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ఫలశ్రు తి:  పరమపవిత్రమైన దుర్గసాపతశతిలో 700 శ్లకోాలున్నాయి కనుక దానికి సపతశతి అని పేరు వచ్చింది. 
అమమవారికి సింబింధించ్న ఒక దివయచరిత్రను శ్రీదుర్గసాపతశతి అనే పేరుతో వేదవాయస మహరిి శ్రీ మారకిండేయ 
పుర్గణింలో లోకశ్రేయస్సు కోసిం అిందిించాడు. ఇది అత్యింత్ పవిత్రమైనటువింటి మింత్రశాస్త్ర రహసయిం. పైకి 
కొనిా కథలు, శ్లకోాలు ఇిందులో కనబడతాయి, కానీ  అవి సింపూరణ మింత్రశాస్త్ర రహస్యయలు. ఇిందులో ఉవాచ 
అనేటటువింటి వాటితో కూడా కలిపి 700 శ్లకోాలు ఉింటాయి అని మనిం తెలుస్సకోవాలి. భకితశ్రదధలతో 
నిరింత్రిం ఉదయిం పూట శుచ్గా దీనిని పార్గయణ చేసినవాడు ఐహిక స్సఖాలు అనగా ఈ లోకింలో 
సకలస్సఖాలూ పిందుతాడు. ర్గత్రి పూట స్యానిం చేసి విభూతి కానీ, కింకమ కానీ లేదా ఊరధవపుిండ్రాలు కానీ 
ధరిించ్ తులసీదళములు ఎదురుగిండా పెటుుకని పార్గయణిం చేస్తత ఇటు ఇహింతో పాటు మోక్షిం కూడా 
పిందుతాడు. అిందుకే ఇహపర్గలు రిండూ ప్రస్యదిస్సతింది అని వేదవాయస్సల వారు మనకి వివరిించారు. 
అిందున్న శరనావర్గత్రులలో అనగా ఆశవయుజ మాసింలో శుకపోక్షింలో పాడయమి మొదలుకని నవమి వరక 
ఈ తొమిమది రోజులలో దీక్షతో, భకితశ్రదధలతో, నియమింతో ఈ దుర్గసాపతశతిని పార్గయణిం చేసిన్న లేక 
గరువులు పార్గయణిం చేయగా దానిని విన్నా చాలు, అనగా ఇటు శ్రవణము చేసిన్న, పఠనము చేసిన్న రిండిటి 
వల్ల ోసకల శుభాలు కలుగతాయి. మరొక రహసయిం ఏమనగా, తొమిమది రోజులు శ్రీదుర్గసాపతశతిని ఇింట్ల ో
పార్గయణిం చేసిన్న లేక శ్రవణిం చేసిన్న ఆ ఇింట్ల ోఉనా సకల వాస్సత దోషాలు పటాపించలైపోతాయి. భూత్ప్రేత్ 
పిశాచాది బాధలనీా తొలగిపోతాయి. శ్రీగరుడపుర్గణింలో చెపిినటుగోా ఇళళలో ోఎవరైన్న దురమరణిం పాలయితే, 
చ్వరి రోజూలలో ఎకకవ రోజులు తీస్సకని తీస్సకని మరణిస్తత అల్లింటి వారు ప్రేతాత్మలై ఇింటివారిని 
పీడిస్యతరు, ఆ ప్రేతాత్మలు ఈ దుర్గసాపతశతిని ఇళళలో ోపార్గయణిం చేయడిం లేదా వినడిం వలన విముకిత 
పిందుతాయి. అపుిడు ఆ ప్రేతాత్మలు ఉత్తమగతులక వెళ్తతరు. వాళ్ళళ వెళ్తత, వెళ్తత ఆ వింశానిా అభివృదిధ 
చెిందమని దీవిించ్ వెళ్తతరు. ఇల్ల అనేక శుభపరిణామాలను మనకిందిించేది దుర్గసాపతశతి. దుర్గసాపతశతి 
పార్గయణ వలన పిందలేని శుభమింటూ ఉిండదు, అనగా సకల శుభములూ పిందుతాము. 
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శీ్ర దురాాయై  నమః  

అథ దేవ్యాః కవచమ్ 
ఓం అస్య శ్రీచండీ కవచస్య, బ్రహ్మా ఋషిః అనుష్టుప్ ఛందిః- చామండా దేవతా - అంగన్యయసోకత మాతరోబీజం- దిగబంధ 
దేవతాస్తతతవమ్ – శ్రీ జగదంబా ప్రీతయర్థే స్ప్తశతీపాఠంగత్వేన జపే వినియోగిః  
|| ఓం నమశచండికాయై || 
మార్కండేయ ఉవాచ  
ఓం యద్గుహ్యం ప్ర్మం లోకే స్ర్ేర్క్షాకర్ం నృణం । 
యనన కస్యచిదాఖ్యయతం తన్మా బ్రూహి పితామహ్ ॥ 1 ॥ 
బ్రహ్మావాచ । 
అస్తత గుహ్యతమం విప్ర స్ర్ేభూతోప్కార్కం । 
దేవాయస్తత కవచం పుణ్యం తచఛృణుష్ే మహ్మమన్మ ॥ 2 ॥ 
ప్రథమం శైలపుత్రీ చ దిేతీయం బ్రహ్ాచారిణీ । 
తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్ాండేతి చతుర్ేకం ॥ 3 ॥ 
ప్ంచమం స్కందమాత్వతి ష్ష్ఠం కాతాయయనీతి చ । 
స్ప్తమం కాలరాత్రీతి మహ్మగౌరీతి చాష్ుమం ॥ 4 ॥ 
నవమం స్తదిిదాత్రీ చ నవద్గరాుిః ప్రకీరితతాిః । 
ఉకాతన్మయతాని న్యమాని బ్రహ్ాణైవ మహ్మతాన్య ॥ 5 ॥ 
అగ్ననన్య దహ్యమానస్తత శత్రుమధ్యయ గతో ర్ణే । 
విష్మే ద్గర్ుమే చైవ భయారాతిః శర్ణ్ం గతాిః ॥ 6 ॥ 
న త్వష్ం జాయత్వ కంచిదశుభం ర్ణ్స్ంకటే । 
న్యప్దం తస్య ప్శ్యయమి శోకద్గిఃఖభయం న హి ॥ 7 ॥ 
యైస్తత భకాతా స్ాృతా నూనం త్వష్ం వృదిిిః ప్రజాయత్వ । 
యే తాేం స్ార్ంతి దేవేశి ర్క్షసే తాననస్ంశయిః ॥ 8 ॥ 
ప్రేతస్ంస్థే తు చామండా వారాహీ మహిష్స్న్య । 
ఐంద్రీ గజస్మారూఢా వైష్ణవీ గరుడాస్న్య ॥ 9 ॥ 
మాహేశేరీ వృష్రూఢా కౌమారీ శిఖివాహ్న్య । 
లక్ష్మిః ప్దాాస్న్య దేవీ ప్దాహ్స్థత హ్రిప్రియా ॥ 10 ॥ 
శ్వేతరూప్ధరా దేవీ ఈశేరీ వృష్వాహ్న్య । 

బ్రాహీా హ్ంస్స్మారూఢా స్రాేభర్ణ్భూషతా ॥ 11 ॥ 
ఇత్వయతా మాతర్ిః స్రాేిః స్ర్ేయోగస్మనిేతాిః । 
న్యన్యభర్ణశోభాఢాయ న్యన్యర్తోనప్శోభితాిః ॥ 12 ॥ 
దృశయంత్వ ర్థమారూఢా దేవయిః క్రోధస్మాకులిః । 
శంఖం చక్రం గదాం శకతం హ్లం చ మస్లయుధం ॥ 13 ॥ 
ఖేటకం తోమర్ం చైవ ప్ర్శుం పాశమేవ చ । 
కుంతాయుధం త్రిశూలం చ శ్యర్ంగమాయుధమతతమం ॥ 14 ॥ 
దైతాయన్యం దేహ్న్యశ్యయ భకాతన్యమభయాయ చ । 
ధార్యంతాయయుధానీతేం దేవాన్యం చ హితాయ వై ॥ 15 ॥ 
నమసేతఽస్తత మహ్మరౌద్రే మహ్మఘోర్ప్రాక్రమే । 
మహ్మబలే మహ్మతాాహే మహ్మభయవిన్యశిని ॥ 16 ॥ 
త్రాహి మాం దేవి ద్గష్ప్రకే్ష్యయ శత్రూణం భయవరిిని । 
ప్రాచాయం ర్క్షతు మామంద్రీ ఆగ్ననయాయమగ్ననదేవతా ॥ 17 ॥ 
దక్షిణేఽవతు వారాహీ నైర్ృతాయం ఖడ్ుధారిణీ । 
ప్రతీచాయం వారుణీ ర్క్ష్యదాేయవాయం మృగవాహినీ ॥ 18 ॥ 
ఉదీచాయం పాతు కౌమారీ ఐశ్యన్యయం శూలధారిణీ । 
ఊర్ివం బ్రహ్మాణీ మే ర్క్ష్యదధస్థతద్వేష్ణవీ తథా ॥ 19 ॥ 
ఏవం దశ దిశో ర్క్ష్యచాచమండా శవవాహ్న్య । 
జయా మే చాగ్రతిః పాతు విజయా పాతు ప్ృష్ఠతిః ॥ 20 ॥ 
అజితా వామపార్థవవ తు దక్షిణే చాప్రాజితా । 
శిఖ్యమద్యయతినీ ర్క్ష్యద్గమా మూరిిి  వయవస్తేతా ॥ 21 ॥ 
మాలధరీ లలటే చ భ్రువౌ ర్క్ష్యదయశస్తేనీ । 
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త్రిన్మత్రా చ భ్రువోర్ాధ్యయ యమఘంటా చ న్యస్తకే ॥ 22 ॥ 
శంఖినీ చక్షుషోర్ాధ్యయ శ్రోత్రయోరావవర్వాస్తనీ । 
కపోలౌ కాలికా ర్క్ష్యతకర్ణమూలే తు శ్యంకరీ ॥ 23 ॥ 
న్యస్తకాయాం స్తగంధా చ ఉతతరోష్ఠఠ చ చరిచకా । 
అధర్థ చామృతకల జిహ్మేయాం చ స్ర్స్ేతీ ॥ 24 ॥ 
దంతాన్ ర్క్షతు కౌమారీ కంఠదేశ్వ తు చండికా । 
ఘంటికాం చిత్రఘంటా చ మహ్మమాయా చ తాలుకే ॥ 25 ॥ 
కామాక్షీ చిబుకం ర్క్ష్యదాేచం మే స్ర్ేమంగళా । 
గ్రీవాయాం భద్రకాళీ చ ప్ృష్ఠవంశ్వ ధనుర్ిరీ ॥ 26 ॥ 
నీలగ్రీవా బహిిః కంఠే నలికాం నలకూబరీ । 
స్కంధయోిః ఖడిునీ ర్క్ష్యదాబహూ మే వజ్రధారిణీ ॥ 27 ॥ 
హ్స్తయోర్వండినీ ర్క్ష్యదంబికా చాంగులీష్ట చ । 
నఖ్యన్ శూలేశేరీ ర్క్ష్యతుకక్షౌ ర్క్ష్యతుకలేశేరీ ॥ 28 ॥ 
స్తనౌ ర్క్ష్యనాహ్మదేవీ మనిఃశోకవిన్యశినీ । 
హ్ృదయే లలితా దేవీ ఉదర్థ శూలధారిణీ ॥ 29 ॥ 
న్యభౌ చ కామినీ ర్క్ష్యద్గుహ్యం గుహేయశేరీ తథా । 
పూతన్య కామికా మేఢ్రం గుదే మహిష్వాహినీ ॥ 30 ॥ 
కటాయం భగవతీ ర్క్ష్యజాానునీ వింధయవాస్తనీ । 
జంఘే మహ్మబల ర్క్ష్యతార్ేకామప్రదాయినీ ॥ 31 ॥ 
గులఫయోరానర్స్తంహీ చ పాదప్ృష్ఠఠ తు తైజసీ । 
పాదాంగులీష్ట శ్రీ ర్క్ష్యతారదాధస్తలవాస్తనీ ॥ 32 ॥ 
నఖ్యన్ దంష్ట్రకరాలీ చ కేశ్యంశ్వచవోర్ివకేశినీ । 
రోమకూపేష్ట కౌబేరీ తేచం వాగీశేరీ తథా ॥ 33 ॥ 
ర్కతమజాావస్థమాంస్థనయస్తేమేదాంస్త పార్ేతీ । 
అంత్రాణి కాలరాత్రిశచ పితతం చ మకుటేశేరీ ॥ 34 ॥ 
ప్దాావతీ ప్దాకోశ్వ కఫే చూడామణిస్తథా । 
జాేలమఖీ నఖజాేలమభేదాయ స్ర్ేస్ంధిష్ట ॥ 35 ॥ 
శుక్రం బ్రహ్మాణి! మే ర్క్ష్యచాాయాం ఛత్రేశేరీ తథా । 
అహ్ంకార్ం మనో బుదిిం ర్క్ష్యన్మా ధర్ాధారిణీ ॥ 36 ॥ 
 

ప్రాణపానౌ తథా వాయనమదానం చ స్మానకం । 
వజ్రహ్స్థత చ మే ర్క్ష్యత్రారణే్ం కలయణ్శోభన్య ॥ 37 ॥ 
ర్సే రూపే చ గంధ్య చ శబేవ స్రర్థవ చ యోగ్ననీ । 
స్తతవం ర్జస్తమశ్వచవ ర్క్ష్యన్యనరాయణీ స్దా ॥ 38 ॥ 
ఆయూ ర్క్షతు వారాహీ ధర్ాం ర్క్షతు వైష్ణవీ । 
యశిః కీరితం చ లక్ష్మం చ ధనం విదాయం చ చక్రిణీ ॥ 39 ॥ 
గోత్రమింద్రాణి! మే ర్క్ష్యతరశూన్మా ర్క్ష చండికే । 
పుత్రాన్ ర్క్ష్యనాహ్మలక్ష్మరాారాయం ర్క్షతు భైర్వీ ॥ 40 ॥ 
ప్ంథానం స్తప్థా ర్క్ష్యన్యార్ుం క్ష్యమకరీ తథా । 
రాజదాేర్థ మహ్మలక్ష్మరిేజయా స్ర్ేతిః స్తేతా ॥ 41 ॥ 
ర్క్షాహీనం తు యత్-స్థేనం వరిాతం కవచేన తు । 
తతార్ేం ర్క్ష మే దేవి! జయంతీ పాప్న్యశినీ ॥ 42 ॥ 
ప్దమేకం న గచేాతుత యదీచేాచ్ఛాభమాతానిః । 
కవచేన్యవృతో నితయం యత్ర యత్రైవ గచాతి ॥ 43 ॥ 
తత్ర తత్రార్ేలభశచ విజయిః స్థర్ేకామికిః । 
యం యం చింతయత్వ కామం తం తం ప్రాపోనతి నిశిచతం ॥ 44 ॥ 
ప్ర్మశేర్యమతులం ప్రాప్ాాత్వ భూతలే పుమాన్ । 
నిర్ాయో జాయత్వ మర్తాిః స్ంగ్రామేష్ేప్రాజితిః ॥ 45 ॥ 
త్రైలోకేయ తు భవేత్పరజయిః కవచేన్యవృతిః పుమాన్ । 
ఇదం తు దేవాయిః కవచం దేవాన్యమపి ద్గర్లభం ॥ 46 ॥ 
యిః ప్ఠేత్రరయేతో నితయం త్రిస్ంధయం శ్రదియానిేతిః । 
దైవీకల భవేతతస్య త్రైలోకేయష్ేప్రాజితిః । 47 ॥ 
జీవేదేర్షశతం స్థగ్రమప్మృతుయవివరిాతిః । 
నశయంతి వాయధయిః స్ర్థే లూతావిసోఫటకాదయిః ॥ 48 ॥ 
స్థేవర్ం జంగమం చైవ కృత్రిమం చాపి యదిేష్ం । 
అభిచారాణి స్రాేణి మంత్రయంత్రాణి భూతలే ॥ 49 ॥ 
భూచరాిః ఖేచరాశ్వచవ జులజాశోచప్దేశికాిః । 
స్హ్జా కులజా మాల డాకనీ శ్యకనీ తథా ॥ 50 ॥ 
అంతరిక్షచరా ఘోరా డాకనయశచ మహ్మబలిః । 
గ్రహ్భూతపిశ్యచాశచ యక్షగంధర్ేరాక్షస్థిః ॥ 51 ॥ 
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బ్రహ్ారాక్షస్వేతాలిః కూష్ాండా భైర్వాదయిః । 
నశయంతి దర్వన్యతతస్య కవచే హ్ృది స్ంస్తేత్వ ॥ 52 ॥ 
మానోననతిర్ావేద్రాజఞసేతజోవృదిికర్ం ప్ర్ం । 
యశస్థ వర్ిత్వ సోఽపి కీరితమండితభూతలే ॥ 53 ॥ 
జపేతాప్తశతీం చండీం కృతాే తు కవచం పురా । 

యావద్భామండ్లం ధత్వత స్శైలవనకాననం ॥ 54 ॥ 
తావతితష్ఠతి మేదిన్యయం స్ంతతిిః పుత్రపౌత్రికీ । 
దేహ్మంత్వ ప్ర్మం స్థేనం యతుారైర్పి ద్గర్లభం ॥ 55 ॥ 
ప్రాపోనతి పురుషో నితయం మహ్మమాయాప్రస్థదతిః । 
లభత్వ ప్ర్మం రూప్ం శివేన స్హ్ మోదత్వ ॥ ఓం ॥ 56 ॥

 
ఫలశ్రు తి: ఈ కవచం యొకక మహిమ అతయద్గాతమనది. దీనిని చదివి ఎకకడిక వెళ్ళిన్య విజయం తప్ర అప్జయం ఉండ్ద్గ. ఉద్యయగం 
కావాలని ఈ కవచం చదివి ఆ ఉద్యయగ ప్రయతనం చెయయండి, క్షణలలో వస్తతంది. స్ంప్ద కావాలని శ్రదితో వినండి, చదవండి, స్ంప్దలు 
వస్థతయి. మాకు కీరిత కావాలి, ప్దిమంది చేత ప్రశంస్తంప్బడాలి అని ఈ కవచం చదవండి, మీకు ప్రశంస్లు లభిస్థతయి. ఒకటి కాద్గ, 
స్కల శుభాలూ కలిగ్నస్తతంది. భయంకర్ రోగాలు వచిచనపురడు ఈ కవచమను ప్ఠిసేత ఆ వాయధులనీన తక్షణ్ం నశించిపోతాయి. మన 
మీద ఎవరైన్య ప్రయోగాలు, చేతబడులు చేస్తన్య ఆ ప్రయోగాలనీన ప్టాప్ంచలైపోతాయి. ఈ భూమండ్లంలో ఇంత అతయద్గాతమన 
కవచం చాల అరుద్గగా ఉంటంది, అని త్రిమూరుతలు చెపారరు. అటవంటి ఈ గొప్ర కవచానిన పారాయణ్మ చేస్తకోండి లేదా వినండి, 
రండిటి ఫలితమూ ఒకటే. శ్రీ ద్గరాు స్ప్తశతి పారాయణ్ం చేసేవారు, ఈ కవచం వినన తరువాత లేదా పారాయణ్ం చేస్తన తరువత 
స్ప్తశతిని పారాయణ్ చేసేత మరింత శకతవంతులవుతారు, అమా అనుగ్రహ్ం తందర్గా లభిస్తతంది.     
 

