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Source:Source:Source:Source:    

�வி எ��� �க
ெபற ேசாகரஸ திலக� 

தி�சிர�ர� - �மா�. R. T. �டைல���தா  அவ"க# இயறிய 

அாிைவய" �ல��� "அமி"த ஒ'பாாி" 

 

கட(# �ைண. 

வி��த� 

 

அாிைவய"க# �ல��� அமி"த ஒ'பாாி 

பாிமளி�� ஓ�கெவ�, 

சிறியவ� ெத-டனி/ேட� 

காி�கனி� கழேல கா'�. 

 

த�ைதயா���� �ல�ப த�ைதயா���� �ல�ப த�ைதயா���� �ல�ப த�ைதயா���� �ல�ப ....    

 

ப1ைச க2தாசி எ�ைன ெபற அ'பா 

உன4� ப/டண�� ைம452 

நீ�க# பரமேலாக� ேபாேரென�, 

நீெபற பாவி4� பா��டேன எ8திவி/டா9 

உ�கக2தாசி க-ட(ட� 

எ�ைன ெகா-ட பா-:ய�� 

நா� பா��டேன வ;� 

பவள�ேத" ெச<� 

அ;த பவள�ேத"4�#ேள நீெபற 

பாவி நா�பதாி அ8�வி/டா9 

நீ�க# ேபா�� பரமேலாக� ேமா/ச;தா� 

சிக'�க2தாசி எ�ைனெபற அ'பா 

உன4� சீர�க�� ைம452 

நீ�க# சிவேலாக� ேபாேரென�, 

நா� வா8� சீைம4� 

சீ4கிர� எ8திவி/டா9 

உ�கக2தாசி க-ட(ட� 
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சீரக1ேச�பா வா4காிசி 

சீ4கிரமா< நாென2�� 

ெத�ைனமரேமாி தி=�4ெகா� காயிற4கி 

மா�காமரேமாி மன�4ெகா� காயிற4கி 

ெச;தாமர'>ேத"க/: சீ4கிரமா< வ;தா?� 

உ�=ைடயதிேரக� பா"4க4கி/ட@ேய 

நீ�க# ேபா�� ெத<வேலாக� ச�மதேமா. 

 

ம�ைர4� ேந"கிழ4ேக மாாிய�ம� ேகாவி?4� 

எ�ைன'ெபற அ'பா 

உ�க# க-A#ள நாைளயிேல 

நீ�க# ஒ� மணிவிள4� ேபா/B"கேள 

அ;த மணிவிள4� ேபா/டேதாஷ� 

உ�க# க-A மைற;த(ட� 

நீ�க# ெபறமக# ேமேலசா<;தைதயா 

----------- 

தாயா���� �ல�ப தாயா���� �ல�ப தாயா���� �ல�ப தாயா���� �ல�ப ....    

 

சிக'�ரயி?வ-: எ�ைன ெபற தாேய 

நா� பிற;த ேசல�தி� ேபா��வ-: 

சிக'�ரயிேலாி ேசல�தி�ேபாயிர�கி 

நீ"ெபற ெச9வகிளி வா<திர;� 

ேசைலேவAெம�, ெசா�னா9 

என4� ேசைலெய2�தி2வா< 

சி,நைகD� ெச<தி2வா< 

சீ,வைககைளD� சிற'பாக ெச<தி2வா< 

நா� சீைலD� ம:1�2�தி 

சி,நைகD� ேம9>/: 

சீ,கைள ��னட�தி ேசல�� 

Eதிசிற'பாக வ;தா?� 

ேசல�திேல ெப<Dமைழ என4� 

ேசைலகைனயா� சி,நைகD� ம�கா� 

சீ,கF� நைனயா� உ�க# க-A� 

மைற;த(டேன ேசைலகைன�தி21ேச 

சி,நைகD� ம�கி21ேச சீ,கF� நைன;தி21ேச 

எ�ைன ெபறதாேய நீ�க# ேபா�� 

சிவேலாக� ச�மதேமா. 
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ப1ைசரயி?வ-: எ�ைனெபறதாேய 

