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skanda ShaShThi kavacha

shகnhத³ஷSh² கவசmh

shrI tevarAya svAmigal’s kanda sasti kavasam

transliterated from Tamil to ITRANS

for use by non-Tamizh speakers.

shகnhத³ஷSh² கவசmh

காph

தி³ேபாrhkh வlhவிணேபாmh nhப³mh ேபாmh
ெநnhlh பதி³ேபாrh ெஸlhவmh ப கதி²th ஓnh³mh
நிShைடŋh ைக³mh
நிமலrh அlh கnhத³rh ஶSh² கவசnh தைந

அமரrh இட³rh தீர அமரmh nhத³
மரந³ ெநnhேஜ 

lh

ஷShைய ேநாkhக ஶரவந ப⁴வநாrh
டkh ட³mh ெஸnhகதி³rh ேவேலாnh
பாத³mh இரNh³lh பnhமணி சத³nhைக³
கீ³தmh பாட³ கிŋhகிணி யாட³

ைமய நட³nhெசmh மயிlh வாஹநநாrh
ைகயிlh ேவலாlh எைந காkhக ெவNhTh³ வnh³

வர வர ேவலா த³நாrh வக³
வக³ வக³ மயிேலாnh வக³
இnhதி³ரnh iµத³லா ெயNh³ைஸ ேபாThர
மnhதிர வ³ேவlh வக³ வக³ (10)

வாஸவnh மகா³ வக³ வக³
ேநஸkh றமக³Lh நிைநேவாnh வக³
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shகnhத³ஷSh² கவசmh

ஆiµக²mh பைட³thத அyhயா வக³
நீ³mh ேவலவnh நிthதmh வக³
ரகி³ ேவலவnh khகிரmh வக³ (15)

ஶரஹந ப⁴வநாrh ஶ³தி³யிlh வக³

ரஹண ப⁴வச ர ர ர ர ர ர ர
ஹண ப⁴வச       
விணப⁴வ ஶரஹண வீரா நேமா நேமா
நிப⁴வ ஶரஹண நிற நிற நிறந (20)

வசர ஹணப³ வக³ வக³
அஸுரrh ³ ெக³thத அyhயா வக³
எnhைந ஆmh இளேயாnh ைகயிlh
பnhநிரNhடா³mh பாஸாnh³ஶiµmh
பரnhத⁴ விக³Lh பnhநிரNh³லnhக³ (25)

விைரnh³ எைநkh காkhக ேவேலாnh வக³
அyhmh கிmh அைட³ட³nh ெஶௗmh
உyhெயாளி ெஶௗmh, உயிைரŋh கிmh
கிmh ெஶௗmh கிளெராளிஐmh
நில ெபThெறnhiµnh நிthதiµmh ஒளிmh (30)

ஶnhiµக²nh நீmh தநிஒளி ெயாvhmh
Nhட³ யாmh ஶிவ ³ஹnh தி³நmh வக³

ஆiµக²iµmh அணிiµ³ஆmh
நீ³ ெநThmh நீNhட³ வiµmh
பnhநி கNhiΝmh பவலch ெசvhவாmh (35)

நnh ெந ெநThயிlh நவமணிch Thmh
ஈ அரா ெஸவியிlh இல³Nhட³லiµmh
ஆ திNh⁴யth தழகி³ய மாrhபி³lh
பlh ³ஶநiµmh பத³khகiµmh த³th
நnhமநி Nhட³ நவரthந மாலmh (40)

iµph mh iµthதணி மாrh³mh
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ெஸphபழ ³ைட³ய திவயி உnhதி³mh
வNhட³ மnhகி³lh ஸுட³ெரா பThmh
நவரthநmh பதி³thத நrhசீmh
இ ெதாைட³அழ³mh இணiµழnh தா³mh (45)

திவ³ யத³நிlh ஶிலmhெபா³ iµழnhக³
ெஶக³க³ண ெஶக³க³ண ெஶக³க³ண ெஶக³ண
ெமாக³ெமாக³ ெமாக³ெமாக³ ெமாக³ெமாக³ ெமாக³ந
நக³நக³ நக³நக³ நக³நக³ நெக³ந
³³³ண ³³³³ ³³³ண ³³ண (50)

ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர ர
              
³³³³³³³³³³³³³³³

ட³³ ட³³ ³³ ³³ ட³ŋh³ ³ŋh³³

விnh³ விnh³ மயிேலாnh விnh³ (55)

iµnh³iµnh³iµக³ெவLh iµnh³

எNhTh³ரைந யாmh ேயரக³ch ெஸlhவ!

