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"��டலேகசி அகவ�" 

அக� ��தான�த பாரதியா� 

ெச�தமி�� சில�� - 20 

சி�திரப��னி மீ 1943 

21 APR 1943. MADRAS 

------------- 

��டலேகசி அகவ���டலேகசி அகவ���டலேகசி அகவ���டலேகசி அகவ�    

    ( ( ( ( ��������தான�த பாரதியா�தான�த பாரதியா�தான�த பாரதியா�தான�த பாரதியா�))))    

 

தமிழி� ஐ�ெப#�கா$பிய� இ#$பதாக$ ெப#ைம ெகா�கிேறா�. அவ()� 

சி�தாமணி, சில$பதிகார�, மணி ேமகைல ஆகிய ,-ேற உ#$பயாக உ�ளன. 

வைளயாபதி, ��டலேகசி ஆகிய இர�0� மைற�தன. அவ(றினி-) சில 

ெச123கேள அ��மி��� நம5�5 கிைட�6�ளன. வைளயாபதியி7#�6 100 

பா305 கிைட�6�ளன. ��டல ேகசி வி#�த�களி� ப�ெதா-பேத 

கிைட�6�ளன. 

 

��டலேகசி 8ளாமணிேபா-ற இனிய மாகவி. அைத 9ரேசாழிய� "அகல கவி" 

எ-;�. அ6 ெபௗ�த சமய� சா�பான6. அற� ெபா#� இ-ப� 90 ஆகிய 

நா(ெபா#ைள 2� விள5�வ6. நீலேகசியி� இ5 காவிய5 �றி$�க� உ� ளன. 

அவ(றா� ஒ#வா) கைதைய ஊகி5க ?கிற6. நீ�டகால� இத- 

கா$��ெச12ேள நம5� மி�சமி#�த6. அ�ைமயி� �லவ� ஆரா1�சியா� 

பதிென30� ெச123க� கிைட�தன. 

 

அவ()� இர�ைட இ�ேக த#கிேற-. காவிய�தி- �ைவைய$ பா#�க�. 

 

?-றா-, ெப#ைம5க� நி-றா- ; ?ெவ16 கா) 

ந-ேற நிைன�தா-; �ணேம ெமாழி�தா-; தன5ெக-) 

ஒ-ேற; மி�லா- ; பிற�5ேக உ)தி5 �ழ�தா-; 
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அ-ேற இைறவ-; அவ-றா� சரண�க ள-ேற. 

 

இைறவ- என வண�க�த5கவ- ெப#ைமகைள2� த-ைம கைள2� இ� ெச12� 

விள5�கிற6. இ)திம30� நலேம �ாித�, நலேம நிைன�த�, எ�லா#5�� 

இனிதா�� ந(�ண� கைளேய ெமாழித�, தன5ெக-) எ6@� இ�லாைம, அக$ 

�ற$ப(றி-ைம, பிற� நல�தி(ேக பா0ப0த�, ஆகியைவேய இைறவ- 

அ#3ெப#ைமயா��. அ$ ெப#ைம சா-ற ?த� வைன� சர����6 வண��� 

மா�த� அறெநறி நி-) அ# ேளா�கி நல�ெப)வா�க�. இ6 கா$�� ெச12�. 

 

பாைளயா� த-ைம ெச�6�, பாலனா� த-ைம ெச�6�, 

காைளயா� த-ைம ெச�6�, கா?)� இளைம ெச�6� 

மீAமிB விய��� இ-ேன ேம�வ# ,$� மாகி, 

நாAநா� சாகி- ேறமா� நம5�நா� அழாத ேதேனா? 

 

மனித- ஒBெவா# ப#வ�திC� ெச�6 ?தி��6, ஒBெவா# நாA� சாகிறா-. 

உட7- நிைலயாைம அBவாறி#$பதா�, பிற� சா��ேபா6 அDவதி;�,நாேம 

தினE சாவைத5 க�0 வ#�தி ?�திமா�5க�ைத அைடவ6 நல�. 

