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श्री मकूाम्ा स्तोत्रं

मलूाम्तोरुहमध्यकतोणविलसद्बन्कूरागतोज्ज्वलारं
ज्ालाजालवजतने्दुकावतिलहररीमानन्दसन्दावयनीं ।

एलालवलतनरीलकुतिलधरारं नरीलतोत्पलाभामशकुारं
कतोलूरावरिवनिावसनीं भगितीं ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥१॥

மூலாம்்ா₄ருஹ மத்₄ய்காண வபிலஸத்₃ ்₃ந்தூ₄க ரா்கா₃ஜஜவலாம

ஜவாலாஜால ஜி்தந்து₃ காந்திலஹரீம ஆநந்த₃ ஸந்தா₃யபிநீம ।

ஏலா லலித நீலகுந்தலத₄ராம நீ்லாத்்லா்ா₄ம ஶுகாம

்காலூராத்₃ரி நிவாஸிநீம ்₄க₃வதீம த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 1 ॥

எலலாவற்றுக்கு மூலமான (ஸ்ரீ சக்ரமாகிய) சசந்தாமகரயபின் மத்தியபில (்பிந்து வடிவாக) 

இருப்வளும, ்ந்தூகசமனும மலராக ஒளிவபிடு்வளும,  தணணிலசவாளி அகலககள (சவட்கும்டி) 

சவற்்றிசகாள்ளும ஆனந்த ஓளிகய வீசறி (சறிந்தாமணியாக) ஆள்்வளும, (சந்தசமன) சநளியும 

நீலக்கூந்தகல குளிர் சறிந்தும நிலசவாளியபில ஆற்்றிக் காயவபிடு்வளும,  நீலமலகரப ்்ாலவும, 

கிளிகயப ்்ாலவும அழகானவளும,   சகாலலூர் மகலயபில அருளும ்கவதியுமான  (என் தாய்)  

மூகாம்பிகககய வணங்குகி்்ன். (1)

mūlāmbhōruha madhyakōṇa vilasad bandhūka rāgōjjvalāṃ
jvālājāla jitēndu kāntilaharīm ānanda sandāyinīṃ |
ēlā lalita nīla kuntaladharāṃ nīlōtpalābhām śukāṃ

kōlūrādri nivāsinīṃ bhagavatīṃ dhyāyāmi mūkāmbikām || 1 ||

I meditate upon (my mother) 
Who shines gloriously (as the Bindu) at the centre of the root-cause of all, the primeval lotus ( Sri Chakra), 
Who is glowing in the colour of Bandhūka flower, Whose lustre of precious flame (like Cintāmani)  outshines 
the mellowing waves of the Moon-light bestowing the supreme bliss, Who caresses Her frolic blue tresses in 
the cool moon light, Who is like a blue lotus and a parrot,  Who is Bhagavati, reigning on the Kollur moun-
tains!  (1)

சசந்தா மகரமூல ்பிந்துசவன நட்்டநடு ்ந்தூக மலரா கி்ாய்!

சறிந்தா மணி்்ால இந்துமுகம சவட்கமு்த் தந்தூடி நலமாள் கி்ாய்!

எந்தாய் கிளிநீலஞ் சறிந்துமலர் உந்தன்சறிககச் சந்தமதி யபிற்காய் கி்ாய்!

வந்தா சயனதுமனங் சகாலலூர் ்கவதி வணங்கி ்னன் மூகாம ்பி்க! (1)
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बालावित्यवनभाननारं वत्नयनारं बालेन्दुना भवूितारं
नरीलाकारसकेुवशनीं सलुवलतारं वनत्यान्निानवरियारं ।

शङ्रं चक्र िराभयारं च िधतीं सारस्वतार ्थरििारं
तारं बालारं वत्परुारं वशिनेसवहतारं ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥ २ ॥

்ா₃லாதி₃த்ய நி்ா₄நநாம த்ரிநயநாம ்ா₃்லந்து₃நா பூ₄ஷிதாம

நீலாகார ஸு்கஶிநீம ஸுலலிதாம நித்யாந்நதா₃நபரியாம ।

ஶங்க₂ம சக்ர வரா்₄யாம ச த₃த₄தீம ஸாரஸவதார்த₂ பரதா₃ம

தாம ்ா₃லாம த்ரிபுராம ஶி்வநஸஹறிதாம த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 2 ॥

உதிக்கின்் இளங்கதிரவகனப ்்ான்்வளும, அழகிய முக்கணககளக் சகாண்டவளும, சநற்்றியபில 

இளம்பிக்கயச் சூடிய இனியவளும, நீல ஒளியு்டன் சு்டர்வபிடும அழகிய  சநடுங்கூந்தகல 

உக்டயவளும, ஸ்ரீ லலிதா எனும திருநாமமுக்டயவளாய், ‘அன்னதானம’ எனும  வரமாக ஆகியவளும,  

(உலகுக்கு) நலம (்ாதுகாபபு) சகாடுப்வளாக சங்கு, சக்கரம, ககத முதலியனவற்க்க் கககளில 

ஏந்தியவளும,  (்்ச்சு முதலான) ககலய்றிவு தருகின்்வளும, இளகமயானவளாக சறிவ்பிரானின் 

முபபுரத்தில வபிளங்கும (தாயாகிய) மூகாம்பிகககய வணங்குகி்்ன். (2)

bālāditya nibhānanāṃ trinayanāṃ bālēndunā bhūṣitāṃ
nīlākāra sukēśinīṃ sulalitāṃ nityānnadānapriyāṃ .

śaṅkhaṃ cakra varābhayāṃ ca dadhatīṃ sārasvatārtha pradāṃ
tāṃ bālāṃ tripurāṃ śivēnasahitāṃ dhyāyāmi mūkāmbikām || 2 ||

I meditate upon (my mother) Mūkāmbika,  
Who resembles the rising Sun, Who has (beautiful) three eyes, Who is adorned in the forehead with the cres-
cent Moon, Who has tresses of hair shining with blue lustre, Who is Sri Lalitha, Who is pleased with (the boon 
of) charity, for the protection (of all), Who carries conch, wheel and mace, Who bestows knowledge,  Who is 
the lass, residing with Lord Śiva in Tripura (2)

இளங்கதிராய் முவவபிழிக சலழிலாகி  ்யநுதலில இளமதி சகாண்ட ்தனாய்

வளர்சு்டராய்  நந்நீல வரிமுடியாள் ஸ்ரீலலிகத வரமன்ன சமன்றும ஆனாய்!    

