திருவள்ளுவர் பல்கலைக்கழகம்
இளங்கலைத் தமிழ் – முதைாம் ஆண்டு - முதல் பருவம்

(2020-2021)
தாள்: 3

இக்கால இலக்கியம் – I

அலகு – 1 கவிதத
பாரதியார் – பாரத ததசம், தமிழ்
பாரதிதாசன் - தமிழியக்கம்

பாரத ததசம் – பாரதியார்
பல்லவி:
பாரத ததசமமன்று மபயர் மசால்லு வார் – மிடிப்
பயங் மகால்லு வார் துயர்ப் பதகமவல்லுவார்
சரணங்கள்:
1.

மவள்ளிப் பனிமதலயின் மீ துலவுதவாம்; அடி

தமதலக் கடல்முழுதும் கப்பல் விடுதவாம்;
பள்ளித் தலமதனத்தும் தகாயில் மசய்குதவாம்; எங்கள்
பாரத ததசமமன்றுததாள் மகாட்டுதவாம்.
2.

(பாரத)

சிங்களத் தீவினுக்தகார் பாலம் அதமப்தபாம்;

தசதுதவ தமடுறுத்தி வதி
ீ சதமப்தபாம்;
வங்கத்தில் ஓடிவரும் நீரின் மிதகயால்
தமயத்து நாடுகளில் பயிர்மசய் குதவாம்.
3.

(பாரத)

மவட்டுக் கனிகள்மசய்து தங்கம் முதலாம்

தவறு பலமபாருளும் குதடந் மதடுப்தபாம்
எட்டுத் திதசகளிலுஞ் மசன்றிதவ விற்தற
எண்ணும் மபாருளதனத்தும் மகாண்டு வருதவாம்
4.

(பாரத)

முத்துக் குளிப்பமதாரு மதன் கடலிதல

மமாய்த்து வணிகர் பல நாட்டினர் வந்தத
நத்தி நமக்கினிய மபாருள் மகாணர்ந்து
நம்மருள் தவண்டுவது தமற்கதரயிதல

(பாரத)

5.

சிந்து நதியின்மிதச நிலவினிதல

தசரநன் னாட்டிளம் மபண்களுடதன
சுந்தரத் மதலுங்கினில் பாட்டிதசத்துத்
ததாணிக தளாட்டிவிதள யாடி வருதவாம்
6.

(பாரத)

கங்தக நதிப்புறத்துக் தகாதுதமப் பண்டம்

காவிரி மவற்றிதலக்கு மாறு மகாள்ளுதவாம்
சிங்க மராட்டியர் தம் கவிதத மகாண்டு
தசரத்துத் தந்தங்கள் பரிசளிப்தபாம்
7.

(பாரத)

காசி நகர்ப்புலவர் தபசும் உதரதான்

காஞ்சியில் தகட்பதற்தகார் கருவி மசய்தவாம்
ராசபு தானத்து வரர்
ீ
தமக்கு
நல்லியற் கன்னடத்துத் தங்கம் அளிப்தபாம்
8.

(பாரத)

பட்டினில் ஆதடயும் பஞ்சில் உதடயும்

பண்ணி மதலகமளன வதி
ீ குவிப்தபாம்;
கட்டித் திரவியங்கள் மகாண்டு வருவார்
காசினி வணிகருக்கு அதவ மகாடுப்தபாம்
9.