 
॥ ఇతి వారాహ్పురాణే హ్రిహ్ర్బ్రహ్ా విర్చితం దేవాయిః కవచం స్ంపూర్ణం ॥ 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

 అథ శ్రీదురా్గసప్తశతీ 
ప్రథమోఽధ్యాయః 

వినియోగిః  
అస్య శ్రీ ప్రథమచరిత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః మహ్మకాళీ దేవతా, గాయత్రీ ఛందిః, నందా శకతిః ర్కతదంతికా బీజమ్, 
అగ్ననస్తతతవమ్, ఋగ్నేదిః స్ేరూప్మ్, శ్రీమహ్మకాళీప్రీతయర్థే ప్రథమచరిత్రజపే వినియోగిః || 
ధాానమ్ 

ఓం ఖడ్ుం చక్రగదేష్టచాప్ప్రిఘాన్ శూలం భుశుండీం శిర్ిః 
శంఖం స్ందధతీం కరైస్త్రినయన్యం స్రాేంగభూష్వృతామ్ | 
నీలశాద్గయతిమాస్యపాదదశకాం సేవే మహ్మకాలికాం 
యామస్తతతావపిత్వ హ్రౌ కమలజో హ్ంతుం మధుం కైటభమ్ | 
ఓం నమశచండికాయై  | | 
ఓం ఐం మార్కండేయ ఉవాచ |  1 
స్థవరిణిః సూర్యతనయో యో మనుిః కథయత్వఽష్ుమిః | 
నిశ్యమయ తద్గతరతితం విస్తరాదుదతో మమ  | 2 
మహ్మమాయానుభావేన యథా మనేంతరాధిప్ిః | 
స్ బభూవ మహ్మభాగిః స్థవరిణస్తనయో ర్వేిః | 3  
స్థేరోచిష్ఠఽనతర్థ పూర్ేం చైత్రవంశస్మదావిః | 
స్తర్థో న్యమ రాజాభూతామసేత క్షితిమండ్లే |  4  
తస్య పాలయతిః స్మయక్ ప్రజాిః పుత్రానివౌర్స్థన్ | 
బభూవుిః శత్రవో భూపాిః కోలవిధేంస్తనస్తదా |  5  
తస్య తైర్భవద్ యుదిమతిప్రబలదండినిః | 
నూయనైర్పి స్ తైరుయదేి కోలవిధేంస్తభిరిాతిః |  6  
తతిః స్ేపుర్మాయాతో నిజదేశ్యధిపోఽభవత్ | 
ఆక్రంతిః స్ మహ్మభాగస్వతస్తదా ప్రబలరిభిిః |  7  
అమాత్వయర్బలిభిరువష్వురువర్బలస్య ద్గరాతాభిిః | 
కోశో బలం చాప్హ్ృతం తత్రాపి స్ేపుర్థ తతిః | 8  

 

 
తతో మృగయావాయజేన హ్ృతస్థేమయిః స్ భూప్తిిః | 
ఏకాకీ హ్యమారుహ్య జగామ గహ్నం వనం |  9  
స్ తత్రాశ్రమమద్రాక్షీదివవజవర్యస్య మేధస్ిః | 
ప్రశ్యంతశ్యేప్దాకీర్ణం మనిశిషోయప్శోభితం |  10  
తస్తే కంచితా కాలం చ మనిన్య త్వన స్తకృతిః | 
ఇతశ్వచతశచ విచర్ంస్తస్తాన్ మనివరాశ్రమే  | 11  
సోఽచింతయతతదా తత్ర మమతాేకృష్ుచేతనిః |     
మత్పరరవేిః పాలితం పూర్ేం మయా హీనం పుర్ం హి తత్ |  12  
మదభృత్వయస్వతర్స్దిృత్వతర్ిర్ాతిః పాలయత్వ న వా | 
న జాన్మ స్ ప్రధానో మే శూర్హ్సీత స్దామదిః |  13  
మమ వైరివశం యాతిః కాన్ భోగానుప్లప్ాాత్వ | 
యే మమానుగతా నితయం ప్రస్థదధనభోజనైిః |  14  
అనువృతితం ధ్రువం త్వఽదయ కుర్ేంతయనయమహీభృతాం | 
అస్మయగేాయశీలైస్వతిః  కుర్ేదిాిః స్తతం వయయం |  15  
స్ంచితిః సోఽతిద్గిఃఖేన క్షయం కోశో గమిష్యతి | 
ఏతచాచనయచచ స్తతం చింతయామాస్ పారిేవిః  | 16  
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తత్ర విప్రాశ్రమాభాయశ్వ వైశయమేకం దదర్వ స్ిః | 
స్ ప్ృష్ుసేతన కస్తవం భో హేతుశ్యచగమన్మఽత్ర కిః |  17  
స్శోక ఇవ కస్థాతతవం ద్గర్ాన్య ఇవ లక్షాసే | 
ఇతాయకర్ణా వచస్తస్య భూప్త్విః ప్రణ్యోదితం |  18  
ప్రతుయవాచ స్ తం వైశయిః ప్రశ్రయావనతో నృప్ం |  19  
వైశయ ఉవాచ |  20  
స్మాధిరానమ వైశోయఽహ్మతరనోన ధనిన్యం కులే |  21  
పుత్రదారైరినర్స్తశచ ధనలోభాదస్థధుభిిః | 
విహీనశచ ధనైరావరైిః పుత్రైరాదాయ మే ధనం | 22  
వనమభాయగతో ద్గిఃఖీ నిర్స్తశ్యచప్తబంధుభిిః | 
సోఽహ్ం న వేదిా పుత్రాణం కుశలకుశలతిాకాం | 23  
ప్రవృతితం స్ేజన్యన్యం చ దారాణం చాత్ర స్ంస్తేతిః | 
కం ను త్వష్ం గృహే క్ష్యమమక్ష్యమం కం ను స్థంప్రతం |  24  
కథం త్వ కం ను స్దేృతాతం ద్గర్ేృతాతిః కం ను మే స్తతాిః |  25  
రాజోవాచ |  26  
యైరినర్సోత భవాంలుబవిిః పుత్రదారాదిభిర్ినైిః |  27  
త్వష్ట కం భవతిః సేనహ్మనుబధానతి మానస్ం |  28  
వైశయ ఉవాచ | 29  
ఏవమేతదయథా ప్రాహ్ భవానస్ాదుతం వచిః |  30  
కం కరోమి న బధానతి మమ నిష్టఠర్తాం మనిః | 
యైిః స్ంతయజయ పితృసేనహ్ం ధనలుబవిరినరాకృతిః |  31  
ప్తిస్ేజనహ్మర్వం చ హ్మరివత్వష్ఠేవ మే మనిః | 
కమేతన్యనభిజాన్యమి జానననపి మహ్మమత్వ |  32  
యత్రేరమేప్రవణ్ం చితతం విగుణేష్ేపి బంధుష్ట | 
త్వష్ం కృత్వ మే నిిఃశ్యేసో దౌర్ానస్యం చ జాయత్వ |  33  
కరోమి కం యనన మనసేతష్ేప్రీతిష్ట నిష్టఠర్ం | 34  
మార్కండేయ ఉవాచ | 35  
తతస్తత స్హితౌ విప్ర తం మనిం స్మప్స్తేతౌ | 36  
స్మాధిరానమ వైశోయఽస్త స్ చ పారిేవస్తతమిః | 
కృతాే తు తౌ యథాన్యయయం యథార్హం త్వన స్ంవిదం | 37  

ఉప్విష్టు కథాిః కాశిచచచక్రతురవేశయపారిేవౌ | 38  
రాజోవాచ | 39  
భగవంస్థతవమహ్ం ప్రష్టుమిచాామేయకం వదస్ే తత్ | 40  
ద్గిఃఖ్యయ యన్మా మనస్ిః స్ేచితాతయతతతాం విన్య | 
మమతేం గతరాజయస్య రాజాయంగ్నష్ేఖిలేష్ేపి | 41  
జానతోఽపి యథాజఞస్య కమేతనుానిస్తతమ | 
అయం చ నికృతిః పుత్రైరావరైర్ాృత్వయస్తథోజిితిః |  42  
స్ేజన్మన చ స్ంతయకతసేతష్ట హ్మరీవ తథాప్యతి | 
ఏవమేష్ తథాహ్ం చ దాేవప్యతయంతద్గిఃఖితౌ |  43  
దృష్ుద్యష్ఠఽపి విష్యే మమతాేకృష్ుమానస్త | 
తతికమేతనాహ్మభాగ యనోాహ్మ జాఞనినోర్పి  | 44  
మమాస్య చ భవత్వయష్ వివేకాంధస్య మూఢతా  | 45  
ఋషరువాచ | 46  
జాఞనమస్తత స్మస్తస్య జంతోరిేష్యగోచర్థ |  47  
విష్యశచ మహ్మభాగ యాతి చైవం ప్ృథకరృథక్ | 
దివాంధాిః ప్రాణినిః కేచిద్రాత్రావంధాస్తథాప్ర్థ  | 48  
కేచిదివవా తథా రాత్రౌ ప్రాణినస్తతలయదృష్ుయిః | 
జాఞనినో మనుజాిః స్తయం కం తు త్వ న హి కేవలం |  49  
యతో హి జాఞనినిః స్ర్థే ప్శుప్క్షిమృగాదయిః | 
జాఞనం చ తనానుష్యణం యత్వతష్ం మృగప్క్షిణం |  50  
మనుష్యణం చ యత్వతష్ం తులయమనయతతథోభయోిః | 
జాఞన్మఽపి స్తి ప్శ్వయతాన్ ప్తంగాన్ చావచంచ్ఛష్ట |  51  
కణ్మోక్షాదృతాన్ మోహ్మతీరడ్యమాన్యనపి క్షుధా | 
మానుష్ మనుజవాయఘ్ర స్థభిలష్ిః స్తతాన్ ప్రతి |  52  
లోభాత్ ప్రతుయప్కారాయ నన్మేతాన్ కం న ప్శయస్త | 
తథాపి మమతావర్థత ేమోహ్గర్థత నిపాతితాిః |  53  
మహ్మమాయాప్రభావేణ్ స్ంస్థర్స్తేతికారిణ | 
తన్యనత్ర విస్ాయిః కారోయ యోగనిద్రా జగతరత్విః |  54  
మహ్మమాయా హ్ర్థశ్వచష్ తయా స్మోాహ్యత్వ జగత్ | 
జాఞనిన్యమపి చేతాంస్త దేవీ భగవతీ హి స్థ |  55  
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బలదాకృష్య మోహ్మయ మహ్మమాయా ప్రయచాతి | 
తయా విస్ృజయత్వ విశేం జగదేతచచరాచర్ం  | 56  
సైష్ ప్రస్న్యన వర్దా నృణం భవతి మకతయే | 
స్థ విదాయ ప్ర్మా మకేతర్థహతుభూతా స్న్యతనీ |  57  
స్ంస్థర్బంధహేతుశచ సైవ స్ర్థేశేర్థశేరీ |  58  
రాజోవాచ |  59  
భగవన్ కా హి స్థ దేవీ మహ్మమాయేతి యాం భవాన్ |  60  
బ్రవీతి కథమతరన్యన స్థ కరాాస్థయశచ కం దిేజ | 
యత్రరభేావా చ స్థ దేవీ యతావరూపా యద్గదావా |  61  
తతార్ేం శ్రోతుమిచాామి తేతోత బ్రహ్ావిదాం వర్ |  62  
ఋషరువాచ |  63  
నిత్వయవ స్థ జగనూారితస్తయా స్ర్ేమిదం తతం |  64  
తథాపి తతామతరతితర్బహుధా శ్రూయతాం మమ | 
దేవాన్యం కార్యస్తదిా ర్ేమావిర్ావతి స్థ యదా |  65  
ఉతరన్మనతి తదా లోకే స్థ నితాయప్యభిధీయత్వ | 
యోగనిద్రాం యదా విష్టణర్ాగత్వయకార్ణవీకృత్వ |  66  
ఆసీతర్య శ్వష్మభజత్ కలరంత్వ భగవాన్ ప్రభుిః | 
తదా దాేవస్తరౌ ఘోరౌ విఖ్యయతౌ మధుకైటభౌ |  67  
విష్టణకర్ణమలోద్భాతౌ హ్ంతుం బ్రహ్మాణ్మదయతౌ | 
స్ న్యభికమలే విషోణిః స్తేతో బ్రహ్మా ప్రజాప్తిిః |  68  
దృష్ువ తావస్తరౌ చోగ్రౌ ప్రస్తప్తం చ జన్యర్వనం | 
తుష్ువ యోగనిద్రాం తామేకాగ్రహ్ృదయిః స్తేతిః |  69  
విబోధన్యరాేయ హ్ర్థర్హరిన్మత్రకృతాలయాం | 
విశ్వేశేరీం జగదాిత్రీం స్తేతిస్ంహ్మర్కారిణీం |  70  
నిద్రాం భగవతీం విషోణర్తులం త్వజస్ిః ప్రభుిః |  71  
బ్రహ్మావాచ |  72  
తేం స్థేహ్మ తేం స్ేధా తేం హి వష్టాకర్ిః స్ేరాతిాకా |  73  
స్తధా తేమక్షర్థ నిత్వయ త్రిధా మాత్రాతిాకా స్తేతా | 
అర్ిమాత్రా స్తేతా నితాయ యానుచాచరాయవిశ్వష్తిః |  74  
 

తేమేవ స్ంధాయ స్థవిత్రీ తేం దేవి జననీ ప్రా | 
తేయైతదాిర్యత్వ విశేం తేయైతత్ స్ృజయత్వ జగత్ |  75  
తేయైతత్ పాలయత్వ దేవి తేమతాాంత్వ చ స్ర్ేదా | 
విస్ృష్టు స్ృషురూపా తేం స్తేతిరూపా చ పాలన్మ |  76  
తథా స్ంహ్ృతిరూపాంత్వ జగతోఽస్య జగనాయే | 
మహ్మవిదాయ మహ్మమాయా మహ్మమేధా మహ్మస్ాృతిిః |  77  
మహ్మమోహ్మ చ భవతీ మహ్మదేవీ మహ్మస్తరీ | 
ప్రకృతిస్తవం చ స్ర్ేస్య గుణ్త్రయవిభావినీ |  78  
కాలరాత్రిర్ాహ్మరాత్రిరోాహ్రాత్రిశచ దారుణ | 
తేం శ్రీస్తవమీశేరీ తేం హ్రీస్తవం బుదిిరోబధలక్షణ |  79  
లజాా పుషుస్తథా తుషుస్తవం శ్యంతిిః క్షాంతిర్థవ చ | 
ఖడిునీ శూలినీ ఘోరా గదినీ చక్రిణీ తథా |  80  
శంఖినీ చాపినీ బాణ్భుశుండీప్రిఘాయుధా | 
స్తమాయ స్తమయతరాశ్వష్స్తమేయభయస్తవతిస్తందరీ |  81  
ప్రాప్రాణం ప్ర్మా తేమేవ ప్ర్మేశేరీ | 
యచచ కంచితకవచిదేస్తత స్దస్దాేఖిలతిాకే |  82  
తస్య స్ర్ేస్య యా శకతిః స్థ తేం కం సూతయసే తదా | 
యయా తేయా జగత్రాషే్ు జగతారతయతిత యో జగత్ |  83  
సోఽపి నిద్రావశం నీతిః కస్థతవం సోతతుమిహేశేర్ిః | 
విష్టణిః శరీర్గ్రహ్ణ్మహ్మీశ్యన ఏవ చ | 84  
కారితాసేత యతోఽతస్థతవం కిః సోతతుం శకతమాన్ భవేత్ | 
స్థ తేమితేం ప్రభావైిః స్వేరుదారైర్థవవి స్ంస్తతతా |  85  
మోహ్యైతౌ ద్గరాధరాషవస్తరౌ మధుకైటభౌ | 
ప్రబోధం చ జగతాావమీ నీయతామచ్ఛయతో లఘు |  86  
బోధశచ క్రియతామస్య హ్ంతుమేతౌ మహ్మస్తరౌ |  87  
ఋషరువాచ | 88  
ఏవం స్తతతా తదా దేవీ తామసీ తత్ర వేధస్థ | 89  
విషోణిః ప్రబోధన్యరాేయ నిహ్ంతుం మధుకైటభౌ | 
న్మత్రాస్యన్యస్తకాబాహుహ్ృదయేభయస్తథోర్స్ిః | 90  
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నిర్ుమయ దర్వన్మ తస్తే బ్రహ్ాణోఽవయకతజనానిః | 
ఉతతస్తే చ జగన్యనథస్తయా మకోత జన్యర్వనిః  | 91  
ఏకార్ణవేఽహిశయన్యతతతిః స్ దదృశ్వ చ తౌ | 
మధుకైటభౌ ద్గరాతాాన్యవతివీర్యప్రాక్రమౌ |  92  
క్రోధర్కేతక్షణవతుతం బ్రహ్మాణ్ం జనితోదయమౌ | 
స్మతాేయ తతస్థతభాయం యుయుధ్య భగవాన్ హ్రిిః |  93  
ప్ంచవర్షస్హ్స్రాణి బాహుప్రహ్ర్ణో విభుిః | 
తావప్యతిబలోనాతౌత మహ్మమాయావిమోహితౌ |  94  
ఉకతవంతౌ వరోఽస్ాతోత వ్రియతామితి కేశవం |  95  
శ్రీభగవానువాచ |  96  
భవేతామదయ మే తుష్టు మమ వధాయవుభావపి | 97  

కమన్మయన వర్థణత్ర ఏతావదిి వృతం మమ |  98  
ఋషరువాచ |  99  
వంచితాభాయమితి తదా స్ర్ేమాపోమయం జగత్ |  100  
విలోకయ తాభాయం గదితో భగవాన్ కమలేక్షణ్ిః | 
ఆవాం జహి న యత్రోరీే స్లిలేన ప్రిపులతా | 101  
ఋషరువాచ | 102 
తథేతుయకాతవ భగవతా శంఖచక్రగదాభృతా | 
కృతాే చక్రేణ్ వై చిాన్మన జఘన్మ శిర్సీ తయోిః |   103 
ఏవమేష్ స్మతరన్యన బ్రహ్ాణ స్ంస్తతతా స్ేయం | 
ప్రభావమస్థయ దేవాయస్తత భూయిః శృణు వదామి త్వ  | 104

 
 

ఐం ఓం 
 ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 

మధుకైటభవధో న్యమ ప్రథమోఽధాయయిః  1 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