 

இ5 க#�65கைளேய ெபா#ளாக5 ெகா�ட இ5 கவியி( ெபாதி�த கைதைய 

அகவலாக� �#5கி� ெசா�Cகிேற-. ��டலேகசி எ-;� ெபயரா� சில 

ெதாட�பான கைதவாிக ளாவ6 விள�கேவ�0�. அ�த$ ெபய� கால� �ழ7� 

மைற�6 ேபாக5 Fடா6 எ-பேத இ� ?ய(சியி- க#�6. 

 

��டலேகசி��டலேகசி��டலேகசி��டலேகசி    

 

1. 

கனிவா� ?க?�, க#ைண விழி2�, 

அ#ளா� மன?�, அ-�� ெசா�C�, 

பிற�5ேக வாD� ெப#�தைக வா�@�, 

அறமா� பணி2�, அணி�த பகவ-, 

மாச) கா3சி ம-ன-, 
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ேசவ5 கமலE சி�ைதெச1 ேவாேம! 

 

2. 

அவன#3 ெப#ைம அறிய� ெசா�C�, 

பழ�தமி�$ �லவ� பாய ��டல 

ேகசி ெய-;� ேத�) மாகைத, 

ஐ�ெப#� கா$பிய மத;ேள ஒ-றா�.        10 

ஆயி;�, 

ெபயரள வினிேல உயி�ைவ� 6�ள6. 

8ளா மணிேபா( ெசாற�ைவ மி5கதா� 

அகல5 காவிய�' அதி(ப� ெதா-பேத 

பா30 நம5�$ பா5கி 2�ள6. 

கவிைத ேபாயி;� கைதயிைன ேய;� 

தமிழ� அறிய� சா(றி0 ேவேன. 

 

3. 

சீ��தி ேயா��� தி#நக ரதிேல, 

க�வி2� வாணிப� ெச�வ?E ெசழி�6 

வா��தா- இைசெப) வாணிக மணிேய.        20 

அ-னவ- ெப(ற மி-னிைட ய-ன�, 

மதிவள� ?க�தா�, மல�த# விழியா�, 

அ?த� ெபாழி2� �?த வாயா�, 

�யC� �ைக2� ேபால� �#�ட 

F�த லழகி, ��டல ேகசி 

எ-;� [$]ப�திைர, ப6மினி 

சி�திர� ெதDெதாணா� தி#@ைட மாேத... 

--- 

[$] ப�திைர எ-பேத அவ� இய(ெபய�. 

 

4. 

ப#வ மைட�த தி#மா ெதா#நா�, 
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ெகாE�� கிளிேபா( F@� �யி�ேபா�, 

ேதாைக மயி�ேபா� ேதாழிய #டேன        30 

மாட� தி-ேம� ஆ� திாி�தா�. 

 

5. 

அ�ததி ெத#வி� அரச- காவல�, 

தி#ட ெனா#வைன� சிைற$பி� ேதகின� ; 

பா��தா� ெப�மணி பைதப ைத�தா�; 

எழிலா� வா7ப-, இள�தி# @ைடயா-, 

எ-மன� வி#�� ம-மத- இவேன ; 

இவேனா க�வ-...இவென- காதல-!" 

எ-) திைக�6 நி-றா ளா�ேக! 

காள- எ-;� காைளய5 க�வ- 

அரச#5 கினிய அைம�ச- �த�வ-.        40 

ெபள�த சமய� ���6� பயி-)�, 

அட�கா மன�தா� அற�பி ைழ�தா- 

சிைறயி3 வைன� சிர�வா� கிடேவ 

ேவ�த- பணி�தா-விைன$பய ென-ேன! 

ேகாவி- காவல� ெகா�0ெச- றாேர. 

 

6. 

காத லாேல கல�கிய, ந�ைக, 

உட�ெவA�தா�, உ�ளE ேசா��தா�, 

6வலமா3டாத ேநா1ெகா� டய��தா�. 

