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Periyava Charanam ! Sri Gurubhyo Namaha ! 

Sri Mookasaaram 

‘Sri Mooka Pancha Shathi’ is a great sloka literature authored by Sri Mookasankarendra 

Saraswathi Swamigal (the 20
th

 Acharya of Sri Kanchi Kamakoti Peetam) on the presiding 

deity of Kancheepuram, Sri Kamakshi. 

‘Mooka’ means ‘dumb’ – the slokas were written by a ‘dumb’ boy who started singing the 

praise of Sri Kamakshi through this work. ‘Pancha Shathi’ means five hundreds. Yes, it’s a 

collection of 500 slokas with 5 ‘Sathakas’ – each containing 100 slokas.  

Sri Chandrasekarendra Saraswathi Swamigal, who is revered as ‘Sri Maha Periyava’ , 

compiled 31 slokas from the great work and this compilation has come to be known as Sri 

Mookasaaram – the essence of Mooka Pancha Shathi. 

Earlier, I had planned to translate  at least few slokas from ‘Sri Mooka Pancha Shathi’ in 

Tamil poem form as ‘verses’. But was not sure of the slokas that I should select and hence 

the plan was delayed. The moment, I came to know about ‘Mookasaaram’ (through a link 

shared on internet – thanks to Sri Sadashivabrahmhendra Bhakta Jana Samithi -  Chennai – 

the publishers of the book),   I decided to start working on the compilation and this book is 

the result of the efforts. 

My sincere pranams to Sri Mooka Swamigal, the original author and Sri Maha Periyava, the 

compiler of the essence of the great work.     

This book is structured in such a way that  each sloka in Sanskrit version is followed by the 

sloka in Tamil letters, which is followed by a prosaic form of meaning of the sloka in essence. 

The prosaic description is followed by the poetic form in Tamil to enable readers to 

appreciate the poetic presentation. 

My thanks are due to my family members who cooperated and supported me in completing 

this work.  

Sri Periyava Charanam ! Jaganmadha Kamakshi Charanam ! 

Regards 

p.srideviprasad



 

� மஹா ெப#யவா சரண� ! � &'(ேயா நமஹ: ! 

� �கசார� 

"� �க ப*ச ஷதி" எ��� உ�னதமான  இலகிய பைட��,  � 

�கச�கேர�திர சர�வதி �வாமிக� (கா!சி காமேகா" படீ$தி�  

இ%பதாவ& ஆ(ச)ய)) அவ)களா-, கா!சி காமா.சி மீ& 

பாட�ெப1றதா3�. 

"�க" எ�றா- 'ஊைம" - ஊைமயாக இ%�த பாலக�, அ�ைன 

காமா.சியி� க%ைணயா- வா:ேபச� ெப1ற&� இய1றிய 

இலகிய� ஆ3�. "ப!ச ஷதி' எ�றா- ஐ�=>. ஆ�...ஒ% 

சதக$தி13 => �ேலாக�களாக, ஐ�& சதக�களி- ெமா$த� 500 

�ேலாக�கைள ெகாAடதா3�. 

"� மஹா ெப#யவா" எ�> பத)களா- அ�ேபாB 

அைழக�பB� � � ச�திரேசகேர�திர சர�வதி �வாமிக�, இ�த 

பைட�பிலி%�& 31 �ேலாக�கைள$ ெதா3$& 'நி$ய 

பாராயண'$தி1காக வழ�கினா). அ�த 31 �ேலாக�களி� 

ெதா3��தா� இ�த '�கசார�' - அதாவ& '�க ப!ச ஷதி'யி� 

சார� எ�பதா3�. 

சில வ%ட�க� E�ேப, '� �க ப!ச ஷதி'யி- சில 

�ேலாக�கைளயாவ& எB$& தமிF கவிைத வ"வி- எGத 

ேவAB� என நிைன$தி%�ேத�. ஆனா- எ�த �ேலாக�கைள 

ேத)�ெதB�ப& எ�ப& பி"படாமேல இ%�த&. இைணய$தி� 

வழிேய '�கசார�' ப1றி கAடHடேன (ந�றி: � சதாசிவ 



 

(ர�ேம-திர ப.த ஜன சமிதி, ெச1ைன) இைத தமிF கவிைத 

வ"வ� ெச:ய ேவAB� எ�> E"H ெச:ேத�. அ�த 

Eய1சியி� விைளேவ இ�=- மல). 

�ேலாக�கைள பைட$த � �க �வாமிகJ3�, அதைன 

நமெக-லா� ெதா3$தளி$த � மஹா ெபLயவாJ3� என& 

சிர� தாF�த நம�கார�க�.  

இ�த =லி-,  Eதலி- சம�%த எG$&களி- �ேலாகE�, 

அைத$ ெதாட)�& தமிF எG$&களி- அேத �ேலாகE�, அத� 

கீேழ எளிய தமிழி- �ேலாக$தி� சார� - ெபா%� 

விளகமாகH�, அைமக�ப.B�ள&. அத� பிற3, அ�த 

�ேலாக$தி� க%$&, தமிF கவிைத வ"வி- தர�ப.B�ள&. 