களநலனாய்ச் சங்குசக் கரங்ககதக் ககக்சகாணடு  ககலயருளு கின்் தாயாய்த்

தளசறிவனார் முபபுரத் தாரணி முனிந்துகனத் தியானித்்தன்  மூகாம ்பி்க! (2)
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मध्याह्ाक्थसहस्रकतोविसदृशारं मायान्कारवछििारं
मायाजालवििर्जतारं मिकरीं मारणे सरंसवेितारं ।
शलूम्ाशकपालपसु्कधरारं शदु्ार ्थविज्ानिारं

तारं बालारं वत्परुारं वशिनेसवहतारं ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥ ३ ॥

மத்₄யாஹநார்கஸஹஸர்காடிஸத்₃ருஶாம மாயாந்த₄காரச்சறி₂தா₃ம

மாயஜால வபிவர்ஜிதாம மத₃கரீம மா்ரண ஸம்ஸவபிதாம ।

ஶூலம ்ாஶ க்ால புஸதக த₄ராம ஶுத்₃தா₄ர்த₂ வபிஜ்ாநதா₃ம

தாம ்ா₃லாம த்ரிபுராம ஶி்வந ஸஹறிதாம த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 3 ॥

்காடிக்கணக்கில எழுந்த நண்கற் சூரியனாகப ்்சராளியானவளும (அ்றியாகம இருகள 

முற்றும அழிக்கின்் ்ானப ்்சராளியாகவும, அ்தசமயம),  அ்றியாகமயாகி் மாகயயபின் இருள் 

்்ான்்வளும (்வற்றுகமயற்்தான ்்ருணகமகய மூடி மக்க்கின்் இருட்திகரயானவளும), 

எங்கும மாயவகல வபிரிப்வளும, மதயாகன ்்ால ச்ரும சுகத்தில திகளப்வளும, மன்மதனின் 

்சகவகய ஏற்்வளும,  காத்தருள (ச்ான்னாலாகிய) சூலம, இகழ (கயபிறு), தகல எலும்ால ஆன 

்ாகன, இதழ் (புத்தகம) என ஏந்தியவளும, ்ானமாகிய சமய்நிதிகயயும (‘ஶ்ரயஸ’), வாழ்க்ககச் 

சசலவங்ககளயும (‘ப்ரயஸ’) தரு்வளும,    சறிவ்பிரானின் முபபுரத்தில வபிளங்கும இளகமயான 

(தாயாகிய) மூகாம்பிகககய வணங்குகி்்ன். (3)

madhyāhnārka sahasrakōṭi sadr̥śāṃ māyāndhakāracchidāṃ
madhyāntādivivarjitāṃ madakarīṃ mārēṇa saṃsēvitāṃ .
śūlampāśakapālapustakadharāṃ śuddhārthavijñānadāṃ

tāṃ bālāṃ tripurāṃ śivēnasahitāṃ dhyāyāmi mūkāmbikām || 3 ||

I meditate upon (my mother) Mūkāmbika,  
Who shines like the billion Sun at noon (the effulgence of Self-realization that cut asunder the Māyā), Who  
(as well as)  is the darkness of Māyā (the dark  nescience that envelops the True nature of the Self) , Who 
spreads the net of Māyā, Who is exuberant like the elephant of ecstasy, Who is served by Manmatha, the god 
of Love, Who carries the (golden) trident, rope, skull-ware, and book, Who grants (both)  wisdom (Sreyas)  
and  prosperity (Preyas) -  Who is the lass, residing with Lord Śiva in Tripura (3)

தன்மயம மூடுமிருட் புன்மய மாயமறு நண்கற் ்காடி ஒளி்ய!

மின்மய மாயவகல ்பின்னிடும யாகனமத மன்மதன் ்சகவ யபி்ட்வ

ச்ான்மயச் சூலமிகழ என்புருப ்ாகனயபிதற் சறின்மய ்ான நிதி்ய!

நின்வயம ஈசரிகண முந்நகர் வாசறியபிளம அன்கன்ய மூகாம ்பி்க! (3)
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सन्धारागसमाऽननारं वत्नयनारं सन्ानसःै पवूजतारं
चक्राक्ाभय कवम् शतोवभतकरारं रिालम्िणेरीयतुारं ।

ईितु्ल्लसकेुतकरीिललसत्सभ्ार्चताव्रिद्वयारं
तारं बालारं वत्परुारं वशिनेसवहतारं ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥ ४ ॥

ஶி்வஶானதத்பூருஷா்கா₄ரவாமாதி₃்பி₄: 

ஸந்த்₄யாராக₃ஸமா(அ)நநாம த்ரிநயநாம ஸந்மாநகஸ꞉ பூஜிதாம

சக்ராக்ா்₄ய கம்பி ்ஶா்பி₄தகராம பராலம்₃்வணீயுதாம ।

ஈஷத்பு₂லல ஸு்கதகீ த₃லலஸத்ஸப₄யார்சறிதாங்க்₄ரித்₃வயாம

தாம ்ா₃லாம த்ரிபுராம ஶி்வநஸஹறிதாம த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 4 ॥

(சந்திப ்்ாதின் இன்னிகசயானவளும,  அருளும முவவபிழியளும, சந்றியாளர்களால 

சதாழப்டு்வளும, அருளகல ்ாய்கின்் வபிழிககள உக்டயவளும, ்வய்கரங்களில வந்து தழுவும 

ஆரங்கள் சகாண்டவளும,  நல்லார்களால அர்ச்சறிக்கப்டுகின்் சமலல மலரும தாழமபூ (்கதகி) 

இதகழப ்்ான்் இகணயடிககள உக்டயவளும, இளகமயானவளாக சறிவ்பிரானின் முபபுரத்தில 

வபிளங்கும மூகாம்பிகககய வணங்குகி்்ன் (4)

sandhyā rāga samā’nanāṃ trinayanāṃ sanmānasaiḥ pūjitāṃ
cakrākṣābhaya kampi śōbhitakarāṃ prālamba vēṇīyutāṃ .

īṣatphulla sukētakī dalalasat sabhyārcitāṅghridvayāṃ
tāṃ bālāṃ tripurāṃ śivēnasahitāṃ dhyāyāmi mūkāmbikām || 4 ||

I meditate upon (my mother) Mūkāmbika,  
Who is like the melody of dawn, Who has (graceful) three-eyes, Who is worshipped by virtuous devotees,
Who has rolling eyes giving protection,  Who has (bamboo like) hands that are caressed by the decorative 
braids,  Who has  divine feet that resemble  the petals of gently blossoming Ketaki flower and that are wor-
shipped by the good,  Who is the lass, residing with Lord Śiva in Tripura! (4)

 

சந்திப ்்ாதினிகச சறிந்தும மூவபிழியும சந்தத் தூமதியர் ்ா்ட

வந்துன் ்மலணிகள் உந்தும ்வய்கரமும  தந்துன் பூவபிழிகள் ஆ்ட

்ந்துத் தாகழயபிதழ் சறிந்தப பூவடிகள் வந்தித் ்தநலரும நா்ட

சறிந்தித் ்தனரகனப ்ந்திப ்ாளிளகம சமாந்தும மூநகரி மூகாம ்பி்க! (4)
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चन्दावित्यसमानकुण्डलधरारं चन्दाक्थकतोविरिभारं
चन्दाका ्थवनिविलतोचनारं शवशमखुरीवमन्दाविसरंसवेितारं ।