ద్వితీయోఽధ్యాయః 

వినియోగిః 
ఓం మధయమచరిత్రస్య విష్టణిః ఋషిః మహ్మలక్ష్మర్థవవతా ఉషణక్ ఛందిః శ్యకంభరీ శకతిః ద్గరాు బీజం వాయుస్తతతవం యజుర్థేదిః 
స్ేరూప్ం, శ్రీమహ్మలక్ష్మ ప్రీతయర్ేం మధయమచరిత్రజపే వినియోగిః 
ధాానమ్ 
ఓం అక్షస్రకరర్శుం గదేష్టకులిశం ప్దాం ధనుష్టకండికాం 
దండ్ం శకతమస్తం చ చర్ా జలజం ఘంటాం స్తరాభాజనం | 
శూలం పాశస్తదర్వన్మ చ దధతీం హ్స్వతిః ప్రస్న్యననన్యం  
సేవే సైరిభమరివనీమిహ్ మహ్మలక్ష్మం స్రోజస్తేతాం |
ఓం హ్రీం ఋషరువాచ | |  1  
దేవాస్తర్మభూద్గయదిం పూర్ణమబవశతం పురా | 
మహిష్ఠఽస్తరాణమధిపే దేవాన్యం చ పుర్ందర్థ |  2  
తత్రాస్తరైర్ాహ్మవీరవయర్థవవసైనయం ప్రాజితం | 
జితాే చ స్కలన్ దేవానింద్రోఽభూనాహిష్స్తర్ిః |  3  
తతిః ప్రాజితా దేవాిః ప్దాయోనిం ప్రజాప్తిం | 
పుర్స్కృతయ గతాస్తత్ర యత్రేశగరుడ్ధేజౌ |  4  
యథావృతతం తయోస్తదేనాహిష్స్తర్చేషుతం | 
త్రిదశ్యిః కథయామాస్తర్థవవాభిభవవిస్తర్ం |  5  
సూర్థయంద్రాగనానిలేంద్భన్యం యమస్య వరుణ్స్య చ | 
అన్మయష్ం చాధికారానా స్ేయమేవాధితిష్ఠతి |  6  
స్ేరాునినరాకృతాిః స్ర్థే త్వన దేవగణ భువి | 
విచర్ంతి యథా మరాతా మహిష్ఠణ్ ద్గరాతాన్య |  7  
ఏతదేిః కథితం స్ర్ేమమరారివిచేషుతం | 
శర్ణ్ం విః ప్రప్న్యనిః సోా వధస్తస్య విచింతయతాం |  8  
 

ఇతేం నిశమయ దేవాన్యం వచాంస్త మధుసూదనిః | 
చకార్ కోప్ం శంభుశచ భ్రుకుటీకుటిలననౌ |  9  
తతోఽతికోప్పూర్ణస్య చక్రిణో వదన్యతతతిః | 
నిశచక్రమ మహ్త్వతజో బ్రహ్ాణ్ిః శంకర్స్య చ |  10  
అన్మయష్ం చైవ దేవాన్యం శక్రదీన్యం శరీర్తిః | 
నిర్ుతం స్తమహ్త్వతజస్తచెవచకయం స్మగచాత  |   11  
అతీవ త్వజస్ిః కూటం జేలంతమివ ప్ర్ేతం | 
దదృశుసేత స్తరాస్తత్ర జాేలవాయప్తదిగంతర్ం |  12  
అతులం తత్ర తత్వతజిః స్ర్ేదేవశరీర్జం | 
ఏకస్ేం తదభూన్యనరీ వాయప్తలోకత్రయం తిేష్ |  13  
యదభూచాాంభవం త్వజసేతన్యజాయత తనుాఖం | 
యామేయన చాభవన్ కేశ్య బాహ్వో విష్టణత్వజస్థ |   14  
స్తమేయన స్తనయోరుయగాం మధయం చైంద్రేణ్ చాభవత్ | 
వారుణేన చ జంఘోరూ నితంబసేతజస్థ భువిః |  15  
బ్రహ్ాణ్సేతజస్థ పాదౌ తదంగులోయఽర్కత్వజస్థ | 
వసూన్యం చ కరాంగులయిః కౌబేర్థణ్ చ న్యస్తకా |  16  
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తస్థయస్తత దంతాిః స్ంభూతాిః ప్రాజాప్త్వయన త్వజస్థ | 
నయనత్రితయం జజేఞ తథా పావకత్వజస్థ |  17  
భ్రువౌ చ స్ంధయయోసేతజిః శ్రవణవనిలస్య చ | 
అన్మయష్ం చైవ దేవాన్యం స్ంభవసేతజస్థం శివా |  18  
తతిః స్మస్తదేవాన్యం త్వజోరాశిస్మదావాం | 
తాం విలోకయ మదం ప్రాపుర్మరా మహిష్రివతాిః |  19  
శూలం శూలదిేనిష్కృష్య దదౌ తస్వయ పిన్యకధృక్ | 
చక్రం చ దతతవాన్ కృష్ణిః స్మతారటయ స్ేచక్రతిః |  20  
శంఖం చ వరుణ్ిః శకతం దదౌ తస్వయ హుతాశనిః | 
మారుతో దతతవాంశ్యచప్ం బాణ్పూర్థణ తథేష్టధీ |  21  
వజ్రమింద్రిః స్మతారటయ కులిశ్యదమరాధిప్ిః | 
దదౌ తస్వయ స్హ్స్రాక్షో ఘంటామరావతాదుజాత్ |  22  
కాలదండాదయమో దండ్ం పాశం చాంబుప్తిర్వదౌ | 
ప్రజాప్తిశ్యచక్షమాలం దదౌ బ్రహ్మా కమండ్లుం |  23  
స్మస్తరోమకూపేష్ట నిజర్శీాన్ దివాకర్ిః | 
కాలశచ దతతవాన్ ఖడ్ుం తస్థయశచర్ా చ నిర్ాలం |  24  
క్షీరోదశ్యచమలం హ్మర్మజర్థ చ తథాంబర్థ | 
చూడామణిం తథా దివయం కుండ్లే కటకాని చ |  25  
అర్ిచంద్రం తథా శుభ్రం కేయూరాన్ స్ర్ేబాహుష్ట | 
నూపురౌ విమలౌ తదేద్ గ్రైవేయకమనుతతమం | 26  
అంగులీయకర్తానని స్మస్థతస్ేంగులీష్ట చ | 
విశేకరాా దదౌ తస్వయ ప్ర్శుం చాతినిర్ాలం  | 27  
అస్థణా్యన్మకరూపాణి తథాభేదయం చ దంశనం | 
అమాలనప్ంకజాం మాలం శిర్స్తయర్స్త చాప్రాం | 28  
అదదజాలధిస్తస్వయ ప్ంకజం చాతిశోభనం | 
హిమవాన్ వాహ్నం స్తంహ్ం ర్తానని వివిధాని చ | 29  
దదావశూనయం స్తర్యా పానపాత్రం ధన్యధిప్ిః | 
శ్వష్శచ స్ర్ేన్యగ్నశో మహ్మమణివిభూషతం  | 30  

న్యగహ్మర్ం దదౌ తస్వయ ధత్వత యిః ప్ృథివీమిమాం | 
అన్వయర్పి స్తరైర్థవవీ భూష్ణైరాయుధైస్తథా  | 31  
స్మాానితా నన్యద్యచెవచిః స్థటుహ్మస్ం మహురుాహుిః | 
తస్థయ న్యదేన ఘోర్థణ్ కృతాిమాపూరితం నభిః |  32  
అమాయతాతిమహ్తా ప్రతిశబోవ మహ్మనభూత్ | 
చ్ఛక్షుభుిః స్కల లోకాిః స్మద్రాశచ చకంపిర్థ  |  33  
చచాల వస్తధా చేలుిః స్కలశచ మహీధరాిః | 
జయేతి దేవాశచ మదా తామూచ్ఛిః స్తంహ్వాహినీం |  34  
తుష్టువురుానయశ్వచన్యం భకతనమ్రాతామూర్తయిః | 
దృష్ువ స్మస్తం స్ంక్షుబిం త్రైలోకయమమరార్యిః |  35  
స్ననదాిఖిలసైన్యయసేత స్మతతస్తేరుదాయుధాిః | 
ఆిః కమేతదితి క్రోధాదాభాష్య మహిష్స్తర్ిః |  36  
అభయధావత తం శబవమశ్వషైర్స్తరైర్ేృతిః | 
స్ దదర్వ తతో దేవీం వాయప్తలోకత్రయాం తిేష్ |  37  
పాదాక్రంతాయ నతభువం కరీటోలిలఖితాంబరాం | 
క్షోభితాశ్వష్పాతాలం ధనురాాానిిఃస్ేన్మన తాం |  38  
దిశో భుజస్హ్స్రేణ్ స్మంతాదాేాప్య స్ంస్తేతామ్ | 
తతిః ప్రవవృత్వ యుదిం తయా దేవాయ స్తర్దిేష్మ్ | 39  
శస్థాస్వరా్బహుధా మక్వతరాదీపితదిగంతర్ం | 
మహిష్స్తర్సేన్యనీశిచక్షురాఖ్యయ మహ్మస్తర్ిః |  40  
యుయుధ్య చామర్శ్యచన్వయశచతుర్ంగబలనిేతిః | 
ర్థాన్యమయుతైిః ష్డిారుదగ్రాఖ్యయ మహ్మస్తర్ిః  |  41  
అయుధయతాయుతాన్యం చ స్హ్స్రేణ్ మహ్మహ్నుిః | 
ప్ంచాశదిాశచ నియుతైర్స్తలోమా మహ్మస్తర్ిః  | 42  
అయుతాన్యం శతైిః ష్డిారాబష్కలో యుయుధ్య ర్ణే | 
గజవాజిస్హ్స్రౌఘైర్న్మకైిః ప్రివారితిః  | 43  
వృతో ర్థాన్యం కోటాయ చ యుదేి తస్తాననయుధయత | 
బిడాలఖ్యయఽయుతాన్యం చ ప్ంచాశదిార్థాయుతైిః |  44  
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యుయుధ్య స్ంయుగ్న తత్ర ర్థాన్యం ప్రివారితిః | 
అన్మయ చ తత్రాయుతశో ర్థన్యగహ్యైర్ేృతాిః |    45  
యుయుధుిః స్ంయుగ్న దేవాయ స్హ్ తత్ర మహ్మస్తరాిః | 
కోటికోటిస్హ్స్రైస్తత ర్థాన్యం దంతిన్యం తథా |    46  
హ్యాన్యం చ వృతో యుదేి తత్రాభూనాహిష్స్తర్ిః | 
తోమరైరిాందిపాలైశచ శకతభిరుాస్లైస్తథా |    47  
యుయుధుిః స్ంయుగ్న దేవాయ ఖడవుిః ప్ర్శుప్టిుశైిః | 
కేచిచచ చిక్షిపుిః శకీతిః కేచిత్ పాశ్యంస్తథాప్ర్థ |    48  
దేవీం ఖడ్ుప్రహ్మరైస్తత త్వ తాం హ్ంతుం ప్రచక్రమిః | 
స్థపి దేవీ తతస్థతని శస్థణా్యస్థణాి చండికా |    49  
లీలయైవ ప్రచిచేాద నిజశస్థాస్త్రవరిషణీ | 
అన్యయస్థతనన్య దేవీ సూతయమాన్య స్తర్రిషభిిః | 50  
మమోచాస్తర్దేహేష్ట శస్థణా్యస్థణాి చేశేరీ | 
సోఽపి క్రుద్యి ధుతస్టో దేవాయ వాహ్నకేస్రీ |  51  
చచారాస్తర్సైన్మయష్ట వన్మషేవ హుతాశనిః | 
నిిఃశ్యేస్థన్ మమచే యాంశచ యుధయమాన్య ర్ణేఽమిబకా | 52  
త ఏవ స్దయిః స్ంభూతా గణిః శతస్హ్స్రశిః | 
యుయుధుసేత ప్ర్శుభిరిాందిపాలస్తప్టిుశైిః |  53  
న్యశయంతోఽస్తర్గణన్ దేవీశకుతాప్బృంహితాిః | 
అవాదయంత ప్టహ్మన్ గణిః శంఖ్యంస్తథాప్ర్థ  | 54  
మృదంగాంశచ తథైవాన్మయ తస్తాన్ యుదిమహ్మతావే | 
తతో దేవీ త్రిశూలేన గదయా శకతవృషుభిిః  | 55  
ఖడాుదిభిశచ శతశో నిజఘాన మహ్మస్తరాన్ | 
పాతయామాస్ చైవాన్యయన్ ఘంటాస్ేనవిమోహితాన్ | 56  
 
 

అస్తరాన్ భువి పాశ్వన బదాివ చాన్యయనకర్షయత్ | 
కేచిద్ దిేధాకృతాసీతక్ష్ ణైః ఖడ్ుపాతైస్తథాప్ర్థ  |  57  
విపోథితా నిపాత్వన గదయా భువి శ్వర్త్వ | 
వేమశచ కేచిద్రుధిర్ం మస్లేన భృశం హ్తాిః |  58  
కేచినినప్తితా భూమౌ భిన్యనిః శూలేన వక్షస్త | 
నిర్ంతరాిః శరౌఘేణ్ కృతాిః కేచిద్రణజిర్థ |  59  
శ్వయన్యనుకారిణ్ిః ప్రాణన్ మమచ్ఛస్త్రిదశ్యర్వన్యిః | 
కేష్ంచిద్ బాహ్వశిాన్యనశిాననగ్రీవాస్తథాప్ర్థ  | 60  
శిరాంస్త పేతుర్న్మయష్మన్మయ మధ్యయ విదారితాిః | 
విచిాననజంఘాస్తవప్ర్థ పేతురురాేాం మహ్మస్తరాిః | 61  
ఏకబాహ్ేక్షిచర్ణిః కేచిదేవవాయ దిేధాకృతాిః | 
ఛిన్మనఽపి చాన్మయ శిర్స్త ప్తితాిః పునరుతిేతాిః |  62  
కబంధా యుయుధుర్థవవాయ గృహీతప్ర్మాయుధాిః | 
ననృతుశ్యచప్ర్థ తత్ర యుదేి త్పర్యలయాశ్రితాిః  | 63  
కబంధాశిాననశిర్స్ిః ఖడ్ుశకతయృషుపాణ్యిః | 
తిష్ఠ తిష్ఠఠతి భాష్ంతో దేవీమన్మయ మహ్మస్తరాిః  | 64  
పాతితైిః ర్థన్యగాశ్వేర్స్తరైశచ వస్తంధరా | 
అగమాయ స్థభవతతత్ర యత్రాభూత్ స్ మహ్మర్ణ్ిః |  65  
శోణితౌఘా మహ్మనదయిః స్దయస్తత్ర ప్రస్తస్రువుిః | 
మధ్యయ చాస్తర్సైనయస్య వార్ణస్తర్వాజిన్యం  |   66  
క్షణేన తనాహ్మసైనయమస్తరాణం తథాంబికా | 
నిన్మయ క్షయం యథా వహినస్తృణ్దారుమహ్మచయం |  67  
స్ చ స్తంహ్మ మహ్మన్యదమతసృజన్ ధుతకేస్ర్ిః | 
శరీర్థభోయఽమరారీణమసూనివ విచినేతి  | 68  
దేవాయ గణైశచ తైస్తత్ర కృతం యుదిం మహ్మస్తరైిః | 
యథైష్ం తుతుష్టర్థవవాిః పుష్రవృషుమచో దివి | ఓం | 69  

 

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 
మహిష్స్తర్సైనయవధో న్యమ దిేతీయోఽధాయయిః 2 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

 అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

తృతీయోఽధ్యాయః 

ధాానమ్  
ఓం ఉదయదాానుస్హ్స్రకాంతి మరుణ్క్షౌమాం శిరోమాలికాం 
ర్కాతలిప్తప్యోధరాం జప్వటీం విదాయమభీతిం వర్మ్ | 
హ్స్థతబవార్వధతీం త్రిన్మత్రవిలస్దేకారా్విందశ్రియం  
దేవీం బదిహిమాంశుర్తనమకుటాం వందేఽర్విందస్తేతం | | 
ఓం ఋషరువాచ  | |  1 
నిహ్నయమానం తత్వానయమవలోకయ మహ్మస్తర్ిః | 
సేన్యనీశిచక్షుర్ిః కోపాదయయౌ యోద్గిమథాంబికాం |  2 
స్ దేవీం శర్వర్థషణ్ వవర్ష స్మర్థఽస్తర్ిః | 
యథా మేరుగ్నర్థిః శృంగం తోయవర్థషణ్ తోయదిః |  3 
తస్య చిాతాే తతో దేవీ లీలయైవ శరోతకరాన్ | 
జఘాన తుర్గాన్యబణైర్యంతార్ం చైవ వాజిన్యం |  4 
చిచేాద చ ధనుిః స్ద్యయ ధేజం చాతిస్మచ్ఛ్ాతేం | 
వివాయధ చైవ గాత్రేష్ట ఛిననధన్యేనమాశుగిః |  5 
స్చిాననధన్యే విర్థో హ్తాశోే హ్తస్థర్థిిః | 
అభయధావత తాం దేవీం ఖడ్ుచర్ాధరోఽస్తర్ిః |  6 
స్తంహ్మాహ్తయ ఖడేున తీక్ష్ణధార్థణ్ మూర్ిని | 
ఆజఘాన భుజే స్వేయ దేవీమప్యతివేగవాన్  | 7 
తస్థయిః ఖడ్గు భుజం ప్రాప్య ప్ఫాల నృప్నందన | 
తతో జగ్రాహ్ శూలం స్ కోపాదరుణ్లోచనిః |  8 
చిక్ష్యప్ చ తతస్తతుత భద్రకాలయం మహ్మస్తర్ిః | 
జాజేలయమానం త్వజోభీ ర్విబింబమివాంబరాత్ |  9 
దృష్ువ తదాప్తచూాలం దేవీ శూలమమంచత | 
తచూాలం శతధా త్వన నీతం స్ చ మహ్మస్తర్ిః |  10 

