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ேச. ��யசா	 | S. Muniyasamy28 
  

Abstract: The paper it has objective to introduction of the translation works whose author of 

Iraiyadiyan. Though his mother tongue is Kannada, very excellence of his love of Tamil 

language and literature. He translated to Tamil from Kannada works are above thirteen. The 

bibliography of his works is enclosed with the paper. 
 
 (i) க$னட��� ஞான 0ட� ப�1 ெப3ேறா� எ%&� ேப�. 7ெவ"9 (1967), ேப>�ேர 
(1973), �வரா" கர>� (1977), மாA� ெவBகேடச ஐயBகா� (1983), F� ேகாக� (1990), ஆன>தI��� 
(1994), K�L க�னா%(1998), ச>�ர ேசகர க"பரா (2010) ேபா$ேறா� ஆவ�.  ேம3 1%Nய 
எOேப�� ‘‘மாA� ெவBகேடச ஐயBகாைர� �Pகைத� த>ைத எனF க$னட நா%Nன� 
பார%&வ�’’ (இ>�ய ெமாRக�� ஒ�லFKய" ப. 108). இவரா� இய3ற�ப%ட ‘�FகUர 
ராேஜ>�ரா’ எW" நாவ� 1983 ஆ" ஆO& ஞான0ட" )�� ெப3ற�. இ��W" இவர� 
தா�ெமாR த�* எ$ப� 7X�ட�தFக�. 
 (ii) ��F7ற� ம3P" உம�க�யா" Z�கைள� த�R\�>� க$னட��37 
ெமாRெபய��த N. ). 7Oட�பா)$ தா�ெமாR]" த�ேழ. 
 (iii) க$னடF க)ஞ�க� வரலா3ைற I$P பாகBகளாக ஆரா��� ெச�� ̂ த$^த\� 
ெவ�_%ட ஆ�. நர�"மா�சா�யா�, �ற>த அXஞ�" க)ஞ�மான N. . ைகலாச" 
ேபா$ேறா�$ தா�ெமாR த�ேழ. 
 ேம31%NயவாP பல த�ழ�க� க$னட நா%N\�>� க$னட ெமாR ம3P" 
இலFKய வள���F7� ெப��" உத)யாக� ெசய�ப%&�ளன�. அa வ�ைச_� தா�ெமாR 
க$னடமா _��W" த�*ெமாR b� cரா�ப3PF ெகாO& க$னட ெமாR_\�>� 
த�dF7 ^�ப�37" ேமலான Z�கைள ெமாRயாFக" ெச�தவ�க�� இைறயN யாW" 
அடB7வ�.  
 க$னட மOe� ற>� த�RலFKய�ைத� த$ எd�� வா_லாக உலகXய� ெச�]" 
இைறயNயா$  Z�கைள ம��&" ^கமாக இF க%&ைர காண�ப&Kற�. 

���ெசா�க� : இைறயNயா$, Z�க�, அைட�ப&�த", அX^க" 
Citation: ^gயசா� ேச., (February 2021), “இைறயNயா$ Z�க� அைட�ப&�த^" 

அX^க^" (Iṟaiyaṭiyāṉ nūlkaḷ aṭaivupaṭuttamum aṟimukamum)”, IIETS (Inam: International E-Journal of 
Tamil Studies) (ISSN:2455-0531), Vol.6, Issue 25, pp.37-15 

*** 
இைறய$யா% - 'ற()* வா,-* 
 க�நாடக மா�ல" ம�வFேகேர எ$W" ஊ�� �Fக நரச�பா)37" �"�� அ�ேக 
ம�K� (ஹலய அ%N) எ$W" Kராம��� 9%டநரச"மா)37" 04. 06. 1940ஆ" ஆO& 
I$றாவ� 7ழ>ைதயாக� ற>தவேர தாA எ$ற இைறயNயா$. இவர� ெப3ேறா� தன� 
ெசா>த ஊைர)%&� ெபBக�� வ>� 7N97>தைம_$ )ைளவா� அ�K� வ�F7" 
மFக� த�ழ� எ$பதா� த�* b� ஈ��9 ஏ3ப%டன. தா�ெமாR க$னடமா_��W", 
த�*ெமாR வR க�)  க3க� ெதாடBKனா�. கால� ேபாFK� த�* ெமாR b� c)ர� 
ப3Pைடயவராக� �க*>தா�. 

