
 

 

ேதசிய கைல	 தி
ட� அறி�க�ப�	�ப
ட ஆ�� - 2005 

2. மன�தன�� வள��சிைய எ	தைன ப�வ�களாக ப!"#கலா� - 8 

3. சி$� ப�வ� எ�ப% - 0-1 ஆ��க& 

4. '(நைட� ப�வ� எ�ப% - 1- 3 ஆ��க& 

5. ப&ள� �� ப�வ� எ�ப% 3-6 ஆ��க& 

6. ப&ள��ப�வ� எ�ப% - 6- 10 ஆ��க& 

7. 'மார� ப�வ� எ�ப% - 10-20 ஆ��க& 

8. க
டாய இலவச# க,வ! வழ�க�ப�வ% - 14 ஆ��க& வைர 

9. ஒ� 'ழ/ைத வ"ைச	 ெதாட� கிராம�ப1 சி/தி#க	 ெதாட�'� கால� - 7-8 ஆ��க& 

10. 'ழ/ைதக& த�#க �ைற சி/தைன வள��சிைய எத� 2ல� ஆர�ப!#கி�றா�க& - அ3மான� 

11. 'ழ/ைத இ45லக	ைத 6"/% ெகா&ள உத5வ% - இைடவ!ைன ஆ8ற, ம8(� உ&ள �தி��சி 

12. த�னைடயாள� என�ப�வ% - 'ழ/ைத ெவள�9லக	தி, இ�/% ப!"/% த�ைன அைடயாள� க�� 

ெகா&வ%. 

13. த�னைடயாள உண�5 ஒ4ெவா� வள��சி நிைலய!;� மா(ப�வ% எ�( <றியவ� - எ"#ச� 

14. 'ழ/ைதக& தாேன ெதாட�'� திறைன ெப(வ% - 4-6 ஆ��கள�, 

15.உடலா, ெச=9� ெசய,க& - நட	த,, ந>/%த, 

16. உளவ!ய, எ�ப% நட	ைதைய� ப8றி ஆரா9� இய, 

17. ெவ'நா
க& வைர நம% மன�$வ
1, இ��பைவ - ப,6ல� வழி#க8றைவ 

18. பாட� க8ப!	தலி� �த, ப1 - ஆய	த� 

19. 6ல� உண�5� ெபா�ைள அறித;� ேச�/% உ�வான% - 6ல� கா
சி 

20. நிைன5 <�தலி� �த, நிைலயாக க�த�ப�வ% - க8ற, 

21. தவ(க& ெச=9� மாணவைன தி�	த ஏ8ற% - ந,வழி கா
�வ% 

22. ெப8ேறா�, ஆசி"ய�க& 'ழ/ைதக@#' �� உதாரணமாக	 திகAவ% - ப!�ப8றி# க8ற, 

23.ெசய, வழி# க8ற, எ�ப% - ெதாட� க8ற, 

24. மன�தன�� �த, ெச=த, - ஆரா=�சி 

25. க8ற, எ�ப% - இய#க�&ள உ&ளா�/த ெசய, 

26. க�	திய, நிைல ேதா�(வ% - 10 வய%#' ேம, 

27.ஒB#க வள��சிய!, �#கிய ப�' வகி�ப% - ப8(க& 

28.ந,ெலாB#க	தி8கான வ!ைதக& ந�' ஊ�ற <1ய நிைல - ஆர�ப# க,வ!. 

29. க8'� ெபா�@#' வளமாக அைமவ% - இய8ைக ெபா�
க& 

30. ஒB#க� சா�/த சா�6 ேநா#க	ைத அைடய ேதைவயான வய% - 11-12  

தி���ற� 
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தி�#'றள�, ெமா	த� 133 அதிகார�க& உ&ளன. அைவ 

1. அற	%�பா, - 38 அதிகார�க& 

2.ெபா�
பா, - 70 அதிகார�க& 

3.காம	%�பா, - 25 அதிகார�க& 

தி�#'ற& 1330 'ற&கைள# ெகா�ட%. 

தி���ற��� உைர எதிய உைரயாசி�ய�க� 

1. ப"ேமலழக� 

2. த�ம� 

3. ம,ல� 

4. மண#'டவ� 

5. தி�மைலய� 

6. தாம	த� 

7. கவ!�ெப�மா& 

8. ப"தி 

9. காள��க� 

10. ந�ச� 

தி�வ��வ�� ேவ� ெபய�க� 

1. நாயனா� 

2. ேதவ� 
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3. �த8பாவல� 

4.ெத=வ�6லவ� 

5. நா��கனா� 

6. மாதா3ப�கி 

7. ெச/நா�ேபாதா� 

8.ெப�நாவல� 

தி���றள�� ேவ� ெபய�க� 

1. ��பாD, 

2. உ	தரேவத� 

3 ெத=வ E, 

4. தி�வ&@வ� 

5. ெபா=யாெமாழி 

6. வா9ைற வாA	% 

7. தமிA மைற 

8. ெபா%மைற 

�க�ெப�ற � க� ம��" ஆசி�ய�க� 

ச$க இல�கிய$க�: 

பதிென� ேம8கண#' E,க& = எ
�	ெதாைக(8) + ப	%�பா
�(10) 

 

�  பாட க� - திைண 
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1. ந8றிைண - 400 +1 -அக� 

2. '(/ெதாைக - 400+1 -அக� 

3.ஐ�'(D( - 500+1 -அக� 

4.அகநாD( - 400+1 -அக� 

5. கலி	ெதாைக - 400+1 - அக� 

6.6றநாD( -400+1 - 6ற� 

7.பதி8(�ப	% 10+10 - 6ற� 

8. ப"பாட, 70, கிைட#க�ெப8ற% 22 இதி, அக�, 6ற� இர��� உ&ள%. 

�  - ெதா�)தவ� - ெதா�*ப+)தவ� 

ந8றிைண -------- - பா�1ய� மாற� வBதி 

'(/ெதாைக - G"#ேகா - ------------------ 

ஐ�'(E( - <டH�#கிழா� - ேசர, இ��ெபாைற 

அகநாD( - உ�	திரச�ம� - பா�1ய� உ#கிர� ெப�வBதி 

கலி	ெதாைக - ந,ல/%வனா� - ------------------ 

ம8ற 2�( E,க@#'� ஆசி"ய�க& ெபய� ெச"யவ!,ைல. 

ப),*பா-. 

�  �லவ� 

1. தி���கா8(�பைட - ந#கீர� 

2. ெபா�நரா8(�பைட - �ட	தாம# க�ண!யா� 
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3.ெப��பாணா8(�பைட - உ�	திர�க�ணனா� 

4.சி(பாணா8(�பைட - ந,H� ந	த	தனா� 

5. மைலப�கடா� (அ) <	தரா8(�பைட - ெப��ெகளசிகனா� 

அக� க� 

6.'றிJசி�பா
� - கப!ல� 

7.�,ைல�பா
� - ந�Gதனா� 

8. ப
1ன�பாைல - உ�	திர�க�ணனா� 

�ற� க� 

9. ெந�ெந,வாைட - ந#கீர� 

10. ம%ைர#காJசி - மா�'1 ம�தனா� 

பதிென� கீA#கண#' E,க&( ச�க� ம�வ!ய கால� கி.ப!.100 - 600) 

�  ----------- ஆசி�ய� 

1.நால1யா� - சமண �ன�வ�க&  

2.நா�மண!#க1ைக - வ!ள�ப!நாகனா� 

3.இ�னா நா8ப% - கப!ல� 

4.இன�யைவ நா8ப% - GதJேச/தனா� 

5.தி"க�க� - ந,லாதனா� 

6. ஆசார#ேகாைவ - ெப�வாய!8 �&ள�யா� 

7. பழெமாழி - ��(ைற அைரயனா� 
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8. ஏலாதி - கா"யாசா� 

9.�%ெமாழி# காJசி - <டH�# கிழா� 

10. தி�#'ற& - தி�வ&Kவ� 

அக�  - 6  

ஐ/திைண ஐ�ப% - மாற� ெபாைறயனா� 

திைணெமாழி ஐ�ப% - க�ண� ேச/தனா� 

ஐ/திைண எBப% - 2வாதியா� 

திைணமாைல E8ைற�ப% - கண!ேமதாவ!யா� 

ைக/நிைல - 6,ல�காடனா� 

கா�நா8ப% - க�ண�<	தனா� 

�ற�  - 1 

களவழி நா8ப% - ெபா=ைகயா� 

தமி�0ச$க" நைடெப�ற இட$க� 

�த, ச�க� - கட,ெகா�ட ெத�ம%ைர 

இைட�ச�க� - கபாட6ர� 

கைட�ச�க� - த8ேபாைதய ம%ைர 

கா*ப+ய$க� 

இர
ைட# கா�ப!ய�க& - சில�பதிகார�, மண!ேமகைல 

சில*பதிகார)தி� ேவ� ெபய�க� 
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1.�த, கா�ப!ய� 

2. உைரய!ைடய!
ட பா
�ைட� ெச=9& 

3.'1ம#க& கா�ப!ய� 

4.ேதசிய#கா�ப!ய� 

5.�	தமிA# கா�ப!ய� 

கா2ட$க� ெமா)த" 3, காைதக� ெமா)த" 30 

1.6கா�# கா�ட� -10 

2.ம%ைர# கா�ட� - 13 

3.வJசி# கா�ட� -7  

உைர எBதியவ� அ1யா�#' ந,லா�. 

மண+ேமகைல 

1.�த, சமய# கா�ப!ய� (ெபள	த�) 

2.எBதியவ� சீ	தைல� சா	தனா� 

ஐ"ெப�$கா*ப+ய$க� 

1. சில�பதிகார� - இள�ேகாவ1க& 

2. மண!ேமகைல - சீ	தைல� சா	தனா� 

3. சீவக சி/தாமண! - தி�	த#கேதவ� 

4. வைளயாபதி --------------------- 

5. '�டலேகசி - நாத'	தனா� 

www.Padasalai.Net



 

 

ஐ4சி� கா*ப+ய$க� 

1.Lளாமண! - ேதாலாெமாழி ேதவ� 

2. ந>லேகசி ----------------------- 

3. உதயண'மார காவ!ய� ---------------------- 

4. யேசாதா காவ!ய� ---------------------- 

5. நாக'மார காவ!ய� ---------------------- 

* தி��ைறக&(ப#தி இய#க கால�) 

* தி��ைறக& ெமா	த� ப�ன�ர�� 

ெதா'	தவ� ந�ப!யா�டா� ந�ப! 

நாய�மா�க� அ�ப), 5வ�, அவ�கள�� 6�கிய � கள�  சில 

1. ச�ப/த� - தி�#கைட#கா�6 

2. நா5#கரச� - தி�	தா�டக� 

3. $/தர� - ேதவார� 

4. மாண!#கவாசக� - தி�வாசக�, தி�#ேகாைவ, தி�ெவ�பாைவ 

5.தி�2ல� - தி�ம/திர� 

6. ேச#கிழா� - ெப"ய6ராண� 

ஆ�வா�க� 

* ஆAவா�க& ெமா	த� ப�ன��வ� 

* நாலாய!ர	தி4ய� ப!ரப/த� ெதா'	தவ� நாத�ன�க& 
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ப�ன�� ஆ�வா�க� 

1. ெபா=ைகயாAவா�  

2. Gத	தாAவா� 

3. ேபயாAவா� 

4. தி�மழிைசயாAவா� 

5. ெப"யாAவா� 

6. ஆ�டா& 

7. ந�மாAவா� 

8. ம%ரகவ!யாAவா� 

9. தி��பாணாAவா� 

10. தி�ம�ைகயாAவா� 

11. ெதா�டர1�ெபா1யாAவா� 

12. 'லேசகர ஆAவா� 

  

* சீ
�#கவ! பா�வதி, வ,லவ� - அ/தக# கவ!வ >ரராகவ� 

* அ/தக# கவ! வ >ரராகவ� ப!ற/த ஊ� - GN� 

* ச/திரவாண� ேகாைவ எ�ற Eைல எBதியவ� - அ/தக# கவ! வ >ரராகவ�  

* <�பா�1ய� கால	தி, ம%ைரய!, ைசவ	ைத கா	தவ� - தி�ஞானச�ப/த� 

* ம%ைரய!, ஆைடக& வ!8'� கைட�ப'தி இ�/த வ >திய!� ெபய� - அ(ைவ வ >தி 
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* ம%ைர நக"� ெபய� க,ெவ
1, எ�ப1 எBத�ப
�&ள% -மதிைர 

* ம%ைரய!, தாPமகா, ேபால க
ட�ப
ட க
1ட� - தி�மைல நாய#க� மகா, 

* கைட� ச�க� எ�' நி(வ�ப
ட% - ம%ைர 

* ம%ைர எ�ற ெசா,;#' இன�ைம எ�( ெபய� 

* தி�வ!ழா நக�, ேகாய!, நக� எ�( சிற�ப!#க�ப�� நக� - ம%ைர 

* ெத�ன�/தியாவ!, ஏெத�Q எ�( 6கழ�ப�� நகர� - ம%ைர 

* த�க� ப%ைமயா� ேதாழ�கேளா� இ4வ1வ!, ப%ைம எ�3� ெசா, உண�	%� ெபா�& - உ�வ� 

* தி�வாR� நா�மண! மாைலைய எBதியவ� - 'மர'�பர� 

* 'மர'�பர� ப!ற/த ஊ� - தி�ைவ'�ட� 

* 'மர'�பர� வாA/த கால� - கி.ப!.16 

* நா�மண! மாைல எ�ப% - சி8றில#கிய� 

* ம� $ம/தா� என 'றி�ப!ட�ப�பவ� - சிவெப�மா� 

* வாண!தாச� ெசா/த ஊ� - வ!,லியD� 

* வாண!தாச� இய8ெபய� - அர�கசாமி 

* தமிழக	தி� அ�ன�ெபச�
 எ�( 6கழ�ப
டவ� - ராமாமி�த� அ�ைமயா� 

* ராமாமி�த� அ�ைமயா� �த, ேபாரா
ட	ைத ெதாட�கிய ஆ�� - 1938 

* தி��ெச/தி8 கல�பக� எ	தைன உ(�6கைள ெகா�ட% - 18 

* அ�மாைன எ�ப% - ெப�க& வ!ைளயா�� வ!ைளயா
� 

* தி��ெச/தி8 கல�பக	தி, இட� ெப8ற அ�மாைனய!, ேபா8ற�ப�� ெத=வ� - ��க� 
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* ��கனா, சிைற�ப!1#க�ப
டவ� - ேவல� 

* ஈசானேதசிக�#' க,வ! க8(# ெகா�	தவ� - மய!ேல(� ெப�மா& 

* தி��ெச/தி8 கல�பக� எ�3� Eைல இய8றியவ� - $வாமிநாதேதசிக�. 

* கத� ஆைட எ�ப% - ப�	தி ஆைட 

* இர�டாவ% வ
டேமைஜ மாநா
1, கல/% ெகா�டவ� - கா/திய1க& 

* வான� பா�	த Gமி எ�ப% - 6�ெச= 

* ேவளா� ெதாழிலி, உ&ள <(க& - 6 

* ேவளா� ப,கைல# கழக� உ&ள இட� - ேகாைவ 

* சீவகசி/தாமண! கா�ப!ய	தி� கைத	 தைலவ� - சீவக� 

* ந"வ!�	த� பா1யவ� - தி�	த#க ேதவ� 

* வ >A/% ெவ�மைழ தவB� - எ�ற சீவக சி/தாமண! பாடலி, <ற�ப�� கா
சி - ஒ� நா
1ய� நட�ப% 

ேபால 

* காராள� எ�பவ� - உழவ� 

* ஆழி எ�பத� ெபா�& - ேமாதிர� 

* ேவ/த� எ�பத� ெபா�& - ம�ன� 

* க�ப� ப!ற/த ஊ� - ேதரB/N� 

* தமிழ"� த8கா�6 வ!ைளயா
�கள�, ஒ�( - சில�பா
ட� 

* யாைன� ேபா� கா�பத8காக ம%ைரய!, க
ட�ப
ட% - த�#க� ம�டப� 

* வ!ைளயா
1� வ!ழியாக கிைட�ப% - ப
டறி5  

* வ!ைளயா
1� அ1�பைட ேநா#க� - ேபா
1ய!�வ% 
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* பாரதி#' ப!ற' கவ!ைத மரப!, தி��ப� வ!ைளவ!	த% யா�ைடய பைட�6 - ந.ப!�ைச2�	தி 

* ம�தகாசி ப!ற/த ஊ� - ேமல#'1#கா� 

* திைர#கவ!	 திலக� எ�( அைழ#க�ப
டவ� - ம�தகாசி 

* G�ெகா1 G� பறி#கிறா& இ	ெதாட", உ&ள "G" எ�ப% - ெபா�
 ெபய� 

* ம%ைர எ�ப% - இட� ெபய� 

* மUனா
சி அ�ம� ேகாய!லி, உயரமான% - ெத8'ேகா6ர� 

* பா�1ய நா� எத8' ெப.ய� ெப8ற% - �	% 

* ம%ைரய!, ைகய!, சில�6ட� உ
கா�/% இ�#'� உ�வ� சிைல அைம/த ேகாய!, - ெச,ல	த�ம� 

ேகாய!, 

* நா�கா� தமிA�ச�க	ைத ம%ைரய!, நி(வ! தமிA வள�	தவ� - வ&ள, பா�1	%ைர 

* மUனா
சிய�ைம சி(மியாக வ/% �	%மண! மாைலைய யா�#' ப"சள�	தா� - 'மர'�பர� 

* ம%ைரைய வ!ழா ம,' நகரமாக வ!ள�க� ெச=தவ� - தி�மைல நாய#க� 

* பரJேஜாதியா"� தி�வ!ைளயாட, 6ராண <8றி�ப1 த�டமிA பாட, யா�#' அள�#க�ப
ட% - 

த�மி#' 

* மேனா�மண!ய� எ/த ஆ�கில கைதைய தBவ! எBத�ப
ட% - மைறவழி 

* மேனா�மண!ய� எ�3� நாடக கா�ப!ய	ைத எBதியவ� - ேபராசி"ய� $/தரனா� 

* மேனா�மண!ய� எ�3� கவ!ைத நாடக� எBத�ப
ட ஆ�� - 1891 

* ச�தாய சீ�தி�	த� ெதாட�பான நாடக�க& சிற�ப!ட� ெப8ற E8றா�� - கி.ப!.19 

* �த, எB	%#கள�� எ�ண!#ைக - 30 

* இய,, இைச, நாடக� என ��ெப�� பா'பா� ெகா�ட ெமாழி - தமிA 
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* நாடக ேபராசி"ய�, நாடக உலகி� இமய மைல எ�( ேபா8ற�ப
டவ� - ப�ம, ச�ப/தனா� 

