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ప్రథమోఽధ్యాయః (మధుకైటభవధ) 
 

అస్ా శ్రీ ప్రథమచరిత్రస్ా | బ్రహ్మా ఋషః | మహ్మకాళీ దేవతా | గాయత్రీ ఛందః | నందా 
శక్తః | రక్తదంతికా బీజమ్ | అగ్నిస్తత్తతవమ్ | ఋగ్వేదః స్ేరూపమ్ | శ్రీమహ్మకాళీప్రీత్తార్థే 
ప్రథమచరిత్రజపే వినియోగః | 

ధ్యానం | 
ఓం ఖడ్గం చక్రగదేషుచాపపరిఘాన్ శూలం భుశండం శిరః 
శంఖం స్ందధతం క్రైస్త్రినయనం స్ర్ేంగభూషావృతామ్ | 
నీలాశాద్యాతిమాస్ాపాదదశకాం సేవే మహ్మకాళికాం 
యామస్తతత్త్వపితే హరౌ క్మలజో హంతం మధుం కౌటభమ్ || 

ఓం నమశచండికాయై || 

ఓం ఐం మారకండేయ ఉవాచ || ౧ || 

సావరిణః సూరాత్తనయో యో మనః క్థాతేఽష్టమః | 
నిశామయ త్తద్యత్తపతితం విస్తర్దగదతో మమ || ౨ || 

మహ్మమాయానభావేన యథా మనేంత్తర్ధిపః | 
స్ బభూవ మహ్మభాగః సావరిణస్తనయో రవేః || ౩ || 

సాేరోచిషేఽంంత్తర్థ పూరేం చైత్రవంశస్ముదభవః | 
సురథో నమ ర్జాఽభూత్త్మసేత క్షితిమండ్లే || ౪ || 
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త్తస్ా పాలయత్తః స్మాక్ ప్రజాః పుత్రానివౌరసాన్ | 
బభూవః శత్రవో భూపాః కోలావిధేంసినస్తదా || ౫ || 

త్తస్ా తైరభవద్యాదధమతిప్రబలదండినః | 
న్యానైరపి స్ తైర్యాదేధ కోలావిధేంసిభిరిిత్తః || ౬ || 

త్తత్తః స్ేపురమాయాతో నిజదేశాధిపోఽభవత్ | 
ఆక్రంత్తః స్ మహ్మభాగస్తతస్తదా ప్రబలారిభిః || ౭ || 

అమాత్తారబలిభిర్యుష్తటర్యురబలస్ా ద్యర్త్తాభిః | 
కోశో బలం చాపహృత్తం త్తత్రాపి స్ేపుర్థ త్తత్తః || ౮ || 

త్తతో మృగయావాాజేన హృత్తసాేమాః స్ భూపతిః | 
ఏకాకీ హయమార్యహా జగామ గహనం వనమ్ || ౯ || 

స్ త్తత్రాశ్రమమద్రాక్షీద్ద్ువజవరాస్ా మేధస్ః | 
ప్రశాంత్తశాేపదాకీరణం మునిశిష్యాపశోభిత్తమ్ || ౧౦ || 

త్తస్త ేక్ంచిత్త్ కాలం చ మునిన తేన స్త్తకృత్తః | 
ఇత్తశ్చచత్తశచ విచరంస్తసిాన్ మునివర్శ్రమే || ౧౧ || 

సోఽచింత్తయత్తతదా త్తత్ర మమతాేక్ృష్టమానస్ః | 
మత్పపరతే ః పాలిత్తం పూరేం మయా హీనం పురం హి త్తత్ || ౧౨ || 

మదభృత్తాస్తతరస్దేృత్తతరధరాత్తః పాలాతే న వా | 
న జానే స్ ప్రధ్యనో మే శూరో హస్తత స్దామదః || ౧౩ || 
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మమ వైరివశం యాత్తః కానోభగానపలప్యతే | 
యే మమానగతా నిత్తాం ప్రసాదధనభోజనైః || ౧౪ || 

