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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

முழுமுதற் கடவுளின் அருளில் மூகபஞ்ச சதியருட் சாரம்
பழுதற அமுததனும் தமிழில் பாடிட விழழயுதமன் பாரம்

விழுததன அருளுழர பதித்து வவதரனத் தாங்கிநல் ஞானம்
ததாழுதிடத் தருமருட் குருவவ!  தூயவி நாயக வுருவவ! திருவவ! 

மூ�பஞ்சஶதி்ஸாரம்
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

குருவடிகள் ப�ோற்றி

 
குருவருள் இருநதாற் கபாதும் குருடனும் �ாணக் கூடும்

திருவருள் விருநதாய்க் கூடும் திருநிறை வா�ப் பாடும்

பபருநிறல ஊறமக் �ாகும்!  பிைழிலா தா�ச் க்சரும்!

அருள்விறை வாகும்!  ஞானம் அனுபவ மா�ிப் கபாகும்!

குருவடி வாகும் �ாஞ்சசிக் க�ாமறை ஞானச் ்சீலன்

அரு�ிருந தாை கவண்டும்! அடிமலர் �ாண கவண்டும்!

திருவடி யாலநற் கபாதம் திரளுைக் கூட கவண்டும்

தருவடி வாகுமுநதன் தாபைனக் �ான கவதம்! 

ஓம் குருப்கயா நம:
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

�ணிவுரை

உ

“மஹாபபரியவா” என உலப�ங்கும் துதிக்�ப்படும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ �ாஞ்சசி 

பரமாச்்சாரியார் அவர்�ள்,   பரப்பிரம்மததின் வடிவமா� விைங்கும் 

பரா்சக்திறயச் ்சசிைப்பா�ப் பாடித துதிததவர்�ைில, ப�வான் 

்சங்�ராச்்சாரியாருக்கு அடுததபடியா� கபாற்ைப்பட கவண்டியவரா� 

‘மூ�பஞ்சஶதி்’ எனும் ஒப்பற்ை நூறல எழுடிய ‘மூ� �வி’ என்பவறரததான் 

பபருறமயுைக் குைசிப்பிடு�ின்ைார்.   ஊறமயா� இருநத மூ�ர், அன்றனயின் 

அருைால,  ஐநது பா�ங்�ைா�, ஒவபவாரு பா�ததிலும் நூறு பாடல�ள் என 

பாடிய ஐநூறு பாடல�கை ‘மூ� பஞ்ச்சதி’ எனப்படு�ிைது.

நமது பரமாச்்சாரியார் அவர்�ள், ‘‘மூ�பஞ்சஶதி்ஸாரம்’ எனக் ப�ாள்ைததக்� 

வற�யில, குைசிப்பிடட ்சசிலபாடல�றை அற்புதமா� விைக்�ி, நாபமலலாம் 

இநத நநநூறலத கதடிப் பயிலும் உற்்சா�தறதக் ப�ாடுததுள்ைார்�ள்.

அவர்�ள் ்சசிைப்பா�க் குைசிப்பிடட 31 பாடல�றைத தமிழிலும், ஆங்�ிலததிலும் 

சுருக்�மான ப்சாற்பபாருளும், �ருததுறரயும் ப�ாண்டு, அததுடன் 

தமிழ்க் �விறதயா�வும் இச்்சசிறு நூலில ப�ாடுக்� முடிநத நலவாய்ப்புக்கு 

இறையருளும், குருவருளுகம துறண.

சூரியனுக்குக் �ாடடும் ்சசிறு �ற்பூரதீபம் கபாலததான், மூ�ரின் ஒப்பற்ை 

�விததுவததுக்கு முன்னால, எைியனான என் கபான்கைார் �ாடடும் பணிவு.

படிப்கபாருக்குப் பயனும் நலனும் �ிறடக்� கவண்டும் என இறையருறை 

விறழநது, நமது பரமாச்்சாரியார் அவர்�ைின் பாத �மலங்�ளுக்குச் 

்சமர்பிக்�ிகைன்.

மீ. ராஜக�ாபாலன்

31 டி்சம்பர் 2021
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(01: Śrī Mūkapañcaśatī -  Stutiśatakam Verse 11)

राकाचन्द्रसमानकान्तिवदना नाकान्िराजस्तुता
मकूानामन्प कतुव ्वतरी स तुरि तुनरीनरीकाशवागव वैभवम ् ।
श्रीकाञ्चरीनगररीन्वहाररन्सका शोकापहन्तरी सताम ्

एका प तुण्यपरम्परा पश तुपतरेाकान्रणरी राजत े॥ ११ ॥

ரா�ா்சநத₃ர ஸமாந �ாநதிவத₃நா நா�ாதி₄ராஜ ஸ்துதா

மூ�ா நாமபி குர்வதீ ஸுரது₄நீ நீ�ாஶ வாக்₃றவப₄வம் ।

ஸ்ரீ �ாஞ்சீந�₃ரீ  விஹாரரஸி�ா கஶா�ாபஹநதரீ ஸதாம்

ஏ�ா புண்ய பரம்பரா பஶுபகத: ஆ�ாரிணீ ராஜகத ॥ 11 ॥

பூரண நிலறவப் கபால மின்னும் அழ�ிய மு�ததிறனக் ப�ாண்டவளும் (ரா�ா்சநத₃ர ஸமாந 

�ாநதிவத₃நா), வானுலற� ஆளும் இநதிரனால துதிக்�ப்படுபவளும் (நா�ாதி₄ராஜ ஸ்துதா), 

ஊறம�ளுக்கும் கூட (மூ�ா நாமபி), �ங்ற� பவள்ைததிற்கு (ஸுரது₄நீ) ஒப்பான (நீ�ாஶ) நற்�வி பமாழியும் 

திைறன (வாக்₃றவப₄வம்) விறையச் ப்சய்பவளும் (குர்வதீ), �ாஞ்சசி ந�ரில ஒைியுடன் இருப்பவளும் (ஸ்ரீ 

�ாஞ்சீந�₃ரீ ), திருவிறையாடல�றை இர்சசிப்பவளும் (விஹாரரஸி�ா), நலகலார்�ைின் (ஸதாம்) துயறர 

அறுப்பவளும் (கஶா�ாபஹநதரீ), பர்சசிவனின்  (பஶுபகத:-) பபரும் தவப்பயனா� (புண்ய பரம்பரா), நலம் 

வைர்க்கும் ஒன்கையான வடிவா�  (ஏ�ா ஆ�ாரிணீ)  விைங்கும் (ராஜகத) அன்றன �ாஞ்சசி �ாமாக்ி!

rākācandra samāna kāntivadanā nākādhirāja stutā
mūkā nāmapi kurvatī suradhunī nīkāśavāg vaibhavam  |

śrīkāñcīnagarī vihārarasikā śokāpahantrī satām
ekā puṇyaparamparā paśupaterākāriṇī rājate  || 11 ||

Sri Kamakshi, with the face shining like the full-moon (rākācandra samāna kāntivadanā), adored by the Devas and 

celestial beings (nākādhirāja stutā), Whose compassion makes even the dumb (mūkā nāmapi) to spring the explosion 

of great poetry (vaibhavam) as the mighty Ganges (uradhunī nīkāśa), Who is gloriously reigning (kurvatī) in the city of 

Kanchi (śrīkāñcīnagarī), indulging in Her divine play (vihārarasikā)and being the succour to the virtuous (śokāpahantrī 

satām), Who is the fruition (ākāriṇī rājate)of the supreme penance (puṇyaparamparā) of the One and Only (ekā) Lord 

Siva (paśupati:) is Mother Sri Kanchi Kamakshi - May we seek Her grace!

பூரணச் சுடர்மதி முகத்தாள்!  புகலுறும் சுரர்துதி விதிப்பாள்!
ஊழமயுள் சுரநதி கங்ழக ஊற்தறனக் கவிநிதி பதிப்பாள்!

சீர்வளர் காஞ்சியில் இனிப்பாள்! தசகவிழள யாடலில் களிப்பாள்!
தீதறுப் பாள்!சிவத் தவத்தால் திருவளர்ப் பாளருட் வபவற!
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(02: Śrī Mūkapañcaśatī -  Stutiśatakam Verse 12)

जाता शरीतलश वैलतः स तुकृन्तना ंदृश्या परं दने्हनां
लोकाना ंक्षणमात्रससं्मरणतः सतिापन्वच्ने्दनरी ।

आश्च्ययं बहु खलेन ंन्वतन तुत ेन वैश्चल्यमान्बभ्रतरी
कम्पा्यास्टसरीन्नि कान्प तन्टनरी कारुण्यपाथोम्यरी ॥ १२ ॥

ஜாதா ஶீதலறஶலத: ஸுக்ருதிநாம் த₃ருஶயா பரம் கத₃ஹசிநாம்

கலா�ாநாம் க்ணமாதர ஸம்ஸ்மரணத: ஸநதாப விச்க்ச₂தி₃நீ ।

ஆஶ்சர்யம் ப₃ஹு க�₂லநம் விதநுகத றநஶ்சலயம் ஆபி₃ப்₄ரதீ

�ம்பாயாஸ்தடஸீம்நி �ாபி தடிநீ �ாருண்ய பாகதா₂மயீ ॥ 12 ॥

பனிமறலயிலிருநது (ஶீதலறஶலத:) கதான்ைசியதும் (ஜாதா),  புண்ணியம் ப்சய்த (ஸுக்ருதிநாம்) 

மனிதர்�ளுக்கு மடடும் (பரம் கத₃ஹசிநாம்)  புலப்படுவதும் (த₃ருஶயா), ஒரு பநாடிப் பபாழுதும் 

உள்ைம் முனிநது துதிததாகல (க்ணமாதர ஸம்ஸ்மரணத:),  உல�தகதாருக்கு (கலா�ாநா) துயரம் 

நீங்கும்படிச் ப்சய்வதுமான (ஸநதாப விச்க்ச₂தி₃நீ)  �ாமாக்ி எனும் ஒரு (�ாபி), நதியானது (தடிந)ீ  

அருள் பவள்ைததினால நிறைநது (�ாருண்ய பாகதா₂மயீ), அற்சவற்ை தன்றமறய (றநஶ்சலயமா), 

அறடநது (பி₃ப்₄ரதீ), �ம்பா நதிக்�றரயில (�ம்பாயாஸ்தடஸீம்நி) வியப்பைிப்பதான (ஆஶ்சர்யம்) பல 

அற்புதங்�றைப் (ப₃ஹு க�₂லநம்)  புரி�ிைது (விதநுகத).

jātā śītalaśailataḥ sukṛtināṃ dṛśyā paraṃ dehināṃ
lokānāṃ kṣaṇamātrasaṃsmaraṇataḥ santāpavicchedinī |
āścaryaṃ bahu khelanaṃ vitanute naiścalyamābibhratī
kampāyāstaṭasīmni kāpi taṭinī kāruṇyapāthomayī ||12 ||

Sri Kamakshi  - Who is born to the cool mountain (jātā śītalaśailataḥ), Who is seen only  by the virtuous seekers  

(sukṛtināṃ dṛśyā paraṃ dehināṃ), cuts asunder the grief (santāpavicchedinī) of those who meditate on Her sincerely  

even  for a second (lokānāṃ kṣaṇamātra saṃsmaraṇataḥ). It is a wonder (āścaryaṃ)  that  one river (kāpi taṭinī)  

which is flooded with  grace (kāruṇyapāthomayī) yet remains still (naiścalyamābibhratī) while performing  (vita-

nute)  many divine-play (bahu khelanaṃ), reigning at the  banks of Kampa river!

பனிமழல பிறந்திதம் தவழ்ந்து பழியிலர் அறவிழி புலர்ந்து
முனிதயாரு கணமுழனந் தவர்க்கும் முழுநிழற தருந்துய ரழிந்து

கனிவருள் நிதிஅழல தவள்ளம் கம்பா நதிநிழல தகாள்ளும்
இனிதருள் அன்ழன காமாக்ஷி!   என்னரும் வபறிது விந்ழத! (2)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(03: Śrī Mūkapañcaśatī -  Stutiśatakam Verse 90)

परामतृझररीप् तुता ज्यन्त न्नत्यमतिश्चररी
भ तुवामन्प बन्हश्चररी परमसनं्वदकेान्मिका ।

महन्भिरपरोन्क्षता सततमवे काञ्चरीप तुरे
ममान्वहमहंमन्तम ्वनन्स भात तु माहशे्वररी ॥ ९० ॥

பராம்ருத ஜ₂ரீப்லுதா ஜயதி நிதயம் அநதஶ்சரீ

பு₄வாமபி ப₃ஹசிஶ்சரீ  பரமஸம்விகத₃ �ாதமி�ா ।

மஹத₃பி₄ரபகராக்ிதா ஸததகமவ �ாஞ்சீபுகர

மமாநவஹ மஹம்மதிர்மநஸி பா₄து மாகஹஶவரீ ॥ 90 ॥

உயர்வான அம்ருத பவள்ைததில நறனநதவளும் (பராம்ருத ஜ₂ரீப்லுதா), எப்பபாழுதும் (நிதயம்)  

உயிர்�ைின் உள்ைததுள் இருப்பவளும் (அநதஶ்சரீ), உயிர்�ளுக்கு பவைியிலும் இருப்பவளும் 

(பு₄வாமபிப₃ஹசிஶ்சரீ),  உன்னதமான ஞான நிறலயில உள்ைவளும் (பரம ஸம்விகத₃�ாதமி�ா),  �ாஞ்சசி 

மாந�ரில (�ாஞ்சீபுகர)  பபரிகயார்�ைால (மஹத₃பி₄:)  தினமும் (அநவஹம்)  வணங்�ப்படுபவளும் 

(அபகராக்ிதா), மகஹஶவரரின் (மாகஹஶவரீ) கவறுபாடற்ை அருைா� விைங்கும்  அன்றன �ாமாக்ி 

(அஹம்மதி:),  என்னுறடய  (மம) மனதில (மநஸி) எப்பபாழுதும் (ஸததம் ஏவ)  நிறலபபற்றுள்ைாள் 

(ஜயதி).

parāmṛtajharīplutā jayati nityamantaścarī
bhuvāmapi bahiścarī paramasaṃvidekātmikā |
mahadbhiraparokṣitā satatameva kāñcīpure

mamānvaha mahaṃmatirmanasi bhātu māheśvarī || 90 ||

Sri Kamakshi, soaked in the flood of elixir (parāmṛtajharīplutā), forever (nityam) indwelling within all beings (antaścarī) 

and also pervading externally as objects of experiences (bhuvāmapi bahiścarī), Who is forever in the supreme state 

of  consciousness (paramasaṃvidekātmikā),  Who is worshipped (aparokṣitā) daily (anvaham) in the city of Kanchi 

(kāñcīpure) by the virtuous seekers (mahadbhi), Who is the none other than Maheshwara (ahaṃmati),  is forever (sa-

tatameva), shines (bhātu jayati) in my (mama:) mind (manasi)!