இதனா-, ப"�பவ)க� கவிைத நைடைய ரசிக ஏ&வாக இ%3� 

என ந��கிேற�. 

என& இ�த Eய1சி3 EG ஒ$&ைழ���, ஆதரH� த�த என& 

3B�ப$தின)க� அைனவ%3� எ� ந�றிக�. 

� மஹா ெபLயவா சரண� ! ேலாகமாதா � காமா.சி சரண� ! 

வணக�கJட�, 

பி.�ேதவிபிரசா$ 
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1) 

�&தி சதக� (11) 

 

 
சிவெப%மானி� �Aணிய�க� எ-லா� ேச)�தெதா% வ"வாகH�, 

ெபௗ)ணமி ச�திர� ேபா- மி��� அழகிய Eக$திைன உைடயவJ�, 

இ�திராதி ேதவ)களா- வண�க�பBபவJ�, ஊைமகJ3 Rட க�ைக 
ேபா- கவிைத� �ரவாக� ஊ1ெறBக( ெச:பவJ�, ந-லவ) பB� 
இ�ன-கைள எ-லா� உட�3ட� தS)�பவJமான காமா.சி ேதவி, 
கா!சி�ர$தி- பிரகாசிகிறா� 

 

பரமனி� �Aணிய ெம-லா� 

   ெபா&ெவன ஒ�றா: R"... 
கர�(!), சிர� ெகாAட& ேபாேல.. 
   கா!சியி- நி�றன� ேதவி ! 
EGமதி ேபாேல ெபாலிT� 

   தி%Eக� தைனT� தா�கி... 
ெதாGதிB� இ�திர� Eதலா) 

   ேதவL� 3லE� கா$&... 
உைர$திட இயலா தவரா� 

   ஊைமய) ெக-லா� Rட  
கைர�ரA ேடாB� க�ைக 

   நதிேபா- வா3� த�&.. 
உ$தம) எதி)ெகா� &�ப� 

   உட�ட� கைல�ேத ெச:&... 
அ$தைன அழகா: ஒளி)வா� ! 
   அ�பிைக � காமா.சி ! 
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2) 

 

�&தி சதக� (12) 

 

 
 

பனிமைலயி- ேதா�றி நட�& வ%� (காமா.சி எ���) நதியான&, 

�Aணிய� ெச:தவ)கJ3 ம.Bேம �ல�பB� ப"யாக இற�கி வ�& 
க�பா நதிகைரயி- பலவித அ1�த�க� �Lகிற&. த�ைன� ப1றி ஒ% 
கண� நிைன�பவ)3 Rட அ& தாப�கைள நS3கிற&. 'கா%Aய�' 

எ��� நSரா- ஆன 'நதி' எ�ற ேபாதிU�,  அைசவி-லாம- இ%கிற&. 
 
பனிமைல தனிேல ேதா�றி... 
   �Aணிய� பலவா: ெச:த  
மனிதL� பா)ைவயி- ம.B� 

   ெதL�திB� நதியா: வ%வா� ! 
ஒ%கண� நிைன$தா- Rட... 
   உண)�திB� தாப� தS)�பா� ! 
க%ைணயி� நSரா- ஆகி... 
    க�பா கைரயத� அ%கி-.. 
நிைலயா: நி�ற& ேபாேல 

   நதியா: வ�தவ� இ�ேக... 
விைளயா. ெடனேவ பலவா: 

   வி�ைதக� �L காமா.சி ! 
 

 

  



�கசார� - தமிF கவிைத வ"வி- 

 

P. �ேதவிபிரசா$ Page 8 

 

3) 

 
�&தி சதக� (90) 

 

 

 
 

ேம�ைமமி3 அ�%த �ரவாக$தி- �FகியவJ�,  உயி)களி� அகE� 
�றE� உலHபவJ�, உ�னதமான பரவச நிைலயி- உ�ளவJ�, 

கா!சியி- ெபLேயா)களா- தினE� வண�க�பBபவJ�, ஈசனி� 
ெப%ைமயாகH� விள�3கி�ற காமா.சி ேதவி, எ��ைடய மனதி- 
எ�ேபா&� உைறகிறா�. 
 

அவனியி� அகE� �றE�... 

   அைல�திB� அ�பிைக ேதவி ! 

சிவென�� ஈச� ெப%ைம... 
   வ"ெவன ஆகிய ேதவி ! 
அழகிய நகரா� கா!சி... 
   ெபLயவ) எ-லா� பணிT�... 
அமி%த$ தாைர நைன�த.. 
  அ�ைனைய மனதி- ைவ$ேத� ! 
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4) 

 

�&தி சதக� (97) 

 

 
 

இWHலகி- அைசவிலா� ெபா%ளாகH�, அைசT� ெபா%ளாகH�, 

அைன$& உயி)களி� இதய$ &"�பாகH�, (ஸ$வ�, ரஜ�, தம� 
எ�கிற) E3ண� ெகாAடவளாகH�, கதிரவனா:, ெவAணிலவா:, தS 
வ"வா: ஆனவJ�, �HலகாகH�, Zவ)கமாகH�, அதனிைட�ப.ட   
இடமாகH�, உ%ேவாB�, உ%வி-லாமU� இ%�பவJமான 
காமா.சிைய மனதி- ைவ$ேத�. 
 