ைமnhத³nh ேவNh³mh வரமகி³hnhth³ உத³mh
லாலா லாலா லாலா ேவஸiµmh
லா லா லா விேநாத³ெநNhTh³ (60)

உnh தி வ³ைய உதி³ெயNhTh³ெரNhiΝmh
எNhTh³ரைந ைவthnh இணய³ காkhக
எnhiνயிrhkh யாmh இைரவnh காkhக
பnhநி வியாlh பா³லைநkh காkhக
அ³ேயnh வத³நmh அழ³ேவlh காkhக (65)

ெபா³ைந ெநThைய நித³ேவlh காkhக
கதி³rhேவlh இரNh³mh கNhணிைநkh காkhக
வி ெஸவி யிரNh³mh ேவலவrh காkhக
நாக³Lh இரNh³mh நlhேவlh காkhகா
ேபய ைவத²ைந ெபேவlh காkhக (70)

iµphபth திபlh iµைநேவlh காkhக
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ெஸphபிய நாைவch ெசvhேவlh காkhக

கnhநmh இரNh³mh காrhதி²ேவlh காkhக
எnhநிலnhkh³ கthைத இநியேவlh காkhக
மாrhைப³ ரthந வ³ேவlh காkhக (75)

ெஸள iµலமாrh திேவlh காkhக
வ³ேவlh இேதாLh வளmhெபர காkhக
பிட³க³Lh இரNh³mh ெபேவlh காkhக
அழ³ட³nh iµ³ைக³அLhேவlh காkhக
ப பதிநாmh பேவlh காkhக (80)

ெவThேவlh வயிThைர விளnhக³ேவ காkhக
Thைட³அழ³ர ெஶvhேவlh காkhக
நாநாŋh கயிThைர நlhேவlh காkhக
ஆNhெபnh  யிரNh³mh அயிlhேவlh காkhக
பிThடmh இரNh³mh ெபேவlh காkhக (85)

வThடkh ட³thைத வlhேவlh காkhக
பண ெதாைட³இரNh³mh பேவlh காkhக
கணkhகாlh iµழnhதாlh கதி³rhேவlh காkhக
அyhவிரlh அ³யிைந அLhேவlh காkhக
ைககளிரNh³mh கைநேவlh காkhக (90)

iµnhைக இரNh³mh iµரNhேவlh காkhக
பிnhைக இரNh³mh பிnhநவLh இkhக
நாவிlh ஸரshவதி நThைந யாக³
நாபி³kh கமலmh நlhேவlh காkhக
iµphபாlh நா³ைய iµைநேவlh காkhக (95)

எphெபா³mh எைந எதி³rhேவlh காkhக
அ³ேயnh வசநmh அைஶள ேநரmh
க³க³ேவ வnh³ கநகேவlh காkhக
வmhபக³Lh தnhநிlh வjhரேவlh காkhக
அைரயிLh தnhநிlh அைநயேவlh காkhக (100)

ேயமதிlh ஜாமthதிlh எதி³rhேவlh காkhக
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தாமத³mh நீkhகி சrhேவlh காkhக
காkhக காkhக கநகேவlh காkhக
ேநாkhக ேநாkhக ெநா³யிநிlh ேநாkhக

தாkhக தாkhக தைட³யரth தாkhக (105)

பாrhkhக பாrhkhக பாவmh ெபா³பட³

பி³lh ஶூநியmh ெபmhபைக³அக³ல
வlhல ⁴த²mh வலாக³ph ேபyhக³Lh
அlhலlh ப³thmh அட³nhக³iµநிmh
பிLhளக³Lh nhiνmh ழkhகைட³iµநிmh (110)

ெகா’ைவ ெபyhக³mh ரளph ேபyhக³mh
ெபnhகல ெதாட³mh ph³ரmhம ராkhஶஸmh
அ³யைந கNhடா³lh அலkh கலnhகி³ட³

இ காThெட இthnhப³ ேஸைநmh
எlhmh இThmh எதி³rhப³mh அNhணmh (115)