உயர்வமிழ் ததனுந்திரள் நழனவாள் உயிர்களின் உள்ளிருந் ததாளிர்வாள்
உடல்தவளிப் புறதமனப் புழனவாள் உயர்மதி ஒளிதயன மிளிர்வாள்

தயவருட் காஞ்சியில்  முகிழ்வாள் தவசியர் தினம்துதி மகிழ்வாள்
மயலறு மாசிவ மணியாதளன்  மனதினில் நிழலந்தருள் வாவள! (3)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

 (04: Śrī Mūkapañcaśatī -  Stutiśatakam Verse 96)

चराचरजगन्म्यीं सकलहृन्म्यीं न्चन्म्यीं
ग तुणत्र्यम्यीं जगत्त्र्यम्यीं न्त्रिामाम्यरीम ् ।

परापरम्यीं सदा दशन्दशा ंन्नशाहम ्व्यीं
परा ंसततसन्म्यीं परमन्चन्म्यीं शरील्य े॥ ९७ ॥

்சரா்சர ஜ�₃நமயீம் ஸ�லஹ்ருநமயீம் ்சசிநமயீம்

கு₃ணதரயமயீம் ஜ�₃ததரயமயீம் தரிதா₄மாமயீம் ।

பராபரமயீம் ஸதா₃ த₃ஶதி₃ஶாம் நிஶாஹர்மயீம்

பராம் ஸததஸநமயீம் மநஸி �ாமக�ாடீம் ப₄கஜ ॥ 96 ॥

அற்சவதும் அற்சவற்ைதுமான உடல�ைிலான உல� வடிவானவளும் (்சரா்சர ஜ�₃நமயீம்),  எலலா 

உயிர்�ைின் தினவா�ிய  இதயத துடிப்பா�வும் (ஸ�லஹ்ருநமயீம்),  அைசிவின்் உணர்வு நிறலயா�வும் 

இருப்பவளும் (்சசிநமயீம்), ஸதவ, ரஜஸ், தமஸ் எனும் முக்குண வடிவமானவளும் (கு₃ணதரயமயீம்),  

விழிப்பு, �னவு, துயில எனும் முவவனுபவ உல�ங்�ைா� விைங்குபவளும் (ஜ�₃ததரயமயீம்), சூரியன், 

்சநதிரன், அக்�ினி எனும் முவவியலாய் இருப்பவளும் (தரிதா₄மாமயீம்),  பரம், அபரம் எனும் இரண்டு 

்சக்தி வடிவானவளும் (பராபரமயீம்),  பததுத திற்ச�ைிலும் நிறைநத பவைியானவளும் (த₃ஶதி₃ஶாம்), 

இரவு ப�ல எனக் �ாலமா� இருப்பவளும் (நிஶாஹர்மயீம்),  மி� உயர்வான (பராம்) எப்பபாழுதும் 

விைங்கும் ஞான வடிவா� விைங்கும் (ஸததஸநமயீம்),  அன்றன �ாமக்ிறய (�ாமக�ாடீம்)  மனதில 

(மநஸி) எப்கபாதும் (ஸதா₃) துதிக்�ிகைன் (ப₄கஜ).

carācara jaganmayīṃ sakalahṛnmayīṃ cinmayīṃ
guṇatrayamayīṃ jagattrayamayīṃ tridhāmāmayīm |

parāparamayīṃ sadā daśadiśāṃ niśāharmayīṃ
parāṃ satatasanmayīṃ  manasi kāmakoṭīṃ bhaje || 96 ||

Sri Kamakshi (kāmakoṭīṃ)  - Who pervades the world of moving and non-moving beings  (carācara jaganmayīṃ) and 

indwells in the  hearts of all (sakalahṛnmayīṃ), Who is the divine consciousness (cinmayīṃ), the triad of natural ten-

dencies - satva, raja and tamas (guṇatrayamayīṃ), who gives the three worlds of experiences - waken, dream and deep-

sleep (jagattrayamayīṃ), Who is the triad of Principles - Sun, Moon and Heat (tridhāmāmayīm), the Power of Para and 

Apara (parāparamayīṃ), pervading space in all ten directions (daśadiśāṃ)  as day and night  (niśāharmayīṃ), and who 

is supreme (parāṃ), eternal consciousness (satatasanmayīṃ) - I pray  (bhaje) in mind (manasi) forever (sadā)!

அழசயு மழசயா மிழசயாகி அறிவுணர் வாய்உயிர்த் தினவாகி
இழசயும் முக்குண நிழலயாகி இயதலாளி மூன்றுல தகனவாகி
திழசபத் தினளாய் தவளியாகித் தினமிருள் பராபர ஒளியாகி

அழசவற் றுயர்மதி சிவகாஞ்சி அருட்தாய் மனத்துள் நிழலத்வதவன! (4)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(05: Śrī Mūkapañcaśatī -  Pādāravindaśatakam Verse 49)

भवाम्ोिौ नौका ंजन्िमन्वन्पन ेपावकन्शखां
प्रणम्ने्द्रादरीनामन्िमकतुटम तुत्संकन्लकाम ् ।

जगत्ाप ेज्ोत्सामकृतकवचःपञ्जरप तुटे
श तुकस्तीं कामाक्षा मनन्स कल्य ेपाद्य तुगलरीम ् ॥ ४९ ॥

ப₄வாம்கபா₄பதௌ₄ பநௌ�ாம் ஜடி₃மவிபிகந பாவ�ஶி�ா₂-

ப்ரணம்கரநத₃ராதீ₃நாம் அதி₄மகுடம் உததம்ஸ �லி�ாம் ।

ஜ�₃ததாகப ஜகயாதஸ்நாம் அக்ருத�வ்ச:பஞஜரபுகட

ஶு�ஸ்தரீம் �ாமாக்யா மநஸி �லகய பாத₃யு�₃லீம் ॥ 49 ॥

பிைவிப்பிணி எனும் �டலில (ப₄வாம்கபா₄பதௌ₄) �றரயிறன அறடய உதவு�ின்ை �ப்பலா�வும் 

(பநௌ�ாம்),  அைசிவின்றமயா�ிய (ஜடி₃ம) அடர்�ாடடில (விபிகந) அறத அழிக்� எழு�ின்ை தீப்பிழம்பா�வும் 

(பாவ�ஶி�ா₂ம்), வணங்கு�ின்ை (ப்ரணம்ர) இநதிரன் முதலான கதவர்�ைின் (இநத₃ராதீ₃நாம்)  

�ிரீடங்�ைில (அதி₄மகுடம்) பதியும் அணி�லனாகும் (உததம்ஸ),   மலரா�வும் (�லி�ாம்), உல�ங்�ைின் 

துயரமா�ிய பவம்றமக்கு (ஜ�₃ததாகப) நற்குைிரூடடும் நிலவா�வும் (ஜகயாதஸ்நாம்), நிறலயான 

கவதபமனும் (அக்ருத�வ்ச:) கூண்டில (பஞஜரபுகட) பபண் �ிைியா� இருக்�ின்ை (ஶு�ஸ்தரீம்)  அன்றன 

�ாமக்ியின் (�ாமாக்யா) இரு திருவடி�றையும் (பாத₃யு�₃லீம்) மனதில (மநஸி) க்சவிக்�ிகைன் 

(�லகய).

bhavāmbhodhau naukāṃ jaḍimavipine pāvakaśikhāṃ
praṇamrendrādīnām adhimakuṭam uttaṃsa kalikām |

jagattāpe jyotsnām akṛtakavacaḥpañjarapuṭe
śukastrīṃ kāmākṣyā manasi kalaye pādayugalīm ||49 ||

 Sri Kamakshi,  Whose divine feet (pādayugalīm) is the ship (naukāṃ) to transcend the ocean of Samsara (bhavāmbhodhau), 

the rising flame (pāvakaśikhāṃ) in the dense forest of ignorance (jaḍimavipine), the enchanting flower (kalikām) deco-

rating (uttaṃsa) the crowns of (adhimakuṭam) Indra and celestial beings  (indrādīnām) as they surrender (praṇamra), 

the cooling-light of Moon (jyotsnām) to heal the sufferings in the world (jagattāpe) and like a female parrot (śukastrīṃ) 

in the prominent cage (pañjarapuṭe) of Vedas (akṛtakavacaḥ) -  Which I worship in mind (manasi kalaye).  

சாக்கடல் கடக்கும் நாவாயாய் சடயிருட் காட்டில் தீயானாய்
காக்கவந் தடங்கும் வாவனாரின் கவின்மிகு மகுடப் பூவானாய்

தாக்கிடுந் துயரச் சூவடாட்டுந் தண்நில வானாய்  காமாக்ஷி
நீக்கறக் கிளிதயன நிகமமுழற வநரியள் அடிமனம் பணிவவவன!  (5)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(06: Śrī Mūkapañcaśatī -  Stutiśatakam Verse 56)

परा न्वद्ा हृद्ान्श्तमदनन्वद्ा मरकत-
प्रभानरीला लरीलापरवन्शतशलूा्य तुिमनाः ।

तमःपरंू दूरं चरणनतपौरन्दरप तुररी-
मगृाक्षरी कामाक्षरी कमलतरलाक्षरी न्यत तु म े॥ ५६ ॥

பரா வித₃யா ஹ்ருத₃யாஶரித மத₃நவித₃யா மர�த-

ப்ரபா₄நீலா லீலா பரவஶித ஶூலாயுத₄ மநா: ।

தம:பூரம் தூ₃ரம் ்சரணநத பபௌரநத₃ர புரீ-

ம்ரு�ா₃க்ீ �ாமாக்ீ �மலதரலாக்ீ நயது கம ॥ 56 ॥

உயர்நத ஸ்ரீ விதயா மநதிர வடிவானவளும் (பரா வித₃யா), மனதிற்கு அறமதி அைிப்பவளும் (ஹ்ருத₃யா) 

மன்மத விதறதக்கு விததானவளும் (ஆஶரித மத₃நவித₃யா), மர�தப் பச்ற்சகபான்ை நிைததில 

விைங்குபவளும் (மர�த ப்ரபா₄ நீலா லீலா), கமன்றமயான இன்பநிறலயில (பரவஶித), சூலதறத 

ஏநதும் பர்சசிவனின் மனம் ஆனவளும் (ஶூலாயுத₄ மநா:), தன்றன வணங்கும் (்சரணநத) இநதிரனுறடய 

ந�ரில உள்ை (பபௌரநத₃ர புரீ )  மங்ற�யர்�ைின் க்சறவறயக் ப�ாண்டவளும் (ம்ரு�ா₃க்ீ), தாமறர 

இதழ் கபான்ை விழியுறடயவளுமான (�மலதரலாக்ீ), அன்றன �ாமாக்ி (�ாமாக்ீ),  என்னுறடய (கம) 

பாவங்�றை எலலாம் (தம:பூரம்)  பபாடிதது அழிக்�டடும் (நயது)!

parā vidyā hṛdyāśrita madanavidyā marakata-
prabhānīlā līlā paravaśita śūlāyudha manāḥ |

tamaḥpūraṃ dūraṃ caraṇanata paurandara purī-
mṛgākṣī kāmākṣī kamalataralākṣī nayatu me ||56 ||

Sri Kamakshi (kāmākṣī), Who is the divine form of Sri Vidya (parā vidyā), giving peace to the mind  (hṛdyāśrita),  Who 

is the cause of  love-play (madanavidyā), Who shines like emerald-green (marakata prabhānīlā līlā),  Who is the mind 

of Siva, the Lord holding Tirdent, (śūlāyudha manāḥ) keeping Him in the state of divine ecstasy (paravaśita), Who is 

served (saraṇanata) by the celestial ladies of the world of  Indra (paurandara purī-mṛgākṣī) who surrenders (caraṇata) 

- May my (me) sins (tamaḥpūraṃ) be totally annihilated (nayatu) by Your compassionate grace O, the  lotus-eyed 

(kamalataralākṣī)! 

ஸ்ரீவித் யாவடி வானவளும் சிந்ழதயிற் ததளிவரு ளானவளும்
வமவித் வதமலர் மாறனுடல் தமய்த்தவள் மரகத மானவளும்
வசவித் தார்சுர புரிமாதர் வசழவயிற் சூலனுள் ளானவிழிப்

பூழவத் தாதயன் காமாக்ஷி புன்விழன தபாடிபடப் தபாழிவாவய! (6)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(07: Śrī Mūkapañcaśatī -  Stutiśatakam Verse 100)

समरन्वज्यकोटरी सािकानन्दिाटरी
मदृुग तुणगणपटेरी म तुख्यकादम्बवाटरी ।
म तुन्नन तुतपन्रपाटरी मोन्हताजाणिकोटरी

परमन्शवविटूरी पात तु मा ंकामकोटरी ॥ १०० ॥

ஸமரவிஜயக�ாடீ ஸாத₄�ாநநத₃ தா₄டீ

ம்ருது₃கு₃ண�ணகபடீ  முக்₂ய�ாத₃ம்ப₃வாடீ ।

முநிநுதபரிபாடீ  கமாஹசிதாஜாண்ட₃க�ாடீ

பரமஶிவவதூ₄டீ பாது மாம் �ாமக�ாடீ ॥ 100 ॥

கபார்�ைில பவற்ைசிக் ப�ாடியானவளும்  (ஸமரவிஜயக�ாடீ),  துதிப்பவர்�ளுக்குப் கபரின்ப 

பவள்ைமானவளும் (ஸாத₄�ாநநத₃ தா₄டீ), நற்குணங்�ள் ப�ாண்டவர்�ளுக்குப் பாது�ாப்பானவளும் 

(ம்ருது₃கு₃ண�ணகபடீ), �தம்பமர வடிவா�ி அருள்பவளும் (முக்₂ய�ாத₃ம்ப₃வாடீ), முனிவர்�ள் 

எலலாம்்  கபாற்று�ின்ை பபருறம ப�ாண்டவளும் (முநிநுதபரிபாடீ),  கமாஹம் என மயக்கும் 

திருவிறையாடலுக்�ா� கவற்றுறமப்படட  எண்ணற்ை உல�ங்�ைானவளும் (கமாஹசிதாஜாண்ட₃க�ாடீ), 

பர்சசிவனின் துறணயுமான (பரமஶிவவதூ₄டீ) அன்றன �ாமாக்ி  (�ாமக�ாடீ)  என்றனக் �ாக்�டடும் 

(பாது மாம்)!

samaravijayakoṭī sādhakānandadhāṭī
mṛduguṇagaṇapeṭī mukhyakādambavāṭī |

muninutaparipāṭī mohitājāṇḍakoṭī
paramaśivavadhūṭī pātu māṃ kāmakoṭī ||100 ||

Sri Kamakshi (kāmakoṭī) Who is the victory-flag of wars (samaravijayakoṭī), Who is flood of supreme ecstasy in those who 

meditate upon Her (sādhakānandadhāṭī),  Who is the protective shield to those of virtuous qualities (mṛduguṇagaṇapeṭī),  

Who reigns in the garden of Kadmba flowers (mukhya-kādambavāṭī),  Who has the glory of being worshiped by the Sag-

es (muninutaparipāṭī), Who creates in a divine-play the plurality of worlds for the indulgence by all (mohitājāṇḍakoṭī), 

Who is the spouse of Lord Parameshwara (paramaśivavadhūṭī) -  May Her protect me (pātu māṃ)! 