க�ைண5 கவ��த க�வைன� தவிர 

ேவ) நிைன$ெபலா� 9ெணன மற�தா�.        50 

காதல- வி0தைல காண ேவ�$ 

ேபாதி நாதைன$ Gசைன ெச1தா�. 

ெப(றா� தி#மண� ேப�� ேபாெதலா�, 

"மன�தி( கிைச�த மணாள- ஒ#வேன, 

அவைன ய-றி ெயவைன2� பாேர- " 

எ-)த- உ�ள� ந-ெற0� 6ைர�தா�. 
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7. 

ம�திாி ?ய-றா- ; மாச) த�ைத2�, 

அரசைன ேவ�னா- ; ஆ�டவ- க#ைணயா�, 

காள- வி0தைல க�டா-...க�0 

க-னி மகி��தா�.. கமண� �ாி�தா�.        60 

ெச�வ� ெப#கிய ெச3 மகி��ேத, 

எனதிளE ெச�வ� இனி6வா� ெக-ேற 

இ�ல� த�தா- ெச�வ� த�தா-. 

கவைல ய()5 காதல� நாA� 

�6$�6 ேபாக� �சி�தன� ஆ�ேக. 

உலைக மற�தா�, உடC5 கினிய 

�கேம �கெமன� ெசா5கி$ ேபானா�. 

இ#வ#� அ-பா� ஒ#வேர யானா�. 

கண$ெபாD ேத;� இைணபிாி யாம�, 

கைரயிலா5 காம5 கட7( �ளி�தா�.        70 

 

8. 

61�65 காம� 6ைட$ேபா ெம-ன�, 

அனைல ெந1யா� அைண$ப6 ேபாலா�. 

நிைனவற$ �ண��தைத நீ5�ேவா ெம-பா�, 

�னலா( �ன7- ேபா5கைண$ பவேர. 

ேவ�விழி தா5க� ேதா�விய( றிண�கி5 

காம� தீயி� ேவமி� மா�த�, 

எ�தைன ேபாக� 61�6 ெம-ேன...! 

அவ� Hக ாி-ப� அைரெநா யி-பேம; 

நி�லா யா5ைக நிகரேவ யத-பா�, 

ஊ)� காம?� ேவ)பா 0)ேம...        80 

மா�த� ஆைச ம�டல மதனி�, 

வி#$�� ெவ)$��, விைழ@E ேசா�@ம 

இனி$�� கச$��, எாி$�� �ளி#�, 
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அைலகைள$ ேபாேல ஆ$ �ரA�. 

இ-) ேந சி�தவ� இ-ெனா# நாேள, 

ெகா0�பைக ெகாதி5�� F(றா வாேர... 

 

9. 

ேகசி2� காள; ேநசி� தி#�த 

வா�வி( கல5க� வ�த6� வி�ைதேயா? 

Fடேல 2வ�6 நீய காத�, 

Fட� �#�கி ஊட� ெப#கேவ,        90 

ஊட7 ;ேட உைரக� வளரேவ, 

உைரக Aடேன �ைறக� Fறேவ, 

ேப��� த5கேவ, ெப�ணண� ெகா#நா�, 

"ஒD5க ெம-;� உய�நல ?ைடய, 

ெச�வ- அ#ைம� ெச�வி யாேன. 

நீேயா ஒD5க நிைலெக3 டைல�6, 

க0Eசிைற வ#�திய க�வென- றாேள. 

நா;- கணவ- நீெய- மைனவி 

எ-ைனயா க�வ- எ-றைன ... ெப�ேண 

பாதகீ உ-ைன$ பழிவா� �கிேற-.        100 

எ-)3 சின�தா� எாிமன5 காள-, 

ேபா7� சிாி$பா( ெபாDைத$ ேபா5கி5 

கால� பா��65 க�விழி� தாேன. 

 

10. 

உ3பைக ெகா�ட @றெவ� தைனநா�! 

உத30 ேநய?�, உ3சின ?)வC�, 

�D@ேள 6ைள�த பழெமன$ ேபாேம. 

