தகதா இய றிய
சாரதா ஒபாாி
cAratA oppAri
of tangkamuttutAs
In tamil script, unicode/utfunicode/utf-8 format

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 proofreading of the output file.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne,
Switzerland.

© Project Madurai, 19981998-2022.
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

தகதா இய றிய
சாரதா ஒபாாி

Source:
ஜ R. T. த க  தா

திசிரர

அவக இயறிய சாரதா ஒபாாி
V. Press Madras
---------

வ

! க!ய"ேலா எ&ைனெபற அபா
1

நீ க ேகாைட-ேக ேபானா.

/பாவில-கி நீெபறெப

ணா /ணமறி2 ேசாறிேவ&

/பா நிழலா உ க வாச"'/யி.வ2 வாதா
அ2த /யிைலபி! தைட  உ க க

மைற2த

நாழிைக-/ நீ க ெபற ெச"5
எ&6ைடய /ைறதீ-க யாமி"ைல.

மாவ

2

! க!ய"ேலா எ&ைனெபற அபா

நீ க மைர-ேக ேபானா. வ! வில-கிேவ&
நீ ெபறெப

ணா உ க7ட மனமறி  ேசாறிேவ&

வ! நிழலா உ க வாச" மயி" வ2 வாதா
உ க க

மைற2த நாழிைக-/ மயிைலபி! தைட 

உ க ெபறெச"5 எ&6டமன தறிய யாமி"ைல.

3

ஈ-கி இளேவ! எ&ைன ெபற அபா
ஈாிைல ெக

டேவ! நீ க இதாம!  தி

ஈேரா வ-கீேலா இ2 நாய ேபசி விடா" ஈேரா
ேதவ!யா எ&ைனெபற அபா
உ க7-/ இ2 வழிதிறபா
உதி-க வ2 ைகெயபா.

பாபா& இளேவ:! எ&ைன ெபற அபா

4

3

ப-ெக

ட ேமேவ! நீ க பா-காம! ! தி

படண  வ-கீேலா நீ க ப/2 ஞாயேபைசயிேல
படண  ேதவ!யா பா  வழிதிறபா
எ&ைன ெபற அபாட க ப-க வ2 ைகெயபா.

5

ஈ-கி சி<=-கி எ&ைனெபற அபா
நீ க ெபற இ2திர6 ைக/ழ2ைத
ஈ-கி  திேதாபா-கி இ2திரைன ஆளா-கி
6

இ2திரேரச2திரேர எமேலாக ேபானவேர.

நீ க இற2திடா/றமி"ைல
பா-/ சி<பா-/ எ&ைன ெபற அபா
நீ க ெபற பா

!ய6 ைக-/ழ2ைத

பா-/  தி ேதாபா-கி பா

!யேன ஆளா-கி
7

களேர கணேர ைகலாச ேபானவேர.

பயண வ?சா /றமி"ைல
ப வ

! ெபா!ரத எ&ைன ெபற அமா

பரமேராட த கரத பாவதியா வாராெள&< இ&ைன-கி
ப?ைச-கிளிகெள"லா எ&ைன ெபற அமா
8

உ க ப-க வ2 ைகெய-/.

எவ

! ெபா!ரத எ&ைன ெபற தாேய

எமேலாகத காத ஈவாியா வாராெள&< இ&ன-கி
இளைம-கிளிகெள"லா எ&ைன ெபற அமா
9

உ க எதிேர வ2 ைகெய-/.

ேகாைட சிக வா கி எ&ைன ெபற அமா
/-ேக க"5ைழ  நீ க ெபற ெப

ணா

எ&ைன-ெகா-க இடமி"லாம" ெகாளிடேம
தளினீக ெகாளிட ேத நீ2திய"ேலா
எ&ைனெபற தாேய நீ ெபற /யிலா" வர தாமத2தா&.

மைர சிக வா கி எ&ைன ெபற அமா

10

4

மாட.-ேக க"5ைழ  நீ க ெபற ெப

ணா

எ&ைன மதி-க இடமி"லாம" ைவைகயிேல தளினீக
ைவைகைய நீ2திய"ேலா எ&ைனெபற தாேய
11

நீ ெபற மயிலா வர தாமத2தா&.

உ<மண.-/ளேர எ&ைன ெபற அமா
நீ ெபற ெப

ணா இ&ன-/ நா&

சீைத ராம ேதாி ேசாி வ2தா.
ேதைர நி< திய"ேலா எ&ைன ெபற தாேய
ேதைரவி கீழிற கி நீ ெபற ெப

ணா என-/
12

தி:! @றி உளைழபாA.