அைசH>� ெபா%ளா: ஆகி 
   அைசவிலா� ெபா%J� ஆகி 
திைசெயலா� யா&� ஆகி 
  $L3ண Z�தL ஆகி... 
ச�திர�, [Lய� ஆகி... 
   அகினி மயE� ஆகி... 
அ�தர�, அ&H� ஆகி... 
   அதனிைட ெவ>ைம ஆகி. 
உ%வ� அ%வ� ஆகி 
  உயி)க� &"��� ஆகி 
உலக� ��>� ஆJ� 

   உ$தமி நிைனேவ ெந!சி- ! 
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5) 
 

பாதாரவி�த சதக� (49) 

 

 
 

உலக கடலி- கைரேச)3� க�பலாகH�, அ!ஞான கா."- 
தS�பிழ�பாகH�, தைன வண�3� இ�திராதி ேதவ)களி� ம3ட�களி- 
மலராகH�, ச�சார தாப� தS)3� நிலவாகH�, ேவதெம��� RA"- 
கிளியாகH� இ%கி�ற காமா.சியி� மல)பாத�கைள ேசவிகிேற�. 

 
இகபர� எ��� கடலி-.. 
  உலவிB� க�பU� ஆகி... 
அகஇ%� எ��� கா."-.. 
   அகினி ]வாைலT� ஆகி... 
இ�திர� Eதலா) [B�... 
   ம3ட$தி- மலரா: ஆகி... 
ம�திர உலகி� தாப�... 
   தணி$திB� ச�திர� ஆகி... 
ச$திய மைறக� R."-... 
   சிL$திB� ெபAகிளி யாகி... 
நி$திய� அ%J� அ�ைன.. 
  தி%�பத� ��தியி- ைவ$ேத� ! 
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6) 
 

�&தி சதக� (56) 

 

 

 
 

மரகத ப(ைச ேமனி உைடயவJ�, ம�மத� வி$ைத3 வி$தானவJ�, 

உய)�த '�வி$யா'  ம�திர வ"வானவJ�, கர$தி- [ல$ைத ஏ�&� 
சிவனி� மேனாகLT�, த�ைன வண�3� இ�திரனி� ேதவேலாக 
க�னியரா- பணிய�பBபவJமான காமா.சியி� அழகிய தாமைர 
ேபா�ற கAக� என& பாப�கைள ெபா"$& ^ளாக.B� ! 

 
கவ)�திB� கமல� ேபாேல 

   அழகிய கAக� ெகாAB. 
எவைரT� மய3� மதன� 

  வி$ைதயி� வ"வ� ஆகி! 
கர$தினி- [ல� ஏ�&� 

  சிவ�மன ேமாகினி ஆகி! 
வர�கைள$ த%�� வி$யா ! 
  ம�திர உ%H� ஆகி! 
இ�திர உலகி- வாG� 

  Z�தர ெபA"ய) பணிவா: 

வ�தன� ெச:திB� அ"ைய 

   ெகாAடவ� மரகத ேமனி... 
எ�தனி� பாவ( Zைமைய 

  இ-ைலெய� றாகிட ேவAB� ! 
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7) 
 

�&தி சதக� (101) 
 

 
 

ேபாL- ெவ1றி ெகா" நா.BபவJ�, வண�3ேவா)3 பரமான�த� 
த%பவJ�,  ந-ல 3ண�களி� வ"வானவJ�,  மன� வி%��� வர� 
த%� த%வானவJ�, Eனிவெர-லா� ேபா1>� நட$ைதT�ளவJ�, 

பரமசிவனி� ேமாகினியானவJமான காமா.சி எ�ைன காக.B� ! 
 

 
ந13ண ெப.டக� ஆன... 
   அ�பிைக � காமா.சி ! 
அ1�த வரம%� த%வி� 

   அதிசய மல)வன� ஆக,, 

க1றவ) தின� அ"பணிT�... 
   க%ைண� ெப%�கட- ஆக 

ெவ1றியி� ெகா"யிைன ஏ�&� 

     சதியா� பரமனி� பாதி ! 
 ந1கதி த�திட ேவAB� ! 
   அAட�க� அடகிB� அ�மா ! 
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8) 

 

�&தி சதக� (77) 

 

 
 

ேயாகிய)களி� உ�ள$ைத _�தடாகமா: ெகாAடவJ�, எ�ெபாG&� 
ஊ>கி�ற ேத� &ளிகளா- 3ளி)(சிTட� இ%3� தாமைரயி- 
உைறபவJ�, மைறகளி� வ"வானவJ�, கா!சியி- நிைலயானவJ�, 

சிர$திேல பிைறயிைன$ தா�3� பரேம�வரனி� &ைணTமான 
காமா.சி ேதவி என& வி%�ப�கைள நிைறேவ1ற.B� ! 
 

