ன்ணர் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1325

னகது தின் துக்பக் : (கற.தி 1325 – கற.தி 1351)
கறரசுீன் துக்பக் திநகு திவற்ந ன்ணர் ரர்? = ஜீணரகரன்
ஜீணரகரன் தட்டம் ற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1325
ஜீணரகரன் அர்கள் ந் தட்டப்வதனடன் அசரணரர்? = னகது தின் துக்பக்
‘னண்தரடுகபின் வரத் உனம் ற்றும் றர்டந ண்ம் வகரண்ட ன்ணர் ற்றும்
னட்டரள் அசர்’ - ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = னகது தின் துக்பக்
‘னண்தரடுகபின் வரத் உனம் ற்றும் றர்டந ண்ம் வகரண்ட ன்ணர் ற்றும்
னட்டரள் அசர்’ – ன்று னகது தின் துக்பக் ன்ணட கூநற அநறஞர் ரர்? = தரணி
ரங்கல் தகுறட ஜீணரகரன் டகப்தற்நற ஆண்டு து? = கற.தி 1327
வடல்னறினந்து டனகட வகறரிக்கு ரற்நற ன்ணர் ரர்? = னகது தின் துக்பக் (கற.தி
1327)
னகது தின் துக்பக் வபிிட்ட வசப்ன ரத்றன் வதர் ரது? = அரனற
அசு சறன்ணம் இல்னர அரனற ன்ந வசப்ன ரத்ட னகது தின் துக்பக் வபிிட்ட
ஆண்டு து? = கற.தி 1329
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கரனறரக கறடந் அசுக் கனவூனத்ட றப்னம் வதரனட்டு ந் தகுறின் றனரிட னகது
தின் துக்பக் அர்கள் அறகரித்ரர்? = வர-ஆப் தகுற (கற.தி 1325)
னகது தின் துக்பக் வரடங்கற வபரண்டத்துடநின் வதர் ரது? = றரணி வயரகற
ங்வகரனறர்கள் ரர் டனடில் னகது தின் துக்பக் ீ து தடடவடுத்து ந்ணர்? =
ரின்
னகம்து தின் துக்பக் அர்கள் ம் தடடதனத்டப் வதனக்க னறரக வரத்ம் த்டண
ர்கடப
ீ
வசர்த்துக் வகரண்டரர்? = 3,70,000 ர்கள்
ீ
னகது தின் துக்பக் கரனத்றல் ந் தூதுர் ரர்? = இதின்தடுடர
இதின்தடுடர ந் ரட்டட சரர்ந் தூதுர் ரர்? = வரரக்கர
ந் ஆண்டு இதின்தடுடர ன்ந தூதுர் இந்றர ந்ரர்? = கற.தி 1333
சறநந் இனக்கற ச ற்றும் த்து கல்ி வகள்ிகபில் வர்ச்சற வதற்நறனந் எவ வடல்னற
சுல்ரன் ரர்? = னகம்து தின் துக்பக்
னகம்து தின் துக்பக் கற.தி.1351 ஆண்டு இநந் தின் க்கபிடறனந்து சுல்ரனும்,
சுல்ரணிடறனந்து க்கறம் ிடுடன வதற்நரக குநறப்திட்ட ரர்? = தவபணி
ரனடட கூற்றுப்தடி துக்பகரதரத் வனக்கபில் வசப்ன ரங்கள் குில் குினரக
கரப்தட்டண? = தரணி

திவரஸ் துக்பக் : (கற.தி 1351 – கற.தி 1388) :
திவரஸ் துக்பக் அர்கள் திவற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1351
திவரஸ் துக்பக் அர்கள் ள்றதடி வசய் ிசரக் கடன் து? = க்கரி ன்ந ிசரக்
கடன்
திவரஸ் துக்பக் அர்கள் குரணில் கூநறதடி க்கபிடறனந்து த்டண ிரண ரிகடப
சூனறத்ரர்? = ரன்கு – அட –
1) கவரஜ் – ிடபச்சனறல் 1/10 தங்கு
2) கம்ஸ் – வதரர்கபில் டகப்தற்நற வதரனட்கபில் 1/5 தங்கு
3) வஜமறர ரி – டனரி – இஸ்னரறர் அல்னரர் ீ து
4) ஜகரத் – குநறப்திட்ட இஸ்னரற ச் சடங்குகடபச் வசய்ற்கு சூனறக்கப்தடும்
கட்டம் ஆகறட
னன் னனறல் திரர் ீ து ஜறசறர ரிட ிறத் ன்ணர் ரர்? = திவரஸ் துக்பக்
திவரஸ்துக்பக் தில் கட்டப்தட்ட கறறு ற்றும் அடகள் ரது? = 50 அடகள், 150
கறறுகள், 100 தரனங்கள் ஆகறட கட்டப்தட்டண
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திவரஸ்துக்பக் கரனத்றல் றன அடப்ன னடந ன்ணவன்று அடக்கப்தட்டது? = றரணி
கறரத்
திவரஸ்துக்பக் உனரக்கற கங்கள் ரது? = ஜரன்னர், யறஸ்மரர், வதரரதரத்,
வதவரரதரத்
திவரஸ்துக்பக் கரனத்றல் றன அடப்னகள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டது? = றரணி கறத்
திவரஸ்துக்பக் கரனத்றல் னத்து டணகள் ன்ணவன்று அடக்கப்தட்டது? = ரர்-உல்-தர
ஜீரனரனகற ன்ந அறனகத்ட ற்தடுத்ற னல் வடல்னற சுல்ரன் ரர்? = திவரஸ் துக்பக்
னரிில் வஜகரர் வகரிடன அறத்ர் ரர்? = திவரஸ் துக்பக்
திவரஸ் துக்பக் ழுற ன் னரற்று தல் து? = ததூயத்-இ-வதவரரயற
திவரஸ் துக்பக் ஆரித் அநறஞர் ரர்? = ஜறர உல்தி
குதுப்-வதவரஸ்-ரயற ன்ந இற்தில் வரடர்தரண தல் ரனடட கரனத்றல்
இற்நப்தட்டது? = திவரஸ் துக்பக்
ீ ர்ப்தரசண ரி ிறத் னல் வடல்னற சுல்ரணி ன்ணர் ரர்? = திவரஸ் துக்பக்
அணரடகள் ற்றும் டகம்வதண்கள் னனுக்கரக திவரஸ் துக்பக் அர்கபரல் உனரக்கப்தட்ட
துடந து? = றரணி டகத்
திவரஸ் துக்பக்கரல் ஆரிக்கப்தட்ட அநறஞர்கள் ரர்? = தரணி ற்றும் அதிப்
திவரஸ் துக்பக் அடுத்து திவற்ந ன்ணர்கள் ரர்? = இண்டரம் கறரசுீன் துக்பக் ர,
அனதக்கர் ர, சறர்-உத்-ீன் னகது துக்பக்
ந் தற்நரண்டின் இறுறில் துக்பக் தில் இனந்து தன தகுறகள் திரிந்து சுந்ற ரடுகபரக
றகழ்ந்ண? = 14 ஆம் தற்நரண்டு
தன தகுறகள் திரிந் திநகும் கற.தி 1414 ட துக்பக் தின் ஆட்சற இனந் இன தகுறகள் து? =
வடல்னற ற்றும் தஞ்சரப்
சரர்கண்ட் தகுறட ஆட்சற வசய் ன்ணர் ரர்? = டனெர்
ரனடட தடடவடுப்ன துக்பக் தின் ழ்ச்சறக்கு
ீ
அடிவகரனறது? = டனெர்
டனெர் தடடவடுப்ன டந் ஆண்டு து? = கற.தி 1398
துக்பக் தின் கடடசற ன்ணர் ரர்? = சறர்-உத்-ீன் னகது துக்பக்

டசது ன - (கற.தி 1414 – கற.தி 1451) – (37 னடங்கள்) :
டசது ம்சத்ட வரடங்கற ன்ணர் ரர்? = கறமறர்கரன்
டசது ம்சம் துங்குற்கு னன் கறமறர்கரன் ந் தகுறின் ஆறரக றகழ்ந்ரர்? =
னல்ரன்
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ந் ஆண்டு கறமறர்கரன் ன்ணர் டசது டத வரற்றுித்ரர்? = கற.தி 1414
கறமறர்கரன் ன்ணனக்கு திநகு டசது தில் அடுத் ன்ணரக திவற்நர் ரர்? =
கறமறர்கரன் கன் னதரக்ஷர (கற.தி 1421 – கற.தி 1434)
டசது ம்சத்றல் அறக கரனம் ஆட்சற வசய் ன்ணர் ரர்? = னதரக்ஷர
டசது ம்சத்றன் சறநந் அசர் ரர்? = னதரக்ஷர
வடல்னற ீ றன்நத்றல் இந்து உர்குடிிணட றறத் குநறப்திடத்குந் ன்ணர் ரர்? =
னதரக்ஷர
னதரக்ஷர னும் ன்ணர் ந் றக்கடில் னதரக் தரத் னும் கட றர்ரணித்ரர்? =
னடண றக்கடில்
னதரக்ஷர அடுத்து டசது தில் அசரக திவற்ந ன்ணர் ரர்? = னகது ர
(னதரக்ஷரின் சவகரன்)
னகதுர னரகூர் ஆறர் தஹ்றல் வனரடி உினேடன் ன் ீ து தடடவடுத்து அடண
வற்நற வதற்நரர்? = ரபம்
ரப வற்நறக்கு கரரண தஹ்னரல் வனரடிக்கு ந் தட்டத்ட னகதுர அர்கள்
சூட்டிணரர்? = கரணி கரணர
னகதுர இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1445
அனரவுீன் ரவுக்கு கட்டர ஏய்பித் ன்ணர் ரர்? = தஹ்னரல் வனரடி
ந் ஆண்டு டசது ன னடிவுக்கு ந்து? = கற.தி 1451