* மைற வழி எ�ற Eைல எBதியவ� - லா�� லி
ட� 

* தமிழக	தி, �த��தலாக நட	த�ப
ட ேதசிய ச�தாய நாடக� - கத"� ெவ8றி 

* தமிA நாடக ம(மல��சி	 த/ைத என நாடக உலகி, அைழ#க�ப�பவ� - க/தசாமி 

* உலக� த
ைட இ,ைல, உ��ைடயான% எ�( ச"யாக கண!#க�ப
ட E8றா�� - கி.ப!.15 

* உலக� உ��ைட எ�( யா� ெசா�ன%� ஏ8(#ெகா&ள�ப
ட% - கVலிேயா 

* "தி�கைள பா�6 ெகா�ட8(" எ�ற 'ற& எைத 'றி�ப!�கிற% - ச/திர கிரகண� 

* உடைல ந>� N=ைம ெச=9�, உ&ள	ைத எ% N=ைம ெச=9� - வா=ைம 

* ஆ=த எB	% எ/த எB	% வைகைய ேச�/த% - சா�ெபB	% 

* தி�.வ!.க இய8றிய ெபா%ைம ேவ
ட, எ�3� தைல�ப!, உ&ள பாட,கள�� எ�ண!#ைக - 430 

* தி�.வ!.க . ப!ற/த ஊ� - த�டல� 

* உழவ�கள�� வாA#ைகைய சி	த"#'� நாடக�க@#' ெபய� - ப&@ 

* ெநா�1 வைக நாடக�க& எ/த கால	தி, ேதா�றி� - கி.ப!.12 

* அ�ணாசல# கவ!ராய"� ரா� நாடக� ேதா�றிய E8றா�� - கி.ப!.18 

* ெத�#<	% நாடக�க& எைத ைமயமாக ைவ	% நட	த�ப
டன - 6ராண#கைதக& 

* 'றவJசி நாடக�க& நட	த�ப
ட% - நாய#க ம�ன�க& கால	தி, 

* ராஜராஜேசாழ� கால	தி, நட	த�ப
ட நாடக� - ராசராேச�$வர� 

* ம	த வ!லாச� எ�ற Eைல எBதியவ� - மேகா/திரவ�ம ப,லவ� 

* ம	த வ!லாச� எBத�ப
ட கால� - கி.ப!. 7 
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* நாடக கைலைய ப8றி9�, கா
சிக& ப8றி9�, நாடக அர�க� ப8றி9� வ!"வாக <றி9&ள E, - 

சில�பதிகார� 

* தன��பாட;#' ெம=பா� ேதா�ற ஆ�வத8' - நா
1ய� எ�( ெபய� 

* <	%வைகக&, நாடக E,க& 'றி	% யா� உைரய!, 'றி�ப!ட�ப
�&ள% - அ1யா�#' ந,லா� 

* நா
1� கட/த கால	ைத9�, நிகAகால	ைத9�, வ��கால	ைத9� த� அக	ேத கா
�வ% - நாடக� 

* மன�த வாA#ைக9� கா/தி9� எ�ற Eலி� ஆசி"ய� - தி�.வ!.க 

* தி�.வ!.க ெச�ைனய!, தமிA ஆசி"யராக பண!யா8றிய ப&ள� - ெவQலி ப&ள� 

* அக இ�ைள ேபா#'� வ!ள#' - ெபா=யா வ!ள#' 

* நாய#க ம�ன�க& தமிழக	ைத எ	தைன பாைளய�களாக ப!"	தன� - 72  

* சா�ெபB	%#க& எ	தைன வைக - 10 

* அறி5ைர# ேகாைவ என அைழ#க�ப�வ% - �%ெமாழி#காJசி 

* �%ெமாழி# காJசிய!, உ&ள பாட,கள�� எ�ண!#ைக - 100 

* ேமாசி#கீரனா� உட, ேசா�வா, �ர$# க
1லி, N�கியேபா% கவ" வ >சிய ம�ன� - ேசர� ெப�Jேசர, 

இ��ெபாைற 

* ெந,;� உய!ர�ேற எ�3� பாடைல பா1யவ� - ேமாசி#கீரனா� 

* �%ெமாழி# காJசிய!, உ&ள அதிகார�கள�� எ�ண!#ைக - 10 

* �%ெமாழி# காJசிய!� ஆசி"ய� - ம%ைர <டH� கிழா� 

* க8றைல வ!ட சிற/த% - ஒB#க�ைடைம 

* மகாவ!	%வா� மUனா
சி $/தர� ப!&ைள ப!ற/த ஆ�� - 1815 

* வன�6 எ�ற ெசா,லி� ெபா�& - அழ' 
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* "நி,லாைம9&@� ெநறி�பா��" எ�3� வ"ய!, "வழி" எ�பத� ெபா�& - உ& 

* "பா, ப8றி ெச,லா வ!�த;�" எ�3� வ"ய!, "பா," எ�பத� ெபா�& - ஒ�ப#க சா�6 ப8றி 

* காளேமக� 6லவ� ப!ற/த ஊ� - ந/தி#கிராம� 

* ெச�ைன %ைற�க� சா�ப!, '1ந>� க�ப;#' ெபய� - சீன�வாச ராமா3ஜ� 

* ராமா3ஜ� எB	தராக பண!யா8றிய இட� - %ைற�க� 

* ராமா3ஜ� உய�க,வ!#காக ெச�ற நா� - இ�கிலா/% 

* ராமா3ஜ� எத8' மதி�6&ள% எ�( தன% ஆசி"ய"ட� வாதி
டா� - 0 

* ராமா3ஜ� தி�ைண� ப&ள�ய!, ப1	த ஊ� - காJசி6ர� 

* ேபராசி"ய� ராமா3ஜ� அைன	%லக நிைன5#'B அைம#க�ப
�&ள இட� - ெச�ைன 

* ராமா3ஜ� இ�கிலா/திலி�/% இ/தியா வ/% ேச�/த ஆ�� - 1919 

* கண!தேமைத ராமா3ஜ� ப!ற/த ஆ�� - 1887 

* கண!த ேமைத ஜாேகாப! ெஜ�மன�ய!, வாA/த E8றா�� - 19� E8றா�� 

* ராமா3ஜ� ஆ=வாலராக இ,லாவ!
டா;� 'ைற/தப
ச� ஒ� ஜாேகாப! எ�( <றியவ� - லி
1,5
 

* ராமா3ஜ	தி� வழி�ைறகைள ேராச�Q ராமா3ஜ� க��ப!1�6க& எ�3� தைல�ப!, ெவள�ய!
டவ� 

- ஹா�1 

* ராமா3ஜ	ைத இைறவ� த/த ப"$ எ�( <றியவ� - ஈ.1.ெப, 

* ெம=ெயB	%க@#' எ	தைன மா	திைர - அைர மா	திைர 

* ஒ� எB	ைத இய,பாக உ�ச"#க நா� எ�	%# ெகா&@� கால அள5#' - மா	திைர எ�3� ெபய� 

* திைண, பா,, எ� ஆகியவ�ைற உண�	தி வ/தா, அ% பட�#ைக ெபய� 

* த�ைம� ெபய�க@�, ��ன�ைல ெபய�க@� பட�#ைக இட� ெபய�க& 
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* ஒ�வ� ெசா,வைத எதிேர நி�( ேக
பவைன 'றி�ப% - ��ன�ைல இட� 

* இட� எ	தைன வைக�ப�� - 3 வைக 

* ெமாழிய!, ெசா8கைள வழ�'� நிைல#' - இட� எ�( ெபய� 

* ஒ�(#' ேம8ப
ட பல ெபா�
கைள 'றி#'� ெசா, - ப�ைம 

* பல ெபா�&கைள 'றி#'� ெசா, - பலவ!�பா, 

* பல ஆடவ�கைள9�, பல ெப�கைள9� ெதா'திகளாக 'றி�ப% - பல�பா, 

* ஆ�பா,, ெப�பா,, பல�பா, ஆகியைவ - உய�திைண#' உ"யைவ 

* எ� எ	தைன வைக�ப�� - இர�� 

* ஒேர ெபா�ைள 'றி#'� ெசா, - ஒ�ைம 

* ம#கைள9� ேதவ�கைள9�, நகைர9� 'றி#'� ெசா8க@#' - உய�திைண 

* அளெபைட எ	தைன வைக�ப�� - 2 வைக 

* ெச=9ள�, ஒைச 'ைற9�ேபா% அ4ேவாைசைய நிைற5 ெச=ய உய!ெரB	% ந>�� ஒலி	தா, அத8' 

உய!ரளெபைட எ�( ெபய� 

* திைண எ�ப% - ஒB#க� 

* ெசா,;#' அB	த� த�� உய!ெரB	% - ஏ 

* ெசா,;#' �தலி;� இ(திய!;� நி�( வ!னா� ெபா�ைள உண�	%� எB	% - ஏ 

* ெசா,;#' இ(திய!, வ�� வ!னா எB	%#க& - ஆ, ஓ, ஏ 

* ெசா,;#' �தலி, வ�� வ!னா எB	%#க& - எ, யா, ஏ 

* வ!னா எB	%#க& - 5  

* $
ெடB	%#க& - 3  
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* பா, - 5 

* ெபய� ெசா8கைள 2 வைகயாக ப!"#கலா�. 

* ஒ� ெபா�ைள $
1# கா
�வ% - $
� 

* ெபய� ெசா8கைள9�, வ!ைன� ெசா8கைள9� 5 பா,களாக ப!"#கலா� 

* திைண - 2 வைக 

* ந>
1 ஒலி�பைத அளெபைட எ�ப� இல#கண	தா� 

* ஒ� ெப�ைண� பா�	% "மா� ெகா,? மய!, ெகா,?" எ�ப% - ெச=9& வழ#' 

* மன�த� அ,லாத உய!�&ளைவ9�, உய!ர8றைவ9� - அஃறிைண 

உவைமயா  வ+ள�க*ப." ெபா�� 

* தாைய# க�ட ேசைய� ேபால - மகிA�சி 

* இைலமைற கா= ேபா, - மைறெபா�& 

* மைழ�க� காணா� பய!� ேபால - வா
ட� 

* வ!ழ;#' இைற	த ந>� ேபால - பயன8ற% 

* ச�#கைர� ப/தலி, ேத�மைழ ெபாழி/த% ேபால - மி#க மகிA5 

* உ�#ைக இழ/தவ� ைக ேபால - ந
6#' உத5பவ� 

* ம�Z#'& மைற/தி�#'� ந>ைர� ேபால - மா/த�& ஒள�/தி�#'� திற� 

* இண�ழ/%� நாறா மலரைனயா� - வ!"	%ைர#க இயலாதவ� 

* '/தி	 தி�றா, '�(� மா@� - ேசா�ப, 

* ெவ�ெண= இ�#க ெந=#' அைலவ% ேபால - அறிவ8ற த�ைம 
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* வள�/த கடா மா�ப!, பா=வ% ேபால - ந�றிய!�ைம 

* 6லி பசி	தா;� 6,ைல	 தி�னா% - சா�றா�ைம 

* ேச8றி, மல�/த ெச/தாமைர - '1ப!ற�ப!� சிற�6 

* அனலி, வ!B/த 6B�ேபால - தவ!��6 

* க�ைண# கா#'� இைம ேபால - பா%கா�6 

* ந>�#'மிழி அ�ன வாA#ைக - நிைலயாைம 

* உமி '8றி# ைகவ�/த, ேபால - பயன8ற ெசய, 

* பல %ள� ெப�ெவ&ள� - ேசமி�6 

* ந	ைத#'& �	%� ேபால - ேம�ைம 

* ஊைம க�ட கன5 ேபால - <ற இயலாைம, தவ!�6 

* Gேவா� ேச�/த நா� ேபால - உய�5 

* நா� அ(/த வ!, ேபால - பயன��ைம 

* ேமக� க�ட மய!, ேபால - மகிA�சி 

* தாைய# க�ட ேசைய� ேபால - மகிA�சி 

* சிற' இழ/த பறைவ ேபால - ெகா�ைம 

* மைழ காணா� பய!� ேபால - வற
சி 

* ந
6#' க��ைப உவைமயாக� ெசா�ன இல#கிய� - நால1யா� 

* இய8ைக தவ� எ�ற அைடெமாழியா, 'றி#க�ப�� E, - சீவக சி/தாமண! 

* தி�	ெதா�ட� 6ராண� எ�3� அைடெமாழியா, 'றி#க�ப�� E, - ெப"ய6ராண� 
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* இர
ைட# கா�ப!ய� எ�ற அைடெமாழியா, 'றி#க�ப�� E, - சில�பதிகார� ம8(� மண!ேமகைல 

* வ&ளலா� எ�( ேபா8ற�ப�பவ� - இராமலி�க அ1களா� 

* வ!�	தெம3� ஒ�பாவ!, உய�/தவ� - க�ப� 

ெபா�),க 

* வா" - கட, 

* கலி�க� - ஆைட 

* வயமா - 'திைர 

* 6ல� - அறி5 

* ஐைய - தா= 

* ெசறி5 - அட#க� 

* இக, - பைக 

* நக� - மைல 

* ெவ�சி - நிைர கவ�த, 

* கர/ைத - நிைர மU
ட, 

* ெநா�சி - எய!, கா	த, 

* வாைக - ேபா", ெவ8றி 

* வா& - உய�/த  

* பராவ! - வண�கி 

* கழன� - வய,  
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* ெதா�ைம - பழைம 

* ப" - 'திைர 

* அ" - சி�க� 

* மறி - ஆ� 

* க" - யாைன 

* பா" -கப!ல� 

* அதியமா� - ஒளைவயா� 

* ேகா�ெப�Jேசாழ� - ப!சிரா/ைதயா� 

* 'மண� -ெப�Jசி	தனா� 

* $ர	த, - ெப=த, 

* உ&ள� - ஊ#க� 

* ேவைல - கட, 

* ந,'ர5 - வ(ைம 

* ��பா, - தி�#'ற& 

* ெதா,கா�ப!ய� - ெதா,கா�ப!ய� 

* மகாபாரத� - வ!யாச� 

* தமிA �த8 கா�ப!ய� - சில�பதிகார� 

* யா�ப��கல� - 6	தமி	திர� 

* வ >ரேசாழிய� - அமி�தசாகர� 
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* ேநமிநாத� - 'ணவ >ர ப�1த� 

* ந�D, - பவண/தி �ன�வ� 

* உழ	தி�பா
� - �#<ட8ப&@ 

* �த, கா�ப!ய� - சில�பதிகார� 

* ஈர1 ெவ�பா - தி�#'ற& 

* ெத�D, வ!ள#க� - வ >ரமா�ன�வ� 

* தி�#'8றால# 'றவJசி - தி"<டராச�ப கவ!ராய� 

* இ�தமிA ஏ$நாத� - தி�ஞானச�ப/த� 

* கவ!#'ய!, - சேராஜின�நா9�  

* காத, இல#கிய� - சீவக சி/தாமண! 

* 6%ைவ#'ய!, - பாரதிதாச� 

* யா�#'� ெவ
கமி,ைல - ேசா.ராமசாமி 

* ந�மாAவா� - தி�வா=ெமாழி 

* சமண�ன�வ� - தி��பாமாைல 

* க�ணதாச� - இேய$காவ!ய� 

* உம(�6லவ� - சீறா�6ரண� 

* பாணா( - ெப��பாணா8(� பைட 

* 6ற�6 நா3( - 6றநாD( 

* திராவ!ட� சி$ - தி�ஞான ச�ப/த�  
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* வ!யா#கியான ச#கரவ�	தி - ெப"ய வா�சா� ப!&ைள 

* வ >ரேசாழிய� பா1யவ� - 6	தமி	திர� 

* L1#ெகா�	த $ட�#ெகா1 - ஆ�டா& 

* ம�& ந>#கியா� - அ�ப� 

* கிறி	%வ#க�ப� - கி�[ண�ப!&ைள 

* �1யரச� - G�ெகா1 

* சி8ப! - நில5�G 

* நா.காமராச� - L"யகா/தி 

* பாரதிதாச� - 'றிJசி	 தி
� 

* பாJசாலி சபத� - பாரதியா� 

* பா�1ய� ப"$ - பாரதிதாச� 

* அ�	த�&ள இ/% மத� - கவ!யர$ க�ணதாச� 

* க&ள�#கா
� இதிகாச� - கவ!ஞ� ைவர�	% 

* தி�வாசக� - மாண!#கவாசக� 

* தி��பாைவ - ஆ�டா& 

* ெப�ண!� ெப�ைம - தி�.வ!.க. 

* ேதவார� - தி�ஞானச�ப/த� 

* �#'ட8ப&@ - ஆசி"ய� ெபய� ெத"யவ!,ைல 

* பழெமாழி - ��(ைறயைரயனா� 
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* இ��ட வ >� - பாரதிதாச� 

* ஏலாதி - கண!ேமதாவ!யா�. 

  

. �ழ9ைத ேம"பா." க�ப+)த  6ைறக�" - Child Development and Pedagogy 

1. நா� கவன� ெச;	%� ெபா�ள�ன��(� ந� கவன	ைத ேவ( ப#க� இB	% இைட\( ெச=பைவ 

கவன� சிைத5 ஆ'�. 

2. ந� நிைனவ!, எ�(� த�'� வைகய!,, லா"கள�� ப!�6ற	தி, ெபா%வாக எBத�ப
1�#'� 'ஒலி 

எB�6க' எ�பத8' பதி,...? - ஒலி என#' (Sound to me) 

3. கவன� - 6ல� கா
சிக& அ1�பைடயா'�. 

4. கவன�	த, நம% மன வாA#ைக9ட� எ�ேபா%� இைண/% காண�ப�கிற%. 

5. ஒ�வ3ைடய க8'�திற� உட, - உட, வள��சிக& ஒ
1ேய அைமகிற%. 

6. வள��சிய!ைன# 'றி#'� நட	ைதக@� ெசய,க@� வள��சிசா� ெசய,க& ெஹலிகா�ட� எ�பவரா, 

வ�ண!#க�ப
ட%.ரா 

7.�தி��சியைட/த ஒ�வன�� கவன� 7 இ�#'�. 

8.கவன மா8ற� எ�ப% ெதாட�/% ஒ� ெபா�ள�� மU% 10 வ!நா1க@#' ேம, நா� கவன� ெச;	த 

�1யா%. 

9. சில சமய�கள�, நம% கவன	ைத# கவ�� ெபா�&கள�� த�ைமகைள- ெபா�&க& காரண!க&. 

10. ப!ரா
ெப�
 எ�பவர% ேகா
பா� - த8கால� ெச=தி# ேகா
பா�க&. 

11. ADOLESENCE எ�ற ஆ�கில� ெசா,லி� அ1�பைட� ெபா�& எ�ன? - வள�த, 

12. ஒ�6ைடைம வ!தி எ�ப% - 'Bவாக எ�Zத,. 

13. 6ல�கா
சிைய �ைற�ப�	%� நியதிக& எ	தைன? - ஐ/% 
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14. மன�தன�� 6ல� உ(�6க& - அறிவ!� வாய!,க&. 

