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ஆற்றங்கரை ஓைம் 

1 . ஆற்றங்கரை ஓைம் நாவலின் ஆசிாியர் யார் ? 

வெ.இரறயன்பு  

2 வவ .இரறயன்புவின் ஆசிாியர் குறிப்பு வரைக . 

வெயை ்:வெ .இரறயன்பு  

பிறெ்பு:1963  வெெ்டம்ெை ் 

ஊை ் : செலம் ,காடட்ூை ் 

சிறெ்பு :இந்திய ஆடச்ிெ்ெணி சேைவ்ுக்கு ேமிரை ஒரு விருெ்ெ ொடமாக  

ெடிேத்ு வெற்றி வெற்றெை ். 

ெரடெ்புகள் : ேமிழில் 33 நூல்கள் எழுதி இருெ்ெதுடன் ெடட்ிமன்றங்களில் 

நடுெைாக இருந்து சிறெ்பு வெயை ்வெற்றெை ். 

3 . இரறயன்புவின் பரைப்புகள் யாரவ ? 

ொய்க்கால் மீன்கள் ,முகேத்ில் வேளிேே் ொைல் , 

வமன்காற்றில் விரல சுகசம ,சின்ன சின்ன வெளிெெ்ங்கள் , 

உள் ஒளி ெயணம் ,பூொலதிருக்வகாரு புல்லாங்குைல் . 

4 .ஆத்தங்கரை ஓைம் எனும் நாவல் எந்த ஊாின் தமிழ் சங்கத்தால் 

பாிசு வபற்றது ? 

திருெ்பூை ்ேமிை் ெங்கேே்ால் ெைிசு வெற்றது . 

 

5 .ஆத்தங்கரை ஓைம் நாவலில் வரும் ஊாின் வபயர் என்ன ? 

சிந்தூை ் 

6 .ஆத்தங்கரை ஓைம் நாவல் எதரன ரமயமாக வகாண்டு 

இயற்றப்பட்ைது?  

இயற்ரகசயாடு இரணந்து ொழும் ெைங்குடியினை ்ொை்க்ரகரயயும் 

,அெைக்ளுக்கு ஏற்ெடட் அெலங்கரளயும் ெடம் பிடிேத்ு காடட்ுகிறது . 
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7 .பழங்குடியினர் எரத ஒரு வபாருட்ைாக மதிக்க வில்ரை ? 

ெணேர்ே ஒரு வொருடட்ாக மதிக்க வில்ரல . 

8 .பழங்குடியினர் எரத மிகப்வபாிய சசமிப்பாக கருதினர் ? 

அெைக்ள் ெளைக்்கும் மாடுகளும் ,கன்றுகளும் . 

9 .அரை கட்ை துவங்க சபாகிற நிகழ்வு வதாிந்த பின்னர் 

எதிர்த்து சபாைாை துைிந்தவர்கள் யார் ? 

சகாவிந்ேொய் மற்றும் அெை ்மகன் சிமன். 

10 .வவள்ளத்திற்கு தன்ரன அர்ப்பைித்து வகாண்ைவர் யார் ? 

சகாவிந்ேொய்  

11 .சகாவிந்தபாயின் ரவைாக்கியமான வார்த்ரதகள் யாரவ ? 

என்ரன ெளைே்ே் ஆறு விரும்பினால் என்ரன இழுேத்ுக்வகாண்டு சொகடட்ும் . 

12 .யாருரைய வீட்ரை கைந்து சிந்தூர் கிைாமத்துக்கு வசல்ை 

சவண்டும் ? 

சகாவிந்ேொய் வீடர்ட . 

13 . சிந்தூர் ஊாின் சதாற்றம் குறித்து எழுதுக ? 

ஐம்ெதுக்கு சமற்ெடட் கிைாமங்கரள வகாண்டது ,அதில் ெசிேே்ெைக்ள் 

அரனெரும் ெைங்குடியினை ்,அெைக்ள் இயற்ரகசயாடு ஒன்றிரணந்ே 

ொை்ொோைேத்ுடன் ொை்ந்ேனை ். 

14 .எரத பயன்படுத்தி அவர்கள்  நகர்ப்பகுதிக்கு வசன்றனர் ? 

சோணி . 

15 .சகாவிந்தபாய் யார் ? 

ேனது கிைாம மக்களுக்காக சொைாடி உயிை ்விடட்ெை ். 
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16 . சிமன் யார் ? 