హ్త్వ తస్తానాహ్మవీర్థయ మహిష్స్య చమూప్తౌ | 
ఆజగామ గజారూఢశ్యచమర్స్త్రిదశ్యర్వనిః |  11 
సోఽపి శకతం మమోచాథ దేవాయస్థతమంబికా ద్రుతం | 
హుంకారాభిహ్తాం భూమౌ పాతయామాస్ నిష్పరభేాం |  12 
భగానం శకతం నిప్తితాం దృష్ువ క్రోధస్మనిేతిః | 
చిక్ష్యప్ చామర్ిః శూలం బాణైస్తదపి స్థచిానత్ |  13 
తతిః స్తంహ్ిః స్మతరతయ గజకుంభాంతర్థ స్తేతిః | 
బాహుయుదేిన యుయుధ్య త్వనోచెవచస్త్రిదశ్యరిణ |  14 
యుధయమానౌ తతస్తత తు తస్థాన్యనగానాహీం గతౌ | 
యుయుధాత్వఽతిస్ంర్బ్ధి ప్రహ్మరైర్తిదారుణైిః |  15 
తతో వేగాత్ ఖమతరతయ నిప్తయ చ మృగారిణ | 
కర్ప్రహ్మర్థణ్ శిర్శ్యచమర్స్య ప్ృథక్ కృతం |  16 
ఉదగ్రశచ ర్ణే దేవాయ శిలవృక్షాదిభిర్హతిః | 
దంతమషుతలైశ్వచవ కరాలశచ నిపాతితిః |  17 
దేవీ క్రుదాి గదాపాతైశూచర్ణయామాస్ చోదితం | 
బాష్కలం భిందిపాలేన బాణైస్థతమ్రం తథాంధకం  | 18 
ఉగ్రాస్యమగ్రవీర్యం చ తథైవ చ మహ్మహ్నుం | 
త్రిన్మత్రా చ త్రిశూలేన జఘాన ప్ర్మేశేరీ |  19 
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బిడాలస్థయస్తన్య కాయాత్ పాతయామాస్ వై శిర్ిః | 
ద్గర్ిర్ం ద్గరుాఖం చోభౌ శరైరినన్మయ యమక్షయం |  20 
ఏవం స్ంక్షీయమాణే తు స్ేసైన్మయ మహిష్స్తర్ిః | 
మాహిష్ఠణ్ స్ేరూపేణ్ త్రాస్యామాస్ తాన్ గణన్ |  21 
కాంశిచతుతండ్ప్రహ్మర్థణ్ ఖుర్క్ష్యపైస్తథాప్రాన్ | 
లంగూలతాడితాంశ్యచన్యయన్ శృంగాభాయం చ విదారితాన్ |  22 
వేగ్నన కాంశిచదప్రాన్యనదేన భ్రమణేన చ | 
నిిఃశ్యేస్ప్వన్మన్యన్యయన్యరతయామాస్ భూతలే |  23 
నిపాతయ ప్రమథానీకమభయధావత సోఽస్తర్ిః | 
స్తంహ్ం హ్ంతుం మహ్మదేవాయిః కోప్ం చక్రే తతోఽమిబకా |  24 
సోఽపి కోపానాహ్మవీర్యిః ఖుర్క్షుణ్ణమహీతలిః | 
శృంగాభాయం ప్ర్ేతానుచాచంశిచక్ష్యప్ చ నన్యద చ |  25 
వేగభ్రమణ్విక్షుణణ మహీ తస్య వయశీర్యత | 
లంగూలేన్యహ్తశ్యచబిిిః పాలవయామాస్ స్ర్ేతిః |  26 
ధుతశృంగవిభిన్యనశచ ఖండ్ం ఖండ్ం యయుర్ఘన్యిః | 
శ్యేస్థనిలస్థతిః శతశో నిపేతుర్నభసోఽచలిః |  27 
ఇతి క్రోధస్మాధాాతమాప్తంతం మహ్మస్తర్ం | 
దృష్ువ స్థ చండికా కోప్ం తదేధాయ తదాకరోత్ |  28 
స్థ క్షిపాతవ తస్య వై పాశం తం బబంధ మహ్మస్తర్ం | 
తతాయజ మాహిష్ం రూప్ం సోఽపి బద్యి మహ్మమృధ్య |  29 
తతిః స్తంహ్మఽభవతాద్యయ యావతతస్థయంబికా శిర్ిః | 
ఛినతిత తావత్ పురుష్ిః ఖడ్ుపాణిర్దృశయత | 30 
తత ఏవాశు పురుష్ం దేవీ చిచేాద స్థయకైిః | 
తం ఖడ్ుచర్ాణ స్థర్ిం తతిః సోఽభూనాహ్మగజిః |  31 
 

కర్థణ్ చ మహ్మస్తంహ్ం తం చకర్ష జగర్ా చ | 
కర్షతస్తత కర్ం దేవీ ఖడేున నిర్కృంతత |  32 
తతో మహ్మస్తరో భూయో మాహిష్ం వపురాస్తేతిః | 
తథైవ క్షోభయామాస్ త్రైలోకయం స్చరాచర్ం |  33 
తతిః క్రుదాి జగన్యాతా చండికా పానమతతమం | 
ప్పౌ పునిః పునశ్వచవ జహ్మస్థరుణ్లోచన్య |  34 
ననర్వ చాస్తర్ిః సోఽపి బలవీర్యమద్యదితిః | 
విష్ణభాయం చ చిక్ష్యప్ చండికాం ప్రతి భూధరాన్ |  35 
స్థ చ తాన్పరహేితాంసేతన చూర్ణయంతీ శరోతకరైిః | 
ఉవాచ తం మద్యద్భితమఖరాగాకులక్షర్ం |  36 
దేవుయవాచ |  37 
గర్ా గర్ా క్షణ్ం మూఢ మధు యావతిరబామయహ్ం | 
మయా తేయి హ్త్వఽత్రైవ గరిాష్యంతాయశు దేవతాిః |  38 
ఋషరువాచ |  39 
ఏవమకాతవ స్మతరతయ స్థరూఢా తం మహ్మస్తర్ం | 
పాదేన్యక్రమయ కంఠే చ శూలేనైనమతాడ్యత్ |  40 
తతిః సోఽపి ప్దాక్రంతస్తయా నిజమఖ్యతతదా | 
అర్ినిష్కకంేత ఏవాసీదేవవాయ వీర్థయణ్ స్ంవృతిః |  41 
అర్ినిష్కకంేత ఏవాస్త యుధయమానో మహ్మస్తర్ిః | 
తయా మహ్మస్తన్య దేవాయ శిర్శిాతాతవ నిపాతితిః |  42 
తతో హ్మహ్మకృతం స్ర్ేం దైతయసైనయం నన్యశ తత్ | 
ప్రహ్ర్షం చ ప్ర్ం జగుాిః స్కల దేవతాగణిః |  43 
తుష్టువుస్థతం స్తరా దేవీం స్హ్దివెవయర్ాహ్రిషభిిః | 
జగుర్ుంధర్ేప్తయో ననృతుశ్యచప్ారోగణిః | ఓం |  44

 

 
ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 

మహిష్స్తర్వధో న్యమ తృతీయోఽధాయయిః 3 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

చతురో్థఽధ్యాయః 

ధాానమ్ 
ఓం కాల భ్రాభాం కటాక్షైర్రికులభయదాం మౌలిబదేింద్గర్థఖ్యం  
శంఖం చక్రం కృపాణ్ం త్రిశిఖమపి కరైరుదేహ్ంతీం  త్రిన్మత్రాం | 
స్తంహ్స్కంధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం త్వజస్థ పూర్యంతీం  
ధాయయేత్ ద్గరాుం జయాఖ్యయం త్రిదశప్రివృతాం సేవితాంస్తదిికామిః  | | 
 
ఓం ఋషరువాచ  | 1 

శక్రదయిః స్తర్గణ నిహ్త్వఽతివీర్థయ | 
తస్తాంద్గరాతాని స్తరారిబలే చ దేవాయ  

తాం తుష్టువుిః ప్రణ్తినమ్రశిరోధరాంస్థ | 
వాగ్నాిః ప్రహ్ర్షపులకోదుమచారుదేహ్మిః |  2 

దేవాయ యయా తతమిదం జగదాతాశకాతా | 
నిిఃశ్వష్దేవగణ్శకతస్మూహ్మూరాతా | 

తామంబికామఖిలదేవమహ్రిషపూజాయం | 
భకాతా నతాిః స్ా విదధాతు శుభాని స్థ నిః |  3 

యస్థయిః ప్రభావమతులం భగవాననంతో | 
బ్రహ్మా హ్ర్శచ న హి వకుతమలం బలం చ | 

స్థ చండికాఖిలజగతరరిపాలన్యయ | 
న్యశ్యయ చాశుభభయస్య మతిం కరోతు |  4 

యా శ్రీిః స్ేయం స్తకృతిన్యం భవన్మష్ేలక్ష్మిః | 
పాపాతాన్యం కృతధియాం హ్ృదయేష్ట బుదిిిః | 

శ్రదాి స్తాం కులజనప్రభవస్య లజాా | 
తాం తాేం నతాిః స్ా ప్రిపాలయ దేవి విశేం |  5 

 

కం వర్ణయామ తవ రూప్మచింతయమేతత్ 
కంచాతివీర్యమస్తర్క్షయకారి భూరి | 

కం చాహ్వేష్ట చరితాని తవాద్గాతాని  
స్ర్థేష్ట దేవయస్తర్దేవగణదికేష్ట |  6 

హేతుిః స్మస్తజగతాం త్రిగుణపి ద్యషై- 
ర్న జాఞయసే హ్రిహ్రాదిభిర్ప్యపారా | 

స్రాేశ్రయాఖిలమిదం జగదంశభూత- 
మవాయకృతా హి ప్ర్మా ప్రకృతిస్తవమాదాయ |  7 

యస్థయిః స్మస్తస్తర్తా స్మదీర్ణేన 
తృపితం ప్రయాతి స్కలేష్ట మఖేష్ట దేవి | 

స్థేహ్మస్త వై పితృగణ్స్య చ తృపితహేతు- 
రుచాచర్యసే తేమత ఏవ జనైిః స్ేధా చ | 8 

యా మకతహేతుర్విచింతయమహ్మవ్రతా తేం 
అభయస్యసే స్తనియత్వంద్రియతతతవస్థరైిః | 

మోక్షారిేభిరుానిభిర్స్తస్మస్తద్యషై- 
రిేదాయస్త స్థ భగవతీ ప్ర్మా హి దేవి | 9 
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శబావతిాకా స్తవిమలర్ుాజుష్ం నిధాన- 
మదీుథర్మయ ప్దపాఠవతాం చ స్థమానం | 

దేవి త్రయీ భగవతీ భవభావన్యయ 
వారాత చ  స్ర్ేజగతాం ప్ర్మారితహ్ంత్రీ |  10 

మేధాస్త దేవి విదితాఖిలశ్యస్త్రస్థరా 
ద్గరాుస్త ద్గర్ుభవస్థగర్నౌర్స్ంగా | 

శ్రీిః కైటభారిహ్ృదయైకకృతాధివాస్థ 
గౌరీ తేమేవ శశిమౌలికృతప్రతిష్ఠ |  11 

ఈష్తాహ్మస్మమలం ప్రిపూర్ణచంద్ర- 
బింబానుకారి కనకోతతమకాంతికాంతం | 

అతయద్గాతం ప్రహ్ృతమాతతరుష్ తథాపి 
వకంా విలోకయ స్హ్స్థ మహిష్స్తర్థణ్ | 12 

దృష్ువ తు దేవి కుపితం భ్రుకుటీకరాల- 
మదయచాశ్యంకస్దృశచావి యనన స్దయిః | 

ప్రాణన్ మమోచ మహిష్స్తదతీవ చిత్రం 
కైరీావయత్వ హి కుపితాంతకదర్వన్మన | 13 

దేవి ప్రసీద ప్ర్మా భవతీ భవాయ 
స్ద్యయ విన్యశయస్త కోప్వతీ కులని | 

విజాఞతమేతదధునైవ యదస్తమేత- 
నీనతం బలం స్తవిపులం మహిష్స్తర్స్య | 14 

త్వ స్మాతా జనప్దేష్ట ధన్యని త్వష్ం 
త్వష్ం యశ్యంస్త న చ సీదతి ధర్ావర్ుిః | 

ధన్యయస్త ఏవ నిభృతాతాజభృతయదారా 
యేష్ం స్దాభుయదయదా భవతీ ప్రస్న్యన | 15 

ధరాాాణి దేవి స్కలని స్దైవ కరాా- 
ణ్యతాయదృతిః ప్రతిదినం స్తకృతీ కరోతి | 

స్ేర్ుం ప్రయాతి చ తతో భవతీ ప్రస్థదా- 
లోలకత్రయేఽపి ఫలదా నను దేవి త్వన | 16 

ద్గర్థు స్ాృతా హ్ర్స్త భీతిమశ్వష్జంతోిః 
స్ేస్వేిః సమృతా మతిమతీవ శుభాం దదాస్త | 

దారిద్రయద్గిఃఖభయహ్మరిణి కా తేదన్యయ 
స్రోేప్కార్కర్ణయ స్దార్దవచేితాత | 17 

ఏభిర్హతైర్ాగద్గపైతి స్తఖం తథైత్వ 
కుర్ేంతు న్యమ నర్కాయ చిరాయ పాప్ం | 

స్ంగ్రామమృతుయమధిగమయ దివం ప్రయాంతు 
మత్వేతి నూనమహితానిేనిహ్ంస్త దేవి | 18 

దృష్వువవ కం న భవతీ ప్రకరోతి భస్ా 
స్రాేస్తరానరిష్ట యత్రరహేిణోష శస్త్రం | 

లోకాన్పరేయాంతు రిప్వోఽపి హి శస్త్రపూతా 
ఇతేం మతిర్ావతి త్వష్ేపి త్వఽతిస్థధీే | 19 

ఖడ్ుప్రభానికర్విస్తఫర్ణైస్తథోగ్రైిః 
శూలగ్రకాంతినివహేన దృశోఽస్తరాణం | 

యన్యనగతా విలయమంశుమదింద్గఖండ్- 
యోగాయననం తవ విలోకయతాం తదేతత్ | 20 

ద్గర్ిృతతవృతతశమనం తవ దేవి శీలం 
రూప్ం తథైతదవిచింతయమతులయమన్వయిః | 

వీర్యం చ హ్ంతృ హ్ృతదేవప్రాక్రమాణం 
వైరిష్ేపి ప్రకటితైవ దయా తేయేతేం | 21 

కేనోప్మా భవతు త్వఽస్య ప్రాక్రమస్య 
రూప్ం చ శత్రుభయకార్యతిహ్మరి కుత్ర | 

చిత్వత కృపా స్మర్నిష్టఠర్తా చ దృష్ు 
తేయేయవ దేవి వర్దే భువనత్రయేఽపి | 22 

త్రైలోకయమేతదఖిలం రిపున్యశన్మన 
త్రాతం తేయా స్మర్మూర్ిని త్వఽపి హ్తాే | 

నీతా దివం రిపుగణ భయమప్యపాస్తం 
అస్థాకమనాదస్తరారిభవం నమసేత | 23 
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శూలేన పాహి నో దేవి పాహి ఖడేున చాంబికే | 
ఘంటాస్ేన్మన నిః పాహి చాప్జాయనిిఃస్ేన్మన చ |  24 
ప్రాచాయం ర్క్ష ప్రతీచాయం చ చండికే ర్క్ష దక్షిణే | 
భ్రామణేన్యతాశూలస్య ఉతతర్స్థయం తథేశేరి |  25 
స్తమాయని యాని రూపాణి త్రైలోకేయ విచర్ంతి త్వ | 
యాని చాతయర్ేఘోరాణి తై ర్క్షాస్థాంస్తథా భువం |  26 
ఖడ్ుశూలగదాదీని యాని చాస్థాణి త్వఽమిబకే | 
కర్ప్లలవస్ంగీని తైర్స్థాన్పక్ష స్ర్ేతిః |  27 
ఋషరువాచ |  28 
ఏవం స్తతతా స్తరైరివవెవయిః కుస్తమర్నందనోదావైిః | 
అరిచతా జగతాం ధాత్రీ తథా గంధానులేప్నైిః |  29 
భకాతా స్మస్వతస్త్రిదశైరివవెవయరూిపైస్తత ధూపితా | 
ప్రాహ్ ప్రస్థదస్తమఖీ స్మస్థతన్ ప్రణ్తాన్ స్తరాన్ |  30 
దేవుయవాచ |  31 
వ్రియతాం త్రిదశ్యిః స్ర్థే యదస్ాతోతఽభివాంఛితం |  32 
దేవా ఊచ్ఛిః |  33 

భగవతాయ కృతం స్ర్ేం న కంచిదవశిష్యత్వ |  34 
యదయం నిహ్తిః శత్రుర్స్థాకం మహిష్స్తర్ిః | 
యది చాపి వరో దేయస్తవయాస్థాకం మహేశేరి |  35 
స్ంస్ాృతా స్ంస్ాృతా తేం నో హింసేథాిః ప్ర్మాప్దిః | 
యశచ మర్తాిః స్తవైర్థభిస్థతవం సోతష్యతయమలనన్మ |  36 
తస్య వితతర్ద్ధి విభవైర్ినదారాదిస్ంప్దాం | 
వృదియేఽస్ాత్రరేస్న్యన తేం భవేథాిః స్ర్ేదాంబికే |  37 
ఋషరువాచ |  38 
ఇతి ప్రస్థదితా దేవైర్ాగతోఽర్థే తథాతానిః | 
తథేతుయకాతవ భద్రకాలీ బభూవాంతరిహతా నృప్ |  39 
ఇత్వయతతకథితం భూప్ స్ంభూతా స్థ యథా పురా | 
దేవీ దేవశరీర్థభోయ జగతయాహితైషణీ |  40 
పునశచ గౌరీదేహ్మతాా స్మద్భాతా యథాభవత్ | 
వధాయ ద్గష్ుదైతాయన్యం తథా శుంభనిశుంభయోిః |  41 
ర్క్షణయ చ లోకాన్యం దేవాన్యమప్కారిణీ | 
తచాృణుష్ే మయాఖ్యయతం యథావతకథయామి త్వ |  42

 
 

హ్రీం ఓం 
ఇతి  శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 

శక్రదిస్తతతిరానమ చతురోేఽధాయయిః 4 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

పంచమోఽధ్యాయః 
వినియోగిః  
అస్య శ్రీ ఉతతర్చరిత్రస్య రుద్ర ఋషిః శ్రీమహ్మస్ర్స్ేతీ దేవతా అనుష్టుప్ ఛందిః భీమా శకతిః భ్రామరీ బీజం సూర్యస్తతతవం 
స్థమవేదిః స్ేరూప్ం మహ్మస్ర్స్ేతీప్రీతయర్థే ఉతతర్చరిత్రపాఠే వినియోగిః 
ధాానమ్ 
ఓం ఘంటాశూలహ్లని శంఖమస్లే చక్రం ధనుిః స్థయకం 
హ్స్థతబవార్వధతీం ఘన్యంతవిలస్చ్ఛాతాంశుతులయప్రభాం  | 
గౌరీదేహ్స్మదావాం త్రిజగతామాధార్భూతాం మహ్మ- 
పూరాేమత్ర స్ర్స్ేతీమనుభజే శుంభాదిదైతాయరివనీం | | 
ఓం కీలం ఋషరువాచ | 1 
పురా శుంభనిశుంభాభాయమస్తరాభాయం శచ్ఛప్త్విః | 
త్రైలోకయం యజఞభాగాశచ హ్ృతా మదబలశ్రయాత్  | 2 
తావేవ సూర్యతాం తదేదధికార్ం తథైందవం | 
కౌబేర్మథ యామయం చ చక్రత్వ వరుణ్స్య చ  | 3 
తావేవ ప్వనరివధం చ చక్రతుర్ేహినకర్ా చ | 
తతో దేవా వినిరూితా భ్రష్ురాజాయిః ప్రాజితాిః  | 4 
హ్ృతాధికారాస్త్రిదశ్యస్థతభాయం స్ర్థే నిరాకృతాిః | 
మహ్మస్తరాభాయం తాం దేవీం స్ంస్ార్ంతయప్రాజితాం  | 5 
తయాస్థాకం వరో దతోత యథాప్తుా సమృతాఖిలిః | 
భవతాం న్యశయిష్యమి తత్ క్షణతరర్మాప్దిః  | 6 
ఇతి కృతాే మతిం దేవా హిమవంతం నగ్నశేర్ం | 
జగుాస్తత్ర తతో దేవీం విష్టణమాయాం ప్రతుష్టువుిః  | 7 
దేవా ఊచ్ఛిః  | 8 
నమో దేవెవయ మహ్మదేవెవయ శివాయై స్తతం నమిః | 
నమిః ప్రకృత్వయ భద్రాయై నియతాిః ప్రణ్తాిః స్ా తాం | 9 

