பதல் க்கம் சியடினார்கள் பருகடினார்கள் சித்தர்கள் ஆழ்யார்கள் ததாடர்பு
தகாள்க

கந்த சஷ்டி கயசம்
துதிப்பார்க்கு யல்யினபாம் துன்ம்பாம் தஞ்சிற்
திப்பார்க்குச் தசல்யம் ித்துக் - கதித்பதாங்கும்
ிஷ்னடயுங் னககூடும் ிநபருள்
கந்தர் சஷ்டிகயசந் தன.

அநப ரிடர்தீப அநபம் புரிந்த
குநபடி தஞ்பச குி.

சஷ்டினன பாக்கச் சபயண யார்
சிஷ்டருக் குதவும் தசங்கதிர் பயபான்
ாதம் இபண்டில் ன்நணிச் சதங்னக
கீ தம் ாடக் கிண்கிணி னாட

னநன டஞ்தசயும் நனில்யா கார்
னகனில்பய ாதனக் காக்கதயன் றுயந்து
யபயப பயாயுதார் யருக
யருக யருக நனிபான் யருக
இந்திபன் பதா எண்தினச பாற்
நந்திப யடிபயல் யருக யருக

யாசயன் நருகா யருக யருக
பசக் குநகள் ினபயான் யருக
ஆறுபகம் னடத்த ஐனா யருக
ீிடும் பயயன் ித்தம் யருக
சிபகிரி பயயன் சீக்கிபம் யருக
சபயண யார் சடுதினில் யருக
பஹண யச பபபப பபப
ரிஹண யச ரிரிரிரி ரிரிரிரி
யிணய சபஹண யபா
ீ
பநாந
ிய சபஹண ிி ிண

யசப ஹணக யருக யருக

அசுபர் குடிதகடுத்த ஐனா யருக
என்ன னாளும் இனபனான் னகனில்
ன்ிபண் டாயுதம் ாசாங் குசபம்
பந்த யிமிகள் ன்ிபண் டிங்க
யினபந்ததனக் காக்க பயபான் யருக
ஐயுங் கிியும் அனடவுடன் தசௌவும்
உய்தனாி தசௌவும் உனினபயுங் கிியும்
கிியும் தசௌவும் கிதபாி னனயும்
ினதற் தன்பன் ித்தபம் ிரும்

சண்பகன் தீயும் திதனாி தனாவ்வும்
குண்டி னாஞ்சிய குகன்திம் யருக
ஆறு பகபம் அணிபடி ஆறும்
ீிடு தற்ியும் ீண்ட புருயபம்
ன்ிரு கண்ணும் யச்தசவ் யாயும்
ன்தி தற்ினில் யநணிச் சுட்டியும்
ஈபாறு தசயினில் இகுகுண் டபம்
ஆிரு திண்புனத் தமகின நார்ில்
ல்பூ ரணபம் தக்கபந் தரித்து

ன்நணி பூண்ட யபத் நானயும்

பப்புரி நூலும் பத்தணி நார்பும்
தசப்ம குனடன திருயனி றுந்தியும்
துயண்ட நருங்கில் சுடதபாிப் ட்டும்
யபத்ம் தித்த ற்சீ பாவும்
இருததானட னமகும் இனணபமந் தாளும்
திருயடி னதில் சிம்தாி பமங்க
தசககண தசககண தசககண தசகண
தநாகதநாக தநாகதநாக தநாகதநாக தநாதக
கக கக கக தக
டிகுகுண டிகுடிகு டிகுகுண டிகுண
பபபப பபபப பபபப பபப
ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரிரி ரிரிரி
டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடுடு டுடுடு
டகுடகு டகுடிகு டங்கு டிங்குகு
யிந்து யிந்து நனிபான் ிந்து
பந்து பந்து பருகபயள் பந்து
என்ன னாளும் ஏபகச் தசல்ய

னநந்தன் பயண்டும் யபநகிழ்ந் துதவும்
ாா ாா ாா பயசபம்
ீ ா ீ ா ீ ா யிபாததன்று

உன்ிரு யடினன உறுதிதனன் தண்ணும்
என்ன னயத்துன் இனணனடி காக்க
என்னுனிர்க் குனிபாம் இனயன் காக்க
ன்ிரு யிமினால் ானக் காக்க
அடிபனன் யதம் அமகுபயல் காக்க
தாடிபுன தற்ினனப் புிதபயல் காக்க
கதிர்பய ிபண்டு கண்ணினக் காக்க
யிதிதசயி இபண்டும் பயயர் காக்க
ாசிக ிபண்டும் ல்பயல் காக்க
பசின யாய்தனப் தருபயல் காக்க

பப்த் திருல் பனபயல் காக்க
தசப்ின ானயச் தசவ்பயல் காக்க
கன் நிபண்டும் கதிர்பயல் காக்க
என்ிங் கழுத்னத இின பயல் காக்க

