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||  ప్రథమోఽధ్యయయః ||  
 

మధుక్త్ైటభ్ వధ 
అస్య శ్రీ ప్రథమ చర్తత్రస్య |  బరహా్ ఋషిః |  మహాకాళీ దేవత్వ |  గాయతీర ఛనరః |  నన్యర 
శకితః |   రక్తదనితకా బీజమ్ |  అగ్ననస్తత్వమ్ |  ఋగ్రవదః స్వరూప్ం |   శ్రీ మహాకాళీ ప్రరత్యర్ణో 
ప్రథమ చర్తత్ర జపే వినియోగః |  
మహాకాళీ ధ్యయనం 
ఖడాం చక్ర గదేషు చాప్ ప్ర్తఘం,   శూలం భ్ుశుణీీం శిరః,  
శంఙ్ఖం స్నరధతీం క్రైసితోనయన్యం,  స్ర్గవంఙా్ భ్ూషావృత్వమ్ |  
నీలాశ్దుయతిమాస్య పాద దశకాం,  స్తవే మహా కాళికాం 
యామసౌతత్ీవపితే హరౌ క్మలజ్య,  హంత్ుం మధుం క్త్ైటభ్మ్|  
 
ఓం  నమశచణిీకాయై|  
ఓం ఐం మారకండ్గయ ఉవాచ |  | 1|  ( 1-1)  
సావర్తణః స్ూరయత్నయో,  యో మనుః క్థయతే ఽషటమః |  
నిశమయ త్దుత్పతితం,  విస్తర్గ దాదతో మమ | 2|  ( 1-2)  
మహా మాయాను భావేన,  యథా మనవనతర్గధప్ః |  
స్ బభ్ూవ మహాభాగః,  సావర్తణస్తనయో రవేః | 3|  ( 1-3)  
సావర్షచిష్టఽనతర్ణ పూరవం,   చెైత్ర వంశ స్ముదువః |  
స్ురథో న్యమ ర్గజ్ఞఽభ్ూత్,  స్మస్తత క్షితి మణీలే | 4|  ( 1-4)  
త్స్య పాలయత్ః స్మయక్,  ప్రజ్ఞః పుత్వా నివౌరసాన్ |  
బభ్ూవుః శత్రవో భ్ూపాః,  కోలా విధవంసి నస్తద్వ | 5|  ( 1-5)  
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త్స్య త్ైర భ్వదుయదధ,  మతి ప్రబల దణిీనః |  
నూయనైరపి స్ త్ైరుయదేధ,  కోలా విధవంసి భిర్తిత్ః | 6|  ( 1-6)  
త్త్ః స్వపుర మాయాతో,  నిజ దేశధప్న ఽభ్వత్ |  
ఆకారనత స్ీ మహాభాగః,  సయస్తద్వ ప్రబలా ర్తభిః | 7|  ( 1-7)  
అమాత్ైయర్ బలిభిర్ దుషైటర్,  దురాలస్య  దుర్గత్్భిః |  
కోశో బలం చాప్హృత్ం,  త్త్వాపి స్వపుర్ణ త్త్ః | 8|  ( 1-8)  
త్తో మృగయా వాయజ్యన,  హృత్ సావమయః స్ భ్ూప్తిః |  
ఏకాకీ హయ మారుహయ,  జగామ గహనం వనమ్ | 9|  ( 1-9)  
స్ త్తా్వశరమ మద్వాక్షీత్,  ద్వవజ వరయస్య మేధస్ః |  
ప్రశనత శవప్ద్వ కీరణం,  ముని శిష్ఠయప్ శోభిత్మ్ | 10|  ( 1-10)  
త్సౌో క్ఞ్జచత్ీ కాలం చ,  మునిన్య తేన స్త్కృత్ః |  
ఇత్శ్యచత్శచ విచరం,  స్తసి్న్ మునివర్గశరమే | 11|  ( 1-11)  
స్త ఽచినతయత్ త్ద్వ త్త్ర,  మమత్వవ క్ృషట చేత్నః  
మత్ూపరైవఃపాలిత్ంపూరవం,  మయాహ్నంపురంహిత్త్ | 12|  ( 1-12)  
మద్ భ్ృత్ైయ-సయర స్ద్ వృత్యర్ ధర్త్ః పాలయతే న వా 
న జ్ఞనే స్ ప్రధ్యన్ద్ మే,  శూర హస్సత స్ద్వ మదః | 13|  ( 1-13)  
మమ వైర్తవశం యాత్ః,  కాన్ భ్యగానుప్లప్ీయతే  
యే మమా నుగత్వ నిత్యం,  ప్రసాద ధన భ్యజనైః | 14|  ( 1-14)  
అనువృతితం ధురవం తేఽదయ,  కురవంత్-యనయ మహ్ భ్ృత్వం 
అస్మయగ-వయయశీలెైసయః,  కురవద్వుఃస్త్త్ంవయయమ్ | 15|  ( 1-15)  
స్ంచిత్ః స్తఽతి దుఃఖేనః,  క్షయం కోశో గమషయతి  
ఏత్చాచనయచచ స్త్త్ం,  చినతయా మాస్ పార్తోవః | 16|  ( 1-16)  
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త్త్ర విపాా శరమా భాయశ్య,   వైశయ మేక్ం దదరవ స్ః  
స్ ప్ృషటస్ తేన  క్స్తవం భ్య,  హేత్ుశచగమనే ఽత్ర క్ః | 17|  ( 1-17)  
స్శోక్ ఇవ క్సా్ త్వం,  దుర్న్య ఇవ లక్షయస్త  
ఇత్వయక్రణయ వచస్తస్య,  భ్ూప్తేః ప్రణ యోద్వత్మ్ | 18|  ( 1-18)  
ప్రత్ుయవాచ స్త్ం వైశయః,  ప్రశరయా వనతో నృప్మ్ | 19|  ( 1-19)  
వైశయ ఉవాచ | 20|  ( 1-20)  
స్మాధర్ న్యమ వైశోయ ఽహం,  ఉత్పన్ద్న ధనిన్యం కులే | 21|  ( 1-21)  
పుత్ర ద్వరైర్ నిరస్తశచ,  ధన లోభాద సాధుభిః  
విహ్నశచ ధనైర్ ద్వరైః,  పుత్ైో ర్గద్వయ మే ధనమ్ | 22|  ( 1-22)  
వన మభాయగతో దుఃఖ,  నిరస్తశచప్త బంధుభిః  
స్తఽహం న వేద్వ్ పుతా్వణాం,  కుశలా కుశలా తి్కామ్ | 23|  ( 1-23)  
ప్రవృతితం స్వజన్యన్యం చ,  ద్వర్గణాం చాత్ర స్ంసోిత్ః  
కిం ను తేషాంగృహే క్షేమం,  అక్షేమం కింనుసామపోత్మ్ | 24|  ( 1-24)  
క్థంతే కింను స్ద్ వృత్వతం,  దురవృత్వతః కింనుమే స్ుత్వః | 25|  ( 1-25)  
ర్గజ్యవాచ | 26|  ( 1-26)  
యైర్ నిరస్తత భ్వాన్ లుబ్ైధః,  పుత్ర ద్వర్గద్వభిర్ ధనైః | 27|  ( 1-27)  
తేషు కిం భ్వత్ః స్తనహమ్,  అను బధ్యనతి మానస్మ్ | 28|  ( 1-28)  
వైశయ ఉవాచ | 29|  ( 1-29)  
ఏవ మేత్ద్ యథా పాాహ,  భ్వానస్్ద్ గత్ం వచః | 30|  ( 1-30)  
కిం క్ర్షమ న బధ్యనతి,  మమ నిషుోరత్వం మనః  
యైః స్నతయజయ పిత్ృస్తనహం,  ధన లుబ్ైధర్ నిర్గక్ృత్ః | 31|  ( 1-31)  
ప్తిః స్వజన హారరం చ,  హార్తరతేష్టవవ మే మనః  
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కిమేత్న్యనభి జ్ఞన్యమ,  జ్ఞనననపి మహామతే | 32|  ( 1-32)  
యతేపోమ ప్రవణం చిత్తం,  విగుణేషవపి బనుధషు  
తేషాం క్ృతే మే నిఃశవస్త,  దౌర్నస్యం చ జ్ఞయతే | 33|  ( 1-33)  
క్ర్షమ కిం యనన మనః,  తే షవప్రరతిషు నిషుోరమ్ | 34| ( 1-34)  
మారకణీేయ ఉవాచ | 35|  ( 1-35)  
త్త్సౌత స్హితౌ విప్ర,  త్ంమునిం స్ముప్సోితౌ | 36|  ( 1-36)  
స్మాధర్ న్యమ వైశోయ ఽసౌ,  స్ చ పార్తోవ స్త్తమః  
క్ృత్వవ త్ు తౌ యథా న్యయయం,  యథారహం తేన స్ంవిదమ్ | 37|  ( 1-37)  
ఉప్విష్టట క్థాః కాశిచత్,  చక్రత్ుర్ వైశయ పార్తోవౌ | 38|  ( 1-38)  
ర్గజ్యవాచ | 39|  ( 1-39)  
భ్గవన్,  త్వవమహం ప్రషుట,  మచాఛమేయక్ం వదస్వ త్త్ | 40|  ( 1-40)  
దుఃఖాయ యనే్ మనస్ః,  స్వచిత్వత యత్తత్వం విన్య  
మమత్వం గత్ ర్గజయస్య,  ర్గజ్ఞయఙ్గా షవఖిలేషవపి | 41|  ( 1-41)  
జ్ఞనతోఽపి యథాజాస్య,  కిమేత్న్ ముని స్త్తమ  
అయం చ నిక్ృత్ః పుత్ైోః,  ద్వరైర్ భ్ృత్ైయస్ త్థోజ్ఞిత్ః | 42|  ( 1-42)  
స్వజనేన చ స్నతయక్తః,  తేషు హారీర త్థాప్యతి  
ఏవ మేష త్థాహం చ,  ద్వవవప్యత్యంత్ దుఃఖితౌ | 43|  ( 1-43)  
దృషట దోష్టఽపి విషయే,  మమత్వవ క్ృషట మానసౌ  
త్త్ కిమేత్న్ మహాభాగ,  యన్ మోహో జ్ఞానిన్ద్రపి | 44|  ( 1-44)  
మమాస్య చ భ్వతేయషా,  వివేకానధస్య మూఢత్వ | 45|  ( 1-45)  
ఋషిరువాచ | 46|  ( 1-46)  
జ్ఞాన మసిత స్మస్తస్య,  జన్ద్తర్ విషయ గోచర్ణ | 47|  ( 1-47)  
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విషయశచ మహాభాగ , యానిత చెైవం ప్ృథక్ ప్ృథక్  
ద్వవాన్యధః పాాణినః కేచిద్,  ర్గతా్వ వన్యధస్ త్థాప్ర్ణ | 48|  ( 1-48)  
కేచిద్-ద్వవా త్థా ర్గతౌా,  పాాణిన స్ుతలయ దృషటయః 
జ్ఞానిన్ద్ మనుజ్ఞః స్త్యం,  కిం త్ు తే న హి కేవలమ్ | 49|  ( 1-49)  
యతో హి జ్ఞానినః స్ర్ణవ,  ప్శు ప్క్షి మృగాదయః  
జ్ఞానంచ త్న్నుషాయణాం,  యతేతషాం మృగప్క్షిణామ్ | 50|  ( 1-50)  
మనుషాయణాం చ యత్ తేషాం,  త్ులయమనయత్ త్థోభ్యోః  
జ్ఞానేఽపి స్తి ప్శైయత్వన్,   ప్త్ఙ్మా ఞ్చఛవ చఞ్ుచష | 51|  ( 1-51)  
క్ణ మోక్ష దృత్వన్ మోహాత్,  ప్రడయ మాన్య నపి క్షుధ్య 
మానుషా మనుజ వాయఘా,  సాభిలాషాః స్ుత్వన్ ప్రతి | 52|  ( 1-52)  
లోభాత్ ప్రత్ యుప్ కార్గయ,  ననేవత్వన్ కిం న ప్శయసి  
త్థాపి మమత్వ వర్ణత,  మోహ గర్ణత నిపాతిత్వః | 53|  ( 1-53)  
మహామాయా ప్రభావేణ,  స్ంసార సిోతి కార్తణా  
త్న్యనత్ర విస్్యః కార్షయ,  యోగనిద్వా జగత్పతేః | 54|  ( 1-54)  
మహామాయా హర్ణశైచషా,  త్యా స్మో్హయతే జగత్ 
జా్ఞనిన్యమపి చేత్వంసి,  దేవీ భ్గవతీ హి సా | 55|  ( 1-55)  
బలా ద్వక్ృషయ మోహాయ,  మహామాయా ప్రయచఛతి  
త్యా విస్ృజయతే విశవం,  జగతేత్త్ చర్గచరమ్ | 56|  ( 1-56)  
సైషా ప్రస్న్యన వరద్వ,  నృణాం భ్వతి ముక్తయే  
సా విద్వయ ప్రమా ముకేతః,  హేత్ుభ్ూత్వ స్న్యత్నీ | 57|  ( 1-57)  
స్ంసార బనధ హేత్ుశచ,  సైవ స్ర్ణవశవర్ణశవరీ | 58|  ( 1-58)  
ర్గజ్యవాచ | 59|  ( 1-59)  
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భ్గవన్ కా హి సా దేవీ,  మహామాయేతి యాం భ్వాన్ | 60|  ( 1-60)  
బరవీతి క్థముత్పన్యన సా,  క్ర్గ్సాయశచ కిం ద్వవజ  
యత్పోభావా చ సా దేవీ,  యత్ స్వరూపా యదుదువా | 61|  ( 1-61)  
త్త్ స్రవం శోోత్ుమచాఛమ,  త్వతోత బరహ్ విద్వం వర | 62|  ( 1-62)  
ఋషిరువాచ | 63|  ( 1-63)  
నిత్ైయవ సా జగన్ మూర్తతః,  త్యా స్రవమదం త్త్మ్ | 64|  ( 1-64)  
త్థాపి త్త్ీముత్పతితః,  బహధ్య శూరయత్వం మమ  
దేవాన్యం కారయ సిదధయరోం,  ఆవిరువతి సా యద్వ | 65|  ( 1-65)  
ఉత్పనేనతి త్ద్వ లోకే,  సా నిత్వయప్యభిధీయతే  
యోగనిద్వాం యద్వ విషుణః,  జగత్ యేకారణవీ క్ృతే | 66|  ( 1-66)  
ఆస్సతరయ శ్యష మభ్జత్,  క్లాపనేత భ్గవాన్ ప్రభ్ుః  
త్ద్వ ద్వవవస్ురౌ ఘ్నరౌ,  విఖాయతౌ మధుక్త్ైటభౌ | 67|  ( 1-67)  
విషుణ క్రణ మలోదూుతౌ,  హనుతం బరహా్ణ ముదయతౌ  
స్ న్యభి క్మలే విష్ఠణః,  సిోతో బరహా్ ప్రజ్ఞప్తిః | 68|  ( 1-68)  
దృషాటవ త్వవస్ురౌ చోగ్ో,  ప్రస్ుప్తం చ జన్యరరనమ్  
త్ుషాటవ యోగనిద్వంా,  త్వమేకాగర హృదయః సిోత్ః | 69|  ( 1-69)  
విబోధన్యరో్గయ హర్ణ,  రహర్త నేత్ర క్ృత్వలయామ్  
విశ్యవశవరీం జగద్వధతీరం,  సిోతి స్ంహార కార్తణీమ్ | 70|  ( 1-70)  
నిద్వాం భ్గవతీం విష్ఠణః,  అత్ులాం తేజస్ః ప్రభ్ుః | 71|  ( 1-71)  
బరహో్వాచ | 72|  ( 1-72)  
త్వంసావహా త్వంస్వధ్య,  త్వంహి వషటాకరః స్వర్గతి్కా | 73|  ( 1-73)  
స్ుధ్య త్వమక్షర్ణ నితేయ,  తిరధ్య మాతా్వతి్కా సోిత్వ  
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అరధమాతా్వ సిోత్వ నిత్వయ,  యానుచాచర్గయ విశ్యషత్ః | 74|  ( 1-74)  
త్వమేవ స్ంధ్యయ సావితీర,  త్వం దేవి జననీ ప్ర్గ  
త్వయైత్ద్ ధ్యరయతే విశవం,  త్వయైత్త్ స్ృజయతే జగత్ | 75|  ( 1-75)  
త్వయైత్త్ పాలయతే దేవి,  త్వమత్ స్యనేత చ స్రవద్వ 
విస్ృష్టట స్ృషిట రూపా త్వం,  సిోతి రూపా చ పాలనే | 76|  ( 1-76)  
త్థా స్ంహృతిరూపానేత,  జగతోఽస్య జగన్యే 
మహావిద్వయ మహామాయా,  మహామేధ్య మహా స్్ృతిః | 77|  ( 1-77)  
మహామోహా చ భ్వతీ,  మహాదేవీ మహాస్ురీ  
ప్రక్ృతిస్తవం చ స్రవస్య,  గుణత్రయ విభావినీ | 78|  ( 1-78)  
కాళర్గతిరర్ మహార్గతిరర్,  మోహర్గతిరశచ ద్వరుణా  
త్వం శ్రీః త్వమీశవరీ త్వం హా్ః,  త్వం బుద్వధర్ బోధ లక్షణా | 79|  ( 1-79)  
లజ్ఞి పుషిటస్-త్థా త్ుషిటః,  త్వం శనితః,  క్షనిత ర్ణవ చ  
ఖడా్గనీ శూలినీ ఘ్నర్గ,  గద్వనీ చకిరణీ త్థా | 80|  ( 1-80)  
శంఖిణీ చాపినీ బ్దణ,  భ్ుశుణీీ ప్ర్తఘయుధ్య  
సౌమాయ సౌమయ త్ర్గ శ్యష,  సౌమేయభ్యస్ త్వతి స్ునరరీ | 81|  ( 1-81)  
ప్ర్గ ప్ర్గణాం ప్రమా,  త్వమేవ ప్రమేశవరీ  
యచచ కింఞ్జచత్ క్వచిద్ వస్ుత,  స్దస్ద్ వాఖిలాతి్కే | 82|  ( 1-82)  
త్స్య స్రవస్య యా శకితః,  సా త్వం కిం స్ూతయస్తత్ద్వ  
యయా త్వయా జగత్ స్రషాట,  జగత్ పాత్యతిత యో జగత్ | 83|  ( 1-83)  
స్తఽపి నిద్వావశం నీత్ః,  క్సాతవం స్తతత్ు మహేశవరః 
విషుణః శరీర గరహణ మహమీశన ఏవ చ | 84|  ( 1-84)  
కార్తత్వస్తత యతో ఽత్సాతవం,  క్ః స్తతత్ుం శకితమాన్ భ్వేత్  
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సా త్వమత్ోం ప్రభావైః,  సైవ రుద్వరైర్ దేవి స్ంస్ుతత్వ | 85|  ( 1-85)  
మోహయైతౌ దుర్గధర్గోవస్ురౌ మధుక్త్ైటభౌ  
ప్రబోధం చ జగత్ సావమీ,  నీయత్వమచుయతో లఘు | 86|  ( 1-86)  
బోధశచ కిరయత్వ మస్య,  హనుతమేతౌ మహాస్ురౌ | 87|  ( 1-87)  
ఋషిరువాచ | 88|  ( 1-88)  
ఏవం స్ుతత్వ త్ద్వ దేవీ,  త్వమస్స త్త్ర వేధసా | 89|  ( 1-89)  
విష్ఠణః ప్రబోధన్యర్గోయ,  నిహనుతం మధుక్త్ైటభౌ  
నేత్వాస్య న్యసికా బ్దహ,  హృదయేభ్యః త్థోరస్ః | | 90|  ( 1-90)  
నిరామయ దరవనే త్సౌో,  బరహ్ణో ఽవయక్త జన్నః  
ఉత్తసౌో చ జగన్యనథః,  త్యా ముకోత జన్యరరనః | 91|  ( 1-91)  
ఏకారణవే హి శయన్యత్తత్ః,  స్ దదృశ్య చ తౌ  
మధుక్త్ైటభౌ దుర్గత్వ్న్య,  వతివీరయ ప్ర్గక్రమౌ | 92|  ( 1-92)  
కోోధ రకేతక్షణావత్ుతం,  బరహా్ణం జనితోదయమౌ  
స్ముత్వోయ త్త్సాతభాయం,  యుయుధే భ్గవాన్ హర్తః | 93|  ( 1-93)  
ప్ఞ్చ వరో స్హసాాణి,  బ్దహ ప్రహరణో విభ్ుః  
త్వవప్యతిబలోన్ మతౌత,  మహామాయా విమోహితౌ | 94|  ( 1-94)  
ఉక్తవంతౌ వర్ష ఽస్్తోత,  విరయత్వమతి కేశవమ్ | 95|  ( 1-95)  
శ్రీ భ్గవానువాచ | 96|  ( 1-96)  
భ్వేత్వమదయ మే త్ుష్టట,  మమ వధ్యయవుభావపి | 97|  ( 1-97)  
కిమనేయన వర్ణణాత్ర,  ఏత్వవద్వధ వృత్ం మమ | 98|  ( 1-98)  
ఋషిరువాచ | 99|  ( 1-99)  
వఞ్జచత్వభాయ మతి త్ద్వ,  స్రవమాప్న మయం జగత్ | 100|  ( 1-100)  
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విలోక్య త్వభాయం గద్వతో,  భ్గవాన్ క్మలేక్షణః  
ఆవాం జహి న యతోారీవ,  స్లిలేన ప్ర్తపులత్వ | 101|  ( 1-101)  
ఋషిరువాచ | 102|  ( 1-102)  
త్థేత్ుయకాతవ భ్గవత్వ,  శంఖ చక్ర గద్వ భ్ృత్వ |  
క్ృత్వవ చకేరణ వై చిఛనేన,  జఘనే శిరస్స త్యోః | 103|  ( 1-103)  
ఏవమేషా స్ముత్పన్యన,  బరహ్ణా స్ంస్ుతత్వ స్వయమ్ |  
ప్రభావమసాయదేవాయస్ుత భ్ూయఃశృణువద్వమతే| ఐంఓం|  | 104|  ( 1-104)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయపుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
మధుక్త్ైటభ్వధ్య న్యమ ప్రథమోఽధ్యయయః 
 