சகாவிந்ேொயின் மகனான இெை ்ேந்ரேயின் எண்ணேர்ேயும் ,ேனது கிைாம 

மக்களின் நலனுக்காகவும் அரனேே்யும் துறந்து ,காேலிரயயும் வோரலேத்ு 

இறுதிெரை சொைாடி சிரறக்கு வென்றெை ்.   

17 . சிந்தூர் தரைரமயகம் எது ? 

சிந்தூைிலிருந்து நூறு ரமல் அெ்ொல் உள்ள துலியா ஆகும் . 

18 .ைாதா பட்ைங்கர் பாத்திை பரைப்பு பற்றி கூறு ? 

ேனது ொை்ரெசய ெைங்குடி மக்களுக்காக அைெ்்ெணிேத்ு சிரறக்கு 

வென்றெை,்இறுதிெரை இலடச்ியேர்ே ரகவிடாே வீை வெண்மணியாக 

ொை்ந்ேெை ். 

19 .ைாதா பட்ைங்கர் யார் ? 

அெை ்ஒரு ெமூக ஆைெ்லை ். 

20 .சுனில் எங்கு என்னவாக பைியாற்றுகிறார் ? 

அெை ்ெம்ொயில் அைசின் திடட் குழுவின் உறுெ்பினைாக ெணியாற்றுகிறாை.் 

21 . சுனில் குப்தா எப்படிப்பட்ைவர் ? 

திடட்க்குழுவின் உறுெ்பினைாக இருந்ே இெை ்ைாோ ெடட்ங்கைின் கணெை ்,இெை ்

மரனவியின் வெயலுக்கு இறுதிெரை எதிைெ்்ொக  இருந்ேெை ்  

22 . ைாதாவின் ஆைித்தைமான வார்த்ரதகள் யாரவ ? 

இதுோன் இந்தியாவில் உருொகும் மிகெ்வெைிய அரணயாக இருக்கும் 

,இனிசமல் இன்வனாரு வெைிய அரண உருொகாது . 

23 . நிதின் பாத்திை பண்பு பற்றி கூறு ? 

நிதின் ைாோ ெடட்ங்கைின் நண்ெை ்எேற்வகடுேே்ாலும் உணைெ்ச்ி வொங்க செெ 

கூடியெை ்.  
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24 .ைாதா பல்கரைக்கழகத்தில் என்ன தரைப்பில் உரை 

நிகழ்த்தினார்? 

ெைங்குடியினை ்பிைெச்ிரனகள் . 

25 . சிந்தூாில் அரை கட்டினால் யாவைல்ைாம் பாதிக்க படுவர் ? 

ெைே்ே்கைக்ள் ,வெரும்புள்ளிகள் ,அைசியல்ொதிகள் ,வெல்ெந்ேைக்ள் 

ஆகிசயாருரடய அடுக்கு மாடி கடட்ிடம் ேண்ணீருக்குள் சொய்விடும் . 

26.சுதிர் தனது ஆதங்கத்ரத எவ்வாறு வவளிப்படுத்தி உள்ளார் ? 

* இெ்ெளவு வெைிய அரணரய கடட்ிேே்ான் தீை செண்டுமா ? 

* அைகான காடுகரள அழிேத்ுேே்ான் ஆக செண்டுமா ? 

* அதிலுள்ள விலங்குகரள ொகடிக்கேே்ான் செண்டுமா ? 

27 .பழங்குடியினருக்காக தங்கள் வாழ்க்ரகரய 

வதாரைத்தவர்கள் யார் ? 

* நிதின்  

* ெந்தீெ்  

* ைாோ 

28 .காவைர்களால் சிரறக்குள் தள்ள பட்ைது யார் ? 

நிதின்  

29 .சந்தீப் என்ன வசய்தி சகட்டு ஆடிப்சபானான் ? 

நிதிரன ொைக்்க வென்ற ெந்தீெ் சிரறயில் அென் ேற்வகாரல 

வெய்துவகாண்டான் என்ற வெய்தி சகடட்ு ஆடிெ்சொனான் . 

30 .சுக்ைாவின் பாத்திை பண்பு என்ன ? 

நீை ்ொென துரற அரமெெ்ைாக இருந்து அரண கடட்ுமானேத்ிற்கு காைணமாக 

இருந்ேெை ். 

31 .சுக்ைாவின் சநாக்கம் என்ன ? 
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மரறொக இருந்து ஆடக்ரள ஏவி விடுெதுோன் சுக்லாவின் சநாக்கம். 

32 .யூதிகாவின் பைி என்ன ? 

