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மேனா�ம�ய�

நாடக�த�� ��க�� தைலயாய �ற�� உைடயதாக �ள��வ� மேனா�ம�ய� ஆ��

வடெமா� நாடக�க��� ஈடாக ந���� ெச���� இல��ய� ெச���� ஒ��ேக அைமய� ெப�ற �� இ�.

இ�நாடக� ��ட� �ர� எ�பா� ஆ��ல��� எ��ய “இரக�ய வ�” எ�ற �ைல� த�� அைம�த�.

எ��� இ� வ��� என எ�னா� �த� �� எனேவ ெகா�ள�ப�� �ற��ைடய�.

ந��� மர� = அ�க�கைள�� கா��கைள�� அைம�� எ��வ� நாடக ந��� மர�

இ�நாடக� 5 அ�க�கைள��, 20 கா��கைள�� ெகா�� �ள���ற�.

இைடேய “�வகா� ச�த�” எ��� �ைண� கைத ஒ��� உ�ள�.

மேனா�ம�ய� ��தரனா�:  

ஊ� = ேகரள மா�ல� ஆல��ைழ

ெப�ேறா� = ெப�மா� ��ைள, மாடா�� அ�ைமயா�

இவ� ��வன�த�ர� அரச� க����� த��வ� ேபரா��யராக� ப����தா�.

ேகாடாக ந��� ��தர �வா�க� எ�பவைர� தம� ஞானா��யராக� ெகா�� ஒ�� வ�தா�

�ற�� ெபய�:  

ரா�பக��

த�� ெச��� நாடக இல��ய��� த�ைத

இவ�� பைட��க�: 

�� ெதாைக �ள�க�

��ஞானச�ப�த� கால ஆரா���

���தா���� ப�ைட ம�ன� கால ஆரா���

Some mile stones in tamil litt

Some early sovereigns of travameare

ெமா��ெபய��� ��க�:  

இவ� ����கா���பைட

ெந�ந�வாைட

ம�ைர�கா��

ஆ�யவ�ைற ஆ��ல��� ெமா�ெபய����ளா�

 

பா�சா� சபத�

�� ����:  

மகாபாரத�கைதைய ெப���ைம� கா��யமாக� த��� ���ரம�ய பார� வ���� த�தேத பா�சா� சபத�.

இ� இல��ய நய��, க�நய�� ெகா���ள�.

பா�சா� சபத� இ� பாக�க� ெகா�ட�.

ஐ�� ச��க�கைள��, 412 பாட�கைள�� ெகா�ட�

�����ச��க�

�தா�ட� ச��க�

அ�ைம� ச��க�

����த� ச��க�

சபத� ச��க�

ஆ��ய� ���� : 

ஆ��ய� : பார�யா�

ேதா�ற� : 11.12.1882 இ� எ�டய�ர��� �ற�தவ�

ெப�ேறா� : ��ன�சா� அ�ய� , இல��� அ�ைமயா�

மைற� : 1921 ெச�ட�ப� 11 இ� இற�தா�.

 

��� பா��

�� ����:  

பார�யா� பா�ய க�ைதக�� ���பா�� ஒ�ப�ற க�பைன� கைத�பா�டா��.

���� �ர� ஒ��� உ�ள�ைத� ப�ெகா��த க�ஞ� அத�ேம� காத� அைல�தைத ஒ� கன�� கா��யா�� த��வ� க����கைள உ�ளட��

பா�ய அ��த� பைட�பா�� ��� பா��.

த��ண��� ெவ��பாடா� அைம�த இ�பாட�, எ�ய - இ�ய நைட�� க�ைத� �ைவ��, க�பைன நல��, அழ�ய வ�ணைன��,

அக�ெபா�� நய�� �ைற�த ெசா����ரமா��.

ஆ��ய� ���� : 

பார�யா� ������ மாவ�ட� எ�டய�ர��� ��னசா� ஐய����, இல��� அ�ைமயா���� மகனாக� ேதா��னா�.

ேத�ய�க�, மகாக� என� ேபா�ற�ப�பவ�.

இ��யா, �ஜயா எ��� இத�கைள ெவ���டா�.

�ேதச���ர� எ�ற இத�� உத� ஆ��யராக�� ப�யா��னா�.

 

இர��றெமா�த�

�� ����:  

ஒ� ெசா�ேலா, ெசா�ெறாடேரா இ� ெபா�� பட வ�வ� இர��றெமா�த� அ� என�ப��.

இர�� ெபா��பட ெமா�தலா� இர��றெமா�த� என �ற�ப�ட�.

இதைன� �ேலைடய� எ��� அைழ�ப�.

ஆ��ய� ���� : 

ஆ��ய� – காளேமக��லவ� (15 ஆ� ��றா��� வா��த ஒ� த��� �லவ� ஆவா�)

இய�ெபய� – வரத�

ஊ� – ��பேகாண� (அ) ����ர� எ�ற க��� �ல��ற� .

இவ� ைவணவ������ ைசவ சமய���� மா�யவ� .

இவ� ைசவ� பாட�க� பா�வ�� வ�லவ�.

இவ� ஒ� ஆ� க� ஆவா�.

இய��ய ��க� :

��வாைன�கா உலா

சர�வ� மாைல

பர��ர�ம �ள�க�

���ர மட�

அழக� ெசா�கநாத�

ஆ��ய� ����: 

அழ�ய ெசா�கநாத� �லவ� ��ெந�ேவ� மாவ�ட��� த�சந�����ற�தவ�

இவ�� கால� �.�.19 ஆ� ��றா��

பைட��க�:

�ற��:

கா��ய�ைம ��ைள�த��

ரா� ேகாம�அ�ைமப�க�

���சா� ��ைள காத� �ரப�த�

க��ய�ைம ���

ேகாைத ���  

கா��ய�ைம� ��ைள�த�� பா�யதத�காகஇராசவ���ர வ�ள� ���சா� இவ��� ைவர�க��க� ப�சாக வழ��னா�.

அழ�ய ெசா�கநாத� �லவ� �ேலைட� பா�வ�� வ�லவ� சா�� பாட� :