స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 

ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 

సాంగాయై,  సాయుధ్యయై,  స్ప్ర్తవార్గయై,  స్ర్గవతి్కాయై  
వాగువ బీజ్ఞధషాటత్ైోయ శ్రీ మహాకాళై్య నమః  
 

న్యగవలీల దళ దవయయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం క్పిత్ోఫలం హోమయేత్ 
 

ఉవాచమంత్వాః 14 ఏవం 104 
శోలక్మంతా్వః  66 ఏవమాద్వత్ః 104  మంతా్వః  24 
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||  అథ మధయమ చర్తత్రమ్ ||  
 

ఓం మధయమ చర్తత్రస్య విషుణఋషిః,  మహాలక్ష్మీర్ణరవత్వ,  ఉషిణక్ ఛంధః,  శక్ంభ్రీ 
శకితః, దుర్గాబీజమ్,  వాయుస్తత్వమ్,  యజుర్ణవదః స్వరూప్మ్,  శ్రీ మహాలక్ష్మీ ప్రరత్యరోం 
మధయమ చర్తతేర వినియోగః|  
 

మహాలక్ష్మీ ధ్యయనమ్ 
 

ఓం అక్షస్రక్ ప్రశుం,  గదేషు కులిశం,  ప్ద్ం ధనుః కుణిీకాం,  
దణీం శకితమ్ అసిం చ,  చర్ జలజం,  ఘణాటం స్ుర్గభాజనమ్ |  
శూలం,  పాశ స్ుదరవనే చ దధతీం,  హసయః ప్రస్న్యననన్యం,  
స్తవే సైర్తభ్మర్తరనీమ్ ఇహ,  మహాలక్ష్మీం స్ర్షజసిోత్వం |  
 

|| ద్వవతీయోఽధ్యయయః || 
మహిషాస్ురసైనయ వధ 

ఓం హా్ం ఋషిరువాచ | 105| ( 2-1)  
దేవాస్ుర మభ్ూద్ యుదధం,  పూరణమబర శత్ం పుర్గ |  
మహిష్ట ఽస్ుర్గణా మధపే,  దేవాన్యంచ పురందర్ణ | 106|  ( 2-2)  
త్త్వా స్ురైర్ మహావీరైయః,  దేవసైనయం ప్ర్గజ్ఞత్ం |  
జ్ఞత్వవ చ స్క్లాన్ దేవాన్,  ఇన్ద్రోఽభ్ూన్ మహిషాస్ురః | 107|  ( 2-3)  
త్త్ః ప్ర్గజ్ఞత్వ దేవాః,  ప్ద్ యోనిం ప్రజ్ఞప్తిమ్ |  
పురస్కృత్య గత్వస్ త్త్ర,  యతేరశ గరుడధవజౌ | 108|  ( 2-4)  
యథా వృత్తం త్యోస్ త్దవన్,  మహిషాస్ుర చేషిటత్మ్ |  



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 59 www.bhaskaraprakasha.com 

తిరదశః క్థయా మాస్ుర్,  దేవాభి భ్వవిస్తరమ్ | 109|  ( 2-5)  
స్ూర్ణయంద్వాగనయ నిలేందూన్యం,  యమస్య వరుణస్య చ |  
అనేయషాం చాధకార్గంస్,  స్వయమే వాధ తిషోతి | 110|  ( 2-6)  
స్వర్గాన్ నిర్గక్ృత్వః స్ర్ణవ,  తేన దేవ గణా భ్ువి |  
విచరనిత యథా మర్గతయ,  మహిష్టణ దుర్గత్్న్య | 111|  ( 2-7)  
ఏత్దవః క్థిత్ం స్రవమ్,  అమర్గర్త విచేషిటత్మ్  
శరణం వః ప్రప్న్యనఃస్త్,  వధస్ త్స్య విచినతయత్వమ్ | 112|  ( 2-8)  
ఇత్ోం నిశమయ దేవాన్యం,  వచాంసి మధుస్ూదనః |  
చకార కోప్ం శంభ్ుశచ,  భ్ురకుటీ కుటిలాననౌ | 113|  ( 2-9)  
త్తో ఽతికోప్ పూరణస్య,  చకిరణో వదన్యత్తత్ః |  
నిశచకారమ మహతేతజ్య,  బరహ్ణః శఙ్కరస్య చ | 114|  ( 2-10)  
అనేయషాం చెైవ దేవాన్యం,  శకారదీన్యం శరీరత్ః |  
నిరాత్ం స్ుమహతేతజః,  త్చెైచక్యం స్మగచఛత్ | 115|  ( 2-11)  
అతీవ తేజస్ః కూటం,  జవలనత మవ ప్రవత్మ్ |  
దదృశుస్తత స్ుర్గస్తత్ర,  జ్ఞవలా వాయప్త ద్వగనతరమ్ | 116|  ( 2-12)  
అత్ులం త్త్ర త్తేతజః,  స్రవ దేవ శరీరజమ్ |  
ఏక్సో్ం త్దభ్ూన్యనరీ,  వాయప్త లోక్ త్రయం తివషా | 117|  ( 2-13)  
యదభ్ూచ్ ఛామువం తేజః,  తేన్య జ్ఞయత్ త్ను్ఖమ్ |  
యామేయన చాభ్వన్ కేశ,  బ్దహవో విషుణ తేజసా | 118|  ( 2-14)  
సౌమేయన స్తనయోర్ యుగ్ం,  మధయం చెైందేరణ చాభ్వత్ |  
వారుణేన చ జఙ్ఘిరూ,  నిత్ముస్ తేజసా భ్ువః | 119|  ( 2-15)  
బరహ్ణస్ తేజసా పాదౌ,  త్దఙ్ుాళ్యయ ఽరక తేజసా |  
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వస్ూన్యం చ క్ర్గఙ్ుాళయః,  కౌబేర్ణణ చ న్యసికా | 120|  ( 2-16)  
త్సాయస్ుత దంత్వః స్మూుత్వ,  పాాజ్ఞప్తేయన తేజసా 
నయనతిరత్యం జజ్యా,  త్థా పావక్తేజసా | 121|  ( 2-17)  
భ్ురవౌ చ స్నధయయోస్ తేజః,  శరవణావ నిలస్య చ |  
అనేయషాం చెైవ దేవాన్యం,  స్మువస్తతజసాం శివా | 122|  ( 2-18)  
త్త్ః స్మస్త దేవాన్యం,  తేజ్యర్గశి స్ముదువామ్ |  
త్వం విలోక్య ముదం పాాపుర్,  అమర్గ మహిషా ర్తరత్వః | 123|  ( 2-19)  
శూలం శూలాద్ వినిషకృషయ,  దదౌ త్సైయ పిన్యక్ ధృక్ |  
చక్రం చ దత్తవాన్ క్ృషణః,  స్ముత్ పాదయ స్వ చక్రత్ః | 124|  ( 2-20)  
శఙ్ఖం చ వరుణః శకితం,  దదౌ త్సైయ హత్వశనః |  
మారుతో దత్తవాంశచప్ం,  బ్దణపూర్ణణ త్థేషుధీ | 125|  ( 2-21)  
వజరమనరోః స్ముత్వపదయ,  కులిశదమర్గధప్ః |  
దదౌ త్సైయ స్హసాాక్ష్య,  ఘణాటమ్ ఐర్గవత్వద్ గజ్ఞత్ | 126|  ( 2-22)  
కాలదణాీద్ యమో దణీం,  పాశం చాముా ప్తిరరదౌ |  
ప్రజ్ఞప్తిశ్-చాక్షమాలాం,  దదౌ బరహా్ క్మణీలుమ్ | 127|  ( 2-23)  
స్మస్త ర్షమ కూపేషు,  నిజ రశీ్న్ ద్వవాక్రః  
కాలశచ దత్తవాన్ ఖడాం,  త్సాయః చర్ చ నిర్లమ్ | 128|  ( 2-24)  
క్షీర్షదశచమలం హారం,  అజర్ణ చ త్థామార్ణ  
చూడామణిం త్థాద్వవయం , కుణీలే క్టకాని చ | 129|  ( 2-25)  
అరధచనరోం త్థా శుభ్రం,  కేయూర్గన్ స్రవ బ్దహషు  
నూపురౌ విమలౌ త్దవత్,  గ్ైోవేయక్ మనుత్తమమ్ | 130|  ( 2-26)  
అఙ్ుాళీయక్ రత్వనని,  స్మసాతషవఙ్ుాళీషు చ  
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విశవ క్ర్గ్ దదౌ త్సైయ,  ప్రశుం చాతి నిర్లమ్ | 131|  ( 2-27)  
అసాతోణి అనేక్రూపాణి,  త్థాఽభేదయం చ దంశనమ్  
అమాలన ప్ఙ్కజ్ఞం మాలాం,  శిరస్-యురసి చాప్ర్గమ్ | 132|  ( 2-28)  
అదద జిలధస్ త్సైయ,  ప్ఙ్కజం చాతి శోభ్నమ్  
హిమవాన్ వాహనం సింహం,  రత్వనని వివిధ్యనిచ | 133|  ( 2-29)  
దద్వవశూనయం స్ురయా,  పానపాత్రం దన్యధప్ః  
శ్యషశచ స్రవ న్యగ్రశో,  మహామణి విభ్ూషిత్మ్ | 134|  ( 2-30)  
న్యగహారం దదౌ త్సయై,  ధతేత యః ప్ృథివీ మమామ్  
అనైయరపి స్ురైర్ దేవీ,  భ్ూషణ్ై ర్గయుధైః త్థా | 135|  ( 2-31)  
స్మా్నిత్వ నన్యదోచెైచః,  సాటటహాస్ం ముహరు్హః  
త్సాయన్యదేన ఘ్నర్ణణ,  క్ృత్ీిమా పూర్తత్ం నభ్ః | 136|  ( 2-32)  
అమాయ త్వతి మహత్వ,  ప్రతి శబోర మహాన భ్ూత్  
చుక్షుభ్ుః స్క్లా లోకాః,  స్ముద్వాశచ చక్మపర్ణ | 137|  ( 2-33)  
చచాల వస్ుధ్య చేలుః,  స్క్లాశచ మహ్ధర్గః  
జయేతి దేవాశచ ముద్వ,  త్వమూచుః సింహ వాహినీమ్ | 138|  ( 2-34)  
త్ుషుటవుర్ మునయశైచన్యం,  భ్కిత నమాాత్్ మూరతయః  
దృషాటవ స్మస్తం స్ంక్షుబధం,  త్ైోలోక్య మమర్గ రయః | 139|  ( 2-35)  
స్ననద్వధ ఖిల సైన్యయస్తత,  స్ముత్తస్ుో రుద్వ యుద్వః  
ఆః కిమేత్ద్వతి కోోధ్యత్,  ఆభాషయ మహిషాస్ురః | 140|  ( 2-36)  
అభ్యధ్యవత్ త్ం శబరం,  అశ్యషై రస్ురైర్ వృత్ః  
స్ దదరీ త్తో దేవీం,  వాయప్త లోక్త్రయాం తివషా | 141|  ( 2-37)  
పాద్వ కారన్యతయ నత్ భ్ువం,  కిరీటో-లిలఖి-త్వమార్గమ్  
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క్ష్యభిత్వ శ్యష పాత్వలాం,  ధనుర్గియ నిఃస్వనేన త్వమ్ | 142|  ( 2-38)  
ద్వశో భ్ుజ స్హస్తరణ,  స్మంత్వద్ వాయప్య స్ంసోిత్వమ్  
త్త్ః ప్రవవృతే యుదధం,  త్యా దేవాయ స్ురద్వవషాం | 143|  ( 2-39)  
శసాతోసయోర్ బహధ్య ముక్త్య,  ర్గదీపిత్ ద్వగనతరమ్  
మహిషాస్ుర స్తన్యనీః,  చిక్షు ర్గఖ్యయ మహాస్ురః | 144|  ( 2-40)  
యుయుధే చామరశచనైయః,  చత్ురఙా్ బలానివత్ః  
రథాన్యమయుత్ైః షడ్గుః,  రుదగాాఖ్యయ మహాస్ురః | 145|  ( 2-41)  
అయుధయత్వ యుత్వన్యం చ,  స్హస్తరణ మహాహనుః  
ప్ఞ్చచశద్వుశచ నియుత్ై,  రసిలోమా మహాస్ురః | 146|  ( 2-42)  
అయుత్వన్యం శత్ైః షడ్గుర్,  భాషకలో యుయుధే రణే  
గజ వాజ్ఞ స్హసౌాఘై,  రనేక్త్ైః ప్ర్తవార్తత్ః | 147|  ( 2-43)  
వృతో రథాన్యం కోటాయ చ,  యుదేధ త్సి్నన యుధయత్  
బిడాలాఖ్యయ ఽయుత్వన్యం చ,  ప్ఞ్చచశద్వు రథాయుత్ైః | 148|  ( 2-44)  
యుయుధే స్ంయుగ్ర త్త్ర,  రథాన్యం ప్ర్తవార్తత్ః  
అనేయ చ త్త్వాయుత్శో,  రథ న్యగ హయైరవృత్వః | 149|  ( 2-45)  
యుయుధుః స్ంయుగ్ర దేవాయ,  స్హ త్త్ర మహాస్ుర్గః  
కోటి కోటి స్హసయోస్ుత,  రథాన్యం దనితన్యం త్థా | 150|  ( 2-46)  
హయాన్యం చ వృతో యుదేధ,  త్త్వాభ్ూన్ మహిషాస్ురః  
తోమరైర్ భినిర పాలెైశచ,  శకితభిర్ ముస్లెైస్తథా | 151|  ( 2-47)  
యుయుధుః స్ంయుగ్ర దేవాయ,  ఖడాైః ప్రశు ప్టిటసైః  
కేచిచఛ చిక్షిపుః శకీతః,   కేచిత్ పాశంస్ త్థాప్ర్ణ | 152|  ( 2-48)  
దేవీం ఖడా ప్రహరైస్ుత,  తే త్వం హనుతం ప్రచక్రముః  
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సాపి దేవీ త్త్సాతని,  శసాతోణ్ యసాతోణి చణీికా | 153|  ( 2-49)  
లీల యైవ ప్రచిచేఛద,  నిజ శసాతోస్తో వర్తోణీ  
అన్యయసాత నన్య దేవీ,  స్ూతయమాన్య స్ురర్తోభిః | 154|  ( 2-50)  
ముమోచాస్ుర దేహేషు,  శసాతోణయసాతోణి చేశవరీ  
స్తఽపి కురదోధ ధుత్స్టో,  దేవాయ వాహన కేస్రీ | 155|  ( 2-51)  
చచార్గస్ుర సైనేయషు,  వనేషివవ హత్వశనః  
నిఃశవసాను్ముచేయాంశచ యుధయమాన్యరణేఽమాకా | 156|  ( 2-52)  
త్ ఏవ స్దయః స్మూుత్వ,  గణాః శత్ స్హస్రశః  
యుయుధుస్తత ప్రశుభిర్,  భినిర పాలాసి ప్టిటశైః | 157|  ( 2-53)  
న్యశయన్ద్త ఽస్ురగణాన్,  దేవీ శకుతయప్ బృంహిత్వః  
అవాదయంత్ ప్టహాన్,  గణాః శంఙ్మఖం స్తథాప్ర్ణ | 158|  ( 2-54)  
మృదంఙ్మాంశచ త్థైవానేయ,  త్సి్న్ యుదధ మహోత్ీవే  
త్తో దేవీ తిరశూలేన,  గదయా శకిత వృషిటభిః | 159|  ( 2-55)  
ఖడాాద్వభిశచ శత్శో,  నిజఘన మహాస్ుర్గన్  
పాత్యా మాస్ చెైవాన్యయన్,  ఘన్యటస్వన విమోహిత్వన్ | 160|  ( 2-56)  
అస్ుర్గన్ భ్ువి పాశ్యన,  బద్వధవ చాన్యయనక్రోయత్  
కేచిద్ ద్వవధ్యక్ృత్వ స్సతక్ష్మ్ణః,  ఖడాపాత్ైస్ త్థాప్ర్ణ | 161|  ( 2-58)  
విప్నథిత్వ నిపాతేన,  గదయా భ్ువి శ్యరతే  
వేముశచ కేచిద్ రుధరం,  ముస్లేన భ్ృశం హత్వః | 162|  ( 2-58)  
కేచినినప్తిత్వ భ్ూమౌ,  భిన్యనః శూలేన వక్షసి  
నిరంత్ర్గః శరౌఘేణ,   క్ృత్వః కేచిద్ రణాజ్ఞర్ణ | 163|  ( 2-59)  
శ్యయన్యను కార్తణః పాాణాన్,  మముచుస్ తిర దశరరన్యః |  
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కేషాంచిద్ బ్దహవశిఛన్యనః,  ఛిననగ్నరవాస్ త్థాప్ర్ణ 164|  ( 2-60)  
శిర్గంసి పేత్ు రనేయషాం,  అనేయ మధేయ విద్వర్తత్వః |  
విచిఛనన జఙ్మిస్తవప్ర్ణ,  పేత్ురుర్గవయం మహస్ుర్గః | 165|  ( 2-61)  
ఏక్ బ్దహవక్షి చరణాః,  కేచిద్ దేవాయ ద్వవధ్య క్ృత్వః |  
ఛినేన ఽపి చానేయ శిరసి,  ప్తిత్వః పున రుతిోత్వః | 166|  ( 2-62)  
క్బన్యధ యుయుధుర్ దేవాయ,  గృహ్త్ ప్రమా యుధ్యః |  
ననృత్ుశ్-చాప్ర్ణ త్త్ర,  యుదేధ త్ూరయ లయాశిరత్వః | 167|  ( 2-63)  
క్బన్యధః ఛిననశిరస్ః,  ఖడా శక్త యృషిట పాణయః |  
తిషో తిష్టోతి భాషంతో,  దేవీమనేయ మహాస్ుర్గః | 168|  ( 2-64)  
పాతిత్ైరథ న్యగాశైవర్,  అస్ురైశచ వస్ుంధర్గ|  
అగమాయ సాభ్వత్ త్త్ర,  యత్వాభ్ూత్ీ మహా రణః | 169|  ( 2-65)  
శోణితౌఘ మహా నదయః,  స్దయస్ త్త్ర ప్రస్ుస్ురవుః |  
మధేయ చాస్ుర సైనయస్య,  వారణాస్ుర వాజ్ఞన్యమ్ | 170|  ( 2-66)  
క్షణేన త్న్ మహాసైనయ,  మస్ుర్గణాం త్థాఽమాకా |  
నినేయ క్షయం యథా వహిన,  స్తృణ ద్వరు మహాచయమ్ | 171|  ( 2-67)  
స్చ సింహో మహాన్యదమ్,  ఉత్ీృజన్ ధుత్ కేస్రః  
శరీర్ణభ్యయ ఽమర్గరీణా,  మస్ూనివ విచినవతి | 172|  ( 2-68)  
దేవాయ గణ్ైశచ త్ైస్తత్ర,   క్ృత్ం యుదధం మహాస్ురైః |  
యథైషాం త్ుత్ుషుర్ణరవాః,  పుషపవృషిట ముచోద్వవి| ఓం | 173|  ( 2-69)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ, దేవీ మాహాతే్య,   
మహిషాస్ురసైనయవధ్య న్యమ ద్వవతీయోఽధ్యయయః 
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స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
ఓం హా్ం సాంగాయై,  సాయుధ్యయై,  స్ప్ర్తవార్గయై,  స్ర్గవతి్కాయై  
లక్ష్మీబీజ్ఞధషాటత్ైోయ శ్రీ మహాలక్ష్మ్్య నమః 
 
