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మహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం 
 

అయి గిర్దనందిని నందితమేదిని విశ్వవినోదిని నందినుతే 
గిర్దవరవింధ్యశిరోధినివాసిని విష్ణువిలాసిని జిష్ణునుతే 
భగవతి హే శితికంఠకుటంబిని భూర్దకుటంబిని భూర్దకృతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧ || 

సురవరవర్దిణి దురధరధ్ర్దిణి దుర్ముఖమర్దిణి హరిరతే 
త్రిభువనపోషిణి శ్ంకరతోషిణి కిల్బిషమోషిణి ఘోషరతే 
దనుజనిరోషిణి దితిసుతరోషిణి దురుదశోషిణి సింధుసుతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౨ || 

అయి జగదంబ మదంబ కదంబవనప్రియవాసిని హాసరతే 
శిఖర్దశిరోమణితంగహిమాలయశ్ృంగనిజాలయమధ్యగతే 
మధుమధురే మధుకైటభగంజిని కైటభభంజిని రాసరతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౩ || 

అయి శ్తఖండ విఖండితర్మండ వితండితశండ గజాధిపతే 
ర్దపుగజగండ విదారణచండ పరాక్రమశండ మృగాధిపతే 
నిజభుజదండ నిపాతితఖండవిపాతితమండభటాధిపతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౪ || 
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అయి రణదురుద శ్త్రువధోదిత దురధరనిరజర శ్కిోభృతే 
చతరవిచారధురీణ మహాశివ దూతకృత ప్రమథాధిపతే 
దుర్దతదురీహదురాశ్యదురుతిదానవదూతకృతంతమతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౫ || 

అయి శ్రణాగతవైర్దవధూవర వీరవరాభయదాయకరే 
త్రిభువన మసోక శూలవిరోధిశిరోధికృతమల శూలకరే 
దుమిదుమితమర దుందుభినాద మహో మఖరీకృత తిగుకరే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౬ || 

అయి నిజహంకృతిమాత్ర నిరాకృత ధూమ్రవిలోచన ధూమ్రశ్తే 
సమరవిశోషిత శోణితబీజ సమదభవశోణిత బీజలతే 
శివ శివ శంభ నిశంభ మహాహవ తర్దిత భూత పిశాచరతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౭ || 

ధ్నురనుసంగ రణక్షణసంగ పర్దసుురదంగ నటతకటకే 
కనక పిశ్ంగపృషతకనిషంగరసదభట శ్ృంగ హతవటకే 
కృతచతరంగ బలక్షితిరంగ ఘటదిహరంగ రటదిటకే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౮ || 

సురలలనా తతథేయి తథేయి కృతభినయోదర నృతయరతే 
కృత కుకుథః కుకుథో గడదాదికతల కుతూహల గానరతే 



 
 

మహిషాసురమర్దినిస్తోత్రం                           www.HariOme.com                                            Page 3 

       

ధుధుకుట ధుకుకట ధింధిమిత ధ్వని ధీర మృదంగ నినాదరతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౯ || 

జయ జయ జపయ జయే జయ శ్బిపరసుోతి తతిర విశ్వనుతే 
భణ భణ భింజిమి భింకృతనూపుర సింజితమోహిత భూతపతే 
నటితనటారధ నటీనటనాయక నాటితనాటయ సుగానరతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧౦ || 

అయి సుమనః సుమనః సుమనః సుమనః సుమనోహర కంతియుతే 
శ్రిత రజనీ రజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వకరవృతే 
సునయన విభ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమర భ్రమరాధిపతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧౧ || 

సహిత మహాహవ మలలమ తల్బలక మల్బలత రలలక మలలరతే 
విరచిత వల్బలక పల్బలక మల్బలక భిల్బలక భిల్బలక వరగ వృతే 
సితకృత పుల్బలసమలలసితర్మణ తలలజ పలలవ సలలల్బతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧౨ || 

అవిరలగండగలనుదమేదుర మతోమతంగజ రాజపతే 
త్రిభువనభూషణభూతకళానిధి రూపపయోనిధి రాజసుతే 
అయి సుదతీజన లాలసమానస మోహనమనుథ రాజసుతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧౩ || 
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కమలదలామల కోమలకంతి కలాకల్బతమల భాలలతే 
సకలవిలాస కళానిలయక్రమ కేళిచలతకల హంసకులే 
అల్బకుల సంకుల కువలయ మండల మౌల్బమిలదభకులాల్బ కులే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧౪ || 

కరమరళీరవవీజితకూజిత లజిజతకోకిల మంజుమతే 
మిళిత పుల్బంద మనోహర గంజిత రంజితశైల నికుంజగతే 
నిజగణభూత మహాశ్బరీగణ సదుగణసంభృత కేళితలే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧౫ || 

కటితటపీత దుకూలవిచిత్ర మయూఖతిరసకృత చంద్రర్మచే 
ప్రణతసురాసుర మౌళిమణిసుురదంశలసననఖ చంద్రర్మచే 
జితకనకచల మౌళిపదోర్దజత నిరభరకుంజర కుంభకుచే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧౬ || 

విజిత సహస్రకరైక సహస్రకరైక సహస్రకరైకనుతే 
కృత సురతరక సంగరతరక సంగరతరక సూనునుతే 
సురథసమాధి సమానసమాధి సమాధిసమాధి సుజాతరతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧౭ || 

పదకమలం కర్మణానిలయే వర్దవసయతి యోఽనుదినం స శివే 
అయి కమలే కమలానిలయే కమలానిలయః స కథం న భవేత్ 
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తవ పదమేవ పరంపదమితయనుశీలయతో మమ కిం న శివే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧౮ || 

కనకలసతకల సింధుజలైరను సించినుతేగణ రంగభువం 
భజతి స కిం న శ్చీకుచకుంభ తటీపర్దరంభ సుఖానుభవమ్ 
తవ చరణం శ్రణం కరవాణి నతమరవాణి నివాసి శివం 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౧౯ || 

తవ విమలేందుకులం వదనందుమలం సకలం నను కూలయతే 
కిమ పుర్మహూత పురీందుమఖీ సుమఖీభిరసౌ విమఖీక్రియతే 
మమ త మతం శివనామధ్న భవతీ కృపయా కిమత క్రియతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౨౦ || 

అయి మయి దీనదయాలుతయా కృపయైవ తవయా భవితవయమమే 
అయి జగతో జననీ కృపయాసి యథాసి తథాఽనుభితసిరతే 
యదుచితమత్ర భవతయరర్ద కుర్మతదుర్మతపమపాకుర్మతే 
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమయకపర్దిని శైలసుతే || ౨౧ || 

 