யூதிகா உண்ரமயும் சநைர்மயுமானெை ்,அெை ்ொைர்ெயற்சறாை ்,அனாரே 

ெள்ளி என எல்லா இடேத்ுக்கும் சொய் ெகுெ்புகள் எடுெ்ெரே ேனது ெணியாக 

வகாண்டிருந்ோை ். 

33 .வைதட்சிரை வாங்காமல் திருமைம் வசய்து வகாண்ைவர் 

யார் ? 

சுதீை ். 

34 .அரை கட்ை எவ்வளவு நிைம் சதரவப்பட்ைது ? 

320000  வெக்டச்டாை ்நிலம் சேரெெ்ெடட்து . 

35 .சுதீர் எந்த மாநிைத்ரத சசர்ந்தவர் ? 

பீொை ். 

36 .நீர்பாசனத்துரற அரமச்சர் யார் ? 

சுக்லா. 

37 . வவ.இரறயன்பின் பரைப்புகள் யாரவ ? 

* ொய்க்கால் மீன்கள்  

* ஓடும் நதியின் ஓரெ  

* முகேத்ில் வேளிேே் ொைல்  

* பூொலதிருக்வகாரு புல்லாங்குைல்  

* பிடிெ்ெது சுகசம  

38 .ஆத்தங்கரை ஓைம் நாவலின் துவக்கம் எவ்வாறு இருந்தது ? 

ஆேே்ங்கரை ஓைேத்ிசல இன்ெமாக இயற்ரகசயாடு இரணந்து ொை்ந்து ெந்ே 

சிேத்ூை ்ெைங்குடி மக்கரள அைசு அெ்ெகுதியில் அரண கடட்ுெேற்காக இட 

மாற்றம் வெய்ெேற்கு முயற்சி வெய்கிறது . 
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39 . நமது கைரமயாக சுதிர் கூறியது என்ன ? 

அரண கடட்ும்சொது ஏற்ெடும் ென இைெ்பிற்காக செறு ெனம் உருொக்கணும் 

என்று  ெடட்ம் இருந்ோலும் இந்ே காடட்ிற்கு இரணயாக எந்ே காடர்டயும் 

உருொக்க முடியாது என்றும் அங்கு வெறும் மைம் ,வெடி ,வகாடி மடட்ும்ோனா 

இருக்கின்றது என கூறினாை ். 

40 . சிந்தூர் நகாின்  நிரை குறித்து எழுதுக ? 

ெைங்குடி மக்களும் அெைக்ளின் அெல நிரலரய புைிந்துவகாண்டெைக்ளும் 

இரணந்து அைசு அதிகாைிகளும் சூை்ெச்ியாய் அரண கடட்ுமானம் 

வோடைந்்ேனை ்,வோடை ்மரை காைணமாக அங்கிருந்ே அரனேத்ு 

குடிரெகளும் நீைில் அடிேத்ு வெல்ல ெடட்து ,அசோடு சகாவிந்ேொய் 

அெைக்ளும் அடிேத்ு வெல்லெ்ெடட்ாை ். 

41 .ஆத்தங்கரை ஓைம் நாவலின் முடிவு என்ன ? 

அரண கடட்ுெோல் எழுந்ே பிைெச்ிரனகள் இந்தியா முழுெதும் உள்ள 

அரனேத்ு மாநிலங்களில் வெடிேே்ோல் இதுசெ இந்தியாவில் கடட்ெ்ெடும் 

இறுதி அரண என்ற ைாோ ெடட்ங்கைின் கூற்சறாடு நிரறவுறுகிறது . 

42. இரளஞன் சகாகுல் என்பவனுக்காக சிரற வசன்றது யார் ? 

நிதின்  

43 .ஆத்தங்கரை ஓைம் நாவலின் உச்சம் என்ன ? 

சிந்தூைில் அரண கடட்ும் ெணி இந்தியா முழுெதும் ெைெைெ்ரெ ஏற்ெடுேத்ியது 

.மாநிலேத்ின் ேரலரம வெயலகம் ெரை கடிேம் அனுெ்ெெ்ெடட்ு 

சொைாடட்ங்கள் நடந்ேது . 

 44 .சகாவிந்தபாய் ஏன் உயிர் தியாகம் வசய்தார்? 

அைசு அதிகாைிகளும் சூை்ெச்ியாய்அரண கடட்ுமானம் வோடைந்்ேனை ்,வோடை ்

மரையின் காைணமாக அங்கிருந்ே அரணேத்ு குடிரெகளும் நீைில் அடிேத்ு 

வெல்ல ெடட்து ,அசோடு சகாவிந்ேொய் அெைக்ளும் அடிேத்ு வெல்லெ்ெடட்ாை ். 

