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Kandha sasti kavasam lyrics in Tamil 

காப்பு 

துதிப்பபோரக்்கு வல்வினைபபோம், துை்பம்பபோம்; நெஞ்சில் 

பதிப்பபோரக்்குச ்நசல்வம் பலித்துக் – கதிதத்ு ஓங்கும்; 

ெிஷ்னையுங் னககூடும்; ெிமலர ்அருள் கெ்தர ்

சஷ்டி கவசெ்தனை. 

குறள் வவண்பா 

அமரர ்இைர ்தீர அமரம் புரிெ்த 

குமரை் அடி நெஞ்பச குறி.. 

நூல் 

சஷ்டினை பெோக்கச ்சரவணபவைோர ்

சிஷ்ைருக்குதவும் நசங்கதிர ்பவபலோை் 

போதம் இரண்டில் பை்மணிச ்சதங்னக 

கீதம் போைக் கிண்கிணிைோை 

னமைல் ெைம் நசை்யும் மயில்வோகைைோர ்

னகயில் பவலோல் எனைக் கோக்கநவை் றுவெ்து 

வர வர பவலோயுதைோர ்வருக 

வருக வருக மயிபலோை் வருக 

இெ்திரை் முதலோை் எண்டினச பபோற்ற 

மெ்திர வடிபவல் வருக வருக 

வோசவை் மருகோ வருக வருக 

பெசக் குறமகள் ெினைபவோை் வருக 

ஆறுமுகம் பனைத்த ஐைோ வருக 

ெீறிடும் பவலவை் ெித்தம் வருக 

சிரகிரி பவலவை் சீக்கிரம் வருக 
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சரவணபவைோர ்சடுதியில் வருக 

ரகணபவச ரரரர ரரர 

ரிகண பவச ரிரிரி ரிரிரி 

விணபவ சரவண வீரோெபமோ ெம 

ெிபவ சரவண ெிற ெிற ெிநறை் 

வசர ஹணபவ வருக வருக 

அசுரர ்குடிநகடுத்த ஐைோ வருக 

எை்னைைோளும் இனளபைோை் னகயில் 

பை்ைிரண்ைோயுதம் போசங்குசமும் 

பரெ்த விழிகள் பை்ைிர ண்டிலங்க 

வினரெ்நதை்னைக் கோக்க பவபலோை் வருக 

ஐைம் கிலியும் அனைவுைை் நசௌவும் 

உை்நைோளி நசௌவும் உயினரயும் கிலியும் 

கிலியும் நசௌவும் கிளநரோளி னையும் 

ெினலநபற் நறை் முை் ெித்தமும் ஒளிரும் 

சண்முகை் ெீயும் தைிநைோளி நைோவ்வும் 

குண்ைலிைோம் சிவகுகை் திைம் வருக 

ஆறுமுகமும் அணிமுடிைோறும் 

ெீறிடு நெற்றியும் ெீண்ை புருவமும் 

பை்ைிரு கண்ணும் பவளச ்நசவ்வோயும் 

ெை்நைறி நெற்றியில் ெவமணிச ்சுை்டியும் 

ஈரோறு நசவியில் இலங்கு குண்ைலமும் 

ஆறிரு திண்புைத ்தழகிை மோரப்ில் 

பல்பூஷணமும் பதக்கமும் தரிதத்ு 

ெை்மணி பூண்ை ெவரத்திைமோனலயும் 

முப்புரி நூலும் முத்தணி மோரப்ும் 

நசப்பழகுனைை திருவயிறுெ்தியும் 

துவண்ை மருங்கில் சுைநரோளிப்பைட்ும் 

ெவரத்திைம் பதித்த ெற்சீரோவும் 

இருநதோனை ைழகும் இனணமுழெ்தோளும் 
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திருவடிைதைில் சிலம்நபோலி முழங்க 

