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skanda ShaShThi kavacha

સ્ક દ ષ ષ્ઠ કવચમ્

shrI tevarAya svAmigal’s kanda sasti kavasam

transliterated from Tamil to ITRANS

for use by non-Tamizh speakers.

સ્ક દ ષ ષ્ઠ કવચં

કા પુ

તુિદપાેકુ્કર્ વ વણપૈાેમ્ તુ બમ્ પાેમ્
ન જલ્ પિદપાેકુર્ સ વમ્ પ લતુ ક થત્તુ આે ગુમ્
િનષૈ્ટયુઙ્ કૈકૂડુમ્
િનમલર્ અ લ્ ક દર્ શ ષ્ઠ કવચન્ તનૈ

અમરર્ ઇડર્ તીર અમરમ્ પુિર દ
કુમરનિડ ન જે કુऱિ◌
નૂલ્

ષ ષ્ટયૈ નાેક્ક શરવન ભવનાર્
સ ટ ક્ કુડવુમ્ સ કિદર્ વેલાને્
પાદમ્ ઇર ડલ્ પન્મ ણ ચદ ગૈ
ગીતમ્ પાડ િકિઙ્ક ણ યાડ

મૈય નડ ચયુમ્ મિયલ્ વાહનનાર્
કૈિયલ્ વેલાલ્ ऎનૈ કાક્ક વ ડ વ દુ
વર વર વેલા યુદનાર્ વ ગ
વ ગ વ ગ મિયલાને્ વ ગ
ઇ દરન્ મુદલા ય ડસૈ પાેટ્ર
મ તર વિડવેલ્ વ ગ વ ગ (૧૦)

વાસવન્ મ ગા વ ગ વ ગ
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સ્ક દ ષ ષ્ઠ કવચમ્

નેસક્ કુऱમગળ્ િનનવૈાને્ વ ગ
આ મખુમ્ પડતૈ્ત અ યા વ ગ
નીऱિ◌ડુમ્ વેલવન્ િનત્તમ્ વ ગ
સર ગિર વેલવન્ સી ક્કરમ્ વ ગ (૧૫)

શરહન ભવનાર્ શડુિદિયલ્ વ ગ

રહણ ભવચ ર ર ર ર ર ર ર
િરહણ ભવચ િર િર િર િર િર િર િર
િવણભવ શરહણ વીરા નમાે નમાે
િનભવ શરહણ િનऱ િનऱ િનऱન (૨૦)

વચર હણબ વ ગ વ ગ
અસરુર્ કુિડ કડુત્ત અ યા વ ગ
ऎન્નૈ આળમુ્ ઇળૈયાને્ કૈિયલ્
પિન્નર ડાયુમ્ પાસા ગુશમુમ્
પર ધ િવऴિ◌ગળ્ પિન્નર ડલ ગ (૨૫)

િવરૈ દુ ऎનૈક્ કાક્ક વેલાને્ વ ગ
અ યુમ્ િક લયુમ્ અડવૈુડન્ શાવૈુમ્
ઉ ય ળ શાવૈુમ્, ઉિયરૈયુઙ્ િક લયુમ્
િક લયુમ્ શાવૈુમ્ િકળર ળઅૈયુમ્
િનલૈ પટ્ऱન્મનુ્ િનત્તમુમ્ऒ ળ મ્ (૩૦)

શન્મખુન્ નીયુમ્ તિનऒ ળ ય વુમ્
કુ ડ લ યામ્ શવ ગુહન્ િદનમ્ વ ગ

આ મખુમુમ્ અ ણમુિડ આ મ્
નીિરડુ નિટ્રયુમ્ ની ડ પુ વમુમ્
પિન્ન ક મ્ પવલચ્ ચ વાયુમ્ (૩૫)

નન્ નિર નિટ્ર િયલ્ નવમ ણચ્ ચુિટ્ટયુમ્
ઈ અરા સિવિયલ્ ઇલગુ કુ ડલમુમ્
આિર ત ભુયત્ તऴ ગય મા બલ્
પલ્ બૂશનમુમ્ પદક્કમુમ્ દિરત્તુ
નન્મિન પૂ ડ નવરત્ન માલૈયુમ્ (૪૦)
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સ્ક દ ષ ષ્ઠ કવચમ્

