
దుర్గా  దుర్గాయ మహదుష్టజన సంహార్గ 
దుర్గా ంతరా్త దుర్గా  దుర్లభె సులభ ె
దురా్మయవగగిదె నినన మహిమె భొమమ 
భర్గా దిగళిగగలల  గుణసిిదర్ూ 
సవరా్భూమి పగతాళ సమసత  వగాపుత దెవి 
వరా్క్గె  మీర్ిద బలుసుందర్ ీ
దురా్ణదవర్ బాధె బహళవగగిదె తాయి 
దురా్తిహార్గ నాను పెళువుదెను 
దురా్ంధవగగదిె సంస్ ఇతి నొడదిర్గ 
నిరా్మ నా క్గణెనమమ మంగళ ంగగ 
దుర్గా  హె దుర్గా  మహాదుర్గా  భూదుర్గా  విష్ణు  
దుర్గా  దుర్జయిె దుర్ధషె శక్తత 
దురా్ క్గనన గహన పర్వత ఘొర్ సర్ప 
గరా్ర్ శబధ  వగాపర కర్డి మృతణా 
వరా్ భూతపెరత పెైశగచి వొదలాద 
దురా్ణ సంకట పగర పత వగగగ 
దుర్గా దుర్గా  ఎందు ఉచ్చసవర్దింద 
నిరా్ళితనాగి ఒమెమ కూగిదర్ూ 
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సవర్గా పవరా్దల్లల హర్ియొడనె ఇదద ర్ు 
సురా్ణ జయజయవెందు పొ గళు తిర్గ 
కరా్ళిందల్ల ఎతిత  సగకువ సగక్షిభూత ె
నీర్ుా డిదంతె లొకలీలె నినగగ 
సవరా్ంగగజనక నమమ విజయ విఠ్ఠ లనంఘిి్ 
దుర్గా శరయమాడి బదుకువంతె మాడు 
అర్ిదర్గంకుశ శక్తత పర్శు నగెల్ల ఖడా 
సర్సజి గదె ముదార్ చాప మారా్ణ 
వర్ అభయ ముసల పర్ి పర్ి ఆయుధవ 
ధర్ిసి మరె్గవ లకుమి సర్సజిభవ ర్ుదర 
సర్ువ దవెతగెళ కర్ుణా పగంగదల్లల 
నిర్ీక్షిసి అవర్వర్ సవర్ూపసుఖ క్ొడువ 
సిర్ి భూమిదుర్గా  సర్ువొతత మ 
నమమ విజయ విఠ్ఠ లనంఘి్ ి
పర్మ భకుతియింద సమర్ిసువ జగజజనని 
సుత తిమాడువె నినన క్గళి మహాక్గళి ఉ 
ననత బాహు కర్గళవదనె చ్ందరి్ముఖగ 
ధృతిశగంతి బహుర్ూపె ర్గతిర ర్గతిర చ్ర్ణె 
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సిి తియిె నిదరా భదెర భకతవతసలె భవెా 
చ్తణర్ష్టదివహసెత  హసిత  హసిత గమనె అ 
దుుత పరబలె పరవగసి దుర్గా ర్ణావగస ె
క్షితిభార్ హర్ణె క్షరీ్గబ్ధధ తనెయిె స 
దాతి పెరదాతె మాయా శ్రరయిె ఇందరి్గ ర్మె 
దితిజాత నిగరహె నిర్ూధ త కలమష ె
పరతికూల భదెె పూర్ు భొధె ర్ౌదెర 
అతిశయ ర్కత జిహావలొలె మాణికా మాలె 
జితక్గమె జనన మర్ణ ర్హతిె ఖాాతె 
ఘృతపగతర పర్మానన తాంబూలహసెత  సు 
వరతె పతివరతె తిరనతెెర శక్గత ంబర్గ 
శతపతరనయనె నిర్ుత కనెా ఉదయార్ె 
శతక్ొటి సనినభె హర్ియాంక సంసెర 
శుర తి తతి నుతె శుకల శొణిత ర్హిత ెఅ 
పరతిహతె సర్వదా సంచార్ిణి చ్తణర్గ 
