பாரதிதாசன்
29 April 1891- 1 April 1964

இன்பத் தமிழ்
தமிழுக்கும் அமுெதன்று ேப! - அந்தத்
தமிழ் இன்பத் தமிழ்எங்கள் உயிருக்கு ேந!
தமிழுக்கு நிலெவன்று ேப! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் சமுகத்தின் விைளவுக்கு ந*!
தமிழுக்கு மணெமன்று ேப! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊ!
தமிழுக்கு மதுெவன்று ேப! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் உrைமச்ெசம் பயிருக்கு ேவ!
தமிழ் எங்கள் இளைமக்குப் பால்! - இன்பத்
தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவக்கு ேவல்!
தமிழ் எங்கள் உயவுக்கு வான்! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் அசதிக்குச் சுடதந்த ேதன்!
தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் ேதாள்! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் கவிைதக்கு வயிரத்தின் வாள்!
தமிழ் எங்கள் பிறவிக்குத் தாய்! - இன்பத்
தமிழ் எங்கள் வளமிக்க உளமுற்ற த*!

தாய்ெமாழித் ெதாண்ேட தவெமனத் தாங்கி
தாய்ெமாழிப் பண்பின் தனிைமையக் காக்கும்
வாய்ைமேய தன்னுைட வாழ்வின் உயிப்பாய்
முதுைமயிற் புகுந்துள முரண்கைள மாற்றி
புதுைமயிற் பாடும் புரட்சிக் கவிஞன்.

ஒல்காத ெபரும் புகழ்த்ெதால்
காப்பியமும் நன்னூலும்
தமிழக் ெகல்லாம்
நல்கrய நன்ைம ெயலாம்
நல்கின என்ல் நாமும்
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நன்றி ெசால்ேவாம்
ெசல்பலநூற் ண்டு ெசல
அவ்விருநூல் திருவடியில்
புதிய நூற்கள்
பல்காேவல் இருநூற்கும்
பழிேய, நம் புலவக்கும்
பழிேய யனேறா?

உலகியலின் அடங்கலுக்கும் துைறேதாறும் நூற்கள்
ஒருத்ததைய இல்லாமல் ஊரறியும் தமிழில்
சலசெலன எவ்விடத்தும் பாய்ச்சிட ேவண்டும்
தமிெழாளிைய மதங்களிேல சாய்க்காைம ேவண்டும்
இலவசநூற் கழகங்கள் எவ்விடத்தும் ேவண்டும்
எங்கள் தமிழ் உயெவன்று நாம்ெசால்லிச் ெசால்லித்
தைலமுைறகள் பலகழித்ேதாம் குைற கைளந் ேதாமில்ல
தகத்தகாயத் தமிைழத் தாபிப்ேபாம் வாr.

எளியநைட யில்தமிழ்நூல் எழுதிடவும் ேவண்டும்
இலக்கண நூல் புதிதாக இயற்றுதலும் ேவண்டும்
ெவளியுலகில் சிந்தைனயில் புதிது புதிதாக
விைளந்துள்ள எவற்றினுக்கும் ெபயகெளல்லாம் கண்டு
ெதளிவு றுத்தும் படங்கேளாடு சுவடிெயலாம் ெசய்து
ெசந்தமிைழச் ெசந்தமிழாய்ச் ெசய்வதுவும் ேவண்டும்
எளிைமயினால் ஒருதமிழன் படிப்பில்ைல என்ல்
இங்குள்ள எல்ேலாரும் நாணிடவும் ேவண்டும்.

உணவுதரு விடுதிதைனக்
கிளப்ெபன ேவண்டும் ேபாலும்
உயந்த பட்டுத்
துணிக்கைடக்குச் சில்குஷாப்
எனும்பலைக ெதாங்குவதால்
சிறப்புப் ேபாலும்
மணக்கவரும் ெதன்றலிேல
குளிரா இல்ைல ? ேதாப்பில்
நிழலா இல்ைல ?
தணிப்பrதாம் துன்பமிது
தமிழகத்தின் தமிழ்த்ெதருவில்
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தமிழ்தான் இல்ைல

மண்ணாய்ப் ேபாக , மண்ணாய்ப் ேபாக
மனம்ெபாருந்தா மணம் மண்ணாய்ப் ேபாக
சமுகச் சட்டேம, சமுக வழக்கேம
ந*ங்கள் மக்கள் அைனவரும்
ஏங்காதிருக்க மண்ணாய்ப் ேபாகேவ.

பாேவந்த பாரதிதாசன் வாழ்க்ைகக் குறிப்புகள்

( நன்றி: புரட்சிப் பாவலrன் "சிrக்கும் சிந்தைனகள்" நூலிலிருந்து)
1891 - ஏப்ரல் 29, அறிவன் (புதன்) இரவு பத்ேதகால் மணிக்குப் புதுைவயில்
சுப்புரத்தினம் பிறந்தா. தந்ைத கனகசைப. தாய் இலக்குமி. உடன்பிறந்ேதா தைமயன்
சுப்புராயன். தமக்ைக சிவகாமசுந்தr. தங்ைக இராசாம்பாள்.
1895 - ஆசிrய திருப்புளிச்சாமி ஐயாவிடம் ெதாடக்கக் கல்வி. இளம் அகைவயிேலேய
பாடல் புைனயும் ஆற்றல் ெபற்றா. பாட்டிைசப்பதிலும் நடிப்பதிலும் ஊrல் நற்ெபய
ெபற்றா. பத்தாம் அகைவயிேலேய சுப்புரத்தினத்ைதப் ெபற்றதால் புகழ் ெபற்றது
புதுைவ.
