
சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஒரு தமிழ் கவிஞர். 

இந்திய சுதந்திர பபாராட்ட காலத்தில் கனல் 

ததறிக்கும் விடுதலலப்பபார் கவிலதகள் 

வாயிலாக மக்களின் மனதில் விடுதலல 

உணர்லவ ஊட்டியவர். இவர் ஒரு கவிஞர் 

மட்டுமல்லாமல் ஒரு  எழுத்தாளர், 

பத்திரிக்லகயாசிரியர், சமூக சீர்திருத்தவாதி 
மற்றும் தன்னுலடய பாட்டுகளின் மூலமாக 

சிந்தலனகலள மக்களிடம் தட்டிதயழுப்பியவர். 

தம் தாய்தமாழியாம் தமிழ்தமாழி மீது 

அளவுகடந்த பற்றுக்தகாண்ட இவர், “யாமறிந்த 

தமாழிகளிபல தமிழ்தமாழிபபால் இனிதாவததங்கும் காபணாம்” என்று 

பபாற்றி பாடியுள்ளார். விடுதலலப் பபாராட்ட காலத்தில், இவருலடய பதசிய 

உணர்வுள்ள பல்பவறு கவிலதகள் மக்கலள ஒருங்கிலணத்த காரணத்தினால் 

“பதசிய கவியாக” பபாற்றப்பட்ட மாதபரும் புரட்சி வரீனின் வாழ்க்லக 

வரலாறு மற்றும் சாதலனகலள விரிவாகக் காண்பபாம். 

 

சுப்பிரமணிய பாரதி,  பாரதியார் என்றும், மகாகவி என்றும் அலழக்கப்படுகிறார். 

பாரதி ஒரு கவிஞர், எழுத்தாளர், பத்திரிக்லகயாசிரியர், விடுதலல வரீர், சமூக 

சீர்திருத்தவாதி என பல்பவறு பரிமாணங்கள் தகாண்டவர். சுப்பிரமணியன் 

என்ற இயற்தபயர் தகாண்டவர். 

 

தமிழின் கவிலத மற்றும் உலரநலடயில் தன்னிகரற்ற புலலம தபற்ற 

பபரறிவாளரும், நவனீ தமிழ் கவிலதக்கு முன்பனாடியும் ஆவார். தம் 

எழுத்துக்களின் வாயிலாக மக்களின் மனதில் விடுதலல உணர்லவ 

ஊட்டியவர்.  

 

தமிழ், தமிழர் நலன், இந்திய விடுதலல, தபண் விடுதலல, சாதி மறுப்பு மற்றும் 

பல்பவறு சமயங்கள் குறித்து கவிலதகளும் கட்டுலரகளும் எழுதியுள்ளார். 

இவருலடய கவித்திறலன தமச்சி பாரதி என்ற பட்டம் எட்டப்ப நாயக்கர் 

மன்னரால் எட்டயபுரம் அரசசலபயால் வழங்கப்பட்டது. 



 

 

 

 

 

 

 

பிறப்பு: டிசம்பர் 11, 1882 

 

பிறப்பிடம்: எட்டயபுரம், தமிழ்நாடு (இந்தியா) 

 

பணி: கவிஞர், எழுத்தாளர், விடுதலல வரீர்  

 

இறப்பு: தசப்டம்பர் 11, 1921 

 

நாட்டுரிலம: இந்தியா  

பிறப்பு 

சுப்ரமணிய பாரதியார் அவர்கள்,  சின்னசாமி ஐயருக்கும், இலட்சுமி 
அம்மாளுக்கும் மகனாக 1882 ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாட்டின் திருதநல்பவலி 
மாவட்டத்திலுள்ள எட்டயபுரத்தில் பிறந்தார்.  அவருக்கு தபற்பறார் இட்ட தபயர் 

சுப்பிரமணியன். அவருலடய 5 வயதில் அவருலடய தாயார் காலமானார். இவர் 

இளம் வயதிபலபய தமிழில் புலலமப்தபற்றுத் திகழ்ந்தார். 

இளமைப் பருவம் 

சிறு வயதிபலபய பாரதியாருக்கு தமிழ் தமாழி மீது சிறந்த பற்றும், புலலமயும் 

இருந்தது. ஏழு வயதில் பள்ளியில் படித்துவரும்தபாழுது கவிலதகள் எழுதத் 

ததாடங்கினார். தன்னுலடய பதிதனாரு வயதில் கவிபாடும் ஆற்றலல 

தவளிப்படுத்தினார், இவருலடய கவிப்புலலமலய பாராட்டிய எட்டயபுர 



மன்னர், இவருக்கு “பாரதி” என்ற பட்டத்லத வழங்கினார். அன்று முதல் இவர் 

“சுப்பிரமணிய பாரதியார்” என அலழக்கப்தபற்றார்.    . 

பாரதியாரின் திருைண வாழ்க்மை 

பாரதியார் அவர்கள், பள்ளியில் படித்துதகாண்டிருக்கும் தபாழுபத 1897 ஆம் 

ஆண்டு தசல்லம்மா என்பவலரத் திருமணம் தசய்து தகாண்டார். தனது 

தந்லதயின் இறப்புக்குப் பிறகு பாரதியார் வறுலம நிலலயிலன அலடந்தார். 

சிறிது காலம் காசிக்கு தசன்று தங்கியிருந்தார். பிறகு எட்லடயபுர மன்னரின் 

அலழப்லப ஏற்று அரசலவ கவிஞராக பணியாற்றினார். 

