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ద్వితీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురసైన్ావధ) 
 

అస్ా శ్రీ మధామచరిత్రస్ా విష్ణురృషః | ఉషుక్ ఛందః | శ్రీమహాలక్ష్మీర్దేవతా | శాకంభరీ 
శక్తః | దుర్గా బీజమ్ | వాయుస్తత్తతవమ్ | యజుర్దిదః స్ిరూపమ్ | శ్రీమహాలక్ష్మీప్రీత్తార్దే 
మధామచరిత్రజపే వినియోగః | 

ధ్యాన్ం | 
ఓం అక్షస్రకపరశూ గదేష్ణకులిశం పదమం ధనః కుండికం 
దండం శక్తమసం చ చరమ జలజం ఘణ్టం సుర్గభాజన్మ్ | 
శూలం పాశసుదరశనే చ దధతీం హస్తః ప్రవాలప్రభాం 
సేవే సైరిభమరిేనీమిహ మహాలక్ష్మీం స్రోజసేతామ్ || 

ఓం హ్రం ఋషరువాచ || ౧ || 

దేవాసురమభూదుాదధం పూరుమబ్ేశత్తం పుర్గ | 
మహిషేఽసుర్గణ్మధిపే దేవానం చ పురందర్ద || ౨ || 

త్తత్రాసురైరమహావీర్్ా ర్దేవసైన్ాం పర్గజిత్తమ్ | 
జితాి చ స్కలాన్ దేవానింద్రోఽభూన్మహిషాసురః || ౩ || 

త్తత్తః పర్గజితా దేవాః పదమయోనిం ప్రజాపతిమ్ | 
పురస్కృత్తా గతాస్తత్ర యత్రేశగరుడధిజౌ || ౪ || 
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యథావృత్తతం త్తయోస్తదిన్మహిషాసురచేషటత్తమ్ | 
త్రిదశాః కథయామాసుర్దేవాభిభవవిస్తరమ్ || ౫ || 

సూర్దాంద్రాగ్యనిలందూనం యమస్ా వరుణస్ా చ | 
అనేాషాం చాధికర్గన్స స్ియమేవాధితిష్ఠతి || ౬ || 

స్ిర్గాని్ర్గకృతాః స్ర్ది తేన్ దేవగణ్ భువి | 
విచరంతి యథా మర్గతయ మహిషేణ దుర్గత్తమన || ౭ || 

ఏత్తదిః కథిత్తం స్రిమమర్గరివిచేషటత్తమ్ | 
శరణం వః ప్రపన్ః స్మమ వధస్తస్ా విచంత్తాతామ్ || ౮ || 

ఇత్తేం నిశమా దేవానం వచాంస మధుసూదన్ః | 
చకర కోపం శంభుశచ భ్రుకుటీకుటిలాన్నౌ || ౯ || 

త్తతోఽతికోపపూరుస్ా చక్రిణో వదనత్తతత్తః | 
నిశచక్రామ మహతేతజో బ్రహమణః శంకరస్ా చ || ౧౦ || 

అనేాషాం చైవ దేవానం శక్రాదీనం శరీరత్తః | 
నిరాత్తం సుమహతేతజస్తచ్్చకాం స్మగచఛత్త || ౧౧ || 

అతీవ తేజస్ః కూటం జిలంత్తమివ పరిత్తమ్ | 
దదృశుసేత సుర్గస్తత్ర జాిలావాాపతద్వగంత్తరమ్ || ౧౨ || 

అతులం త్తత్ర త్తతేతజః స్రిదేవశరీరజమ్ | 
ఏకస్ేం త్తదభూన్రీ వాాపతలోకత్రయం తిిషా || ౧౩ || 
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యదభూచాఛంభవం తేజసేతనజాయత్త త్తనమఖమ్ | 
యామేాన్ చాభవన్ కేశా బాహవో విష్ణుతేజసా || ౧౪ || 

సౌమేాన్ స్తన్యోరుాగమం మధాం చైంద్రేణ చాభవత్ | 
వారుణేన్ చ జంఘోరూ నిత్తంబ్సేతజసా భువః || ౧౫ || 