అనవృతితం ధ్రువం తేఽదా కురేంత్తానామహీభృతామ్ | 
అస్మాగేయయశీలైస్తతః కురేద్ద్భః స్త్తత్తం వాయమ్ || ౧౫ || 

స్ంచిత్తః సోఽతిద్యఃఖేన క్షయం కోశో గమిష్ాతి | 
ఏత్తచాచనాచచ స్త్తత్తం చింత్తయామాస్ పారిేవః || ౧౬ || 

త్తత్ర విప్రాశ్రమాభాాశ్చ వైశామేక్ం దదరశ స్ః | 
స్ పృష్టసేతన క్స్తవం భో హేతశాచగమనేఽత్ర క్ః || ౧౭ || 

స్శోక్ ఇవ క్సాాత్తతవం ద్యరాన ఇవ లక్షయసే | 
ఇతాాక్రణయ వచస్తస్ా భూపతేః ప్రణయోద్ద్త్తమ్ || ౧౮ || 

ప్రతావాచ స్ త్తం వైశాః ప్రశ్రయావనతో నృపమ్ || ౧౯ || 

వైశా ఉవాచ || ౨౦ || 

స్మాధిర్ిమ వైశోాఽహముత్తపనోి ధనినం కులే || ౨౧ || 

పుత్రదారైరిిరస్తశచ ధనలోభాదసాధుభిః | 
విహీనశచ ధనైర్ురైః పుత్రైర్దాయ మే ధనమ్ || ౨౨ || 

వనమభాాగతో ద్యఃఖీ నిరస్తశాచపతబంధుభిః | 
సోఽహం న వేద్ద్ా పుత్రాణం కుశలాకుశలాతిాకామ్ || ౨౩ || 
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ప్రవృతితం స్ేజననం చ దార్ణం చాత్ర స్ంసిేత్తః | 
క్ం న తేషాం గృహే క్షేమమక్షేమం క్ం న సామ్పపరత్తమ్ || ౨౪ || 

క్థం తే క్ం న స్దేృతాత ద్యరేృతాతః క్ం న మే సుతాః || ౨౫ || 

ర్జోవాచ || ౨౬ || 

యైరిిరసోత భవాన్ లుబతధః పుత్రదార్ద్ద్భిరధనైః || ౨౭ || 

తేషు క్ం భవత్తః సేిహమనబధ్యితి మానస్మ్ || ౨౮ || 

వైశా ఉవాచ || ౨౯ || 

ఏవమేత్తదాథా ప్రాహ భవానస్ాదగత్తం వచః | 
క్ం క్రోమి న బధ్యితి మమ నిషుురతాం మనః || ౩౦ || 

యైః స్ంత్తాజా పిత్తృసేిహం ధనలుబతధరిిర్క్ృత్తః | 
పతిస్ేజనహ్మరుం చ హ్మరిుతేషేేవ మే మనః || ౩౧ || 

క్మేత్తనిభిజానమి జాననిపి మహ్మమతే | 
యత్ప్పరమప్రవణం చిత్తతం విగుణేష్ేపి బంధుషు || ౩౨ || 

తేషాం క్ృతే మే నిఃశాేసో దౌరానస్ాం చ జాయతే || ౩౩ || 

క్రోమి క్ం యని మనసేతష్ేప్రీతిషు నిషుురమ్ || ౩౪ || 

మారకండేయ ఉవాచ || ౩౫ || 

త్తత్తస్తత స్హితౌ విప్ర త్తం మునిం స్ముపసిేతౌ || ౩౬ || 
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స్మాధిర్ిమ వైశోాఽస్త స్ చ పారిేవస్త్తతమః || ౩౭ || 

క్ృతాే త తౌ యథానాయం యథారహం తేన స్ంవిదమ్ | 
ఉపవిష్టట క్థాః కాశిచచచక్రతరతేశాపారిేవౌ || ౩౮ || 