મુ પુિર નૂલુમ્ મુત્ત ણ માબુર્મ્
સ પऴ ગુડયૈ ત વિય ઉ દયુમ્
તવુ ડ મ ગલ્ સડુર લ પટુ્ટમ્
નવરત્નમ્ પિદત્ત નચ ऱ◌ાવુમ્
ઇ તડૈ અऴગુમ્ ઇણૈમऴુન્ દાલુમ્ (૪૫)

ત વિડ યદિનલ્ શલ બ લ મऴુ ગ
શગગણ શગગણ શગગણ શગણ
મગમગ મગમગ મગમગ મગન
નગનગ નગનગ નગનગ નગન
િડગુગુણ િડગુિડગુ િડગુગુણ િડગુણ (૫૦)

ર ર ર ર ર ર ર ર ર ર ર
િર િર િર િર િર િર િર િર િર િર િર િર િર િર િર
ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ ડુ
ડગુ ડગુ િડગુ િડગુ ડઙ્ગુ િડઙ્ગુગુ
િવ દુ િવ દુ મિયલાને્ િવ દુ (૫૫)

મુ દુ મુ દુ મુ ગવળ્ મુ દુ

ऎ ડ્રનૈ યાળુમ્ યેરગચ્ સ વ!
મૈ દન્ વે ડુમ્ વરમ ગऴ◌્ દ્ ઉદવુમ્
લાલા લાલા લાલા વેસમુમ્
લીલા લીલા લીલા િવનાેદન ડ (૬૦)

ઉન્ ત વિડયૈ ઉ િદય ડ્ર મ્
ऎ ડ્રનૈ વૈત્તનુ્ ઇણૈયિડ કાક્ક
ऎન્નુિયક્ર્ કુિરયામ્ ઇરૈવન્ કાક્ક
પિન્ન િવऴિ◌યાલ્ બાલનૈક્ કાક્ક
અિડયને્ વદનમ્ અऴગવુેલ્ કાક્ક (૬૫)

પિડપનુૈ નિટ્રયૈ પુિનદવેલ્ કાક્ક
કિદવલ્ ઇર ડુમ્ ક ણનૈક્ કાક્ક
િવऴિ◌ સિવ િયર ડુમ્ વેલવર્ કાક્ક
ના સગળ્ ઇર ડુમ્ ન વેલ્ કાક્કા
પે સય વૈથનૈ પ વેલ્ કાક્ક (૭૦)
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મુ પત્ ત પલ્ મનુવૈેલ્ કાક્ક
સ પય નાવૈચ્ ચ વેલ્ કાક્ક

કન્નમ્ ઇર ડુમ્ કા થવેલ્ કાક્ક
ऎિન્નલ ગ્ કऴ◌ુત્તૈ ઇિનયવેલ્ કાક્ક
માબ રત્ન વિડવેલ્ કાક્ક (૭૫)

સિરળ મુલૈમાર્ ત વેલ્ કાક્ક
વિડવેલ્ ઇ તાેળ્ વળ પર કાક્ક
િપડિરગળ્ ઇર ડુમ્ પ વેલ્ કાક્ક
અऴગુડન્ મુદુગૈ અ વેલ્ કાક્ક
પऴ◌ુ પ તના મ્ પ વેલ્ કાક્ક (૮૦)

વિટ્રવેલ્ વિયટ્ર ૈ િવળ ગવે કાક્ક
સિટ્રડૈ અऴગુર શ વેલ્ કાક્ક
નાનાઙ્ કિયટ્ર ૈ ન વેલ્ કાક્ક
આ પન્ કુિર િયર ડુમ્ અિય વેલ્ કાક્ક
િપટ્ટમ્ ઇર ડુમ્ પ વેલ્ કાક્ક (૮૫)

વટ્ટક્ કુડત્તૈ વ વેલ્ કાક્ક
પણૈ તડૈ ઇર ડુમ્ પ વેલ્ કાક્ક
કણૈક્કાલ્ મऴુ તાલ્ કિદવલ્ કાક્ક
અ વરલ્ અિડિયનૈ અ વેલ્ કાક્ક
કૈક ળર ડુમ્ ક નવૈેલ્ કાક્ક (૯૦)