చ్తణర్ కపర్ిదయి ెఅంభరణి హరీ  
ఉతపతి సిితిలయ కర్గత శుభర శొభన మూర్గత 
పతితపగవనె ధనెా సర్వవష్ధియల్లదుద  
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హతమాడు క్గడువ ర్వగంగళింద 
క్షితియొళు సుఖదల్లల బాళువ మతి ఇతణత  
సతత క్గయల్లబకెు దుర్గాదుర్గా 
చ్ుాతదూర్ విజయ విఠ్ఠ లర్గయన పరరయి ె
కృతాంజల్లయిందల్ల తలెబాగి నమిసువె 
శ్రర లక్షిమ కమల పదామ పదిమని కమ 
లాలయిె ర్మా వృషగకపి ధనా వృదిద  వి 
శగల యజాా  ఇందిర్గ హిర్ణా హర్ిణ ి
వగలయ సతానితాానంత తరయి సుధా 
శ్రలె సుగంధ సుందర్ి విదాాసుశ్రలె 
సులక్షణ దెవి నానా ర్ూపగళింద మరె్గవ మృతణానాశ ె
వగలగక్ొడు సంతర్ సనినధియల్లల 
క్గలక్గలక్గ ఎనన భార్పొ హసిువ తాయి 
మెలు మెలు నినన శక్తత క్ీర్ిత బలు 
క్గళి క్గళి బందె క్గవల ఈ మన 
గగళియంతె పర్దరవాక్గె పొ పుదు 
ఎళల మాడదె ఉదాధ ర్ మాడువ 
క్గైలాస పుర్దల్లల పూజగగవంబ దెవి 
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మూల పరక్ ఇతి సర్వ వర్గు భిమానిని 
పగలసగగర్ శగయి విజయవిఠ్లనొళు 
లీలె మాడువ నానాభర్ణె భూష్ణె పూర్గు 
గవపినందనె ముక్గత దెైతాసంతతి సం 
తాపవ క్ొడుతిపప మహాకఠవర్గ ఉగర 
ర్ూప వెలైక్షణె అజాా నక్గె భిమానిని 
తాపతరయ వినాశె ఒంక్గర్గ హ ంక్గర్గ 
పగపికంసగగ భయ తొర్ిద ెబాలలీలె 
వగాపుతె ధర్మ మారా్ పెరర్ణె అపగర కృత ె
సవపనదల్ల నినన నెనెసది శర్ణనిగగ 
అపగర్వగగిదద  వగర్ధిియంతె మహా 
ఆపతణత బందిర్లు హార్ి పొ గవవు సపత  
దవవప నాయిక్గ నర్క నిర్గలపె తమొగుణద 
వగాపగర్ మాడిసి భకతజనక్గ పుణా 
సొ పగన మాడిక్ొడువ సౌభాగావంతె దుర్గా 
పగర పుతవగగి ఎనన మనదల్లల నిందు దుుఃఖ 
కూపదిందల్ల ఎతిత  కడెమాడు జనమంగళు 
సౌపర్ిు మిగిలాద సతియర్ు నితా నినన 

www.yo
us

igm
a.c

om



ఆపగదమౌళి తనక భజిసి భవార్గదర్ు 
నా పెళువుదెను పగండవర్ మనొభీషెట 
ఈ పగంచ్భౌతికదల్లల ఆవ సగధన క్గణ ె
శ్రరపతినామ ఒనెద  జిహావగరహదల్ల ననెెవ 
ఔపగసన క్ొడు ర్ుదరా దిగళ వర్ద ె
తాపసజన పరరయ విజయ విఠ్ఠ ల మూర్ితయ 
శ్రరపగదార్చనె మాళవ శ్రర భూ దుర్గా వర్గు శరయ 
దుర్గా  హా హ ెహ  హా దుర్గా  మంగళ దుర్గా 
దురా్తి క్ొడదిర్ు విజయ విఠ్ఠ ల పరరయి ె
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