
     
 பாரதிதாச� 
29 April 1891- 1 April 1964  
 

 
 
 இ�ப� தமி� 
 
தமி���� அ�ெத�� ேப�! - அ�த� 
தமி� இ�ப� தமி�எ�க� உயி#�� ேந�! 
தமி��� நிலெவ�� ேப�! - இ�ப� 
தமி� எ�க� ச�க�தி� விைள)�� ந*�! 
தமி��� மணெம�� ேப�! - இ�ப� 
தமி� எ�க� வா�)�� நி#மி�த ஊ�! 
தமி��� ம-ெவ�� ேப�! - இ�ப� 
தமி� எ�க� உ.ைம/ெச� பயி#�� ேவ�! 
 
தமி� எ�க� இளைம��0 பா1! - இ�ப� 
தமி� ந1ல 2க�மி�க 2லவ��� ேவ1! 
தமி� எ�க� உய�)�� வா�! - இ�ப� 
தமி� எ�க� அசதி��/ 3ட�த�த ேத�! 
தமி� எ�க� அறி)��� ேதா�! - இ�ப� 
தமி� எ�க� கவிைத�� வயிர�தி� வா�! 
தமி� எ�க� பிறவி��� தா6! - இ�ப� 
தமி� எ�க� வளமி�க உள�7ற த*! 
 
  
 
தா6ெமாழி� ெதா9ேட தவெமன� தா�கி 
தா6ெமாழி0 ப9பி� தனிைமைய� கா��� 
வா6ைமேய த�<ைட வா�வி� உயி�0பா6 
�-ைமயி7 2��-ள �ர9கைள மா7றி 
2-ைமயி7 பா=� 2ர>சி� கவிஞ�.  
 
 
 
ஒ1காத ெப#� 2க��ெதா1 
கா0பிய�� ந�BC�  
தமிழ�� ெக1லா� 
ந1க.ய ந�ைம ெயலா� 
ந1கின எ�1 நா��  
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ந�றி ெசா1ேவா�  
ெச1பலD7 9= ெசல 
அEவி#D1 தி#வFயி1 
2திய D7க� 
ப1காேவ1 இ#D7��  
பழிேய, ந� 2லவ���� 
பழிேய யனேறா? 
 
 
உலகியலி� அட�கC��� -ைறேதா�� D7க� 
ஒ#�த�தைய இ1லாம1 ஊரறிI� தமிழி1 
சலசெலன எEவிட�-� பா6/சிட ேவ9=� 
தமிெழாளிைய மத�களிேல சா6�காைம ேவ9=�  
இலவசD7 கழக�க� எEவிட�-� ேவ9=�  
எ�க� தமி� உய�ெவ�� நா�ெசா1லி/ ெசா1லி�  
தைல�ைறக� பலகழி�ேதா� �ைற கைள� ேதாமி1ல 
தக�தகாய� தமிைழ� தாபி0ேபா� வாJ�.  
 
 
எளியநைட யி1தமி�D1 எ�திட)� ேவ9=�  
இல�கண D1 2திதாக இய7�தC� ேவ9=�  
ெவளிIலகி1 சி�தைனயி1 2தி- 2திதாக 
விைள�-�ள எவ7றி<��� ெபய�கெள1லா� க9=  
ெதளி) ��-� பட�கேளா= 3வFெயலா� ெச6-  
ெச�தமிைழ/ ெச�தமிழா6/ ெச6வ-)� ேவ9=�  
எளிைமயினா1 ஒ#தமிழ� பF0பி1ைல எ�1  
இ���ள எ1ேலா#� நாணிட)� ேவ9=�.  
 
 
உண)த# வி=திதைன�  
கிள0ெபன ேவ9=� ேபாC�  
உய��த ப>=�  
-ணி�கைட��/ சி1�ஷா0  
எ<�பலைக ெதா��வதா1  
சிற020 ேபாC�  
மண�கவ#� ெத�றலிேல  
�ளிரா இ1ைல ? ேதா0பி1  
நிழலா இ1ைல ?  
தணி0ப.தா� -�பமி-  
தமிழக�தி� தமி��ெத#வி1  
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தமி�தா� இ1ைல  
  
 
ம9ணா60 ேபாக , ம9ணா60 ேபாக  
மன�ெபா#�தா மண� ம9ணா60 ேபாக  
ச�க/ ச>டேம, ச�க வழ�கேம  
ந*�க� ம�க� அைனவ#�  
ஏ�காதி#�க ம9ணா60 ேபாகேவ.  
 
  
பாேவ�த� பாரதிதாச� வா��ைக� �றி02க� 
  
 
( ந�றி: 2ர>சி0 பாவல.� "சி.��� சி�தைனக�" Dலிலி#�-)  
 
1891 - ஏ0ர1 29, அறிவ� (2த�) இர) ப�ேதகா1 மணி��0 2-ைவயி1 
302ர�தின� பிற�தா�. த�ைத கனகசைப. தா6 இல��மி. உட�பிற�ேதா� தைமய� 
302ராய�. தம�ைக சிவகாம3�த.. த�ைக இராசா�பா�. 
 
1895 - ஆசி.ய� தி#02ளி/சாமி ஐயாவிட� ெதாட�க� க1வி. இள� அகைவயிேலேய 
பாட1 2ைனI� ஆ7ற1 ெப7றா�. பா>Fைச0பதிC� நF0பதிC� ஊ.1 ந7ெபய� 
ெப7றா�. ப�தா� அகைவயிேலேய 302ர�தின�ைத0 ெப7றதா1 2க� ெப7ற- 
2-ைவ. 
 
