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Durga Suladi Lyrics In Kannada 

ತಾಳ – ಧ್ರು ವ 

ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾಯೆ ಮಹದುಷ್ಟ ಜನ ಸಂಹಾರೆ 

ದುರ್ಗಾಾಂತರ್ಾತ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಾಭೆ ಸುರ್ಭೆ 

ದುರ್ಾಮವಾಗಿದೆ ನಿನನ  ಮಹಿಮೆ ಬೊಮಮ  

ಭರ್ಗಾದಿರ್ಳಿರ್ಗರ್ಲ  ಗುಣಿಸಿದರೂ 

ಸ್ವ ರ್ಾ ಭೂಮಿ ಪಾತಾಳ ವಾಾ ಪುತ ದೇವಿ 

ವರ್ಾಕೆ್ಕ  ಮಿೀರಿದ ಬಲು ಸುಾಂದರಿೀ 

ದುರ್ಾಣದವರ ಬಾಧೆ ಬಹಳವಾಗಿದೆ ತಾಯಿ 

ದುರ್ಾತಿಹಾರೆ ನಾನು ಪೇಳುವುದೇನು 

ದುರ್ಾಾಂಧವಾಗಿದೆ ಸಂಸೃತಿ ನೀಡಿದರೆ 

ನಿರ್ಾಮ ನಾ ಕಾಣೆನಮಮ  ಮಂರ್ಳಾಂರ್ಗ 

ದುರ್ಗಾ ಹೆ ದುರ್ಗಾ ಮಹಾ ದುರ್ಗಾ ಭೂದುರ್ಗಾ ವಿಷ್ಣು  

ದುರ್ಗಾ ದುಜಾಯ ದುಧಾಕೆ್ಕ  ಶಕಿ್ತ  

ದುರ್ಾಕಾನನ ರ್ಹನ ಪವಾತಘೀರ ಸ್ಪಾ 

ರ್ರ್ಾರ ಶಬದ  ವಾಾ ಘ್ು  ಕರಡಿ ಮೃತ್ಯಾ  

ವರ್ಾ ಭೂತ ಪ್ು ೀತ ಪೈಶಾಚಿ ಮೊದಲಾದ 

ದುರ್ಾಣ ಸಂಕಟ ಪಾು ಪಿವಾರ್ಗ 

ದುರ್ಗಾದುರ್ಗಾ ಎಾಂದು ಉಚ್ಚ ಸ್ವ ರದಿಾಂದ 

ನಿರ್ಾಳಿತವಾಗಿ ಒಮೆಮ  ಕೂಗಿದರೂ 

ಸ್ವ ರ್ಗಾಪವರ್ಾದಲ್ಲಲ  ಹರಿಯೊಡನೆ ಇದದ ರೂ 

ಸುರ್ಾಣ ಜಯ ಜಯವಾಂದು ಪೊರ್ಳುತಿರೆ 

ಕರ್ಾಳಿಾಂದಲ್ಲ ಎತಿಿ  ಸಾಕುವ ಸಾಕೆ್ತ  ಭೂತೆ 

ನಿಗುಾಡಿದಂತೆ ಲೀಕ ಲ್ಲೀಲೆ ನಿನರ್ಗ 

ಸ್ವ ರ್ಾಾಂರ್ಗಜನಕ ನಮಮ  ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ರ್ನಂಘ್ರು  

ದುರ್ಗಾಶು ಮ ಮಾಡಿ ಬದುಕುವಂತೆ ಮಾಡು || 1 || 

 