காள- ஒ#நா� "கனியிள� பாவா1, 

ெச�வ� சீமா- ெச�விநீ யி-)- 

அணிமணி வாிைசயா1 அணி�6 ம(ேறா� 

அர�ைபேபா� எ-;ட- அழகா1 வா, வா,'        110 

எ-றன- ஆ�ேக ெச-றன� ேபைத... 
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காள;� சாிைக க3� த-ைன 

மாரேவ� ேபாலவ� மதி�திட நி-றா-. 

��டல ேகசியிள ேகாமள வன$ைப5 

க�0 க�ள5 கனிநைக G�6. 

"க�ேண, அழ�5 க#�ேப, உ�தம$ 

ெப�ேண, என6 ெப#மட மாேன, 

6ய��சிைற நீ�கி� I5� ேமைடைய� 

த$பிேன- ேபாதி ய$ப- அ#ளா�... 

ஆதலா� இ-ேற அவைன வண�கி$        120 

பைடய� ைவ5க$ ப#வத� சிகர� 

ஏறி� ெச�ேவா�; எ-;ட- வா"ெவன5 

F3� ெச-றா-, �லமக� ெச-றா�. 

 

11. 

மைல? ேமேல, மணாள� ெச-ற6�, 

சிைலேபா( ச(ேற சி�தைன ெச16, 

காதல- ?க�தி( க0ைம கா3, 

"க�ளீ நீெயைன5 க�வ- எ-றா1...; 

ஆ�யா- க�வ-; அழ�� ெச#5கீ... 

ம�ைட5 க#வ� ெகா�ட ேபைதேய, 

க�வ- இ-)ைன5 ெகா�ைள ய�65        130 

ெகா�ல$ ேபாகிறா- ெகா0மன5 கசK! 

எ-றா-. 

தீ$ெபாாி பற5�E சின5க� உ#3 

நி(�� கணவைன$ ெபா(ெகா பா��தா- 

ச(ேற கல�கி� ச�கட$ ப3டா�; 

பிற�த- ;�ேள ேபசி5 ெகா�ேட, 

"கணவைன$ பணிதேல க(பி( கழகா�. 

ேதவாீ� ெச1க தி#வள�...ஆனா� 

எ-ைன5 ெகா�C?-, இ-னிய கணவேர, 

த�ைம ,-) தடைவ �(றி        140 

வண�கி நி(�� வா�தா ேவ�0�" 
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எ-றC� க�வ- இண�கினா-; அ�த5 

க�ளி2� வல�வர5 கா3 அவைன� 

த�திர மாக� த�ளினா�.அ�ேதா! 

"��தா சரண�... ேபாதி நாதா... 

வEசைன ெச1ய வ�ேத-; எ-ைன, 

வEச நிைனேவ வைத�த6. ெச1த 

தீவிைன 2�ட6 தீ$பய-! எ-ைன 

ம-னி� 6ன6 மலா ேச�$பா1'' 

எ-) காள- இைறவைன நிைன�ேத        150 

இ#3கண வாயி� உ#�0 விD�தா-... 

ெவ#@) பாழி- இ#�பட�� த6ேவ! 

 

12. 

''த(ெகா� 7யிைன ?(ெகா- ேற- '' என 

ஒ#ெநா நைக�தா�... ம)ெநா "அ�ேதா 

கணவைன5 ெகா-ற க�ளியா ேனேன! 

எ-ன தீவிைன யிய(றி ?�ேத-!... 

இ�த விைன$பழி வி0ேமா... ெத1வேம... 

எ-ன ெச1ேவ-. என6 நாதேர. 

நா;� உ�?ட- ஏனி5 கண�தி� 

விD�6சா காம� கD�6ேபா 7#5கிேற-?        160 

எ-) க�ணீ� இைற�6 நி-றா�... 

பிறகிB @லகி( பிற�த பயைன 

அைட�ேத சாத� அழெகன5 ெகா�டா�. 

