துர்கா துர்ககய மஹதுஷ்டஜன ஸம்ஹாகெ
துர்காம்தர்கத துர்கக துர்லகெ ஸுலகெ
துர்கமயவாகிகத னின்ன மஹிகம கொம்ம
ெர்காதிகளிககல்ல குணிஸிதரூ
ஸ்வர்கபூமி ொதாள ஸமஸ்த வ்யாபுத கதவி
வர்கக்கக மீ ரித ெலுஸும்தரீ

om

துர்கணதவெ ொகத ெஹளவாகிகத தாயி

a.
c

துர்கதிஹாகெ னானு கெளுவுகதனு

துர்கம்தவாகிகத ஸம்ஸ்ற்இதி கனாடிதகெ

gm

னிர்கம னா காகணனம்ம மம்களாம்கக

ou
si

துர்கக கஹ துர்கக மஹாதுர்கக பூதுர்கக
விஷ்ணு

.y

துர்கக துர்ஜகய துர்தகெ ஶக்தி

w

துர்க கானன கஹன ெர்வத ககாெ ஸர்ெ

w

w

கர்கெ ஶப்த வ்யாப்ெ கெடி ம்றுத்யு
வர்க பூதப்கெத பெஶாசி கவாதலாத
துர்கண ஸம்கட ப்ொப்தவாகக
துர்காதுர்கக எம்து உச்சஸ்வெதிம்த
னிர்களிதனாகி ஒம்கம கூகிதரூ
ஸ்வர்காெவர்கதல்லி ஹரிகயாடகன இத்தரு
ஸுர்கண ஜயஜயகவம்து கொகளு திகெ

கர்களிம்தலி எத்தி ஸாகுவ ஸாக்ஷிபூகத
ன ீர்குடிதம்கத கலாகலீகல னினகக
ஸ்வர்கம்காஜனக னம்ம விஜய விட்டலனம்க்ரி
துர்காஶ்ெயமாடி ெதுகுவம்கத மாடு
அரிதொம்குஶ ஶக்தி ெெஶு கனகலி கட்க
ஸெஸிஜ ககத முத்கெ சாெ மார்கண

om

வெ அெய முஸல ெரி ெரி ஆயுதவ

a.
c

தரிஸி கமகெவ லகுமி ஸெஸிஜெவ ருத்ெ
ஸருவ கதவகதகள கருணா ொம்கதல்லி

gm

னிரீக்ஷிஸி அவெவெ ஸ்வரூெஸுக ககாடுவ

ou
si

ஸிரி பூமிதுர்கா ஸருகவாத்தம
னம்ம விஜய விட்டலனம்க்ரி

.y

ெெம ெகுதியிம்த ஸ்மரிஸுவ ஜகஜ்ஜனனி

w

ஸ்துதிமாடுகவ னின்ன காளி மஹாகாளி உ

w

w

ன்னத ொஹு கொளவதகன சம்திெமுகக
த்றுதிஶாம்தி ெஹுரூகெ ொத்ரி ொத்ரி செகண
ஸ்திதிகய னித்ொெத்கெ ெக்தவத்ஸகல ெவ்கய
சதுெஷ்டத்விஹஸ்கத ஹஸ்தி ஹஸ்திகமகன
அ
த்புத ப்ெெகல ப்ெவாஸி துர்காெண்யவாகஸ
க்ஷிதிொெ ஹெகண க்ஷீொப்திதகனகய ஸ

த்கதி ப்கெதாகத மாயா ஶ்ரீகய இம்திகெ ெகம
திதிஜாத னிக்ெகஹ னிர்தூத கல்மகெ
ப்ெதிகூல கெகத பூர்ண கொகத கெௌத்கெ
அதிஶய ெக்த ஜிஹ்வாகலாகல மாணிக்ய
மாகல
ஜிதகாகம ஜனன மெண ெஹிகத க்யாகத

