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.. shrIdurgAmAnasa pUjA ..

॥ து³ கா³மானஸ ஜா ॥
க³ேணஶாய நம: ।

உ ³ய ச த³னகு குமாருணபேயாதா⁴ராபி⁴ரா லாவிதா
நா ன ⁴யமணி ரவாலக⁴டிதா த³ தா ³ரு’ஹா பி³ேக ।
ஆ ரு’ டா ஸுரஸு த³ரீபி⁴ரபி⁴ேதாஹ தா பு³ைஜ ப⁴ திேதா
மாத:ஸு த³ரி ப⁴ தக பலதிேக பாது³காமாத³ரா ॥ 1॥
ேத³ேவ ³ராதி³பி⁴ர சித ஸுரக³ ராதா³யஸி ஹாஸன
ச ச கா சனஸ சயாபி⁴ரசித சாரு ரபா⁴பா⁴ வர ।
ஏத ச பகேகதகீபரிமல ைதல மஹானி மல
க³ ேதா⁴ ³வ தனமாத³ேரண தருணீத³ த ³ரு’ஹா பி³ேக ॥ 2॥
ப சா ³ேத³வி ³ரு’ஹாணஶ பு⁴ ³ரு’ஹிணி ஸு த³ரி ராயேஶா
க³ த⁴ ³ர யஸ ஹனி ப⁴ரதர தா⁴ ரீப²ல நி மல ।
த ேகஶா பரிேஶா ⁴ய க கதிகயா ம தா³கினீ ேராதஸி

வா ேரா வலக³ த⁴க ப⁴வதுேஹ ஸு த³ரி வ முேத³ ॥
3॥
ஸுராதி⁴பதிகாமினீகரஸேராஜ லீ ⁴ரு’தா
ஸச த³னஸகு குமாகு³ருப⁴ேரணவி ⁴ராஜிதா ।
மஹாபரிமேலா வலா ஸரஸஶு ³த⁴க ரிகா
³ரு’ஹாணவரதா³யினி ரிபுரஸு த³ரி ரேத³ ॥ 4॥
க³ த⁴ வாமரகி னர ரியதமாஸ தானஹ தா பு³ஜ-
ர தாைர ⁴ரியமாணமு தமதர கா மீரஜாபி ஜர ।
மாத பா⁴ வரபா⁴னும ட³லலஸ கா தி ரதா³ே வல
ைசத னி மலமாதே துவஸன ஸு த³ரி வ முத³ ॥ 5॥
வ க பிதகு ட³ேல ருதியுேக³ஹ தா பு³ேஜமு ³ரிகா

ம ⁴ேயஸாரஸ நித ப³ப²லேக ம ஜீரம ⁴ரி ³வேய ।
ஹாேரா வ ஸி க கெணௗ வணரண காெரௗ கர ³வ ³வேக
வி ய த முகுட ர யனுதி³ன த³ ேதா மத³ யதா ॥ 6॥
³ரீவாயா ⁴ரு’தகா திகா தபடல ³ைரேவயக ஸு த³ர
ஸி ³ர விலஸ லலாடப²லேக ெஸௗ த³ யமு ³ராத⁴ர ।
ராஜ க ஜலமு வேலா பலத³ல ேமாசேன ேலாசேன
த ³தி³ ெயௗஷதி⁴னி மித ரசயது ஶா ப⁴வி ரேத³ ॥ 7॥
அம த³தரம த³ேரா மதி²தது³ ³த⁴ஸி ⁴ ³ப⁴வ
நிஶாகரகேராபம ரிபுரஸு த³ரி ரேத³ ।
³ரு’ஹாணமுக²மீ து முகுரபி³ ப³மாவி ³ருைம-
வினி மிதமத⁴ சி²ேத³ ரதிகரா பு³ஜ தா²யின ॥ 8॥
க ரீ ³ரவச த³ கு³ருஸுதா⁴தா⁴ராபி⁴ரா லாவித
ச ச ச பகபாடலாதி³ஸுரபி⁴ ³ர ைய:ஸுக³ தீ⁴ ரு’த ।
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ேத³வ ரீக³ணம தக தி²தமஹார தி³கு ப⁴ ரைஜ-
ர ப:⁴ஶா ப⁴விஸ ⁴ரேமணவிமல த³ த ³ரு’ஹா பி³ேக॥ 9॥
க லாேரா பல க³ேகஸரஸேராஜா ²யாவலீமாலதீ-
ம லீைகரவேகதகாதி³குஸுைம ர தா வமாராதி³பி:⁴ ।
பு ைப மா யப⁴ேரணைவஸுரபி⁴ நா ரஸ ேராதஸா
தா ரா ேபா⁴ஜனிவாஸினீ ப⁴க³வதீ ச டி³கா ஜேய ॥ 10॥
மா ஸீகு³ ³கு³லச த³ கு³ருரஜ: க ரைஶேலயைஜ-
மா ⁴வீைக:ஸஹகு குைம:ஸுரசிைத:ஸ பிபி⁴ராமி ரிைத: ।
ெஸௗர ⁴ய தி²திம தி³ேர மணிமேய பா ேர ப⁴ேவ ரீதேய
⁴ேபாऽயம்ஸுரகாமினீவிரசித: ச டி³ேக வ முேத³ ॥ 11॥
⁴ரு’த ³ரவபரி பு²ர ³ருசிரர னய யா விேதா
மஹாதிமிர ஶன:ஸுரனித பி³னீனி மித: ।
ஸுவ ணசஷக தி²த:ஸக⁴னஸாரவ யா வித-
தவ ரிபுரஸு த³ரி பு²ரதி ேத³விதீ³ேபாமுேத³ ॥ 12॥

