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సప్తమోఽధ్యాయః (చండమండవధ) 
 

ఓం ఋషిరువాచ || ౧ || 

ఆజ్ఞప్తతస్తత తతో దైత్యాశ్చండమండపురోగమః | 
చతురంగబలోపేత్య యయురభ్యాద్ాత్యయుధ్యః || ౨ || 

ద్ద్ృశుస్తత తతో దేవీమీషద్ధాసం వావస్థిత్యమ్ | 
స్థంహస్యాప్రి శైలంద్రశ్ృంగే మహతి కంచనే || ౩ || 

తే ద్ృష్ట్వా త్యం సమద్ధతుమద్ామం చక్రురుద్ాత్యః | 
ఆకృషవచాప్తస్థధరాసతథానేా తతసమీప్గః || ౪ || 

తతః కోప్ం చకరోచ్చచరంబిక త్యనరీన్ప్రతి | 
కోపేన చాసా వద్నం మషీవరణమభూతతద్ధ || ౫ || 

భ్రుకుటీకుటిలాతతసా లలాటఫలకద్ద్రరతమ్ | 
కలీ కరాలవద్నా వినిష్క్రంత్యస్థప్తశినీ || ౬ || 

విచిత్రఖట్వంగధరా నరమలావిభూషణా | 
ద్వవపిచరమప్రీధ్యనా శుష్మంసతిభైరవా || ౭ || 

అతివిసతరవద్నా జిహ్వవలలనభీషణా | 
నిమగారకతనయనా నాద్ధపూరితదిఙ్మమఖా || ౮ || 
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స వేగేనాభిప్తిత్య ఘాతయంతీ మహ్వసురాన్ | 
సైనేా తత్ర సురారీణామభక్షయత తద్బలమ్ || ౯ || 

ప్తరిణిగ్రాహ్వంకుశ్గ్రాహయోధఘణావసమనివత్యన్ | 
సమద్ధయైకహస్తతన మఖే చిక్షేప్ వారణాన్ || ౧౦ || 

తథైవ యోధం తురగై రథం సరథినా సహ | 
నిక్షిప్ా వకే్త్ర ద్శ్నైశ్చరవయంతాతిభైరవమ్ || ౧౧ || 

ఏకం జ్గ్రాహ క్త్రశేషు గ్రీవాయామథ చాప్రమ్ | 
ప్తదేనాక్రమా చైవానామరసనామపోథయత్ || ౧౨ || 

తైరుమకతని చ శ్సేణి మహ్వసేణి తథాసురః | 
మఖేన జ్గ్రాహ రుష్ట్ ద్శ్నైరమథిత్యనాపి || ౧౩ || 

బలినాం తద్బలం సరవమసురాణాం దురాతమనామ్ | 
మమరారభక్షయచాచనాాననాాంశ్చచత్యడయతతద్ధ || ౧౪ || 

అస్థనా నిహత్యః క్త్రచితే్చితఖట్వంగత్యడిత్యః | 
జ్గ్మమరివనాశ్మసురా ద్ంత్యగ్రాభిహత్యసతథా || ౧౫ || 

క్షణేన తద్బలం సరవమసురాణాం నిప్తతితమ్ | 
ద్ృష్ట్వా చండోఽభిదుద్రావ త్యం కలీమతిభీషణామ్ || ౧౬ || 

శ్రవర్చణరమహ్వభీమైరీీమక్షం త్యం మహ్వసురః | 
ఛాద్యామస చక్రైశ్చ మండః క్షిపచతః సహస్రశ్ః || ౧౭ || 
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త్యని చక్రాణ్ానేకని విశ్మనాని తన్మమఖమ్ | 
బభ్యరాథార్బింబాని సుబహూని ఘనోద్రమ్ || ౧౮ || 

తతో జ్హ్వసతిరుష్ట్ భీమం భైరవనాదినీ | 
కలీ కరాలవద్నా దురరరశద్శ్నోజ్్ాలా || ౧౯ || 

ఉత్యియ చ మహ్వస్థంహం దేవీ చండమధ్యవత | 
గృహీత్యవ చాసా క్త్రశేషు శిరస్తతనాస్థనాచిినత్ || ౨౦ || 

అథ మండోఽభాధ్యవత్యతం ద్ృష్ట్వా చండం నిప్తతితమ్ | 
తమప్ాప్తతయద్భీమౌ స ఖడ్గాభిహతం రుష్ట్ || ౨౧ || 

హతశేషం తతః సైనాం ద్ృష్ట్వా చండం నిప్తతితమ్ | 
మండం చ సుమహ్వవీరాం దిశో భేజే భయాతురమ్ || ౨౨ || 

శిరశ్చండసా కలీ చ గృహీత్యవ మండమేవ చ | 
ప్రాహ ప్రచండ్గటవహ్వసమిశ్రమభేాతా చండికమ్ || ౨౩ || 

మయా తవాత్రోప్హృతౌ చండమండౌ మహ్వప్శూ | 
యుదా్యజేఞ సవయం శుంభం నిశుంభం చ హనిషాస్థ || ౨౪ || 

ఋషిరువాచ || ౨౫ || 

త్యవానీతౌ తతో ద్ృష్ట్వా చండమండౌ మహ్వసురౌ | 
ఉవాచ కళం కలాాణీ లలితం చండిక వచః || ౨౬ || 
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యసమచచండం చ మండం చ గృహీత్యవ తవమప్తగత్య | 
చామండేతి తతో లోక్త్ర ఖాాత్య దేవీ భవిషాస్థ || ౨౭ || 

సవస్థత శ్రీమర్ండేయపురాణే సవరిణక్త్ర మనవంతరే దేవీమహ్వతేమే చండమండవధో నామ 
సప్తమోఽధ్యాయః || ౭ || 

 