1908 - புதுைவ அருகில் உள்ள சாரம் முதுெபரும் புலவ (மகா வித்துவான்) பு.அ.
ெபrயசாமியிடமும் பின்ன ெபரும் புலவ பங்காரு பத்தrடமும் தமிழ்
இலக்கணஇலக்கியங்கைளயும் சித்தாந்த ேவதாந்த பாடங்கைளயும் கசடறக் கற்றா.
மாநிலத்திேலேய முதல் மாணவராகச் சிறப்புற்றா. புலவ சுப்புரத்தினத்ைத ேவணு
"வல்லூறு" வட்டுத்
*
திருமணத்தில் பாரதியா காணும் ேபறு ெபற்றா. பாரதியாrன்
ேதவு எைடயில் நின்றா. ெவன்றா. நட்பு முற்றியது. பாரதியாrன் எளிய தமிழ்,
புலைம மிடுக்ேகறிய சுப்புரத்தினத்ைதப் பற்றியது.
1909 - கல்வி அதிகாrயா உதவியால் காைரக்கால் சாந்த நிரவியில் ஆசிrயப் பணி
ஏற்றல்.
1910 - வ.உ.சி.யின் நாட்டு விடுதைல ஆவத்தால் கனிந்திருந்த புலவ - பாரதியா,
வ.ேவ.சு., ப.வரதராசுலு, அரவிந்த ேபான்ேறாக்குப் புகலிடம் அளித்தல். தம்
ெபற்ேறாக்குத் ெதrயாமல் ேமல் துண்டில் வடித்த ேசாறு ெகாடுத்தல். ஓேரா
அைமயங்களில் ெசலவுக்குப் பணம் தருதல். காவலகளின் ேவட்ைடயிலிருந்து தப்ப
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உதவல். பாரதியாrன் "இந்தியா" ஏட்ைட மைறமுகமாகப் பதிப்பித்துத் தருதல். ஆசு
ஆட்சித் தைலவைரச் (கெலக்டைரச்) சுட்ட துமுக்கி (துப்பாக்கி) பாேவந்த
அனுப்பியேத.
1916 - தந்ைதயா (23.1.1916) இயற்ைக எய்தல்.
1918 - பாரதியாருடன் ெநருங்கிப் பழகிய பழக்கத்தால் சாதி, மதம், கருதாத ெதளிந்த
உறுதியான கருத்துகளால் ஈப்புற்றுப் புலைமச் ெசருக்கும் மிடுக்கும் மிகுந்த
நைடயில் எழுதும் ேதசிய ெதய்வப் பாடல்கைளப் பழகு தமிழில் எழுதுதல். புதுைவ,
தமிழக ஏடுகளில் புதுைவ ேக.எசு.ஆ., கண்ெடழுதுேவான், கிறுக்கன், கிண்டல்காரன்,
ேக.எசு. பாரதிதாசன் என்ற ெபயகளில் பாடல், கட்டுைர, கைத மடல்கள் எழுதுதல். 10
ஆண்டுக்காலம் பாரதியாருக்கு உற்றுழி உதவியும் உறு ெபாறுள் ெகாடுத்தும்
ேதாழனாய் இருந்தா.
1919 - திருபுவைனயில் ஆசிrயராக இருக்ைகயில், பிெரஞ்சு அரசுக்கு எதிராகச்
ெசயல்பட்டா என்று குற்றம் சாட்டி ஒன்ேறகால் ஆண்டு சிைறபிடித்த அரசு
தவறுணந்து விடுதைல ெசய்தது. ேவைல ந*க்க வழக்கில் புலவ ெவன்று மீ ண்டும்
பணியில் ேசதல்.
1920 - இந்திய விடுதைல அறப்ேபாராட்டத்தில் பங்ேகற்றல், புவனகிr ெபருமாத்தூ
பரேதசியா மகள் பழனி அம்ைமைய மணத்தல். தம் ேதாளில் கதத் துணிையச்
சுமந்து ெதருத்ெதருவாய் விற்றல்.
1921 - ெசப்டம்ப 19 - தைலமகள் சரசுவதி பிறப்பு (12.11.1921) பாரதியா மைறவு.
1922 - ேக.சு. பாரதிதாசன் என்ற புைனப்ெபயைரத் ெதாடந்து பயன்படுத்தி, ேதச
ேசவகன் "துய்ப்ேளச்சு", புதுைவ கைலமகள், ேதேசாபகாr, ேதச பக்தன், ஆனந்த
ேபாதினி, சுேதச மித்திரன் இதழ்களில் ெதாடந்து பாடல், கட்டுைர, கைதகள்
எழுதுதல்.
1924 - ேசாவியத்து நாட்டு மாவர
*
இெலனின் இழப்பிற்குப் பாடல்.
1926 - சிr மயிலம் சுப்பிரமணிய துதியமுது. நூலில் சிந்ைதக்குத் தந்ைதயாதல்.
1928, நவம்ப 3 - ேகாபதி (மன்ன மன்னன்) பிறப்பு. தன்மான (சுயமrயாைத)
இயக்கத்தில் ெபrயா ஈ.ெவ.இரா.வுடன் இைணதல். தாமும் தம் குடும்பமும்
பகுத்தறிவுக் ெகாள்ைகைய ேமற்ெகாள்ளல். குடும்பத் திருமணங்களில் தாலிையத்
தவித்தல்.
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1929 - குடி அரசு, பகுத்தறிவு ஏடுகளில் பாடல், கட்டுைர, கைத, கட்டுப்பாடு பற்றி
இந்தியாவிேலேய முதன்முதல் பாட்ெடழுதிய முதல் பாவல என்ற சிறப்புச் ெபறல்.