ತಾಳ – ಮಟಟ  

ಅರಿದರಾಂಕುಶ ಶಕಿ್ತ  ಪರಶು ನೇರ್ಲ್ಲಖಡಗ  

ಸ್ರಸಿಜ ರ್ದೆ ಮುದಗ ರ ಚಾಪ ಮಾರ್ಾಣ 

ವರ ಅಭಯ ಮುಸ್ರ್ ಪರಿ ಪರಿ ಆಯುಧವ 

ಧರಿಸಿ ಮೆರೆವ ರ್ಕುಮಿ ಸ್ರಸಿಜ ಭವ ರುದು  

ಸ್ರುವ ದೇವತೆರ್ಳ ಕರುಣಾಪಾಾಂರ್ದಲ್ಲಲ  

ನಿರಿೀಕೆ್ತ ಸಿ ಅವರವರ ಸ್ವ ರೂಪ ಸುಖಕೊಡುವ 

ಸಿರಿಭೂಮಿ ದುರ್ಗಾ ಸ್ರ್ೀಾತಿಮ ನಮಮ  

ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ರ್ನಂಘ್ರು  

ಪರಮ ಭಕುತಿಯಿಾಂದ ಸ್ಮ ರಿಸುವ ಜರ್ಜಜ ನನಿ || 2 || 
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ತಾಳ -ತಿು ವಿಡಿ 