ஜாதீெஸௗரப⁴னி ப⁴ர ருசிகர ஶா ேயாத³ன நி மல
யு த ஹி கு³மரீசஜீரஸுரபி⁴ ³ர யா விைத ய ஜ : ।
ப வா ேனனஸபாயேஸனமது⁴ த³ ⁴யா யஸ மி ரித
ைநேவ ³ய ஸுரகாமினீவிரசித ச டி³ேக வ முேத³ ॥ 13॥
லவ க³கலிேகா வல ப³ஹுல க³வ லீத³ல
ஸஜாதிப²லேகாமல ஸக⁴னஸார கீ³ப²ல ।
ஸுதா⁴மது⁴ரமாகுல ருசிரர னபா ர தி²த
³ரு’ஹாணமுக²ப கேஜ பு²ரிதம ப³ தா ³லக ॥ 14॥
ஶர ரப⁴வச ³ரம: பு²ரிதச ³ரிகாஸு த³ர
க³ல ஸுரதர கி³ணீலலிதெமௗ திகாட³ ப³ர ।
³ரு’ஹாணநவகா சன ரப⁴வத³ ட³க² ேடா³ வல
மஹா ரிபுரஸு த³ரி ரகடமாதப ர மஹ ॥ 15॥
மாத வ முத³மாதே துஸுப⁴க³ ரீபி:⁴ஸதா³ऽऽந்தோ³லித
ஶு ⁴ர சாமரமி து³கு த³ஸ ³ரு’ஶ ர ேவத³து:³கா²பஹ ।
ஸ ³ேயாऽக³ யவஸி ட² ரத³ஶுக யாஸாதி³வா மீகிபி:⁴
ேவ சி ேத ரியமாணஏவகுருதா ஶ மாணிேவத³ ⁴வனி: ॥ 16॥
வ கா³ க³ேணேவணு ரு’த³ க³ஶ க²ேப⁴ரீனி ைத³ பகீ³யமா ।

ேகாலாஹ ராகலிதாதவா துவி ³யாத⁴ரீ ரு’ யகலாஸுகா²ய ॥ 17॥
ேத³விப⁴ திரஸபா⁴வித ரு’ ேத ரீயதா யதி³குேதாऽபில ⁴யேத ।
த ர ெலௗ யமபிஸ ப²லேமக ஜ மேகாடிபி⁴ரபீஹ ந ல ⁴ய ॥ 18॥
ஏைத: ேஷாட³ஶபி:⁴ ப ³ைய பசாேராபக பிைத: ।
ய: பரா ேத³வதா ெதௗதிஸ ேதஷா ப²லமா னுயா ॥ 19॥
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॥இதிது³ கா³த ேர து³ கா³மானஸ ஜாஸமா தா ॥
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