 
28 த�* - உத)� ேபரா��ய�, �.இ.ஓ.ஏ கைல அX)ய� க���, கா�யாப%N 

muniyasethu@gmail.com 



 ���: ����	
 ���� ��������   ISSN : 2455-0531  � !"# 2021  $%&:6 ���:25 | 141 
 

த�ழா����ைற, ஷ� �ப� க���, ����ரா�ப�� & ‘இன"’ ப$னா%& இைணய� த�ழா�)த* 

Inam:International E_Journal of Tamil Studies UAN.TN03D0061112            ISSN : 2455-0531 
February 2021, Vol.6 Issue:25 www.inamtamil.com 

த	,ெமா0( ப�2 
 ெத�வதாச$ எW" தன� ெபய�� வடெமாRF கல�9 இ�>தைத அX>�  
இைறயNயா$ எ$P �ய� த�*�ெபயராக மா3XF ெகாOடா�. இத$ வா_லாக இவ�F7� 
த�*ெமாR b��ள ப3Xைன அXய ^NKற�. 
ச3க( ப45* ப%�க ஆ7ைம5* 
 ெபBக�� எAேசல� Aேபா�%A Kள� ம3P" ைந% A�� ஒ$P ெசய� ப%& 
வ>த�. இைறயNயா$ இ�� தாமாகேவ ^$வ>� 7ழ>ைதக�F7 இலவசமாக� பாட" 
க3PF ெகா&�தா�. அ��ட$ Zலக" ம3P" பN�பக� ைத]" நட�� வ>��ளா�. 
அ�ப7�_� வா*>த மFக� �க�" $தBKய வா*� ^ைற_ைனF கO& ஒaெவா� 
மாத^" �.2 Uத" ஒaெவா� U&க��" ேசக���  வBK_� ேச��� வ>தா�. யாேரW" 
இற>� ேபா�)%டா� உடேன அ�ேச��\�>� �.200 எ&�� உத�வா�. இ�த7 ேசைவ 
மன� பா$ைமைய அX>த அ�ப7� மFக� இவைர� ெப��" ம��� வ>தன�.  
 இவ� �ற>த கா�ப>தா%ட Uர�. 15 ஆO&களாகF கா�ப>தா%டF 7d ஒ$ைற� 
தைலைம ேய3P� ப_3� அ��� ஊFக�ப&�� நட�� வ>தா�.  ^$னா� ஒ\"F Uரரான 
ெக"பOணா )ட" எ�ரe_� �$P களமாNயவ� எ$ப� 7X�ட�தFக�. மனவளFகைல 
ப3X ந$7 ெத�>தவ�. 35 ஆO&க� �ரவாe நக� த�* ம$ற��� ேயாக" ப_$P வ>த�$ 
Iல" ேயாக ம���வ��� ஆழBகா�ப%டவ�. ேநா� நாN எW" Z\� 18 வைகயான ேயாக� 
ப_3�கைள )�வாக� 1%N]�ளா�. 
எ9:; ஆ<வ* 
 ப��� ப�வ��\�>ேத வா��9� பழFக�ைதF கைட�N�தைமயா� அ�K� 
இ�F7" பN�பக��37� ெச$P த�* Z�கைள வா�F7" பழFக�ைத ஏ3ப&��F 
ெகாOடா�. கால�ேபாFK� இ� ெசயலான� இவைர எd��� �ைறF7F ெகாO& ேச��த�. 
‘‘எBகைள� 13X எ�லா� �ைசக��" த�ழ�க�தா$ இ�>தன�. எ$Wைடய ெப3ேறா� 
எனF7F க$னட�க�$ க�ைய உணவாக அ�Fகாம� ேசா�%N� த�ழனாக வள��தன�. 
ப��_� த�ைழ ̂ த� பாடமாக�", க$னட�ைத )��ப� பாடமாக�" பN�ேத$ எ$P", 
இaவாP த�*b�" எd��$ b�" ஆ�வ" ெகாO& எdத� ெதாடBKேன$’’ எ$றா� 
(இைறயNயா$ வா*�" பe]", ப12). 
இைறய$யா�% =>க� 
 எd��� �ைற_� ஆழBகா�ப%ட இவ� ெப�"பா�" க$னட-த�* Z�கைளேய 
அ�க" ெமாRெபய����ளா�. த�R� நா$7 Z�க�", க$னட��\�>� த�R37 
இ�ப�தாP Z�கைள]" ெமாRெபய����ளா�. அ�ம%&�$X� த3ேபா� 
ெமாRெபய��9� பe_� ஈ&ப%&F ெகாON�FKறா� எ$ப� 7X�ட�தFக�. 
அைவயாவன: 

