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.. shrIdurgAsaptashlokI ..

॥ து³ கா³ஸ த ேலாகீ ॥
।அத²ஸ த ேலாகீ து³ கா³ ।
வஉவாச

ேத³வி வ ப⁴ தஸுலேப⁴ஸ வகா யவிதா⁴யினீ ।
கெலௗஹிகா யஸி ³ ⁴ய த²முபாய ³ ஹிய னத: ॥
ேத³ யுவாச
ரு’ணுேத³வ ரவ யாமி கெலௗஸ ேவ டஸாத⁴ன ।

மயா தைவவ ேனேஹ ய பா³ துதி: ரகா யேத ॥
ௐஅ ய து³ கா³ஸ த ேலாகீ ேதா ரமஹாம ர யநாராயணரு’ஷி:
।
அனு டுபா⁴தீ³னிச² தா³ ஸி । மஹாகாலீமஹால மீமஹாஸர வ ேயா
ேத³வதா: ।

³ கா³ ரீ ய த² ஸ த ேலாகீ து³ கா³பாேட²வினிேயாக:³ ॥
ஞானிநாமபி ேசதா ஸி ேத³வீப⁴க³வதீஹிஸா ।
ப³லாதா³ ரு’ ய ேமாஹாய மஹாமாயா ரய ச²தி ॥ 1॥
து³ ேக³ ரு’தாஹரஸிபீ⁴திமேஶஷஜ ேதா:

வ ைத:² ரு’தா மதிமதீவஶுபா⁴ த³தா³ஸி ।
தா³ரி ³ யது:³க²ப⁴யஹாரிணிகா வத³ யா

ஸ ேவாபகாரகர யஸதா³ऽऽர்த்³ரசி தா ॥ 2॥
ஸ வம க³லமா க³ ேய ேவஸ வா த²ஸாதி⁴ேக ।
ஶர ேய ய ப³ேக ெகௗ³ரி நாராயணிநேமாऽஸ்து ேத ॥ 3॥
ஶர க³ததீ³ தபரி ராணபராயேண ।
ஸ வ யா திஹேர ேத³விநாராயணிநேமாऽஸ்து ேத ॥ 4॥
ஸ வ வ ேபஸ ேவேஶஸ வஶ திஸம விேத ।
ப⁴ேய ⁴ய ராஹிேநா ேத³விது³ ேக³ ேத³விநேமாऽஸ்து ேத ॥ 5॥
ேராகா³னேஶஷானபஹ ஸிது டாரு டாதுகாமா ஸகலானபீ⁴ டா
।
வாமா ரிதாநா நவிப னரா வாமா ரிதா யா ரயதா ரயா தி

॥ 6॥
ஸ வாபா³தா⁴ ரஶமன ைரேலா ய யாகி²ேல வரி ।
ஏவேமவ வயா கா யம ம ³ைவரிவி ஶன ॥ 7॥

॥இதிது³ கா³ஸ த ேலாகீஸ ॥
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