ஊறிB� ேத�&ளி யாேல.. 
   3ளி)�திB� தாமைர ேமேல... 
ஏறிB� அ�பிைக தாேய ! 
  கா!சியி� 3லமக� நSேய ! 
சீLய ஞானிய) இதய�.. 
   _வன� உனெக� றா3� ! 
மைறகளி� உ�னத நிைலேய ! 
   ம�கல� த�திB� தாேய ! 
பிைறயிைன( ["B� சிவனி� 

   &ைணவிேய � காமா.சி ! 
3ைறயிைன கைல�ேத எ�த� 

  ேகாLைக ஏ1றிட ேவAB� ! 
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9) 

 

ஆ)ய சதக� (46) 

 

 
 

காதி- 3Aடல� அணி�தவJ�, சA" `பமானவJ�, இ�த 
அAட$ைத பைட$தவJ�, சாEA"யாயி%�பவJ�, ��> 
3ண�கைள ெகாA"%�பவJ�, மனதி� அக�கார$ைத� ேபாக 
R"யவJ�, ரகசிய வ"வானவJ�, 3% வ"வானவJமான காமா.சிேய 
! உ�ைன வண�3கிேற�. 
 

 

3Aடல� ஆ"B� ெசவிT� 

  3மLயா: கவ)�திB� உ%H� 

3Aடலி னியத� வ"H� 

   E3ண சி�னமா:$ திகG� 

சA"சா EA"யா� ேதவி ! 
  ச$3% `பிணி தாேய ! 
அA"ய அக இ%� நS3 ! 
   அகில$தி� Eத1ெபா%� நSேய ! 
தAடனி. ேட�� பதேம ! 
  ரகசிய$ தி%வ% உனேத ! 
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10) 

 

ஆ)ய சதக� (47) 

 

 
ேலாகமாதாவான காமா.சிேய ! அழிவி-லாத `ப� ெகாAட நS, 
ேபத�க� இ-லாத வ"வாகH�, ேபதேம ஆன வ"வாகH�, உ%ேவாB�, 

உ%வி�றிT�, அக�கார வ"வாகH�, அக�காரேம இ-லாத வ"வாகH� 
(இ�ப" யா&மாகி), இ�த உலக$ைத இயகி ெகாA"%கிறா:. 
 

அ�தேம இ-லா தவேள ! 
  அ�ைனேய � காமா.சி ! 
எ�தஓ) ேபத� இ-லா 

  எழி-மி3 வ"வ� நSேய ! 
எ-லா விதமா: ேபத� 

   ெகாAடேதா) வ"H� நSேய ! 
ெபா-லா மமைத உ%வ� ! 
   ெபா%�திய ெபா%J� நSேய ! 
ெகா!சE� மமைத இ-லா 

    ெகா!சிB� அ%J� நSேய ! 
அ!சிB� அேகார `ப� 

    அ1�த ஆன�த `ப� ! 
&!சிB� ேகால� ெகாAB 

   தரணிைய கா3� ேதவி ! 
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11) 

 

ஆ)ய சதக� (98) 

 

 
 

காலைனேய வத� ெச:த சிவெப%மானி� ெப%ைமயி� வ"வாக 
இ%3� நS, எ-லா ஜSவ ராசிகளி� அகE� �றE� இ%�தா.ெகாAB, 

எ�ேபா&� த�ைன� பணி�திB� பதL� ேம�ைமைய ஓ�கிட( 
ெச:கிறா:. 
 

அ�தக� எ��எம த%ம�... 
   அவைனேய வதE"$ தவனா� 

ச�கர� அவன%. ெப%ைம... 
  அத�% வானா: தாேய ! 
அ$தைன உயி)க. ெக-லா� 

  அக��ற� ஆனா: நSேய ! 
ச$திய� நSேய எ��� 

  பதனி� காவU� ஆவா: ! 
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12) 

 

பாதாரவி�த சதக� (44) 

 

 

 
 

ேஹ காமா.சிேய ! ெசா1களி- விளக E"யாதைவயாT�, அ!ஞான 
இ%ைள விர.BபைவயாT�, உலக$ைத கா�ப&�, Eனிவ)க� 
உ�ள$தி- bைலக� ெச:வ&�, ேவத�களி� சாரமான&�, ச�சார 
ப�த�கைள வில3வ&மான சிவ�த உன& பாத�கைள $யான� 
ெச:கிேற�. 
 

