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ദുര്ഗാ ദുര്ഗഗയ മഹദുഷ്ടജന സംഹാഗെ
ദുര്ഗാംതര്ഗത ദുര്ഗഗ ദുെലഗെ സുലഗെ
ദുര്ഗമയവാഗിഗദ നിന്ന മഹിഗമ ഗൊമ്മ
െര്ഗാദിഗളിഗഗലല ഗുണിസിദെൂ
സവര്ഗെൂമി പാതാള സമസ്ത വയാപുത ഗദവി
വര്ഗഗെ മീെിദ ബലുസുംദെീ
ദുര്ഗണദവെ ബാഗെ ബഹളവാഗിഗദ തായി
ദുര്ഗതിഹാഗെ നാനു ഗപളുവുഗദനു
ദുര്ഗംെവാഗിഗദ സംസ്ഇതി ഗനാഡിദഗെ
നിര്ഗമ നാ കാഗണനമ്മ മംഗളാംഗഗ
ദുര്ഗഗ ഗഹ ദുര്ഗഗ മഹാദുര്ഗഗ െൂദുര്ഗഗ
വിഷ്ണു
ദുര്ഗഗ ദുര്ജഗയ ദുര്െഗെ ശക്തി
ദുര്ഗ കാനന ഗഹന പെവത ഗ ാെ സര്പ
ഗര്ഗെ ശബ്ധ വയാപ്പ കെഡി മൃതയു
വര്ഗ െൂതഗപ്പത പപശാചി ഗവാദലാദ
ദുര്ഗണ സംകട പ്പാപ്തവാഗഗ
ദുര്ഗാദുര്ഗഗ എംദു ഉച്ചസവെദിംദ
നിര്ഗളിതനാഗി ഒഗമ്മ കൂഗിദെൂ
സവര്ഗാപവര്ഗദലലി ഹെിഗയാഡഗന ഇദ്ദെു
സുര്ഗണ ജയജയഗവംദു ഗപാഗളു തിഗെ
കര്ഗളിംദലി എത്തി സാകുവ സാക്ഷിെൂഗത
നീര്ഗുഡിദംഗത ഗലാകലീഗല നിനഗഗ
സവര്ഗംഗാജനക നമ്മ വിജയ വിഠ്ഠലനംപ് ി
ദുര്ഗാപ്ശയമാഡി ബദുകുവംഗത മാഡു
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അെിദൊംകുശ ശക്തി പെശു ഗനഗലി ഖഡ്ഗ
സെസിജ ഗഗദ മുദ്ഗെ ചാപ മാര്ഗണ
വെ അെയ മുസല പെി പെി ആയുെവ
െെിസി ഗമഗെവ ലകുമി സെസിജെവ െുപ്ദ
സെുവ ഗദവഗതഗള കെുണാ പാംഗദലലി
നിെീക്ഷിസി അവെവെ സവെൂപസുഖ ഗകാഡുവ
സിെി െൂമിദുര്ഗാ സെുഗവാത്തമ
നമ്മ വിജയ വിഠ്ഠലനംപ് ി
പെമ െകുതിയിംദ സ്മെിസുവ ജഗജ്ജനനി
സ്തുതിമാഡുഗവ നിന്ന കാളി മഹാകാളി ഉ
ന്നത ബാഹു കൊളവദഗന ചംദിെമുഗഖ
െൃതിശാംതി ബഹുെൂഗപ ൊപ്തി ൊപ്തി ചെഗണ
സ്ഥിതിഗയ നിപ്ദാെഗപ്ദ െക്തവത്സഗല െഗവയ
ചതുെഷ്ടദവിഹസ്ഗത ഹസ്തി ഹസ്തിഗമഗന അ
ദ്െുത പ്പബഗല പ്പവാസി ദുര്ഗാെണയവാഗസ
ക്ഷിതിൊെ ഹെഗണ ക്ഷീൊബ്ധിതഗനഗയ സ
ദ്ഗതി ഗപ്പദാഗത മായാ പ്ശീഗയ ഇംദിഗെ െഗമ
ദിതിജാത നിപ്ഗഗഹ നിര്െൂത കല്മഗെ
പ്പതികൂല ഗെഗദ പൂര്ണ ഗൊഗെ ൌഗപ്ദ
അതിശയ െക്ത ജിഹവാഗലാഗല മാണികയ മാഗല
ജിതകാഗമ ജനന മെണ െഹിഗത ഖയാഗത
ൃതപാപ്ത പെമാന്ന താംബൂലഹസ്ഗത സു
പ്വഗത പതിപ്വഗത പ്തിഗനഗപ്ത ശക്താംബഗെ
ശതപപ്തനയഗന നിെുത കഗനയ ഉദയാര്ക
ശതഗകാടി സന്നിഗെ ഹെിയാംക സംഗപ്സ
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പ്ശുതി തതി നുഗത ശുക്ല ഗശാണിത െഹിഗത അ