ಸಿುತಿ ಮಾಡುವ ನಿನನ  ಕಾಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ಉ 

ನನ ತ ಬಾಹು ಕರಳವದನೆ ಚಂದಿರೆ ಮುಖೆ 

ಧೃತಿ ಶಾಾಂತಿ ಬಹುರೂಪ್ ರತಿು  ರತಿು  ಚ್ರಣೆ 

ಸಿಿ ತಿಯೆ ನಿದ್ರು ಭದೆು  ಭಕಿವತಸ ಲೇ ಭವಾ ೀ 

ಚ್ತ್ಯರಷ್ಟ  ದಿವ ಹಸಿ್ತ  ಹಸಿಿ  ಹಸಿಿ  ರ್ಮನೆ ಅ 

ದುು ತ ಪು ಬಲೆ ಪು ವಾಸ್ತ ದುರ್ಗಾರಣಾ ವಾಸ್ತ 

ಕೆ್ತತಿಭಾರಹರಣೆ ಕೆ್ತ ೀರಬಿ್ಧ  ತನಯೆ ಸ್ 

ದಗ ತಿ ಪು ದ್ರತೆ ಮಾಯಾ ಶ್ು ೀಯೆ ಇಾಂದಿರೆ ರಮೆ 

ದಿತಿ ಜಾತೆ ನಿರ್ು ಹೆ ನಿರ್ಧಾತ ಕರ್ಮ ಷೆ 

ಪು ತಿಕೂರ್ ಭೇದೆ ಪೂಣಾಬೊೀಧೆ ರೌದೆು ೀ 

ಅತಿಶಯ ರಕಿ  ಜಿಹಾವ ಲೀಲೆ ಮಾಣಿಕಾ ಮಾಲೆ 

ಜಿತಕಾಮೆ ಜನನ ಮರಣ ರಹಿತ ಖ್ಯಾ ತೆ 

ಘೃತ ಪಾತು  ಪರಮಾನನ  ತಾಾಂಬೂರ್ ಹಸಿ್ತ  ಸು 

ವು ತೆ ಪತಿವು ತೆ ತಿು ನೇತೆು  ರಕಿಾಾಂಬರೆ 

ಶತಪತು  ನಯನೆ ನಿರುತಕನೆಾ ೀ ಉದಯಾಕಾ 

ಶತಕೊೀಟಿ ಸ್ನಿನ ಭೆ ಹರಿಯಾಾಂಕಸಂಸಿ್ತ  

ಶುು ತಿತತಿನುತೆ ಶುಕಲ  ಶೀಣಿತ ರಹಿತೆ ಅ 

ಪು ತಿಹತೆ ಸ್ವಾದ್ರ ಸಂಚಾರಿಣಿ ಹಿು ೀ 

ಉತಪ ತಿಿ  ಸಿಿ ತಿರ್ಯ ಕತೆಾ ಶುಭು ಶೀಭನ ಮೂತೆಾ 

ಪತಿತಪಾವನೆ ರನೆನ  ಸ್ರ್ೀಾಷ್ಧಿಯಲ್ಲದುದ  

ಹತಮಾಡು ಕಾಡುವ ರೀರ್ರ್ಳಿಾಂದ 

ಕೆ್ತತಿಯೊಳು ಸುಖದಲ್ಲಲ  ಬಾಳುವ ಮತಿಯಿತಿ್ಯ  

ಸ್ತತ ಕಾಯಲ್ಲ ಬೇಕು ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾ 

ಚ್ಯಾ ತದೂರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ರ್ರೇಯನ ಪ್ು ೀಯೆ 

ಕೃತಾಾಂಜಲ್ಲಯಿಾಂದಲ್ಲ ತಲೆಬಾಗಿ ನಮಿಸುವ || 3 || 

ತಾಳ – ಅಟಟ  

ಶ್ು ೀರ್ಕೆ್ತ ಮ ೀಕಮಲಾ ಪದ್ರಮ ಪದಿಮ ನಿ ಕಮ 

ಲಾರ್ಯೆ ರಮಾ ವೃಷಾಕಪ್ ಧನಾಾ ವೃದಿಿವಿ 

ಶಾಲಾ ಯಜಾಾ  ಇಾಂದಿರೆ ಹಿರಣಾ  ಹರಿಣಿ 

ವಾರ್ಯ ಸ್ತಾ  ನಿತಾಾ ನಂದ ತು ಯಿ ಸುಧಾ 

ಶ್ೀಲೆ ಸುಗಂಧ ಸುಾಂದರಿ ವಿದ್ರಾ ಸುಶ್ೀಲೆ 

ಸುರ್ಕ್ಷಣ ದೇವಿ ನಾನಾ ರೂಪಂರ್ಳಿಾಂದ ಮೆರೆವ ಮೃತ್ಯಾ ನಾಶೆ 

ವಾರ್ರ್ಕೊಡು ಸಂತರ ಸ್ನಿನ ಧಿಯಲ್ಲಲ  

ಕಾರ್ ಕಾರ್ಕ್ಕ ಎನನ  ಭಾರ ವಹಿಸುವ ತಾಯಿ 

ಮೇಲು ಮೇಲು ನಿನನ  ಶಕಿ್ತ  ಕ್ತೀತಿಾ ಬಲು 

ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬಂದೆ ಕೇವರ್ ಈ ಮನ 

ಘಾಳಿಯಂತೆ ಪರದು ವಾ ಕೆ್ಕ  ಪೊಪುದು 

ಏಳರ್ ಮಾಡದೆ ಉದಿ್ರರ ಮಾಡುವ 

ಕೈಲಾಸ್ಪುರದಲ್ಲಲ  ಪೂಜೆಗಾಂಬ ದೇವಿ 

ಮೂರ್ಪು ಕೃತಿ ಸ್ವಾ ವಣಾಾಭಿಮಾನಿನಿ 
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ಪಾರ್ಸಾರ್ರಶಾಯಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ ರ್ನಳು 