मन्ताद्यतिसतुन्तयागभवजतारं वचतिाकुलध्रंवसनीं
मन्दारावििनवेथितारं मवणमयीं ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥ ५ ॥

சந்த்₃ராதி₃த்யஸமாநகுண்ட₃லத₄ராம சந்த்₃ரார்க்காடிபர்ா₄ம

சந்த்₃ரார்காக்₃நிவபி்லாசநாம ஶஶிமுகீ₂மிந்த்₃ராதி₃ஸம்ஸவபிதாம ।

மந்த்ராத்₃யந்தஸுதந்த்ரயாக₃்₄ஜிதாம சறிந்தாகுலத்₄வமஸிநீம

மந்தா₃ராதி₃வ்நஸதி₂தாம மணிமயீம த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 5 ॥

சூரிய சந்திர்ககளக் காதுகளில குகழயாக அணிந்தவளாகக் ்காடி சூரிய சந்திரர்ககளப ்்ான்் 

ஓளிவீசும முகம சகாண்டவளும,  ஆதிக்கனலாகிய அக்னி, மற்றும சந்திர  சூரியர்ககளக் கணகளாகக் 

சகாண்டவளும, மதி முகத்தவளும, ்தவர்களால நாடித் துதிக்கப்டு்வளும, மந்திரம ஓதல,  

அகவுணர்வு (அத்யாத்ம ்ானம),  வரியுரு (யந்திரம) முதலான நலவழிகளால பூசறிக்கப்டு்வளும, 

(அவவாறு) பூசறிப்்ாரின் மனத்துயராகிய இ்டகரக் ககள்வளுமான,  மந்தார மரங்கள் மிகுந்த 

காட்டில இருந்தாள்கின்், மணியாகிய  (எனது தாய்) மூகாம்பிகய என் மனதுள் இருத்தும சாதனகயச் 

சசய்கி்்ன். (5)

candrāditya samāna kuṇḍaladharāṃ candrārka kōṭiprabhāṃ
candrārkāgni vilōcanāṃ śaśimukhīm indrādi saṃsēvitāṃ .
mantrādyantasutantra yāgabhajitāṃ cintākuladhvaṃsinīṃ

mandārādi vanēsthitāṃ maṇimayīṃ dhyāyāmi mūkāmbikām || 5 ||

I meditate  upon (my mother) Mūkāmbika,  
Who wears ear-globes that resemble the Sun and the Moon,  Who has the grace glowing like billions of sun 
and moon, Who has Moon, Sun and Agni as eyes, Who has moon-like face, Who is served by Indra et al,  Who 
is worshipped through Mantra recital,  internal contemplation and  rites based on virtuous icons of geometry 
(yantra), Who grants boon desired by the devotees, Who removes (their) grief  -  Who resides in the Mandāra 
forest as a gem!  (5)

காதிற் குகழசயாளி ்காடிக் கதிர்மதி யாகிச் சு்டரிடு சமழிலாகும

ஆதிக் கனலமதி ்சாதிப ்ரிவபிழி யாகும முகமதி சுரர்நாடும

ஓதித் தனுளுணர் ்வகித் துருவரி பூசறிப ்வரி்டர் ககளவா்ய

சாதித் தி்டவுமந்  தார வனமணித் தாகயப  ்ணிவ்ன  மூகாம ்பி்க! (5)
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कल्ाणीं कमलेक्णारं िरवनधध िन्दारुवचतिामधण
कल्ाणाचलसरंवथितारं घनकृपारं मायारं महािषै्णिीं ।

कल्ारं कम्सुिुश ्थनारं भयहरारं शम्वुरियारं कामिारं
कल्ाणीं वत्परुारं वशिनेसवहतारं ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥ ६ ॥

கலயாணீம கம்லக்ணாம வரநிதி₄ம வந்தா₃ருசறிந்தாமணிம

கலஃயாணாசலஸமஸதி₂தாம க₄நக்ரு்ாம மாயாம மஹாகவஷணவீம ।

கலயாம கமபு₃ஸுத₃ர்ஶநாம ்₄யஹராம ஶமபு₄பரியாம காமதா₃ம

கலயாணீம த்ரிபுராம ஶி்வநஸஹறிதாம த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 6 ॥

நலமிகு சீர்கம தரு்வளும, தாமகர மலர்ககளப ்்ான்் வபிழிககள உக்டயவளும, புனிதமான 

நிதியானவளும,  வபிழுமியகதத் தரும அருகளச் சறிந்துகின்் அரிய (சறிந்தா)மணியானவளும,  

உயர்வான (்மரு) மகலயபில அமர்்வளும, ்மலான அருகள அளிப்வளும, (்ரஅ்றிகவ மக்த்து 

்வற்றுகமககள நிக்க்கும) மாயா சக்தியானவளும,  ‘கவஷணவபி’ என அகழக்கப்டு்வளும, 

மூங்கிலிக்ட்ய இருப்வளும, ்யமூட்டு்வளும, இனியவளும, சறிவனு்டன் இகணந்து முபபுரியபிகன 

ஆளும நலமுமாகிய மூகாம்பிகககய (என்னுள் வரித்த உருவாய்த்) தியானிக்கி்்ன். (6)

kalyāṇīṃ kamalēkṣaṇāṃ varanidhiṃ vandāru cintāmaṇiṃ
kalẏāṇācala saṃsthitāṃ ghanakr̥pāṃ māyāṃ mahā vaiṣṇavīṃ .

kalyāṃ kambusudarśanāṃ bhayaharāṃ śambhupriyāṃ kāmadāṃ
kalyāṇīṃ tripurāṃ śivēnasahitāṃ dhyāyāmi mūkāmbikām || 6 ||

I meditate on that Mūkāmbika,  
Who is  goddess of auspiciousness  , who is with Lord Śiva of Tripuri, Who grants auspiciousness , Who has 
lotus-like eyes, Who is the virtuous treasure, like the wish bearing lustrous gem, seated on the auspicious 
(Meru) mountains Who bestows grace in abundance, Who is Māyā, Who is known as Vaishnavi,  the virtuous 
Who is seen among the bamboos, Who causes fear (that leads to grace), Who is the love of Śiva, the Lord of 
Tripura, I meditate upon Her (6)

சீரருள்வாள்  மலர்த் தாமகரயாள்  வபிழிச் சசந்நிதி சறிந்சதாளி மணியாள்

்மருருவாய் மகல ்மலருள்வாள்  மக் சமய்த்திகர கவணவபி இனியாள்

்்ருருவாய்  சறிவ னாரிகணயாய்  ்யஞ் சசய்தருள்  ்வய்வனம முனிவாள்

வாருருவாய்ப  புரி மூவுக்டயாள் ்ர வடிவகணந் தவ்ள மூகாம ்பி்க! (6)
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कालाम्तोधरकुतिलावचितमखुारं कपू ्थरिरीिरीयतुारं
कणा ्थलवम्तहमेकुण्डलधरारं मावणक्यकाचिरीधरारं ।