મુ કૈ ઇર ડુમ્ મુર વેલ્ કાક્ક
િપ કૈ ઇર ડુમ્ િપન્નવળ્ ઇ ક્ક
નાિવલ્ સર વ ત નટનૈ યાગ
ના બક્ કમલમ્ ન વેલ્ કાક્ક
મુ પાલ્ નાિડયૈ મનુવૈેલ્ કાક્ક (૯૫)

ऎ પऴ◌ુદુમ્ ऎનૈ ऎિદવલ્ કાક્ક
અિડયને્ વચનમ્ અશવૈુળ નેરમ્
કડુગવે વ દુ કનકવેલ્ કાક્ક
વ પગળ્ તિન્નલ્ વજ્રવેલ્ કાક્ક
અરૈિય ળ્ તિન્નલ્ અનૈયવેલ્ કાક્ક (૧૦૦)
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યેમ તલ્ મ ત્તલ્ ऎિદવલ્ કાક્ક
તામદમ્ ની ક્ક ચતવુલ્ કાક્ક
કાક્ક કાક્ક કનકવેલ્ કાક્ક
નાેક્ક નાેક્ક નિડિયિનલ્ નાેક્ક

તાક્ક તાક્ક તડયૈરત્ તાક્ક (૧૦૫)

પાક્કર્ પાક્કર્ પાવમ્ પિડપડ
બ લી શિૂનયમ્ પ પગૈ અગલ
વ લ ભૂથમ્ વલાિટગપ્ પે ગળ્
અ લલ્ પડુત્તુમ્ અડ ગ મુિનયુમ્
િપ ળૈગળ્ િટન્નુમ્ પऴુક્કડૈ મુિનયુમ્ (૧૧૦)

કઌવૈ પ ગળમુ્ કુરળૈપ્ પે ગળમુ્
પ કલૈ તડ મ્ બ્રહ્ મ રાક્શસ મ્
અિડયનૈ ક ડાલ્ અલિરક્ કલ ગડ
ઇિર સ કાટ્ટિર ઇત્તુ બ સનેૈયુમ્
ऎ લલુમ્ ઇ િટ્ટલુમ્ ऎિદપર્ડુમ્ અ ણ મ્ (૧૧૫)

કનપજૈૂ ક ળમુ્ કા લય ડનવૈ મ્
િવટ્ટા ગ્ કાર મ્ મગપુલ પે ગળમુ્
ત ડયક્ કાર મ્ ચ ડાળગર્ળુમ્
ऎન્ પયર્ શ લવુમ્ ઇિડ િવऴ◌ુન્ દિડડ

આનૈ યિડિયિનલ્ અ પા વૈગલુમ્ (૧૨૦)

પનૂૈ મિય મ્ િપ ળૈગલ્ ऎ બુમ્
નગમુમ્ મિય મ્ ની મુિડ મ ડયૈુમ્
પાવૈગળડુને પલ કલશત્તુડન્
મનૈિયર્ પુદૈત્ત વ જનૈ તનૈયુમ્
ऒિટ્ટય પાવૈયુમ્ऒિટ્ટય સ કુ્કમ્ (૧૨૫)

કાસમુ્ પનમુમ્ કાવુડન્ સાે મ્
આેદુમ જનમુમ્ऒ વऴિ◌પ્ પાેકુ્કમ્
અિડયનૈ ક ડાલ્ અલૈ દુ કુલૈ દડ
માટ્ર ાર્ વ ચગર્ વ દુ વણઙ્ ગડ
કાલ ધૂતાલ્ ऎનૈક્ ક ડાર્ કલ ગડ (૧૩૦)
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અ જ નડુઙ્ ગડ અર ડુ પુર ડડ
વાઇ િવટ્ટલિર મિધ કટ્ટડ
પિડિયિનલ્ મુત્તાપ્ પાસક્ કિયટ્ર ાલ્
કટુ્ટડન્ અ ગમ્ કદિરડક્ કટુ્ટ
કિટ્ટ ઉ ટુ્ટ કૈકાલ્ મુિરય (૧૩૫)

કટુ્ટ કટુ્ટ કદિરડક્ કટુ્ટ
મુટુ્ટ મુટુ્ટ િવऴિ◌ગળ્ િપદુ ગડ
ચકુ્ક ચકુ્ક ચિદલ્ ચિદલાગ
ચકુ્ક ચકુ્ક સપૂર્ગૈ ચકુ્ક

કુત્તુ કુત્તુ કૂવર્િડ વેલાલ્ (૧૪૦)