ర్జోవాచ || ౩౯ || 

భగవంసాతవమహం ప్రషుటమిచాామేాక్ం వదస్ే త్తత్ || ౪౦ || 

ద్యఃఖాయ యనేా మనస్ః స్ేచితాతయత్తతతాం విన || ౪౧ || 

మమత్తేం గత్తర్జాస్ా ర్జాాంగ్వష్ేఖిలేష్ేపి | 
జానతోఽపి యథాజఞస్ా క్మేత్తనానిస్త్తతమ || ౪౨ || 

అయం చ నిక్ృత్తః పుత్రైర్ురైరభృత్తాస్తథోజ్ఝిత్తః | 
స్ేజనేన చ స్ంత్తాక్తసేతషు హ్మర్దు త్తథాపాతి || ౪౩ || 

ఏవమేష్ త్తథాహం చ దాేవపాత్తాంత్తద్యఃఖితౌ | 
దృష్టదోషేఽపి విష్యే మమతాేక్ృష్టమానస్త || ౪౪ || 

త్తతికమేత్తనాహ్మభాగ యనోాహో జాఞనినోరపి | 
మమాస్ా చ భవతేాషా వివేకాంధస్ా మూఢతా || ౪౫ || 

ఋషర్యవాచ || ౪౬ || 

జాఞనమసిత స్మస్తస్ా జంతోరిేష్యగోచర్థ | 
విష్యాశచ మహ్మభాగ యాంతి చైవం పృథక్పృథక్ || ౪౭ || 
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ద్ద్వాంధ్యః ప్రాణినః కేచిద్రాత్రావనధస్తథాపర్థ | 
కేచిద్ద్ువా త్తథా ర్త్రౌ ప్రాణినసుతలాదృష్టయః || ౪౮ || 

జాఞనినో మనజాః స్త్తాం క్ం త తే న హి కేవలమ్ | 
యతో హి జాఞనినః స్ర్థే పశపక్షిమృగాదయః || ౪౯ || 

జాఞనం చ త్తనానషాాణం యతేతషాం మృగపక్షిణమ్ | 
మనషాాణం చ యతేతషాం తలామనాత్తతథోభయోః || ౫౦ || 

జాఞనేఽపి స్తి పశ్తాతాన్ పత్తంగానావచంచుషు | 
క్ణమోక్షాదృతాన్ మోహ్మతపడ్ామాననపి క్షుధ్య || ౫౧ || 

మానషా మనజవాాఘ్ర సాభిలాషాః సుతాన్ ప్రతి | 
లోభాత్ ప్రతాపకార్య ననేేతాన్ క్ం న పశాసి || ౫౨ || 

త్తథాపి మమతావర్థత మోహగర్థత నిపాతితాః | 
మహ్మమాయాప్రభావేణ స్ంసారసేితికారిణ || ౫౩ || 

త్తనిత్ర విస్ాయః కారోా యోగనిద్రా జగత్తపతేః | 
మహ్మమాయా హర్థశ్తచషా త్తయా స్మోాహాతే జగత్ || ౫౪ || 

జాఞనినమపి చేతాంసి దేవీ భగవత హి సా | 
బలాదాక్ృష్ా మోహ్మయ మహ్మమాయా ప్రయచాతి || ౫౫ || 

త్తయా విస్ృజాతే విశేం జగదేత్తచచర్చరమ్ | 
సైషా ప్రస్ని వరదా నృణం భవతి ముక్తయే || ౫౬ || 
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సా విదాా పరమా ముకేతర్థహతభూతా స్నత్తనీ || ౫౭ || 

స్ంసారబంధహేతశచ సైవ స్ర్థేశేర్థశేర్ద || ౫౮ || 

ర్జోవాచ || ౫౯ || 

భగవన్ కా హి సా దేవీ మహ్మమాయేతి యాం భవాన్ | 
బ్రవీతి క్థముత్తపని సా క్ర్ాసాాశచ క్ం ద్ద్ేజ || ౬౦ || 