1908 - 2-ைவ அ#கி1 உ�ள சார� �-ெப#� 2லவ� (மகா வி�-வா�) 2.அ. 
ெப.யசாமியிட�� பி�ன� ெப#� 2லவ� ப�கா# ப�த.ட�� தமி� 
இல�கணஇல�கிய�கைளI� சி�தா�த ேவதா�த பாட�கைளI� கசடற� க7றா�. 
மாநில�திேலேய �த1 மாணவராக/ சிற027றா�. 2லவ� 302ர�தின�ைத ேவW 
"வ1X�" வ *>=� தி#மண�தி1 பாரதியா� காW� ேப� ெப7றா�. பாரதியா.� 
ேத�) எைடயி1 நி�றா�. ெவ�றா�. ந>2 �7றிய-. பாரதியா.� எளிய தமி�, 
2லைம மி=�ேகறிய 302ர�தின�ைத0 ப7றிய-. 
 
1909 - க1வி அதிகா.யா� உதவியா1 காைர�கா1 சா��த நிரவியி1 ஆசி.ய0 பணி 
ஏ7ற1. 
 
1910 - வ.உ.சி.யி� நா>= வி=தைல ஆ�வ�தா1 கனி�தி#�த 2லவ� - பாரதியா�, 
வ.ேவ.3., ப�.வரதரா3C, அரவி�த� ேபா�ேறா���0 2கலிட� அளி�த1. த� 
ெப7ேறா���� ெத.யாம1 ேம1 -9F1 வF�த ேசா� ெகா=�த1. ஓேரா� 
அைமய�களி1 ெசல)��0 பண� த#த1. காவல�களி� ேவ>ைடயிலி#�- த0ப 

RangaRakes tamilnavarasam.com



உதவ1. பாரதியா.� "இ�தியா" ஏ>ைட மைற�கமாக0 பதி0பி�-� த#த1. ஆ3 
ஆ>சி� தைலவைர/ (கெல�டைர/) 3>ட -��கி (-0பா�கி) பாேவ�த� 
அ<0பியேத. 
 
1916 - த�ைதயா� (23.1.1916) இய7ைக எ6த1. 
 
1918 - பாரதியா#ட� ெந#�கி0 பழகிய பழ�க�தா1 சாதி, மத�, க#தாத ெதளி�த 
உ�தியான க#�-களா1 ஈ�027�0 2லைம/ ெச#��� மி=��� மி��த 
நைடயி1 எ�-� ேதசிய ெத6வ0 பாட1கைள0 பழ� தமிழி1 எ�-த1. 2-ைவ, 
தமிழக ஏ=களி1 2-ைவ ேக.எ3.ஆ�., க9ெட�-ேவா�, கி��க�, கி9ட1கார�, 
ேக.எ3. பாரதிதாச� எ�ற ெபய�களி1 பாட1, க>=ைர, கைத மட1க� எ�-த1. 10 
ஆ9=�கால� பாரதியா#�� உ7�ழி உதவிI� உ� ெபா�� ெகா=�-� 
ேதாழனா6 இ#�தா�.  
 
1919 - தி#2வைனயி1 ஆசி.யராக இ#�ைகயி1, பிெர]3 அர3�� எதிராக/ 
ெசய1ப>டா� எ�� �7ற� சா>F ஒ�ேறகா1 ஆ9= சிைறபிF�த அர3 
தவ�ண��- வி=தைல ெச6த-. ேவைல ந*�க வழ�கி1 2லவ� ெவ�� மீ9=� 
பணியி1 ேச�த1.  
 
1920 - இ�திய வி=தைல அற0ேபாரா>ட�தி1 ப�ேக7ற1, 2வனகி. ெப#மா�_� 
பரேதசியா� மக� பழனி அ�ைமைய மண�த1. த� ேதாளி1 கத�� -ணிைய/ 
3ம�- ெத#�ெத#வா6 வி7ற1. 
 
1921 - ெச0ட�ப� 19 - தைலமக� சர3வதி பிற02 (12.11.1921) பாரதியா� மைற). 
 
1922 - ேக.3. பாரதிதாச� எ�ற 2ைன0ெபயைர� ெதாட��- பய�ப=�தி, ேதச 
ேசவக� "-60ேள/3", 2-ைவ கைலமக�, ேதேசாபகா., ேதச ப�த�, ஆன�த 
ேபாதினி, 3ேதச மி�திர� இத�களி1 ெதாட��- பாட1, க>=ைர, கைதக� 
எ�-த1. 
 
1924 - ேசாவிய�- நா>= மாவ *ர� இெலனி� இழ0பி7�0 பாட1. 
 
1926 - சி. மயில� 30பிரமணிய� -திய�-. Dலி1 சி�ைத��� த�ைதயாத1. 
 
1928, நவ�ப� 3 - ேகாபதி (ம�ன� ம�ன�) பிற02. த�மான (3யம.யாைத) 
இய�க�தி1 ெப.யா� ஈ.ெவ.இரா.)ட� இைணத1. தா�� த� �=�ப�� 
ப��தறி)� ெகா�ைகைய ேம7ெகா�ள1. �=�ப� தி#மண�களி1 தாலிைய� 
தவி��த1. 
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1929 - �F அர3, ப��தறி) ஏ=களி1 பாட1, க>=ைர, கைத, க>=0பா= ப7றி 
இ�தியாவிேலேய �த��த1 பா>ெட�திய �த1 பாவல� எ�ற சிற02/ ெபற1. 
 