પટ પટ પગલવન્ તણલિર
તણલિર તણલિર તણલદુવાગ
િવડુિવડુ વેલૈ વ ડદુ આેડ
પુ લયુમ્ નિરયુમ્ પુન્નિર નાયુમ્
ऎ લયુમ્ કરિડયુમ્ ઇિનત્ તડ દ્ર્ આેડ (૧૪૫)

તેળુમ્ પા બુમ્ સ યાન્ પૂરાન્
કિડિવડ િવષ ગળ્ કિડતુયર્ અ ગમ્
અેિરય િવષ ગલ્ ऎ લિદિનલ્ ઇર ગ
પળુ પુ જ્ ચુળુકુ્કમ્ऒ તલૈ નયુમ્
વાદમ્ ચિય તયમ્ વ લ પપુ્ િપત્તમ્ (૧૫૦)

સળૈૂ ચયઙ્ કુન્મમ્ સકુ્ક ચર ગુ
કુડચૈલ્ સલ દ કુડ વપ્ િપિરિદ
પક્ક િપળવૈ પડર્ તડૈ વાऴ◌ૈ
કડુવન્ પડુવન્ કૈત્તાળ્ સલ દ
પકુર્ત્તુ અરણૈ પ વરૈ યા પુમ્ (૧૫૫)

ય લાપ્ િપ ણયુમ્ ऎ ડ્રનૈક્ ક ડાલ્
િન લા દાેડ નીયનક્ ક વાઇ
ઈર્ ऎऴ◌ુ ઉલગમુમ્ ऎનકુ્કરવાગ
આ મ્ પ મ્ અનવૈ મ્ યનક્ક
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મ ણાળ્ અરસ મ્ મ ગऴ◌્ દુરવાગવુમ્ (૧૬૦)

ઉન્નૈત્ તુિદક્ક ઉન્ ત નામમ્
શરવન ભવને સલૈ ળ ભવને
તિરપુર ભવને તગऴ ળ ભવને
પિરપુર ભવને પવમ ળ ભવને
અિર થ મ ગ અમરા પ તયૈ (૧૬૫)

કાત્તુત્ દેવગર્ળ્ કડુ જ્ ચરૈ િવડુત્તાઇ
ક દા ગુહને કિદર્ વેલવને
કા તકૈ મૈ દા કડ બા કડ બનૈ
ઇડુ બનૈ અऴિ◌ત્ત ઇિનયવેલ્ મુ ગા
ત ણકાચલને શ કરન્ પુદ વા (૧૭૦)

કિદકાર્ મત્તુરૈ કિદવલ્ મુ ગા

પऴિન પિદવાऴ◌્ બાલકુમારા
આિવનન્ કુિડવાऴ◌્ અऴ ગય વેલા
સ દન્મા મલૈયુ મ્ ચ ગ વરાયા
શમરા પુિરવાऴ◌્ શન્મખુત્ અરસે (૧૭૫)

કારાર્ કુऴલલ્ કલૈમગળ્ ન ડ્રાઇ
યન્ના ઇ ક્ક યાનનુપૈ્ પાડ
યનૈ તડિદ કુ્કમ્ ऎ થૈ મુ ગનૈ
પાિડનને્ આિડનને્ પરવસમાગ
આિડનને્ આિડનને્ આિવનન્ બૂ થયૈ (૧૮૦)

નેસમુડન્ યાન્ નિટ્ર િયલ્ અિનય
પાસ િવનૈગલ્ પટ્ર દુ નીઙ્ ગ
ઉ પદમ્ પરવે ઉન્ન લાગ
અ બુડન્ ર ક્શ અન્નમુ જ્ ચન્નમુમ્
મત્ત મત્તાગ વેલાયુ દનાર્ (૧૮૫)

સ દ્ધ પટ્ટ્ર િડયન્ સર પુડન્ વાऴ◌્ગ
વાऴ◌્ગ વાऴ◌્ગ મિયલાને્ વાऴ◌્ગ
વાऴ◌્ગ વાऴ◌્ગ વિડવેલ્ વાऴ◌્ગ
વાऴ◌્ગ વાऴ◌્ગ મલૈ ગુ વાऴ◌્ગ
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વાऴ◌્ગ વાऴ◌્ગ મલૈ કુર મગળુડન્ (૧૯૦)