యత్రపరభావా చ సా దేవీ యత్త్వరూపా యద్యదభవా || ౬౧ || 

త్తత్త్రేం శ్రోతమిచాామి త్తేతోత బ్రహావిదాం వర || ౬౨ || 

ఋషర్యవాచ || ౬౩ || 

నిత్తావ సా జగన్యారితస్తయా స్రేమిదం త్తత్తమ్ || ౬౪ || 

త్తథాపి త్తత్త్ముత్తపతితరబహుధ్య శ్రూయతాం మమ || ౬౫ || 

దేవానం కారాసిదధయరేమావిరభవతి సా యదా | 
ఉత్తపనేితి త్తదా లోకే సా నితాాపాభిధీయతే || ౬౬ || 

యోగనిద్రాం యదా విషుణరిగతేాకారణవీక్ృతే | 
ఆస్తతరా శ్చష్మభజత్ క్లాపంతే భగవాన్ ప్రభుః || ౬౭ || 

త్తదా దాేవసురౌ ఘోరౌ విఖాాతౌ మధుకైటభౌ | 
విషుణక్రణమలోద్భభతౌ హంతం బ్రహ్మాణముదాతౌ || ౬౮ || 
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స్ నభిక్మలే విష్యణః సిేతో బ్రహ్మా ప్రజాపతిః | 
దృషాటవ తావసురౌ చోగ్రౌ ప్రసుపతం చ జనరునమ్ || ౬౯ || 

తషాటవ యోగనిద్రాం తామేకాగ్రహృదయః సిేత్తః | 
విబోధనర్ేయ హర్థరహరినేత్రక్ృతాలయామ్ || ౭౦ || 

విశ్చేశేర్దం జగదాధత్రీం సిేతిస్ంహ్మరకారిణీమ్ | 
నిద్రాం భగవతం విష్యణరతలాం తేజస్ః ప్రభుః || ౭౧ || 

బ్రహోావాచ || ౭౨ || 

త్తేం సాేహ్మ త్తేం స్ేధ్య త్తేం హి వష్ట్కకరః స్ేర్తిాకా | 
సుధ్య త్తేమక్షర్థ నితేా త్రిధ్య మాత్రాతిాకా సిేతా || ౭౩ || 

అరధమాత్రా సిేతా నితాా యానచాచర్ావిశ్చష్త్తః | 
త్తేమేవ స్ంధ్యా సావిత్రీ త్తేం దేవి జననీ పర్ || ౭౪ || 

త్తేయైత్తదాధరాతే విశేం త్తేయైత్తత్ స్ృజాతే జగత్ | 
త్తేయైత్తత్ పాలాతే దేవి త్తేమత్త్యంతే చ స్రేదా || ౭౫ || 

విస్ృష్టట స్ృషటరూపా త్తేం సిేతిరూపా చ పాలనే | 
త్తథా స్ంహృతిరూపాంతే జగతోఽస్ా జగనాయే || ౭౬ || 

మహ్మవిదాా మహ్మమాయా మహ్మమేధ్య మహ్మస్ాృతిః | 
మహ్మమోహ్మ చ భవత మహ్మదేవీ మహేశేర్ద || ౭౭ || 
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ప్రక్ృతిస్తవం చ స్రేస్ా గుణత్రయవిభావినీ | 
కాలర్త్రిరాహ్మర్త్రిరోాహర్త్రిశచ దార్యణ || ౭౮ || 

త్తేం శ్రీస్తవమీశేర్ద త్తేం హ్రీస్తవం బుద్ద్ధరోబధలక్షణ | 
లజాి పుషటస్తథా తషటస్తవం శాంతిః క్షాంతిర్థవ చ || ౭౯ || 

ఖడిగనీ శూలినీ ఘోర్ గద్ద్నీ చక్రిణీ త్తథా | 
శంఖినీ చాపినీ బాణభుశండపరిఘాయుధ్య || ౮౦ || 

స్తమాా స్తమాత్తర్శ్చష్స్తమేాభాస్తవతిసుందర్ద | 
పర్పర్ణం పరమా త్తేమేవ పరమేశేర్ద || ౮౧ || 