1930 - பாரதி 2-ைவ வ#ைக�� ��<� பி�<� பாFய சி�வ�, சி�மிய� 
ேதசிய0 பாட1, ெதா9ட� நைட0பா>=, கத� இரா>Fன0 பா>= D1 வFவி1 
ெவளியிட0ப>டன. ெதாட��- ச]சீவி ப�வத�தி� சார1, தா��த0ப>ேடா� 
சம�-வ0பா>= D1கைள ம.ேநாேய1 ெவளியிட1. திச�ப� 10இ1 2-ைவ �ர3 
கிழைம ஏ>F� ஆசி.ய� ெபா�0ேப7ற1.  
 
1931 - 2-ைவ �ர3 (5.1.31) ஏ>F1 ெசEவா6 உலக யா�திைர - க>=ைர வைரத1. 
3யம.யாைத/ 3ட� எ�ற 10 பாட1கைள� ெகா9ட Dைல "கி9ட7கார�" எ�ற 
ெபய.1 ெவளியிட1. (��_சி �#சாமி�� இ�D1 பைட02) 18.8.31 இர9டா� 
மக� வச�தா (ேவனி1) பிற02. ப�ளி ஆ9= விழாவி1 சி�தாமணி எ�ற ��தமி� 
நாடக� எ�தி இய��த1.. 
 
1932 - "வா.வயலா� வரலா�" அ1ல- "ெக=வா� ேக= நிைன0பா�" 2தின� 
ெவளியிட1. ெவளியா� நாடக�கb��� த�மான, ெபா-)ைடைம� 
c>ட�கb��� பா>ெட�தி� த#த1.  
 
1933 - ம. சி�காரேவல� தைலைமயி1 ெச�ைன ஒயி>3 நிைன)� க>Fட�தி1 
(31.2.1933) நட�த நா�திக� மாநா>F1 கல�- ெகா9= வ#ைக0 பதிேவ>F1 நா� 
ஒ# நிைலயான நா�திக� எ�� எ�தி ைகெய��திட1. 
 
1933 - d�றா� மக� இரமணி பிற02. 
 
1934 - மாம1ல2ர�தி7� ��நிலா இரவி1 ேதாழ� ப.சீவான�த�, �#சாமி, 
�]சித�, நயினா 30பிரமணிய�, மயிைல சீனி.ேவ�கடசாமி, மாeர� நடராச�, 
சாமி சித�பரனா�, எ3.வி. லி�க�, நாரண -ைர�க9ண<ட� படகி1 ெச1ல1. 
மாவலி2ர/ ெசல) - பாட1 பிற�த-. 9.9.1934இ1 இரணிய� அ1ல- இைணய7ற 
வ *ர� நாடக� ெப.யா� தைலைமயி1 நைடெபற1. 
 
(�#சாமி -இரணிய�, தி#வாசகமணி ேக.எ� பால30பிரமணிய� - பிரகலாத�) 
 
1935 -இ�தியாவி� �த1 பா>ேடடான, "சி." 30பிரமணிய பாரதி கவிதா ம9டல� 
ெதாட�க�. இத7� ஊ�-ைணயாக இ#�தவ� எ3.ஆ�. 30பிரமணிய�. (ச�ேவாதய� 
தைலவ�)  
 
1936 - ெப�கf.1 பதினா�� நா� த�கி (1.4.1936) ேதசி�� ராச� வரலா7ைற 
"அ>கி�3" ��ம�தா��� "இ3 மா3ட� வா63" இைச� த>=களி1 பதி�த1. 
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1937 -இ1 2ர/சி�கவி -��0பாவிய� ெவளியிட1. பாலாமணி அ1ல- பா�தா� 
தி#ட� திைர0பட�தி7�� கைத, உைரயாட1, பாட1 எ�-த1. இதி1 நF�தவ�க� 
F.ேக.ச9�க�-உட� பிற�ேதா� அைனவ#�. 
 
1938 -"பாரதிதாச� கவிைதக�" �த1 ெதா�திைய� ��_சி �#சாமி, �]சித� 
�#சாமி ெவளியி>டன�. ெபா#bதவி ெச6தவ� கடX� தி.கி. நாராயனசாமி. 
தமிழில�கிய�திேலேய ெப#� 2ர>சிைய உ9டா�கியதா1, ெப.யா�. "த�மான 
இய�க�தி� ெப#� பாவல�" எ�� பாரா>Fனா�. ம#�-வ� மாசிலாமணியா� 
நட�திய தமிழர3 இதழி1 ெதாட��- எ�-த1. "தமி��� அ�ெத�� ேப�" எ�ற 
பாடைல அ/3� ேகா�தவ� பி�னாளி1 சிற027ற எ��தாள� "வி�த�". 
 
1939 -"கவி காளேமக�" திைர0பட�தி7�� கைத, உைரயாட1, பாட1 எ�-த1. 
இரணிய� அ1ல- இைணய7ற வ *ர� D1 வFவி1 வ#த1. 
 
