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అయి గిరినందిని నందితమేదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే 

గిరివరవింధ్య శిరోధినివాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే 

భగవతి హే శితికంఠకుటంబిని భూరికుటంబిని భూరికృతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 1 || 

 

సురవరవరిణిి దురధరధ్రిణిి దుర్ము ఖమరిణిి హరరితే 

త్రతిభువనపోషిణి శ్ంకరతోషిణి కిలి్బ షమోషిణి ఘోషరతే 

దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దురు దశోషిణి సింధుసుతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 2 || 

 

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనత్రియవాసిని హాసరతే 

శిఖరిశిరోమణితంగహిమాలయశ్ృంగనిజాలయమధ్య గతే 

మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 3 || 

 

అయి శ్తఖండ విఖండితర్మండ వితండితశండ గజాధిపతే 

రిపుగజగండ విదారణచండ పరాత్రకమశండ మృగాధిపతే 

నిజభుజదండ నిపాతితఖండవిపాతితమండభటాధిపతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 4 || 

 

అయి రణదురు ద శ్త్రతవధోదిత దురధరనిర జర శ్కిభిృతే 

చతరవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత త్రపమథాధిపతే 

దురితదురీహదురాశ్యదురు తిదానవదూతకృతంతమతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 5 || 

 

అయి శ్రణాగతవైరివధూవర వీరవరాభయదాయకరే 

త్రతిభువన మసకి శూలవిరోధిశిరోధికృతమల శూలకరే 

దుమిదుమితమర దుందుభినాద మహో మఖరీకృత తిగు కరే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 6 || 

 

అయి నిజహంకృతిమాత్రత నిరాకృత ధూత్రమవిలోచన ధూత్రమశ్తే 

సమరవిశోషిత శోణితబీజ సమదభ వశోణిత బీజలతే 

శివ శివ శంభ నిశంభ మహాహవ తరిి త భూత ిశాచరతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 7 || 
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ధ్నురనుసంగ రణక్షణసంగ పరిసుు రదంగ నటతక టకే 

కనక ిశ్ంగపృషతక నిషంగరసదభ ట శ్ృంగ హతవటకే 

కృతచతరంగ బలక్షితిరంగ ఘటది హరంగ రటది టకే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 8 || 

 

సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతభినయోదర నృతయ రతే 

కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతల కుతూహల గానరతే 

ధుధుకుట ధుకుక ట ధింధిమిత ధ్వ ని ధీర మృదంగ నినాదరతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 9 || 

 

 జయ జయ జపయ  జయే జయ శ్బపిరసిుతి తతి ర విశ్వ నుతే 

భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే 

నటితనటారధ నటీనటనాయక నాటితనాటయ  సుగానరతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 10 || 

 

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కంతియుతే 

త్రశిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్తకవిృతే 

సునయన విత్రభమర త్రభమర త్రభమర త్రభమర త్రభమరాధిపతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 11 || 

 

సహిత మహాహవ మలలమ తల్బలక మల్బలత రలలక మలలరతే 

విరచిత వల్బలక పల్బలక మల్బలక భిల్బలక భిల్బలక వర గ వృతే 

సితకృత పుల్బలసమలలసితర్మణ తలలజ పలలవ సలలల్బతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 12 || 

 

అవిరలగండగలను దమేదుర మతమితంగజ రాజపతే 

త్రతిభువనభూషణభూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే 

అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహనమను థ రాజసుతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 13 || 

 

కమలదలామల కోమలకంతి కలాకల్బతమల భాలలతే 

సకలవిలాస కళానిలయత్రకమ కేళిచలతక ల హంసకులే 

అల్బకుల సంకుల కువలయ మండల మౌల్బమిలదభ కులాల్బ కులే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 14 || 
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కరమరళీరవవీజితకూజిత లజిజతకోకిల మంజుమతే 

మిళిత పుల్బంద మనోహర గంజిత రంజితశైల నికుంజగతే 

నిజగణభూత మహాశ్బరీగణ సదుగణసంభృత కేళితలే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 15 || 

 

కటితటపీత దుకూలవిచిత్రత మయూఖతిరసక ృత చంత్రదర్మచే 

త్రపణతసురాసుర మౌళిమణిసుు రదంశలసనన ఖ చంత్రదర్మచే 

జితకనకచల మౌళిపదోరిజత నిరభ రకుంజర కుంభకుచే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 16 || 

 

విజిత సహత్రసకరైక సహత్రసకరైక సహత్రసకరైకనుతే 

కృత సురతరక సంగరతరక సంగరతరక సూనునుతే 

సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 17 || 

 

పదకమలం కర్మణానిలయే వరివసయ తి యోనుదినం స శివే 

అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్ 

తవ పదమేవ పరంపదమితయ నుశీలయతో మమ కిం న శివే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 18 || 

 

కనకలసతక ల సింధుజలైరను సించినుతేగణ రంగభువం 

భజతి స కిం న శ్చీకుచకుంభ తటీపరిరంభ సుఖానుభవమ్ 

తవ చరణం శ్రణం కరవాణి నతమరవాణి నివాసి శివం 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే ||19 || 

 

తవ విమలేందుకులం వదనందుమలం సకలం నను కూలయతే 

కిమ పుర్మహూత పురీందుమఖీ సుమఖీభిరసౌ విమఖీత్రకియతే 

మమ త మతం శివనామధ్న భవతీ కృపయా కిమత త్రకియతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 20 || 

 

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ తవ యా భవితవయ మమే 

అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథానుభితసిరతే 

యదుచితమత్రత భవతయ రరి కుర్మతదుర్మతపమపాకుర్మతే 

జయ జయ హే మహిషాసురమరినిి రమయ కపరినిి శైలసుతే || 21 || 
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