வனரடி ன – (கற.தி 1451 னல் கற.தி 1526 ட) – (75 ஆண்டுகள்) :
வடல்னறட ஆண்ட கடடசற சுல்ரன் ன து? = வனரடி ன
டசதுகடப அடுத்து ஆட்சறக்கு ந் வனரடிகள் ந் ரட்டடச் வசர்ந்ர்கள்? = ஆப்கரணிர்கள்
வனரடி டத வரற்றுித் ன்ணர் ரர்? = தஹ்னரல் வனரடி
தஹ்னரல் வனரடி அர்கள் னனறல் ந் கரின் ஆறரக திரற்நறக் வகரண்டினந்ரர்? =
னரகூர்
தஹ்னரல் வனரடி அடுத்து அர் கன் சறக்கந்ர் ரயற திவற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1489 –
கற.தி 1517
சறக்கந்ர் ரயற ன்ணர் ந் தட்டப்வதனடன் வனரடி தில் திவற்றுக் வகரண்டரர்? =
சறக்கந்ர் ர
ஆக்ர கட கட்டி ன்ணர் ரர்? = சறக்கந்ர் ர
ந் ஆண்டு சறக்கந்ர் ர அர்கள் ஆக்ர கட கட்டிணரர்? = கற.தி 1504
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சறக்கந்ர் ர அர்கள் ஆக்ர கட டனகரக ரற்நற ஆண்டு து? = 1506
சறக்கந்ர் ர ஆட்சறின் வதரது றர்ரகம் ற்றும் தண்தரட்டு டஉஅரக றகழ்ந் கம் து? =
ஆக்ர
சறக்கந்ர் ர ினம்தி வகட்கும் இடச து? = வசணரய் இடச
சறக்கந்ர் ர கரனத்றல் வபிிடப்தட்ட இடசத்வரகுப்ன தல் து? = னஹ்ஜட்-இ-சறக்கந்ர்
ரயற
ீி இஸ்னரற தற்றுடட வனரடி ன்ணர் ரர்? = சறக்கந்ர் ர
வனரடி தின் சறநந் அசர் ரர்? = சறக்கந்ர் ர
சறக்கந்ர் ர இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1517
சறக்கந்ர் ரிற்கு திநகு வனரடி தில் திவற்ந ன்ணர் ரர்? = இப்ரயறம் வனரடி
கடடசற வனரடி அசர் ரர்? = இப்ரயறம் வனரடி
வனரடி டத சரர்ந் ந் ன்ணர் சகறப்னத்ன்டற்நரகவும், ிட்டுக் வகரடுக்கும்
ணப்தரன்ட இல்னரரகவும் கரப்தட்டரர்? = இப்ரறம் வனரடி
இப்ரயறம் வனரடி அர்கள் ன்ணரக இனந் வதரது தஞ்சரப் ஆறரக இனந்ர் ரர்? =
வபனத்கரன் வனரடி
வபனத்கரன் வனரடிின் கன் றல்ர்கரன் வனரடிட வகரடுடதடுத்ற ன்ணர் ரர்? =
இப்ரயறம் வனரடி
இப்ரயறம் வனரடி அர்கள் றல்ர்கரடண வகரடுடதடுத்றரல் வபனத்கரன் வனரடி ரட
உிக்கு அடத்ரர்? = கரனல் ன்ணர் தரதர்
தரதர் ந் வதரரின் வதரது இப்ரயறம் வனரடிட வரற்கடித்ரர்? = னல் தரணிதட் வதரர்
னல் தரணிதட் வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1526

வடல்னற சுல்ரன்கள் ஆட்சறின் றர்ரகத்துடந :
வடல்னற சுல்ரன் அசுகபின் சம் து? = இஸ்னரம்
சுல்ரன்கள் ஆட்சறின் வதரது க்கறக்கு ந் சட்டங்கபின் அடிப்தடடிவனவ றர்ரகம்
டடவதற்நது? = இஸ்னரற சட்டம்
வடல்னற சுல்ரணித்றற்கு உி வசய் இனந் 6 அடச்சர்கள் தற்நறக் கூறுக :
அடச்சர்கள்

றர்கறக்கும் துடந

சலர்

திர் (அ) றற அடச்சர்

றரணி ரிமரத்

ரணுத் துடந

றரணி இன்மர

வபினேநவுத் துடந

றரணி அர்ஸ்

அஞ்சல் துடந

சர்உஸ் சர்

சத்துடந
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கரமற-உத் கரமரத்

ீ றத்துடந

இந்றரில் கரப்தட்ட னஸ்லீம் இணப்திரிவுகள் து? = சன்ணி, றர
வடல்னற சுல்ரணி ன்ணர்கள் னஸ்லீம் த்றன் ந் இணப்திரிவுகடப சரர்ந்ர்கபரக
இனந்ணர்? = சன்ணிப் திரிவு
வடல்னற சுல்ரன்கபின் றர்ரக அடப்ன : ரடு  இக்ரர்கள்  றக்  தர்கரணர  கறரங்கள்
வடல்னற சுல்ரணி றர்ரகத்றல் தர்கரணரின் னக்கற அறனர்கள் வ்ரறு
அடக்கப்தட்டணர்? = அறல் அல்னது னன்றப்
றர்ரகத்றன் றகச்சறநற அபவு து? = கறரம்
வடல்னற சுல்ரன் ஆட்சறக் கரனத்றன் னன்டத் வரறல் து? = வபரண்ட வரறல்
வபரண்டக்கு அடுத் வரறனரக அடந் னக்கறத் வரறல் து? = வசவுத் வரறல்
ந் இன இடங்கபில் ரண துிகபரணது ரரிக்கப்தட்டு வதனபி ற்றுற
வசய்ப்தட்டண? = குஜரத் ற்றும் ங்கரபம்
ரட்டின் னன்டரண னரணரணது ன் னெனரகவ கறடடத்து? = றனரி
வடல்னற சுல்ரன்ர்கபின் கரனத்றல் டனட ீ றதற வ்ரறு அடக்கப்தட்டரர்? = கரமற-உத்கரத்

வடல்னற சுல்ரணிர்கபின் கடன ற்றும் இனக்கறம் :
வடல்னற சுல்ரன்ர்கபின் கட்டட கடன அடப்ன த்டண ிரக திரிக்கப்தட்டுள்பது? = 3
ிரக – அட
1) வடல்னற அல்னது வதசு கடனதரி;
2) கக் கடனதரி;

3) இந்துக்கள் கடனதரி

வடல்னற சுல்ரன்கபின் கட்டிட கடனக்கு சறநப்திக்கப்தடும் இடங்கள் சறனற்டநக் கூறுக :
ஆட்சற வசய் ம்சங்கள்

சறநப்திக்கப்தடும் இடங்கள்

ரம்றக் ம்சம்

குதுப்றணரர், குரத் உத் இஸ்னரம் சூற, ரசறர்-உத்-ீன்

கறல்ஜற ம்சம்

வடல்னறில் உள்ப சலரி கம், யத்றஜரம்னறன்

துக்பக் ம்சம்

கறரசுீன் துக்பக்கறன் கல்னடந, னகது-தின்-துக்பக்

னகதுின் கல்னடந, தரல்தணின் சரற ஆகறட
அனறரின் ர்கர, அனரய்ரர்ரசர ஆகறட
கட்டி அனரதரத் வகரட்டட, துக்பக்கரதரத்,
ஜயரன்தணர ஆகறட

வனரடி ம்சம்

வடல்னறில் உள்ப வனரடி னங்கர, வரற சூற ற்றும்
சறக்கந்ர் வனரடிின் கல்னடந ஆகறட

உனது வரற உனரண கரனம் து? = வடல்னற சுல்ரன்ர்கபின் கரனம்
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அல்தனொணி ரன் ழுற ந் தனறல் இந்ற சனெகப் வதரனபரர றடன தற்நற
குநறப்திட்டுள்பரர்? = ரனக்கற-உல்-இந்த்
சுல்ரன்ர்கபின் கரனத்றல் அன ற்றும் தரசலக வரறகபில் னனட வதற்நறனந் கிஞர்
ரர்? = அல்தனொணி
அல்தனொணி அர்கள் சஸ்கறன வரறில் ந் இன தல்கடப தடித்ன் னெனம் அன்
கனத்துக்கபரல் ஈர்க்கப்தட்டரர்? = உதறடங்கள் ர்றும் தகத் கல ட
தரசலக வரறக் கிஞரண அறர்குஸ்ன த்டண அடி ஈடிச் வசய்னேள்கடப ழுறனேள்பரர்? =
4,00,000 ஈடிச் வசய்னேள்
வடல்னற சுல்ரங்கபின் அசட வரற து? = தரசலகம்
வடல்னற சுல்ரன் கரனத்றல் பர்ச்சற அடடந் வரற து? = உனது
உனது வரற ற்றும் யறந்ற வரற ழுத்ரபர் ரர்? = அீ ர்குஸ்ன
ந் னனர் ணது கிடகபில் றடந இந்றச் வசரற்கடப தன்தடுத்றனேள்பரர்? = அீ ர்குஸ்ன