வபாரிடரில் தவற்றிக் தகாடியானாய் புகலழடவார்க் கின்பப் புனலானாய்
வநரியர்க்கு நல்ல துழணயானாய் நிழறவருளும் கதம்ப வனமானாய்

வாரியர்கள் புகழும் வளனானாய் வகுத்துமதி மயக்கப் பலவானாய்!
காரணனின் துழணவி காமாக்ஷி!  கனிவிதலழனக் காக்கும் துழணயாவாய்!  (7)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(08: Śrī Mūkapañcaśatī -  Stutiśatakam Verse 77)

्यस्ा वाटरी हृद्यकमलं कौस तुमरी ्योगभाजां
्यस्ाः परीठरी सततन्शन्शरा शरीकरवैमा ्वकरन्दवैः ।
्यस्ाः पटेरी श् तुन्तपन्रचलन्मौन्लरत्नस् काञ्चरी

सा म ेसोमाभरणमन्हषरी साि्यते्ान््षितान्न ॥ ७७ ॥

யஸ்யா வாடீ ஹ்ருத₃ய�மலம் ப�ௌஸுமீ கயா�₃பா₄ஜாம்

யஸ்யா: பீடீ₂ ஸததஶிஶிரா ஶீ�றரர் மா�ரநறத₃: ।

யஸ்யா: கபடீ ஶருதிபரி்சலந பமௌலிரதநஸ்ய �ாஞ்சீ

ஸா கம கஸாமாப₄ரண மஹசிஷீ ஸாத₄கயத �ாங்க்ிதாநி ॥ 77 ॥

கயா�ியர்�ைின் (கயா�₃பா₄ஜாம்)   இதயத தாமறர (ஹ்ருத₃ய�மலம்) எவருக்கு (யஸ்யா:), நற்பூக்�ள் 

மலர்நது நிறைநத குைமா� இருக்�ிைகதா (ப�ௌஸுமீ  வாடீ), எவருறடய (யஸ்யா:) இருப்பிடம் (பீடீ₂)  

கதனூறும் ம�ரநதததின் (மா�ரநறத₃:) துைி�ைால (ஶீ�றர:) எப்கபாதும் குைிர்ச்்சசியுடன் இருக்�ிைகதா 

(ஸததஶிஶிரா), கவதங்�ைில ப்சாலலப்படட (ஶருதிபரி்சலந)   மி�வும் ்சசிைப்பான பபருறமயுறடய  

(பமௌலிரதநஸ்ய) எவருக்கு (யஸ்யா:) �ாஞ்சசிமாந�ரமானது (�ாஞ்சீ), இருப்பிடமா� இருக்�ிைகதா 

(கபடீ), அப்படிப்படட (ஸா), நிலவிறன அணி�லனா�க் ப�ாண்ட ்சசிவபிரானின் துறணவியான அன்றன 

�ாமாக்ி (கஸாமாப₄ரண மஹசிஷீ)  என்னுறடய (கம) விருப்பங்�றை (�ாங்க்ிதாநி) நிறைவு ப்சய்யடடும் 

(ஸாத₄கயத)!

yasyā vāṭī hṛdayakamalaṃ kausumī yogabhājāṃ
yasyāḥ pīṭhī satataśiśirā śīkarairmākarandaiḥ |
yasyāḥ peṭī śruti paricalanmauliratnasya kāñcī

sā me somābharaṇamahiṣī sādhayet kāṅkṣitāni ||77 ||

Sri Kamakshi, Who (yasyā) deems the lotus-like hearts (hṛdayakamalaṃ) of Yogis (yogabhājāṃ) as Her flower-garden 

(kausumī vāṭī), Who always has the cooling (satataśiśirā) seat (pīṭhī) by the wavelets of honeydews from the lotus flower 

(śīkarairmākarandaiḥ),  Who, being greatly  (mauliratnasya) adored in the Vedas (śruti paricalan), considers the city 

of Kanchi (kāñcī) as Her place (peṭī), May She, (sā), the spouse of Lord Siva, wearing the Moon (somābharaṇa mahiṣī), 

gracefully fulfil (sādhayet) my (me) wishes (kāṅkṣitāni).

புலதனாரு மித்தரின் உள்ளம் பூக்குளம் மாக்கியர்  எவவரா
மலரிதழ் அமுதிடும் குளிர்வில் மகிழ்விட மாக்கியர் எவவரா
தலமருட் காஞ்சியில் மழறநூல் தழலநில வூடிய அவவரா-

டுலவிடும் தாய்கா மாக்ஷி! உவந்தரு தளன்விழழ வாவம! (8)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(09: Śrī Mūkapañcaśatī -  Āryāśatakam Verse 46)

कतुणिन्ल कतुमान्र कतु न्टले चन्णि चराचरसन्वन्त्र चाम तुणि े।
ग तुन्णन्न ग तुहान्रन्ण ग तुह् ेग तुरुमतूते ता ंनमान्म कामान्क्ष ॥ ४६ ॥

குண்ட₃லி குமாரி குடிகல ்சண்டி₃ ்சரா்சர ஸவிதரி ்சாமுண்கட₃ ।

கு₃ணினி கு₃ஹாரிணி கு₃ஹ்கய கு₃ருமூர்கத தவாம் நமாமி �ாமாக்ி ॥ 46 ॥

ஓ அன்றன  �ாமாக்ி (�ாமாக்ி!)  பரம், அபரம் எனும்் ்சக்தி�றைக் குண்டலமா�ச் ப்சவி�ைில் 

அணிநதவளும் (குண்ட₃லி),  எப்கபாதும் இைறமயானவளும் (குமாரி), குண்டலினீ எனும் மூல்சக்தி 

வடிவா� மலர்பவளும் (குடிகல), குறை�றை அறுக்�ின்ை ்சண்டி வடிவானவளும் (்சண்டி₃), அற்சயும் 

அற்சயா உல�ங்�றையும் உயிர்�றையும் பறடததவளும் (்சர-அ்சர ஸவிதரி), ்சாமுண்டிகதவி என் 

அருள்பாலிப்பவளும் (்சாமுண்கட₃), முக்குணங்�றைக் ப�ாண்டவளும் (கு₃ணினி),  மனதின் இருறைப் 

கபாக்குபவளும் (கு₃ஹாரிணி),  நுண்றமயா�, அைசிய முடியா இடததில இருப்பவளும் (கு₃ஹ்கய),  குரு 

வடிவானவளுமான (கு₃ருமூர்கத), நின்றனகய பணிநது வணங்கு�ிகைன் (தவாம் நமாமி). 

kuṇḍali kumāri kuṭile caṇḍi carācarasavitri cāmuṇḍe |
guṇini guhāriṇi guhye gurumūrte tvāṃ namāmi kāmākṣi ||46 ||

O Sri Kamakshi (kāmākṣi), Who wears the Powers of ‘Param’ and ‘Aparam’ as ear-drops(kuṇḍali), Who is forever young 

(kumāri), Who is like the coiled-power indwelling in all beings as the ‘Kundalini’ (kuṭile),  Who as “Chandi” destroys 

all evil (caṇḍi), Who manifests all the worlds of moving and non-moving objects (cara-acara-savitri), Who is Chamun-

di (cāmuṇḍe), Who is the cause of the triad-of-natural tendencies (guṇini), Who removes the darkness of the mind 

(guhāriṇi), Who dwells in the secret place in secret form (guhye), to You (tvāṃ), the Guru (gurumūrte), I offer my salu-

tations (namāmi).

குண்டல பராபரம் தகாண்டாழளக் குமரிதயன் தறன்றும் நின்றாழளக்
குண்டலி னீமலர்ச் தசண்டாழளக்  குழறயறு சண்டிமுக் தகாண்டாழள

அண்ட சராசரம் கண்டாழள அகத்திருள் அறுசா முண்டிமனம்
விண்டறி யாநுண் காமாக்ஷி! விழழந்துழனக்  குருதவனப் பணிவவவன! (9)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(10: Śrī Mūkapañcaśatī -  Āryāśatakam Verse 47)

अन्भदाकृन्तर्भदाकृन्तरन्चदाकृन्तरन्प न्चदाकृन्तमा ्वतः ।
अनहतिा तमहतिा भ्रम्यन्स कामान्क्ष शाश्वतरी न्वश्वम ् ॥ ४७ ॥

அபி₄தா₃க்ருதிர்பி₄தா₃க்ருதிர்சசிதா₃க்ருதிரபி ்சசிதா₃க்ருதிர் மாத: ।

அனஹநதா தவமஹநதா ப்₄ரமயஸி �ாமாக்ி ஶாஶவதீ விஶவம் ॥ 47 ॥

ஓ அம்மா �ாமாக்ி (�ாமாக்ி மாத:)! �ாலம், கத்சம், குணம் என மாற்ைமிலலா நிறலயான வடிவு 

ப�ாண்டவைான  (ஶாஶவத)ீ நீ (தவம்),  ‘அதறவதம்’ எனும் கவற்றுறம இலலா நிறலயிலும் 

(அபி₄தா₃க்ருதி:), அகத ்சமயம் கவற்றுறம�ளுடன் விைங்கும் வடிவங்�ைிலும் (பி₄தா₃க்ருதி:),  உணர்வற்ை 

வடிவங்�ைாயும் (அ்சசிதா₃க்ருதிரபி),  உணர்வுள்ை  வடிவங்�ைாயும் (்சசிதா₃க்ருதி:),    ‘தான்’ எனும் அ�நறத 

ப�ாண்டதா�வும் (அஹநதா), அநத அ�நறத இலலாததா�வும் (அனஹநதா), இவவாறு எலலா 

வடிவங்�ளுமா�வும் இநத உல�ததிறனச் (விஶவம்)  சுழற்ைசிக் ப�ாண்டிருக்�ிைாய் (ப்₄ரமயஸி)!  

abhidākṛtirbhidākṛtiracidākṛtirapi cidākṛtirmātaḥ |
anahantā tvamahantā bhramayasi kāmākṣi śāśvatī viśvam ||47 ||

O Mother Kamakshi (kāmākṣi mātaḥ)!  You are (tvam)  eternal - unchanging in time, space and tendencies (śāśvatī) the 

non-dualistic ONE (abhidākṛti:) yet manifests in various forms (bhidākṛti:),  insentient (acidākṛti:) as well as sentient 

(cidākṛti: api), in embodiments with the egoity (ahantā) as well as transcending the ego (anahantā)!  Thus  O, the Eternal 

(śāśvatī), You are toying (bhramayasi) with the world (viśvam) of Your creation.

நித்தியமு மானசுபச் சிந்தாய் வநரமிடம் குணம்மாறா  எந்தாய்!
அத்துவித மானசுகம் தந்தாய்! ஆனபல வவற்றுழமயும் தகாண்டாய்!

சித்தவுடல் தசத்தவுட தலன்றாய்! தசய்யுமகந் ழதயுண்டாய் விண்டாய்!
இத்தழனயும் தசய்துலழகச் சுற்றி இழுத்துவிழள யாடும்கா மாக்ஷி! (10)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(11: Śrī Mūkapañcaśatī -  Āryāśatakam Verse 98)

अतिरन्प बन्हरन्प त ंजतितुततरेतिकातिकृदहति े।
न्चन्तितसतिानवता ंसतितमन्प ततिनरीन्ष मन्हमानम ् ॥ ९८ ॥

அநதரபி ப₃ஹசிரபி தவம் ஜநதுதகதர அநத�ாநத க்ருத₃ஹநகத ।

்சசிநதித ஸநதானவதாம் ஸநததமபி தநதனீஷி மஹசிமானம் ॥ 98 ॥

ஓ அன்றன �ாமாக்ி!

தனது அடியாரா�ிய மார்க்க�ண்கடயனுகு அருள் ப்சய்யும் பபாருடடு,  �ாலனா�ிய எமனுக்கும் அழிவுண்டு 

என்று �ாடடிய �ாலவறரயற்ை பரம்பபாருைான பர்சசிவனுறடய (அநத�ாநத க்ருத₃),  ‘தன்னுணர்வு’  

எனும் அஹங்�ார வடிவாயிருக்கும் (அஹநகத)  நீ (தவம்),  அதுகபாலகவ எலலா உயிர்�ைின் (ஜநதுதகத) 

உள்கையும் (அநதரபி), பவைிகயயும் (ப₃ஹசிரபி) இருநது ஆளுறம ப�ாள்�ிைாய்.  இறடவிடாமல 

தியானிக்�ின்ை அடியார்�ளுக்கு (்சசிநதித ஸநதானவதாம்), எப்கபாதும் (ஸநததமபி)  கமன்றமறய 

(மஹசிமானம்)  நிறலக்�ச் ப்சய்�ிைாய் (தநதனீஷி).

antarapi bahirapi tvaṃ jantutater antakānta kṛdahante |
cintitasantānavatāṃ santatamapi tantanīṣi mahimānam ||98 ||

O Mother Kamakshi!

You are the indwelling power of identity as the ‘Mind’ of  Lord Siva, the Eternal who showed death even to the Lord of 

Death (antakānta kṛd). Likewise You are indwelling inside  (antarapi)  as well as pervading outside (bahirapi)  of all 

beings (jantutate).  You empower (tantanīṣi) those virtuous devotees who constantly (santatamapi) meditate upon You 

(cintita santānavatāṃ) to achieve consistent progress (mahimānam) in their endeavours.