ேபதைம எ��� மாய  
     காL%� அறேவ நS3� ! 
மாதவ Eனிேயா) ெந!சி- 

   தி%விைள யாட- ெச:T� ! 
மாமைற சார� ஆ3�... 
   வா)$ைதயி- அட�கா தா3�... 
தாமைர ெச�பத� உனைத 

    ேதவிேய ! $யான� ெச:ேத� ! 
நக�களி� ெபாலிவி- பாத� 

   'ஜகஜக' எனெஜாலி$ திBேம ! 
ச கமிதி- ப�த� எ��� 

  கடலிைன கைரேச)$ திBேம ! 
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13) 

 

பாதாரவி�த சதக� (17) 

 

 
 

 

காமா.சி ! ெச�பர $த� மல) ேபா- சிவ�த நிறEைடய&�, தாமைர 
மல) ேபா�ற 3ளி)(சி உைடய&�,  ச�சார கடைல$ கடக( 
ெச:வ&�, அ!ஞான இ%ைள நSகவ-ல&மான உ�னி% பாத�க� 
அ�த [)ய�3 சமானதா3� 

 

அ%ணனி� கிரண� ேதா�ற  
   அக�றிB� இ%ைள� ேபாU� 

தி%�பத கதிL� ஒளியி- 

   மனஇ%� மாய� ஆ3� ! 
அLயந- ஞான� எ��� 

   கமலE� ெந!சி- _3� ! 
ெசறியந- ெச�நிற� ெகாAட  
   ெச�பர$ த�மல) ேபாU� 

கவ)�திB� ெச�பத� தைனேய 

   க%$தினி- நிைறவா: ைவ$ேத� ! 
அவனியி� ப�த கயி>� 

   அ>பட ெச:T� பதேம ! 
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14) 

 

�&தி சதக� (48) 

 

 
 

காமா.சி ேதவிேய ! என& மனதி-  எ�>� நிைலயாயி% ! தாமைர 
ேபா�ற என& நாவி- க�பரீமான வா)$ைதக� நடனமாட.B�! என& 
எதிLகைள அ!ஞான இ%� [ழ.B� ! உ� அ%ளான& உ� 
வி%�ப�ப" எ�ைன ேசர.B� ! 
 

 

அ�ைனேய ! அ%.கட லாகி... 
   அ�ரஹ� ெச:T� ேதவி ! 
உ�ைனேய நிைலயா: ெகா�J� 

   உ�ளE� எனக%� ெச:வா: ! 
உ�ன% ளாேல எ�த� 

  கமலெச� நாவி� மீ& 

கAணிய வா)$ைத வ�& 

  ந)$தன� ெச:திட( ெச:வா: ! 
பைகவைர� ேபதைம எ��� 

 ேபL%� [ழ( ெச:வா: ! 
தைய�L அ�பிைக ேதவி ! 
   நி�ைனேய சரண� எ�ேற� ! 
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15) 

 

கடாc சதக� (16) 

 

 
 

காமா.சி ேதவிேய ! ஈச�3 ேமாக�.BவதாT�, தா� 
அைச�தா"னாU�, பத)கJ3 அைசயாத பதிைய த%வதாT�, 

வண�3� பத)கைள எ�ேபா&� ந-ல நிைலயி- ைவகR"ய&மான 
கLய உ� கைடகA பா)ைவ எ� ேம- ெபாழிய.B� ! 

 
க%$தஉ� கைடகA பா)ைவ 

   பரமைன வசிய� ெச:T� ! 
வி%��ட� வண�கிB ேவா)3 

   நலெமலா� ேச)�திட அ%J� ! 
அைல�திB� பா)ைவ ெயனி�� 

   பதிைய நிைலெகா� ெச:T� ! 
விைளயா "B�உ� பா)ைவ... 
  எ�ேம- ஒளிவ S ச.B� ! 
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16) 

 

கடாc சதக� (24) 

 

 
 

காமேகா" வ"வான காமா.சிேய ! எழிலான&�, மிகH� 3ளி)�த&�, 

ம�மதனி� EகவLயான&�, ��சிL�ேபாB R"ய&�, எ-ைலயி-லா 
க%ைண கடலான&மான உன& கடாc�, சீகிர� வ�& அைர 
கணமாவ& எ�ேனாB இைள�பாற.B� ! 
 

தAைமT�, எழிU� ெகாAB 

  மதன னி� விைளயா. "13 

உAைமயா: காரண மாகி 
  _$திB� ��சிL� ேபாB 

கைரயிலா க%ைண ெகாAட  
   காமா.சி உ�க டா.ச�.. 
அைரெநா" ேய�� எ�னி- 

   அைமதிெகா� ேவAB ம�மா ! 
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17) 

 

கடாc சதக� (47) 

 

 
 

காமா.சிேய ! ைகவ-ய� எ��� Eதிநிைலைய$ தரR"ய&�, 

க%ைண வ"வான&�, ச�கரனான சிவ�3 ேமாக�.Bவ&�, 

பத)கJ3 ம�கல� ேச)�ப&�, பரமசிவைன த� வச� ெச:வ&மான 
உன& கடாc$தி13 வ�தன� ! 