(பாரத)

ஆயுதம் மசய்தவாம் நல்ல காகிதம் மசய்தவாம்

ஆதலகள் தவப்தபாம் கல்விச் சாதலகள் தவப்தபாம்;
ஓயுதல் மசய்தயாம் ததல சாயுதல் மசய்தயாம்;
உண்தமகள் மசால்தவாம் பல வண்தமகள் மசய்தவாம்

(பாரத)

10. குதடகள் மசய்தவாம் உழு பதடகள் மசய்தவாம்;
தகாணிகள் மசய்தவாம் இரும்பாணிகள் மசய்தவாம்;
நதடயும் பறப்பு முணர் வண்டிகள் மசய்தவாம்;
ஞாலம் நடுங்கவரும் கப்பல்கள் மசய்தவாம்

(பாரத)

11. மந்திரம் கற்தபாம்விதனத் தந்திரம் கற்தபாம்
வாதன யளப்தபாம் கடல் மீ தன யளப்தபாம்
சந்திரமண் டலத்தியல் கண்டு மதளிதவாம்
சந்தி மதருப்மபருக்கும் சாத்திரம் கற்தபாம்

(பாரத)

12. காவியம் மசய்தவாம் நல்ல காடு வளர்ப்தபாம்
கதல வளர்ப்தபாம் மகால்ல ருதல வளர்ப்தபாம்
ஓவியம் மசய்தவாம் நல்ல ஊசிகள் மசய்தவாம்
உலகத் மதாழிலதனத்து முவந்து மசய்தவாம்

(பாரத)

13. சாதி இரண்டமடாழிய தவறில்தல மயன்தற
தமிழ்மகள் மசால்லியமசால் அமிழ்த மமன்தபாம்;
நீதி மநறியினின்று பிறர்க் குதவும்
தநர்தமயர் தமலவர்; கீ ழவர் மற்தறார்

(பாரத)

விளக்கக் குறிப்புகள் :
20ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழகம் ஈன்ற மபருங்கவிஞர்களுள் ‘மகாகவி’ என்னும்
சிறப்புப்மபயர் மபற்றவர் சி. சுப்ரமணிய பாரதியார் ஆவார். இவருதடய பாடல்களில்
கருத்தாழமும் ஆற்றலும், எளிதமயும், இதச நயமும், மதாடர் இன்பமும் ஒருங்கு
அதமயக்

காண்கின்தறாம்.

இவ்வளவு

சிறந்த

கவிஞர்

தமிழ்

உலகில்

இதுவதர

ததான்றியதில்தல என வியந்து தபாற்றுகிறார் அறிஞர் தவயாபுரிப்பிள்தள அவர்கள்.
1882 ஆம் ஆண்டில் பிறந்தவர் சுப்பிரமணிய பாரதி. தன் பதிமனான்றாம் வயதில்
புலவர்கள் குழு பாராட்டப் ‘பாரதி’ என்ற பட்டத்ததப் மபற்றவர்.

இவர் பாடிய முப்மபரும் பாடல்கள் கண்ணன் பாட்டு, குயில்பாட்டு, பஞ்சாலி
சபதம் ஆகியனவாகும்.தமலும் பாரதி தத்துவப் மபாருள் மபாதிந்த ‘ஞானரதம்’,
புரட்சிக்கருத்ததமந்த சந்திரிதகயின் கதத, நீதி தபாதிக்கும் நவதந்திரக் கததகள்
தபான்ற நூல்கதளயும் இயற்றியுள்ளார். புதுதவயிலும், மசன்தனயிலுமாகத்
தங்கி தம் இலக்கியப் பணிதயயும் ததசத் மதாண்தடயும் ஆற்றி வந்தார்.
நாமிருக்கும் நாடு நமது
“ மவள்ளிப்

பனிமதலயின் மீ துலவுதவாம்; அடி

தமதலக் கடல்முழுதும் கப்பல் விடுதவாம்;
பள்ளித் தலமதனத்தும் தகாயில் மசய்குதவாம்”

என்று
பாரத

மதாடங்கும்
ததசமமன்று

பாடலின்

மூலம்

மசால்லுவார்

பாரதியார் ,

என்று

நமது

அச்சம்,

வ ீரத்ததப்

பதக

மவன் றவதர

பதற

சாற்றுகிறார் .