45 .நம் முன்சனார்கள் நமக்கு வசய்தது சபாை நம் சந்ததிக்கு நாம் 

என்ன வசய்ய சவண்டும் ? 

குரறந்ே ெடெ்ம் அெைக்ள் நம்மிடம் ஒெ்ெரடேே் பூமிரய அெ்ெடிசய 

சீைக்ுரலயாமல் ெருங்கால ெந்ேதிக்கு நாம் ஒெ்ெரடக்க செண்டியது நம் 

கடரமயாகும் . 
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46 .எரத பார்த்து சந்தீப் வியந்தார்? 

இயற்ரக சிலந்தி ெரல சொல பின்னெ்ெட்டிருக்கிறது ,இந்ே மைங்கள் எல்லாம் 

வெறும் மைங்கள் மடட்ும்ோனா ,ஒெ்வொரு மைமும் வேன்றரல ெருடி 

சமகேர்ே ோலாடட்ி எெ்ெடில்லாம் ெைிமளிக்கிறது என்று வியந்து சொனாை ். 

47 .சிமனுக்கு உதவியாக இருந்த இரளஞர்கள் யார் ? 

அைஜ்ுன் ,திலக் , ெம்பு ேயாள். 

48 .ைாதா பட்ைங்காின் கைவர் யார் ? 

சுனில் குெ்ோ  

49 .யூதிகா என்பவர் யார் ? 

சுதீைின் மரனவி  

50 .மனவளர்ச்சி குன்றிய சிறுவன் யார்? 

சகாகுல்  

51 .குல்கர்னி என்பவர் யார் ? 

சிந்தூை ்மாெடட் ஆடச்ியாளை ்,ெைங்குடி மக்களுக்கு எதிைாக வெயல் ெடட்ெை ். 

52 .ஆத்தங்கரை ஓைம் நாவலின் கரத மாந்தர்கள் யாவர் ? 

* சகாவிந்ேொய்  

* சிமன் 

* ைாோ ெடட்ங்கை ் 

* சுதிை ் 

53.ஆத்தங்கரை ஓைம் நாவலில் வரும் கிரள மாந்தர்கள் யாவர்  ? 

*  ெந்தீெ்  நிதின் , சகாகுல் , சுனில்  
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  அைஜ்ுன் ,திலக் , ெம்பு ேயாள் 

  சுக்லா , ொொ ஆம்சட, குல்கைன்ி  

54 . சிந்தூர் கிைாமத்தில் வாழ்ந்தவர்கள் யாவர் ? 

ெைே்ே்கைக்ள் ,வெரும்புள்ளிகள் ,அைசியல்ொதிகள் . 

55 .எத்தரன ைட்சம் வனப்பகுதி பைப்பளவு எந்த அரையால் 

மூழ்கியது ? 

இைண்டு லடெ்ேத்ு அறுெோயிைம் ஏக்கை ். 

56 .எதுஅரை  கட்டுமானத்தில் பின்பற்றபைவில்ரை என 

குற்றச்சாட்ைாக இருந்தது ? 

ெயன்ொடட்ு விகிேம் . 

57 . சுதீாின் கடிதம் வவளிப்படுத்தும் பழங்குடியினாின் 

அவைநிரை என்ன ? 

ெைங்குடியினை ்லடெ்ம் செை ்ேங்களது வீடு ,நிலம் ,வொேத்ு ,அரமதி 

கலாெெ்ாைம் ,நிம்மதி ,ொைம்ெைியம் ,உறவுகள் அரனேர்ேயும் இைந்து நிற்க 

செண்டி இருக்கும் . 

58 .சுதிர் என்ன படித்திருந்ததாக குறிப்பிட்டுள்ளார் ? 

கடட்ுமான வொறியாளை ் 

59. சிந்தூருக்கு பதிைாக எந்த ஊாில் அரை கட்ைைாம் என 

சுதிர் கூறினார் ? 

லக்்ஷமன் நகை ்

60.சகாவிந்தபாய் சசமித்து ரவத்திருந்த பைம் யாருக்காக 

எத்தரன   வருைமாக சசமிக்க பட்டு இருந்தது ? 

சிமனுரடய திருமணேத்ிற்காக ,ெேத்ு ெருடமாக செைே்த்ு ரெேத்ிருந்ோை ். 
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