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తృతీయోఽధ్యాయః (మహిషాసురవధ) 
 

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || 

నిహన్ామాన్ం తత్సైన్ామవలోక్ా మహాసురః | 
సేనానీశ్చిక్షురః కోపాద్ాయౌ యోద్ధుమథంబికామ్ || ౨ || 

స దేవం శరవర్షేణ వవరే సమర్షఽసురః | 
యథ మేరుగిర్షః శృంగం తోయవర్షేణ తోయద్ః || ౩ || 

తసా ఛిత్వా తతో దేవ లీలయైవ శరోతకరాన్ | 
జఘాన్ తురగానాాణైరాంత్వరం చైవ వాజినామ్ || ౪ || 

చిచ్ఛేద్ చ ధనః సద్యా ధాజం చాతిసముచ్ఛ్ేితమ్ | 
వివాాధ చైవ గాత్రేషు ఛిన్నధనాాన్మాశుగః || ౫ || 

సచేిన్నధనాా విరథో హత్వశ్వా హతసారథః | 
అభ్ాధ్యవత త్వం దేవం ఖడ్గచరమధరోఽసురః || ౬ || 

సంహమాహతా ఖడ్గగన్ తీక్ష్ణధ్యర్షణ మూరుని | 
ఆజఘాన్ భుజే సవ్యా దేవమప్ాతివ్యగవాన్ || ౭ || 

తసాాః ఖడ్గగ భుజం ప్రాప్ా ప్ఫాల న్ృప్న్ంద్న్ | 
తతో జగ్రాహ శూలం స కోపాద్రుణలోచన్ః || ౮ || 
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చిక్షేప్ చ తతసతతుత భ్ద్రకాల్ాం మహాసురః | 
జాజాలామాన్ం తేజోభీ రవిబింబమివాంబరాత్ || ౯ || 

ద్ృషావా తదాప్తచ్ఛేలం దేవ శూలమముంచత | 
తేన్ తచేతధ్య నీతం శూలం స చ మహాసురః || ౧౦ || 

హతే తసమన్మహావర్షా మహిషసా చమూప్తౌ | 
ఆజగామ గజారూఢశ్చిమరస్త్రిద్శ్చరదన్ః || ౧౧ || 

సోఽపి శక్తం ముమోచాథ దేవాాసాతమంబికా ద్రుతమ్ | 
హంకారాభిహత్వం భూమౌ పాతయామాస నిష్ప్ిభామ్ || ౧౨ || 

భ్గానం శక్తం నిప్తిత్వం ద్ృషావా క్రోధసమనిాతః | 
చిక్షేప్ చామరః శూలం బాణైసతద్పి సాచిేన్త్ || ౧౩ || 

తతః సంహః సముత్తా గజకంభాంతర్ష సితః | 
బాహయుదేున్ యుయుధే తేనోచ్సిస్త్రిద్శ్చరిణా || ౧౪ || 

యుధామానౌ తతస్తత తు తసామనానగాన్మహం గతౌ | 
యుయుధ్యతేఽతిసంరబ్ధు ప్రహారైరతిదారుణైః || ౧౫ || 

తతో వ్యగాత్ ఖముత్తా నిప్తా చ మృగారిణా | 
క్రప్రహార్షణ శ్చరశ్చిమరసా ప్ృథక్ క్ృతమ్ || ౧౬ || 

ఉద్గ్రశ ిరణే దేవాా శ్చల్వృక్షాదిభిరహతః | 
ద్ంతముషివతలైశ్సివ క్రాలశి నిపాతితః || ౧౭ || 
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దేవ క్రుదాు గదాపాతైశూిరణయామాస చోద్ుతమ్ | 
బాషకలం భిందిపాలేన్ బాణైసాతమ్రం తథంధక్మ్ || ౧౮ || 

ఉగ్రాసాముగ్రవరాం చ తథైవ చ మహాహనమ్ | 
త్రినేత్రా చ త్రిశూలేన్ జఘాన్ ప్రమేశారీ || ౧౯ || 

బిడాలసాాసనా కాయాత్ పాతయామాస వై శ్చరః | 
ద్ధరురం ద్ధరుమఖం చోభౌ శరైరిననేా యమక్ష్యమ్ || ౨౦ || 

ఏవం సంక్షీయమాణే తు సాసైనేా మహిషాసురః | 
మాహిషేణ సారూపేణ త్రాసయామాస త్వన్ గణాన్ || ౨౧ || 

కాంశ్చితుతండ్ప్రహార్షణ ఖురక్షేపైసతథప్రాన్ | 
ల్ంగూలత్వడిత్వంశ్చినాాన్ శృంగాభాాం చ విదారిత్వన్ || ౨౨ || 

