
    

    

த�க���தா�த�க���தா�த�க���தா�த�க���தா�        இய�றியஇய�றியஇய�றியஇய�றிய    

இ�பரச ஒ�பாாிஇ�பரச ஒ�பாாிஇ�பரச ஒ�பாாிஇ�பரச ஒ�பாாி    

    

inparaca oppAri of tangkamuttuinparaca oppAri of tangkamuttuinparaca oppAri of tangkamuttuinparaca oppAri of tangkamuttu    tAstAstAstAs    

In tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utfIn tamil script, unicode/utf----8 format8 format8 format8 format    

 

 

Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:Acknowledgements:    

Our Sincere thanks go to Tamil Virtual Academy for providing a scanned PDF of this 

work. 

This e-text has been prepared using Google OCR online tool and subsequent proof-

reading of the output file. 

Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, 

Switzerland. 

 

© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998© Project Madurai, 1998----2022.2022.2022.2022.    

Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation 

of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet. 

Details of Project Madurai are available at the website 

https://www.projectmadurai.org/ 

You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact. 

  



2 

 

த�க���தா�த�க���தா�த�க���தா�த�க���தா�        இய�றியஇய�றியஇய�றியஇய�றிய    

இ�பரச ஒ�பாாிஇ�பரச ஒ�பாாிஇ�பரச ஒ�பாாிஇ�பரச ஒ�பாாி    

 

Source:Source:Source:Source:    

ெஜகெம���  �க	ெப�ற இ�பமான கீதமணி தி�சிற�ர�  

�மா�  R.T. த�க���தா�  அவ க!  இய�றிய "இ�பரச ஒ$பாாி" 
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------------ 

கட&!  �ைண 

ெவ(பா. 

 

அ�பிைகயா�  மனமகி)�  

ஆதி �த+வா இ�ததி 

இ�பரச ஓ$பாாி இய��த�� 

��பி�கேன �ைண�ாிவா.  

நி�பதேம ந�பிேன�  எனத�!� வா.  

 

சாமிச1��ழ���  எ�ைன$ெப�ற அ$பா 

நா�வா��வாச3ேல ச1திச�ஒளி67�  

அ8தச8திர�  ெவளி9ச�திேல 

இ�ேகஜாதிம+3: : 1��  

அ8தஜாதிம+3 :ெவ;�� நீெப�றெப(ணா!  

நா�சர8ெதா;�� மாைலக<= 

உன1� சர;க�ம+  மா<=வி<; 

நா� ஜாதிவ ண$ ப<;;�தி 

உன1�ச8தண நிர1ேகா= 

சரணமி<; நாென;�� 

���ம நிற1ேகா= 

�ளி��ைகயி+  நாென;�� 

இ?சிவ ண1ேகா=. எ�ைன$ெப�ற அ$பா 

எ;��ைகயிேல பி=�� 

இ�ைன1கி ஐயக(ட ஓைசAட 

சகலஜன�  B=வர 

உ�Cைடயசவமி�1��  வாசD1� 

எ�ைன1ெகா(டச 8திர�� நாC�  : 
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ச<ெடனேவ வ8தாD�  உ� Cைடயசவ�  

பா 1� கி<ட3ேய நா�பாவி 

உன1�1  ெகா(;வ8த ச8தண நிற1ேகா= 

உ�Cைடய சவ��1� ேபா�த3ேய 

அ�ம�  ச���ழ�க எ�ைனெப�ற அ$பா 

நா�வா��  வாச3ேல ஆகாய� ஒளி6ச 

அ8தஆகாய ெவளி9ச�திேல 

ஒ�அ;1�ம+3: : 1��  

நா� அ;1�மாைல :ெவ;�� 

அ=யாெரா� மாைலக<= 

ஐ8� வ ண$$ப<;;�தி நீெப�றெப(ணா!  

அர1�வ ண1ேகா= அ�பாக நாென;�� 

ம?சவ ண1ேகா= எ�ைன$ெப�ற அ$பா 

மதி$பாக நாென;�� 

ப?சவ ண1 ெகா= எ�ைன$ெப�ற அ$பா 

ப1�வமா.  நாென;�� 

அலாித�:   ஒைசயிட 

அேநகஜன�B=வர உ�  அ�கமி�1��வாச+  

எ�ைன1ெகா(ட அ 97ன��  நாC�  

அவசரமா.  வ8தாD�  

உ�Cைடய அ�க�  பா 1க1கி<ட3ேய 

எ�ைன எ;��வள �த இ�ப�!ள அ$பா 

நா�பாவி ெகா(;வ8த 

அர1�வ ண1ேகா= எ�  அ�ைம அ$பா 

உ�அ�க��1� ேபா�த3ேய 

க!ள மைலதா(=. க)�மைல ச8திேல 

க8தனி�1�மிட�  கானவ!E F��மிட�  

 

கத�பமல�மிட�  எ�ைன$ெப�ற அ$பா 

ஒ�கத3 ப)�தி�1��  

க8தனிட�திேல நீ�க!  ைகலாய�ேபான 

காரண�ைத9ெசா+3 நீெப�றெச+3 

நா�கதாி அ)ேதென�றா+  இ�ன1கி 

கத3பழ�  தி�கவ��  

க����3 ப<சிெய+லாச�  

நா�கத��  �ைறேக<; 