"பிற�தவ ெர�லா� இற�6 விைனயா( 

பிற�6 பிற�6யி� 6ற�6ம� ணாவா�. 

�()� உலகி�, 8D� இய(ைகயி�, 

க()� ேக30� க�0� ெப(ற 

ெபா#ளி( ெச�வ ேபாக மதனி�... 

எ6ேவ நிைலயா�? எ�லா� ஓ3ட� 

இ-)ளா� நாைள யி�ைலெய- றாவா�...        170 

�ழ�ைத யிற�6 �மாி யாகி5 

�மாி யிற�6 �லமக ளாகி5 

�லமக� தாயா15 �ல��ைம தா�கி� 
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தா2� பா3யா1� தள��6, தள��6 

�ைத�ழி5 கிைரயா1$ ேபா1ம� ணாவேத 

உட7- கைதயா�...உயிாி- கைதேயா. 

மன�தி லைட�த மா�க ெள�லா�, 

ப(றா1$ ெப#கி$ ப�த ெதா�த 

விகாரமா1 வள��6, ெவBவிைன ெப#கி, 

சி�த?� ��தி2E சிைத�6 ெக30,        180 

ேமாக� ெகா�0, ,ட மதியா�, 

ஆவி2� வி0தைல யைட�தி டாம�, 

மீ�0� க#ம� ேவ�0� பலைன 

அ;பவி� த;பவி� தய�வைத எ�ணி-, 

ஆஆ... 6-ப�...ஆ ஆ. பிறவி! 

ேவதைன த$பி வி0தைல ெபறேவ, 

உடைல2� உலைக2� உ�ேள 6ற�6, 

அ#ளா� வா�ைவ அைட�த சீலேர... 

உய��த ?�த�, உ(றவ� வழியி� 

ெச�ேவ- இ�த� ெச-ம� ெதா�ைலைய5        190 

 

ெகா�ேவ-" எ-) ��டல ேகசி 

ஆாியா� கைனக� அ#கைன வண��� 

தவமடE ேச��6பி- ச�6வ ேபாதரா�, 

��த� ேசவ �கெலன$ ���தா�. 

��த பி5�ணி, �னித விரைதயா15 

கல5க ம(ற மனைத5 கா�6$ 

�ல-கைள யட5கி$ ��திைய ெவ-), 

வா�ைவ ெய�லா� வ-றவ மா5கினா�. 

ெவயிCட- மைழ2� ெவ$�ட- �ளி#�, 

பசி2� வி#�6�, பழி$�� �கD�,        200 

சமெமன� தா�கி� த-M� �#5கி 

கா(ைறேய ேநா5�� க$பைல$ ேபாேல, 

உயிைர� சா��த உடைல$ ேபாேல, 

��த சி�தனா� ��த ேதவனி- 
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அ#ைளேய சா��6 ம#ைள வில5கினா�. 

தீ5கா1 ேவா��ைக� தீைத ேநா5கா�; 

ேநாய� ம#�தி- கச$ைப ேநா5கா�, 

வ-றவ� �ாிேவா� வ#�தேம ேநா5கா�; 

ந�ல தா� நலேம ேநா5கா�; 

தீய தா�� தீைமேய ேநா5கா�.        210 

கல�தீ த(ற ெபால�ெகா� சமைத 

கா5�� Iய� கனCற� தவEெச1 

ச�க ெம1திய ந�ைக ேகசி 

விைனயினி ெய-)� விைளயா வாேற 

ஆசா பாச ம)�6க ேநா(), 

மாச) மன?�, ேத�) ஞான?�, 

ெப(றா�; ��த பிராைன2� காண$ 

ெப(றா� பிற$பி- ெப#�பய- யா@� 

ெப(றா� இனிேம( பிறவா$ ெப#ைமேய.... 

பிறவா$ ெப#ைமயி( ெப#ைம2 ?ளேதா. 

.. 

��டலேகசி அகவ� ������டலேகசி அகவ� ������டலேகசி அகவ� ������டலேகசி அகவ� ����....    
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