வாதன முட்டும் பனி படர்ந்த இமயமதலயின் மீ து உலவவும் , தமற்கு கதர
முழுதும்

கப்பல்

தகாவில்களாக

விட்டு

வணிகம்

மசய்யவும்,

மகாண்டாடவும் கூடிய,

கல்விச்சாதலகதள

பரந்த, பாரத

ததசம், நம்

நாடு

என்று புகழ்ந்துதரக்கிறார்.
தமலும்,

மதற்கில்

சிங்களத்

தீ விற்கு

மசன்றுவர

பாலம்

அதமப்தபாம், தசது பாலத்தத தமடாக்கி வ ீதிகள் மசய்தவாம். வங்கததச
நதிகளில்

கதரபுரண்தடாடும்

மகாண்டு

வந்து

விவசாயம்

நீ ரி தன

நம்

நாட்டு

வளர்ப்தபாம்

தமயப்

என்றும்

தம்

பகுதிகற்கு
ஆதசதய

மவளிப்படுத்துகிறார்.
நாட்டு வளங்கலள வவளிக்வகாணரல்
“மவட்டுக் கனிகள்மசய்து தங்கம் முதலாம்
தவறு பலமபாருளும் குதடந் மதடுப்தபாம்
எட்டுத் திதசகளிலுஞ் மசன்றிதவ விற்தற”
என்று மதாடங்கும் பாடலின் மூலம், ஆசிரியர், பாரத நாட்டின் இயற்தக
வளங்கள் குறித்தும், அதன் மபருதம குறித்தும் விளக்குகிறார். தங்கம்
முதலான

கனிம

வளங்கதள

வணிகம்

மசய்து

நமக்கு

தததவயான

மபாருட்கதள வாங்கி வருதவாம்.
மதன்கடலில்
நாட்டினரிடம்

முத்மதடுத்து

வணிகம்

பண்ட

மாற்று

மசய்தவாம் .நன்கு

முதறயில்

உதழப்பததாடு,

பல
நல்ல

மபாழுதுதபாக்கின் மூலம், சரியாக ஓய்மவடுப்பதும் அவசியம் என்கிறார்
பாரதியார்.

தமலும்,

இப்பாடலின்

மூலம்,

அக்காலத்தில்,

வணிக முதற வழக்கில் இருந்ததும் அறியப்படுகிறது .

பண்டமாற்று

வதாழிற்துலையில் மாற்ைங்கள்
“பட்டினில் ஆதடயும் பஞ்சில் உதடயும்
பண்ணி மதலகமளன வ ீதி கு விப்தபாம்;
கட்டித் திரவியங்கள் மகாண்டு வருவார் ”
என்று மதாடங்கும் பாடலில், மதாழிற்துதறயில் மகாண்டுவர தவண்டிய
மாற்றங்கள் குறித்து பாரதியார் விளக்குகிறார்.
பட்டாதடகளும், பஞ்சினால் மசய்த ஆதடகதளயும் மதல தபால்
உற்பத்தி மசய்து வ ீதிகமளங்கும் குவித்து தவத்து , மிதக மதிப்பு தரும்
வணிகருக்கு

விற்றிடுதவாம்.

மதாழிற்சாதலகள்

மற்றும்

மபாருளாதார

மற்றும்

ஆயுதங்கள்,

கல்விச்சாதலகள்

கல்வித்திறம்

காகிதங்கள்,

மசய்து,

பாரத

தமம்படுத்த

நாட்டின்

தவண்டுமமன்று

பாரதியார் கூறுகிறார்
தமலும்,
தகாணிகள்,

குதடகள்,

விவசாய

இரும்பாணிகள்,

பாரதத்தின்

தமம்பாட்டிற்கான

வண்டிகள்,

மதாழிற்துதறதய

மபரிய

தமம்படுத்த

உபகரணங்கள்,

கப்பல்கள்

மசய்து

தவண்டுமமன்கிறார்,

பாரதியார்.
அைிவியல் கல்வி
“மந்திரம் கற்தபாம்விதனத் தந்திரம் கற்தபாம்
வாதன யளப்தபாம் கடல் மீ தன யளப்தபாம்
சந்திரமண் டலத்தியல் கண்டு மதளிதவாம் ”
என்னும்

