
பாரதியாரின் ததசிய கீதங்கள்-- பாரத 
ததசம் 

பாரத ததசம் 

 

பல்லவி 
பாரத ததசமென்று மபயர்மசால்லு வார் - ெிடிப் 

பயங்மகால்லு வார்துயர்ப் பககமவல்லு வார். 
சரணங்கள் 

மவள்ளிப் பனிெகலயின் ெீதுலவு தவாம் - அடி 

தெகலக் கடல்முழுதும் கப்பல் விடுதவாம் 

பள்ளித் தலெகனத்தும் தகாயில் மசய்கு தவாம், எங்கள் 

பாரத ததசமென்று ததாள்மகாட்டுதவாம். (பாரத) 
சிங்களத் தீவினுக்தகார் பாலம் அகெப்தபாம், 

தசதுகவ தெடுறுத்தி வதீி சகெப்தபாம் 

வங்கத்தில் ஓடிவரும் நீரின் ெிககயால் 

கெயத்து நாடுகளில் பயிர்மசய்குதவாம். (பாரத) 
மவட்டுக் கனிகள் மசய்து தங்கம் முதலாம் 

தவறு பலமபாருளும் குகடந் மதடுப்தபாம், 

எட்டுத் திகசகளிலுஞ் மசன்றிகவ விற்தற 

எண்ணும் மபாருளகனத்தும் மகாண்டு வருதவாம். (பாரத) 
முத்துக் குளிப்பமதாரு மதன் கடலிதல, 

மொய்த்து வணிகர்பல நாட்டினர்வந்தத, 

நத்தி நெக்கினிய மபாருள் மகாணர்ந்தத 

நம்ெருள் தவண்டுவது தெற்க கரயிதல. (பாரத) 
சிந்து நதியின்ெிகச நிலவினி தல 

தசர நன்னாட்டிளம் மபண்களுட தன 

சுந்தரத் மதலுங்கினிற் பாட்டிகசத்துத் 

ததாணிக தளாட்டிவிகள யாடிவரு தவாம். (பாரத) 
கங்கக நதிப்புறத்துக் தகாதுகெப் பண்டம் 

காவிரி மவற்றிகலக்கு ொறுமகாள்ளு தவாம் 

சிங்க ெராட்டியர்தம் கவிகத மகாண்டு 

தசரத்துத் தந்தங்கள் பரிசளிப்தபாம். (பாரத) 
காசி நகர்ப்புலவர் தபசும் உகர தான் 



காஞ்சியில் தகட்பதற்தகார் கருவிமசய் தவாம் 

ராசபுத் தானத்து வரீர் தெக்கு 

நல்லியற் கன்னடத்துத் தங்கம் அளிப்தபாம். (பாரத) 
பட்டினில் ஆகடயும் பஞ்சினில் உகடயும் 

பண்ணி ெகலகமளன வதீி குவிப்தபாம் 

கட்டித் திரவியங்கள் மகாண்டுவரு வார் 

காசினி வணிகருக்கு அகவ மகாடுப்தபாம் (பாரத) 
ஆயுதம் மசய் தவாம் நல்ல காகிதம் மசய்தவாம் 

ஆகலகள் கவப்தபாம் கல்விச் சாகலகள் கவப்தபாம் 

ஒயுதல்மசய் தயாம்தகல சாயுதல் மசய்தயாம் 

உண்கெகள்மசால் தவாம்பல வண்கெகள் மசய்தவாம். (பாரத) 
குகடகள்மசய் தவாம்உழு பகடகள் மசய் தவாம் 

தகாணிகள்மசய் தவாம் இரும் பாணிகள் மசய்தவாம் 

நகடயும் பறப்புமுணர் வண்டிகள் மசய்தவாம் 

ஞாலம் நடுங்கவரும் கப்பல்கள் மசய்தவாம் (பாரத) 
ெந்திரம்கற் தபாம்விகனத் தந்திரம்கற் தபாம் 

வாகனயளப் தபாம்கடல் ெீகனயளப்தபாம் 

சந்திரெண் டலத்தியல் கண்டுமதளி தவாம் 

சந்திமதருப் மபருக்கும் சாத்திரம் கற்தபாம். (பாரத) 
காவியம் மசய்தவாம் நல்ல காடு வளர்ப்தபாம் 

ககலவளர்ப் தபாம் மகால்ல ருகலவளர்ப் தபாம் 

ஓவியம்மசய் தவாம் நல்லஊசிகள் மசய் தவாம் 

உலகத் மதாழிலகனத்து முவந்து மசய்தவாம். (பாரத) 
சாதி இரண்மடாழிய தவறில்கல மயன்தற 

தெிழ்ெகள் மசால்லியமசால் அெிழ்த மென்தபாம் 

நீதிமநறி யினின்று பிறர்க்கு தவும் 

தநர்கெயர் தெலவர், கீழவர் ெற்தறார். (பாரத) 
 

ததசயீ கீதங்கள் 

2.தமிழ் நாடு 

22. தமிழ் 

 
யாெறிந்த மொழிகளிதல தெிழ்மொழிதபால் 

      இனிதாவது எங்கும் காதணாம்; 

பாெர ராய், விலங்குகளாய், உலககனத்தும் 

      இகழ்ச்சிமசாலப் பான்கெ மகட்டு, 
1 



நாெெது தெிழமரனக் மகாண்டுஇங்கு 

      வாழ்ந்திடுதல் நன்தறா? மசால்லீர்! 
ததெதுரத் தெிதழாகச உலகமெலாம் 

      பரவும்வகக மசய்தல் தவண்டும். 
 

 

யாெறிந்த புலவரிதல கம்பகனப் தபால் 

      வள்ளுவர்தபால், இளங்தகா கவப்தபால், 

பூெிதனில் யாங்கணுதெ பிறந்ததிகல; 

      உண்கெ, மவறும் புகழ்ச்சி யில்கல; 

ஊகெயராய்ச் மசவிடர்களாய்க் குருடர்களாய் 

      வாழ்கின்தறாம்;ஒருமசாற் தகளரீ்! 
தசெமுற தவண்டுமெனில் மதருமவல்லாம் 

      தெிழ்முழக்கம் மசழிக்கச் மசய்வரீ்! 2 
 

 

பிறநாட்டு நல்லறிஞர் சாத்திரங்கள் 

      தெிழ்மொழியிற் மபயர்த்தல் தவண்டும்; 

இறவாத புகழுகடய புதுநூல்கள் 

      தெிழ்மொழியில் இயற்றல் தவண்டும்; 

ெகறவாக நெக்குள்தள பழங்ககதகள் 

      மசால்வதிதலார் ெகிகெ இல்கல; 

திறொன புலகெமயனில் மவளிநாட்தடார்; 

      அகதவணக்கஞ் மசய்தல் தவண்டும். 3 
 

 

உள்ளத்தில் உண்கெமயாளி யுண்டாயின் 

      வாக்கினிதல ஒளியுண்டாகும்; 

மவள்ளத்தின் மபருக்ககப்தபால் ககலப்மபருக்கும் 

      கவிப்மபருக்கும் தெவு ொயின், 

பள்ளத்தில் வழீ்ந்திருக்கும் குருடமரல்லாம் 

      விழிமபற்றுப் பதவி மகாள்வார்; 

மதள்ளுற்ற தெிழமுதின் சுகவகண்டார் 

      இங்கெரர் சிறப்புக் கண்டார். 4 

 

 