வ. 
எ? 

3ல ெமா0 ெமா0ெபய<() ெமா0 
ஆ?A 

1. பeய"மா  (க$னட") பeய"மா (த�*) 1994 
2. ெக�ேஜ �ேஜ (க$னட") சலBைக� சடB7 (த�*) 1999 
3. தா"ப�ய �ேத (க$னட") தா"ப�ய �த" (த�*) 1999 
4. ச�வFஞ வசனக� (க$னட") ச�வFஞ� உைர�பா (த�*) 2001 
5. 9ர>தரதாசா (க$னட") 9ர>த�தாச$ (த�*) 2004 
6. பOடாயா (க$னட") ேபாரா%ட" (த�*) 2004 
7. ஜNமேள (க$னட") இNமைழ (த�*) 2005 
8. ப�7 (க$னட") ெபாழ�9 (த�*) 2005 
9. ச"ேபா� (க$னட") எ�ச�Fைக (த�*) 2006 
10. மஹாெபள7 (க$னட") ேபாெரா� (த�*) 2006 
11. ம�1க)த ச�ேச  

ம�� இதர கேதக� (க$னட") 
லBேகL கைதக� (த�*) 

2007 

12. No Entry for new sun (க$னட") )Nய�F7 இBேக இட��ைல (த�*) 2007 
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13. �இராமயண மகா$ ேவஷனா (க$னட") �இராமயண� ெப�>ேதட� 
(த�*) 

2009 

14. 108 ஆ�த வசனக� (க$னட") ஐ>� �வனNயா�க�$ 108 
ேத�>ெத&Fக�ப%ட வசனBக� (த�*) 2009 

15. அவேதLவ� (க$னட") அவேதAவ� (த�*) 2009 
16. ஈேக$ மா%�? (க$னட") எ$ன ெச�UBக? (த�*) 2010 
17. மஹாராமணா (க$னட") மகாராமாண$ (த�*) 2012 
18. வசனா (க$னட") வசன" (த�*) 2013 
19. அரOமேன (க$னட") அரOமைன (த�*) 2015 
20. ெசா�ன சாரAவதா (க$னட") சாரAவதF கன� (த�* 2015 
21. 7ெவ"9 பரஹகW (க$னட") 7ெவ"9� பைட�9க� (த�*) 2016 
22. �வனடB�ரா (க$னட") �வg$ உ&FK (த�*) 2016 
23. காய தபA) � ராேஜ>�ர 

1வா�க� (க$னட") 
காயக தவ�ேதா$ � 
இராெஜ>�ர.அNகளா� (த�*) 

2016 

24. ெக%N�� க�யாணா (க$னட") க�யாண U*��(த�*)   2016 
25. )Lவ �gமா (க$னட") உலக �gமா (அ���) - 
26. கா>� ச�த மானசா (க$னட")    மகா$ கா>�  மகா$ (த�*) 

அ��� 
1994 

27.             - க�நாடக நா%&�9ற இய� ஓ� 
அX^க" ஒ�பா�� Z� (த�*)  

1994 

28.             - ேநா�நாN ேயாக Z� (த�*) 2004 
29.             - ஊைமFகன�க� க)ைத (த�*) 1985 
30.             - )ேவக�>தாமe உைர�பா 

(த�*) 
2005 

31. ர"மச�சாதைன (க$னட") த�* 2016 
32. வ%டாராதனா (க$னட") வ%டாராதைன கைத உலக" 

^த�உைரநைட Z� (த�*) 
2016 

33. ெத$g>�ய ெமாRக�� 
ெபOeய" (த�*) 