நசககண நசககண நசககண நசகண 

நமோக நமோக நமோகநமோக நமோக நமோக நமோநகை 

ெகெக ெகெக ெகெக ெநகை 

டிகுகுண டிகுகுண டிகுகுண டிகுண 

ரரரர ரரரர ரரரர ரரர 

ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி 

டுடுடுடு டுடுடு டுடுடுடு டுடுடு 

ைகு ைகு டிகு டிகு ைங்கு டிங்குகு 

விெ்து விெ்து மயிபலோை் விெ்து 

முெ்து முெ்து முருகபவள் முெ்து 

எை்றனை ைோளும் ஏரகச ்நசல்வ 

னமெ்தை் பவண்டும் வரமகிழ்ெ்துதவும் 

லோலோ லோலோ லோலோ பவசமும் 

லீலோ லீலோ லீலோ விபெோதநைை்றும் 

உை் திருவடினை உறுதிநைை்நறண்ணும் 

எை் தனலனவத்துை் இனணைடி கோக்க 

எை்னுயிரக்்குயிரோம் இனறவை் கோக்க 

பை்ைிரு விழிைோல் போலனைக் கோக்க 

அடிபைை் வதைம் அழகுபவல் கோக்க 

நபோடிபுனை நெற்றினைப் புைிதபவல் கோக்க 

கதிரப்வலிரண்டும் கண்ணினைக் கோக்க 

விதிநசவியிரண்டும் பவலவர ்கோக்க 

ெோசிகளிரண்டும் ெல்பவல் கோக்க 

பபசிை வோை்தனைப் நபருபவல் கோக்க 

முப்பத்திருபல் முனைபவல் கோக்க 

நசப்பிை ெோனவச ்நசவ்பவல் கோக்க 

கை்ைமிரண்டும் கதிரப்வல் கோக்க 

எை்ைிளங்கழுத்னத இைிைபவல் கோக்க 

மோரன்ப ரத்திை வடிபவல் கோக்க 

 



 கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள்!  

   

பசரிள முனலமோர ்திருபவல் கோக்க 

வடிபவலிருபதோள் வளம் நபறக்கோக்க 

பிைரிக ளிரண்டும் நபருபவல் கோக்க 

அழகுைை் முதுனக அருள்பவல் கோக்க 

பழுபதிைோறும் பருபவல் கோக்க 

நவற்றிபவல் வயிற்னற விளங்கபவ கோக்க 

சிற்றினைைழகுற நசவ்பவல் கோக்க 

ெோணோங் கயிற்னற ெல்பவல் கோக்க 

ஆண் குறியிரண்டும் அயில் பவல் கோக்க 

பிைை் மிரண்டும் நபருபவல் கோக்க 

வை்ைக் குதத்னத வல்பவல் கோக்க 

பனணதந்தோனை யிரண்டும் பருபவல் கோக்க 

கனணக்கோல் முழெ்தோள் கதிரப்வல் கோக்க 

ஐவிரலடியினை அருள் பவல் கோக்க 

னக களிரண்டும் கருனண பவல் கோக்க 

முை் னகயிரண்டும் முரண்பவல் கோக்க 

பிை்னக யிரண்டும் பிை்ைவள் இரக்க 

ெோவிற் சரஸ்வதி ெற்றுனணைோக 

ெோபிக் கமலம் ெல்பவல் கோக்க 

முப்போல் ெோடினை முனை பவல் கோக்க 

எப்நபோழு தும்நமனை எதிரப்வல் கோக்க 

அடிபைை் வசைம் அனசவுள பெரம் 

கடுகபவ வெ்து கைகபவல் கோக்க 

வரும்பகல் தை்ைில் வஜ்ரபவல் கோக்க 

அனரயிருள் தை்ைில் அனணைபவல் கோக்க 

ஏமத்தில் சோமத்தில் எதிரப்வல் கோக்க 

தோமதம் ெீக்கி சதுரப்வல் கோக்க 

கோக்க கோக்க கைகபவல் கோக்க 

பெோக்க பெோக்க நெோடியிைில் பெோக்க 

தோக்க தோக்க தனைைறத் தோக்க 

 



 கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள்!  

   