15. ''உளவ!ய, எ�ப% நன5 நிைல ப8றிய%'' இதைன வலி9(	தியவ� - வா
ச� 

16. உளவ!ய, எ�ப% மன% ப8றிய% எ�( <றியவ� - கா�
 

17. உளவ!ய, எ�ப% ஆ�மா ப8றிய% அ,ல எ�( <றியவ� - கா�
 

18. உளவ!ய, எ�ப% மன�தன�� நட	ைத, மன�த உற5 �ைறகைள� ப8றிய� ப1�பா'� என# <றியவ� - 

'ேரா, 'ேரா 

19. எ4வ!த# க�வ!9� இ�றி� ப!ற�ைடய நட	ைதைய அறி/%ெகா&ள உத5� �ைற - ேபா
1 �ைற 

20. நா� ேகாப	தி, இ�#'�ேபா% நம% �க� சிவ�பாகிற%, இ/த நட	ைதய!� த�ைமகைள அறிய உத5� 

�ைற - அகேநா#' �ைற. 

21. இர�� 'ழ/ைதகள�, ஒ� 'ழ/ைத ந�' N�கிய 'ழ/ைத, ம8ெறா�( N�காத 'ழ/ைத இவ�கள�� 

க8றைல ஒ�ப!�வத8' உத5� �ைற - க
��ப�	த�ப
ட உ8( ேநா#க, �ைற. 

22. வா#ெக��6 எ/த உளவ!ய, �ைறய!� ஒ� வைக - வ!னாவ"ைச �ைற. 

23. ப!ற�ப!லி�/% �%ைம வைர#'� ஒ�வர% க8ற, அ3பவ�கைள வ!வ"�ப%தா� க,வ! உளவ!ய, 

எ�( <றியவ�- ஏ.'ேரா, சி.1.'ேரா. 

24. ேத�5 அைட5� ேசாதைனய!, ]�ணறிவ!� ப�ைக� ப8றி ஆரா=வத8காக உத5� �ைற - 

ப"ேசாதைன �ைற. 

25. ஒ� ந,ல ச2க அைம�6#கான ]�ணறிவ!� ப�ைக� ப8றி ஆரா=வத8காக உத5� �ைற - 

ப"ேசாதைன �ைற. 

26. 6ல� பய!8சி# க,வ! �ைறைய 6'	தியவ� - மா�1ேசா". 

27. ேடாரனQ எ�பவ� த/%வவாதி. 

28. த� நிைற5 ேதைவ ெகா&ைகைய எ�	%ைர	தவ� - மாQேலா 

29. சாதைன ஊ#க# ெகா&ைகைய வ!"வா#கியவ� -ெம#Vலா�
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30. ச2க மனவ!ய, வ,;ந� - பா4லா4 

31. ��ப�வ# க,வ!9ட� ெதாட�ப!ய,லாதவ� - ஜா�^ய! 

32. மாQேலாவ!� ேதைவக& ப1 நிைலக@& �த,ப1 எைத# 'றி#'� - அ1�பைட	 ேதைவக&. 

33. மனேநாைய ஹி�னா1ச� 2ல� 'ண�ப�	தலா� எ�றவ� - ஃப!ரா=�. 

34. �த��தலி, ஆ�வ	தி� நிைல எ�3� த	%வ	ைத அறி�க�ப�	தியவ� - ெம#லிலா��. 

35. ேத�5க& எத8காக எ�ற எ�ண� ெகா�டவ� - ஏ.எQ. ந>, 

36. 'ழ�பமான ேகா
பா�ைடய 6	தி <�ைம எ�பைத	 ெத"வ!	தவ� - தா��ைட# 

37. LAநிைல ப8றி ஆரா=/த மனநிைல ஆ=வாள� - டா�வ!� 

38. மனெவB�சி எBவத8கான காரண� எ�ன? - மனெவB�சி ந>
சி 

39. 'ழ/ைத� ப�வ	தி;� �� ப!&ைள� ப�வ	தி;�, மனெவB�சிகள�, இ��க� ேபா#'திைச 

ேதா�(கிற%. 

40. 'ேசாப!' எ�ப% எ�ன? - Rேஸா அவ�களா, எBத�ப
ட எமிலி 6	தக	தி� ஒ� பா	திர�. 

41.உ
கா
சி வழி# க8றைல உ�வா#கியவ� - ேகாஹல� 

42. ேகாஹலரா, தன% ப"ேசாதைனய!, பய�ப�	த�ப
ட 'ர�கி� ெபய� - $,தா�. 

43. ஆ#க நிைல9	த, 2ல� க8றைல உ�வா#கிய% - பா,லா4. 

44. மன� ெசய,கள�னா, ஏ8ப�� மா8ற� - அறி5	திற� வள��சி. 

45. மன உண�5க& ேமேலா�கிய நிைல#' எ�ன ெபய� - மனெவB�சி. 

46. சி/தி	த,, த>�மான�	த, ேபா�ற மன� ெசய,கள�� ைமயமாக	 திகAவ% - ெப� 2ைள. 

47. ஒ� 'ழ/ைத தா� க�<டாக� பா�	%, சி/தி	% ெசய,ப�� நிைல அறி5 வள��சி	 திறனா'� என 

ப!யாேஜ 'றி�ப!�கி�றா�. இ% அறி5 வள��சிய!� எ	தைனயாவ% நிைல? - 2�றா� நிைல. 
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48. ப!ற/த 'ழ/ைதய!� மனெவB�சி வள��சி எத3ட� அதிக� ெதாட�6ைடய%? - உட, ேதைவ 

49. அ1�பைட உள	திற�க& ேகா
பா� எ�ற ]�ணறி5# ேகா
பா
1ைன# உ�வா#கியவ� யார? -எ,. 

த�Qட�. 

50. த�Qடன�� ]�ணறி5# ெகா&ைகய!, உ&ள மன	திற�கள�� எ�ண!#ைக எ	தைன? - ஏB 

51. நட	ைதைய உ8( ேநா#க,, பதி5 ெச=த,, ஆ=5 ெச=த,, ெபா%ைம� ப�	%த, ேபா�ற ப1கைள# 

ெகா�ட உளவ!ய, �ைற - உ8( ேநா#க, �ைற. 

52. மனெவB�சி எ�ப% - உண��சி ேமேலா�கிய நிைல 

53. 6கAெப8ற அமலா, கமலா சேகாத"கள�� ஆ=5 எைத வலி9(	%கி�ற%? - LAநிைல. 

54. ஒ	த இய,6 ஒ	த இய,ப!ைன உ�வா#'� என# <றியவ�? - ெம�ட, 

55. ஒ� க� இர
ைடய� ேசாதைன நிகA/த இட� எ%? - அேயாவா 

56. உளவ!ய, எ�ப% மன�தன�� நட	ைத, நட	ைதய!� காரண�க&, நிப/தைனக& ஆகியவ8ைற� ப8றி� 

ப1�பதா'� என# <றியவ� - ம#^க, 

57. த8கால உளவ!ய, ேகா
பா� எ�ன? - மன�தன�� நட	ைத# ேகால�க& ப8றியதா'�. 

58. உளவ!ய, எ�ப% மன�தன�� நனவ8ற நிைலேய என# <றியவ� -சி#ம�
 ப!ரா=�. 

59. உளவ!ய, எ�ப% மன அறிவ!ய, அ,ல எ�( <றியவ� - வா
ச�. 

60. ப�ைட# கால	தி, உளவ!ய, எ�ற ெசா,லி� ெபா�& -ஆ�மா. 

61. ப�ைட# கால	தி, ஒ�வர% நட	ைதகைள அறி/% ெகா&ள ந�பகமான �ைற- அகேநா#'�ைற. 

62. மாணவ�கள�� க8ற, அைட5கைள அறி/%ெகா&ள ந�பகமான �ைற - மதி�ப
̀� �ைற 

63. வ'�ப!, மாணவ�கள�� நட	ைதகைள அறி/% ெகா&ள ந�பகமான �ைற - உ8( ேநா#க, �ைற 

64. உய!"ன�கள�� நட	ைதகைள அறி/% ெகா&ள ந�பகமான �ைற - ப"ேசாதைன �ைற 
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65. அறி5 வள��சி#'# காரணமாக இ��ப% - மர6 + LAநிைல 

66. ேகாப�, மகிA�சி, கவைல, பய� இைவ எதனா, ெச=ய�ப�� ெசய,க& - மனெவB�சி வள��சி. 

67. சி/தி	த,, க8பைன ேபா�றைவ எதனா, ெச=ய�ப�� ெசய,க& - அறி5	 திறனா,. 

68. உடலா, ெச=ய�ப�� ெசய,க& எத? - ந>/%த,. 

69. அறித, திற� வள��சி# ெகா&ைகைய உ�வா#கியவ� - ப!யாேஜ 

70. மரப!� �#கிய	%வ� ப8றிய ஆரா=�சிைய ேம8ெகா�டவ� யார? - கா,ட�. 

71. வாA#ைகய!, சி8�பாக ெவ8றி ெப(வத8' உத5� உளவ!ய, காரண! எ%? - ]�ணறி5. 

72. க8ற, - க8ப!	த, நிகA5கைள வ!வ"#'� உளவ!ய, ப!"5 எத? - க,வ! உளவ!ய, 

73. ப!றைர� ப8றி அறி/%ெகா&ள� பய�ப�� உளவ!ய, �ைற - அகேநா#' �ைற. 

74. த�#கவ!ய, எ/த இயலி� ஒ� ப'தியா'� - ெம=வ!ள#கவ!ய,. 

75. 'உ�ைனேய ந> அறிவா=' என# <றியவ� - சா#ரaQ 

76. உ8(ேநா#கலி� ப1க& - ஏB 

77. உ8(ேநா#கலி� இ(தி�ப1 - நட	திய ஆ=5 ெச=த, 

78. வாA#ைக� ச�பவ	 %Z#' �ைற எ/த �ைற9ட� அதிக ெதாட�6ைடய%? - உ8( ேநா#க, �ைற. 

79. ப"ேசாதைன �ைற#' ேவ( ெபய� எ�ன? - க
��பா
�#'
ப
ட உ8( ேநா#க,. 

80. மன�த� சி/தைன ெச=வத� வாய!லாக பல வாAவ!ய, உ�ைமகைள# க��ப!1#க �19� எ�( 

<(வ% - த�#கவ!ய, 

81. அன��ைச� ெசய,க& நிைற/த ப�வ� - ெதா
�ண�� ப�வ�. 

82. '8ற� 6"9� இய,6 பர�பைர� ப�பா'� என# <றியவ� - கா�, ப!ய�ச� 

83. அடலச�Q என�ப�� ெசா, எ/தெமாழி� ெசா, - இல	த>� ெமாழி� ெசா, 
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84. 'ேராேமாேசா�கள�, காண�ப�வ% - ஜ>�Q 

85. 'ழ/ைதகைள ந,ல Lழலி, வள�#'�ேபா% ]�ணறி5 ஈ5 <1ய% என# <றியவ� - லி�ட� 

86. தி"6# கா
சி அ,ல% தவறான 6ல�கா
சி ஏ8ப�	%வத8'# காரண� - LAநிைல 

87. ஒ�வ� 6ள�ய மர	தி� மU% ேப=க& நடமா�வ% ேபா�( எ�Zத, - இ,ெபா�& கா
சி 

88. 6ல�கா
சிவழி �தலி, ேதா8(வ!	த ஒ�ெபா�& அ�றிேய அ�ெபா�& ப8றிய உண�தைல மனப!�ப� 

எ�கிேறா�. 

89. ெபா%ைம# க�	% எ�பதி� ெபா�& எ�ன - 6	தக�. 

90. 6�ன"� ெபா%ைம# க�	% உ�வா'� ப1நிைல# ேகா
பா
� நிைலக& எ	தைன -2�( நிைலக&. 

91. ஜ>� ப!லாேஹ எ�பவ� எ/த நா
� அறிஞ� - $வ!
ச�லா/% 

92. 6ல�கள��(� மைற#க�ப
டைவ, மற#க�ப�கி�றன. ப!ற/% 10 மாத�க& ெச�றப!� - ெபா�&கள�� 

நிைல	தனைம ப8றி 'ழ/ைத அறிகிற%. 

93. 'ழ/ைதகள�� ெமாழி வள��சி த�க& ேதைவகைள ப!ற�#'	 ெத"வ!#க - ேப�$#' �/ைதய நிைல 

94. க8பைன ப!�ப�க& அ,ல% சாய,கள�� %ைண#ெகா�� திகB� சி/தைன - க8பைன 

95. ஒ�வ� 6ல�கா
சி வழிேய அறி/த ஒ�ற� ப!ரதியாக இ��ப!� யா%? - மU& ஆ#க# க8பைன. 

96. ந� க8பைனய!, உதவ! ெகா�� நாேம ஒ� சி(கைத அ,ல% கவ!ைதைய� பைட	தாேலா அ% - 

பைட�6#க8பைன. 

97. ஒ� இல#ைக அைடய �ய;� ஒ�வ3#' அ4வ!ல#ைக அைடய �1யாதப1 அவ3#ெகதிேர சில 

தைடக& '(#கி�மானா, அ% - ப!ர�சைன என�ப��. 

98. எ"#க� ச2கவ!ய,6 வள��சி� ப1நிைலக& - எ
�. 

99. க8றலி� �#கிய காரண!கள�, ஒ�( - கவ��சி 

100. ெவ'நா
களாக நம% நிைனவ!, இ��பைவ - ப,6ல� வழி#க8ற,. 
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101. த�#கவ!ய, Logic எ/த இயலி� ஒ� ப'தியா'� - உளவ!ய, 

102. க8ற, - க8ப!	த, நிகA5கைள வ!வ"#'� உளவ!ய, ப!"5 - க,வ! உளவ!ய, 

103. உளவ!ய, எ�ப% - மன�த நட	ைதைய ஆரா9� அறிவ!ய,. 

104. உ8( ேநா#கலி� ப1 - நா�' 

105. லாகQ எ�ப% - ஆரா=தைல# 'றி#'� ெசா,. 

106. ைச#கி எ�ப% - உய!ைர# 'றி#'� ெசா, 

107. ைச#காலஜி (PSYCHOLOGY) எ3� ெசா, எ/த ெமாழி� ெசா, - கிேர#க ெமாழி� ெசா,. 

108. உ8(ேநா#கலி� இ(தி�ப1 - நட	ைதைய� ெபா%ைம� ப�	%த, 

109. க,வ! உளவ!யலி� பர�ெப,ைலக& - மாணவ�, க8ற, அ3பவ�, க8ற, �ைற, க8ர, LAநிைல. 

110. ப"ேசாதைன �ைற#' ேவ(ெபய� - க
��பா
�#'
ப
ட உ8( ேநா#க,. 

111. மாணவ�கள�� க8ர, அைட5கைள அறி/%ெகா&ள ந�பகமான �ைற - ேத��சி �ைற 

112. வாA#ைக� ச�பவ	%Z#' �ைற எ/த �ைற9ட� அதிக	 ெதாட�6ைடய% - உ8(ேநா#க, �ைற. 

113. க,வ!நிைலய�கள�, மாணவ�கலி� நட	ைதைய� ப8றி அறி/% ெகா&வத8' உத5� மிக 

�#கியமான� பதிேவ� - திற� பதிேவ�. 

114. அ�ட� (சிைன �
ைட) வ!/தZைவ� ேபா�( எ	தைன மட�' ெப"ய% - 8500 மட�'. 

115.அன��ைச ெசய, எ/த வய% வைர நைடெப(� - ப!ற�6 �த, 18 மாத�க& வைர. 

116. மழைல� ேப�$ எ/த வய% வைர ◌ி�#'� - 4-5 வய%வைர 

117. எ/த# 'ழ/ைதக& 2-6 வய%வைர ெதாட�/% ேப$வ% இ,ைல - தி#கி ேப$� 'ழ/ைதக&. 

118. எ% மன�ப!றA5க@#' வழி வ'�பதி,ைல - அட#கி ைவ	த,. 
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119. 'ழ�ப�, <�ச�, ெபாறாைம, த8ெப�ைம, '8ற உண�5 ேபா�ற உண�5கைள எ4வா( அைழ#கலா� - 

சி#கலான மனெவB�சிக&. 

120. மரப!� தா#க� எ�ேபா% ெத"கிற% - ப!ற�ப!�ேபா%. 

121. LAநிைலய!� தா#க� எ�ேபா% ெத"கிற% - வள��ேபா%. 

122. உட, ெப�#க� எ�ப% - உடலி� எைட9� உயர�� அதிக"	த,. 

123 . உட, உ(�6க& தாமகேவ வள�/% ப#'வமைடவத8' எ�ன ெபய� - �தி��சி. 

124. வள��சிநிைல எ/த வயதி, ஒ� திரளாக உட, ெப�'கிற% - 6வ% வயதி, 

125. ப!ற#'� ெபாB% 'ழ/ைதய!� சராச" எைட - 3.0 கிேலா 

126. ��ப�வ க,வ! வய% எ�ப% - 3 - 5 வய%. 

127. மன�த வாA#ைகய!� காலக
ட	தி� �த, வள��சிசா� ப�வ� - 'ழவ!� ப�வ�. 

128. 'தைல�ைற இைடெவள�' எ/த�ப�வன	தின�#'"ய ப!ர�சைனயா'� - ப!� 'மர�ப�வ�. 

129. 'மர� ப�வ� 6ய;�, அைல9� நிைற/த ப�வ� என# <றியவ� - Qடா�லி ஹா, 

130. தன�மன�த ேவ(பா
1� �#கிய காரண!க& - மர6, LAநிைலக&. 

131. எ/த வயதி, ஒ� 'ழ/ைதயான% பா
1 ம8(� அ�மா இவ�கள�ைடேய ேவ(பா� கா�கிற% - 12வ% 

மாத	தி,. 

132. வள��சி நிைலய!, மிக �#கியமான ப�வ� 'மர� ப�வ�. ஏெனன�, மன#'மற;� ெகா/தள��6� 

நிைற/த ப�வ�. 

133. மன�தன�� ப!ற�6 �த, இற�6 வைர நிகB� வள��சி#'� நட	ைத#'� காரணமாக அைமவ% - 

LAநிைல. 

134. ப!ற/த ெப� 'ழ/ைத#' நா1	%1�6 எ�ண!#ைக எ45ள5 - 144 

135 ப!ற/த ஆ� 'ழ/ைத#' நா1	%1�6 எ�ண!#ைக எ45ள5 - 130 
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136. 2�( வயதி, ஆ� 'ழ/ைத#' நா1	 %1�6 - 95 

137. 2�( வயதி, ெப� 'ழ/ைத#' நா1	%1�6 - 90 

138. உய�நிைல� ப&ள�ய!, ப1#'� மாணவ�க& எ/த� ப�வ	தின� - �� 'மர� ப�வ�. 

139. க,H"# க,வ! க8பவ�க& எ/த� ப�வ	தின� - ப!� 'மர� ப�வ�. 

140. �1யர$# ெகா&ைக என அைழ#க�ப�வ% எ% - ஒ8ைற# காரண! ]�ணறி5# ேகா
பா�. 