బ్రహమణసేతజసా పాదౌ త్తదంగులోాఽరకతేజసా | 
వసూనం చ కర్గంగులాః కౌబేర్దణ చ నసక || ౧౬ || 

త్తసాాసుత దంతాః స్ంభూతాః ప్రాజాపతేాన్ తేజసా | 
న్యన్త్రిత్తయం జజ్ఞే త్తథా పావకతేజసా || ౧౭ || 

భ్రువౌ చ స్ంధాయోసేతజః శ్రవణ్వనిలస్ా చ | 
అనేాషాం చైవ దేవానం స్ంభవసేతజసాం శివా || ౧౮ || 

త్తత్తః స్మస్తదేవానం తేజోర్గశిస్ముదభవామ్ | 
తాం విలోకా ముదం ప్రాపురమర్గ మహిషారిేతాః | 
త్తతో దేవా దదుస్తస్ా సాిని సాినాయుధ్యని చ || ౧౯ || 

శూలం శూలాద్వినిష్కృష్ా దదౌ త్తస్ా పినకధృక్ | 
చక్రం చ దత్తతవాన్ కృష్ుః స్ముతాపటా స్ిచక్రత్తః || ౨౦ || 

శంఖం చ వరుణః శక్తం దదౌ త్తస్ా హుతాశన్ః | 
మారుతో దత్తతవాంశాచపం బాణపూర్దు త్తథేష్ణధీ || ౨౧ || 
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వజ్రమింద్రః స్ముతాపటా కులిశాదమర్గధిపః | 
దదౌ త్తస్ా స్హస్రాక్షో ఘణ్టమైర్గవతాదాజాత్ || ౨౨ || 

కలదండాదామో దండం పాశం చాంబుపతిరేదౌ | 
ప్రజాపతిశాచక్షమాలాం దదౌ బ్రహామ కమండలుమ్ || ౨౩ || 

స్మస్తరోమకూపేష్ణ నిజరశ్మమన్ ద్వవాకరః | 
కలశచ దత్తతవాన్ ఖడాం త్తస్ా చరమ చ నిరమలమ్ || ౨౪ || 

క్షీరోదశాచమలం హారమజర్ద చ త్తథాంబ్ర్ద | 
చూడామణం త్తథా ద్వవాం కుండల కటకని చ || ౨౫ || 

అరధచంద్రం త్తథా శుభ్రం కేయూర్గన్ స్రిబాహుష్ణ | 
నూపురౌ విమలౌ త్తదిద్ గ్రైవేయకమనత్తతమమ్ || ౨౬ || 

అంగులీయకరతా్ని స్మసాతస్ింగులీష్ణ చ | 
విశికర్గమ దదౌ త్తస్ా పరశుం చాతినిరమలమ్ || ౨౭ || 

అసాాణానేకరూపాణ త్తథాభేదాం చ దంశన్మ్ | 
అమాాన్పంకజాం మాలాం శిరసుారస చాపర్గమ్ || ౨౮ || 

అదదజజలధిస్తస్ా పంకజం చాతిశోభన్మ్ | 
హిమవాన్ వాహన్ం సంహం రతా్ని వివిధ్యని చ || ౨౯ || 

దదావశూన్ాం సురయా పాన్పాత్రం ధనధిపః | 
శేష్శచ స్రినగేశో మహామణవిభూషత్తమ్ || ౩౦ || 
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నగహారం దదౌ త్తస్ా ధతేత యః పృథివీమిమామ్ | 
అన్్ా రపి సురైరే్దవీ భూష్ణైర్గయుధైస్తథా || ౩౧ || 

స్మామనితా న్నదోచ్చ్ః సాటటహాస్ం ముహురుమహుః | 
త్తసాా నదేన్ ఘోర్దణ కృత్తసనమాపూరిత్తం న్భః || ౩౨ || 

అమాయతాతిమహతా ప్రతిశబ్దే మహాన్భూత్ | 
చుక్షుభుః స్కలా లోకః స్ముద్రాశచ చకమిపర్ద || ౩౩ || 