போரக்்க போரக்்க போவம் நபோடிபை 

பில்லி சூைிைம் நபரும்பனக அகல 

வல்ல பூதம் வலோைட்ிகப் பபை்கள் 

அல்லல் படுதத்ும் அைங்கோ முைியும் 

பிள்னளகள் திை்னும் புழங்கனை முைியும் 

நகோள்ளிவோற் பபை்களும் குறனளப் பபை்களும் 

நபண்கனளத் நதோைரும் பிரம்மரோைச் தரும் 

அடிைனைக் கண்ைோல் அலறிக கலங்கிை 

இரிசி கோை்பைரி இதத்ுை்ப பசனையும் 

எல்லிலு மிருை்டிரும் எதிரப்்படு மை்ைரும் 

கைபூனச நகோள்ளும் கோளிபைோை னைவரும் 

விைை்ோங்கோரரும் மிகுபல பபை்களும் 

தண்டிைக் கோரரும் சண்ைோளரக்ளும் 

எை் நபைர ்நசோல்லவும் இடி விழுெ்பதோடிை 

ஆனைைடியிைில் அரும்போனவகளும் 

பூனை மயிரும் பிள்னளகநளை்பும் 

ெகமும் மயிரும் ெீண்முடி மண்னையும் 

போனவகளுைபை பலகலசதத்ுைை் 

மனையிற் புனதத்த வஞ்சனை தனையும் 

ஒைட்ிைப் போனவயும் ஒைட்ிைச ்நசருக்கும் 

கோசும் பணமும் கோவுைை் பசோறும் 

ஓதுமஞ் சைமும் ஒருவழிப்பபோக்கும் 

அடிைனைக் கண்ைோல் அனலெ்து குனலெ்திை 

மோற்றோர ்வஞ்சகர ்வெ்து வணங்கிை 

கோலதூ தோள்நளனைக் கண்ைோல் கலங்கிை 

அஞ்சி ெடுங்கிை அரண்டு புரண்டிை 

வோை் விைை்லறி மதிநகைப்ைோைப் 

படியிைில் முை்ைப் போசக் கயிற்றோல் 

கைட்ுைைங்கம் கதறிைக் கைட்ு 

கை்டியுருைட்ு கோல் னக முறிைக் 
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கைட்ு கைட்ு கதறிைக் கைட்ு 

முைட்ு முைட்ு விழிகள் பிதுங்கிை 

நசக்கு நசக்கு நசதில் நசதிலோக 

நசோக்கு நசோக்கு சூரப்்பனகச ்நசோக்கு 

குதத்ு குதத்ு கூர ்வடிபவலோல் 

பற்று பற்று பகலவை் தணநலரி 

தணநலரி தணநலரி தணலதுவோக 

விடு விடு பவனல நவருண்ைது ஓை 

புலியும் ெரியும் புை்ைரி ெோயும் 

எலியும் கரடியும் இைிதந்தோைரெ்்பதோை 

பதளும் போம்பும் நசை்ைோை் பூரோை் 

கடிவிை விஷங்கள் கடிதத்ுைரங்கம் 

ஏறிை விஷங்கள் எளிதிைில் இறங்க 

ஒளிப்புஞ் சுழுக்கும் ஒருதனல பெோயும் 

வோதம் சயித்திைம் வலிப்பு பித்தம் 

சூனல சைம் குை்மம் நசோக்குச ்சிரங்கு 

குனைசச்ல் சிலெ்தி குைல்விப் பிhதி 

பக்கப்பிளனவ பைரந்தோனை வோனழ 

கடுவை் படுவை் னகத்தோள் சிலெ்தி 

பற்குத்தரனண பருஅனரைோப்பும் 

எல்லோப் பிணியும் எை்றனைக் கண்ைோல் 

ெில்லோபதோை ெீநைைக்கு அருள்வோை் 

ஈபரழுலகமும் எைக்குறவோக 

ஆணும் நபண்ணும் அனைவரும் எ ைக்கோை் 

மண்ணோள் அரசரும் மகிழ்ெ்துறவோக 

உை்னைத் துதிக்க உை்திருெோமம் 

சரவணபவபை னசநலோளிபவபை 

திரிபுரபவபை திகநழோளிபவபை 

பரிபுரபவபை பவநமோழிபவபை 

அரிதிருமுருகோ அமரோபதினைக் 

 



 கந்த சஷ்டி கவசம் பாடல் வரிகள்!  

   