యచచ క్ంచిత్తకవచిదేసుత స్దస్దాేఖిలాతిాకే | 
త్తస్ా స్రేస్ా యా శక్తః సా త్తేం క్ం సూతయసే మయా || ౮౨ || 

యయా త్తేయా జగత్ర్రషాట జగతాపత్తాతిత యో జగత్ | 
సోఽపి నిద్రావశం నీత్తః క్సాతవం సోతతమిహేశేరః || ౮౩ || 

విషుణః శర్దరగ్రహణమహమీశాన ఏవ చ | 
కారితాసేత యతోఽత్తసాతవం క్ః సోతతం శక్తమాన్ భవేత్ || ౮౪ || 

సా త్తేమిత్తేం ప్రభావైః స్తేర్యదారైర్థువి స్ంసుతతా | 
మోహయైతౌ ద్యర్ధర్ావసురౌ మధుకైటభౌ || ౮౫ || 

ప్రబోధం చ జగతా్వమీ నీయతామచుాతో లఘు || ౮౬ || 

బోధశచ క్రియతామస్ా హంతమేతౌ మహ్మసురౌ || ౮౭ || 
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ఋషర్యవాచ || ౮౮ || 

ఏవం సుతతా త్తదా దేవీ తామస్త త్తత్ర వేధసా | 
విష్యణః ప్రబోధనర్ేయ నిహంతం మధుకైటభౌ || ౮౯ || 

నేత్రాస్ానసికాబాహుహృదయేభాస్తథోరస్ః | 
నిరగమా దరశనే త్తస్తే బ్రహాణోఽవాక్తజనానః || ౯౦ || 

ఉత్తతస్త ేచ జగనిథస్తయా ముకోత జనరునః | 
ఏకారణవేఽహిశయనత్తతత్తః స్ దదృశ్చ చ తౌ || ౯౧ || 

మధుకైటభౌ ద్యర్తాానవతివీరాపర్క్రమౌ | 
క్రోధరకేతక్షణవతతం బ్రహ్మాణం జనితోదామౌ || ౯౨ || 

స్ముతాేయ త్తత్తసాతభాాం యుయుధే భగవాన్ హరిః | 
పంచవరాస్హస్రాణి బాహుప్రహరణో విభుః || ౯౩ || 

తావపాతిబలోనాతౌత మహ్మమాయావిమోహితౌ || ౯౪ || 

ఉక్తవంతౌ వరోఽస్ాతోత వ్రియతామితి కేశవమ్ || ౯౫ || 

శ్రీభగవానవాచ || ౯౬ || 

భవేతామదా మే తష్టట మమ వధ్యావభావపి || ౯౭ || 

క్మనేాన వర్థణత్ర ఏతావద్ద్ధ వృత్తం మయా || ౯౮ || 

ఋషర్యవాచ || ౯౯ || 
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వంచితాభాామితి త్తదా స్రేమాపోమయం జగత్ | 
విలోక్ా తాభాాం గద్ద్తో భగవాన్ క్మలేక్షణః || ౧౦౦ || 

ఆవాం జహి న యత్రోర్దే స్లిలేన పరిపుుతా || ౧౦౧ || 

ఋషర్యవాచ || ౧౦౨ || 

త్తథేతాకాతవ భగవతా శంఖచక్రగదాభృతా | 
క్ృతాే చక్రేణ వై ఛినేి జఘనే శిరస్త త్తయోః || ౧౦౩ || 

ఏవమేషా స్ముత్తపని బ్రహాణ స్ంసుతతా స్ేయమ్ | 
ప్రభావమసాా దేవాాసుత భూయః శృణు వదామి తే || ౧౦౪ || 

| ఐం ఓం | 
స్ేసిత శ్రీమారకండేయపుర్ణే సావరిణకే మనేంత్తర్థ దేవీమాహ్మతేాయ మధుకైటభవధో నమ 
ప్రథమోఽధ్యాయః || ౧ || 

 