రౌద్రాయై నమో నితాయయై గౌరవయ ధాత్రైయ నమో నమిః | 
జోయతాాియై చేంద్గరూపిణ్వయ స్తఖ్యయై స్తతం నమిః  | 10 
కలయణ్వయ ప్రణ్తాం వృద్విా స్తద్విా కురోా నమో నమిః | 
నైర్ృత్వయ భూభృతాం లక్షైాా శరాేణ్వయ త్వ నమో నమిః |  11 
ద్గరాుయై ద్గర్ుపారాయై స్థరాయై స్ర్ేకారిణ్వయ | 
ఖ్యయత్వయ తథైవ కృష్ణయై ధూమ్రాయై స్తతం నమిః | 12 
అతిస్తమాయతిరౌద్రాయై నతాస్తస్వయ నమో నమిః | 
నమో జగత్రరతేిష్ఠయై దేవెవయ కృత్వయ నమో నమిః  | 13 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట విష్టణమాయేతి శబివతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః  | 14-16 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట చేతన్మతయభిధీయత్వ | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 17-19 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట బుదిిరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 20-22 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట నిద్రారూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః  | 23-25 
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యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట క్షుధారూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః  | 26-28 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట ఛాయారూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః  | 29-31 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట శకతరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః  | 32-34 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట తృష్ణరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః  | 35-37 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట క్షాంతిరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః  | 38-40 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట జాతిరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 41-43 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట లజాారూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 44-46 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట శ్యంతిరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః  | 47-49 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట శ్రదాిరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 50-52 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట కాంతిరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 53-55 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట లక్ష్మరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 56-58 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట వృతితరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 59-61 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట స్ాృతిరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 62-64 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట దయారూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 65-67 

యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట తుషురూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 68-70 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట మాతృరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 71-73 
యా దేవీ స్ర్ేభూత్వష్ట భ్రాంతిరూపేణ్ స్ంస్తేతా | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 74-76 
ఇంద్రియాణమధిష్ఠత్రీ భూతాన్యం చాఖిలేష్ట యా | 
భూత్వష్ట స్తతం తస్వయ వాయపితదేవెవయ నమో నమిః | 77 
చితిరూపేణ్ యా కృతాిమేతద్ వాయప్య స్తేతా జగత్ | 
నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమస్తస్వయ నమో నమిః | 78-80 
స్తతతా స్తరైిః పూర్ేమభీష్ుస్ంశ్రయా- 

తతథా స్తర్థంద్రేణ్ దిన్మష్ట సేవితా | 
కరోతు స్థ నిః శుభహేతురీశేరీ 

శుభాని భద్రాణ్యభిహ్ంతు చాప్దిః | 81 
యా స్థంప్రతం చోదితదైతయతాపితై- 

ర్స్థాభిరీశ్య చ స్తరైర్నమస్యత్వ | 
యా చ సమృతా తత్.క్షణ్మేవ హ్ంతి నిః 

స్రాేప్ద్య భకతవినమ్రమూరితభిిః | 82 
ఋషరువాచ | 83 
ఏవం స్తవాదియుకాతన్యం దేవాన్యం తత్ర పార్ేతీ | 
స్థనతుమభాయయయౌ తోయే జాహ్నవాయ నృప్నందన | 84 
స్థబ్రవీతాతన్ స్తరాన్ స్తభ్రూర్ావదిాిః సూతయత్వఽత్రకా | 
శరీర్కోశతశ్యచస్థయిః స్మద్భాతాబ్రవీచిావా | 85 
సోతత్రం మమతత్రికయేత్వ శుంభదైతయనిరాకృతైిః | 
దేవైిః స్మేతైిః స్మర్థ నిశుంభేన ప్రాజితైిః | 86 
శరీర్కోశ్యదయతతస్థయిః పార్ేతాయ నిిఃస్ృతాంబికా | 
కౌశికీతి స్మసేతష్ట తతో లోకేష్ట గీయత్వ | 87 
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తస్థయం వినిర్ుతాయాం తు కృష్ణభూతాాపి పార్ేతీ | 
కాలికేతి స్మాఖ్యయతా హిమాచలకృతాశ్రయా | 88 
తతోఽమిబకాం ప్ర్ం రూప్ం బిభ్రాణం స్తమనోహ్ర్ం | 
దదర్వ చండ్గ మండ్శచ భృతౌయ శుంభనిశుంభయోిః | 89 
తాభాయం శుంభాయ చాఖ్యయతా అతీవ స్తమనోహ్రా |   
కాపాయసేత స్త్రీ మహ్మరాజ భాస్యంతీ హిమాచలం | 90 
నైవ తాదృక్ కేచిద్రూప్ం దృష్ుం కేనచిద్గతతమం | 
జాఞయతాం కాప్యస్త దేవీ గృహ్యతాం చాస్తర్థశేర్ | 91 
స్త్రీర్తనమతిచార్ేంగీ ద్యయతయంతీ దిశస్తతవష్ | 
స్థ తు తిష్ఠతి దైత్వయంద్ర తాం భవాన్ ద్రష్టుమర్హతి | 92 
యాని ర్తానని మణ్యో గజాశ్యేదీని వై ప్రభో | 
త్రైలోకేయ తు స్మస్థతని స్థంప్రతం భాంతి త్వ గృహే | 93 
ఐరావతిః స్మానీతో గజర్తనం పుర్ందరాత్ | 
పారిజాతతరుశ్యచయం తథైవోచెవచిఃశ్రవా హ్యిః | 94 
విమానం హ్ంస్స్ంయుకతమేతతితష్ఠతి త్వఽఙ్ుణే | 
ర్తనభూతమిహ్మనీతం యదాసీదేేధసోఽద్గాతం | 95 
నిధిర్థష్ మహ్మప్దాిః స్మానీతో ధన్మశేరాత్ | 
కంజలికనీం దదౌ చాబిిరాాలమమాలనప్ంకజాం | 96 
ఛత్రం త్వ వారుణ్ం గ్నహే కాంచనస్రావి తిష్ఠతి | 
తథాయం స్యందనవరో యిః పురాసీత్రరజేాప్త్విః | 97 
మృతోయరుత్రాకంేతిదా న్యమ శకతరీశ తేయా హ్ృతా | 
పాశిః స్లిలరాజస్య భ్రాతుస్తవ ప్రిగ్రహే | 98 
నిశుంభస్థయబిిజాతాశచ స్మస్థత ర్తనజాతయిః | 
వహినర్పి దదౌ తుభ్యమగ్నిశౌచే చ వాస్సీ | 99 
ఏవం దైత్వయంద్ర ర్తానని స్మస్థతన్యయహ్ృతాని త్వ | 
స్త్రీర్తనమేష్ కలయణీ తేయా కస్థానన గృహ్యత్వ | 100 
ఋషరువాచ | 101 
 

నిశమేయతి వచిః శుంభిః స్ తదా చండ్మండ్యోిః | 
ప్రేష్యామాస్ స్తగ్రీవం ద్భతం దేవాయ మహ్మస్తర్ం |  102 
ఇతి చేతి చ వకతవాయ స్థ గతాే వచన్యనామ | 
యథా చాభేయతి స్ంప్రీతాయ తథా కార్యం తేయా లఘు | 103 
స్ తత్ర గతాే యత్రాసేత శైలోదేవశ్వఽతిశోభన్మ | 
స్థ  దేవీ తాం  తతిః ప్రాహ్ శలక్ష్ణం మధుర్యా గ్నరా | 104 
ద్భత ఉవాచ | 105 
దేవి దైత్వయశేర్ిః శుంభస్వలాోకేయ ప్ర్మేశేర్ిః | 
ద్భతోఽహ్ం ప్రేషతసేతన తేతాకాశమిహ్మగతిః  | 106 
అవాయహ్తాజఞిః స్రాేస్త యిః స్దా దేవయోనిష్ట | 
నిరిాతాఖిలదైతాయరిిః స్ యదాహ్ శృణుష్ే తత్ | 107 
మమ త్రైలోకయమఖిలం మమ దేవా వశ్యనుగాిః | 
యజఞభాగానహ్ం స్రాేనుపాశ్యనమి ప్ృథక్ ప్ృథక్ | 108 
త్రైలోకేయ వర్ర్తానని మమ వశ్యయనయశ్వష్తిః | 
తథైవ గజర్తనం చ హ్ృతాే దేవేంద్రవాహ్నం | 109 
క్షీరోదమథనోద్భాతమశేర్తనం మమామరైిః | 
ఉచెవచిఃశ్రవస్స్ంజఞం తత్రరణేిప్తయ స్మరిరతం  | 110 
యాని చాన్యయని దేవేష్ట గంధర్థేషూర్గ్నష్ట చ | 
ర్తనభూతాని భూతాని తాని మయేయవ శోభన్మ | 111 
స్త్రీర్తనభూతాం తాేం దేవి లోకే మన్యయమహే వయం | 
స్థ తేమస్థానుపాగచా యతో ర్తనభుజో వయం |  112 
మాం వా మమానుజం వాపి నిశుంభమరువిక్రమం | 
భజ తేం చంచలపాంగ్న ర్తనభూతాస్త వై యతిః | 113 
ప్ర్మశేర్యమతులం ప్రాప్ాాసే మతరరిగ్రహ్మత్ | 
ఏతద్గబదాిా స్మాలోచయ మతరరిగ్రహ్తాం వ్రజ | 114 
ఋషరువాచ | 115 
ఇతుయకాత స్థ తదా దేవీ గంభీరాంతిఃస్తాతా జగౌ | 
ద్గరాు భగవతీ భద్రా యయేదం ధార్యత్వ జగత్ | 116 
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దేవుయవాచ | 117 
స్తయమకతం తేయా న్యత్ర మిథాయ కంచితతవయోదితం | 
త్రైలోకాయధిప్తిిః శుంభో నిశుంభశ్యచపి తాదృశిః | 118 
కం తేత్ర యత్రరతేిజాఞతం మిథాయ తత్రికయేత్వ కథం | 
శ్రూయతామలరబుదిితాేత్రరతేిజాఞ యా కృతా పురా |  119 
యో మాం జయతి స్ంగ్రామే యో మే దర్రం వయపోహ్తి | 
యో మే ప్రతిబలో లోకే స్ మే భరాత భవిష్యతి | 120 
తదాగచాతు శుంభోఽత్ర నిశుంభో వా మహ్మస్తర్ిః | 
మాం జితాే కం చిర్థణత్ర పాణిం గృహ్మణతు మే లఘు | 121 
ద్భత ఉవాచ | 122 
అవలిపాతస్త మవం తేం దేవి బ్రూహి మమాగ్రతిః | 
త్రైలోకేయ కిః పుమాంస్తతష్ఠఠదగ్రే శుంభనిశుంభయోిః | 123 

అన్మయష్మపి దైతాయన్యం స్ర్థే దేవా న వై యుధి | 
తిష్ఠంతి స్మాఖే దేవి కం పునిః స్త్రీ తేమేకకా |  124 
ఇంద్రాదాయిః స్కల దేవాస్తస్తేర్థయష్ం న స్ంయుగ్న | 
శుంభాదీన్యం కథం త్వష్ం స్త్రీ ప్రయాస్యస్త స్మాఖం | 125 
స్థ తేం గచా మయైవోకాత పార్వవం శుంభనిశుంభయోిః | 
కేశ్యకర్షణ్నిరూితగౌర్వా మా గమిష్యస్త | 126 
దేవుయవాచ | 127 
ఏవమేతద్ బలీ శుంభో నిశుంభశ్యచతివీర్యవాన్ | 
కం కరోమి ప్రతిజాఞ మే యదన్యలోచితా పురా | 128 
స్ తేం గచా మయోకతం త్వ యదేతతార్ేమాదృతిః | 
తదాచక్షాేస్తర్థంద్రాయ స్ చ యుకతం కరోతు తత్ | ఓం | 129 

 
 

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 
దేవాయ ద్భతస్ంవాద్య న్యమ ప్ంచమోఽధాయయిః 5 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

షషో్ఠఽధ్యాయః 
ధాానమ్ 
ఓం న్యగాధీశేర్విష్ురాం ఫణిఫణోతతంసోరుర్తానవలీ- 
భాస్ేదేవహ్లతాం దివాకర్నిభాం న్మత్రత్రయోదాాస్తతామ్ | 
మాలకుమాకపాలనీర్జకరాం చన్ద్వరే్ిచూడాం ప్రాం, 
స్ర్ేజేఞశేర్భైర్వాఙ్కనిలయాం ప్దాావతీం చినతయే  |
 
ఓం ఋషరువాచ |  1 
ఇతాయకర్య్ వచో దేవాయిః స్ ద్భతోఽమర్షపూరితిః | 
స్మాచష్ు స్మాగమయ దైతయరాజాయ విస్తరాత్ |  2 
తస్య ద్భతస్య తదాేకయమాకరాణాస్తర్రాట్ తతిః | 
స్క్రోధిః ప్రాహ్ దైతాయన్యమధిప్ం ధూమ్రలోచనం |  3 
హే ధూమ్రలోచన్యశు తేం స్ేసైనయప్రివారితిః | 
తామానయ బలద్గవష్ుం కేశ్యకర్షణ్విహ్ేలం |  4 
తతరరిత్రాణ్దిః కశిచదయది వోతితష్ఠత్వఽప్ర్ిః | 
స్ హ్ంతవోయఽమరో వాపి యక్షో గంధర్ే ఏవ వా | 5 
ఋషరువాచ | 6 
త్వన్యజఞప్తస్తతిః శీఘ్రం స్ దైతోయ ధూమ్రలోచనిః | 
వృతిః ష్ష్ుా స్హ్స్రాణమస్తరాణం ద్రుతం యయౌ |  7 
స్ దృష్ువ తాం తతో దేవీం తుహిన్యచలస్ంస్తేతాం | 
జగాద్యచెవచిః ప్రయాహీతి మూలం శుంభనిశుంభయోిః |  8 
న చేత్రీరతేాయదయ భవతీ మదారాతర్మపైష్యతి | 
తతో బలననయామేయష్ కేశ్యకర్షణ్విహ్ేలం |  9 
దేవుయవాచ | 10 
 

 
దైత్వయశేర్థణ్ ప్రహితో బలవానబలస్ంవృతిః | 
బలననయస్త మామేవం తతిః కం త్వ కరోమయహ్ం | 11 
ఋషరువాచ |  12 
ఇతుయకతిః సోఽభయధావతాతమస్తరో ధూమ్రలోచనిః | 
హుంకార్థణైవ తం భస్ా స్థ చకారాంబికా తతిః | 13 
అథ క్రుదిం మహ్మసైనయమస్తరాణం తథాంబికా | 
వవర్ష స్థయకైసీతక్ష్ ణస్తథా శకతప్ర్శేధైిః | 14 
తతో ధుతస్టిః కోపాతకృతాే న్యదం స్తభైర్వం | 
ప్పాతాస్తర్సేన్యయాం స్తంహ్మ దేవాయిః స్ేవాహ్నిః | 15 
కాంశిచతకర్ప్రహ్మర్థణ్ దైతాయన్యసేయన చాప్రాన్ | 
ఆక్రమయ చాధర్థణన్యయన్ స్ జఘాన  మహ్మస్తరాన్ | 16 
కేష్ంచితారటయామాస్ నఖిః కోష్ఠని కేస్రీ | 
తథా తలప్రహ్మర్థణ్ శిరాంస్త కృతవానపృథక్  | 17 
విచిాననబాహుశిర్స్ిః కృతాసేతన తథాప్ర్థ | 
ప్పౌ చ రుధిర్ం కోష్ఠదన్మయష్ం ధుతకేస్ర్ిః | 18 
క్షణేన తదబలం స్ర్ేం క్షయం నీతం మహ్మతాన్య | 
త్వన కేస్రిణ దేవాయ వాహ్న్మన్యతికోపిన్య | 19 
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శ్రుతాే తమస్తర్ం దేవాయ నిహ్తం ధూమ్రలోచనం | 
బలం చ క్షయితం కృతాిం దేవీకేస్రిణ తతిః | 20 
చ్ఛకోప్ దైతాయధిప్తిిః శుంభిః ప్రస్తఫరితాధర్ిః | 
ఆజాఞప్యామాస్ చ తౌ చండ్మండౌ మహ్మస్తరౌ | 21 
 
 

హే చండ్ హే మండ్ బలైర్బహుభిిః ప్రివారితౌ | 
తత్ర గచాత గతాే చ స్థ స్మానీయతాం లఘు |  22 
కేశ్వష్ేకృష్య బదాివ వా యది విః స్ంశయో యుధి | 
తదాశ్వష్యుధైిః స్రవేర్స్తరైరిేనిహ్నయతాం |  23 
తస్థయం హ్తాయాం ద్గష్ుయాం స్తంహే చ వినిపాతిత్వ | 
శీఘ్రమాగమయతాం బదాివ గృహీతాే తామథాంబికాం | ఓం |  24

 
 
 

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 
శుంభనిశుంభసేన్యనీధూమ్రలోచనవధో న్యమ ష్షోఠఽధాయయిః 6 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

సపతమోఽధ్యాయః 
ధాానమ్ 
ఓం ధాయయేయం ర్తనపీఠే శుకకలప్ఠితం శృణ్ేతీం శ్యయమలఙ్ుం, 
నయస్వతకాంఘ్రం స్రోజే శశిశకలధరాం వలలకీం వాదయనీతమ్ | 
కలహరాబదిమాలం నియమితవిలస్చోచలికాం ర్కతవస్థంా, 
మాతఙ్ుం శఙ్ఖపాత్రాం మధుర్మధుమదాం చిత్రకోదాాస్తభాలమ్ | 
  
ఓం ఋషరువాచ |   1 
ఆజఞపాతసేత తతో దైతాయశచండ్మండ్పురోగమాిః | 
చతుర్ంగబలోపేతా యయుర్భుయదయతాయుధాిః |   2 
దదృశుసేత తతో దేవీమీష్దాిస్థం వయవస్తేతాం | 
స్తంహ్సోయప్రి శైలేంద్రశృంగ్న మహ్తి కాంచన్మ |   3 
త్వ దృష్ువ తాం స్మాదాతుమదయమం చక్రురుదయతాిః | 
ఆకృష్ుచాపాస్తధరాస్తథాన్మయ తతామీప్గాిః |   4 
తతిః కోప్ం చకారోచెవచర్ంబికా తానరీన్పరతేి | 
కోపేన చాస్థయ వదనం మషీవర్ణమభూతతదా |   5 
భ్రుకుటీకుటిలతతస్థయ లలటఫలకాద్రువతేం | 
కాలీ కరాలవదన్య వినిష్కకంేతాస్తపాశినీ |   6 
విచిత్రఖటాేంగధరా నర్మాలవిభూష్ణ | 
దీేపిచర్ాప్రీధాన్య శుష్కమాంస్థతిభైర్వా |   7 
అతివిస్థతర్వదన్య జిహ్మేలలనభీష్ణ | 
నిమగానర్కతనయన్య న్యదాపూరితదిఙ్మాఖ్య |  8 
స్థ వేగ్నన్యభిప్తితా ఘాతయంతీ మహ్మస్తరాన్ | 
సైన్మయ తత్ర స్తరారీణమభక్షయత తదబలం |   9 
 