చచాల వసుధ్య చేలుః స్కలాశచ మహీధర్గః | 
జయేతి దేవాశచ ముదా తామూచుః సంహవాహినీమ్ || ౩౪ || 

తుష్ణటవురుమన్యశ్్చనం భక్తన్మ్రాత్తమమూరతయః | 
దృషాటవ స్మస్తం స్ంక్షుబ్ధం త్రైలోకామమర్గరయః || ౩౫ || 

స్న్్దాధఖిలసైనాసేత స్ముత్తతసుేరుదాయుధ్యః | 
ఆః క్మేత్తద్వతి క్రోధ్యదాభాష్ా మహిషాసురః || ౩౬ || 

అభాధ్యవత్త త్తం శబ్ేమశేషైరసురైరిృత్తః | 
స్ దదరశ త్తతో దేవీం వాాపతలోకత్రయాం తిిషా || ౩౭ || 

పాదాక్రాంతాా న్త్తభువం క్రీటోలిాఖితాంబ్ర్గమ్ | 
క్షోభితాశేష్పాతాలాం ధనర్గజయనిఃస్ినేన్ తామ్ || ౩౮ || 

ద్వశో భుజస్హస్రేణ స్మంతాదాియపా స్ంసేతామ్ | 
త్తత్తః ప్రవవృతే యుదధం త్తయా దేవాా సురద్విషామ్ || ౩౯ || 
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శసాాస్ారబహుధ్య ముక్్తర్గదీపిత్తద్వగంత్తరమ్ | 
మహిషాసురసేననీశిచక్షుర్గఖ్యా మహాసురః || ౪౦ || 

యుయుధే చామరశాచన్్ాశచతురంగబ్లానిిత్తః | 
రథానమయుతః ష్డిభరుదగ్రాఖ్యా మహాసురః || ౪౧ || 

అయుధాతాయుతానం చ స్హస్రేణ మహాహనః | 
పంచాశద్వభశచ నియుతరసలోమా మహాసురః || ౪౨ || 

అయుతానం శతః ష్డిభర్గబష్కలో యుయుధే రణే | 
గజవాజిస్హస్రౌఘైరనేకః పరివారిత్తః || ౪౩ || 

వృతో రథానం కోట్యా చ యుదేధ త్తసమన్్యుధాత్త | 
బిడాలాఖ్యాఽయుతానం చ పంచాశద్వభరథాయుతః || ౪౪ || 

యుయుధే స్ంయుగే త్తత్ర రథానం పరివారిత్తః | 
అనేా చ త్తత్రాయుత్తశో రథనగహయైరిృతాః || ౪౫ || 

యుయుధుః స్ంయుగే దేవాా స్హ త్తత్ర మహాసుర్గః | 
కోటికోటిస్హస్రైసుత రథానం దంతినం త్తథా || ౪౬ || 

హయానం చ వృతో యుదేధ త్తత్రాభూన్మహిషాసురః | 
తోమరైరిభంద్వపాలైశచ శక్తభిరుమస్లైస్తథా || ౪౭ || 

యుయుధుః స్ంయుగే దేవాా ఖడ్ాః పరశుపటిటశః | 
కేచచచ చక్షిపుః శక్తః కేచత్ పాశాంస్తథాపర్ద || ౪౮ || 
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దేవీం ఖడాప్రహారైసుత తే తాం హంతుం ప్రచక్రముః | 
సాపి దేవీ త్తత్తసాతని శసాాణాసాాణ చండిక || ౪౯ || 

లీలయైవ ప్రచచేఛద నిజశసాాస్త్రవరిిణీ | 
అనయసాతన్న దేవీ సూతయమాన సురరిిభిః || ౫౦ || 

ముమోచాసురదేహేష్ణ శసాణాాసాాణ చేశిరీ | 
స్మఽపి క్రుదోధ ధుత్తస్టో దేవాా వాహన్కేస్రీ || ౫౧ || 

చచార్గసురసైనేాష్ణ వనేషివ హుతాశన్ః | 
నిఃశాిసాన్ ముముచే యాంశచ యుధామాన రణేఽంంబిక || ౫౨ || 