 (க$னட") 
2016 

34. ேயாK 7� வாFைக (க$னட") ேயாK 7� வா*Fைக வரலாP 
(த�*) 

2017 

35. ச�7� சா� (ஆBKல") ச�7� 1வா� (த�*) 2017 
36. காயக�தவ�ேதா$ (க$னட") ��வரா��� ராேஜ>�ர அNக� 

வா*Fைக வரலாP (த�*) 
2017 

37. ேரம" (க$னட") ேரமF க%&ைர� ெதா7�9 
(த�*) 

2018 

38. ஏ1 KXA� (க$னட") அKல ேபாரா� ஏ1 KXA�)$ 
நUன பா)க" (த�*)  

2019 

39. க�நாடக கலா�சார ச��ேர 
(க$னட") 

க�நாடக கலா�சார வரலாP த�*   அ�K
> 

40. 1த>�ர ஓ%டா (க$னட") 1த>�ர ஓ%ட" (த�*) அ�K
> 

 
 இைறயNயா$ எd�ய ம3P" ெமாRெபய��த Z�க� ^dைம]" 
KைடFக�ெபற)�ைல. இ��W" Kைட�த Z�கைள� ப3X� ச3P )ளFகமாகF 
காணலா".  
ப4ய*மா (நாவ�) 
 1990ஆ" ஆO& காaயா ப��பக�தாரா� ெவ�யான�. இ>நாவ� க$னட��� எ". 
ேக. இ>�ராவா� பைடFக�ப%ட�. Z3P நா3ப�� நா$7 பFகBக� ெகாOட இ>நாவைல� 
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த�R37 ெமாRெபய��தவ� இைறயNயா$. இ� இவர� ^த� ெமாRெபய��9 எ$ப� 
7X�ட�தFக�. தன� ^த� ெமாRெபய��ைப� ெசaவேன ெச�� அைனவ�$ 
பாரா%&தைல]" ெப3P�ளா�. 
 இ>Z\$ க�வான�, 18 ம3P" 19ஆ" Z3றாON� �க*>த ராமeய )தைவ� 
ப3Xய ச"பவ�ைத ^$ ைவFKற�. கணவைன இழ>� தgைம_� வாd" ஒ� )தைவ� 
ெபOe37 ஏ3ப&" �$பBக�, ெதா�ைலக�, றரா� �கழF�Nய ெந�FகNக� 
ேபா$றவ3ைற எ&��ைரFK$ற�.  ப7�தX�� �>தைனேயா& மPமண" ேவO&ெம$ற 
�ைலைய� 1%&Kற�. இ>நாவ� ேரமாகார>�$ இயFக��� �ைர�படமாக 
ெவ�வ>��ள�.  
சலLைக� சடL� (நாவ�) 
 1999 ஆ" ஆO& சாK�ய அகாெத�யா� ெவ�_ட�ப%ட�. இ�ZP பFகBகைளF 
ெகாOட இ>நாவைலF க$ட��� ெகஜ �ைஜ எ$W" தைல�� பைட�தவ� எ". ேக. 
இ>�ரா. க$னட நாவலா��ய�க�� இவ�Fெகன� தgெயா� �ற�9 உO&. 
 நாவ� ^dவ�" ஒ� ேவ�_$ வா*Fைகைய ைம�%டதாக� �க*Kற�. 
ச>�ரம�_$ அ"மா அப�ணா. அ"மா ேவ�யாக உ�வKFக�ப&K$றா�. �Pவய�ேல 
ச>�ரம� ேசா^ எ$பவைன மன��� �ைன��F காத� வய�ப%& மண" ^NFக 
ேவO&Kறா�. ஆனா� தன� பா%N_$ எ���பா� ச>�ர ம�_$ வா*Fைக ஒ� ேக�) 
7Xயாக அைமKற�. தன� ேப��F7� ெபா%&F க%&த� ேவO&ெமன� பா%N ^d 
I�சா�� �க*K$றா�. பா%N_$ ^N�F7 எ���9� ெத�)�தா�" ெவ3X ெபற 
இயலாம� தன� அ�பா ெகா&�த ைவர ேமா�ர�ைத அைர��� �ரவ��� கல>� 7N�� 
இற>� ேபாKறா� ச>�ரம�. ஒ� 7&"ப��� ெபO ஒ��� ேவ�யாக இ�>தா� அவள� 
மக�" ேவ�யாக ேவO& ெம$ற �ைல�பா%ைடF ெகாO& நாவ� ெசய�ப&K$ற�.  
ச<வNஞ< உைர(பா - அற இலNRய*   