పార్ద్ణణగ్రాహ్మంకుశగ్రాహ్యోధఘంటాస్మనిేతాన్ | 
స్మాదాయైకహ్సేతన మఖే చిక్ష్యప్ వార్ణన్ |   10 
తథైవ యోధం తుర్గిః ర్థం స్థర్థిన్య స్హ్ | 
నిక్షిప్య వకే ాదశనైశచర్ేయంతయతిభైర్వం |  11 
ఏకం జగ్రాహ్ కేశ్వష్ట గ్రీవాయామథ చాప్ర్ం | 
పాదేన్యక్రమయ చైవానయమర్స్థనయమపోథయత్ |   12 
తైరుాకాతని చ శస్థణాి మహ్మస్థణాి తథాస్తరైిః | 
మఖేన జగ్రాహ్ రుష్ దశనైర్ాథితానయపి |  13 
బలిన్యం తదబలం స్ర్ేమస్తరాణం ద్గరాతాన్యం | 
మమరావభక్షయచాచన్యయనన్యయంశ్యచతాడ్యతతథా |   14 
అస్తన్య నిహ్తాిః కేచిత్వకచితఖటాేంగతాడితాిః | 
జగుారిేన్యశమస్తరా దంతాగ్రాభిహ్తాస్తథా |  15 
క్షణేన తదబలం స్ర్ేమస్తరాణం నిపాతితం | 
దృష్ువ చండ్గఽభిద్గద్రావ తాం కాలీమతిభీష్ణం | 16 
శర్వరవషర్ాహ్మభీమరీామాక్షీం తాం మహ్మస్తర్ిః | 
ఛాదయామాస్ చక్రైశచ మండ్ిః క్షిపవతిః స్హ్స్రశిః |  17 
తాని చక్రణ్యన్మకాని విశమాన్యని తనుాఖం | 
బభుర్యథార్కబింబాని స్తబహూని ఘనోదర్ం |  18 
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తతో జహ్మస్థతిరుష్ భీమం భైర్వన్యదినీ | 
కాలీ కరాలవకాంాతరువర్వర్వదశనోజావల |  19 
ఉతాేయ చ మహ్మస్తంహ్ం దేవీ చండ్మధావత | 
గృహీతాే చాస్య కేశ్వష్ట శిర్సేతన్యస్తన్యచిానత్ |   20 
అథ మండ్గఽభయధావతాతం దృష్ువ చండ్ం నిపాతితం | 
తమప్యపాతయద్భామౌ స్థ ఖడాుభిహ్తం రుష్ |  21 
హ్తశ్వష్ం తతిః సైనయం దృష్ువ చండ్ం నిపాతితం | 
మండ్ం చ స్తమహ్మవీర్యం దిశో భేజే భయాతుర్ం |  22 
 

శిర్శచండ్స్య కాలీ చ గృహీతాే మండ్మేవ చ | 
ప్రాహ్ ప్రచండాటుహ్మస్మిశ్రమభేయతయ చండికాం |   23 
మయా తవాత్రోప్హ్ృతౌ చండ్మండౌ మహ్మప్శూ | 
యుదియజేఞ స్ేయం శుంభం నిశుంభం చ హ్నిష్యస్త |  24 
ఋషరువాచ  | 25 
తావానీతౌ తతో దృష్ువ చండ్మండౌ మహ్మస్తరౌ | 
ఉవాచ కాలీం కలయణీ లలితం చండికా వచిః  | 26 
యస్థాచచండ్ం చ మండ్ం చ గృహీతాే తేమపాగతా | 
చామండేతి తతో లోకే ఖ్యయతా దేవీ భవిష్యస్త | ఓం |  27

 
 
 

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 
చండ్మండ్వధో న్యమ స్ప్తమోఽధాయయిః  7 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

అషటమోఽధ్యాయః 
ధాానమ్ 

ఓం 
అరుణం కరుణతర్ఙ్గుతాక్షీం ధృతపాశ్యఙ్మకశ పుష్రబాణ్చాపాం |   
అణిమాదిభిరావృతాం మయూఖర్హ్మిత్వయవ విభావయే భవానీమ్ | 
 
ఓం ఋషరువాచ |  1 
చండే చ నిహ్త్వ దైత్వయ మండే చ వినిపాతిత్వ | 
బహులేష్ట చ సైన్మయష్ట క్షయిత్వష్ేస్తర్థశేర్ిః |  2 
తతిః కోప్ప్రాధీనచేతాిః శుంభిః ప్రతాప్వాన్ | 
ఉద్యయగం స్ర్ేసైన్యయన్యం దైతాయన్యమాదిదేశ హ్ |  3 
అదయ స్ర్ేబలైరవవతాయిః ష్డ్శీతిరుదాయుధాిః | 
కంబూన్యం చతుర్శీతిరినరాయంతు స్ేబలైర్ిృతాిః |  4 
కోటివీరాయణి ప్ంచాశదస్తరాణం కులని వై | 
శతం కులని ధౌమ్రాణం నిర్ుచాంతు మమాజఞయా |  5 
కాలకా దౌర్హృదాిః మౌర్గయాః కాలకేయాస్తథాస్తరాిః | 
యుదాియ స్జాా నిరాయంతు ఆజఞయా తేరితా మమ |  6 
ఇతాయజాఞపాయస్తర్ప్తిిః శుంభో భైర్వశ్యస్నిః | 
నిర్ాగామ మహ్మసైనయస్హ్స్రైర్బహుభిర్ిృతిః |  7 
ఆయాంతం చండికా దృష్ువ తత్వానయమతిభీష్ణ్ం | 
జాయస్ేనైిః పూర్యామాస్ ధర్ణీగగన్యంతర్ం |  8 
తతిః స్తంహ్మ మహ్మన్యదమతీవ కృతవాన్న ృప్ | 
ఘంటాస్ేన్మన తన్యనదమంబికా చోప్బృంహ్యత్ |  9 
ధనురాాాస్తంహ్ఘంటాన్యం న్యదాపూరితదిఙ్మాఖ్య | 
నిన్యదైరీాష్ణైిః కాలీ జిగ్నయ విస్థతరితానన్య |  10 

తం నిన్యదమప్శ్రుతయ దైతయసైన్వయశచతురివశం | 
దేవీ స్తంహ్స్తథా కాలీ స్రోషైిః ప్రివారితాిః |  11 
ఏతస్తాననంతర్థ భూప్ విన్యశ్యయ స్తర్దిేష్ం | 
భవాయామర్స్తంహ్మన్యమతివీర్యబలనిేతాిః |  12 
బ్రహేాశగుహ్విషూణన్యం తథేంద్రస్య చ శకతయిః | 
శరీర్థభోయ వినిష్పకమేయ తద్రూపైశచండికాం యయుిః |  13 
యస్య దేవస్య యద్రూప్ం యథా భూష్ణ్వాహ్నం | 
తదేదేవ హి తచాకతర్స్తరానోయద్గిమాయయౌ |  14 
హ్ంస్యుకతవిమాన్యగ్రే స్థక్షసూత్రకమండ్లుిః | 
ఆయాతా బ్రహ్ాణ్ిః శకతర్దబేహ్మాణీ స్థభిధీయత్వ |  15 
మాహేశేరీ వృష్రూఢా త్రిశూలవర్ధారిణీ | 
మహ్మహివలయా ప్రాపాత చంద్రర్థఖ్యవిభూష్ణ |  16 
కౌమారీ శకతహ్స్థత చ మయూర్వర్వాహ్న్య | 
యోద్గిమభాయయయౌ దైతాయనంబికా గుహ్రూపిణీ |  17 
తథైవ వైష్ణవీ శకతర్ురుడ్గప్రి స్ంస్తేతా | 
శంఖచక్రగదాశ్యర్్గఖడ్ుహ్స్థతభుయపాయయౌ |  18 
యజఞవారాహ్మతులం రూప్ం యా బిభ్రతో హ్ర్థిః | 
శకతిః స్థపాయయయౌ తత్ర వారాహీం బిభ్రతీ తనుం |  19 
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న్యర్స్తంహీ నృస్తంహ్స్య బిభ్రతీ స్దృశం వపుిః | 
ప్రాపాత తత్ర స్టాక్ష్యప్క్షిప్తనక్షత్రస్ంహ్తిిః |  20 
వజ్రహ్స్థత తథైవైంద్రీ గజరాజోప్రి స్తేతా | 
ప్రాపాత స్హ్స్రనయన్య యథా శక్రస్తథైవ స్థ |  21 
తతిః ప్రివృతస్థతభిరీశ్యనో దేవశకతభిిః | 
హ్నయంతామస్తరాిః శీఘ్రం మమ ప్రీతాయహ్ చండికాం |  22 
తతో దేవీశరీరాతుత వినిష్కకంేతాతిభీష్ణ | 
చండికా శకతర్తుయగ్రా శివాశతనిన్యదినీ |  23 
స్థ చాహ్ ధూమ్రజటిలమీశ్యనమప్రాజితా | 
ద్భత తేం గచా భగవన్ పార్వవం శుంభనిశుంభయోిః |  24 
బ్రూహి శుంభం నిశుంభం చ దానవావతిగరిేతౌ | 
యే చాన్మయ దానవాస్తత్ర యుదాియ స్మప్స్తేతాిః |  25 
త్రైలోకయమింద్రో లభతాం దేవాిః స్ంతు హ్విరుాజిః | 
యూయం ప్రయాత పాతాలం యది జీవితుమిచాథ |  26 
బలవలేపాదథ చేదావంతో యుదికాంక్షిణ్ిః | 
తదాగచాత తృప్యంతు మచిావాిః పిశిత్వన విః |  27 
యతో నియుకోత దౌత్వయన తయా దేవాయ శివిః స్ేయం | 
శివద్భతీతి లోకేఽస్తాంస్తతిః స్థ ఖ్యయతిమాగతా |  28 
త్వఽపి శ్రుతాే వచో దేవాయిః శరాేఖ్యయతం మహ్మస్తరాిః | 
అమరాషపూరితా జగుార్యత్ర కాతాయయనీ స్తేతా |  29 
తతిః ప్రథమమేవాగ్రే శర్శకతయృషువృషుభిిః | 
వవరుషరుదితామరాషస్థతం దేవీమమరార్యిః |  30 
స్థ చ తాన్ ప్రహితాన్ బాణంఛూలశకతప్ర్శేధాన్ | 
చిచేాద లీలయాధాాతధనుర్మమక్తతర్ాహేష్టభిిః |  31 
తస్థయగ్రతస్తథా కాలీ శూలపాతవిదారితాన్ | 
ఖటాేంగపోథితాంశ్యచరీనుకర్ేతీ వయచర్తతదా |  32 
కమండ్లుజలక్ష్యప్హ్తవీరాయన్ హ్తౌజస్ిః | 
బ్రహ్మాణీ చాకరోచాత్రూన్మయన యేన స్ా ధావతి |  33 

మాహేశేరీ త్రిశూలేన తథా చక్రేణ్ వైష్ణవీ | 
దైతాయంజఘాన కౌమారీ తథా శకాతాతికోప్న్య |  34 
ఐంద్రీ కులిశపాత్వన శతశో దైతయదానవాిః | 
పేతురిేదారితాిః ప్ృథాేాం రుధిరౌఘప్రవరిషణ్ిః |  35 
తుండ్ప్రహ్మర్విధేస్థత దంష్గా్రక్షతవక్షస్ిః | 
వారాహ్మూరాతా నయప్తంశచక్రేణ్ చ విదారితాిః |  36 
నఖరిేదారితాంశ్యచన్యయన్ భక్షయంతీ మహ్మస్తరాన్ | 
న్యర్స్తంహీ చచారాజౌ న్యదాపూర్ణదిగంబరా |  37 
చండాటుహ్మసైర్స్తరాిః శివద్భతయభిద్భషతాిః | 
పేతుిః ప్ృథివాయం ప్తితాంస్థతంశచఖ్యదాథ స్థ తదా |  38 
ఇతి మాతృగణ్ం క్రుదిం మర్వయంతం మహ్మస్తరాన్ | 
దృష్ువభుయపాయైరిేవిధైర్థనశుర్థవవారిసైనికాిః |  39 
ప్లయనప్రాందృష్ువ దైతాయన్యాతృగణరివతాన్ | 
యోద్గిమభాయయయౌ క్రుద్యి ర్కతబీజో మహ్మస్తర్ిః |  40 
ర్కతబింద్గర్యదా భూమౌ ప్తతయస్య శరీర్తిః | 
స్మతరతతి మేదిన్యయం తత్రరమేాణ్స్తదాస్తర్ిః |  41  
యుయుధ్య స్ గదాపాణిరింద్రశకాతా మహ్మస్తర్ిః | 
తతశ్వచంద్రీ స్ేవజ్రేణ్ ర్కతబీజమతాడ్యత్ |  42 
కులిశ్వన్యహ్తస్థయశు బహు స్తస్రావ శోణితం | 
స్మతతస్తేస్తతో యోధాస్తద్రూపాస్తతరరాక్రమాిః |  43 
యావంతిః ప్తితాస్తస్య శరీరాద్రకతబిందవిః | 
తావంతిః పురుష్ జాతాస్తదీేర్యబలవిక్రమాిః |  44 
త్వ చాపి యుయుధుస్తత్ర పురుష్ ర్కతస్ంభవాిః | 
స్మం మాతృభిర్తుయగ్రశస్త్రపాతాతిభీష్ణ్ం |  45 
పునశచ వజ్రపాత్వన క్షతమస్య శిరో యదా | 
వవాహ్ ర్కతం పురుష్స్తతో జాతాిః స్హ్స్రశిః |  46 
వైష్ణవీ స్మర్థ చైనం చక్రేణభిజఘాన హ్ | 
గదయా తాడ్యామాస్ ఐంద్రీ తమస్తర్థశేర్ం |  47 
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వైష్ణవీచక్రభిననస్య రుధిర్స్రావస్ంభవైిః | 
స్హ్స్రశో జగదాేాప్తం తత్రరమేాణైర్ాహ్మస్తరైిః |  48 
శకాతా జఘాన కౌమారీ వారాహీ చ తథాస్తన్య | 
మాహేశేరీ త్రిశూలేన ర్కతబీజం మహ్మస్తర్ం |  49 
స్ చాపి గదయా దైతయిః స్రాే ఏవాహ్నత్ ప్ృథక్ | 
మాత ిః కోప్స్మావిషోు ర్కతబీజో మహ్మస్తర్ిః |  50 
తస్థయహ్తస్య బహుధా శకతశూలదిభిరుావి | 
ప్పాత యో వై ర్కౌతఘసేతన్యస్ంఛతశోఽస్తరాిః |  51 
తైశ్యచస్తరాస్ృకాంభూతైర్స్తరైిః స్కలం జగత్ | 
వాయప్తమాసీతతతో దేవా భయమాజగుారుతతమం |  52 
తాన్ విష్ణణన్ స్తరాన్ దృష్ువ చండికా ప్రాహ్స్తేరా | 
ఉవాచ కాలీం చామండే విసీతర్ణం వదనం కురు |  53 
మచాస్త్రపాతస్ంభూతాన్ ర్కతబింద్భన్ మహ్మస్తరాన్ | 
ర్కతబింద్యిః ప్రతీచా తేం వకేణాన్మన వేగ్నన్య |  54 
భక్షయంతీ చర్ ర్ణే తద్గతరన్యననాహ్మస్తరాన్ | 
ఏవమేష్ క్షయం దైతయిః క్ష్యణ్ర్కోత గమిష్యతి |  55 

భక్షామాణస్తవయా చోగ్రా న చోతరతాాంతి చాప్ర్థ | 
ఇతుయకాతవ తాం తతో దేవీ శూలేన్యభిజఘాన తం |  56 
మఖేన కాలీ జగృహే ర్కతబీజస్య శోణితం | 
తతోఽస్థవాజఘాన్యథ గదయా తత్ర చండికాం |  57 
న చాస్థయ వేదన్యం చక్రే గదాపాతోఽలిరకామపి | 
తస్థయహ్తస్య దేహ్మతుత బహు స్తస్రావ శోణితం |  58 
యతస్తతస్తదేకేణా్ చామండా స్ంప్రతీచాతి | 
మఖే స్మదుతా యేఽస్థయ ర్కతపాతానాహ్మస్తరాిః |  59 
తాంశచఖ్యదాథ చామండా ప్పౌ తస్య చ శోణితం | 
దేవీ శూలేన వజ్రేణ్ బాణైర్స్తభిర్ృషుభిిః |  60 
జఘాన ర్కతబీజం తం చామండాపీతశోణితం | 
స్ ప్పాత మహీప్ృష్ఠఠ శస్త్రస్ంఘస్మాహ్తిః |  61 
నీర్కతశచ మహీపాల ర్కతబీజో మహ్మస్తర్ిః | 
తతసేత హ్ర్షమతులమవాపుస్త్రిదశ్య నృప్ |  62 
త్వష్ం మాతృగణో జాతో ననరాతస్ృఙ్ాద్యదితిః | ఓం |  63

 
 

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 
ర్కతబీజవధో న్యమాష్ుమోఽధాయయిః 8 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

నవమోఽధ్యాయః 
ధాానమ్ 
ఓం 
బనూికకాఞ్చననిభం రుచిరాక్షమాలం పాశ్యఙ్మకశౌ చ వర్దాం నిజబాహుదణ్వడిః | 
బిభ్రాణ్మినువశకలభర్ణ్ం త్రిన్మత్రమరాిమిబకేశమనిశం వపురాశ్రయామి | 
  
ఓం రాజోవాచ |  1 
విచిత్రమిదమాఖ్యయతం భగవన్ భవతా మమ | 
దేవాయశచరితమాహ్మతాాం ర్కతబీజవధాశ్రితం |  2 
భూయశ్వచచాామయహ్ం శ్రోతుం ర్కతబీజే నిపాతిత్వ | 
చకార్ శుంభో యతకర్ా నిశుంభశ్యచతికోప్నిః |  3 
ఋషరువాచ |  4 
చకార్ కోప్మతులం ర్కతబీజే నిపాతిత్వ | 
శుంభాస్తరో నిశుంభశచ హ్త్వష్ేన్మయష్ట చాహ్వే |  5 
హ్నయమానం మహ్మసైనయం విలోకాయమర్షమదేహ్న్  | 
అభయధావనినశుంభోఽథ మఖయయాస్తర్సేనయా |  6 
తస్థయగ్రతస్తథా ప్ృష్ఠఠ పార్వవయోశచ మహ్మస్తరాిః | 
స్ందష్టుష్ఠపుటాిః క్రుదాి హ్ంతుం దేవీమపాయయుిః |  7 
ఆజగామ మహ్మవీర్యిః శుంభోఽపి స్ేబలైర్ిృతిః | 
నిహ్ంతుం చండికాం కోపాతకృతాే యుదిం తు మాతృభిిః |  8 
తతో యుదిమతీవాసీదేవవాయ శుంభనిశుంభయోిః | 
శర్వర్షమతీవోగ్రం మేఘయోరివ వర్షతోిః |  9 
చిచేాదాస్థతంఛరాంస్థతభాయం చండికా స్ేశరోతకరైిః | 
తాడ్యామాస్ చాంగ్నష్ట శస్తఘాైర్స్తర్థశేరౌ |  10 
 