1941 -"எதி�பாராத ��த�" பாவிய� கா]சி ெபா�ன0பாவா1 வான�பாF D7பதி02� 
கழக�தி1 ெவளியிட1. இத7� ேமல>ைட ஓவிய� இரா6 ச)�.. 
 
1942 - �=�ப விள�� 1 ெவளியிட1. இ�திய0 ேபாரா>ட எ�/சிைய மைற�கமாக 
ஊ��வி�த1. இர9டா� உலக0 ேபாைர -இ>லைர எதி��த1. பல ஏ=க>�� 
எ�-த1. 
 
1943 - பா9Fய� ப.3-பாவிய� ெவளியிட1. 
 
1944 - ெபா.யா� ��னிைலயி1 தைலமக� சர3வதி தி#மண�. மணமக� 2லவ� 
க9ண0ப�. "இ�ப இர)" (2ர>சி�கவி) ��தமி� நிக�/சி அர�ேக7ற�. இ#9ட 
வ *=, காத1 நிைன)க�, ந1ல ந*�02 (நாடக�) அழகி� சி.02 ஆகிய D1க� 
ஒ�ற� பி� ெவளியிட1. சதி 3ேலாசனா எ�ற திைர0பட�தி7�� கைத, 
உைரயாட1, பாட1 எ�-த1. �=�ப விள�� 2 ெவளியிட1. ெச>Fநா= ��வ-� 
இல�கிய/ ெசா7ெபாழி) நட�தி0 ப��தறி) இய�க�ைத� காX�ற/ ெச6த1. 
கைலவாண� எ�.எ3.ேக. )�காக "எதி�பாராத ��த�" நாடகமா� த*>F� த#த1. 
"க7க9=" ெபா�ைம கடலி<� ெப.- இைண�- எ�ள1 D1 ெவளியிட1. 
 
1945 - 2-ைவ 95, ெப#மா� ேகாயி1 ெத# வ *>ைட வா��த1. தமிழிய�க�, (ஒேர 
இரவி1 எ�திய-) எ- இைச D1க� ெவளியிட1. 
 
1946 - �1ைல இத� ெதாட�க0ப>ட-. அைமதி, ஊைம நாடக� ெவளியிட1. 
29.7.1946 - பாேவ�த� "2ர>சி� கவி" எ�� ேபா7ற0ப>= h.25 ஆயிர� ெகா9ட 
ெபா7கிழிைய, நாவல� ேசாம3�தர� பாரதியா� தைலைமயி1 ெபா�னாைட 
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ேபா��தி அறிஞ� அ9ணா திர>F� த�தா�. தமிழக0 ேபரறிஞ�க� அைனவ#� 
வா��தி0 ேபசின�. 8.11.1946இ1 �0ப�ேதழா9=� தமிழாசி.ய� பணி��0 பி� 
ப�ளியிலி#�- ஓ6) ெப�த1. 
 
1947 - 2-�ேகா>ைடயிலி#�- "�யி1" 12 மாத ெவயிய=ீ. ச)மிய� நாடக D1, 
பாரதிதாச� ஆ�தி/jF ெவளியி=த1. ெச�ைனயி1 �யி1 இத�. ஆயிர� தைல 
வா�கி அk�வ சி�தாமணி - திைர0பட� கைத, உைரயாட1, பா>= த*>ட1. 
இைசய�- ெவளியிட1. 2-ைவயிலி#�- "�யி1" ஆசி.ய� - ெவளியி=பவ� - 
"கவிஞ� ேப3கிறா�" ெசா7ெபாழி) D1. 
 
1948 - காதலா? கடைமயா? பாவிய� �1ைல�கா=, இ�தி எதி�020 பாட1க�, 
பF�த ெப9க� (உைர நாடக�), கட7ேம7 �மிழிக� பாவிய�. �=�ப விள�� 3, 
திராவிட� தி#0பாட1, அக�திய� வி>ட கரF - D1 ெவளியிட1. �யி1 மாத 
ஏ>F7�� தைட, நாேளடா��த1, க#]சி��ைத உ#வாத1. 
 
1949 - பாரதிதாச� கவிைதக�, 2-ஆ� ெதா�தி ேசர தா9டவ�, ��தமி�, நாடக�, 
தமிழ/சியி� க�தி - பாவிய�, ஏ7ற0 பா>= ெவளியிட1. 
 
1950 - �=�ப விள�� 4, �=�ப விள�� 5 ெவளியிட1. 
 
1951, ெச0ட�ப� 15இ1 ேவனி1 (வச�தா த9டபாணி) தி#மண�. அ. 
ெபா�ன�பலனா� தைலைமயி1 நட�த-. அமி�- எ-? கைழ� c�தியி� காத1 
ெவளியிட1. 
 
அ�பதா9= மணிவிழா தி#/சியி1 நிக�)ற1. 
 
1952 - வைளயாபதி - திைர0பட�, கைத, உைரயாட1, பா>=, இைசய�- இர9டா� 
ெதா�தி ெவளியிட1. 
 
1954 - ெபா�க1 வா��-� �விய1, கவிஞ� ேப3கிறா� - ெசா7ெபாழி) D1 
ெவளிவர1. �ளி�தைலயி1 ஆ>சி ெமாழி� ��வி7�� தைலைம ஏ7ற1. 
 
1954 - d�றா� மக� இரமணி சிவ30பிரமணிய� தி#மண�. இராசா� க9ணனா� 
தைலைமயி1 நட�த-. 
 