கநைஜ ெகாLhmh காெயா ட³ைநவmh
விThடாnhkh³ காரmh ³பல ேபyhக³mh
தNh³யkh காரmh சNhடா³ளrhக³mh
எnh ெபயrh ெஶாlhலmh இ³ விnh ெதா³³ட³

ஆைந ய³யிநிlh அmhபா ைவக³mh (120)

ைந மயிmh பிLhளக³lh எnh³mh
நக³iµmh மயிmh நீLhiµ³ மNhைட³mh
பாைவக³ட³ேந பல கலஶthட³nh
மைநயிrh ைத³thத வnhஜைந தைநmh
ஒThய பாைவmh ஒThய ெஸkhmh (125)

காஸுmh பநiµmh காட³nh ேஸாmh
ஓ³மnhஜநiµmh ஒவph ேபாkhmh
அ³யைந கNhடா³lh அலnh³லnhதி³ட³

மாThராrh வnhசக³rh வnh³ வணŋhகி³ட³

கால ⁴தாlh எைநkh கNhடா³rh கலnhகி³ட³ (130)
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அnh ந³ŋhகி³ட³அரNh³ ரNh³ட³

வாஇ விThடல மதி⁴ ெகThெடாட³

ப³யிநிlh iµthதாph பாஸkh கயிThராlh
கThட³nh அnhக³mh கத³ட³kh கTh
கTh உTh ைககாlh iµய (135)

கTh கTh கத³ட³kh கTh
iµTh iµTh விக³Lh பி³nhகி³ட³

ெசkh ெசkh ெசதி³lh ெசதி³லாக³
ெசாkh ெசாkh ஸூrhபைக³ ெசாkh

th th rhவ³ ேவலாlh (140)

பTh பTh பக³லவnh தணெல
தணெல தணெல தணல³வாக³
வி³வி³ ேவல ெவNhட³³ ஓட³

mh நmh nhந நாmh
எmh கர³mh இநிth ெதாட³rhnhth³ ஓட³ (145)

ேதmh பாmh³mh ெஸyhயாnh ராnh
க³விட³ விஷnhக³Lh க³யrh அnhக³mh
ஏய விஷnhக³lh எதி³நிlh இரnhக³
ெபாphnhjh khmh ஒதல ெநாmh
வாத³mh சயிதியmh வphph பிthதmh (150)

ஸூள சயŋh nhமmh ெஸாkh சிரnh³

ைட³சlh லnhதி³ட³lhவிph பிதி³
பkhக பிளைவ பட³rh ெதாைட³ வாைழ
க³வnh ப³வnh ைகthதாLh லnhதி³
பrhth அரண ப வைர யாphmh (155)

ெயlhலாph பிணிmh எNhTh³ரைநkh கNhடா³lh
நிlhலா ேதா³ட³ நீெயநkh கLhவாஇ
ஈrh எ உலக³iµmh எநkhரவாக³
ஆiΝmh ெபNhiΝmh அைநவmh ெயநkhக
மNhLh அரஸmh மகி³hnh³ரவாக³mh (160)
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உnhைநth தி³khக உnh திநாமmh
ஶரவந ப⁴வேந ைஸெலாளி ப⁴வேந
திர ப⁴வேந திக³ெழாளி ப⁴வேந
பர ப⁴வேந பவெமாளி ப⁴வேந
அதி² மக³அமரா பதிைய (165)

காthth ேத³வrhக³Lh க³nhjh சிைர வி³thதாஇ
கnhதா³³ஹேந கதி³rh ேவலவேந
காrhதிைக ைமnhதா³ கட³mhபா³ கட³mhப³ைந
இ³mhப³ைந அthத இநியேவlh iµகா³
தணிகாசலேந ஶnhகரnh த³lhவா (170)

கதி³rhகா மthைர கதி³rhேவlh iµகா³

பழநி பதி³வாh பா³லமாரா
ஆவிநnh ³வாh அழகி³ய ேவலா
ெஸnhதி³nhமா மலmh ெசnhக³lhவராயா
ஶமரா வாh ஶnhiµக²th அரேஸ (175)

காராrh ழலlh கலமக³Lh நNhTh³ராஇ
ெயnhநா இkhக யாiνைநph பாட³

ெயைந ெதாட³rhதி³khmh எnhைத²iµக³ைந
பா³ேநnh ஆ³ேநnh பரவஸமாக³
ஆ³ேநnh ஆ³ேநnh ஆவிநnh ³தி²ைய (180)

