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இண்டு ிப்பதண் ிணாக்கள் 

1.  ிருப்பு+ந்துருத்ி ிரு அங்காலன    தாடிர் ார்? 

2.  சுந்ர் தாடி தாம்           ? 

3.  சிபுாத்ல  தாடிர் ார்? 

4.  இபல ிலனால னும் பசய்ில ார் ந்தனில் 

கூநி ள்பார்? 

5.  ற்நாய் புனம்தலன ழுி ஆழ்ார் ார்? 

6.  பாண்டடிப்பதாடிாழ்ார் தாடி ாலன து? 

7.  அனன் ஆிதிான் ன்று தாடிர் ார்? 

8.  கண்ிதண்சிறுாம்திலணப் தாடி ஆழ்ார் ார்?  

9.  முத்துக்குாசாி திள்லபத்ில  தாடிர் ார்? 

10.  ந்ிக்கனம்தகத்ின் ஆசிரிர் ார்? 

11.  ிழ்ிடுதூது கூறும் தூதுக்குரி          ல? 

12.  குற்நானக் குநஞ்சிின் ஆசிரிர் ார்? 

13.  கனிங்கத்துப்திலப் தாடிர் ார்? 

14.  ிழ் பசம்பாிக்குரி குிகள் ால? 

15.  ஆத்ங்கல ஓம் புிணத்ின் ஆசிரிர் ார்? 

16.  ஆத்ங்கல ஓம் ால் - குநிப்பு லக. 

17.  இலநன்பு குநிப்பு லக. 

18.  இலநன்பு ழுி ானின் கரு ன்ண? 

19.  ஆத்ங்கல ஓம் புிணத்ி  சுக்னா ன்தர் ார்? 

20.  ஆத்ங்கல ஓம் புிணத்ி  சுிர் ன்தர் ார்? 

21.  ிின் முகப்தில் இருக்கும் ஊாக ஆத்ங்கல ஓம் 

குநிப்திடும் ஊர் து? 

22.  அசாங்க அிகாரிகள் சிந்தூர் க்கலப ற்காக சந்ிக்க 
ந்ணர்? 

23.  அல கட்டிணால் மூழ்கிருக்கும் தகுி வ்பவு ன்று 

சுிர் கூநிணான்? 



24.  தாார் பசம்பாிக்குரி தண்புகபா   கூறு      ? 

25.  பாி ணினுக்கு ங்ஙணம் உவுகிநது? 

26.  இந்ி பாிக் குடும்தங்கள் த்லண? 

27.  ிாிட பாிகலப த்லண லகாக  திரிக்கனாம்? 

28.  பன்ிாிட பாிகள் த்லண? 

29.  டுத்ிாிட பாிகள் த்லண? 

30.  டிாிட பாிகள் த்லண? 

31.  ிாிட தாா – ன்கிந பசால்லன முனில் லகாண்டர் 
ார்? 

32.  ிாிட ன்கிந பசால்லன முனில் லகாண்டர் ார்? 

33.  ிழ் ன்ந பசால் ச்பசால்னினிருந்து தான்நிாக 
கால்டுபல் குநிப்திடுகிநார்? 

34.  தஞ்ச ிாிடர்கள் ார்? 

35.  ிாிட இனின் ந்ல ணக்கருப்தடுதர் ார்? 

36.  ிாிடம் ன்ந பசால் ிகவும் குநி ;ப்தாக ம்பாி 
ததசுதாலக் குநிக்கும்? 

37.  பசம்பாி னுஞ்பசால் ஆங்கினத்ில் ங்ஙணம் 

அலக்கப்தடுகிநது? 

38.  பசம்பாிக்கு இருக்க தண்டி மூன்று தண்புகள் ால? 

39.  கா.சித்ம்தி பசம்பாி னுஞ் பசால்லன ங்ஙணம் 

ங்கிணால் பதாருந்தும் ன்கிநார்? 

40.  உனக அபில் பசம்பாி அங்கீகாம் பதற்ந பாிகள் 

த்லண? 

41.  இந்ி அபில் பசம்பாிகள் த்லண? 

42.  பால்காப்திர் பசந்ிழ் குநித்து ாது கூறுகிநார்? 

43.  பால்காப்தி  உலாசிரிர்கள் ில ங்ஙணம் 

ல    தடுத்ி உள்பணர்? 

44.  இனக்கி, இனக்கங்கள் ி தறு வ்ிலசில் ிின் 

பான்ல அநிப் பதறுகிநது? 

45.  ிழ் பாிின் சிநப்புகபில் சினற்லநக் குநிப்திடு. 