நா மண/ளாக எ&ைனெபற அமா
என-/ வா?ச ராம சீைதB - தேமறி வ2தா.
ரத ைத நி< திய"ேலா எ&ைனெபற தாேய
ரத ைத வி கீழிற கி நீ ெபற ெப

ணா என-/
13

க.-/@றி உளைழபாA.

ந"ல ளசியி&6 எ&ைனெபற அமா நீ க
ந-கிண< பா திவிC ந2தி விவநாத-/
எ&ைனெபறதாேய நா&பாவி ந"லமலராக5ேய.

14

உய2த ளசியி&6 எ&ைன ெபற அமா நீ க
உைர-கிணேர பா திவிC உமாபதி நாத-/
எ&ைனெபற தாேய நா& பாவி உக2தமலராக5ேய.

15

ம"5ைக "ைலய எ&ைன ேத!ய சாமி
மலராபனிய மலர ைவ  பா-காம"
எ&ைன ேத!ய ப&னா ம கைவ  பா-கலமா,

ெச

பக "ைலய எ&ைன- ெகா

16

ட ம&னவேர

சிதராபனிய சிதரைவ  பா-காம"
எ&ைன ேத!ய ம&னவேர நா& பாவி
எ&ைன சிதரைவ  பா-கலாமா.

17

5

வாைழ எD E< எ&ைன ேத!யசாமி நம
வாசவா கின &F< இ2த? ச

டாள& வாச"

வாைழ?@றி G ெவ-க வாA த கணவனி"ைல
18

வாதாட ஞாயமி"ைல.

ெத&ைன எD E< எ&ைன ேத!யசாமி நீ க
ேத!ய &F< ெத&ைன?@றி Gெவ-க
இ2த?சதிகார& சீைம ேத2த கணவனி"ைல
19

சீராட ஞாயமி"ைல.

ெச

பகG ெபா2தியிேல எ&ைன-ெகா

ெச"வ6ேம உ
சீராட ஞாய

ட ம&னவேர

டானா" சீைமயிேல பாதிB
 எ&ைன ேத!ய ம&னவேர

ெச"வ6ேம இ"லாம" சீைமயிேல பாதிB
சீராட ஞாய





 எ&ைன ேத!ய ம&னவேர

ெச"வ6ேம இ"லாம" சீைமயிேல பாதியி"ைல
20

சீராட ஞாயமி"ைல.

ம"5ைக ெபா2தியிேல எ&ைன-ெகா
மHச6ேம உ

டானா" ம

வழ-காட ஞாய

டம&னவேர

ணிேல பாதிB



 எ&ைன ேத!யசாமி

மHச6ேம இ"லாம" ம

ணிேல பாதியி"ைல
21

வழ-காட நீதியி"ைல.

ச க7 க"ேகாைட எ&ைன ேத!யசாமி
ஜன ெப த ந2தா நா& ச ைக ஒதி-கிைவ 
ஜன தாைர தளிைவ  ச2திரேரைக பி! ேத&
ச க7 / கிற ஜன தா ேப@கிற எ&ைன
ேத!பசாமி சகி-கமன ட5ேய.

இ

ட7க" ேகாைட எ&ைன ேத!யசாமி

இன ெப த ந-கா இ

ைட ஒதி-கிைவ 

இன தாைர தளிைவ  இ2திரைர ைகபி! ேத&

22

6

இ

ட7 / கிற எ&ைன ேத!ய ம&னா

என தா ேப@ற இ-கமன ட5ேய.

23

அ2தி? சிவ2திG எ&ைன ேத!யசாமி
இ2த?ச

டாள& சீைம அைர?ேச ம"5ைகG

அ"5 !B&ேன இ2த பாவிBடவாச"
நா& அ?@னைர ெகாைளயி&ேன.

24

காைல?சிவ2தியG எ&ைன ேத!யசாமி இ2த?
ச

டாள& சீைம கா"ேச ம"5ைகG

கல2 !B&ேன இ2தபாவிBடவாச"
நா& கணைர ெகாைளயிேட&.

25

உ?சி சிவ2தியG எ&ைன ேத!யசாமி
இ2த? ச

டாள& சீைம ஒேச ம"5ைகG

உவ2 !-/&ேன இ2தபாவிBடவாச" நா& பாவி
எ&ைன-ெகா

ட உ தமைர ெதாைளயிேட&.