कैिल्कैपरायणारं कवलमलरिध्रंवसनीं कामिारं
कल्ाणीं वत्परुारं वशिनेसवहतारं ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥ ७ ॥

 
காலாம்்ா₄த₄ர குந்தலாஞ்சறிதமுகா₂ம கர்பூர வீடீயுதாம

கர்ணாலம்பி₃த ்ஹமகுண்ட₃லத₄ராம மாணிக்ய காஞ்சீத₄ராம ।

ககவலகயக்ராயணாம கலிமல பரத்₄வமஸிநீம காமதா₃ம

கலயாணீம த்ரிபுராம ஶி்வநஸஹறிதாம த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 7 ॥

கார்்மகம ்்ான்று கருகமயும சநளிவும சகாண்ட கூந்தல உக்டயவளும,  கற்பூரமணியாய்ச் 

சு்டர்்வளும,  சசவபிகளில ச்ான்னாலான குண்டலங்கள் அணி்வளும, உ்டலில மாணிக்கமாகிய 

சசமமணி ்தித்த ச்ான்னணி அணி்வளும,  நலமிகு சீர்கம தரு்வளும, தாமகர மலர்ககளப 

்்ான்் வபிழிககள உக்டயவளும, புனிதமான நிதியானவளும,  சீர்கமதரும முக்திகய வபிகழவாரால 

சதாழப்டு்வளும, (அப்டித்)  சதாழு்வர்களுக்கு, ஆகசயால எழும  கலிகாலத் துயரங்கள் எலலாம 

வபிடு்ட்டு நற்கதியக்டய அருள் சசய்்வளும,  இனியவளும, சறிவனு்டன் இகணந்து முபபுரியபிகன 

ஆளும நலமுமாகிய மூகாம்பிகககய (என்னுள் வரித்த உருவாய்த்) தியானிக்கி்்ன். (7)

kālāmbhōdhara kuntalāñcita mukhāṃ karpūra vīṭīyutāṃ
karṇālambita hēma kuṇḍala dharāṃ māṇikya kāñcīdharāṃ .
kaivalyaika parāyaṇāṃ kalimala pradhvaṃsinīṃ kāmadāṃ

kalyāṇīṃ tripurāṃ śivēnasahitāṃ dhyāyāmi mūkāmbikām || 7 ||

I meditate on that Mūkāmbika,  
Who is enchanting with the dark, wavy hair like the rain-bearing cloud, Who shines like Camphor, Who 
wears golden studs on the ears and lustrous rubies embellished golden ornaments on the body, Who is sought 
by those seeking liberation, (to those) Who grants freedom from the ills of Kali age and desires, Who is pleas-
ing,  Who is  with  Śiva, the Lord of Tripura! (7)

காருருவாய் முகிற் காதணிவாள் முகம கற்பூ ரச்சு்டர் மணியாள்

்சருருவார் குகழச் சீரணிவாள் சு்டர்ச் சசமமணிப ச்ான்னு்ட லணிவாள்

சீருருவார் சதாழுஞ் சீருகுவாள் கலி சசய்யபி்டர் குன்னி்ட இனிவாள்

வாருருவாய்ப புரி மூவுக்டயாள் ்ர வடிவகணந் தவ்ள மூகாம ்பி்க! (7)
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नानाकावतिविवचत्िस्त्रसवहतारं नानाविधभैू ्थवितारं
नानापषु्पसगुन्माल्सवहतारं नानाजनसै्वेितारं ।

नानाििेपरुाणशास्त्रविनतुारं नानाकवित्वरििारं
नानारूपधरारं महशेमवहिीं ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥ ८ ॥

நாநா காந்தி வபிசறித்ர வஸத்ர ஸஹறிதாம நாநா வபிகத₄ர்பூ₄ஷிதாம

நாநா புஷ் ஸுக₃ந்த₄ மாலய ஸஹறிதாம நாநா ஜகநஸ்ஸவபிதாம ।

நாநா ்வத₃ புராண ஶாஸத்ர வபிநுதாம நாநா கவபித்வபரதா₃ம

நாநா ரூ்த₄ராம ம்ஹஶ மஹறிஷீம த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 8 ॥

்லவபித அழகிய, ஒளிமிகுந்த ஆக்டககள அணி்வளும, ்லவபித ஆ்ரணங்களால 

அலங்கரிக்கப்ட்்டவளும, மணம கமழும ்லவபித மலர்களால ஆகிய மாகலககள அணி்வளும, 

்லவபிதமான மனிதர்களாலும துதிக்கப்டு்வளும,  ்வதம, புராணம முதலான ்லவபித 

சாத்திரங்களால புகழப்டு்வளும, ்லவககயான கவபித்வ அ்றிகவ அருள்்வளும, ்லவபித 

வடிவங்ககளத் தரிப்வளும, ம்ஹஸவரரின்  இராணியுமான (அருள்மிகு) மூகாம்பிகககயப 

்ணிகி்்ன்! (8)

nānā kānti vicitra vastra sahitāṃ nānā vidhair bhūṣitāṃ
nānā puṣpa sugandha mālyasahitāṃ nānā janaissēvitāṃ .

nānā vēda purāṇaśāstra vinutāṃ nānā kavitva pradāṃ
nānā rūpa dharāṃ mahēśa mahiṣīṃ dhyāyāmi mūkāmbikām || 8 ||

I meditate on that Mūkāmbika,  
Who is dressed in various bright and wonderful cloths, Who is decorated with various ornaments, Who is 
adorned with various garlands of fragrant flowers of many kinds, Who is worshiped by various types of peo-
ple, Who is revered by various Veda, Purāna and (such) scriptures, Who bestows various skills of poetry, Who 
takes various forms, Who is the reigning Queen of Mahēśwara! (8)

்ற்்ல துகிசலழில ்லவபித ஆக்ட ்லவகக மணிகளும அணியும

்ற்்ல நறுமண மலரணி யாரம ்லவகக மனிதரும ்ணியும 

்ற்்ல மக்பு ராணமும புகழும ்லவககப புலகமயும அருளும

்ற்்ல வடிவுறு ்ரசறிவத் திரு்வ ்ணிவுறு ்வனருள் மூகாம ்பி்க! (8)
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राकातारकनयनतोज्ज्वलमखुीं श्रीकामकाम्यरििारं
शतोकारणयधनञ्जयरिवतवनभारं कतोपाििरीचवन्दकारं ।

श्रीकातिाविसरुार्चतारं वस्त्रयवममारं लतोकािलरीनावशनीं
लतोकानन्दकरीं नमावम वशरसा ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥ ९ ॥

ராகா தாரக நய்நாஜஜவலமுகீ₂ம ஸ்ரீகாம காமயபரதா₃ம

்ஶாகாரணய த₄நஞ்ஜய பரதிநி்ா₄ம ்கா்ா்டவீ சந்த்₃ரிகாம ।

ஸ்ரீகாந்தாதி₃ ஸுரார்சறிதாம ஸத்ரியமிமாம ்லாகாவலீ நாஶிநீம

்லாகாநந்த₃கரீம நமாமி ஶிரஸா த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 9 ॥

