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ஆகாத ததது அடியவருக் தகாரததீதும்
ஏகாது காப்ாள் எமதன்னை – மாகாளி!
சாகா வரமருளும் சஙகரி ககால்லூரின

மூகாம் ்ி்கநம் து்ை!

உ
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ஓம்்ஹரதீம் ஐம்்ரீம்  ஒலியருட் சக்ததி

உயரவி்னை அருளும் ்ரமசிவ சக்ததி

காம கலாவததி கனைிவருள் சக்ததி

காளதீ ்ரீ்ிரஹந் நாயகதி சக்ததி

இச்ச அறிவு இயகலனும் அரிய

முசசக் ததிகளின முழுவடி வினைளாய்

மூகாம் ்ி்கயாள்  முனனைிருந் தருள

ஏகாம் ்ரனைார இ்ையாள் அடி்ய

சிந்்தயி ருதததிச கசய்துததி இத்னை

முந்்தப ்ழியற முனைிதவாரக் கதிரஙகதி

வந்ததிடும் தாயின வடிவடி ்ைிய

நந்ததியின மகனைார நலமருள் கனைிய

்ாபபுது மா்லப ்ததிவுற நூற்றுக்

காப்ிது வாகக் கனைிவுடன தநாற்று

இருளிட ரழிய  இ்றகயாளி க்ாழியக்

குருவருள் புரியக் கு்றக்ள தவாதம!

தகாகர ைம்முதற் குமரித கதனமு்னை

ஆகதிடும்  நந்நதிலம் அதுமுன ்ரசு

இராமரும் அ்மதத இரம்மிய ததசம்!

ததவருந் ததினைந்கதாழும் ததிவவிய பூமி!

இ்டவளம் மிஞ்சும் இயற்்கயும் ககாஞ்சும்

ந்டயு்ட தம்ல ம்லதகதாடர நாடு

கதனனைகக் கரநா டகநா டிட்ட

நந்நகர உடுப்ி நலமா வட்டப

்ிந்தூர வட்டம் க்ருவளம் ககாட்டும்

தந்தூ றமுதந் தருவனைக் காட்டில்

ககால்லூ ராகதிய  தகாட சததரி

நல்லூர ம்லயடி வாரச சிதததினைி

கங்க எனைகசௌ ்ரைி்க ஆறு

க்ாஙகதிட ஓடும் க்ாலிவருட் சாறு!

கதனக்ர மதீதுள  ததிருததலப த்று!

க்ானமய த�ாததிப புககலனு மாறு

உத்வ லிஙக உருவ்ட யாளம்

அதபுதப ்ிரம்ம அருவுரு வாகும்!

மதததியிற் க்ானனைி்ழ மருவிட லாகும்!

சதததியும் சிவமும் சமனைரு ளாகும்!

இடபபுறம் முபக்ரும் இயலருட் சக்ததி

வலபபுறம் ஒப்ிய வடிவருட் ்ிரம்மம்

த�ாததிர லிஙகச சுடரருள் ஒளியாய்

ஆததி சக்ததியின  அருளுரு வடிவாய்

மூலா தார முழு்மக் க்லயாய்க்

காலா ததசங கடந்தருள் நதி்லயாய்

சதசித சுககமனும் சமநதி்ல யருளாய்

புதததிக் கரிதாய் புவனைத துருவாய்

்ாற்கடல் லக்குமி ்கவததி  வாைி

தசரததருள் புரியும் கசழுமலர ராைி

நாற்கரத தாளாய் நமதருட் தாயாய்

வாரததுரு நன்ம வடிகவடுத தாளாய்

சதகுரு சஙகரர சரகைனைக் காட்டி

நதிதததிய மஙகள நதி்றகவனைக் கூட்டி

“த்ாகா ததிரு”கவனைப புகலருள் ஈட்டி

மூகாம் ்ி்கயின முகமததி  சூட்டிப

்ாடிடுந் துததியாற்  ்ரசிவ நதிததியாய்த

ததடிடும் கததியாய்த ததிருவருள் ்வ்ள

நாடிடும் அடியார நலமுற அரு்ளச

சூடிடும் வடிவாம் சுடரக்ககாடி அமு்த
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தமலறி வுறவும் கமய்யுைரந் ததிடவும்

காலனு மணுகாக் கததிய்டந் ததிடவும்

சூலிருள் க்ளயும் சுகமினைிந் ததிடவும்

காலடி ்ைிந்ததிக்  காப்ைி தவாதம!

எவவுட லாயினும்   எடுததுடல் இனைிதது

கசவவித மாய்வரும் சதீவிதம் முடிதது

அவவியம் விலக்கதி அககவாளி துலக்கதி

கவவிய முவவி்னைக் கருமம் அவிதது

உடல்மனைம் அறிகவனை உ்கர ைஙகளும்

ததிடமுறத து்ைவரத ததிரளமு தளிதது

இடரனு காமல் இருந்கதாளிர  இன்த 

தடமருட் காபபு த்னையைிந் தாதல

 

மடியும் அனனை மயகமனும் தகாசம்

முடியும் எனைினும் முழுதுற ஆயுள்

வடியும் வ்ரயில்  வடிவுற வாழும்

்டியும் அருளும் ்ரிகசனை தாகும்!