141. சிற�ப!யல,6 மாணவ�கைள எத� அ1�பைடய!, வைக�ப�	%கிேறா� - ]�ணறி5 ஈ5 

142. ஒ4ெவா� மன�த3� தன�	த�ைம� ெப8( ம8றவ�கள�டமி�/% ேவ(ப
�# காண�ப�வத8'� 

ெபய� - தன�யா& ேவ8(ைம 

143. ெதாட��சியாக ஏ8ப�� மா8ற�க& ஒB�கான �ைறய!, �தி��சிைய ேநா#கி ஏ8ப�� மா8ற�க& 

எ�( <றியவ� - ஹா�லா# 

144. ஜூ#Q '��ப�கைள ஆரா=�சி ெச=தவ� - ட#ேட,. 

145. காலிெகா# '��ப�கைள ஆரா=�சி ெச=தவ� - க
டா�� 

146. ப!யாேஜய!� அறித, திற� வள��சி# ேகா
பா
1ைன எ/த உளவ!ய, அறிஞ"� அறித, திற� வள��சி 

ேகா
பா
�ட� ஒ�ப!டலா� - GRண� 

147. LAநிைல#' ம8ெறா� ெபய� - ெசய8ைக. 

148. மர6#' ம8ெறா� ெபய� - இய8ைக 

149. ப!றவ!ேலேய ேதா�(� மனெவB�சி - அ�ச�. 

150. 'மர� ப�வ� மன�த வாA#ைகய!, ஆர�ப நிைலய!� ெதா'�6 ஆ'� - ராQ 

151. ஏ�? ஏத8'? எ�ப1? எ�ற ேக&வ!க& எ/த� ப�வ	தி, ஏ8ப�கி�றன - 'ழவ!� ப�வ�. 

152. ஒ� 'ழ/ைத த� தாைய எ	தைன மாத�க@#' ப!�ன� அைடயாள� க�� சி"#'� - 3 - 4 மாத�க&. 
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153. ெபா%வாக ஆ� 'ழ/ைத ெப� 'ழ/ைதைய வ!ட ச8( உயரமாக5�, கனமாக5� இ�#'�. இ% எ/த 

ப�வ	தி, - ப!&ைள� ப�வ� 

154. ஒ� ஆசி"ய� அதிகமாக# கவன� ெச;	த ேவ�1ய ப�வ� எ% - 'ழவ!� ப�வ�. 

155. உள�ப'�பா=5# ேகா
பா
ைட வ!தி
டவ� - ப!ரா=� 

156. பா�ைவ	திற�, க8ற,, மன	தி�	த, ேபா�றவ8றி, உளவ!ய!, ேசாதைனக& 2ல� அளவ!
ட4� - 

ேக
1, 

157. 6&ள�ய!ய, அ1�பைடய!, தன�நப� ேவ(பா�கைள அளவ!
டவ� - ச� ப!ரா�சிQ கா,ட�. 

158. ெஜ�மன�ய!;&ள V
சி# எ�ற இட	தி, �த, ஆ=5# <ட	ைத நி(வ!யவ� - வ!,லிய� 5�
 

159. உள இய8ப!ய, Eலிைன எBதியவ� - ஜி.1. ப!ரா�ச� 

160. உளவ!ய, ப"ேசாதைன#' வ!தி
டவ� - இ.எ�. ெவப� 

161. வளமள�#'� தி
ட� யா�#காக அறி�க�ப
ட% - க8றலி, ப!�த�கிய சி(வ�க@#காக. 

162. வலிd
ட, எ�ப% ஒ� - N��ேகா, 

163. க,வ! க8ப!	தலி, உபகரண நிைலய!ைன அறி�க�ப�	தியவ� - Qகி�ன�. 

164. க8றலில� மா(தலி, க�	திய, ெகா&ைள எ�பதைன எ�	%ைர	தவ� - வ!,லிய� ேஜ�Q 

165. அைன	% மா/த�கைள9� அவரவ� உடலைம�6# ேக8றவா( 'றி�ப!
ட உய!"ன�களாக 

வ"ைச�ப�	தியவ� - ெஷ,
� 

166. நட	ைத சிகி�ைசய!� ேவ�கைள ஊ�றி��ப% - இய,6ண�5 க8ற, க�%ேகா&. 

167. அறி5ைர பக�த, வைககள�, எ4வைக அறி5ைர பக�தலி, அறி5ைர வழ�'பவ� மிக �#கிய� ப�' 

வகி#கிறா� - சாதாரண அறி5ைர பக�த, 

168. ேகாஹல"� <8(�ப1 க,வ! எ�ப% - ெதாட��சியான நைட�ைற. 

169. வ!டைல� ப�வ	தி8'	 ேதைவ�ப�வ% - வாA#ைக 'றி#ேகா& வழி#கா
ட, 
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170. வழிகா
�தலி� ேநா#க�கைள எ�	%ைர	தவ� - ஆ�ட�ச� 

171. த�நிைற5 ேதைவ# ெகா&ைகைய எ�	%ைர	தவ� - மாQேகா4 

172. ஆ#க	திற� எ�ப% வ!" சி/தைன 

173. ]�ண!யைல# க8ப!	த, எ�ப% - பய!8சி ]
ப� 

174. க8றலி, 'ைறபா� உைடய 'ழ/ைதக& எ	திறன�, 'ைற/% காண�ப�வ� - ப1	த, 

175. ப!யாேஜய!� ேகா
பா� 'ழ/ைதகள�� மன வள��சி ப8றிய%. 

176. '(கிய ேநர	தி, ஒ�வ� த� நிைனவ!, ெகா&@� ெபா�
கள�� எ�ண!#ைக வ!ள#'வ% - கவன 

வ >�$ 

177. க,வ! எ�ப% - ெவள�# ெகா�ட% (to bring out) 

178. எ
க�ேடலி� அ3பவ வ1வ� - <�6 

179. ஒ� தன�நப"� �Bைமயான நட	ைத தாேன ஆ@ைம எ�( <றியவ� - ஆ,ப�
 

180. ப"ேசாதைன �ைற#' உ
படாத அ1�பைட# ெகா&ைக - எதி�மைற# ெகா&ைக 

181. வ"ைச �ைற�ப1 உ&ள எ�கள�� ெப�#க, �ைறைய ேம�ப�	தியவ� - ப![ஷ� 

182. உ& மதி�ப
̀� �ைற#' ெபா�	தமி,லாத% - ப"ேசாதைன அ
டவைண 

183. ஆ@ைமைய மதி�6# ெகா&ைகய!� அ1�பைடய!, வ!வ"	தவ� - Qபரா�க� 

184. ெப�சேனா எ�பத� ெபா�& - �க21 உைடயவ�. 

185. 'ழ/ைத வள��சிய!, பா;ண��சி ேபா�ற உட, ேதைவ நிைற5கைள வ!ட ச2க�ப!ர�சைனக@#' 

அதிக �#கிய	%வ� அள�	தவ� - எ"#ச� 

186. 'ழ/ைதக& சி/தி#'� �ைறக& ெப"யவ�க& சி/தி#'� �ைறகள�லி�/% �8றி;� மா(ப�� எ�( 

<றிய உளவ!யலறிஞ� - ப!யாேஜ 
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187. இய#க� - ெமாழி - ஆய	த நிைல இவ8றி, கவன	ைத த>�மான�#'� காரண! - இய#க� ம8(� ஆய	த 

நிைல 

188. ஒ�வன% ]�ணறி5 �தி��சி நிைலைய# 'றி�ப% - மன வய% 

189. ெசய,ைமய# க,வ! ஏ8பா� யா�ைடய ேகா
பா
1� க,வ! வ!ைள5 ஆ'� - ப!யாேஜ 

190. அறிவ!� வாய!,க& என�ப�பைவ - 6ல� உ(�6க& 

191. ெவ&ைள	%ண!ய!, %ள� அள5 க��6ைம ந�' 6ல�ப�கிற% - இதி, கவன	 ெதாட�பான காரண! - 

6%ைம 

192. மU	திற� ெபறஅற# 'ழ/ைதகள�� ]�ணறி5 ஈ5 - 130 -#' ேம, 

193. ெப
ர�� ரQஸலி� ச2க ேம�பா
18கான கண!த சம�பா� - Y=f(X,D,M) 

194. தா��ைட#கி& க8ற, �ைற - �ய�( தவறி#க8ற,. 

195. 'மர�ப�வ� ப!ர�சைனகள�, ஒ�( - தைல�ைற இைடெவள� 

196. தா� எ�3� உண�5 ெம,ல மைற/% நா� உண�ைவ 'ழ/ைத� ெப(வ% - ச2கவ!ய,6 

197. அைட5 ஊ#கிய!� அளவ!ைன மதி�ப!ட� பய�ப�� ஆKைம� ேசாதைன - ெபா�ளறிேவா� 

198. ேம�ப
ட நிைனவ!8' வழி வ'�ப% - ப,6ல�வழி#க8ற, 

199. ஜா� ^ய!ய!ன% க,வ!#க�	%#கைள அ1�பைடயாக# ெகா�ட க,வ! - வாA#ைக ைமய# க,வ! 

200. '(கிய இைடெவள�கைள� G�	தி ெச=%, காZ� ெபா�
கைள �Bைம�ப�	தி# காZ� 

6ல#கா
சியைம�6 வ!தி - 2
ட வ!தி 

201. ெபா�
கள�� இய,6க&, மன�தன% ெசயலிய#க� ஆகியவ8றி� இைடவ!ைனய!னா, 6ல� கா
சிய!� 

த�ைம த>�மான�#க�ப�கிற% என வ!ள#கியவ�க& - ப!யாேஜ ம8(� 6Rன� 

202. உ
கா
சி வழி#க8றைல வ!ள#க ேகாஹல� பய�ப�	திய% - 'ர�' 

203. தா��ைட#கி� பய!8சி வ!தி அைலெவ� வ!தி என5� அைழ#க�ப�கிற%. 
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204. வாகன�க@#' நா�' �த, ஆ( வைரய!லான எ�க& தர�ப�வத� உளவ!ய, காரண! - கவன வ >�$ 

205. வழி#கா
�த, ேகா
பா�கள�, ெபா(	தம8ற ஒ�( - ப!றA5 நிைல9ைடேயா�#' ம
�� 

ேதைவ�ப�வ%. 

206. Qப!ய�ெம� க�	%�ப1 ]�ணறி5 உ&ளட#கிய$ - ெபா%#காரண! G ம8(� ெசய;#'"ய ஒ� 

சிற�6# காரண! S. 

207. ெத8(த,, தி#'த, ேபா�ற ெமாழி�ேப�$ 'ைறபா�கைள எ4வா( ந>#கலா� - ெதாட� பய!8சி 

2லமாக5�, ம�	%வ உதவ! 2லமாக5�. 

208. நடமா�� ேக&வ!#'றிக& என உளவ!யலறிஞ� '"�ப!�வ% - ப!&ைள�ப�வ	தின�. 

209. A,B எ�ற 'ழ/ைதகள�� மன வய%, காலவய% �ைறேய 8,6 ம8(� 6,8 என�, அ#'வ/ைதகள�� 

]�ணறி5 ஈ5 ெதாட�பான ச"யான க�	% - A-ய!� ]�ணறி5 ஈ5 B-ைய வ!ட அதிக� 

210. உளவ!யலறிஞ�க& ]�ணறி5 வள��சி �Bைம� ெப8( வ!�கிற% என#'றி�ப!�� அதிகப
ச வய% - 

16 

211. வள��சி� ப�வ	தி, ேதா�(� அறிதிற� ெச=பா
�# 'ைறபா� காரணமாக நட	ைதய!, 

ப!�த�கிய!�#'� 'ழ/ைதக& - மனவள��சி '�றிேயா� 

212. ஆ@ைமைய அளவ!�� �ைறக& - வ!னா வ"ைச �ைற, தர அள5ேகா, �ைற, 6ற	ேத8( ]��ைற 

213. கிராம	திலி�/% '��ப	ைத� ப!"/% நகர	தி8' க,வ! பய!ல ெச,;� மாணவ3#' ஏ8ப�வ% - 

மன�ேபாரா
ட� 

214.'றி�ப!
ட மனெவB�சி இய,பான ெதாட�6ைடய ெபா�ள�லி�/% வ!லகி, �8றி;� ெதாட�ப!,லாத 

ேவெறா� ெபா�ள�� பா, ெச;	த�ப�தைல# 'றி�ப% - இடமா8ற� 

215. ெதாட#க# க,வ! நிைலய!, மாணவ�கைள# 'B#ளாக� ப!"#க பய�ப�� அள5#ேகா, - 

ெச=வ!ைன	திற�க&, ]�ணறி5, சிற�6 நா
ட�க& 

216. ம/த 6	தி9&ேளா"� ]�ணறி5 வள��சி எ/த வயதி, நி�( ேபாக#<�� - 10 - 12 வயதி, 

217. 'ழ/ைத, ஒ� ெபா�ைள� ப8றி மன ப!�ப�கைல� பய�ப�	தி சி/தி#'� நிைல - உ�வக நிைல 
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218. 'ழ/ைதய!� ெமாழி வள��சிைய� பாதி#'� காரண! - உட, நல#'ைற5, ]�ணறி5, இ� ெமாழி 

5ழ�'� '��ப�. 

219. ஒ� N�டைல வழ�'வத� வ!ைளவாக, ஒ� 'றி�ப!
ட %ல�க, தி��ப	தி��ப ேதா�(வத8கான 

வா=�6 அதிக"	தா,. அ	N�ட, - வ;ேவ8றி 

220. நட	ைத மா8ற# ேகா
பா� அ1�பைடய!, க8ற;#' 2�( ெவள�#க
��பா�க& அவசிய� 

என#<றியவ� - Qகி�ன�. 

221. பா4லாவ!� க8ற, ப"ேசாதைனய!, பய�ப�	த�ப
ட% - நா= 

222. சி"	த,, ஒலிகைள எB�6த,, ைசைகக& 2ல� சி( 'ழ/ைதக& த�க& ேதைவகைள ப!ற�#' 

ெத"வ!#க �8ப�வ% - ேப�$#' �/ைதயநிைல 

223. க8றலி� இய,6 சாராத க�	% - க8ற, சிற�6 ெபா�/திய உய!"கள�ட� ம
�ேம காண�ப��. 

224. உண�5க& ேமேலா�கி நி8'� நன5 நிைல - மன எB�சி 

225. மனெவB�சிகைள அறி5, உண�5, உடலிய#க� எ�ற 2�( இய,G#க நட	ைத# <(களா, 

வ!ள#கியவ� - ம#^க, 

226. ப!யாேஜய!� அறித, வள��சி ேகா
பா
1�ப1 ��ப!� மா8ற�கைள 'ழ/ைத ந�' உணர �19� 

நிைல - ப��ெபா�& நிைல 

227. ஒB#க வள��சிய!, உளவ!யலாள�க& 'றி�ப!�� நிைலக& - 4 

228. 'ழ/ைதய!� த8க�	திைன பாதி�பைவ - மர6# காரண!க&, 'ழ/ைத மUதான '��ப ெச,வா#', 

6ற�LAநிைலக&. 

229. க8றலி� வ!ைளவாக ஒ�வ� ெப(� இண#கமான இைச5 ெப8ற உடலிய#க ெசய,கைள எ4வா( 

அைழ�ப� - ெச=திற�க& 

230. 'ழ/ைதய!� வாA#ைகய!, '��ப� ஒ� - ஆதார#'B 

231. வ!ைர5# க,வ!	தி
ட� வளைம# க,வ!	தி
ட� எ/த 'ழ/ைதக@#காக ப"/%ைர#க�ப
டைவ - 

மU	திற� 'ழ/ைதக& 
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232. மனெவB�சி சி#கலி, ஒ�( - இ��க� ேபா#' 

233. ப!&ைள� ப�வ	தினைர இ4வா(� அைழ�ப%�� - உய!�&ள ேக&வ!#'றிக& 

234. 6ல� உண��சிகளா, N�ட�ப�� மன எB�சிக& �ைறேய அ�6 ம8(� ெபாறாைம 

235. வள��சிய!� காரணமாக ��ேன8ற� நிகழலா� அ,ல% நிகழாம;� ேபாகலா�. 

236. எ,லா� ப�வ	தி;� வள��சி வ!கித� ஒேர சீராக அைமவதி,ைல. 

237. ெசய,ப� ஆ#க நிைலய!(	த� Qகி�னரா, %ல�க, சா� ஆ#க நிைலநி(	த� என அைழ#க�ப
ட%. 

238. ஒ� 'ழ/ைத தன% ெபா�ைமைய 'ள��பா
1, பாH
1 உற�க� ெச=வ% ேபா, நட/% ெகா&வ% மன 

வள��சிய!� ெசய;#' �8ப
ட நிைல 

239. அ�ச� எ�ப% ஒ� - அ1�பைட மன எB�சி 

240. மகிA�சிய8ற $8(�6ற�, ந�ப�க& இ,லாத �� ப!&ைள� ப�வ# 'ழ/ைதகள�� ப!ர�சைன - 

தாAைம உண�5 

241. உள	 த�மா8ற�களா, ப1̀#க�ப
டவ�கள�� நட	ைதகைள வ!வ"#'� உளவ!ய, ப!"5 - ெநறிப!றA 

உளவ!ய, 

242. கவன�	தைல த>�மான�#'� 6%ைம ஒ� - 6ற#காரண! 

243. 6ல�கா
சிைய	 ேதா8(வ!	த ஒ� ெபா�& இ�றிேய அ�ெபா�& ப8றி உண�த, - சாய, 

244. ஒ�பா�'B ஆதி#க� தைலN#கி நி8'� ப�வ� - 'மர�ப�வ� 

245. ஃ�ரா=� மன பாH#க ஆ@ைம வள��சிைய 5 ப1நிைலகளாக வ!ள#'கிறா�. 

246. நிைன5 <�தலி� �த, நிைலயாக# க�த�ப�வ% - க8ற, 

246. ப!�ன� க8றலான% ��6 க8றைத மற	த, இத8' எ�ன ெபய� - ப!�ேனா#க	 தைட 

247. ��6 க8றைவ ப!�ன� க8றைத மற	த, இத8' எ�ன ெபய� - ��ேனா#க	 தைட 
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248. ேடசிQடாQ ேகா� எ�3� க�வ! எதைன அளவ!ட� பய�ப�கிற% - கவன வ >�$ 

249. மறதி#'# காரண!யாக அைமவ% - அ�ச� 

250. மறதி#' அ1�பைடயான காரண� - பய�ப�	தாைம 

251. ஒேர பாட	ைத ந>�ட ேநர� ஒேர க8ப!	த, �ைறய!, க8ப!#'�ேபா% மாணவ�க@#' ஏ8ப�வ% - 

சலி�6 

252. ஒேர பாட	ைத ந>�ட ேநர� ப,ேவ( க8ப!	த, �ைறய!, க8ப!#'�ேபா% மாணவ�க@#' ஏ8ப�வ% 

- மகிA�சி 

253. நிைன5 <�தலி� இ(தி நிைலயாக# க�த�ப�வ% - மU
�# ெகாண�த, 

254. க8ற,, மனதிலி�	த,, மU
டறித,, மU
�# ெகாண�த, ஆகிய ப1கைள# ெகா�ட% - நிைன5 

255. பைழய க8றலான% 6திய க8ற;#' உத5வ% - பய!8சி மா8ற� 

256. பய!8சி மா8ற# ேகா
பாடான ெபா%வ!தி# ேகா
பா
ைட உ�வா#கியவ� - ஜ
 

257. பய!8சி மா8ற# ேகா
பாடான உள�பய!8சி ேகா
பா
ைட உ�வா#கியவ� - வ!,லிய� ேஜ�Q 

258. �தலி, க8ற ெசய, 6திய ெசயைல க8பத8' உதவ! ெச=தா, அ/த பய!8சி மா8ற	தி8' ெபய� - ேந� 

பய!8சி மா8ற�. 