 2001ஆ" ஆO& உலக� த�ழாரா��� �Pவன��னரா� ெவ�வ>த ச�வFஞ� உைர�பா 
162 பFகBக� ெகாOடதாக அைமK$ற�. இ>Z�F7 உலக� த�ழாரா��� �Pவன இயF7ந� 
ச.1.இராம� இளBேகா அe>�ைர வழBK]�ளா�. த�R� வ��வைர� ேபா$P 
க$னட��� ச�வFஞ� �க*K$றா�. இவர� கால" K. 17ஆ" Z3றாOடா7". க$னட��� 
ச�வFஞ� பாட�கைள அXஞ� ெப�மFக� ெதா7����W" அ�� �ற>த ெதா7�பாக 
உ�தBK ெச$ன�பா)$ ெதா7�ேப �ற>தெதன வைரயPFK$றன�. 31 தைல�9க�� 1198 
பாட�க� இ>Z\� இட" ெபPK$றன. ஒaெவா� பாட�" I$P அNகளாக�" இP� 
அN_$ இP��ெசா� ‘ச�வFஞ’ எW" ெசா��ட$ ^NவைடKற�. 
ேபாராSட* (நாவ�) 
 2003ஆ" ஆO& சாK��ய அகாெத�யா� ெவ�_ட�ப%ட இ>நாவைல� பைட�தவ� 
)சயராய ப�லாள எ$பவ� ஆவா�. 378 பFகBகைளF ெகாOட இ>Zைல� த�R� 
ேபாரா%ட" எW" தைல�� இைறயNயா$ ெமாR ெபய���F ெகா&���ளா�. ப"பா� 
ெப�நக���ள ெதாRலாளா�க� ப&" இ$ன�கைள]", ேவதைனகைள]" ைமயமாகF 
ெகாO& இ>நாவ� �க*Kற�. ‘‘��வாக இய>�ரBக�F7 எ�ராக� ேபாரா%ட��$ 
)ைளவாக ஏ3ப&" வ$^ைற_$ ப$^கBகைள]", அa வ$^ைறைய� �ON)&" 
மgத�க�$ எOணBகைளF கO�டாக� பா��ப� ேபா$P த��பமாக )வ��ப�� ெவ3X 
கO&�ளா�’’ (இைறயNயா$ வா*�" பe]" ப, 73) 
எ�சTNைக 
 2006 ஆ" ஆO& காaயா ப�� ப�தாரா� எ�ச�Fைக (ஒ� த\��$ மன�ப��க�) 
ெவ�_ட� ப%ட�. க$னட��� ச"ேபா� எW" தைல�� இல%1மண$ 
ெவ�_%&�ளா�. 187 பFக�� 173 பFகBக� இல%1மg$ மன�ப��கைள]", எ��]�ள 
14 பFகBக�� மா�கg$ ப��க� எW" தைல�� ப���Fைக, ரபலBக� )ம���த 
ப��க� காண�ப&K$றன. இ>Z� ^dவ�"  தன� 7ழ>ைத� ப�வ" ^த� ^�� ப�வ" 
வைர இ� ச^தாய மFகளா� 9றFகeFக�ப%ட �ைல_ைனF கO& ெவ�"9Kறா�. தா$ 
அWப)�த சா�ய அடF7^ைறகைள ஊ�, Kராம", அ�வலக", )&�, பe ெச�]" 
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இடெமன� ப�ேவP இடBக�� இைழFக�ப%ட அ�BகBகைள ஒ� �ேராைட ெச�வ� 
ேபால அைம���ளா�. 
லLேகU கைதக� 
 2007ஆ" ஆO& காaயா ப��பக�தாரா� லBேகL �Pகைதக� ெவ�_ட�ப%ட�. 
க$னட �ைர�பட", இலFKய",  ப���Fைக��ைற என� ப$^க அைடயாள" ெகாOடவ� 
லBேகL. இ>Z\� இட"ெபP" கைதக� அைன��" சIக��� தg மgதWF7 
ஏ3ப&K$ற �க*�கைள ெவ�F ெகாண�" ^கமாக அைம>��ள�. 
V$யWN� இLேக இட	>ைல 
 2007ஆ" ஆO& காaயா ப��பக�தாரா� ெவ�யான இ>Z\ைன மரா��ய த3கால 
த\� க)ைதக� எW" தைல�� அ�ஜு$ டாBேள அவ�க� ெவ�_%&�ளா�. இதைன� 
த�dF7� த>தவ� இைறயNயா$. 80 பFகBக�� 47 தைல�9க�� காணலா7" க)ைத 
^dவ�" த\��க�$ வா*Fைக �ைல_ைன]", ஆ�Fக� சா� என� 