1955 - 2-ைவ/ ச>டம�ற� ேத�தலி1 ெவ7றிI7� அைவ� தைலைம ஏ7ற1. j� 
26இ1 ம�ன� ம�ன� - ைமj� வ *. சாவி�தி. தி#மண�. ேகாைவ அ. ஐயா��- 
தைலைம. பாரதிதாச� கவிைதக� d�றா� ெதா�தி ெவளியிட1. 
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1956 - ேதன#வி இைச0பாட1க� ெவளியிட1. 
 
1958 - தாயி� ேம1 ஆைண, இைளஞ� இல�கிய� ெவளியிட1. தமிழக0 2லவ� 
��வி� சிற02�0பினராத1. �யி1 - கிழைம ஏடாக ெவளிவ#த1. 
 
1959 - பாரதிதாச� நாடக�க�, �றி]சி� தி>= பாவிய� ெவளியிட1. பிசிரா�ைதய� 
- ��தமி� நாடக� ெதாட�த1. 1.11.1959 �த1 தி#��றb�� வ�bவ� உ�ள� 
எ�ற உைர விள�க� எ�-த1. 
 
1961 - ெச�ைன��� �F ெபய�த1. "பா9Fய� ப.3" திைர0பட� எ=�க 
தி>டமிட1. ெச� நா>= அறிஞ� ேபராசி.ய� கமி13வலபி1 "ெச�" ெமாழியி1 
ெபய��த பாேவ�த.� பாட1கைள� ெகா9ட Dைல0 ெப�த1. ந=வ� எ3. 
மகராச� ந>2ற).  
 
1962 - ெச�ைனயி1 மீ9=� �யி1 கிழைம ஏ= (15.4.1962). அைன�-லக� கவிஞ� 
ம�ற� ேதா7ற�. க9ணகி 2ர>சி� கா0பிய�, மணிேமகைல ெவ9பா - 
ெவளியிட1. தமி� எ��தாள� ச�க� சா�பி1 இராசாசி ெபா�னாைட அணிவி�-� 
ேகடய� வழ�க1.  
 
1963 - ேதாழ� ப.சீவான�த� மைற) �றி�-0 "2க� உட�பி7�0 2க� மாைல" 
பாட1 எ�-த1. சீன0பைடெய=0ைப எதி��- அைன�தி�திய ம�கைள 
வ *�ெகா9ெட�0 பாட1க� எ�-த1. ப�மணி�திர� D1 ெவளிய=ீ. 1972-ஆ� 
ஆ9= பிற�தநா� விழா வழ�கறிஞ� வி.பி. இராம� தைலைமயி1 நைடெப7ற-. 
 
"பாரதியா� வரலா�" திைர0பட� எ=�க� தி>டமி>= எ�தி �F�த1. இராசி2ர�தி1 
2லவ� அர�கசாமி c>Fய கவிஞ�க� மாநா>F1 தைலைம ஏ7ற1. 
 
1964 - பாரதியா� வரலா7�� திைர0பட�தி7�� த*விர �ய7சி. ெச�ைன, ெச�ைன 
ெபா- ம#�-வமைனயி1 ஏ0ர1 21இ1 இய7ைக எ6த1. ம�நா� 2-ைவ� 
கட7கைரயி1 உட1 அட�க�. வா��த கால� 72ஆ9= 11 மாத� 28 நா�.  
 
1965, ஏ0ர1 21 - 2-ைவ கட7கைர சா��த பா0ப�மா ேகாயி1 இ=கா>F1 
பாரதிதாச� நிைன) ம9டப� 2-ைவ நகரா>சியினரா1 எ�0ப0ப>ட-. 
 
1968 - உலக� தமிழாரா6/சி மாநா>F� ேபா- ெச�ைன� கட7கைரயி1 பாேவ�த� 
உ#வ� நா>ட0 ெபற1. 
 
1970, சனவ. - இரமணி மைற). 
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1971, ஏ0ர1 29 - பாேவ�த.� பிற�த நா� விழா 2-ைவ அர3 விழாவாக� 
ெகா9டாட0 ெப7ற-. ஒEேவாரா9=� அர3 விழா நிக�கிற-. பாேவ�த� வா��த 
ெப#மா� ேகாயி1 ெத#, 95ஆ� எ9 ெகா9ட இ1ல� அர3ைடைமயாயி7�. 
அ�ேக 2ர>சி0 பாவல� நிைன) Dலக�, கா>சி� cட� நட�- வ#கிற-. 
 
1972, ஏ0ர1 29 - பாேவ�த.� �� உ#வ/ சிைல 2-ைவ அரசினரா1 திற�- 
ைவ�க0ெப7ற-. 
 
1979 - கட7ேம7 �மிழிக� - பாவிய�தி� பிர]3 ெமாழியா�க� ெவளியிட0 ெபற1. 
 
 பாரதிதாச� ஒ# பா�ைவ - ைவர��- 
 
கவிஞ�  
உ#வா�க0ப=வதி1ைல! 
காரண�.... 
அவ� 
களிம9 ெபா�ைமயி1ைல! 
 
கவிஞ� 
பிற0ப-மி1ைல! 
ஏெனனி1, 
எ�த� க#0ைபI�  
அவைன 
அ3�த0ப=�திவிட �Fயா-! 
 