நார்ன னிபத் யடிபயல் காக்க
பசரி பனநார் திருபயல் காக்க
யடிபயிருபதாள் யம்தக் காக்க
ிடரிக ிபண்டும் தருபயல் காக்க
அமகுடன் பதுனக அருள்பயல் காக்க
ழுதி ாறும் ருபயல் காக்க

தயற்ிபயல் யனிற்ன யிங்கபய காக்க
சிற்ினட னமகுச் தசவ்பயல் காக்க
ாணாங் கனிற்ன ல்பயல் காக்க
ஆண்தண் குிகன அனில்பயல் காக்க
ிட்ட நிபண்டும் தருபயல் காக்க
யட்டக் குதத்னத யல்பயல் காபக்க
னணத்ததானட னிபண்டும் ருபயல் காக்க
கனணக்கால் பமந்தாள் கதிர்பயல் காக்க
ஐயிப டினினண அருள்பயல் காக்க
னககிபண்டும் கருனணபயல் காக்க

பன்னக னிபண்டும் பபண்பயல் காக்க

ின்னக னிபண்டும் ின்யள் இருக்க
ாயிற் சபஸ்யதி ற்றுனண னாக
ாிக் கநம் ல்பயல் காக்க
பப்ா ாடினன பனபயல் காக்க
எப்தாழு தும்என எதிர்பயல் காக்க
அடிபனன் யசம் அனசவு பபம்
கடுகபய யந்து ககபயல் காக்க
யரும்கல் தன்ில் யச்சிபபயல் காக்க
அனபனிருள் தன்ில் அனனபயல் காக்க

ஏநத்திற் சாநத்தில் எதிர்பயல் காக்க
தாநதம் ீக்கிச் சதுர்பயல் காக்க
காக்க காக்க ககபயல் காக்க
பாக்க பாக்க தாடினில் பாக்க
தாக்க தாக்க தனடனத் தாக்க
ார்க்க ார்க்க ாயம் தாடிட
ில்ி சூினம் தரும்னக னக
யல் பூதம் யாட்டிகப் பய்கள்
அல்ற் டுத்தும் அடங்கா பியும்

ிள்னகள் தின்னும் புமக்கனட பியும்

தகாள்ியாய்ப் பய்களும் குனப் பய்களும்
தண்கனத் ததாடரும் ிபநபாட் சதரும்
அடிபனனக் கண்டால் அிக் கங்கிட
இரிசி காட்படரி இத்துன் பசனயும்
எல்ிலும் இருட்டிலும் எதிர்ப்டும் அண்ணரும்
கபூனச தகாள்ளும் காிபனா டனயரும்
யிட்டாங் காபரும் நிகு பய்களும்
தண்டினக் காபரும் சண்டா ர்களும்
என்தனர் தசாவும் இடியிழுந் பதாடிட
ஆன னடினிில் அரும்ா னயகளும்

பூன நனிரும் ிள்னகள் என்பும்
கபம் நனிரும் ீண்படி நண்னடயும்
ானயகளுடப கசத்துடன்
நனனிற் புனதத்த யஞ்சன தனயும்
ட்டின தசருக்கும் ட்டின ானயயும்
காசும் ணபம் காவுடன் பசாறும்

ஒதுநஞ் சபம் ருயமிப் பாக்கும்
அடினனக் கண்டால் அனந்து குனந்திட
நாற்ார் யஞ்சகர் யந்து யணங்கிட
காதூ தாதனக் கண்டாற் கங்கிட

அஞ்சி டுங்கிட அபண்டு புபண்டிட
யாய்யிட் டி நதிதகட் படாடப்
டினிின் பட்டப் ாசக் கனிற்ால்
கட்டுட ங்கம் கதிடக் கட்டு
கட்டி யுருட்டு கால்னக பினக்
கட்டு கட்டு கதிடக் கட்டு
பட்டு பட்டு யிமிகள் ிதுங்கிட
தசக்கு தசக்கு தசதில்தசதி ாக
தசாக்கு தசாக்கு சூர்ப்னகச் தசாக்கு
குத்து குத்து கூர்யடி பயால்

ற்று ற்று கயன் தணதரி
தணதரி தணதரி தணது யாக
யிடுயிடு பயன தயருண்டது ஒடப்

புியும் ரியும் புன்ரி ாயும்
எியும் கபடியும் இித்ததாடர்ந் பதாடத்
பதளும் ாம்பும் தசய்னான் பூபான்
கடியிட யிரங்கள் கடித்துன பங்கம்
ஏின யிரங்கள் எிதிில் இங்க
ிப்புஞ் சுளுக்கும் ருதன பாயும்
யாதஞ் சனித்தினம் யிப்புப் ித்தம்

சூனசனங் குன்நம் தசாக்குச் சிபங்கு
குனடச்சல் சிந்தி குடல்யிப் ிரிதி
க்கப் ினய டர்ததானட யானம
கடுயன் டுயன் னகத்தாள் சிந்தி
ற்குத் தபனண ருயனப னாப்பும்
எல்ாப் ிணியும் என்னக் கண்டால்
ில்ா பதாட ீதனக் கருள்யாய்
ஈபப ழுகபம் எக்கு யாக
ஆணும் தண்ணும் அனயரும் எக்கா
நண்ணா பசரும் நகிழ்ந்து யாட