1930 - பாரதி புதுைவ வருைகக்கு முன்னும் பின்னும் பாடிய சிறுவ, சிறுமிய
ேதசியப் பாடல், ெதாண்ட நைடப்பாட்டு, கத இராட்டினப் பாட்டு நூல் வடிவில்
ெவளியிடப்பட்டன. ெதாடந்து சஞ்சீ வி பவதத்தின் சாரல், தாழ்த்தப்பட்ேடா
சமத்துவப்பாட்டு நூல்கைள ம.ேநாேயல் ெவளியிடல். திசம்ப 10இல் புதுைவ முரசு
கிழைம ஏட்டின் ஆசிrய ெபாறுப்ேபற்றல்.
1931 - புதுைவ முரசு (5.1.31) ஏட்டில் ெசவ்வாய் உலக யாத்திைர - கட்டுைர வைரதல்.
சுயமrயாைதச் சுட என்ற 10 பாடல்கைளக் ெகாண்ட நூைல "கிண்டற்காரன்" என்ற
ெபயrல் ெவளியிடல். (குத்தூசி குருசாமிக்கு இந்நூல் பைடப்பு) 18.8.31 இரண்டாம்
மகள் வசந்தா (ேவனில்) பிறப்பு. பள்ளி ஆண்டு விழாவில் சிந்தாமணி என்ற முத்தமிழ்
நாடகம் எழுதி இயக்குதல்..
1932 - "வாrவயலா வரலாறு" அல்லது "ெகடுவான் ேகடு நிைனப்பான்" புதினம்
ெவளியிடல். ெவளியா நாடகங்களுக்கும் தன்மான, ெபாதுவுைடைமக்
கூட்டங்களுக்கும் பாட்ெடழுதித் தருதல்.
1933 - ம. சிங்காரேவல தைலைமயில் ெசன்ைன ஒயிட்சு நிைனவுக் கட்டிடத்தில்
(31.2.1933) நடந்த நாத்திக மாநாட்டில் கலந்து ெகாண்டு வருைகப் பதிேவட்டில் நான்
ஒரு நிைலயான நாத்திகன் என்று எழுதி ைகெயழுத்திடல்.
1933 - மூன்றாம் மகள் இரமணி பிறப்பு.
1934 - மாமல்லபுரத்திற்கு முழுநிலா இரவில் ேதாழ ப.சீவானந்தம், குருசாமி,
குஞ்சிதம், நயினா சுப்பிரமணியம், மயிைல சீனி.ேவங்கடசாமி, மாயூரம் நடராசன்,
சாமி சிதம்பரனா, எசு.வி. லிங்கம், நாரண துைரக்கண்ணனுடன் படகில் ெசல்லல்.
மாவலிபுரச் ெசலவு - பாடல் பிறந்தது. 9.9.1934இல் இரணியன் அல்லது இைணயற்ற
வரன்
*
நாடகம் ெபrயா தைலைமயில் நைடெபறல்.
(குருசாமி -இரணியன், திருவாசகமணி ேக.எம் பாலசுப்பிரமணியன் - பிரகலாதன்)
1935 -இந்தியாவின் முதல் பாட்ேடடான, "சிr" சுப்பிரமணிய பாரதி கவிதா மண்டலம்
ெதாடக்கம். இதற்கு ஊறுதுைணயாக இருந்தவ எசு.ஆ. சுப்பிரமணியம். (சேவாதயத்
தைலவ)
1936 - ெபங்களூrல் பதினான்கு நாள் தங்கி (1.4.1936) ேதசிங்கு ராசன் வரலாற்ைற
"அட்கின்சு" குழுமத்தாக்கு "இசு மாசுட வாய்சு" இைசத் தட்டுகளில் பதித்தல்.
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1937 -இல் புரச்சிக்கவி -குறுப்பாவியம் ெவளியிடல். பாலாமணி அல்லது பாக்தாத்
திருடன் திைரப்படத்திற்குக் கைத, உைரயாடல், பாடல் எழுதுதல். இதில் நடித்தவகள்
டி.ேக.சண்முகம்-உடன் பிறந்ேதா அைனவரும்.
1938 -"பாரதிதாசன் கவிைதகள்" முதல் ெதாகுதிையக் குத்தூசி குருசாமி, குஞ்சிதம்
குருசாமி ெவளியிட்டன. ெபாருளுதவி ெசய்தவ கடலூ தி.கி. நாராயனசாமி.
தமிழிலக்கியத்திேலேய ெபரும் புரட்சிைய உண்டாக்கியதால், ெபrயா. "தன்மான
இயக்கத்தின் ெபரும் பாவல" என்று பாராட்டினா. மருத்துவ மாசிலாமணியா
நடத்திய தமிழரசு இதழில் ெதாடந்து எழுதுதல். "தமிழுக்கு அமுெதன்று ேப" என்ற
பாடைல அச்சுக் ேகாத்தவ பின்னாளில் சிறப்புற்ற எழுத்தாள "விந்தன்".
1939 -"கவி காளேமகம்" திைரப்படத்திற்குக் கைத, உைரயாடல், பாடல் எழுதுதல்.
இரணியன் அல்லது இைணயற்ற வரன்
*
நூல் வடிவில் வருதல்.
1941 -"எதிபாராத முத்தம்" பாவியம் காஞ்சி ெபான்னப்பாவால் வானம்பாடி நூற்பதிப்புக்
கழகத்தில் ெவளியிடல். இதற்கு ேமலட்ைட ஓவியம் இராய் சவுத்r.
