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பாரதிதாசன் (ஏப்பல் 29, 1891 - ஏப்பல் 21, 1964) ாண்டிச்சேரினில் (புதுச்சேரினில்) ிந்து பரும் புகழ் 

டைத்த ாயர். இயருடைன இனற்பனர் சுப்புபத்திம். தநிமாேிரினபாக ணினாற்ின 

இயர், சுப்ிபநணின ாபதினார் நீது பகாண்ை ற்றுதால் ாபதிதாேன் என்று தம் பனடப 

நாற்ிக்பகாண்ைார். ாபதிதாேன் தம் எழுச்ேி நிக்க எழுத்தால் புரட்சிக் 

கவிஞர் என்றும் பாவவந்தர் என்றும் பயாக அடமக்கப்டுயர். இயர் குனில் என்னும் கயிடத 

யடியில் ரு திங்கிதடம ைத்தி யந்தார். 
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வ.எண் நூலின் பபயர்  

ஆண்டு 

நூலின் வகக குறிப்பு 

1 அகத்தினன்யிட்ை புதுக்கபடி 1948 காயினம் ாபதிதாேன் 

கயிடதகள் - பன்ாம் 

பதாகுதினில் 

இடணக்கப்ட்டு 

உள்து. 

2 ேத்திபத்தப்புயர் 1950 ாைகம்   

3 இன்க்கைல் 1950 ாைகம்   

4 அநிழ்து எது? 1951 கயிடத ாபதிதாேன் 

கயிடதகள் - பன்ாம் 

பதாகுதினில் 

இடணக்கப்ட்டு 

உள்து. 

5 அடநதி 1946 ாைகம்   

6 அமகின் ேிரிப்பு 1944 கயிடத   

7 இடேனபது (பதாம் 

பதாகுதி) 
1942 இடேப்ாைல்   

8 இடேனபது (இபண்ைாம் 

பதாகுதி) 
1952 இடேப்ாைல்   

9 

இந்தி எதிர்ப்புப் ாைல்கள் 

1948 இடேப்ாைல்   



 

பாரதிதாசன் புகழ் பபற்ற நூல்கள் 

 

  
Page 2 

 
  

10 இபணினன் அல்து 

இடணனற் யபீன் 

1939 ாைகம் 1934 – பேப்ைம்ர் 5ஆம் 

ாள் பரினார் 

தடடநனில் 

அபங்சகற்ப்ட்ைது. 

11 இருண்ையடீு 1944 காயினம்   

12 இக்கினக் சகாங்கள் 1994 குிப்புகள் ே. சு. இங்சகா திப்பு 

13 

இடஞர் இக்கினம் 

1958 கயிடத   

14 உகம் உன் உனிர் 1994 கயிடத பயவ்சயறு 

இதழ்கில் எழுதின 

தடனங்கக் 

கயிடதகள். ே. சு. 

இங்சகா திப்பு 

15 உகுக்சகார் ஐந்பதாழுக்கம் 1994 கட்டுடபகள் ே.சு.இங்சகா திப்பு. 

தடனங்கக் 

கட்டுடபகள் 

16 எதிர்ாபாத பத்தம் 1938 கயிடத   

17 எது இடே? 1945 போற்பாமிவு ாபதிதாேனும் ிரும் 

ஆற்ின 

போற்பாமிவுகின் 

பதாகுப்பு 

18 ஏடமகள் ேிரிக்கிார்கள் 1980 ேிறுகடதகள் ே. சு. இங்சகா திப்பு. 

19 ஏற்ப் ாட்டு 1949 இடேப்ாைல் ாபதிதாேன் 

கயிடதகள் - பன்ாம் 

பதாகுதினில் 

இடணக்கப்ட்டு 

உள்து. 

20 ரு தானின் உள் நகிழ்கிது 1978 இடேப்ாைல் த.சகாசயந்தன் திப்பு 

21 கைற்சநற் குநிமிகள் 1948 காயினம் ாபதிதாேன் 

கயிடதகள் - பன்ாம் 

பதாகுதினில் 

இடணக்கப்ட்டு 
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உள்து. 