கத3பழ�  தி�னாம+  எ�ைன$  ெப�ற அ$பா 
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இ$ேபாக(ணீ   வி;�ைதயா 

ஆைனமைலதா(=, அழ�மைலச8திேல 

ஐவாி�1�மிட�  ௮�பாளிற1�மிட�  

அ��� மல�மிட�  ஒ��தி ப)1�மிட�  

அ8தஜவாிட.�திேல எ�ைன$ெப�ற அ$பா 

நீ�க!  அறC�ேபாற 

அவதிதைன9  ெசா+3வி<டா+  

அ�தி$பழ� தி�னவ8த அ�ன��றாப<சிெய+லா�  

நா�  அல��  �ைறேக<; 

அ�திபழ�தி�னாம+  எ�ைன$ெப�ற அ$பா 

இ$ேபா அ)� �ல��ைதயா 

----- 

 

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

 

நாDகட3ேல ந;1கட3�  ம�தியிேல 

அ�க ந�றா.  விைள9தி�1��  

எ�ைன$ெப�ற தாேய 

நா� ந+ல��� ேவ(;ெம�றா+  

ந�ம நா<=D�ள காவலரா+ ந+ல ���ேத= 

நீெப�ற ந�ைக1  கC$பி;வா$  

உ�க!க(G மைற8த&டேன 

எ�ைன$ெப�ற அ�மா 

ந+ல��� கி<ட3ேய 

நா� பாவி ந�ைக�ல��ர� 

நீேபா��  நமDல� ச�மதேமா 

ஐ8�கட3ேல அைலகட3�  ம�தியிேல 

எ�ைன$ெப�ற தாேய அ�ேக 

அழகா.  விைள8தி�1��  

அணி�� � ேவ(;ெம�றா+  

நீ ஆைள அC$பி ஆணி���ேத=. 

நீெப�ற அ+31  கC$பி;வா.  

உ�க!  க(  மைற8த&டேன 

எ�ைன$ ெப�றதாேய 

என1� ஆணி��� கி<ட3ேய 

நா�  அ)� �ல��ர� நீேபா��  
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அறCல� ச�மதேமா 

சி�திர மாத�தி+  எ�ைன$ெப�றதாேய 

நா(  உ�௧ வாச+வ8� 

சீHேவ(;ெம� H ெசா�னா+  

சி�க$: சீ<=யிேல சில திC7வ8திர1��  

வ�காள� சீ<=, எ�ைன$ெப�ற அ�மா 

வைகவைகயா.  வ8திர���  

ப�பா.ப<; சீ<=யிேல பலதிC7வ8திர���  

உ�க!க(  மைற8த&டேன 

சீHகைள நானிழ8ேத�  

சீ<=கைள நா�மற8ேத�  

உ�க! வாச+  வ8� நி�H 

எ�ைன$ெப�றதாேய நா� சிதாிமய��ேரேன 

ைவகாசிமாத�திேல எ�ைன$ெப�றதாேய 

நா� உ�Cைடய வாச+வ9� 

நா�  வாிைசேவ(; ெம�Hெசா�னா+  

வடகாடெப<; வைகவைகயா.  வ8திற���  

ெத�காசிப<; திC71ெகா�றா.  வ8திற���  

க+க�தாப<; கண1காக வ8திற1��  

உ1க!க(G மைற8த&டேன 

வடகாசிப<; வாிைசகைள நானிழ9� 

நா�  பாவிஇ$ேபா வயிெரறி8� நி�கிேறேன 

------   

 

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

 

ப��7�� க+ேகா<ைட எ�ைனேத=யசாமி 

ஒ�பவளமணி ம(டபேம 

அ8த பவளமணி ம(டப�தி+  

ஒ�ப&னிைழ�த ஊ?ச3<; ந�பயி�ேப��  

ப1�வமா.�8தி பாசிவிைளயாைடயிேர 

அ8த$ப<டண�� ேதவ=யா!  

எ�ைனேத=ய ம�னவேர 

பா �� அைழ�தாேளா பதி+ ல<ட   த8தாேனா 

பதி+ல<ட   க(ட&ட�  

ப<=ண�ததாசி6; ப1�வமா.  ேபானீ கேளா 
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அ8த$ப<=ண�� தாசிேயாேட எ�ைன�ேத=யசாமி 

நீ�க!  ப;��ற���  ேவைளயிேல 

அ8த$  ப;பாவி ேவசியைர 

ஒ�பா�� யி�8� தி(டாேதா 

அவ!  பரமமலாக�  ேசராேளா 

எ�ைன9ெகா(ட ம�னவேர 

நா�பாவி வாசD1� நீ�க!  

ப;��ற�க வாரெத$ேபா 

ஐ8�7��1 க+ேகா<ைட ந�வாச3ேல 

எ�ைன ேத=யசாமி 

ஒ� அழ�மணி ம(டபேம 

 

அ8த அழ�மணி ம(டப�தி+  

ஒ�அ��ப&�  ஊ?ச3<; ந�பயி�ேப�� 

அழகான ெசா1க<டானா= விைளயாைடயிேல 

உ�கைள அர8தா�கி ேதவ=யா!  