ேநஸiµட³nh யாnh ெநThயிlh அநிய
பாஸ விைநக³lh பThர³ நீŋhகி³
உnhபத³mh ெபரேவ உnhநலாக³
அnh³ட³nh ரkhஶி அnhநiµnhjh ெசாnhநiµmh
ெமthத ெமthதாக³ ேவலா த³நாrh (185)

th³தி⁴ ெபThThர³ெயnh ரphட³nh வாhக³
வாhக³ வாhக³ மயிேலாnh வாhக³
வாhக³ வாhக³ வ³ேவlh வாhக³
வாhக³ வாhக³ மல ³ வாhக³
வாhக³ வாhக³ மல ர மக³ட³nh (190)
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வாhக³ வாhக³ வாரண ³வஸmh
வாhக³ வாhக³ ெவnh வைமக³Lh நீŋhக³
ெயthதைந ைரக³Lh எthதைந பிைழக³Lh
ெயthதைந ய³ெயnh எthதைந ெஸyhயிiνmh
ெபThரவnh நீ³ ெபாphப³ உnhகட³nh (195)

ெபThரவLh ரமக³Lh ெபThரவளாேம
பிLhள ெயNhTh³ரnhபா³இ phய மளிth
ைமnhத³nh எnh ³ உnh மந மகி³hnh³அளி
தnhஜmh எNhTh³ அ³யாrh தைழthதிட³அLhெஸyh
கnhத³rh ஷSh² கவசmh விmhபி³ய (200)

பா³லnh ேத³வ ராயnh பக³rhnh த³ைத³
காலயிlh மாலயிlh கthட³nh நாmh
ஆசா ரthட³nh அnhக³ŋh லkhகி
ேநஸiµட³nh ஒ நிைநவ³வாகி³
கnhத³rh ஷSh² கவசmh இத³ைந (205)

சிnhைத கலnhகா³³ th³யநிphபவrhக³Lh
ஒநாLh iµphபth தா ெகாNh³

ஓதி³ெய ஜபிth உக³nh³ நீரணிய
அShட தி³khLhேளாrh அட³nhக³mh வஸைம
தி³ைஸ மnhநrh எNhமrh ெஸயல³அவrh (210)

மாThரலெரlhலாmh வnh³ வணŋh³வrh
நவேகாLh மkh³nh³ நnhைம யளிதி²³mh
நவமத³ ெநநmh நlhெலlh ெபவrh
எnhத³நாmh ஈெரThடாஇ வாhவrh
கnhத³rh ைக ேவலmh கவச த³ைய (215)

வைய காண ெமyhைய விளnh³mh
வியாrhகாண ெவNh³³mh ேபyhக³Lh
ெபாlhலா த³வைர ெபா³ ெபா³ யாkhmh
நlhெலாrh நிைநவிlh நடநmh mh
ஸrhவ ஶth ஸnhகா³ ரthத³ (220)
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shகnhத³ஷSh² கவசmh

அnhெத³ந³ உlhலmh அShட லக³ளி
வீர லkh விnh ³ணவாக³
ஸூர பth³மாைவ ணிthதைக³ யத³நாlh
இப³ ெதhவkh உவnh த³iµத³thத
³பரnh பழநி NhTh³lh இkhmh (225)

சிnhந ழnhைத³ ேஸவ³ ேபாTh
ெயைந த³ தாThெகாள ெயNhTh³ரந ³Lhளmh
ேமவிய வ³mh ேவலவா ேபாTh
ேத³வrhக³Lh ேஸநா பதிேய ேபாTh
ரமக³Lh மந மகி³h ேகாேவ ேபாTh (230)

திர³ தி³vhய ேத³ஹா ேபாTh
இ³mhபா³ த³ேந இ³mhபா³ ேபாTh
கட³mhபா³ ேபாTh கnhதா³ ேபாTh
ெவThசி ைநmh ேவேள ேபாTh
உயrhகி³ கநக ஸைப³khேகாrh அரேஸ (235)

மயிlh நட ³ெவாஇ மலர³ ஶரணmh
ஶரணmh ஶரணmh ஶரவண ப⁴வ ஓmh
ஶரணmh ஶரணmh ஷNhiµக² ஶரணmh
ஶரணmh ஶரணmh ஷNhiµக² ஶரணmh

Transliterated by Sivakumar Thyagarajan
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