പ്പതിഹഗത സെവദാ സംചാെിണി ചതുഗെ
ചതുെ കപര്ദിഗയ അംപ്െണി പ്ഹീ
ഉത്പതി സ്ഥിതിലയ കര്ഗത ശുപ്െ ഗശാെന
മൂര്ഗത
പതിതപാവഗന െഗനയ സഗെവാെെിയലിദ്ദു
ഹതമാഡു കാഡുവ ഗൊഗംഗളിംദ
ക്ഷിതിഗയാളു സുഖദലലി ബാളുവ മതി ഇത്തു
സതത കായലിഗബകു ദുര്ഗഗദുര്ഗഗ
ചയുതദൂെ വിജയ വിഠ്ഠലഗെയന പ്പീഗയ
കൃതാംജലിയിംദലി തഗലബാഗി നമിസുഗവ
പ്ശീ ലക്ഷ്മി കമല പദ്മാ പദ്മിനി കമ
ലാലഗയ െമാ വൃൊകപി െനയ വൃദ്ദി വി
ശാല യജ്ഞാ ഇംദിഗെ ഹിെണയ ഹെിണി
വാലയ സതയനിതയാനംത പ്തയി സുൊ
ശീഗല സുഗംെ സുംദെി വിദയാസുശീഗല
സുലക്ഷണ ഗദവി നാനാ െൂപഗളിംദ ഗമഗെവ
മൃതയുനാഗശ
വാലഗഗകാഡു സംതെ സന്നിെിയലലി
കാലകാലഗക എന്ന ൊെഗപാഹിസുവ തായി
ഗമലു ഗമലു നിന്ന ശക്തി കീര്തി ബലു
ഗകളി ഗകളി ബംഗദ ഗകവല ഈ മന
ഗാളിയംഗത പെപ്ദവയഗെ ഗപാപുദു
എളല മാഡഗദ ഉദ്ധാെ മാഡുവ
പകലാസ പുെദലലി പൂഗജഗഗാംബ ഗദവി
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മൂല പ്പക്ഇതി സെവ വര്ണാെിമാനിനി
പാലസാഗെ ശായി വിജയവിഠലഗനാളു
ലീഗല മാഡുവ നാനാെെഗണ െൂെഗണ പൂര്ഗണ
ഗഗാപിനംദഗന മുഗക്ത പദതയസംതതി സം
താപവ ഗകാഡുതിപ്പ മഹാകഗഠാഗെ ഉപ്ഗ
െൂപ പവലക്ഷഗണ അജ്ഞാനഗെെിമാനിനി
താപപ്തയ വിനാഗശ ഒംകാഗെ ഗഹാംകാഗെ
പാപികംസഗഗ െയ ഗതാെിഗദ ബാലലീഗല
വയാപുഗത െര്മ മാര്ഗ ഗപ്പെഗണ അപ്പാകൃഗത
സവപ്നദലി നിന്ന ഗനഗനസിദ ശെണനിഗഗ
അപാെവാഗിദ്ദ വാെിെിയംഗത മഹാ
ആപത്തുബംദിെലു ഹാെി ഗപാഗഗാവു സപ്ത
ദവീപ നായിഗക നെക നിഗെലഗപ തഗമാഗുണദ
വയാപാെ മാഡിസി െക്തജനഗക പുണയ
ഗസാപാന മാഡിഗകാഡുവ സൗൊഗയവംഗത
ദുര്ഗഗ
പ്പാപുതവാഗി എന്ന മനദലലി നിംദു ദുുഃഖ
കൂപദിംദലി എത്തി കഗഡമാഡു ജന്മംഗളു
സൗപര്ണി മിഗിലാദ സതിയെു നിതയ നിന്ന
ആപാദമൗളി തനക െജിസി െവയൊദെു
നാ ഗപളുവുഗദനു പാംഡവെ മഗനാെീഗഷ്ട
ഈ പാംചൌതികദലലി ആവ സാെന കാഗണ
പ്ശീപതിനാമ ഒഗെ ജിഹവാപ്ഗഹദലി ഗനഗനവ
ഔപാസന ഗകാഡു െുപ്ദാദിഗള വെഗദ
താപസജന പ്പീയ വിജയ വിഠ്ഠല മൂര്തിയ
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പ്ശീപാദാര്ചഗന മാളവ പ്ശീ െൂ ദുര്ഗാവര്ണാപ്ശയ
ദുര്ഗഗ ഹാ ഗഹ ഗഹാ ഹാ ദുര്ഗഗ മംഗള
ദുര്ഗഗ
ദുര്ഗതി ഗകാഡദിെു വിജയ വിഠ്ഠല പ്പീഗയ