 
இகபர ப�த� எ-லா� 

  விB$&ந- ேமா.ச� ேச)3� ! 
சிவபிரா� ேமாக� த�ைன 

   இ�னE� ேமேல R.B� ! 
பரமெசௗ பாய� த�ைன 

   பதL� வரமா: கா.B� ! 
பரமைன பரவச மாகி... 
   த�வச� ஈ)க( ெச:T� ! 
கLயந- விழிக� ெகாAட  
   அ�ைனேய � காமா.சி ! 
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18) 

 

கடாc சதக� (77) 

 

 
 

 
 

காமா.சிேய ! ஸ�சார� எ��� ேகாைட ெவ�ைமயி- தகி3� 
மா�த)3, 3ளி)�த உ� பா)ைவ நிலவாகH�, ச�தன 3ழ�பாகH�, 

E$& மாைலயாகH�, பனி நSராகH� விள�3கிற&! 

 
உலகிய- ெவ�ைம தனிேல 

   உழ�றிB� மா�த) தாப� 

விலகிட ைவ3� உ�த� 

  விழிகேள தAமதி ஆ3� ! 
ஒGகிB� ச�தன 3ழ�பா� ! 
  3ளி)த%� E$தி� மணியா� ! 
விG�திB� பனியி� நSரா� ! 
   விழிகளி� ெப%ைம எ�ேன ! 
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  19) 

 
கடாc சதக� (94) 

 

 
 

ேஹ காமா.சி ! ம�கல� ெச:பவேள ! மதனி� மலர�பாகH�, 

பத)களி� மன&3 காவலாகH�, க%ைண நிைற�த&Hமான 
ெசWவிய உ�த� கடாc$தா- என& &�ப கடைல வ1றிட( 
ெச:வா: ! 
 

அ�ைனேய ! � காமா.சி ! 
  ம�கல� அ%J� ேதவி ! 
ம�மத� மலர� பாT�.. 
  பதL� மனேகடய மா: 

விள�கிB� க%ைண கடலா� 

  ெச�பத கடாc� அதனா- 

க ல�கிB� எ�மன கடலி- 

   அைமதிைய நிைல$திB தாேய ! 
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20) 

 

கடாc சதக� (99) 

 

 
 

காமா.சிேய ! பதியி� திற� அறியாம-, விேவகமி-லாம-, அதிக 
க)வ� ெகாAடவனா:, சா$திர�கைள� ப"$தறியாதவனா:, ேமா.ச வழி 
அறியாதவனா: இ%�பவைன Rட உன& க%ைண கடாcமான& 
கா$த%� ெச:Tேம ! 
 

பதியி� பலமறி யா&... 
  �$தியி- ெதளிவைட யா&.. 
ச$திய வழிெதாட ரா& 

   சா�திர� ப"�பறி யா& 

Eதியி� இடமறி யா& 

  மமைதயி� உ%வா: ஆன  
பி$த�� உ�ன% ளாேல 

   ேப>க� ெப>வா� அ�மா ! 
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21) 

 
ம�த�மித சதக� (94) 

 

 
 

காமா.சி தாேய ! 'விைன' R.டெம��� ெப%�கா1றினா- அதிக 
கன மான ஸ�சார$ தSயி- விG�ேத�.   என& தாப� ம1>� 
எAண�களா- கல�கிய நிைலயைட�ேத�.  எ�ைன பLZ$தமான&�, 

3Jைமயி� வ"வான&மான உ��ைடய ��னைக( சிதற-களா- 
ெகா!ச� நைன�பாயாக ! 
 

இகபர� எ��தS 3�றி- 

   விG�தவ� ஆேன� நாேன ! 
Zக& க�அத� நிைனவி- 

  உழ-பவ� ஆேன� நாேன ! 
'E�விைன' எ���ய- தனிேல 

   சிகிய சிறியவ� நாேன ! 
உ�ன%. ��னைக எ��� 

   தAமி3 ேத�சிL� பாேல 

எ�ைனT� நSரா. "Bவா: ! 
   தி%வ" சரண� அ�மா ! 
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22) 

 

ம�த�மித சதக� (24) 

 

 
 

காமா.சி ேதவிேய ! உன& இ�த ம�தஹாச� ��னைகைய, 

அமி)த $திேனாB�, ப(ைச க1_ர$ேதாB�, நிலேவாB�, E$& 
மாைலகேளாB�, தாமைர$ தAேடாB� ஒ�பி.B ெபLேயா)க� 
�கFகிறா)க�. அ$தைகய ��சிL�பான&, என& தாப�கைள 3ைறக 
ஏ� தாமத� ெச:கிற&? 

 
ேகா)$தந- E$தி� சரேமா? 

 கிரணமா: ஒளி%� அEேதா ? 

நS)$தட$ தாமைர$ தAேடா ? 

   நி�ன%. ��னைக எ�ன? 

எ�>ந1 சா�ேறா) எ-லா� 

   �கF�த நி��� னைகயாேல 

எ�>எ� தாப� தS)�பா: ? 