����Fக�ப&பவ�களா� அடFக�ப%&, ஒ&Fக�ப%& �"ம�ய3ற வா*ேவா& ேபாரா&" 
மFக�$ �ைலைய� 1%&Kற�.  
எ%ன ெசYZLக? (த$ வரலா3P நாவ�) 
 2010ஆ" ஆO& காaயா ப�� பக�தாரா� ெவ�யான இ>Z� 132 பFகBக� 
ெகாOடதாக அைமKற�. க$னட��� 1ைவபட எd�யவ� �. சரAவ�. இவ� தன� �Pவய� 
ெதாடBK வா*)� ப%ட கர&^ரடான அWபBகைள� த$ வரலாறாக எd� ]�ளா�. 
இ>நாவ� எd>த  ழைல ^$ைவFைக_� ‘‘த\� ெபOக�$ இ>த� த$ வரலாP க$னட 
ெமாRF7 ம%&ேம உ��தாகாம� ெபOeய" த\��ய" சா�>� எd�K$ற பாமா, �வகா� 
ேபா$ற த�*� பைட� பா�க�$ த$ வரலாPக�" ெவ�யாக ேவO&" எ$Kற 
ஆதBக��� இதைன� த�*�ப&�த ^ைன>ேத$’’ எ$P இைற யNயா$ �PK$றா�. 
(இைறயNயா$ வா*�" பe]", ப.68) 
மகா 'ராமண% (நாவ�) 
 2012 ஆ" ஆO& சாK��ய அகாெத�யா� ெவ�யான இ>நாவ� 384 
பFகBக�ைடயதாக அைமK$ற�. இ> Z� க$னட��� ேத�& நர�"ம சாA�� எW" 
தைல�� எd�யவ� ேத�& நர�"ம சாA�� (1896-1962). ர��� ெப3ற வ�Lட�, 
)Aவா���ர� ஆKேயாைரF களனாகF ெகாO& உப�டத��$ ரக�யBக� இ>Z\� 
அடBKF காண�ப&Kற�.  
அர?மைன (நாவ�) 
 2015ஆ" ஆO& சாK�ய அகாெத� 720 பFகBக�� ெவ�_%ட�. க$னட��� 
Uரப�ர�பாவா� எdத� ப%&, அ�க" )ம��Fக�ப%ட நாவ லா7". 19ஆ" Z3றாO& 
அ�ேபாைதய ஆ%� �%NLகார�க�ட" இ�>த�. ஆBKல அ�கா� தாமAம$ேரா, ஓப�ய 
அவர� மைன) ஜக�ர"ம ஆKேயாைர� 13X நாவ� உ�வாFக�ப%&�ள�. இ> நாவ� 
22.02.2016 அ$P �னமe நா�தR� Z�ம��9ைரF7 அரBேகXய� எ$ப� 
7X�ட�தFகதா7". 
சா]வதN கன- 
 2015ஆ" ஆO& சாK�ய அகாெத� 592 பFகBக�� ெவ�_%ட இ>நாவ\$ Iல 
Zலா��ய� ேகாபாலK�Lணைப. ேபா���F��ய�க� K..1520 ஆ" ஆO& ேகாவா b� 
பைடெய&�த ேபா� தBக�$ த�ம", ந"Fைக ஆKய வ3ேறா& உ_ைர]" கா��F ெகா�ள 
ெத$னக" வ>தன�. சாAவத ராமண�க� அவ�க� ெசா>த ம$e� தBக� ெச�� வ>த 
)யாபார", )வசாய" ஆKயவ3ைற� �ற>� ப�ேவP இ$ன�கைள� 1ம>� மBக��, 
காச�ேகா&, மலபா� ஆKய இடBக�� த�ச" 97>தன�. இவ�கைள� ப3X ^dவ�" 
)வ��பதாக அைமKற�. 
க^நாடக நாSA()ற இய> ஓ< அ��க* (ஒ�பா�� Z�) 
 1993ஆ" ஆO& Iேவ>த� அ�சக�தாரா� ெவ�யான இ>Z� 242 பFகBக�ைடயதாக 
அைமKற�. க�நாடக நா%&�9ற இயைலெயா%N� த�R� ெவ�யாK]�ள ^த� Zலா7". 
இ> Z�F7 அe>�ைர வழBKயவ� ஆP.இராமநாத$. பழெமாRக�, )&கைதக�, 
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நா%&�9றF கைதக�, நா%&�9ற� பாட�, நா%&�9ற )ைளயா%&க�, வR பா&, 
ந"Fைக� சா�>த பழFக வழFகBக� ேபா$ற தைல�9கைள உ� ளடFKயதாக அைமKற�. 
 