்ினனைப ்டுதுயரப ்ிைிகய்வ வரினும்

அனனைப க்ருவுடல் அழகுற விளஙக

வருதநாய் வருகைம் வடுவற விலக

ஒரு்ாய் ்டு்க விழுநதி்ல அகல

சரக்க்ர உபபு இரததக் ககாழுபபு

சளித்ல வலிஎலும் ்ாலிடரப புற்று

்க்க வாதம் ்டரததால் வியாததி

்ாதம் முதற்த்ல ்ரவிய நரம்புச

சிக்கல் இருமல் சதீக்கதிடர குததநாய்

மக்கதிடு நதி்னைவு மாரவலி குட்டம்

மூசசிடர கணதநாய் முகவலிப ்ினனைல்

த்சசிடர விக்கல் த்ரறி யாப்ிைி

விடதததிடர ஏவிடும் சூனைியம் எசசம்

உடற்்ிைி யால்மனைம் ஊடிடும் அசசம்

நலிவு கமலிவு நகம்்ல் மயிருள்

மலியும் நுணதநாய்  மலட்டுத தன்ம

எதத்னை  வ்கயில் எதுவந் தாலும்

அதத்னை இடரும் அடியவன கசய்த

வல்வி்னை அழிதது வருகநாடி கழிதது

கசல்லுவ தற்கருள்  கசய்தனை வாகதி

கநாடியிற் க்ரய தநாயற ஆயுள்

முடியும் வ்ரக்கும் முழுநல மாகயன

அனனை மயதது அருவுடற் கலயம்

க்ானகனைனை ஒளிரும்  புகலருள் வாதய!

மகதிழ்வுறப ்ிராை மயகமனும்  தகார்வ

கநகதிழ்வற ஓடி கநடுவி்ழ சூடி

சுவாசப ்ா்தயிற் சுகவளி நூற்று

தகாசத தாகலாளி  குலவிட ஏற்றி

இடக்ல ்ிஙக்ல சுழுமு்னை நாடி

எனும்்ல வழிகளில் எழிலுற ஓடி

குடவுடல் ஒளிரக் குணடலி ைதீஎழுந்

ததிடவருள் க்ாழியத ததிறனமிக வூடி

தயாகமும் ஒருநதி்ல யாகவும் உதவும்

ததகமும் சுவாசவி தவகமும் வரவும்

்ிறழறப ்ிராைப க்ருவுடல் காததுத

ததிறமுற வாழத ததிருவருள் பூதது

மாறி அ்லக்கும்  மதனைாமயம் எனனும்

உறியி ்ளக்கும் உடலுட் தகாசம்

மடிதததிட முடியா மாயப த்ார்வ

அடிததள மாகதிய ஆழிச சால்்வ
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வாச்னை யாகதிய வல்வி்னை விதது

வீசுவ தாகலழும் புல்கவளிக் ககாதது

நல்நதி்னை வாகதிடும் எணை விருதததி

புல்லறி வாகவும் வந்து வருதததி

ஆ்சயிற் கட்டி  அ்லக்கழித ததிட்டு

்ாசப ்ி்ையினைிற் ்ட்டிழு ்ட்டு

கூசிடும் எணைக் குவிய்லக் ககாட்டிப

பூசிய வனமப ்ாச்ற கட்டி

சதீரிய கருவி யாகதிய மனைது

த்ரறி விழந்து த்கயனை அ்லந்து

நல்லனை மறந்து நடுநதி்ல துறந்து

க்ால்லனை கவட்டிப க்ாழுததில் ததி்ளந்து

ஆயுளின முடிவில்  ஆ்சயின மூட்்டக்

காயுறச சுமந்து கலனுடல் ததடிப

த்கயனை அ்லயும் க்ரும்்ி்ழ தவணதடன!