காலனுக்கும் காலமள விக்கும் காலவழர யற்றசிவம் காணாக்
வகாலவடி வானவுணர் வானாய்! வகாத்தவுயி ருள்தவளியு மானாய்

சீலரிழட வவழளயற முனிவார் வசதனத்து வளதவாளிந்து ஒளிர்வாய்
வமலுமவர் ஞானமுயர் வாகும் வமன்ழமயருள் காஞ்சிவளர் வமவல! (11)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(12: Śrī Mūkapañcaśatī -  Pādāravindaśatakam 44)

न्गरा ंदूरौ चोरौ जन्िमन्तन्मराणा ंकृतजग-
त्पन्रत्राणौ शोणौ म तुन्नहृद्यलरीलवैकन्नप तुणौ ।
नख वैः स्मरेौ सारौ न्नगमवचसा ंखन्णितभव-

ग्रहोन्मादौ पादौ तव जनन्न कामान्क्ष कल्य े॥ ४४ ॥

�ி₃ராம் தூ₃பரௌ க்சாபரௌ ஜடி₃ம திமிராணாம் க்ருதஜ�₃த

பரிதராபணௌ கஶாபணௌ முநி ஹ்ருத₃ய லீறல� நிபுபணௌ ।

நற�₂: ஸ்கமபரௌ ஸாபரௌ நி�₃ம வ்சஸாம் �₂ண்டி₃தப₄வ-

க்₃ரகஹாநமாபதௌ₃ பாபதௌ₃ தவ ஜநநி �ாமாக்ி �லகய ॥ 44 ॥

ஓ அம்மா �ாமாக்ி (ஜநநி �ாமாக்ி)!  ப்சாற்�ளுக்கு (�ி₃ராம்)  எடடாதறவயாயும் (தூ₃பரௌ), 

அைசியாறம எனும் இருறை (ஜடி₃ம திமிராணாம்) எடுததுச் ப்சலவனவாயும்் (க்சாபரௌ), உல�தறதக் 

�ாப்பனவாயும் (க்ருதஜ�₃த பரிதராபணௌ), முனிவர்�ள் இதயததில (முநி ஹ்ருத₃ய) விறையாடுவதில 

திைறமயுள்ைனவாயும் (லீறல� நிபுபணௌ), ந�ங்�ைால ்சசிரிப்பனவாயும் (நற�₂: ஸ்கமபரௌ), கவதச் 

ப்சாற்�ைின் (நி�₃ம வ்சஸாம்) பதைிவா� விைங்குவனவாயும் (ஸாபரௌ), அறலக்�ழிக்கும் (�₂ண்டி₃த) 

பிைவிப்பிணியான (ப₄வ) கபயின் ப�ாடடதறத அடக்குவனவாயும் விைங்கும் (க்₃ரகஹாநமாபதௌ₃) 

நினது (தவ) திருவடி�றைத (பாபதௌ₃) தியானிக்�ின்கைன் (�லகய)!

girāṃ dūrau corau jaḍimatimirāṇāṃ kṛtajagat
paritrāṇau śoṇau munihṛdayalīlaikanipuṇau |

nakhaiḥ smerau sārau nigamavacasāṃ khaṇḍitabhava-
grahonmādau pādau tava janani kāmākṣi kalaye ||44 ||

O Mother Kamakshi (janani kāmākṣi)!

Thine divine pair of  feet (tava pādau) - Which is beyond (dūrau) all expressions (girāṃ),  Which robs away the darkness of 

ignorance (corau jaḍimatimirāṇāṃ), Which protects the world (kṛtajagat), Which cherishes in playing (līlaikanipuṇau) 

in the hearts of the Sages (munihṛdaya), the smile of nails (nakhaiḥ smerau) of  Which shines the import of the Vedas 

(sārau nigama vacasāṃ) and Which conquers the ghostly atrocities (grahonmādau) of the Samsara (bhava) that tor-

tures (khaṇḍita) - upon  Thine divine feet,  I meditate (kalaye)!

வாயுழரக்கும் எட்டாத வடிவாய் வகுத்தறியா மதியிருழளத் திருடித்
வதயளிப்பாய் உலகத்ழதக் காப்பாய் திழளயுமுனி மனங்கழளயும் வருடித்

தூயநக தவாளிநழகயும் மழறயின் சுழவயாவாய் அழலக்குமிடர்ப் பிறவிப்
வபயடக்கும் தாயினடி மலரிற் தபரிதுவந்வதன் காஞ்சிகா மாக்ஷி! (12)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(13: Śrī Mūkapañcaśatī -  Pādāravindaśatakam 17)

जपालक्षरीशोणो  जनन्न परमज्ाननन्लनरी-
न्वकासव्ासङ्ो न्वफन्लतजगज्ाड्यगन्रमा ।

मनःपवूा ्वद्रिं म ेन्तलक्यत तु कामान्क्ष तरसा
तमस्ाणिरिंोहरी तव चरणपाथोजरमणः ॥ १७ ॥

ஜபாலக்மீகஶாகணா ஜநநி பரமஜஞாநநைிநீ-

வி�ாஸ வயாஸங்க�ா₃ விப₂லித ஜ�₃ஜ ஜாட₃ய �₃ரிமா ।

மந:பூர்வாத₃ரிம் கம தில�யது �ாமாக்ி தரஸா

தமஸ் �ாண்ட₃த₃கராஹீ தவ ்சரண பாகதா₂ஜ ரமண: ॥ 17 ॥

ஓ அன்றன �ாமாக்ி (ஜநநி �ாமாக்ி)!  ப்சம்பருததிப் பூபவன (ஜபாலக்மீ)  ்சசிவப்பாயும் (கஶாகணா), 

தாமறரகபால மலர்நத (நைிநீ வி�ாஸ) கமன்றமயான அைசிவில (பரமஜஞாந) உைவானதும் 

(வயாஸங்க�ா₃), அழிக்�ப்படு�ின்ை (விப₂லித) உல�ததின் (ஜ�₃த) அைசியாறமச் சுறமறயத 

தாங்�ியதாயும் (ஜாட₃ய �₃ரிமா), அைசியாறமயான இருடதிரறை (தமஸ் �ாண்ட₃) நீக்குவதுமான (த₃கராஹீ)  

நினது (தவ) திருவடி�ைா�ிய �திபராைி (்சரண பாகதா₂ஜ ரமண:), விறரவில (தரஸா) என்னுறடய (கம) 

மனம் எனும் (மந:)  எனும் விடி �திர் விறையும் மறலக்கு (பூர்வாத₃ரிம்) அழகு ப்சய்யடடும் (தில�யது)!

japālakṣmīśoṇo  janani paramajñānanalinī-
vikāsavyāsaṅgo viphalitajagajjāḍyagarimā |

manaḥpūrvādriṃ me tilakayatu kāmākṣi tarasā
tamaskāṇḍadrohī tava caraṇapāthojaramaṇaḥ ||17 ||

O Mother Kamakshi (janani kāmākṣi)!

The glowing lustre of Thine divine feet (tava caraṇa pāthoja ramaṇaḥ) - Which blossoms like red hibiscus flower 

(japālakṣmīśoṇo), Which relates to (vyāsaṅgo) the supreme Wisdom (paramajñāna) blossoming in the lotus heart (nalinī 

vikāsa), Which carries away (viphalita) the burden of World’s grief (jagad-jāḍyagarimā), Which removes (drohī) the 

dense darkness of ignorance (tamaskāṇḍa), - May come to light quickly into my (me)mind (manaḥ), making it (tila-

kayatu) the mountain of the rising Sun (pūrvādriṃ)!

தசம்பருத்தி யாய்ச்சிவந்த ததனவும் தசந்தா மழரயறிவில் உறவும்
இம்ழமயறுந் வதயழியும் உலகின் இன்னற்சுழம எடுத்தருளி உதவும்

பம்முமிருட் திரளறுக்கும் கதிராய்ப் பதமருள்க  தாவய  காமாக்ஷி
எம்மனழதப் தபான்மழலயாய் மாற்று! என்னுள்விழரந் தின்பதவாளி ஏற்று!  (13)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(14: Śrī Mūkapañcaśatī -  Stutiśatakam 48)

वररीवत तु्व स्मेा तन््य मम न्गरा ंदने्व मनसो
नररीनत तु्व प्रौढा वदनकमले वाक्यलहररी ।
चररीचत तु्व प्रज्ाजनन्न जन्िमानः परजन े

सररीसत तु्व स् वैरं जनन्न मन््य कामान्क्ष करुणा ॥ ४८ ॥

வரீவர்து ஸ்கத₂மா தவயி மம �ி₃ராம் கத₃வி மநகஸா

நரீநர்து ப்பரௌடா₄ வத₃ந �மகல வாக்யலஹரீ ।

்சரீ்சர்து ப்ரஜஞா ஜநநி ஜடி₃மா ந: பரஜகந

ஸரீஸர்து ஸ்றவரம் ஜநநி மயி �ாமாக்ி �ருணா ॥ 48 ॥

தாகய (ஜநநி)! பமாழிக்கு ஒைிகய (�ி₃ராம் கத₃வி)! ஓ �ாமாக்ி (�ாமாக்ி)!  எனது (மம)  மனதின் (மநஸ:) 

இருப்பானது (ஸ்கத₂மா)  உன்னிடம் (தவயி)  நிறலததிருக்�டடும் (வரீவர்து)!  தாமறர கபான்ை  நாவில 

(வத₃ந �மகல), நினது அருைால ஆளுறம மிக்� (ப்பரௌடா₄), ப்சாற்பைாடர் பவள்ைம் (வாக்யலஹரி) 

நடனம் ஆடடடும் (நரீ  நர்து)!  அைசிறவ அைிப்பவகை (ப்ரஜஞா ஜநநி)!  (கவதங்�ளுக்கு) எதிரானவர்�ைிடம் 

(ந: பரஜகந) அைசியாறம இருள் (ஜடி₃மா) நிலவடடும் (ஸரீஸர்து)!  அைசிபவாைியா�ிய நின்னருள் (�ருணா), 

நினது விருப்பப்படி (ஸ்வறரம்) என்னிடம் (மயி) சுடர் விடடடும் (ஸரீஸர்து)!

varīvartu sthemā tvayi mama girāṃ devi manaso
narīnartu prauḍhā vadanakamale vākyalaharī |

carīcartu prajñājanani jaḍimānaḥ parajane
sarīsartu svairaṃ janani mayi kāmākṣi karuṇā ||48 ||

O Mother Kamakshi (janani kāmākṣi)! O the Lustre of Words (girāṃ devi)! May my state of mind (mama manasah sthemā) 

be still (varīvartu) at Your (tvayi) meditation! In the lotus like tongue (vadanakamale), may the flood of glorious poetry 

(vākyalaharī) perform the dance (narīnartu) that is powerful (prauḍhā)! O the Giver of Knowledge (prajñājanani)!  May 

the darkness of ignorance (aḍimānaḥ) be in the minds of those who oppose the Truth of Vedas (naḥ parajane)!  By Thine 

wish (svairaṃ), may the  grace of Wisdom (karuṇā) in me (mayi)  glow steadfast (sarīsartu)! 

தமாழிக்குஒளி ஆனாய்கா மாக்ஷி! முகிழ்ந்ததனது மனதுளுழற வானாய்!!
தசழிக்குமல ராதயனது நாவிற் சிறந்தருளிச் தசாற்தறாடர்க ளடர்வாகிக்

தகாழிக்குநடம் ஆடட்டும் குருவவ! தகாடுவழியார்க் கிருளிடவும் வவண்டும்!
வழிக்குதவும் ஞானமருள் தாவய! வரிந்ததன்னுள் வளரச் தசய்வாவய! (14)
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(15: Śrī Mūkapañcaśatī -  Kaṭākṣaśatakam 16) 

नरीलोऽन्प रागमन्िकं जन्यन्तुरारःे
लोलोऽन्प भन्तिमन्िका ंदृढ्यन्नराणाम ् ।
वक्ोऽन्प दने्व नमता ंसमता ंन्वतन्वन ्

कामान्क्ष नतृ्यत तु मन््य तदपाङ्पातः ॥ १६ ॥

நீகலா(அ)பி ரா�₃ம் அதி₄�ம் ஜநயந புராகர:

கலாகலா(அ)பி ப₄க்திமதி₄�ாம் த₃ருட₄யநநராணாம் ।

வக்கரா(அ)பி கத₃வி நமதாம் ஸமதாம் விதநவன்

�ாமாக்ி நருதயது மயி தவத₃ அபாங்�₃பாத: ॥ 16 ॥

ஓ கதவி �ாமக்ி (�ாமாக்ி கத₃வி)!  நினது �றடக்�ண் பார்றவயானது (தவத₃ அபாங்�₃பாத:) 

�றுறமயுடன்  இருநதாலும் (நீகலா(அ)பி), பர்சசிவனுக்கு (புராகர:) அதி�மான �ாதறல விறைவிப்பது 

ஆ�ிைது (ரா�₃ம் அதி₄�ம் ஜநயந).   அக்�ண்�ள் அறல பாய்நது ப�ாண்டிருநதாலும் (கலாகலா(அ)பி), 

மனிதர்�ைில (நராணாம்) பக்தி ப�ாண்டவர்�ளுறடய மனறத அறலக்�ழியாது உயர்வில நிறலபபைச் 

ப்சய்�ின்ைது (ப₄க்திம்-அதி₄�ாம் த₃ருட₄யந).  அக்�ண்�ள் வறைநது இருநதாலும் (வக்கரா(அ)பி), 

வணங்கு�ின்ை அடியார்�ளுக்கு (நமதாம்) கநரான ்சமநிறலறயத தரு�ிைது (ஸமதாம் விதநவன்).  

அததற�ய பயனைிக்கும் நினது �ருறணக் �ண்�ள், என்னிடததில   (மயி) நடனமாடுவனவா�  (நருதயது) 

விைங்�டடும்.

nīlo’pi rāgamadhikaṃ janayan purāreḥ
lolopi bhaktimadhikāṃ dṛḍhayannarāṇām |
vakropi devi namatāṃ samatāṃ vitanvan

kāmākṣi nṛtyatu mayi tvadapāṅgapātaḥ ||16 ||

O Sri Kamakshi (kāmākṣi devi)!  Although Your grace bestowing tip of  eyes (tvadapāṅgapātaḥ) are dark (nīlo’pi), those 

cause great love (rāgamadhikaṃ janayan) in Lord Siva (purāreḥ).  Although the eyes are vacillating (lolopi), those sta-

bilize  the devotion in the minds (bhaktimadhikāṃ dṛḍhayan) of devotees (narāṇām). Although bent in shape (vakropi), 

in the devotees (namatāṃ), those give straight-forwardness and balance (samatāṃ vitanvan). May Your grace-flowing 

glance (tvadapāṅgapātaḥ) dance upon me (nṛtyatu mayi)!