1942 - குடும்ப விளக்கு 1 ெவளியிடல். இந்தியப் ேபாராட்ட எழுச்சிைய மைறமுகமாக
ஊக்குவித்தல். இரண்டாம் உலகப் ேபாைர -இட்லைர எதித்தல். பல ஏடுகட்கும்
எழுதுதல்.
1943 - பாண்டியன் பrசு-பாவியம் ெவளியிடல்.
1944 - ெபாrயா முன்னிைலயில் தைலமகள் சரசுவதி திருமணம். மணமகன் புலவ
கண்ணப்ப. "இன்ப இரவு" (புரட்சிக்கவி) முத்தமிழ் நிகழ்ச்சி அரங்ேகற்றம். இருண்ட
வடு,
*
காதல் நிைனவுகள், நல்ல ந*ப்பு (நாடகம்) அழகின் சிrப்பு ஆகிய நூல்கள்
ஒன்றன் பின் ெவளியிடல். சதி சுேலாசனா என்ற திைரப்படத்திற்குக் கைத,
உைரயாடல், பாடல் எழுதுதல். குடும்ப விளக்கு 2 ெவளியிடல். ெசட்டிநாடு முழுவதும்
இலக்கியச் ெசாற்ெபாழிவு நடத்திப் பகுத்தறிவு இயக்கத்ைதக் காலூன்றச் ெசய்தல்.
கைலவாண என்.எசு.ேக. வுக்காக "எதிபாராத முத்தம்" நாடகமாத் த*ட்டித் தருதல்.
"கற்கண்டு" ெபாறுைம கடலினும் ெபrது இைணத்து எள்ளல் நூல் ெவளியிடல்.
1945 - புதுைவ 95, ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு வட்ைட
*
வாங்குதல். தமிழியக்கம், (ஒேர
இரவில் எழுதியது) எது இைச நூல்கள் ெவளியிடல்.
1946 - முல்ைல இதழ் ெதாடங்கப்பட்டது. அைமதி, ஊைம நாடகம் ெவளியிடல்.
29.7.1946 - பாேவந்த "புரட்சிக் கவி" என்று ேபாற்றப்பட்டு ரூ.25 ஆயிரம் ெகாண்ட
ெபாற்கிழிைய, நாவல ேசாமசுந்தரம் பாரதியா தைலைமயில் ெபான்னாைட
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ேபாத்தி அறிஞ அண்ணா திரட்டித் தந்தா. தமிழகப் ேபரறிஞகள் அைனவரும்
வாழ்த்திப் ேபசின. 8.11.1946இல் முப்பத்ேதழாண்டுத் தமிழாசிrய பணிக்குப் பின்
பள்ளியிலிருந்து ஓய்வு ெபறுதல்.
1947 - புதுக்ேகாட்ைடயிலிருந்து "குயில்" 12 மாத ெவயியீடு. சவுமியன் நாடக நூல்,
பாரதிதாசன் ஆத்திச்சூடி ெவளியிடுதல். ெசன்ைனயில் குயில் இதழ். ஆயிரம் தைல
வாங்கி அபூவ சிந்தாமணி - திைரப்படக் கைத, உைரயாடல், பாட்டு த*ட்டல்.
இைசயமுது ெவளியிடல். புதுைவயிலிருந்து "குயில்" ஆசிrய - ெவளியிடுபவ "கவிஞ ேபசுகிறா" ெசாற்ெபாழிவு நூல்.
1948 - காதலா? கடைமயா? பாவியம் முல்ைலக்காடு, இந்தி எதிப்புப் பாடல்கள்,
படித்த ெபண்கள் (உைர நாடகம்), கடற்ேமற் குமிழிகள் பாவியம். குடும்ப விளக்கு 3,
திராவிட திருப்பாடல், அகத்தியன் விட்ட கரடி - நூல் ெவளியிடல். குயில் மாத
ஏட்டிற்குத் தைட, நாேளடாக்குதல், கருஞ்சிறுத்ைத உருவாதல்.
1949 - பாரதிதாசன் கவிைதகள், 2-ஆம் ெதாகுதி ேசர தாண்டவம், முத்தமிழ், நாடகம்,
தமிழச்சியின் கத்தி - பாவியம், ஏற்றப் பாட்டு ெவளியிடல்.
1950 - குடும்ப விளக்கு 4, குடும்ப விளக்கு 5 ெவளியிடல்.
1951, ெசப்டம்ப 15இல் ேவனில் (வசந்தா தண்டபாணி) திருமணம். அ.
ெபான்னம்பலனா தைலைமயில் நடந்தது. அமிழ்து எது? கைழக் கூத்தியின் காதல்
ெவளியிடல்.
அறுபதாண்டு மணிவிழா திருச்சியில் நிகழ்வுறல்.
1952 - வைளயாபதி - திைரப்படம், கைத, உைரயாடல், பாட்டு, இைசயமுது இரண்டாம்
ெதாகுதி ெவளியிடல்.
1954 - ெபாங்கல் வாழ்த்துக் குவியல், கவிஞ ேபசுகிறா - ெசாற்ெபாழிவு நூல்
ெவளிவரல். குளித்தைலயில் ஆட்சி ெமாழிக் குழுவிற்குத் தைலைம ஏற்றல்.
1954 - மூன்றாம் மகள் இரமணி சிவசுப்பிரமணியம் திருமணம். இராசாக் கண்ணனா
தைலைமயில் நடந்தது.