நிலகவப ்்ான்் முகமும வபிணமீன் சு்டகரப ்்ான்் வபிழிகளும சகாண்டவளும,  காமனது 

ஆகசககள நிக்வு சசய்தவளும, துயரமாகிய காட்டில சறிக்கி வபிலவபிலத்த அர்ச்சுனருக்கு 

முன்சனழுந்து அருளிய நிலவானவளும,  (மலர்வபிழியரனா) திருமால முதலான ்தவர்களால 

துதிக்கப்டு்வளும, உலகங்கள் யாகதயும (தன்னுள் ஈர்த்து) அழிக்கின்் நங்ககயானவளும,  

உலகங்களுக்கு அருள் சசய்கின்் நலமுமான  மூகாம்பிகககய,   தகல வணங்கி மனம முனிந்து 

்வணடுகி்்ன்! (9)

rākā tāraka nayanōjjvalamukhīṃ śrīkāma kāmyapradāṃ
śōkāraṇya dhanañjaya pratinibhāṃ kōpāṭavī candrikāṃ .

śrīkāntādi surārcitāṃ striyamimāṃ lōkāvalī nāśinīṃ
lōkānanda karīṃ namāmi śirasā dhyāyāmi mūkāmbikām || 9 ||

I meditate on that Mūkāmbika,  
Who has a moon like face and shining eyes like the stars, Who fulfilled the desires of Manmatha, Who is the 
moon of solace to Arjuna who was deluded and stranded in the forest of grief, Who is worshipped by (lotus-
eyed) Sri Hari  (and all other gods) and Devas, Who is the annihilator of all worlds, (yet) Who bestows grace 
to all worlds, by bowing my head and  offering my obeisance! (9)

நிலசவாளி முகமும சு்டர்மீன் வபிழியும சநடுமலர் மா்கன நிக்க்கும,

வபிலவபிலத் தயரும  வபிரிவனம உழலும வபிசயனுக் காயருள் இக்க்கும

மலர்வபிழி அரியும அமரரும ்ணியும மாசதன யாதுல கறுக்கும

உலகருள் புரியும நலமுகன முனியும உருசறிரம ்ணி்வன் மூகாம ்பி்க! (9)
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काचिरीवकवकिवणककिणाङ्गिधरारं मञ्जरीरहारतोज्ज्वलारं
चचित्ाचिनसवत्ररीिघवितारं ग्िैयेभिूतोज्ज्वलारं ।
वकवचिन्त्ाचिनकचिकेु मवणमय ेपद्ासन ेसरंवथितारं

पचिास्ावचितचचिरीं भगितीं ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥ १० ॥

காஞ்சீகிங்கிணிகங்கணாங்க₃த₃த₄ராம மஞ்ஜீரஹா்ராஜஜவலாம

சஞ்சத்காஞ்சநஸத்கிரீ்டக₄டிதாம க்₃கர்வயபூ₄்ஷாஜஜவலாம ।

கிஞ்சறிந்த்காஞ்சநகஞ்சு்க மணிம்ய ்த்₃மாஸ்ந ஸமஸதி₂தாம

்ஞ்சாஸயாஞ்சறிதசஞ்சரீம ்₄க₃வதீம த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 10 ॥

ச்ான்னாலான கங்கணம, வகளயல, சகாலுசு என அணி்வளும, காற்கழலின் ச்ான்சனாளியால 

மிளிர்்வளும, எங்கும ஒளிரும ச்ான்மகு்டம தரித்து, மணிகள் ்தித்த ச்ான்னாலான ஒட்டியாணம 

இக்டயபில அணிந்து ஒளிர்்வளும, சறில ச்ாற்காபபுகளும, ச்ான்னும மணிகளும ்திந்த 

ஆக்டயபிகனயும (மங்களமாக) அணிந்து இருப்வளும, ‘்த்மாஸனம’ எனும தாமகர மலரிருக்ககயபில, 

ஒளிமிக்க சறிமமாசனத்தில அமர்ந்து இருப்வளுமான, ்கவதியாகிய   மூகாம்பிகககய,  (என் 

அக்டக்கலமாக)  மனம முனிந்து ்வணடுகி்்ன்! (10)

kāñcī kiṅkiṇi kaṅkaṇāṅgadadharāṃ mañjīra hārōjjvalāṃ
cañcat kāñcana satkirīṭa ghaṭitāṃ graivēyabhūṣōjjvalāṃ .

kiñcint kāñcana kañcukē maṇimayē padmāsanē saṃsthitāṃ
pañcāsyāñcita cañcarīṃ bhagavatīṃ dhyāyāmi mūkāmbikām || 10 ||

I meditate on that Mūkāmbika,  
Who wears golden beads, bangles and anklets, Who shines in golden anklets, Who is adorned with a shining 
golden crown,  golden waist-belt and ornaments, Who wears a few golden bracelets and golden-dress studded 
with precious gems, Who is seated in the louts-posture on the Lion-throne as Bhagavathi! (10)

கங்கணம கிங்கிணி ச்ான்வகளயும கழலணி மிளிர்மணிப ச்ான்சனழிலும

எங்கினும தன்வயப ச்ான்மகு்டம இக்டயணி உக்டவ்டப ச்ான்சனாளியும

மங்களப ச்ான்னிகழ மணி்தியும மலரருட் ்ங்கய மதிலமரும

க்ங்கிளி சறிமமா சனசமாளிரும  ்கவதி சயன்புகல மூகாம ்பி்க! (10)
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सौिणा ्थम्जुमध्यकावतिनयनारं सौिावमनरीसवन्नभारं
शङ्रं चक्रिराभयावन िधतरीवमन्दतोः कलारं वबभ्रतीं ।

ग्िैयेाङ्गिहारकुण्डलधरामाखण्डलाविस्तुारं
मायाविन्धविलावसनीं भगितीं ध्यायावम मकूावम्काम ् ॥ ११ ॥

சஸௌவர்ணாமபு₃ஜமத்₄யகாந்திநயநாம சஸௌதா₃மிநீஸந்நி்ா₄ம

ஶங்க₂ம சக்ரவரா்₄யாநி த₃த₄தீமிந்்தா₃꞉ கலாம ்பி₃ப₄ரதீம ।

க்₃கர்வயாங்க₃த₃ஹாரகுண்ட₃லத₄ராமாக₂ண்ட₃லாதி₃ஸதுதாம

மாயாவபிந்த்₄யவபிலாஸிநீம ்₄க₃வதீம த்₄யாயாமி மூகாம்பி₃காம ॥ 11 ॥

ச்ாற்்ாமகரயபின் நடுப்குதிகயப ்்ான்் (ஓளிமிக்க) கணககள உக்டயவளும,  மின்னகலப 

்்ாலப ்பிராகசறிப்வளும, (அடியார்களுக்கு) வரங்கள் அருளுகின்் கரங்களில சங்கு, சக்கரம 