கறுத்தததன ஆனாதலன் நினது கழடவிழியில் காதலரன் தகாள்வார்
நிறுத்தலிலா தழலபாய்ந்து தமன்ன! வநர்த்தமனம் நிழலயாகு தன்வறா!
தபாறுத்தவழள வானாலு தமன்ன! தபாழறயடியார் சமனாவ ரன்வறா!

நிறுத்திநடம் காமாக்ஷி வதவி நினதுகழட விழியருதளன் வமவல! (15) 
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श्रीमकूपञ्चशतरीसारम ् 

(16: Śrī Mūkapañcaśatī -  Kaṭākṣaśatakam 24)

अत्यतिशरीतलमतन्द्र्यत तु क्षणाि ्वम ्
अस्ोकन्वभ्रममनङ्न्वलासकन्दम ् ।

अल्पन्स्मतादृतमपारकृपाप्रवाहम ्
अन्क्षप्ररोहमन्चरान्मन््य कामकोन्ट ॥ २४ ॥

அதயநத ஶீதலம் அதநத₃ரயது க்ணார்த₄ம்

அஸ்கதா� விப்₄ரம்ம் அநங்�₃விலாஸ�நத₃ம் ।

அலப ஸ்மிதாத₃ருதம் அபாரக்ருபா ப்ரவாஹம்

அக்ிப்ரகராஹம் அ்சசிராநமயி �ாமக�ாடி ॥ 24 ॥

ஓ �ாமக�ாடி வடிவான �ாமாக்ி (�ாமக�ாடி)! மி�வும் குைிர்ச்்சசியானதும் (அதயநத ஶீதலம்),  மிகுநத 

அழகுள்ைதும் (அஸ்கதா� விப்₄ரமம்), உடலற்ைவனான மன்மதனுறடய கதாற்ைததிற்குக் �ாரணமானதும்   

(அநங்�₃விலாஸ�நத₃ம்), பமன்றமயான ்சசிரிப்புடன் கூடியதும் (அலப ஸ்மிதாத₃ருதம்), எலறலயற்ை 

அருள் பவள்ைதறதக் ப�ாண்டதுமான (அபாரக்ருபா ப்ரவாஹம்)  நினது �றடக்�ண் பார்றவ 

(அக்ிப்ரகராஹம்)  பவகுவிறரவில என்னிடததில (அ்சசிராநமயி), அறர பநாடியாவது (க்ணார்த₄ம்) 

இருநது �றைப்பாற்ைசிக் ப�ாள்ைடடும் (அதநத₃ரயது)!

atyanta śītalam atandrayatu kṣaṇārdham
astoka vibhramam anaṅgavilāsakandam |

alpa smitādṛtam apārakṛpā pravāham
akṣipraroham acirānmayi kāmakoṭi ||24 ||

O Sri Kamakshi (kāmakoṭi)!   May the tip of Your eyes (akṣipraroham), which flow the healing coolness (atyanta śītalam), 

which are enchanting (astoka vibhramam), which aided the bodiless Love-of-God to flourish (anaṅga-vilāsa-kandam), 

Which smile gently (alpa smitādṛtam), Which are filled with endless grace (apārakṛpā pravāham), May those, as quai-

ckly as possible be upon me (acirānmayi)  to take rest (atandrayatu) at least for half-a-second (kṣaṇārdham)!

இதமான குளிரின்பம் தந்தும் எழிலான வடிவான ததன்றும்
மதனான வடிவின்பம் அந்தும் மகிழ்வாகி விழளவித்த ததன்றும்

மிதமான நழகயுந்தன் கண்ணில் மிழகயான அருள்தவள்ள வூற்று
அதனாதலன் வமவல காமாக்ஷி! அழரக்கண வமனுமிழளப் பாற்று! (16)  
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(17: Śrī Mūkapañcaśatī -  Kaṭākṣaśatakam 44)

कवैवल्यदा्य करुणारसन्कङ्करा्य
कामान्क्ष कन्दन्लतन्वभ्रमशङ्करा्य ।
आलोकना्य तव भतिन्शवङ्करा्य

मातन ्वमोऽस्तु परतन्न्ततशङ्करा्य ॥ ४७ ॥

ற�வலயதா₃ய �ருணாரஸ �ிங்�ராய

�ாமாக்ி �நத₃லித விப்₄ரம ஶங்�ராய ।

ஆகலா�னாய தவ ப₄க்த ஶிவங்�ராய

மாதர்நகமா(அ)ஸ்து பரதநதரித ஶங்�ராய ॥ 47 ॥

ஓ அன்றன �ாமக்ி (�ாமாக்ி)! 

‘ற�வலயம்’ எனும் கமன்றமயான நிறைறவக் ப�ாடுக்�ின்ை வியப்பான ஒைி என்றும் (ற�வலயதா₃ய), 

�ிங்�ரறனப் கபால உறுதியான அருள் வலிறமறய அருள்வது என்றும் (�ருணாரஸ �ிங்�ராய), 

்சங்�ரரா�ிய பர்சசிவனுக்குக்  (ஶங்�ராய),  �ாதறல விறைவிப்பதாயும்  (�நத₃லித விப்₄ரம), அடியார்�ளுக்கு 

மங்�ைதறதக் ப�ாடுப்பதும் (ப₄க்த ஶிவங்�ராய), பர்சசிவறனத தம் வ்சப்படுததுவதுமான (பரதநதரித 

ஶங்�ராய)  நினது அருடபார்றவக்கு (ஆகலா�னாய தவ), எனது பணிவான வணக்�ங்�ள் இருக்�டடும் 

(நகமா அஸ்து)  ॥ 47 ॥

kaivalyadāya karuṇārasakiṅkarāya
kāmākṣi kandalitavibhramaśaṅkarāya |

ālokanāya tava bhaktaśivaṅkarāya
mātarnamo’stu paratantrita śaṅkarāya ||47 ||

Oh Mother Kamakshi (kāmākṣi)!

Your graceful glance  grants salvation (kaivalyadāya), bestows the power of grace (karuṇārasa) as strong as ‘Kinkaran’ 

(kiṅkarāya), kindles passionate love  (kandalitavibhrama) in Sankara (śaṅkarāya),  the Lord Siva;  grants auspicious-

ness to the devotees (bhakta śivaṅkarāya).  For Your graceful eyes (ālokanāya tava) that drive  Paramaeshwara into 

blissful ecstasy (paratantrita śaṅkarāya), I offer my salutations (namostu)! 

பங்கமற நிழறவுதரும் முக்திப் பரிசுதரும் அதிசயவிளக் தகன்றும்
கிங்கரழனப் வபாலுறுதி சக்தி கிளர்ந்தருழளப் பதியவரும் என்றும்
சங்கரனுக் கின்பமளித் துந்தி சார்ந்திழுத்து அடியர்களுக் தகன்றும்

மங்களத்ழதத் தருமுனது பார்ழவ! மாதவிவய யானதழனப் பணிவவன்! (17)
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(18: Śrī Mūkapañcaśatī -  Kaṭākṣaśatakam 77)

ससंारघम ्वपन्रतापज तुषा ंनराणां
कामान्क्ष शरीतलतरान्ण तवने्क्षतान्न ।

चन्द्रातपन्ति घनचन्दनकद्वमन्ति
म तुतिाग तुणन्ति न्हमवान्रन्नषचेनन्ति ॥ ७७ ॥

ஸம்ஸார �₄ர்மபரிதாபஜுஷாம் நராணாம்

�ாமாக்ி ஶீதல தராணி தகவக்ிதாநி ।

்சநத₃ராதபநதி �₄ந்சநத₃ந �ர்த₃மநதி

முக்தாகு₃ணநதி ஹசிமவாரி நிகஷ்சநநதி ॥ 77 ॥

ஓ அன்றன �ாமக்ி (�ாமாக்ி)! 

‘ஸம்ஸாரம்’ எனும் துயர்க்�ாலததின் (ஸம்ஸார �₄ர்ம),  ப�ாடும் பவம்றமத துன்பததில வருநதும் 

(பரிதாபஜுஷாம்) மனிதர்�ளுக்கு (நராணாம்),  மி�வும் குைிர்ச்்சசி தருவதான (ஶீதல தராணி) நினது 

பார்றவ�ள் (தவ ஈக்ிதாநி),  நிலவா� இதமைிக்�ின்ைன (்சநத₃ராதபநதி). அறவ ப�டடியான ்சநதனக் 

குழம்பா�வும்  (�₄ந்சநத₃ந �ர்த₃மநதி), முதது மாறலயா�வும் (முக்தாகு₃ணநதி), பனி நீறரத பதைிததது 

கபாலும் (ஹசிமவாரி நிகஷ்சநநதி) சு�ம்  அைிக்�ின்ைன!

saṃsāragharmaparitāpajuṣāṃ narāṇāṃ
kāmākṣi śītalatarāṇi tavekṣitāni |

candrātapanti ghanacandanakardamanti
muktāguṇanti himavāriniṣecananti ||77 ||

Oh Mother Kamakshi (kāmākṣi)!

For the people (narāṇāṃ) suffering under the scorching heat (paritāpajuṣāṃ) of Samsara (saṃsāra-gharma), Your 

graceful glance (tava-ikṣitāni) offers the healing with the cooling touch (śītalatarāṇi) of Moon light (candrātapanti), 

the smoothing thick paste of sandal (ghana-candana-kardamanti), the lustre of pearl necklace (muktāguṇanti) and the 

gentle shower of dew (himavāri niṣecananti).

பிறந்துழலும் பிணிதவம்ழம நீக்கிப்  வபரின்பம் மனிதர்க்கு ஆக்கிச்
சிறந்தருளும் தாவய காமாக்ஷி!  சீதளதவண் நிலவாயுன் கண்கள்!

திறந்ததவாளி அடர்ந்த அகிற்குழம்பு! திரள்முத்து ஆரமணிக் குளுழம!
பறந்தபனி நீர்ததளித்த இன்பம்! பன்னீராய் நழனத்தருள்வ ததன்வன!  (18)
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(19: Śrī Mūkapañcaśatī -  Kaṭākṣaśatakam 94)

बाणने प तुष्पिन तुषः पन्रकल्प्यमान-
त्राणने भतिमनसा ंकरुणाकरणे ।
कोणने कोमलदृशस्व कामकोन्ट

शोणने शोष्य न्शव ेमम शोकन्सन्तुम ् ॥ ९४ ॥

பா₃கணந புஷபத₄நுஷ: பரி�லப்யமாந-

தராகணந ப₄க்தமநஸாம் �ருணா�கரண ।

க�ாகணந க�ாமலத₃ருஶஸ்தவ �ாமக�ாடி

கஶாகணந கஶாஷய ஶிகவ மம கஶா�ஸிநது₄ம் ॥ 94 ॥

ஓ �ாமக�ாடியான அன்றன �ாமக்ி (�ாமக�ாடி)!  

மங்�ைதறதச் ப்சய்பவகை (ஶிகவ)! மலர்க் �றணயுறடய மன்மதனின் (புஷபத₄நுஷ:) அம்பா� 

இருப்பதும் (பா₃கணந) அடியார்�ைின் மனதுக்கு (ப₄க்தமநஸாம்) இதமான பாது�ாப்றப அைிப்பதும் 

(பரி�லப்யமாநதராகணந), அருைால நிறைநததும் (�ருணா�கரண), ்சசிவநது விைங்குவதுமான 

(கஶாகணந)  நினது (தவ), பமன்றமயான பார்றவயினால (க�ாமலத₃ருஶஸ்  க�ாகணந),  எனது 

துயரக்�டறல (மம கஶா�ஸிநது₄ம்)  வற்றும்படிச் ப்சய்வாயா� (கஶாஷய)!

bāṇena puṣpadhanuṣaḥ parikalpyamāna-
trāṇena bhaktamanasāṃ karuṇākareṇa |

koṇena komaladṛśastava kāmakoṭi
śoṇena śoṣaya śive mama śokasindhum ||94 ||

O Sri Kamakshi (kāmakoṭi)!  Your graceful eyes grant auspiciousness (śive) by the gentle glance that is like the sweet 

arrow  (bāṇena) of Manmatha, the holder of flowery-bow  (puṣpadhanuṣaḥ); heals the mind of the devotees and offers 

protection  (parikalpyamānatrāṇena);  by Your soft glance (komaladṛśastava) that is filled with compassion and drawn 

with red lines (śoṇena), may You drain (śoṣaya) the ocean of my grief (mama śokasindhum)!