259. �தலி, க8ற ெசய, 6திய ெசயைல# க8பத8' தைடயாக இ�/தா, அ/த பய!8சி மா8ற	தி8' ெபய� - 

எதி� பய!8சி மா8ற� 

260. �தலி, க8ற ெசயலான% ஒ� 6திய ெசயைல# க8பத8' உதவாமேலா அ,ல% தைடயாக இ,லாமேலா 

இ�/தா, அ/த� பய!8சி மா8ற	தி�' ெபய� - GPய பய!8சிய மா8ற� 

261. மனதி, இ�	தியைத ெவள�ேய ஒ� N��தலா=	 ெத"9� ெபாB% அைத அைடயாள� க�� 

ெகா&வ% - மU
டறித, 

262. க8றவ8ைற நம#'	 ேதைவ�ப�� வைர மனதி, ைவ#க�ப�� நிைனவ!� ப'தி - மன	திலி�	த, 

263. '(#கீ�# ெகா&ைக எத3ட� ெதாட�6ைடய% - மறதி. 
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264. மறதி வைள5� ப"ேசாதைனைய அள�	தவ� - எப!�காQ 

265. க8ற;#' ஊ#க� இ,லாமலி�/தா, க8பவ� ேத��சியைடவதி,ைல இத8' எ�ன ெபய� - ஊ#' 

வ!	த, எ,ைல 

266. மாணவ�கள�� 'றி#ேகா& எள�தாக அைடய# <1யதாக இ�/தா, அ/த மாணவ� ஆ�வ	ைத9� 

ஊ#க	ைத9� இழ/% வ!�வா� இத8' எ�ன ெபா�& - உளவ!ய, எ,ைல 

267. ஒ�வ� க8றலி, ேதைவயான ��ேன8ற	ைத அைட/த ெபாB% ேம8ெகா�� எ	தைகய 

��ேன8ற�� இ�#கா% இத8' எ�ன ெபய� - அறி5 எ,ைல 

268. பய!8சிய!, ��ேன8றமி,லாதெபாB% க8ற, நிகA5 நிைலயாக உ&ள% இத8' எ�ன ெபய� - ேத#க 

நிைல 

269.பய!8சி மா8ற# ேகா
பாடன 'றி#ேகா& ேகா
பா
ைட உ�வா#கியவ� - பா#லி 

270. ஒ� க8ற, வைரபட	தி, க8றலி� வள��சி ஒேர வ!கித	தி, இ�#கிற% இத� ெபா�& - GPஜய 

��ேன8ற� 

271. க8ற, வைரபட	தி, க8றலி� வைளவ!� த
ைடயான ப'தி#' எ�ன ெபா�& - ேத#க நிைல 

272. க8ற, வைரபட	தி, க8ற, ெதாட#க	தி, 'ைறவாக5� ப!�ன� பய!8சிய!னா, அதிகமாக 

இ��பைத9� '(#கி�ற% - இத8' எ�ன ெபா�& - ேந� மைற ��ேன8ற� 

273. ஒ� க8ற, வைரபட	தி, க8ற, ெதாட#க	தி, ேவகமாக நிகA	%� ப!�ன� பய!8சிய!னா, ெம%வாக 

நிகAகிற% இத8' எ�ன ெபா�& - எதி�மைற ��ேன8ற�. 

274. வய%ேக8ற �ைறய!, ]�ணறி5� ேசாதைனைய அைம	தவ� - ப!ேன - ைசம�. 

275. மனவய%#'� கால வய%#'� இைடேய உ&ள ெதாட�6 - ]�ணறி5 ஈ5 

 

 

WHO IS WHO IN PSYCHOLOGY 

1. வ1வைம�6# ேகா
பா
ைட உ�வா#கியவ� - 1
�ன� (Edward Bradford Titchener) 
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2. மான�ட உளவ!ய, Humanistic Psychology - கா�, ேராஜ�Q, மாQேகா 

3. உளவ!ய, ப"ேசாசைனக& - ெவப� (E.H.Weber) 

4. உள இய8ப!ய, (PSYCHOPHYSICS) - ஃெப�சன� (Gustav.T.Fechner) 

5. �த, உளவ!ய, ஆயாவக	ைத உ�வா#கியவ� - வ,க� 5�
 Wilhelm Wundt 

6. தன�யா& ேவ(பா�கைள அளவ!
டவ� - ச�. ப!ரா�ஸிQ கா,ட�, ஆ�.ப!.கா
ட, 

7. ம�	%வ உளவ!ய, �ைறக& - ெமQம� 

8. அறித, திற� வள��சி# ேகா
பா� (Congnitive Development) ப!யாேஜ Jean Piaget, 6Rண� Jerome S.Bruner. 

9. ]�ணறி5� ேசாதைனக& - ப!ேன Alfred Binet, ைசம� Theodore Simon 

10. க�வ!சா� (அ) ெசய,பா� ஆ#காநிைலய!(	த# க8ற, - Qகி�ன� (B.F.Skinner) 

11. மைற�க அறி5ைர� பக�த, (ெநறி சாரா அறி5ைர� பக�த, - கா�, ேராஜ�Q (Carl .R. Rogers) 

12. சமரச அறி5ைர� பக�த, - F.C. தா�� F.C.Thorne 

13. �Bைம#கா
சி# ேகா
பா� - ெகQடா,
 Gestalt. இ% ஒ� ெஜ�ம� ெசா, உளவ!ய, அறிஞ� ெபய� 

அ,ல. 

14. ஆ#க நிைலய!(	த# க8ற, - பா4ல4 Irvan petrovich Pavlov 

15. �ய�( தவறி# க8ற, - தா��ைட# 

16. நட	ைதய!ய, (Behaviourism) - வா
ச�, ேடா,ம�, Qகி�ன�, ஹ� 

17. உ/த# 'ைற�6# க8ற, ேகா
பா� - ஹ, 

18. உ
கா
சி 2ல� க8ற, - ேகால� 

19. ]�ணறி5� ேசாதைனய!� த/ைத - ஆ,ப!ர
 பே̀ன 

20. ]�ணறி5� க
டைம�6 ேகா
பா� - ேஜ.ப!.கி,ேபா�� 
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21. ]�ணறி5 ப1நிைல# ேகா
பா� - ஸி", ப�
 - ெவ�ன� 

22. ]�ணறி5 பலகாரண!# ெகா&ைக - தா��ைட# 

23. ]�ணறி5 'Bைகரண!# ெகா&ைக - எ,.எ,.தா�Qட� 

24. ]�ணறி5 இ� காரண!# ெகா&ைக - Qப!ய�ெம� (Charles Spearman) 

25. இய,G#க# ெகா&ைக - வ!,லிய� ம#^க,, வ!,லிய� ேஜ�Q 

26. 'றி#ேகா& ேகா
பா� - பா#லி W.C.Bagley 

27. ெபா%ைம� ப�	த, ேகா
பா� - ஜ
 

28. ஒ	த#<( (அ) ஒ	த 'ண�க& ேகா
பா� - தா��ைட# 

29. மற	த, ேசாதைன - எப!�காQ - H.Ebbinhaus 

30. மற	த, ேகா
பா� - பா�
ல
 

31. அைடd#க� - ேடவ!
 ெம#லிெல�
 

32. ப1நிைல# க8ற, ேகா
பா� - கா#ேன 

33. கள#ேகா
பா�# க8ற, ெகா&ைக - '�	 ெலவ!� 

34. அவா5 நிைல அ,ல% வ!��ப அள5 - ெட�ேபா(Dembo) 

35. பா�ைவ	 தி"6# கா
சி - �,ல�, லய� 

36. �த�ைம# க8ற, வ!திக& - தா��ைட# 

37. நவ >ன உளவ!யலி� த/ைத - ப!ரா=� 

38. 'மர�ப�வ	தின"� ப!ர�சைனக& - Qடா�லி ஹா, 

39. க
��பாட8ற இைண	தறி� ேசாதைன - \� 
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40. ெபா�ளறிேவா� இைண	தறி� ேசாதைன - ��ேர - மா�க�. 

41. ைம	தட� ேசாதைன - ெஹ�மா� ேரா�சா# 

42. ப'�6 உளவ!ய, - கா�, ஜி \� 

43. தன� நப� உளவ!ய, - ஆ
ல� 

44. உள�ப'�6# ேகா
பா� - சி#ம�
 ப!ரா=
 

45. வள��சி ஆ@ைம# ெகா&ைக - சி#ம�
 ப!ரா=�, ஆ
ல�, \� 

46. வைக�பா� - அ1�பைட# <( ஆ@ைம# ெகா&ைக - ஐச�#(H.J.Eysenck) 

47. அ1�பைட# <( ஆ@ைம# ெகா&ைக - G.W.ஆ,ேபா�
 , R.B.கா
ட, 

48. வைக�பா� ஆ@ைம ெகா&ைக - ஹி�ேபா#ைர
Q, கிெர
$ம�, ெஷ,ட�. 

49. மன�பா�ைம அளவ!�� �ைறைய உ�வா#கியவ�க& - த�Qட�, லி#க�
 

50.ெதாழி, ஆ�வ மன�பா�ைம அள5ேகாைல உ�வா#கியவ� - ப!ெரQஸி 

51. ெதாழி, ஆ�வ ப
1யைல உ�வா#கியவ� - Q1ரா� 

52. ெதாழி, ஆ�வ வ"ைச� பதிேவ
ைட உ�வா#கியவ� - <ட� (G.F.Kuder) 

54. இய,G#க# ெகா&ைக - வ!,லிய� ம#^க,, வ!,லிய� ேஜ�Q 

55. ப1நிைல	 ேதைவக& ேகா
பா� - மாQேலா 

56. அடd#க� - ேடவ!
 ெம#லிெல�
 

57. மற	த, ேகா
பா� - பா�
ல
 

58.மற	த, ேசாதைன - எப!�காQ 

59. ஒ	த#<( (அ) ஒ	த 'ண�க& ேகா
பா� - தா��ைட# 
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60. ெபா%ைம� ப�	%த, ேகா
பா� - ஜ
 

61. 'றி#ேகா& ேகா
பா� - பா#லி 

62. ப1நிைல# க8ற, ேகா
பா� - கா#ேன 

63. 'மர� ப�வன	தின"� ப!ர�சைனக& - Qடா�லி ஹா, 

64. நவ >ன உளவ!யலி� த/ைத - ப!ரா=� 

65. �த�ைம# க8ற, வ!திக& - தா��ைட# 

66. அவா5 நிைல அ,ல% வ!��ப அள5 - ெட�ேபா 

67. கள#ேகா
பா�# க8ற, ெகா&ைக -'�	 ெலவ!� 

�ழ9ைத ேம"பா. ம��" க�ப+)த  6ைற வ+னா�க� 

1. உய� அறிவா�ைம 'ழ/ைதகள�ட� காண�ப�� உய�திறைமக& - உய� அறிவா�ைம, உய� ெசயலா#க�, 

உய� ஆ#க	திற�. 

2.மாணவ�க& க8'� ேவக	தி8' வழ�க�ப�� E,க& நிர, வழி# க8ற, E,க&. 

3. தன�யா& ேவ(பா
18' காரணமாக இ��ப% - மர6 ம8(� LAநிைல 

4. தன�யா� ேவ(பா�க& ஆ( பர�6கள�, காண�ப�கிற% எ�( <றியவ� - ைடல�. 

5. மாணவ�கள�� ச2க� ப�6கைள வள��பத8' உத5வன - அறி5 வள��சி, ஒB#க வள��சி, அறிவ!ய, 

வள��சி. 

6. மாணவ�கள�ட� மனநல	ைத வள��பத8காக ேம8ெகா&ள�ப�� �ய8சிக& - இல#கிய ம�ற� 

நட	%த,, க,வ! $8(லா ம8(� ேபா
1க& நட	%த,, சாரண� இய#க� ேபா�றவ8றி, ப�' ெகா&ள 

ெச=வ% 

7. ச"யான இல#'கைள �15 எ�#க �1யாத நிைலய!, ஒ�வ�#' ஏ8ப�� ேபாரா
ட� - 

மன�ேபாரா
ட�. 

8. ஆ#க� சி/தைனய!, நா�காவ% ப1 - ச" பா�	த,. 

9. ஆ@ைமய!� வைகக& - இர�� 

10. ஆ@ைம# <(கள�� வைக�பா
1ைன <றியவ� - ஐெஸ�# 

11. ஆ@ைமைய	 ேதா8(வ!#'� காரண!க& - இர���. 

12. ஆ@ைமைய ேதா8(வ!#'� காரண!க& - உய!"ய, காரண!க&, ச2கவ!ய, காரண!க&, உளவ!ய, 

காரண!க& 
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13. மனநல� ம�3ய!�#' ஆ#க� த�� எ�( <றியவ� - தி�வ&@வ�. 

14. ஆ@ைம எ�ப% ஒ�வர% ப�6கள�� தன�	த�ைம வா=/த அைம�6 எ�( <றியவ� - கி,ேபா�� 

15. ஆ@ைம எ�ப% மன�த�க& த�க@#' அள�#க�ப
ட LAநிைலய!, எ�ன ெச=வா�க& எ�பைத 

��<
1ேய அறிய உத5வ% - ேக
ட,. 

16. மன�த�க& த�கள�� LAநிைல#ேக8ப ஏ8ப�	தி# ெகா�ட ெபா�	த�பா�, நிைலயான பழ#க�க& 

இவ8றி� ஒ��கிைண�ேப எ�( <றியவ� - ெக�� 

17. மனநல� எ�ப% மனநிைற5, மனெவB�சி, �தி��சி, ெபா�	த�பா� என# <(பவ�க& - 

உளவ!யலறிஞ�க&. 

18. ஒ� மாணவ� ப&ள�ய!, ப#க	% மாணவன�� 6	தக	ைத தி��வ% - ப!ர�சிைன நட	ைத. 

19. சிற/த மன நல� உ&ள ஆசி"ய�களா, ம
�ேம - ந,ல மநிைல உ&ள மாணவைன உ�வா#க �19�. 

20. மாணவ�கள�� ]�ணறி5, ஆ#க	திற� ேபா�றைவ - உ&ளா�/த ஆ8ற,க&. 

21. ச�தாய	தி, $��கிய இல
சிய பதி�பாக ெசய,ப�வ% - ப&ள� 

22. மனநல� எ�ப% ஒ�வன% ஆ@ைமய!� நிைறவான இைசவான ெசய8பா
ைட 'றி�ப% எ�( <றியவ� 

- ேஹ
ப,̀� 

23. ஒ�வ"� மனநல	ைத த>�மான�#'� காரண!க& - நா�' 

24. ஒ�வ� நட	ைத ப!றA�சிக& ஏ%மி�றி, ப!றேரா� இைண/% ேபா'� த�ன�ண#கேம மன நல� எ�( 

<றியவ� - மா�க� கி� 

25. மனநல�ைடேயா"� நட	ைதக& யாவன? 

26. வாA#ைகய!, 'றி#ேகா&கைள9�, இல
சிய�கைள9� ெப8றி��பவ�, ]�ணறி5�, ச"யான 

�15கைள ேம8ெகா&பவ�, நைக�$ைவ உண�5, த�ன�ப!#ைக ம8(� ச2க� ெபா�	த பா
1ைன 

ெப8றி��பவ�. 

27. ஒ�வர% மனநல	ைத த>�மான��பைவ - மர5 வழி# காரண!க&, உட, நல# காரண!க&, 'ழ/ைத� 

ப�வ	தி, அ1�பைட ேதைவகள�, தி��தி. 

28. தன#'� ம8றவ�க@#'� பய3�, மகிA�சி9� வ!ைளகி�ற வாA#ைகய!, எ,லா Lழலி;� 

ெபா�	த�பா� ெச=% ெகா��, மகிA�சியாக வாAபவ�க& - மனநல�ைடேயா�. 

29. உளவ!யலி� அ1�பைடய!, மன நல� எ�ப% - மனநிைற5 ெப(த,, மனெவBசி, �தி��சி ெப(த,, 

Lழ;ட� ெபா�	த�பா� ெச=த, ேபா�றைவ. 

30. ஒ� 'றி#ேகாைள அைடய �1யாம, த�#க�ப�� ேபா% மனசிைத5 ஏ8ப�கிற% எ�( <றியவ� - 

மா�க� கி�  

�ழ9ைத ேம"பா. ம��" க�ப+)த  6ைற வ+னா�க� 

1. அறிவ!ய, ைமய�க&, க�கா
சி ஆகியைவ அக� சி/தைனைய வள�#'� சில வழிக& எ�( <றியவ� - 

<வ�. 
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2. மாணவன�� சி/தைன வ!னாவ!8கான வ!ைடகைள ேநா#கி வ!"/% ெச�( பல ெபா�	தமான வ!ைடகைள 

த�வ% - வ!" சி/தைன 

3. ேசாதி#க�ப�ேவான�� ஆ#க	 திறைன அள#க� பய�ப�வ% - தைல�6 த�� ேசாதைன. 

4. அக�க�, 6ற�க� என மன�த�கைள இ�வைகயாக ப!"	தவ� - \� 

5. சி#க, த>�5 �ைறைய ேசாதைனைய அறி�க�ப�	தியவ� - ஆQேபா��. 

6. 6%ைம�பய� ேசாதைனைய அறி�க�ப�	தியவ� - மா,
Q ேம� 

7. 6%ைமயான தன�	த�ைம9&ளவ8ைற 6ைன9� திற� - ஆ#க	திற�. 

8. ஆ#க	திற3�, ]�ணறி5� ெவ4ேவறான ப�6க& எ�( <றியவ� - டரா�$ 

9. மாணவன�� சி/தைன வ!னாவ!8கான ச"யான வ!ைடகைள	 ேத1 'வ!/% ெச,;� �ைற - 

'வ!�சி/தைன �ைற 

10. தா�Qட� க�	%�ப1 ]�ணறி5 - ஏB வைக�ப��. 

11. இர
ைட# காரண! ேகா
பா
1, சிற�6# காரண!#கான எB	% - எQ 

12. ெபா%# காரண!ைய த>�மான��ப% - மர6 

13. இர
ைட# காரண! ேகா
பா
1, ெபா%# காரண!#கான எB	% - ஜி. 