న్యగవలీల దళ దవయయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ం న్యర్తకేళ ఫలం 
హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 1 ఏవం 69 
శోలక్మంతా్వః  68 ఏవమాద్వత్ః 173 
అరోమంతా్వః    
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|| త్ృతీయోఽధ్యయయః ||  
మహిషాస్ురవధ 

 

ఓం ఉద్వయద్వును స్హస్ర కాంతి మరుణక్షౌమాం శిర్షమాలికాం 
రక్తలిప్తప్యోధర్గం జప్వటీం విద్వయమభీతిం వరం|  
హసాతబ్ైిరరధతీం తిరనేత్రవిలస్దవకాతోరవిందశిరయం  
దేవీం బదరహిమాంశురత్నముకుటాం వందేఽరవిందసిోత్వం 
 

ఓం ఋషిరువాచ | 174|  ( 3-1)  
నిహనయమానం త్త్ైీనయం,  అవలోక్య మహాస్ురః |  
స్తన్యనీః చిక్షురః కోపాద్,  యయౌయోదుధ మథామాకామ్ | 175|  ( 3-2)  
స్ దేవీం శర వర్ణోణ,  వవరో స్మర్ణ ఽస్ురః |  
యథా మేరుగ్నర్ణః శృఙా్ం,  తోయవర్ణోణ తోయదః | 176|  ( 3-3)  
త్స్య చిఛత్వతవ త్తోదేవీ,  లీలయైవ శర్షత్కర్గన్ |  
జఘన త్ురగాన్యాణ్ైర్,  యన్యతరం చెైవ వాజ్ఞన్యమ్ | 177|  ( 3-4)  
చిచేఛద చ ధనుః స్దోయ,  ధవజం చాతి స్ముచిఛోత్మ్ |  
వివాయధ చెైవ గాతేరషు,  ఛినన ధన్యవ నమాశుగ్ైః | 178|  ( 3-5)  
స్ చిఛనన ధన్యవ విరథో,  హత్వశోవ హత్ సారథిః |  
అభ్యధ్యవత్ త్వం దేవీం,  ఖడా చర్ ధర్ష ఽస్ురః | 179|  ( 3-6)  
సింహ మాహత్య ఖడ్గాన,  తీక్షణ ధ్యర్ణణ మూరధని |  
ఆజఘన భ్ుజ్య స్వేయ,  దేవీ మప్యతి వేగవాన్ | 180|  ( 3-7)  
త్సాయః ఖడ్గా భ్ుజం పాపా్య,  ప్ఫాల నృప్నందన |  
త్తో జగాాహ శూలం,  స్ కోపాదరుణ లోచనః | 181|  ( 3-8)  
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చిక్షేప్ చ త్త్స్ త్త్ుత,  భ్దరకాలాయం మహాస్ురః |  
జ్ఞజవలయమానం తేజ్యభీ,  రవి బింబ మవాం బర్గత్ | 182|  ( 3-9)  
దృషాటవ త్ద్వ ప్త్చూఛలం,  దేవీ శూల మముఞ్చత్ |  
త్చూఛలం శత్ధ్య తేన,  నీత్ం స్ చ మహాస్ురః | 183|  ( 3-10)  
హతే త్సి్న్ మహా వీర్ణయ,  మహిషస్య చమూ ప్తౌ |  
ఆజగామ గజ్ఞరూఢః,  చామరస్ తిరదశరరనః | 184|  ( 3-11)  
స్తఽపి శకితం ముమోచాథ,  దేవాయసాతమమాకా దురత్మ్ |  
హూఙ్మకర్గభిహత్వంభ్ూమౌ,  పాత్యామాస్నిషపోభామ్ | 185|  ( 3-12)  
భ్గానం శకితం నిప్తిత్వం,  దృషాటవ కోోధ స్మనివత్ః |  
చిక్షేప్ చామరః శూలం,  బ్దణై్స్ త్దపి సాచిఛనత్ | 186|  ( 3-13)  
త్త్ః సింహః స్ముత్పత్య,  గజ కుమాునతర్ణ సిోత్ః |  
బ్దహ యుదేధన యుయుధే,  తేన్ద్చెైచః తిరదశర్తణా | 187|  ( 3-14)  
యుధయమానౌ త్త్సౌత త్ు,  త్సా్న్ న్యగాన్ మహ్ం గతౌ |  
యుయుధ్యతే ఽతి స్ంరబ్ధధ,  ప్రహారై రతిద్వరుణ్ైః | 188|  ( 3-15)  
త్తో వేగాత్ ఖముత్పత్య,  నిప్త్య చ మృగార్తణా |  
క్ర ప్రహార్ణణ శిరః,  చామరస్య ప్ృథక్ క్ృత్మ్ | 189|  ( 3-16)  
ఉదగరశచ రణే దేవాయ,  శిలా వృక్షద్వభిర్ హత్ః |  
దనత ముషిట త్లెైశైచవ,  క్ర్గళశచ నిపాతిత్ః | 190|  ( 3-17)  
దేవీ క్ృద్వధ గద్వ పాత్ఃై,  చూరణయా మాస్ చోదధత్మ్ |  
బ్దషకలం భినిరపాలేన,  బ్దణై్స్ త్వమాం త్థానధక్మ్ | 191|  ( 3-18)   
ఉగాాస్యమ్ ఉగరవీరయం చ,  త్థైవ చ మహాహనుమ్ |  
తిరనేత్వా చ తిరశూలేన,  జఘన ప్రమేశవరీ | 192|  ( 3-19)  
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బిడాలసాయ సిన్య కాయాత్,  పాత్యామాస్ వై శిరః |  
దురధరం దురు్ఖం చోభౌ,  శరైర్ నినేయ యమ క్షయమ్ | 193|  ( 3-20)  
ఏవం స్ంక్షీయమాణే త్ు,  స్వసైనేయ మహిషాస్ురః |  
మాహిష్టణ స్వరూపేణ,  త్వాస్యా మాస్ త్వన్ గణాన్ | 194|  ( 3-21)  
కాంశిచత్ త్ుణీ ప్రహార్ణణ,  ఖురక్షేపైస్ త్థా ప్ర్గన్ |  
లాఙ్ూాల త్వడ్గత్వం శచన్యయమ్,  శృఙ్మాభాయం చ విద్వర్తత్వన్ | 195|  ( 3-22)  
వేగ్రన కాంశిచదప్ర్గన్,  న్యదేన భ్రమణేన చ |  
నిః శవస్ ప్వనే న్యన్యయన్,  పాత్యా మాస్ భ్ూత్లే | 196|  ( 3-23)  
నిపాత్య ప్రమథానీక్ం,  అభ్యధ్యవత్ స్తఽస్ురః |  
సింహం హంత్ుం మహాదేవాయః,  కోప్ం చకేర త్తోఽమాకా | 197|  ( 3-24)  
స్తఽపి కోపాన్ మహావీరయః,  ఖుర క్షుణణ మహ్త్లః |  
శృఙ్మాభాయం ప్రవత్వనుచాచన్,  చిక్షేప్ చ నన్యద చ | 198|  ( 3-25)  
వేగ భ్రమణ విక్షుణాణ,  మహ్ త్స్య వయశీరయత్ |  
లాఙ్ూాలేన్య హత్ శచబిధః,   పాలవయా మాస్ స్రవత్ః | 199|  ( 3-26)  
ధుత్ శృఙ్ా విభిన్యనశచ,  ఖణీం ఖణీం యయుర్ ఘన్యః |  
శవసా నిలాసాతః శత్శో,  నిపేత్ుర్ నభ్స్త ఽచలాః | 200|  ( 3-27)  
ఇతి కోోధ స్మాధ్య్త్,  మాప్త్ంత్ం మహాస్ురమ్|  
దృషాటవ సా చణిీకా కోప్ం,  త్దవధ్యయ త్ద్వ ఽక్ర్షత్ | 201|  ( 3-28)  
సా క్షిపాతవ త్స్య వై పాశం,  త్ం బబనర మహాస్ురమ్ |  
త్త్వయజ మాహిషం రూప్ం,  స్తఽపి బదోధ మహామృధే |  | 202|  ( 3-29)  
త్త్ః సింహో ఽభ్వత్ స్దోయ,  యావత్ త్సాయమాకా శిరః |  
ఛినతిత త్వవత్ పురుషః,  ఖడాపాణి రధృశయత్ | 203|  ( 3-30)  
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త్త్ ఏవాశు పురుషం,  దేవీ చిచేఛద సాయక్త్ైః |  
త్ం ఖడా చర్ణా సారధం,  త్త్ః స్తఽభ్ూన్ మహా గజః | 204|  ( 3-31)  
క్ర్ణణ చ మహాసింహం,  త్ం చక్రో జగర ిచ |  
క్రోత్స్ుత క్రం దేవీ,  ఖడా్గన నిరక్ృంత్త్ | 205|  ( 3-32)  
త్తో మహాస్ుర్ష భ్ూయో,  మాహిషం వపు ర్గసిోత్ః |  
త్థైవ క్ష్యభ్యా మాస్,  త్ైోలోక్యం స్చర్గచరమ్ | 206|  ( 3-33)  
త్త్ః కురద్వధ జగన్య్త్వ,  చణిీకా పాన ముత్తమమ్ |  
ప్పౌ పునః పునశైచవ,  జహాసారుణ లోచన్య | 207|  ( 3-34)  
ననరర చాస్ురః స్తఽపి,  వర వీరయ మదోదధత్ః |  
విషాణాభాయం చ చిక్షేప్,  చణిీకాం ప్రతి భ్ూధర్గన్ | 208|  ( 3-35)  
సా చ త్వన్ ప్రహిత్వంస్తతన,  చూరణయనీత శర్షత్కరైః |  
ఉవాచ త్ం మదోదూధత్,  ముఖ ర్గగా కులా క్షరమ్ | 209|  ( 3-36)  
దేవుయవాచ | 210|  ( 3-37)  
గరి గరి క్షణం మూఢ,  మధు యావత్ పిబ్దమ్ యహమ్ |  
మయా త్వయి హతే ఽత్ైోవ,  గర్తిషయంత్వయశు దేవత్వః | 211|  ( 3-38)  
ఋషిరువాచ | 212|  ( 3-39)  
ఏవముకాతవ స్ముత్పత్య,  సారూఢా త్ం మహాస్ురమ్ |  
పాదేన్యక్రమయ క్ణోే చ,  శూలేనైన మత్వడయత్ | 213|  ( 3-40)  
త్త్ః స్తఽపి ప్ద్వకారనతః,  త్యా నిజముఖాత్ త్త్ః |  
అరధ నిషాకోనత ఏవాస్సద్,  దేవాయ వీర్ణయణ స్ంవృత్ః | 214|  ( 3-41)  
అరర నిషాకోనత ఏవాసౌ,  యుధయమాన్ద్ మహాస్ురః |  
త్యా మహాసిన్య దేవాయ,  శిరశ్ ఛిత్వతవ నిపాతిత్ః | 215|  ( 3-42)  
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త్తో హాహాక్ృత్ం స్రవం,  దైత్యసైనయం నన్యశ త్త్ |  
ప్రహరోం చ ప్రం జగు్ః,  స్క్లా దేవత్వ గణాః | 216|  ( 3-43)  
త్ుషుటవుసాతం స్ుర్గ దేవీం,  స్హ ద్వవైయర్ మహర్తోభిః |  
జగుర్ గనధరవ ప్త్యో,  ననృత్ు శచప్ీర్ష గణాః | 217|  ( 3-44)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మహతే్య,   
మహిషాస్ురవధ్య న్యమ త్ృతీయోఽధ్యయయః 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
అషాోవింశతి వర్గణతి్కాయై శ్రీ మహాలక్ష్మ్్య నమః 
 
న్యగవలీల దళ యుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ మధు పుషాపణి హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 3 ఏవం 44 
శోలక్మంతా్వః  41 ఏవమాద్వత్ః 217 
అరోమంతా్వః    
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|| చత్ురో్షఽధ్యయయః ||  
 

శకారద్వస్ుతతిః 
ఓం కాలా భాాభాం క్టాక్ష్మ్రర్తక్లభ్యద్వం మౌ లిబదేరందుర్ణఖాం 
శంఙ్ఖం చక్రం క్ృపాణం తిరశఖమపి క్రైరుదవహంతీం తిరనేత్వాం  
సింహస్కం ధ్యధరూఢాం త్ురభ్ువనమఖిలాం తేజసాపూరయం తీం 
ధ్యయయేద్ దుర్గాం జయాఖాయం తిరదశప్ర్తవృత్వం స్తవిత్వం సిద్వరకామ్ైః 
 
ఓం ఋషిరువాచ | 218|  ( 4-1)  
 
శకారదయః స్ురగణా,  నిహతే ఽతివీర్ణయ,  
 త్సి్న్ దుర్గత్్ని స్ుర్గర్తబలే చ దేవాయ |  
త్వం త్ుషుటవుః,  ప్రణతి నమా శిర్షధర్గంసా 
 వాగ్నుః,  ప్రహరో పులకోదామ,  చారుదేహాః | 219|  ( 4-2)  
దేవాయ యయా త్త్మదం జగద్వత్్శకాతయ,  
 నిఃశ్యష దేవగణ శకిత స్మూహ మూర్గతయ |  
త్వమమాకామ్ అఖిల దేవ మహర్తో పూజ్ఞయమ్,  
 భ్కాతయ నత్వః,  స్్ విదధ్యత్ు శుభాని సా నః | 220|  ( 4-3)  
యసాయః ప్రభావ మత్ులం భ్గవాననంతో,  
 బరహా్,  హరశచ,  నహి వకుతమలం బలం చ |  
సా చణిీకా,  ఽఖిల జగత్ ప్ర్తపాలన్యయ,  
 న్యశయ చాశుభ్-భ్యస్య మతిం క్ర్షత్ు | 221|  ( 4-4)  
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యా శ్రీః స్వయం స్ుక్ృతిన్యం భ్వనేషవలక్ష్మీః 
 పాపాత్్న్యం క్ృత్ ధయాంహృదయేషు బుద్వధః 
శరద్వధ స్త్వం,  కులజన ప్రభ్వస్య లజి్ఞ,  
 త్వం త్వవం నత్వః స్్,  ప్ర్తపాలయ దేవి విశవమ్ | 222|  ( 4-5)  
కిం వరణయామ త్వ రూప్ మచినతయమేత్త్,  
 కిఞ్చచతి వీరయ మస్ుర క్షయకార్త భ్ూర్త  
కిం చాహవేషు చర్తత్వని త్వాదుుత్వని,  
 స్ర్ణవషు దేవయస్ుర దేవ గణాద్వకేషు | 223|  ( 4-6)  
హేత్ుః స్మస్త జగత్వం,  తిరగుణాపి,  దోషై 
 రన జా్ఞయస్త హర్తహర్గద్వభి రప్యపార్గ  
స్ర్గవశరయా ఖిలమదం జగత్ అంశభ్ూత్,  
 మవాయక్ృత్వ హి ప్రమా ప్రక్ృతి స్తవమాద్వయ | 224|  ( 4-7)  
యసాయః స్మస్త స్ురత్వ స్ముదీరణేన,  
 త్ృపితం ప్రయాతి స్క్లేషు మఖేషు దేవి  
సావహాసి వ,ై  పిత్ృ గణస్య చ త్ృపిత హేత్ు,  
 రుచాచరయస్త త్వమత్ ఏవ జనైః స్వధ్య చ | 225|  ( 4-8)  
యా ముకితహేత్ు రవిచినతయ మహావరత్వ త్వ,  
 మభ్యస్యస్త,  స్ునియతేనిరోయ త్త్వ సారైః  
మోక్షర్తోభిర్ మునిభి రస్త స్మస్త దోషై,  
 ర్తవద్వయఽసి సా,  భ్గవతీ ప్రమా హి దేవి | 226|  ( 4-9)  
శబ్దరతి్కా,  స్ువిమలరాయజుషాం నిధ్యనం,  
 ఉదీాథ రమయ ప్ద పాఠవత్వం చ సాంన్యమ్  
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దేవీ,  త్రయీ,  భ్గవతీ,  భ్వ భావన్యయ,  
 వార్గతచ,  స్రవ జగత్వం ప్రమార్తత హనీతో | 227|  ( 4-10)  
మేధ్యఽసి దేవి,  విద్వత్వఖిల శస్తో సార్గ,  
 దుర్గాఽసి,  దురా భ్వ సాగర నౌరస్ఙా్మ  
శ్రీః క్త్ైటభార్త హృదయైక్ క్ృత్వధవాసా,  
 గ్రీ త్వమేవ,  శశిమౌళి క్ృత్ ప్రతిషాట | 228|  ( 4-11)  
ఈషత్ స్హాస్మమలం,  ప్ర్తపూరణ చనర ో
 బిమాానుకార్త,  క్నకోత్తమ కానిత కానతమ్  
అత్యదుుత్ం,  ప్రహృత్మాత్త రుషా త్థాపి 
 వక్తంో విలోక్య,  స్హసా,  మహిషాస్ుర్ణణ | 229|  ( 4-12)  
దృషాటవత్ు దేవి కుపిత్ం భ్ురకుటీ క్ర్గళ 
 ముదయత్ శశఙ్క స్దృశచఛవి యనన స్దయః  
పాాణాన్ ముమోచ మహిషస్తదతీవ చిత్రం,  
 క్త్ైరీివయతే హి కుపిత్వనతక్ దరవనేన | 230|  ( 4-13)  
దేవి ప్రస్సద ప్రమా భ్వతీ భ్వాయ,  
 స్దోయ విన్యశయసి కోప్వతీ కులాని  
విజా్ఞత్ మేత్దధునైవ యదస్తమేత్ 
 నీనత్ం బలం స్ువిపులం మహిషాస్ురస్య | 231|  ( 4-14)  
తే స్మ్త్వ జనప్దేషు ధన్యని తేషాం,  
 తేషాం యశంసి,  నచ స్సదతి ధర్ వరాః  
ధన్యయస్త ఏవ,  నిభ్ృత్వత్్జభ్ృత్య ద్వర్గ,  
యేషాం స్ద్వభ్ుయదయ ద్వ భ్వతీ ప్రస్న్యన | 232|  ( 4-15)  
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ధర్గ్యణి దేవి,  స్క్లాని స్దైవ క్ర్గ్ణి 
 అత్వయదృత్ః ప్రతిద్వనం స్ుక్ృతీ క్ర్షతి  
స్వరాం ప్రయాతి చ త్తో భ్వతీ ప్రసాద్వ,  
 లోక్త్రయేఽపి ఫలద్వ నను దేవి తేన | 233|  ( 4-16)  
దుర్ణా స్్ృత్వ హరసి భీతి మశ్యష జన్ద్తః,  
 స్వసైోః స్్ృత్వమ్ అతిమతీవ శుభాం దద్వసి  
ద్వర్తదరయ దుఃఖ భ్య హార్తణి కా త్వదన్యయ,  
 స్ర్షవప్కార క్రణాయ స్ద్వరరో చిత్వత | 234|  ( 4-17)  
ఏభిర్ హత్ైర్ జగదుపైతి స్ుఖం త్థైతే 
 కురవనుత న్యమ నరకాయ చిర్గయ పాప్మ్  
స్ంగాామ మృత్ుయ మధగమయ ద్వవం ప్రయానుత,  
 మతేవతి నూనమహిత్వన్ వినిహంసి దేవి | 235|  ( 4-18)  
దృషైటవవ కిం న భ్వతీ ప్రక్ర్షతి భ్స్్,  
 స్ర్గవస్ుర్గనర్తషు యత్ ప్రహిణోషి శస్తోమ్    
లోకాన్ ప్రయానుత ర్తప్వోఽపి హి శస్తో పూత్వ,  
 ఇత్ోం మతిరువతి తేషవపి తేఽతిసాధీవ | 236|  ( 4-19)  
ఖడా ప్రభా నిక్ర విస్ుేరణ్ైస్ త్ధ్యగ్ైోః,   
 శూలాగర కానిత నివహేన దృశో ఽస్ుర్గణామ్  
యన్యనగత్వ విలయమంశుమద్వందు ఖణీ 
 యోగాయననం త్వ విలోక్యత్వం త్దేత్త్ | 237|  ( 4-20)  
దురవృత్త వృత్త శమనం త్వ దేవి శీలం,  
 రూప్ం త్థైత్ దవిచినతయ మత్ులయ మనైయః  
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వీరయం చ హనతృ హృత్ దేవ ప్ర్గక్రమాణాం,  
 వైర్తషవపి  ప్రక్టిత్ైవ దయా త్వయేత్ోమ్ | 238|  ( 4-21)  
కేన్ద్ప్మా భ్వత్ు తేఽస్య ప్ర్గక్రమస్య,  
 రూప్ం చ శత్ృ భ్య కారయతిహార్త కుత్ర  
చితేతక్ృపా స్మర నిషుటరత్వ చ దృషాట,  
 త్వయేయవ దేవి,  వరదే,  భ్ువన త్రయేఽపి | 239|  ( 4-22)  
త్ైోలోక్య మేత్ద్ అఖిలం ర్తపున్యశనేన,  
 త్వాత్ం త్వయా స్మర మూరధని తేఽపి హత్వవ  
నీత్వ ద్వవం ర్తపు గణా భ్యమప్యపాస్తమ్,  
 మసా్క్ మున్ద స్ుర్గర్త భ్వం  నమస్తత | 240|  ( 4-23)  
శూలేన పాహి న్ద్ దేవి,  పాహి ఖడా్గన చామాకే |  
ఘణాటస్వనేన నః పాహి,  చాప్ జ్ఞయ నిఃస్వనేన చ | 241|  ( 4-24)  
పాాచాయం రక్ష,  ప్రతీచాయం చ,  చణిీకే రక్ష దక్షిణే |  
భాామణేన్యత్్ శూలస్య,  ఉత్తరసాయం త్థేశవరీ | 242|  ( 4-25)  
సౌమాయని యాని రూపాణి,  త్ైోలోకేయ విచరనిత తే |  
యాని చాత్యరో ఘ్నర్గణి త్ైః,  రక్షసా్ంస్తథా భ్ువమ్ | 243|  ( 4-26)  
ఖడా శూల గద్వదీని,  యాని చాసాతోణి తేఽమాకే |  
క్ర ప్లలవస్ఙ్గాని,  త్ైరసా్న్ రక్ష స్రవత్ః | 244|  ( 4-27)  
ఋషిరువాచ | 245|  ( 4-28)  
ఏవం స్ుతత్వ స్ురైర్తరవైయః,  కుస్ుమ్ైర్ ననరన్ద్దువైః |  
అర్తచత్వ జగత్వం ధ్యతీర,  త్థా గన్యధను లేప్నైః | 246|  ( 4-29)  
భ్కాతయ స్మసయః తిరదశైః,  ద్వవైయర్ ధూపైః స్ుతధూపిత్వ |  
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పాాహ ప్రసాద స్ుముఖ,  స్మసాతన్ ప్రణత్వన్  స్ుర్గన్ | 247|  ( 4-30)  
దేవుయవాచ | 248|  ( 4-31)  
విరయత్వం తిరదశః స్ర్ణవ,  యదస్్తోతఽభివాఞ్జఛత్మ్ | 249|  ( 4-32)  
దేవా ఊచుః | 250|  ( 4-33)  
భ్గవత్వయ క్ృత్ం స్రవం,  న కిఞ్జచ దవశిషయతే |  
యదయం నిహత్ః శత్ురరసా్క్ం మహిషాస్ురః | 251|  ( 4-34)  
యద్వచాపి వర్ష దేయః,  త్వయాఽసా్క్ం మహేశవర్త |  
స్ంస్్ృత్వ స్ంస్్ృత్వ త్వం న్ద్,  హింస్తథాః ప్రమాప్దః | 252|  ( 4-35)  
యశచ మరతయః స్తవైర్ణభిః,  త్వవం స్తతషయత్ యమలాననే |  
త్స్య విత్త ర్తధ విభ్వైర్,  ధన ద్వర్గద్వ స్మపద్వమ్ | 253|  ( 4-36)  
వృదధయే ఽస్్త్ ప్రస్న్యన త్వం భ్వేథాః,  స్రవద్వమాకే | 254|  ( 4-37)  
ఋషిరువాచ  | 255|  ( 4-38)  
ఇతి ప్రసాద్వత్వ దేవైః,  జగతోఽర్ణో త్థాత్్నః |  
త్థేత్ుయకాతవ భ్దరకాళీ,  బభ్ూవానతర్తహత్వ నృప్ | 256|  ( 4-39)  
ఇతేయత్త్ క్థిత్ం భ్ూప్,  స్మూుత్వ సా యథాపుర్గ |  
దేవీ దేవ శరీర్ణభ్యయ,  జగత్రయ హిత్ైషిణీ | 257|  ( 4-40)  
పునశచ గ్రీ దేహా త్వీ స్ముదూుత్వ యథాభ్వత్ |  
వధ్యయ దుషట దైత్వయన్యం,  త్థా శుము నిశుముయోః | 258|  ( 4-41)  
రక్షణాయ చ లోకాన్యం,  దేవాన్య ముప్ కార్తణీ |  
త్చఛృణుషవమయాఖాయత్ంయథావత్కథయామతే| హ్ాంఓం | 259|  ( 4-42)  
 

ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ, దేవీ మాహతే్య,   
శకారద్వస్ుతతిర్ న్యమ చత్ురో్షఽధ్యయయః 
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స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
తిరవర్గణతి్కాయై శకితలక్ష్మ్్య నమః 
 
న్యగవలీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం ఫూగ్నఫలం 
 హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 5 ఏవం 42 
శోలక్మంతా్వః  35 ఏవమాద్వత్ః 259 
అరోమంతా్వః   
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||  ఉత్తమచర్తత్రమ్ ||  
 

అస్య శ్రీ ఉత్తరచర్తత్రస్య రుదర ఋషిః |  శ్రీ మహాస్రస్వతీ దేవత్వ అనుషుటప్ఛనధః |  భీమా 
శకితః | భాామరీ బీజమ్ | స్ూరయస్తత్వమ్ | సామవేదః స్వరూప్మ్ |  శ్రీమహాస్రస్వతీప్రరత్యర్ణో  
ఉత్తరచర్తత్రపాఠే వినియోగః |  
 

మహా స్రస్వతి ధ్యయనం 
ఘణాట శూల హలాని శంఖ ముస్లే,  చక్రం ధనుఃసాయక్ం,  
హసాతబిై్ర్ ధదతీం,  ఘన్యనతవిలస్త్ శీత్వంశు త్ులయ ప్రభాం |  
గ్రీ దేహ స్ముదువాం,  తిరజగత్వమాధ్యరభ్ూత్వం,  
మహా పూర్గవమత్ర,  స్రస్వతీమనుభ్జ్య, శుమాుద్వదైత్వయర్తరనీం 
 

|| ప్ఞ్చమోఽధ్యయయః || 
దేవీదూత్ స్ంవాదమ్ 

 

ఓం కీలం ఋషిరువాచ | 260|  ( 5-1)  
పుర్గ శుము నిశుమాుభాయమ్,  అస్ుర్గభాయం శచీ ప్తేః |  
త్ైోలోక్యం యజా భాగాశచ,  హృత్వ మద బలాశరయాత్ | 261|  ( 5-2)  
త్వవేవ స్ూరయత్వమ్ త్దవద్,  అధకారం త్థైందవం |  
కౌబేరమథ యామయం చ,  చకారతే వరుణస్య చ | 262|  ( 5-3)  
త్వవేవ ప్వనర్తోం చ చక్రత్ుర్ వహిన క్ర్చ |  
త్తో దేవా వినిరూధత్వ భ్రషటర్గజ్ఞయః ప్ర్గజ్ఞత్వః | 263|  ( 5-4)  
హృత్వధకార్గః తిరదశః,  త్వభాయం స్ర్ణవ నిర్గక్ృత్వః |  
మహాస్ుర్గభాయం త్వం దేవీం,  స్ంస్్రన్త-యప్ర్గజ్ఞత్వం | 264|  ( 5-5)  
త్యా సా్క్ం వర్ష దతోత,  యథాప్త్ుీ స్్ృత్వఖిలాః |  
భ్వత్వం న్యశయిషాయమ,  త్త్ క్షణాత్ ప్రమాప్దః | 265|  ( 5-6)  
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ఇతిక్ృత్వవ మతిం దేవా,  హిమవనతం నగ్రశవరం |  
జగు్స్ త్త్ర త్తో దేవీం,  విషుణమాయాం ప్రత్ుషుటవుః | 266|  ( 5-7)  
దేవా ఊచుః | 267|  ( 5-8)  
నమో దేవైయ,  మహాదేవైయ,  శివాయై స్త్త్ం నమః|  
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై,  నియత్వః ప్రణత్వః స్్త్వ | 268|  ( 5-9)  
రౌద్వాయై నమో నిత్వయయై,  గ్రైయ ధ్యత్ైోయ నమో నమః |  
జ్యయత్వీియై చేనుర రూపిణ్ైయ,  స్ుఖాయై స్త్త్ం నమః | 269|  ( 5-10)  
క్ళాయణై్య ప్రణత్వం వృదైధయ,  సిదైధయ కుర్ష్ నమో నమః |  
నైర్ ఋత్ైయ భ్ూభ్ృత్వం లక్ష్మ్్,  శర్గవణ్ైయ తే నమో నమః | 270|  ( 5-11)  
దుర్గాయై దురా పార్గయై,  సార్గయై స్రవ కార్తణ్ైయ |  
ఖాయత్ైయ,  త్థైవ క్ృషాణయై,  ధూమాాయై స్త్త్ంనమః | 271|  ( 5-12)  
అతిసౌమాయ అతి-రౌద్వాయై,  నత్వస్తసైయ నమో నమః |  
నమో జగత్పోతిషాటయై దేవైయ క్ృత్ైయ నమో నమః | 272|  ( 5-13)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  విషుణ-మాయేతి శబిరత్వ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 273, 274, 275|  ( 5-14, 15, 16)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  చేత్నే-త్యభి-ధీయతే |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 276, 277, 278|  ( 5-17, 18, 19)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  బుద్వధ రూపేణ స్ంసిోత్వ 
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 279, 280, 281|  ( 5-20, 21, 22)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  నిద్వా రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 282, 283, 284|  ( 5-23, 24, 25)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  క్షుధ్య రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
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నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 285, 286, 287|  ( 5-26, 27, 28)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  ఛాయా రూపేణ స్ంసోిత్వ|  |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 288, 289, 290|  ( 5-29, 30, 31)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  శకిత రూపేణ స్ంసిోత్వ|  |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 291, 292, 293|  ( 5-32, 33, 34)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  త్ృషాణ రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 294, 295, 296|  ( 5-35, 36, 37)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  క్షనిత రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 297, 298, 299|  ( 5-38, 39, 40)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  జ్ఞతి రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 300, 301, 302|  ( 5-41, 42, 43)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  లజ్ఞి రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయనమో నమః  | 303, 304, 305|  ( 5-44, 45, 46)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  శనిత రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 306, 307, 308|  ( 5-47, 48, 49)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  శరద్వధ రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | | 309, 310, 311|  ( 5-50, 51, 52)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  కానిత రూపేణ స్ంసోిత్వ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 312, 313, 314|  ( 5-53, 54, 55)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  లక్ష్మీ రూపేణ స్ంసోిత్వ 
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 315, 316, 317|  ( 5-56, 57, 58)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  వృతిత రూపేణ స్ంసోిత్వ|   
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నమస్తసైయ నమస్తసైయనమస్తసైయ  నమోనమః  | 318, 319, 320|  ( 5-59, 60, 61)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  స్్ృతి రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 321, 322, 323|  ( 5-62, 63, 64)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,   దయా రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 324, 325, 326|  ( 5-65, 66, 67)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  త్ుషిట రూపేణ స్ంసిోత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 327, 328, 329|  ( 5-68, 69, 70)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  మాత్ృ రూపేణ స్ంసోిత్వ|  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 330, 331, 332|  ( 5-71, 72, 73)  
యాదేవీ స్రవ భ్ూతేషు,  భాానిత రూపేణ స్ంసోిత్వ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః  | 333, 334, 335|  ( 5-74, 75, 76)  
ఇనిరోయాణాం అధషాటతీర భ్ూత్వన్యం చాఖిలేషు యా |  
భ్ూతేషు స్త్త్ం త్సైయ,  వాయపిత దేవైయ నమో నమః | 336|  ( 5-77)  
చితి రూపేణ యా క్ృత్ీిమ్,  ఏత్ద్ వాయప్య సిోత్వ జగత్ |  
నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమస్తసైయ నమోనమః | 337, 338, 339|  ( 5-78, 79, 80)  
స్ుతత్వ స్ురైః,  పూరవ మభీషట స్ంశరయాత్ 
 త్థా స్ుర్ణన్ దేరణ,  ద్వనేషు స్తవిత్వ |  
క్ర్షత్ు సా నః,  శుభ్హేత్ు రీశవరీ 
 శుభాని భ్ద్వాణి,  అభిహనుత చాప్దః | 340|  ( 5-81)  
యా సామపతో్ం చోదరత్ దైత్య త్వపిత్ైః 
 అసా్భి రీశ చ స్ురైర్ నమశయతే |  
యా చ స్్ృత్వ త్త్ క్షణమేవ హనిత నః 
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 స్ర్గవప్దో భ్కిత వినమా మూర్తతభిః | 341|  ( 5-82)  
ఋషిరువాచ  342|  ( 5-83)  
ఏవం స్తవాద్వ యుకాతన్యం,  దేవాన్యం త్త్ర పారవతీ |  
సానత్ు-మభాయయయౌ తోయే,  జ్ఞహనవాయ నృప్ ననరన | 343|  ( 5-84)  
సాబరవీత్వతన్ స్ుర్గన్ స్ుభ్ూరర్,  భ్వద్వుః స్ూతయతేఽత్ర కా |  
శరీర కోశత్శ్ చాసాయః,  స్ముదూుత్వ బరవీచిఛవా | 344|  ( 5-85)  
స్తతత్రం మమ్ైత్త్ కిరయతే,  శుము దైత్య నిర్గ క్ృత్ైః |  
దేవైః స్మేత్ైః స్మర్ణ,  నిశుమేున ప్ర్గ-జ్ఞత్ైః | 345|  ( 5-86)  
శరీరకోశదయత్ త్సాయః,  పారవత్వయ నిఃస్ృత్వమాకా |  
కౌశికీ-తి స్మస్తతషు,  త్తో లోకేషు గ్నయతే | 346|  ( 5-87)  
త్సాయం వినిర్ గత్వయాం త్ు,  క్ృషాణ-భ్ూత్ సాపి పారవతీ |  
కాళికేతి స్మాఖాయత్వ,  హిమాచల క్ృత్వ-శరయా | 347|  ( 5-88)  
త్తోఽమాకాం ప్రం రూప్ం,  బిభాాణాం స్ుమన్ద్హరం |  
దదరవ చణోీ ముణీశచ,  భ్ృతౌయ శుము నిశుముయోః | 348|  ( 5-89)  
త్వభాయం శుమాుయ చాఖాయత్వ,  అ-తీవ స్ుమన్ద్హర్గ |  
కాపాయస్తత స్సతో మహార్గజ,  భాస్యనీత హిమాచలం | 49|  ( 5-90)  
నైవ త్వదృక్ క్వచిద్ రూప్ం,  దృషటం కేనచిదుత్తమమ్ |  
జ్ఞాయత్వం కాప్యసౌ దేవీ,  గృహయత్వం చాస్ుర్ణశవర | 350|  ( 5-91)  
స్సతో రత్న మతిచారవఙ్గా,  దోయత్యనీత ద్వశసితవషా|  
సా త్ు తిషటతి దైతేయనర,ో  త్వం భ్వాన్ దరషుట మరహతి | 351|  ( 5-92)  
యాని రత్వనని మణయో,  గజ్ఞశవదీని వై ప్రభ్య|  
తోై్-లోకేయ త్ు స్మసాతని,  సామపోత్ం భాానిత తే గృహే | 352|  ( 5-93)  
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ఐర్గవత్ః స్మానీతో,  గజరత్నం పురనరర్గత్ |  
పార్తజ్ఞత్ త్రుశచయం,  త్థైవో-చెైచః-శరవా హయః | 353|  ( 5-94)  
విమానం హంస్స్ంయుక్తమ్,  ఏత్త్ తిషటతి తే ఽఙా్ణే |  
రత్నభ్ూత్ మహా నీత్ం,  యద్వస్సద్ వేదస్తఽదుుత్ం | 354|  ( 5-95)  
నిద్వర్ణష మహా ప్ద్ః,  స్మానీతో ధనేశవర్గత్ |  
కిఞి్లికనీం దదౌ చాబిరః,  మాలామమాలన ప్ంక్జ్ఞం | 355|  ( 5-96)  
ఛత్రం తే వారుణం గ్రహే,  కాఞ్చన సాావి తిషటతి |  
త్థాయం స్యనరన వర్ష,  యః పుర్గస్సత్ ప్రజ్ఞప్తేః 356|  ( 5-97)  
మృతోయ-రుత్వకోనిత-ద్వ న్యమ,  శకిత-రీశ త్వయా హృత్వ |  
పాశః స్లిల ర్గజస్య,  భాాత్ుస్-త్వ ప్ర్తగరహే | 357|  ( 5-98)  
నిశుముస్ యాబిరజ్ఞత్వశచ,  స్మసాత రత్న జ్ఞత్యః |  
వహినరపి దదౌ త్ుభ్యమ్,  అగ్ననశౌచే చ వాస్స్స | 358|  ( 5-99)  
ఏవం దైతేయనరో రత్వనని,  స్మసాతన్ యాహృత్వని తే |  
స్సతో రత్న మేషా క్లాయణీ,  త్వయా క్సా్న్ న గృహయతే | 359|  ( 5-100)  
ఋషిరువాచ | 360|  ( 5-101)  
నిశమేయతి వచః శుముః,  స్ త్ద్వ చణీముణీయోః |  
పేరషయామా స్ స్ుగ్నరవం,  దూత్ం దేవాయ మహాస్ురం | 361|  ( 5-102)  
ఇతి చేతి చ వక్తవాయ,  సా గత్వవ వచన్యన్మ|  
యథా చాభేయతి స్మీపోత్వయ,  త్థా కారయం త్వయా లఘు| 362|  ( 5-103)  
స్ త్త్ర గత్వవ యత్వసా్తత,  శైలోదేరశ్యతిశోభ్నే |  
సాదేవీ త్వం త్త్ః పాాహ,  శలక్షణం మధురయా గ్నర్గ | 363|  ( 5-104)  
దూత్ ఉవాచ | 364|  ( 5-105)  
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దేవి దైతేయశవరః శుముః,  త్ైోలోకేయ ప్రమేశవరః |  
దూతోఽహం పేరషిత్స్ తేన,  త్వత్ీకాశ మహాగత్ః | 365|  ( 5-106)  
అవాయహత్వజాః  స్ర్గవస్ు,  యః స్ద్వ దేవ యోనిషు |  
నిర్తిత్వఖిల దైత్వయర్తః,  స్ యద్వహ శృణుషవ త్త్ | 366|  ( 5-107)  
మమ త్ైోలోక్య మఖిలం,  మమ, దేవా వశ నుగాః |  
యజా భాగా నహం స్ర్గవన్,  ఉపాశనమ ప్ృథక్ ప్ృథక్ | 367|  ( 5-108)  
త్ైో లోకేయ వర రత్వనని,  మమ వశయన్ యశ్యషత్ః |  
త్థైవ గజరత్నం చ,  హృత్వవ దేవేనరో వాహనం | 368|  ( 5-109)  
క్షీర్షద మథన్ద్ద్ భ్ూత్మ్,  అశవరత్నం మమా మరైః |  
ఉచెైచఃశరవస్ స్ంజాం త్త్,  ప్రణిప్త్య స్మర్తపత్ం | 369|  ( 5-110)  
యాని చాన్యయని దేవేషు,  గనరర్ణవషూ-రగ్రషు చ |  
రత్న భ్ూత్వని భ్ూత్వని,  త్వని మయేయవ శోభ్నే | 370|  ( 5-111)  
స్సతో రత్నభ్ూత్వం త్వవం దేవీ,  లోకే మన్యయ మహే వయం |  
సా త్వమసా్నుపాగచఛ,  యతో రత్నభ్ుజ్య వయం | 371|  ( 5-112)  
మాం వా,  మమా-నుజం వాపి,  నిశుము మురు విక్రమమ్|  
భ్జ త్వం చఞ్చలా పాఙ్ఖా,  రత్న భ్ూత్వసి వై యత్ః | 372|  ( 5-113)  
ప్రమ్ైశవరయ మత్ులం,   పాాప్ీయస్త మత్ ప్ర్తగరహాత్ |  
ఏత్ద్ బుధ్యయ స్మాలోచయ,  మత్ ప్ర్త గరహత్వం వరజ | 373|  ( 5-114)  
ఋషిరువాచ | 374|  ( 5-115)  
ఇత్ుయకాత సా త్ద్వ దేవీ,  గమీుర్గనతః సి్త్వ జగ్|  
దుర్గా భ్గవతీ భ్ద్వా,  యయేదం ధ్యరయతే జగత్ | 375|  ( 5-116)  
దేవుయవాచ | 376|  ( 5-117)  
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స్త్య ముక్తం త్వయా న్యత్ర,  మథాయ కిఞ్జచత్ త్వయోద్వత్మ్ |  
త్ైోలోకాయధ ప్తిః శుమోు,  నిశుముశ్ చాపి త్వదృశః | 377|  ( 5-118)  
కిం త్వత్ర యత్ ప్రతిజ్ఞాత్ం,  మథాయ త్త్ కిరయతే క్థమ్ |  
శూరయత్వమలప బుద్వధత్వవత్,  త్పోతిజా్ఞ యాక్ృత్వపుర్గ | 378|  ( 5-119)  
యోమామ్ జయతి స్ఙ్మాోమే,  యో మే దరపం వయప్న-హతి |  
యోమే ప్రతిబలో లోకే,  స్ మే భ్ర్గత భ్వి-షయతి | 379|  ( 5-120)  
త్ద్వ గచచత్ు శుమోుఽత్ర,  నిశుమోు వా మహాస్ురః |  
మామ్ జ్ఞత్వవ కిం చిర్ణణాత్ర,  పాణిం గృహాణత్ు మేలఘు | 380|  ( 5-121)  
దూత్ ఉవాచ | 381|  ( 5-122)  
అవలిపాతసి మ్ైవం త్వం,  దేవి బూరహి మమా గరత్ః |  
త్ైోలోకేయ క్ః పుమాం-సితష్టటత్,  అగ్రర శుము నిశుముయోః | 382|  ( 5-123)  
అనేవషా మపి దైత్వయన్యం,  స్ర్ణవ దేవా న వై యుధ |  
తిషోనిత స్ము్ఖే దేవి,  కిం పునః స్సతో త్వమేకికా | 383|  ( 5-124)  
ఇన్యరోద్వయః స్క్లా దేవాః,  త్స్ుోర్ యేషాం న స్ంయుగ్ర |  
శుమాుదీన్యంక్థం తేషాం,  స్సతో ప్రయాస్యసి స్ము్ఖమ్ | 384|  ( 5-125)  
సా త్వం గచఛ మయైవోకాత,  పారవవం శుమునిశుముయోః |  
కేశ క్రోణ,  నిరూధత్ గ్రవా,  మా గమషయసి | 385|  ( 5-126)  
దేవుయవాచ | 386|  ( 5-127)  
ఏవ మేత్ద్ బలీ శుమోు,  నిశుముశ్ చాతి వీరయవాన్ |  
కిం క్ర్షమ ప్రతిజ్ఞా మే,  యదన్య లోచిత్వ పుర్గ | 387|  ( 5-128)   
స్త్వం గచఛ మయోక్తం తే,  యదేత్త్ స్రవ మాదృత్ః |  
త్ద్వచక్షవ అస్ుర్ణన్యరోయ,  స్ చ యుక్తం క్ర్షత్ు త్ త్ | 388|  ( 5-129)  