46.  இந்ி அசினலப்தில் ிழ் ங்ஙணம் உர்வு 

பதற்றுள்பது? 



47.  ிழ்ச் பசம்பாி தல்கள் த்லண? 

48.  ணீ உனகில் ிழ் பர்ச்சி பதறும் துலநகள் இண்டிலண  
சுட்டுக. 

49.  ிழ்பாி தம்தாட்டு ாரித்ின் லனர் ார்? 

50.  பசம்பாித் ிாய்வு த்ி ிறுணத்ின் லனர் ார்? 

51.  பசம்பாித் ிாய்வு த்ி ிறுணத்ின் துலத் 
லனர் ார்? 

52.  பசம்பாித் ிழ்த் ிட்டத்ின் சார்தில் ங்கப்பதறும் 

ிருதுகள் ால? 

53.  ணித்ிழ் இக்கத் ந்ல ார்? 

54.  ணித்ிழ் இக்க ிகாட்டி ார்? 

55.  ணித்ிழ் இக்கத்ல பர்த் பதருலக்குரிர்கள் 

ார்? 

56.  சூரி ாா சாஸ்ிரிார் ம் பதல ங்ஙணம் ாற்நிக் 
பகாண்டார்? 

57.  பாி ஞாிறு ணப் தாாட்டப் பதற்நர் ார்? 

58.  கந்ல ிழ்ச் சங்கத்ல உருாக்கிர்கள் ார்? 

59.  பாி ஞாிறு ணப் தாாட்டப் பதற்நர் ார்? 

60.  ிாிட இக்கத் லனர் ார்? 

61.  ிாிட முன்தணற்நக் ககத்ின் லனர் ார்? 

62.  அண்ா ிாிட முன்தணற்நக் ககத்ின்  லனர் ார்? 

63.  ிாிட இக்கத்ினிருந்து அண்ா ினக  காம் ாது? 

64.  ீிக்கட்சி னுஞ் பசால்லன ிாிட  ககம் ண  ாற்ந 
முலணந்ர் ார்? 

65.  உனகத் ிாாய்ச்சி ிறுணம் பாடங்க ாரிடம் 

தண்டிணர்? 

66.  இந்ி  ிர்ப்பு  ததாாட்டத்ில் ஈடுதட்டர்கபில் சினல 
குநிப்திடுக. 

67.  இந்ி பாில  கட்டா  தாடாக அநிித்து ார்? 

68.  ில  பசம்பாி ஆக்க ரீ்ாணம் பசய் சங்கம் து?  

69.   ிழ் பர்த் அலப்புகள் சினற்லநக் குநிப்திடுக. 



70.  உனகத் ிழ்ச் பசம்பாி ாாடு லடபதற்ந இடங்கலபக் 
குநிப்திடுக. 

71.  ிழ்ப் தல்கலனக்ககம் ாால் ிறுப்தட்டது?       ? 
72.  பசம்பாி ஆய்வு ிறுணம் முனில் பசல்தட்ட இடம் து? 

73.  ிழ்ச் பசம்பாி பர்ச்சிக்கு உி 

தல்கலனக்ககங்கலப  குநிப்திடுக. 

74.  பசம்பாி ாாட்டில் ிருது பதற்நர்கபில் இருல  
குநிப்திடுக. 

 
 

ஐந்து ிப்பதண் ிணாக்கள் 

1.  ிருாவுக்கசர் குநிப்பு லக. 

2.  சுந்ர் குநிப்பு லக. 

3.  ாிக்காசகர் குநிப்பு லக. 

4.  ிருமூனர் குநிப்பு லக. 

5.  பதரிாழ்ார் குநிப்பு லக. 

6.  பாண்டடி பதாடிாழ்ார் குநிப்பு லக. 

7.  ிரு தாாழ்ார் குநிப்பு லக. 

8.  துகிாழ்ார் குநிப்பு லக. 

9.  ாிக்காசகர் தம்பதாருலப  தனாபநல்னாம் ிபித்துப் 
தாடி ித்ல ழுதுக. 

10.  குநத்ி லனபம் கூநி சிநப்திலண  குற்நானக்குநஞ்சி 
ி ிபக்குக. 

11.  கனிங்கத்துப்திின் சிநப்திலண ிரி. 

12.  ணிப்தாடல்கள் கூறும் ாழ்ில் அநத்ல ிரி. 

13.  பாி ன்நால் ன்ண? அன் தாற்நத்ல ிரி. 

14.  உனக அபில் பாி பதறுிடத்ல ிரி. 

15.  இந்ி அபில் பாி பதறுிடத்ல ிரி. 