பாடலில்,

நாம்

தவதங்கள்

மற்றும்

அறிவியல்

துதண

மகாண்டு இவ்வுலகத்தத கற்றுணர தவண்டுமமன்கிறார் ஆசிரியர் .
நாம்,

நம்

மீ தனயும்

தவதங்கதள
அறிந்து

சாத்திரங்கதளயும்
காவியங்கள்,

கற்றுத்

மகாள்தவாம்.
கற்தபாம்

ஓவியங்கள்,

மதளிவததாடு,
சந்திர

என்கிறார்

விண்தணயும்,

மண்டலத்தின்
பாரதியார்.

கதலகள்,

கடல்

இயல்தபயும்,

தமலும்,

கலன்கள்

நல்ல
மசய்ய

தவண்டுமமனவும்,

உலகின்

அதனத்து

மதாழில்கள்

பற்றிய

அறிவு

மற்றும் திறன் வளர்த்த தவண்டுமமனவும் விரும்புகிறார் , பாரதியார்

பாரத ததசம் உணர்த்தும் வசய்திகள்
அண்தட நாடுகளுடன் நட்புறவும், வலிதமயான வாணிப உறவும்
தவத்துக்
ததசம்

மகாள்வததாடு,

முழுதமக்கும்

பாரதத்தின்

அதனத்து

தன்னிதறதவத்

நாட்டின் மதாழிற்துதறயின் வளர்ச்சி

வளங்களும்,

தரதவண்டும்

எனவும்,

மற்றும் அதன் உற்பத்தி

நமது
நமது
உலகம்

முழுவதும் தகட்டுப்மபறும் நிதலதய அதடய அதன் தரமும் , அளவும்
எட்ட தவண்டுமமனவும் விரும்புகி றார், பாரதியார்.
தமலும்,
மமய்ஞானம்

கல்வி,

கதல,

விவசாயம்,

ஆகியவற்றிலும்

விஞ்ஞானம்

கற்றுணர்ந்து,

நீ தி

மற்றும்

மநறியினின்று

உயர்ந்ததாராய் பாரத சமுதாயம் விளங்க தவண்டுமமன, ‘பாரத ததசம்’
என்னும் இக்கவி மூலம் எடுத்தியம்புகிறார், பாரதியார்.
முடிவுதர
நம்

நாடு,

சுதந்திரம்

ஆங்கிதலயரிடமிருந்து

கிதடத்து

பிற்காலத்தில்

விட்டதாக

வருபவற்தற

சுதந்திரம்

எண்ணி

முன்னதர

மபரும்

மகிழ்ந்தவர்,
உணர்ந்து

முன்னதர ,
பாரதியார்.

கூறுபவர்கள் ,

கவிஞர்கள். அது தபான்ற உணர்விதலதய, வருங்காலத்தில் நமது பாரத
ததசம்

எவ்வாமறல்லாம்

இருக்க

தவண்டும்

பாரதியார் பட்டியலிட்டுள்ளார்.
-----/////-----

என்று

இப்பாடலில்

பாரதியார் பாடல்கள் – தமிழ்
யாமறிந்த மமாழிகளிதல தமிழ்மமாழி தபால்
இனிதாவது எங்கும் காதணாம்,
பாமரராய் விலங்குகளாய், உலகதனத்தும்
இகழ்ச்சிமசாலப் பான்தம மகட்டு,
நாமமது தமிழமரனக் மகாண்டு இங்கு
வாழ்ந்திடுதல் நன்தறா? மசால்லீர்!
ததமதுரத் தமிதழாதச உலகமமலாம்
பரவும்வதக மசய்தல் தவண்டும்.
யாமறிந்த புலவரிதல கம்பதனப் தபால்,
வள்ளுவர்தபால் இளங்தகா தவப்தபால்,
பூமிதனில் யாங்கணுதம பிறந்ததில்தல,
உண்தம, மவறும் புகழ்ச்சியில்தல,
ஊதமயராய்ச் மசவிடர்களாய்க் குருடர்களாய்
வாழ்கின்தறாம் ஒரு மசாற் தகள ீர்!
தசமமுற தவண்டுமமனில் மதருமவல்லாம்
தமிழ் முழக்கம் மசழிக்கச் மசய்வர்!
ீ
பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள்
தமிழ்மமாழியிற் மபயர்த்தல் தவண்டும
இறவாத புகழுதடய புதுநூல்கள்
தமிழ்மமாழியில் இயற்றல் தவண்டும்
மதறவாக நமக்குள்தள பழங் கததகள்
மசால்வதிதலார் மகிதம இல்தல
திறமான புலதமமயனில் மவளி நாட்தடார்
அததவணக்கஞ் மசய்தல் தவண்டும்.