14. ]�ணறி5# ேகா
பா�க& - 2�( வைக�ப��. 

15. ]�ணறிவ!ைன 2�( வைகயாக ப!"	தவ� - தா��ைட# 

16. ]�ணறிவ!� த/ைத எ�( அைழ#க�ப�பவ� - ஆ,ப!ர
 ப!ேன. 

17. ]�ணறி5 எ�ப% ெபா%	 திற� எ�( <(பவ�க& - ஒ8ைற# காரண! ேகா
பா
1ன�. 

18. ஒ�வ"� ]�ணறி5 ஈைவ ெபா%	 திற� மதி�ப!ைன# ெகா�� அளவ!ட �19� எ�( <றியவ� - 

ஆ,ப!ர
 ப!ேன. 

19. ]�ணறிவ!� த�ைமைய வ!ள#கிட இர
ைட# காரண! ேகா
பா
ைட# <றியவ� - சா�லQ ப!ய�ெம� 

20. ெவ#ஸல"� ]�ணறி5 ேசாதைன#கான வய% - 7-15 

21. ]�ணறி5 ஈ5 எ�ற ெசா,ைல பய�ப�	தியவ� - ெட�ம�. 

22. உளவ!யலறிஞ"� க�	%�ப1 ]�ணறி5 எ�ப% - 16 வய% வைர இ�#'� 

23. 20 வயதான ஒ�வ"� ]�ணறி5 ஈ5 கண#கிட ேதைவ�ப�� கால வய% - 16 வய% 

24. ெசா8ேசாதைனைய ேம8ெகா�டவ� - ெவ#Qல�. 

25. ஆ#க	 திற� மதி�ப
̀18' உத5� 3 வைகயான ேசாதைனகைள உ�வா#கியவ� - கி,ப�
 

26. மி�ன ேசாடா ேசாதைனய!, அட�கியைவ - 7 ெமாழி� ேசாதைன உ��ப1க& ம8(� 3 பட� ேசாதைன 

உ��ப1க&. 

27. ெபா�
கைள 6திய பய�பா
18காக பய�ப�	%த,, - பய� ேசாதைன. 

28. 6தியவனவ8ைற# க�� ப!1�பத8கான ஆ#க� சி/தைனய!, நா�' ப1க& இ��பதாக <றியவ� - 

கிரகா� வாலQ  
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'மார� ப�வ	தி, நட	ைதைய ெப�மள5 நி�ணய!�ப% - ஒ�பா� 'B 

2. 'ழ/ைதகள�� இர�டா� ப!ற�6 என�ப�வ% - 'மார�ப�வ� 

3. Qகீமா என�ப�வ% - �/ைதய அறி5 

4. மன�த� ஒ� ச2க வ!ல�' எ�( <றியவ� - அ"Qசா
1, 

5. 'ழ/ைத காதா, ேக
'� ெமாழிய!� அள5�, தர�� 'ழ/ைதய!� அறித, திற� ெசய,பா�க@#' ேந� 

வ!கித	தி, இ�#கி�றன எ�( <றியவ� - ெநQ ம8(� ஷி�ேம�. 

6. ெபா�ளாதார	தி, வள�/த நா�கள�, ேசைவ	 ெதாழிலி, ஈ�ப
�&ள ம#கள�� சதவ >த� - 60-80% 

7. தன�யா& ேவ8(ைம� ப�6க& மா(பட# காரண� - நாளமி,லா� $ர�ப!கள�� மா(ப
ட ெசய,க& 

8. த>வ!ர மனேநா=#' எ�	%#கா
� - மன�சிைத5 

9. த�ைனேய ஆரா9� �ைற எ�ப% - அகேநா#' �ைற 

10. உ�ைனேய ந> அறி/% ெகா& எ�( <றியவ� - சா#ரaQ 

11. ஒ�வன% உ&ள	தி, உ&ளவ8ைற தாேன வ!��6 ெவ(�ப!�றி ஆரா=/% �15#' வ�� �ைற - 

உ8(ேநா#க, �ைற 

12. மாணவன�� �B வள��சி#' ெபா(�6 ஏ8ப% - ஆசி"ய� 

13. 'ழ/ைத உளவ!ய, எ�ப% - ெபா% உளவ!ய, 

14. மன�தன�� வள��சிைய9�, நட	ைத9� நி�ணய!�பதி, �#கிய ப�' வகி�ப% - மர6நிைல9�, 

LAநிைல9� 

15. ஆ#க� சி/தைனய!, எ	தைன ப1க& உ&ளதாக கிரகா� வாலQ ெத"வ!	தா� - நா�' 

16. ]�ணறி5 ஏB வைகயான% எ�றவ� - ெவQ�ல� 

17. ப!ற#'� 'ழ/ைத ெப8ேறா�கைள ஒ	தி�#'�. இ% - ஒ	தி�#'� வ!தியா'�. 

18. ஒ	த இய,6 ஒ	திய,ப!ைன உ�வா#'� எ�ற ேகா
பா
1ைன <றியவ� - கி"ேகா� ெம�ட, 

19. ஒ� தாய!� இ� 'ழ/ைதகள�, ஒ�வ� ந,லவனாக5�, ஒ�வ� த>யவனாக5� இ��ப% - 

ேவ8(�ைற வ!தி. 

20. ேமைதக& ேமைதகள�டமி�/% தா� உ�வாகி�றன� எ�பைத ஆ=5 ெச=தவ� - கா,ட� 

21. கா�, ப!ய�ச� ஏB தைல�ைறகள�, ஆரா=/த ந�ப�கள�� எ�ண!#ைக - 1260 

22. அறி5 வள��சி#' காரணமாக உ&ளைவ - ச2க�, வாெனாலி, ெதாைல#கா
சி, ஆசி"ய� 

23. ஒ� க� இர
ைடய� ப8றி ஆ=5 ேம8ெகா�ட அெம"#க ப,கைல#கழக� - அேயாவா 

24. LAநிைல தா#க	தா, அெம"#காவ!, கலிேபா�ன�யா கட8கைரய!� ஓர� வசி	% வ�� சீன�க& 

த�கள�ைடேய ம
�� தி�மண உற5 ைவ	%# ெகா&ள உ(தி ெச=தன�. 

25. அறித, திற� வள��சி#' ஒ� எ�	%#கா
� - சி/தைன 

26. ஆர�ப# க,வ! வயதின� - ப!� 'ழ/ைத� ப�வ� 

27. ஒ�ப� 'B எ�ப% - சமவய% 'ழ/ைதக& 
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28. அகேநா#' �ைறய!� ஆ=5#கள� எ�ப% - உ&ள�. 

29. உளவ!ய, க8காத ஆசி"ய� க8ப!#'� ேபா% மாணவ�கள�� க8றலி, ஏ8ப�வன - பய� ம8(� ெவ(�6, 

கழி5, ேத#க� ஆகியன 

30. 'ழ/ைதகள�ட� உய�வான த� மதி�ப
̀ைட உ�வா#க ஆசி"ய� ெச=ய ேவ�1ய% - பாரா
��, 

ஊ#க�� அள�	த, 

31. த�ைன� ப8றி 'ழ/ைத எ�ன நிைன	%# ெகா�1�#கிற% எ�ப% - த� N�ட, 

32. சி#கலான மனெவB�சி - ெபாறாைம 

33. மன உண�5க& ேமேலா�கி நி8'� நிைல - மனெவB�சி 

34. அகேநா#' �ைறய!� 2ல� த�கள% நட	ைதய!ைன அள/தறிய �1யாதவ�க& - மாணவ�க&, 

மனநிைல '�றியவ�க&, ெநறிப!றA நட	ைத9&ளவ�க& 

35. வா=, நா#', ெதா�ைட இைவகள�, அைச5க& ஏ8ப�	%வ% - ேப$த, 

36. மிைக நிைல மன� ஏ8ப�� வய% - 3-6 

37. அ1�பைட மனெவB�சி - சின� 

38. ெமாழி வள��சி#' அ1�பைடயான திற�கைள வ"ைச�ப�	%க : ேக
ட,, ேப$த,, ப1	த,, எB%த, 

39. ப!யாேஜய!� அறித, திற� வள��சிய!, ெதா
� உண�� ப�வ� என�ப�வ% - ப!ற�ப!லி�/% 18 மாத� 

வைர 

40. 'ழ/ைதக& த� ச2க	திலி�/% எதி�பா��ப% - அ�6�, அரவைண�6�. 

41. மன உண�5கைள ெவள��ப�	த க8(# ெகா&@� ப�வ� - 'மர�ப�வ� 

42. வயதி� அ1�பைடய!, ப,ேவ( ப1நிைலக& அைமவ% - ஒB#க வள��சி. 

43. 'ழ/ைதக& எதி�பா��ப% - நிப/தைனய8ற அ�6 

44. சி( 'ழ/ைதக& ச2கவ!ய,6 ெப(வத8' �#கிய இட� வகி�ப% - '��ப�. 

45. 'ழ/ைதகள�� அறிவா8றலி� வள��சி 'றி	% ஆரா=�சி ெச=தவ�கள�, �#கியமானவ� - ப!யாேஜ. 

46. ப!யாேஜ <(� அறி5 வள��சிய!� நா�கா� நிைல 12 வயதி8' ேம, என�ப�� �ைறயான ெசய, 

நிைலயான%. 

47. அக ேநா#கி �ைற எ�ப% - மன�தன�� ெசா/த அ3பவ�கள�� $ய ெவள��பா�. 

48. அகேநா#' �ைறயான% - அகவய த�ைம ெகா�ட%. 

49. மன�த நட	ைதைய அள/தறிய பய�ப�� உளவ!ய, �ைறகள�, ப!றரா, ச"பா�#க �1யாத �ைற - 

அகேநா#' �ைற 

50. உ8(ேநா#க, �ைறய!� �த8ப1 - உ8( ேநா#'த,  

காணலா�. 

�ழ9ைத ேம"பா. ம��" க�ப+)த  6ைற வ+னா�க� 
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1. உய� அறிவா�ைம 'ழ/ைதகள�ட� காண�ப�� உய�திறைமக& - உய� அறிவா�ைம, உய� ெசயலா#க�, 

உய� ஆ#க	திற�. 

2.மாணவ�க& க8'� ேவக	தி8' வழ�க�ப�� E,க& நிர, வழி# க8ற, E,க&. 

3. தன�யா& ேவ(பா
18' காரணமாக இ��ப% - மர6 ம8(� LAநிைல 

4. தன�யா� ேவ(பா�க& ஆ( பர�6கள�, காண�ப�கிற% எ�( <றியவ� - ைடல�. 

5. மாணவ�கள�� ச2க� ப�6கைள வள��பத8' உத5வன - அறி5 வள��சி, ஒB#க வள��சி, அறிவ!ய, 

வள��சி. 

6. மாணவ�கள�ட� மனநல	ைத வள��பத8காக ேம8ெகா&ள�ப�� �ய8சிக& - இல#கிய ம�ற� 

நட	%த,, க,வ! $8(லா ம8(� ேபா
1க& நட	%த,, சாரண� இய#க� ேபா�றவ8றி, ப�' ெகா&ள 

ெச=வ% 

7. ச"யான இல#'கைள �15 எ�#க �1யாத நிைலய!, ஒ�வ�#' ஏ8ப�� ேபாரா
ட� - 

மன�ேபாரா
ட�. 

8. ஆ#க� சி/தைனய!, நா�காவ% ப1 - ச" பா�	த,. 

9. ஆ@ைமய!� வைகக& - இர�� 

10. ஆ@ைம# <(கள�� வைக�பா
1ைன <றியவ� - ஐெஸ�# 

11. ஆ@ைமைய	 ேதா8(வ!#'� காரண!க& - இர���. 

12. ஆ@ைமைய ேதா8(வ!#'� காரண!க& - உய!"ய, காரண!க&, ச2கவ!ய, காரண!க&, உளவ!ய, 

காரண!க& 

13. மனநல� ம�3ய!�#' ஆ#க� த�� எ�( <றியவ� - தி�வ&@வ�. 

14. ஆ@ைம எ�ப% ஒ�வர% ப�6கள�� தன�	த�ைம வா=/த அைம�6 எ�( <றியவ� - கி,ேபா�� 

15. ஆ@ைம எ�ப% மன�த�க& த�க@#' அள�#க�ப
ட LAநிைலய!, எ�ன ெச=வா�க& எ�பைத 

��<
1ேய அறிய உத5வ% - ேக
ட,. 

16. மன�த�க& த�கள�� LAநிைல#ேக8ப ஏ8ப�	தி# ெகா�ட ெபா�	த�பா�, நிைலயான பழ#க�க& 

இவ8றி� ஒ��கிைண�ேப எ�( <றியவ� - ெக�� 

17. மனநல� எ�ப% மனநிைற5, மனெவB�சி, �தி��சி, ெபா�	த�பா� என# <(பவ�க& - 

உளவ!யலறிஞ�க&. 

18. ஒ� மாணவ� ப&ள�ய!, ப#க	% மாணவன�� 6	தக	ைத தி��வ% - ப!ர�சிைன நட	ைத. 

19. சிற/த மன நல� உ&ள ஆசி"ய�களா, ம
�ேம - ந,ல மநிைல உ&ள மாணவைன உ�வா#க �19�. 

20. மாணவ�கள�� ]�ணறி5, ஆ#க	திற� ேபா�றைவ - உ&ளா�/த ஆ8ற,க&. 

21. ச�தாய	தி, $��கிய இல
சிய பதி�பாக ெசய,ப�வ% - ப&ள� 

22. மனநல� எ�ப% ஒ�வன% ஆ@ைமய!� நிைறவான இைசவான ெசய8பா
ைட 'றி�ப% எ�( <றியவ� 

- ேஹ
ப,̀� 
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23. ஒ�வ"� மனநல	ைத த>�மான�#'� காரண!க& - நா�' 

24. ஒ�வ� நட	ைத ப!றA�சிக& ஏ%மி�றி, ப!றேரா� இைண/% ேபா'� த�ன�ண#கேம மன நல� எ�( 

<றியவ� - மா�க� கி� 

25. மனநல�ைடேயா"� நட	ைதக& யாவன? 

26. வாA#ைகய!, 'றி#ேகா&கைள9�, இல
சிய�கைள9� ெப8றி��பவ�, ]�ணறி5�, ச"யான 

�15கைள ேம8ெகா&பவ�, நைக�$ைவ உண�5, த�ன�ப!#ைக ம8(� ச2க� ெபா�	த பா
1ைன 

ெப8றி��பவ�. 

27. ஒ�வர% மனநல	ைத த>�மான��பைவ - மர5 வழி# காரண!க&, உட, நல# காரண!க&, 'ழ/ைத� 

ப�வ	தி, அ1�பைட ேதைவகள�, தி��தி. 

28. தன#'� ம8றவ�க@#'� பய3�, மகிA�சி9� வ!ைளகி�ற வாA#ைகய!, எ,லா Lழலி;� 

ெபா�	த�பா� ெச=% ெகா��, மகிA�சியாக வாAபவ�க& - மனநல�ைடேயா�. 

29. உளவ!யலி� அ1�பைடய!, மன நல� எ�ப% - மனநிைற5 ெப(த,, மனெவBசி, �தி��சி ெப(த,, 

Lழ;ட� ெபா�	த�பா� ெச=த, ேபா�றைவ. 

30. ஒ� 'றி#ேகாைள அைடய �1யாம, த�#க�ப�� ேபா% மனசிைத5 ஏ8ப�கிற% எ�( <றியவ� - 

மா�க� கி�  

. கன5க& ஆ=5 எ�ற Eைல எBதியவ� - சி#ம�
 ப!ரா=
 

2. 'ழ/ைதய!� ப,ேவ( ப�வ�கள�, ஏ8ப�� வள��சி மா8ற�கைள ஆரா9� உளவ!யலி� ப!"5 - ப�வ 

வள��சி உளவ!ய, 

3.ஒ�வன% உ&ள	தி;&ளவ8ைற அவ� வ!��6, ெவ(�ப!�றி ஆரா=/% வ!வ"	தா;�, அ4வா( 

வ!வ"#க�ப
டவ8ைற� ப'	தா=/% வைக�ப�	த;� அகேநா#' �ைறயா'� எ�( <றியவ� - வ�
� 

4. மன�த�க& ேம8ெகா&@� த8கா�6 நட	ைதக& - 60 

5. டார�$ <றிய ஆ#க	 திற� ப�6க& - 5 

6. ஆ#க	 திற� அ1�பைடய!, சி#க, த>�#'� �ைறய!, ஆQேபா�Q உ�வா#கிய ப1க& - 5 

7. ெம%வாக க8ேபா"� ]�ணறி5 ஈ5 - 70 �த, 90 

8. ஒ� க� இர
ைடய�க& ஒேர Lழலி, வள�/தா, அவ�கள�� ]�ணறி5 ஈ5 - 87 

9. க8றலி, க8றலிைன வ!ள#கியவ� - ெவ�திம� 

10. ெபா�	த�பா� வாA#ைகய!� அ1�பைட எ�( <றியவ� - ெஹ
பா�� 

11. க8பத8கான 5 ப1கைள அறி�க�ப�	தியவ� - ெஹ
பா�� 

12. 'மி, எ�ற Eைல எBதியவ� - Rேசா 

13. தன�யா& ]�ணறி5 ேசாதைன 2ல� மU	திற� உைடய மாணா#க�கள�� ]�ணறி5 ஈ5 - 140 

14. ெட�ம� தன% ேசாதைன#' மU	 திற� உைடய மாணா#க�கள�� எ�ண!#ைக - 1508 

15. ெட�ம� ]�ணறி5 ேசாதைன 2ல� மU	 திற� உைடய மாணா#க�கள�� ]�ணறி5 ஈ5 - 140 
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16. உய� அறிவா�ைம உ&ள 'ழ/ைதக& த�கள�ட� உ&ள 3 உய� திறைமக& 2ல� த�க@#'�, 

ச�தாய	தி8'� பய3&ள ெசய,கைள ெச=கி�றன� எ�( <றியவ� - ெத�சாலி 

17. '8ற� 6"9� ப�6�, பார�ப"ய� எ�ற ஆ=5 ெச=த உளவ!ய, வ,;ந� - கா�,ப!ய�ச� 

18. 6ல� இய#க�ப�வ� எ�ப% - 0-2 ஆ��க&. 

19. ]�ணறி5 எ�ப% ெதாட��சியாக வள��சியைட9� ஓ� ஆ8ற, எ�( <றியவ� - பே̀ன. 

20. ஏப!எ, எ�ப% - ெசய, வழி#க8ற, 

21.ெதாட#க# க,வ! பய!ல வ�� ேபா% 'ழ/ைதகள�� நர�6 ம�டல� - 90% வள��சியைட/% வ�கிற%. 

22. உளவ!ய, ேசாதைன ஆ=வக	ைத �த� �தலி, நி(வ!யவ� - �த,வ� ைல�. 

23. ெபJசமி� 6@� ப!"	த அறி5 சா� எ�ண!#ைக - 6 

24. ப!ற#'� 'ழ/ைதய!� 2ைளய!� எைட $மா� 350 கிரா�. 