நா� பிற;தசிைம ப/டண� ேபா�� வ-: 

ப1ைசரயிேலாி ப/டண� ேபாயிற�கி 

நீெபற ப1ைச கிளியா9 வா<திற;� 

பாவி நா�ப/2ேவA� எ�,ெசா�னா9 

நீப/2எ2�தி2வா< ப(� நைகD� ெச<தி2வா< 

நா�ப/2 ம:1�2�தி ப(� நைகD� ேம9>/: 

ப/டண� EதிD� பலEதி நா� வ;தா9 

அ;தப/டண�தி9 ெப<Dமைழ 

என4�'ப/2 நைனயா� ப(� நைகD� ம�கா� 

உ�க# க-A� மைற;த(டேன எ 

ன4� ப/2நைன;தி21சி ப(� நைகD� ம�கி21ேச 

எ�ைனெபறதாேய நீ�க# 

ேபா�� பரமேலாத
 ச�மதேமா. 

 

ெபா/:ரபி?வ-: எ�ைன' ெபறதாேய 

நா� பிற;த சிைம ��4ேகா/ைட ேபா��வ-: 

ெபா/:ரயிேலறி ��4ேகா/ைட ேபாயிற�கி 

ெபற ெபா�=4கிளி வா< திற;� 

�டைவேவ-2 ெம�,ெசா�னா9 

நீ�டைவ எ2�தி2வா< 

ேபா�னாபரண� ெச<தி2வா< 

 

நா� �டைவம:1�2�தி ெபா�னாபரண�ேம9 

அ;த ��4ேகா/ைட Eதியிேல >/: 

நா�ெபா�னாவழி நட;தா9 

அ;த ��4ேகா/ைடயி9 ெப<Dமைழ 

என4��டைவ நைனயா� 

ெபா�னாபரண� ம�கா� 

உ�க# க-A� மைற;த(டேன 

�டைவ நைன;தி21ேச 

ெபா�னாபரண� ம�கி21ேச 

எ�ைன'ெபறதாேய நீ�க# 

ேபாகிறெபா�=லக� ச�மதேமா. 

---------- 
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பி!ைள வர�பி!ைள வர�பி!ைள வர�பி!ைள வர�    

 

��பேகாண�திேல மாமா�க�ள�திேல 

எ�ைன4ெகா-ட ேகாமா=� நா=� 

�ளி��� தைல �8கி ��ேப வர ேகாவி@ேல 

நா�க# இ�ேப�� 

ஒ��ழ;ைதவர� ேக
4ைகயிேல 

அ;த ��ேப�ர ஈ வர�� 

இ;தேகாைத �க�பா"�� 

ஒ��ழ;ைதைய ைகெகா2�தா" 

அ;த�ழ;ைதDடேதாஷமி9ேலா 

எ�ைன4ெகா-ட ேகாமாைன4 

ெகா#ைளயி/ேட�. 

 

தி�1சி4� ேந"வட4ேக 

தி�வான4 காவ@� 

ெஜ��@�க நாதாிட� 

எ�ைன4ெகா-ட சீமா=� நா=� 

ஒ�ெச9வ� வர�ேக
4ைகயிேல 

அ;த ெஜ��@�கநாத�� 

இ;தேதவி �க�பா"�� 

ஒ� ெச9வைன4 ைகெகா2�தா" 

அ;தெச9வ=ட ேதாஷம9ேலா 

எ�ைன4ெகா-ட 

சீமாைன4ெகா#ைளயி/ேட�, 

-------- 

��ஷ&��� �ல�ப ��ஷ&��� �ல�ப ��ஷ&��� �ல�ப ��ஷ&��� �ல�ப ....    