ிஜக ற்றும் தரறணி அசுகள் :
வடல்னற சுல்ரணிர்கபின் ஆட்சற திடிினறனந்து னனறல் வபிவநற ரடுகள் து? =
ங்கரபம், னல்ரன்
வடல்னற சுல்ரணிர்கபின் ஆட்சற திடிினறனந்து வபிவநற வன்ணிந்ற தகுறகள் து? =
ிஜகம், தரறணி அசுகள்
ிஜகப் வதசு - (கற.தி 1336 – கற.தி 1672) :
ிஜக வதடச வரற்றுித் ன்ணர்கள் ரர்? = யரியர், னக்கர்
யரிகர், னக்கர் அர்கள் ந் ன்ணரிடம் திரற்நற இனந்ணர்? = வயரய்சரப அசர் னென்நரம்
தல்னரபர்
ீ
ந் ன ழ்ச்சறடடந்
ீ
திநகு யரிகர் அர்கள் ன்ணரக திவற்நரர்? = வயரய்சரப
ன
ரர் உினேடன் யரிகர் ன்ணர் ிஜக வதடச வரற்றுித்ரர்? = துநி ித்ரண்ர்,
அது சவகரர் சரணர ஆகறவரர் உினேடன்
ந் ஆண்டு ிஜக வதசு வரற்றுிக்கப்தட்டது? = கற.தி 1336
ந் ஆற்நறன் கடில் ிஜக வதசு வரற்றுிக்கப்தட்டது? = துங்கதத்ர ஆற்நறன்
வன்கடில்
ிஜக அசறன் டனகம் து? = யம்தி
ிஜகப் வதசு த்டண திணர்கபரல் ஆபப்தட்டது? = 4 னக்கற திணர்கபரல் – அட –
சங்க, சரற, துற, அடு
ீ

60

னனரம் யரியர் ஆட்சற வதரறுப்வதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1336
ிஜக அசரக யரிகர் வதரறுப்வதற்ந திநகு னனரரக வன்ந கம் து? = டசூர்
(தின்ணர் துடட வன்நரர்)
னனரம் யரியனக்கு திநகு ஆட்சற வதரறுப்வதற்ந ன்ணர் ரர்? = னனரம் னக்கர் (கற.தி 1356)
ிஜகப் வதசறன் சறநப்னக்குரி ன்ணர்கடபக் கூறுக? = இண்டரம் யரியர், னனரம்
வரர், இண்டரம் வரர், கறனஷ் வரர் ஆகறவரர்

கறனஷ் வரர் – (கற.தி 1509 – கற.தி 1529) :
கறனஷ் வரரின் ன து? = துற ன
ிஜகப் வதசறன் சறநந் வதசர் ரர்? = கறனஷ் வரர்
கறனஷ் வரர் என னழுறடநரண அசர் ன்று கூநற னரற்று அநறஞர் ரர்? =
வடரறங்வகரதஸ்
கறனஷ் வரர் ன்ணர் சறசனத்றத்ட ன்ந இடத்ட டகப்தற்நற ஆண்டு து? = கற.தி
1510
கறனஷ் வரர் ன்ணர் வய்ச்சூர் ன்ந இடத்ட டகப்தற்நற ஆண்டு து? = கற.தி 1512
கறனஷ் வரர் ன்ணர் ரங்கல் ற்றும் எடிசரடனேம் டகப்தற்நற ஆண்டு து? = கற.தி
1523
ஆந்றவதரஜர் ண அடக்கப்தட்டர் ரர்? = கறனஷ் வரர்
கறனஷ் வரர் ஆட்சறில் இனந் அட ரது? = அஷ்டறக்கஜங்கள்
ந் ன்ணர் ஆட்சறின் வதரது ிஜகப் வதசறன் னகழ் உச்சறடனட அடடந்து? =
கறனஷ் வரர்
அஷ்டறக்கஜங்கள் ணப்தடும் ட்டு வதர் வகரண்ட அடில் இனந் ட்டு னனர்கள் ரர்? =
அல்னசரி வதத்ண்ர, ந்ற றம்ண்ர, வணரனறரன், தட்டு னெர்த்ற, னணதத்றன்,
ீ
துர்ஜற, ல்னண்ர ற்றும் தணரஜற சூரணர
அஷ்டறக்கஜங்கள் ணதப்டும் ட்டு வதர் வகரண்ட அநறஞர்கபில் னன்டரணர் ரர்? =
அல்னசரி வதத்ண்ர
ஆந்றகிதிரகர் ண அடக்கப்தடுதர் ரர்? = அல்னசரி வதத்ண்ர
வறங்கு இக்கத்றன் ந்ட ன்று அடக்கப்தட்டர் ரர்? = அல்னசரி வதத்ண்ர
துசரிம் ற்றும் யரிகரசரம் ன்ந தடன ழுறர் ரர்? = அல்னசரி வதத்ண்ர
ந் ன்ணர் ஆட்சறின் வதரது டனக்வகரட்டட வதரர் ற்தட்டது? = இரரர்
இரரனக்கு றரக கூட்டரக வதரரிட்ட னஸ்லீம் ரடுகள் து? = தரறணி அசுகபரண
அகதுகர், திஜப்னர், வகரல்வகரண்டர, தீடரர் ஆகறட
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டனக்வகரட்டட வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1565
ரக்ஷமரங்கடி – ண அடக்கப்தட்ட வதரர் து? = டனக்வகரட்டடப் வதரர்
டனக்வகரட்டட வதரரில் வரல்ி அடடந் ன்ணர் ரர்? = இரரர்

ிஜக வதசறன் அசறல் :
ிஜகப் வதசறன் க அடப்ன = ரடு  ரகரம்  ரட்டம்  கறரம்
ிஜகப் வதசறல் ரகரங்கடப றர்கறத்ர்கள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? = ரக்
ிஜகப் வதசறல் கறர றர்ரகங்கள் அடணத்தும் ரரல் கண்கரிக்கப்தட்டு ந்ண? =
கரரக்கரச்சரரிரர் ன்னும் ட அசறன் அறகரரிரல்
ிஜக ரட்டின் னரரணது டச் சரர்ந்து இனந்து? = வபரண்ட
ிஜகப் வதசு கரனத்றல் ந் த்றன் அடிப்தடடில் க்குகள் ிசரரிக்கப்தட்டண? =
இந்து  அடிப்தடடில்
ிஜகப் வதசறல் வதண் வசரறடர்கள், ழுத்ர், கக்கரபர், கரனர், ல்னேத்
ரங்கடணகள்
ீ
ஆகறவரர் அசடில் இடம் வதற்நறனந்ணர் – ன்று கூநறர் ரர்? =
றனேணஸ்
குந்ட றனம், ட்சடனடந, தனர ம், உடன்கட்டட றுல், ஆகறட
டடனடநில் இனந்ண
ிஜகப் வதசர்கள் ிகத்னம் டத்றனந் ற்ந ரடுகபின் வதர்கடப சறனற்டநக்
கூறுக? = சலணர, இந்ற வதனங்கடனறல் உள்ப ீவுகள், வனசற ீவுகள், அவதிர, தர்ர,
தரசலகம், வன்ணரப்திரிக்கர, அதிசறணிர, வதரர்ச்சுக்கல் ஆகறட
ிஜகப் வதசறனறனந்து ற்றுற வசய்ப்தட்ட வதரனள்கபில் சறனற்டநக் கூறுக? =
ரசடணப் வதரனள்கள், ரணிங்கள், தட்டு, தனத்ற, அதின், சரப்வதரனள், னத்து, குங்குப்ன,
இஞ்சற, சர்க்கட, வங்கரய் வதரன்நட
ிஜகப் வதசறல் வபிரட்டுக்கப்தல் வதரக்குத்துக்கு உி துடநனகங்கள் து? =
வகரர, டடனை, வகரல்னம், வகரச்சற ஆகறட
ிஜகப் வதசுக்கு இநக்குற வசய்ப்தட்ட வதரனள்கள் ரது? = குறடகள், தரசம்,
சலணப்தட்டு, றனதுரண வல்வட்துி ஆகறட
ிஜகப் வதசறன் கட்டுரணக் கடனக்கு .கர வகரில்கடபக் கூறுக? = யசர ரசரற
வகரில், ிட்டனசரற ஆனம் ஆகறட
ிஜகப் வதசறன் உவனரக உனக்குக்கடனக்கு .கர து? = கறனஷ் வரர் சறடன
ிஜக வதசறல் பர்ச்சறடடந் இனக்கறங்கள் து? = சஸ்கறனம், வறங்கு, றழ்,
கன்ணட இனக்கறங்கள்
வங்கறக்கரண உடட ழுறர் ரர்? = சரணர
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கறனஷ் வரர் ழுற வறங்கு தல் து? = அனக் – ரல்ர
கறனஷ் வரர் ழுற சஸ்கறன தல் து? = உரதரிம், ஜரம்தற கல்ரம்
ஆகறட
ிட்டனசரற வகரில் ரனடட கரனத்றல் கட்டப்தட்டது? = கறனஷ் வரர்
ந் வகரினறன் னன்தக்கத்றல் எவ தரடநரல் வசதுக்கப்தட்ட ம் என்று உள்பது? =
ிட்டனசரற வகரில்