25. ப!ற#'� 'ழ/ைதய!� உயர� $மா� 52 ெச.மU . 

26. ஆ@ைம வள��சிய!, 8 நிைலக& உ&ளன எ�( <றியவ� - எ"#ச� 

27. ஆ=வ!, காண�ப�� ப,ேவ( ப1கைள உ�வா#கியவ� - ஜா�Rய! 

28. ெதாைல#கா
சி நிகA�சிய!, எ,ேலாைர9� ஈ��ப% - வ!ள�பர�க& 

29. ]�ணறி5 ேசாதைன ஏB வைகயான அ1�பைட மன	 திற�கைள உைடய% எ�( <றியவ� - த�Qட� 

30. ப!ற�ைடய எ�ண�கைள9�, க�	%#கைள9� ந�ைம அறியாமேலேய ஏ8(# ெகா&@த, - 

க�	ேதா8ற� 

31.'ழ/ைதகள�� உள ம�	%வ வ!�தி �த� �தலி, நி(வ�ப
ட இட� - சிகாேகா 

32. ெகQடா,
 ெகா&ைகைய ப!�ப8றி தா��னட#கி� வ!தி - உைடைம வ!தி 

33. க8றலி� ேத#க நிைல - ப!ளா
ேடா 

34. மனவள� '�றிய 'ழ/ைதகள�� ]�ணறி5 ஈ5 - 80#'� கீA 

35. அ�வா�ைம� ேசாதைனகள�, மிக 'ைறவான ]�ணறி5 ஈ5 ெப(பவ�க& - மனவள� '�றிய 

'ழ/ைதக& 

36. வ'�ப!, ப!8ப
ட# 'ழ/ைதகளாக க�த�ப�பவ�கள�� சதவ >த� 8 �த, 10% 

37. வ'�ப!, உய� அறிவா�ைம# 'ழ/ைதகள�� சதவ >த� 3 �த, 5% 

38. தி��த, எ�ப% - ெநறிப!றA நட	ைத 

39. பத
ட� எ�ப% - மிதமான மனேநா= 

40. மன�சிைத5 எ�ப% - த>வ!ரமான மன ேநா= 

41. ெபா=� ேப$த, எ�ப% - ப!ர�சைன நட	ைத 

42. ஒB#கமி�ைம எ�ப% - ப!ர�சைன நட	ைத 

43. ஆ�கில	தி, நட	ைதெய�பதிைன 'றி#'� 'றி�ெபB	%க& - S --> R 

44. சி.எQ. ைமய�Q வலி9(	%வ% - நள�ைற உளவ!ய, 
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45. க8ப!	த, சி#கைல 'ைற	%, க8ப!	த, நிைலய!ைன $�#'வ% - ]�நிைல# க8ப!	த, 

46. மன�த வள��சி = மர6 நிைல x LAநிைல 

47. N�ட;#'� %ல�க;#'� இைடேய காண�ப�� இைடெவள� 0,03 வ!நா1 

48. பர�பைரயாக வ�� மர6 நிைல - உய!"ய, மர6 நிைல 

49. ெசய, ெதாட� ஆரா=�சிய!ைன �த� �தலி, வலி9(	தியவ� - Qaப� எ�. ேகா" 

50. அக ேநா#' �ைறைய� ப8றி வ!வ"	தவ� - இ.ப!. 1
சன�.  

க8றலி� �#கிய காரண! ஒ�( - கவ��சி  

2. ெவ' நா
க& நம% நிைனவ!, இ��பைவ - ப,6ல� வழி#க8ற, 

3. க8ற, எ�ப% - அைடத,, திற�, அறி5, மன�பா�ைம 

4. நட	ைத ேகா
பா
1� அ1�பைட - N�ட, - %ல�க, 

5. சராச" ]�ணறி5 ஈ5 - 90 - 109 

6. ப!ரயாெஜய!� ( (ப!யாேஜ)) ேகா
பா� 'ழ/ைதகள�� - அறி5 வள��சி ப8றிய% 

7. ஒ� 'ழ/ைதய!� �த, ஆசி"ய� - ெப8ேறா�. 

8. த�#க fதியான சி/தைன எ�ப% - ஆரா=த, 

9. நிைனவா8ற, எ�ற Eலி� �த, ப!ரதிைய ெவள�ய!
டவ� - எப!�கQ 

10. க8ற;#' உதவாத காரண! - 'B# காரண! 

11. ெமாழிய!,லா ேசாதைன - ஆ#க� சி/தைன வைக ேசாதைனைய� சா�ம. 

12. அறி5சா� க8ற, அZ'�ைற அ,லாத% - ெச=% க8ற, 

13. 'ழ/ைதைய 'ழ/ைதயாக க�த ேவ��� எ�( <றியவ� - Rேசா 

14. 'ழ/ைதக@#கான க8'� உ"ைமைய ஐ.நா. சைப எ�ெபாB% ப!ரகடன�ப�	திய% - 1959 நவ�ப� 20 

15. தா��ைட#கி� பய!8சி வ!தி எத� �#கிய	%வ	ைத வலி9(	தி <(கிற% - ப"$ 

16. த�ன��ைசயாக வாB� %ல�கைள� சா�/த ஆ#க நிைன5(	த, க8ற, ேசாதைனய!, Qகி�ன� 

பய�ப�	திய வ!ல�' - எலி 

17. உ
கா
சி 2ல� க8ற, - ேகால� 

18. க8ற, வைககள�, ெபா�/தாத ஒ�( - மன�பாட� ெச=% க8ற, 

19. ப!ற�#' உதவ! ெச=9� மன�பா�ைமைய - த�ம சி/தைன எனலா�. 

20. உட, வள��சி ேவகமாக நைடெப(� ப�வ� எ% ? சி$�ப�வ� 

21. ஒB#க வள��சிைய ப8றி <றிய உளவ!ய, அறிஞ� - ம#^க, 

22. ]�ணறி5 இ� காரண!களா, ஆன% என <றிய உளவ!ய, அறிஞ� - Qப!ய� ெம�. 

மன வய% (MA)  

23. ]�ணறி5 ஈ5 எ�ப% - ]�ணறி5 ஈ5 = --------------------------- x 100  

கால வய% (CA) 
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24. வள��சி ஹா�ேமா� அள5#' அதிகமாக ப!
\
" $ர�ப!ய!, $ர#'� ேபா% அசாதாரண உட, வள��சி 

ஏ8ப�கிற%. 

25. 'ழ/ைதய!� $த/திர உண�5#' மதி�பள�#'� ேபா% தாேன ெதாட�'� திற� 4-6 வயதி, ஏ8ப�கிற%. 

26. எ"#சன�� <8(�ப1 மன�தன�� ச2க ேகா
பா� எ	தைன நிைலகைள# ெகா��&ள%? 8 நிைலக& 

27. கவன வ >�சி அறிய உத5� க�வ! - டா�சிQடாQேகா� 

28. ஒ�வ"� ஆ@ைம# ேகாளா(க@#' அ1�பைடயாக அைமவ% - மனெவB�சி அதி�5க& 

30. சி#கலான ெபா%ைம# க�	% - சிறிய ந>லநிற ச%ர க
ைட  

* தமிA	 ெத�ற, - தி�. வ!. க,யாண $/தரனா� (தி�.வ!.க) 

* ெபா%ைம ேவ
ட, எ�3� Eலி� ஆசி"ய� - தி�.வ!.க 

* 'நாம#க, கவ!ஞ�' என அைழ#க�ப�பவ� - ெவ.ராமலி�க�. 

* நாம#க, கவ!ஞ�#' கிைட	த ேதசிய வ!�% - ப	மGஷ� 

* '1ம#க& கா�ப!ய� என அைழ#க�ப�வ% - சில�பதிகார� 

* இள�ேகாவ1க& இய8றிய கா�ப!ய� - சில�பதிகார� 

* தமிAெமாழிய!� �த, கா�ப!ய� - சில�பதிகார� 

* ராமாயண� எ	தைன கா�ட�களாக� ப!"#க�ப
�&ளன - ஆ( கா�ட�களாக 

* மாயண	தி, "ெசா,லி� ெச,வ�" என அைழ#க�ப
டவ� - அ3ம� 

* ராமாயண	தி, 5-வதாக அைம/த கா�ட� - $/தர கா�ட� 

* இல�ைகய!, சீைத சிைறைவ#க�ப
ட ◌ிட� - அேசாகவன� 

* $#fவ� ஆ
சி ெச=த நா� - கி
கி/ைத 

* சீைத#'# காவலி�/த ெப� - தி"சைட 

* கவ!� ச#கரவ�	தி என அைழ#க�ப�பவ� - க�ப� 

* "கிறிQ%வ# க�ப�" என அைழ#க�ப�� கவ!ஞ� - எ�.ஏ.கி�[ண�ப!&ைள 
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* இர
ச�ய யா	தி"க� எ3� கா�ப!ய	தி� ஆசி"ய� - எ�.ஏ.கி�[ண�ப!&ைள 

* இர
ச�ய யா	தி"க� எ/த Eலி� வழி Eலா'� - ப!,கி"�Q 6ேராகிரQ (ஆ�கில�) 

* ப!,கி"�Q 6ேராகிரQ Eலி� ஆசி"ய� - ஜா� ப�ய� 

* இர
ச�ய யா	தி"க� எ�பத� ெபா�& - ஆ�மஈேட8ற� 

* இர
ச�ய யா	தி"க� எ	தைன ப�வ�களாக� ப'#க�ப
�&ள% - ஐ/% 

* எ�.ஏ.கி�[ண�ப!&ைளய!� இய8ெபய� - ெஹ�றி ஆ,ப�
 

* க�பைர ஆத"	த வ&ள, - சைடய�ப வ&ள, 

* க�ப� இய8றிய ம8ெறா� E, - சர$வதி அ/தாதி 

* வ&ள	 ேதாள�� பாட,கைள ெமாழி ெபய�	தி�#'� கவ!ஞ� - கவ!ஞ�. %ைறவ� 

* "தி�வ!னா&" என சிற�ப!#க�ப�பவ� - ல
$� ேதவ! 

* ெதா,கா�ப!ய� <(� அக	திைணக& எ	தைன - ஏB 

* ஜடா9வ!� அ�ண� - ச�பாதி 

* "சாகி	திய மJச"" எ�3� Eலி� ஆசி"ய� - மைலயாள# கவ!ஞ� வ&ள	ேதா& 

* தி"க�க	தி, இட�ெப(� பாட,க& எ	தைன - 101 ெவ�பா#க& 

* தி"க�க� 'றி�ப!�� ம�/%� ெபா�
க& - $#', மிள', தி�ப!லி 

* தி"க�க� எ�3� Eலி� ஆசி"ய� - ந,லாதனா� 

* "ஆ#1ய�" எ�ற ெசா,லி� ெபா�& - ஏளன� 

* ந,'ர5 எ�ற ெசா,லி� ெபா�& - வ(ைம 

* ஞான� எ�ற ெசா,லி� ெபா�& - அறி5 
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* ஞால� எ�ற ெசா,லி� ெபா�& - உலக� 

* வைச எ�ற ெசா,லி� ெபா�& - பழி 

* ெவ'ள� எ�ற ெசா,லி� ெபா�& - ேகாப� (அ) சின� 

* வ!ள#கிலி�/% கிைட�ப% ஒள�யா? ஒழியா? - ஒள� 

* '(/ெதாைக எ�3� ெதாைக Eலி� பா1ய 6லவ�க& - 205 6லவ�க& 

* 'றிJசி	 திைண� பாட, பா�வதி, வ,லவ� - கப!ல� 

* '(/ெதாைகய!, இட� ெப8ற பாட,க& எ	தைன - 402 பாட,க& 

* 6றநாD( எ�3� Eலி, சில பாட,கைள ஆ�கில	தி, ெமாழி ெபய�	தவ� - ஜி.\.ேபா� 

* 6றநாD( இட� ெப(� ெதா'�6 - எ
�	ெதாைக 

* சீ	தைல� சா	தனா� பாட,க, இட� ெப(� ச�க இல#கிய E,க& - அகநாD(, 6றநாD(, '(/ெதாைக 

* சீ	தைல சா	தனா� 6றநாD8(� பாடலி, 'றி�ப!�� ம�ன� - பா�1ய� ந�மாற� 

* எ/த E, அர�ேக8ற	தி�ெபா% 'மர'�பர�#' மUனா
சிய�ைம ெப� 'ழ/ைத வ1வ!, வ/% 

மாண!#கமாைல ப"சள�	தா�? - மUனா
சிய�ைம 'ற� 

* 'மர'�பர� வா= ஊைம ந>�கிய உட� இைறவைன� பா1ய ◌ில#கிய� - க/த� கலிெவ�பா 

* 'மர'�பர"� ேப�$	திற� ெப8ற தி�	தல� - தி��ெச/N� ��க� தி�#ேகாவ!, 

* 'மர'�பர"� கால� - 17-� E8றா�� 

* 'மர'�பர"� ெப8ேறா� - ச��க சிகாமண! கவ!ராய�, சிவகாமி $/த" அ�ைமயா� 

* 'மர'�பர� ப!ற/த இட� - தி�ைவ'�ட� (ெந,ைல மாவ
ட�) 

* தி"<டமைல எ�ப% எதைன# 'றி#கிற% - தி�#'8றால மைல 

* மUனா
சிய�ைம ப!&ைள	 தமிழி� ஆசி"ய� - 'மர'�பர� 
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* '8றால# 'றவJசிய!, தி"<டமைல வள	ைத யா� <(கிறா� - 'ற	தி 

* '8றால# 'றவJசி எ4வைக இல#கண� - சி8றில#கிய� 

* '8றால# 'றவJசிய!� பா
�ைட	 தைலவ� - தி�#'8றால நாத� (சி	திர சைப) 

* '8றால# 'றவJசிய!� ஆசி"ய� - தி"<ட ராச�ப# கவ!ராய� 

* ந/தி# கல�பக	தி� பா
�ைட	 தைலவ� - ந/திவ�ம ப,லவ� 

* ந/தி	 கல�பக	தி� கால� - கி.ப!.9-� E8றா��. 

* ந/தி# கல�பக	தி� ஆசி"ய� - ஆசி"ய� ெபய� இ,ைல 

* காவ1� சி/% இல#கிய வைகக@& �த�ைமயான% - அ�ணாமைல ெர
1யா� காவ1� சி/%. 

* அ�ணாமைல ெர
1யா"� ெப8ேறா� - ெச�ன�ப ெர
1யா�, ஒ5 அ�ைமயா�. 

* அ�ணாமைல ெர
1யா� ப!ற/த ஆ�� 1861 

* அ�ணாமைல ெர
1யா� காவ1� சி/%வ!, பாட�ப�� இைறவ� - கB'மைல ��க� ெப�மா� 

* அ�ணாமைல ெர
1யா� ஊ� - ெச�ன�#'ள� (தி�ெந,ேவலி மாவ
ட�) 

* காவ1� சி/%வ!� ஆசி"ய� - அ�ணாமைல ெர
1யா� 

* 2ேவ/த� - ேசர�, ேசாழ�, பா�1ய� 

* நா�' ேவத�க& - "#, யஜ>�, சாம�, அத�வண� 

* அ($ைவ எ�பைவ - ைக�6, கா��6, கச�6, 6ள��6, இன��6, %வ��6 

* ஏB கட,க& -உ�6# கட,, ந�ன >�, பா,, தய!�, ெந=, ேத�, க��6� சா( கட,. 

* நவரச� எ�பைவ - நைக�6, அBைக, இள�வர,, ம�
ைக, அ�ச�, ெப�மித�, ெவ'ள�(சின�), உவைக. 

சா/த�. 

* ஐ/தில#கண� எ�பைவ - எB	%, ெசா,, ெபா�&, யா�6, அண! 
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* எ� வைக ெம=�பா�க& எைவ - நைக�6, அBைக, இள�5, ம�
ைக, அ�ச�, ெப�மித�, ெவ'ள�, உவைக.  

* பசிவ/தா, ப	%� பற/% ேபா'� அ/த ப	% - மான�, 'ல�, க,வ!, வ�ைம, அறி5ைடைம, தான�, தவ�, 

உய��சி, தாளா�ைம, காத, ேவ
ைக �தலியன. 

* கல�பக	தி� உ(�6க& - கல� -12, பக� - 6, ெமா	த� = 18 

* சி8றில#கிய�கள�, எ	தைன வைக - 96 வைக 

* ஐ/தமிA - இய8றமிA, இைச	தமிA, நாடக	தமிA, அறிவ!ய, தமிA, ஆ=5	 தமிA. 

* மன�ேசா�வ!�றி ெசயா8(� ப�ப!ைன உண�	%� தி�#'ற& அதிகார� - ஊ#க�ைடைம. 

* நாம#க, கவ!ஞ"� ப!ற/தநா& - 19.10.1988. 

* அக	திைண - 'றிJசி, �,ைல, ம�த�, ெந=த,, பாைல, ைக#கிைள, ெப�/திைண 

* 6ற/திைண - ெவ
சி, வJசி, உழிைஞ, %�ைப, வாைக, காJசி, பாடா� 

* க,வ!ய!,லா� ெப� கள�நில� ேபா�றவ& - பாரதிதாச� 

* ைவ#க� வ >ர� -ெப"யா� 

* யா%� ஊேர யாவ�� ேகள�� - கண!ய� G�'�றனா�. 

* ஒ�ப!ல#கண	 த/ைத எ�( அைழ#க�ப�பவ� - கா,�ெவ, 

* 6லி த�கி� ெச�ற 'ைக ேபா�ற% - வ >ர	 தாய!� வய!( 

* ந>� வழி� ப^� 6ைண ேபா, - ஊAவழி� ெச,;� உய!� 

* கதிரவைன# க�ட தாமைர ேபால - மகிA�சி 

* தணலிலி
ட ெமB' ேபால - கைரத, 

* உ�#ைக இழ/தவ� ைகேபால - இ�#க� கைளபவ� 
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அைடெமாழியா  �றி�க*ெப�" � க� 

* தா9மானவ� பாட,க& - தமிAெமாழிய!� உபநிடத� 

* சில�பதிகார� - ஒ8(ைம# கா�ப!ய�, 2ேவ/த� கா�ப!ய�, '1ம#க& கா�ப!ய�, �த, கா�ப!ய�, ேதசிய 

கா�ப!ய�, �	தமிA கா�ப!ய�, ச�தாய# கா�ப!ய� 

* சீவகசி/தாமண! - மணE, 

* க�பராமாயண� - இராமவதார�, இராமகாைத, க�ப� சி	திர�, க�ப நாடக� 

* அகநாD( - ெந�/ெதாைக 

* பழெமாழி - �%ெமாழி 

* ெப"ய 6ராண� - தி�	ெதா�ட�6ராண�, ேச#கிழா� 6ராண� 

* இல#கண வ!&#க� - '
1	 ெதா,கா�ப!ய� 

* ப
1ண�பாைல - வJசி ெந��பா
�  

* கலி	ெதாைக - க8றறி/ேதா� ஏ	%� ெதாைக 

* 6றநாD( - தமிழ� வரலா8(# களJசிய� 

* ெப��பாணா8(�பைட - பாணா( 

* மைலப��கடா� - <	தரா8(�பைட 

* �,ைல�பா
� - ெப��'றிJசி, ெநJசா8(�பைட 

* 'றிJசி� பா
� - கா�ப!ய�பா
� 

* ெவ8றிேவ8ைக - ந(	ெதாைக  

* 2%ைர - வா#'�டா� 

* ெப��கைத - ெகா�'ேவ& மா#கைத, அகவ8கா�ப!ய� 
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* சில�பதிகார� - இர
ைடகா�ப!ய�க& 

* மண!ேமகைல - மண!ேமகைல %ற5, ெபள	த கா�ப!ய� 

* ந>லேகசி - ந>லேகசி	ெத�
� 

 

அைடெமாழியா  �றி�க*ெப�" சா�ேறா�க� 

* தமிA	ெத�ற,, தமிA �ன�வ�, தமிA�ெப"யா�, ெதாழிலாள� த/ைத - தி�.வ!,க. 