om

க்றுதொத்ெ ெெமான்ன தாம்பூலஹஸ்கத ஸு

a.
c

வ்ெகத ெதிவ்ெகத த்ரிகனத்கெ ஶக்தாம்ெகெ
ஶதெத்ெனயகன னிருத கன்கய உதயார்க

gm

ஶதககாடி ஸன்னிகெ ஹரியாம்க ஸம்ஸ்கெ

ou
si

ஶ்ருதி ததி னுகத ஶுக்ல கஶாணித ெஹிகத அ
ப்ெதிஹகத ஸர்வதா ஸம்சாரிணி சதுகெ

.y

சதுெ கெர்திகய அம்ப்ெணி ஹ்ரீ

w

w

மூர்கத

w

உத்ெதி ஸ்திதிலய கர்கத ஶுப்ெ கஶாென
ெதிதொவகன தன்கய ஸர்கவாெதியலித்து
ஹதமாடு காடுவ கொகம்களிம்த
க்ஷிதிகயாளு ஸுகதல்லி ொளுவ மதி இத்து
ஸதத காயலிகெகு துர்ககதுர்கக
ச்யுததூெ விஜய விட்டலகெயன ப்ரீகய
க்றுதாம்ஜலியிம்தலி தகலொகி னமிஸுகவ

ஶ்ரீ லக்ஷ்மி கமல ெத்மா ெத்மினி கம
லாலகய ெமா வ்றுொகெி தன்ய வ்றுத்தி வி
ஶால யஜ்ஞா இம்திகெ ஹிெண்ய ஹரிணி
வாலய ஸத்யனித்யானம்த த்ெயி ஸுதா
ஶ ீகல ஸுகம்த ஸும்தரி வித்யாஸுஶ ீகல
ஸுலக்ஷண கதவி னானா ரூெகளிம்த கமகெவ

om

ம்றுத்யுனாகஶ

a.
c

வாலகககாடு ஸம்தெ ஸன்னிதியல்லி
காலகாலகக என்ன ொெகொஹிஸுவ தாயி

gm

கமலு கமலு னின்ன ஶக்தி கீ ர்தி ெலு

ou
si

ககளி ககளி ெம்கத ககவல ஈ மன
காளியம்கத ெெத்ெவ்யக்கக கொபுது

.y

எளல மாடகத உத்தாெ மாடுவ

w

பகலாஸ புெதல்லி பூகஜககாம்ெ கதவி

w

w

மூல ப்ெக்ற்இதி ஸர்வ வர்ணாெிமானினி
ொலஸாகெ ஶாயி விஜயவிடலகனாளு
லீகல மாடுவ னானாெெகண பூெகண பூர்கண
ககாெினம்தகன முக்கத பதத்யஸம்ததி ஸம்
தாெவ ககாடுதிப்ெ மஹாககடாகெ உக்ெ
ரூெ பவலக்ஷகண அஜ்ஞானக்ககெிமானினி
தாெத்ெய வினாகஶ ஒம்காகெ கஹாம்காகெ

ொெிகம்ஸகக ெய கதாரிகத ொலலீகல
வ்யாபுகத தர்ம மார்க ப்கெெகண அப்ொக்றுகத
ஸ்வப்னதலி னின்ன கனகனஸித ஶெணனிகக
அொெவாகித்த வாரிதியம்கத மஹா
ஆெத்துெம்திெலு ஹாரி கொககாவு ஸப்த
த்வெ
ீ னாயிகக னெக னிர்கலகெ தகமாகுணத

om

வ்யாொெ மாடிஸி ெக்தஜனகக புண்ய

a.
c

கஸாொன மாடிககாடுவ கஸௌொக்யவம்கத
துர்கக

gm

ப்ொபுதவாகி என்ன மனதல்லி னிம்து துஃக

ou
si

கூெதிம்தலி எத்தி ககடமாடு ஜன்மம்களு
கஸௌெர்ணி மிகிலாத ஸதியரு னித்ய னின்ன

.y

ஆொதகமௌளி தனக ெஜிஸி ெவ்யொதரு

w

னா கெளுவுகதனு ொம்டவெ மகனாெீஷ்கட

w

w

ஈ ொம்சகெௌதிகதல்லி ஆவ ஸாதன காகண
ஶ்ரீெதினாம ஒன்கத ஜிஹ்வாக்ெஹதலி
கனகனவ
ஔொஸன ககாடு ருத்ொதிகள வெகத
தாெஸஜன ப்ரீய விஜய விட்டல மூர்திய
ஶ்ரீொதார்சகன மாள்வ ஶ்ரீ பூ துர்காவர்ணாஶ்ெய
துர்கக ஹா கஹ கஹா ஹா துர்கக மம்கள

துர்கக

w

w

w
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si

gm

a.
c
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துர்கதி ககாடதிரு விஜய விட்டல ப்ரீகய