தரறணி அசு – (கற.தி 1347 – கற.தி 1526) :
தரறணி அடச வரற்றுித் ன்ணர் ரர்? = யசன்கங்கு
யசன்கங்கு ன்தர் இற்வதர் ரது? = அனரவுீன் தகன் ர
யசன்கங்கு அர்கள் ந் ஆண்டு தரறணி அடச வரற்றுித்ரர்? = கற.தி 1347
யசன்கங்கு அர்கள் ந் கட சரர்ந் அறனரக இனந்ரர்? = வகறரிட சரர்ந்
துனக்கற அறனர்
யசன்கங்கு ன்ணர் ரங்கடன ஆண்ட இந்து ன்ணட வன்று டகப்தற்நற தகுறகள் து? =
வகரர, ரண்டு, ரணம், வகரல்கரப்னர் ஆகறட
யசன்கங்கு அசரின் டனகம் து? = குல்தர்கர
தரறணி அடச வரத்ம் த்டண சுல்ரன்கள் ஆட்சற னரிந்ணர்? = 14 சுல்ரன்கள்
ிஜக ன்ணர் னனரம் னக்கட வரற்கடித் தரறணி அசர் ரர்? = னனரம் னகது ர
மர ன்நர கல்ிக்கூடங்கடபனேம், னத்து டணகடபனேம் கட்டி தரறணி அசர் ரர்? =
இண்டரம் னகம்து ர
ிஜக ன்ணர் னனரம் வரட வரற்கடித் தரறணி அசர் ரர்? = வதவரஷ் ர
தரறணி
றர்ரக வதரறுப்தில் இந்துக்கறக்கு இடபித் தரறணி அசர் ரர்? = வதவரஷ் ர தரறணி
டனகட குல்தரினறனந்து தீடரனக்கு ரற்நற தரறணி ன்ணர் ரர்? = அகது ர
அகது ர இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1435
னகது ர ஆட்சறில் இனந் சறநந் றர்ரகற ரர்? = னகது கரன்
னகது ர ன்ணர் ந் ஆண்டு னகது கரன் அர்கறக்கு ண்டடண ிறத்ரர்? =
கற.தி 1481
னென்நரம் னகது ர திவற்ந வதரது அரின் து ரது? = 9 து
ந் ஆண்டு னென்நரம் னகது ர அர்கப தரறணி அசரக திவற்றுக் வகரண்டரர்? =
கற.தி 1463
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னென்நரம் னகது ரவுக்கு தரதுகரனரக இனந்ர் ரர்? = னகது கரன்
ந் ன்ணர் கரனத்றல் தற, துங்கப்தத்றர றகள் தரறணி அசுடன் இடக்கப்தட்டண? =
னென்நரம் னகது ர
னென்நரம் னகது ர ஆட்சறக்கு திநகு தரறணி அசு த்டண சறறு ரடுகபரக சறறுண்டது? = 5
சறறு ரடுகபரக

தரறணி அசு அசறல் றடனகள் :
தரறணி வதசறல் சறறுண்ட 5 அசுகள் து? = தீஜப்னர், அகதுகர், தீரர், தீடரர், வகரல்வகரண்டர
ஆகறட
தரறணி அசுகபின் றர்ரகம் வ்ரறு அடந்றனந்து? = றடனரணி னடநில்
தரறணி அசறல் ரறனங்கள் வ்ரறு அடக்கப்தடுகறன்நண? = ரஃனகள்
தரறணி அசறல் ந் வரறகடப கற்க ஊக்கபித்ணர்? = அன, தரசலகம்
தரறணி அசு கரனத்றல் பர்ச்சறனேற்ந வரற து? = உனது வரற
தரறணி அசு கரனத்றன் வகரிற்கட்டிட கடனக்கு .கர இடங்கள் சறனற்டநக் கூறுக? = னகது
கரன் கட்டி மர, சுல்ரன்கபரல் கட்டப்தட்ட குல்தர்கர ஜறம்ர சூற, வகரல்வகரண்டர
வகரட்டட, தீஜப்னரில் உள்ப வகரல்கும்தரஸ் கட்டடம் ஆகறட
னணுனணுக்கும் அங்கம் ன்ந சறநப்டத வதற்ந வகரட்டட து? = தீஜப்னரில் உள்ப
வகரல்கும்தரஸ் கட்டடம்
தரறணி அசறனறனந்து திரிந் னல் அசு து? = தீரர் அசு
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வரகபரர்கபின் ஆட்சற :
தரதர் :
தரதர் அர்கடப இந்றரின் ீ து தடடவடுத்து னரறு கடிம் ழுறர்கள் ரர்? =
ஆனம்கரன் ற்றும் தஞ்சரப் ஆறர் வபனத்கரன் வனரடி
தரதர் தடடவடுத்து னம் வதரது வன்ணிந்றரில் சுந்ற அசுகபரக வசல்தட்டு ந் இன
அசுகள் து? = ிஜக வதசு ற்றும் தரறணி வதசு
தரதர் திநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1483
தரதர் அர்கள் திநந் இடம் து? = த்ற ஆசறரிறள்ப தர்கரணர றனப்தகுற
தரதர் அர்கபின் ந்ட ரர்? = டனெர் இணத்ட வசர்ந் உர் வக்
தரதர் அர்கபின் ரரர் இணம் து? = வசங்கறஸ்கரன் இணம்
தரதர் அர்கள் ந் ஆண்டு தர்கரணரின் ஆட்சற வதரறுப்டத ற்நரர்? = கற.தி 1494
தரதர் அர்கள் ந் றன் வதரது தர்கரணரின் ஆட்சற வதரறுப்டத ற்நரர்? = 11 ஆம் றல்
னல் தரணிதட் வதரர் டந் ஆண்டு து? = கற.தி 1526 ப்ல் 21 ரள்
னல் தரணிதட் வதரர் ந் இனனக்கும் இடடவ டடவதற்நது? = தரதர் ற்றும் இப்ரயறம்
வனரடி
னல் தரணிதட் வதரரில் வற்நற வதற்ந ன்ணர் ரர்? = தரதர்
தரதரின் தரணிதட் வதரரில் னக்கற தங்கு கறத்து து? = தீங்கறப்தடட
இந்றரில் 200 ஆண்டுகரப னகனர வதசறற்கரண அடித்பத்ட உனரக்கற னகனர
ன்ணர் ரர்? = தரதர்
ன்டண இந்துஸ்ரணத்றன் வதசர் ண அநறித்துக் வகரண்ட ன்ணர் ரர்? = தரதர்
வரர் ஆட்சற வசய் இரரசங்கர ற்றும் தரதர் இனனக்கும் இடடவ ந் இடத்றல் வதரர்
டடவதற்நது? = கரன்ர
கரன்ர வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1527
ந் வதரனக்கு தின் தரதர் அர்கள் கரமற ன்ந தட்டத்ட சூட்டிக் வகரண்டரர்? = கரன்ர வதரர்
தரதர் அர்கள் ரபத்ட ஆட்சற வசய் வறணிரய் ன்ந ன்ணட ந் வதரரில் வற்நற
வதற்நரர்? = சந்வரி வதரர்
சந்வரி வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1528
தரதர் அர்கள் னகம்து வனரடிட ந் வதரரில் வற்நற வதற்நரர்? = கரக்ர வதரர்
கரக்ர வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1529
தரதர் அர்கள் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1530 – 47 து
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இடடக்கரன இந்றரில் றகவும் ினம்தத்க்கர்கபில் எனரக கனப்தட்ட னகனர
ன்ணர் ரர்? = தரதர்
தரதர் ழுற சுசரிட தல் து? = ‘துசுக்-கற-தரதரி’ (அ) தரதரின் றடணவுகள்
தரதர் அர்கள் ன் சுசரிட தடன ந் வரறில் ழுறணரர்? = துனக்கற
தரதனக்கு திநகு னகனர ன்ணரக திவற்நர் ரர்? = அர் கன் உரனைன்

உரனைன் :
உரனைன் அர்கள் னகனர ன்ணரக திவற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1530
உரனைன் அர்கள் திநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1508 (கரனனறல் திநந்ரர்)
உரனைன் அர்கள் தக்ஷரணில் ஆறரக றறக்கப்தட்ட ஆண்டு து? = கற.தி 1528
உரனைன் அர்கள் ந் றன் வதரது தக்ஷரணின் ஆறரக றறக்கப்தட்டரர்? = 20 து
றல்
உரனைன் அர்கபின் சவகரர்கள் ரர்? = கரம்ரன், அஸ்கரரி, யறண்டரல்
உரனைன் அர்கள் ந் இடத்றல் டந் வதரரில் வர்கரணிடம் வரல்ி அடடந்ரர்? = வசபசர
ன்ந இடம்
வசபசர வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1539
கன்வணரசற வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1540
உரனைன் அர்கள் அரிடட இந்து த்டண ஆண்டுகரனம் ரவடரடிரக ரழ்ந்ரர்? = 15
ஆண்டுகள்
உரனைன் அர்கள் ரட றனம் வசய்து வகரண்டரர்? = அறரதரனு வதகம்
ந் ன்ணரின் உிவரடு உரனைன் அர்கள் ீ ண்டும் கரனல் ற்றும் கரந்கரட
டகப்தற்நறணரர்? = தரசலக ன்ணர்
தரசலக ன்ணர் உிவரடு உரனைன் அர்கள் கரம்ரணிடம் இனந்து ந் இன இடங்கடப
றனம்த வதற்நரர்? = கரனல் ற்றும் கரந்கரர்
உரனைன் அர்கள் வடல்னற ற்றும் ஆக்ரட ீ ண்டும் டகப்தற்நற ஆட்சற வசய் ஆண்டு து? =
கற.தி 1555
தரதரின் ந் கன் ‘அறர்ஷ்டசரனற’ ஆணரல் இர் ‘அறர்ஷ்டறல்னர’ கணரக ிபங்கறணரர்? =
உரனைன்
‘கல வ ிழுற்கு என ரய்ப்ன னவரணரல் அட நிடும் ணிர் உரனைன் அல்ன’ –
ன்று கூநற அநறஞர் ரர்? = வனன்னல்
உரனைன் அர்கள் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1556
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உரனைன் இநப்தற்கு னன் ரட ன்ணரக அநறித்ரர்? = அக்தர்
அக்தரின் தரதுகரனரக றறக்கப்தட்டர் ரர்? = டதரம்கரன்

