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త్రయోదశోఽధ్యాయః (సురథవైశ్ా వరప్రదానం) 

 

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || 

ఏతత్తే కథితం భూప దేవీమాహాత్యముతేమమ్ | 
ఏవమ్ప్రభావా సా దేవీ యయేదం ధ్యరాత్త జగత్ || ౨ || 

విదాా తథైవ క్రియత్త భగవద్విష్ణుమాయయా | 
తయా తిమేష వైశ్ాశ్చ తథైవాన్యా వివేకినః || ౩ || 

మోహ్ాంత్త మోహితాశ్చచవ మోహ్మేషాంతి చాపరే | 
తాముపైహి మహారాజ శ్రణం పరమేశ్ిరీమ్ || ౪ || 

ఆరాధితా సైవ నృణం భోగస్ిరాాపవరాదా || ౫ || 

మారకండేయ ఉవాచ || ౬ || 

ఇతి తస్ా వచః శ్రుతాి సురథః స్ నరాధిపః || ౭ || 

ప్రణిపతా మహాభాగం తమృషిం స్ంశితవ్రతమ్ | 
నిర్విణ్ణుఽతిమమత్తిన రాజ్యాపహ్రణేన చ || ౮ || 

జగామ స్దాస్ేపసే స్ చ వైశోా మహామున్య | 
స్ందరశనారథమంబాయా నదీపులినమాస్థథతః || ౯ || 

స్ చ వైశ్ాస్ేపసేేపే దేవీసూకేం పరం జపన్ | 
తౌ తస్థ్న్ పులిన్య దేవాాః కృతాి మూర్వేం మహీమయీమ్ || ౧౦ || 
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అరహణం చక్రతుస్ేసాాః పుష్ధూపాగ్నితర్ణః | 
నిరాహారౌ యతాతా్నౌ తన్నస్కక స్మాహితౌ || ౧౧ || 

దదతుస్కే బలిం చైవ నిజగాత్రాస్ృగుక్షితమ్ | 
ఏవం స్మారాధయతోస్త్రిభిరిర్చై రాతాత్నః || ౧౨ || 

పర్వతుషా్ట జగదాాత్రీ ప్రతాక్షం ప్రాహ్ చండికా || ౧౩ || 

దేవ్యావాచ || ౧౪ || 

యత్రా్రరథయత్త తియా భూప తియా చ కులనందన | 
మతేస్ేత్రా్రపాతాం స్రిం పర్వతుషా్ట దదామిత్త || ౧౫ || 

మారకండేయ ఉవాచ || ౧౬ || 

తతో వవ్రే నృపో రాజామవిభ్రంశ్ానాజన్ని | 
అత్రైవ చ నిజం రాజాం హ్తశ్త్రుబలం బలాత్ || ౧౭ || 

సోఽపి వైశ్ాస్ేతో జ్యానం వవ్రే నిర్విణుమానస్ః | 
మమేతాహ్మితి ప్రాజాః స్ంగవిచ్యాతికారకమ్ || ౧౮ || 

దేవ్యావాచ || ౧౯ || 

స్ిల్చ్రహోభిరిృపత్త స్ిం రాజాం ప్రాప్యత్త భవాన్ || ౨౦ || 

హ్తాి ర్వపూనస్ఖలితం తవ తత్ర భవిషాతి || ౨౧ || 

మృతశ్చ భూయః స్మ్ప్్రపా జన్ దేవాద్వివస్ితః || ౨౨ || 
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సావర్వుకో మనురాిమ భవానుువి భవిషాతి || ౨౩ || 

వైశ్ావరా తియా యశ్చ వరోఽస్్తోేఽభివాంఛితః || ౨౪ || 

తం ప్రయచాామి స్ంస్థద్ధచాయ తవ జ్యానం భవిషాతి || ౨౫ || 

మారకండేయ ఉవాచ || ౨౬ || 

ఇతి దతాేా తయోరేేవీ యథాభిలషితం వరమ్ | 
బభూవాంతర్వహతా స్ద్యా భకాేయ తాభాామభిష్ణాతా || ౨౭ || 

ఏవం దేవాా వరం లబాాా సురథః క్షత్రియరైభః | 
సూరాాజజన్ స్మాసాదా సావర్వురువితా మనుః || ౨౮ || 

ఇతి దతాేా తయోరేేవీ యథాభిలషితం వరమ్ | 
బభూవాంతర్వహతా స్ద్యా భకాేయ తాభాామభిష్ణాతా || 

ఏవం దేవాా వరం లబాాా సురథః క్షత్రియరైభః | 
సూరాాజజన్ స్మాసాదా సావర్వురువితా మనుః || క్లం ఓం || 

స్ిస్థే శ్రీమారకండేయపురాణే సావర్వుకే మనింతరే దేవీమాహాత్త్య 
సురథవైశ్ాయోరిరప్రదానం నామ త్రయోదశోఽధ్యాయః || ౧౩ || 

 


