ேவந்தனார்

வ�த்�வான் க. ேவந்தனார்
(நவம்பர் 5, 1918 - ெசப்டம்பர் 18, 1966) யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்ந்த ெபயர் �றிப்ப�ட்�ச் ெசால்லத் தக்க
மர�வழித் தமிழ்ப் �லைமயாளர்க�ள் ஒ�வர். இவர் சிறந்த தமிழறிஞராய், தமிழ்ப் பற்றாளனாய்,
ஆசி�யராய், கவ�ஞராய், ெசாற்ெபாழிவாளராய் வாழ்ந்தவர். பத்�ப்பாட்� �தல் பாரதியார் பாடல்கள்
வைர ஆராய்ந்� ெதள�ந்த கட்�ைரகள் எ�தியவர்.

வாழ்க்ைகக் �றிப்�
ேவந்தனார் யாழ்ப்பாணத்� ேவலைணையப் ப�றப்ப�டமாகக் ெகாண்டவர். கனகசைபப்ப�ள்ைள,
ைதயல்�த்� அம்ைமயார் ஆகிேயா�க்�த் தன�ெயா� �ழந்தயாகப் ப�றந்தார். ஆசி�யரான ேசா.
இள��கனா�ன் வழிகாட்டலால் பதினாறாவ� வயதில் நாேகந்திரம்ப�ள்ைள எனத் தன�
ெபற்ேறார் �ட்�ய ெபய�ைன ேவந்தனார் எனச் �த்தமான தமிழ்ப் ெபயராக மாற்றிக்
ெகாண்டார்.இளைமய�ல் பய�ல்கின்ற ெபா�ேத இந்�சாதனம், ஈழேகச� ேபான்ற இதழ்கள�ல்
இலக்கிய, சமய கட்�ைரகைள வைரந்தேதா� ப�ன்� வரேகச�,
�
தினகரன், ஈழநா�, �தந்திரன் ஆகிய
ஏ�கள�ல் ஆய்� கட்�ைரகள் வழங்கிய��ந்தார்.யாழ்ப்பாணம், தி�ெநல்ேவலி பரேம�வரக்
கல்��ய�ல் ஆசி�யராக பய�ற்சிய�ைனத் ெதாடர்ந்த காலங்கள�ல் இவர் சந்திக்க ேநர்ந்த
பரேம�வராக் கல்��ய�ன் அதிபர் கலாநிதி �. சிவப்ப�ரகாசம், சி. சிதம்பரப்ப�ள்ைள, பண்�தமண� கி.
நவந�தகி�ஷ்ண பாரதியார் ேபான்ேறா�ன் ெதாடர்�க�ம் இவ�ன் தமிழ் ெமாழி வளம் ெபற
உதவ�ய�. ேவந்தனார் வ�த்�வான் ேசாதைனக்�த் ேதாற்�வதற்காக தமிழ்நா� ெசன்றி�ந்த
ேவைள தன�த் தமிழ் இயக்கத்தின் தந்ைத மைறமைலய�க�டன் சில காலம் தங்கிய��க்க
ேவண்�ய��ந்த�. அவ�டமி�ந்� ஆழ்ந்த தமிழ் பற்ேற ப�ற்காலங்கள�ல் தன் �ழந்ைதக�க்�
கைலயரசி, இளங்ேகா, தமிழரசி, இளஞ்ேசய், இளk;ேவள் எனத் �ய தமிழ்ப் ெபயர்கைள ைவக்கத்
�ண்�ன.

தமிழாசி�யராக
சிலப்பதிகாரம், மண�ேமகைல, கம்பராமாயணம் �தலான தமிழ் இலக்கியத்தில் இவ�க்கி�ந்த
ேதர்ச்சி காரணமாக பண்�த வ�ப்�க்க�க்�ம் ப�ற வ�ப்�க்க�க்�ம் ேமற்ப� �ல்கைளப்
ப�ப்ப�க்�ம் ெபா�ப்ைப வ�த்�வான�டேம �லைமயாளர்கள் ஒப்பைடத்தி�ந்தனர். அவ�ன் பாடம்

ெசால்�ம் ஆற்றலின் ஒ� �கத்திைன கம்பராமாயண அேயாத்தியா காண்டத்� மந்தைர
�ழ்ச்சிப்படலம், ைகேகய� �ழ்வ�ைனப் படலம் என்பவற்றிற்� அவர் எ�திய உைரவாய�லாக
இன்�ம் காண���ம். ந�ண்ட காலக் கற்ப�த்தல் அ�பவத்�டன் எ�தப்பட்ட இப் பாட�ல் இன்�ம்
மாணவர்களால் ப�க்கப்பட்� வ�கின்ற�.