வர்ர :
வர்ரின் உண்டரண வதர் ரது? = ஃதரித்
வர்ரின் ந்ட வதர் ரது? = உவன்
வர்ர திநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1472
வர்ர அர்கள் னனறல் ரரிடம் வடனக்கு வசர்ந்ரர்? = வஜரன்னட ஆட்சற வசய்
ஆப்கரணி கர்ணிடம்
வர்ரிற்கு வஜரன்னட ஆட்சற வசய் ஆப்கரணி கர்ணர் ந் தட்டத்ட ங்கற
கவுித்ரர்? = வர்கரன்
வர்ர அர்கள் ஆப்கரணி ஆறனக்கு திநகு ந் ஆறரிடம் திரற்நறணரர்? = ங்கரப
ஆறர்
வர்ர அர்கள் ந் கனக்கு அசரக திவற்றுக் வகரண்டரர்? = தீகரர்
வர்ர அர்கள் றறுி வதசு து? = சூர் ம்சம்
வர்ர அர்கள் டத்ற கடடசற தடடவடுப்ன து? = தண்வடல்கண்ட் – கற.தி 1545
வர்ர அர்கள் ந் வகரட்டட னற்றுடகின் வதரது றர்தரரிரக றகழ்ந் வடி
ிதத்றல் இநந்ரர்? = கனறஞ்சரர் வகரட்டட னற்றுடகின் வதரது
வர்ர இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1545
வர்ர அர்கள் றறுி வதசு அடப்ன ரது? = வதசு – சர்க்கரர் – தர்கரணரக்கள் –
கறரங்கள்
வர்ர வதசு ரறன றர்ரகத்றன் கடடசற அங்கம் து? = கறரம்
வர்ர அர்கபின் றர்ரகத்றல் னக்கற இடத்ட வதற்ந றட்டம் து? = றன னரய்
வர்ர அடச்சடில் இடம்வதற்ந ரன்கு னக்கற அடச்சர்கள்:
றரணி-இ-ிசரத்

வு ற்றும் வசனவு வதரறுப்தரபர்

றரணி-இ-ஆரிஷ்

இரணு வதரறுப்தரபர்

றரணி-இ-சரனத்

வபினேநவு ற்றும் தூக வதரறுப்தரபர்

றரணி-இ-இன்ர

அசு ஆடகள் ற்றும் கடி வதரக்குத்து
வதரறுப்தரபர்

இத்துரரி னடநட அநறனகப்தடுத்ற ன்ணர் ரர்? = வர்ர
‘அக்தரின் னன்வணரடி’ ண அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = வர்ர
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ந் கரத்றணரல் வர்ர அர்கள் அக்தரின் னன்வணரடி ண அடக்கப்தட்டரர்? =
திற்கரனத்றல் அக்தர் வர்ரின் றனச் சலர்றனத்ட தின்தற்நறரல்
வர்ர அர்கள் ந் ன்ணர் தின்தற்நற இரணு னடநின் னக்கற அம்சங்கடப
தின்தற்நறணரர்? = அனரவுறன் கறல்ஜற
வர்ர ன்ணரின் தடடகபில் அறக னக்கறத்தும் ரய்ந் தடட து? = குறடப்தடட
குறடகறக்கு சூடுவதரடும் ரக் னடநட அநறனகப்தடுத்றர் ரர்? = வர்ர
வர்ர அர்கள் ரங்கபில் ணது வதரிடண ந் வரறில் வதரநறக்கச் வசய்து
வபிிட்டரர்? = வகறரி
ரம் ன்ந னற வள்பி ரங்கடப அநறனகம் வசய்ர் ரர்? = வர்ர
‘ண
ீ
ர னடநின் ந்ட’ ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = வர்ர
வர்ர அர்கபின் கட்டிட கடனக்கு உரரக கூநப்தடும் இடம் து? = தீகரர் ரறனத்றல்
உள்ப சசரம் கரில் கட்டப்தட்ட அர் கல்னடந ற்றும் வடல்னறில் னகழ் வதற்ந னரரகறனர
ஆகறட
வர்ர அர்கள் ன் கல்னடநட ந் கட்டிடக்கடன தரிில் கட்டிணரர்? = இந்ற –
இஸ்னரற கட்டிடக்கடன தரி
வடல்னறில் னகழ்வதற்ந னரரகறனர ன்ந சறநந் கட்டடத்ட உனரக்கறர் ரர்? = வர்ர

அக்தர் :
ஜனரறறன் னகம்து அக்தர் திநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1542 ம்தர் 23
அக்தர் திநந் இடம் து? = அக்வகரட்டட
அக்தர் ந் றன் வதரது வதசரக னடிசூட்டிக் வகரண்டரர்? = 13 து றல்
உரனைன் அர்கள் ரட ன் கணரண அக்தனக்கு தரதுகரப்தபரக றறத்ரர்? = டதம்கரன்
இண்டரம் தரணிதட் வதரர் ந் இனனக்கும் இடடில் டடவதற்நது? = ங்கரபத்ட ஆண்ட
னகம்து ரிடம் திந்றரிரக இனந் வயன ற்றும் அக்தர்
இண்டரம் தரணிதட் வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1556
இண்டரம் தரணிதட் வதரரில் வரல்ிடடந் ன்ணர் ரர்? = வயன
ந் வதரரின் வற்நற னெனம் னகனரரின் ஆட்சற வடல்னற ற்றும் ஆக்ரில் ீ ண்டும் றடன
ரட்டப்தட்டது? = இண்டரம் தரணிதட் வதரர்
த்டண ஆண்டுகள் அக்தர் வதடில் டதம்கரணின் ஆட்சற டடவதற்நது? = 4 ஆண்டுகள்
த்டண ஆண்டுகள் அக்தரின் பர்ப்ன ரரண ரகம் அணரகர ஆட்சற வசய்ரர்? = 2 ஆண்டுகள்
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ரனடட ஆட்சற கரனம் ‘அந்ப்ன அசரங்க கரனம்’ ன்று அடக்கப்தடுகறநது? = அக்தரின்
பர்ப்னத்ரரண ரகம் அணரகர ஆட்சற
அக்தர் கரனத்றல் இரசனத்ற ஆறடக்குட்தட்ட வகரண்டுரணர தகுறட ஆட்சற வசய்ர்
ரர்? = வதசற இரி துர்கரவி
அக்தர் ந் வஜய்ப்னர் ரட்டின் இபசற ரர்? = வஜரத்தரய்
அக்தர் அர்கள் னஸ்லீம்கள் அல்னரர்கபிடம் ல்னரடப் வதந ந் இன ரிகடப த்து
வசய்ரர்? = ஜறசறர ற்றும் னணிப் த ரி (கற.தி.1562)
அக்தர் அர்கள் அகது கட ஆண்ட ந் ன்ணட வரற்கடித்து ன் வதசுடன் இடத்துக்
வகரண்டரர்? = சரந்த்தீதீட
அக்தர் அடில் தரக னரத்ட தரசலக வரறில் வரறவதர்த் னனர் ரர்? =
இரஜரவரடர்ரல்
தன டவரற தல்கடப தரசலக வரறில் வரற வதர்த் அநறஞர்கள் ரர்? = அனல்தரசல்
ற்றும் அரின் சவகரர் அனல் டதசற
‘அிணி அக்தரி’ ற்றும் ‘அக்தர் ரர’ ன்ந னரற்று னகழ்றக்க தல்கடப ழுற அநறஞர்
ரர்? = அனல்தரசல்
இறகரச தல்கபரகற இரரம் ற்றும் கரதரத்ட தரசலக வரறில் வரற
வதர்த்ர் ரர்? = அனல்டதசற
அக்தர் அடில் அனங்கரித் சறநந் இடசஞரணி ரர்? = ரன்வசன்
அக்தரின் ந்ட ற்றும் ரரரின் ப்திரிிடண து? = ந்ட இஸ்னரறன் சன்ணி ப்திரிவு
ற்றும் ரரர் றரப் திரிடச் வசர்ந்ர்
அக்தரின் ஆசறரிர் வதர் ரது? = வக்னதரக் – றர திரிட வசர்ந்ர்
அக்தர் அர்கள் கட்டி வரழுடக இல்னம் து? = ‘இதரத் கரணர’
அக்தர் ந் ஆண்டில் ‘இதரத் கரணர’ ன்ந வரழுடக இல்னத்ட கட்டிணரர்? = கற.தி 1575
அக்தர் அர்கள் ‘றுதடர ஆடிடண’ திகடணப்தடுத்ற ஆண்டு து? = கற.தி 1579
அக்தர் அர்கள் ந் ஆண்டு ‘ீன்-இனரயற’ ன்ந வய்க
ீ த்றடண வபிிட்டரர்? = கற.தி
1582
ீன்-இனரயற சத்றன் வரக்கம்? = ன சகறப்னத்ன்டட அடிப்தடடரக வகரண்ட வசற
சத்ட உனரக்குது
அக்தர் அர்கள் றனச்சலர்றனத்ட வதரறுத்ட ந் ன்ணரின் அடிச்சுட்டட தின்தற்நறணரர்? =
வர்ர
அக்தரின் னரய் துடந அடச்சரக வசல்தட்டர் ரர்? = இரஜரவரடர்ரல்
குதினறரத் ன்தன் வதரனள்? = ிசரிகறம் அசரங்கனம் றனரி வரடர்தரண
எப்தந்த்ட வசய்து வகரள்து
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னகனரரின் இரணும் ற்றும் வதரது றர்ரக னடநக்கு அடிப்தடடரக அடந் னடந து?
= ன்சப்ரரி னடந
ன்சப்ரரி னடந னனறல் ந் ரட்டில் தின்தற்நப்தட்டது? = தரசலக ரட்டில்
ன்சப்ரரி னடநட இந்றரில் அநறனகம் வசய் ன்ணர் ரர்? = அக்தர்
குஜரத் வற்நறின் றடணரக அக்தர் கட்டி கட்டிடம் து? = தவப்னர் சறக்ரி
அக்தர் அர்கள் ந் கட்டிடங்கடப சறப்ன தபிங்கு கற்கபரல் அகுந கட்டிணரர்? = அக்தரியரல், ஜயரங்கரி யரல், தஞ்ச் யரல், வஜரத்தரய் அண்டண
னனந்ர்ரசர ன்ந தடவு ரிடன கட்டி ன்ணர் ரர்? = அக்தர்
அக்தர் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1605 – 63 து து
னகனர வதடச உண்டரக றடனரட்டிரக கனப்தடும் ன்ணர் ரர்? = அக்தர்