தாகயனை அருளித தயவுடன மனை்தச

சதீருடன இயக்கதிச கசய்வி்னை விருதததி

தவரி்னை நதிறுதததி கவகுநலம் ததிருதததி

தநரிய எணை நதி்றவத னைாதல

ஆரியன எனைகவன அடிமனைம் நதிறுதததி

எனமனைக் தகாசம் எனுமருட் கருவி

தனமய ஞானைத தததுவம்  க்ருகதி

சினமய மானை சிவசுக கவள்ளத

ததினவழி யாகத ததிரளருள் தரதவ

ததமா எணைத த்டக்ள நதிறுதததி

ரத�ா எணைத த்ளக்ளத ததிருதததி

கமததனை அவசர மி்கயி்னைச சுருக்கதி

சததுவ எணைச சமரசம் க்ருக்கதி

கசடறத து்டதத கணைா டிகயனை

விசனைம் விடுதத விரிமனை தம்ட

மாசறத துலஙக மததியினைில் உண்ம

வீசிட  விளஙகும் விஞ்ஞானை மயக்

தகாசத துள்தள தகாதற மலரும்

வாசத தாம்ர வசப்ட லாக

தவசப புவனைம் கவளியுல கஙகள்

த்சப ்டகவழும் ்ிறக்ாரு களல்லாம்

அறி்வன நாகனைனும் அறிவிற் ககதுதவா

அறிகவாளி தருகமனும் அடிப்்டப ்ாடம்

புரி்ட லாகப புதததிக் கும்கமாளி

தருவது யாகரனைத தனனுட் தகள்வி

எழ்வத கதனனுள்  எனக்ாருள் எனைகதனை

அழ்வத த்லக்கும் அதுமம காரம்

விழ்வத துயரதததி விடும்்வ ராக்கதியப

்ழவித தளிததுப ்யனமர மாக்கதி

ஒட்டுதல் அறிந்தும் ஒட்டா ததிருக்கும்

ததிட்டம் கதளிந்து ததி்சயும் அறிந்து

்ழுதற நாடகப ்ாதததிரம் த்ால

ஒழுகதிய தவ்லகள் ஒழுஙகுற முடிதது

கசய்கடன கருமச கசயலி்னை தயாகம்

கமய்யுறச கசய்து தமநதி்ல எய்து

க்ாய்யறி வில்லாப த்ாதப க்ருகவாளி

க்ய்ய ஒளிரந்து த்சற மிளிரந்து

நானயார எனைவும் நல்லகங காரந்

தானயார எனைவும் தனனுள் வினைவி

மகதிழ்வாய் ஆனைந்த மயகமனும் தகாசம்

்கதிரவா ராகதிப ்ததிய வு்ரந்து
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ஸ்ரீ மூகாம்பிகக காப்பு

தானைத  தவகநறி தனவயத ததியானைம்

தமானைித ததிடுமனைம் முனனைி்ல தயாகம்

ஞானைப க்ருநலம் அனனை்வ கூடும்

வானைச சுககவளி வடிவினைன ஆகதி

வருநாள் நனறு வாழ்விற் க்ற்ற

ததிருநாள் எனறு ததறிக் கற்று

எததிர்ாரப ்ற்று எதுவும் முடிதது

்ததிலாய் உற்ற ்ரிசில் இனைிதது

நதி்றவுற வாழும் நதி்லயருள் வாதய!

ம்றக்ாரு ளாகும் மு்றயருள் வாதய!

முற்றும் விடுத்ல யுற்றுனை தரு்ளப

க்ற்றவ ராகும் த்றருள் வாதய!

கவிரா யனைிவன  கதறிடும்  ஓ்ச

கசவியாள் வுறவும் சிறிததா ரா்ச

காபக்னை நூற்றுக் காலடி ்வதததன

யாபக்னை ஏற்றுன அருள்தரு வாதய!

்டிதததாரக் கதின்ப ்ரிவருள் வாதய!

்ைிதவார உள்ளம் ்டரந்ததிருப ்ாதய!

முடிதததார மனைததில் முனைிந்ததிருப ்ாதய

முனைிதவார நல்னை முகதிழ்ந்தளிப ்ாதய!

காப்ிது அைிவார காபக்னை நதீதய

மூப்ிறப ்ிடரவலி முறியடிப ்ாதய!

நாப்ிற ழாததிந் நலம்கமாழி வாரக்கு

கூப்ிடு முனனைருள் ககாடுதததிடு வாதய!

மூகாம் ்ி்கதய மூலப க்ாருதள!

நாகா ்ரைார நாயகதி உ்மதய!

சாகா நதி்லயருள் வாயடி  சரைம்

சார்த சாம்்வி சஙகரி சரைம்!

்ாரததி ்்ரவி ்்ந்தவி சரைம்!

்கவததி சரஸவததி ்துமலரச சரைம்!

்ரீமததி துரக்கா �யநதிததி சரைம்!

சினமயா நந்தச சதீதர சரைம்!

ககால்லூர ்ரசிவக் ககாழுந்தத சரைம்!

நல்லூழ் அளிக்கும் நலதனை சரைம்!

தாதய மூகாம் ்ி்கதய சரைம்!

தயவருட் பூரை நதிலதவ சரைம்!

தாதய மூகாம் ்ி்கதய சரைம்!

தயவருட் பூரை நதிலதவ சரைம்!

தாதய மூகாம் ்ி்கதய சரைம்!

தயவருட் பூரை நதிலதவ சரைம்!

இததுடன ்ரீ மூகாம்்ி்க காபபு நதி்றவு க்றுகதிறது.

(மதீ. ரா�தகா்ாலன)

ஓம் ்ரீ குருபதயா நம:
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