கோதத்ுத் பதவரக்ள் கடும் சினற விடுத்தோை் 

கெ்தோ குகபை கதிரப்வலவபை 

கோரத்்தினக னமெ்தோ கைம்போ கைம்பனை 

இடும்பனை அழித்த இைிைபவல் முருகோ 

தணிகோசலபை சங்கரை் புதல்வோ 

கதிரக்ோ மத்துனற கதிரப்வல் முருகோ 

பழெிப் பதிவோள் போலகுமரோ 

ஆவிைை் குடிவோள் அழகிை பவலோ 

நசெ்திை்மோ மனலயுறும் நசங்கல் வரோைோ 

சமரோ புரிவோழ் சண்முகத்தரபச 

கோரோர ்குழலோள் கனலமகள் ெை்றோை் 

எை்ைோ விருக்க ைோனுனைப் போை 

எனைத் நதோைரெ்்திருக்கும் எெ்னத முருகனைப் 

போடிபை ைோடிபைை் பரவசமோக 

ஆடிபை ைோடிபைை் ஆவிைை் பூதினை 

பெசமுைை் ைோை் நெற்றியில் அணிைப் 

போச வினைகள் பற்றது ெீங்கி 

உை்பதம் நபறபவ உை்ைருளோக 

அை்புைைிரஷி அை்ைமும் நசோை்ைமும் 

நமத்த நமத்தோக பவலோ யுதைோர ்

சித்தி நபற்றடிபைை் சிறப்புைை் வோழ்க 

வோழ்க வோழ்க மயிபலோை் வோழ்க 

வோழ்க வோழ்க வடிபவல் வோழ்க 

வோழ்க வோழ்க மனலக்குரு வோழ்க 

வோழ்க வோழ்க மனலக்குறமகளுைை் 

வோழ்க வோழ்க வோரணதத்ுவசம் 

வோழ்க வோழ்க எை் வறுனமகள் ெீங்க 

எத்தனை குனறகள் எத்தனை பினழகள் 

எத்தனை ைடிபைை் எத்தனை நசயினும் 

நபற்றவை் ெீகுரு நபோறுப்பதுை் கைை் 
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நபற்றவள் குறமகள் நபற்றவளோபம 

பிள்னளநைை் றை்போை்ப் பிரிைமளிதத்ு 

னமெ்தநைை் மீதுை் மைமகிழ்ெ் தருளித் 

தஞ்சநமை்றடிைோர ்தனழத்திை வருள் நசை் 

கெ்தசஷ்டி கவசம் விரும்பிை 

போலை் பதவரோைை் பகரெ்்தனத 

கோனலயில் மோனலயில் கருத்துைைோளும் 

ஆசோரத்துைை் அங்கம் துலக்கி 

பெச முைநைோரு ெினைவதுமோகி 

கெ்தர ்சஷ்டி கவச மிதனைச ்

சிெ்னத கலங்கோது திைோைிப்பவரக்ள் 

ஒருெோள் முப்பத்தோறுரு நகோண்டு 

ஓதிபை நசபித்து உகெ்து ெீறணிை 

அஷ்ை திக்குள்பளோர ்அைங்கலும் வசமோை் 

தினச மை்ைர ்எண்மர ்பசரெ்்தங்கு அருளுவர ்

மோற்றவ ரல்லோம் வெ்து வணங்குவர ்

ெவபகோள் மகிழ்ெ்து ெை்னமைளித்திடும் 

ெவமதை் எைவும் ெல்நலழில் நபறுவர ்

எெ்த ெோளுமீநரைை்ோை் வோழ்வர ்

கெ்தர ்னக பவலோம் கவசத்தடினை 

வழிைோை் கோண நமை்ைோை் விளங்கும் 

விழிைோற் கோண நவருண்டிடும் பபை்கள் 

நபோல்லோதவனரப் நபோடிப்நபோடிைோக்கும் 

ெல்பலோர ்ெினைவில் ெைைம் புரியும் 

சரவ்சத்துரு சங்கோரத்தடி 

அறிெ்நதைதுள்ளம் அஷ்ைநலக்சுமிகளில் 

வீரலைச்ுமிக்கு விருெ்துணவோக 

சூரபத்மோனவத் துணித்தனகைதைோல் 

இருபத்பதழ்வரக்்கு உவெ்தமுதளித்த 

குருபரை் பழைிக் குை்றிைிலிருக்கும் 
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சிை்ைக் குழெ்னத பசவடி பபோற்றி 

எனைத் தடுத்தோை் நகோள் எை்றை துள்ளம் 

பமவிை வடிவுறும் பவலவோ பபோற்றி 

பதவரக்ள் பசைோபதிபை பபோற்றி 

குற மகள் மை மகிழ் பகோபவ பபோற்றி 

திறமிகு திவ்விை பதகோ பபோற்றி 

இடும்போயுதபை இடும்போ பபோற்றி 

கைம்போ பபோற்றி கெ்தோ பபோற்றி 

நவைச்ி புனையும் பவபல பபோற்றி 

உைரக்ிரி கைகசனபக்பகோர ்அரபச 

மயில் ெைமிடுபவோை் மலரடி சரணம் 

சரணம் சரணம் சரவணபவஓம் 

சரணம் சரணம் சண்முகோ சரணம்..! 
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