વાऴ◌્ગ વાऴ◌્ગ વારણ દુવસમ્
વાऴ◌્ગ વાऴ◌્ગ વન્ વ મૈગળ્ નીઙ્ગ
યત્તનૈ કુરૈગળ્ ऎત્તનૈ િપऴ◌ૈગળ્
યત્તનૈ યિડયન્ ऎત્તનૈ સ યનુમ્
પટ્રવન્ નીગુ પ પદુ ઉ કડન્ (૧૯૫)

પટ્રવળ્ કુરમગળ્ પટ્રવળામે
િપ ળૈ ય ડ્ર બાઇ પ્રય મ ળત્તુ
મૈ દન્ ऎન્ મીદુ ઉન્ મન મ ગऴ◌્ દુ અ ળ
ત જમ્ ऎ ડ અિડયાર્ તऴ◌ૈ ત્તડ અ સય્
ક દર્ ષષ્ઠ કવચમ્ િવ બય (૨૦૦)

બાલન્ દેવ રાયન્ પગન્ર્ દદૈ
કાલૈિયલ્ માલૈિયલ્ ક ત્તુડન્ નાળુમ્
આચા રત્તુડન્ અ ગઙ્ તુલ ક્ક
નેસમુડન્ऒ િનનવૈદુવા ગ
ક દર્ ષષ્ઠ કવચમ્ ઇદનૈ (૨૦૫)

ચ તૈ કલ ગાદુ દ્યિન પવગર્ળ્
ऒ નાળ્ મુ પત્ તા ક ડુ
આેિદય જિપત્તુ ઉગ દુ નીર ણય
અષ્ટ િદકુ્ક ળાેર્ અડ ગલુમ્ વસમૈ
િદસૈ મન્નર્ ऎ મર્ સયલદુ અ ળવુર્ (૨૧૦)

માટ્રલર લામ્ વ દુ વણઙ્ગવુર્
નવકાેળ્ મગ્ऴિ◌ દુ નન્મૈ ય ળ થદુમ્
નવમદ નનવુમ્ ન લऴિ◌લ્ પ વર્
ऎ દનાળુમ્ ઈરટ્ટાઇ વાऴ◌્વર્
ક દર્ કૈ વેલમ્ કવચ તિડયૈ (૨૧૫)

વऴિ◌યૈ કાણ મ યૈ િવળ ગુમ્
િવऴિ◌યાકાર્ણ વ ડડુમ્ પે ગળ્
પ લા દવરૈ પિડ પિડ યાકુ્કમ્
ન લર્ િનનૈિવલ્ નટનમ્ પુિરયુમ્
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સવર્ શત્તુ સ ગા રત્તિડ (૨૨૦)

અિર દનદુ ઉ લમ્ અષ્ટ લ મગ ળ
વીર લ મકુ્ક િવ ન્ દુણવાગ
સરૂ પદ્માવૈ તુ ણત્તગૈ યદનાલ્
ઇ બ તऴ◌્વ કુ્ક ઉવન્ દમુદ લત્ત
ગુ પરન્ પऴિન કુ ડ્રલ્ ઇ કુ્કમ્ (૨૨૫)

ચન્ન કુऴ દૈ સવેિડ પાેિટ્ર
યનૈ તડુ તાટ્કળ ય ડ્રન દુ ળમ્
મેિવય વિડવુ મ્ વેલવા પાેિટ્ર
દેવગર્ળ્ સનેા પ તયે પાેિટ્ર
કુરમગળ્ મન મ ગऴ◌્ કાવેે પાેિટ્ર (૨૩૦)

તર મગુ િદવ્ય દેહા પાેિટ્ર
ઇડુ બા યુદને ઇડુ બા પાેિટ્ર
કડ બા પાેિટ્ર ક દા પાેિટ્ર
વટ્ ચ પનુૈયુમ્ વેળે પાેિટ્ર
ઉય ગિર કનક સબૈક્કાેર્ અરસે (૨૩૫)

મિયલ્ નટ મડુવઇ મલરિડ શરણમ્
શરણમ્ શરણમ્ શરવણ ભવઆ
શરણમ્ શરણમ્ ષ મખુ શરણમ્
શરણમ્ શરણમ્ ષ મખુ શરણમ્

Transliterated by Sivakumar Thyagarajan
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