ஜயரங்கல ர் :
ஜயரங்கல ரின் இற்வதர் ரது? = சலீம்
ஜயரங்கல ரின் சறநப்ன வதர் ரது? = ‘உனகறடண வல்தர்’
ஜயரங்கல ர் அர்கள் அரிட நற ஆண்டு து? = கற.தி 1605
ஜயரங்கல ர் அரிட நற என சறன ரங்கபிவனவ இனக்கு றரக கறபர்ச்சற வசய்ர்
ரர்? = இர் கன் குஸ்ன
இபசர் குஸ்னவுக்கு ஆவு வசய் சலக்கற குன ரர்? = ந்ரம் சலக்கற குன அர்ஜீன்வவ் சறங்
ஜயரங்கல ர் ஆட்சறின் வதரது இங்கறனரந்து ரட்டினறனந்து ஆங்கறன ிக குழு சரர்தரக
னகனர அசடக்கு ந் பதறகள் ரர்? = ில்னறம் யரக்கறன்ஸ் ற்றும் சர் ரஸ் வர
ந் ஆண்டு சூத் கரில் ிகம் வசய் சர் ரஸ் வர ஜயரங்கல ரிடம் அனுற வதற்நரர்? =
கற.தி 1615
ஜயரங்கல ர் ழுற சுசரிட தல் து? = துசுக்-இ-ஜயரங்கறரி
ஜயரங்கல ர் தி ற்கும் வதரது அநறனகப்தடுத்ற ீ ற ங்கும் னற னடநின் வதர் து? =
ீ றச்சங்கறனற ி
ீ றச்சங்கறனற ி கட்டப்தட்ட இடம் து? = ‘ரதர்ஜ்’ அண்டணில் என னடணில்
கட்டப்தட்டு றுனடண னடண ஆற்நங்கடில் அடக்கப்தட்டினந் கல் தூில்
இடக்கப்தட்டது
றர்சர கறரஸ் வதக்கறன் கள் வதர் ரது? = வகனன்ணிர
வகனன்ணிர அர்கள் இபடில் ரட ந்ரர்? = வர் ஆப்கன்
ஜயரங்கல ர் அர்கள் ந் ஆண்டு வகனன்ணிரட ந்ரர்? = கற.தி 1611
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வகனன்ணிர அர்கள் ந் சறநப்ன வதரல் சறநப்திக்கப்தட்டரர்? = தர் யரல் –
அண்டணின் எபி
தர்ஜயரன் ன்தன் வதரனள் ரது? = உனகறன் எபி
கற.தி 1611 னல் கற.தி 1626 டினரண கரனம் னகனர னரற்நறல் ரனடட கரனம் ன்று
அடக்கப்தடுகறநது? = தர்ஜயரணின் கரனம்
ஜயரங்கல ர் வகரில் ந் இன னந்வரட்டங்கடன றறுிணரர்? = ரனறர் ற்றும் றரத்
ஜயரங்கல ர் ன் ந்ட அக்தரின் கல்னடநட அழுகுடன் கட்டி இடம் து? = சறக்கந்ர
தர்ஜயரணின் ந்டரண இறத்-வபனரின் கல்னடநட ஜயரங்கறர் ங்கு கட்டிணரர்? =
ஆக்ர

ரஜயரன் :
ரஜயரன் ன்ணரின் இற்வதர் ரது? = குர்ம்
ரஜயரன் திநந் இடம் து? = னரகூர்
ரஜயரன் அர்கள் திநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1592
ரஜயரன் ன்தன் வதரனள் ரது? = உனகறன் அசன்
ஜயரங்கரின் டநிற்கு திநகு தர்ஜயரன் அர்கள் ரட அரிடில் அர்த்
ண்ிணரர்? = ணது னகன் ரரிரர்
தர்ஜயரன் ற்றும் ரரிரனக்கு றரக அனுப்தி அர்கடப வரற்கடித்து ணது னகன்
ரஜயரடண னகனர அரிடில் அச் வசய்ர்? = ஆசப்கரன்
ரஜயரன் ந் பதற டனடில் கற.தி 1636 ஆன் ஆண்டு அகது கனக்கு றரக வதசு
தடடட அனுப்தி அகது கட ன் வதசுடன் இடத்துக் வகரண்டரர்? = கதத்கரன்
ந் றனப்தகுறட டகப்தற்ந றடணத்து ரஜயரன் அர்கள் னென்று னடந வரல்ி
அடடந்ரர்? = கரந்யரர் தகுற
ரஜயரன் அர்கள் க்கர தகுறின் ஆறரக ன் கன்கபில் ரட றறத்ரர்? = ன்
னென்நரது கன் எபங்கசலப்
ந் ன்ணரின் ஆட்சறக்கரனம் ‘வரகனரர்கபின் வதரற்கரனம்’ ன்று அடக்கப்தடுகறநது? =
ரஜயரன்
னகனர வதசு ந் ன்ணரின் ஆட்சறக் கரனத்றல் னகறன் உச்சறட அடடந்து ன்று
கூநப்தடுகறநது? = ரஜயரன்
‘கட்டிடக்கடனின் இபசர்’ ன்றும் ‘வதரநறரபர் வதசர்’ ன்றும் சறநப்னடன் அடக்கப்தட்ட
அசர் ரர்? = ரஜயரன்
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ரஜயரன் ரன் கட்டி ரபிடககறக்கு சறப்ன கற்கறக்கு தறனரக ந் கற்கடப
தன்தடுத்ற கட்டிணரர்? = வள்டப தபிங்கு கற்கள்
ரஜயரன் அர்கள் ற்தடுத்ற னற டனகரின் வதர் ரது? = ‘ரஜயரணரதரத்’
டில்னறில் கண்டக் கக்கூடி வசங்வகரட்டடட உனரக்கறர் ரர்? = ரஜயரன்
வசங்வகரட்டடில் ரஜயரன் கட்டி அகற ரபிடககள் து? = ங் கரல், வரற கரல்,
னத்து கரல், றரன்-இ-கரம் ற்றும் றரன்-இ-கரஸ்
உனகறவனவ றகப் வதரி தள்பிரசல்கபில் என்நரக கனப்தடும் சூற து? = ஜீம்ர சூற
வள்டப தபிங்கு கற்கபரனரண ஜீம்ர சூறட கட்டிர் ரர்? = ரஜயரன்
உனக அறசங்கபில் என்நரண ரஜ்யரடன கட்டி ன்ணர் ரர்? = ரஜயரன்
தபிங்கு கற்கபின் கணவுனரக கனப்தடும் கட்டிடம் து? = ரஜ்யரல்
ரஜ்யரடன கட்டி டனட சறற்திின் வதர் ரது? = ‘உஸ்ரத் இர’
ரஜ்யரல் கட்டிடம் த்டண ஆண்டுகபில் கட்டப்தட்டது? = 22 ஆண்டுகள் + 20 னட்சம் னொதரய்
வசனில் கட்டப்தட்டது
ரஜயரன் அர்கள் னத்து சூற ன்று அடக்கப்தடுகறன்நண வரற தள்பிரசடன ங்கு
கட்டினடித்ரர்? = ஆக்ர
ினரசணத்ட உனரக்கற அறல் வகரகறனூர் டத்ட தறக்க வசய் னகனர ன்ணர் ரர்? =
ரஜயரன்
னகனரர்கபின் கடனதக்கத்றற்கு டுத்துக்கரட்டரக கூநப்தடுது து? = ினரசணம்
ினரசணத்ட ந் ஆண்டு ரறர்ர அர்கள் டுத்துச் வசன்நரர்? = கற.தி 1739
ரஜயரன் அர்கள் வரனேற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1657
எபங்கசலப் ந் ஆண்டு ன் ந்டரண ரஜயரடண டகது வசய்து சறடநில் அடடத்ரர்? =
கற.தி 1658
ரஜயரன் அர்கள் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1666
ரஜயரன் ஆட்சறின் வதரது இங்கறனரந்றனறனந்து இந்றரிற்கு ந் னரற்று அநறஞர்கள்
ரர்? = வதர்ணிர், டிரர்ணிர் ற்றும் னுசற