22 கண்ணகி புபட்ேிக் காப்ினம் 1962 காயினம்   

23 

கதர் இபாட்டிப்ாட்டு, 

1930 இடேப்ாைல்   

24 கயிஞர் சசுகிார் 1947 போற்பாமிவு அன்பு ஆறுபகம் 

என்யபால் 

பதாகுக்கப்ட்ைது 

25 கடமக்கூத்தினின் காதல் 1951 ாைகம்   

26 கற்கண்டு 1945 ாைகம் ாபதிதாேன் 

ாைகங்கள் 

பதாகுதினில் 

இைம்பற்றுள்து 

27 காதா? கைடநனா? 1948 காயினம்   

28 காதல் ிடவுகள் 1944 கயிடத   

29 காதல் ாைல்கள் 1977 கயிடத த.சகாசயந்தன் திப்பு 

30 குடும்யிக்கு – பதல் குதி: 
ருாள் ிகழ்ச்ேி 

1942 காயினம்   

31 குடும் யிக்கு - 2ஆம் குதி: 
யிருந்சதாம்ல் 

1944 காயினம்   

32 குடும் யிக்கு - 3ஆம் குதி: 
திருநணம் 

1948 காயினம்   

33 குடும் யிக்கு - 4ஆம் குதி: 
நக்கட்சறு 

1950 காயினம்   
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34 குடும் யிக்கு - 5ஆம் குதி: 
பதிசனார் காதல் 

1950 காயினம் ஐந்துகுதிகளும் 

இடணந்த திப்பு 

ின்ாில் யந்தது. 

35 குநபகுருபர் 1992 ாைகம் 1944ஆம் ஆண்டில் 

இந்ாைகம் 1992ஆம் 

ஆண்டில் 

தநிழ்ாைால் 

திப்ிக்கப்ட்ைது 

36 குனில் ாைல்கள் 1977 கயிடத த.சகாசயந்தன் திப்பு 

37 குிஞ்ேித்திட்டு 1959 காயினம்   

38 சகட்ைலும் கித்தலும் 1981 சகள்யி-தில் ே. சு. இங்சகா திப்பு 

39 சகானில் இருசகாணங்கள் 1980 ாைகம் ே. சு. இங்சகா திப்பு 

40 ேஞ்ேீயி ர்யதத்தின் ோபல் 1930 காயினம் ாபதிதாேன் 

கயிடதகள் - பதாம் 

பதாகுதினில் 

காயினங்கள் குதினில் 

இடணக்கப்ட்டு 

உள்து. 

41 ேிரிக்கும் ேிந்தடகள் 1981 துணுக்குகள் ே. சு. இங்சகா திப்பு 

42 ேிறுயர் ேிறுநினர் சதேினகீதம் 1930 கயிடத   

43 சுனநரினாடதச் சுைர் 1931 ாட்டு கிண்ைற்காபன் என்னும் 

புடப்பனரில் 

எழுதின 10 

ாைல்கடக் 

பகாண்ைது. குத்தூேி 
குருோநிக்கு இந்நூல் 

டைனல் 

44 பேநினன் 1947 ாைகம்   

45 சேபதாண்ையம் 1949 ாைகம்   
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46 

தநிமச்ேினின் கத்தி 

1949 காயினம்   

47 

தநிமினக்கம் 

1945 கயிடத சப இபயில் எழுதினது 

48 தநிழுக்கு அநிழ்பதன்று சர் 1978 கயிடத த.சகாசயந்தன் திப்பு 

49 தடநட கண்ை சதயர் 1978 ாைகம் ே. சு. இங்சகா திப்பு 

50 தானின் சநல் ஆடண 1958 கயிடத   

51 தாழ்த்தப்ட்சைார் ேநத்துயப் 

ாட்டு 

1930 ாட்டு ாபதிதாேன் 

கயிடதகள் - பன்ாம் 

பதாகுதினில் 

இடணக்கப்ட்டு 

உள்து. 

52 திபாயிைர் திருப்ாைல் 1948 கயிடத ாபதிதாேன் 

கயிடதகள் - பன்ாம் 

பதாகுதினில் 

இடணக்கப்ட்டு 

உள்து. 

53 திபாயிைர் புபட்ேித் திருநணத் 

திட்ைம் 

1949 கயிடத ாபதிதாேன் 

கயிடதகள் - பன்ாம் 

பதாகுதினில் 

இடணக்கப்ட்டு 

உள்து. 

54 சதருயி 1956 இடேப்ாைல் 1978ஆம் ஆண்டில் 

பேன்ட பூம்புகார் 

திப்கம் பயினிட்ை 

த. சகாசயந்தன் 

திப்ில் புதின 

ாைல்கள் 

இடணக்கப்ட்டுள். 