* தமிA	 தா	தா - உ.ேவ.சாமிநாத ஐய� 

* ைவணவ� த/த ெச,வ!, L1#ெகா�	த $ட�ெகா1 - ஆ�டா& 

* நவ >ன க�ப� - மUனா
சி $/தர� ப!&ைள 

* ரசிகமண! - 1.ேக.சி 

* த	%வ ேபாதக� - இராபா�
 - 1 - ெநாப!லி 

* தமிAநா
1� ெஜ� ஆQ1� - அ]	தமா 

* தமிAநா
1� ேஜ�Q உறா
லி - $ஜாதா 

* ெத�னா
� தா<� - அ.கி.ேவ�கடரமண! 

* ெமாழி ஞாய!( - ேதவேநய� பாவாண� 

* இைச#'ய!, - எ�.எQ.$�6ல
$மி 

* ேவதர	தின� ப!&ைள - ச�தா� 

* கர/ைத# கவ!ஞ� - ேவ�கடாஜல� ப!&ைள 

* தசாவதான� - ெச='	 த�ப!யா� 
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* ெச#கிB	த ெச�ம,, க�பேலா
1ய தமிழ� - வ.உ.சி 

* ேம தின� க�டவ� - சி�கார ேவலனா� 

* ப'	தறி5 பகலவ�, $யச"ைத� $ட� ெப"யா� - ஈ.ேவ.ராமசாமி 

* ெத�நா
� ெப�னா
ஷா, ெத�நா
�# கா/தி, ேபரறிஞ� - அறிஞ� அ�ணா 

* தமிAநா
1� மா�பஸா� - 6%ைம�ப!	த� 

* தமிAநா
1� ேவா�
Qேவா�	, தமிAநா
�	 தா<� - வாண!தாச� 

* உவைம# கவ!ஞ� - $ரதா 

* கவ!#ேகா - அ�%, ர'மா� 

* உைரயாசி"ய� - இள� Gரணா� 

* கவ!மண! - ேதசிய வ!நாயக�ப!&ைள 

* 'ழ/ைத# கவ!ஞ� - அழ.வ&ள��பா 

* ெதா�ட� சீ� பர5வா� - ேச#கிழா� 

* 'றிJசி ேமாமா� - கப!ல�  

* கவ!�ச#கரவ�	தி - க�ப� 

* ஆ@ைடயர$, ம�& ந>#கியா�, அ�ப� - தி�நா5#கர$ 

* ஆ@ைடய�ப!&ைள, திராவ!ட சி$ - ஞான ச�ப/த�  

* �	தமிA காவல� - கி.ஆ.ெப.வ!Qவநாத� 

* தி�#'றளா� - வ!.�ன�சாமி 

* இராமலி�கனா� - ஆ
சி	 தமிA காவல� 
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* 20 ஆ� E8றா�1� ஒளைவயா� - ப�1த அசலா�ப!ைக 

* ேபயா� - காைர#கா, அ�ைமயா� 

* பா
�#ெகா� 6லவ�, மகாகவ!, ேதசிய கவ!ஞ� - பாரதியா� 

* சி/%#'	 த/ைத - அ�ணாமைல ெச
1யா�. 

* 2தறிஞ� - இராஜாஜி 

* ெசா,லி� ெச,வ� - இரா. ப!. ேச%�ப!&ைள 

* கா/திய# கவ!ஞ� - நாம#க, ராமலி�க� ப!&ைள 

* கிறி	%வ# க�ப� - எ�.ஏ. கி�[ண� ப!&ைள 

* மகாவ!	%வா� - மUனா
சி $/தர� ப!&ைள 

* சி(கைத ம�ன� - 6%ைம�ப!	த� 

* சி(கைத த/ைத - வ.ேவ.$.ஐய�  

* 6%#கவ!ைத த/ைத - பாரதியா� 

* ேசாம$/தர பாரதியா� - நாவல� 

* ரசிகமண! ப�1தமண! - �.கதிேரசJ ெச
1யா� 

* தமிAநா
� ெப�னா
ஷா - �.வரதராசனா� 

* தமிA வரலா8( நாவலி� த/ைத - கக,கி 

* தமிA நாடக	 த/ைத - ப�ம, ச�ப/த �தலியா� 

* தமிA நாடக	 தைலைம ஆசி"ய� - ச�கரதாQ $வாமிக& 

* தன�	தமிA இைச#காவல� - இராசா.அ�ணாமைல� ெச
1யா�.  
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1. உலக� ெபா%மைற எ�( அைழ#க�ப�வ% எ/த E, - தி�#'ற& 

2. தி�வ&@வ� வாA/த ஆ�� - கி.� 31 

3. ராமலி�க அ1க& எBதிய பாட,க& எ�ப1 அைழ#க�ப�கிற% - தி�வ�
பா 

4. 'றிJசி�பா
� எ/த இல#கிய	ைத ேச�/த% - ச�க இல#கிய� 

5. ந� கண!ய� எ�றா, - மிக5� ெந��கி��பவ� 

6. 'ழ/ைதக& அைமதி நிைனவாலய� க
1யவ� - சடேகா சாசாகி 

7.உ.ேவ.சாவ!� வாA#ைக வரலா( ப8றி எ/த E, 2ல� அறியலா� - எ�ச"த� 

8. இர
�றெமாழித, எ�றா, - சிேலைட 

9. நால1யா� எ�ற Eைல ஆ�கில	தி, ெமாழி ெபய�	தவ� - ஜி.9.ேபா� 

10. தா9மானவ"� த/ைத ெபய� - ேக1லிய�ப� 

11. �	ேத பவளேம எ�ற வாA	%�பாட, எ/த Eலி, இட� ெப8ற% - தா9மானவ� தன��பாட, திர
� 

12. தா9மானவ� நிைன5 இ,ல� அைம/%&ள மாவ
ட� - இராமநாத6ர� 

13. தா9மானவ� எ/த கால	ைத ேச�/தவ� - கி.ப!.18 

14. வ&@வைன� ெப8றதா, ெப8றேத 6கA ைவயகேம எ�( பா1யவ� - பாரதிதாச� 

15.யாைர நா� வ&ளலா� என வழ�'கிேறா� - ராமலி�க அ1க& 

16. ராமலி�க அ1க& எ�' ப!ற/தா� - ம�N� 

17. ராமலி�க� ப!�ப8றிய ெநறி - ச�மா�#கெநறி 

18. ராமலி�க� எத8காக ச�மா�#க ச�க� நி(வ!னா� - மத ந,லிண#க� 

19. அக	% உ(�6 யா% - அ�6 
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20. 6ற	% உ(�6களா, யா�#' பய� இ,ைல - அ�6 இ,லாதவ� 

21. உ.ேவ.சாவ!� ஆசி"ய� ெபய� - மகாவ!	வா� மUனா
சி $/தர� 

22. உ.ேவ.சா பதி�ப!	த கா�ப!ய�க& யாைவ - சீவக சி/தாமண!, சில�பதிகார�, மண!ேமகைல 

23. சடேகா எ/த நா
� சி(மி - ஜ�பா� 

24. உய!� எB	%#களலி, 'றி, எB	%#க& எ	தைன -ஐ/% 

25. சடேகா5#'ந�ப!#கா ந�ப!#ைக த/தவ� - ேதாழி சி$ 

26. ஒ
ட ப/தய	தி, ேதா8றவ"ட� எ�ப1� ேபச ேவ��� - அ�	த ேபா
1ய!, ெவ8றி ெப(வா= 

27. நால1யாைர இய8றியவ� யா� - சமண �ன�வ� பல� 

28. ஆ;� ேவ;� ப,;#'(தி, நா;� இர��� ெசா,;#'(தி எ�ற பழெமாழி எ/த Eைல சிற�ப!#கிற% 

- நால1யா� 

29.பாரதியா� எ4வா( சிற�ப!	%# <ற�ப�ப
டா� - பா
�#ெகா� 6லவ�. 

30. தமிA� ெசா8க& எ	தைன வைக�ப�� - 4 வைக  

32. ெம= மய#க� எ	தாைன வைக�ப�� - 2 வைக 

33. தமிA� ெசா8க& எ	தனண வைக�ப�� - 4 வைக 

34. தமிAநா
1, உ&ள பறைவக& சரணாலய�க& எ	தைன - 13 

35 சமெவள� மர�கள�, வாB� பறைவகள�, ஒ�( - மJச& சி
�. 

36. நில	தி;� அதிக உ�6	தனைம உ&ள ந>";� வாB� பறைவ எ% - G நாைற 

37. உலக� �Bவ%� பலநா
�� பறைவக& வ/' த�கி இ�#'� இட	%#'� ெபய� - பறைவக& 

சரணாலய� 

38. இ/தியாவ!, உ&ள ராஜநாக� எ	தைன அ1 ந>ள� ெகா�ட% - 15 அ1 
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39. பா�6 வைககள�, எ	தைன வைக பா�6க@#' ந�$	தனைம ெகா�ட% - 52 வைக 

40. ந,ல பா�ப!� நJ$ எ/த வலி ந>#'� ம�/தாக தயா"#க�ப�கிற% - ேகா�ரா#சி� 

41. மன�த�க& யாைனைய ேவ
ைடயாட# காரண� - ேதா;#காக 

42. உலக� ெவ�பமைடய# காரண� - வாகன�6ைக 

43. மைன#' வ!ள#க� மடவா& எ�ர பாட, இட� ெப8ற E, - நா� மண!#க1ைக 

44. வ >ர� சி(வ� எ�ற சி(கைதைய எBதியவ� - ஜானகிமணாள� 

45. தமிA பசி எ�ற பாடலி� ஆசி"ய� - க.ச�சிதான/த� 

46. யாA�பாண# காவ!ய	ைத எBதியவ� - க.ச�சிதான/த�. 

47.பதிென�கீA கண#' E,கள�, இ%5� ஒ�( - இன�யைவ நா8ப%. 

48. GதJேச/தனா� வாA/த கால� - கி.ப!.2 

49. GதJேச/தனா� எBதிய Eலி� ெபய� - இன�யைவ நா8ப%. 

50 'றிJசி	 திர
� எ�ற Eைல எBதியவ� - பாரதிதாச� 

51.$�6ர	தின� 'ஏ� கவ!' எ�( பாரதியாரா, அறி�க� ெச=ய�ப
டவ� - பாரதிதாச� 

52. ஜி. 9. ேபா� தமிழக	தி, சமய� பண!யா8ற வ/த ேபா% அவ�#' வய% - 19 

53. ஜி.9.ேபா� எ/த நா
ைட ேச�/தவ� - ப!ரா�Q 

54. 'அளெபைட' எ	தைன வைக�ப�� - 2 

55. தமிA இல#கண� எ	தைன வைக�ப�� - 5 

56. எB	%#க& எ	தைன வைக�ப�� - 2 

57. தமிழி, ேதா�றிய �த, ச%கராதிைய ெதா'	தவ� - வ >ரமா�ன�வ� 
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58. இ�பதா� E8றா�1, ெவள�வ/த மிக�ெப"ய அகர�தலி எ% - ெச�ைன� ப,கைல# கழக அகராதி. 

59. திராவ!ட ெமாழிகள�� ஒ�ப!லகண	ைத எBதியவ� - கா,� ெவ, 

60. தமிA	 ெத�ற, -தி�.வ!.க,யாண $/தரனா�. 

* ேகாைட#கால	தி, இ1 ம8(� மி�ன;ட� <1ய மைழ - ெவ�ப� சலன மைழ 

* கா8றி, உ&ள ந>ராவ!ய!� அளேவ - ஈர�பத� 

* வடஇ/திய� சமெவள�கள�, ேம, ஜூ� மாத�கள�, வ >$� கா8( - H 

* ஈர�பத	ைத அதிக நா
க& ேத#கி ைவ#'� ம� - க"ச, ம� 

* ந�ெச=� பய!�க@#' மிக5� ஏ8ற ம� - வ�ட, ம� 

* மண, ஆ( என 'றி�ப!ட�ப�வ% - கட8கைர 

* 6�ெச=� பய!�க@#' ஏ8ற ம� - ெச�ம�. 

* ெச�ம�ண!� சிவ�6 நிற	தி8'# காரண� - அதி, உ&ள இ�/6 ஆ#ைச�. 

* ஒ� ச2க ேநா= என வழ�க�ப�வ% - ெதாBேநா= 

* AIDS எ�பத� வ!"வா#க� - Acquired Immuno Deficiency Syndrome 

* எ=
Q ேநா=#'# காரணமான ைவரQ - Human Immuno Deficiency Virus 

* DTP த��Gசியா, க
��ப�	த�ப�� ேநா=க& - 1�த>"யா, க#'வா�, இரண ஜ�ன� 

* BCG த��Gசியா, க
��ப�	த�ப�� ேநா= - காச ேநா= 

* காலரா பரவ# காரணமான ]�Zய!� - வ!�"ேயா காலேர 

* நல� எ�பத� ��ப"மாண�க& - உ��ப"மாண�, உள�ப"மாண� ம8(� ச2க ப"மாண� 

* அ#காலிபா இ�1கா எ�ப% எ	தாவர� - '�ைப ேமன� 
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* அகாலிபா எ3� ம�/% எ/த தாவர	திலி�/% கிைட#கிற% - '�ைப ேமன� 

* கட	திகள�� 2ல� கட	திகள�� 2ல� பர5� ேநா= - ேரப!Q 

* எ;�6�#கி ேநா= - ெதா8(� த�ைம9ைடய ேநா= 

* 'ழ/ைதகள�� ைதரா=� சர�ப! ச"வர ேவைல ெச=யாவ!
டா, ேதா�(� ேநா= - கிர
1ன�ச� 

* 6ைகய!ைலய!, இ�#'� ந�$� ெபா�& - நி#ேகா1�. 

* ஈர�#' உய!"க& எ�பைவ - 'ழி9டலிக& 

* கர�பா� G�சிய!� இதய� எ	தைன அைறகளாக� ப!"கிக�ப
�&ள% - 13 அைறகளாக 

* இ�
��G�சி எ�ப% - கர�பா� G�சி 

* கர�பா�G�சிய!� <
�#க�ண!, அட�கி9&ள தன�# க�ண!� ெபய� - ஓமா
11ய� 

* கர�பா� G�சிய!� ேம, உத� எ4வா( அைழ#க�ப�கிற% - ேல�ர� 

* கர�பா� G�சிய!� $வாச# 'ழாய!� ெபய� - 1"#கியா 

* கா,நைடக@#' வ�� பா#a"ய ேநா=கள�, ஓ�( - ஆ�	ரா#Q. 

* கா,நைடகள�� வா= ம8(� பாத�கைள	 தா#'� ைவரQ ேநா= - ேகாமா" ேநா= 

* '1ந>ைர	 N=ைம�ப�	த� பய�ப�� ேவதி� ெபா�& - கா,சிய� 'ேளாேரா ைஹ�ேபா 'ேளாைர
. 

* சி�ன அ�ைம#'	 த��Gசி �ைறைய அறி�க�ப�	தியவ� - எ
வ�� ெஜ�ன�. 

* எ;�6�#கி ேநா=#'# ெகா�#க�ப�� ம�/% - ஐேஸாநியாசி
 

* சி	த ம�	%வ� எதிலி�/% ேதா�றிய% - ஆ9�ேவத ம�	%வ	திலி�/% 

* ேரப!Q எ�ப% - ெவறிநா= க1 

* மன�தன�� தைலய!, உ&ள எ;�6கள�� எ�ண!#ைக - 22 
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* கைர/%&ள உ�6க& அதிக� இ��ப% - கட, ந>� 

* எ"9� கழி5கைள ெதாட�/% எ"�பதா, நைடெப(வ% - கா8( மா$(த, 

* ெவ&ைள ெச,க& 'ைற9� ேபா% உ�டா'� ேநா= - லி\#ேகாைச
�க&. 

* 2ைளய!� எைட - 1.36 கிேலாகிரா� 

* உண5� ெபா�ைள# கட	%� தி$ - 6ேளாய� 

* எள�ய தி$#க& - பார�ைகமா, ேகால�ைகமா, Qகிள�ெர�ைகமா 

* நாவ!, $ைவைய அறிய உத5� அைம�6க& - $ைவ அ��6க&. 

* மன�தன�� இர	த $ழ8சிைய# க�டறி/தவ� - வ!,லிய� ஹா�வ! 

* எ"	ேராைச
�க& எ�பைவ - சிவ�6 இர	த ெச,க& RBC 

* இர	த சிவ�பZ#கள�� ஆ9
கால� - 100 - 120 நா
க& 

* சிவ�6 இர	த ெச,க& எ�ண!#ைகய!, 'ைறவதா, ஏ8ப�வ% -  இர	த ேசாைக 

* இர�ைப ந>", காண�ப�� ெநாதிக& - ெரன��, ெப�சி�, லி�ேபQ 

* ேகசிேனாஜைன ேகசினாக மா8(� ெநாதி - ெரன��. 

* ெம
டாேபாலி எ�ப% - உட, $�#க இய#க�. 

*  $ய ஜ>வ! ஊ
ட�ைறைய# ெகா�டைவ - தாவர�க& 

* இட� வ!
� இட� நக�� தாவர� - கிளாமிேடாேமானQ 

*  அ,லிய� ச
ைடவ� எ�ப% - ெவ�காய� 

* ப"ணாம# ேகா
பா
ைட வ!ள#கியவ� - டா�வ!� 

* இ� ெபய"�� �ைறைய அறி�க�ப�	தியவ� - லி�ேனயQ 
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* ஐ/%லக வைக�பா
� �ைறைய� 6'	தியவ� - வ!
ேட#க� 

*  இட� வ!
� இட� நகராத வ!ல�'ய!" - பவள�G�சி 

* லி,ேனயQ ெவள�ய!
ட E,க& - லிQடமாேந�$ேர, ெஜன >ரா ப!ளா�டார� 

* பா, இன�ெப�#க �ைற வைக�பா
1ைன	 த/தவ� - லி�ேனயQ 
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