1955 - புதுைவச் சட்டமன்றத் ேததலில் ெவற்றியுற்று அைவத் தைலைம ஏற்றல். சூன்
26இல் மன்ன மன்னன் - ைமசூ வ.* சாவித்திr திருமணம். ேகாைவ அ. ஐயாமுத்து
தைலைம. பாரதிதாசன் கவிைதகள் மூன்றாம் ெதாகுதி ெவளியிடல்.
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1956 - ேதனருவி இைசப்பாடல்கள் ெவளியிடல்.
1958 - தாயின் ேமல் ஆைண, இைளஞ இலக்கியம் ெவளியிடல். தமிழகப் புலவ
குழுவின் சிறப்புறுப்பினராதல். குயில் - கிழைம ஏடாக ெவளிவருதல்.
1959 - பாரதிதாசன் நாடகங்கள், குறிஞ்சித் திட்டு பாவியம் ெவளியிடல். பிசிராந்ைதய
- முத்தமிழ் நாடகம் ெதாடதல். 1.11.1959 முதல் திருக்குறளுக்கு வள்ளுவ உள்ளம்
என்ற உைர விளக்கம் எழுதுதல்.
1961 - ெசன்ைனக்குக் குடி ெபயதல். "பாண்டியன் பrசு" திைரப்படம் எடுக்க
திட்டமிடல். ெசக் நாட்டு அறிஞ ேபராசிrய கமில்சுவலபில் "ெசக்" ெமாழியில்
ெபயத்த பாேவந்தrன் பாடல்கைளக் ெகாண்ட நூைலப் ெபறுதல். நடுவ எசு.
மகராசன் நட்புறவு.
1962 - ெசன்ைனயில் மீ ண்டும் குயில் கிழைம ஏடு (15.4.1962). அைனத்துலகக் கவிஞ
மன்றத் ேதாற்றம். கண்ணகி புரட்சிக் காப்பியம், மணிேமகைல ெவண்பா ெவளியிடல். தமிழ் எழுத்தாள சங்கம் சாபில் இராசாசி ெபான்னாைட அணிவித்துக்
ேகடயம் வழங்கல்.
1963 - ேதாழ ப.சீவானந்தம் மைறவு குறித்துப் "புகழ் உடம்பிற்குப் புகழ் மாைல"
பாடல் எழுதுதல். சீனப்பைடெயடுப்ைப எதித்து அைனத்திந்திய மக்கைள
வறுெகாண்ெடழுப்
*
பாடல்கள் எழுதுதல். பன்மணித்திரள் நூல் ெவளியீடு. 1972-ஆம்
ஆண்டு பிறந்தநாள் விழா வழக்கறிஞ வி.பி. இராமன் தைலைமயில் நைடெபற்றது.
"பாரதியா வரலாறு" திைரப்படம் எடுக்கத் திட்டமிட்டு எழுதி முடித்தல். இராசிபுரத்தில்
புலவ அரங்கசாமி கூட்டிய கவிஞகள் மாநாட்டில் தைலைம ஏற்றல்.
1964 - பாரதியா வரலாற்றுத் திைரப்படத்திற்குத் த*விர முயற்சி. ெசன்ைன, ெசன்ைன
ெபாது மருத்துவமைனயில் ஏப்ரல் 21இல் இயற்ைக எய்தல். மறுநாள் புதுைவக்
கடற்கைரயில் உடல் அடக்கம். வாழ்ந்த காலம் 72ஆண்டு 11 மாதம் 28 நாள்.
1965, ஏப்ரல் 21 - புதுைவ கடற்கைர சாந்த பாப்பம்மா ேகாயில் இடுகாட்டில்
பாரதிதாசன் நிைனவு மண்டபம் புதுைவ நகராட்சியினரால் எழுப்பப்பட்டது.
1968 - உலகத் தமிழாராய்ச்சி மாநாட்டின் ேபாது ெசன்ைனக் கடற்கைரயில் பாேவந்த
உருவம் நாட்டப் ெபறல்.
1970, சனவr - இரமணி மைறவு.
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1971, ஏப்ரல் 29 - பாேவந்தrன் பிறந்த நாள் விழா புதுைவ அரசு விழாவாகக்
ெகாண்டாடப் ெபற்றது. ஒவ்ேவாராண்டும் அரசு விழா நிகழ்கிறது. பாேவந்த வாழ்ந்த
ெபருமாள் ேகாயில் ெதரு, 95ஆம் எண் ெகாண்ட இல்லம் அரசுைடைமயாயிற்று.
அங்ேக புரட்சிப் பாவல நிைனவு நூலகம், காட்சிக் கூடம் நடந்து வருகிறது.
1972, ஏப்ரல் 29 - பாேவந்தrன் முழு உருவச் சிைல புதுைவ அரசினரால் திறந்து
ைவக்கப்ெபற்றது.
1979 - கடற்ேமற் குமிழிகள் - பாவியத்தின் பிரஞ்சு ெமாழியாக்கம் ெவளியிடப் ெபறல்.
பாரதிதாசன் ஒரு பாைவ - ைவரமுத்து
கவிஞன்
உருவாக்கப்படுவதில்ைல!
காரணம்....
அவன்
களிமண் ெபாம்ைமயில்ைல!
கவிஞன்
பிறப்பதுமில்ைல!
ஏெனனில்,
எந்தக் கருப்ைபயும்
அவைன
அசுத்தப்படுத்திவிட முடியாது!
அவன்
ேதான்றுகிறான்!
தன்னிலிருந்து இன்ெனான்றாய்
தாேன ேதான்றுகிறான்!
நிகழ்காலத்தின்
பாய்விrப்பில் படுத்துக்ெகாண்ேட
ேநற்றுகளிலும்.... நாைளகளிலும்
வாசம்புrய வல்லவன் அவேன!