55 பதாண்ைர் யமிடைப் ாட்டு 1930 ாட்டு   

56 ல்தீர்ப்பு 1944 ாைகம்   
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57 ாள் நர்கள் 1978 கயிடத த.சகாசயந்தன் திப்பு 

58 டித்த பண்கள் 1948 ாைகம்   

59 ன்நணித்திபள் 1964 கயிடத   

60 ாட்டுக்கு இக்கணம் 1980 இக்கணம் ே. சு. இங்சகா திப்பு 

61 ாண்டினன் ரிசு 1943 காயினம்   

62 ாபதிதாேன் ஆத்திசூடி 1948 கயிடத   

63 ாபதிதாேன் கடதகள் 1955 ேிறுகடத ேியப்ிபகாேம் திப்பு. 

புதுடய பபசு இதமில் 

பயியந்த 14 

டைப்புகின் 

பதாகுப்பு 

64 ாபதிதாேின் கடிதங்கள் 2008 கடிதங்கள் ே.சு.இங்சகா திப்பு 

65 ாபதிதாேன் கயிடதகள் 

(பதல் பதாகுதி) 
1938 கயிடத   

66 ாபதிதாேன் கயிடதகள் 

(இபண்ைாம் பதாகுதி) 
1949 கயிடத இ.திப்பு 1952 

67 ாபதிதாேன் கயிடதகள் 

(பன்ாம் பதாகுதி) 
1955 கயிடத   

68 ாபதிதாேன் கயிடதகள் 

(ான்காம் பதாகுதி) 
1977 கயிடத   

69 ாபதிதாேன் ாைகங்கள் 1959 கயிடத   
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70 ாபதிதாேின் புதின 

ாைகங்கள் 

1994 ாைகங்கள் ே.சு.இங்சகா திப்பு 

71 ாபதிதாேின் புதிங்கள் 1992 புதிம் ே.சு.இங்சகா திப்பு 

72 ாபதிதாேன் சசுகிார் 1981 போற்பாமிவு ே.சு.இங்சகா திப்பு. 

73 ாபதிதாேன் திருக்குள் உடப 1992 உடப ே.சு.இங்சகா 

பதிப்பு  

74 பாவவந்தர்  பாரதிதாசன்  

திரரத்தமிழ்  

2012 திரரக்கரத  ச.சு .இளங்வகா 
பதிப்பு . ஆயிரம்  

தரல வாங்கிய  

அபூர்வசிந்தாமணி , 

வரளயாபதி ஆகிய 

திரரப்படங்களின்  

திரரக்கரத , 

உரரயாடல்கள்  

பற்றிய  ஆய்வும்  

பதிப்பும்  

75 பிசிராந்ரதயார்  1967 ாடகம்  1970ஆம் ஆண்டில்  

சாகித்ய  அகாபதமி  
விருது  பபற்றது . 

76 புகழ்மலர்கள்  1978 கவிரத த.வகாவவந்தன்  

பதிப்பு  

77 

புரட்சிக்  கவி  

1937 கவிரத பாரதிதாசன்  

கவிரதகள்  - 

பதலாம்  

பதாகுதியில்  

காவியங்கள்  

பகுதியில்  

இரணக்கப்பட்டு  

உள்ளது . 

78 பபாங்கல்  வாழ்த்துக்  

குவியல்  

1954 கவிரத   

79 மணிவமகரல பவண்பா 1962 கவிரத   

80 மயிலம்  சுப்பிரமணியர்  

துதியபது  

1926 இரசப்  

பாடல்  

  

81 மயிலம்  ஸ்ரீ  

சிவசண்பகக்கடவுள்  

பஞ்சரத்ம்  

1925 கவிரத   
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82 மயிலம்  ஸ்ரீ  ஶண்பகம் 

வண்ணப்பாட்டு  

1920 இரசப்பாடல்    

83 மானுடம்  வபாற்று  1984 கட்டுரரகள்  ச.சு .இளங்வகா 
பதிப்பு  

84 பல்ரலக்காடு  1948 கவிரத   

85 வந்தவர்  பமாழியா? 

பசந்தமிழ்ச்  பசல்வமா? 

1980 இலக்கணம் ச.சு .இளங்வகா 
பதிப்பு  

86 வவங்ரகவய எழுக  1978 கவிரத த.வகாவவந்தன்  

பதிப்பு  

 