 

சிக'பிைழ�த ேமா/டாரா� 

எ�ைன4ெகா-ட சீமா=� 

ஏ,ேமா/டா" நீ�க# 

சிக'பிைழ�த ேமா/டாேரறி 

சீர�க� ேபாயிர�கி 

அ;த சீர�க�� தாசிேயாேட 

நீ�க# சீ/2 விைளயாைடயிேல 

அ;தசீர�க�� தாசிைய 
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ஒ�ெச;ேதF ெகா/டாதா 

அவ# சிவேலாக� ேசராேளா 

எ� பாவி வாச?4� 

நீ�க# சீ4கிரமா< வாரெத'ேபா .. 

 

க9@ைழ�த ேமா/டாேரறி 

எ�ைன4ெகா-ட க�ைணராஜா 

ஏ,� ேமா/டா" 

நீ�க# க9@ைழ�த ேமா/டாேரறி 

காைர4�: ேபாயிர�கி 

அ;தகாைர4�: தாசிேயாேட 

நீ�க# கல;� விைளயாைடயிேல 

அ;தகாைர4�: தாசிைய 

ஒ�க�நாக� தீ-டாேதா 

அவ#ைகலாச� ேசராேளா 

எ�ைன4ெகா-ட ம�னவேர 

எ�பாவி வாச?4� 

நீ�க# காலேம வாரெத'ேபா. 

 

ப(� இைழ�த ேமா/டாரா� 

எ�ைன4ெகா-ட பா-:ய" 

ஏ,� ேமா/டா" 

நீ�க# ப(� இைழ�த ேமா/டாேரறி 

பழனிமைல ேபாயிர�கி 

அ;தபழனிமைல தாசிேயாேட 

ப2��ர��� ேவைளயிேல 

அ;தபழனிமைல தாசிைய 

ஒ�பா�பி�;� தீ-டாதா 

அவ# பரமேலாக� ேசராளா 

எ�ைன4ெகா-ட பா-:யேப எ�பாவி வாச?4� 

நீ�க# ப2��ர�க வாரெத'ேபா 

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

சேகாதர&��� �ல�ப சேகாதர&��� �ல�ப சேகாதர&��� �ல�ப சேகாதர&��� �ல�ப ....    

 

>�காவன1 ேசாைலகF� 

ெபாறாமைற4 �ள� 



7 

 

எ�5ட பிற;தத�பி 

நா�வா8�வாச@ேல 

ேபாJ� காவ9கF� 

அ;த ெபாறாமைர4�ள�தி9 ெபா-ணா� தைல�8கி 

ேபாJைச�� அ='பி 

ெபா-ணா வழி நட;� 

நீவா8� சீைம ��4ேகா/ைட 

வாேரென�, ெபா8ேதாேட 

த;தி ெசா9@ வி/டா9 

த;திைய4 க-ட(ட� நா� காதவழி Kர� 

எ4கால� ஊதிவர 

எ/ெடௗநீ" க- திற;� 

எ� 5டபிற;த த�பி எ�ைன4கா'பாற வாரெத'ேபா. 

 

ெச-பக ேசாைலகF� 

ெச;தாமைர4 �ள�� 

எ� 5டபிற;த த�பி 

நா� வா8� வாச@ேல சி'பா<க# காவ9கF� 

அ;தெச;தாமைர4 �ள�தி9 

ெச9@� தைல �8கி 

சி'பா<கைள �� அ='பி 

ெச9@ வழிநட�� 

நீவவா8�சீைம ேசல�தி� 

வாேரென�, சீ4கிரமா< 

த;தி ெசா�னா# 

த;திைய க-ட(ட� 

�திைரயி� ேம9 ேமள�ைவ�� 

ேகாலாகாலா ேவளம:4க  

ப/ட��யாைனயி� ேம9 ேமள�ைவ�� 

பர'பர'பா< அ:��வர 

ப;� இளநீ" க-திற;� எ�5டபிற;த த�பி 

என4� நீபசியாற வாரெத'ேபா 

 

அமி�த ஒ�பாாி ��றி�)அமி�த ஒ�பாாி ��றி�)அமி�த ஒ�பாாி ��றி�)அமி�த ஒ�பாாி ��றி�)    

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