அவன் கனவுகள்
தூக்கங்களால் மட்டும்
ெகளரவிக்கப்படுவதில்ைல!
அவன் கனவுகளுக்கு
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விழிப்புகளும் சம்மதிக்கின்றன!
இந்தப்
பிரபஞ்சத்தின் நுைரயீரல்களுக்காேவ
அவன்
தன்
ெசாந்த மூக்கில் சுவாசிக்கிறான்!
அவனால் மட்டுேம
உலகின்
எல்லா ெமாழிகைளயும் ஒேர லிபியில் எழுத முடியும்.
அவன் சிrப்பான்;
சூrயனிலும்
ஈரங் கசியும்!
அவன் அழுவான்
பகேல
இருட்ைட அணிந்து
அவேனாடு
துக்கங் ெகாண்டாடு:ம!
அவன் ேகாபிப்பான்!
அவன்
விரல்களில் சூட்டில்
ேபனா ைம ெகாதிக்கும்!
அவன் நிழ:ல
ெவயிலுக்கும்
குைடயாகும்.
பாரதியின் தாசேன!
ந*யும்
இந்தப்
பட்டியலின் பாற்பட்ட
பாவலன் தான்!
ந*
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எைதப்பற்றித்தான்
எழுதவில்ைல?
பூமியின் ேதாள்களில்
ெவய்யில் தூrைகயால்
ெதாய்யில் எழுதுேம
விடிகாைல
அைதப்பற்றி
ெவப்பப் பகைல வழ்த்திய
*
ஒரு
புரட்சிக்குப் பிறகு....
உைறந்த ரத்தக்ளமாய்க்
குளிந்து கிடக்குேம
அந்தி....
அைதப்பற்றி
காற்றுவாங்க வருேவாக்கு
அைலச் சாமரங்கள் வசுேம
*
கடல்...
அைதப்பற்றி
ஓ! எைதப்பற்றித்தான்
ந* எழுதவில்ைல!
உன்ைன...
சராசrத் தராசுகள்
நிறுத்திவிட முடியாது!
விமசனத் தராசின்
ேபாலிக் கயிறுகைள
அறுத்துவிடும் கனம்
உன் கவிைதக்குண்டு!
ந* கண்டித்தாய்!
சுரங்கைளக் சுரக்கும்
காதல் வைணகள்
*
விறகுக்காகேவ
ெவட்டப்படுவைத
ந* எதித்தாய்!

RangaRakes

tamilnavarasam.com

ேகாவலகள் ெசத்ததற்காய்
கண்ணகிகைளேய எrத்துவிடும்
கண்மூடித்தனத்ைத
சமூகம்
ஒரு
விதைவக் கூந்தலின்
பூக்கைள மட்டுேம
புறக்கணிக்க முடியும்!
அவள் கண்ணிலிருந்து
இதயத்திற்குள் ெசாட்டும்
கண்ணருக்கு
*
யா
காவல் நிற்க முடியும்?
சமுதாயம்
அவைளச் சுத்தப்படுத்துவதாய்த்
தன்ைன
அழுக்குப்படுத்திக ெகாள்கிறது.
விதைவகளின்
அமாவாைச ெநற்றிகளில் திலக நிலவுகள் த*ட்டிய புலவன்
ந*யல்லவா!
உலகச் சந்ைதயில்
காணாமல் ேபான
ைகக் குழந்ைதகளாய்
நாம்
தவித்தழுத ேபாது
முகவrதர மு;னிவந்தவன்
ந*யல்லவா?
தமிழின்
சாசனமாயிருந்த
சங்கப் பலைக
பூசணம் பிடித்த ெபாழுது
அந்தப் பலைகையச்
ெசாந்த ஊஞ்சலாய் ேஜாடித்து
உல்லாசத் தமிழ்மகைள
உட்காத்திப் பாத்வன் ந*யல்லவா?
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உன்ைன நான் ேநசிக்கிேறன்
ஒரு
தாமைரப் பூவில்....
பரணன்முதல் பாரதிவைர
ெபண்ணின்
கன்னச் சிவப்ைபேய காண்ைகயில்
உைழக்குந் ேதாழrன்
ைககளில் சிவப்ைபக்
கண்டவன் ந* என்பதால்...
உன்ைன நான் ேநசிக்கிேறன்.
பாேவந்த பற்றி அறிஞகள்
தந்ைத ெபrயா

1938

சுயமrயாைத இயக்கத்தின் ஒப்பற்ற கவி
"பாரதிதாசன் கவிைதகள்" என்னும் புத்தகம் தமிழ் நாட்டுக்கு ஒரு சிறந்த
ெபாக்கிஷமாகும். இது, படிப்ேபாருக்குக் கவியா? வசனமா? என்று மைலக்கும் படியான
ஓ அற்புதக் கவித்திரட்டு என்றுதான் ெசால்ல ேவண்டும்.
கவிைதகள் அைமப்புப் ெபருைம இங்ஙனம் இருக்க, கவிகள் ெகாண்ட கருத்துக்கேளா
முற்றிலும் சமூக சமயச் சீதிருத்தக் கருத்துக்கேளயாகும். சிறப்பாக மூட
நம்பிக்ைககைள அகற்றும் தன்ைமயில், மிகமிகப் பாமர மக்களுக்கும் பசுமரத்தில்
ஆணி அைறந்தது ேபால் விளங்கும்படியும் பதியும்படியும் பாடப்பட்டிருப்பதுடன், கவி
நயேமா புலவகளுக்கு ஒரு நல் விருந்தாகவும் அைமந்துள்ள அரும் புத்தகமாகும்.