నిశుంభో నిశితం ఖడ్ుం చర్ా చాదాయ స్తప్రభం | 
అతాడ్యనూారిిి స్తంహ్ం దేవాయ వాహ్నమతతమం |  11 
తాడిత్వ వాహ్న్మ దేవీ క్షుర్ప్రేణస్తమతతమం | 
నిశుంభస్థయశు చిచేాద చర్ా చాప్యష్ుచంద్రకం |  12 
ఛిన్మన చర్ాణి ఖడేు చ శకతం చిక్ష్యప్ సోఽస్తర్ిః | 
తామప్యస్య దిేధా చక్రే చక్రేణభిమఖ్యగతాం |  13 
కోపాధాాతో నిశుంభోఽథ శూలం జగ్రాహ్ దానవిః | 
ఆయాతం మషుపాత్వన దేవీ తచాచప్యచూర్ణయత్ |  14 
ఆవిదాయథ గదాం సోఽపి చిక్ష్యప్ చండికాం ప్రతి | 
స్థపి దేవాయస్ త్రిశూలేన భిన్యన భస్ాతేమాగతా |  15 
తతిః ప్ర్శుహ్స్తం తమాయాంతం దైతయపుంగవం | 
ఆహ్తయ దేవీ బాణౌఘైర్పాతయత భూతలే |  16 
తస్తానినప్తిత్వ భూమౌ నిశుంభే భీమవిక్రమే | 
భ్రాతర్యతీవ స్ంక్రుదిిః ప్రయయౌ హ్ంతుమంబికాం |  17 
స్ ర్థస్ేస్తథాతుయచెవచర్ుృహీతప్ర్మాయుధైిః | 
భుజైర్ష్ుభిర్తులైరాేాపాయశ్వష్ం బభౌ నభిః |  18 
తమాయాంతం స్మాలోకయ దేవీ శంఖమవాదయత్ | 
జాయశబవం చాపి ధనుష్శచకారాతీవ ద్గిఃస్హ్ం |  19 
 



           https://srivaddipartipadmakar.org/    

30 
 

పూర్యామాస్ కకుభో నిజఘంటాస్ేన్మన చ | 
స్మస్తదైతయసైన్యయన్యం త్వజోవధవిధాయిన్య |  20 
తతిః స్తంహ్మ మహ్మన్యదైస్థతాజిత్వభమహ్మమదైిః | 
పూర్యామాస్ గగనం గాం తథైవ దిశో దశ |  21 
తతిః కాలీ స్మతరతయ గగనం క్షాామతాడ్యత్ | 
కరాభాయం తనినన్యదేన ప్రాకావన్యసేత తిరోహితాిః |  22 
అటాుటుహ్మస్మశివం శివద్భతీ చకార్ హ్ | 
తైిః శబవవర్స్తరాసేసా్తిః శుంభిః కోప్ం ప్ర్ం యయౌ |  23 
ద్గరాతాంస్తతష్ఠ తిష్ఠఠతి వాయజహ్మరాంబికా యదా | 
తదా జయేతయభిహితం దేవైరాకాశస్ంస్తేతైిః |  24 
శుంభేన్యగతయ యా శకతరుాకాత జాేలతిభీష్ణ | 
ఆయాంతీ వహినకూటాభా స్థ నిర్స్థత మహ్మలకయా |  25 
స్తంహ్న్యదేన శుంభస్య వాయప్తం లోకత్రయాంతర్ం | 
నిరాఘతనిిఃస్ేనో ఘోరో జితవానవనీప్త్వ |  26 
శుంభమకాతంఛరాందేవీ శుంభస్తత్రరహేితాంఛరాన్ | 
చిచేాద స్ేశరైరుగ్రైిః శతశోఽథ స్హ్స్రశిః |  27 
తతిః స్థ చండికా క్రుదాి శూలేన్యభిజఘాన తం | 
స్ తదాభిహ్తో భూమౌ మూరిచితో నిప్పాత హ్ |  28 
తతో నిశుంభిః స్ంప్రాప్య చేతన్యమాతతకారుాకిః | 
ఆజఘాన శరైర్థవవీం కాలీం కేస్రిణ్ం తథా |  29 
పునశచ కృతాే బాహూన్యమయుతం దనుజేశేర్ిః | 
చక్రయుధ్యన దితిజశ్యాదయామాస్ చండికాం |  30 

తతో భగవతీ క్రుదాి ద్గరాు ద్గరాురితన్యశినీ | 
చిచేాద తాని చక్రణి స్ేశరైిః స్థయకాంశచ తాన్ |  31 
తతో నిశుంభో వేగ్నన గదామాదాయ చండికాం | 
అభయధావత వై హ్ంతుం దైతయసేన్యస్మావృతిః |  32 
తస్థయప్తత ఏవాశు గదాం చిచేాద చండికా | 
ఖడేున శితధార్థణ్ స్ చ శూలం స్మాదదే |  33 
శూలహ్స్తం స్మాయాంతం నిశుంభమమరార్వనం | 
హ్ృది వివాయధ శూలేన వేగావిదేిన చండికా |  34 
భిననస్య తస్య శూలేన హ్ృదయానినిఃస్ృతోఽప్ర్ిః | 
మహ్మబలో మహ్మవీర్యస్తతష్ఠఠతి పురుషో వదన్ |  35 
తస్య నిష్కకమేతో దేవీ ప్రహ్స్య స్ేనవతతతిః | 
శిర్శిచచేాద ఖడేున తతోఽస్థవప్తద్గావి |  36 
తతిః స్తంహ్శచఖ్యద్యగ్రం  దంష్ట్రాక్షుణ్ణశిరోధరాన్ | 
అస్తరాంస్థతంస్తథా కాలీ శివద్భతీ తథాప్రాన్ |  37 
కౌమారీశకతనిరిాన్యనిః కేచిన్మనశుర్ాహ్మస్తరాిః | 
బ్రహ్మాణీమంత్రపూత్వన తోయేన్యన్మయ నిరాకృతాిః |  38 
మాహేశేరీత్రిశూలేన భిన్యనిః పేతుస్తథాప్ర్థ | 
వారాహీతుండ్ఘాత్వన కేచిచూచరీణకృతా భువి |  39 
ఖండ్ం ఖండ్ం చ చక్రేణ్ వైష్ణవాయ దానవాిః కృతాిః | 
వజ్రేణ్ చైంద్రీహ్స్థతగ్రవిమకేతన తథాప్ర్థ |  40 
కేచిదిేన్మశుర్స్తరాిః కేచిననష్ు మహ్మహ్వాత్ | 
భక్షితాశ్యచప్ర్థ కాలీశివద్భతీమృగాధిపైిః | ఓం |  41

 
 

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 
నిశుంభవధో న్యమ నవమోఽధాయయిః 9 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

దశమోఽధ్యాయః 
ధాానమ్ 
ఓం 
ఉతతప్తహేమరుచిరాం ర్విచన్పవవేహినన్మత్రాం ధనుశవర్యుతాఙ్మకశపాశశూలమ్ | 
ర్మ్వయరుాజైశచ దధతీం శివశకతరూపాం కామేశేరీం హ్ృది భజామి ధృత్వనువలేఖ్యమ్ | 
    
ఓం ఋషరువాచ  | 1 
నిశుంభం నిహ్తం దృష్ువ భ్రాతర్ం ప్రాణ్స్మిాతం | 
హ్నయమానం బలం చైవ శుంభిః క్రుద్యిఽబ్రవీదేచిః |  2 
బలవలేపాద్గష్ఠు తేం మా ద్గర్థు గర్ేమావహ్ | 
అన్యయస్థం బలమాశ్రితయ యుదిాసే యాతిమానినీ |  3 
దేవుయవాచ |  4 
ఏకైవాహ్ం జగతయత్ర దిేతీయా కా మమాప్రా | 
ప్శ్వయతా ద్గష్ు మయేయవ విశంతోయ మదిేభూతయిః | 5 
తతిః స్మస్థతస్థత దేవోయ బ్రహ్మాణీప్రమఖ్య లయం | 
తస్థయ దేవాయస్తనౌ జగుార్థకైవాసీతతదాంబికా |  6 
దేవుయవాచ |  7 
అహ్ం విభూతాయ బహుభిరిహ్ రూపైర్యదాస్తేతా | 
తతాంహ్ృతం మయైకైవ తిష్ఠమాయజౌ స్తేరో భవ |  8 
ఋషరువాచ |  9 
తతిః ప్రవవృత్వ యుదిం దేవాయిః శుంభస్య చోభయోిః | 
ప్శయతాం స్ర్ేదేవాన్యమస్తరాణం చ దారుణ్ం |  10 
శర్వరవషిః శితైిః శస్వసా్తథాస్వశా్వచవ  దారుణైిః | 
తయోరుయదిమభూద్భాయిః స్ర్ేలోకభయంకర్ం |  11 
 

దివాయనయస్థణాి శతశో మమచే యానయథాంబికా | 
బభంజ తాని దైత్వయంద్రస్తత్రరతేీఘాతకర్తృభిిః |  12 
మకాతని త్వన చాస్థణాి దివాయని ప్ర్మేశేరీ | 
బభంజ లీలయైవోగ్రహుంకారోచాచర్ణదిభిిః |  13 
తతిః శర్శతైర్థవవీమాచాాదయత సోఽస్తర్ిః | 
స్థపి తతుకపితా దేవీ ధనుశిచచేాద చేష్టభిిః |  14 
ఛిన్మన ధనుష దైత్వయంద్రస్తథా శకతమథాదదే | 
చిచేాద దేవీ చక్రేణ్ తామప్యస్య కర్థ స్తేతాం |  15 
తతిః ఖడ్ుమపాదాయ శతచంద్రం చ భానుమత్ | 
అభయధావతతదా దేవీం దైతాయన్యమధిపేశేర్ిః | 16  
తస్థయప్తత ఏవాశు ఖడ్ుం చిచేాద చండికా | 
ధనురుాక్వతిః శితైరాబణైశచర్ా చార్కకరామలం |  17 
హ్తాశేిః స్ తదా దైతయశిాననధన్యే విస్థర్థిిః | 
జగ్రాహ్ మదుర్ం ఘోర్మంబికానిధనోదయతిః |  18 
చిచేాదాప్తతస్తస్య మదుర్ం నిశితైిః శరైిః | 
తథాపి సోఽభయధావతాతం మషుమదయమయ వేగవాన్ |  19 
స్ మషుం పాతయామాస్ హ్ృదయే దైతయపుంగవిః | 
దేవాయస్తం చాపి స్థ దేవీ తలేనోర్స్యతాడ్యత్ |  20 
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తలప్రహ్మరాభిహ్తో నిప్పాత మహీతలే | 
స్ దైతయరాజిః స్హ్స్థ పునర్థవ తథోతిేతిః  | 21 
ఉతరతయ చ ప్రగృహ్మయచెవచర్థవవీం గగనమాస్తేతిః | 
తత్రాపి స్థ నిరాధారా యుయుధ్య త్వన చండికా |  22 
నియుదిం ఖే తదా దైతయశచండికా చ ప్ర్స్రర్ం | 
చక్రతుిః ప్రథమం స్తదిమనివిస్ాయకార్కం |  23 
తతో నియుదిం స్తచిర్ం కృతాే త్వన్యంబికా స్హ్ | 
ఉతారతయ భ్రామయామాస్ చిక్ష్యప్ ధర్ణీతలే | 24 
స్ క్షిపోత ధర్ణీం ప్రాప్య మషుమదయమయ వేగ్నతిః |   
అభయధావత ద్గష్ుతాా చండికానిధన్మచాయా |  25 
 
 

తమాయాంతం తతో దేవీ స్ర్ేదైతయజన్మశేర్ం | 
జగతాయం పాతయామాస్ భితాతవ శూలేన వక్షస్త |  26 
స్ గతాస్తిః ప్పాతోరాేాం దేవీ శూలగ్రవిక్షతిః | 
చాలయన్ స్కలం ప్ృథ్ేం స్థబిిదీేపాం స్ప్ర్ేతాం |  27 
తతిః ప్రస్ననమఖిలం హ్త్వ తస్తాన్ ద్గరాతాని | 
జగతాావస్ేా మతీవాప్ నిర్ాలం చాభవననభిః |  28 
ఉతారతమేఘాిః సోలక యే ప్రాగాస్ంసేత శమం యయుిః | 
స్రితో మార్ువాహినయస్తథాస్ంస్తత్ర పాతిత్వ |  29 
తతో దేవగణిః స్ర్థే హ్ర్షనిర్ార్మానస్థిః | 
బభూవురినహ్త్వ తస్తాన్ గంధరాే లలితం జగుిః |  30 
అవాదయంస్తథైవాన్మయ ననృతుశ్యచప్ారోగణిః | 
వవుిః పుణయస్తథా వాతాిః స్తప్రభోఽభూదివవాకర్ిః |  31 
జజేలుశ్యచగనయిః శ్యంతాిః శ్యంతా దిగానితస్ేన్యిః ||ఓం|| 32

 
 
 

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ 
దేవీమాహ్మత్వాా శుంభవధో న్యమ దశమోఽధాయయిః 10 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

ఏకాదశోఽధ్యాయః 
ధాానమ్  
ఓం బాలర్విద్గయతిమినువకరీటాం తుఙ్గకుచాం నయనత్రయయుకాతమ్। 
సేార్మఖీం వర్దాఙ్కుశపాశ్యభీతికరాం ప్రభజే భువన్మశీమ్॥ 
ఓం ఋషరువాచ | 1 
దేవాయ హ్త్వ తత్ర మహ్మస్తర్థంద్రే 
        సేంద్రాిః స్తరా వహినపురోగమాస్థతం | 
కాతాయయనీం తుష్టువురిష్ులభాద్ 
        వికాశివకాబాావికాశితాశ్యిః | 2 
దేవి ప్రప్న్యనరితహ్ర్థ ప్రసీద 
        ప్రసీద మాతర్ాగతోఽఖిలస్య | 
ప్రసీద విశ్వేశేరి పాహి విశేం 
        తేమీశేరీ దేవి చరాచర్స్య | 3 
ఆధార్భూతా జగతస్తవమేకా 
        మహీస్ేరూపేణ్ యతిః స్తేతాస్త | 
అపాం స్ేరూప్స్తేతయా తేయైత- 
        దాపాయయత్వ కృతాిమలంఘయవీర్థయ | 4 
తేం వైష్ణవీశకతర్నంతవీరాయ  
        విశేస్య బీజం ప్ర్మాస్త మాయా | 
స్మోాహితం దేవి స్మస్తమేతత్ 
        తేం వై ప్రస్న్యన భువి మకతహేతుిః | 5 
విదాయిః స్మస్థతస్తవ దేవి భేదాిః 
        స్త్రియిః స్మస్థతిః స్కల జగతుా | 
తేయైకయా పూరితమంబయైతత్ 
        కా త్వ స్తతతిిః స్తవయప్రాప్రోకతిః | 6 

స్ర్ేభూతా యదా దేవీ స్ేర్ుమకతప్రదాయినీ |  
తేం స్తతతా స్తతతయే కా వా భవంతు ప్ర్మోకతయిః | 7 
స్ర్ేస్య బుదిిరూపేణ్ జనస్య హ్ృది స్ంస్తేత్వ | 
స్ేరాుప్వర్ుదే దేవి న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 8 
కలకాష్ఠదిరూపేణ్ ప్రిణమప్రదాయిని | 
విశేసోయప్ర్తౌ శకేత న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 9 
స్ర్ేమంగలమాంగలేయ శివే స్రాేర్ేస్థధికే | 
శర్ణేయ త్రయంబకే గౌరి న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 10 
స్ృషుస్తేతివిన్యశ్యన్యం శకతభూత్వ స్న్యతని | 
గుణశ్రయే గుణ్మయే న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 11 
శర్ణగతదీన్యర్తప్రిత్రాణ్ప్రాయణే | 
స్ర్ేస్థయరితహ్ర్థ దేవి న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 12 
హ్ంస్యుకతవిమానసేే బ్రహ్మాణీరూప్ధారిణి | 
కౌశ్యంభిఃక్షరికే దేవి న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 13 
త్రిశూలచంద్రాహిధర్థ మహ్మవృష్భవాహిని | 
మాహేశేరీస్ేరూపేణ్ న్యరాయణి! నమోఽస్తతత్వ | 14 
మయూర్కుకుకటవృత్వ మహ్మశకతధర్థఽనఘే | 
కౌమారీరూప్స్ంస్థేన్మ న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 15 
శంఖచక్రగదాశ్యర్్గగృహీతప్ర్మాయుధ్య | 
ప్రసీద వైష్ణవీరూపే న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 16 
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గృహీతోగ్రమహ్మచక్రే దంషోదాిృతవస్తంధర్థ | 
వరాహ్రూపిణి శివే న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 17 
నృస్తంహ్రూపేణోగ్రేణ్ హ్ంతుం దైతాయన్ కృతోదయమే | 
త్రైలోకయత్రాణ్స్హిత్వ న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ 18 | 
కరీటిని మహ్మవజ్రే స్హ్స్రనయనోజావలే | 
వృత్రప్రాణ్హ్ర్థ చైంద్రి న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 19 
శివద్భతీస్ేరూపేణ్ హ్తదైతయమహ్మబలే | 
ఘోర్రూపే మహ్మరావే న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ |  20 
దంష్కారాలవదన్మ శిరోమాలవిభూష్ణే | 
చామండే మండ్మథన్మ న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ | 21 
లక్ష్మి లజేా మహ్మవిదేయ శ్రదేి పుషుస్ేధ్య ధ్రువే | 
మహ్మరాత్రి మహ్మఽవిదేయ న్యరాయణి! నమోఽస్తత త్వ |  22 
మేధ్య స్ర్స్ేతి వర్థ భూతి బాభ్రవి తామస్త | 
నియత్వ తేం ప్రసీదేశ్వ న్యరాయణి! నమోఽస్తతత్వ |  23 
స్ర్ేస్ేరూపే స్ర్థేశ్వ స్ర్ేశకతస్మనిేత్వ | 
భయేభయస్థహాి నో దేవి! ద్గర్థు! దేవి! నమోఽస్తత త్వ |  24 
ఏతత్వత వదనం స్తమయం లోచనత్రయభూషతం | 
పాతు నిః స్ర్ేభీతిభయిః కాతాయయని! నమోఽస్తత త్వ |  25 
జాేలకరాలమతుయగ్రమశ్వష్స్తర్సూదనం | 
త్రిశూలం పాతు నో భీత్వర్ాద్రకాళ్ళ! నమోఽస్తత త్వ |  26 
హినస్తత దైతయత్వజాంస్త స్ేన్మన్యపూర్య యా జగత్ | 
స్థ ఘంటా పాతు నో దేవి! పాపేభోయ నిః స్తతానివ |  27 
అస్తరాస్ృగేస్థప్ంకచరిచతసేత కరోజావలిః | 
శుభాయ ఖడ్గు భవతు చండికే! తాేం నతావయం |  28 
రోగానశ్వష్నప్హ్ంస్త తుష్ు 
        రుష్ు తు కామాన్ స్కలనభీష్ున్ | 
తాేమాశ్రితాన్యం న విప్ననరాణం 
        తాేమాశ్రితా హ్మయశ్రయతాం ప్రయాంతి |  29 