அவ� 
ேதா��கிறா�! 
த�னிலி#�- இ�ெனா�றா6 
தாேன ேதா��கிறா�! 
 
நிக�கால�தி� 
பா6வி.0பி1 ப=�-�ெகா9ேட 
ேந7�களிC�.... நாைளகளிC�  
வாச�2.ய வ1லவ� அவேன! 
 
அவ� கன)க� 
_�க�களா1 ம>=� 
ெகளரவி�க0ப=வதி1ைல! 
அவ� கன)கb�� 
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விழி02கb� ச�மதி�கி�றன! 
 
இ�த0  
பிரப]ச�தி� lைரயரீ1கb�காேவ 
அவ� 
த�  
ெசா�த d�கி1 3வாசி�கிறா�! 
 
அவனா1 ம>=ேம 
உலகி�  
எ1லா ெமாழிகைளI� ஒேர லிபியி1 எ�த �FI�.  
 
அவ� சி.0பா�; 
j.யனிC� 
ஈர� கசிI�! 
 
அவ� அ�வா� 
பகேல 
இ#>ைட அணி�- 
அவேனா=  
-�க� ெகா9டா=:ம! 
 
அவ� ேகாபி0பா�! 
அவ� 
 
விர1களி1 j>F1  
ேபனா ைம ெகாதி���! 
 
அவ� நிழ:ல  
ெவயிC���  
�ைடயா��. 
 
பாரதியி� தாசேன! 
ந*I�  
இ�த0  
ப>Fயலி� பா7ப>ட 
பாவல� தா�! 
 
ந* 
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எைத0ப7றி�தா�  
எ�தவி1ைல? 
 
kமியி� ேதா�களி1 
ெவ6யி1 _.ைகயா1 
ெதா6யி1 எ�-ேம 
விFகாைல  
அைத0ப7றி 
 
ெவ0ப0 பகைல வ *��திய  
ஒ# 
2ர>சி��0 பிற�.... 
உைற�த ர�த�ளமா6�  
�ளி��- கிட��ேம 
அ�தி.... 
அைத0ப7றி 
 
கா7�வா�க வ#ேவா��� 
அைல/ சாமர�க� வ *3ேம 
கட1... 
அைத0ப7றி 
 
ஓ! எைத0ப7றி�தா� 
ந* எ�தவி1ைல! 
உ�ைன... 
சராச.� தரா3க� 
நி��திவிட �Fயா-! 
விம�சன� தராசி� 
ேபாலி� கயி�கைள 
அ��-வி=� கன� 
உ� கவிைத��9=! 
 
ந* க9F�தா6! 
3ர�கைள� 3ர��� 
காத1 வ *ைணக� 
விற��காகேவ 
ெவ>ட0ப=வைத 
 
ந* எதி��தா6! 
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ேகாவல�க� ெச�தத7கா6 
க9ணகிகைளேய எ.�-வி=� 
க9dF�தன�ைத 
 
சdக� 
ஒ#  
விதைவ� c�தலி�  
k�கைள ம>=ேம 
2ற�கணி�க �FI�! 
அவ� க9ணிலி#�- 
இதய�தி7�� ெசா>=� 
க9ண*#�� யா� 
காவ1 நி7க �FI�? 
 
ச�தாய� 
அவைள/ 3�த0ப=�-வதா6� 
த�ைன 
அ���0ப=�திக ெகா�கிற-. 
 
விதைவகளி� 
அமாவாைச ெந7றிகளி1 திலக நில)க� த*>Fய 2லவ� 
ந*ய1லவா! 
 
உலக/ ச�ைதயி1 
காணாம1 ேபான 
ைக� �ழ�ைதகளா6  
நா� 
தவி�த�த ேபா- 
�கவ.தர �;னிவ�தவ� 
ந*ய1லவா? 
 
தமிழி� 
சாசனமாயி#�த 
ச�க0 பலைக 
kசண� பிF�த ெபா�- 
அ�த0 பலைகைய/  
ெசா�த ஊ]சலா6 ேஜாF�- 
உ1லாச� தமி�மகைள 
உ>கா��தி0 பா��வ� ந*ய1லவா? 
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உ�ைன நா� ேநசி�கிேற� 
ஒ#  
தாமைர0 kவி1.... 
பரண��த1 பாரதிவைர 
ெப9ணி� 
க�ன/ சிவ0ைபேய கா9ைகயி1 
உைழ��� ேதாழ.� 
ைககளி1 சிவ0ைப�  
க9டவ� ந* எ�பதா1... 
உ�ைன நா� ேநசி�கிேற�. 
 
 பாேவ�த� ப7றி அறிஞ�க� 
 
த�ைத ெப.யா�  1938 
3யம.யாைத இய�க�தி� ஒ0ப7ற கவி 
 
"பாரதிதாச� கவிைதக�" எ�<� 2�தக� தமி� நா>=�� ஒ# சிற�த 
ெபா�கிஷமா��. இ-, பF0ேபா#��� கவியா? வசனமா? எ�� மைல��� பFயான 
ஓ� அ72த� கவி�திர>= எ��தா� ெசா1ல ேவ9=�. 
 