  தாமத� ஏ�கா மா.சி? 
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23) 

 

ம�த�மித சதக� (31) 

 

 
காமா.சிேய ! ஈசனி� ஆன�த நிைல3 ஆதாரமா: இ%�பைவகJ�, 

வண�3பவ)களி� பா)ைவயி- இைலTதி)கால நிலவாக$ ெதLவ&�, 

ஸ�சார 3ள$ைத அழி3� கB�பனியாகH�, ம�மதனி� ெப%ைம3 
வி$தான&மான உன& ��னைக, எ�க� மனைத 3ளிர( ெச:ய.B� ! 
 

ம�மத� ெப%ைம ெக-லா� 

   Eகிய காரண மா3� ! 
அ��ட� பணிT� பத) 

    அவ)த� பா)ைவயி- _3� ! 
பZபதி எ��பர ேமச�... 
    மனதி�� ேமாக� R.B� ! 
ெபாZெகன இைலக� உதி%� 

   ெபாGதிள தAமதி ேபாU� ! 
வளமி3 மல)க� 3ள$ைத 

   வா."B� ெவ�பனி ேபாேல 

உலகிய- ப�த� நS3� 

   உ�ன%. ��னைக யாேல 
கல�கிய எ�க� மனைத 

  3ளி)�திட( ெச:வா: அ�மா ! 
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24) 

 

ம�த�மித சதக� (85) 

 

 
 

பLZ$த� எ��� ெவAைமயி� பிற�பிடமாகH�, உ�னத அ�பி� 
உைறவிடமாகH�, ேம�ைமமி3 கவிைத பைட3� திறைன 
R.BவதாகH�, க%ைண கடலி� அைலயாகH�, இனிைமெய��� 
ல.Zமி3 ந�தவனமாகHE�ள உன& ��னைகயி� ெபாலிH, எம3 
நல� ேச)க.B� ! 
 

அ�பத� இ%�பிட மாகி 
   ெவAைமயி� பிற�பிட� ஆகி 
ந�ெமாழி ெப%3� ஆகி 
   க%ைணயி� கடலைல ஆகி 
இ�ெமாழி ெசா1க� _3� 

  எழி-மி3 ேதா.ட� ஆகி 
தAைமைய� ெபாழிT� உ�த� 

  ��னைக எ�>� எ�ைம 

அ��ட� கா$திட ேவAB� 

  அ%�வா: � காமா.சி ! 
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25) 

 

ம�த�மித சதக� (100) 

 

 
 

தி%விைளயாட- ெச:T�   காமா.சிேய ! தாமைர Eக$தாேள ! 
கவிஞ)களி� வா3$திற� அEதமா: ெப%3� �லமாகH�, Eதி 
வழி கா.B� ராஜா�க$தி� அLயைணயாகH� விள�3கி�ற மய3� 
உ� பா)ைவ( Zட)கJ3 எ� வ�தன� ! 
 

தி%விைள யாட- ெச:T� 

  தாமைர தி%Eக$ தாேள ! 
அ%வியா: வா)$ைத ஊறி 
  அEதந- கவிைத வா)3� ! 
Eதியா� ம�ன� ஏ>� 

   மன�கவ) அLயைண  ஆ3� ! 
E$ெதன _3� உ�த� 

  ம�திர� ��னைக ஒளிைய 

பதியா: வ�தன� ெச:& 

  பணிகிேற� கா�பா: நSேய ! 
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26) 

 

பாதாரவி�த சதக� (73) 

 

 
 

கவிைத( ெச-வ$ைத ேம�பB$த( ெச:வ&�, &�ப$தி- &வ�ேவாைர 
காகR"ய&�, Eனிவ)களி� இதய$தி- வாச� ெச:வ&�, அழகிய 
ஒளி(Zடரா: மி��வ&�,  பாவ�கைள தS)கவ-ல&�, சி�ைத 
கவ)வ&மான காமா.சியி� பாத�கைள வண�3கிேற�. 
 

தவEனி சா�ேறா) உ�ள� 

  உைறவிட� எ�ேற ெகா�J� ! 
கவைலயி- &வ�ேவா) ெக-லா� 

  கா�பக� எ�ேற ஆ3� ! 
R"ய பாவ� எ-லா� 

  தS)$திB� தி%வ%� ஆ3� ! 
பா"B� கவிைத( ெச-வ� 

  R."B� வ-லைம ேமH� 

மி�னிB� ஒளி(Zட) ேபால  
  மன�கவ) ம�ைகய� பாத�! 
அ��ட� அ"பணி� ேதேன ! 
  அ�ைனேய கா�பா:  நSேய ! 
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27) 

 

பாதாரவி�த சதக� (74) 

 

 
 

உய)�தைவகJெக-லா� உய)�த&�, Eதிைய$ தரR"ய&�, 

நிலெவாளியா: மி��� நக�கைள ெகாAட&�, ேவத�களா- 
ேபா1ற�பBவ&�, மல)�த தாமைரயி� க)வ$ைத அட3வ&மான 
காமா.சியி� சிவ�த பாத�களி- ஒ�றி� ேபாகிேற� ! 
 