ஏந்தியவளும,  கழுத்தில ச்ான்மணி, மாகல, காதுகளில ச்ாற்குகழ தரித்தவளும, எலலா 

உலகங்களாலும வணங்கப்டு்வளும,  தனது மாயா சக்தியா்ல்ய தன்கன வபிந்திய மகலயபில 

சவளிப்டுத்து்வளுமான ்கவதியாகிய  மூகாம்பிகககய, மனம முனிந்து ்வணடுகி்்ன்! (11) 

sauvarṇāmbuja madhya kānti nayanāṃ saudāminī sannibhāṃ
śaṅkhaṃ cakra varābhayāni dadhatīm indōḥ kalāṃ bibhratīṃ .

graivēyāṅgada hārakuṇḍaladharām ākhaṇḍalādi stutāṃ
māyāvindhyavilāsinīṃ bhagavatīṃ dhyāyāmi mūkāmbikām || 11 ||

I meditate on that Mūkāmbika,  
Who has eyes that resemble the middle of the golden lotus,  (glittering)  like  lightning,  Who holds in the 
boon-bestowing (hands)  conch and  wheel,  Who wears necklace, garlands and ear-globes,  Who is wor-
shipped all over the universe, Who  delights on  the Vindhya Mountains due to (Her) Māyā,  Who is  Bhaga-
vathi! (11)

 ச்ாற்்ா மகரநடுப பூவபிழியும ச்ாலியு்டல  மின்னற் ்்ாசலாளியும 

வற்்ா  நிக்வபிடு வார்கரமும  வகளக்டல சக்கர மாசயழிலும      

கற்்ாய்ப ச்ான்மணி மாகலமிகும கனகக் குகழசசவபி ்ாலந்சதாழும

நற்்ாய் வபிந்திய மாமா்ய நடுவுளம ்கவதி மூகாம ்பி்க! (11)
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श्रीमन्नरीपिन ेसरुमै ु्थवनगणरैप्सरतोवभश्च सवेारं
मन्दारावि समस्ििेतरुवभस्मशतोभमानारं वशिारं ।

सौिणा ्थम्जुधावरणीं वत्नयनारं एकाविकामशे्वरीं
मकूाम्ारं सकलेष्टवसवद्फलिारं िन्द ेपरारं ििेताम ् ॥ १२ ॥

ஸ்ரீமந்நீ்வ்ந ஸுகரர் முநிக₃கணரபஸ்ரா்பி₄ஶச ்ஸவயாம

மந்தா₃ராதி₃ ஸமஸத்த₃வ தரு்பி₄ஸஸம்ஶா்₄மாநாம ஶிவாம ।

சஸௌவர்ணாமபு₃ஜதா₄ரிணீம த்ரிநயநாம ஏகாதி₃கா்மஶவரீம

மூகாம்ா₃ம ஸக்லஷ்டஸித்₃தி₄்₂லதா₃ம வந்்த₃ ்ராம ்த₃வதாம ॥ 12 ॥

்தவர்கள், முனிவர்கள், கணங்கள், அபஸரஸ முதலா்னாகரத் தனது புனித அருளால தமக்குப ்ணி 

சசய்யச் சசய்்வளும, சறிவனின் துகணயும, மந்தார மரமாகச் சூழ்ந்திருந்து தன்கனத் துதிக்கின்் 

்தவர்கள் முதலா்னாகர எலலாம அருசளாளியால ்பிரகாசமாக்கு்வளும, ச்ாற்்ாமகரகயக் 

ககயபி்ல கவத்திருப்வளும, (அருள்தரும) முவவபிழிககள உக்டயவளும, ‘கா்மஶவரி’ எனப 

்ரசறிவனின் ஒ்ர ்பிகணப்ாக ஆனவளும, எலலா வபிருப்ங்ககளயும நிக்வு சசய்து, ்மன்கமயான 

நிகலகயக் சகாடுப்வளுமான மிக உயர்வான மூகாம்பிககக்கு எனது ்ணிவான வணக்கங்ககளச் 

சசய்கி்்ன். (12)

śrīmannīpavanē surair munigaṇair apsarōbhiśca sēvyāṃ
mandārādi samasta dēvatarubhis samśōbhamānāṃ śivāṃ .

sauvarṇāmbuja dhāriṇīṃ trinayanāṃ ēkādi kāmēśvarīṃ
mūkāmbāṃ sakalēṣṭa siddhiphaladāṃ vandē parāṃ dēvatām || 12 ||

I offer my obeisance to that supreme Mūkāmbika,  
Who, by Her divine will, makes the devas, sages, angels  and (the celestial maid) Apsaras serve Her, the 
consort of Śiva Who makes  all worshippers (devas etc) who are surrounding Her as Mandāra trees to shine 
by Her grace,  Who holds the golden-lotus in Her hand, Who has three-eyes, the only supreme love of Iśvara,  
who bestows the fruits of all desires and perfections!  (12)

அருளால அமரரும முனிகணம அபசரஸ அகனவரும ்ணியு் உகுவா்ய!

தருவாய் அமரர்கள் முதலகனத் தடியர் தககசயாளி மிகவருள் தருவா்ய!

திருவாய்ப ச்ான்மலர்க் கரமருள் முவவபிழி திகழிகண அரன்துகண எனமா்ய !

வருவாய் அகநிக் வருள்வாய்  மிகவுயர் வடி்வ ்ணி்வன் மூகாம ்பி்க!  (12)
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இத்து்டன் ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கர ்கவத்்ாதாள் அருளிய 

 ஸ்ரீ மூகாம்பிகக துதி நிக்வு ச்றுகி்து.

ஓம ஸ்ரீ குருப்யா நம:
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ஶ்ரீ மூகாம்பிகக காப்புŚri Mūkāmbika Kāppu

1

ஸ்ரீ மூகாம்பிகக காப்பு

ஆகாத ்தது அடியவருக் ்கார்தீதும
ஏகாது காப்ாள் எமதன்கன – மாகாளி!
சாகா வரமருளும சங்கரி சகாலலூரின்

மூகாம ்பிககநம துகண!

உ
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ஶ்ரீ மூகாம்பிகக காப்புŚri Mūkāmbika Kāppu

ஶ்ரீ மூகாம்பிகக காப்பு

ஓமஹரீம ஐமஸ்ரீம  ஒலியருட் சக்தி

உயர்வபிகன அருளும ்ரமசறிவ சக்தி

காம கலாவதி கனிவருள் சக்தி

காளீ ஸ்ரீ்பிரஹந் நாயகி சக்தி

இச்கச அ்றிவு இயசலனும அரிய

முச்சக் திகளின் முழுவடி வபினளாய்

மூகாம ்பிககயாள்  முன்னிருந் தருள

ஏகாம ்ரனார் இகணயாள் அடிகய

சறிந்கதயபி ருத்திச் சசய்துதி இதகன

முந்கதப ்ழிய் முனி்வார்க் கிரங்கி

வந்திடும தாயபின் வடிவடி ்ணிய

நந்தியபின் மகனார் நலமருள் கனிய

்ாபபுது மாகலப ்திவு் நூற்றுக்

காப்பிது வாகக் கனிவு்டன் ்நாற்று

இருளி்ட ரழிய  இக்சயாளி ச்ாழியக்

குருவருள் புரியக் குக்ககள ்வா்ம!