உள்ளத்தில் உண்தமமயாளி யுண்டாயின்
வாக்கினிதல ஒளி யுண்டாகும்
மவள்ளத்தின் மபருக்தகப்தபால் கதலப்மபருக்கும்
கவிப்மபருக்கும் தமவு மாயின்

பள்ளத்தில் வழ்ந்திருக்கும்
ீ
குருடமரல்லாம்
விழிமபற்றுப் பதவி மகாள்வார்,

மதள்ளுற்ற தமிழமுதின் சுதவகண்டார்
இங்கமரர் சிறப்புக் கண்டார்.
விளக்கக் குறிப்புகள் :நான் அறிந்த மமாழிகளிதல தமிழ்மமாழி தபால் இனிதமயான மமாழி
எங்கும் இல்தல .உலகதனத்தும் இகழும்படி சிறப்புகள் மகட்டுப்தபாக தமிழர்
என்றமபயதர மட்டும் மகாண்டு வாழ்ந்திடுதல் நன்தறா? மசால்வர்!
ீ எனதவ, ததன்
தபான்ற இனிய தமிதழாதசதய உலகமமலாம் பரவும்வதக மசய்க
நான்

அறிந்த

இளங்தகாதவப்

கம்பதனப்

தபால, பூமிதனில்

உண்தம, மவறும்
மசவிடர்களாய்க்
தகளுங்கள்

புலவர்களிதல
புகழ்ச்சிக்காக

.நாம்

சிறப்பாக

தபால, வள்ளுவர்தபால

எங்தகயும்

பிறந்ததில்தல, இது

மசால்லவில்தல,

குருடர்களாய் வாழ்கின்தறாம்

.

ஊதமயராய்ச்

.ஒன்று

வாழ, மதருக்களில்

மசால்கின்தறன்
தமிழ்மமாழிதய

முழங்கி, மசழிக்கச் மசய்ய தவண்டும்.
பிறநாட்டு

நல்லறிஞர்

சாத்திரங்கதளத்

தமிழில்

மமாழிமபயர்த்தல்

தவண்டும் .அழியாத புகழுதடய புதுநூல்கதளத் தமிழ்மமாழியில் இயற்றல்
தவண்டும். பழங் கததகதள நமக்குள்தள மதறவாக மசால்வதில் ஒரு சிறப்பும்
இல்தல. மவளி

நாட்டவர்கள் வணக்கஞ்

மசய்யும்படி

. திறமான

புலதம

தவண்டும்.
உண்தமமயாளி

உள்ளத்தில்

உண்டாகும். மவள்ளத்தின்

உண்டானால் தபசும்

மபருக்தகப்தபால்

தபச்சினிதல

கதலகளும்

ஒளி

கவிகளும்

மபருகினால், பார்தவ அற்றவதரப்தபால பள்ளத்தில் வழ்ந்திருப்தபார்
ீ
எல்லாம்
விழிமபற்றுப் பதவி மகாள்வார், மதளிந்த தமிழமுதின் சுதவதயக் கண்டவர்கள்
சிறப்புக்கதளக் கண்டார்கள்.