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 87 www.bhaskaraprakasha.com 

 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
దేవాయ దూత్ స్ంవాదో న్యమ ప్ఞ్చమోఽధ్యయయః 
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై  
విషుణమాయాద్వ త్రయో వింశతి దేవత్వయై నమః 
 
న్యగవలీల దళ దవయయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ం బీజ్ఞపూరఫలం 
హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 9 ఏవం ౧౨౯ 
శోలక్మంతా్వః  54 ఏవమాద్వత్ః 388 అరోమంతా్వః  2 
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||  షషో్ఠఽధ్యయయః ||  
ధూమాలోచన వధః 

ధ్యయనం 
ఓం న్యగాధీశవరవిషటర్గం ఫణిఫణోత్తంస్తరురత్వనవలీ 
భ్స్వదేరహలత్వం ద్వవాక్రనిభాం నేత్రత్రయోద్వుసిత్వమ్|  
మాలా కుంభ్ క్పాల నీరజ క్ర్గం చంద్వారధ చూడాం ప్ర్గం 
స్రవఙ్గనశవర భైరవాఙ్క నిలయాం ప్ద్వ్వతీం చింత్యే 
ఓం ఋషిరువాచ | 389|  ( 6-1)  
ఇత్వయక్రణయ వచో దేవాయః,  స్ దూతో ఽమరో పూర్తత్ః |  
స్మాచషట స్మాగమయ,  దైత్య ర్గజ్ఞయ విస్తర్గత్ | 390|  ( 6-2)  
త్స్య దూత్స్య త్ద్వవక్య మాక్ర్గణయస్ుర ర్గట్ త్త్ః |  
స్ కోోధః పాాహ దైత్వయన్యమ్,  అధప్ం ధూమా లోచనమ్ | 391|  ( 6-3)  
హే ధూమాలోచన్య-శు త్వం,  స్వ సైనయ ప్ర్తవార్తత్ః|  
త్వమానయ బలాద్ దుషాటం,  కేశ క్రోణ విహవలామ్ | 392|  ( 6-4)  
త్త్ ప్ర్తత్వాణదః క్శిచద్,  యద్వ వోతితషటతే ఽప్రః |  
స్ హనతవోయ ఽమర్ష వాపి,  యక్ష్య గనధరవ ఏవ వా | 393|  ( 6-5)  
ఋషిరువాచ | 394|  ( 6-6)  
తేన్యజాప్తస్ త్త్ః శీఘాం,  స్ దైతోయ ధూమా లోచనః |  
వృత్ః షషాటయ స్హసాాణా,  మస్ుర్గణాం దురత్ం యయౌ | 395|  ( 6-7)  
స్ దృషాటవ త్వం త్తో దేవీం,  త్ుహిన్యచల స్ంసిోత్వం |  
జగాదోచెైచః ప్రయాహ్తి,  మూలం శుము నిశుముయోః | 396|  ( 6-8)  
న చేత్ ప్రరత్వయదయ భ్వతీ,  మదుర్గతరముపైషయతి |  
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త్తో బలాననయామేయష,  కేశ క్రోణ విహవలామ్ | 397|  ( 6-9)  
దేవుయవాచ | 398|  ( 6-10)  
దైతేయశవర్ణణ ప్రహితో,  బలవాన్ బల స్ంవృత్ః |  
బలాననయసి మామేవం,  త్త్ః కిం తే క్ర్షమ్ యహమ్ | 399|  ( 6-11)  
ఋషిరువాచ | 400|  ( 6-12)  
ఇత్ుయక్తః స్త ఽభ్యధ్యవత్వత,  మస్ుర్ష ధూమా లోచనః |  
హూఙ్మకర్ణ ణ్ైవ త్ం భ్స్్,  సా చచకా ర్గంబికా త్త్ః | 401|  ( 6-13)  
అథ కురదధం మహా సైనయ,  మస్ుర్గణాం త్థామాకా|  
వవరో సాయుక్త్ైస్ తీక్ష్మ్ణః,  త్థా శకిత ప్రశ్-వధైః | 402|  ( 6-14)  
త్తో ధుత్ స్టః కోపాత్,  క్ృత్వవ న్యదం స్ుభైరవమ్|   
ప్పాత్వస్ుర స్తన్యయాం,  సింహో దేవాయః స్వ వాహనః | 403|  ( 6-15)  
కాంశిచత్ క్ర ప్రహార్ణణ,  దైత్వయన్యస్తయన చాప్ర్గన్ |  
ఆక్రమయ  చాధర్ణ ణాన్యయన్,  స్ జఘన  మహాఽస్ుర్గన్ | 404|  ( 6-16)  
కేషాఞ్జచత్ పాటయామాస్,  నఖైః కోషానోి కేస్రీ |  
త్థా త్ల ప్రహార్ణణ,  శిర్గంసి క్ృత్వాన్ ప్ృథక్ | 405|  ( 6-17)  
విచిఛనన బ్దహ శిరస్ః,  క్ృత్వ స్తతన త్థా ప్ర్ణ |  
ప్పౌచ రుధరం కోషాటద్,  అనేయషాం ధుత్ కేస్రః | 406|  ( 6-18)  
క్షణేన త్దాలం స్రవం,  క్షయం నీత్ం మహాత్్న్య |  
తేన కేస్ర్తణా దేవాయ,  వాహనే-న్యతి కోపిన్య | 407|  ( 6-19)  
శురత్వవ త్మస్ురం దేవాయ,  నిహత్ం ధూమా లోచనమ్ |  
బలం చ క్షయిత్ం క్ృత్ీిం,  దేవీ కేస్ర్తణా త్త్ః | 408|  ( 6-20)  
చుకోప్ దైత్వయ-ధప్తిః,  శుముః ప్రస్-ఫుర్తత్వ ధరః |  
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ఆజ్ఞాప్యామాస్ చ తౌ,  చణీ ముణౌీ మహాస్ురౌ | 409|  ( 6-21)  
హేచణీ హే ముణ,ీ  బలెైర్ బహభిః ప్ర్తవార్తతౌ |  
త్త్ర గచఛత్,  గత్వవ చ,  సా స్మా నీయత్వం లఘు | 410|  ( 6-22)  
కేశ్యషావక్ృషయ,  బధ్యవ వా,  యద్వ వః స్ంశయో యుధ |  
త్ద్వశ్యషా యుధైః స్రైవరస్ురైర్ విని హనయత్వం | 411|  ( 6-23)  
త్సాయం హత్వయాం దుషాటయాం,  సింహే చ వినిపాతితే |  
శీఘామా గమయత్వం బద్వధవ,  గృహ్త్వవ త్వమథాంబికామ్ | 412|  ( 6-24)  
 
ఇతి  శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,  
శుము నిశుము స్తన్యనీ,  ధూమాలోచనవధ్య న్యమ షష్ఠోఽధ్యయయః 
 

స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 

ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
శత్వక్ష్మ్య ధూమాాక్ష్మ్య నమః 
 

న్యగవలీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ం న్యర్త కేళఫలం హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 4 ఏవం 24 
శోలక్మంతా్వః    ఏవమాద్వత్ః 412     అరోమంతా్వః    
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||  స్ప్తమోఽధ్యయయః ||  
చణ ీముణ ీవధః 

ఓం ధ్యయయేయం రత్నప్రఠే శుక్క్లప్ఠిత్ం శృణవతీం శయమలాఙ్గాం 
నయసయకాఙ్ఖిోం స్ర్షజ్య శశిక్లధర్గంవలలకీం వాదయంతీమ్ 
 క్లాహర్గబదధమాలాం నియమత్ విలస్చోచలికాం రక్త వసాతోం  
మాత్ఙ్గాం శం ఙ్ఖపాత్వాం మధురమధుమద్వం చిత్రకోద్వుసిభాలామ్ 
 

ఓం ఋషిరువాచ | 413|  ( 7-1)  
ఆజాపాతస్తత త్తో దైత్వయ,  శచణీముణీ పుర్ష గమాః |  
చత్ురఙా్ బలోపేత్వ,  యయు రభ్ుయదయత్వ యుధ్యః | 414|  ( 7-2)  
దదృశుస్తత త్తో దేవీం,  ఈషద్ ధ్యసాం వయవసిోత్వమ్ |  
సింహస్తయ ప్ర్త శైలేనరో,  శృఙ్గా మహతి కాఞ్చనే | 415|  ( 7-3)  
తే దృషాటవ త్వం స్మాద్వత్ుం,  ఉదయమం చకుర రుదయత్వః |  
ఆక్ృషణ చాపాసి ధర్గః,  త్థాఽనేయ త్త్ స్మీప్ గాః | 416|  ( 7-4)  
త్త్ః కోప్ం చకార్ష-చెైచర్,  అమాకా త్వనరీన్ ప్రతి |  
కోపేన చాసాయ వదనం,  మష్ట్ వరణమభ్ూత్తద్వ | 417|  ( 7-5)  
భ్ురకుటీ కుటిలాత్ త్సాయ,  లలాట ఫలకాద్ దురత్మ్ |  
కాళీ క్ర్గల వదన్య,  వినిష్-కారన్యత-సి పాశినీ | 418|  ( 7-6)  
విచిత్ర ఖటావఙా్ ధర్గ,  నర మాలా విభ్ూషణా |  
దీవపి చర్ ప్రీధ్యన్య,  శుషక మాంసాతిభైరవా | 419|  ( 7-7)  
అతి విసాతర వదన్య,  జ్ఞహావ లలన భీషణా |  
నిమగాన రక్త నయన్య,  న్యద్వ పూర్తత్ ద్వఙ్ు్ఖా | 420|  ( 7-8)  
సా వేగ్రన్యభి ప్తిత్వ,  ఘత్యనీత మహాస్ుర్గన్ |  
సైనేయ త్త్ర స్ుర్గరీణాం,  అభ్క్షయత్ త్దాలవ్ | 421|  ( 7-9)  
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పార్తోి గాాహాఙ్ుకశ గాాహి,  యోధ ఘంటా స్మనివత్వన్ |  
స్మాద్వ యైక్ హస్తతన,  ముఖే చిక్షేప్ వారణాన్ | 422|  ( 7-10)  
త్థైవ యోధం త్ురగ్ై,  రథం సారథిన్య స్హ |  
నిక్షిప్య వకేతో దశనైః,  చరవయం త్యతి భైరవం | 423|  ( 7-11)  
ఏక్ం జగాాహ కేశ్యషు,  గ్నరవాయా మథ చా-ప్రం |  
పాదేన్య-క్రమయ చెైవానయ,  మురసానయ ముప్నథయత్ | 424|  ( 7-12)  
త్ైర్ ముకాతని చ శసాతోణి,  మహాస్-త్వాణి త్థాఽస్ురైః |  
ముఖేన జగాాహ రుషా,  దశనైర్ మథిత్వన్ యపి | 425|  ( 7-13)  
బలిన్యం త్దాలం స్రవం,  అస్ుర్గణాం దుర్గత్్న్యం |  
మమర్గర భ్క్షయత్-చాచన్యయ,  నన్యయంశచ త్వడయత్తద్వ | 426|  ( 7-14)  
అసిన్య నిహత్వః కేచిత్,  కేచిత్ ఖటావఙా్ త్వడ్గత్వః |  
జగు్ర్ విన్యశ మస్ుర్గ,  దన్యతగాాభిహత్వస్ త్థా | 427|  ( 7-15)  
క్షణేన త్దాలం స్రవం,  అస్ుర్గణాం నిపాతిత్ం |  
దృషాటవ చణోీ ఽభిదుద్వావ,  త్వం కాళీ మతి భీషణాం | 428|  ( 7-16)  
శరవరైోర్ మహాభీమ్ైర్,  భీమాక్షీం త్వం మహాస్ురః |  
ఛాదయామాస్ చక్త్ైోశచ,  ముణీః క్షిపయః స్హస్రశః | 429|  ( 7-17)  
త్వనిచకారన్ యనేకాని,  విశమాన్యని త్ను్ఖమ్ |  
బభ్ుర్ యథారక బింబ్దని,  స్ుబహూని ఘన్ద్దరం | 430|  ( 7-18)  
త్తో జహాసా తిరుషా,  భీమం భైరవ న్యద్వనీ |  
కాళీ,  క్ర్గళ వకాతోంత్ర్,  దురరరవ దశన్ద్జ్ జవలా | 431|  ( 7-19)  
ఉత్వోయ చ మహా సింహం,  దేవీ చణీ మధ్యవత్ |  
గృహ్త్వవ చాస్య కేశ్యషు,  శిరస్తత న్యసిన్యచ్-ఛినత్ | 432|  ( 7-20)  
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అథ ముణోర ఽభ్యధ్యవత్ త్వం,  దృషాటవ చణీం నిపాతిత్మ్ |  
త్మప్యపాత్యద్ భ్ూమౌ,  సా ఖడాా భిహత్ం రుషా | 433|  ( 7-21)  
హత్ శ్యషం త్త్ః సైనయం,  దృషాటవ చణీం నిపాతిత్మ్ |  
ముణీంచ స్ుమహా వీరయం,  ద్వశో భేజ్య భ్యాత్ురమ్ | 434|  ( 7-22)  
శిరశ్-చణీస్య కాళీ చ,  గృహ్త్వవ ముణీ మేవ చ |  
పాాహ,  ప్రచండాటటహాస్ మశరమఖేయత్య చణిీకామ్ | 435|  ( 7-23)  
మయా త్వాతాోప్ హృతౌ,  చణీముణౌర మహాప్శూ|  
యుదధ యజ్యా స్వయం శుముంనిశుముం చ హనిషయసి | 436|  ( 7-24)  
ఋషిరువాచ | 437|  ( 7-25)  
త్వవానీతౌ త్తో దృషాటవ,  చణీ ముణౌీ మహాస్ురౌ |  
ఉవాచ కాళీం క్ళాయణీ,  లలిత్ం చణిీకా వచః | 438|  ( 7-26)  
యసా్త్ చణీం చ  ముణరం చ,  గృహ్త్వవ త్వముపాగత్వ |  
చాముణీేతి త్తో లొకే,  ఖాయత్వ దేవి భ్విషయసి | 439|  ( 7-27) 
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,  
చణీముణీవధ్య న్యమ స్ప్తమోఽధ్యయయః 
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
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ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
క్రూపర బీజ్ఞధషాటత్ైోయ కాళీ చాముండాదేవైయ నమః 
 
న్యగవలీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ం కూషా్ండ ఫలఖండం  
హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 2  ఏవం 27 

శోలక్మంతా్వః  25  ఏవమాద్వత్ః 439  అరోమంత్వాః    
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||  అషటమోఽధ్యయయః ||  
రక్తబీజ వధమ్ 

ధ్యయనం 
ఓం అరుణాం క్రుణా త్రఙ్ఖాత్వక్షీం 
ధృత్ పాశంఙ్ుకశ బ్దణ చాప్ హసాతం 
అణిమాద్వ భిర్గవృత్వం మయూఖై 
రహమతేయవ విభావయే భ్వానీమ్ 