ಲ್ಲೀಲೆ ಮಾಡುವ ನಾನಾಭರಣೆ ಭೂಷ್ಣೆ ಪೂಣೆಾ || 4 || 

ತಾಳ – ಆದಿ 

ಗೀಪ್ನಂದನೆ ಮುಕಿ್ಕ  ದೈತಾ  ಸಂತತಿರ್ಗ ಸಂ 

ತಾಪವ ಕೊಡುತಿಪಪ  ಮಹಾಕಠೀರೆ ಉರ್ು  

ರೂಪ ವೈರ್ಕ್ಷಣೆ ಅಜಾಾ ನಕೆಭಿಮಾನಿನಿ 

ತಪತು ಯ ವಿನಾಶ ಓಾಂಕಾರೆ ಹಾಂಕಾರೆ 

ಪಾಪ್ ಕಂಸ್ರ್ಗ ಭಯ ತೀರಿದೆ ಬಾರ್ ಲ್ಲೀಲೆ 

ವಾಾ ಪುತ ಧಮಾಮಾರ್ಾ ಪ್ು ೀರಣೆ ಅಪಾು ಕೃತೆ 

ಸಾವ ಪದದಲ್ಲ ನಿನನ  ನೆನೆಸಿದ ಶರಣನಿರ್ಗ 

ಅಪಾರವಾಗಿದದ  ವಾರಿಧಿಯಂತೆ ಮಹಾ 

ಆಪತಿ್ಯ  ಬಂದಿರಲು ಹಾರೆ ಪೊೀಗೀವು ಸ್ಪಿ  

ದಿವ ೀಪ ನಾಯಿಕ್ಕ ನರಕ ನಿಲೇಾಪ್ ತಮೊೀಗುಣದ 

ವಾಾ ಪಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಭಕಿ  ಜನಕ್ಕ ಪುಣಾ  

ಸೀಪಾನ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸೌಭಾರ್ಾ ವಂತೆ ದುರ್ಗಾ 

ಪಾು ಪುತವಾಗಿ ಎನನ  ಮನದಲ್ಲ ನಿಾಂದು ದುುಃಖ 

ಕೂಪದಿಾಂದಲ್ಲ ಎತಿಿ  ಕಡೆ ಮಾಡು ಜನಮ ಾಂರ್ಳ 

ಸೌಪಣಿಾ ಮಿಗಿಲಾದ ಸ್ತಿಯರು ನಿತಾ  ನಿನನ  

ಆಪಾದ ಮೌಳಿತನಕ ಭಜಿಸಿ ಭವಾ ರದರು 

ನಾ ಪೇಳುವದೇನು ಪಾಾಂಡವರ ಮನೀಭಿಷೆಟ  

ಈ ಪಂಚ್ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಲ  ಆವ ಸಾಧನೆ ಕಾಣೇ 

ಶ್ು ೀಪತಿ ನಾಮ ಒಾಂದೇ ಜಿಹಾವ ರ್ು ದಲ್ಲ ನೆನೆವ 

ಔಪಾಸ್ನ ಕೊಡು ರುದ್ರು ದಿರ್ಳ ವರದೇ 

ತಾಪಸ್ ಜನಪ್ು ೀಯ ವಿಜಯವಿಠ್ಠ ರ್ ಮೂತಿಾಯ 

ಶ್ು ೀಪಾದ್ರಚ್ಾನೆ ಮಾಳಪ  ಶ್ು ೀಭೂದುರ್ಗಾ ವಣಿಾಶು ಯೆ || 5 || 

ಜತೆ 

ದುರ್ಗಾ ಹಾ ಹೇ ಹೀ ಹಾುಃ ದುರ್ಗಾ ಮಂರ್ಳ ದುರ್ಗಾ 

ದುರ್ಗಾತಿ ಕೊಡದಿರು ವಿಜಯವಿಠ್ಠ ರ್ಪ್ು ೀಯೆ || 6 || 
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Durga Suladi Lyrics In English 