16.  ிாிட பாிகள் ால? ிரி. 

17.  ிாிடம் ன்ந பசால்னின் தாற்நம் குநித்து ிரி. 

18.  கால்டுபல் ிாிடம் குநித்து கூறு     ? ிரி. 



19.  ிாிடர்கள் வ்ாறு அலக்கப்தட்டணர்? ிாிட 
பாிின் பான்லல ிரி? 

20.  ிினிருந்து தான்நித ிாிடம் ிறுவுக. 

21.  பசம்பாிின் ல  கலப ிரி. 

22.  ிின் பசம்பாித் குி தற்நி ிரி. 

23.  உர்ணிச் பசம்பாித் குி   தற்நி ிரி. 

24.  உனகச் பசம்பாி ிபக்குக. 

25.  இந்ி பசம்பாிகள் தற்நி ிரி. 

26.  பசந்ிழ் தற்நி பால்காப்திர் கூறுது ன்ண? 

27.  ிின் பான்லல ிரி. 

28.  ிழ்பாிின் சிநப்திலண ிரி. 

29.  பசம்பாிகளுள் ிின் சிநப்திலண ிரி. 

30.  ிழ்ச் பசம்பாி தல்கள் ால? 

31.  ாழும் ிழ்ச் பசம்பாி-தற்நி ிரி. 

32.  பசம்பாித் ிாய்வு த்ி ிறுணம் குநித்து ிபக்குக. 

33.  இந்ி அசு பசம்பாிக்குரிணாகக் கூறும் குிக   
      . 

34.        ிழ்பர்க்கும் ிட்டங்கலப ிபக்குக. 

35.  ிழ்பாி    தா டு ாரித்ின் லனர், உறுப்திணர்கள் 

குநித்  ிபக்கு . 

36.  பசம்பாி தம்தாட்டு ாரித்ின் முன்லப் திகள் 

ால? 

37.  பசம்பாி ஆிக்கம் குநித்து இன்நிலாச் பசய்ிகலபத் 
பாகுத்து ழுதுக. 

38.  பசம்பாித் ிாய்வு த்ி    ணத்லனர் ார்? 

39.  கலனஞர் மு.கருாிி    பசம்பாி அநக்கட்டலப - 

ிபக்குக. 

40.  பசம்பாித் ிழ் ிட்டத்ின் கீழ் ங்கப்பதறும் ிருதுகள் 

ால? 

41.  ணித்ிழ் இக்கம்                க. 

42.  தரிிாற்கலனஞ                  ி    . 

43.  லநலனடிக    ிழ்ப்தில ிரி. 



44.  .த.உாதகசும் திள்லப       ிரி. 

45.  ிநிஞர் தங்கடசாி ாட்டார் தற்நி ிரி. 

46.  பாி ஞாிறு ததப் தாார் தற்நி ிபக்கு. 

47.  ிநிஞர்கள் சினரின் ிழ்த் பாண்டிலண ிரி. 

48.  ிாிட இக்க     இன்நிலா    கலப       . 

49.  இந்ி ிர்ப்பு  ததாாட்டம் குநித்து ிரி. 

50.  உனகத் ிழ் ாாட்டின் னாற்லந ிரி.  

51.  உனகத் ிாாய்ச்சி ிறுணத்ின் தாற்நத்ல ிரி. 

52.  பசம்பாி ஆாய்ச்சி ிறுணம் குநித்து ிபக்கு. 

53.  அநிஞர் அண்ாின் ிழ்ப் தில ிரி. 

54.  ிக முனலச்சர் ிழுக்குச் பசய் பாண்டிலண 

ிபக்கு. 

55.  பசம்பாிக்காக லடபதற்ந அநப்ததாாட்டங்கலப ிரி. 

56.  கலனஞர் மு.கருாிி ிழுனகிற்கு பசய் பாண்டிலண 

ிரி. 

57.  சம் சார்ந் ிலனில் ிழ்த் பாண்டாற்நி 

அலப்புகள் குநித்து ிபக்குக. 

58.  ிழ்ச் சங்கங்கள் குநித்து ிபக்குக. 

59.  ிழ்ச் பசம்பாிக்கு தல்கலனக்ககங்கபின் தங்கபிப்பு 
            . 

60.  பசம்பாி ன்ந உர்ல ிழ்  பதற்ந        ழுது . 

61.  பபிாட்டநிஞர்கள் ி ச் பசம்பாிக்கு ரும் 

ிபக்கங்கலப ழுதுக. 

62.  பசம்பாி உருாக்க, டுக்கப்தட்ட கக, சங்க கூட்ட 
ரீ்ாணங்கபில் சினற்லநக் குநிப்திடு. 