ఓం ఋషిరువాచ | 440|  ( 8-1)  
చణేీ చ నిహతే దైతేయ,  ముణేీ చ వినిపాతితే |  
బహళేషు చ సైనేయషు,  క్షయితేషవ స్ుర్ణశవరః | 441|  ( 8-2)  
త్త్ః కోప్ ప్ర్గదీన,  చేత్వః శుముః ప్రత్వప్వాన్ |  
ఉదోయగం స్రవ సైన్యయన్యం,  దైత్వయన్యమాద్వదేశ హ | 442|  ( 8-3)  
అదయ స్రవ బలెైర్ దైత్వయః,  షడశీతి రుద్వ యుధ్యః |  
క్ంబూన్యం చత్ురశీతిర్ నిర్గయంత్ు స్వబలెైర్ వృత్వః | 443|  ( 8-4)  
కోటి వీర్గయణి ప్ఞ్చచశద్,  అస్ుర్గణాం కులాని వై |   
శత్ం కులాని ధౌమాాణాం,  నిరాచఛనుత మమాజాయా | 444|  ( 8-5)  
కాలకా దౌరహృద్వ మౌర్గయః,  కాలకేయా స్తథాస్ుర్గః |   
యుద్వధయ స్జ్ఞి నిర్గయనుత,  ఆజాయా త్వర్తత్వ మమ | 445|  ( 8-6)  
ఇత్వయఙ్మిపాయ స్ురప్తిః,  శుమోు భైరవ శస్నః |  
నిరిగామ మహా సైనయ,  స్హసైోర్ బహభిర్ వృత్ః | 446|  ( 8-7)  
ఆయానతం చణిీకా దృషాటవ,  త్త్ైీనయ మతి భీషణమ్ |  
జ్ఞయ స్వనైః పూరయామాస్,  ధరణీ గగన్యంత్రమ్ | 447|  ( 8-8)  
త్త్ః సింహో మహాన్యదం,  అతీవ క్ృత్వాన్ నృప్ |  
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ఘణాట స్వనేన త్న్యనద,  మంమాకా చౌప్ బృంహయత్ | 448|  ( 8-9)  
ధనుర్గియ సింహ ఘణాటన్యం,  న్యద్వ పూర్తత్ ద్వఙ్ు్ఖా |  
నిన్యదైర్ భీషణ్ైః కాళీ,  జ్ఞగ్రయ విసాతర్తత్వ నన్య | | 449|  ( 8-10)  
త్ం నిన్యద ముప్శురత్య,  దైత్య సైనైయ శచత్ుర్తరశమ్ |  
దేవీ సింహ స్తథా కాళీ,  స్ర్షషైః ప్ర్తవార్తత్వః | 450|  ( 8-11)  
ఏత్సి్న్ ననతర్ణ భ్ూప్,  విన్యశయ స్ుర ద్వవషామ్ |  
భ్వాయామర సింహాన్యమ్,  అతివీరయ బలానివత్వ | 451|  ( 8-12)  
బరహే్శ గుహ విషూణన్యం,  త్థేనరోస్య చ శక్తయః |  
శరీర్ణభ్యయ వినిష్ క్రమయ,  త్దూరపైః చణిీకాం యయుః | 452|  ( 8-13)  
యస్య దేవస్య యదూరప్ం,  యథా భ్ూషణ వాహనమ్ |  
త్దవ దేవ హి త్చఛకితః,  అస్ుర్గన్ యోదుధ మాయయౌ | 453|  ( 8-14)  
హంస్ యుక్త విమాన్యగ్రర,  సాక్ష స్ూత్ర క్మండలుః |  
ఆయాత్వ బరహ్ణః శకితః,  బరహా్ణీ సాభిదీయతే | 454|  ( 8-15)  
మాహేశవరీ వృషారూఢా,  తిరశూల వర ధ్యర్తణీ |  
మహాహి వలయా పాాపాత,  చనరో ర్ణఖా విభ్ూషణా | 455|  ( 8-16)  
కౌమారీ శకితహసాత చ,  మయూర వర వాహన్య |  
యోదుధ మభాయ యయౌ దైత్వయ నమాకా గుహరూపిణీ | 456|  ( 8-17)  
త్థైవ వైషణవీ శకితః,  గరుడ్గప్ర్త స్ంసోిత్వ|  
శంఖ చక్ర గద్వ శర్గ్,  ఖడా హసాతభ్ుయ పాయయౌ | 457|  ( 8-18)  
యజా వార్గహ మత్ులం,  రూప్ం యా భిభ్రతో హర్ణః |  
శకితః సాపాయ యయౌ త్త్ర,  వార్గహ్ం బిభ్రతీ త్నుమ్ | 458|  ( 8-19)  
న్యరసింహ్ నృసింహస్య,  బిభ్రతీ స్దృశం వపుః |  
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పాాపాత త్త్ర స్టా క్షేప్,  క్షిప్త నక్షత్ర స్ంహతిః | 459|  ( 8-20)  
వజర హసాత త్థైవైనీరో,  గజ ర్గజ్యప్ర్త సిోత్వ |  
పాాపాత స్హస్ర నయన్య,  యథా శక్ర స్తథైవ సా | 460|  ( 8-21)  
త్త్ః ప్ర్తవృత్స్ త్వభిః,  ఈశన్ద్ దేవ శకితభిః |  
హనయన్యతమ్ అస్ుర్గః శీఘాం,  మమ ప్రరత్వయహ చణిీకాం | 461|  ( 8-22)  
త్తో దేవీ శరీర్గత్ుత,  వినిషాకోన్యత తి భీషణా |  
చణిీకా శకిత రత్ుయగాా,  శివా శత్ నిన్యద్వనీ | 462|  ( 8-23)  
సా చాహ ధూమా జటిలం,  ఈశన మప్ర్గజ్ఞత్వ |  
దూత్స్తవం గచఛభ్గవన్,  పారవవం శుమునిశుముయోః | 463|  ( 8-24)  
బూరహి శుముం నిశుముం చ,  ద్వనవా వతి గర్తవతౌ |  
యే చానేయ ద్వనవా స్తత్ర,  యుద్వధయ స్ముప్ సిోత్వః | 464|  ( 8-25)  
త్ైోలోక్య మన్ద్రో లభ్త్వం,  దేవాః స్నుత హవిర్ భ్ుజః |  
యూయం ప్రయాత్ పాత్వళం,  యద్వ జీవిత్ు మచఛథ | 465|  ( 8-26)  
బలావలే పాదథ చేద్,  భ్వన్ద్త యుదధ కాఙ్ క్షిణః |  
త్ద్వ గచఛత్ త్ృప్యనుత,  మచిఛవాః పిశితేన వః | 466|  ( 8-27)  
యతో నియుకోత దౌతేయన,  త్యా దేవాయ శివః స్వయమ్ |  
శివదూతీతి లోకేఽసి్ం,  స్తత్ః సా ఖాయతి మాగత్వ | 467|  ( 8-28)  
తేఽపి శురత్వవ వచో దేవాయః,  శర్గవ ఖాయత్ం మహా స్ుర్గః |  
అమర్గో పూర్తత్వ జగు్ః,  యత్ర కాత్వయయనీ సిోత్వ | 468|  ( 8-29)  
త్త్ః ప్రథమ మేవాగ్రర,  శర శక్త-యుషిట వృషిటభిః |  
వవరుో రుదధ త్వమర్గోః,  త్వం దేవీ మమర్గరయః | 469|  ( 8-30)  
సా చ త్వన్ ప్రహిత్వన్ బ్దణాన్,  శూల శకిత ప్రశ్-వధ్యన్ |  
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చిచేఛద లీలయాధ్య్త్,  ధనుర్ ముక్త్యర్ మహేషుభిః | 470|  ( 8-31)  
త్సాయగరత్ః త్థా కాళీ,  శూల పాత్ విద్వర్తత్వన్ |  
ఖటావఙా్ ప్నథిత్వం శచరీన్ కురవనీత వయచరత్తద్వ | 471|  ( 8-32)  
క్మణీలు జలా క్షేప్,  హత్ వీర్గయ హతౌ జస్ః |  
బరహా్ణీ చాక్ర్ష చఛత్ూరన్,  యేన యేన స్్ ధ్యవతి | 472|  ( 8-33)  
మాహేశవరీ తిర శూలేన,  త్థా చకేరణ వైషణవీ |  
దైత్వయన్ జఘన కౌమారీ,  త్థా శకాయతి కోప్న్య | 473|  ( 8-34)  
ఐనీర ోకులిశ పాతేన,  శత్శో దైత్య ద్వనవాః |  
పేత్ుర్ విద్వర్తత్వః ప్ృథావయం,  రుధ-రౌఘ ప్రవర్-షిణః | 474|  ( 8-35)  
త్ుణీ ప్రహార విదవసాత,  దంషాటో గరక్షత్ వక్షస్ః |  
వార్గహ మూర్గతయ నయప్త్న్,  చకేరణ చ విద్వర్తత్వః | 475|  ( 8-36)  
నఖైర్ విద్వర్తత్వం శచన్యయన్,  భ్క్షయనీత మహాస్ుర్గన్ |  
న్యరసింహ్ చచార్గజౌ,  న్యద్వ పూరణ ద్వగం బర్గ | 476|  ( 8-37)  
చణాీటటహాసై రస్ుర్గః,  శివదూత్య భిదూషిత్వః |  
పేత్ుః ప్ృథివాయం ప్తిత్వన్,  త్వంశచఖా ద్వథసా త్ద్వ | 477|  ( 8-38)  
ఇతి మాత్ృ గణం కురదధం,  మరర యనతం మహాస్ుర్గన్ |  
దృషాటవభ్ుయ పాయైర్ వివిధైః,  నేస్ుర్ దేవార్త సైనికాః | 478|  ( 8-39)  
ప్లాయన ప్ర్గన్ దృషాటవ,  దైత్వయన్ మాత్ృ గణార్తరత్వన్ |  
యోదుధ మభాయ యయౌ కురదోధ,  రక్త బీజ్య మహాస్ురః | 479|  ( 8-40)  
రక్తబినురర్ యద్వ భ్ూమౌ,  ప్త్ త్యస్య శరీరత్ః |  
స్ముత్ ప్త్తి మేద్వన్యయం,  త్త్ ప్రమాణ స్తద్వస్ురః | 480|  ( 8-41)  
యుయుధే స్ గద్వ పాణిః,  ఇనరో శకాతయ మహాస్ురః |  
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త్త్శైచనీరో స్వవజ్యరణ,  రక్తబీజ మత్వడయత్ | 481|  ( 8-42)  
కులిశ్య న్యహత్ శయశు,  బహ స్ుసాావ శోణిత్మ్ |  
స్ముత్తస్ుోః త్తో యోధ్యః,  త్దూరపాస్ త్త్ ప్ర్గక్రమాః | 482|  ( 8-43)  
యావనతః ప్తిత్వస్ త్స్య,  శరీర్గద్ రక్తబినరవః |  
త్వవనతః పురుషా జ్ఞత్వః,  త్దీవరయ బల విక్రమాః | 483|  ( 8-44)  
తే చాపి యుయుధుస్ త్త్ర,  పురుషా రక్త స్ంభ్వాః |  
స్మం మాత్ృభి రత్ుయగర,  శస్తో పాత్వతి భీషణమ్ | 484|  ( 8-45)  
పునశచ వజర పాతేన,  క్షత్ మస్య శిర్ష యద్వ |  
వవాహ రక్తం పురుషా స్తతో జ్ఞత్వః స్హస్రశః | 485|  ( 8-46)  
వైషణవీ స్మర్ణ చెైవం,  చకేరణాభి జఘన హ |  
గదయా త్వడయామాస్,  ఐనీరో త్మస్ుర్ణశవరమ్ | 486|  ( 8-47)  
వైషణవీ చక్రభిననస్య,  రుధర సాావ స్మువైః |  
స్హస్రశో జగద్వవయప్తం,  త్త్-ప్రమాణై్ర్ మహాస్ురైః | 487|  ( 8-48)  
శకాతయ జఘన కౌమారీ,  వార్గహ్ చ త్థాసిన్య |  
మాహేశవరీ తిరశూలేన,  రక్తబీజం మహాస్ురమ్ | 488|  ( 8-49)  
స్ చాపి గదయా దైత్యః,  స్ర్గవ ఏవాహనత్ ప్ృథక్ |  
మాత్ ః కోప్ స్మావిష్ఠట,  రక్తబీజ్య మహాస్ురః | 489|  ( 8-50)  
త్సాయహత్స్య బహధ్య,  శకిత శూలాద్వభిర్ భ్ువి |  
ప్పాత్ యో వై రకౌతఘ,  తేన్య స్ఞ్ఛత్ శోఽస్ుర్గః | 490|  ( 8-51)  
త్ైశచ స్ుర్గ స్ృక్ీం భ్ూత్ై,  రస్ురైః స్క్లం జగత్ |  
వాయప్త మాస్సత్ త్తో దేవా,  భ్యమా జగు్ రుత్తమమ్ | | 491|  ( 8-52)  
త్వన్ విషణాణన్ స్ుర్గన్ దృషాటవ,  చణిీకా పాాహ స్త్వర్గ |  
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ఉవాచ కాళీం చాముణే,ీ  విస్సతరణం వదనం కురు | 492|  ( 8-53)  
మచ్ ఛస్తో పాత్ స్మూుత్వన్,  రక్త బినూరన్ మహాస్ుర్గన్ |  
రక్తబిన్ద్రః ప్రతీచఛ త్వం,  వకేతోణా-నేన వేగ్నన్య | 493|  ( 8-54)  
భ్క్షయనీత చర రణే,  త్ద్ ఉత్పన్యనన్ మహాస్ుర్గన్|  
ఏవమేష క్షయం దైత్యః,  క్షీణ రకోత గమషయతి | 494|  ( 8-55)  
భ్క్షయమాణా స్తవయా చోగాా,  న చోత్పత్ీయనిత చాప్ర్ణ |  
ఇత్ుయకాతవ త్వం త్తో దేవీ,  శూలేన్యభి-జఘన త్మ్ | 495|  ( 8-56)  
ముఖేన కాళీ జగృహే,  రక్తబీజస్య శోణిత్మ్ |  
త్తో ఽసావా-జఘన్యథ,  గదయా త్త్ర చణిీకాం | 496|  ( 8-57)  
న చాసాయ వేదన్యం చకేర,  గద్వ పాతోఽలిపకా మపి |  
త్సాయ హత్స్య దేహాత్ుత,  బహ స్ుసాావ శోణిత్మ్ | 497|  ( 8-58)  
యత్ స్తత్ స్తదవకేతోణ,  చాముణాీ స్ంప్రతీచఛతి |  
ముఖే స్ముదాత్వ యేసాయ,  రక్త పాత్వన్హాస్ుర్గః | 498|  ( 8-59)  
త్వంశచ ఖాద్వథ చాముణాీ,  ప్పౌ త్స్య చ శోణిత్మ్ | 499|  ( 8-60)  
దేవీ శూలేన వజ్యరణ,  బ్దణై్ రసిభిర్ ఋషిటభిః |  
జఘన రక్తబీజం త్ం,  చాముణాీ ప్రత్ శోణిత్మ్ | 500|  ( 8-61)  
స్ ప్పాత్ మహ్ ప్ృష్టో,  శస్తో స్ంఘ స్మా హత్ః |  
నీరక్తశచ మహ్పాల,  రక్తబీజ్య మహాస్ురః | 501|  ( 8-62)  
త్త్స్తత హరో మత్ులం,  అవాపుస్-తిరదశ నృప్ |  
తేషాం మాత్ృ గణో జ్ఞతో,  ననర్గత స్ృఙ్్-దోదధత్ః | 502|  ( 8-63)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
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రక్తబీజవధ్యన్యమ  అషటమోఽధ్యయయః 
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
ఓం హా్ం సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై  
అషటమాత్ృకా స్హిత్వయై రకాతక్ష్మ్య నమః 
 
న్యగవలీల దళయుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం స్ఘృత్ం మక్షుఖండం హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 1 ఏవం 63 

శోలక్మంతా్వః  61 ఏవమాద్వత్ః 502 మంత్వాః  1 
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|| నవమోఽధ్యయయః ||  
నిశుంభ్ వధ 

ఓం ర్గజ్యఉవాచ | 503|  ( 9-1)  
విచిత్రమదమాఖాయత్ం,  భ్గవన్ భ్వత్వ మమ |  
దేవాయశచర్తత్ మాహాత్్యం,  రక్త బీజ వధ్య శిరత్మ్ | 504|  ( 9-2)  
భ్ూయశ్యచచాఛమయహం శోోత్ుం,  రక్తబీజ్య నిపాతితే |  
చకార శుంభ్యయత్ క్ర్,  నిశుంభ్శచతి కోప్నః | 505|  ( 9-3)  
ఋషిరువాచ | 506|  ( 9-4)  
చకార కోప్ మత్ులం,  రక్తబీజ్య నిపాతితే |  
శుంభాస్ుర్ష నిశుంభ్శచ,  హతేషవనేయషు చాహవే | 507|  ( 9-5)  
హనయమానం మహాసైనయం,  విలోకాయ మరో ముదవహన్ |  
అభ్యధ్యవనిన శుంభ్యఽథ,  ముఖయయాస్ుర స్తనయా | 508|  ( 9-6)  
త్సాయ గరత్స్తథా ప్ృష్ట,ో  పారవవయోశచ మహాస్ుర్గః |  
స్ందష్టట షో పుటాః కురద్వధ,  హనుతం దేవీముపాయయుః | 509|  ( 9-7)  
ఆజగామ మహావీరయః,  శుమోుఽపి స్వబలెైర్ వృత్ః |  
నిహనుతం చణిీకాం కోపాత్,  క్ృత్వవ యుదరంత్ు మాత్ృభిః | 510|  ( 9-8)  
త్తో యుదధమతీ వాస్సద్,  దేవాయ శుము నిశుముయోః |  
శర వరో మతీవోగరం,  మేఘయో ర్తవ వరోతోః | | 511|  ( 9-9)  
చిచేచద్వసాత ఞ్ఛర్గం సాతభాయం,  చణిీకా స్వశర్ష త్కరైః|  
త్వడయామాస్ చాఙ్గాషు,  శసౌతోఘై రస్ుర్ణశవరౌ | 512|  ( 9-10)  
నిశుమోా నిశిత్ం ఖడాం,  చర్ చాద్వయ స్ుప్రభ్మ్|  
అత్వడయనూ్ర్తరి సింహం,  దేవాయ వాహన ముత్తమమ్ | 513|  ( 9-11)  
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త్వడ్గతే వాహనే దేవీ,  క్షుర పేరణాసి ముత్తమమ్ |  
నిశుముసాయశు చిచేఛద,  చర్ చాప్యషట చనరోక్మ్ | 514|  ( 9-12)  
ఛినేన చర్ణి ఖడ్గా చ,  శకితం చిక్షేప్ స్తఽస్ురః |  
త్వమప్యస్య ద్వవధ్య చకేర,  చకేరణాభి ముఖాగత్వమ్ | 515|  ( 9-13)  
కోపాధ్య్తో నిశుమోు ఽథ,  శూలం జగాాహ ద్వనవః |  
ఆయాంత్ం ముషిట పాతేన దేవీ,  త్చాచప్యచూరణయత్ | 516|  ( 9-14)  
ఆవిధ్యయథ గద్వం స్తఽపి,  చిక్షేప్ చణిీకాం ప్రతి |  
సాపి దేవాయ తిరశూలేన,  భిన్యన భ్స్్త్వమాగత్వ | 517|  ( 9-15)  
త్త్ః ప్రశు హస్తం త్,  మాయానతం దతై్య పుఙా్వం |  
ఆహత్య దేవీ బ్దణౌఘై,  రపాత్యత్ భ్ూత్లే | 518|  ( 9-16)  
త్సి్నిన ప్తితే భ్ూమౌ,  నిశుమేు భీమ విక్రమే |  
భాాత్రయతీవ స్ంకురదధః,  ప్రయయౌ హంత్ు మంబికామ్ | 519|  ( 9-17)  
స్ రథ స్ో స్తథా త్ుయచెైచ,  రాృహ్త్ ప్రమాయుధైః |  
భ్ుజై రషాటభి రత్ులెైర్,  వాయపాయ శ్యషం బభౌ నభ్ః | 520|  ( 9-18)  
త్మా యాంత్ం స్మాలోక్య,  దేవీ శఙ్ఖ మవాదయత్ |  
జ్ఞయ శబరం చాపి ధనుష,  శచ కార్గతీవ దుఃస్హమ్ | 521|  ( 9-19)  
పూరయామాస్ క్కుభ్య,  నిజ ఘణాట స్వనేన చ|  
స్మస్త దైత్య సైన్యయన్యం,  తేజ్య వధ విధ్యయిన్య | 522|  ( 9-20)  
త్త్ః సింహో మహాన్యద,ై  సాతయజ్ఞతేభ్ మహామదైః |  
పూరయా మాస్ గగనం,  గాం త్థైవ ద్వశో దశ | 523|  ( 9-21)  
త్త్ః కాళీ స్ముత్పత్య,  గగనం క్ష్మ త్వడయత్ |  
క్ర్గభాయం త్నినన్యదేన,  పాాక్ీవన్యస్తత తిర్షహిత్వః  | 524|  ( 9-22)  



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 104 www.bhaskaraprakasha.com 

అటాటటటహాస్ మశివం,  శివదూతీ చకార హ |  
త్ైః శబై్ర రస్ుర్గ స్తతోస్ుః,  శుముః కోప్ం ప్రం యయౌ | 525|  ( 9-23)  
దుర్గత్్ం సితషట తిష్టోతి,  వాయజహార్గంబికా యద్వ |  
త్ద్వ జయేత్యభిహిత్ం,  దేవై ర్గకాశ స్ంసిోత్ైః | 526|  ( 9-24)  
శుమేున్య గత్య యా శకిత,  రు్కాత జ్ఞవలాతి భీషణా |  
ఆయానీత వహినకూటాభా,  సా నిరసాత మహోలకయా | 527|  ( 9-25)  
సింహ న్యదేన శుముస్య,  వాయప్తం లోక్ త్రయాంత్రమ్ |  
నిర్గిత్ నిఃస్వన్ద్ ఘ్నర్ష,  జ్ఞత్వాన వనీప్తే | 528|  ( 9-26)  
శుము ముకాతఞ్చర్గన్ దేవీ,  శుముస్తత్ ప్రహిత్వ ఞ్ఛర్గన్ |  
చిచేఛద శవశరై రుగ్ైోః,  శత్శోఽథ స్హస్రశః | 529|  ( 9-27)  
త్త్ః సా చణిీకా కురద్వధ,  శూలేన్యభి జఘన త్మ్ |  
స్ త్ద్వభి హతో భ్ూమౌ,  మూర్తచితో నిప్పాత్ హ | 530|  ( 9-28)  
త్తో నిశుంభ్ః స్ంపాాప్య,  చేత్న్య మాత్త కారు్క్ః |  
ఆజఘన శరైర్ దేవీం,  కాళీం కేస్ర్తణం త్థా | 531|  ( 9-29)  
పునశచ క్ృత్వవ బ్దహూన్య,  మయుత్ం దనుజ్యశవరః |  
చకార యుధేన ద్వతిజ-శఛదయామాస్ చణిీకామ్ | | 532|  ( 9-30)  
త్తో భ్గవతీ కురద్వధ,  దుర్గా దుర్గార్తత న్యశినీ |  
చిచేఛద త్వని చకారణి,  స్వ శరైః సాయకాంశచ త్వన్ | 533|  ( 9-31)  
త్తో నిశుంభ్య వేగ్రన,  గద్వ మాద్వయ చణిీకామ్ |  
అభ్యధ్యవత్ వై హంత్ుం,  దైత్య స్తన్య స్మావృత్ః | 534|  ( 9-32)  
త్సాయ ప్త్త్ ఏవాశు,  గద్వం చిచేఛద చణిీకా |  
ఖడా్గన శిత్ ధ్యర్ణణా,  స్ చ శూలం స్మాదదే | 535|  ( 9-33)  
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శూలహస్తం స్మాయానతం,  నిశుము మమర్గరరనమ్ |  
హృద్వ వివాయధ శూలేన,  వేగా విదేధన చణిీకా | | 536|  ( 9-34)  
భిననస్య త్స్య శూలేన,  హృదయాన్ నిఃస్ృతో ఽప్రః |  
మహాబలో మహావీరయః,  తిష్టటతి పురుష్ఠ వదన్ | 537|  ( 9-35)  
త్స్య నిషాకోమతో దేవీ,  ప్రహస్య స్వనవత్తత్ః |  
శిరశిచచేఛద ఖడా్గన,  త్తో ఽసావప్త్దుువి | 538|  ( 9-36)  
త్త్ః సింహ శచఖాదోగరం,  దంషాటో క్షుణణ శిర్షధర్గన్ |  
అస్ుర్గం సాతంస్తథా కాళీ,  శివదూతీ త్థాప్ర్గన్ | 539|  ( 9-37)  
కౌమారీ శకిత నిర్తున్యనః,  కేచినేనశుర్హాస్ుర్గః |  
బరహా్ణీ మనతో పూతేన,  తోయే న్యనేయ నిర్గ క్ృత్వః | 540|  ( 9-38)  
మాహేశవరీ తిరశూలేన,  భిన్యనః పేత్ుస్తథాప్ర్ణ |  
వార్గహ్ త్ుండ ఘతేన,  కేచిచూఛరీణ క్ృత్వ భ్ువి | 541|  ( 9-39)  
ఖండం ఖండం చ చకేరణ,  వైషణవాయ ద్వనవాః క్ృత్వః |  
వజ్యరణ చెైందీర హసాతగర,  విముకేతన త్థాప్ర్ణ | 542|  ( 9-40)  
కేచిద్వవనేశు రస్ుర్గః,  కేచిననషాట మహాహవాత్ |  
భ్క్షిత్వ శచప్ర్ణ కాళీ,  శివదూతీ మృగాధపైః| ఓం|  | 543|  ( 9-41)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
నిశుమువధ్య న్యమ నవమోఽధ్యయయః  
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
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ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
వాగువ బీజ్ఞధషాటత్ైోయ శ్రీ మహాకాళై్య నమః  
 