ேதாழ பாரதிதாசன் அவகள் தமிழ்நாட்டிற்குப் புதியவரல்ல. அவ ெசன்ற பத்து
ஆண்டுகளாகச் சுயமrயாைத இயக்கத்தில் த*விரமாய் ஈடுபட்டு வருகின்றா. மனித
சமுதாயத்தின் ஒற்றுைமக்கும் முன்ேனற்றத்திற்கும் சந்ேதாஷ வாழ்க்ைகக்கும்
இன்றியைமயாத புரட்சியான பல சீ¡திருத்தங்கைள ஆதrப்பது மட்டுமின்றி,
அைவகைள ஜன சமூகத்தில் பலவழிகளிலும் பரப்ப ேவண்டுெமன்ற ஆைசையக்
ெகாண்டவ. சிறப்பாகவும், சுருக்கமாகவும் கூற ேவண்டுமானால் பாரதிதாசன்
அவகள் "சுயமrயாைத இயக்கத்தின் ஒப்பற்ற கவி" என்றுதான் வற ேவண்டும்.
இந்த ஒரு காரணத்தினாேலேய, அவ இன்று தமிழ் நாட்டின் சிறந்த கவியாய்
இருந்தும், அவருைடய புகழ் ேபாதுமான வைரயில் பரவாமலிருக்கிறது. ஆனால்
அவ மட்டும் ெவறும் புகைழ விரும்புவாரானால், காலத்திற்கும் பாமர மக்கள்
உணச்சிக்கும் ஏற்றவாறு தம் கருத்துக்கைள மாற்றிக் ெகாண்டு மிகச் சிறந்த கவி
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என்ற ெபயைர எளிதில் ெபற்று விடலாம்.
ஆனால், உண்ைம, நியாயம், அறிவு முதலியவற்ைறச் சிறிதும் விட்டுக் ெகாடுக்க
இைசயாத இயற்ைகயான ஒரு பிடிவாதமுைடயவராதலால் அவ புகைழ
எதிபாராமல், தம் ெகாள்ைககளில் விடாப்பிடியாய் இருந்து வருகிறா. இக்குணத்ைத
நான் அவrடம் பல தடைவகளில் கண்டிருக்கிேறன்.
இத்தைகய ஒருவரால் எழுதப்பட்ட இப்புத்தகத்ைத உண்ைமத் தமிழ் மக்கள்
ஒவ்ெவாருவரும் சிறப்பாகச் சமூகப் புரட்சிக் கருத்துைடயவகளும், சமூகச்
சீதிருத்தத் ெதாண்டு ெசய்பவகளும் வாங்கி அனுபவித்து அதன் கருத்துக்கைள
மக்களிைடயில் பரப்ப ேவண்டியது மிக்க அவசியமாகும்.
இப்பாட்டுக்கைளப் பாடிய ேதாழ பாரதிதாசன் அவகளுக்கும் இைவகைளத் திரட்டி
ெவளியாக்கிய ேதாழ குஞ்சிதம் குருசாமி அவகளுக்கும் சீதிருத்த உலகம்
கடப்பாடுைடயதாகும்.
ேபரறிஞ அண்ணா
வரராகத்
*
திகழ.....தழிழராக வாழ....!
"முகிைலக் கிழித்து ெவளிக் கிளம்பும் ஒரு முழுமதி ேபால".... தமிழ்நாட்டில் ேதாழ
பாரதிதாசனின் கவிைத ேதன்றியுள்ளது. புரட்சிக் கருத்துகள் அவரது உள்ளத்தில்
ெபாங்கிப் பூrத்து, புதுைமக் கவிைதகளாக ெவளிவருகின்றன. இயற்ைகயின் எழில்,
காதல், ேமம்பாடு, கைல நுணுக்கம் முதலியனபற்றி அவ இயற்றியுள்ள கவிைதகள்
படிப்ேபாைரக் களிப்புக் கடலில் ஆழ்த்தும். ஆனால், புத்துலகக்கைர ெகாண்டு ேபாய்ச்
ேசக்கும். வரச்
*
சமுதாயம், "கடவுள்", "மதம்", என்னும் கட்டறுத்து காதல், கவிைத,
கைல எனும் நறுமணச் ேசாைலயில் உலவும் நல்ல சமுதாயம், "ஓடப்ப" இல்லது
"ஒப்பப்ப" உள்ள சமுதாயம், வஞ்சகத்ைத வழ்த்த
*
வாெளடுக்கத் துணியும் த*ரச்
சமூகம் - இது கவியின் இலட்சியம். இது பலப்பல பrமளத்துடன் பாக்களாக
வந்துள்ளன. ஒவ்ெவான்றும் உள்ளத்துக்கு உல்லாசமும், உறுதியும் தருவன. முத்தும்,
பவளமும், ைவரமும் தங்கப் ேபைழயில் இட்டுத் தருவதுேபால் பாரதிதாசனின்
கவிைதகைளத் திரட்டி அழகிய வடியினதாக, ெசன்ைன "தமிழ் நூல் நிைலயத்தா"
ெவளியிட்டுள்ளன. இைளஞகள் ஒவ்ெவாருவரும் இதைனப் ெபற ேவண்டும். ேபறு
ெபற அல்ல. புத்துலகக் கருத்து ெபற, புதுைமச் சுைவைய உண்ண, வரராகத்
*
திகழ!
தமிழராக வாழ!
