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షష్ఠోఽధ్యాయః (ధూమ్రలోచనవధ) 
 

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || 

ఇత్యాకర్్ణయ వచో దేవాాః స దూతోఽమర్ణషపూరితః | 
సమాచషట సమాగమా దైతారాజాయ విసతరాత్ || ౨ || 

తసా దూతసా తద్వాకామాకరా్యసుర్ణరాట్ తతః | 
సక్రోధః ప్రాహ దైత్యానామధిపం ధూమ్రలోచనమ్ || ౩ || 

హే ధూమ్రలోచనాశు తాం సాసైనాపరివారితః | 
త్యమానయ బలాద్దుష్టం కేశాకర్ణషణవిహాలామ్ || ౪ || 

తతపరిత్రాణదః కశ్చిదాది వోత్తతషోతేఽపర్ణః | 
స హంతవోాఽమరో వాపి యక్షో గంధర్ణా ఏవ వా || ౫ || 

ఋషిరువాచ || ౬ || 

తేనాజ్ఞపతసతతః శీఘ్రం స దైతోా ధూమ్రలోచనః | 
వృతః షష్టయ సహస్రాణామసురాణాం ద్రుతం యయౌ || ౭ || 

స దృష్టా త్యం తతో దేవం తుహినాచలసంస్థిత్యమ్ | 
జ్గాదోచ్ిః ప్రయాహీత్త మూలం శుంభనిశుంభయః || ౮ || 
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న చేత్ప్పీత్యాదా భవతీ మదభరాతర్ణముపైషాత్త | 
తతో బలాననయామ్యాష కేశాకర్ణషణవిహాలామ్ || ౯ || 

దేవ్యావాచ || ౧౦ || 

దైతేాశ్ారేణ ప్రహితో బలవానబలసంవృతః | 
బలాననయస్థ మామ్యవం తతః కం తే కరోమాహమ్ || ౧౧ || 

ఋషిరువాచ || ౧౨ || 

ఇతుాకతః సోఽభాధ్యవత్యతమసురో ధూమ్రలోచనః | 
హంకారేణైవ తం భసమ సా చకారాంబికా తద్వ || ౧౩ || 

అథ క్రుదధం మహాసైనామసురాణాం తథంబికా | 
వవర్ణష సాయకైస్తతక్ష్ణ్సతథ శ్కతపర్ణశ్ాధః || ౧౪ || 

తతో ధుతసటః కోపాతకృత్యా నాదం సుభైర్ణవమ్ | 
పపాత్యసుర్ణసేనాయాం స్థంహో దేవాాః సావాహనః || ౧౫ || 

కాంశ్చితకర్ణప్రహారేణ దైత్యానాసేాన చాపరాన్ | 
ఆక్రంత్యా చాధరేణానాాన్ జ్ఘాన స మహాసురాన్ || ౧౬ || 

కేష్ంచిత్యపటయామాస నఖః కోష్ోని కేసరీ | 
తథ తలప్రహారేణ శ్చరాంస్థ కృతవానపృథక్ || ౧౭ || 

విచిిననబాహశ్చర్ణసః కృత్యసేతన తథపరే | 
పపౌ చ రుధిర్ణం కోషో్దన్యాష్ం ధుతకేసర్ణః || ౧౮ || 
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క్షణేన తదబలం సర్ణాం క్షయం నీతం మహాతమనా | 
తేన కేసరిణా దేవాా వాహన్యనాత్తకోపినా || ౧౯ || 

శ్రుత్యా తమసుర్ణం దేవాా నిహతం ధూమ్రలోచనమ్ | 
బలం చ క్షయితం కృత్నం దేవకేసరిణా తతః || ౨౦ || 

చుకోప దైత్యాధిపత్తః శుంభః ప్రసుురిత్యధర్ణః | 
ఆజాఞపయామాస చ తౌ చండముండౌ మహాసురౌ || ౨౧ || 

హే చండ హే ముండ బలైర్ణబహభః పరివారితౌ | 
తత్ర గచిత గత్యా చ సా సమానీయత్యం లఘు || ౨౨ || 

కేశేష్ాకృషా బద్వధా వా యది వః సంశ్య యుధి | 
తద్వశేష్యుధః సర్్ార్ణసురైరిానిహనాత్యమ్ || ౨౩ || 

తసాాం హత్యయాం ద్దష్టయాం స్థంహే చ వినిపాత్తతే | 
శీఘ్రమాగమాత్యం బద్వధా గృహీత్యా త్యమథంబికామ్ || ౨౪ || 

సాస్థత శ్రీమార్ణకండేయపురాణే సావరి్కే మనాంతరే దేవమాహాతేమయ ధూమ్రలోచనవధో నామ 
షష్ఠోఽధ్యాయః || ౬ || 

 