26

ஐ2 வயதிேல எ& சாமி ைரராஜாேவ
நா& அறியாத நாைளயிேல ஒ
ஆரமைத ைகயி" ெகா  அரசாணி &பாக
அைனேவா தாமாிய அ!யாைள மாைலயிC
அ2த அவனிதனி" எ&ைன வி அய&பதி-/
ேபாாீ கேள ஆைச சதெம&ேப& அAேயா
எ&ைன-ெகா

ட ம&னவேர அல<த"ேலா எ& வய.

27

ப  வயதினிேல எ&சாமி ைரராஜாேவ
என-/ பாிசம தா& ேபா பலேப தாமறிய
பா காA மண2ெகா

 பசட& வாJ2தி2

ஒ பாலைன ெபெற  பாிவாA வள வ2ேதா
அ2த பாலகைன யி ேகவி பரம&பதி ேபானீ கேளா
நா& பாபா தி ெபற ெப

ணா

நா& பாைதயிேல நி&< பதறி அD/ேறேன.

28

7

த க தா" ஊHச5 எ& தம நா6
சாA2 விைளயாைடயிேல அ த தHசாL ேதவ!யா
உ கைள தனியாA அைழ தாேலா
ஒதனி ெலட ெகா தாேலா
நீ க ெலட க

டMட& த காயி லறி தHசாL

ஒசாைரயி2 தீ

டாேதா அவ சாமிபாத ேசராேளா,

அ2தபவள மணி ம

டப தி" நா பாசிவிைள யாைடயிேல

29

அ2த படண  ேதவ!யா உ கைள பா 
அைழ தாேலா அவ பதி" ெலட த2தாேளா
நீ க ப-/வமா ெச&றீேரா அ2த ேதவ!யாைள
ஒ பா இ2 தீ

டாேதா
30

நப = நீ க வ2 ேசவெதேபா,

இ&ைற-/ த க தா" ஏேராபிேன&
எ&ைன-ெகா

ட ம&னவேர

நீ க ச2ேதாஷமாA ேபா/ பிளா& ,
நீ க ஏேராபிேள& மீேதறி தாசி= ேபாாீெர&<
31

என-/ தய-/த"ேலா எ&மன,

ெவளி ஏேராபிேள& ஏறிேவகமாA ேபாாீெர&<
என-/ ேவ/ேத /பி ஐேயா
அ2த ெபா"லா ேவசியாேள ஒ Gநாக தீ

டாேதா
32

அவ ேபாகாேலா பரமேலாக.

 தாேல ப2த5 நா இேப
கா@ விைளயாைடயிேல அ2த கL ேதவ!யா
க

ைண அ! தாேளா ஒக!ன ேசதி ெசா&னாேளா

அவ பி& கா"க-க நட2தீேரா
33

க/த"ேலா எ& மன.

நம பழனிமைல ேபான 
அ2த பழனி ஆ
ேகட

 பரமைனB க

டவைன நா& ஒ பால&வர

 பால& பிற2 நப இேப

ட
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மகிJ2 விைளயாைடயிேல அ2த ெபா"லாத எம&வ2
த கைள வாெவ&< அைழ தாேரா
உ&ைன எமேலாக ேச தாேரா
இ2த ம ைக லர நீ க ேபா/
34

எமேலாக ேகJ-கைலேயா.

தா க

ர க ேபாயி அ2த

சீபாத ெத

ர கநாதைர

டனி ஒ சி@வர ேகடத/

சி@ைவ ெகா தாேர சீராக வாJ2ேதாேம
சி@ைவ ைகயி" எ  நமயி ேப

ர க

சி திைர ேத பா-க ேபாவத/ நீ க சிவேலாக
ேச2தீேரா திவ!B ெராப வ"ேலா.

35

நீ க ைச-கிேலறி கா& ெபற எ& மகேன
நீ க நம ச2வழி வ2தாயானா"
நம ச2தினி" உளவக தம மக& வாராென&<
உ&ைன தா கி அைழபாக த கெம&< தா /வாக
த ைக ைச-கிேலாி தனிவழியாA ேபாைகயிேல
அ2த ெபா"லாத எம& வ2 வாெவ&றைழ தாேரா
உ&ன வழிபா  நி&றாேரா நீ க ைவ/2த ேச2தாேயா.

சாரதா ஒபாாி  றி .
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