மைறமைலயடிகள்
பாச்சுைவ பாரதிதாசன் வாழ்க
திருச்சியில் ஒரு மணி விழா நைடெபற்று வருகிறது. அது தமிழ் விழா. தமிழ்நாட்டு
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விழா. தமிழ்ப் பாட்டு விழா. அவ்விழாைவ, இயல் வாழ்த்துகிறது; இைச
வாழ்த்துகிறது; நாடகம் வாழ்த்துகிறது.
மணி விழாவுைடயா யா? புதுைவத் ேதான்றல் சுப்புரத்தினம் - பாரதிதாசன்; அவ
வாழ்க!
கடவுள் பாட்டு, கருைண பாட்டு, நிைல பாட்டு, ெவண் வதி
* பாட்டு, ஞாயிறு பாட்டு,
திங்கள் பாட்டு, நானிலம் பாட்டு, எல்லாம் பாட்டு - பாட்ேட!
எல்லாவற்ைறயும் பாட்டாக ேநாக்கும் ெநஞ்சில் பாட்டு முகிழ்க்கும். அதைன
எழுத்ேதாவியமாக அைமக்கும் ேபறு பலக்கு வாய்ப்பதில்ைல. ேதாழ
பாரதிதாசனுக்கு அப்ேபறு எளிதில் வாய்த்தது. இது கருவிலுற்ற திருேவயாகும்.
ேதாழருடன் சிறிது ேநரம் ேபசினும் அவதம் குழந்ைத மனம் புலனாகும். குழந்ைத
மனம் பாட்டுப் புலம் என்பைத விளக்க ேவண்டுவதில்ைல.
புதுைவத் தமிழ் வகுப்பு கனகசுப்புவினிடத்திருந்து ெபாங்கி வழிந்த பாமணிகள்
பலப்பல. அவற்றுள், கருத்து ேவற்றுைம உண்டு. ேவற்றுைம என் ெநஞ்ைசக்
கவவதில்ைல. பாட்ேட என் ெநஞ்சைசக் கவரும். இது சுப்புவின் பாட்டுத் திறம் என்று
கூறாது ேவெறன்ன கூறுவது.
ெபாதுைவப் ெபாழில் - புதுைம மல - தமிழ்த்ேதன் - பாச்சுைவ - பாரதிதாசன் வாழ்க!
வாழ்க! வாழ்க பல்லாண்டு!
தமிழ்த்ெதன்றல் திரு வி.க.
".....இக்காலத்திற் பல துைறகளிலுஞ் சீதிருத்தம் ேவண்டி நிற்கும், நம் தமிழ்
மக்கட்குப் புது முைறயிற் பாடப்பட்டிருக்கும் பாரதிதாசனின் பாட்டுகள்
கிளச்சியிைனயும் மகிழ்ச்சியிைனயும் பயந்து, சீதிருத்தங்கள் பலவற்றிற்கு வழி
காட்டும்.
அறிஞ வ.ரா. 1938
உயிக்கவி பாரதிதாசன்
.....பாரதிதாசன் ஆேவசக் கவி. அவ (அழகு) அலங்காரக் கவி அல்ல. ெவறும் ேஜாடிப்பு
ேவைல ெசய்பவ அல்ல. அகராதிையக் ெகாண்டு கவி கட்டும் ேமஸ்திr அல்ல.
உண்ைமக் கவிைதையக் கண்டு மனம் ெபாங்கும் "புலவ" அல்ல. ஆேவசத்ைதயும்
உணச்சிையயும் ெவள்ளமாகக் ெகாட்டும் உயrக்கவி பாரதிதாசன் என்பது எனது
தாழ்ைமயான எண்ணம். அவ ைகயாளும் ெசாற்களின் எழிைலயும் பைசையயும்
விசித்திரத் தன்ைமையயும் கண்டு அனுபவிப்பவகள் நான் ெசால்லுவைத
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ஆதrப்பாகள் என்று எனக்கு நிச்சயமாகத் ெதrயும்.
பாரதிதாசன் தமிழ்நாட்டின் ெபாக்கிஷம். அந்தப் ெபாக்கிஷத்ைதத் தமிழகள்
அைனவரும் ேபாற்றுவாகளாக! இந்தக் காவியத்ைதப் படித்துப் "ேபrன்பம்"
அைடவாகளாக! அவருைடய கவிைதைய வாசித்து உயிரும் உணச்சியும்
ெபறுவாகளாக.
நாவல ெநடுஞ்ெசழியன்
புரட்சிப் பாேவந்த
எடுப்பான ேதாற்றம் - மிடுக்கான நைட - பரந்த முகம் - விrந்த ெநற்றி அடந்ெதழுந்த மீ ைச - தூக்கிப் பின்ேனாக்கி வாr விடப்பட்ட தன்னங்கறுத்த
தைலமயி - அகன்ற கண்கள் - குறுகுறுத்த பாைவ - முகத்திற்குப் ெபாலிவூட்டும்
மூக்கு - மயிரடந்த புருவம் - மூக்கின் ேமல் கண்ணாடி - கறுத்த ேமனி - மடித்துக்
கட்டபபட்ட ேவட்டி - ந*ண்டு ெதாங்கும் முழுக்ைகச் சட்ைட - மாபிேல, குறுக்ேக
ேபாத்தப்பட்ட ெபாடி நிறப் ேபாைவ - காலிேல ெதாடு ேதால் - ைகயிேல
ெகாண்டிருக்கும் சுருட்டு.
இந்தக் ேதாற்றப் ெபாலிேவாடு மனக்கண்முன் ேதான்றிப் பூrப்பும் ெபருைமயும்
ெபருமிதமும் அளிப்பவ தாம் புரட்சிக் கவிஞ பாரதிதாசன் அவகள் ஆவாகள்.
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