63.  தகாலில் லடபதற்ந உனகத் ிழ்ச் பசம்பாி ாாடு 

2010 தற்நி ிரி. 

64.  ஆத்ங்கல ஓம் ால் பபிப்தடுத்தும் தங்குடிிணரின் 

ாழ்ிலன ழுதுக. 

65.  ஆத்ங்கல ஓம் கலாந்ர்கள் பதறுிடத்ல கூறுக. 

66.  ஆத்ங்கல ஓத்ின் லக்கருத்ிலண ிரி. 

67.  ஆத்ங்கல ஓம் ானின் சூலன ிரி. 



68.  து கடலாக சுிர் கூநிது ாது? 

69.  தகாிந்த் தாின் கணவும்>        உவும் ாப குமும் 

குநித்து ிரி. 

70.  தகாிந்த் தாய், சுிரின் தண்புனலண ிரி. 

71.  சந்பீ்தின் ிலணவும் இற்லக அகும் குநித்து ிரி. 

72.  சின் அசாங்க அிகாரிகளுக்கு ிாக குல் பகாடுத்ல 
ிரி. 

 

தத்து ிப்பதண் ிணா 
1. ிருாவுக்கசர் தாத்ல  ிருப்பு+ந்துருத்ி 
ிருஅங்காலன ி ிறுவுக. 

2. ிருலாற்றுப் திகம் - சுந்ர் தாம் ி ிறுவுக. 

3. திக னாறு – ன னாற்லந தாம் ி 
சான்றுடன் ிபக்குக. 

4. சிபுாத்ல  ிருாசகம் ி ிபக்குக. 

5. சிபுாத்ின் சிநப்திலண ிரி. 

6. இபல ிலனாலல  ிருந்ிம் ி ிறுவுக. 

7. பதரிாழ்ாரின் தக்ித் ிநத்ல ற்நாய் புனம்தல் ி 
ிபக்குக. 

8. பாண்டடிப்பதாடிாழ்ாரின் ிருாலனில் கூநப்தடும் 

தக்ிாண்திலண ிரி. 

9. அனணாிதிான் ி ிருப்தாாழ்ாரின் தக்ில 

ிரி. 

10. கண்ிதண்சிறுத்ாம்பு கூறும் துகிாழ்ாரின் 

தக்ித்ிநத்ல ிறுவுக. 

11. சிற்நினக்கித்ின் தாற்நம் பர்ச்சில ிபக்குக. 

12. முத்துக்குாசுாி திள்லபத்ிின் ாண்திலணத் 
பாகுத்து ழுதுக. 



13. ந்ி கனம்தகம் ி ந்ிர்ணின் சிநப்திலண ிரி. 

14. தூது இனக்கித்ின் சிநப்திலண ிழ்ிடுதூது ி 
ிறுவுக. 

15. குற்நானக் குநஞ்சி கூறும் லனபத்லமம் இற்லக 
ிலனமம் ிரி. 

16. கனிங்கத்துப்தி ி கபம் தாடி ிகழ்ிலணத் 
பாகுத்து ழுதுக. 

17. ணிப்தாடல்கள் கூறும் அநபநில ிபக்குக. 

18. தங்குடிிணரின் அனிலனல ஆத்ங்கல ஓம் ி 
ிறுவுக. 

19. ஆத்ங்கல ஓம் ானில் முன்ல – கிலப 

ாந்ர்கள் பதறுிடத்ல அர்கள் தண்புனன்கள் ி 
ிபக்குக. 

20.  சுிரின் கடிம் பபிப்தடுத்தும் தங்குடிிணரின் 

அனிலனல ிரி. 

21.  ிழ்ச் பசம்பாிின் தாற்நமும், பர்ச்சிமம், சிநப்பும் 

தற்நி கட்டுல லக. 

22.  ிழ்ச் பசம்பாி - ன்தது குநித்து கட்டுல லக. 

23.  ணித்ிழ் இக்கம் தற்நிமம் அதணாடு 

பாடர்புலடர்கலபப் தற்நிமம் ிரி. 

24.  ிாிட இக்க னாற்நில் - ிழ் பர்ச்சிப் திகள் 

தற்நி கட்டுல லக. 

25.  இக்கங்கபில் இல்னால் ிழ்த் பாண்டாற்நி 

அலப்புகள் தற்நி ிரி. 

26.  ிறுணங்கள் - ாாடுகள் தற்நி ிரி. 

27.  உனகச் பசம்பாி ாாடு – தற்நி கட்டுல லக. 