அன்ழனயருட் காமாக்ஷி உழமவய! அருட்சுகமாய் அனங்கன்மலர் அம்பாய்
நின்னடியார் மருளகற்றும் நிழலயாய் நிழறவான அருளான கழலயாய்

இன்னலகற் றிடுமின்ப ஒளியாய் இளஞ்தசம்ழம வரியான  எழிலாய்
தமன்ழமதரும் பார்ழவயினால் எந்தன் மிழகத்துயரக் கடல்வற்றச் தசய்வயன்! (19)
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(20: Śrī Mūkapañcaśatī -  Kaṭākṣaśatakam 99)

अज्ातभन्तिरसमप्रसरन्विवके-
मत्यतिगव्वमऩिरीतसमस्शास्तम ् ।
अप्राप्तसत्यमसमरीपगतम ् च म तुतेिः

कामान्क्ष  न वैव तव का्षिन्त  दॄन्टिपात:  ॥ ९९ ॥

அஜஞாத ப₄க்திரஸம் அப்ரஸரத₃ விகவ�ம்

அதயநத �₃ர்வம் அநதீ₄த ஸமஸ்த ஶாஸ்தரம் ।

அப்ராப்த ஸதயம் அஸமீப �₃தம் ்ச முக்கத:

�ாமாக்ி  றநவ தவ �ாங்க்தி  த³ரூஷடிபாத:   ॥ 99 ॥

ஓ அன்றன �ாமாக்ி (�ாமாக்ி) !  நினது �ருறணமிக்� �றடக்�ண்�ள் அருறைத தருவதற்கு (தவ 

த³ரூஷடிபாத:) - ஓருவர் பக்தியின் பதைிறவ அைசியாதவபரன்கைா (அஜஞாத ப₄க்திரஸம்), உண்றம 

அைசிவு இலலாதவபரன்கைா (அப்ரஸரத₃ விகவ�ம்), அைவு�டநத மமறத ப�ாண்டவர் என்கைா 

(அதயநத �₃ர்வம்), எலலா ்சாததிரங்�றையும் அைசியாதவர் என்கைா (அநதீ₄த ஸமஸ்த ஶாஸ்தரம்), 

ஆதம ஞானமா�ிய உண்றமறய உணராதவர் என்கைா (அப்ராப்த ஸதயம்), (அதனால) முக்தி எனும் 

விடுதறலக்கு பவகு பதாறலவில இருப்பவர் என்கைா (அஸமீப �₃தம் ்ச முக்கத:)  என எறதயுகம 

பார்க்�ாமல (றநவ �ாங்க்தி), நலலருறைத தரு�ின்ைன.

ajñāta bhaktirasam aprasarad vivekam
atyanta garvam aṉadhīta samasta śāstram |
aprāpta satyam asamīpa gatam ca mukteḥ

kāmākṣi  naiva tava kāṅkṣati  dṝṣṭipāta:  ||99 ||

O Sri Kamakshi (kāmakoṭi)!  For granting the graceful glance, Your eyes (tava dṝṣṭipāta:), not at all check (naiva 

kāṅkṣati)  - if One is ignorant of the virtues of devotion (ajñāta bhaktirasam) (even devoted),  is incapable of discrimi-

nating wisdom (aprasarad vivekam) even if capable, is full of arrogance (atyanta garvam),  or  ignorant of knowing all 

scriptures (aṉadhīta samasta śāstram) or having learnt,  unaware of  the ‘SELF’ (aprāpta satyam) and therefore, being 

far from  Liberation (gatam ca mukteḥ) -  thus not concerned and freely (naiva tava kāṅkṣati) bestows auspiciousness!

பக்திதநறித் ததளிவில்ழல என்வறா பகுத்துண்ழம அறியாதார் என்வறா
மித்தியமாய்த் தாதனன்ற அகந்ழத மிழகயாக் தகாண்டகுழற என்வறா
தமாத்தமழற முழறயறியா தரன்வறா முழுஞானம் உணராவதார் என்வறா
முத்திததாழல தூரமிவர் என்வறா முனியாகா மாக்ஷியருள் விழிவய!  (20)
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इन्ान ेभववरीन्तहोत्रन्नवह ेकममौघचणिान्नल-
प्रौन्ढनिा बहुलरीकृत ेन्नपन्तत ंसतिापन्चतिाकतुलम ् ।

मातमायं पन्रन्षञ्च न्कन्ञ्चदमलवैः परी्यषूवषषैन्रव
श्रीकामान्क्ष तव न्स्मतद् तुन्तकण वैः श वैन्श्य ्वलरीलाकरवैः ॥ ९४ ॥

இநதா₄கந ப₄வ வீதிகஹாதர நிவகஹ �ர்பமௌ�₄ ்சண்டா₃நில-

ப்பரௌடி₄ம் நா ப₃ஹுைீக்ருகத நிபதிதம் ஸநதாப்சசிநதாகுலம் ।

மாதர்மாம் பரிஷிஞ்ச �ிஞ்சசித₃மறல: பீயூஷ வர்றஷரிவ

ஸ்ரீ�ாமாக்ி தவ ஸ்மித த₃யுதி �றண: றஶஶிர்ய லீலா�றர: ॥ 94 ॥

ஓ திருவைர் அன்றன �ாமக்ி!   (மாத: ஸ்ரீ �ாமாக்ி) 

விறன�ைின் கூடடபமனும் பபரும் �ாற்ைசின் கவ�ததினால (�ர்ம-ஒ�₄-்சண்டா₃நில-ப்பரௌடி₄ம் 

நா),  மிகுநது எரிவதும் (இநதா₄கந)  அதி� அைவில இருப்பதுமான (ப₃ஹுைீக்ருகத)  பிைவிப்பிணி 

எனும் தீததிரைில (ப₄வ வீதிகஹாதர நிவகஹ) விழுநதவனாயும் (நிபதிதம்), துயரததினால மனம் 

குழம்பியவனா� இருக்�ிை (ஸநதாப-்சசிநதாகுலம்) என்றன (மாம்), தூயதாயும் (அமறல:), குளுறமயின் 

பயன் விைக்�முமான (றஶஶிர்ய லீலா�றர:) உனது (தவ)  இைஞ்சசிரிப்பின் ஒைிக் கூடடங்�ைினால 

(ஸ்மித த₃யுதி �றண:)   அமுத மறழறயப்கபால (பீயூஷ-வர்றஷ:-இவ)  ்சசிைசிது (�ிஞ்சசித₃)   நறனப்பாயா� 

(பரிஷிஞ்ச)!

indhāne bhava vītihotra nivahe karmaughacaṇḍānila-
prauḍhimnā bahulīkṛte nipatitaṃ santāpacintākulam |
mātarmāṃ pariṣiñca kiñcidamalaiḥ pīyūṣavarṣairiva

śrīkāmākṣi tava smitadyuti kaṇaiḥ śaiśiryalī lākaraiḥ ||94 ||

O Mother Sri Kamakshi (śrīkāmākṣimāta:)!  As if  blown by the force of the gusty wind, thrashed by the laden weight of 

past-deeds (karma-ogha-caṇḍānila-prauḍhimnā) pushing  into the insurmountable (bahulīkṛte) burning of (indhāne) 

the fierce flame of samsara (bhava vītihotr anivahe),  I am with deluded mind due to despair (santāpa-cintākulam). May  

Your  enchanting smile-multitude (tava smita-dyutikaṇaiḥ), like the rain of nectar, shower the cooling grace  (śaiśiryalī 

lākaraiḥ) to soak  (pariṣiñca) me (māṃ) at least a little (kiñcid)!

வல்விழனயாம் புயலினதி வவகம் வளருமிழகத் தீயினது தாகம்
பல்வழகயாய்த் துயரமிட லாகும்! பவப்பிணித்தீத் திரளதனில் வீழும்

தமல்லியதனன் மனங்கலங்க லாகும்! தமதுவான தூயகுளிர்ப் பயனாய்
நல்லமுத மழழவபால என்ழன நழனக்குமிளம் முறுவலருள் தாவய!  (21)
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कपू ्वरवैरमतृाशं तु(ब तु)न्भज ्वनन्न त ेकाति वै: कामान्क्ष चन्द्रातप वैः
म तुतिाहारग तुण वैमृ ्वणालवल्य वैम तु्वगिन्स्मतश्रीन्र्यम ् ।
श्रीकाञ्चरीप तुरनान््यके समत्या ससं््ूयत ेसज्न वैः

तत्ादृङ्मम तापशान्तिन्वि्य ेद्क दने्व मन्दा्यत े॥ २४ ॥

�ர்பூறர: அம்ருதாம்ஶு(பு₃)பி₄: ஜநநி கத �ாநறத: �ாமாக்ி ்சநத₃ராதறப:

முக்தாஹாரகு₃றண: ம்ருணாை வலறயர: முக்₃த₄ஸ்மித ஸ்ரீரியம் ।

ஸ்ரீ�ாஞ்சீபுரனாயிக� ஸமதயா ஸம்ஸ்தூயகத ஸஜஜறன:

தத தாத₃ருங்மம தாபஶாநதிவித₄கய �ிம் கத₃வி மநதா₃யகத ॥ 24 ॥

ஓ அன்றன �ாமாக்ி (ஜநநி �ாமாக்ி)!  

ஓ கதவி (கத₃வி), திருவைர் �ாஞ்சசிபுரததில அருள்தரும் நாய�ிகய (ஸ்ரீ �ாஞ்சீபுரநாயிக�)  உனது (கத) 

இநத (இயம்) மநத ஹா்சப் புன்னற� (முக்₃த₄ஸ்மித ஸ்ரீரியம்) அமிர்தக் �திர்�கைாடும்  (அம்ருறத:) பச்ற்சக் 

�ற்பூரதகதாடும் (�ர்ப்பூறர:)  அழகு மிக்� (�ாநறத:)  நிலகவாடும் (்சநத₃ராதறப:),  முதது மாறல�கைாடும் 

(முக்தா ஹாரகு₃றண:), தாமறரத தண்டு�கைாடும் (ம்ருணாை வலறய:) கபால இருப்பதா� (ஸமதயா)   

கமன்றமயானவர்�ைால (ஸஜஜறந:) பு�ழப்படு�ிைது (ஸம்ஸ்தூயகத). அததற�ய புன்்சசிரிப்பானது 

(தத தாத₃ருக்)  எனது (மம) தாபங்�றைக் குறைக்� (தாபஶாநதிவித₄கய)  ஏன் (�ிம்)  தாமதப்படு�ிைது 

(மநதா₃யகத)?

karpūrai: amṛtāṃśu(bu)bhi: janani te kāntai: kāmākṣi candrātapaiḥ
muktāhāraguṇai: mṛṇāla valayai: mugdha smita śrīriyam |

śrīkāñcīpuranāyike samatayā saṃstūyate sajjanaiḥ
tattādṛṅmama tāpaśāntividhaye kiṃ devi mandāyate ||24 ||

O Mother Sri Kamakshi Devi (janani kāmākṣimāta: (devi)!  Reigning in the grace-filling city of Kanchi (śrīkāñcīpuranāyike)! 

This (iyam) bewitching smile (mugdha smita śrīriyam) of  Yours (te) is compared to luminous rays of elixir (amṛtāṃśu(bu)

bhi:), the lustre of camphor (karpūrai:), the enchanting (kāntai:) moonlight (candrātapaiḥ), sparkling pearl necklace 

(muktāhāraguṇai:) and the shine of lotus stalk (mṛṇāla valayai:) by the virtuous seekers (sajjanaiḥ). How is it then 

(kiṃ) that Your enchanting smile (tad tādṛṅ) is delaying (mandāyate) to calm my (mama) anguish (tāpaśāntividhaye)!

திருவளரும் காஞ்சிநகர்த் வதவி! திரளுதமழிற் புன்னழகப் வபரமுதம்
தபருகுகதிர்! கற்பூரத் வதறல்! தபண்நிலவு! நன்முத்து ஆரம்!

அருகுமலர் இளந்தண்டு ஆகும்! அதுவபாலப் தபரிவயார்கள் கூறும்
அருள்முறுவல் அம்மா காமாக்ஷி! அடியனிடர் அழிப்பதிவலன் தயக்கம்? (22)
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चतेः शरीतल्यतितु नः पश तुपतरेानन्दजरीवातवो
नम्ाणा ंन्यनाध्वसरीमस तु शरच्चन्द्रातपोपक्माः ।
ससंाराख्यसरोरुहाकरखलरीकार ेत तुषारोत्राः

कामान्क्ष स्मरकरीर्तबरीजन्नकरास्त्वन्मन्दहासाङ्ककुराः ॥ ३१ ॥

க்சத: ஶீதலயநது ந: பஶுபகதராநநத₃ ஜீவாதகவா

நம்ராணாம் நயநாத₄வ ஸீமஸு ஶரச்்சநத₃ராதகபா பக்ரமா: ।

ஸம்ஸாராக்₂ய ஸகராருஹா�ர �₂லீ�ாகர துஷா கராத�ரா:

�ாமாக்ி ஸ்மர�ீர்தி பீ₃ஜ நி�ரா:் தவநமநத₃ ஹாஸாங்குரா: ॥ 31 ॥

ஓ அன்றன �ாமாக்ி (�ாமாக்ி)!   

பரகமஸ்வரரின் (பஶுபகத)  கபரின்ப நிறலக்கு ஆதாரமாயுள்ைதும்் (ஆனநத₃ ஜீவாதவ:) 

வணங்குபவர்�ைின் (நம்ராணாம்) �ண்�ள் ப்சல�ின்ை இடங்�பைங்கும் (நயன-அத₄வ-ஸீமஸு) 

�ார்�ால நிலவின் ஆரம்பம் கபான்ைதும்் (ஶரச்்சநத₃ர-ஆதப-உபக்ரமா:),  பிைவிப்பிணியா�ிய குைதறத  

மூடி அழிப்பதில (ஸம்ஸாராக்₂ய ஸகராருஹா�ர) �டும் பனி கபான்ைதும்் (துஷார-உத�ரா:) மன்மதனின் 

பபருறமக்கு விததானதுமான (ஸ்மர�ீர்தி பீ₃ஜ நி�ரா:)  உனது  (தவத)  இைம் ்சசிரிப்பு (தவத-மநத₃ ஹாஸ-

அங்குரா:)  எங்�ளுறடய (ந:)   மனறத (க்சத:)  குைிரச் ப்சய்யடடும் (ஶீதலயநது)!

cetaḥ śītalayantu naḥ paśupater-ānandajīvātavo
namrāṇāṃ nayanādhvasīmasu śaraccandrātapopakramāḥ |

saṃsārākhya saroruhākara khalīkāre tuṣārotkarāḥ
kāmākṣi smarakīrti bīja nikarā: tvanmanda hāsāṅkurāḥ ||31 ||

O Mother Sri Kamakshi (kāmākṣi:)!   Your soft smile (tvanmandahāsāṅkurāḥ) Which causes supreme ecstasy 

(ānandajīvātavo) in Lord  Siva (paśupater), brings peace at every place where the devotees  look  (namrāṇāṃ nayana-

adhva-sīmasu) as the soothing dawn of  autumn moon (śaraccandra-ātapa-upakramāḥ). It is like the falling snow 

(tuṣārotkarāḥ) that freezes the pond of  Samsara (saṃsārākhya saroruhākara). It is the seed for the glory of love 

(smarakīrti bīja nikarā:).  May Your  soft smile cool our mind (cetaḥ)!

பரசிவனின் வபரின்ப மூலம்! பணிவவார்கள் பார்க்குமிடம்  யாவும்
வரவுமழழக் காலமதி வபாலும் வளமாகும்! பிறவிப்பிணி யாகும்

பரவுகுளம் மூடும்பனி வபாலும் பயனாகும் மாறனிழச ஆகும்
நிரவுமருள் அம்மா காமாக்ஷி! நின்முறுவ தலன்மனதின் நிழவல! (23)
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सनू्तः श्वने्तमकन्दलस् वसन्तः शृङ्ारसारन्श््यः
परू्तः सनू्तिझररीरसस् लहररी कारुण्यपाथोन्निःे ।
वाटरी काचन कौस तुमरी मि तुन्रमस्ाराज्लक्ष्ास्व

श्रीकामान्क्ष ममास् तु मङ्लकररी हासप्रभाचात तुररी ॥ ८५ ॥

ஸூதி: ஶகவதிம �நத₃லஸ்ய வஸதி: ஶருங்�ா₃ர ஸாரஶரிய:

பூர்தி: ஸூக்தி ஜ₂ரீ  ரஸஸ்ய லஹரீ �ாருண்ய பாகதா₂நிகத₄: ।

வாடீ �ா்சந ப�ௌஸுமீ மது₄ரிம ஸ்வாராஜய லக்ம்யாஸ்தவ

ஸ்ரீ�ாமாக்ி மமாஸ்து மங்�₃ல�ரீ ஹாஸ ப்ரபா₄ ்சாதுரீ ॥ 85 ॥

ஓ திருவைர் அன்றன �ாமக்ி (ஸ்ரீ�ாமாக்ி)!  