Durgaa durgeye maha dushtajana samhaare  

Durgaantargata durge durlabhe sulabhe  

Durgamavaagide ninna mahime bomma  

Bhargaadigaligella gunisidaroo 

swarga bhoomi paataala samasta vyaaputa devi 

vargakke meerida balu sumdaree 

durgunadavara baadhe bahalavaagide taayi  

durgatihaare naanu peluvudenu 

durgandhavaagide samsruti nodidare  

nirgama naa kaanenamma mangalaange  

durge he durge mahaa durge bhoodurge vishnu  

durge durjaya durdhakshe shakti  

durga kaanana gahana parvata ghora sarpa  

gargara shabda vyaaghra karadi mrutyu 

Varga bhoota preta paishaaci modalaada 

Durgana sankata praaptavaage  

durgaa durge endu uccha swaradinda  

nirgalitanaagi omme koogidaroo 

swargaapavargadalli hariyodane iddaroo 

surguna jaya jayavendu pogalutire 

Kargalindali etti saakuva saakshi bhoote 

Nirgudidante lokaleele ninage 

Swargaangaajanaka namma Vijayaviththalananghri 

durgaashraya maadi badukuvante maadu || 1 || 

Taala - Matta 

Aridaraankusha shakti parashu negalikhadga 

Sarasija gade mudgara caapa maargana 

vara abhaya musala pari pari aayudhava  

dharisi mereva lakumi sarasija bhavarudra  

saruva devategala karunaapaangadalli  

nireekshisi avaravara swaroopasukha koduva  

siri bhoomi durgaa sarvottama namma 

Vijayaviththalananghri  

parama bhakutiyinda 

Smarisuva jagajjanani || 2 || 

Taala - Trividi 

Stuti maaduve ninna kaali mahaakaali u 

nnata baahu karaalavadane chandiramukhe 

Drutishaanti bahuroope raatri raatri charane 

Sthitiye nidraa bhadre bhaktavatsale bhavye 

Chaturashta dwihaste hasti hastigamane a 

dbhuta prabale pravaase durgaaranyavaase 

kshiti bhaara harane kshiraabdhi tanaye sa  

dgati pradaate maayaa shreeye indire rame 
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diti jaata nigrahe nirdoota kalmashe 

pratikoola bhede poornabhodhe roudre  

atishaya rakta jihvaalole maanikya maale  

jita kaame janana marana rahita khyaate  

ghruta paatra paramaanna taamboola haste su  

vrute pativrute trinetre raktaambare  

shatapatra nayane nirutakanye udayaarka  

shatakoti sannibhe hariyaanka samsthe  

shrutitatinute shuklashonita rahite a  

Pratihate sarvadaa samchaarini chature  

chatura kapardiye ambhrani hri  

utpatti sthitilaya karte Shubhra shobhana moorte 

patita paavane ranne sarvoshadhiyalliddu  

hata maadi kaaduva rogangalinda  

kshitiyolu sukhadalli baaluva matiyittu  

satata kaayali beku durge durge 

Chyutidoora vijayaviththalareyana priye 

Krutaanjaliyindali talebaagi namisuve || 3 || 

Taala - Atta 

Shreelakshmi kamalaa padmaa padmini kama 

Laalaye ramaa vrushaakapi dhanyaavruddhivi  

Shaalaa yaj~jaa indire hiranye harini 

vaalaya Satya nityaanandatrayi sudhaa  

sheele sugandha Sundari vidyaa susheele  

sulakshana devi naanaa roopamgalinda mereva mrutyu naashe 

Vaalaga kodu santara sannidhiyalli  

kaala kaalake enna bhaara vahisuva taayi  

melu melu ninna shakti keerti balu  

keli keli bande kevala ee mana  

ghaaliyante paradravyakke popadu 

Elala maadade uddhaara maaduva  

kailaasa puradalli poojegomba devi  

moola prakruti Sarvavarnaabhimaanini 

paalasaagarashaayi Vijayaviththalanolu  

leele maaduva naanaabharane bhooshane poorne || 4 || 

Taala - Aadi 

Gopinandane mukte daitya santatige san 

Taapava kodutippa mahaa kathore ugra 

roopa vailakshane aj~jaanakkabhimaani 

taapatraya vinaashe omkaare hoomkaare 

paapi kamsage bhaya toride baala leele 

vyaaputa dharma maarga prerane apraakrute 

swaapadadalli ninna nenesida sharananige 

apaaravaagidda vaaridhiyante mahaa 

aapattu bandiralu haare pogovu sapta  

dweepanaayike naraka nirlepe tamogunada  
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vyaapaara maadisi bhakta janake punya  

sopaana maadi koduva soubhaagyavante durge  

praaputavaagi enna manadali nindu duhkha 

koopadindali etti kade maadu janmangala  

souparni migilaada satiyaru nitya ninna  

apaadamouli tanaka bhajisi bhavyaraadaru 

naa peluvudenu paandavara manobhishte  

ee pancha bhoutikadalli aava saadhane kaane  

shreepati naama onde jihvaagradali neneva 

oupaasana kodu rudraadigala varade 

taapasa janapreeya Vijayaviththala moortiya  

shreepaadaarchane maalpaa shreebhoodurgaa varnaashraye || 5 || 

Jate 

Durge haa he ho haah durge mangala durge | 

Durgati kodadiru vijayaviththala preeye || 6 || 
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