எபங்கசலப் :
னகனர வதசறன் கடடசற ற்றும் னறட ரய்ந் ன்ணரக கனப்தட்ட ன்ணர் ரர்? =
ரஜயரன்
எபங்கசலப் அர்கபின் சவகரர்கபின் வதர்கள் ரது? = ரரசுவகர, ரீஜர ற்றும் னத்
எபங்கசலப் அர்கள் ந் சறநப்ன வதனடன் அரிடில் நறணரர்? = ஆனம்கல ர்
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எபங்கசலப் அர்கள் ந் னஸ்லீம் திரிட வசர்ந்த்ர் ரர்? = சன்ணி திரிவு
எபங்கசலப் அர்கள் னஸ்லீம் அல்னரர்கள் ீ து ந் இன ிறகடப ிறத்ரர்? = வஜசறர
ற்றும் னணி த ரி
எபங்கசலப் அர்கள் வகரடன வசய் சலக்கற குன ரர்? = சலக்கறர்கபின் என்தரது குனரண
வஜ்தகதூர்
சலக்கறர்கபின் தத்ரது குனரக திவற்நர் ரர்? = வகரிந் சறங்
‘கல்சர’ ன்ந இரணு அடப்திடண உனரக்கற சலக்கற குன ரர்? = வகரிந்த் சறங்
ரத்ற டனரண சறரஜறட அறக்க ஏபங்கசலப் ரட அனுப்திணரர்? = க்கரத்றன்
ஆறரண வசிஷ்டகரன்
வசிஷ்டகரன் னகரறட்டினந் இடம் து? = னணர
சறரஜற அர்கள் த்டண தடடர்கறடன்
ீ
னணரில் தடந்து வரகனரப் தடடடத்
ரக்கறணரர்? = 400 தடடர்கள்
ீ
எபங்கசலப் அர்கள் சுரர் த்டண ஆண்டுகள் க்கர தடடவடுப்தில் கரனத்ட
ரக்கறணரர்?
ீ
= 25 ஆண்டுகள்
எபங்கசலப் அர்கள் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1707
வரகனர வதசறன் ழ்ச்சறக்கு
ீ
ரனடட தங்கு குநறப்திடத்க்கரக அடந்து? = ஏபங்கசலப்
வரகனரர்கபின் ஆட்சறனடந ட சரர்ந் ஆட்சறனடந ஆகும்? = ரணும் சரர்ந் ல்னரட்சற
னடந
வரகனரர்கபின் ஆட்சற அடப்ன வ்ரறு அடக்கப்தட்டது? = சுதர  சர்க்கரர் 
தர்க்கரணரக்கள்  கறரம்
சுதரிடண ஆட்சற வசய்ர்கள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? = சுவதரர்
அக்தர் கரனத்றல் வதசு த்டண சுதரக்கபரக திரிக்கப்தட்டது? = 15 சுதரக்கள்
சர்க்கரரின் ஆட்சறரபரக இனந்ர் ரர்? = தவுஜ்ரர்
வரகனர வதசறன் னக்கற னரக கனப்தட்டது? = றனரி
வரகனர வதசறல் னரய்துடந அடச்சரக திரற்நறர் ரர்? = இரஜவரடர்ரல்
இரஜவரடர்ரல் அர்கள் ந் ன்ணர் ஆட்சற கரனத்றல் இனந்து னரய்த்துடந
அடச்சரக திரற்நற ந்ரர்? = வர்ர
ஜப்ற னடநட அநறனகம் வசய் ன்ணர் ரர்? = அக்தர்
ன்சப்ரர்கள் த்டண குறடகள் ட டத்றனந்ணர்? = 10 னல் 10,000 குறடகள் ட
டுரநற வகரண்டினந் வரகனர வதசறடண னற்நறறரக அறவுநச் வசய் ன்ணர்கள் ரர்?
= ரறர்ர ற்றும் அகதுர அப்ரனறின் தடடவடுப்ன
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ரத்றர்கள் :
க்கரம் ற்றும் யரரஷ்டிர டனப் தகுறகபில் ரழ்ந் க்கள் வ்ரறு
அடக்கப்தட்டணர்? = ரத்றர்கள்
ரத்றர்கள் ரரிடம் திரற்நற ந்ணர்? = க்கரத்ட ஆட்சற னரிந் றர திரிடச்
வசர்ந் அசர்கபிடம்
ரத்றர்கள் ந் வதரர் னடநிடண ன்கு அநறந்றனந்ணர்? = வகரரில்னர னடந
வகரரில்னர வதரர் னடந ன்தது ரது? = னடநசரர வதரர்னடந ஆகும். (ரத்றர்கள்
டனகறக்கறடடவ எபிந்து வகரண்டு றடீவன்று றரிகடப ரக்கும் னடநரகும்)
ரத்றர்கள் கரனத்றல் வரன்நற தக்ற இக்கத் டனர்கள் சறன வதர்கடபக் கூறுக? =
துக்கரம், ரம்ரஸ், க்ரத் ற்றும் ரன்தண்டித்

சறரஜற – (கற.தி 1627 – கற.தி 1680) :
சறரஜற அர்கள் திநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1627
சறரஜற அர்கள் திநந் இடம் து? = னணரிற்கு அனகறல் உள்ப சறவணரி வகரட்டட
சறரஜற அர்கபின் ந்ட வதர் ரது? = ரஜற தரன்ஸ்வன
சறரஜறின் ந்டரண ரஜற தரன்ஸ்வன அர்கள் ந் சுல்ரணிடம் திரற்நற ந்ரர்? =
தீஜப்னர் சுல்ரணிடம்
சறரஜறின் ரய் வதர் ரது? = ஜறஜரதரய்
சறரஜறின் கரப்தரபர் வதர் ரது? = ரரஜற வகரண்டவவ்
சறரஜற அர்கள் சறறு து னல் ந் கடகடப ன் ரய் னெனம் கற்று உர்ந்ரர்? =
இரரம், கரதரக் கட ற்றும் னரக்கட ஆகறட
சறரஜற அர்கள் கற.தி 1646 ஆம் ஆண்டு ந் வகரட்டடகடப திஜப்னர் சுல்ரணிடறனந்து
டகப்தற்நறணரர்? = னந்ரர், வய்கரர், வரர்ணர ற்றும் கல்ரண்
சறரஜறின் பர்ச்சறடக் கண்டு அட சரகடிக்க திஜப்னர் சுல்ரன் ரட அனுப்திணரர்? =
அப்சல்கரன்
ந் ஆண்டு திஜப்னர் சுல்ரன் அர்கள் அப்சல்கரடண சறரஜறட றர்க்க அனுப்திணரர்? = கற.தி
1659
சறரஜற அர்கள் ரட ன் உடடில் டநத்து டத்றனந் னனற கத்ரல் வகரன்நரர்? =
அப்சல்கரடண
சறரஜறட ன்ணட அடக்க னகனர ன்ணரண எபங்கசலப் அர்கள் ரட அனுப்திணரர்? =
க்கர ஆறர் வசிஷ்ட்கரன்
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ந் ஆண்டு எபங்கசலப் அர்கள் சறரஜறட அடக்க வசிஷ்ட்கரடண அனுப்திணரர்? = கற.தி 1660
வசிஷ்ட்கரன் அர்கள் னகரறட்டினந் இடம் து? = னணர
வசிஷ்ட்கரணின் கட்டட ிடன துண்டித் ன்ணர் ரர்? = சறரஜற
எபங்கசலப் இண்டரது னடநரக சறரஜறட அடக்க ரட அனுப்திணரர்? = ரஜரவஜய்சறங்
ரஜரவஜய்சறங் ற்றும் சறரஜற ஆகற இனனக்கும் இடடில் டடவதற்ந உடன்தடிக்டக து? =
னந்ரர் உடன்தடிக்டக
னந்ரர் உடன்தடிக்டக டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1665
சறரஜற அர்கள் ந் உடன்தடிக்டகின் தடி எபங்கசலப் அர்கடப சந்றக்க எப்னக்வகரண்டரர்?
= னந்ரர் உடன்தடிக்டக
சறரஜற அர்கள் ன் கன் சரம்தரஜறனேடன் ந் ஆண்டு னகனரர் ன்ணரண எபங்கசலப்
அர்கடப சந்றக்க வசன்நரர்? = கற.தி 1666 – ஆக்ர
சறரஜறட டன னற ன்றும் க்கர னற்றுவரய் ன்றும் அடத் ன்ணர் ரர்? =
எபங்கசலப்
ந் வகரட்டடில் சறரஜற ன்ணனக்கு சத்தற ன்ந தட்டம் சூட்டப்தட்டது? = வய்கரர்
வகரட்டட
சறரஜற அர்கறக்கு சத்தற ன்ந தட்டம் சூட்டப்தட்ட ஆண்டு து? = கற.தி 1674
சறரஜற அர்கள் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1680 – வய்கரர் வகரட்டடில்
சறரஜற அடில் றர்ரகத்றல் உி வசய் 8 தர்கள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? =
அஷ்டப்திரன்
சறரஜற அசடில் றர்ரகத்ட கணித் 8 தர்கள் ரர்?
அடச்சர்கள்

தரர்க்கும் துடந

தீஷ்ர

தி அடச்சர்

ந்றரி

கரனனடந அடச்சர்

சச்சறர

உள்துடந அடச்சர்

சுந்த்

வபிிநவு அடச்சர்

வசணரறதற

இரணு அடச்சர்

அத்றர

றற அடச்சர்

தண்டிட்ரவ்

சத் டனர்

றரீஷ்

டனட ீ றதற

சறரஜறின் வதசு வ்ரறு அடக்கப்தட்டது? = சுரஜ்ம்
ஜறன்ரரி னடநட எறத் ரத்ற ன்ணர் ரர்? = சறரஜற
சறரஜற அர்கபின் றனரித்றட்டம் ரனடட றனரித் றட்டத்வரடு எட்டி அடந்றனந்து? =
அக்தர் கரனத்றல் ரஜரவரடர்ரல் தின்தற்நற னடநட எட்டி இனந்து
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ரத்றர் கரனத்றல் ந் இண்டு னக்கற ரிகள் சூனறக்கப்தட்டண? = சவுத் ற்றும்
சர்வஷ்னகற
ரத்றர் கரனத்றல் குற்நில் க்குகடப ிசரரித்ர் ரர்? = தட்வடல்
ரத்றர் கரனத்றல் அடணத்து உரிடில் ற்றும் குற்நில் க்குகபில் வல்
னடநீட்டிடண ிசரட வசய்ர் ரர்? = றரீஷ்
சறரஜற இநந் திநகு ரத்றர்கபின் ன்ணர்கபரக திவற்நர்கள் ரர்?
1) சறரஜற னெத் கணர சரம்தரஜற – இர் எபங்கசலப் அர்கபரல் சறடநில் வகரல்னப்தட்டரர்
(இனடட கன் ரகு)
2) சறரஜறின் ற்வநரன கன் ரஜரரம்
3) இண்டரம் சறரஜற ஆகறவரர் ஆர்
ரகு அர்கள் கற.தி 1708 ஆம் ஆண்டு ரரதரட வரற்கடித்து ரத்ற வதசரக
வதரறுப்வதற்க கரரக இனந்ர்? = தரனரஜற ிஸ்ரத்
ரகு அர்கள் ரட ன் தீஷ்ர அல்னது தி அடச்சரக றணம் வசய்ரர்? = தரனரஜற
ிஸ்ரத்
ரத்ற வதசறல் தி அடச்சர்கள் வ்ரறு அடக்கப்தட்டணர்? = தீஷ்ரக்கள்