న్యగవలీల దళ యుత్ం కుంకుమాక్షత్ పుషైపరభ్యర్తచత్ం 
స్ఘృత్ంకూషా్ండఖండమక్షుఖండం వా హోమయేత్ 
 
ఉవాచమంత్వాః 2 ఏవం 41 

శోలక్మంతా్వః  39 ఏవమాద్వత్ః 543  మంత్వాః   
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||  దశమోఽధ్యయయః ||  
శుంభ్ వధ 

ధ్యయనమ్ 
ఓం ఉత్తప్త హేమ రుచిర్గం రవిచందర వహిన 
నేత్వాం ధనుశవరయుత్వఙ్ుకశ పాశ శూలం 
రమ్ైయరుుజైశచ దధతీం శివశకిత రూపాం 
కామేశవరీం హృద్వ భ్జ్ఞమ ధృతేందులేఖామ్ 
ఓం ఋషిరువాచ | 544|  ( 10-1)  
నిశుముం నిహత్ం దృషాటవ,  భాాత్రం పాాణస్మ్త్ం |  
హనయమానం బలం చెైవ,  శుముః క్ృదోధఽబరవీద్ వచః | 545|  ( 10-2)  
బలావలే పాదుష్టట త్వం,  మా దుర్ణా గరవ మావహ |  
అన్యయసాం బలమాశిరత్య,  యుదధయస్త యాతిమానినీ | 546|  ( 10-3)  
దేవుయవాచ | 547|  ( 10-4)  
ఏకై్త్వాహం జగత్యత్ర,  ద్వవతీయా కా మమాప్ర్గ |  
ప్శైయత్వ దుషట మయేయవ,  విశన్ద్తయ మద్వవభ్ూత్యః | 548|  ( 10-5)  
త్త్ః స్మసాతసాత దేవోయ,  బరహా్ణీ ప్రముఖాలయమ్ |  
త్సాయ దేవాయస్ త్నౌ జగు్ః,  ఏకై్త్ వాస్సత్-త్ద్వమాకా | 549|  ( 10-6)  
దేవుయవాచ | 550|  ( 10-7)  
అహం విభ్ూత్వయ బహభిః,  ఇహ రూపైర్-యద్వ సిోత్వ |  
త్త్ స్ంహృత్ం మయైక్త్ైవ,  తిషాటమాయజౌ సోిర్ష భ్వ | | 551|  ( 10-8)  
ఋషిరువాచ | 552|  ( 10-9)  
త్త్ః ప్రవవృతే యుదధం,  దేవాయః శుముస్య చోభ్యోః |  
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ప్శయత్వం స్రవ దేవాన్యం,  అస్ుర్గణాం చ ద్వరుణమ్ | 553|  ( 10-10)  
శర వరైోః శిత్ైః శసయోః,  త్థాసయో శైచవ ద్వరుణ్ైః |  
త్యోరుయదధ మభ్ూదూుయః,  స్రవలోక్ భ్యఙ్కరమ్ | 554|  ( 10-11)  
ద్వవాయన్ యసాతోణి శత్శో,  ముముచే యాన్ యథామాకా |  
బభ్ఞ్ి త్వని దైతేయనరోః,  త్త్ ప్రరతీ ఘత్ క్రతృభిః | 555|  ( 10-12)  
ముకాతని తేన చాసాతోణి,  ద్వవాయని ప్రమేశవరీ |  
బభ్ఞ్ి లీలయై వోగర,  హూఙ్మకర్షచ్-చారణాద్వభిః | 556|  ( 10-13)  
త్త్ః శర శత్ైర్ దేవీం,  ఆచాఛ దయత్ స్తఽస్ురః |  
సాపి త్త్ కుపిత్వ దేవీ,  ధనుశ్ చిచేఛద చేషుభిః | 557|  ( 10-14)  
ఛినేన ధనుషి దైతేయనరోః,  త్థా శకిత మథా దదే |  
చిచేఛద దేవీ చకేరణ,  త్వమ ప్యస్య క్ర్ణ సిోత్వమ్ | 558|  ( 10-15)  
త్త్ః ఖడా ముపాద్వయ,  శత్ చనరోం చ భానుమత్ |  
అభ్యధ్యవత్ త్ద్వ దేవీం,  దైత్వయన్య మధపేశవరః | 559|  ( 10-16)  
త్సాయ ప్త్త్ ఏవాశు,  ఖడాం చిచేఛద చణిీకా |  
ధనుర్ ముక్త్యః శిత్ైర్ బ్దణై్ః,  చర్ చారక క్ర్గ మలమ్ | 560|  ( 10-17)  
హత్వశవః స్ త్ద్వ దైత్యః,  ఛినన ధన్యవ విసారథిః |  
జగాాహ ముదారం ఘ్నరం,  అమాకా నిధన్ద్ దయత్ః | 561|  ( 10-18)  
చిచేఛద్వ ప్త్త్స్తస్య,  ముదారం నిశిత్ైః శరైః |  
త్థాపి స్తఽభ్యధ్యవత్తం,  ముషిట ముదయమయ వేగవాన్ | | 562|  ( 10-19)  
స్ ముషిటం పాత్యామాస్,  హృదయే దైత్య పుఙా్వః |  
దేవాయ స్తం చాపి సా దేవీ,  త్లేన్ద్రస్య త్వడయత్ | 563|  ( 10-20)  
త్ల ప్రహార్గ భిహతో,  నిప్పాత్ మహ్ త్లే |  
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స్ దైత్య ర్గజః స్హసా,  పునర్ణవ త్థోతిోత్ః | 564|  ( 10-21)  
ఉత్పత్య చ ప్రగృహోయచెైచః,  దేవీం గగన మాసోిత్ః |  
త్త్వాపి  సా నిర్గధ్యర్గ,  యుయుధే తేన చణిీకా | 565|  ( 10-22)  
నియుదధం ఖే త్ద్వ దైత్య,  శచణిీకా చ ప్రస్పరమ్ |  
చక్రత్ుః ప్రథమం సిదధ,  ముని విస్్య కారక్మ్ | 566|  ( 10-23)  
త్తో నియుదధం స్ుచిరం,   క్ృత్వవ తేన్యమాకా స్హ |  
ఉత్వపత్య భాామయా మాస్,  చిక్షేప్ ధరణీత్లే | 567|  ( 10-24)  
స్ క్షిప్నత ధరణీం పాాప్య,  ముషిట ముదయమయ వేగ్నత్ః |  
అభ్య ధ్యవత్ దుషాటత్వ్,  చణిీకా నిధనేచఛయా | 568|  ( 10-25)  
త్మా యానతం త్తో దేవీ,  స్రవ దైత్య జనేశవరమ్ |  
జగత్వయం పాత్యా మాస్,  భిత్వవ శూలేన వక్షసి | 569|  ( 10-26)  
స్ గత్వస్ుః ప్పాతోర్గవయం,  దేవీ శూలాగర విక్షత్ః |  
చాలయనీక్లాం ప్ృథ్వం,  సాబిర దీవపాం స్ ప్రవత్వమ్ | 570|  ( 10-27)  
త్త్ః ప్రస్నన మఖిలం,  హతే త్సి్న్ దుర్గత్్ని |  
జగత్ సావస్ోయ మతీ వాప్,  నిర్లం చాభ్వననభ్ః | 571|  ( 10-28)  
ఉత్వపత్ మేఘః స్తలాక యే,  పాాగాస్ంస్తత శమం యయుః |  
స్ర్తతో మారా వాహినయః,  త్థాస్ంస్తత్ర పాతితే    | 572|  ( 10-29)  
త్తో దేవ గణాః స్ర్ణవ,  హరో నిరుర మానసాః |  
బభ్ూవుర్ నిహతే త్సి్న్,  గంధర్గవ లలిత్ం జగుః | 573|  ( 10-30)  
అవాదయంస్తథై వానేయ,  ననృత్ుశచప్ీర్ష గణాః |  
వవుః పుణాయస్తథా వాత్వః,  స్ుప్రభ్య ఽభ్ూద్ ద్వవాక్రః | 574|  ( 10-31)  
జజవలుః చాగనయః శన్యతః,  శంత్వ ద్వగినిత్ స్వన్యః | 575|  ( 10-32)  
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ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
శుమోువధ్య న్యమ,  దశమోఽధ్యయయః  
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై  
సింహ వాహినైయ తిరశూల పాశధ్యర్తణ్ైయ నమః  
 
స్ఘృత్ం మాత్ులుంగ ఫలం స్మరపయామ 
 
ఉవాచమంత్వాః 4 ఏవం 32 

శోలక్మంతా్వః  27 ఏవమాద్వత్ః 575  అరోమంతా్వః  1 
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||  ఏకాదశోఽధ్యయయః ||  
న్యర్గయణీ స్ుతతిః 

 
ఓం బ్దలా రవి దుయతి మందు కిరీటాం | త్ుఙ్ాకుచాం నయన త్రయ యుకాతమ్|  

స్త్రముఖం వరద్వఙ్ుకశ పాశ భీతిక్ర్గం ప్రభ్జ్య భ్ువనేశీమ్|  
 

ఓం ఋషిరువాచ | 576|  ( 11-1)  
దేవాయ హతే త్త్ర మహాస్ుర్ణనేరో,   
 స్తన్యరోః స్ుర్గ వహిన పుర్షగమాస్ త్వమ్ |  
కాత్వయయనీం త్ుషుటవు ర్తషట లాభాత్,   
 వికాసి వకాతోబి వికాసిత్వశః | 577|  ( 11-2)  
దేవి ప్రప్న్యనర్తతహర్ణ ప్రస్సద 
 ప్రస్సద మాత్ర్ జగతో ఽఖిలస్య |  
ప్రస్సద విశ్యవశవర్త పాహి విశవం  
 త్వమీశవరీ దేవి చర్గ చరస్య | 578|  ( 11-3)  
ఆధ్యర భ్ూత్వ జగత్స్ త్వమేకా  
 మహ్ స్వరూపేణ యత్ః సిోత్వసి |  
అపాం స్వరూప్ సోిత్యా త్వయైత్ద్ 
 ఆపాయయతే క్ృత్ీి మలఙి్య వీర్ణయ | 579|  ( 11-4)  
త్వం వైషణవీ శకిత రననత వీర్గయ  
 విశవస్య బీజం ప్రమాసి మాయా |  
స్మో్హిత్ం దేవిస్మస్త మేత్త్  
 త్వం వై ప్రస్న్యన భ్ువి ముకితహేత్ుః | 580|  ( 11-5)  



©భాస్కర ప్రకాశ ఆశరమము 112 www.bhaskaraprakasha.com 

విద్వయః స్మసాతస్తవ దేవి భేద్వః 
 సితోయః స్మసాతః స్క్లా జగత్ుీ |  
త్వయైక్యా పూర్తత్మంబ యైత్త్,  
 కా తే స్ుతతిః స్తవయ ప్ర్గ ప్ర్షకితః | 581|  ( 11-6)  
స్రవ భ్ూత్వ యద్వ దేవీ,  స్వరా ముకితప్రద్వయినీ |  
త్వం స్ుతత్వ,  స్ుతత్యే కా వా భ్వనుత ప్రమోక్తయః | 582|  11-7)  
స్రవస్య బుద్వధ రూపేణ,  జనస్య హృద్వ స్ంసోితే |  
స్వర్గాప్ వరాదే దేవి,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 583|  ( 11-8)  
క్లా కాషాోద్వ రూపేణ,  ప్ర్తణామ ప్రద్వయిని |  
విశవస్తయప్రతౌ శకేత,  న్యర్గయణి నమోస్ుతతే | 584|  ( 11-9)  
స్రవ మఙా్ళ మాఙా్ళేయ,  శివే స్ర్గవరో సాధకే |  
శరణేయ త్రయంబకే గ్రీ న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 585|  ( 11-10)  
స్ృషిట సోితి విన్యశన్యం,  శకితభ్ూతే స్న్యత్ని |  
గుణాశరయే గుణమయే,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 586|  ( 11-11)  
శరణాగత్ దీన్యరత,  ప్ర్తత్వాణ ప్ర్గయణే |  
స్రవసాయర్తత హర్ణ దేవి,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 587|  ( 11-12)  
హంస్యుక్త విమానస్త,ో  బరహా్ణీరూప్ ధ్యర్తణీ |  
కౌశముః క్షర్తకే దేవి,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 588|  ( 11-13)  
తిరశూల చన్యరోహి ధర్ణ,  మహా వృషభ్ వాహిని |  
మాహేశవరీ స్వరూపేణ,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 589|  ( 11-14)  
మయూర కుకుకట వృతే,  మహాశకితధర్ణ ఽనఘే |  
కౌమారీ రూప్ స్ంసాోనే,  న్యర్గయణి నమోస్ుతతే | 590|  ( 11-15)  
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శఙ్ఖ చక్ర గద్వ శర్ ఙా్,  గృహ్త్ ప్రమాయుధే |  
ప్రస్సద వైషణవీ రూపే,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | | 591|  ( 11-16)  
గృహ్తోగర మహా చకేర,  దంష్ఠటోద్ ధృత్ వస్ునధర్ణ |  
వర్గహ రూపిణి శివే,  న్యర్గయణి నమోస్ుతతే | 592|  ( 11-17)  
నృసింహ రూపేణోగ్రరణ,  హనుతం దైత్వయ క్ృతోదయమే |  
త్ైోలోక్య త్వాణ స్హితే,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 593|  ( 11-18)  
కిరీటిని మహావజ్యర,  స్హస్ర నయన్ద్జివలే |  
వృత్ర పాాణ హర్ణ చెైనిరో,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 594|  ( 11-19)  
శివదూతీ స్వరూపేణ,  హత్ దైత్య మహాబలే |  
ఘ్నర రూపే మహార్గవే,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 595|  ( 11-20)  
దంషాటోక్ర్గళ వదనే,  శిర్ష మాలా విభ్ూషణే |  
చాముణీే ముణీమథనే,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 596|  ( 11-21)  
లక్ష్మి లజ్యి మహావిదేయ,  శరదేధ పుషిట స్వధే ధురవే |  
మహార్గతిర మహావిదేయ,  న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 597|  ( 11-22)  
మేధే స్రస్వతి వర్ణ,  భ్ూతి బ్దభ్రవి త్వమసి |  
నియతే త్వం ప్రస్సదేశ్య న్యర్గయణి నమోఽస్ుతతే | 598|  ( 11-23)  
స్రవ స్వరూపే స్ర్ణవశ్య,  స్రవ శకిత స్మనివతే |  
భ్యేభ్యస్ త్వాహి న్ద్ దేవి,  దుర్ణా దేవి నమోఽస్ుతతే | 599|  ( 11-24)  
ఏత్తేత వదనం సౌమయం,  లోచన త్రయ భ్ూషిత్మ్ |  
పాత్ు నః స్రవభీతిభ్యః,  కాత్వయయిని  నమోఽస్ుతతే | 600| (  ( 11-25)  
జ్ఞవలా క్ర్గళ మత్ుయగరం,  అశ్యషాస్ుర స్ూదనమ్ |  
తిరశూలం పాత్ు న్ద్ భీతేర్-భ్దరకాళి  నమోఽస్ుతతే | 601|  ( 11-26)  
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హినసిత దైత్య తేజ్ఞంసి,  స్వనేన్యపూరయ యా జగత్ |  
సా ఘణాట పాత్ు న్ద్ దేవి,  పాపేభ్యయ నః స్ుత్వనివ | 602|  ( 11-27)  
అస్ుర్గ స్ృగ వ సాప్ఙ్క,  చర్తచత్స్తత క్ర్ష జవలః |  
శుభాయ ఖడ్గా భ్వత్ు,  చణిీకే త్వవం నత్వ వయమ్ | 603|  ( 11-28)  
ర్షగా నశ్యషాన్ అప్హంసి త్ుషాట,  
 రుషాట త్ు కామాన్ స్క్లాన్ అభీషాటన్ |  
త్వవమాశిరత్వన్యం న విప్ననర్గణాం,  
 త్వవమాశిరత్వ హాయశరయత్వం ప్రయానిత | 604|  ( 11-29)  
ఏత్త్కృత్ం యత్కదనం త్వయాదయ,  
 ధర్ద్వవషాం దేవి మహాస్ుర్గణామ్ |  
రూపై రనేక్త్ైర్ బహధ్యత్్ మూర్తతం,  
 క్ృత్వవమాకే త్త్ ప్రక్ర్షతి కాన్యయ | 605|  ( 11-30)  
విద్వయస్ు శస్తతోషు వివేక్ దీపే 
 షావదేయషు వాకేయషు చ కా త్వదన్యయ |  
మమత్వ గర్ణత ఽతి మహానధకార్ణ,  
 విభాామయతేయత్ దతీవ విశవమ్ | 606|  ( 11-31)  
రక్షంసి యతోాగరవిషాశచ న్యగా,  
 యత్వారయో దస్ుయ బలాని యత్ర |  
ద్వవానలో యత్ర త్థాబిధ మధేయ,  
 త్త్ర సిోత్వ త్వం ప్ర్తపాసి విశవమ్ | 607|  ( 11-32)  
విశ్యవశవర్త త్వం ప్ర్తపాసి విశవం,  
 విశవతి్కా ధ్యరయస్సతి విశవమ్ |  
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విశ్యవశవన్యరయ  భ్వతీ భ్వనిత,  
 విశవశరయా యేత్వయి భ్కితనమాాః | 608|  ( 11-33)  
దేవి ప్రస్సద ప్ర్తపాలయ న్ద్ ఽర్తభీతేః,  
 నిత్యం యథాస్ుర వద్వ దధునైవ స్దయః |  
పాపాని స్రవ జగత్వం ప్రశమం నయాశు,  
 ఉత్వపత్ పాక్ జనిత్వంశచ మహోప్స్రా్గన్ | 609|  ( 11-34)  
ప్రణత్వన్యం ప్రస్సద త్వం,  దేవి విశవర్తత హార్తణి |  
త్ైోలోక్య వాసిన్య మీడ్గయ,  లోకాన్యం వరద్వ భ్వ | 610|  ( 11-35)  
దేవుయవాచ  | 611|  ( 11-36)  
వరద్వహం స్ురగణా,  వరం యన్న స్తచఛథ |  
త్ం వృణుధవం ప్రయచాఛమ,  జగత్వ ముప్కారక్మ్ | 612|  ( 11-37)  
దేవా ఊచుః | 613|  ( 11-38)  
స్ర్గవబ్దధ్య ప్రశమనం,  త్ైోలోక్యసాయఖిలేశవర్త |  
ఏవమేవ త్వయాకారయమ్,  అస్్ద్ వైర్త విన్యశనమ్ | 614|  ( 11-39)  
దేవుయవాచ  | 615|  ( 11-40)  
వైవస్వతేఽనతర్ణ పాాపేత,  అషాటవింశతిమే యుగ్ర |  
శుమోు నిశుముశైచవాన్యయ,  వుత్పతేీయతే మహాస్ురౌ | 616|  ( 11-41)  
ననరగోప్ గృహే జ్ఞత్వ,  యశోద్వగరు స్ంభ్వా |  
త్త్సౌత న్యశయిషాయమ,  విన్యధయచల నివాసినీ | 617|  ( 11-42)  
పునరప్ యతి రౌదేరణ,  రూపేణ ప్ృథివీ త్లే |  
అవతీరయ హనిషాయమ,  వైప్ర చిత్వతంస్ుత ద్వనవాన్ | 618|  ( 11-43)  
భ్క్షయన్యతయశచ త్వనుగాాన్,  వైప్రచిత్వతన్ మహాస్ుర్గన్ |  
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రకాత దన్యత భ్విషయనిత,   ద్వడ్గమీ కుస్ుమో ప్మాః | | 619|  ( 11-44)  
త్తో మాం దేవత్వః స్వర్ణా,  మరతయలోకే చ మానవాః  
స్ుతవన్ద్త వాయహర్తషయనిత,  స్త్త్ం రక్త దనితకామ్ | 620|  ( 11-45)  
భ్ూయశచ శత్ వార్తోకాయ,  మన్యవృషాటయమనముసి |  
మునిభిః స్ంస్్ృత్వ భ్ూమౌ,  స్మువిషాయమయయోనిజ్ఞ | 621|  ( 11-46)  
త్త్ః శతేన నేత్వాణాం,  నిరీక్షిషాయమ యను్నీన్ |  
కీర్తతయిషయనిత మనుజ్ఞః,  శత్వక్షీమతి మాం త్త్ః | 622|  ( 11-47)  
త్తో ఽహమఖిలం లోక్ం,  ఆత్్ దేహ స్ముదువైః |  
భ్ర్తషాయమ స్ుర్గః శక్త్ైర్,  ఆవృష్టటః పాాణ ధ్యరక్త్ైః | 623|  ( 11-48)  
శక్మురీతి విఖాయతిం,  త్ద్వ యాసాయమయ హంభ్ువి |  
త్త్ైోవ చ వధషాయమ,  దురామాఖయం మహాస్ురమ్ | 624|  ( 11-49)  
దుర్గా దేవీతి విఖాయత్ం,   త్నే్ న్యమ భ్విషయతి |  
పునశచహం యద్వ భీమం,  రూప్ం క్ృత్వవ హిమాచలే | 625|  ( 11-50)  
రక్షంసి భ్క్ష యిషాయమ,  మునీన్యం త్వాణ కారణాత్ |  
త్ద్వమాం మునయః స్ర్ణవ,  స్తతషయంత్వయ నమామూరతయః | 626|  ( 11-51)  
భీమా దేవీతి విఖాయత్ం,  త్నే్ న్యమ భ్విషయతి |  
యద్వరుణాఖయసయోలొకేయ,  మహా బ్దధ్యం క్ర్తషయతి | | 627|  ( 11-52)  
త్ద్వహం భాామరం రూప్ం,  క్ృత్వవ స్ంఖేయ యషటపదమ్ |  
త్ైోలోక్యస్య హిత్వర్గోయ,  వధషాయమ మహాస్ురమ్ | 628|  ( 11-53)  
భాామరీతిచ మాం లోకా,  స్తద్వ స్తతషయనిత స్రవత్ః |  
ఇత్ోం యద్వ యద్వ బ్దధ్య,  ద్వనవోత్వో భ్విషయతి | 629|  ( 11-54)  
త్ద్వ త్ద్వవతీర్గయహం,  క్ర్తషాయమయర్తస్ంక్షయమ్| ఓం|  | 630|  ( 11-55)  
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ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
న్యర్గయణీస్ుతతిర్ న్యమ ఏకాదశోఽధ్యయయః  
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
స్రవన్యర్గయణ్ైయ నమః  
 