వ్యగేన్ కాంశ్చిద్ప్రానానదేన్ భ్రమణేన్ చ | 
నిఃశ్చాసప్వనేనానాానా్తయామాస భూతలే || ౨౩ || 

నిపాతా ప్రమథనీక్మభ్ాధ్యవత సోఽసురః | 
సంహం హంతుం మహాదేవాాః కోప్ం చక్రే తతోఽంంబికా || ౨౪ || 

సోఽపి కోపాన్మహావరాః ఖురక్షుణణమహతలః | 
శృంగాభాాం ప్రాత్వనచాింశ్చిక్షేప్ చ న్నాద్ చ || ౨౫ || 

వ్యగభ్రమణవిక్షుణాణ మహ తసా వాశీరాత | 
ల్ంగూలేనాహతశ్చిబిుః పాావయామాస సరాతః || ౨౬ || 
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ధుతశృంగవిభినానశి ఖండ్ం ఖండ్ం యయురఘనాః | 
శ్చాసానిల్సాతః శతశ్వ నిపేతురనభ్సోఽచల్ః || ౨౭ || 

ఇతి క్రోధసమాధ్యమతమాప్తంతం మహాసురమ్ | 
ద్ృషావా సా చండికా కోప్ం తద్ాధ్యయ తదాక్రోత్ || ౨౮ || 

సా క్షిపాతా తసా వై పాశం తం బబంధ మహాసురమ్ | 
తత్వాజ మాహిషం రూప్ం సోఽపి బద్యు మహామృధే || ౨౯ || 

తతః సంహోఽభ్వతైద్యా యావతతసాాంబికా శ్చరః | 
ఛిన్తిత త్వవత్ పురుషః ఖడ్గపాణిరద్ృశాత || ౩౦ || 

తత ఏవాశు పురుషం దేవ చిచ్ఛేద్ సాయకః | 
తం ఖడ్గచరమణా సారుం తతః సోఽభూన్మహాగజః || ౩౧ || 

క్ర్షణ చ మహాసంహం తం చక్రే జగరజ చ | 
క్రేతసుత క్రం దేవ ఖడ్గగన్ నిరక్ృంతత || ౩౨ || 

తతో మహాసురో భూయో మాహిషం వపురాసితః | 
తథైవ క్షోభ్యామాస త్రైలోక్ాం సచరాచరమ్ || ౩౩ || 

తతః క్రుదాు జగనామత్వ చండికా పాన్ముతతమమ్ | 
ప్పౌ పున్ః పున్శ్సివ జహాసారుణలోచనా || ౩౪ || 

న్న్రద చాసురః సోఽపి బలవరామద్యద్ుతః | 
విషాణాభాాం చ చిక్షేప్ చండికాం ప్రతి భూధరాన్ || ౩౫ || 
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సా చ త్వన్ప్ిహిత్వంసేతన్ చ్ఛరణయంతీ శరోతకరైః | 
ఉవాచ తం మద్యద్ధుతముఖరాగాకల్క్ష్రమ్ || ౩౬ || 

దేవ్యావాచ || ౩౭ || 

గరజ గరజ క్ష్ణం మూఢ మధు యావతి్బామాహమ్ | 
మయా తాయి హతేఽత్రైవ గరిజషాంత్వాశు దేవత్వః || ౩౮ || 

ఋషిరువాచ || ౩౯ || 

ఏవముకాతా సముత్తా సారూఢా తం మహాసురమ్ | 
పాదేనాక్రమా క్ంఠే చ శూలేనైన్మత్వడ్యత్ || ౪౦ || 

తతః సోఽపి ప్దాక్రంతసతయా నిజముఖాతతదా | 
అరునిష్కకింత ఏవాసీదేదవాా వర్షాణ సంవృతః || ౪౧ || 

అరునిష్కకింత ఏవాస్త యుధామానో మహాసురః | 
తయా మహాసనా దేవాా శ్చరశ్చేత్వతా నిపాతితః || ౪౨ || 

తతో హాహాక్ృతం సరాం దైతాసైన్ాం న్నాశ తత్ | 
ప్రహరేం చ ప్రం జగ్మః సక్ల్ దేవత్వగణాః || ౪౩ || 

తుషువవ్యసాతం సురా దేవం సహదివ్సారమహరిేభిః | 
జగ్రగంధరాప్తయో న్న్ృతుశ్చిప్ైరోగణాః || ౪౪ || 

సాసత శ్రీమారకండ్గయపురాణే సావరిణకే మన్ాంతర్ష దేవమాహాతేమే మహిషాసురవధో నామ 
తృతీయోఽధ్యాయః || ౩ || 
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