பாரதியாரின் இலக்ைிய பணி 

‘மீலச கவிஞன்’ என்றும் ‘முண்டாசு கவிஞன்’ என்றும் தமிழ் இலக்கிய 

உலகம் பபாற்றும் பாரதியார்,  தாய் தமாழியாம் தமிழ் தமாழியின் மீது மிகுந்த 

பற்றுலடயவராக திகழ்ந்தார். இவர் சமஸ்கிருதம், வங்காளம், இந்தி, ஆங்கிலம் 

பபான்ற பிறதமாழிகளிலும் தனி புலலமப்தபற்று விளங்கினார். 1912 ஆம் 

ஆண்டு கீலதலய தமிழில் தமாழிப்தபயர்த்தார். ‘கண்ணன்பாட்டு’, 

‘குயில்பாட்டு’, ‘பாஞ்சாலி சபதம்’,’ புதிய ஆத்திச்சூடி’ பபான்ற புகழ் தபற்ற 

காவியங்கள் பாரதியரால் எழுதப் தபற்றன. 

விடுதமலப் பபாராட்டத்தில் பாரதியின் பங்கு 

சுதந்திரப் பபாரில், பாரதியின் பாடல்கள் உணர்ச்சி தவள்ளமாய், காட்டுத்தீயாய், 

சுதந்திரக் கனலாய் தமிழ்நாட்லட வரீுதகாள்ளச் தசய்தது. பாரதியார் “இந்திய 

பத்திரிக்லகயின்” மூலம் மக்களிலடபய விடுதலல உணர்லவ தூண்டும் 

வலகயில் பல எழுச்சியூட்டும் கட்டுலரகலள எழுதினார். பாரதியின் 

எழுச்சிக்கு, தமிழ்நாட்டில் பலத்த ஆதரவு தபருகுவலதக் கண்ட பிரிட்டிஷ் 

ஆட்சி “இந்தியா பத்திரிக்லகக்கு” தலட விதித்து அவலர லகது தசய்து 

சிலறயிலும் அலடத்தது. அதுமட்டுமல்லாமல், விடுதலலப் பபாராட்டக் 

காலத்தில் பதசிய உணர்வுள்ள பல்பவறு கவிலதகலளப் பலடத்து மக்கலள 

ஒருங்கிலணத்த காரணத்தால், பாரதி “பதசிய கவியாக” அலனவராலும் 

பபாற்றப்பட்டார். இவர் சுபதசிமித்திரனில் உதவி ஆசிரியராக, நவம்பர் 1904 

முதல் ஆகஸ்ட் 1906 வலர பணியாற்றினார். “ஆடுபவாபம பள்ளு பாடுபவாபம 

ஆனந்த சுதந்திரம் அலடந்துவிட்படாம்” என்று சுதந்திரம் அலடவதற்கு 



முன்பப தன்னுலடய சுதந்திர தாகத்லத தன் பாட்டின் மூலம் 

தவளிபடுத்தியவர், மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார். 

இறப்பு 

 1921 ஆம் ஆண்டு ஜூலல மாதம் திருவல்லிபகணியில் உள்ள பார்த்தசாரதி 
பகாவிலுக்கு தசன்றபபாது, எதிர்பாராவிதமாக அந்த பகாவில் யாலனயால் 

தூக்கி எறியப்பட்டதால் பலத்த காயமுற்று மிகவும் பநாய்வாய்ப்பட்டார். பிறகு, 

1921 தசப்டம்பர் 11ம் பததி, தனது 39 ஆவது வயதில் இவ்வுலக வாழ்விலிருந்து 

விடுதலலப் தபற்றார். 

பாரதியாமர நிமைவூட்டும் சின்ைங்ைள் 

எட்டயபுரத்திலும், தசன்லனயில் உள்ள திருவல்லிக்பகணியிலும் பாரதியார் 

வாழ்ந்த இடத்லத பாரதியாரின் நிலனவு இல்லமாக தமிழ்நாடு அரசு மாற்றி 
இன்று வலர தபாதுமக்களின் பார்லவக்காக பராமரித்து வருகிறது. இவர் பிறந்த 

எட்டயபுரத்தில், பாரதியின் நிலனவாக மணிமண்டபமும் அலமக்கப்பட்டு 

இவருலடய திருவுருவச் சிலலயும் லவக்கப்பட்டுள்ளது. பாரதியின் வாழ்க்லக 

வரலாறு ததாடர்பான புலகப்படக் கண்காட்சியும், இவருலடய திருவுருவச் 

சிலலயும், இவரின் நிலனலவ பபாற்றும் வலகயில் அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பாரதிலய மக்கள், ‘கவி’, ‘மானுடம் பாடவந்த மாகவி’, ‘புது தநறி காட்டிய 

புலவன்’, எ’ண்ணத்தாலும் எழுத்தாலும் இந்திய சிந்தலனக்கு வளம் 

பசர்த்தவர்’, ‘பல்துலற அறிஞர்’, ‘புதிய தமிழகத்லத உருவாக்க கனவு கண்ட 

கவிக்குயில்’, ‘தமிழின் கவிலத’ மற்றும் உலரநலடயில் தன்னிகரற்ற 

புலலம தபற்ற பபரறிவாளர்,  என்தறல்லாம் புகழ்கின்றனர். உலகதமிழர் 

நாவில் மக்கள்கவி பாரதியாரின் தபயர் அடிக்கடி உச்சரிக்கபடுகிறது என்றால் 

அது மிலகயாகாது. 