்காகர் ணமமுதற் குமரித் சதன்முகன

ஆகிடும  நந்நிலம அதுமுன் ்ரசு

இராமரும அகமத்த இரமமிய ்தசம!

்தவருந் தினந்சதாழும திவவபிய பூமி!

இக்டவளம மிஞ்சும இயற்ககயும சகாஞ்சும

நக்டயுக்ட ்மகல மகலத்சதா்டர் நாடு

சதன்னகக் கர்நா ்டகநா டிட்்ட

நந்நகர் உடுப்பி நலமா வட்்டப

்பிந்தூர் வட்்டம ச்ருவளம சகாட்டும

தந்தூ ்முதந் தருவனக் காட்டில

சகாலலூ ராகிய  ்கா்ட சத்தரி

நலலூர் மகலயடி வாரச் சறித்தினி

கங்கக எனசசௌ ்ர்ணிகக ஆறு

ச்ாங்கி்ட ஓடும ச்ாலிவருட் சாறு!

சதன்ககர மீதுள  திருத்தலப ்்று!

ச்ான்மய ்ஜாதிப புகசலனு மாறு

உத்்வ லிங்க உருவக்ட யாளம

அத்புதப ்பிரமம அருவுரு வாகும!

மத்தியபிற் ச்ான்னிகழ மருவபி்ட லாகும!

சத்தியும சறிவமும சமனரு ளாகும!

இ்டபபு்ம முபச்ரும இயலருட் சக்தி

வலபபு்ம ஒப்பிய வடிவருட் ்பிரமமம

்ஜாதிர் லிங்கச் சு்டரருள் ஒளியாய்

ஆதி சக்தியபின்  அருளுரு வடிவாய்

மூலா தார முழுகமக் ககலயாய்க்

காலா ்தசங் க்டந்தருள் நிகலயாய்

சத்சறித் சுகசமனும சமநிகல யருளாய்

புத்திக் கரிதாய் புவனத் துருவாய்

்ாற்க்டல லக்குமி ்கவதி  வாணி

்சர்த்தருள் புரியும சசழுமலர் ராணி

நாற்கரத் தாளாய் நமதருட் தாயாய்

வார்த்துரு நன்கம வடிசவடுத் தாளாய்

சத்குரு சங்கரர் சரசணனக் காட்டி

நித்திய மங்கள நிக்சவனக் கூட்டி

“்்ாகா திரு”சவனப புகலருள் ஈட்டி

மூகாம ்பிககயபின் முகமதி  சூட்டிப

்ாடிடுந் துதியாற்  ்ரசறிவ நிதியாய்த்

்தடிடும கதியாய்த் திருவருள் ்வகள

நாடிடும அடியார் நலமு் அருகளச்

சூடிடும வடிவாம சு்டர்க்சகாடி அமுகத
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்மல்றி வு்வும சமய்யுணர்ந் தி்டவும

காலனு மணுகாக் கதியக்டந் தி்டவும

சூலிருள் ககளயும சுகமினிந் தி்டவும

காலடி ்ணிந்திக்  காப்ணி ்வா்ம!

எவவு்ட லாயபினும   எடுத்து்டல இனித்து

சசவவபித மாய்வரும சீவபிதம முடித்து

அவவபியம வபிலக்கி அகசவாளி துலக்கி

கவவபிய முவவபிகனக் கருமம அவபித்து

உ்டலமனம அ்றிசவன உ்கர ணங்களும

தி்டமு்த் துகணவரத் திரளமு தளித்து

இ்டரனு காமல இருந்சதாளிர்  இன்்த் 

த்டமருட் காபபு தகனயணிந் தா்ல

 

மடியும அன்ன மயசமனும ்காசம

முடியும எனினும முழுது் ஆயுள்

வடியும வகரயபில  வடிவு் வாழும

்டியும அருளும ்ரிசசன தாகும!

்பின்னப ்டுதுயர்ப ்பிணிசயகவ வரினும

அன்னப ச்ருவு்டல அழகு் வபிளங்க

வரு்நாய் வருகணம வடுவ் வபிலக

ஒரு்ாய் ்டுகக வபிழுநிகல அகல

சர்க்ககர உபபு இரத்தக் சகாழுபபு

சளிதகல வலிஎலும ்ாலி்டர்ப புற்று

்க்க வாதம ்்டர்்தால வபியாதி

்ாதம முதற்தகல ்ரவபிய நரமபுச்

சறிக்கல இருமல சீக்கி்டர் குத்நாய்

மக்கிடு நிகனவு மார்வலி குட்்டம

மூச்சறி்டர் கண்நாய் முகவலிப ்பின்னல

்்ச்சறி்டர் வபிக்கல ்்ர்றி யாப்பிணி

வபி்டத்தி்டர் ஏவபிடும சூனியம எச்சம

உ்டற்்பிணி யாலமனம ஊடிடும அச்சம

நலிவு சமலிவு நகம்ல மயபிருள்

மலியும நுண்நாய்  மலட்டுத் தன்கம

எத்தகன  வககயபில எதுவந் தாலும

அத்தகன இ்டரும அடியவன் சசய்த

வலவபிகன அழித்து வருசநாடி கழித்து

சசலலுவ தற்கருள்  சசய்தன வாகி

சநாடியபிற் ககரய ்நாய் ஆயுள்

முடியும வகரக்கும முழுநல மாசயன்

அன்ன மயத்து அருவு்டற் கலயம

ச்ான்சனன ஒளிரும  புகலருள் வா்ய!