தூய பவண்றமயின் துைிர் (ஶகவதிம �நத₃லஸ்ய) கதான்றும் இடமா�வும் (ஸூதி:),  மனம் �வரும் 

அன்பின்  (ஶருங்�ா₃ர ஸாரஶரிய:) உறைவிடமா�வும் (வஸதி:)  கமன்றமயான �விறத பறடக்கும் 

திைறமக்கு (ஸூக்தி ஜ₂ரீ  ரஸஸ்ய) நிறைறவ அைிப்பதா�வும் (பூர்ததி:),  அருட�டலின் அறலயா�வும் 

(�ாருண்ய பாகதா₂நிகத₄:), இனிறமபயனும் கபருல� லடசுமிக்கு (மது₄ரிம ஸ்வாராஜய லக்ம்யா) 

பூஞக்சாறலயா�வும்  உள்ை  (ப�ௌஸுமீ,   வாடீ)  உனது (தவ) புன்னற�யின் பபாலிவு (ஹாஸ ப்ரபா₄ 

்சாதுரீ) எனக்கு (மம)  நன்றமறயச் ப்சய்வதா� (மங்�₃ல�ரீ) ஆ�டடும்  (அஸ்து)!

sūtiḥ śvetima kandalasya vasatiḥ śṛṅgāras āraśriyaḥ
pūrtiḥ sūkti jharīrasasya laharī kāruṇya pāthonidheḥ |
vāṭī kācana kausumī madhurimasvārājyalakṣmyāstava

śrīkāmākṣi mamāstu maṅgalakarī hāsaprabhācāturī ||85 ||

 O Sri Kamakshi (śrīkāmākṣi)!   As the sprouting spot (sūtiḥ) of  white shoots - purity (śvetima kandalasya), as the abode 

of enchanting love (śṛṅgāras āraśriyaḥ), as the grace of light to uplift (pūrtiḥ) the poetic skills (sūkti jharīrasasya), as 

the wave of compassion (kāruṇya pāthonidheḥ) and as the enchanting flower-garden (kausumī vāṭī) of all-endowing 

Goddess Lakshmi (madhurima svārājya lakṣmyā) is Your (tava) smile (āsaprabhācāturī).  To me (mama) may it grant 

auspiciousness (maṅgalakarī astu)!

அருந்ததளிவுத்  துளிர்மூலம் ஆகும்! அன்புமனம் ஈர்க்குமிட மாகும்!
தபருங்கவிழதத் திறம்வசர்ப்ப தாகும்! வபறான அருட்கடலு மாகும்!

வருநிதியம் திருமகட் பூஞ்வசாழல வண்ணமுமுன் புன்ழனழக யதாவல
திருவளரும் தாவய காமாக்ஷி! ததளியதவனக் கருளிடுவாய் நீவய! (24)
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क्रीिालोलकृपासरोरुहम तुखरीसौिाङ्णभे्ः कन्व-
श्णेरीवाक्पन्रपान्टकामतृझररीसतूरीगहृभे्ः न्शव े।

न्नवा ्वणाङ्ककुरसाव ्वभौमपदवरीद्सहासनभे्स्व
श्रीकामान्क्ष मनोज्मन्दहन्सतज्ोन्तष्कणभे्ो नमः ॥ १०० ॥

க்ரீடா₃ கலால க்ருபா ஸகராருஹ மு�ீ₂ பஸௌ தா₄ங்�₃கணப்₄ய: �வி-

ஶகரணீ வாக்பரிபாடி�ாம்ருத ஜ₂ரீ  ஸூதீ க்₃ருகஹப்₄ய: ஶிகவ ।

நிர்வாணாங்குர ஸார்வபபௌ₄ம பத₃வீ ஸிம்ஹாஸகநப்₄யஸ்தவ

ஸ்ரீ�ாமாக்ி மகநாஜஞ மநத₃ ஹஸித ஜகயாதிஷ�கணப்₄கயா நம: ॥ 100 ॥

நன்றமறயத தரு�ின்ைவகை (்சசிகவ!), ஓ திருவைர் �ாமாக்ி (ஸ்ரீ �ாமாக்ி)! திருவிறையாடடில 

ஆற்சயுள்ை (க்ரீடா₃ கலால) அருள் என்னும் (க்ருபா)  தாமறர மு�ம் ப�ாண்டவைின்  ( ஸகராருஹ மு�ீ₂)  

கமன்றமயான இருக்ற�யா�வும் (பஸௌ தா₄ங்�₃கணப்₄ய:)  �விஞர் கூடடததின் (�வி-ஶகரணீ)  வாக்குத 

திைனா�ிய (வாக்பரிபாடி�ா)   அமுதப் பபருக்குக்கு (அம்ருத ஜ₂ரீ )  விறைநிலமா�வும் (ஸூதீ க்₃ருகஹப்₄ய:), 

முக்திறயத பதாடங்கும் (நிர்வாணாங்குர) வழி�ளுக்ப�லலாம் முதன்றமயான விைங்கும் கபரர்சசின்   

(ஸார்வபபௌ₄ம பத₃வீ) அரியறணயா�வும்  விைங்கு�ின்ை (ஸிம்ஹாஸகநப்₄ய), உனது (தவ) மனறதக் 

�வரும் (மகநாஜஞ)  இைம் புன்னற�யின்  (மநத₃ ஹஸித) ஒைிச்்சசிதைலுக்குப் (ஜகயாதிஷ�கணப்₄ய:), 

பணிவான வணக்�ம் (நம:) 

krīḍā lola kṛpā saroruha mukhī saudhāṅgaṇebhyaḥ kavi-
śreṇī vākparipāṭikāmṛta jharī sūtī gṛhebhyaḥ śive |

nirvāṇāṅkura sārvabhauma padavī siṃhāsanebhyastava
śrīkāmākṣi manojña manda hasita jyotiṣkaṇebhyo namaḥ ||100 ||

O Mother Sri Kamakshi (śrīkāmākṣi)! O Auspiciousness  (śive)!  As the supreme seat of  (saudhāṅgaṇebhyaḥ) Grace 

(kṛpā), the Maiden of Lotus-face (saroruha mukhī), indulging in the divine-play (krīḍā lola), as the fountain head of 

(sūtī gṛhebhyaḥ) the flood of nectar (amṛta jharī) that cultivates the poetic ability (vākparipāṭikā)  for the devoted po-

ets (kavi-śreṇī), and as the lion-throne of (siṃhāsanebhya:) the empire among the paths (nirvāṇāṅkura sārvabhauma 

padavī) initiating to liberation (nirvāṇāṅkura) is Your enchanting soft-smile (manojña manda hasita). For Its glitter 

(jyotiṣkaṇebhya:), is my salutations (namaḥ)!

அருளான மலராகி விழளயாடு பவளாளும் அழகான  பூவிருக்ழக
தருவான கவிவானர் தமாழியூறும் வளமாவும் பயிரான ஞானபூமி 
தபருவான உயர்வீடு வழியாதி லும்தபரிய அரியா சனத்திருக்ழக

திருவான காமாக்ஷி ஒளியான தமன்நழகதயன் னுளமாரப் பணிகிவறவன! (25)
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कन्वतश्रीन्मश्रीकरणन्नप तुणौ रक्षणचणौ
न्वपन्नाना ंश्रीमन्नन्लनमसणृौ शोणन्करणौ ।
म तुनरीन्द्राणामतिःकरणशरणौ मन्दसरणौ

मनोज्ौ कामाक्षा दुन्रतहरणौ नौन्म चरणौ ॥ ७३ ॥

�விதவ ஸ்ரீ மிஸ்ரீ �ரண நிபுபணௌ ரக்ண ்சபணௌ

விபநநாநாம் ஸ்ரீமந நைிந மஸ்ருபணௌ கஶாண �ிரபணௌ ।

முநீநத₃ராணாம் அநத:�ரண ஶரபணௌ மநத₃ஸரபணௌ

மகநாஜபஞௌ �ாமாக்யா து₃ரித ஹரபணௌ பநௌமி ்சரபணௌ ॥ 73 ॥

�விறத எனும்  ப்சலவதறத (�விதவ ஸ்ரீ)  கமம்படுததுவதில (மிஸ்ரீ �ரண)  திைம் மிக்�றவ�ளும், துன்பததில 

துவள்கவாறர (விபநநாநாம்) �ாக்கும் திைம் மிக்�றவ�ளும் (ரக்ண ்சபணௌ), அழ�ிய தாமறர 

கபால மலர்நது (ஸ்ரீமந நைின)  ஒைி தருபறவ�ளும் (மஸ்ருபணௌ), ்சசிவநத �திர்�றை உறடயனவும் 

(கஶாண �ிரபணௌ), மாமுனிவர்�ளுறடய (முநீநத₃ராணாம்)  மனறத (அநத:�ரண) இருப்பிடமா�க் 

ப�ாண்டறவ�ளும் (ஶரபணௌ), பமன்றமயான நறடறயக் ப�ாண்டறவ�ளும் (மநத₃ஸரபணௌ)  

மனறதக் �வரும் அழகுறடயனவும் (மகநாஜபஞௌ), பாவங்�றைப் கபாக்�டிப்பறவ�ளுமான (து₃ரித 

ஹரபணௌ) அன்றன �ாமாக்ியின் (�ாமாக்யா)  திருவடி�றை (்சரபணௌ) வணங்கு�ின்கைன் 

(பநௌமி)!

kavitva śrīmiśrī karaṇa nipuṇau rakṣaṇa caṇau
vipannānāṃ śrīman nalina masṛṇau śoṇa kiraṇau |
munīndrāṇām antaḥkaraṇa śaraṇau mandasaraṇau

manojñau kāmākṣyā duritaharaṇau naumi caraṇau ||73 ||

I salute (naumi) the divine feet of  Mother Kamakshi (kāmākṣyā caraṇau) Which are the most capable (miśrī  karaṇa 

nipuṇau) for enriching the poetic talents (kavitva śrī), Which is the succour (rakṣaṇa caṇau) to rescue who are in dis-

tress (vipannānāṃ), Which blossom like the lotus (śrīman nalina) and glow (masṛṇau) with the radiance of red col-

our (śoṇa kiraṇau), Which rest in the minds of  great sages (munīndrāṇām antaḥkaraṇa śaraṇau), Which walk gently 

(mandasaraṇau), Which attract the mind (mandasaraṇau) and enchanting (manojñau) amd Which removes all sins 

(duritaharaṇau). 

கவிழதழய வளர்க்குந் திறனாய்க் கவழலழய அழிக்கும் நலனாய்
குவிமலர் மலர்த்தி இன்பம் குவித்திடுங் கதிர்ச்தசந் நிறமாய்ப்

புவிமுனி மனத்துள் தமன்ழம தபாலிநழட பதிக்கும் தபாலிவவ
பவிநழக காமாக்ஷி உந்தன் பதமலர் வணங்கி வனவன! (26)
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परस्मात्सव्वस्मादन्प च पर्योम तु्वन्तिकर्योः
नखश्रीन्भज््योत्साकतु न्लतत तुल्योस्ाम्तल्योः ।

न्नलरी्य ेकामाक्षा न्नगमन तुत्योना ्वन्कनत्योः
न्नरस्प्रोन्मरीलन्नन्लनमद्योरवे पद्योः ॥ ७४ ॥

பரஸ்மாத ஸர்வஸ்மாத₃ அபி்ச பரகயா: முக்தி �ரகயா:

ந�₂ஸ்ரீபி₄: ஜகயாதஸ்நா குலித துலகயா: தாம்ர தலகயா: ।

நிலீகய �ாமாக்யா நி�₃மநுதகயா: நா�ி நதகயா:

நிரஸ்த ப்கராந மீலந நைிந மத₃கயா: ஏவ பத₃கயா: ॥ 74 ॥

உயர்நதறவ�ைான (பரஸ்மாத)  அறனதறதயும்விடவும்  (ஸர்வஸ்மாத₃ அபி), உயர்வானதும் (பரகயா:) 

முக்திறயத தரக் கூடியதும் (முக்தி �ரகயா:),  ந�ததின் ஒைியால (ந�₂-ஸ்ரீபி₄:)  நிலபவாைிக்கு 

(ஜகயாதஸ்நா குலித) ஒததறவயாயும் (துலகயா:), ்சசிவநத இதழ்�றைக் ப�ாண்டதா�வும் (தாம்ர தலகயா:) 

கவதங்�ைால துதிக்�ப்படடதாயும் (நி�₃மநுதகயா:),  கதவறத�ைால (நா�ி) வணங்�ப்படடதாயும் 

(நதகயா),  மலர்நத (ப்கராநமீலத) தாமறரயின் (நைின)  �ர்வதறத  (மத₃கயா:) அடக்குவதுமான (நிரஸ்த)  

அன்றன �ாமாக்ின்  (�ாமாக்யா) திருவடி�ைிகலகய (பத₃கயா: ஏவ)  ஒன்ைசிகனன் (நிலீகய)!

parasmāt sarvasmād api ca parayo: muktikarayoḥ
nakhaśrībhi: jyotsnā kulita tulayos tāmra talayoḥ |

nilīye kāmākṣyā nigamanutayo: nāki natayoḥ
nirasta pron mīlan nalinamadayor eva padayoḥ ||74 ||

I meditate (nilīye) only in the divine feet  (padayoḥ eva) of Sri Kamakshi (kāmākṣyā) Which are superior (parasmāt) to 

all that are supreme (sarvasmād api), Which grant liberation (muktikarayoḥ), Which have nails that shine (akhaśrībhi:) 

like the Moon (jyotsnā kulita tulayo:) and form like the petals of read lotus (tāmra talayoḥ), Which are praised in the 

Vedas (nigamanutayo:), Which are adored by the gods (nāki natayoḥ) and Which conquer (nirasta) the pride of  bloom-

ing Lotus (pronmīlan nalina madayo:)