ேநாYநா$ (ேயாக Z�) 
 2004ஆ" ஆO& ேத$ெமாR ப��பக�தாரா� ெவ�_ட�ப%ட�. இ>Z�F7 
ஆ��ைர எd�யவ� ேயாகாசன� ேபரா��ய� ஆசனா ஆONய�ப$. ப�ென%& வைகயான 
ேயாக�ப_3�கைள )ளFK ஒaெவா� ஆசன��37" ^ைறயான 9ைக�பட��ைன 
ெவ�_%&�ளா�. 
ஊைமNகன-க� (க)ைத) 
 1984ஆ" ஆO& காaயா ப��பக" 62 பFகBக�� இFக)ைத Zைல ெவ� _%ட�. 
இFக)ைத Z�F7 அe>�ைர வழBKயவ� நா.காமராச$. இைற யNயாg$ ^த� க)ைத 
Z�. ெதாO¡Pக�� சIக��� ஏ3ப%ட ர��ைனக�� த$ைன� ெதாைல�த�னா� 
காணாம� ேபான த$ைன� ேதட ^ய3� ெச�Kறா�. 
Vேவக Kbதாம4 உைர(பா 
 2004ஆ" ஆO& ^Kலர� ப��பக�தாரா� ெவ�_ட�ப%ட இ>Z� இரO& 
பாகBகளாக� �Fக�ப%&, ^த� பாக��� 135 பாFக�", இரOடாவ� பாக��� 99 
பாட�மாக இட"ெபPKற�. த�R� ^$னதாகேவ )ேவக �>தாமe எ$W" Z� 
இ��W" இைறயNயா$ அவ�க� ^ய3�_� ‘)ேவக�>தாமe உைர�பா’ எ$W" 
இ>Z� த�R37 ேம�" ஒ� ம7டமா7". இ>Z� ப3X )ளF7ைக_� ‘‘அறெநX_$ 
சாரமாக� �கd" )ேவக�>தாமeைய ஏ$ நUன��வ� பைட�� பா�FகF �டா� எ$W" 
�>தைன_$ �O&தலா� உ�வான� தா$ )ேவக�>தாமe உைர�பா’’ எ$Kறா� 
(இைறயNயா$ வா*�" பe]", ப.54).  
'ர*ம சTசாதைன 
 2016ஆ" ஆO& ெவ�வ>த இ>Z\ைன� �� சாரAவத சBக", ெவ�_%ட�.  
வSடாரதைன கைத உலக* 
 2016ஆ" ஆO& சாK�ய அகாெத�யா� ெவ�_ட�ப%ட�.  350 பFகBக�� 
காணலா7" இ>Z\ைன I$P ேப� இைண>� த�R� ெமாRெபய����ளன�. இ� 
க$னட��$ ^த� உைரZ� எ$ப� 7X�ட�தFக�. 
ெத%�bcய ெமா0கd> ெப?4ய* 
 2016ஆ" ஆO& ெவ�வ>த இ>Z\ைன� ெபBக�� 7ெவ"9 பாஷா பார� 
ெவ�_%ட�. இ>Z� த�R\�>� க$னட��37 ெமாRெபய��9� ெச�ய�ப%டதா7". 
350 பFகBக� உைடயதாக அைமKற�. இ>Z\� ெபOeய எd�தாள� அ"ைப_$ க%&ைர 
இட"ெப3P�ள�. 
ேயாR�^ 
 2017ஆ" ஆO& �� சாரAவத சBக" ெவ�_%ட�. 325 பFகBக� ெகாOடதாக 
அைமK$ற�. 
ச:�^ eவா	 
 2017ஆ" ஆO& ெவ�வ>த�.  1வா�_$ வா*ைக வரலா3ைற   எ&��ைரF7" 
இ>Z� 450 பFகBக� ெகாOடதாக அைமK$ற�. 