எ�த்தாளராக
ேவந்தனார் சிறந்த எ�த்தாளராக�ம் ேமைடப் ேபச்சாளராக�ம் இ�ந்�ள்ளார். எ�த்தாளர் என்ற
வைகய�ல் பல இலக்கியக் கட்�ைரகைள ேவந்தனார் சமகாலத்தில் ெவள�வந்த பத்தி�ைககள��ம்
சஞ்சிைககள��ம் அவ்வப்ேபா� எ�தி வந்�ள்ளார்.

கவ�ஞராக
வ�த்�வான் சிறந்த கவ�ஞராக�ம் தமிழ் உலகிற்� அறி�கமாகி�ள்ளார். அவ்வப்ேபா� இவர்
எ�திய கவ�ைதகள் ஈழநா� �தலான பத்தி�ைககள�ல் ெவள�வந்�ள்ள�டன் இலங்ைக
வாெனாலிய��ம் ஒலிபரப்பாகி வந்�ள்ளன. அப்பாடல்க�ள் சிலவற்ைறத் ெதா�த்� ‘கவ�ைதப்
�ம்ெபாழில்’ என்�ம் ெபய�டன் � லங்கா �த்தகசாைல 1964 ஆம் ஆண்� ெவள�ய�ட்ட�.
அத்ெதா�ப்�க்�ப் பண்�தமண� சி. கணபதிப்ப�ைள, ேசா. இள��கனார் ஆகிேயார் சிறப்�ப் பாய�ரம்
நல்கிய��ந்தனர்.ேவந்தனா�ன் சி�வர்க�க்கான கவ�ைதகள் �ட்�க்காட்டத்தக்க �க்கிய�வம்
வாய்ந்தனவா�ம். அவ�ன், “காைலத் �க்கிக் கண்ண�ல் ஒற்றிக்
கட்�க் ெகாள்�ம் அம்மா
பாைலக் காய்ச்சிச் சீன� ேபாட்�ப்
ப�கத் தந்த அம்மா”எ�ம் சி�வர்க்காக எ�திய பாடல் இன்�ம் சி�வர்களால் பாடப்பட்�
வ�கிற�.

பட்டங்கள்
ம�ைர தமிழ்ச் சங்கத்தில் பண்�தர் பட்டத்ைத�ம் ைசவசித்தாந்த சமாசத்தில் ைசவப் �லவர்
பட்டத்ைத�ம் ெசன்ைனப் பல்கைலக்கழகத்தில் வ�த்�வான் பட்டத்ைதப் ெபற்றவர் ேவந்தனார்.
வா�ங் காலத்திேலேய தி�வாவ��ைற ஆத�னத்தாரால் ‘தமிழன்பர்’ என்ற பட்ட�ம் (1947),
�லங்கா ைசவாத�னத்தினரால் ‘சித்தாந்த சிேராமண�’ (1964) என்ற பட்ட�ம் வழங்கிக்
ெகளரவ�க்கப்பட்டவர்.

ேவந்தனா�ன் �ல்கள்
இந்� சமயம் (பாட �ல்)
தி�நல்�ர்த் தி�ப்பள்ள� எ�ச்சி�ம் �ய�ற்பத்�ம் (1961)
கவ�ைதப் �ம்ெபாழில் (1964, 2010)
�ழந்ைத ெமாழி” (சி�வர் பாடல்கள், 2010),
தன்ேனர் இலாத தமிழ்" (கட்�ைரத் ெதா�ப்�, 2010)

கட்டற்ற கைலக்களஞ்சியமான வ�க்கிப்ப��யாவ�ல் இ�ந்�.