உயர்வான வதிலுமிக உயர்வுமாகி உண்ழமயறி வார்வீடுப் பயனுமாகி
தயவான ஒளிருநக நிலவுமாகி தண்மலரின் தசம்ழமயிடும் இதழுமாகி

நயமாம ழறபுகழும் சுடருமாகி நல்லசுரர் வதவழதகள் துதியுமாகி
வயதாம ழரத்திமிரும் முடிவதான வல்லவிகா மாக்ஷியடி வபாற்றிவனவன! (27)
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रणन्मञ्जरीराभ्ा ंलन्लतगमनाभ्ा ंस तुकृन्तनां
मनोवास्व्ाभ्ा ंमन्थतन्तन्मराभ्ा ंनखरुचा ।
न्नि्ेयाभ्ा ंपत्या न्नजन्शरन्स कामान्क्ष सततं

नमस् ेपादाभ्ा ंनन्लनमदृुलाभ्ा ंन्गन्रस तुत े॥ ९६ ॥

ரணந மஞஜீராப்₄யாம் லலித �₃மநாப்₄யாம் ஸுக்ருதிநாம்

மகநா வாஸ்தவயாப்₄யாம் மதி₂த திமிராப்₄யாம் ந�₂ரு்சா ।

நிகத₄யாப்₄யாம் பதயா நிஜ ஶிரஸி �ாமாக்ி ஸததம்

நமஸ்கத பாதா₃ப்₄யாம் நைின ம்ருது₃லாப்₄யாம் �ி₃ரிஸுகத ॥ 96 ॥

ஓ மறலம�கை (�ி₃ரிஸுகத)! அன்றன �ாமக்ி (�ாமாக்ி)!  இனிது ஒலிக்�ின்ை (ரணந) மணி�றை 

உறடய ப�ாலுசு�ள் ப�ாஞசுவதும்  (மஞஜீராப்₄யாம்), அழ�ிய நறடயுறடயதும் (லலித �₃மநாப்₄யாம்), 

புண்ணியம் ப்சய்தவர்�ைின் (ஸுக்ருதிநாம்)  மனறத (மகனா) உறைவிடமாய்க் ப�ாண்டதும் 

(வாஸ்தவயாப்₄யாம்), ந�ங்�ைின் ஒைித திவறல�ைால (ந�₂ரு்சா) அைசியாறம இருை�ற்றுவதும் (மதி₂த 

திமிராப்₄யாம்),  �ணவரான பர்சசிவனால (பதயா), தன் தறலயில (நிஜ ஶிரஸி)  சூடிக் ப�ாள்பறவ�ளும் 

(நிகத₄யாப்₄யாம்)  தாமறர கபால (நைின) பமன்றமயான (ம்ருது₃லாப்₄யாம்) உன்னுறடய (கத) 

திருவடி�ளுக்கு (பாதா₃ப்₄யாம்  எப்பபாழுதும் (ஸததம்) பணிவான வணக்�ம் (நமஸ்கத)!

raṇan mañjīrābhyāṃ lalita gamanābhyāṃ sukṛtināṃ
mano vāstavyābhyāṃ mathita timirābhyāṃ nakharucā |

nidheyābhyāṃ patyā nijaśirasi kāmākṣi satataṃ
namaste pādābhyāṃ nalina mṛdulābhyāṃ girisute ||96 ||

O The daughter of Mountain (girisute)!  With the studded anklets  that make enchanting jingle (raṇan mañjīrābhyāṃ) 

and the walk in the most charming gait (alita gamanābhyāṃ),  resting (vāstavyābhyāṃ) in the hearts of (mano)  vir-

tuous devotees (sukṛtināṃ), by the  luster of the nails (nakharucā)  removing the darkness of ignorance (mathita 

timirābhyāṃ) and being adored on the head (nijaśirasi nidheyābhyāṃ) by Lord Siva, the  Husband (patyā),  O Mother 

Kamakshi (kāmākṣi), at Your divine lotus-like (nalina) soft (mṛdulābhyāṃ) feet (pādābhyāṃ), forever (satataṃ) is my 

obeisance (namaste)! 

இனிததாலி மணியிற் தகாலுசு இன்புற நடக்கும் வதசு
முனிமனம் இனித்தவ் வீடு முகிழ்தவாளி நகத்தில் ஞானம்
தனிசிவன் தழலயில் சூடல் தாமழர வபாலும் தமன்ழம
இனிஎனக் குந்தன் பாதம் எப்தபாழு வதாதும் வவதம்! (28)
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्यशः सतू ेमातम ्वि तुरकन्वता ंपक्षल्यते
न्श््य ंदत् ेन्चत् ेकमन्प पन्रपाकं प्रथ्यत े।

सता ंपाशग्रद्थिं न्शन्थल्यन्त द्क द्क न कतुरुत े
प्रपन्न ेकामाक्षाः प्रणन्तपन्रपाटरी चरण्योः ॥ ९९ ॥

யஶ: ஸூகத மாதர்மது₄ர�விதாம் பக்மலயகத

ஶரியம் த₃தகத ்சசிதகத �மபி பரிபா�ம் ப்ரத₂யகத ।

ஸதாம் பாஶ க்₃ரநதி₂ம் ஶிதி₂லயதி �ிம் �ிம் ந குருகத

ப்ரபநகந �ாமாக்யா: ப்ரணதி பரிபாடீ ்சரணகயா: ॥ 99 ॥

ஓ அன்றன �ாமக்ி (மாத: �ாமாக்ி)!  

உன்னிரு பாதங்�ைில (கத ்சரணகயா:) ப்சவவகண ப்சய்யும் பணிவு (ப்ரணதி பரிபாடீ),  நலலடியார்�ளுக்குப் 

(ஸதாம்) பபருறம (யஶ:) க்சர்க்�ிைது (ஸூகத).  நலல �வி பாடும் திைறன (மது₄ர�விதாம்)  விறைக்�ிைது 

(பக்மலயகத).   ப்சலவதறத அைிக்�ிைது (ஶரியம் த₃தகத).  மனதில (்சசிதகத)  ப்சாலலி அைவிட முடியாத 

(�மபி),  மன அறமதிறய (பரிபா�ம்) அைிக்�ிைது (ப்ரத₂யகத). ஆற்ச�ைின்  முடிச்ற்ச (பாஶ க்₃ரநதி₂ம்) 

அவிழ்தது விடு�ிைது (ஶிதி₂லயதி). (எனகவ உனதடி�ைில) ்சரணறடவதால (ப்ரபநகந)  எறதததான்  

ஏன்தான் (�ிம் �ிம்)  ப்சய்ய முடியாது (ந குருகத)!

yaśaḥ sūte mātarmadhurakavitāṃ pakṣmalayate
śriyaṃ datte citte kamapi paripākaṃ prathayate |
satāṃ pāśagranthiṃ śithilayati kiṃ kiṃ na kurute

prapanne kāmākṣyāḥ praṇatiparipāṭī caraṇayoḥ ||99 ||

O Mother Sri Kamakshi (māta: kāmākṣyāḥ)!  

Worshipping with devotion at Your divine feet -  brings (sūte) glory to the virtuous people; nourishes (pakṣmalayate) 

the talent for composing great poetry (madhurakavitāṃ); gives wealth (śriyaṃ datte); in the mind (citte) with an inex-

plicable, boundless (kamapi) peace (paripākaṃ) it fulfils (prathayate)!  It cuts asunder (śithilayati) the knots of desire 

(pāśagranthiṃ).  So by surrendering to Your divine feet (prapanne), what is there that cannot be done (kiṃ kiṃ na 

kurute)?

நின்னடி பணிவார் இனிவார் வநரியர் அழடவார் வபறு
நன்னருட் கவிழத ஞானம் நன்நிதி தபருகியுள் ளூறும்
இன்தனனா அழமதி ஆழச இன்னலில் முடிச்சுந் தீரும்!

உன்னடி பணிவார்க் காகா ஒருதசய லுண்வடா தாவய!  (29)
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मनरीषा ंमाहने्द्रीं ककतुभन्मव त ेकामन्प दशां
प्रित् ेकामाक्षाश्चरणतरुणान्दत्यन्करणः ।

्यदरी्य ेसम्पकते  ितृरसमरन्दा कव्यतां
पररीपाकं ित् ेपन्रमलवतरी सनू्तिनन्लनरी ॥ १०० ॥

மநீஷாம் மாகஹநத₃ரீம் �குப₄மிவ கத �ாமபி த₃ஶாம்

ப்ரத₄தகத �ாமாக்யாஶ்சரண தருணாதி₃தய�ிரண: ।

யதீ₃கய ஸம்பர்க� த₄ருதரஸமரநதா₃ �வயதாம்

பரீபா�ம் த₄தகத பரிமைவதீ ஸூக்திநலிநீ ॥ 100 ॥

எநதக் �திரின் (யதீ₃கய) க்சர்க்ற� உண்டானகபாது (ஸம்பர்க�) �விறத பறடப்பவர்�ைின் (�வயதாம்) 

வாக்�ா�ிய தாமறர (ஸூக்திநலிந)ீ,  அறடயப்படட (த₄ருத)  கதனா�ிய ம�ரநததறதக் ப�ாண்டதாய் 

(ரஸமரநதா₃ தருத), நலல நறுமணததுடன் (பரிமைவதி) மலர்ச்்சசிறய அறட�ிைகதா (பரீபா�ம் த₄தகத),  

அப்படிப்படட (கத) �ாமாக்ியினுறடய (�ாமாக்யா) திருவடியா�ிய (்சரண)  இைம் சூரியனின் 

�திர்�ைானது (தருண ஆதி₃தய �ிரண:) இநதிரனின் (மாகஹநத₃ரீம்) �ிழக்குத திக்கு ஒைிபபறுவறதப் 

கபால (�குப₄ம் இவ) �விஞர்�ைின் அைசிவில  (மநீஷாம்)  மி�ச் ்சசிைப்பான ஒைியிறன (த �ாமபி த₃ஶாம்) 

விறையச் ப்சய்�ிைது (ப்ரத₄தகத)!

manīṣāṃ māhendrīṃ kakubhamiva te kāmapi daśāṃ
pradhatte kāmākṣyāścaraṇa taruṇādityakiraṇaḥ |
yadīye samparke dhṛtarasamarandā kavayatāṃ

parīpākaṃ dhatte parimalavatī sūktinalinī ||100 ||

O Mother Sri Kamakshi (māta: kāmākṣyāḥ)!  

By attaining  (samparke) Which Light (yadīye) the poet’s (kavayatāṃ) lotus of words (sūktinalinī), blossom (parīpākaṃ 

dhatte) with the nectar of great scent (rasamarandā) attained (dhṛta), That Light is (te) the divine feet of Sri Kamakshi  

(kāmākṣyāścaraṇa) Which,  like (iva) the rising Sun (taruṇādityakiraṇaḥ) brightening  the East, the direction of Indra 

(māhendrīṃ kakubham),  makes (pradhatte) the mind of the Poets (manīṣāṃ) in glorious light (kāmapi daśāṃ)!

எக்கதி தராளியினிற் கவிழத எழில்நறுந் வதன்மணம் மிளிரும்
அக்கதி தராளியுன தடிகள் அருணனின் வருழகயில் ஒளிரும்

திக்கதில் இந்திரன் மலரும் திரதளாலி கவிஞர்கள் அறிவில் 
மிக்குற விழளத்ப்பவள் நீவய!  வமதகு காமாக்ஷித் தாவய!  (30)
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भ तुवनजनन्न भषूाभतूचन्द्र ेनमस्े
कलुषशमन्न कम्पातरीरगहे ेनमस् े।
न्नन्खलन्नगमवदे् ेन्नत्यरूप ेनमस्े

परन्शवमन््य पाशच्देहस् ेनमस् े॥ ९९ ॥

பு₄வநஜநநி பூ₄ஷாபூ₄த்சநத₃கர நமஸ்கத

�லுஷஶமநி �ம்பாதீரக�₃கஹ நமஸ்கத ।

நி�ி₂லநி�₃மகவத₃கய நிதயரூகப நமஸ்கத

பரஶிவமயி பாஶச்க்ச₂த₃ஹஸ்கத நமஸ்கத ॥ 99 ॥

உல� அன்றனகய (பு₄வநஜநநி)! நிலவிறனச் சூடியவகை (பூ₄ஷாபூ₄த்சநத₃கர)! உன்றனப் பணி�ிகைன்!

பாவங்�றைப் கபாக்கு�ிைவகை (�லுஷஶமநி), �ம்பா நதிக்�றரயில க�ாவில ப�ாண்டவகை 

(�ம்பாதீரக�₃கஹ)! உன்றனப் பணி�ிகைன்! கவதங்�ைால அைசியப்படுபவகை (நி�ி₂லநி�₃மகவத₃கய)! 

எப்பபாழுதும் இருப்பவகை (நிதயரூகப)! உன்றனப் பணி�ிகைன்! ்சசிவபனன்னும் பிரம்ம வடிவானவகை 

(பரஶிவமயி)! �யிறும்,  அங்கு்சமும் ற�யிற் ப�ாண்டவகை (பாஶச்க்ச₂த₃ஹஸ்கத) உன்றனப் பணி�ிகைன் 

(நமஸ்கத)!

bhuvanajanani bhūṣābhūtacandre namaste
kaluṣaśamani kampātīragehe namaste |
nikhilanigamavedye nityarūpe namaste

paraśivamayi pāśacchedahaste namaste || 99 ||

O Mother of all world! (bhuvanajanani)  O Mother wearing the Crescent! (bhūṣābhūtacandre) I offer my salutation to 

You! O The remover of our Sins (kaluṣaśamani)! O Mother reigning in the temple at the banks of Kampa (kampātīragehe)! 

I offer my salutation to You! O Mother adored by Vedas (nikhilanigamavedye)! O Mother Eternal! (nityarūpe) I offer my 

salutations to You! O Mother Who is the form of auspicious Brahamam (paraśivamayi)  and Who is holding rope and 

goad in the hands (pāśacchedahaste) - I offer my salutation to You (namaste)!

உலகம் பழடப்பவவள அம்மா! உருமதி யணிபவவள வபாற்றி!
கலகம் அழிப்பவவள! கம்பா கழரயினில் ஆள்பவவள வபாற்றி!

மலரும் மழறயறிவவ! என்றும் மாறா திருப்பவவள வபாற்றி!
அலமறு சிவவடிவவ! ழகயில் அங்குச பாசமுளாய் வபாற்றி! (31)
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