கவிைதக� அைம020 ெப#ைம இ�ஙன� இ#�க, கவிக� ெகா9ட க#�-�கேளா 
�7றிC� சdக சமய/ சீ�தி#�த� க#�-�கேளயா��. சிற0பாக dட 
ந�பி�ைககைள அக7�� த�ைமயி1, மிகமிக0 பாமர ம�கb��� ப3மர�தி1 
ஆணி அைற�த- ேபா1 விள���பFI� பதிI�பFI� பாட0ப>F#0ப-ட�, கவி 
நயேமா 2லவ�கb�� ஒ# ந1 வி#�தாக)� அைம�-�ள அ#� 2�தகமா��. 
 
ேதாழ� பாரதிதாச� அவ�க� தமி�நா>F7�0 2தியவர1ல. அவ� ெச�ற ப�- 
ஆ9=களாக/ 3யம.யாைத இய�க�தி1 த*விரமா6 ஈ=ப>= வ#கி�றா�. மனித 
ச�தாய�தி� ஒ7�ைம��� ��ேன7ற�தி7�� ச�ேதாஷ வா��ைக��� 
இ�றியைமயாத 2ர>சியான பல சீ¡தி#�த�கைள ஆத.0ப- ம>=மி�றி, 
அைவகைள ஜன சdக�தி1 பலவழிகளிC� பர0ப ேவ9=ெம�ற ஆைசைய� 
ெகா9டவ�. சிற0பாக)�, 3#�கமாக)� cற ேவ9=மானா1 பாரதிதாச� 
அவ�க� "3யம.யாைத இய�க�தி� ஒ0ப7ற கவி" எ��தா� வற ேவ9=�.  
 
இ�த ஒ# காரண�தினாேலேய, அவ� இ�� தமி� நா>F� சிற�த கவியா6 
இ#�-�, அவ#ைடய 2க� ேபா-மான வைரயி1 பரவாமலி#�கிற-. ஆனா1 
அவ� ம>=� ெவ�� 2கைழ வி#�2வாரானா1, கால�தி7�� பாமர ம�க� 
உண�/சி��� ஏ7றவா� த� க#�-�கைள மா7றி� ெகா9= மிக/ சிற�த கவி 
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எ�ற ெபயைர எளிதி1 ெப7� விடலா�.  
 
ஆனா1, உ9ைம, நியாய�, அறி) �தலியவ7ைற/ சிறி-� வி>=� ெகா=�க 
இைசயாத இய7ைகயான ஒ# பிFவாத�ைடயவராதலா1 அவ� 2கைழ 
எதி�பாராம1, த� ெகா�ைககளி1 விடா0பிFயா6 இ#�- வ#கிறா�. இ��ண�ைத 
நா� அவ.ட� பல தடைவகளி1 க9F#�கிேற�. 
 
இ�தைகய ஒ#வரா1 எ�த0ப>ட இ02�தக�ைத உ9ைம� தமி� ம�க� 
ஒEெவா#வ#� சிற0பாக/ சdக0 2ர>சி� க#�-ைடயவ�கb�, சdக/ 
சீ�தி#�த� ெதா9= ெச6பவ�கb� வா�கி அ<பவி�- அத� க#�-�கைள 
ம�களிைடயி1 பர0ப ேவ9Fய- மி�க அவசியமா��. 
 
இ0பா>=�கைள0 பாFய ேதாழ� பாரதிதாச� அவ�கb��� இைவகைள� திர>F 
ெவளியா�கிய ேதாழ� �]சித� �#சாமி அவ�கb��� சீ�தி#�த உலக� 
கட0பா=ைடயதா��. 
 
ேபரறிஞ� அ9ணா 
வ *ரராக� திகழ.....தழிழராக வாழ....! 
 
"�கிைல� கிழி�- ெவளி� கிள�2� ஒ# ��மதி ேபால".... தமி�நா>F1 ேதாழ� 
பாரதிதாசனி� கவிைத ேத�றிI�ள-. 2ர>சி� க#�-க� அவர- உ�ள�தி1 
ெபா�கி0 k.�-, 2-ைம� கவிைதகளாக ெவளிவ#கி�றன. இய7ைகயி� எழி1, 
காத1, ேம�பா=, கைல lW�க� �தலியனப7றி அவ� இய7றிI�ள கவிைதக� 
பF0ேபாைர� களி02� கடலி1 ஆ��-�. ஆனா1, 2�-லக�கைர ெகா9= ேபா6/ 
ேச����. வ *ர/ ச�தாய�, "கட)�", "மத�", எ�<� க>ட��- காத1, கவிைத, 
கைல எ<� ந�மண/ ேசாைலயி1 உல)� ந1ல ச�தாய�, "ஓட0ப�" இ1ல- 
"ஒ0ப0ப�" உ�ள ச�தாய�, வ]சக�ைத வ *��த வாெள=�க� -ணிI� த*ர/ 
சdக� - இ- கவியி� இல>சிய�. இ- பல0பல ப.மள�-ட� பா�களாக 
வ�-�ளன. ஒEெவா��� உ�ள�-�� உ1லாச��, உ�திI� த#வன. ��-�, 
பவள��, ைவர�� த�க0 ேபைழயி1 இ>=� த#வ-ேபா1 பாரதிதாசனி� 
கவிைதகைள� திர>F அழகிய வFயினதாக, ெச�ைன "தமி� D1 நிைலய�தா�" 
ெவளியி>=�ளன�. இைளஞ�க� ஒEெவா#வ#� இதைன0 ெபற ேவ9=�. ேப� 
ெபற அ1ல. 2�-லக� க#�- ெபற, 2-ைம/ 3ைவைய உ9ண, வ *ரராக� திகழ! 
தமிழராக வாழ! 
 