ேம�ைமயி� ேமெலன ஆ3� ! 
  ேமதினி- உய )�த& வா3� ! 
'தா�'எ�� தாமைர மலL� 

  ஆணவ� அதைன அட3�.. 
மீABேமா) பிற��� தாரா 

   Eதியி� வழிய& வா3� ! 
வா��கF மைறக� Rட  
  வாF$திB� ெச�மல) பாத�! 
நானதி- லயி$ேத� அ�மா ! 
  கா!சியி� க%ைண கடேல ! 
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28) 

 

பாதாரவி�த சதக� (96) 

 

 
 

மைல மகேள ! காமா.சி ! இனிய ஒலி எG��� ெகாUZக� 
ெகா!Zவ&�,  அழகிய நைடTைடய&�, �Aணியவா�களி� இதய$ைத 
உைறவிடமா: ெகாAட&�, தன& நக�களி� ஒளி$ திவைலகளா- 
அறியாைம இ%ளக1>வ&�, பரேம�வர� ம3ட$தி- தா�3வ&மான 
உ��ைடய பாத�கJ3 வணக� ! 
 

சி�ைதைய கவ%� வAண� 

  சிற�தந- நைடைய கா.B� ! 
Z�தர� சிவெப% மானி� 

  சிர$தினி- ம3ட� [.B� ! 
எ�தஓ) தS&� ெச:யா 

   உ$தம) உ�ள� வாG� ! 
ம�திர நகஒளி யாேல... 
  மனஇ%�  த�ைன ஓ.B� ! 
ச�தமா: பாB� ெகாUைச 

   ["B� ெச�பத� த�ைன 

வ�தன� ெச:திB ேவேன ! 
   வாF$திB � காமா.சி ! 
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29) 

 

பாதாரவி�த சதக� (99) 

 

 
 

தாேய காமா.சி ! உ�னி% பாத�களி- ெச:T� நம�கார�, 

சா�ேறா)3 ெப%ைமைய ேச)கிற&;  ந-ல கவி பாB� திற� 
R.Bகிற&; ெச-வ$ைத அளிகிற&; வா)$ைதயி- அளவிடE"யாத 
ஒ% மன அைமதிைய அளிகிற&; பாச கடலி� பிைண�ைப அ>கிற&. 
அதனா- E"யாதெதன ஏ&� உAேடா? 

 

தி%வ" பணிT� சா�ேறா) 

   ெப%��கF ஓ�க( ெச:T�! 
அ%�ெப%� காவிய ெம-லா� 

   ஆகிB� ஆ1ற- R.B� ! 
ெசா-ெலாணா ஓ)நிைல த�ைன 

   உ�ள$தி� உ�ேள கா.B�! 
ெச-வE� ேப>� த�& 

  சீ)மி3� வாFைவ ஈ.B� ! 
பிைண$திB� ப�த கயி1றி� 

   பிைண�பிைன விலக( ெச:T�! 
இைணய" பணி�திB ேவா)3 

  பணி�திடா� ெபா%J� உளேதா? 
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30) 

 

பாதாரவி�த சதக� (100) 

 

 
 

[Lய� உதி3� ேபா&, கிழ3 திைச3 (இ�திரனி� திைச) ஒ% 
பிரகாசE�, தாமைர3 ஒ% மல)(சி உAடாகி மகர�த� ஊ>வ& 
ேபால, காமா.சியி� பாத ஒளி(Zட)க�, கவிஞ)கJ3 சிற�த 
ஞான$ைதT�, வாவிலாச$ைதT� அ%�கி�றன. 
 

 

இ�திர� திைசயி- ேதா�றி 
   இ%ளிைன நS3� கதிரா:.. 
அ�பிைக ெச�பத� எ��� 

   அ%ணனி� ஒளியைல யாேல 

அ1�த கவிைத இ��� 

   அழகிய மலரா: _3� ! 
ெபா1பத� ெதாGதிB ேவா)3 

   ந-லேதா) நிைலேய கா.B� ! 
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31) 

 

�&தி சதக� (99) 

 

 

 
 

ேலாக மாதாேவ ! நிலவிைன( ["யவேள ! உன3 சரண� ! க�பா 
நதிகைரயி- அம)�தவேள ! பாவ�கைள ேபா3கிறவேள ! உன3 
நம�கார� ! ேவத�க� ேபா1>பவேள ! E"வி-லாதவேள ! உன3 
வ�தன�. சிவெம��� �ர�ம வ"வானவேள ! அ�3ச�, பாச� 
தL$தவேள ! நம�கார� ! 
 

அ�3ச� பாச� ஏ�&� 

  அ�ைனயி� தி%வ" சரண� ! 
ச�கர� தி% H%வாேனா� 

   சீர" சரண� ! சரண� ! 
க�ைபயி� கைரயி- வாG� 

  அ�பிைக அ%ள" சரண� ! 
அ��லி சிர$தி- தா�3� 

   அ�மனி� இைணய" சரண� ! 
ம�திர மைறக� வ"வா�! 
   மலர" சரண� சரண� ! 
அ�தேம இ-லா தவளி� ! 
   அ��ஜ பதேம சரண� ! 
    
 

(�கசார� E1றி1>) 
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