காயக: தவ:ேதா% 
 2017ஆ" ஆO& ைம � ெஜ. எA. எA. ப��பக�தாரா� ெவ�வ>த இ>Z� ைம � 
��வரா��� ராேஜ>�ர அNக�$ வா*Fைக வரலா3Xைன எ&��ைரF7" ^கமாக 
அைமKற�. 200 பFகBக� ெகாOடதாக அைமKற�.   
ேரம 7� (க%&ைர� ெதா7�9) 
 2018ஆ" ஆO& ெவ�வ>த இ>Z\ைன� ��, சாரAவத சBக" ெவ�_%ட�. இ>Z� 
க$னட��� ேரம" எ$W" தைல�� வ>��ள�. 
அKல� ேபாரா� இேய1 KXA� 
 2019ஆ" ஆO& ��eமா ப��பக�தாரா� ெவ�வ>த அKல� ேபாரா� இேய1 
KXA� நUன பா)க" எW" Z� 876 பFகBக�� இைறயNயா$ ெமாRெபய����ளா�. 
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அ�K> உ�ள =>க� 
 க�நாடக கலா�சார வரலாP 715 பFகBக�, ம3P" 1த>�ர ஓ%ட" 1000 பFகBக� எW" 
இ� Z�கைளF க$னட��\�>� த�R37 ெமாRெபய��9� ெச�� ெகாON�FK$றா�. 
பைட()கd% மc(gA 
 இைறயNயாg$ Z�கைள ம��&Bகா� எd����ைற_� த$ைன ஒ� 
7X�%ட தள��� இயFகாம� ப�ேவP களBக�� ஈ&ப&��]�ளா�. க)ைத, கைத, 
நாவ�, க%&ைர, உைர�பா, ஆரா��� என உய�வான �கரBக�� �றகN��� ெச$P�ளா�. அற 
இலFKய", ஆ$bக இலFKய", த\��லFKய", நா%&�9ற இலFKய", வரலா3XலFKய", 
ெபOeய இலFKய", ேயாக", ஆரா���, �gமா ேபா$ற களBக�� ஆழBகா� 
ப%டவரா�� �க*>��ளா�. 7X�பாக� த\��லFKய��� தg�ப%ட கவன" 
ெச���]�ளா�. சIக�தா� 9றF கeFக�ப%ட மFக�$ ஓBKய 7ரலாக ஒ\�பைத� பல 
இடBக�� காண ^NKற�. ெமாRெபய�Fக எ&��F ெகாOட Z�க� அைன��" பல ZP 
பFகBகைளF ெகாON��ப� இவர� ெமாR ஆ�ைமைய எ&��F கா%&Kற�. 
எOப�க�� தன� எd��� பயண�ைத� ெதாடBKய இைறயNயா$ தன� எOபதாவ� 
வய��" எd��� �ைற_� ச�த�$X� 0& நைட ேபா%&F ெகாON�FK$றா�. 
 எd��� பeைய� தன� I�சாகF க��" இவைர� ேபா$றவ�கைள உலக" அXய 
ேவO&". �ற>த ெமாRெபய��9Fகான அB�கார�ைத]", அைடயாளBகைள]" த�*-
க$னட" ஆKய இ� சIக^" இவ�F7� ெச�வ� த�தம� கடைம என எOண ேவO&". 
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