மைறமைலயFக� 
பா/3ைவ பாரதிதாச� வா�க 
 
தி#/சியி1 ஒ# மணி விழா நைடெப7� வ#கிற-. அ- தமி� விழா. தமி�நா>= 
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விழா. தமி�0 பா>= விழா. அEவிழாைவ, இய1 வா��-கிற-; இைச 
வா��-கிற-; நாடக� வா��-கிற-. 
 
மணி விழா)ைடயா� யா�? 2-ைவ� ேதா�ற1 302ர�தின� - பாரதிதாச�; அவ� 
வா�க! 
 
கட)� பா>=, க#ைண பா>=, நிைல பா>=, ெவ9 வ *தி பா>=, ஞாயி� பா>=, 
தி�க� பா>=, நானில� பா>=, எ1லா� பா>= - பா>ேட! 
 
எ1லாவ7ைறI� பா>டாக ேநா��� ெந]சி1 பா>= �கி����. அதைன 
எ��ேதாவியமாக அைம��� ேப� பல��� வா60பதி1ைல. ேதாழ� 
பாரதிதாச<�� அ0ேப� எளிதி1 வா6�த-. இ- க#விC7ற தி#ேவயா��. 
 
ேதாழ#ட� சிறி- ேநர� ேபசி<� அவ�த� �ழ�ைத மன� 2லனா��. �ழ�ைத 
மன� பா>=0 2ல� எ�பைத விள�க ேவ9=வதி1ைல. 
 
2-ைவ� தமி� வ�02 கனக302வினிட�தி#�- ெபா�கி வழி�த பாமணிக� 
பல0பல. அவ7��, க#�- ேவ7�ைம உ9=. ேவ7�ைம எ� ெந]ைச� 
கவ�வதி1ைல. பா>ேட எ� ெந]சைச� கவ#�. இ- 302வி� பா>=� திற� எ�� 
cறா- ேவெற�ன c�வ-. 
 
ெபா-ைவ0 ெபாழி1 - 2-ைம மல� - தமி��ேத� - பா/3ைவ - பாரதிதாச� வா�க! 
வா�க! வா�க ப1லா9=! 
தமி��ெத�ற1 தி# வி.க. 
 
".....இ�கால�தி7 பல -ைறகளிC] சீ�தி#�த� ேவ9F நி7��, ந� தமி� 
ம�க>�0 2- �ைறயி7 பாட0ப>F#��� பாரதிதாசனி� பா>=க� 
கிள�/சியிைனI� மகி�/சியிைனI� பய�-, சீ�தி#�த�க� பலவ7றி7� வழி 
கா>=�. 
 
அறிஞ� வ.ரா. 1938 
உயி��கவி பாரதிதாச� 
 
.....பாரதிதாச� ஆேவச� கவி. அவ� (அழ�) அல�கார� கவி அ1ல. ெவ�� ேஜாF02 
ேவைல ெச6பவ� அ1ல. அகராதிைய� ெகா9= கவி க>=� ேமpதி. அ1ல. 
உ9ைம� கவிைதைய� க9= மன� ெபா��� "2லவ�" அ1ல. ஆேவச�ைதI� 
உண�/சிையI� ெவ�ளமாக� ெகா>=� உய.�கவி பாரதிதாச� எ�ப- என- 
தா�ைமயான எ9ண�. அவ� ைகயாb� ெசா7களி� எழிைலI� பைசையI� 
விசி�திர� த�ைமையI� க9= அ<பவி0பவ�க� நா� ெசா1Cவைத 
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ஆத.0பா�க� எ�� என�� நி/சயமாக� ெத.I�. 
 
பாரதிதாச� தமி�நா>F� ெபா�கிஷ�. அ�த0 ெபா�கிஷ�ைத� தமிழ�க� 
அைனவ#� ேபா7�வா�களாக! இ�த� காவிய�ைத0 பF�-0 "ேப.�ப�" 
அைடவா�களாக! அவ#ைடய கவிைதைய வாசி�- உயி#� உண�/சிI� 
ெப�வா�களாக. 
 
நாவல� ெந=]ெசழிய� 
2ர>சி0 பாேவ�த� 
 
எ=0பான ேதா7ற� - மி=�கான நைட - பர�த �க� - வி.�த ெந7றி - 
அட��ெத��த மீைச - _�கி0 பி�ேனா�கி வா. விட0ப>ட த�ன�க��த 
தைலமயி� - அக�ற க9க� - �����த பா�ைவ - �க�தி7�0 ெபாலிq>=� 
d�� - மயிரட��த 2#வ� - d�கி� ேம1 க9ணாF - க��த ேமனி - மF�-� 
க>டபப>ட ேவ>F - ந*9= ெதா��� ���ைக/ ச>ைட - மா�பிேல, ���ேக 
ேபா��த0ப>ட ெபாF நிற0 ேபா�ைவ - காலிேல ெதா= ேதா1 - ைகயிேல 
ெகா9F#��� 3#>=. 
 
இ�த� ேதா7ற0 ெபாலிேவா= மன�க9�� ேதா�றி0 k.02� ெப#ைமI� 
ெப#மித�� அளி0பவ� தா� 2ர>சி� கவிஞ� பாரதிதாச� அவ�க� ஆவா�க�. 
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