அ�ேபாடைழ�தாேளா 

அவ!  அ<ரஸு�  த8தானேளா 

அ8த அ<ரைஸ1  க(ட&ட�  

அர8தா�கி தாசி6; அவசரமா.  ேபானீ கேளா 

அ8த அர8தா�கி தாசிேயா; 

ஆ= விைளயாைடயிேல அ8த ஆகாதேவசியைர 

ஒ� அரவம�ேக தீ(டாேதா 

நா�  பாபிவாச+  நீ�க!  

அ�ன�ேபால வாரெத$ேபா 

ச�ன��1  க+ேகா<ைட 

எ�ைன� ேத= ம�னவேர ந�மவரச+  

ஒ�சல�ைகமணி ம(டபேம 

அ8த சல�ைகமணி ம(டப�தி+  

ஒ�ஜாதிம+3 ஊ?ச3<; 

ந�மி�ேப��  ச�ர�க மாைடயிேல 

உ�கைள சமய�ர�  ேதவ=யா!  

ஜாைடயா.  அைழ�தாேளா 

சரசல<ட   த8தாேளா 

அ8த சரசல<ட   க(ட&ட�  

சமய�ர�  தாசிவி; நீ�க!  ைச1க3+  ேபாயிர�கி 

நீ�களி�ேப��  ஜல�தி+  விைனயாைடயிேல 
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அ8தசதிகாாி ேவசியைர 

ஒ�ச $ப�  அ�ேக தி(டாேதா 

அவ!சாமி பத�ேசராேளா 

 

எ�ைன�ேத=யசாமி நா�  பாவிவாச+  

நீ�க!  ச8ேதாஷமா.  வாரெத$ேபா 

சி�ன���1  க+ேகா<ைட 

ஒ�சிக$பிைழ�த ம(டப�தி+  

அ8த9  சிெக$பிைழ�த ம(டப�தி+  

எ�ைன�ேத=யசாமி ஒ�சிவ8திய$: ஊ?ச3<; 

ந�பளி�ேப��  சிாி�� விைளயாைடயிேல 

சீர�க�  ேதவ=யா!  

உ�கைளசிமி<= அைழ�தாேளா 

ேசதில<ட   த8தாேளா 

அ8த ேசதில<ட   க(ட&ட�  

சீர�க�  தாசி6; சீ1கரமா$  ேபானீ கேளா 

அ8த ெஜகஜால தாசிேயா; 

நீ�க!  சீ<; 6ைளயாைடயிேல 

அ8தசீர�க�  ேவசியைர 

ஒ� சிH நாக�  தீ(டாேதா 

அவ!  சிவ�பத�  ேசராேளா நா�பாவிவாச+  

சீ1கிரமா.  வாரெத$ேபா 

சிக$� யி���ெப<=, நா�பாகி 

சீைலைவ1��  <ர��ெப<= 

நா� சிHவயதி+ அH�தவ!  சீமாைன� ேதா�றவ!  

வயதி+  அH�தவ!  எ�ைன1ெகா(ட 

வ+லவைர ேதா�றவ!  

சிக$�யி��� ெப<=யிட�  

ேசைலைவ1��  <ர�கினிட�  

நா�பாவி ெச+3�ைற ெசா+3வி<டா+  

இ�ைற1�ேசைல அ)கலா9ேசா 

இ$ேபா சிக$�யி��� ம�கலா9ேசா 

ப9ைச யி���ெப<= எ�ைன�ேத=யசாமி 

நா�பாவி ப&Cைல1��  <ர��ெப<= 

நா�பாவி யH�தவ!  எ�ைன1ெகா(ட 

பா(=யைர ேதா�தவ!  தா3யH�தவ!  

எ�Cைடய த�மைர�  ேதா�றவ!  
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ப9ைசயி��� ெப<=யிட�  

ப&ைனைவ1��  <ர�கினிட�  

நா�பாவி�ைற ெசா+3வி<டா+ 

இ$ேபாப&C அ)கலா9ேசா 

ப9ைசயி��� ம�கலா9ேசா 

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

 

சேகாதர����சேகாதர����சேகாதர����சேகாதர����        �ல�ப��ல�ப��ல�ப��ல�ப�        

 

த�க�ைடபி=��த�8த க�பிேவM= க<= 

நா�பாவி வாச+  நீைதமாத�வ8தாD�  

எ�Cைடயத�பி வாராென�H 

தாவியைழ�தி;ேவ�  எ�ைன1ெகா(ட 

த�ம��9  ெசா+3;ேவ�  

இ$ேபா த�பிைய9  காணாம+  

தவி�த �ல�பலா9ேச 

எ� Cைடயத�ம மன�  ேநாகலா9ேசா 

ெப�னாD�  �ைடபி=�� எ�Cட�பிற8தத�பி 

நீ��1க�பிேவM=க<= நா�பாவிவாச+  

�ர<டாசி மாத�  வ8தா+  
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