ఏతతకృతం యతకదనం తేయాదయ 
        ధర్ాదిేష్ం దేవి మహ్మస్తరాణం | 
రూపైర్న్మకైర్బహుధాతామూరితం 
        కృతాేంబికే తత్రరకేరోతి కాన్యయ | 30 
విదాయస్త శ్యసేషా్ట వివేకదీపే- 
        ష్ేదేయష్ట వాకేయష్ట చ కా తేదన్యయ | 
మమతేగర్థతఽతిమహ్మంధకార్థ 
        విభ్రామయత్వయతదతీవ విశేం | 31 
ర్క్షాంస్త యత్రోగ్రవిష్శచ న్యగా 
        యత్రార్యో దస్తయబలని యత్ర | 
దావానలో యత్ర తథాబిిమధ్యయ 
        తత్ర స్తేతా తేం ప్రిపాస్త విశేం |  32 
విశ్వేశేరి తేం ప్రిపాస్త విశేం 
        విశ్యేతిాకా ధార్యసీతి విశేం | 
విశ్వేశవందాయ భవతీ భవంతి 
        విశ్యేశ్రయా యే తేయి భకతనమ్రాిః |  33 
దేవి ప్రసీద ప్రిపాలయ నోఽరిభీత్వ- 
        రినతయం యథాస్తర్వధాదధునైవ స్దయిః 
పాపాని స్ర్ేజగతాం ప్రశమం నయాశు 
        ఉతారతపాకజనితాంశచ మహ్మప్స్రాున్ 34 
ప్రణ్తాన్యం ప్రసీద తేం దేవి విశ్యేరితహ్మరిణి 
త్రైలోకయవాస్తన్యమీడేయ లోకాన్యం వర్దా భవ 35 
దేవుయవాచ |  36 
వర్దాహ్ం స్తర్గణ వర్ం యనానసేచాథ 
తం వృణుధేం ప్రయచాామి జగతామప్కార్కం 37 
దేవా ఊచ్ఛిః | 38 
స్రాేబాధాప్రశమనం త్రైలోకయస్థయఖిలేశేరి 
ఏవమేవ తేయా కార్యమస్ాద్వేరివిన్యశనం 39 
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దేవుయవాచ  | 40 
వైవస్ేత్వఽనతర్థ ప్రాపేత అష్ువింశతిమే యుగ్న | 
శుంభో నిశుంభశ్వచవాన్యయవుతరత్వాాత్వ మహ్మస్తరౌ  | 41 
నందగోప్గృహే జాతా యశోదాగర్ాస్ంభవా | 
తతస్తత న్యశయిష్యమి వింధాయచలనివాస్తనీ  | 42 
పునర్ప్యతిరౌద్రేణ్ రూపేణ్ ప్ృథివీతలే | 
అవతీర్య హ్నిష్యమి వైప్రచితాతంశచ దానవాన్  | 43 
భక్షయంతాయశచ తానుగ్రాన్ వైప్రచితాతన్ మహ్మస్తరాన్ | 
ర్కాత దంతా భవిష్యంతి దాడిమీకుస్తమోప్మాిః  | 44 
తతో మాం దేవతాిః స్ేర్థు మర్తాలోకే చ మానవాిః | 
స్తతవంతో వాయహ్రిష్యంతి స్తతం ర్కతదంతికాం  | 45 
భూయశచ శతవారిషకాయమన్యవృష్ుామనంభస్త | 
మనిభిిః స్ంస్తతతాభూమౌ స్ంభవిష్యమయయోనిజా | 46 
తతిః శత్వన న్మత్రాణం నిరీక్షిష్యమి యనుానీన్ | 
కీర్తయిష్యంతి మనుజాిః శతాక్షీమితి మాం తతిః  | 47 

 
తతోఽహ్మఖిలం లోకమాతాదేహ్స్మదావైిః | 
భరిష్యమి స్తరాిః శ్యకైరావృష్ఠుిః ప్రాణ్ధార్కైిః | 48 
శ్యకంభరీతి విఖ్యయతిం తదా యాస్థయమయహ్ం భువి | 
తత్రైవ చ వధిష్యమి ద్గర్ుమాఖయం మహ్మస్తర్ం | 49 
ద్గరాుదేవీతి విఖ్యయతం తన్మా న్యమ భవిష్యతి | 
పునశ్యచహ్ం యదా భీమం రూప్ం కృతాే హిమాచలే | 50 
ర్క్షాంస్త భక్షయిష్యమి మనీన్యం త్రాణ్కార్ణత్ | 
తదా మాం మనయిః స్ర్థే సోతష్యంతాయనమ్రమూర్తయిః | 51 
భీమాదేవీతి విఖ్యయతం తన్మా న్యమ భవిష్యతి | 
యదారుణఖయస్వలాోకేయ మహ్మబాధాం కరిష్యతి | 52 
తదాహ్ం భ్రామర్ం రూప్ం కృతాేస్ంఖేయయష్టరదం | 
త్రైలోకయస్య హితారాేయ వధిష్యమి మహ్మస్తర్ం |  53 
భ్రామరీతి చ మాం లోకాస్తదా సోతష్యంతి స్ర్ేతిః | 
ఇతేం యదా యదా బాధా దానవోతాే భవిష్యతి |  54 
తదా తదావతీరాయహ్ం కరిష్యమయరిస్ంక్షయం | ఓం |  55

 
 

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా  
దేవాయిఃస్తతతిరానమ ఏకాదశోఽధాయయిః  11 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

ద్విదశోఽధ్యాయః 
ధాానమ్ 
ఓం విద్గయదావమస్మప్రభాం మృగప్తిస్కనిస్తేతాం భీష్ణం, కన్యయభిిః కర్వాలఖేటవిలస్దిస్థతభిరాసేవితామ్ | 
హ్స్వతశచక్రగదాస్తఖేటవిశిఖ్యంశ్యచప్ం గుణ్ం తర్ానీం, బిభ్రాణమనలతిాకాం శశిధరాం ద్గరాుం త్రిన్మత్రాం భజే | 
ఓం దేవుయవాచ | 1 
ఏభిిః స్తవైశచ మాం నితయం సోతష్యత్వ యిః స్మాహితిః  | 
తస్థయహ్ం స్కలం బాధాం న్యశయిష్యమయస్ంశయం | 2  
మధుకైటభన్యశం చ మహిష్స్తర్ఘాతనం | 
కీర్తయిష్యంతి యే తదేదేధం శుంభనిశుంభయోిః  | 3 
అష్ుమాయం చ చతుర్వశ్యయం నవమాయం చైకచేతస్ిః | 
శ్రోష్యంతి చైవ యే భకాతా మమ మాహ్మతాామతతమం | 4 
న త్వష్ం ద్గష్కృతం కంచిద్గవష్కృతోతాే న చాప్దిః  | 
భవిష్యతి న దారిద్రయం న చైవేష్ువియోజనం | 5 
శత్రుతో న భయం తస్య దస్తయతో వా న రాజతిః |   
న శస్థనాలతోయౌఘాత్ కదాచిత్ స్ంభవిష్యతి | 6 
తస్థానామతన్యాహ్మతాాం ప్ఠితవయం స్మాహితైిః | 
శ్రోతవయం చ స్దా భకాతా ప్ర్ం స్ేస్తాయనం హితత్ |  7 
ఉప్స్రాునశ్వష్ంస్తత మహ్మమారీస్మదావాన్ |   
తథా త్రివిధమతారతం మాహ్మతాాం శమయేనామ | 8 
యత్రైతతరఠయత్వ స్మయఙ్గనతయమాయతన్మ మమ |   
స్దా న తదిేమోక్షాయమి స్థనినధయం తత్ర మే స్తేతం |  9 
బలిప్రదాన్మ పూజాయామగ్ననకార్థయ మహ్మతావే |   
స్ర్ేం మమతచచరితమచాచర్యం  శ్రావయమేవ చ |  10 
జానతాజానతా వాపి బలిపూజాం తథా కృతాం |   
ప్రతీక్షిష్యమయహ్ం ప్రీతాయ వహినహ్మమం తథాకృతం |  11 

శర్తాకలే మహ్మపూజా క్రియత్వ యా చ వారిషకీ |   
తస్థయం మమతన్యాహ్మతాాం శ్రుతాే భకతస్మనిేతిః | 12 
స్రాేబాధావినిరుాకోత ధనధానయస్తతానిేతిః |   
మనుషోయ మత్రరసే్థదేన భవిష్యతి న స్ంశయిః |  13 
శ్రుతాే మమతన్యాహ్మతాాం తథా చోతరతతయిః శుభాిః |   
ప్రాక్రమం చ యుదేిష్ట జాయత్వ నిర్ాయిః పుమాన్ |  14 
రిప్విః స్ంక్షయం యాంతి కలయణ్ం చోప్ప్దయత్వ |   
నందత్వ చ కులం పుంస్థం మాహ్మతాాం మమ శృణ్ేతాం |  15 
శ్యంతికర్ాణి స్ర్ేత్ర తథా ద్గిఃస్ేప్నదర్వన్మ  | 
గ్రహ్పీడాస్త చోగ్రాస్త మాహ్మతాాం శృణుయానామ |  16 
ఉప్స్రాుిః శమం యాంతి గ్రహ్పీడాశచ దారుణిః  | 
ద్గిఃస్ేప్నం చ నృభిర్వృష్ుం స్తస్ేప్నమప్జాయత్వ |  17 
బాలగ్రహ్మభిభూతాన్యం బాలన్యం శ్యంతికార్కం | 
స్ంఘాతభేదే చ నృణం మత్రీకర్ణ్మతతమం | 18 
ద్గర్ేృతాతన్యమశ్వష్ణం బలహ్మనికర్ం ప్ర్ం |   
ర్క్షోభూతపిశ్యచాన్యం ప్ఠన్యదేవ న్యశనం |  19 
స్ర్ేం మమతన్యాహ్మతాాం మమ స్నినధికార్కం |   
ప్శుపుష్రర్ఘాధూపైశచ గంధదీపైస్తథోతతమిః |  20 
విప్రాణం భోజనైరోహమిః ప్రోక్షణీయైర్హ్రినశం |   
అన్వయశచ వివిధైరోాగిః ప్రదానైర్ేతార్థణ్ యా |  21 
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ప్రీతిర్థా క్రియత్వ స్థస్తాన్ స్కృతుాచరిత్వ శ్రుత్వ |     
శ్రుతం హ్ర్తి పాపాని తథారోగయం ప్రయచాతి |  22 
ర్క్షాం కరోతి భూత్వభోయ జనాన్యం కీర్తనం మమ |   
యుదేిష్ట చరితం యన్మా ద్గష్ుదైతయనిబర్హణ్ం |  23 
తస్తాన్.శ్రుత్వ వైరికృతం భయం పుంస్థం న జాయత్వ |   
యుష్ాభిిః స్తతతయో యాశచ యాశచ బ్రహ్ారిషభిిః కృతాిః |  24 
బ్రహ్ాణ చ కృతాస్థతస్తత ప్రయచాంతు శుభాం మతిం |   
అర్ణేయ ప్రాంతర్థ వాపి దావాగ్ననప్రివారితిః |  25 
దస్తయభిరాే వృతిః శూన్మయ గృహీతో వాపి శత్రుభిిః |   
స్తంహ్వాయఘ్రానుయాతో వా వన్మ వా వనహ్స్తతభిిః |  26 
రాజాఞ క్రుదేిన చాజఞపోత వధోయ బంధగతోఽపి వా |   
ఆఘూరిణతో వా వాత్వన స్తేతిః పోత్వ మహ్మర్ణవే |  27 
ప్తతుా చాపి శసేషా్ట స్ంగ్రామే భృశదారుణే |   
స్రాేబాధాస్త ఘోరాస్త వేదన్యభయరివతోఽపి వా |  28 
స్ార్న్ మమతచచరితం నరో మచేయత స్ంకటాత్ |   
మమ ప్రభావాతిాంహ్మదాయ దస్యవో వైరిణ్స్తథా | 29 
ద్భరాదేవ ప్లయంత్వ స్ార్తశచరితం మమ | 30 
ఋషరువాచ | 31 
ఇతుయకాతవ స్థ భగవతీ చండికా చండ్విక్రమా | 32 

ప్శయతామేవ  దేవాన్యం తత్రైవాంతర్ధీయత |   
త్వఽపి దేవా నిరాతంకాిః స్థేధికారానయథా పురా | 33 
యజఞభాగభుజిః స్ర్థే చక్రురిేనిహ్తార్యిః |   
దైతాయశచ దేవాయ నిహ్త్వ శుంభే దేవరిపౌ యుధి | 34 
జగదిేధేంస్ని తస్తాన్ మహ్మగ్రేఽతులవిక్రమే |   
నిశుంభే చ మహ్మవీర్థయ శ్వష్ిః పాతాలమాయయుిః | 35 
ఏవం భగవతీ దేవీ స్థ నితాయపి పునిః పునిః |   
స్ంభూయ కురుత్వ భూప్ జగతిః ప్రిపాలనం |  36 
తయైతనోాహ్యత్వ విశేం సైవ విశేం ప్రసూయత్వ |   
స్థ యాచితా చ విజాఞనం తుష్ు బుదిిం ప్రయచాతి |  37 
వాయప్తం తయైతతాకలం బ్రహ్మాండ్ం మనుజేశేర్ |   
మహ్మకాలయ మహ్మకాలే మహ్మమారీస్ేరూప్యా |  38  
సైవ కాలే మహ్మమారీ సైవ స్ృషుర్ావతయజా |   
స్తేతిం కరోతి భూతాన్యం సైవ కాలే స్న్యతనీ |  39 
భవకాలే నృణం సైవ లక్ష్మర్ేృదిిప్రదా గృహే |   
సైవాభావే తథా అలక్ష్మరిేన్యశ్యయోప్జాయత్వ |  40 
స్తతతా స్ంపూజితా పుష్వరర్ుంధధూపాదిభిస్తథా |   
దదాతి వితతం పుత్రాంశచ మతిం ధర్థా గతిం శుభాం || ఓం || 41

 
 
 

ఇతి శ్రీ మార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 
భగవతీ వాకయం దాేదశోఽధాయయిః 12 
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శీ్ర దురాాయై  నమః 

అథ శ్రీద్గరాుస్ప్తశతీ 

త్రయోదశోఽధ్యాయః 
ధాానమ్ 
ఓం 
బాలర్కమణ్డలభాస్థం చతురాబహుం త్రిలోచన్యమ్ | 
పాశ్యఙ్కుశవరాభీతీరాిర్యనీతం శివాం భజే | 

 
ఓం ఋషరువాచ | 1 
ఏతత్వత కథితం భూప్ దేవీమాహ్మతాామతతమం  | 
ఏవం ప్రభావా స్థ దేవీ యయేదం ధార్యత్వ జగత్ |  2 
విదాయ తథైవ క్రియత్వ భగవదిేష్టణమాయయా  | 
తయా తేమేష్ వైశయశచ తథైవాన్మయ వివేకనిః |  3 
మోహ్యంత్వ మోహితాశ్వచవ మోహ్మేష్యంతి చాప్ర్థ |   
తామపైహి మహ్మరాజ శర్ణ్ం ప్ర్మేశేరీం |  4 
ఆరాధితా సైవ నృణం భోగస్ేరాుప్వర్ుదా |  5 
మార్కండేయ ఉవాచ |  6 
ఇతి తస్య వచిః శ్రుతాే స్తర్థిః స్ నరాధిప్ిః |  7 
ప్రణిప్తయ మహ్మభాగం తమృషం శంస్తతవ్రతం |    
నిరిేణోణఽతిమమత్వేన రాజాయప్హ్ర్ణేన చ |  8 
జగామ స్దయస్తప్సే స్ చ వైశోయ మహ్మమన్మ |   
స్ందర్వన్యర్ేమంబాయా నదీపులిన స్ంస్తేతిః |  9 
స్ చ వైశయస్తప్సేతపే దేవీసూకతం ప్ర్ం జప్న్ | 
తౌ తస్తాన్ పులిన్మ దేవాయిః కృతాే మూరితం మహీమయీం |  10 
అర్హణం చక్రతుస్తస్థయిః పుష్రధూపాగ్ననతర్రణైిః |   
నిరాహ్మరౌ యతాహ్మరౌ తనానస్తక స్మాహితౌ |  11 
 

దదతుస్తత బలిం చైవ నిజగాత్రాస్ృగుక్షితం |   
ఏవం స్మారాధయతోస్త్రిభిర్ేరవషర్యతాతానోిః | 12 
ప్రితుష్ు జగదాిత్రీ ప్రతయక్షం ప్రాహ్ చండికా |  13 
దేవుయవాచ |  14 
యత్రారరే్ేా త్వ తేయా భూప్ తేయా చ కులనందన |   
మతతస్తత్రారపే్యతాం స్ర్ేం ప్రితుష్ు దదామి తత్ | 15 
మార్కండేయ ఉవాచ | 16 
తతో వవ్రే నృపో రాజయమవిభ్రంశయనయజనాని |   
అత్రైవ చ నిజం రాజయం హ్తశత్రుబలం బలత్ | 17 
సోఽపి వైశయస్తతో జాఞనం వవ్రే నిరిేణ్ణమానస్ిః  | 
మమేతయహ్మితి ప్రాజఞిః స్ంగవిచ్ఛయతికార్కం |  18 
దేవుయవాచ | 19 
స్ేల్వరర్హ్మభిర్నృప్త్వ స్ేం రాజయం ప్రాప్ాాత్వ భవాన్ |  20 
హ్తాే రిపూనస్ఖలితం తవ తత్ర భవిష్యతి |  21 
మృతశచ భూయిః స్ంప్రాప్య జనా దేవాదిేవస్ేతిః |  22 
స్థవరిణకో న్యమ మనుర్ావానుావి భవిష్యతి | 23  
వైశయవర్య తేయా యశచ వరోఽస్ాతోతఽభివాంఛితిః |  24 
తం ప్రయచాామి స్ంస్తద్విా తవ జాఞనం భవిష్యతి |  25 
మార్కండేయ ఉవాచ |  26 
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39 
 

ఇతి దతాతవ తయోర్థవవీ యథాభిలషతం వర్ం |   
బభూవాంతరిహతా స్ద్యయ భకాతా తాభాయమభిష్టుతా |  27 
 
 
 

ఏవం దేవాయ వర్ం లబాివ స్తర్థిః క్షత్రియర్షభిః | 
సూరాయజానా స్మాస్థదయ స్థవరిణర్ావితా మనుిః |  28 
ఏవం దేవాయ వర్ం లబాివ స్తర్థిః క్షత్రియర్షభిః |   
సూరాయజానా స్మాస్థదయ స్థవరిణర్ావితా మనుిః  |  29

  
కీలం ఓం 

ఇతి శ్రీమార్కండేయపురాణే స్థవరిణకే మనేంతర్థ దేవీమాహ్మత్వాా 
స్తర్థవైశయయోర్ేర్ప్రదానం న్యమ త్రయోదశోఽధాయయిః 13 

శ్రీస్ప్తశతీదేవీమాహ్మతాాం స్మాప్తం 
ఓం తత్ స్త్ ఓం 

స్ర్ేం శ్రీ గురుచర్ణర్విందార్రణ్మస్తత 
స్మస్త లోకాిః స్తఖినో భవంతు 