స్ఘృత్ం ద్వడ్గమీ ఫలం 
 
ఉవాచమంత్వాః 4 ఏవం 55 

శోలక్మంతా్వః  50 ఏవమాద్వత్ః 630  అరోమంతా్వః  1 
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||  ద్వవదశోఽధ్యయయః ||  
ఫలస్ుతతి 

ధ్యయనం 
ఓం విదుయద్వరమస్మప్రభాం మృగప్తిస్కంధసిోత్వం భీషణాం 
క్న్యయభిః క్రవాలఖేటవిలస్దధసాతభిర్గస్తవిత్వమ్ 
హసయశచక్రగద్వసిఖేటవిఖాంశచప్ం గుణం త్రినీం 
బిభాాణామనలాతి్కాం శశిధర్గం దుర్గాం తిరనేత్వాం భ్జ్య|  

ఓం దేవుయవాచ | 631|  ( 12-1)  
ఏభిః స్తవైశచ మాం నిత్యం,  స్తతషయతే యః స్మాహిత్ః |  
త్సాయహం స్క్లాం బ్దధ్యం,  న్యశయిషాయమయస్ంశయమ్ | 632|  ( 12-2)  
మధుక్త్ైటభ్ న్యశం చ,  మహిషాస్ుర ఘత్నమ్ |  
కీర్తతయిషయనిత యే త్దవద్,  వధం శుము నిశుముయోః | 633|  ( 12-3)  
అషటమాయం చ చత్ురరశయం,  నవమాయం చెైక్ చేత్స్ః |  
శోోషయనిత చెైవ యే భ్కాతయ,  మమ మాహాత్్య ముత్తమమ్ | 634|  ( 12-4)  
న తేషాం దుషకృత్ం కిఞ్జచద్,  దుషకృతోత్వో న చాప్దః |  
భ్విషయతి న ద్వర్తదరయం,  న చెై వేషట వియోజనమ్ | ౬౩౫|  ( ౧౨-౫)  
శత్ురతో న భ్యం త్స్య,  దస్ుయతో వా న ర్గజత్ః |  
న శసాతోనల తోయౌఘత్,  క్ద్వచిత్ స్ం భ్విషయతి | 636|  ( 12-6)  
త్సా్న్ మమ్ైత్న్ మాహాత్్యం,  ప్ఠిత్వయం స్మాహిత్ైః |  
శోోత్వయం చ స్ద్వ భ్కాతయ,  ప్రం స్వస్తయయనం హి త్త్ | 637|  ( 12-7)  
ఉప్ స్ర్గా నశ్యషాంస్ుత,  మహామారీ స్ముదువాన్ |  
త్థా తిరవిధ ముత్వపత్ం,  మాహాత్్యం శమయేన్మ | 638|  ( 12-8)  
యత్ైోత్త్ ప్ఠయతే స్మయఙ్ఖా,  నిత్య మాయత్నే మమ |  
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స్ద్వ న త్ద్ విమోక్షయమ,  సానినధయం త్త్ర మేసిోత్మ్ | 639|  ( 12-9)  
బలి ప్రద్వనే పూజ్ఞయామ్,  అగ్నన కార్ణయ మహోత్ీవే |  
స్రవం మమై్త్చచర్తత్ం,  ఉచాచరయం శావయ మేవచ | 640|  ( 12-10)  
జ్ఞనత్వజ్ఞనత్వ వాపి,  బలి పూజ్ఞం త్థా క్ృత్వమ్ |  
ప్రతీచిఛషాయమయహం ప్రరత్వయ,  వహినహోమం త్థాక్ృత్మ్ | 641|  ( 12-11)  
శరత్వకలే మహా పూజ్ఞ,  కిరయతే యాచ వార్తోకీ |  
త్సాయం మమ్ైత్న్య్హాత్్యం,  శురత్వవ భ్కిత స్మనివత్ః | 642|  ( 12-12)  
స్ర్గవబ్దధ్య వినిరు్కోత,  ధన ధ్యనయ స్మనివత్ః |  
మనుష్ఠయ మత్ ప్రసాదేన,  భ్విషయతి న స్ంశయః | 643|  ( 12-13)  
శురత్వవ మమ్ైత్న్-మాహాత్్యం,  త్థా చోత్పత్తయః శుభాః |  
ప్ర్గక్రమం చ యుదేధషు,  జ్ఞయతే నిరుయః పుమాన్ | 644|  ( 12-14)  
ర్తప్వః స్ంక్షయం యానిత,  క్ళాయణం చోప్ప్దయతే |  
ననరతేచ కులం పుంసాం మాహాత్్యం మమశృణవత్వమ్ | 645|  ( 12-15)  
శనిత క్ర్ణి స్రవత్ర,  త్థా దుఃస్వప్న దరవనే |  
గరహప్రడాస్ు చోగాాస్ు,  మాహాత్్యం శృణుయాన్మ | 646|  ( 12-16)  
ఉప్స్ర్గాః శమం యానిత,  గరహప్రడాశచ ద్వరుణాః |  
దుఃస్వప్నం చ నృభిర్ దృషటం,  స్ుస్వప్నముప్జ్ఞయతే | 647|  ( 12-17)  
బ్దలగరహాభి భ్ూత్వన్యం,  బ్దలాన్యం శనిత కారక్మ్ |  
స్ంఘత్ భేదే చ నృణాం,  మ్ైతీర క్రణ ముత్తమమ్ | 648|  ( 12-18)  
దురవృత్వతన్యమ్ అశ్యషాణాం,  బల హానిక్రం ప్రమ్ |  
రక్ష్య భ్ూత్ పిశచాన్యం,  ప్ఠన్యదేవ న్యశనమ్ | 649|  ( 12-19)  
స్రవం మమై్త్న్ మాహత్్యం,  మమ స్నినధ కారక్మ్ |  
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ప్శు పుషాపరియ ధూపైశచ,  గనధ దీపైస్ త్థోత్తమ్ైః | 650|  ( 12-20)  
విపాాణాం భ్యజనైర్ హోమ్ైః,  ప్రాక్షణీయైః అహర్తనశమ్ |  
అనైయశచ వివిధైర్ భ్యగ్ైః,  ప్రద్వనైర్ వత్ీర్ణణ యా | 651|  ( 12-21)  
ప్రరతిర్ణ్ కిరయతే సాసి్న్,  స్క్ృత్ స్ుచర్తతే శురతే |  
శురత్ం హరతి పాపాని,  త్థార్షగయం ప్రయచఛతి | 652|  ( 12-22)  
రక్షం క్ర్షతి భ్ూతేభ్యయ,  జన్న్యం కీరతనం మమ |  
యుదేరషు చర్తత్ం యనే్,  దుషట దైత్య నిబరహణమ్ | 653|  ( 12-23)  
త్సి్న్ శురతే వైర్త క్ృత్ం,  భ్యం పుంసాం న జ్ఞయతే |  
యుషా్భిఃస్ుతత్యో యాశచ,  యాశచ బరహ్ర్తోభిఃక్ృత్వః | 654|  ( 12-24)  
బరహ్ణా చ క్ృత్వస్ త్వస్ుత,  ప్రయచఛనుత శుభాం మతిమ్ |  
అరణేయ పాానతర్ణ వాపి,  ద్వవాగ్నన ప్ర్త వార్తత్ః | 655|  ( 12-25)  
దస్ుయభిర్ వా వృత్ః శూనేయ,  గృహ్తో వాపి శత్ురభిః |  
సింహ వాయఘా నుయాతో వా,  వనే వా,  వన హసితభిః | 656|  ( 12-26)  
ర్గజా్ఞ కురదేధన చాజాప్నత,  వధ్యయ బనర గతోఽపివా |  
ఆఘూర్తనతో వా వాతేన,  సిోత్ః ప్నతే మహారణవే | 657|  ( 12-27)  
ప్త్త్ుీ చాపి శస్తతోషు,  స్ఙోా్మమే భ్ృశ ద్వరుణే |  
స్ర్గవ బ్దధ్యశు ఘ్నర్గస్ు,  వేదన్యభ్యర్తరతో ఽపి వా | | 658|  ( 12-28)  
స్్రన్ మమ్ైత్త్ చర్తత్ం,  నర్ష ముచేయత్ స్ఙ్కటాత్ |  
మమ ప్రభావాత్ సింహాద్వయ,  దస్యవో వైర్తణస్ త్థా | 659|  ( 12-29)  
దూర్గదేవ ప్లాయనేత,  స్్రత్శ్-చర్తత్ం మమ | 660|  ( 12-30)  
ఋషిరువాచ | 661|  ( 12-31)  
ఇత్ుయకాతవ సా భ్గవతీ,  చణిీకా చణీవిక్రమా |  
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ప్శయత్వమేవ దేవాన్యం,  త్త్ైోవానతరధీయత్ | 662|  ( 12-32)  
తేఽపి దేవా నిర్గత్ఙ్మకః,  సావధకార్గన్ యథా పుర్గ |  
యజా భాగ భ్ుజః స్ర్ణవ,  చకురర్-వినిహత్వరయః | 663|  ( 12-33)  
దైత్వయశచ దేవాయ నిహతే,  శుమేు దేవర్తపౌ యుధ |  
జగద్ విధవంసిని త్సి్న్,  మహోగ్రర ఽత్ుల విక్రమే | 664|  ( 12-34)  
నిశుమేు చ మహావీర్ణయ,  శ్యషాః పాత్వళ మాయయుః | 665|  ( 12-35)  
ఏవం భ్గవతీ దేవీ,  సా నిత్వయపి పునః పునః |  
స్ంభ్ూయ కురుతే భ్ూప్,  జగత్ః ప్ర్తపాలనమ్ | 666|  ( 12-36)  
త్యైత్న్-మోహయతే విశవం,  సైవ విశవం ప్రస్ూయతే |  
సా యాచిత్వ చ విజ్ఞానం,  త్ుషాట ఋద్వధం ప్రయచఛతి | 667|  ( 12-37)  
వాయప్తం త్యైత్త్ స్క్లం,  బరహా్ణీం మనుజ్యశవర |  
మహా కాలాయ మహాకాలే,  మహామారీ స్వరూప్యా | 668|  ( 12-38)  
సైవ కాలే మహామారీ,  సైవ స్ృషిటర్ భ్వత్ యజ్ఞ |  
సిోతిం క్ర్షతి భ్ూత్వన్యం,  సైవ కాలే స్న్యత్నీ | 669|  ( 12-39)  
భ్వకాలే నృణాం సైవ,  లక్ష్మీర్ వృద్వధ ప్రద్వ గృహే |  
సైవాభావే త్థా లక్ష్మీః,  విన్యశ యోప్జ్ఞయతే | 670|  ( 12-40)  
స్ుతత్వ స్ంపూజ్ఞత్వ పుషైపః,  గనధ ధూపాద్వభిః త్థా |  
దద్వతి విత్తం పుతా్వంశచ,  మతిం ధర్ణ్ గతిం శుభామ్ | 671|  ( 12-41)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయ పుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీ మాహాతే్య,   
ఫలశురతిర్ న్యమ ద్వవదశోఽధ్యయయః  
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స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
బ్దలాతిరపుర స్ుందరైయ  నమః  
 
స్ఘృత్ం బిలవ  ఫలం 
 
ఉవాచమంత్వాః 2 ఏవం 41 

శోలక్మంతా్వః  37 ఏవమాద్వత్ః 671  మంత్వాః  2 
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||  త్రయోదశోఽధ్యయయః ||  
స్ురథ వైశయయోః వరప్రద్వనమ్ 

ధ్యయనం 
ఓం బ్దలా రక మండలా భాసాం చత్ుర్గాహం తిరలోచన్యమ్ 
పాశజుకశ వర్గభీతీర్గధర యంతీం శివాం భ్జ్య |  
 

ఓం ఋషిరువాచ | 672|  ( 13-1)  
ఏత్తేత క్థిత్ం ధూప్,  దేవీమాహాత్్యముత్తమమ్ | 673|  ( 13-2)  
ఏవమపోభావా సా దేవీ,  యయేదం ధ్యరయతే జగత్ |  
విద్వయత్థైవ కిరయతే,  భ్గవద్వవషుణమాయయా | 674|  ( 13-3)  
త్యా త్వమేష వైశయశచ,  త్థైవానేయ వివేకినః |  
మోహయనేత మోహిత్వశైచవ,  మోహమేషయనిత చాప్ర్ణ | 675|  ( 13-4)  
త్వముపైహి మహార్గజ,  శరణం ప్రమేశవరీమ్ |  
ఆర్గధత్వ సైవ నృణాం,  భ్యగస్వర్గాప్వరాద్వ | 676|  ( 13-5)  
మారకణీేయ ఉవాచ | 677|  ( 13-6)  
ఇతి త్స్య వచః శృత్వవ,  స్ురథః స్ నర్గధప్ః |  
ప్రణిప్త్య మహాభాగం,  త్మృషిం స్ంశిత్ వరత్మ్ | 678|  ( 13-7)  
నిర్తవణోణఽతి మమతేవన,  ర్గజ్ఞయప్ హరణేన చ |  
జగామ స్దయస్తప్స్త,  స్చ వైశోయ మహామునే | 679|  ( 13-8)  
స్ందరవన్యరో మంబ్దయా,  నదీ పులీన మాసోిత్ః |  
స్ చ వైశయ స్తప్ స్తతపే,  దేవీ స్ూక్తం ప్రం జప్న్ | 680|  ( 13-9)  
తౌ త్సి్న్ పులినే దేవాయః,  క్ృత్వవ మూర్తతం మహ్మయీమ్ |  
అరహణాం చక్రత్ుః త్సాయః,  పుషప ధూపాగ్నన త్రపణై్ః | 681|  ( 13-10)  
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నిర్గహారౌ యత్వహారౌ,   త్న్నసౌక స్మాహితౌ |  
దదత్ుసౌత బలిం చెైవ,  నిజ గాతా్వ స్ృగుక్షిత్మ్ | 682|  ( 13-11)  
ఏవం స్మార్గధ యతోసితో భిరవరైో రయత్వత్్న్ద్ః |    
ప్ర్తత్ుషాట జగద్వధతీర,  ప్రత్యక్షం పాాహ చణిీకా | 683|  ( 13-12)  
దేవుయవాచ | 684|  ( 13-13)  
యత్వపోరోయతే త్వయా భ్ూప్,  త్వయా చ కులననరన | 685|  ( 13-14)  
మత్తస్త త్ పాాప్యత్వం స్రవం,  ప్ర్తత్ుషాట దద్వమ త్త్ | 686|  ( 13-15)  
మారకణీేయ ఉవాచ | 687|  ( 13-16)  
త్తో వవేర నృప్న ర్గజయ,  మవిభ్రంశయ నయజన్ని |  
అత్ైవో చ నిజం ర్గజయం,  హత్శత్ురబలం బలాత్ | 688|  ( 13-17)  
స్తఽపి వైశయస్తతో జా్ఞనం,  వవేర నిర్తవణణమానస్ః |  
మమేత్యహమతి పాాజాః,  స్ఙా్విచుయతి కారక్మ్ | 689|  ( 13-18)  
దేవుయవాచ | 690|  ( 13-19)  
స్వలెైపరహోభిర్ నృప్తే,  స్వం ర్గజయం పాాప్ీయతే భ్వాన్  | 691|  ( 13-20)  
హత్వవ ర్తపూన స్ఖలిత్ం,  త్వ త్త్ర భ్విషయతి | 692|  ( 13-21)  
మృత్శచ భ్ూయః స్మాపోప్య,  జన్ దేవా ద్వవవస్వత్ః | 693|  ( 13-22)  
సావర్తణకో న్యమ మనుర్,  భ్వాన్ భ్ువి  భ్విషయతి | 694|  ( 13-23)  
వైశయ వరయ త్వయా యశచ వర్షఽస్్తోతఽభివాఞ్జచత్ః | 695|  ( 13-24)  
త్ం ప్రయచాఛమ స్ంసిదైధయ,  త్వ జా్ఞనం భ్విషయతి | 696|  ( 13-25)  
మారకణీేయ ఉవాచ | 697|  ( 13-26)  
ఇతి దత్వవ త్యోర్ణరవీ,  యథాఖిలషిత్ం వరం |  
బభ్ూవానతర్తహత్వ స్దోయ,  భ్కాతయ త్వభాయమభిషుటత్వ | 698|  ( 13-27)  
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ఏవం దేవాయ వరం లబ్దధవ,  స్ురథః క్షతిరయరోభ్ః | 699|  ( 13-28)  
స్ూర్గయజిన్ స్మాసాదయ,  సావర్తణరువిత్వ మనుః 
సావర్తణరువిత్వ మనుః|  కీలం ఓం | 700|  ( 13-29)  
 
ఇతి శ్రీ మారకణీేయపుర్గణే,  సావర్తణకే మనవనతర్ణ,  దేవీమాహతేయే,   
స్ురథ-వైశయయోః వరప్రద్వనం న్యమ త్రయోదశోఽధ్యయయః 
 
స్త్వయస్ీనుత యజమానస్య కామాఽహా 
 
ఓం నమో దేవైయ మహాదేవైయ శివాయై స్త్త్ం నమః 
నమః ప్రక్ృత్ైయ భ్ద్వాయై నియత్వ ప్రణత్వస్్త్వమ్|  
 
సాంగాయై సాయుధ్యయై స్ప్ర్తవార్గయై స్ర్గవతి్కాయై 
శ్రీమహాతిరపుర స్ుందరైయ శ్రీవిద్వయయై నమః 
స్ఘృత్ం క్దళీ ఫలం 
ఉవాచమంత్వాః 6 ఏవం 29 

శోలక్మంతా్వః  16 ఏవమాద్వత్ః 700     అరోమంతా్వః  7 
 
 