மகிழ்வு்ப ்பிராண மயசமனும  ்கார்கவ

சநகிழ்வ் ஓடி சநடுவபிகழ சூடி

சுவாசப ்ாகதயபிற் சுகவளி நூற்று

்காசத் தாசலாளி  குலவபி்ட ஏற்்றி

இ்டககல ்பிங்ககல சுழுமுகன நாடி

எனும்ல வழிகளில எழிலு் ஓடி

கு்டவு்டல ஒளிரக் குண்டலி ணீஎழுந்

தி்டவருள் ச்ாழியத் தி்ன்மிக வூடி

்யாகமும ஒருநிகல யாகவும உதவும

்தகமும சுவாசவபி ்வகமும வரவும

்பி்ழ்ப ்பிராணப ச்ருவு்டல காத்துத்

தி்மு் வாழத் திருவருள் பூத்து

மா்றி அகலக்கும  ம்னாமயம என்னும

உ்றியபி களக்கும உ்டலுட் ்காசம

மடித்தி்ட முடியா மாயப ்்ார்கவ

அடித்தள மாகிய ஆழிச் சாலகவ
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வாசகன யாகிய வலவபிகன வபித்து

வீசுவ தாசலழும புலசவளிக் சகாத்து

நலநிகன வாகிடும எணண வபிருத்தி

புலல்றி வாகவும வந்து வருத்தி

ஆகசயபிற் கட்டி  அகலக்கழித் திட்டு

்ாசப ்பிகணயபினிற் ்ட்டிழு ்ட்டு

கூசறிடும எணணக் குவபியகலக் சகாட்டிப

பூசறிய வன்மப ்ாசக் கட்டி

சீரிய கருவபி யாகிய மனது

்்ர்றி வபிழந்து ்்சயன அகலந்து

நலலன ம்ந்து நடுநிகல து்ந்து

ச்ாலலன சவட்டிப ச்ாழுதில திகளந்து

ஆயுளின் முடிவபில  ஆகசயபின் மூட்க்டக்

காயு்ச் சுமந்து கலனு்டல ்தடிப

்்சயன அகலயும ச்ரும்பிகழ ்வண்்டன்!

தாசயன அருளித் தயவு்டன் மனகதச்

சீரு்டன் இயக்கிச் சசய்வபிகன வபிருத்தி

்வரிகன நிறுத்தி சவகுநலம திருத்தி

்நரிய எணண நிக்வத னா்ல

ஆரியன் எனசவன் அடிமனம நிறுத்தி

என்மனக் ்காசம எனுமருட் கருவபி

தன்மய ்ானத் தத்துவம  ச்ருகி

சறின்மய மான சறிவசுக சவள்ளத்

தின்வழி யாகத் திரளருள் தர்வ

த்மா எணணத் தக்டககள நிறுத்தி

ர்ஜா எணணத் தகளககளத் திருத்தி

சமத்தன அவசர மிககயபிகனச் சுருக்கி

சத்துவ எணணச் சமரசம ச்ருக்கி

கச்ட்த் துக்டத்த கணணா டிசயன

வபிசனம வபிடுத்த வபிரிமன ்மக்ட

மாச்த் துலங்க மதியபினில உணகம

வீசறி்ட  வபிளங்கும வபிஞ்்ான மயக்

்காசத் துள்்ள ்காத் மலரும

வாசத் தாமகர வசப்்ட லாக

்வசப புவனம சவளியுல கங்கள்

்்சப ்்டசவழும ்பி்ச்ாரு சளலலாம

அ்றி்வன் நாசனனும அ்றிவபிற் சகது்வா

அ்றிசவாளி தருசமனும அடிப்க்டப ்ா்டம

புரி்்ட லாகப புத்திக் குமசமாளி

தருவது யாசரனத் தன்னுட் ்கள்வபி

எழகவத் சதன்னுள்  என்ச்ாருள் எனசதன

அழகவத் தகலக்கும அதுமம காரம

வபிழகவத் துயர்த்தி வபிடுமகவ ராக்கியப

்ழவபித் தளித்துப ்யன்மர மாக்கி

ஒட்டுதல அ்றிந்தும ஒட்்டா திருக்கும

திட்்டம சதளிந்து திகசயும அ்றிந்து

்ழுத் நா்டகப ்ாத்திரம ்்ால

ஒழுகிய ்வகலகள் ஒழுங்கு் முடித்து

சசய்க்டன் கருமச் சசயலிகன ்யாகம

சமய்யு்ச் சசய்து ்மநிகல எய்து

ச்ாய்ய்றி வபிலலாப ்்ாதப ச்ருசவாளி

ச்ய்ய ஒளிர்ந்து ்்ச் மிளிர்ந்து

நான்யார் எனவும நலலகங் காரந்

தான்யார் எனவும தன்னுள் வபினவபி

மகிழ்வாய் ஆனந்த மயசமனும ்காசம

்கிர்வா ராகிப ்திய வுகரந்து
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தானத்  தவசந்றி தன்வயத் தியானம

்மானித் திடுமனம முன்னிகல ்யாகம

்ானப ச்ருநலம அன்னகவ கூடும

வானச் சுகசவளி வடிவபினன் ஆகி

வருநாள் நன்று வாழ்வபிற் ச்ற்்

திருநாள் என்று ்த்றிக் கற்று

எதிர்்ார்ப ்ற்று எதுவும முடித்து

்திலாய் உற்் ்ரிசறில இனித்து

நிக்வு் வாழும நிகலயருள் வா்ய!

மக்ச்ாரு ளாகும முக்யருள் வா்ய!

முற்றும வபிடுதகல யுற்றுன தருகளப

ச்ற்்வ ராகும ்்்ருள் வா்ய!

கவபிரா யனிவன்  கத்றிடும  ஓகச

சசவபியாள் வு்வும சறி்றி்தா ராகச

காபச்ன நூற்றுக் காலடி கவத்்தன்

யாபச்ன ஏற்றுன் அருள்தரு வா்ய!

்டித்்தார்க் கின்்ப ்ரிவருள் வா்ய!

்ணி்வார் உள்ளம ்்டர்ந்திருப ்ா்ய!

முடித்்தார் மனதில முனிந்திருப ்ா்ய

முனி்வார் நலகன முகிழ்ந்தளிப ்ா்ய!

காப்பிது அணிவார் காபச்ன நீ்ய

மூப்பி்ப ்பி்டர்வலி மு்றியடிப ்ா்ய!

நாப்பி் ழாதிந் நலமசமாழி வார்க்கு

கூப்பிடு முன்னருள் சகாடுத்திடு வா்ய!

மூகாம ்பிகக்ய மூலப ச்ாரு்ள!

நாகா ்ரணார் நாயகி உகம்ய!

சாகா நிகலயருள் வாயடி  சரணம

சாரகத சாம்வபி சங்கரி சரணம!

்ாரதி க்ரவபி க்ந்தவபி சரணம!

்கவதி சரஸவதி ்துமலர்ச் சரணம!

ஸ்ரீமதி துர்க்கா ஜயநிதி சரணம!

சறின்மயா நந்தச் சீ்ர சரணம!

சகாலலூர் ்ரசறிவக் சகாழுந்்த சரணம!

நலலூழ் அளிக்கும நல்ன சரணம!

தா்ய மூகாம ்பிகக்ய சரணம!

தயவருட் பூரண நில்வ சரணம!

தா்ய மூகாம ்பிகக்ய சரணம!

தயவருட் பூரண நில்வ சரணம!

தா்ய மூகாம ்பிகக்ய சரணம!

தயவருட் பூரண நில்வ சரணம!

இத்து்டன் ஸ்ரீ மூகாம்பிகக காபபு நிக்வு ச்றுகி்து.

(மீ. ராஜ்கா்ாலன்)

ஓம ஸ்ரீ குருப்யா நம:
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