தீஷ்ரக்கள் :
ந் ஆண்டு னல் தீஷ்ரக்கபின் ஆட்சற வரடங்கறது? = கற.தி 1713
தீஷ்ர தரனரஜற ிஸ்ரத் – (கற.தி 1713 – கற.தி 1720) :
ரத்ற ன்ணர் ரகுின் ஆட்சறக்குப்தின் னல் தீஷ்ரரக வதரறுப்வதற்நர் ரர்? =
தரனரஜற ிஸ்ரத்
ரத்ற வதசறன் வதனடட ீ ண்டும் னதுப்தித் தீஷ்ர ரர்? = தரனரஜற ிஸ்ரத்
தரனரஜற ிஸ்ரத் அர்கள் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1720

தீஷ்ர தரஜறரவ் – (கற.தி 1720 – கற.தி 1740) :
தரனரஜற ிஸ்ரத் அர்கள் இநந் திநகு ரத்றர்கபின் தீஷ்ரக திவற்நர் ரர்? =
தரஜறரவ் தீஷ்ர
தீஷ்ரக்கபில் டனசறநந்ரக வதரற்நப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = தரஜறரவ் தீஷ்ர
‘னற்வதரக்கு வகரள்டகட’ கடடதிடித் ரத்ற தீஷ்ர ரர்? = தரஜறரவ் தீஷ்ர
தரஜறரவ் தீஷ்ர அர்கள் வதரர்ச்சுகல சறர்கபிடறனந்து டகப்தற்நற இடங்கள் து? = தஸ்சறன்,
ரணர, ற்றும் சரல்வசட்
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தரஜறரவ் தீஷ்ர அர்கள் ரட அடற உடன்தடிக்டகில் டகவத்றட வசய்ரர்? =
டயரதரத் றஜரம்
தரஜறரவ் தீஷ்ர அர்கள் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1770
ந் ன்ணரின் ஆட்சற கரனத்றல் ரத்ற வதசு னறடறக்க அசரக ிபங்கறது? =
தரஜறரவ் தீஷ்ர

தீஷ்ர தரனரஜற தரஜறரவ் – (கற.தி 1740 – கற.தி 1761) :
னென்நரது தீஷ்ர ன்று அடக்கப்தட்ட ன்ணர் ரர்? = தரனரஜற தரஜறரவ் தீஷ்ர
ரனடட றகரட்டுனறன் வதரில் கற.தி 1758 – ல் தரனரஜற தரஜறரவ் தீஷ்ர அர்கள் ரத்ற
வதசறன் வதனடனேம் னகடனேம் உச்சறடனக்கு வகரண்டு வசன்நரர்? = ணது உநிணரண
சரசறரவ்
தரனரஜற தரஜறரவ் தீஷ்ர அர்கள் தஞ்சரடதக் டகப்தற்நற ந் வகரட்டடில் ரத்ற
வகரடிட தநக்கிட்டரர்? = அட்டரக் வகரட்டட
தரனரஜற தரஜறரவ் கரனத்றல் ரத்ற வதசு னகறன் உச்ச றடனட அடடந் ஆண்டு து? =
கற.தி 1761
தீஷ்ர தரனரஜற தரஜறரவ் அர்கபின் வதசு ரனடட தடடவடுப்திணரல் சலர்குடனந்து? =
அகது ர அப்ரனற
ரத்றர்கள் தஞ்சரடதக் டகப்தற்நற வசல் ந் ன்ணனடன் வரடன ற்தடுத்றது? =
ஆப்கரணி அசரண அகதுர அப்ரனறனேடன்
ரனடட உினேடன் அகதுர அப்ரனற அர்கள் இந்றரின் ீ து தடடவடுப்டத
துங்கறணரர்? = வரயறல்கண்டு அசர் ரஜறப்-உத்-வபனர ற்றும் அவரத்ற ரப் ீஜர
உத்வபனர ஆகறவரர்
னென்நரம் தரணிதட் வதரர் டடவதற்ந ஆண்டு து? = கற.தி 1761
னென்நரம் தரணிதட் வதரரின் வதரது ரத்ற தடடகறக்கு டனட ரங்கறர் ரர்? =
சரசறரவ்
ரர் உிவரடு அகதுர அப்ரனற இந்றரின் ீ து தடடவடுப்டத வற்வகரண்டரர்? =
வரயறல்கண்டு அசர் ரஜறப்-உத்-வபனர ற்றும் அவரத்ற ரப் ூஜர உத்வபனர
ந் வதரரின் னடிவு ஆங்கறவனரின் ழுச்சறக்கு றகுத்து? = னென்நரம் தரணிதட் வதரர்
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ரறர்ர தடடவடுப்ன :
தரசலகத்றல் வரன்நற டனசறநந் வதரர்ர்
ீ
- ன்று கூநப்தடும் ன்ணர் ரர்? = ரறர்ர
ஆம்தத்றல் சரர கரல்டடகடப தரரிப்தரக ிபங்கற தரசலக ன்ணர்? = ரறர்ர
ரறர்ர அர்கள் இந்றர ீ து தடடவடுத்து ந் ஆண்டு து? = கற.தி 1739
ரறர்ர அர்கள் வதரட டகப்தற்நற னகனரர்கடப றர்த்து வதரரிட்ட இடம் து? =
கர்ல்
ரறர்ர அர்கள் இந்றர ீ து தடடவடுக்க கரம் து? = இந்றரின் இற்டக
வசல்த்ட வகரள்டபடிக்க ற்றும் ஆப்கரணி ர்கறக்கு
ீ
னகனறடம் அபிக்க கூடரது ன்ந
வண்டுவகரடப னகது ர அர்கள் ீ நறரல்
னகனர ன்ணர் னகதுர அர்கள் வரத்ம் த்டண வகரடி னொதரட வதரர் இப்தீடரக
வகரடுத்து ன்டண கரப்தரற்நறக் வகரண்டரர்? = 20 வகரடி
ரறர்ர த்டண ரட்கள் வடல்னறில் ங்கற ன் ணம் வதரணதடி சூடநரடிணரர்?= 15 ரட்கள்
வகரயறனூர் டம் ற்றும் ினரசணத்ட வகரள்டப அடித் ன்ணர் ரர்? = ரறர்ர
ரறர்ர அர்கள் வரத்ம் த்டண ரட்கறக்கு திநகு ரம் வகரள்டபடித் ரவதனம்
வகரள்டபனேடன் ணது ரட்டுக்கு றனம்திணரர்? = இண்டு ரங்கள்
ரறர்ர அர்கள் இநந் ஆண்டு து? = கற.தி 1747
ரனடட தடடவடுப்ன னகனர வதசறன் ழ்ச்சறக்கு
ீ
சரவுி அடித்து? = ரறர்ர
ரனடட தடடவடுப்ன இந்றரட ‘இத் னறரக’ ரற்நறது? = ரறர்ர

அகதுர அப்ரனற :
ஆப்கரணிஸ்ரணில் ரழ்ந்து ந் அப்ரனற இணப் திரிின் டனர் ரர்? = அகதுர
அப்ரனற
ரனடட டநிற்கு திநகு அகதுர அப்ரனற அர்கள் ஆப்கரணிஸ்ரணின் ஆட்சறரபரக
வதரறுப்வதற்றுக் வகரண்டரர்? = ரறர்ர டநிற்கு தின்
அகதுர அப்ரனற அர்கள் இந்றரின் ீ து தன னடந தடடவடுத் கரனம் து? =

கற.தி

1748 னல் கற.தி 1767
ரறர்ரட வதரன்று இந்றரின் வதனம் வசல்த்ட சூடநரடுட வரக்கரக வகரண்டு
தடடவடுத் ன்ணர் ரர்? = அகதுர அப்ரனற
னென்நரது தரணிதட் வதரரில் (கற.தி 1761) ரத்றர்கடப சந்றப்தற்கு னன்தரக அகதுர
அப்ரனற அர்கள் த்டண னடந இந்றரின் ீ து வதரர் வரடுத்ரர்? = ரன்கு னடந
அகதுர அப்ரனற அர்கள் வகரள்டபடித் இடங்கள் சறனற்டந குநறப்திடுக? = துர,
தஞ்சரப், வடல்னற, ற்றும் ஆக்ர
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அகதுர அப்ரனற அர்கள் சலக்கறர்கறக்கு றரக தஞ்சரப் ீ து தடடவடுத் ஆண்டு து? =
கற.தி.1767
ரனடட தடடவடுப்ன ரத்ற வதசறன் ழ்ச்சறக்கு
ீ
சரவுி அடித்து? = அகது ர
அப்ரனற

ன்நற– றன.தணி னனகன்
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