త్త ఏవ స్దాః స్ంభూతా గణ్ః శత్తస్హస్రశః | 
యుయుధుసేత పరశుభిరిభంద్వపాలాసపటిటశః || ౫౩ || 

నశయంతోఽసురగణ్న్ దేవీశకుతయపబ్ృంహితాః | 
అవాదయంత్త పటహాన్ గణ్ః శంఖంస్తథాపర్ద || ౫౪ || 

మృదంగంశచ త్తథైవానేా త్తసమన్ యుదధమహోత్తసవే | 
త్తతో దేవీ త్రిశూలన్ గదయా శక్తవృషటభిః || ౫౫ || 

ఖడాాద్వభిశచ శత్తశో నిజఘాన్ మహాసుర్గన్ | 
పాత్తయామాస్ చైవానాన్ ఘణ్టస్ిన్విమోహితాన్ || ౫౬ || 

అసుర్గన్ భువి పాశేన్ బ్దాధవ చానాన్కరియత్ | 
కేచద్ ద్విధ్యకృతాస్తతక్ష్ుః ఖడాపాతస్తథాపర్ద || ౫౭ || 
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విపోథితా నిపాతేన్ గదయా భువి శేరతే | 
వేముశచ కేచద్రుధిరం ముస్లన్ భృశం హతాః || ౫౮ || 

కేచని్పతితా భూమౌ భిన్ః శూలన్ వక్షస | 
నిరంత్తర్గః శరౌఘేణ కృతాః కేచద్రణ్జిర్ద || ౫౯ || 

శేాననకరిణః ప్రాణ్న్ ముముచుస్త్రిదశారేనః | 
కేషాంచద్ బాహవశిఛన్శిఛన్్గ్రీవాస్తథాపర్ద || ౬౦ || 

శిర్గంస పేతురనేాషామనేా మధేా విదారితాః | 
విచఛన్్జంఘాస్తవపర్ద పేతురుర్గియం మహాసుర్గః || ౬౧ || 

ఏకబాహిక్షిచరణ్ః కేచదేేవాా ద్విధ్యకృతాః | 
ఛినే్ఽపి చానేా శిరస పతితాః పున్రుతిేతాః || ౬౨ || 

కబ్ంధ్య యుయుధుర్దేవాా గృహీత్తపరమాయుధ్యః | 
న్న్ృతుశాచపర్ద త్తత్ర యుదేధ తూరాలయాశ్రితాః || ౬౩ || 

కబ్ంధ్యశిఛన్్శిరస్ః ఖడాశకతయృషటపాణయః | 
తిష్ఠ తిషేఠతి భాష్ంతో దేవీమనేా మహాసుర్గః || ౬౪ || 

పాతిత రథనగశ్్ిరసురైశచ వసుంధర్గ | 
అగమాా సాభవత్తతత్ర యత్రాభూత్ స్ మహారణః || ౬౫ || 

శోణతౌఘా మహాన్దాః స్దాస్తత్ర ప్రసుస్రువుః | 
మధేా చాసురసైన్ాస్ా వారణ్సురవాజినమ్ || ౬౬ || 
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క్షణేన్ త్తన్మహాసైన్ామసుర్గణ్ం త్తథాంబిక | 
నినేా క్షయం యథా వహి్స్తృణదారుమహాచయమ్ || ౬౭ || 

స్ చ సంహో మహానదముత్తసృజన్ ధుత్తకేస్రః | 
శరీర్దభ్యాఽమర్గరీణ్మసూనివ విచన్ితి || ౬౮ || 

దేవాా గణైశచ తస్తత్ర కృత్తం యుదధం త్తథాసురైః | 
యథైషాం తుతుష్ణర్దేవాః పుష్పవృషటముచో ద్వవి || ౬౯ || 

స్ిసత శ్రీమారకండేయపుర్గణే సావరిుకే మన్ింత్తర్ద దేవీమాహాతేమయ మహిషాసురసైన్ావధో 
నమ ద్వితీయోఽధ్యాయః || ౨ 

 