உன்னத் துதிக்க உன்ிரு ாநம்
சபயண யப னசதாி யப
திரிபுப யப திகதமாி யப
ரிபுப யப யதநாமிப் யப
அரிதிரு நருகா அநபா தினனக்
காத்து பதயர்கள் கடுஞ்சின யிடுத்தாய்
கந்தா குகப கதிர்பய யப
கார்த்தினக னநந்தா கடம்ா கடம்ன
இடும்ன னமித்த இினபயல் பருகா
தணிகா சப சங்கபன் புதல்யா

கதிர்கா நத்துன கதிர்பயல் பருகா
மிப் தியாழ் ா குநாபா
ஆயின் குடியாழ் அமகின பயா
தசந்தில்நா நனயுறும் தசங்கல்ய பானா
சநபா புரியாழ் சண்பகத் தபபச
காபார் குமாள் கனநகள் ன்ாய்
என்ா யிருக்க னானுனப் ாட
எனத்ததாடர்ந் திருக்கும் எந்னத பருகனப்

ாடிபன் ஆடிபன் பயச நாக
ஆடிபன் ாடிபன் ஆயின் பூதினன

பச படன்னான் தற்ினி ணினப்
ாச யினகள் ற்துீங்கி
உன்தம் தபய உன்ரு ாக
அன்புட ிபட்சி அன்பம் தசான்பம்
தநத்ததநத் தாக பயா யுதார்
சித்திதற் டிபனன் சிப்புடன் யாழ்க
யாழ்க யாழ்க நனிபான் யாழ்க
யாழ்க யாழ்க யடிபயல் யாழ்க
யாழ்க யாழ்க நனக்குரு யாழ்க
யாழ்க யாழ்க நனக்கு நகளுடன்

யாழ்க யாழ்க யாபணத் துயசம்
யாழ்க யாழ்கதயன் யறுனநகள் ீங்க
எத்தன குனகள் எத்தன ினமகள்
எத்தன னடிபனன் எத்தன தசனினும்
தற்யன் ீகுரு தாறுப் துன்கடன்

தற்யள் குநகள் தற்ய ாபந
ிள்னதனன் ன்ாய்ப் ிரினம் அித்து
னநந்ததன் நீ துன் நநகிழ்ந் தருித்
தஞ்சதநன் டினார் தனமத்திட அருள்தசய்
கந்தர் சஷ்டி கயசம் யிரும்ின

ான் பதய பானன் கர்ந்தனதக்
கானனில் நானனில் கருத்துடன் ாளும்
ஆசா பத்துடன் அங்கந் துக்கி
பச படதாரு ினயது யாகிக்
கந்தர் சஷ்டிக் கயச நிதனச்
சிந்னத கங்காது தினாிப்யர்கள்
ருாள் பப்த் தாறுருக் தகாண்டு
ஒதிபன தசித்து உகந்துீ ணின
அட்டதிக் குள்பா படங்கலும் யசநாய்த்
தினசநன் தபண்நர் பசர்ந்தங் கருளுயர்

நாற் தபல்ாம் யந்து யணங்குயர்
யபகாள் நகிழ்ந்து ன்னந னித்திடும்

யநத தவும் ல்தமில் தறுயர்
எந்த ாளுநீ தபட்டாய் யாழ்யர்
கந்தர்னக பயாங் கயசத் தடினன
யமினாய்க் காண தநய்னாய் யிங்கும்
யிமினாற் காண தயருண்டிடும் பய்கள்
தால்ா தயனபப் தாடிதாடி னாக்கும்
ல்பார் ினயில் டம் புரியும்
சர்ய சத்துரு சங்கா பத்தடி

அிந்தத துள்ம் அஷ்டட் சுநிகில்
யபட்
ீ
சுநிக்கு யிருந்துண யாகச்
சூபத் நானயத் துணித்தனக னதால்
இருத் பதழ்யர்க் குயந்தப தித்த
குருபன் மிக் குன்ிி ிருக்கும்
சின்க் குமந்னத பசயடி பாற்ி
எனத்தடுத் தாட்தகா என்த துள்ம்
பநயின யடிவுறும் பயய பாற்ி
பதயர்கள் பசா திபன பாற்ி
குநகள் நநகிழ் பகாபய பாற்ி

திநிகு திவ்யின பதகா பாற்ி
இடும்ா யுதப இடும்ா பாற்ி
கடம்ா பாற்ி கந்தா பாற்ி
தயட்சி புனயும் பயப பாற்ி
உனர்கிரி கக சனக்பகா பபபச
நனில்ட நிடுபயாய் நபடி சபணம்

சபணம் சபணம் சபயண யஒம்
சபணம் சபணம் சண்பகா சபணம்

பதல் க்கம்

